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Acharei Mot 5722 “Chukim and Mishpatim” 

  יח פרק ויקרא

ר( א) ֵּ֥ ק וַיְַדב  ה יְקֹו ָ֖ ר ֶאל־מֶֹשֵּ֥ ֹֹֽ אמ  :ל 

ר  ( ב) בֵּ ֵ֣י דַּ נֵּ ל ֶאל־בְּ ָראֵֵּ֔ ָת   יִשְּ רְּ ם וְָּאמַּ ֶהֶ֑ ֶֽםקֱאֹל יְּקָֹוָ֥ק ֲאִנ י ֲאלֵּ  :יֶכ

ה( ג) ֵׂ֧ ֲעשֵּ יִם כְּמַּ ַ֛ רַּ ר ֶאֶֶֽרץ־ִמצְּ ּה ֲאֶשָ֥ ֶתם־ָב  בְּ א יְּשַּ ּו ֹלֵ֣ ֲעשֶ֑ ה תַּ ֵ֣ ֲעשֵּ ן ּוכְּמַּ עַּ נַַּ֡ ר ֶאֶֶֽרץ־כְּ יא ֲאִני   ֲאֶשֵ֣ ִבִ֨ ֶכָ֥ם מֵּ ָמה   ֶאתְּ  ָש 

א ּו ֹלֵ֣ ֲעשֵ֔ יֶה ם תַּ ֻחקֹתֵּ א ּובְּ ֶֽכּו ֹלָ֥ לֵּ  :תֵּ

י( ד) ֵׂ֧ ָפטַּ ּו ֶאת־ִמשְּ ֲעשַ֛ י תַּ ָ֥ ּו וְֶּאת־ֻחקֹתַּ ר  מְּ ֶכתלָ  ִתשְּ ם ֶלֵ֣ ֶֽםקֱאֹל יְּקָֹוָ֥ק ֲאִנ י ָבֶהֶ֑  :יֶכ

ם( ה) ֶתֶּ֤ רְּ מַּ י   ּושְּ י ֶאת־ֻחקֹתַּ ָפטֵַּ֔ ר וְֶּאת־ִמשְּ ה ֲאֶשִ֨ ם יֲַּעֶשָ֥ ם אָֹתַ֛ י ָהָאָד  ֵ֣ ם וָחַּ ֶֽק ֲאִנ י ָבֶהֶ֑  ס :יְּקָֹו

יש( ו) ֵּ֥ יש   א  ר א  ֵ֣ ֔רֹו ֶאל־כ ל־ְשא  א ְבש  ּו לֵּ֥ ְקְרבָ֖ ֹות ת  ה ְלַגלֵ֣ י ֶעְרו ָ֑ ָ֖ ֹֽק ֲאנ   ס: יְקֹו 

יָך ֶעְרַוֵּ֥ת( ז) ִ֛ ְמָךָ֖  וְֶעְרַוֵּ֥ת ָאב  א א  ה לֵ֣ ָ֑ ְמָךֵ֣  ְתַגל  וא א  א ה ֔ ה לֵּ֥ ֹּֽה ְתַגֶלָ֖  ס: ֶעְרו ת 

יָך ֶעְרַוֵּ֥ת( ח) ָ֖ ֶֹֽשת־ָאב  א א  ה לֵ֣ ָ֑ יָך ֶעְרַוֵּ֥ת ְתַגל  ָ֖ ֹֽוא ָאב   ס: ה 

ת( ט) ֹוְתָך   ֶעְרוַַ֨ יָך   ֲאחֹֽ ֹו ַבת־ָאב   ָך אֵ֣ ֶמ֔ ֶדת ַבת־א  י ת מֹוֶלֵ֣ ֹו ַב֔ ֶדת אָ֖ ּוץ מֹוֶלֵ֣ א חָ֑ ה לֵּ֥ ן ְתַגֶלָ֖ ֹֽ  ס: ֶעְרו ת 

ת( י) נְָך   ֶעְרַו  ֹו ַבת־ב  ְתָך֔  אֵ֣ א ַבֹֽת־ב  ה לֵּ֥ ן ְתַגֶלָ֖ ָ֑ י ֶעְרו ת  ֵּ֥ ֹֽנ ה ֶעְרו ְתָךָ֖  כ   ס: ה 

ת( יא) ֶשת ֶעְרוַַ֨ יָך   ַבת־א   ֶדת ָאב   יָך מֹוֶלֵ֣ וא ֲאחֹוְתָךָ֖  ָאב ֔ ָ֑ א ה  ה לֵּ֥ ֹֽ  ְתַגֶלָ֖  ס: ּהֶעְרו ת 

יָך ֶעְרַוֵּ֥ת( יב) ָ֖ א ֲאחֹות־ָאב  ה לֵ֣ ָ֑ ר ְתַגל  ֵּ֥ יָך ְשא  ָ֖ ֹֽוא ָאב   ס: ה 

ְמָךָ֖  ֶעְרַוֵּ֥ת( יג) ֹות־א  א ֲאחֹֽ ה לֵ֣ ָ֑ ר ְתַגל  ֵּ֥ ֹֽי־ְשא  ְמָךָ֖  כ  ֹֽוא א   ס: ה 

יָך ֶעְרַוֵּ֥ת( יד) ָ֖ ֹֽי־ָאב  א ֲאח  ה לֵ֣ ָ֑ ְשתֹו   ְתַגל  א ֶאל־א  ב לֵ֣ ֔ ְקר  ְתָךָ֖  ת  ֹֽ ֹֽוא דֹד   ס: ה 

ְתָךָ֖  ֶעְרַוֵּ֥ת( טו) ֹֽ א ַכל  ה לֵ֣ ָ֑ ֶשת ְתַגל  נְָך   א   וא ב  א ה ֔ ה לֵּ֥ ֹּֽה ְתַגֶלָ֖  ס: ֶעְרו ת 

יָך ֶעְרַוֵּ֥ת( טז) ָ֖ ֶֹֽשת־ָאח  א א  ה לֵ֣ ָ֑ יָך ֶעְרַוֵּ֥ת ְתַגל  ָ֖ ֹֽוא ָאח   ס: ה 

ה ֶעְרַוֵּ֥ת( יז) ִ֛ ש  ּה א  ָ֖ ת  א ּוב  ה לֵ֣ ָ֑ ּה ְתַגל  ּה ֶאֹֽת־ַבת־ְבנ ָ֞ ת ָּ֗ א וְֶאת־ַבת־ב  ַקח   ל  ֹות ת  ּה ְלַגלֵ֣ ה ֶעְרו ת ֔ ֵּ֥ נ ה ַשֲאר  ָ֖ ה ה  ֵּ֥ ֹֽוא ז מ   :ה 

ה( יח) ֵּ֥ ש  ּה וְא  ָ֖ א ֶאל־ֲאחֹת  ח לֵ֣ ָ֑ ק  ר ת  ָֹּ֗ ְצר ֹות ל  ּה ְלַגלּ֧ ִ֛ יה   ֶעְרו ת  ֶלָ֖ ֹֽיה   ע   :ְבַחֶי

ה( יט) ָ֖ ש  ת וְֶאל־א  ּה ְבנ ַדֵ֣ ָ֑ א ֻטְמָאת  ב לֵ֣ ְקַר֔ ֹות ת  ֹּֽה ְלַגלָ֖  :ֶעְרו ת 

יְתָך֔  ֶשת  וְֶאל־א   ( כ) ֹֽ ן ֲעמ  ֵּ֥ ת  ְבְתָךָ֖  לא־ת  ַרע ְשכ  ָ֑ ֹּֽה ְלז  ְמָאה־ב   :ְלט 

ַזְרֲעָךֵּ֥ ( כא) ֹֽ ן ּומ  ָ֖ ת  יר לא־ת  ֵ֣ ֶלְך ְלַהֲעב  ָֹ֑ א ַלמ ל וְלּ֧ ִ֛ ם ְתַחל  ֵּ֥ ֵּ֥י יָךקֱאל ֶאת־ש  ֹֽק ֲאנ   :יְקֹו 

ת( כב) ר וְֶאַ֨ א ז כ ֔ ב לֵּ֥ ְשַכָ֖ י ת  ֵ֣ ְשְכב  ה מ  ָ֑ ש  ה א  ָ֖ ב  ֹֽוא תֹוע   :ה 

ה( כג) ִ֛ מ  ן ּוְבכ ל־ְבה  ֵּ֥ ת  ְבְתָךָ֖  לא־ת  ּה ְשכ  ָ֑ ְמָאה־ב  ה ְלט  ש ָּ֗ ד וְא  ָֹ֞ א־ַתֲעמ י לֹֽ ּ֧ ְפנ  ה ל  ִ֛ מ  ּה ְבה  ָ֖ ְבע  ֶבל ְלר  ּוא ֶתֵּ֥  :הֹֽ

ּו( כד) ַטְמאָ֖ ֹֽ ֶלה ַאל־ת  ָ֑ י ְבכ ל־א  ֶלה   כ   ּו ְבכ ל־א   ם נ ְטְמאֵ֣ ֵּ֥י ַהּגֹוי ֔ חַ  ֲאֶשר־ֲאנ  ָ֖ ְפנ יֶכֹֽם ְמַשל   :מ 

א( כה) ֵ֣ ְטמ  ֶרץ וַת  א ֔ ד ה  ֵֹּ֥ ָּ֖ה ו ֶאְפק יה   ֲעֹונ  ֶלָ֑ א ע  ֵּ֥ ק  ֶרץ וַת  ָ֖ א   :ֶאת־יְֹשֶבֹֽיה   ה 

ם( כו) ם ּוְשַמְרֶתֵ֣ י ֶאת־ֻחקַֹתי   ַאֶתָּ֗ ַט֔ ְשפ  א וְֶאת־מ  ל ַתֲע֔שּו וְלֵ֣ ֵֹּ֥ כ ת מ  ָֹ֖ ב ֶלה ַהתֹוע  ָ֑ א  ח ה  ֶֹֽאְזר ֔ ר ה  ָ֖ ר וְַהּג  ֵּ֥  :םְבתֹוְכֶכֹֽ ַהּג 

י( כז) ת כ ִּ֚ ֵֹ֣ ב ל ֶאת־כ ל־ַהתֹוע  א ֔ ּו ה  שֵּ֥ ֶרץ ע  ָ֖ א  י־ה  ֹֽ ר ַאנְש  ם ֲאֶשֵ֣ ְפנ יֶכָ֑ א ל  ָ֖ ְטמ  ֶרץ וַת  ֹֽ א   :ה 

יא( כח) ק   א־ת  ֶרץ   וְלֹֽ א   ם ה  ם ֶאְתֶכ֔ ּה ְבַטַֹֽמֲאֶכָ֖ ָ֑ ר אֹת  ה ַכֲאֶשֵּ֥ ִ֛ א  ֹוי ק  ר ֶאת־ַהּגָ֖ ְפנ יֶכֹֽם ֲאֶשֵּ֥  :ל 

י( כט) ר כ ִּ֚ ה כ ל־ֲאֶשֵ֣ ל יֲַעֶש֔ ֵֹּ֥ כ ת מ  ָֹ֖ ב ֶלה ַהתֹוע  ָ֑ א  ּו ה  ֹות וְנ ְכְרתִ֛ שֵּ֥ ת ַהנְפ  ָֹ֖ עֹש ֶרב ה  ֶקֵּ֥ ֹֽם מ   :ַעמ 

ם( ל) י ּוְשַמְרֶתֵ֣ ְשַמְרת ָּ֗ י ֶאת־מ  ְלת ַ֨ ֹות ְלב  ֹות ֲעשׂ֜ ֻחק  בֹת   מ  ֹוע  ר ַהתֹֽ ּו ֲאֶשֵ֣ ם נֲַעשֵ֣ ְפנ יֶכ֔ א ל  ּו וְלֵּ֥ ַטְמאָ֖ ֹֽ ם ת  ֶהָ֑ י ב  ָ֖  יְקֹו ֵּ֥ק ֲאנ 

 פ: יֶכֹֽםקֱאל

Alef.  

1.  In all instances leading up to VaYikra 18, immediately following an introduction of 

 one of two structures appear in the verse immediately ,”וידבר ה' אל משה לאמר“

following, either a directive/Commandment without any further introduction, e.g., 

 or an additional introductory ;”זה קרבן אהרן“ or (6:13) ”נפש כי תמעל מעל“ (5:14)

phrase with the following elements: “דבר אל”  with a specific population mentioned, 

followed by the word “לאמר” or a form of the verb “ ראמ ”, and then the content of 

what is to be conveyed, e.g., (4:2) “דבר אל בני ישראל לאמר” or (17:2) “ דבר אל אהרן

ואמרת אליהםואל כל בני ישראל  ואל בניו ”. 
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 What makes 18:2 unique is that the second introductory verse, rather than 

containing a specific instruction at its conclusion, simply makes the declarative 

statement “אני ה' אלקיכם” which seems to serve as an introductory statement to 

what follows in v. 3.  

 Perhaps the reason for this variation is to suggest that should the people choose to 

follow the practices of the indigenous populations in Egypt and Canaan rather than 

HaShem’s Commandments, this will be understood by God as a rejection of God’s 

Status as the God of the Jewish people, i.e., since I am the Lord, your God, therefore, 

you are not to adopt the practices of the Egyptians or the Canaanites. Previous 

Commandments and Directives that followed these structures were not as 

fundamental to whether or not someone complying with them was either accepting 

or rejecting HaShem’s total Authority over them. 

2.  v. 2 Speak unto the children of Israel, and say unto them: I Am the Lord your God.  

  Introduction. 

v. 3 After the doings of the land of Egypt, wherein ye dwelt, shall ye not do; and after 

the doings of the land of Canaan, whither I Bring you, shall ye not do; neither 

shall ye walk in their statutes.  

 Negative General Commandment. 

v. 4-5 Mine Ordinances shall ye do, and My Statutes shall ye keep, to walk therein: I 

Am the Lord your God. Ye shall therefore keep My Statutes, and Mine 

Ordinances, which if a man do, he shall live by them: I Am the Lord.   

 Positive General Commandment. 

 

After the doings of the land of Egypt, wherein ye dwelt, shall ye not do 

                         Mine Ordinances                shall ye do 

 

after the doings of the land of Canaan, whither I Bring you, shall ye not do 

         My Statutes         shall ye keep 

Beit.  

 refers to the inner debate (brought on by the Yetzer HaRa) or the outer ”משיב על“  .1

debate (brought on by either implicit or explicit criticism offered by non-Jews) that 

an individual experiences when engaging in religious rituals which do not make sense 

on any rational level.  

2.    

  יח פרק תהלים

י( כג) ֵ֣ יו כ  ֵ֣ ט  ְשפ  י כ ל־מ  ָ֑ יו ְלנְֶגד  ֻחקֹת ָּ֗ יר וְְ֝ ֵּ֥ נ י לא־ָאס   :ֶמֹֽ

For all His Ordinances were before me, and I put not away His Statutes from me.  

Sifra 140: I kept in mind and observed both the Mitzvot that rationally made sense as 

well as those which had to be revealed. 
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Sifra 133: I kept in mind and observed both the Mitzvot that are explicitly stated in 

the Tora as well as those which are derived by hermeneutic and logical 

principles.1 

  קיט פרק תהלים

י( קיב) ית  ֵ֣ י נ ט  ב  ֹות ל ִ֭ יָך ַלֲעשֵּ֥ ם ֻחֶקָּ֗ ֵּ֥ ֶֹֽקב ְלעֹול   :ע 

I have inclined my heart to perform Thy Statutes, forever, at every step.  

Sifra 140: Even the Commandments that do not make sense and therefore had to be 

Revealed, I have carried out. 

Sifra 133: Even the Commandments that are based upon hermeneutic and logical 

derivation, I have carried out (despite my possibly having reservations 

regarding the correctness of these derivations).  

3.   

  יח פרק ויקרא

י( ד) ַטּ֧ ְשפ  ּו ֶאת־מ  י ַתֲעשִ֛ ּו וְֶאת־ֻחקַֹתֵּ֥ ְשְמרָ֖ ֶכת ת  ֶלֵ֣ ם ל  ֶהָ֑ י ב  ָ֖  :יֶכֹֽםקֱאל יְקֹו ֵּ֥ק ֲאנ 

  ד פסוק יח פרק ויקרא הירש ר"רש

 הוא 'ה משפטי של שהוא - כל קיום שכן"; תעשו משפטי את" תחילה כאן נאמר...

 בלבו יש - הושחתה לא שנפשו אדם כל כי. שנתגלה המשפט לימוד לפני גם אפשרי

 תודעה ואותה; מחברו אדם של זכותו מה, לו אומר וליבו; משפט של כללית תודעה

 '. ה של קולו היא אף - משפט של כללית

' שה כפי והמשפט, האנושית לחברה ישע יפרה מהם שרק, משפטים אותם אולם

 ...החוקים מן פחות לא ההתגלות דבר מתוך לימוד טעונים הללו - רואהו

4.  The phrase “ללכת בהם” would stand in opposition to simply studying about the 

Mitzvot. The essence is to conduct one’s life in accordance with the Commandments 

whether or not one has intellectualized their purpose and their effect. 

Gimel. 

1.  If the verse already states that one is to be “Shomer” these laws, what is being added 

by the instruction “LaLechet”? 

2.  The Peshat would appear to indicate that this has something to do with observing 

Chukim. RaShI learns that it is stating not to pursue other disciplines/religions.  

Daled. 

1.  If already in v. 4 the Tora stated: “Mine Ordinances shall ye do, and My Statutes shall 

ye keep, to walk therein: I Am the Lord your God”,  it would appear that v. 5 is 

                                                           
1
 ב סעיף תרח סימן הכפורים יום הלכות חיים אורח ערוך שולחן 

 כדי בידן ממחין אין א( ג, )הקדש על מחול להוסיף שמצוה יודעות אינן והן, שחשכה עד*  ושותות שאוכלות נשים

 . בזדון לעשות תבואו שלא

 אף, בתורה מפורש שאינו( ו) ודוקא; * מזידין יהיו ולא שוגגין שיהיו מוטב: אמרינן( ה) איסור דבר בכל ה"וה( ד: )הגה

 ...( העיטור בשם ש"ורא דביצה ן"ר) בידן מוחין( ז, * )בתורה מפורש ב אם אבל; * דאורייתא שהוא פי על

    ברורה משנה

 מה לנו ישמעו שלא ומה בזה הם ומוטעין ששוגגין לתלות יכולין אנו דאז[ ו] ל"ר - בתורה מפורש שאינו( ו)

 בדבר אבל' וכו שוגגין שיהיו מוטב בזה אמרינן ולכן הדבר להו דקיל מחמת אסור שהוא להם שנאמר

 ומחינן[ ח] שוגגין שיהיו מוטב לומר בהו שייך ולא שוגגין אינם בודאי[ ז] ז"ע עוברין והם בתורה המפורש

 :דפרשי עד להו וענשינן בהו
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entirely redundant: “Ye shall therefore keep My Statutes, and Mine Ordinances, 

which if a man do, he shall live by them: I Am the Lord”. 

2.  Shemira and Asiya are implied for both Chukim and Mishpatim if you parse the verse 

so that the two types of Mitzvot are taken together as a single unit:  

ם( ה) י ֶאת־ֻחקַֹתי    ּוְשַמְרֶת  ַט֔ ְשפ  ר   וְֶאת־מ  ה ֲאֶשַ֨ ם יֲַעֶשֵּ֥ ִ֛ ם אֹת  ָ֖ ָאד  י ה  ם ו ַחֵ֣ ֶהָ֑ י ב  ָ֖ ֹֽק ֲאנ   :יְקֹו 

 

 

3.  When RaShI presents two interpretations, the implication is that neither is perfect, 

and each one contains a different flaw when compared to the other. With respect to 

the first interpretation, there are entities within the Parasha that fall under neither 

the Chukim or Mishpatim umbrella, but are rather “Dikdukei HaParasha”. It is unclear 

exactly to what he might be referring. The second interpretation is problematic 

because v. 4 already establishes Asiya for Mishpatim and Shemira for Chukim. If the 

intent of v. 5 was to add the other verb for each of the nouns, then why was half of 

this idea already stated in v. 4—derive it in its entirety from v. 5! 

4.  You might have thought that the phrase “LaLechet BaHem” would extend the Asiya 

for Mishpatim to include Shemira, and the Shemira for Chukim to include Asiya. 

Comes RaShI to say clearly that v. 4 associates only a single verb with each of the 

group nouns, and therefore it is v. 5 that expands the verbs.  

Heh.  

1.  “Chaim”— 

 RaShI—in the World to Come.  

 RaShBaM—not suffering Karet (ritual excision). 

 R. Yosef Albo—eternal life of the soul. 

 HaEmek Davar—wholeness of the intellectual soul. 

2.  RaShI— 

  ה פרק דברים

ד( טז) יָך   ַכב   ָך ֶאת־ָאב   ֶמ֔ ר וְֶאת־א  ּוְָךָ֖  ַכֲאֶשֵּ֥ ק צ  ַען׀ יָךקֱאל יְקֹו ֵ֣ ן ְלַמֵ֣ יֻכֵ֣ יָך יֲַאר  ַען   י ֶמָּ֗ יַטב ּוְלַמ  ְך י ֵ֣ ל ל ֔  ַעִּ֚

ה מ ֔ ֲֹֽאד  ן יָךקֱאל ֲאֶשר־יְקֹו ֵּ֥ק ה  ֵּ֥ ְֹֽך נֹת    ס: ל 

  ב עמוד לט דף קידושין

 .ארוך שכולו לעולם - ימיך יאריכון ולמען ;טוב שכולו לעולם - לך ייטב למען, אלא

RaShBaM— 

  יז פרק בראשית

ל׀( יד) ֵ֣ ר  ר וְע  ר ז כ ָּ֗ א־י מֹול  ֲאֶש  ר לֹֽ ֔תֹו ֶאת־ְבַשֵ֣ ְרל  ה ע  ִ֛ וא ַהֶנֵֶּ֥פש וְנ ְכְרת  ָ֖ יה   ַהה  ַעֶמָ֑ י מ  ָ֖ ית  ַפֹֽר ֶאת־ְבר   :ה 

    י"רש 

 :זמנו קודם ומת ערירי הולך - הנפש ונכרתה

R. Yosef Albo— 

  ב פרק בראשית

ק וַי יֶצר  ( ז) ם יםקֱאל יְקֹו ַ֨ ָֹֽאד ָּ֗ ר   ֶאת־ה  פ  ה ע  מ ֔ ֲאד  ֵ֣ ן־ה  ח מ  יו וַי ַפֵּ֥ ָ֖ ת ְבַאפ  ים נ ְשַמֵ֣ ָ֑ י ַחי  ֵּ֥ ֹֽיְה  ם ַו ָ֖ ָֹֽאד   ְלֶנֵֶּ֥פש ה 

ֹֽה  :ַחי 

    ן"רמב 
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 כי, וסודה יסודה הנפש מעלת הזה הכתוב לנו ירמוז - חיים נשמת באפיו ויפח( ז)

 מן בו באה לא כי להודיע, חיים נשמת באפיו נפח הוא כי ואמר, מלא שם בה הזכיר

 השכלים מן בהשתלשלות לא גם(, כ א לעיל) התנועה בנפש רמז כאשר היסודות

 אחר באפי הנופח כי, ותבונה דעת מפיו, הגדול השם רוח היא אבל, הנבדלים

 ...:תבינם שדי ונשמת( ח לב איוב) שנאמר וזהו. בו יתן מנשמתו

HaEmek Davar— 

  לג פרק בראשית

ב וַי בֹא  ( יח) ַֹ֨ ם יֲַעק ל ׂ֜ יר ש  ֵ֣ ם ע  ֶרץ ֲאֶשר   ְשֶכָּ֗ ַען ְבֶאֵ֣ ֹו ְכנַ֔ ן ְבבֹאָ֖ ַפַדֵ֣ ם מ  ָ֑ ַחן ֲאר  י וַי ָ֖ ֵּ֥ יר ֶאת־ְפנ  ֹֽ ע   :ה 

 'א ג"ל שבת

 :(יבבתורתו שלם, בממונו שלם, בגופו שלם, רב אמר - שלם יעקב ויבא( יח)

    תמימה תורה
 ש"מ פ"ע כן דדריש ל"י ותורתו בממונו ושלם, מצלעתו שנתרפא - בגופו שלם (יב

 ל"וקמ[, במדרשים ש"ועיי] התורה מן ומבטל הממון את ממעט שהדרך לך פ"בר

 :הרוחניםו הגשמים מקניניו בדרכו מאומה נחסר לא שליעקב

 


