בס"ד
נס המפגש
הרב מואיז נבון
שמות פרק יט
ידים
ישׁי ְל ֵצאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ַבּיּוֹם ַהזֶּה ָבּאוּ ִמ ְד ַבּר ִסינָי) :ב( וַיִּ ְסעוּ ֵמ ְר ִפ ִ
)א( ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִל ִ
ַחנוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר ו ִַיּ ַחן ָשׁם יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶנגֶד ָה ָהר) :ג( וּמ ֶֹשׁה ָע ָלה ֶאל ָה ֱאל ִֹהים וַיִּ ְק ָרא ֵא ָליו
ַו ָיּבֹאוּ ִמ ְד ַבּר ִסינַי ַויּ ֲ
יתי
יתם ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
אַתּם ְר ִא ֶ
ֹאמר ְל ֵבית ַי ֲעקֹב וְ ַתגֵּיד ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל) :ד( ֶ
יְ קֹוָק ִמן ָה ָהר ֵלאמֹר כֹּה ת ַ
מוֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּ ְבּק ִֹלי
ָאָבא ֶא ְת ֶכם ֵא ָלי) :ה( וְ ַע ָתּה ִאם ָשׁ ַ
ָא ָשּׂא ֶא ְת ֶכם ַעל ַכּנְ ֵפי נְ ָשׁ ִרים ו ִ
ְל ִמ ְצ ָריִ ם ו ֶ
אַתּם ִתּ ְהיוּ ִלי ַמ ְמ ֶל ֶכת
אָרץ) :ו( וְ ֶ
ֻלּה ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים ִכּי ִלי ָכּל ָה ֶ
יתם ִלי ְסג ָ
יתי וִ ְהיִ ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ְבּ ִר ִ
ְ
ָשׂם
ֹהנִ ים וְ גוֹי ָקדוֹשׁ ֵא ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ְתּ ַד ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל) :ז( ַו ָיּבֹא מ ֶֹשׁה וַיִּ ְק ָרא ְל ִז ְקנֵי ָה ָעם ַויּ ֶ
כֲּ
ֹאמרוּ כֹּל ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק
ַח ָדּו ַויּ ְ
ֵיהם ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ִצוָּהוּ יְ קֹוָק) :ח( ַו ַיּעֲנוּ ָכל ָה ָעם י ְ
ִל ְפנ ֶ
ישׁי ִבּ ְהיֹת ַהבּ ֶֹקר וַיְ ִהי קֹלֹת
ָשׁב מ ֶֹשׁה ֶאת ִדּ ְב ֵרי ָה ָעם ֶאל יְ קֹוָק) ... :טז( וַיְ ִהי ַביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ֲשׂה ַויּ ֶ
ַנע ֶ
ַיּוֹצא מ ֶֹשׁה ֶאת
ֶח ַרד ָכּל ָה ָעם ֲא ֶשׁר ַבּ ַמּ ֲחנֶה) :יז( ו ֵ
וּב ָר ִקים וְ ָענָן ָכּ ֵבד ַעל ָה ָהר וְ קֹל שׁ ָֹפר ָחזָק ְמאֹד ַויּ ֱ
ְ
ָרד
ַצּבוּ ְבּ ַת ְח ִתּית ָה ָהר) :יח( וְ ַהר ִסינַי ָע ַשׁן כֻּלּוֹ ִמ ְפּנֵי ֲא ֶשׁר י ַ
ָה ָעם ִל ְק ַראת ָה ֱאל ִֹהים ִמן ַה ַמּ ֲחנֶה וַיִּ ְתי ְ
הוֹל ְך וְ ָחזֵק ְמאֹד
ֶח ַרד ָכּל ָה ָהר ְמאֹד) :יט( וַיְ ִהי קוֹל ַהשּׁ ָֹפר ֵ
ֲשׁנוֹ ְכּ ֶע ֶשׁן ַה ִכּ ְב ָשׁן ַויּ ֱ
ַעל ע ָ
ָע ָליו יְ קֹוָק ָבּ ֵאשׁ ַויּ ַ
מ ֶֹשׁה יְ ַד ֵבּר וְ ָה ֱאל ִֹהים ַי ֲענֶנּוּ ְבקוֹל> ... :מסתיים בפסוק כה<
שמות פרק כ
>עשרת הדיברות )א-י"ד(<
ַרא ָה ָעם ַו ָיּנֻעוּ ]אין נוע
ידם וְ ֵאת קוֹל ַהשּׁ ָֹפר וְ ֶאת ָה ָהר ָע ֵשׁן ַויּ ְ
)טו( וְ ָכל ָה ָעם ר ִֹאים ֶאת ַהקּוֹלֹת וְ ֶאת ַה ַלּ ִפּ ִ
אַתּה ִע ָמּנוּ וְ נִ ְשׁ ָמ ָעה וְ אַל יְ ַד ֵבּר ִע ָמּנוּ ֱאל ִֹהים
ֹאמרוּ ֶאל מ ֶֹשׁה ַדּ ֵבּר ָ
ַע ְמדוּ ֵמ ָרחֹק) :טז( ַויּ ְ
אלא זיע – רש"י[ ַויּ ַ
וּבעֲבוּר ִתּ ְהיֶה ִי ְראָתוֹ
יראוּ ִכּי ְל ַבעֲבוּר נַסּוֹת ֶא ְת ֶכם ָבּא ָה ֱאל ִֹהים ַ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל ָה ָעם אַל ִתּ ָ
ֶפּן נָמוּת) :יז( ַויּ ֶ
ֲר ֶפל ֲא ֶשׁר ָשׁם ָה ֱאל ִֹהים :פ
ֵיכם ְל ִב ְל ִתּי ֶת ֱח ָטאוּ) :יח( ַו ַיּ ֲעמֹד ָה ָעם ֵמ ָרחֹק וּמ ֶֹשׁה נִ גַּשׁ ֶאל ָהע ָ
ַעל ְפּנ ֶ
רמב"ן שמות פרשת יתרו פרק כ פסוק יז
)יז( כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים  -לגדל אתכם בעולם שיצא לכם שם בגוים שהוא בכבודו
נגלה עליכם .נסות ,לשון הרמה וגדולה ,כמו הרימו נס )ישעיה סב י( ,כנס על הגבעה )שם ל יז(,
שהוא זקוף ,לשון רש"י .ואיננו נכון .אבל יתכן שיאמר ,כי לבעבור הרגילכם באמונתו בא האלהים,
שכיון שהראה לכם גלוי השכינה נכנסה אמונתו בלבבכם לדבקה בו ,ולא תפרד נפשכם ממנה
לעולם ,ולמען תהיה יראתו על פניכם בראותכם כי הוא לבדו האלהים בשמים ובארץ ותיראון
ממנו יראה גדולה... .
יחס Berkovits, God, Man And History, p15-20 ~ relationship /
… biblical religion bases itself on the possibility of a relationship between God and man.
Everything in the Bible is communication between God and man; everything is
relationship. [The relationship is established through revelation, primarily that at Sinai,
but also through the prophets throughout the generations] … p18 The most wonderful
aspect of revelation, then, is not its content, but its possibility: Not the word of God, but
the encounter itself. … Before anything else, it is not an idea conveyed, but a relationship
formed. … p20 … the very fact of the encounter reveals to man one of the most
significant aspects of his nature – that he is worthy on the encounter.
~ אימון וכבוד Berkovits, God, Man And History, p89-90 ~ confidence, dignity /
The essence of the law is the same as that of the encounter itself: It is an expression of
God’s continued concern with man. That God commands man is proof that he
considers man. The law represents the highest affirmation of man, as well as his
crowning dignity. By giving man the law, his Maker declares: I do care how he lives and
what he does with his life. … p90 The law is a measure of confidence in man…. I order
you because I know you can do it.
Berkovits, God, Man And History, p122
By obeying the command of God, the human organism itself becomes related to God; by
doing the will of God, it is enabled to enter a relationship with the divine.
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ספר הכוזרי מאמר א אות כה
 ולא," "אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים: וכן פתח אלהים דבריו אל המון ישראל...
, וכן פתחתי לך מלך הכוזר כאשר שאלתני על אמונתי:" "אני בורא העולם ובוראכם:אמר
 אשר התברר אצלם המעמד ההוא בראות,השיבותיך מה שאני חייב בו וחייבין בו כל קהל ישראל
: ואחר כן הקבלה הנמשכת שהיא כמראה העין,עיניהם
R. J. D. Bleich, With Perfect Faith, p.366
That a Torah was revealed was regarded as undeniable; the Eighth Principle stresses that it is
the Torah which is in our possession which was the subject of this revelation, that it was
revealed in its entirety, and that no additions were made by Moses.

ספר האמונות והדעות מאמר ג
 אך הקבוץ הדת סברותם לא,מצאנו בשכל כי הסברא וההזדה אינם נעלמים אלא מן היחיד
, אך תהיה הגדתם, אך אם יזידו ויסכימו על בריאת ההגדה לא יעלם זה בין ההמון מהם,יתחלקו
 וכאשר תראה הגדת אתותינו בני ישראל על אלה. תצא עמה הגדת הסכמותם,בכל מקום שתצא
. תמצאה נצלת מאלה הטענות ברורה נאמנת,השלשה שרשים
Berkovits, God, Man And History, p.31
We are dealing here not with dogmas of a church, but rather with events that for thousands of
years have exercised the most powerful influence in the history of a living people. Jewish
children were not taught: “These are the things we Jews believe in,” but “These are the things
that happened to us and made us what we are.”
R. Soloveitchik, Out of the Whirlwind, p. 14-15
Memory is not just the capacity of man to know events which lie in the past. Memory is
experiential in nature; one does not simply recollect the past or just remember bygones, but reexperiences that which has been, and quickens events that are seemingly dead.
…
The reading of the Aseret ha-Dibberot is not only a didactic performance of limmud, but a restaging,
a dramatic reenacting of mattan Torah. That is why the people rise when it is read… The rubric of
“In every generation a person is required to see himself as if he had gone out of Egypt” is
applicable not only to the Exodus, but to all events which the Torah has commanded us to
remember and not forget.
… Experiential memory somehow erases the borderline separating bygone from present
experiences. It does not just recollect the past, but reexperiences whatever has been.

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כב עמוד א
וּפן יָסוּרוּ
ֶ ֶיך
ָ ַפ ְשׁ ָך ְמאֹד ֶפּן ִתּ ְשׁ ַכּח ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ָראוּ ֵעינ
ְ וּשׁמֹר נ
ְ  "] ַרק ִה ָשּׁ ֶמר ְל ָך+'דברים ד+
ֶיך" וכתיב בתריה "יוֹם ֲא ֶשׁר ָע ַמ ְד ָתּ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק
ָ ֶיך וְ ִל ְבנֵי ָבנ
ָ הוֹד ְע ָתּם ְל ָבנ
ַ ְֶיך[ ו
ָ ִמ ְלּ ָב ְב ָך כֹּל יְ ֵמי ַחיּ
; מה להלן באימה וביראה וברתת ובזיע אף כאן באימה וביראה וברתת ובזיע,"יך ְבּח ֵֹרב
ָ ֱאל ֶֹה
Berkovits, God, Man And History, p.30
The Jewish encounter with God determined the entire course of Jewish history. Because of it,
Israel never surrendered to other religions or civilizations. Acceptance of the meaning of their
meeting with God shaped and preserved their identity.

ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק כד
 אמרו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים הוא הענין בעצמו הנאמר במשנה תורה במי שיתנבא...
 כן הנה במעמד הר סיני אמר להם אל, אשר כבר בארנו ענינו,' כי מנסה ה' אלהיכם וגו,בשם ע"ז
 בעבור,תיראו שזה המראה הגדול אשר ראיתם לא היה רק שיגיע לכם האמת בראות העין
שכשינסה ה' אלהיכם אתכם בנביא שקר אומר סתירת מה ששמעתם אותו להודיע שיעור
 ואלו הייתי בא אליכם שליח ואומר, שתעמדו על אמונתכם ולא תמעוד אישוריכם,אמונתכם
אליכם מה שנאמר לי ולא תשמעוהו היה אפשר שתחשבו לאמת מה שבפי זולתי כשיבא לכם
. לולא ששמעתם אותו בזה המראה,בסתירת מה שאגיד אותו לכם
Berkovits, God, Man And History, p.31
The possibility of the encounter is never exhausted. Israel bears witness not only to the actual
encounter in the past, but also to its ever present possibility.
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