בס"ד

חכמת הנפש  – 9מידת הזהירות בנפש האדם
ספר מסילת ישרים  -פרק ב  /רמח"ל
ְּבבֵ אּור ִמ ַּדת הַּ זְּ ִהירּות:
ּומפַ ֵּקחַ עַ ל
לֹומרִ ,מ ְתבֹונֵּן ְ
ּוב ִענְ ָינָיו ,כְ ַ
ֲשיו ְ
ִהנֵּה ִענְ יַן הַ זְ ִהירּות הּוא ֶׁשיִ ְהיֶׁה הָ אָ ָדם נִ זְ הָ ר ְבמַ ע ָ
טֹובים הֵּ ם ִאם לא? ְל ִב ְל ִתי עֲזֹוב נ ְַפשֹו ְלסַ ָכנַת הָ אֲ בַ ּדֹון חַ ס  -ו ְָח ִלילָ ה ,וְלא יֵּלֵּ ְך
ֲשיו ְּוד ָרכָיו ,הֲ ִ
מַ ע ָ
ְבמַ הֲ לַ ְך הֶׁ ְרגֵּלֹו כְ ִעּוֵּר בָ אֲ פֵּ לָ ה.
ו ְִהנֵּה זֶׁה ָדבָ ר ֶׁשהַ ֵּשכֶׁל יְחַ יְ בֵּ הּו ו ַַּדאי ,כִ י אַ חֲ ֵּרי ֶׁשיֵּש לָ אָ ָדם ֵּּדעָ ה וְהַ ְשכֵּל ְלהַ צִ יל אֶׁ ת עַ צְ מֹו ו ְִל ְבר ַח
ִתכֵּן ֶׁשיִ ְרצֶׁ ה ְלהַ ְע ִלים עֵּ ינָיו מֵּ הַ צָ לָ תֹו? אֵּ ין ְלָך ְפ ִחיתּות וְהֹולֵּ לּות ַרע ִמזֶׁ ה
מֵּ אֲ בַ ּדֹון נִ ְשמָ תֹו ,אֵּ יְך י ָ
עֹושה כֵּן ִהנֵּה הּו א פָ חּות מֵּ הַ ְבהֵּ מֹות ּומֵּ הַ חַ יֹות אֲ ֶׁשר ְב ִט ְבעָ ם ִל ְשמר אֶׁ ת עַ צְ ָמם וְעַ ל כֵּן
ו ַַּדאי! וְהָ ֶׁ
י ְִב ְרחּו ְויָנּוסּו ִמכָל מַ ה ֶׁשי ֵָּראֶׁ ה לָ הֶׁ ם הֱ יֹותֹו מַ זִ יק לָ הֶׁ ם.
סּומא הַ הֹולֵּ ְך עַ ל ְשפַ ת
וְהַ הֹולֵּ ְך ְבעֹולָ מֹו ְב ִלי ִה ְתבֹונְ נּות ִ -אם טֹובָ ה ַד ְרכֹו אֹו ָרעָ הִ ,הנֵּה הּוא כְ ָ
הַ נָהָ ר אֲ ֶׁשר סַ ָכנָתֹו ו ַַּדאי עֲצּומָ ה ,ו ְָרעָ תֹו ְקרֹובָ ה מֵּ הַ צָ לָ תֹו ,כִ י אּולָ ם חֶׁ ְסרֹון ַה ְש ִמ ָירה ִמ ְפנֵּי הָ ִעּוָרֹון
הַ ִט ְב ִעי אֹו ִמ ְפנֵּי ִעּוָרֹון הָ ְרצֹונִ יְּ ,דהַ יְנּוְ ,ס ִתימַ ת הָ עֵּ י ַניִם ִב ְב ִח ָירה ָוחֵּ פֶׁ ץ ,אֶׁ חָ ד הּוא:
גּועים ְב ֶׁנגַע הַ ִמ ָּדה הַ זאתֶׁ ,ש ָהיּו
יֹותם נְ ִ
ו ְִהנֵּה י ְִר ְמיָהּו הָ יָה ִמ ְתאֹונֵּן עַ ל רעַ ְבנֵּי דֹורֹו ִמ ְפנֵּי הֱ ָ
ֲשיהֶׁ ם ְב ִלי ֶׁשי ִָשימּו לֵּ ב ִל ְראֹות מַ ה הֵּ ם ,הַ ְלהֵּ עָ שֹות ִאם ְלהֵּ עָ זֵּב? ְואָ ַמר
ימים עֵּ ינֵּיהֶׁ ם ִממַ ע ֵּ
מַ ְע ִל ִ
עֲלֵּ יהֶׁ ם (ירמיה ח ,ו)" ,אֵּ ין ִאיש נִ חָ ם עַ ל ָרעָ תֹו לֵּ אמר וגו' ,כֹֻּּלה ָשב ִב ְמרּוצָ ָתם כְ סּוס שֹוטֵּ ף
ְהֹולכִ ים ִב ְמרּוצַ ת הֶׁ ְרגֵּלָ ם ו ְַד ְרכֵּיהֶׁ ם ִמ ְב ִלי ֶׁשיַנִ יחּו זְ ַמן ְלעַ צְ ָמם
רֹוד ִפים ו ְ
בַ ִמ ְלחָ מָ ה" ,וְהַ יְנּוֶׁ ,שהָ יּו ְ
אֹותּה.
ָ
נֹופ ִלים ְב ָרעָ ה ְב ִלי ְראֹות
ְל ַד ְק ֵּּד ק עַ ל הַ מַ ע ֲִשים וְהַ ְּד ָרכִ ים וְנִ ְמצָ א ֶׁשהֵּ ם ְ
ֲבֹודתֹו ִב ְת ִמידּות עַ ל
וְאּולָ ם ִהנֵּה זאת בֶׁ אֱ ֶׁמת אַ חַ ת ִמ ַת ְחבּולֹות הַ יֵּצֶׁ ר הָ ַרע וְעָ ְר ָמתֹוְ ,להַ כְ ִביד ע ָ
יֹודעַ
הֹולכִ ים .כִ י ֵּ
ּול ִה ְס ַתכֵּל ְבאֵּ יזֶׁה ֶׁד ֶׁרְך הֵּ ם ְ
ִשאֵּ ר לָ הֶׁ ם ֶׁרוַח ְל ִה ְתבֹונֵּן ְ
ִלבֹות ְבנֵּי הָ אָ ָדם עַ ד ֶׁשלא י ָ
הּוא ֶׁש ִאלּולֵּ י הָ יּו ָש ִמים ִלבָ ם כִ ְמעַ ט ָקט עַ ל ַּד ְרכֵּיהֶׁ ם ,ו ַַּדאי ֶׁש ִמיָד הָ יּו ַמ ְת ִח ִילים ְל ִהנָחֵּ ם
ּומ ְתגַבֶׁ ֶׁרת בָ הֶׁ ם עַ ד ֶׁשהָ יּו עֹוזְ ִבים הַ חֵּ ְטא ְלג ְַמ ֵּרי.
ֲשיהֶׁ ם וְהָ י ְָתה הַ חֲ ָרטָ ה הֹולֶׁ כֶׁת ִ
ִממַ ע ֵּ
"תכְ בַ ד הָ עֲב ָדה עַ ל הָ אֲ נ ִָשים" וגו',
וַהֲ ֵּרי זֶׁה מֵּ עֵּ ין עֲצַ ת פַ ְרעה הָ ָר ָשע ֶׁשאָ מַ ר (שמות ה ,ה)ִ ,
ֶׁשהָ יָה ִמ ְת ַכּוֵּן ֶׁשלא ְלבַ ד ֶׁשלא ְלהַ נִ יחַ לָ הֶׁ ם ֶׁרוַח כְ לָ ל ְלבַ ל י ְִתנּו לֵּ ב אֹו י ִָשימּו עֵּ צָ ה נֶׁגְ ּדֹו ,אֶׁ לָ א ָהיָה
ֲבֹודה הַ ִב ְל ִתי מֻּ ְפסֶׁ ֶׁקת.
ִמ ְש ַת ֵּּדל ְלהַ ְפ ִריעַ ִלבָ ם ִמכָל ִה ְתבֹונְ נּות ְבכחַ הַ ְתמָ ַדת הָ ע ָ
ּומל ָֻּמד ְבעַ ְר ִמימּות ,ו ְִאי -
כֵּן ִהיא עֲצַ ת הַ יֵּצֶׁ ר הָ ַרע ַממָ ש עַ ל ְבנֵּי הָ אָ ָדם ,כִ י ִאיש ִמ ְלחָ ָמה הּוא ְ
ְאֹומר (חגי ח,
אֶׁ ְפ ָשר ְל ִהמָ לֵּ ט ִממֶׁ נּו אֶׁ לָ א ְבחָ כְ מָ ה ַרבָ ה וְהַ ְש ָקפָ ה גְ דֹולָ ה .הּוא ַמה ֶׁשהַ נ ִָביא צֹווֵּחַ ו ֵּ
ּושֹלמה אָ מַ ר ְבחָ כְ מָ תֹו (משלי ו ,ד  -ה)" ,אַ ל ִת ֵּתן ֵּשנָה ְלעֵּ ינֶׁיָך
"שימּו ְלבַ ְבכֶׁם עַ ל ַּד ְרכֵּיכֶׁם"ְ .
א)ִ ,
ּותנּומָ ה ְלעַ ְפעַ פֶׁ יָך ִהנָצֵּ ל כִ צְ ִבי ִמיָד" וגו' ,וַחֲ כ ֵָּמינּו זִ כְ רֹונָם ִל ְב ָרכָה אָ ְמרּו (מועד קטן ה ,א)" ,כָל
ְ
חֹותיו בָ עֹולָ ם הַ זֶׁ ה ,זֹוכֶׁה וְרֹואֶׁ ה ִבישּועָ תֹו ֶׁשל הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא":
הַ ָשם אָ ְר ָ
ּופָ שּוט הּוא ֶׁשאֲ ִפל ּו ִאם יְפַ ַקח הָ אָ ָדם עַ ל עַ צְ מֹו ,אֵּ ין ְבכחֹו ִלנָצֵּ לִ ,אלּולֵּ י הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא עֹוזְ רֹו
(קדושין ל ,ב) ,כִ י הַ יֵּצֶׁ ר הָ ַרע ַת ִקיף ְמאדּ ,וכְ מַ אֲ מַ ר הַ כָתּוב (תהלים לז ,לב  -לג)" ,צֹופֶׁ ה ָר ָשע
ּומבַ ֵּקש לַ הֲ ִמיתֹו ה' לא יַעַ זְ בֶׁ נּו" וגו' ,אַ ְך ִאם הָ אָ ָדם ְמפַ ֵּקחַ עַ ל עַ צְ מֹו ,אָ ז הַ ָקדֹוש בָ רּוְך
לַ צַ ִּדיק ְ
הּוא עֹוזְ רֹו וְנִ צֹול ִמן הַ יֵּצֶׁ ר הָ ָרע.
אֲ בָ ל ִאם אֵּ ינֹו ְמפַ ֵּקחַ הּוא עַ ל עַ צְ מֹו ו ַַּדאי ֶׁשהַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא לא יְפַ ַקח עָ לָ יו ,כִ י ִאם הּוא אֵּ ינֹו
חָ סִ ,מי יָחּוס עָ לָ יו? וְהּוא כְ ִענְ יַן מַ ה ֶׁשאָ ְמרּו זִ כְ רֹונָם ִל ְב ָרכָה (ברכות לג ,א)" ,כָל ִמי ֶׁשאֵּ ין בֹו
"אם אֵּ ין אֲ נִ י ִלי ִמי ִלי":
ֵּדעָ ה אָ סּור ְל ַרחֵּ ם עָ לָ יו" .וְהּוא מַ ה ֶׁשאָ ְמרּו (אבות א ,יד)ִ ,
ספר מסילת ישרים  -פרק ג
ְּבבֵ אּור חֶ ְּל ֵקי הַּ זְּ ִהירּות:
ִהנֵּה הָ רֹוצֶׁ ה ְלפַ ֵּקחַ עַ ל עַ צְ מֹוְ ,ש ַתיִם הֵּ נָה הַ הַ ְש ָקפֹות הַ צְ ִריכֹות לֹו .הָ אַ חַ תֶׁ ,שיִ ְתבֹונֵּן ַמהּו הַ טֹוב
עֹושה
ֶׁ
הָ אֲ ִמ ִתי ֶׁשיִ ְבחַ ר בֹו הָ אָ ָדם וְהָ ַרע הָ אֲ ִמ ִתי ֶׁשיָנּוס ִממֶׁ נּו ,וְהַ ֵּשנִ ית ,עַ ל הַ ַמע ֲִשים אֲ ֶׁשר הּוא
ֲשה.
ְשלא ִב ְשעַ ת ַמע ֶׁ
ֲשה ו ֶׁ
ִל ְראֹות ִאם הֵּ ם ִמכְ לַ ל הַ טֹוב אֹו ִמכְ לַ ל הָ ָרעְ .וזֶׁה ִב ְשעַ ת מַ ע ֶׁ
ֲשה ִמ ְב ִלי ֶׁשיִ ְשקל אֹותֹו ְבמאזְ נֵּי זאת הַ י ְִדיעָ ה,
ֲשה שּום מַ ע ֶׁ
ֲשהֶׁ ,שלא ַיע ֶׁ
ִב ְשעַ ת מַ ע ֶׁ

אֹותם כְ מֹו כֵּן ְבמאזְ נֵּי הַ ִמ ְש ָקל הַ זֶׁ ה
ָ
ֲשיו ְוי ְִשקל
ֲש הֶׁ ,ש ַיעֲלֶׁ ה ְלפָ נָיו זִ כְ רֹון כְ לַ ל מַ ע ָ
ְשלא ִב ְשעַ ת מַ ע ֶׁ
ו ֶׁ
ִל ְראֹות מַ ה יֵּש בָ ם מֵּ הָ ַרע ְלמַ עַ ן י ְִדחֶׁ ה אֹותֹו ּומַ ה ִמן הַ טֹוב ְלהַ ְת ִמיד בו ְל ִה ְתחַ זֵּ ק בֹו ,ו ְִאם י ְִמצָ א
ֲשה לָ סּור ִמן הָ ַרע הַ הּוא ו ְִלטָ הֵּ ר ִמ ֶׁמנּו.
בָ הֶׁ ם ִמן הָ ַרע אָ ז ִי ְתבֹונֵּן ְוי ְַחקר ְב ִשכְ לֹו אֵּ יזֶׁה ַת ְחבּולָ ה ַיע ֶׁ
הֹודיעּונּו חֲ כ ֵָּמינּו זִ כְ רֹונָם ִל ְב ָרכָה ְבאָ ְמ ָרם (ערובין יג ,ב)" ,נֹוחַ לֹו לָ אָ ָדם ֶׁשלא נִ ְב ָרא
ו ְָדבָ ר זֶׁה ִ
ֲשיו" .ו ְִת ְראֶׁ ה
ֲשיו ,ו ְִאכָא ְדאָ ְמ ֵּרי ,י ְַמ ְש ֵּמש ְב ַמע ָ
יֹותר ִמ ֶׁשנִ ְב ָרא ,וְעַ כְ ָשו ֶׁשנִ ְב ָרא  -יְפַ ְשפֵּ ש ְבמַ ע ָ
ֵּ
ּומֹועילֹות ְמאד ,כִ י ִהנֵּה הַ ִפ ְשפּוש ְב ַמע ֲִשים הּוא לַ ְחקר
ִ
ֶׁש ְשנֵּי הַ ְלשֹונֹות הֵּ ם ְש ֵּתי אַ זְ הָ רֹות טֹובֹות
הֹולכִ ים עַ ל ִפי
עַ ל כְ לַ ל הַ מַ ע ֲִשים ּו ְל ִה ְתבֹונֵּן בֹו ,הֲ נִ ְמצָ א בָ הֶׁ ם מַ ע ֲִשים אֲ ֶׁשר לא יֵּעָ שּו ,אֲ ֶׁשר אֵּ ינָם ְ
ִמצְ וֹות ה' וְחֻּ ָקיו ,כִ י כָל אֲ ֶׁשר יִמָ צֵּ א מֵּ אֵּ לֶׁ ה יְבַ ע ֲֵּרם ִמן הָ עֹולָ ם ,אַ ְך הַ ִמ ְשמּוש הּוא הַ חֲ ִק ָירה אֲ ִפלּו
טֹובים עַ צְ מָ ם ,לַ ְחקר ו ְִל ְראֹות הֲ יֵּש ְב ִענְ ָינָם אֵּ יזֶׁה ְפנִ יָה אֲ ֶׁשר לא טֹובָ ה ,אֹו אֵּ יזֶׁה חֵּ לֶׁ ק
בַ מַ ע ֲִשים הַ ִ
ּולבַ עֲרֹו ,וַהֲ ֵּרי זֶׁה כ ְַממַ ְש ֵּמש ְבבֶׁ גֶׁד ִ -ל ְבחן הֲ טֹוב וְחָ זָק הּוא ,אֹו חַ לָ ש ּובָ לּוי,
ַרע ֶׁשיִ צְ טָ ֵּרְך לַ הֲ ִסירֹו ְ
ֲשיו ִ -ל ְבחן ְתכּונ ָָתם ְב ַתכְ ִלית הַ הַ ְבחָ נָה עַ ד ֶׁשיִ ָשאֵּ ר זְַך ְונ ִָקי:
כֵּן י ְַמ ְשמֵּ ש ְבמַ ע ָ
ּומפַ ֵּקחַ עַ ל כָל ְּד ָרכָיו ֶׁשלא ְלהַ נִ יחַ ְלעַ צְ מֹו הֶׁ ְרגֵּל ַרע
ֲשיו כֻּלָ ם ְ
כְ לַ ל הַ ָּדבָ ר ,י ְִהיֶׁה הָ אָ ָדם ְמעַ יֵּן עַ ל מַ ע ָ
ְשֹוקל ְּד ָרכָיו ְּדבַ ר יֹום
ּומ ָּדה ָרעָ ה ,כָל ֶׁשכֵּן עֲבֵּ ָרה ָו פֶׁ ַשע .ו ְִהנְ נִ י רֹואֶׁ ה צ ֶׁרְך לָ אָ ָדםֶׁ ,שיִ ְהיֶׁה ְמ ַד ְק ֵּּדק ו ֵּ
ִ
דֹולים אֲ ֶׁשר יְפַ ְלסּו ָת ִמיד כָל ִע ְס ֵּקיהֶׁ ם ְל ַמעַ ן לא י ְִת ַק ְל ְקלּוְ ,וי ְִקבַ ע ִע ִתים
ְביֹומֹו ,כַּסֹוחֲ ִרים הַ גְ ִ
ְשעֹות לָ זֶׁהֶׁ ,שלא י ְִהיֶׁה ִמ ְש ָקלֹו ע ֲַראי אֶׁ לָ א ִב ְק ִביעּות גָדֹול ,כִ י ַרב הַ תֹולָ ָדה הּוא וכו'.
ו ָ
ּובזְ ַמן ָקבּועַ לֹו ְב ִה ְתבֹו ְדדֹו -
כְ לָ לֹו ֶׁשל ָּדבָ ר ,צָ ִריְך הָ אָ ָדם ִל ְהיֹות ִמ ְתבֹונֵּן ְב ִשכְ לֹו ָת ִמיד ְבכָל זְ ַמןִ ,
ֲשיו
מַ הּו הַ ֶּׁד ֶׁרְך הָ אֲ ִמ ִתי ְל ִפי חק הַ תֹו ָרה ֶׁשהָ אָ ָדם צָ ִריְך לֵּ ילֵּ ְך בֹו ,וְאַ חַ ר כְָך יָבֹוא ְל ִה ְתבֹונֵּן עַ ל ַמע ָ
ּולי ֵַּשר כָל
ִאם הֵּ ם עַ ל הַ ֶּׁד ֶׁרְך הַ זֶׁ ה ִאם לא ,כִ י עַ ל י ְֵּדי זֶׁה ו ַַּדאי ֶׁשיִ ְהיֶׁה לֹו נ ֵָּקל ִלטָ הֵּ ר ִמכָל ַרע ְ
ְאֹומר (איכה ג,
ְּד ָרכָיוּ ,וכְ מֹו ֶׁשהַ כָתּוב אֹומֵּ ר (משלי ד ,כו)" .פַ לֵּ ס מַ ְעגַל ַרגְ לֶׁ ָך ְוכָל ְּד ָרכֶׁיָך יִכנּו" ו ֵּ
קֹורה ְונָשּובָ ה עַ ד ה'":
מ)" .נ ְַח ְפ ָשה ְד ָרכֵּינּו ְונ ְַח ָ
מסילת ישרים  -פרק ד
ְּב ֶד ֶרְך ְּקנִ יַּת הַּ זְּ ִהירּות:
תֹורה .וְהּוא ַמה ֶׁשאָ ַמר
ִהנֵּה מַ ה ֶׁשמֵּ ִביא אֶׁ ת הָ אָ ָדם ,עַ ל ֶּׁד ֶׁרְך כְ לָ ל ,אֶׁ ל הַ זְ ִהירּות ,הּוא ִלמּוד הַ ָ
ידי זְ ִהירּות" .אָ ְמנָם עַ ל ֶּׁד ֶׁרְך ְפ ָרט ,הַ ֵּמ ִביא לָ זֶׁה,
"תֹורה ְמ ִביאָ ה ִל ֵּ
ָ
ַר ִבי ִפנְ חָ ס ִב ְת ִחלַ ת הַ בָ ַרי ְָתא,
ֲבֹודה אֲ ֶׁשר חַ יָב בָ ּה הָ אָ ָדם ,וְע ֶׁמק הַ ִּדין עָ לֶׁ יהָ ְ .ויֵּצֵּ א לֹו זֶׁה ִמן הָ ִעיּון
הּוא הַ ִה ְתב ֹונְ נּות עַ ל חמֶׁ ר הָ ע ָ
עֹור ִרים עַ ל
ּומן הַ ִלמּוד ְבמַ אַ ְמ ֵּרי הַ חֲ כ ִָמים זִ כְ רֹונָם ִל ְב ָרכָה ַה ְמ ְ
תּובים ְב ִס ְפ ֵּרי הַ ק ֶׁדש ִ
בַ מַ ע ֲִשים הַ כְ ִ
זֶׁה:
מסילת ישרים  -פרק ה
ידי הַּ זְּ ִהירּות וְּהַּ הַּ ְּרחָ ָקה ֵמהֶ ם:
ְּבבֵ אּור ַּמ ְּפ ִס ֵ
ֹלשה .הָ אֶׁ חָ ד ,הּוא הַ ִטפּול וְהַ ִט ְר ָּדה הָ עֹולָ ִמית,
יקיהָ הֵּ ם ְש ָ
ידי הַ ִמ ָּדה הַ זאת ּומַ ְר ִח ֶׁ
ִהנֵּה מַ ְפ ִס ֵּ
ישי ,הַ חֶׁ ְב ָרה הָ ָרעָ הּ .ונְ ַדבֵּ ר בָ הֶׁ ם אֶׁ חָ ד ְלאֶׁ חָ ד:
הַ ֵּשנִ י ,הַ ְשחֹוק וְהַ לָ צֹון ,הַ ְש ִל ִ
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ספר מסילת ישרים  -פרק ו
ְבבֵּ אּור ִמ ַּדת הַ זְ ִריזּות:
ֲשה ,וְהַ יְנּו
ֲשה ,וְהַ זְ ִריזּות עַ ל ָהע ֵּ
אַ חַ ר הַ זְ ִהירּות יָבֹוא הַ זְ ִריזּות ,כִ י הַ זְ ִהירּות סֹובֵּ ב עַ ל הַ לא ַתע ֶׁ
ֲשה טֹוב":
"סּור מֵּ ָרע ַוע ֵּ
ּולהַ ְשלָ ַמת ִענְ ָינָםְ .וכַלָ שֹון הַ זֶׁ ה אָ ְמרּו
ו ְִענְ יָנֹו ֶׁשל הַ זְ ִריזּות ְמבאָ רֶׁ ,שהּוא הַ הַ ְק ָּדמָ ה ְל ִמצְ וֹות ְ
ימים ְל ִמצְ וֹות"ְ .וזֶׁה ,כִ י כְ מֹו ֶׁשצָ ִריְך ִפ ְקחּות גְ דֹולָ ה
זִ כְ רֹונָם ִל ְב ָרכָה (פסחים ד' א')" ,זְ ִריזִ ים מַ ְק ִּד ִ
ֲשינּו ,כֵּן
מֹוק ֵּשי הַ יֵּצֶׁ ר ,ו ְִלמָ לֵּ ט ִמן הָ ָרע ֶׁ -שלא י ְִשֹלט בָ נּו ְל ִה ְתעָ ֵּרב ְב ַמע ֵּ
וְהַ ְש ָקפָ ה ַרבָ ה ִלנָצֵּ ל ִמ ְ
ְשלא תאבַ ְדנָה ִמ ֶׁמנּו ,כִ י כְ מֹו ֶׁש ְמסַ בֵּ ב
צָ ִריְך ִפ ְקחּות גְ דֹולָ ה וְהַ ְש ָקפָ ה לֶׁ אֱ חז בַ ִמצְ וֹות ו ְִלזְ כֹות בָ הֶׁ ן ,ו ֶׁ
בּולֹותיו ְלהַ ִפיל אֶׁ ת הָ אָ ָדם ְב ִמכְ מֹורֹות הַ חֵּ ְטא ,כֵּן ִמ ְש ַת ֵּּדל ִל ְמנעַ ִמ ֶׁמנּו
ָ
ּומ ְש ַת ֵּּדל הַ יֵּצֶׁ ר הָ ַרע ְב ַת ְח
ִ
ּולאַ ְב ָדם ִממֶׁ נּו ,ו ְִאם י ְִת ַרפֶׁ ה ְוי ְִתעַ צֵּ לְ ,ולא י ְִתחַ זֵּ ק ִל ְרּדף אַ חֲ ֵּריהֶׁ ם ו ְִל ְתמְך בָ ם,
ע ֲִשיַת הַ ִמצְ וֹותְ ,
ִשאֵּ ר נָעּור ו ֵָּריק מֵּ הֶׁ ם ְבו ַַּדאי וכו':
י ָ
ּול ִה ְתגַבֵּ ר ִבזְ ִריזּות לַ עֲשֹות הַ ִמצְ וֹות ְב ַה ְש ִליכֹו
כְ לָ לֹו ֶׁשל ָּדבָ רִ ,חזּוק גָדֹול צָ ִריְך הָ אָ ָדם ְל ִה ְתחַ זֵּ ק ְ
מֵּ עָ לָ יו כבֶׁ ד הָ עַ צְ לָ ה הַ ְמעַ כֶׁבֶׁ ת עַ ל יָדֹו .ו ְִת ְראֶׁ ה ֶׁשהַ מַ ְלאָ כִ ים ִמ ְש ַת ְב ִחים בַ ִמ ָּדה ַהטֹובָ ה הַ זאת,
ְאֹומר (יחזקאל א,
עֹושי ְדבָ רֹו ִל ְשמעַ ְבקֹול ְּדבָ רֹו" .ו ֵּ
ֵּ
בֹורי כחַ
ֶׁשנֶׁאֱ מַ ר בָ הֶׁ ם (תהלים קג ,כ)" ,גִ ֵּ
יד)" ,וְהַ חַ יֹות ָרצֹוא וָשֹוב כְ מַ ְראֵּ ה הַ בָ זָק" .ו ְִהנֵּה הָ אָ ָדם הּוא אָ ָדם וְלא ַמ ְלאָ ְך ,עַ ל כֵּן ִאי  -אֶׁ ְפ ָשר
בּורתֹו ֶׁשל הַ ַמ ְלאָ ְך ,אַ ְך ו ַַּדאי ֶׁשכָל מַ ה ֶׁשיּוכַל ְל ִה ְת ָק ֵּרב ְב ַמ ְד ֵּרגָתֹו אֵּ לָ יו ָראּוי הּוא
לֹו ֶׁשיַגִ יעַ ִלגְ ָ
ֶׁשיִ ְת ָק ֵּרב .ו ְָדוִד הָ יָה ְמ ַשבֵּ חַ עַ ל חֶׁ ְלקֹו וְאֹומֵּ ר (תהלים קיט ,ס)" ,חַ ְש ִתי וְלא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְה ִתי ִל ְשמר
וֹותיָך":
ִמצְ ֶׁ
מסילת ישרים  -פרק ז
ְּבבֵ אּור חֶ ְּל ֵקי הַּ זְּ ִריזּות:
ֲשה הּוא,
ֲשה ,וְאֶׁ חָ ד אַ חֲ ֵּרי כֵּן .ק ֶׁדם הַ ְתחָ לַ ת הַ ַמע ֶׁ
חֶׁ ְל ֵּקי הַ זְ ִריזּות ְש ַניִם ,אֶׁ חָ ד ק ֶׁדם הַ ְתחָ לַ ת הַ מַ ע ֶׁ
ֲלֹותּה ְב ַמחֲ ַש ְבתֹו,
ֶׁשלא י ְַח ִמיץ הָ אָ ָדם אֶׁ ת הַ ִמצְ וָה ,אֶׁ לָ א ְבהַ גִ יעַ זְ מַ נָּה ,אֹו ְב ִהזְ ַּד ְמנָּה ְלפָ נָיו ,אֹו בַ ע ָ
אֹותּה וְלא יַנִ יחַ זְ ַמן ִלזְ ַמן ֶׁשיִ ְת ַרבֶׁ ה בֵּ ינְ ַתיִם ,כִ י אֵּ ין סַ ָכנָה
ָ
ֲשהּו לֶׁ אֱ חז בָ ּה וְלַ עֲשֹות
יְמַ הֵּ ר י ִָחיש מַ ע ֵּ
ֲשה הַ טֹוב.
כְ סַ ָכנָתֹו ,אֲ ֶׁשר ִהנֵּה כָל ֶׁרגַע ֶׁש ִמ ְתחַ ֵּּדש יּוכַל ְל ִה ְתחַ ֵּּדש אֵּ יזֶׁה ִעכּוב לַ ַמע ֶׁ
"מצְ וָה הַ בָ אָ ה
"ּוש ַמ ְר ֶׁתם אֶׁ ת הַ ַמצֹות" ִ -
עַ ל כֵּן ִהזְ ִהירּו זִ כְ רֹונָם ִל ְב ָרכָה (מכילתא שמות יב ,ז)ְ ,
ְלי ְָדָך אַ ל ַת ְח ִמיצֶׁ נָה".
אֹותּהְ ,ולא ְלהָ ֵּקל
ָ
ֲשה הּואֶׁ ,שכֵּיוָן ֶׁשאָ חַ ז בַ ִמצְ וָה י ְַמהֵּ ר ְל ַה ְש ִלים
אַ ְך הַ זְ ִריזּות אַ חַ ר הַ ְתחָ לַ ת הַ מַ ע ֶׁ
אֹותּה .וְעַ ל זֶׁה
ָ
מֵּ עָ לָ יו ,כְ ִמי ֶׁש ִמ ְתאַ ּוֶׁה ְלהַ ְש ִליְך מֵּ עָ לָ יו ַמ ָשאֹו ,אֶׁ לָ א ִמיִ ְראָ תֹו פֶׁ ן לא יִזְ כֶׁה ִלגְ מר
גֹומר
ִה ְרבּו ְלהַ זְ ִהיר זִ כְ רֹונָם ִל ְב ָרכָה וְאָ ְמרּו (בראשית רבה פה)" ,כָל הַ ַמ ְת ִחיל ְב ִמצְ וָה וְאֵּ ינֹו ֵּ
גֹומ ָרּה".
ֹותּה ,קֹובֵּ ר ִא ְשתֹו ּובָ נָיו" .וְאָ ְמרּו (שם)" ,אֵּ ין הַ ִמצְ וָה נִ ְק ֵּראת אֶׁ לָ א עַ ל ֵּשם ְ
א ָ
ֲשיהֶׁ ם ֶׁשל צַ ִּד ִיקים ָת ִמיד ִב ְמ ִהירּות .אַ ְב ָרהָ ם כְ ִתיב בֹו (בראשית יח ו)ַ " ,וי ְַמהֵּ ר
ְוכֵּן ִת ְמצָ א כָל מַ ע ֵּ
אַ ְב ָרהָ ם הָ אהֱ לָ ה אֶׁ ל ָש ָר ה וַיאמֶׁ ר מַ הֲ ִרי"" ,וַיִ ֵּתן אֶׁ ל הַ נַעַ ר ַוי ְַמהֵּ ר"ִ ,ר ְב ָקה( ,שם כא) "ו ְַת ַמהֵּ ר
ו ְַתעַ ר כ ַָּדּה" וְגֹו'ְ .וכֵּן אָ ְמרּו בַ ִמ ְד ָרש (במדבר רבה י')" ,ו ְַת ַמהֵּ ר הָ ִא ָשה" וְגֹו'( .שופטים יג ,י) -
ֲשיהֶׁ ם ֶׁשל צַ ִּד ִיקים ִב ְמ ִהירּות" ,אֲ ֶׁשר לא י ְִתנּו הֶׁ ְפסֵּ ק זְ ַמן לא אֶׁ ל הַ ְתחָ לַ ת הַ ִמצְ וָה
"מלַ מֵּ ד ֶׁשכָל מַ ע ֵּ
ְ
וְלא אֶׁ ל הַ ְשלָ ָמ ָתּה:
וֹותיו ,אֶׁ לָ א
בֹוראֹו ,ו ַַּדאי ֶׁשלא י ְִתעַ צֵּ ל בַ ע ֲִשיַת ִמצְ ָ
ֲבֹודת ְ
ו ְִת ְראֶׁ הֶׁ ,שהָ אָ ָדם אֲ ֶׁשר ִת ְלהַ ט נ ְַפשֹו בַ ע ַ
ִת ְהיֶׁה ְתנּועָ תֹו כִ ְתנּו עַ ת הָ אֵּ ש הַ ְמ ִה ָירה ,כִ י לא יָנּוחַ וְלא י ְִשקט עַ ד ִאם כִ לָ ה הַ ָּדבָ ר ְלהַ ְש ִלימֹו.
ימית ,כֵּן ִמן הַ זְ ִריזּות ִי ָּולֵּ ד
וְאָ ְמנָם ִה ְתבֹונֵּן עֹודֶׁ ,שכְ מֹו ֶׁשהַ זְ ִריזּות הּוא תֹולֶׁ ֶׁדת הַ ִה ְתלַ הֲ טּות הַ ְפנִ ִ
ֲשה הַ ִמצְ וָה כְ מֹו ֶׁשהּוא ְמ ַמהֵּ ר ְתנּועָ תֹו הַ ִחיצֹונָה,
הַ ִה ְתלַ הֲ טּות ,וְהַ יְנּו ,כִ י ִמי ֶׁשמַ ְרגִ יש עַ צְ מֹו ְבמַ ע ֵּ
ימית כְ מֹו כֵּן וְהַ חֵּ ֶׁשק וְהַ חֵּ פֶׁ ץ י ְִתגַבֵּ ר בֹו ְויֵּלֵּ ְך ,אַ ְך ִאם
גֹורם ֶׁש ִת ְבעַ ר בֹו ְתנּועָ תֹו הַ ְפנִ ִ
כֵּן ִהנֵּה הּוא ֵּ
ידהּו:
י ְִתנַהֵּ ג ִבכְ בֵּ דּות ִב ְתנּועַ ת אֵּ יבָ ָריו ,גַם ְתנּועַ ת רּוחֹו ִת ְש ַקע ו ְִתכְ בֶׁ הְ .וזֶׁה ָדבָ ר ֶׁשהַ נִ ּסָ יֹון י ְִע ֵּ
שּוקת
ּות ַ
בֹורא י ְִתבָ ֵּרְך ְשמֹו הּוא חֵּ פֶׁ ץ הַ לֵּ ב ְ
ֲבֹודת הַ ֵּ
יֹותר בַ ע ַ
וְאָ ְמנָם כְ בָ ר י ַָד ְע ָת ֶׁשהַ נִ ְרצֶׁ ה ֵּ
ְאֹומר (תהלים מ"ב ב')" ,כְ אַ יָל ַתעֲרג עַ ל
הַ נְ ָשמָ ה .וְהּוא מַ ה ֶׁש ָּד וִד הַ מֶׁ לֶׁ ְך ִמ ְתהַ לֵּ ל ְבחֶׁ ְלקֹו הַ טֹוב ו ֵּ

אֹלהים" וגו'( ,שם ד ,ג) "נִ כְ ְספָ ה ְוגַם
ִ
ֹלהים ,צָ ְמאָ ה נ ְַפ ִשי לֵּ
יקי ָמיִם כֵּן נ ְַפ ִשי ַתעֲרג אֵּ לֶׁ יָך אֱ ִ
אֲ ִפ ֵּ
כ ְָל ָתה נ ְַפ ִשי ְלחַ צְ רֹות ה'"( .שם סג ,ב) "צָ ְמאָ ה ְלָך נ ְַפ ִשי כ ַָמּה ְלָך ְב ָש ִרי" .וְאּולָ ם הָ אָ ָדם אֲ ֶׁשר אֵּ ין
הַ חֶׁ ְמ ָּדה הַ זאת לֹוהֶׁ טֶׁ ת בֹו כ ָָראּוי ,עֵּ צָ ה טֹובָ ה ִהיא לֹו ֶׁשיִ זְ ָּד ֵּרז ִב ְרצֹונֹו כְ ֵּדי ֶׁשיִ ָמ ֵּשְך ִמזֶׁ ה ֶׁש ִתּוָלֵּ ד
סּורה ְביָדֹו ִהיא
יֹותר ְמ ָ
ּובו ַַּדאי ֶׁש ֵּ
ימיתְ ,
עֹור ֶׁרת הַ ְפנִ ִ
בֹו הַ חֶׁ ְמ ָּדה בַ טֶׁ בַ ע ,כִ י הַ ְתנּועָ ה הַ ִחיצֹונָה ְמ ֶׁ
ימית ,אַ ְך ִאם י ְִש ַת ֵּמש ִממַ ה ֶׁש ְביָדֹו ,י ְִקנֶׁה גַם ַמה ֶׁשאֵּ ינֹו ְביָדֹו ְבהֶׁ ְמ ֵּשְך ,כִ י ִתּוָלֵּ ד
הַ ִחיצֹונָה מֵּ הַ ְפנִ ִ
ימית וְהַ חֵּ פֶׁ ץ וְהַ חֶׁ ְמ ָּדה ִמכחַ מַ ה ֶׁשהּוא ִמ ְתלַ הֵּ ט ִב ְתנּועָ תֹו ְב ָרצֹון .וְהּוא ַמה
בֹו הַ ִש ְמחָ ה הַ ְפנִ ִ
ֶׁשהָ יָה הַ נ ִָביא אֹומֵּ ר (הושע ו)ְ " ,ונ ְֵּדעָ ה נִ ְר ְּדפָ ה לָ ַדעַ ת אֶׁ ת ה'"ּ .וכְ ִתיב (שם יא)" ,אַ חֲ ֵּרי ה' י ְֵּלכּו
כְ אַ ְריֵּה י ְִשאָ ג":
מסילת ישרים פרק ח'
ְּב ֶד ֶרְך ְּקנִ יַּת הַּ זְּ ִריזּות:
גֹותיהֶׁ ם
ּומ ְד ֵּר ֵּ
אֹותם אֲ ֶׁשר נִ ְקנֶׁה בָ ם הַ זְ ִהירּותַ ,
ָ
ִהנֵּה הָ אֶׁ ְמצָ ִעים אֲ ֶׁשר נִ ְקנֶׁה בָ ם הַ זְ ִריזּות הֵּ ם הֵּ ם
גֹותיהֶׁ םּ ,וכְ מֹו ֶׁשכ ַָת ְב ִתי ְלמַ ְעלָ ה .כִ י ִענְ ָינָם ָקרֹוב זֶׁה לָ זֶׁה ְמאד וְאֵּ ין הֶׁ ְפ ֵּרש בֵּ ינֵּיהֶׁ ם ,אֶׁ לָ א
כְ מַ ְד ֵּר ֵּ
ֶׁשזֶׁ ה בַ ע ֲִשין ְוזֶׁה ְבלָ אוִיןְ .וכַאֲ ֶׁשר י ְִתאַ מֵּ ת אֵּ צֶׁ ל הָ אָ ָדם ג ֶׁדל עֵּ ֶׁרְך הַ ִמצְ וֹות וְרב חֹובָ תֹו בָ הֶׁ ם ,ו ַַּדאי
ֲבֹודה וְלא י ְִת ַרפֶׁ ה ִממֶׁ נָה:
עֹורר ִלבֹו אֶׁ ל הָ ע ָ
ֶׁשיִ ְת ֵּ
עֹוררּות הַ זֶׁ ה הּוא ,הַ ִה ְס ַתכְ לּות ְברב הַ טֹובֹות ֶׁשהַ ָקדֹוש בָ רּוְך
וְאָ ְמנָם ַמה ֶׁשיּוכַל ְלהַ גְ ִביר הַ ִה ְת ְ
ידה עַ ד
עֹושה ִעמֹו ֵּמעֵּ ת הַ לֵּ ָ
ּובכָל ָשעָ ה ,וְהַ נִ ְפלָ אֹות הַ גְ דֹולֹות ֶׁש ֶׁ
עֹושה ִעם הָ אָ ָדם ְבכָל עֵּ ת ְ
ֶׁ
הּוא
ּול ִה ְתבֹונֵּן ִב ְדבָ ִרים אֵּ לֶׁ הִ ,הנֵּה י ְַרבֶׁ ה ְלהַ כִ יר ְלעַ צְ מֹו
הַ יֹום הָ אַ חֲ רֹון ,כִ י כָל מַ ה ֶׁשי ְַרבֶׁ ה ְל ִה ְס ַתכֵּל ְ
ֲבֹודתֹו ,כִ י הֲ ֵּרי
יטיב לֹוְ ,וי ְִהיּו אֵּ לֶׁ ה אֶׁ ְמצָ ִעים ְל ֶׁשלא י ְִתעַ צֵּ ל ְוי ְִת ַרפֶׁ ה ֵּמע ָ
חֹובָ ה ַרבָ ה אֶׁ ל הָ אֵּ ל הַ ֵּמ ִ
וֹותיו.
ִיקיֵּם ִמצְ ָ
יֹודה ִל ְשמֹו ו ַ
הֹואיל וְאֵּ ינֹו יָכֹול ו ַַּדאי ִלגְ מל לֹו טֹובָ תֹו י ְִתבָ ֵּרְךְ ,לפָ חֹות ֶׁ
ִ
מסילת ישרים פרק ט'
ידי הַּ זְּ ִריזּות וְּהַּ הַּ ְּרחָ ָקה ֵמהֶ ם:
ְּבבֵ אּור ַּמ ְּפ ִס ֵ
ידי הַ זְ ִריזּות הֵּ ם הֵּ ם מַ גְ ִּדילֵּ י הָ עַ צְ לָ ה ,וְהַ גָדֹול ֶׁש ְבכֻּלָ ם הּוא בַ ָק ַשת הַ ְמנּוחָ ה הַ גּופָ נִית,
ִהנֵּה מַ ְפ ִס ֵּ
ו ְִשנְ אַ ת הַ ט ַרח וְאַ הֲ בַ ת הָ ִעּדּונִ ים ְב ַת ְשלּום כָל ְתנָאֵּ יהֶׁ ם ,כִ י ִהנֵּה אָ ָדם ָכזֶׁה ו ַַּדאי ֶׁש ִתכְ בַ ד עָ לָ יו
ילֹותיו ְבכָל הַ יִ שּוב וְהַ ְמנּוחָ ה ו ְִלישן ְשנָתֹו
ָ
בֹוראֹו כבֶׁ ד גָדֹול ,כִ י ִמי ֶׁשיִ ְרצֶׁ ה לֶׁ אֱ כל אֲ כִ
ֲבֹודה ִל ְפנֵּי ְ
הָ ע ָ
טֹורד ,וִימָ אֵּ ן לָ לֶׁ כֶׁת ִאם לא ְל ִאטֹוְ ,וכַיֹוצֵּ א ִב ְדבָ ִרים כָאֵּ לֶׁ הִ ,הנֵּה י ְִק ֶׁשה עָ לָ יו ְלהַ ְשכִ ים ְלבָ ֵּתי
ְב ִלי ֵּ
עּודתֹו ִמ ְפנֵּי ְת ִפלַ ת הַ ִמנְ חָ ה בֵּ ין הָ עַ ְרבַ יִם ,אֹו לָ צֵּ את ִל ְדבַ ר ִמצְ וָה ִאם
כְ נ ִֵּסיֹות בַ ב ֶׁקר ,אֹו ְל ַקצֵּ ר ִב ְס ָ
ּומי ֶׁש ַמ ְרגִ יל עַ צְ מֹו
תֹורהִ ,
לא י ְִהיֶׁה הָ עֵּ ת בָ רּור ,כָל ֶׁשכֵּן ְלמַ הֵּ ר עַ צְ מֹו ִל ְדבַ ר ִמצְ וָה אֹו ְל ַת ְלמּוד ָ
לַ ִמנְ הָ גֹות הָ אֵּ לֶׁ ה ,אֵּ ינֶׁנּו אָ דֹון ְבעַ צְ מֹו לַ עֲשֹות הֵּ פֶׁ ְך זֶׁה כְ ֶׁשיִ ְרצֶׁ ה ,כִ י כְ בָ ר נֶׁאֱ סָ ר ְרצֹונֹו ְב ַמאֲ סַ ר
ֲשה טֶׁ בַ ע ֵּשנִ י,
הַ הֶׁ ְרגֵּל הַ ַנע ֶׁ
וְאָ ְמנָם צָ ִריְך ֶׁשי ֵַּדע הָ אָ ָדם כִ י לא ִל ְמנּוחָ ה הּוא בָ עֹולָ ם הַ זֶׁ ה ,אֶׁ לָ א ְלעָ ָמל וָט ַרח ,וְלא יִנְ הַ ג ְבעַ צְ מֹו
אֹומר (עירובין סה),
ֵּ
עֹושים ְמלָ אכָה אֵּ צֶׁ ל מַ ְשכִ ֵּיריהֶׁ םּ ,וכְ ִענְ יָן ַמה ֶׁשהָ יָה
אֶׁ לָ א ִמנְ הַ ג הַ פֹוע ֲִלים הָ ִ
ּושנ ָָתם ע ֲַראי,
כֹותיהֶׁ ם ,אֲ ֶׁשר אֲ כִ ילָ ָתם ְב ִחפָ זֹוןְ ,
יֹומא אֲ נָן"ּ ,וכְ ֶׁד ֶׁרְך יֹוצְ אֵּ י הַ צָ בָ א ְבמַ עַ ְר ֵּ
"אֲ גִ ֵּירי ְד ָ
ְעֹומ ִדים ָת ִמיד מּוכָנִ ים ְלעֵּ ת ְק ָרב ,וְעַ ל זֶׁה נֶׁאֱ מַ ר (איוב ה ,ז)" ,כִ י אָ ָדם ְלעָ ָמל יּולָ ד"ּ ,וכְ ֶׁשי ְַרגִ יל
ו ְ
ֲבֹודה ַקלָ ה עָ לָ יו ו ַַּדאי ,כֵּיוָן ֶׁשלא י ְֶׁחסַ ר ְבעַ צְ מֹו הַ הַ זְ ָמנָה וְהַ הֲ ָכנָה
עַ צְ מֹו עַ ל זֶׁה הַ ֶּׁד ֶׁרְך י ְִמצָ א הָ ע ָ
ִירא
דֹותיו ,כִ י פַ עַ ם י ָ
ְתֹול ָ
מֹורא ִמן הַ זְ ַמן ו ְ
ידי הַ זְ ִריזּות הּוא רב הַ פַ חַ ד וְג ֶׁדל הַ ָ
אֵּ לֶׁ יהָ  ,עֹוד ִממַ ְפ ִס ֵּ
מֵּ הַ קר אֹו מֵּ הַ חם ּו פַ עַ ם מֵּ הַ ְפג ִָעים ּופַ עַ ם ִמן הֶׁ חֳ לָ ִאים ּופַ עַ ם ִמן הָ רּוחַ ְוכֵּן כָל כַיֹוצֵּ א בָ זֶׁה.
ּומ ְק ָרא ְמסַ יְ עָ םִּ ,דכְ ִתיב
ּוכְ בָ ר גִ נּו חֲ כָמֵּ ינּו זִ כְ רֹונָם ִל ְב ָרכָה הַ ִמ ָּדה הַ זאת ְויִחֲ סּוהָ אֶׁ ל הַ חַ טָ ִאיםִ ,
דֹולים אֶׁ ל
(ישעיה לג)" ,פָ חֲ דּו ְבצִ יֹון חַ טָ ִאים אָ חֲ זָה ְרעָ ָדה חֲ נ ִֵּפים" .עַ ד ֶׁשאָ ַמר אֶׁ חָ ד ִמן הַ גְ ִ
"בטַ ח
ַת ְל ִמידֹו ִב ְראֹותֹו אֹותֹו ִמ ְתפַ חֵּ ד" ,חַ טָ אָ ה אַ ְת" (ברכות ס) .אֶׁ לָ א עַ ל זֶׁה נֶׁאֱ ַמר (תהלים לז)ְ ,
ֲשה טֹוב ְשכָן אֶׁ ֶׁרץ ְּורעֵּ ה אֱ מּונָה":
בַ ה' ַוע ֵּ
ֲבֹודה ,י ְִת ַרצֶׁ ה ְוי ְִס ַתפֵּ ק ְבכָל
כְ לָ לֹו ֶׁשל ָּד בָ ר ,צָ ִריְך ֶׁשי ִָשים הָ אָ ָדם אֶׁ ת עַ צְ מֹו ע ֲַראי בָ עֹולָ ם ו ְָקבּועַ בָ ע ָ
ִענְ ְינֵּי הָ עֹולָ ם ְבמַ ה ֶׁש ִמזְ ַּד ֵּמן לֹו ְוי ִַקח ִמן הַ בָ א ְביָדֹו ְוי ְִהיֶׁה ָרחֹוק ִמן הַ ְמנּוחָ ה ו ְָקרֹוב ִל ְמלָ א ָכה
ּופגָעָ יו:
תֹולדֹות הַ זְ מָ ן ְ
ִירא ִמ ְ
וְעָ מָ לְ ,ו י ְִהיֶׁה נָכֹון ִלבֹו בָ טּוחַ בַ ה' וְלא י ָ

