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ַוַּיֲענּו ָכל ָהָעם ַיְחָּדו ַוֹּיאְמרּו ֹּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה ַוָּיֶׁשב  )יט, ח(

  ֹמֶׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל ה':

  "נעשה ונשמע" אמרו מדוע אמרו "נעשה" בלבד, ובפ' משפטים

 1הנה. נעשהה'  ברד אשר כל ויאמרו יחדיו העם כל ויענו) חיט, (

 ,גדול לכהן ויש ללוים אשר ויש ,לכהנים אשר יש התורה ותמצ

 בכלל רק, ובית קרקע לו שיש למי ויש, לסנהדרין או ,למלך ויש

 לזה זה ערבין ישראל וכל ,להתקיים התורה צריכה ישראל

 מרעיתי צאן ואתן ,שכר מקבלים כולן ובקיומם ,)א, לט שבועות(

 אדם הוא הישראלית האומה שכל ,)לא, לד יחזקאל( אתם אדם

) טז פתיחה רבה איכא( שאמרו כמו[ כלב הוא אשר יש ,אחד

 שנמצא והוא ,כעין ויש ,כראש ויש ,]ישראל של לבן צדיקים

 אחד וכל). כד, טו שם( העדה עיני, העדה ראשי) כו, לא במדבר(

 על לכן ,שלם אדם הוא לותםלובכ, בו התלויה מצוה לקיים צריך

                                                 
ַוַּיֲענּו ָכל ָהָעם ַיְחָּדו ַוֹּיאְמרּו ֹּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר " )שמות יט, ח[טז] על הפסוק ( 1

דלהלן בפרשת  ,עייןיש ל ,"ֶׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל ה'ה' ַנֲעֶׂשה ַוָּיֶׁשב מֹ 

ַוִּיַּקח ֵסֶפר ַהְּבִרית ַוִּיְקָרא " )שמות כד, זמתן תורה כתוב (דאיירי מ ,משפטים

א. מדוע  :ויש לדקדק ,"ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע ְּבָאְזֵני ָהָעם ַוֹּיאְמרּו ֹּכל ֲאֶׁשר

ב. מדוע כאן כתוב "יחדיו"  .כאן כתוב רק "נעשה" ולהלן "נעשה ונשמע"

  ולהלן לא כתוב יחדיו.

דהנה כל מצוות התורה אי אפשר להתקיים על ידי כל  ,מהומבאר המשך חכ

ש שהם רק לכהן יו ,ויש שהם רק ללוים ,כי יש מצוות שהם רק לכהנים ,אחד

מתקיים כל  ,אבל בכללות כל ישראל יחד ,גדול או למלך או לסנהדרין כו'

שכל  ,וכולם מקבלים שכר יחדיו על קיום כל התורה כולה יחד ,התורה

לפיכך הם  ,)שיר השירים רבה, ז. שבועות לט, אלזה ( ישראל ערבין זה

(איכה  ,הם הצדיקים [הסנהדרין] ,ויש שהם כלב של ישראל ,כאדם אחד

ולזה נתכון הכתוב  ,עיני העדהאו  ,ראשי העדהויש שהם רבה פתיחה טז), 

 ,נשמע אלא נעשה אמרו לכן לא ,שה את כל התורהעדכאן אמרו שיחדיו נ

כי כל אחד לבדו  ,אי אפשר להם לומר נעשה ,חדיואבל להלן שלא כתוב י

ש מצוות שהם יו ,יש מצוות שהם נעשהאבל  ,אינו יכול לקיים את כל התורה

 כמו ,ד המצוות כאילו קייםוש שכר בלימיו ,דהיינו נשמע ,דורק בלימ

 ,כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת ל (מנחות קי, א)שאמרו חז"

לכן אמרו  ,ל שכר כאילו עסק בתורה (סוטה כא, א)מקבוכן אם מחזיק תורה 

  ומיושב הכל בס"ד. ,נעשה ונשמע

אין באפשרות של איש אחד לקיים כל מצוות תמצית דבריו:  2

אבל בכללות ישראל  ,ויש ללווים כו' ,שיש מהם לכהנים ,התורה

 חטאת בתורת עוסקה דכל, ללמוד צריך לקיימם שאין תמצו

 לכן ,תורה לומדי להחזיק או) א, קי מנחות(כו'  הקריב כאילו

 ,שנעשה מהם יש ,ונשמע נעשהה'  דבר אשר כל ענו) ז, כד( להלן

 ותםיפנימ ונבין שנלמד ,שנשמע ויש, אצלנו ששייך מה

 דבר אשר כל יחדיו העם כל ענו כאן אבל ,וחוקותיהם והלכותיהם

 דבר אשר כל יעשו ,יחדיו כולם ,אחדכ העם שבכללות, נעשהה' 

 .2ק"ודו ,לו השייך יעשה אחד וכל, 'ה

  

  [יז]

ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ִהֵּנה ָאֹנִכי ָּבא ֵאֶלי ְּבַעב ֶהָעָנן ַּבֲעבּור  )יט, ט(

ֵרי ִיְׁשַמע ָהָעם ְּבַדְּבִרי ִעָּמ ְוַגם ְּב ַיֲאִמינּו ְלעוָֹלם ַוַּיֵּגד ֹמֶׁשה ֶאת ִּדבְ 

  ָהָעם ֶאל ה':

 ופרישה בלהגסדר הכתובים במצות המהו 

(יתרו מסכתא  3במכילתא. 'ה אל העם דברי את משה ויגד) טיט, (

כי כל ישראל  ,ש להם שכר על זהיו ,מקיימים את כל התורה

ו" ידיח" אמרושלכן כאן  .וערבין זה לזה ,וכגוף אחד ,כאדם אחד

ולהלן  " יעשו כל המצוות,יחדיו"בכללות בלבד, ש "נעשה" אמרו

יש מצוות שנקיים  ",נעשה ונשמע"אמרו  ",יחדיו"שלא אמרו 

  ד בלבד.וולימ ויש מצוות שנקיים בשמיעה ,בעשייה

  

 ז]י[
ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ִהֵּנה ָאֹנִכי " )יט, טשמות על הפסוק ( ,[יז] תוכן דבריו 3

ָּבא ֵאֶלי ְּבַעב ֶהָעָנן ַּבֲעבּור ִיְׁשַמע ָהָעם ְּבַדְּבִרי ִעָּמ ְוַגם ְּב ַיֲאִמינּו ְלעֹוָלם 

יתרו מסכתא שאלו חז"ל במכילתא ( ,"ֶׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל ה'ַוַּיֵּגד מֹ 

ומה ענו לו  ,ה' למשה שיגיד לישראל ובשבת (פז, א) מה אמר ,דבחודש ב)

ומתרצים חז"ל  ,"ֶׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל ה'ַוַּיֵּגד מֹ שכתוב על זה " ,ישראל

 )יג-שמות יט, יב(היינו הא דכתיב לאחר מכן  .דזה הוא מצות הגבלה

ל ַהֹּנֵגַע הּו ּכָ ְוִהְגַּבְלָּת ֶאת ָהָעם ָסִביב ֵלאֹמר ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֲעלֹות ָּבָהר ּוְנֹגַע ְּבָקצֵ "

א ִתַּגע ּבֹו ָיד ִּכי ָסקֹול ִיָּסֵקל אֹו ָיֹרה ִיָּיֶרה ִאם ְּבֵהָמה ִאם ִאיׁש  ָּבָהר מֹות יּוָמת:

דבפסוק ט' מרומז מצות מבואר  ."ַהֹּיֵבל ֵהָּמה ַיֲעלּו ָבָהר א ִיְחֶיה ִּבְמֹׁש

  יג.-יבהגבלה, ונאמרה בפסוקים 

 )יא-שמות יט, י(דכתיב  ,כתוב מצות פרישותיא, -בפסוקים יי כן והנה לפנ

ָתם:  ֶאל ָהָעם ְוִקַּדְׁשָּתם ַהּיֹוםַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה לֵ " ְוָהיּו  ּוָמָחר ְוִכְּבסּו ִׂשְמ

ואין  ,"ֵעיֵני ָכל ָהָעם ַעל ַהר ִסיָניְנֹכִנים ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּכי ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁשי ֵיֵרד ה' לְ 

דהרי מפורש בתורה  ,רישה נאמרה לפני מצות הגבלהלומר דמצות פ

ת בשוכמו שהאריך בזה רש"י ב ,סמוך למתן תורה שמצות הפרשה נאמרה
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 ב

, הגבלה מצות זו ,(פז, א) עקיבא רבי פרק ובשבת ,דבחודש, ב)

 שהענן שאמר דזו ונראה. (ד"ה בתלתא) באורך י"ברש שם יעויין

 אנכי הנה שאמר כמו, משה רק יהיה לא ובענן ,ההר כל את יכסה

 העומדים והעם ,הענן בעב יהיה משה שרק ,הענן בעב אליך בא

 גל פרק ב חלק מורה ויעוין, עמך בדברי ישמעו ההר שפולי תחת

 וזה ,עצמו בורהד ולא ,בורהד קול שמעו שישראל שהאריך מה

 אימא ואיבעית כו' בסיני הא קשיא לא ב, ד יומא בגמרא מחלוקת

יומא ( שם ראובגמ ,שם יעויין, בדיבור הא בקריאה הא קשיא לא

                                                 

   .(פז, א ד"ה בתלתא)

ועל זה כבר השיב  ,א. איך יתכן שאין רמז למצות הגבלהאלא שיש לשאול 

 שמצות הגבלה ,לא מובן סדר הכתובים משה לה' את דברי בני ישראל. ב.

 לבסוףורק  ,יא מצות פרישות-ורש בפסוק יפולאחר מכן מ ,נרמזה בפסוק ט

זה בא המשך חכמה  .והוא פלא ממש ,הגבלה מצות מפורש ,יג-בפסוקים יב

  .לבאר

והנה במורה  .מה הטעם של מצות הגבלה ,םוכדי לבאר זאת יש להקדי

 ,טעות סופר לפיכך תוקן]ב והוא "לג [בנדפס לפרק חלק ב בנבוכים מאריך 

שמעו  ,שכשהיה משה בהר סיני לקבל את התורה ,סוקיםלהוכיח מן הפ

 ,ים ממשדיבורהאת  שמעואבל לא  ,שה' מדבר אל משהאת הקול ישראל 

וכיון שאסורים  ,מלבד אנכי ולא יהיה לך ששמעו הם בעצמם מפי הגבורה

שלא  ,נאסר עליהם לעלות להר עצמו ,היו לשמוע את הדיבורים בעצמם

היה ענן על  ,מעו את הדיבוריםשיממש וכדי שלא  ,מעו את הדיבוריםשי

  .ורק משה נכנס בתוך הענן ,ההר

ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ִהֵּנה " )שמות יט, ט(הא דכתיב בתחלת הכתוב  ,לפי זה

ַדְּבִרי ִעָּמ ְוַגם ְּב ַיֲאִמינּו ָאֹנִכי ָּבא ֵאֶלי ְּבַעב ֶהָעָנן ַּבֲעבּור ִיְׁשַמע ָהָעם ּבְ 

שאומר ה' למשה שיודיע לישראל שה'  ,זה ממש מצות הגבלה ,"ְלעֹוָלם

אבל ישראל רק  ,וע את הדיבוריםמשורק משה יהיה בתוכו ל ,יבוא בעב ענן

אם כן מפורש כאן מצות  ,ישמעו שה' מדבר עמו כדי שיאמינו בו לעולם

ָאֹנִכי ָּבא ֵאֶלי ְּבַעב  תיב "כדכ ,הענן דהיינו שרק משה יבוא בעב ,הגבלה

ֶׁשה ֶאת ַוַּיֵּגד מֹ "ועל זה מסיים הכתוב  ,אבל לישראל אסור להיות שם ,"ֶהָעָנן

דבאמת , זה הכל מיושבולפי  ,שהודיע להם מצות הגבלה ,"ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל ה'

משה לה', ולאחר מכן מצות ועל זה השיב בתחלה נאמרה מצות הגבלה 

  .אלא שלאחר מכן מפרש הכתוב באריכות מצות הגבלה, פרישות

על פי זה את המחלוקת מבאר המשך חכמה  ,דהביא דברי המורהכיון ו

שמות (דכתיב  ,וזה תוכן הסוגיא .יאור מחודשוהוא ב ,)ד, ב( בגמרא ביומא

ַוִּיְקָרא ֶאל ַוִּיְׁשֹּכן ְּכבֹוד ה' ַעל ַהר ִסיַני ַוְיַכֵּסהּו ֶהָעָנן ֵׁשֶׁשת ָיִמים " )כד, טז

אבל בברייתא משמע שה' קרא רק למשה  ,"ֶהָעָנן ם ַהְּׁשִביִעי ִמּתֹוַּבּיוֹ ֹמֶׁשה 

ומקשה  .ל משה אלא לתת לו כבודולא כתוב א ,תניא דכל ישראל שמעו

ּוְבֹבא ֹמֶׁשה ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ְלַדֵּבר ִאּתֹו " )במדבר ז, פט(ס והא כתיב "הש

 'בג שנאמרה ,הגבלה מצות רמוז וזה ,להר ,הענן ויכסהו )ד, ב

 .4היטבודו"ק  ,)שבת פז, א( לחודש 'בד ולרבנן בחודש

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.
   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

 .דהקול היה רק אליו ולא אל ישראל ,ותניא ,"ַוִּיְׁשַמע ֶאת ַהּקֹול ִמַּדֵּבר ֵאָליו

ובאהל מועד  ,שמעו כל ישראלא. דבמתן תורה  :ס ב' תירוצים"ומתרץ הש

יומא ד, (ל הגמרא "וז .אהירבקכאן בדיבור כאן ב.  .רק למשההדיבור היה 

משה וכל ישראל עומדין. מסייע ליה לרבי  -אמר מר: ויקרא אל משה " )ב

כל ישראל עומדין, ולא משה ו -אלעזר, דאמר רבי אלעזר: ויקרא אל משה 

קול אליו, משה  -בא הכתוב אלא לחלק לו כבוד למשה. מיתיבי: קול לו 

באהל מועד.  -בסיני, הא  -לא קשיא; הא  -שמע וכל ישראל לא שמעו! 

  ."בדבור -בקריאה, הא  -א קשיא, הא ואי בעית אימא: ל

 .לא מבואר בגמרא מה הכונה ,אה לדיבורירקמה שתירצו לחלק בין והנה 

ם במורה "ומבאר המשך חכמה על פי הרמב .האריכו בזהוהראשונים 

 ,יבור עצמוולא הד ,שהיו שומעים קול הדיבור ,דתירוץ ב' מתרץ ,נבוכים

הכונה של רבי אליעזר וזה  ,היינו קולות הדיבור ,וזה הכונה הא בקריאה

 היינו ,הא בדיבורו ,ם לכל ישראל ובא לחלוק כבוד למשהשהיה הקול ג

רוש דחה פי )שם( ד"בתוס' רי[ו .ברייתא דתניא מדבר אליו ולא אל ישראל

היא לפי כילתא מם סובר שה"וצריך לומר דהרמב ,זה על פי המכילתא

  .]התירוץ הראשון

אם מצות הגבלה היתה ביום  )ז, אשבת פ( רבי יוסי ורבנןנחלקו ד דע,ו

שמות (ומחלוקתם תלויה גם בביאור הכתוב  ,רביעי בחודש סיוןהשלישי או 

ד דכיסהו הענן ", ולמכיסה רק להר או גם למשההאם  ,ויכסהו הענן )כד, טז

  זו היא מצות הגבלה. ,היינו רק להר

ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה "דהא דכתיב  ,מבואר בגמרא :דבריותמצית  4

 ְּבַעב ֶהָעָנן ַּבֲעבּור ִיְׁשַמע ָהָעם ְּבַדְּבִרי ִעָּמ ְוַגם ִהֵּנה ָאֹנִכי ָּבא ֵאֶלי

היינו שהגיד  ,"ֶׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל ה'ְּב ַיֲאִמינּו ְלעוָֹלם ַוַּיֵּגד מֹ 

על עצמם מצות והשיב לה' שקבלו  ,משה לישראל מצות הגבלה

היכן מרומז כאן מצות הגבלה. והביאור  ,אלא שקשה .הגבלה

אלא  ,מעו את דיבור ה' למשהשיתה כדי שלא דההגבלה היבזה, 

 ְּבַעב ִהֵּנה ָאֹנִכי ָּבא ֵאֶלי"כאן הא דכתיב  ,ולפי זה .את הקול בלבד

 ,בלבד ולא לישראלבענן דבא אליך  ,מרומז מצות הגבלה "ֶהָעָנן

ועל  ,והיינו ההגבלה ,לשמוע הדיבור ממש רק הקול שאסור להם

  זה השיב לה' שקבלו על עצמם מצות הגבלה.


