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 בס"ד

 הגיגים, ד"ר חזות גבריאל  -המדור  , וילך

 הליכה היא תשובה

הליכה היא פעולה הפוכה מעמידה. הליכת האדם מנקודה אחת לרעותה מבטאת את כוח החיות שבו. היא 
מבטאת את שאיפתו ורצונו לשנות את הסטטוס הפיזי והרוחני שלו, שאלמלא כן, למה לו 'ללכת'? בעמידה 

, מה שאנו אפשרי מכל בחינה, משום שכל יש לכאורה שאיפה לשמור על הסטטוס הקיים ,ריכהדבמקום, ב
 דריכה במקום ובכל תחום משמעותה נסיגה בפועל.

 במקרא עוד שלוש פעמים: הולךבנוסף לפרשתנו משה רבנו 

ֶלך  ( יח,ד שמות) ה ַוי  ֵּ֨ ב׀ מֹש ֶֶׁ֜ ש ָ ָּ֣ ֶתר ַוי ָ ָּ֣ ֗נוֹ  ֶאל־יֶ ת  אֶמר חֹֹֽ ֲלָכה לֹו   ַוי ֹֹּ֤ א א ָּ֣ ָבה   נ ָ֗ ָאש  ו  י ו  ִים ֶאל־ַאַחָּ֣ ַרַ֔ ִמצ  ר־ב   ֶאֶ֖ה ֲאש ֶ ֶאר  ם ו   ַהעֹוָדָּ֣
ים ִּ֑ אֶמר ַחי ִ ֛רוֹ  ַוי ֹֹּ֧ ֶ֖ה ִית  מֹש ֶ ך   ל  ֵ֥ ֹום ל  לֹֽ ש ָ ֶלך  ( כטשמות ד,: )ל  ֛ ֶ֖ה ַוי   ן מֹש ֶ ַאֲהרִֹּ֑ ו   ו  פַ֔ ַאס  ָּ֣ י ַוי ַ ֶ֖ נ  ל־ִזק  י ֶאת־כ ָ ֵ֥ נ  ל ב   ָרא ֹֽ דברים ) :ִיש  
ֶלך  ( אלא, ֶ֖ ִּ֑  ַוי   ר המֹש ֶ ַדב  ֛ ים ַוי  ָבִרֵ֥ ה ֶאת־ַהד   ֶ֖ל ֶ ל ָהא  ָרא ֹֽ ל־ִיש    :ֶאל־כ ָ

ֲלָכה .. -במופע הראשון של ההליכה א א ָּ֣ ָבה   נ ָ֗ ָאש  ו  בכל אחת  הוכחה בדבר הקשר בין ההליכה לתשובה....ו 
, התורה מבטאת באמצעות הפעולה האלמנטרית הזו, ובאופן מטאפורי את מהליכותיו של משה רבנו

 'אוראומר ממש אחיו, זקני ישראל, וכל ישראל. כך  החיוביות שהשקיע כדי לפעול מול: יתרו,האנרגיות 
 ...".שבו החיים רוח פירוש משה וילך'וילך' של פרשתנו: " -על ה 'החיים הקדוש

, יציאה מן הקיבעון, דינמיות, ושינוי סטטוס. האדם הליכהביסודה  אם כן הינה ,במובנה הרחב התשובה
ֹה־ָאַמ   .עומדבניגוד למלאך, הסטטי, החד מימדי, החד משימתי הקרוי  הולךקרוי  קָֹוָּ֣  רכ  ָבא֗  קי  ָרַכֹּ֤  ֹותצ  ד   יִאם־ב ִ

ך    ל  ִאָּ֣  ת   ִָּ֣ םו  ת  ַמר  מַֹ֔  יֶאת־ִמש   ה   רִתש   ַגם־ַאת ָ ִדָּ֣  ו  יִתַ֔  יןת ָ ַגֶ֖  יֶאת־ב   מָֹּ֣  םו  ש   ָרִּ֑  רת ִ ִֹּ֤ יֶאת־ֲחצ  ָנַתת  ָך   יו  ִכַ֔  ל  ל  ֵ֥ יםַמה  ִדֶ֖  יןב    יםָהעֹמ 
ה ל ֶ  (זזכריה ג,) :ָהא ֹֽ

 שבעלי מקום: אבהו רבי דאמרדברי הגמרא באופן שונה והפוך מן הרגיל: "על רקע זה יש להבין את 
יכולים להגיע  אנו בעלי תשובהכ(. ב,לד ברכות בבלי ...", )עומדין אינם גמורים צדיקים - עומדין תשובה

צדיק אמיתי נמצא כל הזמן בהליכה  בעמידה ודריכה במקום. התשובה',הסתיים תהליך 'לטעות לאחר ש
 הוא לעולם אינו עומד.

 שבעה. הוא אשר אמרו חז"ל: "...לא ההיפך ,הוא תוצר של רעיון התשובה העולם הדינמי והאנרגטי 
 של ושמו[, וישראל, ]העולם ואבות, המקדש ובית, והתורה, הכבוד כסא, הן ואלו, לעולם קדמו דברים
 תנחומא, נשא(...", )והתשובה, משיח
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