
  ה"בע

  

ר ֹאְרֹחֶתיך ָכל ְדָרֶכיך ָדֵעהו ְוהוא ְיַיׁשֵ ָּבְ ָּ ּּ ּ:  
  )ו,משלי פרק ג (

  

  הקדמה
הפסוק מופיע במשלי ". בכל דרכי� דעהו: "הוא , הפסוק שנעסוק בו היו� במסגרת ההתבוננות באותיות התשובה

ערכת גומלי� בי� האד� כלומר לפי הפסוק המלא יש מ". בכל דרכי� דעהו והוא יישר אורחותי�: "ונוסחו המלא

  . מתחייב במקביל ליישר את אורחותיו של האד�' וה, בכל דרכיו' האד� מצווה לדעת את ה. ה"לקב

  :התבוננות

 ?לאילו דרכי� הכוונה? "דרכי�"למה הכוונה במילי�  •

 ? לא נאמר דרכ� אלא דרכי�". דרכי�:"מה בא לדייק הריבוי במילה  •

 '?אי� יודעי� את ה •

 ?מיישר אורחותינו' באיזה אופ� ה •

 ?מה ההבדל בי� דר� ובי� אורחה •

  

  .בגמרא מתייחסי� לפסוק זה כאל פרשה קטנה שכל גופי התורה תלויי� בה

  א /תלמוד בבלי מסכת ברכות ד� סג

 "בכל דרכי� דעהו והוא יישר ארחותי�" –?  איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלוי� בה:דרש בר קפרא
  . אפילו לדבר עבירה:אמר

  

  :פירושי� שוני� לפסוק ודברי הגמרא

. ' צרי� לדעת ה, במקרה הזה. בא לרבות ג� זמני� שבה� האד� בוחר לעשות עבירה" בכל דרכי�": רשי .1

  .כמו אליהו בהר הכרמל. לתת לב א� צור� מצוה הוא: והכוונה

    ג"י לברכות ד� ס"רש

    : אפילו לעבור עבירה$בכל דרכי� 

  כגו� אליהו בהר הכרמל עבור עליה, הוא ת� לב א� צור� מצוה $דעהו 

מכל מצב . 'צרי� לדעת את ה,  ג� בזמני� שנראי� טובי� וג� בזמני� שנראי� קשי�–" בכל דרכי�": רמב� .2

מעומק חטאיו הוא יכול  ,ג� כשהאד� נכנע ליצרו. שמגיעי� אליו בחיי� נית� להשיג את התכלית האמיתית

, נית� להגיע מכל הדרכי�' אל ה . להודות ולהלל על כל מה שישועל כ� המסקנה שצרי� תמיד. 'לדעת את ה

 .ויתפלל על כ� ויכוו� לכ�' הכוונה שמכל מצב האד� יתחזק בה' ולדעת את ה

  

  



   מסכת ברכות פרק ט משנה ה �� פירוש המשניות "רמב

,  מה שאמר כש� שהוא מבר� על הטובה$' חייב אד� לבר� על הרעה כש� שמבר� על הטובה כו
וייטיב נפשו כשיבר� דיי� האמת כמו שיעשה , ה לומר לקבל אותו בשמחה ולב טוב ולכבוש כעסורוצ

וכמו שהיו אומרי� החכמי� ברוב דבריה� כל מה דעביד מ� שמיא , בשעה שיבר� הטוב והמטיב
לפי שיש דברי� רבי� נראי� , לא הורה הכתוב עליו' וזה דבר שכלי אצל בעלי השכל ואפי, לטב

ועל כ� אי� ראוי למשכיל להשתומ� כשתבא עליו צרה , בי� ויהיה אחרית� רעה רבהבתחילת� טו
אבל תהיה השמחה , ה להרבות בשמחה ובשחוק"וכמו כ� אסרו ע, גדולה מפני שאינו יודע סופה

, ואול� אזהרת הכתוב על היגו� והדאגה, רוצה לומר לעשות הצדק ולרדו% אותו, במעשי� עליוני�
וזה שלא היה הכבוד ההוא , ורס� בספרי� בדברי הנבואה שאי� צרי� לדבר עליוכל כ� הוא גלוי ומפ

ויחשוב החושב שכבר הצליח ושהיא ההצלחה , שהוא מצטער עליו לטובתו בעול� מתחלתו ועד סופו
יש דר� ישר לפני ) משלי יד(ועל כ� נאמר , ב"והיה הכבוד ההוא סיבה לטרדו מחיי העוה, האמיתית

להיות כל מה שיבואהו בעול� , ולפיכ� יכוי� אד� מחשבתו ויתפלל לאל. מותאיש ואחריתה דרכי 
רוצה לומר , ומה שאמר ביצר טוב וביצר רע. סיבה להשיג אליו ההצלחה האמיתית, הזה מרע ומטוב

כמו , בשעת העברה והכעס והא% שכל זה הוא יצר רע' ואפי, להשיב אל לבו אהבת האל ולהאמי� בו
ופירוש מדה עני� רוצה לומר בכל עני� שיבוא� שבחהו . בדבר עברה'  אפיבכל דרכי� דעהושאמר 
  .והודהו

 

.  ולקנות חכמה אלקית' האד� צרי� לכוו� שכל עשיותיו ופעוותיו יהיו מיועדות כדי לדעת  את ה: רמב�  .3

ות כיו� שלא יהיו בשירות היצר אלא בשר, פועל היוצא ממכוונות זו היא שכל הפעוות יהיו יותר ישרותה

וכל ', ישאל את עצמו איזה מזו� יעזור י להיות עירני ומוכ� לעבודת ה. אד� רוצה לאכול: לדוגמא. התכלית

 .ממילא יצא שיאכל מעט ובבריאות. מה שיפריע לי ויטשטש אותי הוא מחו& לתחו�

   פרק ה � � " שמנה פרקי� להרמב�� פירוש המשניות "רמב

  :פרק חמישי

  :צד תכלית אחת בהשתמש האד� בכחות הנפש ל

וישי� לנגד , כפי מה שהקדמנו בפרק שלפני זה,  צרי� לאד� שישעבד כחות נפשו כול� לפי הדעת
וישי� פעולותיו , והיא השגת הש� יתבר� כפי יכולת האד� לדעת אותו, עיניו תמיד תכלית אחת

�ו דבר מפועל עד שלא יהיה בפעולותי, מביאי� לזו התכלית, מנוחותיו וכל דבריו, תנועותיו, כול
, בשתיתו, שישי� הכונה באכילתו, והמשל בו, פועל שלא יביא אל זאת התכלית, רצוני לומר, ההבל
שתמצא הנפש , והכונה בבריאות גופו, תנועתו ומנוחתו בבריאות גופו לבד, יקיצתו, שנתו, משגלו

גיע לתכלית עד שי, כליה בריאי� ושלמי� לקנות החכמות ולקנות מעלות המדות ומעלות השכליות
  ...ההיא

 

כיו� שדר� היא מלשו� הדרכה כיצד יש ,הדרכי� ה� המצוות . אלו ה� המצוות" בכל דרכי�": פירוש חסידי .4

. ולהתחבר אליו' לפי זה יש לעשות את המצוות מתו� כוונת הלב והרצו� לדעת את ה. פעול בעול� הזה

:  והתשובה–? "והוא יישר אורחותי�"מה מוסי% המשכו  ,  א� זאת הכוונה של הפסוק: נשאלת השאלת

להאיר ל� את הדר�  ג� ביתר ' זה ית� מקו� ה, באמצעות מצוותיו' עצ� זה שאתה תהיה מחובר אל ה

 .'ג� במישורי� אחרי� של החיי� תקבל סייעתא דשמיא להיות הגו� וישר ומחובר רצו� ה. אורחותי�

וא� יקפיד ללכת , � הול� ויודע כיצד להתנהגיש דרכי� שבה� האד. דר� היא דבר כבוש וידוע: ט "הבעש .5

 .בדברי� הלא ידועי�, באורחות. יסייע בעדו ג� בדרכי� שאינ� כבושי�' ה', בה� ולדעת את ה

 וכשאד� משתמש , 'ג� מעוצמת היצר נית� לדעת את ה.  הכוונה בכל היצרי�$בכל דרכי�: באר מי� חיי� .6

  . ויישר אורחותי' ממילא ה, בעוצמה שלו לצור� זה

   פרק ו �ספר באר מי� חיי� פרשת נשא 

כלומר בכל הדרכי� . בכל דרכי� דעהו והוא יישר אורחתי�) 'ו', משלי ג(ואפשר לזה אמר הכתוב 

, בכוחות ותאוות הללו' שתהפו� את זאת לידע את ה. דעהו, מה שאתה מתאוה וחושק אליה�, של�

 ...י�ואז ממילא והוא יישר אורחת



יש .  ראשית העבודה שלו היא בדעתרוצה לשוב בתשובהכותב בש� רבו שכשב� אד� רבי נת� : רבי נחמ& .7

הבחירה מתרחשת פי . והאד� הוא כל הזמ� יכול לבחור, ג� בתו� תחו� הקדושה,אינסו% דרכי� ליל� בה�

, היא אינה ישרה ואינה בהירה' הבעיה היא שבהרבה מאד מקרי� הידיעה את ה. 'האופ� שבו הוא יודע את ה

לתאוות הפרטיות וכ� לתת אישור להליכה בדרכי� שאינ� ' והנטיה האנושית היא להכפי% את רצו� ה

של תפיסות ,  מהכלא המחשבתי הזההדר� לצאת". אסירי עוני וברזל",זהו הכלא שבו נתו� האד� . ישרות

ולדעת ,הוא הרצו� המוחלט לעשות הכל לש� שמי�, ובהתא� כ� של בחירות מטעות, שגויות של המציאות

רק באופ� זה . ובקשת דר� האמת לאמיתו, זה מתאפשר מתו� התקשרות ע� מקור האחדות. באמת' את ה

לקבל תובנה לא� לכוו� את עצמו ומהי הדר� ויוכל , עול� הבינה, ייפתח בפני האד� מחדש עול� החירות

  .   'הנכונה שהיא הישרה באמת לפני ה

   הלכות יי& נס� הלכה ד �ספר ליקוטי הלכות 

 7ָ5ִֶרי6 ָל5ֹ-� ִל/ֹו. ֶזה 1ְָלל 3ָדֹול ַ/2ֹוָרה, "ְ.ָכל ְ*ָרֶכי+ ָ*ֵעה'",  1ֵ� 0ְמר- ַר/ֹוֵתינ- ִזְכרֹוָנ� ִלְבָרָכה$ַעל 
ִנְמָצא 5ֵֶ>5 ְלָכל 0ָד� 1ַָ;ה ְוַכָ;ה . ִיְתָ/ַר6 1ָ5ֶל ַמֲעָשֹיו ִיְהי- ְל�5ֵ 5ַָמִי�' ְלַק9ֵר ַעְצמֹו ַלה, ְ/ָכל 8ְָרָכיו

ֵ>5 ְלָכל 0ָד� 1ַָ;ה ְוַכָ;ה 5ֶ, 5ֶֶ=ה- ְ/ִחיַנת 1ַֹח ַהְ/ִחיָרה -ִמ�9ָ ִנְמ65ָ �3ַ ְ/ַג5ְִמ>-ת, 8ְָרִכי� ְנת-ִני� ְלָפָניו
ְוֵאי� ַמִ?יִחי� אֹותֹו , ַחס ְו5ָלֹו�,  1ֵ� 05ֶ1ְָד� ֶנֱעָנ5 ִ/ְתִפיָסה$ְוַעל . 8ְָרִכי� 5ֶָ>כֹול ֵליֵל6 ְלָכל ָמקֹו� 5ִֶ>ְרֶצה

ְלַצֵ>ר ָהאֹור ָהֶעְליֹו� , 8ְָרִכי� ַהְ?ת-ִני� ְלָפַניָצִרי6 ָל5ִית ִל/ֹו 5ֶֶ=ה ִ/5ְִביל 5ֶָ@ַגְמ2ִי ְ/ַה, ָלֵצאת ַהח-ָצה
ָ/ֶזה ַ/ֲעוֹונֹוַתי ָהַרִ/י� ִנְתַ@ְס2ִי ַעד 5ֵֶאיִני ָיכֹול ָלז-ז ָלֵצאת ְלָמקֹו�   ְיֵדי 5ֶָ@ַגְמ2ִי$ְוַעל . ְ/ֶדֶר6 5ֶֶאְרֶצה

, ִיְתָ/ַר6' 5ֶה-א אֹור ָהֶעְליֹו� 5ֶל ה, ְו5ֶֹר5 5ֶל 1ָל ַה8ְָרִכי�ְוֵאי� Aָ2ַָנה 1ִי ִא� ָל5-ב ְלָמקֹור . 5ֶֶאְרֶצה
5ִֶ;�9ָ ִמְתַ@9ְִטי� -ִמְתַ@7ְִלי� 1ָל ַה8ְָרִכי� 7ְ5ִֶריִכי� ַלֲחֹזר ְוָל5-ב ֵאָליו ִיְתָ/ַר6 -ְלַק9ֵר ַעְצמֹו ִלְמקֹור 

8ֶ 5Aְֵלַב- B@ְֵחד-ת -ְלַחC8ְָבִרי� ד(ֶר6 ָהֱאֶמת ַלֲאִמ2ֹו ָלֹבר לֹו 8ֶֶר6 ְי5ָָרה ֶ/ֱאֶמת ִ/ְבִחיַנת ָה ( D7ַר ְל/ַ
1ִי , ִיְתָ/ַר6 ְויֹוִציאֹו ְלֵחר-ת' ְו0ז ָי5-ב- ָעָליו ַרֲחֵמי ה. ֱאEֶקיD ְו5ַָמְע2ָ ְ/קֹולֹו' ְו5ְַב2ָ ַעד ה' -ְמָצא-D ְוכ-

1ִי ִצ>-ר ָהאֹור ִ/ְבִחיַנת ִ/יָנה 5ִֶהיא , ֹו� 2ְִחFַת ִצ>-ר ָהאֹור ְ/5ְָר5ֹו ה-א ְ/ִחיַנת עֹוַל� ַהֵחר-ת�5ָ ִ/ְמק
9ָה, 1ִי �5ָ ִעAַר ַה52ְ-ָבה 1ַָ>ד-ַע, 5ִֶ;�9ָ 1ָל ַהֵחר-ת, ְ/ִחיַנת ֵציֵרי Gְלִה, 7ָ5ִֶרי6 ָל5-ב ְלִביָנה 8ְִקד �ְת/ֹוֵנ

-ִמ�9ָ 1ָל . ָל5-ב ְל5ְָר5ֹו -ְלַצֵ>ר ָהאֹור ְלטֹוָבה 1ְִפי 8ְַרֵכי ַה2ֹוָרה ָהֲאִמ2ִִ>י� ַה>ֹוְצִאי� ִמ�9ָ, ְ/ַמֲעָשֹיו
5ֶחֹוְרִתי� -ְמַצְ>ִרי�  ְיֵדי 8ְ$ַהְינ- ַעל , "ֵחר-ת"ֶאFָא " ָחר-ת"Cל 2ְִקִרי , ַהֵחר-ת ִ/ְבִחיַנת ָחר-ת ַעל ַהF-חֹות

 ְיֵדי ֶזה זֹוִכי� ְלֵחר-ת $ַעל , ָעָליו ַה9ָלֹו�,  ְיֵדי ֹמ5ֶה ַרֵ/נ-$ַה2ֹוָרה ַעל ַהF-חֹות 1ָָרא-י 1ְִנִתיָנָתI ִמHִיַני ַעל 
  :ל"ְוַכַ?

  

  :הסיפור על רבי עקיבא ממצה את עיקרי הדברים
  

  ב"ע', מסכת ברכות ד� ס

ה דרבי עקיבא לעול� יהא אד� רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד כי הא דרבי עקיבא כ� תנא משמי

דהוה קאזיל באורחא מטא לההיא מתא בעא אושפיזא לא יהבי ליה אמר כל דעביד רחמנא לטב אזל ובת 

בדברא והוה בהדיה תרנגולא וחמרא ושרגא אתא זיקא כבייה לשרגא אתא שונרא אכליה לתרנגולא אתא 

 אכליה לחמרא אמר כל דעביד רחמנא לטב ביה בליליא אתא גייסא שבייה למתא אמר להו לאו אמרי אריה

  .הכל טובה,  כל מה שעושה הקדוש ברו� הואלכו

  :תרגו� שטיינזל/

וכפי .  לטוב הוא עושה–ה "לעול� יהא אד� רגיל לומר כל מה שעושה הקב: נשנה בברייתא בש� רבי עקיבא

הל� . לטובה' כל מה שעשה ה: אמר. בקש מלו� ולא נתנו לו, בדר� הגיע אותה עירשהיה מה� , שרבי עקיבא

בא האריה ואכל , בא החתול אכל את התרנגול,בא הרוח וכבה הנר. והיו עמו תרנגול וחמור ונר, ול� בשדה

והתברר שרבי . [בו בלילה בא גייס ושבה את העיר. ה לטוב עשה"כל מה שעשה הקב: אמר, את החמור

]  הוא לבדו ניצל מהגייס –ולא היה עמו נר דולק ולא תרנגול וחמור שיקימו רעש ,  שלא היה בעירעקיבא

  .  הכל לטובה$ה"וכי לא אמרתי לכ� שכל מה שעושה הקב: אמר לה�

  



  

  

 התבוננות בסיפור

 'רבי עקיבא רואה בכל דר� הזדמנות לדעת את ה •

 י� אישי באבידת�ועל כ� אי� ענ, שלו' כל החפצי� שלו נועדי� לעבודת ה •

 ג� מהזמני� הקשי� הוא יוצא מחוזק יותר •

שהרי היה יכו להתעקש ולעשות פעולות שהיו . מיישר אורחותיו ומציל אותו'  ה$בזכות האמונה שלו •

  .מזיקות לו בסופו של דבר

  

  

  

  נסיים בתפילה
  

   תפילה יח �לקוטי תפילות חלק ראשו& 

. שנזכה למלאת רצונ� הטוב, שתעזרנו ברחמי� הרבי�, בותינוובכ� יהי רצו� מלפני� יהוה אלהינו ואלהי א

, ולעשות הטוב בעיני� תמיד. ונזכה לסור מרע לגמרי באמת. ונזכה לעסק בעבודת� תמיד באמת ובלב של�

ובכל עשיתנו ועסקינו שנעשה ונעסק בזה העול� בכול� יהיו . למע� נזכה על ידי זה להשיג התכלית האמתי

, ולא נעשה שו� דבר. כדי שיתגלגל מזה הדבר השגת תכלית האמתי, לית הטוב האחרו�כונתנו רק בשביל תכ

: ונזכה לקי� מקרא שכתוב. שאי� בה� השגת התכלית האחרו�, ולא נעסק בשו� עסק ולא נדבר שו� דבור

 :וכל מעשינו יהיו לש� שמי�, "והוא יישר אורחותי�. בכל דרכי� דעהו"


