
Sifrei Devarim, piska 343, pages 395-7 in the 

Finklestein edition 

   Another approach: “And he said: “God came 

from Sinai …” When God revealed himself in 

order to give the Torah to Israel, not only to Israel 

did He reveal Himself but rather to all the nations. 

First he went to the sons of Esav: He said to them 

– would you like to accept the Torah?  They 

answered – what is written in it? He said to them 

– “Thou shalt not murder”. They said – our 

national essence, going back to our father, is 

murder, as it says: “But the hands are the hands of 

Esav”, and “By your sword shall you live”. He 

went to the sons of Amon and Moav and said to 

them – Would you like to accept the Torah? They 

answered – What is written in it? He said to them 

– “Thou shall not commit adultery”. They said to 

Him – Our national essence comes straight from 

the semen of incest, as it says: “And the two 

daughters of Lot became pregnant from their 

father”. He went to the sons of Yishmael and said 

to them - would you like to accept the Torah?  

They answered Him – what is written in it? He 

said to them – “Thou shalt not steal”. They said – 

Our national essence and vitality comes from 

thievery and robbery, as it says: “And he will be a 

wild ass of a man”. And so with all the nations; 

He asked them if they would like to accept the 

Torah, as it says: “All the kings of the earth will 

pay homage to You, because they heard the words 

of Your mouth”. Could it mean that they heard 

and accepted? (No, for) the verse states: “And I 

acted with anger and vengeful wrath against the 

nations that did not accept”. 

   Not only did they not accept it, but even the 

seven commandments which the Noahides 

accepted upon themselves they were unable to 

persevere in them, finally casting them off. When 

the Holy One Blessed be He saw this, He 

therefore gave them to Israel. 

   It can be compared to the case of a man who 

brought his donkey and his dog to the threshing 

floor. He loaded upon the donkey with a letech 

(15 seah, about 197 liters) and upon the dog he 

put 3 seah. The donkey walked (fine) but the dog 

was panting. He took a seah from upon it and put 

it upon the donkey, and so with the second seah 

and so with the third. So with Israel who accepted 

themselves the Torah with all its ramifications and 

details. Even those seven commandants in which 

the Noahides were unable to persevere and which 

they cast off, Israel came and accepted them, as it 

says: And he said: God came from Sinai and 

shined from Seir upon them”. 

 ספרי דברים פיסקא שמג

דבר אחר ויאמר ה' מסיני בא, כשנגלה    

הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל לא 
על ישראל בלבד הוא נגלה אלא על כל 

האומות, תחילה הלך אצל בני עשו אמר 

להם מקבלים אתם את התורה אמרו לו 
מה כתוב בה אמר להם +שמות כ יב+ לא 

ים תרצח אמרו כל עצמם של אותם האנש

ואביהם רוצח הוא שנאמר +בראשית כז 
כב+ והידים ידי עשו +שם /בראשית/ כז 

מ+ ועל חרבך תחיה הלך אצל בני עמון 

ומואב אמר להם מקבלים אתם את התורה 
אמרו לו מה כתוב בה אמר להם +שמות 

שם /כ יב/+ לא תנאף אמרו לו כל עצמה 

של ערוה להם היא שנאמר +בראשית יט 
נות לוט מאביהן הלך לו+ ותהרין שתי ב

אצל בני ישמעאל אמר להם מקבלים אתם 

את התורה אמרו לו מה כתוב בה אמר 
להם +שמות שם /כ יב/+ לא תגנוב אמרו 

לו כל עצמם אביהם ליסטים היה שנאמר 

+בראשית טז יב+ והוא יהיה פרא אדם 
להם אם  וכן לכל אומה ואומה שאל

מקבלים את התורה שנאמר +תהלים קלח 

ד+ יודוך ה' כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי 
פיך יכול שמעו וקבלו תלמוד לומר 

+מיכה ה יד+ ועשיתי באף ובחימה נקם 

 את הגוים אשר לא שמעו 
לא דיים שלא שמעו אלא אפילו שבע    

מצות שקבלו עליהם בני נח לא יכלו 

שראה לעמוד בהם עד שפרקום כיון 
 .הקדוש ברוך הוא כך נתנם לישראל

משל לאחד ששילח את חמורו וכלבו    

לגרן והטעינו לחמור לתך ולכלב שלש 
סאים היה החמור מהלך והכלב מלחית 

פרק ממנו סאה ונתנו על החמור וכן שיני 

וכן שלישי כך ישראל קבלו את התורה 
בפירושיה ובדקדוקיה אף אותם שבע 

לעמוד בהם מצות שלא יכלו בני נח 

ופרקום באו ישראל וקבלום לכך נאמר 
 ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר למו. 

 


