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נעשה ונשמע  

When בני ישראל  proclaimed  נעשה ונשמע at the foot of הר סיני, what did they mean?   

We will explore two approaches that address this question… 

Approach #1  
 

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת משפטים פרק כד סימן ז   
 

אלה, ונשמע] העתידות להיאמר:ד"א נעשה ונשמע. נעשה את כל   
 

"We will do all of these and we will listen to that which you will say in the future."  
 

רשב"ם שמות פרשת משפטים פרק כד פסוק ז   
נעשה ונשמע  נעשה מה שדיבר וגם נשמע מה שיצונו עוד מכאן ולהבא ונקיים: -  

 
“We will do what you spoke already and we will also listen to that which you 
command us from this point on and we will fulfill your (command).”   

 
Why did the בני ישראל  have this attitude?  The source below may help us explain 
the underlying motivation of the בני ישראל. 
 

ר' חיים פלטיאל שמות פרשת משפטים פרק כד פסוק ז   
 

R. Haym Paltiel b"r Jacob was born c. 1240 and lived in Felaise, France, relocating to Magdebourg, Germany. 
He was a disciple-colleague of R. Meir (Maharam) of Rothenburg, and corresponded with him on halakhic 
issues. 
 

ול"נ פשטיה נעשה ונשמע כאדם המזרז לעצמו לצווי רבו ואמר אעשה כל מה שתצויני   
אעפ"י שלא שמע הצווי שמוחזק ברבו שלא יצוה לו דבר שלא יוכל לעמוד בו   

  וגם מודה שהטיב רבו עמו על כן הוא מזומן לשרתו, כך אמרו ישר'.
 

“It appears to me that the simple explanation of the words נעשה ונשמע  is like a person who 
encourages himself to do the bidding of his master and says “I will do all that he commands me”.  
Even though the person did not yet hear the command of his master, he is nevertheless confident 
that his master would not command him to do that which he is incapable of doing.  The individual 
also acknowledges that his master is commanding him to do his commands for the person’s own 
betterment and his own good.  The person is therefore prepared to serve his master. This is what 
    ”(נעשה ונשמע when they declared) stated  בני ישראל
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When the Jewish people said  נעשה ונשמע they demonstrated:  

a- Their readiness to observe the  'דבר ה 
b-  Their awareness that 'ה’s command was for their own good  

           …they were therefore ready and eager to do G-d’s bidding without yet knowing the 'ציווי ה. 
 
 

 
These two sources from the רמב"ם will help us understand why the בני ישראל were eager to hear more.  
Let’s explore the purpose of the מצות. 
  
 

ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק כז   
דברים, והם תקון הנפש, ותקון הגוף, אמנם תקון הנפש הוא שינתנו להמון דעות אמתיות כפי יכלתם, ומפני זה  כונת כלל התורה שני

יהיה קצתם בפירוש וקצתם במשל, שאין בטבע ההמון לסבול השגת הענין ההוא כפי מה שהוא, ואמנם תקון הגוף יהיה כתקון עניני 
ם, האחד מהם להסיר החמס מביניהם, והוא שלא יעשה כל איש מבני אדם הישר מחיתם קצתם עם קצתם, וזה הענין ישלם בשני דברי

בעיניו וברצונו וביכלתו, אבל יעשה כל אחד מהם מה שבו תועלת הכל, והשני ללמד כל איש מבני אדם מדות מועילות בהכרח עד שיסודר 
ענין המדינה,  

 
ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק כח   

על זה הענין, והעולה בידינו מכל מה שהקדמנוהו עתה בזה הענין הוא, שכל מצוה אין הפרש בין שתהיה וזכרנו ג"כ שם הערת החכמים 
מצות עשה או מצות לא תעשה, שיהיה עניינה להסיר העול, או להעיר על מדה טובה מביאה לטוב החברה, או נתינת דעת אמתי שראוי 

העול, או בלמוד מדות טובות, שהמצוה ההיא מבוארת העלה גלוית התועלת, להאמינו, אם לפי הענין בעצמו, או בהיותו הכרחי בהסיר 
ואין במצות ההם לשאול תכליתם, כי לא נבוך אדם כלל ולא שאל למה נצטוינו להאמין שהשם אחד, או למה הוזהרנו מרציחה וגניבה או 

הם בני אדם ונחלקו הדעות עד שיאמר קצתם שאין מן הנקמה, וגאולת הדם, או למה נצטוינו באהבת קצתנו אל קצתנו, אבל אשר נבוכו ב
בהם תועלת כלל אלא מצוה לבד, ואמרו אחרים שיש להם תועלת ונעלמה ממנו, הם המצות אשר לא יראה מפשוטם תועלת באחד מן 

מעניינם שאין  הג' עניינים אשר זכרנו, ר"ל שלא יתנו דעת מן הדעות האמתיות, ולא ילמדו מדה טובה, ולא ירחיקו העול, אבל הנראה
מבוא למצות ההן, לא בתקון הנפש בנתינת אמונה, ולא בתקון הגוף בנתינת דרכים וסדרים מועילים בהנהגת המדינה או הנהגת הבית, 
כאזהרה משעטנז, וכלאים, ובשר בחלב, והמצוה בכסוי הדם, ועגלה ערופה, ופטר חמור, וכיוצא בהן, והנני עתיד להשמיעך באורי לכלם 

בותם האמתיות המבוארות במופת, מלבד חלקים ומצות מועטות כמו שזכרתי לך, ואבאר שכל אלו וכיוצא בהן אי אפשר מבלתי ונתינת ס
שיהיה להם מבוא באחד מן הג' ענינים, אם תקון אמונות, או תקון ענייני המדינה אשר לא ישולם כי אם בשני דברים, בהסר העול, 

ובלמוד מדות טובות,  
The  מצות  were  given by  'ה to Man for the good of Man. 
Each command of G-d was for the express purpose of developing Man in the following ways: 
 

a- Perfecting the soul of Man – to provide man with a system to attain true theological,        
                                                philosophical and religious ideas  

b- Perfecting the body of Man (ie. society) –  
1- to remove corruption from society 
2- to promote a cooperative, sensitive and caring society that is 

permeated by מדות טובות 
Consider:   

• What are some examples of  מצות  that you feel help accomplish the above goals?  
• Which of the categories above do they fit into? 
• What are some examples of  מצות that do not seem to easily accomplish the goals 

above? Think about possible solutions.    
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When בני ישראל  proclaimed  נעשה ונשמע at the foot of הר סיני, what did they mean?   
Approach #2 
  
מ"א לפי הפשט אלו עשרת הדברות ויואמרו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע רק צריכים אנו לשמוע יותר בטוב כי 

לא תנאף עם  נסתר דבר אמר לא תרצח את מי יהודי או אפילו גוי או אפילו נפל והרבה חלוקים צריך עדיין אמר
מי אם אשה אלמנה או בתולה או אם פנויה או אם ארוסה או אם אשת איש אמר לא תגנוב כמה? שוה פרוטה 

או אפילו פחות משוה פרוטה דוקא גניבה אבל גזילה לא ולא טוען טענת גנב כופר בפקדון וכן הרבה וזהו נשמע 
 עדיין "נעשה ונשמע"

 
  :מדרש “
According to the simple understanding this refers to the 10 Commandments  
and they said “Anything that  'הsays to us נעשה ונשמע” We need to hear more of the 
good because there seem to be many details that are missing.  'ה  said “Do not murder” 
Does this refer to both a Jew and Gentile? What about a premature baby? There are 
still many areas of this מצוה that require clarification…  
 
 said “Do not steal” How much does one have to steal in order that it be considered ה' 
stealing?  Is it any amount qualify for the violation or does the amount need to be more 
than a פרוטה? Does it include גזלן ( mugging) or גנב (stealing without confrontation with 
the owner)? Etc.”    

 
The command of G-d outlines  
Consider: 

• Why would  'ה present the מצות  as general principles that require further 
clarification? 

• Why didn’t 'ה present all of the details when the  מצות were first given? 
  
 

Based on the learning we have done thus far, let’s analyze the following: 
A well known  מדרש states that at הר סיני G-d held the mountain over us and 
proclaimed “If you do not accept the  תורה your graves will be in this very spot!” ? 
 asks: Does this not blatantly contradict the willing and eager ר' חיים פלטיאל
attitude that the בני ישראל  demonstrated when they said  ענעשה ונשמ ?! 
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ר' חיים פלטיאל שמות פרשת משפטים פרק כד פסוק ז   

 
נעשה ונשמע. תימ' למה כפה עליהם הר כגיגית והלא אמ' נעשה ונשמע,   

 וי"ל אמרו למשה נעשה מה שבדברות שאמ' לנו אבל תרי"ג מצות נשמע לפי שנוכל לסבול לפיכך
  כפה עליהם.

 
כל אשר דבר יי נעשה ונשמע. פשטיה דנעשה שהיגיד להם עונשי מצות ואמר נעשה מה שציוה לנו 

    במרה ועתה נשמע מכאן ואילך. 
 
 :answers ר' חיים פלטיאל 
“They said that they would willingly accept the  עשרת הדברות  but regarding the 
the  תרי"ג מצות, they would hear them from 'ה and if they thought that a 
commandment would be too difficult to observe they would opt out of that 
particular מצוה!  It was for this reason that 'ה  raised the mountain over their 
heads and threatened to destroy them.”     
 
Attitude that the מדרש is conveying: 
Religion of Convenience… accept the תורה  until you do not agree or until it gets 
too difficult. 
 
Questions to consider: 

• In your opinion what is the psychology behind this attitude?  
• How prevalent is it today?   
• What are some ways that we can we confront the attitude of religious 

convenience in ourselves?        
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