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הַ ָ ָר עוֹדֶ  ֵ י ִֵיהֶ  טֶ ֶר ִי ֵָרת וְ ! ה’ חָ ָרה בָ עָ  וַ  $ַ%ה’ ָ עָ  מַ ָה ַרָ ה ְמאֹ ד :במדבר יא ,לג
!ס ֶ 2אֶ ת ה’ אֲ ֶר ְ ִק ְרְ כֶ וַ ִ2בְ  לְ פָ נָיו לֵאמֹ ר לָ ָ4ה ֶ5ה יָצָ אנ ִמ ְִ 4צ ָריִ :במדבר יא ,כ
עַ ד חֹדֶ  י ִָמי עַ ד אֲ ֶר יֵצֵ א מֵ אַ  ְ0כֶ וְ הָ יָה ָלכֶ לְ ז ָָרא יַעַ ִ י ְמ ְ
ִ ְטח לָהֶ  ָטוֹחַ ְסבִ יבוֹת הַ  ַ4חֲ נֶה :במדבר יא ,לב
ַ!ספ אֶ ת הַ ְ9לָו הַ ְ ַ4מ ִעיט :סַ עֲ ָ ָרה חֳ מָ ִרי וַ ְ %
וַ ָָ %ק הָ עָ  ָל הַ %וֹ הַ הא וְ כָל הַ ְַ 7ילָה וְ כֹל יוֹ הַ  ָ4חֳ ָרת וַ ְ %
וַ ְַ %מטֵ ר עֲ לֵיהֶ  ֶעָ פָ ר ְאֵ ר כְ חוֹל י ִַ4י ע ֹו ָ ָנ  :תהלי עח ,כז
ית= וְ :כַלְ ְָ ִ 2עָ ֶרי= ְ כֹל אַ ַ ת נַפְ ֶ= :דברי יב ,כא
מֹAאנְ = אֲ ֶר נ ַָת ה' לְ = ַאֲ ֶר צִ ִ ִ
ִ י י ְִרחַ ק ִמ ְ =4הַ  ָ4קוֹ אֲ ֶר יִבְ חַ ר ה' אֱ ?הֶ י= לָ ְמ ֹו ָ וְ זָבַ ְח ִָ 2מְ ָק ְר= ִ
יחת ִ ְדבָ  :שמות טז ,לא
וַ ְִ %ק ְרא בֵ ית י ְִ ָראֵ ל אֶ ת ְמ ֹו מָ וְ הא ְ ז ֶַרע ַCד לָבָ וְ טַ ְעמ ֹו ְ צַ ִ ִ0
ָמַ עְ ִ2י וַ ְִ 2רַCז ִ ְטנִי לְ קוֹל צָ לֲל ְפָ ַתי יָבוֹא ָר ָקב ַ עֲ צָ מַ י וְ ַת ְח ַ2י אֶ ְרָCז אֲ ֶר :נחַ לְ יוֹ צָ ָרה לַעֲ לוֹת לְ עַ  יְגדֶ  :חבקוק ג ,טז
:ר :Iשמות טז ,יד
וַ ַ2עַ ל ִכְ בַ ת הַ  ָFל וְ ִהֵה עַ ל  ְ0נֵי הַ ְִ 4דָ ר ַGק ְמחְ Hס ָ0ס ַGק ְַ פֹ ר עַ ל הָ ֶ
בְ ֶרדֶ ת הַ  ַFל עַ ל הַ  ַ4חֲ נֶה ָל ְילָה י ֵֵרד הַ  ָ4עָ לָיו :במדבר יא ,ט
ידה ָלַח לָהֶ  ָלֹבַ ע :תהלי עח ,כה
לֶחֶ  אַ ִ ִירי :כַל ִאי צֵ ָ
יתי :דברי ט ,ט
!רָ ִעי ַל ְילָה לֶחֶ  ?א :כַלְ ִ2י מַ יִ ?א ָ ִת ִ
!רָ ִעי יוֹ וְ ְ
?תי הָ הָ ָרה ל ַָקחַ ת לחֹ ת הָ אֲ בָ נִ י לחֹ ת הַ ְ ִרית אֲ ֶר  ַָרת ה’ ִע ָ4כֶ וָ אֵ ֵב ָ הָ ר ְ
ַ עֲ ִ
:ת= :דברי כג ,יד
ית אֶ ת צֵ ֶ
וְ יָתֵ ד ְִ 2היֶה לְ = עַ ל אֲ ֵזנֶ= וְ הָ יָה ְ ִבְ ְ =2ח Iוְ חָ פַ ְר ָ2ה בָ  Lוְ ַבְ ָ 2וְ כִ ִָ M
ְמֹ ת עַ ד :בֵ ל הַ ִFִ Nי ְ עַ ְרבֹ ת מוֹ:ב :במדבר לג ,מט
וַ ַ%חֲ נ עַ ל הַ ְַ %רִ ֵGמֵ ית הַ י ִ
וְ עַ ָ2ה נַפְ ֵ נ יְבֵ ָה אֵ י ֹל ִ לְ ִ2י אֶ ל הַ  ָ4עֵ ינֵינ :במדבר יא ,ו
וַ ֹ%אמֶ ר ה’ אֶ ל מֹ ֶה ַקח לְ = אֶ ת יְהוֹ Hעַ ִ נ ִאי אֲ ֶר רחַ  ֹו וְ סָ מַ כְ ָ 2אֶ ת י ְָד= עָ לָיו :במדבר כז ,יח
ר עַ ל  ְ0נֵי הָ אֲ ָדמָ ה :במדבר יב ,ג
:ד אֲ ֶ
וְ הָ ִאי מֹ ֶה עָ נָיו ְמאֹ ד ִמֹל הָ ָ
חֲ מֵ  עֶ ְ ֵרה אַ  ָ4ה ִמלְ מַ ְעלָה ָCבְ ר הַ  ָ4יִ וַ ְיכ MHהֶ הָ ִרי :בראשית ז ,כ
Nנִ י ְ ִבְ עָ ה עָ ָר יוֹ לַחֹ דֶ  ַ %וֹ הַ ֶ5ה נִ בְ ְקע ָל מַ ְעיְנֹ ת ְ2הוֹ ַרָ ה וַ אֲ רֹ Hת הַ ָNמַ יִ נִפְ ָ2ח :בראשית ז ,יא
ִ ְנַת ֵ מֵ אוֹת ָנָה לְ חַ ֵ%י נֹ חַ ַ חֹ דֶ  הַ ֵ
וַ יְצַ ו ְחָ ִקי ִמ ָ4עַ ל וְ ַדלְ תֵ י ָמַ יִ ָ ָ0תח :תהלי עח ,כג
ֹאי ו ִֹסי ְרוָ יָה :תהלי כג ,ה
ַ2עֲ רֹ $לְ פָ נַי  Hלְ חָ ֶנגֶד צ ְֹר ָרי ִNַ Gנְ ָ 2בַ ֶNמֶ ר ִ
יעי הַ ֶ5ה ִמ ְק ָרא קֹ ֶד י ְִהיֶה ָלכֶ וְ עִ ִיתֶ  אֶ ת נַפְ ֹתֵ יכֶ ָל ְמלָאכָה ?א ַתעֲ  :במדבר כט ,ז
בֶ עָ וֹר לַחֹ דֶ  הַ ְNבִ ִ
יעי הַ ֶ5ה יוֹ הַ ִ Hִ 0רי הא ִמ ְק ָרא קֹ דֶ  י ְִהיֶה ָלכֶ וְ ִעִיתֶ  אֶ ת נַפְ ֹתֵ יכֶ וְ ִה ְק ַרבְ ִֶ 2א ֶNה ַלה' :ויקרא כג ,כז
אַ  ֶ $עָ וֹר לַחֹ דֶ  הַ ְNבִ ִ
ַַ ת ַָ ת ֹו הא ָלכֶ וְ עִ ִיתֶ  אֶ ת נַפְ ֹתֵ יכֶ ְ ִת ְעָ ה לַחֹ דֶ  ָ עֶ ֶרב מֵ עֶ ֶרב עַ ד עֶ ֶרב ִ ְְ 2ת ַַ ְ2כֶ :ויקרא כג ,לב
ַַ ת ַָ ת ֹו ִהיא ָלכֶ וְ עִ ִיתֶ  אֶ ת נַפְ ֹתֵ יכֶ חOַ Hת ע ֹולָ :ויקרא טז ,לא
זְרח וְ הַ ֵCר הַ ָCר ְ תוֹכְ כֶ :ויקרא טז ,כט
יעי ֶ עָ וֹר לַחֹ דֶ  ְ2עַ  אֶ ת נַפְ ֹתֵ יכֶ וְ כָל ְמלָאכָה ?א ַתעֲ  הָ אֶ ָ
וְ הָ י ְָתה ָלכֶ לְ חOַ Hת ע ֹולָ ַ חֹ דֶ  הַ ְNבִ ִ
לְ ֵ ְמ ֹו ָ מַ ְע ַר ְGגָנְ= ִ2יר ְֹ= וְ י ְִצהָ ֶר= בְ ֹכרֹת ְ ָק ְר= וְ צֹאנֶ= לְ מַ עַ ִ2לְ ַמד לְ ְיִר:ה אֶ ת ה’ אֱ ?הֶ י= ָל הַ ִָ %מי :דברי יד ,כג
ַלְ 2לִפְ נֵי ה’ אֱ ?הֶ י= ַ ָ4קוֹ אֲ ֶר יִבְ חַ ר ַ
וְ :כ ָ
ית= :דברי יד ,כו
וְ נ ַָת ָ2ה הַ ֶסֶ ְ כֹל אֲ ֶר ְ2אַ ֶ ה נַפְ ְ= ַ ָ ָקר בַ ֹAא בַ ִַ %י בַ  ֵNכָר בְ כֹל אֲ ֶר ִ:ְ 2לְ = נַפְ ֶ= וְ :כַלְ ָ Nָ 2לִ פְ נֵי ה’ אֱ ?הֶ י= וְ ָמַ ְח ָ 2אַ ָ2ה בֵ ֶ
חרי וְ ִתירוֹ יְנוֹבֵ ב ְ ת Hלוֹת :זכריה ט ,יז
ִ י מַ ה Fב ֹו מַ ה יָפְ י ֹו ָָ Gג ַ ִ
וְ ִי ָ4לְ א אֲ סָ מֶ י= ָבָ ע וְ ִתירוֹ י ְָקבֶ י= יִפְ רֹצ :משלי ג ,י

זְ נת וְ ַי ִי וְ ִתירוֹ י ִַOח

לֵב :הושע ד ,יא

) (vv. 1-20מ  aboutאגדות Various
ענויי Analysis of the
) (vv. 21-25ענוי  - 5 mentions ofענויי a. source: source for 5
 lists 6משנה b. challenge: our
): drinking is included in eatingר"ל c. answer (per
)’ as being ‘eatenתירוש i. proposed source: v26 (mentions
)’ as being ‘eatenשכר ii. proposed source: v27 (mentions
שכר  orתירוש 1. challenge (to each): perhaps it refers to eating food soaked in
 refers to something which intoxicatesשכר 2. block:
” is a fig – which has intoxicating propertiesשכר“ a. Challenge: perhaps
” – means “wineנזיר  fromשכר::שכר 3. Answer: we infer
, may drink wineתירוש  fromנדר  – if someone takes aברייתא a. Challenge:
 is clearly wine, per vv. 28-30תירוש b. Block:
 means wineתירוש , we follow colloquial use; butנדרי 4. Rather: in re:
”תירוש“  onדרשות a. Tangent:
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