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5.8.3 

75b (הבשר עודנו) � 76b (
 (וריחני פיקחי

 

 

  לג, יא במדבר :ְמֹאד ַרָ�ה ַמָ�ה ָ�ָע� ’ה ַוַ%$ ָבָע� ָחָרה ’ה ְו!  ִיָ�ֵרת ֶטֶר� ִ�ֵ�יֶה�ִ�ֵ�יֶה�ִ�ֵ�יֶה�ִ�ֵ�יֶה�    ֵ�י
ֵ�י
ֵ�י
ֵ�י
    עֹוֶד��עֹוֶד��עֹוֶד��עֹוֶד��    ַהָ�ָ�רַהָ�ָ�רַהָ�ָ�רַהָ�ָ�ר )1
  כ, יא במדבר :ִמ4ְִצָרִי� ָיָצאנ� 5ֶה ָל4ָה ֵלאֹמר ְלָפָניו ַו2ְִב�� ְ�ִקְרְ�ֶכ� ֲאֶ�ר ’ה ֶאת ְמ!ְס�2ֶ ִ�י ַיַע
 ְלָזָרא ָלֶכ� ְוָהָיה ֵמַא0ְֶכ� ֵיֵצא ֲאֶ�ר ַעד ָיִמי�ָיִמי�ָיִמי�ָיִמי�    ֹחֶד�ֹחֶד�ֹחֶד�ֹחֶד�    ַעדַעדַעדַעד )2

  לב, יא במדבר :ַה4ֲַחֶנה ְסִביבֹות ָ�טֹוחַ ָ�טֹוחַ ָ�טֹוחַ ָ�טֹוחַ  ָלֶה� ַוִ%ְ�ְטח� ֳחָמִרי� ֲעָ�ָרה :ַס  ַה4ְַמִעיט ַה9ְָלו ֶאת ַוַ%!ְספ� ַה4ֳָחָרת יֹו� ְוֹכל ַה7ְַיָלה ְוָכל ַהה�א ַה%ֹו� ָ�ל ָהָע� ַוָ%ָק� )3

  כז, עח תהלי� :ָ�ָנ  עֹו  ַי4ִי� �ְכחֹול ְ�ֵאר ֶ�ָעָפר ֲעֵליֶה� ַוַ%ְמֵטר )4

�מוֹ  ָל��� ֱא?ֶהי= ה' ִיְבַחר ֲאֶ�ר ַה4ָקֹו� ִמ4ְ= ִיְרַחק ִ�י )5ְ ��  כא, יב דברי� :ַנְפֶ�= ַאַ�ת ְ�ֹכל ִ�ְ�ָעֶרי= ְו:ַכְל2ָ  ִצִ�יִת=ִצִ�יִת=ִצִ�יִת=ִצִ�יִת=    ַ�ֲאֶ�רַ�ֲאֶ�רַ�ֲאֶ�רַ�ֲאֶ�ר ְל= ה' ָנַת
 ֲאֶ�ר �ִמAֹאְנ= ִמְ�ָקְר= ְוָזַבְח2ָ ְוָזַבְח2ָ ְוָזַבְח2ָ ְוָזַבְח2ָ  ָ

�מוֹ  ֶאת ִיְ�ָרֵאל ֵבית ַוִ%ְקְרא� )6ְ 
  לא, טז שמות :ִ�ְדָב�ִ�ְדָב�ִ�ְדָב�ִ�ְדָב� ְ�ַצ0ִיִחת ְוַטְעמוֹ  ָלָב
 Cַד ְ�ֶזַרע ְוה�א ָמ

  טז, ג חבקוק :ְיג�ֶד�� ְלַע� ַלֲעלֹות ָצָרה ְליֹו� :נ�חַ  ֲאֶ�ר ֶאְרCָז ְוַתְח2ַי ַ�ֲעָצַמי ָרָקב ָיבֹוא ְ�ָפַתי ָצֲלל� ְלקֹול ִ�ְטִניִ�ְטִניִ�ְטִניִ�ְטִני    ַו2ְִרCַזַו2ְִרCַזַו2ְִרCַזַו2ְִרCַז    ָ�ַמְע2ִיָ�ַמְע2ִיָ�ַמְע2ִיָ�ַמְע2ִי )7

ְס0ָס Gַק ַה4ְִדָ�ר 0ְֵני ַעל ְוִהֵ�ה ַהFָלַהFָלַהFָלַהFָל    ִ�ְכַבתִ�ְכַבתִ�ְכַבתִ�ְכַבת    ַו2ַַעלַו2ַַעלַו2ַַעלַו2ַַעל )8 Hק ְמחGַ ֹפר�ְ�ַעל ַ Iיד, טז שמות :ָה:ֶר  

  ט, יא במדבר :ָעָליו ַה4ָ
 ֵיֵרד ָלְיָלה ַה4ֲַחֶנה ַעל ַהFַלַהFַלַהFַלַהFַל    �ְבֶרֶדת�ְבֶרֶדת�ְבֶרֶדת�ְבֶרֶדת )9

  כה, עח תהלי� :ָלֹ�ַבע ָלֶה� ָ�ַלח ֵציָדה ִאי� :ַכל ַאִ�יִרי�ַאִ�יִרי�ַאִ�יִרי�ַאִ�יִרי�    ֶלֶח�ֶלֶח�ֶלֶח�ֶלֶח� )10

  ט, ט דברי� :ָ�ִתיִתיָ�ִתיִתיָ�ִתיִתיָ�ִתיִתי    ?א?א?א?א    �ַמִי��ַמִי��ַמִי��ַמִי�    :ַכְל2ִי:ַכְל2ִי:ַכְל2ִי:ַכְל2ִי    ?א?א?א?א    ֶלֶח�ֶלֶח�ֶלֶח�ֶלֶח� ַלְיָלה ְו!ְרָ�ִעי� יֹו� !ְרָ�ִעי� ָ�ָהר ָוֵאֵ�ב ִע4ֶָכ� ’ה ָ�ַרת ֲאֶ�ר ַהְ�ִרית ל�ֹחת ָהֲאָבִני� ל�ֹחת ָלַקַחת ָהָהָרה ַ�ֲע?ִתי )11

�ְב2ְ= ְוָהָיה ֲאֵזֶנ=ֲאֵזֶנ=ֲאֵזֶנ=ֲאֵזֶנ=    ַעלַעלַעלַעל    ְל=ְל=ְל=ְל=    2ְִהֶיה2ְִהֶיה2ְִהֶיה2ְִהֶיה    ְוָיֵתדְוָיֵתדְוָיֵתדְוָיֵתד )12ִ�ְ Iְוָחַפְר2ָה ח� Lְב2ָ  ָב�  יד, כג דברי� :ֵצ:ֶת= ֶאת ְוִכMִיתָ  ְוַ


 ַעל ַוַ%ֲחנ� )13Gֵֹמת ִמֵ�ית ַהַ%ְר�  מט, לג במדבר: מֹו:ב ְ�ַעְרֹבת ַהFִNִי� :ֵבל ַעד ַהְיִ

  ו, יא במדבר :ֵעיֵנינ� ַה4ָ
 ֶאל ִ�ְל2ִי ֹ�לֹ�לֹ�לֹ�ל    ֵאי
ֵאי
ֵאי
ֵאי
    ְיֵבָ�הְיֵבָ�הְיֵבָ�הְיֵבָ�ה    ַנְפֵ�נ�ַנְפֵ�נ�ַנְפֵ�נ�ַנְפֵ�נ�    ְוַע2ָהְוַע2ָהְוַע2ָהְוַע2ָה )14

עַ  ֶאת ְל= ַקח ֹמֶ�ה ֶאל ’ה ַוֹ%אֶמר )15 H�ִ�
 ְיהֹו 
  יח, כז במדבר :ָעָליו ָיְד= ֶאת ְוָסַמְכ2ָ  �וֹ  ר�חַ  ֲאֶ�ר ִאי�ִאי�ִאי�ִאי� נ�

16( �  ג, יב במדבר: ָהֲאָדָמה 0ְֵני ַעל ֲאֶ�ר ָה:ָד� ִמֹ�ל ְמֹאד ָעָניו ֹמֶ�ה ְוָהִאי�ְוָהִאי�ְוָהִאי�ְוָהִאי

17( �  כ, ז בראשית :ֶהָהִרי� ַוְיכ�MH ַה4ִָי� Cְָבר� ִמְלַמְעָלה ַא4ָה ֶעְ�ֵרה ֲחֵמ

�ַנת )18ְ�ִ ��ֹ�ת ַרָ�ה 2ְהֹו� ַמְעְיֹנת ָ�ל ִנְבְקע� ַה5ֶה ַ�%ֹו� ַלֹחֶד� יֹו� ָעָ�ר ְ�ִ�ְבָעה ַהNִֵני ַ�ֹחֶד� ֹנחַ  ְלַחֵ%י ָ�ָנה ֵמאֹות ֵ Hֹ�תַוֲאר Hֹ�תַוֲאר Hֹ�תַוֲאר Hַמִי�    ַוֲארNַָמִי�ַהNַָמִי�ַהNַָמִי�ַהNָיא, ז בראשית ::::ִנְפ2ָח�ִנְפ2ָח�ִנְפ2ָח�ִנְפ2ָח�    ַה  

  כג, עח תהלי� :0ָָתח ָ�ַמִי� ְוַדְלֵתי ִמ4ַָעל ְ�ָחִקי� ַוְיַצו )19

ְלָח
 ְלָפַני 2ֲַעֹר$ )20 H�  ה, כג תהלי� :ְרָוָיה �ֹוִסי ֹראִ�י ַבNֶֶמ
 NַGְִנ2ָ  ֹצְרָרי ֶנֶגד 

  ז, כט במדבר :�ַתֲע� ?א ְמָלאָכה ָ�ל ַנְפֹ�ֵתיֶכ� ֶאת ְוִעִ�יֶת�ְוִעִ�יֶת�ְוִעִ�יֶת�ְוִעִ�יֶת� ָלֶכ� ִיְהֶיה ֹקֶד� ִמְקָרא ַה5ֶה ַהNְִביִעי ַלֹחֶד� �ֶבָע�ֹור )21

ִרי� יֹו� ַה5ֶה ַהNְִביִעי ַלֹחֶד� ֶ�ָע�ֹור ַא$ )22 H0�ִִמְקָרא ה�א ַה �  כז, כג ויקרא :ה'לַ  ִאNֶה ְוִהְקַרְב�2ֶ ַנְפֹ�ֵתיֶכ� ֶאת ְוִעִ�יֶת�ְוִעִ�יֶת�ְוִעִ�יֶת�ְוִעִ�יֶת� ָלֶכ� ִיְהֶיה ֹקֶד

�ַ�ת )23ַ 
  לב, כג ויקרא: ַ�2ְ�ֶַכ� 2ְִ�ְ�ת� ֶעֶרב ַעד ֵמֶעֶרב ָ�ֶעֶרב ַלֹחֶד� ְ�ִתְ�ָעה ַנְפֹ�ֵתיֶכ� ֶאת ְוִעִ�יֶת�ְוִעִ�יֶת�ְוִעִ�יֶת�ְוִעִ�יֶת� ָלֶכ� ה�א ַ�ָ�תֹו

�ַ�ת )24ַ 
Oַת ַנְפֹ�ֵתיֶכ� ֶאת ְוִעִ�יֶת�ְוִעִ�יֶת�ְוִעִ�יֶת�ְוִעִ�יֶת� ָלֶכ� ִהיא ַ�ָ�תֹו Hלא, טז ויקרא :עֹוָל� ח  

Oַת ָלֶכ� ְוָהְיָתה )25 Hעֹוָל� ְלח �  כט, טז ויקרא :ְ�תֹוְכֶכ� ַהCָר ְוַהCֵר ָהֶאְזָרח ַתֲע�� ?א ְמָלאָכה ְוָכל ַנְפֹ�ֵתיֶכ� ֶאת 2ְַע��2ְַע��2ְַע��2ְַע�� ַלֹחֶד� ֶ�ָע�ֹור ַהNְִביִעי ַ�ֹחֶד


 ִיְבַחר ֲאֶ�ר 4ָ�ַקֹו� ֱא?ֶהי= ’ה ִלְפֵני ְו:ַכְל2ָ ְו:ַכְל2ָ ְו:ַכְל2ָ ְו:ַכְל2ָ  )26�ֵ��מוֹ  ְלְַ ��  כג, יד דברי� :ַהָ%ִמי� ָ�ל ֱא?ֶהי= ’ה ֶאת ְלִיְר:ה 2ְִלַמד ְלַמַע
 ְוֹצאֶנ= ְ�ָקְר= �ְבֹכֹרת ְוִיְצָהֶר= 2ִיֹרְ�=2ִיֹרְ�=2ִיֹרְ�=2ִיֹרְ�= Gְָגְנ= ַמְעַ�ר ָ

�:ְל= ֲאֶ�ר �ְבֹכל �ַבNֵָכר�ַבNֵָכר�ַבNֵָכר�ַבNֵָכר �ַבַ%ִי
 �ַבAֹא
 ַ�ָ�ָקר ַנְפְ�= 2ְַאֶ�ה ֲאֶ�ר ְ�ֹכל ַהֶ�ֶס  ְוָנַת2ָה )27ְ2ִ =�  כו, יד דברי� :�ֵביֶת= ַא2ָה ְוָ�ַמְח2ָ  ֱא?ֶהי= ’ה ִלְפֵני �Nָ ְו:ַכְל2ָ ְו:ַכְל2ָ ְו:ַכְל2ָ ְו:ַכְל2ָ  ַנְפֶ

לֹות    ְינֹוֵבבְינֹוֵבבְינֹוֵבבְינֹוֵבב    ְוִתירֹו�ְוִתירֹו�ְוִתירֹו�ְוִתירֹו� ַ�ח�ִרי� Gָָג
 ָיְפיוֹ  �ַמה �Fבוֹ  ַמה ִ�י )28 Hלֹותְ�ת Hלֹותְ�ת Hלֹותְ�ת Hיז, ט זכריה :ְ�ת  

  י, ג משלי: ִיְפֹרצ�ִיְפֹרצ�ִיְפֹרצ�ִיְפֹרצ�    ְיָקֶבי=ְיָקֶבי=ְיָקֶבי=ְיָקֶבי=    ְוִתירֹו�ְוִתירֹו�ְוִתירֹו�ְוִתירֹו� ָ�ָבע ֲאָסֶמי= ְוִי4ְָלא� )29

  יא, ד הושע :ֵלבֵלבֵלבֵלב    ִיOַחִיOַחִיOַחִיOַח    ְוִתירֹו�ְוִתירֹו�ְוִתירֹו�ְוִתירֹו� ְוַיִי
 ְזנ�ת )30

  

I. Various אגדות about 
 (vv. 1-20) מ

II. Analysis of the ענויי� 

a. source: source for 5 5 -  ענויי� mentions of  ענוי (vv. 21-25) 

b. challenge: our משנה lists 6 

c. answer (per ל"ר ): drinking is included in eating 

i. proposed source: v26 (mentions תירוש as being ‘eaten’) 

ii. proposed source: v27 (mentions שכר as being ‘eaten’) 

1. challenge (to each): perhaps it refers to eating food soaked in תירוש or שכר 

2. block: שכר refers to something which intoxicates 

a. Challenge: perhaps “שכר” is a fig – which has intoxicating properties 

3. Answer: we infer שכר::שכר  from נזיר – means “wine” 

a. Challenge:  ברייתא – if someone takes a נדר from תירוש, may drink wine 

b. Block: תירוש is clearly wine, per vv. 28-30 

4. Rather: in re: נדרי�, we follow colloquial use; but תירוש means wine 

a. Tangent: דרשות on “תירוש” 


