
Vehalachta Bidrachav 

Devarim 28:2 

קֹול  ַמע בְּ ִהִשיֻגָך ִכי ִתשְּ ָרכֹות ָהֵאֶלה וְּ  :ֱאלֶֹהיךָ  ה'ּוָבאּו ָעֶליָך ָכל־ַהבְּ

28:2 As long as you listen to God your Lord, all these blessings will come to bear on you. 

 

Devarim 28:9 

ָך  ִקימְּ ֹות  ה'יְּ ֹמר ֶאת־ִמצְּ ַבע־ָלְך ִכי ִתשְּ ַעם ָקדֹוש ַכֲאֶשר ִנשְּ ָרָכיו ה'לֹו לְּ ָת ִבדְּ ָהַלכְּ  :ֱאלֶֹהיָך וְּ

28:9 If only you keep the commandments of God your Lord and walk in His paths, God will establish you as His holy 
nation, as He promised you. 

 

Rambam’s Sefer Hamitzvot #8 

והמצוה השמינית היא שצונו להדמות בו יתעלה לפי יכלתנו והוא אמרו )תבוא כח( והלכת 
 בדרכיו.

The eighth mitzvah is that He commanded us to become similar to Him in accordance with our abilities, as it 

says, “You should walk in his ways.”   

Rambam’s Introduction to his Sefer Hamitzvot  

– the כללים or rules by which he chose his mitzvot 

 . שאין למנות מצוות שאינן נוהגות לדורות: הכלל השלישי

  ]היים הנוגעים לכל מצוות ]התורה כלשאין למנות ציוו: הכלל הרביעי

The third principle: We should not count any mitzvah that is not applicable for 

generations to come 

that apply to the entire TorahThe fourth principle: We should not count mitzvoth  
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The mitzvah: its full version 

והמצוה השמינית היא שצונו להדמות בו יתעלה לפי יכלתנו והוא אמרו )תבוא כח( והלכת 
בדרכיו. וכבר כפל צווי זה ואמר )עקב י ויא( ללכת בכל דרכיו ובא בפירוש זה מה הקדוש 

רחום מה הקדוש ברוך הוא נקרא חנון אף אתה היה ברוך הוא נקרא רחום אף אתה היה 
חנון מה הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק אף אתה היה צדיק מה הקדוש ברוך הוא נקרא חסיד 
אף אתה היה חסיד וזה לשון ספרי )ס"פ עקב(. וכבר נכפל הצווי הזה בלשון אחר ואמר 

שענינו להדמות בפעולות )ראה יג( אחרי י"י אלהיכם תלכו ובא בפירוש גם כן )סוטה יד א( 
הטובות והמדות החשובות שיתואר בהם האל יתעלה על צד המשל יתעלה על הכל עילוי 

 רב:

The eighth mitzvah is that he commanded us to be similar to him and that it what the Torah 

meant when it said, “And you should walk in His ways.” This commandment was mentioned a 

second time in Ekev “to go in all of His ways…”.  And the explanation is: “Just as G-d is called 

compassionate, so too, you should be compassionate; just as G-d is called merciful, so, too, 

should you be merciful; just as G-d is called righteous, so should you be righteous;….And this 

commandment appears also in Re’eh, “After the Lord your G-d shall you go”  and the 

explanation (Sotah 14a) is that we should be similar to him by our good actions and qualities 

by which G-d is described….” 

Rambam, Mishne Torah: Hilchot De’ot Ch. 1 

הדרך הישרה היא מדה בינונית שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לו לאדם, והיא הדעה 
שהיא רחוקה משתי הקצוות ריחוק שוה ואינה קרובה לא לזו ולא לזו, לפיכך צוו חכמים 

אמצעית כדי הראשונים שיהא אדם שם דעותיו תמיד ומשער אותם ומכוין אותם בדרך ה
שיהא שלם בגופו, כיצד לא יהא בעל חמה נוח לכעוס ולא כמת שאינו מרגיש אלא בינוני, לא 
יכעוס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו כדי שלא יעשה כיוצא בו פעם אחרת, וכן לא 
יתאוה אלא לדברים שהגוף צריך להן ואי אפשר להיות בזולתן כענין שנאמר צדיק אוכל 

 לשובע נפשו

The straight path: This [involves discovering] the midpoint temperament of each and every trait that man possesses 

[within his personality.] This refers to the trait which is equidistant from either of the extremes, without being close to 

either of them. Therefore, the early Sages instructed a man to evaluate his traits, to calculate them and to direct them 

along the middle path, so that he will be sound {of body}. For example: he should not be wrathful, easily angered; nor be 

like the dead, without feeling, rather he should [adopt] an intermediate course; i.e., he should display anger only when the 

matter is serious enough to warrant it, in order to prevent the matter from recurring. Similarly, he should not desire 

anything other than that which the body needs and cannot exist without, as [Proverbs 13:25] states: "The righteous man 

eats to satisfy his soul." 
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Rambam Teshuva/Repentance 7:3 

אלא כשם  אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה כגון זנות וגזל וגניבה,
שצריך אדם לשוב מאלו כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב מן הכעס ומן 
האיבה ומן הקנאה ומן ההתול ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת המאכלות וכיוצא בהן מן 
הכל צריך לחזור בתשובה, ואלו העונות קשים מאותן שיש בהן מעשה שבזמן שאדם נשקע 

 , וכן הוא אומר יעזוב רשע וגו'.באלו קשה הוא לפרוש מהם

A person should not think that repentance is only necessary for those sins that involve deed such as promiscuity, robbery, 

or theft. Rather, just as a person is obligated to repent from these, similarly, he must search after the evil character traits 

he has. He must repent from anger, hatred, envy, frivolity, the pursuit of money and honor, the pursuit of gluttony, and the 

like. He must repent for all [of the above]. 

These sins are more difficult than those that involve deed. If a person is attached to these, it is more difficult for him to 

separate himself. In this context, [Isaiah 55:7] exhorts: "May the wicked abandon his path and the crooked man, his 

designs." 

Ch. 89 Tehilim 

ָרִחי: ֵאיָתן ָהֶאזְּ ִכיל לְּ  )א( ַמשְּ

ֵדי  ִפי: ה')ב( ַחסְּ ָך בְּ ֹדר ָוֹדר אֹוִדיַע ֱאמּוָנתְּ  עֹוָלם ָאִשיָרה לְּ

ָך ָבֶהם: ִתי עֹוָלם ֶחֶסד ִיָבֶנה ָשַמִים ָתִכן ֱאמּוָנתְּ  )ג( ִכי־ָאַמרְּ

Maschil of Ethan the Ezrahite. 1 

ever; to all generations will I make known Thy faithfulness with my of the mercies of the LORD for I will sing 2

mouth. 

ever is mercy built; in the very heavens Thou dost establish Thy faithfulness.For I have said: 'For 3 

Commentary of the Malbim 

כי ראשית הבריאה היתה מצד החסד , והנה בעת בריאת העולם נתגלו שתי המדות כאחת, כי אמרתי)ג( 

וחקי הטבע נתיסדו אז בלא , כי אז לא היה עוד שום נמצא במציאות שיבטיח לו הקיום והמציאות, הגמור

, וז"ש כי אמרתי עולם חסד יבנה, שתחלת בנין העולם היה מצד החסד וחיוב קודם רק בחסד גמור הבטחה

אז נתיסדה מדת לבד אבל אחר שע"י חסדו ברא את העולם ויסד וחקק חקי הטבע בששת ימי המעשה, 
אמונה, ר"ל שקיום הנמצאים אחר שבראם בחסדו, וכן קיום חקי הטבע אחר שחקקם בחסדו הוא מצד 

ולא האמונה ומדת האמת, שהוא כאלו הבטיח אז שיעמדו החקים והנבראים כל ימי עולם ולא יפחתו מיניהם 

 .…יגרעו חקיהם

Targum Yerushalmi on Bereshit 1:1 

ָרא  (א) ָמא בְּ חּוכְּ  :ה'בראשית בְּ
d created…-in Wisdom G –In the beginning       
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Mishlei/Proverbs 3:19 

בּוָנה: ה'             ָמה ָיַסד־ָאֶרץ כֹוֵנן ָשַמִים ִבתְּ ָחכְּ  בְּ
earth; by understanding He established the heavens.The LORD by wisdom founded the  19 

Rambam, Laws of Meilah 8:8 

ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף ענינם כפי כחו, ודבר שלא ימצא 
לו טעם ולא ידע לו עילה אל יהי קל בעיניו ולא יהרוס לעלות אל ה' פן יפרוץ בו, ולא תהא 
מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול. בוא וראה כמה החמירה תורה במעילה, ומה אם 

כיון שנקרא שם אדון העולם עליהם בדברים בלבד נתקדשו וכל עצים ואבנים ועפר ואפר 
הנוהג בהן מנהג חול מעל בה' ואפילו היה שוגג צריך כפרה, קל וחומר למצוה שחקק לנו 
הקדוש ברוך הוא שלא יבעט האדם בהן מפני שלא ידע טעמן, ולא יחפה דברים אשר לא כן 

ר בתורה ושמרתם את כל חקותי על השם ולא יחשוב בהן מחשבתו כדברי החול, הרי נאמ
ואת כל משפטי ועשיתם אותם, אמרו חכמים ליתן שמירה ועשייה לחוקים כמשפטים, 
והעשייה ידועה והיא שיעשה החוקים, והשמירה שיזהר בהן ולא ידמה שהן פחותין מן 
המשפטים, והמשפטים הן המצות שטעמן גלוי וטובת עשייתן בעולם הזה ידועה כגון איסור 

פיכות דמים וכיבוד אב ואם, והחוקים הן המצות שאין טעמן ידוע, אמרו חכמים גזל וש
חוקים חקתי לך ואין לך רשות להרהר בהן, ויצרו של אדם נוקפו בהן ואומות העולם משיבין 
עליהן כגון איסור בשר חזיר ובשר בחלב ועגלה ערופה ופרה אדומה ושעיר המשתלח, וכמה 

ם ומן העכו"ם שהיו משיבין על החקים, וכל זמן שהיו היה דוד המלך מצטער מן המיני
רודפין אותו בתשובות השקר שעורכין לפי קוצר דעת האדם היה מוסיף דביקות בתורה, 
שנאמר טפלו עלי שקר זדים אני בכל לב אצור פקודיך, ונאמר שם בענין כל מצותיך אמונה 

ו חכמים שבשביל עבודת שקר רדפוני עזרני, וכל הקרבנות כולן מכלל החוקים הן, אמר
הקרבנות העולם עומד, שבעשיית החוקים והמשפטים זוכין הישרים לחיי העולם הבא, 
והקדימה תורה ציווי על החוקים, שנאמר ושמרתם את חקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם 

 האדם וחי בהם. סליקו להו הלכות מעילה בס"ד. 

It is appropriate for a person to meditate on the judgments of the holy Torahand know their ultimate purpose 

according to his capacity. If he cannot find a reason or a motivating rationale for a practice, he should not 

regard it lightly. Nor should he break through to ascend to God, lest God burst forth against him. One's 

thoughts concerning them should not be like his thoughts concerning other ordinary matters.  

See how severe the Torah rules concerning misappropriating sacred property. Now if wood, stones, earth, 

and ash become holy because the name of the Lord of the world was called upon them through speech alone 

and anyone who treats them as ordinary articles violates the prohibition against me'ilah and even if he acted 

unknowingly, he is required to secure atonement, how much more so with regard to the mitzvot which God 

ordained for us should a person not treat them derisively, because he does not understand their rationale. He 

should not conjure up matters that are not true concerning God, nor should he think about them with his 

mind as he would ordinary matters. For Leviticus 19:37 states: "And you shall guard all My decrees and all My 
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judgments and perform them." Our Sages commented: This adjures us to guard and perform both the decrees 

and the judgments. The meaning of "performing" is well known, i.e,. that one should observe the decrees. 

"Guarding" means to treat them with caution and not think that they are any less than the judgments.  

The judgments are those mitzvot whose motivating rationale is openly revealed and the benefit of their 

observance in this world is known, e.g., the prohibitions against robbery and bloodshed and honoring one's 

father and mother. The decrees are the mitzvot whose motivating rationales are not known. Our Sages said: "I 

ordained decrees and you have no license to question them." A person's natural inclination confronts him 

concerning them and the nations of the world challenge them, e.g., the prohibition of the meat of a pig, milk 

and meat, the calf whose neck is broken, the red heifer, and the goat sent to Azazel. To what degree did King 

David suffer because of the heretics and the idolaters who would issue challenges concerning the decrees! As 

long as they would pursue him with false retorts that they would arrange according to man's limited 

knowledge, he would increase his clinging to the Torah, as Psalms 119:69states: "Willful transgressors have 

stacked falsehoods against me, but I guard Your precepts with a full heart." And ibid.:86 states concerning this 

matter: "All of Your mitzvot are faithful; they pursue me with falsehood; help me." 

All of the sacrifices are in the category of decrees. Our Sages said: "The world exists for the sake of the service 

of the sacrifices." For through the performance of the decrees and the judgments the righteous merit the life 

of the world to come. And between the two of them, the Torah gave precedence to the command for the 

decrees, as Leviticus 18:5 states: "And you shall heed My decrees and judgments which a person will perform 

and live through them." 

Talmud Yomah 28b 

אמר רב: קיים אברהם אבינו כל התורה כולה, שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקלי וגו'. 
ואימא שבע  -הא איכא נמי מילה.  -שבע מצות! אמר ליה רב שימי בר חייא לרב: ואימא 

אמר ליה: אם כן מצותי ותורתי למה לי? אמר )רב( +מסורת הש"ס: ]רבא[+  -מצות ומילה! 
אחת תורה  -ואיתימא רב אשי: קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין, שנאמר תורתי 

 שבכתב ואחת תורה שבעל פה.

Rab said: Our father Abraham kept the whole Torah, as it is said: Because that Abraham hearkened 

to My voice [kept My charge, My commandments, My statutes, and My laws].  R. Shimi b. Hiyya said 

to Rab: Say, perhaps, that this refers to the seven laws?  — Surely there was also that of 

circumcision!  Then say that it refers to the seven laws and circumcision [and not to the whole 

Torah]? — If that were so, why does Scripture say: ‘My commandments and My laws?’ 

Bereshit 26:5 

ִתי ִמ  ַמרְּ ֹמר ִמשְּ ֹקִלי ַוִישְּ ָרָהם בְּ תֹוֹרָתי:ֵעֶקב ֲאֶשר־ָשַמע ַאבְּ ֹוַתי ֻחּקֹוַתי וְּ  צְּ

26:5 All this is because Abraham obeyed My voice, and kept My charge, My commandments, My decrees, and My laws.' 
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23-Yirmiyahu 9:22 

רֹו: ה'ֹכה ָאַמר  ָעשְּ ַהֵלל ָעִשיר בְּ בּוָרתֹו ַאל־ִיתְּ ַהֵלל ַהִגבֹור ִבגְּ ַאל־ִיתְּ ָמתֹו וְּ ָחכְּ ַהֵלל ָחָכם בְּ  ַאל־ִיתְּ

ָיֹדַע אֹוִתי ִכי ֲאִני  ֵכל וְּ ַהֵלל ַהשְּ ַהֵלל ַהִמתְּ זֹאת ִיתְּ ָדָקה ָבָאֶרץ  ה'ִכי ִאם־בְּ ָפט ּוצְּ ֹעֶשה ֶחֶסד ִמשְּ
ֵאֶלה ָחַפצְּ  ֻאם־ִכי־בְּ   :  ה' ִתי נְּ

Thus saith the LORD: Let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory  22

But let him that glorieth glory in this, that he  23 in his might, let not the rich man glory in his riches;

Me, that I am the LORD who exercise mercy, justice, and  understandeth, and knoweth

righteousness, in the earth; for in these things I delight, saith the LORD. 

Rambam De’ot 1:6 

כך למדו בפירוש מצוה זו, מה הוא נקרא חנון אף אתה היה חנון, מה הוא נקרא רחום אף 
וש אף אתה היה קדוש, ועל דרך זו קראו הנביאים לאל אתה היה רחום, מה הוא נקרא קד

בכל אותן הכנויין ארך אפים ורב חסד צדיק וישר תמים גבור וחזק וכיוצא בהן, להודיע שהן 
 דרכים טובים וישרים וחייב אדם להנהיג עצמו בהן ולהדמות אליו כפי כחו.

[Our Sages] taught [the following] explanation of this mitzvah: 

Just as He is called "Gracious," you shall be gracious; 

Just as He is called "Merciful," you shall be merciful; 

Just as He is called "Holy," you shall be holy; 

In a similar manner, the prophets called God by other titles: "Slow to anger," "Abundant in kindness," "Righteous," "Just," 

"Perfect," "Almighty," "Powerful," and the like. [They did so] to inform us that these are good and just paths. A person is 

obligated to accustom himself to these paths and [to try to] resemble Him to the extent of his ability. 

Talmud Rosh Hashana 17b 

ויעבור ה' על פניו ויקרא )שם(, אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד 
שנתעטף כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפלה, אמר לו כל זמן שישראל חוטאין יעשו 

אחר שיחטא האדם לפני כסדר הזה ואני מוחל להם. ה' ה', אני הוא קודם שיחטא, ואני הוא ל
ויעשה תשובה. אל רחום וחנון, אמר רב יהודא ברית כרותה לשלש עשרה מדות שאינן 

 חוזרות ריקם שנאמר הנה אנכי כורת ברית" רה יז:

And ‘the Lord passed by before him and proclaimed [etc.]. R. Johanan said: Were it not 

written in the text, it would be impossible for us to say such a thing; this verse teaches us 

that the Holy One, blessed be He, drew his robe round Him like the reader of a 

congregation and showed Moses the order of prayer. He said to him: Whenever Israel sin, 

let them carry out this service before Me,and I will forgive them. 

 



Commentary of Etz Yosef on Eyn Ya’akov 

 

Talmud Rosh Hashana 17a 

]אמר רבא[+: כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, שנאמר נשא עון ועבר על  
 למי שעובר על פשע. -פשע, למי נושא עון 

Raba said: He who forgoes his right [to exact punishment]  is forgiven all his iniquities, as it 

says, Forgiving iniquity and passing by transgression. Who is forgiven iniquity? One who 

passes by transgression [against himself]  

Talmud Ta’anit 25b 

תעניות על הצבור ולא ירדו גשמים. באחרונה התחילו תנו רבנן מעשה ברבי אליעזר שגזר שלש עשרה 

הצבור לצאת. אמר להם: תקנתם קברים לעצמכם? געו כל העם בבכיה, וירדו גשמים. שוב מעשה ברבי 

אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים וארבע ברכות ולא נענה. ירד רבי עקיבא אחריו, ואמר: אבינו 

לכנו למענך רחם עלינו, וירדו גשמים. הוו מרנני רבנן. יצתה בת קול מלכנו אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מ

 ואמרה: לא מפני שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו, וזה אינו מעביר על מדותיו.

Our Rabbis have taught: It is related of R. Eliezer that he ordained thirteen fasts upon the 

community and no rain fell. In the end, as the people began to depart [from the synagogue], 

he exclaimed: Have you prepared graves for yourselves? Thereupon the people sobbed 

loudly and rain fell. It is further related of R. Eliezer that once he stepped down before the 

Ark and recited the twenty-four benedictions [for fast days] and his prayer was not 

answered. R. Akiba stepped down after him and exclaimed: Our Father, our King, we have 

no King but Thee; our Father, our King, for Thy sake have mercy upon us; and rain fell. The 

Rabbis present suspected [R. Eliezer], whereupon a Heavenly Voice was heard 

proclaiming.[The prayer of] this man [R. Akiba] was answered not because he is greater 

than the other man, but because he is ever forbearing and the other is not. 


