בס"ד
Fast or Slow? Setting the Proper Pace of Spiritual Growth
פרשת שמיני [בין פורים לפסח] ,תשפ"ב
 )1ויקרא (שמיני) – פרק יא ,פסוקים מא-מה
מא וְ כָל הַ שֶּׁ ֶּׁרץ הַ ש ֵֹּׁרץ עַ ל הָ ָא ֶרץ שֶ ֶקץ הּוא ,ל ֹא י ֵָאכֵל .מב כֹל הֹולְֵך עַ ל גָחֹון וְ כֹל הֹולְֵך עַ לַ -א ְרבַ ע,
עַ ד כָל מַ ְרבֵ ה ַרגְ ַליִםְ ,לכָל הַ שֶ ֶרץ הַ ש ֵֹרץ עַ ל הָ ָא ֶרץ ל ֹא ת ֹאכְ לּום ,כִ י שֶ ֶקץ הֵ ם .מג ַאל ְתשַ ְקצּו ֶאת
נַפְ ש ֵֹתיכֶם ,בְ כָל הַ שֶ ֶרץ הַ ש ֵֹרץ; וְ ל ֹא ִתטַ ְמאּו בָ הֶ ם ,וְ נ ְִטמֵ ֶתם בָ ם .מד כִ י אֲ נִי ד' אֱ ל ֹקיכֶם,
ִיתם ְקד ִֹשים ,כִ י ָקדֹוש ָאנִי; וְ ל ֹא ְתטַ ְמאּו ֶאת נַפְ ש ֵֹתיכֶם בְ כָל הַ שֶ ֶרץ הָ רֹמֵ ׂש עַ ל
וְ ִה ְת ַק ִד ְש ֶתם וִ ְהי ֶ
ִיתם ְקד ִֹשים כִ י
הָ ָא ֶרץ .מה כִ י אֲ נִי ד' הַ מַ ֲעלֶה ֶא ְתכֶם מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם ל ְִהיֹת ָלכֶם לֵאל ֹקים; וִ ְהי ֶ
ָקדֹוש ָאנִי.
 )2רש"י – פסוק מא
 ...וְ ֵאין ָקרּוי שֶ ֶרץ ֶאלָא דָ בָ ר נָמּוְךְ ,קצַ ר ַרגְ ַליִם ,שֶ ֵאינֹו נ ְִר ֶאה ֶאלָא כְּ רֹוחֵ ׁש וְ נָד.
 )3תרגום אונקלוס (שם)
וְ כָל ִרחֲ ׁשָׁ א ְּד ָׁרחֵ ׁש עַ ל ַא ְרעָ א ִש ְקצָ א הּוא לָא י ְִת ָאכֵל.
 )4עבודת ישראל  -פרשת שמיני
הנה על מלת "שרץ" תרגומא "רחש" כמו לכל ריחשא דרחיש על ארעא (ויקרא יא ,מב) ,ופירוש
מלת רחש הוא ענין מהלך לאט לאט שלא במרוצה כעין שנאמר (מגילה דף כז ):ושפתיה
מרחשין דהוא ענין דיבור בלחש שאינו ניכר .ולכאורה אינו מובן פירוש התרגום ,כי אדרבה אנו
רואין מהלך השרץ הוא במרוצה מאוד? וגם מלת שרץ יש בו צירוף וטעם שמו מפני שרץ?
אמנם נאמר בדרך משל ,כשהאם מהלכת ובנה כרוך אחריה ,הגם שהאם מהלכת לאט ובנה רץ
אחריה אינו דומה מהלכו למהלך האם ,מפני רגליו הקטנים ופסיעותיו הקצרים .וזה אפשר
שנברא מהלך המרוצה לבריות קטנות כמו השרצים כי לולי מרוצתם אין בפסיעתם כלום ,וכל
היום ילכו ולא ישיגו חפצם .והגם שהם רצים אינם דומים לפסיעה אחת שלא במרוצה
מהבריות הגדולות .ולכן תרגום של שרץ הוא רחש ,פירוש הגם שתנועתם במרוצה ,מכל מקום
הוא עומד על מקום אחד.
וכזה נבאר הענין באדם ...שאני בעצמי פעם אחת ראיתי הריב"ש ז"ל בחלום ,ושאלתי אותו:
מפני מה בתחילת עבודתי כאשר נכנסתי אל הצדיקים ללמוד ממעשיהם והרגלתי את עצמי
לעבוד ה' יתברך הרגשתי בעצמי שינוי לטובה מיום אל יום בעסק התורה לשמה ובכוונת
התפילה ושאר מעשים ,ועתה אינני מרגיש כלל השינוי ונדמה לי כמו יום אתמול כן היום
וכמו כן יום מחר? והשיב לי בדרך משל ,כשהתינוק לומד א' ב' או סידור או חומש מידי יום
ביומו ניכר השינוי בו שלומד יותר ממה שלמד אתמול ,למשל בשבוע העבר למד פרשה אחת
חומש ועתה לומד שתי פרשיות וכיוצא בו .מה שאין כן אם הולך ומתגדל ולומד בעצמו גפ"ת
עם הפוסקים ,והוא מפולפל גדול ,אין ניכר בו שינוי יום מיומו .אמנם לפי ראות עיני השכל
בודאי מה שהאדם נעתק בגדלותו יום מיומו במדריגה הוא גדול אלף אלפים ככל המדריגות
שהתינוק נעתק בכל השנה ,כי המה בקטנות עכ"ל ודברי פי חכם חן .והוא דבר חכמה נפלאה.
 )5מסכת מגילה דף ו:
אֹותּה בַ אֲ דָּ ר הַ ּׁשֵ נִׁי ,שֶּ כׇּל ִׁמצְ ֹות שֶּ ּנֹוהֲ גֹות
קֹורין ָּ
ִׁיאל אֹומֵ ר ִׁמּׁשּום ַרבִׁ י יֹוסֵ יַ :אף ִׁ
ַרבָּ ן ִׁש ְמעֹון בֶּ ן ג ְַמל ֵ
ִיאל סָ בַ ר :״בְ כׇל שָ נָה וְ שָ נָה״ ,מָ ה כָל שָ נָה וְ שָ נָה
בַ ּׁשֵ נִׁי ֵאין נֹוהֲ גֹות בָּ ִׁראשֹון ...וְ ַרבָ ן ִש ְמעֹון בֶ ן ג ְַמל ֵ
— אֲ דָ ר הַ סָ מּוְך ְלנִיסָ ןַ ,אף כָאן — אֲ דָ ר הַ סָ מּוְך ְלנִיסָ ןָ ...אמַ ר ַרבִ י טָ בִ י :טַ עְ מָ א ְד ַרבִ י ִש ְמעֹון בֶ ן
ִיאלִ ,מ ְּסמָׁ ְך גְּ אּולָׁה לִגְּ אּולָׁה עָׁ ִדיף .
ג ְַמל ֵ
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 )6אסתר – פרק ג
ְהּודים
(יג) וְ נ ְִׁשלֹוחַ ְספ ִָּׁרים בְּ יַד הָ ָרצִ ים ֶּאל כָּל ְמ ִׁדינֹות הַ מֶּ לְֶּך לְהַ ְש ִׁמיד לַהֲ רֹג ּול ְַאבֵ ד ֶּאת כָּל הַ י ִׁ
ּוש ָּללָּם ָּלבֹוז.
ִׁמּנַעַ ר וְ עַ ד ז ֵָּקן טַ ף וְ נ ִָּׁשים בְ יֹום ֶּאחָּ ד בִׁ ְשלֹושָּ ה עָּ שָּ ר ְלחֹדֶּ ש ְשנֵים עָּ שָּ ר הּוא חֹדֶּ ש אֲ דָּ ר ְ
ירה וְ הַ מֶּ לְֶּך וְ הָּ מָּ ן י ְָּשבּו ל ְִׁשתֹות
(טו) הָ ָרצִ ים יָצְּ אּו ְּדחּופִ ים בִׁ ְדבַ ר הַ מֶּ לְֶּך וְ הַ דָּ ת נ ְִׁתנָּה בְ שּושַ ן הַ בִׁ ָּ
וְ הָּ עִׁ יר שּושָּ ן נָּבֹוכָּה.
 )7אסתר – פרק ה
(ה) וַי ֹאמֶּ ר הַ מֶּ לְֶּך מַ הֲ רּו ֶּאת הָּ מָּ ן ַלעֲשֹות ֶּאת ְדבַ ר ֶּא ְס ֵתר ַויָּב ֹא הַ מֶּ לְֶּך וְ הָּ מָּ ן ֶּאל הַ ִׁמ ְש ֶּתה אֲ שֶּ ר
עָּ ְש ָּתה ֶּא ְס ֵתר.
 )8אסתר – פרק ו
ְהּודי
(י) וַי ֹאמֶּ ר הַ מֶּ לְֶּך לְהָּ מָּ ן מַ הֵ ר ַקח ֶּאת הַ לְבּוש וְ ֶּאת הַ ּסּוס כַאֲ שֶּ ר ִׁדבַ ְר ָּת ַועֲשֵ ה כֵן לְמָּ ְר ֳּדכַי הַ י ִׁ
הַ יֹושֵ ב בְ שַ עַ ר הַ מֶּ לְֶּך ַאל ַתפֵל דָּ בָּ ר ִׁמכֹל אֲ שֶּ ר ִׁדבַ ְר ָּת.
(יד) עֹודָּ ם ְמדַ בְ ִׁרים עִׁ מֹו וְ סָּ ִׁריסֵ י הַ מֶּ לְֶּך ִׁהגִׁ יעּו ַויַבְּ ִהלּו לְהָּ בִׁ יא ֶּאת הָּ מָּ ן ֶּאל הַ ִׁמ ְש ֶּתה אֲ שֶּ ר עָּ ְש ָּתה
ֶּא ְס ֵתר.
 )9אסתר – פרק ח
ּסּוסים רֹכְ בֵ י
( י) ַויִׁכְ תֹב בְ שֵ ם הַ מֶּ לְֶּך אֲ חַ ְש ֵורֹש ַוי ְַחתֹם בְ טַ בַ עַ ת הַ מֶּ לְֶּך ַוי ְִׁשלַח ְספ ִָּׁרים בְ יַד הָ ָרצִ ים בַ ִׁ
הָּ ֶּרכֶּש הָ אֲ חַ ְּש ְּת ָרנִים בְ נֵי הָּ ַרמָּ כִׁ ים.
סּוסים שֶּ צִׁ ּוָּה לָּהֶּ ם לָּרּוץ:
רש"י  -בְ יַד הָּ ָּרצִׁ ים .רֹוכְ בֵ י ִׁ
הָּ אֲ חַ ְש ְת ָּרנִׁיםִׁ .מין גְ מַ לִׁים הַ ְממַ הֲ ִׁרים לָּרּוץ:
ּודחּופִׁ ים בִׁ ְדבַ ר הַ מֶּ לְֶּך וְ הַ דָּ ת נ ְִׁתנָּה בְ שּושַ ן
(יד) הָ ָרצִ ים רֹכְ בֵ י הָּ ֶּרכֶּש הָ אֲ חַ ְּש ְּת ָרנִים יָּצְ אּו ְּמבֹהָ לִים ְ
ירה.
הַ בִׁ ָּ
 )10שמות (בא)  -פרק יב ,פסוק מא
ֹלשים שָ נָה וְ ַא ְרבַ ע מֵ אֹות שָ נָה ַוי ְִּהי בְּ עֶּׁ צֶּׁ ם הַ ּיֹום הַ זֶּׁה יָצְ אּו כָל צִ בְ אֹות ד' מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִם.
ַוי ְִהי ִמ ֵקץ ְש ִ
 )11רש"י (שם) [ע"פ מדרש מכילתא דרבי ישמעאל]
מַ גִ יד ,שֶ כֵיוָן שֶ ִהגִ יעַ הַ ֵקץ ל ֹא עִ כְ בָ ן הַ מָ קֹום כְ הֶ ֶרף עַ יִן...
 )12מדרש תנחומא – פרשת חקת
ָּאמַ ר הַ ָּקדֹוש בָּ רּוְך הּוא ְלי ְִׁש ָּר ֵאל ,בָּ עֹולָּם הַ זֶּהַ ,א ֶּתם ְמ ַכלִׁין ֶּאת הָּ אֻ מֹות ִׁק ְמעָּ א ִׁק ְמעָּ א ,וְ לֶּעָּ ִׁתיד
לָּב ֹא ,אֲ נִׁי ְמבָּ ע ֲָּרן ִׁמן הָּ עֹולָּם בְ בַ ת ַאחַ ת...
 )13שמות – פרק יב ,פסוק יא
וְ ָככָה ת ֹאכְ לּו אֹתֹו מָ ְתנֵיכֶם חֲ ג ִֻרים ַנ ֲעלֵיכֶם בְ ַרגְ לֵיכֶם ּומַ ֶק ְלכֶם בְ י ְֶדכֶם וַאֲ ַכל ְֶתם אֹתֹו בְּ ִחפָׁזֹון פֶסַ ח
הּוא ַלד'.
 )14רש"י (שם)
ּומ ִהירּות ,כְ מֹו " ַוי ְִׁהי דָּ וִׁ ד נ ְֶּחפָּז ָּל ֶּלכֶּת" (שמואל א' כ"ג)" ,אֲ שֶּ ר ִׁה ְשלִׁיכּו אֲ ָּרם
בחפזון .לְּשֹון בֶּ הָ לָה ְּ
בְ חָּ פְ זָּם" (מלכים ב' ז').
 )15דברים – פרק טז ,פסוק ג
את מֵ ֶּׁא ֶּׁרץ ִמצְּ ַריִם לְמַ עַ ן
ל ֹא ת ֹאכַל עָ לָיו חָ מֵ ץ ִשבְ עַ ת י ִָמים ת ֹאכַל עָ לָיו מַ ּצֹות לֶחֶ ם ֹענִי כִ י בְּ ִחפָׁזֹון יָׁצָׁ ָׁ
אתָך מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם כֹל יְמֵ י חַ יֶיָך.
ִתזְ כֹר ֶאת יֹום צֵ ְ
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 )16ישעיה – פרק נב ,פסוק יב
ּומ ַא ִספְ כֶם אֱ ל ֹקי י ְִׂש ָר ֵאל.
הלְֵך לִפְ נֵיכֶם ד' ְ
כִ י ל ֹּׁא בְּ ִחפָׁזֹון ֵתצֵ אּוּ ,ובִ ְמנּוסָ ה ל ֹא ֵתלֵכּון ,כִ י ֹ
 )17אבן עזרא (שם)
כי לא בחפזון תצאו .כאשר יצאתם ממצרים.
 )18מדריגת האדם – מאמר דרכי התשובה (ר' יוסף יוזל הורביץ זצ"ל ,הסבא מנובהרדוק)

 )19צדקת הצדיק – אות א (ר' צדוק הכהן מלובלין זי"ע)
ראשית כניסת האדם לעבודת ה' צריך להיות בחפזון ,כמו שמצינו בפסח מצרים שהי' נאכל
בחפזון ולא פסח דורות .מפני שההתחלה לנתק עצמו מכל תאות עוה"ז שהוא מקושר בהם
צריך לשמור הרגע שמתעורר בו רצון ה' ולחפוז על אותו רגע למהר לצאת מהם אולי יוכל.
ואח"כ שוב ילך במתינות ולאט כדין פסח דורות.
 )20במדבר (מסעי) – פרק לג ,פסוק ב
ַויִכְ תֹב מֹשֶ ה ֶאת מֹוצָ ֵאיהֶ ם לְמַ ְסעֵ יהֶ ם עַ ל פִ י ד' וְ ֵאלֶה מַ ְסעֵ יהֶ ם לְמֹוצָ ֵאיהֶ ם.
 )21צפנת פענח – פרשת מסעי ,עמ' שז (ר' יוסף ראזין זצ"ל ,הרוגוצ'ובי)
ר"ל דכל מציאות הליכה מן מקום למקום אי עיקר הכונה ביאה למקום שני או יציאה מכאן,
וכאן הוה המצוה גם עצם ההליכה ,וכן המקומות שבאמצע הדרך הוה ג"כ מצוה ,כי כל דבר אף
שהוא הכרחי לכאורה הכל בכוונה מכוון ומצוה על פי ד'....
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