
 בס"ד

 דרך ארץ קדמה לתורה -3חכמת הנפש 

 

 תנא דבי אליהו א' א'  

'לשמור את דרך' זו דרך ארץ, 'עץ החיים' מלמד שדרך ארץ קדמה לעץ החיים. ואין עץ החיים 

 אלא תורה שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה )משלי ג(: 

 

 ספר בראשית פרק ג 

ן ִמֶקֶדם ת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִמְתַהֶפֶכת ִלְׁשֹמר ֶאת  ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם ַוַיְׁשכֵּ ֶדן ֶאת ַהְכֻרִבים ְואֵּ ְלַגן עֵּ

ץ ַהַחִיים:  ֶדֶרְך עֵּ

 

 אורות התורה פרק יב סעיף ב / הרב קוק

ֹודֹו "ֶדֶרְך ֶאֶרץ ָקְדָמה ַלּתֹוָרה". ַהְקָדָמה ְזַמִנית ֻמְכַרַחת ְלדֹורֹות. ַהמּוָסר ְבִטְבִעיּותֹו, ְבָכל עֶמק ה

יָתן, ֻמְכָרח ְלִהָקַבע ַבֶנֶפׁש ְוִיְהֶיה ַמָצע ְלאֹוָתן ַהַהְׁשָפעֹות ַהְגדֹולֹות ַהָבאֹות ִמכָחּה ֶׁשל  ְוכחֹו ָהאֵּ

 ּתֹוָרה. 

ן ַהמּוָסר ַהִטְבִעי הּוא ְבִחיַנת ם ֶׁשַהִיְרָאה ִהיא ְבִחיַנת ַהּׁשֶרׁש ַהקֹוֶדֶמת ֶאל ַהָחְכָמה, כֵּ  ּוְכׁשֵּ

 ַהּׁשֶרׁש ַהקֹוֶדֶמת ֶאל ַהִיְרָאה ְוָכל ֲעָנֶפיָה. 

ג ִבְכָללּות ָהֻאָמה ּוְבָכל ָהֱאנֹוִׁשיּות.  ן נֹוהֵּ ן הּוא ַגם כֵּ ג ָבָאָדם ַהְפָרִטי, ְוכֵּ  ְוַהְכָלל ַהֶזה הּוא נֹוהֵּ

ַח ִלְפָעִמים ְלָהִביא ֶאת ִׁשְפַעת ַהּתֹוָרה ְבלֹא ַההַ  ְקָדָמה ֶׁשל ִהְׁשָּתְרׁשּותֹו ֶׁשל ַהמּוָסר ְוִאם יֵּׁש ֶהְכרֵּ

ְך ַהִטְבִעי ְבָטֳהָרתֹו, ֶזהּו ֶדֶרְך ֶׁשל הֹוָרַאת ָׁשָעה, ְוַהַחִיים ֻמְכָרִחים ִלְהיֹות ְמַסְבִבים ֶׁשָיׁשּוב ַהַמֲהלָ 

מּותֹו, כְ  יָתן: ַהְקָדָמתֹו ֶׁשל ַהמּוָסר ַהִטְבִעי ְבָכל ְׁשלֵּ י ִלְבנֹות ַעל ַמָצעֹו ֶאת ַהְטַרְקִלין ְלִסְדרֹו ָהאֵּ דֵּ

 ֶׁשל ַהּתֹוָרה ְוַהִיְרָאה ָהֶעְליֹוָנה.

 

 

 משנה ב'משנה מסכת אבות פרק ב 

ר, ָיֶפה ַתְלמּוד ּתֹוָרה ִעם ֶדֶרְך ֶאֶרץ, ֶׁשְיִגיַעת ְׁשנֵּ  ל ְבנֹו ֶׁשל ַרִבי ְיהּוָדה ַהָנִשיא אֹומֵּ יֶהם ַרָבן ַגְמִליאֵּ

ָלה ְוגֹוֶרֶרת ָעֹון.ְמַׁשכַ  ין ִעָמּה ְמָלאָכה, סֹוָפּה ְבטֵּ  ַחת ָעֹון. ְוָכל ּתֹוָרה ֶׁשאֵּ

 

 

 משנה י"זמשנה מסכת אבות פרק ג 

י ין ֶדֶרְך ֶאֶרץ, אֵּ ין ֶדֶרְך ֶאֶרץ. ִאם אֵּ ין ּתֹוָרה, אֵּ ר, ִאם אֵּ  ן תורה:ַרִבי ֶאְלָעָזר ֶבן ֲעַזְרָיה אֹומֵּ

 

 

 מצווה ח'רמב"ם ספר המצוות 

וכבר כפל צווי זה  והלכת בדרכיוהיא שצונו להדמות בו ית' לפי יכלתנו והוא אמרו -מצוה ח

ואמר ללכת בכל דרכיו ופירוש זה מה הקדוש ברוך הוא נקרא רחום אף אתה היה רחום מה 

הקב"ה נקרא חנון אף אתה היה חנון מה הקב"ה נקרא צדיק אף אתה היה צדיק מה הקב"ה 

אתה היה חסיד וזה לשון ספרי וכבר נכפל הצווי הזה בלשון אחרת ואמר  נקרא חסיד אף

אחרי ה' אלהיכם תלכו ובא בפירוש גם כן שענינו להדמות בפעולות הטובות והמדות 

 החשובות שיתואר בהם האל ית' על צד המשל ית' על הכל עילוי רב:


