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Exploring the Torah's Chronological Integrity – Part I 

Before or After the Ten Commandments – 

When did Bnei Yisrael Declare "Naaseh V'Nishmah"? 
Source sheet for TIM shiur by Menachem Leibtag/ 

Introduction  /  
As any student of the Torah is aware, we often find debates among the classic 

commentators in regard to the chronological order of certain events. Assuming that G-d 
intentionally places events 'out of order' in the Torah, when we learn, we must not only attempt 
to ascertain the correct chronological order, but we must also search for the underlying reason 
for the change. [In Hebrew, this exegetic principle is referred to as “ein mukdam u’mu’uchar”.] 

In our first class in this series, we explore the famous debate between Rashi & Ramban 
regarding when the People of Israel declared “NA’ASEH V’NISHMAH” – their collective 
acceptance and willingness to serve as a Nation in the service of God. 

I. Shmot Chapter 19 – From Covenant to Commandment    

Arrival at Har Sinai: 

ֵני א ֵצאת בְּׁ ִליִׁשי, לְּׁ שְּׁ ֹחֶדׁש, הַּ ָרֵאל, ֵמֶאֶרץ -בַּ ִישְּׁ
ָרִים ר ִסיָני.--ִמצְּׁ בַּ ֶזה, ָבאּו ִמדְּׁ ּיֹום הַּ עּו   ב   בַּ ִּיסְּׁ וַּ

ָבר;   ִמדְּׁ ֲחנּו, בַּ ּיַּ י, וַּ ר ִסינַּ בַּ ָּיֹבאּו ִמדְּׁ ִפיִדים, וַּ ֵמרְּׁ
ן ִּיחַּ ָרֵאל, ֶנֶגד ָהָהר. -וַּ  ָׁשם ִישְּׁ

The Proposition: 

ָרא -ּוֹמֶׁשה ָעָלה, ֶאל ג ִּיקְּׁ ָהֱאֹלִהים; וַּ
הָוה, ִמן ר  :ָהָהר ֵלאֹמר-ֵאָליו יְּׁ ֹכה תֹאמַּ

ֵגיד לִ  תַּ ֲעֹקב, וְּׁ ֵבית יַּ ָרֵאללְּׁ ֵני ִישְּׁ           . בְּׁ
ָרִים;   ד ִמצְּׁ ִאיֶתם, ֲאֶׁשר ָעִשיִתי לְּׁ ֶתם רְּׁ אַּ

ל ֶכם עַּ ָׁשִרים, ָוָאִבא  -ָוֶאָשא ֶאתְּׁ ֵפי נְּׁ נְּׁ כַּ
ֶכם ֵאָלי. ָתה,  ה        ֶאתְּׁ עַּ  וְּׁ

ֶתם,  -ִאם  רְּׁ מַּ ֹקִלי, ּוׁשְּׁ עּו בְּׁ מְּׁ ָׁשמֹועַּ ִתׁשְּׁ
ִריִתי-ֶאת  -בְּׁ

גָֻלה ִמָכל- ִייֶתם ִלי סְּׁ ִלי  -, ִכיִמיםָהעַּ -ִוהְּׁ

    .ָהָאֶרץ-ָכל

יּו ו ֶתם ִתהְּׁ אַּ גֹוי  -וְּׁ ֶלֶכת ֹכֲהִנים, וְּׁ מְּׁ ִלי מַּ
  ָקדֹוׁש:

ֵבר, ֶאל  דַּ ָבִרים, ֲאֶׁשר תְּׁ דְּׁ ָרֵאל-ֵאֶלה, הַּ ֵני ִישְּׁ  . בְּׁ

Arrival at Har Sinai: 

1 In the third month after the children of Israel left  
the land of Egypt, the same day came they into the 
wilderness of Sinai. 2 And when they were departed 
from Rephidim, and were come to the wilderness of 
Sinai, they encamped in the wilderness; and there 
Israel encamped before the mount.  

The Proposition: 

3 And Moses went up unto God, and 
Hashem called unto him out of the 
mountain, saying: 'Thus shall you say to the 
house of Jacob, and tell the children of Israel: 
4 You have seen what I did unto the 
Egyptians, and how I bore you on eagles' 
wings, and brought you unto Myself.  

5 Now therefore, 
 if you will hearken unto My voice,  
and keep My covenant,  
[then] you shall be Mine own treasure 
from among all peoples;  

for [because/eventhough] all the earth is Mine;  
 
6 and you shall be for Me a:  
kingdom of priests, and a holy 
nation. These are the words which you shall speak 

unto the children of Israel.'  
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Bnei Yisrael accept - 

ָּיֶשם   ז   ֵני ָהָעם; וַּ ִזקְּׁ ָרא לְּׁ ִּיקְּׁ ָּיבֹא ֹמֶׁשה, וַּ וַּ
ֵניֶהם, ֵאת כָ  ָבִרים ָהֵאֶלה, ֲאֶׁשר ִצָּוהּו,  -לִלפְּׁ דְּׁ הַּ

הָוה. ֲענּו ָכל ח  יְּׁ ּיַּ רּו, ֹכל ֲאֶׁשר-וַּ ּיֹאמְּׁ ָדו וַּ -ָהָעם יַּחְּׁ
ָּיֶׁשב ֹמֶׁשה ֶאת ֲעֶשה; וַּ הָוה נַּ ֵרי ָהָעם,  -ִדֶבר יְּׁ ִדבְּׁ

הָוה. -ֶאל  יְּׁ

God's Plan(s) for how to transmit the laws 

הָוה ֶאל  ט   ּיֹאֶמר יְּׁ , ִהֵנה ָאֹנִכי ָבא ֵאֶליָך  ֹמֶׁשה-וַּ
ב ֶהָעָנן  עַּ ִרי  בְּׁ בְּׁ דַּ ע ָהָעם בְּׁ מַּ ֲעבּור ִיׁשְּׁ , בַּ

גַּםִעָמְך ֵגד ֹמֶׁשה ֶאת-, וְּׁ ּיַּ עֹוָלם; וַּ ֲאִמינּו לְּׁ ָך יַּ -בְּׁ
ֵרי ָהָעם, ֶאל הָוה.-ִדבְּׁ  [PLAN ‘A’ - via Moshe] יְּׁ

הָוה ֶאל י   ּיֹאֶמר יְּׁ ָהָעם,  -ֹמֶׁשה ֵלְך ֶאל-וַּ
תָ  ׁשְּׁ ִקדַּ ֹלָתם.וְּׁ סּו, ִשמְּׁ ִכבְּׁ ּיֹום ּוָמָחר; וְּׁ   יא  ם הַּ

ִליִׁשי: שְּׁ ּיֹום הַּ ֹכִנים, לַּ ָהיּו נְּׁ ִלִׁשי  וְּׁ שְּׁ ּיֹום הַּ , ִכי בַּ
ֵעיֵני ָכל  הָוה לְּׁ ל --ָהָעם-ֵיֵרד יְּׁ ר  -עַּ הַּ

 – [’PLAN ‘B] .ִסיָני

PREPARATION: 

ָת ֶאת יב   לְּׁ בַּ ִהגְּׁ רּו ָלֶכם -וְּׁ   ָהָעם ָסִביב ֵלאֹמר, ִהָשמְּׁ
ָקֵצהּו: ֹגעַּ בְּׁ ֹנֵגעַּ ָבָהר, מֹות יּוָמת. -ָכל  ֲלֹות ָבָהר ּונְּׁ   הַּ

ע בֹו ָיד, ִכי -לֹא יג --ָיֹרה ִיָּיֶרה -ָסקֹול ִיָסֵקל אֹו-ִתגַּ
ֵהָמה ִאם-ִאם ֹּיֵבל,  -בְּׁ ֹׁשְך, הַּ ֶיה; ִבמְּׁ ִאיׁש, לֹא ִיחְּׁ

ֵּיֶרד ֹמֶׁשה ִמן יד     ֵהָמה, יֲַּעלּו ָבָהר -ָהָהר, ֶאל-וַּ
ֵדׁש, ֶאת  קַּ יְּׁ ֹלָתם.-ָהָעם; וַּ סּו, ִשמְּׁ בְּׁ כַּ יְּׁ   טו  ָהָעם, וַּ

ּיֹאֶמר, ֶאל  ֹלֶׁשת ָיִמים:-וַּ ֹכִנים, ִלׁשְּׁ ל   ָהָעם, ֱהיּו נְּׁ -אַּ
ׁשּו, ֶאל   ִאָשה.-ִתגְּׁ

REVELATION 

ִהי ֹקֹלת   טז  יְּׁ ֹבֶקר, וַּ ֹית הַּ ִליִׁשי ִבהְּׁ שְּׁ ּיֹום הַּ ִהי בַּ יְּׁ וַּ
ָעָנן ָכֵבד עַּ  ָרִקים וְּׁ ֹאד;  -לּובְּׁ ֹקל ֹׁשָפר, ָחָזק מְּׁ ָהָהר, וְּׁ

ד ָכל ֶּיֱחרַּ ֲחֶנה-וַּ מַּ ּיֹוֵצא   יז   .ָהָעם, ֲאֶׁשר בַּ וַּ
את ָהֱאֹלִהים, ִמן-ֹמֶׁשה ֶאת רַּ ֲחֶנה;  -ָהָעם ִלקְּׁ מַּ הַּ

ִתית ָהָהר. חְּׁ תַּ בּו, בְּׁ יַּצְּׁ ִּיתְּׁ ן ֻכלֹו,   יח  וַּ י, ָעׁשַּ ר ִסינַּ הַּ וְּׁ
הָוה,  ד ָעָליו יְּׁ ֵני ֲאֶׁשר ָירַּ ֶעֶׁשן ִמפְּׁ ל ֲעָׁשנֹו כְּׁ ּיַּעַּ ָבֵאׁש; וַּ

ד ָכל ֶּיֱחרַּ ָׁשן, וַּ ִכבְּׁ ֹאד.-הַּ   ָהָהר מְּׁ

ֹאד;   יט ָחֵזק מְּׁ ֹשָפר, הֹוֵלְך וְּׁ ִהי קֹול הַּ יְּׁ  וַּ

קֹול ֲעֶננּו בְּׁ ָהֱאֹלִהים יַּ ֵבר, וְּׁ דַּ  .ֹמֶׁשה יְּׁ

Bnei Yisrael accept - 

7 And Moses came and called for the elders of the 
people, and set before them all these words which 
Hashem commanded him. 8 And all the people 
answered together, and said: 'All that Hashem has 
spoken we will do.' And Moses reported the words 
of the people unto Hashem.  

God's Plan(s) for how to transmit the laws 

9 And Hashem said unto Moses: 'Lo, I come unto 

thee in a thick cloud, that the people may 
hear when I speak with thee, and may 

also believe thee for ever.' And Moses told the 
words of the people unto Hashem.  [PLAN ‘A’ - via 
Moshe] 

10 And Hashem said unto Moses: 'Go unto the 
people, and sanctify them to-day and to-morrow, 
and let them wash their garments, 11 and be ready 

against the third day; for the third day Hashem 
will come down in the sight of all the 
people upon mount Sinai. [PLAN ‘B’ –direct] 

PREPARATION: 

 12 And you shall set bounds unto the people round 
about, saying: Take heed to yourselves, that you go 
not up into the mount, or touch the border of it; 
whosoever touches the mount shall be surely put to 
death; 13 no hand shall touch him, but he shall 
surely be stoned, or shot through; whether it be 
beast or man, it shall not live; when the ram's horn 
soundeth long, they shall come up to the mount.' 14 
And Moses went down from the mount unto the 
people, and sanctified the people; and they washed 
their garments. 15 And he said unto the people: 'Be 
ready against the third day; come not near a 
woman.'  

REVELATION 

16 And it came to pass on the third day, when it was 
morning, that there were thunders and lightnings 
and a thick cloud upon the mount, and the voice of 

a horn exceeding loud; and all the people 
that were in the camp trembled. 17 And 

Moses brought forth the people out of the camp to 
meet God; and they stood at the nether part of the 
mount. 18 Now mount Sinai was altogether on 
smoke, because the LORD descended upon it in 
fire; and the smoke thereof ascended as the smoke 
of a furnace, and the whole mount quaked greatly.  
19 And when the voice of the horn waxed louder 

and louder, Moses spoke, and God 
answered him with a voice.  
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LIMITATION 

ל כ   הָוה עַּ ֵּיֶרד יְּׁ י, ֶאל -וַּ ר ִסינַּ ָרא  -הַּ ִּיקְּׁ רֹאׁש ָהָהר; וַּ
ֹמֶׁשה ֶאליְּׁ  ל ֹמֶׁשה.-הָוה לְּׁ ּיַּעַּ  רֹאׁש ָהָהר, וַּ

הָוה ֶאל  כא   ּיֹאֶמר יְּׁ   , ֵרד ָהֵעד ָבָעם:ֹמֶׁשה-וַּ
סּו ֶאל-ֶפן ל ִמֶמנּו -ֶיֶהרְּׁ ָנפַּ אֹות, וְּׁ הָוה ִלרְּׁ יְּׁ
ִנָגִׁשים ֶאל כב   .ָרב ֹכֲהִנים הַּ גַּם הַּ -וְּׁ

ָדׁשּו:  קַּ הָוה, ִיתְּׁ  יְּׁ

הָוה.-ֶפן   ֹרץ ָבֶהם, יְּׁ   ִיפְּׁ

ּיֹאֶמר ֹמֶׁשה, ֶאל כג  הָוה, לֹא-וַּ ֲעֹלת  -יְּׁ ל ָהָעם, לַּ יּוכַּ
ר ִסיָני:-ֶאל ֵבל  -ִכי  הַּ גְּׁ ֵעֹדָתה ָבנּו, ֵלאֹמר, הַּ ָתה הַּ אַּ
תֹו.-ֶאת ׁשְּׁ ִקדַּ ּיֹאֶמר ֵאָליו  כד  ָהָהר, וְּׁ הָוה ֶלְךוַּ -יְּׁ

ֲהֹרן ִעָמְך;  אַּ ָתה וְּׁ ָעִליָת אַּ  ֵרד, וְּׁ

ָהָעם  ֹכֲהִנים וְּׁ הַּ לוְּׁ ֲעֹלת  ֶיֶהרְּׁ -, אַּ סּו לַּ
הָוה-ֶאל ָרץ-ֶפן--יְּׁ  ָבם. -ִיפְּׁ

ֵּיֶרד ֹמֶׁשה, ֶאל כה   ּיֹאֶמר, ֲאֵלֶהם.-וַּ  ָהָעם; וַּ

  ’The Ten ‘STATEMENTS שמות פרק כ
לו   א ת כָּ ר ֱאֹלִהים, אֵּ בֵּ ה  -ְיד  לֶּ אֵּ ִרים הָּ ְדבָּ ה 

אֹמר.  { }ס לֵּ

 

LIMITATION 

20 And the LORD came down upon mount Sinai, to 
the top of the mount; and the LORD called Moses to 
the top of the mount; and Moses went up. 21 And 
the LORD said unto Moses: 'Go down, charge the 

people, lest they break through unto 
the LORD to gaze, and many of them perish. 

22 And let the priests also, that come 
near to the LORD, sanctify 
themselves, lest the LORD break 
forth upon them.' 23 And Moses said unto the 

LORD: 'The people cannot come up to mount Sinai; 
for thou didst charge us, saying: Set bounds about 
the mount, and sanctify it.' 24 And the LORD said 
unto him: 'Go, get thee down, and thou shalt come 

up, thou, and Aaron with thee; but let not the 
priests and the people break through 
to come up unto the LORD, lest He 
break forth upon them.' 

 25 So Moses went down unto the people, and told 
them. 

 

Skip to 20:14 

 

 
After the DIBROT: 

ל  יד ת-ְוכָּ ם ֹרִאים אֶּ עָּ ת-הָּ ּקֹוֹלת ְואֶּ ִפיִדם,  -ה  ל  ה 
ת ר, ְואֶּ ֹשפָּ ת קֹול ה  ם  -ְואֵּ עָּ י ְרא הָּ ן; ו  שֵּ ר, עָּ הָּ הָּ
ֹחק.  רָּ ְמדּו מֵּ י ע  נֻעּו, ו  יָּ  ו 

14 And all the people perceived the 
thunderings, and the lightnings, and the 
voice of the horn, and the mountain 
smoking; and when the people saw it, they 
trembled, and stood afar off. 

ל  טו יֹאְמרּו, אֶּ ר-ו  בֵּ ה, ד  נּו, -ֹמשֶּ ה ִעמָּ תָּ א 
ל ה; ְוא  עָּ ן-ְוִנְשמָּ נּו ֱאֹלִהים, פֶּ ר ִעמָּ בֵּ  נָּמּות.-ְיד 

15 And they said unto Moses: 'Speak thou 
with us, and we will hear; but let not God 
speak with us, lest we die.' 

ל  טז ה אֶּ ר ֹמשֶּ יֹאמֶּ ל-ו  ם, א  עָּ אּו, ִכי -הָּ ִתירָּ
ֲעבּור,  ֱאֹלִהים; ּוב  א הָּ ם, בָּ ְתכֶּ ֲעבּור נ ּסֹות אֶּ ְלב 

ל תֹו ע  ם-ִתְהיֶּה ִיְראָּ יכֶּ אּו.--ְפנֵּ ֱחטָּ  ְלִבְלִתי תֶּ

16 And Moses said unto the people: 'Fear 
not; for God is come to prove you, and that 
His fear may be before you, that ye sin not.' 

ל   יז ה ִנג ש אֶּ ֹחק; ּוֹמשֶּ רָּ ם, מֵּ עָּ ֲעֹמד הָּ י  ל,  -ו  פֶּ ֲערָּ הָּ
ר ֱאֹלִהים. -ֲאשֶּ ם הָּ  }ס{   שָּ

  

17 And the people stood afar off; but Moses 
drew near unto the thick darkness where 
God was. {S} 

ל  יח ה אֶּ ר ְיהוָּ יֹאמֶּ ל-ו  ר אֶּ ה, ֹכה תֹאמ  -ֹמשֶּ 18 And the LORD said unto Moses: Thus 
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ל: אֵּ י ִיְשרָּ ם  ְבנֵּ ם ְרִאיתֶּ תֶּ -ִכי ִמן --א 
ם.  כֶּ ְרִתי ִעמָּ ִים, ִדב  מ  שָּ  ה 

thou shalt say unto the children of Israel: 
Ye yourselves have seen that I have talked 
with you from heaven. 

ֲעשּון, ִאִתי:  יט ב,     לֹא ת  הָּ י זָּ אֹלהֵּ ף וֵּ סֶּ י כֶּ  ֱאֹלהֵּ
כֶּם     ֲעשּו לָּ  . לֹא ת 

19 Ye shall not make with Me--gods of 
silver, or gods of gold, ye shall not make 
unto you. 

ה  כ ֲעשֶּ ה, ת  מָּ ח ֲאדָּ יו  ִלי, וְ -ִמְזב  לָּ ְחתָּ עָּ ב  זָּ
ת ת-אֶּ יָך ְואֶּ ת-ֹעֹלתֶּ יָך, אֶּ מֶּ ת-ְשלָּ -צֹאְנָך ְואֶּ

ל ָך; ְבכָּ רֶּ ת-ְבקָּ ְזִכיר אֶּ ר א  קֹום ֲאשֶּ מָּ -ה 
ְכִתיָך.  ר  יָך ּובֵּ לֶּ בֹוא אֵּ  ְשִמי, אָּ

20 An altar of earth thou shalt make unto 
Me, and shalt sacrifice thereon thy burnt-
offerings, and thy peace-offerings, thy 
sheep, and thine oxen; in every place where 
I cause My name to be mentioned I will 
come unto thee and bless thee. 

 
II. CHAPTER 24  - NOTE HOW IT BEGINS 

ל ֹמֶשה ָאַמר-ְוֶאל  א ה אֶּ ה -ֲעלֵּ תָּ ה, א  ְיהוָּ
י   ֲאִביהּוא, ְוִשְבִעים, ִמִזְקנֵּ ב ו  דָּ ֲהֹרן נָּ ְוא 

ֹחק.  רָּ ם, מֵּ ֲחִויתֶּ ל; ְוִהְשת  אֵּ  ִיְשרָּ

1 And unto Moses He said: 'Come up 
unto the LORD, thou, and Aaron, Nadab, 
and Abihu, and seventy of the elders of 
Israel; and worship ye afar off; 

ל  ב דֹו אֶּ ה ְלב  ש ֹמשֶּ שּו;  -ְוִנג  ם לֹא ִיגָּ ה, ְוהֵּ ְיהוָּ
ֲעלּו ִעמֹו.  ם, לֹא י  עָּ  ְוהָּ

2 and Moses alone shall come near unto 
the LORD; but they shall not come near; 
neither shall the people go up with him.' 

ת ָכל   ג ר ָלָעם אֵּ י  -ַוָיבֹא ֹמֶשה, ַוְיַספֵּ ְברֵּ דִּ
ת, ָכל ים; ַוַיַען ָכל-ְיהָוה, ְואֵּ ְשָפטִּ ָהָעם  -ַהמִּ

ים ֲאֶשר-קֹול ֶאָחד, ַויֹאְמרּו, ָכל ֶבר  -ַהְדָברִּ דִּ
 . ְיהָוה, ַנֲעֶשה

3 And Moses came and told the people all 
the words of the LORD, and all the 
ordinances; and all the people answered 
with one voice, and said: 'All the words 
which the LORD hath spoken will we do.' 

ל  ד ת כָּ ה, אֵּ ִיְכֹתב ֹמשֶּ ם  -ו  ְשכֵּ י  ה, ו  י ְיהוָּ ִדְברֵּ
ה   ְשרֵּ ים עֶּ ר; ּוְשתֵּ הָּ ת הָּ ח  ח  ת  ן ִמְזבֵּ ִיבֶּ ר, ו  ֹבקֶּ ב 

ל. מ   אֵּ י ִיְשרָּ ר ִשְבטֵּ שָּ ים עָּ ה, ִלְשנֵּ בָּ  צֵּ

4 And Moses wrote all the words of the 
LORD, and rose up early in the morning, 
and builded an altar under the mount, and 
twelve pillars, according to the twelve 
tribes of Israel. 

ת  ה ח, אֶּ ִיְשל  י ֲעלּו,  -ו  ל, ו  אֵּ י ִיְשרָּ י ְבנֵּ ֲערֵּ נ 
ה יהוָּ ִמים, ל  ִחים ְשלָּ ִיְזְבחּו ְזבָּ ִרים. --ֹעֹלת; ו   פָּ

5 And he sent the young men of the 
children of Israel, who offered burnt-
offerings, and sacrificed peace-offerings 
of oxen unto the LORD. 

ֲחִצי    ו ֹנת; ו  גָּ א  ם בָּ יָּשֶּ ם, ו  דָּ ה ֲחִצי ה  ח ֹמשֶּ ִיּק  ו 
ל ק ע  ר  ם, זָּ דָּ . -ה  ח  ִמְזבֵּ  ה 

6 And Moses took half of the blood, and 
put it in basins; and half of the blood he 
dashed against the altar. 

ְזנֵּ   ז א ְבאָּ ִיְקרָּ ְבִרית, ו  ר ה  פֶּ ח סֵּ ִיּק  ם;  ו  עָּ י הָּ
יֹאְמרּו,   ְשָמע -ֹכל ֲאֶשר ו  ֶבר ְיהָוה ַנֲעֶשה ְונִּ  . דִּ

7 And he took the book of the covenant, 
and read in the hearing of the people; and 
they said: 'All that the LORD hath spoken 
will we do, and obey.' 

ת   ח ה אֶּ ח ֹמשֶּ ִיּק  יִ -ו  ם, ו  דָּ לה  ם;  -ְזֹרק ע  עָּ הָּ
ם ה ד  ר, ִהנֵּ יֹאמֶּ ה -ו  ת ְיהוָּ ר  ר כָּ ְבִרית ֲאשֶּ ה 
ל ל כָּ ם, ע  כֶּ ה. -ִעמָּ לֶּ אֵּ ִרים, הָּ ְדבָּ  ה 

8 And Moses took the blood, and 
sprinkled it on the people, and said: 
'Behold the blood of the covenant, which 
the LORD hath made with you in 
agreement with all these words.' 

יהּוא, --ַוַיַעל ֹמֶשה, ְוַאֲהֹרן  ט ָנָדב, ַוֲאבִּ 9 Then went up Moses, and Aaron, 
Nadab, and Abihu, and seventy of the 
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ל  ְשָראֵּ י יִּ ְקנֵּ זִּ ים, מִּ ְבעִּ  ;elders of Israel . ְושִּ

ל; ְוַתַחת    י ְשָראֵּ י יִּ ת ֱאֹלהֵּ ְראּו, אֵּ ַרְגָליו, ַויִּ
ם,   יר, ּוְכֶעֶצם ַהָשַמיִּ ְבַנת ַהַספִּ ה לִּ ְכַמֲעשֵּ

 ָלֹטַהר. 

10 and they saw the God of Israel; and 
there was under His feet the like of a 
paved work of sapphire stone, and the like 
of the very heaven for clearness. 

ל  יא ח יָּדֹו;  -ְואֶּ ל  ל, לֹא שָּ אֵּ י ִיְשרָּ י ְבנֵּ ֲאִצילֵּ
ים,-ַוֶיֱחזּו, ֶאת ִיְשתּו. ָהֱאֹלהִּ יֹאְכלּו, ו   }ס{   ו 

11 And upon the nobles of the children of 
Israel He laid not His hand; and they 
beheld God, and did eat and drink. {S} 

 
Rashi  24:1 

 – רואל משה אמ( א)

 .ה על: בארבעה בסיון נאמר לו קודם עשרת הדברות.פרשה זו  

 
RAMBAN 

פרשה זו קודם עשרת הדברות   –וגו׳  רואל משה אמ 
 בארבעה בסיון נאמרה לו. לשון רבינו שלמה.  

 
 . ואין הפרשיות באות כסדרן ולא כמשמען כלל

ויבא משה ויספר לעם את כל דברי י״י ואת כל  ועוד כתוב: 

 שמות כ״ד:ג׳) המשפטים

 , שהם המשפטים האלה הכתובים למעלה(, 
 (שמות כ״א:א׳) : ואלה המשפטים אשר תשים לפניהםשאמר בהם 

כי איננו נכון שיהיה על המשפטים שנצטוו בני נח , 
 ושנאמרו להם במרה שכבר שמעו וידעו אותם. 

 .אשר יגיד א תולא יאמר ׳ויספר׳ אלא בחדשו 
 

ראות ר׳ אברהם שפירש הענין וכבר היטיב ל
 ואמר כי עד הנה ספר הברית.   ב,כסדרו

 והנה הפרשיות כולן באות כהוגן, 
 
שאחר מתן תורה מיד בו ביום אמר השם אל משה: כה  

https://media.alhatorah.org/Parshanim/Rashi%20Leipzig/143.pdf
https://mg.alhatorah.org/Shemot/24.3
https://mg.alhatorah.org/Shemot/21.1
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תאמר אל בני ישראל אתם ראיתם כי מן השמים דברתי  
 (ת כ׳:י״חשמו) עמכם

והתחיל לחזור ולהזהיר על עבודה זרה: לא תעשון אתי   ,
 ( ,שמות כ׳:י״ט) וגו׳

שמות  ) וצוה אותו: ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם
וכל המצות הבאות אחרי כן, והשלים באזהרת  ( ,כ״א:א׳

 ל״ג-שמות כ״ג:ל׳) עבודה זרה שימצאו בארץ ובעובדיה
 
עלה אל י״י אתה  : להםואמר לו אחרי צוותך זה ( ,

והזכירה הפרשה כי משה עשה כמצות השם ובא  .ן ואהר
שמות ) אל המחנה: ויספר לעם את כל דברי י״י

כאשר צוה אותו: כה תאמר אל בני ישראל  ( כ״ד:ג׳
ואת כל המשפטים כאשר צוהו: ואלה ( ,שמות כ׳:י״ח) וגו׳

וקבלו  ( ,שמות כ״א:א׳) המשפטים אשר תשים לפניהם
 )…. הכל בשמחה ואמרו: כל אשר דבר י״י נעשה

 
כל מה שנצטוה  ז[. ומשה כתב ביום ההוא בספר הברית

חוקים ומשפטים ותורות, ]ולקח הספר ההוא להיות בידו 
תו היום כדי לבנות המזבח,  עד למחרת, כי לא היה באו

ושתים עשרה מצבה, ולעשות עולות ושלמים, וכל  
ועוד שטוב ( ,ה׳-שמות כ״ד:ד׳) המעשים הרבים ההם

ונכון הוא להמתין להם הברית עד למחר ולתת להם עצה 
שות כן בכל לבבם ומתון בדבר לדעת הישכם אוהבים לע

 ובכל נפשם 
והשכים בבקר ממחרת היום ההוא לכרות להם ברית   ח.[

https://mg.alhatorah.org/Shemot/20.18
https://mg.alhatorah.org/Shemot/20.19
https://mg.alhatorah.org/Shemot/21.1
https://mg.alhatorah.org/Shemot/21.1
https://mg.alhatorah.org/Shemot/23.30
https://mg.alhatorah.org/Shemot/24.3
https://mg.alhatorah.org/Shemot/24.3
https://mg.alhatorah.org/Shemot/20.18
https://mg.alhatorah.org/Shemot/21.1
https://mg.alhatorah.org/Shemot/24.4
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על הכל, ]וכל ישראל השכימו לרגליו, וחזרו למקום 
)ו(בנה   י[טםשעמדו בקבלם את עשרת הדברים וש

וחצי   אייהמזבח, וזבח הזבחים, ונתן חצי הדם על מזבח י״
הדם שם באגנות, ולקח הספר שכתב מאמש וקראו  

יהם, וקבלו עליהם עוד לבא בברית עמו, ואמרו: כל  באזנ
אליך, ככל ( שמות כ״ד:ז׳) אשר דבר י״י נעשה ונשמע 

אשר תצוה מאתו ית׳, ואז זרק עליהם חצי הדם, כי זאת  
 .אות הברית לבא השנים בחלקים שוים

 
ואחרי שהשלים מעשיו עמהם הוצרך למלאות דבר השם 

וגו׳, והוא שאמר: ויעל   ןעלה אל י״י אתה ואהר: שאמר לו
ואמר לו  (] .שמות כ״ד:ט׳) משה ואהרן נדב ואביהוא וגו׳

שמות  ) השם פעם שנית: עלה אלי ההרה והיה שם
הודיעו שיתעכב שם ימים בקבלת הלוחות  ( – כ״ד:י״ב
 והתורה 

 ב י.[
מכילתא דרבי ישמעאל שמות  ) וראיתי במכילתא

שנחלקו בדבר, יש שאמרו שהיה קודם מתן תורה ( י״ט:י׳
בחמישי, ואמר להם הרי אתם קשורים תפוסין וענובין,  

 כל המצות. ג יתמחר בואו וקבלו עליכם א 
ורבי יוסי בר׳ יהודה אמר בו ביום נעשו כל המעשים,   

נעשו המעשים של  בו ביום לאחר מתן תורה   כלומר
 סיפור העם וכתיבת ספר הברית,

 .שנו. ולזה שומעין שאמר כהלכההכל כמו שפיר 

https://mg.alhatorah.org/Shemot/24.7
https://mg.alhatorah.org/Shemot/24.9
https://mg.alhatorah.org/Shemot/24.12
https://mg.alhatorah.org/Shemot/24.12
https://mg.alhatorah.org/SP/Mekhilta%20DeRabbi%20Yishmael%20Shemot/Shemot/19.10
https://mg.alhatorah.org/SP/Mekhilta%20DeRabbi%20Yishmael%20Shemot/Shemot/19.10

