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1. BT Makot 23a‐b 
 
MISHNA: All who are liable to Kareth, if beaten, are freed from it, as it reads: 
"Your brother was rendered vile" (Deuteronomy 25) meaning, as soon as he was 
rendered vile, he is like your brother again.  
 
R. Hananye b. Gamaliel taught similarly: If one loses his soul for one sin, so much 
the more his soul should be saved because of one meritorious act!  
 
Said R. Simeon: This may be inferred from the very place which treats of Kareth: 
"Even the souls that commit them shall be cut off," (Leviticus 18:29) and it says: 
"Ordinances, which, if a man does, he shall live in them." (ibid., ibid. 5). As the 
whole portion is of negative commands, it is to be inferred that if one only 
abstains from committing a crime, he is rewarded as if he acted meritoriously.  
 
R. Simeon b. Rabbi said: It reads, "Be firm so as not to eat the blood; for the blood 
is the life." (Deuteronomy 12:23)  Now, for rejecting blood which is disgusting to 
one, he is rewarded; from theft and sexual licentiousness, to which the nature of 
man is inclined, so much the more should he be rewarded if he separates himself; 
and not only he, but all his descendants to the end of the generations, may be 
rewarded.  
 
R. Hanania b. Akasiha said: The Holy One, blessed be He, wanted to make Israel 
meritorious and therefore he multiplied to them his commands in the Torah, as it 
reads: "The Lord willed (to do this) for the sake of his righteousness: (therefore) 
he magnifies the law, and makes it [or him] honorable" (Isaiah 42:21). 
 
GEMARA: 
[…] 
R. Simlayi lectured: Six hundred and thirteen commands were said to Moses; 
three hundred and sixty‐five of them negatives, corresponding to the number of 
days in a year counting according to sunrise; and two hundred and forty‐eight 
positives, corresponding to the members of a man's body. Said R. Hamnunah: 
Where is there an allusion thereto in the Scripture? [Deut. xxxiii. 4]: "The Torah 
which Moses commanded us." The letters of the word Torah number six hundred 
and eleven (Tav is 400; Vov, 6; Reish, 200, and Hei, 5), and the two first 
commandments, however, of the ten, we ourselves have heard from Heaven. 
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2. Rashi on Makot 23b 
 
“The Holy One, blessed be He, wanted to make Israel meritorious” – In order for 
them to receive reward for their restrain from committing transgressions, God 
multiplied the commandments, for it was not necessary to issue commandments 
in regards to insects and carcasses as there isn’t as single person who is not 
disgusted by them, instead, these were issued so that they [Israel] may be 
rewarded for avoiding them. 
   

 י מסכת מכות דף כג עמוד ב"רש
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3. Rambam’s Commentary to the Mishnah, Makot 3:17  פרק גם מסכת מכות "פירוש המשנה לרמב



 
It is a principle of belief in the Law that when someone performs one of the 613 
commandments as it should be performed, allowing no ulterior consideration 
whatsoever to enter into his observance and doing the commandment for its own 
sake and wholly out of love, as I have explained to you, such a man merits the life 
of the world to come through that single commandment. This is in accordance 
with R. Hanania, for the abundance of the commandments makes it impossible 
for a person not to fulfill at least one commandment wholly and through it he will 
merit for his soul to remain. This principle is illustrated in R. Hanina ben Tardion’s 
question, “What will become of me in the world to come?” whereupon the 
responder said, “Did not one meritorious act come to your hand?”, meaning, have 
you not been able to fulfill at least one commandment as it should be performed, 
[R. Hanina ben Tardion] then replied that he was able to perform the 
commandment of Tzedkah in its most essential and complete way, and he 
therefore merited the life of the world to come through it. The meaning of the 
verse, “The Lord willed (to do this) for the sake of his righteousness,” for the sake 
of finding merit in Israel, He magnified the Torah. 
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4. BT Avodah Zarah 18a 
 
He [R. Hanina] then said: “Rabbi, what will become of me in the world to come?” 
And he [R. Yossi] replied: “Did not one meritorious act come to your hand?” And 
he answered: “The money which I prepared to celebrate Purim, I erred, thinking 
that it was of the charity treasury; I have distributed it to the poor, and thereafter 
I have not collected from the charity.” [R. Yossi] then said: “If so, I wish that my 
share should be like yours, and my fate similar.” 
 

 א:יח גמרא במסכת עבודה זרה
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5. BT Sanhedrin 111a 
 
It reads: "Therefore Sheol has opened wide its gullet and parted its mouth 
without measure (chok)" (Isaiah 5:14) – Resh Lakish said: It means him who failed 
to perform even one law (chok) of the Torah. Said R. Yochanan to him: Your 
saying is not satisfactory to their Creator. Say the reverse, even he who has 
studied but one law [does not belong to Sheol]. 

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קיא עמוד 
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6. R. Yosef Albo, Sefer haYikarim, 3:29 
 
We must focus here on this critical and worthwhile question, mainly, whether this 
Divine Torah bestows [human] perfection through its wholeness or its parts. 
Indeed, this very matter was already disputed by Rabban Shimon ben Lakish and 
R. Yochanan in Perek Chelek (Sanhedrin 111a)…   
It would have seemed appropriate to us for [the Torah] to only bestow perfection 
through its wholeness and not through its parts, just as R. Shimon ben Lakish had 
argued. For if solely one single part would have been sufficient for the acquisition 
of human perfection, why then would God, the blessed One, burden us with so 
many commandments and warnings…. 
And yet, we find ourselves on the positive end of this dispute, that human 
perfection can be achieved, or at least a part of it, through each one of them, and 
thus, no individual from Israel in particular can ever escape it, nor from the 
people in general, by failing to achieve that perfection, if he simply attempts to 
achieve it through one of these many ways.   
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