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I.

The Authenticity of the Orally Transmitted Law

 ספר דברים פרק יב פסוק כא.1
ית וְ ָאכַלְ ָתּ
ִ ִוּמצּ ֹא ְ אֲ שֶׁ ר ַָתן ה' לְ כַּאֲ שֶׁ ר צִ וּ
ִ כִּ י ִי ְרחַ ק ִמ ְמּ הַ מָּ קוֹם אֲ שֶׁ ר י ְִב ַחר ה' אֱ ֶקי ָלשׂוּם ְשׁמוֹ שָׁ ם וְ זָבַ ְח ָתּ ִמבְּ ָק ְר
ִֶבּ ְשׁעָ ֶרי בְּ כֹל ַאוַּת ַפְ שׁ
Devarim 12:21
If the place of Hashem will be too distant for you, you should slaughter cattle and sheep as I have
commanded you and you may eat in your cities according to your hearts desires.
 ספר שמות פרק לא פסוק יד.2
ֶָיה מוֹת יוּמָ ת כִּ י כָּ ל הָ עֹשֶׂ ה בָ הּ ְמלָאכָה וְ ִכְ ְר ָתה הַ ֶנּפֶשׁ הַ ִהוא ִמ ֶקּ ֶרב עַמֶּ יה
ָ וּשׁמַ ְר ֶתּם אֶ ת הַ שַּׁ בָּ ת כִּ י קֹדֶ שׁ ִהוא ָל ֶכם ְמחַ ֲלל
ְ
Shmos 31:14
You shall observe the Shabbos for it is holy for you, its desecrators shall be put to death….
Nowhere is there any description of what constitutes desecrating the Shabbos
 ספר דברים פרק ו פסוק ח.3
וּקשַׁ ְר ָתּם לְאוֹת עַ ל יָדֶ וְ הָ יוּ ְלט ָֹטפֹת בֵּ ין עֵ י ֶי
ְ
Devarim 6:8
You shall bind them as a sign on your hands and they shall be an ornament between your eyes.
No description is given for this mitzvah
 ספר ד יאל פרק ו פסוק יא.4
כוֹהי
ִ רוּשׁ ֶלם וְ זִ ְמ ִין ְתּל ָָתה בְ יוֹמָ א הוּא בָּ ֵר עַ ל בִּ ְר
ְ ִיתהּ ֶ גֶד ְי
ֵ וְ דָ ִ יֵּאל כְּ ִדי יְדַ ע ִדּי ְר ִשׁים כְּ ָתבָ א ַעל ְל ַב ְי ֵתהּ וְ כַ וִּ ין פְּ ִתיחָ ן לֵהּ בְּ עִ לּ
וּמצַ ֵלּא וּמוֹדֵ א ֳקדָ ם אֱ ָל ֵקהּ כָּל ֳקבֵ ל ִדּי הֲ וָא עָ בֵ ד ִמן ַק ְדמַ ת ְדּ ָה
ְ
Daniel 6:11
When Daniel learned that the writing had been inscribed (anyone who prays or requests anything from
anyone but King Darius) he went home he had windows open in his upper story facing Jerusalem and 3
times a day he fell to his knees and prayed and gave thanks to Hashem exactly as he used to do before
this.
א/ תלמוד בבלי מסכת שבת דף לא.5
ת ו רב ן מעשה ב כרי אחד שבא לפ י שמאי אמר לו כמה תורות יש לכם אמר לו שתים תורה שבכתב ותורה שבעל פה
אמר לו שבכתב א י מאמי ך ושבעל פה אי י מאמי ך גייר י על מ ת שתלמד י תורה שבכתב גער בו והוציאו ב זיפה בא
לפ י הלל גייריה יומא קמא אמר ליה א"ב ג"ד למחר אפיך ליה אמר ליה והא אתמול לא אמרת לי הכי אמר לו לאו עלי
דידי קא סמכת דעל פה מי סמוך עלי
Talmud Shabbos 31a
A non-Jew asked Hillel to convert, wishing only to study the written law. Hillel agreed and taught him
ד,ג,ב,א. The next day Hillel taught him that those letters he has shown him were ק,ר,ש,ת. The convert
asked that yesterday he was taught that those letters were the first four letters of the Hebrew alphabet. To
which Hillel responded, “Just as you trusted me for the letters of the alphabet, so too trust me on the
(authenticity of the) oral law.”
 ספר ויקרא פרק כג.6
יתם ֶאת ַפְ שׁ ֵֹתיכֶם ְבּ ִת ְשׁעָ ה ַלח ֶֹדשׁ בָּ עֶ ֶרב מֵ עֶ ֶרב עַ ד עֶ ֶרב ִתּ ְשׁבְּ תוּ ַשׁ ַבּ ְתּכם
ֶ לב( שַׁ בַּ ת שַׁ בָּ תוֹן הוּא לָ כֶם וְ עִ ִנּ
You shall afflict yourself on the 9th of the month
ספר ויקרא פרק טז
כט( וְ הָ י ְָתה ָל ֶכם לְחֻ ַקּת עוֹלָם בַּ חֹדֶ שׁ הַ ְשּׁבִ יעִ י בֶּ עָ שׂוֹר לַ חֹדֶ שׁ ְתּעַ נּוּ ֶאת ַפְ שׁ ֵֹתיכֶ ם וְ כָל ְמ ָלאכָה ל ֹא ַתעֲשׂוּ הָ ֶאזְ ָרח וְ הַ גֵּר ַהגָּר
ְבּתוֹ ֲככם
On the 10th of the month you shall afflict yourselves
When is Yom Kippur; the 9th of the month or the 10th of the month?
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II.

הקדמת הרמב"ם למש ה
מצא לפי הכללים שהקדמ ו שכל הדי ים הקבועים בתורה חלקים לחמשה חלקים.
החלק הראשון ,הפירושים המקובלים ממשה שיש להם רמז בכתוב או שאפשר ללמדם באחת המדות ,וזה אין בו
מחלוקת כלל ,אלא כל זמן שיאמר אדם קבלתי כך וכך מסתלק כל וכוח.
החלק הש י ,הם הדי ים שבהם אמרו שהם הלכה למשה מסי י ,ואין עליהם ראיה כמו שאמר ו ,וגם זה ממה שאין בו
מחלוקת.
החלק השלישי ,הם הדי ים ש למדו באחת המדות ,ובהם ופלת מחלוקת כמו שאמר ו ,ו פסק בהם הדין כדעת הרוב
לפי הכללים שהקדמ ו ,במה דברים אמורים כשהדבר שקול ,ולכן אומרים אם הלכה קבל ואם לדין יש תשובה .ולא
תפול מחלוקת ומשא ומתן אלא בכל מה שלא שמע ו בו קבלה ,ותמצאם בכל התלמוד חוקרים על דרכי הדין שבגללם
פלה מחלוקת בין החלוקים ואומרים במאי קא מיפלגי ,או מאי טעמא דר' פלו י ,או מאי בי יהו ,כי יש שהם הולכים
בדרך זו בע ין זה במקצת מקומות ומבארים סבת המחלוקת ואומרים שפלו י סומך על דבר פלו י ופלו י סומך על דבר
פלו י וכיוצא בזה.
והחלק הרביעי הם הדי ים שקבעום ה ביאים והחכמים שבכל דור ודור על דרך הגדר והסייג לתורה ,והם שצוה ה'
לעשותם באופן כללי באמרו ושמרתם את שמרתי ,ובא בקבלה עשו משמרת למשמרתי .והם שקוראים אותם חז"ל
גזרות......
והחלק החמישי הם הדי ים ש עשו בדרך העיון להסדרת הע י ים שבין ב י אדם ,דבר שאין בו הוספה על דברי תורה ולא
גרעון ,או בע י ים שהם מפ י תקון העולם בע י י הדת ,והם שקוראים אותם חכמים תק ות ומ הגות.
Introduction to the Mishnah by the Rambam
The five categories of the Orally Transmitted Law
1. Explanations received and transmitted by Moshe that can be extracted from the written law.
2. Laws told to Moshe that have no indication in the written law
3. Laws derived from the written law through reasoning or analysis by the rules given to Moshe
4. Gezairos – decrees – of the Rabbis to protect the mitzvos
5. Takonos – ordinances – instituted by the rabbis for the general welfare of the nation and society.
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