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 ד.מ  לו  ף... ו  ת  ת  ׁש  י מ  נ  ם ַאג  *  ת  ב  ה  ָאו   ׁשר  ד  ית מ  ב  
 

יכו ת יּנּוְך ֲהל  ֶדֶרְך ח   ה' ל 
 

חַ  ַהקּב"ה! ה' ֶדֶרְך .א א ַהַמֲאִמיִנים ֲאִבי ,ָאִבינּו ַאְבָרָהם ֶאת ְמַשּבֵּ ִלית ָהאּוָמה ַוֲאִבי עֹוָלם ְּבבֹורֵּ  ְּבָכְך, ַהִיְשְראֵּ

יתוֹ  ְוֶאת ָּבָניו תאֶ  ְמַחנְֵּך ֶשהּוא יתוֹ  ְוֶאת ָּבָניו ֶאת ְיַצֶּווה ֲאֶשר ְלַמַען, ְיַדְעִתיו ִכי: "ָכָאמּור, ה' ֶדֶרְך ֶאת ְלַקיֵּים ּבֵּ  ּבֵּ

אִשית).." ה' ֶדֶרְך ְוָשְמרּו ַאֲחָריו   (.יֵּט, יח ְּברֵּ

ב .ב ר  י מ ֶׁשה ה  ב  ה צ  י  ר  ר נ  ש ֲאִני ְקדּוָשה" :או מ  ש ֲאִני קֹוָדִשים ֶדשקוֹ . ְמַבקֵּ ל ֶאֶרץ ְקדּוַשת ִלי ְתנּו. ְמַבקֵּ  ְתנּו. ִיְשָראֵּ

ל ַאֲהַבת ְקדּוַשת ִלי  .(ְפִטיָרתוֹ  ִלְפנֵּי ָהַאֲחרֹונֹות ִמיּלֹוָתיו ִמתֹוְך) ה' ֶדֶרְך ִהיא ְוזוֹ  ".ִיְשָראֵּ

ה .ג ר  ט  מ  ימּוד ה  ל  א ב  ּנו ש  יכו ת ה  יּנּוְך ֲהל  דֶ  ח  ִאָתנּו ֶאָחד ְלָכל ִכי, ְלָהִבין אֹוָתנּו ְלַחנְֵּך: ה' ֶרְךל  ל ְּבַעם מֵּ  יֵּש, ִיְשָראֵּ

ם ִמְתַחְנִכים ַוֲאַנְחנּו, ְּבַחִיים ַוֲאִמִתית ְּברּוָרה ְוֶדֶרְך ִחינּוְך ֶשל ֶדֶרְך  ."ה' ֶדֶרְך" ֶשִהיא, זוֹ  ְלֶדֶרְך ְּבֶהְתאֵּ

ו וה .ד צ  ֶלֶכת מ  ֶדֶרְך ל  עַ  ָהַרמּב"ם .ה' ב  ה ִמְצַוות ְּבתֹור ה' ַּבֶדֶרְך ָלֶלֶכת ַהחֹוָבה ֶאת קֹובֵּ : ַהִמְצוֹות ִמַתְרַי"ג ֲעשֵּ

י ּוְלִהַדמֹות ָלֶלֶכת" ה ִמְצַוות ַהִמְצוֹות ספר) יתברך" ה' ְּבַדְרכֵּ ר הּוא ְוָכְך(. תרי"אסימן  ֲעשֵּ : ַהִמְצָווה ֶאת ְמָבאֵּ

נּו עַ  ָכל ֲעשֹותלַ  ֶשִנְצַטִווינּו" ין זּוָלתֵּ ינֵּינּו ּובֵּ ינּו ֲאֶשר ּבֵּ נּו, ּוְלַהּטֹות ָכל ְדָברֵּ ינּו ְּבֶדֶרְך ַהָיָשר ְוַהּטֹוב ְּבָכל ֹכחֵּ ל ַמֲעשֵּ

ם ְוֶזה ֶחְפצֹו ִמְּבִריוֹ  נּו, ֶשֶזהּו ֶדֶרְך ַהשֵּ ָתיו, ְלַמַען ִיְזכּו ְלטּובֹו ִכי ָחַפץ ֶדֶרְך ַהֶחֶסד ְוָהַרֲחִמים, ַכֲאֶשר ָיַדְענּו ִמתֹוָרתֵּ

ר, ֶשֶנֱאַמר .ְוָהַלְכָת ִּבְדָרָכיו (ט, ְדָבִרים כח)ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר  .ֶחֶסד הּוא ָלֶלֶכת  ,ְוִנְכְפָלה ַהִמְצָווה עֹוד ְּבָמקֹום ַאחֵּ

 (.יא, כב .)ְדָבִרים י, יבְּבָכל ְדָרָכיו 

י ְוַעל ְּבתֹוָרתוֹ  אֹוָתנּו ְמַצֶּווה ֶשַהָקָּב"ה ַהַחִיים ֶדֶרְך ִהיא ה' ֶדֶרְך. ה' ֶדֶרְך .ה י ְנִביָאיו ְידֵּ  ַהתֹוָרה. ַהדֹורֹות ְוַחְכמֵּ

י ְלָכל ִמְתַייֶחֶסת ִהיא, ְוכֹוֶלֶלת ּוַמִקיָפה ְמלֵּיָאה ַחִיים ְּבַמֲעֶרֶכת ָהָאָדם ֶאת ַמְנֶחה  ּוַמֲעִניָקה ָהָאָדם ָצְרכֵּ

 .ַהַחִיים ֲהִליכֹות ְלָכל ַמְשָמעּות

ית ֶזהּות .ו הּוד  ל ְּבַעם ֶאָחד ָכל ְמַחֶייֶבת ה' ֶדֶרְך .י  ן ְוהּוא, ְיהּוִדי ֱהיֹותוֹ  ֶשל ְּברּוָרה ְּבַהָכָרה ִלְחיֹות ִיְשָראֵּ  ְלַעם ּבֵּ

ל ֹכל  ִלי ָהַעִמים ִכי ִמָכל גּוָּלהֶוֱהִייֶתם ִלי ְס : "ַּבתֹוָרה ָכָאמּור, ָהַעִמים ִמָכל ּבוֹ  ָּבַחר ֶשה' ִיְשָראֵּ

ן ְלַעם ְוהּוא. ה( ,יט )ְשמֹות "ָהָאֶרץ ל ּבֵּ  ַלה' ַאֶתם ָּבִנים: "ַּבתֹוָרה ְכָאמּור, ֶשּלוֹ  ָהָעם ִלְהיֹות ָּבנּו ָּבַחר ֶשה' ִיְשָראֵּ

יֶכם  ".ֲאלֹוהֵּ
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כּות .ז ז  נּו ה  נּו ִייםַהחַ  ֶשל ַהַמְשָמעּות ִהיא ה' ֶדֶרְך .ֶׁשל  ַהְזכּות ַמְתִחיָלה ְוִהיא ֲעבּורֵּ ,  ָלנּו ֶהֱעִניק ֶשה' ַהְּברּוָרה מֵּ

: ְואֹוְמִרים ַהַשַחר ִּבְתִפיַּלת יֹום ְּבָכל מֹוִדים ָאנּו ֶזה ַעל. תֹוָרתוֹ  ֶאת ָלנּו ְוָנַתן, ִכיהּוִדים אֹוָתנּו ּוָבָרא ָרָצה ַכֲאֶשר

ינּו הּוא ָּברּוְך" נּו ֱאֹלהֵּ י עֹוָלם ָנַטע ְּבתֹוכֵּ הּוא  .ֶשְּבָרָאנּו ִלְכבֹודֹו ְוִהְבִדָלנּו ִמן ַהתֹוִעים, ְוָנַתן ָלנּו תֹוַרת ֱאֶמת, ְוַחיֵּ

נּו נּו ַאֲהָבתֹו ְוִיְרָאתֹו, ְוַלֲעשֹות ְרצֹונוֹ  ,ְּבתֹוָרתוֹ  ִיְפַתח ִליּבֵּ ם ְּבִליּבֵּ ָבב ָשלֵּם ,ְוַישֵּ  ".ּוְלָעְבדֹו ְּבלֵּ

יחּותח   .ח ל  ים ֶׁשל ׁש  י ְשִליחּות ֶשל ַחִיים ְמִשיַמת ָלנּו קֹוַבַעת ה' ֶדֶרְך .י  םלְ ּו, כּוּלוֹ  ָהעֹוָלם ָכל ְכַלפֵּ  ֶאת ִקַּבְלנּו ָכְך שֵּ

א ֶשיֵּש, יָמהלֵּ ְש  ֱאמּוָנה כּוּלוֹ  ָלעֹוָלם ְלָהִאיר ִהיא זוֹ  ִּבְשִליחּות ַהַמָּטָרה. ְוַהִמְצוֹות ַהתֹוָרה  ְוהּוא, ְלעֹוָלם ּבֹורֵּ

 .ַהּטֹוב ִּבְרצֹונוֹ  עֹוָלמוֹ  ֶאת ַמְנִהיג

ית ּו .ט מ  צ  ה ע  בו ד  ימּוׁשע  י מ  מ  צ  י ַעל ה' ֶדֶרְך ֶאת ְמַקְייִמים ַאַחת ְוָכל ָכל ֶאָחד .ע  ַעְצִמי  ִמימּושַעבֹוָדה ַעְצִמית ּו ְידֵּ

י ַעל, ָרהַּבתוֹ  ינּוָעלֵּ  ָּווהצִ  ֶשה' ָמה ְּבָכל ם, ִעיָקִרִיים ְתחּוִמים ְשלֹוָשה ְידֵּ ִמְצוֹות  ִקיּום, תֹוָרה ִלימּוד: ֶשהֵּ

 .טֹוִבים ּוַמֲעִשים

ה .י יכ  ֲהל   ַגם, יָמהלֵּ ְש  ֱאמּוָנה ֶשל ַחִיים ָמקֹום ּוְבָכל ַהְזַמן ָכל ִלְחיֹות, השָ ירּופֵּ , ה' ֶדֶרְךּבְ  ֲהִליָכה .ה' ֶדֶרְךב   ה 

ין תווֹ ִמצְ  ִקיּוםּבְ  רוֹ  ָאָדם ֶשּבֵּ ין ִמְצוֹותּבְ  ְוַגם ַלֲחבֵּ  .ְלַעְצמוֹ  ָאָדם ֶשּבֵּ

ֶייֶמת ה' ֶדֶרְך  .יא ק  ת  מ  וו תב   ה  צ  ין מ  ם ֶׁשב  רו   ָאד  ֲחב  עקב  ִסְפִרי ְּבִמְדָרש) ְבָרָכהלִ  ִזיְכרֹוָנם ינּומֵּ כָ חַ  רּוְמ ָאְש  ְכמוֹ . ל 

רּוש זֹ  (,כב, יא  .ה ַרחּוםיֵּ ְך הּוא ִנְקָרא ַרחּום, ַאף ַאָתה הֲ רּוָמה ַהָקדֹוש ּבָ  ":ִּבְדָרָכיו ְוָהַלְכְת " ֶשל את ַהִמְצָווהְּבפֵּ

ַהְנָהַגת ,ְוָהִעְנָיין הּוא .נּוןה חַ יֵּ ְך הּוא ִנְקָרא ַחנּון, ַאף ַאָתה הֲ רּוָמה ַהָקדֹוש ּבָ  ם, ה' ֶשִנְלַמד מֵּ  ְךַר ִיְתּבָ  ֶשהּוא ְכשֵּ

ל נּוןחַ וְ  םחֵּ ַר ְמ  ג ֲאַנְחנּו ַגם ָכְך, ְּברּוָאיו ִעם ְוטֹוב ֶחֶסד ְוגֹומֵּ , ַחָסִדים ְוגֹוְמִלים ַרְחָמִנים ִלְהיֹות ה' ֶדֶרְךּבְ  ִנְתַנהֵּ

ּלּו ּוִמדֹות ִנְכָּבדֹות ִעם ָכל  ַהְּבִריֹות. ָלֶלֶכת ִּבְפעּוּלֹות טֹובֹות ָכאֵּ

יֶ  ה' ֶדֶרְך .יב ק  ת  מ  וו תב   יֶמתה  צ  ין מ  ם ֶׁשב  מו   ָאד  צ  ע  ינּו ֶשָאְמרּו ְכמוֹ  – ל   יָךִּבְדָרכֶ  ֶשֲאִפיּלּו: ָרָכהבְ לִ  ִזיְכרֹוָנם ַרּבֹותֵּ

, ֲהִליָכהְוהָ , יהְוַהְשִתיָ , ִכיָלהאֲ הָ : ְכגֹון. ְךִיְתָּבַר  ִלְשמוֹ  ַהְדָבִרים ֶאת השֵּ ְועַ , ה' ֶאת ַדע, ָךגּופְ  ְלצֹוֶרְך עֹוֶשה ֶשַאָתה

י ְוָכל, ְוַהִשיָחה, ִקיָמההַ , ְשִכיָבהְוהַ , ְוַהְיִשיָבה  ָלָאָדם מּוְבַטַחת ֶזה ָכל ְוַעל. ה' ַלֲעבֹוַדת כּוָּלם ִיְהיּו, ָךגּופְ  ָצְרכֵּ

הּו יָךְדָרכֶ  ְּבָכל: "ַהָכתּוב ִּבְרַכת רִייַ  ְוהּוא - ָדעֵּ י)" ֹאְרֹחֶתיָך שֵּ  (.ו, ג ִמְשלֵּ
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