
What We Talk About When We Talk About Revelation: 

 or, How I Learned to Stop Worrying and Love Academic Bible Study 
 

 1. סנהדרין צט ע”א

 תניא אידך כי דבר ה' בזה זה האומר אין תורה מן השמים ואפילו אמר כל התורה כולה מן השמים חוץ מפסוק זה

 שלא אמרו הקדוש ברוך הוא אלא משה מפי עצמו זהו כי דבר ה' בזה ואפילו אמר כל התורה כולה מן השמים חוץ

  מדקדוק זה מקל וחומר זה מגזרה שוה זו זה הוא כי דבר ה' בזה

 

  תניא היה רבי מאיר אומר הלומד תורה ואינו מלמדה זה הוא דבר ה' בזה

  רבי נתן אומר כל מי שאינו משגיח על המשנה

 ר' נהוראי אומר כל שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק

 

  רבי ישמעאל אומר זה העובד עבודת כוכבים

 מאי משמעה? דתנא דבי ר' ישמעאל כי דבר ה' בזה זה המבזה דבור שנאמר לו למשה מסיני אנכי ה' אלהיך לא

 יהיה לך אלהים אחרים

1A. Bavli Sanhedrin 99a 

Another tradition: “Because he has scorned God’s Word” — this refers to one who maintains that the 

Torah is not from Heaven. And even if he asserts that the whole Torah is from Heaven, excepting a 

particular verse, which [he maintains] was not uttered by God but by Moses himself, he is included in 

'Because he has scorned God’s Word.' And even if he admits that the whole Torah is from Heaven, 

excepting a single point, a particular kal vahomer or a certain gezerah shavah — he is still included in 

“Because he has scorned God’s Word”. 

 

A tradition: R. Meir used to say: He who studies the Torah but does not teach it is alluded to in 

“Because he has scorned God’s Word”.  

R. Natan said: [it refers to] whoever pays no heed to the Mishnah. 

R. Nehorai said: [it refers to] whoever can engage in the study of the Torah but does not engage in it. 

 

R. Yishma’el said: This refers to one who worships other gods.  

How is this implied? As taught in the school of R. Yishma’el: “Because he has scorned God’s Word”— 

this applies to one who scorns the words (dibbur) spoken to Moses at Sinai, “I am the Lord your God 

… You shall have no other gods.” 

 

 1ב. בבלי מכות יא ע”א

  ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלקים

 פליגי בה ר' יהודה ור' נחמיה חד אומר שמנה פסוקים וחד אומר ערי מקלט

  בשלמא למ"ד ח' פסוקים היינו דכתיב בספר תורת אלקים

  אלא למ"ד ערי מקלט מאי בספר תורת אלקים?

 ה"ק ויכתוב יהושע בספרו את הדברים האלה הכתובים בספר תורת אלקים

 

1B. Bavli Makkot 11a 
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“Joshua wrote these things in the Book of God’s Torah” (Joshua 24:26) 

Rabbi Yehuda and Rabbi Nehemiah disagreed about this verse. One said “the last eight verses”, and 

one said “cities of refuge”. 

Everything is sensible according to the one who says, “the last eight verses” - this is what it means 

when it says, “in the Book of God’s Torah.” 

Rather, according to the one who says “cities of refuge,” what does “in the Book of God’s Torah” 

mean? 

This is what it is saying, “Joshua wrote these things, which appear in the Book of God’s Torah, in his 

book [as well - JR].” 

 

II. Two Very Different Medieval Pictures 

 2א. פירוש המשניות לרמב"ם סנהדרין פרק י (תרגם קאפח)

 והיסוד השמיני הוא תורה מן השמים. והוא, שנאמין שכל התורה הזו הנמצאת בידינו היום הזה היא התורה

 שניתנה למשה, ושהיא כולה מפי הגבורה, כלומר שהגיעה אליו כולה מאת ה' הגעה שקורים אותה על דרך

 ההשאלה דבור, ואין יודע איכות אותה ההגעה אלא הוא עליו השלום אשר הגיעה אליו, ושהוא במעלת לבלר

  שקורין לפניו והוא כותב כולה תאריכיה וספוריה ומצותיה, וכך נקרא מחוקק...

 שהוא האומר שכל התורה כולה מפי הקב"ה חוץ מפסוק אחד שלא אמרו הקב"ה אלא משה מפי עצמו וזה הוא כי

 דבר ה' בזה - יתעלה ה' ממה שאומרים הכופרים - אלא כל אות שבה יש בה חכמות ונפלאות למי שהבינו ה', ולא

 תושג תכלית חכמתה, ארוכה מארץ מדה ורחבהמני ים. ואין לאדם אלא להתפלל כמו דוד משיח אלהי יעקב

 שהתפלל גל עיני ואביטה נפלאות מתורתיך.

2A. Maimonides Commentary to Mishna Sanhedrin 10 

The eighth principle is that Torah is from Heaven. We are to believe that the entire Torah in our hands 

today is the same Torah that was given to Moses, and it is all from the mouth of the Strength. This is 

to say that it was entirely transmitted from God in a process allegorically called speech. No one can 

know the type of transmission other than him (Moses) to whom it was transmitted. He was like a 

scribe who transcribes what is said before him - all the dates, all the stories, and all the 

commandments... 

If someone says that the entire Torah is from the mouth of the Holy Blessed One, except for one 

verse, which was not said by God but rather by Moses on his own, this person has scorned the word 

of God. Rather, every letter holds wonders and wisdom for one to whom God has granted insight. 

These can never be fully plumbed, for they are wider than the earth and broader than the sea. A 

person must pray as David did, “Open my eyes, that I may see wonders in Your Torah” (Ps. 119:18)... 

 

2Ba. Commentary to the Torah of Rabbi Yehuda the Pious (d. c. 1215, Germany) to Deuteronomy 

2:8 

 2בb. פירוש התורה לר' יהודה החסיד (נפטר בע' 1215) (מה' לנגה ירושלים תשל"ה)

 דברים ב:ח

 במדבר כ:יח-כא

 כ,יח ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֱאדֹום, ֹלא ַתֲעֹבר ִּבי--ֶּפן-ַּבֶחֶרב, ֵאֵצא ִלְקָראֶתָך.  כ,יט ַוֹּיאְמרּו ֵאָליו ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל, ַּבְמִסָּלה ַנֲעֶלה,

 ְוִאם-ֵמיֶמיָך ִנְׁשֶּתה ֲאִני ּוִמְקַני, ְוָנַתִּתי ִמְכָרם; ַרק ֵאין-ָּדָבר, ְּבַרְגַלי ֶאֱעֹבָרה.  כ,כ ַוֹּיאֶמר, ֹלא ַתֲעֹבר; ַוֵּיֵצא ֱאדֹום ִלְקָראתֹו,

 ְּבַעם ָּכֵבד ּוְבָיד ֲחָזָקה.  כ,כא ַוְיָמֵאן ֱאדֹום, ְנתֹן ֶאת-ִיְׂשָרֵאל, ֲעֹבר, ִּבְגֻבלֹו; ַוֵּיט ִיְׂשָרֵאל, ֵמָעָליו.
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 במדבר לג:לה-לו

 לג,לה ַוִּיְסעּו, ֵמַעְברָֹנה; ַוַּיֲחנּו, ְּבֶעְצֹין ָּגֶבר.  לג,לו ַוִּיְסעּו, ֵמֶעְצֹין ָּגֶבר; ַוַּיֲחנּו ְבִמְדַּבר-ִצן, ִהוא ָקֵדׁש

 

 דברי הימים ב ח:יז-יח

 יז ָאז ָהַלְך ְׁשֹלֹמה ְלֶעְציֹון-ֶּגֶבר ְוֶאל-ֵאילֹות, ַעל-ְׂשַפת ַהָּים--ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום.  יח ַוִּיְׁשַלח-לֹו חּוָרם ְּבַיד-ֲעָבָדיו אוניות (ֳאִנּיֹות),

 ַוֲעָבִדים יֹוְדֵעי ָים, ַוָּיֹבאּו ִעם-ַעְבֵדי ְׁשֹלֹמה אֹוִפיָרה, ַוִּיְקחּו ִמָּׁשם ַאְרַּבע-ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים ִּכַּכר ָזָהב; ַוָּיִביאּו, ֶאל-ַהֶּמֶלְך

 ְׁשֹלֹמה.

 

 בראשית לו:לא-מג

 לא ְוֵאֶּלה, ַהְּמָלִכים, ֲאֶׁשר ָמְלכּו, ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום--ִלְפֵני ְמָלְך-ֶמֶלְך, ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל.  לב ַוִּיְמֹלְך ֶּבֱאדֹום, ֶּבַלע ֶּבן-ְּבעֹור; ְוֵׁשם

 ִעירֹו, ִּדְנָהָבה.  לג ַוָּיָמת, ָּבַלע; ַוִּיְמֹלְך ַּתְחָּתיו, יֹוָבב ֶּבן-ֶזַרח ִמָּבְצָרה.  לד ַוָּיָמת, יֹוָבב; ַוִּיְמֹלְך ַּתְחָּתיו, ֻחָׁשם ֵמֶאֶרץ

 ַהֵּתיָמִני.  לה ַוָּיָמת, ֻחָׁשם; ַוִּיְמֹלְך ַּתְחָּתיו ֲהַדד ֶּבן-ְּבַדד, ַהַּמֶּכה ֶאת-ִמְדָין ִּבְׂשֵדה מֹוָאב, ְוֵׁשם ִעירֹו, ֲעִוית.  לו ַוָּיָמת, ֲהָדד;

 ַוִּיְמֹלְך ַּתְחָּתיו, ַׂשְמָלה ִמַּמְׂשֵרָקה.  לז ַוָּיָמת, ַׂשְמָלה; ַוִּיְמֹלְך ַּתְחָּתיו, ָׁשאּול ֵמְרֹחבֹות ַהָּנָהר.  לח ַוָּיָמת, ָׁשאּול; ַוִּיְמֹלְך

 ַּתְחָּתיו, ַּבַעל ָחָנן ֶּבן-ַעְכּבֹור.  לט ַוָּיָמת, ַּבַעל ָחָנן ֶּבן-ַעְכּבֹור, ַוִּיְמֹלְך ַּתְחָּתיו ֲהַדר, ְוֵׁשם ִעירֹו ָּפעּו; ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל

 ַּבת-ַמְטֵרד, ַּבת ֵמי ָזָהב.  מ ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ַאּלּוֵפי ֵעָׂשו, ְלִמְׁשְּפֹחָתם, ִלְמֹקֹמָתם, ִּבְׁשֹמָתם:  ַאּלּוף ִּתְמָנע ַאּלּוף ַעְלָוה,

 ַאּלּוף ְיֵתת.  מא ַאּלּוף ָאֳהִליָבָמה ַאּלּוף ֵאָלה, ַאּלּוף ִּפינֹן.  מב ַאּלּוף ְקַנז ַאּלּוף ֵּתיָמן, ַאּלּוף ִמְבָצר.  מג ַאּלּוף ַמְגִּדיֵאל,

 ַאּלּוף ִעיָרם; ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ֱאדֹום, ְלֹמְׁשֹבָתם ְּבֶאֶרץ ֲאֻחָּזָתם--הּוא ֵעָׂשו, ֲאִבי ֱאדֹום

 

 מאילת ומעציון גבר. וא"ת היאך באו לעציון גבר כמו שאומ' באלה מסעי ויסעו מעציון גבר, והלא של אדום היה

 כדאמ' בדברי הימים (ב, ח יז) ואז הלך שלמה לעציון גבר על שפת הים בארץ אדום. ואומר אבי שעציון גבר לא

 היה של אדום כ"א מלך אדום נשא מהטבאל בת מטרד (בר' לו, לט) והיא הכניסה לו את עציון גבר, שמתוכה היו

 מביאין הזהב מן מלכות (אופיר. דהי"ב ח, יח) שהוא נמצא כמו מרשיילא או פנדייא שעוברים דרך שם לעכבו, כך

 לא היו יכולין לילך אחר הזהב אם לא היו באין לעציון גבר מתחילה, זהו בת מי זהב שהכניסה לו עיר שממנה

 הולכין במים עד הזהב. וזהו לא נעשה עדיין בימי משה כי אם לפני מלוך מלך לבני ישר' (בר' לו, לא), פי' קודם

 שמלך שאול אחריכן, אבל בימי שלמה כבר נעשה. לכן כתבו בימי כנסת הגדולה בחומש שלא תתמה איך בא עציון

 גבר לאדום כמו שכתוב בדברי הימים (ב, ח יז).

From Eilat to Etzion Gaver. And if you say ‘How did they come to Etzion Gaver, as it says (Numbers 

33:35-6) “They traveled from Etzion Gaver” - but Etzion Gaver was part of Edom, as it says in 

Chronicles (2, 8:17) “And the Solomon visited Etzion Gaver on the coast in the territory of Edom.” 

My father says that Etzion Gaver was not in Edom until the king of Edom married Meheitavel daughter 

of Matrad, who brought him the city of Etzion Gaver. It is from there that gold is imported from the 

kingdom [of Ophir?] - like with Marseille or Pandei (?), which are the way-points to Achbo (?). So too, 

they could only travel to places of gold by way of Etzion Gaver - which is why she is called “daughter 

of waters of gold”, since she brought him the city from which they travel by water to the source of 

gold. 

This had not yet happened in the days of Moses, but rather before there was a king in Israel, meaning 

before Saul ruled, which was after this. And in the time of Solomon it had already happened. 

Therefore they wrote this in the Humash in the time of the Great Assembly, so that you would not 

wonder how Etzion Gaver came into Edom, as is written in Chronicles. 

 

 2בb. פירוש התורה לר' יהודה החסיד (נפטר בע' 1215) (מה' לנגה ירושלים תשל"ה)

 במדבר כא:יז אז ישיר ישראל את השירה הזאת
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 פי' מ"א [מורי אבי] זהו הלל הגדול [תהילים קל"ו] שלאחר שניצולו מסיחון ועוג ועברו נחל ארנון אז נעשה זה השיר

 ובחומש היה כתי' אלא שדוד המלך הסיר כל מזמורי יתמי [לנגה: שלא הוזכר שם אמרם - ע' רש"י ע"ז כד ע"ב

 ד"ה יתמא] של משה שבחומש וחיברן בספר תהילים שלו.

2Bb. Commentary to the Torah of Rabbi Yehuda the Pious (d. c. 1215, Germany), to Numbers 21:17, 

“then Israel sang this song.” 

My father and teacher interpreted this [song] as the Great Hallel (Psalm 136). After they were saved 

from Sihon and Og, and crossed the wadi of Arnon, they composed this song. It was originally in the 

Humash, but King David removed all the poems that Moses had written which did not include Moses’s 

name, and collected them in his Book of Psalms. 

 

III. The Hareidi Debate over Rabbi Yehuda the Pious in the late 20th Century 

 3A. אבות  דרבי נתן נוסחא א פרק לד

 עשר נקודות בתורה אלו הן... הנסתרות לה' אלהינו והנגלות לנ"ו ולבני"נו (דברים כ"ט כ"ח). נקוד על לנ"ו ולבני"נו

 ועל ע' שבעד למה אלא כך אמר עזרא אם יבא אליהו ויאמר לי מפני מה כתבת כך אומר אני לו כבר נקדתי עליהן

 ואם אומר לי יפה כתבת אעבור נקודה מעליהן

3A. A Background Source on Transmission of Torah -  Avot de-Rabbi Natan (version A) ch. 34 

In ten places in the Torah there are dots over the letters... (#10 - Deut. 29:28) there are dots above “to 

us and our children” and above the ayin of “ad”. Why? Because Ezra thought, “When Eliyahu [who will 

resolve all outstanding questions] comes - if he says  to me, ‘Why did you write this?’, I will say to him, 

‘That is why I put dots over the letters.’ And if he says to me, ‘You wrote well,’ then I will erase the 

dots from above them.” 

 

 3B. שו"ת אגרות משה יורה דעה ג:קיד

   בדבר פירוש התורה המיוחס לר"י החסיד בע"ה.  כ"ח אדר הראשון תשל"ו...

 והנה בסנהדרין דף צ"ט תניא כי דבר ה' בזה זה האומר אין תורה מן השמים ואפילו אמר כל התורה כולה מן

 השמים חוץ מפסוק זה שלא אמרו הקב"ה אלא משה מפי עצמו זהו כי דבר ה' בזה, ומבואר בפירוש הרמב"ם

  ביסוד השמיני …

 והוא ברייתא באדר"נ פרק ל"ד ה"ד בלשון אחר שהוא גירסא מוטעת שאיתא אמר עזרא אם יבא אליהו ויאמר לי

 מפני מה כתבת כך אומר אני לו כבר נקדתי עליהן ואם אומר לי יפה כתבת אעביר נקודה מעליהן, והוא טעות ברור

 שכתיבת התיבות שבתורה לא שייך שישאלו למה כתבן דהרי משה מפי הגבורה כתבן והמוחקן הוא בכלל כי דבר

 ה' בזה והוא כופר בתורה...

 עכ"פ כל הס"ת כולה נכתבה ע"י משה מפי הגבורה כל אות ואות ממש, ומי שאומר שאיכא אפילו רק אות אחת

 שכתב משה בעצמו הוא כופר בתורה ובכלל כי דבר ה' בזה, וכ"ש מי שיאמר שאיכא איזה דבר שאף משה לא

 כתבו אלא אחרים או שבאו אחרים והחסירו זה מן התורה שהם כופרים בתורה ובכלל כי דבר ה' בזה וכשיבא אחד

 ויאמר שלו צוה ה' לחסר או להוסיף אפילו רק אות אחת הוא נביא השקר שמיתתו בחנק כדאיתא ברמב"ם פ"ט

 מיסוה"ת ה"א…

 וממילא מה שכתוב [בפירוש התורה לר' יהודה החסיד הוא כפירה ומזוייף]... ונמצא שהמזייף היה רשע ואפיקורס

 וגם שוטה.

 אחרי כתבי השיגו הספר ציוני של ר' מנחם ציוני ומצאתי מה שאמר פ' אמר לכם שמביא זה בשם הרי"ח, אבל זה

 אינו מתרץ כלום שודאי הוא כפירה בתורה ומי שיאמר זה הוא כפירה בתורה וגם ענין גדוף על דוד המלך, ולא ידוע

 לנו בברור מי הוא ר' מנחם ציוני

3B. R. Moshe Feinstein (America, 20th century), Igrot Moshe Yoreh De’ah 3:114 
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Pertaining to the commentary to the Torah attributed to Rabbi Yehuda the Pious. Written with the 

help of God, March 31, 1976… 

 

At Sanhedrin 99 it is taught, “‘Because he has scorned God’s word’ — this refers to him who maintains 

that the Torah is not from Heaven. And even if he asserts that the whole Torah is from Heaven, 

excepting a particular verse, which [he maintains] was not uttered by God but by Moses himself, he is 

included in 'because he has scorned God’s word.'” And this is clarified in the 8th principle of 

Maimonides[‘s 13 principles]. 

 

A braita in Avot deRabbi Natan 34:4 indicates something different. But it is a faulty text, since in it 

Ezra says “When Eliyahu [who will resolve all outstanding questions] comes - if he says  to me, ‘Why 

did you write this?’, I will say to him, ‘That is why I put dots over the letters.’ And if he says to me, 

‘You wrote well,’ then I will erase the vowels from above them.” This is clear error, for in the writing 

of the Torah the questions of “Why did you write this?” are irrelevant - for Moses transcribed them 

from the mouth of the Almighty, and anyone who erases any of them has “scorned God’s word” and 

denies the Torah... 

 

Certainly the entire Torah was Moses’s transcription of the speech of the Almighty - each and every 

letter. And anyone who says that even one letter was written by Moses on his own is a denier of the 

Torah, and has “scorned God’s word.” All the more so someone who says that a certain passage was 

not written by Moses, but rather by others, or that others came and removed portions of the Torah - 

such people are deniers of the Torah and have scorned God’s word And were someone to come and 

report that God commanded him to remove or insert even just one letter is a false prophet who is to 

be executed through strangulation, as is legislated by Maimonides in the Laws of the Foundation of 

the Torah 9:1. 

 

So clearly what is written in the commentary to the Torah attributed to Rabbi Yehudah the Pious is 

heresy and forgery… And we can see that the forger was wicked, an Epicurean, and wanton. 

 

After I wrote this letter, I acquired the book Zioni, written by Rabbi Menachem Zioni (1340-1410), and 

I found in it that he quotes an interpretation of Rabbi Yehudah the Pious. But this doesn’t resolve 

anything, for this is certainly denial of the Torah, and anyone who would say such things is denying 

the Torah and denigrating King David. And we don’t know for certain who this Rabbi Menachem Zioni 

was 

 

(Hungary, USA, Israel ,1925-2011 ר' מנשה קליין) שו"ת משנה הלכות חלק יב סימן ריד C.3 

 אני הקטן תמהתי כשראיתי דבר זה כי ספר הציוני הוא הי' מגדולי המקובלים אשר סמכו עליו הן בהלכה והן

 בקבלה מגדולי האחרונים ז"ל... עכ"פ הציוני מקדמוני בעלי המקובלים וגדולי הפוסקים גאון וקדוש ה' ואשרי מי

  שזוכה להבינו ולחקרו וללמדו, וח"ו להוציא לעז על קדוש ה'.

 אבל האמת כי לא אאמין אשר דברים אלו יצאו מפי הגרמ"פ אלא נלפענ"ד שאיזה תלמיד טועה כתבו והכניסו בין

 מכתביו לאחר פטירתו וידי זרים שלטו בו ותלה עצמו באילן גדול גם כי לא אאמין שהגרמ"פ לא ראה ספר הציוני

  אשר מפורסם בעולם וודאי שהגרמ"פ ז"ל ראה את ספר הציוני והמפרשים המביאים דבריו...
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 ובאמת כי לפ"ז גם הכת"י של ר"י החסיד אין לרחקו ולגנזו אלא כמ"ש (שבת י"ג ע"ב) ברם זכור אותו לאיש לטוב

 וחנניה בן חזקיה שמו שאלמלא הוא נגנז ספר יחזקאל שהיו דבריו סותרין דברי תורה מה עשה העלו לו ג' מאות

 גרבי שמן וישב בעלייה ודרשן עיין רש"י והכ"נ יש לישב שבעה נקיים ושלש מאות גרבי שמן ולדרוש דברי רבינו

 יהודה החסיד ולא לגונזן וב"ה עיינתי בדבריהם וראיתי שיש לפרשם לפי דרכו בקודש ע"פ ההלכה אלא שאין כאן

 מקומן.

3C. R. Menashe Klein (Hungary, America, Israel, 1925-2011), Mishneh Halakhot 12:214 

In my insignificance, I was shocked when I saw this [letter of Rabbi Moses Feinstein], because Rabbi 

Menachem Zioni was one of the greatest kabbalists, and is accepted as an authority in both halakhah 

and kabbalah by the most prominent of the sages of modernity… Certainly the Zioni is one of the 

early kabbalists and a great halakhic decisor, a prominent and saintly man. Anyone who merits to 

understand the depths of his thought is indeed fortunate, and God forbid we slander this saint. 

 

But truthfully, I don’t believe that these words were written by the great Rabbi Moses Feinstein. 

Rather, it seems in my humble opinion that a mistaken student wrote them, and inserted them into 

his letters after his death. This forger left telltale traces, for I can’t believe that the great Rabbi Moses 

Feinstein had not seen the book Zioni, which is well-known throughout the world. Certainly Rabbi 

Moses Feinstein knew of the book Zioni and the many commentators who quote it… 

 

And in truth, the writings of Rabbi Yehudah the Pious should not be shunned or put away. Rather, we 

should act as described in the Talmud (Shabbat 13b), “That man should be remembered well - and 

Hanania ben Hizkiah was his name. For were it not for him, the book of Ezekiel would have been put 

away, for it contains things which contradict the Torah. What did he do? He took three hundred 

containers of oil up to his attic, and sat there and resolved all of the contradictions” (see Rashi there). 

Here too, we should sit for seven clean days, with three hundred containers of oil, and resolve the 

words of our master Rabbi Yehuda the Pious, rather than put them away. With the help of God I have 

studied his words, and have found that they can be resolved, after his holy fashion, with the halakhah. 

But this is not the place for that. 

 
IV. On the Bible’s Polyvocality 

 ספרא ויקרא - פתיחה (ברייתא דרבי ישמעאל) מדה י"ג (ב:ז)

 שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבא השלישי ויכריע ביניהם - כיצד?

 כתוב אחד אומר: "וירד יי על הר סיני - אל ראש ההר" (שמות יט:כ).

 וכתוב אחד אומר: "מן השמים השמיעך את קולו ליסרך  ְוַעל-ָהָאֶרץ, ֶהְרֲאָך ֶאת-ִאּׁשֹו ַהְּגדֹוָלה, ּוְדָבָריו ָׁשַמְעָּת, ִמּתֹוְך

 ָהֵאׁש." (דברים ד:לו)

 הכריע השלישי: "כי מן השמים דברתי עמכם". (שמות כ:יח)

 מלמד שהרכין הקדוש ברוך הוא שמי שמים העליונים על הר סיני - ודבר עמהם

 וכן אמר דוד בספר תהלים: "ויט שמים וירד, וערפל תחת רגליו" (תהילים יח:ט)

 

 הלל הזקן דרש שבע מדות לפני זקני בתירה

 (א) קל וחומר, (ב) ונזרה שוה, (ג) ושני כתובים, (ד) וכלל ופרט, (ה) וכיוצא בו, (ו) במקום אחר, (ז) ודבר למד מענינו

 

Two verses that contradict each other, until a third verse comes and resolves them.  How? 
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One verse says, “The Lord descended on Mount Sinai to the mountaintop” (Exodus 19:20). 

 

And the other verse says, “From heaven He made you hear His voice to discipline you; [on earth He let 

you see His great fire; and from amidst that fire you heard His words]” (Deuteronomy 4:36). 

 

The third resolves:  “From heaven I spoke to you” (Exodus 20:18). 

 

This teaches that the Holy Blessed One bent the very high heavens onto Mount Sinai and spoke to 

them. 

 

And this is what David says in the book of psalms:  “He bent the heaven and came down, thick cloud 

beneath His feet” (Psalm 18:10). 

 

Hillel the Elder derived seven attributes before the elders of Bateirah: 

1. Kal VaChomer, 2. G’zeirah Shavah, 3. Shnei Ketuvim (Two verses), 4. K’lal U’frat, 5. Ke-yotzei Bo, 6. 

Bimkom Acher, 7. Davar Lamed Mei’Inyano 

 

5. Concluding - A Different Kind of Metaphor 

 תנא דבי אליהו זוטא ריש פרק ב
 כך נתן הקב"ה תורה לישראל, לא נתנה אלא כחטים להוציא מהן סולת ופשתן להוציא ממנו בגד.

Tanna de-vei Eliyahu ch. 2 (beginning) 

When the Holy Blessed One gave the Torah to Israel, He gave it to them as wheat from which to bring 

forth flour, and as flax from which to bring forth cloth. 
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