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 ד"בס
  אין מוקדם ומאוחר בתורה

 על הפלאשבק
  הרב מואיז נבון

  
ְוַעָּתה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ) ה:יט: (הצעת הברית הכנות למתן תורה )כה:יט(-)א:יט(שמות 

ְּבקִֹלי ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ְּבִריִתי ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה 
ם ִּתְהיּו ְוַאּתֶ ) ו: (ִמָּכל ָהַעִּמים ִּכי ִלי ָּכל ָהָאֶרץ

ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים 
ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ) ז: (ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ַוִּיְקָרא ְלִזְקֵני ָהָעם ַוָּיֶׂשם ִלְפֵניֶהם ֵאת ָּכל 
ַוַּיֲענּו ָכל ) ח: (ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִצָּוהּו ְיקָֹוק

 ַנֲעֶׂשהַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיקָֹוק ם ַיְחָּדו ָהעָ 
... 

ַּדֵּבר ַאָּתה ִעָּמנּו ַוּיֹאְמרּו ֶאל מֶֹׁשה ) טז:כ: (אבל )עשרת הדברות(מתן תורה  )יח:כ(-)א:כ(שמות 
 : ְוַאל ְיַדֵּבר ִעָּמנּו ֱאלִֹהים ֶּפן ָנמּותְוִנְׁשָמָעה

  )לג:כג(-)יט:כ(שמות 

  )כג:כ(-)יט:כ(שמות  •

 )לג:כג(-)א:כא(שמות  •

  ..."ּכֹה תֹאַמר"...

  מצוות' ג •

 ..."ַהִּמְׁשָּפִטיםְוֵאֶּלה " •

 ּכֹה תֹאַמרַוּיֹאֶמר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ) יט:כ: (ולכן
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ְרִאיֶתם ִּכי ִמן ַהָּׁשַמִים 

 :ִּדַּבְרִּתי ִעָּמֶכם

  הבריתטקס  )יא:כד(-)א:כד(שמות 

 ַוְיִהי מֶֹׁשה ָּבָהר ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה משה עולה לקבל הלוחות  )יח:כד(-)יב:כד(שמות 
  

  י שמות פרק כא פסוק א "רש
מוסיף על " ואלה",  כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים- ואלה המשפטים 

  ....:אף אלו מסיני, מה הראשונים מסיני, הראשונים
 

 ן עזרא שמות פרק כא פסוק א אב
אמר השם , )טז, שמות כ (דבר אתה עמנו: ואלה המשפטים אחר שאמרו ישראל למשה

והחל להזהיר על אלהי ). יט, שם" ( אל בני ישראלכה תאמר: "למשה בגשתו אל הערפל
והורהו המשפטים . שהשם לבדו יהיה להם לאלהים, ושיכרות ברית עמהם ברדתו, הזהב

  . ...ברית יכרות להם אזר להם אם יקבלום שיאמ, והמצות
  

 שמות פרק כד 
ְוֶאל מֶֹׁשה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל ְיקָֹוק ַאָּתה ְוַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוִׁשְבִעים ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ) א(

 ָלָעם ֵאת ַוְיַסֵּפרַוָּיבֹא מֶֹׁשה ) ג: (ָהָעם לֹא ַיֲעלּו ִעּמֹוְוִנַּגׁש מֶֹׁשה ְלַבּדֹו ֶאל ְיקָֹוק ְוֵהם לֹא ִיָּגׁשּו וְ ) ב: (ֵמָרחֹק
  : ַנֲעֶׂשהַוּיֹאְמרּו ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיקָֹוק  ַוַּיַען ָּכל ָהָעם קֹול ֶאָחד ַהִּמְׁשָּפִטים ָּכל ְוֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ְיקָֹוק

 

 כד פסוק ג פרשת משפטים פרק ) הפירוש הארוך(אבן עזרא שמות 
בתוך מחנה " ויבא משה"וטעם . כי אין צורך, לא הזכיר וירד מן ההר" ויבא משה ")ג(

שהם כתובים מן אתם ראיתם , מצות עשה ולא תעשה, 'כל דברי הויספר לעם את , ישראל
 כל המשפטיםואת ). לג, שמות כג(עד סוף כי יהיה לך למוקש ) יט, שמות כ(כי מן השמים 

  . הנזכרים בפרשה הזאתהם , ם אשר שם לפניה-
  

 מֶֹׁשה ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ְיקָֹוק ַוַּיְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר ַוִּיֶבן ִמְזֵּבַח ַּתַחת ָהָהר ּוְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַמֵּצָבה ִלְׁשֵנים ַוִּיְכּתֹב) ד(
:  עֹלֹת ַוִּיְזְּבחּו ְזָבִחים ְׁשָלִמים ַליקָֹוק ָּפִריםַוִּיְׁשַלח ֶאת ַנֲעֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעלּו) ה: (ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל

ְּבָאְזֵני ַוִּיְקָרא  ֵסֶפר ַהְּבִרית ַוִּיַּקח) ז: ( מֶֹׁשה ֲחִצי ַהָּדם ַוָּיֶׂשם ָּבַאָּגנֹת ַוֲחִצי ַהָּדם ָזַרק ַעל ַהִּמְזֵּבחַ ַוִּיַּקח) ו(
 מֶֹׁשה ֶאת ַהָּדם ַוִּיְזרֹק ַעל ָהָעם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ַוִּיַּקח) ח: (ְוִנְׁשָמעה ַנֲעֶׂש  ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיקָֹוק ָהָעם

   ס... : ַדם ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ְיקָֹוק ִעָּמֶכם ַעל ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה
  

 וזהו. כתבם והמשפטים המצות השם דברי כל להם שספר אחר משה ויכתוב) ד ( כד עזרא אבן
  . בריתה ספר

  

ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוְהֵיה ָׁשם ְוֶאְּתָנה ְלָך ֶאת ֻלחֹת ָהֶאֶבן ְוַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה ַוּיֹאֶמר ) יב(
ִעים יֹום ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְּבתֹוְך ֶהָעָנן ַוַּיַעל ֶאל ָהָהר ַוְיִהי מֶֹׁשה ָּבָהר ַאְרּבָ ) יח(... : ֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי ְלהֹורָֹתם

 פ: ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה
  

  )יא(י שמות פרק יט "רש
בנה משה את המזבח תחת ההר ושתים עשרה ] בחדש [ובחמישי.  בחדשששה שהוא -ליום השלישי 

  :ואין מוקדם ומאוחר בתורה) שמות כד ד(, "ואלה המשפטים"כל הענין האמור בפרשת , מצבה
  

 פרשה זו נאמרה קודם עשרת -ואל משה אמר עלה א י שמות פרשת משפטים פרק כד פסוק "רש
  : בסיון נאמר לו עלהובארבעה, הדברות
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  י"מאורעות בשבועה הראשונה של סיון לפי רשהלוח 
סיום 
  5  4  3  2  1  בסיון

6   
  7  )מתן תורה(

אורע
מ
ה

 
 

   יט שמות
 ַּבחֶֹדׁש) א(

 ְלֵצאת ַהְּׁשִליִׁשי
 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני

 ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ
 ָּבאּו ַהֶּזה םַּבּיֹו

) ב: (ִסיָני ִמְדַּבר
 ֵמְרִפיִדים ַוִּיְסעּו
 ִסיַני ִמְדַּבר ַוָּיבֹאּו
 ַּבִּמְדָּבר ַוַּיֲחנּו
 ִיְׂשָרֵאל ָׁשם ַוִּיַחן
  :ָהָהר ֶנֶגד

   יט שמות
 ֶאל ָעָלה ּומֶֹׁשה) ג(

 ֵאָליו ַוִּיְקָרא ָהֱאלִֹהים
 ֵלאמֹר ָהָהר ִמן ְיקָֹוק
 ֲעקֹביַ  ְלֵבית תֹאַמר ּכֹה

 :ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ְוַתֵּגיד
 ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ַאֶּתם) ד(

 ָוֶאָּׂשא ְלִמְצָרִים ָעִׂשיִתי
 ְנָׁשִרים ַּכְנֵפי ַעל ֶאְתֶכם
) ה: (ֵאָלי ֶאְתֶכם ָוָאִבא
 ִּתְׁשְמעּו ָׁשמֹועַ  ִאם ְוַעָּתה
 ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם ְּבקִֹלי
 ְסֻגָּלה ִלי ִוְהִייֶתם ְּבִריִתי
 ָּכל ִלי ִּכי ָהַעִּמים ִמָּכל
 ִּתְהיּו ְוַאֶּתם) ו: (ָהָאֶרץ

 ְוגֹוי ּכֲֹהִנים ַמְמֶלֶכת ִלי
 ַהְּדָבִרים ֵאֶּלה ָקדֹוׁש
 ְּבֵני ֶאל ְּתַדֵּבר ֲאֶׁשר

 מֶֹׁשה ַוָּיבֹא) ז: (ִיְׂשָרֵאל
 ַוָּיֶׂשם ָהָעם ְלִזְקֵני ַוִּיְקָרא
 ַהְּדָבִרים ָּכל ֵאת ִלְפֵניֶהם
: ְיקָֹוק ִצָּוהּו רֲאֶׁש  ָהֵאֶּלה

 ַיְחָּדו ָהָעם ָכל ַוַּיֲענּו) ח(
 ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ּכֹל ַוּיֹאְמרּו
  ַנֲעֶׂשה ְיקָֹוק

   יט שמות
  )חמשך פסוק ח(

 ֶאת מֶֹׁשה ַוָּיֶׁשב
 ֶאל ָהָעם ִּדְבֵרי
 :ְיקָֹוק
  

   יט שמות
 ָּבא ָאנִֹכי ִהֵּנה מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) ט(

 ְּבַדְּבִרי ָהָעם ִיְׁשַמע ַּבֲעבּור ָנןֶהעָ  ְּבַעב ֵאֶליךָ 
 ֶאת מֶֹׁשה ַוַּיֵּגד ְלעֹוָלם ַיֲאִמינּו ְּבךָ  ְוַגם ִעָּמְך 
 ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) י: (ְיקָֹוק ֶאל ָהָעם ִּדְבֵרי
 ּוָמָחר ַהּיֹום ְוִקַּדְׁשָּתם ָהָעם ֶאל ֵלְך  מֶֹׁשה
 ּיֹוםלַ  ְנכִֹנים ְוָהיּו) יא: (ִׂשְמלָֹתם ְוִכְּבסּו

 ְלֵעיֵני ְיקָֹוק ֵיֵרד ַהְּׁשִלִׁשי ַּבּיֹום ִּכי ַהְּׁשִליִׁשי
 מֶֹׁשה ַוֵּיֶרד) יד( ... :ִסיָני ַהר ַעל ָהָעם ָכל
 ַוְיַכְּבסּו ָהָעם ֶאת ַוְיַקֵּדׁש ָהָעם ֶאל ָהָהר ִמן

 ְנכִֹנים ֱהיּו ָהָעם ֶאל ַוּיֹאֶמר) טו( :ִׂשְמלָֹתם
  :ִאָּׁשה ֶאל ׁשּוִּתּגְ  ַאל ָיִמים ִלְׁשלֶֹׁשת

  
   ~בתורה ומאוחר מוקדם ואין~ 

  
   כד שמות

 ַאָּתה ְיקָֹוק ֶאל ֲעֵלה ָאַמר מֶֹׁשה ְוֶאל) א(
 ִמִּזְקֵני ְוִׁשְבִעים ַוֲאִביהּוא ָנָדב ְוַאֲהרֹן
 ְוִנַּגׁש) ב( :ֵמָרחֹק ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ִיְׂשָרֵאל
 ְוָהָעם ּוִיָּגׁש לֹא ְוֵהם ְיקָֹוק ֶאל ְלַבּדֹו מֶֹׁשה
 ָלָעם ַוְיַסֵּפר מֶֹׁשה ַוָּיבֹא) ג(: ִעּמֹו ַיֲעלּו לֹא
 ַהִּמְׁשָּפִטים ָּכל ְוֵאת ְיקָֹוק ִּדְבֵרי ָּכל ֵאת
 ָּכל ַוּיֹאְמרּו ֶאָחד קֹול ָהָעם ָּכל ַוַּיַען

  :ַנֲעֶׂשה ְיקָֹוק ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים
   קָֹוקיְ  ִּדְבֵרי ָּכל ֵאת מֶֹׁשה ַוִּיְכּתֹב) ד(

   כד שמות
 ַוִּיֶבן ַּבּבֶֹקר ַוַּיְׁשֵּכם) חמשך פסוק ד(

 ֶעְׂשֵרה ּוְׁשֵּתים ָהָהר ַּתַחת ִמְזֵּבחַ 
  :ִיְׂשָרֵאל ִׁשְבֵטי ָעָׂשר ִלְׁשֵנים ַמֵּצָבה

 
 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַנֲעֵרי ֶאת ַוִּיְׁשַלח) ה(

 ְׁשָלִמים ְזָבִחים ַוִּיְזְּבחּו עֹלֹת ַוַּיֲעלּו
 ֲחִצי מֶֹׁשה ַוִּיַּקח) ו: (ָּפִרים קַליקֹוָ 
 ָזַרק ַהָּדם ַוֲחִצי ָּבַאָּגנֹת ַוָּיֶׂשם ַהָּדם
 ַהְּבִרית ֵסֶפר ַוִּיַּקח) ז: (ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל

 ּכֹל ַוּיֹאְמרּו ָהָעם ְּבָאְזֵני ַוִּיְקָרא
) ח: (ְוִנְׁשָמע ַנֲעֶׂשה ְיקָֹוק ִּדֶּבר ֲאֶׁשר
 ַעל ַוִּיְזרֹק םַהּדָ  ֶאת מֶֹׁשה ַוִּיַּקח
 ֲאֶׁשר ַהְּבִרית ַדם ִהֵּנה ַוּיֹאֶמר ָהָעם
 ַהְּדָבִרים ָּכל ַעל ִעָּמֶכם ְיקָֹוק ָּכַרת

  : ָהֵאֶּלה
 
 ַוֲאִביהּוא ָנָדב ְוַאֲהרֹן מֶֹׁשה ַוַּיַעל) ט(

 ַוִּיְראּו) י: (ִיְׂשָרֵאל ִמִּזְקֵני ְוִׁשְבִעים
 ַרְגָליו ְוַתַחת ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי ֵאת

 ּוְכֶעֶצם ַהַּסִּפיר ִלְבַנת ְּכַמֲעֵׂשה
 ֲאִציֵלי ְוֶאל) יא: (ָלטַֹהר ַהָּׁשַמִים

 ֶאת ַוֶּיֱחזּו ָידֹו ָׁשַלח לֹא ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני
  ס :ַוִּיְׁשּתּו ַוּיֹאְכלּו ָהֱאלִֹהים

 יט שמות
ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ) טז(

ִּבְהיֹת ַהּבֶֹקר ַוְיִהי קֹלֹת 
 ְוָעָנן ָּכֵבד ַעל ּוְבָרִקים

ָהָהר ְוקֹל ׁשָֹפר ָחָזק ְמאֹד 
ַוֶּיֱחַרד  ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר 

ַוּיֹוֵצא מֶֹׁשה ) יז: (ַּבַּמֲחֶנה
ֶאת ָהָעם ִלְקַראת 

ָהֱאלִֹהים ִמן ַהַּמֲחֶנה 
: ַוִּיְתַיְּצבּו ְּבַתְחִּתית ָהָהר

  )כה:עד יט... (
  

   שמות פרק כ
) יד-א(שרת הדיברות ע

  )חי:עד כ... (
  

   כד שמות
 ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) יב(

 ֵאַלי ֲעֵלה מֶֹׁשה
 ָׁשם ֶוְהֵיה ָהָהָרה
 ֻלחֹת ֶאת ְלךָ  ְוֶאְּתָנה
 ְוַהּתֹוָרה ָהֶאֶבן

 ֲאֶׁשר ְוַהִּמְצָוה
   ...:ְלהֹורָֹתם ָּכַתְבִּתי

הסבר 
  נוסף

   יט שמות י"רש
 - הזה ביום) א(

  .חודש בראש

על הברית " נעשה["
ל שכרוך בשמירת כ

 ]ן" מ–התורה 
   יט פרק שמות י"רש
 - בריתי את ושמרתם) ה(

 על עמכם שאכרות
  :התורה שמירת

   יט שמות י"רש
 משה וישב) ח(

 העם דברי את
 ביום -' וגו

 שהוא, המחרת
 שלישי יום

 –על כל המצוות מבראשית עד כה " נעשה["
  ]ן"מ

   כד פרק שמות י"רש
  :והגבלה פרישה מצות - 'ה דברי כל את) ג(
 בני שנצטוו מצות שבע - המשפטים כל אתו
 ודינין ]אדומה ופרה[ ואם אב וכבוד ושבת. נח

  :במרה להם שניתנו
, תורה מתן ועד מבראשית - משה ויכתב) ד(

  :במרה שנצטוו מצות וכתב

כל המצוות נעשה ונשמע על [
 –ספר הברית שזה מבראשית עד כה 

   ]ן"מ
   כד פרק שמות י"רש
 מתן ועד יתמבראש - הברית ספר) ז(

  :במרה שנצטוו ומצות תורה
  

  
  

) יב( כד שמות י"רש
 - משה אל' ה ויאמר
  :תורה מתן לאחר
 והיה ההרה אלי עלה
  :יום ארבעים - שם

  

  ?"כה אמר"ומה עם כל המצוות של ה
  )לג:כג(-)יט:כ(שמות 

  )כג:כ(-)יט:כ(שמות  •

  )לג:כג(-)א:כא(שמות  •

  ..."תֹאַמר ּכֹה"...

  מצוות' ג •

  ..."ִּמְׁשָּפִטיםהַ  ְוֵאֶּלה" •

   )יח (לא פרק שמות
 ְׁשֵני ִסיַני ְּבַהר ִאּתֹו ְלַדֵּבר ְּכַכּלֹתֹו מֶֹׁשה ֶאל ַוִּיֵּתן
  :ֱאלִֹהים ְּבֶאְצַּבע ְּכֻתִבים ֶאֶבן ֻלחֹת ָהֵעֻדת ֻלחֹת

   יח לא שמות י"רש
 והמשפטים החקים - אתו לדבר
  :"המשפטים ואלה"שב

כה "מצוות של הכל ה:א"ז
ל משה במשך  קב"תומר

  .הארבעים יום בהר



© Mois Navon                                                                                                       www.DivreiNavon.com 3 

A. Zornberg, The Particulars of Rapture, p291 
… What is to be gained by Rashi’s imperative move, the flashback segment of 24:1-11? 
 

   כד פרק שמות
 : ַהִּמְזֵּבחַ  לעַ  ָזַרק ַהָּדם ַוֲחִצי ָּבַאָּגנֹת ַוָּיֶׂשם ַהָּדם ֲחִצי מֶֹׁשה ַוִּיַּקח   )ו(
 : ְוִנְׁשָמע ַנֲעֶׂשה ְיקָֹוק ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ּכֹל ַוּיֹאְמרּו ָהָעם ְּבָאְזֵני ַוִּיְקָרא ַהְּבִרית ֵסֶפר ַוִּיַּקח   )ז(
 ָּכל ַעל ִעָּמֶכם ְיקָֹוק ָּכַרת ֲאֶׁשר ַהְּבִרית ַדם ִהֵּנה ַוּיֹאֶמר ָהָעם ַעל ַוִּיְזרֹק ַהָּדם ֶאת מֶֹׁשה ַוִּיַּקח )ח(

 :ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים
 
A. Zornberg, The Particulars of Rapture, p293 
The three uses of the word, va-yikach -“he took”- marking the sprinkling of the blood, 
the reading of the Book, and the sprinkling of the blood-signify the nexus, the tissue 
of connection between God and Israel.  At its center, where the divine and the human 
meet, is the Book.  For Rashi, this Book is the Torah itself. 
 

   ]דבינסק/וילנא, 1926-1843 [א פסוק יט פרק שמות חכמה משך
 דענין, דוגמתו התורה בכל אין זה כי יראה המתבונן. ישראל בני לצאת השלישי בחודש )א(

 כמו הענין באמצע שהוא היכא רק ',וכו" השלישי בחודש ויהי "או החיבור ו"בוי מתחלת חודש
 ומזה. בבראשית כמו מתחיל וכאן, בבחוקותי ומסיים בבהר הענין שמתחיל בחוקותי - בבהר
  ...,התור מתן קודם היה דזה' וכו" משה ואל) "א, כד לשמות (ובמכילתא י"כדפרש מוכח

 
   ו פסוק כד פרק שמות י"רש

 ומכאן. העם על אותם להזות שלמים דם לחצי ואחד עולה דם לחצי אחד אגנות שני - באגנות
  :טבילה בלא הזאה שאין דמים והרצאת וטבילה במילה לברית אבותינו שנכנסו רבותינו למדו

  
  ]קרקוב, 1823-1751[ משפטים פרשת שמות ושמש מאור
 -  ודינין ואם אב כבוד שבת וגם נח בני מצות שבע כל דהנה, כך פשוטו פי על הכל רשלפ ונראה ... 
 עולם קיום להיות אפשר אי אשר המדינה חוקי הם וגם, אותן מחייב שהשכל נמוסיות מצות הם

 אפילו הקדושה התורה מצות כל לקיים מחויבים ישראל בני ַעם שאנחנו, ידוע וזהו. בלעדם
 ִמְצֹות ובין ִׂשְכִלּיֹות ִמְצֹות בין בינינו חילוק שום יהיה ולא, קוננו צוןר לעשות כדי השכליות
 צריכים אנו וכך, שמו יתברך מהבורא הכל שציונו מחמת לקיים אנחנו צריכים הכל רק, שמעיות
 מפי הציווי מחמת רק, ו"ח נימוסית מחמת ולא, אלהינו והוא עבדיו שאנחנו מחמת הכל לקיים
 ה"ע רבינו משה הוכרח כן על. רצונו ונעשה שאמר, לפניו רוח נחת הוא וזה .שמו יתברך הבורא
 מעתה עליהם שיקבלו כדי - שבמרה והמצות, מצות השבע תורה מתן קודם ישראל לבני להחזיר
 נימוסית מחמת העושה אדם שבין וחילוק. נימוסית מחמת ולא שמו יתברך בוראינו מצות מחמת
 בשוה ויום יום בכל אותה עושה - נימוסית מצוה עושה כשאדם; ךכ הוא הבורא ציווי מחמת ובין

 עושה - שמו יתברך הבורא ציווי מחמת המצוה עושה אם אבל, העולם לקיים כדי אחת בכונה
 הקדוש מפני ויראה אהבה יותר לו שיש ויום יום שבכל דהיינו. אחרת בכונה יום בכל מצוה אותה
 שבע לפניהם החזיר כן על. כמובן שכליות המצות אפילו, בהתלהבות יותר המצוה עושה הוא ברוך
, נימוסית מחמת רק הוא ברוך הבורא לכבוד מצוה שום עשו לא שעדיין שיבינו -  נח בני מצות
, הוא ברוך הבורא ציווי מחמת נח בני מצות השבע אפילו לעשות עצמם על לקבל צריכים ומעתה

  ... .ויום יום בכל חדשות לשכליות יבאוו, הבורא רצון ויום יום בכל ויעשו שיבינו כדי
 

, ִסיָני ִמְדַּבר ָּבאּו ַהֶּזה ַּבּיֹום) א יט שמות (פסוק על יתרו בפרשת כן גם ל"ז י"רש פירוש יתורץ ובזה
 יום בכל בעיניך תורה דברי שיהיו -' הזה ביום 'רק, נאמר לא' ההוא ביום': שם י"רש פירש

 משה עלה מחר ביום שהלא, מהתורה כלום ידעו לא עדיין הלא הוא, תמוה הזה י"הרש. כחדשים
 מכאן נלמד ומהיכן, הפרשה ושאר כהנים ממלכת פרשת להם ואמר בא השלישי וביום ,למרום
 הבינו שהרי, שפיר אתי ל"הנ דברינו פי על אבל. כחדשים בעיניך תורה דברי שיהיו' הזה 'מתיבת
 מחמת ְמֻלָּמָדה ֲאָנִׁשים ִמְצַות היה הכל כי, כלום עשו לא - עתה עד שעשו נח בני מצות שכל בעצמם
 זה ידי ועל - הוא ברוך הבורא מצות מחמת ֵמָחָדׁש מעתה לעשות זו בכונה באו כן על, נימוסית

  . ל"כנ, ויום יום בכל ממש כחדשים בעיניהם יהיה
 
Berkovits, God, Man, History, p.103-106 
[Reason cannot obligate.  Will obligates.  Subjective will leads to subjective 
obligations.  Objective will imposes objective obligation.] 
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A. Zornberg, The Particulars of Rapture, p308-310 
The already revealed is to be obeyed; but beyond that, and closer to the heart of 
spiritual life, is the constant quest indicated by nishma – “We shall hear!”  
… Only after human awareness has been extended, and after people have declared 
themselves ready for further encounters with transcendence, can the Torah be given. 
… When Moses reads the history of the world … they hear it with a sense of 
flashback, illuminating the now-banal with the light that can only shine today. 
 
A. Zornberg, The Particulars of Rapture, p313-314 
… Rashi’s anachronistic reading [teaches] that the flashback technique – which seems 
to yield such a belabored, unnatural reading of the text – affords a unique, even an 
ethical advantage…  the past has been transfused by a new Presence,  and they declare 
themselves ready for more such transformations in the future: “We will do and we 
will hear!” 
… Rashi has been engaged in a “flashback within a flashback” …In this way the 
present moment of the people is transformed, as it transforms.  And the reader too 
experiences the jolt, the disorientation of a revised reading.  Suddenly the aura 
appears.  Perhaps it must be there, if one is to receive the Torah at all. 
 

   ג סימן תבוא כי פרשת) בובר (תנחומא מדרש
 שנת שנה אותה והלא, לישראל הוא ברוך הקדוש צוה לא עכשיו עד וכי, הזה היום מהו. הזה היום

 אלא, הזה היום לומר תלמוד ומה, )ג א דברים(' וגו שנה בארבעים ויהי שנאמר, היתה הארבעים
 הזה היום אותה קבלת כאילו, התורה םעליכ חביבה תהא ויום יום בכל, לישראל משה אמר כך

   ..., סיני מהר
' ה צוה ואותי שנאמר, עצמו את עשה כאילו עליו מעלין, לאמיתה תורה העושה כל יוחנן' ר אמר
, נאמר לא לעשות, )יד ד/ דברים /שם (אותם לעשותכם ומשפטים חקים אתכם ללמד ההיא בעת
 . עצמו את העש כאילו עליו שמעלין מכאן, אותם לעשותכם אלא
 

A. Zornberg, The Particulars of Rapture, 314 
The activity of the Torah is the activity of self-creation. 
 

  


