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 לך לךפרשת 

 69גליון   ה"תשע חשון מרד "בס           א "ר הרב שמעון כהן שליט"של מו שיעורו השבועי

 

 הולך ורץ אברהם אבינו

 סוד קיום האנושות  -התנועה אל הקודש 
 

 :ראשי פרקים

 הכפולות האותיות  הראשונה הנורמאלית ההליכה  הפרשה בפתח קרב ערפל

 והליכה ממשית הליכה  למקום ממקום עצמך לטלט  הגאולה לקץ רומזות

  מתמהמה ולוט ממהר אברהם  שני' לך לך'ו ראשון' לך לך'  מחשבתית

 איננה זהירות  למצוות מקדימין זריזין  המקדש לבית הולך אבינו אברהם

  עייפה נפש על קרים מים  לזריזות מזהירות לב  ותשומת ערנות אלא קיפאון

 דורדייה על דיתיב כחמרא  פזיזא עמא  'ל ךהול'ו' מ הולך'

 

 :מקורות עיקריים

 בראש והקבלה הכתב  ב-א, לט רבה בראשית  מז פרק אליעזר דרבי פרקי

 טז, לט רבה בראשית   ט , יב בראשית י"רש   ט , לט רבה בראשית    הפרשה

 ב"ע י הוריות מאירי  ז, ו, ב פרקים ישרים מסילת  ב"ע יב מגילה 

 

 ערפל קרב בפתח הפרשה

חה אמנם כבר בסוף פרשת נח פגשנו את המשפ .אברהם אבינו פרשת לך לך מפגישה אותנו עם דמותו של

שניתן לדלות מן הפסוקים החותמים את פרשת נח אודות פרטים אך ה ,ולמדנו מהיכן בא אברהם והיכן גדל

 :1וכך נאמר שם, אברהם אבינו הם דלים

ה ִעיםִשבְ  ֶתַרח ַוְיִחי" נָׁ ם ֶאת ַוּיֹוֶלד שָׁ חֹור ֶאת ַאְברָׁ ן ְוֶאת נָׁ רָׁ  ֶּתַרח ֶּתַרח ּתֹוְלֹדת ְוֵאֶלה :הָׁ

ם ֶאת הֹוִליד חֹור ֶאת ַאְברָׁ ן ְוֶאת נָׁ רָׁ ן הָׁ רָׁ ת :לֹוט ֶאת הֹוִליד ְוהָׁ ן ַוּיָׁמָׁ רָׁ  ָאִביו ֶּתַרח ְפֵני ַעל הָׁ

םַאבְ  ַוִּיַקח :ַכְשִדים ְבאּור מֹוַלְדּתוֹ  ְבֶאֶרץ חֹור רָׁ ֶהם ְונָׁ ִשים לָׁ ם ֵאֶשת ֵשם נָׁ י ַאְברָׁ רָׁ  ְוֵשם שָׁ

חֹור ֵאֶשת ה נָׁ ן ַבת ִמְלכָׁ רָׁ ה  ֲאִבי הָׁ ה ַוֲאִבי ִמְלכָׁ ַרי ַוְּתִהי :ִיְסכָׁ ה שָׁ רָׁ ּה ֵאין ֲעקָׁ ד לָׁ לָׁ  ֶּתַרח ַוִּיַקח :וָׁ

ם ֶאת ן ֶבן לֹוט ְוֶאת ְבנוֹ  ַאְברָׁ רָׁ ַרי ְוֵאת ְבנוֹ  ֶבן הָׁ תוֹ כַ  שָׁ ם ֵאֶשת לָׁ ם ַוֵּיְצאּו ְבנוֹ  ַאְברָׁ  ֵמאּור ִאּתָׁ

ֶלֶכת ַכְשִדים ה לָׁ ֹבאּו ְכַנַען ַאְרצָׁ ן ַעד ַוּיָׁ רָׁ ם ַוֵּיְשבּו חָׁ  ".שָׁ

אין בפסוקים אלה כל רמז  .של אברהם אבינו ספקים לנו נתונים יבשים הנוגעים להולדתוהפסוקים כאן מְ 

כשאנחנו , רק בפתח פרשת לך לך. בהיסטוריה האנושית כולה שעם הולדת אברהם נפתח פרק חדש, לכך

נחבא אל 'שעד עתה  ,שאברהם אבינו, אנחנו מבינים, קוראים על הציווי האלקי המיוחד המוטל על אברהם

 יָךָאבִ  ּוִמֵבית ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ֵמַאְרְצָך ְלָך ֶלְך", מיוחדהאלקי ההוא בעצם דמות ייחודית שזכאית לציווי ', הכלים

ָאֶרץ ֶאל  .2"ַאְרֶאךָׁ  ֲאֶשר הָׁ
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משמעות הדבר  .3שבעים וחמש שנהבשעת הציווי היה בן אברהם אבינו מגלה של "חז מי שמתבונן בדברי

לא  היינו יכולים לחשוב שלמעשה. משנותיו של אברהם אבינועל עשרות שנים " דילג"היא שבעצם הכתוב 

רעו ל אנו למדים על התרחשויות מסעירות שאי"ברי חזאלא שמד, רה דבר בעל משמעות בכל אותן שניםק

ועל , ט בדעתו ומבקש להכיר את בוראוהיה משוטשאברהם אבינו מאריכים לספר על  4המדרשים, בהן

כך , מכל זה הכתוב מתעלם. 5ויצא משם חי ושלם' שהושלך לכבשן האש על ידי נמרוד בעוון אמונתו בה

המפגש , נו לא יודעים דבר על אברהם אבינוא, 'ערפל קרב'מן מצב של שאנו נכנסים לפרשת לך לך ב

 :הוא דרך הציווי והברכה האלקיים תוהראשון שלנו א

ם ֶאל' ה ַוֹּיאֶמר" ָאֶרץ ֶאל ָאִביָך ּוִמֵבית ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ֵמַאְרְצָך ְלָך ֶלְך ַאְברָׁ  ְוֶאֶעְשָך :ַאְרֶאךָׁ  ֲאֶשר הָׁ

דֹול ְלגֹוי ֶרְכָך גָׁ הַואֲ  ַוֲאבָׁ ה ֶוְהֵיה ְשֶמָך ַגְדלָׁ כָׁ ה :ְברָׁ ֲרכָׁ ְרֶכיָך ַוֲאבָׁ  ֹכל ְבָך ְוִנְבְרכּו ָאֹאר ּוְמַקֶלְלָך ְמבָׁ

ה ִמְשְפֹחת מָׁ ֲאדָׁ  .6"הָׁ

 

 ההליכה הנורמאלית הראשונה

 ,  פעמים מספרעד הפניה האלקית לאברהם אבינו הוא מופיע  .ך"בתנרבות  מופיע פעמים ך.ל.השורש ה

 .משמעות הפשוטה של אדם שהולך הליכה נורמאליתאבל אף פעם לא ב

ר ְוֵשם", לראשונה מופיע שורש זה ביחס לנהר חידקל הָׁ בפעם . 7"ַאשּור ִקְדַמת ַהֹהֵלְך הּוא ִחֶדֶקל ַהְשִליִשי ַהנָׁ

ן ִמְתַהֵלְך יםֱאֹלקִ ' ה קֹול ֶאת ַוִּיְשְמעּו"', השניה הוא מתייחס לקול ה   ַעל"ביחס לנחש נאמר . 8"םַהּיוֹ  ְלרּוחַ  ַבגָׁ

ֱאֹלקִ  ֶאת ֲחנֹוְך ַוִּיְתַהֵלְך"על חנוך נאמר ו 9"ֵתֵלְך ְגֹחְנָך  ֶאת"על נח נאמר , הדבר בולט מאוד אצל נח .10"יםהָׁ

ֱאֹלקִ   :י מבאר"ורש, 11"ֹנחַ  ִהְתַהֶלְך יםהָׁ

 ".מאליו בצדקו ומהלך מתחזק היה אברהם אבל, לתומכו סעד צריך היה נח"

זה כמו אבא שהולך  .ידע ללכת לבדלא  הוא, וף אותוחידמישהו של הוא היה זקוק, זקוק לסעדהיה נח 

 ,משתמשים בו ל"חזהחריף הזה שביטוי אני חושב שה .האופניים ומלמד אותו לרכב י הבן שלו עםורמאח

ם ועד מבריאת העול, מלמד אותנו על המצב הכללי של המציאות בתקופתו של נח ',היה צריך סעד לתומכו'

עברו עשרה דורות וכולם הכעיסו , כמעט סטטית, דורו של נח ההתפתחות העולמית היתה איטית מאוד

  .'לפני ה

ועד דור , את הבלקין של  דרך הרצח, מן החטא הקדמון, נסיגות מראשית הבריאה ועד נוח חווינו שוב ושוב

אבל הם , יםצדיק שהיולח ומתושך חנו כמומיוחדות אמנם מידי פעם אנחנו פוגשים דמויות . חמסשכולו 
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 . לד, י בראשית כא"ראה רש 

4
 .ג-ב, א ובראשית רבה צה"ראה נדרים לב ע 

5
 .יג, לח א ובראשית רבה"ראה פסחים קיח ע 

6
 .ג-א, בראשית יב 

7
 .יד, בראשית ב 

8
 .ח, בראשית ג 

9
 .יד, בראשית ג 

10
ֶלְך"וכן נאמר . כב, בראשית ה  ָבה וַתֵּ נֵּי ַעל ַהתֵּ בּו", (יח, ז בראשית" )ַהָמיִם פְּ ַעל ַהַמיִם וַיָשֻׁ , בראשית ח" )וָשֹוב ָהלֹוְך ָהָאֶרץ מֵּ

ם וַיִַקח", (כג ָלהַהשִ  ֶאת וָיֶֶפת שֵּ ֶכם ַעל וַיִָשימּו מְּ נֵּיֶהם שְּ כּו שְּ  (.ההליכה היא אחורנית. כג, בראשית ט" )ֲאחַֹרנִית וַיֵּלְּ

11
 .ט, בראשית ו 
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 ְיַנֲחֵמנּו ֶזה"סוף סוף נראתה באנושות איזו תקוה  ,המיוחדת של נח התפנית מתחילה בהארתו. בטלים ברוב

ֵדינּו ּוֵמִעְצבֹון ִמַּמֲעֵשנּו הוא לא הצליח להצעיד את העולם קדימה  ,ללכתבאמת דע ינח לא אבל למעשה , 12"יָׁ

אז ישנה הידרדרות  מצב סטטיהעולם נמצא בוכש. הנוכחית שלומדרגה ב אלא רק לשמור על העולם

כך היה המצב עד שהופיעה נשמתו של אברהם אבינו שהיתה מסוגלת להעמיד את המציאות . מתמדת

 . העולמית על רגליה ולהצעיד אותה אל תכליתה

 

 האותיות הכפולות רומזות לקץ הגאולה

יש כאן ציווי כפול ולא , "ְלָך ֶלְך"בינו הוא דרך הציווי האלקי לא לחינם המפגש הראשון שלנו עם אברהם א

 :עומד על כך ואומר 13המדרש, בכדי

 :גאולות לסוד לםוכ ,שבתורה האותיות בכל שנכפלו אותיות חמשה :ראומ אליעזר ביר"

 בו נגאל - ם"מ ם"מ, 'מארצך לך לך' :אמרשנ, כשדים מאור נגאל אבינו אברהם - ף"כ ף"כ

 :אמרשנ ,אבינו יעקב בו נגאל - ן"נו ן"נו, 'מעמנו לך' :אמרשנ, פלשתים מיד אבינו יצחק

 י"צד, 'פקדתי פקוד' :אמרשנ, ממצרים אבותינו נגאלו בו - א"פ א"פ, 'אחי מיד נא הצילני'

 להם ולאמר מלכיות ארבע משעבוד ישראל את לגאול ואהרוך בקדוש ה עתיד בו - י"צד

 שמו צמח איש הנה לאמר צבאות' ה אמר כה אליו ואמרת' :אמרשנ, לכם צמחתי צמח

 ".'יצמח ומתחתיו

, ך"אותיות מנצפ אלו, יש מכנה משותף ביניהן, אלו לא סתם אותיות, 'אותיות כפולות' יש כאן רשימה של

נמצא אם כן שהציווי האלקי לאברהם אבינו הוא בעצם . לכן הן רומזות לקץ גאולתנו, האותיות הסופיות

מאז המבול עברו עשרה דורות , העולם נמצא בקיפאון ,מצוי בה הואמהמציאות ש לגאול את העולם

אדרבה אנחנו פוגשים את דור , נוספים שלא מפגישים אותנו עם איזו תנועה משמעותית של התקדמות

 .ומחכים לרגע שבו תבוא איזו גאולה לעולםאנחנו מצפים ו, קורסו ול מתבלבלהכבו  ,הפלגה

 

 קוםטלטל עצמך ממקום למ

אברהם . תנועהלמצב של ונכנס העולם יוצא ממצב של קיפאון מכאן ואילך , מגיעה בפרשת לך לךהגאולה 

  .הופך להיות דינמיעולם בימיו ה, רוחניהם אקטיביזה אתאבינו מחדש בעולם 

הכיר שיש המתארים את הדרך שהובילה את אברהם ל 14ל"הזו בולטת מאוד בדברי חז' אברהמית'התכונה ה

 :וזו לשונם, לבירהאדון 

 אזנך והטי וראי בת שמעי' :פתח יצחק ביר', וגו 'מארצך לך לך אברם אל' ה ויאמר'"

 ממקום עובר שהיה לאחד משל :יצחק רבי אמר, (יא, מה תהלים)' אביך ובית עמך ושכחי

 בעל עליו הציץ .מנהיג בלא זו שהבירה תאמר :אמר ,דולקת אחת בירה וראה, למקום

 תאמר :אומר אברהם אבינו שהיה לפי ,כך .הבירה בעל הוא אני :לו אמר, הבירה

 ".העולם בעל הוא אני :לו ואמר הוא ברוך הקדוש עליו הציץ, מנהיג בלא הזה שהעולם

כל הזמן נמצא הוא , ומחפש מיהו בעל הבירה הוא עובר ממקום למקום, צא בתנועהאברהם אבינו נמ

והנה קם , מצוות אנשים מלומדה, שיגרתי, טריוויאלי היהאברהם אבינו העולם עד . בתהליך של בירור
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 .כט, בראשית ה 

13
 .פרקי דרבי אליעזר פרק מז 

14
 .א, בראשית רבה לט 
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הוא משבר את , הוא עובר ממקום למקום ומבקש לברר את יסודות האמונה, אברהם ומסתער קדימה

 :16ממשיך המדרש. במקום ויחד אתם את כל הדריכה האנושית 15הפסילים והאלילים

 שיר)' שמך תורק שמן טובים שמניך לריח' :פתח ברכיה רבי ',אברם אל' ה ויאמר'"

 של לצלוחית ?דומה אבינו אברהם היה למה :ברכיה רבי אמר, (ג, א השירים

 שהיתה כיון ,נודף ריחו היה ולא, בזוית ומונחת, פתיל צמיד מוקפת אפופילסימון

 עצמך טלטל :אבינו לאברהם הוא ברוך הקדוש אמר כך .נודף ריחו היה ,מיטלטלת

 ."בעולם מתגדל ושמך למקום ממקום

אלא  ,17"'ה ְבִיְרַאת ַוֲהִריחוֹ ", עם ריחות נפלאים בושם, אברהם אבינו הוא בקבוק הבושם של העולם

כשאדם הולך בדרך כלל . וכדי שהבקבוק ידיף ריח צריך לטלטל אותו מצד לצד, סתוםו שהבקבוק חתום

מקום מגדלת ממקום לההליכה , אבל אצל אברהם אבינו זה עובד הפוך, מתמעטכוחו  ,ממקום למקום

כל שונה מ שהסוד הגנטי שלו ,ה"הקבוזה מה שמגלה לו , זוהי תכונת האופי המיוחדת של אברהם .אותו

 .את עצמו טלטללכן עליו לו תרוכמהגנטיקה ה

 

 הליכה ממשית והליכה מחשבתית

 :כותב דבר נפלא, בתחילת הפרשה ,"כתב והקבלהה"על ב ,18רבי יעקב מקלנבורג

 למה שממנו ממה והתרחקות תנועה ,הליכה כל. 'אביך יתומב וממולדתך מארצך'"

 תנועה בין, 'כנען ארצה ללכת' כמו שאליו למקום שבו ממקום גשמית תנועה בין, שאליו

 אל המחשב ועיון התעסקות אל בו אשר מעסק מחשבי התרחקות ומרלוצה ר ,רוחנית

  .'העומדים בין מהלכים לך ונתתי' כענין, שלמעלה או שלפניו מה

 ממדרגה הולכת מקומי התרחקות כי, ניהםיבעני המה הפוכים האלה התרחקות אופניו

 שהיה ביתו מאנשי להיתח יתרחק ,בדרך המבר דל ע יחזיק אם, ממנו למאוחר שלפניו

 ביתו מאנשי גם להפרד מעט מעט ההרחקה ותתגדל ,אחד ובחדר בבית עמהם מתגורר

 ארץ אל לו וילך ארצו כל יעזוב שלבסוף עד ,האלי הקרובים או בעירו המתגוררים

  .אחרת

, אליו יותר הקרובים על הרחוקים מן ,לפנים מאחור הולכת המחשבית התרחקות אמנם

 שלא אף ובמזמותיו עיניו לנגד ירחפו ומשפחתו ביתו עדן אחרת במדינה המתגורר כי

 נםאמ, לו תחשב םכנכרי משפחתו גם הימים וברוב, ארצו נייעני עוד מחשבתו על יעלה

 ."ברעיוניו משכן ימצאו עדן ביתו אנשי

תחילה  ,הוא נפרד תחילה מן הקרובים אליו ואחר כך מן הרחוקים יותר, כשאדם עוזב את מקום מושבו

אבל במחשבתו מתרחש , ך הוא עוזב את העירכר ואח הוא עוזב את השכונה ךכר אח, הוא יוצא מהבית

נשכחים , ככל שעובר הזמן, ורק אחר כך, ו בתחילההאנשים הרחוקים יותר נשכחים מליב, תהליך הפוך

 .מליבו גם ידידיו הקרובים

                                                           
15

 .יג, ראה בראשית רבה לח 

16
 .ב, בראשית רבה לט 

17
 .ג, ישעיה יא 

18
 הרפורמה בתנועת מאבקים ניהל. קניגסברג בקהילת ד"אב - ה"התרכ-ה"התקמ, (קניגסברג) מקלנבורג צבי יעקב רבי 

 ביאורים עם( ל"שד ואת א"הגר את לצטט מרבה) מסורתית פרשנות משלב לתורה פירושו. בתקופתו בגרמניה שהתהוותה

 .מקוריים לשוניים
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 יורה, באחרונה וביתו, מולדתו לו שניה הארץ התרחקות להיתח כאן שהזכיר אחר הנה"

 ממולדתך אביך מבית בהפך לומר ראוי היה כן דאם מקומי מהתרחקות מדבר שאינו לנו

 המקרא אמנם, (י"רש כתבשו כמ) חרן עד ובא מארצו מרוחק היה כבר ובאמת, ומארצך

 התנהגות ינייבענ ההרהור עזיבת על זה במאמר נהווהכו, המחשבי מהתרחקות מדבר

 יהיו אביו בית נייעני וגם, המגונים משפחתו בדרכי זכרונו הסרת ועל הרעים ארצו אנשי

 תותובפחי המעשים בגנות יםושו היו כולם כי, דעתו על העלותם לבלי ממנו מרוחקים

 ."הדעות

אנו למדים שההליכה המתוארת כאן בפסוקים היא , "ָאִביָך ּוִמֵבית ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ֵמַאְרְצָך", מסדר הכתובים

, שכן הכתוב מקדים את הרחוק ומרחיק את הקרוב, הממשית הליכתוהמחשבתית של אברהם ולא  הליכתו

ומולדתו הרעים ולבסוף עליו לנטוש  ארצוקרב אנשי מצווה לעזוב את הלך הרוח הנהוג באברהם אבינו 

 .אפילו את דרכי משפחתו המגונים

 

 שני' לך לך'ראשון ו' לך לך'

חותמת מופיע בפרשת העקדה הש, יותר מאוחר' לך לך'גם אבל יש  ,הראשון' לך לך'עד עתה דיברנו על ה

השני ' לך לך'וה, רעאת אברהם מן ה נתקשמ' לך לך'הראשון הוא ' לך לך'ה. אברהםארוך של ה ואת מסע

 נָׁא ַקח", שמקרב את אברהם אל בוראו ומרומם אותו אל הפסגה העליונה של הדבקות האלקית' לך לך'הוא 

ק ֶאת ָאַהְבּתָׁ  ֲאֶשר ְיִחיְדָך ֶאת ִבְנָך ֶאת  :20ל"וכך אומרים חז .19"ַהֹּמִרּיָׁה ֶאֶרץ ֶאל ְלָך ְוֶלְך ִיְצחָׁ

 אם השנייה אם ,חביבה זו אי יודעים אנו ואין 'לך לך' כתיב פעמים שתי :לוי רבי אמר"

 ".הראשונה מן חביבה השנייה הוי 'המוריה ארץ אל' דכתיב ממה .הראשונה

אבל אברהם אבינו לא , והאופי הפנימית של זו תכונתוזה עניינו  ,אברהם אבינו נמצא כל חייו בתנועה

בשעה שרץ , בפרשת ויראהם אבינו ץ היא אצל אבר.ו.הפעם הראשונה בה מופיע השורש ר ,מסתפק בזה

ץ" -לקראת המלאכים  רָׁ ם ַוּיָׁ אתָׁ ר ְוֶאל"ואחר כך נאמר  ,21"ִלְקרָׁ קָׁ ץ ַהבָׁ ם רָׁ הָׁ בפרשת וירא , זה נפלא .22"ַאְברָׁ

  .תנועההוא מגביר מהירות ומגדיל את עוצמת ה, הוא רץ ,נו כבר לא הולךאברהם אבי

 

 אברהם ממהר ולוט מתמהמה

השורש . אתםר נמנה .ה.ם שמופיעים לראשונה אצל אברהם נגלה שגם השורש מאם נמשיך לבחון השורשי

ם ַוְיַמֵהר"לראשונה בפסוק מופיע ר .ה.מ הָׁ ה ַאְברָׁ ֹאֱהלָׁ ה ֶאל הָׁ רָׁ זה האנטי תזה . 23..."ַמֲהִרי ַוֹּיאֶמר שָׁ

ּה", להתמהמהות של לוט ִעיר ִמחּוץ ַוַּיִנֻחהּו ַוֹּיִצֻאהּו ...ַוִּיְתַמְהמָׁ ן שלוט היה מחובר לאברהם נאמר בזמ. 24"לָׁ

 .עד שנפרד מעליו, הזו של אברהםבתכונה הוא נדבק , 25"לֹוט ִאּתוֹ  ַוֵּיֶלְך"

                                                           
19

 .ב, בראשית כב 

20
 .ט, בראשית רבה לט 

21
 .ב, בראשית יח 

22
 .ז, בראשית יח 

23
 .ו, בראשית יח 

24
 .טז, בראשית יט 

25
 .ד, בראשית יב 
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 אברהם אבינו הולך לבית המקדש

ם ַוִּיַסע"בפסוק  ,אברהם במקום נוסף אנו פוגשים את תכונת התנועתיות של לֹוְך ַאְברָׁ סֹועַ  הָׁ ה ְונָׁ וכך , 26"ַהֶנְגבָׁ

 :םי במקו"אומר רש

, אחר במקום אהלו ונוטה משם ונוסע יותר או דשוח כאן יושב, לפרקים - ונסוע הלוך"

 של בחלקו שהיא ירושלים לצד והוא ,ישראל ארץ של לדרומה ללכת הנגבה מסעיו וכל

 ".נחלתו שהיא המוריה הר ישראל ארץ של בדרומה שנטלו, יהודה

הוא כשהוא מגיע לשם ו ,זו היא שאיפת חייו, וריהלהר המ, לירושלים, אל דרומה-מביתאברהם אבינו הולך 

 :דורשים את הפסוק ואומרים 27ל"חז .ו של יצחקרופיסמסיים את תפקידו ומתחיל 

 ."המקדש בית כנגד ומכוין והולך מחקה -' הנגבה ונסוע הלוך אברם ויסע'"

 

 זריזין מקדימין למצוות

היסוד . להר המוריהומביא אותה  ו כל המציאותהוא לוקח את, לבית המקדש כל ימיוהולך אברהם אבינו 

אנחנו בפרשה שלנו  .'למצוות זריזין מקדימין'הוא , מאפיין את אישיותו של אברהם אבינוההלכתי ש

בהתחלה מדובר על הליכה ובפרשה הבאה אנחנו כבר , נחשפים לראשונה לתכונה התנועתית של אברהם

זריזין 'מה המקור שממנו אנחנו לומדים ש: בשאלה ,יש מחלוקת גדולה במדרשים .מדברים על ריצה

ם ַוַּיְשֵכם"האם לומדים זאת מ ',למצוות מקדימין הָׁ  ַוַּיְשֵכם"מאו , 29שנאמר בפרשיית העקדה 28"ַבֹבֶקר ַאְברָׁ

ם הָׁ  וימהר': "32דרשה דומה אנחנו מוצאים במדרש אגדה ?31שנאמר בפרשיית מהפכת סדום 30"ַבֹבֶקר ַאְברָׁ

 ".במהירות הצדיקים שמעשה למדמ -' אברהם

 :אומר המאירי', זריזין מקדימין למצוות'בנוגע לדין  נה הדרכה מיוחדתיש 33הוריותבמאירי למסכת 

 בדברים אפילו בעניניהם עול פורק יהא ולא ,במדות עצמו מסלסל אדם יהא לעולם"

 כרמוש מקומו ,מדה באיזה עצמו מסלסל אדם שכל ,בהם תלויה עברה או מצוה שאין

 שכן וכל ,נאה שיחה שכר אפילו מקפח הוא ברוך הקדוש אין :אמרו צחות דרך .לו

 בעשיית יתאחר ולא תולמצו מקדימים זריזים מכלל שיהא ,לידו מצוה דבר כשתבא

 שעושה כמי אלא ,מעולה נהוכו דרך המצוה עושה שאינו מי דרך אלא זה שאין ,מצוה

 ".מדהומל ומצוה עול פירוק דרך אותה

 את' קורא תהי אל... - המצות את ושמרתם" ,פן יחמיצנה עליו להזדרז לקיימה, המנת לאדם מצוכשמזד

 לידך באה אם אלא ,ההמצו את מחמיצין אין כך המצה את מחמיצין שאין כדרך, 'המצוות את' אלא 'המצות

 .35'אל תחמיצנה -וה הבאה לידך מצ', 34"מיד אותה עשה

                                                           
26

 .ט, בראשית יב 

27
 .טז, בראשית רבה לט 

28
 .ג, בראשית כב 

29
 .ב"יומא כח ע; א"ראה פסחים ד ע 

30
 .כז, בראשית יט 

31
 .כז, פסיקתא זוטרתא בראשית יט 

32
 .ו, מדרש אגדה בראשית יח 

33
 .ב"מאירי הוריות י ע 
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 ומת לבזהירות איננה קיפאון אלא ערנות ותש

והזהירות מביאה  ,מתחיל בזהירותהוא , ל סולם מדורג של בנין המידות"בונה הרמח "מסילת ישרים"ספר ב

על אדם שעובד על ר ובעלול לעהתהליך הנפשי ש, קיפאון עלולה להביא לידימידת הזהירות  .לידי זריזות

כל תזוזה של  יה התוצאהמה תה ובוחןנזהר האדם מתכנס ו ,אקטיביותהוא חוסר  ,מידת הזהירות שלו

 אז הזהירות שלו בונה ערנות ותשומת, אבל אם הוא בונה את מידת הזהירות שלו בצורה בריאה, שהוא זז

 :36ל"וכך כותב הרמח. אבל הוא פועל מתוך תשומת לב, לא מפסיק לפעולהוא , לב למה שקורה

 על ומפקח מתבונן, כלומר, ניויובעני במעשיו נזהר האדם שיהיה הוא הזהירות ענין הנה"

 ולא וחלילה חס האבדון לסכנת נפשו עזוב לבלתי, לא אם הם הטובים, ודרכיו מעשיו

 לאדם שיש אחרי כי. ודאי יחייבהו שהשכל דבר זה והנה. באפלה ורכעִ  הרגלו במהלך ילך

 עיניו להעלים שירצה יתכן איך, נשמתו מאבדון ולברוח עצמו את להציל והשכל דעה

 מהבהמות פחות הוא הנה כן והעושה. ודאי מזה רע והוללות פחיתות לך אין, מהצלתו

 להם שיראה מה מכל וינוסו יברחו כן ועל עצמם את לשמור בטבעם אשר ומהחיות

 הוא הנה, רעה או דרכו טובה אם התבוננות בלי בעולמו וההולך. להם מזיק היותו

 אולם כי. מהצלתו קרובה ורעתו עצומה ודאי סכנתו אשר הנהר שפת על ההולך כסומא

 יםיהעינ סתימת דהיינו ,הרצוני ורוןהעִ  מפני או הטבעי ורוןהעִ  מפני השמירה חסרון

 .הוא אחד, וחפץ בבחירה

 

 מזהירות לזריזות

עליו לבחון מהי המגמה , וא עושההובכל פעולה ש, עשות פעולות כדי לא לסכן את עצמוצריך ל אדם

וכך כותב , ומתוך כך הוא מגיע למידת הזריזות, לל הטובבכ וא עושה הםהולבדוק שהמעשים ש הכוללת

 :בהגיעו למידת הזריזות 37ל"הרמח

, 'עשה'ה על והזריזות 'תעשה לא'ה על סובב הזהירות כי, הזריזות יבוא הזהירות אחר"

 שהוא, מבואר הזריזות של ינויוענ. (טו ,לד ליםתה)' טוב ועשה מרע סור': והיינו

 זריזים(: א"ע ד פסחים) ל"ז אמרו הזה וכלשון. ינםיענ ולהשלמת תולמצו ההקדמה

 היצר ממוקשי לינצל רבה והשקפה גדול פקחות שצריך כמו כי, וזה. תולמצו מקדימים

 והשקפה גדול פקחות צריך כן - במעשינו להתערב בנו ישלוט שלא הרע מן ולהמלט

 הרע-צרהי ומשתדל שמסבב כמו כי. ממנו תאבדנה ולא בהם ולזכות תובמצו לאחוז

 תוהמצו תיעשי ממנו למנוע משתדל כן, החטא במכמורות האדם את להפיל בתחבולותיו

 נעור ישארי, בם ולתמוך אחריהם לרדוף יתחזק ולא ויתעצל יתרפה ואם. ממנו ולאבדם

  ."בודאי מהם וריק

ביאור "ל 38ל"מתוך כך מגיע הרמח. שצריך להתקדם היא התכונה הנפשית שבעצם נותנת לנו להביןהזריזות 

 :וכותב" חלקי הזריזות

                                                                                                                                                                      
34

 .יז, יב י שמות"רש 

35
 .ט פרשה דפסחא מסכתא - בא ישמעאל דרבי ראה מכילתא 

36
 .מסילת ישרים פרק ב 

37
 .מסילת ישרים פרק ו 

38
 .מסילת ישרים פרק ז 
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 ,הוא המעשה התחלת קודם. כן אחרי ואחד המעשה קודם אחד :שנים הזריזות חלקי"

 בעלותה או לפניו בהזדמנה או זמנה בהגיע אלא, המצוה את האדם יחמיץ שלא

 שיתרבה לזמן זמן יניח ולא אותה ולעשות בה לאחוז מעשהו יחיש ימהר, במחשבתו

 עכוב איזה להתחדש יוכל, שמתחדש רגע כל הנה אשר, כסכנתו נהסכ אין כי. םיבינתי

 ...הטוב למעשה

 אברהם וימהר': בו כתוב אברהם. במהירות תמיד צדיקים של מעשיהם כל תמצא וכן

 ותמהר', רבקה. (ו, יח בראשית)' וימהר הנער אל ויתן', וגו מהרי ויאמר שרה אל האהלה

' וגו 'האשה ותמהר'(: ה, י רבה במדבר) במדרש מרוא וכן. (כ, כד בראשית) 'וגו 'כדה ותער

 לא זמן הפסק יתנו לא אשר, במהירות צדיקים של מעשיהם שכל מלמד - (י, יג שופטים)

 . "השלמתה אל ולא המצוה התחלת אל

... מצפים לו עד מחר טרוגים ועיכוביםמי יודע כמה ק, לא ידחה ליום המחר, מה שאדם יכול לעשות היום

  :וזו לשונו, ל לדבר על היסוד הנפשי שמביא למידת הזריזות"הרמחוכאן עובר 

, ותיוומצ תיבעשי יתעצל שלא ודאי, בוראו בעבודת נפשו תלהט אשר שהאדם ותראה"

 הדבר כלה אם עד ישקוט ולא ינוח לא כי, המהירה האש כתנועת תנועתו תהיה אלא

 מן כן, הפנימי התלהטותה תולדת הוא שהזריזות שכמו, עוד התבונן, ואמנם. להשלימו

 ממהר שהוא כמו המצוה במעשה עצמו שמרגיש מי כי, והיינו. ההתלהטות יולד הזריזות

 והחפץ והחשק, כן כמו הפנימית תנועתו בו שתבער גורם הוא הנה כן, החיצונה תנועתו

. ותכבה תשקע רוחו תנועת גם, איבריו בתנועת בכבדות יתנהג אם אך. וילך בו יתגבר

  . "יעידהו שהנסיון דבר וזה

 

 מים קרים על נפש עייפה

לעולם ירוץ ", אל הדבר שלווהכיסופים הוא מבטא את גודל התשוקה , שאדם רץ לקראת איזה שהוא דברכ

 :ל"ממשיך הרמח .39"ה ואפילו בשבתאדם לדבר מצו

 ותשוקת הלב חפץ הוא, שמו יתברך, הבורא בעבודת יותר שהנרצה, ידעת כבר ואמנם"

 מים אפיקי על תערג כאיל': ואומר ,הטוב בחלקו מתהלל המלך שדוד מה ואוה. הנשמה

 וגם נכספה'. (ב, מב תהלים) 'וגו 'לאלקים נפשי צמאה, אלקים אליך תערוג נפשי כן

. (ב, סג תהלים)' בשרי לך כמה נפשי לך צמאה'. (ג, פד תהלים)' 'ה לחצרות נפשי כלתה

 שיזדרז לו היא טובה עצה, כראוי בו לוהטת הזאת החמדה אין אשר האדם ואולם

 מעוררת החיצונה התנועה כי, בטבע החמדה בו ולדישת מזה שימשך כדי, ברצונו

 ממה ישתמש אם אך. מהפנימית החיצונה היא בידו מסורה שיותר ובודאי, הפנימית

 והחמדה והחפץ הפנימית השמחה בו ולדית כי, בהמשך בידו שאינו מה גם יקנה, שבידו

 נרדפה ונדעה': אומר הנביא שהיה מה והוא. ברצון בתנועתו מתלהט אשהו מה מכח

 ."(י, יא הושע)' ישאג כאריה ילכו' ה אחרי': וכתוב, (ג, ו הושע)' 'ה את לדעת

כשאדם מצליח לממש את  ,אז הוא מתנהל בזריזות, לידי ביטוי את התוכן הפנימי שלו כשאדם מביא

 וצימאונו חש כמו אדם שהולך במדבר שעות ארוכות בלי מיםאז הוא , והכיסופים שמלווים אותוהערגה 

אין דבר נפלא יותר , וזה הדבר הכי מופלא שאדם יכול לפגוש במצב, מים .ולפתע הוא פוגש מים, להולך וגד

                                                           
39

 .מדרש תנחומא בראשית ב 
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ִים ֲאִפיֵקי ַעל ַּתֲעֹרג ְכַאּיָׁל", ממים קרים על נפש עייפה  צמא שאדםכמו  ,40"יםֱאֹלקִ  ֵאֶליָך ַתֲעֹרג ַנְפִשי ֵכן מָׁ

 .'כך מתאווה דוד המלך להיות דבק בה, ה למיםומתאו

 

 'הולך ל'ו' הולך מ'

אצל אברהם . ים אצלותגברהחשק והחפץ מ, אדרבה, הוא לא מתעצל, מתמדתנמצא בתנועה  כשאדם

ברמה , מה הציבוריתבר אלא, לא רק ברמה הפרטיתאבל , בעוצמה רבהאבינו אנחנו פוגשים את זה 

 המתמדתהשאיפה  ומתוך כך את, 'זריזות'המושג מטביע בעולם את אברהם אבינו , ליתאאוניברסהלאומית 

  .שם עבודתו יתברךאת הדבקות וההתלהטות לו, להר המוריה

, החליט למחות את הכולה "הקבה זרה ובקלקול המידות עד שעבודנפלה האנושות בבפרשות בראשית ונח 

אבל , זהו השלב הראשון .'ללכת'את כל הקלקולים ולעזוב  מלמד את העולםואברהם אבינו  והנה קם

וון ומטרה ואליה הוא מצעיד את יש לו כי', הולך ל'הוא ', מ הולך'הוא לא רק , אברהם לא מסתפק בזה

 .הוא הולך ורץ אל בית המקדש, כולה האנושות

 

 עמא פזיזא

על ', ימו פומייכו לאודנייכודאקד, 'כי עם ישראל הקדים את פיו לאוזניו, 41'עמא פזיזא'עם ישראל מכונה 

 .אבל זה מתחיל כבר כאן בפרשיות שלנו, זה אמנם נאמר לגבי מתן תורה .'נשמע'ל 'נעשה'הקדים ש ידי

פזיזות , לכאורה פזיזות זו מידה מגונה. הוא זה שטבע באומה הישראלית את מידת הזריזותאברהם אבינו 

בכל ו .'הוא שוכח דברים וכדו, א חושב על כל הפרטיםהוא ל ותפזיזב מתנהל כשאדם, זריזות בלי זהירות זו

בלי לא יכולה לראות את ריבונו של עולם הישראלית האומה כי ', עמא פזיזא' עם ישראל זכה בכינוי זאת

ְשֵכִני", אליו רוץול ולעזוב הכל ה ַאֲחֶריָך מָׁ רּוצָׁ יו ַהֶּמֶלְך ֱהִביַאִני נָׁ רָׁ  .42"ֲחדָׁ

אך תחילה הגמרא , בשנה ברוכה רווית גשמים' ד יש להודות לפני המלמדת כיצ 43הגמרא במסכת ברכות

 :ובתשובתה משתמשת בביטוי מיוחד, מבררת מהי כמות הגשמים המצריכה ברכה

 . "כלה לקראת חתן משיצא ?הגשמים על מברכין מאימתי: תנא במתניתא"

מעלה ופוגשות את כלפי  תומנתרשבות ו ות המים שמגיעות לקרקעטיפשהגשם ניתך בחוזקה וככלומר 

 .כחתן היוצא לקראת כלה, הטיפות החדשות שיורדות מלמעלה

 

 דורדייה על דיתיב כחמרא

 זרעים אלה עתידים להצמיח אומה. כולה אומהבתודעה של ה זריזותו זהירותאברהם אבינו זורע זרעים של 

הגמרא . מגילהמיוחד שמופיע במסכת  יש ביטויבהקשר זה  .ת על שמריהשוקטאומה שלא , עם עוצמה

ביקש תחילה ליטול , מספרת שכשאחשוורוש התחבט כיצד לנהוג בושתי לאחר סירובה לבוא אל המשתה

 :44ואלו דברי הגמרא, עצה מחכמי ישראל

                                                           
40

 .ב, תהלים מב 

41
 .א"ראה שבת פח ע 

42
 .ד, שיר השירים א 

43
 .ב"ברכות נט ע 

44
 .ב"מגילה יב ע 
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 ולקבוע שנים לעבר שיודעין - 'העתים ידעי' .רבנן ?חכמים מאן -' לחכמים המלך ויאמר'"

 ליה פסיק למחר - קטלה: ליה נימא? נעביד היכי: אמרו! לי דיינוה: להו אמר. חדשים

 שחרב מיום: לו אמרו. במלכותא מזלזלה קא - שבקה: ליה נימא. מינן לה ובעי חמריה

 לגבי זיל. נפשות דיני לדון יודעין אנו ואין, ממנו עצה ניטלה מארצנו וגלינו המקדש בית

 כרשנא אליו והקרב' - מיד ...דורדייה על דיתיב כחמרא בדוכתייהו דיתבי, ומואב עמון

 ."'תרשיש אדמתא שתר

כשיתפקח המלך מיינו , למחרת -אם יאמרו להרוג את ושתי , חכמי ישראל הבינו שהם נמצאים בבעיה

אמרו לו ? מה עשו. בזה זילזול במלכותויש  -ואם יאמרו לו לוותר לה , יתבע אותם על שפסקו עליה מיתה

לכן מוטב שילך להיוועץ בחכמי עמון , כמי ישראלשמאז חורבן הבית וגלות ישראל מארצם ניטלה עצה מח

 .ולכן יוכלו לתת לו עצה הוגנת' כיין על שמריו'ומואב שיושבים במקומם 

 אז הכול כשלא יודעים היכן עובר הגבול, חיסרון גדולגם  אבל יש בה, זו מעלה ,'לשקוט על השמרים'

. אז הכול יורד לטמיון, 'ופא על שמריוק'ו מי שעובר את הגבולאבל , לשמור עוזרים לנוהשמרים  .מחמיץ

עבודה של הלפרוטוקול  ותוולהפוך א' לשמרה'ה אי אפשר לקחת את', לעבדה'צריך גם ' לשמרה'יחד עם ה

 .'לעבדה ולשמרה' קוקה לשילוב שלזהאנושות , האנושות

יא ההתנועה , הוא מת ודבר שאיננו בתנועה, דבר שהוא בתנועה הוא קיים, שלנו יא סוד הקיוםההתנועה 

ומפיח בו רוח , אברהם אבינו לוקח עולם מת .ול זזהכ, האלקטרונים זזים והאטומים זזים, חייםסימן של 

 להיות זריזים במצוותמחנך אותנו אברהם אבינו  .הוא מיטלטל ממקום למקום ומפיץ את ריח בשמיו, חיים

זו תכונה שקיבלנו ', עם זריז לה, ורץ אנחנו עם שהולך ,כאומהוזריזים בכל הליכותינו , ברמה הפרטית

 .לעלות ולהיראות ולהשתחוות לפניו', מהרה מהרה ללכת אל בית הבירושה מאברהם אבינו ומכוחה נזכה 


