
  

  

ןיִח  זֹו   ָּפ

פרשת השבוע, פרשת בא, וכן הפרשה הבאה, פרשת 

בשלח, עוסקות בגאולה ממצרים. בגאולה זו אנו מוצאים 

שני מימדים ההפוכים זה מזה. גאולת מצרים החלה כבר 

בפרשת השבוע הקודמת בה מסר הקב"ה למשה רבנו את 

ו בני ישראל ה'קוד הגאולי', את הסדר שדרכו יגאל

  ח): -ממצרים (שמות ז, ו

ת  לָכֵן ֱאמֹר לְִבנֵי יְִׂשָרֵאל ֲאנִי ה' וְהֹוצֵאִתי ֶאְתכֶם ִמַּתַחת ִסְב

ִמְצַריִם וִהּצַלְִּתי ֶאְתכֶם ֵמֲעבָֹדָתם וְגַָאלְִּתי ֶאְתכֶם ִּבזְרֹוַע נְטּויָה 

יִיִתי לָכֶם ּוִבְׁשָפִטים ּגְדֹלִים: וְלַָקְחִּתי ֶאְתכֶם לִי לְָעם וְהָ 

ֵהיכֶם ַהּמֹוצִיא ֶאְתכֶם ִמַּתַחת  ִהים וִיַדְעֶּתם ּכִי ֲאנִי ה' ֱא לֵא

ָריִם: וְֵהֵבאִתי ֶאְתכֶם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר נָָׂשאִתי ֶאת  ִסְבלֹות ִמצְ

יִָדי לֵָתת אָֹתּה לְַאְבָרָהם לְיְִצָחק ּולְיֲַעקֹב וְנַָתִּתי אָֹתּה לָכֶם 

  : מֹוָרָׁשה ֲאנִי ה'

לשונות הגאולה אינן סתם מילים נרדפות השייכות באותו 

עניין, אלא לשונות המתארות את התהליך ההדרגתי שבו 

מניעת  –תתרחש הגאולה: והוצאתי, והצלתי, וגאלתי 

מימוש המטרה הנכספת  –השלילה. ולקחתי, והבאתי 

שלשמה יוצאים בנ"י ממצרים. ההדרגתיות נדרשת 

ניתן ביום אחד, להפוך עם  בתהליך הגאולה מפני שלא

של עבדים לעם של גאולים. הוצאה מעבדות במובן הטכני 

אולי ניתן לעשות בבת אחת, אך במובנים נפשיים ורוחניים, 

הוצאת עול העבדות מתוך בני ישראל היא עניין של 

  תהליך.

ביטוי לצורך של עם ישראל בתהליך הדרגתי ניתן למצוא, 

ת בשלח (שמות, יד, יג) למשל, בדבריו של הראב"ע בפרש

  לחם במצריים:ילה ישראל יהמסבירים מדוע התקשו בנ

  

יש לתמוה, איך יירא מחנה גדול של שש מאות אלף איש 

מהרודפים אחריהם, ולמה לא ילחמו על  נפשם ועל בניהם? 

התשובה, כי המצרים היו אדונים לישראל, וזה הדור היוצא 

פלה, ואיך ממצרים למד מנעוריו לסבול עול מצרים ונפשו ש

יוכל עתה להלחם עם אדוניו, והיו ישראל נרפים ואינם 

מלומדים למלחמה. הלא תראה כי עמלק בא בעם מועט, לולי 

תפלת משה היה חולש את ישראל. והשם לבדו שהוא עושה 

גדולות (איוב ה, ט) ולו נתכנו עלילות (ש"א ב, ג) סבב שמתו 

להלחם כל העם היוצא ממצרים הזכרים, כי אין בהם כח 

בכנענים, עד שקם דור אחר דור המדבר, שלא ראו גלות 

   והיתה להם נפש גבוהה.

גם העובדה שמעמד הר סיני הוא רק בחודש סיון מבטאת 

את הצורך בהדרגה. ספירת העומר שבין פסח לבין 

שבועות מכשירה את ישראל דרגה אחר דרגה להיות 

  ראויים לקבלת התורה. 

ם בתהליך הגאולה מימד הפוך אמנם, מאידך אנחנו מוצאי

מימד החיפזון. כך נאמר בפרשתנו  -ממימד ההדרגתיות

בעניין אכילת קורבן הפסח (שם יב, יא): "וְכָכָה ּתֹאכְלּו 

אֹתֹו ָמְתנֵיכֶם ֲחגִֻרים נֲַעלֵיכֶם ְּבַרגְלֵיכֶם ּוַמֶּקלְכֶם ְּביְֶדכֶם 

יש ציווי לאכול את וֲַאכַלְֶּתם אֹתֹו ְּבִחָּפזֹון ֶּפַסח הּוא לַה' ". 

קורבן הפסח בחיפזון, במהירות. ביטוי נוסף לחיפזון 

בתהליך הגאולה הוא במילה 'פסח'. מילה זו היא מלשון 

דילוג. הקב"ה קופץ וממהר בעת מכת בכורות,  -פסיחה 

על כן גם בני ישראל מצווים לאכול את קורבן הפסח 

  בחיפזון.

      

  זהתשע" שבט דבס"ד 

 באפרשת 
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ניות זו נובעת מכך שבתהליך הגאולה מעורבים הטעם לש

שני צדדים: אלוקי ואנושי. הצד האנושי נתון תחת מימד 

הזמן ומבחינה זו ברור שתהליך הגאולה חייב להיעשות 

ריבונו של עולם אינו זקוק  -בהדרגתיות. אך מהצד האלוקי 

לזמן או לתהליכים הדרגתיים. הקב"ה הוא זה שבורא את 

ן הוא אינו כפוף לו.  מצדו, הגאולה יכולה מימד הזמן ועל כ

להתרחש בחיפזון, בבת אחת. כך אומר המהר"ל בספרו 

... שאי אפשר שתבא הגאולה שהיא " :)'ל(גבורות ה' 

המהר"ל מסביר שהגאולה  "מעלה עליונה בפעם אחת.

נמוכה בה היו  כההיא מעלה עליונה מאוד בייחס למדרגה 

בין מעלת ישראל במצרים. הפער הגדול  ישראל יבנ

באותה העת לבין מעלת הגאולה הוא זה שגרם לכך 

   שהגאולה לא תתרחש בבת אחת אלא לאורך זמן.

בהמשך דבריו (פרק ל"ו, שם) מבאר המהר"ל את 

משמעות דיני החמץ והמצה בפסח, המובאים בפרשתנו, 

על בסיס דברים אלו. לדבריו, החיפזון שבו בני ישראל אפו 

ך שגאולת מצרים הינה מהלך את המצות מלמד על כ

   אלוקי שאינו כפוף לזמן:

... לא יצאו ישראל במדריגה שיש בה זמן רק במדריגה שאין 

בה זמן, כי כל הדברים נופלים תחת הזמן ונבראים בזמן זולת 

השם יתברך שאינו נופל תחת הזמן. ולכך אסר להם החמץ 

כך שהויתו נעשה בזמן וצוה על המצה שהויתה בלא זמן, ולפי

היה אכילתם ביציאתם לחירות המצה שאין לה המשך זמן 

כלל ואסר להם החמץ שנעשה בזמן, כי ישראל יצאו לחירות 

  במדריגה אלהית שאין בה זמן.

מצד אחד הגאולה היא מהלך אלוקי אך מצד שני הגאולה 

מיועדת לבני אדם ולכן אנחנו מוצאים בה את השניות הזו 

השניות הזו באה לידי ביטוי ך. חיפזון מחד, ומתינות, מאיד –

גם בכך שבני ישראל צוו לאכול את קורבן הפסח עד חצות 

הלילה, בחיפזון, אף שרק למחרת יצאו בפועל ממצרים. 

קרבן הפסח נאכל בחיפזון אבל היציאה עצמה היא 

  במתינות. 

  

גם בהסבר גאולת פורים אומר המהר"ל יסוד זה. בהקדמה 

לספרו 'אור חדש', פירושו על מגילת אסתר, מבאר 

המהר"ל שמצד אחד אנחנו מוצאים שהגאולה בימי מרדכי 

ואסתר הייתה מהלך אלוקי אשר לא מוגבל בזמן, ולכן יש 

בגאולה זו ביטויים רבים על מהירות בתהליך הגאולה: 

ָמן"; "ַמֵהר ַקח ֶאת ַהּלְבּוׁש"; "וַּיְַבִהלּו לְָהִביא "..ַמֲהרּו ֶאת הָ 

ֶאת ָהָמן ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה" (אסתר ה, ה; שם ו, י; שם שם יד). 

הרבה שלבים בתהליך הגאולה בשושן נעשו במהירות, 

משום שהגאולה הינה מהלך אלוקי. לכן גם אמרו חז"ל 

ים (ילקוט שמעוני תהלים, רמז תרפה) שמזמור כ"ב בתהיל

הפותח במילים: "לְַמנֵַּצַח ַעל ַאּיֶלֶת ַהַּׁשַחר" מתייחס 

לאסתר. כשם שאיילה מדלגת וקופצת בזריזות ממקום 

למקום, כך גם הגאולה שנעשתה בימי אסתר הייתה 

מהירה. מאידך, מביא המהר"ל את דברי חז"ל בירושלמי 

  (ברכות ה, הלכה א) על אותן המילים בתהילים: 

י שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא בקעת רב חייא רבה ורב

ארבל בקריצתא וראו איילת השחר שבקע אורה, אמר לו רב 

חייא רבה לרבי שמעון בן חלפתא בי רבי: כך היא גאולתן 

של ישראל: בתחילה קימאה קימאה, כל מה שהיא הולכת 

היא רבה והולכת, מאי טעמא? דכתיב 'כי אשב בחושך ה' אור 

 -'ומרדכי יושב בשער המלך'; ואחר כך  -לי'. כך בתחילה 

'וישב מרדכי אל  -'ויקח המן את הלבוש ואת הסוס'; ואחר כך 

'ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש  -שער המלך'; ואחר כך 

  'וליהודים הייתה אורה'"    -מלכות'; ואחר כך 

מדברי הירושלמי עולה שגאולתן של ישראל אינה יכולה 

ום שאיננו יכולים לבוא אל להתרחש בפעם אחת וזאת מש

המדרגה העליונה של הגאולה בבת אחת. כשם שאור 

השמש בראשית היום אינו בוקע בבת אחת אלא 

בהדרגתיות, כך גם אור הגאולה לא יכול להופיע בעולם 

בבת אחת. חז"ל מסתמכים על דבריו של הנביא מיכה: "ּכִי 

לה נקראת 'אור ֵאֵׁשב ַּבחֶֹׁש ה' אֹור לִי" (מיכה ז, ח). הגאו

ה' ואילו הגלות נחשבת לחושך. כשם שאדם לא יכול 

להיחשף לאור גדול מיד בצאתו מחשיכה גדולה כך גם 

של  -ישראל אינם יכולים לצאת באחת ממציאות של גלות 

של אור. הפער העצום שיש  -חושך, למציאות של גאולה 

בין הגלות לגאולה אינו מאפשר לגאולה להופיע בבת 

אומרים חז"ל שהגאולה צריכה להופיע קמעא  אחת ולכן

קמעא. חז"ל ראו בביטוי 'איילת השחר' שני פנים. מצד 

כאיילה הממהרת וקופצת בזריזות ממקום למקום,  -אחד 

איילת השחר המופיעה בראשית היום  –אך מאידך 

בתהליך הדרגתי של קמעא קמעא. אכן, סיפור המגילה 

מספר ימים  התרחש במשך שנים לא מעטות ואז תוך

  בודדים הכול מתהפך.

   

חז"ל במדרש (שמות רבה, ז, מד) אומרים שיש הבדל בין 

גאולת מצרים, לבין הגאולה העתידה.  -הגאולה הראשונה 

בעוד גאולת מצרים היה בה מימד של חיפזון, כפי שביארנו 

עד כה, על הגאולה העתידה אומר הנביא ישעיה (נב, יב): 

 ֹ א ְבִחָּפזֹון ֵּתֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתלֵכּון ּכִי הֹלֵ לְִפנֵיכֶם "ּכִי ל

ֵהי יְִׂשָרֵאל". הגאולה העתידה מתרחשת  ה' ּוְמַאִּסְפכֶם ֱא

  בהדרגתיות גדולה.

אעפ"כ, בעינינו זוכים אנחנו לראות את קיומם של שני 

המימדים: ההדרגתיות והחיפזון. גם בדורות האחרונים, 

ה אנחנו נמצאים כעת. גאולה זו היא הדרגתית בגאולה שב
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תחילה, בהתעוררות הרצון לעלות לארץ ישראל, לבנות  –

אותה ולהתישב בה, אח"כ העליה בפועל, בשלבים שונים, 

בהקמת המדינה ועד ימינו אלו. אמנם, תוך כדי ההופעה 

הזו של 'קימעא קימעא' ישנם גם דילוגים, כמלחמת ששת 

אדירה, לחזרה לחלקי ארץ רבים יצה הימים בהם זכינו לקפ

 -ולשחרור מקום המקדש. כך מנהל רבש"ע את עולמו 

דילוגים. הרב זצ"ל כתב באגרת לרב  -הדרגתיות ובקרבה 

חרל"פ זצ"ל (אגרות הראי"ה ח"ג, אגרת תשנג) שבניגוד 

למה שיש הנוטים לחשוב שהופעת הגאולה בצורה 

שגאולה הדרגתית מעידה על חולשה של התהליך, הרי 

כזו היא דוקא "גבורת הגבורות". הרב מסביר שכאשר 

לעיתים, ישנן מדרגות אשר אינן  –דברים נעשים בדילוג 

מתוקנות כראוי. אכן, מצדו יתברך אפשר שיעשה הכל 

בדילוג מבלי להחסיר דבר, אך כיוון שיש גם צד אנושי 

הקב"ה מופיע את הדברים בהדרגתיות.  -בתהליך הגאולי 

אולה נועד כדי לרומם כל נקודה ונקודה, כך כל שלב בג

  שלא נחמיץ, ח"ו, תיקון של שלב כלשהו. 

  

המסקנה המתבקשת היא שעלינו להזהר שלא לדחוק את 

השעה. להבין שלכל שלב יש את הזמן שלו. אמנם, עלינו 

גם להזהר שלא להחמיץ את השעה. ישנם מקורות בחז"ל 

שאילו בני ישראל היו נשארים במצרים עוד רגע האומרים, 

אחד הם לא היו יכולים להיגאל ממצרים. הסיבה לכך היא 

מפני שהגאולה מופיעה בדיוק בזמן שבו היא צריכה 

להופיע, ברגע הראשון והאחרון שבהם היה אפשר 

להוציאם. אם היו נשארים עוד קצת בני ישראל היו יורדים 

ית, שממלא הייתה נמוכה, עוד יותר למטה מרמתם הרוחנ

ולא היו יכולים להיגאל. אפשר שרעיון זה רמוז במילים 

כְלּו לְִהְתַמְהֵמַּה".  ָֽ שבפרשתנו (שמות יב, לט): "וְלֹא י

הקב"ה גואל את עמו בעיתוי המדוייק. ולכן אסור לנו 

  להחמיץ את הרגעים האלה.

נושא החמצת השעה מתואר בהרחבה במגילת שיר 

  ו):-השירים (ה, ב

ֲאנִי יְֵׁשנָה וְלִִּבי ֵער קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק ִּפְתִחי לִי ֲאחִֹתי ַרְעיִָתי יֹונִָתי 

יְלָה: ָּפַׁשְטִּתי ֶאת  וֻּצֹוַתי ְרִסיֵסי לָ ַתָּמִתי ֶׁשּרֹאִׁשי נְִמלָא ָטל קְ

ּכָֻּתנְִּתי ֵאיכָכָה ֶאלְָּבֶׁשּנָה ָרַחְצִּתי ֶאת ַרגְלַי ֵאיכָכָה ֲאַטּנְֵפם: 

ֹוִדי ָׁשלַח יָדֹו ִמן ַהחֹר ּוֵמַעי ָהמּו ָעלָיו: ַקְמִּתי ֲאנִי לְִפּתַֹח לְדֹוִדי ּד

ְּבעַֹתי מֹור עֵֹבר ַעל ּכַּפֹות ַהַּמנְעּול: ָּפַתְחִּתי  וְיַָדי נְָטפּו מֹור וְֶאצְ

 ֹ א ֲאנִי לְדֹוִדי וְדֹוִדי ָחַמק ָעָבר נְַפִׁשי יָצְָאה ְבַדְּברֹו ִּבַּקְׁשִּתיהּו וְל

  ְמָצאִתיהּו קְָראִתיו וְלֹא ָענָנִי: 

  

הקב"ה דופק, רוצה  -שלמה המלך מתאר מצב שבו הדוד 

עם ישראל, מחמיצה את השעה  -לגאול אותנו, והרעיה 

ולא פותחת לו ברגע הנכון, מסיבות שונות.  מי שהאריך 

לתאר יפה את הדברים הוא, כידוע, הרב סולובייצ'יק זצ"ל 

פק'. במאמר זה הוא מתאר את במאמרו 'קול דודי דו

'הדפיקות האלוקיות' בדור שלנו. אפשר, שגם בימים בהם 

אנחנו נמצאים כעת יש הזדמנות גאולית שעלינו לנצל 

אותה. נדמה שאנחנו נמצאים בשלב שבו יש לנו חלון 

הזדמנויות שבו אנחנו יכולים לקדם יותר את ההתיישבות, 

בבנייה בארץ לקדם יותר את הגאולה הממשית, הפיזית, 

ישראל. לצערינו, חווינו השבוע עקירה קשה, כואבת 

וחסרת טעם של יישוב יהודי מאדמת ארץ ישראל. אבל 

למרות הלב השותת, ישנה אמונה וישנה גם תחושה כי 

  מעז יצא מתוק.  –בעזרת ד' יתברך 

  

עת בעבודת ה' הפרטית שלנו, בהקשר אני מבקש לעסוק כ

של הרעיונות הנ"ל. בדרך כלל, בשיח על עבודת ה' אנחנו 

מדברים על הצורך שהדברים יעשו בצורה מסודרת, 

הדרגתית, בלי קפיצה על שלבים בדרך. דוגמא לכך ניתן 

'מסילת ישרים'  -למצוא בספרו הכ"כ שיטתי של הרמח"ל 

נחס בן יאיר במסכת אשר בנוי על סדר הברייתא של רבי פ

עבודה זרה (כ, ב): תורה מביאה לידי זהירות, זהירות 

מביאה לידי זריזות... וכו' ". על בסיס דברים אלו הרמח"ל 

מלמדנו שבעבודת ה' יש סדר, הדרגתיות, ואי אפשר 

בספר 'מכתבי מרום' של הרב לקפוץ ממדרגה למדרגה. 

זה: "היסוד חרל"פ זצ"ל (מכתב י) יש ביטוי מיוחד בעניין 

להתרחק מבליעה גסה, שלא לרצות לבלוע הכל בפעם 

אחת אלא לאט לאט 'אבנים שחקו מים..". העיקרון הוא 

שבעבודת ה' אסור לנו לרצות לבלוע הכול בבת אחת, אי 

הדברים צריך לבוא באופן  אפשר לבלוע הכול, אלא

הרב זצ"ל אומר באורות הקודש (א', ס) שהצורך  הדרגתי.

ת בעבודת ה' נובע מכך שגם בעניינים רוחניים בהדרגתיו

יש צורך זמן לעכל את הדברים. כשם שבחומריות, הגוף 

שלנו זקוק זמן כדי לעכל מאכלים בצורה טובה, ולהפיק 

  מהם את מירב הטוב שיש בהם, כך גם בעניינים רוחניים: 

הרוחניות הבאה מתמצית של ידיעות ורגשות שבאו בצורה 

מיוחדה, ונתעכלו עיכול רוחני, והן פושטות צורתן ולובשות 

צורה חדשה, היא מתאחדת הרבה יותר באיחוד גמור עם 

היסוד הנשמתי, ומעלה את האדם לצורתו העליונה, מאילו 

היו הדברים באים לכתחלה בצורתם הגמורה. ומתוך כך 

  רוחניים הנם כל כך מסובכים. השבילים ה

למרות זאת, יש מקום גם לדילוגים, בעבודתו ית'. כך אומר 

  ג, תקסז):  הרב זצ"ל (שם

בעולם פועלים ההתפתחות האיטית והדילוגים הפתאומיים. 

ישנם בעלי נשמות כאלה שהצד של הדליגה מתגבר בהם על 

עים צד ההתפתחות ההדרגית. וזהו האופי הישראלי, הם מושפ
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מרעיון התשובה הרבה, ושואפים לדברים רמי ערך, שאין 

  הסביבה ותנאי החיים מסכימים על זה...

ון בין הזריזות נשאלת השאלה: מה צריך להיות היחס הנכ

נראה לומר, שראשית, יש להזדרז  לבין ההדרגתיות?

בהגעה אל הסדר. אח"כ, גם בתוך הסדר עצמו, בתוך 

לשלב את הזריזות. דוגמה  השלבים ההדרגתיים, יש מקום

מובהקת לדבר מצויה בדברי הרמח"ל, שהרי אחת המידות 

החשובות עליהן מדבר הרמח"ל היא מידת הזריזות. בתוך 

התהליך ההדרגתי יש צורך לעשות את הדברים בצורה 

אני מבקש להביא לכך דוגמה זריזה למהר לעשותם. 

וא מתחום הדיבור: חשוב מאוד שאדם ייתן דעתו למה שה

עומד להוציא מפיו, אך גם חשוב לדעת שיש מצבים שבהם 

אסור לנו להחמיץ את השעה ועלינו לומר את הדברים 

החשובים שצריך לומר בזמן המתאים להם. הדברים וודאי 

נכונים גם בתחומים אחרים. ישנם מצבים שבהם כן נצרכת 

עשייה מיידית. לפעמים מצבים אלו קורים בעקבות נסיבות 

, כפי שדיברנו לעיל ברמה הלאומית, שיש מצב חיצוניות

שבו יש פחות מפריעים בתחומים מסוימים ואז חשוב שלא 

להחמיץ את ההזדמנות. אך פעמים רבות מדובר בעניין 

נפשי פנימי. לעיתים, מתעוררת בתוכנו השתוקקות גדולה 

אל לנו להחמיץ את השעה. חשוב מאוד  –לעניין מסוים 

להוסיף עשייה באותו התחום.  לנצל את ההשתוקקות כדי

שמעתי פעם שיעור של הרב טאו שהסביר את דברי דוד 

המלך בתהלים (קיט, ס): "ַחְׁשִּתי וְלֹא ִהְתַמְהָמְהִּתי לְִׁשמֹר 

". יש מי שמזדרז משום שהוא מצוי 'ברגע האחרון'. ִמְצֹו ֶתי

הוא כ"כ התמהמה, שכעת הוא חייב להזדרז. דוד המלך 

שהוא חש אין זה מפני שעד כה התמהמה ע"ה אומר שמה 

אלא כיוון שהוא באמת להוט לדבר ד', הוא כל כך 

משתוקק לעבודת ה'. יש שמתעוררת באדם ההשתוקקות 

כל כך גדולה עד שהוא משאיר את כל החישובים בצד, 

  ופשוט עושה את הדברים מרוב השתוקקותו.

לצורך בעשיית דברים בזריזות יש גם ביטויים הלכתיים. 

למשל את דין 'זריזין מקדימין למצוות' לומדים מאברהם 

אבינו שהזדרז למלא את ציווי ה' ללכת לעקוד את בנו. 

כאשר אדם מקיים מצוות בזריזות הרי זה מבטא עד כמה 

הוא מחבב את המצווה. מפרשת השבוע שלנו בה נאמר 

"ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת־ַהַּמּצֹות" למדו חז"ל  הציווי (שמות יב, יז):

   ימוד חשוב בעניין זה:ל

אל תקרא ושמרתם את המצות אלא ושמרתם את המצוות, 

כדרך שאין מחמיצין את המצה כך אין מחמיצין את המצוה, 

  אלא אם באה מצוה לידך עשה אותה מיד. 

  

אני מבקש להביא מקצת הדרכות מעשיות לעניין זה מבתי 

הכהן מלובלין ושל רבי נחמן  המדרשות של רבי צדוק

מברסלב. בעניין הצורך בחיפזון בעבודת ה' אומר ר' צדוק 

  בספרו 'צדקת הצדיק' (אות א'): 

ראשית כניסת האדם לעבודת ה' צריך להיות בחפזון, כמו 

שמצינו בפסח מצרים שהיה נאכל בחפזון ולא פסח דורות. 

מפני שההתחלה לנתק עצמו מכל תאוות עולם הזה שהוא 

מקושר בהם צריך לשמור הרגע שמתעורר בו רצון ה' ולחפוז 

על אותו רגע למהר לצאת מהם אולי יוכל. ואחר כך שוב ילך 

  במתינות ולאט כדין פסח דורות.

ר' צדוק מבחין בין ראשית הכניסה לעבודת ה' ובין 

המשכיות בעבודת ה'. הוא מסביר שבראשית הכניסה 

ן ולנצל את לעבודת ה' חייב האדם לפעול בחיפזו

ההתעוררות שיש בו בכדי להתנתק מכל המניעות הקיימות 

ולברוח מהם. לאחר שהצליח במשימה זו, עליו לעבור 

לעבודת ה' מתונה יותר. הדרגתית הרבה יותר. ניתן להבין 

את דבריו במקרה של אדם הרחוק לגמרי מתורה ומצוות. 

את ההתעוררות שיש בו אזי אדם כזה באמת צריך לנצל 

די להתקרב אל ה' יתברך. אמנם, התקרבות אמתית בכ

לה' אינה יכול להתרחש ביום אחד, אך במקרה כזה ברור 

לנו שאסור לו להחמיץ את השעה. אבל חשוב להדגיש 

שהדברים נכונים לא רק לאדם הרחוק לגמרי מתורה 

ומצוות, אלא גם למי שנמצא, למשל, בתחילת דרכו 

יש לך רצון מסוים  בישיבה. אם מתעוררת בך השתוקקות,

בעבודת ה' אל תחמיץ את השעה. הרב חרל"פ זצ"ל 

באגרותיו (שם, יד) מתאר את זריזותו של האדמו"ר מגור 

ה'אמרי אמת', שהגיע באותם ימים לארץ ישראל. הוא 

עוד טרם שאחרים  –אומר עליו כי 'מה שמוצא לפעול 

כבר הוא אצלו אחרי הפעולה" אמנם דברים  –מתישבים 

תרחשים בבת אחת, וכמו שראינו בדבריו של הרב אינם מ

זצ"ל הם גם צריכים זמן להתעכל, אך אם מתעורר בך רצון 

אל תחמיץ. ראשית הכניסה לעבודת ה' צריכה להיות  -

בחיפזון, מתוך מודעות לכך שבהמשך הדברים יהיו 

  במתינות. 

  

דת רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן מברסלב, מתאר את מי

  הזריזות שהייתה בו ברבו (חיי מוהר"ן, תלא): 

וְַרֵּבנּו זִכְרֹונֹו לְִבָרכָה ָהיָה ְּבָדָבר זֶה ִחּדּוׁש נְִפלָא ְמאד ּכִי ָהיָה 

זִָריז ְּבַתכְלִית ַהּזְִריזּות ֶׁשּלא ָהיָה ֻּדגְָמתֹו ָּבעֹולָם וְכָל ָּדָבר 

 ְ ִרי לֲַעׂשֹות ֲאִפיּלּו ְּבִענְי י ֶׁשָהיָה צָ ְרכֵ נֵי ֲעבֹודֹות ּגְַׁשִמּיֹות ֶׁשֵהם צָ

ָהָאָדם ָהיָה עֹוֵׂשהּו ִּבזְִריזּות נְִפלָא ִמּיָד ַּדיְָקא ִמּכָל ֶׁשּכֵן 

  ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם. 

רבי נתן אומר שרבי נחמן היה מזדרז לעשות כל תכף ומיד 

בלי שוב עיכוב, בין אם מדובר בעניין של קודש ובין עניין 

רבי נחמן נהג כלפי עצמו שכל פעם שהיה נפתח של חול. 

לו צוהר כלשהו לעשייה אפילו לעניין של חול, הוא היה 
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עושה את שנצרך באופן מיידי, מפני שכך היה מפנה 

לעצמו את הזמן, אחר כך, לדברי קודש. ממעשיו של רבי 

נחמן עולה ההנהגה האומרת שבמקום לכתוב כל הזמן 

עשות דברים כאן ועכשיו. תזכורות ולדחות דברים, יש ל

מצד שני רבי נחמן אומר שיש דברים אפילו בעולם הגשמי, 

בעולם הגופני שלא טוב לאדם לחפות על עצמו לעשותם 

מיד, והוא גם מביא דוגמא לדבר (שם): "ִמי ֶׁשרֹוֶצה לִיׁשן 

וְֵאינֹו יָכֹול לִיׁשן ָהֵעָצה לָזֶה לְַבל לְַהכְִריַח ַעְצמֹו ּכָל ּכָ 

ן. ּכִי ּכָל ַמה ֶּׁשַּמכְִריַח ַעְצמֹו יֹוֵתר לִיׁשן ִמְתּגֵַּבר ָעלָיו לִיׁש

ְּביֹוֵתר ְמנִיעֹות ַהֵּׁשנָה." אדם אינו יכול להכריח את עצמו 

ללכת לישון. ככל שהוא יכריח את עצמו יותר, אז הסיכויים 

שלו לישון פחותים יותר. דברים אלו נכונים לא רק בדברים 

  דברים רוחניים:גשמיים אלא גם ב

לִי לְַהכְִריַח ַעְצמֹו  ָן זֶה ּגַם ְּבכָל ַהְּדָבִרים ֶׁשָּבעֹולָם לִבְ וְִענְי

ְּביֹוֵתר. ּכִי ּכָל ַמה ֶּׁשַּמכְִריִחין ַעצְמֹו ְּביֹוֵתר לְֵאיזֶה ָּדָבר ִמְתּגֵַּבר 

יכִין ָעלָיו ְּביֹוֵתר ַהֶהֶפ ַּדיְָקא. וֲַאִפיּלּו ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם צְרִ 

לְִפָעִמים זאת לְִבלִי לְַהכְִריַח ַעצְמֹו יֹוֵתר ִמַּדי ַאף ַעל ִּפי 

ֶׁשֶּבֱאֶמת צְִריכִין לְִהיֹות זִָריז ּגָדֹול ְמאד לְקֵַּדׁש ַעְצמֹו ּכָָראּוי 

וְלִזְּכֹות לֲַעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִּבְׁשלֵמּות ִּבְמִהירּות ּגָדֹול וְָאסּור לְַהּנִיַח 

 ּכְלָל, ּכִי ֵאין ָהעֹולָם עֹוֵמד ּכְלָל ֲאִפיּלּו ּכְֶהֶרף ַעיִן ִמּיֹום לֲַחֵברֹו

וְַעל ּכֵן ּכָל ַמה ֶּׁשּיְכֹולִין לְִהְתּגֵַּבר לֲַעׂשֹות ֵאיזֶה ָּדָבר ַּבֲעבֹוַדת 

ה' ְצִריכִין לַעֲׂשֹותֹו ִמּיָד ַּדיְָקא ְּבלִי ִאחּור וְִעּכּוב ּכְלָל ֲאִפיּלּו ֶרגַע 

יֹוֵדַע ּכַָּמה ְמנִיעֹות וְִעּכּוִבים וְִהְרהּוִרים יְִהיֶה לֹו ַאַחת ּכִי ִמי 

ַּבָּׁשָעה ָהַאֶחֶרת ּכִי ֵאין לְָהָאָדם ְּבעֹולָמֹו ּכִי ִאם אֹוָתּה ַהָּׁשָעה 

  וְאֹוָתּה ָהֶרגַע ִּבלְַבד. 

רבי נחמן אומר שגם בעבודת ה' ישנם מצבים שבהם לא 

שייך להכריח יותר מדי. כל זאת למרות הצורך ההכרחי 

  שלא לדחות מיום ליום. צריכים לסגל את היכולת להמתין: 

ַאף ַעל ִּפי כֵן לְִפָעִמים ּכְֶׁשרֹוִאין ֶׁשִּמְתּגְַּבִרין ּוַמכְִריִחין ַעצְמֹו 

ִריכִין לְִפָעִמים לְַהְמִּתין וְלְִבלִי  לְֵאיזֶה ָּדָבר וְֵאינֹו עֹולֶה ְּביָדֹו. צְ

לִּפל ְּבַדְעּתֹו ִמּזֶה וְלְִבלִי לְַבלְֵּבל ַּדְעּתֹו ּכְלָל ַּבֶּמה ֶׁשֵאינֹו זֹוכֶה 

  לְאֹותֹו ַהָּדָבר. וְיְַמִּתין קְָצת ַעד ֶׁשָּתבֹוא ִעּתֹו.

 רבי נחמן אומר שכאשר אדם התעורר ופעל בזריזות אך

עדיין לא עלה בידו, אסור לו ליפול מזה כי כשיגיע לו הזמן 

הנכון והראוי, הוא יצליח לעשות את אותו הדבר. אין 

לדחות את השעה, אך גם אין לדוחקה. אם אתה רואה 

המשך הלאה, שהרי יש עוד דברים  –שלא עולה בידך 

  רבים שאתה יכול לעשות. 

חמיץ את כאשר יש לאדם התעוררות פנימית אסור לו לה

השעה. עליו לתפוס אותה בזריזות. כאשר אנחנו הולכים 

בדרך זו אנו מתדמים לצד האלוקי שיש בתהליך הגאולה, 

הצד שפועל בחיפזון. אבל סוף כל סוף אנו בני אדם ולכן 

הקב"ה אינו דורש מאתנו לעשות את הכול באופן כזה. 

בהתחלה יש לפעול בחיפזון כדי שלא לפספס את 

ך בהמשך יש לפעול במתינות. אם ישנם ההזדמנות, א

דברים שאני חייב לעשותם מיד, אז אעשם מיד, אם לא 

אצליח בכך, לא נורא, אעבור לעשייה אחרת שזמנה כן 

הגיע. היכולת להכיר בכך שיש לכל דבר את הזמן שלו 

היא חלק מהתפיסה שאנחנו צריכים לעשות דברים 

אחת. בהדרגה, שיש דברים שלא ניתן לעשותם בפעם 

מצד אחד עלינו לא לדחוק אך מצד שני צריך לוודא 

  שאנחנו לא מחמיצים.   

  

בשולי הדברים אני מבקש לציין שיש כעת התעוררות 

גדולה בישיבה לעניין כתיבת המאמרים הנובעת מהרצון 

להוציא ב"ה ביטאון בסוף הזמן. אני חושב שאסור לנו 

רות הזו ולנצל את ההזדמנות כדי להחמיץ את ההתעור

לקדם ולשפר את לימוד התורה שלנו. בכתיבת דברי תורה 

יש ערך עצום, ולכן כל מי שמתאים לדבר, לדעתי אסור 

  לו להחמיץ את השעה. 

אני מבקש לסיים בדברי הנביא שאומר (ישעיהו ס, כב): 

"ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁשּנָה". בביטוי זה משלב הנביא את שני 

ים יחד. הרב טוביה אמר לי בשם הרב גינזבורג את הדבר

מצד אחד יש  -"ְּבִעָּתּה" -מה שהוא, אולי, פשטו של מקרא 

את העת, את הזמן המדוייק שבו נכון שיגיע הדבר, ומצד 

מיד כשהגיע הזמן המתאים, חייבים  –"ֲאִחיֶׁשּנָה"  -שני  

  להזדרז ולעשות את שצריך. 

מינון מדוייק את שנזכה בעזרת ה' לשלב ב צוןרי יה

  ההדרכה הרוחנית של פסח מצרים ואת זו של פסח דורות.  
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