בס"ד
אין מוקדם ומאוחר בתורה

על הפלאשבק

הרב מואיז נבון
שמות )יט:א()-יט:כה(

הכנות למתן תורה

שמות )כ:א()-כ:יח(

מתן תורה )עשרת הדברות(

שמות )כ:יט()-כג:לג(
• שמות )כ:יט()-כ:כג(
• שמות )כא:א()-כג:לג(
שמות )כד:א()-כד:יא(
שמות )כד:יב()-כד:יח(

ֹאמר"...
"...כֹּה ת ַ
• ג' מצוות
• "וְ ֵא ֶלּה ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים"...
טקס הברית
משה עולה לקבל הלוחות

מוֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּ
הצעת הברית) :יט:ה( וְ ַע ָתּה ִאם ָשׁ ַ
ֻלּה
יתם ִלי ְסג ָ
יתי וִ ְהיִ ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ְבּ ִר ִ
ְבּק ִֹלי ְ
אַתּם ִתּ ְהיוּ
אָרץ) :ו( וְ ֶ
ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים ִכּי ִלי ָכּל ָה ֶ
ֹהנִ ים וְ גוֹי ָקדוֹשׁ ֵא ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים
ִלי ַמ ְמ ֶל ֶכת כּ ֲ
ֲא ֶשׁר ְתּ ַד ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל) :ז( ַו ָיּבֹא מ ֶֹשׁה
ֵיהם ֵאת ָכּל
ָשׂם ִל ְפנ ֶ
וַיִּ ְק ָרא ְל ִז ְקנֵי ָה ָעם ַויּ ֶ
ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ִצוָּהוּ יְ קֹוָק) :ח( ַו ַיּעֲנוּ ָכל
ֲשׂה
ֹאמרוּ כֹּל ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק ַנע ֶ
ַח ָדּו ַויּ ְ
ָה ָעם י ְ
...
אַתּה ִע ָמּנוּ
ֹאמרוּ ֶאל מ ֶֹשׁה ַדּ ֵבּר ָ
אבל) :כ:טז( ַויּ ְ
ְו ִנ ְשׁ ָמ ָעה וְ אַל יְ ַד ֵבּר ִע ָמּנוּ ֱאל ִֹהים ֶפּן נָמוּת:
ֹאמר
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה כֹּה ת ַ
ולכן) :כ:יט( ַויּ ֶ
יתם ִכּי ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם
אַתּם ְר ִא ֶ
ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶ
ִדּ ַבּ ְר ִתּי ִע ָמּ ֶכם:
אַר ָבּ ִעים ָליְ ָלה
אַר ָבּ ִעים יוֹם וְ ְ
וַיְ ִהי מ ֶֹשׁה ָבּ ָהר ְ

רש"י שמות פרק כא פסוק א
ואלה המשפטים  -כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים" ,ואלה" מוסיף על
הראשונים ,מה הראשונים מסיני ,אף אלו מסיני:....
אבן עזרא שמות פרק כא פסוק א
ואלה המשפטים אחר שאמרו ישראל למשה :דבר אתה עמנו )שמות כ ,טז( ,אמר השם
למשה בגשתו אל הערפל" :כה תאמר אל בני ישראל" )שם ,יט( .והחל להזהיר על אלהי
הזהב ,ושיכרות ברית עמהם ברדתו ,שהשם לבדו יהיה להם לאלהים .והורהו המשפטים
והמצות ,שיאמר להם אם יקבלום אז יכרות להם ברית... .
שמות פרק כד
יתם
ַא ִביהוּא וְ ִשׁ ְב ִעים ִמ ִזּ ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ֶ
ָדב ו ֲ
אַהרֹן נ ָ
אַתּה וְ ֲ
ֲלה ֶאל יְ קֹוָק ָ
אָמר ע ֵ
)א( וְ ֶאל מ ֶֹשׁה ַ
ֵמ ָרחֹק) :ב( וְ נִ גַּשׁ מ ֶֹשׁה ְל ַבדּוֹ ֶאל יְ קֹוָק וְ ֵהם לֹא יִ גָּשׁוּ וְ ָה ָעם לֹא ַיעֲלוּ ִעמּוֹ) :ג( ַו ָיּבֹא מ ֶֹשׁה ו ְַי ַס ֵפּר ָל ָעם ֵאת
ֲשׂה:
ֹאמרוּ ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק ַנע ֶ
ַען ָכּל ָה ָעם קוֹל ֶא ָחד ַויּ ְ
ָכּל ִדּ ְב ֵרי ְיקֹוָק וְ ֵאת ָכּל ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ַויּ ַ
אבן עזרא שמות )הפירוש הארוך( פרשת משפטים פרק כד פסוק ג
)ג( "ויבא משה" לא הזכיר וירד מן ההר ,כי אין צורך .וטעם "ויבא משה" בתוך מחנה
ישראל ,ויספר לעם את כל דברי ה' ,מצות עשה ולא תעשה ,שהם כתובים מן אתם ראיתם
כי מן השמים )שמות כ ,יט( עד סוף כי יהיה לך למוקש )שמות כג ,לג( .ואת כל המשפטים
 אשר שם לפניהם ,הם הנזכרים בפרשה הזאת.וּשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ַמ ֵצּ ָבה ִל ְשׁנֵים
ַשׁ ֵכּם ַבּבּ ֶֹקר וַיִּ ֶבן ִמ ְז ֵבּ ַח ַתּ ַחת ָה ָהר ְ
)ד( ו ִַיּ ְכתֹּב מ ֶֹשׁה ֵאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי יְ קֹוָק ַויּ ְ
ֲרי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַו ַיּעֲלוּ עֹלֹת וַיִּ ְז ְבּחוּ ְז ָב ִחים ְשׁ ָל ִמים ַליקֹוָק ָפּ ִרים:
ָע ָשׂר ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל) :ה( וַיִּ ְשׁ ַלח ֶאת ַנע ֵ
אָזנֵי
ָרק ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח) :ז( וַיִּ ַקּח ֵס ֶפר ַה ְבּ ִרית ו ִַיּ ְק ָרא ְבּ ְ
ַח ִצי ַה ָדּם ז ַ
ָשׂם ָבּאַ ָגּנֹת ו ֲ
)ו( וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ֲח ִצי ַה ָדּם ַויּ ֶ
ֹאמר ִהנֵּה
ֲשׂה ו ְִנ ְשׁ ָמע) :ח( וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ֶאת ַה ָדּם וַיִּ ְזרֹק ַעל ָה ָעם ַויּ ֶ
ֹאמרוּ כֹּל ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק ַנע ֶ
ָה ָעם ַויּ ְ
ַדם ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת יְ קֹוָק ִע ָמּ ֶכם ַעל ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ... :ס
אבן עזרא כד )ד( ויכתוב משה אחר שספר להם כל דברי השם המצות והמשפטים כתבם .וזהו
ספר הברית.

תּוֹרה וְ ַה ִמּ ְצוָה
ֶהיֵה ָשׁם וְ ֶא ְתּנָה ְל ָך ֶאת ֻלחֹת ָה ֶא ֶבן וְ ַה ָ
ֲלה ֵא ַלי ָה ָה ָרה ו ְ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ע ֵ
)יב( ַויּ ֶ
אַר ָבּ ִעים יוֹם
ַעל ֶאל ָה ָהר וַיְ ִהי מ ֶֹשׁה ָבּ ָהר ְ
תוֹך ֶה ָענָן ַויּ ַ
ֲא ֶשׁר ָכּ ַת ְב ִתּי ְלהוֹר ָֹתם) ... :יח( ַו ָיּבֹא מ ֶֹשׁה ְבּ ְ
אַר ָבּ ִעים ָליְ ָלה :פ
וְ ְ
רש"י שמות פרק יט )יא(
ליום השלישי  -שהוא ששה בחדש .ובחמישי ]בחדש[ בנה משה את המזבח תחת ההר ושתים עשרה
מצבה ,כל הענין האמור בפרשת "ואלה המשפטים") ,שמות כד ד( ואין מוקדם ומאוחר בתורה:
רש"י שמות פרשת משפטים פרק כד פסוק א ואל משה אמר עלה  -פרשה זו נאמרה קודם עשרת
הדברות ,ובארבעה בסיון נאמר לו עלה:
www.DivreiNavon.com
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לוח המאורעות בשבועה הראשונה של סיון לפי רש"י

המאורע

סיום
בסיון

הסבר
נוסף
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שמות יט
שמות יט
)ג( וּמ ֶֹשׁה ָע ָלה ֶאל
)א( ַבּח ֶֹדשׁ
ָה ֱאל ִֹהים וַיִּ ְק ָרא ֵא ָליו
ישׁי ְל ֵצאת
ַה ְשּׁ ִל ִ
יְ קֹוָק ִמן ָה ָהר ֵלאמֹר
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֹאמר ְל ֵבית ַי ֲעקֹב
כֹּה ת ַ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם
וְ ַתגֵּיד ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
ַבּיּוֹם ַהזֶּה ָבּאוּ
יתם ֲא ֶשׁר
אַתּם ְר ִא ֶ
)ד( ֶ
ִמ ְד ַבּר ִסינָי) :ב(
ָא ָשּׂא
יתי ְל ִמ ְצ ָריִ ם ו ֶ
ָע ִשׂ ִ
ידים
וַיִּ ְסעוּ ֵמ ְר ִפ ִ
ַו ָיּבֹאוּ ִמ ְד ַבּר ִסינַי ֶא ְת ֶכם ַעל ַכּנְ ֵפי נְ ָשׁ ִרים
ָאָבא ֶא ְת ֶכם ֵא ָלי) :ה(
ו ִ
ַחנוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר
ַויּ ֲ
מוֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּ
וַיִּ ַחן ָשׁם יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַע ָתּה ִאם ָשׁ ַ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת
ְבּק ִֹלי ְ
ֶנגֶד ָה ָהר:
ֻלּה
יתם ִלי ְסג ָ
יתי וִ ְהיִ ֶ
ְבּ ִר ִ
ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים ִכּי ִלי ָכּל
אַתּם ִתּ ְהיוּ
אָרץ) :ו( וְ ֶ
ָה ֶ
ֹהנִ ים וְ גוֹי
ִלי ַמ ְמ ֶל ֶכת כּ ֲ
ָקדוֹשׁ ֵא ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים
ֲא ֶשׁר ְתּ ַד ֵבּר ֶאל ְבּנֵי
יִ ְשׂ ָר ֵאל) :ז( ַו ָיּבֹא מ ֶֹשׁה
ָשׂם
וַיִּ ְק ָרא ְל ִז ְקנֵי ָה ָעם ַויּ ֶ
ֵיהם ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים
ִל ְפנ ֶ
ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ִצוָּהוּ יְ קֹוָק:
ַח ָדּו
)ח( ַו ַיּעֲנוּ ָכל ָה ָעם י ְ
ֹאמרוּ כֹּל ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר
ַויּ ְ
ֲשׂה
יְ קֹוָק ַנע ֶ
רש"י שמות יט
)א( ביום הזה -
בראש חודש.

]"נעשה" על הברית
שכרוך בשמירת כל
התורה – מ"ן[
רש"י שמות פרק יט
)ה( ושמרתם את בריתי -
שאכרות עמכם על
שמירת התורה:

שמות )כ:יט()-כג:לג(
• שמות )כ:יט()-כ:כג(
• שמות )כא:א()-כג:לג(

www.DivreiNavon.com
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שמות יט
)חמשך פסוק ח(
ָשׁב מ ֶֹשׁה ֶאת
ַויּ ֶ
ִדּ ְב ֵרי ָה ָעם ֶאל
יְ קֹוָק:

שמות יט
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ִהנֵּה אָנ ִֹכי ָבּא
)ט( ַויּ ֶ
יך ְבּ ַעב ֶה ָענָן ַבּעֲבוּר יִ ְשׁ ַמע ָה ָעם ְבּ ַד ְבּ ִרי
ֵא ֶל ָ
עוֹלם ַו ַיּגֵּד מ ֶֹשׁה ֶאת
ַא ִמינוּ ְל ָ
ִע ָמּ ְך וְ גַם ְבּ ָך י ֲ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל
ִדּ ְב ֵרי ָה ָעם ֶאל יְ קֹוָק) :י( ַויּ ֶ
וּמ ָחר
מ ֶֹשׁה ֵל ְך ֶאל ָה ָעם וְ ִק ַדּ ְשׁ ָתּם ַהיּוֹם ָ
וְ ִכ ְבּסוּ ִשׂ ְמל ָֹתם) :יא( וְ ָהיוּ נְ כֹנִים ַליּוֹם
ֵרד יְ קֹוָק ְל ֵעינֵי
ישׁי ִכּי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִשׁי י ֵ
ַה ְשּׁ ִל ִ
ֵרד מ ֶֹשׁה
ָכל ָה ָעם ַעל ַהר ִסינָי) ... :יד( ַויּ ֶ
ִמן ָה ָהר ֶאל ָה ָעם וַיְ ַק ֵדּשׁ ֶאת ָה ָעם וַיְ ַכ ְבּסוּ
ֹאמר ֶאל ָה ָעם ֱהיוּ נְ כֹנִ ים
ִשׂ ְמל ָֹתם) :טו( ַויּ ֶ
ָמים אַל ִתּ ְגּשׁוּ ֶאל ִא ָשּׁה:
ִל ְשׁל ֶֹשׁת י ִ

שמות כד
ַשׁ ֵכּם ַבּבּ ֶֹקר וַיִּ ֶבן
)חמשך פסוק ד( ַויּ ְ
וּשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה
ִמ ְז ֵבּ ַח ַתּ ַחת ָה ָהר ְ
ַמ ֵצּ ָבה ִל ְשׁנֵים ָע ָשׂר ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל:

~ ואין מוקדם ומאוחר בתורה ~
שמות כד
אַתּה
ֲלה ֶאל יְ קֹוָק ָ
אָמר ע ֵ
)א( וְ ֶאל מ ֶֹשׁה ַ
ַא ִביהוּא וְ ִשׁ ְב ִעים ִמ ִזּ ְקנֵי
ָדב ו ֲ
אַהרֹן נ ָ
וְ ֲ
יתם ֵמ ָרחֹק) :ב( וְ נִ גַּשׁ
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ֶ
מ ֶֹשׁה ְל ַבדּוֹ ֶאל יְ קֹוָק וְ ֵהם לֹא יִ גָּשׁוּ וְ ָה ָעם
ְס ֵפּר ָל ָעם
לֹא ַיעֲלוּ ִעמּוֹ) :ג( ַו ָיּבֹא מ ֶֹשׁה ַוי ַ
ֵאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ְיקֹוָק וְ ֵאת ָכּל ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים
ֹאמרוּ ָכּל
ַען ָכּל ָה ָעם קוֹל ֶא ָחד ַויּ ְ
ַויּ ַ
ֲשׂה:
ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק ַנע ֶ
)ד( ו ִַיּ ְכתֹּב מ ֶֹשׁה ֵאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי יְ קֹוָק
רש"י שמות יט
)ח( וישב משה
את דברי העם
וגו'  -ביום
המחרת ,שהוא
יום שלישי

]"נעשה" על כל המצוות מבראשית עד כה –
מ"ן[
רש"י שמות פרק כד
)ג( את כל דברי ה'  -מצות פרישה והגבלה:
ואת כל המשפטים  -שבע מצות שנצטוו בני
נח .ושבת וכבוד אב ואם ]ופרה אדומה[ ודינין
שניתנו להם במרה:
)ד( ויכתב משה  -מבראשית ועד מתן תורה,
וכתב מצות שנצטוו במרה:

ֹאמר"...
"...כֹּה ת ַ
• ג' מצוות
• "וְ ֵא ֶלּה ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים"...

ֲרי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
)ה( וַיִּ ְשׁ ַלח ֶאת ַנע ֵ
ַו ַיּעֲלוּ עֹלֹת וַיִּ ְז ְבּחוּ ְז ָב ִחים ְשׁ ָל ִמים
ַליקֹ ָוק ָפּ ִרים) :ו( וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ֲח ִצי
ָרק
ַח ִצי ַה ָדּם ז ַ
ָשׂם ָבּאַ ָגּנֹת ו ֲ
ַה ָדּם ַויּ ֶ
ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח) :ז( וַיִּ ַקּח ֵס ֶפר ַה ְבּ ִרית
ֹאמרוּ כֹּל
אָזנֵי ָה ָעם ַויּ ְ
ו ִַיּ ְק ָרא ְבּ ְ
ֲשׂה ְו ִנ ְשׁ ָמע) :ח(
ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק ַנע ֶ
וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ֶאת ַה ָדּם וַיִּ ְזרֹק ַעל
ֹאמר ִהנֵּה ַדם ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר
ָה ָעם ַויּ ֶ
ָכּ ַרת יְ קֹוָק ִע ָמּ ֶכם ַעל ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים
ָה ֵא ֶלּה:

7
שמות כד
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל
)יב( ַויּ ֶ
ֲלה ֵא ַלי
מ ֶֹשׁה ע ֵ
ֶהיֵה ָשׁם
ָה ָה ָרה ו ְ
וְ ֶא ְתּנָה ְל ָך ֶאת ֻלחֹת
תּוֹרה
ָה ֶא ֶבן וְ ַה ָ
וְ ַה ִמּ ְצוָה ֲא ֶשׁר
ָכּ ַת ְב ִתּי ְלהוֹר ָֹתם... :

שמות פרק כ
עשרת הדיברות )א-יד(
) ...עד כ:יח(

ַא ִביהוּא
ָדב ו ֲ
אַהרֹן נ ָ
ַעל מ ֶֹשׁה וְ ֲ
)ט( ַויּ ַ
וְ ִשׁ ְב ִעים ִמ ִזּ ְקנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל) :י( וַיִּ ְראוּ
ֵאת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַת ַחת ַר ְג ָליו
וּכ ֶע ֶצם
ֲשׂה ִל ְבנַת ַה ַסּ ִפּיר ְ
ְכּ ַמע ֵ
ילי
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ָלט ַֹהר) :יא( וְ ֶאל ֲא ִצ ֵ
ֶחזוּ ֶאת
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא ָשׁ ַלח יָדוֹ ַויּ ֱ
ֹאכלוּ וַיִּ ְשׁתּוּ :ס
ָה ֱאל ִֹהים ַויּ ְ
]נעשה ונשמע על כל המצוות
מבראשית עד כה שזה ספר הברית –
מ"ן[
רש"י שמות פרק כד
)ז( ספר הברית  -מבראשית ועד מתן
תורה ומצות שנצטוו במרה:

ומה עם כל המצוות של ה"כה אמר"?
שמות פרק לא )יח(
וַיִּ ֵתּן ֶאל מ ֶֹשׁה ְכּ ַכלֹּתוֹ ְל ַד ֵבּר ִאתּוֹ ְבּ ַהר ִסינַי ְשׁנֵי
ֻלחֹת ָה ֵעדֻת ֻלחֹת ֶא ֶבן ְכּ ֻת ִבים ְבּ ֶא ְצ ַבּע ֱאל ִֹהים:
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)מתן תורה(
שמות יט
ישׁי
)טז( וַיְ ִהי ַביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ִבּ ְהיֹת ַהבּ ֶֹקר וַיְ ִהי קֹלֹת
וּב ָר ִקים וְ ָענָן ָכּ ֵבד ַעל
ְ
ָה ָהר וְ קֹל שׁ ָֹפר ָחזָק ְמאֹד
ֶח ַרד ָכּל ָה ָעם ֲא ֶשׁר
ַויּ ֱ
ַיּוֹצא מ ֶֹשׁה
ַבּ ַמּ ֲחנֶה) :יז( ו ֵ
ֶאת ָה ָעם ִל ְק ַראת
ָה ֱאל ִֹהים ִמן ַה ַמּ ֲחנֶה
ַצּבוּ ְבּ ַת ְח ִתּית ָה ָהר:
וַיִּ ְתי ְ
) ...עד יט:כה(

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

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

ז"א:כל המצוות של ה"כה
תומר" קבל משה במשך
הארבעים יום בהר.
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A. Zornberg, The Particulars of Rapture, p291
?… What is to be gained by Rashi’s imperative move, the flashback segment of 24:1-11
שמות פרק כד
ָרק ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח:
ַח ִצי ַה ָדּם ז ַ
ָשׂם ָבּאַ ָגּנֹת ו ֲ
)ו( ו ִַיּ ַקּח מ ֶֹשׁה ֲח ִצי ַה ָדּם ַויּ ֶ
ֲשׂה ו ְִנ ְשׁ ָמע:
ֹאמרוּ כֹּל ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק ַנע ֶ
אָזנֵי ָה ָעם ַויּ ְ
)ז( ו ִַיּ ַקּח ֵס ֶפר ַה ְבּ ִרית ו ִַיּ ְק ָרא ְבּ ְ
ֹאמר ִהנֵּה ַדם ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת יְ קֹוָק ִע ָמּ ֶכם ַעל ָכּל
)ח( ו ִַיּ ַקּח מ ֶֹשׁה ֶאת ַה ָדּם וַיִּ ְזרֹק ַעל ָה ָעם ַויּ ֶ
ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה:
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.
משך חכמה שמות פרק יט פסוק א ] ,1843-1926וילנא/דבינסק[
)א( בחודש השלישי לצאת בני ישראל .המתבונן יראה כי זה אין בכל התורה דוגמתו ,דענין
חודש מתחלת בוי"ו החיבור או "ויהי בחודש השלישי" וכו' ,רק היכא שהוא באמצע הענין כמו
בבהר  -בחוקותי שמתחיל הענין בבהר ומסיים בבחוקותי ,וכאן מתחיל כמו בבראשית .ומזה
מוכח כדפרש"י ובמכילתא )לשמות כד ,א( "ואל משה" וכו' דזה היה קודם מתן תורה...,
רש"י שמות פרק כד פסוק ו
באגנות  -שני אגנות אחד לחצי דם עולה ואחד לחצי דם שלמים להזות אותם על העם .ומכאן
למדו רבותינו שנכנסו אבותינו לברית במילה וטבילה והרצאת דמים שאין הזאה בלא טבילה:
מאור ושמש שמות פרשת משפטים ] ,1751-1823קרקוב[
 ...ונראה לפרש הכל על פי פשוטו כך ,דהנה כל שבע מצות בני נח וגם שבת כבוד אב ואם ודינין -
הם מצות נמוסיות שהשכל מחייב אותן ,וגם הם חוקי המדינה אשר אי אפשר להיות קיום עולם
בלעדם .וזהו ידוע ,שאנחנו ַעם בני ישראל מחויבים לקיים כל מצות התורה הקדושה אפילו
השכליות כדי לעשות רצון קוננו ,ולא יהיה שום חילוק בינינו בין ִמ ְצוֹת ִשׂ ְכ ִליּוֹת ובין ִמ ְצוֹת
שמעיות ,רק הכל צריכים אנחנו לקיים מחמת שציונו הכל מהבורא יתברך שמו ,וכך אנו צריכים
לקיים הכל מחמת שאנחנו עבדיו והוא אלהינו ,ולא מחמת נימוסית ח"ו ,רק מחמת הציווי מפי
הבורא יתברך שמו .וזה הוא נחת רוח לפניו ,שאמר ונעשה רצונו .על כן הוכרח משה רבינו ע"ה
להחזיר לבני ישראל קודם מתן תורה השבע מצות ,והמצות שבמרה  -כדי שיקבלו עליהם מעתה
מחמת מצות בוראינו יתברך שמו ולא מחמת נימוסית .וחילוק שבין אדם העושה מחמת נימוסית
ובין מחמת ציווי הבורא הוא כך; כשאדם עושה מצוה נימוסית  -עושה אותה בכל יום ויום בשוה
בכונה אחת כדי לקיים העולם ,אבל אם עושה המצוה מחמת ציווי הבורא יתברך שמו  -עושה
אותה מצוה בכל יום בכונה אחרת .דהיינו שבכל יום ויום שיש לו יותר אהבה ויראה מפני הקדוש
ברוך הוא עושה המצוה יותר בהתלהבות ,אפילו המצות שכליות כמובן .על כן החזיר לפניהם שבע
מצות בני נח  -שיבינו שעדיין לא עשו שום מצוה לכבוד הבורא ברוך הוא רק מחמת נימוסית,
ומעתה צריכים לקבל על עצמם לעשות אפילו השבע מצות בני נח מחמת ציווי הבורא ברוך הוא,
כדי שיבינו ויעשו בכל יום ויום רצון הבורא ,ויבאו לשכליות חדשות בכל יום ויום... .
ובזה יתורץ פירוש רש"י ז"ל גם כן בפרשת יתרו על פסוק )שמות יט א( ַבּיּוֹם ַהזֶּה ָבּאוּ ִמ ְד ַבּר ִסינָי,
פירש רש"י שם' :ביום ההוא' לא נאמר ,רק 'ביום הזה'  -שיהיו דברי תורה בעיניך בכל יום
כחדשים .הרש"י הזה תמוה ,הוא הלא עדיין לא ידעו כלום מהתורה ,שהלא ביום מחר עלה משה
למרום ,וביום השלישי בא ואמר להם פרשת ממלכת כהנים ושאר הפרשה ,ומהיכן נלמד מכאן
מתיבת 'הזה' שיהיו דברי תורה בעיניך כחדשים .אבל על פי דברינו הנ"ל אתי שפיר ,שהרי הבינו
ֻמּ ָדה מחמת
ָשׁים ְמל ָ
בעצמם שכל מצות בני נח שעשו עד עתה  -לא עשו כלום ,כי הכל היה ִמ ְצוַת ֲאנ ִ
נימוסית ,על כן באו בכונה זו לעשות מעתה ֵמ ָח ָדשׁ מחמת מצות הבורא ברוך הוא  -ועל ידי זה
יהיה בעיניהם כחדשים ממש בכל יום ויום ,כנ"ל.
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.
מדרש תנחומא )בובר( פרשת כי תבוא סימן ג
 והלא אותה שנה שנת, וכי עד עכשיו לא צוה הקדוש ברוך הוא לישראל, מהו היום הזה.היום הזה
 אלא, ומה תלמוד לומר היום הזה,( שנאמר ויהי בארבעים שנה וגו' )דברים א ג,הארבעים היתה
 כאילו קבלת אותה היום הזה, בכל יום ויום תהא חביבה עליכם התורה,כך אמר משה לישראל
... ,מהר סיני
' שנאמר ואותי צוה ה, מעלין עליו כאילו עשה את עצמו,אמר ר' יוחנן כל העושה תורה לאמיתה
, לעשות לא נאמר,( ד יד/דברים/ בעת ההיא ללמד אתכם חקים ומשפטים לעשותכם אותם )שם
. מכאן שמעלין עליו כאילו עשה את עצמו,אלא לעשותכם אותם
A. Zornberg, The Particulars of Rapture, 314
The activity of the Torah is the activity of self-creation.

© Mois Navon

4

www.DivreiNavon.com

