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Moshe brought the people from the camp toward Hashem, 
and they stood at the bottom of the mountain.

So if they are called to judgement for not keeping 
the Torah – they have answer – we were forced.

They reaccepted the Torah in the days of 
Achashverosh from the love of the miracle that 
happened to them.

And they stood at the bottom of the mountain - Says Rav 
Avdimi the son of Chomo the son of Chasa, this is to teach 
that Hashem hung the mountain above the Jewish people like 
a barrel and said to them “If you accept the Torah then good, 
but if not here will be you place of burial”.
Says Rav Acha the son of Yaakov, from here there is an excuse 
for those who do not keep the Torah. 
Says Rova however in the days of Achashverosh they accepted 
it again. As it says “The Jews kept and received” meaning they 
now kept what they had already accepted earlier on.

ַוּיֹוֵצא מֶׁשה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת ָהֱאֹלקים ִמן 
ַהַּמֲחֶנה ַוִּיְתַיְּצבּו ְּבַתְחִּתית ָהָהר:

מודעא רבה – שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה 
שקבלתם עליכם יש להם תשובה, שקבלוה באונס:

בימי אחשורוש – מאהבת הנס שנעשה להם:

ויתיצבו בתחתית ההר :אמר רב אבדימי 
בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקדוש 
ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ואמר 
להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם 

לאו שם תהא קבורתכם. 
מודעא  מכאן  יעקב  בר  אחא  רב  אמר 
כן  פי  על  אף  רבא  אמר  לאורייתא  רבה 
הדור קבלוה בימי אחשורוש דכתיב קימו 

וקבלו היהודים קיימו מה שקיבלו כבר.

ספר שמות פרק י״ט פסוק י״ז
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Rather this is what they (nations of the world) will say to 
Hashem, (at the time of the redemption) “Did you hang 
upon us the mountain as you did to the Jews and we did not 
accept the Torah?” As it says in the Torah - And they stood 
at the bottom of the mountain -  about which Rav Avdimi 
the son of Chomo the son of Chasa explains this is to teach 
us, that Hashem hung the mountain above the Jewish people 
like a barrel and said to them “If you accept the Torah then 
good, but if not here will be you place of burial”.

You can say also for this reason Hashem hung the mountain 
above them – that the Jews should not say that there will be G-d 
Forbid an annulment of the acceptance of the Torah. Because 
since they accepted it from their own free will, they can let 
go of it in the same way, because it wasn’t a forced acceptance 
rather it was the acceptance, they made of their own free will. 
Therefore Hashem deliberately hung the mountain above 
them like a barrel to make it known to them that they are 
now ‘obligated’ in the acceptance of the Torah, and anything 
obligatory cannot just be let go, because by definition it is 
obligatory.

Nevertheless it is still understood what Rav Acha 
said, “From here there is an excuse for those who 
do not keep the Torah”, because either way it was 
acceptance of Torah in a forced manner, and that 
is not considered a genuine acceptance, because 
there needs to be an acceptance with full will of the 
recipient.
This was corrected, at the time of the Achashverosh 
when the Torah was then accepted with their full 
will.
The explanation is, that in the days of Achashverosh 
they accepted one Mitzva entirely with their own 
will, without any type of coercion at all from 
Hashem, rather they accepted it themselves and 
Hashem agreed to it. 

אלא כך אומרים לפניו רבונו של עולם כלום 
כמו  קבלנוה  ולא  כגיגית  הר  עלינו  כפית 
בתחתית  ויתיצבו  דכתיב  לישראל  שעשית 
ההר ואמר רב דימי בר חמא מלמד שכפה 
ישראל  על  כגיגית  הר  הוא  ברוך  הקדוש 
התורה  את  מקבלין  אתם  אם  להם  ואמר 

מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם.

ההר  עליהם  כפה  שלכך  כן  גם  לומר  ויש 
חס  יהיה  כי  ישראל  יאמרו  שלא  כגיגית, 
מרצונם  כי  התורה,  לקבלת  בטול  ושלום 
כזה  מדבר  להפטר  ואפשר  ישראל  קבלו 
אפשר  היה  רק  בהכרח  נעשה  לא  שהרי 
לקבל ואפשר שלא לקבל, ולכך כפה עליהם 
לקבל  מוכרחים  שהם  לומר  כגיגית  ההר 
התורה, וכל דבר שהוא מוכרח ומחויב אין 

כאן הסרה וביטול אחר שהוא מוכרח

דסוף  לאורייתא,  רבה  מודעה  אחא  רב  שאמר  ומה 
סוף היה קבלת התורה בהכרח ואין זה קבלה גמורה 
וכאשר  שצריך שיהיה קבלת התורה ברצון המקבל, 
כפה עליהם ההר כגיגית היה זה הכרח ולא רצון, ועל 
זה אמר אף על פי כן הדר קבלוה בימי אחשורוש וכו'. 
אחת  מצוה  קבלו  אחשורוש  בימי  כי  זה  ענין  ביאור 
מרצונם, ולא גזר השם יתברך דבר זה עליהם רק הם 
קבלו מעצמם והסכים הקדוש ברוך הוא עמהם וכו', 
ובזה היו מקבלים כל התורה מרצונם, שאם המצוה 
מגילה  מקרא  שהיא  התורה  לכל  אחרונה  שהיא 
קבלוה מעצמם כי מי הכריח אותם לדבר זה מכל שכן 
שאר מצות שהם קודמים למקרא מגילה שכלם הם 
ברצון, ובזה כאילו היה תחילה קבלת התורה ברצון 

כי הוכיח הסוף על התחלה. 

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף ב/ב 

תפארת ישראל פרק לב )1(

ספר תפארת ישראל - פרק לב )2( 

Hashem hung the mountain above the Jewish people like a 
barrel: Even though they had already pre-empted “we will 
do” to “we will hear”. Perhaps they would have retracted 
when they saw the huge fire and the souls left their bodies.

כפה עליהן הר כגיגית – ואף על פי שכבר 
חוזרים  יהיו  שמא  לנשמע  נעשה  הקדימו 

כשיראו האש הגדולה שיצאתה נשמתן.

תוספות שבת דף פח/א 


