
חג מתן תורתנו

This week we will focus on the events of Har Sinai and Kabbalat HaTorah, as

described by רבינומשה in Sefer Devarim. This sourcesheet is designed to be studied on

the holiday of Shavout, the day which we celebrate the occurrence of these events.

The sources on this sheet will help enhance your understanding of the celebration of

this holiday.   Please have a Humash on hand to follow along on the source sheet.

I. Read א-כדפסוקדפרקדבריםספר .

Attempt to answer the following questions as you read:

● What historical event does Moshe mention?

● How does he frame this historical event- what impact does it have on Am

Yisrael?

● What is noticeably not mentioned about this event (feel free to refer to Sefer

Shemot perek 19-20 to see what is missing)?

● What obligation(s) do we have towards this event Moshe is describing?

● What reason does Moshe give for not adding or subtracting from the missvot

of the Torah?

● Note the following statements of Ramban and Rambam about the

significance of this event, based upon these pessukim of perek :ד

As you read this comment of Ramban, make sure to focus on two things:

● What is the missva/ obligation he is describing?

● Where does he find this commandment in the Torah- which pessukim

serve as his source?

1השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שכחת הלאוין מצוה ב

אותו מדעתנו אבל יהיו עינינו ולבנו שם כל הימיםהמצוה השני' שנמנענו שלא נשכח מעמד הר סיני ולא נסיר

1 In this work Ramban is listing missvot of the 613 missvot of the Torah that he believes
Rambam failed to enumerate in his Sefer Hamissvot.
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מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורווהוא אמרו יתעלה (ואתחנן ד ט - י) השמר לך ושמור נפשך

עמדת לפני י"י אלקיך בחורב וגו'.מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר

והכונה בזה גדולה מאד. שאם היו דברי תורה באים אצלנו מפי הנביא עליו השלום בלבד אף על פי שנתאמת

יצונו בשום הפך מןאו חולם חלום בזמן מן הזמנים ואצלנו ענין נבואתו באותות ומופתים אם יקום בקרבנו נביא

,השני או יכנס בלבנו ספק על זההתורה ונתן אלינו אות או מופת תהיה התורה נסוחה על יד

רואות אין שם אמצעי נכחיש כל חולק וכל מספק ונשקראבל כשהגיענו ביאור התורה מפי הגבורה לאזנינו ועינינו

אותו ולא יועילהו אות ולא יצילהו מידינו מופת.

שאנחנו היודעים ועדים בשקרותו ובפחזותו.

והוא הענין הבא בפרשת כי יקום בקרבך נביא אוזה הוא שנאמר במעמד ההוא (יתרו יט) וגם בך יאמינו לעולם.

2.(יסוה"ת פ"ח)חולם חלום וגו' (ראה יג). וכבר באר הרב זה בספר המדע

תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. והזהיר פן יסורווהוא יסוד גדול בתורה והיא המניעה הבאה לנו בפסוק פן

מן הלב מהודיעם לבנים ולבני בנים לדורות עולם.

Rambam’s used this event in his famous letter to the Jewish community of Yemen,

exhorting them to remain steadfast in their religion and not be pressured by the

local Islamic community that was intensely pressuring them to convert to Islam:

As you read this paragraph pay attention to the following:

● What is Rambam commanding us to do?

● What is the reasoning behind this command?

● How does he find this obligation in the pessukim?

איגרת תימן

אתם לחזק קצתכם לקצתכם, ולאמץ ולזרז הגדוליםלפיכך, אחינו כל ישראל הנפוצים בקצוות הארץ, חייבים

ישתנה ולא יופר, ולהרים קולכם באמונה שלאלקטנים, והיחידים להמון, ותחברו אומתכם על דבר אמת שלא

הוא הוא אחד ולא כשאר האחדים, ולהודיע שמשהוהוא להודיע לרבים שהקדוש ברוךתפול לעולם ולא תשחת,

והוא המשיג מהקדוש ברוך הוא מה שלא השיגמכולם,הוא נביאו ומדבר עמו, והוא אדון כל הנביאים, והוא שלם

כולו "מבראשית" עד "לעיני כל ישראל" הוא דבור מאתאחד מכל הנביאים לא לפניו ולא לאחריו, ושספר תורה זה

אל פה אדבר בו".הבורא יתברך למשה רבינו, שנאמר (במדבר י"ב ח'): "פה

תבא מאת ה' תורה זולתה ולא ציווי ולא אזהרה.ושאין להפר ולא לשנות ולא להוסיף ולא לגרוע לעולם, ושלא

תמיד, וגם הזהירנו מלשכחו אותו, וצונו ללמד אותווכמו כן זכרו מעמד הר סיני שצונו הקדוש ברוך הוא לזכרו

ט' - י'): "רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח אתהוא מה שנאמר (דברים ד'לבנינו כדי שיגדלו על תלמודו,

לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלקיךהדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם

2 Theese words of Rambam will be brought later.
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בחרב".

וראוי לכם, אחינו, שתגדלו בניכם על המעמד ההוא הגדול, ותספרו בתוך קהל ועדה גדולתו והדורו שהוא עמוד

המעמד ההוא על כל גדולה כמו שגדלו הקדוש ברוך, וגדלושהאמונה סובבת עליו, והטענה המביאה לידי אמת

אשר היו לפניך".הוא, שנאמר (דברים ד' ל"ב): "כי שאל נא לימים ראשונים

שנראה במציאות שהעיד עליו מבחר כל העדיםודעו אחינו בברית הזאת ובסברה הזאת, שהדבר הגדול הזה

שתשמע אומה אחת בכללה דבור הקדוש ברוך הואשלא היה מקודם כמוהו וכן לא יהיה אחריו כמוהו, והוא

שלא ישנהו משנה, ויגיע לנו על ידי האמת כדיושתראה כבודו עין בעין, ודבר זה היה שתתחזק האמונה חזוק

שום רוגז או שמד על יהודים חס וחלילה וכשתתגברלהעמיד רגלינו לבל ימעדו אשורינו בעתות כאלו, כשיתחדש

בא האלקים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתייד האנס, שכן כתוב (שמות כ' כ'): "כי לבעבור נסות אתכם

תחטאו",

שיפגע בכם באחרית הימים, שלא יזוז לבבכם ולאכלומר שזה הנגלה עליהם בענין זה, כדי שתעמדו בכל נסיון

תחטאו.

אמונתכם נוהגים ועומדים.ואתם, אחינו, היו על בריתכם קיימים ובדתכם מחזיקים ועל

Think:

● Do Rambam and Ramban share any common ground in regards to the event

of Har Sinai?

● Which passuk do they both mention?

● What is Devarim Perek ד really saying according to them?

II. Read Sefer Devarim הפרק (entire perek).

Focus specifically on pessukim .א-ה

Note that this is the beginning of Moshe’s second speech of Sefer Devarim- therefore

it is not a continuation of the previous perek.

Attempt to answer the following questions:

● What is mentioned here that was omitted in the previous perek?

● What is the main focus of the ention of Har Sinai in this perek?

● Can you find any similarities of language between the two perakim (focus on

א-יפסוקיםדפרק and יח-כטא-ה,פסוקיםהפרק )?
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Note the following chart that summarizes the language comparisons of the two

chapters:

דברים פרק הדברים פרק ד
ֲאֶׁשרא-וְַעָּתה יְִׂשָרֵאל ְׁשַמע ֶאל ַהֻחִּקים וְֶאל ַהִּמְׁשָּפִטים

ָאנִֹכי ְמַלֵּמד ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות

ֲאֶׁשר ָאנִֹכיא-ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ֶאת ַהֻחִּקים וְֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים

ַלֲעׂשָֹתם:ּדֵֹבר ְּבָאְזנֵיֶכם ַהּיֹום ּוְלַמְדֶּתם אָֹתם ּוְׁשַמְרֶּתם

ֲאֶׁשר ה' ֱא�קיא-ְלַמַען ִּתְחיּו ּוָבאֶתם וִיִרְׁשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ

ֲאבֵֹתיֶכם נֵֹתן ָלֶכם:

ֶאְתֶכם...כט-ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲעׂשֹות ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֱא�קיֶכם

ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשרְלַמַען ִּתְחיּון וְטֹוב ָלֶכם וְַהֲאַרְכֶּתם יִָמים

ִּתיָרׁשּון:

ג-ֲאנְַחנּו ֵאֶּלה פֹה ַהּיֹום ֻּכָּלנּו ַחּיִיםד-ַחּיִים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום

ָׁשָּמהה-ַלֲעׂשֹות ֵּכן ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָּבִאים

ְלִרְׁשָּתּה:

כח-ָעׂשּו ָבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָאנִֹכי נֵֹתן ָלֶהם ְלִרְׁשָּתּה:

ַלֲעׂשֹות ֲעֶׂשֶרתיג-וַּיֵַּגד ָלֶכם ֶאת ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאְתֶכם

ַהְּדָבִרים

ב-ה' ֱא�קינּו ָּכַרת ִעָּמנּו ְּבִרית ְּבחֵֹרב

ַּכֲאֶׁשרלג-ֲהָׁשַמע ָעם קֹול ֱא�קים ְמַדֵּבר ִמּתֹו� ָהֵאׁש

ָׁשַמְעָּת ַאָּתה וַּיִֶחי:

ַחּיִים ְמַדֵּברכג-ִּכי ִמי ָכל ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ָׁשַמע קֹול ֱא�קים

ִמּתֹו� ָהֵאׁש ָּכמֹנּו וַּיִֶחי:

ֲאֶׁשר ֵהם ַחּיִים ַעלי-ֲאֶׁשר יְִלְמדּון ְליְִרָאה אִֹתי ָּכל ַהּיִָמים

ָהֲאָדָמה וְֶאת ְּבנֵיֶהם יְַלֵּמדּון:

אִֹתי וְִלְׁשמֹר ֶאתכו- ִמי יִֵּתן וְָהיָה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם ְליְִרָאה

וְִלְבנֵיֶהם ְלעָֹלם:ָּכל ִמְצֹוַתי ָּכל ַהּיִָמים ְלַמַען יִיַטב ָלֶהם

Think:

● Why do you think there are so many similarities between the two perakim-

what purpose do they have?

● How do these similarities serve to highlight the contrast between the two

perakim?

III Halachot of Har Sinai from תורהמשנהספר :

Rambam frequently mentions סיניהרמעמד in his halachic magnum opus תורהמשנה . As

you see the halachot, take note of the different contexts in which he utilizes the

events of Har Sinai.

It should be clear from your reading of the two perakim of Sefer Devarim that there

are multiple elements of this great event that are important to remember and focus

Website: allegrafranco.org Instagram: allegrafranco_betmidrash
4



on. Identify from where in the text (and which perek) Rambam derives each of his

halachot from.

רמב"ם יסודי התורה פרק ח הלכה א

על פי האותות יש בלבו דופי שאפשר שיעשהמשה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, שהמאמין

האות בלט וכשוף,

ראיה על הנבואה,אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשאם, לא להביא

צרכנו למזון הוריד לנו את המן, צמאו בקע להן אתהיה צריך להשקיע את המצריים קרע את הים והצלילן בתוכו,

האבן, כפרו בו עדת קרח בלעה אותן הארץ, וכן שאר כל האותות,

ובמה האמינו בו?

האש והקולות והלפידים והוא נגש אל הערפל והקולאחרבמעמד הר סיני שעינינו ראו ולא זר ואזנינו שמעו ולא 3

מדבר אליו ואנו שומעים משה משה לך אמור להן כך וכך,

כרת ה' את הברית הזאת,וכן הוא אומר פנים בפנים דבר ה' עמכם, ונאמר לא את אבותינו

שנאמר הנה אנכי בא אליך בעב הענןשאין בו דופיומנין שמעמד הר סיני לבדו היא הראיה לנבואתו שהיא אמת

בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם,

אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה.מכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם

● How does this halacha frame Har Sinai?

● Which pessukim does Rambam use to support this framing?

● How is this halacha consistent with the statement of Ramban above?

The following halacha discusses the limitations of a legal vow one is allowed to make.

One cannot make a שבועה to do an action for violating a missva from the Torah. The

שבועה that was uttered has no legality. Rambam (based upon the Talmud) explains

why:

רמב"ם נדרים פרק ג הלכה ז

ומפני מה… שבועות אין חלות על דברי מצוה,

שהנשבע אוסר עצמו על דבר שנשבע עליו,

ואין שבועה חלה על שבועה,סיניוכבר עצמו מושבע מהרנמצא הנשבע לבטל מצוה אוסר עצמו

How does Rambam frame Har Sinai in this halacha?

To which pessukim is it akin to?

How does this aspect of Har Sinai differ from the one above?

3 What passuk is Rambam basing this phrasing upon?
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The following halacha discusses the missva of Hakhel. Added are the pessukim in the

Torah in which the missva is based upon (for context of the missva, and to appreciate

the Rambam’s framing of the missva):

רמב"ם חגיגה פרק ג הלכה א

שמיטה בעלותם לרגל ולקרות באזניהם מן התורהמצות עשה להקהיל כל ישראל אנשים ונשים וטף בכל מוצאי

,פרשיות שהן מזרזות אותן במצות ומחזקות ידיהם בדת האמת

כל ישראל לראות וגו' הקהל את העם האנשיםשנאמר מקץ שבע שנים במועד שנת השמטה בחג הסכות בבוא

והנשים והטף וגרך אשר בשעריך וגו'.

רמב"ם חגיגה פרק ג הלכה ו

,באימה ויראה וגילה ברעדה כיום שניתנה בו בסינילהקשיב אזנם לשמועוגרים שאינן מכירין חייבין להכין לבם ו

בכוונה גדולה יתרה,אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה חייבין לשמוע

ומי שאינו יכול לשמוע מכוין לבו לקריאה זו

,ומפי הגבורה שומעהנצטוה בהשלא קבעה הכתוב אלא לחזק דת האמת ויראה עצמו כאילו עתה

שהמלך שליח הוא להשמיע דברי הקל.

דברים פרק לא פסוק י - יג

ְּבמֵֹעד ְׁשנַת ַהְּׁשִמָּטה ְּבַחג ַהֻּסּכֹות:(י) וַיְַצו מֶֹׁשה אֹוָתם ֵלאמֹר ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשנִים

ַהּזֹאת נֶֶגד ָּכל יְִׂשָרֵאלֱא�קי� ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר יְִבָחר ִּתְקָרא ֶאת ַהּתֹוָרה(יא) ְּבבֹוא ָכל יְִׂשָרֵאל ֵלָראֹות ֶאת ְּפנֵי יְיָ

ְּבָאְזנֵיֶהם:

ּוְלַמַען יְִלְמדּו וְיְָראּו ֶאת יְיָ ֱא�קיֶכםְלַמַען יְִׁשְמעּווְֵגְר� ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי�(יב) ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאנִָׁשים וְַהּנִָׁשים וְַהַּטף

ָׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת:וְ

ַאֶּתם ַחּיִים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאֶּתםְליְִרָאה ֶאת יְיָ ֱא�קיֶכם ָּכל ַהּיִָמים ֲאֶׁשר(יג) ּוְבנֵיֶהם ֲאֶׁשר �א יְָדעּו יְִׁשְמעּו וְָלְמדּו

עְֹבִרים ֶאת ַהּיְַרֵּדן ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה: פ

● How does Rambam incorporate Har Sinai within these halachot?

● What aspect of Har Sinai is Rambam highlighting here?

● Note that the pessukim do not mention Har Sinai- however there is a linguistic

parallel to דפרק of Sefer Devarim- identify it. It seems clear that this is

Rambam’s source to connect Har Sinai to these halachot.

● Based on halacha ,ו what is the idea of missvat Hakhek- what are we

attempting to re-enact?

IV Summary questions
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● Using the Rambam’s three halachot as your guide, identify three different

aspects of סיניהרמעמד .

● How are they all reflected in the events of the sixth of sivan and the holiday of

Shavout?

● How did Moshe Rabenu play upon each of these different aspects in Sefer

Devarim?

● Which aspect do you relate to the most?

חג שמח!
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