בשל גיוס החרו ד הסיכו לא מוגה

בס"ד

יומא עד) :ש 7מהסו( עד עו) .ש 4ברחבות(
המ עצמו
 .1המ היה עגול ,לב ,ור #מאוד.
 .2המ נבלע באברי ולא יצא מה שו הפרשה )וי"א שהוא גר ג לשאר האוכל )שקנו מהגויי ( שיתעכל ולא יצא החוצה( – אבל
אחרי שישראל התלוננו על כ #העניש ה' שיצטרכו לנקביה )ומכיוו שהיו צריכי להתרחק כ   12ק"מ כל פע היה בכ #עונש רב מאוד(
 .2המ מש #את ליבו של האד  ,והיו בו את כל הטעמי שהאד רצה לטעו ) .חו) מ 5המיני )'קישואי  ,אבטיחי  ,חציר ,שומי ,
ובצל'( שלא היה בו את טעמ או שהיה בו את טעמ אבל לא את המרק שלה .

ירידת המ
 .1המ ירד יחד ע אוצרות נוספי תכשיטי נשי  ,תבליני  ,אבני טובות ומרגליות.
 .2כשמשה עלה להר סיני ויהושע חיכה לו לבד – ירד ליהושע מ בפני עצמו.
 .3על המ שמרה שכבת טל מלמטה ושכבת טל מלמעלה,
 .4המ היה גבוה מאוד )פי  4מגובה מי המבול( וראוהו כל מלכי העול .

מדרגתו הרוחנית
 .1המ נית כל יו  בעיקר כדי להגביר את הקשר והתלות בה') ,אבל ג כדי שיהיה טרי וח  ,ושלא יהיה קשה לסוחבו(

' .2ויענ #וירעיב – #ויאכיל #את המ'  העינוי שבמ היה או בכ #שלא היה בטחו במה יאכלו מחר או כיוו שיש פג כשאוכלי בלי
לראות מה אוכלי .
 .3המ שימש כדי לברר מהי השייכות משפחתית של כל אחד )הכמויות של המ הותאמו לגודל המשפחה(

 .4לפי מדרגת צדיקות האנשי כ #היה המאמ) שנדרש כדי להשיגו ולהכשירו לאכילה.
 .5המ הוא לח של מלאכי )מלאכי אינ צריכי לח ולכ ה אינ אוכלי אותו ,אבל הוא אוכל מושל שמתאי ליצורי מושלמי (

השלו
 .1נפרש שכבות שכבות
 .2השלו התבקש שלא כהוג  ולכ א .התחייבו 'שונאי' ישראל כליה ,ב .נית בערב ללא שיספיקו להכינו.
 .3השלו הינו ציפור ע המו שומ.
 .4ממנו לומדי דר #אר) שאד יאכל בשר בערב ולא בבוקר.
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בשל גיוס החרו ד הסיכו לא מוגה

בס"ד

הערות שונות
 .1מראה העיניי הוא מרכיב חושב מאוד בהנאה של האד ויש לו השפעה וחשיבות רבה מאוד,
 .2כל הנות עינו בכוס – או שכל העריות נראות לו כהיתר או שכל ממו האחרי נראי לו כהיתר,
 .3העונש הגדול ביותר שהקב"ה נות הוא ניתוק ממהשגחה האלוהית.
 .4יש ואד מקבל מתנות )שלוי ( מהקב"ה ,ולעיתי אי זה בזכותו אלא בזכות רבותיו.
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