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1. Shabat 112b 
 

R. Zera said in Raba bar Zimuna's name: If 
the earlier scholars were sons of angels, we 
are sons of men; and if the earlier scholars 
were sons of men, we are like donkeys and 
not like the donkeys of R. Hanina ben Dosa 
and R. Pinchas ben Yair but like regular 
donkeys. 

ר' זירא אמר רבא בר  אמר
זימונא אם ראשונים בני מלאכים 

 בניאנו בני אנשים ואם ראשונים 
אנשים אנו כחמורים ולא כחמורו 
של ר' חנינא בן דוסא ושל רבי 

 כשארפנחס בן יאיר אלא 
 חמורים:

 
2. Devarim 32:7 

 

רּו    יֹאמְׁ ֶניָך וְׁ קֵּ ָך זְׁ דְׁ ַיגֵּ ַאל ָאִביָך וְׁ שְׁ
 ָלְך

Ask your father, he will inform you, your 
elders, they will tell you. 

 
3. Devarim 17:8 

 

Present your case to the Levites 
and to the judge who is in office at 
that time. 

ט ֲאֶשר  ֶאל ַהֹשפֵּ ִוִים וְׁ ּוָבאָת ֶאל ַהֹכֲהִנים ַהלְׁ
ִהִגידּו ָת וְׁ ָדַרשְׁ ם וְׁ ֶיה ַבָיִמים ָההֵּ ת  ִיהְׁ ָך אֵּ לְׁ

ָפט: ַבר ַהִמשְׁ  דְׁ

 
4. Sifrei Devarim Shoftim 153  

 

Rabbi Yose the Galilean: Can it be conceived 
of that a person will appear before a judge 
who is not of his time? Rather, the meaning is: 
a judge who is worthy and who is so 
recognized at that time. 

ר' יוסי הגלילי: וכי עלה על 
דעתך שאדם הולך אצל 

 -שופט שאינו בימיו? אלא 
שופט שהוא כשר ומוחזק 

 באותם ימים.

 
5. Rosh Hashana 25b  

 

Yiftach in his generation is like Shmuel in his 
generation. To teach you that even the most 
insignificant of insignificant who has been 
appointed a leader over the community is like the 
most distinguished of the distinguised. 

בדורו כשמואל  יפתח
בדורו ללמדך שאפילו 
קל שבקלין ונתמנה 
פרנס על הצבור הרי 

 שבאבירים כאבירהוא 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/R._Zera
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Raba_bar_Zimuna&action=edit


 

6. Sefer Ha’ikarim 3:23 
 

It is impossible for the Torah of God to 
have covered all possible cases that any 
ever arise, because the new situations that 
constantly arose in human affairs, in law, 
and as a result of human enterprise are so 
many that a book cannot encompass them. 
Therefore, general principles, which the 
Torah only briefly suggests, were revealed 
orally to Moshe at Sinai, so that the 
halachic authorities of every generation 
would use them to derive new laws. 

אי אפשר שתהיה תורת השם 
באופן שתספיק  יתברך שלמה

הזמנים, לפי שהפרטים  בכל
המתחדשים תמיד בענייני 
האנשים, במשפטים והדברים 

רבים מאוד  הנפעלים הם
על כן נתנו  -משיכללם ספר

למשה בסיני על פה דברים 
בקצרה, כדי  כוללים נרמזו בתורה

שעל ידם יוציאו החכמים שבכל 
 ם המתחדשים.דור ודור הפרטי

 
7. Bava Batra 12a 

 

Rabbi Avdimi of Haifa said: Since the day 
the temple was destroyed, prophecy was 
lost to the prophets and given to the 
sages…Amemar added: Indeed a sage is 
superior to a prophet. 

רבי אבדימי דמן חיפה מיום  אמר
לה נבואה שחרב בית המקדש ניט

 אמר...מן הנביאים וניתנה לחכמים
 אמימר וחכם עדיף מנביא

 
8. Rema Choshen Mishpat 25:2 
 

In all cases where he views of the earlier 
authorities are recorded and are well 
known, and the later authorities disagree 
with them…we follow the view of the later. 

כל מקום שדברי הראשונים 
כתובים על ספר והם 
מפורסמים, והפוסקים האחרונים 

הולכים אחר … חולקים עליהם
 .האחרונים

 
9. Devarim 9:10 
 

And the L-rd gave me the two tablets of 
stone inscribed by the finger of G-d, with 
the exact words that the L-rd had 
addressed to you out of the fire on the 
day of the assembly. 

ן ַלי, ֶאת 'ה ַוִיתֵּ נֵּי לּוֹחת ָהֲאבָ -אֵּ --ִניםשְׁ
ַבע  ֶאצְׁ ֻתִבים, בְׁ יֶהם, יםִק ֱאֹלכְׁ ; ַוֲעלֵּ

ָכל ָבִרים ֲאֶשר ִדֶבר ה-כְׁ ִעָמֶכם  'ַהדְׁ
ש ִמתֹוְךָבָהר  יֹום ַהָקָהל--ָהאֵּ  .בְׁ

 
10. Megila 19b 

 

R. Hiyya b. Abba also said in the name of R. 
Johanan: What is the meaning of the verse, 
With the exact words that the L-rd had 
addressed to you? It teaches us that the Holy 
One, blessed be He, showed Moses the 
minutiae of the Torah, and the minutiae of the 
Scribes, and the innovations which would be 
introduced by the Scribes. 

רבי חייא בר אבא א"ר  ואמר
יוחנן מאי דכתיב ועליהם 
ככל הדברים אשר דבר ה' 
עמכם בהר מלמד שהראהו 
הקב"ה למשה דקדוקי תורה 

סופרים ומה  ודקדוקי
 שהסופרים עתידין לחדש



 

 
11. Tosfot Yom Tov Introduction 

 

Although there existed a complete 
interpretation of the Torah and its commands 
there is no generation in which something 
new is not added and which is without its 
own legal problems. Do not contradict me by 
pointing to the Rabbinic saying that G-d 
showed Moses the minutiae of the Torah and 
the minutiae of the Scribes and the 
innovations which would be introduced by 
the Scribes, for I say that this was not 
handed down by Moses to anyone else. A 
careful examination of the Rabbinic saying 
shows that they spoke of God “showing” 
Moses, not “teaching” or “handing down”…by 
using the word “showing “ they meant that 
these teachings were revealed to Moses but 
not ‘given’ to him, like a man who “shows” his 
friend an object but does not give it to him. 

אף על פי שהיתה ביאור 
התורה ומצותיה ביאור שלם 
אין לך זמן ודור שלא יתחדש 

ואל  בהכרח ויפלא למשפט.
תשיבני דבר ממה שאמרו 
בפ"ב דמגילה )יט:( מאי 
ועליהם ככל הדברים וכו" מלמד 
שהראהו הקב"ה למשה דקדוקי 
תורה ודקדוקי סופרים ע"כ 
שאני אומר שזה לא היה מוסר 
משה לאחרים כלל. ודקדוק 
לשונם כך הוא שאמרו מלמד 
שהראהו ולא אמר שמסר לו או 
שלמדו...אבל אמרו שהראהו. 

ך ראיה בלבד לא וזה בדר
בדרך מסירה כאדם המראה 
דבר לחבירו לראותו ואינו נותנו 

 לו.
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