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ְ תוֹכְ כֶ :ויקרא טז ,כט

יעי ֶ עָ "וֹר לַחֹ דֶ  ְ%עַ  #$אֶ ת נַפְ ֹתֵ יכֶ וְ כָל ְמלָאכָה )א ַתעֲ " #הָ אֶ זְ ָרח וְ הַ ֵ+ר הַ ָ+ר
וְ הָ י ְָתה ָלכֶ לְ ח ַת ע ֹולָ ַ חֹ דֶ  הַ ְ!בִ ִ
וְ כָל הַ ֶ$פֶ  אֲ ֶר ַ%עֲ ֶ"ה ָ0ל ְמלָאכָה ְ עֶ צֶ  הַ 2וֹ הַ ֶ3ה וְ הַ אֲ בַ ְד ִ%י אֶ ת הַ ֶ$פֶ  הַ ִהוא ִמ ֶ ֶרב עַ  :4 ָ5ויקרא כג ,ל
)הי עֵ ד ֵ ינִ י #בֵ ינֶ :9בראשית לא ,נ
ִא ְ%עַ ֶ$ה אֶ ת ְ נֹ ַתי וְ ִא ִַ %ח נ ִָי עַ ל ְ נֹ ַתי אֵ י ִאי ִע ָ5נְ #ראֵ ה אֱ ִ
ִמַ ע ה' אֶ ת קֹ לֵנ #וַ ְַ 2רא אֶ ת עָ ְניֵנ #וְ אֶ ת עֲ מָ לֵנ #וְ אֶ ת לַחֲ צֵ נ :#דברי כו ,ז
וַ ְ ִ$צעַ ק אֶ ל ה' אֱ )הֵ י אֲ בֹ תֵ ינ #וַ ְ 2
ית :9דברי ח ,טז
יטבְ ? ְ 9חֲ ִר ֶ
הַ  ַ5אֲ כִ לְ  9מָ ַ ְִ 5דָ ר אֲ ֶר )א י ְָדע #אֲ ב ֶֹתי 9לְ מַ עַ עַ ְ ֹ$ת# 9לְ מַ עַ ַנ> ֶֹת 9לְ הֵ ִ
#רע#ת ר#חַ  :קהלת ו ,ט
טוֹב מַ ְראֵ ה עֵ י ַניִ מֵ הֲ לָ Aנָפֶ   ַ+זֶה הֶ בֶ ל ְ
י ִרי :משלי כג ,לא
?ל ֶ ֵ%רא ַי ִי  ִ0י י ְִתאַ  ִ0  ָCי יִ0 ַ ֵ%וֹס עֵ ינ ֹו י ְִתהַ  ְ AֵDמֵ ָ
ְ" ְ5חֶ ָ$ה :משלי יב ,כה
ְFCגָה בְ לֶב ִאי י ְַחֶ ָ$ה וְ ָדבָ ר טוֹב י ַ
?ריֵה ָ ַָ0קר ֹיאכַל ֶ%בֶ וְ נָחָ  עָ פָ ר ל ְַחמ ֹו )א י ֵָרע #וְ )א י ְַ ִחית ְ #כָל הַ ר ָק ְד ִי Fמַ ר ה' :ישעיהו סה ,כה
זְ אֵ ב וְ טָ לֶה י ְִרע #כְ אֶ חָ ד וְ ְ
!#מי :במדבר יא ,ה
ָזכ ְַרנ #אֶ ת הַ  ָCגָה אֲ ֶר נֹ אכַל ְ ִמ ְצ ַריִ ִח ָ$אֵ ת הַ ִ! ִאי וְ אֵ ת הָ אֲ בַ ִִ Iחי וְ אֶ ת הֶ חָ ִציר וְ אֶ ת הַ ְ צָ לִ י וְ אֶ ת הַ ִ
Fמ ָרה )א פָ עַ לְ ִ%י Fוֶ  :משלי ל ,כ
ֵֶ ֶC 0רִ Aא ָ!ה ְמנָFפֶ ת Fכְ לָה #מָ חֲ ָתה פִ יהָ וְ ְ
חֹתי ַכָDה ַ+ל נָע#ל מַ עְ ָי חָ ת :#שה"ש ד ,יב
ַ +נָע#ל אֲ ִ
ה אֶ ת הָ עָ  ֹכֶה לְ ִמ ְ ְJחֹתָ יו ִאי לְ פֶ ַתח Fהֳ ל ֹו וַ ִ2חַ ר ? Lה' ְמאֹ ד #בְ עֵ ינֵי מֹ ֶה ָרע :במדבר יא ,י
וַ ְִ 2מַ ע מֹ ֶ
יחת ִ ְדבָ  :שמות טז ,לא
וַ ְִ 2ק ְרא #בֵ ית י ְִ" ָראֵ ל אֶ ת ְמ ֹו מָ וְ ה#א  ְ0ז ֶַרע ַ+ד לָבָ וְ טַ עְ מ ֹו  ְ0צַ ִ ִJ
#בְ ֶרדֶ ת הַ  ַIל עַ ל הַ  ַ5חֲ נֶה ָל ְילָה י ֵֵרד הַ  ָ5עָ לָיו :במדבר יא ,ט
וַ ֹ2אמֶ ר ה' אֶ ל מֹ ֶה ִהנְ נִ י מַ ְמ ִטיר ָלכֶ לֶחֶ  ִמ הַ ָ!מָ יִ וְ יָצָ א הָ עָ  וְ ל ְָקטCְ #בַ ר יוֹ ְ יוֹמ ֹו לְ מַ עַ אֲ נַ>ֶ  #$הֲ ֵילֵ ְ Aתו ָֹר ִתי ִא )א :שמות טז ,ד
ָט #הָ עָ  וְ ל ְָקט #וְ טָ חֲ נ #בָ ֵרחַ יִ א ֹו ָדכֹ 5ְ ַ #דכָה #בִ ְ!ל ָJ ַ #ר#ר וְ עָ " #אֹ ת ֹו עגוֹת וְ הָ יָה טַ ְעמ ֹו  ְ0טַ עַ  לְ ַד הַ ָ!מֶ  :במדבר יא ,ח
ִ" ָראֵ ל לִ ְמלֶאכֶת עֲ בֹ ַדת הַ ֹדֶ  לַעֲ "ֹת אֹ ָת 4וְ הֵ  הֵ בִ יא #אֵ לָיו עוֹד נְדָ בָ ה ַ ֹקֶ ר ַ  ֶֹקר :שמות לו ,ג
וַ ְִ 2קחִ #מ ִDפְ נֵי מֹ ֶה אֵ ת ָ0ל הַ ְ%ר#מָ ה אֲ ֶר הֵ בִ יא ְ #נֵי י ְ
ְ" ִא הֵ בִ יא #אֵ ת ?בְ נֵי הַ !ֹהַ  וְ אֵ ת ?בְ נֵי הַ ִִ D5אי לָאֵ פוֹד וְ לַחֹ ֶ  :שמות לה ,כז
וְ הַ ִ $
יאי וְ ר#חַ וְ גֶֶ  ִ Fי ִאי ִמ ְתהַ ֵDל ְ מַ ַ%ת ָ ֶקר :משלי כה ,יד
נ ְִ" ִ
אֲר אַ   ֶ%מַ ִDינִ עָ לָיו וְ נ ְַחנ #מָ ה )א עָ לֵינְ #תלֹ$תֵ יכֶ ִ0י עַ ל ה' :שמות טז ,ח
ָ"ר לֶאֱ כֹל וְ לֶחֶ  ַ ֹקֶ ר ל ְִ"ֹעַ ִ ְמֹעַ ה' אֶ ת ְ%לֹ$תֵ יכֶ ֶ
מֹה ְ תֵ ת ה' ָלכֶ ָ עֶ ֶרב ָ
וַ ֹ2אמֶ ר ֶ

ענויי  as background for theדרשות
) (and doesn’t mean active self-inflicted painענוי , similarly,שב ואל תעשה  isמלאכה a. v1: just as
i. Suggestion: perhaps this means that we can’t tell someone to move somewhere more comfortable
ענוי  doesn’t distinguish between circumstances, so too withאיסור מלאכה ii. Answer: just as
)פגול ונותר  (means eatingענוי  elsewhere::חיוב כרת  hasמלאכה b. Parallel: just as
תענו...וענית  ofרבוי  to eat) viaמ"ע( תרומה  and even toחולי , we extend even toפיגול i. Then: from
"אבידת נפש"  is a reference to sexual abstinence (vv.3-4) v. 2 provideענוי ii. And: to counter notion that
” ours is also “hungerרעבו  andענוי ): v-5 includesדבי ר"י( 1. Alternate
ענויי 2. Note: vv. 3-4 rejected as they are humanly decreed
ענוי  related toאגדות Assorted
 (not knowing/not seeing) – vv. 6-7מ  of theענוי  as toר' אמי/ר' אסי a. Dispute:
 interpreting vv. 8, 9ר' אמי/ר' אסי b. Series of disputes:
) re meaning of v. 10 (vv. 11-13רב/שמואל c. Dispute:
) (v. 10מ  about taste ofר' אמי/ר' אסי d. Dispute:
) (vv. 14-21מ : related toאגדות e. Series of
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