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  .עה ד� יומא
  , ונחלקו רב ושמואל כדלהל��" זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרי� חנ�) "ה:במדבר יא(כתיב 

  ?מ המבוארות בסוגיא ממחלוקת�"מה הנפ
  

   עריות�חד אמר    דגי��חד אמר   
  שהיו מותרות לה# עריות  1שאכלו דגי� חינ�  "חנ�"מה הוא 
  ליא לתשמישלישנא מע  כפשוטו שאכלו דגי�  "ונאכל"מה פירוש 

  שהיו זהירי� בעריות שנאסרו לבני נח  שהיו זהירי� בכל העריות  "ג� נעול אחותי כלה"
  כפשוטו שנאסרו בעריות   בכו על שנאסרו בעריותג�  "בוכה למשפחותיו"

  
  ?"והמ� כזרע גד לב�) "לא:שמות טז(מה דרשו מהפסוק 

  
  לב�  כזרע גד  

   פנינהמרגליתהיה לב# כ  2הוא היה עגול כזרע גד  לרב אסי
  '''''   שהוא עגול'דומה לזרע פשת# בגבעול   ק דברייתא"לת

  '''''   דומה להגדה שמושכת לב האד�'גד   לאחרי�
  לראשו# '  שמגיד ואומר א� ב# ט'גד   לתניא איד#

  3לאחרו#' או ב# ז
  4שהיה מלבי# עונותיה� של ישראל

  , שמגיד לה� עבד של מי הוא'גד   יוסי' לר
  � א� האיש סרח או אשתווכ# מגיד לה

'''''  

  
  ?מה היה החילוק במ� בי� הצדיקי� לבינוניי� והרשעי�

  
  לרשעי�  לבינוניי�  לצדיקי�  

  בחיפוש 
   המ�אחר

  'היה בפתח בית� 
  5"על המחנה "

   'מחו* למחנה אבל קרוב 
  " הע� ולקט6ויצא "

   'רחוק מהמחנה 
  "שטו הע� ולקטו"

  כיצד היה
   המ�יורד

  כגרעיני תבואה  כבצק עוגה שצרי, הכנה  כלח� מוכ#
   שצריכי� טחינה בריחי�

בעונש על 
  תלונת הבשר

  'מיד מתו שלא יצטערו   '''''
  7"הבשר עודנו בי# שיניה�"

  
  

                                                           
 .ה מזמי� לה� בתו� המי� דגי� קטני�"שהיו ישראל שואבי� מי� הקבשכ, ודרש 1
וכ� לא . ה שצורתו עגולה כמי� הצמח הזהאלא הכוונ, שהוא צמח כוסבר �דבאמת לא היה המ� זרע גד  2

 .אלא היה לב�,  צבעו כצבע הצמח הזהההי
וא� אצל הבעל האחרו� , לראשו�' א� אצל הבעל הראשו� סימ� שהוא ב� ט, כפי איפה שהיה יורד המ� 3

 .לאחרו�' סימ� שהוא ב� ז
 . היו כל הזמ� בתשובה� דכיו� שהיו דואגי� שלא יפסיק מלרדת לה� למחר  4
  ".+ְבֶרֶדת ַהַ*ל ַעל ַהַ$ֲחֶנה ָלְיָלה ֵיֵרד ַהָ$� ָעָליו) "ט:במדבר יא(לשו� הפסוק  5
 .יציאה אי� במשמעותו למקו� רחוק אלא במקו� קרוב 6
 ."2ָה ְמאֹד2ָָע� ַמָ.ה ַר' הָחָרה ָבָע� ַו5ְַ� ' הַה4ָ2ָר ע3ֶד0+ 2ֵי� 0ֵ1ִיֶה� ֶטֶר� ִיָ.ֵרת ְו-, " )לג:במדבר יא(כתיב  7


