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  "דבס
 זה

 נבון ואיזמ ברה
 

Yuval Noah Harari, Sapiens 
Homo sapiens rules the world because it is the only animal that can believe in things that 
exist purely in its own imagination, such as gods, states, money and human rights. 
 
 

  .בבלי מסכת מנחות דף כטתלמוד 
, באצבעותנא דבי רבי ישמעאל: שלשה דברים היו קשין לו למשה, עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא 

. מנורה, דכתיב: וזה מעשה המנורה; ראש חודש, דכתיב: ושרצים, וראש חדש, מנורהואלו הן: 
אומרים: אף הלכות ויש החודש הזה לכם ראש חדשים; שרצים, דכתיב: וזה לכם הטמא; 

 וזה אשר תעשה על המזבח. , שנאמר:שחיטה
 

 ~ מנורה ~
  פרק ח פסוק דבמדבר 

ה  ְוֶזה ֹנָרהַמֲעשֵׂ קָוק ֶאת ֹמֶשה  ַהמְּ ָאה יְּ ֶאה ֲאֶשר ֶהרְּ ָשה ִהוא ַכַמרְּ ָחּה ִמקְּ ָכּה ַעד ִפרְּ רֵׂ ָשה ָזָהב ַעד יְּ ִמקְּ
ֹנָרה: פ ן ָעָשה ֶאת ַהמְּ  כֵׂ

 
 באצבעשהראהו הקדוש ברוך הוא  -מעשה המנורה  וזה - רש"י במדבר פרק ח פסוק ד
 ... :"וזה"לפי שנתקשה בה, לכך נאמר 

 
  24הערות מנחות דף כט עמוד א הערה ) -חברותא 

משמע שהתקשה משה בסודות עכ"ל. ... בפירושו על התורה ]שמות כה ל'[:  הרמב"ןכתב 
תואר המנורה, סדר עשייתה, המנורה. ולאמור לעיל נמצא שהראו למשה שלשה דברים, 

נתקשה בגובה עה"ת פ' תרומה וכן בחזקוני פירשו שמשה  הריב"א. אולם בפי' וסודותיה
 שנתקשה בצורת עשייתהכתב  כלי יקרשכן לא נאמר לו באיזה גובה תהיה. וב המנורה

]וכעין שנתבאר לעיל בשם הגרי"ז על המימרא שגבריאל חגור כמין פסיקיא וכו'[. כתב 
יעשה המנורה מאליה לפי שהיה משה מתקשה בה,ה"ת ]שמות כה לא[ "ע רש"י אמר לו  תֵׂ

הקדוש ברוך הוא השלך את הככר לאור והיא נעשית מאליה לכך לא נאמר ַתעשה. וקשה 
שאם כן למה הראו לו את המנורה. וביאר בגור אריה שעשה קצת בעצמו וסייעהו הקדוש 

 בהעלותך.ברוך הוא לגמור. וכן מפורש בתנחומא פ' 
 

 ~חודש ~ 
 פרק יבשמות 

י ַהָשָנה:   רֹאש ֳחָדִשיםָלֶכם  ַהֶזה)ב( ַהֹחֶדש ...  שֵׂ ָחדְּ  ִראשון הּוא ָלֶכם לְּ
 

נתקשה משה על מולד הלבנה באיזו שיעור תראה ותהיה  - הזה...  -  רש"י שמות פרק יב
 ...ראה וקדש.  זהאת הלבנה ברקיע, ואמר לו כ באצבע, והראה לו לקדשראויה 

 
 ~שרצים ~ 

  פרק יא פסוק כטויקרא 
א  ְוֶזה הּו: ַבֶשֶרץָלֶכם ַהָטמֵׂ ִמינֵׂ ַהָצב לְּ ָבר וְּ ָהַעכְּ ץ ַעל ָהָאֶרץ ַהֹחֶלד וְּ  ַהֹשרֵׂ

 
כל טומאות הללו אינן לאיסור אכילה  -וזה לכם הטמא  - רש"י ויקרא פרק יא פסוק כט

 ונאסר לאכול תרומה וקדשים וליכנס במקדש:, להיות טמא במגען לטומאה ממשאלא 
 

 איזה טמא ואיזה טהור. לא היה מכיר -שרצים  - רש"י מסכת מנחות דף כט עמוד א
 

 ~שחיטה ~ 
  פרק כט פסוק לחשמות 

ַנִים ַלּיום ָתִמיד: ְוֶזה י ָשָנה שְּ נֵׂ ָבִשים בְּ ַח כְּ בֵׂ  ֲאֶשר ַתֲעֶשה ַעל ַהִמזְּ
 

  מנחות דף כט עמוד ארש"י מסכת 
 לא היה מבין מהיכן היא מוגרמת. -הלכות שחיטה 

 .באצבעועשייה תחילת זביחה ]היא[ וכתיב וזה אלמא הראהו  -אשר תעשה על המזבח  וזה
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 ~ עוד שניים ~
  מסכת מנחות דף כט עמוד אתוספות 

ואם תאמר וליחשוב נמי ההיא דאלו טריפות )חולין דף מב.(  -שלשה דברים היו קשין לו למשה כו' 
מלמד שתפס הקדוש ברוך הוא כל מין ומין והראה לו למשה  "החיה אשר תאכלו וזאת"דאמר 

ויש לתמוה דלא חשיב  .זהואמר לו זאת אכול וזאת לא תאכל ויש לומר דלא חשיב אלא הך דכתיב 
 ,ואמרינן )שקלים דף ג ומ"ר( כמין מטבע של אש הראהו למשה "!יתנו זה"שקל דכתיב מחצית ה
 היה מראהו, מ"ר. דלא שייך התם נתקשה אלא משום דלא הוה ידע בשום ענין אם לאויש לומר 

 

 ~ חיה אשר תאכלוה~ 
  פרק יא פסוק בויקרא 

אֹמר  ל לֵׂ ָראֵׂ י ִישְּ נֵׂ רּו ֶאל בְּ לּוַהַחָּיה  זֹאתַדבְּ ָמה ֲאֶשר ַעל ָהָאֶרץ:  ֲאֶשר תֹאכְּ הֵׂ  ִמָכל ַהבְּ
 

מלמד, שתפס  - "זאת החיה אשר תאכלו"דתנא דבי רבי ישמעאל:  -  .בבלי חולין מבתלמוד 
 .והראה לו למשה ואמר לו: זאת אכול וזאת לא תיכולהקדוש ברוך הוא מכל מין ומין 

 

מלמד שהיה משה אוחז בחיה ומראה אותה  -זאת החיה  - "י ויקרא פרק יא פסוק ברש
אף בשרצי המים אחז מכל מין  -זה תאכלו וגו' את  לישראל, זאת תאכלו וזאת לא תאכלו:

זאת  ומין והראה להם. וכן בעוף ואת אלה תשקצו מן העוף. וכן בשרצים וזה לכם הטמא:
 מלמד שהבהמה בכלל חיה: -החיה מכל הבהמה 

 
 ~ מחצית השקל ~

  יד-פרק ל, יאשמות 
נּו ִאיש ֹכֶפר ָנתְּ יֶהם וְּ ֻקדֵׂ ל ִלפְּ ָראֵׂ י ִישְּ נֵׂ אֹמר: )יב( ִכי ִתָשא ֶאת רֹאש בְּ קָוק ֶאל ֹמֶשה לֵׂ ר יְּ ַדבֵׂ שו  )יא( ַויְּ ַנפְּ

ֹקד ֹאָתם: )יג(  ֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ִבפְּ לֹא ִיהְּ ֹקד ֹאָתם וְּ ֻק  ֶזהַליקָוק ִבפְּ ר ַעל ַהפְּ נּו ָכל ָהֹעבֵׂ  ַמֲחִצית ַהֶשֶקלִדים ִיתְּ
רּוָמה ַליקָוק:   ָרה ַהֶשֶקל ַמֲחִצית ַהֶשֶקל תְּ ִרים גֵׂ ֶשֶקל ַהֹקֶדש ֶעשְּ  בְּ

 

 יתנו: זהשל אש, ומשקלה מחצית השקל, ואומר לו כמטבע הראה לו כמין  -זה יתנו  "ירש
 

 ~ ה ומרורמצפסח ~ 
  ט-פרק יג, חשמות 

אֹמר ַבֲעבּור  ָך ַבּיום ַההּוא לֵׂ ִבנְּ ָת לְּ ִהַגדְּ ָרִים:   ֶזה)ח( וְּ אִתי ִמִמצְּ צֵׂ קָוק ִלי בְּ  ָעָשה יְּ
 

  [תמימה שמות פרק יג פסוק ח תורה]מתוך מכילתא 
יכול מראש חודש, ת"ל ביום ההוא, אי ביום ההוא, יכול מבעוד יום,  - והגדת לבנך)ח( 

 ]מכילתא[: אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך על שולחנךת"ל בעבור זה לא אמרתי 
 

  תורה תמימה הערות שמות פרק יג הערה כט
וגם הכא דכתיב  ...על אותו הדבר,  באצבעמורה כ"פ על ההוראה  זהוהלשון ... 

על מצה ומרור, וממילא מבואר שצריך להגיד  באצבעצריך להראות  "זהבעבור "
 ...אה והיינו בליל פסח.כן בשעה ששייכה ההור

 
 ~ל ֵאבֶ ~ 

  פרק נ פסוק יאבראשית 
רּו  ֹגֶרן ָהָאָטד ַוּיֹאמְּ ֶבל בְּ ַנֲעִני ֶאת ָהאֵׂ ב ָהָאֶרץ ַהכְּ א יושֵׂ ֶבלַוַּירְּ ד  אֵׂ ל  ֶזהָכבֵׂ ָמּה ָאבֵׂ ן ָקָרא שְּ ָרִים ַעל כֵׂ ִמצְּ לְּ

ן:  דֵׂ ֶבר ַהַּירְּ עֵׂ ַרִים ֲאֶשר בְּ  ִמצְּ
 

  י"א ה"סוטה פתלמוד ירושלמי 
בֶ ואמרו ]שם יא[  באצבעהראו  :אמר רבי יודן בר שלום  ד זה למצרים.ָכבֵׂ ל אֵׂ

 

 לי ~~ ֵא 
  ג-פרק טו, אשמות 

אֹמר ָאִשיָרה ַליקָוק ִכי ָגֹאה גָ  רּו לֵׂ ל ֶאת ַהִשיָרה ַהזֹאת ַליקָוק ַוּיֹאמְּ ָראֵׂ י ִישְּ נֵׂ ָאה )א( ָאז ָיִשיר ֹמֶשה ּובְּ
ִהי ִלי ִלישּוָעה  ָרת ָיּה ַויְּ ִזמְּ בו ָרָמה ַבָּים: )ב( ָעִזי וְּ ֹרכְּ ִלי ֶזהסּוס וְּ ֶמנְּ  אֵׂ י ָאִבי ַוֲאֹרמְּ הּו ֱאֹלהֵׂ וֵׂ ַאנְּ  הּו:  וְּ

 

, ראתה באצבעבכבודו נגלה עליהם והיו מראין אותו  -זה אלי  - רש"י שמות פרק טו
 שפחה על הים מה שלא ראו נביאים:

 

 ~ אלהינו ~
  תלמוד בבלי מסכת תענית דף לא עמוד א

עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, והוא יושב אמר עולא ביראה אמר רבי אלעזר: 
 קוינו לו זה אלהינוואמר ביום ההוא הנה ", שנאמר באצבעוביניהם בגן עדן, וכל אחד ואחד מראה 

 "ויושיענו זה ה' קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו.
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 ~נדמיין ~ 
 

  – ב עמוד כב דף שבת מסכת בבלי תלמוד ה' השראת
 .בישראל שורה שהשכינה עולם לבאי היא עדות היא[ ]המנורה ...

 מנורה

  ד פסוק כג פרק ויקרא ה' מועדי
ֶלה י אֵׂ קָוק מוֲעדֵׂ י יְּ ָראֵׂ אּו ֲאֶשר ֹקֶדש ִמקְּ רְּ מוֲעָדם: ֹאָתם ִתקְּ  בְּ

 חודש

  שמיני פרשת )בובר( תנחומא מדרש ה' חוקי
 בהמה לנוחר אותה ואוכל בהמה שוחט בין להקב"ה איכפת מה וכי

 אוכל בין לו איכפת מה או מזיקו, או מועילו כלום אותה, ואוכל
ָת  ִאם טהרות, לאוכל טמאות ָת  ָחַכמְּ ָת ] ָלְך ָחַכמְּ ַלצְּ ָך וְּ ַבדְּ  )משלי [ִתָשא לְּ

 ... [הבריות ]את בהן לצרף אלא המצות ניתנו לא הא יב(, ט

 / שחיטה
 החיה
 אשר

 תאכלו
 (כשרות)

  :חיג פרק שמות רש"י ה' מצות
 הללו: ומרור מצה פסח כגון ,מצותיו שאקיים בעבור – זה בעבור

 פסח
 מצה

 ומרור

  – (יב:ל) שמות ,הירש 'ר ה' עם
 לומד שהוא הרי "ישראל בני פקודי" מניין בכלל בא שאדם ברגע בו

 ערך תודעת את בליבו מעורר זה ודבר ",ישראל בן"כ עצמו את להעריך
 נרקא הוא רגע באותוכלול בעצמו.  אומתו מושג את רואה והוא ,עצמו

 ידי על ולא ,גרידא עצמו הוויית ידי על לא :משמעות רב לקח ללמוד
 נעשה איננו הוא ,ולאישיותו "נפשו"ל ומשמעות ערך יש עצמו יישותו

 איננו אף ,חייו והנאת קיומו עצם ידי על האומה של מבוטל-בתלי חלק
 עולה -ותורם שנותן מי רק .הווייתו עובדת עצם עקב לקיומו זכאי

 .קיומו להמשך זכות קונה ותורם שנותן מי רק ,למניין

 מחצית
 השקל

 (כסף)

  ה' רנ
 אדם נשמת

  יא פרק ויקרא הירש רש"ר
 היא ;ותפיסה מושג רעיון, היא אלא ממשי דבר איננה טומאה... 

 ...ודברים אנשים ליחסי קשורה
 ובייחוד - טומאה כל של הטיפוס-אב ושרץ. נבילה בטומאת כאן מדובר

 הערנו כבר ... .מת טומאת ספק בלא הוא - ושרץ נבילה טומאת של
 לסייע כדי בה שיש עובדה, מייצגת המת גופת אחדות: פעמים

 מונח המת כאשר היא: עובדה שהרי הטומאה. של ההבל למחשבת
 זאת שגם אלא הגופנית. הכפייה לחץ תחת נפל כרע אדם הרי לפנינו,

 של עיקרו את לא אף - כולו האדם את מייצגת הגופה אין אמת: היא
 נסתלק הוא בו; שולטת הגופנית הכפייה אין - עצמו האדם כי האדם.

 היה לא הגוף כי הארצי; הטבע לכוח גופו יוחלט בטרם - לעולמו והלך
  הארצי. לבושו אלא
 וכל בחירות; בעצמו השולט אלוהי, טבע בעל הוא האדם כן: על יתר
 עצמו הגוף גם היה - הטבע לכפיית עתה זה שנכנע - בגופו שרוי הוא עוד

 - וההנאה המעשה כוחות כל על - הוא אף הפיזית; הכפייה מן ניצול
 אלוהית בחירות בו השולט והאדם המוסרית; החירות לתחום הורם

 המוות אין דבר: של כללו חייו. של המוסרי התפקיד את בו מקיים היה
 על - החושני בגופו גם שולט החי האדם ואילו המוות; בשעת אלא חל
 כפיית מכל חופשי הוא בו; המצויים והיכולת והמאוויים הכוחות כל

 את לקיים כדי אלוהית בחירות גופו את מנהיג והוא הגופני; ההכרח
 לתודעת אותן להחדיר שיש האמיתות, הן אלה המוסר. תורת מצוות
 תמוטת את מזכיר המוות כי המוות; תופעות מול בעומדו - החי האדם
 קומתו את לזקוף חייב האדם ואילו הטבע; לכוחות כניעתו ואת האדם

 ועליו החיה; בחירותו להתגאות עליו הגופני; העולם של בעיצומו -
 מוסריות כל תחת החותרת המאטריאליסטית התורה כנגד עצמו לחסן

 גופות. מממצאי חכמתה את והדולה -

 / שרצים
 אבל

 בהיסטוריה ה'
 

  אלהינו הנה
  ויושיענו לו קוינו זה 
 בישועתו ונשמחה נגילה לו קוינו ה' זה  

 / אלי
 אלהינו
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