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פרשת משפטים תשע"ט
בעניין נעשה ונשמע

 by his Familyז"ל Dedicated in loving memory of David Wichs
שמות פרק יט פסוק ח

ֹּאמרּו כֹּל אֲ שֶׁ ר ִּדבֶׁ ר ְיֹקוָֹק ַנעֲשֶׁ ה וַ יָשֶׁ ב מֹּשֶׁ ה ֶׁאת ִּדבְ ֵרי ָהעָ ם ֶׁאל ְיֹק ָוֹק:
וַ ַיעֲנּו כָ ל הָ עָ ם י ְַחדָ ו וַי ְ
שמות פרק כד

רש"י

(ג) וַ יָב ֹּא מ ֶֹּׁשה וַ יְסַ פֵר לָ עָ ם ֵאת כָל ִּדבְ ֵרי יְֹקוָֹק וְ ֵאת ָכל
ֹּאמרּו כָ ל הַ ְדבָ ִּרים
פָטים ַויַעַ ן כָל הָ עָ ם ֹקול ֶׁאחָ ד ַוי ְ
הַ ִּמ ְש ִּ
אֲ שֶׁ ר ִּדבֶׁ ר יְֹקוָ ֹק ַנע ֲֶׁשה( :ד) ַויִּ כְ תֹּב מ ֶֹּׁשה ֵאת כָ ל ִּד ְב ֵרי יְֹקוָֹק
ּוש ֵתים עֶׁ ְש ֵרה מַ צֵ בָ ה
וַ י ְַשכֵ ם בַ ב ֶֹֹּׁקר ַויִּבֶׁ ן ִּמזְ בֵ חַ ַת ַחת הָ הָ ר ְ
ַיִּקח ֵספֶׁר הַ בְ ִּרית וַ י ְִֹּק ָרא
לִּ ְשנֵים עָ שָ ר ִּשבְ ֵטי י ְִּש ָר ֵאל( ... :ז) ו ַ
ֹּאמרּו כֹּל אֲ שֶׁ ר ִּדבֶׁ ר יְֹקוָֹק ַנעֲשֶׁ ה וְ נ ְִּש ָמע:
בְ ָאזְ נֵי ָהעָ ם וַ י ְ

(ג) ויבא משה ויספר לעם  -בו ביום :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 :וישכם בבקר  -בחמשה בסיון( :ז) ספר הברית -
מבראשית ועד מתן תורה ומצות שנצטוו במרה:

שם משמואל לפרשת משפטים [שנת תרע"א]

ומעתה לפי"ז יש להבין שינוי הלשון ,דהנה יסוד כל המצוות וראשיתן לֹקבל עליו עול מלכות שמים ,והיינו
לעשות ככל אשר נצטוה בלי שום התחכמות וידיעת הטעם כמו עבד העושה צוואת רבו ,ואחת הוא לו אם
הדבר נראה בעיניו שטוב ונכון לעשות כן או להיפוך ,מ"מ הוא אדעתי' דרבי' ֹקעביד ,וכן צריך להיות
בעשיית המצוות שאפי' שכלו יגיד לו שאין הדבר נכון ושלא יצמח לו מזה רֹק רע ח"ו ,מ"מ עושין המצוות
מחמת צוואת השי"ת ,ואחת היא אם נבין הטעם ואיך זה מביא לאושר האמתי או ח"ו אפילו נראה בעיני
אדם להיפוך ,מ"מ עושין מחמת ציווי השי"ת .וזהו מחמת הביטול האמתי שישראל בטלין להשי"ת שאין
להם בחי' עצמם כלל ,וכמ"ש דהמע"ה (תהלים ֹקל"א) נפשי כגמול עלי אמו .ואיש אשר אלה לו מותר לו
להסתכל ולהשיג טעם המצוות ,כי אפי' אם ח"ו השכל יטעה אותו לחשוב שאין זה נכון לא יטה מני הדרך
באשר יודע היטב שבאמת זהו הדרך הנכון .ותולה החסרון בעצמו שאיננו מבין .אבל איש שאיננו כ"כ
דבֹק ,יותר טוב לו שלא ידע שום טעם ויעשה הכל בתמימות גמורה ,כי באם ידע טעמו של דבר פן יטעהו
השכל .וע"כ תיכף כששמעו ישראל ממ"ת היו יראים לנפשם לומר נשמע ,פן ואולי אם ישמעו הטעמים
אולי יגיד להם שכלם שאינו כן ,ופן ח"ו ינטו אף ֹקצת מדרך הישר או אפי' יתֹקררו מעט ,לכן אמרו סתם
נעשה ולא רצו לידע שום טעם בדבר רֹק לעשות בתמימות לרצון ה' בלי ידיעת שום טעם ,אך אח"כ
כששמעו שאמר להם מרע"ה הרי אתם ֹקשורים תפוסים וענובים א"כ שוב לא הי' להם לחשוש פן ינטו ח"ו
מדרך הישר ע"י שכלם ,כי הבינו שכבר נֹקשרו היטב לרצון השי"ת ,ואף אם שכלם יורה ויגיד להם ההיפוך
יבינו בטוב ששכלם משֹקר להם שאינם מבינים בטוב מאמר השי"ת ובין כך ובין כך ישמעו ,לכן אמרו גם
נשמע ,כי אז כבר מותר לידע הטעם ולחֹקור בדבר .והבן:
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