בס"ד

Session 1 – The Oral Tradition
For many generations the only part of the Torah which was written was the Tanach (Bible).
The interpretation of the Torah was passed down from generation to generation as an oral
tradition. Fifteen hundred years after the giving of the Torah on Mount Sinai, Rabbi Yehuda
Hanasi decided that it was time to write down the oral tradition and authored the Mishna.
But where did this tradition come from? And how were the Jews able to preserve the
?tradition for so many years
In this session we will learn about how Moses received the entire Torah and about his
system of teaching it to the Jewish people.

Moses received every Mitzva with its interpretation.
אֹומר לֹו
ֵּ
רּושּהָּ ,היָּ ה
ַּדע כִּ י כָּ ל ִּמ ְצוָּ ה ֶׁשנָּ ַּתן ַּה ָּקדֹוש ָּברּוְך הּוא לְ מ ֶֹׁשה ַּר ֵּבנּו ָּעלָּ יו ַּה ָּשלֹום נִּ ְתנָּ ה לֹו ְב ֵּפ ָּ
תֹורה.
רּושּה וְ ִּענְ יָּ נָּ ּה .וְ כָּ ל ָּמה ֶׁשהּוא כֹולֵּ ל ֵּס ֶׁפר ַּה ָּ
אֹומר לֹו ֵּפ ָּ
ַּה ִּמ ְצוָּ ה וְ ַּא ַּחר כָּ ְך ֵּ
How Moses taught the Torah
רןּ ,ומ ֶֹׁשה ָּהיָּ ה
אֹומרָּ ,היָּ ה מ ֶֹׁשה נִּ כְ נַּ ס ְב ָּא ֳהלֹו ,וְ נִּ כְ נַּ ס ֵּאלָּ יו ַּב ְת ִּחלָּ ה ַּא ֲה ֹ
וְ ִּענְ יַּ ן לִּ מּודֹו לְ יִּ ְש ָּר ֵּאל ָּהיָּ ה כְ ִּפי ֶׁש ֵּ
רּושּה ,וַּ יִּ ְס ַּתלֵּ ק ַּא ֲהרֹן וְ יַּ ֲחזֹר לְ יָּ ִּמין מ ֶֹׁשה ַּר ֵּבנּו .וְ נִּ כְ נַּ ס
אֹומר לֹו ַּה ִּמ ְצוָּ ה ַּהנְ תּונָּ ה לֹו ַּפ ַּעם ַּא ַּחת וְ לִּ ְמ ָּדהּו ֵּפ ָּ
ֵּ
אֹומר לָּ ֶׁהם ָּמה ֶׁש ָּא ַּמר לְ ַּא ֲהרֹן וַּ יִּ ְס ַּתלְ קּו ,וְ יֵּ ַּשב ָּה ֶׁא ָּחד לִּ ְשמֹאל
ֵּ
ית ָּמר ָּבנָּ יו ,וְ ָּהיָּ ה מ ֶֹׁשה
ַּא ֲח ָּריו ֶׁאלְ ָּע ָּזר וְ ִּא ָּ
ּובנָּ יו,
מ ֶֹׁשה ַּר ֵּבנּו וְ ַּה ֵּשנִּ י לְ יָּ ִּמין ַּא ֲהרֹן .וְ ַּא ֲח ֵּרי כֵּ ן יָּ בֹאּו ִּש ְב ִּעים ְז ֵּקנִּ ים וְ יִּ לְ ָּמ ֵּדם מ ֶֹׁשה כְ מֹו ֶׁשלִּ ֵּמד לְ ַּא ֲהרֹן ָּ
יהם ַּה ִּמ ְצוָּ ה ַּה ִּהיא ַּעד יִּ ְש ְמעּו ַּהכֹל ִּמ ִּפיו .נִּ ְמ ָּצא ַּא ֲהרֹן
וְ ַּא ֲח ֵּרי כֵּ ן יָּ בֹאּו ֶׁה ָּהמֹון וְ כָּ ל ְמ ַּב ֵּקש ה' וַּ יָּ ֶׁשם לִּ ְפנֵּ ֶׁ
ּוש ַּאר ָּה ָּעם ַּפ ַּעם
ּובנָּ יו ג' ְפ ָּע ִּמים ,וְ ַּה ְז ֵּקנִּ ים ְשנֵּ י ְפ ָּע ִּמיםְ ,
שֹומ ַּע ַּה ִּמ ְצוָּ ה ַּה ִּהיא ִּמ ִּפי מ ֶֹׁשה ד' ְפ ָּע ִּמיםָּ ,
ֵּ
ַּא ַּחת .וְ יִּ ְס ַּתלֵּ ק מ ֶֹׁשה.
וְ ָּח ַּזר ַּא ֲהרֹן לְ ָּפ ֵּרש ַּה ִּמ ְצוָּ ה ַּה ִּהיא ֲא ֶׁשר לָּ ַּמד ֶׁש ָּש ַּמע ִּמ ִּפי מ ֶֹׁשה ד' ְפ ָּע ִּמים כְ מֹו ֶׁש ָּא ַּמ ְרנּו ַּעל כָּ ל
ַּהנִּ ְמ ָּצ ִּאים ,וְ יִּ ְס ַּתלֵּ ק ַּא ֲהרֹן ֵּמ ִּא ָּתםַּ ,א ֲח ֵּרי ֶׁש ָּש ְמעּו ָּבנָּ יו ַּה ִּמ ְצוָּ ה ד' ְפ ָּע ִּמים ,ג' ִּמ ִּפי מ ֶֹׁשה וְ ֶׁא ָּחד ִּמ ִּפי
ית ָּמר ַּא ֲח ֵּרי ֶׁשנִּ ְס ַּתלֵּ ק ַּא ֲהרֹן לְ לַּ ֵּמד ַּה ִּמ ְצוָּ ה ַּה ִּהיא לְ כָּ ל ָּה ָּעם ַּהנִּ ְמ ָּצ ִּאים,
חֹוז ִּרין ֶׁאלְ ָּע ָּזר וְ ִּא ָּ
ַּא ֲהרֹן .וְ ְ
שֹומ ִּעים ַּה ִּמ ְצוָּ ה ַּא ְר ָּב ָּעה ְפ ָּע ִּמיםְ ,ש ַּתיִּ ם ִּמ ִּפי מ ֶֹׁשה
ְ
וְ נִּ ְס ַּתלְ קּו ִּמלְ לַּ ְמ ָּדם .וְ נִּ ְמ ְצאּו ִּש ְב ִּעים ַּה ְז ֵּקנִּ ים
חֹוז ִּרים ַּה ְז ֵּקנִּ ים ַּגם ֵּהם ַּא ַּחר כֵּ ן לְ הֹורֹות ַּה ִּמ ְצוָּ ה לַּ ֲהמֹון
ית ָּמר .וְ ְ
וְ ַּא ַּחת ִּמ ִּפי ַּא ֲהרֹן וְ ַּא ַּחת ִּמ ִּפי ֶׁאלְ ָּע ָּזר וְ ִּא ָּ

שֹומ ִּעים ַּה ִּמ ְצוָּ ה ַּה ִּהיא ַּא ְר ָּב ָּעה ְפ ָּע ִּמיםַּ ,פ ַּעם ִּמ ִּפי מ ֶֹׁשה ַּ
ּופ ַּעם ִּמ ִּפי
ְ
ַּפ ַּעם ַּא ַּחת ,נִּ ְמ ְצאּו כָּ ל ַּה ָּק ָּהל
יעית ִּמ ִּפי ַּה ְז ֵּקנִּ ים.
ישית ִּמ ִּפי ָּבנָּ יו ּו ְר ִּב ִּ
ּושלִּ ִּ
ַּא ֲהרֹן ְ
כֹות ִּבים ַּה ִּמ ְצוָּ ה ַּההּוא
וְ ַּא ַּחר ָּהיּו כָּ ל ָּה ָּעם הֹולְ כִּ ים לְ לַּ ֵּמד ִּאיש לְ ֶׁא ָּחיו ָּמה ֶׁש ָּש ְמעּו ִּמ ִּפי מ ֶֹׁשה ,וְ ְ
ִּב ְמ ִּגלֹות .וַּ
ישֹוטטּו ַּה ָּש ִּרים ַּעל כָּ ל יִּ ְש ָּר ֵּאל לְ לַּ ֵּמד וְ לַּ ֲהגֹות ַּעד ֶׁשיָּ ְדעּו ְב ִּג ְר ָּסא ַּה ִּמ ְצוָּ ה ַּה ִּהיא וְ יַּ ְר ִּגילּו
ְ
רּושי ַּה ִּמ ְצוָּ ה ַּה ִּהיא ַּהנְ תּונָּ ה ֵּמ ֵּאת ַּה ֵּשם ,וְ ַּה ֵּפרּוש ַּההּוא ָּהיָּ ה כֹולֵּ ל
רֹותּה ,וְ ַּא ַּחר כֵּ ן יְ לַּ ְמדּום ֵּפ ֵּ
לִּ ְק ָּ
לֹומ ִּדים ַּעל ֶׁפה ַּה ַּק ָּבלָּ ה.
כֹות ִּבים ַּה ִּמ ְצוָּ ה וְ ְ
ִּענְ יָּ נִּ ים .וְ ָּהיּו ְ
Every detail of the Mitzvos were received at Sinai
בֹותינּו ַּז"ל ַּב ָּב ָּריְ ָּתא (בת"כ) וַּ יְ ַּד ֵּבר ה ֶׁאל מ ֶֹׁשה ְב ַּהר ִּסינַּ י ָּמה ַּתלְ מּוד ַּ
לֹומר ְב ַּהר ִּסינַּ י וְ ַּהֹּלא
וְ כֵּ ן ָּא ְמרּו ַּר ֵּ
ַּ
יה
דּוק ָּ
יה וְ ִּד ְק ֶׁ
ּוב ְפ ָּר ֶׁט ָּ
יה ִּ
לֹומר לְ ָך ָּמה ְש ִּמ ָּטה נֶׁ ֶׁא ְמ ָּרה ִּבכְ לָּ לֶׁ ָּ
תֹורה כֻּ לָּ ּה נֶׁ ֶׁא ְמ ָּרה ִּמ ִּסינַּ יֶׁ ,אלָּ א
כָּ ל ַּה ָּ
יהן ִּמ ִּסינַּ י.
דּוק ֶׁ
יהן וְ ִּד ְק ֵּ
ּופ ְר ֵּט ֶׁ
יהן ִּ
ִּמ ִּסינַּ יַּ ,אף כָּ ל ַּה ִּמ ְצוֹות כְ לָּ לֵּ ֶׁ
Example from the Mitzva of Sukkah
הֹוד ַּ
וְ ִּהנֵּ ה לְ ָך ָּמ ָּשל ,שהקב"ה ָּא ַּמר לְ מ ֶֹׁשה ַּ
יע
"ב ֻּסכֹת ֵּת ְשבּו ִּש ְב ַּעת יָּ ִּמים" (וַּ יִּ ְק ָּרא כג ,מב)ַּ ,א ַּחר כֵּ ן ִּ
חֹובה ַּעל ַּה ְזכָּ ִּרים ֹלא ַּעל ַּהנְ ֵּקבֹות ,וְ ֶׁש ֵּאין ַּהחֹולִּ ים ַּחיָּ ִּבין ָּבּה וְ ֹלא הֹולְ כֵּ י ֶׁד ֶׁרְך ,וְ ֶׁשֹּלא
ָּ
ֶׁש ַּה ֻּסכָּ ה ַּהזֹאת
יִּ ְהיֶׁ ה ִּסכּוכָּ ּה ֶׁאלָּ א ְב ֶׁצ ַּמח ָּה ָּא ֶׁרץ ,וְ ֹלא יְ ַּסכְ כֶׁ נָּ ה ְב ֶׁצ ֶׁמר וְ ֹלא ְב ַּמ ֵּשי וְ ֹלא ְבכֵּ לִּ ים ֲא ִּפלּו ֵּמ ֲא ֶׁשר ַּת ְצ ִּמח
הֹוד ַּ
חֹובה,
ָּ
יע ֶׁש ָּה ֲאכִּ ילָּ ה וְ ַּה ְש ִּתיָּ ה וְ ַּה ֵּשנָּ ה ָּבּה כָּ ל ִּש ְב ָּעה
ָּה ָּא ֶׁרץ כְ גֹון ַּהכְ ָּסתֹות וְ ַּהכָּ ִּרים וְ ַּה ְב ָּג ִּדים ,וְ ִּ
וְ ֶׁשֹּלא יִּ ְהיֶׁ ה ַּב ֲחלָּ לָּ ּה ָּפחֹות ִּמ ִּש ְב ָּעה ְט ָּפ ִּחים א ֶֹׁרְך ַּעל ִּש ְב ָּעה ְט ָּפ ִּחים ר ַֹּחב ,וְ ֶׁשֹּלא יִּ ְהיֶׁ ה ג ַֹּבּה ַּה ֻּסכָּ ה
רּושּה ,וְ כֵּ ן ַּה ֵּשש
ּופ ָּ
ָּפחֹות ֵּמ ֲע ָּש ָּרה ְט ָּפ ִּחים .וְ כַּ ֲא ֶׁשר ָּבא ַּהנָּ ִּביא ָּעלָּ יו ַּה ָּשלֹום נִּ ְתנָּ ה לֹו ַּה ִּמ ְצוָּ ה ַּהזֹאת ֵּ
רּושםַּ ,ה ִּמ ְצוֹות ִּבכְ ָּתב וְ ַּה ֵּפרּוש ַּעל ֶׁפה.
ּופ ָּ
ּושלֹוש ֶׁע ְש ֵּרה ִּמ ְצוֹות ֵּהם ֵּ
ֵּמאֹות ְ
Moses congregates the Jews before his death
וַּ יְ ִּהי ְב ַּא ְר ָּב ִּעים ָּשנָּ ה ְב ַּע ְש ֵּתי ָּע ָּשר ח ֶֹׁדש ְברֹאש ח ֶֹׁדש ְש ָּבט ִּה ְק ִּהיל ֶׁאת ָּה ָּעם וְ ָּא ַּמר לָּ ֶׁהם ִּה ִּג ַּ
יע ְז ַּמן
אֹותּה ,וְ כָּ ל ִּמי ֶׁשנִּ ְס ַּת ְפ ָּקה ָּעלָּ יו
ָּ
מֹותי ,וְ ִּאם יֵּ ש ָּבכֶׁ ם ִּמי ֶׁש ָּש ַּמע ֲהלָּ כָּ ה וְ ְשכֵּ ָּחה יָּ בֹא וְ יִּ ְש ָּאלֵּ נִּ י וַּ ֲא ָּב ֵּאר
ִּ
(ד ָּב ִּרים א ,ה) ,וְ כֵּ ן
תֹורה ַּהזֹאת לֵּ אמֹר ְ
הֹואיל מ ֶֹׁשה ֵּב ֵּאר ֶׁאת ַּה ָּ
ְש ֵּאלָּ ה יָּ בֹוא וְ ַּא ַּפ ֵּר ְשנָּ ה לֹו ,כְ מֹו ֶׁשנֶׁ ֱא ַּמר ִּ
יפ ֵּרש.
ָּא ְמרּו ֲחכָּ ִּמים ְב ִּס ְפ ֵּרי (פ' ְד ָּב ִּרים) כָּ ל ֶׁש ָּשכַּ ח ֲהלָּ כָּ ה ַּא ַּחת יָּ בֹוא וְ יֶׁ ְשנָּ ּה וְ כָּ ל ֶׁשיֵּ ש לֹו לְ ָּפ ֵּרש יָּ בֹוא וִּ ָּ
רּושים כָּ ל ַּה ְז ַּמן ַּההּוא ֵּמרֹאש ח ֶֹׁדש ְש ָּבט ַּעד ִּש ְב ָּעה ַּב ֲא ָּדר.
וְ לָּ ְקחּו ִּמ ִּפיו ֵּברּור ַּה ֲהלָּ כֹות וְ לָּ ְמדּו ַּה ֵּפ ִּ
The written Torah
תֹורה ְגוִּ ילִּ ים כֻּ לָּ ם ִּמ ֵּבי"ת
תֹורה ִּב ְס ָּפ ִּרים ,וְ כָּ ַּתב ְשלֹוש ֶׁע ְש ֵּרה ִּס ְפ ֵּרי ָּ
ּוכְ ֶׁש ָּהיָּ ה לִּ ְפנֵּ י מֹותֹו ֵּה ֵּחל לִּ כְ תֹב ַּה ָּ
קֹותיו ,וְ ַּה ֵּס ֶׁפר
אשית ַּעד למ"ד לְ ֵּעינֵּ י כָּ ל יִּ ְש ָּר ֵּאל וְ נָּ ַּתן ֵּס ֶׁפר לְ כָּ ל ֵּש ֶׁבט וְ ֵּש ֶׁבט לְ ִּה ְתנַּ ֵּהג בֹו וְ לָּ לֶׁ כֶׁ ת ְב ֻּח ָּ
ְב ֵּר ִּ
(ד ָּב ִּרים לא ,כו).
תֹורה ַּה ֶׁזה" ְ
לֹושה ָּע ָּשר נָּ ְתנּו לַּ לְ וִּ יִּ ים וְ ָּא ַּמר לָּ ֶׁהם "לָּ ק ַֹּח ֵּאת ֵּס ֶׁפר ַּה ָּ
ַּה ְש ָּ
יעי לְ ח ֶֹׁדש ַּא ָּדר כְ ִּפי ֲא ֶׁשר ִּד ְק ְד ָּקה ַּה ַּק ָּבלָּ ה .וְ ָּהיָּ ה ַּה ִּמ ְק ֶׁרה
ַּא ֵּחר כֵּ ן ָּעלָּ ה ֶׁאל ָּה ָּהר ַּב ַּח ִּצי ַּהיֹום ַּה ְש ִּב ִּ
ּופ ַּק ְדנּו אֹותֹו ,וְ ַּחיִּ ים לֹו לִּ כְ בֹוד ַּה ַּמ ֲעלָּ ה ֶׁש ָּעלָּ ה ֵּאלֶׁ י ָּה,
ַּההּוא ֲא ֶׁשר ָּק ָּרהּו ָּמוֶׁ ת ְב ֵּעינֵּ ינּו ִּב ְש ִּביל ֶׁש ָּח ַּס ְרנּו ָּ

ַּ
ּומ ַּש ֵּמש ַּב ָּמרֹום .וְ ַּה ְד ָּב ִּרים ְב ֵּאלּו ָּה ִּענְ יָּ נִּ ים
(סֹוטה ַּדף יג ):מ ֶֹׁשה ַּר ֵּבנּו ֹלא ֵּמת ֶׁאלָּ א ָּעלָּ ה ְ
וְ כֵּ ן ָּא ְמרּו ע"ה
קֹומם.
ֲא ֻּרכִּ ים ְמאֹד וְ ֵּאין ֶׁזה ְמ ָּ
Continuation of the tradition after Moses’ death
יהֹוש ַּע ָּמה ֶׁשנֶׁ ֱא ַּצל ָּעלָּ יו ִּמן ַּה ֵּפרּוש ,וְ ֶׁה ְחכִּ ים וְ ִּה ְתבֹונֵּ ן בֹו
ֻּ
וְ כַּ ֲא ֶׁשר ֵּמת ָּעלָּ יו ַּה ָּשלֹום ַּא ֵּחר ֶׁש ִּהנְ ִּחיל לִּ
הֹוש ַּע וְ ַּאנְ ֵּשי דֹורֹו ,וְ כָּ ל ָּמה ֶׁש ִּק ֵּבל ִּממ ֶֹׁשה הּוא אֹו ֶׁא ָּחד ִּמן ַּה ְז ֵּקנִּ ים ֵּאין לְ ַּד ֵּבר ָּעלָּ יו וְ ֹלא נָּ ְפלָּ ה בֹו
יְ ֻּ
ֹלקת.
ַּמ ֲח ֶׁ
The laws that Moses didn’t teach
הֹוציא ִּדינִּ ים
ִּ
ּומי ֶׁשֹּלא ָּש ַּמע בֹו ֵּפרּוש ִּמ ִּפי ַּהנָּ ִּביא ָּעלָּ יו ַּה ָּשלֹום ִּמן ָּה ִּענְ יָּ נִּ ים ַּה ִּמ ְש ָּת ְר ִּגים ֵּמ ֶׁהם,
ִּ
אֹותם ַּה ִּדינִּ ים
ּוב ָּ
תֹורה נִּ ְד ֶׁר ֶׁשת ָּב ֶׁהםְ .
ַּב ְס ָּברֹות ְב ִּמדֹות ַּה ְשלֹוש ֶׁע ְש ֵּרה ַּהנְ תּונֹות ַּעל ַּהר ִּסינַּ יֶׁ ,ש ַּה ָּ
ֹלקת
יהם .וְ יֵּ ש ֵּמ ֶׁהם ָּמה ֶׁשנָּ ְפלָּ ה בֹו ַּמ ֲח ֶׁ
ֹלקת ֲא ָּבל ִּה ְסכִּ ימּו ֲעלֵּ ֶׁ
הֹוציאּו יֵּ ש ְד ָּב ִּרים ֶׁשֹּלא נָּ ְפלָּ ה ָּב ֶׁהן ַּמ ֲח ֶׁ
ֶׁש ִּ
סֹובר ְס ָּב ָּרא
ֵּ
אֹומר ְבכֹה וְ ֶׁזה א ֵֹּמר ְבכֹה ֶׁזה סֹו ֵּבר ְס ָּב ָּרא וְ נִּ ְת ַּח ְז ָּקה לְ ַּד ְעתֹו ,וְ ֶׁזה
ֵּ
ֵּבין ְש ֵּתי ֵּדעֹותֶׁ ,זה
יהם ַּה ִּמ ְק ֶׁרה ַּה ֶׁזהּ ,וכְ ֶׁש ָּהיְ ָּתה
רֹות ֶׁ
וְ נִּ ְת ַּח ְז ָּקה לְ ַּד ְעתֹו ,כִּ י ִּמדֹות ַּה ֶׁה ֵּקש ֶׁש ַּעל ֶׁד ֶׁרְך ַּהתֹוכָּ חֹות יִּ ְק ֶׁרה ִּב ְס ָּב ֵּ
ֹלקת ָּהיּו הֹולְ כִּ ים ַּא ֲח ֵּרי ָּהרֹב כְ מֹו ֶׁשנֶׁ ֱא ַּמר ַּ
(שמֹות כג.),
"א ֲח ֵּרי ַּר ִּבים לְ ַּהטֹות" ֵּ
נֹופלֶׁ ת ַּה ַּמ ֲח ֶׁ
ֶׁ

The Bottom Line
Every detail of the Oral Torah was taught by Moses. Some laws he taught explicitly,
while others he taught us the rules how to derive them from the Written Torah. Each
law was taught systematically, in a way that it should not be forgotten.

