
Climbing Mount Sinai – From Revelation to Legislation 

The Laws the follow the Dibrot 
 Outline for Torah in Motion class # 5/  by Menachem Leibtag – 

I. Review of first four classes  -  

Discussion: Matan Torah - a ‘gift’ or an ‘obligation’ 

 Identifying the unit from Chapters 19->24 

  And its sub-units by chapter 

   19 -  Proposition and Preparation.. 

   20 – The contract – i.e. the DIBROT 

   21-23 – Detailed law section  (today’s class) 

   24a Ceremony – nation ratifies covenant 

   24b – Moshe ascends Har Sinai for 40 days… 

 

II. In honor of Yom Yerushalim – 

Quick study of 24b  = i.e. 24:12-18 

And the famous Ramban re: need for the Mishkan 

  

II. Units of laws that we find later in the Torah 

 A. Parshat Mishpatim – sampling of Jewish law [see Ramban] 

  Primarily “nezikin” [damages] and basic ethics of behavior 

 B.  Vayikra 19 – inserted in the center of Sefer Vayikra 

 C. The Laws of Sefer Devarim– the primary collection of laws: 

  How to become God’s NATION- i.e. a goy kadosh 

 

Take a look in your Chumash to identify the units 

  



RAMBAN’s intro to Shmot 25 

  ,עשרת הדברותב(: כאשר דבר השם עם ישראל פנים בפנים  

 קצת מצוות  משה וציוה אותם על ידי*

 שהם כמו אבות למצוותיה של תורה,  

 , להתייהד  עם הגרים שבאים  כאשר הנהיגו רבותינו 

 וישראל קבלו עליהם לעשות כל מה שיצום על ידו של משה,*

 כל זה, וכרת עימהם ברית על *

 ”עם והוא להם לאלוהים לו ל הם  “ – מעתה הנה 

 :כאשר התנה עימהם מתחלה  

תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם   ועתה אם שמוע" 

 )לעיל יט ה(,  "לי סגולה

 )שם ו(  "כוהנים וגוי קדוש ואתם תהיו לי ממלכת"ואמר 

 קדושים והנה הם  

 ביניהם.  ת שכינתולהשרו  ראויים שיהיה בהם מקדש 

 

 המשכןולכן ציווה תחלה על דבר 

 ,מקודש לשמו   שיהיה לו בית בתוכם 

 משה ויצווה את בני ישראל. ושם ידבר עם 

………………. 

 וסוד המשכן הוא  * *

 . שוכן עליו בנסתר - על הר סיני  הכבוד אשר שכןשיהיה  

 …סיני וכמו שנאמר שם )לעיל כד טז(: וישכן כבוד ה' על הר 

  



III. Let’s identify the “mitzvot unit” that follows the Dibrot 

 

 Open Tanach  to identify its “quotation marks” 

 

Note that this if first unit three in Chumash  

That contain an assortment of Laws: 

[we will see what they share in common] 

 

Let’s try to follow their flow and logic 

 

As we study 

Pay attention to different categories 

 

Man & Man  / Man & God 

 

Absolute Law / Case Law 

 

Laws that are common to all society/  Special for God’s nation 

 

  



B. The Laws that follow the Dibrot-in Parshat Mishpatim      

ֹּאֶמר    יח  ֹּאַמר ֶאל -ֶאל   ’ הַוי ָרֵאל: - מֶֹּשה, כֹּה ת ֵני ִישְּ ִאיֶתם   בְּ ִתי  - ִכי ִמן — ַאֶתם רְּ ַהָשַמִים, ִדַברְּ

 ִעָמֶכם. 

ֹּא ַתֲעשּון, ִאִתי   יט     ֹּא ַתֲעש    : ל ַבח ֲאָדָמה כ    . ם ּו ָלכֶ ֱאֹלֵהי ֶכֶסף ֵואֹלֵהי ָזָהב, ל ָת  -, ַתֲעֶשהִמזְּ ָזַבחְּ ִלי, וְּ

 …ָעָליו

ֵאֶלה א ָפִטים, וְּ ֵניֶהם , ַהִמשְּ  : ֲאֶשר ָתִשים, ִלפְּ

ֶנה  ב    ִריִכי ִתקְּ   ָוֵמת, מֹות יּוָמת. ַמֵכה ִאיש יב    …ֶעֶבד ִעבְּ

מֹּ -ֵרֵעהּו ֶכֶסף אֹו-ִיֵתן ִאיש ֶאל-ִכי ו  ב"כ ג  ֵכִלים, ִלשְּ - ַעל ח  ...ִמֵבית ָהִאיש ַנב,ר, וְּ

ַבר-ָכל ָמה ַעל-ֶשה ַעל- ֲחמֹור ַעל-שֹור ַעל-ֶפַשע ַעל-דְּ ֹּאַמר  -ָכל-ַשלְּ ֲאֵבָדה, ֲאֶשר י

ַבר  ָהֱאֹלִהים, ַעד—הּוא ֶזה-ִכי ֹּא דְּ ֵניֶהם:-ָיב ן   שְּ ִשיע  ַנִים  ֱאֹלִהים ֲאֶשר ַירְּ ַשֵלם שְּ , יְּ

ֵרֵעהּו  … לְּ

ִתי ל — , ָיֳחָרם ֹלִהים  ָלֱא יט זֵֹּבַח  ַבדֹו.   ה'  ִבלְּ  לְּ

ֹּא   . כ         ֵגר ל ָחֶצנּו: - וְּ ֹּא ִתלְּ ל ָרִים - ִכי    תֹוֶנה, וְּ ֶאֶרץ ִמצְּ   .ֵגִרים ֱהִייֶתם, בְּ

ַענּון.-ָכל כא ֹּא תְּ ָיתֹום, ל ָמָנה וְּ ַעֶנה, אֹּתֹו-ִאם כב  ַאלְּ ַעק ֵאַלי,  - ִכי ִאם —ַעֵנה תְּ ָצעֹּק ִיצְּ

ַמע ַצֲעָקתֹו. ָמ  כג    ָשמַֹּע ֶאשְּ ֵשיֶכם ַאלְּ ָהיּו נְּ ֶכם ֶבָחֶרב; וְּ ִתי ֶאתְּ ָהַרגְּ ָחָרה ַאִפי, וְּ נֹות,  וְּ

תִֹּמים. ֵניֶכם יְּ     ּובְּ

ֶוה ֶאת-ִאם כד ֹּא—ֶהָעִני ִעָמך -ַעִמי, ֶאת-ֶכֶסף ַתלְּ ֹּא-ל נֶֹּשה; ל ֶיה לֹו, כְּ ִשימ- ִתהְּ ּון ָעָליו, תְּ

ַמת ֵרֶעָך-ִאם כה  ֶנֶשך. בֹּל, ַשלְּ ִשיֶבנּו לֹו.-ַעד—ָחבֹּל ַתחְּ ֹּא ַהֶשֶמש, תְּ ִכי ִהוא   כו  ב

ָכב עֹּרֹו; ַבֶמה ִישְּ ָלתֹו לְּ ַבָדּה, ִהוא ִשמְּ סּותֹּה לְּ ָהָיה ִכי —כְּ ִתי ִכי - וְּ ָשַמעְּ ַעק ֵאַלי, וְּ ַחנּון  - ִיצְּ

    ָאִני.

ָך, אֹו ֲחמֹּרֹו ִכי ִת  ד  ג " כ    ַגע שֹור אִֹּיבְּ ִשיֶבנּו, לֹו  תֶֹּעה:—פְּ  ..ָהֵשב תְּ

ַבר ז ַצִדיק ַאל-ִמדְּ ָנִקי וְּ ָחק; וְּ ֹּא- ֶשֶקר, ִתרְּ ִדיק ָרָשע.-ַתֲהרֹּג, ִכי ל ֹּא  ח  ַאצְּ שַֹּחד, ל וְּ

ִחים, ִויַסֵלף   ִתָקח: ַעֵּור ִפקְּ ֵרי  ִכי ַהשַֹּחד יְּ        .ַצִדיִקים ִדבְּ

ָחץ  ט       ֹּא ִתלְּ ֵגר, ל ֶתם ֶאת   ; וְּ ַדעְּ ַאֶתם, יְּ ָרִים. - ִכי — ֶנֶפש ַהֵגר - וְּ ֶאֶרץ ִמצְּ  ֵגִרים ֱהִייֶתם, בְּ

ַרע ֶאת י  ֵשש ָשִנים, ִתזְּ ָת, ֶאת-וְּ ָאַספְּ ֶצָך; וְּ בּוָאָתּה. - ַארְּ ָתּה    תְּ ַטשְּ ֶטָנה ּונְּ מְּ ִביִעת ִתשְּ ַהשְּ  יא וְּ

יֵֹּני עַ ,  לּו ֶאבְּ ָאכְּ ֹּאַכל ַחַית ַהָשֶדָה , וְּ ֶמָךוְּ ָרם, ת ִביִעי   בי … ִיתְּ שְּׁ ּיֹום הַּ יָך, ּובַּ ֲעשֶׁ ה מַּ ֲעשֶׁ ת ָיִמים תַּ שֶׁ שֵׁ

בֹּת  ֲאָמְתָך, ְוַהֵגר -ְלַמַען ָינּוַח, ׁשֹוְרָך ַוֲחֹמֶרָך, ְוִיָנֵפׁש ֶבן   --ִתשְּׁ
ר גי.     כֹּל ֲאשֶׁ יכֶׁ -ּובְּׁ ִתי ֲאלֵׁ רְּׁ רּוָאמַּ ל; וְּׁ ם, ִתָשמֵׁ ע עַּ ֹּא ִיָשמַּ ִכירּו, ל זְּׁ ֹּא תַּ ִרים ל ם ֱאֹלִהים ֲאחֵׁ    ִפיָך-שֵׁ

ָגִלים, ָתחֹּג ִלי ַבָשָנה   ג ה  זט …יד ָשֹלש רְּ חַּ ג   ַָקִצירוְּׁ חַּ ה; וְּׁ ָשדֶׁ ע בַּ רַּ ר ִתזְּׁ יָך, ֲאשֶׁ ֲעשֶׁ י מַּ  ... ףיָהָאִס ִבכּורֵׁ

ָעִמים, ַבָשָנה   יז ָך - ֵיָרֶאה, ָכל — ָשֹלש פְּ כּורְּ ֵני, ָהָאדֹּן  - , ֶאל זְּ  … ’ ה פְּ

 



 

IV. Units of laws that we find later in the Torah 

 A. Parshat Mishpatim – sampling of Jewish law [see Ramban] 

  Primarily “nezikin” [damages] and basic ethics of behavior 

 B.  Vayikra 19 – inserted in the center of Sefer Vayikra 

 C. The Laws of Sefer Devarim– the primary collection of laws: 

  How to become God’s NATION- i.e. a goy kadosh 

 

 

We will note how all three of these units reflect and follow the 

Dibrot 

 


