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5.8.2 

74b (ת"ר תענו) � 75b (סעודה �וקבע לה� זמ) 
 

ַ�ת ָלֶכ� ְוָהְיָתה )1   כט, טז ויקרא :ְ�תֹוְכֶכ� ַהָ+ר ְוַהֵ+ר ָהֶאְזָרח ַתֲע"#ַתֲע"#ַתֲע"#ַתֲע"#    (א(א(א(א    ְמָלאָכהְמָלאָכהְמָלאָכהְמָלאָכה    ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל         ַנְפֹ�ֵתיֶכ�ַנְפֹ�ֵתיֶכ�ַנְפֹ�ֵתיֶכ�ַנְפֹ�ֵתיֶכ�    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְ%ַע$#ְ%ַע$#ְ%ַע$#ְ%ַע$# ַלֹחֶד� ֶ�ָע"ֹור ַהְ!ִביִעי �ַ�ֹחדֶ  עֹוָל� ְלח�
  ל, כג ויקרא :ַע45ָ ֶ�ֶרבמִ  ַהִהואַהִהואַהִהואַהִהוא    ַהֶ$ֶפ�ַהֶ$ֶפ�ַהֶ$ֶפ�ַהֶ$ֶפ�    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוַהֲאַבְדִ%יְוַהֲאַבְדִ%יְוַהֲאַבְדִ%יְוַהֲאַבְדִ%י ַה3ֶה ַה2ֹו� ְ�ֶעֶצ� ְמָלאָכה 0ָל ַ%ֲעֶ"ה ֲאֶ�ר ַהֶ$ֶפ� ְוָכל )2
  נ, לא בראשית :#ֵביֶנ9 ֵ�יִני ֵעד ֱא(ִהי� ְרֵאה ִע5ָנ# ִאי� ֵאי� ְ�ֹנַתי ַעל ָנִ�י� ִ%ַ�ח ְוִא� ְ�ֹנַתי ֶאת ְ%ַעֶ$הְ%ַעֶ$הְ%ַעֶ$הְ%ַעֶ$ה ִא� )3
  ז, כו דברי� :ַלֲחֵצנ# ְוֶאת ֲעָמֵלנ# ְוֶאת ָעְנֵינ#ָעְנֵינ#ָעְנֵינ#ָעְנֵינ# ֶאת ַו2ְַרא ֹקֵלנ# ֶאת ה' ַו2ְִ�ַמע ֲאֹבֵתינ# ֱא(ֵהי ה' ֶאל ַוִ$ְצַעק )4
  טז, ח דברי� :ְ�?ֲחִריֶת9 ְלֵהיִטְב9 ַנֹ<ֶת9 #ְלַמַע� ַעֹ$ְת9ַעֹ$ְת9ַעֹ$ְת9ַעֹ$ְת9 ְלַמַע� ֲאֹבֶתי9 ָיְדע#� (א ֲאֶ�ר ַ�5ְִדָ�ר ָמ� ַה5ֲַאִכְל9 )5

  ט ,ו קהלת :ר#חַ  #ְרע#ת ֶהֶבל ֶזה ַ+� ָנֶפ�ָנֶפ�ָנֶפ�ָנֶפ�    ֵמֲהָלAֵמֲהָלAֵמֲהָלAֵמֲהָלA    ֵעיַנִי�ֵעיַנִי�ֵעיַנִי�ֵעיַנִי�    ַמְרֵאהַמְרֵאהַמְרֵאהַמְרֵאה    טֹובטֹובטֹובטֹוב )6

  לא, כג משלי :ְ�ֵמיָ�ִרי� ִיְתַהADֵ ֵעינוֹ ֵעינוֹ ֵעינוֹ ֵעינוֹ     ַ�0ֹוסַ�0ֹוסַ�0ֹוסַ�0ֹוס    ִיֵ%�ִיֵ%�ִיֵ%�ִיֵ%�    0ִי0ִי0ִי0ִי ִיְתַא�Cָ 0ִי ַיִי� ֵ%ֶרא ?ל )7

  כה, יב משלי :ְיַ"5ְֶחָ$ה טֹוב ְוָדָבר ַיְ�ֶחָ$הַיְ�ֶחָ$הַיְ�ֶחָ$הַיְ�ֶחָ$ה    ִאי�ִאי�ִאי�ִאי�    ְבֶלבְבֶלבְבֶלבְבֶלב    FCְָגהFCְָגהFCְָגהFCְָגה )8

  כה, סה ישעיהו: ה' Fַמר ָקְדִ�י ַהר ְ�ָכל ַיְ�ִחית# ְו(א ָיֵרע# (א ַלְחמוֹ ַלְחמוֹ ַלְחמוֹ ַלְחמוֹ     ררררָעפָ ָעפָ ָעפָ ָעפָ     ְוָנָח�ְוָנָח�ְוָנָח�ְוָנָח� ֶ%ֶב� ֹיאַכל 0ַָ�ָקר ְו?ְרֵיה ְכֶאָחד ִיְרע# ְוָטֶלה ְזֵאב )9

ִאי�    ֵאתֵאתֵאתֵאת                 ִחָ$�ִחָ$�ִחָ$�ִחָ$� ְ�ִמְצַרִי� ֹנאַכלֹנאַכלֹנאַכלֹנאַכל ֲאֶ�ר ַהCָָגהַהCָָגהַהCָָגהַהCָָגה ֶאת ָזַכְרנ# )10 ִאי�ַהִ�!� ִאי�ַהִ�!� ִאי�ַהִ�!�   ה, יא במדבר :ַה!#ִמי� ְוֶאת ַהְ�ָצִלי� ְוֶאת ֶהָחִציר ְוֶאת ָהֲאַבIִִחי�ָהֲאַבIִִחי�ָהֲאַבIִִחי�ָהֲאַבIִִחי�    ְוֵאתְוֵאתְוֵאתְוֵאת    ַהִ�!�

  כ, ל משלי: Fֶו� ָפַעְלִ%י (א ְוFְמָרה ִפיהָ  #ָמֲחָתה FְכָלהFְכָלהFְכָלהFְכָלה ְמָנFֶפת ִאָ!ה CֶAרֶ  0ֵ� )11

  יב, ד ש"שה :ָחת#�ָחת#�ָחת#�ָחת#�    ַמְעָי�ַמְעָי�ַמְעָי�ַמְעָי�    ָנע#לָנע#לָנע#לָנע#ל    ַ+לַ+לַ+לַ+ל ַכDָה ֲאֹחִתי ָנע#ל ַ+� )12

  י, יא במדבר :ָרע ֹמֶ�ה ֵעיֵני#בְ  ְמֹאד ה' ?L ַו2ִַחר Fֳהלוֹ  ְלֶפַתח ִאי� ְלִמְ�Jְֹחָתיוְלִמְ�Jְֹחָתיוְלִמְ�Jְֹחָתיוְלִמְ�Jְֹחָתיו    ֹ�ֶכהֹ�ֶכהֹ�ֶכהֹ�ֶכה    ָהָע�ָהָע�ָהָע�ָהָע�    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ֹמֶ�הֹמֶ�הֹמֶ�הֹמֶ�ה    ַו2ְִ�ַמעַו2ְִ�ַמעַו2ְִ�ַמעַו2ְִ�ַמע )13

  לא, טז שמות :ִ�ְדָב� 0ְַצJִיִחת ְוַטְעמוֹ ְוַטְעמוֹ ְוַטְעמוֹ ְוַטְעמוֹ     ָלָב�ָלָב�ָלָב�ָלָב�    ַ+דַ+דַ+דַ+ד    0ְֶזַרע0ְֶזַרע0ְֶזַרע0ְֶזַרע    ְוה#אְוה#אְוה#אְוה#א    ָמ�ָמ�ָמ�ָמ� ְ�מוֹ  ֶאת ִיְ"ָרֵאל ֵבית ַו2ְִקְרא# )14

  ט, יא במדבר :ָעָליו ַה5ָ� ֵיֵרד ָלְיָלה ַה5ֲַחֶנה ַעל ַהIַל #ְבֶרֶדת )15

  ד, טז שמות :(א ִא� ְ�תֹוָרִתי ֲהֵיֵלA ֲאַנֶ<$# ְלַמַע� ְ�יֹומוֹ  יֹו� Cְַבר ְוָלְקט#ְוָלְקט#ְוָלְקט#ְוָלְקט#    ָהָע�ָהָע�ָהָע�ָהָע�    ְוָיָצאְוָיָצאְוָיָצאְוָיָצא ַהָ!ָמִי� ִמ� ֶלֶח� ָלֶכ� ַמְמִטיר ִהְנִני ֹמֶ�ה ֶאל ה' ַו2ֹאֶמר )16

גֹות ֹאתוֹ  ְוָע"# ַ�Jָר#ר #ִבְ!ל# ַ�5ְֹדָכה ָדכ# אוֹ  ָבֵרַחִי� ְוָטֲחנ# ְוָלְקט#ְוָלְקט#ְוָלְקט#ְוָלְקט#    ָהָע�ָהָע�ָהָע�ָהָע�    ָ�ט#ָ�ט#ָ�ט#ָ�ט# )17 גֹותע� גֹותע� גֹותע�   ח, יא במדבר :ַהָ!ֶמ� ְלַ�ד 0ְַטַע� ַטְעמוֹ  ָהָיהוְ  ע�

�ֶקר    ְנָדָבהְנָדָבהְנָדָבהְנָדָבה    עֹודעֹודעֹודעֹוד    ֵאָליוֵאָליוֵאָליוֵאָליו    ֵהִביא#ֵהִביא#ֵהִביא#ֵהִביא#    ְוֵה�ְוֵה�ְוֵה�ְוֵה� ֹאָת4 ַלֲעֹ"ת ַהֹ�ֶד� ֲעֹבַדת ִלְמֶלאֶכת ִיְ"ָרֵאל ְ�ֵני ֵהִביא# ֲאֶ�ר ַהְ%ר#ָמה 0ָל ֵאת ֹמֶ�ה ִמDְִפֵני ַו2ְִקח# )18ֹ��ֶקרַֹ��ֶקרַֹ��ֶקרַֹ��ֶקר    ַֹ��ֶקרַֹ��ֶקרַֹ��ֶקרַֹ�  ג, לו שמות :ַ

  כז, לה שמות :ְוַלֹחֶ�� ָלֵאפֹוד ַה�D5ִִאי� ?ְבֵני ְוֵאת ַהֹ!ַה�ַהֹ!ַה�ַהֹ!ַה�ַהֹ!ַה�    ?ְבֵני?ְבֵני?ְבֵני?ְבֵני    ֵאתֵאתֵאתֵאת    ֵהִביא#ֵהִביא#ֵהִביא#ֵהִביא#    ְ$ִ"ִא�ְ$ִ"ִא�ְ$ִ"ִא�ְ$ִ"ִא�ְוהַ ְוהַ ְוהַ ְוהַ  )19

  יד, כה משלי :ָ�ֶקר ְ�ַמַ%ת ִמְתַהDֵל ִאי� Fִי�Fִי�Fִי�Fִי�    ְוֶגֶ��ְוֶגֶ��ְוֶגֶ��ְוֶגֶ��    ְור#חַ ְור#חַ ְור#חַ ְור#חַ     ְנִ"יִאי�ְנִ"יִאי�ְנִ"יִאי�ְנִ"יִאי� )20

�ֹ     ְוֶלֶח�ְוֶלֶח�ְוֶלֶח�ְוֶלֶח�    ֶלֱאֹכלֶלֱאֹכלֶלֱאֹכלֶלֱאֹכל    ָ�ָ"רָ�ָ"רָ�ָ"רָ�ָ"ר    ָ�ֶעֶרבָ�ֶעֶרבָ�ֶעֶרבָ�ֶעֶרב    ָלֶכ�ָלֶכ�ָלֶכ�ָלֶכ�    ה'ה'ה'ה'    ְ�ֵתתְ�ֵתתְ�ֵתתְ�ֵתת    ֹמֶ�הֹמֶ�הֹמֶ�הֹמֶ�ה    ַו2ֹאֶמרַו2ֹאֶמרַו2ֹאֶמרַו2ֹאֶמר )21�ַ ֹ��ַ ֹ��ַ ֹ��  ח, טז שמות :ה' ַעל 0ִי ְתל�ֹ$ֵתיֶכ� ָעֵלינ# (א ָמה ְוַנְחנ# ָעָליו ַמDִיִנ� ַאֶ%� ֲאֶ�ר ְ%ל�ֹ$ֵתיֶכ� ֶאת ה' ִ�ְ�ֹמעַ  ִלְ"ֹ�עַ ִלְ"ֹ�עַ ִלְ"ֹ�עַ ִלְ"ֹ�עַ     ֶקרֶקרֶקרֶקרַ

  
  

I. דרשות as background for the ענויי� 

a. v1: just as מלאכה is שב ואל תעשה, similarly, ענוי (and doesn’t mean active self-inflicted pain)  

i. Suggestion: perhaps this means that we can’t tell someone to move somewhere more comfortable 

ii. Answer: just as איסור מלאכה doesn’t distinguish between circumstances, so too with ענוי 

b. Parallel: just as מלאכה has חיוב כרת elsewhere:: ויענ  (means eating פגול ונותר�)  

i. Then: from פיגול, we extend even to �חולי and even to תרומה (מ"ע to eat) via רבוי of ענית�ענו...ות  

ii. And: to counter notion that ענוי is a reference to sexual abstinence (vv.3-4) v. 2 provide "שאבידת נפ"  

1. Alternate ( י"דבי ר ): v-5 includes ענוי and �רעבו �ours is also “hunger”  

2. Note: vv. 3-4 rejected as they are humanly decreed ענויי� 

II. Assorted אגדות related to ענוי 

a. Dispute: ר' אמי/ר' אסי as to ענוי of the �מ (not knowing/not seeing) – vv. 6-7 

b. Series of disputes: ר' אמי/ר' אסי interpreting vv. 8, 9 

c. Dispute: ואל רב/שמ  re meaning of v. 10 (vv. 11-13) 

d. Dispute: ר' אמי/ר' אסי about taste of �מ (v. 10)  

e. Series of אגדות: related to �מ (vv. 14-21)  


