
 1 

PARSHAT BECHUKOTAI 2019 – SOURCE SHEET 
www.rabbidunner.com 

 
1. VAYIKRA 26:3 – “IF YOU FOLLOW MY LAWS” 
 

 "םָתֹא םֶתיִשֲעַו ּורְמְשִת יַתֹוְצִמ תֶאְו ּוכֵלֵת יַתֹקֻחְב םִא"
 

“If you follow My laws and observe My commandments, and do them…” 
 
2. RASHI – WHAT DOES THE FIRST PHRASE MEAN? 
 

 אָה ,רּומָא תֹווְצִמַה םּוּיִק יֵרֲה םָתֹא םֶתיִשֲעַו ּורְמְשִת יַתֹוְצִמ תֶאְו רֵמֹוא אּוהֶשְכ ,תֹווְצִמַה םּוּיִק הֶז לֹוכָי .וכלת יתקחב םא
 רֹמְשִל תָנְמ לַע הָרֹוּתַב םיִלֵמֲע ּווֱה .ורמשת יתוצמ תאו :)ארפס( הָרֹוּתַב םיִלֵמֲע ּויְהִתֶש ?ּוכֵלֵת יַתֹקֻחְב םִא םֵיַקְמ יִנֲא הָמ
 :)'ה םירבד( "םָתֹשֲעַל םֶתְרַמְשּו םָתֹא םֶתְדַמְלּו" רַמֱאֶנֶש ֹומְכ ,םֵיַקְלּו
 

One might think that וכלת יתקחב םא  implies the fulfilment of commandments; but when it then states: 
“and you shall observe My commandments and do them”, it is obvious that “fulfilment of the 
commandments” is included in this. So how can one explain  As a warning that you ? וכלת יתקחב םא
should study the Torah with great effort (Sifra, Bechukotai, Section 1 1-2) Study the Torah laboriously 
with the express intention to heed and fulfil its teachings, as it says [similarly], (Deut. 5:1) “and you 
shall learn them and take heed to do them".  
 

3. MIDRASH – YOUR FEET WILL TAKE YOU TO SYNAGOGUES AND HOUSES OF STUDY  
 

 םֹויָו םֹוי לָכְב םָלֹוע לֶש ֹונֹוּבִר דִוָד רַמָא ."Oיֶתֹדֵע לֶא יַלְגַר הָביִשָאָו יָכָרְד יִּתְבַשִח" :)ט"נ ט"יק םילהת( ביִתְכִד אּוה אָדֲה
 ,תֹוׁשָרְדִמ יֵתָבְלּו תֹוּיִסֵנְכ יֵּתָבְל יִתֹוא תֹואיִבְמ יַלְגַר ּויָהְו ,Qֵלֹוה יִנֲא תיִנֹולְפ הָריִד תיֵבְלּו יִנֹולְפ םֹוקָמְל רֵמֹואְו בֵשַחְמ יִתיִיָה
 לֶש ןָדֵסְפֶהְו תֹווְצִמ לֶש ןָרָכְֹש ןַתַמ יִּתְבַשִח רַמָא אָחַא יִבַר םֵשְב אָנּוה בַר ."Oיֶתֹדֵע לֶא יַלְגַר הָביִשָאָו" :ביִתְכִד אּוה אָדֲה
 םִא" :הָרֹוּתַב ּונָל ָתְבַתָכֶש הַמ יִּתְבַשִח ,רַמָא אָניִבֲא רַב רָזָעְלֶא יִבַרְד אָנְתַח םֵחַנְמ יִבַר ."Oיֶתֹדֵע לֶא יַלְגַר הָביִשָאָו" ,תֹורֵבֲע
 ביִתְכ הַמ ,"יִל ּועְמְשִת ֹאל םִאְו" :)ד"י ו"כ ארקיו( "ץֶרָאָב םֹולָש יִתַתָנְו" :)'ו ו"כ ארקיו( ןָמַת ביִתְכ הַמּו ,"ּוכֵלֵת יַתֹקֻחְב
 יִּתְבַשִח תֹוכָרְב יִּתְבַשִח ,רַמָא ןָתָנֹוי יִבַר םֵשְב אָיִח יִבַרְד ּהיֵרְב אָּבַא יִבַר ."םֶכְתֶא הָרְסַיְל יִתְפַסָיְו" :)ח"י ו"כ ארקיו( ןָמַת
 יִניֵרֲה ןֶתיִכְז םִא ןיִבָא יִבַר רַמָא .תֹוכּופֲה ןֵהֶש אָלֶא דֹוע ֹאלְו ,א"ה דַעְו ו"יו ןִמ תֹולָלְק ,ו"ית דַע ף"לאֵמ תֹוכָרְב .תֹולָלְק
 ."ּוכֵלֵת יַתֹקֻחְב םִא" :ביִתְכִד אּוה אָדֲה ,יִתָרֹוּת תֶא ּורְמְשִּתֶשְכ יַתָמיֵא .תֹוכָרְבִל תֹולָלְק םֶכָל Qֵפֹוה
 

Regarding this it is written (Psalms 119:59), "I considered my ways and I turned my feet to your testimonies." 
David said, "Master of the universe! Each and every day I would consider my options and say, 'I am going to 
place ‘x’ and to the home of ‘y’,' but my feet would bring me to the synagogues and to the Houses of Study.” 
This is what it means when it is written, "I considered my ways and I turned my feet to your testimonies." Rabbi 
Huna said in the name of Rabbi Acha, "'I considered the giving of the reward for the [fulfillment of] the 
commandments and the loss resulting from sins, "and I turned my feet to your testimonies.'" Rabbi Menachem 
the son-in-law of Rabbi Elazar BeRebbe Avina said, "'I considered, “what You wrote us in the Torah, 'If you will 
walk in my statutes' and what is written there? 'And I will give peace in the land' (Leviticus 26:6). [Likewise 
(Leviticus 26:14)] 'And if you will not listen to me,' what is written there? 'And I will add to punish you'" 
(Leviticus 26:18). Rabbi Abba the son of Rabbi Chiya said in the name of Rabbi Yonatan, "'I considered' the 
blessings and 'I considered' the curses - the blessing are from [the first letter,] alef to the [last letter,] tav; the 
curses are from [the letter,] vav to [the letter before it,] hay - and not only that, but they are backwards (in 
reverse order). Rabbi Avin said, "[The intention is that God is saying,] 'If you merit it, behold, I will reverse for 
you the curses into blessings.'" When is that? When you observe my Torah. This is what it means, "If you will 
walk in my statutes." 



 2 

4. KIDDUSHIN 39B – RECEIVING REWARD IN THIS WORLD 
 

 ול ןיביטמ ןיא תחא הוצמ השוע וניאש לכו .ץראה תא לחונו וימי ול ןיכיראמו ול ןיביטמ תחא הוצמ השועה לכ 'ינתמ
 .ץראה תא לחונ וניאו וימי ול ןיכיראמ ןיאו
 

MISHNA: Anyone who performs one mitzva has goodness bestowed upon him, his life is lengthened, 
and he inherits the land, [i.e. life in the World-to-Come]. And anyone who does not perform one mitzva 
does not have goodness bestowed upon him, his life is not lengthened, and he does not inherit the 
land [of the World-to-Come]. 
 

 תולימגו םאו בא דובכ ןה ולא אבה םלועל ול תמייק ןרקהו הזה םלועב ןהיתוריפ לכוא םדאש םירבד ולא יהנימרו 'מג
 םלוכ דגנכ הרות דומלתו וריבחל םדא ןיב םולש תאבהו םיחרוא תסנכהו םידסח
 

GEMARA: And the Gemara raises a contradiction from a mishna (Pe’ah 1:1): These are the matters that 
a person engages in and enjoys their profits in this world, and the principal reward remains for him for 
the World-to-Come, and they are: Honoring one’s father and mother, acts of loving kindness, 
hospitality toward guests, and bringing peace between one person and another; and Torah study is 
equal to all of them. This indicates that one is rewarded in this world only for fulfilling these mitzvot, 
but not for fulfilling all mitzvot. 
 

 הלוכ הרותה לכ םייקמש ימכ המודו ול םיביטמ ויתויכז לע הריתי תחא הוצמ השועה לכ רמאק יכה הדוהי בר רמא
 תערכמ הלוקש התיה םאש רמול היעמש בר רמא ימנ אדחב וליפא ךנהד ללכמ
 

Rav Yehuda said that this is what the mishna is saying: Anyone who performs one mitzva in addition to 
his other merits, and thereby tips the scale of all his deeds to the side of righteousness, has goodness 
bestowed upon him and is compared to one who fulfills the entire Torah. The Gemara asks: One can 
learn by inference from here that with regard to those mitzvot listed in the mishna in Pe’a one is 
rewarded even for one of them, notwithstanding the fact that overall his sins are more numerous. Rav 
Shemaya said: The other mishna serves to say that if one’s sins and merits were of equal balance, i.e., 
he has accrued an equal amount of merit and sin, one of these mitzvot tilts the scale in his favor. 
 

 ףרשש ימכ המודו ול ןיעירמ ויתונועמ ןיבורמ ויתויכזש לכ והנימרו ול ןיביטמ ויתויכז לע הריתי תחא הוצמ השועה לכו
 לכ םייקש ימכ המודו ול ןיביטמ ויתויכזמ ןיבורמ ויתונועש לכו תחא תוא וליפא הנממ רייש אלו הלוכ הרותה לכ
 הנממ תחא תוא רסיח אלו הלוכ הרותה
 

The Gemara further asks: And does anyone who performs one mitzva in addition to his other merits 
have goodness bestowed upon him in this world? The Gemara raises a contradiction from a baraita: 
Anyone whose merits are greater than his sins is punished with suffering in order to cleanse his sins in 
this world and enable him to merit full reward for his mitzvot in the World-to-Come. And due to this 
punishment he appears to observers like one who burned the entire Torah without leaving even one 
letter remaining of it. Conversely, anyone whose sins are greater than his merits has goodness 
bestowed upon him in this world, and he appears like one who has fulfilled the entire Torah without 
lacking the fulfillment of even one letter of it. 
 

 אכיל אמלע יאהב הוצמ רכש רמאד איה בקעי יבר ינמ אה רמא אבר שיב םויו בט םוי היל ןידבעד ןיתינתמ ייבא רמא
 

Abaye said: When the mishna said that he is rewarded, it means that he has one good day and one bad 
day. He is rewarded for the mitzvot he performs; nevertheless, occasionally he also has bad days which 
cleanse him of his sins, and the baraita is referring to those days. Rava said that the mishna and this 
baraita represent two different opinions. In accordance with whose opinion is this baraita?  
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It is in accordance with the opinion of Rabbi Ya’akov, who says: There is no reward for performance of 
a mitzva in this world, as one is rewarded for mitzvot only World-to-Come. 
 

 הב היולת םיתמה תייחת ןיאש הדצב הרכש ןתמש הרותב הבותכש הוצמו הוצמ לכ ךל ןיא רמוא בקעי יבר אינתד
 ךל בטיי ןעמל )ז ,בכ םירבד( ביתכ ןקה חולישב ךל בטיי ןעמלו ךימי ןוכיראי ןעמל )וט ,ה םירבד( ביתכ םאו בא דוביכב
 םימי תכראהו
 

As it is taught in a baraita that Rabbi Ya’akov says: There is not a single mitzva written in the Torah 
whose reward is stated alongside it, which is not dependent on the resurrection of the dead, [i.e. the 
reward is actually bestowed in the World-to-Come, after the resurrection of the dead]. How so? With 
regard to honoring one’s father and mother it is written: “That your days may be long, and that it may 
go well with you” (Deuteronomy 5:16). With regard to the dispatch of the mother bird from the nest it 
is written: “That it may be well with you, and that you may prolong your days” (Deuteronomy 22:7). 
 

 ןכיה תמו לפנ ותריזחבו םינבה תא לטנו םאה תא חלשו הריבל הלעו תולזוג יל אבהו הריבל הלע ויבא ול רמאש ירה
 ולוכש םלועל ךימי ןוכיראי ןעמלו בוט ולוכש םלועל ךל בטיי ןעמל אלא הז לש וימי תוכירא ןכיהו הז לש וימי תבוט
 ךורא
 

Despite this, it occurred that there was one whose father said to him: Climb to the top of the building 
and fetch me chicks. And he climbed to the top of the building and dispatched the mother bird and 
took the young, thereby simultaneously fulfilling the mitzva to dispatch the mother bird from the nest 
and the mitzva to honor one’s parents, but upon his return he fell and died. Where is the goodness of 
the days of this one, and where is the length of days of this one? Rather, the verse “that it may be well 
with you” means in the world where all is well, and “that your days may be long” is referring to the 
world that is entirely long.  
 
5. SHEM MISHMUEL – UNDERSTANDING THE MIDRASH 
 

 ויהתש -- וכלת יתוקחב םא" כ"ת םשב י"שרב הנהו .ת"יהזעב רואיבה ךותמ ושרפתיו ,ובר שרדמב םיקודקדה
 ...הנשמ וז םתרמשו ןנירמא םוקמ לכבו "ורמשת יתוצמ תאו" ביתכד רחאמ יכ ,חרכומ שוריפהו ."הרותב םילמע
 יתוקחב םא" םייקמ ינא המו ,רומא תווצמה םויק ירה םתוא םתישעו ביתכו ,רומא הרותה דומיל ירה כ"א
 הכילה ותויהל הרותב םילמע תויהל יכ ,ןיבהל שי מ"מו .הרותב םילמע ויהתש שוריפהש ךחרכ לע ןכל ?"וכלת
 םיקוחב לבא ?םיילכש םישודיח וב שדחלו ,תורבס וב רובסל שיו ,הלגנ םמעטש םיטפשמב רתוי קדצי הרואכל
  .האירקה תדמתהו תולדתשה אלא למעו העיגי ךכ לכ םהב ךייש ןיא רתסנ םמעטש
 
 .יאק היפוג למעה לע אלא ,המודכו זנטעש ןוגכ ,קוספה יאק "םיקוח" םיארקנש תווצמה יקלח לע ואלד הארנו

 יתלב אוהו ,ותבוח ידי אצי אל למע יתלב הרותה תעידיש תרמוא תאזו ,אקווד םילמע ויהתש שקבתמש הזש ונייה
 הרהטו השודקל עבטה תא קיתעמ הרותה למעש םיניעל הארנ הנה ןבומ כ"כ המעט ןיאש ףא מ"מו ... םעטה ןבומ
 ורמשת יתוצמ תאו" בותכה םויס שרפל שי ז"יפלו .ןבומ כ"כ רבד לש ומעט ןיאש ףא ,תומכח ראשב כ"אשמ
  .עבטב תווצמה תיישעו הרותה תעידי רחא ובל ךשמנו ועבט קתענ הרותה למע תמחמש ,"םתוא םתישעו
 
 ם"במרהו ,"אכיל אמלע יאהב הוצמ רכש" אולה .השרפבש םיבוטה םידועיה לכ לע םישרפמה תישוק בשיתת הזבו
 םיצורית הברהו ?רכשה רקיע בותכה םילעה המל יכ -- ןבומ יתלב ןיידעו .דבל תועינמה ריסהל ןה הלא לכש שריפ
 תאו" תביתמ ליחתמ רכשה דועי כ"או ,"הוצמ הוצמ רכש"ש )ד"פ םש( ל"ז םרמאמ י"פע ןבוי ונכרדלו .הזב ורמאנ

 כ"חא האב ,תונוש תועינמ תוחיכש םלועה עבטב ךא .ל"נכ םבל ךשמיי הרותה למע רכשבש "ורמשת יתוצמ
 הפי" :)םש( ל"ז םרמאכ "םתוא םתישעו ורמשת יתוצמ תאו" אוה רכשה רקיע מ"מו .תועינמה תרסהמ החטבהה
  ."אבה םלוע ייח לכמ ז"הועב ט"שעמו הבושתב תחא העש
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 .הלעמ רחא הלעמ י"שהב קבדתיש הזה רכשה ול תואי ל"נכ השודקל ועבט קתענש הרותה למע דצמש  ... ןבומו...
 י"שריפו "ועמשת רשא הכרבה תא" ביתכ האר תשרפב הנהד ,ל"צז ר"ומדא יבא ק"כ השקהש המ ונל בשיתי הזבו
 תוללקה לבא ... ועמשתש תנמ לע ףכית תנתינ הכרבהש ונייהו -- "ועמשת אל םא" הללקהו ,"ועמשתש תנמ לע"
 "יתוקחב םא" רמאנ המל אכה כ"או .יאנת ןושל לככ "םא" ןושל הזו "ועמשת אל" ו"חשכ כ"חא קר תואב ןניא
 רכשהש רחאמ יכ ימנ בשיתי ונכרדלו ...וישכעמ רמואכ "תנמ לע" ןה תוכרבה ירהו ?וישכעמ ואל ימנ עמשמד
 והקיתעמ אוהה למעהש הרותב למעה רחא קר ןכתי אל הזו ,הרהטו השודקל עבטה תקתעה אוה ןאכ רמאנה
 ....ל"נכ
 
 הזש רמאו ,הב למעו קסועה תלעותו הרותה חבשב רבדמ רומזמה לכ יכ ...ל"נה שרדמה ירבד רואיבל אובנ התעמו

 תויסנכ יתבל יתוא תואיבמ ילגר ויהו ךלוה ינא תינולפ הריד תיבלו ינולפ םוקמל בשחמ ינא 'יפאש הבש תלעותהמ
 קתענ הרותה למע י"ע יכ ,תושרדמ יתבו תויסנכ יתבל ךשמנ ללכ הבשחמ יתלב 'יפא ומצעמ עבטהש תושרדמ יתבו

 יתבל קקותשהל ועבט קתענ םיירמוח םירבדמש אתובר כ"כ ןיא הזש רתוי דוע שריפו אחא 'ר אבו .ל"נכ ועבט
 ונניאו ,הירחא ךשמנ אליממ םיפוצ תפונו שבדמ הרותה תוקיתמו המכח םעט םַעָטש ימ יכ ,תושרדמ יתבו תויסנכ
 ,תוריבע לש ןדספהו תווצמ לש ןרכש ןתמ יתבשח םמצע םיינחור םירבדב 'יפא אלא ... כ"כ עבטה תקתעהל ךרצנ
 לכמ לודגה דספהה אלא שנוע תארי טשפה ןיא תוריבע לש ןדספה םגו ,אכיל אמלע יאהב הוצמ רכשש עודיו

 דיספמ אוהו םלועבש החמשו גנועו עושעש לכמ הלעמל אוהש יקלאה קובידה תא דיספמ הריבעה י"עש םידספהה
 ...עגרכ קר איהו סמנו הזבמנ הואת ליבשב
 
 תא בהאיש הדובעה רקיע לבא רומג קידצ אוה ול עיגיש רכשה ליבשב דבועשכ ףאש םייח ךרד רפסב ל"רהמ ןייעו

 הריבע דספהו הוצמ רכש בשוחשכ דוד רמאש הזו .י"שה תווצמ ןהש ליבשב ויתווצמ תושעל ץופחיו ת"ישה
 ועבטמ יכ עבטה תקתעה תמחמ אוה הז לכו ,ךיתודע ןהש ליבשב אלא רכשה ליבשב אל ךיתודע לא ילגר הבישאו
 ועבט קתענש הממ רתוי אתובר הזו .הזמ ףא ועבט קתענ הרותה למע תמחמ הזו ,וילא תואנה רבד תושעל
  .תוינחורל תוירמוחו תוימשגמ
 
 אלא הז ןיא תילכתב קידצל רומג קידצמ ועבט קתענש הזש רתוי אתובר רמא אניבא רב א"רד אנתח םחנמ 'רו
 יתפסיו" ךופיהלו "ץראב םולש יתתנו וכלת יתוקחב םא" הרותב ונל תבתכש המ יתבשח 'יפא אלא ,תחא אגרד
 ... שנועה תארי תא דאמ הנגמ ק"הוזבו םימלשה ךרדמ הז ןיאש שנועה תאריו רכשה תבהא איה "םכתא הרסיל
 'רו ... ל"נכ ךיתודע לא ילגר הבישאו דע תחא תבב ןיגרד רתב ןיגרד המכ הלעתנו הלעו ועבט קתענ הזמ םג מ"מ
 אלא דוע אלו א"ה דע ו"יומ תוללקו ,ו"ית דעו ף"לאמ תוכרב יתבשח רתוי אתובר דוע רמא אייח 'רד 'ירב אבא
 הלא לכו .בוט ונממ השענו ומצע ערה ךפהתנש ...  הכרבל הללקה תא םכל ךפוה ינירה םתיכז םא -- תוכופה ןהש
 השענש אלא וליצמש יד אל הללק וילע אובל יואר ו"ח 'יפאש םרוג הזש אנינעד אשירבד הרותה למעמ םיכשמנ

 ... הכרב המצע הללקהמ
  

 יתבל תינולפ הריד תיבמ ונייה ,םיינחור םירבדל םיימשג םירבדמ שפנה תקתעהמ רבדמ ק"תלש םירבדה רוציק
 ןישועהל ב"הוע שריל ידכ ןישועהמ ונייה ,תומילשה תדממ אָחַא יִבַר םֵשְב אָנּוה תעדלו .תושרדמ יתבו תויסנכ
 ...בוט השענ ומצע ערהמש ... אבא 'ר תעדלו .י"שה תווצמ ןהש ליבשב המשל ירמגל
 

 


