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Explorations at the Torah’s Core 

I. Reviewing an introduction 
 ב-ויקרא יט: א 

ר י ֵּ֥ ר   קוקַוְיַדב  אֹמֹֽ ה ל   ֶאל־ֹמֶשֵּ֥
ר  לַדב ֵּ֞ ֵ֛ א  ת ְבנ י־ִיְשרָּ י י ֶאל־כָּל־ֲעַדַ֧ ֔דֹוש ֲאִנֶ֖ י קָּ ּו ִכִׁ֣ ים ִתְהי֑ ם ְקֹדִשִׁ֣ ֶהֶ֖ ֵּ֥ ֲאל  ַמְרתָּ ם׃קֱאֹל יקוקְואָּ  יֶכֹֽ

HaShem spoke to Moses, saying:  

Speak to the entire assembly of the Children of Israel and say to them: You shall be holy, for I, 

HaShem your God, am holy. 

 רשי ויקרא יט:ב 

ד . דבר אל כל עדת בני ישראל ּהְמַלמ  ה ְתלּוִיין בָּ י תֹורָּ י ֶשֹרב ּגּופ  ל ִמְפנ  ה זֹו ְבַהְקה  שָּ רָּ ה פָּ  :)ספרא( ֶשֶנֶאְמרָּ

Speak to the entire assembly of the Children of Israel— This (the addition of the words  כל עדת) 

teaches us that this section was proclaimed in full assembly because most of the fundamental 

teachings of the Torah are dependent on it (contained in it) [Sifra, Vayikra Rabba 

 

If the system isn’t broken, why change it? The difference between role and relationship 

 

I. Feeling the Flow at the Core 

 יט -ויקרא יט:יד

   יקוקאני  אלקיךלא־תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מ

 פני גדול בצדק תשפט עמיתך  לא־תעשו עול במשפט לא־תשא פני־דל ולא תהדר 

   יקוק לא־תלך רכיל בעמיך לא תעמד על־דם רעך אני 

 לא־תשנא את־אחיך בלבבך הוכח תוכיח את־עמיתך ולא־תשא עליו חטא 

 יקוק לא־תקם ולא־תטר את־בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני 

  עליךתשמרו בהמתך לא־תרביע כלאים שדך לא־תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה את חקתי 

You shall not curse the deaf, or place a stumbling block before the blind. You shall fear 

your God: I am HaShem. 

Do not pervert justice; do not favor the poor and do not honor the great; with righteousness 

shall you judge your fellow. 

Do not go as a talebearer among your people, do not stand idly by the blood of your neighbor, I 

am HaShem. 

Do not hate your brother in your heart. Reprove your brother but incur and do not bear a sin 

because of him.  

Do not take vengeance or bear a grudge against the members of your people; And you shall 

love (for) your fellow as (for) yourself: I am HaShem.  
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You shall observe My decrees. You shall not let your cattle mate with a different kind; you shall 

not sow your field with two kinds of seed; you shall not put on cloth from a mixture of two 

kinds of material. 

 

 

II. Examining the Details 

 

I. ד יט: י  

A. 
  ...לא־תקלל חרש

You shall not curse the deaf 

 רשי ויקרא יט:יד 

אם כן למה נאמר חרש? מה  מנין לרבות כל אדם? ת"ל בעמך לא תאראין לי אלא חרש,  .לא תקלל חרש

 חרש מיחד שהוא בחיים, אף כל שהוא בחיים, יצא המת שאינו בחיים 

Rashi: Quotes the Midrash-expands the prohibition to all by citing “a judge among you people, 

you shall not curse. The passage before us limits the prohibition to the living 

 רמבן ויקרא יט:יד 

ועל דרך הפשט הזכיר החרש בקללה כי אע"פ שלא ישמע ולא יתקצף בקללתו הזהירה התורה עליו ואין  

ועוד כי יזהיר בהווה שאדם מקלל החרש ומכשיל העור  צריך לומר בשומעים שיתביישו ויחר להם מאד

והוסיף לאו אחר  " )כאן( שהוא רואה הנסתרות אלקיךהם כי לא ידעו ולא יבינו על כן "ויראת משלא יירא מ

במושלים הנשיא והדיין בעבור שדרך האנשים לקללם בחדרי משכבם כאשר בהשפטו יצא רשע ובקללת 

הנשיא והדיין תקלות רבות כי המון העם בסכלותם ישנאו אותם ויתעוררו לקום עליהם והם במשפטם  

 :מידו ארץיע

Ramban: Quotes Rashi and the midrash-but offers his own approach to the use of the societal 
end points. Timely issue … 
 

B. 
 ולפני עור לא תתן מכשל

…or place a stumbling block before the blind 
 

• An Unnecessary Warning? 

• Rashi: לפני סומא בדבר 

• Three Stages to Prohibition: Misleading through commission or omission; Aiding and 
abetting; Creating an environment conducive to sin: מכה לבנו הגדול; מלוה שלא בפני עדים 

• Debates on the Biblical parameters of לפני עור and Rabbinic extension   

• Maintaining guilt of the sinner- adding another layer 

• Discussion of extent of our responsibility to others, Jew and non-Jew 
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C. פסוק as a Whole: Concern for the Helpless, God Knows 
 
 
 
 
II. ו יט: ט  
A.  

 לא־תעשו עול במשפט לא־תשא פני־דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך  

Do not pervert justice; do not favor the poor and do not honor the great; with righteousness 

shall you judge your fellow. 

נמצא מתפרנס  שלא תאמר עני הוא זה, והעשיר חיב לפרנסו, אזכנו בדין ו .לא תשא פני דל •
 בנקיות 

Favoring the poor out of mercy… 
 

שלא תאמר עשיר הוא זה, בן גדולים הוא זה, היאך אבישנו ואראה  .ולא תהדר פני גדול •
 :בבשתו? ענש יש בדבר לכך נאמר ולא תהדר פני גדול 

Favoring the wealthy out respect… 
 

 ואחדאומר לו קצר דבריך אחד עומד ואחד יושב;אחד מדבר כל צרכו  •
Atmospheric favoritism 

III. ז יט: ט  
A. 

ך...לא־תלך רכיל בעמי  
Do not go as a talebearer among your people…. 

• Why “Do not go…” 

• Tiers:  רכילות, לשון הרע, מוציא שם רע 

• Privacy as a value and the contrast with modern culture 

B. 
יקוקלא תעמד על־דם רעך אני  … 

… do not stand idly by the blood of your neighbor, I am HaShem. 

• The obligation of involvement vs complexities of danger 

• Concept of a רודף and application 

• Discuss pertinent applications: Doctors, abortion, soldiers, etc 
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C. פסוק as a Whole: Life and Death Through Speech 

 

D. When Laws Collide:  לפני עור & רכילות 

 

 

 

IV. יט: יז 

A.  

 לא־תשנא את־אחיך בלבבך הוכח תוכיח את־עמיתך ולא־תשא עליו חטא 

Do not hate your brother in your heart. Reprove your brother but incur and do not bear a sin 

because of him.  

 Various layers of interpretation: Good advice concerning interpersonal -לא־תשנא  •

relationships; Mitzva of: תוככה parameters and limitations 

א עליו חטאולא־תש  •  - Various layers of interpretation: Shared guilt; allusion to limitations 

 

V. חיט: י  

A.  
 לא־תקם ולא־תטר את־בני עמך

Do not take vengeance or bear a grudge against the members of your people… 

• Distinction between נקימה and נטירה  -practical, real-life applications 

• Connection to previous פסוק 

B.  

 יקוקואהבת לרעך כמוך אני 
And you shall love (for) your fellow as (for) yourself: I am HaShem.  

• Popular translation in error 

• Apparent translation and application 

• Connection to previous  פסוקים 

 

VI.  יט: יט 

A. 
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 תשמרו בהמתך לא־תרביע כלאים שדך לא־תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך את חקתי 

You shall not curse the deaf, or place a stumbling block before the blind. You shall fear 

your God: I am HaShem. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


