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מסכת שבת

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
2.2.13
)נלכה עמכ וגו'( ) 32bמשנה ו( 31b
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מַ חֲ נוֹת :בראשית לב ,יא

ִיתי לִ ְ#נֵי
ית אֶ ת עַ בְ &ֶ  ִ %י בְ מַ ְקלִ י עָ בַ ְר ִי אֶ ת הַ * ְַר&ֵ ( הַ ֶ+ה וְ עַ ָה הָ י ִ
מָל הָ אֱ מֶ ת אֲ ֶ#ר עָ ִָ $
ָק ֹטנ ְִי ִמֹל הַ חֲ סָ ִדי ִ
ית ִ %י יִ ֹ2ל הַ  ֹ4פֵ ל ִמ :4 ֶ5דברי כב ,ח
ית מַ עֲ ֶקה לְ ַג %ֶ0וְ 1א ָת ִ$י ָ& ִמי  ְ/בֵ ֶ
ִ י ִתבְ נֶה  ַ/יִת חָ ָד #וְ עָ ִָ $
אתי כֹפֶ ר :איוב לג ,כג=כד
:ד י ְָ#ר ֹו :וַ יְח;  4ֶ4וַ *ֹאמֶ ר ָ ְ2דעֵ ה מֵ ֶרדֶ ת ָ#חַ ת מָ צָ ִ
ִא יֵ #עָ לָיו מַ לְ אָ  7מֵ לִ י 8אֶ חָ ד ִמִ4י :לֶ 9לְ הַ  ִ0יד לְ ָ
ִא אֵ י( לְ  %לְ ַ ?ֵ #לָ ָ5ה י ִַ@ח ִמ ְָ#בְ ִ %מ ַ ְח ֶי :%משלי כב ,כז
$ה יָדֶ י :%קהלת ה ,ה
1הי עַ ל ק ֹולֶ %וְ ִח ֵ/ל אֶ ת מַ עֲ ֵ
Cל ִֵ ( אֶ ת  ִ2י %לַחֲ ִטיא אֶ ת ֶ $ָ ְ/ר %וְ Cל ֹאמַ ר לִ פְ נֵי הַ  ַ5לְ אָ  ִ 7י ְָ #גגָה ִהיא לָ ָ5ה י ְִקצֹ 9הָ אֱ ִ
Cריֵה מַ ְִ #חית :ירמיהו ב ,ל
ֵיתי אֶ ת  ְ/נֵי ֶכ מסָ ר 1א ל ָָקח :כְ לָה חַ ְרֶ ְ/כ נְ בִ יאֵ י ֶכ ְ ְ
ל ַָEוְ א ִה ִ
:ר :8דברי יא ,כ= כא
נִ ַ/#ע ה' לַאֲ בֹתֵ י ֶכ ל ֵָתת לָהֶ ִימֵ י הַ ָEמַ ִי עַ ל הָ ֶ
כְתבְ ָ עַ ל ְמזזוֹת ֵ/יתֶ  %בִ ְ#עָ ֶרי :%לְמַ עַ ( י ְִר /יְמֵ י ֶכ וִ ימֵ י בְ נֵי ֶכ עַ ל הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶ#ר ְ
ַ
אתי ִ י עַ ל ָל אֵ ?ֶה :ירמיהו ב ,לד
ַ ִ/ 0כְ נָפַ יִִ 7נ ְמצְ א &ַ נַפְ #וֹת אֶ בְ י ֹונִי נְ ִק*ִי 1א בַ ְ ַ5ח ֶ ֶרת ְמצָ ִ
אֱ1הי עִ ֶ ָ5כ  :זכריה ח ,כג
ְהדי לֵאמֹר נֵלְ כָה ִעֶ ָ5כ ִי ָ#מַ ְענ ִ
עֲָ $רה אֲ נ ִָ#י ִמֹל לְ ֹ#נוֹת הַ ֹ 0ו ִי וְ הֶ חֱזִיק  ִ/כְ נִַ 9אי #י ִ
אֲ#ר יַחֲזִיק ָ
ֹה :מַ ר ה' ְצבָ אוֹת ִָ * ַ/מי הָ הֵ  ָ5ה ֶ

נר שבת , lightingחלה ,נדה – ) for which women die during childbirth (for negligenceמצוות : 3משנה ו
 metaphorנר::נשמה " and theראשית"  asחלה ,ד  based on symbolic significance ofדרשה a. Per:
b. Childbirth: since they are vulnerable; men are “checked” when they are in danger, e.g. on a bridge
i.
Advice: do not rely on a miracle to spare you in danger – if so, “eats away” at merit, per v. 1
ii.
 by not avoiding danger - vv. 2-3זכויות ”Tangent: warning against “using
 and expanded discussion – various sins that lead to related punishmentsתוספתא שבת ב:י c. Related:
i.
) (vv. 4-6נדרי Impact of:violating
)1. Tangent: other suggestions for death of one’s children (vv. 7-8
) (v. 9מצות ציצית 2. Tangent: value of being careful about
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