
אנחנו מקבלים  : פסוק חיטפירוש לספר שמות פרק , שטיינזלץהרב עדין 

, על עצמנו לבוא בברית אתו

נעשה את כל הדברים, כמובן, משום כך. ולהיות ממלכת כהנים וגוי קדוש

לימוד לקראת חג השבועות

"נעשה ונשמע"
"(יום שבתון"מתוך הפיוט )" ובאו כולם בברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד"

לִיש ִ ֶ֙דש  ֙ב ַּח  (א) ְּׁ ש   את֥לְּׁצ  י֔הַּ
ָרא   נ י־יִש ְּׁ אֶ ֖לב ְּׁ יִםִ֑מצְּׁרָ ֶרץ֣מ 

י   ז ֶ ו ם֣ב ַּ ב ַּ או  ֖ב ָ ה֔הַּ ָ ֥רִמדְּׁ :יִֽסינ
ַּי ִסְּׁע(ב) ִפידִ ו ֣ ו רְּׁ ַּי ָב  ים֗מ  ֙או  ֙ו

ב ַּ  ַּ רִ֣מדְּׁ ַּ יִ֔סינ ב ָ ו  ֖י ֲַּחנֽו דְּׁ ר֑ב ַּמ ִ
ַּי ִ  ן־ש ָ ֽו ָרא  ֥םחַּ ֶ ֖ליִש ְּׁ :ֽרָההָ גֶד֥נ
יםֶ֑אל־ָהֱאל הִ הָ֖עלָ ה֥ו מ ש ֶ (ג)

רָ  ַּי ִקְּׁ לָ א֨ו ר֔ל אמ  ֣רִמן־ָההָ 'היו֤א 
רה֤כ    ֲַּעק  ית֣לְּׁב  ֙ת אמַּ ג   ב֔י ְּׁתַּ יד֖ו

נ   ָרא  י֥לִבְּׁ :ֽליִש ְּׁ
ִאיתֶ ֣םאַּת ֶ (ד) יִתיָ֖עש ִ ֥רֲאש ֶ ֔םרְּׁ

כֶםא֤וֶָאש  ָ יִם֑לְִּׁמצְּׁרָ  ֶ֙אתְּׁ

ְּׁפ   רִ י֣עַּל־כ ַּנ ְּׁש ָ כֶ א֥וָָאבִ ים֔נ םֶ֖אתְּׁ
לָ  :יֽא 
ְּׁעַּת ָ (ה) מה֗ו עו  ו עַּ ִ֤אם־ש ָ מְּׁ ש ְּׁ ִ ֙ת 

ת ֶ י֔ב ְּׁק לִ  רְּׁ מַּ יֶ֑את־ב ְִּׁריתִ ֖םו ש ְּׁ
 ִ י גֻל ָהי֤לִ יֶתם֨וִהְּׁ ים֔עַּמ ִ ִ֣מכ ָל־הָ ֙סְּׁ

ת ֶ (ו):ֶרץֽכ ָל־ָהאָ י֖כ ִי־לִ  ְּׁאַּ ם֧ו
יו ־לִ  הְּׁ ִ לֶ י֛ת  מְּׁ ִ כֶת֥מַּ ְּׁגים֖כ  ֲהנ ו י֣ו

ָברִ ל ֶה֚א  ו ש  ָ֑קד ד ְּׁ רֲ֥אש ֶ ים֔הַּ
ב    דַּ ְּׁ נ  ֖רת  ָרא  יֶ֥אל־ב ְּׁ :ֽליִש ְּׁ

ַּי ָב  (ז) רָ ה֔מ ש ֶ א֣ו ַּי ִקְּׁ נ  א֖ו י֣לְּׁזִקְּׁ
ַּי ָ ֑םָהעָ  ם֣ו ת֚א  ֗םלִפְּׁנ יהֶ ש ֶ

ָברִ  ד ְּׁ הו  ִ֖צו ָ ֥רֲאש ֶ ל ֶהָ֔הא  ים֣כ ָל־הַּ
:'ה
ַּי ַּעֲנ(ח) ו֤םכָל־ָהעָו  ֨ו ַּחְּׁד ָ ַּי   ֙י ו ֔ אמְּׁר֣ו
ר־ד ִב ֶ ל֛כ    ַּעֲש ֶ 'הרֲ֥אש ֶ ַּי ָ ֑הנ ב֧ו ש ֶ

:'הֶאלםָ֖העָ ֥יֶאת־ד ִבְּׁר  ה֛מ ש ֶ 

(יטשמות פרק )מתכוננים למתן תורה בהר סיני . א

( 'ח" )נעשה"על מה ענו בני ישראל ואמרו : חשבו

? לעשות דברצווווהרי לכאורה הם לא 

:'חפסוקט"יפרקשמותלספרבפירושו,שטיינזלץעדיןהרב

ולהיות,אתובבריתלבואעצמנועלמקבליםאנחנו

נעשה,כמובן,כךמשום.קדושוגויכהניםממלכת

הדבריםכלאת

?זולשאלהשטיינזלץהרבשלתשובתומהי

ה  /האם אתאו האם קרה לך בחיים 
ה  /יכול לדמיין לעצמך מצב בו את

/  בארגוןת להיות שותף /מתחייב
בחבורה מבלי לדעת את כל  / במשימה

?  פרטי ההתחייבות מראש
?כךלנהוגאותךיביא/הביאמה

ולומרלהתחייבישראלעםאת,לדעתך,הביאמה
הדברבדיוקמהלדעתמבלי"נעשה'הדיבראשרכל"

?אותםמחייב
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ַּי ִכְּׁת   (ד) ר  ת֚א  ֗המ ש ֶ ֣בו בְּׁ כ  'הי֣כ ָל־ד ִ ַּי ַּש ְּׁ ב   ם֣ו ַּי ִ ֶקר֔ב ַּ ַּ חַּ ִ֖מזְּׁב   ֶבן֥ו ת   רָ֑ההָ חַּת֣ת  ים֤ו ש ְּׁ

ה ר  צ  בָ ֶ֙עש ְּׁ נ  ֔המַּ בְּׁט  רָ֖עש ָ ים֥לִש ְּׁ ָרא  י֥ש ִ :ֽליִש ְּׁ

לַּ (ה) ַּי ִש ְּׁ יֽאֶ ח֗ו ֲַּער  נ  ֙ת־נ ָרא  י֣ב ְּׁ ַּי ַּ ֔ליִש ְּׁ ַּ ֑תע ל  ו ֖ ֲעלֽו חֽו ְּׁב ְּׁ לָמִ ים֧זְָּׁבחִ ו ֞ י ִז :יםֽפ ָרִ 'להים֛ש ְּׁ

ַּי ִק ַּ (ו) הח֤ו ד ָ יֲ֣חצִ ֙מ ש ֶ ַּי ָ ֔םהַּ ם֖ו ג ָנ  ש ֶ אַּ ֲַּחצִ ֑תב ָ ד ָ י֣ו זְּׁב   ק֖זָרַּ ם֔הַּ מ ִ :חַּ ֽעַּל־הַּ

ח(ז) ַּי ִק ַּ רִ ֶפר֣ס  ֙ו ב ְּׁ רָ ית֔הַּ ַּי ִקְּׁ ְּׁנ  ֖או ָאז ַּי   םָ֑העָ ֣יב ְּׁ ב ֶ ל֛כ   ו ֔ אמְּׁר֣ו ר־ד ִ ֲַּעש ֶ 'ה֥רֲאש ֶ מָ ה֥נ ְּׁנִש ְּׁ :ֽעו

(ד"שמות פרק כ" )נעשה ונשמע"ל " נעשה"מ-טכס כריתת הברית .ב

.סיניבהרתורהמתןבסיפורהקשוראירועומתארממשיךד"כפרק

'פס)זהבטכס.ה"לקבישראלעםביןבריתכריתתשלמעמדמתארהפרק

.לשמועההתחייבותגם,לעשותלהתחייבותישראלבנימוסיפים(ז

אבן עזרא הפירוש הקצר  . 1
נעשה מצות עשה  "...

"ונשמע מצות לא תעשה

?"נעשה ונשמע"בדיוק מתחייבים ישראל באמירתם הכפולה למה 

"  נעשה"מדוע המילה 

מתאימה למצוות עשה  

"  נשמע"והמילה 

?למצוות לא תעשה

עיינו בהן והשיבו לשאלות . הפרשנים שלפניכם מציעים הצעות שונות

אבן עזרא הפירוש הקצר. 2

**. ונשמע מצות הקבלה, *נעשה המצות הנטועות בלב
הן הגיוניות ומתקבלות  , מצוות שאדם יכול לחשוב עליהן בעצמו-מצות הנטועות בלב *

.על הלב

היה מצווה אותנו לא היינו  ' לולי ה. בתורה' מצוות שקבלנו מאת ה-מצות הקבלה  **

.חושבים עליהם בעצמנו

הנטועותלמצוותמתאימה"נעשה"המילהמדוע

:רמז)?הקבלהלמצוות"נשמע"והמילהבלב

הבאיםבפסוקיםע.מ.שהפועלמשמעותאתבדקו

('ח',אמשלי;ג"י,ז"כבראשית

פרשת משפטים  , (1891–1820יק'סולוביצרבי יוסף דב הלוי )בית הלוי . 3

דנעשההרי , דאורייתאבפתגמיןטבין ונשמע בעובדיןנעשה ק"בזוהאיתא דהנה

.ק"התוההוי קבלה על קיום המצות  ונשמע הוי קבלת לימוד 

הרי . בפתגמי התורה–ונשמע , במעשים טובים–נעשה : שהנה כתוב  בזוהר הקדוש: תרגום 

.הוא קבלת לימוד התורה הקדושה" נשמע"הוא קבלה על קיום המצוות ו" נעשה"ש

?  למה מתייחסת ההסכמה לעשותהלוי לפי הזוהר הקדוש המובא בפירוש בית 

?   למה מתייחסת ההסכמה לשמוע



? למה מתייחסת ההסכמה לעשות, הירשר"הרשלדעת 

?בשתיהןמדוע יש צורך ? מתייחסת ההסכמה לשמועלמה 

הפירושים השונים חושפים בפנינו שלל אפשרויות להבנת התחייבותם של ישראל באמרם  : נסכם

עיון במגוון המחויבויות מעורר  , כצאצאי העומדים בברית. בטכס הברית"  נעשה ונשמע"

! למחשבה ומאתגר

שמות,הירשר"רש.4
בקיצורהמצוותיסודותאלאכללולאשבכתבהדבריםאולם..."

פרטיוהרצאת,שבכתבבתורהלפנינומונחיםשהםכפי,הלשון
דרךהלבולשימתפהשבעללהוראהעניןנעשתההדברים
שניתנה,הכתובההתורהלגבי"נעשה"שבועת.האוזןשמיעת

חסרוהמקרא,המקראלשוןעלרקתחול,בהלהגותלהם
"ונשמע":כאןהוסיפוהםלפיכך.פהשבעלהמסורתללאשלמות

כאןשקראוהיסודכללירקולא',הדבר-אשרכל:לאמור-
ידי-על:אומרהווה,"נשמע"גם-עשייהולצורך,נעשה,באוזננו
לידינגיע,פהשבעלמסורתשנשארוהדבריםשלוקיומםלימודם

.ובשלמותבאמת'הרצוןאתשנעשהכך

מקור
!אתגר

לפני מתן תורה  " נעשה ונשמע".ג

שמות)תורהמתןלפיהתקיים(ד"כפרקשמות)הבריתטכסשבתבמסכתהגמראלדעת
והשמיעסיניבהראליוהתגלה'שהלפני"ונשמענעשה"אמרישראלעםזולשיטה.('כפרק

השאלותעלוענולגמראי"רשובפירושבגמראעיינו!הדברותעשרתאתבאוזניו

תלמוד בבלי מסכת שבת דף פח עמוד א

ואמרהקולבתיצתהלנשמענעשהישראלשהקדימובשעה:אלעזררביאמר

מלאכיו'הברכו":דכתיב?בומשתמשיןהשרתשמלאכיזהרזלבניגילהמי:להן

והדר,עשיברישא-('כ,ג"קתהלים)"דברובקוללשמעדברועשיכחגברי

[לשמועכךואחרעושיםבהתחלה]=.לשמע

ולא כדרך שאר עבדים ששומעים  , לעשות קודם שישמעומוכנין-עושי דברו לשמוע : י"רש

.לקבלן עליהם אם לאויכוליןלידע אם , תחילה את הדבר

"  רז"מוגדר על ידי הבת קול כ " נעשה ונשמע"מדוע לדעתכם 

?  אמרו כך בני ישראל, לדעתך, מדוע?(סוד)=

(בתחילת הדףשטיינזלץחזרו גם לדבריו של הרב )



נעשה את כל הדברים, כמובן, משום כך. וגוי קדוש

!   חג שבועות שמח

ר צוות הדרכה"מפמ

ד"חמך "תנ

פסוק חיטמשך חכמה שמות פרק 

הנה מצוות התורה יש אשר  . נעשה' ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר ה

ויש למי שיש לו  , ויש אשר ללויים ויש לכהן גדול ויש למלך או לסנהדריןלכהנים

כל ישראל ערבין זה  'רק בכלל ישראל צריכה התורה להתקיים ו, קרקע ובית

שבכללות העם כאחד  . ... ובקיומם כולן מקבלים שכר( א, שבועות לט)' לזה

.וכל אחד יעשה השייך לו', כולם יחדיו יעשו כל אשר דבר ה

נעשה ונשמע אמרו כאחד. ד

ַּי ַּעֲנ(ח) ו֤םכָל־ָהעָ ו  ֨ו ד ָ ַּחְּׁ ַּי   ֙י ר־ד ִב ֶ ל֛כ   ו  ֔אמְּׁר֣ו ַּעֲש ֶ 'הרֲ֥אש ֶ ַּי ָ ֑הנ ב֧ו ֛המ ש ֶ ש ֶ
:'הֶאל֖םָהעָ ֥יֶאת־ד ִבְּׁר  

ידיעלרקלהתקייםיכולהכולהשהתורההעובדה
הדדיתערבותשלתחושהיוצרת,בשלמותוהעם
.העםחלקיבין
ערבותשללביטוייםדוגמאותשתיהביאי/הבא

ובעתותשלוםבעתותישראלבעםשחוויתהדדית
(.......הקורונהבזמןלמשלכמו)משבר

?"יחדו"העםמענהשלהמשמעותמהי: חשבו


