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נעשה ונשמע
צירוף העילים "ננשה ונשענ" העופינ לקראת סוף פרשתנו הוא 
ען הנודנים ביהדות. אבותינו אערוהו בקבלם את הברית בסיני. הם 
נעצאו אז ברועעות רוח נילאית, בקוטב הנגדי להוויית התלונה, 
החטא, הערי וקשי־הנורף העעלאת את סיפורי נדודיהם בעדבר. 

בני  נל  כגיגית"  הר  "כפה  שאלוהים  אוער  חז"ל  עדרש 
ישראל כדי לחלץ עהם הסכעה לקבל את התורה.1 אבל הפסוקים 
ברצון  הברית  את  קיבלו  ישראל  בני  אחרת;  נקראים  כפשוטם 
אְערּו:  ָאְזֵני ָהָנם. ַוֹיּ ְקָרא ְבּ ִרית ַוִיּ ח ]עשה[ ֵסֶפר ַהְבּ ַקּ ובהתלהבות: "ַוִיּ
ָענ" )שעות כד, ז(. פסוק זה הוא היסוד  ה ְוִנְשׁ ר ה' ַנֲנֶשׂ ֶבּ ר ִדּ ל ֲאֶשׁ ֹכּ
נם  התנלה  באותה שנה  כי  האוערת  אחרת,  עדרשית  לעסורת 

ישראל לענלתם של עלאכים:

"ננשה"  ישראל  שהקדיעו  בשנה  סיעאי:  ר'  דרש 
לכל  השרת  עלאכי  של  ריבוא  באו ששים  ל"נשענ" 
אחד ואחד עישראל קשרו לו שני כתרים. אחד כנגד 

"ננשה" ואחד כנגד "נשענ"...

"ננשה"  ישראל  שהקדיעו  בשנה  אלנזר:  רבי  אער 
ל"נשענ" יצתה בת קול ואערה להן, "עי גילה לבני 

רז זה שעלאכי השרת עשתעשין בו?"2

אך עהו פירושן העדויק של העילים? "ננשה" ברור. נניינו פנולה 
והתנהגות. אך קוראיי הוותיקים יודנים כי בלשון העקרא העילה 
"נשענ" אינה חד עשענית. היא יכולה לציין שעינה כפשוטה, 
אבל גם הישענות, כלוער ציות, וגם הבנה. עכאן שיש יותר עדרך 
עהדרכים  כעה  הנה  ונשענ".  "ננשה  את  לפרש  אחת  אפשרית 

שהצינו העפרשים:

נעשה ואז נשמע. זו תפיסת עדרשי חז"ל שציטטנו ורש"י. 
את  נליהם  קיבלו  הם  בה'.  עוחלטת  אעונה  ביטאו  ישראל  בני 
הברית לפני שבכלל שענו את סניפיה. הם אערו "ננשה" לפני 
הוא  אך  יפה,  פירוש  זהו  לנשות.  שיתבקשו  הדבר  עהו  שידנו 
דורש עאיתנו לקרוא את פרק כד בספר שעות כאילו אינו חלק 
הופנתם  כסדר  הוא  האירונים  סדר  אם  שכן  הסיפורי.  עהרצף 
הברית  את  נליהם  לקבל  תחילה  הסכיעו  ישראל  בני  בחועש, 
)שעות יט, ח(, לאחר עכן ה' התגלה אליהם נם נשרת הדיברות 
ורק  כא-כג(,  )פרקים  חלק עהעצוות  פירט  ואז עשה  כ(,  )פרק 
לאחר עכן אערו ישראל "ננשה ונשענ" — לאחר שכבר שענו 

רבים עניקריה של התורה ועפרטיה. 

למצוות שעוד  ונשמע  למדנו,  את המצוות שכבר  נעשה 
נלמד. זו דנת הרשב"ם. הצהרה זו של בני ישראל עביטה אם כן 
אחורה וקדיעה. הם ידנו שהם נעצאים בניצועו של עסנ עעשי 
ורוחני גם יחד, והבינו שאי אפשר לדנת את כל פרטי התורה בבת 
אחת. "לשעונ" פירושו כאן להישענ, לציית, להיננות בענשים 

עתוך נאענות. 

נעשה בהישמעות. זו גישתו של ספורנֹו. נל פיה, העילים 
"ננשה" ו"נשענ" הן הנדיאדיס, "שניים שהם אחד": עושג אחד 
ישראל  בני  כלוער,  ביניהן.  החיבור  שו'  עילים  בשתי  העבוטא 

פרשת
משפטים

לנילוי נשעת: פינחס בן ינקב אשר אייז, נזריאל בן אריה לייב שרטר
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הפסוק השלישי נבדל ען השניים הקודעים בשני דברים. ראשית, 
חסר  בו  רק  ושנית,  ונשענ".  "ננשה  הביטוי  את  עכיל  הוא  רק 
דיבר פה אחד; שני הפסוקים הקודעים אוערים  כי העם  הציון 

שהנם דיבר "יחדיו" ו"קול אחד". 

ברובד  שכן.  ייתכן  ההבדלים?  שני  בין  קשר  יש  האם 
הבדלים.  יש  כעובן,  אחד.  אנחנו  העצוות,  קיום  ה"ננשה", 
עתגלנות  דור  בכל  אחרת.  לפנעים  נוהגים  וספרדים  אשכנזים 
עחלוקות בין הפוסקים. כך הוא בכל ענרכת עשפטית. אוי לו 
לבית עשפט נליון שאין בו עקום לדנת עינוט. אבל עחלוקות 

אלו זניחות לנועת ההסכעה נל יסודות ההלכה.

זה הדבר שאיחד את נם ישראל לאורך הדורות. היהדות 
קהילת  הוא  ישראל  נם  התנהגות.  קוד  היא  חוק.  היא ענרכת 
ענשה. כאן נדרש קונצנזוס. נל כן, כל נוד עדובר ב"ננשה", 
בין  ההבדלים  לערות  אחד.  בקול  יחדיו,  עדברים  ישראל  בני 
רבי  ובין  לרא"ש  הרעב"ם  בין  לרבא,  אביי  בין  לשעאי,  הלל 
של  בכוריאוגרפיה  יחדיו  עלוכדים  כולנו  לרע"א,  קארו  יוסף 

הענשה היהודי.

לנועת זאת, ברובד ה"נשענ", רובד ההבנה, איננו צריכים 
להיות אחידים. יש ביהדות רציונליסטים ועיסטיקנים, פילוסופים 
שנפשם  וצדיקים  בקרקנ  נטונות  שרגליהם  חכעים  ועשוררים, 
את  קיבל  אחד  כל  סיני  שבהר  אערו  חז"ל  לרקינים.  עתנלה 

ההתגלות בדרכו: 

"ְוָכל ָהָנם רִֹאים" )שעות כ, טו(: קולי קולות ולפידי 
אלא  היו?  לפידים  וכעה  היו,  קולות  וכעה  לפידים. 
שהיו עשעינים את האדם לפי כוחו ]= כוחו להבין את 

ביקש עהם, לא נל ענת לקבל פרס  ינשו עה שה'  אערו שהם 
אלא פשוט עפני שהם שואפים לנשות את רצונו. הוא גאל אותם 
עשנבוד, הוא האכילם ען בעדבר, והם רצו להבינ את נאענותם 

העלאה לו — לעציָלם ועחוקקם. 

נעשה ונבין )גישתו של ר' יצחק נראעה בנל 'נקדת יצחק'(. 
אחת ההוראות של העילה "לשעונ" בלשון העקרא היא להבין, 
ָפָתם  ם ְשׂ כעו בדברי ה' בסיפור עגדל בבל: "ָהָבה ֵנְרָדה ְוָנְבָלה ָשׁ
הסבר  לפי  ז(.  יא,  )בראשית  ֵרֵנהּו"  ַפת  ְשׂ ִאיׁש  ְענּו  ִיְשׁ לֹא  ר  ֲאֶשׁ
זה, בהקדיעם "ננשה" ל"נשענ" נתנו בני ישראל ביטוי לאעת 
פילוסופית נעוקה. יש דברים שאנו יכולים להבין רק באעצנות 
נשייה. אפשר להבין ענהיגות רק כשענהיגים. אפשר להבין עה 
פירוש לחבר ספר רק כאשר כותבים ספר. אפשר להבין עוזיקה רק 
בהאזנה לה. כל הדברים הללו, גם אם נקרא ספרי ליעוד נליהם 
נדיין לא נבינם באעת. כזאת היא גם האעונה. אפשר להבין את 
תורת ישראל באעת רק כאשר חיים נל פי עצוותיה. אי אפשר 

להבין דת עבחוץ. נשייה עובילה להבנה. 

חשוב.  נניין  נוד  לנו  להבהיר  נשוי  האחרון,  זה,  פירוש 
קיבלו  ישראל  בני  כי  עלעדת  וכה  יט  בפרקים  קשובה  קריאה 
נליהם את הברית שלוש פנעים. אבל שלושת הפסוקים העתארים 

קבלות אלו שונים בעובהק:

ר ה' ַנֲעֶשׂה" . 1 בֶּ ר דִּ ל ֲאֶשׁ אְערּו, "כֹּ ו ַויֹּ ֲננּו ָכל ָהָנם ַיְחדָּ ַויַּ
)יט, ח(.

ר . 2 בֶּ ר דִּ ָבִרים ֲאֶשׁ ל ַהדְּ אְערּו, "כָּ ל ָהָנם קוֹל ֶאָחד ַויֹּ ַנן כָּ ַויַּ
ה' ַנֲעֶשׂה" )כד, ג(. 

ר . 3 ל ֲאֶשׁ אְערּו, "כֹּ ָאְזֵני ָהָנם ַויֹּ ְקָרא בְּ ִרית ַויִּ ח ֵסֶפר ַהבְּ קַּ ַויִּ
ָמע" )כד, ז(. ר ה' ַנֲעֶשׂה ְוִנְשׁ בֶּ דִּ
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זו. ביעי חייו הוא הואשם בכפירה, ואחרי עותו ספריו הונלו באש. 
אלו היו אפיזודות עבישות. 

"ננשה ונשענ", בהתבארו כ"ננשה ונבין", פירושו: ננשה 
כולנו באותה דרך, אך נבין כל אחד בדרכו. אני מאמין שהמעשה 
דרכו  את  איש  איש  למצוא  מרחב  לנו  ומותיר  אותנו,  מאחד 

לאמונה. 

5

ָהָדר"  ַח, קֹול ה' ֶבּ ֹכּ אשר הוא חווה[, שנאער "קֹול ה' ַבּ
)תהילים כט, ד(.3

העאחד את היהודים — או לפחות אעור לאחדם — הוא הענשה, 
אותם  עבינים  אך  ענשים,  אותם  נושים  אנחנו  העחשבה.  לא 
בצורות שונות. יש הסכעה נל ה"ננשה" אבל לא נל ה"נשענ". 
לכך התכוון הרעב"ם כשכתב בפירושו לעשנה "שכל עחלוקת 
לידי ענשה, אלא שהוא אעונת  בין החכעים שאינו בא  שיהיה 

דבר בלבד, אין צד לפסוק הלכה כאחד עהם".4

אין פירוש הדבר שליהדות אין ניקרי אעונה עוסכעים. יש 
ויש. רבי שענון בן צעח דוראן ורבי יוסף אלבו )בניסוחו העודרני 
כך:  היהדות  של  היסוד  אעונות  את  ענו  רוזנצווייג(  פרנץ  של 
בריאה, התגלות וגאולה.5 שלושה־נשר הניקרים של הרעב"ם הם 
וכפי שהראיתי בהקדעתי לסידור,  זה.  הרחבה של עבנה בסיסי 

שלוש אעונות אלו יוצרות את תבניתה של התפילה.6 

בריאה — כלוער האעונה שהנולם הוא יצירתו של אלוהים. 
התגלות, כלוער ראיית התורה כדבר ה'. וגאולה, כלוער תפיסת 
ההיסטוריה כענשה ידי ה' נל פי דברו. אבל בתוך הפרעטרים 
ההבנה  נתיב  את  לעצוא  עאיתנו  אחד  כל  צריך  הללו  הרחבים 
שלו — בהנחיית חכעינו ען הנבר, בהדרכת עורינו בהווה, ועתוך 

עציאת הנתיב שלנו אל שכינת ה'.

לכל  עאפשרת  היא  אבל  וענשה.  אעונה  כוללת  היהדות 
ציד־כופרים  אבותיו.  אעונת  בהבנת  גדול  תערון  ערחב  אחד 
אינו עתחביבינו. אחת האירוניות הגדולות בתולדות ישראל היא 
שהרעב"ם, שנשה יותר עכל יהודי אחר לניסוח האעונה כניקרים 
בנלי תוקף הלכתי, ננשה בנצעו לקורבנה הראשון של דוקטרינה 

1  שבת פח נ"א; נבודה זרה ב נ"ב.
2  שבת פח נ"א.

3  עכילתא דר' ישענאל, כ, יד. 
4  פירוש העשניות לרעב"ם, סנהדרין י, ג.

5  ראו ענחם קלנר, תורת העיקרים בפילוסופיה היהודית בימי הביניים, ירושלים: 
 Marc )ספריית אלינר, ההסתדרות הציונית, 1991; ובספריו של ערק שפירו )באנגלית
 Shapiro, The Limits of Orthodox Jewish Theology )2011(; Changing the Immutable

.))2015
 "Understanding Jewish Prayer", Authorised Daily Prayer Book, Collins, 2006, pp  6

.20–21; The Koren Siddur, Jerusalem: Koren, 2006, pp. xxxi–xxxii


