
The Radical Nature of נעשה ונשמע 

The Halakhists 

Two key approaches: 

1.  :(Rav Yosef Dov Soloveitchik, 1820-1892) בית הלוי דרוש י״ז

2. 
:(Rav Chaim Yosef David Azulai, 1724-1806) חיד״א, דברים אחדים דרוש ה׳

ספר שמות, פרשת משפטים, פרק כ"ד, פסוק ז'

וַּיִַּקח ֵספֶר ַהְּבִרית וַּיְִקָרא ְּבאָזְנֵי ָהעָם וַֹּיאְמרּו ֹּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ד' נַעֲֶׂשה וְנְִׁשָמע.

רמב״ם, הלכות מכירה, פרק י״א, הלכה ט״ז

ִחּיֵב עַצְמֹו ְּבָדָבר ֶׁשאֵינֹו ָקצּוב. ּכְגֹון ֶׁשאַָמר ֲהֵרינִי ַחּיָב לָזּון אֹוְתָך אֹו לְכַּסֹות ָחֵמׁש ָׁשנִים. אַף עַל ּפִי ֶׁשָּקנּו ִמּיָדֹו 
לֹא נְִׁשַּתעְֵּבד. ֶׁשּזֹו ּכְמֹו ַמָּתנָה ִהיא וְאֵין ּכָאן ָּדָבר יָדּועַ ּוָמצּוי ֶׁשּנְָתנֹו ְּבַמָּתנָה. וְכֵן הֹורּו ַרּבֹוַתי:

ספר ויקרא, פרשת בהר, פרק כ״ה, פסוק נ״ה

ּכִי-לִי ְבנֵי-יְִׂשָראֵל, עֲָבִדים - עֲָבַדי ֵהם, ֲאֶׁשר-הֹוצֵאִתי אֹוָתם ֵמאֶֶרץ ִמצְָריִם:  ֲאנִי, ה׳ אֱלֹקיכֶם.

ספר ישעיהו, פרק מ״ד, פסוק כ״א

זְכָר-אֵּלֶה יַעֲֹקב, וְיְִׂשָראֵל ּכִי עְַבִּדי-אָָּתה; יְצְַרִּתיָך עֶֶבד-לִי אַָּתה, יְִׂשָראֵל לֹא ִתּנֵָׁשנִי.

רמב״ם, הלכות מכירה, פרק י״א, הלכה י״ז

ּוִמּפְנֵי ָמה ַהּפֹוֵסק עִם אְִׁשּתֹו ֶׁשּיְִהיֶה זָן אֶת ִּבָּתּה ַחּיָב לְזּונָּה. ִמּפְנֵי ֶׁשּפַָסק ִּבְׁשעַת נִּׂשּואִין וְַהָּדָבר ּדֹוֶמה 
לְִדָבִרים ַהּנְִקנִין ַּבֲאִמיָרה:

ספר הושע, פרק ב׳, פסוקים כ״א-כ״ב


וְאֵַרְׂשִּתיְך לִי לְעֹולָם וְאֵַרְׂשִּתיְך לִי ְּבצֶֶדק ּוְבִמְׁשּפָט ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים.
וְאֵַרְׂשִּתיְך לִי ֶּבאֱמּונָה וְיַָדעְַּת אֶת ה׳.
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Hashkafic Status: Philosophy vs Theology 

Greek philosophy: 
Three Delphic maxims:

i. Know thyself

ii. Surety brings ruin 

iii. Nothing to excess


Torah Theology: 
משנה אבות ,פרק ג׳, משנה א׳

עֲַקְביָא ֶּבן ַמֲהלַלְאֵל אֹוֵמר, ִהְסַּתּכֵל ִּבְׁשלָֹׁשה ְּדָבִרים וְאֵין אַָּתה ָּבא לִיֵדי עֲֵבָרה. 

ַּדע,


ִן ָּבאתָ ֵמאַי

ּולְאָן אַָּתה הֹולְֵך


וְלִפְנֵי ִמי אַָּתה עִָתיד לִֵּתן ִּדין וְֶחְׁשּבֹון.

ִן ָּבאָת - ִמִּטּפָה ְסרּוָחה, ֵמאַי


ּולְאָן אַָּתה הֹולְֵך - לְִמקֹום עָפָר ִרָּמה וְתֹולֵעָה,
וְלִפְנֵי ִמי אַָּתה עִָתיד לִֵּתן ִּדין וְֶחְׁשּבֹון - לִפְנֵי ֶמלְֶך ַמלְכֵי ַהְּמלָכִים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

פירוש הרמב״ם


 .(Surety brings ruin) זה ההסתכלות מביא האדם לידי ענוה בזכרון מאין בא
.(Nothing to excess) והסתכלו באחריתו יביאהו לבזות בעניני העולם

מס׳ בבא בתרא עה ע״א

(ישעיהו נד, יב) ״ושעריך לאבני אקדח״: 

כי הא דיתיב רבי יוחנן וקא דריש: עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות שהם שלשים על שלשים וחוקק בהן 

עשר על עשרים ומעמידן בשערי ירושלים. 


לגלג עליו אותו תלמיד: השתא כביעתא דציצלא לא משכחינן כולי האי משכחינן? 
לימים הפליגה ספינתו בים חזא מלאכי השרת דיתבי וקא מינסרי אבנים טובות ומרגליות שהם ל' על ל' וחקוק בהן 


עשר ברום עשרים. 

אמר להו: הני למאן? 


אמרו ליה: שעתיד הקב"ה להעמידן בשערי ירושלים. 

אתא לקמיה דרבי יוחנן אמר ליה: דרוש רבי לך נאה לדרוש כאשר אמרת כן ראיתי. 


אמר לו: ריקא אלמלא (לא) ראית לא האמנת מלגלג על דברי חכמים אתה. 
נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות.

ספר תהילים, פרק ע״ה, פסוק ד׳

נְֹמגִים, אֶֶרץ וְכָל-ֹיְׁשֶביָה; אָנֹכִי ִתּכַנְִּתי עַּמּוֶדיָה ֶּסלָה.

פירוש רש״י
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:Three examples - נעשה ונשמע

1.  אמונה

2.  לימוד תורה

3.  חינוך

Conclusion 

נמוגים ארץ וכל יושביה וגו׳ – ביום מתן תורה כשהיו נמוגים הארץ וכל יושביה מתנאי שהתנית עם מעשה 

בראשית אם לא יקבלו וכו׳ תחזרו לתוהו ובהו.

תכנתי עמודיה – כשאמרתי נעשה ונשמע.

ספר תהילים, פרק ע״ה, פסוק ד׳

ספר הושע, פרק ב׳, פסוקים כ״א-כ״ב


וְאֵַרְׂשִּתיְך לִי לְעֹולָם וְאֵַרְׂשִּתיְך לִי ְּבצֶֶדק ּוְבִמְׁשּפָט ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים.
וְאֵַרְׂשִּתיְך לִי ֶּבאֱמּונָה וְיַָדעְַּת אֶת ה׳.
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