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Derech Eretz Creates a Context for Tora 

 

R. Yaakov Bieler 

Parashat Yitro, 5772 

 

The description of the Revelation on Sinai and the Giving of the Ten Commandments to the Jewish 

people reminded me of the series of detailed descriptions of this event appearing in the ninth chapter of 

Tractate Shabbat and, in turn, a particular favorite from among those stories. Reflecting on this story then 

led me to recall a most memorable conversation in a rather unique circumstance. 

 

 A number of years ago, I was invited to participate in a meeting between Rabbis of various 

denominations and a group of “moderate” Saudi Arabians in the interests of engaging in dialogue in order 

to advance mutual understanding. I recall that after a day of no-holds-barred discussions I was conversing 

with one of the visitors, a very erudite individual who had taught political science at an American 

university for ten years. I remarked that I hoped that our discussions were at least somewhat productive 

with respect to encouraging peaceful coexistence between our respective groups. He responded that only 

God would be able to determine the nature of the outcome. This called to mind a passage in the Talmud 

that I referred to above, which I proceeded to paraphrase for him: 

 

Shabbat 89a 

Said R. Yehoshua ben Levi: When Moshe ascended on high, he found the Holy One, 

Blessed Be He, attaching “crowns”
1
 to the letters. He Said to him, “Moshe, don’t people 

greet/bless one another with “Shalom”
2
 where you come from?” He said before Him, “Is it 

appropriate for a servant to greet/bless his master with ‘Shalom’?”
3
 He Said to him, “It is 

for you to help Me.”
4
 Immediately he said to Him, (BaMidbar 14:17) “And now, I pray 

Thee, let the Power of the LORD be Great, according as Thou hast Spoken…”  

 

I have always been powerfully moved by the Jewish theological concept implied in this Talmudic source 

that God Desires a partnership between Himself and man in continuing to Create and Perfect the world, 

and I felt that the discussions that had taken place that day could potentially contribute to such an 

ultimate purpose. The Saudi professor chillingly responded, “If I would say such a thing in my country, I 

would be guilty of blasphemy.” Apparently, at least within the Wahabi version of Islam, the idea that God 

would Model His Attributes, let alone directly Converse with man in order to Teach the latter how to act 

                                                           
1
 “Ketarim” or “Tagin” refer to the extra lines extending from the tops of particular letters in Tora, Tefillin and 

Mezuza texts, e.g., .  
2
 While “Shalom” has taken on the status of a simple greeting, in fact, since the word means “peace”, it is also an 

evocative blessing and plea that peace reign among those who are greeting one another 
3
 Taking the term as a blessing of peace, Moshe responds that it is in omnipotent God’s Purview to Determine 

whether peace will reign or not, and therefore He is in no need of the blessing of an underling like man. 
4
 While God may be the Initiator and even the Preserver of peace, He Requires men to participate and buy into the 

process if it is to be substantive and real. 
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compassionately and justly and even take on the role of a Divine Partner, is too anthropomorphic and 

therefore deemed heretical. Needless to say, his response disappointed and saddened me,
5
 although of 

course I respected his beliefs. 

 

 R. Yehoshua ben Levi’s story came up again, but in a different vein
6
 during the course of my 

researching my remarks for this Shabbat morning.  Parashat Yitro marks the first time a wide-ranging, 

comprehensive set of laws, represented by the Ten Commandments, including rules that affect not only 

man’s relation to God, but also interpersonal relationships between man and man, were given specifically 

to the Jewish people. Parashiot Yitro and VeEtchanan are practically synonymous with the Ten 

Commandments, two versions
7
 of which appear in the biblical books of Shemot and Devarim.  But the 

Revelation at Sinai was not the first time that a set of Mitzvot, albeit more modest, were given to man in 

general and the Jewish people in particular. In last week’s Parasha, BeShalach, we are told that at the 

place called Mara, (Shemot 15:25) “And he (Moshe) cried unto the LORD; and the LORD Showed him a 

tree, and he cast it into the waters, and the waters were made sweet. There He Made for them a statute 

and an ordinance, and there He Tested them.” Concerning the phrase “a statute and an ordinance”, 

Sanhedrin 56b posits that the laws of a) establishing law courts and a legal system, b) respecting parents, 

c) Shabbat and d) the Red Heifer were given to the Jews as a type of “dry run” prior to the Revelation at 

Sinai.
8
 Furthermore, the laws associated with Mara were themselves preceded by the seven Noachide 

laws,
9
 that while from their title would seem to date from the period immediately following the flood, 

when God Made a new covenant with Noach and his descendants,
10

 according to Sanhedrin 56b, were 

already instituted in the Garden of Eden
11

 as the foundation blocks of human society.  

 

 But according to the Midrash, there was one more system of conduct that man was expected to 

recognize and develop prior to the giving of the Tora on Sinai: 

                                                           
5
 It seems to me that Judaism’s positing a Divine Model for personal attributes like being merciful, compassionate, 

considerate is an impetus next to none once a person believes in God and recognizes that it is up to him to fulfill the 

dimension of “Tzelem Elokim” that resides within him.  
6
 We are accustomed to attribute the Rabbinic dictum, “Shivim Panim LaTora” (there are seventy 

faces/interpretations for the Tora) to the Written Tradition. But here is an example of a Rabbinic source that can be 

read in a number of ways with different lessons resulting. 
7
 They must be referred to as “versions” due to the slight but significant changes that they contain, most prominently 

regarding the reason for observing the Shabbat. See Shemot 20:11 and Devarim 5:15. 
8
 In terms of the representative nature of these laws, the Red Heifer is an example of a statute between God and 

man; courts and a legal system are the quintessential expression of regard for relationships between man and man; 

respecting parents can be seen to bridge the two domains, with parents being other people, but nevertheless 

participants in one’s creation; and Shabbat also reflecting a man to man dimension in the sense of allowing one’s 

servants to rest since the Jews knew all too well from their Egyptian experience what it means to be in servitude, as 

well as emulating God’s Resting following the completion of the Creation of the world.  
9
 Sanhedrin 56a 

The Rabbis taught: Seven Commandments were the descendants of Noach Commanded—to positively establish  law 

courts (this Mitzva is defined differently  than the similar Commandment that is Given at Mara), and prohibitions 

against blasphemy, idolatry, sexual immorality, murder, thievery and consuming the limb of a living animal. 
10

 Beraishit 9. 
11

 The laws are derived from Beraishit 2:16-7, primarily relying on the hermeneutic principle “Gezeira Shava” (the 

appearance of a common word in two different subject areas suggests a connection between them). 



3 

 

 

VaYikra Rabba 9:3 

Said R. Yishmael bar Rav Nachman: By twenty six generations
12

 did Derech Eretz (lit. the 

way of the land; fig. the expectation of human beings engaging in civil, ethical, personal 

conduct)  precede the Tora,
13

 as it is said, (Beraishit 3:24) “So He drove out the man; and 

He placed at the east of the garden of Eden the cherubim, and the flaming sword which 

turned every way, ‘LiShmor Et Derech Eitz HaChaim’ (to keep the way to the tree of life).” 

“Derech”—that is Derech Eretz; and afterwards, “Eitz HaChaim”—that is Tora.
14

 

 

By referring to Derech Eretz as an informing principle and moral code, rather than merely the everyday 

behaviors (lit. way of the land) that people practiced prior to the Revelation of a particular code of law, 

the Midrash is alluding to the assumption that at least certain individuals were able to independently 

arrive at how a person should ideally act in accordance with the quality of Tzelem Elokim (Image of God) 

that had been embedded within each human being.
15

 And while the first nineteen generations were 

essentially devoid of individuals who could communicate their understandings of how life was ideally to be 

lived to their contemporaries, resulting in a catastrophic flood
16

 and the dispersion of humanity to the four 

corners of the earth,
17

 Avraham apparently finally met the criteria that God was Seeking: (Beraishit 18:19) 

“For I have Known him, to the end that he may command his children and his household after him, that 

they may keep the Way of the LORD, to do righteousness and justice; to the end that the LORD may Bring 

upon Abraham that which He hath Spoken of him.” Furthermore, the Midrash is suggesting that rather 

than imposing His Law upon human beings lacking in at least a predilection for spiritual matters, an 

                                                           
12

 The calculation of twenty six generations is based upon counting the generations between Adam and Noach, and 

then Noach and Avraham (Avot 5:2 states that twenty generations elapsed during this time), followed by   Yitzchak, 

Yaakov, Levi, Kehat, Amram and Moshe (Shemot 6:16) completing the twenty six. 
13

 The Midrash’s assumption suggests an approach for interpreting a difficult portion of a Mishna in Pirkei Avot:  

Avot 2:2 

Rabban Gamliel, the son of R. Yehuda HaNasi said: Tora is good with Derech Eretz because striving in both 

areas causes sin to be forgotten… 

Many commentators wonder about the implications of the order of the opening phrase. Generally, when a more 

important issue is being compared with one that is less important, the former is placed in the second position. But 

according to such an assumption, Derech Eretz would be the more important of the two! However, if we posited that 

there was a period of Derech Eretz that preceded the Giving of the Tora, then the phrase could be understood as 

reflecting the chronology of man first having to rely only on Derech Eretz which is eventually followed by God’s 

Bestowing upon him the Tora.  
14

 The latter association between the Tree of Life and Tora is based upon Mishlei 3:18 “It is a tree of life to them that 

lay hold upon it, and happy is every one that holdest it fast.”  
15

 E.g., Beraishit 1:27; 9:6. 

Avot 3:14—He (R. Akiva) used to say: Beloved is man that he was Created in the Image. Excessive love was Made 

Known to him that he was Created in the Image, as it is said, (Beraishit 9:6) “…because in the Image of God man was 

Made.” 
16

 Beraishit 6:17 ff. 
17

 Ibid. 11:8. 
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apparent prerequisite for being given such a code of law is for people to develop on their own such an   

orientation. No less a luminary than the Vilna Gaon
18

 suggests as much:  

 

Tora is like the rain, as it is written, (Devarim 32:2) “My doctrine shall drop as the rain, 

my speech shall distil as the dew; as the small rain upon the tender grass, and as the 

showers upon the herb.” And behold, the rain falls on the entire earth indiscriminately. 

And its effects are the same everywhere, yet what will be produced as a result of the 

rain will be a function of the ground upon which the it falls. A place that has been sown 

with wheat will sprout wheat, and a place which is seeded with brambles and poisonous 

plants, will grow them. However, the rain in and of itself is always considered good. So 

too the heart of man, it is like a sown field and Tora descends from the Heavens, similar 

to rain that falls upon the earth. If the heart has been seeded with the fear of God, then 

the Tora that one learns causes growth and expansion of one’s knowledge; but if the 

heart lacks belief in God and is sown with heresy, then the Tora that one studies will 

cause the growth and expansion of heresy within his heart. And this is the intention of 

the Rabbis (Yoma 72b), “If he is deserving, it (the Tora) will be a life-giving balm; if he is 

not deserving, the Tora will be for him a potion of death.” Everything is a function of the 

recipient. And just as Doeg and Achitofel (Chagiga 15b) were great men in Tora, and 

despite this, not only were they not improved by means of it, but in fact ruined, because 

one who learns Tora and knows its statutes, if he does not possess fear of Heaven, he 

finds ways how to cause evil and transgress, even more than one who does not know 

Tora at all.  

 

 The assumption that simply studying Tora will transform an individual into someone whose 

instincts and actions are holy and praiseworthy, unfortunately can be challenged by numerous empirical 

examples even in our own day. The Talmud’s positing in Tractate Yoma
19

 that learning does not 

automatically produce a virtuous individual worthy of admiration, and that a modicum of Derech Eretz is 

extremely necessary, has sadly always been obvious even to the casual observer. 

                                                           
18

 Yalkut HaGershuni, Devarim, HaAzinu, quoted in Michael Tzvi Naharai, “Derech Eretz Kadma LaTora”, fn. 15, part 

of Bar Ilan University’s Parashat HaShavua series, #690, Parashat Yitro 5767, 

http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/yitro/neo.html  
19

 Yoma 86a 

As it was taught: “And thou shalt love the Lord thy God,”i.e., that the Name of Heaven be beloved because 

of you. if someone studies Scripture and Mishnah, and attends on the disciples of the wise, is honest in 

business,  and speaks pleasantly to persons, what do people then say concerning him? ‘Happy the father 

who taught him Torah, happy the 

teacher who taught him Torah; woe unto people who have not studied the Torah; for this man has studied 

the Torah look how fine his ways are, how righteous his deeds! . Of him does Scripture say: “And He said 

unto me: Thou art My servant, Israel, in, whom I will be glorified.”   

But if someone studies Scripture and Mishnah, attends on the disciples of the wise, but is dishonest in 

business, and discourteous in his relations with people, what do people say about him? ‘Woe unto him who 

studied the Torah, woe unto his father who taught him Torah; woe unto his teacher who taught him Torah!’ 

This man studied the Torah: Look, how corrupt are his deeds, how ugly his ways; of him Scripture says: “In 

that men said of them,: These are the people of the Lord, and are gone forth out of His land.” 
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But there is one more comment in Pirkei Avot regarding an apparent synergy between Derech 

Eretz and Tora that requires clarification in light of the above discussion: 

 

Avot 3:17 

R. Elazar ben Azarya says: If there isn’t Tora, there isn’t Derech Eretz, and if there isn’t 

Derech Eretz, there isn’t Tora… 

 

Are we to conclude that R. Elazar ben Azarya’s view contradicts R. Yishmael bar Nachman’s assertion that 

Derech Eretz must come considerably earlier than Tora? If Tora is necessary for the development of 

Derech Eretz, how can the latter ever serve as a prerequisite for the former? I believe that I received an 

insight into this conundrum when I was basically beginning my Talmud studies at Yeshiva University. I 

remember one day going with a number of my friends to our teacher at the time, R. Moshe Chait, ZaTzaL, 

and bemoaning the fact that we felt that we had retrogressed in our ability to understand the text. “We 

had been at the point where things made sense and only recently we see that everything is actually quite 

problematic. What is going on?” we asked? R. Chait met our frustration with a warm smile, saying that this 

was a very good sign. He explained that one starts out not understanding many things, works himself up to 

the point where he overcomes the problems that he identified, but because of his increased 

sophistication, now uncovers a whole series of new issues that he will be forced to tackle. 

“Congratulations,” our teacher told us, “you have grown in your learning!” Perhaps a similar process takes 

place with respect to the development of one’s spiritual dimensions. There will certainly be a requirement 

that some Derech Eretz be already present for Tora to take hold in a meaningful and significant manner. 

However, with the addition of Tora, one’s Derech Eretz also becomes so much more enhanced that the 

next level of Tora that is encountered is that much more advanced, with a never-ending upward spiral 

leading one throughout his life to explore deeper and deeper, rising higher and higher. Encapsulating this 

sentiment in a Chassidic bon mot, R. Moshe of Kosov said, “The Tora was indeed given to refine and 

elevate the mensch. But first one must be a mensch!”
20

 

 

 So when we wish someone that they should go “MeiChayil El Chayil”, from strength to strength, 

included in that wish is that they should be able to grow spiritually both in Tora and Derech Eretz, but not 

necessarily in that order.   

 

  

  

  

                                                           
20

 Quoted in R. Avraham Twerski, Visions of the Fathers, Shaar Press, NY, 1999, p. 186. 
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  נח פרשת בראשית צדיק פרי - ובליןמל הכהן צדוק' ר

 עליהם היה ולא להם שהיה הזה עולם טובת מרוב היה בארץ האדם רעת רבה להיות המבול לדור שגרם מה והנה

 דאחת) א"י, ד"ל רבה בראשית( שאמרו וכמו בשדה לעבוד גם נצרכו לא כי. ארץ דרך עול ולא שמים מלכות עול

 וכן) א ח"ק סנהדרין( ויחטאו שימרדו הביאם השלוה ורוב. ופוחזים ושותים אוכלים רק והיו. זורעים היו שנה לארבעים

 הזאת בארץ חלק לי יהא לא הלואי אמר ופוחזים ושותים אוכלים שהיו במקומות כשעבר ה"ע אבינו אברהם גבי מצינו

 כן גם ארץ בדרך היגיעה' וכו חרישה בשעת שחורשין מה ידי שעל לתורה קדמה ארץ דרך כי) 'ח, ט"ל רבה בראשית(

 .חטא לידי מביא זה הזה עולם בתענוגי ימיהם בטוב ומבלים ארץ בדרך עוסקים וכשאין. עוון משכחת

 

  קכא אות הצדיק צדקת - מלובלין הכהן צדוק' ר

 הוא דער וידוע[ ועונן וער המבול דור שנענשו נזכר רק לבטלה זרע דהוצאת עוון בפירוש נזכר לא כולה התורה בכל

 היה לא כי)] א"וקי ט"ק אות( לעיל שכתבתי מה עיין המבול דדור עוון לתקן ובא לעולם ראשון פעם שירד משיח ניצוץ

 צעקה ויהיה באונס לאדם כן גם זה שיארע העולם בטבע יסד יתברך שהשם מאחר בפירוש האיסור לכתוב אפשר

 באשתו דמודבק נח בן ממצוות זה דבר ללמוד זה דבר תורה הניחה רק. להכשילנו לנו ככה' ה עשה מה על גדולה

 זה דבר וכן לתורה שקדמו ארץ דרך מכלל הוא נח בן מצוות וכל באשתו שלא כל נמי הכי חבירו אשת דמיעטיה כמו

 מישוב לצאת ואין כן עושים אין חיים הבעלי וכל כן לעשות ארץ מדרך שאינו מעצמו לידע דיש ארץ מדרך כן גם

]. מקומו כאן ואין ארץ דרך בהלכות שונה קרי דבעל) א ב"כ ברכות( שמתו מי בפרק שאמרו מה יובן ובזה[ העולם

 ולכך[ שם עיין החיים עץ דרך ארץ דרך נקרא) 'א פרק ריש( רבה אליהו דבי ובתנא לתורה קדמה ארץ דרך והנה

 :להגיע אפשר אי ארץ בדרך שאינו ומי] חיים עץ דייקא צדיק פרי נקרא

 

  קצה אות הצדיק צדקת - מלובלין הכהן צדוק' ר

 חטא ירא אין הבור רק. הארץ עמי ואף שמים יראת בעלי ישראל כל כי והיינו. כנודע ישראל כנסת מדת היא יראה

) 'ט' ג אבות( שאמרו כמו לתורה קדמה ארץ דרך ולכך. שמים יראת היינו דישראל ארץ ודרך ארץ בדרך אינו שהוא

 הלכה' ג פרק השנה ראש ירושלמי( תורה אלא אמת אין ליעקב אמת מדת היא ותורה. לחכמתו קודמת שיראתו כל

 אפילו יעקב קהלת מורשה) 'ד ג"ל דברים( שנאמר כמו בתורה חלק להם יש כי ה"ע אבינו יעקב זרע ישראל וכל). 'ח

 : יראה אין חכמה אין אם הכי בלאו כי. הארץ העמי

 

  נח פרשת בראשית אמת שפת

 אברהם עד ומנח המבול מי עליהם שהביא עד מכעיסין היו הדורות כל נח ועד מאדם דורות בעשרה במשנה איתא

 רשעת נגד לעמוד יכול' הי לא צדיק' שהי פי על אף נח כי. כולם שכר) עליו( וקיבל ה"אאע שבא עד מכעיסין היו

 אברהם אבל. במבול הם ונאבדו בתיבה להסתר צריך' שהי עד הרשעים אותן קלקלו. מתקן הוא' שהי ומה הרשעים

 כשאין האש דרך שכן וידוע. האהבה לכבות יוכלו לא רבים מים' כ ז"וע הרשעים מעשי על וגבר בצדקו מתחזק' הי

 רשעת י"ע בצדקתו ונתחזק נתעלה עוד כי כולן שכר עליו שקיבל וזה המים י"ע מתגבר הוא עוד לכבותו יכולין המים

 תורה אלפים' ב התחיל ומאברהם תורה מכבה עבירה ואין מצוה מכבה עבירה שאמרו כענין זה ובאמת. הרשעים

 העולם את קיים נח והנה. לתורה קדמה ארץ דרך שאמרו כענין הדורות בסדר' הי וכן. מהטבע שלמעלה' בחי שהוא

 לעולם והמשיך ה"אע אברהם בא כ"אח. ישבתו לא' כו ימי כל עוד ש"כמ העולם לקיים נח של בריתו' הי וזה והטבע

 של בריתו ובא ולשעה לזמן' הי נח של בריתו כי. י"בבנ לדורות נשאר וזה והזמן הטבע מן למעלה שהיא התורה דרך

 שמאבות. נח בני נקראים שאין. בישראל מותר נח מבני הנודר במשנה איתא לכן. נח של בריתו ודחתה ה"אאע

 מדרך למעלה ב"עוה בני שנקראו י"בנ בנין והוא. ל"כנ חדשה' ברי גדול לגוי ואעשך ש"כמ חדש בנין התחיל העולם

 :ל"כנ הטבע

 

  שרה חיי פרשת בראשית אמת שפת
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 בהר ק"בזוה כדאיתא ובן עבד' בבחי' ית הבורא לעבוד צריך האדם דהנה. 'כו מביש בבן ימשול משכיל עבד במדרש

 בנים' בחי שהרי. לתורה קדמה ארץ דרך ענין והוא. בן' לבחי כ"אח וזוכה. בזה תלוי והכל. קודם עבד' בחי אבל

 כי להשכיל האדם שכל שבכח מה שהוא. משכיל עבד' בחי רק' הי ומקודם. תורה אלפים' וב האבות מזמן התחיל

 עינינו כן גבירתה יד אל שפחה כעיני אדוניהם יד אל עבדים כעיני ש"וז. ומלואו עולם המנהיג האדון הוא' ית הבורא

 לעולם והרי. מעלינו' ית מלכותו עול לפרוק ו"ח רוצין וכי. שיחננו עד לשון מובן אין ולכאורה. שיחננו עד אלקינו' ה אל

 לרבו מצפה ושפחה עבד איך להבין עצמו שבאדם השכל כי. בנים' לבחי שיחננו עד' הפי אבל. לחסדו מיחלות עינינו

 שהוא התורה לנו נתן הוא ברוך הקדוש באמת אבל. הטבע בדרך עבודה הוא זה ת"השי אל לצפות לנו שיש כ"מכש

 עבודת את ללמוד צריך אין ומצות לתורה אדם וכשזוכה. האדם משכל למעלה שהם המצות בכח' ית בו התדבקות

 ל"חז אמרו ולכן. לבן עבד בין החילוק וזה. תניא בדלא תניא לתלות הישר דרך זה אין כי. ז"שבעה ממשלים הבורא

 והוא. הטבע כדרך שלא דבר שהוא מזבח ג"ע עצמו שעקד בעקידה' פי. 'כו ע"אוה כל שבייש מביש בן נקרא שיצחק

 הבחנה י"ע משכיל עבד' בבחי כשהעבודה כי. אומה לשום אחיזה אין ובזה. ישראל לבני המיוחד התורה דרך

. ל"כנ הטבע כל מבייש הוא בן' בחי אבל. העולם אומות וכל לטבע התחברות לו יש בזה כ"א ושפחה עבד מעבודת

 ודמיונות משלים לידי לבוא נצטרך ולא שיחננו עד' כו עבדים כעיני אותו לעבוד צריכין בן' לבחי זכינו שלא בעוד ש"וז

. זו' בבחי הוא האדם עבודת ועיקר. מביש בבן ימשול משכיל עבד ולכן. ל"כנ לתורה קדמה ארץ דרך ז"ועכ. האלה

 עבדים כעיני עבד להיות אבל. המלך בן להיות שרוצה לומר לאדם טעם אין שהרי השמים מן מתנה הוא בן' ובחי

 :ל"כנ שבשמים אביו מצד בן' לבחי וזוכה מקרבו הוא ברוך הקדוש וכשזוכה. והשכלתו האדם מצד הוא זה ושפחות

 

  שרה חיי פרשת בראשית אמת שפת

 צריך אין ומצות לתורה אדם וכשזוכה. האדם משכל למעלה שהם המצות בכח' ית בו התדבקות שהוא התורה לנו

. לבן עבד בין החילוק וזה. תניא בדלא תניא לתלות הישר דרך זה אין כי. ז"שבעה ממשלים הבורא עבודת את ללמוד

 שלא דבר שהוא מזבח ג"ע עצמו שעקד בעקידה' פי. 'כו ע"אוה כל שבייש מביש בן נקרא שיצחק ל"חז אמרו ולכן

 משכיל עבד' בבחי כשהעבודה כי. אומה לשום אחיזה אין ובזה. ישראל לבני המיוחד התורה דרך והוא. הטבע כדרך

 כל מבייש הוא בן' בחי אבל. העולם אומות וכל לטבע התחברות לו יש בזה כ"א ושפחה עבד מעבודת הבחנה י"ע

 לידי לבוא נצטרך ולא שיחננו עד' כו עבדים כעיני אותו לעבוד צריכין בן' לבחי זכינו שלא בעוד ש"וז. ל"כנ הטבע

 האדם עבודת ועיקר. מביש בבן ימשול משכיל עבד ולכן. ל"כנ לתורה קדמה ארץ דרך ז"ועכ. האלה ודמיונות משלים

 עבד להיות אבל. המלך בן להיות שרוצה לומר לאדם טעם אין שהרי השמים מן מתנה הוא בן' ובחי. זו' בבחי הוא

 אביו מצד בן' לבחי וזוכה מקרבו הוא ברוך הקדוש וכשזוכה. והשכלתו האדם מצד הוא זה ושפחות עבדים כעיני

 :ל"כנ שבשמים

 

  אחרי פרשת ויקרא אמת שפת

 ]ב"תרמ[

 שלא הוא ת"ל מ"א כמעשה' פי א"במ ש"כמ המעשים לתקן הקדמה הוא. 'כו תעשו משפטי את' כו מ"א כמעשה

 תאוה מקנאה פרישות. לתורה קדמה ארץ דרך כענין המדות תיקון והוא. הרשעים למעשי ישראל איש מעשה יתדמה

 אחר לחפש מקודם אדם לכל ויש. התורה לקבל כ"אח ראוין להיות המידות תיקון הספירה ימי ניתקן ז"וע. כבוד

 מרגישין במעשיהם ומפשפשין לטהרה לזכות עצמן וכשמיגעין. בלב גם תמיד מסבבין החוחים כי. שבו המטמוניות

 תחבולות וצריך. המלחמה מרגיש שאינו כנראה. מלחמה לך תעשה בתחבולות נאמר ז"וע. תיקון הצריכין המקומות

 :בלב הצפון ר"היצה של השנאה להוציא

 

  לסוכות דברים אמת שפת

 עושי כח גבורי' כו' ה ברכו דכתיב. תורה שמחת זה אחר ולכן. ל"כנ עתה ונתקנים נגמרים שעברה בשנה שהתחילו

 דברו עושי נקרא שזה. העולם את' ית הנהגתו תיקון שהוא וסוכות פ"ויוהכ ה"ר ימי שאחר. דברו בקול לשמוע דברו

 לפני אמרו ש"כמ. 'ית מלכותו את העולם כל ועל עליהם ממליכין במצות דתקיפי החודש בזה המצות קיום י"ע י"שבנ

 חכמים מנהג הוא והרי. דברו בקול לשמוע כ"אח זוכין לכן. ההנהגה כל תיקון הכל אלו הימים המשך וכל. 'כו מלכיות

 לשמוע ש"מ לקיים. אלו ימים אחר התורה הארת בלבותם הרגישו הקדושים שרבותינו רק. בכתוב רמז שאין אף. ל"ז
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' בבחי הטבע כל לתקן מקודם צריכין י"בנ והנה. מזה מעט להרגיש כ"ג אחד כל יכולין אמונה י"ע אנו וגם. דברו בקול

 ימים' ז כתיב לכן. הבנין ימי' ז תיקון הם החג וימי. לתורה קדמה ארץ דרך שכתבו וכענין. לתורה זוכין כ"אח' עשי

 זה דיוק ק"בזוה כמבואר הימים' בז' כ ולא. ימים שבעת אלקיכם' ה לפני ושמחתם כתיב וגם. הזמן תיקון שהם בשנה

 בלי בעצמה השמחה שהיא שמח אך והיית. והזמן מהטבע למעלה שהוא עצרת לשמיני זוכין כ"ואח. רבים במקומות

 :תורה שמחת והיא הטבע התלבשות

 

  עט סימן חיים אורח) לובאוויטש( צדק צמח ת"שו

 בלי שנכנסו מה ש"אנ עשו נכון לא ובאמת. אצלם השלום העדר מן לי וצער כלל לנחת ולא הגיעני חשון' י מן מכתבו

 לנו להראות אדם נעשה אמר ה"והקב לתורה קדמה ארץ דרך ידוע מ"מ גדול חלקם ת"ד י"עפ אם ואף, רשות נטילת

 חלקם ומחלו נתייאשו אולי לפקפק שאפשר כ"כש' כו הקטן מן רשות ונוטל נמלך הגדול' שיהי ארץ דרך מדת

 לשון יחורו וחוריתא אונקלס שתרגם והחסידה ש"ע' נק חסיד' י' סי ח"בס מבואר וגם לחזור דעתם' הי שלא ביציאתם

 אחרים לבייש החסידות הוא הזה כ"וא. ש"יעו' כו ישמע לא כחרש והוא פניו ומלבינין אותו שמביישין מה בושת

 עד לשעה ד"בהמ להם לשכור מדותם על ויעברו, השלום שיתווך' לראו בקשתי לכן. וחוורים חסידים ולעשותם

 .'שבוני ד"בהמ בנין שיוגמר

 

  תרעג טור] ארץ דרך[, ז כרך תלמודית אנציקלופדיה

 תורה גופי שכל קטנה פרשה היא איזו קפרא בר דרש: ואמרו, ארץ דרך בשבח הפליגו חכמים. ארץ דרך חובת. א

 לתורה קדמה ארץ דרך : אמרו וכן. ”7ארחתיך יישר והוא, דעהו דרכיך בכל“ שנאמר. ארץ דרך: אומר הוי, בה תלויים

 לא שהתורה, 9תורה זו, החיים עץ, ארץ דרך זו, דרך, 8”החיים עץ דרך את לשמר“: שנאמר, דורות וששה עשרים

 שדרך מלמד, ארץ דרך זו 11דרך את לשמר: אמרו זה וכעין. 10משה עד הראשון מאדם דורות ו"כ לאחר אלא ניתנה

, התורה מצות שלולא, 13תורה אין ארץ דרך אין אם, ארץ דרך אין תורה אין אם: ובמשנה. 12לכל קדמה ארץ

 שלמות לקבל בכדי ארץ ודרך במוסר תחילה עצמו יתקן וכן, ארץ דרך של במידות שלם אינו, כך על אותו המעירות

 זו, 16בשמן בלולה: דרשו וכן. 15ארץ דרך בו אין, פיו על עוברת התורה שאין מי כל: ואמרו. 14התורה ממצות

 שבהם הדברים מן ואחד. 17ארץ דרך עם תורה תלמוד יפה: ששנינו כמו, טובים במעשים לבלול שצריכה התורה

 . 18ארץ דרך הוא, האדם את הוא ברוך הקדוש קונה

  

 זו' בגי וכן 542 עמוד ושם, 393 עמוד כ"פ ד חלק ענלאו המאור מנורת גירסת לפי. א סג ברכות. ו ג משלי. 7

 .ארץ דרך פרק חכמה בראשית

 .כד ג בראשית. 8

 .ט"פ רבה ויקרא, נחמן ר"ב ישמעאל' ר. 9

 .ק"ובכמ א"פ ר"וב ד"תתקע ה"ד י"ורש ב פח שבת' עי. 10

 .שם בראשית. 11

 .א"רפ אליהו דבי תנא. 12

 .ז"מי ג"פ אבות, עזריה בן א"ר. 13

 .בארוכה ש"ועי, שם מאירי. 14

 .א"רפ כלה' מס. 15

 .יג ז במדבר. 16

 .ב"מ ב"פ אבות פ"ע טו ג"פי רבה במדבר. 17

 .ז"פט זוטא א"תנד. 18

 

  תרעג טור] ארץ דרך[ ,ז כרך תלמודית אנציקלופדיה

 

 לא המשלש והחוט: שנאמר, חוטא הוא במהרה לא - 19ובמוסר בנחת - ארץ ובדרך ובמשנה במקרא שישנו כל

 בישוב בו תועלת שאין, 21הישוב מן אינו, ארץ בדרך ולא במשנה ולא במקרא לא שאינו וכל, 20ינתק במהרה
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 כך עד שירד מי שכל, רשע בחזקת זה והרי, 25מהם אחד בשום כשאינו, 24מדבריהם 23לעדות ופסול, 22העולם

 מושבו, 27ישב לא לצים ובמושב: שנאמר, ממנו הנאה לדור וצריך, 26לידו שיבואו העברות רוב על עובר שהוא חזקה

 דרך בו ויש הישרים בדרכי ונוהג חסדים ובגמילות במצות עוסק שהוחזק למי אלא עדות מוסרים ואין. 28לצים מושב

  פי על אף, ארץ

 

 .ם"להרמב ש"פהמ. 19

 .יב ד קהלת. 20

 .א"סופ שם תוספתא' ועי. ב מ קדושין משנה. 21

 .שם ם"להרמב ש"פהמ. 22

 .יז לד מ"חו ע"טוש; א"ה א"פי עדות ם"רמב; שם' גמ. 23

 .עדות פסולי ע"וע. שם ע"טוש; שם ם"רמב. 24

 .מב ק"ס לד' סי ע"סמ. 25

 .שם ם"רמב. 26

 .א א תהלים. 27

 .א מא קדושין. 28

 

, ארץ בדרך ואחת בתורה אחת, ידות' ב לך יהי: אמרו לזה ודומה. 29במשנה ולא במקרא לא ואינו, הארץ עם שהוא

 . 30הישוב מן זה אין ארץ בדרך ולא במשנה ולא במקרא לא שאינו מי שכל

  

 ארץ דרך בכלל כאן נכלל' כו במצות עוסק אם ושם, עדות פסולי ע"וע. יז לד סימן מ"חו ע"טוש; ב"ה שם ם"רמב. 29

 .הארץ עם ע"וע, בדיעבד ומתי לכתחילה כשר הוא מתי דינים חילוקי ושם, נוסף דבר שהוא או

 .ה"פל ב נוסח שכטר נ"דר אבות. 30

 

 


