
 ם פירוש המשניות סנהדרין"רמב
והוא שנאמין כי כל , היות התורה מן השמים היסוד השמיני

ה שהיא כולה מפי "י משה רבינו ע"התורה הזאת הנתונה ע
יתברך בענין ' כלומר שהגיעה אליו כולה מאת ה, הגבורה

שנקרא על דרך השאלה דבור ואין ידוע היאך הגיע אלא היה 
לו והוא  יןא היה כמו סופר שקוראוכי הו, ה שהגיע לו"משה ע

כותב כל מאורעות הימים הספורים והמצות ולפיכך נקרא 
. מחוקק

ואין הפרש בין ובני חם כוש ומצרים ושם אשתו מהטבאל 
כי הכל , אלהיך ושמע ישראל' ותמנע היתה פלגש ובין אנכי ה

 .תמימה טהורה וקדושה אמת' מפי הגבורה והכל תורת ה
ספרם  ההפסוקים והספורים מש וזה שאומר שכמו אלה

הנה הוא אצל חכמינו ונביאינו כופר ומגלה פנים יותר , מדעתו
לפי שחשב שיש בתורה לב וקליפה ושאלה דברי , מכל הכופרים

הימים והספורים אין תועלת בהם ושהם מאת משה רבינו 
אין תורה מן השמים אמרו חכמים ( סנהדרין צ)וזהו ענין , ה"ע
מן הפסוק זה  חוץכל התורה מפי הגבורה ל הוא המאמין ש"ז

וזהו :( סנהדרין צט), ה אלא משה מפי עצמו"שלא אמר הקב
 י ויתר ממאמר הכופרים"בזה הש' כי דבר ה

אלא כל דיבור ודיבור מן התורה יש בהן חכמות ופלאים למי 
ארוכה מארץ מדה , שמבין אותם ולא הושג תכלית חכמתם

ך בעקבות דוד משיח ורחבה מני ים ואין לאיש אלא להל
יעקב שהתפלל גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך  אלהיל
 (תהלים קיט)

כ מפי הגבורה וזה שאנו "וכמו כן פירוש התורה המקובל ג
עושים היום מתבנית הסוכה ולולב ושופר וציצית ותפילין 

י למשה והוא אמר "וזולתם הוא בעצמו התבנית אשר אמר הש
 לנו והוא נאמן בשליחותו

( במדבר טז)הזה הוא מה שנאמר  דאמר המורה על היסווהמ
שלחני לעשות כל המעשים ' ויאמר משה בזאת תדעון כי ה

 :האלה כי לא מלבי

The Eighth Foundation is that the Torah is from Heaven. This means that 

we must believe that this entire Torah, which was given to us from Moshe 

Our Teacher, may he rest in peace, is entirely from the mouth of the 

Almighty. In other words, that it all was conveyed to him from God, blessed 

Be He, in the manner which is called, for lack of a better term, "dibur" - 

"speech". [Since God does not actually "speak" in a literal sense. - Lazer] It is 

not known how it was conveyed to him, except to Moshe, may he rest in 

peace, to whom it was given, and he was like a scribe writing from dictation, 

and he wrote all the incidents, the stories, and the commandments. Therefore 

[Moshe] is called "mechokek" - "scribe" (BaMidbar [Numbers] 21:18).  

There is no difference between [verses such as] "And the children of Cham 

were Kush and Mitzrayim" (B'Reishis [Genesis] 10:6), "And the name of his 

wife was Meheitaveil" (ibid. 36:39), and "And Simnah was a concubine" 

(ibid. 36:12) and [verses such as] "I am HaShem your God" (Shemos 

[Exodus] 20:2) and "Hear O Israel" (Devarim [Deuteronomy] 6:4), for all of 

the Torah is from the mouth of the Almighty and it is all the Teaching of God 

(Toras HaShem), perfect, pure, holy, and true. 

One who says that verses and stories like these [in the first group] were 

written by Moshe out of his own mind, behold! He is considered by our 

Sages and Prophets as a heretic and a perverter of the Torah more than all 

other heretics, for he believes that the Torah has a "heart" and a "shell" [i.e. 

an meaningful part and a meaningless part] and that these historical accounts 

and stories have no benefit and are from Moshe our Teacher, may he rest in 

peace. This is the meaning of [the category of heretic who believes that] "The 

Torah is not from Heaven" [which is listed in the Mishnah (Sanhedrin 10:1) 

as one who has no share in the World to Come]. Our Sages, may their 

memory be a blessing, explain that this is [even] someone who says that the 

entire Torah is from the Almighty except for a particular verse which was 

written by Moses alone. And on this [person, the Torah writes], "For he has 

scorned the word of God... [his soul shall be absolutely cut off, his sin is 

upon him]" (BaMidbar [Numbers] 15:31). May God, blessed be He, forgive 

the statements of the heretics. 

In truth, however, every word of the Torah has within it wisdom and wonders 

for one who can understand them, and the full depth of their wisdom can 

never be attained. "Its measure is longer than the earth, and broader than the 

sea" (Iyov [Job] 11:9). A man has option but to follow in the footsteps of 

King David, the anointed of the god of Yakov (Jacob), who prayed, "Open 

my eyes, that I may behold wondrous things in your Torah" (Tehillim 

[Psalms] 119:18). 

All this is also true for the explanation of the Torah, which was also received 

from the mouth of the Almighty [the Oral Torah]. The manner in which we 

today make the Sukkah, Lulav, Shofar, Tzitzis, Tefillin, and other items is 

precisely the manner that God, blessed be He, instructed Moshe, who then 

instructed us and Moshe was reliable in relating [God's word]. 

The verse which teaches this foundation is "And Moshe said, 'Through this 

you shall know that God has sent me to do all these things, for they are not 

from my heart." (BaMidbar [Numbers] 16:28) 

 

 
 ם הקדמה ליד החזקה"רמב

שנאמר . כל המצות שניתנו לו למשה בסיני בפירושן ניתנו
תורה זו תורה . ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה

וצונו לעשות התורה על פי . ושהוהמצוה זו פיר. שבכתב
כל התורה . ומצוה זו היא הנקראת תורה שבעל פה. המצוה

ונתן ספר לכל שבט . כתבה משה רבינו קודם שימות בכתב ידו
שנאמר לקוח את ספר . ושבט וספר אחד נתנהו בארון לעד

והמצוה שהיא פירוש התורה . 'התורה הזה ושמתם אותו וגו
. ם וליהושע ולשאר כל ישראללא כתבה אלא צוה בה לזקני

שנאמר את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אותו תשמרו 
אף על פי שלא . ומפני זה נקראת תורה שבעל פה. 'לעשות וגו

נכתבה תורה שבעל פה למדה משה רבינו כולה בבית דינו 
. ואלעזר ופנחס ויהושע שלשתן קבלו ממשה. לשבעים זקנים

ינו מסר תורה שבעל פה וליהושע שהוא תלמידו של משה רב
וזקנים רבים . וכן יהושע כל ימי חייו למד על פה. וצוהו עליה

ושמואל קיבל . וקבל עלי מן הזקנים ומפינחס. קבלו מיהושע
 ...ודוד קיבל משמואל ובית דינו. מעלי ובית דינו

.... 
ומימות משה רבינו ועד רבינו הקדוש לא חיברו חבור שמלמדין 

INTRODUCTION TO MISHNAH TORAH 

1  All the commandments that were given to Moshe at Sinai were given 

together with their interpretation, as it is written "and I will give thee the 

Tables of Stone, and the Law, and the Commandment" (Exodus 24,12).  

"Law" is the Written Law; and "Commandment" is its interpretation:  We 

were commanded to fulfill the Law, according to the Commandment.  And 

this Commandment is what is called the Oral Law. 

2  The whole of the Law was written down by Moshe Our Teacher before his 

death, in his own hand.  He gave a scroll of the Law to each tribe; and he put 

another scroll by the Ark for a witness, as it is written "take this book of the 

Law, and put it by the side of the Ark of the Covenant of the LORD your 

God, that it may be there for a witness against thee" (Deuteronomy 31,26). 

3  But the Commandment, which is the interpretation of the Law--he did not 

write it down, but gave orders concerning it to the elders, to Yehoshua, and 

to all the rest of Israel, as it is written "all this word which I command you, 

that shall ye observe to do . . ." (Deuteronomy 13,1).  For this reason, it is 

called the Oral Law. 

4  Although the Oral Law was not written down, Moshe Our Teacher taught 

all of it in his court to the seventy elders; and El`azar, Pinehas, and 

Yehoshua, all three received it from Moshe.  And to his student Yehoshua, 

Moshe Our Teacher passed on the Oral Law and ordered him concerning it.  

And so Yehoshua throughout his life taught it orally. 

5  Many elders received it from Yehoshua, and Eli received it from the elders 

and from Pinehas; Shemuel received it from Eli and his court, and David 

http://www.mechon-mamre.org/e/et/et0224.htm#12
http://www.mechon-mamre.org/e/et/et0531.htm#26
http://www.mechon-mamre.org/e/et/et0513.htm#1


אלא בכל דור ודור ראש בית דין . על פהאותו ברבים בתורה שב
או נביא שהיה באותו הדור כותב לעצמו זכרון השמועות 

וכן כל אחד ואחד . ששמע מרבותיו והוא מלמד על פה ברבים
. כותב לעצמו כפי כחו מביאור התורה ומהלכותיה כמו ששמע

ומדברים שנתחדשו בכל דור ודור בדינים שלא למדום מפי 
שלש עשרה מדות והסכימו עליהם בית השמועה אלא במדה מ

וכן היה הדבר תמיד עד רבינו הקדוש והוא קיבץ כל . דין הגדול
השמועות וכל הדינים וכל הביאורים והפירושים ששמעו 

ממשה רבינו ושלמדו בית דין שבכל דור ודור בכל התורה כולה 
ושננו לחכמים ברבים ונגלה לכל . וחיבר מהכל ספר המשנה

כדי שלא תשתכח . ורבצו בכל מקום. כולם ישראל וכתבוהו
ולמה עשה רבינו הקדוש כך ולא . תורה שבעל פה מישראל
לפי שראה שתלמידים מתמעטין . הניח הדבר כמות שהיה

והולכין והצרות מתחדשות ובאות ומלכות רומי פושטת בעולם 
חיבר חיבור . וישראל מתגלגלין והולכין לקצוות. ומתגברת

וישב . כדי שילמדוהו במהרה ולא ישכח אחד להיות ביד כולם
 ...כל ימיו הוא ובית דינו ולמדו המשנה ברבים

received it from Shemuel and his court.  Ahiyah the Shilonite was among 

those who had come out of Egypt, and was a Levite, and had heard it from 

Moshe, but was a child in Moshe's time; and he received it from David and 

his court…. 

12  Our Holy Teacher wrote the Mishnah.  From the time of Moshe to Our 

Holy Teacher, no one had written a work from which the Oral Law was 

publicly taught.  Rather, in each generation, the head of the then existing 

court or the prophet of the time wrote down for his private use notes on the 

traditions he had heard from his teachers, and he taught in public from 

memory. 

13  So too, everyone wrote down according to his ability parts of the 

explanation of the Torah and of its laws he heard, as well as the new matters 

that developed in each generation, which had not been received by oral 

tradition, but had been deduced by applying the Thirteen Principles for 

Interpreting the Torah, and had been agreed upon by the Great Rabbinical 

Court.  Such had always been done, until the time of Our Holy Teacher. 

14  He gathered together all the traditions, all the enactments, and all the 

explanations and interpretations that had been heard from Moshe Our 

Teacher or had been deduced by the courts of all the generations in all 

matters of the Torah; and he wrote the Book of the Mishnah from all of 

them.  And he taught it in public, and it became known to all Israel; everyone 

wrote it down and taught it everywhere, so that the Oral Law would not be 

forgotten by Israel. 

15  Why did Our Holy Teacher do so, and did not leave things as they were?  

Because he saw that the number of students was continuing to go down, 

calamities were continually happening, wicked government was extending its 

domain and increasing in power, and the Israelites were wandering and 

emigrating to remote places.  He thus wrote a work to serve as a handbook 

for all, so that it could be rapidly studied and would not be forgotten; 

throughout his life, he and his court continued giving public instruction in the 

Mishnah. 

 
 ם הלכות תשובה פרק ג"רמב

אלא נכרתים ואובדין ואלו הן שאין להן חלק לעולם הבא   -הלכה ו
: ונידונין על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים

 המינים 
 והאפיקורוסין 
 והכופרים בתורה 
 והכופרים בתחיית המתים ובביאת הגואל 
 המורדים ומחטיאי הרבים 
  והפורשין מדרכי צבור והעושה עבירות ביד רמה בפרהסיא

שם שמים כיהויקים והמוסרים ומטילי אימה על הצבור שלא ל
 . ושופכי דמים ובעלי לשון הרע והמושך ערלתו

: מיניםהן הנקראים  חמשה: הלכה ז
 האומר שאין שם אלוה ואין לעולם מנהיג .1
 והאומר שיש שם מנהיג אבל הן שנים או יותר .2
 והאומר שיש שם רבון אחד אבל שהוא גוף ובעל תמונה .3
 וכן האומר שאינו לבדו הראשון וצור לכל .4
או מזל וזולתו כדי להיות מליץ בינו ובין וכן העובד כוכב  .5

. כל אחד מחמשה אלו הוא מין -רבון העולמים 
: הלכה ח
: אפיקורסיןהן הנקראים  שלשה
האומר שאין שם נבואה כלל ואין שם מדע שמגיע מהבורא  .1

 ללב בני האדם
 והמכחיש נבואתו של משה רבינו .2
כל אחד . והאומר שאין הבורא יודע מעשה בני האדם .3

אלו הן אפיקורוסים משלשה 
: הכופרים בתורההן  שלשה
אפילו פסוק אחד אפילו תיבה ' האומר שאין התורה מעם ה .1

 אחת אם אמר משה אמרו מפי עצמו הרי זה כופר בתורה
וכן הכופר בפרושה והוא תורה שבעל פה והמכחיש מגידיה  .2

 כגון צדוק ובייתוס
והאומר שהבורא החליף מצוה זו במצוה אחרת וכבר  .3

כל . כגון ההגרים' פ שהיא היתה מעם ה"ורה זו אעבטלה ת
 אחד משלשה אלו כופר בתורה

Laws of Teshuva ch 3 

6) The following types of people have no share in the World to Come, 

and are cut off, destroyed and excommunicated for ever on account of 

their very great sins and wickedness: An infidel; a heretic; one who 

denies the Torah; one who denies that there will be a Resurrection; one 

who denies that there will be a Redemption; one who converts from 

Judaism; one who causes a lot of people to sin; one who withdraws from 

communal ways; one who publicly sins in a defiant way like Jehoiakim 

did; an informer [against Jews]; one who instills fear in the congregation 

but not in the Name of God; a murderer; one who relates loshan ho'rah; 

and one who pulls back his foreskin [in order to cover his brit milah].  

7) Five types of people are classified as infidels: One who says that there 

is no God and that there never has been a Leader; one who admits that 

there is a Leader but that there is more than one; one who admits that 

there is a single God but that He has a body and form; one who says that 

God is not the first and that He did not create everything; and one who 

worships a star or constellation in order for there to be an advocate 

between himself and God. Each of these opinions counts as infidelity.  

8) There are three types of heretic: One who says that there is no 

Prophecy at all and that there is no knowledge given by God to men; one 

who refutes the Prophecy of Moses; and one who says that God doesn't 

know the actions of men. There are three types of people who deny the 

Torah: One who says that the Torah is not Divine (even if he says this 

bout just one sentence or word) and says that Moses wrote the Torah by 

himself; one who denies the explanations of the Torah, i.e. the Oral Law, 

and refutes its preachers in the way that Zaddok and Baysoth did; and 

one who says that God substituted one mitzvah for another and 

invalidated the Torah, even if it was from God, in the way that Jesuites 

and Hagarites do. All of these opinions deny the Torah.  

 

 


