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    ַהְּזִריזּותַהְּזִריזּותַהְּזִריזּותַהְּזִריזּות    ִמַּדתִמַּדתִמַּדתִמַּדת    ְּבֵבאּורְּבֵבאּורְּבֵבאּורְּבֵבאּור        ––––    פרק ו'פרק ו'פרק ו'פרק ו'

ִהירּות ַאַחר ִריזּות ָיֹבא ַהּזְ י, ַהּזְ ִהירּות ּכִ ה ַהּלֹא ַעל סֹוֵבב ַהּזְ ִריזּות ַתֲעׂשֶ ה ַעל ְוַהּזְ  ְוַהְינוּ , ָהֲעׂשֵ
ה ֵמָרע סּור): "טו, לד תהלים( ל ְוִעְנָינוֹ ". טֹוב ַוֲעׂשֵ ִריזּות ׁשֶ הּוא, ְמֹבָאר ַהּזְ ָמה ׁשֶ ְצֹות ַהַהְקּדָ  ַלּמִ

ָלַמת ׁשֹון, ִעְנָיָנם ּוְלַהׁשְ ה ְוַכּלָ יִמים ְזִריִזים.): "ד פסחים( ִלְבָרָכה ִזְכרֹוָנם ָאְמרוּ  ַהּזֶ   ".ְלִמְצֹות ַמְקּדִ

י, ְוֶזה מוֹ  ּכִ ִריךְ  ּכְ ּצָ ְקחּות ׁשֶ דֹול ּפִ ָקָפה ּגָ ה ְוַהׁשְ ֵצל ַרּבָ י ִלּנָ ֶצר ִמּמֹוְקׁשֵ ֵלט ַהּיֵ ּלֹא ָהַרע ִמן ּוְלִהּמָ  ׁשֶ
ֹלט נוּ  ִיׁשְ ינוּ  ְלִהְתָעֵרב ּבָ ַמֲעׂשֵ ן ּבְ ְקחּות ָצִריךְ  ּכֵ דֹול ּפִ ָקָפה ּגָ ְצֹות ֶלֱאֹחז ְוַהׁשְ ּמִ ֶהם ְוִלְזּכֹות ּבַ ּנוּ  ּתֹאַבְדָנה ְוֹלא ּבָ . ִמּמֶ

י מוֹ  ּכִ ב ּכְ ַסּבֵ ּמְ לּוִמשְׁ  ׁשֶ ּדֵ ֶצר ּתַ ַתְחּבּולֹוָתיו ָהַרע ַהּיֵ יל ּבְ ִמְכמֹורֹות ָהָאָדם ֶאת ְלַהּפִ ן, ַהֵחְטא ּבְ ל ּכֵ ּדֵ ּתַ  ִלְמנֹועַ  ִמׁשְ
ּנוּ  ת ִמּמֶ ּיַ ְצֹות ֲעׂשִ ָדם ַהּמִ נוּ  ּוְלַאּבְ ה ְוִאם. ִמּמֶ ל ִיְתַרּפֶ ק ְוֹלא ְוִיְתַעּצֵ ם ְוִלְתֹמךְ  ַאֲחֵריֶהם ִלְרּדֹף ִיְתַחּזֵ ֵאר, ּבָ ָ  ָנעּור ִיׁשּ
אי ֵמֶהם ָוֵריק ַוּדַ   .ּבְ

י ְוִתְרֶאה ֵבד ָהָאָדם ֶטַבע ּכִ י, ְמֹאד ּכָ ס ַהָחְמִרּיּות ַעְפִרּיּות ּכִ ן ַעל, ּגַ ֹטַרח ָהָאָדם ַיְחּפֹץ ֹלא ּכֵ  ּוִמי. ּוְמָלאָכה ּבְ
רֹוֶצה ַרךְ  ַהּבֹוֵרא ַלֲעבֹוַדת ִלְזּכֹות ׁשֶ ר ָצִריךְ , ִיְתּבָ ּבֵ ְתּגַ ּיִ ר ַעְצמוֹ  ִטְבעוֹ  ֶנֶגד ׁשֶ ּבֵ ֵרז ְוִיְתּגַ ִאם, ְוִיְזּדָ יחַ  הּוא ׁשֶ  ַמּנִ
ַיד ַעְצמוֹ  ֵבדּותוֹ  ּבְ אי, ּכְ ּלֹא הּוא ַוּדַ ָאַמר ַמה ְוהּוא. ַיְצִליחַ  ׁשֶ א ׁשֶ ּנָ ֵמר ַעז ֱהֵוי): "כ, ה אבות( ַהּתַ ּנָ ר ְוַקל, ּכַ ׁשֶ ּנֶ , ּכַ
ִבי ְוָרץ ּצְ ֲאִרי ְוִגּבֹור, ּכַ ַמִים ָאִביךָ  ְרצֹון ֹותַלֲעשׂ  ּכָ ָ ׁשּ ּבַ ָבִרים:) לב ברכות( ל"ז ֲחָכִמים ָמנוּ  ְוֵכן". ׁשֶ ּדְ ִריִכים ּבַ  ַהּצְ
ים ּתֹוָרה, ִחּזּוק ֹמר ְמֹאד ֶוֱאַמץ ֲחַזק): "ו, א יהושע( הּוא ָמֵלא ּוִמְקָרא. טֹוִבים ּוַמֲעׂשִ ָכל ַלֲעׂשֹות ִלׁשְ  ַהּתֹוָרה ּכְ
ר ךָ  ֲאׁשֶ ה ִצּוְ י ֹמׁשֶ י", ַעְבּדִ דֹול ִחּזּוק ּכִ רֹוֶצה ְלִמי ָצִריךְ  ּגָ ַבע ִלְכּפֹות ׁשֶ   .ֶהְפּכוֹ  ֶאל ַהּטֶ

ה ֹלֹמה ְוִהּנֵ ָנה ׁשְ ַאְזָהָרתוֹ  ְמֹאד ׁשָ ְראֹותוֹ  ֶזה ַעל ּבְ דֹול ְוַהֶהְפֵסד ָהַעְצָלה ֹרעַ  ֶאת ּבִ ךְ  ַהּגָ ְמׁשָ הּ  ַהּנִ ּנָ  משלי( ְוָאַמר ִמּמֶ
נֹות ְמַעט): "י, ו נּומֹות ְמַעט ׁשֵ ק ְמַעט ּתְ ב ָיַדִים ִחּבֻ ּכָ ךְ  ּוָבא, ִלׁשְ ךָ  ִכְמַהּלֵ ִאישׁ  ּוַמְחֹסְרךָ  ֵראׁשֶ י". ָמֵגן ּכְ ה ּכִ  ִהּנֵ

י ַעל ַאף ֶהָעֵצל ֵאינוֹ  ּפִ ה ׁשֶ קּום ַרע עֹוׂשֶ ה ּבְ ה, ֲעׂשֵ ב ָעָליו ָהָרָעה ֶאת ֵמִביא הּוא ִהּנֵ ׁשֵ ה ְוַאל ּבְ ֲעׂשֶ ּלוֹ  ּתַ . ׁשֶ
ם): "ט, יח שם( ְוָאַמר ה ּגַ ְמַלאְכּתוֹ  ִמְתַרּפֶ ִחית ְלַבַעל הּוא ָאח, ּבִ י". ַמׁשְ י ַעל ַאף ּכִ ֵאיֶנּנוּ  ּפִ ִחית ׁשֶ ׁשְ ה ַהּמַ  ָהעֹוׂשֶ
ָיָדיו ָהָרָעה ֶאת הּוא ַתְחׁשֹב ֹלא, ּבְ ּנוּ  ָרחֹוק ׁשֶ א, ִמּמֶ ילוֹ  ּוֶבן הּוא ָאִחיו ֶאּלָ   .הּוא ּגִ

אּור ֶהָעֵצל ָרַעת ְלָבֵאר עֹוד ְוָאַמר ְקֶרה ַמה, ִצּיּוִרי ּבֵ ּיִ ֵלד ׁשֶ ֵדה ַעל): "ל, כד שם( יֹום יֹום ְלֵעיֵנינוּ  ְוִיּוָ  ִאישׁ  ׂשְ
י ָעֵצל ֶרם ְוַעל ָעַבְרּתִ ה, ֵלב ֲחַסר ָאָדם ּכָ ׂשִֹנים ֻכּלוֹ  ָעָלה ְוִהּנֵ ּסוּ  ִקּמְ ים ָפָניו ּכָ ית ָאֹנִכי ָוֶאֱחֶזה', ְוגוֹ  ֲחֻרּלִ  ָאׁשִ
י י ָרִאיִתי, ִלּבִ נֹות ְמַעט, מּוָסר ָלַקְחּתִ נּומֹות ְמַעט ׁשֵ ךְ  ּוָבא', ְוגוֹ  ּתְ ךָ  ִמְתַהּלֵ   '.ְוגוֹ " ֵריׁשֶ

ה ַבד ְוִהּנֵ ׁשּוטוֹ  ִמּלְ ר ּפְ י הּוא ֲאׁשֶ ָמעוֹ  ֲאִמּתִ ַמׁשְ הּוא ּכְ ּקֹוֶרה ַמה ׁשֶ ֶ ֵדה ֶאל ׁשּ שׁ  ֶהָעֵצל ׂשְ ה, ַמּמָ ְרׁשוּ  ִהּנֵ  ֲחָכִמים בוֹ  ּדָ
ה): "'א"תתקס רמז ילקוט( ְלׁשֹוָנם ֶזה, ָנֶאה ִמְדָרשׁ , ל"ז ׂשִֹנים ֻכּלוֹ  ָעָלה ְוִהּנֵ שׁ ', ִקּמְ ַבּקֵ ּמְ רּושׁ  ׁשֶ ל ּפֵ ה ׁשֶ ָרׁשָ  ּפָ

ּסוּ . 'מֹוֵצא ְוֵאינוֹ  ּלֹא ִמּתֹוךְ ', ְוגוֹ ' ָפָניו ּכָ ֶהם ָעַמל ׁשֶ ב הּוא, ּבָ א יֹוׁשֵ הֹור ֶאת ּוְמַטּמֵ ֵמא ֶאת ּוְמַטֵהר ַהּטָ  ּופֹוֵרץ, ַהּטָ
ֵדָרן ל ּגְ ְלִמיֵדי ׁשֶ ל ָעְנׁשוֹ  ּוַמה. ֲחָכִמים ּתַ ֹלֹמה, ֶזה ׁשֶ ְרׁשוּ  ׁשְ ֵדר ּוֹפֵרץ): 'ח, י קהלת( ּפֵ ֶכּנוּ  ּגָ ְ , ְוַהְינוּ '". ָנָחשׁ  ִיׁשּ
י ַבת ָבָאה ֵאיָנהּ  ֶהָעֵצל ָרַעת ּכִ א, ַאַחת ּבְ ֹלא, ְמַעט ְמַעט ֶאּלָ ַדע ּבְ ּיֵ ישׁ  ׁשֶ הּ  ְוַיְרּגִ י, ּבָ ה ּכִ ךְ  הּוא ִהּנֵ  ֵמָרָעה ִנְמׁשָ
ֵצא ַעד ָרָעה ֶאל ּמָ ּיִ ַתְכִלית ָטבּועַ  ׁשֶ ה. ָהָרָעה ּבְ ה ִהּנֵ ְתִחּלָ א ֵאינוֹ  ּבִ ר ַהּטַֹרח ַמְחִסיר ֶאּלָ ה, לוֹ  ָראּוי ָהָיה ֲאׁשֶ  ּוִמּזֶ

ךְ  ּלֹא ִנְמׁשַ ּתֹוָרה ִיְלֹמד ׁשֶ ָכל ּבַ ּמּוד ֶחְסרֹון ֵניּוִמפְּ . ַהּצֶֹרךְ  ּכְ בֹוא, ַהּלִ ּיָ ׁשֶ ךְ  ַאַחר ּכְ ְחַסר ִלְלֹמד ּכָ   .ַהֲהָבָנה לוֹ  ּתֶ

ה הּ  ָרָעתוֹ  ּגֹוֶמֶרת ָהְיָתה ִאּלּוֵלי ְוִהּנֵ ָבר, ּבָ ה ָהְיָתה ּכְ ה עֹוד ַאךְ . ַרּבָ ה ְוהֹוֶלֶכת ִמְתַרּבָ ּמֶ ְרצֹותוֹ  ּבַ ּבִ ל ַעל ׁשֶ ִנים ּכָ  ּפָ
ב ֵ ה ְלַיׁשּ ָרׁשָ ֶרק ַהּפָ ה, ַההּוא ְוַהּפֶ ה ִהּנֵ ּלֹא ָפִנים ָבהּ  ְיַגּלֶ ֲהָלָכה ׁשֶ ִחית, ּכַ נֹות ַעל ְוַיֲעֹבר, ְוַיַהְפֶכהָ  ָהֱאֶמת ְוַיׁשְ ּקָ  ַהּתַ
ָדִרים ֶאת ְוִיְפֹרץ ָלָיה ְוסֹופוֹ , ַהּגְ ט ּכְ ּפַ ִמׁשְ ל ּכְ ֵדר ּפֹוֵרץ ּכָ ֹלֹמה ָאַמר. ּגָ ית ָאֹנִכי ָוֶאֱחֶזה: "ׁשְ י ָאׁשִ י", ִלּבִ  ִהְתּבֹוַנְנּתִ

ָבר ַעל ה ַהּדָ ּבוֹ  ָהַרע ּגֶֹדל ְוָרִאיִתי ַהּזֶ הּוא ׁשֶ ֶאֶרס ׁשֶ ט ַההֹוֵלךְ  ּכְ ֵ ׁשּ תוֹ  ְוֵאין, ְמַעט ְמַעט ּוִמְתּפַ ֻעּלָ ֶרת ּפְ  ַעד ִנּכֶ
יָתה נֹות ְמַעט, "ְוֶזהוּ . ַהּמִ ךְ  ּוָבא' ְוגוֹ  ׁשֵ ךָ  ִכְמַהּלֵ ִאישׁ  ּוַמְחֹסְרךָ  ֵריׁשֶ   ".ָמֵגן ּכְ

ה ֵעיֵנינוּ  רֹוִאים ֲאַנְחנוּ  ְוִהּנֵ ה ּבְ ּמָ ה ּכַ ָבר ְפָעִמים ְוַכּמָ ּכְ ל ִלּבוֹ  ׁשֶ ת חֹוָבתוֹ  יֹוֵדעַ  ָהָאָדם ׁשֶ ָראּוי ַמה ֶאְצלוֹ  ְוִנְתַאּמֵ  ׁשֶ
ַלת לוֹ  חֹוָבה ּוַמה ַנְפׁשוֹ  ְלַהּצָ ד ָעָליו ׁשֶ י ַעל ְוַאף, ּבֹוְראוֹ  ִמּצַ יֵחהוּ  ֵכן ּפִ ַרת ְסרֹוןֵמחֶ  ֹלא, ַיּנִ  ַהִהיא ַהחֹוָבה ַהּכָ

א, ַאֵחר ַטַעם ְלׁשּום ְוֹלא ֵני ֶאּלָ ֵבדּות ִמּפְ ּכְ ֶרת ָהַעְצָלה ׁשֶ ּבֶ ן אוֹ , ִקְמָעא ֹאַכל, אֹוֵמר הּוא ַוֲהֵרי, ָעָליו ִמְתּגַ  ִאיׁשַ
ה אוֹ , ִקְמָעא יִתי ָלֵצאת ָעַלי ָקׁשֶ י, ִמּבֵ ְטּתִ ׁשַ י ֶאת ּפָ ְנּתִ ּתָ ה ֵאיָכָכה, ּכֻ ּנָ ׁשֶ ה, ֶאְלּבָ ה ַחּמָ עֹוָלם ַעּזָ ָרה, ּבָ ה ַהּקָ  אוֹ  ַרּבָ

ִמים ׁשָ ַאר ְוָכל, ַהּגְ ר ְוַהּתֹוֲאנֹות ָהֲאַמְתָלאֹות ׁשָ י ֲאׁשֶ ךְ  ּוֵבין. ֵמֶהם ָמֵלא ָהֲעֵצִלים ּפִ ךְ  ּוֵבין ּכָ ַחת ַהּתֹוָרה, ּכָ , ֻמּנַ
ֶלת ְוָהֲעבֹוָדה ֹלֹמה ַמה ְוָהא. ּבֹוְראוֹ  ֶאת עֹוֵזב ְוָהָאָדם, ְמֻבּטֶ ְ ׁשּ ֶ ִים): "יח, י קהלת( אֹוֵמר ׁשּ ֲעַצְלּתַ ךְ  ּבַ ָקֶרה ִיּמַ , ַהּמְ
ְפלּות ִית ִיְדֹלף ָיַדִים ּוְבׁשִ ַאל ִאם ְואּוָלם". ַהּבָ ׁשְ י ֶאת ּתִ ַמֲאָמִרים ְלךָ  ָיֹבא, ֶהָעֵצל ּפִ ים ּבְ ַאְמֵרי ַרּבִ , ַהֲחָכִמים ִמּמַ
ְקָראֹות תּוִבים ִמן ְוַהּמִ ָענֹות, ַהּכְ ֶכל ִמן ְוַהּטְ ֵ ר, ַהׂשּ ם ֲאׁשֶ ּלָ ְעּתוֹ  ְלִפי, לוֹ  יֹורוּ  ּכֻ ת ּדַ ׁשֶ ּבֶ יחוֹ  ָעָליו ְלָהֵקל, ַהְמׁשֻ  ּוְלַהּנִ



ְמנּוַחת ֵאין רֹוֶאה ֵאיֶנּנוּ  ְוהּוא. ַעְצלּותוֹ  ּבִ ֶ ָענֹות ׁשּ ָעִמים ָהֵהם ַהּטְ ֵני לוֹ  נֹוָלִדים ָהֵהם ְוַהּטְ ּקּול ִמּפְ ְעּתוֹ  ׁשִ א, ּדַ  ֶאּלָ
קֹור ר, נֹוְבִעים ֵהם ַעְצלּותוֹ  ִמּמְ ְהיֹוָתהּ  ֲאׁשֶ ה, ּבוֹ  ּגֹוֶבֶרת ִהיא ּבִ ְעּתוֹ  ַמּטֶ ְכלוֹ  ּדַ ָענֹות ֶאל ְוׂשִ ה ַהּטְ ר, ָהֵאּלֶ  ֹלא ֲאׁשֶ
ַמע י ַהֲחָכִמים ְלקֹול ִיׁשְ ָעה ְוַאְנׁשֵ כֹוָנה ַהּדֵ ֹלֹמה ַמה הּוא. ַהּנְ ְ ׁשּ  ָעֵצל ָחָכם): "טז, כו משלי( ְואֹוֵמר צֹוֵוחַ  ׁשֶ
ֵעיָניו ְבָעה, ּבְ ִ יֵבי ִמׁשּ י". ָטַעם ְמׁשִ ה ָהַעְצָלה ּכִ ַחת ֵאיֶנּנָ ְהֶיה לוֹ  ַמּנַ ּיִ א, אֹותוֹ  ַהּמֹוִכיִחים ְלִדְבֵרי ָחשׁ  ֲאִפּלוּ  ׁשֶ  ֶאּלָ
  .ָחָכם ְלַבּדוֹ  ְוהּוא ְוׁשֹוִטים ְלתֹוִעים ַהּכֹל ַיְחׁשֹב

ה ַדע ְוִהּנֵ י ּתֵ ָלל ֶזה ּכִ דֹול ּכְ ה ּגָ ְמֶלאֶכת ְמֻנּסֶ ִריׁשּות ּבִ ל, ַהּפְ ּכָ א ׁשֶ ִדיָקה ְצִריָכה ֻקּלָ י. ּבְ י ַעל ַאף ּכִ כֹוָלה ּפִ ּיְ  ׁשֶ
ָרה ִלְהיֹות ָבר ָקרֹוב, ָאְמָנם, ּוְנכֹוָחה ָיׁשְ ְהֶיה ַהּדָ ּתִ ֶצר ֵמֵעצֹות ׁשֶ ן ַעל, ּוִמְרמֹוָתיו ַהּיֵ  ַאֲחֶריהָ  ִלְבּדֹוק ָצִריךְ  ּכֵ

ל ַאַחר ִאם. ַרּבֹות ּוְדִריׁשֹות ֲחִקירֹותבַּ  ה ּכָ ק ֵאּלֶ ְצּדָ ִאי, ּתִ ִהיא ַוּדָ   .טֹוָבה ׁשֶ

ָללוֹ  ל ּכְ ָבר ׁשֶ דֹול ִחּזּוק, ּדָ ק ָהָאָדם ָצִריךְ  ּגָ ר ְלִהְתַחּזֵ ּבֵ ְזִריזּות ּוְלִהְתּגַ ְצֹות ַלֲעׂשֹות ּבִ ִליכוֹ , ַהּמִ ַהׁשְ  ּכֶֹבד ֵמָעָליו ּבְ
ֶבת ָהַעְצָלה ַעּכֶ ְלָאִכים ְוִתְרֶאה. ָידוֹ  ַעל ַהּמְ ַהּמַ חוּ  ׁשֶ ּבְ ּתַ ה ִנׁשְ ִמּדָ ֱאַמר, ַהּזֹאת ַהּטֹוָבה ּבְ ּנֶ ֶהם ׁשֶ ): כ, קג תהלים( ּבָ

ּבֹוֵרי" י ּכֹחַ  ּגִ ָברוֹ  עֹוׂשֵ ֹמעַ  ּדְ קֹול ִלׁשְ ָברוֹ  ּבְ ַמְרֵאה ָוׁשֹוב ָרצֹוא ְוַהַחּיֹות): "יד, א יחזקאל( ְואֹוֵמר". ּדְ ָזק ּכְ ". ַהּבָ
ה ן ַעל, ַמְלָאךְ  ְוֹלא ָאָדם הּוא ָהָאָדם ְוִהּנֵ ר ִאי ּכֵ יעַ  לוֹ  ֶאְפׁשָ ּגִ ּיַ ל ִלְגבּוָרתוֹ  ׁשֶ ְלָאךְ  ׁשֶ אי ַאךְ . ַהּמַ ל ַוּדַ ּכָ  ַמה ׁשֶ

ּיּוַכל ַמְדֵרָגתוֹ  ְלִהְתָקֵרב ׁשֶ ְתָקֵרב ָראּוי, ֵאָליו ּבְ ּיִ ֶלךְ  ְוָדִוד. ׁשֶ חַ ְמשַׁ  ָהָיה ַהּמֶ ): ס, קיט תהלים( ְואֹוֵמר ֶחְלקוֹ  ַעל ּבֵ
י" ּתִ י ְוֹלא ַחׁשְ ֹמר ִהְתַמְהָמְהּתִ   ".ִמְצֹוֶתיךָ  ִלׁשְ

  ')ופרק , (מסילת ישרים 
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