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ִהירּות: זְּ ת הַּ ֵבאּור ִמדַּ  בְּ

יו ּוְבִעְנָיָניו ִיְהיֶׁה ָהָאָדם ִנְזָהר ְבַמֲעש ָ ַח ַעל ִהנֵּה ִעְנַין ַהְזִהירּות הּוא שֶׁ ן ּוְמַפקֵּ , ְכלֹוַמר, ִמְתבֹונֵּ

ם ִאם ל א? ְלִבְלִתי ֲעזֹוב ַנְפשֹו ְלַסָכַנת ָהֲאַבּדֹון ַחס  יו ּוְדָרָכיו, ֲהטֹוִבים הֵּ ְך  -ַמֲעש ָ ְוָחִליָלה, ְול א יֵּלֵּ

ָלה.  ר ָבֲאפֵּ לֹו ְכִעּוֵּ ְרגֵּ  ְבַמֲהַלְך הֶׁ

הּו ל ְיַחְיבֵּ כֶׁ ַהשֵּ ה ָדָבר שֶׁ ַח ְוִהנֵּה זֶׁ ת ַעְצמֹו ְוִלְבר  ל ְלַהִציל אֶׁ כֵּ ָעה ְוַהש ְ יֵּש ָלָאָדם ּדֵּ י שֶׁ  ַוַּדאי, ִכי ַאֲחרֵּ

לּות ַרע ִמזֶׁ  ין ְלָך ְפִחיתּות ְוהֹולֵּ ַהָצָלתֹו? אֵּ יָניו מֵּ ה ְלַהְעִלים עֵּ ִיְרצֶׁ ן שֶׁ יְך ִיָתכֵּ ֲאַבּדֹון ִנְשָמתֹו, אֵּ ה מֵּ

ן ִהנֵּה הּו ה כֵּ ן ַוַּדאי! ְוָהעֹוש ֶׁ ת ַעְצָמם ְוַעל כֵּ ר אֶׁ ר ְבִטְבָעם ִלְשמ  ַהַחיֹות ֲאשֶׁ מֹות ּומֵּ ַהְבהֵּ א ָפחּות מֵּ

ם.  ם ֱהיֹותֹו ַמִזיק ָלהֶׁ ה ָלהֶׁ ָראֶׁ יֵּ  ִיְבְרחּו ְוָינּוסּו ִמָכל ַמה שֶׁ

ְך ְבעֹוָלמֹו ְבִלי ִהְתבֹוְננּות  ַפת ִאם טֹוָבה ַדְרכֹו אֹו ָרָעה, ִהנֵּה הּוא  -ְוַההֹולֵּ ְך ַעל ש ְ ְכסּוָמא ַההֹולֵּ

ְסרֹון ַהְשִמיָרה ִמְפנֵּי ָהעִ  ַהָצָלתֹו, ִכי אּוָלם חֶׁ ר ַסָכָנתֹו ַוַּדאי ֲעצּוָמה, ְוָרָעתֹו ְקרֹוָבה מֵּ ָּורֹון ַהָנָהר ֲאשֶׁ

יַנִים ִבְבִחיָרה וָ  י ִעָּורֹון ָהְרצֹוִני, ְּדַהְינּו, ְסִתיַמת ָהעֵּ ָחד הּוא:ַהִטְבִעי אֹו ִמְפנֵּ ץ, אֶׁ פֶׁ  חֵּ

ָהיּו ַע ְבנֵּי דֹורֹו ִמְפנֵּי ֱהיֹוָתם ְנגּוִעים ְבנֶַׁגע ַהִמָּדה ַהז את, שֶׁ ן ַעל ר   ְוִהנֵּה ִיְרְמָיהּו ָהָיה ִמְתאֹונֵּ

ָעזֵּב? וְ  ֹות ִאם ְלהֵּ ָעש  ם, ַהְלהֵּ ב ִלְראֹות ַמה הֵּ ימּו לֵּ ָיש ִ ם ְבִלי שֶׁ יהֶׁ ם ִמַמֲעש ֵּ ינֵּיהֶׁ ָאַמר ַמְעִליִמים עֵּ

ף  ר וגו', כֹֻּּלה ָשב ִבְמרּוָצָתם ְכסּוס שֹוטֵּ אמ  ין ִאיש ִנָחם ַעל ָרָעתֹו לֵּ ם )ירמיה ח, ו(, "אֵּ יהֶׁ ֲעלֵּ

ָלם ְרגֵּ ָהיּו רֹוְדִפים ְוהֹוְלִכים ִבְמרּוַצת הֶׁ ַיִניחּו ְזַמן ְלַעְצָמם  ַבִמְלָחָמה", ְוַהְינּו, שֶׁ ם ִמְבִלי שֶׁ יהֶׁ ְוַדְרכֵּ

ם נֹוְפִלים ְבָרָעה ְבִלי ְראֹות אֹוָתּה. ְלַדְקּדֵּ  הֵּ ים ְוַהְּדָרִכים ְוִנְמָצא שֶׁ  ק ַעל ַהַמֲעש ִ

ר ָהַרע ְוָעְרָמתֹו, ְלַהְכִביד ֲעבֹוָדתֹו ִבְתִמידּות ַעל  צֶׁ ת ַאַחת ִמַתְחבּולֹות ַהיֵּ ֱאמֶׁ ְואּוָלם ִהנֵּה ז את בֶׁ

ל א ִיָשאֵּ  י ָהָאָדם ַעד שֶׁ ַע ִלבֹות ְבנֵּ ם הֹוְלִכים. ִכי יֹודֵּ ְך הֵּ רֶׁ יזֶׁה דֶׁ ל ְבאֵּ ַוח ְלִהְתבֹונֵּן ּוְלִהְסַתכֵּ ם רֶׁ ר ָלהֶׁ

ם  ִמָיד ָהיּו ַמְתִחיִלים ְלִהָנחֵּ ם, ַוַּדאי שֶׁ יהֶׁ ִמים ִלָבם ִכְמַעט ָקט ַעל ַּדְרכֵּ י ָהיּו ש ָ ִאלּולֵּ הּוא שֶׁ

ת ּוִמְת  כֶׁ ם ְוָהְיָתה ַהֲחָרָטה הֹולֶׁ יהֶׁ י. ִמַמֲעש ֵּ ְטא ְלַגְמרֵּ ָהיּו עֹוְזִבים ַהחֵּ ם ַעד שֶׁ ת ָבהֶׁ רֶׁ  ַגבֶׁ

ָדה ַעל ָהֲאָנִשים" וגו',  ָאַמר )שמות ה, ה(, "ִתְכַבד ָהֲעב  ה ָהָרָשע שֶׁ ין ֲעַצת ַפְרע  עֵּ י זֶׁה מֵּ ַוֲהרֵּ

ַוח ְכָלל ְלַבל ִיְתנּו ם רֶׁ ל א ְלַהִניַח ָלהֶׁ ל א ְלַבד שֶׁ ן שֶׁ ָהָיה ִמְתַכּוֵּ ָלא ָהָיה שֶׁ ָצה נְֶׁגּדֹו, אֶׁ ימּו עֵּ ב אֹו ָיש ִ  לֵּ

ת.  קֶׁ ְפסֶׁ ַח ַהְתָמַדת ָהֲעבֹוָדה ַהִבְלִתי מֻּ ל ְלַהְפִריַע ִלָבם ִמָכל ִהְתבֹוְננּות ְבכ   ִמְשַתּדֵּ

ָמד ְבעַ  י ָהָאָדם, ִכי ִאיש ִמְלָחָמה הּוא ּוְמלֻּ ר ָהַרע ַמָמש ַעל ְבנֵּ צֶׁ ן ִהיא ֲעַצת ַהיֵּ  -ְרִמימּות, ְוִאי כֵּ

ר )חגי ח, ַהָנִביא צֹווֵַּח ְואֹומֵּ ָלא ְבָחְכָמה ַרָבה ְוַהְשָקָפה ְגדֹוָלה. הּוא ַמה שֶׁ נּו אֶׁ ט ִממֶׁ ְפָשר ְלִהָמלֵּ  אֶׁ

ה ָאַמר ְבָחְכָמתֹו )משלי ו, ד  ם". ּוְשֹלמ  יכֶׁ ם ַעל ַּדְרכֵּ ימּו ְלַבְבכֶׁ ָנה לְ  -א(, "ש ִ ן שֵּ ינֶׁיָך ה(, "ַאל ִתתֵּ עֵּ

ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָאְמרּו )מועד קטן ה, א(, "ָכל  ל ִכְצִבי ִמָיד" וגו', ַוֲחָכמֵּ יָך ִהָנצֵּ ּוְתנּוָמה ְלַעְפַעפֶׁ

ל ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא": ה ִבישּוָעתֹו שֶׁ ה ְורֹואֶׁ ה, זֹוכֶׁ   ַהָשם ָאְרחֹוָתיו ָבעֹוָלם ַהזֶׁ

ֲאִפל י ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא עֹוְזרֹו ּוָפשּוט הּוא שֶׁ ל, ִאלּולֵּ חֹו ִלָנצֵּ ין ְבכ  ּו ִאם ְיַפַקח ָהָאָדם ַעל ַעְצמֹו, אֵּ

ד, ּוְכַמֲאַמר ַהָכתּוב )תהלים לז, לב  ר ָהַרע ַתִקיף ְמא  צֶׁ ה ָרָשע  -)קדושין ל, ב(, ִכי ַהיֵּ לג(, "צֹופֶׁ

ש ַלֲהִמיתֹו ה' ל א  ַח ַעל ַעְצמֹו, ָאז ַהָקדֹוש ָברּוְך ַלַצִּדיק ּוְמַבקֵּ נּו" וגו', ַאְך ִאם ָהָאָדם ְמַפקֵּ ַיַעְזבֶׁ

ר ָהָרע.  צֶׁ  הּוא עֹוְזרֹו ְוִנצֹול ִמן ַהיֵּ

ינֹו  ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ל א ְיַפַקח ָעָליו, ִכי ִאם הּוא אֵּ ַח הּוא ַעל ַעְצמֹו ַוַּדאי שֶׁ ינֹו ְמַפקֵּ ֲאָבל ִאם אֵּ

ין בֹו ָחס,  אֵּ ָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ברכות לג, א(, "ָכל ִמי שֶׁ ִמי ָיחּוס ָעָליו? ְוהּוא ְכִעְנַין ַמה שֶׁ

ין ֲאִני ִלי ִמי ִלי": ָאְמרּו )אבות א, יד(, "ִאם אֵּ ם ָעָליו". ְוהּוא ַמה שֶׁ ָעה ָאסּור ְלַרחֵּ  דֵּ
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זְּ  ֵקי הַּ ֵבאּור ֶחלְּ  ִהירּות:בְּ

ִיְתבֹונֵּן ַמהּו ַהטֹו ָנה ַהַהְשָקפֹות ַהְצִריכֹות לֹו. ָהַאַחת, שֶׁ ַח ַעל ַעְצמֹו, ְשַתִים הֵּ ה ְלַפקֵּ ב ִהנֵּה ָהרֹוצֶׁ

ר הּו ים ֲאשֶׁ ִנית, ַעל ַהַמֲעש ִ נּו, ְוַהשֵּ ָינּוס ִממֶׁ ִיְבַחר בֹו ָהָאָדם ְוָהַרע ָהֲאִמִתי שֶׁ ה ָהֲאִמִתי שֶׁ א עֹוש ֶׁ

ה.  ל א ִבְשַעת ַמֲעש ֶׁ ה ְושֶׁ ה ִבְשַעת ַמֲעש ֶׁ ם ִמְכַלל ַהטֹוב אֹו ִמְכַלל ָהָרע. ְוזֶׁ  ִלְראֹות ִאם הֵּ

י ז את ַהְיִדיָעה,  ל אֹותֹו ְבמ אְזנֵּ ִיְשק  ה ִמְבִלי שֶׁ ה שּום ַמֲעש ֶׁ ל א ַיֲעש ֶׁ ה, שֶׁ  ִבְשַעת ַמֲעש ֶׁ



ל א ִבְשַעת ַמֲעש ֶׁ  ה ְושֶׁ י ַהִמְשָקל ַהזֶׁ ן ְבמ אְזנֵּ ל אֹוָתם ְכמֹו כֵּ יו ְוִיְשק  ה ְלָפָניו ִזְכרֹון ְכַלל ַמֲעש ָ ַיֲעלֶׁ ה, שֶׁ

ק בֹו, ְוִאם ִיְמָצא  ה אֹותֹו ּוַמה ִמן ַהטֹוב ְלַהְתִמיד בו ְלִהְתַחזֵּ ָהַרע ְלַמַען ִיְדחֶׁ ִלְראֹות ַמה יֵּש ָבם מֵּ

ם ִמן ָהַרע ָאז יִ  נּו. ָבהֶׁ ר ִממֶׁ ה ָלסּור ִמן ָהַרע ַההּוא ְוִלָטהֵּ ה ַתְחבּוָלה ַיֲעש ֶׁ יזֶׁ ְכלֹו אֵּ ר ְבש ִ ן ְוַיְחק  ְתבֹונֵּ

ל א ִנְבָרא  ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְבָאְמָרם )ערובין יג, ב(, "נֹוַח לֹו ָלָאָדם שֶׁ ְוָדָבר זֶׁה הֹוִדיעּונּו ֲחָכמֵּ

ִנְבָרא, ְוַעְכשָ  ר ִמשֶׁ ִנְבָרא יֹותֵּ ה  -ו שֶׁ יו". ְוִתְראֶׁ ש ְבַמֲעש ָ י, ְיַמְשמֵּ יו, ְוִאָכא ְדָאְמרֵּ ש ְבַמֲעש ָ ְיַפְשפֵּ

ים הּוא ַלחְ  ד, ִכי ִהנֵּה ַהִפְשפּוש ְבַמֲעש ִ י ַאְזָהרֹות טֹובֹות ּומֹוִעילֹות ְמא  ם ְשתֵּ י ַהְלשֹונֹות הֵּ ְשנֵּ ר שֶׁ ק 

ים ּו יָנם הֹוְלִכים ַעל ִפי ַעל ְכַלל ַהַמֲעש ִ ר אֵּ ּו, ֲאשֶׁ ר ל א יֵָּעש  ים ֲאשֶׁ ם ַמֲעש ִ ן בֹו, ֲהִנְמָצא ָבהֶׁ ְלִהְתבֹונֵּ

ם ִמן ָהעֹוָלם, ַאְך ַהִמְשמּוש הּוא ַהֲחִקיָרה ֲאִפלּו  ה ְיַבֲערֵּ לֶׁ אֵּ א מֵּ ר ִיָמצֵּ ָקיו, ִכי ָכל ֲאשֶׁ ִמְצוֹות ה' ְוחֻּ

ים ַהטֹוִבים ַעצְ  ק ַבַמֲעש ִ לֶׁ יזֶׁה חֵּ ר ל א טֹוָבה, אֹו אֵּ ה ְפִנָיה ֲאשֶׁ יזֶׁ ר ְוִלְראֹות ֲהיֵּש ְבִעְנָיָנם אֵּ ָמם, ַלְחק 

ד  גֶׁ ש ְבבֶׁ ה ַכְמַמְשמֵּ י זֶׁ ְך ַלֲהִסירֹו ּוְלַבֲערֹו, ַוֲהרֵּ ִיְצָטרֵּ ן ֲהטֹוב ְוָחָזק הּוא, אֹו ַחָלש ּוָבלּוי,  -ַרע שֶׁ ִלְבח 

ש ְבַמֲעש ָ  ן ְיַמְשמֵּ ר ַזְך ְוָנִקי: -יו כֵּ ִיָשאֵּ ן ְתכּוָנָתם ְבַתְכִלית ַהַהְבָחָנה ַעד שֶׁ  ִלְבח 

ל א ְלַהִניַח ְלַעְצמֹו הֶׁ  ַח ַעל ָכל ְּדָרָכיו שֶׁ יו כָֻּלם ּוְמַפקֵּ ן ַעל ַמֲעש ָ ל ַרע ְכַלל ַהָּדָבר, ִיְהיֶׁה ָהָאָדם ְמַעיֵּ ְרגֵּ

ָרה וָ  ן ֲעבֵּ כֵּ ל ְּדָרָכיו ְּדַבר יֹום ּוִמָּדה ָרָעה, ָכל שֶׁ ק ְושֹוקֵּ ִיְהיֶׁה ְמַדְקּדֵּ ְך ָלָאָדם, שֶׁ ה צ רֶׁ ַשע. ְוִהְנִני רֹואֶׁ פֶׁ

ם ְלַמַען ל א ִיְתַקְלְקלּו, ְוִיְקַבע ִעִתים יהֶׁ ר ְיַפְלסּו ָתִמיד ָכל ִעְסקֵּ  ְביֹומֹו, ַכּסֹוֲחִרים ַהְגדֹוִלים ֲאשֶׁ

ל א ִיְהיֶׁה  ָלא ִבְקִביעּות ָגדֹול, ִכי ַרב ַהתֹוָלָדה הּואְוָשעֹות ָלזֶׁה, שֶׁ  .וכו' ִמְשָקלֹו ֲעַראי אֶׁ

 

ְכלֹו ָתִמיד ְבָכל ְזַמן, ּוִבְזַמן ָקבּוַע לֹו ְבִהְתבֹו ן ְבש ִ ל ָּדָבר, ָצִריְך ָהָאָדם ִלְהיֹות ִמְתבֹונֵּ  -ְדדֹו ְכָללֹו שֶׁ

ק ַהתֹו ְך ָהֲאִמִתי ְלִפי ח  רֶׁ יו ַמהּו ַהּדֶׁ ְך בֹו, ְוַאַחר ָכְך ָיבֹוא ְלִהְתבֹונֵּן ַעל ַמֲעש ָ ילֵּ ָהָאָדם ָצִריְך לֵּ ָרה שֶׁ

ר ָכל  ר ִמָכל ַרע ּוְלַישֵּ ל ִלָטהֵּ ִיְהיֶׁה לֹו ָנקֵּ ה ַוַּדאי שֶׁ י זֶׁ ה ִאם ל א, ִכי ַעל ְידֵּ ְך ַהזֶׁ רֶׁ ם ַעל ַהּדֶׁ ִאם הֵּ

ר )משלי  ַהָכתּוב אֹומֵּ ר )איכה ג, ְּדָרָכיו, ּוְכמֹו שֶׁ נּו" ְואֹומֵּ יָך ִיכ  ָך ְוָכל ְּדָרכֶׁ ס ַמְעַגל ַרְגלֶׁ ד, כו(. "ַפלֵּ

ינּו ְוַנְחקֹוָרה ְוָנשּוָבה ַעד ה'": ה ְדָרכֵּ  מ(. "ַנְחְפש ָ

 

 פרק ד  -מסילת ישרים 

ִהירּות: זְּ ת הַּ ִניַּ ֶדֶרְך קְּ  בְּ

ָאַמר  ל ַהְזִהירּות, הּוא ִלמּוד ַהתֹוָרה. ְוהּוא ַמה שֶׁ ְך ְכָלל, אֶׁ רֶׁ ת ָהָאָדם, ַעל ּדֶׁ ִביא אֶׁ מֵּ ִהנֵּה ַמה שֶׁ

ה,  ִביא ָלזֶׁ ְך ְפָרט, ַהמֵּ רֶׁ י ְזִהירּות". ָאְמָנם ַעל ּדֶׁ ַרִבי ִפְנָחס ִבְתִחַלת ַהָבַרְיָתא, "תֹוָרה ְמִביָאה ִלידֵּ

ה ִמן ָהִעיּון הּוא ַהִהְתב א לֹו זֶׁ יָה. ְויֵּצֵּ ק ַהִּדין ָעלֶׁ מֶׁ ר ַחָיב ָבּה ָהָאָדם, ְוע  ר ָהֲעבֹוָדה ֲאשֶׁ מֶׁ ֹוְננּות ַעל ח 

י ַהֲחָכִמים ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַהְמעֹוְרִרים עַ  ש ּוִמן ַהִלמּוד ְבַמַאְמרֵּ דֶׁ י ַהק  ים ַהְכתּוִבים ְבִסְפרֵּ ל ַבַמֲעש ִ

 זֶׁה:

 

 פרק ה  -רים מסילת יש

ָחָקה ֵמֶהם: רְּ הַּ הַּ ִהירּות וְּ זְּ ִסיֵדי הַּ פְּ ֵבאּור מַּ  בְּ

ָחד, הּוא ַהִטפּול ְוַהִטְרָּדה ָהעֹוָלִמית,  ם ְשֹלָשה. ָהאֶׁ יָה הֵּ י ַהִמָּדה ַהז את ּוַמְרִחיקֶׁ ִהנֵּה ַמְפִסידֵּ

ְבָרה ָהָרָעה. ּו ִני, ַהְשחֹוק ְוַהָלצֹון, ַהְשִליִשי, ַהחֶׁ ָחד:ַהשֵּ ָחד ְלאֶׁ ם אֶׁ ר ָבהֶׁ  ְנַדבֵּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מידת הזריזות בנפש האדם – 10חכמת הנפש 
 

  פרק ו -ספר מסילת ישרים 

אּור ִמַּדת ַהְזִריזּות:  ְבבֵּ

ה,  ה, ְוַהְזִריזּות ַעל ָהֲעש ֵּ ב ַעל ַהל א ַתֲעש ֶׁ ְוַהְינּו ַאַחר ַהְזִהירּות ָיבֹוא ַהְזִריזּות, ִכי ַהְזִהירּות סֹובֵּ

ה טֹוב": ָרע ַוֲעש ֵּ  "סּור מֵּ

ה ָאְמרּו  הּוא ַהַהְקָּדָמה ְלִמְצוֹות ּוְלַהְשָלַמת ִעְנָיָנם. ְוַכָלשֹון ַהזֶׁ ָאר, שֶׁ ל ַהְזִריזּות ְמב  ְוִעְנָינֹו שֶׁ

ה, ִכי ְכמֹו שֶׁ  ָצִריְך ִפְקחּות ְגדֹוָלה ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )פסחים ד' א'(, "ְזִריִזים ַמְקִּדיִמים ְלִמְצוֹות". ְוזֶׁ

ט ִמן ָהָרע  ר, ְוִלָמלֵּ צֶׁ י ַהיֵּ ל ִממֹוְקשֵּ ן  -ְוַהְשָקָפה ַרָבה ִלָנצֵּ ינּו, כֵּ ב ְבַמֲעש ֵּ ל א ִיְשֹלט ָבנּו ְלִהְתָערֵּ שֶׁ

ל א ת   ן, ְושֶׁ ז ַבִמְצוֹות ְוִלְזכֹות ָבהֶׁ ֱאח  ב ָצִריְך ִפְקחּות ְגדֹוָלה ְוַהְשָקָפה לֶׁ ְמַסבֵּ נּו, ִכי ְכמֹו שֶׁ אַבְדָנה ִממֶׁ

ַע ִממֶׁ  ל ִלְמנ  ן ִמְשַתּדֵּ ְטא, כֵּ ת ָהָאָדם ְבִמְכמֹורֹות ַהחֵּ ר ָהַרע ְבַתְחבּולֹוָתיו ְלַהִפיל אֶׁ צֶׁ ל ַהיֵּ נּו ּוִמְשַתּדֵּ

ל, וְ  ה ְוִיְתַעצֵּ נּו, ְוִאם ִיְתַרפֶׁ ַית ַהִמְצוֹות, ּוְלַאְבָדם ִממֶׁ ְך ָבם, ֲעש ִ ם ְוִלְתמ  יהֶׁ ק ִלְרּד ף ַאֲחרֵּ ל א ִיְתַחזֵּ

ם ְבַוַּדאי הֶׁ יק מֵּ ר ָנעּור ָורֵּ  :וכו' ִיָשאֵּ

ֹות ַהִמְצוֹות ְבַהְש  ר ִבְזִריזּות ַלֲעש  ק ּוְלִהְתַגבֵּ ל ָּדָבר, ִחזּוק ָגדֹול ָצִריְך ָהָאָדם ְלִהְתַחזֵּ ִליכֹו ְכָללֹו שֶׁ

ד ָהַעְצלָ  בֶׁ ָעָליו כ  ַהַמְלָאִכים ִמְשַתְבִחים ַבִמָּדה ַהטֹוָבה ַהז את, מֵּ ה שֶׁ ת ַעל ָידֹו. ְוִתְראֶׁ בֶׁ ה ַהְמַעכֶׁ

ר )יחזקאל א,  ַע ְבקֹול ְּדָברֹו". ְואֹומֵּ י ְדָברֹו ִלְשמ  ַח עֹוש ֵּ י כ  ם )תהלים קג, כ(, "ִגבֹורֵּ נֱֶׁאַמר ָבהֶׁ שֶׁ

ן ִאי יד(, "ְוַהַחיֹות ָרצֹוא ָושֹוב ְכַמְראֵּ  ְפָשר  -ה ַהָבָזק". ְוִהנֵּה ָהָאָדם הּוא ָאָדם ְול א ַמְלָאְך, ַעל כֵּ אֶׁ

ָליו ָראּוי ָגתֹו אֵּ ב ְבַמְדרֵּ יּוַכל ְלִהְתָקרֵּ ָכל ַמה שֶׁ ל ַהַמְלָאְך, ַאְך ַוַּדאי שֶׁ ַיִגיַע ִלְגבּוָרתֹו שֶׁ הּוא  לֹו שֶׁ

ַח ַעל ב. ְוָדִוד ָהָיה ְמַשבֵּ ִיְתָקרֵּ ר  שֶׁ ר )תהלים קיט, ס(, "ַחְשִתי ְול א ִהְתַמְהָמְהִתי ִלְשמ  ְלקֹו ְואֹומֵּ חֶׁ

יָך":  ִמְצוֹותֶׁ

 

 פרק ז  -מסילת ישרים 

ִריזּות: זְּ ֵקי הַּ ֵבאּור ֶחלְּ  בְּ

ה הּוא,  ם ַהְתָחַלת ַהַמֲעש ֶׁ דֶׁ ן. ק  י כֵּ ָחד ַאֲחרֵּ ה, ְואֶׁ ם ַהְתָחַלת ַהַמֲעש ֶׁ דֶׁ ָחד ק  י ַהְזִריזּות ְשַנִים, אֶׁ ְלקֵּ חֶׁ

ָלא ְבַהִגיַע ְזַמָנּה, אֹו ְבִהְזַּדְמָנּה ְלָפָניו, אֹו ַבֲעלֹוָתּה ְבמַ  ת ַהִמְצָוה, אֶׁ ל א ַיְחִמיץ ָהָאָדם אֶׁ , ֲחַשְבתֹושֶׁ

יְנַתִים, ִכי אֵּ  ה בֵּ ִיְתַרבֶׁ ֹות אֹוָתּה ְול א ַיִניַח ְזַמן ִלְזַמן שֶׁ ז ָבּה ְוַלֲעש  ֱאח  הּו לֶׁ ר ָיִחיש ַמֲעש ֵּ ין ַסָכָנה ְיַמהֵּ

ה ַהטֹוב.  ה ִעכּוב ַלַמֲעש ֶׁ יזֶׁ ש אֵּ ש יּוַכל ְלִהְתַחּדֵּ ִמְתַחּדֵּ ַגע שֶׁ ר ִהנֵּה ָכל רֶׁ  ְכַסָכָנתֹו, ֲאשֶׁ

ת ַהַמצֹות" עַ  ם אֶׁ ן ִהְזִהירּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )מכילתא שמות יב, ז(, "ּוְשַמְרתֶׁ "ִמְצָוה ַהָבָאה  -ל כֵּ

ָנה".   ְלָיְדָך ַאל ַתְחִמיצֶׁ

ר ְלַהְשִלים אֹוָתּה, וְ  ָאַחז ַבִמְצָוה ְיַמהֵּ יָון שֶׁ כֵּ ה הּוא, שֶׁ ל ַאְך ַהְזִריזּות ַאַחר ַהְתָחַלת ַהַמֲעש ֶׁ ל א ְלָהקֵּ

ר אֹוָתּה. ְוַעל  ה ִלְגמ  ן ל א ִיְזכֶׁ ָלא ִמִיְרָאתֹו פֶׁ ָעָליו ַמָשאֹו, אֶׁ ִמְתַאּוֶׁה ְלַהְשִליְך מֵּ ָעָליו, ְכִמי שֶׁ ה מֵּ זֶׁ

ר  ינֹו גֹומֵּ ִהְרבּו ְלַהְזִהיר ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְוָאְמרּו )בראשית רבה פה(, "ָכל ַהַמְתִחיל ְבִמְצָוה ְואֵּ

ם גֹוְמָרּה". א ָלא ַעל שֵּ את אֶׁ ין ַהִמְצָוה ִנְקרֵּ ר ִאְשתֹו ּוָבָניו". ְוָאְמרּו )שם(, "אֵּ  ֹוָתּה, קֹובֵּ

ר  ל ַצִּדיִקים ָתִמיד ִבְמִהירּות. ַאְבָרָהם ְכִתיב בֹו )בראשית יח ו(, "ַוְיַמהֵּ ם שֶׁ יהֶׁ ן ִתְמָצא ָכל ַמֲעש ֵּ ְוכֵּ

ָר  ל ש ָ ֱהָלה אֶׁ ר ַאְבָרָהם ָהא  ר", ִרְבָקה, )שם כא( "ַוְתַמהֵּ ל ַהַנַער ַוְיַמהֵּ ן אֶׁ ר ַמֲהִרי", "ַוִיתֵּ ה ַוי אמֶׁ

ר ָהִאָשה" ְוגֹו'. )שופטים יג, י(  ן ָאְמרּו ַבִמְדָרש )במדבר רבה י'(, "ַוְתַמהֵּ  -ַוְתַער ַכָּדּה" ְוגֹו'. ְוכֵּ

ל ַצִּדיִקים ִבמְ  ם שֶׁ יהֶׁ ָכל ַמֲעש ֵּ ד שֶׁ ל ַהְתָחַלת ַהִמְצָוה "ְמַלמֵּ ק ְזַמן ל א אֶׁ ְפסֵּ ר ל א ִיְתנּו הֶׁ ִהירּות", ֲאשֶׁ

ל ַהְשָלָמָתּה:  ְול א אֶׁ

ַית ִמְצוֹוָתיו, אֶׁ  ל ַבֲעש ִ ל א ִיְתַעצֵּ ר ִתְלַהט ַנְפשֹו ַבֲעבֹוַדת בֹוְראֹו, ַוַּדאי שֶׁ ָהָאָדם ֲאשֶׁ ה, שֶׁ ָלא ְוִתְראֶׁ

ט ַעד ִאםִתְהיֶׁה ְתנּוָעתֹו ִכְתנּו ש ַהְמִהיָרה, ִכי ל א ָינּוַח ְול א ִיְשק  ִכָלה ַהָּדָבר ְלַהְשִלימֹו.  ַעת ָהאֵּ

ן ִמן ַהְזִריזּות ִיּוָ  ת ַהִהְתַלֲהטּות ַהְפִניִמית, כֵּ דֶׁ ַהְזִריזּות הּוא תֹולֶׁ ְכמֹו שֶׁ ד ְוָאְמָנם ִהְתבֹונֵּן עֹוד, שֶׁ לֵּ

ר ְתנּוָעתֹו ַהִחיצֹוָנה, ַהִהְתַלֲהטּות, ְוַהְינּו, כִ  הּוא ְמַמהֵּ ה ַהִמְצָוה ְכמֹו שֶׁ ַמְרִגיש ַעְצמֹו ְבַמֲעש ֵּ י ִמי שֶׁ

ְך,  ר בֹו ְויֵּלֵּ ץ ִיְתַגבֵּ פֶׁ ק ְוַהחֵּ שֶׁ ן ְוַהחֵּ ִתְבַער בֹו ְתנּוָעתֹו ַהְפִניִמית ְכמֹו כֵּ ם שֶׁ ן ִהנֵּה הּוא גֹורֵּ ַאְך ִאם כֵּ

דּות  ג ִבְכבֵּ הּו:ִיְתַנהֵּ ַהִנָּסיֹון ְיִעידֵּ ה ָדָבר שֶׁ ה. ְוזֶׁ יָבָריו, ַגם ְתנּוַעת רּוחֹו ִתְשַקע ְוִתְכבֶׁ  ִבְתנּוַעת אֵּ

ב ּוְתשּוַקת  ץ ַהלֵּ פֶׁ ְך ְשמֹו הּוא חֵּ א ִיְתָברֵּ ר ַבֲעבֹוַדת ַהבֹורֵּ ה יֹותֵּ ַהִנְרצֶׁ ְוָאְמָנם ְכָבר ָיַדְעָת שֶׁ

ּדָ  ג ַעל ַהְנָשָמה. ְוהּוא ַמה שֶׁ ר )תהלים מ"ב ב'(, "ְכַאָיל ַתֲער  ְלקֹו ַהטֹוב ְואֹומֵּ ל ְבחֶׁ ְך ִמְתַהלֵּ לֶׁ ִוד ַהמֶׁ



אֹלִהים" וגו', )שם ד, ג( "ִנְכְסָפה ְוַגם  יָך ֱאֹלִהים, ָצְמָאה ַנְפִשי לֵּ לֶׁ ג אֵּ ן ַנְפִשי ַתֲער  י ָמִים כֵּ ֲאִפיקֵּ

ין ָכְלָתה ַנְפִשי ְלַחְצרֹות ה'". )שם סג, ב(  ר אֵּ ִרי". ְואּוָלם ָהָאָדם ֲאשֶׁ "ָצְמָאה ְלָך ַנְפִשי ָכַמּה ְלָך ְבש ָ

ה שֶׁ  ְך ִמזֶׁ ִיָמשֵּ י שֶׁ ז ִבְרצֹונֹו ְכדֵּ ִיְזָּדרֵּ ָצה טֹוָבה ִהיא לֹו שֶׁ ת בֹו ָכָראּוי, עֵּ טֶׁ ְמָּדה ַהז את לֹוהֶׁ ד ַהחֶׁ ִתָּולֵּ

ַבע, ִכי ַהְתנּוָעה הַ  ְמָּדה ַבטֶׁ ר ְמסּוָרה ְבָידֹו ִהיא בֹו ַהחֶׁ יֹותֵּ ת ַהְפִניִמית, ּוְבַוַּדאי שֶׁ רֶׁ ִחיצֹוָנה ְמעֹורֶׁ

ְך, ִכי ְמשֵּ ינֹו ְבָידֹו ְבהֶׁ אֵּ ְבָידֹו, ִיְקנֶׁה ַגם ַמה שֶׁ ש ִמַמה שֶׁ ַהְפִניִמית, ַאְך ִאם ִיְשַתמֵּ ד  ַהִחיצֹוָנה מֵּ ִתָּולֵּ

ץ  פֶׁ ט ִבְתנּוָעתֹו ְבָרצֹון. ְוהּוא ַמה בֹו ַהִשְמָחה ַהְפִניִמית ְוַהחֵּ הּוא ִמְתַלהֵּ ַח ַמה שֶׁ ְמָּדה ִמכ  ְוַהחֶׁ

י ה' יְֵּלכּו  ת ה'". ּוְכִתיב )שם יא(, "ַאֲחרֵּ ר )הושע ו(, "ְונְֵּדָעה ִנְרְּדָפה ָלַדַעת אֶׁ ָהָיה ַהָנִביא אֹומֵּ שֶׁ

 ְכַאְריֵּה ִיְשָאג":
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ת  ִניַּ ֶדֶרְך קְּ ִריזּות:בְּ זְּ  הַּ

ם  יהֶׁ גֹותֵּ ר ִנְקנֶׁה ָבם ַהְזִהירּות, ּוַמְדרֵּ ם אֹוָתם ֲאשֶׁ ם הֵּ ר ִנְקנֶׁה ָבם ַהְזִריזּות הֵּ ְמָצִעים ֲאשֶׁ ִהנֵּה ָהאֶׁ

לָ  ם, אֶׁ ינֵּיהֶׁ ש בֵּ ְפרֵּ ין הֶׁ ד ְואֵּ ה ָלזֶׁה ְמא  ָכַתְבִתי ְלַמְעָלה. ִכי ִעְנָיָנם ָקרֹוב זֶׁ ם, ּוְכמֹו שֶׁ יהֶׁ גֹותֵּ א ְכַמְדרֵּ

ם, ַוּדַ  ְך ַהִמְצוֹות ְור ב חֹוָבתֹו ָבהֶׁ רֶׁ ל עֵּ דֶׁ ל ָהָאָדם ג  צֶׁ ת אֵּ ר ִיְתַאמֵּ ה ְבָלאִוין. ְוַכֲאשֶׁ ין ְוזֶׁ ה ַבֲעש ִ זֶׁ אי שֶׁ

ָנה: ה ִממֶׁ ל ָהֲעבֹוָדה ְול א ִיְתַרפֶׁ ר ִלבֹו אֶׁ ִיְתעֹורֵּ  שֶׁ

יּוַכל ְלַהְגִביר ַהִהְתעֹוְררּות ַהזֶׁ  ַהָקדֹוש ָברּוְך ְוָאְמָנם ַמה שֶׁ ב ַהטֹובֹות שֶׁ ה הּוא, ַהִהְסַתְכלּות ְבר 

יָדה ַעד  ת ַהלֵּ עֵּ ה ִעמֹו מֵּ עֹוש ֶׁ ת ּוְבָכל ָשָעה, ְוַהִנְפָלאֹות ַהְגדֹולֹות שֶׁ ה ִעם ָהָאָדם ְבָכל עֵּ הּוא עֹוש ֶׁ

ל ּוְלִהְתב ה ְלִהְסַתכֵּ ַיְרבֶׁ ה ְלַהִכיר ְלַעְצמֹו ַהיֹום ָהַאֲחרֹון, ִכי ָכל ַמה שֶׁ ה, ִהנֵּה ַיְרבֶׁ לֶׁ ן ִבְדָבִרים אֵּ ֹונֵּ

ֲעבֹוָדתֹו, ִכי ֲהרֵּ  ה מֵּ ל ְוִיְתַרפֶׁ ל א ִיְתַעצֵּ ְמָצִעים ְלשֶׁ ה אֶׁ לֶׁ יִטיב לֹו, ְוִיְהיּו אֵּ ל ַהמֵּ ל ָהאֵּ י חֹוָבה ַרָבה אֶׁ

ְך,  ל לֹו טֹוָבתֹו ִיְתָברֵּ ינֹו ָיכֹול ַוַּדאי ִלְגמ  ה ִלְשמֹו ִויַקיֵּם ִמְצוֹוָתיו. הֹוִאיל ְואֵּ  ְלָפחֹות יֹודֶׁ

 

 מסילת ישרים פרק ט'

ָחָקה ֵמֶהם: רְּ הַּ הַּ ִריזּות וְּ זְּ ִסיֵדי הַּ פְּ ֵבאּור מַּ  בְּ

ְבכָֻּלם י ָהַעְצָלה, ְוַהָגדֹול שֶׁ ם ַמְגִּדילֵּ ם הֵּ י ַהְזִריזּות הֵּ הּוא ַבָקַשת ַהְמנּוָחה ַהגּוָפִנית,  ִהנֵּה ַמְפִסידֵּ

ִתְכַבד ָעָלי ה ַוַּדאי שֶׁ ם, ִכי ִהנֵּה ָאָדם ָכזֶׁ יהֶׁ ַרח ְוַאֲהַבת ָהִעּדּוִנים ְבַתְשלּום ָכל ְתָנאֵּ ְנַאת ַהט  ו ְוש ִ

ל ֲאִכילֹוָתיו ֱאכ  ה לֶׁ ִיְרצֶׁ ד ָגדֹול, ִכי ִמי שֶׁ בֶׁ ן ְשָנתֹו  ָהֲעבֹוָדה ִלְפנֵּי בֹוְראֹו כ  ְבָכל ַהִישּוב ְוַהְמנּוָחה ְוִליש 

ה ָעָליו ְלַהְשִכים ְלָבתֵּ  ה, ִהנֵּה ִיְקשֶׁ לֶׁ א ִבְדָבִרים ָכאֵּ ת ִאם ל א ְלִאטֹו, ְוַכיֹוצֵּ כֶׁ ן ָללֶׁ ד, ִויָמאֵּ י ְבִלי טֹורֵּ

ר ִבְסעּוָדתֹו ִמְפנֵּי ְתִפַלת ַהמִ  ר, אֹו ְלַקצֵּ קֶׁ את ִלְדַבר ִמְצָוה ִאם ְכנִֵּסיֹות ַבב  ין ָהַעְרַבִים, אֹו ָלצֵּ ְנָחה בֵּ

ַמְרִגיל ַעְצמֹו  ר ַעְצמֹו ִלְדַבר ִמְצָוה אֹו ְלַתְלמּוד תֹוָרה, ּוִמי שֶׁ ן ְלַמהֵּ כֵּ ת ָברּור, ָכל שֶׁ ל א ִיְהיֶׁה ָהעֵּ

ְך זֶׁה כְ  פֶׁ ֹות הֵּ ינֶׁנּו ָאדֹון ְבַעְצמֹו ַלֲעש  ה, אֵּ לֶׁ ה, ִכי ְכָבר נֱֶׁאָסר ְרצֹונֹו ְבַמֲאַסר ַלִמְנָהגֹות ָהאֵּ ִיְרצֶׁ שֶׁ

ִני,  ַבע שֵּ ה טֶׁ ל ַהַנֲעש ֶׁ ְרגֵּ  ַההֶׁ

ַרח, ְול א ִיְנַהג ְבַעְצמ ָלא ְלָעָמל ָוט  ה, אֶׁ ַדע ָהָאָדם ִכי ל א ִלְמנּוָחה הּוא ָבעֹוָלם ַהזֶׁ יֵּ ֹו ְוָאְמָנם ָצִריְך שֶׁ

ר )עירובין סה(,  ָהָיה אֹומֵּ ם, ּוְכִעְנָין ַמה שֶׁ יהֶׁ ִכירֵּ ל ַמש ְ צֶׁ ים ְמָלאָכה אֵּ ָלא ִמְנַהג ַהפֹוֲעִלים ָהעֹוש ִ אֶׁ

י  ר ֲאִכיָלָתם ְבִחָפזֹון, ּוְשָנָתם ֲעַראי, "ֲאִגירֵּ ם, ֲאשֶׁ יהֶׁ י ַהָצָבא ְבַמַעְרכֹותֵּ ְך יֹוְצאֵּ רֶׁ ְדיֹוָמא ֲאָנן", ּוְכדֶׁ

ַיְרִגיל  ה נֱֶׁאַמר )איוב ה, ז(, "ִכי ָאָדם ְלָעָמל יּוָלד", ּוְכשֶׁ ת ְקָרב, ְוַעל זֶׁ ְועֹוְמִדים ָתִמיד מּוָכִנים ְלעֵּ

ל א יְֶׁחַסר ְבַעְצמֹו ַהַהְזָמָנה ְוַהֲהָכָנה ַעְצמֹו ַעל זֶׁה הַ  יָון שֶׁ ְך ִיְמָצא ָהֲעבֹוָדה ַקָלה ָעָליו ַוַּדאי, כֵּ רֶׁ ּדֶׁ

ל ַהמֹוָרא ִמן ַהְזַמן ְותֹוְלדֹוָתיו, ִכי ַפַעם ִייָרא  דֶׁ ב ַהַפַחד ְוג  י ַהְזִריזּות הּוא ר  יָה, עֹוד ִמַמְפִסידֵּ לֶׁ אֵּ

ם ּו ַהח  ר אֹו מֵּ ַהק  א ָבזֶׁה. מֵּ ן ָכל ַכיֹוצֵּ ֳחָלִאים ּוַפַעם ִמן ָהרּוַח ְוכֵּ ַהְפָגִעים ּוַפַעם ִמן הֶׁ  ַפַעם מֵּ

ל ַהַחָטִאים, ּוִמְקָרא ְמַסְיָעם, ִּדְכִת  ינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַהִמָּדה ַהז את ְוִיֲחסּוָה אֶׁ יב ּוְכָבר ִגנּו ֲחָכמֵּ

ל )ישעיה לג(, "ָפֲחדּו ְבִציֹון חַ  ָחד ִמן ַהְגדֹוִלים אֶׁ ָאַמר אֶׁ ָטִאים ָאֲחָזה ְרָעָדה ֲחנִֵּפים". ַעד שֶׁ

ה נֱֶׁאַמר )תהלים לז(, "ְבַטח  ָלא ַעל זֶׁ ד, "ַחָטָאה ַאְת" )ברכות ס(. אֶׁ ַתְלִמידֹו ִבְראֹותֹו אֹותֹו ִמְתַפחֵּ

ה ֱאמּוָנה": ץ ּוְרעֵּ רֶׁ ה טֹוב ְשָכן אֶׁ  ַבה' ַוֲעש ֵּ

ל ּדָ  ק ְבָכל ְכָללֹו שֶׁ ה ְוִיְסַתפֵּ ת ַעְצמֹו ֲעַראי ָבעֹוָלם ְוָקבּוַע ָבֲעבֹוָדה, ִיְתַרצֶׁ ים ָהָאָדם אֶׁ ָיש ִ ָבר, ָצִריְך שֶׁ

ן לֹו ְוִיַקח ִמן ַהָבא ְבָידֹו ְוִיְהיֶׁה ָרחֹוק ִמן ַהְמנּוָחה ְוָקרֹוב ִלְמָלאכָ  ִמְזַּדמֵּ ה ִעְנְינֵּי ָהעֹוָלם ְבַמה שֶׁ

 ִיְהיֶׁה ָנכֹון ִלבֹו ָבטּוַח ַבה' ְול א ִייָרא ִמתֹוְלדֹות ַהְזָמן ּוְפָגָעיו:ְוָעָמל, וְ 

 


