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2.16.5 

119a ( חנינא מיעט�ר'  )� 120a (�כא� במשא ומת) 

 

�ת ָ�ל ֵאת ְ�ַעֵ�רְ�ַעֵ�רְ�ַעֵ�רְ�ַעֵ�ר    ַעֵ�רַעֵ�רַעֵ�רַעֵ�ר .1�  כב, יד דברי) :ָ&ָנה ָ&ָנה ַהָ�ֶדה ַהֹ#ֵצא ַזְרֶע� ְ�ב

  א, כד תהלי) :ָב. ְוֹיְ&ֵבי ֵ�ֵבל �ְמלֹוָא.�ְמלֹוָא.�ְמלֹוָא.�ְמלֹוָא.    ָה-ֶר,ָה-ֶר,ָה-ֶר,ָה-ֶר,ה' ה' ה' ה' לַ לַ לַ לַ  ִמְזמֹור ְלָדִוד .2

  טז, קטו תהלי) :-ָד) ִלְבֵני ָנַת� ְוָה-ֶר,ה' לַ  ָ&ַמִי) ַה0ַָמִי) .3

  יג, נח ישעיהו: 9ָָבר ְוַד3ֵר ֶחְפְצ� ִמְ:צֹוא 9ְָרֶכי� ֵמֲע5ֹות ְוִכ3ְַד�וֹ ְוִכ3ְַד�וֹ ְוִכ3ְַד�וֹ ְוִכ3ְַד�וֹ  ְמכ3ָ8דְמכ3ָ8דְמכ3ָ8דְמכ3ָ8ד    ה'ה'ה'ה'    ִלְקדֹו&ִלְקדֹו&ִלְקדֹו&ִלְקדֹו& ֹעֶנג ַל3ָ0ַת ְוָקָראתָ  ָקְדִ&י 3ְיֹו) ֲחָפֶצי� ֲע5ֹות ַרְגֶל� ִמ3ָ0ַת ָ�ִ&יב ִא) .4

  ו, לג תהלי) :ְצָב-) ָ�ל ִ>יו �ְבר�חַ  ַנֲע5�ַנֲע5�ַנֲע5�ַנֲע5�    ָ&ַמִי)ָ&ַמִי)ָ&ַמִי)ָ&ַמִי)    ה'ה'ה'ה'    3ְִדַבר3ְִדַבר3ְִדַבר3ְִדַבר .5

  ז, ו ישעיהו :ְ�כ8ָ>ר ְוַחAָאְת� ֲעֹוֶנ� ְוָסר 5ְָפֶתי� ַעל ֶזה ָנַגע ִהֵ?ה ַוֹ#אֶמר ִ>י ַעל ַוַ#ַ<ע .6

  ב, ה שופטי) :ה'ה'ה'ה'    3ֲָרכ�3ֲָרכ�3ֲָרכ�3ֲָרכ� ָע) 3ְִהְתַנ9ֵב 3ְִי5ְָרֵאל ְ>ָרעֹותְ>ָרעֹותְ>ָרעֹותְ>ָרעֹות    3ְִפֹרעַ 3ְִפֹרעַ 3ְִפֹרעַ 3ְִפֹרעַ  .7

עַ     ִ�יִ�יִ�יִ�י ָהָע) ֶאת ֹמֶ&ה ַוַ#ְרא .8 עַ ָפר8 עַ ָפר8 עַ ָפר8   כה, לב שמות :3ְָקֵמיֶה) ְלִ&ְמָצה �ֲהֹר� ְפָרֹעה ִ�י ה�אה�אה�אה�א    ָפר8

9. �ִני)    ֹ&ֵמרֹ&ֵמרֹ&ֵמרֹ&ֵמר ַצ9ִיק גֹוי ְוָיֹבא ְ&ָעִרי) ִ>ְתח ִני)ֱאמ8 ִני)ֱאמ8 ִני)ֱאמ8   ב, כו ישעיהו :ֱאמ8

) 3ְַ&ֲעֵרי �ֹבא ַמָ�א 5ְֵאת �ְלִבְלִ�י ַה3ָ0ַת יֹו) ֶאת ְלַק9ֵ& ֵאַלי ִתְ&ְמע� Gא ְוִא) .10 �ְרְמנֹות ְו-ְכָלה 3ְִ&ָעֶריהָ 3ְִ&ָעֶריהָ 3ְִ&ָעֶריהָ 3ְִ&ָעֶריהָ     ֵא&ֵא&ֵא&ֵא&    ְוִהHִַ�יְוִהHִַ�יְוִהHִַ�יְוִהHִַ�י ַה3ָ0ַת 3ְיֹו) ְיר�ָ&ַלִ (   כז, יז ירמיהו: ִתְכ3ֶה ְוGא ְיר�ָ&ַלִ

�ִמַ&3ְתֹוַתי�ִמַ&3ְתֹוַתי�ִמַ&3ְתֹוַתי�ִמַ&3ְתֹוַתי הֹוִדיע� Gא ְלָטהֹור ַהAֵָמא �ֵבי� ִהְב9ִיל� Gא ְלֹחל ֹקֶד& 3ֵי� ָקָדַ&י ַוְיַחIְל� תֹוָרִתי ָחְמס� ֹ�ֲהֶניהָ  .11    �  כו, כב יחזקאל :3ְתֹוָכ)3ְתֹוָכ)3ְתֹוָכ)3ְתֹוָכ)    ָוֵאַחלָוֵאַחלָוֵאַחלָוֵאַחל    ֵעיֵניֶה)ֵעיֵניֶה)ֵעיֵניֶה)ֵעיֵניֶה)    ֶהְעִלימ�ֶהְעִלימ�ֶהְעִלימ�ֶהְעִלימ

  יא, ה ישעיהו :ַיְדִליֵק) ַיִי� ַבֶ?ֶ&� ְמ�ֲחֵרי ִיְר9ֹפ� ֵ&ָכר ַב3ֶֹקרַב3ֶֹקרַב3ֶֹקרַב3ֶֹקר    ַמְ&ִ�יֵמיַמְ&ִ�יֵמיַמְ&ִ�יֵמיַמְ&ִ�יֵמי    הֹויהֹויהֹויהֹוי .12

  יב, ה ישעיהו :ָרא� Gא ָיָדיו �ַמֲע5ֵה ַי3ִיט�ַי3ִיט�ַי3ִיט�ַי3ִיט�    GאGאGאGא    ה'ה'ה'ה'    ֹ>ַעלֹ>ַעלֹ>ַעלֹ>ַעל    ְוֵאתְוֵאתְוֵאתְוֵאת ִמְ&ֵ�יֶה) ָוַיִי� ְוָחִליל ֹ�� ָוֶנֶבל ִכ?ֹור ְוָהָיה .13

  יג, ה ישעיהו :ָצָמא ִצֵחה ַוֲהמֹונוֹ  ָרָעב ְמֵתי �ְכבֹודוֹ  ָדַעתָדַעתָדַעתָדַעת    ִמ3ְִליִמ3ְִליִמ3ְִליִמ3ְִלי    ַעִ:יַעִ:יַעִ:יַעִ:י    ָ<ָלהָ<ָלהָ<ָלהָ<ָלה    ָלֵכ�ָלֵכ�ָלֵכ�ָלֵכ� .14

  יא, ו ירמיהו :ָיִמי) ְמֵלא ִע) ָזֵק� ִיIֵָכד� ִא0ָה ִע) ִאי& ַג) ִ�י ַיְח9ָו 3ַח�ִרי) סֹוד ְוַעל 3ַח�,3ַח�,3ַח�,3ַח�,    עֹוָללעֹוָללעֹוָללעֹוָלל ַעל ְ&ֹפJְ&ֹפJְ&ֹפJְ&ֹפJ ָהִכיל ִנְלֵאיִתי ָמֵלאִתי ה' ֲחַמת ְוֵאת .15

16. �  טו, ו ירמיהו: ה' -ַמר ִיָ�ְ&ל� ְ>ַקְדִ�י) 3ְֵעת ַבֹ?ְפִלי) ִיְ>ל� ָלֵכ� ָיָדע� Gא ַהְכִלי) ַ<) ֵיבֹו&�ֵיבֹו&�ֵיבֹו&�ֵיבֹו&�    GאGאGאGא    3ֹו&3ֹו&3ֹו&3ֹו&    ַ<)ַ<)ַ<)ַ<) ָע5� תֹוֵעָבה ִ�י ֹהִבי&

  ב, כד ישעיהו :בוֹ  ֹנֶ&א ַ�ֲאֶ&ר ַ�ֹ?ֶ&ה L�ֶַוה ַ�ַ:ְלֶוה ַ�:ֹוֵכר K�ַֹוֶנה ַ�ְ<ִבְרָ�. 0ִ�ְַפָחה ַ�אֹדָניו ַ�ֶעֶבד ַ�ֹ�ֵה�ַ�ֹ�ֵה�ַ�ֹ�ֵה�ַ�ֹ�ֵה�    ָכָע)ָכָע)ָכָע)ָכָע)    ְוָהָיהְוָהָיהְוָהָיהְוָהָיה .17

  ו, א איכה: רֹוֵד� ִלְפֵני ֹכחַ  ְבGא ַוֵ#ְלכ� ִמְרֶעהִמְרֶעהִמְרֶעהִמְרֶעה    ָמְצא�ָמְצא�ָמְצא�ָמְצא�    GאGאGאGא    ְ�ַאָ#ִלי)ְ�ַאָ#ִלי)ְ�ַאָ#ִלי)ְ�ַאָ#ִלי)    5ֶָריהָ 5ֶָריהָ 5ֶָריהָ 5ֶָריהָ     ָהי�ָהי�ָהי�ָהי� ֲהָדָר. ָ�ל ִצ#ֹו� ִמ3ַת ַוֵ#ֵצא .18

19. �  טז, לו ב"דהי :ַמְרֵ>אַמְרֵ>אַמְרֵ>אַמְרֵ>א    ְלֵאי�ְלֵאי�ְלֵאי�ְלֵאי�    ַעדַעדַעדַעד 3ְַע:וֹ  ה' ֲחַמת ֲעלֹות ַעד 3ְִנִב-יו �ִמַ�ְעְ�ִעי) 9ְָבָריו �בֹוִזי) ָהֱאGִהי) 3ְַמְלֲאֵכי ַמְלִעִבי) ַוִ#ְהי

�ל .20 ��ל �ִבְנִבי�י 3ְִמִ&יָחי ִ�ְ<ע �  כב, טז א"דהי: ָ�ֵרע

21. �) 3ְח�צֹות &ֹוְטט �ְדע� ָנא �ְרא� ְיר�ָ&ַלִ �  א, ה ירמיהו :ָל. ְוֶאְסַלח ֱאמ�ָנה ְמַבKֵ& ִמְ&ָ>ט ֹע5ֶה ֵי& ִא) ִאי& ִ�ְמְצא� ִא) ִבְרחֹובֹוֶתיהָ  �ַבְק&

  ו, ג ישעיהו :ָיֶד�ָיֶד�ָיֶד�ָיֶד�    ַ�ַחתַ�ַחתַ�ַחתַ�ַחת    ַהNֹאתַהNֹאתַהNֹאתַהNֹאת    ְוַהַ:ְכֵ&ָלהְוַהַ:ְכֵ&ָלהְוַהַ:ְכֵ&ָלהְוַהַ:ְכֵ&ָלה Iָנ� ִ�ְהֶיה ָקִצי� ְלָכה 5ְִמָלה -ִביו 3ֵית 3ְ-ִחיו ִאי& ִיְתֹ>5 ִ�י .22

ִני Gא 5ְִמָלה5ְִמָלה5ְִמָלה5ְִמָלה    ְוֵאי�ְוֵאי�ְוֵאי�ְוֵאי�    ֶלֶח)ֶלֶח)ֶלֶח)ֶלֶח)    ֵאי�ֵאי�ֵאי�ֵאי�    �ְבֵביִתי�ְבֵביִתי�ְבֵביִתי�ְבֵביִתי                ֹחֵב&ֹחֵב&ֹחֵב&ֹחֵב&    ֶאְהֶיהֶאְהֶיהֶאְהֶיהֶאְהֶיה    GאGאGאGא ֵלאֹמר ַהה�א ַב#ֹו) ִיָ�א .23   ז, ג ישעיהו :ָע) ְקִצי� ְת5ִימ8

  
  

I. Recommended behaviors of ע"ש exemplified by חכמי בבל and הגלילכמי ח  

a. Including: (חכמי anticipating the arrival of שבת, doing manual labor for כבוד שבת and story of יוס� מוקיר שבא 

i. Story of wealthy man: in Laodicea (vv. 1-3) 

ii. Caesar: asked ר' יהושע ב� חנניא about the redolent smell of תבשיל שבת 

b. Interpretation: of  ה' מכובדלקדוש  (v. 4) – יוה"כ is to be honored with clean clothes; וכבדתו – to have special food 

c. ויכולו: value of reciting every שבת; escort of (מלאכי and the interaction between them (vv. 5-6) 

d. כבוד שבת: obligation to set table for שבת and for מוצ"ש 

e. ריב"ל: value of answering �אמ (vv. 7-9) 

f. Punishment: for חלול שבת (vv. 10-11) 

g. Reasons: for (חרב� ירושלי (vv. 12-19; 21-23) 

i. Value: of childrens’ study (v. 20) 

 

 


