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Confronting Chosenness 

Matan Torah in Rabbinic Thought 

1. Leviticus Rabba Shemini 13:2 
R. Simeon b. Yohai opened a discourse with: He rose and 
measured the earth (Hab. XII, 6). The Holy One, blessed be He, 
considered all generations and he found no generation fitted to 
receive the Torah other than the generation of the wilderness; the 
Holy One, blessed be He, considered all mountains and found no 
mountain on which the Torah should be given other than Sinai; 
the Holy One, blessed be He, considered all cities, and found no 
city wherein the Temple might be built, other than Jerusalem; the 
Holy One, blessed be He, considered all lands, and found no land 
suitable to be given to Israel, other than the Land of Israel. This is 
indicated by what is written: ’He rose and measured the earth’--
And He released nations (ib.).  

  ב:יג פרשה מיני רבה ויקרא .1
 מדד ארץ וימודד עמד( ג חבקוק) פתח י"רשב
 שהיתה אומה מצא ולא האומות כל ה"הקב

 המדבר דור אלא התורה את לקבל ראויה
 שתנתן הר מצא ולא ההרים כל ה"הקב מדד

 כל את ה"הקב מדד סיני אלא התורה את בו
 ק"בהמ בו שיבנה עיר מצא ולא העיירות

 ה"הקב מדד ירושלים אלא= המקדש בית=
 לינתן שראויה ארץ מצא ולא הארצות כל

 וימודד עמד ד"הה ישראל ארץ אלא לישראל
 'וגו ראה ארץ

2. Lamentations Rabba 3 
This which the verse states (Deut 33:2) "Like the rising sun, he 
shone on his people from Mount Seir, He shone on them from 
Mount Paran." Initially God took the Torah to Esav in Mount 
Seir.  He said to them, "do you accept the Torah" they inquired, 
"what is written in it?" God replied, "do not murder." They said, 
"but the blessing your father gave us was 'you will live by the 
sword' (Gen 27:40) we cannot exist without this," and they did 
not accept it.  God went to Paran to the Ismaelites.  He said the 
them, "do you accept the Torah" They inquired, "what is written 
in it?" God said, "do not steal." The Ismaelites replied, "this is the 
inheritance from our father "his hand will be against every man, 
and every man's hand against him" (Gen. 16:12) we are not able 
to exist without this," and they did not accept the Torah.  God 
went to the Ammonites and Moabites and said, "Do you accept 
the Torah." They asked, "what is written in it?" God answered, 
"do not commit adultery."  They replied, "but the essence of our 
people is only based on Mamzerut, for it says 'the two daughters 
of Lot were impregnated'" (Gen. 19:36) we cannot exist without 
this," and they did not accept it.  God then went to the Jews and 
asked, "do you accept the Torah?" They answered, "yes, yes" 
whatever God says we will do and obey. 

  ג פרשה( בובר) רבה איכה .2
 למו משעיר וזרח בא מסיני' ה ויאמר ד"הה

 הלך בתחלה, (ב לג דברים) פארן מהר הופיע
 מקבלים להם אמר, שעיר להר עשו אצל לו

 אמר, בה כתיב מה לו אמרו, התורה אתם
 היא לו אמרו, (יב כ שמות) תרצח לא, להם

 תחיה חרבך על אבינו ברכנו אשר הברכה
 בלא לחיות יכולין אנו אין, (מ כז בראשית)

 פארן למדבר לו הלך, אותה קיבלו ולא, היא
 אתם מקבלים להם אמר, ישמעאל בני אצל

, להם אמר, בה כתיב מה לו אמרו, התורה
 ירושת היא לו אמרו, (יב כ שמות) תגנוב לא

 אין, (יב טז בראשית) בו כל ויד בכל ידו אבינו
 קיבלו ולא, היא בלא לחיות יכולין אנו

 להם אמר, ומואבים עמונים אצל הלך, אותה
 כתיב מה, לו אמרו, התורה אתם מקבלים

 אמרו, (יב כ שמות) תנאף לא להם אמר, בה
 מכלל אלא אינו האנשים אותן כל עיקר לו

 לוט בנות שתי ותהרין שנאמר, ממזרות
 יכולין אנו אין, (לו יט בראשית) מאביהן

 אצל לו בא. קיבלוה ולא, היא בלא לחיות
, התורה אתם מקבלים להם אמר, ישראל

 נעשה' ה דבר אשר כל, הין הין לו אמרו
 (. ז כד שמות) ונשמע

3. B. Shabbat 88a 
And they stood under the mount: R. Abdimi b. Hama b. Hasa 
said: This teaches that the Holy One, blessed be He, overturned 
the mountain upon them like an [inverted] cask, and said to 
them,'If ye accept the Torah, 'tis well; if not, there shall be your 
burial.' R. Aha b. Jacob observed: This furnishes a strong protest 
against the Torah.  Said Raba, Yet even so, they re-accepted it in 
the days of Ahasuerus, for it is written, [the Jews] confirmed, and 
took upon them [etc.]:  [i.e.,] they confirmed what they had 
accepted long before. Hezekiah said: What is meant by, Thou 
didst cause sentence to be heard from Heaven; The earth feared, 
and was tranquil: (Ps. LXXVI, 9) if it feared, why was it tranquil, 

  א:פח שבת בבלי תלמוד .3
 רב אמר, ההר בתחתית ויתיצבו+ יט שמות+

 שכפה מלמד: חסא בר חמא בר אבדימי
, כגיגית ההר את עליהם הוא ברוך הקדוש

 - התורה מקבלים אתם אם: להם ואמר
 אמר. קבורתכם תהא שם - לאו ואם, מוטב

 רבה מודעא מכאן: יעקב בר אחא רב
 הדור, כן פי על אף: רבא אמר. לאורייתא

+ ט אסתר+ דכתיב. אחשורוש בימי קבלוה
 שקיבלו מה קיימו, היהודים וקבלו קימו
+ עו תהלים+ דכתיב מאי: חזקיה אמר. כבר

 אם ושקטה יראה ארץ דין השמעת משמים
? יראה למה שקטה ואם, שקטה למה יראה
. שקטה - ולבסוף, יראה - בתחילה: אלא
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and if it was tranquil, why did it fear? But at first it feared, yet 
subsequently it was tranquil, (It feared lest Israel would reject the 
Torah, and became tranquil when Israel accepted it.)  And why 
did it fear? — Even in accordance with Resh Lakish. For Resh 
Lakish said: Why is it written, And there was evening and there 
was morning, the sixth day;  What is the purpose of the additional 
'the'? This teaches that the Holy One, blessed be He, stipulated 
with the Works of Creation and said thereto. 'If Israel accepts the 
Torah, ye shall exist; but if not, I will turn you back into 
emptiness and formlessness.' 

 ריש דאמר, לקיש כדריש - יראה ולמה
 ערב ויהי+ א בראשית+ דכתיב מאי: לקיש

 -? לי למה יתירה א"ה, הששי יום בקר ויהי
 מעשה עם הוא ברוך הקדוש שהתנה מלמד

 מקבלים ישראל אם: להם ואמר, בראשית
 אני - לאו ואם, מתקיימין אתם - התורה
 . ובוהו לתוהו אתכם מחזיר

4. B. Avoda Zara 2b 
The nations will then contend: 'Lord of the Universe, hast Thou 
given us the Torah, and have we declined to accept it? (But how 
can they argue thus, seeing that it is written, The Lord came from 
Sinai and rose from Seir unto them, He shined forth from Mount 
Paran?  And it is also written, God cometh from Teman.  What 
did He seek in Seir, and what did He seek in Mount Paran?  — R. 
Johanan says: This teaches us that the Holy One, blessed be He, 
offered the Torah to every nation and every tongue, but none 
accepted it, until He came to Israel who received it. [How, then, 
can they say that the Torah was not offered to them?] Their 
contention will be this: 'Did we accept it and fail to observe it? 
But surely the obvious rejoinder to this their plea would be: 'Then 
why did you not accept it?' — This, then, will be their contention: 
'Lord of the Universe, didst Thou suspend the mountain over us 
like a vault as Thou hast done unto Israel and did we still decline 
to accept it?' For in commenting on the verse: And they stood at 
the netherpart of the mountain.  R. Dimi b. Hama said: This 
teaches us that the Holy One, blessed be He, suspended the 
mountain over Israel like a vault, and said unto them: 'If ye accept 
the Torah, it will be well with you, but if not, there will ye find 
your grave.') Thereupon the Holy One, blessed be He, will say to 
them: 'Let us then consider the happenings of old,' as it is said, 
Let them announce to us former things, 'there are seven 
commandments which you did accept did you observe them?' 
(How do we know that they did not observe them? — For R. 
Joseph learned: He standeth and shaketh the earth, He seeth and 
maketh the nations to tremble: what did He see? He saw that the 
nations did not observe even the seven precepts which the sons 
of Noah had taken upon themselves, and seeing that they did not 
observe them, He stood up and released them therefrom. 

  ב:ב זרה עבודה בבלי תלמוד. 4
 ולא לנו נתת כלום, ע"רבש: לפניו אומרים
: 'והכתי? הכי למימר מצי ומי? קיבלנוה

 וזרח בא מסיני' ה ויאמר+ לג דברים+
 אלוה+ ג חבקוק: +וכתיב, למו משעיר
 בעי ומאי בשעיר בעי מאי', וגו יבוא מתימן
 ה"הקב שהחזירה מלמד: יוחנן ר"א? בפארן

 אצל שבא עד, קבלוה ולא ולשון אומה כל על
 כלום: אמרי הכי אלא! וקבלוה ישראל

, תברתהון דא ועל? קיימנוה ולא קיבלנוה
: לפניו אומרים כך אלא? קבלתוה לא אמאי

 ולא כגיגית הר עלינו כפית כלום, ע"רבש
: דכתיב? לישראל שעשית כמו, קבלנוה

 ואמר, ההר בתחתית ויתיצבו+ יט שמות+
 הר ה"הקב שכפה מלמד: חמא בר דימי רב

 אתם אם: להם ואמר, ישראל על כגיגית
 שם - לאו ואם, מוטב - התורה את מקבלין

: ה"הקב להם אומר מיד! קבורתכם תהא
+ מג ישעיהו: +'שנא, ישמיעונו הראשונות
 שקיבלתם מצות שבע, ישמיענו וראשונות

 רב דתני? קיימום דלא ומנלן! קיימתם היכן
 ראה ארץ וימודד עמד+ ג חבקוק: +יוסף
 שקבלו מצות' ז ראה? ראה מאי, גוים ויתר

 קיימום שלא כיון, קיימום ולא נח בני עליהן
 . להן והתירן עמד

 


