
 ב"פתש פרשת משפטים 
 

 2  מתוך  1עמ'  

 

 רמב"ן שיטת    – נעשה ונשמע  

 בין סיפור לספר 

, לה נקדיש כאן דף קצר את שיטת רמב"ן בין השאר  הזכרנו    עשה ונשמענ  אימתי אמרוף המלא והנרחב  ד ב  מים ראשונים:

 .  ממוקדו

 נעשה  - ח-ה יםשמות פרשת יתרו פרק יט פסוק

ל ַעִמים ִכי ִלי כָּ ל הָּ ה ִמכָּ ם ִלי ְסגֻלָּ ת ְבִריִתי ִוְהִייתֶּ ם אֶּ מֹוַע ִתְשְמעּו ְבֹקִלי ּוְשַמְרתֶּ ה ִאם שָּ ץ: ְוַעתָּ רֶּ אָּ ם  הָּ  ִלי  ִתְהיּו ְוַאתֶּ

דֹוש   ת ֹכֲהִנים ְוגֹוי קָּ כֶּ אֵ ַמְמלֶּ ל ְבֵני ִיְשרָּ ר ְתַדֵבר אֶּ ִרים ֲאשֶּ ה ַהְדבָּ ם    ל:ֵאלֶּ ם ִלְפֵניהֶּ ם ַויָּשֶּ עָּ א ְלִזְקֵני הָּ ה ַוִיְקרָּ ַויָּבֹא ֹמשֶּ

הּו ה': ר ִצּוָּ ה ֲאשֶּ ֵאלֶּ ִרים הָּ ל ַהְדבָּ ֹ   ֵאת כָּ ו ַוי ם ַיְחדָּ עָּ ל הָּ באְמרּו  ַוַיֲענּו כָּ ה ַויָּשֶׁ ר ה' ַנֲעשֶׁ בֶׁ ר דִּ ְבֵרי    כֹּל ֲאשֶׁ ת דִּ ה אֶׁ מֹּשֶׁ

ל ה': ם אֶׁ עָּ  1הָּ

 שמע וננעשה  – שמות פרשת משפטים פרק כד

ֵאל ב ַוֲאִביהּוא ְוִשְבִעים ִמִזְקֵני ִיְשרָּ דָּ ה ְוַאֲהֹרן נָּ ל ה' ַאתָּ ַמר ֲעֵלה אֶּ ה אָּ ל ֹמשֶּ ה ַוְיַסֵפר לָּ   ...  ְואֶּ ל  ַויָּבֹא ֹמשֶּ ם ֵאת כָּ עָּ

ִטיִדְבֵרי ה' ְואֵ  ל ַהִמְשפָּ ד ַויֹאְמרּו ת כָּ חָּ ם קֹול אֶּ עָּ ל הָּ ה:ם ַוַיַען כָּ ר ה' ַנֲעשֶׁ בֶׁ ר דִּ ים ֲאשֶׁ רִּ ל ַהְדבָּ  כָּ

ן ִמְזבֵ  ר ַוִיבֶּ ל ִדְבֵרי ה' ַוַיְשֵכם ַבֹבקֶּ ה ֵאת כָּ ְשֵרה מַ ַוִיְכֹתב ֹמשֶּ ר ּוְשֵתים עֶּ הָּ ר ִשְבֵטי ִיְש ַח ַתַחת הָּ שָּ ה ִלְשֵנים עָּ ֵאל:ֵצבָּ   רָּ

ם ...  עָּ ְזֵני הָּ א ְבאָּ ר ַהְבִרית ַוִיְקרָּ ע: ַוִיַקח ֵספֶּ ְשמָּ ה ְונִּ ר ה' ַנֲעשֶׁ בֶׁ ר דִּ ֹּאְמרּו כֹּל ֲאשֶׁ  2ַוי

 עשרת הדברות ם קוד – פסוק אפרק כד שמות רש"י  

 3. ארבעה בסיון נאמר לו עלהפרשה זו נאמרה קודם עשרת הדברות, וב -שה אמר עלה ואל מ

 בין סיפור לספר – פסוק ארמב"ן שמות פרק כד 

לן באות כהוגן, כי אחר מתן תורה  ווהנה הפרשיות כ...    שפירש הענין כסדרו  בי אברהםרוכבר היטיב לראות  

)לעיל כ   "ני ישראל אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכםכה תאמר אל ב" :מיד בו ביום אמר השם אל משה

  4... ד(כ

  : וה אותויו ברי ה' )פסוק ג( כאשר צנה ויספר לעם את כל דהפרשה כי משה עשה כמצות ה', ובא אל המח  הזכירו

והו ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם  יווגו' )לעיל כ יח(, ואת כל המשפטים כאשר צבני ישראל    כה תאמר אל 

והטעם, כל הדברים האלה אשר דבר לך השם  .  שר דבר ה' נעשהכל א)לעיל כא א(, וקבלו הכל בשמחה ואמרו  

את כל אשר ידבר    פר במשנה תורה )דברים ה כד( ואת תדבר אלינויס אנחנו בדבריך, כמו ש  נעשה, כי מאמינים 

 5. ינו. ואז כתבם משה )פסוק ד(ה' אלהינו אליך ושמענו ועש

ח ותורות, והשכים בבקר ממחרת הי קים ומשפטיווהנה משה כתב ביום ההוא בספר כל מה שנצטווה,  ום  ם 

זבחים )פסוק ה(, ונתן חצי הדם על מזבח ה'  ההוא לכרות להם ברית על הכל, ובנה המזבח )פסוק ד(, וזבח ה

א בברית עמו,  וי הדם שם באגנות )פסוק ו(, ולקח הספר שכתב מאמש וקראו באזניהם, וקבלו עליהם עוד לבוחצ

  6. ברךאליך, מכל אשר תצוה מאתו ית ה ונשמעכל אשר דבר ה' נעשואמרו )פסוק ז( 

 
 ומשה משיב את דברי העם אל ה'.  נעשה. –כך לפני מתן תורה בפרשת יתרו   1
 . שערכנו ". ויש   לשים לב לחלוקה לשני קטעיםנעשה ונשמעת "" ורק בפעם השלישינעשה"שוב : סוף פרשת משפטיםוכך ב 2
גלה לבני ישראל, כאשר מהרו ואמרו נעשה ונשמע עוד לפני עשרת הדברות  שמשבחים את "הרז" שהתזו שיטת רש"י ומדרשים רבים    3

 שפרק כד בספר שמות מקומו לפני מתן תורה ועפ"י הכלל "אין מוקדם ומאוחר בתורה". . הומתן תור
 "אין מוקדם ומאוחר בתורה". . רמב"ן ככלל ממעט מאד בשימוש בכלל שיטת רמב"ן ואבן עזרא היא שפרק כד אינו זז ממקומו 4
ך". רמב"ן  העם למשה "מאמינים אנחנו בדברי  אמירה שלקבלה בשמחה וכבר  שבה בלבד יש  "נעשה"  לאמירה  רמב"ן  יחס  יכאן מת  5

ז  אולי ברמז שהייתה כאן שמיעה. אבל שמיעה של הדברים שהיו  ספר דברים,  שב  "ושמענו ועשינו"לאמירה  ו  גם קושר אמירה 
  וקא אחרי התחלת התורה לספר. דותבוא רק אחרי כתיבת הדברים, אחרי שה"סיפור" הופך    "נעשה ונשמע""סיפור" ובע"פ. האמירה  

 שבכתב.  
" והטקס  היום ההוא"מחרת  לקר  ובב" בספר, אחרי ההשכמה ליום חדש,  ותורותקים ומשפטים  וכל מה שנצטווה, ח יבת "כתרק אחרי    6

ולקח הספר שכתב מאמש וקראו באזניהם,  עם המזבח וזריקת הדם, ורק אחרי "  "ברית על הכלהגדול והנורא, רק אחרי כריתת ה" 
שכבר שמענו מפי ה' ומפיך עד כאן    נעשה את מה  -מגיעה האמירה: "נעשה ונשמע"    ,ק אחרי כל אלהר  ;"א בבריתועליהם לב  וקבלו
אנו שומעים כאן אמירה  ונשמע לדברים הנוספים שיש לך מן הסתם עוד להוסיף וללמוד ולהרחיב ולהחכים.    שכתוב בספרומה  



 ב"פתש פרשת משפטים 
 

 2  מתוך  2עמ'  

 

 מול חכמהמעשים  – חא א פרק כב מסכת אבות דרבי נתן נוס 

אומר היה  חכמתו    :הוא  אין  ממעשיו  מרובה  שחכמתו  וכל  מתקיימת.  חכמתו  מחכמתו  מרובין  שמעשיו  כל 

 7ע.נעשה ונשמ :שנאמר ,מתקיימת

 מחלקי המים 

 
שהפיכת סדר הדברים בספר דברים "ושמענו    גם  ןומכא  הספר.  –  ה שבכתבאל התורר  והסיפ  – מעניינת על יחס התורה שבע"פ  

עשייה לפני  ויש    ,"סיפור"(בע"פ )יש שמיעה לפני עשייה על דברים שנאמרים  ונשמע" אינה כה מהפכנית!  ועשינו" במקום "נעשה  
 ספר", אבל יש עליהם תורה שבע"פ.  שכתובים "ב שמיעה על דברים

 לשואבי המים להתגדר בו. את קישור מאמר חכמים זה לדברים שלעיל, נשאיר  7


