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יך  ּו ֵעיֶנֹ֗ ים ֲאֶשר־ָראָּׁ֣ ח ֶאת־ַהְדָבִרָ֜ ד ֶפן־ִתְשַכֹ֨ ר ַנְפְשךָ֜ ְמא ֹ֗ ֶמר ְלךָ֩ ּוְשמ ֹ֨ ק ִהָשָּׁ֣ ַרַ֡

יך׃ ם ְלָבֶנֹּ֖יך ְוִלְבֵנָּ֥י ָבֶנֶֽ י ַחֶיֶּ֑יך ְוהֹוַדְעָתָּ֥ ל ְיֵמָּׁ֣ ְבךָ֔ כ ֹּ֖ ֵר֒ב קה ֱאֹל ּוֶפן־ָי֙סּורּ֙ו ִמְלָבָּׁ֣ יךָ֮ ְבח   

ר  ֹום ֲאֶשֹ֨ ייֹ֗ ְדָת ִלְפֵנֹ֨ ָעַמָ֜  

י ָכל־ַהָיִמים֙  ִתֹ֗ ה א  ּון ְלִיְרָאָּׁ֣ ר ִיְלְמדָ֜ י ֲאֶשֹ֨ ם ֶאת־ְדָבָרֶּ֑ ם ְוַאְשִמֵעֹּ֖ י ַהְקֶהל־ִל֙י ֶאת־ָהָעָ֔ ה ֵאַלֹ֗ ָרָ֜ ם ַחִיי֙ם  ֶבֱאמ ֹ֨ ר ֵהֵ֤ ֲאֶשֹ֨

ּון׃ ם ְיַלֵמדֶֽ ה ְוֶאת־ְבֵניֶהֹּ֖ ֲאָדָמָ֔  ַעל־ָהָּׁ֣
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3. Permission to Receive  by R Lawrence Kelemen (1996) 

• “As few as five generations ago, nearly all Jews agreed that G-d revealed the Torah to Moses at Mount Sinai in 

the presence of the entire Jewish people… Today, however, even those of us who admire the Torah’s ethical 

principles, value its insights, and appreciate the beauty of its practices, find it difficult to relate to it as our 

ancestors did.  Even entertaining the possibility that G-d spoke to man seems to carry us beyond the pale of 

rational discourse.” 

• “Those who deny the Torah’s claim face a paradox.  If it’s so normal for an entire people to think that their 

ancestors heard G-d speak, why didn’t it happen more than once in recorded history?” 

• “We cannot help but wonder why so many people assume that the Torah is a purely human invention.  

Ironically, it is the staunchly secular position that requires a leap of faith.  To insist that G-d did not produce the 

Torah is irrational.  More than irrational, though, there is something monstrous about a philosophy that would 

systematically exclude the possibility of the divine and prophetic.” 

•  

4.  A New Relationship with Bnei Yisrael Shemos 19:3-6 

י׃  • א ֶאְתֶכֶ֖ם ֵאָלָֽ ִ֥ ים וָ ָאב  ֶ֔ י ְנָשר  א ֶאְתֶכ֙ם ַעל־ַכְנֵפֶּ֣ ם ָוֶאָשָּׂ֤ י  ְצָרָ֑ י ְלמ  ית  ֶ֖ ר ָעש  ם ֲאֶשִ֥ יֶתֶ֔ ם ְרא    .׃ ַאֶתֶּ֣

ֶרץ׃  • י ָכל־ָהָאָֽ ֶ֖ י־ל  ים כ  ַעמ ֶ֔ ָכל־ָהֶּ֣ י ְסֻגָלה֙  מ  ָּׂ֤ יֶתם ל  ְהי ִ֨ י ו  ָ֑ ית  ם ֶאת־ְבר  י וְשַמְרֶתֶ֖ ְשְמע֙ו ְבֹקל ֶ֔ ֹוַע ת  ם־ָשמָּׂ֤ ה א   ְוַעָתָּ֗

ל׃  • ְשָרֵאָֽ ר ֶאל־ְבֵנִ֥י י  ר ְתַדֵבֶ֖ ים ֲאֶשִ֥ ֶ֔ ֶלה ַהְדָבר  ֹוש ֵאֵ֚ ֹוי ָקדָ֑ ים ְוגֶּ֣ ֶ֖ ֶכת ֹכֲהנ  י ַמְמֶלִ֥ ִ֛ ְהיו־ל  ם ת   ְוַאֶתֶּ֧

ָוֶ֖הו ְ  • ר צ  ֶלה ֲאֶשִ֥ ים ָהֵאֶ֔ ֶּ֣ ת ָכל־ַהְדָבר  ם ֵאֵ֚ ְפֵניֶהָּ֗ ם ַוָיֶֶּ֣שם ל  ְקֵנֶּ֣י ָהָעָ֑ א ְלז  ְקָרֶ֖ ה ַוי  א ֹמֶשֶ֔ ֶֹּ֣ ה׃ ַוָיב  

ו  • אְמרֶ֔ ֶֹּ֣ ם ַיְחָד֙ו ַוי ו ָכל־ָהָעָּׂ֤ ָרֶ֖ ַוַיֲענִ֨ ֶבִ֥ ל ֲאֶשר־ד  ה ֶאת־ד  ֹכִ֛ ה ַוָיֶֶּ֧שב ֹמֶשִ֛ ם ֶאל־ה ַנֲעֶשָ֑ י ָהָעֶ֖ הָ ְבֵרִ֥  

 

5.  Chassan and Kallah Pirkei d’Rabbi Eliezer 41. 

ויצא משה ובא למחנה ישראל והיה מעורר ישראל משינתם ואמ' להם עימדו משינתכם  

שהרי אלהיכם מבקש ליתן לכם את התורה, כבר החתן מבקש להביא את הכלה להכניס 

לחופה כדי ליתן לכם את התורה. באה השעה, שנ' ויוצא משה את העם וכו', ואף הב"ה 

יצא לקראתן כחתן היוצא לקראת כלה כן הב"ה יצא לקראתן ליתן להם את התורה שנ' 

 .'ה' בצאתך משעיר וכו

6. Tur Orach Chaim, Siman 47 

ועוד יש ברכה אחרת על התורה בא"י אמ"ה אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את 

תורתו בא"י נותן התורה ויכוין בברכתו על מעמד הר סיני אשר בחר בנו מכל העמים 

וקרבנו לפני הר סיני והשמיענו דבריו מתוך האש ונתן לנו את תורתו הקדושה שהיא בית 

 חיינו כלי חמדתו שהיה משתעשע בה בכל יום
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7.  Joy of Har Sinai  Nefesh HaChaim Gate 4, ch 14 

ובכל עת שהאדם עוסק ומתדבק בה כראוי. הדברים שמחים כנתינתן מסיני. כמ''ש בזוהר ר''פ חקת ר''י פתח זאת התורה כו' ת''ח מלין 

דאורייתא קדישין אינון עלאין אינון סתימין אינון כמה דכתיב הנחמדים מזהב כו'. מאן דאשתדל באורייתא כאלו קאים כל יומא על טורא 

  .דסיני לקבל אורייתא ה''הד היום הזה נהיית לעם

8. Joy and Fire of Har Sinai  Shir Hashirim Rabbah 1:10 

ְדָבִרים ְְֵׂמִחים ִכְנִתיָנָתן ְבִדְבֵרי תֹוָרה, ּוִמִדְבֵרי תֹוָרה ִלְנִביִאים, ּוִמְנִביִאים ִלְכתּוִבים, ְוָהֵאש ִמְתַלֶהֶטת ְסִביבֹוֵתיֶהם ְוָהיּו הַ  חֹוְרִזיםְבָשָעה ֶשָהיּו 

ֵער ָבֵאש ַעד ֵלב  ַהָשַמִים. ֶבן ַעַזאי ָהָיה יֹוֵשב ְודֹוֵרש  :(דברים ד, יא)ִמִסיַני. ְוִכי ִעַקר ְנִתיָנָתן ֵמַהר ִסיַני ל א ָבֵאש ָהיּו ִנָתִנין, ֶשֶנֱאַמר ְוָהָהר ב 

יבֹוָתיו, ָהַלְך ֶאְצלֹו ְוָאַמר לֹו ָשַמְעִתי ֶשָהִייָת דֹוֵרש ְוָהֵאש ְסִביבֹוָתיו, ֲאַזלּון ַוֲאַמרּון ְלַרִבי ֲעִקיָבא, ַרִבי ֶבן ַעַזאי יֹוֵשב ְודֹוֵרש ְוָהֵאש ְמַלֶהֶטת ְסבִ 

ְבִדְבֵרי תֹוָרה, ּוִמתֹוָרה  ְוחֹוֵרזָהִייִתי יֹוֵשב ְוָהֵאש ְמַלֶהֶטת ְסִביְבך. ָאַמר לֹו ֵהן. ָאַמר לֹו, ֶשָמא ְבַחְדֵרי ֶמְרָכָבה ָהִייָת ָעסּוק, ָאַמר לֹו ָלאו, ֶאָלא 

ִלנְ ִביִאים, ּוִמְנִביִאים ִלְכתּוִבים, ְוָהיּו ַהְדָבִרים ְְֵׂמִחים ִכְנִתיָנָתן ִמִסיַני, ְוָהיּו ֲעֵרִבים ְכִעַקר ְנִתינָ ָתן, ְוֵכן ִעַקר ְנִתיָנָתן ִמִסיַני ל א ָבֵאש ָהיּו ִנָתִנין, 

ֵער ָבֵאש.  :(דברים ד, יא)ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב   ְוָהָהר ב 

9. Fear of learning like Har SinaiAvot d’Rabbi Natan 6:2 

והוי מתאבק בעפר רגליהם כיצד בזמן שת״ח נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו אלא לך אצלו ואל תשב עמו לא על גבי 

 ברתתדבר שיצא מפיו קבלהו עליך באימה ביראה  המטה ולא על הכסא ולא על הספסל אלא שב לפניו על הארץ וכל

ובזיע ברתתובזיע כדרך שקבלו אבותינו מהר סיני באימה ביראה  . 

 

Grandchildren 

10. Kiddushin 30a 

אמר ריב"ל כל המלמד את בן בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו קבלה מהר סיני שנאמר והודעתם 

 לבניך ולבני בניך וסמיך ליה יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב )דברים ד, י(

The Gemara relates: Once Rabbi Ḥiyya bar Abba encountered Rabbi Yehoshua ben Levi, and saw that he 

had placed an inexpensive covering on his head and brought his child to the synagogue to study. Rabbi 

Ḥiyya bar Abba said to him: What is the reason for all this fuss, as you are in such a hurry that you do not 

have time to dress yourself properly? Rabbi Yehoshua ben Levi said to him: Is it insignificant, that which is 

written: “But make them known to your sons,” and juxtaposed to it is the phrase in the verse that states: 

“The day when you stood before the Lord your God in Horeb”? The Gemara comments: From this 

moment onward, Rabbi Ḥiyya bar Abba would not taste meat [umtza], meaning he would not eat breakfast, 

before he had read to his child and added to the child’s studies from the day before. Similarly, Rabba bar 

Rav Huna would not taste meat before he had brought his child to the study hall. 

11. Ramban 4:9 

"אז כשלא תשכחום ותעשום על אמתתם תחשבו חכמים ונבונים ואם תעוותו אותם מתוך  רק השמר לך וגו' פן תשכח את הדברים

שכחה תחשבו שוטים", לשון רש"י. ואינו נכון כלל, אבל הכתוב הזה לפי דעתי מצות לא תעשה, הזהיר בה מאד, כי כאשר אמר 

ד להשמר ולשמור עצמך מאד מאד לזכור שנזהר בכל המצות ונשמור החוקים והמשפטים לעשותם, חזר ואמר "רק אני מזהירך מא

מאין באו אליך המצות, שלא תשכח מעמד הר סיני מכל הדברים אשר ראו עיניך הקולות והלפידים, את כבודו ואת גדלו ודבריו אשר 

השם שמעת שם מתוך האש, ותודיע כל הדברים אשר ראו עיניך במעמד הנכבד ההוא לבניך ולבני בניך עד עולם". ופירש הטעם, כי 

עשה המעמד ההוא כדי שתלמדו ליראה אותו כל הימים ואת בניכם תלמדון לדורות עולם, אם כן עשו אתם ככה ואל תשכחו אותו. 

והנה, קודם שיזכיר הדברות שנאמרו שם, הזהיר במצות לא תעשה שלא נשכח דבר מן המעמד ההוא ולא נסירהו מלבנו לעולם, 

מדור לדור כל מה שהיה שם בראיה ובשמיעה.וצוה במצות עשה שנודיע בו לכל זרענו   
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Only take heed to yourself, etc, lest you forget [After citing Rashi's words above,] but it is not correct at all. Rather this 

verse, in my opinion, is a negative commandment, [which] it warns about very much. As when it stated that we should 

be careful with all of the commandments and guard the statutes and the judgments to do them, it went back to state, 

"However I am warning you very much to be on guard and guard yourself very very much to remember from where the 

commandments came to you, such that you not forget the stand at Mount Sinai with all of the things that your eyes saw 

there - the voices and the torches, His glory and His greatness, and His words that you heard from the fire. And you shall 

inform your children and your children's children for all time [about] the thing that your eyes saw at this great stand. 

And the explanation of the reason is in order that you should learn to fear Him all of the days, and teach your children 

for all generations. If so, you shall do this and not forget Me." And behold, before it mentions the [Ten Commandments], 

it warns with a negative commandment, that we should never forget anything from this stand and never remove it from 

our hearts. And it [also] commanded with a positive commandment that we should inform all of our progeny from one 

generation to another [about] everything that was [perceived] there through sight and hearing... 

 

12. Menachos 99b 

  ואמר ריש לקיש כל המשכח דבר אחד מתלמודו עובר בלאו שנאמר

ך ושמור נפשך מאד פןהשמר ל תשכח את הדברים  

  יכול אפילו מחמת אונסו תלמוד לומר

 ופן יסורו מלבבך במסירם מלבו הכתוב מדבר (דברים ד, ט)
 

13. Hirsch 

 means forgetting through taking so many other things in your mind שכח

  means keeping away everything that is detrimental שמר

14. Berachos 63b 

יֹום  י אֹותֹו ַהיֹום ִנְתָנה תֹוָרה ְלִיְְָׂרֵאל? ַוֲהל א אֹותֹוְועֹוד ָפַתח ַרִבי ְיהּוָדה ִבְכבֹוד תֹוָרה ְוָדַרש: ״ַהְסֵכת ּוְשַמע ִיְְָׂרֵאל ַהיֹום ַהֶזה ִנְהֵייָת ְלָעם״, ְוכִ 

ֵמַהר ִסיַני סֹוף ַאְרָבִעים ָשָנה ָהָיה! ֶאָלא ְלַלֶמְדך ֶשֲחִביָבה תֹוָרה ַעל לֹוְמֶדיָה ְבָכל יֹום ָויֹום ַכיֹום ֶשִנְתָנה .  
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