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“First Things First” – A Study in Torah Values  

 

8-: 1Shmot 35   ים א ֶּלה ַהְּדָבִר֔ ם ֵא֚ אֶמר ֲאֵלֶה֑ ֹ֣ ל ַוּי ת ְּבֵנ֥י ִיְׂשָרֵא֖ ה ֶאת־ָּכל־ֲעַד֛ ל מֶׁש֗ ַוַּיְקֵה֣
ם:  ֲעׂ֥שת ֹאָתֽ ֶדׁש בֲאֶׁשר־ִצָּו֥ה ְיֹהָו֖ה ַלֽ ה ָלֶכ֥ם ֹק֛ ְהֶי֨ י ִיֽ ה ְמָלאָכ֒ה ּוַבּ֣יֹום ַהְּׁשִביִע֗ ָעֶׂש֣ ֶׁשת ָיִמי֘ם ֵּתֽ ֵׁש֣

ת:  ה ֛בֹו ְמָלאָכ֖ה יּוָמֽ ֹעֶׂש֥ יֹהָו֑ה ָּכל־ָהֽ ת ַׁשָּב֖תֹון ַלֽ ֵתיֶכ֑ם ְּב֖יֹום גַׁשַּב֥ ל ֽמְׁשֹבֽ ׁש ְּבֹכ֖ ֲע֣רּו ֵא֔ א־ְתַבֽ ֹֽ ל
ת:  ר ֲאֶׁשר־ִצָּו֥ה ְיֹהָו֖ה לֵ דַהַּׁשָּבֽ ר ֶז֣ה ַהָּדָב֔ ל ֵלאֹמ֑ י־ִיְׂשָרֵא֖ ת ְּבֵנֽ ה ֶאל־ָּכל־ֲעַד֥ אֶמר מֶׁש֔ ֹ֣ ר: ַוּי אֹמֽ

ב ָוֶכֶ֖סף ּוְנֽחׁשֶ ה ת ְיֹהָו֑ה ָזָה֥ ת ְּתרּוַמ֣ ָה ֵא֖ יב ִלּ֔בֹו ְיִביֶא֕ ל ְנִד֣ ה ֹּכ֚ יֹהָו֔ ִאְּתֶכ֤ם ְּתרּוָמ֙ה ַלֽ ת: ְק֨חּו ֵמֽ
ים: ו ׁש ְוִעִּזֽ י ְוֵׁש֥ ַעת ָׁשִנ֖ ן ְותֹוַל֥ ֶלת ְוַאְרָּגָמ֛ י זּוְתֵכ֧ ֲעֵצ֥ ים ַוֽ ת ְּתָחִׁש֖ ים ְוֹעֹר֥ ם ְמָאָּדִמ֛ ת ֵאיִל֧ ְוֹעֹר֨

ים:  ִׁשִּטֽ
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ב ירמיה(  .ְּתבּוָאתֹו ֵראִׁשית ֶׁשִנְקְראּו ִיְׂשָרֵאל ּוִבְׁשִביל
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 בראשית שפת אמת 1889

תורה תמימה ויקרא 12:2^ 

שפתי חנמים
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*Chanukas HaTorah 52;  *Rav Avraham Yehoshua Heschel, affectionately 

referred to by the Torah scholars and the common people of his time as “the 

Rebbe Reb Heschel” and “gaon of geonim,” was the rav of Cracow until his 

passing in 1663 and rebbe to the most influential early Acharonim of the 

seventeenth century. 

* מרומז האיך להבין וצריכים .מהול שנולד מלמד טוב כי אותו ותרא רבה* במדרש  
על שופטים בספר בילקוט וגם בירושלמי דאיתא מה פי על לפרש ויש .בקרא זאת  

הוא טוב ארץ ל"חו וכי לארץ לחוץ אם כי הלך לא והלא טוב לארץ יפתח וילך הפסוק  
פרי מקיש עקב פרשת הרב במדרש איתא והנה .ממעשר פטורה שהיא לפי אין ומשני  
וזה עישור צריך בטנך פרי אף עישור צריך אדמתך פרי מה אדמתך לפרי בטנך  
ממעשר שפטור אלא טוב מיקרי לא והא טוב כי אותו ותרא המדרש יובן כן אם .המילה  
תכף טוב כתיב היאך כן ואם המילה זהו מעשר ליתן כן גם צריך אדם הלא ליה וקשיא  
היו דלא טוב כי ביה אמרינן שפיר הכי משום מהול שנולד מלמד אמר לזה .כשנולד  
המעשר ממנו ליתן צריכין : 

HaKtav VeHaKabalah, Deuteronomy 34:7 

Author: Yaakov Tzvi Mecklenburg </topics/yaakov‐tzvi‐mecklenburg> 

Composed:  c.1829 ‐ c.1839 CE 

The goal of this work is to unify the Written Torah ("Ketav") with the Oral Law ("Kabbala") by 

demonstrating how the all the material found in the latter is derived from the former. The author 

was an opponent of the Reform movement, and his aim was to strengthen the authority of the Oral 

tradition. 

* יען שנאמר מתו בחטאם ואהרן משה אף ( 'ב ה"נ שבת) 'אמרי* .שנה ועשרים מאה  
א"הגר ואמר .העולם מן להפטר זמנם הגיע לא עדיין בי האמנתם הא ,בי האמנתם לא  
שהוא העולם קיום מן ועולה ,מחמשים אחד והבינוני ,עולם של תרומתו משה שהיה לפי  

מי ואילמלא ,שנה ועשרים מאה משה של חייו ימי מחמשים אחד שנה לפיםא ששת  
ויבכו לכן .וחמשים מאה שנותיו היו ואז מארבעים אחד יפה בעין נותנים היה מריבה  
לשנה יום ,ממנו שנטלו שנה שלשים נגד יום שלשים עליו : 
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3-Vayikra 19:1  ְר י ר-ַוְיַדֵּב֥ ה ֵּלאֹמֽ ת : הָֹו֖ה ֶאל־מֶׁש֥ ר ֶאל־ָּכל־ֲעַד֧ ַמְרָּת֥ ַּדֵּב֞ ל ְוָאֽ י־ִיְׂשָרֵא֛ ְּבֵנֽ
י יְ  י ָק֔דֹוׁש ֲאִנ֖ ְה֑יּו ִּכ֣ ים ִּתֽ ם ְקדִׁש֣ ם-הָֹו֥ה אֱ -ֲאֵלֶה֖ י : ֹֽלֵהיֶכֽ אּו ְוֶאת־ַׁשְּבֹתַת֖ יׁש ִאּ֤מֹו ְוָאִבי֙ו ִּתיָר֔ ִא֣

י יְ  רּו ֲאִנ֖ ם-הָֹו֥ה אֱ -ִּתְׁשֹמ֑ ֹֽלֵהיֶכֽ

Vayikra 9:1 ן ּוְלָבָנ֑יו ּו ֲהֹר֖ ה ְלַאֽ א מֶׁש֔ י ָקָר֣  ְיִה֙י ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִמיִנ֔ ל:ַוֽ ְלִזְקֵנ֖י ִיְׂשָרֵאֽ  

Deuteronomy 29:9  ְם ִלְפֵנ֖י י ים ַהּיֹו֙ם ֻּכְּלֶכ֔ ם ִנָּצִב֤ ם -ֹהָו֣ה אֱ -ַאֶּת֨ אֵׁשיֶכ֣ם ִׁשְבֵטיֶכ֗ ֹֽלֵהיֶכ֑ם ָרֽ
ל: יׁש ִיְׂשָרֵאֽ ל ִא֥ ם ֹּכ֖ ְטֵריֶכ֔  ִזְקֵניֶכ֙ם ְוֹׁש֣

Breishis 33:2   ֤אֹׁשָנ֑ה ְוֶאת־ֵלָא ן ִרֽ ים ַוָּיֶׂ֧שם ֶאת־ַהְּׁשָפ֛חֹות ְוֶאת־ַיְלֵדיֶה֖ ֲחֹרִנ֔ יָה֙ ַאֽ יָלֶד֨ ה ִוֽ
ים: ֲחֹרִנֽ ף ַאֽ ל ְוֶאת־יֹוֵס֖  ְוֶאת־ָרֵח֥

35:12 Shmot   ב י ָזָה֖ ִים ְּכֵלי־ֶכֶ֛סף ּוְכֵל֥ ה ַוִּיְׁשֲאלּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ר מֶׁש֑ ל ָעׂ֖שּו ִּכְדַב֣ י־ִיְׂשָרֵא֥ ּוְבֵנֽ
 ּוְׂשָמֹֽלת:

30:19 Vayikra   ְי י אּו ֲאִנ֖ י ִּתיָר֑ רּו ּוִמְקָּדִׁש֖ י ִּתְׁשֹמ֔ : הָֹוֽה:-ֶאת־ַׁשְּבֹתַת֣  

1:1Breishis    ֱא א ית ָּבָר֣ ֶרץ-ְּבֵראִׁש֖ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖ ים ֵא֥ :ֹלִה֑  

Lekha Dodi--     ַהְּבָרָכה ְמקור ִהיא ִּכי .ְוֵנְלָכה ְלכּו שָּבת ִלְקַראת . 

ְּתִחָּלה ְּבַמֲחשָבה ַמֲעשה סוף .ְנסּוָכה ִמֶּקֶדם ֵמראש  

  Shmot 3:18   י ַאָּתה֩  ּוָבאָת֡  ְלֹקֶלָ֑ך ְוָׁשְמ֖עּו ל ְוִזְקֵנ֨ ֶלְך ִיְׂשָרֵא֜ ִים ֶאל־ֶמ֣ ם ִמְצַר֗ ֵאָליו֙  ַוֲאַמְרֶּת֤  
ה-יְ  י-אֱ  ֹהָו֞ ִעְבִרִּיים֙  ֹלֵה֤ ינּו ָהֽ הָעֵל֔ ה ִנְקָר֣ א ְוַעָּת֗ ְלָכה־ָּנ֞ ֶרְך ֵנֽ ר ָיִמים֙  ְׁשֹ֤לֶׁשת ֶּד֣ ה ַּבִּמְדָּב֔ י ְוִנְזְּבָח֖ -ַלֽ

ינּו׃-אֱ  ֹהָו֥ה ֹלֵהֽ  

HaEmek Davar 

סדר יהיה ואז בעצמם וילכו הזקנים ישמעו אז תדבר בעצמך שאתה מה ..לקלך ושמעו  
כאן הקב״ה שאמר ממה דברים בכמה נשתנה אח״כ אבל .עתה הקב״ה שאומר כפי הגאולה  
היה בעצמו ומשה מסרב היה לא שאלו משה של מסרבנות בא והשנוי .יבואר כאשר למשה  
אהרן דבר כאשר אבל .לקלך ושמעו ה׳ כדבר מתקיים היה גרונו מתוך מדברת ושכינה מדבר  
לפרעה והדיבור הגאולה סדר ונשתנה הזקנים באו לא שוב .כלל משה קול הוד שמעו ולא  

ממש קולו היינו .לדבריך ולא לקלך ושמעו ה׳ דבר יוקד וזהו .יבואר כאשר : 
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