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2.2.13 

31b (משנה ו)� 32b ('וגו 	נלכה עמכ) 

 

  יא, לב בראשית :ַמֲחנֹות ִלְ#ֵני ָהִייִתי ְוַעָ�ה ַהֶ+ה ַהַ*ְרֵ&) ֶאת ָעַבְרִ�י ְבַמְקִלי ִ�י ַעְבֶ&% ֶאת ָעִ$יתָ  ֲאֶ#ר ָהֱאֶמת �ִמָ�ל ַהֲחָסִדי	ַהֲחָסִדי	ַהֲחָסִדי	ַהֲחָסִדי	    ִמֹ�לִמֹ�לִמֹ�לִמֹ�ל    ָקֹטְנִ�יָקֹטְנִ�יָקֹטְנִ�יָקֹטְנִ�י .1

  ח, כב דברי	: ִמ45ֶ�ִמ45ֶ�ִמ45ֶ�ִמ45ֶ�    ַה4ֵֹפלַה4ֵֹפלַה4ֵֹפלַה4ֵֹפל    ִי2ֹלִי2ֹלִי2ֹלִי2ֹל    ִ�יִ�יִ�יִ�י ְ/ֵביֶת% ָ&ִמי	 ָתִ$י	 ְו1א ְלַג%0ֶ ַמֲעֶקה ְוָעִ$יתָ  ָחָד# ַ/ִית ִתְבֶנה ִ�י .2

44ֶ� :ָיְ#רוֹ  ְל:ָד	 ְלַה0ִיד :ֶל9 ִמ4ִי ֶאָחד ֵמִלי8 ַמְלָא7 ָעָליו ֵי# ִא	 .3   כד=כג, לג איוב :ֹכֶפר ָמָצאִתי ָ#ַחת ֵמֶרֶדת 2ְָדֵעה� ַוֹ*אֶמר ַוְיח;

  כז, כב משלי :ִמַ�ְחֶ�י% ִמְ#ָ�ְב% ִיַ@ח ָל5ָה ְלַ#ֵ?	 ְל% ֵאי) ִא	 .4

  ה, ה קהלת :ָיֶדי% ַמֲעֵ$ה ֶאת ְוִחֵ/ל קֹוֶל% ַעל ָהֱא1ִהי	 ִיְקֹצ9 ָל5ָה ִהיא ְ#ָגָגה ִ�י ַה5ְַלָא7 ִלְפֵני ֹ�אַמר ְוCל ְ/ָ$ֶר% ֶאת ַלֲחִטיא 2ִי% ֶאת ִ�ֵ�) Cל .5

  ל, ב ירמיהו :ַמְ#ִחית C�ְְרֵיה ְנִביֵאיֶכ	 ַחְרְ/ֶכ	 :ְכָלה ָלָקח�ָלָקח�ָלָקח�ָלָקח�    1א1א1א1א    מ�ָסרמ�ָסרמ�ָסרמ�ָסר    ְ/ֵניֶכ	ְ/ֵניֶכ	ְ/ֵניֶכ	ְ/ֵניֶכ	    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ִהֵ�יִתיִהֵ�יִתיִהֵ�יִתיִהֵ�יִתי    ַלEְָואַלEְָואַלEְָואַלEְָוא .6

  כא = כ, יא דברי	: ָה:ֶר8 ַעל ַהEַָמִי	 ִ�יֵמי ָלֶה	 ָלֵתת ַלֲאֹבֵתיֶכ	 ה' ִנְ#ַ/ע ֲאֶ#ר ָהֲאָדָמה ַעל ְבֵניֶכ	 ִויֵמי ְיֵמיֶכ	ְיֵמיֶכ	ְיֵמיֶכ	ְיֵמיֶכ	    ִיְר/�ִיְר/�ִיְר/�ִיְר/�    ְלַמַע)ְלַמַע)ְלַמַע)ְלַמַע)    ::::�ִבְ#ָעֶרי%�ִבְ#ָעֶרי%�ִבְ#ָעֶרי%�ִבְ#ָעֶרי%    ֵ/יֶת%ֵ/יֶת%ֵ/יֶת%ֵ/יֶת%    ְמז�זֹותְמז�זֹותְמז�זֹותְמז�זֹות    ַעלַעלַעלַעל    �ְכַתְבָ�	�ְכַתְבָ�	�ְכַתְבָ�	�ְכַתְבָ�	 .7

  לד, ב ירמיהו :ֵאֶ?ה ָ�ל ַעל ִ�י ְמָצאִתי	 ַב5ְַחֶ�ֶרת 1א ְנִקִ*י	 ֶאְביֹוִני	ֶאְביֹוִני	ֶאְביֹוִני	ֶאְביֹוִני	    ַנְפ#ֹותַנְפ#ֹותַנְפ#ֹותַנְפ#ֹות    ַ&	ַ&	ַ&	ַ&	    ִנְמְצא�ִנְמְצא�ִנְמְצא�ִנְמְצא�    ִ/ְכָנַפִי7ִ/ְכָנַפִי7ִ/ְכָנַפִי7ִ/ְכָנַפִי7    0ַ	0ַ	0ַ	0ַ	 .8

  כג, ח זכריה: ִע5ֶָכ	 ֱא1ִהי	 ָ#ַמְענ� ִ�י ִע5ֶָכ	 נְֵלָכה לֵאֹמר ְיה�ִדי ִאי# ִ/ְכַנ9 ְוֶהֱחִזיק� ַה0ֹוִי	 ְלֹ#נֹות ִמֹ�ל ֲאָנִ#י	 ֲעָ$ָרה יֲַחִזיק� ֲאֶ#ר ָהֵה5ָה ַ/*ִָמי	 ְצָבאֹות ה' :ַמר ֹ�ה .9

  
  

I. מצוות 3 :משנה ו for which women die during childbirth (for negligence) – חלה ,נדה, lighting נר שבת 

a. Per: דרשה based on symbolic significance of 	חלה ,ד as "ראשית" and the נר::נשמה metaphor 

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. Tangent: warning against “using” זכויות by not avoiding danger  - vv. 2-3 

c. Related: י:ב תשב אתפסות  and expanded discussion – various sins that lead to related punishments 

i. Impact of:violating 	נדרי (vv. 4-6) 

1. Tangent: other suggestions for death of one’s children (vv. 7-8) 

2. Tangent: value of being careful about מצות ציצית (v. 9) 

 

 


