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גם יחד, ומבאר שם בלשונו הזהב: אל יחשוב האדם, כי תיקון המידות 
אדם  שבין  במצוות  ואילו  לחבירו,  אדם  שבין  למצוות  רק  מתייחס 
אשר  האדם  זה  כי  כן,  הדבר  אין  שמים,  יראת  רק  צריך  להם  למקום, 
מדותיו כברייתן, ולא הותקנו על פי המוסר והדעה, הרי הוא מסור ביד 
אדם  שבין  במצוות  שלם  שיהא  יתכן  ולא  בידו,  מסור  יצרו  ואין  יצרו 
נפגשים  שאינם  מפני  רק  הוא  ידועה,  במדה  מקיימן  ואם  למקום, 
בהתנגדות מצד אחד ממדותיו המגונות, אך ברגע שיתנגשו במידותיו 
הרעות, לא תעמוד יראתו בפניהם, ומעשים בכל יום וכו' עיי"ש בדבריו 

המתוקים.

מה  ה"ג):  פ"א  שבת  (בירושלמי  לברכה  זכרונם  חכמינו  אמרו  וכבר 
שעשתה חכמה עטרה לראשה, עשתה ענוה עקב לסולייתה, שנאמר 
”ראשית חכמה יראת ה'“, ונאמר ”עקב ענוה יראת ה'“, למדנו, כי סדר 

הדברים הוא: תיקון המידות, יראת שמים, ותלמוד תורה. 

עינינו נשואות למרומים בתפילה ובתחינה, שלא נבוש ולא נכלם ולא 
בדרך  עינים  ולהעיר  לבאר  לאמת,  לכוון  שנזכה  ועד,  לעולם  נכשל 
כבוד  להרבות  ומיושרות,  נכונות  לבנו  והגיון  שפתינו  ויהיו  הנכונה, 
שמים, להגדיל תורה ולהאדירה. זכות רבנו המחבר זצוק"ל, וברכותיו 
ונזכה  ואדם,  אלקים  בעיני  חן  למצוא  לנו  יעמדו  שליט"א,  מרן  של 
להפיץ ולהצית את נר האמת והצדק, להרבות האור בקדושה ובטהרת 
הלב בין כל עמו ישראל באהבה, ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים 

מכסים, בביאת המשיח ובבנית בית הבחירה, במהרה בימינו אמן.

בברכת התורה 
מערכת אורחות המוסר

פ˙ח „בר

על כל פסיעה ופסיעה
למען תלך בדרך טובים וארחות צדיקים תשמור (משלי ב' פסוק כ')

המתנשא  ויתרומם  העליון,  יתפאר  היוצר,  וישתבח  הבורא,  יתברך 
לזמן  והגיענו  וקיימנו  לכל לראש, שזיכנו בחסדיו המרובים, שהחיינו 
את  למצוא  ניתן  דרכו  אשר  השער  הקודש,  שער  בפתח  להכנס  הזה, 
הדרך המובילה מעלה מעלה, לשלמות המידות וידיעת התורה, עליה 
צדיקים  ואורחות  טובים,  בדרך  תלך  ”למען  אדם:  מכל  החכם  אמר 

תשמור“.

הגר"ח  מרן  דרכנו,  מורה  הגדול  רבינו  של  והוראתו  עצתו  פי  על 
ה'  מוסרי  לימוד  את  להחדיר  השי"ת  בחסדי  זכינו  שליט"א,  קניבסקי 
בתוך שיעורי לימוד התורה הקדושה, ובתום שנה לתחילת פעילותינו, 
ספרו  את  יומי  לימוד  לסדר  ולחלק  לבאר  יתברך  ה'  בחסדי  סיימנו 

הנפלא של רבנו שליט"א, "אורחות יושר".

ולחלק  לבאר  התשיעית,  בחוברת  אנו  ממשיכים  בראשונה,  כמעשינו 
לסדר יומי את הספר הקדוש "ארחות צדיקים", מיסודות ספרי המוסר 
בעם ישראל. הספר נכתב כפי המקובל אצלנו, בערך לפני כשבע מאות 
שנה, על ידי אחד מענקי הרוח בדור הראשונים כמלאכים, אשר לגודל 
ענותנותו לא חתם את שמו על הספר, אמנם כל מעיין בספר יגלה את 
נכתבו  כאילו  ממש  לדורנו,  מתאימים  וסגנונו  דבריו  כל  אשר  פלאו, 

בימינו והוא פלא גדול.

והנה גודל חשיבות והכרחיות תיקון המידות, כבר ביאר מרן החזון איש 
כי  דבריו:  בין  כותב  וכה  ד'),  (פרק  ובטחון"  "אמונה  בספרו  בהרחבה 
תיקון המידות הן יסוד המוסד למצוות החוקיים ולמצוות המשפטיים 

10

גם יחד, ומבאר שם בלשונו הזהב: אל יחשוב האדם, כי תיקון המידות 
אדם  שבין  במצוות  ואילו  לחבירו,  אדם  שבין  למצוות  רק  מתייחס 
אשר  האדם  זה  כי  כן,  הדבר  אין  שמים,  יראת  רק  צריך  להם  למקום, 
מדותיו כברייתן, ולא הותקנו על פי המוסר והדעה, הרי הוא מסור ביד 
אדם  שבין  במצוות  שלם  שיהא  יתכן  ולא  בידו,  מסור  יצרו  ואין  יצרו 
נפגשים  שאינם  מפני  רק  הוא  ידועה,  במדה  מקיימן  ואם  למקום, 
בהתנגדות מצד אחד ממדותיו המגונות, אך ברגע שיתנגשו במידותיו 
הרעות, לא תעמוד יראתו בפניהם, ומעשים בכל יום וכו' עיי"ש בדבריו 

המתוקים.

מה  ה"ג):  פ"א  שבת  (בירושלמי  לברכה  זכרונם  חכמינו  אמרו  וכבר 
שעשתה חכמה עטרה לראשה, עשתה ענוה עקב לסולייתה, שנאמר 
”ראשית חכמה יראת ה'“, ונאמר ”עקב ענוה יראת ה'“, למדנו, כי סדר 

הדברים הוא: תיקון המידות, יראת שמים, ותלמוד תורה. 

עינינו נשואות למרומים בתפילה ובתחינה, שלא נבוש ולא נכלם ולא 
בדרך  עינים  ולהעיר  לבאר  לאמת,  לכוון  שנזכה  ועד,  לעולם  נכשל 
כבוד  להרבות  ומיושרות,  נכונות  לבנו  והגיון  שפתינו  ויהיו  הנכונה, 
שמים, להגדיל תורה ולהאדירה. זכות רבנו המחבר זצוק"ל, וברכותיו 
ונזכה  ואדם,  אלקים  בעיני  חן  למצוא  לנו  יעמדו  שליט"א,  מרן  של 
להפיץ ולהצית את נר האמת והצדק, להרבות האור בקדושה ובטהרת 
הלב בין כל עמו ישראל באהבה, ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים 

מכסים, בביאת המשיח ובבנית בית הבחירה, במהרה בימינו אמן.

בברכת התורה 
מערכת אורחות המוסר

על כל פסיעה ופסיעה
למען תלך בדרך טובים וארחות צדיקים תשמור (משלי ב' פסוק כ')

המתנשא  ויתרומם  העליון,  יתפאר  היוצר,  וישתבח  הבורא,  יתברך 
לזמן  והגיענו  וקיימנו  לכל לראש, שזיכנו בחסדיו המרובים, שהחיינו 
את  למצוא  ניתן  דרכו  אשר  השער  הקודש,  שער  בפתח  להכנס  הזה, 
הדרך המובילה מעלה מעלה, לשלמות המידות וידיעת התורה, עליה 
צדיקים  ואורחות  טובים,  בדרך  תלך  ”למען  אדם:  מכל  החכם  אמר 

תשמור“.

הגר"ח  מרן  דרכנו,  מורה  הגדול  רבינו  של  והוראתו  עצתו  פי  על 
ה'  מוסרי  לימוד  את  להחדיר  השי"ת  בחסדי  זכינו  שליט"א,  קניבסקי 
בתוך שיעורי לימוד התורה הקדושה, ובתום שנה לתחילת פעילותינו, 
ספרו  את  יומי  לימוד  לסדר  ולחלק  לבאר  יתברך  ה'  בחסדי  סיימנו 

הנפלא של רבנו שליט"א, "אורחות יושר".

ולחלק  לבאר  התשיעית,  בחוברת  אנו  ממשיכים  בראשונה,  כמעשינו 
לסדר יומי את הספר הקדוש "ארחות צדיקים", מיסודות ספרי המוסר 
בעם ישראל. הספר נכתב כפי המקובל אצלנו, בערך לפני כשבע מאות 
שנה, על ידי אחד מענקי הרוח בדור הראשונים כמלאכים, אשר לגודל 
ענותנותו לא חתם את שמו על הספר, אמנם כל מעיין בספר יגלה את 
נכתבו  כאילו  ממש  לדורנו,  מתאימים  וסגנונו  דבריו  כל  אשר  פלאו, 

בימינו והוא פלא גדול.

והנה גודל חשיבות והכרחיות תיקון המידות, כבר ביאר מרן החזון איש 
כי  דבריו:  בין  כותב  וכה  ד'),  (פרק  ובטחון"  "אמונה  בספרו  בהרחבה 
תיקון המידות הן יסוד המוסד למצוות החוקיים ולמצוות המשפטיים 

11



סדר הלימוד היומי בשיעורים

שבוע א' 

שבוע ב' 

שבוע ג' 

שבוע ד'

יום א' ד‘ תשרי - יום ה'  ח' תשרי......................(יום הכיפורים) 

יום א' י“א תשרי - יום ג' י“ג תשרי.........(שבת חוה“מ סוכות)                   

..................................................................(פרשת בראשית)

יום א' כ“ה תשרי - יום ה' כ“ט תשרי....................(פרשת נח)                 

לתועלת הלומדים:

חוברות "ארחות המוסר" מחולקות לקטעי לימוד יומיים, הנפרסים 
על פני כחודש - חמישה ימים בשבוע למשך ארבעה שבועות.

(חוברות "ארחות המוסר" נלמדות בשיעורי הגמרא הנמסרים בימי 
ראשון - חמישי ועל כן חולק החומר בהתאם.)

החומר המוקדש לכל יום מותאם ללימוד יומי הנמשך כעשר דקות.

תחילת כל קטע של לימוד יומי מסומנת באמצעות מילה צבועה.    
כשיום הלימוד מצויין בסימניה הקיימת באותו עמוד.

לתשומת לב:

בעקבות ימי חג הסוכות הבעל“ט, מכילה חוברת זו קטעי לימוד 

יומיים, עבור שלשה עשר שיעורים בלבד, הנפרסים על פני ארבעה 

שבועות.

ˆ„י˜ים ‡רחו˙ 

בזה  [ואכן,  המצוה. 
של  המעלה  יתירה 
מקדימין  "זריזין 
למצוות" ממעלה זו של 
אל  לידך  הבאה  "מצוה 

תחמיצנה"].
סיבה  ישנה  זאת,  מלבד 
מדת  את  ללמוד  הגונה 
הזריזות דוקא מהפסוק: 
"וישכם אברהם בבוקר" 
יצחק.  בעקידת  האמור 
שכן אין עוד כמו זריזותו 
של אברהם לעקידת בנו 
לנו  לשמש  כדי  יצחק, 
כמה  עד  ומופת  דוגמא 
נשגבה ונעלית היא זריזותן של צדיקים בעבודת בוראם. וכל כך למה? משום 
אברהם.  בו  שנתנסה  קשה  נסיון  מאותו  נפרד  בלתי  חלק  היתה  זו  שזריזות 
למרות כל הצער והכאב שישנו באופן טבעי לאב ההולך לעקוד את בנו יחידו, 
אף על פי כן, מכיון שנצטווה על כך מאת ה' - לא זו בלבד שניאות ואף רצה 
לקיים את המצוה באהבה, אלא עוד נחפז לעשותה בזריזות מופלאה. לפיכך 

ראויה זריזות זו ללמוד הימנה ל"זריזין מקדימין למצוות".
ראוי לציין, כי מעלת זריזות מעין זו מצינו גם אצל משה רבינו כאשר ציוה עליו 
ה': "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך" (במדבר לא, 
ב) כותב על כך רש"י (ע"פ הספרי): "אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר 
עשה בשמחה ולא איחר", וכפי שנאמר מיד בפסוק: "וידבר משה אל העם"... 
הוא  מאוויים  וכל  אישי,  חשבון  כל  המה  נטולים  צדיקים,  של  דרכם  כך  כי 

לעשות רצון ה' בשמחה ובזריזות.  

ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  ,(‚ כב,  (בר‡˘י˙ 

 ‰ ׂ ָ̆ , ָע י„ו… ƒח נו… י¿ ˙ ב¿ּ ח…ט ‡∆ ׁ¿̆ ƒלו… ל ‰ ׁ∆̆ ָ̃

יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒּומ ר.  ∆̃ ב…ּ ַבּ ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿

ָל‰  „ו… ּ ָכָח‰ ‚¿ ‰ ‰ו… ז∆ יזּו˙, ָבּ ƒר ז¿ ּƒיו ב ׂ ָ̆ ַמֲע

 „ ב∆ ע∆ כ¿ּ  , ‡ו… ר¿ ּבו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… ‰ּו‡  ׁ∆̆

מו…  ¿̂ ַע ב¿ּ ז  ָזר≈ ּומ¿ ָניו  ֲ‡„ו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ָ‰‡ו…

לּוָי‰  ּ¿̇ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ י  ּƒ6כ  , נו… ˆו… ר¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ּבו…  ƒל  ‰ ַפנ∆ּ מ¿ ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ 7כ¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ

בי‡ורים
לעשיית  החיצוני  הביטוי  היא  הזריזות  ‰‡„ם.  בלב  ˙לוי‰  ‰זריזו˙  כי   .6
המצוות מתוך אהבה והתלהטות פנימית (עיין מס"י פ"ז). 7. כ˘‡„ם מפנ‰ 
לבו וכו'. כאן מבאר רבינו כיצד יגיע האדם לתכלית הזריזות במדרגה הגבוהה. 

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ƒַער ַ‰ֲחמ ַׁ̆

יזּו˙ ƒר ּ ַער ַ‰ז¿ ַׁ̆  

 

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ּ„ָ ƒ1מ י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿
ַ‚ם  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒַלמ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַל  

י‡  ƒ‰ 3ו¿  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַנ˙  ָּ̃ ַּ̇ 2 ַין  נ¿ ƒע ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ

ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ו¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ˙ וו… ¿̂ ƒמ ל¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ַמ ין  ƒיז ƒר 4ז¿ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל

ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ו¿ (פסחים „, ‡). 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע ַין  נ¿ ƒע 5ב¿ּ ינּו  ƒב‡ָ

 "' ‚ו… ו¿ ר  ∆̃ ב…ּ ַבּ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ם  כ≈ּ ׁ¿̆ "(‡)ַוַיּ

‡בר‰ם  וי˘כם   .‡
בבו˜ר. מפסוק זה למדו 
ד.)  (פסחים  חז"ל 
מקדימין  ש"זריזין 
להקשות,  יש  למצוות". 
זאת  למדו  לא  מדוע 
הקודמים:  מהפסוקים 
לקראתם"...  "וירץ 
"וימהר אברהם", הרי גם 
בפסוקים אלו משתקפת 
זריזותו  מדת  לה 
אברהם  של  הנפלאה 

אבינו למצוות?
שכתבו  יש  ואמנם 
לחלק, כי מפסוקים אלו 
שמעשיהם  אנו  למדים 
במהירות  צדיקים  של 
המצוה  מזדמנת  כאשר 
לידם ממש, שאז אין הם 

משתהים להתחילה ואף ממהרים להשלימה. אולם מהפסוק "וישכם אברהם 
בבוקר" נוכל ללמוד על מעלה יתירה מזו, שגם כאשר המצוה אינה מזדמנת 
כן  פי  על  או שטרוד בעסקיו, אף  בה,  לישון  כגון בשעה שרגיל  לידו ממש, 
מפנה עצמו מעיסוקיו, או משכים לקום משנתו ומקדים עצמו לקראת עשיית 

בי‡ורים
1. מ„‰ ‚„ול‰ ל˙ור‰ ולמˆוו˙. מעלה גדולה המסייעת לאדם בלימוד התורה 
ובקיום המצוות. 2. ˙˜נ˙ ‰עולם ‰ז‰. היא מועילה לו גם בעניני העולם הזה. 
כלומר, גם הצרכים הגשמיים מסודרים ומתוקנים לאיש הזריז. 3. ו‰י‡ מ„˙ 
‰ˆ„י˜ים לעבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך. הצדיקים משתמשים בה כדי להדר בקיום 
הזריזים  למˆוו˙.  מ˜„ימין  זריזין   .4 ה'.  בעבודת  שלמות  ולהשיג  המצוות 
נצטוה  כאשר  ‰ע˜„‰.  בענין   .5 זמנן.  בהגיע  מיד  המצוות  לקיים  ממהרים 

אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו.

˘ער ‰זריזו˙עיונים
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אעפ"כ  והיאוש,  הזקנה 
עולה  להקריבו  כשצוהו 
מיד,  בדבר  טרח   -
השי"ת  אהבת  והגביר 
ליצחק,       אהבתו  על 
המעלה  שלמות  ועל 
"אברהם  קראו  הזאת 
מא).     (ישעיה  אוהבי" 
לכל  נתפרסם  ואז 
חיוב  גודל  העולם 
יתעלה  לשם  האהבה 
לעבור       ראויה  שהיא 
ומזה  אהבה,  מיני  כל 
שכר.  וקבל  דרוש  אמרו 
הרב  מפי  שמעתי  כך 

ר"ש מורי שיחיה. עכ"ד. 

י  ּƒים, כ ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ז ל¿ ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒן נ ַעל-כ≈ּ , ו¿ ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ּוָר‰ ב¿ּ ׁ̆ ¿̃ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ‰ ָ̇ ָ‰י¿

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ ן  ַעל-כ≈ּ ל,  „ו… ּ‚ָ  ˜ ׁ∆̆ ח≈ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ר  כ…ּ ז¿ ƒ12ל ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ לו… 

 ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ׁ̆ י≈ י  ּƒכ  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע

       „…‡ מ¿ לו…   ‰ ׁ∆̆ ָ̃ ָבר  ּ„ָ ֲ‰בו…  ‡ו… ֲעבּור 

ָרָ‰ם  ˙, ֲ‡ָבל ַ‡ב¿ ו… ׂ̆ פו… ַלֲע ¿̃ ּבו… נו… ƒל 13ו¿

ם,  ָבּ ƒל  ı פ∆ ח≈ מ≈ ּו  ׂ̆ ָע ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 14 ָח˜  ¿̂ ƒי ו¿

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ י  ּƒכ

בי‡ורים
(בראשית            שנאמר  כמו  בכת"י).  (כ"ה  העקדה  מעשה  לזרעו  לזכור.   .12
הזה         הדבר  את  עשית  אשר  יען  כי  ה'  נאם  נשבעתי  בי  "ויאמר  טז-יז)  כב, 
זרעך"            את  ארבה  והרבה  אברכך  ברך  כי  יחידך,  את  בנך  את  חשכת  ולא 
לבן  ואחת  (-לאברהם)  לאב  אחת   – אברכך"  "ברך  רש"י:  ופירש  וגו'. 
(-ליצחק), "והרבה ארבה" – אחת לאב ואחת לבן. 13. ולבו נו˜פו לע˘ו˙. 
              ıמחפ ע˘ו  ˘ני‰ם   .14 מושלם.  רצון  מתוך  זאת  עושה  אינו  כלומר, 
לעקדה:  שהלכו  בעת  ויצחק  אברהם  על  שנאמר  כמו  שלם,  ברצון  לבם. 
ו). ופירש רש"י: השוה הכתוב זה לזה,  "וילכו שניהם יחדיו" (בראשית כב, 
שהיה                  - אברהם  אף  כי  ללמד  ביניהם,  הבדל  היה  ולא  כאחד  שהלכו 
שלא     יצחק  כמו  ושמחה,  ברצון  הולך  היה   - בנו  את  לשחוט  שהולך  יודע 
לקרבן).      לעלות  עתיד  שהוא  כלל  ידע  לא  שעדיין   –) בדבר  מרגיש  היה 
"וילכו       ואמר:  הכתוב  חזר  להשחט,  הולך  שהוא  יצחק  שהבין  ולאחר 
שניהם יחדיו" (שם, ח). כלומר, יחד בלב שוה לעשות רצונו של מקום. (רש"י 

שם).

 , ׁ̆ ּבו… ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ רו… ˙ ָ‰ֲ‡ח≈ בו… ָׁ̆ ֲח ל ‰ַ8ַמּ ָכּ ƒמ

‰ּו‡  10ָ‡ז  ַ‡ַח˙,  ָב‰  ָׁ̆ ַמֲח ס  פ≈ ˙ו… 9ו¿

ן  -כ≈ מו… כ¿ּ יַח.  ƒל ¿̂ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ י  ƒל ב¿ּ ז,  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒמ

ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  ּ ƒל ƒיר מ ƒס ≈‰ ׁ∆̆ ָרָ‰ם,  ‰ ַ‡ב¿ ׂ ָ̆ ָע

ל  ט≈ּ ƒ(ב)ּוב  , ‡ו… ר¿ ּבו… ן  ˆו… ר¿ ָ‡ַחז  11ו¿ נו…  ב¿ּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ נו…  ב¿ּ ַ‡ֲ‰ַב˙ 

בנו  ‡‰ב˙  וביטל  ב. 
‰בור‡  ‡‰ב˙  מפני 
חז"ל  אמרו  י˙ברך. 
עא.):  (סנהדרין  בגמרא 
ומורה  סורר  בן  "תניא, 
עתיד  ולא  היה  לא 
נכתב,  ולמה  להיות, 
כתב  שכר".  וקבל  דרוש 
לשאול,  יש  בחיי:  רבינו 
מפני מה הוצרכה תורה 

יש  נוהג בדרך העולם? עוד  ומה שאין ענינו  ולכתוב מה שלא היה,  להודיע 
מקשים, דהנה לכאורה כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" היא לשכר תלמוד תורה. 
ותמוה הדבר: וכי לא די בכל התורה כולה כדי לדרוש ולקבל שכר?! הלא גם 
אם יחיה אדם אלף שנים, לא יחסר לו מה לדרוש בתורה, אשר היא ארוכה 

מארץ מדה ורחבה מני ים!
ומבאר רבינו בחיי, כי אין כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" לשכר תלמוד תורה, 
אלא 'דרוש' מפרשה זו עד היכן נתבע האדם לאהוב את השי"ת, שלמען אהבת 
השי"ת על האדם לסלק מלבו את האהבה המוטבעת בו לבנו, כשהדבר נצרך 
זה מחכמת התורה ללמד דעת את העם בגודל חיוב אהבת  וז"ל: היה  לכך. 
השם יתברך. שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן, וכיון 
שהבן עובר על מצוות השם יתעלה, וזה דרכו כסל לו, חייבין הם שתתגבר 
עליהם אהבת השי"ת על אהבת הבן עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמם 

לבית דין לסקילה.
בענין  בתורה  מפורש  להשי"ת  האהבה  גודל  בחיוב  הזה  הענין  בא  וכבר 
העקידה, כי אברהם עם היות אהבתו ליצחק עזה וחזקה כבן שבא אליו אחר 

בי‡ורים
והתכונות  הרצונות  הרעות,  המדות  בו.  ˘י˘  ‰‡חרו˙  ‰מח˘בו˙   .8
המפריעות אותו מעבודת ה' ומקיום מצוותיו, כגון עצלות, אנוכיות, ותאוות 
גשמיות. 9. ו˙ופס מח˘ב‰ ‡ח˙. שם לעצמו מטרה אחת נעלה ומתרכז בה. 
10. ‡ז ‰ו‡ מז„רז בלי ספ˜. (כ"ה בכת"י). ממילא קל לו להזדרז ולעשות את 

המצוה בשלימות. 11. ו‡חז. ותפס.

˘ני‰ם  ע˘ו  לכן   .„
במדרש  מובא  בזריזו˙. 
א):  נו,  (בראשית  רבה 
וישא  השלישי  "ביום 
עיניו"  את  אברהם 
כתיב  ד),  כב,  (בראשית 
"יחיינו  ב)  ו,  (הושע 
השלישי  ביום  מיומיים 
לפניו".  ונחיה  יקימנו 
הגר"א  וביאר  עכ"ד. 
בהאי  מצוות  "שכר  קמב.)  (חולין  חז"ל  אמרו  הנה  כי  המדרש,  כוונת  זצ"ל 
ומלואו  אין העולם  רוחני,  ענין  כי המצוה היא  והטעם, אחרי  ליכא".  עלמא 
כדאי לשלם אפילו שכר מצוה אחת, וכמו שאמרו חז"ל (אבות ד, יז) "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", אם-כן היאך אנו ניזונים 

בזכות המצוות שעשו אבותינו?
אבל הענין כך הוא, כי באמת המצוה עצמה אין לה תשלומים בעולם הזה, 
אבל הזריזות וההידור וכיוצא בו במצוות אבותינו, הם הזכות שאנו אוכלים. 
שעשה  והזריזות  ההכנות  מכל  מקודם  לנו  סיפרה  הקדושה  התורה  והנה 
בבוקר, חבש בעצמו את  לקיים מצות העקידה, השכים  ע"ה  אבינו  אברהם 
חמורו, ובקע עצי עולה וכו', להודיענו כי מכל זאת אנחנו אוכלים בעולם הזה. 
אבל עיקר המצוה שעשה אברהם אבינו ע"ה ביום השלישי, נשארה לנו לעתיד 

לבוא.
כל מה  לומר,  רצה  מיומיים",  "יחיינו  חז"ל את הכתוב  זה  על  זהו שהמליצו 

ר  ≈̂ ַרך¿ יו… ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ם ב¿ּ ָּ̇ ע¿ ּ„ַ

יזּו˙. ƒר ז¿ ּƒם ב י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ ּו  ׂ̆ ן ָע ָלם, („)ָלכ≈ עו…

 

 ˙ ּ„ַ ƒמ י  ּƒכ ָלַ„ַע˙,  יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ָכל  ‰ ל¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ י‡  ƒ‰22 ˙יזּו ƒר ּ ַ‰ז¿  

 ˙ יו… ¿‰ ƒל ל  ָיכו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

בי‡ורים
ואישי  ‚ופם. נתבטל כח הגשמיות שבגופם, שלא היה להם שום רצון גשמי 
אלא אך ורק לעשות רצונו יתברך. 22. ‰י‡ ˙חיל‰ לכל ‰מ„ו˙. כי כדי להשיג 
את כל המעלות צריך לקנות תחילה את מדת הזריזות, כי הזריזות מובילה 
לשאר המדות הטובות והמעלות הגדולות, כדברי רבי פנחס בן יאיר (המוזכר 
מצוות  ויותר  יותר  לקיים  להספיק  האדם  יוכל  זריזות  שע"י  ועוד,  בהמשך). 
ולימוד תורה, שהרי כל אדם מוכרח להפסיק מידי פעם מלימודו ולהתעסק 

בצרכי גופו, אבל ככל שיזדרז וימהר לחזור ללימודו, כך יספיק יותר.

ם  ƒע ˜ּו  ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 15ּו ם,  ָבּ ƒל ב¿ּ  „…‡ מ¿

16ַע„  ם,  ָ̇ יָע ƒ„י ּƒב ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ל  ָכּ י  ּƒ17כ ל,  „ו… ּ‚ָ חּו„  ƒי ב¿ּ ַיֲח„ּו  ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆

 ‡ ר≈ חּו„ ַ‰ּבו… ƒם י ס≈ ַפר¿ ‰ 18ל¿ ָ̇ ם ָ‰י¿ ָ̇ ָנ ָוּ ַכּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ר  ּׁ≈̆ ַי 19ּול¿ ָלם  עו… ָבּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּו  ׂ̆ ָע ׁ∆̆  ˙ ע≈ 20ּוב¿  , ַ‡ֲ‰ָב˙ו… ל¿

יו,  ָ̇ וו… ¿̂ ƒּומ  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ  ˙„ַ ֲעבו…

 ‰ ָ̃ ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ו¿ ּ‚ּוָפם  ַח  כ…ּ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ21(‚)נ

‚ופם.  כח  נ˙בטל   .‚
נאמר:  העקדה  בפרשת 
ידו  את  אברהם  "וישלח 
המאכלת  את  ויקח 
בנו"  את  לשחוט 
כתב  י).  כב,  (בראשית 
'אפריון'  בספר  כך  על 
שו"ע):  קיצור  (מבעל 
הגאון  בשם  שמעתי 
הקדוש מהרי"א מלובלין 
הא  לפרש  שאמר  זצ"ל 
אברהם  "וישלח  דכתיב 
שהיה  דמשמע  ידו"  את 

צריך איזה כח והתפעלות לקחת את המאכלת (פירוש, שהיה צריך להתאמץ 
לשלוח את ידו מה שלא מוזכר בשאר הפעולות שעשה כגון ויבקע עצי עולה, 
ויבן את המזבח ויערוך את העצים וכו'). והוא, כי הצדיקים הקדושים אשר אך 
מצוות השם ית"ש עשו באיבריהם, הנה איבריהם מתקדשין כל כך עד אשר 
אינם מסוגלים לעשות רק מצוות ה' ית"ש ולא זולתו. והנה לשחוט את יצחק 
לך  "לא אמרתי  מן המדרש  רש"י  וכמו שהביא  כלל  היתה מצוה  לא  באמת 
שחטהו אלא העלהו, אסקתיה – אחתיה", רק אברהם טעה וקסבר לשחטהו. 
ולכן כאשר רצה לקחת בידו את המאכלת הוצרך להתאמצות לשלוח את ידו 

בכוח, וזהו "וישלח אברהם את ידו" וכו', ודפח"ח. עכ"ל.

בי‡ורים
15. ו˘ני‰ם נ˙„ב˜ו עם ‰˘י"˙ בי„יע˙ם. שניהם - בשכלם ובמחשבתם - היו 
בדבקות גדולה עם השי"ת. 16. ע„ ˘נ˙יח„ו (בכ˙"י: ˘נ˙‡ח„ו) ביחו„ ‚„ול. 
רצונו  ורק לעשיית  אך  לבם  ויחדו את  ה',  רצון  היו אחד עם  ורצונם  דעתם 
יתברך ללא שום פקפוק. 17. כי כל כונ˙ם. בכל עבודתם בחייהם. 18. לפרסם 
‡„ם  בני  ולי˘ר   .19 מלבדו.  עוד  ואין  בעולם  יחיד  שהוא  ‰בור‡.  יחו„ 
 - ואדם  אדם  כל  אצל  הנמצאת   - האהבה  מדת  את  ולכוון  לנתב  ל‡‰ב˙ו. 
בכת"י  ב‡‰ב‰.  ˘ע˘ו  ובע˙   .20 יתברך.  ה'  אהבת  שהיא  הנכונה  לאהבה 
כח  נ˙בטל   .21 ומצוותיו.  יתעלה  ה'  עבודת  האבות  שעשו  ובעת  הגירסא: 

‡ח„  יום  טוב  כי   .‰
בפרושו  רש"י  בחˆריך. 
על תהלים כתב: "כי טוב 
בחצריך,  אחד  יום 
מלחיות  ימות,  ולמחר 
במקום  שנים  אלף 
אחר". ויש לבאר שכונת 
אדם  כל  על  המלך  דוד 
ואדם, שטוב לו יום אחד 
ולמחר  התורה  בעסק 
לחיות  מאשר  ימות, 
אחר  במקום  שנים  אלף 
בלא עסק התורה. וכמו 
שכתב בספר יסודי הדעת (עמוד קפד) על דברי רש"י אלו וז"ל: כמה גדול ויקר 
וחשוב יום אחד להיות בבית ה' בעסק התורה והיראה, אשר כדאי לחיות רק 
יום אחד בעולם ולהיות עוסק בתורה ולמחר ימות, מלחיות אלף שנים במקום 
אחר, ואפילו לא חיים של חטא ועון כי אם לחיות חיים פשוטים כחיי אנשי רוב 
העולם, גם עם מעשים טובים, אבל בלי עסק התורה – הנה יום אחד להיות 
יותר מלחיות אלף שנים במקום  וחשוב  יקר  ה' עם עסק התורה הוא  בבית 
לא         התורה  בעסק  ה'  בבית  נהיה  אם  שנותינו  ערך  יגיעו  לכמה  והנה  אחר. 
[לפי  שנותינו?  מספר  יגיעו  לכמה  שנים?  וגם  ימים  הרבה  אם  כי  אחד  יום 
ראויים  אלו  רש"י  דברי  חיים!]  יותר מאלף שנות  שיום אחד שקול  החשבון 
להעריך        ונדע  הקדושה,  תורתנו  יודעי  כל  לפני  בעולם  מפורסמים  להיות 
כמה יפסיד מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, כמה אלפי שנים מפסיד זה. 

עכ"ל.

מ…ַע  ּׁ¿̆ ƒמ נו…  ָ‡ז¿ יר  ƒס "27מ≈ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆

(מ˘לי  ָב‰"  ע≈ ו… ּ̇ ˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ ם  ּ‚ַ28 ָר‰,  ו… ּ̇

ַר˙  ו… ּ̇ י  ƒל ב  ˙ּוב: "29טו… ָכּ ן  כ≈ ו¿ כח, ט). 

ף" (˙‰לים ˜יט,  י ָזָ‰ב ָוָכס∆ פ≈ ַ‡ל¿ יָך מ≈ ּƒפ

ם  יו… ב  טו… י  ּƒכ(‰)" ַמר:  ¡‡ נ∆ ן  כ≈ ו¿ עב), 

ף" (˘ם פ„, י‡) - ָ‡ַמר  ָ‡ל∆ יָך מ≈ ר∆ ≈̂ ֲח ַבּ

ם  יו… י  ƒל ב  טו… -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ף  ל∆ ∆‡ מ≈ ָר‰,  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ָח„  ∆‡

בי‡ורים
˙ועב‰.  ˙פל˙ו  ‚ם   .28 קצר.  לזמן  אפילו  ˙ור‰.  מ˘מוע  ‡זנו  מסיר   .27
במקרה דנן הסיבה היא כיון שנמנע מלימוד תורה מחמת התפילה, ומאחר 
אותו  זו שהרחיקה  היא  נמצא שתפילתו  מן התפילה,  יותר  והתורה חשובה 
אורח).         (עלי  מדה  כנגד  במדה  תפילתו  את  מרחיק  הקב"ה  לכן  מהבורא, 

29. טוב לי ˙ור˙ פיך. פירוש, אפילו דיבור אחד בתורה.

כ…ל  ¡‡ ל∆ יך¿  ƒר ָ̂ י  ּƒכ ר,  פ∆ ַ‰ס≈ּ ַעל  יר  ƒ„ ָּ̇

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈ ָרָכיו,  ¿̂  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ן  י˘…ׁ ƒל ו¿

רו…  פ¿ ƒס ל¿ ַלֲחז…ר  ירּו˙  ƒ‰ ּוז¿ יזּו˙  ƒר ז¿

ל  „ו… ם ָ‚ּ „ ַ‰ּיו… ב: עו… ׁ…˘ ַ‡ל ַיח¿ מ…„. ו¿ ל¿ ƒל ו¿

רּו  ָ‡מ¿  ‰ ז∆ ַעל  י  ּƒכ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָנ‰  ָּׁ̆ ‰ַ ו¿

‡ַמר  ּ…̇ ָרָכ‰: ַ‡ל  ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ֲחָכמ≈

ל…‡   ‡ ָמּ ׁ∆̆ 24  ,‰ נ∆ ׁ¿̆ ∆‡  ‰ נ∆ פ¿ ∆‡ ׁ∆̆ כ¿ ƒ23ל

י…‡ַמר  ם ַ‡ל  ּ‚ַ ‰ (‡בו˙ פ"ב מ"„).  נ∆ ָפּ ּƒ̇

ך¿  ל≈ ם ‡≈ ƒ‡ ,ָבר ב ‰ּו‡ כ¿ּ ר∆ ˙ ע∆ ָ‡ָ„ם: 25ע≈

ָע‰  ָׁ̆ ָב‰  טו… י  ּƒכ ל,  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿  „ ָיּ ƒמ ַלֲעמ…„  ך¿  ָטר≈ ¿̂ ∆‡  - מ…„  ל¿ ƒל

ַעל  ָלם, ו¿ עו… ָבּ ׁ∆̆ ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒָח„, 26מ ּבּור ‡∆ ּ ƒ„ ּלּו ƒמ…„, ַוֲ‡פ ל¿ ƒַח˙ ל‡ַ

בחיינו  אוכלים  שאנו 
שעשה  ממה  הוא 
ע"ה  אבינו  אברהם 
בשני  דהיינו  ביומיים, 
הוא  הראשונים,  ימים 
כנז"ל,  וההידור  הזריזות 
השלישי,  ביום  אבל 
שעשה  במה  כלומר, 
דהוא  השלישי,  ביום 
העקידה,  מצות  עיקר 
יקימנו        זה  ידי  על 
ונחיה  לבא  לעתיד 

לפניו.      

בי‡ורים
תורה.          ואלמד  אשב  וטרדותי,  מעסקי  כשאתפנה  ‡˘נ‰.  לכ˘‡פנ‰   .23
24. ˘מ‡ ל‡ ˙פנ‰. כי יתכן מאד שגם מאוחר יותר לא תצליח לפנות לך זמן 
כדי ללמוד, שכן טרדות העולם אינן פוסקות, ונמצאת בטל מדברי תורה כל 
ימי חייך. 25. ע˙ ערב ‰ו‡ כבר. הגיע כבר הערב, וזמן תפילת ערבית קרב 
להפסיק  שאצטרך  כיון  קצר  לזמן  זה  יהיה  ללמוד,  כעת  אתחיל  ואם  ובא, 
לתפלה בהגיע זמנה. 26. מכל „בר ˘בעולם. על התורה נאמר (משלי ג, טו): 
"יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה", כל חפצי עולם הזה ['חפציך' - 
אחד  דבר]  [-ללימוד  לדבר  ישוו  לא  והנאותיו]  הזה  העולם  עושר  כל  כולל 
מכל  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור  אפילו  תורה  [שתלמוד  שבתורה, 
חפצי  שאפילו  בה"  ישוו  לא  חפצים  "וכל  יא):  ח,  (שם  כתוב  עוד  'חפציך']. 
שמים שהם המצוות - לא ישוו לדבר אחד שבתורה [שתלמוד תורה אפילו 
עדיף  ת"ת  שכן  התורה,  מצוות  כל  מקיום  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור 

מקיום המצוות ודוחה אותן, אם אפשר לעשותן ע"י אחרים] (מו"ק ט:).

‰י‡  ‰זריזו˙  מ„˙  ו. 
‰מˆוו˙.  לכל  ˙כ˘יט 
(פ"ז)  ישרים'  ב'מסילת 
הזריזות  חלקי  כתב: 

י„ּו˙  ƒַוֲחס י„ּו˙,  ƒ38ֲחס י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

רּוַח  ו¿  , ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ 39רּוַח  י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

 ˙ ַיּ ƒח ּ¿̇ 40 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ

י‡ ָזכּור  ƒב ‰ּו ַ‰ָנּ ָיּ ƒל י ‡≈ ≈„ ‡ ַעל י¿ ים ָבּ ƒ̇ ˙-ַ‰מ≈ּ ַיּ ƒח ¿̇ ים, 41ּו ƒ̇ ַ‰מ≈ּ

ירו˘למי  ט:  פ"‡  ˘‰˘"ר  ב  כ,  (ע"ז  ינּו.  ָימ≈ ב¿ּ ָר‰  ≈‰ מ¿ ּƒב ב  ַלּטו…

יזּו˙,  ƒר ּ ַ‰ז¿ ַח  כ…ּ ל  „ו… ּ‚ָ  ‰ ָמּ ַכּ  ‰ ≈‡ ּור¿  ‡ ּבו…  .(‰"‰ פ"‚  ˘˜לים 

יז  ƒָזר ו¿ יר  ƒ‰ָז ָ‡ָ„ם   ‡ ≈‰ י¿ ן  ָלכ≈ לּו,  ַ‰ָלּ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ּ ׁ∆̆

ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿ ר  פ∆ י˙-ַ‰ס≈ּ ב≈ּ ל  ∆‡  ıָלרּו 42ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿

     ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿ יט  ׁƒ̆ כ¿ ַּ̇ 43 י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒ(ו)מ יב.  ƒֲער‰ַ ּול¿

ן. ָלּ ˙ ֻכּ נ∆ ּ∆̃ ַ̇ י‡ מ¿ ƒ‰ 44ו¿

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ 45ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇ ים  ƒ‚‰ֲ ַ‰ּנו… ים  ƒָבר ּ ¿„ ר  כ…ּ ז¿ ƒל ָך  ל¿  ׁ̆ י≈  ‰ ָּ̇ ַע ו¿
בי‡ורים

38. חסי„ו˙. הנהגה לפנים משורת הדין. 39. רוח ‰˜ו„˘. שכינה שורה על 
הינה השראה אלהית המכוונת את  כלל  "רוח הקודש" בדרך  (רש"י).  האדם 
האדם במעשיו או המקנה לו ידיעה בדרך שהיא למעלה מהשגת אנוש (ראה 
חיי˙ ‰מ˙ים. על ידי רוח הקודש השורה עליו, יגיע  רמב"ן שמות כח, ל). 40.̇ 
אליהו  הנביאים  שעשו  כפי  מתים,  להחיות  בכוחו  שיהא  כך  לידי  האדם 
הרי  החיים,  מקור  ה'  בהיות  ד).  פרק  (מלכים-ב  ואלישע  יז)  פרק  (מלכים-א 
שאדם הדבוק בו דביקות גמורה יוכל למשוך ממנו את השפעת החיים עצמה 
המתים  "תחית  הגירסא:  בכת"י  וכו'.  ב‡  ‰מ˙ים  ו˙חי˙   .41 פכ"ו).  (מס"י 
בכת"י  ‰ספר.  בי˙  ‡ל   ıולרו  .42 לטוב".  זכור  הנביא  אליהו  לידי  מביאה 
הגירסא: "ולרוץ אל הספר ללמוד, להשכים ולהעריב". 43. ˙כ˘יט. קישוט. 
44. ו‰י‡ מ˙˜נ˙ כולן. כל  הזריזות מקשטת את המצוות ומוסיפה להן נוי. 
בכת"י  ‡„ם.  בני   .45 יותר.  ומושלם  מתוקן  הוא  בזריזות  שנעשה  מעשה 

ַח  ב≈ּ ז¿ ּƒי ַ‰מ ב≈ּ ָפַני ַעל-ַ‚ּ יב ל¿ ƒר ¿̃ ‰ַ ָך ל¿ נ¿ ּƒל…מ…‰ ב ׁ¿̆ י„  ƒ̇ ָע ׁ∆̆  ˙ לו… עו…

(˘ב˙ ל, ‡). 

י         י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ירּו˙  ƒ‰ 30ז¿ יר:  ƒ‡ָי ן  ב∆ּ ָחס  ינ¿ ּƒפ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ּיּו˙  ƒ̃ ּונ¿ ּיּו˙,  ƒ̃ 32נ¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ יזּו˙  ƒר ּוז¿ יזּו˙,  ƒר 31ז¿

ּו˙,  ׁ̆ י ƒר 34פ¿ּ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ָט‰√ ו¿ ָר‰,  33ָט‰√ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

י           י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ ּו  ,‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ 35 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ּו˙  ׁ̆ י ƒר ּופ¿

 ‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒי ו¿  ,‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒ37י י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ַוֲעָנָו‰  36ֲעָנָו‰, 
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שמירה  היא  זריזו˙.   .31 לפניו.  המזדמנת  בעבירה  מלהכשל  ז‰ירו˙.   .30
מדברים העלולים להביא לידי כך שתזדמן עבירה לידו של אדם (רש"י ע"ז כ:). 
לידו  נזדמנה עבירה  "זהירות", שהיא המניעה מכשלון כשכבר  זאת לעומת 
(הנ"ל עפ"י חולין קז:). 32. נ˜יו˙. שהאדם נקי לגמרי מכל מדה רעה ומכל 
חטא. ולא רק מדבר המקובל על הכל שיש בו חטא, אלא גם מ"הוראת-היתר" 
מוטעית, אשר הלב מתפתה בו מפני היותו נגוע קצת מן התאוה, כי לא טוהר 
כל  שיהיו  והמחשבות,  הלב  תקון  ט‰ר‰.   .33 פ"י).  (מס"י  וכל.  מכל  ממנה 
מעשיו על צד החכמה והיראה ולא על צד החטא והתאוה, שגם באותו המעט 
וכן במעשים הטובים  יכוון אל ההנאה והתאוה.  שלוקח מן העולם הזה לא 
שעושה תהיה כוונתו לשם שמים (מס"י פט"ז). 34. פרי˘ו˙. שנמנע האדם 
היא  אף מדברים המותרים, כדי להחמיר על עצמו (רש"י שם). 35. ˜„ו˘‰. 
היות כל מציאות האדם בעולם וכל מעשיו – אפילו מעשים גשמיים של צרכי 
הגוף – עניני קדושה של התדבקות בה'. ובאמת אין השגת מעלה זו ביכלתו 
של האדם, אלא שאם משתדל האדם להשיגה עד כמה שידו מגעת, יעזרהו ה' 
את  מחשיב  האדם  יהיה  שלא  ענו‰.   .36 פכ"ו).  (מס"י  לו במתנה  וישלימה 
עצמו משום טעם שיהיה (מס"י פכ"ב). 37. יר‡˙ חט‡. היא דרגה גבוהה של 
וחושש שיפגום  ה'  ירא מרוממות  ירא מהעונש על חטא אלא  יראה, שאינו 

בכבודו על ידי חטא (מס"י פכ"ד ופי"ט).

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן 51 ‚ו… , כ¿ּ ך¿ ל-ָכּ ר ָכּ ׁ≈̆ ינו… ָכּ י ‡≈ ƒל ם ַ‰כ¿ּ ƒ‡ …ים, ‡ו ƒּוס‡ 50‡ו… מ¿

ל  ≈̃ ‰ָ ל¿ ָך  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇ יֲ‡ָך  ƒב ּ¿̇ ַ‡ל   - כ…ל  ¡‡ ל∆ ב  ָרע≈  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿  ,˜ ∆„ ס∆ ּבו… 

יָל‰.  ƒט נ¿ ƒל ָ‰ָר‡ּוי  י  ƒל ּוכ¿ ם  ƒַמי י‡  ƒב‰ָ ל¿ ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰  ‡ ָלּ ∆‡ יָל‰,  ƒט נ¿ּ ַבּ

ים  ּƒַטנ ¿̃ ּו ים  ƒל „ו… ּ ¿‚ ָביו  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ≈̇ יו… ב¿ּ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿

ˆּו" (וי˜ר‡ כ, כ‰;  ּ¿̃ ַׁ̆ ¿̇ ‡ ַיֲעב…ר ַעל "ל…‡  ל…ּ ׁ∆̆ ָח„,  ַ‚ע ‡∆ ּלּו ר∆ ƒפ‡ֲ

ים  ƒ‡ָל ח√ ָעָליו  י‡  ƒב מ≈ ָביו,  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ ם  ּ‚ַ ב).  טז,  מכו˙ 

ּיּו˙,  ƒ̃ נ¿ ּƒב מו…  ¿̂ ַע מ…ר  ׁ¿̆ ƒל יזּו˙  ƒר ּוז¿ ירּו˙  ƒ‰ ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ים.  ƒל „ו… ּ ¿‚

ַ‡ַחר  ַע˙  י-ַטַבּ ּƒפ  ı…ח ר¿ ƒל י,  ƒ̃ ָנ ‚ּופו…  ו¿ ים  ּ ƒי ƒ̃ נ¿ ָ‚ָ„יו  ב¿ּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆

ם  ּ‚ַ ם.  ƒַמי י  ƒל ב¿ּ  ‰ ָיפ∆ ַח  נ≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ ּ ¿„ ָרָכיו,  ¿̂  ‰ ׂ ָ̆ ָע ׁ∆̆

ם  ƒ‡  , ˙ו… ָטּ ƒמ ַי„  52ל¿ ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ ָרָכיו  ¿̂  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

י  ƒ̃ ם ָנ ָמ˜ו… ך¿ ל¿ ל≈ י≈ ל ָיָ„יו, 54ו¿ ט…ּ ƒי ם - 53ָי˜ּום ו¿ ƒַמי ˙ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒל ‰ ∆̂ רו…

ַע  מ≈ ו… ׁ̆ ˙ו… ו¿ ָטּ ƒם ‰ּו‡ ַעל מ ƒ‡ .ף ‰ ָוסו… ָלּ ƒח ּ¿̇ ם  ƒי ך¿ ַעל ַ‰ַמּ יָבר≈ ƒו

    . ך¿ יָבר≈ ƒו ָיָ„יו  ל  ט…ּ ƒי ו¿ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆ 55 ים,  ƒ̃ ָר ב¿ּ  ‰ ∆‡ רו… ‡ו…  ַרַעם  ל  ˜ו…

יו  ַעָפּ ַעפ¿ נּוָמ‰ מ≈ ּ¿̇ יר  ƒֲעב‰ַ ˙ו… 58ּול¿ ָטּ ּƒמ ƒיך¿ 57ָל˜ּום מ ƒר ָ̂ ם  ּ‚ַ56

ָר‰.  ו… ּ̇ מ…„  ל¿ ƒים ל ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ּול¿

בי‡ורים
נטילה. 50. ‡ו מ‡וסים. הפסולים לנטילת ידים. 51. ˘י˘ בו ס„˜. עיין משנה 
ברורה סי' קנט סקי"א ובביאור הלכה שם. 52. לי„ מט˙ו. בכת"י הגירסא: "על 
מטתו, שיקום ויטול ידיו וילך במקום נקי לברך "אשר יצר". אם רוצה לשתות 
וילך   .54 ברורה סימן ס"ב סק"ח.  עיין משנה  י„יו.  ויטול  י˜ום   .53 מים".  
למ˜ום נ˜י. שיתרחק מהכלי שעשה בו צרכיו. 55. ˘יעמו„. שיקום ממטתו. 
˙נומ‰  ול‰עביר   .58 בבוקר.  ממט˙ו.  ל˜ום   .57 זריזות.  ˆריך.  ‚ם   .56

מעפעפיו. להעביר נמנום השינה מעל שמורות עיניו.

 ‰ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂ ם  ƒ‡ ן ‚ו… ם. כ¿ּ ∆‰ ל ָבּ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿

ר,                פ∆ ס≈ ב¿ּ ָבר  ּ„ָ ּום  ׁ̆ 46  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל

 ,ı פ…ּ ח¿ ַּ̇ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰47

י  ּƒמ ƒמ ‡…ל  ׁ¿̆ ƒל ו¿ ך¿  יל≈ 48ל≈ יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿

ָך  ¿̇ י ב≈ י ל¿ ƒָענ ‡ ם ָיבו… ƒ‡ .ָבר ַע ַ‰ָ„ּ ≈„ ּיו… ׁ∆̆

‡ּוַכל  ל…‡  ‡ַמר:  ּ…̇ ַ‡ל  ם,  ח∆ ל∆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

ך¿  ל≈ ּ≈̇ ַ‡ך¿  ם,  ח∆ ַ‰ל∆ּ י‡  ƒב‰ָ ּול¿ ך¿  יל≈ ל≈

ל      ט…ּ ƒל  ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ י‡.  ƒב‰ָ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב

ים                ƒמּוָעט ם  ƒ49ַמי ָך  ל¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָך  ָי„¿

קודם   – אחד  הם,  שנים 
ואחד  המעשה,  התחלת 
קודם  כן.  אחרי   –
הוא  המעשה  התחלת 
את  האדם  יחמיץ  שלא 
המצוה (שלא ישהה את 
בהגיע  אלא  עשייתה), 
בהלכה,  (הקבוע  זמנה 
או  קריאת-שמע  כגון 
או  וכדומה)  תפילה 
בהזדמנה לפניו (כגון אם 
ראה אדם הזקוק לעזרה 
או אם נתבע לתת צדקה 
בעלותה  או  וכדומה) 
במחשבתו (כגון להיטיב 

עם אדם או לרכוש חפץ מהודר של מצוה וכדומה), ימהר יחיש מעשהו לאחוז 
בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתים, כי אין סכנה כסכנתו 
(שהמצוה תתבטל ע"י הנהגה זו), אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש 

איזה עיכוב למעשה הטוב... 
אך הזריזות אחר התחלת המעשה הוא, שכיון שאחז במצוה ימהר להשלים 
יתנו  וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות, אשר לא  אותה... 
הפסק זמן לא אל התחלת המצוה ולא אל השלמתה. ותראה שהאדם אשר 
תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשית מצוותיו, אלא תהיה 
ישקוט עד אם כלה הדבר  ולא  ינוח  לא  כי  תנועתו כתנועת האש המהירה, 

להשלימו.   
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הגירסא: "ודרך בני אדם". 46. ˘ום „בר בספר. כגון לבדוק הלכה או ידיעה 
כלשהי שאינה ברורה לו דיה. 47. ‰˘˙„ל לחפ˘ וכו'. בכת"י הגירסא: "תהא 
זריז להביא הספר וגם תהא זריז לחפש" וכו'. כלומר, שיזדרז גם להביא את 
הספר מיד, וגם לעיין בו מיד ולבדוק ללא שיהוי את הענין הנצרך. 48. לילך 
ול˘‡ול. אם צריך לשאול מאדם שיודע. 49. מים מועטים. פחות מכדי שיעור 

ח. ‡יז‰ עבר‰ ‰ו‡ ר‚יל 
ב‰. כתב הגר"א (יונה ד, 
האדם  ירצה  שאם  ג), 
פגם  עוונות  באלו  לידע 
ומה  הקודם  בגלגולו 
זה  בגלגול  לתקן  עליו 
לעולם  ירד  זה  שבשביל 
בשני  יבדוק  שוב, 
סימנים: א' במה שנכשל 
הרבה  זה  בגלגול 
פעמים. ב' באיזה עבירה 
מאוד,  לו  חשקה  נפשו 
שהורגלה  לפי  וזה 
טבע  ונעשה  מקודם 
אדם  בני  יש  ולכך 
שחושקין בעבירה אחת 
אחת  בעבירה  וזה  יותר 

יותר.

ל  ב≈ּ ַ̃ 63ּול¿ ָטיו  ָפּ ׁ¿̆ ƒּומ יָניו  ƒ„ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

 ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ָר‰ ּוַב ו… ּ̇ ˜ ַבּ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ַ‡ֲ‰ָב‰, ּול¿ מ≈

ָכל  ב¿ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿

ן. יו… ל¿ ל ע∆ ≈‡ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ

 

מו…  ¿̂ ַע ˜ ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּ…„ ב¿ ƒָבר: י ל ָ„ּ ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ
 ,‰ּ יל ָבּ ƒ‚ָר‰ ‰ּו‡ ָר ‰ ֲעב≈ יז∆ (ח)‡≈

ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ל¿ ים  ƒר„ָ ּ ¿‚  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ר  יַמ‰≈ ƒו

 ˜ ּ…„ ב¿ ƒי ם  ּ‚ַ ָר‰.  ֲעב≈  ‰ּ ָ̇ ‡ו… מ≈ ט  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰ ּול¿

    .‰ ַרפ∆ּ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ יז∆ ≈‡ ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע

 ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ָלן -  ט¿ ן ָ‡ָ„ם 65ַבּ ‚ו… 64כ¿ּ

ים.  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּ ¿„ ƒ66מ  ‰‡ָ ָבּ ּטּול  ּƒב‰ַ ׁ∆̆

ָר‰  ו… ּ̇ ƒל מ ַבט≈ּ ים ‰ּו‡ מ¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒמו… ל ¿̂ ַע ַע ב≈ ו… ּ̃ ׁ∆̆ י  ƒי] מ ּƒכ]

ים  ּƒב ר¿ ַ‰ַמּ ים  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ ן  ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒי 67ו¿ ָב‰,  טו… ל  ָכּ ƒּומ  ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ƒּומ

פּוָ‡‰  ׁ̆ לו… ר¿ י≈  ‰ ז∆ ָבּ ם,  ∆‰ ָמּ ƒר ע ַחב≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ים, 68ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ּ ¿„

בי‡ורים
וכו'. בכת"י  כ‚ון   .64 ול˜בל מ‡‰ב‰. את הצער והיסורין הבאים עליו.   .63
הגירסא: "יבין תחילה מה גרם לו שהוא רפוי בה, כגון...". כלומר, עליו להזדרז 
לזהות מהי הסיבה שהוא מתרפה באותה מצוה ואותה צריך לתקן. 65. בטלן. 
אחרים  עם  לדבר  שמרבה  מתוך  בטלים.  מ„ברים   .66 תורה.  מדברי  בטל 
דברים בטלים. 67. ויס˙ל˜ וכו'. כלומר, לא רק שלא ילך להשתתף בחברתם, 
י˙חבר עמ‰ם. אף לצורך  ול‡   .68 אלא גם אם הם באו אליו יסתלק מהם. 

ענינים אחרים, כי מתוך כך ימשך אליהם גם לדבר דברים בטלים.

יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ60מ § ר̆… פ¿ ƒיזּו˙ ל ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ 59(ז)ו¿

 ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚‰ַ  

 ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ּ ים, „¿ ׁƒ̆ ָנ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

ר  ≈̇ יו… 61ב¿ּ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ יזּו˙  ƒר ז¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ַ‡ַחר   ˙ בו… ָׁ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ  ˙ ַ‰ּטו… ּול¿  ,„…‡ מ¿

לו…   ‡ ָיבו… ם  ƒ‡  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ˙ ַ̇ י ƒמ נו… ‡ו… ב¿ּ ּבּו„ ָממו… ƒ‡ ַער מ≈ ַ̂ ּום  ׁ̆

 „…‡ יזּו˙ מ¿ ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ין,  ƒּסּור ƒבו… ‡ו… י‰ֲ ‡ו…

ּור  ַ‡ֲ‰ַב˙̂  יו ל¿ ָ̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ י˜] ב¿ּ ƒֲעמ‰ַ [ל¿

            , ּבו… ּ ƒל ƒמ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ל  ַבט≈ּ ל¿ ים  ƒָלמ עו…

ל  ≈‡‰ָ י˜  ּ ƒ„ ¿̂ ‰ַ ל¿ ַזך¿  ּבו…  ƒל  ˙ יו… ¿‰ ƒ62ל

לפרו˘  זריזו˙  וˆריך  ז. 
כ‚ון  ‰‚רועים  ממע˘יו 
כתב  ו‰˘נ‡‰.  ‰˜נ‡‰ 
ג):  ז,  (תשובה  הרמב"ם 
שאין  תאמר  "ואל 
התשובה אלא מעבירות 
כגון  מעשה  בהן  שיש 
כשם  וגניבה.  וגזל  זנות 
שצריך אדם לשוב מאלו 
לחפש  צריך  הוא  כך 
לו  שיש  רעות  בדעות 
הכעס  מן  מהן,  ולשוב 
הקנאה  ומן  האיבה  ומן 
ומן התחרות ומן ההתול 
הממון  רדיפת  ומן 
ומרדיפת  והכבוד 
המאכלות ומכיוצא בהן, 
לחזור  צריך  הכל  מן 

בתשובה. ואלו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע 
און  ואיש  דרכו  רשע  יעזוב  אומר  הוא  וכן  לפרוש.  הוא  קשה   - באלו 
מחשבותיו". עוד כתב הרמב"ם (שם ד, ה) שיש "חמשה דברים העושה אותן 
ימשך אחריהן תמיד והן קשים לפרוש מהן, לפיכך צריך אדם להזהר מהן שמא 
ידבק בהן, והן כולן דעות רעות עד מאד, ואלו הן: רכילות ולשון הרע ובעל 

חימה ובעל מחשבה רעה..."

בי‡ורים
59. וˆריך זריזו˙ לפרו˘ וכו'. כלומר, שלא ידחה את תיקון מעשיו הרעים 
ומדותיו הגרועות לזמנים אחרים, אלא יזדרז תיכף לתקן עצמו. 60. ממע˘יו 
‰‚רועים. בכת"י הגירסא: "ממחשבותיו הגרועות". היינו ממדותיו הפחותות 
ולפרוש  רעות  מחשבות  לסלק  הזריזות  כי  מ‡„.  ביו˙ר   .61 והשליליות. 
ממעשים רעים קשה יותר מאשר הזריזות לעשיית מעשים טובים. 62. ל‰יו˙ 

לבו זך. נקי מכל תרעומת וכעס כלפי הנהגת ה' עמו.

אלא ד' אמות של הלכה 
בן  יוסף  (רבינו  בלבד. 
חיים'  וב'רוח  שושן). 
הגלות  לענין  רמז  כתב 
לג,  (דברים  מהכתוב 
לאביו  'האומר  ט-י) 
ואת  ראיתיו  לא  ולאמו 
'יורו  אחיו לא הכיר' וגו' 
משפטיך ליעקב ותורתך 
מהכתוב  וכן  לישראל', 
אבי  'כי  י)  כז,  (תהלים 
ואמי עזבוני וה' יאספני', 
עוזב  שכשאדם  כלומר 
ואת  ואמו  אביו  את 
להיות  בכדי  משפחתו 
במקום תורה, זוכה שה' 
ויקרבהו  יאספהו 

לעבודתו.  

 ˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ 75ר…„¿ ַלי  ≈‡ עּו  מ¿ ׁƒ̆ " יב:  ƒ̇ ּוכ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  .(‡ נ‡,  (י˘עי‰   "'‰ י  ׁ≈̆ ¿̃ ַב מ¿

‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָפר ס¿ ב  ּ…̇ כ¿ ƒ76ל יזּו˙  ƒר ז¿

‡ו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ ם. ‡ו…  ∆‰ מ≈ מ…„  ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  , ׁ̆ ּ„ּו ƒח ַבר  ּ ¿„ ַמע  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ

ח  ַכּ ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„  ין  ּƒ̇ ַימ¿ ל…‡  ו¿  , בו… ¿̇ ָכ ל¿

. ּבו… ּ ƒל ƒמ

 

י  ו≈ ¡‰ יָמ‡:  ּ≈̇ ן  ב∆ּ ‰ּוָ„‰  י¿ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ר,         ׁ∆̆ ּ נ∆ ַכּ ל  ַ̃ 78ו¿ ר  מ≈ ָנּ ַכּ 77ַעז 

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י,  ƒר‡ֲ ָכּ ר  ּבו… ƒ‚ 80ו¿ י  ƒב ּ ¿̂ ַכּ  ı79ָר

פ"‰  (‡בו˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יָך  ƒב‡ָ ן  ˆו… ר¿

ַעל  ר  ּבו… ƒ‚ ו¿ ל  ַ̃ מו…  ¿̂ ַע  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ירּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ יך¿  ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿ מ"כ). 

בי‡ורים
אף  אחריהם  ולבקש  ו'לרדוף'  בחכמה,  המופלג  דין  בית  אצל  לדון  ˙ר„וף. 
למקום רחוק. 75. רו„פי ˆ„˜ מב˜˘י ‰'. העושים צדק עם זולתם ומבקשים 
76. לכ˙וב ספרים. להעתיק לעצמו ספרים  להדמות במעשיהם למעשי ה'. 
ואומץ לעשות רצון  לו עזות  שיהיה  כנמר.  עז   .77 כדי שיוכל ללמוד בהם. 
הבורא - שלא יבוש ולא יתפעל מאף אחד כשבא לעשות מעשה טוב. 78. ˜ל 
כנ˘ר. רש"י פירש, שיהיה קל כנשר לרוץ מהרה ללא עצלות ובלא להתעייף, 
הזריזות.         על  בזה  שמזהיר  המאירי  מפרש  וכן  שבשמים.  אביו  רצון  לעשות 
79. רı כˆבי. גם זה ענין של זריזות. והכל הוא ענין אחד, אלא שכפל התנא 
העבירות.  מן  יצרך  את  לכבוש  כ‡רי.  ו‚בור   .80 (המאירי).  שונות  במילות 

(רע"ב). ורש"י פירש, שיהיה בעל זרוע לעסוק בכל כחו בתורה ובמצוות.

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ן  כ≈ ו¿  . ַמֲחָל˙ו… ל¿

 „ סו… ‰ 69ַעל ַ‰י¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ

יָניו  ע≈ מ≈ יר  ƒָיס ו¿  , ˙ו… ‡ו… ַיֲ‰ר…ס  ו¿ רּוַע,  ּ‚ָ‰ַ

ָכל  ּול¿  . ו… ׁ̆ ַנפ¿ ר  ‡ו… יך¿  ׁƒ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ך¿  ׁ∆̆ ַ‰ח…

ם  ƒ‡ י  ּƒכ ם,  ָ̃ ּ ַסל¿ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ז∆

˙, ָ‡ז  ּ„ו… ּƒמ‰ַ ׁ̆ ר≈ ָׁ̆ ל 70ַלֲע˜…ר ּול¿ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒי

יּוַכל   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַע„  71ָעָנף  ּבו…  ƒל ב¿ּ ּו  ׂ̆ ַיֲע

ן. ָ̂ ּ ¿̂ ַ̃ ל¿

 

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַמר: "ַבּ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ף ַ‡ֲחָריו,  ּ…„ ר¿ ƒל ם ו¿ לו… ָׁ̆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿
 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ּו" (˙‰לים ל„, טו). ו¿ פ≈ ָר„¿ ם ו¿ לו… ָׁ̆

ָע‰  ¿„ נ≈ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… יַע˙  ƒ„י ƒו ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„ י¿

ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿  .(‚ ו,  (‰ו˘ע   "'‰  ˙ ∆‡ ָלַ„ַע˙  ָפ‰  ּ ¿„ ר¿ ƒנ
יז 73 ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָר‰ (‡בו˙ פ"„ מי"„). ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ י ּ‚ו… ו≈ 72(ט)‰¡

ף" („ברים טז, כ),  ּ…„ ר¿ ּƒ̇  ˜ ∆„ ∆̂  ˜ ∆„ ∆̂ יב: "74 ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי  ט. 
לשון  התנא  נקט  ˙ור‰. 
אם  שאף  לומר  'גלות', 
את  לעזוב  עליו  קשה 
וללכת  חפציו  וכל  ביתו 
שמגלים  כמי  ממקומו, 
ממש,  כרחו  בעל  אותו 
שעיקר  ידע  מקום  מכל 
ד'  הוא  ה'  וחלק  ה'בית' 
כמו  הלכה,  של  אמות 
ח.),  (ברכות  שאמרו 
מיום שחרב המקדש אין 
בעולמו  להקב"ה  לו 

בי‡ורים
והסיבה המביאים אותו  יתבונן מהו השורש  ‰‚רוע. כלומר,  ‰יסו„  על   .69
השורש  מן  הרעות  המדות  לעקור  ‰מ„ו˙.  ול˘ר˘  לע˜ור   .70 רע.  לידי 
בהיותן עדיין בבחינת שרשים בלבד. (עלי אורח). 71. ענף וכו'. כלומר, יכו 
ולשרשן  לקצצן  יוכל  שלא  עד  גדול  כענף  וייעשו  בלב,  עמוקים  שורשים 
למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי   .72 (שם).  שני  לטבע  הופכות  הן  כי  הרגילים,  באמצעים 
˙ור‰. אם אין תלמידי חכמים במקומך, צריך אתה לגלות למקום שיש בו רב 
או תלמידי חכמים. 73. לב˜˘ ˆ„˜‰. לבקש את האמת והצדק. 74. ˆ„˜ ˆ„˜ 

ימ‰ר  ˘ל‡  יז‰ר  י‡. 
מ„י.  יו˙ר  בעבו„˙ו 
ה'ארחות חיים' להרא"ש 
"אל  כתב:  ק')  (אות 
ופירש  מעשיך".  תבהל 
"עשה  יו"ט:  התוספות 
את  או  עבודתך  את 
בלי  במתינות  מעשיך 
ובהלה".  מהירות  שום 
בתנ"ך  מצינו  ומאידך 
בשבח  שהפליגו  ובחז"ל 
הזריזות  מעלת 
לעיין,  ויש  והמהירות. 
 - כיצד שתי מידות אלו 
 - והמתינות  הזריזות 

עולות בקנה אחד?
שאכן  בספרים,  וביארו 
לפני כל מעשה שחושב 
עליו  לעשות,  אדם 

יזּו˙  ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ל  ַעל ַ‰כ…ּ ם. ו¿ ָ̇ ָמ ָכּ ַ‰ס¿ ּוב¿

ר  ַ‡ח≈ ל…‡ י¿ ׁ̆ ו¿ י ƒּוָב‰. 87ָיח ׁ̆ ּ¿̇  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָע‰ ַ‡ַח˙  ָׁ̆  ‡ ≈‰ ל…‡ י¿ ּוָב‰, ו¿ ׁ̆ ּ¿̇ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

 ‰ ≈‡ 88ר¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי ם  ˜ו… ַ‰ָמּ י  נ≈ פ¿ ƒל ע  ָׁ̆ ָר

ים  ƒר ָּׁ̆ ‰ַ ו¿ ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  ≈̇ ר¿ ָׁ̆ מ¿ יך¿  ≈‡

ם,  ָ̇ „ָ ּוַבֲעבו… ם  ָ̇ יחּו ƒל ׁ¿̆ ּƒב ם  ≈‰ ים  ƒיז ƒר ז¿

ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰ ּול¿ ר  ָזּ‰≈ ƒל  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ

ים  ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ ַ„˙ מ∆ ˙ ֲעבו… ו… ׂ̆ ַלֲע

-‰ּו‡.  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ
 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר 89 ָזּ‰≈ ƒ(י‡)י ,„…‡ מ¿

י  ּƒכ י,  ּ„ַ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָ„˙ו…  ֲעבו… ַבּ ר  ַמ‰≈ י¿

‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ל. ו¿ ׁ≈̆ ָכּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ב מ¿ רו… ָ̃ ירּו˙ ‰ּו‡  ƒ‰ מ¿ ּƒב ב כ≈ ָ‰רו…

בי‡ורים
להלחם נגדם, עכ"פ תמהר להתרחק מהם. 87. יחי˘ ול‡ י‡חר. ימהר לשוב 
בתשובה, כדי שלא יפסיד הזדמנות זו וגם כדי שלא יהיה רשע לפני ה' אפילו 
88. ר‡‰ ‡יך מ˘ר˙י ‰מלכים ו‰˘רים זריזים ‰ם ב˘ליחו˙ם.  שעה אחת. 
את  כעושים  במקרא  שמתוארים  המלאכים  לגבי  מוצאים  אנו  זה  כעין 
ה'  "ברכו  כ):  קג,  (תהלים  בהם  שנאמר  בזריזות,  תפקידיהם  ואת  שליחותם 
מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו", עוד נאמר (יחזקאל א, יד): 
"והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק". כדי להורות לאדם שהזריזות המתוארת 
89. ˘ל‡  במלאכים, היא הצורה של עבודת ה' הראויה המביאה לשלימות. 

ימ‰ר בעבו„˙ו. אף בעניני עבודת השם.

י  ּƒ̇ ׁ¿̆ „: "81(י)ַח ƒו ּ„ָ ן ָ‡ַמר  כ≈ ו¿  .˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

יָך"  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ מ…ר  ׁ¿̆ ƒל י  ּƒ̇ ָמ‰¿ ַמ‰¿ ¿̇ ƒ‰ ל…‡  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… ּו  ׁ̆ ר¿ ּ„ָ ן  כ≈ ו¿ ס).  ˜יט,  (˙‰לים 

 ˙ ∆‡ ם  ּ∆̇ ַמר¿ ׁ¿̆ "ּו ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז

י  ר≈ ¿̃ ּƒ̇ ַ‡ל   - יז)  יב,  (˘מו˙   "˙ ו… ּ̂ ַ‰ַמּ

 ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ ו…˙".  ¿̂ ƒמ"  ‡ ָלּ ∆‡  "˙ ו… ּ̂ "ַמ

 ‡ ָלּ ∆‡  ,‰ ָנּ ∆̂ י ƒמ ח¿ ַּ̇ 82ַ‡ל  ָך,  ָי„¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ

„. (מכיל˙‡ ˘ם).  ָיּ ƒמ ‰ּ ָ̇ ‰ ‡ו… ׂ ≈̆ ֲע

בּוָר‰  יזּו˙ ּו‚¿ ƒר ּלּו˙ ּוז¿ ַ̃  „…‡ יך¿ מ¿ ƒר ָ̂ ו¿
ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ ם  ח≈ ָלּ ƒ‰ ל¿

נּו ָעָליו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ מ… ב כ¿ּ יר ל≈ ּƒ83ַ‡ב ˙ יו… ¿‰ ƒל

" (˘מו˙ לב,  כו… ר≈ ּבו… ַעל י¿ ׁ̆ ַחר¿ י ƒ‡ ימּו ׂ ƒ̆ ָ‡ַמר: " ׁ∆̆ ם 84 לו… ָּׁ̆ ‰ַ

ר…ַמח  ח  ַּ̃ ּ ƒ85ַוי  ' ‚ו… ו¿ ָחס  ינ¿ ּƒפ  ‡ ר¿ "ַוַיּ  : ּבו… ַמר  ¡‡ נ∆ ָחס  ינ¿ ƒפ ּוב¿ כז); 

    „…‡ יז מ¿ ƒָזר ˙ יו… ¿‰ ƒָך ל מ¿ ¿̂ ַע ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ן " (במ„בר כ‰, ז). ָלכ≈ ָי„ו… ב¿ּ

ם  ָ̇ ָ̂ ֲע ַבּ  ˙ יו… ¿‰ ƒל  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ ר¿ ַר˙  ב¿ ח∆ מ≈  „ ר≈ ָפּ ƒ‰ 86ל¿

י. ח˘˙י ול‡ ‰˙מ‰מ‰˙י 
ל˘מור מˆוו˙יך. בספר 
(הביאו  יעקב'  'אהל 
יושר')  'אורחות  בספר 
יש  כך:  זה  פסוק  פירש 
צעדיו  שמחיש  זריז 
את  לקיים  וממהר 
אשר  ויש  מיד,  המצוה 
את  ודוחה  מתעצל 
עוד  כל  המצוה  עשיית 
אולם  שהות,  יש 
האחרון  הרגע  כשמגיע 
ורץ  הוא  מזדרז  אזי 
הוא  המצוה.  את  לקיים 
 – "חשתי"  דוד:  שאמר 
המצוה,  לקיים  בזריזות 
מפני  לא  אך 
שהתמהמהתי תחילה... 

בי‡ורים
‡ל   .82 מצוותיך.  את  מלקיים  התעכבתי  ולא  מהרתי  ו‚ו'.  ח˘˙י   .81
˙חמיˆנ‰. אל תעכב את המצוה מלקיימה כדרך שאין מחמיצין את המצות 
אלא אופים אותן מיד קודם שיחמיצו. 83. ‡ביר לב. אמיץ לב. 84. ˘‡מר. 
לשבט לוי שלא חטאו בעגל. 85. וי˜ח רמח בי„ו. לקח חרב בידו, נכנס לאהל 
חכמים  שאמרו  כמו  שניהם,  את  ודקר  המדינית  עם  חוטא  זמרי  היה  שבו 
בכוחותיך  אין  אם  כלומר,  ל‰פר„.   .86 בו'.  פוגעים  קנאים  'הבועל ארמית, 

יב. ˆריך זריזו˙ ל˙ור‰. 
בפוסקים  הנידון  ידוע 
עשיית  האם  עדיף,  מה 
שלא  אף  בזריזות  מצוה 
דחיית  או  בהידור, 
מאוחר  לזמן  המצוה 
לעשותה  כדי  יותר 
סופר'  ה'חתם  בהידור. 
לחידושיו  (בהקדמה 
מבאר  חולין)  במסכת 
בין  ההבדל  את  בזה 
שאמר  אבינו  אברהם 
אליו  (כשבאו  לשרה 
המלאכים):  שלושת 

ָ‰ָל‰,  ב∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ל…‡  90ו¿

ן  כ≈ ו¿ ים.  ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ נּו  ּ¿̃ ֻ̇ י¿ ּון  ּ̇ ƒמ ב¿ּ ֲ‡ָבל 

ים  ƒּונ˙ מ¿ ּוּו  ¡‰91" ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

           - יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ו¿  .(‡  ,‡ (‡בו˙  ין"  ּ ƒ„ ַבּ

יו  ָ̇ בו… ׁ¿̆ יı ַמח¿ ƒ̃ ָי ּבו… ו¿ ƒר ל עו… ‡ נ≈ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 92

ל…‡  ַ‡ך¿   , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ƒל יָבָריו  ≈‡ ּלּו  ַ̃ י≈ ו¿

ים  ƒָינ נ¿ ƒּלּו ָ‰ע ָכל ‡≈ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ ר ב¿ּ ַמ‰≈ י¿

ר  ַמ‰≈ י¿ י  ַ̇ ָמ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָמ‰  ָחכ¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ר. ַ‡ח≈ י י¿ ַ̇ ּוָמ

 

ל…‡  י‰ּו  ƒמ  ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿
ר…ַח  ט¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‡וו… ַּ̇ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ י¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ י  ּƒכ ים.  ƒָרע‰ָ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‰ָנ‡ו… ַ‡ַחר 

ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿

ָ‰ָ‡ָ„ם               יָ‡‰  ƒב מ¿  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ך¿  ָכּ ָנ‰,  יו… ל¿ ע∆

ך¿  ָכּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ (יב) ר  ׁ∆̆ ַכֲ‡ ו¿ י˙.  ּƒ̇ ח¿ ַּ̇ ל  ‡ו… ׁ¿̆ ƒ93ל

בי‡ורים
במהירות  יתכן  "ולא  הגירסא:  בכת"י  בב‰ל‰.  מע˘‰  ל˙˜ן  י˙כן  ול‡   .90
כל  על  ומתוקן  מושלם  המעשה  שיהיה  אפשר  אי  פירוש,  מתוקן".  מעשה 
פרטיו ודקדוקיו אם מתנהג בפזיזות. 91. ‰וו מ˙ונים ב„ין. היו פוסקים את 
הדין ביישוב הדעת ובמתינות. 92. ˘י‰‡ נעור לבו וי˜יı מח˘בו˙יו. שיהיה 
93. ל˘‡ול ˙ח˙י˙.  לבו ערני ומרוכז במחשבתו על הדבר שעומד לעשות. 

ל.                   פ≈ נו… ‰ּו‡  ירּו˙  ƒ‰ מ¿ ּƒב  ıָר אם  היטב  להתבונן 
זאת.  לעשות  וכיצד 

ילך     ויודע את הדרך  אמנם לאחר שבא לכלל הכרעה עפ"י תורה לעשותו 
חיים'          ה'חפץ  היה  וכך  הפועל.  אל  הכח  מן  הדבר  להוציא  יזדרז  אזי  בה, 
לאחר                אם  אך  במעשיו,  נמהר  להיות  לאדם  שאין  "אף  אומר:  זצ"ל 
יחמיץ              בל  אז  וישר,  לנכון  מצאו  הישר  השכל  במאזני  הדבר  ששקל 
ע"ז            עמו'  עה"ת  (ח"ח  כלל".  זמן  דיחוי  בלא  לעשותו  ויזדרז  הדבר 

בהגה"ה).
(המעלה  זצ"ל  חאגיז  למהר"ם  חכמים"  "משנת  בספר  כבר  מובא  זה  יסוד 
הי"ב, אות ש"ס), וז"ל: "כתוב (משלי כט, כ): "חזית איש אץ בדרכיו (אדם 
טובים)  להחכים  הטפש  (סכויי  לכסיל  תקוה  מיושב)  ואינו  במעשיו  הפזיז 
ממנו". וכתוב (שם כב, כט) "חזית איש מהיר במלאכתו (בקי וזריז בביצוע 
תפקידו) לפני מלכים יתייצב (יעמוד לשרתם)" דנראה דסתרי קראי זה לזה. 
ליישב המקראות צריך לומר כך, דיש חילוק גדול בין התחלת מלאכה לגמר 
מלאכה, דהואיל דכל הדברים יגעים והתחלתן קשה, אם כן מן הראוי הוא 
ומזקנים  עצה  ויטול  במתון  ילך  דבר  שום  לעשות  בדעתו  שיגמור  שקודם 
יתבונן, ואם לא כן יעשה אלא שיהיה אץ בדרכיו ותיכף שעלה בדעתו איזה 
דבר לעשות יתחיל לעשותו - ודאי איש אץ כזה תקוה לכסיל ממנו, כי כל 

דבר צריך ישוב ועצה מחכם הרואה את הנולד.
אמנם אחר שהתחיל והסכימו בעלי העצה כי טוב הדבר ונכון מעם ה' יתברך 
ואל  יקדמנו אחר,  פן  ואל יתמהמה  ויחיש את מעשהו  ימהר  לעשותו, אזי 
תאמר כשאפנה אגמור מלאכה זו שהתחלתי בה שמא לא תפנה. ואיש כזה 
ראוי   - הפועל  אל  הכח  מן  ולהוציאה  לגומרה  במלאכתו  מהיר  שהוא 
להתייצב לפני מלכים ולעמוד לשרת לפניהם, יען כי כל דברי המלכות אינן 
נגמרים כי אם אחר גמר עצה עמוקה, ואחר גמר זה, ראוי לו שלא יהיה עצל 

בקיומה". עכ"ד.  
אך  חרוץ  "מחשבות  עה"פ  ה)  (כא,  למשלי  בפירושו  יונה  רבינו  לשון  וזה 
החרוץ  מחשבות  אבל  והזריזות,  החריצות  מדין  המהירות  "אין  למותר": 
שיקדים המחשבה והמתון למעשה – הוא מעיקר הזריזות. ואף על פי שבטל 
מקצת שעותיו לחשוב מחשבות, לעולם ימצא מותר במדה הזאת. "וכל אץ 
אך למחסור" - כי ישיגהו המקרה במעשה וכעין שאמר מחברי המוסר 'כי 

פרי כל המהירות חרטה'". 

ָר‰  ≈‰ מ¿  ‰ נ∆ ָפּ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ יזּו˙,  ƒר ז¿ ּƒב  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… י  כ≈ ר¿ ָ̂ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ם.  ƒַמי ָׁ̆  ˙ ‡כ∆ ל∆ מ¿ ƒל

 

          ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ׁ̆ י≈ ו¿  . ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 94

ָיָניו  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָלָח‰  ¿̂ ‰ַ

יז     ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ן-ָ‡ָ„ם,  ב∆ּ ן  ָלכ≈ יזּו˙.  ƒר ז¿ ּƒב

ָך,  ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ‰ ׂ ≈̆ ַוֲע ים,  ƒָלמ עו… י  נ≈ ׁ¿̆ ƒ95ל

"מהרי שלש סאים קמח 
סולת לושי ועשי עוגות, 
ואל הבקר רץ אברהם"... 
שהתעכבה  שרה  ובין 
נפה  בי"ג  הקמח  לנפות 
סולת,  שנעשה  עד 
נדה  פירסה  ובינתיים 
ולא  הלחם  ונטמא 

ולכן  המובחר,  מן  מצוה  על  עדיפה  בזריזות  שמצוה  סבר  אברהם  הביאתו. 
הדגיש "מהרי", וכן אמר לה להביא "קמח" על אף שסולת מובחרת יותר מן 
הקמח, כיון שרצה למהר לכבד את אורחיו. ואילו שרה סברה, מצד תכונת 
"נשים עצלניות הן", כי המובחר עדיף על הזריזות, ולכן ניפתה הקמח לעשותו 

סולת. וזהו שנאמר עליה: "ולחם עצלות לא תאכל".
ובזה יתבארו דברי המדרש [שאמר רבי עקיבא לתלמידיו כדי לעוררם]: מה 
שרה  של  בתה  בת  תבא  אמרו,  מדינות?  קכ"ז  על  שתמלוך  אסתר  ראתה 
שחייתה קכ"ז שנים ותמלוך על קכ"ז מדינות. וקשה: מדוע לא תלו בזכותו של 
אברהם שחי קע"ה שנים, נמצא שמאז היותו בן מ"ח שנה שאז הכיר את בוראו 

(עי' ב"ר ל ח, צ"ה ג), ועד פטירתו ישנם קכ"ז שנה?
אלא - מיישב ה'חתם סופר' - מכיון ששבחה של אסתר היה בכך שמלכה על 
פזורי עם ישראל בקכ"ז מדינות והגנה עליהם, ומה גרם שלא יהיה בהם מעלת 
"כינוס לצדיקים הנאה להם"... אלא להיות מפוזרים? העצלות שהיתה בהם, 
שלא עסקו בתורה בזריזות אלא בעצלות, וכמו שקראו חז"ל (בפ"ק דמגילה) 
ימך המקרה"... לפיכך לא רצו חז"ל  על אותו הדור את הפסוק: "בעצלתים 
לתלות מלכות אסתר בזכות קכ"ז שנים של "זריזותיה דאברהם", אלא בזכות 
קכ"ז שנים של שרה שלא נתיחדה במדת הזריזות אלא במעלת ההידור. הוא 
את  ר"ע  עורר  [ובכך  תורה"  אין  זריזות]  [של  קמח  אין  "אם  חז"ל:  שאמרו 

תלמידיו להיות זריזים ולא מנומנמים ועצלים]. 

בי‡ורים
הזריזות לעבירה היא אות לגודל אהבתו ושקיעתו בחטא וע"י הזריזות נקשר 
י‰‡ זריז במל‡כ˙ו. כדי שתצא מושלמת ומתוקנת.  הוא לעומק החטא. 94.̆ 
95. ל˘ני עולמים. גם בעניני עוה"ז וגם בעבודת ה' ובעסקי התורה והמצוות.
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בזה  [ואכן,  המצוה. 
של  המעלה  יתירה 
מקדימין  "זריזין 
למצוות" ממעלה זו של 
אל  לידך  הבאה  "מצוה 

תחמיצנה"].
סיבה  ישנה  זאת,  מלבד 
מדת  את  ללמוד  הגונה 
הזריזות דוקא מהפסוק: 
"וישכם אברהם בבוקר" 
יצחק.  בעקידת  האמור 
שכן אין עוד כמו זריזותו 
של אברהם לעקידת בנו 
לנו  לשמש  כדי  יצחק, 
כמה  עד  ומופת  דוגמא 
נשגבה ונעלית היא זריזותן של צדיקים בעבודת בוראם. וכל כך למה? משום 
אברהם.  בו  שנתנסה  קשה  נסיון  מאותו  נפרד  בלתי  חלק  היתה  זו  שזריזות 
למרות כל הצער והכאב שישנו באופן טבעי לאב ההולך לעקוד את בנו יחידו, 
אף על פי כן, מכיון שנצטווה על כך מאת ה' - לא זו בלבד שניאות ואף רצה 
לקיים את המצוה באהבה, אלא עוד נחפז לעשותה בזריזות מופלאה. לפיכך 

ראויה זריזות זו ללמוד הימנה ל"זריזין מקדימין למצוות".
ראוי לציין, כי מעלת זריזות מעין זו מצינו גם אצל משה רבינו כאשר ציוה עליו 
ה': "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך" (במדבר לא, 
ב) כותב על כך רש"י (ע"פ הספרי): "אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר 
עשה בשמחה ולא איחר", וכפי שנאמר מיד בפסוק: "וידבר משה אל העם"... 
הוא  מאוויים  וכל  אישי,  חשבון  כל  המה  נטולים  צדיקים,  של  דרכם  כך  כי 

לעשות רצון ה' בשמחה ובזריזות.  

ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  ,(‚ כב,  (בר‡˘י˙ 

 ‰ ׂ ָ̆ , ָע י„ו… ƒח נו… י¿ ˙ ב¿ּ ח…ט ‡∆ ׁ¿̆ ƒלו… ל ‰ ׁ∆̆ ָ̃

יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒּומ ר.  ∆̃ ב…ּ ַבּ ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿

ָל‰  „ו… ּ ָכָח‰ ‚¿ ‰ ‰ו… ז∆ יזּו˙, ָבּ ƒר ז¿ ּƒיו ב ׂ ָ̆ ַמֲע

 „ ב∆ ע∆ כ¿ּ  , ‡ו… ר¿ ּבו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… ‰ּו‡  ׁ∆̆

מו…  ¿̂ ַע ב¿ּ ז  ָזר≈ ּומ¿ ָניו  ֲ‡„ו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ָ‰‡ו…

לּוָי‰  ּ¿̇ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ י  ּƒ6כ  , נו… ˆו… ר¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ּבו…  ƒל  ‰ ַפנ∆ּ מ¿ ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ 7כ¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ

בי‡ורים
לעשיית  החיצוני  הביטוי  היא  הזריזות  ‰‡„ם.  בלב  ˙לוי‰  ‰זריזו˙  כי   .6
המצוות מתוך אהבה והתלהטות פנימית (עיין מס"י פ"ז). 7. כ˘‡„ם מפנ‰ 
לבו וכו'. כאן מבאר רבינו כיצד יגיע האדם לתכלית הזריזות במדרגה הגבוהה. 

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ƒַער ַ‰ֲחמ ַׁ̆

יזּו˙ ƒר ּ ַער ַ‰ז¿ ַׁ̆  

 

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ּ„ָ ƒ1מ י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿
ַ‚ם  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒַלמ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַל  

י‡  ƒ‰ 3ו¿  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַנ˙  ָּ̃ ַּ̇ 2 ַין  נ¿ ƒע ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ

ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ו¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ˙ וו… ¿̂ ƒמ ל¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ַמ ין  ƒיז ƒר 4ז¿ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל

ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ו¿ (פסחים „, ‡). 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע ַין  נ¿ ƒע 5ב¿ּ ינּו  ƒב‡ָ

 "' ‚ו… ו¿ ר  ∆̃ ב…ּ ַבּ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ם  כ≈ּ ׁ¿̆ "(‡)ַוַיּ

‡בר‰ם  וי˘כם   .‡
בבו˜ר. מפסוק זה למדו 
ד.)  (פסחים  חז"ל 
מקדימין  ש"זריזין 
להקשות,  יש  למצוות". 
זאת  למדו  לא  מדוע 
הקודמים:  מהפסוקים 
לקראתם"...  "וירץ 
"וימהר אברהם", הרי גם 
בפסוקים אלו משתקפת 
זריזותו  מדת  לה 
אברהם  של  הנפלאה 

אבינו למצוות?
שכתבו  יש  ואמנם 
לחלק, כי מפסוקים אלו 
שמעשיהם  אנו  למדים 
במהירות  צדיקים  של 
המצוה  מזדמנת  כאשר 
לידם ממש, שאז אין הם 

משתהים להתחילה ואף ממהרים להשלימה. אולם מהפסוק "וישכם אברהם 
בבוקר" נוכל ללמוד על מעלה יתירה מזו, שגם כאשר המצוה אינה מזדמנת 
כן  פי  על  או שטרוד בעסקיו, אף  בה,  לישון  כגון בשעה שרגיל  לידו ממש, 
מפנה עצמו מעיסוקיו, או משכים לקום משנתו ומקדים עצמו לקראת עשיית 

בי‡ורים
1. מ„‰ ‚„ול‰ ל˙ור‰ ולמˆוו˙. מעלה גדולה המסייעת לאדם בלימוד התורה 
ובקיום המצוות. 2. ˙˜נ˙ ‰עולם ‰ז‰. היא מועילה לו גם בעניני העולם הזה. 
כלומר, גם הצרכים הגשמיים מסודרים ומתוקנים לאיש הזריז. 3. ו‰י‡ מ„˙ 
‰ˆ„י˜ים לעבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך. הצדיקים משתמשים בה כדי להדר בקיום 
הזריזים  למˆוו˙.  מ˜„ימין  זריזין   .4 ה'.  בעבודת  שלמות  ולהשיג  המצוות 
נצטוה  כאשר  ‰ע˜„‰.  בענין   .5 זמנן.  בהגיע  מיד  המצוות  לקיים  ממהרים 

אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו.

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰זריזו˙

14

אעפ"כ  והיאוש,  הזקנה 
עולה  להקריבו  כשצוהו 
מיד,  בדבר  טרח   -
השי"ת  אהבת  והגביר 
ליצחק,       אהבתו  על 
המעלה  שלמות  ועל 
"אברהם  קראו  הזאת 
מא).     (ישעיה  אוהבי" 
לכל  נתפרסם  ואז 
חיוב  גודל  העולם 
יתעלה  לשם  האהבה 
לעבור       ראויה  שהיא 
ומזה  אהבה,  מיני  כל 
שכר.  וקבל  דרוש  אמרו 
הרב  מפי  שמעתי  כך 

ר"ש מורי שיחיה. עכ"ד. 

י  ּƒים, כ ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ז ל¿ ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒן נ ַעל-כ≈ּ , ו¿ ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ּוָר‰ ב¿ּ ׁ̆ ¿̃ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ‰ ָ̇ ָ‰י¿

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ ן  ַעל-כ≈ּ ל,  „ו… ּ‚ָ  ˜ ׁ∆̆ ח≈ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ר  כ…ּ ז¿ ƒ12ל ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ לו… 

 ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ׁ̆ י≈ י  ּƒכ  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע

       „…‡ מ¿ לו…   ‰ ׁ∆̆ ָ̃ ָבר  ּ„ָ ֲ‰בו…  ‡ו… ֲעבּור 

ָרָ‰ם  ˙, ֲ‡ָבל ַ‡ב¿ ו… ׂ̆ פו… ַלֲע ¿̃ ּבו… נו… ƒל 13ו¿

ם,  ָבּ ƒל  ı פ∆ ח≈ מ≈ ּו  ׂ̆ ָע ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 14 ָח˜  ¿̂ ƒי ו¿

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ י  ּƒכ

בי‡ורים
(בראשית            שנאמר  כמו  בכת"י).  (כ"ה  העקדה  מעשה  לזרעו  לזכור.   .12
הזה         הדבר  את  עשית  אשר  יען  כי  ה'  נאם  נשבעתי  בי  "ויאמר  טז-יז)  כב, 
זרעך"            את  ארבה  והרבה  אברכך  ברך  כי  יחידך,  את  בנך  את  חשכת  ולא 
לבן  ואחת  (-לאברהם)  לאב  אחת   – אברכך"  "ברך  רש"י:  ופירש  וגו'. 
(-ליצחק), "והרבה ארבה" – אחת לאב ואחת לבן. 13. ולבו נו˜פו לע˘ו˙. 
              ıמחפ ע˘ו  ˘ני‰ם   .14 מושלם.  רצון  מתוך  זאת  עושה  אינו  כלומר, 
לעקדה:  שהלכו  בעת  ויצחק  אברהם  על  שנאמר  כמו  שלם,  ברצון  לבם. 
ו). ופירש רש"י: השוה הכתוב זה לזה,  "וילכו שניהם יחדיו" (בראשית כב, 
שהיה                  - אברהם  אף  כי  ללמד  ביניהם,  הבדל  היה  ולא  כאחד  שהלכו 
שלא     יצחק  כמו  ושמחה,  ברצון  הולך  היה   - בנו  את  לשחוט  שהולך  יודע 
לקרבן).      לעלות  עתיד  שהוא  כלל  ידע  לא  שעדיין   –) בדבר  מרגיש  היה 
"וילכו       ואמר:  הכתוב  חזר  להשחט,  הולך  שהוא  יצחק  שהבין  ולאחר 
שניהם יחדיו" (שם, ח). כלומר, יחד בלב שוה לעשות רצונו של מקום. (רש"י 

שם).

 , ׁ̆ ּבו… ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ רו… ˙ ָ‰ֲ‡ח≈ בו… ָׁ̆ ֲח ל ‰ַ8ַמּ ָכּ ƒמ

‰ּו‡  10ָ‡ז  ַ‡ַח˙,  ָב‰  ָׁ̆ ַמֲח ס  פ≈ ˙ו… 9ו¿

ן  -כ≈ מו… כ¿ּ יַח.  ƒל ¿̂ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ י  ƒל ב¿ּ ז,  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒמ

ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  ּ ƒל ƒיר מ ƒס ≈‰ ׁ∆̆ ָרָ‰ם,  ‰ ַ‡ב¿ ׂ ָ̆ ָע

ל  ט≈ּ ƒ(ב)ּוב  , ‡ו… ר¿ ּבו… ן  ˆו… ר¿ ָ‡ַחז  11ו¿ נו…  ב¿ּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ נו…  ב¿ּ ַ‡ֲ‰ַב˙ 

בנו  ‡‰ב˙  וביטל  ב. 
‰בור‡  ‡‰ב˙  מפני 
חז"ל  אמרו  י˙ברך. 
עא.):  (סנהדרין  בגמרא 
ומורה  סורר  בן  "תניא, 
עתיד  ולא  היה  לא 
נכתב,  ולמה  להיות, 
כתב  שכר".  וקבל  דרוש 
לשאול,  יש  בחיי:  רבינו 
מפני מה הוצרכה תורה 

יש  נוהג בדרך העולם? עוד  ומה שאין ענינו  ולכתוב מה שלא היה,  להודיע 
מקשים, דהנה לכאורה כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" היא לשכר תלמוד תורה. 
ותמוה הדבר: וכי לא די בכל התורה כולה כדי לדרוש ולקבל שכר?! הלא גם 
אם יחיה אדם אלף שנים, לא יחסר לו מה לדרוש בתורה, אשר היא ארוכה 

מארץ מדה ורחבה מני ים!
ומבאר רבינו בחיי, כי אין כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" לשכר תלמוד תורה, 
אלא 'דרוש' מפרשה זו עד היכן נתבע האדם לאהוב את השי"ת, שלמען אהבת 
השי"ת על האדם לסלק מלבו את האהבה המוטבעת בו לבנו, כשהדבר נצרך 
זה מחכמת התורה ללמד דעת את העם בגודל חיוב אהבת  וז"ל: היה  לכך. 
השם יתברך. שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן, וכיון 
שהבן עובר על מצוות השם יתעלה, וזה דרכו כסל לו, חייבין הם שתתגבר 
עליהם אהבת השי"ת על אהבת הבן עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמם 

לבית דין לסקילה.
בענין  בתורה  מפורש  להשי"ת  האהבה  גודל  בחיוב  הזה  הענין  בא  וכבר 
העקידה, כי אברהם עם היות אהבתו ליצחק עזה וחזקה כבן שבא אליו אחר 

בי‡ורים
והתכונות  הרצונות  הרעות,  המדות  בו.  ˘י˘  ‰‡חרו˙  ‰מח˘בו˙   .8
המפריעות אותו מעבודת ה' ומקיום מצוותיו, כגון עצלות, אנוכיות, ותאוות 
גשמיות. 9. ו˙ופס מח˘ב‰ ‡ח˙. שם לעצמו מטרה אחת נעלה ומתרכז בה. 
10. ‡ז ‰ו‡ מז„רז בלי ספ˜. (כ"ה בכת"י). ממילא קל לו להזדרז ולעשות את 

המצוה בשלימות. 11. ו‡חז. ותפס.

˘ני‰ם  ע˘ו  לכן   .„
במדרש  מובא  בזריזו˙. 
א):  נו,  (בראשית  רבה 
וישא  השלישי  "ביום 
עיניו"  את  אברהם 
כתיב  ד),  כב,  (בראשית 
"יחיינו  ב)  ו,  (הושע 
השלישי  ביום  מיומיים 
לפניו".  ונחיה  יקימנו 
הגר"א  וביאר  עכ"ד. 
בהאי  מצוות  "שכר  קמב.)  (חולין  חז"ל  אמרו  הנה  כי  המדרש,  כוונת  זצ"ל 
ומלואו  אין העולם  רוחני,  ענין  כי המצוה היא  והטעם, אחרי  ליכא".  עלמא 
כדאי לשלם אפילו שכר מצוה אחת, וכמו שאמרו חז"ל (אבות ד, יז) "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", אם-כן היאך אנו ניזונים 

בזכות המצוות שעשו אבותינו?
אבל הענין כך הוא, כי באמת המצוה עצמה אין לה תשלומים בעולם הזה, 
אבל הזריזות וההידור וכיוצא בו במצוות אבותינו, הם הזכות שאנו אוכלים. 
שעשה  והזריזות  ההכנות  מכל  מקודם  לנו  סיפרה  הקדושה  התורה  והנה 
בבוקר, חבש בעצמו את  לקיים מצות העקידה, השכים  ע"ה  אבינו  אברהם 
חמורו, ובקע עצי עולה וכו', להודיענו כי מכל זאת אנחנו אוכלים בעולם הזה. 
אבל עיקר המצוה שעשה אברהם אבינו ע"ה ביום השלישי, נשארה לנו לעתיד 

לבוא.
כל מה  לומר,  רצה  מיומיים",  "יחיינו  חז"ל את הכתוב  זה  על  זהו שהמליצו 

ר  ≈̂ ַרך¿ יו… ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ם ב¿ּ ָּ̇ ע¿ ּ„ַ

יזּו˙. ƒר ז¿ ּƒם ב י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ ּו  ׂ̆ ן ָע ָלם, („)ָלכ≈ עו…

 

 ˙ ּ„ַ ƒמ י  ּƒכ ָלַ„ַע˙,  יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ָכל  ‰ ל¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ י‡  ƒ‰22 ˙יזּו ƒר ּ ַ‰ז¿  

 ˙ יו… ¿‰ ƒל ל  ָיכו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

בי‡ורים
ואישי  ‚ופם. נתבטל כח הגשמיות שבגופם, שלא היה להם שום רצון גשמי 
אלא אך ורק לעשות רצונו יתברך. 22. ‰י‡ ˙חיל‰ לכל ‰מ„ו˙. כי כדי להשיג 
את כל המעלות צריך לקנות תחילה את מדת הזריזות, כי הזריזות מובילה 
לשאר המדות הטובות והמעלות הגדולות, כדברי רבי פנחס בן יאיר (המוזכר 
מצוות  ויותר  יותר  לקיים  להספיק  האדם  יוכל  זריזות  שע"י  ועוד,  בהמשך). 
ולימוד תורה, שהרי כל אדם מוכרח להפסיק מידי פעם מלימודו ולהתעסק 

בצרכי גופו, אבל ככל שיזדרז וימהר לחזור ללימודו, כך יספיק יותר.

ם  ƒע ˜ּו  ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 15ּו ם,  ָבּ ƒל ב¿ּ  „…‡ מ¿

16ַע„  ם,  ָ̇ יָע ƒ„י ּƒב ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ל  ָכּ י  ּƒ17כ ל,  „ו… ּ‚ָ חּו„  ƒי ב¿ּ ַיֲח„ּו  ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆

 ‡ ר≈ חּו„ ַ‰ּבו… ƒם י ס≈ ַפר¿ ‰ 18ל¿ ָ̇ ם ָ‰י¿ ָ̇ ָנ ָוּ ַכּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ר  ּׁ≈̆ ַי 19ּול¿ ָלם  עו… ָבּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּו  ׂ̆ ָע ׁ∆̆  ˙ ע≈ 20ּוב¿  , ַ‡ֲ‰ָב˙ו… ל¿

יו,  ָ̇ וו… ¿̂ ƒּומ  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ  ˙„ַ ֲעבו…

 ‰ ָ̃ ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ו¿ ּ‚ּוָפם  ַח  כ…ּ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ21(‚)נ

‚ופם.  כח  נ˙בטל   .‚
נאמר:  העקדה  בפרשת 
ידו  את  אברהם  "וישלח 
המאכלת  את  ויקח 
בנו"  את  לשחוט 
כתב  י).  כב,  (בראשית 
'אפריון'  בספר  כך  על 
שו"ע):  קיצור  (מבעל 
הגאון  בשם  שמעתי 
הקדוש מהרי"א מלובלין 
הא  לפרש  שאמר  זצ"ל 
אברהם  "וישלח  דכתיב 
שהיה  דמשמע  ידו"  את 

צריך איזה כח והתפעלות לקחת את המאכלת (פירוש, שהיה צריך להתאמץ 
לשלוח את ידו מה שלא מוזכר בשאר הפעולות שעשה כגון ויבקע עצי עולה, 
ויבן את המזבח ויערוך את העצים וכו'). והוא, כי הצדיקים הקדושים אשר אך 
מצוות השם ית"ש עשו באיבריהם, הנה איבריהם מתקדשין כל כך עד אשר 
אינם מסוגלים לעשות רק מצוות ה' ית"ש ולא זולתו. והנה לשחוט את יצחק 
לך  "לא אמרתי  מן המדרש  רש"י  וכמו שהביא  כלל  היתה מצוה  לא  באמת 
שחטהו אלא העלהו, אסקתיה – אחתיה", רק אברהם טעה וקסבר לשחטהו. 
ולכן כאשר רצה לקחת בידו את המאכלת הוצרך להתאמצות לשלוח את ידו 

בכוח, וזהו "וישלח אברהם את ידו" וכו', ודפח"ח. עכ"ל.

בי‡ורים
15. ו˘ני‰ם נ˙„ב˜ו עם ‰˘י"˙ בי„יע˙ם. שניהם - בשכלם ובמחשבתם - היו 
בדבקות גדולה עם השי"ת. 16. ע„ ˘נ˙יח„ו (בכ˙"י: ˘נ˙‡ח„ו) ביחו„ ‚„ול. 
רצונו  ורק לעשיית  אך  לבם  ויחדו את  ה',  רצון  היו אחד עם  ורצונם  דעתם 
יתברך ללא שום פקפוק. 17. כי כל כונ˙ם. בכל עבודתם בחייהם. 18. לפרסם 
‡„ם  בני  ולי˘ר   .19 מלבדו.  עוד  ואין  בעולם  יחיד  שהוא  ‰בור‡.  יחו„ 
 - ואדם  אדם  כל  אצל  הנמצאת   - האהבה  מדת  את  ולכוון  לנתב  ל‡‰ב˙ו. 
בכת"י  ב‡‰ב‰.  ˘ע˘ו  ובע˙   .20 יתברך.  ה'  אהבת  שהיא  הנכונה  לאהבה 
כח  נ˙בטל   .21 ומצוותיו.  יתעלה  ה'  עבודת  האבות  שעשו  ובעת  הגירסא: 

‡ח„  יום  טוב  כי   .‰
בפרושו  רש"י  בחˆריך. 
על תהלים כתב: "כי טוב 
בחצריך,  אחד  יום 
מלחיות  ימות,  ולמחר 
במקום  שנים  אלף 
אחר". ויש לבאר שכונת 
אדם  כל  על  המלך  דוד 
ואדם, שטוב לו יום אחד 
ולמחר  התורה  בעסק 
לחיות  מאשר  ימות, 
אחר  במקום  שנים  אלף 
בלא עסק התורה. וכמו 
שכתב בספר יסודי הדעת (עמוד קפד) על דברי רש"י אלו וז"ל: כמה גדול ויקר 
וחשוב יום אחד להיות בבית ה' בעסק התורה והיראה, אשר כדאי לחיות רק 
יום אחד בעולם ולהיות עוסק בתורה ולמחר ימות, מלחיות אלף שנים במקום 
אחר, ואפילו לא חיים של חטא ועון כי אם לחיות חיים פשוטים כחיי אנשי רוב 
העולם, גם עם מעשים טובים, אבל בלי עסק התורה – הנה יום אחד להיות 
יותר מלחיות אלף שנים במקום  וחשוב  יקר  ה' עם עסק התורה הוא  בבית 
לא         התורה  בעסק  ה'  בבית  נהיה  אם  שנותינו  ערך  יגיעו  לכמה  והנה  אחר. 
[לפי  שנותינו?  מספר  יגיעו  לכמה  שנים?  וגם  ימים  הרבה  אם  כי  אחד  יום 
ראויים  אלו  רש"י  דברי  חיים!]  יותר מאלף שנות  שיום אחד שקול  החשבון 
להעריך        ונדע  הקדושה,  תורתנו  יודעי  כל  לפני  בעולם  מפורסמים  להיות 
כמה יפסיד מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, כמה אלפי שנים מפסיד זה. 

עכ"ל.

מ…ַע  ּׁ¿̆ ƒמ נו…  ָ‡ז¿ יר  ƒס "27מ≈ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆

(מ˘לי  ָב‰"  ע≈ ו… ּ̇ ˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ ם  ּ‚ַ28 ָר‰,  ו… ּ̇

ַר˙  ו… ּ̇ י  ƒל ב  ˙ּוב: "29טו… ָכּ ן  כ≈ ו¿ כח, ט). 

ף" (˙‰לים ˜יט,  י ָזָ‰ב ָוָכס∆ פ≈ ַ‡ל¿ יָך מ≈ ּƒפ

ם  יו… ב  טו… י  ּƒכ(‰)" ַמר:  ¡‡ נ∆ ן  כ≈ ו¿ עב), 

ף" (˘ם פ„, י‡) - ָ‡ַמר  ָ‡ל∆ יָך מ≈ ר∆ ≈̂ ֲח ַבּ

ם  יו… י  ƒל ב  טו… -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ף  ל∆ ∆‡ מ≈ ָר‰,  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ָח„  ∆‡

בי‡ורים
˙ועב‰.  ˙פל˙ו  ‚ם   .28 קצר.  לזמן  אפילו  ˙ור‰.  מ˘מוע  ‡זנו  מסיר   .27
במקרה דנן הסיבה היא כיון שנמנע מלימוד תורה מחמת התפילה, ומאחר 
אותו  זו שהרחיקה  היא  נמצא שתפילתו  מן התפילה,  יותר  והתורה חשובה 
אורח).         (עלי  מדה  כנגד  במדה  תפילתו  את  מרחיק  הקב"ה  לכן  מהבורא, 

29. טוב לי ˙ור˙ פיך. פירוש, אפילו דיבור אחד בתורה.

כ…ל  ¡‡ ל∆ יך¿  ƒר ָ̂ י  ּƒכ ר,  פ∆ ַ‰ס≈ּ ַעל  יר  ƒ„ ָּ̇

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈ ָרָכיו,  ¿̂  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ן  י˘…ׁ ƒל ו¿

רו…  פ¿ ƒס ל¿ ַלֲחז…ר  ירּו˙  ƒ‰ ּוז¿ יזּו˙  ƒר ז¿

ל  „ו… ם ָ‚ּ „ ַ‰ּיו… ב: עו… ׁ…˘ ַ‡ל ַיח¿ מ…„. ו¿ ל¿ ƒל ו¿

רּו  ָ‡מ¿  ‰ ז∆ ַעל  י  ּƒכ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָנ‰  ָּׁ̆ ‰ַ ו¿

‡ַמר  ּ…̇ ָרָכ‰: ַ‡ל  ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ֲחָכמ≈

ל…‡   ‡ ָמּ ׁ∆̆ 24  ,‰ נ∆ ׁ¿̆ ∆‡  ‰ נ∆ פ¿ ∆‡ ׁ∆̆ כ¿ ƒ23ל

י…‡ַמר  ם ַ‡ל  ּ‚ַ ‰ (‡בו˙ פ"ב מ"„).  נ∆ ָפּ ּƒ̇

ך¿  ל≈ ם ‡≈ ƒ‡ ,ָבר ב ‰ּו‡ כ¿ּ ר∆ ˙ ע∆ ָ‡ָ„ם: 25ע≈

ָע‰  ָׁ̆ ָב‰  טו… י  ּƒכ ל,  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿  „ ָיּ ƒמ ַלֲעמ…„  ך¿  ָטר≈ ¿̂ ∆‡  - מ…„  ל¿ ƒל

ַעל  ָלם, ו¿ עו… ָבּ ׁ∆̆ ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒָח„, 26מ ּבּור ‡∆ ּ ƒ„ ּלּו ƒמ…„, ַוֲ‡פ ל¿ ƒַח˙ ל‡ַ

בחיינו  אוכלים  שאנו 
שעשה  ממה  הוא 
ע"ה  אבינו  אברהם 
בשני  דהיינו  ביומיים, 
הוא  הראשונים,  ימים 
כנז"ל,  וההידור  הזריזות 
השלישי,  ביום  אבל 
שעשה  במה  כלומר, 
דהוא  השלישי,  ביום 
העקידה,  מצות  עיקר 
יקימנו        זה  ידי  על 
ונחיה  לבא  לעתיד 

לפניו.      

בי‡ורים
תורה.          ואלמד  אשב  וטרדותי,  מעסקי  כשאתפנה  ‡˘נ‰.  לכ˘‡פנ‰   .23
24. ˘מ‡ ל‡ ˙פנ‰. כי יתכן מאד שגם מאוחר יותר לא תצליח לפנות לך זמן 
כדי ללמוד, שכן טרדות העולם אינן פוסקות, ונמצאת בטל מדברי תורה כל 
ימי חייך. 25. ע˙ ערב ‰ו‡ כבר. הגיע כבר הערב, וזמן תפילת ערבית קרב 
להפסיק  שאצטרך  כיון  קצר  לזמן  זה  יהיה  ללמוד,  כעת  אתחיל  ואם  ובא, 
לתפלה בהגיע זמנה. 26. מכל „בר ˘בעולם. על התורה נאמר (משלי ג, טו): 
"יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה", כל חפצי עולם הזה ['חפציך' - 
אחד  דבר]  [-ללימוד  לדבר  ישוו  לא  והנאותיו]  הזה  העולם  עושר  כל  כולל 
מכל  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור  אפילו  תורה  [שתלמוד  שבתורה, 
חפצי  שאפילו  בה"  ישוו  לא  חפצים  "וכל  יא):  ח,  (שם  כתוב  עוד  'חפציך']. 
שמים שהם המצוות - לא ישוו לדבר אחד שבתורה [שתלמוד תורה אפילו 
עדיף  ת"ת  שכן  התורה,  מצוות  כל  מקיום  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור 

מקיום המצוות ודוחה אותן, אם אפשר לעשותן ע"י אחרים] (מו"ק ט:).

‰י‡  ‰זריזו˙  מ„˙  ו. 
‰מˆוו˙.  לכל  ˙כ˘יט 
(פ"ז)  ישרים'  ב'מסילת 
הזריזות  חלקי  כתב: 

י„ּו˙  ƒַוֲחס י„ּו˙,  ƒ38ֲחס י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

רּוַח  ו¿  , ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ 39רּוַח  י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

 ˙ ַיּ ƒח ּ¿̇ 40 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ

י‡ ָזכּור  ƒב ‰ּו ַ‰ָנּ ָיּ ƒל י ‡≈ ≈„ ‡ ַעל י¿ ים ָבּ ƒ̇ ˙-ַ‰מ≈ּ ַיּ ƒח ¿̇ ים, 41ּו ƒ̇ ַ‰מ≈ּ

ירו˘למי  ט:  פ"‡  ˘‰˘"ר  ב  כ,  (ע"ז  ינּו.  ָימ≈ ב¿ּ ָר‰  ≈‰ מ¿ ּƒב ב  ַלּטו…

יזּו˙,  ƒר ּ ַ‰ז¿ ַח  כ…ּ ל  „ו… ּ‚ָ  ‰ ָמּ ַכּ  ‰ ≈‡ ּור¿  ‡ ּבו…  .(‰"‰ פ"‚  ˘˜לים 

יז  ƒָזר ו¿ יר  ƒ‰ָז ָ‡ָ„ם   ‡ ≈‰ י¿ ן  ָלכ≈ לּו,  ַ‰ָלּ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ּ ׁ∆̆

ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿ ר  פ∆ י˙-ַ‰ס≈ּ ב≈ּ ל  ∆‡  ıָלרּו 42ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿

     ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿ יט  ׁƒ̆ כ¿ ַּ̇ 43 י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒ(ו)מ יב.  ƒֲער‰ַ ּול¿

ן. ָלּ ˙ ֻכּ נ∆ ּ∆̃ ַ̇ י‡ מ¿ ƒ‰ 44ו¿

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ 45ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇ ים  ƒ‚‰ֲ ַ‰ּנו… ים  ƒָבר ּ ¿„ ר  כ…ּ ז¿ ƒל ָך  ל¿  ׁ̆ י≈  ‰ ָּ̇ ַע ו¿
בי‡ורים

38. חסי„ו˙. הנהגה לפנים משורת הדין. 39. רוח ‰˜ו„˘. שכינה שורה על 
הינה השראה אלהית המכוונת את  כלל  "רוח הקודש" בדרך  (רש"י).  האדם 
האדם במעשיו או המקנה לו ידיעה בדרך שהיא למעלה מהשגת אנוש (ראה 
חיי˙ ‰מ˙ים. על ידי רוח הקודש השורה עליו, יגיע  רמב"ן שמות כח, ל). 40.̇ 
אליהו  הנביאים  שעשו  כפי  מתים,  להחיות  בכוחו  שיהא  כך  לידי  האדם 
הרי  החיים,  מקור  ה'  בהיות  ד).  פרק  (מלכים-ב  ואלישע  יז)  פרק  (מלכים-א 
שאדם הדבוק בו דביקות גמורה יוכל למשוך ממנו את השפעת החיים עצמה 
המתים  "תחית  הגירסא:  בכת"י  וכו'.  ב‡  ‰מ˙ים  ו˙חי˙   .41 פכ"ו).  (מס"י 
בכת"י  ‰ספר.  בי˙  ‡ל   ıולרו  .42 לטוב".  זכור  הנביא  אליהו  לידי  מביאה 
הגירסא: "ולרוץ אל הספר ללמוד, להשכים ולהעריב". 43. ˙כ˘יט. קישוט. 
44. ו‰י‡ מ˙˜נ˙ כולן. כל  הזריזות מקשטת את המצוות ומוסיפה להן נוי. 
בכת"י  ‡„ם.  בני   .45 יותר.  ומושלם  מתוקן  הוא  בזריזות  שנעשה  מעשה 

ַח  ב≈ּ ז¿ ּƒי ַ‰מ ב≈ּ ָפַני ַעל-ַ‚ּ יב ל¿ ƒר ¿̃ ‰ַ ָך ל¿ נ¿ ּƒל…מ…‰ ב ׁ¿̆ י„  ƒ̇ ָע ׁ∆̆  ˙ לו… עו…

(˘ב˙ ל, ‡). 

י         י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ירּו˙  ƒ‰ 30ז¿ יר:  ƒ‡ָי ן  ב∆ּ ָחס  ינ¿ ּƒפ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ּיּו˙  ƒ̃ ּונ¿ ּיּו˙,  ƒ̃ 32נ¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ יזּו˙  ƒר ּוז¿ יזּו˙,  ƒר 31ז¿

ּו˙,  ׁ̆ י ƒר 34פ¿ּ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ָט‰√ ו¿ ָר‰,  33ָט‰√ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

י           י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ ּו  ,‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ 35 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ּו˙  ׁ̆ י ƒר ּופ¿

 ‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒי ו¿  ,‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒ37י י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ַוֲעָנָו‰  36ֲעָנָו‰, 

בי‡ורים
שמירה  היא  זריזו˙.   .31 לפניו.  המזדמנת  בעבירה  מלהכשל  ז‰ירו˙.   .30
מדברים העלולים להביא לידי כך שתזדמן עבירה לידו של אדם (רש"י ע"ז כ:). 
לידו  נזדמנה עבירה  "זהירות", שהיא המניעה מכשלון כשכבר  זאת לעומת 
(הנ"ל עפ"י חולין קז:). 32. נ˜יו˙. שהאדם נקי לגמרי מכל מדה רעה ומכל 
חטא. ולא רק מדבר המקובל על הכל שיש בו חטא, אלא גם מ"הוראת-היתר" 
מוטעית, אשר הלב מתפתה בו מפני היותו נגוע קצת מן התאוה, כי לא טוהר 
כל  שיהיו  והמחשבות,  הלב  תקון  ט‰ר‰.   .33 פ"י).  (מס"י  וכל.  מכל  ממנה 
מעשיו על צד החכמה והיראה ולא על צד החטא והתאוה, שגם באותו המעט 
וכן במעשים הטובים  יכוון אל ההנאה והתאוה.  שלוקח מן העולם הזה לא 
שעושה תהיה כוונתו לשם שמים (מס"י פט"ז). 34. פרי˘ו˙. שנמנע האדם 
היא  אף מדברים המותרים, כדי להחמיר על עצמו (רש"י שם). 35. ˜„ו˘‰. 
היות כל מציאות האדם בעולם וכל מעשיו – אפילו מעשים גשמיים של צרכי 
הגוף – עניני קדושה של התדבקות בה'. ובאמת אין השגת מעלה זו ביכלתו 
של האדם, אלא שאם משתדל האדם להשיגה עד כמה שידו מגעת, יעזרהו ה' 
יהיה האדם מחשיב את  שלא  ענו‰.   .36 פכ"ו).  (מס"י  לו במתנה  וישלימה 
עצמו משום טעם שיהיה (מס"י פכ"ב). 37. יר‡˙ חט‡. היא דרגה גבוהה של 
וחושש שיפגום  ה'  ירא מרוממות  ירא מהעונש על חטא אלא  יראה, שאינו 

בכבודו על ידי חטא (מס"י פכ"ד ופי"ט).

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן 51 ‚ו… , כ¿ּ ך¿ ל-ָכּ ר ָכּ ׁ≈̆ ינו… ָכּ י ‡≈ ƒל ם ַ‰כ¿ּ ƒ‡ …ים, ‡ו ƒּוס‡ 50‡ו… מ¿

ל  ≈̃ ‰ָ ל¿ ָך  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇ יֲ‡ָך  ƒב ּ¿̇ ַ‡ל   - כ…ל  ¡‡ ל∆ ב  ָרע≈  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿  ,˜ ∆„ ס∆ ּבו… 

יָל‰.  ƒט נ¿ ƒל ָ‰ָר‡ּוי  י  ƒל ּוכ¿ ם  ƒַמי י‡  ƒב‰ָ ל¿ ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰  ‡ ָלּ ∆‡ יָל‰,  ƒט נ¿ּ ַבּ

ים  ּƒַטנ ¿̃ ּו ים  ƒל „ו… ּ ¿‚ ָביו  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ≈̇ יו… ב¿ּ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿

ˆּו" (וי˜ר‡ כ, כ‰;  ּ¿̃ ַׁ̆ ¿̇ ‡ ַיֲעב…ר ַעל "ל…‡  ל…ּ ׁ∆̆ ָח„,  ַ‚ע ‡∆ ּלּו ר∆ ƒפ‡ֲ

ים  ƒ‡ָל ח√ ָעָליו  י‡  ƒב מ≈ ָביו,  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ ם  ּ‚ַ ב).  טז,  מכו˙ 

ּיּו˙,  ƒ̃ נ¿ ּƒב מו…  ¿̂ ַע מ…ר  ׁ¿̆ ƒל יזּו˙  ƒר ּוז¿ ירּו˙  ƒ‰ ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ים.  ƒל „ו… ּ ¿‚

ַ‡ַחר  ַע˙  י-ַטַבּ ּƒפ  ı…ח ר¿ ƒל י,  ƒ̃ ָנ ‚ּופו…  ו¿ ים  ּ ƒי ƒ̃ נ¿ ָ‚ָ„יו  ב¿ּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆

ם  ּ‚ַ ם.  ƒַמי י  ƒל ב¿ּ  ‰ ָיפ∆ ַח  נ≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ ּ ¿„ ָרָכיו,  ¿̂  ‰ ׂ ָ̆ ָע ׁ∆̆

ם  ƒ‡  , ˙ו… ָטּ ƒמ ַי„  52ל¿ ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ ָרָכיו  ¿̂  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

י  ƒ̃ ם ָנ ָמ˜ו… ך¿ ל¿ ל≈ י≈ ל ָיָ„יו, 54ו¿ ט…ּ ƒי ם - 53ָי˜ּום ו¿ ƒַמי ˙ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒל ‰ ∆̂ רו…

ַע  מ≈ ו… ׁ̆ ˙ו… ו¿ ָטּ ƒם ‰ּו‡ ַעל מ ƒ‡ .ף ‰ ָוסו… ָלּ ƒח ּ¿̇ ם  ƒי ך¿ ַעל ַ‰ַמּ יָבר≈ ƒו

    . ך¿ יָבר≈ ƒו ָיָ„יו  ל  ט…ּ ƒי ו¿ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆ 55 ים,  ƒ̃ ָר ב¿ּ  ‰ ∆‡ רו… ‡ו…  ַרַעם  ל  ˜ו…

יו  ַעָפּ ַעפ¿ נּוָמ‰ מ≈ ּ¿̇ יר  ƒֲעב‰ַ ˙ו… 58ּול¿ ָטּ ּƒמ ƒיך¿ 57ָל˜ּום מ ƒר ָ̂ ם  ּ‚ַ56

ָר‰.  ו… ּ̇ מ…„  ל¿ ƒים ל ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ּול¿

בי‡ורים
נטילה. 50. ‡ו מ‡וסים. הפסולים לנטילת ידים. 51. ˘י˘ בו ס„˜. עיין משנה 
ברורה סי' קנט סקי"א ובביאור הלכה שם. 52. לי„ מט˙ו. בכת"י הגירסא: "על 
מטתו, שיקום ויטול ידיו וילך במקום נקי לברך "אשר יצר". אם רוצה לשתות 
וילך   .54 ברורה סימן ס"ב סק"ח.  עיין משנה  י„יו.  ויטול  י˜ום   .53 מים".  
למ˜ום נ˜י. שיתרחק מהכלי שעשה בו צרכיו. 55. ˘יעמו„. שיקום ממטתו. 
˙נומ‰  ול‰עביר   .58 בבוקר.  ממט˙ו.  ל˜ום   .57 זריזות.  ˆריך.  ‚ם   .56

מעפעפיו. להעביר נמנום השינה מעל שמורות עיניו.

 ‰ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂ ם  ƒ‡ ן ‚ו… ם. כ¿ּ ∆‰ ל ָבּ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿

ר,                פ∆ ס≈ ב¿ּ ָבר  ּ„ָ ּום  ׁ̆ 46  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל

 ,ı פ…ּ ח¿ ַּ̇ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰47

י  ּƒמ ƒמ ‡…ל  ׁ¿̆ ƒל ו¿ ך¿  יל≈ 48ל≈ יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿

ָך  ¿̇ י ב≈ י ל¿ ƒָענ ‡ ם ָיבו… ƒ‡ .ָבר ַע ַ‰ָ„ּ ≈„ ּיו… ׁ∆̆

‡ּוַכל  ל…‡  ‡ַמר:  ּ…̇ ַ‡ל  ם,  ח∆ ל∆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

ך¿  ל≈ ּ≈̇ ַ‡ך¿  ם,  ח∆ ַ‰ל∆ּ י‡  ƒב‰ָ ּול¿ ך¿  יל≈ ל≈

ל      ט…ּ ƒל  ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ י‡.  ƒב‰ָ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב

ים                ƒמּוָעט ם  ƒ49ַמי ָך  ל¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָך  ָי„¿

קודם   – אחד  הם,  שנים 
ואחד  המעשה,  התחלת 
קודם  כן.  אחרי   –
הוא  המעשה  התחלת 
את  האדם  יחמיץ  שלא 
המצוה (שלא ישהה את 
בהגיע  אלא  עשייתה), 
בהלכה,  (הקבוע  זמנה 
או  קריאת-שמע  כגון 
או  וכדומה)  תפילה 
בהזדמנה לפניו (כגון אם 
ראה אדם הזקוק לעזרה 
או אם נתבע לתת צדקה 
בעלותה  או  וכדומה) 
במחשבתו (כגון להיטיב 

עם אדם או לרכוש חפץ מהודר של מצוה וכדומה), ימהר יחיש מעשהו לאחוז 
בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתים, כי אין סכנה כסכנתו 
(שהמצוה תתבטל ע"י הנהגה זו), אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש 

איזה עיכוב למעשה הטוב... 
אך הזריזות אחר התחלת המעשה הוא, שכיון שאחז במצוה ימהר להשלים 
יתנו  וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות, אשר לא  אותה... 
הפסק זמן לא אל התחלת המצוה ולא אל השלמתה. ותראה שהאדם אשר 
תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשית מצוותיו, אלא תהיה 
ישקוט עד אם כלה הדבר  ולא  ינוח  לא  כי  תנועתו כתנועת האש המהירה, 

להשלימו.   

בי‡ורים
הגירסא: "ודרך בני אדם". 46. ˘ום „בר בספר. כגון לבדוק הלכה או ידיעה 
כלשהי שאינה ברורה לו דיה. 47. ‰˘˙„ל לחפ˘ וכו'. בכת"י הגירסא: "תהא 
זריז להביא הספר וגם תהא זריז לחפש" וכו'. כלומר, שיזדרז גם להביא את 
הספר מיד, וגם לעיין בו מיד ולבדוק ללא שיהוי את הענין הנצרך. 48. לילך 
ול˘‡ול. אם צריך לשאול מאדם שיודע. 49. מים מועטים. פחות מכדי שיעור 

ח. ‡יז‰ עבר‰ ‰ו‡ ר‚יל 
ב‰. כתב הגר"א (יונה ד, 
האדם  ירצה  שאם  ג), 
פגם  עוונות  באלו  לידע 
ומה  הקודם  בגלגולו 
זה  בגלגול  לתקן  עליו 
לעולם  ירד  זה  שבשביל 
בשני  יבדוק  שוב, 
סימנים: א' במה שנכשל 
הרבה  זה  בגלגול 
פעמים. ב' באיזה עבירה 
מאוד,  לו  חשקה  נפשו 
שהורגלה  לפי  וזה 
טבע  ונעשה  מקודם 
אדם  בני  יש  ולכך 
שחושקין בעבירה אחת 
אחת  בעבירה  וזה  יותר 

יותר.

ל  ב≈ּ ַ̃ 63ּול¿ ָטיו  ָפּ ׁ¿̆ ƒּומ יָניו  ƒ„ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

 ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ָר‰ ּוַב ו… ּ̇ ˜ ַבּ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ַ‡ֲ‰ָב‰, ּול¿ מ≈

ָכל  ב¿ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿

ן. יו… ל¿ ל ע∆ ≈‡ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ

 

מו…  ¿̂ ַע ˜ ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּ…„ ב¿ ƒָבר: י ל ָ„ּ ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ
 ,‰ּ יל ָבּ ƒ‚ָר‰ ‰ּו‡ ָר ‰ ֲעב≈ יז∆ (ח)‡≈

ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ל¿ ים  ƒר„ָ ּ ¿‚  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ר  יַמ‰≈ ƒו

 ˜ ּ…„ ב¿ ƒי ם  ּ‚ַ ָר‰.  ֲעב≈  ‰ּ ָ̇ ‡ו… מ≈ ט  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰ ּול¿

    .‰ ַרפ∆ּ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ יז∆ ≈‡ ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע

 ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ָלן -  ט¿ ן ָ‡ָ„ם 65ַבּ ‚ו… 64כ¿ּ

ים.  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּ ¿„ ƒ66מ  ‰‡ָ ָבּ ּטּול  ּƒב‰ַ ׁ∆̆

ָר‰  ו… ּ̇ ƒל מ ַבט≈ּ ים ‰ּו‡ מ¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒמו… ל ¿̂ ַע ַע ב≈ ו… ּ̃ ׁ∆̆ י  ƒי] מ ּƒכ]

ים  ּƒב ר¿ ַ‰ַמּ ים  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ ן  ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒי 67ו¿ ָב‰,  טו… ל  ָכּ ƒּומ  ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ƒּומ

פּוָ‡‰  ׁ̆ לו… ר¿ י≈  ‰ ז∆ ָבּ ם,  ∆‰ ָמּ ƒר ע ַחב≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ים, 68ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ּ ¿„

בי‡ורים
וכו'. בכת"י  כ‚ון   .64 ול˜בל מ‡‰ב‰. את הצער והיסורין הבאים עליו.   .63
הגירסא: "יבין תחילה מה גרם לו שהוא רפוי בה, כגון...". כלומר, עליו להזדרז 
לזהות מהי הסיבה שהוא מתרפה באותה מצוה ואותה צריך לתקן. 65. בטלן. 
אחרים  עם  לדבר  שמרבה  מתוך  בטלים.  מ„ברים   .66 תורה.  מדברי  בטל 
דברים בטלים. 67. ויס˙ל˜ וכו'. כלומר, לא רק שלא ילך להשתתף בחברתם, 
י˙חבר עמ‰ם. אף לצורך  ול‡   .68 אלא גם אם הם באו אליו יסתלק מהם. 

ענינים אחרים, כי מתוך כך ימשך אליהם גם לדבר דברים בטלים.

יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ60מ § ר̆… פ¿ ƒיזּו˙ ל ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ 59(ז)ו¿

 ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚‰ַ  

 ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ּ ים, „¿ ׁƒ̆ ָנ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

ר  ≈̇ יו… 61ב¿ּ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ יזּו˙  ƒר ז¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ַ‡ַחר   ˙ בו… ָׁ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ  ˙ ַ‰ּטו… ּול¿  ,„…‡ מ¿

לו…   ‡ ָיבו… ם  ƒ‡  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ˙ ַ̇ י ƒמ נו… ‡ו… ב¿ּ ּבּו„ ָממו… ƒ‡ ַער מ≈ ַ̂ ּום  ׁ̆

 „…‡ יזּו˙ מ¿ ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ין,  ƒּסּור ƒבו… ‡ו… י‰ֲ ‡ו…

ּור  ַ‡ֲ‰ַב˙̂  יו ל¿ ָ̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ י˜] ב¿ּ ƒֲעמ‰ַ [ל¿

            , ּבו… ּ ƒל ƒמ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ל  ַבט≈ּ ל¿ ים  ƒָלמ עו…

ל  ≈‡‰ָ י˜  ּ ƒ„ ¿̂ ‰ַ ל¿ ַזך¿  ּבו…  ƒל  ˙ יו… ¿‰ ƒ62ל

לפרו˘  זריזו˙  וˆריך  ז. 
כ‚ון  ‰‚רועים  ממע˘יו 
כתב  ו‰˘נ‡‰.  ‰˜נ‡‰ 
ג):  ז,  (תשובה  הרמב"ם 
שאין  תאמר  "ואל 
התשובה אלא מעבירות 
כגון  מעשה  בהן  שיש 
כשם  וגניבה.  וגזל  זנות 
שצריך אדם לשוב מאלו 
לחפש  צריך  הוא  כך 
לו  שיש  רעות  בדעות 
הכעס  מן  מהן,  ולשוב 
הקנאה  ומן  האיבה  ומן 
ומן התחרות ומן ההתול 
הממון  רדיפת  ומן 
ומרדיפת  והכבוד 
המאכלות ומכיוצא בהן, 
לחזור  צריך  הכל  מן 

בתשובה. ואלו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע 
און  ואיש  דרכו  רשע  יעזוב  אומר  הוא  וכן  לפרוש.  הוא  קשה   - באלו 
מחשבותיו". עוד כתב הרמב"ם (שם ד, ה) שיש "חמשה דברים העושה אותן 
ימשך אחריהן תמיד והן קשים לפרוש מהן, לפיכך צריך אדם להזהר מהן שמא 
ידבק בהן, והן כולן דעות רעות עד מאד, ואלו הן: רכילות ולשון הרע ובעל 

חימה ובעל מחשבה רעה..."

בי‡ורים
59. וˆריך זריזו˙ לפרו˘ וכו'. כלומר, שלא ידחה את תיקון מעשיו הרעים 
ומדותיו הגרועות לזמנים אחרים, אלא יזדרז תיכף לתקן עצמו. 60. ממע˘יו 
‰‚רועים. בכת"י הגירסא: "ממחשבותיו הגרועות". היינו ממדותיו הפחותות 
ולפרוש  רעות  מחשבות  לסלק  הזריזות  כי  מ‡„.  ביו˙ר   .61 והשליליות. 
ממעשים רעים קשה יותר מאשר הזריזות לעשיית מעשים טובים. 62. ל‰יו˙ 

לבו זך. נקי מכל תרעומת וכעס כלפי הנהגת ה' עמו.

אלא ד' אמות של הלכה 
בן  יוסף  (רבינו  בלבד. 
חיים'  וב'רוח  שושן). 
הגלות  לענין  רמז  כתב 
לג,  (דברים  מהכתוב 
לאביו  'האומר  ט-י) 
ואת  ראיתיו  לא  ולאמו 
'יורו  אחיו לא הכיר' וגו' 
משפטיך ליעקב ותורתך 
מהכתוב  וכן  לישראל', 
אבי  'כי  י)  כז,  (תהלים 
ואמי עזבוני וה' יאספני', 
עוזב  שכשאדם  כלומר 
ואת  ואמו  אביו  את 
להיות  בכדי  משפחתו 
במקום תורה, זוכה שה' 
ויקרבהו  יאספהו 

לעבודתו.  

 ˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ 75ר…„¿ ַלי  ≈‡ עּו  מ¿ ׁƒ̆ " יב:  ƒ̇ ּוכ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  .(‡ נ‡,  (י˘עי‰   "'‰ י  ׁ≈̆ ¿̃ ַב מ¿

‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָפר ס¿ ב  ּ…̇ כ¿ ƒ76ל יזּו˙  ƒר ז¿

‡ו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ ם. ‡ו…  ∆‰ מ≈ מ…„  ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  , ׁ̆ ּ„ּו ƒח ַבר  ּ ¿„ ַמע  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ

ח  ַכּ ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„  ין  ּƒ̇ ַימ¿ ל…‡  ו¿  , בו… ¿̇ ָכ ל¿

. ּבו… ּ ƒל ƒמ

 

י  ו≈ ¡‰ יָמ‡:  ּ≈̇ ן  ב∆ּ ‰ּוָ„‰  י¿ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ר,         ׁ∆̆ ּ נ∆ ַכּ ל  ַ̃ 78ו¿ ר  מ≈ ָנּ ַכּ 77ַעז 

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י,  ƒר‡ֲ ָכּ ר  ּבו… ƒ‚ 80ו¿ י  ƒב ּ ¿̂ ַכּ  ı79ָר

פ"‰  (‡בו˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יָך  ƒב‡ָ ן  ˆו… ר¿

ַעל  ר  ּבו… ƒ‚ ו¿ ל  ַ̃ מו…  ¿̂ ַע  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ירּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ יך¿  ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿ מ"כ). 

בי‡ורים
אף  אחריהם  ולבקש  ו'לרדוף'  בחכמה,  המופלג  דין  בית  אצל  לדון  ˙ר„וף. 
למקום רחוק. 75. רו„פי ˆ„˜ מב˜˘י ‰'. העושים צדק עם זולתם ומבקשים 
76. לכ˙וב ספרים. להעתיק לעצמו ספרים  להדמות במעשיהם למעשי ה'. 
ואומץ לעשות רצון  לו עזות  שיהיה  כנמר.  עז   .77 כדי שיוכל ללמוד בהם. 
הבורא - שלא יבוש ולא יתפעל מאף אחד כשבא לעשות מעשה טוב. 78. ˜ל 
כנ˘ר. רש"י פירש, שיהיה קל כנשר לרוץ מהרה ללא עצלות ובלא להתעייף, 
הזריזות.         על  בזה  שמזהיר  המאירי  מפרש  וכן  שבשמים.  אביו  רצון  לעשות 
79. רı כˆבי. גם זה ענין של זריזות. והכל הוא ענין אחד, אלא שכפל התנא 
העבירות.  מן  יצרך  את  לכבוש  כ‡רי.  ו‚בור   .80 (המאירי).  שונות  במילות 

(רע"ב). ורש"י פירש, שיהיה בעל זרוע לעסוק בכל כחו בתורה ובמצוות.

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ן  כ≈ ו¿  . ַמֲחָל˙ו… ל¿

 „ סו… ‰ 69ַעל ַ‰י¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ

יָניו  ע≈ מ≈ יר  ƒָיס ו¿  , ˙ו… ‡ו… ַיֲ‰ר…ס  ו¿ רּוַע,  ּ‚ָ‰ַ

ָכל  ּול¿  . ו… ׁ̆ ַנפ¿ ר  ‡ו… יך¿  ׁƒ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ך¿  ׁ∆̆ ַ‰ח…

ם  ƒ‡ י  ּƒכ ם,  ָ̃ ּ ַסל¿ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ז∆

˙, ָ‡ז  ּ„ו… ּƒמ‰ַ ׁ̆ ר≈ ָׁ̆ ל 70ַלֲע˜…ר ּול¿ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒי

יּוַכל   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַע„  71ָעָנף  ּבו…  ƒל ב¿ּ ּו  ׂ̆ ַיֲע

ן. ָ̂ ּ ¿̂ ַ̃ ל¿

 

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַמר: "ַבּ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ף ַ‡ֲחָריו,  ּ…„ ר¿ ƒל ם ו¿ לו… ָׁ̆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿
 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ּו" (˙‰לים ל„, טו). ו¿ פ≈ ָר„¿ ם ו¿ לו… ָׁ̆

ָע‰  ¿„ נ≈ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… יַע˙  ƒ„י ƒו ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„ י¿

ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿  .(‚ ו,  (‰ו˘ע   "'‰  ˙ ∆‡ ָלַ„ַע˙  ָפ‰  ּ ¿„ ר¿ ƒנ
יז 73 ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָר‰ (‡בו˙ פ"„ מי"„). ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ י ּ‚ו… ו≈ 72(ט)‰¡

ף" („ברים טז, כ),  ּ…„ ר¿ ּƒ̇  ˜ ∆„ ∆̂  ˜ ∆„ ∆̂ יב: "74 ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי  ט. 
לשון  התנא  נקט  ˙ור‰. 
אם  שאף  לומר  'גלות', 
את  לעזוב  עליו  קשה 
וללכת  חפציו  וכל  ביתו 
שמגלים  כמי  ממקומו, 
ממש,  כרחו  בעל  אותו 
שעיקר  ידע  מקום  מכל 
ד'  הוא  ה'  וחלק  ה'בית' 
כמו  הלכה,  של  אמות 
ח.),  (ברכות  שאמרו 
מיום שחרב המקדש אין 
בעולמו  להקב"ה  לו 

בי‡ורים
והסיבה המביאים אותו  יתבונן מהו השורש  ‰‚רוע. כלומר,  ‰יסו„  על   .69
השורש  מן  הרעות  המדות  לעקור  ‰מ„ו˙.  ול˘ר˘  לע˜ור   .70 רע.  לידי 
בהיותן עדיין בבחינת שרשים בלבד. (עלי אורח). 71. ענף וכו'. כלומר, יכו 
ולשרשן  לקצצן  יוכל  שלא  עד  גדול  כענף  וייעשו  בלב,  עמוקים  שורשים 
למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי   .72 (שם).  שני  לטבע  הופכות  הן  כי  הרגילים,  באמצעים 
˙ור‰. אם אין תלמידי חכמים במקומך, צריך אתה לגלות למקום שיש בו רב 
או תלמידי חכמים. 73. לב˜˘ ˆ„˜‰. לבקש את האמת והצדק. 74. ˆ„˜ ˆ„˜ 

ימ‰ר  ˘ל‡  יז‰ר  י‡. 
מ„י.  יו˙ר  בעבו„˙ו 
ה'ארחות חיים' להרא"ש 
"אל  כתב:  ק')  (אות 
ופירש  מעשיך".  תבהל 
"עשה  יו"ט:  התוספות 
את  או  עבודתך  את 
בלי  במתינות  מעשיך 
ובהלה".  מהירות  שום 
בתנ"ך  מצינו  ומאידך 
בשבח  שהפליגו  ובחז"ל 
הזריזות  מעלת 
לעיין,  ויש  והמהירות. 
 - כיצד שתי מידות אלו 
 - והמתינות  הזריזות 

עולות בקנה אחד?
שאכן  בספרים,  וביארו 
לפני כל מעשה שחושב 
עליו  לעשות,  אדם 

יזּו˙  ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ל  ַעל ַ‰כ…ּ ם. ו¿ ָ̇ ָמ ָכּ ַ‰ס¿ ּוב¿

ר  ַ‡ח≈ ל…‡ י¿ ׁ̆ ו¿ י ƒּוָב‰. 87ָיח ׁ̆ ּ¿̇  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָע‰ ַ‡ַח˙  ָׁ̆  ‡ ≈‰ ל…‡ י¿ ּוָב‰, ו¿ ׁ̆ ּ¿̇ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

 ‰ ≈‡ 88ר¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי ם  ˜ו… ַ‰ָמּ י  נ≈ פ¿ ƒל ע  ָׁ̆ ָר

ים  ƒר ָּׁ̆ ‰ַ ו¿ ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  ≈̇ ר¿ ָׁ̆ מ¿ יך¿  ≈‡

ם,  ָ̇ „ָ ּוַבֲעבו… ם  ָ̇ יחּו ƒל ׁ¿̆ ּƒב ם  ≈‰ ים  ƒיז ƒר ז¿

ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰ ּול¿ ר  ָזּ‰≈ ƒל  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ

ים  ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ ַ„˙ מ∆ ˙ ֲעבו… ו… ׂ̆ ַלֲע

-‰ּו‡.  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ
 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר 89 ָזּ‰≈ ƒ(י‡)י ,„…‡ מ¿

י  ּƒכ י,  ּ„ַ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָ„˙ו…  ֲעבו… ַבּ ר  ַמ‰≈ י¿

‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ל. ו¿ ׁ≈̆ ָכּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ב מ¿ רו… ָ̃ ירּו˙ ‰ּו‡  ƒ‰ מ¿ ּƒב ב כ≈ ָ‰רו…

בי‡ורים
להלחם נגדם, עכ"פ תמהר להתרחק מהם. 87. יחי˘ ול‡ י‡חר. ימהר לשוב 
בתשובה, כדי שלא יפסיד הזדמנות זו וגם כדי שלא יהיה רשע לפני ה' אפילו 
88. ר‡‰ ‡יך מ˘ר˙י ‰מלכים ו‰˘רים זריזים ‰ם ב˘ליחו˙ם.  שעה אחת. 
את  כעושים  במקרא  שמתוארים  המלאכים  לגבי  מוצאים  אנו  זה  כעין 
ה'  "ברכו  כ):  קג,  (תהלים  בהם  שנאמר  בזריזות,  תפקידיהם  ואת  שליחותם 
מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו", עוד נאמר (יחזקאל א, יד): 
"והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק". כדי להורות לאדם שהזריזות המתוארת 
89. ˘ל‡  במלאכים, היא הצורה של עבודת ה' הראויה המביאה לשלימות. 

ימ‰ר בעבו„˙ו. אף בעניני עבודת השם.

י  ּƒ̇ ׁ¿̆ „: "81(י)ַח ƒו ּ„ָ ן ָ‡ַמר  כ≈ ו¿  .˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

יָך"  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ מ…ר  ׁ¿̆ ƒל י  ּƒ̇ ָמ‰¿ ַמ‰¿ ¿̇ ƒ‰ ל…‡  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… ּו  ׁ̆ ר¿ ּ„ָ ן  כ≈ ו¿ ס).  ˜יט,  (˙‰לים 

 ˙ ∆‡ ם  ּ∆̇ ַמר¿ ׁ¿̆ "ּו ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז

י  ר≈ ¿̃ ּƒ̇ ַ‡ל   - יז)  יב,  (˘מו˙   "˙ ו… ּ̂ ַ‰ַמּ

 ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ ו…˙".  ¿̂ ƒמ"  ‡ ָלּ ∆‡  "˙ ו… ּ̂ "ַמ

 ‡ ָלּ ∆‡  ,‰ ָנּ ∆̂ י ƒמ ח¿ ַּ̇ 82ַ‡ל  ָך,  ָי„¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ

„. (מכיל˙‡ ˘ם).  ָיּ ƒמ ‰ּ ָ̇ ‰ ‡ו… ׂ ≈̆ ֲע

בּוָר‰  יזּו˙ ּו‚¿ ƒר ּלּו˙ ּוז¿ ַ̃  „…‡ יך¿ מ¿ ƒר ָ̂ ו¿
ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ ם  ח≈ ָלּ ƒ‰ ל¿

נּו ָעָליו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ מ… ב כ¿ּ יר ל≈ ּƒ83ַ‡ב ˙ יו… ¿‰ ƒל

" (˘מו˙ לב,  כו… ר≈ ּבו… ַעל י¿ ׁ̆ ַחר¿ י ƒ‡ ימּו ׂ ƒ̆ ָ‡ַמר: " ׁ∆̆ ם 84 לו… ָּׁ̆ ‰ַ

ר…ַמח  ח  ַּ̃ ּ ƒ85ַוי  ' ‚ו… ו¿ ָחס  ינ¿ ּƒפ  ‡ ר¿ "ַוַיּ  : ּבו… ַמר  ¡‡ נ∆ ָחס  ינ¿ ƒפ ּוב¿ כז); 

    „…‡ יז מ¿ ƒָזר ˙ יו… ¿‰ ƒָך ל מ¿ ¿̂ ַע ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ן " (במ„בר כ‰, ז). ָלכ≈ ָי„ו… ב¿ּ

ם  ָ̇ ָ̂ ֲע ַבּ  ˙ יו… ¿‰ ƒל  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ ר¿ ַר˙  ב¿ ח∆ מ≈  „ ר≈ ָפּ ƒ‰ 86ל¿

י. ח˘˙י ול‡ ‰˙מ‰מ‰˙י 
ל˘מור מˆוו˙יך. בספר 
(הביאו  יעקב'  'אהל 
יושר')  'אורחות  בספר 
יש  כך:  זה  פסוק  פירש 
צעדיו  שמחיש  זריז 
את  לקיים  וממהר 
אשר  ויש  מיד,  המצוה 
את  ודוחה  מתעצל 
עוד  כל  המצוה  עשיית 
אולם  שהות,  יש 
האחרון  הרגע  כשמגיע 
ורץ  הוא  מזדרז  אזי 
הוא  המצוה.  את  לקיים 
 – "חשתי"  דוד:  שאמר 
המצוה,  לקיים  בזריזות 
מפני  לא  אך 
שהתמהמהתי תחילה... 

בי‡ורים
‡ל   .82 מצוותיך.  את  מלקיים  התעכבתי  ולא  מהרתי  ו‚ו'.  ח˘˙י   .81
˙חמיˆנ‰. אל תעכב את המצוה מלקיימה כדרך שאין מחמיצין את המצות 
אלא אופים אותן מיד קודם שיחמיצו. 83. ‡ביר לב. אמיץ לב. 84. ˘‡מר. 
לשבט לוי שלא חטאו בעגל. 85. וי˜ח רמח בי„ו. לקח חרב בידו, נכנס לאהל 
חכמים  שאמרו  כמו  שניהם,  את  ודקר  המדינית  עם  חוטא  זמרי  היה  שבו 
בכוחותיך  אין  אם  כלומר,  ל‰פר„.   .86 בו'.  פוגעים  קנאים  'הבועל ארמית, 

יב. ˆריך זריזו˙ ל˙ור‰. 
בפוסקים  הנידון  ידוע 
עשיית  האם  עדיף,  מה 
שלא  אף  בזריזות  מצוה 
דחיית  או  בהידור, 
מאוחר  לזמן  המצוה 
לעשותה  כדי  יותר 
סופר'  ה'חתם  בהידור. 
לחידושיו  (בהקדמה 
מבאר  חולין)  במסכת 
בין  ההבדל  את  בזה 
שאמר  אבינו  אברהם 
אליו  (כשבאו  לשרה 
המלאכים):  שלושת 

ָ‰ָל‰,  ב∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ל…‡  90ו¿

ן  כ≈ ו¿ ים.  ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ נּו  ּ¿̃ ֻ̇ י¿ ּון  ּ̇ ƒמ ב¿ּ ֲ‡ָבל 

ים  ƒּונ˙ מ¿ ּוּו  ¡‰91" ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

           - יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ו¿  .(‡  ,‡ (‡בו˙  ין"  ּ ƒ„ ַבּ

יו  ָ̇ בו… ׁ¿̆ יı ַמח¿ ƒ̃ ָי ּבו… ו¿ ƒר ל עו… ‡ נ≈ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 92

ל…‡  ַ‡ך¿   , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ƒל יָבָריו  ≈‡ ּלּו  ַ̃ י≈ ו¿

ים  ƒָינ נ¿ ƒּלּו ָ‰ע ָכל ‡≈ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ ר ב¿ּ ַמ‰≈ י¿

ר  ַמ‰≈ י¿ י  ַ̇ ָמ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָמ‰  ָחכ¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ר. ַ‡ח≈ י י¿ ַ̇ ּוָמ

 

ל…‡  י‰ּו  ƒמ  ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿
ר…ַח  ט¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‡וו… ַּ̇ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ י¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ י  ּƒכ ים.  ƒָרע‰ָ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‰ָנ‡ו… ַ‡ַחר 

ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿

ָ‰ָ‡ָ„ם               יָ‡‰  ƒב מ¿  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ך¿  ָכּ ָנ‰,  יו… ל¿ ע∆

ך¿  ָכּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ (יב) ר  ׁ∆̆ ַכֲ‡ ו¿ י˙.  ּƒ̇ ח¿ ַּ̇ ל  ‡ו… ׁ¿̆ ƒ93ל

בי‡ורים
במהירות  יתכן  "ולא  הגירסא:  בכת"י  בב‰ל‰.  מע˘‰  ל˙˜ן  י˙כן  ול‡   .90
כל  על  ומתוקן  מושלם  המעשה  שיהיה  אפשר  אי  פירוש,  מתוקן".  מעשה 
פרטיו ודקדוקיו אם מתנהג בפזיזות. 91. ‰וו מ˙ונים ב„ין. היו פוסקים את 
הדין ביישוב הדעת ובמתינות. 92. ˘י‰‡ נעור לבו וי˜יı מח˘בו˙יו. שיהיה 
93. ל˘‡ול ˙ח˙י˙.  לבו ערני ומרוכז במחשבתו על הדבר שעומד לעשות. 

ל.                   פ≈ נו… ‰ּו‡  ירּו˙  ƒ‰ מ¿ ּƒב  ıָר אם  היטב  להתבונן 
זאת.  לעשות  וכיצד 

ילך     ויודע את הדרך  אמנם לאחר שבא לכלל הכרעה עפ"י תורה לעשותו 
חיים'          ה'חפץ  היה  וכך  הפועל.  אל  הכח  מן  הדבר  להוציא  יזדרז  אזי  בה, 
לאחר                אם  אך  במעשיו,  נמהר  להיות  לאדם  שאין  "אף  אומר:  זצ"ל 
יחמיץ              בל  אז  וישר,  לנכון  מצאו  הישר  השכל  במאזני  הדבר  ששקל 
ע"ז            עמו'  עה"ת  (ח"ח  כלל".  זמן  דיחוי  בלא  לעשותו  ויזדרז  הדבר 

בהגה"ה).
(המעלה  זצ"ל  חאגיז  למהר"ם  חכמים"  "משנת  בספר  כבר  מובא  זה  יסוד 
הי"ב, אות ש"ס), וז"ל: "כתוב (משלי כט, כ): "חזית איש אץ בדרכיו (אדם 
טובים)  להחכים  הטפש  (סכויי  לכסיל  תקוה  מיושב)  ואינו  במעשיו  הפזיז 
ממנו". וכתוב (שם כב, כט) "חזית איש מהיר במלאכתו (בקי וזריז בביצוע 
תפקידו) לפני מלכים יתייצב (יעמוד לשרתם)" דנראה דסתרי קראי זה לזה. 
ליישב המקראות צריך לומר כך, דיש חילוק גדול בין התחלת מלאכה לגמר 
מלאכה, דהואיל דכל הדברים יגעים והתחלתן קשה, אם כן מן הראוי הוא 
ומזקנים  עצה  ויטול  במתון  ילך  דבר  שום  לעשות  בדעתו  שיגמור  שקודם 
יתבונן, ואם לא כן יעשה אלא שיהיה אץ בדרכיו ותיכף שעלה בדעתו איזה 
דבר לעשות יתחיל לעשותו - ודאי איש אץ כזה תקוה לכסיל ממנו, כי כל 

דבר צריך ישוב ועצה מחכם הרואה את הנולד.
אמנם אחר שהתחיל והסכימו בעלי העצה כי טוב הדבר ונכון מעם ה' יתברך 
ואל  יקדמנו אחר,  פן  ואל יתמהמה  ויחיש את מעשהו  ימהר  לעשותו, אזי 
תאמר כשאפנה אגמור מלאכה זו שהתחלתי בה שמא לא תפנה. ואיש כזה 
ראוי   - הפועל  אל  הכח  מן  ולהוציאה  לגומרה  במלאכתו  מהיר  שהוא 
להתייצב לפני מלכים ולעמוד לשרת לפניהם, יען כי כל דברי המלכות אינן 
נגמרים כי אם אחר גמר עצה עמוקה, ואחר גמר זה, ראוי לו שלא יהיה עצל 

בקיומה". עכ"ד.  
אך  חרוץ  "מחשבות  עה"פ  ה)  (כא,  למשלי  בפירושו  יונה  רבינו  לשון  וזה 
החרוץ  מחשבות  אבל  והזריזות,  החריצות  מדין  המהירות  "אין  למותר": 
שיקדים המחשבה והמתון למעשה – הוא מעיקר הזריזות. ואף על פי שבטל 
מקצת שעותיו לחשוב מחשבות, לעולם ימצא מותר במדה הזאת. "וכל אץ 
אך למחסור" - כי ישיגהו המקרה במעשה וכעין שאמר מחברי המוסר 'כי 

פרי כל המהירות חרטה'". 

ָר‰  ≈‰ מ¿  ‰ נ∆ ָפּ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ יזּו˙,  ƒר ז¿ ּƒב  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… י  כ≈ ר¿ ָ̂ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ם.  ƒַמי ָׁ̆  ˙ ‡כ∆ ל∆ מ¿ ƒל

 

          ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ׁ̆ י≈ ו¿  . ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 94

ָיָניו  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָלָח‰  ¿̂ ‰ַ

יז     ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ן-ָ‡ָ„ם,  ב∆ּ ן  ָלכ≈ יזּו˙.  ƒר ז¿ ּƒב

ָך,  ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ‰ ׂ ≈̆ ַוֲע ים,  ƒָלמ עו… י  נ≈ ׁ¿̆ ƒ95ל

"מהרי שלש סאים קמח 
סולת לושי ועשי עוגות, 
ואל הבקר רץ אברהם"... 
שהתעכבה  שרה  ובין 
נפה  בי"ג  הקמח  לנפות 
סולת,  שנעשה  עד 
נדה  פירסה  ובינתיים 
ולא  הלחם  ונטמא 

ולכן  המובחר,  מן  מצוה  על  עדיפה  בזריזות  שמצוה  סבר  אברהם  הביאתו. 
הדגיש "מהרי", וכן אמר לה להביא "קמח" על אף שסולת מובחרת יותר מן 
הקמח, כיון שרצה למהר לכבד את אורחיו. ואילו שרה סברה, מצד תכונת 
"נשים עצלניות הן", כי המובחר עדיף על הזריזות, ולכן ניפתה הקמח לעשותו 

סולת. וזהו שנאמר עליה: "ולחם עצלות לא תאכל".
ובזה יתבארו דברי המדרש [שאמר רבי עקיבא לתלמידיו כדי לעוררם]: מה 
שרה  של  בתה  בת  תבא  אמרו,  מדינות?  קכ"ז  על  שתמלוך  אסתר  ראתה 
שחייתה קכ"ז שנים ותמלוך על קכ"ז מדינות. וקשה: מדוע לא תלו בזכותו של 
אברהם שחי קע"ה שנים, נמצא שמאז היותו בן מ"ח שנה שאז הכיר את בוראו 

(עי' ב"ר ל ח, צ"ה ג), ועד פטירתו ישנם קכ"ז שנה?
אלא - מיישב ה'חתם סופר' - מכיון ששבחה של אסתר היה בכך שמלכה על 
פזורי עם ישראל בקכ"ז מדינות והגנה עליהם, ומה גרם שלא יהיה בהם מעלת 
"כינוס לצדיקים הנאה להם"... אלא להיות מפוזרים? העצלות שהיתה בהם, 
שלא עסקו בתורה בזריזות אלא בעצלות, וכמו שקראו חז"ל (בפ"ק דמגילה) 
ימך המקרה"... לפיכך לא רצו חז"ל  על אותו הדור את הפסוק: "בעצלתים 
לתלות מלכות אסתר בזכות קכ"ז שנים של "זריזותיה דאברהם", אלא בזכות 
קכ"ז שנים של שרה שלא נתיחדה במדת הזריזות אלא במעלת ההידור. הוא 
את  ר"ע  עורר  [ובכך  תורה"  אין  זריזות]  [של  קמח  אין  "אם  חז"ל:  שאמרו 

תלמידיו להיות זריזים ולא מנומנמים ועצלים]. 

בי‡ורים
הזריזות לעבירה היא אות לגודל אהבתו ושקיעתו בחטא וע"י הזריזות נקשר 
י‰‡ זריז במל‡כ˙ו. כדי שתצא מושלמת ומתוקנת.  הוא לעומק החטא. 94.̆ 
95. ל˘ני עולמים. גם בעניני עוה"ז וגם בעבודת ה' ובעסקי התורה והמצוות.

א'
ם 

א' יו
ע 

בו
ש

בזה  [ואכן,  המצוה. 
של  המעלה  יתירה 
מקדימין  "זריזין 
למצוות" ממעלה זו של 
אל  לידך  הבאה  "מצוה 

תחמיצנה"].
סיבה  ישנה  זאת,  מלבד 
מדת  את  ללמוד  הגונה 
הזריזות דוקא מהפסוק: 
"וישכם אברהם בבוקר" 
יצחק.  בעקידת  האמור 
שכן אין עוד כמו זריזותו 
של אברהם לעקידת בנו 
לנו  לשמש  כדי  יצחק, 
כמה  עד  ומופת  דוגמא 
נשגבה ונעלית היא זריזותן של צדיקים בעבודת בוראם. וכל כך למה? משום 
אברהם.  בו  שנתנסה  קשה  נסיון  מאותו  נפרד  בלתי  חלק  היתה  זו  שזריזות 
למרות כל הצער והכאב שישנו באופן טבעי לאב ההולך לעקוד את בנו יחידו, 
אף על פי כן, מכיון שנצטווה על כך מאת ה' - לא זו בלבד שניאות ואף רצה 
לקיים את המצוה באהבה, אלא עוד נחפז לעשותה בזריזות מופלאה. לפיכך 

ראויה זריזות זו ללמוד הימנה ל"זריזין מקדימין למצוות".
ראוי לציין, כי מעלת זריזות מעין זו מצינו גם אצל משה רבינו כאשר ציוה עליו 
ה': "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך" (במדבר לא, 
ב) כותב על כך רש"י (ע"פ הספרי): "אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר 
עשה בשמחה ולא איחר", וכפי שנאמר מיד בפסוק: "וידבר משה אל העם"... 
הוא  מאוויים  וכל  אישי,  חשבון  כל  המה  נטולים  צדיקים,  של  דרכם  כך  כי 

לעשות רצון ה' בשמחה ובזריזות.  

ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  ,(‚ כב,  (בר‡˘י˙ 

 ‰ ׂ ָ̆ , ָע י„ו… ƒח נו… י¿ ˙ ב¿ּ ח…ט ‡∆ ׁ¿̆ ƒלו… ל ‰ ׁ∆̆ ָ̃

יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒּומ ר.  ∆̃ ב…ּ ַבּ ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿

ָל‰  „ו… ּ ָכָח‰ ‚¿ ‰ ‰ו… ז∆ יזּו˙, ָבּ ƒר ז¿ ּƒיו ב ׂ ָ̆ ַמֲע

 „ ב∆ ע∆ כ¿ּ  , ‡ו… ר¿ ּבו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… ‰ּו‡  ׁ∆̆

מו…  ¿̂ ַע ב¿ּ ז  ָזר≈ ּומ¿ ָניו  ֲ‡„ו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ָ‰‡ו…

לּוָי‰  ּ¿̇ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ י  ּƒ6כ  , נו… ˆו… ר¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ּבו…  ƒל  ‰ ַפנ∆ּ מ¿ ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ 7כ¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ

בי‡ורים
לעשיית  החיצוני  הביטוי  היא  הזריזות  ‰‡„ם.  בלב  ˙לוי‰  ‰זריזו˙  כי   .6
המצוות מתוך אהבה והתלהטות פנימית (עיין מס"י פ"ז). 7. כ˘‡„ם מפנ‰ 
לבו וכו'. כאן מבאר רבינו כיצד יגיע האדם לתכלית הזריזות במדרגה הגבוהה. 

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ƒַער ַ‰ֲחמ ַׁ̆

יזּו˙ ƒר ּ ַער ַ‰ז¿ ַׁ̆  

 

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ּ„ָ ƒ1מ י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿
ַ‚ם  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒַלמ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַל  

י‡  ƒ‰ 3ו¿  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַנ˙  ָּ̃ ַּ̇ 2 ַין  נ¿ ƒע ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ

ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ו¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ˙ וו… ¿̂ ƒמ ל¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ַמ ין  ƒיז ƒר 4ז¿ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל

ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ו¿ (פסחים „, ‡). 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע ַין  נ¿ ƒע 5ב¿ּ ינּו  ƒב‡ָ

 "' ‚ו… ו¿ ר  ∆̃ ב…ּ ַבּ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ם  כ≈ּ ׁ¿̆ "(‡)ַוַיּ

‡בר‰ם  וי˘כם   .‡
בבו˜ר. מפסוק זה למדו 
ד.)  (פסחים  חז"ל 
מקדימין  ש"זריזין 
להקשות,  יש  למצוות". 
זאת  למדו  לא  מדוע 
הקודמים:  מהפסוקים 
לקראתם"...  "וירץ 
"וימהר אברהם", הרי גם 
בפסוקים אלו משתקפת 
זריזותו  מדת  לה 
אברהם  של  הנפלאה 

אבינו למצוות?
שכתבו  יש  ואמנם 
לחלק, כי מפסוקים אלו 
שמעשיהם  אנו  למדים 
במהירות  צדיקים  של 
המצוה  מזדמנת  כאשר 
לידם ממש, שאז אין הם 

משתהים להתחילה ואף ממהרים להשלימה. אולם מהפסוק "וישכם אברהם 
בבוקר" נוכל ללמוד על מעלה יתירה מזו, שגם כאשר המצוה אינה מזדמנת 
כן  פי  על  או שטרוד בעסקיו, אף  בה,  לישון  כגון בשעה שרגיל  לידו ממש, 
מפנה עצמו מעיסוקיו, או משכים לקום משנתו ומקדים עצמו לקראת עשיית 

בי‡ורים
1. מ„‰ ‚„ול‰ ל˙ור‰ ולמˆוו˙. מעלה גדולה המסייעת לאדם בלימוד התורה 
ובקיום המצוות. 2. ˙˜נ˙ ‰עולם ‰ז‰. היא מועילה לו גם בעניני העולם הזה. 
כלומר, גם הצרכים הגשמיים מסודרים ומתוקנים לאיש הזריז. 3. ו‰י‡ מ„˙ 
‰ˆ„י˜ים לעבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך. הצדיקים משתמשים בה כדי להדר בקיום 
הזריזים  למˆוו˙.  מ˜„ימין  זריזין   .4 ה'.  בעבודת  שלמות  ולהשיג  המצוות 
נצטוה  כאשר  ‰ע˜„‰.  בענין   .5 זמנן.  בהגיע  מיד  המצוות  לקיים  ממהרים 

אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו.

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰זריזו˙עיונים

אעפ"כ  והיאוש,  הזקנה 
עולה  להקריבו  כשצוהו 
מיד,  בדבר  טרח   -
השי"ת  אהבת  והגביר 
ליצחק,       אהבתו  על 
המעלה  שלמות  ועל 
"אברהם  קראו  הזאת 
מא).     (ישעיה  אוהבי" 
לכל  נתפרסם  ואז 
חיוב  גודל  העולם 
יתעלה  לשם  האהבה 
לעבור       ראויה  שהיא 
ומזה  אהבה,  מיני  כל 
שכר.  וקבל  דרוש  אמרו 
הרב  מפי  שמעתי  כך 

ר"ש מורי שיחיה. עכ"ד. 

י  ּƒים, כ ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ז ל¿ ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒן נ ַעל-כ≈ּ , ו¿ ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ּוָר‰ ב¿ּ ׁ̆ ¿̃ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ‰ ָ̇ ָ‰י¿

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ ן  ַעל-כ≈ּ ל,  „ו… ּ‚ָ  ˜ ׁ∆̆ ח≈ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ר  כ…ּ ז¿ ƒ12ל ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ לו… 

 ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ׁ̆ י≈ י  ּƒכ  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע

       „…‡ מ¿ לו…   ‰ ׁ∆̆ ָ̃ ָבר  ּ„ָ ֲ‰בו…  ‡ו… ֲעבּור 

ָרָ‰ם  ˙, ֲ‡ָבל ַ‡ב¿ ו… ׂ̆ פו… ַלֲע ¿̃ ּבו… נו… ƒל 13ו¿

ם,  ָבּ ƒל  ı פ∆ ח≈ מ≈ ּו  ׂ̆ ָע ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 14 ָח˜  ¿̂ ƒי ו¿

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ י  ּƒכ

בי‡ורים
(בראשית            שנאמר  כמו  בכת"י).  (כ"ה  העקדה  מעשה  לזרעו  לזכור.   .12
הזה         הדבר  את  עשית  אשר  יען  כי  ה'  נאם  נשבעתי  בי  "ויאמר  טז-יז)  כב, 
זרעך"            את  ארבה  והרבה  אברכך  ברך  כי  יחידך,  את  בנך  את  חשכת  ולא 
לבן  ואחת  (-לאברהם)  לאב  אחת   – אברכך"  "ברך  רש"י:  ופירש  וגו'. 
(-ליצחק), "והרבה ארבה" – אחת לאב ואחת לבן. 13. ולבו נו˜פו לע˘ו˙. 
              ıמחפ ע˘ו  ˘ני‰ם   .14 מושלם.  רצון  מתוך  זאת  עושה  אינו  כלומר, 
לעקדה:  שהלכו  בעת  ויצחק  אברהם  על  שנאמר  כמו  שלם,  ברצון  לבם. 
ו). ופירש רש"י: השוה הכתוב זה לזה,  "וילכו שניהם יחדיו" (בראשית כב, 
שהיה                  - אברהם  אף  כי  ללמד  ביניהם,  הבדל  היה  ולא  כאחד  שהלכו 
שלא     יצחק  כמו  ושמחה,  ברצון  הולך  היה   - בנו  את  לשחוט  שהולך  יודע 
לקרבן).      לעלות  עתיד  שהוא  כלל  ידע  לא  שעדיין   –) בדבר  מרגיש  היה 
"וילכו       ואמר:  הכתוב  חזר  להשחט,  הולך  שהוא  יצחק  שהבין  ולאחר 
שניהם יחדיו" (שם, ח). כלומר, יחד בלב שוה לעשות רצונו של מקום. (רש"י 

שם).

 , ׁ̆ ּבו… ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ רו… ˙ ָ‰ֲ‡ח≈ בו… ָׁ̆ ֲח ל ‰ַ8ַמּ ָכּ ƒמ

‰ּו‡  10ָ‡ז  ַ‡ַח˙,  ָב‰  ָׁ̆ ַמֲח ס  פ≈ ˙ו… 9ו¿

ן  -כ≈ מו… כ¿ּ יַח.  ƒל ¿̂ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ י  ƒל ב¿ּ ז,  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒמ

ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  ּ ƒל ƒיר מ ƒס ≈‰ ׁ∆̆ ָרָ‰ם,  ‰ ַ‡ב¿ ׂ ָ̆ ָע

ל  ט≈ּ ƒ(ב)ּוב  , ‡ו… ר¿ ּבו… ן  ˆו… ר¿ ָ‡ַחז  11ו¿ נו…  ב¿ּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ נו…  ב¿ּ ַ‡ֲ‰ַב˙ 

בנו  ‡‰ב˙  וביטל  ב. 
‰בור‡  ‡‰ב˙  מפני 
חז"ל  אמרו  י˙ברך. 
עא.):  (סנהדרין  בגמרא 
ומורה  סורר  בן  "תניא, 
עתיד  ולא  היה  לא 
נכתב,  ולמה  להיות, 
כתב  שכר".  וקבל  דרוש 
לשאול,  יש  בחיי:  רבינו 
מפני מה הוצרכה תורה 

יש  נוהג בדרך העולם? עוד  ומה שאין ענינו  ולכתוב מה שלא היה,  להודיע 
מקשים, דהנה לכאורה כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" היא לשכר תלמוד תורה. 
ותמוה הדבר: וכי לא די בכל התורה כולה כדי לדרוש ולקבל שכר?! הלא גם 
אם יחיה אדם אלף שנים, לא יחסר לו מה לדרוש בתורה, אשר היא ארוכה 

מארץ מדה ורחבה מני ים!
ומבאר רבינו בחיי, כי אין כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" לשכר תלמוד תורה, 
אלא 'דרוש' מפרשה זו עד היכן נתבע האדם לאהוב את השי"ת, שלמען אהבת 
השי"ת על האדם לסלק מלבו את האהבה המוטבעת בו לבנו, כשהדבר נצרך 
זה מחכמת התורה ללמד דעת את העם בגודל חיוב אהבת  וז"ל: היה  לכך. 
השם יתברך. שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן, וכיון 
שהבן עובר על מצוות השם יתעלה, וזה דרכו כסל לו, חייבין הם שתתגבר 
עליהם אהבת השי"ת על אהבת הבן עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמם 

לבית דין לסקילה.
בענין  בתורה  מפורש  להשי"ת  האהבה  גודל  בחיוב  הזה  הענין  בא  וכבר 
העקידה, כי אברהם עם היות אהבתו ליצחק עזה וחזקה כבן שבא אליו אחר 

בי‡ורים
והתכונות  הרצונות  הרעות,  המדות  בו.  ˘י˘  ‰‡חרו˙  ‰מח˘בו˙   .8
המפריעות אותו מעבודת ה' ומקיום מצוותיו, כגון עצלות, אנוכיות, ותאוות 
גשמיות. 9. ו˙ופס מח˘ב‰ ‡ח˙. שם לעצמו מטרה אחת נעלה ומתרכז בה. 
10. ‡ז ‰ו‡ מז„רז בלי ספ˜. (כ"ה בכת"י). ממילא קל לו להזדרז ולעשות את 

המצוה בשלימות. 11. ו‡חז. ותפס.

15

˘ני‰ם  ע˘ו  לכן   .„
במדרש  מובא  בזריזו˙. 
א):  נו,  (בראשית  רבה 
וישא  השלישי  "ביום 
עיניו"  את  אברהם 
כתיב  ד),  כב,  (בראשית 
"יחיינו  ב)  ו,  (הושע 
השלישי  ביום  מיומיים 
לפניו".  ונחיה  יקימנו 
הגר"א  וביאר  עכ"ד. 
בהאי  מצוות  "שכר  קמב.)  (חולין  חז"ל  אמרו  הנה  כי  המדרש,  כוונת  זצ"ל 
ומלואו  אין העולם  רוחני,  ענין  כי המצוה היא  והטעם, אחרי  ליכא".  עלמא 
כדאי לשלם אפילו שכר מצוה אחת, וכמו שאמרו חז"ל (אבות ד, יז) "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", אם-כן היאך אנו ניזונים 

בזכות המצוות שעשו אבותינו?
אבל הענין כך הוא, כי באמת המצוה עצמה אין לה תשלומים בעולם הזה, 
אבל הזריזות וההידור וכיוצא בו במצוות אבותינו, הם הזכות שאנו אוכלים. 
שעשה  והזריזות  ההכנות  מכל  מקודם  לנו  סיפרה  הקדושה  התורה  והנה 
בבוקר, חבש בעצמו את  לקיים מצות העקידה, השכים  ע"ה  אבינו  אברהם 
חמורו, ובקע עצי עולה וכו', להודיענו כי מכל זאת אנחנו אוכלים בעולם הזה. 
אבל עיקר המצוה שעשה אברהם אבינו ע"ה ביום השלישי, נשארה לנו לעתיד 

לבוא.
כל מה  לומר,  רצה  מיומיים",  "יחיינו  חז"ל את הכתוב  זה  על  זהו שהמליצו 

ר  ≈̂ ַרך¿ יו… ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ם ב¿ּ ָּ̇ ע¿ ּ„ַ

יזּו˙. ƒר ז¿ ּƒם ב י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ ּו  ׂ̆ ן ָע ָלם, („)ָלכ≈ עו…

 

 ˙ ּ„ַ ƒמ י  ּƒכ ָלַ„ַע˙,  יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ָכל  ‰ ל¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ י‡  ƒ‰22 ˙יזּו ƒר ּ ַ‰ז¿  

 ˙ יו… ¿‰ ƒל ל  ָיכו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

בי‡ורים
ואישי  ‚ופם. נתבטל כח הגשמיות שבגופם, שלא היה להם שום רצון גשמי 
אלא אך ורק לעשות רצונו יתברך. 22. ‰י‡ ˙חיל‰ לכל ‰מ„ו˙. כי כדי להשיג 
את כל המעלות צריך לקנות תחילה את מדת הזריזות, כי הזריזות מובילה 
לשאר המדות הטובות והמעלות הגדולות, כדברי רבי פנחס בן יאיר (המוזכר 
מצוות  ויותר  יותר  לקיים  להספיק  האדם  יוכל  זריזות  שע"י  ועוד,  בהמשך). 
ולימוד תורה, שהרי כל אדם מוכרח להפסיק מידי פעם מלימודו ולהתעסק 

בצרכי גופו, אבל ככל שיזדרז וימהר לחזור ללימודו, כך יספיק יותר.

ם  ƒע ˜ּו  ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 15ּו ם,  ָבּ ƒל ב¿ּ  „…‡ מ¿

16ַע„  ם,  ָ̇ יָע ƒ„י ּƒב ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ל  ָכּ י  ּƒ17כ ל,  „ו… ּ‚ָ חּו„  ƒי ב¿ּ ַיֲח„ּו  ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆

 ‡ ר≈ חּו„ ַ‰ּבו… ƒם י ס≈ ַפר¿ ‰ 18ל¿ ָ̇ ם ָ‰י¿ ָ̇ ָנ ָוּ ַכּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ר  ּׁ≈̆ ַי 19ּול¿ ָלם  עו… ָבּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּו  ׂ̆ ָע ׁ∆̆  ˙ ע≈ 20ּוב¿  , ַ‡ֲ‰ָב˙ו… ל¿

יו,  ָ̇ וו… ¿̂ ƒּומ  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ  ˙„ַ ֲעבו…

 ‰ ָ̃ ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ו¿ ּ‚ּוָפם  ַח  כ…ּ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ21(‚)נ

‚ופם.  כח  נ˙בטל   .‚
נאמר:  העקדה  בפרשת 
ידו  את  אברהם  "וישלח 
המאכלת  את  ויקח 
בנו"  את  לשחוט 
כתב  י).  כב,  (בראשית 
'אפריון'  בספר  כך  על 
שו"ע):  קיצור  (מבעל 
הגאון  בשם  שמעתי 
הקדוש מהרי"א מלובלין 
הא  לפרש  שאמר  זצ"ל 
אברהם  "וישלח  דכתיב 
שהיה  דמשמע  ידו"  את 

צריך איזה כח והתפעלות לקחת את המאכלת (פירוש, שהיה צריך להתאמץ 
לשלוח את ידו מה שלא מוזכר בשאר הפעולות שעשה כגון ויבקע עצי עולה, 
ויבן את המזבח ויערוך את העצים וכו'). והוא, כי הצדיקים הקדושים אשר אך 
מצוות השם ית"ש עשו באיבריהם, הנה איבריהם מתקדשין כל כך עד אשר 
אינם מסוגלים לעשות רק מצוות ה' ית"ש ולא זולתו. והנה לשחוט את יצחק 
לך  "לא אמרתי  מן המדרש  רש"י  וכמו שהביא  כלל  היתה מצוה  לא  באמת 
שחטהו אלא העלהו, אסקתיה – אחתיה", רק אברהם טעה וקסבר לשחטהו. 
ולכן כאשר רצה לקחת בידו את המאכלת הוצרך להתאמצות לשלוח את ידו 

בכוח, וזהו "וישלח אברהם את ידו" וכו', ודפח"ח. עכ"ל.

בי‡ורים
15. ו˘ני‰ם נ˙„ב˜ו עם ‰˘י"˙ בי„יע˙ם. שניהם - בשכלם ובמחשבתם - היו 
בדבקות גדולה עם השי"ת. 16. ע„ ˘נ˙יח„ו (בכ˙"י: ˘נ˙‡ח„ו) ביחו„ ‚„ול. 
רצונו  ורק לעשיית  אך  לבם  ויחדו את  ה',  רצון  היו אחד עם  ורצונם  דעתם 
יתברך ללא שום פקפוק. 17. כי כל כונ˙ם. בכל עבודתם בחייהם. 18. לפרסם 
‡„ם  בני  ולי˘ר   .19 מלבדו.  עוד  ואין  בעולם  יחיד  שהוא  ‰בור‡.  יחו„ 
 - ואדם  אדם  כל  אצל  הנמצאת   - האהבה  מדת  את  ולכוון  לנתב  ל‡‰ב˙ו. 
בכת"י  ב‡‰ב‰.  ˘ע˘ו  ובע˙   .20 יתברך.  ה'  אהבת  שהיא  הנכונה  לאהבה 
כח  נ˙בטל   .21 ומצוותיו.  יתעלה  ה'  עבודת  האבות  שעשו  ובעת  הגירסא: 

‡ח„  יום  טוב  כי   .‰
בפרושו  רש"י  בחˆריך. 
על תהלים כתב: "כי טוב 
בחצריך,  אחד  יום 
מלחיות  ימות,  ולמחר 
במקום  שנים  אלף 
אחר". ויש לבאר שכונת 
אדם  כל  על  המלך  דוד 
ואדם, שטוב לו יום אחד 
ולמחר  התורה  בעסק 
לחיות  מאשר  ימות, 
אחר  במקום  שנים  אלף 
בלא עסק התורה. וכמו 
שכתב בספר יסודי הדעת (עמוד קפד) על דברי רש"י אלו וז"ל: כמה גדול ויקר 
וחשוב יום אחד להיות בבית ה' בעסק התורה והיראה, אשר כדאי לחיות רק 
יום אחד בעולם ולהיות עוסק בתורה ולמחר ימות, מלחיות אלף שנים במקום 
אחר, ואפילו לא חיים של חטא ועון כי אם לחיות חיים פשוטים כחיי אנשי רוב 
העולם, גם עם מעשים טובים, אבל בלי עסק התורה – הנה יום אחד להיות 
יותר מלחיות אלף שנים במקום  וחשוב  יקר  ה' עם עסק התורה הוא  בבית 
לא         התורה  בעסק  ה'  בבית  נהיה  אם  שנותינו  ערך  יגיעו  לכמה  והנה  אחר. 
[לפי  שנותינו?  מספר  יגיעו  לכמה  שנים?  וגם  ימים  הרבה  אם  כי  אחד  יום 
ראויים  אלו  רש"י  דברי  חיים!]  יותר מאלף שנות  שיום אחד שקול  החשבון 
להעריך        ונדע  הקדושה,  תורתנו  יודעי  כל  לפני  בעולם  מפורסמים  להיות 
כמה יפסיד מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, כמה אלפי שנים מפסיד זה. 

עכ"ל.

מ…ַע  ּׁ¿̆ ƒמ נו…  ָ‡ז¿ יר  ƒס "27מ≈ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆

(מ˘לי  ָב‰"  ע≈ ו… ּ̇ ˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ ם  ּ‚ַ28 ָר‰,  ו… ּ̇

ַר˙  ו… ּ̇ י  ƒל ב  ˙ּוב: "29טו… ָכּ ן  כ≈ ו¿ כח, ט). 

ף" (˙‰לים ˜יט,  י ָזָ‰ב ָוָכס∆ פ≈ ַ‡ל¿ יָך מ≈ ּƒפ

ם  יו… ב  טו… י  ּƒכ(‰)" ַמר:  ¡‡ נ∆ ן  כ≈ ו¿ עב), 

ף" (˘ם פ„, י‡) - ָ‡ַמר  ָ‡ל∆ יָך מ≈ ר∆ ≈̂ ֲח ַבּ

ם  יו… י  ƒל ב  טו… -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ף  ל∆ ∆‡ מ≈ ָר‰,  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ָח„  ∆‡

בי‡ורים
˙ועב‰.  ˙פל˙ו  ‚ם   .28 קצר.  לזמן  אפילו  ˙ור‰.  מ˘מוע  ‡זנו  מסיר   .27
במקרה דנן הסיבה היא כיון שנמנע מלימוד תורה מחמת התפילה, ומאחר 
אותו  זו שהרחיקה  היא  נמצא שתפילתו  מן התפילה,  יותר  והתורה חשובה 
אורח).         (עלי  מדה  כנגד  במדה  תפילתו  את  מרחיק  הקב"ה  לכן  מהבורא, 

29. טוב לי ˙ור˙ פיך. פירוש, אפילו דיבור אחד בתורה.

כ…ל  ¡‡ ל∆ יך¿  ƒר ָ̂ י  ּƒכ ר,  פ∆ ַ‰ס≈ּ ַעל  יר  ƒ„ ָּ̇

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈ ָרָכיו,  ¿̂  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ן  י˘…ׁ ƒל ו¿

רו…  פ¿ ƒס ל¿ ַלֲחז…ר  ירּו˙  ƒ‰ ּוז¿ יזּו˙  ƒר ז¿

ל  „ו… ם ָ‚ּ „ ַ‰ּיו… ב: עו… ׁ…˘ ַ‡ל ַיח¿ מ…„. ו¿ ל¿ ƒל ו¿

רּו  ָ‡מ¿  ‰ ז∆ ַעל  י  ּƒכ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָנ‰  ָּׁ̆ ‰ַ ו¿

‡ַמר  ּ…̇ ָרָכ‰: ַ‡ל  ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ֲחָכמ≈

ל…‡   ‡ ָמּ ׁ∆̆ 24  ,‰ נ∆ ׁ¿̆ ∆‡  ‰ נ∆ פ¿ ∆‡ ׁ∆̆ כ¿ ƒ23ל

י…‡ַמר  ם ַ‡ל  ּ‚ַ ‰ (‡בו˙ פ"ב מ"„).  נ∆ ָפּ ּƒ̇

ך¿  ל≈ ם ‡≈ ƒ‡ ,ָבר ב ‰ּו‡ כ¿ּ ר∆ ˙ ע∆ ָ‡ָ„ם: 25ע≈

ָע‰  ָׁ̆ ָב‰  טו… י  ּƒכ ל,  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿  „ ָיּ ƒמ ַלֲעמ…„  ך¿  ָטר≈ ¿̂ ∆‡  - מ…„  ל¿ ƒל

ַעל  ָלם, ו¿ עו… ָבּ ׁ∆̆ ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒָח„, 26מ ּבּור ‡∆ ּ ƒ„ ּלּו ƒמ…„, ַוֲ‡פ ל¿ ƒַח˙ ל‡ַ

בחיינו  אוכלים  שאנו 
שעשה  ממה  הוא 
ע"ה  אבינו  אברהם 
בשני  דהיינו  ביומיים, 
הוא  הראשונים,  ימים 
כנז"ל,  וההידור  הזריזות 
השלישי,  ביום  אבל 
שעשה  במה  כלומר, 
דהוא  השלישי,  ביום 
העקידה,  מצות  עיקר 
יקימנו        זה  ידי  על 
ונחיה  לבא  לעתיד 

לפניו.      

בי‡ורים
תורה.          ואלמד  אשב  וטרדותי,  מעסקי  כשאתפנה  ‡˘נ‰.  לכ˘‡פנ‰   .23
24. ˘מ‡ ל‡ ˙פנ‰. כי יתכן מאד שגם מאוחר יותר לא תצליח לפנות לך זמן 
כדי ללמוד, שכן טרדות העולם אינן פוסקות, ונמצאת בטל מדברי תורה כל 
ימי חייך. 25. ע˙ ערב ‰ו‡ כבר. הגיע כבר הערב, וזמן תפילת ערבית קרב 
להפסיק  שאצטרך  כיון  קצר  לזמן  זה  יהיה  ללמוד,  כעת  אתחיל  ואם  ובא, 
לתפלה בהגיע זמנה. 26. מכל „בר ˘בעולם. על התורה נאמר (משלי ג, טו): 
"יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה", כל חפצי עולם הזה ['חפציך' - 
אחד  דבר]  [-ללימוד  לדבר  ישוו  לא  והנאותיו]  הזה  העולם  עושר  כל  כולל 
מכל  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור  אפילו  תורה  [שתלמוד  שבתורה, 
חפצי  שאפילו  בה"  ישוו  לא  חפצים  "וכל  יא):  ח,  (שם  כתוב  עוד  'חפציך']. 
שמים שהם המצוות - לא ישוו לדבר אחד שבתורה [שתלמוד תורה אפילו 
עדיף  ת"ת  שכן  התורה,  מצוות  כל  מקיום  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור 

מקיום המצוות ודוחה אותן, אם אפשר לעשותן ע"י אחרים] (מו"ק ט:).

‰י‡  ‰זריזו˙  מ„˙  ו. 
‰מˆוו˙.  לכל  ˙כ˘יט 
(פ"ז)  ישרים'  ב'מסילת 
הזריזות  חלקי  כתב: 

י„ּו˙  ƒַוֲחס י„ּו˙,  ƒ38ֲחס י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

רּוַח  ו¿  , ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ 39רּוַח  י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

 ˙ ַיּ ƒח ּ¿̇ 40 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ

י‡ ָזכּור  ƒב ‰ּו ַ‰ָנּ ָיּ ƒל י ‡≈ ≈„ ‡ ַעל י¿ ים ָבּ ƒ̇ ˙-ַ‰מ≈ּ ַיּ ƒח ¿̇ ים, 41ּו ƒ̇ ַ‰מ≈ּ

ירו˘למי  ט:  פ"‡  ˘‰˘"ר  ב  כ,  (ע"ז  ינּו.  ָימ≈ ב¿ּ ָר‰  ≈‰ מ¿ ּƒב ב  ַלּטו…

יזּו˙,  ƒר ּ ַ‰ז¿ ַח  כ…ּ ל  „ו… ּ‚ָ  ‰ ָמּ ַכּ  ‰ ≈‡ ּור¿  ‡ ּבו…  .(‰"‰ פ"‚  ˘˜לים 

יז  ƒָזר ו¿ יר  ƒ‰ָז ָ‡ָ„ם   ‡ ≈‰ י¿ ן  ָלכ≈ לּו,  ַ‰ָלּ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ּ ׁ∆̆

ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿ ר  פ∆ י˙-ַ‰ס≈ּ ב≈ּ ל  ∆‡  ıָלרּו 42ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿

     ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿ יט  ׁƒ̆ כ¿ ַּ̇ 43 י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒ(ו)מ יב.  ƒֲער‰ַ ּול¿

ן. ָלּ ˙ ֻכּ נ∆ ּ∆̃ ַ̇ י‡ מ¿ ƒ‰ 44ו¿

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ 45ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇ ים  ƒ‚‰ֲ ַ‰ּנו… ים  ƒָבר ּ ¿„ ר  כ…ּ ז¿ ƒל ָך  ל¿  ׁ̆ י≈  ‰ ָּ̇ ַע ו¿
בי‡ורים

38. חסי„ו˙. הנהגה לפנים משורת הדין. 39. רוח ‰˜ו„˘. שכינה שורה על 
הינה השראה אלהית המכוונת את  כלל  "רוח הקודש" בדרך  (רש"י).  האדם 
האדם במעשיו או המקנה לו ידיעה בדרך שהיא למעלה מהשגת אנוש (ראה 
חיי˙ ‰מ˙ים. על ידי רוח הקודש השורה עליו, יגיע  רמב"ן שמות כח, ל). 40.̇ 
אליהו  הנביאים  שעשו  כפי  מתים,  להחיות  בכוחו  שיהא  כך  לידי  האדם 
הרי  החיים,  מקור  ה'  בהיות  ד).  פרק  (מלכים-ב  ואלישע  יז)  פרק  (מלכים-א 
שאדם הדבוק בו דביקות גמורה יוכל למשוך ממנו את השפעת החיים עצמה 
המתים  "תחית  הגירסא:  בכת"י  וכו'.  ב‡  ‰מ˙ים  ו˙חי˙   .41 פכ"ו).  (מס"י 
בכת"י  ‰ספר.  בי˙  ‡ל   ıולרו  .42 לטוב".  זכור  הנביא  אליהו  לידי  מביאה 
הגירסא: "ולרוץ אל הספר ללמוד, להשכים ולהעריב". 43. ˙כ˘יט. קישוט. 
44. ו‰י‡ מ˙˜נ˙ כולן. כל  הזריזות מקשטת את המצוות ומוסיפה להן נוי. 
בכת"י  ‡„ם.  בני   .45 יותר.  ומושלם  מתוקן  הוא  בזריזות  שנעשה  מעשה 

ַח  ב≈ּ ז¿ ּƒי ַ‰מ ב≈ּ ָפַני ַעל-ַ‚ּ יב ל¿ ƒר ¿̃ ‰ַ ָך ל¿ נ¿ ּƒל…מ…‰ ב ׁ¿̆ י„  ƒ̇ ָע ׁ∆̆  ˙ לו… עו…

(˘ב˙ ל, ‡). 

י         י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ירּו˙  ƒ‰ 30ז¿ יר:  ƒ‡ָי ן  ב∆ּ ָחס  ינ¿ ּƒפ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ּיּו˙  ƒ̃ ּונ¿ ּיּו˙,  ƒ̃ 32נ¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ יזּו˙  ƒר ּוז¿ יזּו˙,  ƒר 31ז¿

ּו˙,  ׁ̆ י ƒר 34פ¿ּ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ָט‰√ ו¿ ָר‰,  33ָט‰√ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

י           י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ ּו  ,‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ 35 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ּו˙  ׁ̆ י ƒר ּופ¿

 ‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒי ו¿  ,‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒ37י י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ַוֲעָנָו‰  36ֲעָנָו‰, 

בי‡ורים
שמירה  היא  זריזו˙.   .31 לפניו.  המזדמנת  בעבירה  מלהכשל  ז‰ירו˙.   .30
מדברים העלולים להביא לידי כך שתזדמן עבירה לידו של אדם (רש"י ע"ז כ:). 
לידו  נזדמנה עבירה  "זהירות", שהיא המניעה מכשלון כשכבר  זאת לעומת 
(הנ"ל עפ"י חולין קז:). 32. נ˜יו˙. שהאדם נקי לגמרי מכל מדה רעה ומכל 
חטא. ולא רק מדבר המקובל על הכל שיש בו חטא, אלא גם מ"הוראת-היתר" 
מוטעית, אשר הלב מתפתה בו מפני היותו נגוע קצת מן התאוה, כי לא טוהר 
כל  שיהיו  והמחשבות,  הלב  תקון  ט‰ר‰.   .33 פ"י).  (מס"י  וכל.  מכל  ממנה 
מעשיו על צד החכמה והיראה ולא על צד החטא והתאוה, שגם באותו המעט 
וכן במעשים הטובים  יכוון אל ההנאה והתאוה.  שלוקח מן העולם הזה לא 
שעושה תהיה כוונתו לשם שמים (מס"י פט"ז). 34. פרי˘ו˙. שנמנע האדם 
היא  אף מדברים המותרים, כדי להחמיר על עצמו (רש"י שם). 35. ˜„ו˘‰. 
היות כל מציאות האדם בעולם וכל מעשיו – אפילו מעשים גשמיים של צרכי 
הגוף – עניני קדושה של התדבקות בה'. ובאמת אין השגת מעלה זו ביכלתו 
של האדם, אלא שאם משתדל האדם להשיגה עד כמה שידו מגעת, יעזרהו ה' 
את  מחשיב  האדם  יהיה  שלא  ענו‰.   .36 פכ"ו).  (מס"י  לו במתנה  וישלימה 
עצמו משום טעם שיהיה (מס"י פכ"ב). 37. יר‡˙ חט‡. היא דרגה גבוהה של 
וחושש שיפגום  ה'  ירא מרוממות  ירא מהעונש על חטא אלא  יראה, שאינו 

בכבודו על ידי חטא (מס"י פכ"ד ופי"ט).

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן 51 ‚ו… , כ¿ּ ך¿ ל-ָכּ ר ָכּ ׁ≈̆ ינו… ָכּ י ‡≈ ƒל ם ַ‰כ¿ּ ƒ‡ …ים, ‡ו ƒּוס‡ 50‡ו… מ¿

ל  ≈̃ ‰ָ ל¿ ָך  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇ יֲ‡ָך  ƒב ּ¿̇ ַ‡ל   - כ…ל  ¡‡ ל∆ ב  ָרע≈  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿  ,˜ ∆„ ס∆ ּבו… 

יָל‰.  ƒט נ¿ ƒל ָ‰ָר‡ּוי  י  ƒל ּוכ¿ ם  ƒַמי י‡  ƒב‰ָ ל¿ ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰  ‡ ָלּ ∆‡ יָל‰,  ƒט נ¿ּ ַבּ

ים  ּƒַטנ ¿̃ ּו ים  ƒל „ו… ּ ¿‚ ָביו  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ≈̇ יו… ב¿ּ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿

ˆּו" (וי˜ר‡ כ, כ‰;  ּ¿̃ ַׁ̆ ¿̇ ‡ ַיֲעב…ר ַעל "ל…‡  ל…ּ ׁ∆̆ ָח„,  ַ‚ע ‡∆ ּלּו ר∆ ƒפ‡ֲ

ים  ƒ‡ָל ח√ ָעָליו  י‡  ƒב מ≈ ָביו,  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ ם  ּ‚ַ ב).  טז,  מכו˙ 

ּיּו˙,  ƒ̃ נ¿ ּƒב מו…  ¿̂ ַע מ…ר  ׁ¿̆ ƒל יזּו˙  ƒר ּוז¿ ירּו˙  ƒ‰ ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ים.  ƒל „ו… ּ ¿‚

ַ‡ַחר  ַע˙  י-ַטַבּ ּƒפ  ı…ח ר¿ ƒל י,  ƒ̃ ָנ ‚ּופו…  ו¿ ים  ּ ƒי ƒ̃ נ¿ ָ‚ָ„יו  ב¿ּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆

ם  ּ‚ַ ם.  ƒַמי י  ƒל ב¿ּ  ‰ ָיפ∆ ַח  נ≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ ּ ¿„ ָרָכיו,  ¿̂  ‰ ׂ ָ̆ ָע ׁ∆̆

ם  ƒ‡  , ˙ו… ָטּ ƒמ ַי„  52ל¿ ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ ָרָכיו  ¿̂  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

י  ƒ̃ ם ָנ ָמ˜ו… ך¿ ל¿ ל≈ י≈ ל ָיָ„יו, 54ו¿ ט…ּ ƒי ם - 53ָי˜ּום ו¿ ƒַמי ˙ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒל ‰ ∆̂ רו…

ַע  מ≈ ו… ׁ̆ ˙ו… ו¿ ָטּ ƒם ‰ּו‡ ַעל מ ƒ‡ .ף ‰ ָוסו… ָלּ ƒח ּ¿̇ ם  ƒי ך¿ ַעל ַ‰ַמּ יָבר≈ ƒו

    . ך¿ יָבר≈ ƒו ָיָ„יו  ל  ט…ּ ƒי ו¿ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆ 55 ים,  ƒ̃ ָר ב¿ּ  ‰ ∆‡ רו… ‡ו…  ַרַעם  ל  ˜ו…

יו  ַעָפּ ַעפ¿ נּוָמ‰ מ≈ ּ¿̇ יר  ƒֲעב‰ַ ˙ו… 58ּול¿ ָטּ ּƒמ ƒיך¿ 57ָל˜ּום מ ƒר ָ̂ ם  ּ‚ַ56

ָר‰.  ו… ּ̇ מ…„  ל¿ ƒים ל ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ּול¿

בי‡ורים
נטילה. 50. ‡ו מ‡וסים. הפסולים לנטילת ידים. 51. ˘י˘ בו ס„˜. עיין משנה 
ברורה סי' קנט סקי"א ובביאור הלכה שם. 52. לי„ מט˙ו. בכת"י הגירסא: "על 
מטתו, שיקום ויטול ידיו וילך במקום נקי לברך "אשר יצר". אם רוצה לשתות 
וילך   .54 ברורה סימן ס"ב סק"ח.  עיין משנה  י„יו.  ויטול  י˜ום   .53 מים".  
למ˜ום נ˜י. שיתרחק מהכלי שעשה בו צרכיו. 55. ˘יעמו„. שיקום ממטתו. 
˙נומ‰  ול‰עביר   .58 בבוקר.  ממט˙ו.  ל˜ום   .57 זריזות.  ˆריך.  ‚ם   .56

מעפעפיו. להעביר נמנום השינה מעל שמורות עיניו.

 ‰ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂ ם  ƒ‡ ן ‚ו… ם. כ¿ּ ∆‰ ל ָבּ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿

ר,                פ∆ ס≈ ב¿ּ ָבר  ּ„ָ ּום  ׁ̆ 46  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל

 ,ı פ…ּ ח¿ ַּ̇ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰47

י  ּƒמ ƒמ ‡…ל  ׁ¿̆ ƒל ו¿ ך¿  יל≈ 48ל≈ יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿

ָך  ¿̇ י ב≈ י ל¿ ƒָענ ‡ ם ָיבו… ƒ‡ .ָבר ַע ַ‰ָ„ּ ≈„ ּיו… ׁ∆̆

‡ּוַכל  ל…‡  ‡ַמר:  ּ…̇ ַ‡ל  ם,  ח∆ ל∆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

ך¿  ל≈ ּ≈̇ ַ‡ך¿  ם,  ח∆ ַ‰ל∆ּ י‡  ƒב‰ָ ּול¿ ך¿  יל≈ ל≈

ל      ט…ּ ƒל  ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ י‡.  ƒב‰ָ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב

ים                ƒמּוָעט ם  ƒ49ַמי ָך  ל¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָך  ָי„¿

קודם   – אחד  הם,  שנים 
ואחד  המעשה,  התחלת 
קודם  כן.  אחרי   –
הוא  המעשה  התחלת 
את  האדם  יחמיץ  שלא 
המצוה (שלא ישהה את 
בהגיע  אלא  עשייתה), 
בהלכה,  (הקבוע  זמנה 
או  קריאת-שמע  כגון 
או  וכדומה)  תפילה 
בהזדמנה לפניו (כגון אם 
ראה אדם הזקוק לעזרה 
או אם נתבע לתת צדקה 
בעלותה  או  וכדומה) 
במחשבתו (כגון להיטיב 

עם אדם או לרכוש חפץ מהודר של מצוה וכדומה), ימהר יחיש מעשהו לאחוז 
בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתים, כי אין סכנה כסכנתו 
(שהמצוה תתבטל ע"י הנהגה זו), אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש 

איזה עיכוב למעשה הטוב... 
אך הזריזות אחר התחלת המעשה הוא, שכיון שאחז במצוה ימהר להשלים 
יתנו  וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות, אשר לא  אותה... 
הפסק זמן לא אל התחלת המצוה ולא אל השלמתה. ותראה שהאדם אשר 
תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשית מצוותיו, אלא תהיה 
ישקוט עד אם כלה הדבר  ולא  ינוח  לא  כי  תנועתו כתנועת האש המהירה, 

להשלימו.   

בי‡ורים
הגירסא: "ודרך בני אדם". 46. ˘ום „בר בספר. כגון לבדוק הלכה או ידיעה 
כלשהי שאינה ברורה לו דיה. 47. ‰˘˙„ל לחפ˘ וכו'. בכת"י הגירסא: "תהא 
זריז להביא הספר וגם תהא זריז לחפש" וכו'. כלומר, שיזדרז גם להביא את 
הספר מיד, וגם לעיין בו מיד ולבדוק ללא שיהוי את הענין הנצרך. 48. לילך 
ול˘‡ול. אם צריך לשאול מאדם שיודע. 49. מים מועטים. פחות מכדי שיעור 

ח. ‡יז‰ עבר‰ ‰ו‡ ר‚יל 
ב‰. כתב הגר"א (יונה ד, 
האדם  ירצה  שאם  ג), 
פגם  עוונות  באלו  לידע 
ומה  הקודם  בגלגולו 
זה  בגלגול  לתקן  עליו 
לעולם  ירד  זה  שבשביל 
בשני  יבדוק  שוב, 
סימנים: א' במה שנכשל 
הרבה  זה  בגלגול 
פעמים. ב' באיזה עבירה 
מאוד,  לו  חשקה  נפשו 
שהורגלה  לפי  וזה 
טבע  ונעשה  מקודם 
אדם  בני  יש  ולכך 
שחושקין בעבירה אחת 
אחת  בעבירה  וזה  יותר 

יותר.

ל  ב≈ּ ַ̃ 63ּול¿ ָטיו  ָפּ ׁ¿̆ ƒּומ יָניו  ƒ„ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

 ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ָר‰ ּוַב ו… ּ̇ ˜ ַבּ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ַ‡ֲ‰ָב‰, ּול¿ מ≈

ָכל  ב¿ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿

ן. יו… ל¿ ל ע∆ ≈‡ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ

 

מו…  ¿̂ ַע ˜ ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּ…„ ב¿ ƒָבר: י ל ָ„ּ ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ
 ,‰ּ יל ָבּ ƒ‚ָר‰ ‰ּו‡ ָר ‰ ֲעב≈ יז∆ (ח)‡≈

ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ל¿ ים  ƒר„ָ ּ ¿‚  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ר  יַמ‰≈ ƒו

 ˜ ּ…„ ב¿ ƒי ם  ּ‚ַ ָר‰.  ֲעב≈  ‰ּ ָ̇ ‡ו… מ≈ ט  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰ ּול¿

    .‰ ַרפ∆ּ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ יז∆ ≈‡ ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע

 ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ָלן -  ט¿ ן ָ‡ָ„ם 65ַבּ ‚ו… 64כ¿ּ

ים.  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּ ¿„ ƒ66מ  ‰‡ָ ָבּ ּטּול  ּƒב‰ַ ׁ∆̆

ָר‰  ו… ּ̇ ƒל מ ַבט≈ּ ים ‰ּו‡ מ¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒמו… ל ¿̂ ַע ַע ב≈ ו… ּ̃ ׁ∆̆ י  ƒי] מ ּƒכ]

ים  ּƒב ר¿ ַ‰ַמּ ים  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ ן  ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒי 67ו¿ ָב‰,  טו… ל  ָכּ ƒּומ  ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ƒּומ

פּוָ‡‰  ׁ̆ לו… ר¿ י≈  ‰ ז∆ ָבּ ם,  ∆‰ ָמּ ƒר ע ַחב≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ים, 68ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ּ ¿„

בי‡ורים
וכו'. בכת"י  כ‚ון   .64 ול˜בל מ‡‰ב‰. את הצער והיסורין הבאים עליו.   .63
הגירסא: "יבין תחילה מה גרם לו שהוא רפוי בה, כגון...". כלומר, עליו להזדרז 
לזהות מהי הסיבה שהוא מתרפה באותה מצוה ואותה צריך לתקן. 65. בטלן. 
אחרים  עם  לדבר  שמרבה  מתוך  בטלים.  מ„ברים   .66 תורה.  מדברי  בטל 
דברים בטלים. 67. ויס˙ל˜ וכו'. כלומר, לא רק שלא ילך להשתתף בחברתם, 
י˙חבר עמ‰ם. אף לצורך  ול‡   .68 אלא גם אם הם באו אליו יסתלק מהם. 

ענינים אחרים, כי מתוך כך ימשך אליהם גם לדבר דברים בטלים.

יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ60מ § ר̆… פ¿ ƒיזּו˙ ל ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ 59(ז)ו¿

 ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚‰ַ  

 ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ּ ים, „¿ ׁƒ̆ ָנ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

ר  ≈̇ יו… 61ב¿ּ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ יזּו˙  ƒר ז¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ַ‡ַחר   ˙ בו… ָׁ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ  ˙ ַ‰ּטו… ּול¿  ,„…‡ מ¿

לו…   ‡ ָיבו… ם  ƒ‡  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ˙ ַ̇ י ƒמ נו… ‡ו… ב¿ּ ּבּו„ ָממו… ƒ‡ ַער מ≈ ַ̂ ּום  ׁ̆

 „…‡ יזּו˙ מ¿ ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ין,  ƒּסּור ƒבו… ‡ו… י‰ֲ ‡ו…

ּור  ַ‡ֲ‰ַב˙̂  יו ל¿ ָ̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ י˜] ב¿ּ ƒֲעמ‰ַ [ל¿

            , ּבו… ּ ƒל ƒמ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ל  ַבט≈ּ ל¿ ים  ƒָלמ עו…

ל  ≈‡‰ָ י˜  ּ ƒ„ ¿̂ ‰ַ ל¿ ַזך¿  ּבו…  ƒל  ˙ יו… ¿‰ ƒ62ל

לפרו˘  זריזו˙  וˆריך  ז. 
כ‚ון  ‰‚רועים  ממע˘יו 
כתב  ו‰˘נ‡‰.  ‰˜נ‡‰ 
ג):  ז,  (תשובה  הרמב"ם 
שאין  תאמר  "ואל 
התשובה אלא מעבירות 
כגון  מעשה  בהן  שיש 
כשם  וגניבה.  וגזל  זנות 
שצריך אדם לשוב מאלו 
לחפש  צריך  הוא  כך 
לו  שיש  רעות  בדעות 
הכעס  מן  מהן,  ולשוב 
הקנאה  ומן  האיבה  ומן 
ומן התחרות ומן ההתול 
הממון  רדיפת  ומן 
ומרדיפת  והכבוד 
המאכלות ומכיוצא בהן, 
לחזור  צריך  הכל  מן 

בתשובה. ואלו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע 
און  ואיש  דרכו  רשע  יעזוב  אומר  הוא  וכן  לפרוש.  הוא  קשה   - באלו 
מחשבותיו". עוד כתב הרמב"ם (שם ד, ה) שיש "חמשה דברים העושה אותן 
ימשך אחריהן תמיד והן קשים לפרוש מהן, לפיכך צריך אדם להזהר מהן שמא 
ידבק בהן, והן כולן דעות רעות עד מאד, ואלו הן: רכילות ולשון הרע ובעל 

חימה ובעל מחשבה רעה..."

בי‡ורים
59. וˆריך זריזו˙ לפרו˘ וכו'. כלומר, שלא ידחה את תיקון מעשיו הרעים 
ומדותיו הגרועות לזמנים אחרים, אלא יזדרז תיכף לתקן עצמו. 60. ממע˘יו 
‰‚רועים. בכת"י הגירסא: "ממחשבותיו הגרועות". היינו ממדותיו הפחותות 
ולפרוש  רעות  מחשבות  לסלק  הזריזות  כי  מ‡„.  ביו˙ר   .61 והשליליות. 
ממעשים רעים קשה יותר מאשר הזריזות לעשיית מעשים טובים. 62. ל‰יו˙ 

לבו זך. נקי מכל תרעומת וכעס כלפי הנהגת ה' עמו.

אלא ד' אמות של הלכה 
בן  יוסף  (רבינו  בלבד. 
חיים'  וב'רוח  שושן). 
הגלות  לענין  רמז  כתב 
לג,  (דברים  מהכתוב 
לאביו  'האומר  ט-י) 
ואת  ראיתיו  לא  ולאמו 
'יורו  אחיו לא הכיר' וגו' 
משפטיך ליעקב ותורתך 
מהכתוב  וכן  לישראל', 
אבי  'כי  י)  כז,  (תהלים 
ואמי עזבוני וה' יאספני', 
עוזב  שכשאדם  כלומר 
ואת  ואמו  אביו  את 
להיות  בכדי  משפחתו 
במקום תורה, זוכה שה' 
ויקרבהו  יאספהו 

לעבודתו.  

 ˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ 75ר…„¿ ַלי  ≈‡ עּו  מ¿ ׁƒ̆ " יב:  ƒ̇ ּוכ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  .(‡ נ‡,  (י˘עי‰   "'‰ י  ׁ≈̆ ¿̃ ַב מ¿

‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָפר ס¿ ב  ּ…̇ כ¿ ƒ76ל יזּו˙  ƒר ז¿

‡ו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ ם. ‡ו…  ∆‰ מ≈ מ…„  ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  , ׁ̆ ּ„ּו ƒח ַבר  ּ ¿„ ַמע  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ

ח  ַכּ ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„  ין  ּƒ̇ ַימ¿ ל…‡  ו¿  , בו… ¿̇ ָכ ל¿

. ּבו… ּ ƒל ƒמ

 

י  ו≈ ¡‰ יָמ‡:  ּ≈̇ ן  ב∆ּ ‰ּוָ„‰  י¿ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ר,         ׁ∆̆ ּ נ∆ ַכּ ל  ַ̃ 78ו¿ ר  מ≈ ָנּ ַכּ 77ַעז 

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י,  ƒר‡ֲ ָכּ ר  ּבו… ƒ‚ 80ו¿ י  ƒב ּ ¿̂ ַכּ  ı79ָר

פ"‰  (‡בו˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יָך  ƒב‡ָ ן  ˆו… ר¿

ַעל  ר  ּבו… ƒ‚ ו¿ ל  ַ̃ מו…  ¿̂ ַע  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ירּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ יך¿  ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿ מ"כ). 

בי‡ורים
אף  אחריהם  ולבקש  ו'לרדוף'  בחכמה,  המופלג  דין  בית  אצל  לדון  ˙ר„וף. 
למקום רחוק. 75. רו„פי ˆ„˜ מב˜˘י ‰'. העושים צדק עם זולתם ומבקשים 
76. לכ˙וב ספרים. להעתיק לעצמו ספרים  להדמות במעשיהם למעשי ה'. 
ואומץ לעשות רצון  לו עזות  שיהיה  כנמר.  עז   .77 כדי שיוכל ללמוד בהם. 
הבורא - שלא יבוש ולא יתפעל מאף אחד כשבא לעשות מעשה טוב. 78. ˜ל 
כנ˘ר. רש"י פירש, שיהיה קל כנשר לרוץ מהרה ללא עצלות ובלא להתעייף, 
הזריזות.         על  בזה  שמזהיר  המאירי  מפרש  וכן  שבשמים.  אביו  רצון  לעשות 
79. רı כˆבי. גם זה ענין של זריזות. והכל הוא ענין אחד, אלא שכפל התנא 
העבירות.  מן  יצרך  את  לכבוש  כ‡רי.  ו‚בור   .80 (המאירי).  שונות  במילות 

(רע"ב). ורש"י פירש, שיהיה בעל זרוע לעסוק בכל כחו בתורה ובמצוות.

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ן  כ≈ ו¿  . ַמֲחָל˙ו… ל¿

 „ סו… ‰ 69ַעל ַ‰י¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ

יָניו  ע≈ מ≈ יר  ƒָיס ו¿  , ˙ו… ‡ו… ַיֲ‰ר…ס  ו¿ רּוַע,  ּ‚ָ‰ַ

ָכל  ּול¿  . ו… ׁ̆ ַנפ¿ ר  ‡ו… יך¿  ׁƒ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ך¿  ׁ∆̆ ַ‰ח…

ם  ƒ‡ י  ּƒכ ם,  ָ̃ ּ ַסל¿ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ז∆

˙, ָ‡ז  ּ„ו… ּƒמ‰ַ ׁ̆ ר≈ ָׁ̆ ל 70ַלֲע˜…ר ּול¿ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒי

יּוַכל   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַע„  71ָעָנף  ּבו…  ƒל ב¿ּ ּו  ׂ̆ ַיֲע

ן. ָ̂ ּ ¿̂ ַ̃ ל¿

 

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַמר: "ַבּ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ף ַ‡ֲחָריו,  ּ…„ ר¿ ƒל ם ו¿ לו… ָׁ̆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿
 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ּו" (˙‰לים ל„, טו). ו¿ פ≈ ָר„¿ ם ו¿ לו… ָׁ̆

ָע‰  ¿„ נ≈ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… יַע˙  ƒ„י ƒו ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„ י¿

ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿  .(‚ ו,  (‰ו˘ע   "'‰  ˙ ∆‡ ָלַ„ַע˙  ָפ‰  ּ ¿„ ר¿ ƒנ
יז 73 ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָר‰ (‡בו˙ פ"„ מי"„). ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ י ּ‚ו… ו≈ 72(ט)‰¡

ף" („ברים טז, כ),  ּ…„ ר¿ ּƒ̇  ˜ ∆„ ∆̂  ˜ ∆„ ∆̂ יב: "74 ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי  ט. 
לשון  התנא  נקט  ˙ור‰. 
אם  שאף  לומר  'גלות', 
את  לעזוב  עליו  קשה 
וללכת  חפציו  וכל  ביתו 
שמגלים  כמי  ממקומו, 
ממש,  כרחו  בעל  אותו 
שעיקר  ידע  מקום  מכל 
ד'  הוא  ה'  וחלק  ה'בית' 
כמו  הלכה,  של  אמות 
ח.),  (ברכות  שאמרו 
מיום שחרב המקדש אין 
בעולמו  להקב"ה  לו 

בי‡ורים
והסיבה המביאים אותו  יתבונן מהו השורש  ‰‚רוע. כלומר,  ‰יסו„  על   .69
השורש  מן  הרעות  המדות  לעקור  ‰מ„ו˙.  ול˘ר˘  לע˜ור   .70 רע.  לידי 
בהיותן עדיין בבחינת שרשים בלבד. (עלי אורח). 71. ענף וכו'. כלומר, יכו 
ולשרשן  לקצצן  יוכל  שלא  עד  גדול  כענף  וייעשו  בלב,  עמוקים  שורשים 
למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי   .72 (שם).  שני  לטבע  הופכות  הן  כי  הרגילים,  באמצעים 
˙ור‰. אם אין תלמידי חכמים במקומך, צריך אתה לגלות למקום שיש בו רב 
או תלמידי חכמים. 73. לב˜˘ ˆ„˜‰. לבקש את האמת והצדק. 74. ˆ„˜ ˆ„˜ 

ימ‰ר  ˘ל‡  יז‰ר  י‡. 
מ„י.  יו˙ר  בעבו„˙ו 
ה'ארחות חיים' להרא"ש 
"אל  כתב:  ק')  (אות 
ופירש  מעשיך".  תבהל 
"עשה  יו"ט:  התוספות 
את  או  עבודתך  את 
בלי  במתינות  מעשיך 
ובהלה".  מהירות  שום 
בתנ"ך  מצינו  ומאידך 
בשבח  שהפליגו  ובחז"ל 
הזריזות  מעלת 
לעיין,  ויש  והמהירות. 
 - כיצד שתי מידות אלו 
 - והמתינות  הזריזות 

עולות בקנה אחד?
שאכן  בספרים,  וביארו 
לפני כל מעשה שחושב 
עליו  לעשות,  אדם 

יזּו˙  ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ל  ַעל ַ‰כ…ּ ם. ו¿ ָ̇ ָמ ָכּ ַ‰ס¿ ּוב¿

ר  ַ‡ח≈ ל…‡ י¿ ׁ̆ ו¿ י ƒּוָב‰. 87ָיח ׁ̆ ּ¿̇  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָע‰ ַ‡ַח˙  ָׁ̆  ‡ ≈‰ ל…‡ י¿ ּוָב‰, ו¿ ׁ̆ ּ¿̇ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

 ‰ ≈‡ 88ר¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי ם  ˜ו… ַ‰ָמּ י  נ≈ פ¿ ƒל ע  ָׁ̆ ָר

ים  ƒר ָּׁ̆ ‰ַ ו¿ ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  ≈̇ ר¿ ָׁ̆ מ¿ יך¿  ≈‡

ם,  ָ̇ „ָ ּוַבֲעבו… ם  ָ̇ יחּו ƒל ׁ¿̆ ּƒב ם  ≈‰ ים  ƒיז ƒר ז¿

ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰ ּול¿ ר  ָזּ‰≈ ƒל  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ

ים  ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ ַ„˙ מ∆ ˙ ֲעבו… ו… ׂ̆ ַלֲע

-‰ּו‡.  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ
 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר 89 ָזּ‰≈ ƒ(י‡)י ,„…‡ מ¿

י  ּƒכ י,  ּ„ַ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָ„˙ו…  ֲעבו… ַבּ ר  ַמ‰≈ י¿

‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ל. ו¿ ׁ≈̆ ָכּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ב מ¿ רו… ָ̃ ירּו˙ ‰ּו‡  ƒ‰ מ¿ ּƒב ב כ≈ ָ‰רו…

בי‡ורים
להלחם נגדם, עכ"פ תמהר להתרחק מהם. 87. יחי˘ ול‡ י‡חר. ימהר לשוב 
בתשובה, כדי שלא יפסיד הזדמנות זו וגם כדי שלא יהיה רשע לפני ה' אפילו 
88. ר‡‰ ‡יך מ˘ר˙י ‰מלכים ו‰˘רים זריזים ‰ם ב˘ליחו˙ם.  שעה אחת. 
את  כעושים  במקרא  שמתוארים  המלאכים  לגבי  מוצאים  אנו  זה  כעין 
ה'  "ברכו  כ):  קג,  (תהלים  בהם  שנאמר  בזריזות,  תפקידיהם  ואת  שליחותם 
מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו", עוד נאמר (יחזקאל א, יד): 
"והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק". כדי להורות לאדם שהזריזות המתוארת 
89. ˘ל‡  במלאכים, היא הצורה של עבודת ה' הראויה המביאה לשלימות. 

ימ‰ר בעבו„˙ו. אף בעניני עבודת השם.

י  ּƒ̇ ׁ¿̆ „: "81(י)ַח ƒו ּ„ָ ן ָ‡ַמר  כ≈ ו¿  .˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

יָך"  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ מ…ר  ׁ¿̆ ƒל י  ּƒ̇ ָמ‰¿ ַמ‰¿ ¿̇ ƒ‰ ל…‡  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… ּו  ׁ̆ ר¿ ּ„ָ ן  כ≈ ו¿ ס).  ˜יט,  (˙‰לים 

 ˙ ∆‡ ם  ּ∆̇ ַמר¿ ׁ¿̆ "ּו ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז

י  ר≈ ¿̃ ּƒ̇ ַ‡ל   - יז)  יב,  (˘מו˙   "˙ ו… ּ̂ ַ‰ַמּ

 ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ ו…˙".  ¿̂ ƒמ"  ‡ ָלּ ∆‡  "˙ ו… ּ̂ "ַמ

 ‡ ָלּ ∆‡  ,‰ ָנּ ∆̂ י ƒמ ח¿ ַּ̇ 82ַ‡ל  ָך,  ָי„¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ

„. (מכיל˙‡ ˘ם).  ָיּ ƒמ ‰ּ ָ̇ ‰ ‡ו… ׂ ≈̆ ֲע

בּוָר‰  יזּו˙ ּו‚¿ ƒר ּלּו˙ ּוז¿ ַ̃  „…‡ יך¿ מ¿ ƒר ָ̂ ו¿
ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ ם  ח≈ ָלּ ƒ‰ ל¿

נּו ָעָליו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ מ… ב כ¿ּ יר ל≈ ּƒ83ַ‡ב ˙ יו… ¿‰ ƒל

" (˘מו˙ לב,  כו… ר≈ ּבו… ַעל י¿ ׁ̆ ַחר¿ י ƒ‡ ימּו ׂ ƒ̆ ָ‡ַמר: " ׁ∆̆ ם 84 לו… ָּׁ̆ ‰ַ

ר…ַמח  ח  ַּ̃ ּ ƒ85ַוי  ' ‚ו… ו¿ ָחס  ינ¿ ּƒפ  ‡ ר¿ "ַוַיּ  : ּבו… ַמר  ¡‡ נ∆ ָחס  ינ¿ ƒפ ּוב¿ כז); 

    „…‡ יז מ¿ ƒָזר ˙ יו… ¿‰ ƒָך ל מ¿ ¿̂ ַע ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ן " (במ„בר כ‰, ז). ָלכ≈ ָי„ו… ב¿ּ

ם  ָ̇ ָ̂ ֲע ַבּ  ˙ יו… ¿‰ ƒל  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ ר¿ ַר˙  ב¿ ח∆ מ≈  „ ר≈ ָפּ ƒ‰ 86ל¿

י. ח˘˙י ול‡ ‰˙מ‰מ‰˙י 
ל˘מור מˆוו˙יך. בספר 
(הביאו  יעקב'  'אהל 
יושר')  'אורחות  בספר 
יש  כך:  זה  פסוק  פירש 
צעדיו  שמחיש  זריז 
את  לקיים  וממהר 
אשר  ויש  מיד,  המצוה 
את  ודוחה  מתעצל 
עוד  כל  המצוה  עשיית 
אולם  שהות,  יש 
האחרון  הרגע  כשמגיע 
ורץ  הוא  מזדרז  אזי 
הוא  המצוה.  את  לקיים 
 – "חשתי"  דוד:  שאמר 
המצוה,  לקיים  בזריזות 
מפני  לא  אך 
שהתמהמהתי תחילה... 

בי‡ורים
‡ל   .82 מצוותיך.  את  מלקיים  התעכבתי  ולא  מהרתי  ו‚ו'.  ח˘˙י   .81
˙חמיˆנ‰. אל תעכב את המצוה מלקיימה כדרך שאין מחמיצין את המצות 
אלא אופים אותן מיד קודם שיחמיצו. 83. ‡ביר לב. אמיץ לב. 84. ˘‡מר. 
לשבט לוי שלא חטאו בעגל. 85. וי˜ח רמח בי„ו. לקח חרב בידו, נכנס לאהל 
חכמים  שאמרו  כמו  שניהם,  את  ודקר  המדינית  עם  חוטא  זמרי  היה  שבו 
בכוחותיך  אין  אם  כלומר,  ל‰פר„.   .86 בו'.  פוגעים  קנאים  'הבועל ארמית, 

יב. ˆריך זריזו˙ ל˙ור‰. 
בפוסקים  הנידון  ידוע 
עשיית  האם  עדיף,  מה 
שלא  אף  בזריזות  מצוה 
דחיית  או  בהידור, 
מאוחר  לזמן  המצוה 
לעשותה  כדי  יותר 
סופר'  ה'חתם  בהידור. 
לחידושיו  (בהקדמה 
מבאר  חולין)  במסכת 
בין  ההבדל  את  בזה 
שאמר  אבינו  אברהם 
אליו  (כשבאו  לשרה 
המלאכים):  שלושת 

ָ‰ָל‰,  ב∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ל…‡  90ו¿

ן  כ≈ ו¿ ים.  ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ נּו  ּ¿̃ ֻ̇ י¿ ּון  ּ̇ ƒמ ב¿ּ ֲ‡ָבל 

ים  ƒּונ˙ מ¿ ּוּו  ¡‰91" ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

           - יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ו¿  .(‡  ,‡ (‡בו˙  ין"  ּ ƒ„ ַבּ

יו  ָ̇ בו… ׁ¿̆ יı ַמח¿ ƒ̃ ָי ּבו… ו¿ ƒר ל עו… ‡ נ≈ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 92

ל…‡  ַ‡ך¿   , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ƒל יָבָריו  ≈‡ ּלּו  ַ̃ י≈ ו¿

ים  ƒָינ נ¿ ƒּלּו ָ‰ע ָכל ‡≈ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ ר ב¿ּ ַמ‰≈ י¿

ר  ַמ‰≈ י¿ י  ַ̇ ָמ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָמ‰  ָחכ¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ר. ַ‡ח≈ י י¿ ַ̇ ּוָמ

 

ל…‡  י‰ּו  ƒמ  ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿
ר…ַח  ט¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‡וו… ַּ̇ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ י¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ י  ּƒכ ים.  ƒָרע‰ָ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‰ָנ‡ו… ַ‡ַחר 

ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿

ָ‰ָ‡ָ„ם               יָ‡‰  ƒב מ¿  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ך¿  ָכּ ָנ‰,  יו… ל¿ ע∆

ך¿  ָכּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ (יב) ר  ׁ∆̆ ַכֲ‡ ו¿ י˙.  ּƒ̇ ח¿ ַּ̇ ל  ‡ו… ׁ¿̆ ƒ93ל

בי‡ורים
במהירות  יתכן  "ולא  הגירסא:  בכת"י  בב‰ל‰.  מע˘‰  ל˙˜ן  י˙כן  ול‡   .90
כל  על  ומתוקן  מושלם  המעשה  שיהיה  אפשר  אי  פירוש,  מתוקן".  מעשה 
פרטיו ודקדוקיו אם מתנהג בפזיזות. 91. ‰וו מ˙ונים ב„ין. היו פוסקים את 
הדין ביישוב הדעת ובמתינות. 92. ˘י‰‡ נעור לבו וי˜יı מח˘בו˙יו. שיהיה 
93. ל˘‡ול ˙ח˙י˙.  לבו ערני ומרוכז במחשבתו על הדבר שעומד לעשות. 

ל.                   פ≈ נו… ‰ּו‡  ירּו˙  ƒ‰ מ¿ ּƒב  ıָר אם  היטב  להתבונן 
זאת.  לעשות  וכיצד 

ילך     ויודע את הדרך  אמנם לאחר שבא לכלל הכרעה עפ"י תורה לעשותו 
חיים'          ה'חפץ  היה  וכך  הפועל.  אל  הכח  מן  הדבר  להוציא  יזדרז  אזי  בה, 
לאחר                אם  אך  במעשיו,  נמהר  להיות  לאדם  שאין  "אף  אומר:  זצ"ל 
יחמיץ              בל  אז  וישר,  לנכון  מצאו  הישר  השכל  במאזני  הדבר  ששקל 
ע"ז            עמו'  עה"ת  (ח"ח  כלל".  זמן  דיחוי  בלא  לעשותו  ויזדרז  הדבר 

בהגה"ה).
(המעלה  זצ"ל  חאגיז  למהר"ם  חכמים"  "משנת  בספר  כבר  מובא  זה  יסוד 
הי"ב, אות ש"ס), וז"ל: "כתוב (משלי כט, כ): "חזית איש אץ בדרכיו (אדם 
טובים)  להחכים  הטפש  (סכויי  לכסיל  תקוה  מיושב)  ואינו  במעשיו  הפזיז 
ממנו". וכתוב (שם כב, כט) "חזית איש מהיר במלאכתו (בקי וזריז בביצוע 
תפקידו) לפני מלכים יתייצב (יעמוד לשרתם)" דנראה דסתרי קראי זה לזה. 
ליישב המקראות צריך לומר כך, דיש חילוק גדול בין התחלת מלאכה לגמר 
מלאכה, דהואיל דכל הדברים יגעים והתחלתן קשה, אם כן מן הראוי הוא 
ומזקנים  עצה  ויטול  במתון  ילך  דבר  שום  לעשות  בדעתו  שיגמור  שקודם 
יתבונן, ואם לא כן יעשה אלא שיהיה אץ בדרכיו ותיכף שעלה בדעתו איזה 
דבר לעשות יתחיל לעשותו - ודאי איש אץ כזה תקוה לכסיל ממנו, כי כל 

דבר צריך ישוב ועצה מחכם הרואה את הנולד.
אמנם אחר שהתחיל והסכימו בעלי העצה כי טוב הדבר ונכון מעם ה' יתברך 
ואל  יקדמנו אחר,  פן  ואל יתמהמה  ויחיש את מעשהו  ימהר  לעשותו, אזי 
תאמר כשאפנה אגמור מלאכה זו שהתחלתי בה שמא לא תפנה. ואיש כזה 
ראוי   - הפועל  אל  הכח  מן  ולהוציאה  לגומרה  במלאכתו  מהיר  שהוא 
להתייצב לפני מלכים ולעמוד לשרת לפניהם, יען כי כל דברי המלכות אינן 
נגמרים כי אם אחר גמר עצה עמוקה, ואחר גמר זה, ראוי לו שלא יהיה עצל 

בקיומה". עכ"ד.  
אך  חרוץ  "מחשבות  עה"פ  ה)  (כא,  למשלי  בפירושו  יונה  רבינו  לשון  וזה 
החרוץ  מחשבות  אבל  והזריזות,  החריצות  מדין  המהירות  "אין  למותר": 
שיקדים המחשבה והמתון למעשה – הוא מעיקר הזריזות. ואף על פי שבטל 
מקצת שעותיו לחשוב מחשבות, לעולם ימצא מותר במדה הזאת. "וכל אץ 
אך למחסור" - כי ישיגהו המקרה במעשה וכעין שאמר מחברי המוסר 'כי 

פרי כל המהירות חרטה'". 

ָר‰  ≈‰ מ¿  ‰ נ∆ ָפּ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ יזּו˙,  ƒר ז¿ ּƒב  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… י  כ≈ ר¿ ָ̂ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ם.  ƒַמי ָׁ̆  ˙ ‡כ∆ ל∆ מ¿ ƒל

 

          ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ׁ̆ י≈ ו¿  . ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 94

ָיָניו  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָלָח‰  ¿̂ ‰ַ

יז     ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ן-ָ‡ָ„ם,  ב∆ּ ן  ָלכ≈ יזּו˙.  ƒר ז¿ ּƒב

ָך,  ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ‰ ׂ ≈̆ ַוֲע ים,  ƒָלמ עו… י  נ≈ ׁ¿̆ ƒ95ל

"מהרי שלש סאים קמח 
סולת לושי ועשי עוגות, 
ואל הבקר רץ אברהם"... 
שהתעכבה  שרה  ובין 
נפה  בי"ג  הקמח  לנפות 
סולת,  שנעשה  עד 
נדה  פירסה  ובינתיים 
ולא  הלחם  ונטמא 

ולכן  המובחר,  מן  מצוה  על  עדיפה  בזריזות  שמצוה  סבר  אברהם  הביאתו. 
הדגיש "מהרי", וכן אמר לה להביא "קמח" על אף שסולת מובחרת יותר מן 
הקמח, כיון שרצה למהר לכבד את אורחיו. ואילו שרה סברה, מצד תכונת 
"נשים עצלניות הן", כי המובחר עדיף על הזריזות, ולכן ניפתה הקמח לעשותו 

סולת. וזהו שנאמר עליה: "ולחם עצלות לא תאכל".
ובזה יתבארו דברי המדרש [שאמר רבי עקיבא לתלמידיו כדי לעוררם]: מה 
שרה  של  בתה  בת  תבא  אמרו,  מדינות?  קכ"ז  על  שתמלוך  אסתר  ראתה 
שחייתה קכ"ז שנים ותמלוך על קכ"ז מדינות. וקשה: מדוע לא תלו בזכותו של 
אברהם שחי קע"ה שנים, נמצא שמאז היותו בן מ"ח שנה שאז הכיר את בוראו 

(עי' ב"ר ל ח, צ"ה ג), ועד פטירתו ישנם קכ"ז שנה?
אלא - מיישב ה'חתם סופר' - מכיון ששבחה של אסתר היה בכך שמלכה על 
פזורי עם ישראל בקכ"ז מדינות והגנה עליהם, ומה גרם שלא יהיה בהם מעלת 
"כינוס לצדיקים הנאה להם"... אלא להיות מפוזרים? העצלות שהיתה בהם, 
שלא עסקו בתורה בזריזות אלא בעצלות, וכמו שקראו חז"ל (בפ"ק דמגילה) 
ימך המקרה"... לפיכך לא רצו חז"ל  על אותו הדור את הפסוק: "בעצלתים 
לתלות מלכות אסתר בזכות קכ"ז שנים של "זריזותיה דאברהם", אלא בזכות 
קכ"ז שנים של שרה שלא נתיחדה במדת הזריזות אלא במעלת ההידור. הוא 
את  ר"ע  עורר  [ובכך  תורה"  אין  זריזות]  [של  קמח  אין  "אם  חז"ל:  שאמרו 

תלמידיו להיות זריזים ולא מנומנמים ועצלים]. 

בי‡ורים
הזריזות לעבירה היא אות לגודל אהבתו ושקיעתו בחטא וע"י הזריזות נקשר 
י‰‡ זריז במל‡כ˙ו. כדי שתצא מושלמת ומתוקנת.  הוא לעומק החטא. 94.̆ 
95. ל˘ני עולמים. גם בעניני עוה"ז וגם בעבודת ה' ובעסקי התורה והמצוות.
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בזה  [ואכן,  המצוה. 
של  המעלה  יתירה 
מקדימין  "זריזין 
למצוות" ממעלה זו של 
אל  לידך  הבאה  "מצוה 

תחמיצנה"].
סיבה  ישנה  זאת,  מלבד 
מדת  את  ללמוד  הגונה 
הזריזות דוקא מהפסוק: 
"וישכם אברהם בבוקר" 
יצחק.  בעקידת  האמור 
שכן אין עוד כמו זריזותו 
של אברהם לעקידת בנו 
לנו  לשמש  כדי  יצחק, 
כמה  עד  ומופת  דוגמא 
נשגבה ונעלית היא זריזותן של צדיקים בעבודת בוראם. וכל כך למה? משום 
אברהם.  בו  שנתנסה  קשה  נסיון  מאותו  נפרד  בלתי  חלק  היתה  זו  שזריזות 
למרות כל הצער והכאב שישנו באופן טבעי לאב ההולך לעקוד את בנו יחידו, 
אף על פי כן, מכיון שנצטווה על כך מאת ה' - לא זו בלבד שניאות ואף רצה 
לקיים את המצוה באהבה, אלא עוד נחפז לעשותה בזריזות מופלאה. לפיכך 

ראויה זריזות זו ללמוד הימנה ל"זריזין מקדימין למצוות".
ראוי לציין, כי מעלת זריזות מעין זו מצינו גם אצל משה רבינו כאשר ציוה עליו 
ה': "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך" (במדבר לא, 
ב) כותב על כך רש"י (ע"פ הספרי): "אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר 
עשה בשמחה ולא איחר", וכפי שנאמר מיד בפסוק: "וידבר משה אל העם"... 
הוא  מאוויים  וכל  אישי,  חשבון  כל  המה  נטולים  צדיקים,  של  דרכם  כך  כי 

לעשות רצון ה' בשמחה ובזריזות.  

ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  ,(‚ כב,  (בר‡˘י˙ 

 ‰ ׂ ָ̆ , ָע י„ו… ƒח נו… י¿ ˙ ב¿ּ ח…ט ‡∆ ׁ¿̆ ƒלו… ל ‰ ׁ∆̆ ָ̃

יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒּומ ר.  ∆̃ ב…ּ ַבּ ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿

ָל‰  „ו… ּ ָכָח‰ ‚¿ ‰ ‰ו… ז∆ יזּו˙, ָבּ ƒר ז¿ ּƒיו ב ׂ ָ̆ ַמֲע

 „ ב∆ ע∆ כ¿ּ  , ‡ו… ר¿ ּבו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… ‰ּו‡  ׁ∆̆

מו…  ¿̂ ַע ב¿ּ ז  ָזר≈ ּומ¿ ָניו  ֲ‡„ו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ָ‰‡ו…

לּוָי‰  ּ¿̇ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ י  ּƒ6כ  , נו… ˆו… ר¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ּבו…  ƒל  ‰ ַפנ∆ּ מ¿ ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ 7כ¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ

בי‡ורים
לעשיית  החיצוני  הביטוי  היא  הזריזות  ‰‡„ם.  בלב  ˙לוי‰  ‰זריזו˙  כי   .6
המצוות מתוך אהבה והתלהטות פנימית (עיין מס"י פ"ז). 7. כ˘‡„ם מפנ‰ 
לבו וכו'. כאן מבאר רבינו כיצד יגיע האדם לתכלית הזריזות במדרגה הגבוהה. 

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ƒַער ַ‰ֲחמ ַׁ̆

יזּו˙ ƒר ּ ַער ַ‰ז¿ ַׁ̆  

 

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ּ„ָ ƒ1מ י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿
ַ‚ם  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒַלמ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַל  

י‡  ƒ‰ 3ו¿  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַנ˙  ָּ̃ ַּ̇ 2 ַין  נ¿ ƒע ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ

ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ו¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ˙ וו… ¿̂ ƒמ ל¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ַמ ין  ƒיז ƒר 4ז¿ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל

ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ו¿ (פסחים „, ‡). 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע ַין  נ¿ ƒע 5ב¿ּ ינּו  ƒב‡ָ

 "' ‚ו… ו¿ ר  ∆̃ ב…ּ ַבּ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ם  כ≈ּ ׁ¿̆ "(‡)ַוַיּ

‡בר‰ם  וי˘כם   .‡
בבו˜ר. מפסוק זה למדו 
ד.)  (פסחים  חז"ל 
מקדימין  ש"זריזין 
להקשות,  יש  למצוות". 
זאת  למדו  לא  מדוע 
הקודמים:  מהפסוקים 
לקראתם"...  "וירץ 
"וימהר אברהם", הרי גם 
בפסוקים אלו משתקפת 
זריזותו  מדת  לה 
אברהם  של  הנפלאה 

אבינו למצוות?
שכתבו  יש  ואמנם 
לחלק, כי מפסוקים אלו 
שמעשיהם  אנו  למדים 
במהירות  צדיקים  של 
המצוה  מזדמנת  כאשר 
לידם ממש, שאז אין הם 

משתהים להתחילה ואף ממהרים להשלימה. אולם מהפסוק "וישכם אברהם 
בבוקר" נוכל ללמוד על מעלה יתירה מזו, שגם כאשר המצוה אינה מזדמנת 
כן  פי  על  או שטרוד בעסקיו, אף  בה,  לישון  כגון בשעה שרגיל  לידו ממש, 
מפנה עצמו מעיסוקיו, או משכים לקום משנתו ומקדים עצמו לקראת עשיית 

בי‡ורים
1. מ„‰ ‚„ול‰ ל˙ור‰ ולמˆוו˙. מעלה גדולה המסייעת לאדם בלימוד התורה 
ובקיום המצוות. 2. ˙˜נ˙ ‰עולם ‰ז‰. היא מועילה לו גם בעניני העולם הזה. 
כלומר, גם הצרכים הגשמיים מסודרים ומתוקנים לאיש הזריז. 3. ו‰י‡ מ„˙ 
‰ˆ„י˜ים לעבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך. הצדיקים משתמשים בה כדי להדר בקיום 
הזריזים  למˆוו˙.  מ˜„ימין  זריזין   .4 ה'.  בעבודת  שלמות  ולהשיג  המצוות 
נצטוה  כאשר  ‰ע˜„‰.  בענין   .5 זמנן.  בהגיע  מיד  המצוות  לקיים  ממהרים 

אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו.

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰זריזו˙

אעפ"כ  והיאוש,  הזקנה 
עולה  להקריבו  כשצוהו 
מיד,  בדבר  טרח   -
השי"ת  אהבת  והגביר 
ליצחק,       אהבתו  על 
המעלה  שלמות  ועל 
"אברהם  קראו  הזאת 
מא).     (ישעיה  אוהבי" 
לכל  נתפרסם  ואז 
חיוב  גודל  העולם 
יתעלה  לשם  האהבה 
לעבור       ראויה  שהיא 
ומזה  אהבה,  מיני  כל 
שכר.  וקבל  דרוש  אמרו 
הרב  מפי  שמעתי  כך 

ר"ש מורי שיחיה. עכ"ד. 

י  ּƒים, כ ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ז ל¿ ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒן נ ַעל-כ≈ּ , ו¿ ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ּוָר‰ ב¿ּ ׁ̆ ¿̃ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ‰ ָ̇ ָ‰י¿

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ ן  ַעל-כ≈ּ ל,  „ו… ּ‚ָ  ˜ ׁ∆̆ ח≈ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ר  כ…ּ ז¿ ƒ12ל ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ לו… 

 ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ׁ̆ י≈ י  ּƒכ  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע

       „…‡ מ¿ לו…   ‰ ׁ∆̆ ָ̃ ָבר  ּ„ָ ֲ‰בו…  ‡ו… ֲעבּור 

ָרָ‰ם  ˙, ֲ‡ָבל ַ‡ב¿ ו… ׂ̆ פו… ַלֲע ¿̃ ּבו… נו… ƒל 13ו¿

ם,  ָבּ ƒל  ı פ∆ ח≈ מ≈ ּו  ׂ̆ ָע ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 14 ָח˜  ¿̂ ƒי ו¿

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ י  ּƒכ

בי‡ורים
(בראשית            שנאמר  כמו  בכת"י).  (כ"ה  העקדה  מעשה  לזרעו  לזכור.   .12
הזה         הדבר  את  עשית  אשר  יען  כי  ה'  נאם  נשבעתי  בי  "ויאמר  טז-יז)  כב, 
זרעך"            את  ארבה  והרבה  אברכך  ברך  כי  יחידך,  את  בנך  את  חשכת  ולא 
לבן  ואחת  (-לאברהם)  לאב  אחת   – אברכך"  "ברך  רש"י:  ופירש  וגו'. 
(-ליצחק), "והרבה ארבה" – אחת לאב ואחת לבן. 13. ולבו נו˜פו לע˘ו˙. 
              ıמחפ ע˘ו  ˘ני‰ם   .14 מושלם.  רצון  מתוך  זאת  עושה  אינו  כלומר, 
לעקדה:  שהלכו  בעת  ויצחק  אברהם  על  שנאמר  כמו  שלם,  ברצון  לבם. 
ו). ופירש רש"י: השוה הכתוב זה לזה,  "וילכו שניהם יחדיו" (בראשית כב, 
שהיה                  - אברהם  אף  כי  ללמד  ביניהם,  הבדל  היה  ולא  כאחד  שהלכו 
שלא     יצחק  כמו  ושמחה,  ברצון  הולך  היה   - בנו  את  לשחוט  שהולך  יודע 
לקרבן).      לעלות  עתיד  שהוא  כלל  ידע  לא  שעדיין   –) בדבר  מרגיש  היה 
"וילכו       ואמר:  הכתוב  חזר  להשחט,  הולך  שהוא  יצחק  שהבין  ולאחר 
שניהם יחדיו" (שם, ח). כלומר, יחד בלב שוה לעשות רצונו של מקום. (רש"י 

שם).

 , ׁ̆ ּבו… ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ רו… ˙ ָ‰ֲ‡ח≈ בו… ָׁ̆ ֲח ל ‰ַ8ַמּ ָכּ ƒמ

‰ּו‡  10ָ‡ז  ַ‡ַח˙,  ָב‰  ָׁ̆ ַמֲח ס  פ≈ ˙ו… 9ו¿

ן  -כ≈ מו… כ¿ּ יַח.  ƒל ¿̂ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ י  ƒל ב¿ּ ז,  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒמ

ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  ּ ƒל ƒיר מ ƒס ≈‰ ׁ∆̆ ָרָ‰ם,  ‰ ַ‡ב¿ ׂ ָ̆ ָע

ל  ט≈ּ ƒ(ב)ּוב  , ‡ו… ר¿ ּבו… ן  ˆו… ר¿ ָ‡ַחז  11ו¿ נו…  ב¿ּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ נו…  ב¿ּ ַ‡ֲ‰ַב˙ 

בנו  ‡‰ב˙  וביטל  ב. 
‰בור‡  ‡‰ב˙  מפני 
חז"ל  אמרו  י˙ברך. 
עא.):  (סנהדרין  בגמרא 
ומורה  סורר  בן  "תניא, 
עתיד  ולא  היה  לא 
נכתב,  ולמה  להיות, 
כתב  שכר".  וקבל  דרוש 
לשאול,  יש  בחיי:  רבינו 
מפני מה הוצרכה תורה 

יש  נוהג בדרך העולם? עוד  ומה שאין ענינו  ולכתוב מה שלא היה,  להודיע 
מקשים, דהנה לכאורה כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" היא לשכר תלמוד תורה. 
ותמוה הדבר: וכי לא די בכל התורה כולה כדי לדרוש ולקבל שכר?! הלא גם 
אם יחיה אדם אלף שנים, לא יחסר לו מה לדרוש בתורה, אשר היא ארוכה 

מארץ מדה ורחבה מני ים!
ומבאר רבינו בחיי, כי אין כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" לשכר תלמוד תורה, 
אלא 'דרוש' מפרשה זו עד היכן נתבע האדם לאהוב את השי"ת, שלמען אהבת 
השי"ת על האדם לסלק מלבו את האהבה המוטבעת בו לבנו, כשהדבר נצרך 
זה מחכמת התורה ללמד דעת את העם בגודל חיוב אהבת  וז"ל: היה  לכך. 
השם יתברך. שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן, וכיון 
שהבן עובר על מצוות השם יתעלה, וזה דרכו כסל לו, חייבין הם שתתגבר 
עליהם אהבת השי"ת על אהבת הבן עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמם 

לבית דין לסקילה.
בענין  בתורה  מפורש  להשי"ת  האהבה  גודל  בחיוב  הזה  הענין  בא  וכבר 
העקידה, כי אברהם עם היות אהבתו ליצחק עזה וחזקה כבן שבא אליו אחר 

בי‡ורים
והתכונות  הרצונות  הרעות,  המדות  בו.  ˘י˘  ‰‡חרו˙  ‰מח˘בו˙   .8
המפריעות אותו מעבודת ה' ומקיום מצוותיו, כגון עצלות, אנוכיות, ותאוות 
גשמיות. 9. ו˙ופס מח˘ב‰ ‡ח˙. שם לעצמו מטרה אחת נעלה ומתרכז בה. 
10. ‡ז ‰ו‡ מז„רז בלי ספ˜. (כ"ה בכת"י). ממילא קל לו להזדרז ולעשות את 

המצוה בשלימות. 11. ו‡חז. ותפס.

16

˘ני‰ם  ע˘ו  לכן   .„
במדרש  מובא  בזריזו˙. 
א):  נו,  (בראשית  רבה 
וישא  השלישי  "ביום 
עיניו"  את  אברהם 
כתיב  ד),  כב,  (בראשית 
"יחיינו  ב)  ו,  (הושע 
השלישי  ביום  מיומיים 
לפניו".  ונחיה  יקימנו 
הגר"א  וביאר  עכ"ד. 
בהאי  מצוות  "שכר  קמב.)  (חולין  חז"ל  אמרו  הנה  כי  המדרש,  כוונת  זצ"ל 
ומלואו  אין העולם  רוחני,  ענין  כי המצוה היא  והטעם, אחרי  ליכא".  עלמא 
כדאי לשלם אפילו שכר מצוה אחת, וכמו שאמרו חז"ל (אבות ד, יז) "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", אם-כן היאך אנו ניזונים 

בזכות המצוות שעשו אבותינו?
אבל הענין כך הוא, כי באמת המצוה עצמה אין לה תשלומים בעולם הזה, 
אבל הזריזות וההידור וכיוצא בו במצוות אבותינו, הם הזכות שאנו אוכלים. 
שעשה  והזריזות  ההכנות  מכל  מקודם  לנו  סיפרה  הקדושה  התורה  והנה 
בבוקר, חבש בעצמו את  לקיים מצות העקידה, השכים  ע"ה  אבינו  אברהם 
חמורו, ובקע עצי עולה וכו', להודיענו כי מכל זאת אנחנו אוכלים בעולם הזה. 
אבל עיקר המצוה שעשה אברהם אבינו ע"ה ביום השלישי, נשארה לנו לעתיד 

לבוא.
כל מה  לומר,  רצה  מיומיים",  "יחיינו  חז"ל את הכתוב  זה  על  זהו שהמליצו 

ר  ≈̂ ַרך¿ יו… ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ם ב¿ּ ָּ̇ ע¿ ּ„ַ

יזּו˙. ƒר ז¿ ּƒם ב י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ ּו  ׂ̆ ן ָע ָלם, („)ָלכ≈ עו…

 

 ˙ ּ„ַ ƒמ י  ּƒכ ָלַ„ַע˙,  יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ָכל  ‰ ל¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ י‡  ƒ‰22 ˙יזּו ƒר ּ ַ‰ז¿  

 ˙ יו… ¿‰ ƒל ל  ָיכו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

בי‡ורים
ואישי  ‚ופם. נתבטל כח הגשמיות שבגופם, שלא היה להם שום רצון גשמי 
אלא אך ורק לעשות רצונו יתברך. 22. ‰י‡ ˙חיל‰ לכל ‰מ„ו˙. כי כדי להשיג 
את כל המעלות צריך לקנות תחילה את מדת הזריזות, כי הזריזות מובילה 
לשאר המדות הטובות והמעלות הגדולות, כדברי רבי פנחס בן יאיר (המוזכר 
מצוות  ויותר  יותר  לקיים  להספיק  האדם  יוכל  זריזות  שע"י  ועוד,  בהמשך). 
ולימוד תורה, שהרי כל אדם מוכרח להפסיק מידי פעם מלימודו ולהתעסק 

בצרכי גופו, אבל ככל שיזדרז וימהר לחזור ללימודו, כך יספיק יותר.

ם  ƒע ˜ּו  ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 15ּו ם,  ָבּ ƒל ב¿ּ  „…‡ מ¿

16ַע„  ם,  ָ̇ יָע ƒ„י ּƒב ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ל  ָכּ י  ּƒ17כ ל,  „ו… ּ‚ָ חּו„  ƒי ב¿ּ ַיֲח„ּו  ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆

 ‡ ר≈ חּו„ ַ‰ּבו… ƒם י ס≈ ַפר¿ ‰ 18ל¿ ָ̇ ם ָ‰י¿ ָ̇ ָנ ָוּ ַכּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ר  ּׁ≈̆ ַי 19ּול¿ ָלם  עו… ָבּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּו  ׂ̆ ָע ׁ∆̆  ˙ ע≈ 20ּוב¿  , ַ‡ֲ‰ָב˙ו… ל¿

יו,  ָ̇ וו… ¿̂ ƒּומ  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ  ˙„ַ ֲעבו…

 ‰ ָ̃ ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ו¿ ּ‚ּוָפם  ַח  כ…ּ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ21(‚)נ

‚ופם.  כח  נ˙בטל   .‚
נאמר:  העקדה  בפרשת 
ידו  את  אברהם  "וישלח 
המאכלת  את  ויקח 
בנו"  את  לשחוט 
כתב  י).  כב,  (בראשית 
'אפריון'  בספר  כך  על 
שו"ע):  קיצור  (מבעל 
הגאון  בשם  שמעתי 
הקדוש מהרי"א מלובלין 
הא  לפרש  שאמר  זצ"ל 
אברהם  "וישלח  דכתיב 
שהיה  דמשמע  ידו"  את 

צריך איזה כח והתפעלות לקחת את המאכלת (פירוש, שהיה צריך להתאמץ 
לשלוח את ידו מה שלא מוזכר בשאר הפעולות שעשה כגון ויבקע עצי עולה, 
ויבן את המזבח ויערוך את העצים וכו'). והוא, כי הצדיקים הקדושים אשר אך 
מצוות השם ית"ש עשו באיבריהם, הנה איבריהם מתקדשין כל כך עד אשר 
אינם מסוגלים לעשות רק מצוות ה' ית"ש ולא זולתו. והנה לשחוט את יצחק 
לך  "לא אמרתי  מן המדרש  רש"י  וכמו שהביא  כלל  היתה מצוה  לא  באמת 
שחטהו אלא העלהו, אסקתיה – אחתיה", רק אברהם טעה וקסבר לשחטהו. 
ולכן כאשר רצה לקחת בידו את המאכלת הוצרך להתאמצות לשלוח את ידו 

בכוח, וזהו "וישלח אברהם את ידו" וכו', ודפח"ח. עכ"ל.

בי‡ורים
15. ו˘ני‰ם נ˙„ב˜ו עם ‰˘י"˙ בי„יע˙ם. שניהם - בשכלם ובמחשבתם - היו 
בדבקות גדולה עם השי"ת. 16. ע„ ˘נ˙יח„ו (בכ˙"י: ˘נ˙‡ח„ו) ביחו„ ‚„ול. 
רצונו  ורק לעשיית  אך  לבם  ויחדו את  ה',  רצון  היו אחד עם  ורצונם  דעתם 
יתברך ללא שום פקפוק. 17. כי כל כונ˙ם. בכל עבודתם בחייהם. 18. לפרסם 
‡„ם  בני  ולי˘ר   .19 מלבדו.  עוד  ואין  בעולם  יחיד  שהוא  ‰בור‡.  יחו„ 
 - ואדם  אדם  כל  אצל  הנמצאת   - האהבה  מדת  את  ולכוון  לנתב  ל‡‰ב˙ו. 
בכת"י  ב‡‰ב‰.  ˘ע˘ו  ובע˙   .20 יתברך.  ה'  אהבת  שהיא  הנכונה  לאהבה 
כח  נ˙בטל   .21 ומצוותיו.  יתעלה  ה'  עבודת  האבות  שעשו  ובעת  הגירסא: 

‡ח„  יום  טוב  כי   .‰
בפרושו  רש"י  בחˆריך. 
על תהלים כתב: "כי טוב 
בחצריך,  אחד  יום 
מלחיות  ימות,  ולמחר 
במקום  שנים  אלף 
אחר". ויש לבאר שכונת 
אדם  כל  על  המלך  דוד 
ואדם, שטוב לו יום אחד 
ולמחר  התורה  בעסק 
לחיות  מאשר  ימות, 
אחר  במקום  שנים  אלף 
בלא עסק התורה. וכמו 
שכתב בספר יסודי הדעת (עמוד קפד) על דברי רש"י אלו וז"ל: כמה גדול ויקר 
וחשוב יום אחד להיות בבית ה' בעסק התורה והיראה, אשר כדאי לחיות רק 
יום אחד בעולם ולהיות עוסק בתורה ולמחר ימות, מלחיות אלף שנים במקום 
אחר, ואפילו לא חיים של חטא ועון כי אם לחיות חיים פשוטים כחיי אנשי רוב 
העולם, גם עם מעשים טובים, אבל בלי עסק התורה – הנה יום אחד להיות 
יותר מלחיות אלף שנים במקום  וחשוב  יקר  ה' עם עסק התורה הוא  בבית 
לא         התורה  בעסק  ה'  בבית  נהיה  אם  שנותינו  ערך  יגיעו  לכמה  והנה  אחר. 
[לפי  שנותינו?  מספר  יגיעו  לכמה  שנים?  וגם  ימים  הרבה  אם  כי  אחד  יום 
ראויים  אלו  רש"י  דברי  חיים!]  יותר מאלף שנות  שיום אחד שקול  החשבון 
להעריך        ונדע  הקדושה,  תורתנו  יודעי  כל  לפני  בעולם  מפורסמים  להיות 
כמה יפסיד מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, כמה אלפי שנים מפסיד זה. 

עכ"ל.

מ…ַע  ּׁ¿̆ ƒמ נו…  ָ‡ז¿ יר  ƒס "27מ≈ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆

(מ˘לי  ָב‰"  ע≈ ו… ּ̇ ˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ ם  ּ‚ַ28 ָר‰,  ו… ּ̇

ַר˙  ו… ּ̇ י  ƒל ב  ˙ּוב: "29טו… ָכּ ן  כ≈ ו¿ כח, ט). 

ף" (˙‰לים ˜יט,  י ָזָ‰ב ָוָכס∆ פ≈ ַ‡ל¿ יָך מ≈ ּƒפ

ם  יו… ב  טו… י  ּƒכ(‰)" ַמר:  ¡‡ נ∆ ן  כ≈ ו¿ עב), 

ף" (˘ם פ„, י‡) - ָ‡ַמר  ָ‡ל∆ יָך מ≈ ר∆ ≈̂ ֲח ַבּ

ם  יו… י  ƒל ב  טו… -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ף  ל∆ ∆‡ מ≈ ָר‰,  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ָח„  ∆‡

בי‡ורים
˙ועב‰.  ˙פל˙ו  ‚ם   .28 קצר.  לזמן  אפילו  ˙ור‰.  מ˘מוע  ‡זנו  מסיר   .27
במקרה דנן הסיבה היא כיון שנמנע מלימוד תורה מחמת התפילה, ומאחר 
אותו  זו שהרחיקה  היא  נמצא שתפילתו  מן התפילה,  יותר  והתורה חשובה 
אורח).         (עלי  מדה  כנגד  במדה  תפילתו  את  מרחיק  הקב"ה  לכן  מהבורא, 

29. טוב לי ˙ור˙ פיך. פירוש, אפילו דיבור אחד בתורה.

כ…ל  ¡‡ ל∆ יך¿  ƒר ָ̂ י  ּƒכ ר,  פ∆ ַ‰ס≈ּ ַעל  יר  ƒ„ ָּ̇

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈ ָרָכיו,  ¿̂  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ן  י˘…ׁ ƒל ו¿

רו…  פ¿ ƒס ל¿ ַלֲחז…ר  ירּו˙  ƒ‰ ּוז¿ יזּו˙  ƒר ז¿

ל  „ו… ם ָ‚ּ „ ַ‰ּיו… ב: עו… ׁ…˘ ַ‡ל ַיח¿ מ…„. ו¿ ל¿ ƒל ו¿

רּו  ָ‡מ¿  ‰ ז∆ ַעל  י  ּƒכ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָנ‰  ָּׁ̆ ‰ַ ו¿

‡ַמר  ּ…̇ ָרָכ‰: ַ‡ל  ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ֲחָכמ≈

ל…‡   ‡ ָמּ ׁ∆̆ 24  ,‰ נ∆ ׁ¿̆ ∆‡  ‰ נ∆ פ¿ ∆‡ ׁ∆̆ כ¿ ƒ23ל

י…‡ַמר  ם ַ‡ל  ּ‚ַ ‰ (‡בו˙ פ"ב מ"„).  נ∆ ָפּ ּƒ̇

ך¿  ל≈ ם ‡≈ ƒ‡ ,ָבר ב ‰ּו‡ כ¿ּ ר∆ ˙ ע∆ ָ‡ָ„ם: 25ע≈

ָע‰  ָׁ̆ ָב‰  טו… י  ּƒכ ל,  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿  „ ָיּ ƒמ ַלֲעמ…„  ך¿  ָטר≈ ¿̂ ∆‡  - מ…„  ל¿ ƒל

ַעל  ָלם, ו¿ עו… ָבּ ׁ∆̆ ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒָח„, 26מ ּבּור ‡∆ ּ ƒ„ ּלּו ƒמ…„, ַוֲ‡פ ל¿ ƒַח˙ ל‡ַ

בחיינו  אוכלים  שאנו 
שעשה  ממה  הוא 
ע"ה  אבינו  אברהם 
בשני  דהיינו  ביומיים, 
הוא  הראשונים,  ימים 
כנז"ל,  וההידור  הזריזות 
השלישי,  ביום  אבל 
שעשה  במה  כלומר, 
דהוא  השלישי,  ביום 
העקידה,  מצות  עיקר 
יקימנו        זה  ידי  על 
ונחיה  לבא  לעתיד 

לפניו.      

בי‡ורים
תורה.          ואלמד  אשב  וטרדותי,  מעסקי  כשאתפנה  ‡˘נ‰.  לכ˘‡פנ‰   .23
24. ˘מ‡ ל‡ ˙פנ‰. כי יתכן מאד שגם מאוחר יותר לא תצליח לפנות לך זמן 
כדי ללמוד, שכן טרדות העולם אינן פוסקות, ונמצאת בטל מדברי תורה כל 
ימי חייך. 25. ע˙ ערב ‰ו‡ כבר. הגיע כבר הערב, וזמן תפילת ערבית קרב 
להפסיק  שאצטרך  כיון  קצר  לזמן  זה  יהיה  ללמוד,  כעת  אתחיל  ואם  ובא, 
לתפלה בהגיע זמנה. 26. מכל „בר ˘בעולם. על התורה נאמר (משלי ג, טו): 
"יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה", כל חפצי עולם הזה ['חפציך' - 
אחד  דבר]  [-ללימוד  לדבר  ישוו  לא  והנאותיו]  הזה  העולם  עושר  כל  כולל 
מכל  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור  אפילו  תורה  [שתלמוד  שבתורה, 
חפצי  שאפילו  בה"  ישוו  לא  חפצים  "וכל  יא):  ח,  (שם  כתוב  עוד  'חפציך']. 
שמים שהם המצוות - לא ישוו לדבר אחד שבתורה [שתלמוד תורה אפילו 
עדיף  ת"ת  שכן  התורה,  מצוות  כל  מקיום  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור 

מקיום המצוות ודוחה אותן, אם אפשר לעשותן ע"י אחרים] (מו"ק ט:).

‰י‡  ‰זריזו˙  מ„˙  ו. 
‰מˆוו˙.  לכל  ˙כ˘יט 
(פ"ז)  ישרים'  ב'מסילת 
הזריזות  חלקי  כתב: 

י„ּו˙  ƒַוֲחס י„ּו˙,  ƒ38ֲחס י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

רּוַח  ו¿  , ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ 39רּוַח  י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

 ˙ ַיּ ƒח ּ¿̇ 40 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ

י‡ ָזכּור  ƒב ‰ּו ַ‰ָנּ ָיּ ƒל י ‡≈ ≈„ ‡ ַעל י¿ ים ָבּ ƒ̇ ˙-ַ‰מ≈ּ ַיּ ƒח ¿̇ ים, 41ּו ƒ̇ ַ‰מ≈ּ

ירו˘למי  ט:  פ"‡  ˘‰˘"ר  ב  כ,  (ע"ז  ינּו.  ָימ≈ ב¿ּ ָר‰  ≈‰ מ¿ ּƒב ב  ַלּטו…

יזּו˙,  ƒר ּ ַ‰ז¿ ַח  כ…ּ ל  „ו… ּ‚ָ  ‰ ָמּ ַכּ  ‰ ≈‡ ּור¿  ‡ ּבו…  .(‰"‰ פ"‚  ˘˜לים 

יז  ƒָזר ו¿ יר  ƒ‰ָז ָ‡ָ„ם   ‡ ≈‰ י¿ ן  ָלכ≈ לּו,  ַ‰ָלּ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ּ ׁ∆̆

ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿ ר  פ∆ י˙-ַ‰ס≈ּ ב≈ּ ל  ∆‡  ıָלרּו 42ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿

     ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿ יט  ׁƒ̆ כ¿ ַּ̇ 43 י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒ(ו)מ יב.  ƒֲער‰ַ ּול¿

ן. ָלּ ˙ ֻכּ נ∆ ּ∆̃ ַ̇ י‡ מ¿ ƒ‰ 44ו¿

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ 45ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇ ים  ƒ‚‰ֲ ַ‰ּנו… ים  ƒָבר ּ ¿„ ר  כ…ּ ז¿ ƒל ָך  ל¿  ׁ̆ י≈  ‰ ָּ̇ ַע ו¿
בי‡ורים

38. חסי„ו˙. הנהגה לפנים משורת הדין. 39. רוח ‰˜ו„˘. שכינה שורה על 
הינה השראה אלהית המכוונת את  כלל  "רוח הקודש" בדרך  (רש"י).  האדם 
האדם במעשיו או המקנה לו ידיעה בדרך שהיא למעלה מהשגת אנוש (ראה 
חיי˙ ‰מ˙ים. על ידי רוח הקודש השורה עליו, יגיע  רמב"ן שמות כח, ל). 40.̇ 
אליהו  הנביאים  שעשו  כפי  מתים,  להחיות  בכוחו  שיהא  כך  לידי  האדם 
הרי  החיים,  מקור  ה'  בהיות  ד).  פרק  (מלכים-ב  ואלישע  יז)  פרק  (מלכים-א 
שאדם הדבוק בו דביקות גמורה יוכל למשוך ממנו את השפעת החיים עצמה 
המתים  "תחית  הגירסא:  בכת"י  וכו'.  ב‡  ‰מ˙ים  ו˙חי˙   .41 פכ"ו).  (מס"י 
בכת"י  ‰ספר.  בי˙  ‡ל   ıולרו  .42 לטוב".  זכור  הנביא  אליהו  לידי  מביאה 
הגירסא: "ולרוץ אל הספר ללמוד, להשכים ולהעריב". 43. ˙כ˘יט. קישוט. 
44. ו‰י‡ מ˙˜נ˙ כולן. כל  הזריזות מקשטת את המצוות ומוסיפה להן נוי. 
בכת"י  ‡„ם.  בני   .45 יותר.  ומושלם  מתוקן  הוא  בזריזות  שנעשה  מעשה 

ַח  ב≈ּ ז¿ ּƒי ַ‰מ ב≈ּ ָפַני ַעל-ַ‚ּ יב ל¿ ƒר ¿̃ ‰ַ ָך ל¿ נ¿ ּƒל…מ…‰ ב ׁ¿̆ י„  ƒ̇ ָע ׁ∆̆  ˙ לו… עו…

(˘ב˙ ל, ‡). 

י         י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ירּו˙  ƒ‰ 30ז¿ יר:  ƒ‡ָי ן  ב∆ּ ָחס  ינ¿ ּƒפ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ּיּו˙  ƒ̃ ּונ¿ ּיּו˙,  ƒ̃ 32נ¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ יזּו˙  ƒר ּוז¿ יזּו˙,  ƒר 31ז¿

ּו˙,  ׁ̆ י ƒר 34פ¿ּ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ָט‰√ ו¿ ָר‰,  33ָט‰√ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

י           י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ ּו  ,‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ 35 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ּו˙  ׁ̆ י ƒר ּופ¿

 ‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒי ו¿  ,‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒ37י י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ַוֲעָנָו‰  36ֲעָנָו‰, 

בי‡ורים
שמירה  היא  זריזו˙.   .31 לפניו.  המזדמנת  בעבירה  מלהכשל  ז‰ירו˙.   .30
מדברים העלולים להביא לידי כך שתזדמן עבירה לידו של אדם (רש"י ע"ז כ:). 
לידו  נזדמנה עבירה  "זהירות", שהיא המניעה מכשלון כשכבר  זאת לעומת 
(הנ"ל עפ"י חולין קז:). 32. נ˜יו˙. שהאדם נקי לגמרי מכל מדה רעה ומכל 
חטא. ולא רק מדבר המקובל על הכל שיש בו חטא, אלא גם מ"הוראת-היתר" 
מוטעית, אשר הלב מתפתה בו מפני היותו נגוע קצת מן התאוה, כי לא טוהר 
כל  שיהיו  והמחשבות,  הלב  תקון  ט‰ר‰.   .33 פ"י).  (מס"י  וכל.  מכל  ממנה 
מעשיו על צד החכמה והיראה ולא על צד החטא והתאוה, שגם באותו המעט 
וכן במעשים הטובים  יכוון אל ההנאה והתאוה.  שלוקח מן העולם הזה לא 
שעושה תהיה כוונתו לשם שמים (מס"י פט"ז). 34. פרי˘ו˙. שנמנע האדם 
היא  אף מדברים המותרים, כדי להחמיר על עצמו (רש"י שם). 35. ˜„ו˘‰. 
היות כל מציאות האדם בעולם וכל מעשיו – אפילו מעשים גשמיים של צרכי 
הגוף – עניני קדושה של התדבקות בה'. ובאמת אין השגת מעלה זו ביכלתו 
של האדם, אלא שאם משתדל האדם להשיגה עד כמה שידו מגעת, יעזרהו ה' 
יהיה האדם מחשיב את  שלא  ענו‰.   .36 פכ"ו).  (מס"י  לו במתנה  וישלימה 
עצמו משום טעם שיהיה (מס"י פכ"ב). 37. יר‡˙ חט‡. היא דרגה גבוהה של 
וחושש שיפגום  ה'  ירא מרוממות  ירא מהעונש על חטא אלא  יראה, שאינו 

בכבודו על ידי חטא (מס"י פכ"ד ופי"ט).

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן 51 ‚ו… , כ¿ּ ך¿ ל-ָכּ ר ָכּ ׁ≈̆ ינו… ָכּ י ‡≈ ƒל ם ַ‰כ¿ּ ƒ‡ …ים, ‡ו ƒּוס‡ 50‡ו… מ¿

ל  ≈̃ ‰ָ ל¿ ָך  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇ יֲ‡ָך  ƒב ּ¿̇ ַ‡ל   - כ…ל  ¡‡ ל∆ ב  ָרע≈  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿  ,˜ ∆„ ס∆ ּבו… 

יָל‰.  ƒט נ¿ ƒל ָ‰ָר‡ּוי  י  ƒל ּוכ¿ ם  ƒַמי י‡  ƒב‰ָ ל¿ ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰  ‡ ָלּ ∆‡ יָל‰,  ƒט נ¿ּ ַבּ

ים  ּƒַטנ ¿̃ ּו ים  ƒל „ו… ּ ¿‚ ָביו  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ≈̇ יו… ב¿ּ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿

ˆּו" (וי˜ר‡ כ, כ‰;  ּ¿̃ ַׁ̆ ¿̇ ‡ ַיֲעב…ר ַעל "ל…‡  ל…ּ ׁ∆̆ ָח„,  ַ‚ע ‡∆ ּלּו ר∆ ƒפ‡ֲ

ים  ƒ‡ָל ח√ ָעָליו  י‡  ƒב מ≈ ָביו,  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ ם  ּ‚ַ ב).  טז,  מכו˙ 

ּיּו˙,  ƒ̃ נ¿ ּƒב מו…  ¿̂ ַע מ…ר  ׁ¿̆ ƒל יזּו˙  ƒר ּוז¿ ירּו˙  ƒ‰ ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ים.  ƒל „ו… ּ ¿‚

ַ‡ַחר  ַע˙  י-ַטַבּ ּƒפ  ı…ח ר¿ ƒל י,  ƒ̃ ָנ ‚ּופו…  ו¿ ים  ּ ƒי ƒ̃ נ¿ ָ‚ָ„יו  ב¿ּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆

ם  ּ‚ַ ם.  ƒַמי י  ƒל ב¿ּ  ‰ ָיפ∆ ַח  נ≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ ּ ¿„ ָרָכיו,  ¿̂  ‰ ׂ ָ̆ ָע ׁ∆̆

ם  ƒ‡  , ˙ו… ָטּ ƒמ ַי„  52ל¿ ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ ָרָכיו  ¿̂  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

י  ƒ̃ ם ָנ ָמ˜ו… ך¿ ל¿ ל≈ י≈ ל ָיָ„יו, 54ו¿ ט…ּ ƒי ם - 53ָי˜ּום ו¿ ƒַמי ˙ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒל ‰ ∆̂ רו…

ַע  מ≈ ו… ׁ̆ ˙ו… ו¿ ָטּ ƒם ‰ּו‡ ַעל מ ƒ‡ .ף ‰ ָוסו… ָלּ ƒח ּ¿̇ ם  ƒי ך¿ ַעל ַ‰ַמּ יָבר≈ ƒו

    . ך¿ יָבר≈ ƒו ָיָ„יו  ל  ט…ּ ƒי ו¿ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆ 55 ים,  ƒ̃ ָר ב¿ּ  ‰ ∆‡ רו… ‡ו…  ַרַעם  ל  ˜ו…

יו  ַעָפּ ַעפ¿ נּוָמ‰ מ≈ ּ¿̇ יר  ƒֲעב‰ַ ˙ו… 58ּול¿ ָטּ ּƒמ ƒיך¿ 57ָל˜ּום מ ƒר ָ̂ ם  ּ‚ַ56

ָר‰.  ו… ּ̇ מ…„  ל¿ ƒים ל ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ּול¿

בי‡ורים
נטילה. 50. ‡ו מ‡וסים. הפסולים לנטילת ידים. 51. ˘י˘ בו ס„˜. עיין משנה 
ברורה סי' קנט סקי"א ובביאור הלכה שם. 52. לי„ מט˙ו. בכת"י הגירסא: "על 
מטתו, שיקום ויטול ידיו וילך במקום נקי לברך "אשר יצר". אם רוצה לשתות 
וילך   .54 ברורה סימן ס"ב סק"ח.  עיין משנה  י„יו.  ויטול  י˜ום   .53 מים".  
למ˜ום נ˜י. שיתרחק מהכלי שעשה בו צרכיו. 55. ˘יעמו„. שיקום ממטתו. 
˙נומ‰  ול‰עביר   .58 בבוקר.  ממט˙ו.  ל˜ום   .57 זריזות.  ˆריך.  ‚ם   .56

מעפעפיו. להעביר נמנום השינה מעל שמורות עיניו.

 ‰ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂ ם  ƒ‡ ן ‚ו… ם. כ¿ּ ∆‰ ל ָבּ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿

ר,                פ∆ ס≈ ב¿ּ ָבר  ּ„ָ ּום  ׁ̆ 46  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל

 ,ı פ…ּ ח¿ ַּ̇ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰47

י  ּƒמ ƒמ ‡…ל  ׁ¿̆ ƒל ו¿ ך¿  יל≈ 48ל≈ יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿

ָך  ¿̇ י ב≈ י ל¿ ƒָענ ‡ ם ָיבו… ƒ‡ .ָבר ַע ַ‰ָ„ּ ≈„ ּיו… ׁ∆̆

‡ּוַכל  ל…‡  ‡ַמר:  ּ…̇ ַ‡ל  ם,  ח∆ ל∆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

ך¿  ל≈ ּ≈̇ ַ‡ך¿  ם,  ח∆ ַ‰ל∆ּ י‡  ƒב‰ָ ּול¿ ך¿  יל≈ ל≈

ל      ט…ּ ƒל  ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ י‡.  ƒב‰ָ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב

ים                ƒמּוָעט ם  ƒ49ַמי ָך  ל¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָך  ָי„¿

קודם   – אחד  הם,  שנים 
ואחד  המעשה,  התחלת 
קודם  כן.  אחרי   –
הוא  המעשה  התחלת 
את  האדם  יחמיץ  שלא 
המצוה (שלא ישהה את 
בהגיע  אלא  עשייתה), 
בהלכה,  (הקבוע  זמנה 
או  קריאת-שמע  כגון 
או  וכדומה)  תפילה 
בהזדמנה לפניו (כגון אם 
ראה אדם הזקוק לעזרה 
או אם נתבע לתת צדקה 
בעלותה  או  וכדומה) 
במחשבתו (כגון להיטיב 

עם אדם או לרכוש חפץ מהודר של מצוה וכדומה), ימהר יחיש מעשהו לאחוז 
בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתים, כי אין סכנה כסכנתו 
(שהמצוה תתבטל ע"י הנהגה זו), אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש 

איזה עיכוב למעשה הטוב... 
אך הזריזות אחר התחלת המעשה הוא, שכיון שאחז במצוה ימהר להשלים 
יתנו  וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות, אשר לא  אותה... 
הפסק זמן לא אל התחלת המצוה ולא אל השלמתה. ותראה שהאדם אשר 
תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשית מצוותיו, אלא תהיה 
ישקוט עד אם כלה הדבר  ולא  ינוח  לא  כי  תנועתו כתנועת האש המהירה, 

להשלימו.   

בי‡ורים
הגירסא: "ודרך בני אדם". 46. ˘ום „בר בספר. כגון לבדוק הלכה או ידיעה 
כלשהי שאינה ברורה לו דיה. 47. ‰˘˙„ל לחפ˘ וכו'. בכת"י הגירסא: "תהא 
זריז להביא הספר וגם תהא זריז לחפש" וכו'. כלומר, שיזדרז גם להביא את 
הספר מיד, וגם לעיין בו מיד ולבדוק ללא שיהוי את הענין הנצרך. 48. לילך 
ול˘‡ול. אם צריך לשאול מאדם שיודע. 49. מים מועטים. פחות מכדי שיעור 

ח. ‡יז‰ עבר‰ ‰ו‡ ר‚יל 
ב‰. כתב הגר"א (יונה ד, 
האדם  ירצה  שאם  ג), 
פגם  עוונות  באלו  לידע 
ומה  הקודם  בגלגולו 
זה  בגלגול  לתקן  עליו 
לעולם  ירד  זה  שבשביל 
בשני  יבדוק  שוב, 
סימנים: א' במה שנכשל 
הרבה  זה  בגלגול 
פעמים. ב' באיזה עבירה 
מאוד,  לו  חשקה  נפשו 
שהורגלה  לפי  וזה 
טבע  ונעשה  מקודם 
אדם  בני  יש  ולכך 
שחושקין בעבירה אחת 
אחת  בעבירה  וזה  יותר 

יותר.

ל  ב≈ּ ַ̃ 63ּול¿ ָטיו  ָפּ ׁ¿̆ ƒּומ יָניו  ƒ„ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

 ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ָר‰ ּוַב ו… ּ̇ ˜ ַבּ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ַ‡ֲ‰ָב‰, ּול¿ מ≈

ָכל  ב¿ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿

ן. יו… ל¿ ל ע∆ ≈‡ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ

 

מו…  ¿̂ ַע ˜ ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּ…„ ב¿ ƒָבר: י ל ָ„ּ ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ
 ,‰ּ יל ָבּ ƒ‚ָר‰ ‰ּו‡ ָר ‰ ֲעב≈ יז∆ (ח)‡≈

ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ל¿ ים  ƒר„ָ ּ ¿‚  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ר  יַמ‰≈ ƒו

 ˜ ּ…„ ב¿ ƒי ם  ּ‚ַ ָר‰.  ֲעב≈  ‰ּ ָ̇ ‡ו… מ≈ ט  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰ ּול¿

    .‰ ַרפ∆ּ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ יז∆ ≈‡ ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע

 ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ָלן -  ט¿ ן ָ‡ָ„ם 65ַבּ ‚ו… 64כ¿ּ

ים.  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּ ¿„ ƒ66מ  ‰‡ָ ָבּ ּטּול  ּƒב‰ַ ׁ∆̆

ָר‰  ו… ּ̇ ƒל מ ַבט≈ּ ים ‰ּו‡ מ¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒמו… ל ¿̂ ַע ַע ב≈ ו… ּ̃ ׁ∆̆ י  ƒי] מ ּƒכ]

ים  ּƒב ר¿ ַ‰ַמּ ים  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ ן  ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒי 67ו¿ ָב‰,  טו… ל  ָכּ ƒּומ  ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ƒּומ

פּוָ‡‰  ׁ̆ לו… ר¿ י≈  ‰ ז∆ ָבּ ם,  ∆‰ ָמּ ƒר ע ַחב≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ים, 68ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ּ ¿„

בי‡ורים
וכו'. בכת"י  כ‚ון   .64 ול˜בל מ‡‰ב‰. את הצער והיסורין הבאים עליו.   .63
הגירסא: "יבין תחילה מה גרם לו שהוא רפוי בה, כגון...". כלומר, עליו להזדרז 
לזהות מהי הסיבה שהוא מתרפה באותה מצוה ואותה צריך לתקן. 65. בטלן. 
אחרים  עם  לדבר  שמרבה  מתוך  בטלים.  מ„ברים   .66 תורה.  מדברי  בטל 
דברים בטלים. 67. ויס˙ל˜ וכו'. כלומר, לא רק שלא ילך להשתתף בחברתם, 
י˙חבר עמ‰ם. אף לצורך  ול‡   .68 אלא גם אם הם באו אליו יסתלק מהם. 

ענינים אחרים, כי מתוך כך ימשך אליהם גם לדבר דברים בטלים.

יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ60מ § ר̆… פ¿ ƒיזּו˙ ל ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ 59(ז)ו¿

 ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚‰ַ  

 ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ּ ים, „¿ ׁƒ̆ ָנ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

ר  ≈̇ יו… 61ב¿ּ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ יזּו˙  ƒר ז¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ַ‡ַחר   ˙ בו… ָׁ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ  ˙ ַ‰ּטו… ּול¿  ,„…‡ מ¿

לו…   ‡ ָיבו… ם  ƒ‡  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ˙ ַ̇ י ƒמ נו… ‡ו… ב¿ּ ּבּו„ ָממו… ƒ‡ ַער מ≈ ַ̂ ּום  ׁ̆

 „…‡ יזּו˙ מ¿ ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ין,  ƒּסּור ƒבו… ‡ו… י‰ֲ ‡ו…

ּור  ַ‡ֲ‰ַב˙̂  יו ל¿ ָ̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ י˜] ב¿ּ ƒֲעמ‰ַ [ל¿

            , ּבו… ּ ƒל ƒמ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ל  ַבט≈ּ ל¿ ים  ƒָלמ עו…

ל  ≈‡‰ָ י˜  ּ ƒ„ ¿̂ ‰ַ ל¿ ַזך¿  ּבו…  ƒל  ˙ יו… ¿‰ ƒ62ל

לפרו˘  זריזו˙  וˆריך  ז. 
כ‚ון  ‰‚רועים  ממע˘יו 
כתב  ו‰˘נ‡‰.  ‰˜נ‡‰ 
ג):  ז,  (תשובה  הרמב"ם 
שאין  תאמר  "ואל 
התשובה אלא מעבירות 
כגון  מעשה  בהן  שיש 
כשם  וגניבה.  וגזל  זנות 
שצריך אדם לשוב מאלו 
לחפש  צריך  הוא  כך 
לו  שיש  רעות  בדעות 
הכעס  מן  מהן,  ולשוב 
הקנאה  ומן  האיבה  ומן 
ומן התחרות ומן ההתול 
הממון  רדיפת  ומן 
ומרדיפת  והכבוד 
המאכלות ומכיוצא בהן, 
לחזור  צריך  הכל  מן 

בתשובה. ואלו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע 
און  ואיש  דרכו  רשע  יעזוב  אומר  הוא  וכן  לפרוש.  הוא  קשה   - באלו 
מחשבותיו". עוד כתב הרמב"ם (שם ד, ה) שיש "חמשה דברים העושה אותן 
ימשך אחריהן תמיד והן קשים לפרוש מהן, לפיכך צריך אדם להזהר מהן שמא 
ידבק בהן, והן כולן דעות רעות עד מאד, ואלו הן: רכילות ולשון הרע ובעל 

חימה ובעל מחשבה רעה..."

בי‡ורים
59. וˆריך זריזו˙ לפרו˘ וכו'. כלומר, שלא ידחה את תיקון מעשיו הרעים 
ומדותיו הגרועות לזמנים אחרים, אלא יזדרז תיכף לתקן עצמו. 60. ממע˘יו 
‰‚רועים. בכת"י הגירסא: "ממחשבותיו הגרועות". היינו ממדותיו הפחותות 
ולפרוש  רעות  מחשבות  לסלק  הזריזות  כי  מ‡„.  ביו˙ר   .61 והשליליות. 
ממעשים רעים קשה יותר מאשר הזריזות לעשיית מעשים טובים. 62. ל‰יו˙ 

לבו זך. נקי מכל תרעומת וכעס כלפי הנהגת ה' עמו.

אלא ד' אמות של הלכה 
בן  יוסף  (רבינו  בלבד. 
חיים'  וב'רוח  שושן). 
הגלות  לענין  רמז  כתב 
לג,  (דברים  מהכתוב 
לאביו  'האומר  ט-י) 
ואת  ראיתיו  לא  ולאמו 
'יורו  אחיו לא הכיר' וגו' 
משפטיך ליעקב ותורתך 
מהכתוב  וכן  לישראל', 
אבי  'כי  י)  כז,  (תהלים 
ואמי עזבוני וה' יאספני', 
עוזב  שכשאדם  כלומר 
ואת  ואמו  אביו  את 
להיות  בכדי  משפחתו 
במקום תורה, זוכה שה' 
ויקרבהו  יאספהו 

לעבודתו.  

 ˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ 75ר…„¿ ַלי  ≈‡ עּו  מ¿ ׁƒ̆ " יב:  ƒ̇ ּוכ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  .(‡ נ‡,  (י˘עי‰   "'‰ י  ׁ≈̆ ¿̃ ַב מ¿

‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָפר ס¿ ב  ּ…̇ כ¿ ƒ76ל יזּו˙  ƒר ז¿

‡ו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ ם. ‡ו…  ∆‰ מ≈ מ…„  ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  , ׁ̆ ּ„ּו ƒח ַבר  ּ ¿„ ַמע  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ

ח  ַכּ ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„  ין  ּƒ̇ ַימ¿ ל…‡  ו¿  , בו… ¿̇ ָכ ל¿

. ּבו… ּ ƒל ƒמ

 

י  ו≈ ¡‰ יָמ‡:  ּ≈̇ ן  ב∆ּ ‰ּוָ„‰  י¿ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ר,         ׁ∆̆ ּ נ∆ ַכּ ל  ַ̃ 78ו¿ ר  מ≈ ָנּ ַכּ 77ַעז 

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י,  ƒר‡ֲ ָכּ ר  ּבו… ƒ‚ 80ו¿ י  ƒב ּ ¿̂ ַכּ  ı79ָר

פ"‰  (‡בו˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יָך  ƒב‡ָ ן  ˆו… ר¿

ַעל  ר  ּבו… ƒ‚ ו¿ ל  ַ̃ מו…  ¿̂ ַע  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ירּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ יך¿  ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿ מ"כ). 

בי‡ורים
אף  אחריהם  ולבקש  ו'לרדוף'  בחכמה,  המופלג  דין  בית  אצל  לדון  ˙ר„וף. 
למקום רחוק. 75. רו„פי ˆ„˜ מב˜˘י ‰'. העושים צדק עם זולתם ומבקשים 
76. לכ˙וב ספרים. להעתיק לעצמו ספרים  להדמות במעשיהם למעשי ה'. 
ואומץ לעשות רצון  לו עזות  שיהיה  כנמר.  עז   .77 כדי שיוכל ללמוד בהם. 
הבורא - שלא יבוש ולא יתפעל מאף אחד כשבא לעשות מעשה טוב. 78. ˜ל 
כנ˘ר. רש"י פירש, שיהיה קל כנשר לרוץ מהרה ללא עצלות ובלא להתעייף, 
הזריזות.         על  בזה  שמזהיר  המאירי  מפרש  וכן  שבשמים.  אביו  רצון  לעשות 
79. רı כˆבי. גם זה ענין של זריזות. והכל הוא ענין אחד, אלא שכפל התנא 
העבירות.  מן  יצרך  את  לכבוש  כ‡רי.  ו‚בור   .80 (המאירי).  שונות  במילות 

(רע"ב). ורש"י פירש, שיהיה בעל זרוע לעסוק בכל כחו בתורה ובמצוות.

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ן  כ≈ ו¿  . ַמֲחָל˙ו… ל¿

 „ סו… ‰ 69ַעל ַ‰י¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ

יָניו  ע≈ מ≈ יר  ƒָיס ו¿  , ˙ו… ‡ו… ַיֲ‰ר…ס  ו¿ רּוַע,  ּ‚ָ‰ַ

ָכל  ּול¿  . ו… ׁ̆ ַנפ¿ ר  ‡ו… יך¿  ׁƒ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ך¿  ׁ∆̆ ַ‰ח…

ם  ƒ‡ י  ּƒכ ם,  ָ̃ ּ ַסל¿ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ז∆

˙, ָ‡ז  ּ„ו… ּƒמ‰ַ ׁ̆ ר≈ ָׁ̆ ל 70ַלֲע˜…ר ּול¿ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒי

יּוַכל   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַע„  71ָעָנף  ּבו…  ƒל ב¿ּ ּו  ׂ̆ ַיֲע

ן. ָ̂ ּ ¿̂ ַ̃ ל¿

 

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַמר: "ַבּ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ף ַ‡ֲחָריו,  ּ…„ ר¿ ƒל ם ו¿ לו… ָׁ̆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿
 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ּו" (˙‰לים ל„, טו). ו¿ פ≈ ָר„¿ ם ו¿ לו… ָׁ̆

ָע‰  ¿„ נ≈ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… יַע˙  ƒ„י ƒו ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„ י¿

ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿  .(‚ ו,  (‰ו˘ע   "'‰  ˙ ∆‡ ָלַ„ַע˙  ָפ‰  ּ ¿„ ר¿ ƒנ
יז 73 ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָר‰ (‡בו˙ פ"„ מי"„). ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ י ּ‚ו… ו≈ 72(ט)‰¡

ף" („ברים טז, כ),  ּ…„ ר¿ ּƒ̇  ˜ ∆„ ∆̂  ˜ ∆„ ∆̂ יב: "74 ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי  ט. 
לשון  התנא  נקט  ˙ור‰. 
אם  שאף  לומר  'גלות', 
את  לעזוב  עליו  קשה 
וללכת  חפציו  וכל  ביתו 
שמגלים  כמי  ממקומו, 
ממש,  כרחו  בעל  אותו 
שעיקר  ידע  מקום  מכל 
ד'  הוא  ה'  וחלק  ה'בית' 
כמו  הלכה,  של  אמות 
ח.),  (ברכות  שאמרו 
מיום שחרב המקדש אין 
בעולמו  להקב"ה  לו 

בי‡ורים
והסיבה המביאים אותו  יתבונן מהו השורש  ‰‚רוע. כלומר,  ‰יסו„  על   .69
השורש  מן  הרעות  המדות  לעקור  ‰מ„ו˙.  ול˘ר˘  לע˜ור   .70 רע.  לידי 
בהיותן עדיין בבחינת שרשים בלבד. (עלי אורח). 71. ענף וכו'. כלומר, יכו 
ולשרשן  לקצצן  יוכל  שלא  עד  גדול  כענף  וייעשו  בלב,  עמוקים  שורשים 
למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי   .72 (שם).  שני  לטבע  הופכות  הן  כי  הרגילים,  באמצעים 
˙ור‰. אם אין תלמידי חכמים במקומך, צריך אתה לגלות למקום שיש בו רב 
או תלמידי חכמים. 73. לב˜˘ ˆ„˜‰. לבקש את האמת והצדק. 74. ˆ„˜ ˆ„˜ 

ימ‰ר  ˘ל‡  יז‰ר  י‡. 
מ„י.  יו˙ר  בעבו„˙ו 
ה'ארחות חיים' להרא"ש 
"אל  כתב:  ק')  (אות 
ופירש  מעשיך".  תבהל 
"עשה  יו"ט:  התוספות 
את  או  עבודתך  את 
בלי  במתינות  מעשיך 
ובהלה".  מהירות  שום 
בתנ"ך  מצינו  ומאידך 
בשבח  שהפליגו  ובחז"ל 
הזריזות  מעלת 
לעיין,  ויש  והמהירות. 
 - כיצד שתי מידות אלו 
 - והמתינות  הזריזות 

עולות בקנה אחד?
שאכן  בספרים,  וביארו 
לפני כל מעשה שחושב 
עליו  לעשות,  אדם 

יזּו˙  ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ל  ַעל ַ‰כ…ּ ם. ו¿ ָ̇ ָמ ָכּ ַ‰ס¿ ּוב¿

ר  ַ‡ח≈ ל…‡ י¿ ׁ̆ ו¿ י ƒּוָב‰. 87ָיח ׁ̆ ּ¿̇  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָע‰ ַ‡ַח˙  ָׁ̆  ‡ ≈‰ ל…‡ י¿ ּוָב‰, ו¿ ׁ̆ ּ¿̇ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

 ‰ ≈‡ 88ר¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי ם  ˜ו… ַ‰ָמּ י  נ≈ פ¿ ƒל ע  ָׁ̆ ָר

ים  ƒר ָּׁ̆ ‰ַ ו¿ ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  ≈̇ ר¿ ָׁ̆ מ¿ יך¿  ≈‡

ם,  ָ̇ „ָ ּוַבֲעבו… ם  ָ̇ יחּו ƒל ׁ¿̆ ּƒב ם  ≈‰ ים  ƒיז ƒר ז¿

ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰ ּול¿ ר  ָזּ‰≈ ƒל  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ

ים  ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ ַ„˙ מ∆ ˙ ֲעבו… ו… ׂ̆ ַלֲע

-‰ּו‡.  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ
 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר 89 ָזּ‰≈ ƒ(י‡)י ,„…‡ מ¿

י  ּƒכ י,  ּ„ַ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָ„˙ו…  ֲעבו… ַבּ ר  ַמ‰≈ י¿

‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ל. ו¿ ׁ≈̆ ָכּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ב מ¿ רו… ָ̃ ירּו˙ ‰ּו‡  ƒ‰ מ¿ ּƒב ב כ≈ ָ‰רו…

בי‡ורים
להלחם נגדם, עכ"פ תמהר להתרחק מהם. 87. יחי˘ ול‡ י‡חר. ימהר לשוב 
בתשובה, כדי שלא יפסיד הזדמנות זו וגם כדי שלא יהיה רשע לפני ה' אפילו 
88. ר‡‰ ‡יך מ˘ר˙י ‰מלכים ו‰˘רים זריזים ‰ם ב˘ליחו˙ם.  שעה אחת. 
את  כעושים  במקרא  שמתוארים  המלאכים  לגבי  מוצאים  אנו  זה  כעין 
ה'  "ברכו  כ):  קג,  (תהלים  בהם  שנאמר  בזריזות,  תפקידיהם  ואת  שליחותם 
מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו", עוד נאמר (יחזקאל א, יד): 
"והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק". כדי להורות לאדם שהזריזות המתוארת 
89. ˘ל‡  במלאכים, היא הצורה של עבודת ה' הראויה המביאה לשלימות. 

ימ‰ר בעבו„˙ו. אף בעניני עבודת השם.

י  ּƒ̇ ׁ¿̆ „: "81(י)ַח ƒו ּ„ָ ן ָ‡ַמר  כ≈ ו¿  .˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

יָך"  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ מ…ר  ׁ¿̆ ƒל י  ּƒ̇ ָמ‰¿ ַמ‰¿ ¿̇ ƒ‰ ל…‡  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… ּו  ׁ̆ ר¿ ּ„ָ ן  כ≈ ו¿ ס).  ˜יט,  (˙‰לים 

 ˙ ∆‡ ם  ּ∆̇ ַמר¿ ׁ¿̆ "ּו ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז

י  ר≈ ¿̃ ּƒ̇ ַ‡ל   - יז)  יב,  (˘מו˙   "˙ ו… ּ̂ ַ‰ַמּ

 ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ ו…˙".  ¿̂ ƒמ"  ‡ ָלּ ∆‡  "˙ ו… ּ̂ "ַמ

 ‡ ָלּ ∆‡  ,‰ ָנּ ∆̂ י ƒמ ח¿ ַּ̇ 82ַ‡ל  ָך,  ָי„¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ

„. (מכיל˙‡ ˘ם).  ָיּ ƒמ ‰ּ ָ̇ ‰ ‡ו… ׂ ≈̆ ֲע

בּוָר‰  יזּו˙ ּו‚¿ ƒר ּלּו˙ ּוז¿ ַ̃  „…‡ יך¿ מ¿ ƒר ָ̂ ו¿
ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ ם  ח≈ ָלּ ƒ‰ ל¿

נּו ָעָליו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ מ… ב כ¿ּ יר ל≈ ּƒ83ַ‡ב ˙ יו… ¿‰ ƒל

" (˘מו˙ לב,  כו… ר≈ ּבו… ַעל י¿ ׁ̆ ַחר¿ י ƒ‡ ימּו ׂ ƒ̆ ָ‡ַמר: " ׁ∆̆ ם 84 לו… ָּׁ̆ ‰ַ

ר…ַמח  ח  ַּ̃ ּ ƒ85ַוי  ' ‚ו… ו¿ ָחס  ינ¿ ּƒפ  ‡ ר¿ "ַוַיּ  : ּבו… ַמר  ¡‡ נ∆ ָחס  ינ¿ ƒפ ּוב¿ כז); 

    „…‡ יז מ¿ ƒָזר ˙ יו… ¿‰ ƒָך ל מ¿ ¿̂ ַע ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ן " (במ„בר כ‰, ז). ָלכ≈ ָי„ו… ב¿ּ

ם  ָ̇ ָ̂ ֲע ַבּ  ˙ יו… ¿‰ ƒל  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ ר¿ ַר˙  ב¿ ח∆ מ≈  „ ר≈ ָפּ ƒ‰ 86ל¿

י. ח˘˙י ול‡ ‰˙מ‰מ‰˙י 
ל˘מור מˆוו˙יך. בספר 
(הביאו  יעקב'  'אהל 
יושר')  'אורחות  בספר 
יש  כך:  זה  פסוק  פירש 
צעדיו  שמחיש  זריז 
את  לקיים  וממהר 
אשר  ויש  מיד,  המצוה 
את  ודוחה  מתעצל 
עוד  כל  המצוה  עשיית 
אולם  שהות,  יש 
האחרון  הרגע  כשמגיע 
ורץ  הוא  מזדרז  אזי 
הוא  המצוה.  את  לקיים 
 – "חשתי"  דוד:  שאמר 
המצוה,  לקיים  בזריזות 
מפני  לא  אך 
שהתמהמהתי תחילה... 

בי‡ורים
‡ל   .82 מצוותיך.  את  מלקיים  התעכבתי  ולא  מהרתי  ו‚ו'.  ח˘˙י   .81
˙חמיˆנ‰. אל תעכב את המצוה מלקיימה כדרך שאין מחמיצין את המצות 
אלא אופים אותן מיד קודם שיחמיצו. 83. ‡ביר לב. אמיץ לב. 84. ˘‡מר. 
לשבט לוי שלא חטאו בעגל. 85. וי˜ח רמח בי„ו. לקח חרב בידו, נכנס לאהל 
חכמים  שאמרו  כמו  שניהם,  את  ודקר  המדינית  עם  חוטא  זמרי  היה  שבו 
בכוחותיך  אין  אם  כלומר,  ל‰פר„.   .86 בו'.  פוגעים  קנאים  'הבועל ארמית, 

יב. ˆריך זריזו˙ ל˙ור‰. 
בפוסקים  הנידון  ידוע 
עשיית  האם  עדיף,  מה 
שלא  אף  בזריזות  מצוה 
דחיית  או  בהידור, 
מאוחר  לזמן  המצוה 
לעשותה  כדי  יותר 
סופר'  ה'חתם  בהידור. 
לחידושיו  (בהקדמה 
מבאר  חולין)  במסכת 
בין  ההבדל  את  בזה 
שאמר  אבינו  אברהם 
אליו  (כשבאו  לשרה 
המלאכים):  שלושת 

ָ‰ָל‰,  ב∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ל…‡  90ו¿

ן  כ≈ ו¿ ים.  ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ נּו  ּ¿̃ ֻ̇ י¿ ּון  ּ̇ ƒמ ב¿ּ ֲ‡ָבל 

ים  ƒּונ˙ מ¿ ּוּו  ¡‰91" ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

           - יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ו¿  .(‡  ,‡ (‡בו˙  ין"  ּ ƒ„ ַבּ

יו  ָ̇ בו… ׁ¿̆ יı ַמח¿ ƒ̃ ָי ּבו… ו¿ ƒר ל עו… ‡ נ≈ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 92

ל…‡  ַ‡ך¿   , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ƒל יָבָריו  ≈‡ ּלּו  ַ̃ י≈ ו¿

ים  ƒָינ נ¿ ƒּלּו ָ‰ע ָכל ‡≈ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ ר ב¿ּ ַמ‰≈ י¿

ר  ַמ‰≈ י¿ י  ַ̇ ָמ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָמ‰  ָחכ¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ר. ַ‡ח≈ י י¿ ַ̇ ּוָמ

 

ל…‡  י‰ּו  ƒמ  ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿
ר…ַח  ט¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‡וו… ַּ̇ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ י¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ י  ּƒכ ים.  ƒָרע‰ָ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‰ָנ‡ו… ַ‡ַחר 

ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿

ָ‰ָ‡ָ„ם               יָ‡‰  ƒב מ¿  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ך¿  ָכּ ָנ‰,  יו… ל¿ ע∆

ך¿  ָכּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ (יב) ר  ׁ∆̆ ַכֲ‡ ו¿ י˙.  ּƒ̇ ח¿ ַּ̇ ל  ‡ו… ׁ¿̆ ƒ93ל

בי‡ורים
במהירות  יתכן  "ולא  הגירסא:  בכת"י  בב‰ל‰.  מע˘‰  ל˙˜ן  י˙כן  ול‡   .90
כל  על  ומתוקן  מושלם  המעשה  שיהיה  אפשר  אי  פירוש,  מתוקן".  מעשה 
פרטיו ודקדוקיו אם מתנהג בפזיזות. 91. ‰וו מ˙ונים ב„ין. היו פוסקים את 
הדין ביישוב הדעת ובמתינות. 92. ˘י‰‡ נעור לבו וי˜יı מח˘בו˙יו. שיהיה 
93. ל˘‡ול ˙ח˙י˙.  לבו ערני ומרוכז במחשבתו על הדבר שעומד לעשות. 

ל.                   פ≈ נו… ‰ּו‡  ירּו˙  ƒ‰ מ¿ ּƒב  ıָר אם  היטב  להתבונן 
זאת.  לעשות  וכיצד 

ילך     ויודע את הדרך  אמנם לאחר שבא לכלל הכרעה עפ"י תורה לעשותו 
חיים'          ה'חפץ  היה  וכך  הפועל.  אל  הכח  מן  הדבר  להוציא  יזדרז  אזי  בה, 
לאחר                אם  אך  במעשיו,  נמהר  להיות  לאדם  שאין  "אף  אומר:  זצ"ל 
יחמיץ              בל  אז  וישר,  לנכון  מצאו  הישר  השכל  במאזני  הדבר  ששקל 
ע"ז            עמו'  עה"ת  (ח"ח  כלל".  זמן  דיחוי  בלא  לעשותו  ויזדרז  הדבר 

בהגה"ה).
(המעלה  זצ"ל  חאגיז  למהר"ם  חכמים"  "משנת  בספר  כבר  מובא  זה  יסוד 
הי"ב, אות ש"ס), וז"ל: "כתוב (משלי כט, כ): "חזית איש אץ בדרכיו (אדם 
טובים)  להחכים  הטפש  (סכויי  לכסיל  תקוה  מיושב)  ואינו  במעשיו  הפזיז 
ממנו". וכתוב (שם כב, כט) "חזית איש מהיר במלאכתו (בקי וזריז בביצוע 
תפקידו) לפני מלכים יתייצב (יעמוד לשרתם)" דנראה דסתרי קראי זה לזה. 
ליישב המקראות צריך לומר כך, דיש חילוק גדול בין התחלת מלאכה לגמר 
מלאכה, דהואיל דכל הדברים יגעים והתחלתן קשה, אם כן מן הראוי הוא 
ומזקנים  עצה  ויטול  במתון  ילך  דבר  שום  לעשות  בדעתו  שיגמור  שקודם 
יתבונן, ואם לא כן יעשה אלא שיהיה אץ בדרכיו ותיכף שעלה בדעתו איזה 
דבר לעשות יתחיל לעשותו - ודאי איש אץ כזה תקוה לכסיל ממנו, כי כל 

דבר צריך ישוב ועצה מחכם הרואה את הנולד.
אמנם אחר שהתחיל והסכימו בעלי העצה כי טוב הדבר ונכון מעם ה' יתברך 
ואל  יקדמנו אחר,  פן  ואל יתמהמה  ויחיש את מעשהו  ימהר  לעשותו, אזי 
תאמר כשאפנה אגמור מלאכה זו שהתחלתי בה שמא לא תפנה. ואיש כזה 
ראוי   - הפועל  אל  הכח  מן  ולהוציאה  לגומרה  במלאכתו  מהיר  שהוא 
להתייצב לפני מלכים ולעמוד לשרת לפניהם, יען כי כל דברי המלכות אינן 
נגמרים כי אם אחר גמר עצה עמוקה, ואחר גמר זה, ראוי לו שלא יהיה עצל 

בקיומה". עכ"ד.  
אך  חרוץ  "מחשבות  עה"פ  ה)  (כא,  למשלי  בפירושו  יונה  רבינו  לשון  וזה 
החרוץ  מחשבות  אבל  והזריזות,  החריצות  מדין  המהירות  "אין  למותר": 
שיקדים המחשבה והמתון למעשה – הוא מעיקר הזריזות. ואף על פי שבטל 
מקצת שעותיו לחשוב מחשבות, לעולם ימצא מותר במדה הזאת. "וכל אץ 
אך למחסור" - כי ישיגהו המקרה במעשה וכעין שאמר מחברי המוסר 'כי 

פרי כל המהירות חרטה'". 

ָר‰  ≈‰ מ¿  ‰ נ∆ ָפּ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ יזּו˙,  ƒר ז¿ ּƒב  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… י  כ≈ ר¿ ָ̂ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ם.  ƒַמי ָׁ̆  ˙ ‡כ∆ ל∆ מ¿ ƒל

 

          ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ׁ̆ י≈ ו¿  . ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 94

ָיָניו  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָלָח‰  ¿̂ ‰ַ

יז     ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ן-ָ‡ָ„ם,  ב∆ּ ן  ָלכ≈ יזּו˙.  ƒר ז¿ ּƒב

ָך,  ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ‰ ׂ ≈̆ ַוֲע ים,  ƒָלמ עו… י  נ≈ ׁ¿̆ ƒ95ל

"מהרי שלש סאים קמח 
סולת לושי ועשי עוגות, 
ואל הבקר רץ אברהם"... 
שהתעכבה  שרה  ובין 
נפה  בי"ג  הקמח  לנפות 
סולת,  שנעשה  עד 
נדה  פירסה  ובינתיים 
ולא  הלחם  ונטמא 

ולכן  המובחר,  מן  מצוה  על  עדיפה  בזריזות  שמצוה  סבר  אברהם  הביאתו. 
הדגיש "מהרי", וכן אמר לה להביא "קמח" על אף שסולת מובחרת יותר מן 
הקמח, כיון שרצה למהר לכבד את אורחיו. ואילו שרה סברה, מצד תכונת 
"נשים עצלניות הן", כי המובחר עדיף על הזריזות, ולכן ניפתה הקמח לעשותו 

סולת. וזהו שנאמר עליה: "ולחם עצלות לא תאכל".
ובזה יתבארו דברי המדרש [שאמר רבי עקיבא לתלמידיו כדי לעוררם]: מה 
שרה  של  בתה  בת  תבא  אמרו,  מדינות?  קכ"ז  על  שתמלוך  אסתר  ראתה 
שחייתה קכ"ז שנים ותמלוך על קכ"ז מדינות. וקשה: מדוע לא תלו בזכותו של 
אברהם שחי קע"ה שנים, נמצא שמאז היותו בן מ"ח שנה שאז הכיר את בוראו 

(עי' ב"ר ל ח, צ"ה ג), ועד פטירתו ישנם קכ"ז שנה?
אלא - מיישב ה'חתם סופר' - מכיון ששבחה של אסתר היה בכך שמלכה על 
פזורי עם ישראל בקכ"ז מדינות והגנה עליהם, ומה גרם שלא יהיה בהם מעלת 
"כינוס לצדיקים הנאה להם"... אלא להיות מפוזרים? העצלות שהיתה בהם, 
שלא עסקו בתורה בזריזות אלא בעצלות, וכמו שקראו חז"ל (בפ"ק דמגילה) 
ימך המקרה"... לפיכך לא רצו חז"ל  על אותו הדור את הפסוק: "בעצלתים 
לתלות מלכות אסתר בזכות קכ"ז שנים של "זריזותיה דאברהם", אלא בזכות 
קכ"ז שנים של שרה שלא נתיחדה במדת הזריזות אלא במעלת ההידור. הוא 
את  ר"ע  עורר  [ובכך  תורה"  אין  זריזות]  [של  קמח  אין  "אם  חז"ל:  שאמרו 

תלמידיו להיות זריזים ולא מנומנמים ועצלים]. 

בי‡ורים
הזריזות לעבירה היא אות לגודל אהבתו ושקיעתו בחטא וע"י הזריזות נקשר 
י‰‡ זריז במל‡כ˙ו. כדי שתצא מושלמת ומתוקנת.  הוא לעומק החטא. 94.̆ 
95. ל˘ני עולמים. גם בעניני עוה"ז וגם בעבודת ה' ובעסקי התורה והמצוות.

ב'
ם 

א' יו
ע 

בו
ש

בזה  [ואכן,  המצוה. 
של  המעלה  יתירה 
מקדימין  "זריזין 
למצוות" ממעלה זו של 
אל  לידך  הבאה  "מצוה 

תחמיצנה"].
סיבה  ישנה  זאת,  מלבד 
מדת  את  ללמוד  הגונה 
הזריזות דוקא מהפסוק: 
"וישכם אברהם בבוקר" 
יצחק.  בעקידת  האמור 
שכן אין עוד כמו זריזותו 
של אברהם לעקידת בנו 
לנו  לשמש  כדי  יצחק, 
כמה  עד  ומופת  דוגמא 
נשגבה ונעלית היא זריזותן של צדיקים בעבודת בוראם. וכל כך למה? משום 
אברהם.  בו  שנתנסה  קשה  נסיון  מאותו  נפרד  בלתי  חלק  היתה  זו  שזריזות 
למרות כל הצער והכאב שישנו באופן טבעי לאב ההולך לעקוד את בנו יחידו, 
אף על פי כן, מכיון שנצטווה על כך מאת ה' - לא זו בלבד שניאות ואף רצה 
לקיים את המצוה באהבה, אלא עוד נחפז לעשותה בזריזות מופלאה. לפיכך 

ראויה זריזות זו ללמוד הימנה ל"זריזין מקדימין למצוות".
ראוי לציין, כי מעלת זריזות מעין זו מצינו גם אצל משה רבינו כאשר ציוה עליו 
ה': "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך" (במדבר לא, 
ב) כותב על כך רש"י (ע"פ הספרי): "אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר 
עשה בשמחה ולא איחר", וכפי שנאמר מיד בפסוק: "וידבר משה אל העם"... 
הוא  מאוויים  וכל  אישי,  חשבון  כל  המה  נטולים  צדיקים,  של  דרכם  כך  כי 

לעשות רצון ה' בשמחה ובזריזות.  

ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  ,(‚ כב,  (בר‡˘י˙ 

 ‰ ׂ ָ̆ , ָע י„ו… ƒח נו… י¿ ˙ ב¿ּ ח…ט ‡∆ ׁ¿̆ ƒלו… ל ‰ ׁ∆̆ ָ̃

יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒּומ ר.  ∆̃ ב…ּ ַבּ ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿

ָל‰  „ו… ּ ָכָח‰ ‚¿ ‰ ‰ו… ז∆ יזּו˙, ָבּ ƒר ז¿ ּƒיו ב ׂ ָ̆ ַמֲע

 „ ב∆ ע∆ כ¿ּ  , ‡ו… ר¿ ּבו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… ‰ּו‡  ׁ∆̆

מו…  ¿̂ ַע ב¿ּ ז  ָזר≈ ּומ¿ ָניו  ֲ‡„ו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ָ‰‡ו…

לּוָי‰  ּ¿̇ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ י  ּƒ6כ  , נו… ˆו… ר¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ּבו…  ƒל  ‰ ַפנ∆ּ מ¿ ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ 7כ¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ

בי‡ורים
לעשיית  החיצוני  הביטוי  היא  הזריזות  ‰‡„ם.  בלב  ˙לוי‰  ‰זריזו˙  כי   .6
המצוות מתוך אהבה והתלהטות פנימית (עיין מס"י פ"ז). 7. כ˘‡„ם מפנ‰ 
לבו וכו'. כאן מבאר רבינו כיצד יגיע האדם לתכלית הזריזות במדרגה הגבוהה. 

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ƒַער ַ‰ֲחמ ַׁ̆

יזּו˙ ƒר ּ ַער ַ‰ז¿ ַׁ̆  

 

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ּ„ָ ƒ1מ י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿
ַ‚ם  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒַלמ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַל  

י‡  ƒ‰ 3ו¿  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַנ˙  ָּ̃ ַּ̇ 2 ַין  נ¿ ƒע ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ

ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ו¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ˙ וו… ¿̂ ƒמ ל¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ַמ ין  ƒיז ƒר 4ז¿ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל

ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ו¿ (פסחים „, ‡). 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע ַין  נ¿ ƒע 5ב¿ּ ינּו  ƒב‡ָ

 "' ‚ו… ו¿ ר  ∆̃ ב…ּ ַבּ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ם  כ≈ּ ׁ¿̆ "(‡)ַוַיּ

‡בר‰ם  וי˘כם   .‡
בבו˜ר. מפסוק זה למדו 
ד.)  (פסחים  חז"ל 
מקדימין  ש"זריזין 
להקשות,  יש  למצוות". 
זאת  למדו  לא  מדוע 
הקודמים:  מהפסוקים 
לקראתם"...  "וירץ 
"וימהר אברהם", הרי גם 
בפסוקים אלו משתקפת 
זריזותו  מדת  לה 
אברהם  של  הנפלאה 

אבינו למצוות?
שכתבו  יש  ואמנם 
לחלק, כי מפסוקים אלו 
שמעשיהם  אנו  למדים 
במהירות  צדיקים  של 
המצוה  מזדמנת  כאשר 
לידם ממש, שאז אין הם 

משתהים להתחילה ואף ממהרים להשלימה. אולם מהפסוק "וישכם אברהם 
בבוקר" נוכל ללמוד על מעלה יתירה מזו, שגם כאשר המצוה אינה מזדמנת 
כן  פי  על  או שטרוד בעסקיו, אף  בה,  לישון  כגון בשעה שרגיל  לידו ממש, 
מפנה עצמו מעיסוקיו, או משכים לקום משנתו ומקדים עצמו לקראת עשיית 

בי‡ורים
1. מ„‰ ‚„ול‰ ל˙ור‰ ולמˆוו˙. מעלה גדולה המסייעת לאדם בלימוד התורה 
ובקיום המצוות. 2. ˙˜נ˙ ‰עולם ‰ז‰. היא מועילה לו גם בעניני העולם הזה. 
כלומר, גם הצרכים הגשמיים מסודרים ומתוקנים לאיש הזריז. 3. ו‰י‡ מ„˙ 
‰ˆ„י˜ים לעבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך. הצדיקים משתמשים בה כדי להדר בקיום 
הזריזים  למˆוו˙.  מ˜„ימין  זריזין   .4 ה'.  בעבודת  שלמות  ולהשיג  המצוות 
נצטוה  כאשר  ‰ע˜„‰.  בענין   .5 זמנן.  בהגיע  מיד  המצוות  לקיים  ממהרים 

אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו.

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰זריזו˙עיונים

אעפ"כ  והיאוש,  הזקנה 
עולה  להקריבו  כשצוהו 
מיד,  בדבר  טרח   -
השי"ת  אהבת  והגביר 
ליצחק,       אהבתו  על 
המעלה  שלמות  ועל 
"אברהם  קראו  הזאת 
מא).     (ישעיה  אוהבי" 
לכל  נתפרסם  ואז 
חיוב  גודל  העולם 
יתעלה  לשם  האהבה 
לעבור       ראויה  שהיא 
ומזה  אהבה,  מיני  כל 
שכר.  וקבל  דרוש  אמרו 
הרב  מפי  שמעתי  כך 

ר"ש מורי שיחיה. עכ"ד. 

י  ּƒים, כ ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ז ל¿ ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒן נ ַעל-כ≈ּ , ו¿ ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ּוָר‰ ב¿ּ ׁ̆ ¿̃ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ‰ ָ̇ ָ‰י¿

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ ן  ַעל-כ≈ּ ל,  „ו… ּ‚ָ  ˜ ׁ∆̆ ח≈ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ר  כ…ּ ז¿ ƒ12ל ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ לו… 

 ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ׁ̆ י≈ י  ּƒכ  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע

       „…‡ מ¿ לו…   ‰ ׁ∆̆ ָ̃ ָבר  ּ„ָ ֲ‰בו…  ‡ו… ֲעבּור 

ָרָ‰ם  ˙, ֲ‡ָבל ַ‡ב¿ ו… ׂ̆ פו… ַלֲע ¿̃ ּבו… נו… ƒל 13ו¿

ם,  ָבּ ƒל  ı פ∆ ח≈ מ≈ ּו  ׂ̆ ָע ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 14 ָח˜  ¿̂ ƒי ו¿

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ י  ּƒכ

בי‡ורים
(בראשית            שנאמר  כמו  בכת"י).  (כ"ה  העקדה  מעשה  לזרעו  לזכור.   .12
הזה         הדבר  את  עשית  אשר  יען  כי  ה'  נאם  נשבעתי  בי  "ויאמר  טז-יז)  כב, 
זרעך"            את  ארבה  והרבה  אברכך  ברך  כי  יחידך,  את  בנך  את  חשכת  ולא 
לבן  ואחת  (-לאברהם)  לאב  אחת   – אברכך"  "ברך  רש"י:  ופירש  וגו'. 
(-ליצחק), "והרבה ארבה" – אחת לאב ואחת לבן. 13. ולבו נו˜פו לע˘ו˙. 
              ıמחפ ע˘ו  ˘ני‰ם   .14 מושלם.  רצון  מתוך  זאת  עושה  אינו  כלומר, 
לעקדה:  שהלכו  בעת  ויצחק  אברהם  על  שנאמר  כמו  שלם,  ברצון  לבם. 
ו). ופירש רש"י: השוה הכתוב זה לזה,  "וילכו שניהם יחדיו" (בראשית כב, 
שהיה                  - אברהם  אף  כי  ללמד  ביניהם,  הבדל  היה  ולא  כאחד  שהלכו 
שלא     יצחק  כמו  ושמחה,  ברצון  הולך  היה   - בנו  את  לשחוט  שהולך  יודע 
לקרבן).      לעלות  עתיד  שהוא  כלל  ידע  לא  שעדיין   –) בדבר  מרגיש  היה 
"וילכו       ואמר:  הכתוב  חזר  להשחט,  הולך  שהוא  יצחק  שהבין  ולאחר 
שניהם יחדיו" (שם, ח). כלומר, יחד בלב שוה לעשות רצונו של מקום. (רש"י 

שם).

 , ׁ̆ ּבו… ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ רו… ˙ ָ‰ֲ‡ח≈ בו… ָׁ̆ ֲח ל ‰ַ8ַמּ ָכּ ƒמ

‰ּו‡  10ָ‡ז  ַ‡ַח˙,  ָב‰  ָׁ̆ ַמֲח ס  פ≈ ˙ו… 9ו¿

ן  -כ≈ מו… כ¿ּ יַח.  ƒל ¿̂ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ י  ƒל ב¿ּ ז,  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒמ

ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  ּ ƒל ƒיר מ ƒס ≈‰ ׁ∆̆ ָרָ‰ם,  ‰ ַ‡ב¿ ׂ ָ̆ ָע

ל  ט≈ּ ƒ(ב)ּוב  , ‡ו… ר¿ ּבו… ן  ˆו… ר¿ ָ‡ַחז  11ו¿ נו…  ב¿ּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ נו…  ב¿ּ ַ‡ֲ‰ַב˙ 

בנו  ‡‰ב˙  וביטל  ב. 
‰בור‡  ‡‰ב˙  מפני 
חז"ל  אמרו  י˙ברך. 
עא.):  (סנהדרין  בגמרא 
ומורה  סורר  בן  "תניא, 
עתיד  ולא  היה  לא 
נכתב,  ולמה  להיות, 
כתב  שכר".  וקבל  דרוש 
לשאול,  יש  בחיי:  רבינו 
מפני מה הוצרכה תורה 

יש  נוהג בדרך העולם? עוד  ומה שאין ענינו  ולכתוב מה שלא היה,  להודיע 
מקשים, דהנה לכאורה כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" היא לשכר תלמוד תורה. 
ותמוה הדבר: וכי לא די בכל התורה כולה כדי לדרוש ולקבל שכר?! הלא גם 
אם יחיה אדם אלף שנים, לא יחסר לו מה לדרוש בתורה, אשר היא ארוכה 

מארץ מדה ורחבה מני ים!
ומבאר רבינו בחיי, כי אין כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" לשכר תלמוד תורה, 
אלא 'דרוש' מפרשה זו עד היכן נתבע האדם לאהוב את השי"ת, שלמען אהבת 
השי"ת על האדם לסלק מלבו את האהבה המוטבעת בו לבנו, כשהדבר נצרך 
זה מחכמת התורה ללמד דעת את העם בגודל חיוב אהבת  וז"ל: היה  לכך. 
השם יתברך. שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן, וכיון 
שהבן עובר על מצוות השם יתעלה, וזה דרכו כסל לו, חייבין הם שתתגבר 
עליהם אהבת השי"ת על אהבת הבן עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמם 

לבית דין לסקילה.
בענין  בתורה  מפורש  להשי"ת  האהבה  גודל  בחיוב  הזה  הענין  בא  וכבר 
העקידה, כי אברהם עם היות אהבתו ליצחק עזה וחזקה כבן שבא אליו אחר 

בי‡ורים
והתכונות  הרצונות  הרעות,  המדות  בו.  ˘י˘  ‰‡חרו˙  ‰מח˘בו˙   .8
המפריעות אותו מעבודת ה' ומקיום מצוותיו, כגון עצלות, אנוכיות, ותאוות 
גשמיות. 9. ו˙ופס מח˘ב‰ ‡ח˙. שם לעצמו מטרה אחת נעלה ומתרכז בה. 
10. ‡ז ‰ו‡ מז„רז בלי ספ˜. (כ"ה בכת"י). ממילא קל לו להזדרז ולעשות את 

המצוה בשלימות. 11. ו‡חז. ותפס.

˘ני‰ם  ע˘ו  לכן   .„
במדרש  מובא  בזריזו˙. 
א):  נו,  (בראשית  רבה 
וישא  השלישי  "ביום 
עיניו"  את  אברהם 
כתיב  ד),  כב,  (בראשית 
"יחיינו  ב)  ו,  (הושע 
השלישי  ביום  מיומיים 
לפניו".  ונחיה  יקימנו 
הגר"א  וביאר  עכ"ד. 
בהאי  מצוות  "שכר  קמב.)  (חולין  חז"ל  אמרו  הנה  כי  המדרש,  כוונת  זצ"ל 
ומלואו  אין העולם  רוחני,  ענין  כי המצוה היא  והטעם, אחרי  ליכא".  עלמא 
כדאי לשלם אפילו שכר מצוה אחת, וכמו שאמרו חז"ל (אבות ד, יז) "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", אם-כן היאך אנו ניזונים 

בזכות המצוות שעשו אבותינו?
אבל הענין כך הוא, כי באמת המצוה עצמה אין לה תשלומים בעולם הזה, 
אבל הזריזות וההידור וכיוצא בו במצוות אבותינו, הם הזכות שאנו אוכלים. 
שעשה  והזריזות  ההכנות  מכל  מקודם  לנו  סיפרה  הקדושה  התורה  והנה 
בבוקר, חבש בעצמו את  לקיים מצות העקידה, השכים  ע"ה  אבינו  אברהם 
חמורו, ובקע עצי עולה וכו', להודיענו כי מכל זאת אנחנו אוכלים בעולם הזה. 
אבל עיקר המצוה שעשה אברהם אבינו ע"ה ביום השלישי, נשארה לנו לעתיד 

לבוא.
כל מה  לומר,  רצה  מיומיים",  "יחיינו  חז"ל את הכתוב  זה  על  זהו שהמליצו 

ר  ≈̂ ַרך¿ יו… ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ם ב¿ּ ָּ̇ ע¿ ּ„ַ

יזּו˙. ƒר ז¿ ּƒם ב י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ ּו  ׂ̆ ן ָע ָלם, („)ָלכ≈ עו…

 

 ˙ ּ„ַ ƒמ י  ּƒכ ָלַ„ַע˙,  יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ָכל  ‰ ל¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ י‡  ƒ‰22 ˙יזּו ƒר ּ ַ‰ז¿  

 ˙ יו… ¿‰ ƒל ל  ָיכו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

בי‡ורים
ואישי  ‚ופם. נתבטל כח הגשמיות שבגופם, שלא היה להם שום רצון גשמי 
אלא אך ורק לעשות רצונו יתברך. 22. ‰י‡ ˙חיל‰ לכל ‰מ„ו˙. כי כדי להשיג 
את כל המעלות צריך לקנות תחילה את מדת הזריזות, כי הזריזות מובילה 
לשאר המדות הטובות והמעלות הגדולות, כדברי רבי פנחס בן יאיר (המוזכר 
מצוות  ויותר  יותר  לקיים  להספיק  האדם  יוכל  זריזות  שע"י  ועוד,  בהמשך). 
ולימוד תורה, שהרי כל אדם מוכרח להפסיק מידי פעם מלימודו ולהתעסק 

בצרכי גופו, אבל ככל שיזדרז וימהר לחזור ללימודו, כך יספיק יותר.

ם  ƒע ˜ּו  ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 15ּו ם,  ָבּ ƒל ב¿ּ  „…‡ מ¿

16ַע„  ם,  ָ̇ יָע ƒ„י ּƒב ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ל  ָכּ י  ּƒ17כ ל,  „ו… ּ‚ָ חּו„  ƒי ב¿ּ ַיֲח„ּו  ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆

 ‡ ר≈ חּו„ ַ‰ּבו… ƒם י ס≈ ַפר¿ ‰ 18ל¿ ָ̇ ם ָ‰י¿ ָ̇ ָנ ָוּ ַכּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ר  ּׁ≈̆ ַי 19ּול¿ ָלם  עו… ָבּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּו  ׂ̆ ָע ׁ∆̆  ˙ ע≈ 20ּוב¿  , ַ‡ֲ‰ָב˙ו… ל¿

יו,  ָ̇ וו… ¿̂ ƒּומ  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ  ˙„ַ ֲעבו…

 ‰ ָ̃ ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ו¿ ּ‚ּוָפם  ַח  כ…ּ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ21(‚)נ

‚ופם.  כח  נ˙בטל   .‚
נאמר:  העקדה  בפרשת 
ידו  את  אברהם  "וישלח 
המאכלת  את  ויקח 
בנו"  את  לשחוט 
כתב  י).  כב,  (בראשית 
'אפריון'  בספר  כך  על 
שו"ע):  קיצור  (מבעל 
הגאון  בשם  שמעתי 
הקדוש מהרי"א מלובלין 
הא  לפרש  שאמר  זצ"ל 
אברהם  "וישלח  דכתיב 
שהיה  דמשמע  ידו"  את 

צריך איזה כח והתפעלות לקחת את המאכלת (פירוש, שהיה צריך להתאמץ 
לשלוח את ידו מה שלא מוזכר בשאר הפעולות שעשה כגון ויבקע עצי עולה, 
ויבן את המזבח ויערוך את העצים וכו'). והוא, כי הצדיקים הקדושים אשר אך 
מצוות השם ית"ש עשו באיבריהם, הנה איבריהם מתקדשין כל כך עד אשר 
אינם מסוגלים לעשות רק מצוות ה' ית"ש ולא זולתו. והנה לשחוט את יצחק 
לך  "לא אמרתי  מן המדרש  רש"י  וכמו שהביא  כלל  היתה מצוה  לא  באמת 
שחטהו אלא העלהו, אסקתיה – אחתיה", רק אברהם טעה וקסבר לשחטהו. 
ולכן כאשר רצה לקחת בידו את המאכלת הוצרך להתאמצות לשלוח את ידו 

בכוח, וזהו "וישלח אברהם את ידו" וכו', ודפח"ח. עכ"ל.

בי‡ורים
15. ו˘ני‰ם נ˙„ב˜ו עם ‰˘י"˙ בי„יע˙ם. שניהם - בשכלם ובמחשבתם - היו 
בדבקות גדולה עם השי"ת. 16. ע„ ˘נ˙יח„ו (בכ˙"י: ˘נ˙‡ח„ו) ביחו„ ‚„ול. 
רצונו  ורק לעשיית  אך  לבם  ויחדו את  ה',  רצון  היו אחד עם  ורצונם  דעתם 
יתברך ללא שום פקפוק. 17. כי כל כונ˙ם. בכל עבודתם בחייהם. 18. לפרסם 
‡„ם  בני  ולי˘ר   .19 מלבדו.  עוד  ואין  בעולם  יחיד  שהוא  ‰בור‡.  יחו„ 
 - ואדם  אדם  כל  אצל  הנמצאת   - האהבה  מדת  את  ולכוון  לנתב  ל‡‰ב˙ו. 
בכת"י  ב‡‰ב‰.  ˘ע˘ו  ובע˙   .20 יתברך.  ה'  אהבת  שהיא  הנכונה  לאהבה 
כח  נ˙בטל   .21 ומצוותיו.  יתעלה  ה'  עבודת  האבות  שעשו  ובעת  הגירסא: 

17

‡ח„  יום  טוב  כי   .‰
בפרושו  רש"י  בחˆריך. 
על תהלים כתב: "כי טוב 
בחצריך,  אחד  יום 
מלחיות  ימות,  ולמחר 
במקום  שנים  אלף 
אחר". ויש לבאר שכונת 
אדם  כל  על  המלך  דוד 
ואדם, שטוב לו יום אחד 
ולמחר  התורה  בעסק 
לחיות  מאשר  ימות, 
אחר  במקום  שנים  אלף 
בלא עסק התורה. וכמו 
שכתב בספר יסודי הדעת (עמוד קפד) על דברי רש"י אלו וז"ל: כמה גדול ויקר 
וחשוב יום אחד להיות בבית ה' בעסק התורה והיראה, אשר כדאי לחיות רק 
יום אחד בעולם ולהיות עוסק בתורה ולמחר ימות, מלחיות אלף שנים במקום 
אחר, ואפילו לא חיים של חטא ועון כי אם לחיות חיים פשוטים כחיי אנשי רוב 
העולם, גם עם מעשים טובים, אבל בלי עסק התורה – הנה יום אחד להיות 
יותר מלחיות אלף שנים במקום  וחשוב  יקר  ה' עם עסק התורה הוא  בבית 
לא         התורה  בעסק  ה'  בבית  נהיה  אם  שנותינו  ערך  יגיעו  לכמה  והנה  אחר. 
[לפי  שנותינו?  מספר  יגיעו  לכמה  שנים?  וגם  ימים  הרבה  אם  כי  אחד  יום 
ראויים  אלו  רש"י  דברי  חיים!]  יותר מאלף שנות  שיום אחד שקול  החשבון 
להעריך        ונדע  הקדושה,  תורתנו  יודעי  כל  לפני  בעולם  מפורסמים  להיות 
כמה יפסיד מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, כמה אלפי שנים מפסיד זה. 

עכ"ל.

מ…ַע  ּׁ¿̆ ƒמ נו…  ָ‡ז¿ יר  ƒס "27מ≈ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆

(מ˘לי  ָב‰"  ע≈ ו… ּ̇ ˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ ם  ּ‚ַ28 ָר‰,  ו… ּ̇

ַר˙  ו… ּ̇ י  ƒל ב  ˙ּוב: "29טו… ָכּ ן  כ≈ ו¿ כח, ט). 

ף" (˙‰לים ˜יט,  י ָזָ‰ב ָוָכס∆ פ≈ ַ‡ל¿ יָך מ≈ ּƒפ

ם  יו… ב  טו… י  ּƒכ(‰)" ַמר:  ¡‡ נ∆ ן  כ≈ ו¿ עב), 

ף" (˘ם פ„, י‡) - ָ‡ַמר  ָ‡ל∆ יָך מ≈ ר∆ ≈̂ ֲח ַבּ

ם  יו… י  ƒל ב  טו… -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ף  ל∆ ∆‡ מ≈ ָר‰,  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ָח„  ∆‡

בי‡ורים
˙ועב‰.  ˙פל˙ו  ‚ם   .28 קצר.  לזמן  אפילו  ˙ור‰.  מ˘מוע  ‡זנו  מסיר   .27
במקרה דנן הסיבה היא כיון שנמנע מלימוד תורה מחמת התפילה, ומאחר 
אותו  זו שהרחיקה  היא  נמצא שתפילתו  מן התפילה,  יותר  והתורה חשובה 
אורח).         (עלי  מדה  כנגד  במדה  תפילתו  את  מרחיק  הקב"ה  לכן  מהבורא, 

29. טוב לי ˙ור˙ פיך. פירוש, אפילו דיבור אחד בתורה.

כ…ל  ¡‡ ל∆ יך¿  ƒר ָ̂ י  ּƒכ ר,  פ∆ ַ‰ס≈ּ ַעל  יר  ƒ„ ָּ̇

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈ ָרָכיו,  ¿̂  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ן  י˘…ׁ ƒל ו¿

רו…  פ¿ ƒס ל¿ ַלֲחז…ר  ירּו˙  ƒ‰ ּוז¿ יזּו˙  ƒר ז¿

ל  „ו… ם ָ‚ּ „ ַ‰ּיו… ב: עו… ׁ…˘ ַ‡ל ַיח¿ מ…„. ו¿ ל¿ ƒל ו¿

רּו  ָ‡מ¿  ‰ ז∆ ַעל  י  ּƒכ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָנ‰  ָּׁ̆ ‰ַ ו¿

‡ַמר  ּ…̇ ָרָכ‰: ַ‡ל  ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ֲחָכמ≈

ל…‡   ‡ ָמּ ׁ∆̆ 24  ,‰ נ∆ ׁ¿̆ ∆‡  ‰ נ∆ פ¿ ∆‡ ׁ∆̆ כ¿ ƒ23ל

י…‡ַמר  ם ַ‡ל  ּ‚ַ ‰ (‡בו˙ פ"ב מ"„).  נ∆ ָפּ ּƒ̇

ך¿  ל≈ ם ‡≈ ƒ‡ ,ָבר ב ‰ּו‡ כ¿ּ ר∆ ˙ ע∆ ָ‡ָ„ם: 25ע≈

ָע‰  ָׁ̆ ָב‰  טו… י  ּƒכ ל,  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿  „ ָיּ ƒמ ַלֲעמ…„  ך¿  ָטר≈ ¿̂ ∆‡  - מ…„  ל¿ ƒל

ַעל  ָלם, ו¿ עו… ָבּ ׁ∆̆ ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒָח„, 26מ ּבּור ‡∆ ּ ƒ„ ּלּו ƒמ…„, ַוֲ‡פ ל¿ ƒַח˙ ל‡ַ

בחיינו  אוכלים  שאנו 
שעשה  ממה  הוא 
ע"ה  אבינו  אברהם 
בשני  דהיינו  ביומיים, 
הוא  הראשונים,  ימים 
כנז"ל,  וההידור  הזריזות 
השלישי,  ביום  אבל 
שעשה  במה  כלומר, 
דהוא  השלישי,  ביום 
העקידה,  מצות  עיקר 
יקימנו        זה  ידי  על 
ונחיה  לבא  לעתיד 

לפניו.      

בי‡ורים
תורה.          ואלמד  אשב  וטרדותי,  מעסקי  כשאתפנה  ‡˘נ‰.  לכ˘‡פנ‰   .23
24. ˘מ‡ ל‡ ˙פנ‰. כי יתכן מאד שגם מאוחר יותר לא תצליח לפנות לך זמן 
כדי ללמוד, שכן טרדות העולם אינן פוסקות, ונמצאת בטל מדברי תורה כל 
ימי חייך. 25. ע˙ ערב ‰ו‡ כבר. הגיע כבר הערב, וזמן תפילת ערבית קרב 
להפסיק  שאצטרך  כיון  קצר  לזמן  זה  יהיה  ללמוד,  כעת  אתחיל  ואם  ובא, 
לתפלה בהגיע זמנה. 26. מכל „בר ˘בעולם. על התורה נאמר (משלי ג, טו): 
"יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה", כל חפצי עולם הזה ['חפציך' - 
אחד  דבר]  [-ללימוד  לדבר  ישוו  לא  והנאותיו]  הזה  העולם  עושר  כל  כולל 
מכל  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור  אפילו  תורה  [שתלמוד  שבתורה, 
חפצי  שאפילו  בה"  ישוו  לא  חפצים  "וכל  יא):  ח,  (שם  כתוב  עוד  'חפציך']. 
שמים שהם המצוות - לא ישוו לדבר אחד שבתורה [שתלמוד תורה אפילו 
עדיף  ת"ת  שכן  התורה,  מצוות  כל  מקיום  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור 

מקיום המצוות ודוחה אותן, אם אפשר לעשותן ע"י אחרים] (מו"ק ט:).

‰י‡  ‰זריזו˙  מ„˙  ו. 
‰מˆוו˙.  לכל  ˙כ˘יט 
(פ"ז)  ישרים'  ב'מסילת 
הזריזות  חלקי  כתב: 

י„ּו˙  ƒַוֲחס י„ּו˙,  ƒ38ֲחס י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

רּוַח  ו¿  , ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ 39רּוַח  י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

 ˙ ַיּ ƒח ּ¿̇ 40 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ

י‡ ָזכּור  ƒב ‰ּו ַ‰ָנּ ָיּ ƒל י ‡≈ ≈„ ‡ ַעל י¿ ים ָבּ ƒ̇ ˙-ַ‰מ≈ּ ַיּ ƒח ¿̇ ים, 41ּו ƒ̇ ַ‰מ≈ּ

ירו˘למי  ט:  פ"‡  ˘‰˘"ר  ב  כ,  (ע"ז  ינּו.  ָימ≈ ב¿ּ ָר‰  ≈‰ מ¿ ּƒב ב  ַלּטו…

יזּו˙,  ƒר ּ ַ‰ז¿ ַח  כ…ּ ל  „ו… ּ‚ָ  ‰ ָמּ ַכּ  ‰ ≈‡ ּור¿  ‡ ּבו…  .(‰"‰ פ"‚  ˘˜לים 

יז  ƒָזר ו¿ יר  ƒ‰ָז ָ‡ָ„ם   ‡ ≈‰ י¿ ן  ָלכ≈ לּו,  ַ‰ָלּ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ּ ׁ∆̆

ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿ ר  פ∆ י˙-ַ‰ס≈ּ ב≈ּ ל  ∆‡  ıָלרּו 42ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿

     ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿ יט  ׁƒ̆ כ¿ ַּ̇ 43 י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒ(ו)מ יב.  ƒֲער‰ַ ּול¿

ן. ָלּ ˙ ֻכּ נ∆ ּ∆̃ ַ̇ י‡ מ¿ ƒ‰ 44ו¿

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ 45ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇ ים  ƒ‚‰ֲ ַ‰ּנו… ים  ƒָבר ּ ¿„ ר  כ…ּ ז¿ ƒל ָך  ל¿  ׁ̆ י≈  ‰ ָּ̇ ַע ו¿
בי‡ורים

38. חסי„ו˙. הנהגה לפנים משורת הדין. 39. רוח ‰˜ו„˘. שכינה שורה על 
הינה השראה אלהית המכוונת את  כלל  "רוח הקודש" בדרך  (רש"י).  האדם 
האדם במעשיו או המקנה לו ידיעה בדרך שהיא למעלה מהשגת אנוש (ראה 
חיי˙ ‰מ˙ים. על ידי רוח הקודש השורה עליו, יגיע  רמב"ן שמות כח, ל). 40.̇ 
אליהו  הנביאים  שעשו  כפי  מתים,  להחיות  בכוחו  שיהא  כך  לידי  האדם 
הרי  החיים,  מקור  ה'  בהיות  ד).  פרק  (מלכים-ב  ואלישע  יז)  פרק  (מלכים-א 
שאדם הדבוק בו דביקות גמורה יוכל למשוך ממנו את השפעת החיים עצמה 
המתים  "תחית  הגירסא:  בכת"י  וכו'.  ב‡  ‰מ˙ים  ו˙חי˙   .41 פכ"ו).  (מס"י 
בכת"י  ‰ספר.  בי˙  ‡ל   ıולרו  .42 לטוב".  זכור  הנביא  אליהו  לידי  מביאה 
הגירסא: "ולרוץ אל הספר ללמוד, להשכים ולהעריב". 43. ˙כ˘יט. קישוט. 
44. ו‰י‡ מ˙˜נ˙ כולן. כל  הזריזות מקשטת את המצוות ומוסיפה להן נוי. 
בכת"י  ‡„ם.  בני   .45 יותר.  ומושלם  מתוקן  הוא  בזריזות  שנעשה  מעשה 

ַח  ב≈ּ ז¿ ּƒי ַ‰מ ב≈ּ ָפַני ַעל-ַ‚ּ יב ל¿ ƒר ¿̃ ‰ַ ָך ל¿ נ¿ ּƒל…מ…‰ ב ׁ¿̆ י„  ƒ̇ ָע ׁ∆̆  ˙ לו… עו…

(˘ב˙ ל, ‡). 

י         י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ירּו˙  ƒ‰ 30ז¿ יר:  ƒ‡ָי ן  ב∆ּ ָחס  ינ¿ ּƒפ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ּיּו˙  ƒ̃ ּונ¿ ּיּו˙,  ƒ̃ 32נ¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ יזּו˙  ƒר ּוז¿ יזּו˙,  ƒר 31ז¿

ּו˙,  ׁ̆ י ƒר 34פ¿ּ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ָט‰√ ו¿ ָר‰,  33ָט‰√ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

י           י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ ּו  ,‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ 35 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ּו˙  ׁ̆ י ƒר ּופ¿

 ‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒי ו¿  ,‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒ37י י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ַוֲעָנָו‰  36ֲעָנָו‰, 

בי‡ורים
שמירה  היא  זריזו˙.   .31 לפניו.  המזדמנת  בעבירה  מלהכשל  ז‰ירו˙.   .30
מדברים העלולים להביא לידי כך שתזדמן עבירה לידו של אדם (רש"י ע"ז כ:). 
לידו  נזדמנה עבירה  "זהירות", שהיא המניעה מכשלון כשכבר  זאת לעומת 
(הנ"ל עפ"י חולין קז:). 32. נ˜יו˙. שהאדם נקי לגמרי מכל מדה רעה ומכל 
חטא. ולא רק מדבר המקובל על הכל שיש בו חטא, אלא גם מ"הוראת-היתר" 
מוטעית, אשר הלב מתפתה בו מפני היותו נגוע קצת מן התאוה, כי לא טוהר 
כל  שיהיו  והמחשבות,  הלב  תקון  ט‰ר‰.   .33 פ"י).  (מס"י  וכל.  מכל  ממנה 
מעשיו על צד החכמה והיראה ולא על צד החטא והתאוה, שגם באותו המעט 
וכן במעשים הטובים  יכוון אל ההנאה והתאוה.  שלוקח מן העולם הזה לא 
שעושה תהיה כוונתו לשם שמים (מס"י פט"ז). 34. פרי˘ו˙. שנמנע האדם 
היא  אף מדברים המותרים, כדי להחמיר על עצמו (רש"י שם). 35. ˜„ו˘‰. 
היות כל מציאות האדם בעולם וכל מעשיו – אפילו מעשים גשמיים של צרכי 
הגוף – עניני קדושה של התדבקות בה'. ובאמת אין השגת מעלה זו ביכלתו 
של האדם, אלא שאם משתדל האדם להשיגה עד כמה שידו מגעת, יעזרהו ה' 
את  מחשיב  האדם  יהיה  שלא  ענו‰.   .36 פכ"ו).  (מס"י  לו במתנה  וישלימה 
עצמו משום טעם שיהיה (מס"י פכ"ב). 37. יר‡˙ חט‡. היא דרגה גבוהה של 
וחושש שיפגום  ה'  ירא מרוממות  ירא מהעונש על חטא אלא  יראה, שאינו 

בכבודו על ידי חטא (מס"י פכ"ד ופי"ט).

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן 51 ‚ו… , כ¿ּ ך¿ ל-ָכּ ר ָכּ ׁ≈̆ ינו… ָכּ י ‡≈ ƒל ם ַ‰כ¿ּ ƒ‡ …ים, ‡ו ƒּוס‡ 50‡ו… מ¿

ל  ≈̃ ‰ָ ל¿ ָך  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇ יֲ‡ָך  ƒב ּ¿̇ ַ‡ל   - כ…ל  ¡‡ ל∆ ב  ָרע≈  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿  ,˜ ∆„ ס∆ ּבו… 

יָל‰.  ƒט נ¿ ƒל ָ‰ָר‡ּוי  י  ƒל ּוכ¿ ם  ƒַמי י‡  ƒב‰ָ ל¿ ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰  ‡ ָלּ ∆‡ יָל‰,  ƒט נ¿ּ ַבּ

ים  ּƒַטנ ¿̃ ּו ים  ƒל „ו… ּ ¿‚ ָביו  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ≈̇ יו… ב¿ּ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿

ˆּו" (וי˜ר‡ כ, כ‰;  ּ¿̃ ַׁ̆ ¿̇ ‡ ַיֲעב…ר ַעל "ל…‡  ל…ּ ׁ∆̆ ָח„,  ַ‚ע ‡∆ ּלּו ר∆ ƒפ‡ֲ

ים  ƒ‡ָל ח√ ָעָליו  י‡  ƒב מ≈ ָביו,  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ ם  ּ‚ַ ב).  טז,  מכו˙ 

ּיּו˙,  ƒ̃ נ¿ ּƒב מו…  ¿̂ ַע מ…ר  ׁ¿̆ ƒל יזּו˙  ƒר ּוז¿ ירּו˙  ƒ‰ ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ים.  ƒל „ו… ּ ¿‚

ַ‡ַחר  ַע˙  י-ַטַבּ ּƒפ  ı…ח ר¿ ƒל י,  ƒ̃ ָנ ‚ּופו…  ו¿ ים  ּ ƒי ƒ̃ נ¿ ָ‚ָ„יו  ב¿ּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆

ם  ּ‚ַ ם.  ƒַמי י  ƒל ב¿ּ  ‰ ָיפ∆ ַח  נ≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ ּ ¿„ ָרָכיו,  ¿̂  ‰ ׂ ָ̆ ָע ׁ∆̆

ם  ƒ‡  , ˙ו… ָטּ ƒמ ַי„  52ל¿ ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ ָרָכיו  ¿̂  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

י  ƒ̃ ם ָנ ָמ˜ו… ך¿ ל¿ ל≈ י≈ ל ָיָ„יו, 54ו¿ ט…ּ ƒי ם - 53ָי˜ּום ו¿ ƒַמי ˙ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒל ‰ ∆̂ רו…

ַע  מ≈ ו… ׁ̆ ˙ו… ו¿ ָטּ ƒם ‰ּו‡ ַעל מ ƒ‡ .ף ‰ ָוסו… ָלּ ƒח ּ¿̇ ם  ƒי ך¿ ַעל ַ‰ַמּ יָבר≈ ƒו

    . ך¿ יָבר≈ ƒו ָיָ„יו  ל  ט…ּ ƒי ו¿ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆ 55 ים,  ƒ̃ ָר ב¿ּ  ‰ ∆‡ רו… ‡ו…  ַרַעם  ל  ˜ו…

יו  ַעָפּ ַעפ¿ נּוָמ‰ מ≈ ּ¿̇ יר  ƒֲעב‰ַ ˙ו… 58ּול¿ ָטּ ּƒמ ƒיך¿ 57ָל˜ּום מ ƒר ָ̂ ם  ּ‚ַ56

ָר‰.  ו… ּ̇ מ…„  ל¿ ƒים ל ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ּול¿

בי‡ורים
נטילה. 50. ‡ו מ‡וסים. הפסולים לנטילת ידים. 51. ˘י˘ בו ס„˜. עיין משנה 
ברורה סי' קנט סקי"א ובביאור הלכה שם. 52. לי„ מט˙ו. בכת"י הגירסא: "על 
מטתו, שיקום ויטול ידיו וילך במקום נקי לברך "אשר יצר". אם רוצה לשתות 
וילך   .54 ברורה סימן ס"ב סק"ח.  עיין משנה  י„יו.  ויטול  י˜ום   .53 מים".  
למ˜ום נ˜י. שיתרחק מהכלי שעשה בו צרכיו. 55. ˘יעמו„. שיקום ממטתו. 
˙נומ‰  ול‰עביר   .58 בבוקר.  ממט˙ו.  ל˜ום   .57 זריזות.  ˆריך.  ‚ם   .56

מעפעפיו. להעביר נמנום השינה מעל שמורות עיניו.

 ‰ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂ ם  ƒ‡ ן ‚ו… ם. כ¿ּ ∆‰ ל ָבּ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿

ר,                פ∆ ס≈ ב¿ּ ָבר  ּ„ָ ּום  ׁ̆ 46  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל

 ,ı פ…ּ ח¿ ַּ̇ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰47

י  ּƒמ ƒמ ‡…ל  ׁ¿̆ ƒל ו¿ ך¿  יל≈ 48ל≈ יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿

ָך  ¿̇ י ב≈ י ל¿ ƒָענ ‡ ם ָיבו… ƒ‡ .ָבר ַע ַ‰ָ„ּ ≈„ ּיו… ׁ∆̆

‡ּוַכל  ל…‡  ‡ַמר:  ּ…̇ ַ‡ל  ם,  ח∆ ל∆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

ך¿  ל≈ ּ≈̇ ַ‡ך¿  ם,  ח∆ ַ‰ל∆ּ י‡  ƒב‰ָ ּול¿ ך¿  יל≈ ל≈

ל      ט…ּ ƒל  ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ י‡.  ƒב‰ָ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב

ים                ƒמּוָעט ם  ƒ49ַמי ָך  ל¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָך  ָי„¿

קודם   – אחד  הם,  שנים 
ואחד  המעשה,  התחלת 
קודם  כן.  אחרי   –
הוא  המעשה  התחלת 
את  האדם  יחמיץ  שלא 
המצוה (שלא ישהה את 
בהגיע  אלא  עשייתה), 
בהלכה,  (הקבוע  זמנה 
או  קריאת-שמע  כגון 
או  וכדומה)  תפילה 
בהזדמנה לפניו (כגון אם 
ראה אדם הזקוק לעזרה 
או אם נתבע לתת צדקה 
בעלותה  או  וכדומה) 
במחשבתו (כגון להיטיב 

עם אדם או לרכוש חפץ מהודר של מצוה וכדומה), ימהר יחיש מעשהו לאחוז 
בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתים, כי אין סכנה כסכנתו 
(שהמצוה תתבטל ע"י הנהגה זו), אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש 

איזה עיכוב למעשה הטוב... 
אך הזריזות אחר התחלת המעשה הוא, שכיון שאחז במצוה ימהר להשלים 
יתנו  וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות, אשר לא  אותה... 
הפסק זמן לא אל התחלת המצוה ולא אל השלמתה. ותראה שהאדם אשר 
תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשית מצוותיו, אלא תהיה 
ישקוט עד אם כלה הדבר  ולא  ינוח  לא  כי  תנועתו כתנועת האש המהירה, 

להשלימו.   

בי‡ורים
הגירסא: "ודרך בני אדם". 46. ˘ום „בר בספר. כגון לבדוק הלכה או ידיעה 
כלשהי שאינה ברורה לו דיה. 47. ‰˘˙„ל לחפ˘ וכו'. בכת"י הגירסא: "תהא 
זריז להביא הספר וגם תהא זריז לחפש" וכו'. כלומר, שיזדרז גם להביא את 
הספר מיד, וגם לעיין בו מיד ולבדוק ללא שיהוי את הענין הנצרך. 48. לילך 
ול˘‡ול. אם צריך לשאול מאדם שיודע. 49. מים מועטים. פחות מכדי שיעור 

ח. ‡יז‰ עבר‰ ‰ו‡ ר‚יל 
ב‰. כתב הגר"א (יונה ד, 
האדם  ירצה  שאם  ג), 
פגם  עוונות  באלו  לידע 
ומה  הקודם  בגלגולו 
זה  בגלגול  לתקן  עליו 
לעולם  ירד  זה  שבשביל 
בשני  יבדוק  שוב, 
סימנים: א' במה שנכשל 
הרבה  זה  בגלגול 
פעמים. ב' באיזה עבירה 
מאוד,  לו  חשקה  נפשו 
שהורגלה  לפי  וזה 
טבע  ונעשה  מקודם 
אדם  בני  יש  ולכך 
שחושקין בעבירה אחת 
אחת  בעבירה  וזה  יותר 

יותר.

ל  ב≈ּ ַ̃ 63ּול¿ ָטיו  ָפּ ׁ¿̆ ƒּומ יָניו  ƒ„ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

 ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ָר‰ ּוַב ו… ּ̇ ˜ ַבּ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ַ‡ֲ‰ָב‰, ּול¿ מ≈

ָכל  ב¿ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿

ן. יו… ל¿ ל ע∆ ≈‡ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ

 

מו…  ¿̂ ַע ˜ ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּ…„ ב¿ ƒָבר: י ל ָ„ּ ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ
 ,‰ּ יל ָבּ ƒ‚ָר‰ ‰ּו‡ ָר ‰ ֲעב≈ יז∆ (ח)‡≈

ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ל¿ ים  ƒר„ָ ּ ¿‚  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ר  יַמ‰≈ ƒו

 ˜ ּ…„ ב¿ ƒי ם  ּ‚ַ ָר‰.  ֲעב≈  ‰ּ ָ̇ ‡ו… מ≈ ט  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰ ּול¿

    .‰ ַרפ∆ּ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ יז∆ ≈‡ ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע

 ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ָלן -  ט¿ ן ָ‡ָ„ם 65ַבּ ‚ו… 64כ¿ּ

ים.  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּ ¿„ ƒ66מ  ‰‡ָ ָבּ ּטּול  ּƒב‰ַ ׁ∆̆

ָר‰  ו… ּ̇ ƒל מ ַבט≈ּ ים ‰ּו‡ מ¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒמו… ל ¿̂ ַע ַע ב≈ ו… ּ̃ ׁ∆̆ י  ƒי] מ ּƒכ]

ים  ּƒב ר¿ ַ‰ַמּ ים  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ ן  ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒי 67ו¿ ָב‰,  טו… ל  ָכּ ƒּומ  ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ƒּומ

פּוָ‡‰  ׁ̆ לו… ר¿ י≈  ‰ ז∆ ָבּ ם,  ∆‰ ָמּ ƒר ע ַחב≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ים, 68ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ּ ¿„

בי‡ורים
וכו'. בכת"י  כ‚ון   .64 ול˜בל מ‡‰ב‰. את הצער והיסורין הבאים עליו.   .63
הגירסא: "יבין תחילה מה גרם לו שהוא רפוי בה, כגון...". כלומר, עליו להזדרז 
לזהות מהי הסיבה שהוא מתרפה באותה מצוה ואותה צריך לתקן. 65. בטלן. 
אחרים  עם  לדבר  שמרבה  מתוך  בטלים.  מ„ברים   .66 תורה.  מדברי  בטל 
דברים בטלים. 67. ויס˙ל˜ וכו'. כלומר, לא רק שלא ילך להשתתף בחברתם, 
י˙חבר עמ‰ם. אף לצורך  ול‡   .68 אלא גם אם הם באו אליו יסתלק מהם. 

ענינים אחרים, כי מתוך כך ימשך אליהם גם לדבר דברים בטלים.

יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ60מ § ר̆… פ¿ ƒיזּו˙ ל ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ 59(ז)ו¿

 ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚‰ַ  

 ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ּ ים, „¿ ׁƒ̆ ָנ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

ר  ≈̇ יו… 61ב¿ּ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ יזּו˙  ƒר ז¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ַ‡ַחר   ˙ בו… ָׁ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ  ˙ ַ‰ּטו… ּול¿  ,„…‡ מ¿

לו…   ‡ ָיבו… ם  ƒ‡  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ˙ ַ̇ י ƒמ נו… ‡ו… ב¿ּ ּבּו„ ָממו… ƒ‡ ַער מ≈ ַ̂ ּום  ׁ̆

 „…‡ יזּו˙ מ¿ ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ין,  ƒּסּור ƒבו… ‡ו… י‰ֲ ‡ו…

ּור  ַ‡ֲ‰ַב˙̂  יו ל¿ ָ̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ י˜] ב¿ּ ƒֲעמ‰ַ [ל¿

            , ּבו… ּ ƒל ƒמ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ל  ַבט≈ּ ל¿ ים  ƒָלמ עו…

ל  ≈‡‰ָ י˜  ּ ƒ„ ¿̂ ‰ַ ל¿ ַזך¿  ּבו…  ƒל  ˙ יו… ¿‰ ƒ62ל

לפרו˘  זריזו˙  וˆריך  ז. 
כ‚ון  ‰‚רועים  ממע˘יו 
כתב  ו‰˘נ‡‰.  ‰˜נ‡‰ 
ג):  ז,  (תשובה  הרמב"ם 
שאין  תאמר  "ואל 
התשובה אלא מעבירות 
כגון  מעשה  בהן  שיש 
כשם  וגניבה.  וגזל  זנות 
שצריך אדם לשוב מאלו 
לחפש  צריך  הוא  כך 
לו  שיש  רעות  בדעות 
הכעס  מן  מהן,  ולשוב 
הקנאה  ומן  האיבה  ומן 
ומן התחרות ומן ההתול 
הממון  רדיפת  ומן 
ומרדיפת  והכבוד 
המאכלות ומכיוצא בהן, 
לחזור  צריך  הכל  מן 

בתשובה. ואלו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע 
און  ואיש  דרכו  רשע  יעזוב  אומר  הוא  וכן  לפרוש.  הוא  קשה   - באלו 
מחשבותיו". עוד כתב הרמב"ם (שם ד, ה) שיש "חמשה דברים העושה אותן 
ימשך אחריהן תמיד והן קשים לפרוש מהן, לפיכך צריך אדם להזהר מהן שמא 
ידבק בהן, והן כולן דעות רעות עד מאד, ואלו הן: רכילות ולשון הרע ובעל 

חימה ובעל מחשבה רעה..."

בי‡ורים
59. וˆריך זריזו˙ לפרו˘ וכו'. כלומר, שלא ידחה את תיקון מעשיו הרעים 
ומדותיו הגרועות לזמנים אחרים, אלא יזדרז תיכף לתקן עצמו. 60. ממע˘יו 
‰‚רועים. בכת"י הגירסא: "ממחשבותיו הגרועות". היינו ממדותיו הפחותות 
ולפרוש  רעות  מחשבות  לסלק  הזריזות  כי  מ‡„.  ביו˙ר   .61 והשליליות. 
ממעשים רעים קשה יותר מאשר הזריזות לעשיית מעשים טובים. 62. ל‰יו˙ 

לבו זך. נקי מכל תרעומת וכעס כלפי הנהגת ה' עמו.

אלא ד' אמות של הלכה 
בן  יוסף  (רבינו  בלבד. 
חיים'  וב'רוח  שושן). 
הגלות  לענין  רמז  כתב 
לג,  (דברים  מהכתוב 
לאביו  'האומר  ט-י) 
ואת  ראיתיו  לא  ולאמו 
'יורו  אחיו לא הכיר' וגו' 
משפטיך ליעקב ותורתך 
מהכתוב  וכן  לישראל', 
אבי  'כי  י)  כז,  (תהלים 
ואמי עזבוני וה' יאספני', 
עוזב  שכשאדם  כלומר 
ואת  ואמו  אביו  את 
להיות  בכדי  משפחתו 
במקום תורה, זוכה שה' 
ויקרבהו  יאספהו 

לעבודתו.  

 ˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ 75ר…„¿ ַלי  ≈‡ עּו  מ¿ ׁƒ̆ " יב:  ƒ̇ ּוכ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  .(‡ נ‡,  (י˘עי‰   "'‰ י  ׁ≈̆ ¿̃ ַב מ¿

‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָפר ס¿ ב  ּ…̇ כ¿ ƒ76ל יזּו˙  ƒר ז¿

‡ו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ ם. ‡ו…  ∆‰ מ≈ מ…„  ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  , ׁ̆ ּ„ּו ƒח ַבר  ּ ¿„ ַמע  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ

ח  ַכּ ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„  ין  ּƒ̇ ַימ¿ ל…‡  ו¿  , בו… ¿̇ ָכ ל¿

. ּבו… ּ ƒל ƒמ

 

י  ו≈ ¡‰ יָמ‡:  ּ≈̇ ן  ב∆ּ ‰ּוָ„‰  י¿ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ר,         ׁ∆̆ ּ נ∆ ַכּ ל  ַ̃ 78ו¿ ר  מ≈ ָנּ ַכּ 77ַעז 

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י,  ƒר‡ֲ ָכּ ר  ּבו… ƒ‚ 80ו¿ י  ƒב ּ ¿̂ ַכּ  ı79ָר

פ"‰  (‡בו˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יָך  ƒב‡ָ ן  ˆו… ר¿

ַעל  ר  ּבו… ƒ‚ ו¿ ל  ַ̃ מו…  ¿̂ ַע  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ירּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ יך¿  ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿ מ"כ). 

בי‡ורים
אף  אחריהם  ולבקש  ו'לרדוף'  בחכמה,  המופלג  דין  בית  אצל  לדון  ˙ר„וף. 
למקום רחוק. 75. רו„פי ˆ„˜ מב˜˘י ‰'. העושים צדק עם זולתם ומבקשים 
76. לכ˙וב ספרים. להעתיק לעצמו ספרים  להדמות במעשיהם למעשי ה'. 
ואומץ לעשות רצון  לו עזות  שיהיה  כנמר.  עז   .77 כדי שיוכל ללמוד בהם. 
הבורא - שלא יבוש ולא יתפעל מאף אחד כשבא לעשות מעשה טוב. 78. ˜ל 
כנ˘ר. רש"י פירש, שיהיה קל כנשר לרוץ מהרה ללא עצלות ובלא להתעייף, 
הזריזות.         על  בזה  שמזהיר  המאירי  מפרש  וכן  שבשמים.  אביו  רצון  לעשות 
79. רı כˆבי. גם זה ענין של זריזות. והכל הוא ענין אחד, אלא שכפל התנא 
העבירות.  מן  יצרך  את  לכבוש  כ‡רי.  ו‚בור   .80 (המאירי).  שונות  במילות 

(רע"ב). ורש"י פירש, שיהיה בעל זרוע לעסוק בכל כחו בתורה ובמצוות.

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ן  כ≈ ו¿  . ַמֲחָל˙ו… ל¿

 „ סו… ‰ 69ַעל ַ‰י¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ

יָניו  ע≈ מ≈ יר  ƒָיס ו¿  , ˙ו… ‡ו… ַיֲ‰ר…ס  ו¿ רּוַע,  ּ‚ָ‰ַ

ָכל  ּול¿  . ו… ׁ̆ ַנפ¿ ר  ‡ו… יך¿  ׁƒ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ך¿  ׁ∆̆ ַ‰ח…

ם  ƒ‡ י  ּƒכ ם,  ָ̃ ּ ַסל¿ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ז∆

˙, ָ‡ז  ּ„ו… ּƒמ‰ַ ׁ̆ ר≈ ָׁ̆ ל 70ַלֲע˜…ר ּול¿ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒי

יּוַכל   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַע„  71ָעָנף  ּבו…  ƒל ב¿ּ ּו  ׂ̆ ַיֲע

ן. ָ̂ ּ ¿̂ ַ̃ ל¿

 

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַמר: "ַבּ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ף ַ‡ֲחָריו,  ּ…„ ר¿ ƒל ם ו¿ לו… ָׁ̆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿
 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ּו" (˙‰לים ל„, טו). ו¿ פ≈ ָר„¿ ם ו¿ לו… ָׁ̆

ָע‰  ¿„ נ≈ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… יַע˙  ƒ„י ƒו ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„ י¿

ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿  .(‚ ו,  (‰ו˘ע   "'‰  ˙ ∆‡ ָלַ„ַע˙  ָפ‰  ּ ¿„ ר¿ ƒנ
יז 73 ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָר‰ (‡בו˙ פ"„ מי"„). ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ י ּ‚ו… ו≈ 72(ט)‰¡

ף" („ברים טז, כ),  ּ…„ ר¿ ּƒ̇  ˜ ∆„ ∆̂  ˜ ∆„ ∆̂ יב: "74 ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי  ט. 
לשון  התנא  נקט  ˙ור‰. 
אם  שאף  לומר  'גלות', 
את  לעזוב  עליו  קשה 
וללכת  חפציו  וכל  ביתו 
שמגלים  כמי  ממקומו, 
ממש,  כרחו  בעל  אותו 
שעיקר  ידע  מקום  מכל 
ד'  הוא  ה'  וחלק  ה'בית' 
כמו  הלכה,  של  אמות 
ח.),  (ברכות  שאמרו 
מיום שחרב המקדש אין 
בעולמו  להקב"ה  לו 

בי‡ורים
והסיבה המביאים אותו  יתבונן מהו השורש  ‰‚רוע. כלומר,  ‰יסו„  על   .69
השורש  מן  הרעות  המדות  לעקור  ‰מ„ו˙.  ול˘ר˘  לע˜ור   .70 רע.  לידי 
בהיותן עדיין בבחינת שרשים בלבד. (עלי אורח). 71. ענף וכו'. כלומר, יכו 
ולשרשן  לקצצן  יוכל  שלא  עד  גדול  כענף  וייעשו  בלב,  עמוקים  שורשים 
למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי   .72 (שם).  שני  לטבע  הופכות  הן  כי  הרגילים,  באמצעים 
˙ור‰. אם אין תלמידי חכמים במקומך, צריך אתה לגלות למקום שיש בו רב 
או תלמידי חכמים. 73. לב˜˘ ˆ„˜‰. לבקש את האמת והצדק. 74. ˆ„˜ ˆ„˜ 

ימ‰ר  ˘ל‡  יז‰ר  י‡. 
מ„י.  יו˙ר  בעבו„˙ו 
ה'ארחות חיים' להרא"ש 
"אל  כתב:  ק')  (אות 
ופירש  מעשיך".  תבהל 
"עשה  יו"ט:  התוספות 
את  או  עבודתך  את 
בלי  במתינות  מעשיך 
ובהלה".  מהירות  שום 
בתנ"ך  מצינו  ומאידך 
בשבח  שהפליגו  ובחז"ל 
הזריזות  מעלת 
לעיין,  ויש  והמהירות. 
 - כיצד שתי מידות אלו 
 - והמתינות  הזריזות 

עולות בקנה אחד?
שאכן  בספרים,  וביארו 
לפני כל מעשה שחושב 
עליו  לעשות,  אדם 

יזּו˙  ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ל  ַעל ַ‰כ…ּ ם. ו¿ ָ̇ ָמ ָכּ ַ‰ס¿ ּוב¿

ר  ַ‡ח≈ ל…‡ י¿ ׁ̆ ו¿ י ƒּוָב‰. 87ָיח ׁ̆ ּ¿̇  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָע‰ ַ‡ַח˙  ָׁ̆  ‡ ≈‰ ל…‡ י¿ ּוָב‰, ו¿ ׁ̆ ּ¿̇ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

 ‰ ≈‡ 88ר¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי ם  ˜ו… ַ‰ָמּ י  נ≈ פ¿ ƒל ע  ָׁ̆ ָר

ים  ƒר ָּׁ̆ ‰ַ ו¿ ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  ≈̇ ר¿ ָׁ̆ מ¿ יך¿  ≈‡

ם,  ָ̇ „ָ ּוַבֲעבו… ם  ָ̇ יחּו ƒל ׁ¿̆ ּƒב ם  ≈‰ ים  ƒיז ƒר ז¿

ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰ ּול¿ ר  ָזּ‰≈ ƒל  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ

ים  ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ ַ„˙ מ∆ ˙ ֲעבו… ו… ׂ̆ ַלֲע

-‰ּו‡.  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ
 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר 89 ָזּ‰≈ ƒ(י‡)י ,„…‡ מ¿

י  ּƒכ י,  ּ„ַ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָ„˙ו…  ֲעבו… ַבּ ר  ַמ‰≈ י¿

‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ל. ו¿ ׁ≈̆ ָכּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ב מ¿ רו… ָ̃ ירּו˙ ‰ּו‡  ƒ‰ מ¿ ּƒב ב כ≈ ָ‰רו…

בי‡ורים
להלחם נגדם, עכ"פ תמהר להתרחק מהם. 87. יחי˘ ול‡ י‡חר. ימהר לשוב 
בתשובה, כדי שלא יפסיד הזדמנות זו וגם כדי שלא יהיה רשע לפני ה' אפילו 
88. ר‡‰ ‡יך מ˘ר˙י ‰מלכים ו‰˘רים זריזים ‰ם ב˘ליחו˙ם.  שעה אחת. 
את  כעושים  במקרא  שמתוארים  המלאכים  לגבי  מוצאים  אנו  זה  כעין 
ה'  "ברכו  כ):  קג,  (תהלים  בהם  שנאמר  בזריזות,  תפקידיהם  ואת  שליחותם 
מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו", עוד נאמר (יחזקאל א, יד): 
"והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק". כדי להורות לאדם שהזריזות המתוארת 
89. ˘ל‡  במלאכים, היא הצורה של עבודת ה' הראויה המביאה לשלימות. 

ימ‰ר בעבו„˙ו. אף בעניני עבודת השם.

י  ּƒ̇ ׁ¿̆ „: "81(י)ַח ƒו ּ„ָ ן ָ‡ַמר  כ≈ ו¿  .˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

יָך"  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ מ…ר  ׁ¿̆ ƒל י  ּƒ̇ ָמ‰¿ ַמ‰¿ ¿̇ ƒ‰ ל…‡  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… ּו  ׁ̆ ר¿ ּ„ָ ן  כ≈ ו¿ ס).  ˜יט,  (˙‰לים 

 ˙ ∆‡ ם  ּ∆̇ ַמר¿ ׁ¿̆ "ּו ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז

י  ר≈ ¿̃ ּƒ̇ ַ‡ל   - יז)  יב,  (˘מו˙   "˙ ו… ּ̂ ַ‰ַמּ

 ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ ו…˙".  ¿̂ ƒמ"  ‡ ָלּ ∆‡  "˙ ו… ּ̂ "ַמ

 ‡ ָלּ ∆‡  ,‰ ָנּ ∆̂ י ƒמ ח¿ ַּ̇ 82ַ‡ל  ָך,  ָי„¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ

„. (מכיל˙‡ ˘ם).  ָיּ ƒמ ‰ּ ָ̇ ‰ ‡ו… ׂ ≈̆ ֲע

בּוָר‰  יזּו˙ ּו‚¿ ƒר ּלּו˙ ּוז¿ ַ̃  „…‡ יך¿ מ¿ ƒר ָ̂ ו¿
ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ ם  ח≈ ָלּ ƒ‰ ל¿

נּו ָעָליו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ מ… ב כ¿ּ יר ל≈ ּƒ83ַ‡ב ˙ יו… ¿‰ ƒל

" (˘מו˙ לב,  כו… ר≈ ּבו… ַעל י¿ ׁ̆ ַחר¿ י ƒ‡ ימּו ׂ ƒ̆ ָ‡ַמר: " ׁ∆̆ ם 84 לו… ָּׁ̆ ‰ַ

ר…ַמח  ח  ַּ̃ ּ ƒ85ַוי  ' ‚ו… ו¿ ָחס  ינ¿ ּƒפ  ‡ ר¿ "ַוַיּ  : ּבו… ַמר  ¡‡ נ∆ ָחס  ינ¿ ƒפ ּוב¿ כז); 

    „…‡ יז מ¿ ƒָזר ˙ יו… ¿‰ ƒָך ל מ¿ ¿̂ ַע ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ן " (במ„בר כ‰, ז). ָלכ≈ ָי„ו… ב¿ּ

ם  ָ̇ ָ̂ ֲע ַבּ  ˙ יו… ¿‰ ƒל  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ ר¿ ַר˙  ב¿ ח∆ מ≈  „ ר≈ ָפּ ƒ‰ 86ל¿

י. ח˘˙י ול‡ ‰˙מ‰מ‰˙י 
ל˘מור מˆוו˙יך. בספר 
(הביאו  יעקב'  'אהל 
יושר')  'אורחות  בספר 
יש  כך:  זה  פסוק  פירש 
צעדיו  שמחיש  זריז 
את  לקיים  וממהר 
אשר  ויש  מיד,  המצוה 
את  ודוחה  מתעצל 
עוד  כל  המצוה  עשיית 
אולם  שהות,  יש 
האחרון  הרגע  כשמגיע 
ורץ  הוא  מזדרז  אזי 
הוא  המצוה.  את  לקיים 
 – "חשתי"  דוד:  שאמר 
המצוה,  לקיים  בזריזות 
מפני  לא  אך 
שהתמהמהתי תחילה... 

בי‡ורים
‡ל   .82 מצוותיך.  את  מלקיים  התעכבתי  ולא  מהרתי  ו‚ו'.  ח˘˙י   .81
˙חמיˆנ‰. אל תעכב את המצוה מלקיימה כדרך שאין מחמיצין את המצות 
אלא אופים אותן מיד קודם שיחמיצו. 83. ‡ביר לב. אמיץ לב. 84. ˘‡מר. 
לשבט לוי שלא חטאו בעגל. 85. וי˜ח רמח בי„ו. לקח חרב בידו, נכנס לאהל 
חכמים  שאמרו  כמו  שניהם,  את  ודקר  המדינית  עם  חוטא  זמרי  היה  שבו 
בכוחותיך  אין  אם  כלומר,  ל‰פר„.   .86 בו'.  פוגעים  קנאים  'הבועל ארמית, 

יב. ˆריך זריזו˙ ל˙ור‰. 
בפוסקים  הנידון  ידוע 
עשיית  האם  עדיף,  מה 
שלא  אף  בזריזות  מצוה 
דחיית  או  בהידור, 
מאוחר  לזמן  המצוה 
לעשותה  כדי  יותר 
סופר'  ה'חתם  בהידור. 
לחידושיו  (בהקדמה 
מבאר  חולין)  במסכת 
בין  ההבדל  את  בזה 
שאמר  אבינו  אברהם 
אליו  (כשבאו  לשרה 
המלאכים):  שלושת 

ָ‰ָל‰,  ב∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ל…‡  90ו¿

ן  כ≈ ו¿ ים.  ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ נּו  ּ¿̃ ֻ̇ י¿ ּון  ּ̇ ƒמ ב¿ּ ֲ‡ָבל 

ים  ƒּונ˙ מ¿ ּוּו  ¡‰91" ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

           - יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ו¿  .(‡  ,‡ (‡בו˙  ין"  ּ ƒ„ ַבּ

יו  ָ̇ בו… ׁ¿̆ יı ַמח¿ ƒ̃ ָי ּבו… ו¿ ƒר ל עו… ‡ נ≈ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 92

ל…‡  ַ‡ך¿   , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ƒל יָבָריו  ≈‡ ּלּו  ַ̃ י≈ ו¿

ים  ƒָינ נ¿ ƒּלּו ָ‰ע ָכל ‡≈ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ ר ב¿ּ ַמ‰≈ י¿

ר  ַמ‰≈ י¿ י  ַ̇ ָמ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָמ‰  ָחכ¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ר. ַ‡ח≈ י י¿ ַ̇ ּוָמ

 

ל…‡  י‰ּו  ƒמ  ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿
ר…ַח  ט¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‡וו… ַּ̇ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ י¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ י  ּƒכ ים.  ƒָרע‰ָ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‰ָנ‡ו… ַ‡ַחר 

ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿

ָ‰ָ‡ָ„ם               יָ‡‰  ƒב מ¿  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ך¿  ָכּ ָנ‰,  יו… ל¿ ע∆

ך¿  ָכּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ (יב) ר  ׁ∆̆ ַכֲ‡ ו¿ י˙.  ּƒ̇ ח¿ ַּ̇ ל  ‡ו… ׁ¿̆ ƒ93ל

בי‡ורים
במהירות  יתכן  "ולא  הגירסא:  בכת"י  בב‰ל‰.  מע˘‰  ל˙˜ן  י˙כן  ול‡   .90
כל  על  ומתוקן  מושלם  המעשה  שיהיה  אפשר  אי  פירוש,  מתוקן".  מעשה 
פרטיו ודקדוקיו אם מתנהג בפזיזות. 91. ‰וו מ˙ונים ב„ין. היו פוסקים את 
הדין ביישוב הדעת ובמתינות. 92. ˘י‰‡ נעור לבו וי˜יı מח˘בו˙יו. שיהיה 
93. ל˘‡ול ˙ח˙י˙.  לבו ערני ומרוכז במחשבתו על הדבר שעומד לעשות. 

ל.                   פ≈ נו… ‰ּו‡  ירּו˙  ƒ‰ מ¿ ּƒב  ıָר אם  היטב  להתבונן 
זאת.  לעשות  וכיצד 

ילך     ויודע את הדרך  אמנם לאחר שבא לכלל הכרעה עפ"י תורה לעשותו 
חיים'          ה'חפץ  היה  וכך  הפועל.  אל  הכח  מן  הדבר  להוציא  יזדרז  אזי  בה, 
לאחר                אם  אך  במעשיו,  נמהר  להיות  לאדם  שאין  "אף  אומר:  זצ"ל 
יחמיץ              בל  אז  וישר,  לנכון  מצאו  הישר  השכל  במאזני  הדבר  ששקל 
ע"ז            עמו'  עה"ת  (ח"ח  כלל".  זמן  דיחוי  בלא  לעשותו  ויזדרז  הדבר 

בהגה"ה).
(המעלה  זצ"ל  חאגיז  למהר"ם  חכמים"  "משנת  בספר  כבר  מובא  זה  יסוד 
הי"ב, אות ש"ס), וז"ל: "כתוב (משלי כט, כ): "חזית איש אץ בדרכיו (אדם 
טובים)  להחכים  הטפש  (סכויי  לכסיל  תקוה  מיושב)  ואינו  במעשיו  הפזיז 
ממנו". וכתוב (שם כב, כט) "חזית איש מהיר במלאכתו (בקי וזריז בביצוע 
תפקידו) לפני מלכים יתייצב (יעמוד לשרתם)" דנראה דסתרי קראי זה לזה. 
ליישב המקראות צריך לומר כך, דיש חילוק גדול בין התחלת מלאכה לגמר 
מלאכה, דהואיל דכל הדברים יגעים והתחלתן קשה, אם כן מן הראוי הוא 
ומזקנים  עצה  ויטול  במתון  ילך  דבר  שום  לעשות  בדעתו  שיגמור  שקודם 
יתבונן, ואם לא כן יעשה אלא שיהיה אץ בדרכיו ותיכף שעלה בדעתו איזה 
דבר לעשות יתחיל לעשותו - ודאי איש אץ כזה תקוה לכסיל ממנו, כי כל 

דבר צריך ישוב ועצה מחכם הרואה את הנולד.
אמנם אחר שהתחיל והסכימו בעלי העצה כי טוב הדבר ונכון מעם ה' יתברך 
ואל  יקדמנו אחר,  פן  ואל יתמהמה  ויחיש את מעשהו  ימהר  לעשותו, אזי 
תאמר כשאפנה אגמור מלאכה זו שהתחלתי בה שמא לא תפנה. ואיש כזה 
ראוי   - הפועל  אל  הכח  מן  ולהוציאה  לגומרה  במלאכתו  מהיר  שהוא 
להתייצב לפני מלכים ולעמוד לשרת לפניהם, יען כי כל דברי המלכות אינן 
נגמרים כי אם אחר גמר עצה עמוקה, ואחר גמר זה, ראוי לו שלא יהיה עצל 

בקיומה". עכ"ד.  
אך  חרוץ  "מחשבות  עה"פ  ה)  (כא,  למשלי  בפירושו  יונה  רבינו  לשון  וזה 
החרוץ  מחשבות  אבל  והזריזות,  החריצות  מדין  המהירות  "אין  למותר": 
שיקדים המחשבה והמתון למעשה – הוא מעיקר הזריזות. ואף על פי שבטל 
מקצת שעותיו לחשוב מחשבות, לעולם ימצא מותר במדה הזאת. "וכל אץ 
אך למחסור" - כי ישיגהו המקרה במעשה וכעין שאמר מחברי המוסר 'כי 

פרי כל המהירות חרטה'". 

ָר‰  ≈‰ מ¿  ‰ נ∆ ָפּ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ יזּו˙,  ƒר ז¿ ּƒב  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… י  כ≈ ר¿ ָ̂ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ם.  ƒַמי ָׁ̆  ˙ ‡כ∆ ל∆ מ¿ ƒל

 

          ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ׁ̆ י≈ ו¿  . ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 94

ָיָניו  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָלָח‰  ¿̂ ‰ַ

יז     ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ן-ָ‡ָ„ם,  ב∆ּ ן  ָלכ≈ יזּו˙.  ƒר ז¿ ּƒב

ָך,  ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ‰ ׂ ≈̆ ַוֲע ים,  ƒָלמ עו… י  נ≈ ׁ¿̆ ƒ95ל

"מהרי שלש סאים קמח 
סולת לושי ועשי עוגות, 
ואל הבקר רץ אברהם"... 
שהתעכבה  שרה  ובין 
נפה  בי"ג  הקמח  לנפות 
סולת,  שנעשה  עד 
נדה  פירסה  ובינתיים 
ולא  הלחם  ונטמא 

ולכן  המובחר,  מן  מצוה  על  עדיפה  בזריזות  שמצוה  סבר  אברהם  הביאתו. 
הדגיש "מהרי", וכן אמר לה להביא "קמח" על אף שסולת מובחרת יותר מן 
הקמח, כיון שרצה למהר לכבד את אורחיו. ואילו שרה סברה, מצד תכונת 
"נשים עצלניות הן", כי המובחר עדיף על הזריזות, ולכן ניפתה הקמח לעשותו 

סולת. וזהו שנאמר עליה: "ולחם עצלות לא תאכל".
ובזה יתבארו דברי המדרש [שאמר רבי עקיבא לתלמידיו כדי לעוררם]: מה 
שרה  של  בתה  בת  תבא  אמרו,  מדינות?  קכ"ז  על  שתמלוך  אסתר  ראתה 
שחייתה קכ"ז שנים ותמלוך על קכ"ז מדינות. וקשה: מדוע לא תלו בזכותו של 
אברהם שחי קע"ה שנים, נמצא שמאז היותו בן מ"ח שנה שאז הכיר את בוראו 

(עי' ב"ר ל ח, צ"ה ג), ועד פטירתו ישנם קכ"ז שנה?
אלא - מיישב ה'חתם סופר' - מכיון ששבחה של אסתר היה בכך שמלכה על 
פזורי עם ישראל בקכ"ז מדינות והגנה עליהם, ומה גרם שלא יהיה בהם מעלת 
"כינוס לצדיקים הנאה להם"... אלא להיות מפוזרים? העצלות שהיתה בהם, 
שלא עסקו בתורה בזריזות אלא בעצלות, וכמו שקראו חז"ל (בפ"ק דמגילה) 
ימך המקרה"... לפיכך לא רצו חז"ל  על אותו הדור את הפסוק: "בעצלתים 
לתלות מלכות אסתר בזכות קכ"ז שנים של "זריזותיה דאברהם", אלא בזכות 
קכ"ז שנים של שרה שלא נתיחדה במדת הזריזות אלא במעלת ההידור. הוא 
את  ר"ע  עורר  [ובכך  תורה"  אין  זריזות]  [של  קמח  אין  "אם  חז"ל:  שאמרו 

תלמידיו להיות זריזים ולא מנומנמים ועצלים]. 

בי‡ורים
הזריזות לעבירה היא אות לגודל אהבתו ושקיעתו בחטא וע"י הזריזות נקשר 
י‰‡ זריז במל‡כ˙ו. כדי שתצא מושלמת ומתוקנת.  הוא לעומק החטא. 94.̆ 
95. ל˘ני עולמים. גם בעניני עוה"ז וגם בעבודת ה' ובעסקי התורה והמצוות.
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בזה  [ואכן,  המצוה. 
של  המעלה  יתירה 
מקדימין  "זריזין 
למצוות" ממעלה זו של 
אל  לידך  הבאה  "מצוה 

תחמיצנה"].
סיבה  ישנה  זאת,  מלבד 
מדת  את  ללמוד  הגונה 
הזריזות דוקא מהפסוק: 
"וישכם אברהם בבוקר" 
יצחק.  בעקידת  האמור 
שכן אין עוד כמו זריזותו 
של אברהם לעקידת בנו 
לנו  לשמש  כדי  יצחק, 
כמה  עד  ומופת  דוגמא 
נשגבה ונעלית היא זריזותן של צדיקים בעבודת בוראם. וכל כך למה? משום 
אברהם.  בו  שנתנסה  קשה  נסיון  מאותו  נפרד  בלתי  חלק  היתה  זו  שזריזות 
למרות כל הצער והכאב שישנו באופן טבעי לאב ההולך לעקוד את בנו יחידו, 
אף על פי כן, מכיון שנצטווה על כך מאת ה' - לא זו בלבד שניאות ואף רצה 
לקיים את המצוה באהבה, אלא עוד נחפז לעשותה בזריזות מופלאה. לפיכך 

ראויה זריזות זו ללמוד הימנה ל"זריזין מקדימין למצוות".
ראוי לציין, כי מעלת זריזות מעין זו מצינו גם אצל משה רבינו כאשר ציוה עליו 
ה': "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך" (במדבר לא, 
ב) כותב על כך רש"י (ע"פ הספרי): "אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר 
עשה בשמחה ולא איחר", וכפי שנאמר מיד בפסוק: "וידבר משה אל העם"... 
הוא  מאוויים  וכל  אישי,  חשבון  כל  המה  נטולים  צדיקים,  של  דרכם  כך  כי 

לעשות רצון ה' בשמחה ובזריזות.  

ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  ,(‚ כב,  (בר‡˘י˙ 

 ‰ ׂ ָ̆ , ָע י„ו… ƒח נו… י¿ ˙ ב¿ּ ח…ט ‡∆ ׁ¿̆ ƒלו… ל ‰ ׁ∆̆ ָ̃

יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒּומ ר.  ∆̃ ב…ּ ַבּ ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿

ָל‰  „ו… ּ ָכָח‰ ‚¿ ‰ ‰ו… ז∆ יזּו˙, ָבּ ƒר ז¿ ּƒיו ב ׂ ָ̆ ַמֲע

 „ ב∆ ע∆ כ¿ּ  , ‡ו… ר¿ ּבו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… ‰ּו‡  ׁ∆̆

מו…  ¿̂ ַע ב¿ּ ז  ָזר≈ ּומ¿ ָניו  ֲ‡„ו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ָ‰‡ו…

לּוָי‰  ּ¿̇ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ י  ּƒ6כ  , נו… ˆו… ר¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ּבו…  ƒל  ‰ ַפנ∆ּ מ¿ ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ 7כ¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ

בי‡ורים
לעשיית  החיצוני  הביטוי  היא  הזריזות  ‰‡„ם.  בלב  ˙לוי‰  ‰זריזו˙  כי   .6
המצוות מתוך אהבה והתלהטות פנימית (עיין מס"י פ"ז). 7. כ˘‡„ם מפנ‰ 
לבו וכו'. כאן מבאר רבינו כיצד יגיע האדם לתכלית הזריזות במדרגה הגבוהה. 

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ƒַער ַ‰ֲחמ ַׁ̆

יזּו˙ ƒר ּ ַער ַ‰ז¿ ַׁ̆  

 

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ּ„ָ ƒ1מ י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿
ַ‚ם  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒַלמ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַל  

י‡  ƒ‰ 3ו¿  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַנ˙  ָּ̃ ַּ̇ 2 ַין  נ¿ ƒע ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ

ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ו¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ˙ וו… ¿̂ ƒמ ל¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ַמ ין  ƒיז ƒר 4ז¿ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל

ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ו¿ (פסחים „, ‡). 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע ַין  נ¿ ƒע 5ב¿ּ ינּו  ƒב‡ָ

 "' ‚ו… ו¿ ר  ∆̃ ב…ּ ַבּ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ם  כ≈ּ ׁ¿̆ "(‡)ַוַיּ

‡בר‰ם  וי˘כם   .‡
בבו˜ר. מפסוק זה למדו 
ד.)  (פסחים  חז"ל 
מקדימין  ש"זריזין 
להקשות,  יש  למצוות". 
זאת  למדו  לא  מדוע 
הקודמים:  מהפסוקים 
לקראתם"...  "וירץ 
"וימהר אברהם", הרי גם 
בפסוקים אלו משתקפת 
זריזותו  מדת  לה 
אברהם  של  הנפלאה 

אבינו למצוות?
שכתבו  יש  ואמנם 
לחלק, כי מפסוקים אלו 
שמעשיהם  אנו  למדים 
במהירות  צדיקים  של 
המצוה  מזדמנת  כאשר 
לידם ממש, שאז אין הם 

משתהים להתחילה ואף ממהרים להשלימה. אולם מהפסוק "וישכם אברהם 
בבוקר" נוכל ללמוד על מעלה יתירה מזו, שגם כאשר המצוה אינה מזדמנת 
כן  פי  על  או שטרוד בעסקיו, אף  בה,  לישון  כגון בשעה שרגיל  לידו ממש, 
מפנה עצמו מעיסוקיו, או משכים לקום משנתו ומקדים עצמו לקראת עשיית 

בי‡ורים
1. מ„‰ ‚„ול‰ ל˙ור‰ ולמˆוו˙. מעלה גדולה המסייעת לאדם בלימוד התורה 
ובקיום המצוות. 2. ˙˜נ˙ ‰עולם ‰ז‰. היא מועילה לו גם בעניני העולם הזה. 
כלומר, גם הצרכים הגשמיים מסודרים ומתוקנים לאיש הזריז. 3. ו‰י‡ מ„˙ 
‰ˆ„י˜ים לעבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך. הצדיקים משתמשים בה כדי להדר בקיום 
הזריזים  למˆוו˙.  מ˜„ימין  זריזין   .4 ה'.  בעבודת  שלמות  ולהשיג  המצוות 
נצטוה  כאשר  ‰ע˜„‰.  בענין   .5 זמנן.  בהגיע  מיד  המצוות  לקיים  ממהרים 

אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו.

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰זריזו˙

אעפ"כ  והיאוש,  הזקנה 
עולה  להקריבו  כשצוהו 
מיד,  בדבר  טרח   -
השי"ת  אהבת  והגביר 
ליצחק,       אהבתו  על 
המעלה  שלמות  ועל 
"אברהם  קראו  הזאת 
מא).     (ישעיה  אוהבי" 
לכל  נתפרסם  ואז 
חיוב  גודל  העולם 
יתעלה  לשם  האהבה 
לעבור       ראויה  שהיא 
ומזה  אהבה,  מיני  כל 
שכר.  וקבל  דרוש  אמרו 
הרב  מפי  שמעתי  כך 

ר"ש מורי שיחיה. עכ"ד. 

י  ּƒים, כ ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ז ל¿ ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒן נ ַעל-כ≈ּ , ו¿ ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ּוָר‰ ב¿ּ ׁ̆ ¿̃ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ‰ ָ̇ ָ‰י¿

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ ן  ַעל-כ≈ּ ל,  „ו… ּ‚ָ  ˜ ׁ∆̆ ח≈ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ר  כ…ּ ז¿ ƒ12ל ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ לו… 

 ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ׁ̆ י≈ י  ּƒכ  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע

       „…‡ מ¿ לו…   ‰ ׁ∆̆ ָ̃ ָבר  ּ„ָ ֲ‰בו…  ‡ו… ֲעבּור 

ָרָ‰ם  ˙, ֲ‡ָבל ַ‡ב¿ ו… ׂ̆ פו… ַלֲע ¿̃ ּבו… נו… ƒל 13ו¿

ם,  ָבּ ƒל  ı פ∆ ח≈ מ≈ ּו  ׂ̆ ָע ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 14 ָח˜  ¿̂ ƒי ו¿

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ י  ּƒכ

בי‡ורים
(בראשית            שנאמר  כמו  בכת"י).  (כ"ה  העקדה  מעשה  לזרעו  לזכור.   .12
הזה         הדבר  את  עשית  אשר  יען  כי  ה'  נאם  נשבעתי  בי  "ויאמר  טז-יז)  כב, 
זרעך"            את  ארבה  והרבה  אברכך  ברך  כי  יחידך,  את  בנך  את  חשכת  ולא 
לבן  ואחת  (-לאברהם)  לאב  אחת   – אברכך"  "ברך  רש"י:  ופירש  וגו'. 
(-ליצחק), "והרבה ארבה" – אחת לאב ואחת לבן. 13. ולבו נו˜פו לע˘ו˙. 
              ıמחפ ע˘ו  ˘ני‰ם   .14 מושלם.  רצון  מתוך  זאת  עושה  אינו  כלומר, 
לעקדה:  שהלכו  בעת  ויצחק  אברהם  על  שנאמר  כמו  שלם,  ברצון  לבם. 
ו). ופירש רש"י: השוה הכתוב זה לזה,  "וילכו שניהם יחדיו" (בראשית כב, 
שהיה                  - אברהם  אף  כי  ללמד  ביניהם,  הבדל  היה  ולא  כאחד  שהלכו 
שלא     יצחק  כמו  ושמחה,  ברצון  הולך  היה   - בנו  את  לשחוט  שהולך  יודע 
לקרבן).      לעלות  עתיד  שהוא  כלל  ידע  לא  שעדיין   –) בדבר  מרגיש  היה 
"וילכו       ואמר:  הכתוב  חזר  להשחט,  הולך  שהוא  יצחק  שהבין  ולאחר 
שניהם יחדיו" (שם, ח). כלומר, יחד בלב שוה לעשות רצונו של מקום. (רש"י 

שם).

 , ׁ̆ ּבו… ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ רו… ˙ ָ‰ֲ‡ח≈ בו… ָׁ̆ ֲח ל ‰ַ8ַמּ ָכּ ƒמ

‰ּו‡  10ָ‡ז  ַ‡ַח˙,  ָב‰  ָׁ̆ ַמֲח ס  פ≈ ˙ו… 9ו¿

ן  -כ≈ מו… כ¿ּ יַח.  ƒל ¿̂ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ י  ƒל ב¿ּ ז,  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒמ

ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  ּ ƒל ƒיר מ ƒס ≈‰ ׁ∆̆ ָרָ‰ם,  ‰ ַ‡ב¿ ׂ ָ̆ ָע

ל  ט≈ּ ƒ(ב)ּוב  , ‡ו… ר¿ ּבו… ן  ˆו… ר¿ ָ‡ַחז  11ו¿ נו…  ב¿ּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ נו…  ב¿ּ ַ‡ֲ‰ַב˙ 

בנו  ‡‰ב˙  וביטל  ב. 
‰בור‡  ‡‰ב˙  מפני 
חז"ל  אמרו  י˙ברך. 
עא.):  (סנהדרין  בגמרא 
ומורה  סורר  בן  "תניא, 
עתיד  ולא  היה  לא 
נכתב,  ולמה  להיות, 
כתב  שכר".  וקבל  דרוש 
לשאול,  יש  בחיי:  רבינו 
מפני מה הוצרכה תורה 

יש  נוהג בדרך העולם? עוד  ומה שאין ענינו  ולכתוב מה שלא היה,  להודיע 
מקשים, דהנה לכאורה כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" היא לשכר תלמוד תורה. 
ותמוה הדבר: וכי לא די בכל התורה כולה כדי לדרוש ולקבל שכר?! הלא גם 
אם יחיה אדם אלף שנים, לא יחסר לו מה לדרוש בתורה, אשר היא ארוכה 

מארץ מדה ורחבה מני ים!
ומבאר רבינו בחיי, כי אין כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" לשכר תלמוד תורה, 
אלא 'דרוש' מפרשה זו עד היכן נתבע האדם לאהוב את השי"ת, שלמען אהבת 
השי"ת על האדם לסלק מלבו את האהבה המוטבעת בו לבנו, כשהדבר נצרך 
זה מחכמת התורה ללמד דעת את העם בגודל חיוב אהבת  וז"ל: היה  לכך. 
השם יתברך. שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן, וכיון 
שהבן עובר על מצוות השם יתעלה, וזה דרכו כסל לו, חייבין הם שתתגבר 
עליהם אהבת השי"ת על אהבת הבן עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמם 

לבית דין לסקילה.
בענין  בתורה  מפורש  להשי"ת  האהבה  גודל  בחיוב  הזה  הענין  בא  וכבר 
העקידה, כי אברהם עם היות אהבתו ליצחק עזה וחזקה כבן שבא אליו אחר 

בי‡ורים
והתכונות  הרצונות  הרעות,  המדות  בו.  ˘י˘  ‰‡חרו˙  ‰מח˘בו˙   .8
המפריעות אותו מעבודת ה' ומקיום מצוותיו, כגון עצלות, אנוכיות, ותאוות 
גשמיות. 9. ו˙ופס מח˘ב‰ ‡ח˙. שם לעצמו מטרה אחת נעלה ומתרכז בה. 
10. ‡ז ‰ו‡ מז„רז בלי ספ˜. (כ"ה בכת"י). ממילא קל לו להזדרז ולעשות את 

המצוה בשלימות. 11. ו‡חז. ותפס.

˘ני‰ם  ע˘ו  לכן   .„
במדרש  מובא  בזריזו˙. 
א):  נו,  (בראשית  רבה 
וישא  השלישי  "ביום 
עיניו"  את  אברהם 
כתיב  ד),  כב,  (בראשית 
"יחיינו  ב)  ו,  (הושע 
השלישי  ביום  מיומיים 
לפניו".  ונחיה  יקימנו 
הגר"א  וביאר  עכ"ד. 
בהאי  מצוות  "שכר  קמב.)  (חולין  חז"ל  אמרו  הנה  כי  המדרש,  כוונת  זצ"ל 
ומלואו  אין העולם  רוחני,  ענין  כי המצוה היא  והטעם, אחרי  ליכא".  עלמא 
כדאי לשלם אפילו שכר מצוה אחת, וכמו שאמרו חז"ל (אבות ד, יז) "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", אם-כן היאך אנו ניזונים 

בזכות המצוות שעשו אבותינו?
אבל הענין כך הוא, כי באמת המצוה עצמה אין לה תשלומים בעולם הזה, 
אבל הזריזות וההידור וכיוצא בו במצוות אבותינו, הם הזכות שאנו אוכלים. 
שעשה  והזריזות  ההכנות  מכל  מקודם  לנו  סיפרה  הקדושה  התורה  והנה 
בבוקר, חבש בעצמו את  לקיים מצות העקידה, השכים  ע"ה  אבינו  אברהם 
חמורו, ובקע עצי עולה וכו', להודיענו כי מכל זאת אנחנו אוכלים בעולם הזה. 
אבל עיקר המצוה שעשה אברהם אבינו ע"ה ביום השלישי, נשארה לנו לעתיד 

לבוא.
כל מה  לומר,  רצה  מיומיים",  "יחיינו  חז"ל את הכתוב  זה  על  זהו שהמליצו 

ר  ≈̂ ַרך¿ יו… ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ם ב¿ּ ָּ̇ ע¿ ּ„ַ

יזּו˙. ƒר ז¿ ּƒם ב י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ ּו  ׂ̆ ן ָע ָלם, („)ָלכ≈ עו…

 

 ˙ ּ„ַ ƒמ י  ּƒכ ָלַ„ַע˙,  יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ָכל  ‰ ל¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ י‡  ƒ‰22 ˙יזּו ƒר ּ ַ‰ז¿  

 ˙ יו… ¿‰ ƒל ל  ָיכו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

בי‡ורים
ואישי  ‚ופם. נתבטל כח הגשמיות שבגופם, שלא היה להם שום רצון גשמי 
אלא אך ורק לעשות רצונו יתברך. 22. ‰י‡ ˙חיל‰ לכל ‰מ„ו˙. כי כדי להשיג 
את כל המעלות צריך לקנות תחילה את מדת הזריזות, כי הזריזות מובילה 
לשאר המדות הטובות והמעלות הגדולות, כדברי רבי פנחס בן יאיר (המוזכר 
מצוות  ויותר  יותר  לקיים  להספיק  האדם  יוכל  זריזות  שע"י  ועוד,  בהמשך). 
ולימוד תורה, שהרי כל אדם מוכרח להפסיק מידי פעם מלימודו ולהתעסק 

בצרכי גופו, אבל ככל שיזדרז וימהר לחזור ללימודו, כך יספיק יותר.

ם  ƒע ˜ּו  ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 15ּו ם,  ָבּ ƒל ב¿ּ  „…‡ מ¿

16ַע„  ם,  ָ̇ יָע ƒ„י ּƒב ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ל  ָכּ י  ּƒ17כ ל,  „ו… ּ‚ָ חּו„  ƒי ב¿ּ ַיֲח„ּו  ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆

 ‡ ר≈ חּו„ ַ‰ּבו… ƒם י ס≈ ַפר¿ ‰ 18ל¿ ָ̇ ם ָ‰י¿ ָ̇ ָנ ָוּ ַכּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ר  ּׁ≈̆ ַי 19ּול¿ ָלם  עו… ָבּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּו  ׂ̆ ָע ׁ∆̆  ˙ ע≈ 20ּוב¿  , ַ‡ֲ‰ָב˙ו… ל¿

יו,  ָ̇ וו… ¿̂ ƒּומ  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ  ˙„ַ ֲעבו…

 ‰ ָ̃ ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ו¿ ּ‚ּוָפם  ַח  כ…ּ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ21(‚)נ

‚ופם.  כח  נ˙בטל   .‚
נאמר:  העקדה  בפרשת 
ידו  את  אברהם  "וישלח 
המאכלת  את  ויקח 
בנו"  את  לשחוט 
כתב  י).  כב,  (בראשית 
'אפריון'  בספר  כך  על 
שו"ע):  קיצור  (מבעל 
הגאון  בשם  שמעתי 
הקדוש מהרי"א מלובלין 
הא  לפרש  שאמר  זצ"ל 
אברהם  "וישלח  דכתיב 
שהיה  דמשמע  ידו"  את 

צריך איזה כח והתפעלות לקחת את המאכלת (פירוש, שהיה צריך להתאמץ 
לשלוח את ידו מה שלא מוזכר בשאר הפעולות שעשה כגון ויבקע עצי עולה, 
ויבן את המזבח ויערוך את העצים וכו'). והוא, כי הצדיקים הקדושים אשר אך 
מצוות השם ית"ש עשו באיבריהם, הנה איבריהם מתקדשין כל כך עד אשר 
אינם מסוגלים לעשות רק מצוות ה' ית"ש ולא זולתו. והנה לשחוט את יצחק 
לך  "לא אמרתי  מן המדרש  רש"י  וכמו שהביא  כלל  היתה מצוה  לא  באמת 
שחטהו אלא העלהו, אסקתיה – אחתיה", רק אברהם טעה וקסבר לשחטהו. 
ולכן כאשר רצה לקחת בידו את המאכלת הוצרך להתאמצות לשלוח את ידו 

בכוח, וזהו "וישלח אברהם את ידו" וכו', ודפח"ח. עכ"ל.

בי‡ורים
15. ו˘ני‰ם נ˙„ב˜ו עם ‰˘י"˙ בי„יע˙ם. שניהם - בשכלם ובמחשבתם - היו 
בדבקות גדולה עם השי"ת. 16. ע„ ˘נ˙יח„ו (בכ˙"י: ˘נ˙‡ח„ו) ביחו„ ‚„ול. 
רצונו  ורק לעשיית  אך  לבם  ויחדו את  ה',  רצון  היו אחד עם  ורצונם  דעתם 
יתברך ללא שום פקפוק. 17. כי כל כונ˙ם. בכל עבודתם בחייהם. 18. לפרסם 
‡„ם  בני  ולי˘ר   .19 מלבדו.  עוד  ואין  בעולם  יחיד  שהוא  ‰בור‡.  יחו„ 
 - ואדם  אדם  כל  אצל  הנמצאת   - האהבה  מדת  את  ולכוון  לנתב  ל‡‰ב˙ו. 
בכת"י  ב‡‰ב‰.  ˘ע˘ו  ובע˙   .20 יתברך.  ה'  אהבת  שהיא  הנכונה  לאהבה 
כח  נ˙בטל   .21 ומצוותיו.  יתעלה  ה'  עבודת  האבות  שעשו  ובעת  הגירסא: 

18

‡ח„  יום  טוב  כי   .‰
בפרושו  רש"י  בחˆריך. 
על תהלים כתב: "כי טוב 
בחצריך,  אחד  יום 
מלחיות  ימות,  ולמחר 
במקום  שנים  אלף 
אחר". ויש לבאר שכונת 
אדם  כל  על  המלך  דוד 
ואדם, שטוב לו יום אחד 
ולמחר  התורה  בעסק 
לחיות  מאשר  ימות, 
אחר  במקום  שנים  אלף 
בלא עסק התורה. וכמו 
שכתב בספר יסודי הדעת (עמוד קפד) על דברי רש"י אלו וז"ל: כמה גדול ויקר 
וחשוב יום אחד להיות בבית ה' בעסק התורה והיראה, אשר כדאי לחיות רק 
יום אחד בעולם ולהיות עוסק בתורה ולמחר ימות, מלחיות אלף שנים במקום 
אחר, ואפילו לא חיים של חטא ועון כי אם לחיות חיים פשוטים כחיי אנשי רוב 
העולם, גם עם מעשים טובים, אבל בלי עסק התורה – הנה יום אחד להיות 
יותר מלחיות אלף שנים במקום  וחשוב  יקר  ה' עם עסק התורה הוא  בבית 
לא         התורה  בעסק  ה'  בבית  נהיה  אם  שנותינו  ערך  יגיעו  לכמה  והנה  אחר. 
[לפי  שנותינו?  מספר  יגיעו  לכמה  שנים?  וגם  ימים  הרבה  אם  כי  אחד  יום 
ראויים  אלו  רש"י  דברי  חיים!]  יותר מאלף שנות  שיום אחד שקול  החשבון 
להעריך        ונדע  הקדושה,  תורתנו  יודעי  כל  לפני  בעולם  מפורסמים  להיות 
כמה יפסיד מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, כמה אלפי שנים מפסיד זה. 

עכ"ל.

מ…ַע  ּׁ¿̆ ƒמ נו…  ָ‡ז¿ יר  ƒס "27מ≈ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆

(מ˘לי  ָב‰"  ע≈ ו… ּ̇ ˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ ם  ּ‚ַ28 ָר‰,  ו… ּ̇

ַר˙  ו… ּ̇ י  ƒל ב  ˙ּוב: "29טו… ָכּ ן  כ≈ ו¿ כח, ט). 

ף" (˙‰לים ˜יט,  י ָזָ‰ב ָוָכס∆ פ≈ ַ‡ל¿ יָך מ≈ ּƒפ

ם  יו… ב  טו… י  ּƒכ(‰)" ַמר:  ¡‡ נ∆ ן  כ≈ ו¿ עב), 

ף" (˘ם פ„, י‡) - ָ‡ַמר  ָ‡ל∆ יָך מ≈ ר∆ ≈̂ ֲח ַבּ

ם  יו… י  ƒל ב  טו… -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ף  ל∆ ∆‡ מ≈ ָר‰,  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ָח„  ∆‡

בי‡ורים
˙ועב‰.  ˙פל˙ו  ‚ם   .28 קצר.  לזמן  אפילו  ˙ור‰.  מ˘מוע  ‡זנו  מסיר   .27
במקרה דנן הסיבה היא כיון שנמנע מלימוד תורה מחמת התפילה, ומאחר 
אותו  זו שהרחיקה  היא  נמצא שתפילתו  מן התפילה,  יותר  והתורה חשובה 
אורח).         (עלי  מדה  כנגד  במדה  תפילתו  את  מרחיק  הקב"ה  לכן  מהבורא, 

29. טוב לי ˙ור˙ פיך. פירוש, אפילו דיבור אחד בתורה.

כ…ל  ¡‡ ל∆ יך¿  ƒר ָ̂ י  ּƒכ ר,  פ∆ ַ‰ס≈ּ ַעל  יר  ƒ„ ָּ̇

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈ ָרָכיו,  ¿̂  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ן  י˘…ׁ ƒל ו¿

רו…  פ¿ ƒס ל¿ ַלֲחז…ר  ירּו˙  ƒ‰ ּוז¿ יזּו˙  ƒר ז¿

ל  „ו… ם ָ‚ּ „ ַ‰ּיו… ב: עו… ׁ…˘ ַ‡ל ַיח¿ מ…„. ו¿ ל¿ ƒל ו¿

רּו  ָ‡מ¿  ‰ ז∆ ַעל  י  ּƒכ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָנ‰  ָּׁ̆ ‰ַ ו¿

‡ַמר  ּ…̇ ָרָכ‰: ַ‡ל  ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ֲחָכמ≈

ל…‡   ‡ ָמּ ׁ∆̆ 24  ,‰ נ∆ ׁ¿̆ ∆‡  ‰ נ∆ פ¿ ∆‡ ׁ∆̆ כ¿ ƒ23ל

י…‡ַמר  ם ַ‡ל  ּ‚ַ ‰ (‡בו˙ פ"ב מ"„).  נ∆ ָפּ ּƒ̇

ך¿  ל≈ ם ‡≈ ƒ‡ ,ָבר ב ‰ּו‡ כ¿ּ ר∆ ˙ ע∆ ָ‡ָ„ם: 25ע≈

ָע‰  ָׁ̆ ָב‰  טו… י  ּƒכ ל,  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿  „ ָיּ ƒמ ַלֲעמ…„  ך¿  ָטר≈ ¿̂ ∆‡  - מ…„  ל¿ ƒל

ַעל  ָלם, ו¿ עו… ָבּ ׁ∆̆ ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒָח„, 26מ ּבּור ‡∆ ּ ƒ„ ּלּו ƒמ…„, ַוֲ‡פ ל¿ ƒַח˙ ל‡ַ

בחיינו  אוכלים  שאנו 
שעשה  ממה  הוא 
ע"ה  אבינו  אברהם 
בשני  דהיינו  ביומיים, 
הוא  הראשונים,  ימים 
כנז"ל,  וההידור  הזריזות 
השלישי,  ביום  אבל 
שעשה  במה  כלומר, 
דהוא  השלישי,  ביום 
העקידה,  מצות  עיקר 
יקימנו        זה  ידי  על 
ונחיה  לבא  לעתיד 

לפניו.      

בי‡ורים
תורה.          ואלמד  אשב  וטרדותי,  מעסקי  כשאתפנה  ‡˘נ‰.  לכ˘‡פנ‰   .23
24. ˘מ‡ ל‡ ˙פנ‰. כי יתכן מאד שגם מאוחר יותר לא תצליח לפנות לך זמן 
כדי ללמוד, שכן טרדות העולם אינן פוסקות, ונמצאת בטל מדברי תורה כל 
ימי חייך. 25. ע˙ ערב ‰ו‡ כבר. הגיע כבר הערב, וזמן תפילת ערבית קרב 
להפסיק  שאצטרך  כיון  קצר  לזמן  זה  יהיה  ללמוד,  כעת  אתחיל  ואם  ובא, 
לתפלה בהגיע זמנה. 26. מכל „בר ˘בעולם. על התורה נאמר (משלי ג, טו): 
"יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה", כל חפצי עולם הזה ['חפציך' - 
אחד  דבר]  [-ללימוד  לדבר  ישוו  לא  והנאותיו]  הזה  העולם  עושר  כל  כולל 
מכל  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור  אפילו  תורה  [שתלמוד  שבתורה, 
חפצי  שאפילו  בה"  ישוו  לא  חפצים  "וכל  יא):  ח,  (שם  כתוב  עוד  'חפציך']. 
שמים שהם המצוות - לא ישוו לדבר אחד שבתורה [שתלמוד תורה אפילו 
עדיף  ת"ת  שכן  התורה,  מצוות  כל  מקיום  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור 

מקיום המצוות ודוחה אותן, אם אפשר לעשותן ע"י אחרים] (מו"ק ט:).

‰י‡  ‰זריזו˙  מ„˙  ו. 
‰מˆוו˙.  לכל  ˙כ˘יט 
(פ"ז)  ישרים'  ב'מסילת 
הזריזות  חלקי  כתב: 

י„ּו˙  ƒַוֲחס י„ּו˙,  ƒ38ֲחס י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

רּוַח  ו¿  , ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ 39רּוַח  י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

 ˙ ַיּ ƒח ּ¿̇ 40 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ

י‡ ָזכּור  ƒב ‰ּו ַ‰ָנּ ָיּ ƒל י ‡≈ ≈„ ‡ ַעל י¿ ים ָבּ ƒ̇ ˙-ַ‰מ≈ּ ַיּ ƒח ¿̇ ים, 41ּו ƒ̇ ַ‰מ≈ּ

ירו˘למי  ט:  פ"‡  ˘‰˘"ר  ב  כ,  (ע"ז  ינּו.  ָימ≈ ב¿ּ ָר‰  ≈‰ מ¿ ּƒב ב  ַלּטו…

יזּו˙,  ƒר ּ ַ‰ז¿ ַח  כ…ּ ל  „ו… ּ‚ָ  ‰ ָמּ ַכּ  ‰ ≈‡ ּור¿  ‡ ּבו…  .(‰"‰ פ"‚  ˘˜לים 

יז  ƒָזר ו¿ יר  ƒ‰ָז ָ‡ָ„ם   ‡ ≈‰ י¿ ן  ָלכ≈ לּו,  ַ‰ָלּ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ּ ׁ∆̆

ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿ ר  פ∆ י˙-ַ‰ס≈ּ ב≈ּ ל  ∆‡  ıָלרּו 42ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿

     ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿ יט  ׁƒ̆ כ¿ ַּ̇ 43 י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒ(ו)מ יב.  ƒֲער‰ַ ּול¿

ן. ָלּ ˙ ֻכּ נ∆ ּ∆̃ ַ̇ י‡ מ¿ ƒ‰ 44ו¿

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ 45ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇ ים  ƒ‚‰ֲ ַ‰ּנו… ים  ƒָבר ּ ¿„ ר  כ…ּ ז¿ ƒל ָך  ל¿  ׁ̆ י≈  ‰ ָּ̇ ַע ו¿
בי‡ורים

38. חסי„ו˙. הנהגה לפנים משורת הדין. 39. רוח ‰˜ו„˘. שכינה שורה על 
הינה השראה אלהית המכוונת את  כלל  "רוח הקודש" בדרך  (רש"י).  האדם 
האדם במעשיו או המקנה לו ידיעה בדרך שהיא למעלה מהשגת אנוש (ראה 
חיי˙ ‰מ˙ים. על ידי רוח הקודש השורה עליו, יגיע  רמב"ן שמות כח, ל). 40.̇ 
אליהו  הנביאים  שעשו  כפי  מתים,  להחיות  בכוחו  שיהא  כך  לידי  האדם 
הרי  החיים,  מקור  ה'  בהיות  ד).  פרק  (מלכים-ב  ואלישע  יז)  פרק  (מלכים-א 
שאדם הדבוק בו דביקות גמורה יוכל למשוך ממנו את השפעת החיים עצמה 
המתים  "תחית  הגירסא:  בכת"י  וכו'.  ב‡  ‰מ˙ים  ו˙חי˙   .41 פכ"ו).  (מס"י 
בכת"י  ‰ספר.  בי˙  ‡ל   ıולרו  .42 לטוב".  זכור  הנביא  אליהו  לידי  מביאה 
הגירסא: "ולרוץ אל הספר ללמוד, להשכים ולהעריב". 43. ˙כ˘יט. קישוט. 
44. ו‰י‡ מ˙˜נ˙ כולן. כל  הזריזות מקשטת את המצוות ומוסיפה להן נוי. 
בכת"י  ‡„ם.  בני   .45 יותר.  ומושלם  מתוקן  הוא  בזריזות  שנעשה  מעשה 

ַח  ב≈ּ ז¿ ּƒי ַ‰מ ב≈ּ ָפַני ַעל-ַ‚ּ יב ל¿ ƒר ¿̃ ‰ַ ָך ל¿ נ¿ ּƒל…מ…‰ ב ׁ¿̆ י„  ƒ̇ ָע ׁ∆̆  ˙ לו… עו…

(˘ב˙ ל, ‡). 

י         י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ירּו˙  ƒ‰ 30ז¿ יר:  ƒ‡ָי ן  ב∆ּ ָחס  ינ¿ ּƒפ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ּיּו˙  ƒ̃ ּונ¿ ּיּו˙,  ƒ̃ 32נ¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ יזּו˙  ƒר ּוז¿ יזּו˙,  ƒר 31ז¿

ּו˙,  ׁ̆ י ƒר 34פ¿ּ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ָט‰√ ו¿ ָר‰,  33ָט‰√ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

י           י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ ּו  ,‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ 35 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ּו˙  ׁ̆ י ƒר ּופ¿

 ‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒי ו¿  ,‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒ37י י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ַוֲעָנָו‰  36ֲעָנָו‰, 

בי‡ורים
שמירה  היא  זריזו˙.   .31 לפניו.  המזדמנת  בעבירה  מלהכשל  ז‰ירו˙.   .30
מדברים העלולים להביא לידי כך שתזדמן עבירה לידו של אדם (רש"י ע"ז כ:). 
לידו  נזדמנה עבירה  "זהירות", שהיא המניעה מכשלון כשכבר  זאת לעומת 
(הנ"ל עפ"י חולין קז:). 32. נ˜יו˙. שהאדם נקי לגמרי מכל מדה רעה ומכל 
חטא. ולא רק מדבר המקובל על הכל שיש בו חטא, אלא גם מ"הוראת-היתר" 
מוטעית, אשר הלב מתפתה בו מפני היותו נגוע קצת מן התאוה, כי לא טוהר 
כל  שיהיו  והמחשבות,  הלב  תקון  ט‰ר‰.   .33 פ"י).  (מס"י  וכל.  מכל  ממנה 
מעשיו על צד החכמה והיראה ולא על צד החטא והתאוה, שגם באותו המעט 
וכן במעשים הטובים  יכוון אל ההנאה והתאוה.  שלוקח מן העולם הזה לא 
שעושה תהיה כוונתו לשם שמים (מס"י פט"ז). 34. פרי˘ו˙. שנמנע האדם 
היא  אף מדברים המותרים, כדי להחמיר על עצמו (רש"י שם). 35. ˜„ו˘‰. 
היות כל מציאות האדם בעולם וכל מעשיו – אפילו מעשים גשמיים של צרכי 
הגוף – עניני קדושה של התדבקות בה'. ובאמת אין השגת מעלה זו ביכלתו 
של האדם, אלא שאם משתדל האדם להשיגה עד כמה שידו מגעת, יעזרהו ה' 
יהיה האדם מחשיב את  שלא  ענו‰.   .36 פכ"ו).  (מס"י  לו במתנה  וישלימה 
עצמו משום טעם שיהיה (מס"י פכ"ב). 37. יר‡˙ חט‡. היא דרגה גבוהה של 
וחושש שיפגום  ה'  ירא מרוממות  ירא מהעונש על חטא אלא  יראה, שאינו 

בכבודו על ידי חטא (מס"י פכ"ד ופי"ט).

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן 51 ‚ו… , כ¿ּ ך¿ ל-ָכּ ר ָכּ ׁ≈̆ ינו… ָכּ י ‡≈ ƒל ם ַ‰כ¿ּ ƒ‡ …ים, ‡ו ƒּוס‡ 50‡ו… מ¿

ל  ≈̃ ‰ָ ל¿ ָך  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇ יֲ‡ָך  ƒב ּ¿̇ ַ‡ל   - כ…ל  ¡‡ ל∆ ב  ָרע≈  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿  ,˜ ∆„ ס∆ ּבו… 

יָל‰.  ƒט נ¿ ƒל ָ‰ָר‡ּוי  י  ƒל ּוכ¿ ם  ƒַמי י‡  ƒב‰ָ ל¿ ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰  ‡ ָלּ ∆‡ יָל‰,  ƒט נ¿ּ ַבּ

ים  ּƒַטנ ¿̃ ּו ים  ƒל „ו… ּ ¿‚ ָביו  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ≈̇ יו… ב¿ּ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿

ˆּו" (וי˜ר‡ כ, כ‰;  ּ¿̃ ַׁ̆ ¿̇ ‡ ַיֲעב…ר ַעל "ל…‡  ל…ּ ׁ∆̆ ָח„,  ַ‚ע ‡∆ ּלּו ר∆ ƒפ‡ֲ

ים  ƒ‡ָל ח√ ָעָליו  י‡  ƒב מ≈ ָביו,  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ ם  ּ‚ַ ב).  טז,  מכו˙ 

ּיּו˙,  ƒ̃ נ¿ ּƒב מו…  ¿̂ ַע מ…ר  ׁ¿̆ ƒל יזּו˙  ƒר ּוז¿ ירּו˙  ƒ‰ ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ים.  ƒל „ו… ּ ¿‚

ַ‡ַחר  ַע˙  י-ַטַבּ ּƒפ  ı…ח ר¿ ƒל י,  ƒ̃ ָנ ‚ּופו…  ו¿ ים  ּ ƒי ƒ̃ נ¿ ָ‚ָ„יו  ב¿ּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆

ם  ּ‚ַ ם.  ƒַמי י  ƒל ב¿ּ  ‰ ָיפ∆ ַח  נ≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ ּ ¿„ ָרָכיו,  ¿̂  ‰ ׂ ָ̆ ָע ׁ∆̆

ם  ƒ‡  , ˙ו… ָטּ ƒמ ַי„  52ל¿ ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ ָרָכיו  ¿̂  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

י  ƒ̃ ם ָנ ָמ˜ו… ך¿ ל¿ ל≈ י≈ ל ָיָ„יו, 54ו¿ ט…ּ ƒי ם - 53ָי˜ּום ו¿ ƒַמי ˙ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒל ‰ ∆̂ רו…

ַע  מ≈ ו… ׁ̆ ˙ו… ו¿ ָטּ ƒם ‰ּו‡ ַעל מ ƒ‡ .ף ‰ ָוסו… ָלּ ƒח ּ¿̇ ם  ƒי ך¿ ַעל ַ‰ַמּ יָבר≈ ƒו

    . ך¿ יָבר≈ ƒו ָיָ„יו  ל  ט…ּ ƒי ו¿ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆ 55 ים,  ƒ̃ ָר ב¿ּ  ‰ ∆‡ רו… ‡ו…  ַרַעם  ל  ˜ו…

יו  ַעָפּ ַעפ¿ נּוָמ‰ מ≈ ּ¿̇ יר  ƒֲעב‰ַ ˙ו… 58ּול¿ ָטּ ּƒמ ƒיך¿ 57ָל˜ּום מ ƒר ָ̂ ם  ּ‚ַ56

ָר‰.  ו… ּ̇ מ…„  ל¿ ƒים ל ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ּול¿

בי‡ורים
נטילה. 50. ‡ו מ‡וסים. הפסולים לנטילת ידים. 51. ˘י˘ בו ס„˜. עיין משנה 
ברורה סי' קנט סקי"א ובביאור הלכה שם. 52. לי„ מט˙ו. בכת"י הגירסא: "על 
מטתו, שיקום ויטול ידיו וילך במקום נקי לברך "אשר יצר". אם רוצה לשתות 
וילך   .54 ברורה סימן ס"ב סק"ח.  עיין משנה  י„יו.  ויטול  י˜ום   .53 מים".  
למ˜ום נ˜י. שיתרחק מהכלי שעשה בו צרכיו. 55. ˘יעמו„. שיקום ממטתו. 
˙נומ‰  ול‰עביר   .58 בבוקר.  ממט˙ו.  ל˜ום   .57 זריזות.  ˆריך.  ‚ם   .56

מעפעפיו. להעביר נמנום השינה מעל שמורות עיניו.

 ‰ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂ ם  ƒ‡ ן ‚ו… ם. כ¿ּ ∆‰ ל ָבּ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿

ר,                פ∆ ס≈ ב¿ּ ָבר  ּ„ָ ּום  ׁ̆ 46  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל

 ,ı פ…ּ ח¿ ַּ̇ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰47

י  ּƒמ ƒמ ‡…ל  ׁ¿̆ ƒל ו¿ ך¿  יל≈ 48ל≈ יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿

ָך  ¿̇ י ב≈ י ל¿ ƒָענ ‡ ם ָיבו… ƒ‡ .ָבר ַע ַ‰ָ„ּ ≈„ ּיו… ׁ∆̆

‡ּוַכל  ל…‡  ‡ַמר:  ּ…̇ ַ‡ל  ם,  ח∆ ל∆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

ך¿  ל≈ ּ≈̇ ַ‡ך¿  ם,  ח∆ ַ‰ל∆ּ י‡  ƒב‰ָ ּול¿ ך¿  יל≈ ל≈

ל      ט…ּ ƒל  ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ י‡.  ƒב‰ָ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב

ים                ƒמּוָעט ם  ƒ49ַמי ָך  ל¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָך  ָי„¿

קודם   – אחד  הם,  שנים 
ואחד  המעשה,  התחלת 
קודם  כן.  אחרי   –
הוא  המעשה  התחלת 
את  האדם  יחמיץ  שלא 
המצוה (שלא ישהה את 
בהגיע  אלא  עשייתה), 
בהלכה,  (הקבוע  זמנה 
או  קריאת-שמע  כגון 
או  וכדומה)  תפילה 
בהזדמנה לפניו (כגון אם 
ראה אדם הזקוק לעזרה 
או אם נתבע לתת צדקה 
בעלותה  או  וכדומה) 
במחשבתו (כגון להיטיב 

עם אדם או לרכוש חפץ מהודר של מצוה וכדומה), ימהר יחיש מעשהו לאחוז 
בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתים, כי אין סכנה כסכנתו 
(שהמצוה תתבטל ע"י הנהגה זו), אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש 

איזה עיכוב למעשה הטוב... 
אך הזריזות אחר התחלת המעשה הוא, שכיון שאחז במצוה ימהר להשלים 
יתנו  וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות, אשר לא  אותה... 
הפסק זמן לא אל התחלת המצוה ולא אל השלמתה. ותראה שהאדם אשר 
תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשית מצוותיו, אלא תהיה 
ישקוט עד אם כלה הדבר  ולא  ינוח  לא  כי  תנועתו כתנועת האש המהירה, 

להשלימו.   

בי‡ורים
הגירסא: "ודרך בני אדם". 46. ˘ום „בר בספר. כגון לבדוק הלכה או ידיעה 
כלשהי שאינה ברורה לו דיה. 47. ‰˘˙„ל לחפ˘ וכו'. בכת"י הגירסא: "תהא 
זריז להביא הספר וגם תהא זריז לחפש" וכו'. כלומר, שיזדרז גם להביא את 
הספר מיד, וגם לעיין בו מיד ולבדוק ללא שיהוי את הענין הנצרך. 48. לילך 
ול˘‡ול. אם צריך לשאול מאדם שיודע. 49. מים מועטים. פחות מכדי שיעור 

ח. ‡יז‰ עבר‰ ‰ו‡ ר‚יל 
ב‰. כתב הגר"א (יונה ד, 
האדם  ירצה  שאם  ג), 
פגם  עוונות  באלו  לידע 
ומה  הקודם  בגלגולו 
זה  בגלגול  לתקן  עליו 
לעולם  ירד  זה  שבשביל 
בשני  יבדוק  שוב, 
סימנים: א' במה שנכשל 
הרבה  זה  בגלגול 
פעמים. ב' באיזה עבירה 
מאוד,  לו  חשקה  נפשו 
שהורגלה  לפי  וזה 
טבע  ונעשה  מקודם 
אדם  בני  יש  ולכך 
שחושקין בעבירה אחת 
אחת  בעבירה  וזה  יותר 

יותר.

ל  ב≈ּ ַ̃ 63ּול¿ ָטיו  ָפּ ׁ¿̆ ƒּומ יָניו  ƒ„ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

 ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ָר‰ ּוַב ו… ּ̇ ˜ ַבּ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ַ‡ֲ‰ָב‰, ּול¿ מ≈

ָכל  ב¿ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿

ן. יו… ל¿ ל ע∆ ≈‡ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ

 

מו…  ¿̂ ַע ˜ ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּ…„ ב¿ ƒָבר: י ל ָ„ּ ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ
 ,‰ּ יל ָבּ ƒ‚ָר‰ ‰ּו‡ ָר ‰ ֲעב≈ יז∆ (ח)‡≈

ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ל¿ ים  ƒר„ָ ּ ¿‚  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ר  יַמ‰≈ ƒו

 ˜ ּ…„ ב¿ ƒי ם  ּ‚ַ ָר‰.  ֲעב≈  ‰ּ ָ̇ ‡ו… מ≈ ט  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰ ּול¿

    .‰ ַרפ∆ּ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ יז∆ ≈‡ ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע

 ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ָלן -  ט¿ ן ָ‡ָ„ם 65ַבּ ‚ו… 64כ¿ּ

ים.  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּ ¿„ ƒ66מ  ‰‡ָ ָבּ ּטּול  ּƒב‰ַ ׁ∆̆

ָר‰  ו… ּ̇ ƒל מ ַבט≈ּ ים ‰ּו‡ מ¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒמו… ל ¿̂ ַע ַע ב≈ ו… ּ̃ ׁ∆̆ י  ƒי] מ ּƒכ]

ים  ּƒב ר¿ ַ‰ַמּ ים  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ ן  ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒי 67ו¿ ָב‰,  טו… ל  ָכּ ƒּומ  ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ƒּומ

פּוָ‡‰  ׁ̆ לו… ר¿ י≈  ‰ ז∆ ָבּ ם,  ∆‰ ָמּ ƒר ע ַחב≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ים, 68ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ּ ¿„

בי‡ורים
וכו'. בכת"י  כ‚ון   .64 ול˜בל מ‡‰ב‰. את הצער והיסורין הבאים עליו.   .63
הגירסא: "יבין תחילה מה גרם לו שהוא רפוי בה, כגון...". כלומר, עליו להזדרז 
לזהות מהי הסיבה שהוא מתרפה באותה מצוה ואותה צריך לתקן. 65. בטלן. 
אחרים  עם  לדבר  שמרבה  מתוך  בטלים.  מ„ברים   .66 תורה.  מדברי  בטל 
דברים בטלים. 67. ויס˙ל˜ וכו'. כלומר, לא רק שלא ילך להשתתף בחברתם, 
י˙חבר עמ‰ם. אף לצורך  ול‡   .68 אלא גם אם הם באו אליו יסתלק מהם. 

ענינים אחרים, כי מתוך כך ימשך אליהם גם לדבר דברים בטלים.

יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ60מ § ר̆… פ¿ ƒיזּו˙ ל ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ 59(ז)ו¿

 ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚‰ַ  

 ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ּ ים, „¿ ׁƒ̆ ָנ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

ר  ≈̇ יו… 61ב¿ּ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ יזּו˙  ƒר ז¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ַ‡ַחר   ˙ בו… ָׁ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ  ˙ ַ‰ּטו… ּול¿  ,„…‡ מ¿

לו…   ‡ ָיבו… ם  ƒ‡  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ˙ ַ̇ י ƒמ נו… ‡ו… ב¿ּ ּבּו„ ָממו… ƒ‡ ַער מ≈ ַ̂ ּום  ׁ̆

 „…‡ יזּו˙ מ¿ ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ין,  ƒּסּור ƒבו… ‡ו… י‰ֲ ‡ו…

ּור  ַ‡ֲ‰ַב˙̂  יו ל¿ ָ̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ י˜] ב¿ּ ƒֲעמ‰ַ [ל¿

            , ּבו… ּ ƒל ƒמ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ל  ַבט≈ּ ל¿ ים  ƒָלמ עו…

ל  ≈‡‰ָ י˜  ּ ƒ„ ¿̂ ‰ַ ל¿ ַזך¿  ּבו…  ƒל  ˙ יו… ¿‰ ƒ62ל

לפרו˘  זריזו˙  וˆריך  ז. 
כ‚ון  ‰‚רועים  ממע˘יו 
כתב  ו‰˘נ‡‰.  ‰˜נ‡‰ 
ג):  ז,  (תשובה  הרמב"ם 
שאין  תאמר  "ואל 
התשובה אלא מעבירות 
כגון  מעשה  בהן  שיש 
כשם  וגניבה.  וגזל  זנות 
שצריך אדם לשוב מאלו 
לחפש  צריך  הוא  כך 
לו  שיש  רעות  בדעות 
הכעס  מן  מהן,  ולשוב 
הקנאה  ומן  האיבה  ומן 
ומן התחרות ומן ההתול 
הממון  רדיפת  ומן 
ומרדיפת  והכבוד 
המאכלות ומכיוצא בהן, 
לחזור  צריך  הכל  מן 

בתשובה. ואלו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע 
און  ואיש  דרכו  רשע  יעזוב  אומר  הוא  וכן  לפרוש.  הוא  קשה   - באלו 
מחשבותיו". עוד כתב הרמב"ם (שם ד, ה) שיש "חמשה דברים העושה אותן 
ימשך אחריהן תמיד והן קשים לפרוש מהן, לפיכך צריך אדם להזהר מהן שמא 
ידבק בהן, והן כולן דעות רעות עד מאד, ואלו הן: רכילות ולשון הרע ובעל 

חימה ובעל מחשבה רעה..."

בי‡ורים
59. וˆריך זריזו˙ לפרו˘ וכו'. כלומר, שלא ידחה את תיקון מעשיו הרעים 
ומדותיו הגרועות לזמנים אחרים, אלא יזדרז תיכף לתקן עצמו. 60. ממע˘יו 
‰‚רועים. בכת"י הגירסא: "ממחשבותיו הגרועות". היינו ממדותיו הפחותות 
ולפרוש  רעות  מחשבות  לסלק  הזריזות  כי  מ‡„.  ביו˙ר   .61 והשליליות. 
ממעשים רעים קשה יותר מאשר הזריזות לעשיית מעשים טובים. 62. ל‰יו˙ 

לבו זך. נקי מכל תרעומת וכעס כלפי הנהגת ה' עמו.

אלא ד' אמות של הלכה 
בן  יוסף  (רבינו  בלבד. 
חיים'  וב'רוח  שושן). 
הגלות  לענין  רמז  כתב 
לג,  (דברים  מהכתוב 
לאביו  'האומר  ט-י) 
ואת  ראיתיו  לא  ולאמו 
'יורו  אחיו לא הכיר' וגו' 
משפטיך ליעקב ותורתך 
מהכתוב  וכן  לישראל', 
אבי  'כי  י)  כז,  (תהלים 
ואמי עזבוני וה' יאספני', 
עוזב  שכשאדם  כלומר 
ואת  ואמו  אביו  את 
להיות  בכדי  משפחתו 
במקום תורה, זוכה שה' 
ויקרבהו  יאספהו 

לעבודתו.  

 ˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ 75ר…„¿ ַלי  ≈‡ עּו  מ¿ ׁƒ̆ " יב:  ƒ̇ ּוכ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  .(‡ נ‡,  (י˘עי‰   "'‰ י  ׁ≈̆ ¿̃ ַב מ¿

‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָפר ס¿ ב  ּ…̇ כ¿ ƒ76ל יזּו˙  ƒר ז¿

‡ו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ ם. ‡ו…  ∆‰ מ≈ מ…„  ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  , ׁ̆ ּ„ּו ƒח ַבר  ּ ¿„ ַמע  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ

ח  ַכּ ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„  ין  ּƒ̇ ַימ¿ ל…‡  ו¿  , בו… ¿̇ ָכ ל¿

. ּבו… ּ ƒל ƒמ

 

י  ו≈ ¡‰ יָמ‡:  ּ≈̇ ן  ב∆ּ ‰ּוָ„‰  י¿ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ר,         ׁ∆̆ ּ נ∆ ַכּ ל  ַ̃ 78ו¿ ר  מ≈ ָנּ ַכּ 77ַעז 

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י,  ƒר‡ֲ ָכּ ר  ּבו… ƒ‚ 80ו¿ י  ƒב ּ ¿̂ ַכּ  ı79ָר

פ"‰  (‡בו˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יָך  ƒב‡ָ ן  ˆו… ר¿

ַעל  ר  ּבו… ƒ‚ ו¿ ל  ַ̃ מו…  ¿̂ ַע  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ירּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ יך¿  ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿ מ"כ). 

בי‡ורים
אף  אחריהם  ולבקש  ו'לרדוף'  בחכמה,  המופלג  דין  בית  אצל  לדון  ˙ר„וף. 
למקום רחוק. 75. רו„פי ˆ„˜ מב˜˘י ‰'. העושים צדק עם זולתם ומבקשים 
76. לכ˙וב ספרים. להעתיק לעצמו ספרים  להדמות במעשיהם למעשי ה'. 
ואומץ לעשות רצון  לו עזות  שיהיה  כנמר.  עז   .77 כדי שיוכל ללמוד בהם. 
הבורא - שלא יבוש ולא יתפעל מאף אחד כשבא לעשות מעשה טוב. 78. ˜ל 
כנ˘ר. רש"י פירש, שיהיה קל כנשר לרוץ מהרה ללא עצלות ובלא להתעייף, 
הזריזות.         על  בזה  שמזהיר  המאירי  מפרש  וכן  שבשמים.  אביו  רצון  לעשות 
79. רı כˆבי. גם זה ענין של זריזות. והכל הוא ענין אחד, אלא שכפל התנא 
העבירות.  מן  יצרך  את  לכבוש  כ‡רי.  ו‚בור   .80 (המאירי).  שונות  במילות 

(רע"ב). ורש"י פירש, שיהיה בעל זרוע לעסוק בכל כחו בתורה ובמצוות.

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ן  כ≈ ו¿  . ַמֲחָל˙ו… ל¿

 „ סו… ‰ 69ַעל ַ‰י¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ

יָניו  ע≈ מ≈ יר  ƒָיס ו¿  , ˙ו… ‡ו… ַיֲ‰ר…ס  ו¿ רּוַע,  ּ‚ָ‰ַ

ָכל  ּול¿  . ו… ׁ̆ ַנפ¿ ר  ‡ו… יך¿  ׁƒ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ך¿  ׁ∆̆ ַ‰ח…

ם  ƒ‡ י  ּƒכ ם,  ָ̃ ּ ַסל¿ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ז∆

˙, ָ‡ז  ּ„ו… ּƒמ‰ַ ׁ̆ ר≈ ָׁ̆ ל 70ַלֲע˜…ר ּול¿ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒי

יּוַכל   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַע„  71ָעָנף  ּבו…  ƒל ב¿ּ ּו  ׂ̆ ַיֲע

ן. ָ̂ ּ ¿̂ ַ̃ ל¿

 

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַמר: "ַבּ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ף ַ‡ֲחָריו,  ּ…„ ר¿ ƒל ם ו¿ לו… ָׁ̆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿
 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ּו" (˙‰לים ל„, טו). ו¿ פ≈ ָר„¿ ם ו¿ לו… ָׁ̆

ָע‰  ¿„ נ≈ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… יַע˙  ƒ„י ƒו ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„ י¿

ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿  .(‚ ו,  (‰ו˘ע   "'‰  ˙ ∆‡ ָלַ„ַע˙  ָפ‰  ּ ¿„ ר¿ ƒנ
יז 73 ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָר‰ (‡בו˙ פ"„ מי"„). ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ י ּ‚ו… ו≈ 72(ט)‰¡

ף" („ברים טז, כ),  ּ…„ ר¿ ּƒ̇  ˜ ∆„ ∆̂  ˜ ∆„ ∆̂ יב: "74 ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי  ט. 
לשון  התנא  נקט  ˙ור‰. 
אם  שאף  לומר  'גלות', 
את  לעזוב  עליו  קשה 
וללכת  חפציו  וכל  ביתו 
שמגלים  כמי  ממקומו, 
ממש,  כרחו  בעל  אותו 
שעיקר  ידע  מקום  מכל 
ד'  הוא  ה'  וחלק  ה'בית' 
כמו  הלכה,  של  אמות 
ח.),  (ברכות  שאמרו 
מיום שחרב המקדש אין 
בעולמו  להקב"ה  לו 

בי‡ורים
והסיבה המביאים אותו  יתבונן מהו השורש  ‰‚רוע. כלומר,  ‰יסו„  על   .69
השורש  מן  הרעות  המדות  לעקור  ‰מ„ו˙.  ול˘ר˘  לע˜ור   .70 רע.  לידי 
בהיותן עדיין בבחינת שרשים בלבד. (עלי אורח). 71. ענף וכו'. כלומר, יכו 
ולשרשן  לקצצן  יוכל  שלא  עד  גדול  כענף  וייעשו  בלב,  עמוקים  שורשים 
למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי   .72 (שם).  שני  לטבע  הופכות  הן  כי  הרגילים,  באמצעים 
˙ור‰. אם אין תלמידי חכמים במקומך, צריך אתה לגלות למקום שיש בו רב 
או תלמידי חכמים. 73. לב˜˘ ˆ„˜‰. לבקש את האמת והצדק. 74. ˆ„˜ ˆ„˜ 

ימ‰ר  ˘ל‡  יז‰ר  י‡. 
מ„י.  יו˙ר  בעבו„˙ו 
ה'ארחות חיים' להרא"ש 
"אל  כתב:  ק')  (אות 
ופירש  מעשיך".  תבהל 
"עשה  יו"ט:  התוספות 
את  או  עבודתך  את 
בלי  במתינות  מעשיך 
ובהלה".  מהירות  שום 
בתנ"ך  מצינו  ומאידך 
בשבח  שהפליגו  ובחז"ל 
הזריזות  מעלת 
לעיין,  ויש  והמהירות. 
 - כיצד שתי מידות אלו 
 - והמתינות  הזריזות 

עולות בקנה אחד?
שאכן  בספרים,  וביארו 
לפני כל מעשה שחושב 
עליו  לעשות,  אדם 

יזּו˙  ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ל  ַעל ַ‰כ…ּ ם. ו¿ ָ̇ ָמ ָכּ ַ‰ס¿ ּוב¿

ר  ַ‡ח≈ ל…‡ י¿ ׁ̆ ו¿ י ƒּוָב‰. 87ָיח ׁ̆ ּ¿̇  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָע‰ ַ‡ַח˙  ָׁ̆  ‡ ≈‰ ל…‡ י¿ ּוָב‰, ו¿ ׁ̆ ּ¿̇ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

 ‰ ≈‡ 88ר¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי ם  ˜ו… ַ‰ָמּ י  נ≈ פ¿ ƒל ע  ָׁ̆ ָר

ים  ƒר ָּׁ̆ ‰ַ ו¿ ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  ≈̇ ר¿ ָׁ̆ מ¿ יך¿  ≈‡

ם,  ָ̇ „ָ ּוַבֲעבו… ם  ָ̇ יחּו ƒל ׁ¿̆ ּƒב ם  ≈‰ ים  ƒיז ƒר ז¿

ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰ ּול¿ ר  ָזּ‰≈ ƒל  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ

ים  ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ ַ„˙ מ∆ ˙ ֲעבו… ו… ׂ̆ ַלֲע

-‰ּו‡.  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ
 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר 89 ָזּ‰≈ ƒ(י‡)י ,„…‡ מ¿

י  ּƒכ י,  ּ„ַ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָ„˙ו…  ֲעבו… ַבּ ר  ַמ‰≈ י¿

‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ל. ו¿ ׁ≈̆ ָכּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ב מ¿ רו… ָ̃ ירּו˙ ‰ּו‡  ƒ‰ מ¿ ּƒב ב כ≈ ָ‰רו…

בי‡ורים
להלחם נגדם, עכ"פ תמהר להתרחק מהם. 87. יחי˘ ול‡ י‡חר. ימהר לשוב 
בתשובה, כדי שלא יפסיד הזדמנות זו וגם כדי שלא יהיה רשע לפני ה' אפילו 
88. ר‡‰ ‡יך מ˘ר˙י ‰מלכים ו‰˘רים זריזים ‰ם ב˘ליחו˙ם.  שעה אחת. 
את  כעושים  במקרא  שמתוארים  המלאכים  לגבי  מוצאים  אנו  זה  כעין 
ה'  "ברכו  כ):  קג,  (תהלים  בהם  שנאמר  בזריזות,  תפקידיהם  ואת  שליחותם 
מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו", עוד נאמר (יחזקאל א, יד): 
"והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק". כדי להורות לאדם שהזריזות המתוארת 
89. ˘ל‡  במלאכים, היא הצורה של עבודת ה' הראויה המביאה לשלימות. 

ימ‰ר בעבו„˙ו. אף בעניני עבודת השם.

י  ּƒ̇ ׁ¿̆ „: "81(י)ַח ƒו ּ„ָ ן ָ‡ַמר  כ≈ ו¿  .˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

יָך"  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ מ…ר  ׁ¿̆ ƒל י  ּƒ̇ ָמ‰¿ ַמ‰¿ ¿̇ ƒ‰ ל…‡  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… ּו  ׁ̆ ר¿ ּ„ָ ן  כ≈ ו¿ ס).  ˜יט,  (˙‰לים 

 ˙ ∆‡ ם  ּ∆̇ ַמר¿ ׁ¿̆ "ּו ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז

י  ר≈ ¿̃ ּƒ̇ ַ‡ל   - יז)  יב,  (˘מו˙   "˙ ו… ּ̂ ַ‰ַמּ

 ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ ו…˙".  ¿̂ ƒמ"  ‡ ָלּ ∆‡  "˙ ו… ּ̂ "ַמ

 ‡ ָלּ ∆‡  ,‰ ָנּ ∆̂ י ƒמ ח¿ ַּ̇ 82ַ‡ל  ָך,  ָי„¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ

„. (מכיל˙‡ ˘ם).  ָיּ ƒמ ‰ּ ָ̇ ‰ ‡ו… ׂ ≈̆ ֲע

בּוָר‰  יזּו˙ ּו‚¿ ƒר ּלּו˙ ּוז¿ ַ̃  „…‡ יך¿ מ¿ ƒר ָ̂ ו¿
ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ ם  ח≈ ָלּ ƒ‰ ל¿

נּו ָעָליו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ מ… ב כ¿ּ יר ל≈ ּƒ83ַ‡ב ˙ יו… ¿‰ ƒל

" (˘מו˙ לב,  כו… ר≈ ּבו… ַעל י¿ ׁ̆ ַחר¿ י ƒ‡ ימּו ׂ ƒ̆ ָ‡ַמר: " ׁ∆̆ ם 84 לו… ָּׁ̆ ‰ַ

ר…ַמח  ח  ַּ̃ ּ ƒ85ַוי  ' ‚ו… ו¿ ָחס  ינ¿ ּƒפ  ‡ ר¿ "ַוַיּ  : ּבו… ַמר  ¡‡ נ∆ ָחס  ינ¿ ƒפ ּוב¿ כז); 

    „…‡ יז מ¿ ƒָזר ˙ יו… ¿‰ ƒָך ל מ¿ ¿̂ ַע ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ן " (במ„בר כ‰, ז). ָלכ≈ ָי„ו… ב¿ּ

ם  ָ̇ ָ̂ ֲע ַבּ  ˙ יו… ¿‰ ƒל  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ ר¿ ַר˙  ב¿ ח∆ מ≈  „ ר≈ ָפּ ƒ‰ 86ל¿

י. ח˘˙י ול‡ ‰˙מ‰מ‰˙י 
ל˘מור מˆוו˙יך. בספר 
(הביאו  יעקב'  'אהל 
יושר')  'אורחות  בספר 
יש  כך:  זה  פסוק  פירש 
צעדיו  שמחיש  זריז 
את  לקיים  וממהר 
אשר  ויש  מיד,  המצוה 
את  ודוחה  מתעצל 
עוד  כל  המצוה  עשיית 
אולם  שהות,  יש 
האחרון  הרגע  כשמגיע 
ורץ  הוא  מזדרז  אזי 
הוא  המצוה.  את  לקיים 
 – "חשתי"  דוד:  שאמר 
המצוה,  לקיים  בזריזות 
מפני  לא  אך 
שהתמהמהתי תחילה... 

בי‡ורים
‡ל   .82 מצוותיך.  את  מלקיים  התעכבתי  ולא  מהרתי  ו‚ו'.  ח˘˙י   .81
˙חמיˆנ‰. אל תעכב את המצוה מלקיימה כדרך שאין מחמיצין את המצות 
אלא אופים אותן מיד קודם שיחמיצו. 83. ‡ביר לב. אמיץ לב. 84. ˘‡מר. 
לשבט לוי שלא חטאו בעגל. 85. וי˜ח רמח בי„ו. לקח חרב בידו, נכנס לאהל 
חכמים  שאמרו  כמו  שניהם,  את  ודקר  המדינית  עם  חוטא  זמרי  היה  שבו 
בכוחותיך  אין  אם  כלומר,  ל‰פר„.   .86 בו'.  פוגעים  קנאים  'הבועל ארמית, 

יב. ˆריך זריזו˙ ל˙ור‰. 
בפוסקים  הנידון  ידוע 
עשיית  האם  עדיף,  מה 
שלא  אף  בזריזות  מצוה 
דחיית  או  בהידור, 
מאוחר  לזמן  המצוה 
לעשותה  כדי  יותר 
סופר'  ה'חתם  בהידור. 
לחידושיו  (בהקדמה 
מבאר  חולין)  במסכת 
בין  ההבדל  את  בזה 
שאמר  אבינו  אברהם 
אליו  (כשבאו  לשרה 
המלאכים):  שלושת 

ָ‰ָל‰,  ב∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ל…‡  90ו¿

ן  כ≈ ו¿ ים.  ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ נּו  ּ¿̃ ֻ̇ י¿ ּון  ּ̇ ƒמ ב¿ּ ֲ‡ָבל 

ים  ƒּונ˙ מ¿ ּוּו  ¡‰91" ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

           - יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ו¿  .(‡  ,‡ (‡בו˙  ין"  ּ ƒ„ ַבּ

יו  ָ̇ בו… ׁ¿̆ יı ַמח¿ ƒ̃ ָי ּבו… ו¿ ƒר ל עו… ‡ נ≈ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 92

ל…‡  ַ‡ך¿   , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ƒל יָבָריו  ≈‡ ּלּו  ַ̃ י≈ ו¿

ים  ƒָינ נ¿ ƒּלּו ָ‰ע ָכל ‡≈ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ ר ב¿ּ ַמ‰≈ י¿

ר  ַמ‰≈ י¿ י  ַ̇ ָמ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָמ‰  ָחכ¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ר. ַ‡ח≈ י י¿ ַ̇ ּוָמ

 

ל…‡  י‰ּו  ƒמ  ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿
ר…ַח  ט¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‡וו… ַּ̇ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ י¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ י  ּƒכ ים.  ƒָרע‰ָ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‰ָנ‡ו… ַ‡ַחר 

ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿

ָ‰ָ‡ָ„ם               יָ‡‰  ƒב מ¿  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ך¿  ָכּ ָנ‰,  יו… ל¿ ע∆

ך¿  ָכּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ (יב) ר  ׁ∆̆ ַכֲ‡ ו¿ י˙.  ּƒ̇ ח¿ ַּ̇ ל  ‡ו… ׁ¿̆ ƒ93ל

בי‡ורים
במהירות  יתכן  "ולא  הגירסא:  בכת"י  בב‰ל‰.  מע˘‰  ל˙˜ן  י˙כן  ול‡   .90
כל  על  ומתוקן  מושלם  המעשה  שיהיה  אפשר  אי  פירוש,  מתוקן".  מעשה 
פרטיו ודקדוקיו אם מתנהג בפזיזות. 91. ‰וו מ˙ונים ב„ין. היו פוסקים את 
הדין ביישוב הדעת ובמתינות. 92. ˘י‰‡ נעור לבו וי˜יı מח˘בו˙יו. שיהיה 
93. ל˘‡ול ˙ח˙י˙.  לבו ערני ומרוכז במחשבתו על הדבר שעומד לעשות. 

ל.                   פ≈ נו… ‰ּו‡  ירּו˙  ƒ‰ מ¿ ּƒב  ıָר אם  היטב  להתבונן 
זאת.  לעשות  וכיצד 

ילך     ויודע את הדרך  אמנם לאחר שבא לכלל הכרעה עפ"י תורה לעשותו 
חיים'          ה'חפץ  היה  וכך  הפועל.  אל  הכח  מן  הדבר  להוציא  יזדרז  אזי  בה, 
לאחר                אם  אך  במעשיו,  נמהר  להיות  לאדם  שאין  "אף  אומר:  זצ"ל 
יחמיץ              בל  אז  וישר,  לנכון  מצאו  הישר  השכל  במאזני  הדבר  ששקל 
ע"ז            עמו'  עה"ת  (ח"ח  כלל".  זמן  דיחוי  בלא  לעשותו  ויזדרז  הדבר 

בהגה"ה).
(המעלה  זצ"ל  חאגיז  למהר"ם  חכמים"  "משנת  בספר  כבר  מובא  זה  יסוד 
הי"ב, אות ש"ס), וז"ל: "כתוב (משלי כט, כ): "חזית איש אץ בדרכיו (אדם 
טובים)  להחכים  הטפש  (סכויי  לכסיל  תקוה  מיושב)  ואינו  במעשיו  הפזיז 
ממנו". וכתוב (שם כב, כט) "חזית איש מהיר במלאכתו (בקי וזריז בביצוע 
תפקידו) לפני מלכים יתייצב (יעמוד לשרתם)" דנראה דסתרי קראי זה לזה. 
ליישב המקראות צריך לומר כך, דיש חילוק גדול בין התחלת מלאכה לגמר 
מלאכה, דהואיל דכל הדברים יגעים והתחלתן קשה, אם כן מן הראוי הוא 
ומזקנים  עצה  ויטול  במתון  ילך  דבר  שום  לעשות  בדעתו  שיגמור  שקודם 
יתבונן, ואם לא כן יעשה אלא שיהיה אץ בדרכיו ותיכף שעלה בדעתו איזה 
דבר לעשות יתחיל לעשותו - ודאי איש אץ כזה תקוה לכסיל ממנו, כי כל 

דבר צריך ישוב ועצה מחכם הרואה את הנולד.
אמנם אחר שהתחיל והסכימו בעלי העצה כי טוב הדבר ונכון מעם ה' יתברך 
ואל  יקדמנו אחר,  פן  ואל יתמהמה  ויחיש את מעשהו  ימהר  לעשותו, אזי 
תאמר כשאפנה אגמור מלאכה זו שהתחלתי בה שמא לא תפנה. ואיש כזה 
ראוי   - הפועל  אל  הכח  מן  ולהוציאה  לגומרה  במלאכתו  מהיר  שהוא 
להתייצב לפני מלכים ולעמוד לשרת לפניהם, יען כי כל דברי המלכות אינן 
נגמרים כי אם אחר גמר עצה עמוקה, ואחר גמר זה, ראוי לו שלא יהיה עצל 

בקיומה". עכ"ד.  
אך  חרוץ  "מחשבות  עה"פ  ה)  (כא,  למשלי  בפירושו  יונה  רבינו  לשון  וזה 
החרוץ  מחשבות  אבל  והזריזות,  החריצות  מדין  המהירות  "אין  למותר": 
שיקדים המחשבה והמתון למעשה – הוא מעיקר הזריזות. ואף על פי שבטל 
מקצת שעותיו לחשוב מחשבות, לעולם ימצא מותר במדה הזאת. "וכל אץ 
אך למחסור" - כי ישיגהו המקרה במעשה וכעין שאמר מחברי המוסר 'כי 

פרי כל המהירות חרטה'". 

ָר‰  ≈‰ מ¿  ‰ נ∆ ָפּ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ יזּו˙,  ƒר ז¿ ּƒב  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… י  כ≈ ר¿ ָ̂ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ם.  ƒַמי ָׁ̆  ˙ ‡כ∆ ל∆ מ¿ ƒל

 

          ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ׁ̆ י≈ ו¿  . ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 94

ָיָניו  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָלָח‰  ¿̂ ‰ַ

יז     ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ן-ָ‡ָ„ם,  ב∆ּ ן  ָלכ≈ יזּו˙.  ƒר ז¿ ּƒב

ָך,  ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ‰ ׂ ≈̆ ַוֲע ים,  ƒָלמ עו… י  נ≈ ׁ¿̆ ƒ95ל

"מהרי שלש סאים קמח 
סולת לושי ועשי עוגות, 
ואל הבקר רץ אברהם"... 
שהתעכבה  שרה  ובין 
נפה  בי"ג  הקמח  לנפות 
סולת,  שנעשה  עד 
נדה  פירסה  ובינתיים 
ולא  הלחם  ונטמא 

ולכן  המובחר,  מן  מצוה  על  עדיפה  בזריזות  שמצוה  סבר  אברהם  הביאתו. 
הדגיש "מהרי", וכן אמר לה להביא "קמח" על אף שסולת מובחרת יותר מן 
הקמח, כיון שרצה למהר לכבד את אורחיו. ואילו שרה סברה, מצד תכונת 
"נשים עצלניות הן", כי המובחר עדיף על הזריזות, ולכן ניפתה הקמח לעשותו 

סולת. וזהו שנאמר עליה: "ולחם עצלות לא תאכל".
ובזה יתבארו דברי המדרש [שאמר רבי עקיבא לתלמידיו כדי לעוררם]: מה 
שרה  של  בתה  בת  תבא  אמרו,  מדינות?  קכ"ז  על  שתמלוך  אסתר  ראתה 
שחייתה קכ"ז שנים ותמלוך על קכ"ז מדינות. וקשה: מדוע לא תלו בזכותו של 
אברהם שחי קע"ה שנים, נמצא שמאז היותו בן מ"ח שנה שאז הכיר את בוראו 

(עי' ב"ר ל ח, צ"ה ג), ועד פטירתו ישנם קכ"ז שנה?
אלא - מיישב ה'חתם סופר' - מכיון ששבחה של אסתר היה בכך שמלכה על 
פזורי עם ישראל בקכ"ז מדינות והגנה עליהם, ומה גרם שלא יהיה בהם מעלת 
"כינוס לצדיקים הנאה להם"... אלא להיות מפוזרים? העצלות שהיתה בהם, 
שלא עסקו בתורה בזריזות אלא בעצלות, וכמו שקראו חז"ל (בפ"ק דמגילה) 
ימך המקרה"... לפיכך לא רצו חז"ל  על אותו הדור את הפסוק: "בעצלתים 
לתלות מלכות אסתר בזכות קכ"ז שנים של "זריזותיה דאברהם", אלא בזכות 
קכ"ז שנים של שרה שלא נתיחדה במדת הזריזות אלא במעלת ההידור. הוא 
את  ר"ע  עורר  [ובכך  תורה"  אין  זריזות]  [של  קמח  אין  "אם  חז"ל:  שאמרו 

תלמידיו להיות זריזים ולא מנומנמים ועצלים]. 

בי‡ורים
הזריזות לעבירה היא אות לגודל אהבתו ושקיעתו בחטא וע"י הזריזות נקשר 
י‰‡ זריז במל‡כ˙ו. כדי שתצא מושלמת ומתוקנת.  הוא לעומק החטא. 94.̆ 
95. ל˘ני עולמים. גם בעניני עוה"ז וגם בעבודת ה' ובעסקי התורה והמצוות.

ם ג'
א' יו

ע 
בו

ש

בזה  [ואכן,  המצוה. 
של  המעלה  יתירה 
מקדימין  "זריזין 
למצוות" ממעלה זו של 
אל  לידך  הבאה  "מצוה 

תחמיצנה"].
סיבה  ישנה  זאת,  מלבד 
מדת  את  ללמוד  הגונה 
הזריזות דוקא מהפסוק: 
"וישכם אברהם בבוקר" 
יצחק.  בעקידת  האמור 
שכן אין עוד כמו זריזותו 
של אברהם לעקידת בנו 
לנו  לשמש  כדי  יצחק, 
כמה  עד  ומופת  דוגמא 
נשגבה ונעלית היא זריזותן של צדיקים בעבודת בוראם. וכל כך למה? משום 
אברהם.  בו  שנתנסה  קשה  נסיון  מאותו  נפרד  בלתי  חלק  היתה  זו  שזריזות 
למרות כל הצער והכאב שישנו באופן טבעי לאב ההולך לעקוד את בנו יחידו, 
אף על פי כן, מכיון שנצטווה על כך מאת ה' - לא זו בלבד שניאות ואף רצה 
לקיים את המצוה באהבה, אלא עוד נחפז לעשותה בזריזות מופלאה. לפיכך 

ראויה זריזות זו ללמוד הימנה ל"זריזין מקדימין למצוות".
ראוי לציין, כי מעלת זריזות מעין זו מצינו גם אצל משה רבינו כאשר ציוה עליו 
ה': "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך" (במדבר לא, 
ב) כותב על כך רש"י (ע"פ הספרי): "אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר 
עשה בשמחה ולא איחר", וכפי שנאמר מיד בפסוק: "וידבר משה אל העם"... 
הוא  מאוויים  וכל  אישי,  חשבון  כל  המה  נטולים  צדיקים,  של  דרכם  כך  כי 

לעשות רצון ה' בשמחה ובזריזות.  

ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  ,(‚ כב,  (בר‡˘י˙ 

 ‰ ׂ ָ̆ , ָע י„ו… ƒח נו… י¿ ˙ ב¿ּ ח…ט ‡∆ ׁ¿̆ ƒלו… ל ‰ ׁ∆̆ ָ̃

יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒּומ ר.  ∆̃ ב…ּ ַבּ ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿

ָל‰  „ו… ּ ָכָח‰ ‚¿ ‰ ‰ו… ז∆ יזּו˙, ָבּ ƒר ז¿ ּƒיו ב ׂ ָ̆ ַמֲע

 „ ב∆ ע∆ כ¿ּ  , ‡ו… ר¿ ּבו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… ‰ּו‡  ׁ∆̆

מו…  ¿̂ ַע ב¿ּ ז  ָזר≈ ּומ¿ ָניו  ֲ‡„ו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ָ‰‡ו…

לּוָי‰  ּ¿̇ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ י  ּƒ6כ  , נו… ˆו… ר¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ּבו…  ƒל  ‰ ַפנ∆ּ מ¿ ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ 7כ¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ

בי‡ורים
לעשיית  החיצוני  הביטוי  היא  הזריזות  ‰‡„ם.  בלב  ˙לוי‰  ‰זריזו˙  כי   .6
המצוות מתוך אהבה והתלהטות פנימית (עיין מס"י פ"ז). 7. כ˘‡„ם מפנ‰ 
לבו וכו'. כאן מבאר רבינו כיצד יגיע האדם לתכלית הזריזות במדרגה הגבוהה. 

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ƒַער ַ‰ֲחמ ַׁ̆

יזּו˙ ƒר ּ ַער ַ‰ז¿ ַׁ̆  

 

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ּ„ָ ƒ1מ י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿
ַ‚ם  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒַלמ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַל  

י‡  ƒ‰ 3ו¿  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַנ˙  ָּ̃ ַּ̇ 2 ַין  נ¿ ƒע ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ

ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ו¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ˙ וו… ¿̂ ƒמ ל¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ַמ ין  ƒיז ƒר 4ז¿ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל

ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ו¿ (פסחים „, ‡). 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע ַין  נ¿ ƒע 5ב¿ּ ינּו  ƒב‡ָ

 "' ‚ו… ו¿ ר  ∆̃ ב…ּ ַבּ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ם  כ≈ּ ׁ¿̆ "(‡)ַוַיּ

‡בר‰ם  וי˘כם   .‡
בבו˜ר. מפסוק זה למדו 
ד.)  (פסחים  חז"ל 
מקדימין  ש"זריזין 
להקשות,  יש  למצוות". 
זאת  למדו  לא  מדוע 
הקודמים:  מהפסוקים 
לקראתם"...  "וירץ 
"וימהר אברהם", הרי גם 
בפסוקים אלו משתקפת 
זריזותו  מדת  לה 
אברהם  של  הנפלאה 

אבינו למצוות?
שכתבו  יש  ואמנם 
לחלק, כי מפסוקים אלו 
שמעשיהם  אנו  למדים 
במהירות  צדיקים  של 
המצוה  מזדמנת  כאשר 
לידם ממש, שאז אין הם 

משתהים להתחילה ואף ממהרים להשלימה. אולם מהפסוק "וישכם אברהם 
בבוקר" נוכל ללמוד על מעלה יתירה מזו, שגם כאשר המצוה אינה מזדמנת 
כן  פי  על  או שטרוד בעסקיו, אף  בה,  לישון  כגון בשעה שרגיל  לידו ממש, 
מפנה עצמו מעיסוקיו, או משכים לקום משנתו ומקדים עצמו לקראת עשיית 

בי‡ורים
1. מ„‰ ‚„ול‰ ל˙ור‰ ולמˆוו˙. מעלה גדולה המסייעת לאדם בלימוד התורה 
ובקיום המצוות. 2. ˙˜נ˙ ‰עולם ‰ז‰. היא מועילה לו גם בעניני העולם הזה. 
כלומר, גם הצרכים הגשמיים מסודרים ומתוקנים לאיש הזריז. 3. ו‰י‡ מ„˙ 
‰ˆ„י˜ים לעבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך. הצדיקים משתמשים בה כדי להדר בקיום 
הזריזים  למˆוו˙.  מ˜„ימין  זריזין   .4 ה'.  בעבודת  שלמות  ולהשיג  המצוות 
נצטוה  כאשר  ‰ע˜„‰.  בענין   .5 זמנן.  בהגיע  מיד  המצוות  לקיים  ממהרים 

אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו.

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰זריזו˙עיונים

אעפ"כ  והיאוש,  הזקנה 
עולה  להקריבו  כשצוהו 
מיד,  בדבר  טרח   -
השי"ת  אהבת  והגביר 
ליצחק,       אהבתו  על 
המעלה  שלמות  ועל 
"אברהם  קראו  הזאת 
מא).     (ישעיה  אוהבי" 
לכל  נתפרסם  ואז 
חיוב  גודל  העולם 
יתעלה  לשם  האהבה 
לעבור       ראויה  שהיא 
ומזה  אהבה,  מיני  כל 
שכר.  וקבל  דרוש  אמרו 
הרב  מפי  שמעתי  כך 

ר"ש מורי שיחיה. עכ"ד. 

י  ּƒים, כ ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ז ל¿ ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒן נ ַעל-כ≈ּ , ו¿ ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ּוָר‰ ב¿ּ ׁ̆ ¿̃ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ‰ ָ̇ ָ‰י¿

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ ן  ַעל-כ≈ּ ל,  „ו… ּ‚ָ  ˜ ׁ∆̆ ח≈ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ר  כ…ּ ז¿ ƒ12ל ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ לו… 

 ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ׁ̆ י≈ י  ּƒכ  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע

       „…‡ מ¿ לו…   ‰ ׁ∆̆ ָ̃ ָבר  ּ„ָ ֲ‰בו…  ‡ו… ֲעבּור 

ָרָ‰ם  ˙, ֲ‡ָבל ַ‡ב¿ ו… ׂ̆ פו… ַלֲע ¿̃ ּבו… נו… ƒל 13ו¿

ם,  ָבּ ƒל  ı פ∆ ח≈ מ≈ ּו  ׂ̆ ָע ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 14 ָח˜  ¿̂ ƒי ו¿

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ י  ּƒכ

בי‡ורים
(בראשית            שנאמר  כמו  בכת"י).  (כ"ה  העקדה  מעשה  לזרעו  לזכור.   .12
הזה         הדבר  את  עשית  אשר  יען  כי  ה'  נאם  נשבעתי  בי  "ויאמר  טז-יז)  כב, 
זרעך"            את  ארבה  והרבה  אברכך  ברך  כי  יחידך,  את  בנך  את  חשכת  ולא 
לבן  ואחת  (-לאברהם)  לאב  אחת   – אברכך"  "ברך  רש"י:  ופירש  וגו'. 
(-ליצחק), "והרבה ארבה" – אחת לאב ואחת לבן. 13. ולבו נו˜פו לע˘ו˙. 
              ıמחפ ע˘ו  ˘ני‰ם   .14 מושלם.  רצון  מתוך  זאת  עושה  אינו  כלומר, 
לעקדה:  שהלכו  בעת  ויצחק  אברהם  על  שנאמר  כמו  שלם,  ברצון  לבם. 
ו). ופירש רש"י: השוה הכתוב זה לזה,  "וילכו שניהם יחדיו" (בראשית כב, 
שהיה                  - אברהם  אף  כי  ללמד  ביניהם,  הבדל  היה  ולא  כאחד  שהלכו 
שלא     יצחק  כמו  ושמחה,  ברצון  הולך  היה   - בנו  את  לשחוט  שהולך  יודע 
לקרבן).      לעלות  עתיד  שהוא  כלל  ידע  לא  שעדיין   –) בדבר  מרגיש  היה 
"וילכו       ואמר:  הכתוב  חזר  להשחט,  הולך  שהוא  יצחק  שהבין  ולאחר 
שניהם יחדיו" (שם, ח). כלומר, יחד בלב שוה לעשות רצונו של מקום. (רש"י 

שם).

 , ׁ̆ ּבו… ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ רו… ˙ ָ‰ֲ‡ח≈ בו… ָׁ̆ ֲח ל ‰ַ8ַמּ ָכּ ƒמ

‰ּו‡  10ָ‡ז  ַ‡ַח˙,  ָב‰  ָׁ̆ ַמֲח ס  פ≈ ˙ו… 9ו¿

ן  -כ≈ מו… כ¿ּ יַח.  ƒל ¿̂ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ י  ƒל ב¿ּ ז,  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒמ

ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  ּ ƒל ƒיר מ ƒס ≈‰ ׁ∆̆ ָרָ‰ם,  ‰ ַ‡ב¿ ׂ ָ̆ ָע

ל  ט≈ּ ƒ(ב)ּוב  , ‡ו… ר¿ ּבו… ן  ˆו… ר¿ ָ‡ַחז  11ו¿ נו…  ב¿ּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ נו…  ב¿ּ ַ‡ֲ‰ַב˙ 

בנו  ‡‰ב˙  וביטל  ב. 
‰בור‡  ‡‰ב˙  מפני 
חז"ל  אמרו  י˙ברך. 
עא.):  (סנהדרין  בגמרא 
ומורה  סורר  בן  "תניא, 
עתיד  ולא  היה  לא 
נכתב,  ולמה  להיות, 
כתב  שכר".  וקבל  דרוש 
לשאול,  יש  בחיי:  רבינו 
מפני מה הוצרכה תורה 

יש  נוהג בדרך העולם? עוד  ומה שאין ענינו  ולכתוב מה שלא היה,  להודיע 
מקשים, דהנה לכאורה כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" היא לשכר תלמוד תורה. 
ותמוה הדבר: וכי לא די בכל התורה כולה כדי לדרוש ולקבל שכר?! הלא גם 
אם יחיה אדם אלף שנים, לא יחסר לו מה לדרוש בתורה, אשר היא ארוכה 

מארץ מדה ורחבה מני ים!
ומבאר רבינו בחיי, כי אין כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" לשכר תלמוד תורה, 
אלא 'דרוש' מפרשה זו עד היכן נתבע האדם לאהוב את השי"ת, שלמען אהבת 
השי"ת על האדם לסלק מלבו את האהבה המוטבעת בו לבנו, כשהדבר נצרך 
זה מחכמת התורה ללמד דעת את העם בגודל חיוב אהבת  וז"ל: היה  לכך. 
השם יתברך. שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן, וכיון 
שהבן עובר על מצוות השם יתעלה, וזה דרכו כסל לו, חייבין הם שתתגבר 
עליהם אהבת השי"ת על אהבת הבן עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמם 

לבית דין לסקילה.
בענין  בתורה  מפורש  להשי"ת  האהבה  גודל  בחיוב  הזה  הענין  בא  וכבר 
העקידה, כי אברהם עם היות אהבתו ליצחק עזה וחזקה כבן שבא אליו אחר 

בי‡ורים
והתכונות  הרצונות  הרעות,  המדות  בו.  ˘י˘  ‰‡חרו˙  ‰מח˘בו˙   .8
המפריעות אותו מעבודת ה' ומקיום מצוותיו, כגון עצלות, אנוכיות, ותאוות 
גשמיות. 9. ו˙ופס מח˘ב‰ ‡ח˙. שם לעצמו מטרה אחת נעלה ומתרכז בה. 
10. ‡ז ‰ו‡ מז„רז בלי ספ˜. (כ"ה בכת"י). ממילא קל לו להזדרז ולעשות את 

המצוה בשלימות. 11. ו‡חז. ותפס.

˘ני‰ם  ע˘ו  לכן   .„
במדרש  מובא  בזריזו˙. 
א):  נו,  (בראשית  רבה 
וישא  השלישי  "ביום 
עיניו"  את  אברהם 
כתיב  ד),  כב,  (בראשית 
"יחיינו  ב)  ו,  (הושע 
השלישי  ביום  מיומיים 
לפניו".  ונחיה  יקימנו 
הגר"א  וביאר  עכ"ד. 
בהאי  מצוות  "שכר  קמב.)  (חולין  חז"ל  אמרו  הנה  כי  המדרש,  כוונת  זצ"ל 
ומלואו  אין העולם  רוחני,  ענין  כי המצוה היא  והטעם, אחרי  ליכא".  עלמא 
כדאי לשלם אפילו שכר מצוה אחת, וכמו שאמרו חז"ל (אבות ד, יז) "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", אם-כן היאך אנו ניזונים 

בזכות המצוות שעשו אבותינו?
אבל הענין כך הוא, כי באמת המצוה עצמה אין לה תשלומים בעולם הזה, 
אבל הזריזות וההידור וכיוצא בו במצוות אבותינו, הם הזכות שאנו אוכלים. 
שעשה  והזריזות  ההכנות  מכל  מקודם  לנו  סיפרה  הקדושה  התורה  והנה 
בבוקר, חבש בעצמו את  לקיים מצות העקידה, השכים  ע"ה  אבינו  אברהם 
חמורו, ובקע עצי עולה וכו', להודיענו כי מכל זאת אנחנו אוכלים בעולם הזה. 
אבל עיקר המצוה שעשה אברהם אבינו ע"ה ביום השלישי, נשארה לנו לעתיד 

לבוא.
כל מה  לומר,  רצה  מיומיים",  "יחיינו  חז"ל את הכתוב  זה  על  זהו שהמליצו 

ר  ≈̂ ַרך¿ יו… ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ם ב¿ּ ָּ̇ ע¿ ּ„ַ

יזּו˙. ƒר ז¿ ּƒם ב י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ ּו  ׂ̆ ן ָע ָלם, („)ָלכ≈ עו…

 

 ˙ ּ„ַ ƒמ י  ּƒכ ָלַ„ַע˙,  יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ָכל  ‰ ל¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ י‡  ƒ‰22 ˙יזּו ƒר ּ ַ‰ז¿  

 ˙ יו… ¿‰ ƒל ל  ָיכו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

בי‡ורים
ואישי  ‚ופם. נתבטל כח הגשמיות שבגופם, שלא היה להם שום רצון גשמי 
אלא אך ורק לעשות רצונו יתברך. 22. ‰י‡ ˙חיל‰ לכל ‰מ„ו˙. כי כדי להשיג 
את כל המעלות צריך לקנות תחילה את מדת הזריזות, כי הזריזות מובילה 
לשאר המדות הטובות והמעלות הגדולות, כדברי רבי פנחס בן יאיר (המוזכר 
מצוות  ויותר  יותר  לקיים  להספיק  האדם  יוכל  זריזות  שע"י  ועוד,  בהמשך). 
ולימוד תורה, שהרי כל אדם מוכרח להפסיק מידי פעם מלימודו ולהתעסק 

בצרכי גופו, אבל ככל שיזדרז וימהר לחזור ללימודו, כך יספיק יותר.

ם  ƒע ˜ּו  ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 15ּו ם,  ָבּ ƒל ב¿ּ  „…‡ מ¿

16ַע„  ם,  ָ̇ יָע ƒ„י ּƒב ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ל  ָכּ י  ּƒ17כ ל,  „ו… ּ‚ָ חּו„  ƒי ב¿ּ ַיֲח„ּו  ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆

 ‡ ר≈ חּו„ ַ‰ּבו… ƒם י ס≈ ַפר¿ ‰ 18ל¿ ָ̇ ם ָ‰י¿ ָ̇ ָנ ָוּ ַכּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ר  ּׁ≈̆ ַי 19ּול¿ ָלם  עו… ָבּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּו  ׂ̆ ָע ׁ∆̆  ˙ ע≈ 20ּוב¿  , ַ‡ֲ‰ָב˙ו… ל¿

יו,  ָ̇ וו… ¿̂ ƒּומ  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ  ˙„ַ ֲעבו…

 ‰ ָ̃ ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ו¿ ּ‚ּוָפם  ַח  כ…ּ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ21(‚)נ

‚ופם.  כח  נ˙בטל   .‚
נאמר:  העקדה  בפרשת 
ידו  את  אברהם  "וישלח 
המאכלת  את  ויקח 
בנו"  את  לשחוט 
כתב  י).  כב,  (בראשית 
'אפריון'  בספר  כך  על 
שו"ע):  קיצור  (מבעל 
הגאון  בשם  שמעתי 
הקדוש מהרי"א מלובלין 
הא  לפרש  שאמר  זצ"ל 
אברהם  "וישלח  דכתיב 
שהיה  דמשמע  ידו"  את 

צריך איזה כח והתפעלות לקחת את המאכלת (פירוש, שהיה צריך להתאמץ 
לשלוח את ידו מה שלא מוזכר בשאר הפעולות שעשה כגון ויבקע עצי עולה, 
ויבן את המזבח ויערוך את העצים וכו'). והוא, כי הצדיקים הקדושים אשר אך 
מצוות השם ית"ש עשו באיבריהם, הנה איבריהם מתקדשין כל כך עד אשר 
אינם מסוגלים לעשות רק מצוות ה' ית"ש ולא זולתו. והנה לשחוט את יצחק 
לך  "לא אמרתי  מן המדרש  רש"י  וכמו שהביא  כלל  היתה מצוה  לא  באמת 
שחטהו אלא העלהו, אסקתיה – אחתיה", רק אברהם טעה וקסבר לשחטהו. 
ולכן כאשר רצה לקחת בידו את המאכלת הוצרך להתאמצות לשלוח את ידו 

בכוח, וזהו "וישלח אברהם את ידו" וכו', ודפח"ח. עכ"ל.

בי‡ורים
15. ו˘ני‰ם נ˙„ב˜ו עם ‰˘י"˙ בי„יע˙ם. שניהם - בשכלם ובמחשבתם - היו 
בדבקות גדולה עם השי"ת. 16. ע„ ˘נ˙יח„ו (בכ˙"י: ˘נ˙‡ח„ו) ביחו„ ‚„ול. 
רצונו  ורק לעשיית  אך  לבם  ויחדו את  ה',  רצון  היו אחד עם  ורצונם  דעתם 
יתברך ללא שום פקפוק. 17. כי כל כונ˙ם. בכל עבודתם בחייהם. 18. לפרסם 
‡„ם  בני  ולי˘ר   .19 מלבדו.  עוד  ואין  בעולם  יחיד  שהוא  ‰בור‡.  יחו„ 
 - ואדם  אדם  כל  אצל  הנמצאת   - האהבה  מדת  את  ולכוון  לנתב  ל‡‰ב˙ו. 
בכת"י  ב‡‰ב‰.  ˘ע˘ו  ובע˙   .20 יתברך.  ה'  אהבת  שהיא  הנכונה  לאהבה 
כח  נ˙בטל   .21 ומצוותיו.  יתעלה  ה'  עבודת  האבות  שעשו  ובעת  הגירסא: 

‡ח„  יום  טוב  כי   .‰
בפרושו  רש"י  בחˆריך. 
על תהלים כתב: "כי טוב 
בחצריך,  אחד  יום 
מלחיות  ימות,  ולמחר 
במקום  שנים  אלף 
אחר". ויש לבאר שכונת 
אדם  כל  על  המלך  דוד 
ואדם, שטוב לו יום אחד 
ולמחר  התורה  בעסק 
לחיות  מאשר  ימות, 
אחר  במקום  שנים  אלף 
בלא עסק התורה. וכמו 
שכתב בספר יסודי הדעת (עמוד קפד) על דברי רש"י אלו וז"ל: כמה גדול ויקר 
וחשוב יום אחד להיות בבית ה' בעסק התורה והיראה, אשר כדאי לחיות רק 
יום אחד בעולם ולהיות עוסק בתורה ולמחר ימות, מלחיות אלף שנים במקום 
אחר, ואפילו לא חיים של חטא ועון כי אם לחיות חיים פשוטים כחיי אנשי רוב 
העולם, גם עם מעשים טובים, אבל בלי עסק התורה – הנה יום אחד להיות 
יותר מלחיות אלף שנים במקום  וחשוב  יקר  ה' עם עסק התורה הוא  בבית 
לא         התורה  בעסק  ה'  בבית  נהיה  אם  שנותינו  ערך  יגיעו  לכמה  והנה  אחר. 
[לפי  שנותינו?  מספר  יגיעו  לכמה  שנים?  וגם  ימים  הרבה  אם  כי  אחד  יום 
ראויים  אלו  רש"י  דברי  חיים!]  יותר מאלף שנות  שיום אחד שקול  החשבון 
להעריך        ונדע  הקדושה,  תורתנו  יודעי  כל  לפני  בעולם  מפורסמים  להיות 
כמה יפסיד מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, כמה אלפי שנים מפסיד זה. 

עכ"ל.

מ…ַע  ּׁ¿̆ ƒמ נו…  ָ‡ז¿ יר  ƒס "27מ≈ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆

(מ˘לי  ָב‰"  ע≈ ו… ּ̇ ˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ ם  ּ‚ַ28 ָר‰,  ו… ּ̇

ַר˙  ו… ּ̇ י  ƒל ב  ˙ּוב: "29טו… ָכּ ן  כ≈ ו¿ כח, ט). 

ף" (˙‰לים ˜יט,  י ָזָ‰ב ָוָכס∆ פ≈ ַ‡ל¿ יָך מ≈ ּƒפ

ם  יו… ב  טו… י  ּƒכ(‰)" ַמר:  ¡‡ נ∆ ן  כ≈ ו¿ עב), 

ף" (˘ם פ„, י‡) - ָ‡ַמר  ָ‡ל∆ יָך מ≈ ר∆ ≈̂ ֲח ַבּ

ם  יו… י  ƒל ב  טו… -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ף  ל∆ ∆‡ מ≈ ָר‰,  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ָח„  ∆‡

בי‡ורים
˙ועב‰.  ˙פל˙ו  ‚ם   .28 קצר.  לזמן  אפילו  ˙ור‰.  מ˘מוע  ‡זנו  מסיר   .27
במקרה דנן הסיבה היא כיון שנמנע מלימוד תורה מחמת התפילה, ומאחר 
אותו  זו שהרחיקה  היא  נמצא שתפילתו  מן התפילה,  יותר  והתורה חשובה 
אורח).         (עלי  מדה  כנגד  במדה  תפילתו  את  מרחיק  הקב"ה  לכן  מהבורא, 

29. טוב לי ˙ור˙ פיך. פירוש, אפילו דיבור אחד בתורה.

כ…ל  ¡‡ ל∆ יך¿  ƒר ָ̂ י  ּƒכ ר,  פ∆ ַ‰ס≈ּ ַעל  יר  ƒ„ ָּ̇

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈ ָרָכיו,  ¿̂  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ן  י˘…ׁ ƒל ו¿

רו…  פ¿ ƒס ל¿ ַלֲחז…ר  ירּו˙  ƒ‰ ּוז¿ יזּו˙  ƒר ז¿

ל  „ו… ם ָ‚ּ „ ַ‰ּיו… ב: עו… ׁ…˘ ַ‡ל ַיח¿ מ…„. ו¿ ל¿ ƒל ו¿

רּו  ָ‡מ¿  ‰ ז∆ ַעל  י  ּƒכ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָנ‰  ָּׁ̆ ‰ַ ו¿

‡ַמר  ּ…̇ ָרָכ‰: ַ‡ל  ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ֲחָכמ≈

ל…‡   ‡ ָמּ ׁ∆̆ 24  ,‰ נ∆ ׁ¿̆ ∆‡  ‰ נ∆ פ¿ ∆‡ ׁ∆̆ כ¿ ƒ23ל

י…‡ַמר  ם ַ‡ל  ּ‚ַ ‰ (‡בו˙ פ"ב מ"„).  נ∆ ָפּ ּƒ̇

ך¿  ל≈ ם ‡≈ ƒ‡ ,ָבר ב ‰ּו‡ כ¿ּ ר∆ ˙ ע∆ ָ‡ָ„ם: 25ע≈

ָע‰  ָׁ̆ ָב‰  טו… י  ּƒכ ל,  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿  „ ָיּ ƒמ ַלֲעמ…„  ך¿  ָטר≈ ¿̂ ∆‡  - מ…„  ל¿ ƒל

ַעל  ָלם, ו¿ עו… ָבּ ׁ∆̆ ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒָח„, 26מ ּבּור ‡∆ ּ ƒ„ ּלּו ƒמ…„, ַוֲ‡פ ל¿ ƒַח˙ ל‡ַ

בחיינו  אוכלים  שאנו 
שעשה  ממה  הוא 
ע"ה  אבינו  אברהם 
בשני  דהיינו  ביומיים, 
הוא  הראשונים,  ימים 
כנז"ל,  וההידור  הזריזות 
השלישי,  ביום  אבל 
שעשה  במה  כלומר, 
דהוא  השלישי,  ביום 
העקידה,  מצות  עיקר 
יקימנו        זה  ידי  על 
ונחיה  לבא  לעתיד 

לפניו.      

בי‡ורים
תורה.          ואלמד  אשב  וטרדותי,  מעסקי  כשאתפנה  ‡˘נ‰.  לכ˘‡פנ‰   .23
24. ˘מ‡ ל‡ ˙פנ‰. כי יתכן מאד שגם מאוחר יותר לא תצליח לפנות לך זמן 
כדי ללמוד, שכן טרדות העולם אינן פוסקות, ונמצאת בטל מדברי תורה כל 
ימי חייך. 25. ע˙ ערב ‰ו‡ כבר. הגיע כבר הערב, וזמן תפילת ערבית קרב 
להפסיק  שאצטרך  כיון  קצר  לזמן  זה  יהיה  ללמוד,  כעת  אתחיל  ואם  ובא, 
לתפלה בהגיע זמנה. 26. מכל „בר ˘בעולם. על התורה נאמר (משלי ג, טו): 
"יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה", כל חפצי עולם הזה ['חפציך' - 
אחד  דבר]  [-ללימוד  לדבר  ישוו  לא  והנאותיו]  הזה  העולם  עושר  כל  כולל 
מכל  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור  אפילו  תורה  [שתלמוד  שבתורה, 
חפצי  שאפילו  בה"  ישוו  לא  חפצים  "וכל  יא):  ח,  (שם  כתוב  עוד  'חפציך']. 
שמים שהם המצוות - לא ישוו לדבר אחד שבתורה [שתלמוד תורה אפילו 
עדיף  ת"ת  שכן  התורה,  מצוות  כל  מקיום  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור 

מקיום המצוות ודוחה אותן, אם אפשר לעשותן ע"י אחרים] (מו"ק ט:).
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‰י‡  ‰זריזו˙  מ„˙  ו. 
‰מˆוו˙.  לכל  ˙כ˘יט 
(פ"ז)  ישרים'  ב'מסילת 
הזריזות  חלקי  כתב: 

י„ּו˙  ƒַוֲחס י„ּו˙,  ƒ38ֲחס י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

רּוַח  ו¿  , ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ 39רּוַח  י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

 ˙ ַיּ ƒח ּ¿̇ 40 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ

י‡ ָזכּור  ƒב ‰ּו ַ‰ָנּ ָיּ ƒל י ‡≈ ≈„ ‡ ַעל י¿ ים ָבּ ƒ̇ ˙-ַ‰מ≈ּ ַיּ ƒח ¿̇ ים, 41ּו ƒ̇ ַ‰מ≈ּ

ירו˘למי  ט:  פ"‡  ˘‰˘"ר  ב  כ,  (ע"ז  ינּו.  ָימ≈ ב¿ּ ָר‰  ≈‰ מ¿ ּƒב ב  ַלּטו…

יזּו˙,  ƒר ּ ַ‰ז¿ ַח  כ…ּ ל  „ו… ּ‚ָ  ‰ ָמּ ַכּ  ‰ ≈‡ ּור¿  ‡ ּבו…  .(‰"‰ פ"‚  ˘˜לים 

יז  ƒָזר ו¿ יר  ƒ‰ָז ָ‡ָ„ם   ‡ ≈‰ י¿ ן  ָלכ≈ לּו,  ַ‰ָלּ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ּ ׁ∆̆

ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿ ר  פ∆ י˙-ַ‰ס≈ּ ב≈ּ ל  ∆‡  ıָלרּו 42ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿

     ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿ יט  ׁƒ̆ כ¿ ַּ̇ 43 י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒ(ו)מ יב.  ƒֲער‰ַ ּול¿

ן. ָלּ ˙ ֻכּ נ∆ ּ∆̃ ַ̇ י‡ מ¿ ƒ‰ 44ו¿

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ 45ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇ ים  ƒ‚‰ֲ ַ‰ּנו… ים  ƒָבר ּ ¿„ ר  כ…ּ ז¿ ƒל ָך  ל¿  ׁ̆ י≈  ‰ ָּ̇ ַע ו¿
בי‡ורים

38. חסי„ו˙. הנהגה לפנים משורת הדין. 39. רוח ‰˜ו„˘. שכינה שורה על 
הינה השראה אלהית המכוונת את  כלל  "רוח הקודש" בדרך  (רש"י).  האדם 
האדם במעשיו או המקנה לו ידיעה בדרך שהיא למעלה מהשגת אנוש (ראה 
חיי˙ ‰מ˙ים. על ידי רוח הקודש השורה עליו, יגיע  רמב"ן שמות כח, ל). 40.̇ 
אליהו  הנביאים  שעשו  כפי  מתים,  להחיות  בכוחו  שיהא  כך  לידי  האדם 
הרי  החיים,  מקור  ה'  בהיות  ד).  פרק  (מלכים-ב  ואלישע  יז)  פרק  (מלכים-א 
שאדם הדבוק בו דביקות גמורה יוכל למשוך ממנו את השפעת החיים עצמה 
המתים  "תחית  הגירסא:  בכת"י  וכו'.  ב‡  ‰מ˙ים  ו˙חי˙   .41 פכ"ו).  (מס"י 
בכת"י  ‰ספר.  בי˙  ‡ל   ıולרו  .42 לטוב".  זכור  הנביא  אליהו  לידי  מביאה 
הגירסא: "ולרוץ אל הספר ללמוד, להשכים ולהעריב". 43. ˙כ˘יט. קישוט. 
44. ו‰י‡ מ˙˜נ˙ כולן. כל  הזריזות מקשטת את המצוות ומוסיפה להן נוי. 
בכת"י  ‡„ם.  בני   .45 יותר.  ומושלם  מתוקן  הוא  בזריזות  שנעשה  מעשה 

ַח  ב≈ּ ז¿ ּƒי ַ‰מ ב≈ּ ָפַני ַעל-ַ‚ּ יב ל¿ ƒר ¿̃ ‰ַ ָך ל¿ נ¿ ּƒל…מ…‰ ב ׁ¿̆ י„  ƒ̇ ָע ׁ∆̆  ˙ לו… עו…

(˘ב˙ ל, ‡). 

י         י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ירּו˙  ƒ‰ 30ז¿ יר:  ƒ‡ָי ן  ב∆ּ ָחס  ינ¿ ּƒפ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ּיּו˙  ƒ̃ ּונ¿ ּיּו˙,  ƒ̃ 32נ¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ יזּו˙  ƒר ּוז¿ יזּו˙,  ƒר 31ז¿

ּו˙,  ׁ̆ י ƒר 34פ¿ּ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ָט‰√ ו¿ ָר‰,  33ָט‰√ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

י           י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ ּו  ,‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ 35 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ּו˙  ׁ̆ י ƒר ּופ¿

 ‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒי ו¿  ,‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒ37י י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ַוֲעָנָו‰  36ֲעָנָו‰, 

בי‡ורים
שמירה  היא  זריזו˙.   .31 לפניו.  המזדמנת  בעבירה  מלהכשל  ז‰ירו˙.   .30
מדברים העלולים להביא לידי כך שתזדמן עבירה לידו של אדם (רש"י ע"ז כ:). 
לידו  נזדמנה עבירה  "זהירות", שהיא המניעה מכשלון כשכבר  זאת לעומת 
(הנ"ל עפ"י חולין קז:). 32. נ˜יו˙. שהאדם נקי לגמרי מכל מדה רעה ומכל 
חטא. ולא רק מדבר המקובל על הכל שיש בו חטא, אלא גם מ"הוראת-היתר" 
מוטעית, אשר הלב מתפתה בו מפני היותו נגוע קצת מן התאוה, כי לא טוהר 
כל  שיהיו  והמחשבות,  הלב  תקון  ט‰ר‰.   .33 פ"י).  (מס"י  וכל.  מכל  ממנה 
מעשיו על צד החכמה והיראה ולא על צד החטא והתאוה, שגם באותו המעט 
וכן במעשים הטובים  יכוון אל ההנאה והתאוה.  שלוקח מן העולם הזה לא 
שעושה תהיה כוונתו לשם שמים (מס"י פט"ז). 34. פרי˘ו˙. שנמנע האדם 
היא  אף מדברים המותרים, כדי להחמיר על עצמו (רש"י שם). 35. ˜„ו˘‰. 
היות כל מציאות האדם בעולם וכל מעשיו – אפילו מעשים גשמיים של צרכי 
הגוף – עניני קדושה של התדבקות בה'. ובאמת אין השגת מעלה זו ביכלתו 
של האדם, אלא שאם משתדל האדם להשיגה עד כמה שידו מגעת, יעזרהו ה' 
את  מחשיב  האדם  יהיה  שלא  ענו‰.   .36 פכ"ו).  (מס"י  לו במתנה  וישלימה 
עצמו משום טעם שיהיה (מס"י פכ"ב). 37. יר‡˙ חט‡. היא דרגה גבוהה של 
וחושש שיפגום  ה'  ירא מרוממות  ירא מהעונש על חטא אלא  יראה, שאינו 

בכבודו על ידי חטא (מס"י פכ"ד ופי"ט).

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן 51 ‚ו… , כ¿ּ ך¿ ל-ָכּ ר ָכּ ׁ≈̆ ינו… ָכּ י ‡≈ ƒל ם ַ‰כ¿ּ ƒ‡ …ים, ‡ו ƒּוס‡ 50‡ו… מ¿

ל  ≈̃ ‰ָ ל¿ ָך  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇ יֲ‡ָך  ƒב ּ¿̇ ַ‡ל   - כ…ל  ¡‡ ל∆ ב  ָרע≈  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿  ,˜ ∆„ ס∆ ּבו… 

יָל‰.  ƒט נ¿ ƒל ָ‰ָר‡ּוי  י  ƒל ּוכ¿ ם  ƒַמי י‡  ƒב‰ָ ל¿ ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰  ‡ ָלּ ∆‡ יָל‰,  ƒט נ¿ּ ַבּ

ים  ּƒַטנ ¿̃ ּו ים  ƒל „ו… ּ ¿‚ ָביו  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ≈̇ יו… ב¿ּ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿

ˆּו" (וי˜ר‡ כ, כ‰;  ּ¿̃ ַׁ̆ ¿̇ ‡ ַיֲעב…ר ַעל "ל…‡  ל…ּ ׁ∆̆ ָח„,  ַ‚ע ‡∆ ּלּו ר∆ ƒפ‡ֲ

ים  ƒ‡ָל ח√ ָעָליו  י‡  ƒב מ≈ ָביו,  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ ם  ּ‚ַ ב).  טז,  מכו˙ 

ּיּו˙,  ƒ̃ נ¿ ּƒב מו…  ¿̂ ַע מ…ר  ׁ¿̆ ƒל יזּו˙  ƒר ּוז¿ ירּו˙  ƒ‰ ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ים.  ƒל „ו… ּ ¿‚

ַ‡ַחר  ַע˙  י-ַטַבּ ּƒפ  ı…ח ר¿ ƒל י,  ƒ̃ ָנ ‚ּופו…  ו¿ ים  ּ ƒי ƒ̃ נ¿ ָ‚ָ„יו  ב¿ּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆

ם  ּ‚ַ ם.  ƒַמי י  ƒל ב¿ּ  ‰ ָיפ∆ ַח  נ≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ ּ ¿„ ָרָכיו,  ¿̂  ‰ ׂ ָ̆ ָע ׁ∆̆

ם  ƒ‡  , ˙ו… ָטּ ƒמ ַי„  52ל¿ ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ ָרָכיו  ¿̂  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

י  ƒ̃ ם ָנ ָמ˜ו… ך¿ ל¿ ל≈ י≈ ל ָיָ„יו, 54ו¿ ט…ּ ƒי ם - 53ָי˜ּום ו¿ ƒַמי ˙ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒל ‰ ∆̂ רו…

ַע  מ≈ ו… ׁ̆ ˙ו… ו¿ ָטּ ƒם ‰ּו‡ ַעל מ ƒ‡ .ף ‰ ָוסו… ָלּ ƒח ּ¿̇ ם  ƒי ך¿ ַעל ַ‰ַמּ יָבר≈ ƒו

    . ך¿ יָבר≈ ƒו ָיָ„יו  ל  ט…ּ ƒי ו¿ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆ 55 ים,  ƒ̃ ָר ב¿ּ  ‰ ∆‡ רו… ‡ו…  ַרַעם  ל  ˜ו…

יו  ַעָפּ ַעפ¿ נּוָמ‰ מ≈ ּ¿̇ יר  ƒֲעב‰ַ ˙ו… 58ּול¿ ָטּ ּƒמ ƒיך¿ 57ָל˜ּום מ ƒר ָ̂ ם  ּ‚ַ56

ָר‰.  ו… ּ̇ מ…„  ל¿ ƒים ל ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ּול¿

בי‡ורים
נטילה. 50. ‡ו מ‡וסים. הפסולים לנטילת ידים. 51. ˘י˘ בו ס„˜. עיין משנה 
ברורה סי' קנט סקי"א ובביאור הלכה שם. 52. לי„ מט˙ו. בכת"י הגירסא: "על 
מטתו, שיקום ויטול ידיו וילך במקום נקי לברך "אשר יצר". אם רוצה לשתות 
וילך   .54 ברורה סימן ס"ב סק"ח.  עיין משנה  י„יו.  ויטול  י˜ום   .53 מים".  
למ˜ום נ˜י. שיתרחק מהכלי שעשה בו צרכיו. 55. ˘יעמו„. שיקום ממטתו. 
˙נומ‰  ול‰עביר   .58 בבוקר.  ממט˙ו.  ל˜ום   .57 זריזות.  ˆריך.  ‚ם   .56

מעפעפיו. להעביר נמנום השינה מעל שמורות עיניו.

 ‰ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂ ם  ƒ‡ ן ‚ו… ם. כ¿ּ ∆‰ ל ָבּ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿

ר,                פ∆ ס≈ ב¿ּ ָבר  ּ„ָ ּום  ׁ̆ 46  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל

 ,ı פ…ּ ח¿ ַּ̇ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰47

י  ּƒמ ƒמ ‡…ל  ׁ¿̆ ƒל ו¿ ך¿  יל≈ 48ל≈ יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿

ָך  ¿̇ י ב≈ י ל¿ ƒָענ ‡ ם ָיבו… ƒ‡ .ָבר ַע ַ‰ָ„ּ ≈„ ּיו… ׁ∆̆

‡ּוַכל  ל…‡  ‡ַמר:  ּ…̇ ַ‡ל  ם,  ח∆ ל∆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

ך¿  ל≈ ּ≈̇ ַ‡ך¿  ם,  ח∆ ַ‰ל∆ּ י‡  ƒב‰ָ ּול¿ ך¿  יל≈ ל≈

ל      ט…ּ ƒל  ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ י‡.  ƒב‰ָ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב

ים                ƒמּוָעט ם  ƒ49ַמי ָך  ל¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָך  ָי„¿

קודם   – אחד  הם,  שנים 
ואחד  המעשה,  התחלת 
קודם  כן.  אחרי   –
הוא  המעשה  התחלת 
את  האדם  יחמיץ  שלא 
המצוה (שלא ישהה את 
בהגיע  אלא  עשייתה), 
בהלכה,  (הקבוע  זמנה 
או  קריאת-שמע  כגון 
או  וכדומה)  תפילה 
בהזדמנה לפניו (כגון אם 
ראה אדם הזקוק לעזרה 
או אם נתבע לתת צדקה 
בעלותה  או  וכדומה) 
במחשבתו (כגון להיטיב 

עם אדם או לרכוש חפץ מהודר של מצוה וכדומה), ימהר יחיש מעשהו לאחוז 
בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתים, כי אין סכנה כסכנתו 
(שהמצוה תתבטל ע"י הנהגה זו), אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש 

איזה עיכוב למעשה הטוב... 
אך הזריזות אחר התחלת המעשה הוא, שכיון שאחז במצוה ימהר להשלים 
יתנו  וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות, אשר לא  אותה... 
הפסק זמן לא אל התחלת המצוה ולא אל השלמתה. ותראה שהאדם אשר 
תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשית מצוותיו, אלא תהיה 
ישקוט עד אם כלה הדבר  ולא  ינוח  לא  כי  תנועתו כתנועת האש המהירה, 

להשלימו.   

בי‡ורים
הגירסא: "ודרך בני אדם". 46. ˘ום „בר בספר. כגון לבדוק הלכה או ידיעה 
כלשהי שאינה ברורה לו דיה. 47. ‰˘˙„ל לחפ˘ וכו'. בכת"י הגירסא: "תהא 
זריז להביא הספר וגם תהא זריז לחפש" וכו'. כלומר, שיזדרז גם להביא את 
הספר מיד, וגם לעיין בו מיד ולבדוק ללא שיהוי את הענין הנצרך. 48. לילך 
ול˘‡ול. אם צריך לשאול מאדם שיודע. 49. מים מועטים. פחות מכדי שיעור 

ח. ‡יז‰ עבר‰ ‰ו‡ ר‚יל 
ב‰. כתב הגר"א (יונה ד, 
האדם  ירצה  שאם  ג), 
פגם  עוונות  באלו  לידע 
ומה  הקודם  בגלגולו 
זה  בגלגול  לתקן  עליו 
לעולם  ירד  זה  שבשביל 
בשני  יבדוק  שוב, 
סימנים: א' במה שנכשל 
הרבה  זה  בגלגול 
פעמים. ב' באיזה עבירה 
מאוד,  לו  חשקה  נפשו 
שהורגלה  לפי  וזה 
טבע  ונעשה  מקודם 
אדם  בני  יש  ולכך 
שחושקין בעבירה אחת 
אחת  בעבירה  וזה  יותר 

יותר.

ל  ב≈ּ ַ̃ 63ּול¿ ָטיו  ָפּ ׁ¿̆ ƒּומ יָניו  ƒ„ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

 ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ָר‰ ּוַב ו… ּ̇ ˜ ַבּ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ַ‡ֲ‰ָב‰, ּול¿ מ≈

ָכל  ב¿ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿

ן. יו… ל¿ ל ע∆ ≈‡ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ

 

מו…  ¿̂ ַע ˜ ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּ…„ ב¿ ƒָבר: י ל ָ„ּ ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ
 ,‰ּ יל ָבּ ƒ‚ָר‰ ‰ּו‡ ָר ‰ ֲעב≈ יז∆ (ח)‡≈

ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ל¿ ים  ƒר„ָ ּ ¿‚  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ר  יַמ‰≈ ƒו

 ˜ ּ…„ ב¿ ƒי ם  ּ‚ַ ָר‰.  ֲעב≈  ‰ּ ָ̇ ‡ו… מ≈ ט  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰ ּול¿

    .‰ ַרפ∆ּ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ יז∆ ≈‡ ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע

 ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ָלן -  ט¿ ן ָ‡ָ„ם 65ַבּ ‚ו… 64כ¿ּ

ים.  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּ ¿„ ƒ66מ  ‰‡ָ ָבּ ּטּול  ּƒב‰ַ ׁ∆̆

ָר‰  ו… ּ̇ ƒל מ ַבט≈ּ ים ‰ּו‡ מ¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒמו… ל ¿̂ ַע ַע ב≈ ו… ּ̃ ׁ∆̆ י  ƒי] מ ּƒכ]

ים  ּƒב ר¿ ַ‰ַמּ ים  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ ן  ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒי 67ו¿ ָב‰,  טו… ל  ָכּ ƒּומ  ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ƒּומ

פּוָ‡‰  ׁ̆ לו… ר¿ י≈  ‰ ז∆ ָבּ ם,  ∆‰ ָמּ ƒר ע ַחב≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ים, 68ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ּ ¿„

בי‡ורים
וכו'. בכת"י  כ‚ון   .64 ול˜בל מ‡‰ב‰. את הצער והיסורין הבאים עליו.   .63
הגירסא: "יבין תחילה מה גרם לו שהוא רפוי בה, כגון...". כלומר, עליו להזדרז 
לזהות מהי הסיבה שהוא מתרפה באותה מצוה ואותה צריך לתקן. 65. בטלן. 
אחרים  עם  לדבר  שמרבה  מתוך  בטלים.  מ„ברים   .66 תורה.  מדברי  בטל 
דברים בטלים. 67. ויס˙ל˜ וכו'. כלומר, לא רק שלא ילך להשתתף בחברתם, 
י˙חבר עמ‰ם. אף לצורך  ול‡   .68 אלא גם אם הם באו אליו יסתלק מהם. 

ענינים אחרים, כי מתוך כך ימשך אליהם גם לדבר דברים בטלים.

יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ60מ § ר̆… פ¿ ƒיזּו˙ ל ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ 59(ז)ו¿

 ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚‰ַ  

 ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ּ ים, „¿ ׁƒ̆ ָנ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

ר  ≈̇ יו… 61ב¿ּ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ יזּו˙  ƒר ז¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ַ‡ַחר   ˙ בו… ָׁ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ  ˙ ַ‰ּטו… ּול¿  ,„…‡ מ¿

לו…   ‡ ָיבו… ם  ƒ‡  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ˙ ַ̇ י ƒמ נו… ‡ו… ב¿ּ ּבּו„ ָממו… ƒ‡ ַער מ≈ ַ̂ ּום  ׁ̆

 „…‡ יזּו˙ מ¿ ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ין,  ƒּסּור ƒבו… ‡ו… י‰ֲ ‡ו…

ּור  ַ‡ֲ‰ַב˙̂  יו ל¿ ָ̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ י˜] ב¿ּ ƒֲעמ‰ַ [ל¿

            , ּבו… ּ ƒל ƒמ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ל  ַבט≈ּ ל¿ ים  ƒָלמ עו…

ל  ≈‡‰ָ י˜  ּ ƒ„ ¿̂ ‰ַ ל¿ ַזך¿  ּבו…  ƒל  ˙ יו… ¿‰ ƒ62ל

לפרו˘  זריזו˙  וˆריך  ז. 
כ‚ון  ‰‚רועים  ממע˘יו 
כתב  ו‰˘נ‡‰.  ‰˜נ‡‰ 
ג):  ז,  (תשובה  הרמב"ם 
שאין  תאמר  "ואל 
התשובה אלא מעבירות 
כגון  מעשה  בהן  שיש 
כשם  וגניבה.  וגזל  זנות 
שצריך אדם לשוב מאלו 
לחפש  צריך  הוא  כך 
לו  שיש  רעות  בדעות 
הכעס  מן  מהן,  ולשוב 
הקנאה  ומן  האיבה  ומן 
ומן התחרות ומן ההתול 
הממון  רדיפת  ומן 
ומרדיפת  והכבוד 
המאכלות ומכיוצא בהן, 
לחזור  צריך  הכל  מן 

בתשובה. ואלו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע 
און  ואיש  דרכו  רשע  יעזוב  אומר  הוא  וכן  לפרוש.  הוא  קשה   - באלו 
מחשבותיו". עוד כתב הרמב"ם (שם ד, ה) שיש "חמשה דברים העושה אותן 
ימשך אחריהן תמיד והן קשים לפרוש מהן, לפיכך צריך אדם להזהר מהן שמא 
ידבק בהן, והן כולן דעות רעות עד מאד, ואלו הן: רכילות ולשון הרע ובעל 

חימה ובעל מחשבה רעה..."

בי‡ורים
59. וˆריך זריזו˙ לפרו˘ וכו'. כלומר, שלא ידחה את תיקון מעשיו הרעים 
ומדותיו הגרועות לזמנים אחרים, אלא יזדרז תיכף לתקן עצמו. 60. ממע˘יו 
‰‚רועים. בכת"י הגירסא: "ממחשבותיו הגרועות". היינו ממדותיו הפחותות 
ולפרוש  רעות  מחשבות  לסלק  הזריזות  כי  מ‡„.  ביו˙ר   .61 והשליליות. 
ממעשים רעים קשה יותר מאשר הזריזות לעשיית מעשים טובים. 62. ל‰יו˙ 

לבו זך. נקי מכל תרעומת וכעס כלפי הנהגת ה' עמו.

אלא ד' אמות של הלכה 
בן  יוסף  (רבינו  בלבד. 
חיים'  וב'רוח  שושן). 
הגלות  לענין  רמז  כתב 
לג,  (דברים  מהכתוב 
לאביו  'האומר  ט-י) 
ואת  ראיתיו  לא  ולאמו 
'יורו  אחיו לא הכיר' וגו' 
משפטיך ליעקב ותורתך 
מהכתוב  וכן  לישראל', 
אבי  'כי  י)  כז,  (תהלים 
ואמי עזבוני וה' יאספני', 
עוזב  שכשאדם  כלומר 
ואת  ואמו  אביו  את 
להיות  בכדי  משפחתו 
במקום תורה, זוכה שה' 
ויקרבהו  יאספהו 

לעבודתו.  

 ˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ 75ר…„¿ ַלי  ≈‡ עּו  מ¿ ׁƒ̆ " יב:  ƒ̇ ּוכ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  .(‡ נ‡,  (י˘עי‰   "'‰ י  ׁ≈̆ ¿̃ ַב מ¿

‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָפר ס¿ ב  ּ…̇ כ¿ ƒ76ל יזּו˙  ƒר ז¿

‡ו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ ם. ‡ו…  ∆‰ מ≈ מ…„  ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  , ׁ̆ ּ„ּו ƒח ַבר  ּ ¿„ ַמע  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ

ח  ַכּ ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„  ין  ּƒ̇ ַימ¿ ל…‡  ו¿  , בו… ¿̇ ָכ ל¿

. ּבו… ּ ƒל ƒמ

 

י  ו≈ ¡‰ יָמ‡:  ּ≈̇ ן  ב∆ּ ‰ּוָ„‰  י¿ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ר,         ׁ∆̆ ּ נ∆ ַכּ ל  ַ̃ 78ו¿ ר  מ≈ ָנּ ַכּ 77ַעז 

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י,  ƒר‡ֲ ָכּ ר  ּבו… ƒ‚ 80ו¿ י  ƒב ּ ¿̂ ַכּ  ı79ָר

פ"‰  (‡בו˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יָך  ƒב‡ָ ן  ˆו… ר¿

ַעל  ר  ּבו… ƒ‚ ו¿ ל  ַ̃ מו…  ¿̂ ַע  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ירּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ יך¿  ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿ מ"כ). 

בי‡ורים
אף  אחריהם  ולבקש  ו'לרדוף'  בחכמה,  המופלג  דין  בית  אצל  לדון  ˙ר„וף. 
למקום רחוק. 75. רו„פי ˆ„˜ מב˜˘י ‰'. העושים צדק עם זולתם ומבקשים 
76. לכ˙וב ספרים. להעתיק לעצמו ספרים  להדמות במעשיהם למעשי ה'. 
ואומץ לעשות רצון  לו עזות  שיהיה  כנמר.  עז   .77 כדי שיוכל ללמוד בהם. 
הבורא - שלא יבוש ולא יתפעל מאף אחד כשבא לעשות מעשה טוב. 78. ˜ל 
כנ˘ר. רש"י פירש, שיהיה קל כנשר לרוץ מהרה ללא עצלות ובלא להתעייף, 
הזריזות.         על  בזה  שמזהיר  המאירי  מפרש  וכן  שבשמים.  אביו  רצון  לעשות 
79. רı כˆבי. גם זה ענין של זריזות. והכל הוא ענין אחד, אלא שכפל התנא 
העבירות.  מן  יצרך  את  לכבוש  כ‡רי.  ו‚בור   .80 (המאירי).  שונות  במילות 

(רע"ב). ורש"י פירש, שיהיה בעל זרוע לעסוק בכל כחו בתורה ובמצוות.

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ן  כ≈ ו¿  . ַמֲחָל˙ו… ל¿

 „ סו… ‰ 69ַעל ַ‰י¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ

יָניו  ע≈ מ≈ יר  ƒָיס ו¿  , ˙ו… ‡ו… ַיֲ‰ר…ס  ו¿ רּוַע,  ּ‚ָ‰ַ

ָכל  ּול¿  . ו… ׁ̆ ַנפ¿ ר  ‡ו… יך¿  ׁƒ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ך¿  ׁ∆̆ ַ‰ח…

ם  ƒ‡ י  ּƒכ ם,  ָ̃ ּ ַסל¿ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ז∆

˙, ָ‡ז  ּ„ו… ּƒמ‰ַ ׁ̆ ר≈ ָׁ̆ ל 70ַלֲע˜…ר ּול¿ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒי

יּוַכל   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַע„  71ָעָנף  ּבו…  ƒל ב¿ּ ּו  ׂ̆ ַיֲע

ן. ָ̂ ּ ¿̂ ַ̃ ל¿

 

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַמר: "ַבּ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ף ַ‡ֲחָריו,  ּ…„ ר¿ ƒל ם ו¿ לו… ָׁ̆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿
 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ּו" (˙‰לים ל„, טו). ו¿ פ≈ ָר„¿ ם ו¿ לו… ָׁ̆

ָע‰  ¿„ נ≈ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… יַע˙  ƒ„י ƒו ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„ י¿

ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿  .(‚ ו,  (‰ו˘ע   "'‰  ˙ ∆‡ ָלַ„ַע˙  ָפ‰  ּ ¿„ ר¿ ƒנ
יז 73 ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָר‰ (‡בו˙ פ"„ מי"„). ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ י ּ‚ו… ו≈ 72(ט)‰¡

ף" („ברים טז, כ),  ּ…„ ר¿ ּƒ̇  ˜ ∆„ ∆̂  ˜ ∆„ ∆̂ יב: "74 ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי  ט. 
לשון  התנא  נקט  ˙ור‰. 
אם  שאף  לומר  'גלות', 
את  לעזוב  עליו  קשה 
וללכת  חפציו  וכל  ביתו 
שמגלים  כמי  ממקומו, 
ממש,  כרחו  בעל  אותו 
שעיקר  ידע  מקום  מכל 
ד'  הוא  ה'  וחלק  ה'בית' 
כמו  הלכה,  של  אמות 
ח.),  (ברכות  שאמרו 
מיום שחרב המקדש אין 
בעולמו  להקב"ה  לו 

בי‡ורים
והסיבה המביאים אותו  יתבונן מהו השורש  ‰‚רוע. כלומר,  ‰יסו„  על   .69
השורש  מן  הרעות  המדות  לעקור  ‰מ„ו˙.  ול˘ר˘  לע˜ור   .70 רע.  לידי 
בהיותן עדיין בבחינת שרשים בלבד. (עלי אורח). 71. ענף וכו'. כלומר, יכו 
ולשרשן  לקצצן  יוכל  שלא  עד  גדול  כענף  וייעשו  בלב,  עמוקים  שורשים 
למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי   .72 (שם).  שני  לטבע  הופכות  הן  כי  הרגילים,  באמצעים 
˙ור‰. אם אין תלמידי חכמים במקומך, צריך אתה לגלות למקום שיש בו רב 
או תלמידי חכמים. 73. לב˜˘ ˆ„˜‰. לבקש את האמת והצדק. 74. ˆ„˜ ˆ„˜ 

ימ‰ר  ˘ל‡  יז‰ר  י‡. 
מ„י.  יו˙ר  בעבו„˙ו 
ה'ארחות חיים' להרא"ש 
"אל  כתב:  ק')  (אות 
ופירש  מעשיך".  תבהל 
"עשה  יו"ט:  התוספות 
את  או  עבודתך  את 
בלי  במתינות  מעשיך 
ובהלה".  מהירות  שום 
בתנ"ך  מצינו  ומאידך 
בשבח  שהפליגו  ובחז"ל 
הזריזות  מעלת 
לעיין,  ויש  והמהירות. 
 - כיצד שתי מידות אלו 
 - והמתינות  הזריזות 

עולות בקנה אחד?
שאכן  בספרים,  וביארו 
לפני כל מעשה שחושב 
עליו  לעשות,  אדם 

יזּו˙  ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ל  ַעל ַ‰כ…ּ ם. ו¿ ָ̇ ָמ ָכּ ַ‰ס¿ ּוב¿

ר  ַ‡ח≈ ל…‡ י¿ ׁ̆ ו¿ י ƒּוָב‰. 87ָיח ׁ̆ ּ¿̇  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָע‰ ַ‡ַח˙  ָׁ̆  ‡ ≈‰ ל…‡ י¿ ּוָב‰, ו¿ ׁ̆ ּ¿̇ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

 ‰ ≈‡ 88ר¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי ם  ˜ו… ַ‰ָמּ י  נ≈ פ¿ ƒל ע  ָׁ̆ ָר

ים  ƒר ָּׁ̆ ‰ַ ו¿ ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  ≈̇ ר¿ ָׁ̆ מ¿ יך¿  ≈‡

ם,  ָ̇ „ָ ּוַבֲעבו… ם  ָ̇ יחּו ƒל ׁ¿̆ ּƒב ם  ≈‰ ים  ƒיז ƒר ז¿

ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰ ּול¿ ר  ָזּ‰≈ ƒל  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ

ים  ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ ַ„˙ מ∆ ˙ ֲעבו… ו… ׂ̆ ַלֲע

-‰ּו‡.  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ
 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר 89 ָזּ‰≈ ƒ(י‡)י ,„…‡ מ¿

י  ּƒכ י,  ּ„ַ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָ„˙ו…  ֲעבו… ַבּ ר  ַמ‰≈ י¿

‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ל. ו¿ ׁ≈̆ ָכּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ב מ¿ רו… ָ̃ ירּו˙ ‰ּו‡  ƒ‰ מ¿ ּƒב ב כ≈ ָ‰רו…

בי‡ורים
להלחם נגדם, עכ"פ תמהר להתרחק מהם. 87. יחי˘ ול‡ י‡חר. ימהר לשוב 
בתשובה, כדי שלא יפסיד הזדמנות זו וגם כדי שלא יהיה רשע לפני ה' אפילו 
88. ר‡‰ ‡יך מ˘ר˙י ‰מלכים ו‰˘רים זריזים ‰ם ב˘ליחו˙ם.  שעה אחת. 
את  כעושים  במקרא  שמתוארים  המלאכים  לגבי  מוצאים  אנו  זה  כעין 
ה'  "ברכו  כ):  קג,  (תהלים  בהם  שנאמר  בזריזות,  תפקידיהם  ואת  שליחותם 
מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו", עוד נאמר (יחזקאל א, יד): 
"והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק". כדי להורות לאדם שהזריזות המתוארת 
89. ˘ל‡  במלאכים, היא הצורה של עבודת ה' הראויה המביאה לשלימות. 

ימ‰ר בעבו„˙ו. אף בעניני עבודת השם.

י  ּƒ̇ ׁ¿̆ „: "81(י)ַח ƒו ּ„ָ ן ָ‡ַמר  כ≈ ו¿  .˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

יָך"  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ מ…ר  ׁ¿̆ ƒל י  ּƒ̇ ָמ‰¿ ַמ‰¿ ¿̇ ƒ‰ ל…‡  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… ּו  ׁ̆ ר¿ ּ„ָ ן  כ≈ ו¿ ס).  ˜יט,  (˙‰לים 

 ˙ ∆‡ ם  ּ∆̇ ַמר¿ ׁ¿̆ "ּו ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז

י  ר≈ ¿̃ ּƒ̇ ַ‡ל   - יז)  יב,  (˘מו˙   "˙ ו… ּ̂ ַ‰ַמּ

 ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ ו…˙".  ¿̂ ƒמ"  ‡ ָלּ ∆‡  "˙ ו… ּ̂ "ַמ

 ‡ ָלּ ∆‡  ,‰ ָנּ ∆̂ י ƒמ ח¿ ַּ̇ 82ַ‡ל  ָך,  ָי„¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ

„. (מכיל˙‡ ˘ם).  ָיּ ƒמ ‰ּ ָ̇ ‰ ‡ו… ׂ ≈̆ ֲע

בּוָר‰  יזּו˙ ּו‚¿ ƒר ּלּו˙ ּוז¿ ַ̃  „…‡ יך¿ מ¿ ƒר ָ̂ ו¿
ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ ם  ח≈ ָלּ ƒ‰ ל¿

נּו ָעָליו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ מ… ב כ¿ּ יר ל≈ ּƒ83ַ‡ב ˙ יו… ¿‰ ƒל

" (˘מו˙ לב,  כו… ר≈ ּבו… ַעל י¿ ׁ̆ ַחר¿ י ƒ‡ ימּו ׂ ƒ̆ ָ‡ַמר: " ׁ∆̆ ם 84 לו… ָּׁ̆ ‰ַ

ר…ַמח  ח  ַּ̃ ּ ƒ85ַוי  ' ‚ו… ו¿ ָחס  ינ¿ ּƒפ  ‡ ר¿ "ַוַיּ  : ּבו… ַמר  ¡‡ נ∆ ָחס  ינ¿ ƒפ ּוב¿ כז); 

    „…‡ יז מ¿ ƒָזר ˙ יו… ¿‰ ƒָך ל מ¿ ¿̂ ַע ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ן " (במ„בר כ‰, ז). ָלכ≈ ָי„ו… ב¿ּ

ם  ָ̇ ָ̂ ֲע ַבּ  ˙ יו… ¿‰ ƒל  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ ר¿ ַר˙  ב¿ ח∆ מ≈  „ ר≈ ָפּ ƒ‰ 86ל¿

י. ח˘˙י ול‡ ‰˙מ‰מ‰˙י 
ל˘מור מˆוו˙יך. בספר 
(הביאו  יעקב'  'אהל 
יושר')  'אורחות  בספר 
יש  כך:  זה  פסוק  פירש 
צעדיו  שמחיש  זריז 
את  לקיים  וממהר 
אשר  ויש  מיד,  המצוה 
את  ודוחה  מתעצל 
עוד  כל  המצוה  עשיית 
אולם  שהות,  יש 
האחרון  הרגע  כשמגיע 
ורץ  הוא  מזדרז  אזי 
הוא  המצוה.  את  לקיים 
 – "חשתי"  דוד:  שאמר 
המצוה,  לקיים  בזריזות 
מפני  לא  אך 
שהתמהמהתי תחילה... 

בי‡ורים
‡ל   .82 מצוותיך.  את  מלקיים  התעכבתי  ולא  מהרתי  ו‚ו'.  ח˘˙י   .81
˙חמיˆנ‰. אל תעכב את המצוה מלקיימה כדרך שאין מחמיצין את המצות 
אלא אופים אותן מיד קודם שיחמיצו. 83. ‡ביר לב. אמיץ לב. 84. ˘‡מר. 
לשבט לוי שלא חטאו בעגל. 85. וי˜ח רמח בי„ו. לקח חרב בידו, נכנס לאהל 
חכמים  שאמרו  כמו  שניהם,  את  ודקר  המדינית  עם  חוטא  זמרי  היה  שבו 
בכוחותיך  אין  אם  כלומר,  ל‰פר„.   .86 בו'.  פוגעים  קנאים  'הבועל ארמית, 

יב. ˆריך זריזו˙ ל˙ור‰. 
בפוסקים  הנידון  ידוע 
עשיית  האם  עדיף,  מה 
שלא  אף  בזריזות  מצוה 
דחיית  או  בהידור, 
מאוחר  לזמן  המצוה 
לעשותה  כדי  יותר 
סופר'  ה'חתם  בהידור. 
לחידושיו  (בהקדמה 
מבאר  חולין)  במסכת 
בין  ההבדל  את  בזה 
שאמר  אבינו  אברהם 
אליו  (כשבאו  לשרה 
המלאכים):  שלושת 

ָ‰ָל‰,  ב∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ל…‡  90ו¿

ן  כ≈ ו¿ ים.  ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ נּו  ּ¿̃ ֻ̇ י¿ ּון  ּ̇ ƒמ ב¿ּ ֲ‡ָבל 

ים  ƒּונ˙ מ¿ ּוּו  ¡‰91" ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

           - יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ו¿  .(‡  ,‡ (‡בו˙  ין"  ּ ƒ„ ַבּ

יו  ָ̇ בו… ׁ¿̆ יı ַמח¿ ƒ̃ ָי ּבו… ו¿ ƒר ל עו… ‡ נ≈ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 92

ל…‡  ַ‡ך¿   , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ƒל יָבָריו  ≈‡ ּלּו  ַ̃ י≈ ו¿

ים  ƒָינ נ¿ ƒּלּו ָ‰ע ָכל ‡≈ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ ר ב¿ּ ַמ‰≈ י¿

ר  ַמ‰≈ י¿ י  ַ̇ ָמ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָמ‰  ָחכ¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ר. ַ‡ח≈ י י¿ ַ̇ ּוָמ

 

ל…‡  י‰ּו  ƒמ  ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿
ר…ַח  ט¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‡וו… ַּ̇ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ י¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ י  ּƒכ ים.  ƒָרע‰ָ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‰ָנ‡ו… ַ‡ַחר 

ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿

ָ‰ָ‡ָ„ם               יָ‡‰  ƒב מ¿  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ך¿  ָכּ ָנ‰,  יו… ל¿ ע∆

ך¿  ָכּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ (יב) ר  ׁ∆̆ ַכֲ‡ ו¿ י˙.  ּƒ̇ ח¿ ַּ̇ ל  ‡ו… ׁ¿̆ ƒ93ל

בי‡ורים
במהירות  יתכן  "ולא  הגירסא:  בכת"י  בב‰ל‰.  מע˘‰  ל˙˜ן  י˙כן  ול‡   .90
כל  על  ומתוקן  מושלם  המעשה  שיהיה  אפשר  אי  פירוש,  מתוקן".  מעשה 
פרטיו ודקדוקיו אם מתנהג בפזיזות. 91. ‰וו מ˙ונים ב„ין. היו פוסקים את 
הדין ביישוב הדעת ובמתינות. 92. ˘י‰‡ נעור לבו וי˜יı מח˘בו˙יו. שיהיה 
93. ל˘‡ול ˙ח˙י˙.  לבו ערני ומרוכז במחשבתו על הדבר שעומד לעשות. 

ל.                   פ≈ נו… ‰ּו‡  ירּו˙  ƒ‰ מ¿ ּƒב  ıָר אם  היטב  להתבונן 
זאת.  לעשות  וכיצד 

ילך     ויודע את הדרך  אמנם לאחר שבא לכלל הכרעה עפ"י תורה לעשותו 
חיים'          ה'חפץ  היה  וכך  הפועל.  אל  הכח  מן  הדבר  להוציא  יזדרז  אזי  בה, 
לאחר                אם  אך  במעשיו,  נמהר  להיות  לאדם  שאין  "אף  אומר:  זצ"ל 
יחמיץ              בל  אז  וישר,  לנכון  מצאו  הישר  השכל  במאזני  הדבר  ששקל 
ע"ז            עמו'  עה"ת  (ח"ח  כלל".  זמן  דיחוי  בלא  לעשותו  ויזדרז  הדבר 

בהגה"ה).
(המעלה  זצ"ל  חאגיז  למהר"ם  חכמים"  "משנת  בספר  כבר  מובא  זה  יסוד 
הי"ב, אות ש"ס), וז"ל: "כתוב (משלי כט, כ): "חזית איש אץ בדרכיו (אדם 
טובים)  להחכים  הטפש  (סכויי  לכסיל  תקוה  מיושב)  ואינו  במעשיו  הפזיז 
ממנו". וכתוב (שם כב, כט) "חזית איש מהיר במלאכתו (בקי וזריז בביצוע 
תפקידו) לפני מלכים יתייצב (יעמוד לשרתם)" דנראה דסתרי קראי זה לזה. 
ליישב המקראות צריך לומר כך, דיש חילוק גדול בין התחלת מלאכה לגמר 
מלאכה, דהואיל דכל הדברים יגעים והתחלתן קשה, אם כן מן הראוי הוא 
ומזקנים  עצה  ויטול  במתון  ילך  דבר  שום  לעשות  בדעתו  שיגמור  שקודם 
יתבונן, ואם לא כן יעשה אלא שיהיה אץ בדרכיו ותיכף שעלה בדעתו איזה 
דבר לעשות יתחיל לעשותו - ודאי איש אץ כזה תקוה לכסיל ממנו, כי כל 

דבר צריך ישוב ועצה מחכם הרואה את הנולד.
אמנם אחר שהתחיל והסכימו בעלי העצה כי טוב הדבר ונכון מעם ה' יתברך 
ואל  יקדמנו אחר,  פן  ואל יתמהמה  ויחיש את מעשהו  ימהר  לעשותו, אזי 
תאמר כשאפנה אגמור מלאכה זו שהתחלתי בה שמא לא תפנה. ואיש כזה 
ראוי   - הפועל  אל  הכח  מן  ולהוציאה  לגומרה  במלאכתו  מהיר  שהוא 
להתייצב לפני מלכים ולעמוד לשרת לפניהם, יען כי כל דברי המלכות אינן 
נגמרים כי אם אחר גמר עצה עמוקה, ואחר גמר זה, ראוי לו שלא יהיה עצל 

בקיומה". עכ"ד.  
אך  חרוץ  "מחשבות  עה"פ  ה)  (כא,  למשלי  בפירושו  יונה  רבינו  לשון  וזה 
החרוץ  מחשבות  אבל  והזריזות,  החריצות  מדין  המהירות  "אין  למותר": 
שיקדים המחשבה והמתון למעשה – הוא מעיקר הזריזות. ואף על פי שבטל 
מקצת שעותיו לחשוב מחשבות, לעולם ימצא מותר במדה הזאת. "וכל אץ 
אך למחסור" - כי ישיגהו המקרה במעשה וכעין שאמר מחברי המוסר 'כי 

פרי כל המהירות חרטה'". 

ָר‰  ≈‰ מ¿  ‰ נ∆ ָפּ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ יזּו˙,  ƒר ז¿ ּƒב  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… י  כ≈ ר¿ ָ̂ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ם.  ƒַמי ָׁ̆  ˙ ‡כ∆ ל∆ מ¿ ƒל

 

          ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ׁ̆ י≈ ו¿  . ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 94

ָיָניו  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָלָח‰  ¿̂ ‰ַ

יז     ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ן-ָ‡ָ„ם,  ב∆ּ ן  ָלכ≈ יזּו˙.  ƒר ז¿ ּƒב

ָך,  ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ‰ ׂ ≈̆ ַוֲע ים,  ƒָלמ עו… י  נ≈ ׁ¿̆ ƒ95ל

"מהרי שלש סאים קמח 
סולת לושי ועשי עוגות, 
ואל הבקר רץ אברהם"... 
שהתעכבה  שרה  ובין 
נפה  בי"ג  הקמח  לנפות 
סולת,  שנעשה  עד 
נדה  פירסה  ובינתיים 
ולא  הלחם  ונטמא 

ולכן  המובחר,  מן  מצוה  על  עדיפה  בזריזות  שמצוה  סבר  אברהם  הביאתו. 
הדגיש "מהרי", וכן אמר לה להביא "קמח" על אף שסולת מובחרת יותר מן 
הקמח, כיון שרצה למהר לכבד את אורחיו. ואילו שרה סברה, מצד תכונת 
"נשים עצלניות הן", כי המובחר עדיף על הזריזות, ולכן ניפתה הקמח לעשותו 

סולת. וזהו שנאמר עליה: "ולחם עצלות לא תאכל".
ובזה יתבארו דברי המדרש [שאמר רבי עקיבא לתלמידיו כדי לעוררם]: מה 
שרה  של  בתה  בת  תבא  אמרו,  מדינות?  קכ"ז  על  שתמלוך  אסתר  ראתה 
שחייתה קכ"ז שנים ותמלוך על קכ"ז מדינות. וקשה: מדוע לא תלו בזכותו של 
אברהם שחי קע"ה שנים, נמצא שמאז היותו בן מ"ח שנה שאז הכיר את בוראו 

(עי' ב"ר ל ח, צ"ה ג), ועד פטירתו ישנם קכ"ז שנה?
אלא - מיישב ה'חתם סופר' - מכיון ששבחה של אסתר היה בכך שמלכה על 
פזורי עם ישראל בקכ"ז מדינות והגנה עליהם, ומה גרם שלא יהיה בהם מעלת 
"כינוס לצדיקים הנאה להם"... אלא להיות מפוזרים? העצלות שהיתה בהם, 
שלא עסקו בתורה בזריזות אלא בעצלות, וכמו שקראו חז"ל (בפ"ק דמגילה) 
ימך המקרה"... לפיכך לא רצו חז"ל  על אותו הדור את הפסוק: "בעצלתים 
לתלות מלכות אסתר בזכות קכ"ז שנים של "זריזותיה דאברהם", אלא בזכות 
קכ"ז שנים של שרה שלא נתיחדה במדת הזריזות אלא במעלת ההידור. הוא 
את  ר"ע  עורר  [ובכך  תורה"  אין  זריזות]  [של  קמח  אין  "אם  חז"ל:  שאמרו 

תלמידיו להיות זריזים ולא מנומנמים ועצלים]. 

בי‡ורים
הזריזות לעבירה היא אות לגודל אהבתו ושקיעתו בחטא וע"י הזריזות נקשר 
י‰‡ זריז במל‡כ˙ו. כדי שתצא מושלמת ומתוקנת.  הוא לעומק החטא. 94.̆ 
95. ל˘ני עולמים. גם בעניני עוה"ז וגם בעבודת ה' ובעסקי התורה והמצוות.
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בזה  [ואכן,  המצוה. 
של  המעלה  יתירה 
מקדימין  "זריזין 
למצוות" ממעלה זו של 
אל  לידך  הבאה  "מצוה 

תחמיצנה"].
סיבה  ישנה  זאת,  מלבד 
מדת  את  ללמוד  הגונה 
הזריזות דוקא מהפסוק: 
"וישכם אברהם בבוקר" 
יצחק.  בעקידת  האמור 
שכן אין עוד כמו זריזותו 
של אברהם לעקידת בנו 
לנו  לשמש  כדי  יצחק, 
כמה  עד  ומופת  דוגמא 
נשגבה ונעלית היא זריזותן של צדיקים בעבודת בוראם. וכל כך למה? משום 
אברהם.  בו  שנתנסה  קשה  נסיון  מאותו  נפרד  בלתי  חלק  היתה  זו  שזריזות 
למרות כל הצער והכאב שישנו באופן טבעי לאב ההולך לעקוד את בנו יחידו, 
אף על פי כן, מכיון שנצטווה על כך מאת ה' - לא זו בלבד שניאות ואף רצה 
לקיים את המצוה באהבה, אלא עוד נחפז לעשותה בזריזות מופלאה. לפיכך 

ראויה זריזות זו ללמוד הימנה ל"זריזין מקדימין למצוות".
ראוי לציין, כי מעלת זריזות מעין זו מצינו גם אצל משה רבינו כאשר ציוה עליו 
ה': "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך" (במדבר לא, 
ב) כותב על כך רש"י (ע"פ הספרי): "אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר 
עשה בשמחה ולא איחר", וכפי שנאמר מיד בפסוק: "וידבר משה אל העם"... 
הוא  מאוויים  וכל  אישי,  חשבון  כל  המה  נטולים  צדיקים,  של  דרכם  כך  כי 

לעשות רצון ה' בשמחה ובזריזות.  

ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  ,(‚ כב,  (בר‡˘י˙ 

 ‰ ׂ ָ̆ , ָע י„ו… ƒח נו… י¿ ˙ ב¿ּ ח…ט ‡∆ ׁ¿̆ ƒלו… ל ‰ ׁ∆̆ ָ̃

יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒּומ ר.  ∆̃ ב…ּ ַבּ ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿

ָל‰  „ו… ּ ָכָח‰ ‚¿ ‰ ‰ו… ז∆ יזּו˙, ָבּ ƒר ז¿ ּƒיו ב ׂ ָ̆ ַמֲע

 „ ב∆ ע∆ כ¿ּ  , ‡ו… ר¿ ּבו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… ‰ּו‡  ׁ∆̆

מו…  ¿̂ ַע ב¿ּ ז  ָזר≈ ּומ¿ ָניו  ֲ‡„ו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ָ‰‡ו…

לּוָי‰  ּ¿̇ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ י  ּƒ6כ  , נו… ˆו… ר¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ּבו…  ƒל  ‰ ַפנ∆ּ מ¿ ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ 7כ¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ

בי‡ורים
לעשיית  החיצוני  הביטוי  היא  הזריזות  ‰‡„ם.  בלב  ˙לוי‰  ‰זריזו˙  כי   .6
המצוות מתוך אהבה והתלהטות פנימית (עיין מס"י פ"ז). 7. כ˘‡„ם מפנ‰ 
לבו וכו'. כאן מבאר רבינו כיצד יגיע האדם לתכלית הזריזות במדרגה הגבוהה. 

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ƒַער ַ‰ֲחמ ַׁ̆

יזּו˙ ƒר ּ ַער ַ‰ז¿ ַׁ̆  

 

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ּ„ָ ƒ1מ י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿
ַ‚ם  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒַלמ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַל  

י‡  ƒ‰ 3ו¿  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַנ˙  ָּ̃ ַּ̇ 2 ַין  נ¿ ƒע ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ

ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ו¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ˙ וו… ¿̂ ƒמ ל¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ַמ ין  ƒיז ƒר 4ז¿ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל

ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ו¿ (פסחים „, ‡). 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע ַין  נ¿ ƒע 5ב¿ּ ינּו  ƒב‡ָ

 "' ‚ו… ו¿ ר  ∆̃ ב…ּ ַבּ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ם  כ≈ּ ׁ¿̆ "(‡)ַוַיּ

‡בר‰ם  וי˘כם   .‡
בבו˜ר. מפסוק זה למדו 
ד.)  (פסחים  חז"ל 
מקדימין  ש"זריזין 
להקשות,  יש  למצוות". 
זאת  למדו  לא  מדוע 
הקודמים:  מהפסוקים 
לקראתם"...  "וירץ 
"וימהר אברהם", הרי גם 
בפסוקים אלו משתקפת 
זריזותו  מדת  לה 
אברהם  של  הנפלאה 

אבינו למצוות?
שכתבו  יש  ואמנם 
לחלק, כי מפסוקים אלו 
שמעשיהם  אנו  למדים 
במהירות  צדיקים  של 
המצוה  מזדמנת  כאשר 
לידם ממש, שאז אין הם 

משתהים להתחילה ואף ממהרים להשלימה. אולם מהפסוק "וישכם אברהם 
בבוקר" נוכל ללמוד על מעלה יתירה מזו, שגם כאשר המצוה אינה מזדמנת 
כן  פי  על  או שטרוד בעסקיו, אף  בה,  לישון  כגון בשעה שרגיל  לידו ממש, 
מפנה עצמו מעיסוקיו, או משכים לקום משנתו ומקדים עצמו לקראת עשיית 

בי‡ורים
1. מ„‰ ‚„ול‰ ל˙ור‰ ולמˆוו˙. מעלה גדולה המסייעת לאדם בלימוד התורה 
ובקיום המצוות. 2. ˙˜נ˙ ‰עולם ‰ז‰. היא מועילה לו גם בעניני העולם הזה. 
כלומר, גם הצרכים הגשמיים מסודרים ומתוקנים לאיש הזריז. 3. ו‰י‡ מ„˙ 
‰ˆ„י˜ים לעבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך. הצדיקים משתמשים בה כדי להדר בקיום 
הזריזים  למˆוו˙.  מ˜„ימין  זריזין   .4 ה'.  בעבודת  שלמות  ולהשיג  המצוות 
נצטוה  כאשר  ‰ע˜„‰.  בענין   .5 זמנן.  בהגיע  מיד  המצוות  לקיים  ממהרים 

אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו.

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰זריזו˙

אעפ"כ  והיאוש,  הזקנה 
עולה  להקריבו  כשצוהו 
מיד,  בדבר  טרח   -
השי"ת  אהבת  והגביר 
ליצחק,       אהבתו  על 
המעלה  שלמות  ועל 
"אברהם  קראו  הזאת 
מא).     (ישעיה  אוהבי" 
לכל  נתפרסם  ואז 
חיוב  גודל  העולם 
יתעלה  לשם  האהבה 
לעבור       ראויה  שהיא 
ומזה  אהבה,  מיני  כל 
שכר.  וקבל  דרוש  אמרו 
הרב  מפי  שמעתי  כך 

ר"ש מורי שיחיה. עכ"ד. 

י  ּƒים, כ ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ז ל¿ ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒן נ ַעל-כ≈ּ , ו¿ ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ּוָר‰ ב¿ּ ׁ̆ ¿̃ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ‰ ָ̇ ָ‰י¿

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ ן  ַעל-כ≈ּ ל,  „ו… ּ‚ָ  ˜ ׁ∆̆ ח≈ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ר  כ…ּ ז¿ ƒ12ל ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ לו… 

 ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ׁ̆ י≈ י  ּƒכ  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע

       „…‡ מ¿ לו…   ‰ ׁ∆̆ ָ̃ ָבר  ּ„ָ ֲ‰בו…  ‡ו… ֲעבּור 

ָרָ‰ם  ˙, ֲ‡ָבל ַ‡ב¿ ו… ׂ̆ פו… ַלֲע ¿̃ ּבו… נו… ƒל 13ו¿

ם,  ָבּ ƒל  ı פ∆ ח≈ מ≈ ּו  ׂ̆ ָע ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 14 ָח˜  ¿̂ ƒי ו¿

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ י  ּƒכ

בי‡ורים
(בראשית            שנאמר  כמו  בכת"י).  (כ"ה  העקדה  מעשה  לזרעו  לזכור.   .12
הזה         הדבר  את  עשית  אשר  יען  כי  ה'  נאם  נשבעתי  בי  "ויאמר  טז-יז)  כב, 
זרעך"            את  ארבה  והרבה  אברכך  ברך  כי  יחידך,  את  בנך  את  חשכת  ולא 
לבן  ואחת  (-לאברהם)  לאב  אחת   – אברכך"  "ברך  רש"י:  ופירש  וגו'. 
(-ליצחק), "והרבה ארבה" – אחת לאב ואחת לבן. 13. ולבו נו˜פו לע˘ו˙. 
              ıמחפ ע˘ו  ˘ני‰ם   .14 מושלם.  רצון  מתוך  זאת  עושה  אינו  כלומר, 
לעקדה:  שהלכו  בעת  ויצחק  אברהם  על  שנאמר  כמו  שלם,  ברצון  לבם. 
ו). ופירש רש"י: השוה הכתוב זה לזה,  "וילכו שניהם יחדיו" (בראשית כב, 
שהיה                  - אברהם  אף  כי  ללמד  ביניהם,  הבדל  היה  ולא  כאחד  שהלכו 
שלא     יצחק  כמו  ושמחה,  ברצון  הולך  היה   - בנו  את  לשחוט  שהולך  יודע 
לקרבן).      לעלות  עתיד  שהוא  כלל  ידע  לא  שעדיין   –) בדבר  מרגיש  היה 
"וילכו       ואמר:  הכתוב  חזר  להשחט,  הולך  שהוא  יצחק  שהבין  ולאחר 
שניהם יחדיו" (שם, ח). כלומר, יחד בלב שוה לעשות רצונו של מקום. (רש"י 

שם).

 , ׁ̆ ּבו… ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ רו… ˙ ָ‰ֲ‡ח≈ בו… ָׁ̆ ֲח ל ‰ַ8ַמּ ָכּ ƒמ

‰ּו‡  10ָ‡ז  ַ‡ַח˙,  ָב‰  ָׁ̆ ַמֲח ס  פ≈ ˙ו… 9ו¿

ן  -כ≈ מו… כ¿ּ יַח.  ƒל ¿̂ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ י  ƒל ב¿ּ ז,  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒמ

ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  ּ ƒל ƒיר מ ƒס ≈‰ ׁ∆̆ ָרָ‰ם,  ‰ ַ‡ב¿ ׂ ָ̆ ָע

ל  ט≈ּ ƒ(ב)ּוב  , ‡ו… ר¿ ּבו… ן  ˆו… ר¿ ָ‡ַחז  11ו¿ נו…  ב¿ּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ נו…  ב¿ּ ַ‡ֲ‰ַב˙ 

בנו  ‡‰ב˙  וביטל  ב. 
‰בור‡  ‡‰ב˙  מפני 
חז"ל  אמרו  י˙ברך. 
עא.):  (סנהדרין  בגמרא 
ומורה  סורר  בן  "תניא, 
עתיד  ולא  היה  לא 
נכתב,  ולמה  להיות, 
כתב  שכר".  וקבל  דרוש 
לשאול,  יש  בחיי:  רבינו 
מפני מה הוצרכה תורה 

יש  נוהג בדרך העולם? עוד  ומה שאין ענינו  ולכתוב מה שלא היה,  להודיע 
מקשים, דהנה לכאורה כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" היא לשכר תלמוד תורה. 
ותמוה הדבר: וכי לא די בכל התורה כולה כדי לדרוש ולקבל שכר?! הלא גם 
אם יחיה אדם אלף שנים, לא יחסר לו מה לדרוש בתורה, אשר היא ארוכה 

מארץ מדה ורחבה מני ים!
ומבאר רבינו בחיי, כי אין כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" לשכר תלמוד תורה, 
אלא 'דרוש' מפרשה זו עד היכן נתבע האדם לאהוב את השי"ת, שלמען אהבת 
השי"ת על האדם לסלק מלבו את האהבה המוטבעת בו לבנו, כשהדבר נצרך 
זה מחכמת התורה ללמד דעת את העם בגודל חיוב אהבת  וז"ל: היה  לכך. 
השם יתברך. שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן, וכיון 
שהבן עובר על מצוות השם יתעלה, וזה דרכו כסל לו, חייבין הם שתתגבר 
עליהם אהבת השי"ת על אהבת הבן עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמם 

לבית דין לסקילה.
בענין  בתורה  מפורש  להשי"ת  האהבה  גודל  בחיוב  הזה  הענין  בא  וכבר 
העקידה, כי אברהם עם היות אהבתו ליצחק עזה וחזקה כבן שבא אליו אחר 

בי‡ורים
והתכונות  הרצונות  הרעות,  המדות  בו.  ˘י˘  ‰‡חרו˙  ‰מח˘בו˙   .8
המפריעות אותו מעבודת ה' ומקיום מצוותיו, כגון עצלות, אנוכיות, ותאוות 
גשמיות. 9. ו˙ופס מח˘ב‰ ‡ח˙. שם לעצמו מטרה אחת נעלה ומתרכז בה. 
10. ‡ז ‰ו‡ מז„רז בלי ספ˜. (כ"ה בכת"י). ממילא קל לו להזדרז ולעשות את 

המצוה בשלימות. 11. ו‡חז. ותפס.

˘ני‰ם  ע˘ו  לכן   .„
במדרש  מובא  בזריזו˙. 
א):  נו,  (בראשית  רבה 
וישא  השלישי  "ביום 
עיניו"  את  אברהם 
כתיב  ד),  כב,  (בראשית 
"יחיינו  ב)  ו,  (הושע 
השלישי  ביום  מיומיים 
לפניו".  ונחיה  יקימנו 
הגר"א  וביאר  עכ"ד. 
בהאי  מצוות  "שכר  קמב.)  (חולין  חז"ל  אמרו  הנה  כי  המדרש,  כוונת  זצ"ל 
ומלואו  אין העולם  רוחני,  ענין  כי המצוה היא  והטעם, אחרי  ליכא".  עלמא 
כדאי לשלם אפילו שכר מצוה אחת, וכמו שאמרו חז"ל (אבות ד, יז) "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", אם-כן היאך אנו ניזונים 

בזכות המצוות שעשו אבותינו?
אבל הענין כך הוא, כי באמת המצוה עצמה אין לה תשלומים בעולם הזה, 
אבל הזריזות וההידור וכיוצא בו במצוות אבותינו, הם הזכות שאנו אוכלים. 
שעשה  והזריזות  ההכנות  מכל  מקודם  לנו  סיפרה  הקדושה  התורה  והנה 
בבוקר, חבש בעצמו את  לקיים מצות העקידה, השכים  ע"ה  אבינו  אברהם 
חמורו, ובקע עצי עולה וכו', להודיענו כי מכל זאת אנחנו אוכלים בעולם הזה. 
אבל עיקר המצוה שעשה אברהם אבינו ע"ה ביום השלישי, נשארה לנו לעתיד 

לבוא.
כל מה  לומר,  רצה  מיומיים",  "יחיינו  חז"ל את הכתוב  זה  על  זהו שהמליצו 

ר  ≈̂ ַרך¿ יו… ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ם ב¿ּ ָּ̇ ע¿ ּ„ַ

יזּו˙. ƒר ז¿ ּƒם ב י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ ּו  ׂ̆ ן ָע ָלם, („)ָלכ≈ עו…

 

 ˙ ּ„ַ ƒמ י  ּƒכ ָלַ„ַע˙,  יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ָכל  ‰ ל¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ י‡  ƒ‰22 ˙יזּו ƒר ּ ַ‰ז¿  

 ˙ יו… ¿‰ ƒל ל  ָיכו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

בי‡ורים
ואישי  ‚ופם. נתבטל כח הגשמיות שבגופם, שלא היה להם שום רצון גשמי 
אלא אך ורק לעשות רצונו יתברך. 22. ‰י‡ ˙חיל‰ לכל ‰מ„ו˙. כי כדי להשיג 
את כל המעלות צריך לקנות תחילה את מדת הזריזות, כי הזריזות מובילה 
לשאר המדות הטובות והמעלות הגדולות, כדברי רבי פנחס בן יאיר (המוזכר 
מצוות  ויותר  יותר  לקיים  להספיק  האדם  יוכל  זריזות  שע"י  ועוד,  בהמשך). 
ולימוד תורה, שהרי כל אדם מוכרח להפסיק מידי פעם מלימודו ולהתעסק 

בצרכי גופו, אבל ככל שיזדרז וימהר לחזור ללימודו, כך יספיק יותר.

ם  ƒע ˜ּו  ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 15ּו ם,  ָבּ ƒל ב¿ּ  „…‡ מ¿

16ַע„  ם,  ָ̇ יָע ƒ„י ּƒב ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ל  ָכּ י  ּƒ17כ ל,  „ו… ּ‚ָ חּו„  ƒי ב¿ּ ַיֲח„ּו  ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆

 ‡ ר≈ חּו„ ַ‰ּבו… ƒם י ס≈ ַפר¿ ‰ 18ל¿ ָ̇ ם ָ‰י¿ ָ̇ ָנ ָוּ ַכּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ר  ּׁ≈̆ ַי 19ּול¿ ָלם  עו… ָבּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּו  ׂ̆ ָע ׁ∆̆  ˙ ע≈ 20ּוב¿  , ַ‡ֲ‰ָב˙ו… ל¿

יו,  ָ̇ וו… ¿̂ ƒּומ  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ  ˙„ַ ֲעבו…

 ‰ ָ̃ ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ו¿ ּ‚ּוָפם  ַח  כ…ּ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ21(‚)נ

‚ופם.  כח  נ˙בטל   .‚
נאמר:  העקדה  בפרשת 
ידו  את  אברהם  "וישלח 
המאכלת  את  ויקח 
בנו"  את  לשחוט 
כתב  י).  כב,  (בראשית 
'אפריון'  בספר  כך  על 
שו"ע):  קיצור  (מבעל 
הגאון  בשם  שמעתי 
הקדוש מהרי"א מלובלין 
הא  לפרש  שאמר  זצ"ל 
אברהם  "וישלח  דכתיב 
שהיה  דמשמע  ידו"  את 

צריך איזה כח והתפעלות לקחת את המאכלת (פירוש, שהיה צריך להתאמץ 
לשלוח את ידו מה שלא מוזכר בשאר הפעולות שעשה כגון ויבקע עצי עולה, 
ויבן את המזבח ויערוך את העצים וכו'). והוא, כי הצדיקים הקדושים אשר אך 
מצוות השם ית"ש עשו באיבריהם, הנה איבריהם מתקדשין כל כך עד אשר 
אינם מסוגלים לעשות רק מצוות ה' ית"ש ולא זולתו. והנה לשחוט את יצחק 
לך  "לא אמרתי  מן המדרש  רש"י  וכמו שהביא  כלל  היתה מצוה  לא  באמת 
שחטהו אלא העלהו, אסקתיה – אחתיה", רק אברהם טעה וקסבר לשחטהו. 
ולכן כאשר רצה לקחת בידו את המאכלת הוצרך להתאמצות לשלוח את ידו 

בכוח, וזהו "וישלח אברהם את ידו" וכו', ודפח"ח. עכ"ל.

בי‡ורים
15. ו˘ני‰ם נ˙„ב˜ו עם ‰˘י"˙ בי„יע˙ם. שניהם - בשכלם ובמחשבתם - היו 
בדבקות גדולה עם השי"ת. 16. ע„ ˘נ˙יח„ו (בכ˙"י: ˘נ˙‡ח„ו) ביחו„ ‚„ול. 
רצונו  ורק לעשיית  אך  לבם  ויחדו את  ה',  רצון  היו אחד עם  ורצונם  דעתם 
יתברך ללא שום פקפוק. 17. כי כל כונ˙ם. בכל עבודתם בחייהם. 18. לפרסם 
‡„ם  בני  ולי˘ר   .19 מלבדו.  עוד  ואין  בעולם  יחיד  שהוא  ‰בור‡.  יחו„ 
 - ואדם  אדם  כל  אצל  הנמצאת   - האהבה  מדת  את  ולכוון  לנתב  ל‡‰ב˙ו. 
בכת"י  ב‡‰ב‰.  ˘ע˘ו  ובע˙   .20 יתברך.  ה'  אהבת  שהיא  הנכונה  לאהבה 
כח  נ˙בטל   .21 ומצוותיו.  יתעלה  ה'  עבודת  האבות  שעשו  ובעת  הגירסא: 

‡ח„  יום  טוב  כי   .‰
בפרושו  רש"י  בחˆריך. 
על תהלים כתב: "כי טוב 
בחצריך,  אחד  יום 
מלחיות  ימות,  ולמחר 
במקום  שנים  אלף 
אחר". ויש לבאר שכונת 
אדם  כל  על  המלך  דוד 
ואדם, שטוב לו יום אחד 
ולמחר  התורה  בעסק 
לחיות  מאשר  ימות, 
אחר  במקום  שנים  אלף 
בלא עסק התורה. וכמו 
שכתב בספר יסודי הדעת (עמוד קפד) על דברי רש"י אלו וז"ל: כמה גדול ויקר 
וחשוב יום אחד להיות בבית ה' בעסק התורה והיראה, אשר כדאי לחיות רק 
יום אחד בעולם ולהיות עוסק בתורה ולמחר ימות, מלחיות אלף שנים במקום 
אחר, ואפילו לא חיים של חטא ועון כי אם לחיות חיים פשוטים כחיי אנשי רוב 
העולם, גם עם מעשים טובים, אבל בלי עסק התורה – הנה יום אחד להיות 
יותר מלחיות אלף שנים במקום  וחשוב  יקר  ה' עם עסק התורה הוא  בבית 
לא         התורה  בעסק  ה'  בבית  נהיה  אם  שנותינו  ערך  יגיעו  לכמה  והנה  אחר. 
[לפי  שנותינו?  מספר  יגיעו  לכמה  שנים?  וגם  ימים  הרבה  אם  כי  אחד  יום 
ראויים  אלו  רש"י  דברי  חיים!]  יותר מאלף שנות  שיום אחד שקול  החשבון 
להעריך        ונדע  הקדושה,  תורתנו  יודעי  כל  לפני  בעולם  מפורסמים  להיות 
כמה יפסיד מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, כמה אלפי שנים מפסיד זה. 

עכ"ל.

מ…ַע  ּׁ¿̆ ƒמ נו…  ָ‡ז¿ יר  ƒס "27מ≈ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆

(מ˘לי  ָב‰"  ע≈ ו… ּ̇ ˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ ם  ּ‚ַ28 ָר‰,  ו… ּ̇

ַר˙  ו… ּ̇ י  ƒל ב  ˙ּוב: "29טו… ָכּ ן  כ≈ ו¿ כח, ט). 

ף" (˙‰לים ˜יט,  י ָזָ‰ב ָוָכס∆ פ≈ ַ‡ל¿ יָך מ≈ ּƒפ

ם  יו… ב  טו… י  ּƒכ(‰)" ַמר:  ¡‡ נ∆ ן  כ≈ ו¿ עב), 

ף" (˘ם פ„, י‡) - ָ‡ַמר  ָ‡ל∆ יָך מ≈ ר∆ ≈̂ ֲח ַבּ

ם  יו… י  ƒל ב  טו… -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ף  ל∆ ∆‡ מ≈ ָר‰,  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ָח„  ∆‡

בי‡ורים
˙ועב‰.  ˙פל˙ו  ‚ם   .28 קצר.  לזמן  אפילו  ˙ור‰.  מ˘מוע  ‡זנו  מסיר   .27
במקרה דנן הסיבה היא כיון שנמנע מלימוד תורה מחמת התפילה, ומאחר 
אותו  זו שהרחיקה  היא  נמצא שתפילתו  מן התפילה,  יותר  והתורה חשובה 
אורח).         (עלי  מדה  כנגד  במדה  תפילתו  את  מרחיק  הקב"ה  לכן  מהבורא, 

29. טוב לי ˙ור˙ פיך. פירוש, אפילו דיבור אחד בתורה.

כ…ל  ¡‡ ל∆ יך¿  ƒר ָ̂ י  ּƒכ ר,  פ∆ ַ‰ס≈ּ ַעל  יר  ƒ„ ָּ̇

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈ ָרָכיו,  ¿̂  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ן  י˘…ׁ ƒל ו¿

רו…  פ¿ ƒס ל¿ ַלֲחז…ר  ירּו˙  ƒ‰ ּוז¿ יזּו˙  ƒר ז¿

ל  „ו… ם ָ‚ּ „ ַ‰ּיו… ב: עו… ׁ…˘ ַ‡ל ַיח¿ מ…„. ו¿ ל¿ ƒל ו¿

רּו  ָ‡מ¿  ‰ ז∆ ַעל  י  ּƒכ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָנ‰  ָּׁ̆ ‰ַ ו¿

‡ַמר  ּ…̇ ָרָכ‰: ַ‡ל  ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ֲחָכמ≈

ל…‡   ‡ ָמּ ׁ∆̆ 24  ,‰ נ∆ ׁ¿̆ ∆‡  ‰ נ∆ פ¿ ∆‡ ׁ∆̆ כ¿ ƒ23ל

י…‡ַמר  ם ַ‡ל  ּ‚ַ ‰ (‡בו˙ פ"ב מ"„).  נ∆ ָפּ ּƒ̇

ך¿  ל≈ ם ‡≈ ƒ‡ ,ָבר ב ‰ּו‡ כ¿ּ ר∆ ˙ ע∆ ָ‡ָ„ם: 25ע≈

ָע‰  ָׁ̆ ָב‰  טו… י  ּƒכ ל,  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿  „ ָיּ ƒמ ַלֲעמ…„  ך¿  ָטר≈ ¿̂ ∆‡  - מ…„  ל¿ ƒל

ַעל  ָלם, ו¿ עו… ָבּ ׁ∆̆ ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒָח„, 26מ ּבּור ‡∆ ּ ƒ„ ּלּו ƒמ…„, ַוֲ‡פ ל¿ ƒַח˙ ל‡ַ

בחיינו  אוכלים  שאנו 
שעשה  ממה  הוא 
ע"ה  אבינו  אברהם 
בשני  דהיינו  ביומיים, 
הוא  הראשונים,  ימים 
כנז"ל,  וההידור  הזריזות 
השלישי,  ביום  אבל 
שעשה  במה  כלומר, 
דהוא  השלישי,  ביום 
העקידה,  מצות  עיקר 
יקימנו        זה  ידי  על 
ונחיה  לבא  לעתיד 

לפניו.      

בי‡ורים
תורה.          ואלמד  אשב  וטרדותי,  מעסקי  כשאתפנה  ‡˘נ‰.  לכ˘‡פנ‰   .23
24. ˘מ‡ ל‡ ˙פנ‰. כי יתכן מאד שגם מאוחר יותר לא תצליח לפנות לך זמן 
כדי ללמוד, שכן טרדות העולם אינן פוסקות, ונמצאת בטל מדברי תורה כל 
ימי חייך. 25. ע˙ ערב ‰ו‡ כבר. הגיע כבר הערב, וזמן תפילת ערבית קרב 
להפסיק  שאצטרך  כיון  קצר  לזמן  זה  יהיה  ללמוד,  כעת  אתחיל  ואם  ובא, 
לתפלה בהגיע זמנה. 26. מכל „בר ˘בעולם. על התורה נאמר (משלי ג, טו): 
"יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה", כל חפצי עולם הזה ['חפציך' - 
אחד  דבר]  [-ללימוד  לדבר  ישוו  לא  והנאותיו]  הזה  העולם  עושר  כל  כולל 
מכל  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור  אפילו  תורה  [שתלמוד  שבתורה, 
חפצי  שאפילו  בה"  ישוו  לא  חפצים  "וכל  יא):  ח,  (שם  כתוב  עוד  'חפציך']. 
שמים שהם המצוות - לא ישוו לדבר אחד שבתורה [שתלמוד תורה אפילו 
עדיף  ת"ת  שכן  התורה,  מצוות  כל  מקיום  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור 

מקיום המצוות ודוחה אותן, אם אפשר לעשותן ע"י אחרים] (מו"ק ט:).
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‰י‡  ‰זריזו˙  מ„˙  ו. 
‰מˆוו˙.  לכל  ˙כ˘יט 
(פ"ז)  ישרים'  ב'מסילת 
הזריזות  חלקי  כתב: 

י„ּו˙  ƒַוֲחס י„ּו˙,  ƒ38ֲחס י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

רּוַח  ו¿  , ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ 39רּוַח  י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

 ˙ ַיּ ƒח ּ¿̇ 40 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ

י‡ ָזכּור  ƒב ‰ּו ַ‰ָנּ ָיּ ƒל י ‡≈ ≈„ ‡ ַעל י¿ ים ָבּ ƒ̇ ˙-ַ‰מ≈ּ ַיּ ƒח ¿̇ ים, 41ּו ƒ̇ ַ‰מ≈ּ

ירו˘למי  ט:  פ"‡  ˘‰˘"ר  ב  כ,  (ע"ז  ינּו.  ָימ≈ ב¿ּ ָר‰  ≈‰ מ¿ ּƒב ב  ַלּטו…

יזּו˙,  ƒר ּ ַ‰ז¿ ַח  כ…ּ ל  „ו… ּ‚ָ  ‰ ָמּ ַכּ  ‰ ≈‡ ּור¿  ‡ ּבו…  .(‰"‰ פ"‚  ˘˜לים 

יז  ƒָזר ו¿ יר  ƒ‰ָז ָ‡ָ„ם   ‡ ≈‰ י¿ ן  ָלכ≈ לּו,  ַ‰ָלּ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ּ ׁ∆̆

ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿ ר  פ∆ י˙-ַ‰ס≈ּ ב≈ּ ל  ∆‡  ıָלרּו 42ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿

     ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿ יט  ׁƒ̆ כ¿ ַּ̇ 43 י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒ(ו)מ יב.  ƒֲער‰ַ ּול¿

ן. ָלּ ˙ ֻכּ נ∆ ּ∆̃ ַ̇ י‡ מ¿ ƒ‰ 44ו¿

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ 45ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇ ים  ƒ‚‰ֲ ַ‰ּנו… ים  ƒָבר ּ ¿„ ר  כ…ּ ז¿ ƒל ָך  ל¿  ׁ̆ י≈  ‰ ָּ̇ ַע ו¿
בי‡ורים

38. חסי„ו˙. הנהגה לפנים משורת הדין. 39. רוח ‰˜ו„˘. שכינה שורה על 
הינה השראה אלהית המכוונת את  כלל  "רוח הקודש" בדרך  (רש"י).  האדם 
האדם במעשיו או המקנה לו ידיעה בדרך שהיא למעלה מהשגת אנוש (ראה 
חיי˙ ‰מ˙ים. על ידי רוח הקודש השורה עליו, יגיע  רמב"ן שמות כח, ל). 40.̇ 
אליהו  הנביאים  שעשו  כפי  מתים,  להחיות  בכוחו  שיהא  כך  לידי  האדם 
הרי  החיים,  מקור  ה'  בהיות  ד).  פרק  (מלכים-ב  ואלישע  יז)  פרק  (מלכים-א 
שאדם הדבוק בו דביקות גמורה יוכל למשוך ממנו את השפעת החיים עצמה 
המתים  "תחית  הגירסא:  בכת"י  וכו'.  ב‡  ‰מ˙ים  ו˙חי˙   .41 פכ"ו).  (מס"י 
בכת"י  ‰ספר.  בי˙  ‡ל   ıולרו  .42 לטוב".  זכור  הנביא  אליהו  לידי  מביאה 
הגירסא: "ולרוץ אל הספר ללמוד, להשכים ולהעריב". 43. ˙כ˘יט. קישוט. 
44. ו‰י‡ מ˙˜נ˙ כולן. כל  הזריזות מקשטת את המצוות ומוסיפה להן נוי. 
בכת"י  ‡„ם.  בני   .45 יותר.  ומושלם  מתוקן  הוא  בזריזות  שנעשה  מעשה 

ַח  ב≈ּ ז¿ ּƒי ַ‰מ ב≈ּ ָפַני ַעל-ַ‚ּ יב ל¿ ƒר ¿̃ ‰ַ ָך ל¿ נ¿ ּƒל…מ…‰ ב ׁ¿̆ י„  ƒ̇ ָע ׁ∆̆  ˙ לו… עו…

(˘ב˙ ל, ‡). 

י         י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ירּו˙  ƒ‰ 30ז¿ יר:  ƒ‡ָי ן  ב∆ּ ָחס  ינ¿ ּƒפ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ּיּו˙  ƒ̃ ּונ¿ ּיּו˙,  ƒ̃ 32נ¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ יזּו˙  ƒר ּוז¿ יזּו˙,  ƒר 31ז¿

ּו˙,  ׁ̆ י ƒר 34פ¿ּ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ָט‰√ ו¿ ָר‰,  33ָט‰√ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

י           י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ ּו  ,‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ 35 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ּו˙  ׁ̆ י ƒר ּופ¿

 ‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒי ו¿  ,‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒ37י י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ַוֲעָנָו‰  36ֲעָנָו‰, 

בי‡ורים
שמירה  היא  זריזו˙.   .31 לפניו.  המזדמנת  בעבירה  מלהכשל  ז‰ירו˙.   .30
מדברים העלולים להביא לידי כך שתזדמן עבירה לידו של אדם (רש"י ע"ז כ:). 
לידו  נזדמנה עבירה  "זהירות", שהיא המניעה מכשלון כשכבר  זאת לעומת 
(הנ"ל עפ"י חולין קז:). 32. נ˜יו˙. שהאדם נקי לגמרי מכל מדה רעה ומכל 
חטא. ולא רק מדבר המקובל על הכל שיש בו חטא, אלא גם מ"הוראת-היתר" 
מוטעית, אשר הלב מתפתה בו מפני היותו נגוע קצת מן התאוה, כי לא טוהר 
כל  שיהיו  והמחשבות,  הלב  תקון  ט‰ר‰.   .33 פ"י).  (מס"י  וכל.  מכל  ממנה 
מעשיו על צד החכמה והיראה ולא על צד החטא והתאוה, שגם באותו המעט 
וכן במעשים הטובים  יכוון אל ההנאה והתאוה.  שלוקח מן העולם הזה לא 
שעושה תהיה כוונתו לשם שמים (מס"י פט"ז). 34. פרי˘ו˙. שנמנע האדם 
היא  אף מדברים המותרים, כדי להחמיר על עצמו (רש"י שם). 35. ˜„ו˘‰. 
היות כל מציאות האדם בעולם וכל מעשיו – אפילו מעשים גשמיים של צרכי 
הגוף – עניני קדושה של התדבקות בה'. ובאמת אין השגת מעלה זו ביכלתו 
של האדם, אלא שאם משתדל האדם להשיגה עד כמה שידו מגעת, יעזרהו ה' 
יהיה האדם מחשיב את  שלא  ענו‰.   .36 פכ"ו).  (מס"י  לו במתנה  וישלימה 
עצמו משום טעם שיהיה (מס"י פכ"ב). 37. יר‡˙ חט‡. היא דרגה גבוהה של 
וחושש שיפגום  ה'  ירא מרוממות  ירא מהעונש על חטא אלא  יראה, שאינו 

בכבודו על ידי חטא (מס"י פכ"ד ופי"ט).

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן 51 ‚ו… , כ¿ּ ך¿ ל-ָכּ ר ָכּ ׁ≈̆ ינו… ָכּ י ‡≈ ƒל ם ַ‰כ¿ּ ƒ‡ …ים, ‡ו ƒּוס‡ 50‡ו… מ¿

ל  ≈̃ ‰ָ ל¿ ָך  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇ יֲ‡ָך  ƒב ּ¿̇ ַ‡ל   - כ…ל  ¡‡ ל∆ ב  ָרע≈  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿  ,˜ ∆„ ס∆ ּבו… 

יָל‰.  ƒט נ¿ ƒל ָ‰ָר‡ּוי  י  ƒל ּוכ¿ ם  ƒַמי י‡  ƒב‰ָ ל¿ ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰  ‡ ָלּ ∆‡ יָל‰,  ƒט נ¿ּ ַבּ

ים  ּƒַטנ ¿̃ ּו ים  ƒל „ו… ּ ¿‚ ָביו  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ≈̇ יו… ב¿ּ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿

ˆּו" (וי˜ר‡ כ, כ‰;  ּ¿̃ ַׁ̆ ¿̇ ‡ ַיֲעב…ר ַעל "ל…‡  ל…ּ ׁ∆̆ ָח„,  ַ‚ע ‡∆ ּלּו ר∆ ƒפ‡ֲ

ים  ƒ‡ָל ח√ ָעָליו  י‡  ƒב מ≈ ָביו,  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ ם  ּ‚ַ ב).  טז,  מכו˙ 

ּיּו˙,  ƒ̃ נ¿ ּƒב מו…  ¿̂ ַע מ…ר  ׁ¿̆ ƒל יזּו˙  ƒר ּוז¿ ירּו˙  ƒ‰ ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ים.  ƒל „ו… ּ ¿‚

ַ‡ַחר  ַע˙  י-ַטַבּ ּƒפ  ı…ח ר¿ ƒל י,  ƒ̃ ָנ ‚ּופו…  ו¿ ים  ּ ƒי ƒ̃ נ¿ ָ‚ָ„יו  ב¿ּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆

ם  ּ‚ַ ם.  ƒַמי י  ƒל ב¿ּ  ‰ ָיפ∆ ַח  נ≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ ּ ¿„ ָרָכיו,  ¿̂  ‰ ׂ ָ̆ ָע ׁ∆̆

ם  ƒ‡  , ˙ו… ָטּ ƒמ ַי„  52ל¿ ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ ָרָכיו  ¿̂  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

י  ƒ̃ ם ָנ ָמ˜ו… ך¿ ל¿ ל≈ י≈ ל ָיָ„יו, 54ו¿ ט…ּ ƒי ם - 53ָי˜ּום ו¿ ƒַמי ˙ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒל ‰ ∆̂ רו…

ַע  מ≈ ו… ׁ̆ ˙ו… ו¿ ָטּ ƒם ‰ּו‡ ַעל מ ƒ‡ .ף ‰ ָוסו… ָלּ ƒח ּ¿̇ ם  ƒי ך¿ ַעל ַ‰ַמּ יָבר≈ ƒו

    . ך¿ יָבר≈ ƒו ָיָ„יו  ל  ט…ּ ƒי ו¿ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆ 55 ים,  ƒ̃ ָר ב¿ּ  ‰ ∆‡ רו… ‡ו…  ַרַעם  ל  ˜ו…

יו  ַעָפּ ַעפ¿ נּוָמ‰ מ≈ ּ¿̇ יר  ƒֲעב‰ַ ˙ו… 58ּול¿ ָטּ ּƒמ ƒיך¿ 57ָל˜ּום מ ƒר ָ̂ ם  ּ‚ַ56

ָר‰.  ו… ּ̇ מ…„  ל¿ ƒים ל ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ּול¿

בי‡ורים
נטילה. 50. ‡ו מ‡וסים. הפסולים לנטילת ידים. 51. ˘י˘ בו ס„˜. עיין משנה 
ברורה סי' קנט סקי"א ובביאור הלכה שם. 52. לי„ מט˙ו. בכת"י הגירסא: "על 
מטתו, שיקום ויטול ידיו וילך במקום נקי לברך "אשר יצר". אם רוצה לשתות 
וילך   .54 ברורה סימן ס"ב סק"ח.  עיין משנה  י„יו.  ויטול  י˜ום   .53 מים".  
למ˜ום נ˜י. שיתרחק מהכלי שעשה בו צרכיו. 55. ˘יעמו„. שיקום ממטתו. 
˙נומ‰  ול‰עביר   .58 בבוקר.  ממט˙ו.  ל˜ום   .57 זריזות.  ˆריך.  ‚ם   .56

מעפעפיו. להעביר נמנום השינה מעל שמורות עיניו.

 ‰ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂ ם  ƒ‡ ן ‚ו… ם. כ¿ּ ∆‰ ל ָבּ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿

ר,                פ∆ ס≈ ב¿ּ ָבר  ּ„ָ ּום  ׁ̆ 46  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל

 ,ı פ…ּ ח¿ ַּ̇ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰47

י  ּƒמ ƒמ ‡…ל  ׁ¿̆ ƒל ו¿ ך¿  יל≈ 48ל≈ יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿

ָך  ¿̇ י ב≈ י ל¿ ƒָענ ‡ ם ָיבו… ƒ‡ .ָבר ַע ַ‰ָ„ּ ≈„ ּיו… ׁ∆̆

‡ּוַכל  ל…‡  ‡ַמר:  ּ…̇ ַ‡ל  ם,  ח∆ ל∆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

ך¿  ל≈ ּ≈̇ ַ‡ך¿  ם,  ח∆ ַ‰ל∆ּ י‡  ƒב‰ָ ּול¿ ך¿  יל≈ ל≈

ל      ט…ּ ƒל  ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ י‡.  ƒב‰ָ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב

ים                ƒמּוָעט ם  ƒ49ַמי ָך  ל¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָך  ָי„¿

קודם   – אחד  הם,  שנים 
ואחד  המעשה,  התחלת 
קודם  כן.  אחרי   –
הוא  המעשה  התחלת 
את  האדם  יחמיץ  שלא 
המצוה (שלא ישהה את 
בהגיע  אלא  עשייתה), 
בהלכה,  (הקבוע  זמנה 
או  קריאת-שמע  כגון 
או  וכדומה)  תפילה 
בהזדמנה לפניו (כגון אם 
ראה אדם הזקוק לעזרה 
או אם נתבע לתת צדקה 
בעלותה  או  וכדומה) 
במחשבתו (כגון להיטיב 

עם אדם או לרכוש חפץ מהודר של מצוה וכדומה), ימהר יחיש מעשהו לאחוז 
בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתים, כי אין סכנה כסכנתו 
(שהמצוה תתבטל ע"י הנהגה זו), אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש 

איזה עיכוב למעשה הטוב... 
אך הזריזות אחר התחלת המעשה הוא, שכיון שאחז במצוה ימהר להשלים 
יתנו  וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות, אשר לא  אותה... 
הפסק זמן לא אל התחלת המצוה ולא אל השלמתה. ותראה שהאדם אשר 
תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשית מצוותיו, אלא תהיה 
ישקוט עד אם כלה הדבר  ולא  ינוח  לא  כי  תנועתו כתנועת האש המהירה, 

להשלימו.   

בי‡ורים
הגירסא: "ודרך בני אדם". 46. ˘ום „בר בספר. כגון לבדוק הלכה או ידיעה 
כלשהי שאינה ברורה לו דיה. 47. ‰˘˙„ל לחפ˘ וכו'. בכת"י הגירסא: "תהא 
זריז להביא הספר וגם תהא זריז לחפש" וכו'. כלומר, שיזדרז גם להביא את 
הספר מיד, וגם לעיין בו מיד ולבדוק ללא שיהוי את הענין הנצרך. 48. לילך 
ול˘‡ול. אם צריך לשאול מאדם שיודע. 49. מים מועטים. פחות מכדי שיעור 

ח. ‡יז‰ עבר‰ ‰ו‡ ר‚יל 
ב‰. כתב הגר"א (יונה ד, 
האדם  ירצה  שאם  ג), 
פגם  עוונות  באלו  לידע 
ומה  הקודם  בגלגולו 
זה  בגלגול  לתקן  עליו 
לעולם  ירד  זה  שבשביל 
בשני  יבדוק  שוב, 
סימנים: א' במה שנכשל 
הרבה  זה  בגלגול 
פעמים. ב' באיזה עבירה 
מאוד,  לו  חשקה  נפשו 
שהורגלה  לפי  וזה 
טבע  ונעשה  מקודם 
אדם  בני  יש  ולכך 
שחושקין בעבירה אחת 
אחת  בעבירה  וזה  יותר 

יותר.

ל  ב≈ּ ַ̃ 63ּול¿ ָטיו  ָפּ ׁ¿̆ ƒּומ יָניו  ƒ„ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

 ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ָר‰ ּוַב ו… ּ̇ ˜ ַבּ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ַ‡ֲ‰ָב‰, ּול¿ מ≈

ָכל  ב¿ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿

ן. יו… ל¿ ל ע∆ ≈‡ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ

 

מו…  ¿̂ ַע ˜ ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּ…„ ב¿ ƒָבר: י ל ָ„ּ ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ
 ,‰ּ יל ָבּ ƒ‚ָר‰ ‰ּו‡ ָר ‰ ֲעב≈ יז∆ (ח)‡≈

ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ל¿ ים  ƒר„ָ ּ ¿‚  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ר  יַמ‰≈ ƒו

 ˜ ּ…„ ב¿ ƒי ם  ּ‚ַ ָר‰.  ֲעב≈  ‰ּ ָ̇ ‡ו… מ≈ ט  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰ ּול¿

    .‰ ַרפ∆ּ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ יז∆ ≈‡ ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע

 ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ָלן -  ט¿ ן ָ‡ָ„ם 65ַבּ ‚ו… 64כ¿ּ

ים.  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּ ¿„ ƒ66מ  ‰‡ָ ָבּ ּטּול  ּƒב‰ַ ׁ∆̆

ָר‰  ו… ּ̇ ƒל מ ַבט≈ּ ים ‰ּו‡ מ¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒמו… ל ¿̂ ַע ַע ב≈ ו… ּ̃ ׁ∆̆ י  ƒי] מ ּƒכ]

ים  ּƒב ר¿ ַ‰ַמּ ים  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ ן  ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒי 67ו¿ ָב‰,  טו… ל  ָכּ ƒּומ  ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ƒּומ

פּוָ‡‰  ׁ̆ לו… ר¿ י≈  ‰ ז∆ ָבּ ם,  ∆‰ ָמּ ƒר ע ַחב≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ים, 68ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ּ ¿„

בי‡ורים
וכו'. בכת"י  כ‚ון   .64 ול˜בל מ‡‰ב‰. את הצער והיסורין הבאים עליו.   .63
הגירסא: "יבין תחילה מה גרם לו שהוא רפוי בה, כגון...". כלומר, עליו להזדרז 
לזהות מהי הסיבה שהוא מתרפה באותה מצוה ואותה צריך לתקן. 65. בטלן. 
אחרים  עם  לדבר  שמרבה  מתוך  בטלים.  מ„ברים   .66 תורה.  מדברי  בטל 
דברים בטלים. 67. ויס˙ל˜ וכו'. כלומר, לא רק שלא ילך להשתתף בחברתם, 
י˙חבר עמ‰ם. אף לצורך  ול‡   .68 אלא גם אם הם באו אליו יסתלק מהם. 

ענינים אחרים, כי מתוך כך ימשך אליהם גם לדבר דברים בטלים.

יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ60מ § ר̆… פ¿ ƒיזּו˙ ל ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ 59(ז)ו¿

 ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚‰ַ  

 ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ּ ים, „¿ ׁƒ̆ ָנ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

ר  ≈̇ יו… 61ב¿ּ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ יזּו˙  ƒר ז¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ַ‡ַחר   ˙ בו… ָׁ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ  ˙ ַ‰ּטו… ּול¿  ,„…‡ מ¿

לו…   ‡ ָיבו… ם  ƒ‡  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ˙ ַ̇ י ƒמ נו… ‡ו… ב¿ּ ּבּו„ ָממו… ƒ‡ ַער מ≈ ַ̂ ּום  ׁ̆

 „…‡ יזּו˙ מ¿ ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ין,  ƒּסּור ƒבו… ‡ו… י‰ֲ ‡ו…

ּור  ַ‡ֲ‰ַב˙̂  יו ל¿ ָ̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ י˜] ב¿ּ ƒֲעמ‰ַ [ל¿

            , ּבו… ּ ƒל ƒמ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ל  ַבט≈ּ ל¿ ים  ƒָלמ עו…

ל  ≈‡‰ָ י˜  ּ ƒ„ ¿̂ ‰ַ ל¿ ַזך¿  ּבו…  ƒל  ˙ יו… ¿‰ ƒ62ל

לפרו˘  זריזו˙  וˆריך  ז. 
כ‚ון  ‰‚רועים  ממע˘יו 
כתב  ו‰˘נ‡‰.  ‰˜נ‡‰ 
ג):  ז,  (תשובה  הרמב"ם 
שאין  תאמר  "ואל 
התשובה אלא מעבירות 
כגון  מעשה  בהן  שיש 
כשם  וגניבה.  וגזל  זנות 
שצריך אדם לשוב מאלו 
לחפש  צריך  הוא  כך 
לו  שיש  רעות  בדעות 
הכעס  מן  מהן,  ולשוב 
הקנאה  ומן  האיבה  ומן 
ומן התחרות ומן ההתול 
הממון  רדיפת  ומן 
ומרדיפת  והכבוד 
המאכלות ומכיוצא בהן, 
לחזור  צריך  הכל  מן 

בתשובה. ואלו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע 
און  ואיש  דרכו  רשע  יעזוב  אומר  הוא  וכן  לפרוש.  הוא  קשה   - באלו 
מחשבותיו". עוד כתב הרמב"ם (שם ד, ה) שיש "חמשה דברים העושה אותן 
ימשך אחריהן תמיד והן קשים לפרוש מהן, לפיכך צריך אדם להזהר מהן שמא 
ידבק בהן, והן כולן דעות רעות עד מאד, ואלו הן: רכילות ולשון הרע ובעל 

חימה ובעל מחשבה רעה..."

בי‡ורים
59. וˆריך זריזו˙ לפרו˘ וכו'. כלומר, שלא ידחה את תיקון מעשיו הרעים 
ומדותיו הגרועות לזמנים אחרים, אלא יזדרז תיכף לתקן עצמו. 60. ממע˘יו 
‰‚רועים. בכת"י הגירסא: "ממחשבותיו הגרועות". היינו ממדותיו הפחותות 
ולפרוש  רעות  מחשבות  לסלק  הזריזות  כי  מ‡„.  ביו˙ר   .61 והשליליות. 
ממעשים רעים קשה יותר מאשר הזריזות לעשיית מעשים טובים. 62. ל‰יו˙ 

לבו זך. נקי מכל תרעומת וכעס כלפי הנהגת ה' עמו.

אלא ד' אמות של הלכה 
בן  יוסף  (רבינו  בלבד. 
חיים'  וב'רוח  שושן). 
הגלות  לענין  רמז  כתב 
לג,  (דברים  מהכתוב 
לאביו  'האומר  ט-י) 
ואת  ראיתיו  לא  ולאמו 
'יורו  אחיו לא הכיר' וגו' 
משפטיך ליעקב ותורתך 
מהכתוב  וכן  לישראל', 
אבי  'כי  י)  כז,  (תהלים 
ואמי עזבוני וה' יאספני', 
עוזב  שכשאדם  כלומר 
ואת  ואמו  אביו  את 
להיות  בכדי  משפחתו 
במקום תורה, זוכה שה' 
ויקרבהו  יאספהו 

לעבודתו.  

 ˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ 75ר…„¿ ַלי  ≈‡ עּו  מ¿ ׁƒ̆ " יב:  ƒ̇ ּוכ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  .(‡ נ‡,  (י˘עי‰   "'‰ י  ׁ≈̆ ¿̃ ַב מ¿

‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָפר ס¿ ב  ּ…̇ כ¿ ƒ76ל יזּו˙  ƒר ז¿

‡ו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ ם. ‡ו…  ∆‰ מ≈ מ…„  ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  , ׁ̆ ּ„ּו ƒח ַבר  ּ ¿„ ַמע  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ

ח  ַכּ ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„  ין  ּƒ̇ ַימ¿ ל…‡  ו¿  , בו… ¿̇ ָכ ל¿

. ּבו… ּ ƒל ƒמ

 

י  ו≈ ¡‰ יָמ‡:  ּ≈̇ ן  ב∆ּ ‰ּוָ„‰  י¿ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ר,         ׁ∆̆ ּ נ∆ ַכּ ל  ַ̃ 78ו¿ ר  מ≈ ָנּ ַכּ 77ַעז 

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י,  ƒר‡ֲ ָכּ ר  ּבו… ƒ‚ 80ו¿ י  ƒב ּ ¿̂ ַכּ  ı79ָר

פ"‰  (‡בו˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יָך  ƒב‡ָ ן  ˆו… ר¿

ַעל  ר  ּבו… ƒ‚ ו¿ ל  ַ̃ מו…  ¿̂ ַע  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ירּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ יך¿  ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿ מ"כ). 

בי‡ורים
אף  אחריהם  ולבקש  ו'לרדוף'  בחכמה,  המופלג  דין  בית  אצל  לדון  ˙ר„וף. 
למקום רחוק. 75. רו„פי ˆ„˜ מב˜˘י ‰'. העושים צדק עם זולתם ומבקשים 
76. לכ˙וב ספרים. להעתיק לעצמו ספרים  להדמות במעשיהם למעשי ה'. 
ואומץ לעשות רצון  לו עזות  שיהיה  כנמר.  עז   .77 כדי שיוכל ללמוד בהם. 
הבורא - שלא יבוש ולא יתפעל מאף אחד כשבא לעשות מעשה טוב. 78. ˜ל 
כנ˘ר. רש"י פירש, שיהיה קל כנשר לרוץ מהרה ללא עצלות ובלא להתעייף, 
הזריזות.         על  בזה  שמזהיר  המאירי  מפרש  וכן  שבשמים.  אביו  רצון  לעשות 
79. רı כˆבי. גם זה ענין של זריזות. והכל הוא ענין אחד, אלא שכפל התנא 
העבירות.  מן  יצרך  את  לכבוש  כ‡רי.  ו‚בור   .80 (המאירי).  שונות  במילות 

(רע"ב). ורש"י פירש, שיהיה בעל זרוע לעסוק בכל כחו בתורה ובמצוות.

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ן  כ≈ ו¿  . ַמֲחָל˙ו… ל¿

 „ סו… ‰ 69ַעל ַ‰י¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ

יָניו  ע≈ מ≈ יר  ƒָיס ו¿  , ˙ו… ‡ו… ַיֲ‰ר…ס  ו¿ רּוַע,  ּ‚ָ‰ַ

ָכל  ּול¿  . ו… ׁ̆ ַנפ¿ ר  ‡ו… יך¿  ׁƒ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ך¿  ׁ∆̆ ַ‰ח…

ם  ƒ‡ י  ּƒכ ם,  ָ̃ ּ ַסל¿ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ז∆

˙, ָ‡ז  ּ„ו… ּƒמ‰ַ ׁ̆ ר≈ ָׁ̆ ל 70ַלֲע˜…ר ּול¿ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒי

יּוַכל   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַע„  71ָעָנף  ּבו…  ƒל ב¿ּ ּו  ׂ̆ ַיֲע

ן. ָ̂ ּ ¿̂ ַ̃ ל¿

 

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַמר: "ַבּ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ף ַ‡ֲחָריו,  ּ…„ ר¿ ƒל ם ו¿ לו… ָׁ̆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿
 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ּו" (˙‰לים ל„, טו). ו¿ פ≈ ָר„¿ ם ו¿ לו… ָׁ̆

ָע‰  ¿„ נ≈ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… יַע˙  ƒ„י ƒו ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„ י¿

ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿  .(‚ ו,  (‰ו˘ע   "'‰  ˙ ∆‡ ָלַ„ַע˙  ָפ‰  ּ ¿„ ר¿ ƒנ
יז 73 ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָר‰ (‡בו˙ פ"„ מי"„). ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ י ּ‚ו… ו≈ 72(ט)‰¡

ף" („ברים טז, כ),  ּ…„ ר¿ ּƒ̇  ˜ ∆„ ∆̂  ˜ ∆„ ∆̂ יב: "74 ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי  ט. 
לשון  התנא  נקט  ˙ור‰. 
אם  שאף  לומר  'גלות', 
את  לעזוב  עליו  קשה 
וללכת  חפציו  וכל  ביתו 
שמגלים  כמי  ממקומו, 
ממש,  כרחו  בעל  אותו 
שעיקר  ידע  מקום  מכל 
ד'  הוא  ה'  וחלק  ה'בית' 
כמו  הלכה,  של  אמות 
ח.),  (ברכות  שאמרו 
מיום שחרב המקדש אין 
בעולמו  להקב"ה  לו 

בי‡ורים
והסיבה המביאים אותו  יתבונן מהו השורש  ‰‚רוע. כלומר,  ‰יסו„  על   .69
השורש  מן  הרעות  המדות  לעקור  ‰מ„ו˙.  ול˘ר˘  לע˜ור   .70 רע.  לידי 
בהיותן עדיין בבחינת שרשים בלבד. (עלי אורח). 71. ענף וכו'. כלומר, יכו 
ולשרשן  לקצצן  יוכל  שלא  עד  גדול  כענף  וייעשו  בלב,  עמוקים  שורשים 
למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי   .72 (שם).  שני  לטבע  הופכות  הן  כי  הרגילים,  באמצעים 
˙ור‰. אם אין תלמידי חכמים במקומך, צריך אתה לגלות למקום שיש בו רב 
או תלמידי חכמים. 73. לב˜˘ ˆ„˜‰. לבקש את האמת והצדק. 74. ˆ„˜ ˆ„˜ 

ימ‰ר  ˘ל‡  יז‰ר  י‡. 
מ„י.  יו˙ר  בעבו„˙ו 
ה'ארחות חיים' להרא"ש 
"אל  כתב:  ק')  (אות 
ופירש  מעשיך".  תבהל 
"עשה  יו"ט:  התוספות 
את  או  עבודתך  את 
בלי  במתינות  מעשיך 
ובהלה".  מהירות  שום 
בתנ"ך  מצינו  ומאידך 
בשבח  שהפליגו  ובחז"ל 
הזריזות  מעלת 
לעיין,  ויש  והמהירות. 
 - כיצד שתי מידות אלו 
 - והמתינות  הזריזות 

עולות בקנה אחד?
שאכן  בספרים,  וביארו 
לפני כל מעשה שחושב 
עליו  לעשות,  אדם 

יזּו˙  ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ל  ַעל ַ‰כ…ּ ם. ו¿ ָ̇ ָמ ָכּ ַ‰ס¿ ּוב¿

ר  ַ‡ח≈ ל…‡ י¿ ׁ̆ ו¿ י ƒּוָב‰. 87ָיח ׁ̆ ּ¿̇  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָע‰ ַ‡ַח˙  ָׁ̆  ‡ ≈‰ ל…‡ י¿ ּוָב‰, ו¿ ׁ̆ ּ¿̇ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

 ‰ ≈‡ 88ר¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי ם  ˜ו… ַ‰ָמּ י  נ≈ פ¿ ƒל ע  ָׁ̆ ָר

ים  ƒר ָּׁ̆ ‰ַ ו¿ ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  ≈̇ ר¿ ָׁ̆ מ¿ יך¿  ≈‡

ם,  ָ̇ „ָ ּוַבֲעבו… ם  ָ̇ יחּו ƒל ׁ¿̆ ּƒב ם  ≈‰ ים  ƒיז ƒר ז¿

ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰ ּול¿ ר  ָזּ‰≈ ƒל  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ

ים  ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ ַ„˙ מ∆ ˙ ֲעבו… ו… ׂ̆ ַלֲע

-‰ּו‡.  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ
 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר 89 ָזּ‰≈ ƒ(י‡)י ,„…‡ מ¿

י  ּƒכ י,  ּ„ַ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָ„˙ו…  ֲעבו… ַבּ ר  ַמ‰≈ י¿

‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ל. ו¿ ׁ≈̆ ָכּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ב מ¿ רו… ָ̃ ירּו˙ ‰ּו‡  ƒ‰ מ¿ ּƒב ב כ≈ ָ‰רו…

בי‡ורים
להלחם נגדם, עכ"פ תמהר להתרחק מהם. 87. יחי˘ ול‡ י‡חר. ימהר לשוב 
בתשובה, כדי שלא יפסיד הזדמנות זו וגם כדי שלא יהיה רשע לפני ה' אפילו 
88. ר‡‰ ‡יך מ˘ר˙י ‰מלכים ו‰˘רים זריזים ‰ם ב˘ליחו˙ם.  שעה אחת. 
את  כעושים  במקרא  שמתוארים  המלאכים  לגבי  מוצאים  אנו  זה  כעין 
ה'  "ברכו  כ):  קג,  (תהלים  בהם  שנאמר  בזריזות,  תפקידיהם  ואת  שליחותם 
מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו", עוד נאמר (יחזקאל א, יד): 
"והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק". כדי להורות לאדם שהזריזות המתוארת 
89. ˘ל‡  במלאכים, היא הצורה של עבודת ה' הראויה המביאה לשלימות. 

ימ‰ר בעבו„˙ו. אף בעניני עבודת השם.

י  ּƒ̇ ׁ¿̆ „: "81(י)ַח ƒו ּ„ָ ן ָ‡ַמר  כ≈ ו¿  .˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

יָך"  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ מ…ר  ׁ¿̆ ƒל י  ּƒ̇ ָמ‰¿ ַמ‰¿ ¿̇ ƒ‰ ל…‡  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… ּו  ׁ̆ ר¿ ּ„ָ ן  כ≈ ו¿ ס).  ˜יט,  (˙‰לים 

 ˙ ∆‡ ם  ּ∆̇ ַמר¿ ׁ¿̆ "ּו ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז

י  ר≈ ¿̃ ּƒ̇ ַ‡ל   - יז)  יב,  (˘מו˙   "˙ ו… ּ̂ ַ‰ַמּ

 ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ ו…˙".  ¿̂ ƒמ"  ‡ ָלּ ∆‡  "˙ ו… ּ̂ "ַמ

 ‡ ָלּ ∆‡  ,‰ ָנּ ∆̂ י ƒמ ח¿ ַּ̇ 82ַ‡ל  ָך,  ָי„¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ

„. (מכיל˙‡ ˘ם).  ָיּ ƒמ ‰ּ ָ̇ ‰ ‡ו… ׂ ≈̆ ֲע

בּוָר‰  יזּו˙ ּו‚¿ ƒר ּלּו˙ ּוז¿ ַ̃  „…‡ יך¿ מ¿ ƒר ָ̂ ו¿
ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ ם  ח≈ ָלּ ƒ‰ ל¿

נּו ָעָליו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ מ… ב כ¿ּ יר ל≈ ּƒ83ַ‡ב ˙ יו… ¿‰ ƒל

" (˘מו˙ לב,  כו… ר≈ ּבו… ַעל י¿ ׁ̆ ַחר¿ י ƒ‡ ימּו ׂ ƒ̆ ָ‡ַמר: " ׁ∆̆ ם 84 לו… ָּׁ̆ ‰ַ

ר…ַמח  ח  ַּ̃ ּ ƒ85ַוי  ' ‚ו… ו¿ ָחס  ינ¿ ּƒפ  ‡ ר¿ "ַוַיּ  : ּבו… ַמר  ¡‡ נ∆ ָחס  ינ¿ ƒפ ּוב¿ כז); 

    „…‡ יז מ¿ ƒָזר ˙ יו… ¿‰ ƒָך ל מ¿ ¿̂ ַע ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ן " (במ„בר כ‰, ז). ָלכ≈ ָי„ו… ב¿ּ

ם  ָ̇ ָ̂ ֲע ַבּ  ˙ יו… ¿‰ ƒל  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ ר¿ ַר˙  ב¿ ח∆ מ≈  „ ר≈ ָפּ ƒ‰ 86ל¿

י. ח˘˙י ול‡ ‰˙מ‰מ‰˙י 
ל˘מור מˆוו˙יך. בספר 
(הביאו  יעקב'  'אהל 
יושר')  'אורחות  בספר 
יש  כך:  זה  פסוק  פירש 
צעדיו  שמחיש  זריז 
את  לקיים  וממהר 
אשר  ויש  מיד,  המצוה 
את  ודוחה  מתעצל 
עוד  כל  המצוה  עשיית 
אולם  שהות,  יש 
האחרון  הרגע  כשמגיע 
ורץ  הוא  מזדרז  אזי 
הוא  המצוה.  את  לקיים 
 – "חשתי"  דוד:  שאמר 
המצוה,  לקיים  בזריזות 
מפני  לא  אך 
שהתמהמהתי תחילה... 

בי‡ורים
‡ל   .82 מצוותיך.  את  מלקיים  התעכבתי  ולא  מהרתי  ו‚ו'.  ח˘˙י   .81
˙חמיˆנ‰. אל תעכב את המצוה מלקיימה כדרך שאין מחמיצין את המצות 
אלא אופים אותן מיד קודם שיחמיצו. 83. ‡ביר לב. אמיץ לב. 84. ˘‡מר. 
לשבט לוי שלא חטאו בעגל. 85. וי˜ח רמח בי„ו. לקח חרב בידו, נכנס לאהל 
חכמים  שאמרו  כמו  שניהם,  את  ודקר  המדינית  עם  חוטא  זמרי  היה  שבו 
בכוחותיך  אין  אם  כלומר,  ל‰פר„.   .86 בו'.  פוגעים  קנאים  'הבועל ארמית, 

יב. ˆריך זריזו˙ ל˙ור‰. 
בפוסקים  הנידון  ידוע 
עשיית  האם  עדיף,  מה 
שלא  אף  בזריזות  מצוה 
דחיית  או  בהידור, 
מאוחר  לזמן  המצוה 
לעשותה  כדי  יותר 
סופר'  ה'חתם  בהידור. 
לחידושיו  (בהקדמה 
מבאר  חולין)  במסכת 
בין  ההבדל  את  בזה 
שאמר  אבינו  אברהם 
אליו  (כשבאו  לשרה 
המלאכים):  שלושת 

ָ‰ָל‰,  ב∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ל…‡  90ו¿

ן  כ≈ ו¿ ים.  ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ נּו  ּ¿̃ ֻ̇ י¿ ּון  ּ̇ ƒמ ב¿ּ ֲ‡ָבל 

ים  ƒּונ˙ מ¿ ּוּו  ¡‰91" ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

           - יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ו¿  .(‡  ,‡ (‡בו˙  ין"  ּ ƒ„ ַבּ

יו  ָ̇ בו… ׁ¿̆ יı ַמח¿ ƒ̃ ָי ּבו… ו¿ ƒר ל עו… ‡ נ≈ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 92

ל…‡  ַ‡ך¿   , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ƒל יָבָריו  ≈‡ ּלּו  ַ̃ י≈ ו¿

ים  ƒָינ נ¿ ƒּלּו ָ‰ע ָכל ‡≈ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ ר ב¿ּ ַמ‰≈ י¿

ר  ַמ‰≈ י¿ י  ַ̇ ָמ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָמ‰  ָחכ¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ר. ַ‡ח≈ י י¿ ַ̇ ּוָמ

 

ל…‡  י‰ּו  ƒמ  ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿
ר…ַח  ט¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‡וו… ַּ̇ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ י¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ י  ּƒכ ים.  ƒָרע‰ָ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‰ָנ‡ו… ַ‡ַחר 

ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿

ָ‰ָ‡ָ„ם               יָ‡‰  ƒב מ¿  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ך¿  ָכּ ָנ‰,  יו… ל¿ ע∆

ך¿  ָכּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ (יב) ר  ׁ∆̆ ַכֲ‡ ו¿ י˙.  ּƒ̇ ח¿ ַּ̇ ל  ‡ו… ׁ¿̆ ƒ93ל

בי‡ורים
במהירות  יתכן  "ולא  הגירסא:  בכת"י  בב‰ל‰.  מע˘‰  ל˙˜ן  י˙כן  ול‡   .90
כל  על  ומתוקן  מושלם  המעשה  שיהיה  אפשר  אי  פירוש,  מתוקן".  מעשה 
פרטיו ודקדוקיו אם מתנהג בפזיזות. 91. ‰וו מ˙ונים ב„ין. היו פוסקים את 
הדין ביישוב הדעת ובמתינות. 92. ˘י‰‡ נעור לבו וי˜יı מח˘בו˙יו. שיהיה 
93. ל˘‡ול ˙ח˙י˙.  לבו ערני ומרוכז במחשבתו על הדבר שעומד לעשות. 

ל.                   פ≈ נו… ‰ּו‡  ירּו˙  ƒ‰ מ¿ ּƒב  ıָר אם  היטב  להתבונן 
זאת.  לעשות  וכיצד 

ילך     ויודע את הדרך  אמנם לאחר שבא לכלל הכרעה עפ"י תורה לעשותו 
חיים'          ה'חפץ  היה  וכך  הפועל.  אל  הכח  מן  הדבר  להוציא  יזדרז  אזי  בה, 
לאחר                אם  אך  במעשיו,  נמהר  להיות  לאדם  שאין  "אף  אומר:  זצ"ל 
יחמיץ              בל  אז  וישר,  לנכון  מצאו  הישר  השכל  במאזני  הדבר  ששקל 
ע"ז            עמו'  עה"ת  (ח"ח  כלל".  זמן  דיחוי  בלא  לעשותו  ויזדרז  הדבר 

בהגה"ה).
(המעלה  זצ"ל  חאגיז  למהר"ם  חכמים"  "משנת  בספר  כבר  מובא  זה  יסוד 
הי"ב, אות ש"ס), וז"ל: "כתוב (משלי כט, כ): "חזית איש אץ בדרכיו (אדם 
טובים)  להחכים  הטפש  (סכויי  לכסיל  תקוה  מיושב)  ואינו  במעשיו  הפזיז 
ממנו". וכתוב (שם כב, כט) "חזית איש מהיר במלאכתו (בקי וזריז בביצוע 
תפקידו) לפני מלכים יתייצב (יעמוד לשרתם)" דנראה דסתרי קראי זה לזה. 
ליישב המקראות צריך לומר כך, דיש חילוק גדול בין התחלת מלאכה לגמר 
מלאכה, דהואיל דכל הדברים יגעים והתחלתן קשה, אם כן מן הראוי הוא 
ומזקנים  עצה  ויטול  במתון  ילך  דבר  שום  לעשות  בדעתו  שיגמור  שקודם 
יתבונן, ואם לא כן יעשה אלא שיהיה אץ בדרכיו ותיכף שעלה בדעתו איזה 
דבר לעשות יתחיל לעשותו - ודאי איש אץ כזה תקוה לכסיל ממנו, כי כל 

דבר צריך ישוב ועצה מחכם הרואה את הנולד.
אמנם אחר שהתחיל והסכימו בעלי העצה כי טוב הדבר ונכון מעם ה' יתברך 
ואל  יקדמנו אחר,  פן  ואל יתמהמה  ויחיש את מעשהו  ימהר  לעשותו, אזי 
תאמר כשאפנה אגמור מלאכה זו שהתחלתי בה שמא לא תפנה. ואיש כזה 
ראוי   - הפועל  אל  הכח  מן  ולהוציאה  לגומרה  במלאכתו  מהיר  שהוא 
להתייצב לפני מלכים ולעמוד לשרת לפניהם, יען כי כל דברי המלכות אינן 
נגמרים כי אם אחר גמר עצה עמוקה, ואחר גמר זה, ראוי לו שלא יהיה עצל 

בקיומה". עכ"ד.  
אך  חרוץ  "מחשבות  עה"פ  ה)  (כא,  למשלי  בפירושו  יונה  רבינו  לשון  וזה 
החרוץ  מחשבות  אבל  והזריזות,  החריצות  מדין  המהירות  "אין  למותר": 
שיקדים המחשבה והמתון למעשה – הוא מעיקר הזריזות. ואף על פי שבטל 
מקצת שעותיו לחשוב מחשבות, לעולם ימצא מותר במדה הזאת. "וכל אץ 
אך למחסור" - כי ישיגהו המקרה במעשה וכעין שאמר מחברי המוסר 'כי 

פרי כל המהירות חרטה'". 

ָר‰  ≈‰ מ¿  ‰ נ∆ ָפּ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ יזּו˙,  ƒר ז¿ ּƒב  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… י  כ≈ ר¿ ָ̂ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ם.  ƒַמי ָׁ̆  ˙ ‡כ∆ ל∆ מ¿ ƒל

 

          ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ׁ̆ י≈ ו¿  . ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 94

ָיָניו  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָלָח‰  ¿̂ ‰ַ

יז     ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ן-ָ‡ָ„ם,  ב∆ּ ן  ָלכ≈ יזּו˙.  ƒר ז¿ ּƒב

ָך,  ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ‰ ׂ ≈̆ ַוֲע ים,  ƒָלמ עו… י  נ≈ ׁ¿̆ ƒ95ל

"מהרי שלש סאים קמח 
סולת לושי ועשי עוגות, 
ואל הבקר רץ אברהם"... 
שהתעכבה  שרה  ובין 
נפה  בי"ג  הקמח  לנפות 
סולת,  שנעשה  עד 
נדה  פירסה  ובינתיים 
ולא  הלחם  ונטמא 

ולכן  המובחר,  מן  מצוה  על  עדיפה  בזריזות  שמצוה  סבר  אברהם  הביאתו. 
הדגיש "מהרי", וכן אמר לה להביא "קמח" על אף שסולת מובחרת יותר מן 
הקמח, כיון שרצה למהר לכבד את אורחיו. ואילו שרה סברה, מצד תכונת 
"נשים עצלניות הן", כי המובחר עדיף על הזריזות, ולכן ניפתה הקמח לעשותו 

סולת. וזהו שנאמר עליה: "ולחם עצלות לא תאכל".
ובזה יתבארו דברי המדרש [שאמר רבי עקיבא לתלמידיו כדי לעוררם]: מה 
שרה  של  בתה  בת  תבא  אמרו,  מדינות?  קכ"ז  על  שתמלוך  אסתר  ראתה 
שחייתה קכ"ז שנים ותמלוך על קכ"ז מדינות. וקשה: מדוע לא תלו בזכותו של 
אברהם שחי קע"ה שנים, נמצא שמאז היותו בן מ"ח שנה שאז הכיר את בוראו 

(עי' ב"ר ל ח, צ"ה ג), ועד פטירתו ישנם קכ"ז שנה?
אלא - מיישב ה'חתם סופר' - מכיון ששבחה של אסתר היה בכך שמלכה על 
פזורי עם ישראל בקכ"ז מדינות והגנה עליהם, ומה גרם שלא יהיה בהם מעלת 
"כינוס לצדיקים הנאה להם"... אלא להיות מפוזרים? העצלות שהיתה בהם, 
שלא עסקו בתורה בזריזות אלא בעצלות, וכמו שקראו חז"ל (בפ"ק דמגילה) 
ימך המקרה"... לפיכך לא רצו חז"ל  על אותו הדור את הפסוק: "בעצלתים 
לתלות מלכות אסתר בזכות קכ"ז שנים של "זריזותיה דאברהם", אלא בזכות 
קכ"ז שנים של שרה שלא נתיחדה במדת הזריזות אלא במעלת ההידור. הוא 
את  ר"ע  עורר  [ובכך  תורה"  אין  זריזות]  [של  קמח  אין  "אם  חז"ל:  שאמרו 

תלמידיו להיות זריזים ולא מנומנמים ועצלים]. 

בי‡ורים
הזריזות לעבירה היא אות לגודל אהבתו ושקיעתו בחטא וע"י הזריזות נקשר 
י‰‡ זריז במל‡כ˙ו. כדי שתצא מושלמת ומתוקנת.  הוא לעומק החטא. 94.̆ 
95. ל˘ני עולמים. גם בעניני עוה"ז וגם בעבודת ה' ובעסקי התורה והמצוות.

ם ג'
א' יו

ע 
בו

ש

בזה  [ואכן,  המצוה. 
של  המעלה  יתירה 
מקדימין  "זריזין 
למצוות" ממעלה זו של 
אל  לידך  הבאה  "מצוה 

תחמיצנה"].
סיבה  ישנה  זאת,  מלבד 
מדת  את  ללמוד  הגונה 
הזריזות דוקא מהפסוק: 
"וישכם אברהם בבוקר" 
יצחק.  בעקידת  האמור 
שכן אין עוד כמו זריזותו 
של אברהם לעקידת בנו 
לנו  לשמש  כדי  יצחק, 
כמה  עד  ומופת  דוגמא 
נשגבה ונעלית היא זריזותן של צדיקים בעבודת בוראם. וכל כך למה? משום 
אברהם.  בו  שנתנסה  קשה  נסיון  מאותו  נפרד  בלתי  חלק  היתה  זו  שזריזות 
למרות כל הצער והכאב שישנו באופן טבעי לאב ההולך לעקוד את בנו יחידו, 
אף על פי כן, מכיון שנצטווה על כך מאת ה' - לא זו בלבד שניאות ואף רצה 
לקיים את המצוה באהבה, אלא עוד נחפז לעשותה בזריזות מופלאה. לפיכך 

ראויה זריזות זו ללמוד הימנה ל"זריזין מקדימין למצוות".
ראוי לציין, כי מעלת זריזות מעין זו מצינו גם אצל משה רבינו כאשר ציוה עליו 
ה': "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך" (במדבר לא, 
ב) כותב על כך רש"י (ע"פ הספרי): "אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר 
עשה בשמחה ולא איחר", וכפי שנאמר מיד בפסוק: "וידבר משה אל העם"... 
הוא  מאוויים  וכל  אישי,  חשבון  כל  המה  נטולים  צדיקים,  של  דרכם  כך  כי 

לעשות רצון ה' בשמחה ובזריזות.  

ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  ,(‚ כב,  (בר‡˘י˙ 

 ‰ ׂ ָ̆ , ָע י„ו… ƒח נו… י¿ ˙ ב¿ּ ח…ט ‡∆ ׁ¿̆ ƒלו… ל ‰ ׁ∆̆ ָ̃

יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒּומ ר.  ∆̃ ב…ּ ַבּ ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿

ָל‰  „ו… ּ ָכָח‰ ‚¿ ‰ ‰ו… ז∆ יזּו˙, ָבּ ƒר ז¿ ּƒיו ב ׂ ָ̆ ַמֲע

 „ ב∆ ע∆ כ¿ּ  , ‡ו… ר¿ ּבו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… ‰ּו‡  ׁ∆̆

מו…  ¿̂ ַע ב¿ּ ז  ָזר≈ ּומ¿ ָניו  ֲ‡„ו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ָ‰‡ו…

לּוָי‰  ּ¿̇ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ י  ּƒ6כ  , נו… ˆו… ר¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ּבו…  ƒל  ‰ ַפנ∆ּ מ¿ ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ 7כ¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ

בי‡ורים
לעשיית  החיצוני  הביטוי  היא  הזריזות  ‰‡„ם.  בלב  ˙לוי‰  ‰זריזו˙  כי   .6
המצוות מתוך אהבה והתלהטות פנימית (עיין מס"י פ"ז). 7. כ˘‡„ם מפנ‰ 
לבו וכו'. כאן מבאר רבינו כיצד יגיע האדם לתכלית הזריזות במדרגה הגבוהה. 

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ƒַער ַ‰ֲחמ ַׁ̆

יזּו˙ ƒר ּ ַער ַ‰ז¿ ַׁ̆  

 

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ּ„ָ ƒ1מ י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿
ַ‚ם  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒַלמ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַל  

י‡  ƒ‰ 3ו¿  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַנ˙  ָּ̃ ַּ̇ 2 ַין  נ¿ ƒע ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ

ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ו¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ˙ וו… ¿̂ ƒמ ל¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ַמ ין  ƒיז ƒר 4ז¿ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל

ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ו¿ (פסחים „, ‡). 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע ַין  נ¿ ƒע 5ב¿ּ ינּו  ƒב‡ָ

 "' ‚ו… ו¿ ר  ∆̃ ב…ּ ַבּ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ם  כ≈ּ ׁ¿̆ "(‡)ַוַיּ

‡בר‰ם  וי˘כם   .‡
בבו˜ר. מפסוק זה למדו 
ד.)  (פסחים  חז"ל 
מקדימין  ש"זריזין 
להקשות,  יש  למצוות". 
זאת  למדו  לא  מדוע 
הקודמים:  מהפסוקים 
לקראתם"...  "וירץ 
"וימהר אברהם", הרי גם 
בפסוקים אלו משתקפת 
זריזותו  מדת  לה 
אברהם  של  הנפלאה 

אבינו למצוות?
שכתבו  יש  ואמנם 
לחלק, כי מפסוקים אלו 
שמעשיהם  אנו  למדים 
במהירות  צדיקים  של 
המצוה  מזדמנת  כאשר 
לידם ממש, שאז אין הם 

משתהים להתחילה ואף ממהרים להשלימה. אולם מהפסוק "וישכם אברהם 
בבוקר" נוכל ללמוד על מעלה יתירה מזו, שגם כאשר המצוה אינה מזדמנת 
כן  פי  על  או שטרוד בעסקיו, אף  בה,  לישון  כגון בשעה שרגיל  לידו ממש, 
מפנה עצמו מעיסוקיו, או משכים לקום משנתו ומקדים עצמו לקראת עשיית 

בי‡ורים
1. מ„‰ ‚„ול‰ ל˙ור‰ ולמˆוו˙. מעלה גדולה המסייעת לאדם בלימוד התורה 
ובקיום המצוות. 2. ˙˜נ˙ ‰עולם ‰ז‰. היא מועילה לו גם בעניני העולם הזה. 
כלומר, גם הצרכים הגשמיים מסודרים ומתוקנים לאיש הזריז. 3. ו‰י‡ מ„˙ 
‰ˆ„י˜ים לעבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך. הצדיקים משתמשים בה כדי להדר בקיום 
הזריזים  למˆוו˙.  מ˜„ימין  זריזין   .4 ה'.  בעבודת  שלמות  ולהשיג  המצוות 
נצטוה  כאשר  ‰ע˜„‰.  בענין   .5 זמנן.  בהגיע  מיד  המצוות  לקיים  ממהרים 

אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו.

ˆ„י˜ים ˘ער ‰זריזו˙‡רחו˙ 

אעפ"כ  והיאוש,  הזקנה 
עולה  להקריבו  כשצוהו 
מיד,  בדבר  טרח   -
השי"ת  אהבת  והגביר 
ליצחק,       אהבתו  על 
המעלה  שלמות  ועל 
"אברהם  קראו  הזאת 
מא).     (ישעיה  אוהבי" 
לכל  נתפרסם  ואז 
חיוב  גודל  העולם 
יתעלה  לשם  האהבה 
לעבור       ראויה  שהיא 
ומזה  אהבה,  מיני  כל 
שכר.  וקבל  דרוש  אמרו 
הרב  מפי  שמעתי  כך 

ר"ש מורי שיחיה. עכ"ד. 

י  ּƒים, כ ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ז ל¿ ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒן נ ַעל-כ≈ּ , ו¿ ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ּוָר‰ ב¿ּ ׁ̆ ¿̃ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ‰ ָ̇ ָ‰י¿

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ ן  ַעל-כ≈ּ ל,  „ו… ּ‚ָ  ˜ ׁ∆̆ ח≈ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ר  כ…ּ ז¿ ƒ12ל ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ לו… 

 ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ׁ̆ י≈ י  ּƒכ  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע

       „…‡ מ¿ לו…   ‰ ׁ∆̆ ָ̃ ָבר  ּ„ָ ֲ‰בו…  ‡ו… ֲעבּור 

ָרָ‰ם  ˙, ֲ‡ָבל ַ‡ב¿ ו… ׂ̆ פו… ַלֲע ¿̃ ּבו… נו… ƒל 13ו¿

ם,  ָבּ ƒל  ı פ∆ ח≈ מ≈ ּו  ׂ̆ ָע ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 14 ָח˜  ¿̂ ƒי ו¿

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ י  ּƒכ

בי‡ורים
(בראשית            שנאמר  כמו  בכת"י).  (כ"ה  העקדה  מעשה  לזרעו  לזכור.   .12
הזה         הדבר  את  עשית  אשר  יען  כי  ה'  נאם  נשבעתי  בי  "ויאמר  טז-יז)  כב, 
זרעך"            את  ארבה  והרבה  אברכך  ברך  כי  יחידך,  את  בנך  את  חשכת  ולא 
לבן  ואחת  (-לאברהם)  לאב  אחת   – אברכך"  "ברך  רש"י:  ופירש  וגו'. 
(-ליצחק), "והרבה ארבה" – אחת לאב ואחת לבן. 13. ולבו נו˜פו לע˘ו˙. 
              ıמחפ ע˘ו  ˘ני‰ם   .14 מושלם.  רצון  מתוך  זאת  עושה  אינו  כלומר, 
לעקדה:  שהלכו  בעת  ויצחק  אברהם  על  שנאמר  כמו  שלם,  ברצון  לבם. 
ו). ופירש רש"י: השוה הכתוב זה לזה,  "וילכו שניהם יחדיו" (בראשית כב, 
שהיה                  - אברהם  אף  כי  ללמד  ביניהם,  הבדל  היה  ולא  כאחד  שהלכו 
שלא     יצחק  כמו  ושמחה,  ברצון  הולך  היה   - בנו  את  לשחוט  שהולך  יודע 
לקרבן).      לעלות  עתיד  שהוא  כלל  ידע  לא  שעדיין   –) בדבר  מרגיש  היה 
"וילכו       ואמר:  הכתוב  חזר  להשחט,  הולך  שהוא  יצחק  שהבין  ולאחר 
שניהם יחדיו" (שם, ח). כלומר, יחד בלב שוה לעשות רצונו של מקום. (רש"י 

שם).

 , ׁ̆ ּבו… ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ רו… ˙ ָ‰ֲ‡ח≈ בו… ָׁ̆ ֲח ל ‰ַ8ַמּ ָכּ ƒמ

‰ּו‡  10ָ‡ז  ַ‡ַח˙,  ָב‰  ָׁ̆ ַמֲח ס  פ≈ ˙ו… 9ו¿

ן  -כ≈ מו… כ¿ּ יַח.  ƒל ¿̂ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ י  ƒל ב¿ּ ז,  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒמ

ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  ּ ƒל ƒיר מ ƒס ≈‰ ׁ∆̆ ָרָ‰ם,  ‰ ַ‡ב¿ ׂ ָ̆ ָע

ל  ט≈ּ ƒ(ב)ּוב  , ‡ו… ר¿ ּבו… ן  ˆו… ר¿ ָ‡ַחז  11ו¿ נו…  ב¿ּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ נו…  ב¿ּ ַ‡ֲ‰ַב˙ 

בנו  ‡‰ב˙  וביטל  ב. 
‰בור‡  ‡‰ב˙  מפני 
חז"ל  אמרו  י˙ברך. 
עא.):  (סנהדרין  בגמרא 
ומורה  סורר  בן  "תניא, 
עתיד  ולא  היה  לא 
נכתב,  ולמה  להיות, 
כתב  שכר".  וקבל  דרוש 
לשאול,  יש  בחיי:  רבינו 
מפני מה הוצרכה תורה 

יש  נוהג בדרך העולם? עוד  ומה שאין ענינו  ולכתוב מה שלא היה,  להודיע 
מקשים, דהנה לכאורה כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" היא לשכר תלמוד תורה. 
ותמוה הדבר: וכי לא די בכל התורה כולה כדי לדרוש ולקבל שכר?! הלא גם 
אם יחיה אדם אלף שנים, לא יחסר לו מה לדרוש בתורה, אשר היא ארוכה 

מארץ מדה ורחבה מני ים!
ומבאר רבינו בחיי, כי אין כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" לשכר תלמוד תורה, 
אלא 'דרוש' מפרשה זו עד היכן נתבע האדם לאהוב את השי"ת, שלמען אהבת 
השי"ת על האדם לסלק מלבו את האהבה המוטבעת בו לבנו, כשהדבר נצרך 
זה מחכמת התורה ללמד דעת את העם בגודל חיוב אהבת  וז"ל: היה  לכך. 
השם יתברך. שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן, וכיון 
שהבן עובר על מצוות השם יתעלה, וזה דרכו כסל לו, חייבין הם שתתגבר 
עליהם אהבת השי"ת על אהבת הבן עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמם 

לבית דין לסקילה.
בענין  בתורה  מפורש  להשי"ת  האהבה  גודל  בחיוב  הזה  הענין  בא  וכבר 
העקידה, כי אברהם עם היות אהבתו ליצחק עזה וחזקה כבן שבא אליו אחר 

בי‡ורים
והתכונות  הרצונות  הרעות,  המדות  בו.  ˘י˘  ‰‡חרו˙  ‰מח˘בו˙   .8
המפריעות אותו מעבודת ה' ומקיום מצוותיו, כגון עצלות, אנוכיות, ותאוות 
גשמיות. 9. ו˙ופס מח˘ב‰ ‡ח˙. שם לעצמו מטרה אחת נעלה ומתרכז בה. 
10. ‡ז ‰ו‡ מז„רז בלי ספ˜. (כ"ה בכת"י). ממילא קל לו להזדרז ולעשות את 

המצוה בשלימות. 11. ו‡חז. ותפס.

˘ני‰ם  ע˘ו  לכן   .„
במדרש  מובא  בזריזו˙. 
א):  נו,  (בראשית  רבה 
וישא  השלישי  "ביום 
עיניו"  את  אברהם 
כתיב  ד),  כב,  (בראשית 
"יחיינו  ב)  ו,  (הושע 
השלישי  ביום  מיומיים 
לפניו".  ונחיה  יקימנו 
הגר"א  וביאר  עכ"ד. 
בהאי  מצוות  "שכר  קמב.)  (חולין  חז"ל  אמרו  הנה  כי  המדרש,  כוונת  זצ"ל 
ומלואו  אין העולם  רוחני,  ענין  כי המצוה היא  והטעם, אחרי  ליכא".  עלמא 
כדאי לשלם אפילו שכר מצוה אחת, וכמו שאמרו חז"ל (אבות ד, יז) "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", אם-כן היאך אנו ניזונים 

בזכות המצוות שעשו אבותינו?
אבל הענין כך הוא, כי באמת המצוה עצמה אין לה תשלומים בעולם הזה, 
אבל הזריזות וההידור וכיוצא בו במצוות אבותינו, הם הזכות שאנו אוכלים. 
שעשה  והזריזות  ההכנות  מכל  מקודם  לנו  סיפרה  הקדושה  התורה  והנה 
בבוקר, חבש בעצמו את  לקיים מצות העקידה, השכים  ע"ה  אבינו  אברהם 
חמורו, ובקע עצי עולה וכו', להודיענו כי מכל זאת אנחנו אוכלים בעולם הזה. 
אבל עיקר המצוה שעשה אברהם אבינו ע"ה ביום השלישי, נשארה לנו לעתיד 

לבוא.
כל מה  לומר,  רצה  מיומיים",  "יחיינו  חז"ל את הכתוב  זה  על  זהו שהמליצו 

ר  ≈̂ ַרך¿ יו… ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ם ב¿ּ ָּ̇ ע¿ ּ„ַ

יזּו˙. ƒר ז¿ ּƒם ב י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ ּו  ׂ̆ ן ָע ָלם, („)ָלכ≈ עו…

 

 ˙ ּ„ַ ƒמ י  ּƒכ ָלַ„ַע˙,  יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ָכל  ‰ ל¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ י‡  ƒ‰22 ˙יזּו ƒר ּ ַ‰ז¿  

 ˙ יו… ¿‰ ƒל ל  ָיכו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

בי‡ורים
ואישי  ‚ופם. נתבטל כח הגשמיות שבגופם, שלא היה להם שום רצון גשמי 
אלא אך ורק לעשות רצונו יתברך. 22. ‰י‡ ˙חיל‰ לכל ‰מ„ו˙. כי כדי להשיג 
את כל המעלות צריך לקנות תחילה את מדת הזריזות, כי הזריזות מובילה 
לשאר המדות הטובות והמעלות הגדולות, כדברי רבי פנחס בן יאיר (המוזכר 
מצוות  ויותר  יותר  לקיים  להספיק  האדם  יוכל  זריזות  שע"י  ועוד,  בהמשך). 
ולימוד תורה, שהרי כל אדם מוכרח להפסיק מידי פעם מלימודו ולהתעסק 

בצרכי גופו, אבל ככל שיזדרז וימהר לחזור ללימודו, כך יספיק יותר.

ם  ƒע ˜ּו  ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 15ּו ם,  ָבּ ƒל ב¿ּ  „…‡ מ¿

16ַע„  ם,  ָ̇ יָע ƒ„י ּƒב ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ל  ָכּ י  ּƒ17כ ל,  „ו… ּ‚ָ חּו„  ƒי ב¿ּ ַיֲח„ּו  ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆

 ‡ ר≈ חּו„ ַ‰ּבו… ƒם י ס≈ ַפר¿ ‰ 18ל¿ ָ̇ ם ָ‰י¿ ָ̇ ָנ ָוּ ַכּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ר  ּׁ≈̆ ַי 19ּול¿ ָלם  עו… ָבּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּו  ׂ̆ ָע ׁ∆̆  ˙ ע≈ 20ּוב¿  , ַ‡ֲ‰ָב˙ו… ל¿

יו,  ָ̇ וו… ¿̂ ƒּומ  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ  ˙„ַ ֲעבו…

 ‰ ָ̃ ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ו¿ ּ‚ּוָפם  ַח  כ…ּ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ21(‚)נ

‚ופם.  כח  נ˙בטל   .‚
נאמר:  העקדה  בפרשת 
ידו  את  אברהם  "וישלח 
המאכלת  את  ויקח 
בנו"  את  לשחוט 
כתב  י).  כב,  (בראשית 
'אפריון'  בספר  כך  על 
שו"ע):  קיצור  (מבעל 
הגאון  בשם  שמעתי 
הקדוש מהרי"א מלובלין 
הא  לפרש  שאמר  זצ"ל 
אברהם  "וישלח  דכתיב 
שהיה  דמשמע  ידו"  את 

צריך איזה כח והתפעלות לקחת את המאכלת (פירוש, שהיה צריך להתאמץ 
לשלוח את ידו מה שלא מוזכר בשאר הפעולות שעשה כגון ויבקע עצי עולה, 
ויבן את המזבח ויערוך את העצים וכו'). והוא, כי הצדיקים הקדושים אשר אך 
מצוות השם ית"ש עשו באיבריהם, הנה איבריהם מתקדשין כל כך עד אשר 
אינם מסוגלים לעשות רק מצוות ה' ית"ש ולא זולתו. והנה לשחוט את יצחק 
לך  "לא אמרתי  מן המדרש  רש"י  וכמו שהביא  כלל  היתה מצוה  לא  באמת 
שחטהו אלא העלהו, אסקתיה – אחתיה", רק אברהם טעה וקסבר לשחטהו. 
ולכן כאשר רצה לקחת בידו את המאכלת הוצרך להתאמצות לשלוח את ידו 

בכוח, וזהו "וישלח אברהם את ידו" וכו', ודפח"ח. עכ"ל.

בי‡ורים
15. ו˘ני‰ם נ˙„ב˜ו עם ‰˘י"˙ בי„יע˙ם. שניהם - בשכלם ובמחשבתם - היו 
בדבקות גדולה עם השי"ת. 16. ע„ ˘נ˙יח„ו (בכ˙"י: ˘נ˙‡ח„ו) ביחו„ ‚„ול. 
רצונו  ורק לעשיית  אך  לבם  ויחדו את  ה',  רצון  היו אחד עם  ורצונם  דעתם 
יתברך ללא שום פקפוק. 17. כי כל כונ˙ם. בכל עבודתם בחייהם. 18. לפרסם 
‡„ם  בני  ולי˘ר   .19 מלבדו.  עוד  ואין  בעולם  יחיד  שהוא  ‰בור‡.  יחו„ 
 - ואדם  אדם  כל  אצל  הנמצאת   - האהבה  מדת  את  ולכוון  לנתב  ל‡‰ב˙ו. 
בכת"י  ב‡‰ב‰.  ˘ע˘ו  ובע˙   .20 יתברך.  ה'  אהבת  שהיא  הנכונה  לאהבה 
כח  נ˙בטל   .21 ומצוותיו.  יתעלה  ה'  עבודת  האבות  שעשו  ובעת  הגירסא: 

‡ח„  יום  טוב  כי   .‰
בפרושו  רש"י  בחˆריך. 
על תהלים כתב: "כי טוב 
בחצריך,  אחד  יום 
מלחיות  ימות,  ולמחר 
במקום  שנים  אלף 
אחר". ויש לבאר שכונת 
אדם  כל  על  המלך  דוד 
ואדם, שטוב לו יום אחד 
ולמחר  התורה  בעסק 
לחיות  מאשר  ימות, 
אחר  במקום  שנים  אלף 
בלא עסק התורה. וכמו 
שכתב בספר יסודי הדעת (עמוד קפד) על דברי רש"י אלו וז"ל: כמה גדול ויקר 
וחשוב יום אחד להיות בבית ה' בעסק התורה והיראה, אשר כדאי לחיות רק 
יום אחד בעולם ולהיות עוסק בתורה ולמחר ימות, מלחיות אלף שנים במקום 
אחר, ואפילו לא חיים של חטא ועון כי אם לחיות חיים פשוטים כחיי אנשי רוב 
העולם, גם עם מעשים טובים, אבל בלי עסק התורה – הנה יום אחד להיות 
יותר מלחיות אלף שנים במקום  וחשוב  יקר  ה' עם עסק התורה הוא  בבית 
לא         התורה  בעסק  ה'  בבית  נהיה  אם  שנותינו  ערך  יגיעו  לכמה  והנה  אחר. 
[לפי  שנותינו?  מספר  יגיעו  לכמה  שנים?  וגם  ימים  הרבה  אם  כי  אחד  יום 
ראויים  אלו  רש"י  דברי  חיים!]  יותר מאלף שנות  שיום אחד שקול  החשבון 
להעריך        ונדע  הקדושה,  תורתנו  יודעי  כל  לפני  בעולם  מפורסמים  להיות 
כמה יפסיד מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, כמה אלפי שנים מפסיד זה. 

עכ"ל.

מ…ַע  ּׁ¿̆ ƒמ נו…  ָ‡ז¿ יר  ƒס "27מ≈ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆

(מ˘לי  ָב‰"  ע≈ ו… ּ̇ ˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ ם  ּ‚ַ28 ָר‰,  ו… ּ̇

ַר˙  ו… ּ̇ י  ƒל ב  ˙ּוב: "29טו… ָכּ ן  כ≈ ו¿ כח, ט). 

ף" (˙‰לים ˜יט,  י ָזָ‰ב ָוָכס∆ פ≈ ַ‡ל¿ יָך מ≈ ּƒפ

ם  יו… ב  טו… י  ּƒכ(‰)" ַמר:  ¡‡ נ∆ ן  כ≈ ו¿ עב), 

ף" (˘ם פ„, י‡) - ָ‡ַמר  ָ‡ל∆ יָך מ≈ ר∆ ≈̂ ֲח ַבּ

ם  יו… י  ƒל ב  טו… -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ף  ל∆ ∆‡ מ≈ ָר‰,  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ָח„  ∆‡

בי‡ורים
˙ועב‰.  ˙פל˙ו  ‚ם   .28 קצר.  לזמן  אפילו  ˙ור‰.  מ˘מוע  ‡זנו  מסיר   .27
במקרה דנן הסיבה היא כיון שנמנע מלימוד תורה מחמת התפילה, ומאחר 
אותו  זו שהרחיקה  היא  נמצא שתפילתו  מן התפילה,  יותר  והתורה חשובה 
אורח).         (עלי  מדה  כנגד  במדה  תפילתו  את  מרחיק  הקב"ה  לכן  מהבורא, 

29. טוב לי ˙ור˙ פיך. פירוש, אפילו דיבור אחד בתורה.

כ…ל  ¡‡ ל∆ יך¿  ƒר ָ̂ י  ּƒכ ר,  פ∆ ַ‰ס≈ּ ַעל  יר  ƒ„ ָּ̇

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈ ָרָכיו,  ¿̂  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ן  י˘…ׁ ƒל ו¿

רו…  פ¿ ƒס ל¿ ַלֲחז…ר  ירּו˙  ƒ‰ ּוז¿ יזּו˙  ƒר ז¿

ל  „ו… ם ָ‚ּ „ ַ‰ּיו… ב: עו… ׁ…˘ ַ‡ל ַיח¿ מ…„. ו¿ ל¿ ƒל ו¿

רּו  ָ‡מ¿  ‰ ז∆ ַעל  י  ּƒכ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָנ‰  ָּׁ̆ ‰ַ ו¿

‡ַמר  ּ…̇ ָרָכ‰: ַ‡ל  ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ֲחָכמ≈

ל…‡   ‡ ָמּ ׁ∆̆ 24  ,‰ נ∆ ׁ¿̆ ∆‡  ‰ נ∆ פ¿ ∆‡ ׁ∆̆ כ¿ ƒ23ל

י…‡ַמר  ם ַ‡ל  ּ‚ַ ‰ (‡בו˙ פ"ב מ"„).  נ∆ ָפּ ּƒ̇

ך¿  ל≈ ם ‡≈ ƒ‡ ,ָבר ב ‰ּו‡ כ¿ּ ר∆ ˙ ע∆ ָ‡ָ„ם: 25ע≈

ָע‰  ָׁ̆ ָב‰  טו… י  ּƒכ ל,  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿  „ ָיּ ƒמ ַלֲעמ…„  ך¿  ָטר≈ ¿̂ ∆‡  - מ…„  ל¿ ƒל

ַעל  ָלם, ו¿ עו… ָבּ ׁ∆̆ ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒָח„, 26מ ּבּור ‡∆ ּ ƒ„ ּלּו ƒמ…„, ַוֲ‡פ ל¿ ƒַח˙ ל‡ַ

בחיינו  אוכלים  שאנו 
שעשה  ממה  הוא 
ע"ה  אבינו  אברהם 
בשני  דהיינו  ביומיים, 
הוא  הראשונים,  ימים 
כנז"ל,  וההידור  הזריזות 
השלישי,  ביום  אבל 
שעשה  במה  כלומר, 
דהוא  השלישי,  ביום 
העקידה,  מצות  עיקר 
יקימנו        זה  ידי  על 
ונחיה  לבא  לעתיד 

לפניו.      

בי‡ורים
תורה.          ואלמד  אשב  וטרדותי,  מעסקי  כשאתפנה  ‡˘נ‰.  לכ˘‡פנ‰   .23
24. ˘מ‡ ל‡ ˙פנ‰. כי יתכן מאד שגם מאוחר יותר לא תצליח לפנות לך זמן 
כדי ללמוד, שכן טרדות העולם אינן פוסקות, ונמצאת בטל מדברי תורה כל 
ימי חייך. 25. ע˙ ערב ‰ו‡ כבר. הגיע כבר הערב, וזמן תפילת ערבית קרב 
להפסיק  שאצטרך  כיון  קצר  לזמן  זה  יהיה  ללמוד,  כעת  אתחיל  ואם  ובא, 
לתפלה בהגיע זמנה. 26. מכל „בר ˘בעולם. על התורה נאמר (משלי ג, טו): 
"יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה", כל חפצי עולם הזה ['חפציך' - 
אחד  דבר]  [-ללימוד  לדבר  ישוו  לא  והנאותיו]  הזה  העולם  עושר  כל  כולל 
מכל  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור  אפילו  תורה  [שתלמוד  שבתורה, 
חפצי  שאפילו  בה"  ישוו  לא  חפצים  "וכל  יא):  ח,  (שם  כתוב  עוד  'חפציך']. 
שמים שהם המצוות - לא ישוו לדבר אחד שבתורה [שתלמוד תורה אפילו 
עדיף  ת"ת  שכן  התורה,  מצוות  כל  מקיום  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור 

מקיום המצוות ודוחה אותן, אם אפשר לעשותן ע"י אחרים] (מו"ק ט:).

‰י‡  ‰זריזו˙  מ„˙  ו. 
‰מˆוו˙.  לכל  ˙כ˘יט 
(פ"ז)  ישרים'  ב'מסילת 
הזריזות  חלקי  כתב: 

י„ּו˙  ƒַוֲחס י„ּו˙,  ƒ38ֲחס י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

רּוַח  ו¿  , ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ 39רּוַח  י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

 ˙ ַיּ ƒח ּ¿̇ 40 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ

י‡ ָזכּור  ƒב ‰ּו ַ‰ָנּ ָיּ ƒל י ‡≈ ≈„ ‡ ַעל י¿ ים ָבּ ƒ̇ ˙-ַ‰מ≈ּ ַיּ ƒח ¿̇ ים, 41ּו ƒ̇ ַ‰מ≈ּ

ירו˘למי  ט:  פ"‡  ˘‰˘"ר  ב  כ,  (ע"ז  ינּו.  ָימ≈ ב¿ּ ָר‰  ≈‰ מ¿ ּƒב ב  ַלּטו…

יזּו˙,  ƒר ּ ַ‰ז¿ ַח  כ…ּ ל  „ו… ּ‚ָ  ‰ ָמּ ַכּ  ‰ ≈‡ ּור¿  ‡ ּבו…  .(‰"‰ פ"‚  ˘˜לים 

יז  ƒָזר ו¿ יר  ƒ‰ָז ָ‡ָ„ם   ‡ ≈‰ י¿ ן  ָלכ≈ לּו,  ַ‰ָלּ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ּ ׁ∆̆

ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿ ר  פ∆ י˙-ַ‰ס≈ּ ב≈ּ ל  ∆‡  ıָלרּו 42ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿

     ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿ יט  ׁƒ̆ כ¿ ַּ̇ 43 י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒ(ו)מ יב.  ƒֲער‰ַ ּול¿

ן. ָלּ ˙ ֻכּ נ∆ ּ∆̃ ַ̇ י‡ מ¿ ƒ‰ 44ו¿

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ 45ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇ ים  ƒ‚‰ֲ ַ‰ּנו… ים  ƒָבר ּ ¿„ ר  כ…ּ ז¿ ƒל ָך  ל¿  ׁ̆ י≈  ‰ ָּ̇ ַע ו¿
בי‡ורים

38. חסי„ו˙. הנהגה לפנים משורת הדין. 39. רוח ‰˜ו„˘. שכינה שורה על 
הינה השראה אלהית המכוונת את  כלל  "רוח הקודש" בדרך  (רש"י).  האדם 
האדם במעשיו או המקנה לו ידיעה בדרך שהיא למעלה מהשגת אנוש (ראה 
חיי˙ ‰מ˙ים. על ידי רוח הקודש השורה עליו, יגיע  רמב"ן שמות כח, ל). 40.̇ 
אליהו  הנביאים  שעשו  כפי  מתים,  להחיות  בכוחו  שיהא  כך  לידי  האדם 
הרי  החיים,  מקור  ה'  בהיות  ד).  פרק  (מלכים-ב  ואלישע  יז)  פרק  (מלכים-א 
שאדם הדבוק בו דביקות גמורה יוכל למשוך ממנו את השפעת החיים עצמה 
המתים  "תחית  הגירסא:  בכת"י  וכו'.  ב‡  ‰מ˙ים  ו˙חי˙   .41 פכ"ו).  (מס"י 
בכת"י  ‰ספר.  בי˙  ‡ל   ıולרו  .42 לטוב".  זכור  הנביא  אליהו  לידי  מביאה 
הגירסא: "ולרוץ אל הספר ללמוד, להשכים ולהעריב". 43. ˙כ˘יט. קישוט. 
44. ו‰י‡ מ˙˜נ˙ כולן. כל  הזריזות מקשטת את המצוות ומוסיפה להן נוי. 
בכת"י  ‡„ם.  בני   .45 יותר.  ומושלם  מתוקן  הוא  בזריזות  שנעשה  מעשה 

ַח  ב≈ּ ז¿ ּƒי ַ‰מ ב≈ּ ָפַני ַעל-ַ‚ּ יב ל¿ ƒר ¿̃ ‰ַ ָך ל¿ נ¿ ּƒל…מ…‰ ב ׁ¿̆ י„  ƒ̇ ָע ׁ∆̆  ˙ לו… עו…

(˘ב˙ ל, ‡). 

י         י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ירּו˙  ƒ‰ 30ז¿ יר:  ƒ‡ָי ן  ב∆ּ ָחס  ינ¿ ּƒפ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ּיּו˙  ƒ̃ ּונ¿ ּיּו˙,  ƒ̃ 32נ¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ יזּו˙  ƒר ּוז¿ יזּו˙,  ƒר 31ז¿

ּו˙,  ׁ̆ י ƒר 34פ¿ּ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ָט‰√ ו¿ ָר‰,  33ָט‰√ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

י           י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ ּו  ,‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ 35 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ּו˙  ׁ̆ י ƒר ּופ¿

 ‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒי ו¿  ,‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒ37י י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ַוֲעָנָו‰  36ֲעָנָו‰, 

בי‡ורים
שמירה  היא  זריזו˙.   .31 לפניו.  המזדמנת  בעבירה  מלהכשל  ז‰ירו˙.   .30
מדברים העלולים להביא לידי כך שתזדמן עבירה לידו של אדם (רש"י ע"ז כ:). 
לידו  נזדמנה עבירה  "זהירות", שהיא המניעה מכשלון כשכבר  זאת לעומת 
(הנ"ל עפ"י חולין קז:). 32. נ˜יו˙. שהאדם נקי לגמרי מכל מדה רעה ומכל 
חטא. ולא רק מדבר המקובל על הכל שיש בו חטא, אלא גם מ"הוראת-היתר" 
מוטעית, אשר הלב מתפתה בו מפני היותו נגוע קצת מן התאוה, כי לא טוהר 
כל  שיהיו  והמחשבות,  הלב  תקון  ט‰ר‰.   .33 פ"י).  (מס"י  וכל.  מכל  ממנה 
מעשיו על צד החכמה והיראה ולא על צד החטא והתאוה, שגם באותו המעט 
וכן במעשים הטובים  יכוון אל ההנאה והתאוה.  שלוקח מן העולם הזה לא 
שעושה תהיה כוונתו לשם שמים (מס"י פט"ז). 34. פרי˘ו˙. שנמנע האדם 
היא  אף מדברים המותרים, כדי להחמיר על עצמו (רש"י שם). 35. ˜„ו˘‰. 
היות כל מציאות האדם בעולם וכל מעשיו – אפילו מעשים גשמיים של צרכי 
הגוף – עניני קדושה של התדבקות בה'. ובאמת אין השגת מעלה זו ביכלתו 
של האדם, אלא שאם משתדל האדם להשיגה עד כמה שידו מגעת, יעזרהו ה' 
את  מחשיב  האדם  יהיה  שלא  ענו‰.   .36 פכ"ו).  (מס"י  לו במתנה  וישלימה 
עצמו משום טעם שיהיה (מס"י פכ"ב). 37. יר‡˙ חט‡. היא דרגה גבוהה של 
וחושש שיפגום  ה'  ירא מרוממות  ירא מהעונש על חטא אלא  יראה, שאינו 

בכבודו על ידי חטא (מס"י פכ"ד ופי"ט).
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 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן 51 ‚ו… , כ¿ּ ך¿ ל-ָכּ ר ָכּ ׁ≈̆ ינו… ָכּ י ‡≈ ƒל ם ַ‰כ¿ּ ƒ‡ …ים, ‡ו ƒּוס‡ 50‡ו… מ¿

ל  ≈̃ ‰ָ ל¿ ָך  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇ יֲ‡ָך  ƒב ּ¿̇ ַ‡ל   - כ…ל  ¡‡ ל∆ ב  ָרע≈  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿  ,˜ ∆„ ס∆ ּבו… 

יָל‰.  ƒט נ¿ ƒל ָ‰ָר‡ּוי  י  ƒל ּוכ¿ ם  ƒַמי י‡  ƒב‰ָ ל¿ ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰  ‡ ָלּ ∆‡ יָל‰,  ƒט נ¿ּ ַבּ

ים  ּƒַטנ ¿̃ ּו ים  ƒל „ו… ּ ¿‚ ָביו  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ≈̇ יו… ב¿ּ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿

ˆּו" (וי˜ר‡ כ, כ‰;  ּ¿̃ ַׁ̆ ¿̇ ‡ ַיֲעב…ר ַעל "ל…‡  ל…ּ ׁ∆̆ ָח„,  ַ‚ע ‡∆ ּלּו ר∆ ƒפ‡ֲ

ים  ƒ‡ָל ח√ ָעָליו  י‡  ƒב מ≈ ָביו,  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ ם  ּ‚ַ ב).  טז,  מכו˙ 

ּיּו˙,  ƒ̃ נ¿ ּƒב מו…  ¿̂ ַע מ…ר  ׁ¿̆ ƒל יזּו˙  ƒר ּוז¿ ירּו˙  ƒ‰ ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ים.  ƒל „ו… ּ ¿‚

ַ‡ַחר  ַע˙  י-ַטַבּ ּƒפ  ı…ח ר¿ ƒל י,  ƒ̃ ָנ ‚ּופו…  ו¿ ים  ּ ƒי ƒ̃ נ¿ ָ‚ָ„יו  ב¿ּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆

ם  ּ‚ַ ם.  ƒַמי י  ƒל ב¿ּ  ‰ ָיפ∆ ַח  נ≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ ּ ¿„ ָרָכיו,  ¿̂  ‰ ׂ ָ̆ ָע ׁ∆̆

ם  ƒ‡  , ˙ו… ָטּ ƒמ ַי„  52ל¿ ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ ָרָכיו  ¿̂  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

י  ƒ̃ ם ָנ ָמ˜ו… ך¿ ל¿ ל≈ י≈ ל ָיָ„יו, 54ו¿ ט…ּ ƒי ם - 53ָי˜ּום ו¿ ƒַמי ˙ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒל ‰ ∆̂ רו…

ַע  מ≈ ו… ׁ̆ ˙ו… ו¿ ָטּ ƒם ‰ּו‡ ַעל מ ƒ‡ .ף ‰ ָוסו… ָלּ ƒח ּ¿̇ ם  ƒי ך¿ ַעל ַ‰ַמּ יָבר≈ ƒו

    . ך¿ יָבר≈ ƒו ָיָ„יו  ל  ט…ּ ƒי ו¿ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆ 55 ים,  ƒ̃ ָר ב¿ּ  ‰ ∆‡ רו… ‡ו…  ַרַעם  ל  ˜ו…

יו  ַעָפּ ַעפ¿ נּוָמ‰ מ≈ ּ¿̇ יר  ƒֲעב‰ַ ˙ו… 58ּול¿ ָטּ ּƒמ ƒיך¿ 57ָל˜ּום מ ƒר ָ̂ ם  ּ‚ַ56

ָר‰.  ו… ּ̇ מ…„  ל¿ ƒים ל ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ּול¿

בי‡ורים
נטילה. 50. ‡ו מ‡וסים. הפסולים לנטילת ידים. 51. ˘י˘ בו ס„˜. עיין משנה 
ברורה סי' קנט סקי"א ובביאור הלכה שם. 52. לי„ מט˙ו. בכת"י הגירסא: "על 
מטתו, שיקום ויטול ידיו וילך במקום נקי לברך "אשר יצר". אם רוצה לשתות 
וילך   .54 ברורה סימן ס"ב סק"ח.  עיין משנה  י„יו.  ויטול  י˜ום   .53 מים".  
למ˜ום נ˜י. שיתרחק מהכלי שעשה בו צרכיו. 55. ˘יעמו„. שיקום ממטתו. 
˙נומ‰  ול‰עביר   .58 בבוקר.  ממט˙ו.  ל˜ום   .57 זריזות.  ˆריך.  ‚ם   .56

מעפעפיו. להעביר נמנום השינה מעל שמורות עיניו.

 ‰ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂ ם  ƒ‡ ן ‚ו… ם. כ¿ּ ∆‰ ל ָבּ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿

ר,                פ∆ ס≈ ב¿ּ ָבר  ּ„ָ ּום  ׁ̆ 46  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל

 ,ı פ…ּ ח¿ ַּ̇ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰47

י  ּƒמ ƒמ ‡…ל  ׁ¿̆ ƒל ו¿ ך¿  יל≈ 48ל≈ יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿

ָך  ¿̇ י ב≈ י ל¿ ƒָענ ‡ ם ָיבו… ƒ‡ .ָבר ַע ַ‰ָ„ּ ≈„ ּיו… ׁ∆̆

‡ּוַכל  ל…‡  ‡ַמר:  ּ…̇ ַ‡ל  ם,  ח∆ ל∆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

ך¿  ל≈ ּ≈̇ ַ‡ך¿  ם,  ח∆ ַ‰ל∆ּ י‡  ƒב‰ָ ּול¿ ך¿  יל≈ ל≈

ל      ט…ּ ƒל  ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ י‡.  ƒב‰ָ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב

ים                ƒמּוָעט ם  ƒ49ַמי ָך  ל¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָך  ָי„¿

קודם   – אחד  הם,  שנים 
ואחד  המעשה,  התחלת 
קודם  כן.  אחרי   –
הוא  המעשה  התחלת 
את  האדם  יחמיץ  שלא 
המצוה (שלא ישהה את 
בהגיע  אלא  עשייתה), 
בהלכה,  (הקבוע  זמנה 
או  קריאת-שמע  כגון 
או  וכדומה)  תפילה 
בהזדמנה לפניו (כגון אם 
ראה אדם הזקוק לעזרה 
או אם נתבע לתת צדקה 
בעלותה  או  וכדומה) 
במחשבתו (כגון להיטיב 

עם אדם או לרכוש חפץ מהודר של מצוה וכדומה), ימהר יחיש מעשהו לאחוז 
בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתים, כי אין סכנה כסכנתו 
(שהמצוה תתבטל ע"י הנהגה זו), אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש 

איזה עיכוב למעשה הטוב... 
אך הזריזות אחר התחלת המעשה הוא, שכיון שאחז במצוה ימהר להשלים 
יתנו  וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות, אשר לא  אותה... 
הפסק זמן לא אל התחלת המצוה ולא אל השלמתה. ותראה שהאדם אשר 
תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשית מצוותיו, אלא תהיה 
ישקוט עד אם כלה הדבר  ולא  ינוח  לא  כי  תנועתו כתנועת האש המהירה, 

להשלימו.   

בי‡ורים
הגירסא: "ודרך בני אדם". 46. ˘ום „בר בספר. כגון לבדוק הלכה או ידיעה 
כלשהי שאינה ברורה לו דיה. 47. ‰˘˙„ל לחפ˘ וכו'. בכת"י הגירסא: "תהא 
זריז להביא הספר וגם תהא זריז לחפש" וכו'. כלומר, שיזדרז גם להביא את 
הספר מיד, וגם לעיין בו מיד ולבדוק ללא שיהוי את הענין הנצרך. 48. לילך 
ול˘‡ול. אם צריך לשאול מאדם שיודע. 49. מים מועטים. פחות מכדי שיעור 

ח. ‡יז‰ עבר‰ ‰ו‡ ר‚יל 
ב‰. כתב הגר"א (יונה ד, 
האדם  ירצה  שאם  ג), 
פגם  עוונות  באלו  לידע 
ומה  הקודם  בגלגולו 
זה  בגלגול  לתקן  עליו 
לעולם  ירד  זה  שבשביל 
בשני  יבדוק  שוב, 
סימנים: א' במה שנכשל 
הרבה  זה  בגלגול 
פעמים. ב' באיזה עבירה 
מאוד,  לו  חשקה  נפשו 
שהורגלה  לפי  וזה 
טבע  ונעשה  מקודם 
אדם  בני  יש  ולכך 
שחושקין בעבירה אחת 
אחת  בעבירה  וזה  יותר 

יותר.

ל  ב≈ּ ַ̃ 63ּול¿ ָטיו  ָפּ ׁ¿̆ ƒּומ יָניו  ƒ„ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

 ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ָר‰ ּוַב ו… ּ̇ ˜ ַבּ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ַ‡ֲ‰ָב‰, ּול¿ מ≈

ָכל  ב¿ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿

ן. יו… ל¿ ל ע∆ ≈‡ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ

 

מו…  ¿̂ ַע ˜ ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּ…„ ב¿ ƒָבר: י ל ָ„ּ ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ
 ,‰ּ יל ָבּ ƒ‚ָר‰ ‰ּו‡ ָר ‰ ֲעב≈ יז∆ (ח)‡≈

ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ל¿ ים  ƒר„ָ ּ ¿‚  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ר  יַמ‰≈ ƒו

 ˜ ּ…„ ב¿ ƒי ם  ּ‚ַ ָר‰.  ֲעב≈  ‰ּ ָ̇ ‡ו… מ≈ ט  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰ ּול¿

    .‰ ַרפ∆ּ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ יז∆ ≈‡ ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע

 ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ָלן -  ט¿ ן ָ‡ָ„ם 65ַבּ ‚ו… 64כ¿ּ

ים.  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּ ¿„ ƒ66מ  ‰‡ָ ָבּ ּטּול  ּƒב‰ַ ׁ∆̆

ָר‰  ו… ּ̇ ƒל מ ַבט≈ּ ים ‰ּו‡ מ¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒמו… ל ¿̂ ַע ַע ב≈ ו… ּ̃ ׁ∆̆ י  ƒי] מ ּƒכ]

ים  ּƒב ר¿ ַ‰ַמּ ים  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ ן  ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒי 67ו¿ ָב‰,  טו… ל  ָכּ ƒּומ  ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ƒּומ

פּוָ‡‰  ׁ̆ לו… ר¿ י≈  ‰ ז∆ ָבּ ם,  ∆‰ ָמּ ƒר ע ַחב≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ים, 68ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ּ ¿„

בי‡ורים
וכו'. בכת"י  כ‚ון   .64 ול˜בל מ‡‰ב‰. את הצער והיסורין הבאים עליו.   .63
הגירסא: "יבין תחילה מה גרם לו שהוא רפוי בה, כגון...". כלומר, עליו להזדרז 
לזהות מהי הסיבה שהוא מתרפה באותה מצוה ואותה צריך לתקן. 65. בטלן. 
אחרים  עם  לדבר  שמרבה  מתוך  בטלים.  מ„ברים   .66 תורה.  מדברי  בטל 
דברים בטלים. 67. ויס˙ל˜ וכו'. כלומר, לא רק שלא ילך להשתתף בחברתם, 
י˙חבר עמ‰ם. אף לצורך  ול‡   .68 אלא גם אם הם באו אליו יסתלק מהם. 

ענינים אחרים, כי מתוך כך ימשך אליהם גם לדבר דברים בטלים.

יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ60מ § ר̆… פ¿ ƒיזּו˙ ל ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ 59(ז)ו¿

 ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚‰ַ  

 ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ּ ים, „¿ ׁƒ̆ ָנ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

ר  ≈̇ יו… 61ב¿ּ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ יזּו˙  ƒר ז¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ַ‡ַחר   ˙ בו… ָׁ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ  ˙ ַ‰ּטו… ּול¿  ,„…‡ מ¿

לו…   ‡ ָיבו… ם  ƒ‡  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ˙ ַ̇ י ƒמ נו… ‡ו… ב¿ּ ּבּו„ ָממו… ƒ‡ ַער מ≈ ַ̂ ּום  ׁ̆

 „…‡ יזּו˙ מ¿ ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ין,  ƒּסּור ƒבו… ‡ו… י‰ֲ ‡ו…

ּור  ַ‡ֲ‰ַב˙̂  יו ל¿ ָ̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ י˜] ב¿ּ ƒֲעמ‰ַ [ל¿

            , ּבו… ּ ƒל ƒמ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ל  ַבט≈ּ ל¿ ים  ƒָלמ עו…

ל  ≈‡‰ָ י˜  ּ ƒ„ ¿̂ ‰ַ ל¿ ַזך¿  ּבו…  ƒל  ˙ יו… ¿‰ ƒ62ל

לפרו˘  זריזו˙  וˆריך  ז. 
כ‚ון  ‰‚רועים  ממע˘יו 
כתב  ו‰˘נ‡‰.  ‰˜נ‡‰ 
ג):  ז,  (תשובה  הרמב"ם 
שאין  תאמר  "ואל 
התשובה אלא מעבירות 
כגון  מעשה  בהן  שיש 
כשם  וגניבה.  וגזל  זנות 
שצריך אדם לשוב מאלו 
לחפש  צריך  הוא  כך 
לו  שיש  רעות  בדעות 
הכעס  מן  מהן,  ולשוב 
הקנאה  ומן  האיבה  ומן 
ומן התחרות ומן ההתול 
הממון  רדיפת  ומן 
ומרדיפת  והכבוד 
המאכלות ומכיוצא בהן, 
לחזור  צריך  הכל  מן 

בתשובה. ואלו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע 
און  ואיש  דרכו  רשע  יעזוב  אומר  הוא  וכן  לפרוש.  הוא  קשה   - באלו 
מחשבותיו". עוד כתב הרמב"ם (שם ד, ה) שיש "חמשה דברים העושה אותן 
ימשך אחריהן תמיד והן קשים לפרוש מהן, לפיכך צריך אדם להזהר מהן שמא 
ידבק בהן, והן כולן דעות רעות עד מאד, ואלו הן: רכילות ולשון הרע ובעל 

חימה ובעל מחשבה רעה..."

בי‡ורים
59. וˆריך זריזו˙ לפרו˘ וכו'. כלומר, שלא ידחה את תיקון מעשיו הרעים 
ומדותיו הגרועות לזמנים אחרים, אלא יזדרז תיכף לתקן עצמו. 60. ממע˘יו 
‰‚רועים. בכת"י הגירסא: "ממחשבותיו הגרועות". היינו ממדותיו הפחותות 
ולפרוש  רעות  מחשבות  לסלק  הזריזות  כי  מ‡„.  ביו˙ר   .61 והשליליות. 
ממעשים רעים קשה יותר מאשר הזריזות לעשיית מעשים טובים. 62. ל‰יו˙ 

לבו זך. נקי מכל תרעומת וכעס כלפי הנהגת ה' עמו.

אלא ד' אמות של הלכה 
בן  יוסף  (רבינו  בלבד. 
חיים'  וב'רוח  שושן). 
הגלות  לענין  רמז  כתב 
לג,  (דברים  מהכתוב 
לאביו  'האומר  ט-י) 
ואת  ראיתיו  לא  ולאמו 
'יורו  אחיו לא הכיר' וגו' 
משפטיך ליעקב ותורתך 
מהכתוב  וכן  לישראל', 
אבי  'כי  י)  כז,  (תהלים 
ואמי עזבוני וה' יאספני', 
עוזב  שכשאדם  כלומר 
ואת  ואמו  אביו  את 
להיות  בכדי  משפחתו 
במקום תורה, זוכה שה' 
ויקרבהו  יאספהו 

לעבודתו.  

 ˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ 75ר…„¿ ַלי  ≈‡ עּו  מ¿ ׁƒ̆ " יב:  ƒ̇ ּוכ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  .(‡ נ‡,  (י˘עי‰   "'‰ י  ׁ≈̆ ¿̃ ַב מ¿

‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָפר ס¿ ב  ּ…̇ כ¿ ƒ76ל יזּו˙  ƒר ז¿

‡ו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ ם. ‡ו…  ∆‰ מ≈ מ…„  ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  , ׁ̆ ּ„ּו ƒח ַבר  ּ ¿„ ַמע  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ

ח  ַכּ ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„  ין  ּƒ̇ ַימ¿ ל…‡  ו¿  , בו… ¿̇ ָכ ל¿

. ּבו… ּ ƒל ƒמ

 

י  ו≈ ¡‰ יָמ‡:  ּ≈̇ ן  ב∆ּ ‰ּוָ„‰  י¿ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ר,         ׁ∆̆ ּ נ∆ ַכּ ל  ַ̃ 78ו¿ ר  מ≈ ָנּ ַכּ 77ַעז 

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י,  ƒר‡ֲ ָכּ ר  ּבו… ƒ‚ 80ו¿ י  ƒב ּ ¿̂ ַכּ  ı79ָר

פ"‰  (‡בו˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יָך  ƒב‡ָ ן  ˆו… ר¿

ַעל  ר  ּבו… ƒ‚ ו¿ ל  ַ̃ מו…  ¿̂ ַע  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ירּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ יך¿  ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿ מ"כ). 

בי‡ורים
אף  אחריהם  ולבקש  ו'לרדוף'  בחכמה,  המופלג  דין  בית  אצל  לדון  ˙ר„וף. 
למקום רחוק. 75. רו„פי ˆ„˜ מב˜˘י ‰'. העושים צדק עם זולתם ומבקשים 
76. לכ˙וב ספרים. להעתיק לעצמו ספרים  להדמות במעשיהם למעשי ה'. 
ואומץ לעשות רצון  לו עזות  שיהיה  כנמר.  עז   .77 כדי שיוכל ללמוד בהם. 
הבורא - שלא יבוש ולא יתפעל מאף אחד כשבא לעשות מעשה טוב. 78. ˜ל 
כנ˘ר. רש"י פירש, שיהיה קל כנשר לרוץ מהרה ללא עצלות ובלא להתעייף, 
הזריזות.         על  בזה  שמזהיר  המאירי  מפרש  וכן  שבשמים.  אביו  רצון  לעשות 
79. רı כˆבי. גם זה ענין של זריזות. והכל הוא ענין אחד, אלא שכפל התנא 
העבירות.  מן  יצרך  את  לכבוש  כ‡רי.  ו‚בור   .80 (המאירי).  שונות  במילות 

(רע"ב). ורש"י פירש, שיהיה בעל זרוע לעסוק בכל כחו בתורה ובמצוות.

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ן  כ≈ ו¿  . ַמֲחָל˙ו… ל¿

 „ סו… ‰ 69ַעל ַ‰י¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ

יָניו  ע≈ מ≈ יר  ƒָיס ו¿  , ˙ו… ‡ו… ַיֲ‰ר…ס  ו¿ רּוַע,  ּ‚ָ‰ַ

ָכל  ּול¿  . ו… ׁ̆ ַנפ¿ ר  ‡ו… יך¿  ׁƒ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ך¿  ׁ∆̆ ַ‰ח…

ם  ƒ‡ י  ּƒכ ם,  ָ̃ ּ ַסל¿ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ז∆

˙, ָ‡ז  ּ„ו… ּƒמ‰ַ ׁ̆ ר≈ ָׁ̆ ל 70ַלֲע˜…ר ּול¿ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒי

יּוַכל   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַע„  71ָעָנף  ּבו…  ƒל ב¿ּ ּו  ׂ̆ ַיֲע

ן. ָ̂ ּ ¿̂ ַ̃ ל¿

 

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַמר: "ַבּ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ף ַ‡ֲחָריו,  ּ…„ ר¿ ƒל ם ו¿ לו… ָׁ̆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿
 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ּו" (˙‰לים ל„, טו). ו¿ פ≈ ָר„¿ ם ו¿ לו… ָׁ̆

ָע‰  ¿„ נ≈ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… יַע˙  ƒ„י ƒו ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„ י¿

ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿  .(‚ ו,  (‰ו˘ע   "'‰  ˙ ∆‡ ָלַ„ַע˙  ָפ‰  ּ ¿„ ר¿ ƒנ
יז 73 ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָר‰ (‡בו˙ פ"„ מי"„). ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ י ּ‚ו… ו≈ 72(ט)‰¡

ף" („ברים טז, כ),  ּ…„ ר¿ ּƒ̇  ˜ ∆„ ∆̂  ˜ ∆„ ∆̂ יב: "74 ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי  ט. 
לשון  התנא  נקט  ˙ור‰. 
אם  שאף  לומר  'גלות', 
את  לעזוב  עליו  קשה 
וללכת  חפציו  וכל  ביתו 
שמגלים  כמי  ממקומו, 
ממש,  כרחו  בעל  אותו 
שעיקר  ידע  מקום  מכל 
ד'  הוא  ה'  וחלק  ה'בית' 
כמו  הלכה,  של  אמות 
ח.),  (ברכות  שאמרו 
מיום שחרב המקדש אין 
בעולמו  להקב"ה  לו 

בי‡ורים
והסיבה המביאים אותו  יתבונן מהו השורש  ‰‚רוע. כלומר,  ‰יסו„  על   .69
השורש  מן  הרעות  המדות  לעקור  ‰מ„ו˙.  ול˘ר˘  לע˜ור   .70 רע.  לידי 
בהיותן עדיין בבחינת שרשים בלבד. (עלי אורח). 71. ענף וכו'. כלומר, יכו 
ולשרשן  לקצצן  יוכל  שלא  עד  גדול  כענף  וייעשו  בלב,  עמוקים  שורשים 
למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי   .72 (שם).  שני  לטבע  הופכות  הן  כי  הרגילים,  באמצעים 
˙ור‰. אם אין תלמידי חכמים במקומך, צריך אתה לגלות למקום שיש בו רב 
או תלמידי חכמים. 73. לב˜˘ ˆ„˜‰. לבקש את האמת והצדק. 74. ˆ„˜ ˆ„˜ 

ימ‰ר  ˘ל‡  יז‰ר  י‡. 
מ„י.  יו˙ר  בעבו„˙ו 
ה'ארחות חיים' להרא"ש 
"אל  כתב:  ק')  (אות 
ופירש  מעשיך".  תבהל 
"עשה  יו"ט:  התוספות 
את  או  עבודתך  את 
בלי  במתינות  מעשיך 
ובהלה".  מהירות  שום 
בתנ"ך  מצינו  ומאידך 
בשבח  שהפליגו  ובחז"ל 
הזריזות  מעלת 
לעיין,  ויש  והמהירות. 
 - כיצד שתי מידות אלו 
 - והמתינות  הזריזות 

עולות בקנה אחד?
שאכן  בספרים,  וביארו 
לפני כל מעשה שחושב 
עליו  לעשות,  אדם 

יזּו˙  ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ל  ַעל ַ‰כ…ּ ם. ו¿ ָ̇ ָמ ָכּ ַ‰ס¿ ּוב¿

ר  ַ‡ח≈ ל…‡ י¿ ׁ̆ ו¿ י ƒּוָב‰. 87ָיח ׁ̆ ּ¿̇  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָע‰ ַ‡ַח˙  ָׁ̆  ‡ ≈‰ ל…‡ י¿ ּוָב‰, ו¿ ׁ̆ ּ¿̇ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

 ‰ ≈‡ 88ר¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי ם  ˜ו… ַ‰ָמּ י  נ≈ פ¿ ƒל ע  ָׁ̆ ָר

ים  ƒר ָּׁ̆ ‰ַ ו¿ ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  ≈̇ ר¿ ָׁ̆ מ¿ יך¿  ≈‡

ם,  ָ̇ „ָ ּוַבֲעבו… ם  ָ̇ יחּו ƒל ׁ¿̆ ּƒב ם  ≈‰ ים  ƒיז ƒר ז¿

ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰ ּול¿ ר  ָזּ‰≈ ƒל  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ

ים  ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ ַ„˙ מ∆ ˙ ֲעבו… ו… ׂ̆ ַלֲע

-‰ּו‡.  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ
 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר 89 ָזּ‰≈ ƒ(י‡)י ,„…‡ מ¿

י  ּƒכ י,  ּ„ַ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָ„˙ו…  ֲעבו… ַבּ ר  ַמ‰≈ י¿

‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ל. ו¿ ׁ≈̆ ָכּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ב מ¿ רו… ָ̃ ירּו˙ ‰ּו‡  ƒ‰ מ¿ ּƒב ב כ≈ ָ‰רו…

בי‡ורים
להלחם נגדם, עכ"פ תמהר להתרחק מהם. 87. יחי˘ ול‡ י‡חר. ימהר לשוב 
בתשובה, כדי שלא יפסיד הזדמנות זו וגם כדי שלא יהיה רשע לפני ה' אפילו 
88. ר‡‰ ‡יך מ˘ר˙י ‰מלכים ו‰˘רים זריזים ‰ם ב˘ליחו˙ם.  שעה אחת. 
את  כעושים  במקרא  שמתוארים  המלאכים  לגבי  מוצאים  אנו  זה  כעין 
ה'  "ברכו  כ):  קג,  (תהלים  בהם  שנאמר  בזריזות,  תפקידיהם  ואת  שליחותם 
מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו", עוד נאמר (יחזקאל א, יד): 
"והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק". כדי להורות לאדם שהזריזות המתוארת 
89. ˘ל‡  במלאכים, היא הצורה של עבודת ה' הראויה המביאה לשלימות. 

ימ‰ר בעבו„˙ו. אף בעניני עבודת השם.

י  ּƒ̇ ׁ¿̆ „: "81(י)ַח ƒו ּ„ָ ן ָ‡ַמר  כ≈ ו¿  .˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

יָך"  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ מ…ר  ׁ¿̆ ƒל י  ּƒ̇ ָמ‰¿ ַמ‰¿ ¿̇ ƒ‰ ל…‡  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… ּו  ׁ̆ ר¿ ּ„ָ ן  כ≈ ו¿ ס).  ˜יט,  (˙‰לים 

 ˙ ∆‡ ם  ּ∆̇ ַמר¿ ׁ¿̆ "ּו ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז

י  ר≈ ¿̃ ּƒ̇ ַ‡ל   - יז)  יב,  (˘מו˙   "˙ ו… ּ̂ ַ‰ַמּ

 ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ ו…˙".  ¿̂ ƒמ"  ‡ ָלּ ∆‡  "˙ ו… ּ̂ "ַמ

 ‡ ָלּ ∆‡  ,‰ ָנּ ∆̂ י ƒמ ח¿ ַּ̇ 82ַ‡ל  ָך,  ָי„¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ

„. (מכיל˙‡ ˘ם).  ָיּ ƒמ ‰ּ ָ̇ ‰ ‡ו… ׂ ≈̆ ֲע

בּוָר‰  יזּו˙ ּו‚¿ ƒר ּלּו˙ ּוז¿ ַ̃  „…‡ יך¿ מ¿ ƒר ָ̂ ו¿
ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ ם  ח≈ ָלּ ƒ‰ ל¿

נּו ָעָליו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ מ… ב כ¿ּ יר ל≈ ּƒ83ַ‡ב ˙ יו… ¿‰ ƒל

" (˘מו˙ לב,  כו… ר≈ ּבו… ַעל י¿ ׁ̆ ַחר¿ י ƒ‡ ימּו ׂ ƒ̆ ָ‡ַמר: " ׁ∆̆ ם 84 לו… ָּׁ̆ ‰ַ

ר…ַמח  ח  ַּ̃ ּ ƒ85ַוי  ' ‚ו… ו¿ ָחס  ינ¿ ּƒפ  ‡ ר¿ "ַוַיּ  : ּבו… ַמר  ¡‡ נ∆ ָחס  ינ¿ ƒפ ּוב¿ כז); 

    „…‡ יז מ¿ ƒָזר ˙ יו… ¿‰ ƒָך ל מ¿ ¿̂ ַע ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ן " (במ„בר כ‰, ז). ָלכ≈ ָי„ו… ב¿ּ

ם  ָ̇ ָ̂ ֲע ַבּ  ˙ יו… ¿‰ ƒל  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ ר¿ ַר˙  ב¿ ח∆ מ≈  „ ר≈ ָפּ ƒ‰ 86ל¿

י. ח˘˙י ול‡ ‰˙מ‰מ‰˙י 
ל˘מור מˆוו˙יך. בספר 
(הביאו  יעקב'  'אהל 
יושר')  'אורחות  בספר 
יש  כך:  זה  פסוק  פירש 
צעדיו  שמחיש  זריז 
את  לקיים  וממהר 
אשר  ויש  מיד,  המצוה 
את  ודוחה  מתעצל 
עוד  כל  המצוה  עשיית 
אולם  שהות,  יש 
האחרון  הרגע  כשמגיע 
ורץ  הוא  מזדרז  אזי 
הוא  המצוה.  את  לקיים 
 – "חשתי"  דוד:  שאמר 
המצוה,  לקיים  בזריזות 
מפני  לא  אך 
שהתמהמהתי תחילה... 

בי‡ורים
‡ל   .82 מצוותיך.  את  מלקיים  התעכבתי  ולא  מהרתי  ו‚ו'.  ח˘˙י   .81
˙חמיˆנ‰. אל תעכב את המצוה מלקיימה כדרך שאין מחמיצין את המצות 
אלא אופים אותן מיד קודם שיחמיצו. 83. ‡ביר לב. אמיץ לב. 84. ˘‡מר. 
לשבט לוי שלא חטאו בעגל. 85. וי˜ח רמח בי„ו. לקח חרב בידו, נכנס לאהל 
חכמים  שאמרו  כמו  שניהם,  את  ודקר  המדינית  עם  חוטא  זמרי  היה  שבו 
בכוחותיך  אין  אם  כלומר,  ל‰פר„.   .86 בו'.  פוגעים  קנאים  'הבועל ארמית, 

יב. ˆריך זריזו˙ ל˙ור‰. 
בפוסקים  הנידון  ידוע 
עשיית  האם  עדיף,  מה 
שלא  אף  בזריזות  מצוה 
דחיית  או  בהידור, 
מאוחר  לזמן  המצוה 
לעשותה  כדי  יותר 
סופר'  ה'חתם  בהידור. 
לחידושיו  (בהקדמה 
מבאר  חולין)  במסכת 
בין  ההבדל  את  בזה 
שאמר  אבינו  אברהם 
אליו  (כשבאו  לשרה 
המלאכים):  שלושת 

ָ‰ָל‰,  ב∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ל…‡  90ו¿

ן  כ≈ ו¿ ים.  ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ נּו  ּ¿̃ ֻ̇ י¿ ּון  ּ̇ ƒמ ב¿ּ ֲ‡ָבל 

ים  ƒּונ˙ מ¿ ּוּו  ¡‰91" ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

           - יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ו¿  .(‡  ,‡ (‡בו˙  ין"  ּ ƒ„ ַבּ

יו  ָ̇ בו… ׁ¿̆ יı ַמח¿ ƒ̃ ָי ּבו… ו¿ ƒר ל עו… ‡ נ≈ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 92

ל…‡  ַ‡ך¿   , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ƒל יָבָריו  ≈‡ ּלּו  ַ̃ י≈ ו¿

ים  ƒָינ נ¿ ƒּלּו ָ‰ע ָכל ‡≈ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ ר ב¿ּ ַמ‰≈ י¿

ר  ַמ‰≈ י¿ י  ַ̇ ָמ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָמ‰  ָחכ¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ר. ַ‡ח≈ י י¿ ַ̇ ּוָמ

 

ל…‡  י‰ּו  ƒמ  ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿
ר…ַח  ט¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‡וו… ַּ̇ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ י¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ י  ּƒכ ים.  ƒָרע‰ָ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‰ָנ‡ו… ַ‡ַחר 

ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿

ָ‰ָ‡ָ„ם               יָ‡‰  ƒב מ¿  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ך¿  ָכּ ָנ‰,  יו… ל¿ ע∆

ך¿  ָכּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ (יב) ר  ׁ∆̆ ַכֲ‡ ו¿ י˙.  ּƒ̇ ח¿ ַּ̇ ל  ‡ו… ׁ¿̆ ƒ93ל

בי‡ורים
במהירות  יתכן  "ולא  הגירסא:  בכת"י  בב‰ל‰.  מע˘‰  ל˙˜ן  י˙כן  ול‡   .90
כל  על  ומתוקן  מושלם  המעשה  שיהיה  אפשר  אי  פירוש,  מתוקן".  מעשה 
פרטיו ודקדוקיו אם מתנהג בפזיזות. 91. ‰וו מ˙ונים ב„ין. היו פוסקים את 
הדין ביישוב הדעת ובמתינות. 92. ˘י‰‡ נעור לבו וי˜יı מח˘בו˙יו. שיהיה 
93. ל˘‡ול ˙ח˙י˙.  לבו ערני ומרוכז במחשבתו על הדבר שעומד לעשות. 

ל.                   פ≈ נו… ‰ּו‡  ירּו˙  ƒ‰ מ¿ ּƒב  ıָר אם  היטב  להתבונן 
זאת.  לעשות  וכיצד 

ילך     ויודע את הדרך  אמנם לאחר שבא לכלל הכרעה עפ"י תורה לעשותו 
חיים'          ה'חפץ  היה  וכך  הפועל.  אל  הכח  מן  הדבר  להוציא  יזדרז  אזי  בה, 
לאחר                אם  אך  במעשיו,  נמהר  להיות  לאדם  שאין  "אף  אומר:  זצ"ל 
יחמיץ              בל  אז  וישר,  לנכון  מצאו  הישר  השכל  במאזני  הדבר  ששקל 
ע"ז            עמו'  עה"ת  (ח"ח  כלל".  זמן  דיחוי  בלא  לעשותו  ויזדרז  הדבר 

בהגה"ה).
(המעלה  זצ"ל  חאגיז  למהר"ם  חכמים"  "משנת  בספר  כבר  מובא  זה  יסוד 
הי"ב, אות ש"ס), וז"ל: "כתוב (משלי כט, כ): "חזית איש אץ בדרכיו (אדם 
טובים)  להחכים  הטפש  (סכויי  לכסיל  תקוה  מיושב)  ואינו  במעשיו  הפזיז 
ממנו". וכתוב (שם כב, כט) "חזית איש מהיר במלאכתו (בקי וזריז בביצוע 
תפקידו) לפני מלכים יתייצב (יעמוד לשרתם)" דנראה דסתרי קראי זה לזה. 
ליישב המקראות צריך לומר כך, דיש חילוק גדול בין התחלת מלאכה לגמר 
מלאכה, דהואיל דכל הדברים יגעים והתחלתן קשה, אם כן מן הראוי הוא 
ומזקנים  עצה  ויטול  במתון  ילך  דבר  שום  לעשות  בדעתו  שיגמור  שקודם 
יתבונן, ואם לא כן יעשה אלא שיהיה אץ בדרכיו ותיכף שעלה בדעתו איזה 
דבר לעשות יתחיל לעשותו - ודאי איש אץ כזה תקוה לכסיל ממנו, כי כל 

דבר צריך ישוב ועצה מחכם הרואה את הנולד.
אמנם אחר שהתחיל והסכימו בעלי העצה כי טוב הדבר ונכון מעם ה' יתברך 
ואל  יקדמנו אחר,  פן  ואל יתמהמה  ויחיש את מעשהו  ימהר  לעשותו, אזי 
תאמר כשאפנה אגמור מלאכה זו שהתחלתי בה שמא לא תפנה. ואיש כזה 
ראוי   - הפועל  אל  הכח  מן  ולהוציאה  לגומרה  במלאכתו  מהיר  שהוא 
להתייצב לפני מלכים ולעמוד לשרת לפניהם, יען כי כל דברי המלכות אינן 
נגמרים כי אם אחר גמר עצה עמוקה, ואחר גמר זה, ראוי לו שלא יהיה עצל 

בקיומה". עכ"ד.  
אך  חרוץ  "מחשבות  עה"פ  ה)  (כא,  למשלי  בפירושו  יונה  רבינו  לשון  וזה 
החרוץ  מחשבות  אבל  והזריזות,  החריצות  מדין  המהירות  "אין  למותר": 
שיקדים המחשבה והמתון למעשה – הוא מעיקר הזריזות. ואף על פי שבטל 
מקצת שעותיו לחשוב מחשבות, לעולם ימצא מותר במדה הזאת. "וכל אץ 
אך למחסור" - כי ישיגהו המקרה במעשה וכעין שאמר מחברי המוסר 'כי 

פרי כל המהירות חרטה'". 

ָר‰  ≈‰ מ¿  ‰ נ∆ ָפּ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ יזּו˙,  ƒר ז¿ ּƒב  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… י  כ≈ ר¿ ָ̂ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ם.  ƒַמי ָׁ̆  ˙ ‡כ∆ ל∆ מ¿ ƒל

 

          ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ׁ̆ י≈ ו¿  . ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 94

ָיָניו  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָלָח‰  ¿̂ ‰ַ

יז     ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ן-ָ‡ָ„ם,  ב∆ּ ן  ָלכ≈ יזּו˙.  ƒר ז¿ ּƒב

ָך,  ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ‰ ׂ ≈̆ ַוֲע ים,  ƒָלמ עו… י  נ≈ ׁ¿̆ ƒ95ל

"מהרי שלש סאים קמח 
סולת לושי ועשי עוגות, 
ואל הבקר רץ אברהם"... 
שהתעכבה  שרה  ובין 
נפה  בי"ג  הקמח  לנפות 
סולת,  שנעשה  עד 
נדה  פירסה  ובינתיים 
ולא  הלחם  ונטמא 

ולכן  המובחר,  מן  מצוה  על  עדיפה  בזריזות  שמצוה  סבר  אברהם  הביאתו. 
הדגיש "מהרי", וכן אמר לה להביא "קמח" על אף שסולת מובחרת יותר מן 
הקמח, כיון שרצה למהר לכבד את אורחיו. ואילו שרה סברה, מצד תכונת 
"נשים עצלניות הן", כי המובחר עדיף על הזריזות, ולכן ניפתה הקמח לעשותו 

סולת. וזהו שנאמר עליה: "ולחם עצלות לא תאכל".
ובזה יתבארו דברי המדרש [שאמר רבי עקיבא לתלמידיו כדי לעוררם]: מה 
שרה  של  בתה  בת  תבא  אמרו,  מדינות?  קכ"ז  על  שתמלוך  אסתר  ראתה 
שחייתה קכ"ז שנים ותמלוך על קכ"ז מדינות. וקשה: מדוע לא תלו בזכותו של 
אברהם שחי קע"ה שנים, נמצא שמאז היותו בן מ"ח שנה שאז הכיר את בוראו 

(עי' ב"ר ל ח, צ"ה ג), ועד פטירתו ישנם קכ"ז שנה?
אלא - מיישב ה'חתם סופר' - מכיון ששבחה של אסתר היה בכך שמלכה על 
פזורי עם ישראל בקכ"ז מדינות והגנה עליהם, ומה גרם שלא יהיה בהם מעלת 
"כינוס לצדיקים הנאה להם"... אלא להיות מפוזרים? העצלות שהיתה בהם, 
שלא עסקו בתורה בזריזות אלא בעצלות, וכמו שקראו חז"ל (בפ"ק דמגילה) 
ימך המקרה"... לפיכך לא רצו חז"ל  על אותו הדור את הפסוק: "בעצלתים 
לתלות מלכות אסתר בזכות קכ"ז שנים של "זריזותיה דאברהם", אלא בזכות 
קכ"ז שנים של שרה שלא נתיחדה במדת הזריזות אלא במעלת ההידור. הוא 
את  ר"ע  עורר  [ובכך  תורה"  אין  זריזות]  [של  קמח  אין  "אם  חז"ל:  שאמרו 

תלמידיו להיות זריזים ולא מנומנמים ועצלים]. 

בי‡ורים
הזריזות לעבירה היא אות לגודל אהבתו ושקיעתו בחטא וע"י הזריזות נקשר 
י‰‡ זריז במל‡כ˙ו. כדי שתצא מושלמת ומתוקנת.  הוא לעומק החטא. 94.̆ 
95. ל˘ני עולמים. גם בעניני עוה"ז וגם בעבודת ה' ובעסקי התורה והמצוות.

ד'
ם 

יו
א' 

ע 
בו

ש



בזה  [ואכן,  המצוה. 
של  המעלה  יתירה 
מקדימין  "זריזין 
למצוות" ממעלה זו של 
אל  לידך  הבאה  "מצוה 

תחמיצנה"].
סיבה  ישנה  זאת,  מלבד 
מדת  את  ללמוד  הגונה 
הזריזות דוקא מהפסוק: 
"וישכם אברהם בבוקר" 
יצחק.  בעקידת  האמור 
שכן אין עוד כמו זריזותו 
של אברהם לעקידת בנו 
לנו  לשמש  כדי  יצחק, 
כמה  עד  ומופת  דוגמא 
נשגבה ונעלית היא זריזותן של צדיקים בעבודת בוראם. וכל כך למה? משום 
אברהם.  בו  שנתנסה  קשה  נסיון  מאותו  נפרד  בלתי  חלק  היתה  זו  שזריזות 
למרות כל הצער והכאב שישנו באופן טבעי לאב ההולך לעקוד את בנו יחידו, 
אף על פי כן, מכיון שנצטווה על כך מאת ה' - לא זו בלבד שניאות ואף רצה 
לקיים את המצוה באהבה, אלא עוד נחפז לעשותה בזריזות מופלאה. לפיכך 

ראויה זריזות זו ללמוד הימנה ל"זריזין מקדימין למצוות".
ראוי לציין, כי מעלת זריזות מעין זו מצינו גם אצל משה רבינו כאשר ציוה עליו 
ה': "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך" (במדבר לא, 
ב) כותב על כך רש"י (ע"פ הספרי): "אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר 
עשה בשמחה ולא איחר", וכפי שנאמר מיד בפסוק: "וידבר משה אל העם"... 
הוא  מאוויים  וכל  אישי,  חשבון  כל  המה  נטולים  צדיקים,  של  דרכם  כך  כי 

לעשות רצון ה' בשמחה ובזריזות.  

ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  ,(‚ כב,  (בר‡˘י˙ 

 ‰ ׂ ָ̆ , ָע י„ו… ƒח נו… י¿ ˙ ב¿ּ ח…ט ‡∆ ׁ¿̆ ƒלו… ל ‰ ׁ∆̆ ָ̃

יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒּומ ר.  ∆̃ ב…ּ ַבּ ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿

ָל‰  „ו… ּ ָכָח‰ ‚¿ ‰ ‰ו… ז∆ יזּו˙, ָבּ ƒר ז¿ ּƒיו ב ׂ ָ̆ ַמֲע

 „ ב∆ ע∆ כ¿ּ  , ‡ו… ר¿ ּבו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… ‰ּו‡  ׁ∆̆

מו…  ¿̂ ַע ב¿ּ ז  ָזר≈ ּומ¿ ָניו  ֲ‡„ו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ָ‰‡ו…

לּוָי‰  ּ¿̇ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ י  ּƒ6כ  , נו… ˆו… ר¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ּבו…  ƒל  ‰ ַפנ∆ּ מ¿ ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ 7כ¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ

בי‡ורים
לעשיית  החיצוני  הביטוי  היא  הזריזות  ‰‡„ם.  בלב  ˙לוי‰  ‰זריזו˙  כי   .6
המצוות מתוך אהבה והתלהטות פנימית (עיין מס"י פ"ז). 7. כ˘‡„ם מפנ‰ 
לבו וכו'. כאן מבאר רבינו כיצד יגיע האדם לתכלית הזריזות במדרגה הגבוהה. 

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ƒַער ַ‰ֲחמ ַׁ̆

יזּו˙ ƒר ּ ַער ַ‰ז¿ ַׁ̆  

 

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ּ„ָ ƒ1מ י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿
ַ‚ם  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒַלמ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַל  

י‡  ƒ‰ 3ו¿  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַנ˙  ָּ̃ ַּ̇ 2 ַין  נ¿ ƒע ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ

ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ו¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ˙ וו… ¿̂ ƒמ ל¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ַמ ין  ƒיז ƒר 4ז¿ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל

ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ו¿ (פסחים „, ‡). 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע ַין  נ¿ ƒע 5ב¿ּ ינּו  ƒב‡ָ

 "' ‚ו… ו¿ ר  ∆̃ ב…ּ ַבּ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ם  כ≈ּ ׁ¿̆ "(‡)ַוַיּ

‡בר‰ם  וי˘כם   .‡
בבו˜ר. מפסוק זה למדו 
ד.)  (פסחים  חז"ל 
מקדימין  ש"זריזין 
להקשות,  יש  למצוות". 
זאת  למדו  לא  מדוע 
הקודמים:  מהפסוקים 
לקראתם"...  "וירץ 
"וימהר אברהם", הרי גם 
בפסוקים אלו משתקפת 
זריזותו  מדת  לה 
אברהם  של  הנפלאה 

אבינו למצוות?
שכתבו  יש  ואמנם 
לחלק, כי מפסוקים אלו 
שמעשיהם  אנו  למדים 
במהירות  צדיקים  של 
המצוה  מזדמנת  כאשר 
לידם ממש, שאז אין הם 

משתהים להתחילה ואף ממהרים להשלימה. אולם מהפסוק "וישכם אברהם 
בבוקר" נוכל ללמוד על מעלה יתירה מזו, שגם כאשר המצוה אינה מזדמנת 
כן  פי  על  או שטרוד בעסקיו, אף  בה,  לישון  כגון בשעה שרגיל  לידו ממש, 
מפנה עצמו מעיסוקיו, או משכים לקום משנתו ומקדים עצמו לקראת עשיית 

בי‡ורים
1. מ„‰ ‚„ול‰ ל˙ור‰ ולמˆוו˙. מעלה גדולה המסייעת לאדם בלימוד התורה 
ובקיום המצוות. 2. ˙˜נ˙ ‰עולם ‰ז‰. היא מועילה לו גם בעניני העולם הזה. 
כלומר, גם הצרכים הגשמיים מסודרים ומתוקנים לאיש הזריז. 3. ו‰י‡ מ„˙ 
‰ˆ„י˜ים לעבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך. הצדיקים משתמשים בה כדי להדר בקיום 
הזריזים  למˆוו˙.  מ˜„ימין  זריזין   .4 ה'.  בעבודת  שלמות  ולהשיג  המצוות 
נצטוה  כאשר  ‰ע˜„‰.  בענין   .5 זמנן.  בהגיע  מיד  המצוות  לקיים  ממהרים 

אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו.

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰זריזו˙

אעפ"כ  והיאוש,  הזקנה 
עולה  להקריבו  כשצוהו 
מיד,  בדבר  טרח   -
השי"ת  אהבת  והגביר 
ליצחק,       אהבתו  על 
המעלה  שלמות  ועל 
"אברהם  קראו  הזאת 
מא).     (ישעיה  אוהבי" 
לכל  נתפרסם  ואז 
חיוב  גודל  העולם 
יתעלה  לשם  האהבה 
לעבור       ראויה  שהיא 
ומזה  אהבה,  מיני  כל 
שכר.  וקבל  דרוש  אמרו 
הרב  מפי  שמעתי  כך 

ר"ש מורי שיחיה. עכ"ד. 

י  ּƒים, כ ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ז ל¿ ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒן נ ַעל-כ≈ּ , ו¿ ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ּוָר‰ ב¿ּ ׁ̆ ¿̃ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ‰ ָ̇ ָ‰י¿

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ ן  ַעל-כ≈ּ ל,  „ו… ּ‚ָ  ˜ ׁ∆̆ ח≈ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ר  כ…ּ ז¿ ƒ12ל ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ לו… 

 ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ׁ̆ י≈ י  ּƒכ  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע

       „…‡ מ¿ לו…   ‰ ׁ∆̆ ָ̃ ָבר  ּ„ָ ֲ‰בו…  ‡ו… ֲעבּור 

ָרָ‰ם  ˙, ֲ‡ָבל ַ‡ב¿ ו… ׂ̆ פו… ַלֲע ¿̃ ּבו… נו… ƒל 13ו¿

ם,  ָבּ ƒל  ı פ∆ ח≈ מ≈ ּו  ׂ̆ ָע ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 14 ָח˜  ¿̂ ƒי ו¿

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ י  ּƒכ

בי‡ורים
(בראשית            שנאמר  כמו  בכת"י).  (כ"ה  העקדה  מעשה  לזרעו  לזכור.   .12
הזה         הדבר  את  עשית  אשר  יען  כי  ה'  נאם  נשבעתי  בי  "ויאמר  טז-יז)  כב, 
זרעך"            את  ארבה  והרבה  אברכך  ברך  כי  יחידך,  את  בנך  את  חשכת  ולא 
לבן  ואחת  (-לאברהם)  לאב  אחת   – אברכך"  "ברך  רש"י:  ופירש  וגו'. 
(-ליצחק), "והרבה ארבה" – אחת לאב ואחת לבן. 13. ולבו נו˜פו לע˘ו˙. 
              ıמחפ ע˘ו  ˘ני‰ם   .14 מושלם.  רצון  מתוך  זאת  עושה  אינו  כלומר, 
לעקדה:  שהלכו  בעת  ויצחק  אברהם  על  שנאמר  כמו  שלם,  ברצון  לבם. 
ו). ופירש רש"י: השוה הכתוב זה לזה,  "וילכו שניהם יחדיו" (בראשית כב, 
שהיה                  - אברהם  אף  כי  ללמד  ביניהם,  הבדל  היה  ולא  כאחד  שהלכו 
שלא     יצחק  כמו  ושמחה,  ברצון  הולך  היה   - בנו  את  לשחוט  שהולך  יודע 
לקרבן).      לעלות  עתיד  שהוא  כלל  ידע  לא  שעדיין   –) בדבר  מרגיש  היה 
"וילכו       ואמר:  הכתוב  חזר  להשחט,  הולך  שהוא  יצחק  שהבין  ולאחר 
שניהם יחדיו" (שם, ח). כלומר, יחד בלב שוה לעשות רצונו של מקום. (רש"י 

שם).

 , ׁ̆ ּבו… ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ רו… ˙ ָ‰ֲ‡ח≈ בו… ָׁ̆ ֲח ל ‰ַ8ַמּ ָכּ ƒמ

‰ּו‡  10ָ‡ז  ַ‡ַח˙,  ָב‰  ָׁ̆ ַמֲח ס  פ≈ ˙ו… 9ו¿

ן  -כ≈ מו… כ¿ּ יַח.  ƒל ¿̂ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ י  ƒל ב¿ּ ז,  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒמ

ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  ּ ƒל ƒיר מ ƒס ≈‰ ׁ∆̆ ָרָ‰ם,  ‰ ַ‡ב¿ ׂ ָ̆ ָע

ל  ט≈ּ ƒ(ב)ּוב  , ‡ו… ר¿ ּבו… ן  ˆו… ר¿ ָ‡ַחז  11ו¿ נו…  ב¿ּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ נו…  ב¿ּ ַ‡ֲ‰ַב˙ 

בנו  ‡‰ב˙  וביטל  ב. 
‰בור‡  ‡‰ב˙  מפני 
חז"ל  אמרו  י˙ברך. 
עא.):  (סנהדרין  בגמרא 
ומורה  סורר  בן  "תניא, 
עתיד  ולא  היה  לא 
נכתב,  ולמה  להיות, 
כתב  שכר".  וקבל  דרוש 
לשאול,  יש  בחיי:  רבינו 
מפני מה הוצרכה תורה 

יש  נוהג בדרך העולם? עוד  ומה שאין ענינו  ולכתוב מה שלא היה,  להודיע 
מקשים, דהנה לכאורה כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" היא לשכר תלמוד תורה. 
ותמוה הדבר: וכי לא די בכל התורה כולה כדי לדרוש ולקבל שכר?! הלא גם 
אם יחיה אדם אלף שנים, לא יחסר לו מה לדרוש בתורה, אשר היא ארוכה 

מארץ מדה ורחבה מני ים!
ומבאר רבינו בחיי, כי אין כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" לשכר תלמוד תורה, 
אלא 'דרוש' מפרשה זו עד היכן נתבע האדם לאהוב את השי"ת, שלמען אהבת 
השי"ת על האדם לסלק מלבו את האהבה המוטבעת בו לבנו, כשהדבר נצרך 
זה מחכמת התורה ללמד דעת את העם בגודל חיוב אהבת  וז"ל: היה  לכך. 
השם יתברך. שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן, וכיון 
שהבן עובר על מצוות השם יתעלה, וזה דרכו כסל לו, חייבין הם שתתגבר 
עליהם אהבת השי"ת על אהבת הבן עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמם 

לבית דין לסקילה.
בענין  בתורה  מפורש  להשי"ת  האהבה  גודל  בחיוב  הזה  הענין  בא  וכבר 
העקידה, כי אברהם עם היות אהבתו ליצחק עזה וחזקה כבן שבא אליו אחר 

בי‡ורים
והתכונות  הרצונות  הרעות,  המדות  בו.  ˘י˘  ‰‡חרו˙  ‰מח˘בו˙   .8
המפריעות אותו מעבודת ה' ומקיום מצוותיו, כגון עצלות, אנוכיות, ותאוות 
גשמיות. 9. ו˙ופס מח˘ב‰ ‡ח˙. שם לעצמו מטרה אחת נעלה ומתרכז בה. 
10. ‡ז ‰ו‡ מז„רז בלי ספ˜. (כ"ה בכת"י). ממילא קל לו להזדרז ולעשות את 

המצוה בשלימות. 11. ו‡חז. ותפס.

˘ני‰ם  ע˘ו  לכן   .„
במדרש  מובא  בזריזו˙. 
א):  נו,  (בראשית  רבה 
וישא  השלישי  "ביום 
עיניו"  את  אברהם 
כתיב  ד),  כב,  (בראשית 
"יחיינו  ב)  ו,  (הושע 
השלישי  ביום  מיומיים 
לפניו".  ונחיה  יקימנו 
הגר"א  וביאר  עכ"ד. 
בהאי  מצוות  "שכר  קמב.)  (חולין  חז"ל  אמרו  הנה  כי  המדרש,  כוונת  זצ"ל 
ומלואו  אין העולם  רוחני,  ענין  כי המצוה היא  והטעם, אחרי  ליכא".  עלמא 
כדאי לשלם אפילו שכר מצוה אחת, וכמו שאמרו חז"ל (אבות ד, יז) "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", אם-כן היאך אנו ניזונים 

בזכות המצוות שעשו אבותינו?
אבל הענין כך הוא, כי באמת המצוה עצמה אין לה תשלומים בעולם הזה, 
אבל הזריזות וההידור וכיוצא בו במצוות אבותינו, הם הזכות שאנו אוכלים. 
שעשה  והזריזות  ההכנות  מכל  מקודם  לנו  סיפרה  הקדושה  התורה  והנה 
בבוקר, חבש בעצמו את  לקיים מצות העקידה, השכים  ע"ה  אבינו  אברהם 
חמורו, ובקע עצי עולה וכו', להודיענו כי מכל זאת אנחנו אוכלים בעולם הזה. 
אבל עיקר המצוה שעשה אברהם אבינו ע"ה ביום השלישי, נשארה לנו לעתיד 

לבוא.
כל מה  לומר,  רצה  מיומיים",  "יחיינו  חז"ל את הכתוב  זה  על  זהו שהמליצו 

ר  ≈̂ ַרך¿ יו… ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ם ב¿ּ ָּ̇ ע¿ ּ„ַ

יזּו˙. ƒר ז¿ ּƒם ב י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ ּו  ׂ̆ ן ָע ָלם, („)ָלכ≈ עו…

 

 ˙ ּ„ַ ƒמ י  ּƒכ ָלַ„ַע˙,  יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ָכל  ‰ ל¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ י‡  ƒ‰22 ˙יזּו ƒר ּ ַ‰ז¿  

 ˙ יו… ¿‰ ƒל ל  ָיכו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

בי‡ורים
ואישי  ‚ופם. נתבטל כח הגשמיות שבגופם, שלא היה להם שום רצון גשמי 
אלא אך ורק לעשות רצונו יתברך. 22. ‰י‡ ˙חיל‰ לכל ‰מ„ו˙. כי כדי להשיג 
את כל המעלות צריך לקנות תחילה את מדת הזריזות, כי הזריזות מובילה 
לשאר המדות הטובות והמעלות הגדולות, כדברי רבי פנחס בן יאיר (המוזכר 
מצוות  ויותר  יותר  לקיים  להספיק  האדם  יוכל  זריזות  שע"י  ועוד,  בהמשך). 
ולימוד תורה, שהרי כל אדם מוכרח להפסיק מידי פעם מלימודו ולהתעסק 

בצרכי גופו, אבל ככל שיזדרז וימהר לחזור ללימודו, כך יספיק יותר.

ם  ƒע ˜ּו  ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 15ּו ם,  ָבּ ƒל ב¿ּ  „…‡ מ¿

16ַע„  ם,  ָ̇ יָע ƒ„י ּƒב ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ל  ָכּ י  ּƒ17כ ל,  „ו… ּ‚ָ חּו„  ƒי ב¿ּ ַיֲח„ּו  ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆

 ‡ ר≈ חּו„ ַ‰ּבו… ƒם י ס≈ ַפר¿ ‰ 18ל¿ ָ̇ ם ָ‰י¿ ָ̇ ָנ ָוּ ַכּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ר  ּׁ≈̆ ַי 19ּול¿ ָלם  עו… ָבּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּו  ׂ̆ ָע ׁ∆̆  ˙ ע≈ 20ּוב¿  , ַ‡ֲ‰ָב˙ו… ל¿

יו,  ָ̇ וו… ¿̂ ƒּומ  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ  ˙„ַ ֲעבו…

 ‰ ָ̃ ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ו¿ ּ‚ּוָפם  ַח  כ…ּ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ21(‚)נ

‚ופם.  כח  נ˙בטל   .‚
נאמר:  העקדה  בפרשת 
ידו  את  אברהם  "וישלח 
המאכלת  את  ויקח 
בנו"  את  לשחוט 
כתב  י).  כב,  (בראשית 
'אפריון'  בספר  כך  על 
שו"ע):  קיצור  (מבעל 
הגאון  בשם  שמעתי 
הקדוש מהרי"א מלובלין 
הא  לפרש  שאמר  זצ"ל 
אברהם  "וישלח  דכתיב 
שהיה  דמשמע  ידו"  את 

צריך איזה כח והתפעלות לקחת את המאכלת (פירוש, שהיה צריך להתאמץ 
לשלוח את ידו מה שלא מוזכר בשאר הפעולות שעשה כגון ויבקע עצי עולה, 
ויבן את המזבח ויערוך את העצים וכו'). והוא, כי הצדיקים הקדושים אשר אך 
מצוות השם ית"ש עשו באיבריהם, הנה איבריהם מתקדשין כל כך עד אשר 
אינם מסוגלים לעשות רק מצוות ה' ית"ש ולא זולתו. והנה לשחוט את יצחק 
לך  "לא אמרתי  מן המדרש  רש"י  וכמו שהביא  כלל  היתה מצוה  לא  באמת 
שחטהו אלא העלהו, אסקתיה – אחתיה", רק אברהם טעה וקסבר לשחטהו. 
ולכן כאשר רצה לקחת בידו את המאכלת הוצרך להתאמצות לשלוח את ידו 

בכוח, וזהו "וישלח אברהם את ידו" וכו', ודפח"ח. עכ"ל.

בי‡ורים
15. ו˘ני‰ם נ˙„ב˜ו עם ‰˘י"˙ בי„יע˙ם. שניהם - בשכלם ובמחשבתם - היו 
בדבקות גדולה עם השי"ת. 16. ע„ ˘נ˙יח„ו (בכ˙"י: ˘נ˙‡ח„ו) ביחו„ ‚„ול. 
רצונו  ורק לעשיית  אך  לבם  ויחדו את  ה',  רצון  היו אחד עם  ורצונם  דעתם 
יתברך ללא שום פקפוק. 17. כי כל כונ˙ם. בכל עבודתם בחייהם. 18. לפרסם 
‡„ם  בני  ולי˘ר   .19 מלבדו.  עוד  ואין  בעולם  יחיד  שהוא  ‰בור‡.  יחו„ 
 - ואדם  אדם  כל  אצל  הנמצאת   - האהבה  מדת  את  ולכוון  לנתב  ל‡‰ב˙ו. 
בכת"י  ב‡‰ב‰.  ˘ע˘ו  ובע˙   .20 יתברך.  ה'  אהבת  שהיא  הנכונה  לאהבה 
כח  נ˙בטל   .21 ומצוותיו.  יתעלה  ה'  עבודת  האבות  שעשו  ובעת  הגירסא: 

‡ח„  יום  טוב  כי   .‰
בפרושו  רש"י  בחˆריך. 
על תהלים כתב: "כי טוב 
בחצריך,  אחד  יום 
מלחיות  ימות,  ולמחר 
במקום  שנים  אלף 
אחר". ויש לבאר שכונת 
אדם  כל  על  המלך  דוד 
ואדם, שטוב לו יום אחד 
ולמחר  התורה  בעסק 
לחיות  מאשר  ימות, 
אחר  במקום  שנים  אלף 
בלא עסק התורה. וכמו 
שכתב בספר יסודי הדעת (עמוד קפד) על דברי רש"י אלו וז"ל: כמה גדול ויקר 
וחשוב יום אחד להיות בבית ה' בעסק התורה והיראה, אשר כדאי לחיות רק 
יום אחד בעולם ולהיות עוסק בתורה ולמחר ימות, מלחיות אלף שנים במקום 
אחר, ואפילו לא חיים של חטא ועון כי אם לחיות חיים פשוטים כחיי אנשי רוב 
העולם, גם עם מעשים טובים, אבל בלי עסק התורה – הנה יום אחד להיות 
יותר מלחיות אלף שנים במקום  וחשוב  יקר  ה' עם עסק התורה הוא  בבית 
לא         התורה  בעסק  ה'  בבית  נהיה  אם  שנותינו  ערך  יגיעו  לכמה  והנה  אחר. 
[לפי  שנותינו?  מספר  יגיעו  לכמה  שנים?  וגם  ימים  הרבה  אם  כי  אחד  יום 
ראויים  אלו  רש"י  דברי  חיים!]  יותר מאלף שנות  שיום אחד שקול  החשבון 
להעריך        ונדע  הקדושה,  תורתנו  יודעי  כל  לפני  בעולם  מפורסמים  להיות 
כמה יפסיד מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, כמה אלפי שנים מפסיד זה. 

עכ"ל.

מ…ַע  ּׁ¿̆ ƒמ נו…  ָ‡ז¿ יר  ƒס "27מ≈ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆

(מ˘לי  ָב‰"  ע≈ ו… ּ̇ ˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ ם  ּ‚ַ28 ָר‰,  ו… ּ̇

ַר˙  ו… ּ̇ י  ƒל ב  ˙ּוב: "29טו… ָכּ ן  כ≈ ו¿ כח, ט). 

ף" (˙‰לים ˜יט,  י ָזָ‰ב ָוָכס∆ פ≈ ַ‡ל¿ יָך מ≈ ּƒפ

ם  יו… ב  טו… י  ּƒכ(‰)" ַמר:  ¡‡ נ∆ ן  כ≈ ו¿ עב), 

ף" (˘ם פ„, י‡) - ָ‡ַמר  ָ‡ל∆ יָך מ≈ ר∆ ≈̂ ֲח ַבּ

ם  יו… י  ƒל ב  טו… -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ף  ל∆ ∆‡ מ≈ ָר‰,  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ָח„  ∆‡

בי‡ורים
˙ועב‰.  ˙פל˙ו  ‚ם   .28 קצר.  לזמן  אפילו  ˙ור‰.  מ˘מוע  ‡זנו  מסיר   .27
במקרה דנן הסיבה היא כיון שנמנע מלימוד תורה מחמת התפילה, ומאחר 
אותו  זו שהרחיקה  היא  נמצא שתפילתו  מן התפילה,  יותר  והתורה חשובה 
אורח).         (עלי  מדה  כנגד  במדה  תפילתו  את  מרחיק  הקב"ה  לכן  מהבורא, 

29. טוב לי ˙ור˙ פיך. פירוש, אפילו דיבור אחד בתורה.

כ…ל  ¡‡ ל∆ יך¿  ƒר ָ̂ י  ּƒכ ר,  פ∆ ַ‰ס≈ּ ַעל  יר  ƒ„ ָּ̇

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈ ָרָכיו,  ¿̂  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ן  י˘…ׁ ƒל ו¿

רו…  פ¿ ƒס ל¿ ַלֲחז…ר  ירּו˙  ƒ‰ ּוז¿ יזּו˙  ƒר ז¿

ל  „ו… ם ָ‚ּ „ ַ‰ּיו… ב: עו… ׁ…˘ ַ‡ל ַיח¿ מ…„. ו¿ ל¿ ƒל ו¿

רּו  ָ‡מ¿  ‰ ז∆ ַעל  י  ּƒכ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָנ‰  ָּׁ̆ ‰ַ ו¿

‡ַמר  ּ…̇ ָרָכ‰: ַ‡ל  ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ֲחָכמ≈

ל…‡   ‡ ָמּ ׁ∆̆ 24  ,‰ נ∆ ׁ¿̆ ∆‡  ‰ נ∆ פ¿ ∆‡ ׁ∆̆ כ¿ ƒ23ל

י…‡ַמר  ם ַ‡ל  ּ‚ַ ‰ (‡בו˙ פ"ב מ"„).  נ∆ ָפּ ּƒ̇

ך¿  ל≈ ם ‡≈ ƒ‡ ,ָבר ב ‰ּו‡ כ¿ּ ר∆ ˙ ע∆ ָ‡ָ„ם: 25ע≈

ָע‰  ָׁ̆ ָב‰  טו… י  ּƒכ ל,  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿  „ ָיּ ƒמ ַלֲעמ…„  ך¿  ָטר≈ ¿̂ ∆‡  - מ…„  ל¿ ƒל

ַעל  ָלם, ו¿ עו… ָבּ ׁ∆̆ ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒָח„, 26מ ּבּור ‡∆ ּ ƒ„ ּלּו ƒמ…„, ַוֲ‡פ ל¿ ƒַח˙ ל‡ַ

בחיינו  אוכלים  שאנו 
שעשה  ממה  הוא 
ע"ה  אבינו  אברהם 
בשני  דהיינו  ביומיים, 
הוא  הראשונים,  ימים 
כנז"ל,  וההידור  הזריזות 
השלישי,  ביום  אבל 
שעשה  במה  כלומר, 
דהוא  השלישי,  ביום 
העקידה,  מצות  עיקר 
יקימנו        זה  ידי  על 
ונחיה  לבא  לעתיד 

לפניו.      

בי‡ורים
תורה.          ואלמד  אשב  וטרדותי,  מעסקי  כשאתפנה  ‡˘נ‰.  לכ˘‡פנ‰   .23
24. ˘מ‡ ל‡ ˙פנ‰. כי יתכן מאד שגם מאוחר יותר לא תצליח לפנות לך זמן 
כדי ללמוד, שכן טרדות העולם אינן פוסקות, ונמצאת בטל מדברי תורה כל 
ימי חייך. 25. ע˙ ערב ‰ו‡ כבר. הגיע כבר הערב, וזמן תפילת ערבית קרב 
להפסיק  שאצטרך  כיון  קצר  לזמן  זה  יהיה  ללמוד,  כעת  אתחיל  ואם  ובא, 
לתפלה בהגיע זמנה. 26. מכל „בר ˘בעולם. על התורה נאמר (משלי ג, טו): 
"יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה", כל חפצי עולם הזה ['חפציך' - 
אחד  דבר]  [-ללימוד  לדבר  ישוו  לא  והנאותיו]  הזה  העולם  עושר  כל  כולל 
מכל  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור  אפילו  תורה  [שתלמוד  שבתורה, 
חפצי  שאפילו  בה"  ישוו  לא  חפצים  "וכל  יא):  ח,  (שם  כתוב  עוד  'חפציך']. 
שמים שהם המצוות - לא ישוו לדבר אחד שבתורה [שתלמוד תורה אפילו 
עדיף  ת"ת  שכן  התורה,  מצוות  כל  מקיום  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור 

מקיום המצוות ודוחה אותן, אם אפשר לעשותן ע"י אחרים] (מו"ק ט:).

‰י‡  ‰זריזו˙  מ„˙  ו. 
‰מˆוו˙.  לכל  ˙כ˘יט 
(פ"ז)  ישרים'  ב'מסילת 
הזריזות  חלקי  כתב: 

י„ּו˙  ƒַוֲחס י„ּו˙,  ƒ38ֲחס י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

רּוַח  ו¿  , ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ 39רּוַח  י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

 ˙ ַיּ ƒח ּ¿̇ 40 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ

י‡ ָזכּור  ƒב ‰ּו ַ‰ָנּ ָיּ ƒל י ‡≈ ≈„ ‡ ַעל י¿ ים ָבּ ƒ̇ ˙-ַ‰מ≈ּ ַיּ ƒח ¿̇ ים, 41ּו ƒ̇ ַ‰מ≈ּ

ירו˘למי  ט:  פ"‡  ˘‰˘"ר  ב  כ,  (ע"ז  ינּו.  ָימ≈ ב¿ּ ָר‰  ≈‰ מ¿ ּƒב ב  ַלּטו…

יזּו˙,  ƒר ּ ַ‰ז¿ ַח  כ…ּ ל  „ו… ּ‚ָ  ‰ ָמּ ַכּ  ‰ ≈‡ ּור¿  ‡ ּבו…  .(‰"‰ פ"‚  ˘˜לים 

יז  ƒָזר ו¿ יר  ƒ‰ָז ָ‡ָ„ם   ‡ ≈‰ י¿ ן  ָלכ≈ לּו,  ַ‰ָלּ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ּ ׁ∆̆

ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿ ר  פ∆ י˙-ַ‰ס≈ּ ב≈ּ ל  ∆‡  ıָלרּו 42ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿

     ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿ יט  ׁƒ̆ כ¿ ַּ̇ 43 י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒ(ו)מ יב.  ƒֲער‰ַ ּול¿

ן. ָלּ ˙ ֻכּ נ∆ ּ∆̃ ַ̇ י‡ מ¿ ƒ‰ 44ו¿

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ 45ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇ ים  ƒ‚‰ֲ ַ‰ּנו… ים  ƒָבר ּ ¿„ ר  כ…ּ ז¿ ƒל ָך  ל¿  ׁ̆ י≈  ‰ ָּ̇ ַע ו¿
בי‡ורים

38. חסי„ו˙. הנהגה לפנים משורת הדין. 39. רוח ‰˜ו„˘. שכינה שורה על 
הינה השראה אלהית המכוונת את  כלל  "רוח הקודש" בדרך  (רש"י).  האדם 
האדם במעשיו או המקנה לו ידיעה בדרך שהיא למעלה מהשגת אנוש (ראה 
חיי˙ ‰מ˙ים. על ידי רוח הקודש השורה עליו, יגיע  רמב"ן שמות כח, ל). 40.̇ 
אליהו  הנביאים  שעשו  כפי  מתים,  להחיות  בכוחו  שיהא  כך  לידי  האדם 
הרי  החיים,  מקור  ה'  בהיות  ד).  פרק  (מלכים-ב  ואלישע  יז)  פרק  (מלכים-א 
שאדם הדבוק בו דביקות גמורה יוכל למשוך ממנו את השפעת החיים עצמה 
המתים  "תחית  הגירסא:  בכת"י  וכו'.  ב‡  ‰מ˙ים  ו˙חי˙   .41 פכ"ו).  (מס"י 
בכת"י  ‰ספר.  בי˙  ‡ל   ıולרו  .42 לטוב".  זכור  הנביא  אליהו  לידי  מביאה 
הגירסא: "ולרוץ אל הספר ללמוד, להשכים ולהעריב". 43. ˙כ˘יט. קישוט. 
44. ו‰י‡ מ˙˜נ˙ כולן. כל  הזריזות מקשטת את המצוות ומוסיפה להן נוי. 
בכת"י  ‡„ם.  בני   .45 יותר.  ומושלם  מתוקן  הוא  בזריזות  שנעשה  מעשה 

ַח  ב≈ּ ז¿ ּƒי ַ‰מ ב≈ּ ָפַני ַעל-ַ‚ּ יב ל¿ ƒר ¿̃ ‰ַ ָך ל¿ נ¿ ּƒל…מ…‰ ב ׁ¿̆ י„  ƒ̇ ָע ׁ∆̆  ˙ לו… עו…

(˘ב˙ ל, ‡). 

י         י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ירּו˙  ƒ‰ 30ז¿ יר:  ƒ‡ָי ן  ב∆ּ ָחס  ינ¿ ּƒפ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ּיּו˙  ƒ̃ ּונ¿ ּיּו˙,  ƒ̃ 32נ¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ יזּו˙  ƒר ּוז¿ יזּו˙,  ƒר 31ז¿

ּו˙,  ׁ̆ י ƒר 34פ¿ּ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ָט‰√ ו¿ ָר‰,  33ָט‰√ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

י           י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ ּו  ,‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ 35 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ּו˙  ׁ̆ י ƒר ּופ¿

 ‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒי ו¿  ,‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒ37י י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ַוֲעָנָו‰  36ֲעָנָו‰, 

בי‡ורים
שמירה  היא  זריזו˙.   .31 לפניו.  המזדמנת  בעבירה  מלהכשל  ז‰ירו˙.   .30
מדברים העלולים להביא לידי כך שתזדמן עבירה לידו של אדם (רש"י ע"ז כ:). 
לידו  נזדמנה עבירה  "זהירות", שהיא המניעה מכשלון כשכבר  זאת לעומת 
(הנ"ל עפ"י חולין קז:). 32. נ˜יו˙. שהאדם נקי לגמרי מכל מדה רעה ומכל 
חטא. ולא רק מדבר המקובל על הכל שיש בו חטא, אלא גם מ"הוראת-היתר" 
מוטעית, אשר הלב מתפתה בו מפני היותו נגוע קצת מן התאוה, כי לא טוהר 
כל  שיהיו  והמחשבות,  הלב  תקון  ט‰ר‰.   .33 פ"י).  (מס"י  וכל.  מכל  ממנה 
מעשיו על צד החכמה והיראה ולא על צד החטא והתאוה, שגם באותו המעט 
וכן במעשים הטובים  יכוון אל ההנאה והתאוה.  שלוקח מן העולם הזה לא 
שעושה תהיה כוונתו לשם שמים (מס"י פט"ז). 34. פרי˘ו˙. שנמנע האדם 
היא  אף מדברים המותרים, כדי להחמיר על עצמו (רש"י שם). 35. ˜„ו˘‰. 
היות כל מציאות האדם בעולם וכל מעשיו – אפילו מעשים גשמיים של צרכי 
הגוף – עניני קדושה של התדבקות בה'. ובאמת אין השגת מעלה זו ביכלתו 
של האדם, אלא שאם משתדל האדם להשיגה עד כמה שידו מגעת, יעזרהו ה' 
יהיה האדם מחשיב את  שלא  ענו‰.   .36 פכ"ו).  (מס"י  לו במתנה  וישלימה 
עצמו משום טעם שיהיה (מס"י פכ"ב). 37. יר‡˙ חט‡. היא דרגה גבוהה של 
וחושש שיפגום  ה'  ירא מרוממות  ירא מהעונש על חטא אלא  יראה, שאינו 

בכבודו על ידי חטא (מס"י פכ"ד ופי"ט).
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 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן 51 ‚ו… , כ¿ּ ך¿ ל-ָכּ ר ָכּ ׁ≈̆ ינו… ָכּ י ‡≈ ƒל ם ַ‰כ¿ּ ƒ‡ …ים, ‡ו ƒּוס‡ 50‡ו… מ¿

ל  ≈̃ ‰ָ ל¿ ָך  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇ יֲ‡ָך  ƒב ּ¿̇ ַ‡ל   - כ…ל  ¡‡ ל∆ ב  ָרע≈  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿  ,˜ ∆„ ס∆ ּבו… 

יָל‰.  ƒט נ¿ ƒל ָ‰ָר‡ּוי  י  ƒל ּוכ¿ ם  ƒַמי י‡  ƒב‰ָ ל¿ ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰  ‡ ָלּ ∆‡ יָל‰,  ƒט נ¿ּ ַבּ

ים  ּƒַטנ ¿̃ ּו ים  ƒל „ו… ּ ¿‚ ָביו  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ≈̇ יו… ב¿ּ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿

ˆּו" (וי˜ר‡ כ, כ‰;  ּ¿̃ ַׁ̆ ¿̇ ‡ ַיֲעב…ר ַעל "ל…‡  ל…ּ ׁ∆̆ ָח„,  ַ‚ע ‡∆ ּלּו ר∆ ƒפ‡ֲ

ים  ƒ‡ָל ח√ ָעָליו  י‡  ƒב מ≈ ָביו,  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ ם  ּ‚ַ ב).  טז,  מכו˙ 

ּיּו˙,  ƒ̃ נ¿ ּƒב מו…  ¿̂ ַע מ…ר  ׁ¿̆ ƒל יזּו˙  ƒר ּוז¿ ירּו˙  ƒ‰ ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ים.  ƒל „ו… ּ ¿‚

ַ‡ַחר  ַע˙  י-ַטַבּ ּƒפ  ı…ח ר¿ ƒל י,  ƒ̃ ָנ ‚ּופו…  ו¿ ים  ּ ƒי ƒ̃ נ¿ ָ‚ָ„יו  ב¿ּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆

ם  ּ‚ַ ם.  ƒַמי י  ƒל ב¿ּ  ‰ ָיפ∆ ַח  נ≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ ּ ¿„ ָרָכיו,  ¿̂  ‰ ׂ ָ̆ ָע ׁ∆̆

ם  ƒ‡  , ˙ו… ָטּ ƒמ ַי„  52ל¿ ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ ָרָכיו  ¿̂  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

י  ƒ̃ ם ָנ ָמ˜ו… ך¿ ל¿ ל≈ י≈ ל ָיָ„יו, 54ו¿ ט…ּ ƒי ם - 53ָי˜ּום ו¿ ƒַמי ˙ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒל ‰ ∆̂ רו…

ַע  מ≈ ו… ׁ̆ ˙ו… ו¿ ָטּ ƒם ‰ּו‡ ַעל מ ƒ‡ .ף ‰ ָוסו… ָלּ ƒח ּ¿̇ ם  ƒי ך¿ ַעל ַ‰ַמּ יָבר≈ ƒו

    . ך¿ יָבר≈ ƒו ָיָ„יו  ל  ט…ּ ƒי ו¿ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆ 55 ים,  ƒ̃ ָר ב¿ּ  ‰ ∆‡ רו… ‡ו…  ַרַעם  ל  ˜ו…

יו  ַעָפּ ַעפ¿ נּוָמ‰ מ≈ ּ¿̇ יר  ƒֲעב‰ַ ˙ו… 58ּול¿ ָטּ ּƒמ ƒיך¿ 57ָל˜ּום מ ƒר ָ̂ ם  ּ‚ַ56

ָר‰.  ו… ּ̇ מ…„  ל¿ ƒים ל ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ּול¿

בי‡ורים
נטילה. 50. ‡ו מ‡וסים. הפסולים לנטילת ידים. 51. ˘י˘ בו ס„˜. עיין משנה 
ברורה סי' קנט סקי"א ובביאור הלכה שם. 52. לי„ מט˙ו. בכת"י הגירסא: "על 
מטתו, שיקום ויטול ידיו וילך במקום נקי לברך "אשר יצר". אם רוצה לשתות 
וילך   .54 ברורה סימן ס"ב סק"ח.  עיין משנה  י„יו.  ויטול  י˜ום   .53 מים".  
למ˜ום נ˜י. שיתרחק מהכלי שעשה בו צרכיו. 55. ˘יעמו„. שיקום ממטתו. 
˙נומ‰  ול‰עביר   .58 בבוקר.  ממט˙ו.  ל˜ום   .57 זריזות.  ˆריך.  ‚ם   .56

מעפעפיו. להעביר נמנום השינה מעל שמורות עיניו.

 ‰ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂ ם  ƒ‡ ן ‚ו… ם. כ¿ּ ∆‰ ל ָבּ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿

ר,                פ∆ ס≈ ב¿ּ ָבר  ּ„ָ ּום  ׁ̆ 46  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל

 ,ı פ…ּ ח¿ ַּ̇ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰47

י  ּƒמ ƒמ ‡…ל  ׁ¿̆ ƒל ו¿ ך¿  יל≈ 48ל≈ יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿

ָך  ¿̇ י ב≈ י ל¿ ƒָענ ‡ ם ָיבו… ƒ‡ .ָבר ַע ַ‰ָ„ּ ≈„ ּיו… ׁ∆̆

‡ּוַכל  ל…‡  ‡ַמר:  ּ…̇ ַ‡ל  ם,  ח∆ ל∆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

ך¿  ל≈ ּ≈̇ ַ‡ך¿  ם,  ח∆ ַ‰ל∆ּ י‡  ƒב‰ָ ּול¿ ך¿  יל≈ ל≈

ל      ט…ּ ƒל  ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ י‡.  ƒב‰ָ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב

ים                ƒמּוָעט ם  ƒ49ַמי ָך  ל¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָך  ָי„¿

קודם   – אחד  הם,  שנים 
ואחד  המעשה,  התחלת 
קודם  כן.  אחרי   –
הוא  המעשה  התחלת 
את  האדם  יחמיץ  שלא 
המצוה (שלא ישהה את 
בהגיע  אלא  עשייתה), 
בהלכה,  (הקבוע  זמנה 
או  קריאת-שמע  כגון 
או  וכדומה)  תפילה 
בהזדמנה לפניו (כגון אם 
ראה אדם הזקוק לעזרה 
או אם נתבע לתת צדקה 
בעלותה  או  וכדומה) 
במחשבתו (כגון להיטיב 

עם אדם או לרכוש חפץ מהודר של מצוה וכדומה), ימהר יחיש מעשהו לאחוז 
בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתים, כי אין סכנה כסכנתו 
(שהמצוה תתבטל ע"י הנהגה זו), אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש 

איזה עיכוב למעשה הטוב... 
אך הזריזות אחר התחלת המעשה הוא, שכיון שאחז במצוה ימהר להשלים 
יתנו  וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות, אשר לא  אותה... 
הפסק זמן לא אל התחלת המצוה ולא אל השלמתה. ותראה שהאדם אשר 
תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשית מצוותיו, אלא תהיה 
ישקוט עד אם כלה הדבר  ולא  ינוח  לא  כי  תנועתו כתנועת האש המהירה, 

להשלימו.   

בי‡ורים
הגירסא: "ודרך בני אדם". 46. ˘ום „בר בספר. כגון לבדוק הלכה או ידיעה 
כלשהי שאינה ברורה לו דיה. 47. ‰˘˙„ל לחפ˘ וכו'. בכת"י הגירסא: "תהא 
זריז להביא הספר וגם תהא זריז לחפש" וכו'. כלומר, שיזדרז גם להביא את 
הספר מיד, וגם לעיין בו מיד ולבדוק ללא שיהוי את הענין הנצרך. 48. לילך 
ול˘‡ול. אם צריך לשאול מאדם שיודע. 49. מים מועטים. פחות מכדי שיעור 

ח. ‡יז‰ עבר‰ ‰ו‡ ר‚יל 
ב‰. כתב הגר"א (יונה ד, 
האדם  ירצה  שאם  ג), 
פגם  עוונות  באלו  לידע 
ומה  הקודם  בגלגולו 
זה  בגלגול  לתקן  עליו 
לעולם  ירד  זה  שבשביל 
בשני  יבדוק  שוב, 
סימנים: א' במה שנכשל 
הרבה  זה  בגלגול 
פעמים. ב' באיזה עבירה 
מאוד,  לו  חשקה  נפשו 
שהורגלה  לפי  וזה 
טבע  ונעשה  מקודם 
אדם  בני  יש  ולכך 
שחושקין בעבירה אחת 
אחת  בעבירה  וזה  יותר 

יותר.

ל  ב≈ּ ַ̃ 63ּול¿ ָטיו  ָפּ ׁ¿̆ ƒּומ יָניו  ƒ„ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

 ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ָר‰ ּוַב ו… ּ̇ ˜ ַבּ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ַ‡ֲ‰ָב‰, ּול¿ מ≈

ָכל  ב¿ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿

ן. יו… ל¿ ל ע∆ ≈‡ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ

 

מו…  ¿̂ ַע ˜ ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּ…„ ב¿ ƒָבר: י ל ָ„ּ ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ
 ,‰ּ יל ָבּ ƒ‚ָר‰ ‰ּו‡ ָר ‰ ֲעב≈ יז∆ (ח)‡≈

ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ל¿ ים  ƒר„ָ ּ ¿‚  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ר  יַמ‰≈ ƒו

 ˜ ּ…„ ב¿ ƒי ם  ּ‚ַ ָר‰.  ֲעב≈  ‰ּ ָ̇ ‡ו… מ≈ ט  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰ ּול¿

    .‰ ַרפ∆ּ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ יז∆ ≈‡ ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע

 ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ָלן -  ט¿ ן ָ‡ָ„ם 65ַבּ ‚ו… 64כ¿ּ

ים.  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּ ¿„ ƒ66מ  ‰‡ָ ָבּ ּטּול  ּƒב‰ַ ׁ∆̆

ָר‰  ו… ּ̇ ƒל מ ַבט≈ּ ים ‰ּו‡ מ¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒמו… ל ¿̂ ַע ַע ב≈ ו… ּ̃ ׁ∆̆ י  ƒי] מ ּƒכ]

ים  ּƒב ר¿ ַ‰ַמּ ים  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ ן  ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒי 67ו¿ ָב‰,  טו… ל  ָכּ ƒּומ  ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ƒּומ

פּוָ‡‰  ׁ̆ לו… ר¿ י≈  ‰ ז∆ ָבּ ם,  ∆‰ ָמּ ƒר ע ַחב≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ים, 68ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ּ ¿„

בי‡ורים
וכו'. בכת"י  כ‚ון   .64 ול˜בל מ‡‰ב‰. את הצער והיסורין הבאים עליו.   .63
הגירסא: "יבין תחילה מה גרם לו שהוא רפוי בה, כגון...". כלומר, עליו להזדרז 
לזהות מהי הסיבה שהוא מתרפה באותה מצוה ואותה צריך לתקן. 65. בטלן. 
אחרים  עם  לדבר  שמרבה  מתוך  בטלים.  מ„ברים   .66 תורה.  מדברי  בטל 
דברים בטלים. 67. ויס˙ל˜ וכו'. כלומר, לא רק שלא ילך להשתתף בחברתם, 
י˙חבר עמ‰ם. אף לצורך  ול‡   .68 אלא גם אם הם באו אליו יסתלק מהם. 

ענינים אחרים, כי מתוך כך ימשך אליהם גם לדבר דברים בטלים.

יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ60מ § ר̆… פ¿ ƒיזּו˙ ל ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ 59(ז)ו¿

 ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚‰ַ  

 ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ּ ים, „¿ ׁƒ̆ ָנ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

ר  ≈̇ יו… 61ב¿ּ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ יזּו˙  ƒר ז¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ַ‡ַחר   ˙ בו… ָׁ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ  ˙ ַ‰ּטו… ּול¿  ,„…‡ מ¿

לו…   ‡ ָיבו… ם  ƒ‡  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ˙ ַ̇ י ƒמ נו… ‡ו… ב¿ּ ּבּו„ ָממו… ƒ‡ ַער מ≈ ַ̂ ּום  ׁ̆

 „…‡ יזּו˙ מ¿ ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ין,  ƒּסּור ƒבו… ‡ו… י‰ֲ ‡ו…

ּור  ַ‡ֲ‰ַב˙̂  יו ל¿ ָ̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ י˜] ב¿ּ ƒֲעמ‰ַ [ל¿

            , ּבו… ּ ƒל ƒמ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ל  ַבט≈ּ ל¿ ים  ƒָלמ עו…

ל  ≈‡‰ָ י˜  ּ ƒ„ ¿̂ ‰ַ ל¿ ַזך¿  ּבו…  ƒל  ˙ יו… ¿‰ ƒ62ל

לפרו˘  זריזו˙  וˆריך  ז. 
כ‚ון  ‰‚רועים  ממע˘יו 
כתב  ו‰˘נ‡‰.  ‰˜נ‡‰ 
ג):  ז,  (תשובה  הרמב"ם 
שאין  תאמר  "ואל 
התשובה אלא מעבירות 
כגון  מעשה  בהן  שיש 
כשם  וגניבה.  וגזל  זנות 
שצריך אדם לשוב מאלו 
לחפש  צריך  הוא  כך 
לו  שיש  רעות  בדעות 
הכעס  מן  מהן,  ולשוב 
הקנאה  ומן  האיבה  ומן 
ומן התחרות ומן ההתול 
הממון  רדיפת  ומן 
ומרדיפת  והכבוד 
המאכלות ומכיוצא בהן, 
לחזור  צריך  הכל  מן 

בתשובה. ואלו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע 
און  ואיש  דרכו  רשע  יעזוב  אומר  הוא  וכן  לפרוש.  הוא  קשה   - באלו 
מחשבותיו". עוד כתב הרמב"ם (שם ד, ה) שיש "חמשה דברים העושה אותן 
ימשך אחריהן תמיד והן קשים לפרוש מהן, לפיכך צריך אדם להזהר מהן שמא 
ידבק בהן, והן כולן דעות רעות עד מאד, ואלו הן: רכילות ולשון הרע ובעל 

חימה ובעל מחשבה רעה..."

בי‡ורים
59. וˆריך זריזו˙ לפרו˘ וכו'. כלומר, שלא ידחה את תיקון מעשיו הרעים 
ומדותיו הגרועות לזמנים אחרים, אלא יזדרז תיכף לתקן עצמו. 60. ממע˘יו 
‰‚רועים. בכת"י הגירסא: "ממחשבותיו הגרועות". היינו ממדותיו הפחותות 
ולפרוש  רעות  מחשבות  לסלק  הזריזות  כי  מ‡„.  ביו˙ר   .61 והשליליות. 
ממעשים רעים קשה יותר מאשר הזריזות לעשיית מעשים טובים. 62. ל‰יו˙ 

לבו זך. נקי מכל תרעומת וכעס כלפי הנהגת ה' עמו.

אלא ד' אמות של הלכה 
בן  יוסף  (רבינו  בלבד. 
חיים'  וב'רוח  שושן). 
הגלות  לענין  רמז  כתב 
לג,  (דברים  מהכתוב 
לאביו  'האומר  ט-י) 
ואת  ראיתיו  לא  ולאמו 
'יורו  אחיו לא הכיר' וגו' 
משפטיך ליעקב ותורתך 
מהכתוב  וכן  לישראל', 
אבי  'כי  י)  כז,  (תהלים 
ואמי עזבוני וה' יאספני', 
עוזב  שכשאדם  כלומר 
ואת  ואמו  אביו  את 
להיות  בכדי  משפחתו 
במקום תורה, זוכה שה' 
ויקרבהו  יאספהו 

לעבודתו.  

 ˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ 75ר…„¿ ַלי  ≈‡ עּו  מ¿ ׁƒ̆ " יב:  ƒ̇ ּוכ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  .(‡ נ‡,  (י˘עי‰   "'‰ י  ׁ≈̆ ¿̃ ַב מ¿

‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָפר ס¿ ב  ּ…̇ כ¿ ƒ76ל יזּו˙  ƒר ז¿

‡ו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ ם. ‡ו…  ∆‰ מ≈ מ…„  ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  , ׁ̆ ּ„ּו ƒח ַבר  ּ ¿„ ַמע  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ

ח  ַכּ ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„  ין  ּƒ̇ ַימ¿ ל…‡  ו¿  , בו… ¿̇ ָכ ל¿

. ּבו… ּ ƒל ƒמ

 

י  ו≈ ¡‰ יָמ‡:  ּ≈̇ ן  ב∆ּ ‰ּוָ„‰  י¿ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ר,         ׁ∆̆ ּ נ∆ ַכּ ל  ַ̃ 78ו¿ ר  מ≈ ָנּ ַכּ 77ַעז 

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י,  ƒר‡ֲ ָכּ ר  ּבו… ƒ‚ 80ו¿ י  ƒב ּ ¿̂ ַכּ  ı79ָר

פ"‰  (‡בו˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יָך  ƒב‡ָ ן  ˆו… ר¿

ַעל  ר  ּבו… ƒ‚ ו¿ ל  ַ̃ מו…  ¿̂ ַע  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ירּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ יך¿  ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿ מ"כ). 

בי‡ורים
אף  אחריהם  ולבקש  ו'לרדוף'  בחכמה,  המופלג  דין  בית  אצל  לדון  ˙ר„וף. 
למקום רחוק. 75. רו„פי ˆ„˜ מב˜˘י ‰'. העושים צדק עם זולתם ומבקשים 
76. לכ˙וב ספרים. להעתיק לעצמו ספרים  להדמות במעשיהם למעשי ה'. 
ואומץ לעשות רצון  לו עזות  שיהיה  כנמר.  עז   .77 כדי שיוכל ללמוד בהם. 
הבורא - שלא יבוש ולא יתפעל מאף אחד כשבא לעשות מעשה טוב. 78. ˜ל 
כנ˘ר. רש"י פירש, שיהיה קל כנשר לרוץ מהרה ללא עצלות ובלא להתעייף, 
הזריזות.         על  בזה  שמזהיר  המאירי  מפרש  וכן  שבשמים.  אביו  רצון  לעשות 
79. רı כˆבי. גם זה ענין של זריזות. והכל הוא ענין אחד, אלא שכפל התנא 
העבירות.  מן  יצרך  את  לכבוש  כ‡רי.  ו‚בור   .80 (המאירי).  שונות  במילות 

(רע"ב). ורש"י פירש, שיהיה בעל זרוע לעסוק בכל כחו בתורה ובמצוות.

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ן  כ≈ ו¿  . ַמֲחָל˙ו… ל¿

 „ סו… ‰ 69ַעל ַ‰י¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ

יָניו  ע≈ מ≈ יר  ƒָיס ו¿  , ˙ו… ‡ו… ַיֲ‰ר…ס  ו¿ רּוַע,  ּ‚ָ‰ַ

ָכל  ּול¿  . ו… ׁ̆ ַנפ¿ ר  ‡ו… יך¿  ׁƒ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ך¿  ׁ∆̆ ַ‰ח…

ם  ƒ‡ י  ּƒכ ם,  ָ̃ ּ ַסל¿ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ז∆

˙, ָ‡ז  ּ„ו… ּƒמ‰ַ ׁ̆ ר≈ ָׁ̆ ל 70ַלֲע˜…ר ּול¿ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒי

יּוַכל   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַע„  71ָעָנף  ּבו…  ƒל ב¿ּ ּו  ׂ̆ ַיֲע

ן. ָ̂ ּ ¿̂ ַ̃ ל¿

 

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַמר: "ַבּ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ף ַ‡ֲחָריו,  ּ…„ ר¿ ƒל ם ו¿ לו… ָׁ̆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿
 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ּו" (˙‰לים ל„, טו). ו¿ פ≈ ָר„¿ ם ו¿ לו… ָׁ̆

ָע‰  ¿„ נ≈ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… יַע˙  ƒ„י ƒו ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„ י¿

ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿  .(‚ ו,  (‰ו˘ע   "'‰  ˙ ∆‡ ָלַ„ַע˙  ָפ‰  ּ ¿„ ר¿ ƒנ
יז 73 ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָר‰ (‡בו˙ פ"„ מי"„). ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ י ּ‚ו… ו≈ 72(ט)‰¡

ף" („ברים טז, כ),  ּ…„ ר¿ ּƒ̇  ˜ ∆„ ∆̂  ˜ ∆„ ∆̂ יב: "74 ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי  ט. 
לשון  התנא  נקט  ˙ור‰. 
אם  שאף  לומר  'גלות', 
את  לעזוב  עליו  קשה 
וללכת  חפציו  וכל  ביתו 
שמגלים  כמי  ממקומו, 
ממש,  כרחו  בעל  אותו 
שעיקר  ידע  מקום  מכל 
ד'  הוא  ה'  וחלק  ה'בית' 
כמו  הלכה,  של  אמות 
ח.),  (ברכות  שאמרו 
מיום שחרב המקדש אין 
בעולמו  להקב"ה  לו 

בי‡ורים
והסיבה המביאים אותו  יתבונן מהו השורש  ‰‚רוע. כלומר,  ‰יסו„  על   .69
השורש  מן  הרעות  המדות  לעקור  ‰מ„ו˙.  ול˘ר˘  לע˜ור   .70 רע.  לידי 
בהיותן עדיין בבחינת שרשים בלבד. (עלי אורח). 71. ענף וכו'. כלומר, יכו 
ולשרשן  לקצצן  יוכל  שלא  עד  גדול  כענף  וייעשו  בלב,  עמוקים  שורשים 
למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי   .72 (שם).  שני  לטבע  הופכות  הן  כי  הרגילים,  באמצעים 
˙ור‰. אם אין תלמידי חכמים במקומך, צריך אתה לגלות למקום שיש בו רב 
או תלמידי חכמים. 73. לב˜˘ ˆ„˜‰. לבקש את האמת והצדק. 74. ˆ„˜ ˆ„˜ 

ימ‰ר  ˘ל‡  יז‰ר  י‡. 
מ„י.  יו˙ר  בעבו„˙ו 
ה'ארחות חיים' להרא"ש 
"אל  כתב:  ק')  (אות 
ופירש  מעשיך".  תבהל 
"עשה  יו"ט:  התוספות 
את  או  עבודתך  את 
בלי  במתינות  מעשיך 
ובהלה".  מהירות  שום 
בתנ"ך  מצינו  ומאידך 
בשבח  שהפליגו  ובחז"ל 
הזריזות  מעלת 
לעיין,  ויש  והמהירות. 
 - כיצד שתי מידות אלו 
 - והמתינות  הזריזות 

עולות בקנה אחד?
שאכן  בספרים,  וביארו 
לפני כל מעשה שחושב 
עליו  לעשות,  אדם 

יזּו˙  ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ל  ַעל ַ‰כ…ּ ם. ו¿ ָ̇ ָמ ָכּ ַ‰ס¿ ּוב¿

ר  ַ‡ח≈ ל…‡ י¿ ׁ̆ ו¿ י ƒּוָב‰. 87ָיח ׁ̆ ּ¿̇  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָע‰ ַ‡ַח˙  ָׁ̆  ‡ ≈‰ ל…‡ י¿ ּוָב‰, ו¿ ׁ̆ ּ¿̇ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

 ‰ ≈‡ 88ר¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי ם  ˜ו… ַ‰ָמּ י  נ≈ פ¿ ƒל ע  ָׁ̆ ָר

ים  ƒר ָּׁ̆ ‰ַ ו¿ ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  ≈̇ ר¿ ָׁ̆ מ¿ יך¿  ≈‡

ם,  ָ̇ „ָ ּוַבֲעבו… ם  ָ̇ יחּו ƒל ׁ¿̆ ּƒב ם  ≈‰ ים  ƒיז ƒר ז¿

ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰ ּול¿ ר  ָזּ‰≈ ƒל  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ

ים  ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ ַ„˙ מ∆ ˙ ֲעבו… ו… ׂ̆ ַלֲע

-‰ּו‡.  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ
 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר 89 ָזּ‰≈ ƒ(י‡)י ,„…‡ מ¿

י  ּƒכ י,  ּ„ַ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָ„˙ו…  ֲעבו… ַבּ ר  ַמ‰≈ י¿

‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ל. ו¿ ׁ≈̆ ָכּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ב מ¿ רו… ָ̃ ירּו˙ ‰ּו‡  ƒ‰ מ¿ ּƒב ב כ≈ ָ‰רו…

בי‡ורים
להלחם נגדם, עכ"פ תמהר להתרחק מהם. 87. יחי˘ ול‡ י‡חר. ימהר לשוב 
בתשובה, כדי שלא יפסיד הזדמנות זו וגם כדי שלא יהיה רשע לפני ה' אפילו 
88. ר‡‰ ‡יך מ˘ר˙י ‰מלכים ו‰˘רים זריזים ‰ם ב˘ליחו˙ם.  שעה אחת. 
את  כעושים  במקרא  שמתוארים  המלאכים  לגבי  מוצאים  אנו  זה  כעין 
ה'  "ברכו  כ):  קג,  (תהלים  בהם  שנאמר  בזריזות,  תפקידיהם  ואת  שליחותם 
מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו", עוד נאמר (יחזקאל א, יד): 
"והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק". כדי להורות לאדם שהזריזות המתוארת 
89. ˘ל‡  במלאכים, היא הצורה של עבודת ה' הראויה המביאה לשלימות. 

ימ‰ר בעבו„˙ו. אף בעניני עבודת השם.

י  ּƒ̇ ׁ¿̆ „: "81(י)ַח ƒו ּ„ָ ן ָ‡ַמר  כ≈ ו¿  .˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

יָך"  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ מ…ר  ׁ¿̆ ƒל י  ּƒ̇ ָמ‰¿ ַמ‰¿ ¿̇ ƒ‰ ל…‡  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… ּו  ׁ̆ ר¿ ּ„ָ ן  כ≈ ו¿ ס).  ˜יט,  (˙‰לים 

 ˙ ∆‡ ם  ּ∆̇ ַמר¿ ׁ¿̆ "ּו ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז

י  ר≈ ¿̃ ּƒ̇ ַ‡ל   - יז)  יב,  (˘מו˙   "˙ ו… ּ̂ ַ‰ַמּ

 ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ ו…˙".  ¿̂ ƒמ"  ‡ ָלּ ∆‡  "˙ ו… ּ̂ "ַמ

 ‡ ָלּ ∆‡  ,‰ ָנּ ∆̂ י ƒמ ח¿ ַּ̇ 82ַ‡ל  ָך,  ָי„¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ

„. (מכיל˙‡ ˘ם).  ָיּ ƒמ ‰ּ ָ̇ ‰ ‡ו… ׂ ≈̆ ֲע

בּוָר‰  יזּו˙ ּו‚¿ ƒר ּלּו˙ ּוז¿ ַ̃  „…‡ יך¿ מ¿ ƒר ָ̂ ו¿
ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ ם  ח≈ ָלּ ƒ‰ ל¿

נּו ָעָליו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ מ… ב כ¿ּ יר ל≈ ּƒ83ַ‡ב ˙ יו… ¿‰ ƒל

" (˘מו˙ לב,  כו… ר≈ ּבו… ַעל י¿ ׁ̆ ַחר¿ י ƒ‡ ימּו ׂ ƒ̆ ָ‡ַמר: " ׁ∆̆ ם 84 לו… ָּׁ̆ ‰ַ

ר…ַמח  ח  ַּ̃ ּ ƒ85ַוי  ' ‚ו… ו¿ ָחס  ינ¿ ּƒפ  ‡ ר¿ "ַוַיּ  : ּבו… ַמר  ¡‡ נ∆ ָחס  ינ¿ ƒפ ּוב¿ כז); 

    „…‡ יז מ¿ ƒָזר ˙ יו… ¿‰ ƒָך ל מ¿ ¿̂ ַע ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ן " (במ„בר כ‰, ז). ָלכ≈ ָי„ו… ב¿ּ

ם  ָ̇ ָ̂ ֲע ַבּ  ˙ יו… ¿‰ ƒל  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ ר¿ ַר˙  ב¿ ח∆ מ≈  „ ר≈ ָפּ ƒ‰ 86ל¿

י. ח˘˙י ול‡ ‰˙מ‰מ‰˙י 
ל˘מור מˆוו˙יך. בספר 
(הביאו  יעקב'  'אהל 
יושר')  'אורחות  בספר 
יש  כך:  זה  פסוק  פירש 
צעדיו  שמחיש  זריז 
את  לקיים  וממהר 
אשר  ויש  מיד,  המצוה 
את  ודוחה  מתעצל 
עוד  כל  המצוה  עשיית 
אולם  שהות,  יש 
האחרון  הרגע  כשמגיע 
ורץ  הוא  מזדרז  אזי 
הוא  המצוה.  את  לקיים 
 – "חשתי"  דוד:  שאמר 
המצוה,  לקיים  בזריזות 
מפני  לא  אך 
שהתמהמהתי תחילה... 

בי‡ורים
‡ל   .82 מצוותיך.  את  מלקיים  התעכבתי  ולא  מהרתי  ו‚ו'.  ח˘˙י   .81
˙חמיˆנ‰. אל תעכב את המצוה מלקיימה כדרך שאין מחמיצין את המצות 
אלא אופים אותן מיד קודם שיחמיצו. 83. ‡ביר לב. אמיץ לב. 84. ˘‡מר. 
לשבט לוי שלא חטאו בעגל. 85. וי˜ח רמח בי„ו. לקח חרב בידו, נכנס לאהל 
חכמים  שאמרו  כמו  שניהם,  את  ודקר  המדינית  עם  חוטא  זמרי  היה  שבו 
בכוחותיך  אין  אם  כלומר,  ל‰פר„.   .86 בו'.  פוגעים  קנאים  'הבועל ארמית, 

יב. ˆריך זריזו˙ ל˙ור‰. 
בפוסקים  הנידון  ידוע 
עשיית  האם  עדיף,  מה 
שלא  אף  בזריזות  מצוה 
דחיית  או  בהידור, 
מאוחר  לזמן  המצוה 
לעשותה  כדי  יותר 
סופר'  ה'חתם  בהידור. 
לחידושיו  (בהקדמה 
מבאר  חולין)  במסכת 
בין  ההבדל  את  בזה 
שאמר  אבינו  אברהם 
אליו  (כשבאו  לשרה 
המלאכים):  שלושת 

ָ‰ָל‰,  ב∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ל…‡  90ו¿

ן  כ≈ ו¿ ים.  ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ נּו  ּ¿̃ ֻ̇ י¿ ּון  ּ̇ ƒמ ב¿ּ ֲ‡ָבל 

ים  ƒּונ˙ מ¿ ּוּו  ¡‰91" ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

           - יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ו¿  .(‡  ,‡ (‡בו˙  ין"  ּ ƒ„ ַבּ

יו  ָ̇ בו… ׁ¿̆ יı ַמח¿ ƒ̃ ָי ּבו… ו¿ ƒר ל עו… ‡ נ≈ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 92

ל…‡  ַ‡ך¿   , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ƒל יָבָריו  ≈‡ ּלּו  ַ̃ י≈ ו¿

ים  ƒָינ נ¿ ƒּלּו ָ‰ע ָכל ‡≈ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ ר ב¿ּ ַמ‰≈ י¿

ר  ַמ‰≈ י¿ י  ַ̇ ָמ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָמ‰  ָחכ¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ר. ַ‡ח≈ י י¿ ַ̇ ּוָמ

 

ל…‡  י‰ּו  ƒמ  ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿
ר…ַח  ט¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‡וו… ַּ̇ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ י¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ י  ּƒכ ים.  ƒָרע‰ָ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‰ָנ‡ו… ַ‡ַחר 

ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿

ָ‰ָ‡ָ„ם               יָ‡‰  ƒב מ¿  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ך¿  ָכּ ָנ‰,  יו… ל¿ ע∆

ך¿  ָכּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ (יב) ר  ׁ∆̆ ַכֲ‡ ו¿ י˙.  ּƒ̇ ח¿ ַּ̇ ל  ‡ו… ׁ¿̆ ƒ93ל

בי‡ורים
במהירות  יתכן  "ולא  הגירסא:  בכת"י  בב‰ל‰.  מע˘‰  ל˙˜ן  י˙כן  ול‡   .90
כל  על  ומתוקן  מושלם  המעשה  שיהיה  אפשר  אי  פירוש,  מתוקן".  מעשה 
פרטיו ודקדוקיו אם מתנהג בפזיזות. 91. ‰וו מ˙ונים ב„ין. היו פוסקים את 
הדין ביישוב הדעת ובמתינות. 92. ˘י‰‡ נעור לבו וי˜יı מח˘בו˙יו. שיהיה 
93. ל˘‡ול ˙ח˙י˙.  לבו ערני ומרוכז במחשבתו על הדבר שעומד לעשות. 

ל.                   פ≈ נו… ‰ּו‡  ירּו˙  ƒ‰ מ¿ ּƒב  ıָר אם  היטב  להתבונן 
זאת.  לעשות  וכיצד 

ילך     ויודע את הדרך  אמנם לאחר שבא לכלל הכרעה עפ"י תורה לעשותו 
חיים'          ה'חפץ  היה  וכך  הפועל.  אל  הכח  מן  הדבר  להוציא  יזדרז  אזי  בה, 
לאחר                אם  אך  במעשיו,  נמהר  להיות  לאדם  שאין  "אף  אומר:  זצ"ל 
יחמיץ              בל  אז  וישר,  לנכון  מצאו  הישר  השכל  במאזני  הדבר  ששקל 
ע"ז            עמו'  עה"ת  (ח"ח  כלל".  זמן  דיחוי  בלא  לעשותו  ויזדרז  הדבר 

בהגה"ה).
(המעלה  זצ"ל  חאגיז  למהר"ם  חכמים"  "משנת  בספר  כבר  מובא  זה  יסוד 
הי"ב, אות ש"ס), וז"ל: "כתוב (משלי כט, כ): "חזית איש אץ בדרכיו (אדם 
טובים)  להחכים  הטפש  (סכויי  לכסיל  תקוה  מיושב)  ואינו  במעשיו  הפזיז 
ממנו". וכתוב (שם כב, כט) "חזית איש מהיר במלאכתו (בקי וזריז בביצוע 
תפקידו) לפני מלכים יתייצב (יעמוד לשרתם)" דנראה דסתרי קראי זה לזה. 
ליישב המקראות צריך לומר כך, דיש חילוק גדול בין התחלת מלאכה לגמר 
מלאכה, דהואיל דכל הדברים יגעים והתחלתן קשה, אם כן מן הראוי הוא 
ומזקנים  עצה  ויטול  במתון  ילך  דבר  שום  לעשות  בדעתו  שיגמור  שקודם 
יתבונן, ואם לא כן יעשה אלא שיהיה אץ בדרכיו ותיכף שעלה בדעתו איזה 
דבר לעשות יתחיל לעשותו - ודאי איש אץ כזה תקוה לכסיל ממנו, כי כל 

דבר צריך ישוב ועצה מחכם הרואה את הנולד.
אמנם אחר שהתחיל והסכימו בעלי העצה כי טוב הדבר ונכון מעם ה' יתברך 
ואל  יקדמנו אחר,  פן  ואל יתמהמה  ויחיש את מעשהו  ימהר  לעשותו, אזי 
תאמר כשאפנה אגמור מלאכה זו שהתחלתי בה שמא לא תפנה. ואיש כזה 
ראוי   - הפועל  אל  הכח  מן  ולהוציאה  לגומרה  במלאכתו  מהיר  שהוא 
להתייצב לפני מלכים ולעמוד לשרת לפניהם, יען כי כל דברי המלכות אינן 
נגמרים כי אם אחר גמר עצה עמוקה, ואחר גמר זה, ראוי לו שלא יהיה עצל 

בקיומה". עכ"ד.  
אך  חרוץ  "מחשבות  עה"פ  ה)  (כא,  למשלי  בפירושו  יונה  רבינו  לשון  וזה 
החרוץ  מחשבות  אבל  והזריזות,  החריצות  מדין  המהירות  "אין  למותר": 
שיקדים המחשבה והמתון למעשה – הוא מעיקר הזריזות. ואף על פי שבטל 
מקצת שעותיו לחשוב מחשבות, לעולם ימצא מותר במדה הזאת. "וכל אץ 
אך למחסור" - כי ישיגהו המקרה במעשה וכעין שאמר מחברי המוסר 'כי 

פרי כל המהירות חרטה'". 

ָר‰  ≈‰ מ¿  ‰ נ∆ ָפּ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ יזּו˙,  ƒר ז¿ ּƒב  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… י  כ≈ ר¿ ָ̂ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ם.  ƒַמי ָׁ̆  ˙ ‡כ∆ ל∆ מ¿ ƒל

 

          ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ׁ̆ י≈ ו¿  . ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 94

ָיָניו  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָלָח‰  ¿̂ ‰ַ

יז     ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ן-ָ‡ָ„ם,  ב∆ּ ן  ָלכ≈ יזּו˙.  ƒר ז¿ ּƒב

ָך,  ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ‰ ׂ ≈̆ ַוֲע ים,  ƒָלמ עו… י  נ≈ ׁ¿̆ ƒ95ל

"מהרי שלש סאים קמח 
סולת לושי ועשי עוגות, 
ואל הבקר רץ אברהם"... 
שהתעכבה  שרה  ובין 
נפה  בי"ג  הקמח  לנפות 
סולת,  שנעשה  עד 
נדה  פירסה  ובינתיים 
ולא  הלחם  ונטמא 

ולכן  המובחר,  מן  מצוה  על  עדיפה  בזריזות  שמצוה  סבר  אברהם  הביאתו. 
הדגיש "מהרי", וכן אמר לה להביא "קמח" על אף שסולת מובחרת יותר מן 
הקמח, כיון שרצה למהר לכבד את אורחיו. ואילו שרה סברה, מצד תכונת 
"נשים עצלניות הן", כי המובחר עדיף על הזריזות, ולכן ניפתה הקמח לעשותו 

סולת. וזהו שנאמר עליה: "ולחם עצלות לא תאכל".
ובזה יתבארו דברי המדרש [שאמר רבי עקיבא לתלמידיו כדי לעוררם]: מה 
שרה  של  בתה  בת  תבא  אמרו,  מדינות?  קכ"ז  על  שתמלוך  אסתר  ראתה 
שחייתה קכ"ז שנים ותמלוך על קכ"ז מדינות. וקשה: מדוע לא תלו בזכותו של 
אברהם שחי קע"ה שנים, נמצא שמאז היותו בן מ"ח שנה שאז הכיר את בוראו 

(עי' ב"ר ל ח, צ"ה ג), ועד פטירתו ישנם קכ"ז שנה?
אלא - מיישב ה'חתם סופר' - מכיון ששבחה של אסתר היה בכך שמלכה על 
פזורי עם ישראל בקכ"ז מדינות והגנה עליהם, ומה גרם שלא יהיה בהם מעלת 
"כינוס לצדיקים הנאה להם"... אלא להיות מפוזרים? העצלות שהיתה בהם, 
שלא עסקו בתורה בזריזות אלא בעצלות, וכמו שקראו חז"ל (בפ"ק דמגילה) 
ימך המקרה"... לפיכך לא רצו חז"ל  על אותו הדור את הפסוק: "בעצלתים 
לתלות מלכות אסתר בזכות קכ"ז שנים של "זריזותיה דאברהם", אלא בזכות 
קכ"ז שנים של שרה שלא נתיחדה במדת הזריזות אלא במעלת ההידור. הוא 
את  ר"ע  עורר  [ובכך  תורה"  אין  זריזות]  [של  קמח  אין  "אם  חז"ל:  שאמרו 

תלמידיו להיות זריזים ולא מנומנמים ועצלים]. 

בי‡ורים
הזריזות לעבירה היא אות לגודל אהבתו ושקיעתו בחטא וע"י הזריזות נקשר 
י‰‡ זריז במל‡כ˙ו. כדי שתצא מושלמת ומתוקנת.  הוא לעומק החטא. 94.̆ 
95. ל˘ני עולמים. גם בעניני עוה"ז וגם בעבודת ה' ובעסקי התורה והמצוות.
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בזה  [ואכן,  המצוה. 
של  המעלה  יתירה 
מקדימין  "זריזין 
למצוות" ממעלה זו של 
אל  לידך  הבאה  "מצוה 

תחמיצנה"].
סיבה  ישנה  זאת,  מלבד 
מדת  את  ללמוד  הגונה 
הזריזות דוקא מהפסוק: 
"וישכם אברהם בבוקר" 
יצחק.  בעקידת  האמור 
שכן אין עוד כמו זריזותו 
של אברהם לעקידת בנו 
לנו  לשמש  כדי  יצחק, 
כמה  עד  ומופת  דוגמא 
נשגבה ונעלית היא זריזותן של צדיקים בעבודת בוראם. וכל כך למה? משום 
אברהם.  בו  שנתנסה  קשה  נסיון  מאותו  נפרד  בלתי  חלק  היתה  זו  שזריזות 
למרות כל הצער והכאב שישנו באופן טבעי לאב ההולך לעקוד את בנו יחידו, 
אף על פי כן, מכיון שנצטווה על כך מאת ה' - לא זו בלבד שניאות ואף רצה 
לקיים את המצוה באהבה, אלא עוד נחפז לעשותה בזריזות מופלאה. לפיכך 

ראויה זריזות זו ללמוד הימנה ל"זריזין מקדימין למצוות".
ראוי לציין, כי מעלת זריזות מעין זו מצינו גם אצל משה רבינו כאשר ציוה עליו 
ה': "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך" (במדבר לא, 
ב) כותב על כך רש"י (ע"פ הספרי): "אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר 
עשה בשמחה ולא איחר", וכפי שנאמר מיד בפסוק: "וידבר משה אל העם"... 
הוא  מאוויים  וכל  אישי,  חשבון  כל  המה  נטולים  צדיקים,  של  דרכם  כך  כי 

לעשות רצון ה' בשמחה ובזריזות.  

ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  ,(‚ כב,  (בר‡˘י˙ 

 ‰ ׂ ָ̆ , ָע י„ו… ƒח נו… י¿ ˙ ב¿ּ ח…ט ‡∆ ׁ¿̆ ƒלו… ל ‰ ׁ∆̆ ָ̃

יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒּומ ר.  ∆̃ ב…ּ ַבּ ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿

ָל‰  „ו… ּ ָכָח‰ ‚¿ ‰ ‰ו… ז∆ יזּו˙, ָבּ ƒר ז¿ ּƒיו ב ׂ ָ̆ ַמֲע

 „ ב∆ ע∆ כ¿ּ  , ‡ו… ר¿ ּבו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… ‰ּו‡  ׁ∆̆

מו…  ¿̂ ַע ב¿ּ ז  ָזר≈ ּומ¿ ָניו  ֲ‡„ו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ָ‰‡ו…

לּוָי‰  ּ¿̇ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ י  ּƒ6כ  , נו… ˆו… ר¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ּבו…  ƒל  ‰ ַפנ∆ּ מ¿ ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ 7כ¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ

בי‡ורים
לעשיית  החיצוני  הביטוי  היא  הזריזות  ‰‡„ם.  בלב  ˙לוי‰  ‰זריזו˙  כי   .6
המצוות מתוך אהבה והתלהטות פנימית (עיין מס"י פ"ז). 7. כ˘‡„ם מפנ‰ 
לבו וכו'. כאן מבאר רבינו כיצד יגיע האדם לתכלית הזריזות במדרגה הגבוהה. 

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ƒַער ַ‰ֲחמ ַׁ̆

יזּו˙ ƒר ּ ַער ַ‰ז¿ ַׁ̆  

 

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ּ„ָ ƒ1מ י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿
ַ‚ם  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒַלמ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַל  

י‡  ƒ‰ 3ו¿  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַנ˙  ָּ̃ ַּ̇ 2 ַין  נ¿ ƒע ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ

ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ו¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ˙ וו… ¿̂ ƒמ ל¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ַמ ין  ƒיז ƒר 4ז¿ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל

ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ו¿ (פסחים „, ‡). 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע ַין  נ¿ ƒע 5ב¿ּ ינּו  ƒב‡ָ

 "' ‚ו… ו¿ ר  ∆̃ ב…ּ ַבּ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ם  כ≈ּ ׁ¿̆ "(‡)ַוַיּ

‡בר‰ם  וי˘כם   .‡
בבו˜ר. מפסוק זה למדו 
ד.)  (פסחים  חז"ל 
מקדימין  ש"זריזין 
להקשות,  יש  למצוות". 
זאת  למדו  לא  מדוע 
הקודמים:  מהפסוקים 
לקראתם"...  "וירץ 
"וימהר אברהם", הרי גם 
בפסוקים אלו משתקפת 
זריזותו  מדת  לה 
אברהם  של  הנפלאה 

אבינו למצוות?
שכתבו  יש  ואמנם 
לחלק, כי מפסוקים אלו 
שמעשיהם  אנו  למדים 
במהירות  צדיקים  של 
המצוה  מזדמנת  כאשר 
לידם ממש, שאז אין הם 

משתהים להתחילה ואף ממהרים להשלימה. אולם מהפסוק "וישכם אברהם 
בבוקר" נוכל ללמוד על מעלה יתירה מזו, שגם כאשר המצוה אינה מזדמנת 
כן  פי  על  או שטרוד בעסקיו, אף  בה,  לישון  כגון בשעה שרגיל  לידו ממש, 
מפנה עצמו מעיסוקיו, או משכים לקום משנתו ומקדים עצמו לקראת עשיית 

בי‡ורים
1. מ„‰ ‚„ול‰ ל˙ור‰ ולמˆוו˙. מעלה גדולה המסייעת לאדם בלימוד התורה 
ובקיום המצוות. 2. ˙˜נ˙ ‰עולם ‰ז‰. היא מועילה לו גם בעניני העולם הזה. 
כלומר, גם הצרכים הגשמיים מסודרים ומתוקנים לאיש הזריז. 3. ו‰י‡ מ„˙ 
‰ˆ„י˜ים לעבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך. הצדיקים משתמשים בה כדי להדר בקיום 
הזריזים  למˆוו˙.  מ˜„ימין  זריזין   .4 ה'.  בעבודת  שלמות  ולהשיג  המצוות 
נצטוה  כאשר  ‰ע˜„‰.  בענין   .5 זמנן.  בהגיע  מיד  המצוות  לקיים  ממהרים 

אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו.

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰זריזו˙עיונים

אעפ"כ  והיאוש,  הזקנה 
עולה  להקריבו  כשצוהו 
מיד,  בדבר  טרח   -
השי"ת  אהבת  והגביר 
ליצחק,       אהבתו  על 
המעלה  שלמות  ועל 
"אברהם  קראו  הזאת 
מא).     (ישעיה  אוהבי" 
לכל  נתפרסם  ואז 
חיוב  גודל  העולם 
יתעלה  לשם  האהבה 
לעבור       ראויה  שהיא 
ומזה  אהבה,  מיני  כל 
שכר.  וקבל  דרוש  אמרו 
הרב  מפי  שמעתי  כך 

ר"ש מורי שיחיה. עכ"ד. 

י  ּƒים, כ ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ז ל¿ ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒן נ ַעל-כ≈ּ , ו¿ ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ּוָר‰ ב¿ּ ׁ̆ ¿̃ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ‰ ָ̇ ָ‰י¿

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ ן  ַעל-כ≈ּ ל,  „ו… ּ‚ָ  ˜ ׁ∆̆ ח≈ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ר  כ…ּ ז¿ ƒ12ל ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ לו… 

 ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ׁ̆ י≈ י  ּƒכ  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע

       „…‡ מ¿ לו…   ‰ ׁ∆̆ ָ̃ ָבר  ּ„ָ ֲ‰בו…  ‡ו… ֲעבּור 

ָרָ‰ם  ˙, ֲ‡ָבל ַ‡ב¿ ו… ׂ̆ פו… ַלֲע ¿̃ ּבו… נו… ƒל 13ו¿

ם,  ָבּ ƒל  ı פ∆ ח≈ מ≈ ּו  ׂ̆ ָע ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 14 ָח˜  ¿̂ ƒי ו¿

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ י  ּƒכ

בי‡ורים
(בראשית            שנאמר  כמו  בכת"י).  (כ"ה  העקדה  מעשה  לזרעו  לזכור.   .12
הזה         הדבר  את  עשית  אשר  יען  כי  ה'  נאם  נשבעתי  בי  "ויאמר  טז-יז)  כב, 
זרעך"            את  ארבה  והרבה  אברכך  ברך  כי  יחידך,  את  בנך  את  חשכת  ולא 
לבן  ואחת  (-לאברהם)  לאב  אחת   – אברכך"  "ברך  רש"י:  ופירש  וגו'. 
(-ליצחק), "והרבה ארבה" – אחת לאב ואחת לבן. 13. ולבו נו˜פו לע˘ו˙. 
              ıמחפ ע˘ו  ˘ני‰ם   .14 מושלם.  רצון  מתוך  זאת  עושה  אינו  כלומר, 
לעקדה:  שהלכו  בעת  ויצחק  אברהם  על  שנאמר  כמו  שלם,  ברצון  לבם. 
ו). ופירש רש"י: השוה הכתוב זה לזה,  "וילכו שניהם יחדיו" (בראשית כב, 
שהיה                  - אברהם  אף  כי  ללמד  ביניהם,  הבדל  היה  ולא  כאחד  שהלכו 
שלא     יצחק  כמו  ושמחה,  ברצון  הולך  היה   - בנו  את  לשחוט  שהולך  יודע 
לקרבן).      לעלות  עתיד  שהוא  כלל  ידע  לא  שעדיין   –) בדבר  מרגיש  היה 
"וילכו       ואמר:  הכתוב  חזר  להשחט,  הולך  שהוא  יצחק  שהבין  ולאחר 
שניהם יחדיו" (שם, ח). כלומר, יחד בלב שוה לעשות רצונו של מקום. (רש"י 

שם).

 , ׁ̆ ּבו… ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ רו… ˙ ָ‰ֲ‡ח≈ בו… ָׁ̆ ֲח ל ‰ַ8ַמּ ָכּ ƒמ

‰ּו‡  10ָ‡ז  ַ‡ַח˙,  ָב‰  ָׁ̆ ַמֲח ס  פ≈ ˙ו… 9ו¿

ן  -כ≈ מו… כ¿ּ יַח.  ƒל ¿̂ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ י  ƒל ב¿ּ ז,  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒמ

ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  ּ ƒל ƒיר מ ƒס ≈‰ ׁ∆̆ ָרָ‰ם,  ‰ ַ‡ב¿ ׂ ָ̆ ָע

ל  ט≈ּ ƒ(ב)ּוב  , ‡ו… ר¿ ּבו… ן  ˆו… ר¿ ָ‡ַחז  11ו¿ נו…  ב¿ּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ נו…  ב¿ּ ַ‡ֲ‰ַב˙ 

בנו  ‡‰ב˙  וביטל  ב. 
‰בור‡  ‡‰ב˙  מפני 
חז"ל  אמרו  י˙ברך. 
עא.):  (סנהדרין  בגמרא 
ומורה  סורר  בן  "תניא, 
עתיד  ולא  היה  לא 
נכתב,  ולמה  להיות, 
כתב  שכר".  וקבל  דרוש 
לשאול,  יש  בחיי:  רבינו 
מפני מה הוצרכה תורה 

יש  נוהג בדרך העולם? עוד  ומה שאין ענינו  ולכתוב מה שלא היה,  להודיע 
מקשים, דהנה לכאורה כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" היא לשכר תלמוד תורה. 
ותמוה הדבר: וכי לא די בכל התורה כולה כדי לדרוש ולקבל שכר?! הלא גם 
אם יחיה אדם אלף שנים, לא יחסר לו מה לדרוש בתורה, אשר היא ארוכה 

מארץ מדה ורחבה מני ים!
ומבאר רבינו בחיי, כי אין כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" לשכר תלמוד תורה, 
אלא 'דרוש' מפרשה זו עד היכן נתבע האדם לאהוב את השי"ת, שלמען אהבת 
השי"ת על האדם לסלק מלבו את האהבה המוטבעת בו לבנו, כשהדבר נצרך 
זה מחכמת התורה ללמד דעת את העם בגודל חיוב אהבת  וז"ל: היה  לכך. 
השם יתברך. שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן, וכיון 
שהבן עובר על מצוות השם יתעלה, וזה דרכו כסל לו, חייבין הם שתתגבר 
עליהם אהבת השי"ת על אהבת הבן עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמם 

לבית דין לסקילה.
בענין  בתורה  מפורש  להשי"ת  האהבה  גודל  בחיוב  הזה  הענין  בא  וכבר 
העקידה, כי אברהם עם היות אהבתו ליצחק עזה וחזקה כבן שבא אליו אחר 

בי‡ורים
והתכונות  הרצונות  הרעות,  המדות  בו.  ˘י˘  ‰‡חרו˙  ‰מח˘בו˙   .8
המפריעות אותו מעבודת ה' ומקיום מצוותיו, כגון עצלות, אנוכיות, ותאוות 
גשמיות. 9. ו˙ופס מח˘ב‰ ‡ח˙. שם לעצמו מטרה אחת נעלה ומתרכז בה. 
10. ‡ז ‰ו‡ מז„רז בלי ספ˜. (כ"ה בכת"י). ממילא קל לו להזדרז ולעשות את 

המצוה בשלימות. 11. ו‡חז. ותפס.

˘ני‰ם  ע˘ו  לכן   .„
במדרש  מובא  בזריזו˙. 
א):  נו,  (בראשית  רבה 
וישא  השלישי  "ביום 
עיניו"  את  אברהם 
כתיב  ד),  כב,  (בראשית 
"יחיינו  ב)  ו,  (הושע 
השלישי  ביום  מיומיים 
לפניו".  ונחיה  יקימנו 
הגר"א  וביאר  עכ"ד. 
בהאי  מצוות  "שכר  קמב.)  (חולין  חז"ל  אמרו  הנה  כי  המדרש,  כוונת  זצ"ל 
ומלואו  אין העולם  רוחני,  ענין  כי המצוה היא  והטעם, אחרי  ליכא".  עלמא 
כדאי לשלם אפילו שכר מצוה אחת, וכמו שאמרו חז"ל (אבות ד, יז) "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", אם-כן היאך אנו ניזונים 

בזכות המצוות שעשו אבותינו?
אבל הענין כך הוא, כי באמת המצוה עצמה אין לה תשלומים בעולם הזה, 
אבל הזריזות וההידור וכיוצא בו במצוות אבותינו, הם הזכות שאנו אוכלים. 
שעשה  והזריזות  ההכנות  מכל  מקודם  לנו  סיפרה  הקדושה  התורה  והנה 
בבוקר, חבש בעצמו את  לקיים מצות העקידה, השכים  ע"ה  אבינו  אברהם 
חמורו, ובקע עצי עולה וכו', להודיענו כי מכל זאת אנחנו אוכלים בעולם הזה. 
אבל עיקר המצוה שעשה אברהם אבינו ע"ה ביום השלישי, נשארה לנו לעתיד 

לבוא.
כל מה  לומר,  רצה  מיומיים",  "יחיינו  חז"ל את הכתוב  זה  על  זהו שהמליצו 

ר  ≈̂ ַרך¿ יו… ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ם ב¿ּ ָּ̇ ע¿ ּ„ַ

יזּו˙. ƒר ז¿ ּƒם ב י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ ּו  ׂ̆ ן ָע ָלם, („)ָלכ≈ עו…

 

 ˙ ּ„ַ ƒמ י  ּƒכ ָלַ„ַע˙,  יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ָכל  ‰ ל¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ י‡  ƒ‰22 ˙יזּו ƒר ּ ַ‰ז¿  

 ˙ יו… ¿‰ ƒל ל  ָיכו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

בי‡ורים
ואישי  ‚ופם. נתבטל כח הגשמיות שבגופם, שלא היה להם שום רצון גשמי 
אלא אך ורק לעשות רצונו יתברך. 22. ‰י‡ ˙חיל‰ לכל ‰מ„ו˙. כי כדי להשיג 
את כל המעלות צריך לקנות תחילה את מדת הזריזות, כי הזריזות מובילה 
לשאר המדות הטובות והמעלות הגדולות, כדברי רבי פנחס בן יאיר (המוזכר 
מצוות  ויותר  יותר  לקיים  להספיק  האדם  יוכל  זריזות  שע"י  ועוד,  בהמשך). 
ולימוד תורה, שהרי כל אדם מוכרח להפסיק מידי פעם מלימודו ולהתעסק 

בצרכי גופו, אבל ככל שיזדרז וימהר לחזור ללימודו, כך יספיק יותר.

ם  ƒע ˜ּו  ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 15ּו ם,  ָבּ ƒל ב¿ּ  „…‡ מ¿

16ַע„  ם,  ָ̇ יָע ƒ„י ּƒב ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ל  ָכּ י  ּƒ17כ ל,  „ו… ּ‚ָ חּו„  ƒי ב¿ּ ַיֲח„ּו  ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆

 ‡ ר≈ חּו„ ַ‰ּבו… ƒם י ס≈ ַפר¿ ‰ 18ל¿ ָ̇ ם ָ‰י¿ ָ̇ ָנ ָוּ ַכּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ר  ּׁ≈̆ ַי 19ּול¿ ָלם  עו… ָבּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּו  ׂ̆ ָע ׁ∆̆  ˙ ע≈ 20ּוב¿  , ַ‡ֲ‰ָב˙ו… ל¿

יו,  ָ̇ וו… ¿̂ ƒּומ  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ  ˙„ַ ֲעבו…

 ‰ ָ̃ ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ו¿ ּ‚ּוָפם  ַח  כ…ּ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ21(‚)נ

‚ופם.  כח  נ˙בטל   .‚
נאמר:  העקדה  בפרשת 
ידו  את  אברהם  "וישלח 
המאכלת  את  ויקח 
בנו"  את  לשחוט 
כתב  י).  כב,  (בראשית 
'אפריון'  בספר  כך  על 
שו"ע):  קיצור  (מבעל 
הגאון  בשם  שמעתי 
הקדוש מהרי"א מלובלין 
הא  לפרש  שאמר  זצ"ל 
אברהם  "וישלח  דכתיב 
שהיה  דמשמע  ידו"  את 

צריך איזה כח והתפעלות לקחת את המאכלת (פירוש, שהיה צריך להתאמץ 
לשלוח את ידו מה שלא מוזכר בשאר הפעולות שעשה כגון ויבקע עצי עולה, 
ויבן את המזבח ויערוך את העצים וכו'). והוא, כי הצדיקים הקדושים אשר אך 
מצוות השם ית"ש עשו באיבריהם, הנה איבריהם מתקדשין כל כך עד אשר 
אינם מסוגלים לעשות רק מצוות ה' ית"ש ולא זולתו. והנה לשחוט את יצחק 
לך  "לא אמרתי  מן המדרש  רש"י  וכמו שהביא  כלל  היתה מצוה  לא  באמת 
שחטהו אלא העלהו, אסקתיה – אחתיה", רק אברהם טעה וקסבר לשחטהו. 
ולכן כאשר רצה לקחת בידו את המאכלת הוצרך להתאמצות לשלוח את ידו 

בכוח, וזהו "וישלח אברהם את ידו" וכו', ודפח"ח. עכ"ל.

בי‡ורים
15. ו˘ני‰ם נ˙„ב˜ו עם ‰˘י"˙ בי„יע˙ם. שניהם - בשכלם ובמחשבתם - היו 
בדבקות גדולה עם השי"ת. 16. ע„ ˘נ˙יח„ו (בכ˙"י: ˘נ˙‡ח„ו) ביחו„ ‚„ול. 
רצונו  ורק לעשיית  אך  לבם  ויחדו את  ה',  רצון  היו אחד עם  ורצונם  דעתם 
יתברך ללא שום פקפוק. 17. כי כל כונ˙ם. בכל עבודתם בחייהם. 18. לפרסם 
‡„ם  בני  ולי˘ר   .19 מלבדו.  עוד  ואין  בעולם  יחיד  שהוא  ‰בור‡.  יחו„ 
 - ואדם  אדם  כל  אצל  הנמצאת   - האהבה  מדת  את  ולכוון  לנתב  ל‡‰ב˙ו. 
בכת"י  ב‡‰ב‰.  ˘ע˘ו  ובע˙   .20 יתברך.  ה'  אהבת  שהיא  הנכונה  לאהבה 
כח  נ˙בטל   .21 ומצוותיו.  יתעלה  ה'  עבודת  האבות  שעשו  ובעת  הגירסא: 

‡ח„  יום  טוב  כי   .‰
בפרושו  רש"י  בחˆריך. 
על תהלים כתב: "כי טוב 
בחצריך,  אחד  יום 
מלחיות  ימות,  ולמחר 
במקום  שנים  אלף 
אחר". ויש לבאר שכונת 
אדם  כל  על  המלך  דוד 
ואדם, שטוב לו יום אחד 
ולמחר  התורה  בעסק 
לחיות  מאשר  ימות, 
אחר  במקום  שנים  אלף 
בלא עסק התורה. וכמו 
שכתב בספר יסודי הדעת (עמוד קפד) על דברי רש"י אלו וז"ל: כמה גדול ויקר 
וחשוב יום אחד להיות בבית ה' בעסק התורה והיראה, אשר כדאי לחיות רק 
יום אחד בעולם ולהיות עוסק בתורה ולמחר ימות, מלחיות אלף שנים במקום 
אחר, ואפילו לא חיים של חטא ועון כי אם לחיות חיים פשוטים כחיי אנשי רוב 
העולם, גם עם מעשים טובים, אבל בלי עסק התורה – הנה יום אחד להיות 
יותר מלחיות אלף שנים במקום  וחשוב  יקר  ה' עם עסק התורה הוא  בבית 
לא         התורה  בעסק  ה'  בבית  נהיה  אם  שנותינו  ערך  יגיעו  לכמה  והנה  אחר. 
[לפי  שנותינו?  מספר  יגיעו  לכמה  שנים?  וגם  ימים  הרבה  אם  כי  אחד  יום 
ראויים  אלו  רש"י  דברי  חיים!]  יותר מאלף שנות  שיום אחד שקול  החשבון 
להעריך        ונדע  הקדושה,  תורתנו  יודעי  כל  לפני  בעולם  מפורסמים  להיות 
כמה יפסיד מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, כמה אלפי שנים מפסיד זה. 

עכ"ל.

מ…ַע  ּׁ¿̆ ƒמ נו…  ָ‡ז¿ יר  ƒס "27מ≈ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆

(מ˘לי  ָב‰"  ע≈ ו… ּ̇ ˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ ם  ּ‚ַ28 ָר‰,  ו… ּ̇

ַר˙  ו… ּ̇ י  ƒל ב  ˙ּוב: "29טו… ָכּ ן  כ≈ ו¿ כח, ט). 

ף" (˙‰לים ˜יט,  י ָזָ‰ב ָוָכס∆ פ≈ ַ‡ל¿ יָך מ≈ ּƒפ

ם  יו… ב  טו… י  ּƒכ(‰)" ַמר:  ¡‡ נ∆ ן  כ≈ ו¿ עב), 

ף" (˘ם פ„, י‡) - ָ‡ַמר  ָ‡ל∆ יָך מ≈ ר∆ ≈̂ ֲח ַבּ

ם  יו… י  ƒל ב  טו… -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ף  ל∆ ∆‡ מ≈ ָר‰,  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ָח„  ∆‡

בי‡ורים
˙ועב‰.  ˙פל˙ו  ‚ם   .28 קצר.  לזמן  אפילו  ˙ור‰.  מ˘מוע  ‡זנו  מסיר   .27
במקרה דנן הסיבה היא כיון שנמנע מלימוד תורה מחמת התפילה, ומאחר 
אותו  זו שהרחיקה  היא  נמצא שתפילתו  מן התפילה,  יותר  והתורה חשובה 
אורח).         (עלי  מדה  כנגד  במדה  תפילתו  את  מרחיק  הקב"ה  לכן  מהבורא, 

29. טוב לי ˙ור˙ פיך. פירוש, אפילו דיבור אחד בתורה.

כ…ל  ¡‡ ל∆ יך¿  ƒר ָ̂ י  ּƒכ ר,  פ∆ ַ‰ס≈ּ ַעל  יר  ƒ„ ָּ̇

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈ ָרָכיו,  ¿̂  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ן  י˘…ׁ ƒל ו¿

רו…  פ¿ ƒס ל¿ ַלֲחז…ר  ירּו˙  ƒ‰ ּוז¿ יזּו˙  ƒר ז¿

ל  „ו… ם ָ‚ּ „ ַ‰ּיו… ב: עו… ׁ…˘ ַ‡ל ַיח¿ מ…„. ו¿ ל¿ ƒל ו¿

רּו  ָ‡מ¿  ‰ ז∆ ַעל  י  ּƒכ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָנ‰  ָּׁ̆ ‰ַ ו¿

‡ַמר  ּ…̇ ָרָכ‰: ַ‡ל  ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ֲחָכמ≈

ל…‡   ‡ ָמּ ׁ∆̆ 24  ,‰ נ∆ ׁ¿̆ ∆‡  ‰ נ∆ פ¿ ∆‡ ׁ∆̆ כ¿ ƒ23ל

י…‡ַמר  ם ַ‡ל  ּ‚ַ ‰ (‡בו˙ פ"ב מ"„).  נ∆ ָפּ ּƒ̇

ך¿  ל≈ ם ‡≈ ƒ‡ ,ָבר ב ‰ּו‡ כ¿ּ ר∆ ˙ ע∆ ָ‡ָ„ם: 25ע≈

ָע‰  ָׁ̆ ָב‰  טו… י  ּƒכ ל,  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿  „ ָיּ ƒמ ַלֲעמ…„  ך¿  ָטר≈ ¿̂ ∆‡  - מ…„  ל¿ ƒל

ַעל  ָלם, ו¿ עו… ָבּ ׁ∆̆ ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒָח„, 26מ ּבּור ‡∆ ּ ƒ„ ּלּו ƒמ…„, ַוֲ‡פ ל¿ ƒַח˙ ל‡ַ

בחיינו  אוכלים  שאנו 
שעשה  ממה  הוא 
ע"ה  אבינו  אברהם 
בשני  דהיינו  ביומיים, 
הוא  הראשונים,  ימים 
כנז"ל,  וההידור  הזריזות 
השלישי,  ביום  אבל 
שעשה  במה  כלומר, 
דהוא  השלישי,  ביום 
העקידה,  מצות  עיקר 
יקימנו        זה  ידי  על 
ונחיה  לבא  לעתיד 

לפניו.      

בי‡ורים
תורה.          ואלמד  אשב  וטרדותי,  מעסקי  כשאתפנה  ‡˘נ‰.  לכ˘‡פנ‰   .23
24. ˘מ‡ ל‡ ˙פנ‰. כי יתכן מאד שגם מאוחר יותר לא תצליח לפנות לך זמן 
כדי ללמוד, שכן טרדות העולם אינן פוסקות, ונמצאת בטל מדברי תורה כל 
ימי חייך. 25. ע˙ ערב ‰ו‡ כבר. הגיע כבר הערב, וזמן תפילת ערבית קרב 
להפסיק  שאצטרך  כיון  קצר  לזמן  זה  יהיה  ללמוד,  כעת  אתחיל  ואם  ובא, 
לתפלה בהגיע זמנה. 26. מכל „בר ˘בעולם. על התורה נאמר (משלי ג, טו): 
"יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה", כל חפצי עולם הזה ['חפציך' - 
אחד  דבר]  [-ללימוד  לדבר  ישוו  לא  והנאותיו]  הזה  העולם  עושר  כל  כולל 
מכל  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור  אפילו  תורה  [שתלמוד  שבתורה, 
חפצי  שאפילו  בה"  ישוו  לא  חפצים  "וכל  יא):  ח,  (שם  כתוב  עוד  'חפציך']. 
שמים שהם המצוות - לא ישוו לדבר אחד שבתורה [שתלמוד תורה אפילו 
עדיף  ת"ת  שכן  התורה,  מצוות  כל  מקיום  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור 

מקיום המצוות ודוחה אותן, אם אפשר לעשותן ע"י אחרים] (מו"ק ט:).

‰י‡  ‰זריזו˙  מ„˙  ו. 
‰מˆוו˙.  לכל  ˙כ˘יט 
(פ"ז)  ישרים'  ב'מסילת 
הזריזות  חלקי  כתב: 

י„ּו˙  ƒַוֲחס י„ּו˙,  ƒ38ֲחס י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

רּוַח  ו¿  , ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ 39רּוַח  י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

 ˙ ַיּ ƒח ּ¿̇ 40 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ

י‡ ָזכּור  ƒב ‰ּו ַ‰ָנּ ָיּ ƒל י ‡≈ ≈„ ‡ ַעל י¿ ים ָבּ ƒ̇ ˙-ַ‰מ≈ּ ַיּ ƒח ¿̇ ים, 41ּו ƒ̇ ַ‰מ≈ּ

ירו˘למי  ט:  פ"‡  ˘‰˘"ר  ב  כ,  (ע"ז  ינּו.  ָימ≈ ב¿ּ ָר‰  ≈‰ מ¿ ּƒב ב  ַלּטו…

יזּו˙,  ƒר ּ ַ‰ז¿ ַח  כ…ּ ל  „ו… ּ‚ָ  ‰ ָמּ ַכּ  ‰ ≈‡ ּור¿  ‡ ּבו…  .(‰"‰ פ"‚  ˘˜לים 

יז  ƒָזר ו¿ יר  ƒ‰ָז ָ‡ָ„ם   ‡ ≈‰ י¿ ן  ָלכ≈ לּו,  ַ‰ָלּ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ּ ׁ∆̆

ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿ ר  פ∆ י˙-ַ‰ס≈ּ ב≈ּ ל  ∆‡  ıָלרּו 42ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿

     ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿ יט  ׁƒ̆ כ¿ ַּ̇ 43 י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒ(ו)מ יב.  ƒֲער‰ַ ּול¿

ן. ָלּ ˙ ֻכּ נ∆ ּ∆̃ ַ̇ י‡ מ¿ ƒ‰ 44ו¿

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ 45ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇ ים  ƒ‚‰ֲ ַ‰ּנו… ים  ƒָבר ּ ¿„ ר  כ…ּ ז¿ ƒל ָך  ל¿  ׁ̆ י≈  ‰ ָּ̇ ַע ו¿
בי‡ורים

38. חסי„ו˙. הנהגה לפנים משורת הדין. 39. רוח ‰˜ו„˘. שכינה שורה על 
הינה השראה אלהית המכוונת את  כלל  "רוח הקודש" בדרך  (רש"י).  האדם 
האדם במעשיו או המקנה לו ידיעה בדרך שהיא למעלה מהשגת אנוש (ראה 
חיי˙ ‰מ˙ים. על ידי רוח הקודש השורה עליו, יגיע  רמב"ן שמות כח, ל). 40.̇ 
אליהו  הנביאים  שעשו  כפי  מתים,  להחיות  בכוחו  שיהא  כך  לידי  האדם 
הרי  החיים,  מקור  ה'  בהיות  ד).  פרק  (מלכים-ב  ואלישע  יז)  פרק  (מלכים-א 
שאדם הדבוק בו דביקות גמורה יוכל למשוך ממנו את השפעת החיים עצמה 
המתים  "תחית  הגירסא:  בכת"י  וכו'.  ב‡  ‰מ˙ים  ו˙חי˙   .41 פכ"ו).  (מס"י 
בכת"י  ‰ספר.  בי˙  ‡ל   ıולרו  .42 לטוב".  זכור  הנביא  אליהו  לידי  מביאה 
הגירסא: "ולרוץ אל הספר ללמוד, להשכים ולהעריב". 43. ˙כ˘יט. קישוט. 
44. ו‰י‡ מ˙˜נ˙ כולן. כל  הזריזות מקשטת את המצוות ומוסיפה להן נוי. 
בכת"י  ‡„ם.  בני   .45 יותר.  ומושלם  מתוקן  הוא  בזריזות  שנעשה  מעשה 

ַח  ב≈ּ ז¿ ּƒי ַ‰מ ב≈ּ ָפַני ַעל-ַ‚ּ יב ל¿ ƒר ¿̃ ‰ַ ָך ל¿ נ¿ ּƒל…מ…‰ ב ׁ¿̆ י„  ƒ̇ ָע ׁ∆̆  ˙ לו… עו…

(˘ב˙ ל, ‡). 

י         י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ירּו˙  ƒ‰ 30ז¿ יר:  ƒ‡ָי ן  ב∆ּ ָחס  ינ¿ ּƒפ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ּיּו˙  ƒ̃ ּונ¿ ּיּו˙,  ƒ̃ 32נ¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ יזּו˙  ƒר ּוז¿ יזּו˙,  ƒר 31ז¿

ּו˙,  ׁ̆ י ƒר 34פ¿ּ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ָט‰√ ו¿ ָר‰,  33ָט‰√ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

י           י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ ּו  ,‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ 35 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ּו˙  ׁ̆ י ƒר ּופ¿

 ‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒי ו¿  ,‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒ37י י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ַוֲעָנָו‰  36ֲעָנָו‰, 

בי‡ורים
שמירה  היא  זריזו˙.   .31 לפניו.  המזדמנת  בעבירה  מלהכשל  ז‰ירו˙.   .30
מדברים העלולים להביא לידי כך שתזדמן עבירה לידו של אדם (רש"י ע"ז כ:). 
לידו  נזדמנה עבירה  "זהירות", שהיא המניעה מכשלון כשכבר  זאת לעומת 
(הנ"ל עפ"י חולין קז:). 32. נ˜יו˙. שהאדם נקי לגמרי מכל מדה רעה ומכל 
חטא. ולא רק מדבר המקובל על הכל שיש בו חטא, אלא גם מ"הוראת-היתר" 
מוטעית, אשר הלב מתפתה בו מפני היותו נגוע קצת מן התאוה, כי לא טוהר 
כל  שיהיו  והמחשבות,  הלב  תקון  ט‰ר‰.   .33 פ"י).  (מס"י  וכל.  מכל  ממנה 
מעשיו על צד החכמה והיראה ולא על צד החטא והתאוה, שגם באותו המעט 
וכן במעשים הטובים  יכוון אל ההנאה והתאוה.  שלוקח מן העולם הזה לא 
שעושה תהיה כוונתו לשם שמים (מס"י פט"ז). 34. פרי˘ו˙. שנמנע האדם 
היא  אף מדברים המותרים, כדי להחמיר על עצמו (רש"י שם). 35. ˜„ו˘‰. 
היות כל מציאות האדם בעולם וכל מעשיו – אפילו מעשים גשמיים של צרכי 
הגוף – עניני קדושה של התדבקות בה'. ובאמת אין השגת מעלה זו ביכלתו 
של האדם, אלא שאם משתדל האדם להשיגה עד כמה שידו מגעת, יעזרהו ה' 
את  מחשיב  האדם  יהיה  שלא  ענו‰.   .36 פכ"ו).  (מס"י  לו במתנה  וישלימה 
עצמו משום טעם שיהיה (מס"י פכ"ב). 37. יר‡˙ חט‡. היא דרגה גבוהה של 
וחושש שיפגום  ה'  ירא מרוממות  ירא מהעונש על חטא אלא  יראה, שאינו 

בכבודו על ידי חטא (מס"י פכ"ד ופי"ט).

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן 51 ‚ו… , כ¿ּ ך¿ ל-ָכּ ר ָכּ ׁ≈̆ ינו… ָכּ י ‡≈ ƒל ם ַ‰כ¿ּ ƒ‡ …ים, ‡ו ƒּוס‡ 50‡ו… מ¿

ל  ≈̃ ‰ָ ל¿ ָך  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇ יֲ‡ָך  ƒב ּ¿̇ ַ‡ל   - כ…ל  ¡‡ ל∆ ב  ָרע≈  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿  ,˜ ∆„ ס∆ ּבו… 

יָל‰.  ƒט נ¿ ƒל ָ‰ָר‡ּוי  י  ƒל ּוכ¿ ם  ƒַמי י‡  ƒב‰ָ ל¿ ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰  ‡ ָלּ ∆‡ יָל‰,  ƒט נ¿ּ ַבּ

ים  ּƒַטנ ¿̃ ּו ים  ƒל „ו… ּ ¿‚ ָביו  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ≈̇ יו… ב¿ּ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿

ˆּו" (וי˜ר‡ כ, כ‰;  ּ¿̃ ַׁ̆ ¿̇ ‡ ַיֲעב…ר ַעל "ל…‡  ל…ּ ׁ∆̆ ָח„,  ַ‚ע ‡∆ ּלּו ר∆ ƒפ‡ֲ

ים  ƒ‡ָל ח√ ָעָליו  י‡  ƒב מ≈ ָביו,  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ ם  ּ‚ַ ב).  טז,  מכו˙ 

ּיּו˙,  ƒ̃ נ¿ ּƒב מו…  ¿̂ ַע מ…ר  ׁ¿̆ ƒל יזּו˙  ƒר ּוז¿ ירּו˙  ƒ‰ ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ים.  ƒל „ו… ּ ¿‚

ַ‡ַחר  ַע˙  י-ַטַבּ ּƒפ  ı…ח ר¿ ƒל י,  ƒ̃ ָנ ‚ּופו…  ו¿ ים  ּ ƒי ƒ̃ נ¿ ָ‚ָ„יו  ב¿ּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆

ם  ּ‚ַ ם.  ƒַמי י  ƒל ב¿ּ  ‰ ָיפ∆ ַח  נ≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ ּ ¿„ ָרָכיו,  ¿̂  ‰ ׂ ָ̆ ָע ׁ∆̆

ם  ƒ‡  , ˙ו… ָטּ ƒמ ַי„  52ל¿ ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ ָרָכיו  ¿̂  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

י  ƒ̃ ם ָנ ָמ˜ו… ך¿ ל¿ ל≈ י≈ ל ָיָ„יו, 54ו¿ ט…ּ ƒי ם - 53ָי˜ּום ו¿ ƒַמי ˙ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒל ‰ ∆̂ רו…

ַע  מ≈ ו… ׁ̆ ˙ו… ו¿ ָטּ ƒם ‰ּו‡ ַעל מ ƒ‡ .ף ‰ ָוסו… ָלּ ƒח ּ¿̇ ם  ƒי ך¿ ַעל ַ‰ַמּ יָבר≈ ƒו

    . ך¿ יָבר≈ ƒו ָיָ„יו  ל  ט…ּ ƒי ו¿ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆ 55 ים,  ƒ̃ ָר ב¿ּ  ‰ ∆‡ רו… ‡ו…  ַרַעם  ל  ˜ו…

יו  ַעָפּ ַעפ¿ נּוָמ‰ מ≈ ּ¿̇ יר  ƒֲעב‰ַ ˙ו… 58ּול¿ ָטּ ּƒמ ƒיך¿ 57ָל˜ּום מ ƒר ָ̂ ם  ּ‚ַ56

ָר‰.  ו… ּ̇ מ…„  ל¿ ƒים ל ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ּול¿

בי‡ורים
נטילה. 50. ‡ו מ‡וסים. הפסולים לנטילת ידים. 51. ˘י˘ בו ס„˜. עיין משנה 
ברורה סי' קנט סקי"א ובביאור הלכה שם. 52. לי„ מט˙ו. בכת"י הגירסא: "על 
מטתו, שיקום ויטול ידיו וילך במקום נקי לברך "אשר יצר". אם רוצה לשתות 
וילך   .54 ברורה סימן ס"ב סק"ח.  עיין משנה  י„יו.  ויטול  י˜ום   .53 מים".  
למ˜ום נ˜י. שיתרחק מהכלי שעשה בו צרכיו. 55. ˘יעמו„. שיקום ממטתו. 
˙נומ‰  ול‰עביר   .58 בבוקר.  ממט˙ו.  ל˜ום   .57 זריזות.  ˆריך.  ‚ם   .56

מעפעפיו. להעביר נמנום השינה מעל שמורות עיניו.

 ‰ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂ ם  ƒ‡ ן ‚ו… ם. כ¿ּ ∆‰ ל ָבּ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿

ר,                פ∆ ס≈ ב¿ּ ָבר  ּ„ָ ּום  ׁ̆ 46  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל

 ,ı פ…ּ ח¿ ַּ̇ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰47

י  ּƒמ ƒמ ‡…ל  ׁ¿̆ ƒל ו¿ ך¿  יל≈ 48ל≈ יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿

ָך  ¿̇ י ב≈ י ל¿ ƒָענ ‡ ם ָיבו… ƒ‡ .ָבר ַע ַ‰ָ„ּ ≈„ ּיו… ׁ∆̆

‡ּוַכל  ל…‡  ‡ַמר:  ּ…̇ ַ‡ל  ם,  ח∆ ל∆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

ך¿  ל≈ ּ≈̇ ַ‡ך¿  ם,  ח∆ ַ‰ל∆ּ י‡  ƒב‰ָ ּול¿ ך¿  יל≈ ל≈

ל      ט…ּ ƒל  ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ י‡.  ƒב‰ָ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב

ים                ƒמּוָעט ם  ƒ49ַמי ָך  ל¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָך  ָי„¿

קודם   – אחד  הם,  שנים 
ואחד  המעשה,  התחלת 
קודם  כן.  אחרי   –
הוא  המעשה  התחלת 
את  האדם  יחמיץ  שלא 
המצוה (שלא ישהה את 
בהגיע  אלא  עשייתה), 
בהלכה,  (הקבוע  זמנה 
או  קריאת-שמע  כגון 
או  וכדומה)  תפילה 
בהזדמנה לפניו (כגון אם 
ראה אדם הזקוק לעזרה 
או אם נתבע לתת צדקה 
בעלותה  או  וכדומה) 
במחשבתו (כגון להיטיב 

עם אדם או לרכוש חפץ מהודר של מצוה וכדומה), ימהר יחיש מעשהו לאחוז 
בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתים, כי אין סכנה כסכנתו 
(שהמצוה תתבטל ע"י הנהגה זו), אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש 

איזה עיכוב למעשה הטוב... 
אך הזריזות אחר התחלת המעשה הוא, שכיון שאחז במצוה ימהר להשלים 
יתנו  וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות, אשר לא  אותה... 
הפסק זמן לא אל התחלת המצוה ולא אל השלמתה. ותראה שהאדם אשר 
תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשית מצוותיו, אלא תהיה 
ישקוט עד אם כלה הדבר  ולא  ינוח  לא  כי  תנועתו כתנועת האש המהירה, 

להשלימו.   

בי‡ורים
הגירסא: "ודרך בני אדם". 46. ˘ום „בר בספר. כגון לבדוק הלכה או ידיעה 
כלשהי שאינה ברורה לו דיה. 47. ‰˘˙„ל לחפ˘ וכו'. בכת"י הגירסא: "תהא 
זריז להביא הספר וגם תהא זריז לחפש" וכו'. כלומר, שיזדרז גם להביא את 
הספר מיד, וגם לעיין בו מיד ולבדוק ללא שיהוי את הענין הנצרך. 48. לילך 
ול˘‡ול. אם צריך לשאול מאדם שיודע. 49. מים מועטים. פחות מכדי שיעור 
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ח. ‡יז‰ עבר‰ ‰ו‡ ר‚יל 
ב‰. כתב הגר"א (יונה ד, 
האדם  ירצה  שאם  ג), 
פגם  עוונות  באלו  לידע 
ומה  הקודם  בגלגולו 
זה  בגלגול  לתקן  עליו 
לעולם  ירד  זה  שבשביל 
בשני  יבדוק  שוב, 
סימנים: א' במה שנכשל 
הרבה  זה  בגלגול 
פעמים. ב' באיזה עבירה 
מאוד,  לו  חשקה  נפשו 
שהורגלה  לפי  וזה 
טבע  ונעשה  מקודם 
אדם  בני  יש  ולכך 
שחושקין בעבירה אחת 
אחת  בעבירה  וזה  יותר 

יותר.

ל  ב≈ּ ַ̃ 63ּול¿ ָטיו  ָפּ ׁ¿̆ ƒּומ יָניו  ƒ„ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

 ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ָר‰ ּוַב ו… ּ̇ ˜ ַבּ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ַ‡ֲ‰ָב‰, ּול¿ מ≈

ָכל  ב¿ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿

ן. יו… ל¿ ל ע∆ ≈‡ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ

 

מו…  ¿̂ ַע ˜ ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּ…„ ב¿ ƒָבר: י ל ָ„ּ ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ
 ,‰ּ יל ָבּ ƒ‚ָר‰ ‰ּו‡ ָר ‰ ֲעב≈ יז∆ (ח)‡≈

ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ל¿ ים  ƒר„ָ ּ ¿‚  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ר  יַמ‰≈ ƒו

 ˜ ּ…„ ב¿ ƒי ם  ּ‚ַ ָר‰.  ֲעב≈  ‰ּ ָ̇ ‡ו… מ≈ ט  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰ ּול¿

    .‰ ַרפ∆ּ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ יז∆ ≈‡ ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע

 ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ָלן -  ט¿ ן ָ‡ָ„ם 65ַבּ ‚ו… 64כ¿ּ

ים.  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּ ¿„ ƒ66מ  ‰‡ָ ָבּ ּטּול  ּƒב‰ַ ׁ∆̆

ָר‰  ו… ּ̇ ƒל מ ַבט≈ּ ים ‰ּו‡ מ¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒמו… ל ¿̂ ַע ַע ב≈ ו… ּ̃ ׁ∆̆ י  ƒי] מ ּƒכ]

ים  ּƒב ר¿ ַ‰ַמּ ים  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ ן  ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒי 67ו¿ ָב‰,  טו… ל  ָכּ ƒּומ  ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ƒּומ

פּוָ‡‰  ׁ̆ לו… ר¿ י≈  ‰ ז∆ ָבּ ם,  ∆‰ ָמּ ƒר ע ַחב≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ים, 68ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ּ ¿„

בי‡ורים
וכו'. בכת"י  כ‚ון   .64 ול˜בל מ‡‰ב‰. את הצער והיסורין הבאים עליו.   .63
הגירסא: "יבין תחילה מה גרם לו שהוא רפוי בה, כגון...". כלומר, עליו להזדרז 
לזהות מהי הסיבה שהוא מתרפה באותה מצוה ואותה צריך לתקן. 65. בטלן. 
אחרים  עם  לדבר  שמרבה  מתוך  בטלים.  מ„ברים   .66 תורה.  מדברי  בטל 
דברים בטלים. 67. ויס˙ל˜ וכו'. כלומר, לא רק שלא ילך להשתתף בחברתם, 
י˙חבר עמ‰ם. אף לצורך  ול‡   .68 אלא גם אם הם באו אליו יסתלק מהם. 

ענינים אחרים, כי מתוך כך ימשך אליהם גם לדבר דברים בטלים.

יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ60מ § ר̆… פ¿ ƒיזּו˙ ל ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ 59(ז)ו¿

 ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚‰ַ  

 ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ּ ים, „¿ ׁƒ̆ ָנ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

ר  ≈̇ יו… 61ב¿ּ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ יזּו˙  ƒר ז¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ַ‡ַחר   ˙ בו… ָׁ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ  ˙ ַ‰ּטו… ּול¿  ,„…‡ מ¿

לו…   ‡ ָיבו… ם  ƒ‡  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ˙ ַ̇ י ƒמ נו… ‡ו… ב¿ּ ּבּו„ ָממו… ƒ‡ ַער מ≈ ַ̂ ּום  ׁ̆

 „…‡ יזּו˙ מ¿ ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ין,  ƒּסּור ƒבו… ‡ו… י‰ֲ ‡ו…

ּור  ַ‡ֲ‰ַב˙̂  יו ל¿ ָ̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ י˜] ב¿ּ ƒֲעמ‰ַ [ל¿

            , ּבו… ּ ƒל ƒמ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ל  ַבט≈ּ ל¿ ים  ƒָלמ עו…

ל  ≈‡‰ָ י˜  ּ ƒ„ ¿̂ ‰ַ ל¿ ַזך¿  ּבו…  ƒל  ˙ יו… ¿‰ ƒ62ל

לפרו˘  זריזו˙  וˆריך  ז. 
כ‚ון  ‰‚רועים  ממע˘יו 
כתב  ו‰˘נ‡‰.  ‰˜נ‡‰ 
ג):  ז,  (תשובה  הרמב"ם 
שאין  תאמר  "ואל 
התשובה אלא מעבירות 
כגון  מעשה  בהן  שיש 
כשם  וגניבה.  וגזל  זנות 
שצריך אדם לשוב מאלו 
לחפש  צריך  הוא  כך 
לו  שיש  רעות  בדעות 
הכעס  מן  מהן,  ולשוב 
הקנאה  ומן  האיבה  ומן 
ומן התחרות ומן ההתול 
הממון  רדיפת  ומן 
ומרדיפת  והכבוד 
המאכלות ומכיוצא בהן, 
לחזור  צריך  הכל  מן 

בתשובה. ואלו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע 
און  ואיש  דרכו  רשע  יעזוב  אומר  הוא  וכן  לפרוש.  הוא  קשה   - באלו 
מחשבותיו". עוד כתב הרמב"ם (שם ד, ה) שיש "חמשה דברים העושה אותן 
ימשך אחריהן תמיד והן קשים לפרוש מהן, לפיכך צריך אדם להזהר מהן שמא 
ידבק בהן, והן כולן דעות רעות עד מאד, ואלו הן: רכילות ולשון הרע ובעל 

חימה ובעל מחשבה רעה..."

בי‡ורים
59. וˆריך זריזו˙ לפרו˘ וכו'. כלומר, שלא ידחה את תיקון מעשיו הרעים 
ומדותיו הגרועות לזמנים אחרים, אלא יזדרז תיכף לתקן עצמו. 60. ממע˘יו 
‰‚רועים. בכת"י הגירסא: "ממחשבותיו הגרועות". היינו ממדותיו הפחותות 
ולפרוש  רעות  מחשבות  לסלק  הזריזות  כי  מ‡„.  ביו˙ר   .61 והשליליות. 
ממעשים רעים קשה יותר מאשר הזריזות לעשיית מעשים טובים. 62. ל‰יו˙ 

לבו זך. נקי מכל תרעומת וכעס כלפי הנהגת ה' עמו.

אלא ד' אמות של הלכה 
בן  יוסף  (רבינו  בלבד. 
חיים'  וב'רוח  שושן). 
הגלות  לענין  רמז  כתב 
לג,  (דברים  מהכתוב 
לאביו  'האומר  ט-י) 
ואת  ראיתיו  לא  ולאמו 
'יורו  אחיו לא הכיר' וגו' 
משפטיך ליעקב ותורתך 
מהכתוב  וכן  לישראל', 
אבי  'כי  י)  כז,  (תהלים 
ואמי עזבוני וה' יאספני', 
עוזב  שכשאדם  כלומר 
ואת  ואמו  אביו  את 
להיות  בכדי  משפחתו 
במקום תורה, זוכה שה' 
ויקרבהו  יאספהו 

לעבודתו.  

 ˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ 75ר…„¿ ַלי  ≈‡ עּו  מ¿ ׁƒ̆ " יב:  ƒ̇ ּוכ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  .(‡ נ‡,  (י˘עי‰   "'‰ י  ׁ≈̆ ¿̃ ַב מ¿

‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָפר ס¿ ב  ּ…̇ כ¿ ƒ76ל יזּו˙  ƒר ז¿

‡ו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ ם. ‡ו…  ∆‰ מ≈ מ…„  ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  , ׁ̆ ּ„ּו ƒח ַבר  ּ ¿„ ַמע  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ

ח  ַכּ ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„  ין  ּƒ̇ ַימ¿ ל…‡  ו¿  , בו… ¿̇ ָכ ל¿

. ּבו… ּ ƒל ƒמ

 

י  ו≈ ¡‰ יָמ‡:  ּ≈̇ ן  ב∆ּ ‰ּוָ„‰  י¿ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ר,         ׁ∆̆ ּ נ∆ ַכּ ל  ַ̃ 78ו¿ ר  מ≈ ָנּ ַכּ 77ַעז 

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י,  ƒר‡ֲ ָכּ ר  ּבו… ƒ‚ 80ו¿ י  ƒב ּ ¿̂ ַכּ  ı79ָר

פ"‰  (‡בו˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יָך  ƒב‡ָ ן  ˆו… ר¿

ַעל  ר  ּבו… ƒ‚ ו¿ ל  ַ̃ מו…  ¿̂ ַע  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ירּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ יך¿  ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿ מ"כ). 

בי‡ורים
אף  אחריהם  ולבקש  ו'לרדוף'  בחכמה,  המופלג  דין  בית  אצל  לדון  ˙ר„וף. 
למקום רחוק. 75. רו„פי ˆ„˜ מב˜˘י ‰'. העושים צדק עם זולתם ומבקשים 
76. לכ˙וב ספרים. להעתיק לעצמו ספרים  להדמות במעשיהם למעשי ה'. 
ואומץ לעשות רצון  לו עזות  שיהיה  כנמר.  עז   .77 כדי שיוכל ללמוד בהם. 
הבורא - שלא יבוש ולא יתפעל מאף אחד כשבא לעשות מעשה טוב. 78. ˜ל 
כנ˘ר. רש"י פירש, שיהיה קל כנשר לרוץ מהרה ללא עצלות ובלא להתעייף, 
הזריזות.         על  בזה  שמזהיר  המאירי  מפרש  וכן  שבשמים.  אביו  רצון  לעשות 
79. רı כˆבי. גם זה ענין של זריזות. והכל הוא ענין אחד, אלא שכפל התנא 
העבירות.  מן  יצרך  את  לכבוש  כ‡רי.  ו‚בור   .80 (המאירי).  שונות  במילות 

(רע"ב). ורש"י פירש, שיהיה בעל זרוע לעסוק בכל כחו בתורה ובמצוות.

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ן  כ≈ ו¿  . ַמֲחָל˙ו… ל¿

 „ סו… ‰ 69ַעל ַ‰י¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ

יָניו  ע≈ מ≈ יר  ƒָיס ו¿  , ˙ו… ‡ו… ַיֲ‰ר…ס  ו¿ רּוַע,  ּ‚ָ‰ַ

ָכל  ּול¿  . ו… ׁ̆ ַנפ¿ ר  ‡ו… יך¿  ׁƒ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ך¿  ׁ∆̆ ַ‰ח…

ם  ƒ‡ י  ּƒכ ם,  ָ̃ ּ ַסל¿ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ז∆

˙, ָ‡ז  ּ„ו… ּƒמ‰ַ ׁ̆ ר≈ ָׁ̆ ל 70ַלֲע˜…ר ּול¿ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒי

יּוַכל   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַע„  71ָעָנף  ּבו…  ƒל ב¿ּ ּו  ׂ̆ ַיֲע

ן. ָ̂ ּ ¿̂ ַ̃ ל¿

 

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַמר: "ַבּ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ף ַ‡ֲחָריו,  ּ…„ ר¿ ƒל ם ו¿ לו… ָׁ̆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿
 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ּו" (˙‰לים ל„, טו). ו¿ פ≈ ָר„¿ ם ו¿ לו… ָׁ̆

ָע‰  ¿„ נ≈ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… יַע˙  ƒ„י ƒו ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„ י¿

ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿  .(‚ ו,  (‰ו˘ע   "'‰  ˙ ∆‡ ָלַ„ַע˙  ָפ‰  ּ ¿„ ר¿ ƒנ
יז 73 ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָר‰ (‡בו˙ פ"„ מי"„). ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ י ּ‚ו… ו≈ 72(ט)‰¡

ף" („ברים טז, כ),  ּ…„ ר¿ ּƒ̇  ˜ ∆„ ∆̂  ˜ ∆„ ∆̂ יב: "74 ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי  ט. 
לשון  התנא  נקט  ˙ור‰. 
אם  שאף  לומר  'גלות', 
את  לעזוב  עליו  קשה 
וללכת  חפציו  וכל  ביתו 
שמגלים  כמי  ממקומו, 
ממש,  כרחו  בעל  אותו 
שעיקר  ידע  מקום  מכל 
ד'  הוא  ה'  וחלק  ה'בית' 
כמו  הלכה,  של  אמות 
ח.),  (ברכות  שאמרו 
מיום שחרב המקדש אין 
בעולמו  להקב"ה  לו 

בי‡ורים
והסיבה המביאים אותו  יתבונן מהו השורש  ‰‚רוע. כלומר,  ‰יסו„  על   .69
השורש  מן  הרעות  המדות  לעקור  ‰מ„ו˙.  ול˘ר˘  לע˜ור   .70 רע.  לידי 
בהיותן עדיין בבחינת שרשים בלבד. (עלי אורח). 71. ענף וכו'. כלומר, יכו 
ולשרשן  לקצצן  יוכל  שלא  עד  גדול  כענף  וייעשו  בלב,  עמוקים  שורשים 
למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי   .72 (שם).  שני  לטבע  הופכות  הן  כי  הרגילים,  באמצעים 
˙ור‰. אם אין תלמידי חכמים במקומך, צריך אתה לגלות למקום שיש בו רב 
או תלמידי חכמים. 73. לב˜˘ ˆ„˜‰. לבקש את האמת והצדק. 74. ˆ„˜ ˆ„˜ 

ימ‰ר  ˘ל‡  יז‰ר  י‡. 
מ„י.  יו˙ר  בעבו„˙ו 
ה'ארחות חיים' להרא"ש 
"אל  כתב:  ק')  (אות 
ופירש  מעשיך".  תבהל 
"עשה  יו"ט:  התוספות 
את  או  עבודתך  את 
בלי  במתינות  מעשיך 
ובהלה".  מהירות  שום 
בתנ"ך  מצינו  ומאידך 
בשבח  שהפליגו  ובחז"ל 
הזריזות  מעלת 
לעיין,  ויש  והמהירות. 
 - כיצד שתי מידות אלו 
 - והמתינות  הזריזות 

עולות בקנה אחד?
שאכן  בספרים,  וביארו 
לפני כל מעשה שחושב 
עליו  לעשות,  אדם 

יזּו˙  ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ל  ַעל ַ‰כ…ּ ם. ו¿ ָ̇ ָמ ָכּ ַ‰ס¿ ּוב¿

ר  ַ‡ח≈ ל…‡ י¿ ׁ̆ ו¿ י ƒּוָב‰. 87ָיח ׁ̆ ּ¿̇  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָע‰ ַ‡ַח˙  ָׁ̆  ‡ ≈‰ ל…‡ י¿ ּוָב‰, ו¿ ׁ̆ ּ¿̇ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

 ‰ ≈‡ 88ר¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי ם  ˜ו… ַ‰ָמּ י  נ≈ פ¿ ƒל ע  ָׁ̆ ָר

ים  ƒר ָּׁ̆ ‰ַ ו¿ ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  ≈̇ ר¿ ָׁ̆ מ¿ יך¿  ≈‡

ם,  ָ̇ „ָ ּוַבֲעבו… ם  ָ̇ יחּו ƒל ׁ¿̆ ּƒב ם  ≈‰ ים  ƒיז ƒר ז¿

ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰ ּול¿ ר  ָזּ‰≈ ƒל  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ

ים  ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ ַ„˙ מ∆ ˙ ֲעבו… ו… ׂ̆ ַלֲע

-‰ּו‡.  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ
 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר 89 ָזּ‰≈ ƒ(י‡)י ,„…‡ מ¿

י  ּƒכ י,  ּ„ַ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָ„˙ו…  ֲעבו… ַבּ ר  ַמ‰≈ י¿

‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ל. ו¿ ׁ≈̆ ָכּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ב מ¿ רו… ָ̃ ירּו˙ ‰ּו‡  ƒ‰ מ¿ ּƒב ב כ≈ ָ‰רו…

בי‡ורים
להלחם נגדם, עכ"פ תמהר להתרחק מהם. 87. יחי˘ ול‡ י‡חר. ימהר לשוב 
בתשובה, כדי שלא יפסיד הזדמנות זו וגם כדי שלא יהיה רשע לפני ה' אפילו 
88. ר‡‰ ‡יך מ˘ר˙י ‰מלכים ו‰˘רים זריזים ‰ם ב˘ליחו˙ם.  שעה אחת. 
את  כעושים  במקרא  שמתוארים  המלאכים  לגבי  מוצאים  אנו  זה  כעין 
ה'  "ברכו  כ):  קג,  (תהלים  בהם  שנאמר  בזריזות,  תפקידיהם  ואת  שליחותם 
מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו", עוד נאמר (יחזקאל א, יד): 
"והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק". כדי להורות לאדם שהזריזות המתוארת 
89. ˘ל‡  במלאכים, היא הצורה של עבודת ה' הראויה המביאה לשלימות. 

ימ‰ר בעבו„˙ו. אף בעניני עבודת השם.

י  ּƒ̇ ׁ¿̆ „: "81(י)ַח ƒו ּ„ָ ן ָ‡ַמר  כ≈ ו¿  .˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

יָך"  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ מ…ר  ׁ¿̆ ƒל י  ּƒ̇ ָמ‰¿ ַמ‰¿ ¿̇ ƒ‰ ל…‡  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… ּו  ׁ̆ ר¿ ּ„ָ ן  כ≈ ו¿ ס).  ˜יט,  (˙‰לים 

 ˙ ∆‡ ם  ּ∆̇ ַמר¿ ׁ¿̆ "ּו ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז

י  ר≈ ¿̃ ּƒ̇ ַ‡ל   - יז)  יב,  (˘מו˙   "˙ ו… ּ̂ ַ‰ַמּ

 ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ ו…˙".  ¿̂ ƒמ"  ‡ ָלּ ∆‡  "˙ ו… ּ̂ "ַמ

 ‡ ָלּ ∆‡  ,‰ ָנּ ∆̂ י ƒמ ח¿ ַּ̇ 82ַ‡ל  ָך,  ָי„¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ

„. (מכיל˙‡ ˘ם).  ָיּ ƒמ ‰ּ ָ̇ ‰ ‡ו… ׂ ≈̆ ֲע

בּוָר‰  יזּו˙ ּו‚¿ ƒר ּלּו˙ ּוז¿ ַ̃  „…‡ יך¿ מ¿ ƒר ָ̂ ו¿
ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ ם  ח≈ ָלּ ƒ‰ ל¿

נּו ָעָליו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ מ… ב כ¿ּ יר ל≈ ּƒ83ַ‡ב ˙ יו… ¿‰ ƒל

" (˘מו˙ לב,  כו… ר≈ ּבו… ַעל י¿ ׁ̆ ַחר¿ י ƒ‡ ימּו ׂ ƒ̆ ָ‡ַמר: " ׁ∆̆ ם 84 לו… ָּׁ̆ ‰ַ

ר…ַמח  ח  ַּ̃ ּ ƒ85ַוי  ' ‚ו… ו¿ ָחס  ינ¿ ּƒפ  ‡ ר¿ "ַוַיּ  : ּבו… ַמר  ¡‡ נ∆ ָחס  ינ¿ ƒפ ּוב¿ כז); 

    „…‡ יז מ¿ ƒָזר ˙ יו… ¿‰ ƒָך ל מ¿ ¿̂ ַע ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ן " (במ„בר כ‰, ז). ָלכ≈ ָי„ו… ב¿ּ

ם  ָ̇ ָ̂ ֲע ַבּ  ˙ יו… ¿‰ ƒל  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ ר¿ ַר˙  ב¿ ח∆ מ≈  „ ר≈ ָפּ ƒ‰ 86ל¿

י. ח˘˙י ול‡ ‰˙מ‰מ‰˙י 
ל˘מור מˆוו˙יך. בספר 
(הביאו  יעקב'  'אהל 
יושר')  'אורחות  בספר 
יש  כך:  זה  פסוק  פירש 
צעדיו  שמחיש  זריז 
את  לקיים  וממהר 
אשר  ויש  מיד,  המצוה 
את  ודוחה  מתעצל 
עוד  כל  המצוה  עשיית 
אולם  שהות,  יש 
האחרון  הרגע  כשמגיע 
ורץ  הוא  מזדרז  אזי 
הוא  המצוה.  את  לקיים 
 – "חשתי"  דוד:  שאמר 
המצוה,  לקיים  בזריזות 
מפני  לא  אך 
שהתמהמהתי תחילה... 

בי‡ורים
‡ל   .82 מצוותיך.  את  מלקיים  התעכבתי  ולא  מהרתי  ו‚ו'.  ח˘˙י   .81
˙חמיˆנ‰. אל תעכב את המצוה מלקיימה כדרך שאין מחמיצין את המצות 
אלא אופים אותן מיד קודם שיחמיצו. 83. ‡ביר לב. אמיץ לב. 84. ˘‡מר. 
לשבט לוי שלא חטאו בעגל. 85. וי˜ח רמח בי„ו. לקח חרב בידו, נכנס לאהל 
חכמים  שאמרו  כמו  שניהם,  את  ודקר  המדינית  עם  חוטא  זמרי  היה  שבו 
בכוחותיך  אין  אם  כלומר,  ל‰פר„.   .86 בו'.  פוגעים  קנאים  'הבועל ארמית, 

יב. ˆריך זריזו˙ ל˙ור‰. 
בפוסקים  הנידון  ידוע 
עשיית  האם  עדיף,  מה 
שלא  אף  בזריזות  מצוה 
דחיית  או  בהידור, 
מאוחר  לזמן  המצוה 
לעשותה  כדי  יותר 
סופר'  ה'חתם  בהידור. 
לחידושיו  (בהקדמה 
מבאר  חולין)  במסכת 
בין  ההבדל  את  בזה 
שאמר  אבינו  אברהם 
אליו  (כשבאו  לשרה 
המלאכים):  שלושת 

ָ‰ָל‰,  ב∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ל…‡  90ו¿

ן  כ≈ ו¿ ים.  ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ נּו  ּ¿̃ ֻ̇ י¿ ּון  ּ̇ ƒמ ב¿ּ ֲ‡ָבל 

ים  ƒּונ˙ מ¿ ּוּו  ¡‰91" ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

           - יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ו¿  .(‡  ,‡ (‡בו˙  ין"  ּ ƒ„ ַבּ

יו  ָ̇ בו… ׁ¿̆ יı ַמח¿ ƒ̃ ָי ּבו… ו¿ ƒר ל עו… ‡ נ≈ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 92

ל…‡  ַ‡ך¿   , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ƒל יָבָריו  ≈‡ ּלּו  ַ̃ י≈ ו¿

ים  ƒָינ נ¿ ƒּלּו ָ‰ע ָכל ‡≈ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ ר ב¿ּ ַמ‰≈ י¿

ר  ַמ‰≈ י¿ י  ַ̇ ָמ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָמ‰  ָחכ¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ר. ַ‡ח≈ י י¿ ַ̇ ּוָמ

 

ל…‡  י‰ּו  ƒמ  ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿
ר…ַח  ט¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‡וו… ַּ̇ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ י¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ י  ּƒכ ים.  ƒָרע‰ָ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‰ָנ‡ו… ַ‡ַחר 

ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿

ָ‰ָ‡ָ„ם               יָ‡‰  ƒב מ¿  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ך¿  ָכּ ָנ‰,  יו… ל¿ ע∆

ך¿  ָכּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ (יב) ר  ׁ∆̆ ַכֲ‡ ו¿ י˙.  ּƒ̇ ח¿ ַּ̇ ל  ‡ו… ׁ¿̆ ƒ93ל

בי‡ורים
במהירות  יתכן  "ולא  הגירסא:  בכת"י  בב‰ל‰.  מע˘‰  ל˙˜ן  י˙כן  ול‡   .90
כל  על  ומתוקן  מושלם  המעשה  שיהיה  אפשר  אי  פירוש,  מתוקן".  מעשה 
פרטיו ודקדוקיו אם מתנהג בפזיזות. 91. ‰וו מ˙ונים ב„ין. היו פוסקים את 
הדין ביישוב הדעת ובמתינות. 92. ˘י‰‡ נעור לבו וי˜יı מח˘בו˙יו. שיהיה 
93. ל˘‡ול ˙ח˙י˙.  לבו ערני ומרוכז במחשבתו על הדבר שעומד לעשות. 

ל.                   פ≈ נו… ‰ּו‡  ירּו˙  ƒ‰ מ¿ ּƒב  ıָר אם  היטב  להתבונן 
זאת.  לעשות  וכיצד 

ילך     ויודע את הדרך  אמנם לאחר שבא לכלל הכרעה עפ"י תורה לעשותו 
חיים'          ה'חפץ  היה  וכך  הפועל.  אל  הכח  מן  הדבר  להוציא  יזדרז  אזי  בה, 
לאחר                אם  אך  במעשיו,  נמהר  להיות  לאדם  שאין  "אף  אומר:  זצ"ל 
יחמיץ              בל  אז  וישר,  לנכון  מצאו  הישר  השכל  במאזני  הדבר  ששקל 
ע"ז            עמו'  עה"ת  (ח"ח  כלל".  זמן  דיחוי  בלא  לעשותו  ויזדרז  הדבר 

בהגה"ה).
(המעלה  זצ"ל  חאגיז  למהר"ם  חכמים"  "משנת  בספר  כבר  מובא  זה  יסוד 
הי"ב, אות ש"ס), וז"ל: "כתוב (משלי כט, כ): "חזית איש אץ בדרכיו (אדם 
טובים)  להחכים  הטפש  (סכויי  לכסיל  תקוה  מיושב)  ואינו  במעשיו  הפזיז 
ממנו". וכתוב (שם כב, כט) "חזית איש מהיר במלאכתו (בקי וזריז בביצוע 
תפקידו) לפני מלכים יתייצב (יעמוד לשרתם)" דנראה דסתרי קראי זה לזה. 
ליישב המקראות צריך לומר כך, דיש חילוק גדול בין התחלת מלאכה לגמר 
מלאכה, דהואיל דכל הדברים יגעים והתחלתן קשה, אם כן מן הראוי הוא 
ומזקנים  עצה  ויטול  במתון  ילך  דבר  שום  לעשות  בדעתו  שיגמור  שקודם 
יתבונן, ואם לא כן יעשה אלא שיהיה אץ בדרכיו ותיכף שעלה בדעתו איזה 
דבר לעשות יתחיל לעשותו - ודאי איש אץ כזה תקוה לכסיל ממנו, כי כל 

דבר צריך ישוב ועצה מחכם הרואה את הנולד.
אמנם אחר שהתחיל והסכימו בעלי העצה כי טוב הדבר ונכון מעם ה' יתברך 
ואל  יקדמנו אחר,  פן  ואל יתמהמה  ויחיש את מעשהו  ימהר  לעשותו, אזי 
תאמר כשאפנה אגמור מלאכה זו שהתחלתי בה שמא לא תפנה. ואיש כזה 
ראוי   - הפועל  אל  הכח  מן  ולהוציאה  לגומרה  במלאכתו  מהיר  שהוא 
להתייצב לפני מלכים ולעמוד לשרת לפניהם, יען כי כל דברי המלכות אינן 
נגמרים כי אם אחר גמר עצה עמוקה, ואחר גמר זה, ראוי לו שלא יהיה עצל 

בקיומה". עכ"ד.  
אך  חרוץ  "מחשבות  עה"פ  ה)  (כא,  למשלי  בפירושו  יונה  רבינו  לשון  וזה 
החרוץ  מחשבות  אבל  והזריזות,  החריצות  מדין  המהירות  "אין  למותר": 
שיקדים המחשבה והמתון למעשה – הוא מעיקר הזריזות. ואף על פי שבטל 
מקצת שעותיו לחשוב מחשבות, לעולם ימצא מותר במדה הזאת. "וכל אץ 
אך למחסור" - כי ישיגהו המקרה במעשה וכעין שאמר מחברי המוסר 'כי 

פרי כל המהירות חרטה'". 

ָר‰  ≈‰ מ¿  ‰ נ∆ ָפּ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ יזּו˙,  ƒר ז¿ ּƒב  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… י  כ≈ ר¿ ָ̂ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ם.  ƒַמי ָׁ̆  ˙ ‡כ∆ ל∆ מ¿ ƒל

 

          ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ׁ̆ י≈ ו¿  . ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 94

ָיָניו  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָלָח‰  ¿̂ ‰ַ

יז     ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ן-ָ‡ָ„ם,  ב∆ּ ן  ָלכ≈ יזּו˙.  ƒר ז¿ ּƒב

ָך,  ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ‰ ׂ ≈̆ ַוֲע ים,  ƒָלמ עו… י  נ≈ ׁ¿̆ ƒ95ל

"מהרי שלש סאים קמח 
סולת לושי ועשי עוגות, 
ואל הבקר רץ אברהם"... 
שהתעכבה  שרה  ובין 
נפה  בי"ג  הקמח  לנפות 
סולת,  שנעשה  עד 
נדה  פירסה  ובינתיים 
ולא  הלחם  ונטמא 

ולכן  המובחר,  מן  מצוה  על  עדיפה  בזריזות  שמצוה  סבר  אברהם  הביאתו. 
הדגיש "מהרי", וכן אמר לה להביא "קמח" על אף שסולת מובחרת יותר מן 
הקמח, כיון שרצה למהר לכבד את אורחיו. ואילו שרה סברה, מצד תכונת 
"נשים עצלניות הן", כי המובחר עדיף על הזריזות, ולכן ניפתה הקמח לעשותו 

סולת. וזהו שנאמר עליה: "ולחם עצלות לא תאכל".
ובזה יתבארו דברי המדרש [שאמר רבי עקיבא לתלמידיו כדי לעוררם]: מה 
שרה  של  בתה  בת  תבא  אמרו,  מדינות?  קכ"ז  על  שתמלוך  אסתר  ראתה 
שחייתה קכ"ז שנים ותמלוך על קכ"ז מדינות. וקשה: מדוע לא תלו בזכותו של 
אברהם שחי קע"ה שנים, נמצא שמאז היותו בן מ"ח שנה שאז הכיר את בוראו 

(עי' ב"ר ל ח, צ"ה ג), ועד פטירתו ישנם קכ"ז שנה?
אלא - מיישב ה'חתם סופר' - מכיון ששבחה של אסתר היה בכך שמלכה על 
פזורי עם ישראל בקכ"ז מדינות והגנה עליהם, ומה גרם שלא יהיה בהם מעלת 
"כינוס לצדיקים הנאה להם"... אלא להיות מפוזרים? העצלות שהיתה בהם, 
שלא עסקו בתורה בזריזות אלא בעצלות, וכמו שקראו חז"ל (בפ"ק דמגילה) 
ימך המקרה"... לפיכך לא רצו חז"ל  על אותו הדור את הפסוק: "בעצלתים 
לתלות מלכות אסתר בזכות קכ"ז שנים של "זריזותיה דאברהם", אלא בזכות 
קכ"ז שנים של שרה שלא נתיחדה במדת הזריזות אלא במעלת ההידור. הוא 
את  ר"ע  עורר  [ובכך  תורה"  אין  זריזות]  [של  קמח  אין  "אם  חז"ל:  שאמרו 

תלמידיו להיות זריזים ולא מנומנמים ועצלים]. 

בי‡ורים
הזריזות לעבירה היא אות לגודל אהבתו ושקיעתו בחטא וע"י הזריזות נקשר 
י‰‡ זריז במל‡כ˙ו. כדי שתצא מושלמת ומתוקנת.  הוא לעומק החטא. 94.̆ 
95. ל˘ני עולמים. גם בעניני עוה"ז וגם בעבודת ה' ובעסקי התורה והמצוות.
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בזה  [ואכן,  המצוה. 
של  המעלה  יתירה 
מקדימין  "זריזין 
למצוות" ממעלה זו של 
אל  לידך  הבאה  "מצוה 

תחמיצנה"].
סיבה  ישנה  זאת,  מלבד 
מדת  את  ללמוד  הגונה 
הזריזות דוקא מהפסוק: 
"וישכם אברהם בבוקר" 
יצחק.  בעקידת  האמור 
שכן אין עוד כמו זריזותו 
של אברהם לעקידת בנו 
לנו  לשמש  כדי  יצחק, 
כמה  עד  ומופת  דוגמא 
נשגבה ונעלית היא זריזותן של צדיקים בעבודת בוראם. וכל כך למה? משום 
אברהם.  בו  שנתנסה  קשה  נסיון  מאותו  נפרד  בלתי  חלק  היתה  זו  שזריזות 
למרות כל הצער והכאב שישנו באופן טבעי לאב ההולך לעקוד את בנו יחידו, 
אף על פי כן, מכיון שנצטווה על כך מאת ה' - לא זו בלבד שניאות ואף רצה 
לקיים את המצוה באהבה, אלא עוד נחפז לעשותה בזריזות מופלאה. לפיכך 

ראויה זריזות זו ללמוד הימנה ל"זריזין מקדימין למצוות".
ראוי לציין, כי מעלת זריזות מעין זו מצינו גם אצל משה רבינו כאשר ציוה עליו 
ה': "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך" (במדבר לא, 
ב) כותב על כך רש"י (ע"פ הספרי): "אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר 
עשה בשמחה ולא איחר", וכפי שנאמר מיד בפסוק: "וידבר משה אל העם"... 
הוא  מאוויים  וכל  אישי,  חשבון  כל  המה  נטולים  צדיקים,  של  דרכם  כך  כי 

לעשות רצון ה' בשמחה ובזריזות.  

ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  ,(‚ כב,  (בר‡˘י˙ 

 ‰ ׂ ָ̆ , ָע י„ו… ƒח נו… י¿ ˙ ב¿ּ ח…ט ‡∆ ׁ¿̆ ƒלו… ל ‰ ׁ∆̆ ָ̃

יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒּומ ר.  ∆̃ ב…ּ ַבּ ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿

ָל‰  „ו… ּ ָכָח‰ ‚¿ ‰ ‰ו… ז∆ יזּו˙, ָבּ ƒר ז¿ ּƒיו ב ׂ ָ̆ ַמֲע

 „ ב∆ ע∆ כ¿ּ  , ‡ו… ר¿ ּבו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… ‰ּו‡  ׁ∆̆

מו…  ¿̂ ַע ב¿ּ ז  ָזר≈ ּומ¿ ָניו  ֲ‡„ו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ָ‰‡ו…

לּוָי‰  ּ¿̇ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ י  ּƒ6כ  , נו… ˆו… ר¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ּבו…  ƒל  ‰ ַפנ∆ּ מ¿ ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ 7כ¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ

בי‡ורים
לעשיית  החיצוני  הביטוי  היא  הזריזות  ‰‡„ם.  בלב  ˙לוי‰  ‰זריזו˙  כי   .6
המצוות מתוך אהבה והתלהטות פנימית (עיין מס"י פ"ז). 7. כ˘‡„ם מפנ‰ 
לבו וכו'. כאן מבאר רבינו כיצד יגיע האדם לתכלית הזריזות במדרגה הגבוהה. 

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ƒַער ַ‰ֲחמ ַׁ̆

יזּו˙ ƒר ּ ַער ַ‰ז¿ ַׁ̆  

 

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ּ„ָ ƒ1מ י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿
ַ‚ם  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒַלמ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַל  

י‡  ƒ‰ 3ו¿  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַנ˙  ָּ̃ ַּ̇ 2 ַין  נ¿ ƒע ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ

ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ו¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ˙ וו… ¿̂ ƒמ ל¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ַמ ין  ƒיז ƒר 4ז¿ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל

ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ו¿ (פסחים „, ‡). 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע ַין  נ¿ ƒע 5ב¿ּ ינּו  ƒב‡ָ

 "' ‚ו… ו¿ ר  ∆̃ ב…ּ ַבּ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ם  כ≈ּ ׁ¿̆ "(‡)ַוַיּ

‡בר‰ם  וי˘כם   .‡
בבו˜ר. מפסוק זה למדו 
ד.)  (פסחים  חז"ל 
מקדימין  ש"זריזין 
להקשות,  יש  למצוות". 
זאת  למדו  לא  מדוע 
הקודמים:  מהפסוקים 
לקראתם"...  "וירץ 
"וימהר אברהם", הרי גם 
בפסוקים אלו משתקפת 
זריזותו  מדת  לה 
אברהם  של  הנפלאה 

אבינו למצוות?
שכתבו  יש  ואמנם 
לחלק, כי מפסוקים אלו 
שמעשיהם  אנו  למדים 
במהירות  צדיקים  של 
המצוה  מזדמנת  כאשר 
לידם ממש, שאז אין הם 

משתהים להתחילה ואף ממהרים להשלימה. אולם מהפסוק "וישכם אברהם 
בבוקר" נוכל ללמוד על מעלה יתירה מזו, שגם כאשר המצוה אינה מזדמנת 
כן  פי  על  או שטרוד בעסקיו, אף  בה,  לישון  כגון בשעה שרגיל  לידו ממש, 
מפנה עצמו מעיסוקיו, או משכים לקום משנתו ומקדים עצמו לקראת עשיית 

בי‡ורים
1. מ„‰ ‚„ול‰ ל˙ור‰ ולמˆוו˙. מעלה גדולה המסייעת לאדם בלימוד התורה 
ובקיום המצוות. 2. ˙˜נ˙ ‰עולם ‰ז‰. היא מועילה לו גם בעניני העולם הזה. 
כלומר, גם הצרכים הגשמיים מסודרים ומתוקנים לאיש הזריז. 3. ו‰י‡ מ„˙ 
‰ˆ„י˜ים לעבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך. הצדיקים משתמשים בה כדי להדר בקיום 
הזריזים  למˆוו˙.  מ˜„ימין  זריזין   .4 ה'.  בעבודת  שלמות  ולהשיג  המצוות 
נצטוה  כאשר  ‰ע˜„‰.  בענין   .5 זמנן.  בהגיע  מיד  המצוות  לקיים  ממהרים 

אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו.

ˆ„י˜ים ˘ער ‰זריזו˙‡רחו˙ 

אעפ"כ  והיאוש,  הזקנה 
עולה  להקריבו  כשצוהו 
מיד,  בדבר  טרח   -
השי"ת  אהבת  והגביר 
ליצחק,       אהבתו  על 
המעלה  שלמות  ועל 
"אברהם  קראו  הזאת 
מא).     (ישעיה  אוהבי" 
לכל  נתפרסם  ואז 
חיוב  גודל  העולם 
יתעלה  לשם  האהבה 
לעבור       ראויה  שהיא 
ומזה  אהבה,  מיני  כל 
שכר.  וקבל  דרוש  אמרו 
הרב  מפי  שמעתי  כך 

ר"ש מורי שיחיה. עכ"ד. 

י  ּƒים, כ ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ז ל¿ ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒן נ ַעל-כ≈ּ , ו¿ ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ּוָר‰ ב¿ּ ׁ̆ ¿̃ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ‰ ָ̇ ָ‰י¿

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ ן  ַעל-כ≈ּ ל,  „ו… ּ‚ָ  ˜ ׁ∆̆ ח≈ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ר  כ…ּ ז¿ ƒ12ל ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ לו… 

 ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ׁ̆ י≈ י  ּƒכ  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע

       „…‡ מ¿ לו…   ‰ ׁ∆̆ ָ̃ ָבר  ּ„ָ ֲ‰בו…  ‡ו… ֲעבּור 

ָרָ‰ם  ˙, ֲ‡ָבל ַ‡ב¿ ו… ׂ̆ פו… ַלֲע ¿̃ ּבו… נו… ƒל 13ו¿

ם,  ָבּ ƒל  ı פ∆ ח≈ מ≈ ּו  ׂ̆ ָע ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 14 ָח˜  ¿̂ ƒי ו¿

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ י  ּƒכ

בי‡ורים
(בראשית            שנאמר  כמו  בכת"י).  (כ"ה  העקדה  מעשה  לזרעו  לזכור.   .12
הזה         הדבר  את  עשית  אשר  יען  כי  ה'  נאם  נשבעתי  בי  "ויאמר  טז-יז)  כב, 
זרעך"            את  ארבה  והרבה  אברכך  ברך  כי  יחידך,  את  בנך  את  חשכת  ולא 
לבן  ואחת  (-לאברהם)  לאב  אחת   – אברכך"  "ברך  רש"י:  ופירש  וגו'. 
(-ליצחק), "והרבה ארבה" – אחת לאב ואחת לבן. 13. ולבו נו˜פו לע˘ו˙. 
              ıמחפ ע˘ו  ˘ני‰ם   .14 מושלם.  רצון  מתוך  זאת  עושה  אינו  כלומר, 
לעקדה:  שהלכו  בעת  ויצחק  אברהם  על  שנאמר  כמו  שלם,  ברצון  לבם. 
ו). ופירש רש"י: השוה הכתוב זה לזה,  "וילכו שניהם יחדיו" (בראשית כב, 
שהיה                  - אברהם  אף  כי  ללמד  ביניהם,  הבדל  היה  ולא  כאחד  שהלכו 
שלא     יצחק  כמו  ושמחה,  ברצון  הולך  היה   - בנו  את  לשחוט  שהולך  יודע 
לקרבן).      לעלות  עתיד  שהוא  כלל  ידע  לא  שעדיין   –) בדבר  מרגיש  היה 
"וילכו       ואמר:  הכתוב  חזר  להשחט,  הולך  שהוא  יצחק  שהבין  ולאחר 
שניהם יחדיו" (שם, ח). כלומר, יחד בלב שוה לעשות רצונו של מקום. (רש"י 

שם).

 , ׁ̆ ּבו… ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ רו… ˙ ָ‰ֲ‡ח≈ בו… ָׁ̆ ֲח ל ‰ַ8ַמּ ָכּ ƒמ

‰ּו‡  10ָ‡ז  ַ‡ַח˙,  ָב‰  ָׁ̆ ַמֲח ס  פ≈ ˙ו… 9ו¿

ן  -כ≈ מו… כ¿ּ יַח.  ƒל ¿̂ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ י  ƒל ב¿ּ ז,  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒמ

ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  ּ ƒל ƒיר מ ƒס ≈‰ ׁ∆̆ ָרָ‰ם,  ‰ ַ‡ב¿ ׂ ָ̆ ָע

ל  ט≈ּ ƒ(ב)ּוב  , ‡ו… ר¿ ּבו… ן  ˆו… ר¿ ָ‡ַחז  11ו¿ נו…  ב¿ּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ נו…  ב¿ּ ַ‡ֲ‰ַב˙ 

בנו  ‡‰ב˙  וביטל  ב. 
‰בור‡  ‡‰ב˙  מפני 
חז"ל  אמרו  י˙ברך. 
עא.):  (סנהדרין  בגמרא 
ומורה  סורר  בן  "תניא, 
עתיד  ולא  היה  לא 
נכתב,  ולמה  להיות, 
כתב  שכר".  וקבל  דרוש 
לשאול,  יש  בחיי:  רבינו 
מפני מה הוצרכה תורה 

יש  נוהג בדרך העולם? עוד  ומה שאין ענינו  ולכתוב מה שלא היה,  להודיע 
מקשים, דהנה לכאורה כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" היא לשכר תלמוד תורה. 
ותמוה הדבר: וכי לא די בכל התורה כולה כדי לדרוש ולקבל שכר?! הלא גם 
אם יחיה אדם אלף שנים, לא יחסר לו מה לדרוש בתורה, אשר היא ארוכה 

מארץ מדה ורחבה מני ים!
ומבאר רבינו בחיי, כי אין כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" לשכר תלמוד תורה, 
אלא 'דרוש' מפרשה זו עד היכן נתבע האדם לאהוב את השי"ת, שלמען אהבת 
השי"ת על האדם לסלק מלבו את האהבה המוטבעת בו לבנו, כשהדבר נצרך 
זה מחכמת התורה ללמד דעת את העם בגודל חיוב אהבת  וז"ל: היה  לכך. 
השם יתברך. שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן, וכיון 
שהבן עובר על מצוות השם יתעלה, וזה דרכו כסל לו, חייבין הם שתתגבר 
עליהם אהבת השי"ת על אהבת הבן עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמם 

לבית דין לסקילה.
בענין  בתורה  מפורש  להשי"ת  האהבה  גודל  בחיוב  הזה  הענין  בא  וכבר 
העקידה, כי אברהם עם היות אהבתו ליצחק עזה וחזקה כבן שבא אליו אחר 

בי‡ורים
והתכונות  הרצונות  הרעות,  המדות  בו.  ˘י˘  ‰‡חרו˙  ‰מח˘בו˙   .8
המפריעות אותו מעבודת ה' ומקיום מצוותיו, כגון עצלות, אנוכיות, ותאוות 
גשמיות. 9. ו˙ופס מח˘ב‰ ‡ח˙. שם לעצמו מטרה אחת נעלה ומתרכז בה. 
10. ‡ז ‰ו‡ מז„רז בלי ספ˜. (כ"ה בכת"י). ממילא קל לו להזדרז ולעשות את 

המצוה בשלימות. 11. ו‡חז. ותפס.

˘ני‰ם  ע˘ו  לכן   .„
במדרש  מובא  בזריזו˙. 
א):  נו,  (בראשית  רבה 
וישא  השלישי  "ביום 
עיניו"  את  אברהם 
כתיב  ד),  כב,  (בראשית 
"יחיינו  ב)  ו,  (הושע 
השלישי  ביום  מיומיים 
לפניו".  ונחיה  יקימנו 
הגר"א  וביאר  עכ"ד. 
בהאי  מצוות  "שכר  קמב.)  (חולין  חז"ל  אמרו  הנה  כי  המדרש,  כוונת  זצ"ל 
ומלואו  אין העולם  רוחני,  ענין  כי המצוה היא  והטעם, אחרי  ליכא".  עלמא 
כדאי לשלם אפילו שכר מצוה אחת, וכמו שאמרו חז"ל (אבות ד, יז) "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", אם-כן היאך אנו ניזונים 

בזכות המצוות שעשו אבותינו?
אבל הענין כך הוא, כי באמת המצוה עצמה אין לה תשלומים בעולם הזה, 
אבל הזריזות וההידור וכיוצא בו במצוות אבותינו, הם הזכות שאנו אוכלים. 
שעשה  והזריזות  ההכנות  מכל  מקודם  לנו  סיפרה  הקדושה  התורה  והנה 
בבוקר, חבש בעצמו את  לקיים מצות העקידה, השכים  ע"ה  אבינו  אברהם 
חמורו, ובקע עצי עולה וכו', להודיענו כי מכל זאת אנחנו אוכלים בעולם הזה. 
אבל עיקר המצוה שעשה אברהם אבינו ע"ה ביום השלישי, נשארה לנו לעתיד 

לבוא.
כל מה  לומר,  רצה  מיומיים",  "יחיינו  חז"ל את הכתוב  זה  על  זהו שהמליצו 

ר  ≈̂ ַרך¿ יו… ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ם ב¿ּ ָּ̇ ע¿ ּ„ַ

יזּו˙. ƒר ז¿ ּƒם ב י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ ּו  ׂ̆ ן ָע ָלם, („)ָלכ≈ עו…

 

 ˙ ּ„ַ ƒמ י  ּƒכ ָלַ„ַע˙,  יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ָכל  ‰ ל¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ י‡  ƒ‰22 ˙יזּו ƒר ּ ַ‰ז¿  

 ˙ יו… ¿‰ ƒל ל  ָיכו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

בי‡ורים
ואישי  ‚ופם. נתבטל כח הגשמיות שבגופם, שלא היה להם שום רצון גשמי 
אלא אך ורק לעשות רצונו יתברך. 22. ‰י‡ ˙חיל‰ לכל ‰מ„ו˙. כי כדי להשיג 
את כל המעלות צריך לקנות תחילה את מדת הזריזות, כי הזריזות מובילה 
לשאר המדות הטובות והמעלות הגדולות, כדברי רבי פנחס בן יאיר (המוזכר 
מצוות  ויותר  יותר  לקיים  להספיק  האדם  יוכל  זריזות  שע"י  ועוד,  בהמשך). 
ולימוד תורה, שהרי כל אדם מוכרח להפסיק מידי פעם מלימודו ולהתעסק 

בצרכי גופו, אבל ככל שיזדרז וימהר לחזור ללימודו, כך יספיק יותר.

ם  ƒע ˜ּו  ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 15ּו ם,  ָבּ ƒל ב¿ּ  „…‡ מ¿

16ַע„  ם,  ָ̇ יָע ƒ„י ּƒב ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ל  ָכּ י  ּƒ17כ ל,  „ו… ּ‚ָ חּו„  ƒי ב¿ּ ַיֲח„ּו  ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆

 ‡ ר≈ חּו„ ַ‰ּבו… ƒם י ס≈ ַפר¿ ‰ 18ל¿ ָ̇ ם ָ‰י¿ ָ̇ ָנ ָוּ ַכּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ר  ּׁ≈̆ ַי 19ּול¿ ָלם  עו… ָבּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּו  ׂ̆ ָע ׁ∆̆  ˙ ע≈ 20ּוב¿  , ַ‡ֲ‰ָב˙ו… ל¿

יו,  ָ̇ וו… ¿̂ ƒּומ  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ  ˙„ַ ֲעבו…

 ‰ ָ̃ ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ו¿ ּ‚ּוָפם  ַח  כ…ּ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ21(‚)נ

‚ופם.  כח  נ˙בטל   .‚
נאמר:  העקדה  בפרשת 
ידו  את  אברהם  "וישלח 
המאכלת  את  ויקח 
בנו"  את  לשחוט 
כתב  י).  כב,  (בראשית 
'אפריון'  בספר  כך  על 
שו"ע):  קיצור  (מבעל 
הגאון  בשם  שמעתי 
הקדוש מהרי"א מלובלין 
הא  לפרש  שאמר  זצ"ל 
אברהם  "וישלח  דכתיב 
שהיה  דמשמע  ידו"  את 

צריך איזה כח והתפעלות לקחת את המאכלת (פירוש, שהיה צריך להתאמץ 
לשלוח את ידו מה שלא מוזכר בשאר הפעולות שעשה כגון ויבקע עצי עולה, 
ויבן את המזבח ויערוך את העצים וכו'). והוא, כי הצדיקים הקדושים אשר אך 
מצוות השם ית"ש עשו באיבריהם, הנה איבריהם מתקדשין כל כך עד אשר 
אינם מסוגלים לעשות רק מצוות ה' ית"ש ולא זולתו. והנה לשחוט את יצחק 
לך  "לא אמרתי  מן המדרש  רש"י  וכמו שהביא  כלל  היתה מצוה  לא  באמת 
שחטהו אלא העלהו, אסקתיה – אחתיה", רק אברהם טעה וקסבר לשחטהו. 
ולכן כאשר רצה לקחת בידו את המאכלת הוצרך להתאמצות לשלוח את ידו 

בכוח, וזהו "וישלח אברהם את ידו" וכו', ודפח"ח. עכ"ל.

בי‡ורים
15. ו˘ני‰ם נ˙„ב˜ו עם ‰˘י"˙ בי„יע˙ם. שניהם - בשכלם ובמחשבתם - היו 
בדבקות גדולה עם השי"ת. 16. ע„ ˘נ˙יח„ו (בכ˙"י: ˘נ˙‡ח„ו) ביחו„ ‚„ול. 
רצונו  ורק לעשיית  אך  לבם  ויחדו את  ה',  רצון  היו אחד עם  ורצונם  דעתם 
יתברך ללא שום פקפוק. 17. כי כל כונ˙ם. בכל עבודתם בחייהם. 18. לפרסם 
‡„ם  בני  ולי˘ר   .19 מלבדו.  עוד  ואין  בעולם  יחיד  שהוא  ‰בור‡.  יחו„ 
 - ואדם  אדם  כל  אצל  הנמצאת   - האהבה  מדת  את  ולכוון  לנתב  ל‡‰ב˙ו. 
בכת"י  ב‡‰ב‰.  ˘ע˘ו  ובע˙   .20 יתברך.  ה'  אהבת  שהיא  הנכונה  לאהבה 
כח  נ˙בטל   .21 ומצוותיו.  יתעלה  ה'  עבודת  האבות  שעשו  ובעת  הגירסא: 

‡ח„  יום  טוב  כי   .‰
בפרושו  רש"י  בחˆריך. 
על תהלים כתב: "כי טוב 
בחצריך,  אחד  יום 
מלחיות  ימות,  ולמחר 
במקום  שנים  אלף 
אחר". ויש לבאר שכונת 
אדם  כל  על  המלך  דוד 
ואדם, שטוב לו יום אחד 
ולמחר  התורה  בעסק 
לחיות  מאשר  ימות, 
אחר  במקום  שנים  אלף 
בלא עסק התורה. וכמו 
שכתב בספר יסודי הדעת (עמוד קפד) על דברי רש"י אלו וז"ל: כמה גדול ויקר 
וחשוב יום אחד להיות בבית ה' בעסק התורה והיראה, אשר כדאי לחיות רק 
יום אחד בעולם ולהיות עוסק בתורה ולמחר ימות, מלחיות אלף שנים במקום 
אחר, ואפילו לא חיים של חטא ועון כי אם לחיות חיים פשוטים כחיי אנשי רוב 
העולם, גם עם מעשים טובים, אבל בלי עסק התורה – הנה יום אחד להיות 
יותר מלחיות אלף שנים במקום  וחשוב  יקר  ה' עם עסק התורה הוא  בבית 
לא         התורה  בעסק  ה'  בבית  נהיה  אם  שנותינו  ערך  יגיעו  לכמה  והנה  אחר. 
[לפי  שנותינו?  מספר  יגיעו  לכמה  שנים?  וגם  ימים  הרבה  אם  כי  אחד  יום 
ראויים  אלו  רש"י  דברי  חיים!]  יותר מאלף שנות  שיום אחד שקול  החשבון 
להעריך        ונדע  הקדושה,  תורתנו  יודעי  כל  לפני  בעולם  מפורסמים  להיות 
כמה יפסיד מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, כמה אלפי שנים מפסיד זה. 

עכ"ל.

מ…ַע  ּׁ¿̆ ƒמ נו…  ָ‡ז¿ יר  ƒס "27מ≈ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆

(מ˘לי  ָב‰"  ע≈ ו… ּ̇ ˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ ם  ּ‚ַ28 ָר‰,  ו… ּ̇

ַר˙  ו… ּ̇ י  ƒל ב  ˙ּוב: "29טו… ָכּ ן  כ≈ ו¿ כח, ט). 

ף" (˙‰לים ˜יט,  י ָזָ‰ב ָוָכס∆ פ≈ ַ‡ל¿ יָך מ≈ ּƒפ

ם  יו… ב  טו… י  ּƒכ(‰)" ַמר:  ¡‡ נ∆ ן  כ≈ ו¿ עב), 

ף" (˘ם פ„, י‡) - ָ‡ַמר  ָ‡ל∆ יָך מ≈ ר∆ ≈̂ ֲח ַבּ

ם  יו… י  ƒל ב  טו… -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ף  ל∆ ∆‡ מ≈ ָר‰,  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ָח„  ∆‡

בי‡ורים
˙ועב‰.  ˙פל˙ו  ‚ם   .28 קצר.  לזמן  אפילו  ˙ור‰.  מ˘מוע  ‡זנו  מסיר   .27
במקרה דנן הסיבה היא כיון שנמנע מלימוד תורה מחמת התפילה, ומאחר 
אותו  זו שהרחיקה  היא  נמצא שתפילתו  מן התפילה,  יותר  והתורה חשובה 
אורח).         (עלי  מדה  כנגד  במדה  תפילתו  את  מרחיק  הקב"ה  לכן  מהבורא, 

29. טוב לי ˙ור˙ פיך. פירוש, אפילו דיבור אחד בתורה.

כ…ל  ¡‡ ל∆ יך¿  ƒר ָ̂ י  ּƒכ ר,  פ∆ ַ‰ס≈ּ ַעל  יר  ƒ„ ָּ̇

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈ ָרָכיו,  ¿̂  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ן  י˘…ׁ ƒל ו¿

רו…  פ¿ ƒס ל¿ ַלֲחז…ר  ירּו˙  ƒ‰ ּוז¿ יזּו˙  ƒר ז¿

ל  „ו… ם ָ‚ּ „ ַ‰ּיו… ב: עו… ׁ…˘ ַ‡ל ַיח¿ מ…„. ו¿ ל¿ ƒל ו¿

רּו  ָ‡מ¿  ‰ ז∆ ַעל  י  ּƒכ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָנ‰  ָּׁ̆ ‰ַ ו¿

‡ַמר  ּ…̇ ָרָכ‰: ַ‡ל  ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ֲחָכמ≈

ל…‡   ‡ ָמּ ׁ∆̆ 24  ,‰ נ∆ ׁ¿̆ ∆‡  ‰ נ∆ פ¿ ∆‡ ׁ∆̆ כ¿ ƒ23ל

י…‡ַמר  ם ַ‡ל  ּ‚ַ ‰ (‡בו˙ פ"ב מ"„).  נ∆ ָפּ ּƒ̇

ך¿  ל≈ ם ‡≈ ƒ‡ ,ָבר ב ‰ּו‡ כ¿ּ ר∆ ˙ ע∆ ָ‡ָ„ם: 25ע≈

ָע‰  ָׁ̆ ָב‰  טו… י  ּƒכ ל,  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿  „ ָיּ ƒמ ַלֲעמ…„  ך¿  ָטר≈ ¿̂ ∆‡  - מ…„  ל¿ ƒל

ַעל  ָלם, ו¿ עו… ָבּ ׁ∆̆ ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒָח„, 26מ ּבּור ‡∆ ּ ƒ„ ּלּו ƒמ…„, ַוֲ‡פ ל¿ ƒַח˙ ל‡ַ

בחיינו  אוכלים  שאנו 
שעשה  ממה  הוא 
ע"ה  אבינו  אברהם 
בשני  דהיינו  ביומיים, 
הוא  הראשונים,  ימים 
כנז"ל,  וההידור  הזריזות 
השלישי,  ביום  אבל 
שעשה  במה  כלומר, 
דהוא  השלישי,  ביום 
העקידה,  מצות  עיקר 
יקימנו        זה  ידי  על 
ונחיה  לבא  לעתיד 

לפניו.      

בי‡ורים
תורה.          ואלמד  אשב  וטרדותי,  מעסקי  כשאתפנה  ‡˘נ‰.  לכ˘‡פנ‰   .23
24. ˘מ‡ ל‡ ˙פנ‰. כי יתכן מאד שגם מאוחר יותר לא תצליח לפנות לך זמן 
כדי ללמוד, שכן טרדות העולם אינן פוסקות, ונמצאת בטל מדברי תורה כל 
ימי חייך. 25. ע˙ ערב ‰ו‡ כבר. הגיע כבר הערב, וזמן תפילת ערבית קרב 
להפסיק  שאצטרך  כיון  קצר  לזמן  זה  יהיה  ללמוד,  כעת  אתחיל  ואם  ובא, 
לתפלה בהגיע זמנה. 26. מכל „בר ˘בעולם. על התורה נאמר (משלי ג, טו): 
"יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה", כל חפצי עולם הזה ['חפציך' - 
אחד  דבר]  [-ללימוד  לדבר  ישוו  לא  והנאותיו]  הזה  העולם  עושר  כל  כולל 
מכל  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור  אפילו  תורה  [שתלמוד  שבתורה, 
חפצי  שאפילו  בה"  ישוו  לא  חפצים  "וכל  יא):  ח,  (שם  כתוב  עוד  'חפציך']. 
שמים שהם המצוות - לא ישוו לדבר אחד שבתורה [שתלמוד תורה אפילו 
עדיף  ת"ת  שכן  התורה,  מצוות  כל  מקיום  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור 

מקיום המצוות ודוחה אותן, אם אפשר לעשותן ע"י אחרים] (מו"ק ט:).

‰י‡  ‰זריזו˙  מ„˙  ו. 
‰מˆוו˙.  לכל  ˙כ˘יט 
(פ"ז)  ישרים'  ב'מסילת 
הזריזות  חלקי  כתב: 

י„ּו˙  ƒַוֲחס י„ּו˙,  ƒ38ֲחס י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

רּוַח  ו¿  , ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ 39רּוַח  י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

 ˙ ַיּ ƒח ּ¿̇ 40 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ

י‡ ָזכּור  ƒב ‰ּו ַ‰ָנּ ָיּ ƒל י ‡≈ ≈„ ‡ ַעל י¿ ים ָבּ ƒ̇ ˙-ַ‰מ≈ּ ַיּ ƒח ¿̇ ים, 41ּו ƒ̇ ַ‰מ≈ּ

ירו˘למי  ט:  פ"‡  ˘‰˘"ר  ב  כ,  (ע"ז  ינּו.  ָימ≈ ב¿ּ ָר‰  ≈‰ מ¿ ּƒב ב  ַלּטו…

יזּו˙,  ƒר ּ ַ‰ז¿ ַח  כ…ּ ל  „ו… ּ‚ָ  ‰ ָמּ ַכּ  ‰ ≈‡ ּור¿  ‡ ּבו…  .(‰"‰ פ"‚  ˘˜לים 

יז  ƒָזר ו¿ יר  ƒ‰ָז ָ‡ָ„ם   ‡ ≈‰ י¿ ן  ָלכ≈ לּו,  ַ‰ָלּ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ּ ׁ∆̆

ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿ ר  פ∆ י˙-ַ‰ס≈ּ ב≈ּ ל  ∆‡  ıָלרּו 42ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿

     ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿ יט  ׁƒ̆ כ¿ ַּ̇ 43 י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒ(ו)מ יב.  ƒֲער‰ַ ּול¿

ן. ָלּ ˙ ֻכּ נ∆ ּ∆̃ ַ̇ י‡ מ¿ ƒ‰ 44ו¿

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ 45ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇ ים  ƒ‚‰ֲ ַ‰ּנו… ים  ƒָבר ּ ¿„ ר  כ…ּ ז¿ ƒל ָך  ל¿  ׁ̆ י≈  ‰ ָּ̇ ַע ו¿
בי‡ורים

38. חסי„ו˙. הנהגה לפנים משורת הדין. 39. רוח ‰˜ו„˘. שכינה שורה על 
הינה השראה אלהית המכוונת את  כלל  "רוח הקודש" בדרך  (רש"י).  האדם 
האדם במעשיו או המקנה לו ידיעה בדרך שהיא למעלה מהשגת אנוש (ראה 
חיי˙ ‰מ˙ים. על ידי רוח הקודש השורה עליו, יגיע  רמב"ן שמות כח, ל). 40.̇ 
אליהו  הנביאים  שעשו  כפי  מתים,  להחיות  בכוחו  שיהא  כך  לידי  האדם 
הרי  החיים,  מקור  ה'  בהיות  ד).  פרק  (מלכים-ב  ואלישע  יז)  פרק  (מלכים-א 
שאדם הדבוק בו דביקות גמורה יוכל למשוך ממנו את השפעת החיים עצמה 
המתים  "תחית  הגירסא:  בכת"י  וכו'.  ב‡  ‰מ˙ים  ו˙חי˙   .41 פכ"ו).  (מס"י 
בכת"י  ‰ספר.  בי˙  ‡ל   ıולרו  .42 לטוב".  זכור  הנביא  אליהו  לידי  מביאה 
הגירסא: "ולרוץ אל הספר ללמוד, להשכים ולהעריב". 43. ˙כ˘יט. קישוט. 
44. ו‰י‡ מ˙˜נ˙ כולן. כל  הזריזות מקשטת את המצוות ומוסיפה להן נוי. 
בכת"י  ‡„ם.  בני   .45 יותר.  ומושלם  מתוקן  הוא  בזריזות  שנעשה  מעשה 

ַח  ב≈ּ ז¿ ּƒי ַ‰מ ב≈ּ ָפַני ַעל-ַ‚ּ יב ל¿ ƒר ¿̃ ‰ַ ָך ל¿ נ¿ ּƒל…מ…‰ ב ׁ¿̆ י„  ƒ̇ ָע ׁ∆̆  ˙ לו… עו…

(˘ב˙ ל, ‡). 

י         י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ירּו˙  ƒ‰ 30ז¿ יר:  ƒ‡ָי ן  ב∆ּ ָחס  ינ¿ ּƒפ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ּיּו˙  ƒ̃ ּונ¿ ּיּו˙,  ƒ̃ 32נ¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ יזּו˙  ƒר ּוז¿ יזּו˙,  ƒר 31ז¿

ּו˙,  ׁ̆ י ƒר 34פ¿ּ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ָט‰√ ו¿ ָר‰,  33ָט‰√ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

י           י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ ּו  ,‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ 35 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ּו˙  ׁ̆ י ƒר ּופ¿

 ‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒי ו¿  ,‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒ37י י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ַוֲעָנָו‰  36ֲעָנָו‰, 

בי‡ורים
שמירה  היא  זריזו˙.   .31 לפניו.  המזדמנת  בעבירה  מלהכשל  ז‰ירו˙.   .30
מדברים העלולים להביא לידי כך שתזדמן עבירה לידו של אדם (רש"י ע"ז כ:). 
לידו  נזדמנה עבירה  "זהירות", שהיא המניעה מכשלון כשכבר  זאת לעומת 
(הנ"ל עפ"י חולין קז:). 32. נ˜יו˙. שהאדם נקי לגמרי מכל מדה רעה ומכל 
חטא. ולא רק מדבר המקובל על הכל שיש בו חטא, אלא גם מ"הוראת-היתר" 
מוטעית, אשר הלב מתפתה בו מפני היותו נגוע קצת מן התאוה, כי לא טוהר 
כל  שיהיו  והמחשבות,  הלב  תקון  ט‰ר‰.   .33 פ"י).  (מס"י  וכל.  מכל  ממנה 
מעשיו על צד החכמה והיראה ולא על צד החטא והתאוה, שגם באותו המעט 
וכן במעשים הטובים  יכוון אל ההנאה והתאוה.  שלוקח מן העולם הזה לא 
שעושה תהיה כוונתו לשם שמים (מס"י פט"ז). 34. פרי˘ו˙. שנמנע האדם 
היא  אף מדברים המותרים, כדי להחמיר על עצמו (רש"י שם). 35. ˜„ו˘‰. 
היות כל מציאות האדם בעולם וכל מעשיו – אפילו מעשים גשמיים של צרכי 
הגוף – עניני קדושה של התדבקות בה'. ובאמת אין השגת מעלה זו ביכלתו 
של האדם, אלא שאם משתדל האדם להשיגה עד כמה שידו מגעת, יעזרהו ה' 
יהיה האדם מחשיב את  שלא  ענו‰.   .36 פכ"ו).  (מס"י  לו במתנה  וישלימה 
עצמו משום טעם שיהיה (מס"י פכ"ב). 37. יר‡˙ חט‡. היא דרגה גבוהה של 
וחושש שיפגום  ה'  ירא מרוממות  ירא מהעונש על חטא אלא  יראה, שאינו 

בכבודו על ידי חטא (מס"י פכ"ד ופי"ט).

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן 51 ‚ו… , כ¿ּ ך¿ ל-ָכּ ר ָכּ ׁ≈̆ ינו… ָכּ י ‡≈ ƒל ם ַ‰כ¿ּ ƒ‡ …ים, ‡ו ƒּוס‡ 50‡ו… מ¿

ל  ≈̃ ‰ָ ל¿ ָך  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇ יֲ‡ָך  ƒב ּ¿̇ ַ‡ל   - כ…ל  ¡‡ ל∆ ב  ָרע≈  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿  ,˜ ∆„ ס∆ ּבו… 

יָל‰.  ƒט נ¿ ƒל ָ‰ָר‡ּוי  י  ƒל ּוכ¿ ם  ƒַמי י‡  ƒב‰ָ ל¿ ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰  ‡ ָלּ ∆‡ יָל‰,  ƒט נ¿ּ ַבּ

ים  ּƒַטנ ¿̃ ּו ים  ƒל „ו… ּ ¿‚ ָביו  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ≈̇ יו… ב¿ּ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿

ˆּו" (וי˜ר‡ כ, כ‰;  ּ¿̃ ַׁ̆ ¿̇ ‡ ַיֲעב…ר ַעל "ל…‡  ל…ּ ׁ∆̆ ָח„,  ַ‚ע ‡∆ ּלּו ר∆ ƒפ‡ֲ

ים  ƒ‡ָל ח√ ָעָליו  י‡  ƒב מ≈ ָביו,  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ ם  ּ‚ַ ב).  טז,  מכו˙ 

ּיּו˙,  ƒ̃ נ¿ ּƒב מו…  ¿̂ ַע מ…ר  ׁ¿̆ ƒל יזּו˙  ƒר ּוז¿ ירּו˙  ƒ‰ ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ים.  ƒל „ו… ּ ¿‚

ַ‡ַחר  ַע˙  י-ַטַבּ ּƒפ  ı…ח ר¿ ƒל י,  ƒ̃ ָנ ‚ּופו…  ו¿ ים  ּ ƒי ƒ̃ נ¿ ָ‚ָ„יו  ב¿ּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆

ם  ּ‚ַ ם.  ƒַמי י  ƒל ב¿ּ  ‰ ָיפ∆ ַח  נ≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ ּ ¿„ ָרָכיו,  ¿̂  ‰ ׂ ָ̆ ָע ׁ∆̆

ם  ƒ‡  , ˙ו… ָטּ ƒמ ַי„  52ל¿ ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ ָרָכיו  ¿̂  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

י  ƒ̃ ם ָנ ָמ˜ו… ך¿ ל¿ ל≈ י≈ ל ָיָ„יו, 54ו¿ ט…ּ ƒי ם - 53ָי˜ּום ו¿ ƒַמי ˙ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒל ‰ ∆̂ רו…

ַע  מ≈ ו… ׁ̆ ˙ו… ו¿ ָטּ ƒם ‰ּו‡ ַעל מ ƒ‡ .ף ‰ ָוסו… ָלּ ƒח ּ¿̇ ם  ƒי ך¿ ַעל ַ‰ַמּ יָבר≈ ƒו

    . ך¿ יָבר≈ ƒו ָיָ„יו  ל  ט…ּ ƒי ו¿ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆ 55 ים,  ƒ̃ ָר ב¿ּ  ‰ ∆‡ רו… ‡ו…  ַרַעם  ל  ˜ו…

יו  ַעָפּ ַעפ¿ נּוָמ‰ מ≈ ּ¿̇ יר  ƒֲעב‰ַ ˙ו… 58ּול¿ ָטּ ּƒמ ƒיך¿ 57ָל˜ּום מ ƒר ָ̂ ם  ּ‚ַ56

ָר‰.  ו… ּ̇ מ…„  ל¿ ƒים ל ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ּול¿

בי‡ורים
נטילה. 50. ‡ו מ‡וסים. הפסולים לנטילת ידים. 51. ˘י˘ בו ס„˜. עיין משנה 
ברורה סי' קנט סקי"א ובביאור הלכה שם. 52. לי„ מט˙ו. בכת"י הגירסא: "על 
מטתו, שיקום ויטול ידיו וילך במקום נקי לברך "אשר יצר". אם רוצה לשתות 
וילך   .54 ברורה סימן ס"ב סק"ח.  עיין משנה  י„יו.  ויטול  י˜ום   .53 מים".  
למ˜ום נ˜י. שיתרחק מהכלי שעשה בו צרכיו. 55. ˘יעמו„. שיקום ממטתו. 
˙נומ‰  ול‰עביר   .58 בבוקר.  ממט˙ו.  ל˜ום   .57 זריזות.  ˆריך.  ‚ם   .56

מעפעפיו. להעביר נמנום השינה מעל שמורות עיניו.

 ‰ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂ ם  ƒ‡ ן ‚ו… ם. כ¿ּ ∆‰ ל ָבּ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿

ר,                פ∆ ס≈ ב¿ּ ָבר  ּ„ָ ּום  ׁ̆ 46  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל

 ,ı פ…ּ ח¿ ַּ̇ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰47

י  ּƒמ ƒמ ‡…ל  ׁ¿̆ ƒל ו¿ ך¿  יל≈ 48ל≈ יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿

ָך  ¿̇ י ב≈ י ל¿ ƒָענ ‡ ם ָיבו… ƒ‡ .ָבר ַע ַ‰ָ„ּ ≈„ ּיו… ׁ∆̆

‡ּוַכל  ל…‡  ‡ַמר:  ּ…̇ ַ‡ל  ם,  ח∆ ל∆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

ך¿  ל≈ ּ≈̇ ַ‡ך¿  ם,  ח∆ ַ‰ל∆ּ י‡  ƒב‰ָ ּול¿ ך¿  יל≈ ל≈

ל      ט…ּ ƒל  ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ י‡.  ƒב‰ָ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב

ים                ƒמּוָעט ם  ƒ49ַמי ָך  ל¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָך  ָי„¿

קודם   – אחד  הם,  שנים 
ואחד  המעשה,  התחלת 
קודם  כן.  אחרי   –
הוא  המעשה  התחלת 
את  האדם  יחמיץ  שלא 
המצוה (שלא ישהה את 
בהגיע  אלא  עשייתה), 
בהלכה,  (הקבוע  זמנה 
או  קריאת-שמע  כגון 
או  וכדומה)  תפילה 
בהזדמנה לפניו (כגון אם 
ראה אדם הזקוק לעזרה 
או אם נתבע לתת צדקה 
בעלותה  או  וכדומה) 
במחשבתו (כגון להיטיב 

עם אדם או לרכוש חפץ מהודר של מצוה וכדומה), ימהר יחיש מעשהו לאחוז 
בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתים, כי אין סכנה כסכנתו 
(שהמצוה תתבטל ע"י הנהגה זו), אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש 

איזה עיכוב למעשה הטוב... 
אך הזריזות אחר התחלת המעשה הוא, שכיון שאחז במצוה ימהר להשלים 
יתנו  וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות, אשר לא  אותה... 
הפסק זמן לא אל התחלת המצוה ולא אל השלמתה. ותראה שהאדם אשר 
תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשית מצוותיו, אלא תהיה 
ישקוט עד אם כלה הדבר  ולא  ינוח  לא  כי  תנועתו כתנועת האש המהירה, 

להשלימו.   

בי‡ורים
הגירסא: "ודרך בני אדם". 46. ˘ום „בר בספר. כגון לבדוק הלכה או ידיעה 
כלשהי שאינה ברורה לו דיה. 47. ‰˘˙„ל לחפ˘ וכו'. בכת"י הגירסא: "תהא 
זריז להביא הספר וגם תהא זריז לחפש" וכו'. כלומר, שיזדרז גם להביא את 
הספר מיד, וגם לעיין בו מיד ולבדוק ללא שיהוי את הענין הנצרך. 48. לילך 
ול˘‡ול. אם צריך לשאול מאדם שיודע. 49. מים מועטים. פחות מכדי שיעור 
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ח. ‡יז‰ עבר‰ ‰ו‡ ר‚יל 
ב‰. כתב הגר"א (יונה ד, 
האדם  ירצה  שאם  ג), 
פגם  עוונות  באלו  לידע 
ומה  הקודם  בגלגולו 
זה  בגלגול  לתקן  עליו 
לעולם  ירד  זה  שבשביל 
בשני  יבדוק  שוב, 
סימנים: א' במה שנכשל 
הרבה  זה  בגלגול 
פעמים. ב' באיזה עבירה 
מאוד,  לו  חשקה  נפשו 
שהורגלה  לפי  וזה 
טבע  ונעשה  מקודם 
אדם  בני  יש  ולכך 
שחושקין בעבירה אחת 
אחת  בעבירה  וזה  יותר 

יותר.

ל  ב≈ּ ַ̃ 63ּול¿ ָטיו  ָפּ ׁ¿̆ ƒּומ יָניו  ƒ„ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

 ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ָר‰ ּוַב ו… ּ̇ ˜ ַבּ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ַ‡ֲ‰ָב‰, ּול¿ מ≈

ָכל  ב¿ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿

ן. יו… ל¿ ל ע∆ ≈‡ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ

 

מו…  ¿̂ ַע ˜ ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּ…„ ב¿ ƒָבר: י ל ָ„ּ ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ
 ,‰ּ יל ָבּ ƒ‚ָר‰ ‰ּו‡ ָר ‰ ֲעב≈ יז∆ (ח)‡≈

ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ל¿ ים  ƒר„ָ ּ ¿‚  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ר  יַמ‰≈ ƒו

 ˜ ּ…„ ב¿ ƒי ם  ּ‚ַ ָר‰.  ֲעב≈  ‰ּ ָ̇ ‡ו… מ≈ ט  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰ ּול¿

    .‰ ַרפ∆ּ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ יז∆ ≈‡ ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע

 ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ָלן -  ט¿ ן ָ‡ָ„ם 65ַבּ ‚ו… 64כ¿ּ

ים.  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּ ¿„ ƒ66מ  ‰‡ָ ָבּ ּטּול  ּƒב‰ַ ׁ∆̆

ָר‰  ו… ּ̇ ƒל מ ַבט≈ּ ים ‰ּו‡ מ¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒמו… ל ¿̂ ַע ַע ב≈ ו… ּ̃ ׁ∆̆ י  ƒי] מ ּƒכ]

ים  ּƒב ר¿ ַ‰ַמּ ים  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ ן  ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒי 67ו¿ ָב‰,  טו… ל  ָכּ ƒּומ  ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ƒּומ

פּוָ‡‰  ׁ̆ לו… ר¿ י≈  ‰ ז∆ ָבּ ם,  ∆‰ ָמּ ƒר ע ַחב≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ים, 68ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ּ ¿„

בי‡ורים
וכו'. בכת"י  כ‚ון   .64 ול˜בל מ‡‰ב‰. את הצער והיסורין הבאים עליו.   .63
הגירסא: "יבין תחילה מה גרם לו שהוא רפוי בה, כגון...". כלומר, עליו להזדרז 
לזהות מהי הסיבה שהוא מתרפה באותה מצוה ואותה צריך לתקן. 65. בטלן. 
אחרים  עם  לדבר  שמרבה  מתוך  בטלים.  מ„ברים   .66 תורה.  מדברי  בטל 
דברים בטלים. 67. ויס˙ל˜ וכו'. כלומר, לא רק שלא ילך להשתתף בחברתם, 
י˙חבר עמ‰ם. אף לצורך  ול‡   .68 אלא גם אם הם באו אליו יסתלק מהם. 

ענינים אחרים, כי מתוך כך ימשך אליהם גם לדבר דברים בטלים.

יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ60מ § ר̆… פ¿ ƒיזּו˙ ל ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ 59(ז)ו¿

 ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚‰ַ  

 ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ּ ים, „¿ ׁƒ̆ ָנ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

ר  ≈̇ יו… 61ב¿ּ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ יזּו˙  ƒר ז¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ַ‡ַחר   ˙ בו… ָׁ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ  ˙ ַ‰ּטו… ּול¿  ,„…‡ מ¿

לו…   ‡ ָיבו… ם  ƒ‡  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ˙ ַ̇ י ƒמ נו… ‡ו… ב¿ּ ּבּו„ ָממו… ƒ‡ ַער מ≈ ַ̂ ּום  ׁ̆

 „…‡ יזּו˙ מ¿ ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ין,  ƒּסּור ƒבו… ‡ו… י‰ֲ ‡ו…

ּור  ַ‡ֲ‰ַב˙̂  יו ל¿ ָ̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ י˜] ב¿ּ ƒֲעמ‰ַ [ל¿

            , ּבו… ּ ƒל ƒמ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ל  ַבט≈ּ ל¿ ים  ƒָלמ עו…

ל  ≈‡‰ָ י˜  ּ ƒ„ ¿̂ ‰ַ ל¿ ַזך¿  ּבו…  ƒל  ˙ יו… ¿‰ ƒ62ל

לפרו˘  זריזו˙  וˆריך  ז. 
כ‚ון  ‰‚רועים  ממע˘יו 
כתב  ו‰˘נ‡‰.  ‰˜נ‡‰ 
ג):  ז,  (תשובה  הרמב"ם 
שאין  תאמר  "ואל 
התשובה אלא מעבירות 
כגון  מעשה  בהן  שיש 
כשם  וגניבה.  וגזל  זנות 
שצריך אדם לשוב מאלו 
לחפש  צריך  הוא  כך 
לו  שיש  רעות  בדעות 
הכעס  מן  מהן,  ולשוב 
הקנאה  ומן  האיבה  ומן 
ומן התחרות ומן ההתול 
הממון  רדיפת  ומן 
ומרדיפת  והכבוד 
המאכלות ומכיוצא בהן, 
לחזור  צריך  הכל  מן 

בתשובה. ואלו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע 
און  ואיש  דרכו  רשע  יעזוב  אומר  הוא  וכן  לפרוש.  הוא  קשה   - באלו 
מחשבותיו". עוד כתב הרמב"ם (שם ד, ה) שיש "חמשה דברים העושה אותן 
ימשך אחריהן תמיד והן קשים לפרוש מהן, לפיכך צריך אדם להזהר מהן שמא 
ידבק בהן, והן כולן דעות רעות עד מאד, ואלו הן: רכילות ולשון הרע ובעל 

חימה ובעל מחשבה רעה..."

בי‡ורים
59. וˆריך זריזו˙ לפרו˘ וכו'. כלומר, שלא ידחה את תיקון מעשיו הרעים 
ומדותיו הגרועות לזמנים אחרים, אלא יזדרז תיכף לתקן עצמו. 60. ממע˘יו 
‰‚רועים. בכת"י הגירסא: "ממחשבותיו הגרועות". היינו ממדותיו הפחותות 
ולפרוש  רעות  מחשבות  לסלק  הזריזות  כי  מ‡„.  ביו˙ר   .61 והשליליות. 
ממעשים רעים קשה יותר מאשר הזריזות לעשיית מעשים טובים. 62. ל‰יו˙ 

לבו זך. נקי מכל תרעומת וכעס כלפי הנהגת ה' עמו.

אלא ד' אמות של הלכה 
בן  יוסף  (רבינו  בלבד. 
חיים'  וב'רוח  שושן). 
הגלות  לענין  רמז  כתב 
לג,  (דברים  מהכתוב 
לאביו  'האומר  ט-י) 
ואת  ראיתיו  לא  ולאמו 
'יורו  אחיו לא הכיר' וגו' 
משפטיך ליעקב ותורתך 
מהכתוב  וכן  לישראל', 
אבי  'כי  י)  כז,  (תהלים 
ואמי עזבוני וה' יאספני', 
עוזב  שכשאדם  כלומר 
ואת  ואמו  אביו  את 
להיות  בכדי  משפחתו 
במקום תורה, זוכה שה' 
ויקרבהו  יאספהו 

לעבודתו.  

 ˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ 75ר…„¿ ַלי  ≈‡ עּו  מ¿ ׁƒ̆ " יב:  ƒ̇ ּוכ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  .(‡ נ‡,  (י˘עי‰   "'‰ י  ׁ≈̆ ¿̃ ַב מ¿

‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָפר ס¿ ב  ּ…̇ כ¿ ƒ76ל יזּו˙  ƒר ז¿

‡ו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ ם. ‡ו…  ∆‰ מ≈ מ…„  ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  , ׁ̆ ּ„ּו ƒח ַבר  ּ ¿„ ַמע  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ

ח  ַכּ ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„  ין  ּƒ̇ ַימ¿ ל…‡  ו¿  , בו… ¿̇ ָכ ל¿

. ּבו… ּ ƒל ƒמ

 

י  ו≈ ¡‰ יָמ‡:  ּ≈̇ ן  ב∆ּ ‰ּוָ„‰  י¿ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ר,         ׁ∆̆ ּ נ∆ ַכּ ל  ַ̃ 78ו¿ ר  מ≈ ָנּ ַכּ 77ַעז 

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י,  ƒר‡ֲ ָכּ ר  ּבו… ƒ‚ 80ו¿ י  ƒב ּ ¿̂ ַכּ  ı79ָר

פ"‰  (‡בו˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יָך  ƒב‡ָ ן  ˆו… ר¿

ַעל  ר  ּבו… ƒ‚ ו¿ ל  ַ̃ מו…  ¿̂ ַע  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ירּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ יך¿  ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿ מ"כ). 

בי‡ורים
אף  אחריהם  ולבקש  ו'לרדוף'  בחכמה,  המופלג  דין  בית  אצל  לדון  ˙ר„וף. 
למקום רחוק. 75. רו„פי ˆ„˜ מב˜˘י ‰'. העושים צדק עם זולתם ומבקשים 
76. לכ˙וב ספרים. להעתיק לעצמו ספרים  להדמות במעשיהם למעשי ה'. 
ואומץ לעשות רצון  לו עזות  שיהיה  כנמר.  עז   .77 כדי שיוכל ללמוד בהם. 
הבורא - שלא יבוש ולא יתפעל מאף אחד כשבא לעשות מעשה טוב. 78. ˜ל 
כנ˘ר. רש"י פירש, שיהיה קל כנשר לרוץ מהרה ללא עצלות ובלא להתעייף, 
הזריזות.         על  בזה  שמזהיר  המאירי  מפרש  וכן  שבשמים.  אביו  רצון  לעשות 
79. רı כˆבי. גם זה ענין של זריזות. והכל הוא ענין אחד, אלא שכפל התנא 
העבירות.  מן  יצרך  את  לכבוש  כ‡רי.  ו‚בור   .80 (המאירי).  שונות  במילות 

(רע"ב). ורש"י פירש, שיהיה בעל זרוע לעסוק בכל כחו בתורה ובמצוות.

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ן  כ≈ ו¿  . ַמֲחָל˙ו… ל¿

 „ סו… ‰ 69ַעל ַ‰י¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ

יָניו  ע≈ מ≈ יר  ƒָיס ו¿  , ˙ו… ‡ו… ַיֲ‰ר…ס  ו¿ רּוַע,  ּ‚ָ‰ַ

ָכל  ּול¿  . ו… ׁ̆ ַנפ¿ ר  ‡ו… יך¿  ׁƒ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ך¿  ׁ∆̆ ַ‰ח…

ם  ƒ‡ י  ּƒכ ם,  ָ̃ ּ ַסל¿ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ז∆

˙, ָ‡ז  ּ„ו… ּƒמ‰ַ ׁ̆ ר≈ ָׁ̆ ל 70ַלֲע˜…ר ּול¿ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒי

יּוַכל   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַע„  71ָעָנף  ּבו…  ƒל ב¿ּ ּו  ׂ̆ ַיֲע

ן. ָ̂ ּ ¿̂ ַ̃ ל¿

 

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַמר: "ַבּ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ף ַ‡ֲחָריו,  ּ…„ ר¿ ƒל ם ו¿ לו… ָׁ̆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿
 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ּו" (˙‰לים ל„, טו). ו¿ פ≈ ָר„¿ ם ו¿ לו… ָׁ̆

ָע‰  ¿„ נ≈ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… יַע˙  ƒ„י ƒו ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„ י¿

ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿  .(‚ ו,  (‰ו˘ע   "'‰  ˙ ∆‡ ָלַ„ַע˙  ָפ‰  ּ ¿„ ר¿ ƒנ
יז 73 ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָר‰ (‡בו˙ פ"„ מי"„). ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ י ּ‚ו… ו≈ 72(ט)‰¡

ף" („ברים טז, כ),  ּ…„ ר¿ ּƒ̇  ˜ ∆„ ∆̂  ˜ ∆„ ∆̂ יב: "74 ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי  ט. 
לשון  התנא  נקט  ˙ור‰. 
אם  שאף  לומר  'גלות', 
את  לעזוב  עליו  קשה 
וללכת  חפציו  וכל  ביתו 
שמגלים  כמי  ממקומו, 
ממש,  כרחו  בעל  אותו 
שעיקר  ידע  מקום  מכל 
ד'  הוא  ה'  וחלק  ה'בית' 
כמו  הלכה,  של  אמות 
ח.),  (ברכות  שאמרו 
מיום שחרב המקדש אין 
בעולמו  להקב"ה  לו 

בי‡ורים
והסיבה המביאים אותו  יתבונן מהו השורש  ‰‚רוע. כלומר,  ‰יסו„  על   .69
השורש  מן  הרעות  המדות  לעקור  ‰מ„ו˙.  ול˘ר˘  לע˜ור   .70 רע.  לידי 
בהיותן עדיין בבחינת שרשים בלבד. (עלי אורח). 71. ענף וכו'. כלומר, יכו 
ולשרשן  לקצצן  יוכל  שלא  עד  גדול  כענף  וייעשו  בלב,  עמוקים  שורשים 
למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי   .72 (שם).  שני  לטבע  הופכות  הן  כי  הרגילים,  באמצעים 
˙ור‰. אם אין תלמידי חכמים במקומך, צריך אתה לגלות למקום שיש בו רב 
או תלמידי חכמים. 73. לב˜˘ ˆ„˜‰. לבקש את האמת והצדק. 74. ˆ„˜ ˆ„˜ 

ימ‰ר  ˘ל‡  יז‰ר  י‡. 
מ„י.  יו˙ר  בעבו„˙ו 
ה'ארחות חיים' להרא"ש 
"אל  כתב:  ק')  (אות 
ופירש  מעשיך".  תבהל 
"עשה  יו"ט:  התוספות 
את  או  עבודתך  את 
בלי  במתינות  מעשיך 
ובהלה".  מהירות  שום 
בתנ"ך  מצינו  ומאידך 
בשבח  שהפליגו  ובחז"ל 
הזריזות  מעלת 
לעיין,  ויש  והמהירות. 
 - כיצד שתי מידות אלו 
 - והמתינות  הזריזות 

עולות בקנה אחד?
שאכן  בספרים,  וביארו 
לפני כל מעשה שחושב 
עליו  לעשות,  אדם 

יזּו˙  ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ל  ַעל ַ‰כ…ּ ם. ו¿ ָ̇ ָמ ָכּ ַ‰ס¿ ּוב¿

ר  ַ‡ח≈ ל…‡ י¿ ׁ̆ ו¿ י ƒּוָב‰. 87ָיח ׁ̆ ּ¿̇  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָע‰ ַ‡ַח˙  ָׁ̆  ‡ ≈‰ ל…‡ י¿ ּוָב‰, ו¿ ׁ̆ ּ¿̇ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

 ‰ ≈‡ 88ר¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי ם  ˜ו… ַ‰ָמּ י  נ≈ פ¿ ƒל ע  ָׁ̆ ָר

ים  ƒר ָּׁ̆ ‰ַ ו¿ ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  ≈̇ ר¿ ָׁ̆ מ¿ יך¿  ≈‡

ם,  ָ̇ „ָ ּוַבֲעבו… ם  ָ̇ יחּו ƒל ׁ¿̆ ּƒב ם  ≈‰ ים  ƒיז ƒר ז¿

ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰ ּול¿ ר  ָזּ‰≈ ƒל  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ

ים  ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ ַ„˙ מ∆ ˙ ֲעבו… ו… ׂ̆ ַלֲע

-‰ּו‡.  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ
 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר 89 ָזּ‰≈ ƒ(י‡)י ,„…‡ מ¿

י  ּƒכ י,  ּ„ַ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָ„˙ו…  ֲעבו… ַבּ ר  ַמ‰≈ י¿

‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ל. ו¿ ׁ≈̆ ָכּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ב מ¿ רו… ָ̃ ירּו˙ ‰ּו‡  ƒ‰ מ¿ ּƒב ב כ≈ ָ‰רו…

בי‡ורים
להלחם נגדם, עכ"פ תמהר להתרחק מהם. 87. יחי˘ ול‡ י‡חר. ימהר לשוב 
בתשובה, כדי שלא יפסיד הזדמנות זו וגם כדי שלא יהיה רשע לפני ה' אפילו 
88. ר‡‰ ‡יך מ˘ר˙י ‰מלכים ו‰˘רים זריזים ‰ם ב˘ליחו˙ם.  שעה אחת. 
את  כעושים  במקרא  שמתוארים  המלאכים  לגבי  מוצאים  אנו  זה  כעין 
ה'  "ברכו  כ):  קג,  (תהלים  בהם  שנאמר  בזריזות,  תפקידיהם  ואת  שליחותם 
מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו", עוד נאמר (יחזקאל א, יד): 
"והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק". כדי להורות לאדם שהזריזות המתוארת 
89. ˘ל‡  במלאכים, היא הצורה של עבודת ה' הראויה המביאה לשלימות. 

ימ‰ר בעבו„˙ו. אף בעניני עבודת השם.

י  ּƒ̇ ׁ¿̆ „: "81(י)ַח ƒו ּ„ָ ן ָ‡ַמר  כ≈ ו¿  .˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

יָך"  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ מ…ר  ׁ¿̆ ƒל י  ּƒ̇ ָמ‰¿ ַמ‰¿ ¿̇ ƒ‰ ל…‡  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… ּו  ׁ̆ ר¿ ּ„ָ ן  כ≈ ו¿ ס).  ˜יט,  (˙‰לים 

 ˙ ∆‡ ם  ּ∆̇ ַמר¿ ׁ¿̆ "ּו ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז

י  ר≈ ¿̃ ּƒ̇ ַ‡ל   - יז)  יב,  (˘מו˙   "˙ ו… ּ̂ ַ‰ַמּ

 ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ ו…˙".  ¿̂ ƒמ"  ‡ ָלּ ∆‡  "˙ ו… ּ̂ "ַמ

 ‡ ָלּ ∆‡  ,‰ ָנּ ∆̂ י ƒמ ח¿ ַּ̇ 82ַ‡ל  ָך,  ָי„¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ

„. (מכיל˙‡ ˘ם).  ָיּ ƒמ ‰ּ ָ̇ ‰ ‡ו… ׂ ≈̆ ֲע

בּוָר‰  יזּו˙ ּו‚¿ ƒר ּלּו˙ ּוז¿ ַ̃  „…‡ יך¿ מ¿ ƒר ָ̂ ו¿
ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ ם  ח≈ ָלּ ƒ‰ ל¿

נּו ָעָליו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ מ… ב כ¿ּ יר ל≈ ּƒ83ַ‡ב ˙ יו… ¿‰ ƒל

" (˘מו˙ לב,  כו… ר≈ ּבו… ַעל י¿ ׁ̆ ַחר¿ י ƒ‡ ימּו ׂ ƒ̆ ָ‡ַמר: " ׁ∆̆ ם 84 לו… ָּׁ̆ ‰ַ

ר…ַמח  ח  ַּ̃ ּ ƒ85ַוי  ' ‚ו… ו¿ ָחס  ינ¿ ּƒפ  ‡ ר¿ "ַוַיּ  : ּבו… ַמר  ¡‡ נ∆ ָחס  ינ¿ ƒפ ּוב¿ כז); 

    „…‡ יז מ¿ ƒָזר ˙ יו… ¿‰ ƒָך ל מ¿ ¿̂ ַע ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ן " (במ„בר כ‰, ז). ָלכ≈ ָי„ו… ב¿ּ

ם  ָ̇ ָ̂ ֲע ַבּ  ˙ יו… ¿‰ ƒל  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ ר¿ ַר˙  ב¿ ח∆ מ≈  „ ר≈ ָפּ ƒ‰ 86ל¿

י. ח˘˙י ול‡ ‰˙מ‰מ‰˙י 
ל˘מור מˆוו˙יך. בספר 
(הביאו  יעקב'  'אהל 
יושר')  'אורחות  בספר 
יש  כך:  זה  פסוק  פירש 
צעדיו  שמחיש  זריז 
את  לקיים  וממהר 
אשר  ויש  מיד,  המצוה 
את  ודוחה  מתעצל 
עוד  כל  המצוה  עשיית 
אולם  שהות,  יש 
האחרון  הרגע  כשמגיע 
ורץ  הוא  מזדרז  אזי 
הוא  המצוה.  את  לקיים 
 – "חשתי"  דוד:  שאמר 
המצוה,  לקיים  בזריזות 
מפני  לא  אך 
שהתמהמהתי תחילה... 

בי‡ורים
‡ל   .82 מצוותיך.  את  מלקיים  התעכבתי  ולא  מהרתי  ו‚ו'.  ח˘˙י   .81
˙חמיˆנ‰. אל תעכב את המצוה מלקיימה כדרך שאין מחמיצין את המצות 
אלא אופים אותן מיד קודם שיחמיצו. 83. ‡ביר לב. אמיץ לב. 84. ˘‡מר. 
לשבט לוי שלא חטאו בעגל. 85. וי˜ח רמח בי„ו. לקח חרב בידו, נכנס לאהל 
חכמים  שאמרו  כמו  שניהם,  את  ודקר  המדינית  עם  חוטא  זמרי  היה  שבו 
בכוחותיך  אין  אם  כלומר,  ל‰פר„.   .86 בו'.  פוגעים  קנאים  'הבועל ארמית, 

יב. ˆריך זריזו˙ ל˙ור‰. 
בפוסקים  הנידון  ידוע 
עשיית  האם  עדיף,  מה 
שלא  אף  בזריזות  מצוה 
דחיית  או  בהידור, 
מאוחר  לזמן  המצוה 
לעשותה  כדי  יותר 
סופר'  ה'חתם  בהידור. 
לחידושיו  (בהקדמה 
מבאר  חולין)  במסכת 
בין  ההבדל  את  בזה 
שאמר  אבינו  אברהם 
אליו  (כשבאו  לשרה 
המלאכים):  שלושת 

ָ‰ָל‰,  ב∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ל…‡  90ו¿

ן  כ≈ ו¿ ים.  ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ נּו  ּ¿̃ ֻ̇ י¿ ּון  ּ̇ ƒמ ב¿ּ ֲ‡ָבל 

ים  ƒּונ˙ מ¿ ּוּו  ¡‰91" ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

           - יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ו¿  .(‡  ,‡ (‡בו˙  ין"  ּ ƒ„ ַבּ

יו  ָ̇ בו… ׁ¿̆ יı ַמח¿ ƒ̃ ָי ּבו… ו¿ ƒר ל עו… ‡ נ≈ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 92

ל…‡  ַ‡ך¿   , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ƒל יָבָריו  ≈‡ ּלּו  ַ̃ י≈ ו¿

ים  ƒָינ נ¿ ƒּלּו ָ‰ע ָכל ‡≈ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ ר ב¿ּ ַמ‰≈ י¿

ר  ַמ‰≈ י¿ י  ַ̇ ָמ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָמ‰  ָחכ¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ר. ַ‡ח≈ י י¿ ַ̇ ּוָמ

 

ל…‡  י‰ּו  ƒמ  ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿
ר…ַח  ט¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‡וו… ַּ̇ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ י¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ י  ּƒכ ים.  ƒָרע‰ָ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‰ָנ‡ו… ַ‡ַחר 

ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿

ָ‰ָ‡ָ„ם               יָ‡‰  ƒב מ¿  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ך¿  ָכּ ָנ‰,  יו… ל¿ ע∆

ך¿  ָכּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ (יב) ר  ׁ∆̆ ַכֲ‡ ו¿ י˙.  ּƒ̇ ח¿ ַּ̇ ל  ‡ו… ׁ¿̆ ƒ93ל

בי‡ורים
במהירות  יתכן  "ולא  הגירסא:  בכת"י  בב‰ל‰.  מע˘‰  ל˙˜ן  י˙כן  ול‡   .90
כל  על  ומתוקן  מושלם  המעשה  שיהיה  אפשר  אי  פירוש,  מתוקן".  מעשה 
פרטיו ודקדוקיו אם מתנהג בפזיזות. 91. ‰וו מ˙ונים ב„ין. היו פוסקים את 
הדין ביישוב הדעת ובמתינות. 92. ˘י‰‡ נעור לבו וי˜יı מח˘בו˙יו. שיהיה 
93. ל˘‡ול ˙ח˙י˙.  לבו ערני ומרוכז במחשבתו על הדבר שעומד לעשות. 

ל.                   פ≈ נו… ‰ּו‡  ירּו˙  ƒ‰ מ¿ ּƒב  ıָר אם  היטב  להתבונן 
זאת.  לעשות  וכיצד 

ילך     ויודע את הדרך  אמנם לאחר שבא לכלל הכרעה עפ"י תורה לעשותו 
חיים'          ה'חפץ  היה  וכך  הפועל.  אל  הכח  מן  הדבר  להוציא  יזדרז  אזי  בה, 
לאחר                אם  אך  במעשיו,  נמהר  להיות  לאדם  שאין  "אף  אומר:  זצ"ל 
יחמיץ              בל  אז  וישר,  לנכון  מצאו  הישר  השכל  במאזני  הדבר  ששקל 
ע"ז            עמו'  עה"ת  (ח"ח  כלל".  זמן  דיחוי  בלא  לעשותו  ויזדרז  הדבר 

בהגה"ה).
(המעלה  זצ"ל  חאגיז  למהר"ם  חכמים"  "משנת  בספר  כבר  מובא  זה  יסוד 
הי"ב, אות ש"ס), וז"ל: "כתוב (משלי כט, כ): "חזית איש אץ בדרכיו (אדם 
טובים)  להחכים  הטפש  (סכויי  לכסיל  תקוה  מיושב)  ואינו  במעשיו  הפזיז 
ממנו". וכתוב (שם כב, כט) "חזית איש מהיר במלאכתו (בקי וזריז בביצוע 
תפקידו) לפני מלכים יתייצב (יעמוד לשרתם)" דנראה דסתרי קראי זה לזה. 
ליישב המקראות צריך לומר כך, דיש חילוק גדול בין התחלת מלאכה לגמר 
מלאכה, דהואיל דכל הדברים יגעים והתחלתן קשה, אם כן מן הראוי הוא 
ומזקנים  עצה  ויטול  במתון  ילך  דבר  שום  לעשות  בדעתו  שיגמור  שקודם 
יתבונן, ואם לא כן יעשה אלא שיהיה אץ בדרכיו ותיכף שעלה בדעתו איזה 
דבר לעשות יתחיל לעשותו - ודאי איש אץ כזה תקוה לכסיל ממנו, כי כל 

דבר צריך ישוב ועצה מחכם הרואה את הנולד.
אמנם אחר שהתחיל והסכימו בעלי העצה כי טוב הדבר ונכון מעם ה' יתברך 
ואל  יקדמנו אחר,  פן  ואל יתמהמה  ויחיש את מעשהו  ימהר  לעשותו, אזי 
תאמר כשאפנה אגמור מלאכה זו שהתחלתי בה שמא לא תפנה. ואיש כזה 
ראוי   - הפועל  אל  הכח  מן  ולהוציאה  לגומרה  במלאכתו  מהיר  שהוא 
להתייצב לפני מלכים ולעמוד לשרת לפניהם, יען כי כל דברי המלכות אינן 
נגמרים כי אם אחר גמר עצה עמוקה, ואחר גמר זה, ראוי לו שלא יהיה עצל 

בקיומה". עכ"ד.  
אך  חרוץ  "מחשבות  עה"פ  ה)  (כא,  למשלי  בפירושו  יונה  רבינו  לשון  וזה 
החרוץ  מחשבות  אבל  והזריזות,  החריצות  מדין  המהירות  "אין  למותר": 
שיקדים המחשבה והמתון למעשה – הוא מעיקר הזריזות. ואף על פי שבטל 
מקצת שעותיו לחשוב מחשבות, לעולם ימצא מותר במדה הזאת. "וכל אץ 
אך למחסור" - כי ישיגהו המקרה במעשה וכעין שאמר מחברי המוסר 'כי 

פרי כל המהירות חרטה'". 

ָר‰  ≈‰ מ¿  ‰ נ∆ ָפּ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ יזּו˙,  ƒר ז¿ ּƒב  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… י  כ≈ ר¿ ָ̂ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ם.  ƒַמי ָׁ̆  ˙ ‡כ∆ ל∆ מ¿ ƒל

 

          ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ׁ̆ י≈ ו¿  . ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 94

ָיָניו  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָלָח‰  ¿̂ ‰ַ

יז     ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ן-ָ‡ָ„ם,  ב∆ּ ן  ָלכ≈ יזּו˙.  ƒר ז¿ ּƒב

ָך,  ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ‰ ׂ ≈̆ ַוֲע ים,  ƒָלמ עו… י  נ≈ ׁ¿̆ ƒ95ל

"מהרי שלש סאים קמח 
סולת לושי ועשי עוגות, 
ואל הבקר רץ אברהם"... 
שהתעכבה  שרה  ובין 
נפה  בי"ג  הקמח  לנפות 
סולת,  שנעשה  עד 
נדה  פירסה  ובינתיים 
ולא  הלחם  ונטמא 

ולכן  המובחר,  מן  מצוה  על  עדיפה  בזריזות  שמצוה  סבר  אברהם  הביאתו. 
הדגיש "מהרי", וכן אמר לה להביא "קמח" על אף שסולת מובחרת יותר מן 
הקמח, כיון שרצה למהר לכבד את אורחיו. ואילו שרה סברה, מצד תכונת 
"נשים עצלניות הן", כי המובחר עדיף על הזריזות, ולכן ניפתה הקמח לעשותו 

סולת. וזהו שנאמר עליה: "ולחם עצלות לא תאכל".
ובזה יתבארו דברי המדרש [שאמר רבי עקיבא לתלמידיו כדי לעוררם]: מה 
שרה  של  בתה  בת  תבא  אמרו,  מדינות?  קכ"ז  על  שתמלוך  אסתר  ראתה 
שחייתה קכ"ז שנים ותמלוך על קכ"ז מדינות. וקשה: מדוע לא תלו בזכותו של 
אברהם שחי קע"ה שנים, נמצא שמאז היותו בן מ"ח שנה שאז הכיר את בוראו 

(עי' ב"ר ל ח, צ"ה ג), ועד פטירתו ישנם קכ"ז שנה?
אלא - מיישב ה'חתם סופר' - מכיון ששבחה של אסתר היה בכך שמלכה על 
פזורי עם ישראל בקכ"ז מדינות והגנה עליהם, ומה גרם שלא יהיה בהם מעלת 
"כינוס לצדיקים הנאה להם"... אלא להיות מפוזרים? העצלות שהיתה בהם, 
שלא עסקו בתורה בזריזות אלא בעצלות, וכמו שקראו חז"ל (בפ"ק דמגילה) 
ימך המקרה"... לפיכך לא רצו חז"ל  על אותו הדור את הפסוק: "בעצלתים 
לתלות מלכות אסתר בזכות קכ"ז שנים של "זריזותיה דאברהם", אלא בזכות 
קכ"ז שנים של שרה שלא נתיחדה במדת הזריזות אלא במעלת ההידור. הוא 
את  ר"ע  עורר  [ובכך  תורה"  אין  זריזות]  [של  קמח  אין  "אם  חז"ל:  שאמרו 

תלמידיו להיות זריזים ולא מנומנמים ועצלים]. 

בי‡ורים
הזריזות לעבירה היא אות לגודל אהבתו ושקיעתו בחטא וע"י הזריזות נקשר 
י‰‡ זריז במל‡כ˙ו. כדי שתצא מושלמת ומתוקנת.  הוא לעומק החטא. 94.̆ 
95. ל˘ני עולמים. גם בעניני עוה"ז וגם בעבודת ה' ובעסקי התורה והמצוות.
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ע 
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בזה  [ואכן,  המצוה. 
של  המעלה  יתירה 
מקדימין  "זריזין 
למצוות" ממעלה זו של 
אל  לידך  הבאה  "מצוה 

תחמיצנה"].
סיבה  ישנה  זאת,  מלבד 
מדת  את  ללמוד  הגונה 
הזריזות דוקא מהפסוק: 
"וישכם אברהם בבוקר" 
יצחק.  בעקידת  האמור 
שכן אין עוד כמו זריזותו 
של אברהם לעקידת בנו 
לנו  לשמש  כדי  יצחק, 
כמה  עד  ומופת  דוגמא 
נשגבה ונעלית היא זריזותן של צדיקים בעבודת בוראם. וכל כך למה? משום 
אברהם.  בו  שנתנסה  קשה  נסיון  מאותו  נפרד  בלתי  חלק  היתה  זו  שזריזות 
למרות כל הצער והכאב שישנו באופן טבעי לאב ההולך לעקוד את בנו יחידו, 
אף על פי כן, מכיון שנצטווה על כך מאת ה' - לא זו בלבד שניאות ואף רצה 
לקיים את המצוה באהבה, אלא עוד נחפז לעשותה בזריזות מופלאה. לפיכך 

ראויה זריזות זו ללמוד הימנה ל"זריזין מקדימין למצוות".
ראוי לציין, כי מעלת זריזות מעין זו מצינו גם אצל משה רבינו כאשר ציוה עליו 
ה': "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך" (במדבר לא, 
ב) כותב על כך רש"י (ע"פ הספרי): "אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר 
עשה בשמחה ולא איחר", וכפי שנאמר מיד בפסוק: "וידבר משה אל העם"... 
הוא  מאוויים  וכל  אישי,  חשבון  כל  המה  נטולים  צדיקים,  של  דרכם  כך  כי 

לעשות רצון ה' בשמחה ובזריזות.  

ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  ,(‚ כב,  (בר‡˘י˙ 

 ‰ ׂ ָ̆ , ָע י„ו… ƒח נו… י¿ ˙ ב¿ּ ח…ט ‡∆ ׁ¿̆ ƒלו… ל ‰ ׁ∆̆ ָ̃

יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒּומ ר.  ∆̃ ב…ּ ַבּ ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿

ָל‰  „ו… ּ ָכָח‰ ‚¿ ‰ ‰ו… ז∆ יזּו˙, ָבּ ƒר ז¿ ּƒיו ב ׂ ָ̆ ַמֲע

 „ ב∆ ע∆ כ¿ּ  , ‡ו… ר¿ ּבו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… ‰ּו‡  ׁ∆̆

מו…  ¿̂ ַע ב¿ּ ז  ָזר≈ ּומ¿ ָניו  ֲ‡„ו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ָ‰‡ו…

לּוָי‰  ּ¿̇ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ י  ּƒ6כ  , נו… ˆו… ר¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ּבו…  ƒל  ‰ ַפנ∆ּ מ¿ ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ 7כ¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ

בי‡ורים
לעשיית  החיצוני  הביטוי  היא  הזריזות  ‰‡„ם.  בלב  ˙לוי‰  ‰זריזו˙  כי   .6
המצוות מתוך אהבה והתלהטות פנימית (עיין מס"י פ"ז). 7. כ˘‡„ם מפנ‰ 
לבו וכו'. כאן מבאר רבינו כיצד יגיע האדם לתכלית הזריזות במדרגה הגבוהה. 

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ƒַער ַ‰ֲחמ ַׁ̆

יזּו˙ ƒר ּ ַער ַ‰ז¿ ַׁ̆  

 

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ּ„ָ ƒ1מ י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿
ַ‚ם  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒַלמ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַל  

י‡  ƒ‰ 3ו¿  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַנ˙  ָּ̃ ַּ̇ 2 ַין  נ¿ ƒע ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ

ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ו¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ˙ וו… ¿̂ ƒמ ל¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ַמ ין  ƒיז ƒר 4ז¿ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל

ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ו¿ (פסחים „, ‡). 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע ַין  נ¿ ƒע 5ב¿ּ ינּו  ƒב‡ָ

 "' ‚ו… ו¿ ר  ∆̃ ב…ּ ַבּ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ם  כ≈ּ ׁ¿̆ "(‡)ַוַיּ

‡בר‰ם  וי˘כם   .‡
בבו˜ר. מפסוק זה למדו 
ד.)  (פסחים  חז"ל 
מקדימין  ש"זריזין 
להקשות,  יש  למצוות". 
זאת  למדו  לא  מדוע 
הקודמים:  מהפסוקים 
לקראתם"...  "וירץ 
"וימהר אברהם", הרי גם 
בפסוקים אלו משתקפת 
זריזותו  מדת  לה 
אברהם  של  הנפלאה 

אבינו למצוות?
שכתבו  יש  ואמנם 
לחלק, כי מפסוקים אלו 
שמעשיהם  אנו  למדים 
במהירות  צדיקים  של 
המצוה  מזדמנת  כאשר 
לידם ממש, שאז אין הם 

משתהים להתחילה ואף ממהרים להשלימה. אולם מהפסוק "וישכם אברהם 
בבוקר" נוכל ללמוד על מעלה יתירה מזו, שגם כאשר המצוה אינה מזדמנת 
כן  פי  על  או שטרוד בעסקיו, אף  בה,  לישון  כגון בשעה שרגיל  לידו ממש, 
מפנה עצמו מעיסוקיו, או משכים לקום משנתו ומקדים עצמו לקראת עשיית 

בי‡ורים
1. מ„‰ ‚„ול‰ ל˙ור‰ ולמˆוו˙. מעלה גדולה המסייעת לאדם בלימוד התורה 
ובקיום המצוות. 2. ˙˜נ˙ ‰עולם ‰ז‰. היא מועילה לו גם בעניני העולם הזה. 
כלומר, גם הצרכים הגשמיים מסודרים ומתוקנים לאיש הזריז. 3. ו‰י‡ מ„˙ 
‰ˆ„י˜ים לעבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך. הצדיקים משתמשים בה כדי להדר בקיום 
הזריזים  למˆוו˙.  מ˜„ימין  זריזין   .4 ה'.  בעבודת  שלמות  ולהשיג  המצוות 
נצטוה  כאשר  ‰ע˜„‰.  בענין   .5 זמנן.  בהגיע  מיד  המצוות  לקיים  ממהרים 

אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו.

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰זריזו˙עיונים

אעפ"כ  והיאוש,  הזקנה 
עולה  להקריבו  כשצוהו 
מיד,  בדבר  טרח   -
השי"ת  אהבת  והגביר 
ליצחק,       אהבתו  על 
המעלה  שלמות  ועל 
"אברהם  קראו  הזאת 
מא).     (ישעיה  אוהבי" 
לכל  נתפרסם  ואז 
חיוב  גודל  העולם 
יתעלה  לשם  האהבה 
לעבור       ראויה  שהיא 
ומזה  אהבה,  מיני  כל 
שכר.  וקבל  דרוש  אמרו 
הרב  מפי  שמעתי  כך 

ר"ש מורי שיחיה. עכ"ד. 

י  ּƒים, כ ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ז ל¿ ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒן נ ַעל-כ≈ּ , ו¿ ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ּוָר‰ ב¿ּ ׁ̆ ¿̃ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ‰ ָ̇ ָ‰י¿

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ ן  ַעל-כ≈ּ ל,  „ו… ּ‚ָ  ˜ ׁ∆̆ ח≈ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ר  כ…ּ ז¿ ƒ12ל ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ לו… 

 ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ׁ̆ י≈ י  ּƒכ  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע

       „…‡ מ¿ לו…   ‰ ׁ∆̆ ָ̃ ָבר  ּ„ָ ֲ‰בו…  ‡ו… ֲעבּור 

ָרָ‰ם  ˙, ֲ‡ָבל ַ‡ב¿ ו… ׂ̆ פו… ַלֲע ¿̃ ּבו… נו… ƒל 13ו¿

ם,  ָבּ ƒל  ı פ∆ ח≈ מ≈ ּו  ׂ̆ ָע ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 14 ָח˜  ¿̂ ƒי ו¿

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ י  ּƒכ

בי‡ורים
(בראשית            שנאמר  כמו  בכת"י).  (כ"ה  העקדה  מעשה  לזרעו  לזכור.   .12
הזה         הדבר  את  עשית  אשר  יען  כי  ה'  נאם  נשבעתי  בי  "ויאמר  טז-יז)  כב, 
זרעך"            את  ארבה  והרבה  אברכך  ברך  כי  יחידך,  את  בנך  את  חשכת  ולא 
לבן  ואחת  (-לאברהם)  לאב  אחת   – אברכך"  "ברך  רש"י:  ופירש  וגו'. 
(-ליצחק), "והרבה ארבה" – אחת לאב ואחת לבן. 13. ולבו נו˜פו לע˘ו˙. 
              ıמחפ ע˘ו  ˘ני‰ם   .14 מושלם.  רצון  מתוך  זאת  עושה  אינו  כלומר, 
לעקדה:  שהלכו  בעת  ויצחק  אברהם  על  שנאמר  כמו  שלם,  ברצון  לבם. 
ו). ופירש רש"י: השוה הכתוב זה לזה,  "וילכו שניהם יחדיו" (בראשית כב, 
שהיה                  - אברהם  אף  כי  ללמד  ביניהם,  הבדל  היה  ולא  כאחד  שהלכו 
שלא     יצחק  כמו  ושמחה,  ברצון  הולך  היה   - בנו  את  לשחוט  שהולך  יודע 
לקרבן).      לעלות  עתיד  שהוא  כלל  ידע  לא  שעדיין   –) בדבר  מרגיש  היה 
"וילכו       ואמר:  הכתוב  חזר  להשחט,  הולך  שהוא  יצחק  שהבין  ולאחר 
שניהם יחדיו" (שם, ח). כלומר, יחד בלב שוה לעשות רצונו של מקום. (רש"י 

שם).

 , ׁ̆ ּבו… ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ רו… ˙ ָ‰ֲ‡ח≈ בו… ָׁ̆ ֲח ל ‰ַ8ַמּ ָכּ ƒמ

‰ּו‡  10ָ‡ז  ַ‡ַח˙,  ָב‰  ָׁ̆ ַמֲח ס  פ≈ ˙ו… 9ו¿

ן  -כ≈ מו… כ¿ּ יַח.  ƒל ¿̂ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ י  ƒל ב¿ּ ז,  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒמ

ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  ּ ƒל ƒיר מ ƒס ≈‰ ׁ∆̆ ָרָ‰ם,  ‰ ַ‡ב¿ ׂ ָ̆ ָע

ל  ט≈ּ ƒ(ב)ּוב  , ‡ו… ר¿ ּבו… ן  ˆו… ר¿ ָ‡ַחז  11ו¿ נו…  ב¿ּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ נו…  ב¿ּ ַ‡ֲ‰ַב˙ 

בנו  ‡‰ב˙  וביטל  ב. 
‰בור‡  ‡‰ב˙  מפני 
חז"ל  אמרו  י˙ברך. 
עא.):  (סנהדרין  בגמרא 
ומורה  סורר  בן  "תניא, 
עתיד  ולא  היה  לא 
נכתב,  ולמה  להיות, 
כתב  שכר".  וקבל  דרוש 
לשאול,  יש  בחיי:  רבינו 
מפני מה הוצרכה תורה 

יש  נוהג בדרך העולם? עוד  ומה שאין ענינו  ולכתוב מה שלא היה,  להודיע 
מקשים, דהנה לכאורה כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" היא לשכר תלמוד תורה. 
ותמוה הדבר: וכי לא די בכל התורה כולה כדי לדרוש ולקבל שכר?! הלא גם 
אם יחיה אדם אלף שנים, לא יחסר לו מה לדרוש בתורה, אשר היא ארוכה 

מארץ מדה ורחבה מני ים!
ומבאר רבינו בחיי, כי אין כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" לשכר תלמוד תורה, 
אלא 'דרוש' מפרשה זו עד היכן נתבע האדם לאהוב את השי"ת, שלמען אהבת 
השי"ת על האדם לסלק מלבו את האהבה המוטבעת בו לבנו, כשהדבר נצרך 
זה מחכמת התורה ללמד דעת את העם בגודל חיוב אהבת  וז"ל: היה  לכך. 
השם יתברך. שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן, וכיון 
שהבן עובר על מצוות השם יתעלה, וזה דרכו כסל לו, חייבין הם שתתגבר 
עליהם אהבת השי"ת על אהבת הבן עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמם 

לבית דין לסקילה.
בענין  בתורה  מפורש  להשי"ת  האהבה  גודל  בחיוב  הזה  הענין  בא  וכבר 
העקידה, כי אברהם עם היות אהבתו ליצחק עזה וחזקה כבן שבא אליו אחר 

בי‡ורים
והתכונות  הרצונות  הרעות,  המדות  בו.  ˘י˘  ‰‡חרו˙  ‰מח˘בו˙   .8
המפריעות אותו מעבודת ה' ומקיום מצוותיו, כגון עצלות, אנוכיות, ותאוות 
גשמיות. 9. ו˙ופס מח˘ב‰ ‡ח˙. שם לעצמו מטרה אחת נעלה ומתרכז בה. 
10. ‡ז ‰ו‡ מז„רז בלי ספ˜. (כ"ה בכת"י). ממילא קל לו להזדרז ולעשות את 

המצוה בשלימות. 11. ו‡חז. ותפס.

˘ני‰ם  ע˘ו  לכן   .„
במדרש  מובא  בזריזו˙. 
א):  נו,  (בראשית  רבה 
וישא  השלישי  "ביום 
עיניו"  את  אברהם 
כתיב  ד),  כב,  (בראשית 
"יחיינו  ב)  ו,  (הושע 
השלישי  ביום  מיומיים 
לפניו".  ונחיה  יקימנו 
הגר"א  וביאר  עכ"ד. 
בהאי  מצוות  "שכר  קמב.)  (חולין  חז"ל  אמרו  הנה  כי  המדרש,  כוונת  זצ"ל 
ומלואו  אין העולם  רוחני,  ענין  כי המצוה היא  והטעם, אחרי  ליכא".  עלמא 
כדאי לשלם אפילו שכר מצוה אחת, וכמו שאמרו חז"ל (אבות ד, יז) "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", אם-כן היאך אנו ניזונים 

בזכות המצוות שעשו אבותינו?
אבל הענין כך הוא, כי באמת המצוה עצמה אין לה תשלומים בעולם הזה, 
אבל הזריזות וההידור וכיוצא בו במצוות אבותינו, הם הזכות שאנו אוכלים. 
שעשה  והזריזות  ההכנות  מכל  מקודם  לנו  סיפרה  הקדושה  התורה  והנה 
בבוקר, חבש בעצמו את  לקיים מצות העקידה, השכים  ע"ה  אבינו  אברהם 
חמורו, ובקע עצי עולה וכו', להודיענו כי מכל זאת אנחנו אוכלים בעולם הזה. 
אבל עיקר המצוה שעשה אברהם אבינו ע"ה ביום השלישי, נשארה לנו לעתיד 

לבוא.
כל מה  לומר,  רצה  מיומיים",  "יחיינו  חז"ל את הכתוב  זה  על  זהו שהמליצו 

ר  ≈̂ ַרך¿ יו… ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ם ב¿ּ ָּ̇ ע¿ ּ„ַ

יזּו˙. ƒר ז¿ ּƒם ב י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ ּו  ׂ̆ ן ָע ָלם, („)ָלכ≈ עו…

 

 ˙ ּ„ַ ƒמ י  ּƒכ ָלַ„ַע˙,  יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ָכל  ‰ ל¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ י‡  ƒ‰22 ˙יזּו ƒר ּ ַ‰ז¿  

 ˙ יו… ¿‰ ƒל ל  ָיכו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

בי‡ורים
ואישי  ‚ופם. נתבטל כח הגשמיות שבגופם, שלא היה להם שום רצון גשמי 
אלא אך ורק לעשות רצונו יתברך. 22. ‰י‡ ˙חיל‰ לכל ‰מ„ו˙. כי כדי להשיג 
את כל המעלות צריך לקנות תחילה את מדת הזריזות, כי הזריזות מובילה 
לשאר המדות הטובות והמעלות הגדולות, כדברי רבי פנחס בן יאיר (המוזכר 
מצוות  ויותר  יותר  לקיים  להספיק  האדם  יוכל  זריזות  שע"י  ועוד,  בהמשך). 
ולימוד תורה, שהרי כל אדם מוכרח להפסיק מידי פעם מלימודו ולהתעסק 

בצרכי גופו, אבל ככל שיזדרז וימהר לחזור ללימודו, כך יספיק יותר.

ם  ƒע ˜ּו  ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 15ּו ם,  ָבּ ƒל ב¿ּ  „…‡ מ¿

16ַע„  ם,  ָ̇ יָע ƒ„י ּƒב ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ל  ָכּ י  ּƒ17כ ל,  „ו… ּ‚ָ חּו„  ƒי ב¿ּ ַיֲח„ּו  ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆

 ‡ ר≈ חּו„ ַ‰ּבו… ƒם י ס≈ ַפר¿ ‰ 18ל¿ ָ̇ ם ָ‰י¿ ָ̇ ָנ ָוּ ַכּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ר  ּׁ≈̆ ַי 19ּול¿ ָלם  עו… ָבּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּו  ׂ̆ ָע ׁ∆̆  ˙ ע≈ 20ּוב¿  , ַ‡ֲ‰ָב˙ו… ל¿

יו,  ָ̇ וו… ¿̂ ƒּומ  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ  ˙„ַ ֲעבו…

 ‰ ָ̃ ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ו¿ ּ‚ּוָפם  ַח  כ…ּ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ21(‚)נ

‚ופם.  כח  נ˙בטל   .‚
נאמר:  העקדה  בפרשת 
ידו  את  אברהם  "וישלח 
המאכלת  את  ויקח 
בנו"  את  לשחוט 
כתב  י).  כב,  (בראשית 
'אפריון'  בספר  כך  על 
שו"ע):  קיצור  (מבעל 
הגאון  בשם  שמעתי 
הקדוש מהרי"א מלובלין 
הא  לפרש  שאמר  זצ"ל 
אברהם  "וישלח  דכתיב 
שהיה  דמשמע  ידו"  את 

צריך איזה כח והתפעלות לקחת את המאכלת (פירוש, שהיה צריך להתאמץ 
לשלוח את ידו מה שלא מוזכר בשאר הפעולות שעשה כגון ויבקע עצי עולה, 
ויבן את המזבח ויערוך את העצים וכו'). והוא, כי הצדיקים הקדושים אשר אך 
מצוות השם ית"ש עשו באיבריהם, הנה איבריהם מתקדשין כל כך עד אשר 
אינם מסוגלים לעשות רק מצוות ה' ית"ש ולא זולתו. והנה לשחוט את יצחק 
לך  "לא אמרתי  מן המדרש  רש"י  וכמו שהביא  כלל  היתה מצוה  לא  באמת 
שחטהו אלא העלהו, אסקתיה – אחתיה", רק אברהם טעה וקסבר לשחטהו. 
ולכן כאשר רצה לקחת בידו את המאכלת הוצרך להתאמצות לשלוח את ידו 

בכוח, וזהו "וישלח אברהם את ידו" וכו', ודפח"ח. עכ"ל.

בי‡ורים
15. ו˘ני‰ם נ˙„ב˜ו עם ‰˘י"˙ בי„יע˙ם. שניהם - בשכלם ובמחשבתם - היו 
בדבקות גדולה עם השי"ת. 16. ע„ ˘נ˙יח„ו (בכ˙"י: ˘נ˙‡ח„ו) ביחו„ ‚„ול. 
רצונו  ורק לעשיית  אך  לבם  ויחדו את  ה',  רצון  היו אחד עם  ורצונם  דעתם 
יתברך ללא שום פקפוק. 17. כי כל כונ˙ם. בכל עבודתם בחייהם. 18. לפרסם 
‡„ם  בני  ולי˘ר   .19 מלבדו.  עוד  ואין  בעולם  יחיד  שהוא  ‰בור‡.  יחו„ 
 - ואדם  אדם  כל  אצל  הנמצאת   - האהבה  מדת  את  ולכוון  לנתב  ל‡‰ב˙ו. 
בכת"י  ב‡‰ב‰.  ˘ע˘ו  ובע˙   .20 יתברך.  ה'  אהבת  שהיא  הנכונה  לאהבה 
כח  נ˙בטל   .21 ומצוותיו.  יתעלה  ה'  עבודת  האבות  שעשו  ובעת  הגירסא: 

‡ח„  יום  טוב  כי   .‰
בפרושו  רש"י  בחˆריך. 
על תהלים כתב: "כי טוב 
בחצריך,  אחד  יום 
מלחיות  ימות,  ולמחר 
במקום  שנים  אלף 
אחר". ויש לבאר שכונת 
אדם  כל  על  המלך  דוד 
ואדם, שטוב לו יום אחד 
ולמחר  התורה  בעסק 
לחיות  מאשר  ימות, 
אחר  במקום  שנים  אלף 
בלא עסק התורה. וכמו 
שכתב בספר יסודי הדעת (עמוד קפד) על דברי רש"י אלו וז"ל: כמה גדול ויקר 
וחשוב יום אחד להיות בבית ה' בעסק התורה והיראה, אשר כדאי לחיות רק 
יום אחד בעולם ולהיות עוסק בתורה ולמחר ימות, מלחיות אלף שנים במקום 
אחר, ואפילו לא חיים של חטא ועון כי אם לחיות חיים פשוטים כחיי אנשי רוב 
העולם, גם עם מעשים טובים, אבל בלי עסק התורה – הנה יום אחד להיות 
יותר מלחיות אלף שנים במקום  וחשוב  יקר  ה' עם עסק התורה הוא  בבית 
לא         התורה  בעסק  ה'  בבית  נהיה  אם  שנותינו  ערך  יגיעו  לכמה  והנה  אחר. 
[לפי  שנותינו?  מספר  יגיעו  לכמה  שנים?  וגם  ימים  הרבה  אם  כי  אחד  יום 
ראויים  אלו  רש"י  דברי  חיים!]  יותר מאלף שנות  שיום אחד שקול  החשבון 
להעריך        ונדע  הקדושה,  תורתנו  יודעי  כל  לפני  בעולם  מפורסמים  להיות 
כמה יפסיד מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, כמה אלפי שנים מפסיד זה. 

עכ"ל.

מ…ַע  ּׁ¿̆ ƒמ נו…  ָ‡ז¿ יר  ƒס "27מ≈ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆

(מ˘לי  ָב‰"  ע≈ ו… ּ̇ ˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ ם  ּ‚ַ28 ָר‰,  ו… ּ̇

ַר˙  ו… ּ̇ י  ƒל ב  ˙ּוב: "29טו… ָכּ ן  כ≈ ו¿ כח, ט). 

ף" (˙‰לים ˜יט,  י ָזָ‰ב ָוָכס∆ פ≈ ַ‡ל¿ יָך מ≈ ּƒפ

ם  יו… ב  טו… י  ּƒכ(‰)" ַמר:  ¡‡ נ∆ ן  כ≈ ו¿ עב), 

ף" (˘ם פ„, י‡) - ָ‡ַמר  ָ‡ל∆ יָך מ≈ ר∆ ≈̂ ֲח ַבּ

ם  יו… י  ƒל ב  טו… -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ף  ל∆ ∆‡ מ≈ ָר‰,  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ָח„  ∆‡

בי‡ורים
˙ועב‰.  ˙פל˙ו  ‚ם   .28 קצר.  לזמן  אפילו  ˙ור‰.  מ˘מוע  ‡זנו  מסיר   .27
במקרה דנן הסיבה היא כיון שנמנע מלימוד תורה מחמת התפילה, ומאחר 
אותו  זו שהרחיקה  היא  נמצא שתפילתו  מן התפילה,  יותר  והתורה חשובה 
אורח).         (עלי  מדה  כנגד  במדה  תפילתו  את  מרחיק  הקב"ה  לכן  מהבורא, 

29. טוב לי ˙ור˙ פיך. פירוש, אפילו דיבור אחד בתורה.

כ…ל  ¡‡ ל∆ יך¿  ƒר ָ̂ י  ּƒכ ר,  פ∆ ַ‰ס≈ּ ַעל  יר  ƒ„ ָּ̇

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈ ָרָכיו,  ¿̂  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ן  י˘…ׁ ƒל ו¿

רו…  פ¿ ƒס ל¿ ַלֲחז…ר  ירּו˙  ƒ‰ ּוז¿ יזּו˙  ƒר ז¿

ל  „ו… ם ָ‚ּ „ ַ‰ּיו… ב: עו… ׁ…˘ ַ‡ל ַיח¿ מ…„. ו¿ ל¿ ƒל ו¿

רּו  ָ‡מ¿  ‰ ז∆ ַעל  י  ּƒכ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָנ‰  ָּׁ̆ ‰ַ ו¿

‡ַמר  ּ…̇ ָרָכ‰: ַ‡ל  ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ֲחָכמ≈

ל…‡   ‡ ָמּ ׁ∆̆ 24  ,‰ נ∆ ׁ¿̆ ∆‡  ‰ נ∆ פ¿ ∆‡ ׁ∆̆ כ¿ ƒ23ל

י…‡ַמר  ם ַ‡ל  ּ‚ַ ‰ (‡בו˙ פ"ב מ"„).  נ∆ ָפּ ּƒ̇

ך¿  ל≈ ם ‡≈ ƒ‡ ,ָבר ב ‰ּו‡ כ¿ּ ר∆ ˙ ע∆ ָ‡ָ„ם: 25ע≈

ָע‰  ָׁ̆ ָב‰  טו… י  ּƒכ ל,  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿  „ ָיּ ƒמ ַלֲעמ…„  ך¿  ָטר≈ ¿̂ ∆‡  - מ…„  ל¿ ƒל

ַעל  ָלם, ו¿ עו… ָבּ ׁ∆̆ ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒָח„, 26מ ּבּור ‡∆ ּ ƒ„ ּלּו ƒמ…„, ַוֲ‡פ ל¿ ƒַח˙ ל‡ַ

בחיינו  אוכלים  שאנו 
שעשה  ממה  הוא 
ע"ה  אבינו  אברהם 
בשני  דהיינו  ביומיים, 
הוא  הראשונים,  ימים 
כנז"ל,  וההידור  הזריזות 
השלישי,  ביום  אבל 
שעשה  במה  כלומר, 
דהוא  השלישי,  ביום 
העקידה,  מצות  עיקר 
יקימנו        זה  ידי  על 
ונחיה  לבא  לעתיד 

לפניו.      

בי‡ורים
תורה.          ואלמד  אשב  וטרדותי,  מעסקי  כשאתפנה  ‡˘נ‰.  לכ˘‡פנ‰   .23
24. ˘מ‡ ל‡ ˙פנ‰. כי יתכן מאד שגם מאוחר יותר לא תצליח לפנות לך זמן 
כדי ללמוד, שכן טרדות העולם אינן פוסקות, ונמצאת בטל מדברי תורה כל 
ימי חייך. 25. ע˙ ערב ‰ו‡ כבר. הגיע כבר הערב, וזמן תפילת ערבית קרב 
להפסיק  שאצטרך  כיון  קצר  לזמן  זה  יהיה  ללמוד,  כעת  אתחיל  ואם  ובא, 
לתפלה בהגיע זמנה. 26. מכל „בר ˘בעולם. על התורה נאמר (משלי ג, טו): 
"יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה", כל חפצי עולם הזה ['חפציך' - 
אחד  דבר]  [-ללימוד  לדבר  ישוו  לא  והנאותיו]  הזה  העולם  עושר  כל  כולל 
מכל  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור  אפילו  תורה  [שתלמוד  שבתורה, 
חפצי  שאפילו  בה"  ישוו  לא  חפצים  "וכל  יא):  ח,  (שם  כתוב  עוד  'חפציך']. 
שמים שהם המצוות - לא ישוו לדבר אחד שבתורה [שתלמוד תורה אפילו 
עדיף  ת"ת  שכן  התורה,  מצוות  כל  מקיום  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור 

מקיום המצוות ודוחה אותן, אם אפשר לעשותן ע"י אחרים] (מו"ק ט:).

‰י‡  ‰זריזו˙  מ„˙  ו. 
‰מˆוו˙.  לכל  ˙כ˘יט 
(פ"ז)  ישרים'  ב'מסילת 
הזריזות  חלקי  כתב: 

י„ּו˙  ƒַוֲחס י„ּו˙,  ƒ38ֲחס י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

רּוַח  ו¿  , ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ 39רּוַח  י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

 ˙ ַיּ ƒח ּ¿̇ 40 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ

י‡ ָזכּור  ƒב ‰ּו ַ‰ָנּ ָיּ ƒל י ‡≈ ≈„ ‡ ַעל י¿ ים ָבּ ƒ̇ ˙-ַ‰מ≈ּ ַיּ ƒח ¿̇ ים, 41ּו ƒ̇ ַ‰מ≈ּ

ירו˘למי  ט:  פ"‡  ˘‰˘"ר  ב  כ,  (ע"ז  ינּו.  ָימ≈ ב¿ּ ָר‰  ≈‰ מ¿ ּƒב ב  ַלּטו…

יזּו˙,  ƒר ּ ַ‰ז¿ ַח  כ…ּ ל  „ו… ּ‚ָ  ‰ ָמּ ַכּ  ‰ ≈‡ ּור¿  ‡ ּבו…  .(‰"‰ פ"‚  ˘˜לים 

יז  ƒָזר ו¿ יר  ƒ‰ָז ָ‡ָ„ם   ‡ ≈‰ י¿ ן  ָלכ≈ לּו,  ַ‰ָלּ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ּ ׁ∆̆

ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿ ר  פ∆ י˙-ַ‰ס≈ּ ב≈ּ ל  ∆‡  ıָלרּו 42ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿

     ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿ יט  ׁƒ̆ כ¿ ַּ̇ 43 י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒ(ו)מ יב.  ƒֲער‰ַ ּול¿

ן. ָלּ ˙ ֻכּ נ∆ ּ∆̃ ַ̇ י‡ מ¿ ƒ‰ 44ו¿

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ 45ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇ ים  ƒ‚‰ֲ ַ‰ּנו… ים  ƒָבר ּ ¿„ ר  כ…ּ ז¿ ƒל ָך  ל¿  ׁ̆ י≈  ‰ ָּ̇ ַע ו¿
בי‡ורים

38. חסי„ו˙. הנהגה לפנים משורת הדין. 39. רוח ‰˜ו„˘. שכינה שורה על 
הינה השראה אלהית המכוונת את  כלל  "רוח הקודש" בדרך  (רש"י).  האדם 
האדם במעשיו או המקנה לו ידיעה בדרך שהיא למעלה מהשגת אנוש (ראה 
חיי˙ ‰מ˙ים. על ידי רוח הקודש השורה עליו, יגיע  רמב"ן שמות כח, ל). 40.̇ 
אליהו  הנביאים  שעשו  כפי  מתים,  להחיות  בכוחו  שיהא  כך  לידי  האדם 
הרי  החיים,  מקור  ה'  בהיות  ד).  פרק  (מלכים-ב  ואלישע  יז)  פרק  (מלכים-א 
שאדם הדבוק בו דביקות גמורה יוכל למשוך ממנו את השפעת החיים עצמה 
המתים  "תחית  הגירסא:  בכת"י  וכו'.  ב‡  ‰מ˙ים  ו˙חי˙   .41 פכ"ו).  (מס"י 
בכת"י  ‰ספר.  בי˙  ‡ל   ıולרו  .42 לטוב".  זכור  הנביא  אליהו  לידי  מביאה 
הגירסא: "ולרוץ אל הספר ללמוד, להשכים ולהעריב". 43. ˙כ˘יט. קישוט. 
44. ו‰י‡ מ˙˜נ˙ כולן. כל  הזריזות מקשטת את המצוות ומוסיפה להן נוי. 
בכת"י  ‡„ם.  בני   .45 יותר.  ומושלם  מתוקן  הוא  בזריזות  שנעשה  מעשה 

ַח  ב≈ּ ז¿ ּƒי ַ‰מ ב≈ּ ָפַני ַעל-ַ‚ּ יב ל¿ ƒר ¿̃ ‰ַ ָך ל¿ נ¿ ּƒל…מ…‰ ב ׁ¿̆ י„  ƒ̇ ָע ׁ∆̆  ˙ לו… עו…

(˘ב˙ ל, ‡). 

י         י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ירּו˙  ƒ‰ 30ז¿ יר:  ƒ‡ָי ן  ב∆ּ ָחס  ינ¿ ּƒפ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ּיּו˙  ƒ̃ ּונ¿ ּיּו˙,  ƒ̃ 32נ¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ יזּו˙  ƒר ּוז¿ יזּו˙,  ƒר 31ז¿

ּו˙,  ׁ̆ י ƒר 34פ¿ּ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ָט‰√ ו¿ ָר‰,  33ָט‰√ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

י           י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ ּו  ,‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ 35 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ּו˙  ׁ̆ י ƒר ּופ¿

 ‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒי ו¿  ,‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒ37י י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ַוֲעָנָו‰  36ֲעָנָו‰, 

בי‡ורים
שמירה  היא  זריזו˙.   .31 לפניו.  המזדמנת  בעבירה  מלהכשל  ז‰ירו˙.   .30
מדברים העלולים להביא לידי כך שתזדמן עבירה לידו של אדם (רש"י ע"ז כ:). 
לידו  נזדמנה עבירה  "זהירות", שהיא המניעה מכשלון כשכבר  זאת לעומת 
(הנ"ל עפ"י חולין קז:). 32. נ˜יו˙. שהאדם נקי לגמרי מכל מדה רעה ומכל 
חטא. ולא רק מדבר המקובל על הכל שיש בו חטא, אלא גם מ"הוראת-היתר" 
מוטעית, אשר הלב מתפתה בו מפני היותו נגוע קצת מן התאוה, כי לא טוהר 
כל  שיהיו  והמחשבות,  הלב  תקון  ט‰ר‰.   .33 פ"י).  (מס"י  וכל.  מכל  ממנה 
מעשיו על צד החכמה והיראה ולא על צד החטא והתאוה, שגם באותו המעט 
וכן במעשים הטובים  יכוון אל ההנאה והתאוה.  שלוקח מן העולם הזה לא 
שעושה תהיה כוונתו לשם שמים (מס"י פט"ז). 34. פרי˘ו˙. שנמנע האדם 
היא  אף מדברים המותרים, כדי להחמיר על עצמו (רש"י שם). 35. ˜„ו˘‰. 
היות כל מציאות האדם בעולם וכל מעשיו – אפילו מעשים גשמיים של צרכי 
הגוף – עניני קדושה של התדבקות בה'. ובאמת אין השגת מעלה זו ביכלתו 
של האדם, אלא שאם משתדל האדם להשיגה עד כמה שידו מגעת, יעזרהו ה' 
את  מחשיב  האדם  יהיה  שלא  ענו‰.   .36 פכ"ו).  (מס"י  לו במתנה  וישלימה 
עצמו משום טעם שיהיה (מס"י פכ"ב). 37. יר‡˙ חט‡. היא דרגה גבוהה של 
וחושש שיפגום  ה'  ירא מרוממות  ירא מהעונש על חטא אלא  יראה, שאינו 

בכבודו על ידי חטא (מס"י פכ"ד ופי"ט).

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן 51 ‚ו… , כ¿ּ ך¿ ל-ָכּ ר ָכּ ׁ≈̆ ינו… ָכּ י ‡≈ ƒל ם ַ‰כ¿ּ ƒ‡ …ים, ‡ו ƒּוס‡ 50‡ו… מ¿

ל  ≈̃ ‰ָ ל¿ ָך  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇ יֲ‡ָך  ƒב ּ¿̇ ַ‡ל   - כ…ל  ¡‡ ל∆ ב  ָרע≈  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿  ,˜ ∆„ ס∆ ּבו… 

יָל‰.  ƒט נ¿ ƒל ָ‰ָר‡ּוי  י  ƒל ּוכ¿ ם  ƒַמי י‡  ƒב‰ָ ל¿ ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰  ‡ ָלּ ∆‡ יָל‰,  ƒט נ¿ּ ַבּ

ים  ּƒַטנ ¿̃ ּו ים  ƒל „ו… ּ ¿‚ ָביו  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ≈̇ יו… ב¿ּ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿

ˆּו" (וי˜ר‡ כ, כ‰;  ּ¿̃ ַׁ̆ ¿̇ ‡ ַיֲעב…ר ַעל "ל…‡  ל…ּ ׁ∆̆ ָח„,  ַ‚ע ‡∆ ּלּו ר∆ ƒפ‡ֲ

ים  ƒ‡ָל ח√ ָעָליו  י‡  ƒב מ≈ ָביו,  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ ם  ּ‚ַ ב).  טז,  מכו˙ 

ּיּו˙,  ƒ̃ נ¿ ּƒב מו…  ¿̂ ַע מ…ר  ׁ¿̆ ƒל יזּו˙  ƒר ּוז¿ ירּו˙  ƒ‰ ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ים.  ƒל „ו… ּ ¿‚

ַ‡ַחר  ַע˙  י-ַטַבּ ּƒפ  ı…ח ר¿ ƒל י,  ƒ̃ ָנ ‚ּופו…  ו¿ ים  ּ ƒי ƒ̃ נ¿ ָ‚ָ„יו  ב¿ּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆

ם  ּ‚ַ ם.  ƒַמי י  ƒל ב¿ּ  ‰ ָיפ∆ ַח  נ≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ ּ ¿„ ָרָכיו,  ¿̂  ‰ ׂ ָ̆ ָע ׁ∆̆

ם  ƒ‡  , ˙ו… ָטּ ƒמ ַי„  52ל¿ ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ ָרָכיו  ¿̂  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

י  ƒ̃ ם ָנ ָמ˜ו… ך¿ ל¿ ל≈ י≈ ל ָיָ„יו, 54ו¿ ט…ּ ƒי ם - 53ָי˜ּום ו¿ ƒַמי ˙ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒל ‰ ∆̂ רו…

ַע  מ≈ ו… ׁ̆ ˙ו… ו¿ ָטּ ƒם ‰ּו‡ ַעל מ ƒ‡ .ף ‰ ָוסו… ָלּ ƒח ּ¿̇ ם  ƒי ך¿ ַעל ַ‰ַמּ יָבר≈ ƒו

    . ך¿ יָבר≈ ƒו ָיָ„יו  ל  ט…ּ ƒי ו¿ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆ 55 ים,  ƒ̃ ָר ב¿ּ  ‰ ∆‡ רו… ‡ו…  ַרַעם  ל  ˜ו…

יו  ַעָפּ ַעפ¿ נּוָמ‰ מ≈ ּ¿̇ יר  ƒֲעב‰ַ ˙ו… 58ּול¿ ָטּ ּƒמ ƒיך¿ 57ָל˜ּום מ ƒר ָ̂ ם  ּ‚ַ56

ָר‰.  ו… ּ̇ מ…„  ל¿ ƒים ל ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ּול¿

בי‡ורים
נטילה. 50. ‡ו מ‡וסים. הפסולים לנטילת ידים. 51. ˘י˘ בו ס„˜. עיין משנה 
ברורה סי' קנט סקי"א ובביאור הלכה שם. 52. לי„ מט˙ו. בכת"י הגירסא: "על 
מטתו, שיקום ויטול ידיו וילך במקום נקי לברך "אשר יצר". אם רוצה לשתות 
וילך   .54 ברורה סימן ס"ב סק"ח.  עיין משנה  י„יו.  ויטול  י˜ום   .53 מים".  
למ˜ום נ˜י. שיתרחק מהכלי שעשה בו צרכיו. 55. ˘יעמו„. שיקום ממטתו. 
˙נומ‰  ול‰עביר   .58 בבוקר.  ממט˙ו.  ל˜ום   .57 זריזות.  ˆריך.  ‚ם   .56

מעפעפיו. להעביר נמנום השינה מעל שמורות עיניו.

 ‰ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂ ם  ƒ‡ ן ‚ו… ם. כ¿ּ ∆‰ ל ָבּ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿

ר,                פ∆ ס≈ ב¿ּ ָבר  ּ„ָ ּום  ׁ̆ 46  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל

 ,ı פ…ּ ח¿ ַּ̇ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰47

י  ּƒמ ƒמ ‡…ל  ׁ¿̆ ƒל ו¿ ך¿  יל≈ 48ל≈ יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿

ָך  ¿̇ י ב≈ י ל¿ ƒָענ ‡ ם ָיבו… ƒ‡ .ָבר ַע ַ‰ָ„ּ ≈„ ּיו… ׁ∆̆

‡ּוַכל  ל…‡  ‡ַמר:  ּ…̇ ַ‡ל  ם,  ח∆ ל∆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

ך¿  ל≈ ּ≈̇ ַ‡ך¿  ם,  ח∆ ַ‰ל∆ּ י‡  ƒב‰ָ ּול¿ ך¿  יל≈ ל≈

ל      ט…ּ ƒל  ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ י‡.  ƒב‰ָ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב

ים                ƒמּוָעט ם  ƒ49ַמי ָך  ל¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָך  ָי„¿

קודם   – אחד  הם,  שנים 
ואחד  המעשה,  התחלת 
קודם  כן.  אחרי   –
הוא  המעשה  התחלת 
את  האדם  יחמיץ  שלא 
המצוה (שלא ישהה את 
בהגיע  אלא  עשייתה), 
בהלכה,  (הקבוע  זמנה 
או  קריאת-שמע  כגון 
או  וכדומה)  תפילה 
בהזדמנה לפניו (כגון אם 
ראה אדם הזקוק לעזרה 
או אם נתבע לתת צדקה 
בעלותה  או  וכדומה) 
במחשבתו (כגון להיטיב 

עם אדם או לרכוש חפץ מהודר של מצוה וכדומה), ימהר יחיש מעשהו לאחוז 
בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתים, כי אין סכנה כסכנתו 
(שהמצוה תתבטל ע"י הנהגה זו), אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש 

איזה עיכוב למעשה הטוב... 
אך הזריזות אחר התחלת המעשה הוא, שכיון שאחז במצוה ימהר להשלים 
יתנו  וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות, אשר לא  אותה... 
הפסק זמן לא אל התחלת המצוה ולא אל השלמתה. ותראה שהאדם אשר 
תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשית מצוותיו, אלא תהיה 
ישקוט עד אם כלה הדבר  ולא  ינוח  לא  כי  תנועתו כתנועת האש המהירה, 

להשלימו.   

בי‡ורים
הגירסא: "ודרך בני אדם". 46. ˘ום „בר בספר. כגון לבדוק הלכה או ידיעה 
כלשהי שאינה ברורה לו דיה. 47. ‰˘˙„ל לחפ˘ וכו'. בכת"י הגירסא: "תהא 
זריז להביא הספר וגם תהא זריז לחפש" וכו'. כלומר, שיזדרז גם להביא את 
הספר מיד, וגם לעיין בו מיד ולבדוק ללא שיהוי את הענין הנצרך. 48. לילך 
ול˘‡ול. אם צריך לשאול מאדם שיודע. 49. מים מועטים. פחות מכדי שיעור 

ח. ‡יז‰ עבר‰ ‰ו‡ ר‚יל 
ב‰. כתב הגר"א (יונה ד, 
האדם  ירצה  שאם  ג), 
פגם  עוונות  באלו  לידע 
ומה  הקודם  בגלגולו 
זה  בגלגול  לתקן  עליו 
לעולם  ירד  זה  שבשביל 
בשני  יבדוק  שוב, 
סימנים: א' במה שנכשל 
הרבה  זה  בגלגול 
פעמים. ב' באיזה עבירה 
מאוד,  לו  חשקה  נפשו 
שהורגלה  לפי  וזה 
טבע  ונעשה  מקודם 
אדם  בני  יש  ולכך 
שחושקין בעבירה אחת 
אחת  בעבירה  וזה  יותר 

יותר.

ל  ב≈ּ ַ̃ 63ּול¿ ָטיו  ָפּ ׁ¿̆ ƒּומ יָניו  ƒ„ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

 ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ָר‰ ּוַב ו… ּ̇ ˜ ַבּ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ַ‡ֲ‰ָב‰, ּול¿ מ≈

ָכל  ב¿ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿

ן. יו… ל¿ ל ע∆ ≈‡ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ

 

מו…  ¿̂ ַע ˜ ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּ…„ ב¿ ƒָבר: י ל ָ„ּ ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ
 ,‰ּ יל ָבּ ƒ‚ָר‰ ‰ּו‡ ָר ‰ ֲעב≈ יז∆ (ח)‡≈

ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ל¿ ים  ƒר„ָ ּ ¿‚  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ר  יַמ‰≈ ƒו

 ˜ ּ…„ ב¿ ƒי ם  ּ‚ַ ָר‰.  ֲעב≈  ‰ּ ָ̇ ‡ו… מ≈ ט  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰ ּול¿

    .‰ ַרפ∆ּ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ יז∆ ≈‡ ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע

 ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ָלן -  ט¿ ן ָ‡ָ„ם 65ַבּ ‚ו… 64כ¿ּ

ים.  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּ ¿„ ƒ66מ  ‰‡ָ ָבּ ּטּול  ּƒב‰ַ ׁ∆̆

ָר‰  ו… ּ̇ ƒל מ ַבט≈ּ ים ‰ּו‡ מ¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒמו… ל ¿̂ ַע ַע ב≈ ו… ּ̃ ׁ∆̆ י  ƒי] מ ּƒכ]

ים  ּƒב ר¿ ַ‰ַמּ ים  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ ן  ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒי 67ו¿ ָב‰,  טו… ל  ָכּ ƒּומ  ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ƒּומ

פּוָ‡‰  ׁ̆ לו… ר¿ י≈  ‰ ז∆ ָבּ ם,  ∆‰ ָמּ ƒר ע ַחב≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ים, 68ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ּ ¿„

בי‡ורים
וכו'. בכת"י  כ‚ון   .64 ול˜בל מ‡‰ב‰. את הצער והיסורין הבאים עליו.   .63
הגירסא: "יבין תחילה מה גרם לו שהוא רפוי בה, כגון...". כלומר, עליו להזדרז 
לזהות מהי הסיבה שהוא מתרפה באותה מצוה ואותה צריך לתקן. 65. בטלן. 
אחרים  עם  לדבר  שמרבה  מתוך  בטלים.  מ„ברים   .66 תורה.  מדברי  בטל 
דברים בטלים. 67. ויס˙ל˜ וכו'. כלומר, לא רק שלא ילך להשתתף בחברתם, 
י˙חבר עמ‰ם. אף לצורך  ול‡   .68 אלא גם אם הם באו אליו יסתלק מהם. 

ענינים אחרים, כי מתוך כך ימשך אליהם גם לדבר דברים בטלים.

יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ60מ § ר̆… פ¿ ƒיזּו˙ ל ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ 59(ז)ו¿

 ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚‰ַ  

 ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ּ ים, „¿ ׁƒ̆ ָנ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

ר  ≈̇ יו… 61ב¿ּ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ יזּו˙  ƒר ז¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ַ‡ַחר   ˙ בו… ָׁ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ  ˙ ַ‰ּטו… ּול¿  ,„…‡ מ¿

לו…   ‡ ָיבו… ם  ƒ‡  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ˙ ַ̇ י ƒמ נו… ‡ו… ב¿ּ ּבּו„ ָממו… ƒ‡ ַער מ≈ ַ̂ ּום  ׁ̆

 „…‡ יזּו˙ מ¿ ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ין,  ƒּסּור ƒבו… ‡ו… י‰ֲ ‡ו…

ּור  ַ‡ֲ‰ַב˙̂  יו ל¿ ָ̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ י˜] ב¿ּ ƒֲעמ‰ַ [ל¿

            , ּבו… ּ ƒל ƒמ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ל  ַבט≈ּ ל¿ ים  ƒָלמ עו…

ל  ≈‡‰ָ י˜  ּ ƒ„ ¿̂ ‰ַ ל¿ ַזך¿  ּבו…  ƒל  ˙ יו… ¿‰ ƒ62ל

לפרו˘  זריזו˙  וˆריך  ז. 
כ‚ון  ‰‚רועים  ממע˘יו 
כתב  ו‰˘נ‡‰.  ‰˜נ‡‰ 
ג):  ז,  (תשובה  הרמב"ם 
שאין  תאמר  "ואל 
התשובה אלא מעבירות 
כגון  מעשה  בהן  שיש 
כשם  וגניבה.  וגזל  זנות 
שצריך אדם לשוב מאלו 
לחפש  צריך  הוא  כך 
לו  שיש  רעות  בדעות 
הכעס  מן  מהן,  ולשוב 
הקנאה  ומן  האיבה  ומן 
ומן התחרות ומן ההתול 
הממון  רדיפת  ומן 
ומרדיפת  והכבוד 
המאכלות ומכיוצא בהן, 
לחזור  צריך  הכל  מן 

בתשובה. ואלו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע 
און  ואיש  דרכו  רשע  יעזוב  אומר  הוא  וכן  לפרוש.  הוא  קשה   - באלו 
מחשבותיו". עוד כתב הרמב"ם (שם ד, ה) שיש "חמשה דברים העושה אותן 
ימשך אחריהן תמיד והן קשים לפרוש מהן, לפיכך צריך אדם להזהר מהן שמא 
ידבק בהן, והן כולן דעות רעות עד מאד, ואלו הן: רכילות ולשון הרע ובעל 

חימה ובעל מחשבה רעה..."

בי‡ורים
59. וˆריך זריזו˙ לפרו˘ וכו'. כלומר, שלא ידחה את תיקון מעשיו הרעים 
ומדותיו הגרועות לזמנים אחרים, אלא יזדרז תיכף לתקן עצמו. 60. ממע˘יו 
‰‚רועים. בכת"י הגירסא: "ממחשבותיו הגרועות". היינו ממדותיו הפחותות 
ולפרוש  רעות  מחשבות  לסלק  הזריזות  כי  מ‡„.  ביו˙ר   .61 והשליליות. 
ממעשים רעים קשה יותר מאשר הזריזות לעשיית מעשים טובים. 62. ל‰יו˙ 

לבו זך. נקי מכל תרעומת וכעס כלפי הנהגת ה' עמו.
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אלא ד' אמות של הלכה 
בן  יוסף  (רבינו  בלבד. 
חיים'  וב'רוח  שושן). 
הגלות  לענין  רמז  כתב 
לג,  (דברים  מהכתוב 
לאביו  'האומר  ט-י) 
ואת  ראיתיו  לא  ולאמו 
'יורו  אחיו לא הכיר' וגו' 
משפטיך ליעקב ותורתך 
מהכתוב  וכן  לישראל', 
אבי  'כי  י)  כז,  (תהלים 
ואמי עזבוני וה' יאספני', 
עוזב  שכשאדם  כלומר 
ואת  ואמו  אביו  את 
להיות  בכדי  משפחתו 
במקום תורה, זוכה שה' 
ויקרבהו  יאספהו 

לעבודתו.  

 ˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ 75ר…„¿ ַלי  ≈‡ עּו  מ¿ ׁƒ̆ " יב:  ƒ̇ ּוכ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  .(‡ נ‡,  (י˘עי‰   "'‰ י  ׁ≈̆ ¿̃ ַב מ¿

‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָפר ס¿ ב  ּ…̇ כ¿ ƒ76ל יזּו˙  ƒר ז¿

‡ו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ ם. ‡ו…  ∆‰ מ≈ מ…„  ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  , ׁ̆ ּ„ּו ƒח ַבר  ּ ¿„ ַמע  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ

ח  ַכּ ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„  ין  ּƒ̇ ַימ¿ ל…‡  ו¿  , בו… ¿̇ ָכ ל¿

. ּבו… ּ ƒל ƒמ

 

י  ו≈ ¡‰ יָמ‡:  ּ≈̇ ן  ב∆ּ ‰ּוָ„‰  י¿ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ר,         ׁ∆̆ ּ נ∆ ַכּ ל  ַ̃ 78ו¿ ר  מ≈ ָנּ ַכּ 77ַעז 

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י,  ƒר‡ֲ ָכּ ר  ּבו… ƒ‚ 80ו¿ י  ƒב ּ ¿̂ ַכּ  ı79ָר

פ"‰  (‡בו˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יָך  ƒב‡ָ ן  ˆו… ר¿

ַעל  ר  ּבו… ƒ‚ ו¿ ל  ַ̃ מו…  ¿̂ ַע  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ירּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ יך¿  ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿ מ"כ). 

בי‡ורים
אף  אחריהם  ולבקש  ו'לרדוף'  בחכמה,  המופלג  דין  בית  אצל  לדון  ˙ר„וף. 
למקום רחוק. 75. רו„פי ˆ„˜ מב˜˘י ‰'. העושים צדק עם זולתם ומבקשים 
76. לכ˙וב ספרים. להעתיק לעצמו ספרים  להדמות במעשיהם למעשי ה'. 
ואומץ לעשות רצון  לו עזות  שיהיה  כנמר.  עז   .77 כדי שיוכל ללמוד בהם. 
הבורא - שלא יבוש ולא יתפעל מאף אחד כשבא לעשות מעשה טוב. 78. ˜ל 
כנ˘ר. רש"י פירש, שיהיה קל כנשר לרוץ מהרה ללא עצלות ובלא להתעייף, 
הזריזות.         על  בזה  שמזהיר  המאירי  מפרש  וכן  שבשמים.  אביו  רצון  לעשות 
79. רı כˆבי. גם זה ענין של זריזות. והכל הוא ענין אחד, אלא שכפל התנא 
העבירות.  מן  יצרך  את  לכבוש  כ‡רי.  ו‚בור   .80 (המאירי).  שונות  במילות 

(רע"ב). ורש"י פירש, שיהיה בעל זרוע לעסוק בכל כחו בתורה ובמצוות.

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ן  כ≈ ו¿  . ַמֲחָל˙ו… ל¿

 „ סו… ‰ 69ַעל ַ‰י¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ

יָניו  ע≈ מ≈ יר  ƒָיס ו¿  , ˙ו… ‡ו… ַיֲ‰ר…ס  ו¿ רּוַע,  ּ‚ָ‰ַ

ָכל  ּול¿  . ו… ׁ̆ ַנפ¿ ר  ‡ו… יך¿  ׁƒ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ך¿  ׁ∆̆ ַ‰ח…

ם  ƒ‡ י  ּƒכ ם,  ָ̃ ּ ַסל¿ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ז∆

˙, ָ‡ז  ּ„ו… ּƒמ‰ַ ׁ̆ ר≈ ָׁ̆ ל 70ַלֲע˜…ר ּול¿ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒי

יּוַכל   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַע„  71ָעָנף  ּבו…  ƒל ב¿ּ ּו  ׂ̆ ַיֲע

ן. ָ̂ ּ ¿̂ ַ̃ ל¿

 

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַמר: "ַבּ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ף ַ‡ֲחָריו,  ּ…„ ר¿ ƒל ם ו¿ לו… ָׁ̆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿
 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ּו" (˙‰לים ל„, טו). ו¿ פ≈ ָר„¿ ם ו¿ לו… ָׁ̆

ָע‰  ¿„ נ≈ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… יַע˙  ƒ„י ƒו ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„ י¿

ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿  .(‚ ו,  (‰ו˘ע   "'‰  ˙ ∆‡ ָלַ„ַע˙  ָפ‰  ּ ¿„ ר¿ ƒנ
יז 73 ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָר‰ (‡בו˙ פ"„ מי"„). ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ י ּ‚ו… ו≈ 72(ט)‰¡

ף" („ברים טז, כ),  ּ…„ ר¿ ּƒ̇  ˜ ∆„ ∆̂  ˜ ∆„ ∆̂ יב: "74 ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי  ט. 
לשון  התנא  נקט  ˙ור‰. 
אם  שאף  לומר  'גלות', 
את  לעזוב  עליו  קשה 
וללכת  חפציו  וכל  ביתו 
שמגלים  כמי  ממקומו, 
ממש,  כרחו  בעל  אותו 
שעיקר  ידע  מקום  מכל 
ד'  הוא  ה'  וחלק  ה'בית' 
כמו  הלכה,  של  אמות 
ח.),  (ברכות  שאמרו 
מיום שחרב המקדש אין 
בעולמו  להקב"ה  לו 

בי‡ורים
והסיבה המביאים אותו  יתבונן מהו השורש  ‰‚רוע. כלומר,  ‰יסו„  על   .69
השורש  מן  הרעות  המדות  לעקור  ‰מ„ו˙.  ול˘ר˘  לע˜ור   .70 רע.  לידי 
בהיותן עדיין בבחינת שרשים בלבד. (עלי אורח). 71. ענף וכו'. כלומר, יכו 
ולשרשן  לקצצן  יוכל  שלא  עד  גדול  כענף  וייעשו  בלב,  עמוקים  שורשים 
למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי   .72 (שם).  שני  לטבע  הופכות  הן  כי  הרגילים,  באמצעים 
˙ור‰. אם אין תלמידי חכמים במקומך, צריך אתה לגלות למקום שיש בו רב 
או תלמידי חכמים. 73. לב˜˘ ˆ„˜‰. לבקש את האמת והצדק. 74. ˆ„˜ ˆ„˜ 

ימ‰ר  ˘ל‡  יז‰ר  י‡. 
מ„י.  יו˙ר  בעבו„˙ו 
ה'ארחות חיים' להרא"ש 
"אל  כתב:  ק')  (אות 
ופירש  מעשיך".  תבהל 
"עשה  יו"ט:  התוספות 
את  או  עבודתך  את 
בלי  במתינות  מעשיך 
ובהלה".  מהירות  שום 
בתנ"ך  מצינו  ומאידך 
בשבח  שהפליגו  ובחז"ל 
הזריזות  מעלת 
לעיין,  ויש  והמהירות. 
 - כיצד שתי מידות אלו 
 - והמתינות  הזריזות 

עולות בקנה אחד?
שאכן  בספרים,  וביארו 
לפני כל מעשה שחושב 
עליו  לעשות,  אדם 

יזּו˙  ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ל  ַעל ַ‰כ…ּ ם. ו¿ ָ̇ ָמ ָכּ ַ‰ס¿ ּוב¿

ר  ַ‡ח≈ ל…‡ י¿ ׁ̆ ו¿ י ƒּוָב‰. 87ָיח ׁ̆ ּ¿̇  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָע‰ ַ‡ַח˙  ָׁ̆  ‡ ≈‰ ל…‡ י¿ ּוָב‰, ו¿ ׁ̆ ּ¿̇ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

 ‰ ≈‡ 88ר¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי ם  ˜ו… ַ‰ָמּ י  נ≈ פ¿ ƒל ע  ָׁ̆ ָר

ים  ƒר ָּׁ̆ ‰ַ ו¿ ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  ≈̇ ר¿ ָׁ̆ מ¿ יך¿  ≈‡

ם,  ָ̇ „ָ ּוַבֲעבו… ם  ָ̇ יחּו ƒל ׁ¿̆ ּƒב ם  ≈‰ ים  ƒיז ƒר ז¿

ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰ ּול¿ ר  ָזּ‰≈ ƒל  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ

ים  ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ ַ„˙ מ∆ ˙ ֲעבו… ו… ׂ̆ ַלֲע

-‰ּו‡.  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ
 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר 89 ָזּ‰≈ ƒ(י‡)י ,„…‡ מ¿

י  ּƒכ י,  ּ„ַ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָ„˙ו…  ֲעבו… ַבּ ר  ַמ‰≈ י¿

‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ל. ו¿ ׁ≈̆ ָכּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ב מ¿ רו… ָ̃ ירּו˙ ‰ּו‡  ƒ‰ מ¿ ּƒב ב כ≈ ָ‰רו…

בי‡ורים
להלחם נגדם, עכ"פ תמהר להתרחק מהם. 87. יחי˘ ול‡ י‡חר. ימהר לשוב 
בתשובה, כדי שלא יפסיד הזדמנות זו וגם כדי שלא יהיה רשע לפני ה' אפילו 
88. ר‡‰ ‡יך מ˘ר˙י ‰מלכים ו‰˘רים זריזים ‰ם ב˘ליחו˙ם.  שעה אחת. 
את  כעושים  במקרא  שמתוארים  המלאכים  לגבי  מוצאים  אנו  זה  כעין 
ה'  "ברכו  כ):  קג,  (תהלים  בהם  שנאמר  בזריזות,  תפקידיהם  ואת  שליחותם 
מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו", עוד נאמר (יחזקאל א, יד): 
"והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק". כדי להורות לאדם שהזריזות המתוארת 
89. ˘ל‡  במלאכים, היא הצורה של עבודת ה' הראויה המביאה לשלימות. 

ימ‰ר בעבו„˙ו. אף בעניני עבודת השם.

י  ּƒ̇ ׁ¿̆ „: "81(י)ַח ƒו ּ„ָ ן ָ‡ַמר  כ≈ ו¿  .˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

יָך"  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ מ…ר  ׁ¿̆ ƒל י  ּƒ̇ ָמ‰¿ ַמ‰¿ ¿̇ ƒ‰ ל…‡  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… ּו  ׁ̆ ר¿ ּ„ָ ן  כ≈ ו¿ ס).  ˜יט,  (˙‰לים 

 ˙ ∆‡ ם  ּ∆̇ ַמר¿ ׁ¿̆ "ּו ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז

י  ר≈ ¿̃ ּƒ̇ ַ‡ל   - יז)  יב,  (˘מו˙   "˙ ו… ּ̂ ַ‰ַמּ

 ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ ו…˙".  ¿̂ ƒמ"  ‡ ָלּ ∆‡  "˙ ו… ּ̂ "ַמ

 ‡ ָלּ ∆‡  ,‰ ָנּ ∆̂ י ƒמ ח¿ ַּ̇ 82ַ‡ל  ָך,  ָי„¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ

„. (מכיל˙‡ ˘ם).  ָיּ ƒמ ‰ּ ָ̇ ‰ ‡ו… ׂ ≈̆ ֲע

בּוָר‰  יזּו˙ ּו‚¿ ƒר ּלּו˙ ּוז¿ ַ̃  „…‡ יך¿ מ¿ ƒר ָ̂ ו¿
ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ ם  ח≈ ָלּ ƒ‰ ל¿

נּו ָעָליו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ מ… ב כ¿ּ יר ל≈ ּƒ83ַ‡ב ˙ יו… ¿‰ ƒל

" (˘מו˙ לב,  כו… ר≈ ּבו… ַעל י¿ ׁ̆ ַחר¿ י ƒ‡ ימּו ׂ ƒ̆ ָ‡ַמר: " ׁ∆̆ ם 84 לו… ָּׁ̆ ‰ַ

ר…ַמח  ח  ַּ̃ ּ ƒ85ַוי  ' ‚ו… ו¿ ָחס  ינ¿ ּƒפ  ‡ ר¿ "ַוַיּ  : ּבו… ַמר  ¡‡ נ∆ ָחס  ינ¿ ƒפ ּוב¿ כז); 

    „…‡ יז מ¿ ƒָזר ˙ יו… ¿‰ ƒָך ל מ¿ ¿̂ ַע ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ן " (במ„בר כ‰, ז). ָלכ≈ ָי„ו… ב¿ּ

ם  ָ̇ ָ̂ ֲע ַבּ  ˙ יו… ¿‰ ƒל  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ ר¿ ַר˙  ב¿ ח∆ מ≈  „ ר≈ ָפּ ƒ‰ 86ל¿

י. ח˘˙י ול‡ ‰˙מ‰מ‰˙י 
ל˘מור מˆוו˙יך. בספר 
(הביאו  יעקב'  'אהל 
יושר')  'אורחות  בספר 
יש  כך:  זה  פסוק  פירש 
צעדיו  שמחיש  זריז 
את  לקיים  וממהר 
אשר  ויש  מיד,  המצוה 
את  ודוחה  מתעצל 
עוד  כל  המצוה  עשיית 
אולם  שהות,  יש 
האחרון  הרגע  כשמגיע 
ורץ  הוא  מזדרז  אזי 
הוא  המצוה.  את  לקיים 
 – "חשתי"  דוד:  שאמר 
המצוה,  לקיים  בזריזות 
מפני  לא  אך 
שהתמהמהתי תחילה... 

בי‡ורים
‡ל   .82 מצוותיך.  את  מלקיים  התעכבתי  ולא  מהרתי  ו‚ו'.  ח˘˙י   .81
˙חמיˆנ‰. אל תעכב את המצוה מלקיימה כדרך שאין מחמיצין את המצות 
אלא אופים אותן מיד קודם שיחמיצו. 83. ‡ביר לב. אמיץ לב. 84. ˘‡מר. 
לשבט לוי שלא חטאו בעגל. 85. וי˜ח רמח בי„ו. לקח חרב בידו, נכנס לאהל 
חכמים  שאמרו  כמו  שניהם,  את  ודקר  המדינית  עם  חוטא  זמרי  היה  שבו 
בכוחותיך  אין  אם  כלומר,  ל‰פר„.   .86 בו'.  פוגעים  קנאים  'הבועל ארמית, 

יב. ˆריך זריזו˙ ל˙ור‰. 
בפוסקים  הנידון  ידוע 
עשיית  האם  עדיף,  מה 
שלא  אף  בזריזות  מצוה 
דחיית  או  בהידור, 
מאוחר  לזמן  המצוה 
לעשותה  כדי  יותר 
סופר'  ה'חתם  בהידור. 
לחידושיו  (בהקדמה 
מבאר  חולין)  במסכת 
בין  ההבדל  את  בזה 
שאמר  אבינו  אברהם 
אליו  (כשבאו  לשרה 
המלאכים):  שלושת 

ָ‰ָל‰,  ב∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ל…‡  90ו¿

ן  כ≈ ו¿ ים.  ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ נּו  ּ¿̃ ֻ̇ י¿ ּון  ּ̇ ƒמ ב¿ּ ֲ‡ָבל 

ים  ƒּונ˙ מ¿ ּוּו  ¡‰91" ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

           - יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ו¿  .(‡  ,‡ (‡בו˙  ין"  ּ ƒ„ ַבּ

יו  ָ̇ בו… ׁ¿̆ יı ַמח¿ ƒ̃ ָי ּבו… ו¿ ƒר ל עו… ‡ נ≈ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 92

ל…‡  ַ‡ך¿   , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ƒל יָבָריו  ≈‡ ּלּו  ַ̃ י≈ ו¿

ים  ƒָינ נ¿ ƒּלּו ָ‰ע ָכל ‡≈ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ ר ב¿ּ ַמ‰≈ י¿

ר  ַמ‰≈ י¿ י  ַ̇ ָמ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָמ‰  ָחכ¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ר. ַ‡ח≈ י י¿ ַ̇ ּוָמ

 

ל…‡  י‰ּו  ƒמ  ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿
ר…ַח  ט¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‡וו… ַּ̇ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ י¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ י  ּƒכ ים.  ƒָרע‰ָ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‰ָנ‡ו… ַ‡ַחר 

ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿

ָ‰ָ‡ָ„ם               יָ‡‰  ƒב מ¿  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ך¿  ָכּ ָנ‰,  יו… ל¿ ע∆

ך¿  ָכּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ (יב) ר  ׁ∆̆ ַכֲ‡ ו¿ י˙.  ּƒ̇ ח¿ ַּ̇ ל  ‡ו… ׁ¿̆ ƒ93ל

בי‡ורים
במהירות  יתכן  "ולא  הגירסא:  בכת"י  בב‰ל‰.  מע˘‰  ל˙˜ן  י˙כן  ול‡   .90
כל  על  ומתוקן  מושלם  המעשה  שיהיה  אפשר  אי  פירוש,  מתוקן".  מעשה 
פרטיו ודקדוקיו אם מתנהג בפזיזות. 91. ‰וו מ˙ונים ב„ין. היו פוסקים את 
הדין ביישוב הדעת ובמתינות. 92. ˘י‰‡ נעור לבו וי˜יı מח˘בו˙יו. שיהיה 
93. ל˘‡ול ˙ח˙י˙.  לבו ערני ומרוכז במחשבתו על הדבר שעומד לעשות. 

ל.                   פ≈ נו… ‰ּו‡  ירּו˙  ƒ‰ מ¿ ּƒב  ıָר אם  היטב  להתבונן 
זאת.  לעשות  וכיצד 

ילך     ויודע את הדרך  אמנם לאחר שבא לכלל הכרעה עפ"י תורה לעשותו 
חיים'          ה'חפץ  היה  וכך  הפועל.  אל  הכח  מן  הדבר  להוציא  יזדרז  אזי  בה, 
לאחר                אם  אך  במעשיו,  נמהר  להיות  לאדם  שאין  "אף  אומר:  זצ"ל 
יחמיץ              בל  אז  וישר,  לנכון  מצאו  הישר  השכל  במאזני  הדבר  ששקל 
ע"ז            עמו'  עה"ת  (ח"ח  כלל".  זמן  דיחוי  בלא  לעשותו  ויזדרז  הדבר 

בהגה"ה).
(המעלה  זצ"ל  חאגיז  למהר"ם  חכמים"  "משנת  בספר  כבר  מובא  זה  יסוד 
הי"ב, אות ש"ס), וז"ל: "כתוב (משלי כט, כ): "חזית איש אץ בדרכיו (אדם 
טובים)  להחכים  הטפש  (סכויי  לכסיל  תקוה  מיושב)  ואינו  במעשיו  הפזיז 
ממנו". וכתוב (שם כב, כט) "חזית איש מהיר במלאכתו (בקי וזריז בביצוע 
תפקידו) לפני מלכים יתייצב (יעמוד לשרתם)" דנראה דסתרי קראי זה לזה. 
ליישב המקראות צריך לומר כך, דיש חילוק גדול בין התחלת מלאכה לגמר 
מלאכה, דהואיל דכל הדברים יגעים והתחלתן קשה, אם כן מן הראוי הוא 
ומזקנים  עצה  ויטול  במתון  ילך  דבר  שום  לעשות  בדעתו  שיגמור  שקודם 
יתבונן, ואם לא כן יעשה אלא שיהיה אץ בדרכיו ותיכף שעלה בדעתו איזה 
דבר לעשות יתחיל לעשותו - ודאי איש אץ כזה תקוה לכסיל ממנו, כי כל 

דבר צריך ישוב ועצה מחכם הרואה את הנולד.
אמנם אחר שהתחיל והסכימו בעלי העצה כי טוב הדבר ונכון מעם ה' יתברך 
ואל  יקדמנו אחר,  פן  ואל יתמהמה  ויחיש את מעשהו  ימהר  לעשותו, אזי 
תאמר כשאפנה אגמור מלאכה זו שהתחלתי בה שמא לא תפנה. ואיש כזה 
ראוי   - הפועל  אל  הכח  מן  ולהוציאה  לגומרה  במלאכתו  מהיר  שהוא 
להתייצב לפני מלכים ולעמוד לשרת לפניהם, יען כי כל דברי המלכות אינן 
נגמרים כי אם אחר גמר עצה עמוקה, ואחר גמר זה, ראוי לו שלא יהיה עצל 

בקיומה". עכ"ד.  
אך  חרוץ  "מחשבות  עה"פ  ה)  (כא,  למשלי  בפירושו  יונה  רבינו  לשון  וזה 
החרוץ  מחשבות  אבל  והזריזות,  החריצות  מדין  המהירות  "אין  למותר": 
שיקדים המחשבה והמתון למעשה – הוא מעיקר הזריזות. ואף על פי שבטל 
מקצת שעותיו לחשוב מחשבות, לעולם ימצא מותר במדה הזאת. "וכל אץ 
אך למחסור" - כי ישיגהו המקרה במעשה וכעין שאמר מחברי המוסר 'כי 

פרי כל המהירות חרטה'". 

ָר‰  ≈‰ מ¿  ‰ נ∆ ָפּ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ יזּו˙,  ƒר ז¿ ּƒב  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… י  כ≈ ר¿ ָ̂ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ם.  ƒַמי ָׁ̆  ˙ ‡כ∆ ל∆ מ¿ ƒל

 

          ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ׁ̆ י≈ ו¿  . ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 94

ָיָניו  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָלָח‰  ¿̂ ‰ַ

יז     ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ן-ָ‡ָ„ם,  ב∆ּ ן  ָלכ≈ יזּו˙.  ƒר ז¿ ּƒב

ָך,  ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ‰ ׂ ≈̆ ַוֲע ים,  ƒָלמ עו… י  נ≈ ׁ¿̆ ƒ95ל

"מהרי שלש סאים קמח 
סולת לושי ועשי עוגות, 
ואל הבקר רץ אברהם"... 
שהתעכבה  שרה  ובין 
נפה  בי"ג  הקמח  לנפות 
סולת,  שנעשה  עד 
נדה  פירסה  ובינתיים 
ולא  הלחם  ונטמא 

ולכן  המובחר,  מן  מצוה  על  עדיפה  בזריזות  שמצוה  סבר  אברהם  הביאתו. 
הדגיש "מהרי", וכן אמר לה להביא "קמח" על אף שסולת מובחרת יותר מן 
הקמח, כיון שרצה למהר לכבד את אורחיו. ואילו שרה סברה, מצד תכונת 
"נשים עצלניות הן", כי המובחר עדיף על הזריזות, ולכן ניפתה הקמח לעשותו 

סולת. וזהו שנאמר עליה: "ולחם עצלות לא תאכל".
ובזה יתבארו דברי המדרש [שאמר רבי עקיבא לתלמידיו כדי לעוררם]: מה 
שרה  של  בתה  בת  תבא  אמרו,  מדינות?  קכ"ז  על  שתמלוך  אסתר  ראתה 
שחייתה קכ"ז שנים ותמלוך על קכ"ז מדינות. וקשה: מדוע לא תלו בזכותו של 
אברהם שחי קע"ה שנים, נמצא שמאז היותו בן מ"ח שנה שאז הכיר את בוראו 

(עי' ב"ר ל ח, צ"ה ג), ועד פטירתו ישנם קכ"ז שנה?
אלא - מיישב ה'חתם סופר' - מכיון ששבחה של אסתר היה בכך שמלכה על 
פזורי עם ישראל בקכ"ז מדינות והגנה עליהם, ומה גרם שלא יהיה בהם מעלת 
"כינוס לצדיקים הנאה להם"... אלא להיות מפוזרים? העצלות שהיתה בהם, 
שלא עסקו בתורה בזריזות אלא בעצלות, וכמו שקראו חז"ל (בפ"ק דמגילה) 
ימך המקרה"... לפיכך לא רצו חז"ל  על אותו הדור את הפסוק: "בעצלתים 
לתלות מלכות אסתר בזכות קכ"ז שנים של "זריזותיה דאברהם", אלא בזכות 
קכ"ז שנים של שרה שלא נתיחדה במדת הזריזות אלא במעלת ההידור. הוא 
את  ר"ע  עורר  [ובכך  תורה"  אין  זריזות]  [של  קמח  אין  "אם  חז"ל:  שאמרו 

תלמידיו להיות זריזים ולא מנומנמים ועצלים]. 

בי‡ורים
הזריזות לעבירה היא אות לגודל אהבתו ושקיעתו בחטא וע"י הזריזות נקשר 
י‰‡ זריז במל‡כ˙ו. כדי שתצא מושלמת ומתוקנת.  הוא לעומק החטא. 94.̆ 
95. ל˘ני עולמים. גם בעניני עוה"ז וגם בעבודת ה' ובעסקי התורה והמצוות.
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בזה  [ואכן,  המצוה. 
של  המעלה  יתירה 
מקדימין  "זריזין 
למצוות" ממעלה זו של 
אל  לידך  הבאה  "מצוה 

תחמיצנה"].
סיבה  ישנה  זאת,  מלבד 
מדת  את  ללמוד  הגונה 
הזריזות דוקא מהפסוק: 
"וישכם אברהם בבוקר" 
יצחק.  בעקידת  האמור 
שכן אין עוד כמו זריזותו 
של אברהם לעקידת בנו 
לנו  לשמש  כדי  יצחק, 
כמה  עד  ומופת  דוגמא 
נשגבה ונעלית היא זריזותן של צדיקים בעבודת בוראם. וכל כך למה? משום 
אברהם.  בו  שנתנסה  קשה  נסיון  מאותו  נפרד  בלתי  חלק  היתה  זו  שזריזות 
למרות כל הצער והכאב שישנו באופן טבעי לאב ההולך לעקוד את בנו יחידו, 
אף על פי כן, מכיון שנצטווה על כך מאת ה' - לא זו בלבד שניאות ואף רצה 
לקיים את המצוה באהבה, אלא עוד נחפז לעשותה בזריזות מופלאה. לפיכך 

ראויה זריזות זו ללמוד הימנה ל"זריזין מקדימין למצוות".
ראוי לציין, כי מעלת זריזות מעין זו מצינו גם אצל משה רבינו כאשר ציוה עליו 
ה': "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך" (במדבר לא, 
ב) כותב על כך רש"י (ע"פ הספרי): "אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר 
עשה בשמחה ולא איחר", וכפי שנאמר מיד בפסוק: "וידבר משה אל העם"... 
הוא  מאוויים  וכל  אישי,  חשבון  כל  המה  נטולים  צדיקים,  של  דרכם  כך  כי 

לעשות רצון ה' בשמחה ובזריזות.  

ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  ,(‚ כב,  (בר‡˘י˙ 

 ‰ ׂ ָ̆ , ָע י„ו… ƒח נו… י¿ ˙ ב¿ּ ח…ט ‡∆ ׁ¿̆ ƒלו… ל ‰ ׁ∆̆ ָ̃

יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒּומ ר.  ∆̃ ב…ּ ַבּ ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿

ָל‰  „ו… ּ ָכָח‰ ‚¿ ‰ ‰ו… ז∆ יזּו˙, ָבּ ƒר ז¿ ּƒיו ב ׂ ָ̆ ַמֲע

 „ ב∆ ע∆ כ¿ּ  , ‡ו… ר¿ ּבו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… ‰ּו‡  ׁ∆̆

מו…  ¿̂ ַע ב¿ּ ז  ָזר≈ ּומ¿ ָניו  ֲ‡„ו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ָ‰‡ו…

לּוָי‰  ּ¿̇ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ י  ּƒ6כ  , נו… ˆו… ר¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ּבו…  ƒל  ‰ ַפנ∆ּ מ¿ ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ 7כ¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ

בי‡ורים
לעשיית  החיצוני  הביטוי  היא  הזריזות  ‰‡„ם.  בלב  ˙לוי‰  ‰זריזו˙  כי   .6
המצוות מתוך אהבה והתלהטות פנימית (עיין מס"י פ"ז). 7. כ˘‡„ם מפנ‰ 
לבו וכו'. כאן מבאר רבינו כיצד יגיע האדם לתכלית הזריזות במדרגה הגבוהה. 

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ƒַער ַ‰ֲחמ ַׁ̆

יזּו˙ ƒר ּ ַער ַ‰ז¿ ַׁ̆  

 

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ּ„ָ ƒ1מ י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿
ַ‚ם  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒַלמ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַל  

י‡  ƒ‰ 3ו¿  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַנ˙  ָּ̃ ַּ̇ 2 ַין  נ¿ ƒע ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ

ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ו¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ˙ וו… ¿̂ ƒמ ל¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ַמ ין  ƒיז ƒר 4ז¿ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל

ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ו¿ (פסחים „, ‡). 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע ַין  נ¿ ƒע 5ב¿ּ ינּו  ƒב‡ָ

 "' ‚ו… ו¿ ר  ∆̃ ב…ּ ַבּ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ם  כ≈ּ ׁ¿̆ "(‡)ַוַיּ

‡בר‰ם  וי˘כם   .‡
בבו˜ר. מפסוק זה למדו 
ד.)  (פסחים  חז"ל 
מקדימין  ש"זריזין 
להקשות,  יש  למצוות". 
זאת  למדו  לא  מדוע 
הקודמים:  מהפסוקים 
לקראתם"...  "וירץ 
"וימהר אברהם", הרי גם 
בפסוקים אלו משתקפת 
זריזותו  מדת  לה 
אברהם  של  הנפלאה 

אבינו למצוות?
שכתבו  יש  ואמנם 
לחלק, כי מפסוקים אלו 
שמעשיהם  אנו  למדים 
במהירות  צדיקים  של 
המצוה  מזדמנת  כאשר 
לידם ממש, שאז אין הם 

משתהים להתחילה ואף ממהרים להשלימה. אולם מהפסוק "וישכם אברהם 
בבוקר" נוכל ללמוד על מעלה יתירה מזו, שגם כאשר המצוה אינה מזדמנת 
כן  פי  על  או שטרוד בעסקיו, אף  בה,  לישון  כגון בשעה שרגיל  לידו ממש, 
מפנה עצמו מעיסוקיו, או משכים לקום משנתו ומקדים עצמו לקראת עשיית 

בי‡ורים
1. מ„‰ ‚„ול‰ ל˙ור‰ ולמˆוו˙. מעלה גדולה המסייעת לאדם בלימוד התורה 
ובקיום המצוות. 2. ˙˜נ˙ ‰עולם ‰ז‰. היא מועילה לו גם בעניני העולם הזה. 
כלומר, גם הצרכים הגשמיים מסודרים ומתוקנים לאיש הזריז. 3. ו‰י‡ מ„˙ 
‰ˆ„י˜ים לעבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך. הצדיקים משתמשים בה כדי להדר בקיום 
הזריזים  למˆוו˙.  מ˜„ימין  זריזין   .4 ה'.  בעבודת  שלמות  ולהשיג  המצוות 
נצטוה  כאשר  ‰ע˜„‰.  בענין   .5 זמנן.  בהגיע  מיד  המצוות  לקיים  ממהרים 

אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו.

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰זריזו˙

אעפ"כ  והיאוש,  הזקנה 
עולה  להקריבו  כשצוהו 
מיד,  בדבר  טרח   -
השי"ת  אהבת  והגביר 
ליצחק,       אהבתו  על 
המעלה  שלמות  ועל 
"אברהם  קראו  הזאת 
מא).     (ישעיה  אוהבי" 
לכל  נתפרסם  ואז 
חיוב  גודל  העולם 
יתעלה  לשם  האהבה 
לעבור       ראויה  שהיא 
ומזה  אהבה,  מיני  כל 
שכר.  וקבל  דרוש  אמרו 
הרב  מפי  שמעתי  כך 

ר"ש מורי שיחיה. עכ"ד. 

י  ּƒים, כ ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ז ל¿ ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒן נ ַעל-כ≈ּ , ו¿ ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ּוָר‰ ב¿ּ ׁ̆ ¿̃ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ‰ ָ̇ ָ‰י¿

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ ן  ַעל-כ≈ּ ל,  „ו… ּ‚ָ  ˜ ׁ∆̆ ח≈ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ר  כ…ּ ז¿ ƒ12ל ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ לו… 

 ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ׁ̆ י≈ י  ּƒכ  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע

       „…‡ מ¿ לו…   ‰ ׁ∆̆ ָ̃ ָבר  ּ„ָ ֲ‰בו…  ‡ו… ֲעבּור 

ָרָ‰ם  ˙, ֲ‡ָבל ַ‡ב¿ ו… ׂ̆ פו… ַלֲע ¿̃ ּבו… נו… ƒל 13ו¿

ם,  ָבּ ƒל  ı פ∆ ח≈ מ≈ ּו  ׂ̆ ָע ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 14 ָח˜  ¿̂ ƒי ו¿

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ י  ּƒכ

בי‡ורים
(בראשית            שנאמר  כמו  בכת"י).  (כ"ה  העקדה  מעשה  לזרעו  לזכור.   .12
הזה         הדבר  את  עשית  אשר  יען  כי  ה'  נאם  נשבעתי  בי  "ויאמר  טז-יז)  כב, 
זרעך"            את  ארבה  והרבה  אברכך  ברך  כי  יחידך,  את  בנך  את  חשכת  ולא 
לבן  ואחת  (-לאברהם)  לאב  אחת   – אברכך"  "ברך  רש"י:  ופירש  וגו'. 
(-ליצחק), "והרבה ארבה" – אחת לאב ואחת לבן. 13. ולבו נו˜פו לע˘ו˙. 
              ıמחפ ע˘ו  ˘ני‰ם   .14 מושלם.  רצון  מתוך  זאת  עושה  אינו  כלומר, 
לעקדה:  שהלכו  בעת  ויצחק  אברהם  על  שנאמר  כמו  שלם,  ברצון  לבם. 
ו). ופירש רש"י: השוה הכתוב זה לזה,  "וילכו שניהם יחדיו" (בראשית כב, 
שהיה                  - אברהם  אף  כי  ללמד  ביניהם,  הבדל  היה  ולא  כאחד  שהלכו 
שלא     יצחק  כמו  ושמחה,  ברצון  הולך  היה   - בנו  את  לשחוט  שהולך  יודע 
לקרבן).      לעלות  עתיד  שהוא  כלל  ידע  לא  שעדיין   –) בדבר  מרגיש  היה 
"וילכו       ואמר:  הכתוב  חזר  להשחט,  הולך  שהוא  יצחק  שהבין  ולאחר 
שניהם יחדיו" (שם, ח). כלומר, יחד בלב שוה לעשות רצונו של מקום. (רש"י 

שם).

 , ׁ̆ ּבו… ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ רו… ˙ ָ‰ֲ‡ח≈ בו… ָׁ̆ ֲח ל ‰ַ8ַמּ ָכּ ƒמ

‰ּו‡  10ָ‡ז  ַ‡ַח˙,  ָב‰  ָׁ̆ ַמֲח ס  פ≈ ˙ו… 9ו¿

ן  -כ≈ מו… כ¿ּ יַח.  ƒל ¿̂ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ י  ƒל ב¿ּ ז,  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒמ

ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  ּ ƒל ƒיר מ ƒס ≈‰ ׁ∆̆ ָרָ‰ם,  ‰ ַ‡ב¿ ׂ ָ̆ ָע

ל  ט≈ּ ƒ(ב)ּוב  , ‡ו… ר¿ ּבו… ן  ˆו… ר¿ ָ‡ַחז  11ו¿ נו…  ב¿ּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ נו…  ב¿ּ ַ‡ֲ‰ַב˙ 

בנו  ‡‰ב˙  וביטל  ב. 
‰בור‡  ‡‰ב˙  מפני 
חז"ל  אמרו  י˙ברך. 
עא.):  (סנהדרין  בגמרא 
ומורה  סורר  בן  "תניא, 
עתיד  ולא  היה  לא 
נכתב,  ולמה  להיות, 
כתב  שכר".  וקבל  דרוש 
לשאול,  יש  בחיי:  רבינו 
מפני מה הוצרכה תורה 

יש  נוהג בדרך העולם? עוד  ומה שאין ענינו  ולכתוב מה שלא היה,  להודיע 
מקשים, דהנה לכאורה כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" היא לשכר תלמוד תורה. 
ותמוה הדבר: וכי לא די בכל התורה כולה כדי לדרוש ולקבל שכר?! הלא גם 
אם יחיה אדם אלף שנים, לא יחסר לו מה לדרוש בתורה, אשר היא ארוכה 

מארץ מדה ורחבה מני ים!
ומבאר רבינו בחיי, כי אין כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" לשכר תלמוד תורה, 
אלא 'דרוש' מפרשה זו עד היכן נתבע האדם לאהוב את השי"ת, שלמען אהבת 
השי"ת על האדם לסלק מלבו את האהבה המוטבעת בו לבנו, כשהדבר נצרך 
זה מחכמת התורה ללמד דעת את העם בגודל חיוב אהבת  וז"ל: היה  לכך. 
השם יתברך. שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן, וכיון 
שהבן עובר על מצוות השם יתעלה, וזה דרכו כסל לו, חייבין הם שתתגבר 
עליהם אהבת השי"ת על אהבת הבן עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמם 

לבית דין לסקילה.
בענין  בתורה  מפורש  להשי"ת  האהבה  גודל  בחיוב  הזה  הענין  בא  וכבר 
העקידה, כי אברהם עם היות אהבתו ליצחק עזה וחזקה כבן שבא אליו אחר 

בי‡ורים
והתכונות  הרצונות  הרעות,  המדות  בו.  ˘י˘  ‰‡חרו˙  ‰מח˘בו˙   .8
המפריעות אותו מעבודת ה' ומקיום מצוותיו, כגון עצלות, אנוכיות, ותאוות 
גשמיות. 9. ו˙ופס מח˘ב‰ ‡ח˙. שם לעצמו מטרה אחת נעלה ומתרכז בה. 
10. ‡ז ‰ו‡ מז„רז בלי ספ˜. (כ"ה בכת"י). ממילא קל לו להזדרז ולעשות את 

המצוה בשלימות. 11. ו‡חז. ותפס.

˘ני‰ם  ע˘ו  לכן   .„
במדרש  מובא  בזריזו˙. 
א):  נו,  (בראשית  רבה 
וישא  השלישי  "ביום 
עיניו"  את  אברהם 
כתיב  ד),  כב,  (בראשית 
"יחיינו  ב)  ו,  (הושע 
השלישי  ביום  מיומיים 
לפניו".  ונחיה  יקימנו 
הגר"א  וביאר  עכ"ד. 
בהאי  מצוות  "שכר  קמב.)  (חולין  חז"ל  אמרו  הנה  כי  המדרש,  כוונת  זצ"ל 
ומלואו  אין העולם  רוחני,  ענין  כי המצוה היא  והטעם, אחרי  ליכא".  עלמא 
כדאי לשלם אפילו שכר מצוה אחת, וכמו שאמרו חז"ל (אבות ד, יז) "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", אם-כן היאך אנו ניזונים 

בזכות המצוות שעשו אבותינו?
אבל הענין כך הוא, כי באמת המצוה עצמה אין לה תשלומים בעולם הזה, 
אבל הזריזות וההידור וכיוצא בו במצוות אבותינו, הם הזכות שאנו אוכלים. 
שעשה  והזריזות  ההכנות  מכל  מקודם  לנו  סיפרה  הקדושה  התורה  והנה 
בבוקר, חבש בעצמו את  לקיים מצות העקידה, השכים  ע"ה  אבינו  אברהם 
חמורו, ובקע עצי עולה וכו', להודיענו כי מכל זאת אנחנו אוכלים בעולם הזה. 
אבל עיקר המצוה שעשה אברהם אבינו ע"ה ביום השלישי, נשארה לנו לעתיד 

לבוא.
כל מה  לומר,  רצה  מיומיים",  "יחיינו  חז"ל את הכתוב  זה  על  זהו שהמליצו 

ר  ≈̂ ַרך¿ יו… ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ם ב¿ּ ָּ̇ ע¿ ּ„ַ

יזּו˙. ƒר ז¿ ּƒם ב י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ ּו  ׂ̆ ן ָע ָלם, („)ָלכ≈ עו…

 

 ˙ ּ„ַ ƒמ י  ּƒכ ָלַ„ַע˙,  יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ָכל  ‰ ל¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ י‡  ƒ‰22 ˙יזּו ƒר ּ ַ‰ז¿  

 ˙ יו… ¿‰ ƒל ל  ָיכו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

בי‡ורים
ואישי  ‚ופם. נתבטל כח הגשמיות שבגופם, שלא היה להם שום רצון גשמי 
אלא אך ורק לעשות רצונו יתברך. 22. ‰י‡ ˙חיל‰ לכל ‰מ„ו˙. כי כדי להשיג 
את כל המעלות צריך לקנות תחילה את מדת הזריזות, כי הזריזות מובילה 
לשאר המדות הטובות והמעלות הגדולות, כדברי רבי פנחס בן יאיר (המוזכר 
מצוות  ויותר  יותר  לקיים  להספיק  האדם  יוכל  זריזות  שע"י  ועוד,  בהמשך). 
ולימוד תורה, שהרי כל אדם מוכרח להפסיק מידי פעם מלימודו ולהתעסק 

בצרכי גופו, אבל ככל שיזדרז וימהר לחזור ללימודו, כך יספיק יותר.

ם  ƒע ˜ּו  ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 15ּו ם,  ָבּ ƒל ב¿ּ  „…‡ מ¿

16ַע„  ם,  ָ̇ יָע ƒ„י ּƒב ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ל  ָכּ י  ּƒ17כ ל,  „ו… ּ‚ָ חּו„  ƒי ב¿ּ ַיֲח„ּו  ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆

 ‡ ר≈ חּו„ ַ‰ּבו… ƒם י ס≈ ַפר¿ ‰ 18ל¿ ָ̇ ם ָ‰י¿ ָ̇ ָנ ָוּ ַכּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ר  ּׁ≈̆ ַי 19ּול¿ ָלם  עו… ָבּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּו  ׂ̆ ָע ׁ∆̆  ˙ ע≈ 20ּוב¿  , ַ‡ֲ‰ָב˙ו… ל¿

יו,  ָ̇ וו… ¿̂ ƒּומ  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ  ˙„ַ ֲעבו…

 ‰ ָ̃ ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ו¿ ּ‚ּוָפם  ַח  כ…ּ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ21(‚)נ

‚ופם.  כח  נ˙בטל   .‚
נאמר:  העקדה  בפרשת 
ידו  את  אברהם  "וישלח 
המאכלת  את  ויקח 
בנו"  את  לשחוט 
כתב  י).  כב,  (בראשית 
'אפריון'  בספר  כך  על 
שו"ע):  קיצור  (מבעל 
הגאון  בשם  שמעתי 
הקדוש מהרי"א מלובלין 
הא  לפרש  שאמר  זצ"ל 
אברהם  "וישלח  דכתיב 
שהיה  דמשמע  ידו"  את 

צריך איזה כח והתפעלות לקחת את המאכלת (פירוש, שהיה צריך להתאמץ 
לשלוח את ידו מה שלא מוזכר בשאר הפעולות שעשה כגון ויבקע עצי עולה, 
ויבן את המזבח ויערוך את העצים וכו'). והוא, כי הצדיקים הקדושים אשר אך 
מצוות השם ית"ש עשו באיבריהם, הנה איבריהם מתקדשין כל כך עד אשר 
אינם מסוגלים לעשות רק מצוות ה' ית"ש ולא זולתו. והנה לשחוט את יצחק 
לך  "לא אמרתי  מן המדרש  רש"י  וכמו שהביא  כלל  היתה מצוה  לא  באמת 
שחטהו אלא העלהו, אסקתיה – אחתיה", רק אברהם טעה וקסבר לשחטהו. 
ולכן כאשר רצה לקחת בידו את המאכלת הוצרך להתאמצות לשלוח את ידו 

בכוח, וזהו "וישלח אברהם את ידו" וכו', ודפח"ח. עכ"ל.

בי‡ורים
15. ו˘ני‰ם נ˙„ב˜ו עם ‰˘י"˙ בי„יע˙ם. שניהם - בשכלם ובמחשבתם - היו 
בדבקות גדולה עם השי"ת. 16. ע„ ˘נ˙יח„ו (בכ˙"י: ˘נ˙‡ח„ו) ביחו„ ‚„ול. 
רצונו  ורק לעשיית  אך  לבם  ויחדו את  ה',  רצון  היו אחד עם  ורצונם  דעתם 
יתברך ללא שום פקפוק. 17. כי כל כונ˙ם. בכל עבודתם בחייהם. 18. לפרסם 
‡„ם  בני  ולי˘ר   .19 מלבדו.  עוד  ואין  בעולם  יחיד  שהוא  ‰בור‡.  יחו„ 
 - ואדם  אדם  כל  אצל  הנמצאת   - האהבה  מדת  את  ולכוון  לנתב  ל‡‰ב˙ו. 
בכת"י  ב‡‰ב‰.  ˘ע˘ו  ובע˙   .20 יתברך.  ה'  אהבת  שהיא  הנכונה  לאהבה 
כח  נ˙בטל   .21 ומצוותיו.  יתעלה  ה'  עבודת  האבות  שעשו  ובעת  הגירסא: 

‡ח„  יום  טוב  כי   .‰
בפרושו  רש"י  בחˆריך. 
על תהלים כתב: "כי טוב 
בחצריך,  אחד  יום 
מלחיות  ימות,  ולמחר 
במקום  שנים  אלף 
אחר". ויש לבאר שכונת 
אדם  כל  על  המלך  דוד 
ואדם, שטוב לו יום אחד 
ולמחר  התורה  בעסק 
לחיות  מאשר  ימות, 
אחר  במקום  שנים  אלף 
בלא עסק התורה. וכמו 
שכתב בספר יסודי הדעת (עמוד קפד) על דברי רש"י אלו וז"ל: כמה גדול ויקר 
וחשוב יום אחד להיות בבית ה' בעסק התורה והיראה, אשר כדאי לחיות רק 
יום אחד בעולם ולהיות עוסק בתורה ולמחר ימות, מלחיות אלף שנים במקום 
אחר, ואפילו לא חיים של חטא ועון כי אם לחיות חיים פשוטים כחיי אנשי רוב 
העולם, גם עם מעשים טובים, אבל בלי עסק התורה – הנה יום אחד להיות 
יותר מלחיות אלף שנים במקום  וחשוב  יקר  ה' עם עסק התורה הוא  בבית 
לא         התורה  בעסק  ה'  בבית  נהיה  אם  שנותינו  ערך  יגיעו  לכמה  והנה  אחר. 
[לפי  שנותינו?  מספר  יגיעו  לכמה  שנים?  וגם  ימים  הרבה  אם  כי  אחד  יום 
ראויים  אלו  רש"י  דברי  חיים!]  יותר מאלף שנות  שיום אחד שקול  החשבון 
להעריך        ונדע  הקדושה,  תורתנו  יודעי  כל  לפני  בעולם  מפורסמים  להיות 
כמה יפסיד מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, כמה אלפי שנים מפסיד זה. 

עכ"ל.

מ…ַע  ּׁ¿̆ ƒמ נו…  ָ‡ז¿ יר  ƒס "27מ≈ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆

(מ˘לי  ָב‰"  ע≈ ו… ּ̇ ˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ ם  ּ‚ַ28 ָר‰,  ו… ּ̇

ַר˙  ו… ּ̇ י  ƒל ב  ˙ּוב: "29טו… ָכּ ן  כ≈ ו¿ כח, ט). 

ף" (˙‰לים ˜יט,  י ָזָ‰ב ָוָכס∆ פ≈ ַ‡ל¿ יָך מ≈ ּƒפ

ם  יו… ב  טו… י  ּƒכ(‰)" ַמר:  ¡‡ נ∆ ן  כ≈ ו¿ עב), 

ף" (˘ם פ„, י‡) - ָ‡ַמר  ָ‡ל∆ יָך מ≈ ר∆ ≈̂ ֲח ַבּ

ם  יו… י  ƒל ב  טו… -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ף  ל∆ ∆‡ מ≈ ָר‰,  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ָח„  ∆‡

בי‡ורים
˙ועב‰.  ˙פל˙ו  ‚ם   .28 קצר.  לזמן  אפילו  ˙ור‰.  מ˘מוע  ‡זנו  מסיר   .27
במקרה דנן הסיבה היא כיון שנמנע מלימוד תורה מחמת התפילה, ומאחר 
אותו  זו שהרחיקה  היא  נמצא שתפילתו  מן התפילה,  יותר  והתורה חשובה 
אורח).         (עלי  מדה  כנגד  במדה  תפילתו  את  מרחיק  הקב"ה  לכן  מהבורא, 

29. טוב לי ˙ור˙ פיך. פירוש, אפילו דיבור אחד בתורה.

כ…ל  ¡‡ ל∆ יך¿  ƒר ָ̂ י  ּƒכ ר,  פ∆ ַ‰ס≈ּ ַעל  יר  ƒ„ ָּ̇

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈ ָרָכיו,  ¿̂  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ן  י˘…ׁ ƒל ו¿

רו…  פ¿ ƒס ל¿ ַלֲחז…ר  ירּו˙  ƒ‰ ּוז¿ יזּו˙  ƒר ז¿

ל  „ו… ם ָ‚ּ „ ַ‰ּיו… ב: עו… ׁ…˘ ַ‡ל ַיח¿ מ…„. ו¿ ל¿ ƒל ו¿

רּו  ָ‡מ¿  ‰ ז∆ ַעל  י  ּƒכ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָנ‰  ָּׁ̆ ‰ַ ו¿

‡ַמר  ּ…̇ ָרָכ‰: ַ‡ל  ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ֲחָכמ≈

ל…‡   ‡ ָמּ ׁ∆̆ 24  ,‰ נ∆ ׁ¿̆ ∆‡  ‰ נ∆ פ¿ ∆‡ ׁ∆̆ כ¿ ƒ23ל

י…‡ַמר  ם ַ‡ל  ּ‚ַ ‰ (‡בו˙ פ"ב מ"„).  נ∆ ָפּ ּƒ̇

ך¿  ל≈ ם ‡≈ ƒ‡ ,ָבר ב ‰ּו‡ כ¿ּ ר∆ ˙ ע∆ ָ‡ָ„ם: 25ע≈

ָע‰  ָׁ̆ ָב‰  טו… י  ּƒכ ל,  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿  „ ָיּ ƒמ ַלֲעמ…„  ך¿  ָטר≈ ¿̂ ∆‡  - מ…„  ל¿ ƒל

ַעל  ָלם, ו¿ עו… ָבּ ׁ∆̆ ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒָח„, 26מ ּבּור ‡∆ ּ ƒ„ ּלּו ƒמ…„, ַוֲ‡פ ל¿ ƒַח˙ ל‡ַ

בחיינו  אוכלים  שאנו 
שעשה  ממה  הוא 
ע"ה  אבינו  אברהם 
בשני  דהיינו  ביומיים, 
הוא  הראשונים,  ימים 
כנז"ל,  וההידור  הזריזות 
השלישי,  ביום  אבל 
שעשה  במה  כלומר, 
דהוא  השלישי,  ביום 
העקידה,  מצות  עיקר 
יקימנו        זה  ידי  על 
ונחיה  לבא  לעתיד 

לפניו.      

בי‡ורים
תורה.          ואלמד  אשב  וטרדותי,  מעסקי  כשאתפנה  ‡˘נ‰.  לכ˘‡פנ‰   .23
24. ˘מ‡ ל‡ ˙פנ‰. כי יתכן מאד שגם מאוחר יותר לא תצליח לפנות לך זמן 
כדי ללמוד, שכן טרדות העולם אינן פוסקות, ונמצאת בטל מדברי תורה כל 
ימי חייך. 25. ע˙ ערב ‰ו‡ כבר. הגיע כבר הערב, וזמן תפילת ערבית קרב 
להפסיק  שאצטרך  כיון  קצר  לזמן  זה  יהיה  ללמוד,  כעת  אתחיל  ואם  ובא, 
לתפלה בהגיע זמנה. 26. מכל „בר ˘בעולם. על התורה נאמר (משלי ג, טו): 
"יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה", כל חפצי עולם הזה ['חפציך' - 
אחד  דבר]  [-ללימוד  לדבר  ישוו  לא  והנאותיו]  הזה  העולם  עושר  כל  כולל 
מכל  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור  אפילו  תורה  [שתלמוד  שבתורה, 
חפצי  שאפילו  בה"  ישוו  לא  חפצים  "וכל  יא):  ח,  (שם  כתוב  עוד  'חפציך']. 
שמים שהם המצוות - לא ישוו לדבר אחד שבתורה [שתלמוד תורה אפילו 
עדיף  ת"ת  שכן  התורה,  מצוות  כל  מקיום  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור 

מקיום המצוות ודוחה אותן, אם אפשר לעשותן ע"י אחרים] (מו"ק ט:).

‰י‡  ‰זריזו˙  מ„˙  ו. 
‰מˆוו˙.  לכל  ˙כ˘יט 
(פ"ז)  ישרים'  ב'מסילת 
הזריזות  חלקי  כתב: 

י„ּו˙  ƒַוֲחס י„ּו˙,  ƒ38ֲחס י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

רּוַח  ו¿  , ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ 39רּוַח  י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

 ˙ ַיּ ƒח ּ¿̇ 40 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ

י‡ ָזכּור  ƒב ‰ּו ַ‰ָנּ ָיּ ƒל י ‡≈ ≈„ ‡ ַעל י¿ ים ָבּ ƒ̇ ˙-ַ‰מ≈ּ ַיּ ƒח ¿̇ ים, 41ּו ƒ̇ ַ‰מ≈ּ

ירו˘למי  ט:  פ"‡  ˘‰˘"ר  ב  כ,  (ע"ז  ינּו.  ָימ≈ ב¿ּ ָר‰  ≈‰ מ¿ ּƒב ב  ַלּטו…

יזּו˙,  ƒר ּ ַ‰ז¿ ַח  כ…ּ ל  „ו… ּ‚ָ  ‰ ָמּ ַכּ  ‰ ≈‡ ּור¿  ‡ ּבו…  .(‰"‰ פ"‚  ˘˜לים 

יז  ƒָזר ו¿ יר  ƒ‰ָז ָ‡ָ„ם   ‡ ≈‰ י¿ ן  ָלכ≈ לּו,  ַ‰ָלּ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ּ ׁ∆̆

ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿ ר  פ∆ י˙-ַ‰ס≈ּ ב≈ּ ל  ∆‡  ıָלרּו 42ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿

     ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿ יט  ׁƒ̆ כ¿ ַּ̇ 43 י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒ(ו)מ יב.  ƒֲער‰ַ ּול¿

ן. ָלּ ˙ ֻכּ נ∆ ּ∆̃ ַ̇ י‡ מ¿ ƒ‰ 44ו¿

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ 45ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇ ים  ƒ‚‰ֲ ַ‰ּנו… ים  ƒָבר ּ ¿„ ר  כ…ּ ז¿ ƒל ָך  ל¿  ׁ̆ י≈  ‰ ָּ̇ ַע ו¿
בי‡ורים

38. חסי„ו˙. הנהגה לפנים משורת הדין. 39. רוח ‰˜ו„˘. שכינה שורה על 
הינה השראה אלהית המכוונת את  כלל  "רוח הקודש" בדרך  (רש"י).  האדם 
האדם במעשיו או המקנה לו ידיעה בדרך שהיא למעלה מהשגת אנוש (ראה 
חיי˙ ‰מ˙ים. על ידי רוח הקודש השורה עליו, יגיע  רמב"ן שמות כח, ל). 40.̇ 
אליהו  הנביאים  שעשו  כפי  מתים,  להחיות  בכוחו  שיהא  כך  לידי  האדם 
הרי  החיים,  מקור  ה'  בהיות  ד).  פרק  (מלכים-ב  ואלישע  יז)  פרק  (מלכים-א 
שאדם הדבוק בו דביקות גמורה יוכל למשוך ממנו את השפעת החיים עצמה 
המתים  "תחית  הגירסא:  בכת"י  וכו'.  ב‡  ‰מ˙ים  ו˙חי˙   .41 פכ"ו).  (מס"י 
בכת"י  ‰ספר.  בי˙  ‡ל   ıולרו  .42 לטוב".  זכור  הנביא  אליהו  לידי  מביאה 
הגירסא: "ולרוץ אל הספר ללמוד, להשכים ולהעריב". 43. ˙כ˘יט. קישוט. 
44. ו‰י‡ מ˙˜נ˙ כולן. כל  הזריזות מקשטת את המצוות ומוסיפה להן נוי. 
בכת"י  ‡„ם.  בני   .45 יותר.  ומושלם  מתוקן  הוא  בזריזות  שנעשה  מעשה 

ַח  ב≈ּ ז¿ ּƒי ַ‰מ ב≈ּ ָפַני ַעל-ַ‚ּ יב ל¿ ƒר ¿̃ ‰ַ ָך ל¿ נ¿ ּƒל…מ…‰ ב ׁ¿̆ י„  ƒ̇ ָע ׁ∆̆  ˙ לו… עו…

(˘ב˙ ל, ‡). 

י         י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ירּו˙  ƒ‰ 30ז¿ יר:  ƒ‡ָי ן  ב∆ּ ָחס  ינ¿ ּƒפ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ּיּו˙  ƒ̃ ּונ¿ ּיּו˙,  ƒ̃ 32נ¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ יזּו˙  ƒר ּוז¿ יזּו˙,  ƒר 31ז¿

ּו˙,  ׁ̆ י ƒר 34פ¿ּ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ָט‰√ ו¿ ָר‰,  33ָט‰√ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

י           י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ ּו  ,‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ 35 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ּו˙  ׁ̆ י ƒר ּופ¿

 ‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒי ו¿  ,‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒ37י י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ַוֲעָנָו‰  36ֲעָנָו‰, 

בי‡ורים
שמירה  היא  זריזו˙.   .31 לפניו.  המזדמנת  בעבירה  מלהכשל  ז‰ירו˙.   .30
מדברים העלולים להביא לידי כך שתזדמן עבירה לידו של אדם (רש"י ע"ז כ:). 
לידו  נזדמנה עבירה  "זהירות", שהיא המניעה מכשלון כשכבר  זאת לעומת 
(הנ"ל עפ"י חולין קז:). 32. נ˜יו˙. שהאדם נקי לגמרי מכל מדה רעה ומכל 
חטא. ולא רק מדבר המקובל על הכל שיש בו חטא, אלא גם מ"הוראת-היתר" 
מוטעית, אשר הלב מתפתה בו מפני היותו נגוע קצת מן התאוה, כי לא טוהר 
כל  שיהיו  והמחשבות,  הלב  תקון  ט‰ר‰.   .33 פ"י).  (מס"י  וכל.  מכל  ממנה 
מעשיו על צד החכמה והיראה ולא על צד החטא והתאוה, שגם באותו המעט 
וכן במעשים הטובים  יכוון אל ההנאה והתאוה.  שלוקח מן העולם הזה לא 
שעושה תהיה כוונתו לשם שמים (מס"י פט"ז). 34. פרי˘ו˙. שנמנע האדם 
היא  אף מדברים המותרים, כדי להחמיר על עצמו (רש"י שם). 35. ˜„ו˘‰. 
היות כל מציאות האדם בעולם וכל מעשיו – אפילו מעשים גשמיים של צרכי 
הגוף – עניני קדושה של התדבקות בה'. ובאמת אין השגת מעלה זו ביכלתו 
של האדם, אלא שאם משתדל האדם להשיגה עד כמה שידו מגעת, יעזרהו ה' 
יהיה האדם מחשיב את  שלא  ענו‰.   .36 פכ"ו).  (מס"י  לו במתנה  וישלימה 
עצמו משום טעם שיהיה (מס"י פכ"ב). 37. יר‡˙ חט‡. היא דרגה גבוהה של 
וחושש שיפגום  ה'  ירא מרוממות  ירא מהעונש על חטא אלא  יראה, שאינו 

בכבודו על ידי חטא (מס"י פכ"ד ופי"ט).

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן 51 ‚ו… , כ¿ּ ך¿ ל-ָכּ ר ָכּ ׁ≈̆ ינו… ָכּ י ‡≈ ƒל ם ַ‰כ¿ּ ƒ‡ …ים, ‡ו ƒּוס‡ 50‡ו… מ¿

ל  ≈̃ ‰ָ ל¿ ָך  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇ יֲ‡ָך  ƒב ּ¿̇ ַ‡ל   - כ…ל  ¡‡ ל∆ ב  ָרע≈  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿  ,˜ ∆„ ס∆ ּבו… 

יָל‰.  ƒט נ¿ ƒל ָ‰ָר‡ּוי  י  ƒל ּוכ¿ ם  ƒַמי י‡  ƒב‰ָ ל¿ ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰  ‡ ָלּ ∆‡ יָל‰,  ƒט נ¿ּ ַבּ

ים  ּƒַטנ ¿̃ ּו ים  ƒל „ו… ּ ¿‚ ָביו  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ≈̇ יו… ב¿ּ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿

ˆּו" (וי˜ר‡ כ, כ‰;  ּ¿̃ ַׁ̆ ¿̇ ‡ ַיֲעב…ר ַעל "ל…‡  ל…ּ ׁ∆̆ ָח„,  ַ‚ע ‡∆ ּלּו ר∆ ƒפ‡ֲ

ים  ƒ‡ָל ח√ ָעָליו  י‡  ƒב מ≈ ָביו,  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ ם  ּ‚ַ ב).  טז,  מכו˙ 

ּיּו˙,  ƒ̃ נ¿ ּƒב מו…  ¿̂ ַע מ…ר  ׁ¿̆ ƒל יזּו˙  ƒר ּוז¿ ירּו˙  ƒ‰ ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ים.  ƒל „ו… ּ ¿‚

ַ‡ַחר  ַע˙  י-ַטַבּ ּƒפ  ı…ח ר¿ ƒל י,  ƒ̃ ָנ ‚ּופו…  ו¿ ים  ּ ƒי ƒ̃ נ¿ ָ‚ָ„יו  ב¿ּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆

ם  ּ‚ַ ם.  ƒַמי י  ƒל ב¿ּ  ‰ ָיפ∆ ַח  נ≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ ּ ¿„ ָרָכיו,  ¿̂  ‰ ׂ ָ̆ ָע ׁ∆̆

ם  ƒ‡  , ˙ו… ָטּ ƒמ ַי„  52ל¿ ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ ָרָכיו  ¿̂  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

י  ƒ̃ ם ָנ ָמ˜ו… ך¿ ל¿ ל≈ י≈ ל ָיָ„יו, 54ו¿ ט…ּ ƒי ם - 53ָי˜ּום ו¿ ƒַמי ˙ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒל ‰ ∆̂ רו…

ַע  מ≈ ו… ׁ̆ ˙ו… ו¿ ָטּ ƒם ‰ּו‡ ַעל מ ƒ‡ .ף ‰ ָוסו… ָלּ ƒח ּ¿̇ ם  ƒי ך¿ ַעל ַ‰ַמּ יָבר≈ ƒו

    . ך¿ יָבר≈ ƒו ָיָ„יו  ל  ט…ּ ƒי ו¿ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆ 55 ים,  ƒ̃ ָר ב¿ּ  ‰ ∆‡ רו… ‡ו…  ַרַעם  ל  ˜ו…

יו  ַעָפּ ַעפ¿ נּוָמ‰ מ≈ ּ¿̇ יר  ƒֲעב‰ַ ˙ו… 58ּול¿ ָטּ ּƒמ ƒיך¿ 57ָל˜ּום מ ƒר ָ̂ ם  ּ‚ַ56

ָר‰.  ו… ּ̇ מ…„  ל¿ ƒים ל ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ּול¿

בי‡ורים
נטילה. 50. ‡ו מ‡וסים. הפסולים לנטילת ידים. 51. ˘י˘ בו ס„˜. עיין משנה 
ברורה סי' קנט סקי"א ובביאור הלכה שם. 52. לי„ מט˙ו. בכת"י הגירסא: "על 
מטתו, שיקום ויטול ידיו וילך במקום נקי לברך "אשר יצר". אם רוצה לשתות 
וילך   .54 ברורה סימן ס"ב סק"ח.  עיין משנה  י„יו.  ויטול  י˜ום   .53 מים".  
למ˜ום נ˜י. שיתרחק מהכלי שעשה בו צרכיו. 55. ˘יעמו„. שיקום ממטתו. 
˙נומ‰  ול‰עביר   .58 בבוקר.  ממט˙ו.  ל˜ום   .57 זריזות.  ˆריך.  ‚ם   .56

מעפעפיו. להעביר נמנום השינה מעל שמורות עיניו.

 ‰ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂ ם  ƒ‡ ן ‚ו… ם. כ¿ּ ∆‰ ל ָבּ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿

ר,                פ∆ ס≈ ב¿ּ ָבר  ּ„ָ ּום  ׁ̆ 46  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל

 ,ı פ…ּ ח¿ ַּ̇ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰47

י  ּƒמ ƒמ ‡…ל  ׁ¿̆ ƒל ו¿ ך¿  יל≈ 48ל≈ יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿

ָך  ¿̇ י ב≈ י ל¿ ƒָענ ‡ ם ָיבו… ƒ‡ .ָבר ַע ַ‰ָ„ּ ≈„ ּיו… ׁ∆̆

‡ּוַכל  ל…‡  ‡ַמר:  ּ…̇ ַ‡ל  ם,  ח∆ ל∆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

ך¿  ל≈ ּ≈̇ ַ‡ך¿  ם,  ח∆ ַ‰ל∆ּ י‡  ƒב‰ָ ּול¿ ך¿  יל≈ ל≈

ל      ט…ּ ƒל  ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ י‡.  ƒב‰ָ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב

ים                ƒמּוָעט ם  ƒ49ַמי ָך  ל¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָך  ָי„¿

קודם   – אחד  הם,  שנים 
ואחד  המעשה,  התחלת 
קודם  כן.  אחרי   –
הוא  המעשה  התחלת 
את  האדם  יחמיץ  שלא 
המצוה (שלא ישהה את 
בהגיע  אלא  עשייתה), 
בהלכה,  (הקבוע  זמנה 
או  קריאת-שמע  כגון 
או  וכדומה)  תפילה 
בהזדמנה לפניו (כגון אם 
ראה אדם הזקוק לעזרה 
או אם נתבע לתת צדקה 
בעלותה  או  וכדומה) 
במחשבתו (כגון להיטיב 

עם אדם או לרכוש חפץ מהודר של מצוה וכדומה), ימהר יחיש מעשהו לאחוז 
בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתים, כי אין סכנה כסכנתו 
(שהמצוה תתבטל ע"י הנהגה זו), אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש 

איזה עיכוב למעשה הטוב... 
אך הזריזות אחר התחלת המעשה הוא, שכיון שאחז במצוה ימהר להשלים 
יתנו  וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות, אשר לא  אותה... 
הפסק זמן לא אל התחלת המצוה ולא אל השלמתה. ותראה שהאדם אשר 
תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשית מצוותיו, אלא תהיה 
ישקוט עד אם כלה הדבר  ולא  ינוח  לא  כי  תנועתו כתנועת האש המהירה, 

להשלימו.   

בי‡ורים
הגירסא: "ודרך בני אדם". 46. ˘ום „בר בספר. כגון לבדוק הלכה או ידיעה 
כלשהי שאינה ברורה לו דיה. 47. ‰˘˙„ל לחפ˘ וכו'. בכת"י הגירסא: "תהא 
זריז להביא הספר וגם תהא זריז לחפש" וכו'. כלומר, שיזדרז גם להביא את 
הספר מיד, וגם לעיין בו מיד ולבדוק ללא שיהוי את הענין הנצרך. 48. לילך 
ול˘‡ול. אם צריך לשאול מאדם שיודע. 49. מים מועטים. פחות מכדי שיעור 

ח. ‡יז‰ עבר‰ ‰ו‡ ר‚יל 
ב‰. כתב הגר"א (יונה ד, 
האדם  ירצה  שאם  ג), 
פגם  עוונות  באלו  לידע 
ומה  הקודם  בגלגולו 
זה  בגלגול  לתקן  עליו 
לעולם  ירד  זה  שבשביל 
בשני  יבדוק  שוב, 
סימנים: א' במה שנכשל 
הרבה  זה  בגלגול 
פעמים. ב' באיזה עבירה 
מאוד,  לו  חשקה  נפשו 
שהורגלה  לפי  וזה 
טבע  ונעשה  מקודם 
אדם  בני  יש  ולכך 
שחושקין בעבירה אחת 
אחת  בעבירה  וזה  יותר 

יותר.

ל  ב≈ּ ַ̃ 63ּול¿ ָטיו  ָפּ ׁ¿̆ ƒּומ יָניו  ƒ„ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

 ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ָר‰ ּוַב ו… ּ̇ ˜ ַבּ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ַ‡ֲ‰ָב‰, ּול¿ מ≈

ָכל  ב¿ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿

ן. יו… ל¿ ל ע∆ ≈‡ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ

 

מו…  ¿̂ ַע ˜ ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּ…„ ב¿ ƒָבר: י ל ָ„ּ ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ
 ,‰ּ יל ָבּ ƒ‚ָר‰ ‰ּו‡ ָר ‰ ֲעב≈ יז∆ (ח)‡≈

ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ל¿ ים  ƒר„ָ ּ ¿‚  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ר  יַמ‰≈ ƒו

 ˜ ּ…„ ב¿ ƒי ם  ּ‚ַ ָר‰.  ֲעב≈  ‰ּ ָ̇ ‡ו… מ≈ ט  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰ ּול¿

    .‰ ַרפ∆ּ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ יז∆ ≈‡ ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע

 ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ָלן -  ט¿ ן ָ‡ָ„ם 65ַבּ ‚ו… 64כ¿ּ

ים.  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּ ¿„ ƒ66מ  ‰‡ָ ָבּ ּטּול  ּƒב‰ַ ׁ∆̆

ָר‰  ו… ּ̇ ƒל מ ַבט≈ּ ים ‰ּו‡ מ¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒמו… ל ¿̂ ַע ַע ב≈ ו… ּ̃ ׁ∆̆ י  ƒי] מ ּƒכ]

ים  ּƒב ר¿ ַ‰ַמּ ים  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ ן  ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒי 67ו¿ ָב‰,  טו… ל  ָכּ ƒּומ  ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ƒּומ

פּוָ‡‰  ׁ̆ לו… ר¿ י≈  ‰ ז∆ ָבּ ם,  ∆‰ ָמּ ƒר ע ַחב≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ים, 68ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ּ ¿„

בי‡ורים
וכו'. בכת"י  כ‚ון   .64 ול˜בל מ‡‰ב‰. את הצער והיסורין הבאים עליו.   .63
הגירסא: "יבין תחילה מה גרם לו שהוא רפוי בה, כגון...". כלומר, עליו להזדרז 
לזהות מהי הסיבה שהוא מתרפה באותה מצוה ואותה צריך לתקן. 65. בטלן. 
אחרים  עם  לדבר  שמרבה  מתוך  בטלים.  מ„ברים   .66 תורה.  מדברי  בטל 
דברים בטלים. 67. ויס˙ל˜ וכו'. כלומר, לא רק שלא ילך להשתתף בחברתם, 
י˙חבר עמ‰ם. אף לצורך  ול‡   .68 אלא גם אם הם באו אליו יסתלק מהם. 

ענינים אחרים, כי מתוך כך ימשך אליהם גם לדבר דברים בטלים.

יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ60מ § ר̆… פ¿ ƒיזּו˙ ל ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ 59(ז)ו¿

 ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚‰ַ  

 ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ּ ים, „¿ ׁƒ̆ ָנ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

ר  ≈̇ יו… 61ב¿ּ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ יזּו˙  ƒר ז¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ַ‡ַחר   ˙ בו… ָׁ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ  ˙ ַ‰ּטו… ּול¿  ,„…‡ מ¿

לו…   ‡ ָיבו… ם  ƒ‡  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ˙ ַ̇ י ƒמ נו… ‡ו… ב¿ּ ּבּו„ ָממו… ƒ‡ ַער מ≈ ַ̂ ּום  ׁ̆

 „…‡ יזּו˙ מ¿ ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ין,  ƒּסּור ƒבו… ‡ו… י‰ֲ ‡ו…

ּור  ַ‡ֲ‰ַב˙̂  יו ל¿ ָ̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ י˜] ב¿ּ ƒֲעמ‰ַ [ל¿

            , ּבו… ּ ƒל ƒמ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ל  ַבט≈ּ ל¿ ים  ƒָלמ עו…

ל  ≈‡‰ָ י˜  ּ ƒ„ ¿̂ ‰ַ ל¿ ַזך¿  ּבו…  ƒל  ˙ יו… ¿‰ ƒ62ל

לפרו˘  זריזו˙  וˆריך  ז. 
כ‚ון  ‰‚רועים  ממע˘יו 
כתב  ו‰˘נ‡‰.  ‰˜נ‡‰ 
ג):  ז,  (תשובה  הרמב"ם 
שאין  תאמר  "ואל 
התשובה אלא מעבירות 
כגון  מעשה  בהן  שיש 
כשם  וגניבה.  וגזל  זנות 
שצריך אדם לשוב מאלו 
לחפש  צריך  הוא  כך 
לו  שיש  רעות  בדעות 
הכעס  מן  מהן,  ולשוב 
הקנאה  ומן  האיבה  ומן 
ומן התחרות ומן ההתול 
הממון  רדיפת  ומן 
ומרדיפת  והכבוד 
המאכלות ומכיוצא בהן, 
לחזור  צריך  הכל  מן 

בתשובה. ואלו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע 
און  ואיש  דרכו  רשע  יעזוב  אומר  הוא  וכן  לפרוש.  הוא  קשה   - באלו 
מחשבותיו". עוד כתב הרמב"ם (שם ד, ה) שיש "חמשה דברים העושה אותן 
ימשך אחריהן תמיד והן קשים לפרוש מהן, לפיכך צריך אדם להזהר מהן שמא 
ידבק בהן, והן כולן דעות רעות עד מאד, ואלו הן: רכילות ולשון הרע ובעל 

חימה ובעל מחשבה רעה..."

בי‡ורים
59. וˆריך זריזו˙ לפרו˘ וכו'. כלומר, שלא ידחה את תיקון מעשיו הרעים 
ומדותיו הגרועות לזמנים אחרים, אלא יזדרז תיכף לתקן עצמו. 60. ממע˘יו 
‰‚רועים. בכת"י הגירסא: "ממחשבותיו הגרועות". היינו ממדותיו הפחותות 
ולפרוש  רעות  מחשבות  לסלק  הזריזות  כי  מ‡„.  ביו˙ר   .61 והשליליות. 
ממעשים רעים קשה יותר מאשר הזריזות לעשיית מעשים טובים. 62. ל‰יו˙ 

לבו זך. נקי מכל תרעומת וכעס כלפי הנהגת ה' עמו.
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אלא ד' אמות של הלכה 
בן  יוסף  (רבינו  בלבד. 
חיים'  וב'רוח  שושן). 
הגלות  לענין  רמז  כתב 
לג,  (דברים  מהכתוב 
לאביו  'האומר  ט-י) 
ואת  ראיתיו  לא  ולאמו 
'יורו  אחיו לא הכיר' וגו' 
משפטיך ליעקב ותורתך 
מהכתוב  וכן  לישראל', 
אבי  'כי  י)  כז,  (תהלים 
ואמי עזבוני וה' יאספני', 
עוזב  שכשאדם  כלומר 
ואת  ואמו  אביו  את 
להיות  בכדי  משפחתו 
במקום תורה, זוכה שה' 
ויקרבהו  יאספהו 

לעבודתו.  

 ˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ 75ר…„¿ ַלי  ≈‡ עּו  מ¿ ׁƒ̆ " יב:  ƒ̇ ּוכ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  .(‡ נ‡,  (י˘עי‰   "'‰ י  ׁ≈̆ ¿̃ ַב מ¿

‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָפר ס¿ ב  ּ…̇ כ¿ ƒ76ל יזּו˙  ƒר ז¿

‡ו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ ם. ‡ו…  ∆‰ מ≈ מ…„  ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  , ׁ̆ ּ„ּו ƒח ַבר  ּ ¿„ ַמע  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ

ח  ַכּ ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„  ין  ּƒ̇ ַימ¿ ל…‡  ו¿  , בו… ¿̇ ָכ ל¿

. ּבו… ּ ƒל ƒמ

 

י  ו≈ ¡‰ יָמ‡:  ּ≈̇ ן  ב∆ּ ‰ּוָ„‰  י¿ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ר,         ׁ∆̆ ּ נ∆ ַכּ ל  ַ̃ 78ו¿ ר  מ≈ ָנּ ַכּ 77ַעז 

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י,  ƒר‡ֲ ָכּ ר  ּבו… ƒ‚ 80ו¿ י  ƒב ּ ¿̂ ַכּ  ı79ָר

פ"‰  (‡בו˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יָך  ƒב‡ָ ן  ˆו… ר¿

ַעל  ר  ּבו… ƒ‚ ו¿ ל  ַ̃ מו…  ¿̂ ַע  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ירּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ יך¿  ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿ מ"כ). 

בי‡ורים
אף  אחריהם  ולבקש  ו'לרדוף'  בחכמה,  המופלג  דין  בית  אצל  לדון  ˙ר„וף. 
למקום רחוק. 75. רו„פי ˆ„˜ מב˜˘י ‰'. העושים צדק עם זולתם ומבקשים 
76. לכ˙וב ספרים. להעתיק לעצמו ספרים  להדמות במעשיהם למעשי ה'. 
ואומץ לעשות רצון  לו עזות  שיהיה  כנמר.  עז   .77 כדי שיוכל ללמוד בהם. 
הבורא - שלא יבוש ולא יתפעל מאף אחד כשבא לעשות מעשה טוב. 78. ˜ל 
כנ˘ר. רש"י פירש, שיהיה קל כנשר לרוץ מהרה ללא עצלות ובלא להתעייף, 
הזריזות.         על  בזה  שמזהיר  המאירי  מפרש  וכן  שבשמים.  אביו  רצון  לעשות 
79. רı כˆבי. גם זה ענין של זריזות. והכל הוא ענין אחד, אלא שכפל התנא 
העבירות.  מן  יצרך  את  לכבוש  כ‡רי.  ו‚בור   .80 (המאירי).  שונות  במילות 

(רע"ב). ורש"י פירש, שיהיה בעל זרוע לעסוק בכל כחו בתורה ובמצוות.

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ן  כ≈ ו¿  . ַמֲחָל˙ו… ל¿

 „ סו… ‰ 69ַעל ַ‰י¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ

יָניו  ע≈ מ≈ יר  ƒָיס ו¿  , ˙ו… ‡ו… ַיֲ‰ר…ס  ו¿ רּוַע,  ּ‚ָ‰ַ

ָכל  ּול¿  . ו… ׁ̆ ַנפ¿ ר  ‡ו… יך¿  ׁƒ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ך¿  ׁ∆̆ ַ‰ח…

ם  ƒ‡ י  ּƒכ ם,  ָ̃ ּ ַסל¿ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ז∆

˙, ָ‡ז  ּ„ו… ּƒמ‰ַ ׁ̆ ר≈ ָׁ̆ ל 70ַלֲע˜…ר ּול¿ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒי

יּוַכל   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַע„  71ָעָנף  ּבו…  ƒל ב¿ּ ּו  ׂ̆ ַיֲע

ן. ָ̂ ּ ¿̂ ַ̃ ל¿

 

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַמר: "ַבּ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ף ַ‡ֲחָריו,  ּ…„ ר¿ ƒל ם ו¿ לו… ָׁ̆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿
 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ּו" (˙‰לים ל„, טו). ו¿ פ≈ ָר„¿ ם ו¿ לו… ָׁ̆

ָע‰  ¿„ נ≈ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… יַע˙  ƒ„י ƒו ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„ י¿

ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿  .(‚ ו,  (‰ו˘ע   "'‰  ˙ ∆‡ ָלַ„ַע˙  ָפ‰  ּ ¿„ ר¿ ƒנ
יז 73 ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָר‰ (‡בו˙ פ"„ מי"„). ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ י ּ‚ו… ו≈ 72(ט)‰¡

ף" („ברים טז, כ),  ּ…„ ר¿ ּƒ̇  ˜ ∆„ ∆̂  ˜ ∆„ ∆̂ יב: "74 ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי  ט. 
לשון  התנא  נקט  ˙ור‰. 
אם  שאף  לומר  'גלות', 
את  לעזוב  עליו  קשה 
וללכת  חפציו  וכל  ביתו 
שמגלים  כמי  ממקומו, 
ממש,  כרחו  בעל  אותו 
שעיקר  ידע  מקום  מכל 
ד'  הוא  ה'  וחלק  ה'בית' 
כמו  הלכה,  של  אמות 
ח.),  (ברכות  שאמרו 
מיום שחרב המקדש אין 
בעולמו  להקב"ה  לו 

בי‡ורים
והסיבה המביאים אותו  יתבונן מהו השורש  ‰‚רוע. כלומר,  ‰יסו„  על   .69
השורש  מן  הרעות  המדות  לעקור  ‰מ„ו˙.  ול˘ר˘  לע˜ור   .70 רע.  לידי 
בהיותן עדיין בבחינת שרשים בלבד. (עלי אורח). 71. ענף וכו'. כלומר, יכו 
ולשרשן  לקצצן  יוכל  שלא  עד  גדול  כענף  וייעשו  בלב,  עמוקים  שורשים 
למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי   .72 (שם).  שני  לטבע  הופכות  הן  כי  הרגילים,  באמצעים 
˙ור‰. אם אין תלמידי חכמים במקומך, צריך אתה לגלות למקום שיש בו רב 
או תלמידי חכמים. 73. לב˜˘ ˆ„˜‰. לבקש את האמת והצדק. 74. ˆ„˜ ˆ„˜ 

ימ‰ר  ˘ל‡  יז‰ר  י‡. 
מ„י.  יו˙ר  בעבו„˙ו 
ה'ארחות חיים' להרא"ש 
"אל  כתב:  ק')  (אות 
ופירש  מעשיך".  תבהל 
"עשה  יו"ט:  התוספות 
את  או  עבודתך  את 
בלי  במתינות  מעשיך 
ובהלה".  מהירות  שום 
בתנ"ך  מצינו  ומאידך 
בשבח  שהפליגו  ובחז"ל 
הזריזות  מעלת 
לעיין,  ויש  והמהירות. 
 - כיצד שתי מידות אלו 
 - והמתינות  הזריזות 

עולות בקנה אחד?
שאכן  בספרים,  וביארו 
לפני כל מעשה שחושב 
עליו  לעשות,  אדם 

יזּו˙  ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ל  ַעל ַ‰כ…ּ ם. ו¿ ָ̇ ָמ ָכּ ַ‰ס¿ ּוב¿

ר  ַ‡ח≈ ל…‡ י¿ ׁ̆ ו¿ י ƒּוָב‰. 87ָיח ׁ̆ ּ¿̇  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָע‰ ַ‡ַח˙  ָׁ̆  ‡ ≈‰ ל…‡ י¿ ּוָב‰, ו¿ ׁ̆ ּ¿̇ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

 ‰ ≈‡ 88ר¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי ם  ˜ו… ַ‰ָמּ י  נ≈ פ¿ ƒל ע  ָׁ̆ ָר

ים  ƒר ָּׁ̆ ‰ַ ו¿ ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  ≈̇ ר¿ ָׁ̆ מ¿ יך¿  ≈‡

ם,  ָ̇ „ָ ּוַבֲעבו… ם  ָ̇ יחּו ƒל ׁ¿̆ ּƒב ם  ≈‰ ים  ƒיז ƒר ז¿

ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰ ּול¿ ר  ָזּ‰≈ ƒל  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ

ים  ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ ַ„˙ מ∆ ˙ ֲעבו… ו… ׂ̆ ַלֲע

-‰ּו‡.  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ
 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר 89 ָזּ‰≈ ƒ(י‡)י ,„…‡ מ¿

י  ּƒכ י,  ּ„ַ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָ„˙ו…  ֲעבו… ַבּ ר  ַמ‰≈ י¿

‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ל. ו¿ ׁ≈̆ ָכּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ב מ¿ רו… ָ̃ ירּו˙ ‰ּו‡  ƒ‰ מ¿ ּƒב ב כ≈ ָ‰רו…

בי‡ורים
להלחם נגדם, עכ"פ תמהר להתרחק מהם. 87. יחי˘ ול‡ י‡חר. ימהר לשוב 
בתשובה, כדי שלא יפסיד הזדמנות זו וגם כדי שלא יהיה רשע לפני ה' אפילו 
88. ר‡‰ ‡יך מ˘ר˙י ‰מלכים ו‰˘רים זריזים ‰ם ב˘ליחו˙ם.  שעה אחת. 
את  כעושים  במקרא  שמתוארים  המלאכים  לגבי  מוצאים  אנו  זה  כעין 
ה'  "ברכו  כ):  קג,  (תהלים  בהם  שנאמר  בזריזות,  תפקידיהם  ואת  שליחותם 
מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו", עוד נאמר (יחזקאל א, יד): 
"והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק". כדי להורות לאדם שהזריזות המתוארת 
89. ˘ל‡  במלאכים, היא הצורה של עבודת ה' הראויה המביאה לשלימות. 

ימ‰ר בעבו„˙ו. אף בעניני עבודת השם.

י  ּƒ̇ ׁ¿̆ „: "81(י)ַח ƒו ּ„ָ ן ָ‡ַמר  כ≈ ו¿  .˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

יָך"  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ מ…ר  ׁ¿̆ ƒל י  ּƒ̇ ָמ‰¿ ַמ‰¿ ¿̇ ƒ‰ ל…‡  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… ּו  ׁ̆ ר¿ ּ„ָ ן  כ≈ ו¿ ס).  ˜יט,  (˙‰לים 

 ˙ ∆‡ ם  ּ∆̇ ַמר¿ ׁ¿̆ "ּו ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז

י  ר≈ ¿̃ ּƒ̇ ַ‡ל   - יז)  יב,  (˘מו˙   "˙ ו… ּ̂ ַ‰ַמּ

 ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ ו…˙".  ¿̂ ƒמ"  ‡ ָלּ ∆‡  "˙ ו… ּ̂ "ַמ

 ‡ ָלּ ∆‡  ,‰ ָנּ ∆̂ י ƒמ ח¿ ַּ̇ 82ַ‡ל  ָך,  ָי„¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ

„. (מכיל˙‡ ˘ם).  ָיּ ƒמ ‰ּ ָ̇ ‰ ‡ו… ׂ ≈̆ ֲע

בּוָר‰  יזּו˙ ּו‚¿ ƒר ּלּו˙ ּוז¿ ַ̃  „…‡ יך¿ מ¿ ƒר ָ̂ ו¿
ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ ם  ח≈ ָלּ ƒ‰ ל¿

נּו ָעָליו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ מ… ב כ¿ּ יר ל≈ ּƒ83ַ‡ב ˙ יו… ¿‰ ƒל

" (˘מו˙ לב,  כו… ר≈ ּבו… ַעל י¿ ׁ̆ ַחר¿ י ƒ‡ ימּו ׂ ƒ̆ ָ‡ַמר: " ׁ∆̆ ם 84 לו… ָּׁ̆ ‰ַ

ר…ַמח  ח  ַּ̃ ּ ƒ85ַוי  ' ‚ו… ו¿ ָחס  ינ¿ ּƒפ  ‡ ר¿ "ַוַיּ  : ּבו… ַמר  ¡‡ נ∆ ָחס  ינ¿ ƒפ ּוב¿ כז); 

    „…‡ יז מ¿ ƒָזר ˙ יו… ¿‰ ƒָך ל מ¿ ¿̂ ַע ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ן " (במ„בר כ‰, ז). ָלכ≈ ָי„ו… ב¿ּ

ם  ָ̇ ָ̂ ֲע ַבּ  ˙ יו… ¿‰ ƒל  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ ר¿ ַר˙  ב¿ ח∆ מ≈  „ ר≈ ָפּ ƒ‰ 86ל¿

י. ח˘˙י ול‡ ‰˙מ‰מ‰˙י 
ל˘מור מˆוו˙יך. בספר 
(הביאו  יעקב'  'אהל 
יושר')  'אורחות  בספר 
יש  כך:  זה  פסוק  פירש 
צעדיו  שמחיש  זריז 
את  לקיים  וממהר 
אשר  ויש  מיד,  המצוה 
את  ודוחה  מתעצל 
עוד  כל  המצוה  עשיית 
אולם  שהות,  יש 
האחרון  הרגע  כשמגיע 
ורץ  הוא  מזדרז  אזי 
הוא  המצוה.  את  לקיים 
 – "חשתי"  דוד:  שאמר 
המצוה,  לקיים  בזריזות 
מפני  לא  אך 
שהתמהמהתי תחילה... 

בי‡ורים
‡ל   .82 מצוותיך.  את  מלקיים  התעכבתי  ולא  מהרתי  ו‚ו'.  ח˘˙י   .81
˙חמיˆנ‰. אל תעכב את המצוה מלקיימה כדרך שאין מחמיצין את המצות 
אלא אופים אותן מיד קודם שיחמיצו. 83. ‡ביר לב. אמיץ לב. 84. ˘‡מר. 
לשבט לוי שלא חטאו בעגל. 85. וי˜ח רמח בי„ו. לקח חרב בידו, נכנס לאהל 
חכמים  שאמרו  כמו  שניהם,  את  ודקר  המדינית  עם  חוטא  זמרי  היה  שבו 
בכוחותיך  אין  אם  כלומר,  ל‰פר„.   .86 בו'.  פוגעים  קנאים  'הבועל ארמית, 

יב. ˆריך זריזו˙ ל˙ור‰. 
בפוסקים  הנידון  ידוע 
עשיית  האם  עדיף,  מה 
שלא  אף  בזריזות  מצוה 
דחיית  או  בהידור, 
מאוחר  לזמן  המצוה 
לעשותה  כדי  יותר 
סופר'  ה'חתם  בהידור. 
לחידושיו  (בהקדמה 
מבאר  חולין)  במסכת 
בין  ההבדל  את  בזה 
שאמר  אבינו  אברהם 
אליו  (כשבאו  לשרה 
המלאכים):  שלושת 

ָ‰ָל‰,  ב∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ל…‡  90ו¿

ן  כ≈ ו¿ ים.  ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ נּו  ּ¿̃ ֻ̇ י¿ ּון  ּ̇ ƒמ ב¿ּ ֲ‡ָבל 

ים  ƒּונ˙ מ¿ ּוּו  ¡‰91" ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

           - יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ו¿  .(‡  ,‡ (‡בו˙  ין"  ּ ƒ„ ַבּ

יו  ָ̇ בו… ׁ¿̆ יı ַמח¿ ƒ̃ ָי ּבו… ו¿ ƒר ל עו… ‡ נ≈ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 92

ל…‡  ַ‡ך¿   , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ƒל יָבָריו  ≈‡ ּלּו  ַ̃ י≈ ו¿

ים  ƒָינ נ¿ ƒּלּו ָ‰ע ָכל ‡≈ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ ר ב¿ּ ַמ‰≈ י¿

ר  ַמ‰≈ י¿ י  ַ̇ ָמ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָמ‰  ָחכ¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ר. ַ‡ח≈ י י¿ ַ̇ ּוָמ

 

ל…‡  י‰ּו  ƒמ  ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿
ר…ַח  ט¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‡וו… ַּ̇ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ י¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ י  ּƒכ ים.  ƒָרע‰ָ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‰ָנ‡ו… ַ‡ַחר 

ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿

ָ‰ָ‡ָ„ם               יָ‡‰  ƒב מ¿  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ך¿  ָכּ ָנ‰,  יו… ל¿ ע∆

ך¿  ָכּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ (יב) ר  ׁ∆̆ ַכֲ‡ ו¿ י˙.  ּƒ̇ ח¿ ַּ̇ ל  ‡ו… ׁ¿̆ ƒ93ל

בי‡ורים
במהירות  יתכן  "ולא  הגירסא:  בכת"י  בב‰ל‰.  מע˘‰  ל˙˜ן  י˙כן  ול‡   .90
כל  על  ומתוקן  מושלם  המעשה  שיהיה  אפשר  אי  פירוש,  מתוקן".  מעשה 
פרטיו ודקדוקיו אם מתנהג בפזיזות. 91. ‰וו מ˙ונים ב„ין. היו פוסקים את 
הדין ביישוב הדעת ובמתינות. 92. ˘י‰‡ נעור לבו וי˜יı מח˘בו˙יו. שיהיה 
93. ל˘‡ול ˙ח˙י˙.  לבו ערני ומרוכז במחשבתו על הדבר שעומד לעשות. 

ל.                   פ≈ נו… ‰ּו‡  ירּו˙  ƒ‰ מ¿ ּƒב  ıָר אם  היטב  להתבונן 
זאת.  לעשות  וכיצד 

ילך     ויודע את הדרך  אמנם לאחר שבא לכלל הכרעה עפ"י תורה לעשותו 
חיים'          ה'חפץ  היה  וכך  הפועל.  אל  הכח  מן  הדבר  להוציא  יזדרז  אזי  בה, 
לאחר                אם  אך  במעשיו,  נמהר  להיות  לאדם  שאין  "אף  אומר:  זצ"ל 
יחמיץ              בל  אז  וישר,  לנכון  מצאו  הישר  השכל  במאזני  הדבר  ששקל 
ע"ז            עמו'  עה"ת  (ח"ח  כלל".  זמן  דיחוי  בלא  לעשותו  ויזדרז  הדבר 

בהגה"ה).
(המעלה  זצ"ל  חאגיז  למהר"ם  חכמים"  "משנת  בספר  כבר  מובא  זה  יסוד 
הי"ב, אות ש"ס), וז"ל: "כתוב (משלי כט, כ): "חזית איש אץ בדרכיו (אדם 
טובים)  להחכים  הטפש  (סכויי  לכסיל  תקוה  מיושב)  ואינו  במעשיו  הפזיז 
ממנו". וכתוב (שם כב, כט) "חזית איש מהיר במלאכתו (בקי וזריז בביצוע 
תפקידו) לפני מלכים יתייצב (יעמוד לשרתם)" דנראה דסתרי קראי זה לזה. 
ליישב המקראות צריך לומר כך, דיש חילוק גדול בין התחלת מלאכה לגמר 
מלאכה, דהואיל דכל הדברים יגעים והתחלתן קשה, אם כן מן הראוי הוא 
ומזקנים  עצה  ויטול  במתון  ילך  דבר  שום  לעשות  בדעתו  שיגמור  שקודם 
יתבונן, ואם לא כן יעשה אלא שיהיה אץ בדרכיו ותיכף שעלה בדעתו איזה 
דבר לעשות יתחיל לעשותו - ודאי איש אץ כזה תקוה לכסיל ממנו, כי כל 

דבר צריך ישוב ועצה מחכם הרואה את הנולד.
אמנם אחר שהתחיל והסכימו בעלי העצה כי טוב הדבר ונכון מעם ה' יתברך 
ואל  יקדמנו אחר,  פן  ואל יתמהמה  ויחיש את מעשהו  ימהר  לעשותו, אזי 
תאמר כשאפנה אגמור מלאכה זו שהתחלתי בה שמא לא תפנה. ואיש כזה 
ראוי   - הפועל  אל  הכח  מן  ולהוציאה  לגומרה  במלאכתו  מהיר  שהוא 
להתייצב לפני מלכים ולעמוד לשרת לפניהם, יען כי כל דברי המלכות אינן 
נגמרים כי אם אחר גמר עצה עמוקה, ואחר גמר זה, ראוי לו שלא יהיה עצל 

בקיומה". עכ"ד.  
אך  חרוץ  "מחשבות  עה"פ  ה)  (כא,  למשלי  בפירושו  יונה  רבינו  לשון  וזה 
החרוץ  מחשבות  אבל  והזריזות,  החריצות  מדין  המהירות  "אין  למותר": 
שיקדים המחשבה והמתון למעשה – הוא מעיקר הזריזות. ואף על פי שבטל 
מקצת שעותיו לחשוב מחשבות, לעולם ימצא מותר במדה הזאת. "וכל אץ 
אך למחסור" - כי ישיגהו המקרה במעשה וכעין שאמר מחברי המוסר 'כי 

פרי כל המהירות חרטה'". 

ָר‰  ≈‰ מ¿  ‰ נ∆ ָפּ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ יזּו˙,  ƒר ז¿ ּƒב  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… י  כ≈ ר¿ ָ̂ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ם.  ƒַמי ָׁ̆  ˙ ‡כ∆ ל∆ מ¿ ƒל

 

          ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ׁ̆ י≈ ו¿  . ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 94

ָיָניו  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָלָח‰  ¿̂ ‰ַ

יז     ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ן-ָ‡ָ„ם,  ב∆ּ ן  ָלכ≈ יזּו˙.  ƒר ז¿ ּƒב

ָך,  ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ‰ ׂ ≈̆ ַוֲע ים,  ƒָלמ עו… י  נ≈ ׁ¿̆ ƒ95ל

"מהרי שלש סאים קמח 
סולת לושי ועשי עוגות, 
ואל הבקר רץ אברהם"... 
שהתעכבה  שרה  ובין 
נפה  בי"ג  הקמח  לנפות 
סולת,  שנעשה  עד 
נדה  פירסה  ובינתיים 
ולא  הלחם  ונטמא 

ולכן  המובחר,  מן  מצוה  על  עדיפה  בזריזות  שמצוה  סבר  אברהם  הביאתו. 
הדגיש "מהרי", וכן אמר לה להביא "קמח" על אף שסולת מובחרת יותר מן 
הקמח, כיון שרצה למהר לכבד את אורחיו. ואילו שרה סברה, מצד תכונת 
"נשים עצלניות הן", כי המובחר עדיף על הזריזות, ולכן ניפתה הקמח לעשותו 

סולת. וזהו שנאמר עליה: "ולחם עצלות לא תאכל".
ובזה יתבארו דברי המדרש [שאמר רבי עקיבא לתלמידיו כדי לעוררם]: מה 
שרה  של  בתה  בת  תבא  אמרו,  מדינות?  קכ"ז  על  שתמלוך  אסתר  ראתה 
שחייתה קכ"ז שנים ותמלוך על קכ"ז מדינות. וקשה: מדוע לא תלו בזכותו של 
אברהם שחי קע"ה שנים, נמצא שמאז היותו בן מ"ח שנה שאז הכיר את בוראו 

(עי' ב"ר ל ח, צ"ה ג), ועד פטירתו ישנם קכ"ז שנה?
אלא - מיישב ה'חתם סופר' - מכיון ששבחה של אסתר היה בכך שמלכה על 
פזורי עם ישראל בקכ"ז מדינות והגנה עליהם, ומה גרם שלא יהיה בהם מעלת 
"כינוס לצדיקים הנאה להם"... אלא להיות מפוזרים? העצלות שהיתה בהם, 
שלא עסקו בתורה בזריזות אלא בעצלות, וכמו שקראו חז"ל (בפ"ק דמגילה) 
ימך המקרה"... לפיכך לא רצו חז"ל  על אותו הדור את הפסוק: "בעצלתים 
לתלות מלכות אסתר בזכות קכ"ז שנים של "זריזותיה דאברהם", אלא בזכות 
קכ"ז שנים של שרה שלא נתיחדה במדת הזריזות אלא במעלת ההידור. הוא 
את  ר"ע  עורר  [ובכך  תורה"  אין  זריזות]  [של  קמח  אין  "אם  חז"ל:  שאמרו 

תלמידיו להיות זריזים ולא מנומנמים ועצלים]. 

בי‡ורים
הזריזות לעבירה היא אות לגודל אהבתו ושקיעתו בחטא וע"י הזריזות נקשר 
י‰‡ זריז במל‡כ˙ו. כדי שתצא מושלמת ומתוקנת.  הוא לעומק החטא. 94.̆ 
95. ל˘ני עולמים. גם בעניני עוה"ז וגם בעבודת ה' ובעסקי התורה והמצוות.

ה'
ם 

א' יו
ע 

בו
ש

בזה  [ואכן,  המצוה. 
של  המעלה  יתירה 
מקדימין  "זריזין 
למצוות" ממעלה זו של 
אל  לידך  הבאה  "מצוה 

תחמיצנה"].
סיבה  ישנה  זאת,  מלבד 
מדת  את  ללמוד  הגונה 
הזריזות דוקא מהפסוק: 
"וישכם אברהם בבוקר" 
יצחק.  בעקידת  האמור 
שכן אין עוד כמו זריזותו 
של אברהם לעקידת בנו 
לנו  לשמש  כדי  יצחק, 
כמה  עד  ומופת  דוגמא 
נשגבה ונעלית היא זריזותן של צדיקים בעבודת בוראם. וכל כך למה? משום 
אברהם.  בו  שנתנסה  קשה  נסיון  מאותו  נפרד  בלתי  חלק  היתה  זו  שזריזות 
למרות כל הצער והכאב שישנו באופן טבעי לאב ההולך לעקוד את בנו יחידו, 
אף על פי כן, מכיון שנצטווה על כך מאת ה' - לא זו בלבד שניאות ואף רצה 
לקיים את המצוה באהבה, אלא עוד נחפז לעשותה בזריזות מופלאה. לפיכך 

ראויה זריזות זו ללמוד הימנה ל"זריזין מקדימין למצוות".
ראוי לציין, כי מעלת זריזות מעין זו מצינו גם אצל משה רבינו כאשר ציוה עליו 
ה': "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך" (במדבר לא, 
ב) כותב על כך רש"י (ע"פ הספרי): "אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר 
עשה בשמחה ולא איחר", וכפי שנאמר מיד בפסוק: "וידבר משה אל העם"... 
הוא  מאוויים  וכל  אישי,  חשבון  כל  המה  נטולים  צדיקים,  של  דרכם  כך  כי 

לעשות רצון ה' בשמחה ובזריזות.  

ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  ,(‚ כב,  (בר‡˘י˙ 

 ‰ ׂ ָ̆ , ָע י„ו… ƒח נו… י¿ ˙ ב¿ּ ח…ט ‡∆ ׁ¿̆ ƒלו… ל ‰ ׁ∆̆ ָ̃

יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒּומ ר.  ∆̃ ב…ּ ַבּ ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿

ָל‰  „ו… ּ ָכָח‰ ‚¿ ‰ ‰ו… ז∆ יזּו˙, ָבּ ƒר ז¿ ּƒיו ב ׂ ָ̆ ַמֲע

 „ ב∆ ע∆ כ¿ּ  , ‡ו… ר¿ ּבו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… ‰ּו‡  ׁ∆̆

מו…  ¿̂ ַע ב¿ּ ז  ָזר≈ ּומ¿ ָניו  ֲ‡„ו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ָ‰‡ו…

לּוָי‰  ּ¿̇ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ י  ּƒ6כ  , נו… ˆו… ר¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ּבו…  ƒל  ‰ ַפנ∆ּ מ¿ ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ 7כ¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ

בי‡ורים
לעשיית  החיצוני  הביטוי  היא  הזריזות  ‰‡„ם.  בלב  ˙לוי‰  ‰זריזו˙  כי   .6
המצוות מתוך אהבה והתלהטות פנימית (עיין מס"י פ"ז). 7. כ˘‡„ם מפנ‰ 
לבו וכו'. כאן מבאר רבינו כיצד יגיע האדם לתכלית הזריזות במדרגה הגבוהה. 

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ƒַער ַ‰ֲחמ ַׁ̆

יזּו˙ ƒר ּ ַער ַ‰ז¿ ַׁ̆  

 

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ּ„ָ ƒ1מ י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿
ַ‚ם  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒַלמ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַל  

י‡  ƒ‰ 3ו¿  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַנ˙  ָּ̃ ַּ̇ 2 ַין  נ¿ ƒע ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ

ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ו¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ˙ וו… ¿̂ ƒמ ל¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ַמ ין  ƒיז ƒר 4ז¿ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל

ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ו¿ (פסחים „, ‡). 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע ַין  נ¿ ƒע 5ב¿ּ ינּו  ƒב‡ָ

 "' ‚ו… ו¿ ר  ∆̃ ב…ּ ַבּ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ם  כ≈ּ ׁ¿̆ "(‡)ַוַיּ

‡בר‰ם  וי˘כם   .‡
בבו˜ר. מפסוק זה למדו 
ד.)  (פסחים  חז"ל 
מקדימין  ש"זריזין 
להקשות,  יש  למצוות". 
זאת  למדו  לא  מדוע 
הקודמים:  מהפסוקים 
לקראתם"...  "וירץ 
"וימהר אברהם", הרי גם 
בפסוקים אלו משתקפת 
זריזותו  מדת  לה 
אברהם  של  הנפלאה 

אבינו למצוות?
שכתבו  יש  ואמנם 
לחלק, כי מפסוקים אלו 
שמעשיהם  אנו  למדים 
במהירות  צדיקים  של 
המצוה  מזדמנת  כאשר 
לידם ממש, שאז אין הם 

משתהים להתחילה ואף ממהרים להשלימה. אולם מהפסוק "וישכם אברהם 
בבוקר" נוכל ללמוד על מעלה יתירה מזו, שגם כאשר המצוה אינה מזדמנת 
כן  פי  על  או שטרוד בעסקיו, אף  בה,  לישון  כגון בשעה שרגיל  לידו ממש, 
מפנה עצמו מעיסוקיו, או משכים לקום משנתו ומקדים עצמו לקראת עשיית 

בי‡ורים
1. מ„‰ ‚„ול‰ ל˙ור‰ ולמˆוו˙. מעלה גדולה המסייעת לאדם בלימוד התורה 
ובקיום המצוות. 2. ˙˜נ˙ ‰עולם ‰ז‰. היא מועילה לו גם בעניני העולם הזה. 
כלומר, גם הצרכים הגשמיים מסודרים ומתוקנים לאיש הזריז. 3. ו‰י‡ מ„˙ 
‰ˆ„י˜ים לעבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך. הצדיקים משתמשים בה כדי להדר בקיום 
הזריזים  למˆוו˙.  מ˜„ימין  זריזין   .4 ה'.  בעבודת  שלמות  ולהשיג  המצוות 
נצטוה  כאשר  ‰ע˜„‰.  בענין   .5 זמנן.  בהגיע  מיד  המצוות  לקיים  ממהרים 

אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו.

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰זריזו˙עיונים

אעפ"כ  והיאוש,  הזקנה 
עולה  להקריבו  כשצוהו 
מיד,  בדבר  טרח   -
השי"ת  אהבת  והגביר 
ליצחק,       אהבתו  על 
המעלה  שלמות  ועל 
"אברהם  קראו  הזאת 
מא).     (ישעיה  אוהבי" 
לכל  נתפרסם  ואז 
חיוב  גודל  העולם 
יתעלה  לשם  האהבה 
לעבור       ראויה  שהיא 
ומזה  אהבה,  מיני  כל 
שכר.  וקבל  דרוש  אמרו 
הרב  מפי  שמעתי  כך 

ר"ש מורי שיחיה. עכ"ד. 

י  ּƒים, כ ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ז ל¿ ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒן נ ַעל-כ≈ּ , ו¿ ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ּוָר‰ ב¿ּ ׁ̆ ¿̃ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ‰ ָ̇ ָ‰י¿

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ ן  ַעל-כ≈ּ ל,  „ו… ּ‚ָ  ˜ ׁ∆̆ ח≈ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ר  כ…ּ ז¿ ƒ12ל ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ לו… 

 ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ׁ̆ י≈ י  ּƒכ  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע

       „…‡ מ¿ לו…   ‰ ׁ∆̆ ָ̃ ָבר  ּ„ָ ֲ‰בו…  ‡ו… ֲעבּור 

ָרָ‰ם  ˙, ֲ‡ָבל ַ‡ב¿ ו… ׂ̆ פו… ַלֲע ¿̃ ּבו… נו… ƒל 13ו¿

ם,  ָבּ ƒל  ı פ∆ ח≈ מ≈ ּו  ׂ̆ ָע ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 14 ָח˜  ¿̂ ƒי ו¿

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ י  ּƒכ

בי‡ורים
(בראשית            שנאמר  כמו  בכת"י).  (כ"ה  העקדה  מעשה  לזרעו  לזכור.   .12
הזה         הדבר  את  עשית  אשר  יען  כי  ה'  נאם  נשבעתי  בי  "ויאמר  טז-יז)  כב, 
זרעך"            את  ארבה  והרבה  אברכך  ברך  כי  יחידך,  את  בנך  את  חשכת  ולא 
לבן  ואחת  (-לאברהם)  לאב  אחת   – אברכך"  "ברך  רש"י:  ופירש  וגו'. 
(-ליצחק), "והרבה ארבה" – אחת לאב ואחת לבן. 13. ולבו נו˜פו לע˘ו˙. 
              ıמחפ ע˘ו  ˘ני‰ם   .14 מושלם.  רצון  מתוך  זאת  עושה  אינו  כלומר, 
לעקדה:  שהלכו  בעת  ויצחק  אברהם  על  שנאמר  כמו  שלם,  ברצון  לבם. 
ו). ופירש רש"י: השוה הכתוב זה לזה,  "וילכו שניהם יחדיו" (בראשית כב, 
שהיה                  - אברהם  אף  כי  ללמד  ביניהם,  הבדל  היה  ולא  כאחד  שהלכו 
שלא     יצחק  כמו  ושמחה,  ברצון  הולך  היה   - בנו  את  לשחוט  שהולך  יודע 
לקרבן).      לעלות  עתיד  שהוא  כלל  ידע  לא  שעדיין   –) בדבר  מרגיש  היה 
"וילכו       ואמר:  הכתוב  חזר  להשחט,  הולך  שהוא  יצחק  שהבין  ולאחר 
שניהם יחדיו" (שם, ח). כלומר, יחד בלב שוה לעשות רצונו של מקום. (רש"י 

שם).

 , ׁ̆ ּבו… ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ רו… ˙ ָ‰ֲ‡ח≈ בו… ָׁ̆ ֲח ל ‰ַ8ַמּ ָכּ ƒמ

‰ּו‡  10ָ‡ז  ַ‡ַח˙,  ָב‰  ָׁ̆ ַמֲח ס  פ≈ ˙ו… 9ו¿

ן  -כ≈ מו… כ¿ּ יַח.  ƒל ¿̂ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ י  ƒל ב¿ּ ז,  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒמ

ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  ּ ƒל ƒיר מ ƒס ≈‰ ׁ∆̆ ָרָ‰ם,  ‰ ַ‡ב¿ ׂ ָ̆ ָע

ל  ט≈ּ ƒ(ב)ּוב  , ‡ו… ר¿ ּבו… ן  ˆו… ר¿ ָ‡ַחז  11ו¿ נו…  ב¿ּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ נו…  ב¿ּ ַ‡ֲ‰ַב˙ 

בנו  ‡‰ב˙  וביטל  ב. 
‰בור‡  ‡‰ב˙  מפני 
חז"ל  אמרו  י˙ברך. 
עא.):  (סנהדרין  בגמרא 
ומורה  סורר  בן  "תניא, 
עתיד  ולא  היה  לא 
נכתב,  ולמה  להיות, 
כתב  שכר".  וקבל  דרוש 
לשאול,  יש  בחיי:  רבינו 
מפני מה הוצרכה תורה 

יש  נוהג בדרך העולם? עוד  ומה שאין ענינו  ולכתוב מה שלא היה,  להודיע 
מקשים, דהנה לכאורה כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" היא לשכר תלמוד תורה. 
ותמוה הדבר: וכי לא די בכל התורה כולה כדי לדרוש ולקבל שכר?! הלא גם 
אם יחיה אדם אלף שנים, לא יחסר לו מה לדרוש בתורה, אשר היא ארוכה 

מארץ מדה ורחבה מני ים!
ומבאר רבינו בחיי, כי אין כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" לשכר תלמוד תורה, 
אלא 'דרוש' מפרשה זו עד היכן נתבע האדם לאהוב את השי"ת, שלמען אהבת 
השי"ת על האדם לסלק מלבו את האהבה המוטבעת בו לבנו, כשהדבר נצרך 
זה מחכמת התורה ללמד דעת את העם בגודל חיוב אהבת  וז"ל: היה  לכך. 
השם יתברך. שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן, וכיון 
שהבן עובר על מצוות השם יתעלה, וזה דרכו כסל לו, חייבין הם שתתגבר 
עליהם אהבת השי"ת על אהבת הבן עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמם 

לבית דין לסקילה.
בענין  בתורה  מפורש  להשי"ת  האהבה  גודל  בחיוב  הזה  הענין  בא  וכבר 
העקידה, כי אברהם עם היות אהבתו ליצחק עזה וחזקה כבן שבא אליו אחר 

בי‡ורים
והתכונות  הרצונות  הרעות,  המדות  בו.  ˘י˘  ‰‡חרו˙  ‰מח˘בו˙   .8
המפריעות אותו מעבודת ה' ומקיום מצוותיו, כגון עצלות, אנוכיות, ותאוות 
גשמיות. 9. ו˙ופס מח˘ב‰ ‡ח˙. שם לעצמו מטרה אחת נעלה ומתרכז בה. 
10. ‡ז ‰ו‡ מז„רז בלי ספ˜. (כ"ה בכת"י). ממילא קל לו להזדרז ולעשות את 

המצוה בשלימות. 11. ו‡חז. ותפס.

˘ני‰ם  ע˘ו  לכן   .„
במדרש  מובא  בזריזו˙. 
א):  נו,  (בראשית  רבה 
וישא  השלישי  "ביום 
עיניו"  את  אברהם 
כתיב  ד),  כב,  (בראשית 
"יחיינו  ב)  ו,  (הושע 
השלישי  ביום  מיומיים 
לפניו".  ונחיה  יקימנו 
הגר"א  וביאר  עכ"ד. 
בהאי  מצוות  "שכר  קמב.)  (חולין  חז"ל  אמרו  הנה  כי  המדרש,  כוונת  זצ"ל 
ומלואו  אין העולם  רוחני,  ענין  כי המצוה היא  והטעם, אחרי  ליכא".  עלמא 
כדאי לשלם אפילו שכר מצוה אחת, וכמו שאמרו חז"ל (אבות ד, יז) "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", אם-כן היאך אנו ניזונים 

בזכות המצוות שעשו אבותינו?
אבל הענין כך הוא, כי באמת המצוה עצמה אין לה תשלומים בעולם הזה, 
אבל הזריזות וההידור וכיוצא בו במצוות אבותינו, הם הזכות שאנו אוכלים. 
שעשה  והזריזות  ההכנות  מכל  מקודם  לנו  סיפרה  הקדושה  התורה  והנה 
בבוקר, חבש בעצמו את  לקיים מצות העקידה, השכים  ע"ה  אבינו  אברהם 
חמורו, ובקע עצי עולה וכו', להודיענו כי מכל זאת אנחנו אוכלים בעולם הזה. 
אבל עיקר המצוה שעשה אברהם אבינו ע"ה ביום השלישי, נשארה לנו לעתיד 

לבוא.
כל מה  לומר,  רצה  מיומיים",  "יחיינו  חז"ל את הכתוב  זה  על  זהו שהמליצו 

ר  ≈̂ ַרך¿ יו… ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ם ב¿ּ ָּ̇ ע¿ ּ„ַ

יזּו˙. ƒר ז¿ ּƒם ב י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ ּו  ׂ̆ ן ָע ָלם, („)ָלכ≈ עו…

 

 ˙ ּ„ַ ƒמ י  ּƒכ ָלַ„ַע˙,  יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ָכל  ‰ ל¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ י‡  ƒ‰22 ˙יזּו ƒר ּ ַ‰ז¿  

 ˙ יו… ¿‰ ƒל ל  ָיכו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

בי‡ורים
ואישי  ‚ופם. נתבטל כח הגשמיות שבגופם, שלא היה להם שום רצון גשמי 
אלא אך ורק לעשות רצונו יתברך. 22. ‰י‡ ˙חיל‰ לכל ‰מ„ו˙. כי כדי להשיג 
את כל המעלות צריך לקנות תחילה את מדת הזריזות, כי הזריזות מובילה 
לשאר המדות הטובות והמעלות הגדולות, כדברי רבי פנחס בן יאיר (המוזכר 
מצוות  ויותר  יותר  לקיים  להספיק  האדם  יוכל  זריזות  שע"י  ועוד,  בהמשך). 
ולימוד תורה, שהרי כל אדם מוכרח להפסיק מידי פעם מלימודו ולהתעסק 

בצרכי גופו, אבל ככל שיזדרז וימהר לחזור ללימודו, כך יספיק יותר.

ם  ƒע ˜ּו  ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 15ּו ם,  ָבּ ƒל ב¿ּ  „…‡ מ¿

16ַע„  ם,  ָ̇ יָע ƒ„י ּƒב ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ל  ָכּ י  ּƒ17כ ל,  „ו… ּ‚ָ חּו„  ƒי ב¿ּ ַיֲח„ּו  ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆

 ‡ ר≈ חּו„ ַ‰ּבו… ƒם י ס≈ ַפר¿ ‰ 18ל¿ ָ̇ ם ָ‰י¿ ָ̇ ָנ ָוּ ַכּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ר  ּׁ≈̆ ַי 19ּול¿ ָלם  עו… ָבּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּו  ׂ̆ ָע ׁ∆̆  ˙ ע≈ 20ּוב¿  , ַ‡ֲ‰ָב˙ו… ל¿

יו,  ָ̇ וו… ¿̂ ƒּומ  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ  ˙„ַ ֲעבו…

 ‰ ָ̃ ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ו¿ ּ‚ּוָפם  ַח  כ…ּ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ21(‚)נ

‚ופם.  כח  נ˙בטל   .‚
נאמר:  העקדה  בפרשת 
ידו  את  אברהם  "וישלח 
המאכלת  את  ויקח 
בנו"  את  לשחוט 
כתב  י).  כב,  (בראשית 
'אפריון'  בספר  כך  על 
שו"ע):  קיצור  (מבעל 
הגאון  בשם  שמעתי 
הקדוש מהרי"א מלובלין 
הא  לפרש  שאמר  זצ"ל 
אברהם  "וישלח  דכתיב 
שהיה  דמשמע  ידו"  את 

צריך איזה כח והתפעלות לקחת את המאכלת (פירוש, שהיה צריך להתאמץ 
לשלוח את ידו מה שלא מוזכר בשאר הפעולות שעשה כגון ויבקע עצי עולה, 
ויבן את המזבח ויערוך את העצים וכו'). והוא, כי הצדיקים הקדושים אשר אך 
מצוות השם ית"ש עשו באיבריהם, הנה איבריהם מתקדשין כל כך עד אשר 
אינם מסוגלים לעשות רק מצוות ה' ית"ש ולא זולתו. והנה לשחוט את יצחק 
לך  "לא אמרתי  מן המדרש  רש"י  וכמו שהביא  כלל  היתה מצוה  לא  באמת 
שחטהו אלא העלהו, אסקתיה – אחתיה", רק אברהם טעה וקסבר לשחטהו. 
ולכן כאשר רצה לקחת בידו את המאכלת הוצרך להתאמצות לשלוח את ידו 

בכוח, וזהו "וישלח אברהם את ידו" וכו', ודפח"ח. עכ"ל.

בי‡ורים
15. ו˘ני‰ם נ˙„ב˜ו עם ‰˘י"˙ בי„יע˙ם. שניהם - בשכלם ובמחשבתם - היו 
בדבקות גדולה עם השי"ת. 16. ע„ ˘נ˙יח„ו (בכ˙"י: ˘נ˙‡ח„ו) ביחו„ ‚„ול. 
רצונו  ורק לעשיית  אך  לבם  ויחדו את  ה',  רצון  היו אחד עם  ורצונם  דעתם 
יתברך ללא שום פקפוק. 17. כי כל כונ˙ם. בכל עבודתם בחייהם. 18. לפרסם 
‡„ם  בני  ולי˘ר   .19 מלבדו.  עוד  ואין  בעולם  יחיד  שהוא  ‰בור‡.  יחו„ 
 - ואדם  אדם  כל  אצל  הנמצאת   - האהבה  מדת  את  ולכוון  לנתב  ל‡‰ב˙ו. 
בכת"י  ב‡‰ב‰.  ˘ע˘ו  ובע˙   .20 יתברך.  ה'  אהבת  שהיא  הנכונה  לאהבה 
כח  נ˙בטל   .21 ומצוותיו.  יתעלה  ה'  עבודת  האבות  שעשו  ובעת  הגירסא: 

‡ח„  יום  טוב  כי   .‰
בפרושו  רש"י  בחˆריך. 
על תהלים כתב: "כי טוב 
בחצריך,  אחד  יום 
מלחיות  ימות,  ולמחר 
במקום  שנים  אלף 
אחר". ויש לבאר שכונת 
אדם  כל  על  המלך  דוד 
ואדם, שטוב לו יום אחד 
ולמחר  התורה  בעסק 
לחיות  מאשר  ימות, 
אחר  במקום  שנים  אלף 
בלא עסק התורה. וכמו 
שכתב בספר יסודי הדעת (עמוד קפד) על דברי רש"י אלו וז"ל: כמה גדול ויקר 
וחשוב יום אחד להיות בבית ה' בעסק התורה והיראה, אשר כדאי לחיות רק 
יום אחד בעולם ולהיות עוסק בתורה ולמחר ימות, מלחיות אלף שנים במקום 
אחר, ואפילו לא חיים של חטא ועון כי אם לחיות חיים פשוטים כחיי אנשי רוב 
העולם, גם עם מעשים טובים, אבל בלי עסק התורה – הנה יום אחד להיות 
יותר מלחיות אלף שנים במקום  וחשוב  יקר  ה' עם עסק התורה הוא  בבית 
לא         התורה  בעסק  ה'  בבית  נהיה  אם  שנותינו  ערך  יגיעו  לכמה  והנה  אחר. 
[לפי  שנותינו?  מספר  יגיעו  לכמה  שנים?  וגם  ימים  הרבה  אם  כי  אחד  יום 
ראויים  אלו  רש"י  דברי  חיים!]  יותר מאלף שנות  שיום אחד שקול  החשבון 
להעריך        ונדע  הקדושה,  תורתנו  יודעי  כל  לפני  בעולם  מפורסמים  להיות 
כמה יפסיד מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, כמה אלפי שנים מפסיד זה. 

עכ"ל.

מ…ַע  ּׁ¿̆ ƒמ נו…  ָ‡ז¿ יר  ƒס "27מ≈ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆

(מ˘לי  ָב‰"  ע≈ ו… ּ̇ ˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ ם  ּ‚ַ28 ָר‰,  ו… ּ̇

ַר˙  ו… ּ̇ י  ƒל ב  ˙ּוב: "29טו… ָכּ ן  כ≈ ו¿ כח, ט). 

ף" (˙‰לים ˜יט,  י ָזָ‰ב ָוָכס∆ פ≈ ַ‡ל¿ יָך מ≈ ּƒפ

ם  יו… ב  טו… י  ּƒכ(‰)" ַמר:  ¡‡ נ∆ ן  כ≈ ו¿ עב), 

ף" (˘ם פ„, י‡) - ָ‡ַמר  ָ‡ל∆ יָך מ≈ ר∆ ≈̂ ֲח ַבּ

ם  יו… י  ƒל ב  טו… -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ף  ל∆ ∆‡ מ≈ ָר‰,  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ָח„  ∆‡

בי‡ורים
˙ועב‰.  ˙פל˙ו  ‚ם   .28 קצר.  לזמן  אפילו  ˙ור‰.  מ˘מוע  ‡זנו  מסיר   .27
במקרה דנן הסיבה היא כיון שנמנע מלימוד תורה מחמת התפילה, ומאחר 
אותו  זו שהרחיקה  היא  נמצא שתפילתו  מן התפילה,  יותר  והתורה חשובה 
אורח).         (עלי  מדה  כנגד  במדה  תפילתו  את  מרחיק  הקב"ה  לכן  מהבורא, 

29. טוב לי ˙ור˙ פיך. פירוש, אפילו דיבור אחד בתורה.

כ…ל  ¡‡ ל∆ יך¿  ƒר ָ̂ י  ּƒכ ר,  פ∆ ַ‰ס≈ּ ַעל  יר  ƒ„ ָּ̇

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈ ָרָכיו,  ¿̂  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ן  י˘…ׁ ƒל ו¿

רו…  פ¿ ƒס ל¿ ַלֲחז…ר  ירּו˙  ƒ‰ ּוז¿ יזּו˙  ƒר ז¿

ל  „ו… ם ָ‚ּ „ ַ‰ּיו… ב: עו… ׁ…˘ ַ‡ל ַיח¿ מ…„. ו¿ ל¿ ƒל ו¿

רּו  ָ‡מ¿  ‰ ז∆ ַעל  י  ּƒכ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָנ‰  ָּׁ̆ ‰ַ ו¿

‡ַמר  ּ…̇ ָרָכ‰: ַ‡ל  ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ֲחָכמ≈

ל…‡   ‡ ָמּ ׁ∆̆ 24  ,‰ נ∆ ׁ¿̆ ∆‡  ‰ נ∆ פ¿ ∆‡ ׁ∆̆ כ¿ ƒ23ל

י…‡ַמר  ם ַ‡ל  ּ‚ַ ‰ (‡בו˙ פ"ב מ"„).  נ∆ ָפּ ּƒ̇

ך¿  ל≈ ם ‡≈ ƒ‡ ,ָבר ב ‰ּו‡ כ¿ּ ר∆ ˙ ע∆ ָ‡ָ„ם: 25ע≈

ָע‰  ָׁ̆ ָב‰  טו… י  ּƒכ ל,  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿  „ ָיּ ƒמ ַלֲעמ…„  ך¿  ָטר≈ ¿̂ ∆‡  - מ…„  ל¿ ƒל

ַעל  ָלם, ו¿ עו… ָבּ ׁ∆̆ ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒָח„, 26מ ּבּור ‡∆ ּ ƒ„ ּלּו ƒמ…„, ַוֲ‡פ ל¿ ƒַח˙ ל‡ַ

בחיינו  אוכלים  שאנו 
שעשה  ממה  הוא 
ע"ה  אבינו  אברהם 
בשני  דהיינו  ביומיים, 
הוא  הראשונים,  ימים 
כנז"ל,  וההידור  הזריזות 
השלישי,  ביום  אבל 
שעשה  במה  כלומר, 
דהוא  השלישי,  ביום 
העקידה,  מצות  עיקר 
יקימנו        זה  ידי  על 
ונחיה  לבא  לעתיד 

לפניו.      

בי‡ורים
תורה.          ואלמד  אשב  וטרדותי,  מעסקי  כשאתפנה  ‡˘נ‰.  לכ˘‡פנ‰   .23
24. ˘מ‡ ל‡ ˙פנ‰. כי יתכן מאד שגם מאוחר יותר לא תצליח לפנות לך זמן 
כדי ללמוד, שכן טרדות העולם אינן פוסקות, ונמצאת בטל מדברי תורה כל 
ימי חייך. 25. ע˙ ערב ‰ו‡ כבר. הגיע כבר הערב, וזמן תפילת ערבית קרב 
להפסיק  שאצטרך  כיון  קצר  לזמן  זה  יהיה  ללמוד,  כעת  אתחיל  ואם  ובא, 
לתפלה בהגיע זמנה. 26. מכל „בר ˘בעולם. על התורה נאמר (משלי ג, טו): 
"יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה", כל חפצי עולם הזה ['חפציך' - 
אחד  דבר]  [-ללימוד  לדבר  ישוו  לא  והנאותיו]  הזה  העולם  עושר  כל  כולל 
מכל  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור  אפילו  תורה  [שתלמוד  שבתורה, 
חפצי  שאפילו  בה"  ישוו  לא  חפצים  "וכל  יא):  ח,  (שם  כתוב  עוד  'חפציך']. 
שמים שהם המצוות - לא ישוו לדבר אחד שבתורה [שתלמוד תורה אפילו 
עדיף  ת"ת  שכן  התורה,  מצוות  כל  מקיום  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור 

מקיום המצוות ודוחה אותן, אם אפשר לעשותן ע"י אחרים] (מו"ק ט:).

‰י‡  ‰זריזו˙  מ„˙  ו. 
‰מˆוו˙.  לכל  ˙כ˘יט 
(פ"ז)  ישרים'  ב'מסילת 
הזריזות  חלקי  כתב: 

י„ּו˙  ƒַוֲחס י„ּו˙,  ƒ38ֲחס י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

רּוַח  ו¿  , ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ 39רּוַח  י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

 ˙ ַיּ ƒח ּ¿̇ 40 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ

י‡ ָזכּור  ƒב ‰ּו ַ‰ָנּ ָיּ ƒל י ‡≈ ≈„ ‡ ַעל י¿ ים ָבּ ƒ̇ ˙-ַ‰מ≈ּ ַיּ ƒח ¿̇ ים, 41ּו ƒ̇ ַ‰מ≈ּ

ירו˘למי  ט:  פ"‡  ˘‰˘"ר  ב  כ,  (ע"ז  ינּו.  ָימ≈ ב¿ּ ָר‰  ≈‰ מ¿ ּƒב ב  ַלּטו…

יזּו˙,  ƒר ּ ַ‰ז¿ ַח  כ…ּ ל  „ו… ּ‚ָ  ‰ ָמּ ַכּ  ‰ ≈‡ ּור¿  ‡ ּבו…  .(‰"‰ פ"‚  ˘˜לים 

יז  ƒָזר ו¿ יר  ƒ‰ָז ָ‡ָ„ם   ‡ ≈‰ י¿ ן  ָלכ≈ לּו,  ַ‰ָלּ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ּ ׁ∆̆

ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿ ר  פ∆ י˙-ַ‰ס≈ּ ב≈ּ ל  ∆‡  ıָלרּו 42ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿

     ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿ יט  ׁƒ̆ כ¿ ַּ̇ 43 י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒ(ו)מ יב.  ƒֲער‰ַ ּול¿

ן. ָלּ ˙ ֻכּ נ∆ ּ∆̃ ַ̇ י‡ מ¿ ƒ‰ 44ו¿

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ 45ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇ ים  ƒ‚‰ֲ ַ‰ּנו… ים  ƒָבר ּ ¿„ ר  כ…ּ ז¿ ƒל ָך  ל¿  ׁ̆ י≈  ‰ ָּ̇ ַע ו¿
בי‡ורים

38. חסי„ו˙. הנהגה לפנים משורת הדין. 39. רוח ‰˜ו„˘. שכינה שורה על 
הינה השראה אלהית המכוונת את  כלל  "רוח הקודש" בדרך  (רש"י).  האדם 
האדם במעשיו או המקנה לו ידיעה בדרך שהיא למעלה מהשגת אנוש (ראה 
חיי˙ ‰מ˙ים. על ידי רוח הקודש השורה עליו, יגיע  רמב"ן שמות כח, ל). 40.̇ 
אליהו  הנביאים  שעשו  כפי  מתים,  להחיות  בכוחו  שיהא  כך  לידי  האדם 
הרי  החיים,  מקור  ה'  בהיות  ד).  פרק  (מלכים-ב  ואלישע  יז)  פרק  (מלכים-א 
שאדם הדבוק בו דביקות גמורה יוכל למשוך ממנו את השפעת החיים עצמה 
המתים  "תחית  הגירסא:  בכת"י  וכו'.  ב‡  ‰מ˙ים  ו˙חי˙   .41 פכ"ו).  (מס"י 
בכת"י  ‰ספר.  בי˙  ‡ל   ıולרו  .42 לטוב".  זכור  הנביא  אליהו  לידי  מביאה 
הגירסא: "ולרוץ אל הספר ללמוד, להשכים ולהעריב". 43. ˙כ˘יט. קישוט. 
44. ו‰י‡ מ˙˜נ˙ כולן. כל  הזריזות מקשטת את המצוות ומוסיפה להן נוי. 
בכת"י  ‡„ם.  בני   .45 יותר.  ומושלם  מתוקן  הוא  בזריזות  שנעשה  מעשה 

ַח  ב≈ּ ז¿ ּƒי ַ‰מ ב≈ּ ָפַני ַעל-ַ‚ּ יב ל¿ ƒר ¿̃ ‰ַ ָך ל¿ נ¿ ּƒל…מ…‰ ב ׁ¿̆ י„  ƒ̇ ָע ׁ∆̆  ˙ לו… עו…

(˘ב˙ ל, ‡). 

י         י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ירּו˙  ƒ‰ 30ז¿ יר:  ƒ‡ָי ן  ב∆ּ ָחס  ינ¿ ּƒפ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ּיּו˙  ƒ̃ ּונ¿ ּיּו˙,  ƒ̃ 32נ¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ יזּו˙  ƒר ּוז¿ יזּו˙,  ƒר 31ז¿

ּו˙,  ׁ̆ י ƒר 34פ¿ּ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ָט‰√ ו¿ ָר‰,  33ָט‰√ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

י           י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ ּו  ,‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ 35 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ּו˙  ׁ̆ י ƒר ּופ¿

 ‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒי ו¿  ,‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒ37י י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ַוֲעָנָו‰  36ֲעָנָו‰, 

בי‡ורים
שמירה  היא  זריזו˙.   .31 לפניו.  המזדמנת  בעבירה  מלהכשל  ז‰ירו˙.   .30
מדברים העלולים להביא לידי כך שתזדמן עבירה לידו של אדם (רש"י ע"ז כ:). 
לידו  נזדמנה עבירה  "זהירות", שהיא המניעה מכשלון כשכבר  זאת לעומת 
(הנ"ל עפ"י חולין קז:). 32. נ˜יו˙. שהאדם נקי לגמרי מכל מדה רעה ומכל 
חטא. ולא רק מדבר המקובל על הכל שיש בו חטא, אלא גם מ"הוראת-היתר" 
מוטעית, אשר הלב מתפתה בו מפני היותו נגוע קצת מן התאוה, כי לא טוהר 
כל  שיהיו  והמחשבות,  הלב  תקון  ט‰ר‰.   .33 פ"י).  (מס"י  וכל.  מכל  ממנה 
מעשיו על צד החכמה והיראה ולא על צד החטא והתאוה, שגם באותו המעט 
וכן במעשים הטובים  יכוון אל ההנאה והתאוה.  שלוקח מן העולם הזה לא 
שעושה תהיה כוונתו לשם שמים (מס"י פט"ז). 34. פרי˘ו˙. שנמנע האדם 
היא  אף מדברים המותרים, כדי להחמיר על עצמו (רש"י שם). 35. ˜„ו˘‰. 
היות כל מציאות האדם בעולם וכל מעשיו – אפילו מעשים גשמיים של צרכי 
הגוף – עניני קדושה של התדבקות בה'. ובאמת אין השגת מעלה זו ביכלתו 
של האדם, אלא שאם משתדל האדם להשיגה עד כמה שידו מגעת, יעזרהו ה' 
את  מחשיב  האדם  יהיה  שלא  ענו‰.   .36 פכ"ו).  (מס"י  לו במתנה  וישלימה 
עצמו משום טעם שיהיה (מס"י פכ"ב). 37. יר‡˙ חט‡. היא דרגה גבוהה של 
וחושש שיפגום  ה'  ירא מרוממות  ירא מהעונש על חטא אלא  יראה, שאינו 

בכבודו על ידי חטא (מס"י פכ"ד ופי"ט).

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן 51 ‚ו… , כ¿ּ ך¿ ל-ָכּ ר ָכּ ׁ≈̆ ינו… ָכּ י ‡≈ ƒל ם ַ‰כ¿ּ ƒ‡ …ים, ‡ו ƒּוס‡ 50‡ו… מ¿

ל  ≈̃ ‰ָ ל¿ ָך  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇ יֲ‡ָך  ƒב ּ¿̇ ַ‡ל   - כ…ל  ¡‡ ל∆ ב  ָרע≈  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿  ,˜ ∆„ ס∆ ּבו… 

יָל‰.  ƒט נ¿ ƒל ָ‰ָר‡ּוי  י  ƒל ּוכ¿ ם  ƒַמי י‡  ƒב‰ָ ל¿ ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰  ‡ ָלּ ∆‡ יָל‰,  ƒט נ¿ּ ַבּ

ים  ּƒַטנ ¿̃ ּו ים  ƒל „ו… ּ ¿‚ ָביו  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ≈̇ יו… ב¿ּ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿

ˆּו" (וי˜ר‡ כ, כ‰;  ּ¿̃ ַׁ̆ ¿̇ ‡ ַיֲעב…ר ַעל "ל…‡  ל…ּ ׁ∆̆ ָח„,  ַ‚ע ‡∆ ּלּו ר∆ ƒפ‡ֲ

ים  ƒ‡ָל ח√ ָעָליו  י‡  ƒב מ≈ ָביו,  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ ם  ּ‚ַ ב).  טז,  מכו˙ 

ּיּו˙,  ƒ̃ נ¿ ּƒב מו…  ¿̂ ַע מ…ר  ׁ¿̆ ƒל יזּו˙  ƒר ּוז¿ ירּו˙  ƒ‰ ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ים.  ƒל „ו… ּ ¿‚

ַ‡ַחר  ַע˙  י-ַטַבּ ּƒפ  ı…ח ר¿ ƒל י,  ƒ̃ ָנ ‚ּופו…  ו¿ ים  ּ ƒי ƒ̃ נ¿ ָ‚ָ„יו  ב¿ּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆

ם  ּ‚ַ ם.  ƒַמי י  ƒל ב¿ּ  ‰ ָיפ∆ ַח  נ≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ ּ ¿„ ָרָכיו,  ¿̂  ‰ ׂ ָ̆ ָע ׁ∆̆

ם  ƒ‡  , ˙ו… ָטּ ƒמ ַי„  52ל¿ ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ ָרָכיו  ¿̂  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

י  ƒ̃ ם ָנ ָמ˜ו… ך¿ ל¿ ל≈ י≈ ל ָיָ„יו, 54ו¿ ט…ּ ƒי ם - 53ָי˜ּום ו¿ ƒַמי ˙ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒל ‰ ∆̂ רו…

ַע  מ≈ ו… ׁ̆ ˙ו… ו¿ ָטּ ƒם ‰ּו‡ ַעל מ ƒ‡ .ף ‰ ָוסו… ָלּ ƒח ּ¿̇ ם  ƒי ך¿ ַעל ַ‰ַמּ יָבר≈ ƒו

    . ך¿ יָבר≈ ƒו ָיָ„יו  ל  ט…ּ ƒי ו¿ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆ 55 ים,  ƒ̃ ָר ב¿ּ  ‰ ∆‡ רו… ‡ו…  ַרַעם  ל  ˜ו…

יו  ַעָפּ ַעפ¿ נּוָמ‰ מ≈ ּ¿̇ יר  ƒֲעב‰ַ ˙ו… 58ּול¿ ָטּ ּƒמ ƒיך¿ 57ָל˜ּום מ ƒר ָ̂ ם  ּ‚ַ56

ָר‰.  ו… ּ̇ מ…„  ל¿ ƒים ל ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ּול¿

בי‡ורים
נטילה. 50. ‡ו מ‡וסים. הפסולים לנטילת ידים. 51. ˘י˘ בו ס„˜. עיין משנה 
ברורה סי' קנט סקי"א ובביאור הלכה שם. 52. לי„ מט˙ו. בכת"י הגירסא: "על 
מטתו, שיקום ויטול ידיו וילך במקום נקי לברך "אשר יצר". אם רוצה לשתות 
וילך   .54 ברורה סימן ס"ב סק"ח.  עיין משנה  י„יו.  ויטול  י˜ום   .53 מים".  
למ˜ום נ˜י. שיתרחק מהכלי שעשה בו צרכיו. 55. ˘יעמו„. שיקום ממטתו. 
˙נומ‰  ול‰עביר   .58 בבוקר.  ממט˙ו.  ל˜ום   .57 זריזות.  ˆריך.  ‚ם   .56

מעפעפיו. להעביר נמנום השינה מעל שמורות עיניו.

 ‰ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂ ם  ƒ‡ ן ‚ו… ם. כ¿ּ ∆‰ ל ָבּ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿

ר,                פ∆ ס≈ ב¿ּ ָבר  ּ„ָ ּום  ׁ̆ 46  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל

 ,ı פ…ּ ח¿ ַּ̇ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰47

י  ּƒמ ƒמ ‡…ל  ׁ¿̆ ƒל ו¿ ך¿  יל≈ 48ל≈ יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿

ָך  ¿̇ י ב≈ י ל¿ ƒָענ ‡ ם ָיבו… ƒ‡ .ָבר ַע ַ‰ָ„ּ ≈„ ּיו… ׁ∆̆

‡ּוַכל  ל…‡  ‡ַמר:  ּ…̇ ַ‡ל  ם,  ח∆ ל∆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

ך¿  ל≈ ּ≈̇ ַ‡ך¿  ם,  ח∆ ַ‰ל∆ּ י‡  ƒב‰ָ ּול¿ ך¿  יל≈ ל≈

ל      ט…ּ ƒל  ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ י‡.  ƒב‰ָ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב

ים                ƒמּוָעט ם  ƒ49ַמי ָך  ל¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָך  ָי„¿

קודם   – אחד  הם,  שנים 
ואחד  המעשה,  התחלת 
קודם  כן.  אחרי   –
הוא  המעשה  התחלת 
את  האדם  יחמיץ  שלא 
המצוה (שלא ישהה את 
בהגיע  אלא  עשייתה), 
בהלכה,  (הקבוע  זמנה 
או  קריאת-שמע  כגון 
או  וכדומה)  תפילה 
בהזדמנה לפניו (כגון אם 
ראה אדם הזקוק לעזרה 
או אם נתבע לתת צדקה 
בעלותה  או  וכדומה) 
במחשבתו (כגון להיטיב 

עם אדם או לרכוש חפץ מהודר של מצוה וכדומה), ימהר יחיש מעשהו לאחוז 
בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתים, כי אין סכנה כסכנתו 
(שהמצוה תתבטל ע"י הנהגה זו), אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש 

איזה עיכוב למעשה הטוב... 
אך הזריזות אחר התחלת המעשה הוא, שכיון שאחז במצוה ימהר להשלים 
יתנו  וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות, אשר לא  אותה... 
הפסק זמן לא אל התחלת המצוה ולא אל השלמתה. ותראה שהאדם אשר 
תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשית מצוותיו, אלא תהיה 
ישקוט עד אם כלה הדבר  ולא  ינוח  לא  כי  תנועתו כתנועת האש המהירה, 

להשלימו.   

בי‡ורים
הגירסא: "ודרך בני אדם". 46. ˘ום „בר בספר. כגון לבדוק הלכה או ידיעה 
כלשהי שאינה ברורה לו דיה. 47. ‰˘˙„ל לחפ˘ וכו'. בכת"י הגירסא: "תהא 
זריז להביא הספר וגם תהא זריז לחפש" וכו'. כלומר, שיזדרז גם להביא את 
הספר מיד, וגם לעיין בו מיד ולבדוק ללא שיהוי את הענין הנצרך. 48. לילך 
ול˘‡ול. אם צריך לשאול מאדם שיודע. 49. מים מועטים. פחות מכדי שיעור 

ח. ‡יז‰ עבר‰ ‰ו‡ ר‚יל 
ב‰. כתב הגר"א (יונה ד, 
האדם  ירצה  שאם  ג), 
פגם  עוונות  באלו  לידע 
ומה  הקודם  בגלגולו 
זה  בגלגול  לתקן  עליו 
לעולם  ירד  זה  שבשביל 
בשני  יבדוק  שוב, 
סימנים: א' במה שנכשל 
הרבה  זה  בגלגול 
פעמים. ב' באיזה עבירה 
מאוד,  לו  חשקה  נפשו 
שהורגלה  לפי  וזה 
טבע  ונעשה  מקודם 
אדם  בני  יש  ולכך 
שחושקין בעבירה אחת 
אחת  בעבירה  וזה  יותר 

יותר.

ל  ב≈ּ ַ̃ 63ּול¿ ָטיו  ָפּ ׁ¿̆ ƒּומ יָניו  ƒ„ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

 ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ָר‰ ּוַב ו… ּ̇ ˜ ַבּ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ַ‡ֲ‰ָב‰, ּול¿ מ≈

ָכל  ב¿ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿

ן. יו… ל¿ ל ע∆ ≈‡ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ

 

מו…  ¿̂ ַע ˜ ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּ…„ ב¿ ƒָבר: י ל ָ„ּ ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ
 ,‰ּ יל ָבּ ƒ‚ָר‰ ‰ּו‡ ָר ‰ ֲעב≈ יז∆ (ח)‡≈

ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ל¿ ים  ƒר„ָ ּ ¿‚  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ר  יַמ‰≈ ƒו

 ˜ ּ…„ ב¿ ƒי ם  ּ‚ַ ָר‰.  ֲעב≈  ‰ּ ָ̇ ‡ו… מ≈ ט  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰ ּול¿

    .‰ ַרפ∆ּ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ יז∆ ≈‡ ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע

 ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ָלן -  ט¿ ן ָ‡ָ„ם 65ַבּ ‚ו… 64כ¿ּ

ים.  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּ ¿„ ƒ66מ  ‰‡ָ ָבּ ּטּול  ּƒב‰ַ ׁ∆̆

ָר‰  ו… ּ̇ ƒל מ ַבט≈ּ ים ‰ּו‡ מ¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒמו… ל ¿̂ ַע ַע ב≈ ו… ּ̃ ׁ∆̆ י  ƒי] מ ּƒכ]

ים  ּƒב ר¿ ַ‰ַמּ ים  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ ן  ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒי 67ו¿ ָב‰,  טו… ל  ָכּ ƒּומ  ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ƒּומ

פּוָ‡‰  ׁ̆ לו… ר¿ י≈  ‰ ז∆ ָבּ ם,  ∆‰ ָמּ ƒר ע ַחב≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ים, 68ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ּ ¿„

בי‡ורים
וכו'. בכת"י  כ‚ון   .64 ול˜בל מ‡‰ב‰. את הצער והיסורין הבאים עליו.   .63
הגירסא: "יבין תחילה מה גרם לו שהוא רפוי בה, כגון...". כלומר, עליו להזדרז 
לזהות מהי הסיבה שהוא מתרפה באותה מצוה ואותה צריך לתקן. 65. בטלן. 
אחרים  עם  לדבר  שמרבה  מתוך  בטלים.  מ„ברים   .66 תורה.  מדברי  בטל 
דברים בטלים. 67. ויס˙ל˜ וכו'. כלומר, לא רק שלא ילך להשתתף בחברתם, 
י˙חבר עמ‰ם. אף לצורך  ול‡   .68 אלא גם אם הם באו אליו יסתלק מהם. 

ענינים אחרים, כי מתוך כך ימשך אליהם גם לדבר דברים בטלים.

יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ60מ § ר̆… פ¿ ƒיזּו˙ ל ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ 59(ז)ו¿

 ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚‰ַ  

 ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ּ ים, „¿ ׁƒ̆ ָנ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

ר  ≈̇ יו… 61ב¿ּ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ יזּו˙  ƒר ז¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ַ‡ַחר   ˙ בו… ָׁ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ  ˙ ַ‰ּטו… ּול¿  ,„…‡ מ¿

לו…   ‡ ָיבו… ם  ƒ‡  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ˙ ַ̇ י ƒמ נו… ‡ו… ב¿ּ ּבּו„ ָממו… ƒ‡ ַער מ≈ ַ̂ ּום  ׁ̆

 „…‡ יזּו˙ מ¿ ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ין,  ƒּסּור ƒבו… ‡ו… י‰ֲ ‡ו…

ּור  ַ‡ֲ‰ַב˙̂  יו ל¿ ָ̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ י˜] ב¿ּ ƒֲעמ‰ַ [ל¿

            , ּבו… ּ ƒל ƒמ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ל  ַבט≈ּ ל¿ ים  ƒָלמ עו…

ל  ≈‡‰ָ י˜  ּ ƒ„ ¿̂ ‰ַ ל¿ ַזך¿  ּבו…  ƒל  ˙ יו… ¿‰ ƒ62ל

לפרו˘  זריזו˙  וˆריך  ז. 
כ‚ון  ‰‚רועים  ממע˘יו 
כתב  ו‰˘נ‡‰.  ‰˜נ‡‰ 
ג):  ז,  (תשובה  הרמב"ם 
שאין  תאמר  "ואל 
התשובה אלא מעבירות 
כגון  מעשה  בהן  שיש 
כשם  וגניבה.  וגזל  זנות 
שצריך אדם לשוב מאלו 
לחפש  צריך  הוא  כך 
לו  שיש  רעות  בדעות 
הכעס  מן  מהן,  ולשוב 
הקנאה  ומן  האיבה  ומן 
ומן התחרות ומן ההתול 
הממון  רדיפת  ומן 
ומרדיפת  והכבוד 
המאכלות ומכיוצא בהן, 
לחזור  צריך  הכל  מן 

בתשובה. ואלו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע 
און  ואיש  דרכו  רשע  יעזוב  אומר  הוא  וכן  לפרוש.  הוא  קשה   - באלו 
מחשבותיו". עוד כתב הרמב"ם (שם ד, ה) שיש "חמשה דברים העושה אותן 
ימשך אחריהן תמיד והן קשים לפרוש מהן, לפיכך צריך אדם להזהר מהן שמא 
ידבק בהן, והן כולן דעות רעות עד מאד, ואלו הן: רכילות ולשון הרע ובעל 

חימה ובעל מחשבה רעה..."

בי‡ורים
59. וˆריך זריזו˙ לפרו˘ וכו'. כלומר, שלא ידחה את תיקון מעשיו הרעים 
ומדותיו הגרועות לזמנים אחרים, אלא יזדרז תיכף לתקן עצמו. 60. ממע˘יו 
‰‚רועים. בכת"י הגירסא: "ממחשבותיו הגרועות". היינו ממדותיו הפחותות 
ולפרוש  רעות  מחשבות  לסלק  הזריזות  כי  מ‡„.  ביו˙ר   .61 והשליליות. 
ממעשים רעים קשה יותר מאשר הזריזות לעשיית מעשים טובים. 62. ל‰יו˙ 

לבו זך. נקי מכל תרעומת וכעס כלפי הנהגת ה' עמו.

אלא ד' אמות של הלכה 
בן  יוסף  (רבינו  בלבד. 
חיים'  וב'רוח  שושן). 
הגלות  לענין  רמז  כתב 
לג,  (דברים  מהכתוב 
לאביו  'האומר  ט-י) 
ואת  ראיתיו  לא  ולאמו 
'יורו  אחיו לא הכיר' וגו' 
משפטיך ליעקב ותורתך 
מהכתוב  וכן  לישראל', 
אבי  'כי  י)  כז,  (תהלים 
ואמי עזבוני וה' יאספני', 
עוזב  שכשאדם  כלומר 
ואת  ואמו  אביו  את 
להיות  בכדי  משפחתו 
במקום תורה, זוכה שה' 
ויקרבהו  יאספהו 

לעבודתו.  

 ˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ 75ר…„¿ ַלי  ≈‡ עּו  מ¿ ׁƒ̆ " יב:  ƒ̇ ּוכ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  .(‡ נ‡,  (י˘עי‰   "'‰ י  ׁ≈̆ ¿̃ ַב מ¿

‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָפר ס¿ ב  ּ…̇ כ¿ ƒ76ל יזּו˙  ƒר ז¿

‡ו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ ם. ‡ו…  ∆‰ מ≈ מ…„  ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  , ׁ̆ ּ„ּו ƒח ַבר  ּ ¿„ ַמע  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ

ח  ַכּ ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„  ין  ּƒ̇ ַימ¿ ל…‡  ו¿  , בו… ¿̇ ָכ ל¿

. ּבו… ּ ƒל ƒמ

 

י  ו≈ ¡‰ יָמ‡:  ּ≈̇ ן  ב∆ּ ‰ּוָ„‰  י¿ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ר,         ׁ∆̆ ּ נ∆ ַכּ ל  ַ̃ 78ו¿ ר  מ≈ ָנּ ַכּ 77ַעז 

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י,  ƒר‡ֲ ָכּ ר  ּבו… ƒ‚ 80ו¿ י  ƒב ּ ¿̂ ַכּ  ı79ָר

פ"‰  (‡בו˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יָך  ƒב‡ָ ן  ˆו… ר¿

ַעל  ר  ּבו… ƒ‚ ו¿ ל  ַ̃ מו…  ¿̂ ַע  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ירּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ יך¿  ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿ מ"כ). 

בי‡ורים
אף  אחריהם  ולבקש  ו'לרדוף'  בחכמה,  המופלג  דין  בית  אצל  לדון  ˙ר„וף. 
למקום רחוק. 75. רו„פי ˆ„˜ מב˜˘י ‰'. העושים צדק עם זולתם ומבקשים 
76. לכ˙וב ספרים. להעתיק לעצמו ספרים  להדמות במעשיהם למעשי ה'. 
ואומץ לעשות רצון  לו עזות  שיהיה  כנמר.  עז   .77 כדי שיוכל ללמוד בהם. 
הבורא - שלא יבוש ולא יתפעל מאף אחד כשבא לעשות מעשה טוב. 78. ˜ל 
כנ˘ר. רש"י פירש, שיהיה קל כנשר לרוץ מהרה ללא עצלות ובלא להתעייף, 
הזריזות.         על  בזה  שמזהיר  המאירי  מפרש  וכן  שבשמים.  אביו  רצון  לעשות 
79. רı כˆבי. גם זה ענין של זריזות. והכל הוא ענין אחד, אלא שכפל התנא 
העבירות.  מן  יצרך  את  לכבוש  כ‡רי.  ו‚בור   .80 (המאירי).  שונות  במילות 

(רע"ב). ורש"י פירש, שיהיה בעל זרוע לעסוק בכל כחו בתורה ובמצוות.

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ן  כ≈ ו¿  . ַמֲחָל˙ו… ל¿

 „ סו… ‰ 69ַעל ַ‰י¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ

יָניו  ע≈ מ≈ יר  ƒָיס ו¿  , ˙ו… ‡ו… ַיֲ‰ר…ס  ו¿ רּוַע,  ּ‚ָ‰ַ

ָכל  ּול¿  . ו… ׁ̆ ַנפ¿ ר  ‡ו… יך¿  ׁƒ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ך¿  ׁ∆̆ ַ‰ח…

ם  ƒ‡ י  ּƒכ ם,  ָ̃ ּ ַסל¿ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ז∆

˙, ָ‡ז  ּ„ו… ּƒמ‰ַ ׁ̆ ר≈ ָׁ̆ ל 70ַלֲע˜…ר ּול¿ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒי

יּוַכל   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַע„  71ָעָנף  ּבו…  ƒל ב¿ּ ּו  ׂ̆ ַיֲע

ן. ָ̂ ּ ¿̂ ַ̃ ל¿

 

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַמר: "ַבּ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ף ַ‡ֲחָריו,  ּ…„ ר¿ ƒל ם ו¿ לו… ָׁ̆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿
 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ּו" (˙‰לים ל„, טו). ו¿ פ≈ ָר„¿ ם ו¿ לו… ָׁ̆

ָע‰  ¿„ נ≈ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… יַע˙  ƒ„י ƒו ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„ י¿

ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿  .(‚ ו,  (‰ו˘ע   "'‰  ˙ ∆‡ ָלַ„ַע˙  ָפ‰  ּ ¿„ ר¿ ƒנ
יז 73 ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָר‰ (‡בו˙ פ"„ מי"„). ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ י ּ‚ו… ו≈ 72(ט)‰¡

ף" („ברים טז, כ),  ּ…„ ר¿ ּƒ̇  ˜ ∆„ ∆̂  ˜ ∆„ ∆̂ יב: "74 ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי  ט. 
לשון  התנא  נקט  ˙ור‰. 
אם  שאף  לומר  'גלות', 
את  לעזוב  עליו  קשה 
וללכת  חפציו  וכל  ביתו 
שמגלים  כמי  ממקומו, 
ממש,  כרחו  בעל  אותו 
שעיקר  ידע  מקום  מכל 
ד'  הוא  ה'  וחלק  ה'בית' 
כמו  הלכה,  של  אמות 
ח.),  (ברכות  שאמרו 
מיום שחרב המקדש אין 
בעולמו  להקב"ה  לו 

בי‡ורים
והסיבה המביאים אותו  יתבונן מהו השורש  ‰‚רוע. כלומר,  ‰יסו„  על   .69
השורש  מן  הרעות  המדות  לעקור  ‰מ„ו˙.  ול˘ר˘  לע˜ור   .70 רע.  לידי 
בהיותן עדיין בבחינת שרשים בלבד. (עלי אורח). 71. ענף וכו'. כלומר, יכו 
ולשרשן  לקצצן  יוכל  שלא  עד  גדול  כענף  וייעשו  בלב,  עמוקים  שורשים 
למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי   .72 (שם).  שני  לטבע  הופכות  הן  כי  הרגילים,  באמצעים 
˙ור‰. אם אין תלמידי חכמים במקומך, צריך אתה לגלות למקום שיש בו רב 
או תלמידי חכמים. 73. לב˜˘ ˆ„˜‰. לבקש את האמת והצדק. 74. ˆ„˜ ˆ„˜ 
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ימ‰ר  ˘ל‡  יז‰ר  י‡. 
מ„י.  יו˙ר  בעבו„˙ו 
ה'ארחות חיים' להרא"ש 
"אל  כתב:  ק')  (אות 
ופירש  מעשיך".  תבהל 
"עשה  יו"ט:  התוספות 
את  או  עבודתך  את 
בלי  במתינות  מעשיך 
ובהלה".  מהירות  שום 
בתנ"ך  מצינו  ומאידך 
בשבח  שהפליגו  ובחז"ל 
הזריזות  מעלת 
לעיין,  ויש  והמהירות. 
 - כיצד שתי מידות אלו 
 - והמתינות  הזריזות 

עולות בקנה אחד?
שאכן  בספרים,  וביארו 
לפני כל מעשה שחושב 
עליו  לעשות,  אדם 

יזּו˙  ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ל  ַעל ַ‰כ…ּ ם. ו¿ ָ̇ ָמ ָכּ ַ‰ס¿ ּוב¿

ר  ַ‡ח≈ ל…‡ י¿ ׁ̆ ו¿ י ƒּוָב‰. 87ָיח ׁ̆ ּ¿̇  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָע‰ ַ‡ַח˙  ָׁ̆  ‡ ≈‰ ל…‡ י¿ ּוָב‰, ו¿ ׁ̆ ּ¿̇ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

 ‰ ≈‡ 88ר¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי ם  ˜ו… ַ‰ָמּ י  נ≈ פ¿ ƒל ע  ָׁ̆ ָר

ים  ƒר ָּׁ̆ ‰ַ ו¿ ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  ≈̇ ר¿ ָׁ̆ מ¿ יך¿  ≈‡

ם,  ָ̇ „ָ ּוַבֲעבו… ם  ָ̇ יחּו ƒל ׁ¿̆ ּƒב ם  ≈‰ ים  ƒיז ƒר ז¿

ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰ ּול¿ ר  ָזּ‰≈ ƒל  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ

ים  ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ ַ„˙ מ∆ ˙ ֲעבו… ו… ׂ̆ ַלֲע

-‰ּו‡.  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ
 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר 89 ָזּ‰≈ ƒ(י‡)י ,„…‡ מ¿

י  ּƒכ י,  ּ„ַ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָ„˙ו…  ֲעבו… ַבּ ר  ַמ‰≈ י¿

‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ל. ו¿ ׁ≈̆ ָכּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ב מ¿ רו… ָ̃ ירּו˙ ‰ּו‡  ƒ‰ מ¿ ּƒב ב כ≈ ָ‰רו…

בי‡ורים
להלחם נגדם, עכ"פ תמהר להתרחק מהם. 87. יחי˘ ול‡ י‡חר. ימהר לשוב 
בתשובה, כדי שלא יפסיד הזדמנות זו וגם כדי שלא יהיה רשע לפני ה' אפילו 
88. ר‡‰ ‡יך מ˘ר˙י ‰מלכים ו‰˘רים זריזים ‰ם ב˘ליחו˙ם.  שעה אחת. 
את  כעושים  במקרא  שמתוארים  המלאכים  לגבי  מוצאים  אנו  זה  כעין 
ה'  "ברכו  כ):  קג,  (תהלים  בהם  שנאמר  בזריזות,  תפקידיהם  ואת  שליחותם 
מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו", עוד נאמר (יחזקאל א, יד): 
"והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק". כדי להורות לאדם שהזריזות המתוארת 
89. ˘ל‡  במלאכים, היא הצורה של עבודת ה' הראויה המביאה לשלימות. 

ימ‰ר בעבו„˙ו. אף בעניני עבודת השם.

י  ּƒ̇ ׁ¿̆ „: "81(י)ַח ƒו ּ„ָ ן ָ‡ַמר  כ≈ ו¿  .˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

יָך"  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ מ…ר  ׁ¿̆ ƒל י  ּƒ̇ ָמ‰¿ ַמ‰¿ ¿̇ ƒ‰ ל…‡  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… ּו  ׁ̆ ר¿ ּ„ָ ן  כ≈ ו¿ ס).  ˜יט,  (˙‰לים 

 ˙ ∆‡ ם  ּ∆̇ ַמר¿ ׁ¿̆ "ּו ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז

י  ר≈ ¿̃ ּƒ̇ ַ‡ל   - יז)  יב,  (˘מו˙   "˙ ו… ּ̂ ַ‰ַמּ

 ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ ו…˙".  ¿̂ ƒמ"  ‡ ָלּ ∆‡  "˙ ו… ּ̂ "ַמ

 ‡ ָלּ ∆‡  ,‰ ָנּ ∆̂ י ƒמ ח¿ ַּ̇ 82ַ‡ל  ָך,  ָי„¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ

„. (מכיל˙‡ ˘ם).  ָיּ ƒמ ‰ּ ָ̇ ‰ ‡ו… ׂ ≈̆ ֲע

בּוָר‰  יזּו˙ ּו‚¿ ƒר ּלּו˙ ּוז¿ ַ̃  „…‡ יך¿ מ¿ ƒר ָ̂ ו¿
ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ ם  ח≈ ָלּ ƒ‰ ל¿

נּו ָעָליו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ מ… ב כ¿ּ יר ל≈ ּƒ83ַ‡ב ˙ יו… ¿‰ ƒל

" (˘מו˙ לב,  כו… ר≈ ּבו… ַעל י¿ ׁ̆ ַחר¿ י ƒ‡ ימּו ׂ ƒ̆ ָ‡ַמר: " ׁ∆̆ ם 84 לו… ָּׁ̆ ‰ַ

ר…ַמח  ח  ַּ̃ ּ ƒ85ַוי  ' ‚ו… ו¿ ָחס  ינ¿ ּƒפ  ‡ ר¿ "ַוַיּ  : ּבו… ַמר  ¡‡ נ∆ ָחס  ינ¿ ƒפ ּוב¿ כז); 

    „…‡ יז מ¿ ƒָזר ˙ יו… ¿‰ ƒָך ל מ¿ ¿̂ ַע ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ן " (במ„בר כ‰, ז). ָלכ≈ ָי„ו… ב¿ּ

ם  ָ̇ ָ̂ ֲע ַבּ  ˙ יו… ¿‰ ƒל  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ ר¿ ַר˙  ב¿ ח∆ מ≈  „ ר≈ ָפּ ƒ‰ 86ל¿

י. ח˘˙י ול‡ ‰˙מ‰מ‰˙י 
ל˘מור מˆוו˙יך. בספר 
(הביאו  יעקב'  'אהל 
יושר')  'אורחות  בספר 
יש  כך:  זה  פסוק  פירש 
צעדיו  שמחיש  זריז 
את  לקיים  וממהר 
אשר  ויש  מיד,  המצוה 
את  ודוחה  מתעצל 
עוד  כל  המצוה  עשיית 
אולם  שהות,  יש 
האחרון  הרגע  כשמגיע 
ורץ  הוא  מזדרז  אזי 
הוא  המצוה.  את  לקיים 
 – "חשתי"  דוד:  שאמר 
המצוה,  לקיים  בזריזות 
מפני  לא  אך 
שהתמהמהתי תחילה... 

בי‡ורים
‡ל   .82 מצוותיך.  את  מלקיים  התעכבתי  ולא  מהרתי  ו‚ו'.  ח˘˙י   .81
˙חמיˆנ‰. אל תעכב את המצוה מלקיימה כדרך שאין מחמיצין את המצות 
אלא אופים אותן מיד קודם שיחמיצו. 83. ‡ביר לב. אמיץ לב. 84. ˘‡מר. 
לשבט לוי שלא חטאו בעגל. 85. וי˜ח רמח בי„ו. לקח חרב בידו, נכנס לאהל 
חכמים  שאמרו  כמו  שניהם,  את  ודקר  המדינית  עם  חוטא  זמרי  היה  שבו 
בכוחותיך  אין  אם  כלומר,  ל‰פר„.   .86 בו'.  פוגעים  קנאים  'הבועל ארמית, 

יב. ˆריך זריזו˙ ל˙ור‰. 
בפוסקים  הנידון  ידוע 
עשיית  האם  עדיף,  מה 
שלא  אף  בזריזות  מצוה 
דחיית  או  בהידור, 
מאוחר  לזמן  המצוה 
לעשותה  כדי  יותר 
סופר'  ה'חתם  בהידור. 
לחידושיו  (בהקדמה 
מבאר  חולין)  במסכת 
בין  ההבדל  את  בזה 
שאמר  אבינו  אברהם 
אליו  (כשבאו  לשרה 
המלאכים):  שלושת 

ָ‰ָל‰,  ב∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ל…‡  90ו¿

ן  כ≈ ו¿ ים.  ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ נּו  ּ¿̃ ֻ̇ י¿ ּון  ּ̇ ƒמ ב¿ּ ֲ‡ָבל 

ים  ƒּונ˙ מ¿ ּוּו  ¡‰91" ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

           - יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ו¿  .(‡  ,‡ (‡בו˙  ין"  ּ ƒ„ ַבּ

יו  ָ̇ בו… ׁ¿̆ יı ַמח¿ ƒ̃ ָי ּבו… ו¿ ƒר ל עו… ‡ נ≈ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 92

ל…‡  ַ‡ך¿   , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ƒל יָבָריו  ≈‡ ּלּו  ַ̃ י≈ ו¿

ים  ƒָינ נ¿ ƒּלּו ָ‰ע ָכל ‡≈ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ ר ב¿ּ ַמ‰≈ י¿

ר  ַמ‰≈ י¿ י  ַ̇ ָמ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָמ‰  ָחכ¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ר. ַ‡ח≈ י י¿ ַ̇ ּוָמ

 

ל…‡  י‰ּו  ƒמ  ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿
ר…ַח  ט¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‡וו… ַּ̇ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ י¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ י  ּƒכ ים.  ƒָרע‰ָ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‰ָנ‡ו… ַ‡ַחר 

ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿

ָ‰ָ‡ָ„ם               יָ‡‰  ƒב מ¿  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ך¿  ָכּ ָנ‰,  יו… ל¿ ע∆

ך¿  ָכּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ (יב) ר  ׁ∆̆ ַכֲ‡ ו¿ י˙.  ּƒ̇ ח¿ ַּ̇ ל  ‡ו… ׁ¿̆ ƒ93ל

בי‡ורים
במהירות  יתכן  "ולא  הגירסא:  בכת"י  בב‰ל‰.  מע˘‰  ל˙˜ן  י˙כן  ול‡   .90
כל  על  ומתוקן  מושלם  המעשה  שיהיה  אפשר  אי  פירוש,  מתוקן".  מעשה 
פרטיו ודקדוקיו אם מתנהג בפזיזות. 91. ‰וו מ˙ונים ב„ין. היו פוסקים את 
הדין ביישוב הדעת ובמתינות. 92. ˘י‰‡ נעור לבו וי˜יı מח˘בו˙יו. שיהיה 
93. ל˘‡ול ˙ח˙י˙.  לבו ערני ומרוכז במחשבתו על הדבר שעומד לעשות. 

ל.                   פ≈ נו… ‰ּו‡  ירּו˙  ƒ‰ מ¿ ּƒב  ıָר אם  היטב  להתבונן 
זאת.  לעשות  וכיצד 

ילך     ויודע את הדרך  אמנם לאחר שבא לכלל הכרעה עפ"י תורה לעשותו 
חיים'          ה'חפץ  היה  וכך  הפועל.  אל  הכח  מן  הדבר  להוציא  יזדרז  אזי  בה, 
לאחר                אם  אך  במעשיו,  נמהר  להיות  לאדם  שאין  "אף  אומר:  זצ"ל 
יחמיץ              בל  אז  וישר,  לנכון  מצאו  הישר  השכל  במאזני  הדבר  ששקל 
ע"ז            עמו'  עה"ת  (ח"ח  כלל".  זמן  דיחוי  בלא  לעשותו  ויזדרז  הדבר 

בהגה"ה).
(המעלה  זצ"ל  חאגיז  למהר"ם  חכמים"  "משנת  בספר  כבר  מובא  זה  יסוד 
הי"ב, אות ש"ס), וז"ל: "כתוב (משלי כט, כ): "חזית איש אץ בדרכיו (אדם 
טובים)  להחכים  הטפש  (סכויי  לכסיל  תקוה  מיושב)  ואינו  במעשיו  הפזיז 
ממנו". וכתוב (שם כב, כט) "חזית איש מהיר במלאכתו (בקי וזריז בביצוע 
תפקידו) לפני מלכים יתייצב (יעמוד לשרתם)" דנראה דסתרי קראי זה לזה. 
ליישב המקראות צריך לומר כך, דיש חילוק גדול בין התחלת מלאכה לגמר 
מלאכה, דהואיל דכל הדברים יגעים והתחלתן קשה, אם כן מן הראוי הוא 
ומזקנים  עצה  ויטול  במתון  ילך  דבר  שום  לעשות  בדעתו  שיגמור  שקודם 
יתבונן, ואם לא כן יעשה אלא שיהיה אץ בדרכיו ותיכף שעלה בדעתו איזה 
דבר לעשות יתחיל לעשותו - ודאי איש אץ כזה תקוה לכסיל ממנו, כי כל 

דבר צריך ישוב ועצה מחכם הרואה את הנולד.
אמנם אחר שהתחיל והסכימו בעלי העצה כי טוב הדבר ונכון מעם ה' יתברך 
ואל  יקדמנו אחר,  פן  ואל יתמהמה  ויחיש את מעשהו  ימהר  לעשותו, אזי 
תאמר כשאפנה אגמור מלאכה זו שהתחלתי בה שמא לא תפנה. ואיש כזה 
ראוי   - הפועל  אל  הכח  מן  ולהוציאה  לגומרה  במלאכתו  מהיר  שהוא 
להתייצב לפני מלכים ולעמוד לשרת לפניהם, יען כי כל דברי המלכות אינן 
נגמרים כי אם אחר גמר עצה עמוקה, ואחר גמר זה, ראוי לו שלא יהיה עצל 

בקיומה". עכ"ד.  
אך  חרוץ  "מחשבות  עה"פ  ה)  (כא,  למשלי  בפירושו  יונה  רבינו  לשון  וזה 
החרוץ  מחשבות  אבל  והזריזות,  החריצות  מדין  המהירות  "אין  למותר": 
שיקדים המחשבה והמתון למעשה – הוא מעיקר הזריזות. ואף על פי שבטל 
מקצת שעותיו לחשוב מחשבות, לעולם ימצא מותר במדה הזאת. "וכל אץ 
אך למחסור" - כי ישיגהו המקרה במעשה וכעין שאמר מחברי המוסר 'כי 

פרי כל המהירות חרטה'". 

ָר‰  ≈‰ מ¿  ‰ נ∆ ָפּ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ יזּו˙,  ƒר ז¿ ּƒב  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… י  כ≈ ר¿ ָ̂ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ם.  ƒַמי ָׁ̆  ˙ ‡כ∆ ל∆ מ¿ ƒל

 

          ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ׁ̆ י≈ ו¿  . ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 94

ָיָניו  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָלָח‰  ¿̂ ‰ַ

יז     ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ן-ָ‡ָ„ם,  ב∆ּ ן  ָלכ≈ יזּו˙.  ƒר ז¿ ּƒב

ָך,  ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ‰ ׂ ≈̆ ַוֲע ים,  ƒָלמ עו… י  נ≈ ׁ¿̆ ƒ95ל

"מהרי שלש סאים קמח 
סולת לושי ועשי עוגות, 
ואל הבקר רץ אברהם"... 
שהתעכבה  שרה  ובין 
נפה  בי"ג  הקמח  לנפות 
סולת,  שנעשה  עד 
נדה  פירסה  ובינתיים 
ולא  הלחם  ונטמא 

ולכן  המובחר,  מן  מצוה  על  עדיפה  בזריזות  שמצוה  סבר  אברהם  הביאתו. 
הדגיש "מהרי", וכן אמר לה להביא "קמח" על אף שסולת מובחרת יותר מן 
הקמח, כיון שרצה למהר לכבד את אורחיו. ואילו שרה סברה, מצד תכונת 
"נשים עצלניות הן", כי המובחר עדיף על הזריזות, ולכן ניפתה הקמח לעשותו 

סולת. וזהו שנאמר עליה: "ולחם עצלות לא תאכל".
ובזה יתבארו דברי המדרש [שאמר רבי עקיבא לתלמידיו כדי לעוררם]: מה 
שרה  של  בתה  בת  תבא  אמרו,  מדינות?  קכ"ז  על  שתמלוך  אסתר  ראתה 
שחייתה קכ"ז שנים ותמלוך על קכ"ז מדינות. וקשה: מדוע לא תלו בזכותו של 
אברהם שחי קע"ה שנים, נמצא שמאז היותו בן מ"ח שנה שאז הכיר את בוראו 

(עי' ב"ר ל ח, צ"ה ג), ועד פטירתו ישנם קכ"ז שנה?
אלא - מיישב ה'חתם סופר' - מכיון ששבחה של אסתר היה בכך שמלכה על 
פזורי עם ישראל בקכ"ז מדינות והגנה עליהם, ומה גרם שלא יהיה בהם מעלת 
"כינוס לצדיקים הנאה להם"... אלא להיות מפוזרים? העצלות שהיתה בהם, 
שלא עסקו בתורה בזריזות אלא בעצלות, וכמו שקראו חז"ל (בפ"ק דמגילה) 
ימך המקרה"... לפיכך לא רצו חז"ל  על אותו הדור את הפסוק: "בעצלתים 
לתלות מלכות אסתר בזכות קכ"ז שנים של "זריזותיה דאברהם", אלא בזכות 
קכ"ז שנים של שרה שלא נתיחדה במדת הזריזות אלא במעלת ההידור. הוא 
את  ר"ע  עורר  [ובכך  תורה"  אין  זריזות]  [של  קמח  אין  "אם  חז"ל:  שאמרו 

תלמידיו להיות זריזים ולא מנומנמים ועצלים]. 

בי‡ורים
הזריזות לעבירה היא אות לגודל אהבתו ושקיעתו בחטא וע"י הזריזות נקשר 
י‰‡ זריז במל‡כ˙ו. כדי שתצא מושלמת ומתוקנת.  הוא לעומק החטא. 94.̆ 
95. ל˘ני עולמים. גם בעניני עוה"ז וגם בעבודת ה' ובעסקי התורה והמצוות.
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בזה  [ואכן,  המצוה. 
של  המעלה  יתירה 
מקדימין  "זריזין 
למצוות" ממעלה זו של 
אל  לידך  הבאה  "מצוה 

תחמיצנה"].
סיבה  ישנה  זאת,  מלבד 
מדת  את  ללמוד  הגונה 
הזריזות דוקא מהפסוק: 
"וישכם אברהם בבוקר" 
יצחק.  בעקידת  האמור 
שכן אין עוד כמו זריזותו 
של אברהם לעקידת בנו 
לנו  לשמש  כדי  יצחק, 
כמה  עד  ומופת  דוגמא 
נשגבה ונעלית היא זריזותן של צדיקים בעבודת בוראם. וכל כך למה? משום 
אברהם.  בו  שנתנסה  קשה  נסיון  מאותו  נפרד  בלתי  חלק  היתה  זו  שזריזות 
למרות כל הצער והכאב שישנו באופן טבעי לאב ההולך לעקוד את בנו יחידו, 
אף על פי כן, מכיון שנצטווה על כך מאת ה' - לא זו בלבד שניאות ואף רצה 
לקיים את המצוה באהבה, אלא עוד נחפז לעשותה בזריזות מופלאה. לפיכך 

ראויה זריזות זו ללמוד הימנה ל"זריזין מקדימין למצוות".
ראוי לציין, כי מעלת זריזות מעין זו מצינו גם אצל משה רבינו כאשר ציוה עליו 
ה': "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך" (במדבר לא, 
ב) כותב על כך רש"י (ע"פ הספרי): "אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר 
עשה בשמחה ולא איחר", וכפי שנאמר מיד בפסוק: "וידבר משה אל העם"... 
הוא  מאוויים  וכל  אישי,  חשבון  כל  המה  נטולים  צדיקים,  של  דרכם  כך  כי 

לעשות רצון ה' בשמחה ובזריזות.  

ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  ,(‚ כב,  (בר‡˘י˙ 

 ‰ ׂ ָ̆ , ָע י„ו… ƒח נו… י¿ ˙ ב¿ּ ח…ט ‡∆ ׁ¿̆ ƒלו… ל ‰ ׁ∆̆ ָ̃

יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒּומ ר.  ∆̃ ב…ּ ַבּ ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿

ָל‰  „ו… ּ ָכָח‰ ‚¿ ‰ ‰ו… ז∆ יזּו˙, ָבּ ƒר ז¿ ּƒיו ב ׂ ָ̆ ַמֲע

 „ ב∆ ע∆ כ¿ּ  , ‡ו… ר¿ ּבו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… ‰ּו‡  ׁ∆̆

מו…  ¿̂ ַע ב¿ּ ז  ָזר≈ ּומ¿ ָניו  ֲ‡„ו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ָ‰‡ו…

לּוָי‰  ּ¿̇ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ י  ּƒ6כ  , נו… ˆו… ר¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ּבו…  ƒל  ‰ ַפנ∆ּ מ¿ ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ 7כ¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ

בי‡ורים
לעשיית  החיצוני  הביטוי  היא  הזריזות  ‰‡„ם.  בלב  ˙לוי‰  ‰זריזו˙  כי   .6
המצוות מתוך אהבה והתלהטות פנימית (עיין מס"י פ"ז). 7. כ˘‡„ם מפנ‰ 
לבו וכו'. כאן מבאר רבינו כיצד יגיע האדם לתכלית הזריזות במדרגה הגבוהה. 

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ƒַער ַ‰ֲחמ ַׁ̆

יזּו˙ ƒר ּ ַער ַ‰ז¿ ַׁ̆  

 

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ּ„ָ ƒ1מ י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿
ַ‚ם  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒַלמ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַל  

י‡  ƒ‰ 3ו¿  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַנ˙  ָּ̃ ַּ̇ 2 ַין  נ¿ ƒע ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ

ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ו¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ˙ וו… ¿̂ ƒמ ל¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ַמ ין  ƒיז ƒר 4ז¿ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל

ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ו¿ (פסחים „, ‡). 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע ַין  נ¿ ƒע 5ב¿ּ ינּו  ƒב‡ָ

 "' ‚ו… ו¿ ר  ∆̃ ב…ּ ַבּ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ם  כ≈ּ ׁ¿̆ "(‡)ַוַיּ

‡בר‰ם  וי˘כם   .‡
בבו˜ר. מפסוק זה למדו 
ד.)  (פסחים  חז"ל 
מקדימין  ש"זריזין 
להקשות,  יש  למצוות". 
זאת  למדו  לא  מדוע 
הקודמים:  מהפסוקים 
לקראתם"...  "וירץ 
"וימהר אברהם", הרי גם 
בפסוקים אלו משתקפת 
זריזותו  מדת  לה 
אברהם  של  הנפלאה 

אבינו למצוות?
שכתבו  יש  ואמנם 
לחלק, כי מפסוקים אלו 
שמעשיהם  אנו  למדים 
במהירות  צדיקים  של 
המצוה  מזדמנת  כאשר 
לידם ממש, שאז אין הם 

משתהים להתחילה ואף ממהרים להשלימה. אולם מהפסוק "וישכם אברהם 
בבוקר" נוכל ללמוד על מעלה יתירה מזו, שגם כאשר המצוה אינה מזדמנת 
כן  פי  על  או שטרוד בעסקיו, אף  בה,  לישון  כגון בשעה שרגיל  לידו ממש, 
מפנה עצמו מעיסוקיו, או משכים לקום משנתו ומקדים עצמו לקראת עשיית 

בי‡ורים
1. מ„‰ ‚„ול‰ ל˙ור‰ ולמˆוו˙. מעלה גדולה המסייעת לאדם בלימוד התורה 
ובקיום המצוות. 2. ˙˜נ˙ ‰עולם ‰ז‰. היא מועילה לו גם בעניני העולם הזה. 
כלומר, גם הצרכים הגשמיים מסודרים ומתוקנים לאיש הזריז. 3. ו‰י‡ מ„˙ 
‰ˆ„י˜ים לעבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך. הצדיקים משתמשים בה כדי להדר בקיום 
הזריזים  למˆוו˙.  מ˜„ימין  זריזין   .4 ה'.  בעבודת  שלמות  ולהשיג  המצוות 
נצטוה  כאשר  ‰ע˜„‰.  בענין   .5 זמנן.  בהגיע  מיד  המצוות  לקיים  ממהרים 

אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו.

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰זריזו˙

אעפ"כ  והיאוש,  הזקנה 
עולה  להקריבו  כשצוהו 
מיד,  בדבר  טרח   -
השי"ת  אהבת  והגביר 
ליצחק,       אהבתו  על 
המעלה  שלמות  ועל 
"אברהם  קראו  הזאת 
מא).     (ישעיה  אוהבי" 
לכל  נתפרסם  ואז 
חיוב  גודל  העולם 
יתעלה  לשם  האהבה 
לעבור       ראויה  שהיא 
ומזה  אהבה,  מיני  כל 
שכר.  וקבל  דרוש  אמרו 
הרב  מפי  שמעתי  כך 

ר"ש מורי שיחיה. עכ"ד. 

י  ּƒים, כ ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ז ל¿ ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒן נ ַעל-כ≈ּ , ו¿ ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ּוָר‰ ב¿ּ ׁ̆ ¿̃ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ‰ ָ̇ ָ‰י¿

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ ן  ַעל-כ≈ּ ל,  „ו… ּ‚ָ  ˜ ׁ∆̆ ח≈ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ר  כ…ּ ז¿ ƒ12ל ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ לו… 

 ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ׁ̆ י≈ י  ּƒכ  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע

       „…‡ מ¿ לו…   ‰ ׁ∆̆ ָ̃ ָבר  ּ„ָ ֲ‰בו…  ‡ו… ֲעבּור 

ָרָ‰ם  ˙, ֲ‡ָבל ַ‡ב¿ ו… ׂ̆ פו… ַלֲע ¿̃ ּבו… נו… ƒל 13ו¿

ם,  ָבּ ƒל  ı פ∆ ח≈ מ≈ ּו  ׂ̆ ָע ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 14 ָח˜  ¿̂ ƒי ו¿

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ י  ּƒכ

בי‡ורים
(בראשית            שנאמר  כמו  בכת"י).  (כ"ה  העקדה  מעשה  לזרעו  לזכור.   .12
הזה         הדבר  את  עשית  אשר  יען  כי  ה'  נאם  נשבעתי  בי  "ויאמר  טז-יז)  כב, 
זרעך"            את  ארבה  והרבה  אברכך  ברך  כי  יחידך,  את  בנך  את  חשכת  ולא 
לבן  ואחת  (-לאברהם)  לאב  אחת   – אברכך"  "ברך  רש"י:  ופירש  וגו'. 
(-ליצחק), "והרבה ארבה" – אחת לאב ואחת לבן. 13. ולבו נו˜פו לע˘ו˙. 
              ıמחפ ע˘ו  ˘ני‰ם   .14 מושלם.  רצון  מתוך  זאת  עושה  אינו  כלומר, 
לעקדה:  שהלכו  בעת  ויצחק  אברהם  על  שנאמר  כמו  שלם,  ברצון  לבם. 
ו). ופירש רש"י: השוה הכתוב זה לזה,  "וילכו שניהם יחדיו" (בראשית כב, 
שהיה                  - אברהם  אף  כי  ללמד  ביניהם,  הבדל  היה  ולא  כאחד  שהלכו 
שלא     יצחק  כמו  ושמחה,  ברצון  הולך  היה   - בנו  את  לשחוט  שהולך  יודע 
לקרבן).      לעלות  עתיד  שהוא  כלל  ידע  לא  שעדיין   –) בדבר  מרגיש  היה 
"וילכו       ואמר:  הכתוב  חזר  להשחט,  הולך  שהוא  יצחק  שהבין  ולאחר 
שניהם יחדיו" (שם, ח). כלומר, יחד בלב שוה לעשות רצונו של מקום. (רש"י 

שם).

 , ׁ̆ ּבו… ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ רו… ˙ ָ‰ֲ‡ח≈ בו… ָׁ̆ ֲח ל ‰ַ8ַמּ ָכּ ƒמ

‰ּו‡  10ָ‡ז  ַ‡ַח˙,  ָב‰  ָׁ̆ ַמֲח ס  פ≈ ˙ו… 9ו¿

ן  -כ≈ מו… כ¿ּ יַח.  ƒל ¿̂ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ י  ƒל ב¿ּ ז,  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒמ

ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  ּ ƒל ƒיר מ ƒס ≈‰ ׁ∆̆ ָרָ‰ם,  ‰ ַ‡ב¿ ׂ ָ̆ ָע

ל  ט≈ּ ƒ(ב)ּוב  , ‡ו… ר¿ ּבו… ן  ˆו… ר¿ ָ‡ַחז  11ו¿ נו…  ב¿ּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ נו…  ב¿ּ ַ‡ֲ‰ַב˙ 

בנו  ‡‰ב˙  וביטל  ב. 
‰בור‡  ‡‰ב˙  מפני 
חז"ל  אמרו  י˙ברך. 
עא.):  (סנהדרין  בגמרא 
ומורה  סורר  בן  "תניא, 
עתיד  ולא  היה  לא 
נכתב,  ולמה  להיות, 
כתב  שכר".  וקבל  דרוש 
לשאול,  יש  בחיי:  רבינו 
מפני מה הוצרכה תורה 

יש  נוהג בדרך העולם? עוד  ומה שאין ענינו  ולכתוב מה שלא היה,  להודיע 
מקשים, דהנה לכאורה כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" היא לשכר תלמוד תורה. 
ותמוה הדבר: וכי לא די בכל התורה כולה כדי לדרוש ולקבל שכר?! הלא גם 
אם יחיה אדם אלף שנים, לא יחסר לו מה לדרוש בתורה, אשר היא ארוכה 

מארץ מדה ורחבה מני ים!
ומבאר רבינו בחיי, כי אין כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" לשכר תלמוד תורה, 
אלא 'דרוש' מפרשה זו עד היכן נתבע האדם לאהוב את השי"ת, שלמען אהבת 
השי"ת על האדם לסלק מלבו את האהבה המוטבעת בו לבנו, כשהדבר נצרך 
זה מחכמת התורה ללמד דעת את העם בגודל חיוב אהבת  וז"ל: היה  לכך. 
השם יתברך. שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן, וכיון 
שהבן עובר על מצוות השם יתעלה, וזה דרכו כסל לו, חייבין הם שתתגבר 
עליהם אהבת השי"ת על אהבת הבן עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמם 

לבית דין לסקילה.
בענין  בתורה  מפורש  להשי"ת  האהבה  גודל  בחיוב  הזה  הענין  בא  וכבר 
העקידה, כי אברהם עם היות אהבתו ליצחק עזה וחזקה כבן שבא אליו אחר 

בי‡ורים
והתכונות  הרצונות  הרעות,  המדות  בו.  ˘י˘  ‰‡חרו˙  ‰מח˘בו˙   .8
המפריעות אותו מעבודת ה' ומקיום מצוותיו, כגון עצלות, אנוכיות, ותאוות 
גשמיות. 9. ו˙ופס מח˘ב‰ ‡ח˙. שם לעצמו מטרה אחת נעלה ומתרכז בה. 
10. ‡ז ‰ו‡ מז„רז בלי ספ˜. (כ"ה בכת"י). ממילא קל לו להזדרז ולעשות את 

המצוה בשלימות. 11. ו‡חז. ותפס.

˘ני‰ם  ע˘ו  לכן   .„
במדרש  מובא  בזריזו˙. 
א):  נו,  (בראשית  רבה 
וישא  השלישי  "ביום 
עיניו"  את  אברהם 
כתיב  ד),  כב,  (בראשית 
"יחיינו  ב)  ו,  (הושע 
השלישי  ביום  מיומיים 
לפניו".  ונחיה  יקימנו 
הגר"א  וביאר  עכ"ד. 
בהאי  מצוות  "שכר  קמב.)  (חולין  חז"ל  אמרו  הנה  כי  המדרש,  כוונת  זצ"ל 
ומלואו  אין העולם  רוחני,  ענין  כי המצוה היא  והטעם, אחרי  ליכא".  עלמא 
כדאי לשלם אפילו שכר מצוה אחת, וכמו שאמרו חז"ל (אבות ד, יז) "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", אם-כן היאך אנו ניזונים 

בזכות המצוות שעשו אבותינו?
אבל הענין כך הוא, כי באמת המצוה עצמה אין לה תשלומים בעולם הזה, 
אבל הזריזות וההידור וכיוצא בו במצוות אבותינו, הם הזכות שאנו אוכלים. 
שעשה  והזריזות  ההכנות  מכל  מקודם  לנו  סיפרה  הקדושה  התורה  והנה 
בבוקר, חבש בעצמו את  לקיים מצות העקידה, השכים  ע"ה  אבינו  אברהם 
חמורו, ובקע עצי עולה וכו', להודיענו כי מכל זאת אנחנו אוכלים בעולם הזה. 
אבל עיקר המצוה שעשה אברהם אבינו ע"ה ביום השלישי, נשארה לנו לעתיד 

לבוא.
כל מה  לומר,  רצה  מיומיים",  "יחיינו  חז"ל את הכתוב  זה  על  זהו שהמליצו 

ר  ≈̂ ַרך¿ יו… ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ם ב¿ּ ָּ̇ ע¿ ּ„ַ

יזּו˙. ƒר ז¿ ּƒם ב י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ ּו  ׂ̆ ן ָע ָלם, („)ָלכ≈ עו…

 

 ˙ ּ„ַ ƒמ י  ּƒכ ָלַ„ַע˙,  יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ָכל  ‰ ל¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ י‡  ƒ‰22 ˙יזּו ƒר ּ ַ‰ז¿  

 ˙ יו… ¿‰ ƒל ל  ָיכו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

בי‡ורים
ואישי  ‚ופם. נתבטל כח הגשמיות שבגופם, שלא היה להם שום רצון גשמי 
אלא אך ורק לעשות רצונו יתברך. 22. ‰י‡ ˙חיל‰ לכל ‰מ„ו˙. כי כדי להשיג 
את כל המעלות צריך לקנות תחילה את מדת הזריזות, כי הזריזות מובילה 
לשאר המדות הטובות והמעלות הגדולות, כדברי רבי פנחס בן יאיר (המוזכר 
מצוות  ויותר  יותר  לקיים  להספיק  האדם  יוכל  זריזות  שע"י  ועוד,  בהמשך). 
ולימוד תורה, שהרי כל אדם מוכרח להפסיק מידי פעם מלימודו ולהתעסק 

בצרכי גופו, אבל ככל שיזדרז וימהר לחזור ללימודו, כך יספיק יותר.

ם  ƒע ˜ּו  ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 15ּו ם,  ָבּ ƒל ב¿ּ  „…‡ מ¿

16ַע„  ם,  ָ̇ יָע ƒ„י ּƒב ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ל  ָכּ י  ּƒ17כ ל,  „ו… ּ‚ָ חּו„  ƒי ב¿ּ ַיֲח„ּו  ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆

 ‡ ר≈ חּו„ ַ‰ּבו… ƒם י ס≈ ַפר¿ ‰ 18ל¿ ָ̇ ם ָ‰י¿ ָ̇ ָנ ָוּ ַכּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ר  ּׁ≈̆ ַי 19ּול¿ ָלם  עו… ָבּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּו  ׂ̆ ָע ׁ∆̆  ˙ ע≈ 20ּוב¿  , ַ‡ֲ‰ָב˙ו… ל¿

יו,  ָ̇ וו… ¿̂ ƒּומ  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ  ˙„ַ ֲעבו…

 ‰ ָ̃ ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ו¿ ּ‚ּוָפם  ַח  כ…ּ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ21(‚)נ

‚ופם.  כח  נ˙בטל   .‚
נאמר:  העקדה  בפרשת 
ידו  את  אברהם  "וישלח 
המאכלת  את  ויקח 
בנו"  את  לשחוט 
כתב  י).  כב,  (בראשית 
'אפריון'  בספר  כך  על 
שו"ע):  קיצור  (מבעל 
הגאון  בשם  שמעתי 
הקדוש מהרי"א מלובלין 
הא  לפרש  שאמר  זצ"ל 
אברהם  "וישלח  דכתיב 
שהיה  דמשמע  ידו"  את 

צריך איזה כח והתפעלות לקחת את המאכלת (פירוש, שהיה צריך להתאמץ 
לשלוח את ידו מה שלא מוזכר בשאר הפעולות שעשה כגון ויבקע עצי עולה, 
ויבן את המזבח ויערוך את העצים וכו'). והוא, כי הצדיקים הקדושים אשר אך 
מצוות השם ית"ש עשו באיבריהם, הנה איבריהם מתקדשין כל כך עד אשר 
אינם מסוגלים לעשות רק מצוות ה' ית"ש ולא זולתו. והנה לשחוט את יצחק 
לך  "לא אמרתי  מן המדרש  רש"י  וכמו שהביא  כלל  היתה מצוה  לא  באמת 
שחטהו אלא העלהו, אסקתיה – אחתיה", רק אברהם טעה וקסבר לשחטהו. 
ולכן כאשר רצה לקחת בידו את המאכלת הוצרך להתאמצות לשלוח את ידו 

בכוח, וזהו "וישלח אברהם את ידו" וכו', ודפח"ח. עכ"ל.

בי‡ורים
15. ו˘ני‰ם נ˙„ב˜ו עם ‰˘י"˙ בי„יע˙ם. שניהם - בשכלם ובמחשבתם - היו 
בדבקות גדולה עם השי"ת. 16. ע„ ˘נ˙יח„ו (בכ˙"י: ˘נ˙‡ח„ו) ביחו„ ‚„ול. 
רצונו  ורק לעשיית  אך  לבם  ויחדו את  ה',  רצון  היו אחד עם  ורצונם  דעתם 
יתברך ללא שום פקפוק. 17. כי כל כונ˙ם. בכל עבודתם בחייהם. 18. לפרסם 
‡„ם  בני  ולי˘ר   .19 מלבדו.  עוד  ואין  בעולם  יחיד  שהוא  ‰בור‡.  יחו„ 
 - ואדם  אדם  כל  אצל  הנמצאת   - האהבה  מדת  את  ולכוון  לנתב  ל‡‰ב˙ו. 
בכת"י  ב‡‰ב‰.  ˘ע˘ו  ובע˙   .20 יתברך.  ה'  אהבת  שהיא  הנכונה  לאהבה 
כח  נ˙בטל   .21 ומצוותיו.  יתעלה  ה'  עבודת  האבות  שעשו  ובעת  הגירסא: 

‡ח„  יום  טוב  כי   .‰
בפרושו  רש"י  בחˆריך. 
על תהלים כתב: "כי טוב 
בחצריך,  אחד  יום 
מלחיות  ימות,  ולמחר 
במקום  שנים  אלף 
אחר". ויש לבאר שכונת 
אדם  כל  על  המלך  דוד 
ואדם, שטוב לו יום אחד 
ולמחר  התורה  בעסק 
לחיות  מאשר  ימות, 
אחר  במקום  שנים  אלף 
בלא עסק התורה. וכמו 
שכתב בספר יסודי הדעת (עמוד קפד) על דברי רש"י אלו וז"ל: כמה גדול ויקר 
וחשוב יום אחד להיות בבית ה' בעסק התורה והיראה, אשר כדאי לחיות רק 
יום אחד בעולם ולהיות עוסק בתורה ולמחר ימות, מלחיות אלף שנים במקום 
אחר, ואפילו לא חיים של חטא ועון כי אם לחיות חיים פשוטים כחיי אנשי רוב 
העולם, גם עם מעשים טובים, אבל בלי עסק התורה – הנה יום אחד להיות 
יותר מלחיות אלף שנים במקום  וחשוב  יקר  ה' עם עסק התורה הוא  בבית 
לא         התורה  בעסק  ה'  בבית  נהיה  אם  שנותינו  ערך  יגיעו  לכמה  והנה  אחר. 
[לפי  שנותינו?  מספר  יגיעו  לכמה  שנים?  וגם  ימים  הרבה  אם  כי  אחד  יום 
ראויים  אלו  רש"י  דברי  חיים!]  יותר מאלף שנות  שיום אחד שקול  החשבון 
להעריך        ונדע  הקדושה,  תורתנו  יודעי  כל  לפני  בעולם  מפורסמים  להיות 
כמה יפסיד מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, כמה אלפי שנים מפסיד זה. 

עכ"ל.

מ…ַע  ּׁ¿̆ ƒמ נו…  ָ‡ז¿ יר  ƒס "27מ≈ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆

(מ˘לי  ָב‰"  ע≈ ו… ּ̇ ˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ ם  ּ‚ַ28 ָר‰,  ו… ּ̇

ַר˙  ו… ּ̇ י  ƒל ב  ˙ּוב: "29טו… ָכּ ן  כ≈ ו¿ כח, ט). 

ף" (˙‰לים ˜יט,  י ָזָ‰ב ָוָכס∆ פ≈ ַ‡ל¿ יָך מ≈ ּƒפ

ם  יו… ב  טו… י  ּƒכ(‰)" ַמר:  ¡‡ נ∆ ן  כ≈ ו¿ עב), 

ף" (˘ם פ„, י‡) - ָ‡ַמר  ָ‡ל∆ יָך מ≈ ר∆ ≈̂ ֲח ַבּ

ם  יו… י  ƒל ב  טו… -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ף  ל∆ ∆‡ מ≈ ָר‰,  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ָח„  ∆‡

בי‡ורים
˙ועב‰.  ˙פל˙ו  ‚ם   .28 קצר.  לזמן  אפילו  ˙ור‰.  מ˘מוע  ‡זנו  מסיר   .27
במקרה דנן הסיבה היא כיון שנמנע מלימוד תורה מחמת התפילה, ומאחר 
אותו  זו שהרחיקה  היא  נמצא שתפילתו  מן התפילה,  יותר  והתורה חשובה 
אורח).         (עלי  מדה  כנגד  במדה  תפילתו  את  מרחיק  הקב"ה  לכן  מהבורא, 

29. טוב לי ˙ור˙ פיך. פירוש, אפילו דיבור אחד בתורה.

כ…ל  ¡‡ ל∆ יך¿  ƒר ָ̂ י  ּƒכ ר,  פ∆ ַ‰ס≈ּ ַעל  יר  ƒ„ ָּ̇

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈ ָרָכיו,  ¿̂  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ן  י˘…ׁ ƒל ו¿

רו…  פ¿ ƒס ל¿ ַלֲחז…ר  ירּו˙  ƒ‰ ּוז¿ יזּו˙  ƒר ז¿

ל  „ו… ם ָ‚ּ „ ַ‰ּיו… ב: עו… ׁ…˘ ַ‡ל ַיח¿ מ…„. ו¿ ל¿ ƒל ו¿

רּו  ָ‡מ¿  ‰ ז∆ ַעל  י  ּƒכ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָנ‰  ָּׁ̆ ‰ַ ו¿

‡ַמר  ּ…̇ ָרָכ‰: ַ‡ל  ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ֲחָכמ≈

ל…‡   ‡ ָמּ ׁ∆̆ 24  ,‰ נ∆ ׁ¿̆ ∆‡  ‰ נ∆ פ¿ ∆‡ ׁ∆̆ כ¿ ƒ23ל

י…‡ַמר  ם ַ‡ל  ּ‚ַ ‰ (‡בו˙ פ"ב מ"„).  נ∆ ָפּ ּƒ̇

ך¿  ל≈ ם ‡≈ ƒ‡ ,ָבר ב ‰ּו‡ כ¿ּ ר∆ ˙ ע∆ ָ‡ָ„ם: 25ע≈

ָע‰  ָׁ̆ ָב‰  טו… י  ּƒכ ל,  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿  „ ָיּ ƒמ ַלֲעמ…„  ך¿  ָטר≈ ¿̂ ∆‡  - מ…„  ל¿ ƒל

ַעל  ָלם, ו¿ עו… ָבּ ׁ∆̆ ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒָח„, 26מ ּבּור ‡∆ ּ ƒ„ ּלּו ƒמ…„, ַוֲ‡פ ל¿ ƒַח˙ ל‡ַ

בחיינו  אוכלים  שאנו 
שעשה  ממה  הוא 
ע"ה  אבינו  אברהם 
בשני  דהיינו  ביומיים, 
הוא  הראשונים,  ימים 
כנז"ל,  וההידור  הזריזות 
השלישי,  ביום  אבל 
שעשה  במה  כלומר, 
דהוא  השלישי,  ביום 
העקידה,  מצות  עיקר 
יקימנו        זה  ידי  על 
ונחיה  לבא  לעתיד 

לפניו.      

בי‡ורים
תורה.          ואלמד  אשב  וטרדותי,  מעסקי  כשאתפנה  ‡˘נ‰.  לכ˘‡פנ‰   .23
24. ˘מ‡ ל‡ ˙פנ‰. כי יתכן מאד שגם מאוחר יותר לא תצליח לפנות לך זמן 
כדי ללמוד, שכן טרדות העולם אינן פוסקות, ונמצאת בטל מדברי תורה כל 
ימי חייך. 25. ע˙ ערב ‰ו‡ כבר. הגיע כבר הערב, וזמן תפילת ערבית קרב 
להפסיק  שאצטרך  כיון  קצר  לזמן  זה  יהיה  ללמוד,  כעת  אתחיל  ואם  ובא, 
לתפלה בהגיע זמנה. 26. מכל „בר ˘בעולם. על התורה נאמר (משלי ג, טו): 
"יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה", כל חפצי עולם הזה ['חפציך' - 
אחד  דבר]  [-ללימוד  לדבר  ישוו  לא  והנאותיו]  הזה  העולם  עושר  כל  כולל 
מכל  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור  אפילו  תורה  [שתלמוד  שבתורה, 
חפצי  שאפילו  בה"  ישוו  לא  חפצים  "וכל  יא):  ח,  (שם  כתוב  עוד  'חפציך']. 
שמים שהם המצוות - לא ישוו לדבר אחד שבתורה [שתלמוד תורה אפילו 
עדיף  ת"ת  שכן  התורה,  מצוות  כל  מקיום  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור 

מקיום המצוות ודוחה אותן, אם אפשר לעשותן ע"י אחרים] (מו"ק ט:).

‰י‡  ‰זריזו˙  מ„˙  ו. 
‰מˆוו˙.  לכל  ˙כ˘יט 
(פ"ז)  ישרים'  ב'מסילת 
הזריזות  חלקי  כתב: 

י„ּו˙  ƒַוֲחס י„ּו˙,  ƒ38ֲחס י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

רּוַח  ו¿  , ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ 39רּוַח  י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

 ˙ ַיּ ƒח ּ¿̇ 40 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ

י‡ ָזכּור  ƒב ‰ּו ַ‰ָנּ ָיּ ƒל י ‡≈ ≈„ ‡ ַעל י¿ ים ָבּ ƒ̇ ˙-ַ‰מ≈ּ ַיּ ƒח ¿̇ ים, 41ּו ƒ̇ ַ‰מ≈ּ

ירו˘למי  ט:  פ"‡  ˘‰˘"ר  ב  כ,  (ע"ז  ינּו.  ָימ≈ ב¿ּ ָר‰  ≈‰ מ¿ ּƒב ב  ַלּטו…

יזּו˙,  ƒר ּ ַ‰ז¿ ַח  כ…ּ ל  „ו… ּ‚ָ  ‰ ָמּ ַכּ  ‰ ≈‡ ּור¿  ‡ ּבו…  .(‰"‰ פ"‚  ˘˜לים 

יז  ƒָזר ו¿ יר  ƒ‰ָז ָ‡ָ„ם   ‡ ≈‰ י¿ ן  ָלכ≈ לּו,  ַ‰ָלּ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ּ ׁ∆̆

ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿ ר  פ∆ י˙-ַ‰ס≈ּ ב≈ּ ל  ∆‡  ıָלרּו 42ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿

     ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿ יט  ׁƒ̆ כ¿ ַּ̇ 43 י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒ(ו)מ יב.  ƒֲער‰ַ ּול¿

ן. ָלּ ˙ ֻכּ נ∆ ּ∆̃ ַ̇ י‡ מ¿ ƒ‰ 44ו¿

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ 45ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇ ים  ƒ‚‰ֲ ַ‰ּנו… ים  ƒָבר ּ ¿„ ר  כ…ּ ז¿ ƒל ָך  ל¿  ׁ̆ י≈  ‰ ָּ̇ ַע ו¿
בי‡ורים

38. חסי„ו˙. הנהגה לפנים משורת הדין. 39. רוח ‰˜ו„˘. שכינה שורה על 
הינה השראה אלהית המכוונת את  כלל  "רוח הקודש" בדרך  (רש"י).  האדם 
האדם במעשיו או המקנה לו ידיעה בדרך שהיא למעלה מהשגת אנוש (ראה 
חיי˙ ‰מ˙ים. על ידי רוח הקודש השורה עליו, יגיע  רמב"ן שמות כח, ל). 40.̇ 
אליהו  הנביאים  שעשו  כפי  מתים,  להחיות  בכוחו  שיהא  כך  לידי  האדם 
הרי  החיים,  מקור  ה'  בהיות  ד).  פרק  (מלכים-ב  ואלישע  יז)  פרק  (מלכים-א 
שאדם הדבוק בו דביקות גמורה יוכל למשוך ממנו את השפעת החיים עצמה 
המתים  "תחית  הגירסא:  בכת"י  וכו'.  ב‡  ‰מ˙ים  ו˙חי˙   .41 פכ"ו).  (מס"י 
בכת"י  ‰ספר.  בי˙  ‡ל   ıולרו  .42 לטוב".  זכור  הנביא  אליהו  לידי  מביאה 
הגירסא: "ולרוץ אל הספר ללמוד, להשכים ולהעריב". 43. ˙כ˘יט. קישוט. 
44. ו‰י‡ מ˙˜נ˙ כולן. כל  הזריזות מקשטת את המצוות ומוסיפה להן נוי. 
בכת"י  ‡„ם.  בני   .45 יותר.  ומושלם  מתוקן  הוא  בזריזות  שנעשה  מעשה 

ַח  ב≈ּ ז¿ ּƒי ַ‰מ ב≈ּ ָפַני ַעל-ַ‚ּ יב ל¿ ƒר ¿̃ ‰ַ ָך ל¿ נ¿ ּƒל…מ…‰ ב ׁ¿̆ י„  ƒ̇ ָע ׁ∆̆  ˙ לו… עו…

(˘ב˙ ל, ‡). 

י         י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ירּו˙  ƒ‰ 30ז¿ יר:  ƒ‡ָי ן  ב∆ּ ָחס  ינ¿ ּƒפ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ּיּו˙  ƒ̃ ּונ¿ ּיּו˙,  ƒ̃ 32נ¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ יזּו˙  ƒר ּוז¿ יזּו˙,  ƒר 31ז¿

ּו˙,  ׁ̆ י ƒר 34פ¿ּ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ָט‰√ ו¿ ָר‰,  33ָט‰√ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

י           י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ ּו  ,‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ 35 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ּו˙  ׁ̆ י ƒר ּופ¿

 ‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒי ו¿  ,‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒ37י י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ַוֲעָנָו‰  36ֲעָנָו‰, 

בי‡ורים
שמירה  היא  זריזו˙.   .31 לפניו.  המזדמנת  בעבירה  מלהכשל  ז‰ירו˙.   .30
מדברים העלולים להביא לידי כך שתזדמן עבירה לידו של אדם (רש"י ע"ז כ:). 
לידו  נזדמנה עבירה  "זהירות", שהיא המניעה מכשלון כשכבר  זאת לעומת 
(הנ"ל עפ"י חולין קז:). 32. נ˜יו˙. שהאדם נקי לגמרי מכל מדה רעה ומכל 
חטא. ולא רק מדבר המקובל על הכל שיש בו חטא, אלא גם מ"הוראת-היתר" 
מוטעית, אשר הלב מתפתה בו מפני היותו נגוע קצת מן התאוה, כי לא טוהר 
כל  שיהיו  והמחשבות,  הלב  תקון  ט‰ר‰.   .33 פ"י).  (מס"י  וכל.  מכל  ממנה 
מעשיו על צד החכמה והיראה ולא על צד החטא והתאוה, שגם באותו המעט 
וכן במעשים הטובים  יכוון אל ההנאה והתאוה.  שלוקח מן העולם הזה לא 
שעושה תהיה כוונתו לשם שמים (מס"י פט"ז). 34. פרי˘ו˙. שנמנע האדם 
היא  אף מדברים המותרים, כדי להחמיר על עצמו (רש"י שם). 35. ˜„ו˘‰. 
היות כל מציאות האדם בעולם וכל מעשיו – אפילו מעשים גשמיים של צרכי 
הגוף – עניני קדושה של התדבקות בה'. ובאמת אין השגת מעלה זו ביכלתו 
של האדם, אלא שאם משתדל האדם להשיגה עד כמה שידו מגעת, יעזרהו ה' 
יהיה האדם מחשיב את  שלא  ענו‰.   .36 פכ"ו).  (מס"י  לו במתנה  וישלימה 
עצמו משום טעם שיהיה (מס"י פכ"ב). 37. יר‡˙ חט‡. היא דרגה גבוהה של 
וחושש שיפגום  ה'  ירא מרוממות  ירא מהעונש על חטא אלא  יראה, שאינו 

בכבודו על ידי חטא (מס"י פכ"ד ופי"ט).

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן 51 ‚ו… , כ¿ּ ך¿ ל-ָכּ ר ָכּ ׁ≈̆ ינו… ָכּ י ‡≈ ƒל ם ַ‰כ¿ּ ƒ‡ …ים, ‡ו ƒּוס‡ 50‡ו… מ¿

ל  ≈̃ ‰ָ ל¿ ָך  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇ יֲ‡ָך  ƒב ּ¿̇ ַ‡ל   - כ…ל  ¡‡ ל∆ ב  ָרע≈  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿  ,˜ ∆„ ס∆ ּבו… 

יָל‰.  ƒט נ¿ ƒל ָ‰ָר‡ּוי  י  ƒל ּוכ¿ ם  ƒַמי י‡  ƒב‰ָ ל¿ ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰  ‡ ָלּ ∆‡ יָל‰,  ƒט נ¿ּ ַבּ

ים  ּƒַטנ ¿̃ ּו ים  ƒל „ו… ּ ¿‚ ָביו  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ≈̇ יו… ב¿ּ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿

ˆּו" (וי˜ר‡ כ, כ‰;  ּ¿̃ ַׁ̆ ¿̇ ‡ ַיֲעב…ר ַעל "ל…‡  ל…ּ ׁ∆̆ ָח„,  ַ‚ע ‡∆ ּלּו ר∆ ƒפ‡ֲ

ים  ƒ‡ָל ח√ ָעָליו  י‡  ƒב מ≈ ָביו,  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ ם  ּ‚ַ ב).  טז,  מכו˙ 

ּיּו˙,  ƒ̃ נ¿ ּƒב מו…  ¿̂ ַע מ…ר  ׁ¿̆ ƒל יזּו˙  ƒר ּוז¿ ירּו˙  ƒ‰ ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ים.  ƒל „ו… ּ ¿‚

ַ‡ַחר  ַע˙  י-ַטַבּ ּƒפ  ı…ח ר¿ ƒל י,  ƒ̃ ָנ ‚ּופו…  ו¿ ים  ּ ƒי ƒ̃ נ¿ ָ‚ָ„יו  ב¿ּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆

ם  ּ‚ַ ם.  ƒַמי י  ƒל ב¿ּ  ‰ ָיפ∆ ַח  נ≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ ּ ¿„ ָרָכיו,  ¿̂  ‰ ׂ ָ̆ ָע ׁ∆̆

ם  ƒ‡  , ˙ו… ָטּ ƒמ ַי„  52ל¿ ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ ָרָכיו  ¿̂  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

י  ƒ̃ ם ָנ ָמ˜ו… ך¿ ל¿ ל≈ י≈ ל ָיָ„יו, 54ו¿ ט…ּ ƒי ם - 53ָי˜ּום ו¿ ƒַמי ˙ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒל ‰ ∆̂ רו…

ַע  מ≈ ו… ׁ̆ ˙ו… ו¿ ָטּ ƒם ‰ּו‡ ַעל מ ƒ‡ .ף ‰ ָוסו… ָלּ ƒח ּ¿̇ ם  ƒי ך¿ ַעל ַ‰ַמּ יָבר≈ ƒו

    . ך¿ יָבר≈ ƒו ָיָ„יו  ל  ט…ּ ƒי ו¿ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆ 55 ים,  ƒ̃ ָר ב¿ּ  ‰ ∆‡ רו… ‡ו…  ַרַעם  ל  ˜ו…

יו  ַעָפּ ַעפ¿ נּוָמ‰ מ≈ ּ¿̇ יר  ƒֲעב‰ַ ˙ו… 58ּול¿ ָטּ ּƒמ ƒיך¿ 57ָל˜ּום מ ƒר ָ̂ ם  ּ‚ַ56

ָר‰.  ו… ּ̇ מ…„  ל¿ ƒים ל ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ּול¿

בי‡ורים
נטילה. 50. ‡ו מ‡וסים. הפסולים לנטילת ידים. 51. ˘י˘ בו ס„˜. עיין משנה 
ברורה סי' קנט סקי"א ובביאור הלכה שם. 52. לי„ מט˙ו. בכת"י הגירסא: "על 
מטתו, שיקום ויטול ידיו וילך במקום נקי לברך "אשר יצר". אם רוצה לשתות 
וילך   .54 ברורה סימן ס"ב סק"ח.  עיין משנה  י„יו.  ויטול  י˜ום   .53 מים".  
למ˜ום נ˜י. שיתרחק מהכלי שעשה בו צרכיו. 55. ˘יעמו„. שיקום ממטתו. 
˙נומ‰  ול‰עביר   .58 בבוקר.  ממט˙ו.  ל˜ום   .57 זריזות.  ˆריך.  ‚ם   .56

מעפעפיו. להעביר נמנום השינה מעל שמורות עיניו.

 ‰ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂ ם  ƒ‡ ן ‚ו… ם. כ¿ּ ∆‰ ל ָבּ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿

ר,                פ∆ ס≈ ב¿ּ ָבר  ּ„ָ ּום  ׁ̆ 46  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל

 ,ı פ…ּ ח¿ ַּ̇ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰47

י  ּƒמ ƒמ ‡…ל  ׁ¿̆ ƒל ו¿ ך¿  יל≈ 48ל≈ יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿

ָך  ¿̇ י ב≈ י ל¿ ƒָענ ‡ ם ָיבו… ƒ‡ .ָבר ַע ַ‰ָ„ּ ≈„ ּיו… ׁ∆̆

‡ּוַכל  ל…‡  ‡ַמר:  ּ…̇ ַ‡ל  ם,  ח∆ ל∆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

ך¿  ל≈ ּ≈̇ ַ‡ך¿  ם,  ח∆ ַ‰ל∆ּ י‡  ƒב‰ָ ּול¿ ך¿  יל≈ ל≈

ל      ט…ּ ƒל  ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ י‡.  ƒב‰ָ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב

ים                ƒמּוָעט ם  ƒ49ַמי ָך  ל¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָך  ָי„¿

קודם   – אחד  הם,  שנים 
ואחד  המעשה,  התחלת 
קודם  כן.  אחרי   –
הוא  המעשה  התחלת 
את  האדם  יחמיץ  שלא 
המצוה (שלא ישהה את 
בהגיע  אלא  עשייתה), 
בהלכה,  (הקבוע  זמנה 
או  קריאת-שמע  כגון 
או  וכדומה)  תפילה 
בהזדמנה לפניו (כגון אם 
ראה אדם הזקוק לעזרה 
או אם נתבע לתת צדקה 
בעלותה  או  וכדומה) 
במחשבתו (כגון להיטיב 

עם אדם או לרכוש חפץ מהודר של מצוה וכדומה), ימהר יחיש מעשהו לאחוז 
בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתים, כי אין סכנה כסכנתו 
(שהמצוה תתבטל ע"י הנהגה זו), אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש 

איזה עיכוב למעשה הטוב... 
אך הזריזות אחר התחלת המעשה הוא, שכיון שאחז במצוה ימהר להשלים 
יתנו  וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות, אשר לא  אותה... 
הפסק זמן לא אל התחלת המצוה ולא אל השלמתה. ותראה שהאדם אשר 
תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשית מצוותיו, אלא תהיה 
ישקוט עד אם כלה הדבר  ולא  ינוח  לא  כי  תנועתו כתנועת האש המהירה, 

להשלימו.   

בי‡ורים
הגירסא: "ודרך בני אדם". 46. ˘ום „בר בספר. כגון לבדוק הלכה או ידיעה 
כלשהי שאינה ברורה לו דיה. 47. ‰˘˙„ל לחפ˘ וכו'. בכת"י הגירסא: "תהא 
זריז להביא הספר וגם תהא זריז לחפש" וכו'. כלומר, שיזדרז גם להביא את 
הספר מיד, וגם לעיין בו מיד ולבדוק ללא שיהוי את הענין הנצרך. 48. לילך 
ול˘‡ול. אם צריך לשאול מאדם שיודע. 49. מים מועטים. פחות מכדי שיעור 

ח. ‡יז‰ עבר‰ ‰ו‡ ר‚יל 
ב‰. כתב הגר"א (יונה ד, 
האדם  ירצה  שאם  ג), 
פגם  עוונות  באלו  לידע 
ומה  הקודם  בגלגולו 
זה  בגלגול  לתקן  עליו 
לעולם  ירד  זה  שבשביל 
בשני  יבדוק  שוב, 
סימנים: א' במה שנכשל 
הרבה  זה  בגלגול 
פעמים. ב' באיזה עבירה 
מאוד,  לו  חשקה  נפשו 
שהורגלה  לפי  וזה 
טבע  ונעשה  מקודם 
אדם  בני  יש  ולכך 
שחושקין בעבירה אחת 
אחת  בעבירה  וזה  יותר 

יותר.

ל  ב≈ּ ַ̃ 63ּול¿ ָטיו  ָפּ ׁ¿̆ ƒּומ יָניו  ƒ„ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

 ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ָר‰ ּוַב ו… ּ̇ ˜ ַבּ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ַ‡ֲ‰ָב‰, ּול¿ מ≈

ָכל  ב¿ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿

ן. יו… ל¿ ל ע∆ ≈‡ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ

 

מו…  ¿̂ ַע ˜ ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּ…„ ב¿ ƒָבר: י ל ָ„ּ ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ
 ,‰ּ יל ָבּ ƒ‚ָר‰ ‰ּו‡ ָר ‰ ֲעב≈ יז∆ (ח)‡≈

ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ל¿ ים  ƒר„ָ ּ ¿‚  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ר  יַמ‰≈ ƒו

 ˜ ּ…„ ב¿ ƒי ם  ּ‚ַ ָר‰.  ֲעב≈  ‰ּ ָ̇ ‡ו… מ≈ ט  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰ ּול¿

    .‰ ַרפ∆ּ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ יז∆ ≈‡ ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע

 ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ָלן -  ט¿ ן ָ‡ָ„ם 65ַבּ ‚ו… 64כ¿ּ

ים.  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּ ¿„ ƒ66מ  ‰‡ָ ָבּ ּטּול  ּƒב‰ַ ׁ∆̆

ָר‰  ו… ּ̇ ƒל מ ַבט≈ּ ים ‰ּו‡ מ¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒמו… ל ¿̂ ַע ַע ב≈ ו… ּ̃ ׁ∆̆ י  ƒי] מ ּƒכ]

ים  ּƒב ר¿ ַ‰ַמּ ים  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ ן  ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒי 67ו¿ ָב‰,  טו… ל  ָכּ ƒּומ  ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ƒּומ

פּוָ‡‰  ׁ̆ לו… ר¿ י≈  ‰ ז∆ ָבּ ם,  ∆‰ ָמּ ƒר ע ַחב≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ים, 68ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ּ ¿„

בי‡ורים
וכו'. בכת"י  כ‚ון   .64 ול˜בל מ‡‰ב‰. את הצער והיסורין הבאים עליו.   .63
הגירסא: "יבין תחילה מה גרם לו שהוא רפוי בה, כגון...". כלומר, עליו להזדרז 
לזהות מהי הסיבה שהוא מתרפה באותה מצוה ואותה צריך לתקן. 65. בטלן. 
אחרים  עם  לדבר  שמרבה  מתוך  בטלים.  מ„ברים   .66 תורה.  מדברי  בטל 
דברים בטלים. 67. ויס˙ל˜ וכו'. כלומר, לא רק שלא ילך להשתתף בחברתם, 
י˙חבר עמ‰ם. אף לצורך  ול‡   .68 אלא גם אם הם באו אליו יסתלק מהם. 

ענינים אחרים, כי מתוך כך ימשך אליהם גם לדבר דברים בטלים.

יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ60מ § ר̆… פ¿ ƒיזּו˙ ל ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ 59(ז)ו¿

 ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚‰ַ  

 ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ּ ים, „¿ ׁƒ̆ ָנ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

ר  ≈̇ יו… 61ב¿ּ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ יזּו˙  ƒר ז¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ַ‡ַחר   ˙ בו… ָׁ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ  ˙ ַ‰ּטו… ּול¿  ,„…‡ מ¿

לו…   ‡ ָיבו… ם  ƒ‡  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ˙ ַ̇ י ƒמ נו… ‡ו… ב¿ּ ּבּו„ ָממו… ƒ‡ ַער מ≈ ַ̂ ּום  ׁ̆

 „…‡ יזּו˙ מ¿ ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ין,  ƒּסּור ƒבו… ‡ו… י‰ֲ ‡ו…

ּור  ַ‡ֲ‰ַב˙̂  יו ל¿ ָ̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ י˜] ב¿ּ ƒֲעמ‰ַ [ל¿

            , ּבו… ּ ƒל ƒמ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ל  ַבט≈ּ ל¿ ים  ƒָלמ עו…

ל  ≈‡‰ָ י˜  ּ ƒ„ ¿̂ ‰ַ ל¿ ַזך¿  ּבו…  ƒל  ˙ יו… ¿‰ ƒ62ל

לפרו˘  זריזו˙  וˆריך  ז. 
כ‚ון  ‰‚רועים  ממע˘יו 
כתב  ו‰˘נ‡‰.  ‰˜נ‡‰ 
ג):  ז,  (תשובה  הרמב"ם 
שאין  תאמר  "ואל 
התשובה אלא מעבירות 
כגון  מעשה  בהן  שיש 
כשם  וגניבה.  וגזל  זנות 
שצריך אדם לשוב מאלו 
לחפש  צריך  הוא  כך 
לו  שיש  רעות  בדעות 
הכעס  מן  מהן,  ולשוב 
הקנאה  ומן  האיבה  ומן 
ומן התחרות ומן ההתול 
הממון  רדיפת  ומן 
ומרדיפת  והכבוד 
המאכלות ומכיוצא בהן, 
לחזור  צריך  הכל  מן 

בתשובה. ואלו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע 
און  ואיש  דרכו  רשע  יעזוב  אומר  הוא  וכן  לפרוש.  הוא  קשה   - באלו 
מחשבותיו". עוד כתב הרמב"ם (שם ד, ה) שיש "חמשה דברים העושה אותן 
ימשך אחריהן תמיד והן קשים לפרוש מהן, לפיכך צריך אדם להזהר מהן שמא 
ידבק בהן, והן כולן דעות רעות עד מאד, ואלו הן: רכילות ולשון הרע ובעל 

חימה ובעל מחשבה רעה..."

בי‡ורים
59. וˆריך זריזו˙ לפרו˘ וכו'. כלומר, שלא ידחה את תיקון מעשיו הרעים 
ומדותיו הגרועות לזמנים אחרים, אלא יזדרז תיכף לתקן עצמו. 60. ממע˘יו 
‰‚רועים. בכת"י הגירסא: "ממחשבותיו הגרועות". היינו ממדותיו הפחותות 
ולפרוש  רעות  מחשבות  לסלק  הזריזות  כי  מ‡„.  ביו˙ר   .61 והשליליות. 
ממעשים רעים קשה יותר מאשר הזריזות לעשיית מעשים טובים. 62. ל‰יו˙ 

לבו זך. נקי מכל תרעומת וכעס כלפי הנהגת ה' עמו.

אלא ד' אמות של הלכה 
בן  יוסף  (רבינו  בלבד. 
חיים'  וב'רוח  שושן). 
הגלות  לענין  רמז  כתב 
לג,  (דברים  מהכתוב 
לאביו  'האומר  ט-י) 
ואת  ראיתיו  לא  ולאמו 
'יורו  אחיו לא הכיר' וגו' 
משפטיך ליעקב ותורתך 
מהכתוב  וכן  לישראל', 
אבי  'כי  י)  כז,  (תהלים 
ואמי עזבוני וה' יאספני', 
עוזב  שכשאדם  כלומר 
ואת  ואמו  אביו  את 
להיות  בכדי  משפחתו 
במקום תורה, זוכה שה' 
ויקרבהו  יאספהו 

לעבודתו.  

 ˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ 75ר…„¿ ַלי  ≈‡ עּו  מ¿ ׁƒ̆ " יב:  ƒ̇ ּוכ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  .(‡ נ‡,  (י˘עי‰   "'‰ י  ׁ≈̆ ¿̃ ַב מ¿

‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָפר ס¿ ב  ּ…̇ כ¿ ƒ76ל יזּו˙  ƒר ז¿

‡ו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ ם. ‡ו…  ∆‰ מ≈ מ…„  ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  , ׁ̆ ּ„ּו ƒח ַבר  ּ ¿„ ַמע  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ

ח  ַכּ ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„  ין  ּƒ̇ ַימ¿ ל…‡  ו¿  , בו… ¿̇ ָכ ל¿

. ּבו… ּ ƒל ƒמ

 

י  ו≈ ¡‰ יָמ‡:  ּ≈̇ ן  ב∆ּ ‰ּוָ„‰  י¿ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ר,         ׁ∆̆ ּ נ∆ ַכּ ל  ַ̃ 78ו¿ ר  מ≈ ָנּ ַכּ 77ַעז 

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י,  ƒר‡ֲ ָכּ ר  ּבו… ƒ‚ 80ו¿ י  ƒב ּ ¿̂ ַכּ  ı79ָר

פ"‰  (‡בו˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יָך  ƒב‡ָ ן  ˆו… ר¿

ַעל  ר  ּבו… ƒ‚ ו¿ ל  ַ̃ מו…  ¿̂ ַע  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ירּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ יך¿  ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿ מ"כ). 

בי‡ורים
אף  אחריהם  ולבקש  ו'לרדוף'  בחכמה,  המופלג  דין  בית  אצל  לדון  ˙ר„וף. 
למקום רחוק. 75. רו„פי ˆ„˜ מב˜˘י ‰'. העושים צדק עם זולתם ומבקשים 
76. לכ˙וב ספרים. להעתיק לעצמו ספרים  להדמות במעשיהם למעשי ה'. 
ואומץ לעשות רצון  לו עזות  שיהיה  כנמר.  עז   .77 כדי שיוכל ללמוד בהם. 
הבורא - שלא יבוש ולא יתפעל מאף אחד כשבא לעשות מעשה טוב. 78. ˜ל 
כנ˘ר. רש"י פירש, שיהיה קל כנשר לרוץ מהרה ללא עצלות ובלא להתעייף, 
הזריזות.         על  בזה  שמזהיר  המאירי  מפרש  וכן  שבשמים.  אביו  רצון  לעשות 
79. רı כˆבי. גם זה ענין של זריזות. והכל הוא ענין אחד, אלא שכפל התנא 
העבירות.  מן  יצרך  את  לכבוש  כ‡רי.  ו‚בור   .80 (המאירי).  שונות  במילות 

(רע"ב). ורש"י פירש, שיהיה בעל זרוע לעסוק בכל כחו בתורה ובמצוות.

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ן  כ≈ ו¿  . ַמֲחָל˙ו… ל¿

 „ סו… ‰ 69ַעל ַ‰י¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ

יָניו  ע≈ מ≈ יר  ƒָיס ו¿  , ˙ו… ‡ו… ַיֲ‰ר…ס  ו¿ רּוַע,  ּ‚ָ‰ַ

ָכל  ּול¿  . ו… ׁ̆ ַנפ¿ ר  ‡ו… יך¿  ׁƒ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ך¿  ׁ∆̆ ַ‰ח…

ם  ƒ‡ י  ּƒכ ם,  ָ̃ ּ ַסל¿ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ז∆

˙, ָ‡ז  ּ„ו… ּƒמ‰ַ ׁ̆ ר≈ ָׁ̆ ל 70ַלֲע˜…ר ּול¿ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒי

יּוַכל   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַע„  71ָעָנף  ּבו…  ƒל ב¿ּ ּו  ׂ̆ ַיֲע

ן. ָ̂ ּ ¿̂ ַ̃ ל¿

 

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַמר: "ַבּ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ף ַ‡ֲחָריו,  ּ…„ ר¿ ƒל ם ו¿ לו… ָׁ̆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿
 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ּו" (˙‰לים ל„, טו). ו¿ פ≈ ָר„¿ ם ו¿ לו… ָׁ̆

ָע‰  ¿„ נ≈ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… יַע˙  ƒ„י ƒו ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„ י¿

ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿  .(‚ ו,  (‰ו˘ע   "'‰  ˙ ∆‡ ָלַ„ַע˙  ָפ‰  ּ ¿„ ר¿ ƒנ
יז 73 ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָר‰ (‡בו˙ פ"„ מי"„). ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ י ּ‚ו… ו≈ 72(ט)‰¡

ף" („ברים טז, כ),  ּ…„ ר¿ ּƒ̇  ˜ ∆„ ∆̂  ˜ ∆„ ∆̂ יב: "74 ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי  ט. 
לשון  התנא  נקט  ˙ור‰. 
אם  שאף  לומר  'גלות', 
את  לעזוב  עליו  קשה 
וללכת  חפציו  וכל  ביתו 
שמגלים  כמי  ממקומו, 
ממש,  כרחו  בעל  אותו 
שעיקר  ידע  מקום  מכל 
ד'  הוא  ה'  וחלק  ה'בית' 
כמו  הלכה,  של  אמות 
ח.),  (ברכות  שאמרו 
מיום שחרב המקדש אין 
בעולמו  להקב"ה  לו 

בי‡ורים
והסיבה המביאים אותו  יתבונן מהו השורש  ‰‚רוע. כלומר,  ‰יסו„  על   .69
השורש  מן  הרעות  המדות  לעקור  ‰מ„ו˙.  ול˘ר˘  לע˜ור   .70 רע.  לידי 
בהיותן עדיין בבחינת שרשים בלבד. (עלי אורח). 71. ענף וכו'. כלומר, יכו 
ולשרשן  לקצצן  יוכל  שלא  עד  גדול  כענף  וייעשו  בלב,  עמוקים  שורשים 
למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי   .72 (שם).  שני  לטבע  הופכות  הן  כי  הרגילים,  באמצעים 
˙ור‰. אם אין תלמידי חכמים במקומך, צריך אתה לגלות למקום שיש בו רב 
או תלמידי חכמים. 73. לב˜˘ ˆ„˜‰. לבקש את האמת והצדק. 74. ˆ„˜ ˆ„˜ 
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ימ‰ר  ˘ל‡  יז‰ר  י‡. 
מ„י.  יו˙ר  בעבו„˙ו 
ה'ארחות חיים' להרא"ש 
"אל  כתב:  ק')  (אות 
ופירש  מעשיך".  תבהל 
"עשה  יו"ט:  התוספות 
את  או  עבודתך  את 
בלי  במתינות  מעשיך 
ובהלה".  מהירות  שום 
בתנ"ך  מצינו  ומאידך 
בשבח  שהפליגו  ובחז"ל 
הזריזות  מעלת 
לעיין,  ויש  והמהירות. 
 - כיצד שתי מידות אלו 
 - והמתינות  הזריזות 

עולות בקנה אחד?
שאכן  בספרים,  וביארו 
לפני כל מעשה שחושב 
עליו  לעשות,  אדם 

יזּו˙  ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ל  ַעל ַ‰כ…ּ ם. ו¿ ָ̇ ָמ ָכּ ַ‰ס¿ ּוב¿

ר  ַ‡ח≈ ל…‡ י¿ ׁ̆ ו¿ י ƒּוָב‰. 87ָיח ׁ̆ ּ¿̇  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָע‰ ַ‡ַח˙  ָׁ̆  ‡ ≈‰ ל…‡ י¿ ּוָב‰, ו¿ ׁ̆ ּ¿̇ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

 ‰ ≈‡ 88ר¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי ם  ˜ו… ַ‰ָמּ י  נ≈ פ¿ ƒל ע  ָׁ̆ ָר

ים  ƒר ָּׁ̆ ‰ַ ו¿ ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  ≈̇ ר¿ ָׁ̆ מ¿ יך¿  ≈‡

ם,  ָ̇ „ָ ּוַבֲעבו… ם  ָ̇ יחּו ƒל ׁ¿̆ ּƒב ם  ≈‰ ים  ƒיז ƒר ז¿

ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰ ּול¿ ר  ָזּ‰≈ ƒל  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ

ים  ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ ַ„˙ מ∆ ˙ ֲעבו… ו… ׂ̆ ַלֲע

-‰ּו‡.  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ
 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר 89 ָזּ‰≈ ƒ(י‡)י ,„…‡ מ¿

י  ּƒכ י,  ּ„ַ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָ„˙ו…  ֲעבו… ַבּ ר  ַמ‰≈ י¿

‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ל. ו¿ ׁ≈̆ ָכּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ב מ¿ רו… ָ̃ ירּו˙ ‰ּו‡  ƒ‰ מ¿ ּƒב ב כ≈ ָ‰רו…

בי‡ורים
להלחם נגדם, עכ"פ תמהר להתרחק מהם. 87. יחי˘ ול‡ י‡חר. ימהר לשוב 
בתשובה, כדי שלא יפסיד הזדמנות זו וגם כדי שלא יהיה רשע לפני ה' אפילו 
88. ר‡‰ ‡יך מ˘ר˙י ‰מלכים ו‰˘רים זריזים ‰ם ב˘ליחו˙ם.  שעה אחת. 
את  כעושים  במקרא  שמתוארים  המלאכים  לגבי  מוצאים  אנו  זה  כעין 
ה'  "ברכו  כ):  קג,  (תהלים  בהם  שנאמר  בזריזות,  תפקידיהם  ואת  שליחותם 
מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו", עוד נאמר (יחזקאל א, יד): 
"והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק". כדי להורות לאדם שהזריזות המתוארת 
89. ˘ל‡  במלאכים, היא הצורה של עבודת ה' הראויה המביאה לשלימות. 

ימ‰ר בעבו„˙ו. אף בעניני עבודת השם.

י  ּƒ̇ ׁ¿̆ „: "81(י)ַח ƒו ּ„ָ ן ָ‡ַמר  כ≈ ו¿  .˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

יָך"  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ מ…ר  ׁ¿̆ ƒל י  ּƒ̇ ָמ‰¿ ַמ‰¿ ¿̇ ƒ‰ ל…‡  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… ּו  ׁ̆ ר¿ ּ„ָ ן  כ≈ ו¿ ס).  ˜יט,  (˙‰לים 

 ˙ ∆‡ ם  ּ∆̇ ַמר¿ ׁ¿̆ "ּו ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז

י  ר≈ ¿̃ ּƒ̇ ַ‡ל   - יז)  יב,  (˘מו˙   "˙ ו… ּ̂ ַ‰ַמּ

 ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ ו…˙".  ¿̂ ƒמ"  ‡ ָלּ ∆‡  "˙ ו… ּ̂ "ַמ

 ‡ ָלּ ∆‡  ,‰ ָנּ ∆̂ י ƒמ ח¿ ַּ̇ 82ַ‡ל  ָך,  ָי„¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ

„. (מכיל˙‡ ˘ם).  ָיּ ƒמ ‰ּ ָ̇ ‰ ‡ו… ׂ ≈̆ ֲע

בּוָר‰  יזּו˙ ּו‚¿ ƒר ּלּו˙ ּוז¿ ַ̃  „…‡ יך¿ מ¿ ƒר ָ̂ ו¿
ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ ם  ח≈ ָלּ ƒ‰ ל¿

נּו ָעָליו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ מ… ב כ¿ּ יר ל≈ ּƒ83ַ‡ב ˙ יו… ¿‰ ƒל

" (˘מו˙ לב,  כו… ר≈ ּבו… ַעל י¿ ׁ̆ ַחר¿ י ƒ‡ ימּו ׂ ƒ̆ ָ‡ַמר: " ׁ∆̆ ם 84 לו… ָּׁ̆ ‰ַ

ר…ַמח  ח  ַּ̃ ּ ƒ85ַוי  ' ‚ו… ו¿ ָחס  ינ¿ ּƒפ  ‡ ר¿ "ַוַיּ  : ּבו… ַמר  ¡‡ נ∆ ָחס  ינ¿ ƒפ ּוב¿ כז); 

    „…‡ יז מ¿ ƒָזר ˙ יו… ¿‰ ƒָך ל מ¿ ¿̂ ַע ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ן " (במ„בר כ‰, ז). ָלכ≈ ָי„ו… ב¿ּ

ם  ָ̇ ָ̂ ֲע ַבּ  ˙ יו… ¿‰ ƒל  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ ר¿ ַר˙  ב¿ ח∆ מ≈  „ ר≈ ָפּ ƒ‰ 86ל¿

י. ח˘˙י ול‡ ‰˙מ‰מ‰˙י 
ל˘מור מˆוו˙יך. בספר 
(הביאו  יעקב'  'אהל 
יושר')  'אורחות  בספר 
יש  כך:  זה  פסוק  פירש 
צעדיו  שמחיש  זריז 
את  לקיים  וממהר 
אשר  ויש  מיד,  המצוה 
את  ודוחה  מתעצל 
עוד  כל  המצוה  עשיית 
אולם  שהות,  יש 
האחרון  הרגע  כשמגיע 
ורץ  הוא  מזדרז  אזי 
הוא  המצוה.  את  לקיים 
 – "חשתי"  דוד:  שאמר 
המצוה,  לקיים  בזריזות 
מפני  לא  אך 
שהתמהמהתי תחילה... 

בי‡ורים
‡ל   .82 מצוותיך.  את  מלקיים  התעכבתי  ולא  מהרתי  ו‚ו'.  ח˘˙י   .81
˙חמיˆנ‰. אל תעכב את המצוה מלקיימה כדרך שאין מחמיצין את המצות 
אלא אופים אותן מיד קודם שיחמיצו. 83. ‡ביר לב. אמיץ לב. 84. ˘‡מר. 
לשבט לוי שלא חטאו בעגל. 85. וי˜ח רמח בי„ו. לקח חרב בידו, נכנס לאהל 
חכמים  שאמרו  כמו  שניהם,  את  ודקר  המדינית  עם  חוטא  זמרי  היה  שבו 
בכוחותיך  אין  אם  כלומר,  ל‰פר„.   .86 בו'.  פוגעים  קנאים  'הבועל ארמית, 

יב. ˆריך זריזו˙ ל˙ור‰. 
בפוסקים  הנידון  ידוע 
עשיית  האם  עדיף,  מה 
שלא  אף  בזריזות  מצוה 
דחיית  או  בהידור, 
מאוחר  לזמן  המצוה 
לעשותה  כדי  יותר 
סופר'  ה'חתם  בהידור. 
לחידושיו  (בהקדמה 
מבאר  חולין)  במסכת 
בין  ההבדל  את  בזה 
שאמר  אבינו  אברהם 
אליו  (כשבאו  לשרה 
המלאכים):  שלושת 

ָ‰ָל‰,  ב∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ל…‡  90ו¿

ן  כ≈ ו¿ ים.  ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ נּו  ּ¿̃ ֻ̇ י¿ ּון  ּ̇ ƒמ ב¿ּ ֲ‡ָבל 

ים  ƒּונ˙ מ¿ ּוּו  ¡‰91" ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

           - יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ו¿  .(‡  ,‡ (‡בו˙  ין"  ּ ƒ„ ַבּ

יו  ָ̇ בו… ׁ¿̆ יı ַמח¿ ƒ̃ ָי ּבו… ו¿ ƒר ל עו… ‡ נ≈ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 92

ל…‡  ַ‡ך¿   , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ƒל יָבָריו  ≈‡ ּלּו  ַ̃ י≈ ו¿

ים  ƒָינ נ¿ ƒּלּו ָ‰ע ָכל ‡≈ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ ר ב¿ּ ַמ‰≈ י¿

ר  ַמ‰≈ י¿ י  ַ̇ ָמ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָמ‰  ָחכ¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ר. ַ‡ח≈ י י¿ ַ̇ ּוָמ

 

ל…‡  י‰ּו  ƒמ  ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿
ר…ַח  ט¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‡וו… ַּ̇ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ י¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ י  ּƒכ ים.  ƒָרע‰ָ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‰ָנ‡ו… ַ‡ַחר 

ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿

ָ‰ָ‡ָ„ם               יָ‡‰  ƒב מ¿  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ך¿  ָכּ ָנ‰,  יו… ל¿ ע∆

ך¿  ָכּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ (יב) ר  ׁ∆̆ ַכֲ‡ ו¿ י˙.  ּƒ̇ ח¿ ַּ̇ ל  ‡ו… ׁ¿̆ ƒ93ל

בי‡ורים
במהירות  יתכן  "ולא  הגירסא:  בכת"י  בב‰ל‰.  מע˘‰  ל˙˜ן  י˙כן  ול‡   .90
כל  על  ומתוקן  מושלם  המעשה  שיהיה  אפשר  אי  פירוש,  מתוקן".  מעשה 
פרטיו ודקדוקיו אם מתנהג בפזיזות. 91. ‰וו מ˙ונים ב„ין. היו פוסקים את 
הדין ביישוב הדעת ובמתינות. 92. ˘י‰‡ נעור לבו וי˜יı מח˘בו˙יו. שיהיה 
93. ל˘‡ול ˙ח˙י˙.  לבו ערני ומרוכז במחשבתו על הדבר שעומד לעשות. 

ל.                   פ≈ נו… ‰ּו‡  ירּו˙  ƒ‰ מ¿ ּƒב  ıָר אם  היטב  להתבונן 
זאת.  לעשות  וכיצד 

ילך     ויודע את הדרך  אמנם לאחר שבא לכלל הכרעה עפ"י תורה לעשותו 
חיים'          ה'חפץ  היה  וכך  הפועל.  אל  הכח  מן  הדבר  להוציא  יזדרז  אזי  בה, 
לאחר                אם  אך  במעשיו,  נמהר  להיות  לאדם  שאין  "אף  אומר:  זצ"ל 
יחמיץ              בל  אז  וישר,  לנכון  מצאו  הישר  השכל  במאזני  הדבר  ששקל 
ע"ז            עמו'  עה"ת  (ח"ח  כלל".  זמן  דיחוי  בלא  לעשותו  ויזדרז  הדבר 

בהגה"ה).
(המעלה  זצ"ל  חאגיז  למהר"ם  חכמים"  "משנת  בספר  כבר  מובא  זה  יסוד 
הי"ב, אות ש"ס), וז"ל: "כתוב (משלי כט, כ): "חזית איש אץ בדרכיו (אדם 
טובים)  להחכים  הטפש  (סכויי  לכסיל  תקוה  מיושב)  ואינו  במעשיו  הפזיז 
ממנו". וכתוב (שם כב, כט) "חזית איש מהיר במלאכתו (בקי וזריז בביצוע 
תפקידו) לפני מלכים יתייצב (יעמוד לשרתם)" דנראה דסתרי קראי זה לזה. 
ליישב המקראות צריך לומר כך, דיש חילוק גדול בין התחלת מלאכה לגמר 
מלאכה, דהואיל דכל הדברים יגעים והתחלתן קשה, אם כן מן הראוי הוא 
ומזקנים  עצה  ויטול  במתון  ילך  דבר  שום  לעשות  בדעתו  שיגמור  שקודם 
יתבונן, ואם לא כן יעשה אלא שיהיה אץ בדרכיו ותיכף שעלה בדעתו איזה 
דבר לעשות יתחיל לעשותו - ודאי איש אץ כזה תקוה לכסיל ממנו, כי כל 

דבר צריך ישוב ועצה מחכם הרואה את הנולד.
אמנם אחר שהתחיל והסכימו בעלי העצה כי טוב הדבר ונכון מעם ה' יתברך 
ואל  יקדמנו אחר,  פן  ואל יתמהמה  ויחיש את מעשהו  ימהר  לעשותו, אזי 
תאמר כשאפנה אגמור מלאכה זו שהתחלתי בה שמא לא תפנה. ואיש כזה 
ראוי   - הפועל  אל  הכח  מן  ולהוציאה  לגומרה  במלאכתו  מהיר  שהוא 
להתייצב לפני מלכים ולעמוד לשרת לפניהם, יען כי כל דברי המלכות אינן 
נגמרים כי אם אחר גמר עצה עמוקה, ואחר גמר זה, ראוי לו שלא יהיה עצל 

בקיומה". עכ"ד.  
אך  חרוץ  "מחשבות  עה"פ  ה)  (כא,  למשלי  בפירושו  יונה  רבינו  לשון  וזה 
החרוץ  מחשבות  אבל  והזריזות,  החריצות  מדין  המהירות  "אין  למותר": 
שיקדים המחשבה והמתון למעשה – הוא מעיקר הזריזות. ואף על פי שבטל 
מקצת שעותיו לחשוב מחשבות, לעולם ימצא מותר במדה הזאת. "וכל אץ 
אך למחסור" - כי ישיגהו המקרה במעשה וכעין שאמר מחברי המוסר 'כי 

פרי כל המהירות חרטה'". 

ָר‰  ≈‰ מ¿  ‰ נ∆ ָפּ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ יזּו˙,  ƒר ז¿ ּƒב  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… י  כ≈ ר¿ ָ̂ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ם.  ƒַמי ָׁ̆  ˙ ‡כ∆ ל∆ מ¿ ƒל

 

          ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ׁ̆ י≈ ו¿  . ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 94

ָיָניו  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָלָח‰  ¿̂ ‰ַ

יז     ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ן-ָ‡ָ„ם,  ב∆ּ ן  ָלכ≈ יזּו˙.  ƒר ז¿ ּƒב

ָך,  ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ‰ ׂ ≈̆ ַוֲע ים,  ƒָלמ עו… י  נ≈ ׁ¿̆ ƒ95ל

"מהרי שלש סאים קמח 
סולת לושי ועשי עוגות, 
ואל הבקר רץ אברהם"... 
שהתעכבה  שרה  ובין 
נפה  בי"ג  הקמח  לנפות 
סולת,  שנעשה  עד 
נדה  פירסה  ובינתיים 
ולא  הלחם  ונטמא 

ולכן  המובחר,  מן  מצוה  על  עדיפה  בזריזות  שמצוה  סבר  אברהם  הביאתו. 
הדגיש "מהרי", וכן אמר לה להביא "קמח" על אף שסולת מובחרת יותר מן 
הקמח, כיון שרצה למהר לכבד את אורחיו. ואילו שרה סברה, מצד תכונת 
"נשים עצלניות הן", כי המובחר עדיף על הזריזות, ולכן ניפתה הקמח לעשותו 

סולת. וזהו שנאמר עליה: "ולחם עצלות לא תאכל".
ובזה יתבארו דברי המדרש [שאמר רבי עקיבא לתלמידיו כדי לעוררם]: מה 
שרה  של  בתה  בת  תבא  אמרו,  מדינות?  קכ"ז  על  שתמלוך  אסתר  ראתה 
שחייתה קכ"ז שנים ותמלוך על קכ"ז מדינות. וקשה: מדוע לא תלו בזכותו של 
אברהם שחי קע"ה שנים, נמצא שמאז היותו בן מ"ח שנה שאז הכיר את בוראו 

(עי' ב"ר ל ח, צ"ה ג), ועד פטירתו ישנם קכ"ז שנה?
אלא - מיישב ה'חתם סופר' - מכיון ששבחה של אסתר היה בכך שמלכה על 
פזורי עם ישראל בקכ"ז מדינות והגנה עליהם, ומה גרם שלא יהיה בהם מעלת 
"כינוס לצדיקים הנאה להם"... אלא להיות מפוזרים? העצלות שהיתה בהם, 
שלא עסקו בתורה בזריזות אלא בעצלות, וכמו שקראו חז"ל (בפ"ק דמגילה) 
ימך המקרה"... לפיכך לא רצו חז"ל  על אותו הדור את הפסוק: "בעצלתים 
לתלות מלכות אסתר בזכות קכ"ז שנים של "זריזותיה דאברהם", אלא בזכות 
קכ"ז שנים של שרה שלא נתיחדה במדת הזריזות אלא במעלת ההידור. הוא 
את  ר"ע  עורר  [ובכך  תורה"  אין  זריזות]  [של  קמח  אין  "אם  חז"ל:  שאמרו 

תלמידיו להיות זריזים ולא מנומנמים ועצלים]. 

בי‡ורים
הזריזות לעבירה היא אות לגודל אהבתו ושקיעתו בחטא וע"י הזריזות נקשר 
י‰‡ זריז במל‡כ˙ו. כדי שתצא מושלמת ומתוקנת.  הוא לעומק החטא. 94.̆ 
95. ל˘ני עולמים. גם בעניני עוה"ז וגם בעבודת ה' ובעסקי התורה והמצוות.

א'
ם 

ב' יו
ע 

בו
ש

בזה  [ואכן,  המצוה. 
של  המעלה  יתירה 
מקדימין  "זריזין 
למצוות" ממעלה זו של 
אל  לידך  הבאה  "מצוה 

תחמיצנה"].
סיבה  ישנה  זאת,  מלבד 
מדת  את  ללמוד  הגונה 
הזריזות דוקא מהפסוק: 
"וישכם אברהם בבוקר" 
יצחק.  בעקידת  האמור 
שכן אין עוד כמו זריזותו 
של אברהם לעקידת בנו 
לנו  לשמש  כדי  יצחק, 
כמה  עד  ומופת  דוגמא 
נשגבה ונעלית היא זריזותן של צדיקים בעבודת בוראם. וכל כך למה? משום 
אברהם.  בו  שנתנסה  קשה  נסיון  מאותו  נפרד  בלתי  חלק  היתה  זו  שזריזות 
למרות כל הצער והכאב שישנו באופן טבעי לאב ההולך לעקוד את בנו יחידו, 
אף על פי כן, מכיון שנצטווה על כך מאת ה' - לא זו בלבד שניאות ואף רצה 
לקיים את המצוה באהבה, אלא עוד נחפז לעשותה בזריזות מופלאה. לפיכך 

ראויה זריזות זו ללמוד הימנה ל"זריזין מקדימין למצוות".
ראוי לציין, כי מעלת זריזות מעין זו מצינו גם אצל משה רבינו כאשר ציוה עליו 
ה': "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך" (במדבר לא, 
ב) כותב על כך רש"י (ע"פ הספרי): "אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר 
עשה בשמחה ולא איחר", וכפי שנאמר מיד בפסוק: "וידבר משה אל העם"... 
הוא  מאוויים  וכל  אישי,  חשבון  כל  המה  נטולים  צדיקים,  של  דרכם  כך  כי 

לעשות רצון ה' בשמחה ובזריזות.  

ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  ,(‚ כב,  (בר‡˘י˙ 

 ‰ ׂ ָ̆ , ָע י„ו… ƒח נו… י¿ ˙ ב¿ּ ח…ט ‡∆ ׁ¿̆ ƒלו… ל ‰ ׁ∆̆ ָ̃

יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒּומ ר.  ∆̃ ב…ּ ַבּ ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿

ָל‰  „ו… ּ ָכָח‰ ‚¿ ‰ ‰ו… ז∆ יזּו˙, ָבּ ƒר ז¿ ּƒיו ב ׂ ָ̆ ַמֲע

 „ ב∆ ע∆ כ¿ּ  , ‡ו… ר¿ ּבו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… ‰ּו‡  ׁ∆̆

מו…  ¿̂ ַע ב¿ּ ז  ָזר≈ ּומ¿ ָניו  ֲ‡„ו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ָ‰‡ו…

לּוָי‰  ּ¿̇ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ י  ּƒ6כ  , נו… ˆו… ר¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ּבו…  ƒל  ‰ ַפנ∆ּ מ¿ ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ 7כ¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ

בי‡ורים
לעשיית  החיצוני  הביטוי  היא  הזריזות  ‰‡„ם.  בלב  ˙לוי‰  ‰זריזו˙  כי   .6
המצוות מתוך אהבה והתלהטות פנימית (עיין מס"י פ"ז). 7. כ˘‡„ם מפנ‰ 
לבו וכו'. כאן מבאר רבינו כיצד יגיע האדם לתכלית הזריזות במדרגה הגבוהה. 

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ƒַער ַ‰ֲחמ ַׁ̆

יזּו˙ ƒר ּ ַער ַ‰ז¿ ַׁ̆  

 

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ּ„ָ ƒ1מ י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿
ַ‚ם  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒַלמ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַל  

י‡  ƒ‰ 3ו¿  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַנ˙  ָּ̃ ַּ̇ 2 ַין  נ¿ ƒע ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ

ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ו¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ˙ וו… ¿̂ ƒמ ל¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ַמ ין  ƒיז ƒר 4ז¿ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל

ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ו¿ (פסחים „, ‡). 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע ַין  נ¿ ƒע 5ב¿ּ ינּו  ƒב‡ָ

 "' ‚ו… ו¿ ר  ∆̃ ב…ּ ַבּ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ם  כ≈ּ ׁ¿̆ "(‡)ַוַיּ

‡בר‰ם  וי˘כם   .‡
בבו˜ר. מפסוק זה למדו 
ד.)  (פסחים  חז"ל 
מקדימין  ש"זריזין 
להקשות,  יש  למצוות". 
זאת  למדו  לא  מדוע 
הקודמים:  מהפסוקים 
לקראתם"...  "וירץ 
"וימהר אברהם", הרי גם 
בפסוקים אלו משתקפת 
זריזותו  מדת  לה 
אברהם  של  הנפלאה 

אבינו למצוות?
שכתבו  יש  ואמנם 
לחלק, כי מפסוקים אלו 
שמעשיהם  אנו  למדים 
במהירות  צדיקים  של 
המצוה  מזדמנת  כאשר 
לידם ממש, שאז אין הם 

משתהים להתחילה ואף ממהרים להשלימה. אולם מהפסוק "וישכם אברהם 
בבוקר" נוכל ללמוד על מעלה יתירה מזו, שגם כאשר המצוה אינה מזדמנת 
כן  פי  על  או שטרוד בעסקיו, אף  בה,  לישון  כגון בשעה שרגיל  לידו ממש, 
מפנה עצמו מעיסוקיו, או משכים לקום משנתו ומקדים עצמו לקראת עשיית 

בי‡ורים
1. מ„‰ ‚„ול‰ ל˙ור‰ ולמˆוו˙. מעלה גדולה המסייעת לאדם בלימוד התורה 
ובקיום המצוות. 2. ˙˜נ˙ ‰עולם ‰ז‰. היא מועילה לו גם בעניני העולם הזה. 
כלומר, גם הצרכים הגשמיים מסודרים ומתוקנים לאיש הזריז. 3. ו‰י‡ מ„˙ 
‰ˆ„י˜ים לעבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך. הצדיקים משתמשים בה כדי להדר בקיום 
הזריזים  למˆוו˙.  מ˜„ימין  זריזין   .4 ה'.  בעבודת  שלמות  ולהשיג  המצוות 
נצטוה  כאשר  ‰ע˜„‰.  בענין   .5 זמנן.  בהגיע  מיד  המצוות  לקיים  ממהרים 

אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו.

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰זריזו˙עיונים

אעפ"כ  והיאוש,  הזקנה 
עולה  להקריבו  כשצוהו 
מיד,  בדבר  טרח   -
השי"ת  אהבת  והגביר 
ליצחק,       אהבתו  על 
המעלה  שלמות  ועל 
"אברהם  קראו  הזאת 
מא).     (ישעיה  אוהבי" 
לכל  נתפרסם  ואז 
חיוב  גודל  העולם 
יתעלה  לשם  האהבה 
לעבור       ראויה  שהיא 
ומזה  אהבה,  מיני  כל 
שכר.  וקבל  דרוש  אמרו 
הרב  מפי  שמעתי  כך 

ר"ש מורי שיחיה. עכ"ד. 

י  ּƒים, כ ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ז ל¿ ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒן נ ַעל-כ≈ּ , ו¿ ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ּוָר‰ ב¿ּ ׁ̆ ¿̃ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ‰ ָ̇ ָ‰י¿

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ ן  ַעל-כ≈ּ ל,  „ו… ּ‚ָ  ˜ ׁ∆̆ ח≈ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ר  כ…ּ ז¿ ƒ12ל ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ לו… 

 ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ׁ̆ י≈ י  ּƒכ  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע

       „…‡ מ¿ לו…   ‰ ׁ∆̆ ָ̃ ָבר  ּ„ָ ֲ‰בו…  ‡ו… ֲעבּור 

ָרָ‰ם  ˙, ֲ‡ָבל ַ‡ב¿ ו… ׂ̆ פו… ַלֲע ¿̃ ּבו… נו… ƒל 13ו¿

ם,  ָבּ ƒל  ı פ∆ ח≈ מ≈ ּו  ׂ̆ ָע ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 14 ָח˜  ¿̂ ƒי ו¿

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ י  ּƒכ

בי‡ורים
(בראשית            שנאמר  כמו  בכת"י).  (כ"ה  העקדה  מעשה  לזרעו  לזכור.   .12
הזה         הדבר  את  עשית  אשר  יען  כי  ה'  נאם  נשבעתי  בי  "ויאמר  טז-יז)  כב, 
זרעך"            את  ארבה  והרבה  אברכך  ברך  כי  יחידך,  את  בנך  את  חשכת  ולא 
לבן  ואחת  (-לאברהם)  לאב  אחת   – אברכך"  "ברך  רש"י:  ופירש  וגו'. 
(-ליצחק), "והרבה ארבה" – אחת לאב ואחת לבן. 13. ולבו נו˜פו לע˘ו˙. 
              ıמחפ ע˘ו  ˘ני‰ם   .14 מושלם.  רצון  מתוך  זאת  עושה  אינו  כלומר, 
לעקדה:  שהלכו  בעת  ויצחק  אברהם  על  שנאמר  כמו  שלם,  ברצון  לבם. 
ו). ופירש רש"י: השוה הכתוב זה לזה,  "וילכו שניהם יחדיו" (בראשית כב, 
שהיה                  - אברהם  אף  כי  ללמד  ביניהם,  הבדל  היה  ולא  כאחד  שהלכו 
שלא     יצחק  כמו  ושמחה,  ברצון  הולך  היה   - בנו  את  לשחוט  שהולך  יודע 
לקרבן).      לעלות  עתיד  שהוא  כלל  ידע  לא  שעדיין   –) בדבר  מרגיש  היה 
"וילכו       ואמר:  הכתוב  חזר  להשחט,  הולך  שהוא  יצחק  שהבין  ולאחר 
שניהם יחדיו" (שם, ח). כלומר, יחד בלב שוה לעשות רצונו של מקום. (רש"י 

שם).

 , ׁ̆ ּבו… ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ רו… ˙ ָ‰ֲ‡ח≈ בו… ָׁ̆ ֲח ל ‰ַ8ַמּ ָכּ ƒמ

‰ּו‡  10ָ‡ז  ַ‡ַח˙,  ָב‰  ָׁ̆ ַמֲח ס  פ≈ ˙ו… 9ו¿

ן  -כ≈ מו… כ¿ּ יַח.  ƒל ¿̂ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ י  ƒל ב¿ּ ז,  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒמ

ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  ּ ƒל ƒיר מ ƒס ≈‰ ׁ∆̆ ָרָ‰ם,  ‰ ַ‡ב¿ ׂ ָ̆ ָע

ל  ט≈ּ ƒ(ב)ּוב  , ‡ו… ר¿ ּבו… ן  ˆו… ר¿ ָ‡ַחז  11ו¿ נו…  ב¿ּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ נו…  ב¿ּ ַ‡ֲ‰ַב˙ 

בנו  ‡‰ב˙  וביטל  ב. 
‰בור‡  ‡‰ב˙  מפני 
חז"ל  אמרו  י˙ברך. 
עא.):  (סנהדרין  בגמרא 
ומורה  סורר  בן  "תניא, 
עתיד  ולא  היה  לא 
נכתב,  ולמה  להיות, 
כתב  שכר".  וקבל  דרוש 
לשאול,  יש  בחיי:  רבינו 
מפני מה הוצרכה תורה 

יש  נוהג בדרך העולם? עוד  ומה שאין ענינו  ולכתוב מה שלא היה,  להודיע 
מקשים, דהנה לכאורה כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" היא לשכר תלמוד תורה. 
ותמוה הדבר: וכי לא די בכל התורה כולה כדי לדרוש ולקבל שכר?! הלא גם 
אם יחיה אדם אלף שנים, לא יחסר לו מה לדרוש בתורה, אשר היא ארוכה 

מארץ מדה ורחבה מני ים!
ומבאר רבינו בחיי, כי אין כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" לשכר תלמוד תורה, 
אלא 'דרוש' מפרשה זו עד היכן נתבע האדם לאהוב את השי"ת, שלמען אהבת 
השי"ת על האדם לסלק מלבו את האהבה המוטבעת בו לבנו, כשהדבר נצרך 
זה מחכמת התורה ללמד דעת את העם בגודל חיוב אהבת  וז"ל: היה  לכך. 
השם יתברך. שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן, וכיון 
שהבן עובר על מצוות השם יתעלה, וזה דרכו כסל לו, חייבין הם שתתגבר 
עליהם אהבת השי"ת על אהבת הבן עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמם 

לבית דין לסקילה.
בענין  בתורה  מפורש  להשי"ת  האהבה  גודל  בחיוב  הזה  הענין  בא  וכבר 
העקידה, כי אברהם עם היות אהבתו ליצחק עזה וחזקה כבן שבא אליו אחר 

בי‡ורים
והתכונות  הרצונות  הרעות,  המדות  בו.  ˘י˘  ‰‡חרו˙  ‰מח˘בו˙   .8
המפריעות אותו מעבודת ה' ומקיום מצוותיו, כגון עצלות, אנוכיות, ותאוות 
גשמיות. 9. ו˙ופס מח˘ב‰ ‡ח˙. שם לעצמו מטרה אחת נעלה ומתרכז בה. 
10. ‡ז ‰ו‡ מז„רז בלי ספ˜. (כ"ה בכת"י). ממילא קל לו להזדרז ולעשות את 

המצוה בשלימות. 11. ו‡חז. ותפס.

˘ני‰ם  ע˘ו  לכן   .„
במדרש  מובא  בזריזו˙. 
א):  נו,  (בראשית  רבה 
וישא  השלישי  "ביום 
עיניו"  את  אברהם 
כתיב  ד),  כב,  (בראשית 
"יחיינו  ב)  ו,  (הושע 
השלישי  ביום  מיומיים 
לפניו".  ונחיה  יקימנו 
הגר"א  וביאר  עכ"ד. 
בהאי  מצוות  "שכר  קמב.)  (חולין  חז"ל  אמרו  הנה  כי  המדרש,  כוונת  זצ"ל 
ומלואו  אין העולם  רוחני,  ענין  כי המצוה היא  והטעם, אחרי  ליכא".  עלמא 
כדאי לשלם אפילו שכר מצוה אחת, וכמו שאמרו חז"ל (אבות ד, יז) "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", אם-כן היאך אנו ניזונים 

בזכות המצוות שעשו אבותינו?
אבל הענין כך הוא, כי באמת המצוה עצמה אין לה תשלומים בעולם הזה, 
אבל הזריזות וההידור וכיוצא בו במצוות אבותינו, הם הזכות שאנו אוכלים. 
שעשה  והזריזות  ההכנות  מכל  מקודם  לנו  סיפרה  הקדושה  התורה  והנה 
בבוקר, חבש בעצמו את  לקיים מצות העקידה, השכים  ע"ה  אבינו  אברהם 
חמורו, ובקע עצי עולה וכו', להודיענו כי מכל זאת אנחנו אוכלים בעולם הזה. 
אבל עיקר המצוה שעשה אברהם אבינו ע"ה ביום השלישי, נשארה לנו לעתיד 

לבוא.
כל מה  לומר,  רצה  מיומיים",  "יחיינו  חז"ל את הכתוב  זה  על  זהו שהמליצו 

ר  ≈̂ ַרך¿ יו… ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ם ב¿ּ ָּ̇ ע¿ ּ„ַ

יזּו˙. ƒר ז¿ ּƒם ב י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ ּו  ׂ̆ ן ָע ָלם, („)ָלכ≈ עו…

 

 ˙ ּ„ַ ƒמ י  ּƒכ ָלַ„ַע˙,  יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ָכל  ‰ ל¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ י‡  ƒ‰22 ˙יזּו ƒר ּ ַ‰ז¿  

 ˙ יו… ¿‰ ƒל ל  ָיכו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

בי‡ורים
ואישי  ‚ופם. נתבטל כח הגשמיות שבגופם, שלא היה להם שום רצון גשמי 
אלא אך ורק לעשות רצונו יתברך. 22. ‰י‡ ˙חיל‰ לכל ‰מ„ו˙. כי כדי להשיג 
את כל המעלות צריך לקנות תחילה את מדת הזריזות, כי הזריזות מובילה 
לשאר המדות הטובות והמעלות הגדולות, כדברי רבי פנחס בן יאיר (המוזכר 
מצוות  ויותר  יותר  לקיים  להספיק  האדם  יוכל  זריזות  שע"י  ועוד,  בהמשך). 
ולימוד תורה, שהרי כל אדם מוכרח להפסיק מידי פעם מלימודו ולהתעסק 

בצרכי גופו, אבל ככל שיזדרז וימהר לחזור ללימודו, כך יספיק יותר.

ם  ƒע ˜ּו  ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 15ּו ם,  ָבּ ƒל ב¿ּ  „…‡ מ¿

16ַע„  ם,  ָ̇ יָע ƒ„י ּƒב ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ל  ָכּ י  ּƒ17כ ל,  „ו… ּ‚ָ חּו„  ƒי ב¿ּ ַיֲח„ּו  ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆

 ‡ ר≈ חּו„ ַ‰ּבו… ƒם י ס≈ ַפר¿ ‰ 18ל¿ ָ̇ ם ָ‰י¿ ָ̇ ָנ ָוּ ַכּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ר  ּׁ≈̆ ַי 19ּול¿ ָלם  עו… ָבּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּו  ׂ̆ ָע ׁ∆̆  ˙ ע≈ 20ּוב¿  , ַ‡ֲ‰ָב˙ו… ל¿

יו,  ָ̇ וו… ¿̂ ƒּומ  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ  ˙„ַ ֲעבו…

 ‰ ָ̃ ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ו¿ ּ‚ּוָפם  ַח  כ…ּ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ21(‚)נ

‚ופם.  כח  נ˙בטל   .‚
נאמר:  העקדה  בפרשת 
ידו  את  אברהם  "וישלח 
המאכלת  את  ויקח 
בנו"  את  לשחוט 
כתב  י).  כב,  (בראשית 
'אפריון'  בספר  כך  על 
שו"ע):  קיצור  (מבעל 
הגאון  בשם  שמעתי 
הקדוש מהרי"א מלובלין 
הא  לפרש  שאמר  זצ"ל 
אברהם  "וישלח  דכתיב 
שהיה  דמשמע  ידו"  את 

צריך איזה כח והתפעלות לקחת את המאכלת (פירוש, שהיה צריך להתאמץ 
לשלוח את ידו מה שלא מוזכר בשאר הפעולות שעשה כגון ויבקע עצי עולה, 
ויבן את המזבח ויערוך את העצים וכו'). והוא, כי הצדיקים הקדושים אשר אך 
מצוות השם ית"ש עשו באיבריהם, הנה איבריהם מתקדשין כל כך עד אשר 
אינם מסוגלים לעשות רק מצוות ה' ית"ש ולא זולתו. והנה לשחוט את יצחק 
לך  "לא אמרתי  מן המדרש  רש"י  וכמו שהביא  כלל  היתה מצוה  לא  באמת 
שחטהו אלא העלהו, אסקתיה – אחתיה", רק אברהם טעה וקסבר לשחטהו. 
ולכן כאשר רצה לקחת בידו את המאכלת הוצרך להתאמצות לשלוח את ידו 

בכוח, וזהו "וישלח אברהם את ידו" וכו', ודפח"ח. עכ"ל.

בי‡ורים
15. ו˘ני‰ם נ˙„ב˜ו עם ‰˘י"˙ בי„יע˙ם. שניהם - בשכלם ובמחשבתם - היו 
בדבקות גדולה עם השי"ת. 16. ע„ ˘נ˙יח„ו (בכ˙"י: ˘נ˙‡ח„ו) ביחו„ ‚„ול. 
רצונו  ורק לעשיית  אך  לבם  ויחדו את  ה',  רצון  היו אחד עם  ורצונם  דעתם 
יתברך ללא שום פקפוק. 17. כי כל כונ˙ם. בכל עבודתם בחייהם. 18. לפרסם 
‡„ם  בני  ולי˘ר   .19 מלבדו.  עוד  ואין  בעולם  יחיד  שהוא  ‰בור‡.  יחו„ 
 - ואדם  אדם  כל  אצל  הנמצאת   - האהבה  מדת  את  ולכוון  לנתב  ל‡‰ב˙ו. 
בכת"י  ב‡‰ב‰.  ˘ע˘ו  ובע˙   .20 יתברך.  ה'  אהבת  שהיא  הנכונה  לאהבה 
כח  נ˙בטל   .21 ומצוותיו.  יתעלה  ה'  עבודת  האבות  שעשו  ובעת  הגירסא: 

‡ח„  יום  טוב  כי   .‰
בפרושו  רש"י  בחˆריך. 
על תהלים כתב: "כי טוב 
בחצריך,  אחד  יום 
מלחיות  ימות,  ולמחר 
במקום  שנים  אלף 
אחר". ויש לבאר שכונת 
אדם  כל  על  המלך  דוד 
ואדם, שטוב לו יום אחד 
ולמחר  התורה  בעסק 
לחיות  מאשר  ימות, 
אחר  במקום  שנים  אלף 
בלא עסק התורה. וכמו 
שכתב בספר יסודי הדעת (עמוד קפד) על דברי רש"י אלו וז"ל: כמה גדול ויקר 
וחשוב יום אחד להיות בבית ה' בעסק התורה והיראה, אשר כדאי לחיות רק 
יום אחד בעולם ולהיות עוסק בתורה ולמחר ימות, מלחיות אלף שנים במקום 
אחר, ואפילו לא חיים של חטא ועון כי אם לחיות חיים פשוטים כחיי אנשי רוב 
העולם, גם עם מעשים טובים, אבל בלי עסק התורה – הנה יום אחד להיות 
יותר מלחיות אלף שנים במקום  וחשוב  יקר  ה' עם עסק התורה הוא  בבית 
לא         התורה  בעסק  ה'  בבית  נהיה  אם  שנותינו  ערך  יגיעו  לכמה  והנה  אחר. 
[לפי  שנותינו?  מספר  יגיעו  לכמה  שנים?  וגם  ימים  הרבה  אם  כי  אחד  יום 
ראויים  אלו  רש"י  דברי  חיים!]  יותר מאלף שנות  שיום אחד שקול  החשבון 
להעריך        ונדע  הקדושה,  תורתנו  יודעי  כל  לפני  בעולם  מפורסמים  להיות 
כמה יפסיד מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, כמה אלפי שנים מפסיד זה. 

עכ"ל.

מ…ַע  ּׁ¿̆ ƒמ נו…  ָ‡ז¿ יר  ƒס "27מ≈ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆

(מ˘לי  ָב‰"  ע≈ ו… ּ̇ ˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ ם  ּ‚ַ28 ָר‰,  ו… ּ̇

ַר˙  ו… ּ̇ י  ƒל ב  ˙ּוב: "29טו… ָכּ ן  כ≈ ו¿ כח, ט). 

ף" (˙‰לים ˜יט,  י ָזָ‰ב ָוָכס∆ פ≈ ַ‡ל¿ יָך מ≈ ּƒפ

ם  יו… ב  טו… י  ּƒכ(‰)" ַמר:  ¡‡ נ∆ ן  כ≈ ו¿ עב), 

ף" (˘ם פ„, י‡) - ָ‡ַמר  ָ‡ל∆ יָך מ≈ ר∆ ≈̂ ֲח ַבּ

ם  יו… י  ƒל ב  טו… -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ף  ל∆ ∆‡ מ≈ ָר‰,  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ָח„  ∆‡

בי‡ורים
˙ועב‰.  ˙פל˙ו  ‚ם   .28 קצר.  לזמן  אפילו  ˙ור‰.  מ˘מוע  ‡זנו  מסיר   .27
במקרה דנן הסיבה היא כיון שנמנע מלימוד תורה מחמת התפילה, ומאחר 
אותו  זו שהרחיקה  היא  נמצא שתפילתו  מן התפילה,  יותר  והתורה חשובה 
אורח).         (עלי  מדה  כנגד  במדה  תפילתו  את  מרחיק  הקב"ה  לכן  מהבורא, 

29. טוב לי ˙ור˙ פיך. פירוש, אפילו דיבור אחד בתורה.

כ…ל  ¡‡ ל∆ יך¿  ƒר ָ̂ י  ּƒכ ר,  פ∆ ַ‰ס≈ּ ַעל  יר  ƒ„ ָּ̇

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈ ָרָכיו,  ¿̂  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ן  י˘…ׁ ƒל ו¿

רו…  פ¿ ƒס ל¿ ַלֲחז…ר  ירּו˙  ƒ‰ ּוז¿ יזּו˙  ƒר ז¿

ל  „ו… ם ָ‚ּ „ ַ‰ּיו… ב: עו… ׁ…˘ ַ‡ל ַיח¿ מ…„. ו¿ ל¿ ƒל ו¿

רּו  ָ‡מ¿  ‰ ז∆ ַעל  י  ּƒכ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָנ‰  ָּׁ̆ ‰ַ ו¿

‡ַמר  ּ…̇ ָרָכ‰: ַ‡ל  ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ֲחָכמ≈

ל…‡   ‡ ָמּ ׁ∆̆ 24  ,‰ נ∆ ׁ¿̆ ∆‡  ‰ נ∆ פ¿ ∆‡ ׁ∆̆ כ¿ ƒ23ל

י…‡ַמר  ם ַ‡ל  ּ‚ַ ‰ (‡בו˙ פ"ב מ"„).  נ∆ ָפּ ּƒ̇

ך¿  ל≈ ם ‡≈ ƒ‡ ,ָבר ב ‰ּו‡ כ¿ּ ר∆ ˙ ע∆ ָ‡ָ„ם: 25ע≈

ָע‰  ָׁ̆ ָב‰  טו… י  ּƒכ ל,  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿  „ ָיּ ƒמ ַלֲעמ…„  ך¿  ָטר≈ ¿̂ ∆‡  - מ…„  ל¿ ƒל

ַעל  ָלם, ו¿ עו… ָבּ ׁ∆̆ ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒָח„, 26מ ּבּור ‡∆ ּ ƒ„ ּלּו ƒמ…„, ַוֲ‡פ ל¿ ƒַח˙ ל‡ַ

בחיינו  אוכלים  שאנו 
שעשה  ממה  הוא 
ע"ה  אבינו  אברהם 
בשני  דהיינו  ביומיים, 
הוא  הראשונים,  ימים 
כנז"ל,  וההידור  הזריזות 
השלישי,  ביום  אבל 
שעשה  במה  כלומר, 
דהוא  השלישי,  ביום 
העקידה,  מצות  עיקר 
יקימנו        זה  ידי  על 
ונחיה  לבא  לעתיד 

לפניו.      

בי‡ורים
תורה.          ואלמד  אשב  וטרדותי,  מעסקי  כשאתפנה  ‡˘נ‰.  לכ˘‡פנ‰   .23
24. ˘מ‡ ל‡ ˙פנ‰. כי יתכן מאד שגם מאוחר יותר לא תצליח לפנות לך זמן 
כדי ללמוד, שכן טרדות העולם אינן פוסקות, ונמצאת בטל מדברי תורה כל 
ימי חייך. 25. ע˙ ערב ‰ו‡ כבר. הגיע כבר הערב, וזמן תפילת ערבית קרב 
להפסיק  שאצטרך  כיון  קצר  לזמן  זה  יהיה  ללמוד,  כעת  אתחיל  ואם  ובא, 
לתפלה בהגיע זמנה. 26. מכל „בר ˘בעולם. על התורה נאמר (משלי ג, טו): 
"יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה", כל חפצי עולם הזה ['חפציך' - 
אחד  דבר]  [-ללימוד  לדבר  ישוו  לא  והנאותיו]  הזה  העולם  עושר  כל  כולל 
מכל  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור  אפילו  תורה  [שתלמוד  שבתורה, 
חפצי  שאפילו  בה"  ישוו  לא  חפצים  "וכל  יא):  ח,  (שם  כתוב  עוד  'חפציך']. 
שמים שהם המצוות - לא ישוו לדבר אחד שבתורה [שתלמוד תורה אפילו 
עדיף  ת"ת  שכן  התורה,  מצוות  כל  מקיום  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור 

מקיום המצוות ודוחה אותן, אם אפשר לעשותן ע"י אחרים] (מו"ק ט:).

‰י‡  ‰זריזו˙  מ„˙  ו. 
‰מˆוו˙.  לכל  ˙כ˘יט 
(פ"ז)  ישרים'  ב'מסילת 
הזריזות  חלקי  כתב: 

י„ּו˙  ƒַוֲחס י„ּו˙,  ƒ38ֲחס י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

רּוַח  ו¿  , ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ 39רּוַח  י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

 ˙ ַיּ ƒח ּ¿̇ 40 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ

י‡ ָזכּור  ƒב ‰ּו ַ‰ָנּ ָיּ ƒל י ‡≈ ≈„ ‡ ַעל י¿ ים ָבּ ƒ̇ ˙-ַ‰מ≈ּ ַיּ ƒח ¿̇ ים, 41ּו ƒ̇ ַ‰מ≈ּ

ירו˘למי  ט:  פ"‡  ˘‰˘"ר  ב  כ,  (ע"ז  ינּו.  ָימ≈ ב¿ּ ָר‰  ≈‰ מ¿ ּƒב ב  ַלּטו…

יזּו˙,  ƒר ּ ַ‰ז¿ ַח  כ…ּ ל  „ו… ּ‚ָ  ‰ ָמּ ַכּ  ‰ ≈‡ ּור¿  ‡ ּבו…  .(‰"‰ פ"‚  ˘˜לים 

יז  ƒָזר ו¿ יר  ƒ‰ָז ָ‡ָ„ם   ‡ ≈‰ י¿ ן  ָלכ≈ לּו,  ַ‰ָלּ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ּ ׁ∆̆

ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿ ר  פ∆ י˙-ַ‰ס≈ּ ב≈ּ ל  ∆‡  ıָלרּו 42ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿

     ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿ יט  ׁƒ̆ כ¿ ַּ̇ 43 י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒ(ו)מ יב.  ƒֲער‰ַ ּול¿

ן. ָלּ ˙ ֻכּ נ∆ ּ∆̃ ַ̇ י‡ מ¿ ƒ‰ 44ו¿

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ 45ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇ ים  ƒ‚‰ֲ ַ‰ּנו… ים  ƒָבר ּ ¿„ ר  כ…ּ ז¿ ƒל ָך  ל¿  ׁ̆ י≈  ‰ ָּ̇ ַע ו¿
בי‡ורים

38. חסי„ו˙. הנהגה לפנים משורת הדין. 39. רוח ‰˜ו„˘. שכינה שורה על 
הינה השראה אלהית המכוונת את  כלל  "רוח הקודש" בדרך  (רש"י).  האדם 
האדם במעשיו או המקנה לו ידיעה בדרך שהיא למעלה מהשגת אנוש (ראה 
חיי˙ ‰מ˙ים. על ידי רוח הקודש השורה עליו, יגיע  רמב"ן שמות כח, ל). 40.̇ 
אליהו  הנביאים  שעשו  כפי  מתים,  להחיות  בכוחו  שיהא  כך  לידי  האדם 
הרי  החיים,  מקור  ה'  בהיות  ד).  פרק  (מלכים-ב  ואלישע  יז)  פרק  (מלכים-א 
שאדם הדבוק בו דביקות גמורה יוכל למשוך ממנו את השפעת החיים עצמה 
המתים  "תחית  הגירסא:  בכת"י  וכו'.  ב‡  ‰מ˙ים  ו˙חי˙   .41 פכ"ו).  (מס"י 
בכת"י  ‰ספר.  בי˙  ‡ל   ıולרו  .42 לטוב".  זכור  הנביא  אליהו  לידי  מביאה 
הגירסא: "ולרוץ אל הספר ללמוד, להשכים ולהעריב". 43. ˙כ˘יט. קישוט. 
44. ו‰י‡ מ˙˜נ˙ כולן. כל  הזריזות מקשטת את המצוות ומוסיפה להן נוי. 
בכת"י  ‡„ם.  בני   .45 יותר.  ומושלם  מתוקן  הוא  בזריזות  שנעשה  מעשה 

ַח  ב≈ּ ז¿ ּƒי ַ‰מ ב≈ּ ָפַני ַעל-ַ‚ּ יב ל¿ ƒר ¿̃ ‰ַ ָך ל¿ נ¿ ּƒל…מ…‰ ב ׁ¿̆ י„  ƒ̇ ָע ׁ∆̆  ˙ לו… עו…

(˘ב˙ ל, ‡). 

י         י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ירּו˙  ƒ‰ 30ז¿ יר:  ƒ‡ָי ן  ב∆ּ ָחס  ינ¿ ּƒפ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ּיּו˙  ƒ̃ ּונ¿ ּיּו˙,  ƒ̃ 32נ¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ יזּו˙  ƒר ּוז¿ יזּו˙,  ƒר 31ז¿

ּו˙,  ׁ̆ י ƒר 34פ¿ּ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ָט‰√ ו¿ ָר‰,  33ָט‰√ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

י           י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ ּו  ,‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ 35 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ּו˙  ׁ̆ י ƒר ּופ¿

 ‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒי ו¿  ,‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒ37י י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ַוֲעָנָו‰  36ֲעָנָו‰, 

בי‡ורים
שמירה  היא  זריזו˙.   .31 לפניו.  המזדמנת  בעבירה  מלהכשל  ז‰ירו˙.   .30
מדברים העלולים להביא לידי כך שתזדמן עבירה לידו של אדם (רש"י ע"ז כ:). 
לידו  נזדמנה עבירה  "זהירות", שהיא המניעה מכשלון כשכבר  זאת לעומת 
(הנ"ל עפ"י חולין קז:). 32. נ˜יו˙. שהאדם נקי לגמרי מכל מדה רעה ומכל 
חטא. ולא רק מדבר המקובל על הכל שיש בו חטא, אלא גם מ"הוראת-היתר" 
מוטעית, אשר הלב מתפתה בו מפני היותו נגוע קצת מן התאוה, כי לא טוהר 
כל  שיהיו  והמחשבות,  הלב  תקון  ט‰ר‰.   .33 פ"י).  (מס"י  וכל.  מכל  ממנה 
מעשיו על צד החכמה והיראה ולא על צד החטא והתאוה, שגם באותו המעט 
וכן במעשים הטובים  יכוון אל ההנאה והתאוה.  שלוקח מן העולם הזה לא 
שעושה תהיה כוונתו לשם שמים (מס"י פט"ז). 34. פרי˘ו˙. שנמנע האדם 
היא  אף מדברים המותרים, כדי להחמיר על עצמו (רש"י שם). 35. ˜„ו˘‰. 
היות כל מציאות האדם בעולם וכל מעשיו – אפילו מעשים גשמיים של צרכי 
הגוף – עניני קדושה של התדבקות בה'. ובאמת אין השגת מעלה זו ביכלתו 
של האדם, אלא שאם משתדל האדם להשיגה עד כמה שידו מגעת, יעזרהו ה' 
את  מחשיב  האדם  יהיה  שלא  ענו‰.   .36 פכ"ו).  (מס"י  לו במתנה  וישלימה 
עצמו משום טעם שיהיה (מס"י פכ"ב). 37. יר‡˙ חט‡. היא דרגה גבוהה של 
וחושש שיפגום  ה'  ירא מרוממות  ירא מהעונש על חטא אלא  יראה, שאינו 

בכבודו על ידי חטא (מס"י פכ"ד ופי"ט).

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן 51 ‚ו… , כ¿ּ ך¿ ל-ָכּ ר ָכּ ׁ≈̆ ינו… ָכּ י ‡≈ ƒל ם ַ‰כ¿ּ ƒ‡ …ים, ‡ו ƒּוס‡ 50‡ו… מ¿

ל  ≈̃ ‰ָ ל¿ ָך  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇ יֲ‡ָך  ƒב ּ¿̇ ַ‡ל   - כ…ל  ¡‡ ל∆ ב  ָרע≈  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿  ,˜ ∆„ ס∆ ּבו… 

יָל‰.  ƒט נ¿ ƒל ָ‰ָר‡ּוי  י  ƒל ּוכ¿ ם  ƒַמי י‡  ƒב‰ָ ל¿ ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰  ‡ ָלּ ∆‡ יָל‰,  ƒט נ¿ּ ַבּ

ים  ּƒַטנ ¿̃ ּו ים  ƒל „ו… ּ ¿‚ ָביו  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ≈̇ יו… ב¿ּ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿

ˆּו" (וי˜ר‡ כ, כ‰;  ּ¿̃ ַׁ̆ ¿̇ ‡ ַיֲעב…ר ַעל "ל…‡  ל…ּ ׁ∆̆ ָח„,  ַ‚ע ‡∆ ּלּו ר∆ ƒפ‡ֲ

ים  ƒ‡ָל ח√ ָעָליו  י‡  ƒב מ≈ ָביו,  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ ם  ּ‚ַ ב).  טז,  מכו˙ 

ּיּו˙,  ƒ̃ נ¿ ּƒב מו…  ¿̂ ַע מ…ר  ׁ¿̆ ƒל יזּו˙  ƒר ּוז¿ ירּו˙  ƒ‰ ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ים.  ƒל „ו… ּ ¿‚

ַ‡ַחר  ַע˙  י-ַטַבּ ּƒפ  ı…ח ר¿ ƒל י,  ƒ̃ ָנ ‚ּופו…  ו¿ ים  ּ ƒי ƒ̃ נ¿ ָ‚ָ„יו  ב¿ּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆

ם  ּ‚ַ ם.  ƒַמי י  ƒל ב¿ּ  ‰ ָיפ∆ ַח  נ≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ ּ ¿„ ָרָכיו,  ¿̂  ‰ ׂ ָ̆ ָע ׁ∆̆

ם  ƒ‡  , ˙ו… ָטּ ƒמ ַי„  52ל¿ ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ ָרָכיו  ¿̂  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

י  ƒ̃ ם ָנ ָמ˜ו… ך¿ ל¿ ל≈ י≈ ל ָיָ„יו, 54ו¿ ט…ּ ƒי ם - 53ָי˜ּום ו¿ ƒַמי ˙ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒל ‰ ∆̂ רו…

ַע  מ≈ ו… ׁ̆ ˙ו… ו¿ ָטּ ƒם ‰ּו‡ ַעל מ ƒ‡ .ף ‰ ָוסו… ָלּ ƒח ּ¿̇ ם  ƒי ך¿ ַעל ַ‰ַמּ יָבר≈ ƒו

    . ך¿ יָבר≈ ƒו ָיָ„יו  ל  ט…ּ ƒי ו¿ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆ 55 ים,  ƒ̃ ָר ב¿ּ  ‰ ∆‡ רו… ‡ו…  ַרַעם  ל  ˜ו…

יו  ַעָפּ ַעפ¿ נּוָמ‰ מ≈ ּ¿̇ יר  ƒֲעב‰ַ ˙ו… 58ּול¿ ָטּ ּƒמ ƒיך¿ 57ָל˜ּום מ ƒר ָ̂ ם  ּ‚ַ56

ָר‰.  ו… ּ̇ מ…„  ל¿ ƒים ל ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ּול¿

בי‡ורים
נטילה. 50. ‡ו מ‡וסים. הפסולים לנטילת ידים. 51. ˘י˘ בו ס„˜. עיין משנה 
ברורה סי' קנט סקי"א ובביאור הלכה שם. 52. לי„ מט˙ו. בכת"י הגירסא: "על 
מטתו, שיקום ויטול ידיו וילך במקום נקי לברך "אשר יצר". אם רוצה לשתות 
וילך   .54 ברורה סימן ס"ב סק"ח.  עיין משנה  י„יו.  ויטול  י˜ום   .53 מים".  
למ˜ום נ˜י. שיתרחק מהכלי שעשה בו צרכיו. 55. ˘יעמו„. שיקום ממטתו. 
˙נומ‰  ול‰עביר   .58 בבוקר.  ממט˙ו.  ל˜ום   .57 זריזות.  ˆריך.  ‚ם   .56

מעפעפיו. להעביר נמנום השינה מעל שמורות עיניו.

 ‰ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂ ם  ƒ‡ ן ‚ו… ם. כ¿ּ ∆‰ ל ָבּ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿

ר,                פ∆ ס≈ ב¿ּ ָבר  ּ„ָ ּום  ׁ̆ 46  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל

 ,ı פ…ּ ח¿ ַּ̇ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰47

י  ּƒמ ƒמ ‡…ל  ׁ¿̆ ƒל ו¿ ך¿  יל≈ 48ל≈ יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿

ָך  ¿̇ י ב≈ י ל¿ ƒָענ ‡ ם ָיבו… ƒ‡ .ָבר ַע ַ‰ָ„ּ ≈„ ּיו… ׁ∆̆

‡ּוַכל  ל…‡  ‡ַמר:  ּ…̇ ַ‡ל  ם,  ח∆ ל∆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

ך¿  ל≈ ּ≈̇ ַ‡ך¿  ם,  ח∆ ַ‰ל∆ּ י‡  ƒב‰ָ ּול¿ ך¿  יל≈ ל≈

ל      ט…ּ ƒל  ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ י‡.  ƒב‰ָ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב

ים                ƒמּוָעט ם  ƒ49ַמי ָך  ל¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָך  ָי„¿

קודם   – אחד  הם,  שנים 
ואחד  המעשה,  התחלת 
קודם  כן.  אחרי   –
הוא  המעשה  התחלת 
את  האדם  יחמיץ  שלא 
המצוה (שלא ישהה את 
בהגיע  אלא  עשייתה), 
בהלכה,  (הקבוע  זמנה 
או  קריאת-שמע  כגון 
או  וכדומה)  תפילה 
בהזדמנה לפניו (כגון אם 
ראה אדם הזקוק לעזרה 
או אם נתבע לתת צדקה 
בעלותה  או  וכדומה) 
במחשבתו (כגון להיטיב 

עם אדם או לרכוש חפץ מהודר של מצוה וכדומה), ימהר יחיש מעשהו לאחוז 
בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתים, כי אין סכנה כסכנתו 
(שהמצוה תתבטל ע"י הנהגה זו), אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש 

איזה עיכוב למעשה הטוב... 
אך הזריזות אחר התחלת המעשה הוא, שכיון שאחז במצוה ימהר להשלים 
יתנו  וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות, אשר לא  אותה... 
הפסק זמן לא אל התחלת המצוה ולא אל השלמתה. ותראה שהאדם אשר 
תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשית מצוותיו, אלא תהיה 
ישקוט עד אם כלה הדבר  ולא  ינוח  לא  כי  תנועתו כתנועת האש המהירה, 

להשלימו.   

בי‡ורים
הגירסא: "ודרך בני אדם". 46. ˘ום „בר בספר. כגון לבדוק הלכה או ידיעה 
כלשהי שאינה ברורה לו דיה. 47. ‰˘˙„ל לחפ˘ וכו'. בכת"י הגירסא: "תהא 
זריז להביא הספר וגם תהא זריז לחפש" וכו'. כלומר, שיזדרז גם להביא את 
הספר מיד, וגם לעיין בו מיד ולבדוק ללא שיהוי את הענין הנצרך. 48. לילך 
ול˘‡ול. אם צריך לשאול מאדם שיודע. 49. מים מועטים. פחות מכדי שיעור 

ח. ‡יז‰ עבר‰ ‰ו‡ ר‚יל 
ב‰. כתב הגר"א (יונה ד, 
האדם  ירצה  שאם  ג), 
פגם  עוונות  באלו  לידע 
ומה  הקודם  בגלגולו 
זה  בגלגול  לתקן  עליו 
לעולם  ירד  זה  שבשביל 
בשני  יבדוק  שוב, 
סימנים: א' במה שנכשל 
הרבה  זה  בגלגול 
פעמים. ב' באיזה עבירה 
מאוד,  לו  חשקה  נפשו 
שהורגלה  לפי  וזה 
טבע  ונעשה  מקודם 
אדם  בני  יש  ולכך 
שחושקין בעבירה אחת 
אחת  בעבירה  וזה  יותר 

יותר.

ל  ב≈ּ ַ̃ 63ּול¿ ָטיו  ָפּ ׁ¿̆ ƒּומ יָניו  ƒ„ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

 ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ָר‰ ּוַב ו… ּ̇ ˜ ַבּ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ַ‡ֲ‰ָב‰, ּול¿ מ≈

ָכל  ב¿ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿

ן. יו… ל¿ ל ע∆ ≈‡ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ

 

מו…  ¿̂ ַע ˜ ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּ…„ ב¿ ƒָבר: י ל ָ„ּ ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ
 ,‰ּ יל ָבּ ƒ‚ָר‰ ‰ּו‡ ָר ‰ ֲעב≈ יז∆ (ח)‡≈

ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ל¿ ים  ƒר„ָ ּ ¿‚  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ר  יַמ‰≈ ƒו

 ˜ ּ…„ ב¿ ƒי ם  ּ‚ַ ָר‰.  ֲעב≈  ‰ּ ָ̇ ‡ו… מ≈ ט  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰ ּול¿

    .‰ ַרפ∆ּ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ יז∆ ≈‡ ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע

 ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ָלן -  ט¿ ן ָ‡ָ„ם 65ַבּ ‚ו… 64כ¿ּ

ים.  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּ ¿„ ƒ66מ  ‰‡ָ ָבּ ּטּול  ּƒב‰ַ ׁ∆̆

ָר‰  ו… ּ̇ ƒל מ ַבט≈ּ ים ‰ּו‡ מ¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒמו… ל ¿̂ ַע ַע ב≈ ו… ּ̃ ׁ∆̆ י  ƒי] מ ּƒכ]

ים  ּƒב ר¿ ַ‰ַמּ ים  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ ן  ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒי 67ו¿ ָב‰,  טו… ל  ָכּ ƒּומ  ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ƒּומ

פּוָ‡‰  ׁ̆ לו… ר¿ י≈  ‰ ז∆ ָבּ ם,  ∆‰ ָמּ ƒר ע ַחב≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ים, 68ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ּ ¿„

בי‡ורים
וכו'. בכת"י  כ‚ון   .64 ול˜בל מ‡‰ב‰. את הצער והיסורין הבאים עליו.   .63
הגירסא: "יבין תחילה מה גרם לו שהוא רפוי בה, כגון...". כלומר, עליו להזדרז 
לזהות מהי הסיבה שהוא מתרפה באותה מצוה ואותה צריך לתקן. 65. בטלן. 
אחרים  עם  לדבר  שמרבה  מתוך  בטלים.  מ„ברים   .66 תורה.  מדברי  בטל 
דברים בטלים. 67. ויס˙ל˜ וכו'. כלומר, לא רק שלא ילך להשתתף בחברתם, 
י˙חבר עמ‰ם. אף לצורך  ול‡   .68 אלא גם אם הם באו אליו יסתלק מהם. 

ענינים אחרים, כי מתוך כך ימשך אליהם גם לדבר דברים בטלים.

יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ60מ § ר̆… פ¿ ƒיזּו˙ ל ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ 59(ז)ו¿

 ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚‰ַ  

 ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ּ ים, „¿ ׁƒ̆ ָנ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

ר  ≈̇ יו… 61ב¿ּ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ יזּו˙  ƒר ז¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ַ‡ַחר   ˙ בו… ָׁ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ  ˙ ַ‰ּטו… ּול¿  ,„…‡ מ¿

לו…   ‡ ָיבו… ם  ƒ‡  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ˙ ַ̇ י ƒמ נו… ‡ו… ב¿ּ ּבּו„ ָממו… ƒ‡ ַער מ≈ ַ̂ ּום  ׁ̆

 „…‡ יזּו˙ מ¿ ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ין,  ƒּסּור ƒבו… ‡ו… י‰ֲ ‡ו…

ּור  ַ‡ֲ‰ַב˙̂  יו ל¿ ָ̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ י˜] ב¿ּ ƒֲעמ‰ַ [ל¿

            , ּבו… ּ ƒל ƒמ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ל  ַבט≈ּ ל¿ ים  ƒָלמ עו…

ל  ≈‡‰ָ י˜  ּ ƒ„ ¿̂ ‰ַ ל¿ ַזך¿  ּבו…  ƒל  ˙ יו… ¿‰ ƒ62ל

לפרו˘  זריזו˙  וˆריך  ז. 
כ‚ון  ‰‚רועים  ממע˘יו 
כתב  ו‰˘נ‡‰.  ‰˜נ‡‰ 
ג):  ז,  (תשובה  הרמב"ם 
שאין  תאמר  "ואל 
התשובה אלא מעבירות 
כגון  מעשה  בהן  שיש 
כשם  וגניבה.  וגזל  זנות 
שצריך אדם לשוב מאלו 
לחפש  צריך  הוא  כך 
לו  שיש  רעות  בדעות 
הכעס  מן  מהן,  ולשוב 
הקנאה  ומן  האיבה  ומן 
ומן התחרות ומן ההתול 
הממון  רדיפת  ומן 
ומרדיפת  והכבוד 
המאכלות ומכיוצא בהן, 
לחזור  צריך  הכל  מן 

בתשובה. ואלו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע 
און  ואיש  דרכו  רשע  יעזוב  אומר  הוא  וכן  לפרוש.  הוא  קשה   - באלו 
מחשבותיו". עוד כתב הרמב"ם (שם ד, ה) שיש "חמשה דברים העושה אותן 
ימשך אחריהן תמיד והן קשים לפרוש מהן, לפיכך צריך אדם להזהר מהן שמא 
ידבק בהן, והן כולן דעות רעות עד מאד, ואלו הן: רכילות ולשון הרע ובעל 

חימה ובעל מחשבה רעה..."

בי‡ורים
59. וˆריך זריזו˙ לפרו˘ וכו'. כלומר, שלא ידחה את תיקון מעשיו הרעים 
ומדותיו הגרועות לזמנים אחרים, אלא יזדרז תיכף לתקן עצמו. 60. ממע˘יו 
‰‚רועים. בכת"י הגירסא: "ממחשבותיו הגרועות". היינו ממדותיו הפחותות 
ולפרוש  רעות  מחשבות  לסלק  הזריזות  כי  מ‡„.  ביו˙ר   .61 והשליליות. 
ממעשים רעים קשה יותר מאשר הזריזות לעשיית מעשים טובים. 62. ל‰יו˙ 

לבו זך. נקי מכל תרעומת וכעס כלפי הנהגת ה' עמו.

אלא ד' אמות של הלכה 
בן  יוסף  (רבינו  בלבד. 
חיים'  וב'רוח  שושן). 
הגלות  לענין  רמז  כתב 
לג,  (דברים  מהכתוב 
לאביו  'האומר  ט-י) 
ואת  ראיתיו  לא  ולאמו 
'יורו  אחיו לא הכיר' וגו' 
משפטיך ליעקב ותורתך 
מהכתוב  וכן  לישראל', 
אבי  'כי  י)  כז,  (תהלים 
ואמי עזבוני וה' יאספני', 
עוזב  שכשאדם  כלומר 
ואת  ואמו  אביו  את 
להיות  בכדי  משפחתו 
במקום תורה, זוכה שה' 
ויקרבהו  יאספהו 

לעבודתו.  

 ˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ 75ר…„¿ ַלי  ≈‡ עּו  מ¿ ׁƒ̆ " יב:  ƒ̇ ּוכ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  .(‡ נ‡,  (י˘עי‰   "'‰ י  ׁ≈̆ ¿̃ ַב מ¿

‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָפר ס¿ ב  ּ…̇ כ¿ ƒ76ל יזּו˙  ƒר ז¿

‡ו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ ם. ‡ו…  ∆‰ מ≈ מ…„  ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  , ׁ̆ ּ„ּו ƒח ַבר  ּ ¿„ ַמע  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ

ח  ַכּ ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„  ין  ּƒ̇ ַימ¿ ל…‡  ו¿  , בו… ¿̇ ָכ ל¿

. ּבו… ּ ƒל ƒמ

 

י  ו≈ ¡‰ יָמ‡:  ּ≈̇ ן  ב∆ּ ‰ּוָ„‰  י¿ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ר,         ׁ∆̆ ּ נ∆ ַכּ ל  ַ̃ 78ו¿ ר  מ≈ ָנּ ַכּ 77ַעז 

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י,  ƒר‡ֲ ָכּ ר  ּבו… ƒ‚ 80ו¿ י  ƒב ּ ¿̂ ַכּ  ı79ָר

פ"‰  (‡בו˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יָך  ƒב‡ָ ן  ˆו… ר¿

ַעל  ר  ּבו… ƒ‚ ו¿ ל  ַ̃ מו…  ¿̂ ַע  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ירּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ יך¿  ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿ מ"כ). 

בי‡ורים
אף  אחריהם  ולבקש  ו'לרדוף'  בחכמה,  המופלג  דין  בית  אצל  לדון  ˙ר„וף. 
למקום רחוק. 75. רו„פי ˆ„˜ מב˜˘י ‰'. העושים צדק עם זולתם ומבקשים 
76. לכ˙וב ספרים. להעתיק לעצמו ספרים  להדמות במעשיהם למעשי ה'. 
ואומץ לעשות רצון  לו עזות  שיהיה  כנמר.  עז   .77 כדי שיוכל ללמוד בהם. 
הבורא - שלא יבוש ולא יתפעל מאף אחד כשבא לעשות מעשה טוב. 78. ˜ל 
כנ˘ר. רש"י פירש, שיהיה קל כנשר לרוץ מהרה ללא עצלות ובלא להתעייף, 
הזריזות.         על  בזה  שמזהיר  המאירי  מפרש  וכן  שבשמים.  אביו  רצון  לעשות 
79. רı כˆבי. גם זה ענין של זריזות. והכל הוא ענין אחד, אלא שכפל התנא 
העבירות.  מן  יצרך  את  לכבוש  כ‡רי.  ו‚בור   .80 (המאירי).  שונות  במילות 

(רע"ב). ורש"י פירש, שיהיה בעל זרוע לעסוק בכל כחו בתורה ובמצוות.

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ן  כ≈ ו¿  . ַמֲחָל˙ו… ל¿

 „ סו… ‰ 69ַעל ַ‰י¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ

יָניו  ע≈ מ≈ יר  ƒָיס ו¿  , ˙ו… ‡ו… ַיֲ‰ר…ס  ו¿ רּוַע,  ּ‚ָ‰ַ

ָכל  ּול¿  . ו… ׁ̆ ַנפ¿ ר  ‡ו… יך¿  ׁƒ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ך¿  ׁ∆̆ ַ‰ח…

ם  ƒ‡ י  ּƒכ ם,  ָ̃ ּ ַסל¿ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ז∆

˙, ָ‡ז  ּ„ו… ּƒמ‰ַ ׁ̆ ר≈ ָׁ̆ ל 70ַלֲע˜…ר ּול¿ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒי

יּוַכל   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַע„  71ָעָנף  ּבו…  ƒל ב¿ּ ּו  ׂ̆ ַיֲע

ן. ָ̂ ּ ¿̂ ַ̃ ל¿

 

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַמר: "ַבּ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ף ַ‡ֲחָריו,  ּ…„ ר¿ ƒל ם ו¿ לו… ָׁ̆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿
 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ּו" (˙‰לים ל„, טו). ו¿ פ≈ ָר„¿ ם ו¿ לו… ָׁ̆

ָע‰  ¿„ נ≈ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… יַע˙  ƒ„י ƒו ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„ י¿

ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿  .(‚ ו,  (‰ו˘ע   "'‰  ˙ ∆‡ ָלַ„ַע˙  ָפ‰  ּ ¿„ ר¿ ƒנ
יז 73 ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָר‰ (‡בו˙ פ"„ מי"„). ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ י ּ‚ו… ו≈ 72(ט)‰¡

ף" („ברים טז, כ),  ּ…„ ר¿ ּƒ̇  ˜ ∆„ ∆̂  ˜ ∆„ ∆̂ יב: "74 ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי  ט. 
לשון  התנא  נקט  ˙ור‰. 
אם  שאף  לומר  'גלות', 
את  לעזוב  עליו  קשה 
וללכת  חפציו  וכל  ביתו 
שמגלים  כמי  ממקומו, 
ממש,  כרחו  בעל  אותו 
שעיקר  ידע  מקום  מכל 
ד'  הוא  ה'  וחלק  ה'בית' 
כמו  הלכה,  של  אמות 
ח.),  (ברכות  שאמרו 
מיום שחרב המקדש אין 
בעולמו  להקב"ה  לו 

בי‡ורים
והסיבה המביאים אותו  יתבונן מהו השורש  ‰‚רוע. כלומר,  ‰יסו„  על   .69
השורש  מן  הרעות  המדות  לעקור  ‰מ„ו˙.  ול˘ר˘  לע˜ור   .70 רע.  לידי 
בהיותן עדיין בבחינת שרשים בלבד. (עלי אורח). 71. ענף וכו'. כלומר, יכו 
ולשרשן  לקצצן  יוכל  שלא  עד  גדול  כענף  וייעשו  בלב,  עמוקים  שורשים 
למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי   .72 (שם).  שני  לטבע  הופכות  הן  כי  הרגילים,  באמצעים 
˙ור‰. אם אין תלמידי חכמים במקומך, צריך אתה לגלות למקום שיש בו רב 
או תלמידי חכמים. 73. לב˜˘ ˆ„˜‰. לבקש את האמת והצדק. 74. ˆ„˜ ˆ„˜ 

ימ‰ר  ˘ל‡  יז‰ר  י‡. 
מ„י.  יו˙ר  בעבו„˙ו 
ה'ארחות חיים' להרא"ש 
"אל  כתב:  ק')  (אות 
ופירש  מעשיך".  תבהל 
"עשה  יו"ט:  התוספות 
את  או  עבודתך  את 
בלי  במתינות  מעשיך 
ובהלה".  מהירות  שום 
בתנ"ך  מצינו  ומאידך 
בשבח  שהפליגו  ובחז"ל 
הזריזות  מעלת 
לעיין,  ויש  והמהירות. 
 - כיצד שתי מידות אלו 
 - והמתינות  הזריזות 

עולות בקנה אחד?
שאכן  בספרים,  וביארו 
לפני כל מעשה שחושב 
עליו  לעשות,  אדם 

יזּו˙  ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ל  ַעל ַ‰כ…ּ ם. ו¿ ָ̇ ָמ ָכּ ַ‰ס¿ ּוב¿

ר  ַ‡ח≈ ל…‡ י¿ ׁ̆ ו¿ י ƒּוָב‰. 87ָיח ׁ̆ ּ¿̇  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָע‰ ַ‡ַח˙  ָׁ̆  ‡ ≈‰ ל…‡ י¿ ּוָב‰, ו¿ ׁ̆ ּ¿̇ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

 ‰ ≈‡ 88ר¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי ם  ˜ו… ַ‰ָמּ י  נ≈ פ¿ ƒל ע  ָׁ̆ ָר

ים  ƒר ָּׁ̆ ‰ַ ו¿ ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  ≈̇ ר¿ ָׁ̆ מ¿ יך¿  ≈‡

ם,  ָ̇ „ָ ּוַבֲעבו… ם  ָ̇ יחּו ƒל ׁ¿̆ ּƒב ם  ≈‰ ים  ƒיז ƒר ז¿

ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰ ּול¿ ר  ָזּ‰≈ ƒל  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ

ים  ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ ַ„˙ מ∆ ˙ ֲעבו… ו… ׂ̆ ַלֲע

-‰ּו‡.  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ
 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר 89 ָזּ‰≈ ƒ(י‡)י ,„…‡ מ¿

י  ּƒכ י,  ּ„ַ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָ„˙ו…  ֲעבו… ַבּ ר  ַמ‰≈ י¿

‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ל. ו¿ ׁ≈̆ ָכּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ב מ¿ רו… ָ̃ ירּו˙ ‰ּו‡  ƒ‰ מ¿ ּƒב ב כ≈ ָ‰רו…

בי‡ורים
להלחם נגדם, עכ"פ תמהר להתרחק מהם. 87. יחי˘ ול‡ י‡חר. ימהר לשוב 
בתשובה, כדי שלא יפסיד הזדמנות זו וגם כדי שלא יהיה רשע לפני ה' אפילו 
88. ר‡‰ ‡יך מ˘ר˙י ‰מלכים ו‰˘רים זריזים ‰ם ב˘ליחו˙ם.  שעה אחת. 
את  כעושים  במקרא  שמתוארים  המלאכים  לגבי  מוצאים  אנו  זה  כעין 
ה'  "ברכו  כ):  קג,  (תהלים  בהם  שנאמר  בזריזות,  תפקידיהם  ואת  שליחותם 
מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו", עוד נאמר (יחזקאל א, יד): 
"והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק". כדי להורות לאדם שהזריזות המתוארת 
89. ˘ל‡  במלאכים, היא הצורה של עבודת ה' הראויה המביאה לשלימות. 

ימ‰ר בעבו„˙ו. אף בעניני עבודת השם.

י  ּƒ̇ ׁ¿̆ „: "81(י)ַח ƒו ּ„ָ ן ָ‡ַמר  כ≈ ו¿  .˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

יָך"  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ מ…ר  ׁ¿̆ ƒל י  ּƒ̇ ָמ‰¿ ַמ‰¿ ¿̇ ƒ‰ ל…‡  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… ּו  ׁ̆ ר¿ ּ„ָ ן  כ≈ ו¿ ס).  ˜יט,  (˙‰לים 

 ˙ ∆‡ ם  ּ∆̇ ַמר¿ ׁ¿̆ "ּו ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז

י  ר≈ ¿̃ ּƒ̇ ַ‡ל   - יז)  יב,  (˘מו˙   "˙ ו… ּ̂ ַ‰ַמּ

 ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ ו…˙".  ¿̂ ƒמ"  ‡ ָלּ ∆‡  "˙ ו… ּ̂ "ַמ

 ‡ ָלּ ∆‡  ,‰ ָנּ ∆̂ י ƒמ ח¿ ַּ̇ 82ַ‡ל  ָך,  ָי„¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ

„. (מכיל˙‡ ˘ם).  ָיּ ƒמ ‰ּ ָ̇ ‰ ‡ו… ׂ ≈̆ ֲע

בּוָר‰  יזּו˙ ּו‚¿ ƒר ּלּו˙ ּוז¿ ַ̃  „…‡ יך¿ מ¿ ƒר ָ̂ ו¿
ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ ם  ח≈ ָלּ ƒ‰ ל¿

נּו ָעָליו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ מ… ב כ¿ּ יר ל≈ ּƒ83ַ‡ב ˙ יו… ¿‰ ƒל

" (˘מו˙ לב,  כו… ר≈ ּבו… ַעל י¿ ׁ̆ ַחר¿ י ƒ‡ ימּו ׂ ƒ̆ ָ‡ַמר: " ׁ∆̆ ם 84 לו… ָּׁ̆ ‰ַ

ר…ַמח  ח  ַּ̃ ּ ƒ85ַוי  ' ‚ו… ו¿ ָחס  ינ¿ ּƒפ  ‡ ר¿ "ַוַיּ  : ּבו… ַמר  ¡‡ נ∆ ָחס  ינ¿ ƒפ ּוב¿ כז); 

    „…‡ יז מ¿ ƒָזר ˙ יו… ¿‰ ƒָך ל מ¿ ¿̂ ַע ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ן " (במ„בר כ‰, ז). ָלכ≈ ָי„ו… ב¿ּ

ם  ָ̇ ָ̂ ֲע ַבּ  ˙ יו… ¿‰ ƒל  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ ר¿ ַר˙  ב¿ ח∆ מ≈  „ ר≈ ָפּ ƒ‰ 86ל¿

י. ח˘˙י ול‡ ‰˙מ‰מ‰˙י 
ל˘מור מˆוו˙יך. בספר 
(הביאו  יעקב'  'אהל 
יושר')  'אורחות  בספר 
יש  כך:  זה  פסוק  פירש 
צעדיו  שמחיש  זריז 
את  לקיים  וממהר 
אשר  ויש  מיד,  המצוה 
את  ודוחה  מתעצל 
עוד  כל  המצוה  עשיית 
אולם  שהות,  יש 
האחרון  הרגע  כשמגיע 
ורץ  הוא  מזדרז  אזי 
הוא  המצוה.  את  לקיים 
 – "חשתי"  דוד:  שאמר 
המצוה,  לקיים  בזריזות 
מפני  לא  אך 
שהתמהמהתי תחילה... 

בי‡ורים
‡ל   .82 מצוותיך.  את  מלקיים  התעכבתי  ולא  מהרתי  ו‚ו'.  ח˘˙י   .81
˙חמיˆנ‰. אל תעכב את המצוה מלקיימה כדרך שאין מחמיצין את המצות 
אלא אופים אותן מיד קודם שיחמיצו. 83. ‡ביר לב. אמיץ לב. 84. ˘‡מר. 
לשבט לוי שלא חטאו בעגל. 85. וי˜ח רמח בי„ו. לקח חרב בידו, נכנס לאהל 
חכמים  שאמרו  כמו  שניהם,  את  ודקר  המדינית  עם  חוטא  זמרי  היה  שבו 
בכוחותיך  אין  אם  כלומר,  ל‰פר„.   .86 בו'.  פוגעים  קנאים  'הבועל ארמית, 
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יב. ˆריך זריזו˙ ל˙ור‰. 
בפוסקים  הנידון  ידוע 
עשיית  האם  עדיף,  מה 
שלא  אף  בזריזות  מצוה 
דחיית  או  בהידור, 
מאוחר  לזמן  המצוה 
לעשותה  כדי  יותר 
סופר'  ה'חתם  בהידור. 
לחידושיו  (בהקדמה 
מבאר  חולין)  במסכת 
בין  ההבדל  את  בזה 
שאמר  אבינו  אברהם 
אליו  (כשבאו  לשרה 
המלאכים):  שלושת 

ָ‰ָל‰,  ב∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ל…‡  90ו¿

ן  כ≈ ו¿ ים.  ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ נּו  ּ¿̃ ֻ̇ י¿ ּון  ּ̇ ƒמ ב¿ּ ֲ‡ָבל 

ים  ƒּונ˙ מ¿ ּוּו  ¡‰91" ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

           - יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ו¿  .(‡  ,‡ (‡בו˙  ין"  ּ ƒ„ ַבּ

יו  ָ̇ בו… ׁ¿̆ יı ַמח¿ ƒ̃ ָי ּבו… ו¿ ƒר ל עו… ‡ נ≈ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 92

ל…‡  ַ‡ך¿   , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ƒל יָבָריו  ≈‡ ּלּו  ַ̃ י≈ ו¿

ים  ƒָינ נ¿ ƒּלּו ָ‰ע ָכל ‡≈ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ ר ב¿ּ ַמ‰≈ י¿

ר  ַמ‰≈ י¿ י  ַ̇ ָמ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָמ‰  ָחכ¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ר. ַ‡ח≈ י י¿ ַ̇ ּוָמ

 

ל…‡  י‰ּו  ƒמ  ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿
ר…ַח  ט¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‡וו… ַּ̇ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ י¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ י  ּƒכ ים.  ƒָרע‰ָ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‰ָנ‡ו… ַ‡ַחר 

ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿

ָ‰ָ‡ָ„ם               יָ‡‰  ƒב מ¿  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ך¿  ָכּ ָנ‰,  יו… ל¿ ע∆

ך¿  ָכּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ (יב) ר  ׁ∆̆ ַכֲ‡ ו¿ י˙.  ּƒ̇ ח¿ ַּ̇ ל  ‡ו… ׁ¿̆ ƒ93ל

בי‡ורים
במהירות  יתכן  "ולא  הגירסא:  בכת"י  בב‰ל‰.  מע˘‰  ל˙˜ן  י˙כן  ול‡   .90
כל  על  ומתוקן  מושלם  המעשה  שיהיה  אפשר  אי  פירוש,  מתוקן".  מעשה 
פרטיו ודקדוקיו אם מתנהג בפזיזות. 91. ‰וו מ˙ונים ב„ין. היו פוסקים את 
הדין ביישוב הדעת ובמתינות. 92. ˘י‰‡ נעור לבו וי˜יı מח˘בו˙יו. שיהיה 
93. ל˘‡ול ˙ח˙י˙.  לבו ערני ומרוכז במחשבתו על הדבר שעומד לעשות. 

ל.                   פ≈ נו… ‰ּו‡  ירּו˙  ƒ‰ מ¿ ּƒב  ıָר אם  היטב  להתבונן 
זאת.  לעשות  וכיצד 

ילך     ויודע את הדרך  אמנם לאחר שבא לכלל הכרעה עפ"י תורה לעשותו 
חיים'          ה'חפץ  היה  וכך  הפועל.  אל  הכח  מן  הדבר  להוציא  יזדרז  אזי  בה, 
לאחר                אם  אך  במעשיו,  נמהר  להיות  לאדם  שאין  "אף  אומר:  זצ"ל 
יחמיץ              בל  אז  וישר,  לנכון  מצאו  הישר  השכל  במאזני  הדבר  ששקל 
ע"ז            עמו'  עה"ת  (ח"ח  כלל".  זמן  דיחוי  בלא  לעשותו  ויזדרז  הדבר 

בהגה"ה).
(המעלה  זצ"ל  חאגיז  למהר"ם  חכמים"  "משנת  בספר  כבר  מובא  זה  יסוד 
הי"ב, אות ש"ס), וז"ל: "כתוב (משלי כט, כ): "חזית איש אץ בדרכיו (אדם 
טובים)  להחכים  הטפש  (סכויי  לכסיל  תקוה  מיושב)  ואינו  במעשיו  הפזיז 
ממנו". וכתוב (שם כב, כט) "חזית איש מהיר במלאכתו (בקי וזריז בביצוע 
תפקידו) לפני מלכים יתייצב (יעמוד לשרתם)" דנראה דסתרי קראי זה לזה. 
ליישב המקראות צריך לומר כך, דיש חילוק גדול בין התחלת מלאכה לגמר 
מלאכה, דהואיל דכל הדברים יגעים והתחלתן קשה, אם כן מן הראוי הוא 
ומזקנים  עצה  ויטול  במתון  ילך  דבר  שום  לעשות  בדעתו  שיגמור  שקודם 
יתבונן, ואם לא כן יעשה אלא שיהיה אץ בדרכיו ותיכף שעלה בדעתו איזה 
דבר לעשות יתחיל לעשותו - ודאי איש אץ כזה תקוה לכסיל ממנו, כי כל 

דבר צריך ישוב ועצה מחכם הרואה את הנולד.
אמנם אחר שהתחיל והסכימו בעלי העצה כי טוב הדבר ונכון מעם ה' יתברך 
ואל  יקדמנו אחר,  פן  ואל יתמהמה  ויחיש את מעשהו  ימהר  לעשותו, אזי 
תאמר כשאפנה אגמור מלאכה זו שהתחלתי בה שמא לא תפנה. ואיש כזה 
ראוי   - הפועל  אל  הכח  מן  ולהוציאה  לגומרה  במלאכתו  מהיר  שהוא 
להתייצב לפני מלכים ולעמוד לשרת לפניהם, יען כי כל דברי המלכות אינן 
נגמרים כי אם אחר גמר עצה עמוקה, ואחר גמר זה, ראוי לו שלא יהיה עצל 

בקיומה". עכ"ד.  
אך  חרוץ  "מחשבות  עה"פ  ה)  (כא,  למשלי  בפירושו  יונה  רבינו  לשון  וזה 
החרוץ  מחשבות  אבל  והזריזות,  החריצות  מדין  המהירות  "אין  למותר": 
שיקדים המחשבה והמתון למעשה – הוא מעיקר הזריזות. ואף על פי שבטל 
מקצת שעותיו לחשוב מחשבות, לעולם ימצא מותר במדה הזאת. "וכל אץ 
אך למחסור" - כי ישיגהו המקרה במעשה וכעין שאמר מחברי המוסר 'כי 

פרי כל המהירות חרטה'". 

ָר‰  ≈‰ מ¿  ‰ נ∆ ָפּ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ יזּו˙,  ƒר ז¿ ּƒב  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… י  כ≈ ר¿ ָ̂ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ם.  ƒַמי ָׁ̆  ˙ ‡כ∆ ל∆ מ¿ ƒל

 

          ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ׁ̆ י≈ ו¿  . ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 94

ָיָניו  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָלָח‰  ¿̂ ‰ַ

יז     ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ן-ָ‡ָ„ם,  ב∆ּ ן  ָלכ≈ יזּו˙.  ƒר ז¿ ּƒב

ָך,  ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ‰ ׂ ≈̆ ַוֲע ים,  ƒָלמ עו… י  נ≈ ׁ¿̆ ƒ95ל

"מהרי שלש סאים קמח 
סולת לושי ועשי עוגות, 
ואל הבקר רץ אברהם"... 
שהתעכבה  שרה  ובין 
נפה  בי"ג  הקמח  לנפות 
סולת,  שנעשה  עד 
נדה  פירסה  ובינתיים 
ולא  הלחם  ונטמא 

ולכן  המובחר,  מן  מצוה  על  עדיפה  בזריזות  שמצוה  סבר  אברהם  הביאתו. 
הדגיש "מהרי", וכן אמר לה להביא "קמח" על אף שסולת מובחרת יותר מן 
הקמח, כיון שרצה למהר לכבד את אורחיו. ואילו שרה סברה, מצד תכונת 
"נשים עצלניות הן", כי המובחר עדיף על הזריזות, ולכן ניפתה הקמח לעשותו 

סולת. וזהו שנאמר עליה: "ולחם עצלות לא תאכל".
ובזה יתבארו דברי המדרש [שאמר רבי עקיבא לתלמידיו כדי לעוררם]: מה 
שרה  של  בתה  בת  תבא  אמרו,  מדינות?  קכ"ז  על  שתמלוך  אסתר  ראתה 
שחייתה קכ"ז שנים ותמלוך על קכ"ז מדינות. וקשה: מדוע לא תלו בזכותו של 
אברהם שחי קע"ה שנים, נמצא שמאז היותו בן מ"ח שנה שאז הכיר את בוראו 

(עי' ב"ר ל ח, צ"ה ג), ועד פטירתו ישנם קכ"ז שנה?
אלא - מיישב ה'חתם סופר' - מכיון ששבחה של אסתר היה בכך שמלכה על 
פזורי עם ישראל בקכ"ז מדינות והגנה עליהם, ומה גרם שלא יהיה בהם מעלת 
"כינוס לצדיקים הנאה להם"... אלא להיות מפוזרים? העצלות שהיתה בהם, 
שלא עסקו בתורה בזריזות אלא בעצלות, וכמו שקראו חז"ל (בפ"ק דמגילה) 
ימך המקרה"... לפיכך לא רצו חז"ל  על אותו הדור את הפסוק: "בעצלתים 
לתלות מלכות אסתר בזכות קכ"ז שנים של "זריזותיה דאברהם", אלא בזכות 
קכ"ז שנים של שרה שלא נתיחדה במדת הזריזות אלא במעלת ההידור. הוא 
את  ר"ע  עורר  [ובכך  תורה"  אין  זריזות]  [של  קמח  אין  "אם  חז"ל:  שאמרו 

תלמידיו להיות זריזים ולא מנומנמים ועצלים]. 

בי‡ורים
הזריזות לעבירה היא אות לגודל אהבתו ושקיעתו בחטא וע"י הזריזות נקשר 
י‰‡ זריז במל‡כ˙ו. כדי שתצא מושלמת ומתוקנת.  הוא לעומק החטא. 94.̆ 
95. ל˘ני עולמים. גם בעניני עוה"ז וגם בעבודת ה' ובעסקי התורה והמצוות.
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בזה  [ואכן,  המצוה. 
של  המעלה  יתירה 
מקדימין  "זריזין 
למצוות" ממעלה זו של 
אל  לידך  הבאה  "מצוה 

תחמיצנה"].
סיבה  ישנה  זאת,  מלבד 
מדת  את  ללמוד  הגונה 
הזריזות דוקא מהפסוק: 
"וישכם אברהם בבוקר" 
יצחק.  בעקידת  האמור 
שכן אין עוד כמו זריזותו 
של אברהם לעקידת בנו 
לנו  לשמש  כדי  יצחק, 
כמה  עד  ומופת  דוגמא 
נשגבה ונעלית היא זריזותן של צדיקים בעבודת בוראם. וכל כך למה? משום 
אברהם.  בו  שנתנסה  קשה  נסיון  מאותו  נפרד  בלתי  חלק  היתה  זו  שזריזות 
למרות כל הצער והכאב שישנו באופן טבעי לאב ההולך לעקוד את בנו יחידו, 
אף על פי כן, מכיון שנצטווה על כך מאת ה' - לא זו בלבד שניאות ואף רצה 
לקיים את המצוה באהבה, אלא עוד נחפז לעשותה בזריזות מופלאה. לפיכך 

ראויה זריזות זו ללמוד הימנה ל"זריזין מקדימין למצוות".
ראוי לציין, כי מעלת זריזות מעין זו מצינו גם אצל משה רבינו כאשר ציוה עליו 
ה': "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך" (במדבר לא, 
ב) כותב על כך רש"י (ע"פ הספרי): "אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר 
עשה בשמחה ולא איחר", וכפי שנאמר מיד בפסוק: "וידבר משה אל העם"... 
הוא  מאוויים  וכל  אישי,  חשבון  כל  המה  נטולים  צדיקים,  של  דרכם  כך  כי 

לעשות רצון ה' בשמחה ובזריזות.  

ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  ,(‚ כב,  (בר‡˘י˙ 

 ‰ ׂ ָ̆ , ָע י„ו… ƒח נו… י¿ ˙ ב¿ּ ח…ט ‡∆ ׁ¿̆ ƒלו… ל ‰ ׁ∆̆ ָ̃

יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒּומ ר.  ∆̃ ב…ּ ַבּ ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿

ָל‰  „ו… ּ ָכָח‰ ‚¿ ‰ ‰ו… ז∆ יזּו˙, ָבּ ƒר ז¿ ּƒיו ב ׂ ָ̆ ַמֲע

 „ ב∆ ע∆ כ¿ּ  , ‡ו… ר¿ ּבו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… ‰ּו‡  ׁ∆̆

מו…  ¿̂ ַע ב¿ּ ז  ָזר≈ ּומ¿ ָניו  ֲ‡„ו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ָ‰‡ו…

לּוָי‰  ּ¿̇ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ י  ּƒ6כ  , נו… ˆו… ר¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ּבו…  ƒל  ‰ ַפנ∆ּ מ¿ ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ 7כ¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ

בי‡ורים
לעשיית  החיצוני  הביטוי  היא  הזריזות  ‰‡„ם.  בלב  ˙לוי‰  ‰זריזו˙  כי   .6
המצוות מתוך אהבה והתלהטות פנימית (עיין מס"י פ"ז). 7. כ˘‡„ם מפנ‰ 
לבו וכו'. כאן מבאר רבינו כיצד יגיע האדם לתכלית הזריזות במדרגה הגבוהה. 

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ƒַער ַ‰ֲחמ ַׁ̆

יזּו˙ ƒר ּ ַער ַ‰ז¿ ַׁ̆  

 

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ּ„ָ ƒ1מ י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿
ַ‚ם  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒַלמ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַל  

י‡  ƒ‰ 3ו¿  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַנ˙  ָּ̃ ַּ̇ 2 ַין  נ¿ ƒע ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ

ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ו¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ˙ וו… ¿̂ ƒמ ל¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ַמ ין  ƒיז ƒר 4ז¿ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל

ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ו¿ (פסחים „, ‡). 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע ַין  נ¿ ƒע 5ב¿ּ ינּו  ƒב‡ָ

 "' ‚ו… ו¿ ר  ∆̃ ב…ּ ַבּ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ם  כ≈ּ ׁ¿̆ "(‡)ַוַיּ

‡בר‰ם  וי˘כם   .‡
בבו˜ר. מפסוק זה למדו 
ד.)  (פסחים  חז"ל 
מקדימין  ש"זריזין 
להקשות,  יש  למצוות". 
זאת  למדו  לא  מדוע 
הקודמים:  מהפסוקים 
לקראתם"...  "וירץ 
"וימהר אברהם", הרי גם 
בפסוקים אלו משתקפת 
זריזותו  מדת  לה 
אברהם  של  הנפלאה 

אבינו למצוות?
שכתבו  יש  ואמנם 
לחלק, כי מפסוקים אלו 
שמעשיהם  אנו  למדים 
במהירות  צדיקים  של 
המצוה  מזדמנת  כאשר 
לידם ממש, שאז אין הם 

משתהים להתחילה ואף ממהרים להשלימה. אולם מהפסוק "וישכם אברהם 
בבוקר" נוכל ללמוד על מעלה יתירה מזו, שגם כאשר המצוה אינה מזדמנת 
כן  פי  על  או שטרוד בעסקיו, אף  בה,  לישון  כגון בשעה שרגיל  לידו ממש, 
מפנה עצמו מעיסוקיו, או משכים לקום משנתו ומקדים עצמו לקראת עשיית 

בי‡ורים
1. מ„‰ ‚„ול‰ ל˙ור‰ ולמˆוו˙. מעלה גדולה המסייעת לאדם בלימוד התורה 
ובקיום המצוות. 2. ˙˜נ˙ ‰עולם ‰ז‰. היא מועילה לו גם בעניני העולם הזה. 
כלומר, גם הצרכים הגשמיים מסודרים ומתוקנים לאיש הזריז. 3. ו‰י‡ מ„˙ 
‰ˆ„י˜ים לעבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך. הצדיקים משתמשים בה כדי להדר בקיום 
הזריזים  למˆוו˙.  מ˜„ימין  זריזין   .4 ה'.  בעבודת  שלמות  ולהשיג  המצוות 
נצטוה  כאשר  ‰ע˜„‰.  בענין   .5 זמנן.  בהגיע  מיד  המצוות  לקיים  ממהרים 

אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו.

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰זריזו˙

אעפ"כ  והיאוש,  הזקנה 
עולה  להקריבו  כשצוהו 
מיד,  בדבר  טרח   -
השי"ת  אהבת  והגביר 
ליצחק,       אהבתו  על 
המעלה  שלמות  ועל 
"אברהם  קראו  הזאת 
מא).     (ישעיה  אוהבי" 
לכל  נתפרסם  ואז 
חיוב  גודל  העולם 
יתעלה  לשם  האהבה 
לעבור       ראויה  שהיא 
ומזה  אהבה,  מיני  כל 
שכר.  וקבל  דרוש  אמרו 
הרב  מפי  שמעתי  כך 

ר"ש מורי שיחיה. עכ"ד. 

י  ּƒים, כ ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ז ל¿ ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒן נ ַעל-כ≈ּ , ו¿ ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ּוָר‰ ב¿ּ ׁ̆ ¿̃ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ‰ ָ̇ ָ‰י¿

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ ן  ַעל-כ≈ּ ל,  „ו… ּ‚ָ  ˜ ׁ∆̆ ח≈ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ר  כ…ּ ז¿ ƒ12ל ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ לו… 

 ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ׁ̆ י≈ י  ּƒכ  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע

       „…‡ מ¿ לו…   ‰ ׁ∆̆ ָ̃ ָבר  ּ„ָ ֲ‰בו…  ‡ו… ֲעבּור 

ָרָ‰ם  ˙, ֲ‡ָבל ַ‡ב¿ ו… ׂ̆ פו… ַלֲע ¿̃ ּבו… נו… ƒל 13ו¿

ם,  ָבּ ƒל  ı פ∆ ח≈ מ≈ ּו  ׂ̆ ָע ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 14 ָח˜  ¿̂ ƒי ו¿

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ י  ּƒכ

בי‡ורים
(בראשית            שנאמר  כמו  בכת"י).  (כ"ה  העקדה  מעשה  לזרעו  לזכור.   .12
הזה         הדבר  את  עשית  אשר  יען  כי  ה'  נאם  נשבעתי  בי  "ויאמר  טז-יז)  כב, 
זרעך"            את  ארבה  והרבה  אברכך  ברך  כי  יחידך,  את  בנך  את  חשכת  ולא 
לבן  ואחת  (-לאברהם)  לאב  אחת   – אברכך"  "ברך  רש"י:  ופירש  וגו'. 
(-ליצחק), "והרבה ארבה" – אחת לאב ואחת לבן. 13. ולבו נו˜פו לע˘ו˙. 
              ıמחפ ע˘ו  ˘ני‰ם   .14 מושלם.  רצון  מתוך  זאת  עושה  אינו  כלומר, 
לעקדה:  שהלכו  בעת  ויצחק  אברהם  על  שנאמר  כמו  שלם,  ברצון  לבם. 
ו). ופירש רש"י: השוה הכתוב זה לזה,  "וילכו שניהם יחדיו" (בראשית כב, 
שהיה                  - אברהם  אף  כי  ללמד  ביניהם,  הבדל  היה  ולא  כאחד  שהלכו 
שלא     יצחק  כמו  ושמחה,  ברצון  הולך  היה   - בנו  את  לשחוט  שהולך  יודע 
לקרבן).      לעלות  עתיד  שהוא  כלל  ידע  לא  שעדיין   –) בדבר  מרגיש  היה 
"וילכו       ואמר:  הכתוב  חזר  להשחט,  הולך  שהוא  יצחק  שהבין  ולאחר 
שניהם יחדיו" (שם, ח). כלומר, יחד בלב שוה לעשות רצונו של מקום. (רש"י 

שם).

 , ׁ̆ ּבו… ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ רו… ˙ ָ‰ֲ‡ח≈ בו… ָׁ̆ ֲח ל ‰ַ8ַמּ ָכּ ƒמ

‰ּו‡  10ָ‡ז  ַ‡ַח˙,  ָב‰  ָׁ̆ ַמֲח ס  פ≈ ˙ו… 9ו¿

ן  -כ≈ מו… כ¿ּ יַח.  ƒל ¿̂ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ י  ƒל ב¿ּ ז,  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒמ

ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  ּ ƒל ƒיר מ ƒס ≈‰ ׁ∆̆ ָרָ‰ם,  ‰ ַ‡ב¿ ׂ ָ̆ ָע

ל  ט≈ּ ƒ(ב)ּוב  , ‡ו… ר¿ ּבו… ן  ˆו… ר¿ ָ‡ַחז  11ו¿ נו…  ב¿ּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ נו…  ב¿ּ ַ‡ֲ‰ַב˙ 

בנו  ‡‰ב˙  וביטל  ב. 
‰בור‡  ‡‰ב˙  מפני 
חז"ל  אמרו  י˙ברך. 
עא.):  (סנהדרין  בגמרא 
ומורה  סורר  בן  "תניא, 
עתיד  ולא  היה  לא 
נכתב,  ולמה  להיות, 
כתב  שכר".  וקבל  דרוש 
לשאול,  יש  בחיי:  רבינו 
מפני מה הוצרכה תורה 

יש  נוהג בדרך העולם? עוד  ומה שאין ענינו  ולכתוב מה שלא היה,  להודיע 
מקשים, דהנה לכאורה כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" היא לשכר תלמוד תורה. 
ותמוה הדבר: וכי לא די בכל התורה כולה כדי לדרוש ולקבל שכר?! הלא גם 
אם יחיה אדם אלף שנים, לא יחסר לו מה לדרוש בתורה, אשר היא ארוכה 

מארץ מדה ורחבה מני ים!
ומבאר רבינו בחיי, כי אין כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" לשכר תלמוד תורה, 
אלא 'דרוש' מפרשה זו עד היכן נתבע האדם לאהוב את השי"ת, שלמען אהבת 
השי"ת על האדם לסלק מלבו את האהבה המוטבעת בו לבנו, כשהדבר נצרך 
זה מחכמת התורה ללמד דעת את העם בגודל חיוב אהבת  וז"ל: היה  לכך. 
השם יתברך. שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן, וכיון 
שהבן עובר על מצוות השם יתעלה, וזה דרכו כסל לו, חייבין הם שתתגבר 
עליהם אהבת השי"ת על אהבת הבן עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמם 

לבית דין לסקילה.
בענין  בתורה  מפורש  להשי"ת  האהבה  גודל  בחיוב  הזה  הענין  בא  וכבר 
העקידה, כי אברהם עם היות אהבתו ליצחק עזה וחזקה כבן שבא אליו אחר 

בי‡ורים
והתכונות  הרצונות  הרעות,  המדות  בו.  ˘י˘  ‰‡חרו˙  ‰מח˘בו˙   .8
המפריעות אותו מעבודת ה' ומקיום מצוותיו, כגון עצלות, אנוכיות, ותאוות 
גשמיות. 9. ו˙ופס מח˘ב‰ ‡ח˙. שם לעצמו מטרה אחת נעלה ומתרכז בה. 
10. ‡ז ‰ו‡ מז„רז בלי ספ˜. (כ"ה בכת"י). ממילא קל לו להזדרז ולעשות את 

המצוה בשלימות. 11. ו‡חז. ותפס.

˘ני‰ם  ע˘ו  לכן   .„
במדרש  מובא  בזריזו˙. 
א):  נו,  (בראשית  רבה 
וישא  השלישי  "ביום 
עיניו"  את  אברהם 
כתיב  ד),  כב,  (בראשית 
"יחיינו  ב)  ו,  (הושע 
השלישי  ביום  מיומיים 
לפניו".  ונחיה  יקימנו 
הגר"א  וביאר  עכ"ד. 
בהאי  מצוות  "שכר  קמב.)  (חולין  חז"ל  אמרו  הנה  כי  המדרש,  כוונת  זצ"ל 
ומלואו  אין העולם  רוחני,  ענין  כי המצוה היא  והטעם, אחרי  ליכא".  עלמא 
כדאי לשלם אפילו שכר מצוה אחת, וכמו שאמרו חז"ל (אבות ד, יז) "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", אם-כן היאך אנו ניזונים 

בזכות המצוות שעשו אבותינו?
אבל הענין כך הוא, כי באמת המצוה עצמה אין לה תשלומים בעולם הזה, 
אבל הזריזות וההידור וכיוצא בו במצוות אבותינו, הם הזכות שאנו אוכלים. 
שעשה  והזריזות  ההכנות  מכל  מקודם  לנו  סיפרה  הקדושה  התורה  והנה 
בבוקר, חבש בעצמו את  לקיים מצות העקידה, השכים  ע"ה  אבינו  אברהם 
חמורו, ובקע עצי עולה וכו', להודיענו כי מכל זאת אנחנו אוכלים בעולם הזה. 
אבל עיקר המצוה שעשה אברהם אבינו ע"ה ביום השלישי, נשארה לנו לעתיד 

לבוא.
כל מה  לומר,  רצה  מיומיים",  "יחיינו  חז"ל את הכתוב  זה  על  זהו שהמליצו 

ר  ≈̂ ַרך¿ יו… ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ם ב¿ּ ָּ̇ ע¿ ּ„ַ

יזּו˙. ƒר ז¿ ּƒם ב י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ ּו  ׂ̆ ן ָע ָלם, („)ָלכ≈ עו…

 

 ˙ ּ„ַ ƒמ י  ּƒכ ָלַ„ַע˙,  יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ָכל  ‰ ל¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ י‡  ƒ‰22 ˙יזּו ƒר ּ ַ‰ז¿  

 ˙ יו… ¿‰ ƒל ל  ָיכו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

בי‡ורים
ואישי  ‚ופם. נתבטל כח הגשמיות שבגופם, שלא היה להם שום רצון גשמי 
אלא אך ורק לעשות רצונו יתברך. 22. ‰י‡ ˙חיל‰ לכל ‰מ„ו˙. כי כדי להשיג 
את כל המעלות צריך לקנות תחילה את מדת הזריזות, כי הזריזות מובילה 
לשאר המדות הטובות והמעלות הגדולות, כדברי רבי פנחס בן יאיר (המוזכר 
מצוות  ויותר  יותר  לקיים  להספיק  האדם  יוכל  זריזות  שע"י  ועוד,  בהמשך). 
ולימוד תורה, שהרי כל אדם מוכרח להפסיק מידי פעם מלימודו ולהתעסק 

בצרכי גופו, אבל ככל שיזדרז וימהר לחזור ללימודו, כך יספיק יותר.

ם  ƒע ˜ּו  ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 15ּו ם,  ָבּ ƒל ב¿ּ  „…‡ מ¿

16ַע„  ם,  ָ̇ יָע ƒ„י ּƒב ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ל  ָכּ י  ּƒ17כ ל,  „ו… ּ‚ָ חּו„  ƒי ב¿ּ ַיֲח„ּו  ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆

 ‡ ר≈ חּו„ ַ‰ּבו… ƒם י ס≈ ַפר¿ ‰ 18ל¿ ָ̇ ם ָ‰י¿ ָ̇ ָנ ָוּ ַכּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ר  ּׁ≈̆ ַי 19ּול¿ ָלם  עו… ָבּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּו  ׂ̆ ָע ׁ∆̆  ˙ ע≈ 20ּוב¿  , ַ‡ֲ‰ָב˙ו… ל¿

יו,  ָ̇ וו… ¿̂ ƒּומ  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ  ˙„ַ ֲעבו…

 ‰ ָ̃ ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ו¿ ּ‚ּוָפם  ַח  כ…ּ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ21(‚)נ

‚ופם.  כח  נ˙בטל   .‚
נאמר:  העקדה  בפרשת 
ידו  את  אברהם  "וישלח 
המאכלת  את  ויקח 
בנו"  את  לשחוט 
כתב  י).  כב,  (בראשית 
'אפריון'  בספר  כך  על 
שו"ע):  קיצור  (מבעל 
הגאון  בשם  שמעתי 
הקדוש מהרי"א מלובלין 
הא  לפרש  שאמר  זצ"ל 
אברהם  "וישלח  דכתיב 
שהיה  דמשמע  ידו"  את 

צריך איזה כח והתפעלות לקחת את המאכלת (פירוש, שהיה צריך להתאמץ 
לשלוח את ידו מה שלא מוזכר בשאר הפעולות שעשה כגון ויבקע עצי עולה, 
ויבן את המזבח ויערוך את העצים וכו'). והוא, כי הצדיקים הקדושים אשר אך 
מצוות השם ית"ש עשו באיבריהם, הנה איבריהם מתקדשין כל כך עד אשר 
אינם מסוגלים לעשות רק מצוות ה' ית"ש ולא זולתו. והנה לשחוט את יצחק 
לך  "לא אמרתי  מן המדרש  רש"י  וכמו שהביא  כלל  היתה מצוה  לא  באמת 
שחטהו אלא העלהו, אסקתיה – אחתיה", רק אברהם טעה וקסבר לשחטהו. 
ולכן כאשר רצה לקחת בידו את המאכלת הוצרך להתאמצות לשלוח את ידו 

בכוח, וזהו "וישלח אברהם את ידו" וכו', ודפח"ח. עכ"ל.

בי‡ורים
15. ו˘ני‰ם נ˙„ב˜ו עם ‰˘י"˙ בי„יע˙ם. שניהם - בשכלם ובמחשבתם - היו 
בדבקות גדולה עם השי"ת. 16. ע„ ˘נ˙יח„ו (בכ˙"י: ˘נ˙‡ח„ו) ביחו„ ‚„ול. 
רצונו  ורק לעשיית  אך  לבם  ויחדו את  ה',  רצון  היו אחד עם  ורצונם  דעתם 
יתברך ללא שום פקפוק. 17. כי כל כונ˙ם. בכל עבודתם בחייהם. 18. לפרסם 
‡„ם  בני  ולי˘ר   .19 מלבדו.  עוד  ואין  בעולם  יחיד  שהוא  ‰בור‡.  יחו„ 
 - ואדם  אדם  כל  אצל  הנמצאת   - האהבה  מדת  את  ולכוון  לנתב  ל‡‰ב˙ו. 
בכת"י  ב‡‰ב‰.  ˘ע˘ו  ובע˙   .20 יתברך.  ה'  אהבת  שהיא  הנכונה  לאהבה 
כח  נ˙בטל   .21 ומצוותיו.  יתעלה  ה'  עבודת  האבות  שעשו  ובעת  הגירסא: 

‡ח„  יום  טוב  כי   .‰
בפרושו  רש"י  בחˆריך. 
על תהלים כתב: "כי טוב 
בחצריך,  אחד  יום 
מלחיות  ימות,  ולמחר 
במקום  שנים  אלף 
אחר". ויש לבאר שכונת 
אדם  כל  על  המלך  דוד 
ואדם, שטוב לו יום אחד 
ולמחר  התורה  בעסק 
לחיות  מאשר  ימות, 
אחר  במקום  שנים  אלף 
בלא עסק התורה. וכמו 
שכתב בספר יסודי הדעת (עמוד קפד) על דברי רש"י אלו וז"ל: כמה גדול ויקר 
וחשוב יום אחד להיות בבית ה' בעסק התורה והיראה, אשר כדאי לחיות רק 
יום אחד בעולם ולהיות עוסק בתורה ולמחר ימות, מלחיות אלף שנים במקום 
אחר, ואפילו לא חיים של חטא ועון כי אם לחיות חיים פשוטים כחיי אנשי רוב 
העולם, גם עם מעשים טובים, אבל בלי עסק התורה – הנה יום אחד להיות 
יותר מלחיות אלף שנים במקום  וחשוב  יקר  ה' עם עסק התורה הוא  בבית 
לא         התורה  בעסק  ה'  בבית  נהיה  אם  שנותינו  ערך  יגיעו  לכמה  והנה  אחר. 
[לפי  שנותינו?  מספר  יגיעו  לכמה  שנים?  וגם  ימים  הרבה  אם  כי  אחד  יום 
ראויים  אלו  רש"י  דברי  חיים!]  יותר מאלף שנות  שיום אחד שקול  החשבון 
להעריך        ונדע  הקדושה,  תורתנו  יודעי  כל  לפני  בעולם  מפורסמים  להיות 
כמה יפסיד מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, כמה אלפי שנים מפסיד זה. 

עכ"ל.

מ…ַע  ּׁ¿̆ ƒמ נו…  ָ‡ז¿ יר  ƒס "27מ≈ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆

(מ˘לי  ָב‰"  ע≈ ו… ּ̇ ˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ ם  ּ‚ַ28 ָר‰,  ו… ּ̇

ַר˙  ו… ּ̇ י  ƒל ב  ˙ּוב: "29טו… ָכּ ן  כ≈ ו¿ כח, ט). 

ף" (˙‰לים ˜יט,  י ָזָ‰ב ָוָכס∆ פ≈ ַ‡ל¿ יָך מ≈ ּƒפ

ם  יו… ב  טו… י  ּƒכ(‰)" ַמר:  ¡‡ נ∆ ן  כ≈ ו¿ עב), 

ף" (˘ם פ„, י‡) - ָ‡ַמר  ָ‡ל∆ יָך מ≈ ר∆ ≈̂ ֲח ַבּ

ם  יו… י  ƒל ב  טו… -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ף  ל∆ ∆‡ מ≈ ָר‰,  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ָח„  ∆‡

בי‡ורים
˙ועב‰.  ˙פל˙ו  ‚ם   .28 קצר.  לזמן  אפילו  ˙ור‰.  מ˘מוע  ‡זנו  מסיר   .27
במקרה דנן הסיבה היא כיון שנמנע מלימוד תורה מחמת התפילה, ומאחר 
אותו  זו שהרחיקה  היא  נמצא שתפילתו  מן התפילה,  יותר  והתורה חשובה 
אורח).         (עלי  מדה  כנגד  במדה  תפילתו  את  מרחיק  הקב"ה  לכן  מהבורא, 

29. טוב לי ˙ור˙ פיך. פירוש, אפילו דיבור אחד בתורה.

כ…ל  ¡‡ ל∆ יך¿  ƒר ָ̂ י  ּƒכ ר,  פ∆ ַ‰ס≈ּ ַעל  יר  ƒ„ ָּ̇

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈ ָרָכיו,  ¿̂  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ן  י˘…ׁ ƒל ו¿

רו…  פ¿ ƒס ל¿ ַלֲחז…ר  ירּו˙  ƒ‰ ּוז¿ יזּו˙  ƒר ז¿

ל  „ו… ם ָ‚ּ „ ַ‰ּיו… ב: עו… ׁ…˘ ַ‡ל ַיח¿ מ…„. ו¿ ל¿ ƒל ו¿

רּו  ָ‡מ¿  ‰ ז∆ ַעל  י  ּƒכ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָנ‰  ָּׁ̆ ‰ַ ו¿

‡ַמר  ּ…̇ ָרָכ‰: ַ‡ל  ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ֲחָכמ≈

ל…‡   ‡ ָמּ ׁ∆̆ 24  ,‰ נ∆ ׁ¿̆ ∆‡  ‰ נ∆ פ¿ ∆‡ ׁ∆̆ כ¿ ƒ23ל

י…‡ַמר  ם ַ‡ל  ּ‚ַ ‰ (‡בו˙ פ"ב מ"„).  נ∆ ָפּ ּƒ̇

ך¿  ל≈ ם ‡≈ ƒ‡ ,ָבר ב ‰ּו‡ כ¿ּ ר∆ ˙ ע∆ ָ‡ָ„ם: 25ע≈

ָע‰  ָׁ̆ ָב‰  טו… י  ּƒכ ל,  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿  „ ָיּ ƒמ ַלֲעמ…„  ך¿  ָטר≈ ¿̂ ∆‡  - מ…„  ל¿ ƒל

ַעל  ָלם, ו¿ עו… ָבּ ׁ∆̆ ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒָח„, 26מ ּבּור ‡∆ ּ ƒ„ ּלּו ƒמ…„, ַוֲ‡פ ל¿ ƒַח˙ ל‡ַ

בחיינו  אוכלים  שאנו 
שעשה  ממה  הוא 
ע"ה  אבינו  אברהם 
בשני  דהיינו  ביומיים, 
הוא  הראשונים,  ימים 
כנז"ל,  וההידור  הזריזות 
השלישי,  ביום  אבל 
שעשה  במה  כלומר, 
דהוא  השלישי,  ביום 
העקידה,  מצות  עיקר 
יקימנו        זה  ידי  על 
ונחיה  לבא  לעתיד 

לפניו.      

בי‡ורים
תורה.          ואלמד  אשב  וטרדותי,  מעסקי  כשאתפנה  ‡˘נ‰.  לכ˘‡פנ‰   .23
24. ˘מ‡ ל‡ ˙פנ‰. כי יתכן מאד שגם מאוחר יותר לא תצליח לפנות לך זמן 
כדי ללמוד, שכן טרדות העולם אינן פוסקות, ונמצאת בטל מדברי תורה כל 
ימי חייך. 25. ע˙ ערב ‰ו‡ כבר. הגיע כבר הערב, וזמן תפילת ערבית קרב 
להפסיק  שאצטרך  כיון  קצר  לזמן  זה  יהיה  ללמוד,  כעת  אתחיל  ואם  ובא, 
לתפלה בהגיע זמנה. 26. מכל „בר ˘בעולם. על התורה נאמר (משלי ג, טו): 
"יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה", כל חפצי עולם הזה ['חפציך' - 
אחד  דבר]  [-ללימוד  לדבר  ישוו  לא  והנאותיו]  הזה  העולם  עושר  כל  כולל 
מכל  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור  אפילו  תורה  [שתלמוד  שבתורה, 
חפצי  שאפילו  בה"  ישוו  לא  חפצים  "וכל  יא):  ח,  (שם  כתוב  עוד  'חפציך']. 
שמים שהם המצוות - לא ישוו לדבר אחד שבתורה [שתלמוד תורה אפילו 
עדיף  ת"ת  שכן  התורה,  מצוות  כל  מקיום  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור 

מקיום המצוות ודוחה אותן, אם אפשר לעשותן ע"י אחרים] (מו"ק ט:).

‰י‡  ‰זריזו˙  מ„˙  ו. 
‰מˆוו˙.  לכל  ˙כ˘יט 
(פ"ז)  ישרים'  ב'מסילת 
הזריזות  חלקי  כתב: 

י„ּו˙  ƒַוֲחס י„ּו˙,  ƒ38ֲחס י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

רּוַח  ו¿  , ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ 39רּוַח  י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

 ˙ ַיּ ƒח ּ¿̇ 40 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ

י‡ ָזכּור  ƒב ‰ּו ַ‰ָנּ ָיּ ƒל י ‡≈ ≈„ ‡ ַעל י¿ ים ָבּ ƒ̇ ˙-ַ‰מ≈ּ ַיּ ƒח ¿̇ ים, 41ּו ƒ̇ ַ‰מ≈ּ

ירו˘למי  ט:  פ"‡  ˘‰˘"ר  ב  כ,  (ע"ז  ינּו.  ָימ≈ ב¿ּ ָר‰  ≈‰ מ¿ ּƒב ב  ַלּטו…

יזּו˙,  ƒר ּ ַ‰ז¿ ַח  כ…ּ ל  „ו… ּ‚ָ  ‰ ָמּ ַכּ  ‰ ≈‡ ּור¿  ‡ ּבו…  .(‰"‰ פ"‚  ˘˜לים 

יז  ƒָזר ו¿ יר  ƒ‰ָז ָ‡ָ„ם   ‡ ≈‰ י¿ ן  ָלכ≈ לּו,  ַ‰ָלּ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ּ ׁ∆̆

ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿ ר  פ∆ י˙-ַ‰ס≈ּ ב≈ּ ל  ∆‡  ıָלרּו 42ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿

     ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿ יט  ׁƒ̆ כ¿ ַּ̇ 43 י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒ(ו)מ יב.  ƒֲער‰ַ ּול¿

ן. ָלּ ˙ ֻכּ נ∆ ּ∆̃ ַ̇ י‡ מ¿ ƒ‰ 44ו¿

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ 45ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇ ים  ƒ‚‰ֲ ַ‰ּנו… ים  ƒָבר ּ ¿„ ר  כ…ּ ז¿ ƒל ָך  ל¿  ׁ̆ י≈  ‰ ָּ̇ ַע ו¿
בי‡ורים

38. חסי„ו˙. הנהגה לפנים משורת הדין. 39. רוח ‰˜ו„˘. שכינה שורה על 
הינה השראה אלהית המכוונת את  כלל  "רוח הקודש" בדרך  (רש"י).  האדם 
האדם במעשיו או המקנה לו ידיעה בדרך שהיא למעלה מהשגת אנוש (ראה 
חיי˙ ‰מ˙ים. על ידי רוח הקודש השורה עליו, יגיע  רמב"ן שמות כח, ל). 40.̇ 
אליהו  הנביאים  שעשו  כפי  מתים,  להחיות  בכוחו  שיהא  כך  לידי  האדם 
הרי  החיים,  מקור  ה'  בהיות  ד).  פרק  (מלכים-ב  ואלישע  יז)  פרק  (מלכים-א 
שאדם הדבוק בו דביקות גמורה יוכל למשוך ממנו את השפעת החיים עצמה 
המתים  "תחית  הגירסא:  בכת"י  וכו'.  ב‡  ‰מ˙ים  ו˙חי˙   .41 פכ"ו).  (מס"י 
בכת"י  ‰ספר.  בי˙  ‡ל   ıולרו  .42 לטוב".  זכור  הנביא  אליהו  לידי  מביאה 
הגירסא: "ולרוץ אל הספר ללמוד, להשכים ולהעריב". 43. ˙כ˘יט. קישוט. 
44. ו‰י‡ מ˙˜נ˙ כולן. כל  הזריזות מקשטת את המצוות ומוסיפה להן נוי. 
בכת"י  ‡„ם.  בני   .45 יותר.  ומושלם  מתוקן  הוא  בזריזות  שנעשה  מעשה 

ַח  ב≈ּ ז¿ ּƒי ַ‰מ ב≈ּ ָפַני ַעל-ַ‚ּ יב ל¿ ƒר ¿̃ ‰ַ ָך ל¿ נ¿ ּƒל…מ…‰ ב ׁ¿̆ י„  ƒ̇ ָע ׁ∆̆  ˙ לו… עו…

(˘ב˙ ל, ‡). 

י         י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ירּו˙  ƒ‰ 30ז¿ יר:  ƒ‡ָי ן  ב∆ּ ָחס  ינ¿ ּƒפ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ּיּו˙  ƒ̃ ּונ¿ ּיּו˙,  ƒ̃ 32נ¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ יזּו˙  ƒר ּוז¿ יזּו˙,  ƒר 31ז¿

ּו˙,  ׁ̆ י ƒר 34פ¿ּ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ָט‰√ ו¿ ָר‰,  33ָט‰√ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

י           י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ ּו  ,‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ 35 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ּו˙  ׁ̆ י ƒר ּופ¿

 ‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒי ו¿  ,‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒ37י י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ַוֲעָנָו‰  36ֲעָנָו‰, 

בי‡ורים
שמירה  היא  זריזו˙.   .31 לפניו.  המזדמנת  בעבירה  מלהכשל  ז‰ירו˙.   .30
מדברים העלולים להביא לידי כך שתזדמן עבירה לידו של אדם (רש"י ע"ז כ:). 
לידו  נזדמנה עבירה  "זהירות", שהיא המניעה מכשלון כשכבר  זאת לעומת 
(הנ"ל עפ"י חולין קז:). 32. נ˜יו˙. שהאדם נקי לגמרי מכל מדה רעה ומכל 
חטא. ולא רק מדבר המקובל על הכל שיש בו חטא, אלא גם מ"הוראת-היתר" 
מוטעית, אשר הלב מתפתה בו מפני היותו נגוע קצת מן התאוה, כי לא טוהר 
כל  שיהיו  והמחשבות,  הלב  תקון  ט‰ר‰.   .33 פ"י).  (מס"י  וכל.  מכל  ממנה 
מעשיו על צד החכמה והיראה ולא על צד החטא והתאוה, שגם באותו המעט 
וכן במעשים הטובים  יכוון אל ההנאה והתאוה.  שלוקח מן העולם הזה לא 
שעושה תהיה כוונתו לשם שמים (מס"י פט"ז). 34. פרי˘ו˙. שנמנע האדם 
היא  אף מדברים המותרים, כדי להחמיר על עצמו (רש"י שם). 35. ˜„ו˘‰. 
היות כל מציאות האדם בעולם וכל מעשיו – אפילו מעשים גשמיים של צרכי 
הגוף – עניני קדושה של התדבקות בה'. ובאמת אין השגת מעלה זו ביכלתו 
של האדם, אלא שאם משתדל האדם להשיגה עד כמה שידו מגעת, יעזרהו ה' 
יהיה האדם מחשיב את  שלא  ענו‰.   .36 פכ"ו).  (מס"י  לו במתנה  וישלימה 
עצמו משום טעם שיהיה (מס"י פכ"ב). 37. יר‡˙ חט‡. היא דרגה גבוהה של 
וחושש שיפגום  ה'  ירא מרוממות  ירא מהעונש על חטא אלא  יראה, שאינו 

בכבודו על ידי חטא (מס"י פכ"ד ופי"ט).

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן 51 ‚ו… , כ¿ּ ך¿ ל-ָכּ ר ָכּ ׁ≈̆ ינו… ָכּ י ‡≈ ƒל ם ַ‰כ¿ּ ƒ‡ …ים, ‡ו ƒּוס‡ 50‡ו… מ¿

ל  ≈̃ ‰ָ ל¿ ָך  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇ יֲ‡ָך  ƒב ּ¿̇ ַ‡ל   - כ…ל  ¡‡ ל∆ ב  ָרע≈  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿  ,˜ ∆„ ס∆ ּבו… 

יָל‰.  ƒט נ¿ ƒל ָ‰ָר‡ּוי  י  ƒל ּוכ¿ ם  ƒַמי י‡  ƒב‰ָ ל¿ ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰  ‡ ָלּ ∆‡ יָל‰,  ƒט נ¿ּ ַבּ

ים  ּƒַטנ ¿̃ ּו ים  ƒל „ו… ּ ¿‚ ָביו  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ≈̇ יו… ב¿ּ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿

ˆּו" (וי˜ר‡ כ, כ‰;  ּ¿̃ ַׁ̆ ¿̇ ‡ ַיֲעב…ר ַעל "ל…‡  ל…ּ ׁ∆̆ ָח„,  ַ‚ע ‡∆ ּלּו ר∆ ƒפ‡ֲ

ים  ƒ‡ָל ח√ ָעָליו  י‡  ƒב מ≈ ָביו,  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ ם  ּ‚ַ ב).  טז,  מכו˙ 

ּיּו˙,  ƒ̃ נ¿ ּƒב מו…  ¿̂ ַע מ…ר  ׁ¿̆ ƒל יזּו˙  ƒר ּוז¿ ירּו˙  ƒ‰ ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ים.  ƒל „ו… ּ ¿‚

ַ‡ַחר  ַע˙  י-ַטַבּ ּƒפ  ı…ח ר¿ ƒל י,  ƒ̃ ָנ ‚ּופו…  ו¿ ים  ּ ƒי ƒ̃ נ¿ ָ‚ָ„יו  ב¿ּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆

ם  ּ‚ַ ם.  ƒַמי י  ƒל ב¿ּ  ‰ ָיפ∆ ַח  נ≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ ּ ¿„ ָרָכיו,  ¿̂  ‰ ׂ ָ̆ ָע ׁ∆̆

ם  ƒ‡  , ˙ו… ָטּ ƒמ ַי„  52ל¿ ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ ָרָכיו  ¿̂  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

י  ƒ̃ ם ָנ ָמ˜ו… ך¿ ל¿ ל≈ י≈ ל ָיָ„יו, 54ו¿ ט…ּ ƒי ם - 53ָי˜ּום ו¿ ƒַמי ˙ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒל ‰ ∆̂ רו…

ַע  מ≈ ו… ׁ̆ ˙ו… ו¿ ָטּ ƒם ‰ּו‡ ַעל מ ƒ‡ .ף ‰ ָוסו… ָלּ ƒח ּ¿̇ ם  ƒי ך¿ ַעל ַ‰ַמּ יָבר≈ ƒו

    . ך¿ יָבר≈ ƒו ָיָ„יו  ל  ט…ּ ƒי ו¿ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆ 55 ים,  ƒ̃ ָר ב¿ּ  ‰ ∆‡ רו… ‡ו…  ַרַעם  ל  ˜ו…

יו  ַעָפּ ַעפ¿ נּוָמ‰ מ≈ ּ¿̇ יר  ƒֲעב‰ַ ˙ו… 58ּול¿ ָטּ ּƒמ ƒיך¿ 57ָל˜ּום מ ƒר ָ̂ ם  ּ‚ַ56

ָר‰.  ו… ּ̇ מ…„  ל¿ ƒים ל ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ּול¿

בי‡ורים
נטילה. 50. ‡ו מ‡וסים. הפסולים לנטילת ידים. 51. ˘י˘ בו ס„˜. עיין משנה 
ברורה סי' קנט סקי"א ובביאור הלכה שם. 52. לי„ מט˙ו. בכת"י הגירסא: "על 
מטתו, שיקום ויטול ידיו וילך במקום נקי לברך "אשר יצר". אם רוצה לשתות 
וילך   .54 ברורה סימן ס"ב סק"ח.  עיין משנה  י„יו.  ויטול  י˜ום   .53 מים".  
למ˜ום נ˜י. שיתרחק מהכלי שעשה בו צרכיו. 55. ˘יעמו„. שיקום ממטתו. 
˙נומ‰  ול‰עביר   .58 בבוקר.  ממט˙ו.  ל˜ום   .57 זריזות.  ˆריך.  ‚ם   .56

מעפעפיו. להעביר נמנום השינה מעל שמורות עיניו.

 ‰ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂ ם  ƒ‡ ן ‚ו… ם. כ¿ּ ∆‰ ל ָבּ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿

ר,                פ∆ ס≈ ב¿ּ ָבר  ּ„ָ ּום  ׁ̆ 46  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל

 ,ı פ…ּ ח¿ ַּ̇ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰47

י  ּƒמ ƒמ ‡…ל  ׁ¿̆ ƒל ו¿ ך¿  יל≈ 48ל≈ יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿

ָך  ¿̇ י ב≈ י ל¿ ƒָענ ‡ ם ָיבו… ƒ‡ .ָבר ַע ַ‰ָ„ּ ≈„ ּיו… ׁ∆̆

‡ּוַכל  ל…‡  ‡ַמר:  ּ…̇ ַ‡ל  ם,  ח∆ ל∆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

ך¿  ל≈ ּ≈̇ ַ‡ך¿  ם,  ח∆ ַ‰ל∆ּ י‡  ƒב‰ָ ּול¿ ך¿  יל≈ ל≈

ל      ט…ּ ƒל  ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ י‡.  ƒב‰ָ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב

ים                ƒמּוָעט ם  ƒ49ַמי ָך  ל¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָך  ָי„¿

קודם   – אחד  הם,  שנים 
ואחד  המעשה,  התחלת 
קודם  כן.  אחרי   –
הוא  המעשה  התחלת 
את  האדם  יחמיץ  שלא 
המצוה (שלא ישהה את 
בהגיע  אלא  עשייתה), 
בהלכה,  (הקבוע  זמנה 
או  קריאת-שמע  כגון 
או  וכדומה)  תפילה 
בהזדמנה לפניו (כגון אם 
ראה אדם הזקוק לעזרה 
או אם נתבע לתת צדקה 
בעלותה  או  וכדומה) 
במחשבתו (כגון להיטיב 

עם אדם או לרכוש חפץ מהודר של מצוה וכדומה), ימהר יחיש מעשהו לאחוז 
בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתים, כי אין סכנה כסכנתו 
(שהמצוה תתבטל ע"י הנהגה זו), אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש 

איזה עיכוב למעשה הטוב... 
אך הזריזות אחר התחלת המעשה הוא, שכיון שאחז במצוה ימהר להשלים 
יתנו  וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות, אשר לא  אותה... 
הפסק זמן לא אל התחלת המצוה ולא אל השלמתה. ותראה שהאדם אשר 
תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשית מצוותיו, אלא תהיה 
ישקוט עד אם כלה הדבר  ולא  ינוח  לא  כי  תנועתו כתנועת האש המהירה, 

להשלימו.   

בי‡ורים
הגירסא: "ודרך בני אדם". 46. ˘ום „בר בספר. כגון לבדוק הלכה או ידיעה 
כלשהי שאינה ברורה לו דיה. 47. ‰˘˙„ל לחפ˘ וכו'. בכת"י הגירסא: "תהא 
זריז להביא הספר וגם תהא זריז לחפש" וכו'. כלומר, שיזדרז גם להביא את 
הספר מיד, וגם לעיין בו מיד ולבדוק ללא שיהוי את הענין הנצרך. 48. לילך 
ול˘‡ול. אם צריך לשאול מאדם שיודע. 49. מים מועטים. פחות מכדי שיעור 

ח. ‡יז‰ עבר‰ ‰ו‡ ר‚יל 
ב‰. כתב הגר"א (יונה ד, 
האדם  ירצה  שאם  ג), 
פגם  עוונות  באלו  לידע 
ומה  הקודם  בגלגולו 
זה  בגלגול  לתקן  עליו 
לעולם  ירד  זה  שבשביל 
בשני  יבדוק  שוב, 
סימנים: א' במה שנכשל 
הרבה  זה  בגלגול 
פעמים. ב' באיזה עבירה 
מאוד,  לו  חשקה  נפשו 
שהורגלה  לפי  וזה 
טבע  ונעשה  מקודם 
אדם  בני  יש  ולכך 
שחושקין בעבירה אחת 
אחת  בעבירה  וזה  יותר 

יותר.

ל  ב≈ּ ַ̃ 63ּול¿ ָטיו  ָפּ ׁ¿̆ ƒּומ יָניו  ƒ„ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

 ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ָר‰ ּוַב ו… ּ̇ ˜ ַבּ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ַ‡ֲ‰ָב‰, ּול¿ מ≈

ָכל  ב¿ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿

ן. יו… ל¿ ל ע∆ ≈‡ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ

 

מו…  ¿̂ ַע ˜ ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּ…„ ב¿ ƒָבר: י ל ָ„ּ ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ
 ,‰ּ יל ָבּ ƒ‚ָר‰ ‰ּו‡ ָר ‰ ֲעב≈ יז∆ (ח)‡≈

ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ל¿ ים  ƒר„ָ ּ ¿‚  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ר  יַמ‰≈ ƒו

 ˜ ּ…„ ב¿ ƒי ם  ּ‚ַ ָר‰.  ֲעב≈  ‰ּ ָ̇ ‡ו… מ≈ ט  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰ ּול¿

    .‰ ַרפ∆ּ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ יז∆ ≈‡ ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע

 ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ָלן -  ט¿ ן ָ‡ָ„ם 65ַבּ ‚ו… 64כ¿ּ

ים.  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּ ¿„ ƒ66מ  ‰‡ָ ָבּ ּטּול  ּƒב‰ַ ׁ∆̆

ָר‰  ו… ּ̇ ƒל מ ַבט≈ּ ים ‰ּו‡ מ¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒמו… ל ¿̂ ַע ַע ב≈ ו… ּ̃ ׁ∆̆ י  ƒי] מ ּƒכ]

ים  ּƒב ר¿ ַ‰ַמּ ים  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ ן  ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒי 67ו¿ ָב‰,  טו… ל  ָכּ ƒּומ  ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ƒּומ

פּוָ‡‰  ׁ̆ לו… ר¿ י≈  ‰ ז∆ ָבּ ם,  ∆‰ ָמּ ƒר ע ַחב≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ים, 68ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ּ ¿„

בי‡ורים
וכו'. בכת"י  כ‚ון   .64 ול˜בל מ‡‰ב‰. את הצער והיסורין הבאים עליו.   .63
הגירסא: "יבין תחילה מה גרם לו שהוא רפוי בה, כגון...". כלומר, עליו להזדרז 
לזהות מהי הסיבה שהוא מתרפה באותה מצוה ואותה צריך לתקן. 65. בטלן. 
אחרים  עם  לדבר  שמרבה  מתוך  בטלים.  מ„ברים   .66 תורה.  מדברי  בטל 
דברים בטלים. 67. ויס˙ל˜ וכו'. כלומר, לא רק שלא ילך להשתתף בחברתם, 
י˙חבר עמ‰ם. אף לצורך  ול‡   .68 אלא גם אם הם באו אליו יסתלק מהם. 

ענינים אחרים, כי מתוך כך ימשך אליהם גם לדבר דברים בטלים.

יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ60מ § ר̆… פ¿ ƒיזּו˙ ל ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ 59(ז)ו¿

 ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚‰ַ  

 ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ּ ים, „¿ ׁƒ̆ ָנ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

ר  ≈̇ יו… 61ב¿ּ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ יזּו˙  ƒר ז¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ַ‡ַחר   ˙ בו… ָׁ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ  ˙ ַ‰ּטו… ּול¿  ,„…‡ מ¿

לו…   ‡ ָיבו… ם  ƒ‡  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ˙ ַ̇ י ƒמ נו… ‡ו… ב¿ּ ּבּו„ ָממו… ƒ‡ ַער מ≈ ַ̂ ּום  ׁ̆

 „…‡ יזּו˙ מ¿ ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ין,  ƒּסּור ƒבו… ‡ו… י‰ֲ ‡ו…

ּור  ַ‡ֲ‰ַב˙̂  יו ל¿ ָ̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ י˜] ב¿ּ ƒֲעמ‰ַ [ל¿

            , ּבו… ּ ƒל ƒמ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ל  ַבט≈ּ ל¿ ים  ƒָלמ עו…

ל  ≈‡‰ָ י˜  ּ ƒ„ ¿̂ ‰ַ ל¿ ַזך¿  ּבו…  ƒל  ˙ יו… ¿‰ ƒ62ל

לפרו˘  זריזו˙  וˆריך  ז. 
כ‚ון  ‰‚רועים  ממע˘יו 
כתב  ו‰˘נ‡‰.  ‰˜נ‡‰ 
ג):  ז,  (תשובה  הרמב"ם 
שאין  תאמר  "ואל 
התשובה אלא מעבירות 
כגון  מעשה  בהן  שיש 
כשם  וגניבה.  וגזל  זנות 
שצריך אדם לשוב מאלו 
לחפש  צריך  הוא  כך 
לו  שיש  רעות  בדעות 
הכעס  מן  מהן,  ולשוב 
הקנאה  ומן  האיבה  ומן 
ומן התחרות ומן ההתול 
הממון  רדיפת  ומן 
ומרדיפת  והכבוד 
המאכלות ומכיוצא בהן, 
לחזור  צריך  הכל  מן 

בתשובה. ואלו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע 
און  ואיש  דרכו  רשע  יעזוב  אומר  הוא  וכן  לפרוש.  הוא  קשה   - באלו 
מחשבותיו". עוד כתב הרמב"ם (שם ד, ה) שיש "חמשה דברים העושה אותן 
ימשך אחריהן תמיד והן קשים לפרוש מהן, לפיכך צריך אדם להזהר מהן שמא 
ידבק בהן, והן כולן דעות רעות עד מאד, ואלו הן: רכילות ולשון הרע ובעל 

חימה ובעל מחשבה רעה..."

בי‡ורים
59. וˆריך זריזו˙ לפרו˘ וכו'. כלומר, שלא ידחה את תיקון מעשיו הרעים 
ומדותיו הגרועות לזמנים אחרים, אלא יזדרז תיכף לתקן עצמו. 60. ממע˘יו 
‰‚רועים. בכת"י הגירסא: "ממחשבותיו הגרועות". היינו ממדותיו הפחותות 
ולפרוש  רעות  מחשבות  לסלק  הזריזות  כי  מ‡„.  ביו˙ר   .61 והשליליות. 
ממעשים רעים קשה יותר מאשר הזריזות לעשיית מעשים טובים. 62. ל‰יו˙ 

לבו זך. נקי מכל תרעומת וכעס כלפי הנהגת ה' עמו.

אלא ד' אמות של הלכה 
בן  יוסף  (רבינו  בלבד. 
חיים'  וב'רוח  שושן). 
הגלות  לענין  רמז  כתב 
לג,  (דברים  מהכתוב 
לאביו  'האומר  ט-י) 
ואת  ראיתיו  לא  ולאמו 
'יורו  אחיו לא הכיר' וגו' 
משפטיך ליעקב ותורתך 
מהכתוב  וכן  לישראל', 
אבי  'כי  י)  כז,  (תהלים 
ואמי עזבוני וה' יאספני', 
עוזב  שכשאדם  כלומר 
ואת  ואמו  אביו  את 
להיות  בכדי  משפחתו 
במקום תורה, זוכה שה' 
ויקרבהו  יאספהו 

לעבודתו.  

 ˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ 75ר…„¿ ַלי  ≈‡ עּו  מ¿ ׁƒ̆ " יב:  ƒ̇ ּוכ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  .(‡ נ‡,  (י˘עי‰   "'‰ י  ׁ≈̆ ¿̃ ַב מ¿

‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָפר ס¿ ב  ּ…̇ כ¿ ƒ76ל יזּו˙  ƒר ז¿

‡ו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ ם. ‡ו…  ∆‰ מ≈ מ…„  ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  , ׁ̆ ּ„ּו ƒח ַבר  ּ ¿„ ַמע  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ

ח  ַכּ ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„  ין  ּƒ̇ ַימ¿ ל…‡  ו¿  , בו… ¿̇ ָכ ל¿

. ּבו… ּ ƒל ƒמ

 

י  ו≈ ¡‰ יָמ‡:  ּ≈̇ ן  ב∆ּ ‰ּוָ„‰  י¿ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ר,         ׁ∆̆ ּ נ∆ ַכּ ל  ַ̃ 78ו¿ ר  מ≈ ָנּ ַכּ 77ַעז 

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י,  ƒר‡ֲ ָכּ ר  ּבו… ƒ‚ 80ו¿ י  ƒב ּ ¿̂ ַכּ  ı79ָר

פ"‰  (‡בו˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יָך  ƒב‡ָ ן  ˆו… ר¿

ַעל  ר  ּבו… ƒ‚ ו¿ ל  ַ̃ מו…  ¿̂ ַע  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ירּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ יך¿  ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿ מ"כ). 

בי‡ורים
אף  אחריהם  ולבקש  ו'לרדוף'  בחכמה,  המופלג  דין  בית  אצל  לדון  ˙ר„וף. 
למקום רחוק. 75. רו„פי ˆ„˜ מב˜˘י ‰'. העושים צדק עם זולתם ומבקשים 
76. לכ˙וב ספרים. להעתיק לעצמו ספרים  להדמות במעשיהם למעשי ה'. 
ואומץ לעשות רצון  לו עזות  שיהיה  כנמר.  עז   .77 כדי שיוכל ללמוד בהם. 
הבורא - שלא יבוש ולא יתפעל מאף אחד כשבא לעשות מעשה טוב. 78. ˜ל 
כנ˘ר. רש"י פירש, שיהיה קל כנשר לרוץ מהרה ללא עצלות ובלא להתעייף, 
הזריזות.         על  בזה  שמזהיר  המאירי  מפרש  וכן  שבשמים.  אביו  רצון  לעשות 
79. רı כˆבי. גם זה ענין של זריזות. והכל הוא ענין אחד, אלא שכפל התנא 
העבירות.  מן  יצרך  את  לכבוש  כ‡רי.  ו‚בור   .80 (המאירי).  שונות  במילות 

(רע"ב). ורש"י פירש, שיהיה בעל זרוע לעסוק בכל כחו בתורה ובמצוות.

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ן  כ≈ ו¿  . ַמֲחָל˙ו… ל¿

 „ סו… ‰ 69ַעל ַ‰י¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ

יָניו  ע≈ מ≈ יר  ƒָיס ו¿  , ˙ו… ‡ו… ַיֲ‰ר…ס  ו¿ רּוַע,  ּ‚ָ‰ַ

ָכל  ּול¿  . ו… ׁ̆ ַנפ¿ ר  ‡ו… יך¿  ׁƒ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ך¿  ׁ∆̆ ַ‰ח…

ם  ƒ‡ י  ּƒכ ם,  ָ̃ ּ ַסל¿ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ז∆

˙, ָ‡ז  ּ„ו… ּƒמ‰ַ ׁ̆ ר≈ ָׁ̆ ל 70ַלֲע˜…ר ּול¿ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒי

יּוַכל   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַע„  71ָעָנף  ּבו…  ƒל ב¿ּ ּו  ׂ̆ ַיֲע

ן. ָ̂ ּ ¿̂ ַ̃ ל¿

 

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַמר: "ַבּ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ף ַ‡ֲחָריו,  ּ…„ ר¿ ƒל ם ו¿ לו… ָׁ̆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿
 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ּו" (˙‰לים ל„, טו). ו¿ פ≈ ָר„¿ ם ו¿ לו… ָׁ̆

ָע‰  ¿„ נ≈ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… יַע˙  ƒ„י ƒו ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„ י¿

ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿  .(‚ ו,  (‰ו˘ע   "'‰  ˙ ∆‡ ָלַ„ַע˙  ָפ‰  ּ ¿„ ר¿ ƒנ
יז 73 ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָר‰ (‡בו˙ פ"„ מי"„). ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ י ּ‚ו… ו≈ 72(ט)‰¡

ף" („ברים טז, כ),  ּ…„ ר¿ ּƒ̇  ˜ ∆„ ∆̂  ˜ ∆„ ∆̂ יב: "74 ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי  ט. 
לשון  התנא  נקט  ˙ור‰. 
אם  שאף  לומר  'גלות', 
את  לעזוב  עליו  קשה 
וללכת  חפציו  וכל  ביתו 
שמגלים  כמי  ממקומו, 
ממש,  כרחו  בעל  אותו 
שעיקר  ידע  מקום  מכל 
ד'  הוא  ה'  וחלק  ה'בית' 
כמו  הלכה,  של  אמות 
ח.),  (ברכות  שאמרו 
מיום שחרב המקדש אין 
בעולמו  להקב"ה  לו 

בי‡ורים
והסיבה המביאים אותו  יתבונן מהו השורש  ‰‚רוע. כלומר,  ‰יסו„  על   .69
השורש  מן  הרעות  המדות  לעקור  ‰מ„ו˙.  ול˘ר˘  לע˜ור   .70 רע.  לידי 
בהיותן עדיין בבחינת שרשים בלבד. (עלי אורח). 71. ענף וכו'. כלומר, יכו 
ולשרשן  לקצצן  יוכל  שלא  עד  גדול  כענף  וייעשו  בלב,  עמוקים  שורשים 
למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי   .72 (שם).  שני  לטבע  הופכות  הן  כי  הרגילים,  באמצעים 
˙ור‰. אם אין תלמידי חכמים במקומך, צריך אתה לגלות למקום שיש בו רב 
או תלמידי חכמים. 73. לב˜˘ ˆ„˜‰. לבקש את האמת והצדק. 74. ˆ„˜ ˆ„˜ 

ימ‰ר  ˘ל‡  יז‰ר  י‡. 
מ„י.  יו˙ר  בעבו„˙ו 
ה'ארחות חיים' להרא"ש 
"אל  כתב:  ק')  (אות 
ופירש  מעשיך".  תבהל 
"עשה  יו"ט:  התוספות 
את  או  עבודתך  את 
בלי  במתינות  מעשיך 
ובהלה".  מהירות  שום 
בתנ"ך  מצינו  ומאידך 
בשבח  שהפליגו  ובחז"ל 
הזריזות  מעלת 
לעיין,  ויש  והמהירות. 
 - כיצד שתי מידות אלו 
 - והמתינות  הזריזות 

עולות בקנה אחד?
שאכן  בספרים,  וביארו 
לפני כל מעשה שחושב 
עליו  לעשות,  אדם 

יזּו˙  ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ל  ַעל ַ‰כ…ּ ם. ו¿ ָ̇ ָמ ָכּ ַ‰ס¿ ּוב¿

ר  ַ‡ח≈ ל…‡ י¿ ׁ̆ ו¿ י ƒּוָב‰. 87ָיח ׁ̆ ּ¿̇  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָע‰ ַ‡ַח˙  ָׁ̆  ‡ ≈‰ ל…‡ י¿ ּוָב‰, ו¿ ׁ̆ ּ¿̇ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

 ‰ ≈‡ 88ר¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי ם  ˜ו… ַ‰ָמּ י  נ≈ פ¿ ƒל ע  ָׁ̆ ָר

ים  ƒר ָּׁ̆ ‰ַ ו¿ ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  ≈̇ ר¿ ָׁ̆ מ¿ יך¿  ≈‡

ם,  ָ̇ „ָ ּוַבֲעבו… ם  ָ̇ יחּו ƒל ׁ¿̆ ּƒב ם  ≈‰ ים  ƒיז ƒר ז¿

ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰ ּול¿ ר  ָזּ‰≈ ƒל  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ

ים  ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ ַ„˙ מ∆ ˙ ֲעבו… ו… ׂ̆ ַלֲע

-‰ּו‡.  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ
 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר 89 ָזּ‰≈ ƒ(י‡)י ,„…‡ מ¿

י  ּƒכ י,  ּ„ַ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָ„˙ו…  ֲעבו… ַבּ ר  ַמ‰≈ י¿

‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ל. ו¿ ׁ≈̆ ָכּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ב מ¿ רו… ָ̃ ירּו˙ ‰ּו‡  ƒ‰ מ¿ ּƒב ב כ≈ ָ‰רו…

בי‡ורים
להלחם נגדם, עכ"פ תמהר להתרחק מהם. 87. יחי˘ ול‡ י‡חר. ימהר לשוב 
בתשובה, כדי שלא יפסיד הזדמנות זו וגם כדי שלא יהיה רשע לפני ה' אפילו 
88. ר‡‰ ‡יך מ˘ר˙י ‰מלכים ו‰˘רים זריזים ‰ם ב˘ליחו˙ם.  שעה אחת. 
את  כעושים  במקרא  שמתוארים  המלאכים  לגבי  מוצאים  אנו  זה  כעין 
ה'  "ברכו  כ):  קג,  (תהלים  בהם  שנאמר  בזריזות,  תפקידיהם  ואת  שליחותם 
מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו", עוד נאמר (יחזקאל א, יד): 
"והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק". כדי להורות לאדם שהזריזות המתוארת 
89. ˘ל‡  במלאכים, היא הצורה של עבודת ה' הראויה המביאה לשלימות. 

ימ‰ר בעבו„˙ו. אף בעניני עבודת השם.

י  ּƒ̇ ׁ¿̆ „: "81(י)ַח ƒו ּ„ָ ן ָ‡ַמר  כ≈ ו¿  .˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

יָך"  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ מ…ר  ׁ¿̆ ƒל י  ּƒ̇ ָמ‰¿ ַמ‰¿ ¿̇ ƒ‰ ל…‡  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… ּו  ׁ̆ ר¿ ּ„ָ ן  כ≈ ו¿ ס).  ˜יט,  (˙‰לים 

 ˙ ∆‡ ם  ּ∆̇ ַמר¿ ׁ¿̆ "ּו ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז

י  ר≈ ¿̃ ּƒ̇ ַ‡ל   - יז)  יב,  (˘מו˙   "˙ ו… ּ̂ ַ‰ַמּ

 ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ ו…˙".  ¿̂ ƒמ"  ‡ ָלּ ∆‡  "˙ ו… ּ̂ "ַמ

 ‡ ָלּ ∆‡  ,‰ ָנּ ∆̂ י ƒמ ח¿ ַּ̇ 82ַ‡ל  ָך,  ָי„¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ

„. (מכיל˙‡ ˘ם).  ָיּ ƒמ ‰ּ ָ̇ ‰ ‡ו… ׂ ≈̆ ֲע

בּוָר‰  יזּו˙ ּו‚¿ ƒר ּלּו˙ ּוז¿ ַ̃  „…‡ יך¿ מ¿ ƒר ָ̂ ו¿
ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ ם  ח≈ ָלּ ƒ‰ ל¿

נּו ָעָליו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ מ… ב כ¿ּ יר ל≈ ּƒ83ַ‡ב ˙ יו… ¿‰ ƒל

" (˘מו˙ לב,  כו… ר≈ ּבו… ַעל י¿ ׁ̆ ַחר¿ י ƒ‡ ימּו ׂ ƒ̆ ָ‡ַמר: " ׁ∆̆ ם 84 לו… ָּׁ̆ ‰ַ

ר…ַמח  ח  ַּ̃ ּ ƒ85ַוי  ' ‚ו… ו¿ ָחס  ינ¿ ּƒפ  ‡ ר¿ "ַוַיּ  : ּבו… ַמר  ¡‡ נ∆ ָחס  ינ¿ ƒפ ּוב¿ כז); 

    „…‡ יז מ¿ ƒָזר ˙ יו… ¿‰ ƒָך ל מ¿ ¿̂ ַע ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ן " (במ„בר כ‰, ז). ָלכ≈ ָי„ו… ב¿ּ

ם  ָ̇ ָ̂ ֲע ַבּ  ˙ יו… ¿‰ ƒל  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ ר¿ ַר˙  ב¿ ח∆ מ≈  „ ר≈ ָפּ ƒ‰ 86ל¿

י. ח˘˙י ול‡ ‰˙מ‰מ‰˙י 
ל˘מור מˆוו˙יך. בספר 
(הביאו  יעקב'  'אהל 
יושר')  'אורחות  בספר 
יש  כך:  זה  פסוק  פירש 
צעדיו  שמחיש  זריז 
את  לקיים  וממהר 
אשר  ויש  מיד,  המצוה 
את  ודוחה  מתעצל 
עוד  כל  המצוה  עשיית 
אולם  שהות,  יש 
האחרון  הרגע  כשמגיע 
ורץ  הוא  מזדרז  אזי 
הוא  המצוה.  את  לקיים 
 – "חשתי"  דוד:  שאמר 
המצוה,  לקיים  בזריזות 
מפני  לא  אך 
שהתמהמהתי תחילה... 

בי‡ורים
‡ל   .82 מצוותיך.  את  מלקיים  התעכבתי  ולא  מהרתי  ו‚ו'.  ח˘˙י   .81
˙חמיˆנ‰. אל תעכב את המצוה מלקיימה כדרך שאין מחמיצין את המצות 
אלא אופים אותן מיד קודם שיחמיצו. 83. ‡ביר לב. אמיץ לב. 84. ˘‡מר. 
לשבט לוי שלא חטאו בעגל. 85. וי˜ח רמח בי„ו. לקח חרב בידו, נכנס לאהל 
חכמים  שאמרו  כמו  שניהם,  את  ודקר  המדינית  עם  חוטא  זמרי  היה  שבו 
בכוחותיך  אין  אם  כלומר,  ל‰פר„.   .86 בו'.  פוגעים  קנאים  'הבועל ארמית, 
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יב. ˆריך זריזו˙ ל˙ור‰. 
בפוסקים  הנידון  ידוע 
עשיית  האם  עדיף,  מה 
שלא  אף  בזריזות  מצוה 
דחיית  או  בהידור, 
מאוחר  לזמן  המצוה 
לעשותה  כדי  יותר 
סופר'  ה'חתם  בהידור. 
לחידושיו  (בהקדמה 
מבאר  חולין)  במסכת 
בין  ההבדל  את  בזה 
שאמר  אבינו  אברהם 
אליו  (כשבאו  לשרה 
המלאכים):  שלושת 

ָ‰ָל‰,  ב∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ל…‡  90ו¿

ן  כ≈ ו¿ ים.  ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ נּו  ּ¿̃ ֻ̇ י¿ ּון  ּ̇ ƒמ ב¿ּ ֲ‡ָבל 

ים  ƒּונ˙ מ¿ ּוּו  ¡‰91" ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

           - יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ו¿  .(‡  ,‡ (‡בו˙  ין"  ּ ƒ„ ַבּ

יו  ָ̇ בו… ׁ¿̆ יı ַמח¿ ƒ̃ ָי ּבו… ו¿ ƒר ל עו… ‡ נ≈ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 92

ל…‡  ַ‡ך¿   , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ƒל יָבָריו  ≈‡ ּלּו  ַ̃ י≈ ו¿

ים  ƒָינ נ¿ ƒּלּו ָ‰ע ָכל ‡≈ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ ר ב¿ּ ַמ‰≈ י¿

ר  ַמ‰≈ י¿ י  ַ̇ ָמ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָמ‰  ָחכ¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ר. ַ‡ח≈ י י¿ ַ̇ ּוָמ

 

ל…‡  י‰ּו  ƒמ  ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿
ר…ַח  ט¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‡וו… ַּ̇ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ י¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ י  ּƒכ ים.  ƒָרע‰ָ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‰ָנ‡ו… ַ‡ַחר 

ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿

ָ‰ָ‡ָ„ם               יָ‡‰  ƒב מ¿  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ך¿  ָכּ ָנ‰,  יו… ל¿ ע∆

ך¿  ָכּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ (יב) ר  ׁ∆̆ ַכֲ‡ ו¿ י˙.  ּƒ̇ ח¿ ַּ̇ ל  ‡ו… ׁ¿̆ ƒ93ל

בי‡ורים
במהירות  יתכן  "ולא  הגירסא:  בכת"י  בב‰ל‰.  מע˘‰  ל˙˜ן  י˙כן  ול‡   .90
כל  על  ומתוקן  מושלם  המעשה  שיהיה  אפשר  אי  פירוש,  מתוקן".  מעשה 
פרטיו ודקדוקיו אם מתנהג בפזיזות. 91. ‰וו מ˙ונים ב„ין. היו פוסקים את 
הדין ביישוב הדעת ובמתינות. 92. ˘י‰‡ נעור לבו וי˜יı מח˘בו˙יו. שיהיה 
93. ל˘‡ול ˙ח˙י˙.  לבו ערני ומרוכז במחשבתו על הדבר שעומד לעשות. 

ל.                   פ≈ נו… ‰ּו‡  ירּו˙  ƒ‰ מ¿ ּƒב  ıָר אם  היטב  להתבונן 
זאת.  לעשות  וכיצד 

ילך     ויודע את הדרך  אמנם לאחר שבא לכלל הכרעה עפ"י תורה לעשותו 
חיים'          ה'חפץ  היה  וכך  הפועל.  אל  הכח  מן  הדבר  להוציא  יזדרז  אזי  בה, 
לאחר                אם  אך  במעשיו,  נמהר  להיות  לאדם  שאין  "אף  אומר:  זצ"ל 
יחמיץ              בל  אז  וישר,  לנכון  מצאו  הישר  השכל  במאזני  הדבר  ששקל 
ע"ז            עמו'  עה"ת  (ח"ח  כלל".  זמן  דיחוי  בלא  לעשותו  ויזדרז  הדבר 

בהגה"ה).
(המעלה  זצ"ל  חאגיז  למהר"ם  חכמים"  "משנת  בספר  כבר  מובא  זה  יסוד 
הי"ב, אות ש"ס), וז"ל: "כתוב (משלי כט, כ): "חזית איש אץ בדרכיו (אדם 
טובים)  להחכים  הטפש  (סכויי  לכסיל  תקוה  מיושב)  ואינו  במעשיו  הפזיז 
ממנו". וכתוב (שם כב, כט) "חזית איש מהיר במלאכתו (בקי וזריז בביצוע 
תפקידו) לפני מלכים יתייצב (יעמוד לשרתם)" דנראה דסתרי קראי זה לזה. 
ליישב המקראות צריך לומר כך, דיש חילוק גדול בין התחלת מלאכה לגמר 
מלאכה, דהואיל דכל הדברים יגעים והתחלתן קשה, אם כן מן הראוי הוא 
ומזקנים  עצה  ויטול  במתון  ילך  דבר  שום  לעשות  בדעתו  שיגמור  שקודם 
יתבונן, ואם לא כן יעשה אלא שיהיה אץ בדרכיו ותיכף שעלה בדעתו איזה 
דבר לעשות יתחיל לעשותו - ודאי איש אץ כזה תקוה לכסיל ממנו, כי כל 

דבר צריך ישוב ועצה מחכם הרואה את הנולד.
אמנם אחר שהתחיל והסכימו בעלי העצה כי טוב הדבר ונכון מעם ה' יתברך 
ואל  יקדמנו אחר,  פן  ואל יתמהמה  ויחיש את מעשהו  ימהר  לעשותו, אזי 
תאמר כשאפנה אגמור מלאכה זו שהתחלתי בה שמא לא תפנה. ואיש כזה 
ראוי   - הפועל  אל  הכח  מן  ולהוציאה  לגומרה  במלאכתו  מהיר  שהוא 
להתייצב לפני מלכים ולעמוד לשרת לפניהם, יען כי כל דברי המלכות אינן 
נגמרים כי אם אחר גמר עצה עמוקה, ואחר גמר זה, ראוי לו שלא יהיה עצל 

בקיומה". עכ"ד.  
אך  חרוץ  "מחשבות  עה"פ  ה)  (כא,  למשלי  בפירושו  יונה  רבינו  לשון  וזה 
החרוץ  מחשבות  אבל  והזריזות,  החריצות  מדין  המהירות  "אין  למותר": 
שיקדים המחשבה והמתון למעשה – הוא מעיקר הזריזות. ואף על פי שבטל 
מקצת שעותיו לחשוב מחשבות, לעולם ימצא מותר במדה הזאת. "וכל אץ 
אך למחסור" - כי ישיגהו המקרה במעשה וכעין שאמר מחברי המוסר 'כי 

פרי כל המהירות חרטה'". 

ָר‰  ≈‰ מ¿  ‰ נ∆ ָפּ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ יזּו˙,  ƒר ז¿ ּƒב  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… י  כ≈ ר¿ ָ̂ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ם.  ƒַמי ָׁ̆  ˙ ‡כ∆ ל∆ מ¿ ƒל

 

          ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ׁ̆ י≈ ו¿  . ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 94

ָיָניו  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָלָח‰  ¿̂ ‰ַ

יז     ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ן-ָ‡ָ„ם,  ב∆ּ ן  ָלכ≈ יזּו˙.  ƒר ז¿ ּƒב

ָך,  ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ‰ ׂ ≈̆ ַוֲע ים,  ƒָלמ עו… י  נ≈ ׁ¿̆ ƒ95ל

"מהרי שלש סאים קמח 
סולת לושי ועשי עוגות, 
ואל הבקר רץ אברהם"... 
שהתעכבה  שרה  ובין 
נפה  בי"ג  הקמח  לנפות 
סולת,  שנעשה  עד 
נדה  פירסה  ובינתיים 
ולא  הלחם  ונטמא 

ולכן  המובחר,  מן  מצוה  על  עדיפה  בזריזות  שמצוה  סבר  אברהם  הביאתו. 
הדגיש "מהרי", וכן אמר לה להביא "קמח" על אף שסולת מובחרת יותר מן 
הקמח, כיון שרצה למהר לכבד את אורחיו. ואילו שרה סברה, מצד תכונת 
"נשים עצלניות הן", כי המובחר עדיף על הזריזות, ולכן ניפתה הקמח לעשותו 

סולת. וזהו שנאמר עליה: "ולחם עצלות לא תאכל".
ובזה יתבארו דברי המדרש [שאמר רבי עקיבא לתלמידיו כדי לעוררם]: מה 
שרה  של  בתה  בת  תבא  אמרו,  מדינות?  קכ"ז  על  שתמלוך  אסתר  ראתה 
שחייתה קכ"ז שנים ותמלוך על קכ"ז מדינות. וקשה: מדוע לא תלו בזכותו של 
אברהם שחי קע"ה שנים, נמצא שמאז היותו בן מ"ח שנה שאז הכיר את בוראו 

(עי' ב"ר ל ח, צ"ה ג), ועד פטירתו ישנם קכ"ז שנה?
אלא - מיישב ה'חתם סופר' - מכיון ששבחה של אסתר היה בכך שמלכה על 
פזורי עם ישראל בקכ"ז מדינות והגנה עליהם, ומה גרם שלא יהיה בהם מעלת 
"כינוס לצדיקים הנאה להם"... אלא להיות מפוזרים? העצלות שהיתה בהם, 
שלא עסקו בתורה בזריזות אלא בעצלות, וכמו שקראו חז"ל (בפ"ק דמגילה) 
ימך המקרה"... לפיכך לא רצו חז"ל  על אותו הדור את הפסוק: "בעצלתים 
לתלות מלכות אסתר בזכות קכ"ז שנים של "זריזותיה דאברהם", אלא בזכות 
קכ"ז שנים של שרה שלא נתיחדה במדת הזריזות אלא במעלת ההידור. הוא 
את  ר"ע  עורר  [ובכך  תורה"  אין  זריזות]  [של  קמח  אין  "אם  חז"ל:  שאמרו 

תלמידיו להיות זריזים ולא מנומנמים ועצלים]. 

בי‡ורים
הזריזות לעבירה היא אות לגודל אהבתו ושקיעתו בחטא וע"י הזריזות נקשר 
י‰‡ זריז במל‡כ˙ו. כדי שתצא מושלמת ומתוקנת.  הוא לעומק החטא. 94.̆ 
95. ל˘ני עולמים. גם בעניני עוה"ז וגם בעבודת ה' ובעסקי התורה והמצוות.

ב'
ם 

ב' יו
ע 

בו
ש

בזה  [ואכן,  המצוה. 
של  המעלה  יתירה 
מקדימין  "זריזין 
למצוות" ממעלה זו של 
אל  לידך  הבאה  "מצוה 

תחמיצנה"].
סיבה  ישנה  זאת,  מלבד 
מדת  את  ללמוד  הגונה 
הזריזות דוקא מהפסוק: 
"וישכם אברהם בבוקר" 
יצחק.  בעקידת  האמור 
שכן אין עוד כמו זריזותו 
של אברהם לעקידת בנו 
לנו  לשמש  כדי  יצחק, 
כמה  עד  ומופת  דוגמא 
נשגבה ונעלית היא זריזותן של צדיקים בעבודת בוראם. וכל כך למה? משום 
אברהם.  בו  שנתנסה  קשה  נסיון  מאותו  נפרד  בלתי  חלק  היתה  זו  שזריזות 
למרות כל הצער והכאב שישנו באופן טבעי לאב ההולך לעקוד את בנו יחידו, 
אף על פי כן, מכיון שנצטווה על כך מאת ה' - לא זו בלבד שניאות ואף רצה 
לקיים את המצוה באהבה, אלא עוד נחפז לעשותה בזריזות מופלאה. לפיכך 

ראויה זריזות זו ללמוד הימנה ל"זריזין מקדימין למצוות".
ראוי לציין, כי מעלת זריזות מעין זו מצינו גם אצל משה רבינו כאשר ציוה עליו 
ה': "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך" (במדבר לא, 
ב) כותב על כך רש"י (ע"פ הספרי): "אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר 
עשה בשמחה ולא איחר", וכפי שנאמר מיד בפסוק: "וידבר משה אל העם"... 
הוא  מאוויים  וכל  אישי,  חשבון  כל  המה  נטולים  צדיקים,  של  דרכם  כך  כי 

לעשות רצון ה' בשמחה ובזריזות.  

ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  ,(‚ כב,  (בר‡˘י˙ 

 ‰ ׂ ָ̆ , ָע י„ו… ƒח נו… י¿ ˙ ב¿ּ ח…ט ‡∆ ׁ¿̆ ƒלו… ל ‰ ׁ∆̆ ָ̃

יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒּומ ר.  ∆̃ ב…ּ ַבּ ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿

ָל‰  „ו… ּ ָכָח‰ ‚¿ ‰ ‰ו… ז∆ יזּו˙, ָבּ ƒר ז¿ ּƒיו ב ׂ ָ̆ ַמֲע

 „ ב∆ ע∆ כ¿ּ  , ‡ו… ר¿ ּבו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… ‰ּו‡  ׁ∆̆

מו…  ¿̂ ַע ב¿ּ ז  ָזר≈ ּומ¿ ָניו  ֲ‡„ו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ָ‰‡ו…

לּוָי‰  ּ¿̇ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ י  ּƒ6כ  , נו… ˆו… ר¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ּבו…  ƒל  ‰ ַפנ∆ּ מ¿ ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ 7כ¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ

בי‡ורים
לעשיית  החיצוני  הביטוי  היא  הזריזות  ‰‡„ם.  בלב  ˙לוי‰  ‰זריזו˙  כי   .6
המצוות מתוך אהבה והתלהטות פנימית (עיין מס"י פ"ז). 7. כ˘‡„ם מפנ‰ 
לבו וכו'. כאן מבאר רבינו כיצד יגיע האדם לתכלית הזריזות במדרגה הגבוהה. 

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ƒַער ַ‰ֲחמ ַׁ̆

יזּו˙ ƒר ּ ַער ַ‰ז¿ ַׁ̆  

 

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ּ„ָ ƒ1מ י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿
ַ‚ם  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒַלמ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַל  

י‡  ƒ‰ 3ו¿  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַנ˙  ָּ̃ ַּ̇ 2 ַין  נ¿ ƒע ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ

ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ו¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ˙ וו… ¿̂ ƒמ ל¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ַמ ין  ƒיז ƒר 4ז¿ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל

ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ו¿ (פסחים „, ‡). 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע ַין  נ¿ ƒע 5ב¿ּ ינּו  ƒב‡ָ

 "' ‚ו… ו¿ ר  ∆̃ ב…ּ ַבּ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ם  כ≈ּ ׁ¿̆ "(‡)ַוַיּ

‡בר‰ם  וי˘כם   .‡
בבו˜ר. מפסוק זה למדו 
ד.)  (פסחים  חז"ל 
מקדימין  ש"זריזין 
להקשות,  יש  למצוות". 
זאת  למדו  לא  מדוע 
הקודמים:  מהפסוקים 
לקראתם"...  "וירץ 
"וימהר אברהם", הרי גם 
בפסוקים אלו משתקפת 
זריזותו  מדת  לה 
אברהם  של  הנפלאה 

אבינו למצוות?
שכתבו  יש  ואמנם 
לחלק, כי מפסוקים אלו 
שמעשיהם  אנו  למדים 
במהירות  צדיקים  של 
המצוה  מזדמנת  כאשר 
לידם ממש, שאז אין הם 

משתהים להתחילה ואף ממהרים להשלימה. אולם מהפסוק "וישכם אברהם 
בבוקר" נוכל ללמוד על מעלה יתירה מזו, שגם כאשר המצוה אינה מזדמנת 
כן  פי  על  או שטרוד בעסקיו, אף  בה,  לישון  כגון בשעה שרגיל  לידו ממש, 
מפנה עצמו מעיסוקיו, או משכים לקום משנתו ומקדים עצמו לקראת עשיית 

בי‡ורים
1. מ„‰ ‚„ול‰ ל˙ור‰ ולמˆוו˙. מעלה גדולה המסייעת לאדם בלימוד התורה 
ובקיום המצוות. 2. ˙˜נ˙ ‰עולם ‰ז‰. היא מועילה לו גם בעניני העולם הזה. 
כלומר, גם הצרכים הגשמיים מסודרים ומתוקנים לאיש הזריז. 3. ו‰י‡ מ„˙ 
‰ˆ„י˜ים לעבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך. הצדיקים משתמשים בה כדי להדר בקיום 
הזריזים  למˆוו˙.  מ˜„ימין  זריזין   .4 ה'.  בעבודת  שלמות  ולהשיג  המצוות 
נצטוה  כאשר  ‰ע˜„‰.  בענין   .5 זמנן.  בהגיע  מיד  המצוות  לקיים  ממהרים 

אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו.

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰זריזו˙עיונים

אעפ"כ  והיאוש,  הזקנה 
עולה  להקריבו  כשצוהו 
מיד,  בדבר  טרח   -
השי"ת  אהבת  והגביר 
ליצחק,       אהבתו  על 
המעלה  שלמות  ועל 
"אברהם  קראו  הזאת 
מא).     (ישעיה  אוהבי" 
לכל  נתפרסם  ואז 
חיוב  גודל  העולם 
יתעלה  לשם  האהבה 
לעבור       ראויה  שהיא 
ומזה  אהבה,  מיני  כל 
שכר.  וקבל  דרוש  אמרו 
הרב  מפי  שמעתי  כך 

ר"ש מורי שיחיה. עכ"ד. 

י  ּƒים, כ ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ז ל¿ ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒן נ ַעל-כ≈ּ , ו¿ ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ּוָר‰ ב¿ּ ׁ̆ ¿̃ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ‰ ָ̇ ָ‰י¿

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ ן  ַעל-כ≈ּ ל,  „ו… ּ‚ָ  ˜ ׁ∆̆ ח≈ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ר  כ…ּ ז¿ ƒ12ל ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ לו… 

 ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ׁ̆ י≈ י  ּƒכ  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע

       „…‡ מ¿ לו…   ‰ ׁ∆̆ ָ̃ ָבר  ּ„ָ ֲ‰בו…  ‡ו… ֲעבּור 

ָרָ‰ם  ˙, ֲ‡ָבל ַ‡ב¿ ו… ׂ̆ פו… ַלֲע ¿̃ ּבו… נו… ƒל 13ו¿

ם,  ָבּ ƒל  ı פ∆ ח≈ מ≈ ּו  ׂ̆ ָע ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 14 ָח˜  ¿̂ ƒי ו¿

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ י  ּƒכ

בי‡ורים
(בראשית            שנאמר  כמו  בכת"י).  (כ"ה  העקדה  מעשה  לזרעו  לזכור.   .12
הזה         הדבר  את  עשית  אשר  יען  כי  ה'  נאם  נשבעתי  בי  "ויאמר  טז-יז)  כב, 
זרעך"            את  ארבה  והרבה  אברכך  ברך  כי  יחידך,  את  בנך  את  חשכת  ולא 
לבן  ואחת  (-לאברהם)  לאב  אחת   – אברכך"  "ברך  רש"י:  ופירש  וגו'. 
(-ליצחק), "והרבה ארבה" – אחת לאב ואחת לבן. 13. ולבו נו˜פו לע˘ו˙. 
              ıמחפ ע˘ו  ˘ני‰ם   .14 מושלם.  רצון  מתוך  זאת  עושה  אינו  כלומר, 
לעקדה:  שהלכו  בעת  ויצחק  אברהם  על  שנאמר  כמו  שלם,  ברצון  לבם. 
ו). ופירש רש"י: השוה הכתוב זה לזה,  "וילכו שניהם יחדיו" (בראשית כב, 
שהיה                  - אברהם  אף  כי  ללמד  ביניהם,  הבדל  היה  ולא  כאחד  שהלכו 
שלא     יצחק  כמו  ושמחה,  ברצון  הולך  היה   - בנו  את  לשחוט  שהולך  יודע 
לקרבן).      לעלות  עתיד  שהוא  כלל  ידע  לא  שעדיין   –) בדבר  מרגיש  היה 
"וילכו       ואמר:  הכתוב  חזר  להשחט,  הולך  שהוא  יצחק  שהבין  ולאחר 
שניהם יחדיו" (שם, ח). כלומר, יחד בלב שוה לעשות רצונו של מקום. (רש"י 

שם).

 , ׁ̆ ּבו… ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ רו… ˙ ָ‰ֲ‡ח≈ בו… ָׁ̆ ֲח ל ‰ַ8ַמּ ָכּ ƒמ

‰ּו‡  10ָ‡ז  ַ‡ַח˙,  ָב‰  ָׁ̆ ַמֲח ס  פ≈ ˙ו… 9ו¿

ן  -כ≈ מו… כ¿ּ יַח.  ƒל ¿̂ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ י  ƒל ב¿ּ ז,  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒמ

ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  ּ ƒל ƒיר מ ƒס ≈‰ ׁ∆̆ ָרָ‰ם,  ‰ ַ‡ב¿ ׂ ָ̆ ָע

ל  ט≈ּ ƒ(ב)ּוב  , ‡ו… ר¿ ּבו… ן  ˆו… ר¿ ָ‡ַחז  11ו¿ נו…  ב¿ּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ נו…  ב¿ּ ַ‡ֲ‰ַב˙ 

בנו  ‡‰ב˙  וביטל  ב. 
‰בור‡  ‡‰ב˙  מפני 
חז"ל  אמרו  י˙ברך. 
עא.):  (סנהדרין  בגמרא 
ומורה  סורר  בן  "תניא, 
עתיד  ולא  היה  לא 
נכתב,  ולמה  להיות, 
כתב  שכר".  וקבל  דרוש 
לשאול,  יש  בחיי:  רבינו 
מפני מה הוצרכה תורה 

יש  נוהג בדרך העולם? עוד  ומה שאין ענינו  ולכתוב מה שלא היה,  להודיע 
מקשים, דהנה לכאורה כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" היא לשכר תלמוד תורה. 
ותמוה הדבר: וכי לא די בכל התורה כולה כדי לדרוש ולקבל שכר?! הלא גם 
אם יחיה אדם אלף שנים, לא יחסר לו מה לדרוש בתורה, אשר היא ארוכה 

מארץ מדה ורחבה מני ים!
ומבאר רבינו בחיי, כי אין כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" לשכר תלמוד תורה, 
אלא 'דרוש' מפרשה זו עד היכן נתבע האדם לאהוב את השי"ת, שלמען אהבת 
השי"ת על האדם לסלק מלבו את האהבה המוטבעת בו לבנו, כשהדבר נצרך 
זה מחכמת התורה ללמד דעת את העם בגודל חיוב אהבת  וז"ל: היה  לכך. 
השם יתברך. שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן, וכיון 
שהבן עובר על מצוות השם יתעלה, וזה דרכו כסל לו, חייבין הם שתתגבר 
עליהם אהבת השי"ת על אהבת הבן עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמם 

לבית דין לסקילה.
בענין  בתורה  מפורש  להשי"ת  האהבה  גודל  בחיוב  הזה  הענין  בא  וכבר 
העקידה, כי אברהם עם היות אהבתו ליצחק עזה וחזקה כבן שבא אליו אחר 

בי‡ורים
והתכונות  הרצונות  הרעות,  המדות  בו.  ˘י˘  ‰‡חרו˙  ‰מח˘בו˙   .8
המפריעות אותו מעבודת ה' ומקיום מצוותיו, כגון עצלות, אנוכיות, ותאוות 
גשמיות. 9. ו˙ופס מח˘ב‰ ‡ח˙. שם לעצמו מטרה אחת נעלה ומתרכז בה. 
10. ‡ז ‰ו‡ מז„רז בלי ספ˜. (כ"ה בכת"י). ממילא קל לו להזדרז ולעשות את 

המצוה בשלימות. 11. ו‡חז. ותפס.

˘ני‰ם  ע˘ו  לכן   .„
במדרש  מובא  בזריזו˙. 
א):  נו,  (בראשית  רבה 
וישא  השלישי  "ביום 
עיניו"  את  אברהם 
כתיב  ד),  כב,  (בראשית 
"יחיינו  ב)  ו,  (הושע 
השלישי  ביום  מיומיים 
לפניו".  ונחיה  יקימנו 
הגר"א  וביאר  עכ"ד. 
בהאי  מצוות  "שכר  קמב.)  (חולין  חז"ל  אמרו  הנה  כי  המדרש,  כוונת  זצ"ל 
ומלואו  אין העולם  רוחני,  ענין  כי המצוה היא  והטעם, אחרי  ליכא".  עלמא 
כדאי לשלם אפילו שכר מצוה אחת, וכמו שאמרו חז"ל (אבות ד, יז) "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", אם-כן היאך אנו ניזונים 

בזכות המצוות שעשו אבותינו?
אבל הענין כך הוא, כי באמת המצוה עצמה אין לה תשלומים בעולם הזה, 
אבל הזריזות וההידור וכיוצא בו במצוות אבותינו, הם הזכות שאנו אוכלים. 
שעשה  והזריזות  ההכנות  מכל  מקודם  לנו  סיפרה  הקדושה  התורה  והנה 
בבוקר, חבש בעצמו את  לקיים מצות העקידה, השכים  ע"ה  אבינו  אברהם 
חמורו, ובקע עצי עולה וכו', להודיענו כי מכל זאת אנחנו אוכלים בעולם הזה. 
אבל עיקר המצוה שעשה אברהם אבינו ע"ה ביום השלישי, נשארה לנו לעתיד 

לבוא.
כל מה  לומר,  רצה  מיומיים",  "יחיינו  חז"ל את הכתוב  זה  על  זהו שהמליצו 

ר  ≈̂ ַרך¿ יו… ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ם ב¿ּ ָּ̇ ע¿ ּ„ַ

יזּו˙. ƒר ז¿ ּƒם ב י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ ּו  ׂ̆ ן ָע ָלם, („)ָלכ≈ עו…

 

 ˙ ּ„ַ ƒמ י  ּƒכ ָלַ„ַע˙,  יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ָכל  ‰ ל¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ י‡  ƒ‰22 ˙יזּו ƒר ּ ַ‰ז¿  

 ˙ יו… ¿‰ ƒל ל  ָיכו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

בי‡ורים
ואישי  ‚ופם. נתבטל כח הגשמיות שבגופם, שלא היה להם שום רצון גשמי 
אלא אך ורק לעשות רצונו יתברך. 22. ‰י‡ ˙חיל‰ לכל ‰מ„ו˙. כי כדי להשיג 
את כל המעלות צריך לקנות תחילה את מדת הזריזות, כי הזריזות מובילה 
לשאר המדות הטובות והמעלות הגדולות, כדברי רבי פנחס בן יאיר (המוזכר 
מצוות  ויותר  יותר  לקיים  להספיק  האדם  יוכל  זריזות  שע"י  ועוד,  בהמשך). 
ולימוד תורה, שהרי כל אדם מוכרח להפסיק מידי פעם מלימודו ולהתעסק 

בצרכי גופו, אבל ככל שיזדרז וימהר לחזור ללימודו, כך יספיק יותר.

ם  ƒע ˜ּו  ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 15ּו ם,  ָבּ ƒל ב¿ּ  „…‡ מ¿

16ַע„  ם,  ָ̇ יָע ƒ„י ּƒב ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ל  ָכּ י  ּƒ17כ ל,  „ו… ּ‚ָ חּו„  ƒי ב¿ּ ַיֲח„ּו  ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆

 ‡ ר≈ חּו„ ַ‰ּבו… ƒם י ס≈ ַפר¿ ‰ 18ל¿ ָ̇ ם ָ‰י¿ ָ̇ ָנ ָוּ ַכּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ר  ּׁ≈̆ ַי 19ּול¿ ָלם  עו… ָבּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּו  ׂ̆ ָע ׁ∆̆  ˙ ע≈ 20ּוב¿  , ַ‡ֲ‰ָב˙ו… ל¿

יו,  ָ̇ וו… ¿̂ ƒּומ  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ  ˙„ַ ֲעבו…

 ‰ ָ̃ ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ו¿ ּ‚ּוָפם  ַח  כ…ּ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ21(‚)נ

‚ופם.  כח  נ˙בטל   .‚
נאמר:  העקדה  בפרשת 
ידו  את  אברהם  "וישלח 
המאכלת  את  ויקח 
בנו"  את  לשחוט 
כתב  י).  כב,  (בראשית 
'אפריון'  בספר  כך  על 
שו"ע):  קיצור  (מבעל 
הגאון  בשם  שמעתי 
הקדוש מהרי"א מלובלין 
הא  לפרש  שאמר  זצ"ל 
אברהם  "וישלח  דכתיב 
שהיה  דמשמע  ידו"  את 

צריך איזה כח והתפעלות לקחת את המאכלת (פירוש, שהיה צריך להתאמץ 
לשלוח את ידו מה שלא מוזכר בשאר הפעולות שעשה כגון ויבקע עצי עולה, 
ויבן את המזבח ויערוך את העצים וכו'). והוא, כי הצדיקים הקדושים אשר אך 
מצוות השם ית"ש עשו באיבריהם, הנה איבריהם מתקדשין כל כך עד אשר 
אינם מסוגלים לעשות רק מצוות ה' ית"ש ולא זולתו. והנה לשחוט את יצחק 
לך  "לא אמרתי  מן המדרש  רש"י  וכמו שהביא  כלל  היתה מצוה  לא  באמת 
שחטהו אלא העלהו, אסקתיה – אחתיה", רק אברהם טעה וקסבר לשחטהו. 
ולכן כאשר רצה לקחת בידו את המאכלת הוצרך להתאמצות לשלוח את ידו 

בכוח, וזהו "וישלח אברהם את ידו" וכו', ודפח"ח. עכ"ל.

בי‡ורים
15. ו˘ני‰ם נ˙„ב˜ו עם ‰˘י"˙ בי„יע˙ם. שניהם - בשכלם ובמחשבתם - היו 
בדבקות גדולה עם השי"ת. 16. ע„ ˘נ˙יח„ו (בכ˙"י: ˘נ˙‡ח„ו) ביחו„ ‚„ול. 
רצונו  ורק לעשיית  אך  לבם  ויחדו את  ה',  רצון  היו אחד עם  ורצונם  דעתם 
יתברך ללא שום פקפוק. 17. כי כל כונ˙ם. בכל עבודתם בחייהם. 18. לפרסם 
‡„ם  בני  ולי˘ר   .19 מלבדו.  עוד  ואין  בעולם  יחיד  שהוא  ‰בור‡.  יחו„ 
 - ואדם  אדם  כל  אצל  הנמצאת   - האהבה  מדת  את  ולכוון  לנתב  ל‡‰ב˙ו. 
בכת"י  ב‡‰ב‰.  ˘ע˘ו  ובע˙   .20 יתברך.  ה'  אהבת  שהיא  הנכונה  לאהבה 
כח  נ˙בטל   .21 ומצוותיו.  יתעלה  ה'  עבודת  האבות  שעשו  ובעת  הגירסא: 

‡ח„  יום  טוב  כי   .‰
בפרושו  רש"י  בחˆריך. 
על תהלים כתב: "כי טוב 
בחצריך,  אחד  יום 
מלחיות  ימות,  ולמחר 
במקום  שנים  אלף 
אחר". ויש לבאר שכונת 
אדם  כל  על  המלך  דוד 
ואדם, שטוב לו יום אחד 
ולמחר  התורה  בעסק 
לחיות  מאשר  ימות, 
אחר  במקום  שנים  אלף 
בלא עסק התורה. וכמו 
שכתב בספר יסודי הדעת (עמוד קפד) על דברי רש"י אלו וז"ל: כמה גדול ויקר 
וחשוב יום אחד להיות בבית ה' בעסק התורה והיראה, אשר כדאי לחיות רק 
יום אחד בעולם ולהיות עוסק בתורה ולמחר ימות, מלחיות אלף שנים במקום 
אחר, ואפילו לא חיים של חטא ועון כי אם לחיות חיים פשוטים כחיי אנשי רוב 
העולם, גם עם מעשים טובים, אבל בלי עסק התורה – הנה יום אחד להיות 
יותר מלחיות אלף שנים במקום  וחשוב  יקר  ה' עם עסק התורה הוא  בבית 
לא         התורה  בעסק  ה'  בבית  נהיה  אם  שנותינו  ערך  יגיעו  לכמה  והנה  אחר. 
[לפי  שנותינו?  מספר  יגיעו  לכמה  שנים?  וגם  ימים  הרבה  אם  כי  אחד  יום 
ראויים  אלו  רש"י  דברי  חיים!]  יותר מאלף שנות  שיום אחד שקול  החשבון 
להעריך        ונדע  הקדושה,  תורתנו  יודעי  כל  לפני  בעולם  מפורסמים  להיות 
כמה יפסיד מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, כמה אלפי שנים מפסיד זה. 

עכ"ל.

מ…ַע  ּׁ¿̆ ƒמ נו…  ָ‡ז¿ יר  ƒס "27מ≈ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆

(מ˘לי  ָב‰"  ע≈ ו… ּ̇ ˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ ם  ּ‚ַ28 ָר‰,  ו… ּ̇

ַר˙  ו… ּ̇ י  ƒל ב  ˙ּוב: "29טו… ָכּ ן  כ≈ ו¿ כח, ט). 

ף" (˙‰לים ˜יט,  י ָזָ‰ב ָוָכס∆ פ≈ ַ‡ל¿ יָך מ≈ ּƒפ

ם  יו… ב  טו… י  ּƒכ(‰)" ַמר:  ¡‡ נ∆ ן  כ≈ ו¿ עב), 

ף" (˘ם פ„, י‡) - ָ‡ַמר  ָ‡ל∆ יָך מ≈ ר∆ ≈̂ ֲח ַבּ

ם  יו… י  ƒל ב  טו… -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ף  ל∆ ∆‡ מ≈ ָר‰,  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ָח„  ∆‡

בי‡ורים
˙ועב‰.  ˙פל˙ו  ‚ם   .28 קצר.  לזמן  אפילו  ˙ור‰.  מ˘מוע  ‡זנו  מסיר   .27
במקרה דנן הסיבה היא כיון שנמנע מלימוד תורה מחמת התפילה, ומאחר 
אותו  זו שהרחיקה  היא  נמצא שתפילתו  מן התפילה,  יותר  והתורה חשובה 
אורח).         (עלי  מדה  כנגד  במדה  תפילתו  את  מרחיק  הקב"ה  לכן  מהבורא, 

29. טוב לי ˙ור˙ פיך. פירוש, אפילו דיבור אחד בתורה.

כ…ל  ¡‡ ל∆ יך¿  ƒר ָ̂ י  ּƒכ ר,  פ∆ ַ‰ס≈ּ ַעל  יר  ƒ„ ָּ̇

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈ ָרָכיו,  ¿̂  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ן  י˘…ׁ ƒל ו¿

רו…  פ¿ ƒס ל¿ ַלֲחז…ר  ירּו˙  ƒ‰ ּוז¿ יזּו˙  ƒר ז¿

ל  „ו… ם ָ‚ּ „ ַ‰ּיו… ב: עו… ׁ…˘ ַ‡ל ַיח¿ מ…„. ו¿ ל¿ ƒל ו¿

רּו  ָ‡מ¿  ‰ ז∆ ַעל  י  ּƒכ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָנ‰  ָּׁ̆ ‰ַ ו¿

‡ַמר  ּ…̇ ָרָכ‰: ַ‡ל  ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ֲחָכמ≈

ל…‡   ‡ ָמּ ׁ∆̆ 24  ,‰ נ∆ ׁ¿̆ ∆‡  ‰ נ∆ פ¿ ∆‡ ׁ∆̆ כ¿ ƒ23ל

י…‡ַמר  ם ַ‡ל  ּ‚ַ ‰ (‡בו˙ פ"ב מ"„).  נ∆ ָפּ ּƒ̇

ך¿  ל≈ ם ‡≈ ƒ‡ ,ָבר ב ‰ּו‡ כ¿ּ ר∆ ˙ ע∆ ָ‡ָ„ם: 25ע≈

ָע‰  ָׁ̆ ָב‰  טו… י  ּƒכ ל,  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿  „ ָיּ ƒמ ַלֲעמ…„  ך¿  ָטר≈ ¿̂ ∆‡  - מ…„  ל¿ ƒל

ַעל  ָלם, ו¿ עו… ָבּ ׁ∆̆ ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒָח„, 26מ ּבּור ‡∆ ּ ƒ„ ּלּו ƒמ…„, ַוֲ‡פ ל¿ ƒַח˙ ל‡ַ

בחיינו  אוכלים  שאנו 
שעשה  ממה  הוא 
ע"ה  אבינו  אברהם 
בשני  דהיינו  ביומיים, 
הוא  הראשונים,  ימים 
כנז"ל,  וההידור  הזריזות 
השלישי,  ביום  אבל 
שעשה  במה  כלומר, 
דהוא  השלישי,  ביום 
העקידה,  מצות  עיקר 
יקימנו        זה  ידי  על 
ונחיה  לבא  לעתיד 

לפניו.      

בי‡ורים
תורה.          ואלמד  אשב  וטרדותי,  מעסקי  כשאתפנה  ‡˘נ‰.  לכ˘‡פנ‰   .23
24. ˘מ‡ ל‡ ˙פנ‰. כי יתכן מאד שגם מאוחר יותר לא תצליח לפנות לך זמן 
כדי ללמוד, שכן טרדות העולם אינן פוסקות, ונמצאת בטל מדברי תורה כל 
ימי חייך. 25. ע˙ ערב ‰ו‡ כבר. הגיע כבר הערב, וזמן תפילת ערבית קרב 
להפסיק  שאצטרך  כיון  קצר  לזמן  זה  יהיה  ללמוד,  כעת  אתחיל  ואם  ובא, 
לתפלה בהגיע זמנה. 26. מכל „בר ˘בעולם. על התורה נאמר (משלי ג, טו): 
"יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה", כל חפצי עולם הזה ['חפציך' - 
אחד  דבר]  [-ללימוד  לדבר  ישוו  לא  והנאותיו]  הזה  העולם  עושר  כל  כולל 
מכל  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור  אפילו  תורה  [שתלמוד  שבתורה, 
חפצי  שאפילו  בה"  ישוו  לא  חפצים  "וכל  יא):  ח,  (שם  כתוב  עוד  'חפציך']. 
שמים שהם המצוות - לא ישוו לדבר אחד שבתורה [שתלמוד תורה אפילו 
עדיף  ת"ת  שכן  התורה,  מצוות  כל  מקיום  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור 

מקיום המצוות ודוחה אותן, אם אפשר לעשותן ע"י אחרים] (מו"ק ט:).

‰י‡  ‰זריזו˙  מ„˙  ו. 
‰מˆוו˙.  לכל  ˙כ˘יט 
(פ"ז)  ישרים'  ב'מסילת 
הזריזות  חלקי  כתב: 

י„ּו˙  ƒַוֲחס י„ּו˙,  ƒ38ֲחס י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

רּוַח  ו¿  , ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ 39רּוַח  י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

 ˙ ַיּ ƒח ּ¿̇ 40 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ

י‡ ָזכּור  ƒב ‰ּו ַ‰ָנּ ָיּ ƒל י ‡≈ ≈„ ‡ ַעל י¿ ים ָבּ ƒ̇ ˙-ַ‰מ≈ּ ַיּ ƒח ¿̇ ים, 41ּו ƒ̇ ַ‰מ≈ּ

ירו˘למי  ט:  פ"‡  ˘‰˘"ר  ב  כ,  (ע"ז  ינּו.  ָימ≈ ב¿ּ ָר‰  ≈‰ מ¿ ּƒב ב  ַלּטו…

יזּו˙,  ƒר ּ ַ‰ז¿ ַח  כ…ּ ל  „ו… ּ‚ָ  ‰ ָמּ ַכּ  ‰ ≈‡ ּור¿  ‡ ּבו…  .(‰"‰ פ"‚  ˘˜לים 

יז  ƒָזר ו¿ יר  ƒ‰ָז ָ‡ָ„ם   ‡ ≈‰ י¿ ן  ָלכ≈ לּו,  ַ‰ָלּ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ּ ׁ∆̆

ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿ ר  פ∆ י˙-ַ‰ס≈ּ ב≈ּ ל  ∆‡  ıָלרּו 42ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿

     ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿ יט  ׁƒ̆ כ¿ ַּ̇ 43 י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒ(ו)מ יב.  ƒֲער‰ַ ּול¿

ן. ָלּ ˙ ֻכּ נ∆ ּ∆̃ ַ̇ י‡ מ¿ ƒ‰ 44ו¿

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ 45ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇ ים  ƒ‚‰ֲ ַ‰ּנו… ים  ƒָבר ּ ¿„ ר  כ…ּ ז¿ ƒל ָך  ל¿  ׁ̆ י≈  ‰ ָּ̇ ַע ו¿
בי‡ורים

38. חסי„ו˙. הנהגה לפנים משורת הדין. 39. רוח ‰˜ו„˘. שכינה שורה על 
הינה השראה אלהית המכוונת את  כלל  "רוח הקודש" בדרך  (רש"י).  האדם 
האדם במעשיו או המקנה לו ידיעה בדרך שהיא למעלה מהשגת אנוש (ראה 
חיי˙ ‰מ˙ים. על ידי רוח הקודש השורה עליו, יגיע  רמב"ן שמות כח, ל). 40.̇ 
אליהו  הנביאים  שעשו  כפי  מתים,  להחיות  בכוחו  שיהא  כך  לידי  האדם 
הרי  החיים,  מקור  ה'  בהיות  ד).  פרק  (מלכים-ב  ואלישע  יז)  פרק  (מלכים-א 
שאדם הדבוק בו דביקות גמורה יוכל למשוך ממנו את השפעת החיים עצמה 
המתים  "תחית  הגירסא:  בכת"י  וכו'.  ב‡  ‰מ˙ים  ו˙חי˙   .41 פכ"ו).  (מס"י 
בכת"י  ‰ספר.  בי˙  ‡ל   ıולרו  .42 לטוב".  זכור  הנביא  אליהו  לידי  מביאה 
הגירסא: "ולרוץ אל הספר ללמוד, להשכים ולהעריב". 43. ˙כ˘יט. קישוט. 
44. ו‰י‡ מ˙˜נ˙ כולן. כל  הזריזות מקשטת את המצוות ומוסיפה להן נוי. 
בכת"י  ‡„ם.  בני   .45 יותר.  ומושלם  מתוקן  הוא  בזריזות  שנעשה  מעשה 

ַח  ב≈ּ ז¿ ּƒי ַ‰מ ב≈ּ ָפַני ַעל-ַ‚ּ יב ל¿ ƒר ¿̃ ‰ַ ָך ל¿ נ¿ ּƒל…מ…‰ ב ׁ¿̆ י„  ƒ̇ ָע ׁ∆̆  ˙ לו… עו…

(˘ב˙ ל, ‡). 

י         י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ירּו˙  ƒ‰ 30ז¿ יר:  ƒ‡ָי ן  ב∆ּ ָחס  ינ¿ ּƒפ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ּיּו˙  ƒ̃ ּונ¿ ּיּו˙,  ƒ̃ 32נ¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ יזּו˙  ƒר ּוז¿ יזּו˙,  ƒר 31ז¿

ּו˙,  ׁ̆ י ƒר 34פ¿ּ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ָט‰√ ו¿ ָר‰,  33ָט‰√ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

י           י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ ּו  ,‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ 35 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ּו˙  ׁ̆ י ƒר ּופ¿

 ‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒי ו¿  ,‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒ37י י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ַוֲעָנָו‰  36ֲעָנָו‰, 

בי‡ורים
שמירה  היא  זריזו˙.   .31 לפניו.  המזדמנת  בעבירה  מלהכשל  ז‰ירו˙.   .30
מדברים העלולים להביא לידי כך שתזדמן עבירה לידו של אדם (רש"י ע"ז כ:). 
לידו  נזדמנה עבירה  "זהירות", שהיא המניעה מכשלון כשכבר  זאת לעומת 
(הנ"ל עפ"י חולין קז:). 32. נ˜יו˙. שהאדם נקי לגמרי מכל מדה רעה ומכל 
חטא. ולא רק מדבר המקובל על הכל שיש בו חטא, אלא גם מ"הוראת-היתר" 
מוטעית, אשר הלב מתפתה בו מפני היותו נגוע קצת מן התאוה, כי לא טוהר 
כל  שיהיו  והמחשבות,  הלב  תקון  ט‰ר‰.   .33 פ"י).  (מס"י  וכל.  מכל  ממנה 
מעשיו על צד החכמה והיראה ולא על צד החטא והתאוה, שגם באותו המעט 
וכן במעשים הטובים  יכוון אל ההנאה והתאוה.  שלוקח מן העולם הזה לא 
שעושה תהיה כוונתו לשם שמים (מס"י פט"ז). 34. פרי˘ו˙. שנמנע האדם 
היא  אף מדברים המותרים, כדי להחמיר על עצמו (רש"י שם). 35. ˜„ו˘‰. 
היות כל מציאות האדם בעולם וכל מעשיו – אפילו מעשים גשמיים של צרכי 
הגוף – עניני קדושה של התדבקות בה'. ובאמת אין השגת מעלה זו ביכלתו 
של האדם, אלא שאם משתדל האדם להשיגה עד כמה שידו מגעת, יעזרהו ה' 
את  מחשיב  האדם  יהיה  שלא  ענו‰.   .36 פכ"ו).  (מס"י  לו במתנה  וישלימה 
עצמו משום טעם שיהיה (מס"י פכ"ב). 37. יר‡˙ חט‡. היא דרגה גבוהה של 
וחושש שיפגום  ה'  ירא מרוממות  ירא מהעונש על חטא אלא  יראה, שאינו 

בכבודו על ידי חטא (מס"י פכ"ד ופי"ט).

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן 51 ‚ו… , כ¿ּ ך¿ ל-ָכּ ר ָכּ ׁ≈̆ ינו… ָכּ י ‡≈ ƒל ם ַ‰כ¿ּ ƒ‡ …ים, ‡ו ƒּוס‡ 50‡ו… מ¿

ל  ≈̃ ‰ָ ל¿ ָך  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇ יֲ‡ָך  ƒב ּ¿̇ ַ‡ל   - כ…ל  ¡‡ ל∆ ב  ָרע≈  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿  ,˜ ∆„ ס∆ ּבו… 

יָל‰.  ƒט נ¿ ƒל ָ‰ָר‡ּוי  י  ƒל ּוכ¿ ם  ƒַמי י‡  ƒב‰ָ ל¿ ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰  ‡ ָלּ ∆‡ יָל‰,  ƒט נ¿ּ ַבּ

ים  ּƒַטנ ¿̃ ּו ים  ƒל „ו… ּ ¿‚ ָביו  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ≈̇ יו… ב¿ּ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿

ˆּו" (וי˜ר‡ כ, כ‰;  ּ¿̃ ַׁ̆ ¿̇ ‡ ַיֲעב…ר ַעל "ל…‡  ל…ּ ׁ∆̆ ָח„,  ַ‚ע ‡∆ ּלּו ר∆ ƒפ‡ֲ

ים  ƒ‡ָל ח√ ָעָליו  י‡  ƒב מ≈ ָביו,  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ ם  ּ‚ַ ב).  טז,  מכו˙ 

ּיּו˙,  ƒ̃ נ¿ ּƒב מו…  ¿̂ ַע מ…ר  ׁ¿̆ ƒל יזּו˙  ƒר ּוז¿ ירּו˙  ƒ‰ ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ים.  ƒל „ו… ּ ¿‚

ַ‡ַחר  ַע˙  י-ַטַבּ ּƒפ  ı…ח ר¿ ƒל י,  ƒ̃ ָנ ‚ּופו…  ו¿ ים  ּ ƒי ƒ̃ נ¿ ָ‚ָ„יו  ב¿ּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆

ם  ּ‚ַ ם.  ƒַמי י  ƒל ב¿ּ  ‰ ָיפ∆ ַח  נ≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ ּ ¿„ ָרָכיו,  ¿̂  ‰ ׂ ָ̆ ָע ׁ∆̆

ם  ƒ‡  , ˙ו… ָטּ ƒמ ַי„  52ל¿ ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ ָרָכיו  ¿̂  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

י  ƒ̃ ם ָנ ָמ˜ו… ך¿ ל¿ ל≈ י≈ ל ָיָ„יו, 54ו¿ ט…ּ ƒי ם - 53ָי˜ּום ו¿ ƒַמי ˙ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒל ‰ ∆̂ רו…

ַע  מ≈ ו… ׁ̆ ˙ו… ו¿ ָטּ ƒם ‰ּו‡ ַעל מ ƒ‡ .ף ‰ ָוסו… ָלּ ƒח ּ¿̇ ם  ƒי ך¿ ַעל ַ‰ַמּ יָבר≈ ƒו

    . ך¿ יָבר≈ ƒו ָיָ„יו  ל  ט…ּ ƒי ו¿ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆ 55 ים,  ƒ̃ ָר ב¿ּ  ‰ ∆‡ רו… ‡ו…  ַרַעם  ל  ˜ו…

יו  ַעָפּ ַעפ¿ נּוָמ‰ מ≈ ּ¿̇ יר  ƒֲעב‰ַ ˙ו… 58ּול¿ ָטּ ּƒמ ƒיך¿ 57ָל˜ּום מ ƒר ָ̂ ם  ּ‚ַ56

ָר‰.  ו… ּ̇ מ…„  ל¿ ƒים ל ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ּול¿

בי‡ורים
נטילה. 50. ‡ו מ‡וסים. הפסולים לנטילת ידים. 51. ˘י˘ בו ס„˜. עיין משנה 
ברורה סי' קנט סקי"א ובביאור הלכה שם. 52. לי„ מט˙ו. בכת"י הגירסא: "על 
מטתו, שיקום ויטול ידיו וילך במקום נקי לברך "אשר יצר". אם רוצה לשתות 
וילך   .54 ברורה סימן ס"ב סק"ח.  עיין משנה  י„יו.  ויטול  י˜ום   .53 מים".  
למ˜ום נ˜י. שיתרחק מהכלי שעשה בו צרכיו. 55. ˘יעמו„. שיקום ממטתו. 
˙נומ‰  ול‰עביר   .58 בבוקר.  ממט˙ו.  ל˜ום   .57 זריזות.  ˆריך.  ‚ם   .56

מעפעפיו. להעביר נמנום השינה מעל שמורות עיניו.

 ‰ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂ ם  ƒ‡ ן ‚ו… ם. כ¿ּ ∆‰ ל ָבּ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿

ר,                פ∆ ס≈ ב¿ּ ָבר  ּ„ָ ּום  ׁ̆ 46  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל

 ,ı פ…ּ ח¿ ַּ̇ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰47

י  ּƒמ ƒמ ‡…ל  ׁ¿̆ ƒל ו¿ ך¿  יל≈ 48ל≈ יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿

ָך  ¿̇ י ב≈ י ל¿ ƒָענ ‡ ם ָיבו… ƒ‡ .ָבר ַע ַ‰ָ„ּ ≈„ ּיו… ׁ∆̆

‡ּוַכל  ל…‡  ‡ַמר:  ּ…̇ ַ‡ל  ם,  ח∆ ל∆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

ך¿  ל≈ ּ≈̇ ַ‡ך¿  ם,  ח∆ ַ‰ל∆ּ י‡  ƒב‰ָ ּול¿ ך¿  יל≈ ל≈

ל      ט…ּ ƒל  ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ י‡.  ƒב‰ָ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב

ים                ƒמּוָעט ם  ƒ49ַמי ָך  ל¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָך  ָי„¿

קודם   – אחד  הם,  שנים 
ואחד  המעשה,  התחלת 
קודם  כן.  אחרי   –
הוא  המעשה  התחלת 
את  האדם  יחמיץ  שלא 
המצוה (שלא ישהה את 
בהגיע  אלא  עשייתה), 
בהלכה,  (הקבוע  זמנה 
או  קריאת-שמע  כגון 
או  וכדומה)  תפילה 
בהזדמנה לפניו (כגון אם 
ראה אדם הזקוק לעזרה 
או אם נתבע לתת צדקה 
בעלותה  או  וכדומה) 
במחשבתו (כגון להיטיב 

עם אדם או לרכוש חפץ מהודר של מצוה וכדומה), ימהר יחיש מעשהו לאחוז 
בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתים, כי אין סכנה כסכנתו 
(שהמצוה תתבטל ע"י הנהגה זו), אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש 

איזה עיכוב למעשה הטוב... 
אך הזריזות אחר התחלת המעשה הוא, שכיון שאחז במצוה ימהר להשלים 
יתנו  וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות, אשר לא  אותה... 
הפסק זמן לא אל התחלת המצוה ולא אל השלמתה. ותראה שהאדם אשר 
תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשית מצוותיו, אלא תהיה 
ישקוט עד אם כלה הדבר  ולא  ינוח  לא  כי  תנועתו כתנועת האש המהירה, 

להשלימו.   

בי‡ורים
הגירסא: "ודרך בני אדם". 46. ˘ום „בר בספר. כגון לבדוק הלכה או ידיעה 
כלשהי שאינה ברורה לו דיה. 47. ‰˘˙„ל לחפ˘ וכו'. בכת"י הגירסא: "תהא 
זריז להביא הספר וגם תהא זריז לחפש" וכו'. כלומר, שיזדרז גם להביא את 
הספר מיד, וגם לעיין בו מיד ולבדוק ללא שיהוי את הענין הנצרך. 48. לילך 
ול˘‡ול. אם צריך לשאול מאדם שיודע. 49. מים מועטים. פחות מכדי שיעור 

ח. ‡יז‰ עבר‰ ‰ו‡ ר‚יל 
ב‰. כתב הגר"א (יונה ד, 
האדם  ירצה  שאם  ג), 
פגם  עוונות  באלו  לידע 
ומה  הקודם  בגלגולו 
זה  בגלגול  לתקן  עליו 
לעולם  ירד  זה  שבשביל 
בשני  יבדוק  שוב, 
סימנים: א' במה שנכשל 
הרבה  זה  בגלגול 
פעמים. ב' באיזה עבירה 
מאוד,  לו  חשקה  נפשו 
שהורגלה  לפי  וזה 
טבע  ונעשה  מקודם 
אדם  בני  יש  ולכך 
שחושקין בעבירה אחת 
אחת  בעבירה  וזה  יותר 

יותר.

ל  ב≈ּ ַ̃ 63ּול¿ ָטיו  ָפּ ׁ¿̆ ƒּומ יָניו  ƒ„ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

 ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ָר‰ ּוַב ו… ּ̇ ˜ ַבּ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ַ‡ֲ‰ָב‰, ּול¿ מ≈

ָכל  ב¿ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿

ן. יו… ל¿ ל ע∆ ≈‡ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ

 

מו…  ¿̂ ַע ˜ ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּ…„ ב¿ ƒָבר: י ל ָ„ּ ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ
 ,‰ּ יל ָבּ ƒ‚ָר‰ ‰ּו‡ ָר ‰ ֲעב≈ יז∆ (ח)‡≈

ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ל¿ ים  ƒר„ָ ּ ¿‚  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ר  יַמ‰≈ ƒו

 ˜ ּ…„ ב¿ ƒי ם  ּ‚ַ ָר‰.  ֲעב≈  ‰ּ ָ̇ ‡ו… מ≈ ט  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰ ּול¿

    .‰ ַרפ∆ּ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ יז∆ ≈‡ ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע

 ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ָלן -  ט¿ ן ָ‡ָ„ם 65ַבּ ‚ו… 64כ¿ּ

ים.  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּ ¿„ ƒ66מ  ‰‡ָ ָבּ ּטּול  ּƒב‰ַ ׁ∆̆

ָר‰  ו… ּ̇ ƒל מ ַבט≈ּ ים ‰ּו‡ מ¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒמו… ל ¿̂ ַע ַע ב≈ ו… ּ̃ ׁ∆̆ י  ƒי] מ ּƒכ]

ים  ּƒב ר¿ ַ‰ַמּ ים  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ ן  ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒי 67ו¿ ָב‰,  טו… ל  ָכּ ƒּומ  ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ƒּומ

פּוָ‡‰  ׁ̆ לו… ר¿ י≈  ‰ ז∆ ָבּ ם,  ∆‰ ָמּ ƒר ע ַחב≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ים, 68ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ּ ¿„

בי‡ורים
וכו'. בכת"י  כ‚ון   .64 ול˜בל מ‡‰ב‰. את הצער והיסורין הבאים עליו.   .63
הגירסא: "יבין תחילה מה גרם לו שהוא רפוי בה, כגון...". כלומר, עליו להזדרז 
לזהות מהי הסיבה שהוא מתרפה באותה מצוה ואותה צריך לתקן. 65. בטלן. 
אחרים  עם  לדבר  שמרבה  מתוך  בטלים.  מ„ברים   .66 תורה.  מדברי  בטל 
דברים בטלים. 67. ויס˙ל˜ וכו'. כלומר, לא רק שלא ילך להשתתף בחברתם, 
י˙חבר עמ‰ם. אף לצורך  ול‡   .68 אלא גם אם הם באו אליו יסתלק מהם. 

ענינים אחרים, כי מתוך כך ימשך אליהם גם לדבר דברים בטלים.

יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ60מ § ר̆… פ¿ ƒיזּו˙ ל ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ 59(ז)ו¿

 ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚‰ַ  

 ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ּ ים, „¿ ׁƒ̆ ָנ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

ר  ≈̇ יו… 61ב¿ּ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ יזּו˙  ƒר ז¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ַ‡ַחר   ˙ בו… ָׁ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ  ˙ ַ‰ּטו… ּול¿  ,„…‡ מ¿

לו…   ‡ ָיבו… ם  ƒ‡  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ˙ ַ̇ י ƒמ נו… ‡ו… ב¿ּ ּבּו„ ָממו… ƒ‡ ַער מ≈ ַ̂ ּום  ׁ̆

 „…‡ יזּו˙ מ¿ ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ין,  ƒּסּור ƒבו… ‡ו… י‰ֲ ‡ו…

ּור  ַ‡ֲ‰ַב˙̂  יו ל¿ ָ̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ י˜] ב¿ּ ƒֲעמ‰ַ [ל¿

            , ּבו… ּ ƒל ƒמ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ל  ַבט≈ּ ל¿ ים  ƒָלמ עו…

ל  ≈‡‰ָ י˜  ּ ƒ„ ¿̂ ‰ַ ל¿ ַזך¿  ּבו…  ƒל  ˙ יו… ¿‰ ƒ62ל

לפרו˘  זריזו˙  וˆריך  ז. 
כ‚ון  ‰‚רועים  ממע˘יו 
כתב  ו‰˘נ‡‰.  ‰˜נ‡‰ 
ג):  ז,  (תשובה  הרמב"ם 
שאין  תאמר  "ואל 
התשובה אלא מעבירות 
כגון  מעשה  בהן  שיש 
כשם  וגניבה.  וגזל  זנות 
שצריך אדם לשוב מאלו 
לחפש  צריך  הוא  כך 
לו  שיש  רעות  בדעות 
הכעס  מן  מהן,  ולשוב 
הקנאה  ומן  האיבה  ומן 
ומן התחרות ומן ההתול 
הממון  רדיפת  ומן 
ומרדיפת  והכבוד 
המאכלות ומכיוצא בהן, 
לחזור  צריך  הכל  מן 

בתשובה. ואלו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע 
און  ואיש  דרכו  רשע  יעזוב  אומר  הוא  וכן  לפרוש.  הוא  קשה   - באלו 
מחשבותיו". עוד כתב הרמב"ם (שם ד, ה) שיש "חמשה דברים העושה אותן 
ימשך אחריהן תמיד והן קשים לפרוש מהן, לפיכך צריך אדם להזהר מהן שמא 
ידבק בהן, והן כולן דעות רעות עד מאד, ואלו הן: רכילות ולשון הרע ובעל 

חימה ובעל מחשבה רעה..."

בי‡ורים
59. וˆריך זריזו˙ לפרו˘ וכו'. כלומר, שלא ידחה את תיקון מעשיו הרעים 
ומדותיו הגרועות לזמנים אחרים, אלא יזדרז תיכף לתקן עצמו. 60. ממע˘יו 
‰‚רועים. בכת"י הגירסא: "ממחשבותיו הגרועות". היינו ממדותיו הפחותות 
ולפרוש  רעות  מחשבות  לסלק  הזריזות  כי  מ‡„.  ביו˙ר   .61 והשליליות. 
ממעשים רעים קשה יותר מאשר הזריזות לעשיית מעשים טובים. 62. ל‰יו˙ 

לבו זך. נקי מכל תרעומת וכעס כלפי הנהגת ה' עמו.

אלא ד' אמות של הלכה 
בן  יוסף  (רבינו  בלבד. 
חיים'  וב'רוח  שושן). 
הגלות  לענין  רמז  כתב 
לג,  (דברים  מהכתוב 
לאביו  'האומר  ט-י) 
ואת  ראיתיו  לא  ולאמו 
'יורו  אחיו לא הכיר' וגו' 
משפטיך ליעקב ותורתך 
מהכתוב  וכן  לישראל', 
אבי  'כי  י)  כז,  (תהלים 
ואמי עזבוני וה' יאספני', 
עוזב  שכשאדם  כלומר 
ואת  ואמו  אביו  את 
להיות  בכדי  משפחתו 
במקום תורה, זוכה שה' 
ויקרבהו  יאספהו 

לעבודתו.  

 ˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ 75ר…„¿ ַלי  ≈‡ עּו  מ¿ ׁƒ̆ " יב:  ƒ̇ ּוכ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  .(‡ נ‡,  (י˘עי‰   "'‰ י  ׁ≈̆ ¿̃ ַב מ¿

‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָפר ס¿ ב  ּ…̇ כ¿ ƒ76ל יזּו˙  ƒר ז¿

‡ו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ ם. ‡ו…  ∆‰ מ≈ מ…„  ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  , ׁ̆ ּ„ּו ƒח ַבר  ּ ¿„ ַמע  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ

ח  ַכּ ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„  ין  ּƒ̇ ַימ¿ ל…‡  ו¿  , בו… ¿̇ ָכ ל¿

. ּבו… ּ ƒל ƒמ

 

י  ו≈ ¡‰ יָמ‡:  ּ≈̇ ן  ב∆ּ ‰ּוָ„‰  י¿ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ר,         ׁ∆̆ ּ נ∆ ַכּ ל  ַ̃ 78ו¿ ר  מ≈ ָנּ ַכּ 77ַעז 

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י,  ƒר‡ֲ ָכּ ר  ּבו… ƒ‚ 80ו¿ י  ƒב ּ ¿̂ ַכּ  ı79ָר

פ"‰  (‡בו˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יָך  ƒב‡ָ ן  ˆו… ר¿

ַעל  ר  ּבו… ƒ‚ ו¿ ל  ַ̃ מו…  ¿̂ ַע  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ירּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ יך¿  ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿ מ"כ). 

בי‡ורים
אף  אחריהם  ולבקש  ו'לרדוף'  בחכמה,  המופלג  דין  בית  אצל  לדון  ˙ר„וף. 
למקום רחוק. 75. רו„פי ˆ„˜ מב˜˘י ‰'. העושים צדק עם זולתם ומבקשים 
76. לכ˙וב ספרים. להעתיק לעצמו ספרים  להדמות במעשיהם למעשי ה'. 
ואומץ לעשות רצון  לו עזות  שיהיה  כנמר.  עז   .77 כדי שיוכל ללמוד בהם. 
הבורא - שלא יבוש ולא יתפעל מאף אחד כשבא לעשות מעשה טוב. 78. ˜ל 
כנ˘ר. רש"י פירש, שיהיה קל כנשר לרוץ מהרה ללא עצלות ובלא להתעייף, 
הזריזות.         על  בזה  שמזהיר  המאירי  מפרש  וכן  שבשמים.  אביו  רצון  לעשות 
79. רı כˆבי. גם זה ענין של זריזות. והכל הוא ענין אחד, אלא שכפל התנא 
העבירות.  מן  יצרך  את  לכבוש  כ‡רי.  ו‚בור   .80 (המאירי).  שונות  במילות 

(רע"ב). ורש"י פירש, שיהיה בעל זרוע לעסוק בכל כחו בתורה ובמצוות.

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ן  כ≈ ו¿  . ַמֲחָל˙ו… ל¿

 „ סו… ‰ 69ַעל ַ‰י¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ

יָניו  ע≈ מ≈ יר  ƒָיס ו¿  , ˙ו… ‡ו… ַיֲ‰ר…ס  ו¿ רּוַע,  ּ‚ָ‰ַ

ָכל  ּול¿  . ו… ׁ̆ ַנפ¿ ר  ‡ו… יך¿  ׁƒ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ך¿  ׁ∆̆ ַ‰ח…

ם  ƒ‡ י  ּƒכ ם,  ָ̃ ּ ַסל¿ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ז∆

˙, ָ‡ז  ּ„ו… ּƒמ‰ַ ׁ̆ ר≈ ָׁ̆ ל 70ַלֲע˜…ר ּול¿ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒי

יּוַכל   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַע„  71ָעָנף  ּבו…  ƒל ב¿ּ ּו  ׂ̆ ַיֲע

ן. ָ̂ ּ ¿̂ ַ̃ ל¿

 

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַמר: "ַבּ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ף ַ‡ֲחָריו,  ּ…„ ר¿ ƒל ם ו¿ לו… ָׁ̆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿
 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ּו" (˙‰לים ל„, טו). ו¿ פ≈ ָר„¿ ם ו¿ לו… ָׁ̆

ָע‰  ¿„ נ≈ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… יַע˙  ƒ„י ƒו ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„ י¿

ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿  .(‚ ו,  (‰ו˘ע   "'‰  ˙ ∆‡ ָלַ„ַע˙  ָפ‰  ּ ¿„ ר¿ ƒנ
יז 73 ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָר‰ (‡בו˙ פ"„ מי"„). ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ י ּ‚ו… ו≈ 72(ט)‰¡

ף" („ברים טז, כ),  ּ…„ ר¿ ּƒ̇  ˜ ∆„ ∆̂  ˜ ∆„ ∆̂ יב: "74 ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי  ט. 
לשון  התנא  נקט  ˙ור‰. 
אם  שאף  לומר  'גלות', 
את  לעזוב  עליו  קשה 
וללכת  חפציו  וכל  ביתו 
שמגלים  כמי  ממקומו, 
ממש,  כרחו  בעל  אותו 
שעיקר  ידע  מקום  מכל 
ד'  הוא  ה'  וחלק  ה'בית' 
כמו  הלכה,  של  אמות 
ח.),  (ברכות  שאמרו 
מיום שחרב המקדש אין 
בעולמו  להקב"ה  לו 

בי‡ורים
והסיבה המביאים אותו  יתבונן מהו השורש  ‰‚רוע. כלומר,  ‰יסו„  על   .69
השורש  מן  הרעות  המדות  לעקור  ‰מ„ו˙.  ול˘ר˘  לע˜ור   .70 רע.  לידי 
בהיותן עדיין בבחינת שרשים בלבד. (עלי אורח). 71. ענף וכו'. כלומר, יכו 
ולשרשן  לקצצן  יוכל  שלא  עד  גדול  כענף  וייעשו  בלב,  עמוקים  שורשים 
למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי   .72 (שם).  שני  לטבע  הופכות  הן  כי  הרגילים,  באמצעים 
˙ור‰. אם אין תלמידי חכמים במקומך, צריך אתה לגלות למקום שיש בו רב 
או תלמידי חכמים. 73. לב˜˘ ˆ„˜‰. לבקש את האמת והצדק. 74. ˆ„˜ ˆ„˜ 

ימ‰ר  ˘ל‡  יז‰ר  י‡. 
מ„י.  יו˙ר  בעבו„˙ו 
ה'ארחות חיים' להרא"ש 
"אל  כתב:  ק')  (אות 
ופירש  מעשיך".  תבהל 
"עשה  יו"ט:  התוספות 
את  או  עבודתך  את 
בלי  במתינות  מעשיך 
ובהלה".  מהירות  שום 
בתנ"ך  מצינו  ומאידך 
בשבח  שהפליגו  ובחז"ל 
הזריזות  מעלת 
לעיין,  ויש  והמהירות. 
 - כיצד שתי מידות אלו 
 - והמתינות  הזריזות 

עולות בקנה אחד?
שאכן  בספרים,  וביארו 
לפני כל מעשה שחושב 
עליו  לעשות,  אדם 

יזּו˙  ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ל  ַעל ַ‰כ…ּ ם. ו¿ ָ̇ ָמ ָכּ ַ‰ס¿ ּוב¿

ר  ַ‡ח≈ ל…‡ י¿ ׁ̆ ו¿ י ƒּוָב‰. 87ָיח ׁ̆ ּ¿̇  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָע‰ ַ‡ַח˙  ָׁ̆  ‡ ≈‰ ל…‡ י¿ ּוָב‰, ו¿ ׁ̆ ּ¿̇ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

 ‰ ≈‡ 88ר¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי ם  ˜ו… ַ‰ָמּ י  נ≈ פ¿ ƒל ע  ָׁ̆ ָר

ים  ƒר ָּׁ̆ ‰ַ ו¿ ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  ≈̇ ר¿ ָׁ̆ מ¿ יך¿  ≈‡

ם,  ָ̇ „ָ ּוַבֲעבו… ם  ָ̇ יחּו ƒל ׁ¿̆ ּƒב ם  ≈‰ ים  ƒיז ƒר ז¿

ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰ ּול¿ ר  ָזּ‰≈ ƒל  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ

ים  ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ ַ„˙ מ∆ ˙ ֲעבו… ו… ׂ̆ ַלֲע

-‰ּו‡.  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ
 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר 89 ָזּ‰≈ ƒ(י‡)י ,„…‡ מ¿

י  ּƒכ י,  ּ„ַ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָ„˙ו…  ֲעבו… ַבּ ר  ַמ‰≈ י¿

‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ל. ו¿ ׁ≈̆ ָכּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ב מ¿ רו… ָ̃ ירּו˙ ‰ּו‡  ƒ‰ מ¿ ּƒב ב כ≈ ָ‰רו…

בי‡ורים
להלחם נגדם, עכ"פ תמהר להתרחק מהם. 87. יחי˘ ול‡ י‡חר. ימהר לשוב 
בתשובה, כדי שלא יפסיד הזדמנות זו וגם כדי שלא יהיה רשע לפני ה' אפילו 
88. ר‡‰ ‡יך מ˘ר˙י ‰מלכים ו‰˘רים זריזים ‰ם ב˘ליחו˙ם.  שעה אחת. 
את  כעושים  במקרא  שמתוארים  המלאכים  לגבי  מוצאים  אנו  זה  כעין 
ה'  "ברכו  כ):  קג,  (תהלים  בהם  שנאמר  בזריזות,  תפקידיהם  ואת  שליחותם 
מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו", עוד נאמר (יחזקאל א, יד): 
"והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק". כדי להורות לאדם שהזריזות המתוארת 
89. ˘ל‡  במלאכים, היא הצורה של עבודת ה' הראויה המביאה לשלימות. 

ימ‰ר בעבו„˙ו. אף בעניני עבודת השם.

י  ּƒ̇ ׁ¿̆ „: "81(י)ַח ƒו ּ„ָ ן ָ‡ַמר  כ≈ ו¿  .˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

יָך"  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ מ…ר  ׁ¿̆ ƒל י  ּƒ̇ ָמ‰¿ ַמ‰¿ ¿̇ ƒ‰ ל…‡  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… ּו  ׁ̆ ר¿ ּ„ָ ן  כ≈ ו¿ ס).  ˜יט,  (˙‰לים 

 ˙ ∆‡ ם  ּ∆̇ ַמר¿ ׁ¿̆ "ּו ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז

י  ר≈ ¿̃ ּƒ̇ ַ‡ל   - יז)  יב,  (˘מו˙   "˙ ו… ּ̂ ַ‰ַמּ

 ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ ו…˙".  ¿̂ ƒמ"  ‡ ָלּ ∆‡  "˙ ו… ּ̂ "ַמ

 ‡ ָלּ ∆‡  ,‰ ָנּ ∆̂ י ƒמ ח¿ ַּ̇ 82ַ‡ל  ָך,  ָי„¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ

„. (מכיל˙‡ ˘ם).  ָיּ ƒמ ‰ּ ָ̇ ‰ ‡ו… ׂ ≈̆ ֲע

בּוָר‰  יזּו˙ ּו‚¿ ƒר ּלּו˙ ּוז¿ ַ̃  „…‡ יך¿ מ¿ ƒר ָ̂ ו¿
ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ ם  ח≈ ָלּ ƒ‰ ל¿

נּו ָעָליו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ מ… ב כ¿ּ יר ל≈ ּƒ83ַ‡ב ˙ יו… ¿‰ ƒל

" (˘מו˙ לב,  כו… ר≈ ּבו… ַעל י¿ ׁ̆ ַחר¿ י ƒ‡ ימּו ׂ ƒ̆ ָ‡ַמר: " ׁ∆̆ ם 84 לו… ָּׁ̆ ‰ַ

ר…ַמח  ח  ַּ̃ ּ ƒ85ַוי  ' ‚ו… ו¿ ָחס  ינ¿ ּƒפ  ‡ ר¿ "ַוַיּ  : ּבו… ַמר  ¡‡ נ∆ ָחס  ינ¿ ƒפ ּוב¿ כז); 

    „…‡ יז מ¿ ƒָזר ˙ יו… ¿‰ ƒָך ל מ¿ ¿̂ ַע ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ן " (במ„בר כ‰, ז). ָלכ≈ ָי„ו… ב¿ּ

ם  ָ̇ ָ̂ ֲע ַבּ  ˙ יו… ¿‰ ƒל  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ ר¿ ַר˙  ב¿ ח∆ מ≈  „ ר≈ ָפּ ƒ‰ 86ל¿

י. ח˘˙י ול‡ ‰˙מ‰מ‰˙י 
ל˘מור מˆוו˙יך. בספר 
(הביאו  יעקב'  'אהל 
יושר')  'אורחות  בספר 
יש  כך:  זה  פסוק  פירש 
צעדיו  שמחיש  זריז 
את  לקיים  וממהר 
אשר  ויש  מיד,  המצוה 
את  ודוחה  מתעצל 
עוד  כל  המצוה  עשיית 
אולם  שהות,  יש 
האחרון  הרגע  כשמגיע 
ורץ  הוא  מזדרז  אזי 
הוא  המצוה.  את  לקיים 
 – "חשתי"  דוד:  שאמר 
המצוה,  לקיים  בזריזות 
מפני  לא  אך 
שהתמהמהתי תחילה... 

בי‡ורים
‡ל   .82 מצוותיך.  את  מלקיים  התעכבתי  ולא  מהרתי  ו‚ו'.  ח˘˙י   .81
˙חמיˆנ‰. אל תעכב את המצוה מלקיימה כדרך שאין מחמיצין את המצות 
אלא אופים אותן מיד קודם שיחמיצו. 83. ‡ביר לב. אמיץ לב. 84. ˘‡מר. 
לשבט לוי שלא חטאו בעגל. 85. וי˜ח רמח בי„ו. לקח חרב בידו, נכנס לאהל 
חכמים  שאמרו  כמו  שניהם,  את  ודקר  המדינית  עם  חוטא  זמרי  היה  שבו 
בכוחותיך  אין  אם  כלומר,  ל‰פר„.   .86 בו'.  פוגעים  קנאים  'הבועל ארמית, 

יב. ˆריך זריזו˙ ל˙ור‰. 
בפוסקים  הנידון  ידוע 
עשיית  האם  עדיף,  מה 
שלא  אף  בזריזות  מצוה 
דחיית  או  בהידור, 
מאוחר  לזמן  המצוה 
לעשותה  כדי  יותר 
סופר'  ה'חתם  בהידור. 
לחידושיו  (בהקדמה 
מבאר  חולין)  במסכת 
בין  ההבדל  את  בזה 
שאמר  אבינו  אברהם 
אליו  (כשבאו  לשרה 
המלאכים):  שלושת 

ָ‰ָל‰,  ב∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ל…‡  90ו¿

ן  כ≈ ו¿ ים.  ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ נּו  ּ¿̃ ֻ̇ י¿ ּון  ּ̇ ƒמ ב¿ּ ֲ‡ָבל 

ים  ƒּונ˙ מ¿ ּוּו  ¡‰91" ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

           - יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ו¿  .(‡  ,‡ (‡בו˙  ין"  ּ ƒ„ ַבּ

יו  ָ̇ בו… ׁ¿̆ יı ַמח¿ ƒ̃ ָי ּבו… ו¿ ƒר ל עו… ‡ נ≈ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 92

ל…‡  ַ‡ך¿   , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ƒל יָבָריו  ≈‡ ּלּו  ַ̃ י≈ ו¿

ים  ƒָינ נ¿ ƒּלּו ָ‰ע ָכל ‡≈ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ ר ב¿ּ ַמ‰≈ י¿

ר  ַמ‰≈ י¿ י  ַ̇ ָמ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָמ‰  ָחכ¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ר. ַ‡ח≈ י י¿ ַ̇ ּוָמ

 

ל…‡  י‰ּו  ƒמ  ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿
ר…ַח  ט¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‡וו… ַּ̇ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ י¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ י  ּƒכ ים.  ƒָרע‰ָ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‰ָנ‡ו… ַ‡ַחר 

ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿

ָ‰ָ‡ָ„ם               יָ‡‰  ƒב מ¿  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ך¿  ָכּ ָנ‰,  יו… ל¿ ע∆

ך¿  ָכּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ (יב) ר  ׁ∆̆ ַכֲ‡ ו¿ י˙.  ּƒ̇ ח¿ ַּ̇ ל  ‡ו… ׁ¿̆ ƒ93ל

בי‡ורים
במהירות  יתכן  "ולא  הגירסא:  בכת"י  בב‰ל‰.  מע˘‰  ל˙˜ן  י˙כן  ול‡   .90
כל  על  ומתוקן  מושלם  המעשה  שיהיה  אפשר  אי  פירוש,  מתוקן".  מעשה 
פרטיו ודקדוקיו אם מתנהג בפזיזות. 91. ‰וו מ˙ונים ב„ין. היו פוסקים את 
הדין ביישוב הדעת ובמתינות. 92. ˘י‰‡ נעור לבו וי˜יı מח˘בו˙יו. שיהיה 
93. ל˘‡ול ˙ח˙י˙.  לבו ערני ומרוכז במחשבתו על הדבר שעומד לעשות. 

ל.                   פ≈ נו… ‰ּו‡  ירּו˙  ƒ‰ מ¿ ּƒב  ıָר אם  היטב  להתבונן 
זאת.  לעשות  וכיצד 

ילך     ויודע את הדרך  אמנם לאחר שבא לכלל הכרעה עפ"י תורה לעשותו 
חיים'          ה'חפץ  היה  וכך  הפועל.  אל  הכח  מן  הדבר  להוציא  יזדרז  אזי  בה, 
לאחר                אם  אך  במעשיו,  נמהר  להיות  לאדם  שאין  "אף  אומר:  זצ"ל 
יחמיץ              בל  אז  וישר,  לנכון  מצאו  הישר  השכל  במאזני  הדבר  ששקל 
ע"ז            עמו'  עה"ת  (ח"ח  כלל".  זמן  דיחוי  בלא  לעשותו  ויזדרז  הדבר 

בהגה"ה).
(המעלה  זצ"ל  חאגיז  למהר"ם  חכמים"  "משנת  בספר  כבר  מובא  זה  יסוד 
הי"ב, אות ש"ס), וז"ל: "כתוב (משלי כט, כ): "חזית איש אץ בדרכיו (אדם 
טובים)  להחכים  הטפש  (סכויי  לכסיל  תקוה  מיושב)  ואינו  במעשיו  הפזיז 
ממנו". וכתוב (שם כב, כט) "חזית איש מהיר במלאכתו (בקי וזריז בביצוע 
תפקידו) לפני מלכים יתייצב (יעמוד לשרתם)" דנראה דסתרי קראי זה לזה. 
ליישב המקראות צריך לומר כך, דיש חילוק גדול בין התחלת מלאכה לגמר 
מלאכה, דהואיל דכל הדברים יגעים והתחלתן קשה, אם כן מן הראוי הוא 
ומזקנים  עצה  ויטול  במתון  ילך  דבר  שום  לעשות  בדעתו  שיגמור  שקודם 
יתבונן, ואם לא כן יעשה אלא שיהיה אץ בדרכיו ותיכף שעלה בדעתו איזה 
דבר לעשות יתחיל לעשותו - ודאי איש אץ כזה תקוה לכסיל ממנו, כי כל 

דבר צריך ישוב ועצה מחכם הרואה את הנולד.
אמנם אחר שהתחיל והסכימו בעלי העצה כי טוב הדבר ונכון מעם ה' יתברך 
ואל  יקדמנו אחר,  פן  ואל יתמהמה  ויחיש את מעשהו  ימהר  לעשותו, אזי 
תאמר כשאפנה אגמור מלאכה זו שהתחלתי בה שמא לא תפנה. ואיש כזה 
ראוי   - הפועל  אל  הכח  מן  ולהוציאה  לגומרה  במלאכתו  מהיר  שהוא 
להתייצב לפני מלכים ולעמוד לשרת לפניהם, יען כי כל דברי המלכות אינן 
נגמרים כי אם אחר גמר עצה עמוקה, ואחר גמר זה, ראוי לו שלא יהיה עצל 

בקיומה". עכ"ד.  
אך  חרוץ  "מחשבות  עה"פ  ה)  (כא,  למשלי  בפירושו  יונה  רבינו  לשון  וזה 
החרוץ  מחשבות  אבל  והזריזות,  החריצות  מדין  המהירות  "אין  למותר": 
שיקדים המחשבה והמתון למעשה – הוא מעיקר הזריזות. ואף על פי שבטל 
מקצת שעותיו לחשוב מחשבות, לעולם ימצא מותר במדה הזאת. "וכל אץ 
אך למחסור" - כי ישיגהו המקרה במעשה וכעין שאמר מחברי המוסר 'כי 

פרי כל המהירות חרטה'". 
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ָר‰  ≈‰ מ¿  ‰ נ∆ ָפּ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ יזּו˙,  ƒר ז¿ ּƒב  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… י  כ≈ ר¿ ָ̂ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ם.  ƒַמי ָׁ̆  ˙ ‡כ∆ ל∆ מ¿ ƒל

 

          ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ׁ̆ י≈ ו¿  . ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 94

ָיָניו  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָלָח‰  ¿̂ ‰ַ

יז     ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ן-ָ‡ָ„ם,  ב∆ּ ן  ָלכ≈ יזּו˙.  ƒר ז¿ ּƒב

ָך,  ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ‰ ׂ ≈̆ ַוֲע ים,  ƒָלמ עו… י  נ≈ ׁ¿̆ ƒ95ל

"מהרי שלש סאים קמח 
סולת לושי ועשי עוגות, 
ואל הבקר רץ אברהם"... 
שהתעכבה  שרה  ובין 
נפה  בי"ג  הקמח  לנפות 
סולת,  שנעשה  עד 
נדה  פירסה  ובינתיים 
ולא  הלחם  ונטמא 

ולכן  המובחר,  מן  מצוה  על  עדיפה  בזריזות  שמצוה  סבר  אברהם  הביאתו. 
הדגיש "מהרי", וכן אמר לה להביא "קמח" על אף שסולת מובחרת יותר מן 
הקמח, כיון שרצה למהר לכבד את אורחיו. ואילו שרה סברה, מצד תכונת 
"נשים עצלניות הן", כי המובחר עדיף על הזריזות, ולכן ניפתה הקמח לעשותו 

סולת. וזהו שנאמר עליה: "ולחם עצלות לא תאכל".
ובזה יתבארו דברי המדרש [שאמר רבי עקיבא לתלמידיו כדי לעוררם]: מה 
שרה  של  בתה  בת  תבא  אמרו,  מדינות?  קכ"ז  על  שתמלוך  אסתר  ראתה 
שחייתה קכ"ז שנים ותמלוך על קכ"ז מדינות. וקשה: מדוע לא תלו בזכותו של 
אברהם שחי קע"ה שנים, נמצא שמאז היותו בן מ"ח שנה שאז הכיר את בוראו 

(עי' ב"ר ל ח, צ"ה ג), ועד פטירתו ישנם קכ"ז שנה?
אלא - מיישב ה'חתם סופר' - מכיון ששבחה של אסתר היה בכך שמלכה על 
פזורי עם ישראל בקכ"ז מדינות והגנה עליהם, ומה גרם שלא יהיה בהם מעלת 
"כינוס לצדיקים הנאה להם"... אלא להיות מפוזרים? העצלות שהיתה בהם, 
שלא עסקו בתורה בזריזות אלא בעצלות, וכמו שקראו חז"ל (בפ"ק דמגילה) 
ימך המקרה"... לפיכך לא רצו חז"ל  על אותו הדור את הפסוק: "בעצלתים 
לתלות מלכות אסתר בזכות קכ"ז שנים של "זריזותיה דאברהם", אלא בזכות 
קכ"ז שנים של שרה שלא נתיחדה במדת הזריזות אלא במעלת ההידור. הוא 
את  ר"ע  עורר  [ובכך  תורה"  אין  זריזות]  [של  קמח  אין  "אם  חז"ל:  שאמרו 

תלמידיו להיות זריזים ולא מנומנמים ועצלים]. 

בי‡ורים
הזריזות לעבירה היא אות לגודל אהבתו ושקיעתו בחטא וע"י הזריזות נקשר 
י‰‡ זריז במל‡כ˙ו. כדי שתצא מושלמת ומתוקנת.  הוא לעומק החטא. 94.̆ 
95. ל˘ני עולמים. גם בעניני עוה"ז וגם בעבודת ה' ובעסקי התורה והמצוות.
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בזה  [ואכן,  המצוה. 
של  המעלה  יתירה 
מקדימין  "זריזין 
למצוות" ממעלה זו של 
אל  לידך  הבאה  "מצוה 

תחמיצנה"].
סיבה  ישנה  זאת,  מלבד 
מדת  את  ללמוד  הגונה 
הזריזות דוקא מהפסוק: 
"וישכם אברהם בבוקר" 
יצחק.  בעקידת  האמור 
שכן אין עוד כמו זריזותו 
של אברהם לעקידת בנו 
לנו  לשמש  כדי  יצחק, 
כמה  עד  ומופת  דוגמא 
נשגבה ונעלית היא זריזותן של צדיקים בעבודת בוראם. וכל כך למה? משום 
אברהם.  בו  שנתנסה  קשה  נסיון  מאותו  נפרד  בלתי  חלק  היתה  זו  שזריזות 
למרות כל הצער והכאב שישנו באופן טבעי לאב ההולך לעקוד את בנו יחידו, 
אף על פי כן, מכיון שנצטווה על כך מאת ה' - לא זו בלבד שניאות ואף רצה 
לקיים את המצוה באהבה, אלא עוד נחפז לעשותה בזריזות מופלאה. לפיכך 

ראויה זריזות זו ללמוד הימנה ל"זריזין מקדימין למצוות".
ראוי לציין, כי מעלת זריזות מעין זו מצינו גם אצל משה רבינו כאשר ציוה עליו 
ה': "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך" (במדבר לא, 
ב) כותב על כך רש"י (ע"פ הספרי): "אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר 
עשה בשמחה ולא איחר", וכפי שנאמר מיד בפסוק: "וידבר משה אל העם"... 
הוא  מאוויים  וכל  אישי,  חשבון  כל  המה  נטולים  צדיקים,  של  דרכם  כך  כי 

לעשות רצון ה' בשמחה ובזריזות.  

ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  ,(‚ כב,  (בר‡˘י˙ 

 ‰ ׂ ָ̆ , ָע י„ו… ƒח נו… י¿ ˙ ב¿ּ ח…ט ‡∆ ׁ¿̆ ƒלו… ל ‰ ׁ∆̆ ָ̃

יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒּומ ר.  ∆̃ ב…ּ ַבּ ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿

ָל‰  „ו… ּ ָכָח‰ ‚¿ ‰ ‰ו… ז∆ יזּו˙, ָבּ ƒר ז¿ ּƒיו ב ׂ ָ̆ ַמֲע

 „ ב∆ ע∆ כ¿ּ  , ‡ו… ר¿ ּבו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… ‰ּו‡  ׁ∆̆

מו…  ¿̂ ַע ב¿ּ ז  ָזר≈ ּומ¿ ָניו  ֲ‡„ו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ָ‰‡ו…

לּוָי‰  ּ¿̇ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ י  ּƒ6כ  , נו… ˆו… ר¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ּבו…  ƒל  ‰ ַפנ∆ּ מ¿ ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ 7כ¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ

בי‡ורים
לעשיית  החיצוני  הביטוי  היא  הזריזות  ‰‡„ם.  בלב  ˙לוי‰  ‰זריזו˙  כי   .6
המצוות מתוך אהבה והתלהטות פנימית (עיין מס"י פ"ז). 7. כ˘‡„ם מפנ‰ 
לבו וכו'. כאן מבאר רבינו כיצד יגיע האדם לתכלית הזריזות במדרגה הגבוהה. 

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ƒַער ַ‰ֲחמ ַׁ̆

יזּו˙ ƒר ּ ַער ַ‰ז¿ ַׁ̆  

 

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ּ„ָ ƒ1מ י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿
ַ‚ם  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒַלמ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַל  

י‡  ƒ‰ 3ו¿  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַנ˙  ָּ̃ ַּ̇ 2 ַין  נ¿ ƒע ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ

ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ו¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ˙ וו… ¿̂ ƒמ ל¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ַמ ין  ƒיז ƒר 4ז¿ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל

ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ו¿ (פסחים „, ‡). 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע ַין  נ¿ ƒע 5ב¿ּ ינּו  ƒב‡ָ

 "' ‚ו… ו¿ ר  ∆̃ ב…ּ ַבּ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ם  כ≈ּ ׁ¿̆ "(‡)ַוַיּ

‡בר‰ם  וי˘כם   .‡
בבו˜ר. מפסוק זה למדו 
ד.)  (פסחים  חז"ל 
מקדימין  ש"זריזין 
להקשות,  יש  למצוות". 
זאת  למדו  לא  מדוע 
הקודמים:  מהפסוקים 
לקראתם"...  "וירץ 
"וימהר אברהם", הרי גם 
בפסוקים אלו משתקפת 
זריזותו  מדת  לה 
אברהם  של  הנפלאה 

אבינו למצוות?
שכתבו  יש  ואמנם 
לחלק, כי מפסוקים אלו 
שמעשיהם  אנו  למדים 
במהירות  צדיקים  של 
המצוה  מזדמנת  כאשר 
לידם ממש, שאז אין הם 

משתהים להתחילה ואף ממהרים להשלימה. אולם מהפסוק "וישכם אברהם 
בבוקר" נוכל ללמוד על מעלה יתירה מזו, שגם כאשר המצוה אינה מזדמנת 
כן  פי  על  או שטרוד בעסקיו, אף  בה,  לישון  כגון בשעה שרגיל  לידו ממש, 
מפנה עצמו מעיסוקיו, או משכים לקום משנתו ומקדים עצמו לקראת עשיית 

בי‡ורים
1. מ„‰ ‚„ול‰ ל˙ור‰ ולמˆוו˙. מעלה גדולה המסייעת לאדם בלימוד התורה 
ובקיום המצוות. 2. ˙˜נ˙ ‰עולם ‰ז‰. היא מועילה לו גם בעניני העולם הזה. 
כלומר, גם הצרכים הגשמיים מסודרים ומתוקנים לאיש הזריז. 3. ו‰י‡ מ„˙ 
‰ˆ„י˜ים לעבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך. הצדיקים משתמשים בה כדי להדר בקיום 
הזריזים  למˆוו˙.  מ˜„ימין  זריזין   .4 ה'.  בעבודת  שלמות  ולהשיג  המצוות 
נצטוה  כאשר  ‰ע˜„‰.  בענין   .5 זמנן.  בהגיע  מיד  המצוות  לקיים  ממהרים 

אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו.

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰זריזו˙

אעפ"כ  והיאוש,  הזקנה 
עולה  להקריבו  כשצוהו 
מיד,  בדבר  טרח   -
השי"ת  אהבת  והגביר 
ליצחק,       אהבתו  על 
המעלה  שלמות  ועל 
"אברהם  קראו  הזאת 
מא).     (ישעיה  אוהבי" 
לכל  נתפרסם  ואז 
חיוב  גודל  העולם 
יתעלה  לשם  האהבה 
לעבור       ראויה  שהיא 
ומזה  אהבה,  מיני  כל 
שכר.  וקבל  דרוש  אמרו 
הרב  מפי  שמעתי  כך 

ר"ש מורי שיחיה. עכ"ד. 

י  ּƒים, כ ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ז ל¿ ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒן נ ַעל-כ≈ּ , ו¿ ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ּוָר‰ ב¿ּ ׁ̆ ¿̃ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ‰ ָ̇ ָ‰י¿

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ ן  ַעל-כ≈ּ ל,  „ו… ּ‚ָ  ˜ ׁ∆̆ ח≈ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ר  כ…ּ ז¿ ƒ12ל ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ לו… 

 ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ׁ̆ י≈ י  ּƒכ  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע

       „…‡ מ¿ לו…   ‰ ׁ∆̆ ָ̃ ָבר  ּ„ָ ֲ‰בו…  ‡ו… ֲעבּור 

ָרָ‰ם  ˙, ֲ‡ָבל ַ‡ב¿ ו… ׂ̆ פו… ַלֲע ¿̃ ּבו… נו… ƒל 13ו¿

ם,  ָבּ ƒל  ı פ∆ ח≈ מ≈ ּו  ׂ̆ ָע ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 14 ָח˜  ¿̂ ƒי ו¿

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ י  ּƒכ

בי‡ורים
(בראשית            שנאמר  כמו  בכת"י).  (כ"ה  העקדה  מעשה  לזרעו  לזכור.   .12
הזה         הדבר  את  עשית  אשר  יען  כי  ה'  נאם  נשבעתי  בי  "ויאמר  טז-יז)  כב, 
זרעך"            את  ארבה  והרבה  אברכך  ברך  כי  יחידך,  את  בנך  את  חשכת  ולא 
לבן  ואחת  (-לאברהם)  לאב  אחת   – אברכך"  "ברך  רש"י:  ופירש  וגו'. 
(-ליצחק), "והרבה ארבה" – אחת לאב ואחת לבן. 13. ולבו נו˜פו לע˘ו˙. 
              ıמחפ ע˘ו  ˘ני‰ם   .14 מושלם.  רצון  מתוך  זאת  עושה  אינו  כלומר, 
לעקדה:  שהלכו  בעת  ויצחק  אברהם  על  שנאמר  כמו  שלם,  ברצון  לבם. 
ו). ופירש רש"י: השוה הכתוב זה לזה,  "וילכו שניהם יחדיו" (בראשית כב, 
שהיה                  - אברהם  אף  כי  ללמד  ביניהם,  הבדל  היה  ולא  כאחד  שהלכו 
שלא     יצחק  כמו  ושמחה,  ברצון  הולך  היה   - בנו  את  לשחוט  שהולך  יודע 
לקרבן).      לעלות  עתיד  שהוא  כלל  ידע  לא  שעדיין   –) בדבר  מרגיש  היה 
"וילכו       ואמר:  הכתוב  חזר  להשחט,  הולך  שהוא  יצחק  שהבין  ולאחר 
שניהם יחדיו" (שם, ח). כלומר, יחד בלב שוה לעשות רצונו של מקום. (רש"י 

שם).

 , ׁ̆ ּבו… ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ רו… ˙ ָ‰ֲ‡ח≈ בו… ָׁ̆ ֲח ל ‰ַ8ַמּ ָכּ ƒמ

‰ּו‡  10ָ‡ז  ַ‡ַח˙,  ָב‰  ָׁ̆ ַמֲח ס  פ≈ ˙ו… 9ו¿

ן  -כ≈ מו… כ¿ּ יַח.  ƒל ¿̂ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ י  ƒל ב¿ּ ז,  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒמ

ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  ּ ƒל ƒיר מ ƒס ≈‰ ׁ∆̆ ָרָ‰ם,  ‰ ַ‡ב¿ ׂ ָ̆ ָע

ל  ט≈ּ ƒ(ב)ּוב  , ‡ו… ר¿ ּבו… ן  ˆו… ר¿ ָ‡ַחז  11ו¿ נו…  ב¿ּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ נו…  ב¿ּ ַ‡ֲ‰ַב˙ 

בנו  ‡‰ב˙  וביטל  ב. 
‰בור‡  ‡‰ב˙  מפני 
חז"ל  אמרו  י˙ברך. 
עא.):  (סנהדרין  בגמרא 
ומורה  סורר  בן  "תניא, 
עתיד  ולא  היה  לא 
נכתב,  ולמה  להיות, 
כתב  שכר".  וקבל  דרוש 
לשאול,  יש  בחיי:  רבינו 
מפני מה הוצרכה תורה 

יש  נוהג בדרך העולם? עוד  ומה שאין ענינו  ולכתוב מה שלא היה,  להודיע 
מקשים, דהנה לכאורה כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" היא לשכר תלמוד תורה. 
ותמוה הדבר: וכי לא די בכל התורה כולה כדי לדרוש ולקבל שכר?! הלא גם 
אם יחיה אדם אלף שנים, לא יחסר לו מה לדרוש בתורה, אשר היא ארוכה 

מארץ מדה ורחבה מני ים!
ומבאר רבינו בחיי, כי אין כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" לשכר תלמוד תורה, 
אלא 'דרוש' מפרשה זו עד היכן נתבע האדם לאהוב את השי"ת, שלמען אהבת 
השי"ת על האדם לסלק מלבו את האהבה המוטבעת בו לבנו, כשהדבר נצרך 
זה מחכמת התורה ללמד דעת את העם בגודל חיוב אהבת  וז"ל: היה  לכך. 
השם יתברך. שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן, וכיון 
שהבן עובר על מצוות השם יתעלה, וזה דרכו כסל לו, חייבין הם שתתגבר 
עליהם אהבת השי"ת על אהבת הבן עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמם 

לבית דין לסקילה.
בענין  בתורה  מפורש  להשי"ת  האהבה  גודל  בחיוב  הזה  הענין  בא  וכבר 
העקידה, כי אברהם עם היות אהבתו ליצחק עזה וחזקה כבן שבא אליו אחר 

בי‡ורים
והתכונות  הרצונות  הרעות,  המדות  בו.  ˘י˘  ‰‡חרו˙  ‰מח˘בו˙   .8
המפריעות אותו מעבודת ה' ומקיום מצוותיו, כגון עצלות, אנוכיות, ותאוות 
גשמיות. 9. ו˙ופס מח˘ב‰ ‡ח˙. שם לעצמו מטרה אחת נעלה ומתרכז בה. 
10. ‡ז ‰ו‡ מז„רז בלי ספ˜. (כ"ה בכת"י). ממילא קל לו להזדרז ולעשות את 

המצוה בשלימות. 11. ו‡חז. ותפס.

˘ני‰ם  ע˘ו  לכן   .„
במדרש  מובא  בזריזו˙. 
א):  נו,  (בראשית  רבה 
וישא  השלישי  "ביום 
עיניו"  את  אברהם 
כתיב  ד),  כב,  (בראשית 
"יחיינו  ב)  ו,  (הושע 
השלישי  ביום  מיומיים 
לפניו".  ונחיה  יקימנו 
הגר"א  וביאר  עכ"ד. 
בהאי  מצוות  "שכר  קמב.)  (חולין  חז"ל  אמרו  הנה  כי  המדרש,  כוונת  זצ"ל 
ומלואו  אין העולם  רוחני,  ענין  כי המצוה היא  והטעם, אחרי  ליכא".  עלמא 
כדאי לשלם אפילו שכר מצוה אחת, וכמו שאמרו חז"ל (אבות ד, יז) "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", אם-כן היאך אנו ניזונים 

בזכות המצוות שעשו אבותינו?
אבל הענין כך הוא, כי באמת המצוה עצמה אין לה תשלומים בעולם הזה, 
אבל הזריזות וההידור וכיוצא בו במצוות אבותינו, הם הזכות שאנו אוכלים. 
שעשה  והזריזות  ההכנות  מכל  מקודם  לנו  סיפרה  הקדושה  התורה  והנה 
בבוקר, חבש בעצמו את  לקיים מצות העקידה, השכים  ע"ה  אבינו  אברהם 
חמורו, ובקע עצי עולה וכו', להודיענו כי מכל זאת אנחנו אוכלים בעולם הזה. 
אבל עיקר המצוה שעשה אברהם אבינו ע"ה ביום השלישי, נשארה לנו לעתיד 

לבוא.
כל מה  לומר,  רצה  מיומיים",  "יחיינו  חז"ל את הכתוב  זה  על  זהו שהמליצו 

ר  ≈̂ ַרך¿ יו… ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ם ב¿ּ ָּ̇ ע¿ ּ„ַ

יזּו˙. ƒר ז¿ ּƒם ב י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ ּו  ׂ̆ ן ָע ָלם, („)ָלכ≈ עו…

 

 ˙ ּ„ַ ƒמ י  ּƒכ ָלַ„ַע˙,  יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ָכל  ‰ ל¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ י‡  ƒ‰22 ˙יזּו ƒר ּ ַ‰ז¿  

 ˙ יו… ¿‰ ƒל ל  ָיכו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

בי‡ורים
ואישי  ‚ופם. נתבטל כח הגשמיות שבגופם, שלא היה להם שום רצון גשמי 
אלא אך ורק לעשות רצונו יתברך. 22. ‰י‡ ˙חיל‰ לכל ‰מ„ו˙. כי כדי להשיג 
את כל המעלות צריך לקנות תחילה את מדת הזריזות, כי הזריזות מובילה 
לשאר המדות הטובות והמעלות הגדולות, כדברי רבי פנחס בן יאיר (המוזכר 
מצוות  ויותר  יותר  לקיים  להספיק  האדם  יוכל  זריזות  שע"י  ועוד,  בהמשך). 
ולימוד תורה, שהרי כל אדם מוכרח להפסיק מידי פעם מלימודו ולהתעסק 

בצרכי גופו, אבל ככל שיזדרז וימהר לחזור ללימודו, כך יספיק יותר.

ם  ƒע ˜ּו  ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 15ּו ם,  ָבּ ƒל ב¿ּ  „…‡ מ¿

16ַע„  ם,  ָ̇ יָע ƒ„י ּƒב ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ל  ָכּ י  ּƒ17כ ל,  „ו… ּ‚ָ חּו„  ƒי ב¿ּ ַיֲח„ּו  ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆

 ‡ ר≈ חּו„ ַ‰ּבו… ƒם י ס≈ ַפר¿ ‰ 18ל¿ ָ̇ ם ָ‰י¿ ָ̇ ָנ ָוּ ַכּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ר  ּׁ≈̆ ַי 19ּול¿ ָלם  עו… ָבּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּו  ׂ̆ ָע ׁ∆̆  ˙ ע≈ 20ּוב¿  , ַ‡ֲ‰ָב˙ו… ל¿

יו,  ָ̇ וו… ¿̂ ƒּומ  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ  ˙„ַ ֲעבו…

 ‰ ָ̃ ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ו¿ ּ‚ּוָפם  ַח  כ…ּ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ21(‚)נ

‚ופם.  כח  נ˙בטל   .‚
נאמר:  העקדה  בפרשת 
ידו  את  אברהם  "וישלח 
המאכלת  את  ויקח 
בנו"  את  לשחוט 
כתב  י).  כב,  (בראשית 
'אפריון'  בספר  כך  על 
שו"ע):  קיצור  (מבעל 
הגאון  בשם  שמעתי 
הקדוש מהרי"א מלובלין 
הא  לפרש  שאמר  זצ"ל 
אברהם  "וישלח  דכתיב 
שהיה  דמשמע  ידו"  את 

צריך איזה כח והתפעלות לקחת את המאכלת (פירוש, שהיה צריך להתאמץ 
לשלוח את ידו מה שלא מוזכר בשאר הפעולות שעשה כגון ויבקע עצי עולה, 
ויבן את המזבח ויערוך את העצים וכו'). והוא, כי הצדיקים הקדושים אשר אך 
מצוות השם ית"ש עשו באיבריהם, הנה איבריהם מתקדשין כל כך עד אשר 
אינם מסוגלים לעשות רק מצוות ה' ית"ש ולא זולתו. והנה לשחוט את יצחק 
לך  "לא אמרתי  מן המדרש  רש"י  וכמו שהביא  כלל  היתה מצוה  לא  באמת 
שחטהו אלא העלהו, אסקתיה – אחתיה", רק אברהם טעה וקסבר לשחטהו. 
ולכן כאשר רצה לקחת בידו את המאכלת הוצרך להתאמצות לשלוח את ידו 

בכוח, וזהו "וישלח אברהם את ידו" וכו', ודפח"ח. עכ"ל.

בי‡ורים
15. ו˘ני‰ם נ˙„ב˜ו עם ‰˘י"˙ בי„יע˙ם. שניהם - בשכלם ובמחשבתם - היו 
בדבקות גדולה עם השי"ת. 16. ע„ ˘נ˙יח„ו (בכ˙"י: ˘נ˙‡ח„ו) ביחו„ ‚„ול. 
רצונו  ורק לעשיית  אך  לבם  ויחדו את  ה',  רצון  היו אחד עם  ורצונם  דעתם 
יתברך ללא שום פקפוק. 17. כי כל כונ˙ם. בכל עבודתם בחייהם. 18. לפרסם 
‡„ם  בני  ולי˘ר   .19 מלבדו.  עוד  ואין  בעולם  יחיד  שהוא  ‰בור‡.  יחו„ 
 - ואדם  אדם  כל  אצל  הנמצאת   - האהבה  מדת  את  ולכוון  לנתב  ל‡‰ב˙ו. 
בכת"י  ב‡‰ב‰.  ˘ע˘ו  ובע˙   .20 יתברך.  ה'  אהבת  שהיא  הנכונה  לאהבה 
כח  נ˙בטל   .21 ומצוותיו.  יתעלה  ה'  עבודת  האבות  שעשו  ובעת  הגירסא: 

‡ח„  יום  טוב  כי   .‰
בפרושו  רש"י  בחˆריך. 
על תהלים כתב: "כי טוב 
בחצריך,  אחד  יום 
מלחיות  ימות,  ולמחר 
במקום  שנים  אלף 
אחר". ויש לבאר שכונת 
אדם  כל  על  המלך  דוד 
ואדם, שטוב לו יום אחד 
ולמחר  התורה  בעסק 
לחיות  מאשר  ימות, 
אחר  במקום  שנים  אלף 
בלא עסק התורה. וכמו 
שכתב בספר יסודי הדעת (עמוד קפד) על דברי רש"י אלו וז"ל: כמה גדול ויקר 
וחשוב יום אחד להיות בבית ה' בעסק התורה והיראה, אשר כדאי לחיות רק 
יום אחד בעולם ולהיות עוסק בתורה ולמחר ימות, מלחיות אלף שנים במקום 
אחר, ואפילו לא חיים של חטא ועון כי אם לחיות חיים פשוטים כחיי אנשי רוב 
העולם, גם עם מעשים טובים, אבל בלי עסק התורה – הנה יום אחד להיות 
יותר מלחיות אלף שנים במקום  וחשוב  יקר  ה' עם עסק התורה הוא  בבית 
לא         התורה  בעסק  ה'  בבית  נהיה  אם  שנותינו  ערך  יגיעו  לכמה  והנה  אחר. 
[לפי  שנותינו?  מספר  יגיעו  לכמה  שנים?  וגם  ימים  הרבה  אם  כי  אחד  יום 
ראויים  אלו  רש"י  דברי  חיים!]  יותר מאלף שנות  שיום אחד שקול  החשבון 
להעריך        ונדע  הקדושה,  תורתנו  יודעי  כל  לפני  בעולם  מפורסמים  להיות 
כמה יפסיד מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, כמה אלפי שנים מפסיד זה. 

עכ"ל.

מ…ַע  ּׁ¿̆ ƒמ נו…  ָ‡ז¿ יר  ƒס "27מ≈ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆

(מ˘לי  ָב‰"  ע≈ ו… ּ̇ ˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ ם  ּ‚ַ28 ָר‰,  ו… ּ̇

ַר˙  ו… ּ̇ י  ƒל ב  ˙ּוב: "29טו… ָכּ ן  כ≈ ו¿ כח, ט). 

ף" (˙‰לים ˜יט,  י ָזָ‰ב ָוָכס∆ פ≈ ַ‡ל¿ יָך מ≈ ּƒפ

ם  יו… ב  טו… י  ּƒכ(‰)" ַמר:  ¡‡ נ∆ ן  כ≈ ו¿ עב), 

ף" (˘ם פ„, י‡) - ָ‡ַמר  ָ‡ל∆ יָך מ≈ ר∆ ≈̂ ֲח ַבּ

ם  יו… י  ƒל ב  טו… -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ף  ל∆ ∆‡ מ≈ ָר‰,  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ָח„  ∆‡

בי‡ורים
˙ועב‰.  ˙פל˙ו  ‚ם   .28 קצר.  לזמן  אפילו  ˙ור‰.  מ˘מוע  ‡זנו  מסיר   .27
במקרה דנן הסיבה היא כיון שנמנע מלימוד תורה מחמת התפילה, ומאחר 
אותו  זו שהרחיקה  היא  נמצא שתפילתו  מן התפילה,  יותר  והתורה חשובה 
אורח).         (עלי  מדה  כנגד  במדה  תפילתו  את  מרחיק  הקב"ה  לכן  מהבורא, 

29. טוב לי ˙ור˙ פיך. פירוש, אפילו דיבור אחד בתורה.

כ…ל  ¡‡ ל∆ יך¿  ƒר ָ̂ י  ּƒכ ר,  פ∆ ַ‰ס≈ּ ַעל  יר  ƒ„ ָּ̇

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈ ָרָכיו,  ¿̂  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ן  י˘…ׁ ƒל ו¿

רו…  פ¿ ƒס ל¿ ַלֲחז…ר  ירּו˙  ƒ‰ ּוז¿ יזּו˙  ƒר ז¿

ל  „ו… ם ָ‚ּ „ ַ‰ּיו… ב: עו… ׁ…˘ ַ‡ל ַיח¿ מ…„. ו¿ ל¿ ƒל ו¿

רּו  ָ‡מ¿  ‰ ז∆ ַעל  י  ּƒכ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָנ‰  ָּׁ̆ ‰ַ ו¿

‡ַמר  ּ…̇ ָרָכ‰: ַ‡ל  ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ֲחָכמ≈

ל…‡   ‡ ָמּ ׁ∆̆ 24  ,‰ נ∆ ׁ¿̆ ∆‡  ‰ נ∆ פ¿ ∆‡ ׁ∆̆ כ¿ ƒ23ל

י…‡ַמר  ם ַ‡ל  ּ‚ַ ‰ (‡בו˙ פ"ב מ"„).  נ∆ ָפּ ּƒ̇

ך¿  ל≈ ם ‡≈ ƒ‡ ,ָבר ב ‰ּו‡ כ¿ּ ר∆ ˙ ע∆ ָ‡ָ„ם: 25ע≈

ָע‰  ָׁ̆ ָב‰  טו… י  ּƒכ ל,  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿  „ ָיּ ƒמ ַלֲעמ…„  ך¿  ָטר≈ ¿̂ ∆‡  - מ…„  ל¿ ƒל

ַעל  ָלם, ו¿ עו… ָבּ ׁ∆̆ ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒָח„, 26מ ּבּור ‡∆ ּ ƒ„ ּלּו ƒמ…„, ַוֲ‡פ ל¿ ƒַח˙ ל‡ַ

בחיינו  אוכלים  שאנו 
שעשה  ממה  הוא 
ע"ה  אבינו  אברהם 
בשני  דהיינו  ביומיים, 
הוא  הראשונים,  ימים 
כנז"ל,  וההידור  הזריזות 
השלישי,  ביום  אבל 
שעשה  במה  כלומר, 
דהוא  השלישי,  ביום 
העקידה,  מצות  עיקר 
יקימנו        זה  ידי  על 
ונחיה  לבא  לעתיד 

לפניו.      

בי‡ורים
תורה.          ואלמד  אשב  וטרדותי,  מעסקי  כשאתפנה  ‡˘נ‰.  לכ˘‡פנ‰   .23
24. ˘מ‡ ל‡ ˙פנ‰. כי יתכן מאד שגם מאוחר יותר לא תצליח לפנות לך זמן 
כדי ללמוד, שכן טרדות העולם אינן פוסקות, ונמצאת בטל מדברי תורה כל 
ימי חייך. 25. ע˙ ערב ‰ו‡ כבר. הגיע כבר הערב, וזמן תפילת ערבית קרב 
להפסיק  שאצטרך  כיון  קצר  לזמן  זה  יהיה  ללמוד,  כעת  אתחיל  ואם  ובא, 
לתפלה בהגיע זמנה. 26. מכל „בר ˘בעולם. על התורה נאמר (משלי ג, טו): 
"יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה", כל חפצי עולם הזה ['חפציך' - 
אחד  דבר]  [-ללימוד  לדבר  ישוו  לא  והנאותיו]  הזה  העולם  עושר  כל  כולל 
מכל  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור  אפילו  תורה  [שתלמוד  שבתורה, 
חפצי  שאפילו  בה"  ישוו  לא  חפצים  "וכל  יא):  ח,  (שם  כתוב  עוד  'חפציך']. 
שמים שהם המצוות - לא ישוו לדבר אחד שבתורה [שתלמוד תורה אפילו 
עדיף  ת"ת  שכן  התורה,  מצוות  כל  מקיום  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור 

מקיום המצוות ודוחה אותן, אם אפשר לעשותן ע"י אחרים] (מו"ק ט:).

‰י‡  ‰זריזו˙  מ„˙  ו. 
‰מˆוו˙.  לכל  ˙כ˘יט 
(פ"ז)  ישרים'  ב'מסילת 
הזריזות  חלקי  כתב: 

י„ּו˙  ƒַוֲחס י„ּו˙,  ƒ38ֲחס י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

רּוַח  ו¿  , ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ 39רּוַח  י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

 ˙ ַיּ ƒח ּ¿̇ 40 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ

י‡ ָזכּור  ƒב ‰ּו ַ‰ָנּ ָיּ ƒל י ‡≈ ≈„ ‡ ַעל י¿ ים ָבּ ƒ̇ ˙-ַ‰מ≈ּ ַיּ ƒח ¿̇ ים, 41ּו ƒ̇ ַ‰מ≈ּ

ירו˘למי  ט:  פ"‡  ˘‰˘"ר  ב  כ,  (ע"ז  ינּו.  ָימ≈ ב¿ּ ָר‰  ≈‰ מ¿ ּƒב ב  ַלּטו…

יזּו˙,  ƒר ּ ַ‰ז¿ ַח  כ…ּ ל  „ו… ּ‚ָ  ‰ ָמּ ַכּ  ‰ ≈‡ ּור¿  ‡ ּבו…  .(‰"‰ פ"‚  ˘˜לים 

יז  ƒָזר ו¿ יר  ƒ‰ָז ָ‡ָ„ם   ‡ ≈‰ י¿ ן  ָלכ≈ לּו,  ַ‰ָלּ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ּ ׁ∆̆

ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿ ר  פ∆ י˙-ַ‰ס≈ּ ב≈ּ ל  ∆‡  ıָלרּו 42ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿

     ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿ יט  ׁƒ̆ כ¿ ַּ̇ 43 י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒ(ו)מ יב.  ƒֲער‰ַ ּול¿

ן. ָלּ ˙ ֻכּ נ∆ ּ∆̃ ַ̇ י‡ מ¿ ƒ‰ 44ו¿

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ 45ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇ ים  ƒ‚‰ֲ ַ‰ּנו… ים  ƒָבר ּ ¿„ ר  כ…ּ ז¿ ƒל ָך  ל¿  ׁ̆ י≈  ‰ ָּ̇ ַע ו¿
בי‡ורים

38. חסי„ו˙. הנהגה לפנים משורת הדין. 39. רוח ‰˜ו„˘. שכינה שורה על 
הינה השראה אלהית המכוונת את  כלל  "רוח הקודש" בדרך  (רש"י).  האדם 
האדם במעשיו או המקנה לו ידיעה בדרך שהיא למעלה מהשגת אנוש (ראה 
חיי˙ ‰מ˙ים. על ידי רוח הקודש השורה עליו, יגיע  רמב"ן שמות כח, ל). 40.̇ 
אליהו  הנביאים  שעשו  כפי  מתים,  להחיות  בכוחו  שיהא  כך  לידי  האדם 
הרי  החיים,  מקור  ה'  בהיות  ד).  פרק  (מלכים-ב  ואלישע  יז)  פרק  (מלכים-א 
שאדם הדבוק בו דביקות גמורה יוכל למשוך ממנו את השפעת החיים עצמה 
המתים  "תחית  הגירסא:  בכת"י  וכו'.  ב‡  ‰מ˙ים  ו˙חי˙   .41 פכ"ו).  (מס"י 
בכת"י  ‰ספר.  בי˙  ‡ל   ıולרו  .42 לטוב".  זכור  הנביא  אליהו  לידי  מביאה 
הגירסא: "ולרוץ אל הספר ללמוד, להשכים ולהעריב". 43. ˙כ˘יט. קישוט. 
44. ו‰י‡ מ˙˜נ˙ כולן. כל  הזריזות מקשטת את המצוות ומוסיפה להן נוי. 
בכת"י  ‡„ם.  בני   .45 יותר.  ומושלם  מתוקן  הוא  בזריזות  שנעשה  מעשה 

ַח  ב≈ּ ז¿ ּƒי ַ‰מ ב≈ּ ָפַני ַעל-ַ‚ּ יב ל¿ ƒר ¿̃ ‰ַ ָך ל¿ נ¿ ּƒל…מ…‰ ב ׁ¿̆ י„  ƒ̇ ָע ׁ∆̆  ˙ לו… עו…

(˘ב˙ ל, ‡). 

י         י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ירּו˙  ƒ‰ 30ז¿ יר:  ƒ‡ָי ן  ב∆ּ ָחס  ינ¿ ּƒפ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ּיּו˙  ƒ̃ ּונ¿ ּיּו˙,  ƒ̃ 32נ¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ יזּו˙  ƒר ּוז¿ יזּו˙,  ƒר 31ז¿

ּו˙,  ׁ̆ י ƒר 34פ¿ּ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ָט‰√ ו¿ ָר‰,  33ָט‰√ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

י           י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ ּו  ,‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ 35 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ּו˙  ׁ̆ י ƒר ּופ¿

 ‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒי ו¿  ,‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒ37י י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ַוֲעָנָו‰  36ֲעָנָו‰, 
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שמירה  היא  זריזו˙.   .31 לפניו.  המזדמנת  בעבירה  מלהכשל  ז‰ירו˙.   .30
מדברים העלולים להביא לידי כך שתזדמן עבירה לידו של אדם (רש"י ע"ז כ:). 
לידו  נזדמנה עבירה  "זהירות", שהיא המניעה מכשלון כשכבר  זאת לעומת 
(הנ"ל עפ"י חולין קז:). 32. נ˜יו˙. שהאדם נקי לגמרי מכל מדה רעה ומכל 
חטא. ולא רק מדבר המקובל על הכל שיש בו חטא, אלא גם מ"הוראת-היתר" 
מוטעית, אשר הלב מתפתה בו מפני היותו נגוע קצת מן התאוה, כי לא טוהר 
כל  שיהיו  והמחשבות,  הלב  תקון  ט‰ר‰.   .33 פ"י).  (מס"י  וכל.  מכל  ממנה 
מעשיו על צד החכמה והיראה ולא על צד החטא והתאוה, שגם באותו המעט 
וכן במעשים הטובים  יכוון אל ההנאה והתאוה.  שלוקח מן העולם הזה לא 
שעושה תהיה כוונתו לשם שמים (מס"י פט"ז). 34. פרי˘ו˙. שנמנע האדם 
היא  אף מדברים המותרים, כדי להחמיר על עצמו (רש"י שם). 35. ˜„ו˘‰. 
היות כל מציאות האדם בעולם וכל מעשיו – אפילו מעשים גשמיים של צרכי 
הגוף – עניני קדושה של התדבקות בה'. ובאמת אין השגת מעלה זו ביכלתו 
של האדם, אלא שאם משתדל האדם להשיגה עד כמה שידו מגעת, יעזרהו ה' 
יהיה האדם מחשיב את  שלא  ענו‰.   .36 פכ"ו).  (מס"י  לו במתנה  וישלימה 
עצמו משום טעם שיהיה (מס"י פכ"ב). 37. יר‡˙ חט‡. היא דרגה גבוהה של 
וחושש שיפגום  ה'  ירא מרוממות  ירא מהעונש על חטא אלא  יראה, שאינו 

בכבודו על ידי חטא (מס"י פכ"ד ופי"ט).

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן 51 ‚ו… , כ¿ּ ך¿ ל-ָכּ ר ָכּ ׁ≈̆ ינו… ָכּ י ‡≈ ƒל ם ַ‰כ¿ּ ƒ‡ …ים, ‡ו ƒּוס‡ 50‡ו… מ¿

ל  ≈̃ ‰ָ ל¿ ָך  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇ יֲ‡ָך  ƒב ּ¿̇ ַ‡ל   - כ…ל  ¡‡ ל∆ ב  ָרע≈  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿  ,˜ ∆„ ס∆ ּבו… 

יָל‰.  ƒט נ¿ ƒל ָ‰ָר‡ּוי  י  ƒל ּוכ¿ ם  ƒַמי י‡  ƒב‰ָ ל¿ ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰  ‡ ָלּ ∆‡ יָל‰,  ƒט נ¿ּ ַבּ

ים  ּƒַטנ ¿̃ ּו ים  ƒל „ו… ּ ¿‚ ָביו  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ≈̇ יו… ב¿ּ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿

ˆּו" (וי˜ר‡ כ, כ‰;  ּ¿̃ ַׁ̆ ¿̇ ‡ ַיֲעב…ר ַעל "ל…‡  ל…ּ ׁ∆̆ ָח„,  ַ‚ע ‡∆ ּלּו ר∆ ƒפ‡ֲ

ים  ƒ‡ָל ח√ ָעָליו  י‡  ƒב מ≈ ָביו,  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ ם  ּ‚ַ ב).  טז,  מכו˙ 

ּיּו˙,  ƒ̃ נ¿ ּƒב מו…  ¿̂ ַע מ…ר  ׁ¿̆ ƒל יזּו˙  ƒר ּוז¿ ירּו˙  ƒ‰ ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ים.  ƒל „ו… ּ ¿‚

ַ‡ַחר  ַע˙  י-ַטַבּ ּƒפ  ı…ח ר¿ ƒל י,  ƒ̃ ָנ ‚ּופו…  ו¿ ים  ּ ƒי ƒ̃ נ¿ ָ‚ָ„יו  ב¿ּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆

ם  ּ‚ַ ם.  ƒַמי י  ƒל ב¿ּ  ‰ ָיפ∆ ַח  נ≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ ּ ¿„ ָרָכיו,  ¿̂  ‰ ׂ ָ̆ ָע ׁ∆̆

ם  ƒ‡  , ˙ו… ָטּ ƒמ ַי„  52ל¿ ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ ָרָכיו  ¿̂  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

י  ƒ̃ ם ָנ ָמ˜ו… ך¿ ל¿ ל≈ י≈ ל ָיָ„יו, 54ו¿ ט…ּ ƒי ם - 53ָי˜ּום ו¿ ƒַמי ˙ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒל ‰ ∆̂ רו…

ַע  מ≈ ו… ׁ̆ ˙ו… ו¿ ָטּ ƒם ‰ּו‡ ַעל מ ƒ‡ .ף ‰ ָוסו… ָלּ ƒח ּ¿̇ ם  ƒי ך¿ ַעל ַ‰ַמּ יָבר≈ ƒו

    . ך¿ יָבר≈ ƒו ָיָ„יו  ל  ט…ּ ƒי ו¿ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆ 55 ים,  ƒ̃ ָר ב¿ּ  ‰ ∆‡ רו… ‡ו…  ַרַעם  ל  ˜ו…

יו  ַעָפּ ַעפ¿ נּוָמ‰ מ≈ ּ¿̇ יר  ƒֲעב‰ַ ˙ו… 58ּול¿ ָטּ ּƒמ ƒיך¿ 57ָל˜ּום מ ƒר ָ̂ ם  ּ‚ַ56

ָר‰.  ו… ּ̇ מ…„  ל¿ ƒים ל ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ּול¿

בי‡ורים
נטילה. 50. ‡ו מ‡וסים. הפסולים לנטילת ידים. 51. ˘י˘ בו ס„˜. עיין משנה 
ברורה סי' קנט סקי"א ובביאור הלכה שם. 52. לי„ מט˙ו. בכת"י הגירסא: "על 
מטתו, שיקום ויטול ידיו וילך במקום נקי לברך "אשר יצר". אם רוצה לשתות 
וילך   .54 ברורה סימן ס"ב סק"ח.  עיין משנה  י„יו.  ויטול  י˜ום   .53 מים".  
למ˜ום נ˜י. שיתרחק מהכלי שעשה בו צרכיו. 55. ˘יעמו„. שיקום ממטתו. 
˙נומ‰  ול‰עביר   .58 בבוקר.  ממט˙ו.  ל˜ום   .57 זריזות.  ˆריך.  ‚ם   .56

מעפעפיו. להעביר נמנום השינה מעל שמורות עיניו.

 ‰ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂ ם  ƒ‡ ן ‚ו… ם. כ¿ּ ∆‰ ל ָבּ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿

ר,                פ∆ ס≈ ב¿ּ ָבר  ּ„ָ ּום  ׁ̆ 46  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל

 ,ı פ…ּ ח¿ ַּ̇ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰47

י  ּƒמ ƒמ ‡…ל  ׁ¿̆ ƒל ו¿ ך¿  יל≈ 48ל≈ יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿

ָך  ¿̇ י ב≈ י ל¿ ƒָענ ‡ ם ָיבו… ƒ‡ .ָבר ַע ַ‰ָ„ּ ≈„ ּיו… ׁ∆̆

‡ּוַכל  ל…‡  ‡ַמר:  ּ…̇ ַ‡ל  ם,  ח∆ ל∆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

ך¿  ל≈ ּ≈̇ ַ‡ך¿  ם,  ח∆ ַ‰ל∆ּ י‡  ƒב‰ָ ּול¿ ך¿  יל≈ ל≈

ל      ט…ּ ƒל  ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ י‡.  ƒב‰ָ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב

ים                ƒמּוָעט ם  ƒ49ַמי ָך  ל¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָך  ָי„¿

קודם   – אחד  הם,  שנים 
ואחד  המעשה,  התחלת 
קודם  כן.  אחרי   –
הוא  המעשה  התחלת 
את  האדם  יחמיץ  שלא 
המצוה (שלא ישהה את 
בהגיע  אלא  עשייתה), 
בהלכה,  (הקבוע  זמנה 
או  קריאת-שמע  כגון 
או  וכדומה)  תפילה 
בהזדמנה לפניו (כגון אם 
ראה אדם הזקוק לעזרה 
או אם נתבע לתת צדקה 
בעלותה  או  וכדומה) 
במחשבתו (כגון להיטיב 

עם אדם או לרכוש חפץ מהודר של מצוה וכדומה), ימהר יחיש מעשהו לאחוז 
בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתים, כי אין סכנה כסכנתו 
(שהמצוה תתבטל ע"י הנהגה זו), אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש 

איזה עיכוב למעשה הטוב... 
אך הזריזות אחר התחלת המעשה הוא, שכיון שאחז במצוה ימהר להשלים 
יתנו  וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות, אשר לא  אותה... 
הפסק זמן לא אל התחלת המצוה ולא אל השלמתה. ותראה שהאדם אשר 
תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשית מצוותיו, אלא תהיה 
ישקוט עד אם כלה הדבר  ולא  ינוח  לא  כי  תנועתו כתנועת האש המהירה, 

להשלימו.   
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הגירסא: "ודרך בני אדם". 46. ˘ום „בר בספר. כגון לבדוק הלכה או ידיעה 
כלשהי שאינה ברורה לו דיה. 47. ‰˘˙„ל לחפ˘ וכו'. בכת"י הגירסא: "תהא 
זריז להביא הספר וגם תהא זריז לחפש" וכו'. כלומר, שיזדרז גם להביא את 
הספר מיד, וגם לעיין בו מיד ולבדוק ללא שיהוי את הענין הנצרך. 48. לילך 
ול˘‡ול. אם צריך לשאול מאדם שיודע. 49. מים מועטים. פחות מכדי שיעור 

ח. ‡יז‰ עבר‰ ‰ו‡ ר‚יל 
ב‰. כתב הגר"א (יונה ד, 
האדם  ירצה  שאם  ג), 
פגם  עוונות  באלו  לידע 
ומה  הקודם  בגלגולו 
זה  בגלגול  לתקן  עליו 
לעולם  ירד  זה  שבשביל 
בשני  יבדוק  שוב, 
סימנים: א' במה שנכשל 
הרבה  זה  בגלגול 
פעמים. ב' באיזה עבירה 
מאוד,  לו  חשקה  נפשו 
שהורגלה  לפי  וזה 
טבע  ונעשה  מקודם 
אדם  בני  יש  ולכך 
שחושקין בעבירה אחת 
אחת  בעבירה  וזה  יותר 

יותר.

ל  ב≈ּ ַ̃ 63ּול¿ ָטיו  ָפּ ׁ¿̆ ƒּומ יָניו  ƒ„ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

 ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ָר‰ ּוַב ו… ּ̇ ˜ ַבּ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ַ‡ֲ‰ָב‰, ּול¿ מ≈

ָכל  ב¿ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿

ן. יו… ל¿ ל ע∆ ≈‡ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ

 

מו…  ¿̂ ַע ˜ ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּ…„ ב¿ ƒָבר: י ל ָ„ּ ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ
 ,‰ּ יל ָבּ ƒ‚ָר‰ ‰ּו‡ ָר ‰ ֲעב≈ יז∆ (ח)‡≈

ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ל¿ ים  ƒר„ָ ּ ¿‚  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ר  יַמ‰≈ ƒו

 ˜ ּ…„ ב¿ ƒי ם  ּ‚ַ ָר‰.  ֲעב≈  ‰ּ ָ̇ ‡ו… מ≈ ט  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰ ּול¿

    .‰ ַרפ∆ּ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ יז∆ ≈‡ ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע

 ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ָלן -  ט¿ ן ָ‡ָ„ם 65ַבּ ‚ו… 64כ¿ּ

ים.  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּ ¿„ ƒ66מ  ‰‡ָ ָבּ ּטּול  ּƒב‰ַ ׁ∆̆

ָר‰  ו… ּ̇ ƒל מ ַבט≈ּ ים ‰ּו‡ מ¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒמו… ל ¿̂ ַע ַע ב≈ ו… ּ̃ ׁ∆̆ י  ƒי] מ ּƒכ]

ים  ּƒב ר¿ ַ‰ַמּ ים  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ ן  ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒי 67ו¿ ָב‰,  טו… ל  ָכּ ƒּומ  ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ƒּומ

פּוָ‡‰  ׁ̆ לו… ר¿ י≈  ‰ ז∆ ָבּ ם,  ∆‰ ָמּ ƒר ע ַחב≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ים, 68ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ּ ¿„

בי‡ורים
וכו'. בכת"י  כ‚ון   .64 ול˜בל מ‡‰ב‰. את הצער והיסורין הבאים עליו.   .63
הגירסא: "יבין תחילה מה גרם לו שהוא רפוי בה, כגון...". כלומר, עליו להזדרז 
לזהות מהי הסיבה שהוא מתרפה באותה מצוה ואותה צריך לתקן. 65. בטלן. 
אחרים  עם  לדבר  שמרבה  מתוך  בטלים.  מ„ברים   .66 תורה.  מדברי  בטל 
דברים בטלים. 67. ויס˙ל˜ וכו'. כלומר, לא רק שלא ילך להשתתף בחברתם, 
י˙חבר עמ‰ם. אף לצורך  ול‡   .68 אלא גם אם הם באו אליו יסתלק מהם. 

ענינים אחרים, כי מתוך כך ימשך אליהם גם לדבר דברים בטלים.

יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ60מ § ר̆… פ¿ ƒיזּו˙ ל ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ 59(ז)ו¿

 ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚‰ַ  

 ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ּ ים, „¿ ׁƒ̆ ָנ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

ר  ≈̇ יו… 61ב¿ּ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ יזּו˙  ƒר ז¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ַ‡ַחר   ˙ בו… ָׁ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ  ˙ ַ‰ּטו… ּול¿  ,„…‡ מ¿

לו…   ‡ ָיבו… ם  ƒ‡  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ˙ ַ̇ י ƒמ נו… ‡ו… ב¿ּ ּבּו„ ָממו… ƒ‡ ַער מ≈ ַ̂ ּום  ׁ̆

 „…‡ יזּו˙ מ¿ ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ין,  ƒּסּור ƒבו… ‡ו… י‰ֲ ‡ו…

ּור  ַ‡ֲ‰ַב˙̂  יו ל¿ ָ̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ י˜] ב¿ּ ƒֲעמ‰ַ [ל¿

            , ּבו… ּ ƒל ƒמ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ל  ַבט≈ּ ל¿ ים  ƒָלמ עו…

ל  ≈‡‰ָ י˜  ּ ƒ„ ¿̂ ‰ַ ל¿ ַזך¿  ּבו…  ƒל  ˙ יו… ¿‰ ƒ62ל

לפרו˘  זריזו˙  וˆריך  ז. 
כ‚ון  ‰‚רועים  ממע˘יו 
כתב  ו‰˘נ‡‰.  ‰˜נ‡‰ 
ג):  ז,  (תשובה  הרמב"ם 
שאין  תאמר  "ואל 
התשובה אלא מעבירות 
כגון  מעשה  בהן  שיש 
כשם  וגניבה.  וגזל  זנות 
שצריך אדם לשוב מאלו 
לחפש  צריך  הוא  כך 
לו  שיש  רעות  בדעות 
הכעס  מן  מהן,  ולשוב 
הקנאה  ומן  האיבה  ומן 
ומן התחרות ומן ההתול 
הממון  רדיפת  ומן 
ומרדיפת  והכבוד 
המאכלות ומכיוצא בהן, 
לחזור  צריך  הכל  מן 

בתשובה. ואלו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע 
און  ואיש  דרכו  רשע  יעזוב  אומר  הוא  וכן  לפרוש.  הוא  קשה   - באלו 
מחשבותיו". עוד כתב הרמב"ם (שם ד, ה) שיש "חמשה דברים העושה אותן 
ימשך אחריהן תמיד והן קשים לפרוש מהן, לפיכך צריך אדם להזהר מהן שמא 
ידבק בהן, והן כולן דעות רעות עד מאד, ואלו הן: רכילות ולשון הרע ובעל 

חימה ובעל מחשבה רעה..."

בי‡ורים
59. וˆריך זריזו˙ לפרו˘ וכו'. כלומר, שלא ידחה את תיקון מעשיו הרעים 
ומדותיו הגרועות לזמנים אחרים, אלא יזדרז תיכף לתקן עצמו. 60. ממע˘יו 
‰‚רועים. בכת"י הגירסא: "ממחשבותיו הגרועות". היינו ממדותיו הפחותות 
ולפרוש  רעות  מחשבות  לסלק  הזריזות  כי  מ‡„.  ביו˙ר   .61 והשליליות. 
ממעשים רעים קשה יותר מאשר הזריזות לעשיית מעשים טובים. 62. ל‰יו˙ 

לבו זך. נקי מכל תרעומת וכעס כלפי הנהגת ה' עמו.

אלא ד' אמות של הלכה 
בן  יוסף  (רבינו  בלבד. 
חיים'  וב'רוח  שושן). 
הגלות  לענין  רמז  כתב 
לג,  (דברים  מהכתוב 
לאביו  'האומר  ט-י) 
ואת  ראיתיו  לא  ולאמו 
'יורו  אחיו לא הכיר' וגו' 
משפטיך ליעקב ותורתך 
מהכתוב  וכן  לישראל', 
אבי  'כי  י)  כז,  (תהלים 
ואמי עזבוני וה' יאספני', 
עוזב  שכשאדם  כלומר 
ואת  ואמו  אביו  את 
להיות  בכדי  משפחתו 
במקום תורה, זוכה שה' 
ויקרבהו  יאספהו 

לעבודתו.  

 ˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ 75ר…„¿ ַלי  ≈‡ עּו  מ¿ ׁƒ̆ " יב:  ƒ̇ ּוכ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  .(‡ נ‡,  (י˘עי‰   "'‰ י  ׁ≈̆ ¿̃ ַב מ¿

‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָפר ס¿ ב  ּ…̇ כ¿ ƒ76ל יזּו˙  ƒר ז¿

‡ו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ ם. ‡ו…  ∆‰ מ≈ מ…„  ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  , ׁ̆ ּ„ּו ƒח ַבר  ּ ¿„ ַמע  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ

ח  ַכּ ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„  ין  ּƒ̇ ַימ¿ ל…‡  ו¿  , בו… ¿̇ ָכ ל¿

. ּבו… ּ ƒל ƒמ

 

י  ו≈ ¡‰ יָמ‡:  ּ≈̇ ן  ב∆ּ ‰ּוָ„‰  י¿ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ר,         ׁ∆̆ ּ נ∆ ַכּ ל  ַ̃ 78ו¿ ר  מ≈ ָנּ ַכּ 77ַעז 

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י,  ƒר‡ֲ ָכּ ר  ּבו… ƒ‚ 80ו¿ י  ƒב ּ ¿̂ ַכּ  ı79ָר

פ"‰  (‡בו˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יָך  ƒב‡ָ ן  ˆו… ר¿

ַעל  ר  ּבו… ƒ‚ ו¿ ל  ַ̃ מו…  ¿̂ ַע  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ירּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ יך¿  ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿ מ"כ). 

בי‡ורים
אף  אחריהם  ולבקש  ו'לרדוף'  בחכמה,  המופלג  דין  בית  אצל  לדון  ˙ר„וף. 
למקום רחוק. 75. רו„פי ˆ„˜ מב˜˘י ‰'. העושים צדק עם זולתם ומבקשים 
76. לכ˙וב ספרים. להעתיק לעצמו ספרים  להדמות במעשיהם למעשי ה'. 
ואומץ לעשות רצון  לו עזות  שיהיה  כנמר.  עז   .77 כדי שיוכל ללמוד בהם. 
הבורא - שלא יבוש ולא יתפעל מאף אחד כשבא לעשות מעשה טוב. 78. ˜ל 
כנ˘ר. רש"י פירש, שיהיה קל כנשר לרוץ מהרה ללא עצלות ובלא להתעייף, 
הזריזות.         על  בזה  שמזהיר  המאירי  מפרש  וכן  שבשמים.  אביו  רצון  לעשות 
79. רı כˆבי. גם זה ענין של זריזות. והכל הוא ענין אחד, אלא שכפל התנא 
העבירות.  מן  יצרך  את  לכבוש  כ‡רי.  ו‚בור   .80 (המאירי).  שונות  במילות 

(רע"ב). ורש"י פירש, שיהיה בעל זרוע לעסוק בכל כחו בתורה ובמצוות.

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ן  כ≈ ו¿  . ַמֲחָל˙ו… ל¿

 „ סו… ‰ 69ַעל ַ‰י¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ

יָניו  ע≈ מ≈ יר  ƒָיס ו¿  , ˙ו… ‡ו… ַיֲ‰ר…ס  ו¿ רּוַע,  ּ‚ָ‰ַ

ָכל  ּול¿  . ו… ׁ̆ ַנפ¿ ר  ‡ו… יך¿  ׁƒ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ך¿  ׁ∆̆ ַ‰ח…

ם  ƒ‡ י  ּƒכ ם,  ָ̃ ּ ַסל¿ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ז∆

˙, ָ‡ז  ּ„ו… ּƒמ‰ַ ׁ̆ ר≈ ָׁ̆ ל 70ַלֲע˜…ר ּול¿ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒי

יּוַכל   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַע„  71ָעָנף  ּבו…  ƒל ב¿ּ ּו  ׂ̆ ַיֲע

ן. ָ̂ ּ ¿̂ ַ̃ ל¿

 

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַמר: "ַבּ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ף ַ‡ֲחָריו,  ּ…„ ר¿ ƒל ם ו¿ לו… ָׁ̆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿
 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ּו" (˙‰לים ל„, טו). ו¿ פ≈ ָר„¿ ם ו¿ לו… ָׁ̆

ָע‰  ¿„ נ≈ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… יַע˙  ƒ„י ƒו ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„ י¿

ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿  .(‚ ו,  (‰ו˘ע   "'‰  ˙ ∆‡ ָלַ„ַע˙  ָפ‰  ּ ¿„ ר¿ ƒנ
יז 73 ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָר‰ (‡בו˙ פ"„ מי"„). ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ י ּ‚ו… ו≈ 72(ט)‰¡

ף" („ברים טז, כ),  ּ…„ ר¿ ּƒ̇  ˜ ∆„ ∆̂  ˜ ∆„ ∆̂ יב: "74 ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי  ט. 
לשון  התנא  נקט  ˙ור‰. 
אם  שאף  לומר  'גלות', 
את  לעזוב  עליו  קשה 
וללכת  חפציו  וכל  ביתו 
שמגלים  כמי  ממקומו, 
ממש,  כרחו  בעל  אותו 
שעיקר  ידע  מקום  מכל 
ד'  הוא  ה'  וחלק  ה'בית' 
כמו  הלכה,  של  אמות 
ח.),  (ברכות  שאמרו 
מיום שחרב המקדש אין 
בעולמו  להקב"ה  לו 

בי‡ורים
והסיבה המביאים אותו  יתבונן מהו השורש  ‰‚רוע. כלומר,  ‰יסו„  על   .69
השורש  מן  הרעות  המדות  לעקור  ‰מ„ו˙.  ול˘ר˘  לע˜ור   .70 רע.  לידי 
בהיותן עדיין בבחינת שרשים בלבד. (עלי אורח). 71. ענף וכו'. כלומר, יכו 
ולשרשן  לקצצן  יוכל  שלא  עד  גדול  כענף  וייעשו  בלב,  עמוקים  שורשים 
למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי   .72 (שם).  שני  לטבע  הופכות  הן  כי  הרגילים,  באמצעים 
˙ור‰. אם אין תלמידי חכמים במקומך, צריך אתה לגלות למקום שיש בו רב 
או תלמידי חכמים. 73. לב˜˘ ˆ„˜‰. לבקש את האמת והצדק. 74. ˆ„˜ ˆ„˜ 

ימ‰ר  ˘ל‡  יז‰ר  י‡. 
מ„י.  יו˙ר  בעבו„˙ו 
ה'ארחות חיים' להרא"ש 
"אל  כתב:  ק')  (אות 
ופירש  מעשיך".  תבהל 
"עשה  יו"ט:  התוספות 
את  או  עבודתך  את 
בלי  במתינות  מעשיך 
ובהלה".  מהירות  שום 
בתנ"ך  מצינו  ומאידך 
בשבח  שהפליגו  ובחז"ל 
הזריזות  מעלת 
לעיין,  ויש  והמהירות. 
 - כיצד שתי מידות אלו 
 - והמתינות  הזריזות 

עולות בקנה אחד?
שאכן  בספרים,  וביארו 
לפני כל מעשה שחושב 
עליו  לעשות,  אדם 

יזּו˙  ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ל  ַעל ַ‰כ…ּ ם. ו¿ ָ̇ ָמ ָכּ ַ‰ס¿ ּוב¿

ר  ַ‡ח≈ ל…‡ י¿ ׁ̆ ו¿ י ƒּוָב‰. 87ָיח ׁ̆ ּ¿̇  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָע‰ ַ‡ַח˙  ָׁ̆  ‡ ≈‰ ל…‡ י¿ ּוָב‰, ו¿ ׁ̆ ּ¿̇ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

 ‰ ≈‡ 88ר¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי ם  ˜ו… ַ‰ָמּ י  נ≈ פ¿ ƒל ע  ָׁ̆ ָר

ים  ƒר ָּׁ̆ ‰ַ ו¿ ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  ≈̇ ר¿ ָׁ̆ מ¿ יך¿  ≈‡

ם,  ָ̇ „ָ ּוַבֲעבו… ם  ָ̇ יחּו ƒל ׁ¿̆ ּƒב ם  ≈‰ ים  ƒיז ƒר ז¿

ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰ ּול¿ ר  ָזּ‰≈ ƒל  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ

ים  ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ ַ„˙ מ∆ ˙ ֲעבו… ו… ׂ̆ ַלֲע

-‰ּו‡.  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ
 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר 89 ָזּ‰≈ ƒ(י‡)י ,„…‡ מ¿

י  ּƒכ י,  ּ„ַ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָ„˙ו…  ֲעבו… ַבּ ר  ַמ‰≈ י¿

‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ל. ו¿ ׁ≈̆ ָכּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ב מ¿ רו… ָ̃ ירּו˙ ‰ּו‡  ƒ‰ מ¿ ּƒב ב כ≈ ָ‰רו…

בי‡ורים
להלחם נגדם, עכ"פ תמהר להתרחק מהם. 87. יחי˘ ול‡ י‡חר. ימהר לשוב 
בתשובה, כדי שלא יפסיד הזדמנות זו וגם כדי שלא יהיה רשע לפני ה' אפילו 
88. ר‡‰ ‡יך מ˘ר˙י ‰מלכים ו‰˘רים זריזים ‰ם ב˘ליחו˙ם.  שעה אחת. 
את  כעושים  במקרא  שמתוארים  המלאכים  לגבי  מוצאים  אנו  זה  כעין 
ה'  "ברכו  כ):  קג,  (תהלים  בהם  שנאמר  בזריזות,  תפקידיהם  ואת  שליחותם 
מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו", עוד נאמר (יחזקאל א, יד): 
"והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק". כדי להורות לאדם שהזריזות המתוארת 
89. ˘ל‡  במלאכים, היא הצורה של עבודת ה' הראויה המביאה לשלימות. 

ימ‰ר בעבו„˙ו. אף בעניני עבודת השם.

י  ּƒ̇ ׁ¿̆ „: "81(י)ַח ƒו ּ„ָ ן ָ‡ַמר  כ≈ ו¿  .˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

יָך"  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ מ…ר  ׁ¿̆ ƒל י  ּƒ̇ ָמ‰¿ ַמ‰¿ ¿̇ ƒ‰ ל…‡  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… ּו  ׁ̆ ר¿ ּ„ָ ן  כ≈ ו¿ ס).  ˜יט,  (˙‰לים 

 ˙ ∆‡ ם  ּ∆̇ ַמר¿ ׁ¿̆ "ּו ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז

י  ר≈ ¿̃ ּƒ̇ ַ‡ל   - יז)  יב,  (˘מו˙   "˙ ו… ּ̂ ַ‰ַמּ

 ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ ו…˙".  ¿̂ ƒמ"  ‡ ָלּ ∆‡  "˙ ו… ּ̂ "ַמ

 ‡ ָלּ ∆‡  ,‰ ָנּ ∆̂ י ƒמ ח¿ ַּ̇ 82ַ‡ל  ָך,  ָי„¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ

„. (מכיל˙‡ ˘ם).  ָיּ ƒמ ‰ּ ָ̇ ‰ ‡ו… ׂ ≈̆ ֲע

בּוָר‰  יזּו˙ ּו‚¿ ƒר ּלּו˙ ּוז¿ ַ̃  „…‡ יך¿ מ¿ ƒר ָ̂ ו¿
ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ ם  ח≈ ָלּ ƒ‰ ל¿

נּו ָעָליו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ מ… ב כ¿ּ יר ל≈ ּƒ83ַ‡ב ˙ יו… ¿‰ ƒל

" (˘מו˙ לב,  כו… ר≈ ּבו… ַעל י¿ ׁ̆ ַחר¿ י ƒ‡ ימּו ׂ ƒ̆ ָ‡ַמר: " ׁ∆̆ ם 84 לו… ָּׁ̆ ‰ַ

ר…ַמח  ח  ַּ̃ ּ ƒ85ַוי  ' ‚ו… ו¿ ָחס  ינ¿ ּƒפ  ‡ ר¿ "ַוַיּ  : ּבו… ַמר  ¡‡ נ∆ ָחס  ינ¿ ƒפ ּוב¿ כז); 

    „…‡ יז מ¿ ƒָזר ˙ יו… ¿‰ ƒָך ל מ¿ ¿̂ ַע ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ן " (במ„בר כ‰, ז). ָלכ≈ ָי„ו… ב¿ּ

ם  ָ̇ ָ̂ ֲע ַבּ  ˙ יו… ¿‰ ƒל  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ ר¿ ַר˙  ב¿ ח∆ מ≈  „ ר≈ ָפּ ƒ‰ 86ל¿

י. ח˘˙י ול‡ ‰˙מ‰מ‰˙י 
ל˘מור מˆוו˙יך. בספר 
(הביאו  יעקב'  'אהל 
יושר')  'אורחות  בספר 
יש  כך:  זה  פסוק  פירש 
צעדיו  שמחיש  זריז 
את  לקיים  וממהר 
אשר  ויש  מיד,  המצוה 
את  ודוחה  מתעצל 
עוד  כל  המצוה  עשיית 
אולם  שהות,  יש 
האחרון  הרגע  כשמגיע 
ורץ  הוא  מזדרז  אזי 
הוא  המצוה.  את  לקיים 
 – "חשתי"  דוד:  שאמר 
המצוה,  לקיים  בזריזות 
מפני  לא  אך 
שהתמהמהתי תחילה... 

בי‡ורים
‡ל   .82 מצוותיך.  את  מלקיים  התעכבתי  ולא  מהרתי  ו‚ו'.  ח˘˙י   .81
˙חמיˆנ‰. אל תעכב את המצוה מלקיימה כדרך שאין מחמיצין את המצות 
אלא אופים אותן מיד קודם שיחמיצו. 83. ‡ביר לב. אמיץ לב. 84. ˘‡מר. 
לשבט לוי שלא חטאו בעגל. 85. וי˜ח רמח בי„ו. לקח חרב בידו, נכנס לאהל 
חכמים  שאמרו  כמו  שניהם,  את  ודקר  המדינית  עם  חוטא  זמרי  היה  שבו 
בכוחותיך  אין  אם  כלומר,  ל‰פר„.   .86 בו'.  פוגעים  קנאים  'הבועל ארמית, 

יב. ˆריך זריזו˙ ל˙ור‰. 
בפוסקים  הנידון  ידוע 
עשיית  האם  עדיף,  מה 
שלא  אף  בזריזות  מצוה 
דחיית  או  בהידור, 
מאוחר  לזמן  המצוה 
לעשותה  כדי  יותר 
סופר'  ה'חתם  בהידור. 
לחידושיו  (בהקדמה 
מבאר  חולין)  במסכת 
בין  ההבדל  את  בזה 
שאמר  אבינו  אברהם 
אליו  (כשבאו  לשרה 
המלאכים):  שלושת 

ָ‰ָל‰,  ב∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ל…‡  90ו¿

ן  כ≈ ו¿ ים.  ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ נּו  ּ¿̃ ֻ̇ י¿ ּון  ּ̇ ƒמ ב¿ּ ֲ‡ָבל 

ים  ƒּונ˙ מ¿ ּוּו  ¡‰91" ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

           - יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ו¿  .(‡  ,‡ (‡בו˙  ין"  ּ ƒ„ ַבּ

יו  ָ̇ בו… ׁ¿̆ יı ַמח¿ ƒ̃ ָי ּבו… ו¿ ƒר ל עו… ‡ נ≈ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 92

ל…‡  ַ‡ך¿   , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ƒל יָבָריו  ≈‡ ּלּו  ַ̃ י≈ ו¿

ים  ƒָינ נ¿ ƒּלּו ָ‰ע ָכל ‡≈ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ ר ב¿ּ ַמ‰≈ י¿

ר  ַמ‰≈ י¿ י  ַ̇ ָמ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָמ‰  ָחכ¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ר. ַ‡ח≈ י י¿ ַ̇ ּוָמ

 

ל…‡  י‰ּו  ƒמ  ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿
ר…ַח  ט¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‡וו… ַּ̇ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ י¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ י  ּƒכ ים.  ƒָרע‰ָ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‰ָנ‡ו… ַ‡ַחר 

ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿

ָ‰ָ‡ָ„ם               יָ‡‰  ƒב מ¿  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ך¿  ָכּ ָנ‰,  יו… ל¿ ע∆

ך¿  ָכּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ (יב) ר  ׁ∆̆ ַכֲ‡ ו¿ י˙.  ּƒ̇ ח¿ ַּ̇ ל  ‡ו… ׁ¿̆ ƒ93ל

בי‡ורים
במהירות  יתכן  "ולא  הגירסא:  בכת"י  בב‰ל‰.  מע˘‰  ל˙˜ן  י˙כן  ול‡   .90
כל  על  ומתוקן  מושלם  המעשה  שיהיה  אפשר  אי  פירוש,  מתוקן".  מעשה 
פרטיו ודקדוקיו אם מתנהג בפזיזות. 91. ‰וו מ˙ונים ב„ין. היו פוסקים את 
הדין ביישוב הדעת ובמתינות. 92. ˘י‰‡ נעור לבו וי˜יı מח˘בו˙יו. שיהיה 
93. ל˘‡ול ˙ח˙י˙.  לבו ערני ומרוכז במחשבתו על הדבר שעומד לעשות. 

ל.                   פ≈ נו… ‰ּו‡  ירּו˙  ƒ‰ מ¿ ּƒב  ıָר אם  היטב  להתבונן 
זאת.  לעשות  וכיצד 

ילך     ויודע את הדרך  אמנם לאחר שבא לכלל הכרעה עפ"י תורה לעשותו 
חיים'          ה'חפץ  היה  וכך  הפועל.  אל  הכח  מן  הדבר  להוציא  יזדרז  אזי  בה, 
לאחר                אם  אך  במעשיו,  נמהר  להיות  לאדם  שאין  "אף  אומר:  זצ"ל 
יחמיץ              בל  אז  וישר,  לנכון  מצאו  הישר  השכל  במאזני  הדבר  ששקל 
ע"ז            עמו'  עה"ת  (ח"ח  כלל".  זמן  דיחוי  בלא  לעשותו  ויזדרז  הדבר 

בהגה"ה).
(המעלה  זצ"ל  חאגיז  למהר"ם  חכמים"  "משנת  בספר  כבר  מובא  זה  יסוד 
הי"ב, אות ש"ס), וז"ל: "כתוב (משלי כט, כ): "חזית איש אץ בדרכיו (אדם 
טובים)  להחכים  הטפש  (סכויי  לכסיל  תקוה  מיושב)  ואינו  במעשיו  הפזיז 
ממנו". וכתוב (שם כב, כט) "חזית איש מהיר במלאכתו (בקי וזריז בביצוע 
תפקידו) לפני מלכים יתייצב (יעמוד לשרתם)" דנראה דסתרי קראי זה לזה. 
ליישב המקראות צריך לומר כך, דיש חילוק גדול בין התחלת מלאכה לגמר 
מלאכה, דהואיל דכל הדברים יגעים והתחלתן קשה, אם כן מן הראוי הוא 
ומזקנים  עצה  ויטול  במתון  ילך  דבר  שום  לעשות  בדעתו  שיגמור  שקודם 
יתבונן, ואם לא כן יעשה אלא שיהיה אץ בדרכיו ותיכף שעלה בדעתו איזה 
דבר לעשות יתחיל לעשותו - ודאי איש אץ כזה תקוה לכסיל ממנו, כי כל 

דבר צריך ישוב ועצה מחכם הרואה את הנולד.
אמנם אחר שהתחיל והסכימו בעלי העצה כי טוב הדבר ונכון מעם ה' יתברך 
ואל  יקדמנו אחר,  פן  ואל יתמהמה  ויחיש את מעשהו  ימהר  לעשותו, אזי 
תאמר כשאפנה אגמור מלאכה זו שהתחלתי בה שמא לא תפנה. ואיש כזה 
ראוי   - הפועל  אל  הכח  מן  ולהוציאה  לגומרה  במלאכתו  מהיר  שהוא 
להתייצב לפני מלכים ולעמוד לשרת לפניהם, יען כי כל דברי המלכות אינן 
נגמרים כי אם אחר גמר עצה עמוקה, ואחר גמר זה, ראוי לו שלא יהיה עצל 

בקיומה". עכ"ד.  
אך  חרוץ  "מחשבות  עה"פ  ה)  (כא,  למשלי  בפירושו  יונה  רבינו  לשון  וזה 
החרוץ  מחשבות  אבל  והזריזות,  החריצות  מדין  המהירות  "אין  למותר": 
שיקדים המחשבה והמתון למעשה – הוא מעיקר הזריזות. ואף על פי שבטל 
מקצת שעותיו לחשוב מחשבות, לעולם ימצא מותר במדה הזאת. "וכל אץ 
אך למחסור" - כי ישיגהו המקרה במעשה וכעין שאמר מחברי המוסר 'כי 

פרי כל המהירות חרטה'". 
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ָר‰  ≈‰ מ¿  ‰ נ∆ ָפּ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ יזּו˙,  ƒר ז¿ ּƒב  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… י  כ≈ ר¿ ָ̂ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ם.  ƒַמי ָׁ̆  ˙ ‡כ∆ ל∆ מ¿ ƒל

 

          ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ׁ̆ י≈ ו¿  . ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 94

ָיָניו  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָלָח‰  ¿̂ ‰ַ

יז     ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ן-ָ‡ָ„ם,  ב∆ּ ן  ָלכ≈ יזּו˙.  ƒר ז¿ ּƒב

ָך,  ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ‰ ׂ ≈̆ ַוֲע ים,  ƒָלמ עו… י  נ≈ ׁ¿̆ ƒ95ל

"מהרי שלש סאים קמח 
סולת לושי ועשי עוגות, 
ואל הבקר רץ אברהם"... 
שהתעכבה  שרה  ובין 
נפה  בי"ג  הקמח  לנפות 
סולת,  שנעשה  עד 
נדה  פירסה  ובינתיים 
ולא  הלחם  ונטמא 

ולכן  המובחר,  מן  מצוה  על  עדיפה  בזריזות  שמצוה  סבר  אברהם  הביאתו. 
הדגיש "מהרי", וכן אמר לה להביא "קמח" על אף שסולת מובחרת יותר מן 
הקמח, כיון שרצה למהר לכבד את אורחיו. ואילו שרה סברה, מצד תכונת 
"נשים עצלניות הן", כי המובחר עדיף על הזריזות, ולכן ניפתה הקמח לעשותו 

סולת. וזהו שנאמר עליה: "ולחם עצלות לא תאכל".
ובזה יתבארו דברי המדרש [שאמר רבי עקיבא לתלמידיו כדי לעוררם]: מה 
שרה  של  בתה  בת  תבא  אמרו,  מדינות?  קכ"ז  על  שתמלוך  אסתר  ראתה 
שחייתה קכ"ז שנים ותמלוך על קכ"ז מדינות. וקשה: מדוע לא תלו בזכותו של 
אברהם שחי קע"ה שנים, נמצא שמאז היותו בן מ"ח שנה שאז הכיר את בוראו 

(עי' ב"ר ל ח, צ"ה ג), ועד פטירתו ישנם קכ"ז שנה?
אלא - מיישב ה'חתם סופר' - מכיון ששבחה של אסתר היה בכך שמלכה על 
פזורי עם ישראל בקכ"ז מדינות והגנה עליהם, ומה גרם שלא יהיה בהם מעלת 
"כינוס לצדיקים הנאה להם"... אלא להיות מפוזרים? העצלות שהיתה בהם, 
שלא עסקו בתורה בזריזות אלא בעצלות, וכמו שקראו חז"ל (בפ"ק דמגילה) 
ימך המקרה"... לפיכך לא רצו חז"ל  על אותו הדור את הפסוק: "בעצלתים 
לתלות מלכות אסתר בזכות קכ"ז שנים של "זריזותיה דאברהם", אלא בזכות 
קכ"ז שנים של שרה שלא נתיחדה במדת הזריזות אלא במעלת ההידור. הוא 
את  ר"ע  עורר  [ובכך  תורה"  אין  זריזות]  [של  קמח  אין  "אם  חז"ל:  שאמרו 

תלמידיו להיות זריזים ולא מנומנמים ועצלים]. 

בי‡ורים
הזריזות לעבירה היא אות לגודל אהבתו ושקיעתו בחטא וע"י הזריזות נקשר 
י‰‡ זריז במל‡כ˙ו. כדי שתצא מושלמת ומתוקנת.  הוא לעומק החטא. 94.̆ 
95. ל˘ני עולמים. גם בעניני עוה"ז וגם בעבודת ה' ובעסקי התורה והמצוות.

ם ג'
ב' יו

ע 
בו

ש

בזה  [ואכן,  המצוה. 
של  המעלה  יתירה 
מקדימין  "זריזין 
למצוות" ממעלה זו של 
אל  לידך  הבאה  "מצוה 

תחמיצנה"].
סיבה  ישנה  זאת,  מלבד 
מדת  את  ללמוד  הגונה 
הזריזות דוקא מהפסוק: 
"וישכם אברהם בבוקר" 
יצחק.  בעקידת  האמור 
שכן אין עוד כמו זריזותו 
של אברהם לעקידת בנו 
לנו  לשמש  כדי  יצחק, 
כמה  עד  ומופת  דוגמא 
נשגבה ונעלית היא זריזותן של צדיקים בעבודת בוראם. וכל כך למה? משום 
אברהם.  בו  שנתנסה  קשה  נסיון  מאותו  נפרד  בלתי  חלק  היתה  זו  שזריזות 
למרות כל הצער והכאב שישנו באופן טבעי לאב ההולך לעקוד את בנו יחידו, 
אף על פי כן, מכיון שנצטווה על כך מאת ה' - לא זו בלבד שניאות ואף רצה 
לקיים את המצוה באהבה, אלא עוד נחפז לעשותה בזריזות מופלאה. לפיכך 

ראויה זריזות זו ללמוד הימנה ל"זריזין מקדימין למצוות".
ראוי לציין, כי מעלת זריזות מעין זו מצינו גם אצל משה רבינו כאשר ציוה עליו 
ה': "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך" (במדבר לא, 
ב) כותב על כך רש"י (ע"פ הספרי): "אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר 
עשה בשמחה ולא איחר", וכפי שנאמר מיד בפסוק: "וידבר משה אל העם"... 
הוא  מאוויים  וכל  אישי,  חשבון  כל  המה  נטולים  צדיקים,  של  דרכם  כך  כי 

לעשות רצון ה' בשמחה ובזריזות.  

ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  ,(‚ כב,  (בר‡˘י˙ 

 ‰ ׂ ָ̆ , ָע י„ו… ƒח נו… י¿ ˙ ב¿ּ ח…ט ‡∆ ׁ¿̆ ƒלו… ל ‰ ׁ∆̆ ָ̃

יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒּומ ר.  ∆̃ ב…ּ ַבּ ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿

ָל‰  „ו… ּ ָכָח‰ ‚¿ ‰ ‰ו… ז∆ יזּו˙, ָבּ ƒר ז¿ ּƒיו ב ׂ ָ̆ ַמֲע

 „ ב∆ ע∆ כ¿ּ  , ‡ו… ר¿ ּבו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… ‰ּו‡  ׁ∆̆

מו…  ¿̂ ַע ב¿ּ ז  ָזר≈ ּומ¿ ָניו  ֲ‡„ו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ָ‰‡ו…

לּוָי‰  ּ¿̇ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ י  ּƒ6כ  , נו… ˆו… ר¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ּבו…  ƒל  ‰ ַפנ∆ּ מ¿ ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ 7כ¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ

בי‡ורים
לעשיית  החיצוני  הביטוי  היא  הזריזות  ‰‡„ם.  בלב  ˙לוי‰  ‰זריזו˙  כי   .6
המצוות מתוך אהבה והתלהטות פנימית (עיין מס"י פ"ז). 7. כ˘‡„ם מפנ‰ 
לבו וכו'. כאן מבאר רבינו כיצד יגיע האדם לתכלית הזריזות במדרגה הגבוהה. 

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ƒַער ַ‰ֲחמ ַׁ̆

יזּו˙ ƒר ּ ַער ַ‰ז¿ ַׁ̆  

 

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ּ„ָ ƒ1מ י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿
ַ‚ם  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒַלמ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַל  

י‡  ƒ‰ 3ו¿  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַנ˙  ָּ̃ ַּ̇ 2 ַין  נ¿ ƒע ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ

ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ו¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ˙ וו… ¿̂ ƒמ ל¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ַמ ין  ƒיז ƒר 4ז¿ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל

ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ו¿ (פסחים „, ‡). 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע ַין  נ¿ ƒע 5ב¿ּ ינּו  ƒב‡ָ

 "' ‚ו… ו¿ ר  ∆̃ ב…ּ ַבּ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ם  כ≈ּ ׁ¿̆ "(‡)ַוַיּ

‡בר‰ם  וי˘כם   .‡
בבו˜ר. מפסוק זה למדו 
ד.)  (פסחים  חז"ל 
מקדימין  ש"זריזין 
להקשות,  יש  למצוות". 
זאת  למדו  לא  מדוע 
הקודמים:  מהפסוקים 
לקראתם"...  "וירץ 
"וימהר אברהם", הרי גם 
בפסוקים אלו משתקפת 
זריזותו  מדת  לה 
אברהם  של  הנפלאה 

אבינו למצוות?
שכתבו  יש  ואמנם 
לחלק, כי מפסוקים אלו 
שמעשיהם  אנו  למדים 
במהירות  צדיקים  של 
המצוה  מזדמנת  כאשר 
לידם ממש, שאז אין הם 

משתהים להתחילה ואף ממהרים להשלימה. אולם מהפסוק "וישכם אברהם 
בבוקר" נוכל ללמוד על מעלה יתירה מזו, שגם כאשר המצוה אינה מזדמנת 
כן  פי  על  או שטרוד בעסקיו, אף  בה,  לישון  כגון בשעה שרגיל  לידו ממש, 
מפנה עצמו מעיסוקיו, או משכים לקום משנתו ומקדים עצמו לקראת עשיית 

בי‡ורים
1. מ„‰ ‚„ול‰ ל˙ור‰ ולמˆוו˙. מעלה גדולה המסייעת לאדם בלימוד התורה 
ובקיום המצוות. 2. ˙˜נ˙ ‰עולם ‰ז‰. היא מועילה לו גם בעניני העולם הזה. 
כלומר, גם הצרכים הגשמיים מסודרים ומתוקנים לאיש הזריז. 3. ו‰י‡ מ„˙ 
‰ˆ„י˜ים לעבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך. הצדיקים משתמשים בה כדי להדר בקיום 
הזריזים  למˆוו˙.  מ˜„ימין  זריזין   .4 ה'.  בעבודת  שלמות  ולהשיג  המצוות 
נצטוה  כאשר  ‰ע˜„‰.  בענין   .5 זמנן.  בהגיע  מיד  המצוות  לקיים  ממהרים 

אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו.

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰זריזו˙עיונים

אעפ"כ  והיאוש,  הזקנה 
עולה  להקריבו  כשצוהו 
מיד,  בדבר  טרח   -
השי"ת  אהבת  והגביר 
ליצחק,       אהבתו  על 
המעלה  שלמות  ועל 
"אברהם  קראו  הזאת 
מא).     (ישעיה  אוהבי" 
לכל  נתפרסם  ואז 
חיוב  גודל  העולם 
יתעלה  לשם  האהבה 
לעבור       ראויה  שהיא 
ומזה  אהבה,  מיני  כל 
שכר.  וקבל  דרוש  אמרו 
הרב  מפי  שמעתי  כך 

ר"ש מורי שיחיה. עכ"ד. 

י  ּƒים, כ ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ז ל¿ ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒן נ ַעל-כ≈ּ , ו¿ ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ּוָר‰ ב¿ּ ׁ̆ ¿̃ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ‰ ָ̇ ָ‰י¿

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ ן  ַעל-כ≈ּ ל,  „ו… ּ‚ָ  ˜ ׁ∆̆ ח≈ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ר  כ…ּ ז¿ ƒ12ל ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ לו… 

 ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ׁ̆ י≈ י  ּƒכ  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע

       „…‡ מ¿ לו…   ‰ ׁ∆̆ ָ̃ ָבר  ּ„ָ ֲ‰בו…  ‡ו… ֲעבּור 

ָרָ‰ם  ˙, ֲ‡ָבל ַ‡ב¿ ו… ׂ̆ פו… ַלֲע ¿̃ ּבו… נו… ƒל 13ו¿

ם,  ָבּ ƒל  ı פ∆ ח≈ מ≈ ּו  ׂ̆ ָע ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 14 ָח˜  ¿̂ ƒי ו¿

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ י  ּƒכ

בי‡ורים
(בראשית            שנאמר  כמו  בכת"י).  (כ"ה  העקדה  מעשה  לזרעו  לזכור.   .12
הזה         הדבר  את  עשית  אשר  יען  כי  ה'  נאם  נשבעתי  בי  "ויאמר  טז-יז)  כב, 
זרעך"            את  ארבה  והרבה  אברכך  ברך  כי  יחידך,  את  בנך  את  חשכת  ולא 
לבן  ואחת  (-לאברהם)  לאב  אחת   – אברכך"  "ברך  רש"י:  ופירש  וגו'. 
(-ליצחק), "והרבה ארבה" – אחת לאב ואחת לבן. 13. ולבו נו˜פו לע˘ו˙. 
              ıמחפ ע˘ו  ˘ני‰ם   .14 מושלם.  רצון  מתוך  זאת  עושה  אינו  כלומר, 
לעקדה:  שהלכו  בעת  ויצחק  אברהם  על  שנאמר  כמו  שלם,  ברצון  לבם. 
ו). ופירש רש"י: השוה הכתוב זה לזה,  "וילכו שניהם יחדיו" (בראשית כב, 
שהיה                  - אברהם  אף  כי  ללמד  ביניהם,  הבדל  היה  ולא  כאחד  שהלכו 
שלא     יצחק  כמו  ושמחה,  ברצון  הולך  היה   - בנו  את  לשחוט  שהולך  יודע 
לקרבן).      לעלות  עתיד  שהוא  כלל  ידע  לא  שעדיין   –) בדבר  מרגיש  היה 
"וילכו       ואמר:  הכתוב  חזר  להשחט,  הולך  שהוא  יצחק  שהבין  ולאחר 
שניהם יחדיו" (שם, ח). כלומר, יחד בלב שוה לעשות רצונו של מקום. (רש"י 

שם).

 , ׁ̆ ּבו… ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ רו… ˙ ָ‰ֲ‡ח≈ בו… ָׁ̆ ֲח ל ‰ַ8ַמּ ָכּ ƒמ

‰ּו‡  10ָ‡ז  ַ‡ַח˙,  ָב‰  ָׁ̆ ַמֲח ס  פ≈ ˙ו… 9ו¿

ן  -כ≈ מו… כ¿ּ יַח.  ƒל ¿̂ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ י  ƒל ב¿ּ ז,  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒמ

ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  ּ ƒל ƒיר מ ƒס ≈‰ ׁ∆̆ ָרָ‰ם,  ‰ ַ‡ב¿ ׂ ָ̆ ָע

ל  ט≈ּ ƒ(ב)ּוב  , ‡ו… ר¿ ּבו… ן  ˆו… ר¿ ָ‡ַחז  11ו¿ נו…  ב¿ּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ נו…  ב¿ּ ַ‡ֲ‰ַב˙ 

בנו  ‡‰ב˙  וביטל  ב. 
‰בור‡  ‡‰ב˙  מפני 
חז"ל  אמרו  י˙ברך. 
עא.):  (סנהדרין  בגמרא 
ומורה  סורר  בן  "תניא, 
עתיד  ולא  היה  לא 
נכתב,  ולמה  להיות, 
כתב  שכר".  וקבל  דרוש 
לשאול,  יש  בחיי:  רבינו 
מפני מה הוצרכה תורה 

יש  נוהג בדרך העולם? עוד  ומה שאין ענינו  ולכתוב מה שלא היה,  להודיע 
מקשים, דהנה לכאורה כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" היא לשכר תלמוד תורה. 
ותמוה הדבר: וכי לא די בכל התורה כולה כדי לדרוש ולקבל שכר?! הלא גם 
אם יחיה אדם אלף שנים, לא יחסר לו מה לדרוש בתורה, אשר היא ארוכה 

מארץ מדה ורחבה מני ים!
ומבאר רבינו בחיי, כי אין כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" לשכר תלמוד תורה, 
אלא 'דרוש' מפרשה זו עד היכן נתבע האדם לאהוב את השי"ת, שלמען אהבת 
השי"ת על האדם לסלק מלבו את האהבה המוטבעת בו לבנו, כשהדבר נצרך 
זה מחכמת התורה ללמד דעת את העם בגודל חיוב אהבת  וז"ל: היה  לכך. 
השם יתברך. שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן, וכיון 
שהבן עובר על מצוות השם יתעלה, וזה דרכו כסל לו, חייבין הם שתתגבר 
עליהם אהבת השי"ת על אהבת הבן עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמם 

לבית דין לסקילה.
בענין  בתורה  מפורש  להשי"ת  האהבה  גודל  בחיוב  הזה  הענין  בא  וכבר 
העקידה, כי אברהם עם היות אהבתו ליצחק עזה וחזקה כבן שבא אליו אחר 

בי‡ורים
והתכונות  הרצונות  הרעות,  המדות  בו.  ˘י˘  ‰‡חרו˙  ‰מח˘בו˙   .8
המפריעות אותו מעבודת ה' ומקיום מצוותיו, כגון עצלות, אנוכיות, ותאוות 
גשמיות. 9. ו˙ופס מח˘ב‰ ‡ח˙. שם לעצמו מטרה אחת נעלה ומתרכז בה. 
10. ‡ז ‰ו‡ מז„רז בלי ספ˜. (כ"ה בכת"י). ממילא קל לו להזדרז ולעשות את 

המצוה בשלימות. 11. ו‡חז. ותפס.

˘ני‰ם  ע˘ו  לכן   .„
במדרש  מובא  בזריזו˙. 
א):  נו,  (בראשית  רבה 
וישא  השלישי  "ביום 
עיניו"  את  אברהם 
כתיב  ד),  כב,  (בראשית 
"יחיינו  ב)  ו,  (הושע 
השלישי  ביום  מיומיים 
לפניו".  ונחיה  יקימנו 
הגר"א  וביאר  עכ"ד. 
בהאי  מצוות  "שכר  קמב.)  (חולין  חז"ל  אמרו  הנה  כי  המדרש,  כוונת  זצ"ל 
ומלואו  אין העולם  רוחני,  ענין  כי המצוה היא  והטעם, אחרי  ליכא".  עלמא 
כדאי לשלם אפילו שכר מצוה אחת, וכמו שאמרו חז"ל (אבות ד, יז) "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", אם-כן היאך אנו ניזונים 

בזכות המצוות שעשו אבותינו?
אבל הענין כך הוא, כי באמת המצוה עצמה אין לה תשלומים בעולם הזה, 
אבל הזריזות וההידור וכיוצא בו במצוות אבותינו, הם הזכות שאנו אוכלים. 
שעשה  והזריזות  ההכנות  מכל  מקודם  לנו  סיפרה  הקדושה  התורה  והנה 
בבוקר, חבש בעצמו את  לקיים מצות העקידה, השכים  ע"ה  אבינו  אברהם 
חמורו, ובקע עצי עולה וכו', להודיענו כי מכל זאת אנחנו אוכלים בעולם הזה. 
אבל עיקר המצוה שעשה אברהם אבינו ע"ה ביום השלישי, נשארה לנו לעתיד 

לבוא.
כל מה  לומר,  רצה  מיומיים",  "יחיינו  חז"ל את הכתוב  זה  על  זהו שהמליצו 

ר  ≈̂ ַרך¿ יו… ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ם ב¿ּ ָּ̇ ע¿ ּ„ַ

יזּו˙. ƒר ז¿ ּƒם ב י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ ּו  ׂ̆ ן ָע ָלם, („)ָלכ≈ עו…

 

 ˙ ּ„ַ ƒמ י  ּƒכ ָלַ„ַע˙,  יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ָכל  ‰ ל¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ י‡  ƒ‰22 ˙יזּו ƒר ּ ַ‰ז¿  

 ˙ יו… ¿‰ ƒל ל  ָיכו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

בי‡ורים
ואישי  ‚ופם. נתבטל כח הגשמיות שבגופם, שלא היה להם שום רצון גשמי 
אלא אך ורק לעשות רצונו יתברך. 22. ‰י‡ ˙חיל‰ לכל ‰מ„ו˙. כי כדי להשיג 
את כל המעלות צריך לקנות תחילה את מדת הזריזות, כי הזריזות מובילה 
לשאר המדות הטובות והמעלות הגדולות, כדברי רבי פנחס בן יאיר (המוזכר 
מצוות  ויותר  יותר  לקיים  להספיק  האדם  יוכל  זריזות  שע"י  ועוד,  בהמשך). 
ולימוד תורה, שהרי כל אדם מוכרח להפסיק מידי פעם מלימודו ולהתעסק 

בצרכי גופו, אבל ככל שיזדרז וימהר לחזור ללימודו, כך יספיק יותר.

ם  ƒע ˜ּו  ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 15ּו ם,  ָבּ ƒל ב¿ּ  „…‡ מ¿

16ַע„  ם,  ָ̇ יָע ƒ„י ּƒב ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ל  ָכּ י  ּƒ17כ ל,  „ו… ּ‚ָ חּו„  ƒי ב¿ּ ַיֲח„ּו  ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆

 ‡ ר≈ חּו„ ַ‰ּבו… ƒם י ס≈ ַפר¿ ‰ 18ל¿ ָ̇ ם ָ‰י¿ ָ̇ ָנ ָוּ ַכּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ר  ּׁ≈̆ ַי 19ּול¿ ָלם  עו… ָבּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּו  ׂ̆ ָע ׁ∆̆  ˙ ע≈ 20ּוב¿  , ַ‡ֲ‰ָב˙ו… ל¿

יו,  ָ̇ וו… ¿̂ ƒּומ  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ  ˙„ַ ֲעבו…

 ‰ ָ̃ ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ו¿ ּ‚ּוָפם  ַח  כ…ּ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ21(‚)נ

‚ופם.  כח  נ˙בטל   .‚
נאמר:  העקדה  בפרשת 
ידו  את  אברהם  "וישלח 
המאכלת  את  ויקח 
בנו"  את  לשחוט 
כתב  י).  כב,  (בראשית 
'אפריון'  בספר  כך  על 
שו"ע):  קיצור  (מבעל 
הגאון  בשם  שמעתי 
הקדוש מהרי"א מלובלין 
הא  לפרש  שאמר  זצ"ל 
אברהם  "וישלח  דכתיב 
שהיה  דמשמע  ידו"  את 

צריך איזה כח והתפעלות לקחת את המאכלת (פירוש, שהיה צריך להתאמץ 
לשלוח את ידו מה שלא מוזכר בשאר הפעולות שעשה כגון ויבקע עצי עולה, 
ויבן את המזבח ויערוך את העצים וכו'). והוא, כי הצדיקים הקדושים אשר אך 
מצוות השם ית"ש עשו באיבריהם, הנה איבריהם מתקדשין כל כך עד אשר 
אינם מסוגלים לעשות רק מצוות ה' ית"ש ולא זולתו. והנה לשחוט את יצחק 
לך  "לא אמרתי  מן המדרש  רש"י  וכמו שהביא  כלל  היתה מצוה  לא  באמת 
שחטהו אלא העלהו, אסקתיה – אחתיה", רק אברהם טעה וקסבר לשחטהו. 
ולכן כאשר רצה לקחת בידו את המאכלת הוצרך להתאמצות לשלוח את ידו 

בכוח, וזהו "וישלח אברהם את ידו" וכו', ודפח"ח. עכ"ל.

בי‡ורים
15. ו˘ני‰ם נ˙„ב˜ו עם ‰˘י"˙ בי„יע˙ם. שניהם - בשכלם ובמחשבתם - היו 
בדבקות גדולה עם השי"ת. 16. ע„ ˘נ˙יח„ו (בכ˙"י: ˘נ˙‡ח„ו) ביחו„ ‚„ול. 
רצונו  ורק לעשיית  אך  לבם  ויחדו את  ה',  רצון  היו אחד עם  ורצונם  דעתם 
יתברך ללא שום פקפוק. 17. כי כל כונ˙ם. בכל עבודתם בחייהם. 18. לפרסם 
‡„ם  בני  ולי˘ר   .19 מלבדו.  עוד  ואין  בעולם  יחיד  שהוא  ‰בור‡.  יחו„ 
 - ואדם  אדם  כל  אצל  הנמצאת   - האהבה  מדת  את  ולכוון  לנתב  ל‡‰ב˙ו. 
בכת"י  ב‡‰ב‰.  ˘ע˘ו  ובע˙   .20 יתברך.  ה'  אהבת  שהיא  הנכונה  לאהבה 
כח  נ˙בטל   .21 ומצוותיו.  יתעלה  ה'  עבודת  האבות  שעשו  ובעת  הגירסא: 

‡ח„  יום  טוב  כי   .‰
בפרושו  רש"י  בחˆריך. 
על תהלים כתב: "כי טוב 
בחצריך,  אחד  יום 
מלחיות  ימות,  ולמחר 
במקום  שנים  אלף 
אחר". ויש לבאר שכונת 
אדם  כל  על  המלך  דוד 
ואדם, שטוב לו יום אחד 
ולמחר  התורה  בעסק 
לחיות  מאשר  ימות, 
אחר  במקום  שנים  אלף 
בלא עסק התורה. וכמו 
שכתב בספר יסודי הדעת (עמוד קפד) על דברי רש"י אלו וז"ל: כמה גדול ויקר 
וחשוב יום אחד להיות בבית ה' בעסק התורה והיראה, אשר כדאי לחיות רק 
יום אחד בעולם ולהיות עוסק בתורה ולמחר ימות, מלחיות אלף שנים במקום 
אחר, ואפילו לא חיים של חטא ועון כי אם לחיות חיים פשוטים כחיי אנשי רוב 
העולם, גם עם מעשים טובים, אבל בלי עסק התורה – הנה יום אחד להיות 
יותר מלחיות אלף שנים במקום  וחשוב  יקר  ה' עם עסק התורה הוא  בבית 
לא         התורה  בעסק  ה'  בבית  נהיה  אם  שנותינו  ערך  יגיעו  לכמה  והנה  אחר. 
[לפי  שנותינו?  מספר  יגיעו  לכמה  שנים?  וגם  ימים  הרבה  אם  כי  אחד  יום 
ראויים  אלו  רש"י  דברי  חיים!]  יותר מאלף שנות  שיום אחד שקול  החשבון 
להעריך        ונדע  הקדושה,  תורתנו  יודעי  כל  לפני  בעולם  מפורסמים  להיות 
כמה יפסיד מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, כמה אלפי שנים מפסיד זה. 

עכ"ל.

מ…ַע  ּׁ¿̆ ƒמ נו…  ָ‡ז¿ יר  ƒס "27מ≈ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆

(מ˘לי  ָב‰"  ע≈ ו… ּ̇ ˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ ם  ּ‚ַ28 ָר‰,  ו… ּ̇

ַר˙  ו… ּ̇ י  ƒל ב  ˙ּוב: "29טו… ָכּ ן  כ≈ ו¿ כח, ט). 

ף" (˙‰לים ˜יט,  י ָזָ‰ב ָוָכס∆ פ≈ ַ‡ל¿ יָך מ≈ ּƒפ

ם  יו… ב  טו… י  ּƒכ(‰)" ַמר:  ¡‡ נ∆ ן  כ≈ ו¿ עב), 

ף" (˘ם פ„, י‡) - ָ‡ַמר  ָ‡ל∆ יָך מ≈ ר∆ ≈̂ ֲח ַבּ

ם  יו… י  ƒל ב  טו… -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ף  ל∆ ∆‡ מ≈ ָר‰,  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ָח„  ∆‡

בי‡ורים
˙ועב‰.  ˙פל˙ו  ‚ם   .28 קצר.  לזמן  אפילו  ˙ור‰.  מ˘מוע  ‡זנו  מסיר   .27
במקרה דנן הסיבה היא כיון שנמנע מלימוד תורה מחמת התפילה, ומאחר 
אותו  זו שהרחיקה  היא  נמצא שתפילתו  מן התפילה,  יותר  והתורה חשובה 
אורח).         (עלי  מדה  כנגד  במדה  תפילתו  את  מרחיק  הקב"ה  לכן  מהבורא, 

29. טוב לי ˙ור˙ פיך. פירוש, אפילו דיבור אחד בתורה.

כ…ל  ¡‡ ל∆ יך¿  ƒר ָ̂ י  ּƒכ ר,  פ∆ ַ‰ס≈ּ ַעל  יר  ƒ„ ָּ̇

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈ ָרָכיו,  ¿̂  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ן  י˘…ׁ ƒל ו¿

רו…  פ¿ ƒס ל¿ ַלֲחז…ר  ירּו˙  ƒ‰ ּוז¿ יזּו˙  ƒר ז¿

ל  „ו… ם ָ‚ּ „ ַ‰ּיו… ב: עו… ׁ…˘ ַ‡ל ַיח¿ מ…„. ו¿ ל¿ ƒל ו¿

רּו  ָ‡מ¿  ‰ ז∆ ַעל  י  ּƒכ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָנ‰  ָּׁ̆ ‰ַ ו¿

‡ַמר  ּ…̇ ָרָכ‰: ַ‡ל  ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ֲחָכמ≈

ל…‡   ‡ ָמּ ׁ∆̆ 24  ,‰ נ∆ ׁ¿̆ ∆‡  ‰ נ∆ פ¿ ∆‡ ׁ∆̆ כ¿ ƒ23ל

י…‡ַמר  ם ַ‡ל  ּ‚ַ ‰ (‡בו˙ פ"ב מ"„).  נ∆ ָפּ ּƒ̇

ך¿  ל≈ ם ‡≈ ƒ‡ ,ָבר ב ‰ּו‡ כ¿ּ ר∆ ˙ ע∆ ָ‡ָ„ם: 25ע≈

ָע‰  ָׁ̆ ָב‰  טו… י  ּƒכ ל,  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿  „ ָיּ ƒמ ַלֲעמ…„  ך¿  ָטר≈ ¿̂ ∆‡  - מ…„  ל¿ ƒל

ַעל  ָלם, ו¿ עו… ָבּ ׁ∆̆ ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒָח„, 26מ ּבּור ‡∆ ּ ƒ„ ּלּו ƒמ…„, ַוֲ‡פ ל¿ ƒַח˙ ל‡ַ

בחיינו  אוכלים  שאנו 
שעשה  ממה  הוא 
ע"ה  אבינו  אברהם 
בשני  דהיינו  ביומיים, 
הוא  הראשונים,  ימים 
כנז"ל,  וההידור  הזריזות 
השלישי,  ביום  אבל 
שעשה  במה  כלומר, 
דהוא  השלישי,  ביום 
העקידה,  מצות  עיקר 
יקימנו        זה  ידי  על 
ונחיה  לבא  לעתיד 

לפניו.      

בי‡ורים
תורה.          ואלמד  אשב  וטרדותי,  מעסקי  כשאתפנה  ‡˘נ‰.  לכ˘‡פנ‰   .23
24. ˘מ‡ ל‡ ˙פנ‰. כי יתכן מאד שגם מאוחר יותר לא תצליח לפנות לך זמן 
כדי ללמוד, שכן טרדות העולם אינן פוסקות, ונמצאת בטל מדברי תורה כל 
ימי חייך. 25. ע˙ ערב ‰ו‡ כבר. הגיע כבר הערב, וזמן תפילת ערבית קרב 
להפסיק  שאצטרך  כיון  קצר  לזמן  זה  יהיה  ללמוד,  כעת  אתחיל  ואם  ובא, 
לתפלה בהגיע זמנה. 26. מכל „בר ˘בעולם. על התורה נאמר (משלי ג, טו): 
"יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה", כל חפצי עולם הזה ['חפציך' - 
אחד  דבר]  [-ללימוד  לדבר  ישוו  לא  והנאותיו]  הזה  העולם  עושר  כל  כולל 
מכל  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור  אפילו  תורה  [שתלמוד  שבתורה, 
חפצי  שאפילו  בה"  ישוו  לא  חפצים  "וכל  יא):  ח,  (שם  כתוב  עוד  'חפציך']. 
שמים שהם המצוות - לא ישוו לדבר אחד שבתורה [שתלמוד תורה אפילו 
עדיף  ת"ת  שכן  התורה,  מצוות  כל  מקיום  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור 

מקיום המצוות ודוחה אותן, אם אפשר לעשותן ע"י אחרים] (מו"ק ט:).

‰י‡  ‰זריזו˙  מ„˙  ו. 
‰מˆוו˙.  לכל  ˙כ˘יט 
(פ"ז)  ישרים'  ב'מסילת 
הזריזות  חלקי  כתב: 

י„ּו˙  ƒַוֲחס י„ּו˙,  ƒ38ֲחס י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

רּוַח  ו¿  , ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ 39רּוַח  י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

 ˙ ַיּ ƒח ּ¿̇ 40 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ

י‡ ָזכּור  ƒב ‰ּו ַ‰ָנּ ָיּ ƒל י ‡≈ ≈„ ‡ ַעל י¿ ים ָבּ ƒ̇ ˙-ַ‰מ≈ּ ַיּ ƒח ¿̇ ים, 41ּו ƒ̇ ַ‰מ≈ּ

ירו˘למי  ט:  פ"‡  ˘‰˘"ר  ב  כ,  (ע"ז  ינּו.  ָימ≈ ב¿ּ ָר‰  ≈‰ מ¿ ּƒב ב  ַלּטו…

יזּו˙,  ƒר ּ ַ‰ז¿ ַח  כ…ּ ל  „ו… ּ‚ָ  ‰ ָמּ ַכּ  ‰ ≈‡ ּור¿  ‡ ּבו…  .(‰"‰ פ"‚  ˘˜לים 

יז  ƒָזר ו¿ יר  ƒ‰ָז ָ‡ָ„ם   ‡ ≈‰ י¿ ן  ָלכ≈ לּו,  ַ‰ָלּ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ּ ׁ∆̆

ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿ ר  פ∆ י˙-ַ‰ס≈ּ ב≈ּ ל  ∆‡  ıָלרּו 42ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿

     ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿ יט  ׁƒ̆ כ¿ ַּ̇ 43 י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒ(ו)מ יב.  ƒֲער‰ַ ּול¿

ן. ָלּ ˙ ֻכּ נ∆ ּ∆̃ ַ̇ י‡ מ¿ ƒ‰ 44ו¿

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ 45ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇ ים  ƒ‚‰ֲ ַ‰ּנו… ים  ƒָבר ּ ¿„ ר  כ…ּ ז¿ ƒל ָך  ל¿  ׁ̆ י≈  ‰ ָּ̇ ַע ו¿
בי‡ורים

38. חסי„ו˙. הנהגה לפנים משורת הדין. 39. רוח ‰˜ו„˘. שכינה שורה על 
הינה השראה אלהית המכוונת את  כלל  "רוח הקודש" בדרך  (רש"י).  האדם 
האדם במעשיו או המקנה לו ידיעה בדרך שהיא למעלה מהשגת אנוש (ראה 
חיי˙ ‰מ˙ים. על ידי רוח הקודש השורה עליו, יגיע  רמב"ן שמות כח, ל). 40.̇ 
אליהו  הנביאים  שעשו  כפי  מתים,  להחיות  בכוחו  שיהא  כך  לידי  האדם 
הרי  החיים,  מקור  ה'  בהיות  ד).  פרק  (מלכים-ב  ואלישע  יז)  פרק  (מלכים-א 
שאדם הדבוק בו דביקות גמורה יוכל למשוך ממנו את השפעת החיים עצמה 
המתים  "תחית  הגירסא:  בכת"י  וכו'.  ב‡  ‰מ˙ים  ו˙חי˙   .41 פכ"ו).  (מס"י 
בכת"י  ‰ספר.  בי˙  ‡ל   ıולרו  .42 לטוב".  זכור  הנביא  אליהו  לידי  מביאה 
הגירסא: "ולרוץ אל הספר ללמוד, להשכים ולהעריב". 43. ˙כ˘יט. קישוט. 
44. ו‰י‡ מ˙˜נ˙ כולן. כל  הזריזות מקשטת את המצוות ומוסיפה להן נוי. 
בכת"י  ‡„ם.  בני   .45 יותר.  ומושלם  מתוקן  הוא  בזריזות  שנעשה  מעשה 

ַח  ב≈ּ ז¿ ּƒי ַ‰מ ב≈ּ ָפַני ַעל-ַ‚ּ יב ל¿ ƒר ¿̃ ‰ַ ָך ל¿ נ¿ ּƒל…מ…‰ ב ׁ¿̆ י„  ƒ̇ ָע ׁ∆̆  ˙ לו… עו…

(˘ב˙ ל, ‡). 

י         י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ירּו˙  ƒ‰ 30ז¿ יר:  ƒ‡ָי ן  ב∆ּ ָחס  ינ¿ ּƒפ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ּיּו˙  ƒ̃ ּונ¿ ּיּו˙,  ƒ̃ 32נ¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ יזּו˙  ƒר ּוז¿ יזּו˙,  ƒר 31ז¿

ּו˙,  ׁ̆ י ƒר 34פ¿ּ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ָט‰√ ו¿ ָר‰,  33ָט‰√ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

י           י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ ּו  ,‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ 35 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ּו˙  ׁ̆ י ƒר ּופ¿

 ‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒי ו¿  ,‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒ37י י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ַוֲעָנָו‰  36ֲעָנָו‰, 

בי‡ורים
שמירה  היא  זריזו˙.   .31 לפניו.  המזדמנת  בעבירה  מלהכשל  ז‰ירו˙.   .30
מדברים העלולים להביא לידי כך שתזדמן עבירה לידו של אדם (רש"י ע"ז כ:). 
לידו  נזדמנה עבירה  "זהירות", שהיא המניעה מכשלון כשכבר  זאת לעומת 
(הנ"ל עפ"י חולין קז:). 32. נ˜יו˙. שהאדם נקי לגמרי מכל מדה רעה ומכל 
חטא. ולא רק מדבר המקובל על הכל שיש בו חטא, אלא גם מ"הוראת-היתר" 
מוטעית, אשר הלב מתפתה בו מפני היותו נגוע קצת מן התאוה, כי לא טוהר 
כל  שיהיו  והמחשבות,  הלב  תקון  ט‰ר‰.   .33 פ"י).  (מס"י  וכל.  מכל  ממנה 
מעשיו על צד החכמה והיראה ולא על צד החטא והתאוה, שגם באותו המעט 
וכן במעשים הטובים  יכוון אל ההנאה והתאוה.  שלוקח מן העולם הזה לא 
שעושה תהיה כוונתו לשם שמים (מס"י פט"ז). 34. פרי˘ו˙. שנמנע האדם 
היא  אף מדברים המותרים, כדי להחמיר על עצמו (רש"י שם). 35. ˜„ו˘‰. 
היות כל מציאות האדם בעולם וכל מעשיו – אפילו מעשים גשמיים של צרכי 
הגוף – עניני קדושה של התדבקות בה'. ובאמת אין השגת מעלה זו ביכלתו 
של האדם, אלא שאם משתדל האדם להשיגה עד כמה שידו מגעת, יעזרהו ה' 
את  מחשיב  האדם  יהיה  שלא  ענו‰.   .36 פכ"ו).  (מס"י  לו במתנה  וישלימה 
עצמו משום טעם שיהיה (מס"י פכ"ב). 37. יר‡˙ חט‡. היא דרגה גבוהה של 
וחושש שיפגום  ה'  ירא מרוממות  ירא מהעונש על חטא אלא  יראה, שאינו 

בכבודו על ידי חטא (מס"י פכ"ד ופי"ט).

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן 51 ‚ו… , כ¿ּ ך¿ ל-ָכּ ר ָכּ ׁ≈̆ ינו… ָכּ י ‡≈ ƒל ם ַ‰כ¿ּ ƒ‡ …ים, ‡ו ƒּוס‡ 50‡ו… מ¿

ל  ≈̃ ‰ָ ל¿ ָך  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇ יֲ‡ָך  ƒב ּ¿̇ ַ‡ל   - כ…ל  ¡‡ ל∆ ב  ָרע≈  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿  ,˜ ∆„ ס∆ ּבו… 

יָל‰.  ƒט נ¿ ƒל ָ‰ָר‡ּוי  י  ƒל ּוכ¿ ם  ƒַמי י‡  ƒב‰ָ ל¿ ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰  ‡ ָלּ ∆‡ יָל‰,  ƒט נ¿ּ ַבּ

ים  ּƒַטנ ¿̃ ּו ים  ƒל „ו… ּ ¿‚ ָביו  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ≈̇ יו… ב¿ּ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿

ˆּו" (וי˜ר‡ כ, כ‰;  ּ¿̃ ַׁ̆ ¿̇ ‡ ַיֲעב…ר ַעל "ל…‡  ל…ּ ׁ∆̆ ָח„,  ַ‚ע ‡∆ ּלּו ר∆ ƒפ‡ֲ

ים  ƒ‡ָל ח√ ָעָליו  י‡  ƒב מ≈ ָביו,  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ ם  ּ‚ַ ב).  טז,  מכו˙ 

ּיּו˙,  ƒ̃ נ¿ ּƒב מו…  ¿̂ ַע מ…ר  ׁ¿̆ ƒל יזּו˙  ƒר ּוז¿ ירּו˙  ƒ‰ ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ים.  ƒל „ו… ּ ¿‚

ַ‡ַחר  ַע˙  י-ַטַבּ ּƒפ  ı…ח ר¿ ƒל י,  ƒ̃ ָנ ‚ּופו…  ו¿ ים  ּ ƒי ƒ̃ נ¿ ָ‚ָ„יו  ב¿ּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆

ם  ּ‚ַ ם.  ƒַמי י  ƒל ב¿ּ  ‰ ָיפ∆ ַח  נ≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ ּ ¿„ ָרָכיו,  ¿̂  ‰ ׂ ָ̆ ָע ׁ∆̆

ם  ƒ‡  , ˙ו… ָטּ ƒמ ַי„  52ל¿ ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ ָרָכיו  ¿̂  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

י  ƒ̃ ם ָנ ָמ˜ו… ך¿ ל¿ ל≈ י≈ ל ָיָ„יו, 54ו¿ ט…ּ ƒי ם - 53ָי˜ּום ו¿ ƒַמי ˙ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒל ‰ ∆̂ רו…

ַע  מ≈ ו… ׁ̆ ˙ו… ו¿ ָטּ ƒם ‰ּו‡ ַעל מ ƒ‡ .ף ‰ ָוסו… ָלּ ƒח ּ¿̇ ם  ƒי ך¿ ַעל ַ‰ַמּ יָבר≈ ƒו

    . ך¿ יָבר≈ ƒו ָיָ„יו  ל  ט…ּ ƒי ו¿ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆ 55 ים,  ƒ̃ ָר ב¿ּ  ‰ ∆‡ רו… ‡ו…  ַרַעם  ל  ˜ו…

יו  ַעָפּ ַעפ¿ נּוָמ‰ מ≈ ּ¿̇ יר  ƒֲעב‰ַ ˙ו… 58ּול¿ ָטּ ּƒמ ƒיך¿ 57ָל˜ּום מ ƒר ָ̂ ם  ּ‚ַ56

ָר‰.  ו… ּ̇ מ…„  ל¿ ƒים ל ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ּול¿

בי‡ורים
נטילה. 50. ‡ו מ‡וסים. הפסולים לנטילת ידים. 51. ˘י˘ בו ס„˜. עיין משנה 
ברורה סי' קנט סקי"א ובביאור הלכה שם. 52. לי„ מט˙ו. בכת"י הגירסא: "על 
מטתו, שיקום ויטול ידיו וילך במקום נקי לברך "אשר יצר". אם רוצה לשתות 
וילך   .54 ברורה סימן ס"ב סק"ח.  עיין משנה  י„יו.  ויטול  י˜ום   .53 מים".  
למ˜ום נ˜י. שיתרחק מהכלי שעשה בו צרכיו. 55. ˘יעמו„. שיקום ממטתו. 
˙נומ‰  ול‰עביר   .58 בבוקר.  ממט˙ו.  ל˜ום   .57 זריזות.  ˆריך.  ‚ם   .56

מעפעפיו. להעביר נמנום השינה מעל שמורות עיניו.

 ‰ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂ ם  ƒ‡ ן ‚ו… ם. כ¿ּ ∆‰ ל ָבּ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿

ר,                פ∆ ס≈ ב¿ּ ָבר  ּ„ָ ּום  ׁ̆ 46  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל

 ,ı פ…ּ ח¿ ַּ̇ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰47

י  ּƒמ ƒמ ‡…ל  ׁ¿̆ ƒל ו¿ ך¿  יל≈ 48ל≈ יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿

ָך  ¿̇ י ב≈ י ל¿ ƒָענ ‡ ם ָיבו… ƒ‡ .ָבר ַע ַ‰ָ„ּ ≈„ ּיו… ׁ∆̆

‡ּוַכל  ל…‡  ‡ַמר:  ּ…̇ ַ‡ל  ם,  ח∆ ל∆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

ך¿  ל≈ ּ≈̇ ַ‡ך¿  ם,  ח∆ ַ‰ל∆ּ י‡  ƒב‰ָ ּול¿ ך¿  יל≈ ל≈

ל      ט…ּ ƒל  ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ י‡.  ƒב‰ָ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב

ים                ƒמּוָעט ם  ƒ49ַמי ָך  ל¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָך  ָי„¿

קודם   – אחד  הם,  שנים 
ואחד  המעשה,  התחלת 
קודם  כן.  אחרי   –
הוא  המעשה  התחלת 
את  האדם  יחמיץ  שלא 
המצוה (שלא ישהה את 
בהגיע  אלא  עשייתה), 
בהלכה,  (הקבוע  זמנה 
או  קריאת-שמע  כגון 
או  וכדומה)  תפילה 
בהזדמנה לפניו (כגון אם 
ראה אדם הזקוק לעזרה 
או אם נתבע לתת צדקה 
בעלותה  או  וכדומה) 
במחשבתו (כגון להיטיב 

עם אדם או לרכוש חפץ מהודר של מצוה וכדומה), ימהר יחיש מעשהו לאחוז 
בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתים, כי אין סכנה כסכנתו 
(שהמצוה תתבטל ע"י הנהגה זו), אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש 

איזה עיכוב למעשה הטוב... 
אך הזריזות אחר התחלת המעשה הוא, שכיון שאחז במצוה ימהר להשלים 
יתנו  וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות, אשר לא  אותה... 
הפסק זמן לא אל התחלת המצוה ולא אל השלמתה. ותראה שהאדם אשר 
תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשית מצוותיו, אלא תהיה 
ישקוט עד אם כלה הדבר  ולא  ינוח  לא  כי  תנועתו כתנועת האש המהירה, 

להשלימו.   

בי‡ורים
הגירסא: "ודרך בני אדם". 46. ˘ום „בר בספר. כגון לבדוק הלכה או ידיעה 
כלשהי שאינה ברורה לו דיה. 47. ‰˘˙„ל לחפ˘ וכו'. בכת"י הגירסא: "תהא 
זריז להביא הספר וגם תהא זריז לחפש" וכו'. כלומר, שיזדרז גם להביא את 
הספר מיד, וגם לעיין בו מיד ולבדוק ללא שיהוי את הענין הנצרך. 48. לילך 
ול˘‡ול. אם צריך לשאול מאדם שיודע. 49. מים מועטים. פחות מכדי שיעור 

ח. ‡יז‰ עבר‰ ‰ו‡ ר‚יל 
ב‰. כתב הגר"א (יונה ד, 
האדם  ירצה  שאם  ג), 
פגם  עוונות  באלו  לידע 
ומה  הקודם  בגלגולו 
זה  בגלגול  לתקן  עליו 
לעולם  ירד  זה  שבשביל 
בשני  יבדוק  שוב, 
סימנים: א' במה שנכשל 
הרבה  זה  בגלגול 
פעמים. ב' באיזה עבירה 
מאוד,  לו  חשקה  נפשו 
שהורגלה  לפי  וזה 
טבע  ונעשה  מקודם 
אדם  בני  יש  ולכך 
שחושקין בעבירה אחת 
אחת  בעבירה  וזה  יותר 

יותר.

ל  ב≈ּ ַ̃ 63ּול¿ ָטיו  ָפּ ׁ¿̆ ƒּומ יָניו  ƒ„ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

 ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ָר‰ ּוַב ו… ּ̇ ˜ ַבּ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ַ‡ֲ‰ָב‰, ּול¿ מ≈

ָכל  ב¿ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿

ן. יו… ל¿ ל ע∆ ≈‡ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ

 

מו…  ¿̂ ַע ˜ ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּ…„ ב¿ ƒָבר: י ל ָ„ּ ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ
 ,‰ּ יל ָבּ ƒ‚ָר‰ ‰ּו‡ ָר ‰ ֲעב≈ יז∆ (ח)‡≈

ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ל¿ ים  ƒר„ָ ּ ¿‚  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ר  יַמ‰≈ ƒו

 ˜ ּ…„ ב¿ ƒי ם  ּ‚ַ ָר‰.  ֲעב≈  ‰ּ ָ̇ ‡ו… מ≈ ט  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰ ּול¿

    .‰ ַרפ∆ּ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ יז∆ ≈‡ ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע

 ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ָלן -  ט¿ ן ָ‡ָ„ם 65ַבּ ‚ו… 64כ¿ּ

ים.  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּ ¿„ ƒ66מ  ‰‡ָ ָבּ ּטּול  ּƒב‰ַ ׁ∆̆

ָר‰  ו… ּ̇ ƒל מ ַבט≈ּ ים ‰ּו‡ מ¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒמו… ל ¿̂ ַע ַע ב≈ ו… ּ̃ ׁ∆̆ י  ƒי] מ ּƒכ]

ים  ּƒב ר¿ ַ‰ַמּ ים  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ ן  ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒי 67ו¿ ָב‰,  טו… ל  ָכּ ƒּומ  ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ƒּומ

פּוָ‡‰  ׁ̆ לו… ר¿ י≈  ‰ ז∆ ָבּ ם,  ∆‰ ָמּ ƒר ע ַחב≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ים, 68ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ּ ¿„

בי‡ורים
וכו'. בכת"י  כ‚ון   .64 ול˜בל מ‡‰ב‰. את הצער והיסורין הבאים עליו.   .63
הגירסא: "יבין תחילה מה גרם לו שהוא רפוי בה, כגון...". כלומר, עליו להזדרז 
לזהות מהי הסיבה שהוא מתרפה באותה מצוה ואותה צריך לתקן. 65. בטלן. 
אחרים  עם  לדבר  שמרבה  מתוך  בטלים.  מ„ברים   .66 תורה.  מדברי  בטל 
דברים בטלים. 67. ויס˙ל˜ וכו'. כלומר, לא רק שלא ילך להשתתף בחברתם, 
י˙חבר עמ‰ם. אף לצורך  ול‡   .68 אלא גם אם הם באו אליו יסתלק מהם. 

ענינים אחרים, כי מתוך כך ימשך אליהם גם לדבר דברים בטלים.

יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ60מ § ר̆… פ¿ ƒיזּו˙ ל ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ 59(ז)ו¿

 ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚‰ַ  

 ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ּ ים, „¿ ׁƒ̆ ָנ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

ר  ≈̇ יו… 61ב¿ּ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ יזּו˙  ƒר ז¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ַ‡ַחר   ˙ בו… ָׁ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ  ˙ ַ‰ּטו… ּול¿  ,„…‡ מ¿

לו…   ‡ ָיבו… ם  ƒ‡  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ˙ ַ̇ י ƒמ נו… ‡ו… ב¿ּ ּבּו„ ָממו… ƒ‡ ַער מ≈ ַ̂ ּום  ׁ̆

 „…‡ יזּו˙ מ¿ ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ין,  ƒּסּור ƒבו… ‡ו… י‰ֲ ‡ו…

ּור  ַ‡ֲ‰ַב˙̂  יו ל¿ ָ̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ י˜] ב¿ּ ƒֲעמ‰ַ [ל¿

            , ּבו… ּ ƒל ƒמ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ל  ַבט≈ּ ל¿ ים  ƒָלמ עו…

ל  ≈‡‰ָ י˜  ּ ƒ„ ¿̂ ‰ַ ל¿ ַזך¿  ּבו…  ƒל  ˙ יו… ¿‰ ƒ62ל

לפרו˘  זריזו˙  וˆריך  ז. 
כ‚ון  ‰‚רועים  ממע˘יו 
כתב  ו‰˘נ‡‰.  ‰˜נ‡‰ 
ג):  ז,  (תשובה  הרמב"ם 
שאין  תאמר  "ואל 
התשובה אלא מעבירות 
כגון  מעשה  בהן  שיש 
כשם  וגניבה.  וגזל  זנות 
שצריך אדם לשוב מאלו 
לחפש  צריך  הוא  כך 
לו  שיש  רעות  בדעות 
הכעס  מן  מהן,  ולשוב 
הקנאה  ומן  האיבה  ומן 
ומן התחרות ומן ההתול 
הממון  רדיפת  ומן 
ומרדיפת  והכבוד 
המאכלות ומכיוצא בהן, 
לחזור  צריך  הכל  מן 

בתשובה. ואלו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע 
און  ואיש  דרכו  רשע  יעזוב  אומר  הוא  וכן  לפרוש.  הוא  קשה   - באלו 
מחשבותיו". עוד כתב הרמב"ם (שם ד, ה) שיש "חמשה דברים העושה אותן 
ימשך אחריהן תמיד והן קשים לפרוש מהן, לפיכך צריך אדם להזהר מהן שמא 
ידבק בהן, והן כולן דעות רעות עד מאד, ואלו הן: רכילות ולשון הרע ובעל 

חימה ובעל מחשבה רעה..."

בי‡ורים
59. וˆריך זריזו˙ לפרו˘ וכו'. כלומר, שלא ידחה את תיקון מעשיו הרעים 
ומדותיו הגרועות לזמנים אחרים, אלא יזדרז תיכף לתקן עצמו. 60. ממע˘יו 
‰‚רועים. בכת"י הגירסא: "ממחשבותיו הגרועות". היינו ממדותיו הפחותות 
ולפרוש  רעות  מחשבות  לסלק  הזריזות  כי  מ‡„.  ביו˙ר   .61 והשליליות. 
ממעשים רעים קשה יותר מאשר הזריזות לעשיית מעשים טובים. 62. ל‰יו˙ 

לבו זך. נקי מכל תרעומת וכעס כלפי הנהגת ה' עמו.

אלא ד' אמות של הלכה 
בן  יוסף  (רבינו  בלבד. 
חיים'  וב'רוח  שושן). 
הגלות  לענין  רמז  כתב 
לג,  (דברים  מהכתוב 
לאביו  'האומר  ט-י) 
ואת  ראיתיו  לא  ולאמו 
'יורו  אחיו לא הכיר' וגו' 
משפטיך ליעקב ותורתך 
מהכתוב  וכן  לישראל', 
אבי  'כי  י)  כז,  (תהלים 
ואמי עזבוני וה' יאספני', 
עוזב  שכשאדם  כלומר 
ואת  ואמו  אביו  את 
להיות  בכדי  משפחתו 
במקום תורה, זוכה שה' 
ויקרבהו  יאספהו 

לעבודתו.  

 ˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ 75ר…„¿ ַלי  ≈‡ עּו  מ¿ ׁƒ̆ " יב:  ƒ̇ ּוכ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  .(‡ נ‡,  (י˘עי‰   "'‰ י  ׁ≈̆ ¿̃ ַב מ¿

‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָפר ס¿ ב  ּ…̇ כ¿ ƒ76ל יזּו˙  ƒר ז¿

‡ו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ ם. ‡ו…  ∆‰ מ≈ מ…„  ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  , ׁ̆ ּ„ּו ƒח ַבר  ּ ¿„ ַמע  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ

ח  ַכּ ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„  ין  ּƒ̇ ַימ¿ ל…‡  ו¿  , בו… ¿̇ ָכ ל¿

. ּבו… ּ ƒל ƒמ

 

י  ו≈ ¡‰ יָמ‡:  ּ≈̇ ן  ב∆ּ ‰ּוָ„‰  י¿ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ר,         ׁ∆̆ ּ נ∆ ַכּ ל  ַ̃ 78ו¿ ר  מ≈ ָנּ ַכּ 77ַעז 

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י,  ƒר‡ֲ ָכּ ר  ּבו… ƒ‚ 80ו¿ י  ƒב ּ ¿̂ ַכּ  ı79ָר

פ"‰  (‡בו˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יָך  ƒב‡ָ ן  ˆו… ר¿

ַעל  ר  ּבו… ƒ‚ ו¿ ל  ַ̃ מו…  ¿̂ ַע  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ירּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ יך¿  ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿ מ"כ). 

בי‡ורים
אף  אחריהם  ולבקש  ו'לרדוף'  בחכמה,  המופלג  דין  בית  אצל  לדון  ˙ר„וף. 
למקום רחוק. 75. רו„פי ˆ„˜ מב˜˘י ‰'. העושים צדק עם זולתם ומבקשים 
76. לכ˙וב ספרים. להעתיק לעצמו ספרים  להדמות במעשיהם למעשי ה'. 
ואומץ לעשות רצון  לו עזות  שיהיה  כנמר.  עז   .77 כדי שיוכל ללמוד בהם. 
הבורא - שלא יבוש ולא יתפעל מאף אחד כשבא לעשות מעשה טוב. 78. ˜ל 
כנ˘ר. רש"י פירש, שיהיה קל כנשר לרוץ מהרה ללא עצלות ובלא להתעייף, 
הזריזות.         על  בזה  שמזהיר  המאירי  מפרש  וכן  שבשמים.  אביו  רצון  לעשות 
79. רı כˆבי. גם זה ענין של זריזות. והכל הוא ענין אחד, אלא שכפל התנא 
העבירות.  מן  יצרך  את  לכבוש  כ‡רי.  ו‚בור   .80 (המאירי).  שונות  במילות 

(רע"ב). ורש"י פירש, שיהיה בעל זרוע לעסוק בכל כחו בתורה ובמצוות.

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ן  כ≈ ו¿  . ַמֲחָל˙ו… ל¿

 „ סו… ‰ 69ַעל ַ‰י¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ

יָניו  ע≈ מ≈ יר  ƒָיס ו¿  , ˙ו… ‡ו… ַיֲ‰ר…ס  ו¿ רּוַע,  ּ‚ָ‰ַ

ָכל  ּול¿  . ו… ׁ̆ ַנפ¿ ר  ‡ו… יך¿  ׁƒ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ך¿  ׁ∆̆ ַ‰ח…

ם  ƒ‡ י  ּƒכ ם,  ָ̃ ּ ַסל¿ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ז∆

˙, ָ‡ז  ּ„ו… ּƒמ‰ַ ׁ̆ ר≈ ָׁ̆ ל 70ַלֲע˜…ר ּול¿ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒי

יּוַכל   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַע„  71ָעָנף  ּבו…  ƒל ב¿ּ ּו  ׂ̆ ַיֲע

ן. ָ̂ ּ ¿̂ ַ̃ ל¿

 

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַמר: "ַבּ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ף ַ‡ֲחָריו,  ּ…„ ר¿ ƒל ם ו¿ לו… ָׁ̆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿
 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ּו" (˙‰לים ל„, טו). ו¿ פ≈ ָר„¿ ם ו¿ לו… ָׁ̆

ָע‰  ¿„ נ≈ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… יַע˙  ƒ„י ƒו ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„ י¿

ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿  .(‚ ו,  (‰ו˘ע   "'‰  ˙ ∆‡ ָלַ„ַע˙  ָפ‰  ּ ¿„ ר¿ ƒנ
יז 73 ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָר‰ (‡בו˙ פ"„ מי"„). ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ י ּ‚ו… ו≈ 72(ט)‰¡

ף" („ברים טז, כ),  ּ…„ ר¿ ּƒ̇  ˜ ∆„ ∆̂  ˜ ∆„ ∆̂ יב: "74 ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי  ט. 
לשון  התנא  נקט  ˙ור‰. 
אם  שאף  לומר  'גלות', 
את  לעזוב  עליו  קשה 
וללכת  חפציו  וכל  ביתו 
שמגלים  כמי  ממקומו, 
ממש,  כרחו  בעל  אותו 
שעיקר  ידע  מקום  מכל 
ד'  הוא  ה'  וחלק  ה'בית' 
כמו  הלכה,  של  אמות 
ח.),  (ברכות  שאמרו 
מיום שחרב המקדש אין 
בעולמו  להקב"ה  לו 

בי‡ורים
והסיבה המביאים אותו  יתבונן מהו השורש  ‰‚רוע. כלומר,  ‰יסו„  על   .69
השורש  מן  הרעות  המדות  לעקור  ‰מ„ו˙.  ול˘ר˘  לע˜ור   .70 רע.  לידי 
בהיותן עדיין בבחינת שרשים בלבד. (עלי אורח). 71. ענף וכו'. כלומר, יכו 
ולשרשן  לקצצן  יוכל  שלא  עד  גדול  כענף  וייעשו  בלב,  עמוקים  שורשים 
למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי   .72 (שם).  שני  לטבע  הופכות  הן  כי  הרגילים,  באמצעים 
˙ור‰. אם אין תלמידי חכמים במקומך, צריך אתה לגלות למקום שיש בו רב 
או תלמידי חכמים. 73. לב˜˘ ˆ„˜‰. לבקש את האמת והצדק. 74. ˆ„˜ ˆ„˜ 

ימ‰ר  ˘ל‡  יז‰ר  י‡. 
מ„י.  יו˙ר  בעבו„˙ו 
ה'ארחות חיים' להרא"ש 
"אל  כתב:  ק')  (אות 
ופירש  מעשיך".  תבהל 
"עשה  יו"ט:  התוספות 
את  או  עבודתך  את 
בלי  במתינות  מעשיך 
ובהלה".  מהירות  שום 
בתנ"ך  מצינו  ומאידך 
בשבח  שהפליגו  ובחז"ל 
הזריזות  מעלת 
לעיין,  ויש  והמהירות. 
 - כיצד שתי מידות אלו 
 - והמתינות  הזריזות 

עולות בקנה אחד?
שאכן  בספרים,  וביארו 
לפני כל מעשה שחושב 
עליו  לעשות,  אדם 

יזּו˙  ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ל  ַעל ַ‰כ…ּ ם. ו¿ ָ̇ ָמ ָכּ ַ‰ס¿ ּוב¿

ר  ַ‡ח≈ ל…‡ י¿ ׁ̆ ו¿ י ƒּוָב‰. 87ָיח ׁ̆ ּ¿̇  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָע‰ ַ‡ַח˙  ָׁ̆  ‡ ≈‰ ל…‡ י¿ ּוָב‰, ו¿ ׁ̆ ּ¿̇ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

 ‰ ≈‡ 88ר¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי ם  ˜ו… ַ‰ָמּ י  נ≈ פ¿ ƒל ע  ָׁ̆ ָר

ים  ƒר ָּׁ̆ ‰ַ ו¿ ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  ≈̇ ר¿ ָׁ̆ מ¿ יך¿  ≈‡

ם,  ָ̇ „ָ ּוַבֲעבו… ם  ָ̇ יחּו ƒל ׁ¿̆ ּƒב ם  ≈‰ ים  ƒיז ƒר ז¿

ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰ ּול¿ ר  ָזּ‰≈ ƒל  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ

ים  ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ ַ„˙ מ∆ ˙ ֲעבו… ו… ׂ̆ ַלֲע

-‰ּו‡.  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ
 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר 89 ָזּ‰≈ ƒ(י‡)י ,„…‡ מ¿

י  ּƒכ י,  ּ„ַ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָ„˙ו…  ֲעבו… ַבּ ר  ַמ‰≈ י¿

‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ל. ו¿ ׁ≈̆ ָכּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ב מ¿ רו… ָ̃ ירּו˙ ‰ּו‡  ƒ‰ מ¿ ּƒב ב כ≈ ָ‰רו…

בי‡ורים
להלחם נגדם, עכ"פ תמהר להתרחק מהם. 87. יחי˘ ול‡ י‡חר. ימהר לשוב 
בתשובה, כדי שלא יפסיד הזדמנות זו וגם כדי שלא יהיה רשע לפני ה' אפילו 
88. ר‡‰ ‡יך מ˘ר˙י ‰מלכים ו‰˘רים זריזים ‰ם ב˘ליחו˙ם.  שעה אחת. 
את  כעושים  במקרא  שמתוארים  המלאכים  לגבי  מוצאים  אנו  זה  כעין 
ה'  "ברכו  כ):  קג,  (תהלים  בהם  שנאמר  בזריזות,  תפקידיהם  ואת  שליחותם 
מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו", עוד נאמר (יחזקאל א, יד): 
"והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק". כדי להורות לאדם שהזריזות המתוארת 
89. ˘ל‡  במלאכים, היא הצורה של עבודת ה' הראויה המביאה לשלימות. 

ימ‰ר בעבו„˙ו. אף בעניני עבודת השם.

י  ּƒ̇ ׁ¿̆ „: "81(י)ַח ƒו ּ„ָ ן ָ‡ַמר  כ≈ ו¿  .˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

יָך"  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ מ…ר  ׁ¿̆ ƒל י  ּƒ̇ ָמ‰¿ ַמ‰¿ ¿̇ ƒ‰ ל…‡  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… ּו  ׁ̆ ר¿ ּ„ָ ן  כ≈ ו¿ ס).  ˜יט,  (˙‰לים 

 ˙ ∆‡ ם  ּ∆̇ ַמר¿ ׁ¿̆ "ּו ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז

י  ר≈ ¿̃ ּƒ̇ ַ‡ל   - יז)  יב,  (˘מו˙   "˙ ו… ּ̂ ַ‰ַמּ

 ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ ו…˙".  ¿̂ ƒמ"  ‡ ָלּ ∆‡  "˙ ו… ּ̂ "ַמ

 ‡ ָלּ ∆‡  ,‰ ָנּ ∆̂ י ƒמ ח¿ ַּ̇ 82ַ‡ל  ָך,  ָי„¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ

„. (מכיל˙‡ ˘ם).  ָיּ ƒמ ‰ּ ָ̇ ‰ ‡ו… ׂ ≈̆ ֲע

בּוָר‰  יזּו˙ ּו‚¿ ƒר ּלּו˙ ּוז¿ ַ̃  „…‡ יך¿ מ¿ ƒר ָ̂ ו¿
ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ ם  ח≈ ָלּ ƒ‰ ל¿

נּו ָעָליו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ מ… ב כ¿ּ יר ל≈ ּƒ83ַ‡ב ˙ יו… ¿‰ ƒל

" (˘מו˙ לב,  כו… ר≈ ּבו… ַעל י¿ ׁ̆ ַחר¿ י ƒ‡ ימּו ׂ ƒ̆ ָ‡ַמר: " ׁ∆̆ ם 84 לו… ָּׁ̆ ‰ַ

ר…ַמח  ח  ַּ̃ ּ ƒ85ַוי  ' ‚ו… ו¿ ָחס  ינ¿ ּƒפ  ‡ ר¿ "ַוַיּ  : ּבו… ַמר  ¡‡ נ∆ ָחס  ינ¿ ƒפ ּוב¿ כז); 

    „…‡ יז מ¿ ƒָזר ˙ יו… ¿‰ ƒָך ל מ¿ ¿̂ ַע ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ן " (במ„בר כ‰, ז). ָלכ≈ ָי„ו… ב¿ּ

ם  ָ̇ ָ̂ ֲע ַבּ  ˙ יו… ¿‰ ƒל  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ ר¿ ַר˙  ב¿ ח∆ מ≈  „ ר≈ ָפּ ƒ‰ 86ל¿

י. ח˘˙י ול‡ ‰˙מ‰מ‰˙י 
ל˘מור מˆוו˙יך. בספר 
(הביאו  יעקב'  'אהל 
יושר')  'אורחות  בספר 
יש  כך:  זה  פסוק  פירש 
צעדיו  שמחיש  זריז 
את  לקיים  וממהר 
אשר  ויש  מיד,  המצוה 
את  ודוחה  מתעצל 
עוד  כל  המצוה  עשיית 
אולם  שהות,  יש 
האחרון  הרגע  כשמגיע 
ורץ  הוא  מזדרז  אזי 
הוא  המצוה.  את  לקיים 
 – "חשתי"  דוד:  שאמר 
המצוה,  לקיים  בזריזות 
מפני  לא  אך 
שהתמהמהתי תחילה... 

בי‡ורים
‡ל   .82 מצוותיך.  את  מלקיים  התעכבתי  ולא  מהרתי  ו‚ו'.  ח˘˙י   .81
˙חמיˆנ‰. אל תעכב את המצוה מלקיימה כדרך שאין מחמיצין את המצות 
אלא אופים אותן מיד קודם שיחמיצו. 83. ‡ביר לב. אמיץ לב. 84. ˘‡מר. 
לשבט לוי שלא חטאו בעגל. 85. וי˜ח רמח בי„ו. לקח חרב בידו, נכנס לאהל 
חכמים  שאמרו  כמו  שניהם,  את  ודקר  המדינית  עם  חוטא  זמרי  היה  שבו 
בכוחותיך  אין  אם  כלומר,  ל‰פר„.   .86 בו'.  פוגעים  קנאים  'הבועל ארמית, 

יב. ˆריך זריזו˙ ל˙ור‰. 
בפוסקים  הנידון  ידוע 
עשיית  האם  עדיף,  מה 
שלא  אף  בזריזות  מצוה 
דחיית  או  בהידור, 
מאוחר  לזמן  המצוה 
לעשותה  כדי  יותר 
סופר'  ה'חתם  בהידור. 
לחידושיו  (בהקדמה 
מבאר  חולין)  במסכת 
בין  ההבדל  את  בזה 
שאמר  אבינו  אברהם 
אליו  (כשבאו  לשרה 
המלאכים):  שלושת 

ָ‰ָל‰,  ב∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ל…‡  90ו¿

ן  כ≈ ו¿ ים.  ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ נּו  ּ¿̃ ֻ̇ י¿ ּון  ּ̇ ƒמ ב¿ּ ֲ‡ָבל 

ים  ƒּונ˙ מ¿ ּוּו  ¡‰91" ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

           - יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ו¿  .(‡  ,‡ (‡בו˙  ין"  ּ ƒ„ ַבּ

יו  ָ̇ בו… ׁ¿̆ יı ַמח¿ ƒ̃ ָי ּבו… ו¿ ƒר ל עו… ‡ נ≈ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 92

ל…‡  ַ‡ך¿   , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ƒל יָבָריו  ≈‡ ּלּו  ַ̃ י≈ ו¿

ים  ƒָינ נ¿ ƒּלּו ָ‰ע ָכל ‡≈ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ ר ב¿ּ ַמ‰≈ י¿

ר  ַמ‰≈ י¿ י  ַ̇ ָמ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָמ‰  ָחכ¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ר. ַ‡ח≈ י י¿ ַ̇ ּוָמ

 

ל…‡  י‰ּו  ƒמ  ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿
ר…ַח  ט¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‡וו… ַּ̇ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ י¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ י  ּƒכ ים.  ƒָרע‰ָ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‰ָנ‡ו… ַ‡ַחר 

ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿

ָ‰ָ‡ָ„ם               יָ‡‰  ƒב מ¿  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ך¿  ָכּ ָנ‰,  יו… ל¿ ע∆

ך¿  ָכּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ (יב) ר  ׁ∆̆ ַכֲ‡ ו¿ י˙.  ּƒ̇ ח¿ ַּ̇ ל  ‡ו… ׁ¿̆ ƒ93ל

בי‡ורים
במהירות  יתכן  "ולא  הגירסא:  בכת"י  בב‰ל‰.  מע˘‰  ל˙˜ן  י˙כן  ול‡   .90
כל  על  ומתוקן  מושלם  המעשה  שיהיה  אפשר  אי  פירוש,  מתוקן".  מעשה 
פרטיו ודקדוקיו אם מתנהג בפזיזות. 91. ‰וו מ˙ונים ב„ין. היו פוסקים את 
הדין ביישוב הדעת ובמתינות. 92. ˘י‰‡ נעור לבו וי˜יı מח˘בו˙יו. שיהיה 
93. ל˘‡ול ˙ח˙י˙.  לבו ערני ומרוכז במחשבתו על הדבר שעומד לעשות. 

ל.                   פ≈ נו… ‰ּו‡  ירּו˙  ƒ‰ מ¿ ּƒב  ıָר אם  היטב  להתבונן 
זאת.  לעשות  וכיצד 

ילך     ויודע את הדרך  אמנם לאחר שבא לכלל הכרעה עפ"י תורה לעשותו 
חיים'          ה'חפץ  היה  וכך  הפועל.  אל  הכח  מן  הדבר  להוציא  יזדרז  אזי  בה, 
לאחר                אם  אך  במעשיו,  נמהר  להיות  לאדם  שאין  "אף  אומר:  זצ"ל 
יחמיץ              בל  אז  וישר,  לנכון  מצאו  הישר  השכל  במאזני  הדבר  ששקל 
ע"ז            עמו'  עה"ת  (ח"ח  כלל".  זמן  דיחוי  בלא  לעשותו  ויזדרז  הדבר 

בהגה"ה).
(המעלה  זצ"ל  חאגיז  למהר"ם  חכמים"  "משנת  בספר  כבר  מובא  זה  יסוד 
הי"ב, אות ש"ס), וז"ל: "כתוב (משלי כט, כ): "חזית איש אץ בדרכיו (אדם 
טובים)  להחכים  הטפש  (סכויי  לכסיל  תקוה  מיושב)  ואינו  במעשיו  הפזיז 
ממנו". וכתוב (שם כב, כט) "חזית איש מהיר במלאכתו (בקי וזריז בביצוע 
תפקידו) לפני מלכים יתייצב (יעמוד לשרתם)" דנראה דסתרי קראי זה לזה. 
ליישב המקראות צריך לומר כך, דיש חילוק גדול בין התחלת מלאכה לגמר 
מלאכה, דהואיל דכל הדברים יגעים והתחלתן קשה, אם כן מן הראוי הוא 
ומזקנים  עצה  ויטול  במתון  ילך  דבר  שום  לעשות  בדעתו  שיגמור  שקודם 
יתבונן, ואם לא כן יעשה אלא שיהיה אץ בדרכיו ותיכף שעלה בדעתו איזה 
דבר לעשות יתחיל לעשותו - ודאי איש אץ כזה תקוה לכסיל ממנו, כי כל 

דבר צריך ישוב ועצה מחכם הרואה את הנולד.
אמנם אחר שהתחיל והסכימו בעלי העצה כי טוב הדבר ונכון מעם ה' יתברך 
ואל  יקדמנו אחר,  פן  ואל יתמהמה  ויחיש את מעשהו  ימהר  לעשותו, אזי 
תאמר כשאפנה אגמור מלאכה זו שהתחלתי בה שמא לא תפנה. ואיש כזה 
ראוי   - הפועל  אל  הכח  מן  ולהוציאה  לגומרה  במלאכתו  מהיר  שהוא 
להתייצב לפני מלכים ולעמוד לשרת לפניהם, יען כי כל דברי המלכות אינן 
נגמרים כי אם אחר גמר עצה עמוקה, ואחר גמר זה, ראוי לו שלא יהיה עצל 

בקיומה". עכ"ד.  
אך  חרוץ  "מחשבות  עה"פ  ה)  (כא,  למשלי  בפירושו  יונה  רבינו  לשון  וזה 
החרוץ  מחשבות  אבל  והזריזות,  החריצות  מדין  המהירות  "אין  למותר": 
שיקדים המחשבה והמתון למעשה – הוא מעיקר הזריזות. ואף על פי שבטל 
מקצת שעותיו לחשוב מחשבות, לעולם ימצא מותר במדה הזאת. "וכל אץ 
אך למחסור" - כי ישיגהו המקרה במעשה וכעין שאמר מחברי המוסר 'כי 

פרי כל המהירות חרטה'". 

ָר‰  ≈‰ מ¿  ‰ נ∆ ָפּ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ יזּו˙,  ƒר ז¿ ּƒב  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… י  כ≈ ר¿ ָ̂ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ם.  ƒַמי ָׁ̆  ˙ ‡כ∆ ל∆ מ¿ ƒל

 

          ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ׁ̆ י≈ ו¿  . ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 94

ָיָניו  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָלָח‰  ¿̂ ‰ַ

יז     ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ן-ָ‡ָ„ם,  ב∆ּ ן  ָלכ≈ יזּו˙.  ƒר ז¿ ּƒב

ָך,  ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ‰ ׂ ≈̆ ַוֲע ים,  ƒָלמ עו… י  נ≈ ׁ¿̆ ƒ95ל

"מהרי שלש סאים קמח 
סולת לושי ועשי עוגות, 
ואל הבקר רץ אברהם"... 
שהתעכבה  שרה  ובין 
נפה  בי"ג  הקמח  לנפות 
סולת,  שנעשה  עד 
נדה  פירסה  ובינתיים 
ולא  הלחם  ונטמא 

ולכן  המובחר,  מן  מצוה  על  עדיפה  בזריזות  שמצוה  סבר  אברהם  הביאתו. 
הדגיש "מהרי", וכן אמר לה להביא "קמח" על אף שסולת מובחרת יותר מן 
הקמח, כיון שרצה למהר לכבד את אורחיו. ואילו שרה סברה, מצד תכונת 
"נשים עצלניות הן", כי המובחר עדיף על הזריזות, ולכן ניפתה הקמח לעשותו 

סולת. וזהו שנאמר עליה: "ולחם עצלות לא תאכל".
ובזה יתבארו דברי המדרש [שאמר רבי עקיבא לתלמידיו כדי לעוררם]: מה 
שרה  של  בתה  בת  תבא  אמרו,  מדינות?  קכ"ז  על  שתמלוך  אסתר  ראתה 
שחייתה קכ"ז שנים ותמלוך על קכ"ז מדינות. וקשה: מדוע לא תלו בזכותו של 
אברהם שחי קע"ה שנים, נמצא שמאז היותו בן מ"ח שנה שאז הכיר את בוראו 

(עי' ב"ר ל ח, צ"ה ג), ועד פטירתו ישנם קכ"ז שנה?
אלא - מיישב ה'חתם סופר' - מכיון ששבחה של אסתר היה בכך שמלכה על 
פזורי עם ישראל בקכ"ז מדינות והגנה עליהם, ומה גרם שלא יהיה בהם מעלת 
"כינוס לצדיקים הנאה להם"... אלא להיות מפוזרים? העצלות שהיתה בהם, 
שלא עסקו בתורה בזריזות אלא בעצלות, וכמו שקראו חז"ל (בפ"ק דמגילה) 
ימך המקרה"... לפיכך לא רצו חז"ל  על אותו הדור את הפסוק: "בעצלתים 
לתלות מלכות אסתר בזכות קכ"ז שנים של "זריזותיה דאברהם", אלא בזכות 
קכ"ז שנים של שרה שלא נתיחדה במדת הזריזות אלא במעלת ההידור. הוא 
את  ר"ע  עורר  [ובכך  תורה"  אין  זריזות]  [של  קמח  אין  "אם  חז"ל:  שאמרו 

תלמידיו להיות זריזים ולא מנומנמים ועצלים]. 

בי‡ורים
הזריזות לעבירה היא אות לגודל אהבתו ושקיעתו בחטא וע"י הזריזות נקשר 
י‰‡ זריז במל‡כ˙ו. כדי שתצא מושלמת ומתוקנת.  הוא לעומק החטא. 94.̆ 
95. ל˘ני עולמים. גם בעניני עוה"ז וגם בעבודת ה' ובעסקי התורה והמצוות.
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בזה  [ואכן,  המצוה. 
של  המעלה  יתירה 
מקדימין  "זריזין 
למצוות" ממעלה זו של 
אל  לידך  הבאה  "מצוה 

תחמיצנה"].
סיבה  ישנה  זאת,  מלבד 
מדת  את  ללמוד  הגונה 
הזריזות דוקא מהפסוק: 
"וישכם אברהם בבוקר" 
יצחק.  בעקידת  האמור 
שכן אין עוד כמו זריזותו 
של אברהם לעקידת בנו 
לנו  לשמש  כדי  יצחק, 
כמה  עד  ומופת  דוגמא 
נשגבה ונעלית היא זריזותן של צדיקים בעבודת בוראם. וכל כך למה? משום 
אברהם.  בו  שנתנסה  קשה  נסיון  מאותו  נפרד  בלתי  חלק  היתה  זו  שזריזות 
למרות כל הצער והכאב שישנו באופן טבעי לאב ההולך לעקוד את בנו יחידו, 
אף על פי כן, מכיון שנצטווה על כך מאת ה' - לא זו בלבד שניאות ואף רצה 
לקיים את המצוה באהבה, אלא עוד נחפז לעשותה בזריזות מופלאה. לפיכך 

ראויה זריזות זו ללמוד הימנה ל"זריזין מקדימין למצוות".
ראוי לציין, כי מעלת זריזות מעין זו מצינו גם אצל משה רבינו כאשר ציוה עליו 
ה': "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך" (במדבר לא, 
ב) כותב על כך רש"י (ע"פ הספרי): "אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר 
עשה בשמחה ולא איחר", וכפי שנאמר מיד בפסוק: "וידבר משה אל העם"... 
הוא  מאוויים  וכל  אישי,  חשבון  כל  המה  נטולים  צדיקים,  של  דרכם  כך  כי 

לעשות רצון ה' בשמחה ובזריזות.  

ָ‰ָי‰  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿  ,(‚ כב,  (בר‡˘י˙ 

 ‰ ׂ ָ̆ , ָע י„ו… ƒח נו… י¿ ˙ ב¿ּ ח…ט ‡∆ ׁ¿̆ ƒלו… ל ‰ ׁ∆̆ ָ̃

יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒּומ ר.  ∆̃ ב…ּ ַבּ ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿

ָל‰  „ו… ּ ָכָח‰ ‚¿ ‰ ‰ו… ז∆ יזּו˙, ָבּ ƒר ז¿ ּƒיו ב ׂ ָ̆ ַמֲע

 „ ב∆ ע∆ כ¿ּ  , ‡ו… ר¿ ּבו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ‡ו… ‰ּו‡  ׁ∆̆

מו…  ¿̂ ַע ב¿ּ ז  ָזר≈ ּומ¿ ָניו  ֲ‡„ו…  ˙ ∆‡ ב  ≈‰ ָ‰‡ו…

לּוָי‰  ּ¿̇ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ י  ּƒ6כ  , נו… ˆו… ר¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ּבו…  ƒל  ‰ ַפנ∆ּ מ¿ ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ 7כ¿ּ ָ‰ָ‡ָ„ם,  ב  ל≈ ב¿ּ

בי‡ורים
לעשיית  החיצוני  הביטוי  היא  הזריזות  ‰‡„ם.  בלב  ˙לוי‰  ‰זריזו˙  כי   .6
המצוות מתוך אהבה והתלהטות פנימית (עיין מס"י פ"ז). 7. כ˘‡„ם מפנ‰ 
לבו וכו'. כאן מבאר רבינו כיצד יגיע האדם לתכלית הזריזות במדרגה הגבוהה. 

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ƒַער ַ‰ֲחמ ַׁ̆

יזּו˙ ƒר ּ ַער ַ‰ז¿ ַׁ̆  

 

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ּ„ָ ƒ1מ י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿
ַ‚ם  ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒַלמ ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ ַל  

י‡  ƒ‰ 3ו¿  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַנ˙  ָּ̃ ַּ̇ 2 ַין  נ¿ ƒע ל¿

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו…  ˙„ַ ַלֲעבו… ים  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ  ˙ ּ„ַ ƒמ

ָנם  רו… כ¿ ƒז ינּו  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿ ו¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ˙ וו… ¿̂ ƒמ ל¿ ין  ƒימ ּ ƒ„ ¿̃ ַמ ין  ƒיז ƒר 4ז¿ ָרָכ‰:  ב¿ ƒל

ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ב¿ּ  ‰ ∆‡ ר¿ ּƒ̇  ‰ נ≈ּ ƒ‰ ו¿ (פסחים „, ‡). 

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע ַין  נ¿ ƒע 5ב¿ּ ינּו  ƒב‡ָ

 "' ‚ו… ו¿ ר  ∆̃ ב…ּ ַבּ ָרָ‰ם  ַ‡ב¿ ם  כ≈ּ ׁ¿̆ "(‡)ַוַיּ

‡בר‰ם  וי˘כם   .‡
בבו˜ר. מפסוק זה למדו 
ד.)  (פסחים  חז"ל 
מקדימין  ש"זריזין 
להקשות,  יש  למצוות". 
זאת  למדו  לא  מדוע 
הקודמים:  מהפסוקים 
לקראתם"...  "וירץ 
"וימהר אברהם", הרי גם 
בפסוקים אלו משתקפת 
זריזותו  מדת  לה 
אברהם  של  הנפלאה 

אבינו למצוות?
שכתבו  יש  ואמנם 
לחלק, כי מפסוקים אלו 
שמעשיהם  אנו  למדים 
במהירות  צדיקים  של 
המצוה  מזדמנת  כאשר 
לידם ממש, שאז אין הם 

משתהים להתחילה ואף ממהרים להשלימה. אולם מהפסוק "וישכם אברהם 
בבוקר" נוכל ללמוד על מעלה יתירה מזו, שגם כאשר המצוה אינה מזדמנת 
כן  פי  על  או שטרוד בעסקיו, אף  בה,  לישון  כגון בשעה שרגיל  לידו ממש, 
מפנה עצמו מעיסוקיו, או משכים לקום משנתו ומקדים עצמו לקראת עשיית 

בי‡ורים
1. מ„‰ ‚„ול‰ ל˙ור‰ ולמˆוו˙. מעלה גדולה המסייעת לאדם בלימוד התורה 
ובקיום המצוות. 2. ˙˜נ˙ ‰עולם ‰ז‰. היא מועילה לו גם בעניני העולם הזה. 
כלומר, גם הצרכים הגשמיים מסודרים ומתוקנים לאיש הזריז. 3. ו‰י‡ מ„˙ 
‰ˆ„י˜ים לעבו„˙ ‰בור‡ י˙ברך. הצדיקים משתמשים בה כדי להדר בקיום 
הזריזים  למˆוו˙.  מ˜„ימין  זריזין   .4 ה'.  בעבודת  שלמות  ולהשיג  המצוות 
נצטוה  כאשר  ‰ע˜„‰.  בענין   .5 זמנן.  בהגיע  מיד  המצוות  לקיים  ממהרים 

אברהם אבינו לעקוד את יצחק בנו.

ˆ„י˜ים ˘ער ‰זריזו˙‡רחו˙ 

אעפ"כ  והיאוש,  הזקנה 
עולה  להקריבו  כשצוהו 
מיד,  בדבר  טרח   -
השי"ת  אהבת  והגביר 
ליצחק,       אהבתו  על 
המעלה  שלמות  ועל 
"אברהם  קראו  הזאת 
מא).     (ישעיה  אוהבי" 
לכל  נתפרסם  ואז 
חיוב  גודל  העולם 
יתעלה  לשם  האהבה 
לעבור       ראויה  שהיא 
ומזה  אהבה,  מיני  כל 
שכר.  וקבל  דרוש  אמרו 
הרב  מפי  שמעתי  כך 

ר"ש מורי שיחיה. עכ"ד. 

י  ּƒים, כ ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ז ל¿ ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒן נ ַעל-כ≈ּ , ו¿ ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי

 ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ּוָר‰ ב¿ּ ׁ̆ ¿̃ ו…  ּ̇ ע¿ ּ„ַ ‰ ָ̇ ָ‰י¿

ע  ַבּ ׁ¿̆ ƒנ ן  ַעל-כ≈ּ ל,  „ו… ּ‚ָ  ˜ ׁ∆̆ ח≈ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ר  כ…ּ ז¿ ƒ12ל ‰ּו‡  רּוך¿  ָבּ  ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ לו… 

 ‰ ׂ ∆̆ ָ‰עו… ן-ָ‡ָ„ם  ב∆ּ  ׁ̆ י≈ י  ּƒכ  ,‰„ָ ≈̃ ָ‰ֲע

       „…‡ מ¿ לו…   ‰ ׁ∆̆ ָ̃ ָבר  ּ„ָ ֲ‰בו…  ‡ו… ֲעבּור 

ָרָ‰ם  ˙, ֲ‡ָבל ַ‡ב¿ ו… ׂ̆ פו… ַלֲע ¿̃ ּבו… נו… ƒל 13ו¿

ם,  ָבּ ƒל  ı פ∆ ח≈ מ≈ ּו  ׂ̆ ָע ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 14 ָח˜  ¿̂ ƒי ו¿

ָל‰  „ו… ּ ¿‚  ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ָ‰ַ‡ֲ‰ָב‰   ˙‚ַ ר≈ ַמ„¿ י  ּƒכ

בי‡ורים
(בראשית            שנאמר  כמו  בכת"י).  (כ"ה  העקדה  מעשה  לזרעו  לזכור.   .12
הזה         הדבר  את  עשית  אשר  יען  כי  ה'  נאם  נשבעתי  בי  "ויאמר  טז-יז)  כב, 
זרעך"            את  ארבה  והרבה  אברכך  ברך  כי  יחידך,  את  בנך  את  חשכת  ולא 
לבן  ואחת  (-לאברהם)  לאב  אחת   – אברכך"  "ברך  רש"י:  ופירש  וגו'. 
(-ליצחק), "והרבה ארבה" – אחת לאב ואחת לבן. 13. ולבו נו˜פו לע˘ו˙. 
              ıמחפ ע˘ו  ˘ני‰ם   .14 מושלם.  רצון  מתוך  זאת  עושה  אינו  כלומר, 
לעקדה:  שהלכו  בעת  ויצחק  אברהם  על  שנאמר  כמו  שלם,  ברצון  לבם. 
ו). ופירש רש"י: השוה הכתוב זה לזה,  "וילכו שניהם יחדיו" (בראשית כב, 
שהיה                  - אברהם  אף  כי  ללמד  ביניהם,  הבדל  היה  ולא  כאחד  שהלכו 
שלא     יצחק  כמו  ושמחה,  ברצון  הולך  היה   - בנו  את  לשחוט  שהולך  יודע 
לקרבן).      לעלות  עתיד  שהוא  כלל  ידע  לא  שעדיין   –) בדבר  מרגיש  היה 
"וילכו       ואמר:  הכתוב  חזר  להשחט,  הולך  שהוא  יצחק  שהבין  ולאחר 
שניהם יחדיו" (שם, ח). כלומר, יחד בלב שוה לעשות רצונו של מקום. (רש"י 

שם).

 , ׁ̆ ּבו… ּ י≈ ׁ∆̆  ˙ רו… ˙ ָ‰ֲ‡ח≈ בו… ָׁ̆ ֲח ל ‰ַ8ַמּ ָכּ ƒמ

‰ּו‡  10ָ‡ז  ַ‡ַח˙,  ָב‰  ָׁ̆ ַמֲח ס  פ≈ ˙ו… 9ו¿

ן  -כ≈ מו… כ¿ּ יַח.  ƒל ¿̂ ַיּ ׁ∆̆  ˜ ָספ≈ י  ƒל ב¿ּ ז,  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒמ

ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  ּ ƒל ƒיר מ ƒס ≈‰ ׁ∆̆ ָרָ‰ם,  ‰ ַ‡ב¿ ׂ ָ̆ ָע

ל  ט≈ּ ƒ(ב)ּוב  , ‡ו… ר¿ ּבו… ן  ˆו… ר¿ ָ‡ַחז  11ו¿ נו…  ב¿ּ

 ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ַ‡ֲ‰ַב˙  י  נ≈ פ¿ּ ƒמ נו…  ב¿ּ ַ‡ֲ‰ַב˙ 

בנו  ‡‰ב˙  וביטל  ב. 
‰בור‡  ‡‰ב˙  מפני 
חז"ל  אמרו  י˙ברך. 
עא.):  (סנהדרין  בגמרא 
ומורה  סורר  בן  "תניא, 
עתיד  ולא  היה  לא 
נכתב,  ולמה  להיות, 
כתב  שכר".  וקבל  דרוש 
לשאול,  יש  בחיי:  רבינו 
מפני מה הוצרכה תורה 

יש  נוהג בדרך העולם? עוד  ומה שאין ענינו  ולכתוב מה שלא היה,  להודיע 
מקשים, דהנה לכאורה כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" היא לשכר תלמוד תורה. 
ותמוה הדבר: וכי לא די בכל התורה כולה כדי לדרוש ולקבל שכר?! הלא גם 
אם יחיה אדם אלף שנים, לא יחסר לו מה לדרוש בתורה, אשר היא ארוכה 

מארץ מדה ורחבה מני ים!
ומבאר רבינו בחיי, כי אין כונת חז"ל "דרוש וקבל שכר" לשכר תלמוד תורה, 
אלא 'דרוש' מפרשה זו עד היכן נתבע האדם לאהוב את השי"ת, שלמען אהבת 
השי"ת על האדם לסלק מלבו את האהבה המוטבעת בו לבנו, כשהדבר נצרך 
זה מחכמת התורה ללמד דעת את העם בגודל חיוב אהבת  וז"ל: היה  לכך. 
השם יתברך. שהרי אין לך אהבה חזקה בעולם כאהבת האב והאם לבן, וכיון 
שהבן עובר על מצוות השם יתעלה, וזה דרכו כסל לו, חייבין הם שתתגבר 
עליהם אהבת השי"ת על אהבת הבן עד שיצטרכו להביא אותו הם בעצמם 

לבית דין לסקילה.
בענין  בתורה  מפורש  להשי"ת  האהבה  גודל  בחיוב  הזה  הענין  בא  וכבר 
העקידה, כי אברהם עם היות אהבתו ליצחק עזה וחזקה כבן שבא אליו אחר 

בי‡ורים
והתכונות  הרצונות  הרעות,  המדות  בו.  ˘י˘  ‰‡חרו˙  ‰מח˘בו˙   .8
המפריעות אותו מעבודת ה' ומקיום מצוותיו, כגון עצלות, אנוכיות, ותאוות 
גשמיות. 9. ו˙ופס מח˘ב‰ ‡ח˙. שם לעצמו מטרה אחת נעלה ומתרכז בה. 
10. ‡ז ‰ו‡ מז„רז בלי ספ˜. (כ"ה בכת"י). ממילא קל לו להזדרז ולעשות את 

המצוה בשלימות. 11. ו‡חז. ותפס.

˘ני‰ם  ע˘ו  לכן   .„
במדרש  מובא  בזריזו˙. 
א):  נו,  (בראשית  רבה 
וישא  השלישי  "ביום 
עיניו"  את  אברהם 
כתיב  ד),  כב,  (בראשית 
"יחיינו  ב)  ו,  (הושע 
השלישי  ביום  מיומיים 
לפניו".  ונחיה  יקימנו 
הגר"א  וביאר  עכ"ד. 
בהאי  מצוות  "שכר  קמב.)  (חולין  חז"ל  אמרו  הנה  כי  המדרש,  כוונת  זצ"ל 
ומלואו  אין העולם  רוחני,  ענין  כי המצוה היא  והטעם, אחרי  ליכא".  עלמא 
כדאי לשלם אפילו שכר מצוה אחת, וכמו שאמרו חז"ל (אבות ד, יז) "יפה שעה 
אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה", אם-כן היאך אנו ניזונים 

בזכות המצוות שעשו אבותינו?
אבל הענין כך הוא, כי באמת המצוה עצמה אין לה תשלומים בעולם הזה, 
אבל הזריזות וההידור וכיוצא בו במצוות אבותינו, הם הזכות שאנו אוכלים. 
שעשה  והזריזות  ההכנות  מכל  מקודם  לנו  סיפרה  הקדושה  התורה  והנה 
בבוקר, חבש בעצמו את  לקיים מצות העקידה, השכים  ע"ה  אבינו  אברהם 
חמורו, ובקע עצי עולה וכו', להודיענו כי מכל זאת אנחנו אוכלים בעולם הזה. 
אבל עיקר המצוה שעשה אברהם אבינו ע"ה ביום השלישי, נשארה לנו לעתיד 

לבוא.
כל מה  לומר,  רצה  מיומיים",  "יחיינו  חז"ל את הכתוב  זה  על  זהו שהמליצו 

ר  ≈̂ ַרך¿ יו… ָבּ ¿̇ ƒי ‡ ר≈ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ּבו… ם ב¿ּ ָּ̇ ע¿ ּ„ַ

יזּו˙. ƒר ז¿ ּƒם ב י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ ּו  ׂ̆ ן ָע ָלם, („)ָלכ≈ עו…

 

 ˙ ּ„ַ ƒמ י  ּƒכ ָלַ„ַע˙,  יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿
ָכל  ‰ ל¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ י‡  ƒ‰22 ˙יזּו ƒר ּ ַ‰ז¿  

 ˙ יו… ¿‰ ƒל ל  ָיכו… ָ‰ָ‡ָ„ם  ין  ≈‡ י  ּƒכ  ,˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ

בי‡ורים
ואישי  ‚ופם. נתבטל כח הגשמיות שבגופם, שלא היה להם שום רצון גשמי 
אלא אך ורק לעשות רצונו יתברך. 22. ‰י‡ ˙חיל‰ לכל ‰מ„ו˙. כי כדי להשיג 
את כל המעלות צריך לקנות תחילה את מדת הזריזות, כי הזריזות מובילה 
לשאר המדות הטובות והמעלות הגדולות, כדברי רבי פנחס בן יאיר (המוזכר 
מצוות  ויותר  יותר  לקיים  להספיק  האדם  יוכל  זריזות  שע"י  ועוד,  בהמשך). 
ולימוד תורה, שהרי כל אדם מוכרח להפסיק מידי פעם מלימודו ולהתעסק 

בצרכי גופו, אבל ככל שיזדרז וימהר לחזור ללימודו, כך יספיק יותר.

ם  ƒע ˜ּו  ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ם  י‰∆ נ≈ ׁ¿̆ 15ּו ם,  ָבּ ƒל ב¿ּ  „…‡ מ¿

16ַע„  ם,  ָ̇ יָע ƒ„י ּƒב ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ

ל  ָכּ י  ּƒ17כ ל,  „ו… ּ‚ָ חּו„  ƒי ב¿ּ ַיֲח„ּו  ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆

 ‡ ר≈ חּו„ ַ‰ּבו… ƒם י ס≈ ַפר¿ ‰ 18ל¿ ָ̇ ם ָ‰י¿ ָ̇ ָנ ָוּ ַכּ

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ ב¿ּ ר  ּׁ≈̆ ַי 19ּול¿ ָלם  עו… ָבּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

ַ‡ֲ‰ָב‰  ב¿ּ ּו  ׂ̆ ָע ׁ∆̆  ˙ ע≈ 20ּוב¿  , ַ‡ֲ‰ָב˙ו… ל¿

יו,  ָ̇ וו… ¿̂ ƒּומ  ‰ ַעל∆ּ ¿̇ ƒי ם  ּׁ≈̆ ‰ַ  ˙„ַ ֲעבו…

 ‰ ָ̃ ב¿ּ ּ„ַ ¿̇ ƒנ ו¿ ּ‚ּוָפם  ַח  כ…ּ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ21(‚)נ

‚ופם.  כח  נ˙בטל   .‚
נאמר:  העקדה  בפרשת 
ידו  את  אברהם  "וישלח 
המאכלת  את  ויקח 
בנו"  את  לשחוט 
כתב  י).  כב,  (בראשית 
'אפריון'  בספר  כך  על 
שו"ע):  קיצור  (מבעל 
הגאון  בשם  שמעתי 
הקדוש מהרי"א מלובלין 
הא  לפרש  שאמר  זצ"ל 
אברהם  "וישלח  דכתיב 
שהיה  דמשמע  ידו"  את 

צריך איזה כח והתפעלות לקחת את המאכלת (פירוש, שהיה צריך להתאמץ 
לשלוח את ידו מה שלא מוזכר בשאר הפעולות שעשה כגון ויבקע עצי עולה, 
ויבן את המזבח ויערוך את העצים וכו'). והוא, כי הצדיקים הקדושים אשר אך 
מצוות השם ית"ש עשו באיבריהם, הנה איבריהם מתקדשין כל כך עד אשר 
אינם מסוגלים לעשות רק מצוות ה' ית"ש ולא זולתו. והנה לשחוט את יצחק 
לך  "לא אמרתי  מן המדרש  רש"י  וכמו שהביא  כלל  היתה מצוה  לא  באמת 
שחטהו אלא העלהו, אסקתיה – אחתיה", רק אברהם טעה וקסבר לשחטהו. 
ולכן כאשר רצה לקחת בידו את המאכלת הוצרך להתאמצות לשלוח את ידו 

בכוח, וזהו "וישלח אברהם את ידו" וכו', ודפח"ח. עכ"ל.

בי‡ורים
15. ו˘ני‰ם נ˙„ב˜ו עם ‰˘י"˙ בי„יע˙ם. שניהם - בשכלם ובמחשבתם - היו 
בדבקות גדולה עם השי"ת. 16. ע„ ˘נ˙יח„ו (בכ˙"י: ˘נ˙‡ח„ו) ביחו„ ‚„ול. 
רצונו  ורק לעשיית  אך  לבם  ויחדו את  ה',  רצון  היו אחד עם  ורצונם  דעתם 
יתברך ללא שום פקפוק. 17. כי כל כונ˙ם. בכל עבודתם בחייהם. 18. לפרסם 
‡„ם  בני  ולי˘ר   .19 מלבדו.  עוד  ואין  בעולם  יחיד  שהוא  ‰בור‡.  יחו„ 
 - ואדם  אדם  כל  אצל  הנמצאת   - האהבה  מדת  את  ולכוון  לנתב  ל‡‰ב˙ו. 
בכת"י  ב‡‰ב‰.  ˘ע˘ו  ובע˙   .20 יתברך.  ה'  אהבת  שהיא  הנכונה  לאהבה 
כח  נ˙בטל   .21 ומצוותיו.  יתעלה  ה'  עבודת  האבות  שעשו  ובעת  הגירסא: 

‡ח„  יום  טוב  כי   .‰
בפרושו  רש"י  בחˆריך. 
על תהלים כתב: "כי טוב 
בחצריך,  אחד  יום 
מלחיות  ימות,  ולמחר 
במקום  שנים  אלף 
אחר". ויש לבאר שכונת 
אדם  כל  על  המלך  דוד 
ואדם, שטוב לו יום אחד 
ולמחר  התורה  בעסק 
לחיות  מאשר  ימות, 
אחר  במקום  שנים  אלף 
בלא עסק התורה. וכמו 
שכתב בספר יסודי הדעת (עמוד קפד) על דברי רש"י אלו וז"ל: כמה גדול ויקר 
וחשוב יום אחד להיות בבית ה' בעסק התורה והיראה, אשר כדאי לחיות רק 
יום אחד בעולם ולהיות עוסק בתורה ולמחר ימות, מלחיות אלף שנים במקום 
אחר, ואפילו לא חיים של חטא ועון כי אם לחיות חיים פשוטים כחיי אנשי רוב 
העולם, גם עם מעשים טובים, אבל בלי עסק התורה – הנה יום אחד להיות 
יותר מלחיות אלף שנים במקום  וחשוב  יקר  ה' עם עסק התורה הוא  בבית 
לא         התורה  בעסק  ה'  בבית  נהיה  אם  שנותינו  ערך  יגיעו  לכמה  והנה  אחר. 
[לפי  שנותינו?  מספר  יגיעו  לכמה  שנים?  וגם  ימים  הרבה  אם  כי  אחד  יום 
ראויים  אלו  רש"י  דברי  חיים!]  יותר מאלף שנות  שיום אחד שקול  החשבון 
להעריך        ונדע  הקדושה,  תורתנו  יודעי  כל  לפני  בעולם  מפורסמים  להיות 
כמה יפסיד מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, כמה אלפי שנים מפסיד זה. 

עכ"ל.

מ…ַע  ּׁ¿̆ ƒמ נו…  ָ‡ז¿ יר  ƒס "27מ≈ ַמר:  ¡‡ נ∆  ‰ ז∆

(מ˘לי  ָב‰"  ע≈ ו… ּ̇ ˙ו…  ָלּ ƒפ ּ¿̇ ם  ּ‚ַ28 ָר‰,  ו… ּ̇

ַר˙  ו… ּ̇ י  ƒל ב  ˙ּוב: "29טו… ָכּ ן  כ≈ ו¿ כח, ט). 

ף" (˙‰לים ˜יט,  י ָזָ‰ב ָוָכס∆ פ≈ ַ‡ל¿ יָך מ≈ ּƒפ

ם  יו… ב  טו… י  ּƒכ(‰)" ַמר:  ¡‡ נ∆ ן  כ≈ ו¿ עב), 

ף" (˘ם פ„, י‡) - ָ‡ַמר  ָ‡ל∆ יָך מ≈ ר∆ ≈̂ ֲח ַבּ

ם  יו… י  ƒל ב  טו… -‰ּו‡:  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ף  ל∆ ∆‡ מ≈ ָר‰,  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…  ‰ ָּ̇ ‡ַ ׁ∆̆ ָח„  ∆‡

בי‡ורים
˙ועב‰.  ˙פל˙ו  ‚ם   .28 קצר.  לזמן  אפילו  ˙ור‰.  מ˘מוע  ‡זנו  מסיר   .27
במקרה דנן הסיבה היא כיון שנמנע מלימוד תורה מחמת התפילה, ומאחר 
אותו  זו שהרחיקה  היא  נמצא שתפילתו  מן התפילה,  יותר  והתורה חשובה 
אורח).         (עלי  מדה  כנגד  במדה  תפילתו  את  מרחיק  הקב"ה  לכן  מהבורא, 

29. טוב לי ˙ור˙ פיך. פירוש, אפילו דיבור אחד בתורה.

כ…ל  ¡‡ ל∆ יך¿  ƒר ָ̂ י  ּƒכ ר,  פ∆ ַ‰ס≈ּ ַעל  יר  ƒ„ ָּ̇

יך¿  ƒר ָ̂ ן  ָלכ≈ ָרָכיו,  ¿̂  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ן  י˘…ׁ ƒל ו¿

רו…  פ¿ ƒס ל¿ ַלֲחז…ר  ירּו˙  ƒ‰ ּוז¿ יזּו˙  ƒר ז¿

ל  „ו… ם ָ‚ּ „ ַ‰ּיו… ב: עו… ׁ…˘ ַ‡ל ַיח¿ מ…„. ו¿ ל¿ ƒל ו¿

רּו  ָ‡מ¿  ‰ ז∆ ַעל  י  ּƒכ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָנ‰  ָּׁ̆ ‰ַ ו¿

‡ַמר  ּ…̇ ָרָכ‰: ַ‡ל  ב¿ ƒָנם ל רו… כ¿ ƒינּו ז ֲחָכמ≈

ל…‡   ‡ ָמּ ׁ∆̆ 24  ,‰ נ∆ ׁ¿̆ ∆‡  ‰ נ∆ פ¿ ∆‡ ׁ∆̆ כ¿ ƒ23ל

י…‡ַמר  ם ַ‡ל  ּ‚ַ ‰ (‡בו˙ פ"ב מ"„).  נ∆ ָפּ ּƒ̇

ך¿  ל≈ ם ‡≈ ƒ‡ ,ָבר ב ‰ּו‡ כ¿ּ ר∆ ˙ ע∆ ָ‡ָ„ם: 25ע≈

ָע‰  ָׁ̆ ָב‰  טו… י  ּƒכ ל,  ל≈ּ ַפּ ¿̇ ƒ‰ ל¿  „ ָיּ ƒמ ַלֲעמ…„  ך¿  ָטר≈ ¿̂ ∆‡  - מ…„  ל¿ ƒל

ַעל  ָלם, ו¿ עו… ָבּ ׁ∆̆ ָבר  ל ָ„ּ ָכּ ƒָח„, 26מ ּבּור ‡∆ ּ ƒ„ ּלּו ƒמ…„, ַוֲ‡פ ל¿ ƒַח˙ ל‡ַ

בחיינו  אוכלים  שאנו 
שעשה  ממה  הוא 
ע"ה  אבינו  אברהם 
בשני  דהיינו  ביומיים, 
הוא  הראשונים,  ימים 
כנז"ל,  וההידור  הזריזות 
השלישי,  ביום  אבל 
שעשה  במה  כלומר, 
דהוא  השלישי,  ביום 
העקידה,  מצות  עיקר 
יקימנו        זה  ידי  על 
ונחיה  לבא  לעתיד 

לפניו.      

בי‡ורים
תורה.          ואלמד  אשב  וטרדותי,  מעסקי  כשאתפנה  ‡˘נ‰.  לכ˘‡פנ‰   .23
24. ˘מ‡ ל‡ ˙פנ‰. כי יתכן מאד שגם מאוחר יותר לא תצליח לפנות לך זמן 
כדי ללמוד, שכן טרדות העולם אינן פוסקות, ונמצאת בטל מדברי תורה כל 
ימי חייך. 25. ע˙ ערב ‰ו‡ כבר. הגיע כבר הערב, וזמן תפילת ערבית קרב 
להפסיק  שאצטרך  כיון  קצר  לזמן  זה  יהיה  ללמוד,  כעת  אתחיל  ואם  ובא, 
לתפלה בהגיע זמנה. 26. מכל „בר ˘בעולם. על התורה נאמר (משלי ג, טו): 
"יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה", כל חפצי עולם הזה ['חפציך' - 
אחד  דבר]  [-ללימוד  לדבר  ישוו  לא  והנאותיו]  הזה  העולם  עושר  כל  כולל 
מכל  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור  אפילו  תורה  [שתלמוד  שבתורה, 
חפצי  שאפילו  בה"  ישוו  לא  חפצים  "וכל  יא):  ח,  (שם  כתוב  עוד  'חפציך']. 
שמים שהם המצוות - לא ישוו לדבר אחד שבתורה [שתלמוד תורה אפילו 
עדיף  ת"ת  שכן  התורה,  מצוות  כל  מקיום  יותר  שוה  ביותר  הקטן  בשיעור 

מקיום המצוות ודוחה אותן, אם אפשר לעשותן ע"י אחרים] (מו"ק ט:).

‰י‡  ‰זריזו˙  מ„˙  ו. 
‰מˆוו˙.  לכל  ˙כ˘יט 
(פ"ז)  ישרים'  ב'מסילת 
הזריזות  חלקי  כתב: 

י„ּו˙  ƒַוֲחס י„ּו˙,  ƒ38ֲחס י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

רּוַח  ו¿  , ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ 39רּוַח  י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

 ˙ ַיּ ƒח ּ¿̇ 40 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ׁ̆ ∆„ ּ…˜‰ַ

י‡ ָזכּור  ƒב ‰ּו ַ‰ָנּ ָיּ ƒל י ‡≈ ≈„ ‡ ַעל י¿ ים ָבּ ƒ̇ ˙-ַ‰מ≈ּ ַיּ ƒח ¿̇ ים, 41ּו ƒ̇ ַ‰מ≈ּ

ירו˘למי  ט:  פ"‡  ˘‰˘"ר  ב  כ,  (ע"ז  ינּו.  ָימ≈ ב¿ּ ָר‰  ≈‰ מ¿ ּƒב ב  ַלּטו…

יזּו˙,  ƒר ּ ַ‰ז¿ ַח  כ…ּ ל  „ו… ּ‚ָ  ‰ ָמּ ַכּ  ‰ ≈‡ ּור¿  ‡ ּבו…  .(‰"‰ פ"‚  ˘˜לים 

יז  ƒָזר ו¿ יר  ƒ‰ָז ָ‡ָ„ם   ‡ ≈‰ י¿ ן  ָלכ≈ לּו,  ַ‰ָלּ ים  ƒָבר ּ ¿„ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ּ ׁ∆̆

ים  ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ל¿ ר  פ∆ י˙-ַ‰ס≈ּ ב≈ּ ל  ∆‡  ıָלרּו 42ו¿  ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿

     ,˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿ יט  ׁƒ̆ כ¿ ַּ̇ 43 י‡  ƒ‰ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒ(ו)מ יב.  ƒֲער‰ַ ּול¿

ן. ָלּ ˙ ֻכּ נ∆ ּ∆̃ ַ̇ י‡ מ¿ ƒ‰ 44ו¿

י-ָ‡ָ„ם  נ≈ 45ב¿ּ י„  ƒמ ָּ̇ ים  ƒ‚‰ֲ ַ‰ּנו… ים  ƒָבר ּ ¿„ ר  כ…ּ ז¿ ƒל ָך  ל¿  ׁ̆ י≈  ‰ ָּ̇ ַע ו¿
בי‡ורים

38. חסי„ו˙. הנהגה לפנים משורת הדין. 39. רוח ‰˜ו„˘. שכינה שורה על 
הינה השראה אלהית המכוונת את  כלל  "רוח הקודש" בדרך  (רש"י).  האדם 
האדם במעשיו או המקנה לו ידיעה בדרך שהיא למעלה מהשגת אנוש (ראה 
חיי˙ ‰מ˙ים. על ידי רוח הקודש השורה עליו, יגיע  רמב"ן שמות כח, ל). 40.̇ 
אליהו  הנביאים  שעשו  כפי  מתים,  להחיות  בכוחו  שיהא  כך  לידי  האדם 
הרי  החיים,  מקור  ה'  בהיות  ד).  פרק  (מלכים-ב  ואלישע  יז)  פרק  (מלכים-א 
שאדם הדבוק בו דביקות גמורה יוכל למשוך ממנו את השפעת החיים עצמה 
המתים  "תחית  הגירסא:  בכת"י  וכו'.  ב‡  ‰מ˙ים  ו˙חי˙   .41 פכ"ו).  (מס"י 
בכת"י  ‰ספר.  בי˙  ‡ל   ıולרו  .42 לטוב".  זכור  הנביא  אליהו  לידי  מביאה 
הגירסא: "ולרוץ אל הספר ללמוד, להשכים ולהעריב". 43. ˙כ˘יט. קישוט. 
44. ו‰י‡ מ˙˜נ˙ כולן. כל  הזריזות מקשטת את המצוות ומוסיפה להן נוי. 
בכת"י  ‡„ם.  בני   .45 יותר.  ומושלם  מתוקן  הוא  בזריזות  שנעשה  מעשה 

ַח  ב≈ּ ז¿ ּƒי ַ‰מ ב≈ּ ָפַני ַעל-ַ‚ּ יב ל¿ ƒר ¿̃ ‰ַ ָך ל¿ נ¿ ּƒל…מ…‰ ב ׁ¿̆ י„  ƒ̇ ָע ׁ∆̆  ˙ לו… עו…

(˘ב˙ ל, ‡). 

י         י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ירּו˙  ƒ‰ 30ז¿ יר:  ƒ‡ָי ן  ב∆ּ ָחס  ינ¿ ּƒפ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ּיּו˙  ƒ̃ ּונ¿ ּיּו˙,  ƒ̃ 32נ¿ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ יזּו˙  ƒר ּוז¿ יזּו˙,  ƒר 31ז¿

ּו˙,  ׁ̆ י ƒר 34פ¿ּ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ָט‰√ ו¿ ָר‰,  33ָט‰√ י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿

י           י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿  ‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ ּו  ,‰ ָּׁ̆ „ֻ ¿̃ 35 י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ּו˙  ׁ̆ י ƒר ּופ¿

 ‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒי ו¿  ,‡ ט¿ ַ‡˙-ח≈ ר¿ ƒ37י י  י„≈ ƒל יָ‡‰  ƒב מ¿ ַוֲעָנָו‰  36ֲעָנָו‰, 

בי‡ורים
שמירה  היא  זריזו˙.   .31 לפניו.  המזדמנת  בעבירה  מלהכשל  ז‰ירו˙.   .30
מדברים העלולים להביא לידי כך שתזדמן עבירה לידו של אדם (רש"י ע"ז כ:). 
לידו  נזדמנה עבירה  "זהירות", שהיא המניעה מכשלון כשכבר  זאת לעומת 
(הנ"ל עפ"י חולין קז:). 32. נ˜יו˙. שהאדם נקי לגמרי מכל מדה רעה ומכל 
חטא. ולא רק מדבר המקובל על הכל שיש בו חטא, אלא גם מ"הוראת-היתר" 
מוטעית, אשר הלב מתפתה בו מפני היותו נגוע קצת מן התאוה, כי לא טוהר 
כל  שיהיו  והמחשבות,  הלב  תקון  ט‰ר‰.   .33 פ"י).  (מס"י  וכל.  מכל  ממנה 
מעשיו על צד החכמה והיראה ולא על צד החטא והתאוה, שגם באותו המעט 
וכן במעשים הטובים  יכוון אל ההנאה והתאוה.  שלוקח מן העולם הזה לא 
שעושה תהיה כוונתו לשם שמים (מס"י פט"ז). 34. פרי˘ו˙. שנמנע האדם 
היא  אף מדברים המותרים, כדי להחמיר על עצמו (רש"י שם). 35. ˜„ו˘‰. 
היות כל מציאות האדם בעולם וכל מעשיו – אפילו מעשים גשמיים של צרכי 
הגוף – עניני קדושה של התדבקות בה'. ובאמת אין השגת מעלה זו ביכלתו 
של האדם, אלא שאם משתדל האדם להשיגה עד כמה שידו מגעת, יעזרהו ה' 
יהיה האדם מחשיב את  שלא  ענו‰.   .36 פכ"ו).  (מס"י  לו במתנה  וישלימה 
עצמו משום טעם שיהיה (מס"י פכ"ב). 37. יר‡˙ חט‡. היא דרגה גבוהה של 
וחושש שיפגום  ה'  ירא מרוממות  ירא מהעונש על חטא אלא  יראה, שאינו 

בכבודו על ידי חטא (מס"י פכ"ד ופי"ט).

 ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן 51 ‚ו… , כ¿ּ ך¿ ל-ָכּ ר ָכּ ׁ≈̆ ינו… ָכּ י ‡≈ ƒל ם ַ‰כ¿ּ ƒ‡ …ים, ‡ו ƒּוס‡ 50‡ו… מ¿

ל  ≈̃ ‰ָ ל¿ ָך  ¿̇ ֲ‡ָו ַּ̇ יֲ‡ָך  ƒב ּ¿̇ ַ‡ל   - כ…ל  ¡‡ ל∆ ב  ָרע≈  ‰ ָּ̇ ‡ַ ו¿  ,˜ ∆„ ס∆ ּבו… 

יָל‰.  ƒט נ¿ ƒל ָ‰ָר‡ּוי  י  ƒל ּוכ¿ ם  ƒַמי י‡  ƒב‰ָ ל¿ ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰  ‡ ָלּ ∆‡ יָל‰,  ƒט נ¿ּ ַבּ

ים  ּƒַטנ ¿̃ ּו ים  ƒל „ו… ּ ¿‚ ָביו  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר  ≈̇ יו… ב¿ּ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿

ˆּו" (וי˜ר‡ כ, כ‰;  ּ¿̃ ַׁ̆ ¿̇ ‡ ַיֲעב…ר ַעל "ל…‡  ל…ּ ׁ∆̆ ָח„,  ַ‚ע ‡∆ ּלּו ר∆ ƒפ‡ֲ

ים  ƒ‡ָל ח√ ָעָליו  י‡  ƒב מ≈ ָביו,  ָ̃ נ¿  ‰ ∆‰ ׁ¿̆ ַ‰ַמּ ם  ּ‚ַ ב).  טז,  מכו˙ 

ּיּו˙,  ƒ̃ נ¿ ּƒב מו…  ¿̂ ַע מ…ר  ׁ¿̆ ƒל יזּו˙  ƒר ּוז¿ ירּו˙  ƒ‰ ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ ו¿ ים.  ƒל „ו… ּ ¿‚

ַ‡ַחר  ַע˙  י-ַטַבּ ּƒפ  ı…ח ר¿ ƒל י,  ƒ̃ ָנ ‚ּופו…  ו¿ ים  ּ ƒי ƒ̃ נ¿ ָ‚ָ„יו  ב¿ּ יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆

ם  ּ‚ַ ם.  ƒַמי י  ƒל ב¿ּ  ‰ ָיפ∆ ַח  נ≈ּ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ר  ָׁ̆ פ¿ ∆‡ י  ƒ‡ ּ ¿„ ָרָכיו,  ¿̂  ‰ ׂ ָ̆ ָע ׁ∆̆

ם  ƒ‡  , ˙ו… ָטּ ƒמ ַי„  52ל¿ ָל‰  י¿ ַלּ ַבּ ָרָכיו  ¿̂  ‰ ׂ ∆̆ עו… ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

י  ƒ̃ ם ָנ ָמ˜ו… ך¿ ל¿ ל≈ י≈ ל ָיָ„יו, 54ו¿ ט…ּ ƒי ם - 53ָי˜ּום ו¿ ƒַמי ˙ ו… ּ̇ ׁ¿̆ ƒל ‰ ∆̂ רו…

ַע  מ≈ ו… ׁ̆ ˙ו… ו¿ ָטּ ƒם ‰ּו‡ ַעל מ ƒ‡ .ף ‰ ָוסו… ָלּ ƒח ּ¿̇ ם  ƒי ך¿ ַעל ַ‰ַמּ יָבר≈ ƒו

    . ך¿ יָבר≈ ƒו ָיָ„יו  ל  ט…ּ ƒי ו¿ ֲעמ…„  ַיּ ׁ∆̆ 55 ים,  ƒ̃ ָר ב¿ּ  ‰ ∆‡ רו… ‡ו…  ַרַעם  ל  ˜ו…

יו  ַעָפּ ַעפ¿ נּוָמ‰ מ≈ ּ¿̇ יר  ƒֲעב‰ַ ˙ו… 58ּול¿ ָטּ ּƒמ ƒיך¿ 57ָל˜ּום מ ƒר ָ̂ ם  ּ‚ַ56

ָר‰.  ו… ּ̇ מ…„  ל¿ ƒים ל ּƒכ ׁ¿̆ ‰ַ ּול¿

בי‡ורים
נטילה. 50. ‡ו מ‡וסים. הפסולים לנטילת ידים. 51. ˘י˘ בו ס„˜. עיין משנה 
ברורה סי' קנט סקי"א ובביאור הלכה שם. 52. לי„ מט˙ו. בכת"י הגירסא: "על 
מטתו, שיקום ויטול ידיו וילך במקום נקי לברך "אשר יצר". אם רוצה לשתות 
וילך   .54 ברורה סימן ס"ב סק"ח.  עיין משנה  י„יו.  ויטול  י˜ום   .53 מים".  
למ˜ום נ˜י. שיתרחק מהכלי שעשה בו צרכיו. 55. ˘יעמו„. שיקום ממטתו. 
˙נומ‰  ול‰עביר   .58 בבוקר.  ממט˙ו.  ל˜ום   .57 זריזות.  ˆריך.  ‚ם   .56

מעפעפיו. להעביר נמנום השינה מעל שמורות עיניו.

 ‰ ָּ̇ יך¿ ַ‡ ƒר ָ̂ ם  ƒ‡ ן ‚ו… ם. כ¿ּ ∆‰ ל ָבּ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒ‰ ל¿

ר,                פ∆ ס≈ ב¿ּ ָבר  ּ„ָ ּום  ׁ̆ 46  ˙ ‡ו… ר¿ ƒל

 ,ı פ…ּ ח¿ ַּ̇ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע‰ָ  ׂ̆ ַחפ≈ּ ל¿ ל  ּ ≈„ ַּ̇ ׁ¿̆ ƒ‰47

י  ּƒמ ƒמ ‡…ל  ׁ¿̆ ƒל ו¿ ך¿  יל≈ 48ל≈ יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒ̇ ו¿

ָך  ¿̇ י ב≈ י ל¿ ƒָענ ‡ ם ָיבו… ƒ‡ .ָבר ַע ַ‰ָ„ּ ≈„ ּיו… ׁ∆̆

‡ּוַכל  ל…‡  ‡ַמר:  ּ…̇ ַ‡ל  ם,  ח∆ ל∆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

ך¿  ל≈ ּ≈̇ ַ‡ך¿  ם,  ח∆ ַ‰ל∆ּ י‡  ƒב‰ָ ּול¿ ך¿  יל≈ ל≈

ל      ט…ּ ƒל  ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ י‡.  ƒב‰ָ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ ּƒב

ים                ƒמּוָעט ם  ƒ49ַמי ָך  ל¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָך  ָי„¿

קודם   – אחד  הם,  שנים 
ואחד  המעשה,  התחלת 
קודם  כן.  אחרי   –
הוא  המעשה  התחלת 
את  האדם  יחמיץ  שלא 
המצוה (שלא ישהה את 
בהגיע  אלא  עשייתה), 
בהלכה,  (הקבוע  זמנה 
או  קריאת-שמע  כגון 
או  וכדומה)  תפילה 
בהזדמנה לפניו (כגון אם 
ראה אדם הזקוק לעזרה 
או אם נתבע לתת צדקה 
בעלותה  או  וכדומה) 
במחשבתו (כגון להיטיב 

עם אדם או לרכוש חפץ מהודר של מצוה וכדומה), ימהר יחיש מעשהו לאחוז 
בה ולעשות אותה, ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתים, כי אין סכנה כסכנתו 
(שהמצוה תתבטל ע"י הנהגה זו), אשר הנה כל רגע שמתחדש, יוכל להתחדש 

איזה עיכוב למעשה הטוב... 
אך הזריזות אחר התחלת המעשה הוא, שכיון שאחז במצוה ימהר להשלים 
יתנו  וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות, אשר לא  אותה... 
הפסק זמן לא אל התחלת המצוה ולא אל השלמתה. ותראה שהאדם אשר 
תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשית מצוותיו, אלא תהיה 
ישקוט עד אם כלה הדבר  ולא  ינוח  לא  כי  תנועתו כתנועת האש המהירה, 

להשלימו.   

בי‡ורים
הגירסא: "ודרך בני אדם". 46. ˘ום „בר בספר. כגון לבדוק הלכה או ידיעה 
כלשהי שאינה ברורה לו דיה. 47. ‰˘˙„ל לחפ˘ וכו'. בכת"י הגירסא: "תהא 
זריז להביא הספר וגם תהא זריז לחפש" וכו'. כלומר, שיזדרז גם להביא את 
הספר מיד, וגם לעיין בו מיד ולבדוק ללא שיהוי את הענין הנצרך. 48. לילך 
ול˘‡ול. אם צריך לשאול מאדם שיודע. 49. מים מועטים. פחות מכדי שיעור 

ח. ‡יז‰ עבר‰ ‰ו‡ ר‚יל 
ב‰. כתב הגר"א (יונה ד, 
האדם  ירצה  שאם  ג), 
פגם  עוונות  באלו  לידע 
ומה  הקודם  בגלגולו 
זה  בגלגול  לתקן  עליו 
לעולם  ירד  זה  שבשביל 
בשני  יבדוק  שוב, 
סימנים: א' במה שנכשל 
הרבה  זה  בגלגול 
פעמים. ב' באיזה עבירה 
מאוד,  לו  חשקה  נפשו 
שהורגלה  לפי  וזה 
טבע  ונעשה  מקודם 
אדם  בני  יש  ולכך 
שחושקין בעבירה אחת 
אחת  בעבירה  וזה  יותר 

יותר.

ל  ב≈ּ ַ̃ 63ּול¿ ָטיו  ָפּ ׁ¿̆ ƒּומ יָניו  ƒ„ ב¿ּ ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒי

 ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ָר‰ ּוַב ו… ּ̇ ˜ ַבּ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ַ‡ֲ‰ָב‰, ּול¿ מ≈

ָכל  ב¿ּ  ˜ּ ַחז≈ ¿̇ ƒ‰ ּול¿ ים,  ƒב טו… ים  ׂ ƒ̆ ַמֲע ּוב¿

ן. יו… ל¿ ל ע∆ ≈‡ ָנ˙ו… ל¿ ָוּ ַכּ

 

מו…  ¿̂ ַע ˜ ָ‡ָ„ם ב¿ּ ּ…„ ב¿ ƒָבר: י ל ָ„ּ ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ
 ,‰ּ יל ָבּ ƒ‚ָר‰ ‰ּו‡ ָר ‰ ֲעב≈ יז∆ (ח)‡≈

ר  ָזּ‰≈ ƒ‰ ל¿ ים  ƒר„ָ ּ ¿‚  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ר  יַמ‰≈ ƒו

 ˜ ּ…„ ב¿ ƒי ם  ּ‚ַ ָר‰.  ֲעב≈  ‰ּ ָ̇ ‡ו… מ≈ ט  מ≈ ָּׁ̆ ƒ‰ ּול¿

    .‰ ַרפ∆ּ ¿̇ ƒמ ‰ּו‡  ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ יז∆ ≈‡ ב¿ּ מו…  ¿̂ ַע

 ‰ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ָלן -  ט¿ ן ָ‡ָ„ם 65ַבּ ‚ו… 64כ¿ּ

ים.  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּ ¿„ ƒ66מ  ‰‡ָ ָבּ ּטּול  ּƒב‰ַ ׁ∆̆

ָר‰  ו… ּ̇ ƒל מ ַבט≈ּ ים ‰ּו‡ מ¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒמו… ל ¿̂ ַע ַע ב≈ ו… ּ̃ ׁ∆̆ י  ƒי] מ ּƒכ]

ים  ּƒב ר¿ ַ‰ַמּ ים  ׁƒ̆ ָ‰ֲ‡ָנ ן  ƒמ  ˜ ל≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒי 67ו¿ ָב‰,  טו… ל  ָכּ ƒּומ  ‰ ָלּ ƒפ ּ¿̇ ƒּומ

פּוָ‡‰  ׁ̆ לו… ר¿ י≈  ‰ ז∆ ָבּ ם,  ∆‰ ָמּ ƒר ע ַחב≈ּ ¿̇ ƒי ל…‡  ים, 68ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ּ ¿„

בי‡ורים
וכו'. בכת"י  כ‚ון   .64 ול˜בל מ‡‰ב‰. את הצער והיסורין הבאים עליו.   .63
הגירסא: "יבין תחילה מה גרם לו שהוא רפוי בה, כגון...". כלומר, עליו להזדרז 
לזהות מהי הסיבה שהוא מתרפה באותה מצוה ואותה צריך לתקן. 65. בטלן. 
אחרים  עם  לדבר  שמרבה  מתוך  בטלים.  מ„ברים   .66 תורה.  מדברי  בטל 
דברים בטלים. 67. ויס˙ל˜ וכו'. כלומר, לא רק שלא ילך להשתתף בחברתם, 
י˙חבר עמ‰ם. אף לצורך  ול‡   .68 אלא גם אם הם באו אליו יסתלק מהם. 

ענינים אחרים, כי מתוך כך ימשך אליהם גם לדבר דברים בטלים.

יו  ׂ ָ̆ ֲע ַמּ ƒ60מ § ר̆… פ¿ ƒיזּו˙ ל ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ 59(ז)ו¿

 ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚‰ַ  

 ‰ ל∆ּ ָכל ‡≈ ּ ים, „¿ ׁƒ̆ ָנ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ו¿  ‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ו¿

ר  ≈̇ יו… 61ב¿ּ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ יזּו˙  ƒר ז¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ַ‡ַחר   ˙ בו… ָׁ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ל  ָכּ  ˙ ַ‰ּטו… ּול¿  ,„…‡ מ¿

לו…   ‡ ָיבו… ם  ƒ‡  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… ן  ˆו… ר¿

 ˙ ַ̇ י ƒמ נו… ‡ו… ב¿ּ ּבּו„ ָממו… ƒ‡ ַער מ≈ ַ̂ ּום  ׁ̆

 „…‡ יזּו˙ מ¿ ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ין,  ƒּסּור ƒבו… ‡ו… י‰ֲ ‡ו…

ּור  ַ‡ֲ‰ַב˙̂  יו ל¿ ָ̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿ י˜] ב¿ּ ƒֲעמ‰ַ [ל¿

            , ּבו… ּ ƒל ƒמ ַער  ּ ַ̂ ‰ַ ל  ַבט≈ּ ל¿ ים  ƒָלמ עו…

ל  ≈‡‰ָ י˜  ּ ƒ„ ¿̂ ‰ַ ל¿ ַזך¿  ּבו…  ƒל  ˙ יו… ¿‰ ƒ62ל

לפרו˘  זריזו˙  וˆריך  ז. 
כ‚ון  ‰‚רועים  ממע˘יו 
כתב  ו‰˘נ‡‰.  ‰˜נ‡‰ 
ג):  ז,  (תשובה  הרמב"ם 
שאין  תאמר  "ואל 
התשובה אלא מעבירות 
כגון  מעשה  בהן  שיש 
כשם  וגניבה.  וגזל  זנות 
שצריך אדם לשוב מאלו 
לחפש  צריך  הוא  כך 
לו  שיש  רעות  בדעות 
הכעס  מן  מהן,  ולשוב 
הקנאה  ומן  האיבה  ומן 
ומן התחרות ומן ההתול 
הממון  רדיפת  ומן 
ומרדיפת  והכבוד 
המאכלות ומכיוצא בהן, 
לחזור  צריך  הכל  מן 

בתשובה. ואלו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע 
און  ואיש  דרכו  רשע  יעזוב  אומר  הוא  וכן  לפרוש.  הוא  קשה   - באלו 
מחשבותיו". עוד כתב הרמב"ם (שם ד, ה) שיש "חמשה דברים העושה אותן 
ימשך אחריהן תמיד והן קשים לפרוש מהן, לפיכך צריך אדם להזהר מהן שמא 
ידבק בהן, והן כולן דעות רעות עד מאד, ואלו הן: רכילות ולשון הרע ובעל 

חימה ובעל מחשבה רעה..."

בי‡ורים
59. וˆריך זריזו˙ לפרו˘ וכו'. כלומר, שלא ידחה את תיקון מעשיו הרעים 
ומדותיו הגרועות לזמנים אחרים, אלא יזדרז תיכף לתקן עצמו. 60. ממע˘יו 
‰‚רועים. בכת"י הגירסא: "ממחשבותיו הגרועות". היינו ממדותיו הפחותות 
ולפרוש  רעות  מחשבות  לסלק  הזריזות  כי  מ‡„.  ביו˙ר   .61 והשליליות. 
ממעשים רעים קשה יותר מאשר הזריזות לעשיית מעשים טובים. 62. ל‰יו˙ 

לבו זך. נקי מכל תרעומת וכעס כלפי הנהגת ה' עמו.

אלא ד' אמות של הלכה 
בן  יוסף  (רבינו  בלבד. 
חיים'  וב'רוח  שושן). 
הגלות  לענין  רמז  כתב 
לג,  (דברים  מהכתוב 
לאביו  'האומר  ט-י) 
ואת  ראיתיו  לא  ולאמו 
'יורו  אחיו לא הכיר' וגו' 
משפטיך ליעקב ותורתך 
מהכתוב  וכן  לישראל', 
אבי  'כי  י)  כז,  (תהלים 
ואמי עזבוני וה' יאספני', 
עוזב  שכשאדם  כלומר 
ואת  ואמו  אביו  את 
להיות  בכדי  משפחתו 
במקום תורה, זוכה שה' 
ויקרבהו  יאספהו 

לעבודתו.  

 ˜ ∆„ ∆̂ י  פ≈ 75ר…„¿ ַלי  ≈‡ עּו  מ¿ ׁƒ̆ " יב:  ƒ̇ ּוכ¿

יך¿  ƒר ָ̂ ו¿  .(‡ נ‡,  (י˘עי‰   "'‰ י  ׁ≈̆ ¿̃ ַב מ¿

‰ּו‡  ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ים  ƒָפר ס¿ ב  ּ…̇ כ¿ ƒ76ל יזּו˙  ƒר ז¿

‡ו…   ‰ ∆‡ ר¿ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ ם. ‡ו…  ∆‰ מ≈ מ…„  ל¿ ƒל יך¿  ƒר ָ̂

יז  ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  , ׁ̆ ּ„ּו ƒח ַבר  ּ ¿„ ַמע  ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ כ¿ּ

ח  ַכּ ׁ¿̆ ּ ƒי ׁ∆̆ ַע„  ין  ּƒ̇ ַימ¿ ל…‡  ו¿  , בו… ¿̇ ָכ ל¿

. ּבו… ּ ƒל ƒמ

 

י  ו≈ ¡‰ יָמ‡:  ּ≈̇ ן  ב∆ּ ‰ּוָ„‰  י¿ י  ּƒַרב ָ‡ַמר 
ר,         ׁ∆̆ ּ נ∆ ַכּ ל  ַ̃ 78ו¿ ר  מ≈ ָנּ ַכּ 77ַעז 

 ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע י,  ƒר‡ֲ ָכּ ר  ּבו… ƒ‚ 80ו¿ י  ƒב ּ ¿̂ ַכּ  ı79ָר

פ"‰  (‡בו˙  ם  ƒַמי ָּׁ̆ ַבּ ׁ∆̆ יָך  ƒב‡ָ ן  ˆו… ר¿

ַעל  ר  ּבו… ƒ‚ ו¿ ל  ַ̃ מו…  ¿̂ ַע  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ירּו  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ יך¿  ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿ מ"כ). 

בי‡ורים
אף  אחריהם  ולבקש  ו'לרדוף'  בחכמה,  המופלג  דין  בית  אצל  לדון  ˙ר„וף. 
למקום רחוק. 75. רו„פי ˆ„˜ מב˜˘י ‰'. העושים צדק עם זולתם ומבקשים 
76. לכ˙וב ספרים. להעתיק לעצמו ספרים  להדמות במעשיהם למעשי ה'. 
ואומץ לעשות רצון  לו עזות  שיהיה  כנמר.  עז   .77 כדי שיוכל ללמוד בהם. 
הבורא - שלא יבוש ולא יתפעל מאף אחד כשבא לעשות מעשה טוב. 78. ˜ל 
כנ˘ר. רש"י פירש, שיהיה קל כנשר לרוץ מהרה ללא עצלות ובלא להתעייף, 
הזריזות.         על  בזה  שמזהיר  המאירי  מפרש  וכן  שבשמים.  אביו  רצון  לעשות 
79. רı כˆבי. גם זה ענין של זריזות. והכל הוא ענין אחד, אלא שכפל התנא 
העבירות.  מן  יצרך  את  לכבוש  כ‡רי.  ו‚בור   .80 (המאירי).  שונות  במילות 

(רע"ב). ורש"י פירש, שיהיה בעל זרוע לעסוק בכל כחו בתורה ובמצוות.

 ˙ ּ„ו… ּƒמ‰ַ ָכל  ל¿  ‰ ׂ ∆̆ ַיֲע ן  כ≈ ו¿  . ַמֲחָל˙ו… ל¿

 „ סו… ‰ 69ַעל ַ‰י¿ ָלּ ƒח ּ¿̇ ƒין מ ƒָיב ,˙ רּועו… ּ¿‚‰ַ

יָניו  ע≈ מ≈ יר  ƒָיס ו¿  , ˙ו… ‡ו… ַיֲ‰ר…ס  ו¿ רּוַע,  ּ‚ָ‰ַ

ָכל  ּול¿  . ו… ׁ̆ ַנפ¿ ר  ‡ו… יך¿  ׁƒ̆ ח¿ ַ‰ַמּ ך¿  ׁ∆̆ ַ‰ח…

ם  ƒ‡ י  ּƒכ ם,  ָ̃ ּ ַסל¿ ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂  ‰ ז∆

˙, ָ‡ז  ּ„ו… ּƒמ‰ַ ׁ̆ ר≈ ָׁ̆ ל 70ַלֲע˜…ר ּול¿ ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒי

יּוַכל   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ַע„  71ָעָנף  ּבו…  ƒל ב¿ּ ּו  ׂ̆ ַיֲע

ן. ָ̂ ּ ¿̂ ַ̃ ל¿

 

 ׁ̆ ּ ≈̃ ַמר: "ַבּ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ף ַ‡ֲחָריו,  ּ…„ ר¿ ƒל ם ו¿ לו… ָׁ̆  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ו¿
 ׁ̆ ּ ≈̃ ַב יז ל¿ ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ‰ּו" (˙‰לים ל„, טו). ו¿ פ≈ ָר„¿ ם ו¿ לו… ָׁ̆

ָע‰  ¿„ נ≈ "ו¿ יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי  ‡ ר≈ ַ‰ּבו… יַע˙  ƒ„י ƒו ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„ י¿

ים:  ƒֲחָכמ רּו  ָ‡מ¿ ן  כ≈ ו¿  .(‚ ו,  (‰ו˘ע   "'‰  ˙ ∆‡ ָלַ„ַע˙  ָפ‰  ּ ¿„ ר¿ ƒנ
יז 73 ƒָזר ‰ י∆ ¿‰ ƒי ָר‰ (‡בו˙ פ"„ מי"„). ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ י ּ‚ו… ו≈ 72(ט)‰¡

ף" („ברים טז, כ),  ּ…„ ר¿ ּƒ̇  ˜ ∆„ ∆̂  ˜ ∆„ ∆̂ יב: "74 ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„ ,‰ ָ̃ „ָ ¿̂  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב ל¿

למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי  ט. 
לשון  התנא  נקט  ˙ור‰. 
אם  שאף  לומר  'גלות', 
את  לעזוב  עליו  קשה 
וללכת  חפציו  וכל  ביתו 
שמגלים  כמי  ממקומו, 
ממש,  כרחו  בעל  אותו 
שעיקר  ידע  מקום  מכל 
ד'  הוא  ה'  וחלק  ה'בית' 
כמו  הלכה,  של  אמות 
ח.),  (ברכות  שאמרו 
מיום שחרב המקדש אין 
בעולמו  להקב"ה  לו 

בי‡ורים
והסיבה המביאים אותו  יתבונן מהו השורש  ‰‚רוע. כלומר,  ‰יסו„  על   .69
השורש  מן  הרעות  המדות  לעקור  ‰מ„ו˙.  ול˘ר˘  לע˜ור   .70 רע.  לידי 
בהיותן עדיין בבחינת שרשים בלבד. (עלי אורח). 71. ענף וכו'. כלומר, יכו 
ולשרשן  לקצצן  יוכל  שלא  עד  גדול  כענף  וייעשו  בלב,  עמוקים  שורשים 
למ˜ום  ‚ול‰  ‰וי   .72 (שם).  שני  לטבע  הופכות  הן  כי  הרגילים,  באמצעים 
˙ור‰. אם אין תלמידי חכמים במקומך, צריך אתה לגלות למקום שיש בו רב 
או תלמידי חכמים. 73. לב˜˘ ˆ„˜‰. לבקש את האמת והצדק. 74. ˆ„˜ ˆ„˜ 

ימ‰ר  ˘ל‡  יז‰ר  י‡. 
מ„י.  יו˙ר  בעבו„˙ו 
ה'ארחות חיים' להרא"ש 
"אל  כתב:  ק')  (אות 
ופירש  מעשיך".  תבהל 
"עשה  יו"ט:  התוספות 
את  או  עבודתך  את 
בלי  במתינות  מעשיך 
ובהלה".  מהירות  שום 
בתנ"ך  מצינו  ומאידך 
בשבח  שהפליגו  ובחז"ל 
הזריזות  מעלת 
לעיין,  ויש  והמהירות. 
 - כיצד שתי מידות אלו 
 - והמתינות  הזריזות 

עולות בקנה אחד?
שאכן  בספרים,  וביארו 
לפני כל מעשה שחושב 
עליו  לעשות,  אדם 

יזּו˙  ƒר יך¿ ז¿ ƒר ָ̂ ל  ַעל ַ‰כ…ּ ם. ו¿ ָ̇ ָמ ָכּ ַ‰ס¿ ּוב¿

ר  ַ‡ח≈ ל…‡ י¿ ׁ̆ ו¿ י ƒּוָב‰. 87ָיח ׁ̆ ּ¿̇  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע

ָע‰ ַ‡ַח˙  ָׁ̆  ‡ ≈‰ ל…‡ י¿ ּוָב‰, ו¿ ׁ̆ ּ¿̇ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ

 ‰ ≈‡ 88ר¿  . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒי ם  ˜ו… ַ‰ָמּ י  נ≈ פ¿ ƒל ע  ָׁ̆ ָר

ים  ƒר ָּׁ̆ ‰ַ ו¿ ים  ƒָלכ ַ‰מ¿ּ י  ≈̇ ר¿ ָׁ̆ מ¿ יך¿  ≈‡

ם,  ָ̇ „ָ ּוַבֲעבו… ם  ָ̇ יחּו ƒל ׁ¿̆ ּƒב ם  ≈‰ ים  ƒיז ƒר ז¿

ז  ר≈ ּ„ָ ז¿ ƒ‰ ּול¿ ר  ָזּ‰≈ ƒל  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ן  כ≈ּ ׁ∆̆ ל- ָכּ

ים  ƒָלכ י ַ‰מ¿ּ כ≈ ך¿ ַמל¿ ל∆ ַ„˙ מ∆ ˙ ֲעבו… ו… ׂ̆ ַלֲע

-‰ּו‡.  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ

ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ
 ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ר 89 ָזּ‰≈ ƒ(י‡)י ,„…‡ מ¿

י  ּƒכ י,  ּ„ַ ƒמ ר  ≈̇ יו… ָ„˙ו…  ֲעבו… ַבּ ר  ַמ‰≈ י¿

‰ּו‡  ׁ∆̆ י  ƒן מ כ≈ ל. ו¿ ׁ≈̆ ָכּ ƒ‰ ‡…„ ל¿ ב מ¿ רו… ָ̃ ירּו˙ ‰ּו‡  ƒ‰ מ¿ ּƒב ב כ≈ ָ‰רו…

בי‡ורים
להלחם נגדם, עכ"פ תמהר להתרחק מהם. 87. יחי˘ ול‡ י‡חר. ימהר לשוב 
בתשובה, כדי שלא יפסיד הזדמנות זו וגם כדי שלא יהיה רשע לפני ה' אפילו 
88. ר‡‰ ‡יך מ˘ר˙י ‰מלכים ו‰˘רים זריזים ‰ם ב˘ליחו˙ם.  שעה אחת. 
את  כעושים  במקרא  שמתוארים  המלאכים  לגבי  מוצאים  אנו  זה  כעין 
ה'  "ברכו  כ):  קג,  (תהלים  בהם  שנאמר  בזריזות,  תפקידיהם  ואת  שליחותם 
מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו", עוד נאמר (יחזקאל א, יד): 
"והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק". כדי להורות לאדם שהזריזות המתוארת 
89. ˘ל‡  במלאכים, היא הצורה של עבודת ה' הראויה המביאה לשלימות. 

ימ‰ר בעבו„˙ו. אף בעניני עבודת השם.

י  ּƒ̇ ׁ¿̆ „: "81(י)ַח ƒו ּ„ָ ן ָ‡ַמר  כ≈ ו¿  .˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

יָך"  ∆̇ ו… ¿̂ ƒמ מ…ר  ׁ¿̆ ƒל י  ּƒ̇ ָמ‰¿ ַמ‰¿ ¿̇ ƒ‰ ל…‡  ו¿

ינּו  ≈̇ ַרּבו… ּו  ׁ̆ ר¿ ּ„ָ ן  כ≈ ו¿ ס).  ˜יט,  (˙‰לים 

 ˙ ∆‡ ם  ּ∆̇ ַמר¿ ׁ¿̆ "ּו ָרָכ‰:  ב¿ ƒל ָנם  רו… כ¿ ƒז

י  ר≈ ¿̃ ּƒ̇ ַ‡ל   - יז)  יב,  (˘מו˙   "˙ ו… ּ̂ ַ‰ַמּ

 ‡ בו… ָּ̇ ם  ƒ‡ ו…˙".  ¿̂ ƒמ"  ‡ ָלּ ∆‡  "˙ ו… ּ̂ "ַמ

 ‡ ָלּ ∆‡  ,‰ ָנּ ∆̂ י ƒמ ח¿ ַּ̇ 82ַ‡ל  ָך,  ָי„¿ ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ

„. (מכיל˙‡ ˘ם).  ָיּ ƒמ ‰ּ ָ̇ ‰ ‡ו… ׂ ≈̆ ֲע

בּוָר‰  יזּו˙ ּו‚¿ ƒר ּלּו˙ ּוז¿ ַ̃  „…‡ יך¿ מ¿ ƒר ָ̂ ו¿
ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿  „ ∆‚ נ∆ ם  ח≈ ָלּ ƒ‰ ל¿

נּו ָעָליו  ‰ ַרב≈ּ ׁ∆̆ מ… ב כ¿ּ יר ל≈ ּƒ83ַ‡ב ˙ יו… ¿‰ ƒל

" (˘מו˙ לב,  כו… ר≈ ּבו… ַעל י¿ ׁ̆ ַחר¿ י ƒ‡ ימּו ׂ ƒ̆ ָ‡ַמר: " ׁ∆̆ ם 84 לו… ָּׁ̆ ‰ַ

ר…ַמח  ח  ַּ̃ ּ ƒ85ַוי  ' ‚ו… ו¿ ָחס  ינ¿ ּƒפ  ‡ ר¿ "ַוַיּ  : ּבו… ַמר  ¡‡ נ∆ ָחס  ינ¿ ƒפ ּוב¿ כז); 

    „…‡ יז מ¿ ƒָזר ˙ יו… ¿‰ ƒָך ל מ¿ ¿̂ ַע ר ב¿ּ ָזּ‰≈ ƒ‰ ן " (במ„בר כ‰, ז). ָלכ≈ ָי„ו… ב¿ּ

ם  ָ̇ ָ̂ ֲע ַבּ  ˙ יו… ¿‰ ƒל  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ים,  ƒע ָׁ̆ ר¿ ַר˙  ב¿ ח∆ מ≈  „ ר≈ ָפּ ƒ‰ 86ל¿

י. ח˘˙י ול‡ ‰˙מ‰מ‰˙י 
ל˘מור מˆוו˙יך. בספר 
(הביאו  יעקב'  'אהל 
יושר')  'אורחות  בספר 
יש  כך:  זה  פסוק  פירש 
צעדיו  שמחיש  זריז 
את  לקיים  וממהר 
אשר  ויש  מיד,  המצוה 
את  ודוחה  מתעצל 
עוד  כל  המצוה  עשיית 
אולם  שהות,  יש 
האחרון  הרגע  כשמגיע 
ורץ  הוא  מזדרז  אזי 
הוא  המצוה.  את  לקיים 
 – "חשתי"  דוד:  שאמר 
המצוה,  לקיים  בזריזות 
מפני  לא  אך 
שהתמהמהתי תחילה... 

בי‡ורים
‡ל   .82 מצוותיך.  את  מלקיים  התעכבתי  ולא  מהרתי  ו‚ו'.  ח˘˙י   .81
˙חמיˆנ‰. אל תעכב את המצוה מלקיימה כדרך שאין מחמיצין את המצות 
אלא אופים אותן מיד קודם שיחמיצו. 83. ‡ביר לב. אמיץ לב. 84. ˘‡מר. 
לשבט לוי שלא חטאו בעגל. 85. וי˜ח רמח בי„ו. לקח חרב בידו, נכנס לאהל 
חכמים  שאמרו  כמו  שניהם,  את  ודקר  המדינית  עם  חוטא  זמרי  היה  שבו 
בכוחותיך  אין  אם  כלומר,  ל‰פר„.   .86 בו'.  פוגעים  קנאים  'הבועל ארמית, 

יב. ˆריך זריזו˙ ל˙ור‰. 
בפוסקים  הנידון  ידוע 
עשיית  האם  עדיף,  מה 
שלא  אף  בזריזות  מצוה 
דחיית  או  בהידור, 
מאוחר  לזמן  המצוה 
לעשותה  כדי  יותר 
סופר'  ה'חתם  בהידור. 
לחידושיו  (בהקדמה 
מבאר  חולין)  במסכת 
בין  ההבדל  את  בזה 
שאמר  אבינו  אברהם 
אליו  (כשבאו  לשרה 
המלאכים):  שלושת 

ָ‰ָל‰,  ב∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ ַמֲע ן  ּ≈̃ ַ̇ ל¿ ן  כ≈ ָּ̇ ƒי ל…‡  90ו¿

ן  כ≈ ו¿ ים.  ƒָינ נ¿ ƒע‰ָ נּו  ּ¿̃ ֻ̇ י¿ ּון  ּ̇ ƒמ ב¿ּ ֲ‡ָבל 

ים  ƒּונ˙ מ¿ ּוּו  ¡‰91" ינּו:  ≈̇ ַרּבו… רּו  ָ‡מ¿

           - יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ו¿  .(‡  ,‡ (‡בו˙  ין"  ּ ƒ„ ַבּ

יו  ָ̇ בו… ׁ¿̆ יı ַמח¿ ƒ̃ ָי ּבו… ו¿ ƒר ל עו… ‡ נ≈ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 92

ל…‡  ַ‡ך¿   , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ƒל יָבָריו  ≈‡ ּלּו  ַ̃ י≈ ו¿

ים  ƒָינ נ¿ ƒּלּו ָ‰ע ָכל ‡≈ ָין. ו¿ נ¿ ƒּום ע ׁ̆ ר ב¿ּ ַמ‰≈ י¿

ר  ַמ‰≈ י¿ י  ַ̇ ָמ ָל‰,  „ו… ּ ¿‚ ָמ‰  ָחכ¿ ים  ƒיכ ƒר ¿̂

ר. ַ‡ח≈ י י¿ ַ̇ ּוָמ

 

ל…‡  י‰ּו  ƒמ  ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ּƒמ ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ו¿
ר…ַח  ט¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‡וו… ַּ̇ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ י¿

ר  ׁ∆̆ ‡ֲ ַכּ י  ּƒכ ים.  ƒָרע‰ָ יו  ׂ ָ̆ ַמֲע ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿ יו,  ָ̇ ֲ‰ָנ‡ו… ַ‡ַחר 

ַמֲעָל‰  ל¿ ָ‰ָ‡ָ„ם   ˙ ∆‡ יָ‡‰  ƒב מ¿ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿

ָ‰ָ‡ָ„ם               יָ‡‰  ƒב מ¿  ˙ רו… ָ‰ֲעב≈ ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ּ ַ‰ז¿ ך¿  ָכּ ָנ‰,  יו… ל¿ ע∆

ך¿  ָכּ ָר‰,  ו… ּ̇ ַל יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂ (יב) ר  ׁ∆̆ ַכֲ‡ ו¿ י˙.  ּƒ̇ ח¿ ַּ̇ ל  ‡ו… ׁ¿̆ ƒ93ל

בי‡ורים
במהירות  יתכן  "ולא  הגירסא:  בכת"י  בב‰ל‰.  מע˘‰  ל˙˜ן  י˙כן  ול‡   .90
כל  על  ומתוקן  מושלם  המעשה  שיהיה  אפשר  אי  פירוש,  מתוקן".  מעשה 
פרטיו ודקדוקיו אם מתנהג בפזיזות. 91. ‰וו מ˙ונים ב„ין. היו פוסקים את 
הדין ביישוב הדעת ובמתינות. 92. ˘י‰‡ נעור לבו וי˜יı מח˘בו˙יו. שיהיה 
93. ל˘‡ול ˙ח˙י˙.  לבו ערני ומרוכז במחשבתו על הדבר שעומד לעשות. 

ל.                   פ≈ נו… ‰ּו‡  ירּו˙  ƒ‰ מ¿ ּƒב  ıָר אם  היטב  להתבונן 
זאת.  לעשות  וכיצד 

ילך     ויודע את הדרך  אמנם לאחר שבא לכלל הכרעה עפ"י תורה לעשותו 
חיים'          ה'חפץ  היה  וכך  הפועל.  אל  הכח  מן  הדבר  להוציא  יזדרז  אזי  בה, 
לאחר                אם  אך  במעשיו,  נמהר  להיות  לאדם  שאין  "אף  אומר:  זצ"ל 
יחמיץ              בל  אז  וישר,  לנכון  מצאו  הישר  השכל  במאזני  הדבר  ששקל 
ע"ז            עמו'  עה"ת  (ח"ח  כלל".  זמן  דיחוי  בלא  לעשותו  ויזדרז  הדבר 

בהגה"ה).
(המעלה  זצ"ל  חאגיז  למהר"ם  חכמים"  "משנת  בספר  כבר  מובא  זה  יסוד 
הי"ב, אות ש"ס), וז"ל: "כתוב (משלי כט, כ): "חזית איש אץ בדרכיו (אדם 
טובים)  להחכים  הטפש  (סכויי  לכסיל  תקוה  מיושב)  ואינו  במעשיו  הפזיז 
ממנו". וכתוב (שם כב, כט) "חזית איש מהיר במלאכתו (בקי וזריז בביצוע 
תפקידו) לפני מלכים יתייצב (יעמוד לשרתם)" דנראה דסתרי קראי זה לזה. 
ליישב המקראות צריך לומר כך, דיש חילוק גדול בין התחלת מלאכה לגמר 
מלאכה, דהואיל דכל הדברים יגעים והתחלתן קשה, אם כן מן הראוי הוא 
ומזקנים  עצה  ויטול  במתון  ילך  דבר  שום  לעשות  בדעתו  שיגמור  שקודם 
יתבונן, ואם לא כן יעשה אלא שיהיה אץ בדרכיו ותיכף שעלה בדעתו איזה 
דבר לעשות יתחיל לעשותו - ודאי איש אץ כזה תקוה לכסיל ממנו, כי כל 

דבר צריך ישוב ועצה מחכם הרואה את הנולד.
אמנם אחר שהתחיל והסכימו בעלי העצה כי טוב הדבר ונכון מעם ה' יתברך 
ואל  יקדמנו אחר,  פן  ואל יתמהמה  ויחיש את מעשהו  ימהר  לעשותו, אזי 
תאמר כשאפנה אגמור מלאכה זו שהתחלתי בה שמא לא תפנה. ואיש כזה 
ראוי   - הפועל  אל  הכח  מן  ולהוציאה  לגומרה  במלאכתו  מהיר  שהוא 
להתייצב לפני מלכים ולעמוד לשרת לפניהם, יען כי כל דברי המלכות אינן 
נגמרים כי אם אחר גמר עצה עמוקה, ואחר גמר זה, ראוי לו שלא יהיה עצל 

בקיומה". עכ"ד.  
אך  חרוץ  "מחשבות  עה"פ  ה)  (כא,  למשלי  בפירושו  יונה  רבינו  לשון  וזה 
החרוץ  מחשבות  אבל  והזריזות,  החריצות  מדין  המהירות  "אין  למותר": 
שיקדים המחשבה והמתון למעשה – הוא מעיקר הזריזות. ואף על פי שבטל 
מקצת שעותיו לחשוב מחשבות, לעולם ימצא מותר במדה הזאת. "וכל אץ 
אך למחסור" - כי ישיגהו המקרה במעשה וכעין שאמר מחברי המוסר 'כי 

פרי כל המהירות חרטה'". 

ָר‰  ≈‰ מ¿  ‰ נ∆ ָפּ ּƒ̇ ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ יזּו˙,  ƒר ז¿ ּƒב  ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… י  כ≈ ר¿ ָ̂ ‰ּו‡  ׁ∆̆

ם.  ƒַמי ָׁ̆  ˙ ‡כ∆ ל∆ מ¿ ƒל

 

          ,‰ּ ַ‰ז∆ ָלם  ָ‰עו… ַין  נ¿ ƒע ל¿ יזּו˙  ƒר ז¿ יך¿  ƒר ָ̂

 ׁ̆ י≈ ו¿  . ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יז  ƒָזר  ‡ ≈‰ ּ י¿ ׁ∆̆ 94

ָיָניו  נ¿ ƒע  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ י  ƒמ ל¿ ָל‰  „ו… ּ ¿‚ ָלָח‰  ¿̂ ‰ַ

יז     ƒָזר  ‰ י∆ ¿‰ ּƒ̇ ן-ָ‡ָ„ם,  ב∆ּ ן  ָלכ≈ יזּו˙.  ƒר ז¿ ּƒב

ָך,  ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ‰ ׂ ≈̆ ַוֲע ים,  ƒָלמ עו… י  נ≈ ׁ¿̆ ƒ95ל

"מהרי שלש סאים קמח 
סולת לושי ועשי עוגות, 
ואל הבקר רץ אברהם"... 
שהתעכבה  שרה  ובין 
נפה  בי"ג  הקמח  לנפות 
סולת,  שנעשה  עד 
נדה  פירסה  ובינתיים 
ולא  הלחם  ונטמא 

ולכן  המובחר,  מן  מצוה  על  עדיפה  בזריזות  שמצוה  סבר  אברהם  הביאתו. 
הדגיש "מהרי", וכן אמר לה להביא "קמח" על אף שסולת מובחרת יותר מן 
הקמח, כיון שרצה למהר לכבד את אורחיו. ואילו שרה סברה, מצד תכונת 
"נשים עצלניות הן", כי המובחר עדיף על הזריזות, ולכן ניפתה הקמח לעשותו 

סולת. וזהו שנאמר עליה: "ולחם עצלות לא תאכל".
ובזה יתבארו דברי המדרש [שאמר רבי עקיבא לתלמידיו כדי לעוררם]: מה 
שרה  של  בתה  בת  תבא  אמרו,  מדינות?  קכ"ז  על  שתמלוך  אסתר  ראתה 
שחייתה קכ"ז שנים ותמלוך על קכ"ז מדינות. וקשה: מדוע לא תלו בזכותו של 
אברהם שחי קע"ה שנים, נמצא שמאז היותו בן מ"ח שנה שאז הכיר את בוראו 

(עי' ב"ר ל ח, צ"ה ג), ועד פטירתו ישנם קכ"ז שנה?
אלא - מיישב ה'חתם סופר' - מכיון ששבחה של אסתר היה בכך שמלכה על 
פזורי עם ישראל בקכ"ז מדינות והגנה עליהם, ומה גרם שלא יהיה בהם מעלת 
"כינוס לצדיקים הנאה להם"... אלא להיות מפוזרים? העצלות שהיתה בהם, 
שלא עסקו בתורה בזריזות אלא בעצלות, וכמו שקראו חז"ל (בפ"ק דמגילה) 
ימך המקרה"... לפיכך לא רצו חז"ל  על אותו הדור את הפסוק: "בעצלתים 
לתלות מלכות אסתר בזכות קכ"ז שנים של "זריזותיה דאברהם", אלא בזכות 
קכ"ז שנים של שרה שלא נתיחדה במדת הזריזות אלא במעלת ההידור. הוא 
את  ר"ע  עורר  [ובכך  תורה"  אין  זריזות]  [של  קמח  אין  "אם  חז"ל:  שאמרו 

תלמידיו להיות זריזים ולא מנומנמים ועצלים]. 

בי‡ורים
הזריזות לעבירה היא אות לגודל אהבתו ושקיעתו בחטא וע"י הזריזות נקשר 
י‰‡ זריז במל‡כ˙ו. כדי שתצא מושלמת ומתוקנת.  הוא לעומק החטא. 94.̆ 
95. ל˘ני עולמים. גם בעניני עוה"ז וגם בעבודת ה' ובעסקי התורה והמצוות.
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השיעורים ימשכו כסדרם מיום א‘ שבוע ד‘
שלאחר אסרו חג סוכות.

ˆ„י˜ים ‡רחו˙ 

אליו  שייכים  הדברים 
ולא  אותו.  ומחייבים 
תועיל הכרתו של האדם 
הכרה  ואפילו  לחוד 
זמן  כל  גדולה,  במידה 
הדברים  את  ישים  שלא 
של  שכלו  כי  לבו,  על 
מחייב  אינו  האדם 
הרגשת  אלא  למעשה, 
הלב היא הפועלת באדם 

ומכוונת את מעשיו. 
(כג.)  מכות  במסכת 
אלא  מזרזין  "אין  נאמר 
ולכאורה  למזורז". 
יש  העצלן  את  אדרבא, 
את  לזרז  ומדוע  לזרז! 
המזורז? אמנם, מי שלא 
היינו שלא השיב  מזורז, 
אל לבו את המוטל עליו 
רצון  לו  אין  לעשות, 
ויש  להזדרז,  פנימי 
יותר  ליזהר מלזרז אותו 
רצונו]  נגד  לעשות  נאלץ  [אשר  זו  חיצונית  בזריזות  ישתמש  יצרו  כי  מדאי, 
כסיבה לרפיון הרבה יותר גדול אחר כך (עפ"י 'מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 119), 
ואף שכתב המס"י שהזריזות החיצונית מעוררת באדם זריזות פנימית, כל זה 
כשחפץ בלבו להגיע לזריזות פנימית [וכפי שמבארים ענין "מתוך שלא לשמה 
בא לשמה" שכל זה כשרוצה להגיע לעשות לשמה], אבל לא כשאין בלבו שום 

רצון לזכות לזריזות פנימית.  

ר  ∆„ ∆‚ ו¿ ים,  ּ ƒֲחֻרל ָפָניו  ּסּו  ָכּ ים,  ƒנ ׁ…˘ מ¿ּ ƒ̃

ָמ‰  ּ ƒ„ .(‡מ˘לי כ„, ל-ל) "‰ָרָס ¡‰ ֲ‡ָבָניו נ∆

י  ל, ל…‡ ַ„ּ ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ ≈„ ׂ ¿̆ ƒל ל ≈̂ ַמ˙ ָע ָחכ¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒמ בּוָ‡‰  ּ¿̇ ל  ּ ≈„‚ַ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

ל ַ‡ף  ּ ≈„‚ַ ‡ מ¿ ָלּ ָר‡ּוי, ‡∆ ּ‰ ָכּ ָ̇ „ ‡ו… ב≈ עו…

ים  ƒ4ֲחרּול ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚ ים  ƒָבר ּ ¿„

ם  ƒ‡ ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒ̃ י ּ ƒז ‰ַ5ַמּ ים  ƒנ ו… ׁ̆ מ¿ּ ƒ̃ ו¿

ל  ּ ≈„‚ַ ּ י¿ ׁ∆̆ ַע„  ‰ּו  ≈„ ׂ ָ̆ ב¿ּ ַח  ר≈ טו… ָ‰ָי‰ 

י„  ƒס ַיפ¿ לּו˙ו…  ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ בּוָ‡‰,  ּ¿̇

ָרָס‰,  ¡‰ נ∆ ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ּ ∆‚ י  ּƒכ בּוָ‡‰,  ּ¿̇ ‰ַ

ר,  ≈„ ּ‚ָ‰ַ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ינו…  ≈‡ 6ו¿ ל  ≈̂ ָע ‰ּו‡  ו¿

ים  ƒב ָנּ ּ‚ַ‰ַ ˙ ו¿ מו… ≈‰ סּו ַ‰ב¿ּ נ¿ ָכּ ƒך¿ י ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ∆‚ "ו¿ ָ‡ַמר  ו¿ ל.  ַ‰כ…ּ ים  ƒח ¿̃ לו… ו¿

ים  ƒר ֲ‡ָבנ ∆„ ּ ∆‚ ׁ∆̆ י  ּƒָרָס‰" - ַ‡ף-ַעל-פ ¡‰ נ∆

בי‡ורים
‰מזי˜ים.   .5 הרצויים).  הפירות  (במקום  קוצים  מיני  ו˜מ˘ונים.  חרולים   .4

לתבואה. 6. ו‡ינו מ˙˜ן ‰‚„ר. בעוד הפרצה קטנה ונוחה לתקנה.

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

לּו˙  ¿̂ ַער ָ‰ַע ַׁ̆
 

 .„…‡ מ¿ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע
 ˙ ר∆ ב∆ ‰ ּ‚ו… ּ„ָ ּƒז…ּ‡˙ ַ‰מ ׁ∆̆ י  ƒמ  

ָלם  עו… 1ָבּ  „…‡ מ¿ ים  ƒל ָ̃ ל¿ ֻ̃ מ¿ ָיָניו  נ¿ ƒע  , ּבו…

ָ‡ַמר  ָעָליו  ו¿  ,‡ ַ‰ָבּ ָלם  ּוָבעו…  ‰ּ ַ‰ז∆

ם: "2(‡)ַעל  לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆

ם  ר∆ כ∆ּ ַעל  ו¿ י,  ּƒ̇ ָעַבר¿ ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י ƒ‡  ‰ ≈„ ׂ ¿̆

ֻכּלו…  ָעָל‰   ‰ נ≈ּ ƒ‰ 3ו¿ ב.  ל≈ ֲחַסר  (ב)ָ‡ָ„ם 

עˆל  ‡י˘   ‰„˘ על   .‡
איש  שדה  "על  עבר˙י. 
אדם  זה   – עברתי  עצל 
ב).  כא,  (ב"ר  הראשון" 
אדם  וכי  עיון,  וצריך 
בעצלות?  חטא  הראשון 
חטא  הרי  אדרבא, 

במעשה!
שיש  היא,  והתשובה 
מתינות:  ויש  עצלות 
ישוב  בעל  הוא  המתון 
ממהר  ואינו  הדעת 
ולעשות.  להחליט 
מתעצל   – והעצל 
ממהר  מלהתיישב, 
ועושה בפזיזות. מהירות 

כוונת  מקוצק).  אדמו"ר  בשם  משמואל'  ('שם  המחשבה  עצלות  פרי  היא  זו 
לפני  כדבעי  בדעתו  נתיישב  לא  ערכו,  גודל  לפי  הראשון  שאדם  המדרש: 

עשייתו ונתבלבל הענין כולו ('מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 95). 
ב. ‡„ם חסר לב. הנה פסוקים הרבה בספר משלי עוסקים בגנותה של מידת 
העצלות ועל כך שמידה זו הורסת ומכלה את האדם. ואמר שלמה (משלי כד, 
ל): "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב" וגו'. נתבאר לנו כאן 
שורשה וענינה של העצלות: העצל הוא "חסר לב", כי העצלות נובעת מחוסר 
שישיב  ידי  על  היא  העצלות  מידת  את  ולשרש  להתגבר  והעצה  לב,  שימת 
כי  יחוש  ואז  בשכלו,  ומבין  בהכרתו  יודע  הוא  אשר  כל  את  לבו  אל  האדם 

בי‡ורים
 – הרוחניים  מעשיו  ובין  הגשמיים  מעשיו  בין  ‰ב‡.  ובעולם  ‰ז‰  בעולם   .1
פגומים וחסרים. 2. על ˘„‰ ו‚ו'. על יד שדה של איש עצלן עברתי, ועל יד 
כי צמחו על כל השדה  וראיתי  ו‚ו'.  ו‰נ‰ על‰   .3 כרם של אדם חסר דעה. 
קוצים דוקרים, והתכסו פני השדה בחוחים עוקצניים, וגדר האבנים שסביב 

לשדה נהרסה. 

˘ער ‰עˆלו˙עיונים
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לפי  סבר‡  יע˘‰   .‚
האדם  על  ‰עˆלו˙. 
"החשבונות  כי  לדעת 
הרבים" שיש לו, ממקור 
נובעים.  הם  העצלות 
עולם  בגדולי  ומצינו 
של  חשבונות  שחישבו 
גילה  כן  ואע"פ  טעם 
כל  בעומק  כי  הכתוב 
טמון  היה  החשבונות 

 ‰ ז∆ ָבּ ׁ∆̆ ר  מ≈ ‡ו… ים, ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒָניו ל ָ‡ז¿

לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ˙ּוַח.  ָפּ ּבו…  ƒל  ‡ ≈‰ י¿

ַמר  לו…  ˙ ָברו… ס¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆  ˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו…

ן  ƒמ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ‰ 12ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…ּ‡˙  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ּמּו„.  ּ ƒל‰ַ

י  ≈„ כ¿ּ ָלנּוַח  ב  ּטו… ׁ∆̆  ,˙ מ∆ ¡‡ י‡  ƒ‰

 ‡ ָ̇ יחּו ƒ„ ב¿ ּ ƒ„ י ּ ל≈ ƒמ…ַע מ ׁ¿̆ ƒו… ל‡ ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

י  ּƒָר‰, כ ו… ּ̇ ˜ ַבּ ס≈ עו… יז 14ו¿ ƒר ָ‡ָ„ם ַ‰ָזּ ‡ ל¿ ָ̃ ו¿ ‰ּו ַ„ּ ב, ז∆ ַח ַ‰ל≈ּ ּ…̇ פ¿ ƒ13ל

יו  ָ̇ מו… ¿̂ 16ַע יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ‡ו…  ָ‰ָ‡ָ„ם,  ַח  כ…ּ ים  ƒָבנ‡ֲ ַח  כ…ּ ין  ≈‡15

 ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ יך¿ ָלנּוַח כ¿ּ ƒר ָ̂ ים  ƒָעמ י„, ּופ¿ ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל ‰ ָׁ̆ חּו נ¿ּ ַכּ

ַע„  יָ‰  ַ‡ֲחר∆ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ ו¿ ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…‡˙  ר  ּׁ≈̆ ַי 17מ¿ ל  ≈̂ ָע ∆‰ ֲ‡ָבל 

 ‰ ׂ ∆̆ ׁ̆ ּבו… ט…ַרח (‚)ַיֲע ּ י≈ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָלם ב¿ּ עו… ל ָוכ…ל, 18ּול¿ כ…ּ ƒל מ ט≈ּ ַבּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

בי‡ורים
‰לב. כמו שהיה  לפ˙וח   .13 בהתבטלו.  ל‰˙בטל.   .12 ולעפעפיו תנומה..." 
מילתא  אומר  שהיה  לתלמידיו,  ללמד  שהתחיל  קודם  לעשות  נוהג  רבה 
לבם,  נפתח  היה  כך  ומתוך  ושמחים,  מתבדחים  היו  והתלמידים  דבדיחותא 
והיו יכולים להתרכז בשיעור, כמבואר במסכת שבת (ל:). 14. ועוס˜ ב˙ור‰. 
כראוי. 15. ‡ין כח ‡בנים כח ‰‡„ם. אין כוחו של האדם חזק ככח האבנים.     
שיוכל  כנחושת  חזקות  עצמותיו  אין  ˙מי„.  לטרוח  כנחו˘‰  עˆמו˙יו   .16
להתייגע בהם תמיד ללא מנוחה. 17. מי˘ר ז‡˙ ‰סבר‡. מאמץ לעצמו רעיון 
זה שאדם זקוק למנוחה, ונוהג כך באופן קבוע ומשום כך אינו טורח כלל, אף 
בכמות שיכול ומחוייב לטרוח. 18. ולעולם בענין ˘י˘ בו טורח יע˘‰ סבר‡ 
לפי ‰עˆלו˙. בכת"י הגירסא: "ולעולם בכל המצוות שיש בהן טורח, יעשה 
סברה לפי העצלות להתבטל מן המצוה. כללו של דבר: העצל יטה כל סברתו 

לפי העצלות".

 , לּו˙ו… ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ ָרס  ¡‰ נ∆ ‰ּו‡  ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,„…‡ מ¿  ‰ ָ̃ ֲחָז

ָר‰  ˙ו… ל ב¿ּ ≈̂ ָע ַין ‰∆ נ¿ ƒן ע ָל‰. כ≈ּ פ¿ ָנּ ׁ∆̆ ם  ָנּ‰ 7˜…„∆ רו… ס¿ ן ח∆ ּ≈̃ ּƒ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆

ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ נּוָח‰,  מ¿ ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ים  ƒל ≈̂ ָ‰ֲע י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ƒמ ּוב¿

ם,  ָׁ̆ ַנפ¿ ַעל   „ ב≈ ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ּמּו„  ƒל ו¿ ם,  י‰∆ ֲעל≈  ˙ ו… ׁ̆ ָ̃  ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ים  ƒב ׁ¿̆ יו… ם  ≈‰ ׁ∆̆ ּוכ¿ נּוָח‰.  ַ‰מ¿ּ ל  ∆‡  ׁ̆ ָר ¿„ ּƒמ‰ַ ן  ƒ8מ חּו  ר¿ ב¿ ƒי ו¿

יל  ּƒפ ַּ̇ ָל‰  ¿̂ "9ַע ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ ים,  ƒנ ׁ≈̆ י¿  –  ˙ ס∆ נ∆ י˙-ַ‰כ¿ּ ב≈ ב¿ּ

ַבע  ט∆ ב¿ּ ָנ‰  ׁ≈̆ יָ‡‰  ƒב מ¿ לּו˙  ¿̂ ַע י  ּƒכ טו),  יט,  (מ˘לי  ָמ‰"  ּ ≈„ ר¿ ַּ̇

ַעט  ם: "10מ¿ לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆ יר  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ָבר ָ‰ָ‡ָ„ם. ּוכ¿

ב" (˘ם ו, י).  ָכּ ׁ¿̆ ƒם ל ƒָיַ„י ˜ ֻבּ ƒַעט ח ˙, מ¿ נּומו… ּ¿̇ ַעט  ˙ מ¿ נו… ׁ≈̆

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„י ƒל יַע  ּ ƒ‚ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 11 ל  ≈̂ ָע ל∆ י  ּ„ַ ל…‡ 
לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ֲחַמ˙  מ≈ ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‡ּוי,  ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…

ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ל  ≈̂ ָע ∆‰ י  ּƒכ ָטעּו˙.  ל  ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ  ‰ ַמֲעל∆

י  ּƒכ  ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ נּוָח‰  ַ‰מ¿ּ ַלּ‚ּוף  ב  טו… י…‡ַמר:  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ל¿

 ‰ ּוַמט∆ּ  . ׁ̆ ַ‰ַחָלּ ן  ƒמ ר  ≈̇ יו…  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ל  ָיכו… ‰ּו‡  ָחָז˜  ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ כ¿ּ

בי‡ורים
7. ˜ו„ם ˘נפל‰. כולה. 8. מן ‰מ„ר˘. מבית המדרש. 9. עˆל‰ ˙פיל ˙ר„מ‰. 
עליך  ו‚ו'.  ˘ינו˙  מעט   .10 מעש.  וחוסר  שינה  האדם  על  מביאה  העצלות 
לקצר את זמן השינה, לצמצם את זמן המנוחה, ולמעט בחוסר מעש בשכיבה 
בעמל  אלא  נקנית  התורה  אין  כי  ‰˙ור‰.  לי„יע˙  י‚יע  ˘ל‡   .11 ובבטלה. 
ויגיעה. וכן כתב הרמב"ם (פ"ג מת"ת ה"ו ): "אין דברי תורה מתקיימין במי 
שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, 
לעיניו  שינה  יתן  ולא  תמיד,  גופו  ומצער  עליהן  עצמו  שממית  במי  אלא 

ָעָליו  ָר‰, ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ ינו… ּ‚ו… ≈‡ ָבב ו¿ ּ ‰ּו‡ 19ַרך¿ ַ‰ל≈ ל  ≈̂ ָע ∆‰
ָע‰  ב¿ ׁƒ̆ 20 ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

יר,  ƒע ָבּ ל: ַרב  ≈̂ ָע ים ל∆ ƒר מ¿ ר: ‡ו… מ≈ ל ‡ו… ≈̂ ָע ∆‰ „ ַ̂ י ים. 21כ≈ּ ƒָבר ּ ¿„

ן  ƒי מ ƒנ‡ֲ ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒם: מ יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒָר‰ מ ו… ּ̇ ַמ„  ך¿ ּול¿ ל≈

 " ך¿ ר∆ ּ„ָ ַבּ ַחל  ַׁ̆ 23 ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  , ך¿ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ׁ∆̆ 22 י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ל≈ יָנ‰, ֲעמ…„ 25ו¿ ƒ„ ך¿ ַ‰מ¿ּ ˙ו… : 24ַרב ב¿ּ ים לו… ƒר מ¿ (מ˘לי כו, י‚). ‡ו…

י  ƒ26ֲ‡ר  ‡ ָיבו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ י  ƒנ‡ֲ  ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒמ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  . לו… ¿̂ ∆‡

(˘ם).   "˙ ח…בו… ָ‰ר¿ ין  ב≈ּ י  ƒר‡ֲ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,˙ בו… חו… ָ‰ר¿ ך¿  ˙ו… ב¿ּ

ם:  יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ָך. ו¿ ¿̇ י ל ב≈ּ ∆̂ ר 27‡≈ י ‰ּו‡ ָ„ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ‡ו…

ך¿  ˙ו… 29ב¿ּ  ,ıַבחּו י  ƒר‡ֲ ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,ıחּו 28ַבּ י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ˙ו… י ‰ּו‡ 30ב¿ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ַח" (˘ם כב, י‚). ‡ו… ≈̂ ָר ≈‡ ˙ ח…בו… ר¿

בי‡ורים
19. רך ‰לבב. פחדן ומפונק. 20. ˘בע‰ „ברים. שהעצל עונה כשאומרים לו 
שילמד תורה, והוא חכם בעיניו ואינו שומע, אלא מתחכם למצוא אמתלאות 
ותירוצים לעצלותו שלא ללמוד תורה. 21. כיˆ„ ‰עˆל ‡ומר, ‡ומרים לעˆל: 
רב בעיר. בכת"י הגירסא: "כיצד? אומרים לעצל: רבך בעיר – לך ולמד תורה 
שבין  ˘ב„רך.   .22 שבדרך!".  הארי  מן  אני  מתירא  להם:  משיב  והוא  ממנו! 
שכונה לשכונה. 23. ˘חל. הגדול שבאריות (מלבי"ם). 24. רב ב˙וך ‰מ„ינ‰. 
רבך נמצא בשכונת מגוריך, ואין דרכים בלתי מיושבות בינך לבינו. 25. ולך 
‡ˆלו. ללמוד תורה! 26. ‡רי. קטן (מלבי"ם). 27. ‡ˆל בי˙ך. סמוך לביתך, 
 .ıואינך צריך לצאת לרחוב אלא לחצר בלבד, לך למד אצלו תורה! 28. בחו
בחצר, ואף שלא אצא לרחוב מתיירא אני. 29. ב˙וך רחובו˙. אף שלא אצא 
"בין הרחובות" – ללכת מרחוב לרחוב, אלא אפילו "בתוך רחובות" – בין חצר 
לחצר, או בחצר עצמה אני ירא. 30. ב˙וך ‰בי˙. הזה שאתה בו, רבך יושב בחדר, 
ואינך צריך לצאת מהבית אלא להכנס לחדר רבך, הכנס אליו ללמוד תורה! 

לּו˙.  ¿̂ י ָ‰ַע ƒפ ָבָר‡ ל¿ ס¿ וכן  עצלות.  של  שורש 
(שמות  ברש"י  הובאו 

לה, כז) דברי חז"ל: "והנשאם הביאו וגו', ["והנשאם" חסר יו"ד] לפי שנתעצלו 
ואף כי  הנשיאים בהבאת נדבתם למשכן לפיכך נחסרה אות אחת משמם". 
מה  ציבור  "יתנדבו  שאמרו  וכמו  תרומתם,  בעיכוב  להם  היה  גדול  טעם 
"לפי  כן  אע"פ  שם,  וכמפורש  משלימין"  אנו  שמחסרין  ומה  שמתנדבין 
זו  הנהגתם  והיינו שבשורש  בתורה,  אות משמם  ונחסרה  נענשו  שנתעצלו" 
הכתוב  למדך  זצ"ל,  מבריסק  הגרי"ז  וביאר  העצלות.  מידת  טמונה  היתה 
שכאשר מוטלת עליך מצוה לעשותה - בטלו כנגדה כל החשבונות שבעולם, 
ואין לך אלא לעשות בזריזות רצון בוראך, וכיון שנדבת המשכן מצוה היתה, 

לא היה להם כל טצדקי לעכבה ולהשהות נדבתם. 
ובעל 'חובות הלבבות' בהקדמתו כתב, שהיו לו כמה טעמים שלא לחבר את 
חיבורו, אך חשד את עצמו שמידת העצלות הביאתו לכך, ולכן ביטל את כל 

חשבונותיו וכתב את חיבורו הק'.
הסבא  יוזל,  יוסף  מרבי  למדתי  אמר:  זצ"ל  מלצר  זלמן  איסר  רבי  [הגאון 
מנובהרדוק זצ"ל, שישנו ענין של נגיעה אישית. דרך משל: כאשר חושבים אם 
ללכת לקבל פניו של פלוני או לא ללכת, האם מגיע לפלוני הכבוד שאטרח 
ואלך לכבודו, או שלא ראוי הוא לכבוד הזה, הרי בראש וראשונה יש לחשוש 
שמא לתוך המחשבות והשיקולים הללו נכנס גם שיקול של עצלות, והנגיעה 

היא שמתעצלים לקום ולעשות את שצריך. 
ובכן, כיצד יש לנהוג? סיפרו על הסבא מנובהרדוק, שכאשר הגיע לעיר אדם 
גדול והתעורר אצלו הספק האם ללכת לקבל את פניו או לא, היה נוהג קודם 
כל ללבוש את הפרווה, לצאת מן הבית ולהגיע עד סמוך למקום האכסניא של 

האורח, ושם להחליט בענין. 
- כאשר באים אלי לבקש המלצות.  - אמר הגרא"ז  אני  נוהג אף  זאת  בדרך 
קודם כל הנני כותב, כדי שבשיקולים שלי אם לתת את ההמלצה או לא לתת 
לא יתערב גורם העצלות, ולאחר שכבר כתבתי את המכתב, הנני מחליט אם 

למסור אותו לזה שביקש...]. 
רבים  במאמרים  לך  יבוא  "העצל  (פ"ו):  ישרים"  ה"מסילת  בדברי  ונסיים 
ממאמרי החכמים כו' והטענות מן השכל וכו', והוא איננו רואה שאין הטענות 
ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני שיקול דעתו, אלא ממקור עצלותו הם 

נובעים, אשר היא מטה דעתו ושכלו אל הטענות האלה". 

„. עˆל רחו˜ מן ‰מ„ו˙ 
ה'מסילת  כתב  ‰טובו˙. 
ישרים' (פ"ו): "ותראה כי 
מאד  כבד  האדם  טבע 
הקבוע  כבד  (כחפץ 
מאד  שקשה  במקומו 
כי  משם),  להניעו 
גס  החמריות  עפריות 
הכבידות  מקור  [ביאור 
של טבע האדם: החומר 
מארבעה  מורכב 
רוח  מים,  עפר,  יסודות: 
המרכיב  ואש.  (אויר) 
שבחומר-האדם  העפרי 
החומריות")  ("עפריות 
הוא "גס" – כלומר כבד, 

ל.  ≈̂ ָע ∆‰  ˙ ∆‡ ל…מ…‰  ׁ¿̆  ‰ ָנּ ּ ƒ‚ ‡ן  ָכּ ַע„ 

ָ‡ַמר          ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  נּו  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ ּומ…

י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָלּ ֻכּ ƒמ ל  „ו… ּ‚ָ ָבר  ּ„ָ42

יָך  ƒפ 43ב¿ּ  „…‡ מ¿ ָבר  ּ„ָ‰ַ יָך  ל∆ ≈‡ ב  רו… ָ̃

ַר˜  י„)  ל,  („ברים   " ˙ו… ַלֲע˘…ׂ ָך  ָבב¿ ל¿ ƒּוב

יָך („ברים רב‰ ח, ו).  ּƒפ ƒָבר 44מ ּ„ָ ‡ ≈̂ ‰ו…

י‡  ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  ‰ ז∆ ָבּ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ל  „ו… לּו˙ ָ‚ּ ¿̂ ָך ַע ין ל¿ יו, ‡≈ ּƒפ ƒים 45מ ƒָבר ּ ¿„

.‰ּ ז∆ ƒמ

 

 ˙ ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ ˜ ל ָרחו… ≈̂ יך¿ („)ָע ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿
 ‡ ַחָלּ 47כ¿ּ יחּו˙,  ƒל ׁ¿̆ ƒ46ל לּום  כ¿ּ  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ו¿  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ן  ָׁ̆ ָע כ∆ ו¿ ם  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ı ח…מ∆ "48ַכּ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

בי‡ורים
גדול מכל מוסריו של  ‚„ול מכולם. מוסרו של משה על העצלות,  „בר   .42
שלמה, ששלמה אמר "נלאה להשיב אל פיו" – שהעצלות הגדולה ביותר היא 
שמתעצל לתת לפיו את מה שלפניו, אמנם משה אמר "כי קרוב" וגו'. 43. בפיך 
ובלבבך לע˘ו˙ו. הרי התורה כבר נתונה בתוך פיך, ואתה רק הוצא דבר מתוך 
ה'  שציוהו  כמו  ישראל  לבני  התורה  את  לימד  משה  לשנן.  מפיך.   .44 פיך! 
(דברים לא, יט): "ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם", וכמו שאמר הנביא 
(ישעיה נט, כא) "ודברי אשר שמתי בפיך" – שהם דברי התורה אשר שם משה 
ועליהם לעשות בפיהם  וכבר הוא בתוך פיהם,   – (מלבי"ם)  בני ישראל  לפני 
שינון שישמר בלבם. 45. מפיו. הנתונים כבר בתוך פיו. 46. ל˘ליחו˙. לבצע 
כמו  ו‚ו'.  ל˘יניים   ıכחומ  .48 כחומץ.  כחל‡.   .47 נאותה.  בצורה  שליחות 

 ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ  ‡ ≈̂ ּומו… י  ƒנ‡ֲ ך¿  ל≈ ‰ו… ם  ƒ‡ ו¿ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  .˙ ƒי ַ‰ַבּ

י‡,  ƒ‰ ˙ּוָח‰  32פ¿ּ  : לו… ים  ƒר מ¿ ‡ו… ַלֲחז…ר.  יך¿  ƒר ָ̂ י  ƒ31ֲ‡נ עּוָל‰,  נ¿

" (˘ם  ˙ו… ָטּ ƒל ַעל מ ≈̂ ָע יָרּ‰, 33ו¿ ƒ̂ ב ַעל  ּסו… ּƒ̇  ˙ ל∆ ּ ַמר: "ַ‰„∆ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם:  יב, ָ‡ַמר ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ָ ּ ַע 34ַמ‰ ל¿ ≈„ ‡ ָ‰ָי‰ יו… ל…ּ ׁ∆̆ ף  ַבּסו… כו, י„). ל¿

ַעט.  35מ¿ ן  י˘…ׁ ƒל י  ƒנ‡ֲ  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב מ¿ ָנעּול,  ‡ו…  ˙ּוַח  ָפּ  ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ ם  ƒ‡

ָך" (˘ם  ∆̇ ָנ ּׁ¿̆ ƒּום מ˜ ָּ̇ י  ַ̇ ב, ָמ ָכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ל  ≈̂ י ָע ַ̇ ַמר: "ַע„ ָמ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ˙ ≈̇ ל ָל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒכ…ל, מ ¡‡ ָפָניו ל∆ ים ל¿ ƒנ ¿̇ נו… ˙ו… ו¿ ָטּ ּƒמ ƒמ „ מ≈ ו, ט). 36עו…

 ‰‡ָ ל¿ ƒנ ַח˙,  ָלּ ּ ַ̂ ַבּ ָי„ו…  ל  ≈̂ ָע "37ָטַמן  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ יו,  ּƒפ ך¿  ˙ו… ל¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ י?  ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ‰ּו ַ‰ יז∆ ≈‡ יו" (˘ם כו, טו). 38ו¿ ּƒל פ יָבּ‰ ‡∆ ׁƒ̆ ַלֲ‰

ן  ן ב∆ּ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּƒַמר ַרב‡ָ §" (˘ם כ, „) ו¿ ל ל…‡ ַיֲחר̆… ≈̂ ף ָע ח…ר∆ "39מ≈

מ…„  ל¿ ƒל  ‰ ∆̂ רו… ו¿ עּוָריו,  נ¿ ּƒב ָר‰  ו… ּ̇ ָלַמ„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ‰ּו  ז∆ ָח‡י:  יו…

ן" (˘ם).  ƒיר ָוָ‡י ƒ̂ ּ ָ̃ ַ‡ל ַבּ ָׁ̆ ‰ּו: "41ו¿ ז∆ ל. ו¿ ינו… ָיכו… ≈‡ , 40ו¿ נּו˙ו… ¿̃ ƒז ב¿ּ

בי‡ורים
יתעצל  אז  גם  ‰י‡.  פ˙וח‰   .32 לשוא?  אטרח  ולמה  לחזור.  ˆריך  ‡ני   .31
מלקום ממקומו ולגשת לרבו. 33. ועˆל על מט˙ו. מתהפך על מטתו ואינו 
קם. 34. מ‰ ל‰˘יב. למזרזים אותו ללכת ללמוד תורה. 35. מעט. עוד מעט. 
אחר  גם  י„ו.  עˆל  טמן   .37 צרכו.  די  ישן  וכבר  משנתו  ממט˙ו.  עומ„   .36
שהושיט העצלן את ידו לתוך קערת המזון, עייף הוא וקשה לו להגיש את הכף 
המלאה לתוך פיו. והנמשל: שגם אם יתנו לו מזון הנפש – היא התורה – יתעצל 
הוא מה שאמר  ו‡יז‰ו ‰˘ביעי.   .38 (מלבי"ם).  וללמוד  לפיו  ולתת  לשמוע 
שלמה מחורף... 39. מחורף עˆל ל‡ יחרו˘. מפני קור החורף לא יחרוש ולא 
יזרע העצל את שדהו. 40. ו‡ינו יכול. כיון שהתעצל מללמוד תורה בנעוריו, 
סרה ממנו חשקת התורה ושוב אינו יכול ללמוד בזקנותו. 41. ו˘‡ל ב˜ˆיר 
הואיל  שדהו,  צמחה  לא  כי  מוצא,  ואינו  תבואה  מבקש  הקציר  בעת  ו‡ין. 

והתעצל מלחרשה בימות החורף.

ל  ׁ∆̆ יחּו˙  ƒל ׁ¿̆ ם  ָלּ ֻכּ ּו  ׂ̆ ָע ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ים  ƒלּוח ׁ¿̆ ּו ים  ƒ̂ ָר ׁ̆ לו…  ּ י≈ ׁ∆̆

ָח„  ∆‡ ם. ו¿ ָ̇ יחּו ƒל ּׁ¿̆ ƒרּו מ ָחז¿ ׁ∆̆ ך¿ כ¿ּ ל∆ ָבר ַלמ∆ּ יבּו ָ„ּ ׁƒ̆ ַ‚ם ‰≈ , ו¿ ך¿ ל∆ מ∆

‰ ‰ּו‡,  ל∆ ַמר חו… ים לו… ƒל, 51ּוַמֲער ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ך¿ ָ‰ָי ל∆ י ַ‰מ∆ּ ≈„ ַעב¿ מ≈

ַרח  ט…ּ ƒים מ ƒע ≈‚ ָריו י¿ ‰ ֲחב≈ ∆‡ רו… ׁ∆̆ . כ¿ּ ך¿ ל∆ ַחן ַ‰מ∆ּ ל¿ ֻּׁ̆ ƒל מ כ≈ ‡ו… ָנח ו¿ ו¿

טּו˙ ‰ּו‡  ׁ¿̆ ָריו. ּו ל ֲחב≈ ָכּ ƒיָניו מ ע≈ מו… ָחָכם ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒַמֲחז , ך¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ

י  נ≈ פ¿ ƒל  , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יר  ƒ‰ָמ  ׁ̆ י ƒ‡  ָ̇ י ƒ52ָחז" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ָי„ו… ב¿ּ

מּול  ם ‚¿ּ ל≈ּ ַׁ̆ ך¿ מ¿ ל∆ ‡ן ַ‰מ∆ּ ב" (˘ם כב, כט), ַ‡ף ָכּ ּ ָ̂ ַי ¿̇ ƒים י ƒָלכ מ¿

ָבר:  ּ„ָ ל  ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ  . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַטַעם  ים  ƒיב ׁƒ̆ מ¿ ָ‰יּו  ׁ∆̆ 53 ים,  ƒח ּ¿̃ ּƒַלפ

י  ּƒכ ,‡ ָלם ַ‰ָבּ ל…‡ ָלעו… ּ‰ ו¿ ָלם ַ‰ז∆ ‰ 54ל…‡ ָלעו… ו∆ ָׁ̆ ינו…  ל ‡≈ ≈̂ ָע ∆‰

.˙ ו… ׂ̆ ֲ‡נּו ָיָ„יו ַלֲע מ≈

 

 ˙ נו… ¿̃ ƒל ל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם - 56 נ≈ ב¿ ּƒב ׁ∆̆ ל  ≈̂ ָע ָחָכם: ‰55∆ ָ‡ַמר ‰∆ ו¿
בי‡ורים

51. ומערים לומר. מתחכם למצוא טעם על אי קיום השליחות ואומר שהוא 
חולה. 52. חזי˙ ‡י˘ ו‚ו'. כאשר תפגוש איש בקי וזריז בביצוע תפקידו, ראה 
בכת"י  ‰מלך.  טעם  מ˘יבים  ˘‰יו   .53 לשרתם.  יעמוד  המלכים  לפני  כי 
השליחות  את  שבצעו  הפקחים  כלומר,  לו".  יחוש  לא  "והעצל  מוסיף: 
ומשיבים דבר למלך כשחזרו משליחותם, משלם להם המלך גמולם על כך. 
אבל לעצל אין המלך משלם לו גמול, והעצל לא חש לזה ולא איכפת לו מכך, 
ונשאר חסר כל. 54. ל‡ לעולם ‰ז‰ ול‡ לעולם ‰ב‡. לא בענינים גשמיים 
את  המביאים  והמצוות  התורה  בעסקי  ולא  הזה  בעולם  תועלת  המביאים 
העצל  האדם  הוא  איזה  ‡„ם.  ˘בבני  ‰עˆל   .55 הבא.  העולם  לחיי  האדם 
ביותר מכל בני האדם. 56. ˘נ˙עˆל ל˜נו˙ ‡ו‰בים חכמים. מתוך רשלנותו 
אנשים  אליו  שיקרבו  טובים  מעשים  ולעשות  תורה  ללמוד  מתאמץ  אינו 

חכמים שיאהבו אותו.

ָחיו" (מ˘לי י,  ל¿ ׁ…˘ ל ל¿ ≈̂ ָע ן ‰∆ ם, כ≈ּ ƒיָני ָלע≈

ּנּו  ∆̇ י ƒמ ּ¿̇ ל  ≈̂ ָע ֲ‡ַו˙  ַּ̇ 49" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כו), 

˙" (˘ם כ‡, כ‰),  ו… ׂ̆ ַלֲע ָיָ„יו  ֲ‡נּו  י מ≈ ּƒכ

יָניו  ע≈ ב¿ּ ל  ≈̂ ָע "50ָחָכם  ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

טז).  כו,  (˘ם  ָטַעם"  י  יב≈ ׁƒ̆ מ¿ ָע‰  ב¿ ּׁƒ̆ ƒמ

ך¿  ל∆ ך¿ ‰ּו‡: מ∆ סּו˜ ָכּ ‰ ַ‰ָפּ ל ז∆ ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ רּו פ≈ּ

עבה ומגושם והוא הגורם 
חשוב  חלק  בהיותו   –
 – האדם  חומר  בהרכב 
הטבעית,  לכבידותו 
ברפיון  המתבטאת 
לשינוי  ובאי-נטיה 
דהיינו  ולתנועה, 
לא  כן  על  לעצלות], 
בטורח  האדם  יחפוץ 
(במאמץ  ומלאכה 

ובפעילות תכליתית). ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר 
נגד טבעו עצמו ויתגבר ויזדרז, שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא 
כארי  וגבור  כצבי  ורץ  כנשר  וקל  כנמר  עז  'הוי  התנא  שאמר  מה  והוא  יצליח. 
לעשות רצון אביך שבשמים'. וכן מנו חכמים ז"ל בדברים הצריכים חיזוק: "תורה 
ומעשים טובים" (ברכות לב:). ומקרא מלא הוא (יהושע א, ז) 'חזק ואמץ מאד 
לשמור לעשות ככל התורה אשר צוך משה עבדי', כי חיזוק גדול צריך למי שרוצה 

לכפות הטבע אל הפכו" (מס"י פ"ו עם ביאור 'שמחת מרדכי'). 
במסכת פסחים (פט.) מבואר שההיפך של זריזות היא 'עצבות'. ביאור הדבר, 
וכנ"ל,  יסודות שמהם מורכב חומר האדם הוא "עפר"  דהנה אחד מארבעה 
וכתב מוהרח"ו זצ"ל (בשערי קדושה, שער שני): "יסוד העפר שבנפש – ממנו 
מדת העצבות, ותולדתה היא העצלות לקיים התורה והמצוות, מפני עצבונו 
שמח  ואינו  עליו,  הבאים  היסורין  על  או  הזה  העולם  הבלי  קניני  השגת  על 
כי  יש מבארים  עפי"ז  עושר". עכ"ד.  לא תשבע  עינו  גם  בחלקו בשום-דבר, 
התיקון של יסוד העפר הוא להיות שמח בחלקו ושמח במצוות, וממילא על 

ידם ניתן להשיג מדת הזריזות בעשיית המצוות. 

בי‡ורים
העצלן  הוא  כך  בעיניים,  צורב  שהעשן  וכמו  השיניים  את  מקהה  שהחומץ 
למוסרים לו תפקיד לבצע. 49. ˙‡ו˙ עˆל ˙מי˙נו. השתוקקות לחיי בטלה 
ולהתפרנס.              לעבוד  מורגלות  אינם  ידיו  כי  אסון,  העצל  על  שמביאה  היא 
יותר משבעה חכמים  בעיניו. העצל מחזיק את עצמו לחכם  50. חכם עˆל 

העונים תשובות מנומקות ומוטעמות.

ו. ילמ„ ממנ‰ ל‡חוז ב‰ 
‰זריזו˙.  במ„˙  כמו‰ 
זצ"ל  הגר"א  כתב 
עה"פ  למשלי  בפירושו 
(ו,  עצל"  נמלה  אל  "לך 
צריך  האדם  "כי  ו): 
לשלשה  השם  לדרכי 
ומידות  חכמה  דברים: 
טובים.  ומעשים 
מופלאה  והנמלה 
באלו  במעשיה 
אל  "לך  וזהו:  השלשה. 
אתה  אם  עצל",  נמלה 
מלעשות  מתעצל 
לך  טובים,  מעשים 
את  הנמלה  מן  ולמד 
מעט,                        אלא  צריכה  שאינה  פי  על  אף  הרבה  שאוספת  שלה  הזריזות 
חיטה  אלא  אוכלת  אינה  שהיא  ב)  ה,  רבה  (דברים  במדרש  שכתוב  כמו 
במעשים  זהו  כור,  מאות  שלוש  הנמלה  בחורי  פעם  ומצאו  לשנה,  ומחצה 
כמו                   שלה,  שאינו  במה  נוגעת  שאינה  במידות,   - דרכיה"  "ראה  טובים. 
והריחו,  כולם  והתקבצו  נשרה תבואה  (שם), שפעם אחת  שכתוב במדרש 
לכן               כלום,  נטלו  לא  שלהם  שאינה  שהריחו  וכיון  שלהם,  שהיא  שסברו 
שכתוב  כמו  החכמה,  היא   - "וחכם"  ממנה.  ולמד  ומידותיה  דרכיה'  'ראה 
התבואה                          את  מניחה  ואינה  חורין,  שלשה  עושה  שהנמלה  (שם)  במדרש 
הגשמים  מן  מתייראת  כי  באמצעית,  אלא  בתחתונה,  ולא  בעליונה  לא 

שלמעלה ומן התהום שלמטה, ולכן ראה חכמתה "וחכם".  

ן            ָלכ≈ ו).  ו,  (מ˘לי  ַוֲחָכם"  יָ‰  ָרכ∆ ¿„

יָז‰  ƒר ז¿ ָמָל‰  ַ‰נ¿ּ ˙ו…  ‡ו… ר¿ ּƒ60ב  ׁ̆ ּ י≈ ַבּ ¿̇ ƒ59י

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ַמ„  ל¿ ƒ(ו)י יָ‰,  ָינ∆ נ¿ ƒע ב¿ּ יָר‰  ƒ‰ ּוז¿

יזּו˙,            ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ  ‰ָ מו… ָכּ  ‰ּ ָבּ ח…ז  ¡‡ ל∆

לּו˙         ¿̂ ָ‰ַע ַח˙  ַּ̇ ƒמ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙‡ ≈̂ 61ָל

ַח˙. ַׁ̆ י  י„≈ ƒ62מ

 

 ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ לּו˙  ¿̂ ַע  ׁ̆ י≈ ו¿
 ˙ ו… ׂ̆ ל ַלֲע ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒב ּומ ׁ≈̆ ן ַ‰ּיו… ‚ו…  כ¿ּ

רּו  ָ‡מ¿  .˙ ֲ‡וו… ַּ̇ ‰ַ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿  ˙ ָרעו…

בי‡ורים
"הנמלה  ‰נמל‰.  בר‡ו˙ו   .60 העצל.  י˙ביי˘.   .59 והותר.  די  לה  כשיש 
מפאת  למנוחה  הוא  שצריך  טענותיו  ויסתתמו  בכת"י).  (כ"ה  החלושה" 
ח˙. בכת"י הגירסא: "ולצאת  חולשתו. 61. לˆ‡˙ נפ˘ו מ˙ח˙ ‰עˆלו˙ מי„י̆ 

מתחת יד העצלות ולהשיב נפשו מני שחת". 62. מ„י ˘ח˙. גיהנם.

 . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈‡ יר≈ ƒים ו ƒים ֲחָכמ ƒב‰ֲ ‡ו…

ּלּו ָ‰יּו  ל ‡≈ ָכּ ׁ∆̆ ּנּו,  מ∆ּ ƒל מ ≈̂ ר ָע ≈̇ ׁ̆ יו… י≈ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ„ם.  ב¿ּ ƒ‡ 57ו¿ ָי„ו…  ב¿ּ

ָמּ‰  ַלח¿  ˙ ר∆ ∆‚ ָ‰‡ו…  ,‰ ָׁ̆ ַחָלּ  ‰ ָיּ ƒר ב¿ּ ָר‡  ָבּ

ל,  ≈̂ ָע ∆‰ ים  ּƒכ ַ‰ח¿ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ַרַח˙,  טו… 58ו¿

 ‰ ≈‡ ל, ר¿ ≈̂ ָמָל‰ ָע ל נ¿ ך¿ ‡∆ יב: "(‰)ל≈ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

עˆל.  נמל‰  ‡ל  לך   .‰
פ"ה  (דב"ר  חז"ל  אמרו 
שלמה  ראה  "ומה  ב): 
ללמד לעצל מן הנמלה? 
הנמלה  אמרי,  רבנן 
חיה  ואינה  וכו'  הזאת 
וכל  חדשים  ששה  אלא 
מאכלה אינו אלא חיטה 
הולכת  והיא  ומחצה, 
מה  כל  בקיץ  ומכנסת 

שמוצאת חיטים ושעורים ועדשים וכו'. ולמה היא עושה כן? אמרה שמא יגזור 
הקב"ה עלי חיים ויהיה לי מוכן לאכול. אמר רשב"י מעשה היה ומצאו בבור 
אתם  אף  עצל",  נמלה  אל  "לך  שלמה  אמר  לפיכך  כור,  מאות  שלש  שלה 

התקינו לכם מצוות מן העוה"ז לעוה"ב וכו'".
הנמלה מכינה לה מזון שלש מאות כור מספק שמא יארע לה נס ויגזור עליה 
בששה  שהרי  ותכלית,  גבול  בלי  בנס   - עסקינן?  נס  ובאיזה  חיים.  הקב"ה 
חדשים אינה צריכה אלא חיטה ומחצה, וא"כ לשלש מאות כור צריכה היא 
לחיות מאות אלפי שנים, והרי נס כזה לא אירע כמוהו מימות בריאת העולם, 
וכל אשר לפניה כבר מתו, ואעפ"כ היא טורחת ומכינה כן. ובאופן זה חייב 
האדם לטרוח ולהכין את עצמו מהעוה"ז לעוה"ב, ואם אינו עושה כן – לטרוח 

ולעמול על ספק ספיקא של נס בלי גבול - "עצל" יחשב.
וזהו שאמרו חז"ל (תדא"ר פכ"ה): "חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי 
אבותי אברהם יצחק ויעקב", שכל הנהגתו ופעולותיו יהיו מכוונים ודרוכים 
להגיע אל מעשי האבות הקדושים, ואף שהמרחק הוא רב ועצום – הרבה יותר 
מ"שלש מאות כור" לנמלה, ובדרך הטבע אי אפשר להגיע לידי כך, מ"מ חייב 
הוא לשאוף ולעשות את כל המאמצים לשם כך ('שיחות מוסר' מאמר ס"ז).  

בי‡ורים
57. ו‡ב„ם. על ידי שלא נזהר שיהיו מעשיו ראויים והגונים הרחיק ממנו את 
אוהביו החכמים ויראי השם. ונחשב עצל יותר ממי שלא היו לו אוהבים כאלו 
בזה  וגם  מחדש  לקנותם  מאשר  יאבדם  שלא  לשמור  קל  שיותר  כיון  כלל, 
נתעצל ולא שמר שלא יאבדם. 58. וטורח˙. על מאכלה ללא הפסקה, אפילו 

יתירה  בעˆלו˙.  וכן  ז. 
שלפעמים  מצאנו,  מכך 
העצלנים  את  משבחים 
יפה,  שהעצלות  במקום 
אינם  שהם  ואע"פ 
עושים זאת אלא מחמת 
הרגילה.  עצלותם 
סוכה  מסכת  בגמרא 
רבי  "שהיה  מובא:  (כז:) 
משבח  אומר  אליעזר 
שאין  העצלנין  את  אני 
ברגל,  מבתיהן  יוצאין 
אתה  ושמחת  דכתיב 
רש"י:  מפרש  וביתך". 
את  אני  ”משבח 
שלא  אע"פ  העצלנין, 
מתעכבים  הרגל  בשביל 
השנה  ימות  כל  שהרי 
מחמת  יוצאין  אינן 
משבחן  אעפ"כ  עצלות, 

אני".

יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָבָבם  ל¿ ּƒב ים  ƒֲחָכמ לּו  ע¡ ∆‰

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆

ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ן  ָלכ≈ לּו˙.  ¿̂ ַע ב¿ּ ן  כ≈ 70(ז)ו¿ ָרָע‰, 

ָכל  ּוב¿ יָך  יָבר∆ ≈‡ ָכל  ב¿ּ ב  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ׁ∆̆

יָבר  ≈‡ ל  ָכּ ƒמ ַחר  ב¿ ƒ̇ ו¿ יָך,  ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿

„ּו˙,  ב≈ ˙ כ¿ּ ָ̂ ¿̃ ּלּו˙ 72ּו ַ̃  ˙ ָ̂ ¿̃ יָבר 71 ≈‡ ו¿

ל  ַ̃ 73  ‡ ≈‰ ּ¿̇ ם.  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ל  ַ‰כ…ּ ו¿

ים  ƒר ַחב¿ּ ¿̇ ּƒמ‰ַ ים  ƒר ֲחב≈ ם  ƒע  ˙ ב∆ ׁ∆̆ ָל

 ˙ ב∆ ׁ∆̆ „ ָל ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָרָע‰;  ים  ׂ ƒ̆ עו… ו¿ ים  ƒנ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ם  ƒע

י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע ין ו¿ ƒ„ָו ˙ ּ„ָ ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך 74ל ינ∆ ע≈ ל ב¿ּ ַ̃

 ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך ל ינ∆ ע≈ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 ˙ ׁ∆̆ ≈‡ ב¿ּ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ּול¿ ים  ƒָבל‰ֲ  ‰ ׂ ∆̆ 75ַמֲע

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָ„‰-ָזָר‰;  ּוָבֲעבו…  ׁ̆ י ƒ‡

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָר‰,  ו… ּ̇ ין- ƒ„ 76ו¿  ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ים  ƒמּוָסר מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ

בי‡ורים
שהעצלות עצמה מביאה את האדם לידי הפסד, והיינו שמתוך שבטל ממלאכה 
כל השבוע מחמת עצלותו, נאלץ הוא לעשות מלאכה בערב שבת]. 70. וכן 
בעˆלו˙. יש עצלות שהיא טובה ויש עצלות שהיא רעה. 71. ˜ˆ˙ ˜לו˙. היא 
ובמקום  העצלות  היא  כב„ו˙.  ו˜ˆ˙   .72 שמתבקש.  ובמקום  הזריזות 
שמתבקש. 73. ˜ל ל˘ב˙ וכו'. זריז להתחבר ולהסב עמם יחד. 74. לר‡ו˙ „˙ 
ו„ין. להסתכל ולהתבונן בדברים המסייעים בלימוד התורה או בקיום המצוות. 
ו„ין ˙ור‰.   .76 75. מע˘‰ ‰בלים. מעשים ריקים שאין בהם שום תועלת.  

ל…‡ ָ‡ָב‰  ָנ‰ 63ו¿ ם ַסָכּ ˜ו… מ¿ ƒחו… ל ל¿ּ ַׁ̆ ך¿ ל¿ ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ ָ̂ ָר ׁ∆̆ ַעל ָ‡ָ„ם 

י  ƒנ פ≈ ָחר¿ ּ¿̇ ׁ∆̆ מּוָטב   : ך¿ ל∆ ַלמ∆ּ ָ‡ַמר  ָ‡ז   . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ פו…  ר¿ ח≈ ו¿  ,˙ כ∆ ָלל∆

רּו  ָין ָ‡מ¿ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ַעל ז∆ ˙. ו¿ י מ≈ ƒי ַוֲ‡נ ƒ„ֲע ל ַבּ ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ׁ ּ∆̆ ƒי ַחי 64מ ƒַוֲ‡נ

ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י≈ ָס„;  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ 65י≈ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ו…  ּ̇ ַל‡כ¿ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ר -  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ יז ו¿ ƒָס„. ָזר פ¿ ƒנ ל ו¿ ≈̂ ׁ̆ ָע י≈ ר, ו¿ ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿

 - ָס„  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ינו…  ≈‡ 66ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

 .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ן ב¿ּ ם-כ≈ּ ּ‚ַ ‰ ׂ ∆̆ עו… בּוַע 67ו¿ ָּׁ̆ ל ַ‰ ָל‡ָכ‰ ָכּ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ינו…  ≈‡ בּוַע 68ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆  - ר  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ָע

ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆ ָס„ -  פ¿ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ˙. ָע ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ עו…

יך¿  ≈‡ ‰ ≈‡ ˙ (פסחים נ, ב). ר¿ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… 69ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

בי‡ורים
63. ול‡ ‡ב‰ ללכ˙. כלומר, התעצל מללכת למקום סכנה, וגם זו מדה טובה. 
64. מ˘˙˙פלל בע„י ו‡ני מ˙. מאשר תברכני. 65. י˘. בעל מלאכה. 66. ו‡ינו 
עו˘‰ בערב ˘ב˙. זריז - שעושה מלאכה, ונשכר - שמקיים מצוה בפרישתו 
ממלאכה בערב שבת [ואף מתרבה שכר פרישתו מחמת זריזותו, כי על ידי 
 .67 סופר)].  (חתם  מצוה  לשם  היא  שפרישתו  בו  ניכר  השבוע  כל  זריזותו 
ועו˘‰ ‚ם כן בערב ˘ב˙. הרי נפסד על ידי זריזותו, שמביאתו לעשות מלאכה 
אינו  שכן  לאיבוד,  יוצאת  זו  שעושה  שמלאכה  אלא  עוד,  [ולא  איסור  בזמן 
רואה ממנה סימן ברכה, ונמצא שמחמת זריזותו טורח בחנם, וגם מבחינה זו 
הרי הוא "נפסד"]. 68. ו‡ינו עו˘‰ בערב ˘ב˙. ונמצא נשכר על ידי עצלותו, 
פי שנמנע מחמת  [אף על  ידה מצות מניעה ממלאכה בער"ש  שמקיים על 
עצלותו ולא לשם מצוה, מכל מקום גם מצוה הנעשית שלא לשמה יש בה 
ערך, כמבואר שם בהמשך הגמרא, שלעולם יעסוק אדם במצוה אפילו שלא 
שהעצלות  השעה  בהגיע  זה,  אדם  ˘ב˙.  בערב  ועו˘‰   .69 (רש"י)].  לשמה 
ממלאכה הינה דבר רצוי, דהיינו בערב שבת, מתעורר הוא מעצלותו ועושה 
מלאכה. [יש מפרשים מדה זו על דרך שלש המדות הקודמות, שהכוונה היא 

וחפצו  וחשקו  פנימית, 
יתגבר בו וילך, והיינו כי 
פעולות  ידי  על 
המסורות  החיצונית 
גם  בהמשך  יקנה  בידו, 
מה שאינו בידו, כי תולד 
הפנימית  השמחה  בו 
מכח  והחמדה,  והחפץ 
מתלהט  שהוא  מה 

בתנועתו ברצון".     

 ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ו… ׁ̆ ָר ¿„ ƒמ י  ּ≈̇ ָב ּול¿  ˙ ּיו… ƒס נ≈ כ¿ּ

ָכל  ּול¿ ָוָי‰  ˙ 81ל¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ים  ƒל ר חו… ּ≈̃ ַב ל¿

ב  ׁ…˘ ָך ַלח¿ ָבב¿ ל¿ ּƒב „ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙. ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ַעל   „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒָרע ים  ƒּור‰ ר¿ ƒ‰

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו  ,‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ַעל  ו¿  ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ

ָר‰  ו… ּ̇ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ב  ׁ…˘ ַלח¿ ָך  ָבב¿ ל¿ ּƒב

ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ ˙ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ י‚ ַמֲעלו… ׂ ּƒ̆ ‰ַ ּול¿

 ˜ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ב¿ּ ƒל ב¿ּ יז  ƒָזר ו¿ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ּ¿̇  ‰ ּוָבז∆ ָר‰,  ‰ו… ַ‰ט¿ּ ָ‡˙ו…  ר¿ ƒי ו¿

ן.  יו… ל¿ ר ָ‰ע∆ ‡ו… ָבּ

בי‡ורים
81. לוי‰. למת. 

 ‰ ּבּול-פ∆ּ ƒנ מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ

ָך  ַ‡פ¿ּ ב¿ּ ל  ַ̃ 77  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים;  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּו„¿

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים.  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

ים  ƒר ָ̃ ּׁ¿̆ ‰ַ ˙ ו¿ יבו… ƒר ָך ַ‰מ¿ּ נ¿ ו… ׁ̆ ל¿ ƒיָך ּוב ƒפ ב¿ּ

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ן ָ‰ָרע, 78ּו ו… ׁ̆ ַ‰ָלּ נּו˙ ו¿ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ו¿

 ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ יָך  ƒפ ב¿ּ

ָך  ָי„¿ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ב. ּו ˙ ַעל ַ‰ּטו… ּוו… ַ̂ ּול¿

ָך  ָי„¿ ל ב¿ּ ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ֲעָך,  ר≈ ים ָי„ ב¿ּ ƒר‰ָ 79ל¿

ָך          ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל

יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו מּוָנ‰.  ¡‡ 80ב∆ּ

 ˙ כ∆ ָלל∆  - ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  יל≈ ל≈

ים,  ƒּיּול ƒט ב¿ּ  ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ‡ו… ָּ̇ ׁ¿̆ ƒמ ל¿

י  ּ≈̇ ָב ל¿  ıָלרּו יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ (ח)ּו

בר‚לך  ˜ל  ו˙‰‡  ח. 
כנסיו˙  לב˙י   ıלרו
ולב˙י מ„ר˘ו˙. באבות 
רץ  "הוי  אמרו:  (פ"ה) 
רצון  לעשות  כצבי... 
'צבי'  שבשמים".  אביך 
המהירה  החיה  היא 
ועד  במרוצתה,  ביותר 
כדי כך צריך לרוץ לדבר 
מצוה! כל כך חזק צריך 
האדם  של  רצונו  להיות 
שירוץ  כדי  במצוות 
ומה  כזאת!  במהירות 
רצונו  שאין  מי  יעשה 

לוהט כל כך?
ה"מסילת  לימדנו  כבר 
שכמו  ז'):  (פרק  ישרים" 
הפנימית  שההתלהטות 
זריזות  לידי  מביאה 
בהיפך,  כן  כמו  הגוף, 
החיצונית  הזריזות 
ומעוררת  גורמת 

להתלהבות פנימית! כי על ידי זריזות בפועל, שממהר תנועתו החיצונה, כן 
הוא גורם שתבער בו התלהבותו הפנימית, ומעורר בעצמו התלהטות ושמחה 

בי‡ורים
בכת"י: "ודברי תורה".  77. ˜ל ב‡פך. זריז לכעוס. 78. ו˙‰‡ ˜ל בפיך ב„ברי 
תלמוד                כי  "ומחמת  לנכדו:  במכתב  זצ"ל  מוולאזין  הגר"ח  לשון  זה  ˙ור‰. 
תורה הוא מהדברים הצריכים חיזוק, לא מנעתי מלחזק אותך ולזרז למזורז 
שתזדרז ללמוד בזריזות וחשק גדול, כי מה שלומדים בעצלות כל היום יכולים 
80. ב‡מונ‰.  ברעך. להכותו.  י„  ל‰רים   .79 בזריזות בכמה שעות".  ללמוד 

ביושר.
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אליו  שייכים  הדברים 
ולא  אותו.  ומחייבים 
תועיל הכרתו של האדם 
הכרה  ואפילו  לחוד 
זמן  כל  גדולה,  במידה 
הדברים  את  ישים  שלא 
של  שכלו  כי  לבו,  על 
מחייב  אינו  האדם 
הרגשת  אלא  למעשה, 
הלב היא הפועלת באדם 

ומכוונת את מעשיו. 
(כג.)  מכות  במסכת 
אלא  מזרזין  "אין  נאמר 
ולכאורה  למזורז". 
יש  העצלן  את  אדרבא, 
את  לזרז  ומדוע  לזרז! 
המזורז? אמנם, מי שלא 
היינו שלא השיב  מזורז, 
אל לבו את המוטל עליו 
רצון  לו  אין  לעשות, 
ויש  להזדרז,  פנימי 
יותר  ליזהר מלזרז אותו 
רצונו]  נגד  לעשות  נאלץ  [אשר  זו  חיצונית  בזריזות  ישתמש  יצרו  כי  מדאי, 
כסיבה לרפיון הרבה יותר גדול אחר כך (עפ"י 'מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 119), 
ואף שכתב המס"י שהזריזות החיצונית מעוררת באדם זריזות פנימית, כל זה 
כשחפץ בלבו להגיע לזריזות פנימית [וכפי שמבארים ענין "מתוך שלא לשמה 
בא לשמה" שכל זה כשרוצה להגיע לעשות לשמה], אבל לא כשאין בלבו שום 

רצון לזכות לזריזות פנימית.  

ר  ∆„ ∆‚ ו¿ ים,  ּ ƒֲחֻרל ָפָניו  ּסּו  ָכּ ים,  ƒנ ׁ…˘ מ¿ּ ƒ̃

ָמ‰  ּ ƒ„ .(‡מ˘לי כ„, ל-ל) "‰ָרָס ¡‰ ֲ‡ָבָניו נ∆

י  ל, ל…‡ ַ„ּ ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ ≈„ ׂ ¿̆ ƒל ל ≈̂ ַמ˙ ָע ָחכ¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒמ בּוָ‡‰  ּ¿̇ ל  ּ ≈„‚ַ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

ל ַ‡ף  ּ ≈„‚ַ ‡ מ¿ ָלּ ָר‡ּוי, ‡∆ ּ‰ ָכּ ָ̇ „ ‡ו… ב≈ עו…

ים  ƒ4ֲחרּול ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚ ים  ƒָבר ּ ¿„

ם  ƒ‡ ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒ̃ י ּ ƒז ‰ַ5ַמּ ים  ƒנ ו… ׁ̆ מ¿ּ ƒ̃ ו¿

ל  ּ ≈„‚ַ ּ י¿ ׁ∆̆ ַע„  ‰ּו  ≈„ ׂ ָ̆ ב¿ּ ַח  ר≈ טו… ָ‰ָי‰ 

י„  ƒס ַיפ¿ לּו˙ו…  ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ בּוָ‡‰,  ּ¿̇

ָרָס‰,  ¡‰ נ∆ ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ּ ∆‚ י  ּƒכ בּוָ‡‰,  ּ¿̇ ‰ַ

ר,  ≈„ ּ‚ָ‰ַ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ינו…  ≈‡ 6ו¿ ל  ≈̂ ָע ‰ּו‡  ו¿

ים  ƒב ָנּ ּ‚ַ‰ַ ˙ ו¿ מו… ≈‰ סּו ַ‰ב¿ּ נ¿ ָכּ ƒך¿ י ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ∆‚ "ו¿ ָ‡ַמר  ו¿ ל.  ַ‰כ…ּ ים  ƒח ¿̃ לו… ו¿

ים  ƒר ֲ‡ָבנ ∆„ ּ ∆‚ ׁ∆̆ י  ּƒָרָס‰" - ַ‡ף-ַעל-פ ¡‰ נ∆

בי‡ורים
‰מזי˜ים.   .5 הרצויים).  הפירות  (במקום  קוצים  מיני  ו˜מ˘ונים.  חרולים   .4

לתבואה. 6. ו‡ינו מ˙˜ן ‰‚„ר. בעוד הפרצה קטנה ונוחה לתקנה.

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

לּו˙  ¿̂ ַער ָ‰ַע ַׁ̆
 

 .„…‡ מ¿ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע
 ˙ ר∆ ב∆ ‰ ּ‚ו… ּ„ָ ּƒז…ּ‡˙ ַ‰מ ׁ∆̆ י  ƒמ  

ָלם  עו… 1ָבּ  „…‡ מ¿ ים  ƒל ָ̃ ל¿ ֻ̃ מ¿ ָיָניו  נ¿ ƒע  , ּבו…

ָ‡ַמר  ָעָליו  ו¿  ,‡ ַ‰ָבּ ָלם  ּוָבעו…  ‰ּ ַ‰ז∆

ם: "2(‡)ַעל  לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆

ם  ר∆ כ∆ּ ַעל  ו¿ י,  ּƒ̇ ָעַבר¿ ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י ƒ‡  ‰ ≈„ ׂ ¿̆

ֻכּלו…  ָעָל‰   ‰ נ≈ּ ƒ‰ 3ו¿ ב.  ל≈ ֲחַסר  (ב)ָ‡ָ„ם 

עˆל  ‡י˘   ‰„˘ על   .‡
איש  שדה  "על  עבר˙י. 
אדם  זה   – עברתי  עצל 
ב).  כא,  (ב"ר  הראשון" 
אדם  וכי  עיון,  וצריך 
בעצלות?  חטא  הראשון 
חטא  הרי  אדרבא, 

במעשה!
שיש  היא,  והתשובה 
מתינות:  ויש  עצלות 
ישוב  בעל  הוא  המתון 
ממהר  ואינו  הדעת 
ולעשות.  להחליט 
מתעצל   – והעצל 
ממהר  מלהתיישב, 
ועושה בפזיזות. מהירות 

כוונת  מקוצק).  אדמו"ר  בשם  משמואל'  ('שם  המחשבה  עצלות  פרי  היא  זו 
לפני  כדבעי  בדעתו  נתיישב  לא  ערכו,  גודל  לפי  הראשון  שאדם  המדרש: 

עשייתו ונתבלבל הענין כולו ('מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 95). 
ב. ‡„ם חסר לב. הנה פסוקים הרבה בספר משלי עוסקים בגנותה של מידת 
העצלות ועל כך שמידה זו הורסת ומכלה את האדם. ואמר שלמה (משלי כד, 
ל): "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב" וגו'. נתבאר לנו כאן 
שורשה וענינה של העצלות: העצל הוא "חסר לב", כי העצלות נובעת מחוסר 
שישיב  ידי  על  היא  העצלות  מידת  את  ולשרש  להתגבר  והעצה  לב,  שימת 
כי  יחוש  ואז  בשכלו,  ומבין  בהכרתו  יודע  הוא  אשר  כל  את  לבו  אל  האדם 

בי‡ורים
 – הרוחניים  מעשיו  ובין  הגשמיים  מעשיו  בין  ‰ב‡.  ובעולם  ‰ז‰  בעולם   .1
פגומים וחסרים. 2. על ˘„‰ ו‚ו'. על יד שדה של איש עצלן עברתי, ועל יד 
כי צמחו על כל השדה  וראיתי  ו‚ו'.  ו‰נ‰ על‰   .3 כרם של אדם חסר דעה. 
קוצים דוקרים, והתכסו פני השדה בחוחים עוקצניים, וגדר האבנים שסביב 

לשדה נהרסה. 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰עˆלו˙
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לפי  סבר‡  יע˘‰   .‚
האדם  על  ‰עˆלו˙. 
"החשבונות  כי  לדעת 
הרבים" שיש לו, ממקור 
נובעים.  הם  העצלות 
עולם  בגדולי  ומצינו 
של  חשבונות  שחישבו 
גילה  כן  ואע"פ  טעם 
כל  בעומק  כי  הכתוב 
טמון  היה  החשבונות 

 ‰ ז∆ ָבּ ׁ∆̆ ר  מ≈ ‡ו… ים, ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒָניו ל ָ‡ז¿

לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ˙ּוַח.  ָפּ ּבו…  ƒל  ‡ ≈‰ י¿

ַמר  לו…  ˙ ָברו… ס¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆  ˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו…

ן  ƒמ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ‰ 12ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…ּ‡˙  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ּמּו„.  ּ ƒל‰ַ

י  ≈„ כ¿ּ ָלנּוַח  ב  ּטו… ׁ∆̆  ,˙ מ∆ ¡‡ י‡  ƒ‰

 ‡ ָ̇ יחּו ƒ„ ב¿ ּ ƒ„ י ּ ל≈ ƒמ…ַע מ ׁ¿̆ ƒו… ל‡ ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

י  ּƒָר‰, כ ו… ּ̇ ˜ ַבּ ס≈ עו… יז 14ו¿ ƒר ָ‡ָ„ם ַ‰ָזּ ‡ ל¿ ָ̃ ו¿ ‰ּו ַ„ּ ב, ז∆ ַח ַ‰ל≈ּ ּ…̇ פ¿ ƒ13ל

יו  ָ̇ מו… ¿̂ 16ַע יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ‡ו…  ָ‰ָ‡ָ„ם,  ַח  כ…ּ ים  ƒָבנ‡ֲ ַח  כ…ּ ין  ≈‡15

 ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ יך¿ ָלנּוַח כ¿ּ ƒר ָ̂ ים  ƒָעמ י„, ּופ¿ ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל ‰ ָׁ̆ חּו נ¿ּ ַכּ

ַע„  יָ‰  ַ‡ֲחר∆ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ ו¿ ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…‡˙  ר  ּׁ≈̆ ַי 17מ¿ ל  ≈̂ ָע ∆‰ ֲ‡ָבל 

 ‰ ׂ ∆̆ ׁ̆ ּבו… ט…ַרח (‚)ַיֲע ּ י≈ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָלם ב¿ּ עו… ל ָוכ…ל, 18ּול¿ כ…ּ ƒל מ ט≈ּ ַבּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

בי‡ורים
‰לב. כמו שהיה  לפ˙וח   .13 בהתבטלו.  ל‰˙בטל.   .12 ולעפעפיו תנומה..." 
מילתא  אומר  שהיה  לתלמידיו,  ללמד  שהתחיל  קודם  לעשות  נוהג  רבה 
לבם,  נפתח  היה  כך  ומתוך  ושמחים,  מתבדחים  היו  והתלמידים  דבדיחותא 
והיו יכולים להתרכז בשיעור, כמבואר במסכת שבת (ל:). 14. ועוס˜ ב˙ור‰. 
כראוי. 15. ‡ין כח ‡בנים כח ‰‡„ם. אין כוחו של האדם חזק ככח האבנים.     
שיוכל  כנחושת  חזקות  עצמותיו  אין  ˙מי„.  לטרוח  כנחו˘‰  עˆמו˙יו   .16
להתייגע בהם תמיד ללא מנוחה. 17. מי˘ר ז‡˙ ‰סבר‡. מאמץ לעצמו רעיון 
זה שאדם זקוק למנוחה, ונוהג כך באופן קבוע ומשום כך אינו טורח כלל, אף 
בכמות שיכול ומחוייב לטרוח. 18. ולעולם בענין ˘י˘ בו טורח יע˘‰ סבר‡ 
לפי ‰עˆלו˙. בכת"י הגירסא: "ולעולם בכל המצוות שיש בהן טורח, יעשה 
סברה לפי העצלות להתבטל מן המצוה. כללו של דבר: העצל יטה כל סברתו 

לפי העצלות".

 , לּו˙ו… ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ ָרס  ¡‰ נ∆ ‰ּו‡  ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,„…‡ מ¿  ‰ ָ̃ ֲחָז

ָר‰  ˙ו… ל ב¿ּ ≈̂ ָע ַין ‰∆ נ¿ ƒן ע ָל‰. כ≈ּ פ¿ ָנּ ׁ∆̆ ם  ָנּ‰ 7˜…„∆ רו… ס¿ ן ח∆ ּ≈̃ ּƒ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆

ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ נּוָח‰,  מ¿ ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ים  ƒל ≈̂ ָ‰ֲע י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ƒמ ּוב¿

ם,  ָׁ̆ ַנפ¿ ַעל   „ ב≈ ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ּמּו„  ƒל ו¿ ם,  י‰∆ ֲעל≈  ˙ ו… ׁ̆ ָ̃  ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ים  ƒב ׁ¿̆ יו… ם  ≈‰ ׁ∆̆ ּוכ¿ נּוָח‰.  ַ‰מ¿ּ ל  ∆‡  ׁ̆ ָר ¿„ ּƒמ‰ַ ן  ƒ8מ חּו  ר¿ ב¿ ƒי ו¿

יל  ּƒפ ַּ̇ ָל‰  ¿̂ "9ַע ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ ים,  ƒנ ׁ≈̆ י¿  –  ˙ ס∆ נ∆ י˙-ַ‰כ¿ּ ב≈ ב¿ּ

ַבע  ט∆ ב¿ּ ָנ‰  ׁ≈̆ יָ‡‰  ƒב מ¿ לּו˙  ¿̂ ַע י  ּƒכ טו),  יט,  (מ˘לי  ָמ‰"  ּ ≈„ ר¿ ַּ̇

ַעט  ם: "10מ¿ לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆ יר  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ָבר ָ‰ָ‡ָ„ם. ּוכ¿

ב" (˘ם ו, י).  ָכּ ׁ¿̆ ƒם ל ƒָיַ„י ˜ ֻבּ ƒַעט ח ˙, מ¿ נּומו… ּ¿̇ ַעט  ˙ מ¿ נו… ׁ≈̆

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„י ƒל יַע  ּ ƒ‚ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 11 ל  ≈̂ ָע ל∆ י  ּ„ַ ל…‡ 
לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ֲחַמ˙  מ≈ ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‡ּוי,  ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…

ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ל  ≈̂ ָע ∆‰ י  ּƒכ ָטעּו˙.  ל  ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ  ‰ ַמֲעל∆

י  ּƒכ  ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ נּוָח‰  ַ‰מ¿ּ ַלּ‚ּוף  ב  טו… י…‡ַמר:  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ל¿

 ‰ ּוַמט∆ּ  . ׁ̆ ַ‰ַחָלּ ן  ƒמ ר  ≈̇ יו…  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ל  ָיכו… ‰ּו‡  ָחָז˜  ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ כ¿ּ

בי‡ורים
7. ˜ו„ם ˘נפל‰. כולה. 8. מן ‰מ„ר˘. מבית המדרש. 9. עˆל‰ ˙פיל ˙ר„מ‰. 
עליך  ו‚ו'.  ˘ינו˙  מעט   .10 מעש.  וחוסר  שינה  האדם  על  מביאה  העצלות 
לקצר את זמן השינה, לצמצם את זמן המנוחה, ולמעט בחוסר מעש בשכיבה 
בעמל  אלא  נקנית  התורה  אין  כי  ‰˙ור‰.  לי„יע˙  י‚יע  ˘ל‡   .11 ובבטלה. 
ויגיעה. וכן כתב הרמב"ם (פ"ג מת"ת ה"ו ): "אין דברי תורה מתקיימין במי 
שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, 
לעיניו  שינה  יתן  ולא  תמיד,  גופו  ומצער  עליהן  עצמו  שממית  במי  אלא 

ָעָליו  ָר‰, ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ ינו… ּ‚ו… ≈‡ ָבב ו¿ ּ ‰ּו‡ 19ַרך¿ ַ‰ל≈ ל  ≈̂ ָע ∆‰
ָע‰  ב¿ ׁƒ̆ 20 ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

יר,  ƒע ָבּ ל: ַרב  ≈̂ ָע ים ל∆ ƒר מ¿ ר: ‡ו… מ≈ ל ‡ו… ≈̂ ָע ∆‰ „ ַ̂ י ים. 21כ≈ּ ƒָבר ּ ¿„

ן  ƒי מ ƒנ‡ֲ ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒם: מ יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒָר‰ מ ו… ּ̇ ַמ„  ך¿ ּול¿ ל≈

 " ך¿ ר∆ ּ„ָ ַבּ ַחל  ַׁ̆ 23 ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  , ך¿ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ׁ∆̆ 22 י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ל≈ יָנ‰, ֲעמ…„ 25ו¿ ƒ„ ך¿ ַ‰מ¿ּ ˙ו… : 24ַרב ב¿ּ ים לו… ƒר מ¿ (מ˘לי כו, י‚). ‡ו…

י  ƒ26ֲ‡ר  ‡ ָיבו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ י  ƒנ‡ֲ  ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒמ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  . לו… ¿̂ ∆‡

(˘ם).   "˙ ח…בו… ָ‰ר¿ ין  ב≈ּ י  ƒר‡ֲ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,˙ בו… חו… ָ‰ר¿ ך¿  ˙ו… ב¿ּ

ם:  יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ָך. ו¿ ¿̇ י ל ב≈ּ ∆̂ ר 27‡≈ י ‰ּו‡ ָ„ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ‡ו…

ך¿  ˙ו… 29ב¿ּ  ,ıַבחּו י  ƒר‡ֲ ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,ıחּו 28ַבּ י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ˙ו… י ‰ּו‡ 30ב¿ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ַח" (˘ם כב, י‚). ‡ו… ≈̂ ָר ≈‡ ˙ ח…בו… ר¿

בי‡ורים
19. רך ‰לבב. פחדן ומפונק. 20. ˘בע‰ „ברים. שהעצל עונה כשאומרים לו 
שילמד תורה, והוא חכם בעיניו ואינו שומע, אלא מתחכם למצוא אמתלאות 
ותירוצים לעצלותו שלא ללמוד תורה. 21. כיˆ„ ‰עˆל ‡ומר, ‡ומרים לעˆל: 
רב בעיר. בכת"י הגירסא: "כיצד? אומרים לעצל: רבך בעיר – לך ולמד תורה 
שבין  ˘ב„רך.   .22 שבדרך!".  הארי  מן  אני  מתירא  להם:  משיב  והוא  ממנו! 
שכונה לשכונה. 23. ˘חל. הגדול שבאריות (מלבי"ם). 24. רב ב˙וך ‰מ„ינ‰. 
רבך נמצא בשכונת מגוריך, ואין דרכים בלתי מיושבות בינך לבינו. 25. ולך 
‡ˆלו. ללמוד תורה! 26. ‡רי. קטן (מלבי"ם). 27. ‡ˆל בי˙ך. סמוך לביתך, 
 .ıואינך צריך לצאת לרחוב אלא לחצר בלבד, לך למד אצלו תורה! 28. בחו
בחצר, ואף שלא אצא לרחוב מתיירא אני. 29. ב˙וך רחובו˙. אף שלא אצא 
"בין הרחובות" – ללכת מרחוב לרחוב, אלא אפילו "בתוך רחובות" – בין חצר 
לחצר, או בחצר עצמה אני ירא. 30. ב˙וך ‰בי˙. הזה שאתה בו, רבך יושב בחדר, 
ואינך צריך לצאת מהבית אלא להכנס לחדר רבך, הכנס אליו ללמוד תורה! 

לּו˙.  ¿̂ י ָ‰ַע ƒפ ָבָר‡ ל¿ ס¿ וכן  עצלות.  של  שורש 
(שמות  ברש"י  הובאו 

לה, כז) דברי חז"ל: "והנשאם הביאו וגו', ["והנשאם" חסר יו"ד] לפי שנתעצלו 
ואף כי  הנשיאים בהבאת נדבתם למשכן לפיכך נחסרה אות אחת משמם". 
מה  ציבור  "יתנדבו  שאמרו  וכמו  תרומתם,  בעיכוב  להם  היה  גדול  טעם 
"לפי  כן  אע"פ  שם,  וכמפורש  משלימין"  אנו  שמחסרין  ומה  שמתנדבין 
זו  הנהגתם  והיינו שבשורש  בתורה,  אות משמם  ונחסרה  נענשו  שנתעצלו" 
הכתוב  למדך  זצ"ל,  מבריסק  הגרי"ז  וביאר  העצלות.  מידת  טמונה  היתה 
שכאשר מוטלת עליך מצוה לעשותה - בטלו כנגדה כל החשבונות שבעולם, 
ואין לך אלא לעשות בזריזות רצון בוראך, וכיון שנדבת המשכן מצוה היתה, 

לא היה להם כל טצדקי לעכבה ולהשהות נדבתם. 
ובעל 'חובות הלבבות' בהקדמתו כתב, שהיו לו כמה טעמים שלא לחבר את 
חיבורו, אך חשד את עצמו שמידת העצלות הביאתו לכך, ולכן ביטל את כל 

חשבונותיו וכתב את חיבורו הק'.
הסבא  יוזל,  יוסף  מרבי  למדתי  אמר:  זצ"ל  מלצר  זלמן  איסר  רבי  [הגאון 
מנובהרדוק זצ"ל, שישנו ענין של נגיעה אישית. דרך משל: כאשר חושבים אם 
ללכת לקבל פניו של פלוני או לא ללכת, האם מגיע לפלוני הכבוד שאטרח 
ואלך לכבודו, או שלא ראוי הוא לכבוד הזה, הרי בראש וראשונה יש לחשוש 
שמא לתוך המחשבות והשיקולים הללו נכנס גם שיקול של עצלות, והנגיעה 

היא שמתעצלים לקום ולעשות את שצריך. 
ובכן, כיצד יש לנהוג? סיפרו על הסבא מנובהרדוק, שכאשר הגיע לעיר אדם 
גדול והתעורר אצלו הספק האם ללכת לקבל את פניו או לא, היה נוהג קודם 
כל ללבוש את הפרווה, לצאת מן הבית ולהגיע עד סמוך למקום האכסניא של 

האורח, ושם להחליט בענין. 
- כאשר באים אלי לבקש המלצות.  - אמר הגרא"ז  אני  נוהג אף  זאת  בדרך 
קודם כל הנני כותב, כדי שבשיקולים שלי אם לתת את ההמלצה או לא לתת 
לא יתערב גורם העצלות, ולאחר שכבר כתבתי את המכתב, הנני מחליט אם 

למסור אותו לזה שביקש...]. 
רבים  במאמרים  לך  יבוא  "העצל  (פ"ו):  ישרים"  ה"מסילת  בדברי  ונסיים 
ממאמרי החכמים כו' והטענות מן השכל וכו', והוא איננו רואה שאין הטענות 
ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני שיקול דעתו, אלא ממקור עצלותו הם 

נובעים, אשר היא מטה דעתו ושכלו אל הטענות האלה". 

„. עˆל רחו˜ מן ‰מ„ו˙ 
ה'מסילת  כתב  ‰טובו˙. 
ישרים' (פ"ו): "ותראה כי 
מאד  כבד  האדם  טבע 
הקבוע  כבד  (כחפץ 
מאד  שקשה  במקומו 
כי  משם),  להניעו 
גס  החמריות  עפריות 
הכבידות  מקור  [ביאור 
של טבע האדם: החומר 
מארבעה  מורכב 
רוח  מים,  עפר,  יסודות: 
המרכיב  ואש.  (אויר) 
שבחומר-האדם  העפרי 
החומריות")  ("עפריות 
הוא "גס" – כלומר כבד, 

ל.  ≈̂ ָע ∆‰  ˙ ∆‡ ל…מ…‰  ׁ¿̆  ‰ ָנּ ּ ƒ‚ ‡ן  ָכּ ַע„ 

ָ‡ַמר          ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  נּו  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ ּומ…

י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָלּ ֻכּ ƒמ ל  „ו… ּ‚ָ ָבר  ּ„ָ42

יָך  ƒפ 43ב¿ּ  „…‡ מ¿ ָבר  ּ„ָ‰ַ יָך  ל∆ ≈‡ ב  רו… ָ̃

ַר˜  י„)  ל,  („ברים   " ˙ו… ַלֲע˘…ׂ ָך  ָבב¿ ל¿ ƒּוב

יָך („ברים רב‰ ח, ו).  ּƒפ ƒָבר 44מ ּ„ָ ‡ ≈̂ ‰ו…

י‡  ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  ‰ ז∆ ָבּ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ל  „ו… לּו˙ ָ‚ּ ¿̂ ָך ַע ין ל¿ יו, ‡≈ ּƒפ ƒים 45מ ƒָבר ּ ¿„

.‰ּ ז∆ ƒמ

 

 ˙ ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ ˜ ל ָרחו… ≈̂ יך¿ („)ָע ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿
 ‡ ַחָלּ 47כ¿ּ יחּו˙,  ƒל ׁ¿̆ ƒ46ל לּום  כ¿ּ  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ו¿  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ן  ָׁ̆ ָע כ∆ ו¿ ם  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ı ח…מ∆ "48ַכּ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

בי‡ורים
גדול מכל מוסריו של  ‚„ול מכולם. מוסרו של משה על העצלות,  „בר   .42
שלמה, ששלמה אמר "נלאה להשיב אל פיו" – שהעצלות הגדולה ביותר היא 
שמתעצל לתת לפיו את מה שלפניו, אמנם משה אמר "כי קרוב" וגו'. 43. בפיך 
ובלבבך לע˘ו˙ו. הרי התורה כבר נתונה בתוך פיך, ואתה רק הוצא דבר מתוך 
ה'  שציוהו  כמו  ישראל  לבני  התורה  את  לימד  משה  לשנן.  מפיך.   .44 פיך! 
(דברים לא, יט): "ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם", וכמו שאמר הנביא 
(ישעיה נט, כא) "ודברי אשר שמתי בפיך" – שהם דברי התורה אשר שם משה 
ועליהם לעשות בפיהם  וכבר הוא בתוך פיהם,   – (מלבי"ם)  בני ישראל  לפני 
שינון שישמר בלבם. 45. מפיו. הנתונים כבר בתוך פיו. 46. ל˘ליחו˙. לבצע 
כמו  ו‚ו'.  ל˘יניים   ıכחומ  .48 כחומץ.  כחל‡.   .47 נאותה.  בצורה  שליחות 

 ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ  ‡ ≈̂ ּומו… י  ƒנ‡ֲ ך¿  ל≈ ‰ו… ם  ƒ‡ ו¿ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  .˙ ƒי ַ‰ַבּ

י‡,  ƒ‰ ˙ּוָח‰  32פ¿ּ  : לו… ים  ƒר מ¿ ‡ו… ַלֲחז…ר.  יך¿  ƒר ָ̂ י  ƒ31ֲ‡נ עּוָל‰,  נ¿

" (˘ם  ˙ו… ָטּ ƒל ַעל מ ≈̂ ָע יָרּ‰, 33ו¿ ƒ̂ ב ַעל  ּסו… ּƒ̇  ˙ ל∆ ּ ַמר: "ַ‰„∆ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם:  יב, ָ‡ַמר ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ָ ּ ַע 34ַמ‰ ל¿ ≈„ ‡ ָ‰ָי‰ יו… ל…ּ ׁ∆̆ ף  ַבּסו… כו, י„). ל¿

ַעט.  35מ¿ ן  י˘…ׁ ƒל י  ƒנ‡ֲ  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב מ¿ ָנעּול,  ‡ו…  ˙ּוַח  ָפּ  ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ ם  ƒ‡

ָך" (˘ם  ∆̇ ָנ ּׁ¿̆ ƒּום מ˜ ָּ̇ י  ַ̇ ב, ָמ ָכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ל  ≈̂ י ָע ַ̇ ַמר: "ַע„ ָמ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ˙ ≈̇ ל ָל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒכ…ל, מ ¡‡ ָפָניו ל∆ ים ל¿ ƒנ ¿̇ נו… ˙ו… ו¿ ָטּ ּƒמ ƒמ „ מ≈ ו, ט). 36עו…

 ‰‡ָ ל¿ ƒנ ַח˙,  ָלּ ּ ַ̂ ַבּ ָי„ו…  ל  ≈̂ ָע "37ָטַמן  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ יו,  ּƒפ ך¿  ˙ו… ל¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ י?  ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ‰ּו ַ‰ יז∆ ≈‡ יו" (˘ם כו, טו). 38ו¿ ּƒל פ יָבּ‰ ‡∆ ׁƒ̆ ַלֲ‰

ן  ן ב∆ּ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּƒַמר ַרב‡ָ §" (˘ם כ, „) ו¿ ל ל…‡ ַיֲחר̆… ≈̂ ף ָע ח…ר∆ "39מ≈

מ…„  ל¿ ƒל  ‰ ∆̂ רו… ו¿ עּוָריו,  נ¿ ּƒב ָר‰  ו… ּ̇ ָלַמ„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ‰ּו  ז∆ ָח‡י:  יו…

ן" (˘ם).  ƒיר ָוָ‡י ƒ̂ ּ ָ̃ ַ‡ל ַבּ ָׁ̆ ‰ּו: "41ו¿ ז∆ ל. ו¿ ינו… ָיכו… ≈‡ , 40ו¿ נּו˙ו… ¿̃ ƒז ב¿ּ

בי‡ורים
יתעצל  אז  גם  ‰י‡.  פ˙וח‰   .32 לשוא?  אטרח  ולמה  לחזור.  ˆריך  ‡ני   .31
מלקום ממקומו ולגשת לרבו. 33. ועˆל על מט˙ו. מתהפך על מטתו ואינו 
קם. 34. מ‰ ל‰˘יב. למזרזים אותו ללכת ללמוד תורה. 35. מעט. עוד מעט. 
אחר  גם  י„ו.  עˆל  טמן   .37 צרכו.  די  ישן  וכבר  משנתו  ממט˙ו.  עומ„   .36
שהושיט העצלן את ידו לתוך קערת המזון, עייף הוא וקשה לו להגיש את הכף 
המלאה לתוך פיו. והנמשל: שגם אם יתנו לו מזון הנפש – היא התורה – יתעצל 
הוא מה שאמר  ו‡יז‰ו ‰˘ביעי.   .38 (מלבי"ם).  וללמוד  לפיו  ולתת  לשמוע 
שלמה מחורף... 39. מחורף עˆל ל‡ יחרו˘. מפני קור החורף לא יחרוש ולא 
יזרע העצל את שדהו. 40. ו‡ינו יכול. כיון שהתעצל מללמוד תורה בנעוריו, 
סרה ממנו חשקת התורה ושוב אינו יכול ללמוד בזקנותו. 41. ו˘‡ל ב˜ˆיר 
הואיל  שדהו,  צמחה  לא  כי  מוצא,  ואינו  תבואה  מבקש  הקציר  בעת  ו‡ין. 

והתעצל מלחרשה בימות החורף.

ל  ׁ∆̆ יחּו˙  ƒל ׁ¿̆ ם  ָלּ ֻכּ ּו  ׂ̆ ָע ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ים  ƒלּוח ׁ¿̆ ּו ים  ƒ̂ ָר ׁ̆ לו…  ּ י≈ ׁ∆̆

ָח„  ∆‡ ם. ו¿ ָ̇ יחּו ƒל ּׁ¿̆ ƒרּו מ ָחז¿ ׁ∆̆ ך¿ כ¿ּ ל∆ ָבר ַלמ∆ּ יבּו ָ„ּ ׁƒ̆ ַ‚ם ‰≈ , ו¿ ך¿ ל∆ מ∆

‰ ‰ּו‡,  ל∆ ַמר חו… ים לו… ƒל, 51ּוַמֲער ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ך¿ ָ‰ָי ל∆ י ַ‰מ∆ּ ≈„ ַעב¿ מ≈

ַרח  ט…ּ ƒים מ ƒע ≈‚ ָריו י¿ ‰ ֲחב≈ ∆‡ רו… ׁ∆̆ . כ¿ּ ך¿ ל∆ ַחן ַ‰מ∆ּ ל¿ ֻּׁ̆ ƒל מ כ≈ ‡ו… ָנח ו¿ ו¿

טּו˙ ‰ּו‡  ׁ¿̆ ָריו. ּו ל ֲחב≈ ָכּ ƒיָניו מ ע≈ מו… ָחָכם ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒַמֲחז , ך¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ

י  נ≈ פ¿ ƒל  , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יר  ƒ‰ָמ  ׁ̆ י ƒ‡  ָ̇ י ƒ52ָחז" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ָי„ו… ב¿ּ

מּול  ם ‚¿ּ ל≈ּ ַׁ̆ ך¿ מ¿ ל∆ ‡ן ַ‰מ∆ּ ב" (˘ם כב, כט), ַ‡ף ָכּ ּ ָ̂ ַי ¿̇ ƒים י ƒָלכ מ¿

ָבר:  ּ„ָ ל  ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ  . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַטַעם  ים  ƒיב ׁƒ̆ מ¿ ָ‰יּו  ׁ∆̆ 53 ים,  ƒח ּ¿̃ ּƒַלפ

י  ּƒכ ,‡ ָלם ַ‰ָבּ ל…‡ ָלעו… ּ‰ ו¿ ָלם ַ‰ז∆ ‰ 54ל…‡ ָלעו… ו∆ ָׁ̆ ינו…  ל ‡≈ ≈̂ ָע ∆‰

.˙ ו… ׂ̆ ֲ‡נּו ָיָ„יו ַלֲע מ≈

 

 ˙ נו… ¿̃ ƒל ל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם - 56 נ≈ ב¿ ּƒב ׁ∆̆ ל  ≈̂ ָע ָחָכם: ‰55∆ ָ‡ַמר ‰∆ ו¿
בי‡ורים

51. ומערים לומר. מתחכם למצוא טעם על אי קיום השליחות ואומר שהוא 
חולה. 52. חזי˙ ‡י˘ ו‚ו'. כאשר תפגוש איש בקי וזריז בביצוע תפקידו, ראה 
בכת"י  ‰מלך.  טעם  מ˘יבים  ˘‰יו   .53 לשרתם.  יעמוד  המלכים  לפני  כי 
השליחות  את  שבצעו  הפקחים  כלומר,  לו".  יחוש  לא  "והעצל  מוסיף: 
ומשיבים דבר למלך כשחזרו משליחותם, משלם להם המלך גמולם על כך. 
אבל לעצל אין המלך משלם לו גמול, והעצל לא חש לזה ולא איכפת לו מכך, 
ונשאר חסר כל. 54. ל‡ לעולם ‰ז‰ ול‡ לעולם ‰ב‡. לא בענינים גשמיים 
את  המביאים  והמצוות  התורה  בעסקי  ולא  הזה  בעולם  תועלת  המביאים 
העצל  האדם  הוא  איזה  ‡„ם.  ˘בבני  ‰עˆל   .55 הבא.  העולם  לחיי  האדם 
ביותר מכל בני האדם. 56. ˘נ˙עˆל ל˜נו˙ ‡ו‰בים חכמים. מתוך רשלנותו 
אנשים  אליו  שיקרבו  טובים  מעשים  ולעשות  תורה  ללמוד  מתאמץ  אינו 

חכמים שיאהבו אותו.

ָחיו" (מ˘לי י,  ל¿ ׁ…˘ ל ל¿ ≈̂ ָע ן ‰∆ ם, כ≈ּ ƒיָני ָלע≈

ּנּו  ∆̇ י ƒמ ּ¿̇ ל  ≈̂ ָע ֲ‡ַו˙  ַּ̇ 49" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כו), 

˙" (˘ם כ‡, כ‰),  ו… ׂ̆ ַלֲע ָיָ„יו  ֲ‡נּו  י מ≈ ּƒכ

יָניו  ע≈ ב¿ּ ל  ≈̂ ָע "50ָחָכם  ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

טז).  כו,  (˘ם  ָטַעם"  י  יב≈ ׁƒ̆ מ¿ ָע‰  ב¿ ּׁƒ̆ ƒמ

ך¿  ל∆ ך¿ ‰ּו‡: מ∆ סּו˜ ָכּ ‰ ַ‰ָפּ ל ז∆ ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ רּו פ≈ּ

עבה ומגושם והוא הגורם 
חשוב  חלק  בהיותו   –
 – האדם  חומר  בהרכב 
הטבעית,  לכבידותו 
ברפיון  המתבטאת 
לשינוי  ובאי-נטיה 
דהיינו  ולתנועה, 
לא  כן  על  לעצלות], 
בטורח  האדם  יחפוץ 
(במאמץ  ומלאכה 

ובפעילות תכליתית). ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר 
נגד טבעו עצמו ויתגבר ויזדרז, שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא 
כארי  וגבור  כצבי  ורץ  כנשר  וקל  כנמר  עז  'הוי  התנא  שאמר  מה  והוא  יצליח. 
לעשות רצון אביך שבשמים'. וכן מנו חכמים ז"ל בדברים הצריכים חיזוק: "תורה 
ומעשים טובים" (ברכות לב:). ומקרא מלא הוא (יהושע א, ז) 'חזק ואמץ מאד 
לשמור לעשות ככל התורה אשר צוך משה עבדי', כי חיזוק גדול צריך למי שרוצה 

לכפות הטבע אל הפכו" (מס"י פ"ו עם ביאור 'שמחת מרדכי'). 
במסכת פסחים (פט.) מבואר שההיפך של זריזות היא 'עצבות'. ביאור הדבר, 
וכנ"ל,  יסודות שמהם מורכב חומר האדם הוא "עפר"  דהנה אחד מארבעה 
וכתב מוהרח"ו זצ"ל (בשערי קדושה, שער שני): "יסוד העפר שבנפש – ממנו 
מדת העצבות, ותולדתה היא העצלות לקיים התורה והמצוות, מפני עצבונו 
שמח  ואינו  עליו,  הבאים  היסורין  על  או  הזה  העולם  הבלי  קניני  השגת  על 
כי  יש מבארים  עפי"ז  עושר". עכ"ד.  לא תשבע  עינו  גם  בחלקו בשום-דבר, 
התיקון של יסוד העפר הוא להיות שמח בחלקו ושמח במצוות, וממילא על 

ידם ניתן להשיג מדת הזריזות בעשיית המצוות. 

בי‡ורים
העצלן  הוא  כך  בעיניים,  צורב  שהעשן  וכמו  השיניים  את  מקהה  שהחומץ 
למוסרים לו תפקיד לבצע. 49. ˙‡ו˙ עˆל ˙מי˙נו. השתוקקות לחיי בטלה 
ולהתפרנס.              לעבוד  מורגלות  אינם  ידיו  כי  אסון,  העצל  על  שמביאה  היא 
יותר משבעה חכמים  בעיניו. העצל מחזיק את עצמו לחכם  50. חכם עˆל 

העונים תשובות מנומקות ומוטעמות.

ו. ילמ„ ממנ‰ ל‡חוז ב‰ 
‰זריזו˙.  במ„˙  כמו‰ 
זצ"ל  הגר"א  כתב 
עה"פ  למשלי  בפירושו 
(ו,  עצל"  נמלה  אל  "לך 
צריך  האדם  "כי  ו): 
לשלשה  השם  לדרכי 
ומידות  חכמה  דברים: 
טובים.  ומעשים 
מופלאה  והנמלה 
באלו  במעשיה 
אל  "לך  וזהו:  השלשה. 
אתה  אם  עצל",  נמלה 
מלעשות  מתעצל 
לך  טובים,  מעשים 
את  הנמלה  מן  ולמד 
מעט,                        אלא  צריכה  שאינה  פי  על  אף  הרבה  שאוספת  שלה  הזריזות 
חיטה  אלא  אוכלת  אינה  שהיא  ב)  ה,  רבה  (דברים  במדרש  שכתוב  כמו 
במעשים  זהו  כור,  מאות  שלוש  הנמלה  בחורי  פעם  ומצאו  לשנה,  ומחצה 
כמו                   שלה,  שאינו  במה  נוגעת  שאינה  במידות,   - דרכיה"  "ראה  טובים. 
והריחו,  כולם  והתקבצו  נשרה תבואה  (שם), שפעם אחת  שכתוב במדרש 
לכן               כלום,  נטלו  לא  שלהם  שאינה  שהריחו  וכיון  שלהם,  שהיא  שסברו 
שכתוב  כמו  החכמה,  היא   - "וחכם"  ממנה.  ולמד  ומידותיה  דרכיה'  'ראה 
התבואה                          את  מניחה  ואינה  חורין,  שלשה  עושה  שהנמלה  (שם)  במדרש 
הגשמים  מן  מתייראת  כי  באמצעית,  אלא  בתחתונה,  ולא  בעליונה  לא 

שלמעלה ומן התהום שלמטה, ולכן ראה חכמתה "וחכם".  

ן            ָלכ≈ ו).  ו,  (מ˘לי  ַוֲחָכם"  יָ‰  ָרכ∆ ¿„

יָז‰  ƒר ז¿ ָמָל‰  ַ‰נ¿ּ ˙ו…  ‡ו… ר¿ ּƒ60ב  ׁ̆ ּ י≈ ַבּ ¿̇ ƒ59י

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ַמ„  ל¿ ƒ(ו)י יָ‰,  ָינ∆ נ¿ ƒע ב¿ּ יָר‰  ƒ‰ ּוז¿

יזּו˙,            ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ  ‰ָ מו… ָכּ  ‰ּ ָבּ ח…ז  ¡‡ ל∆

לּו˙         ¿̂ ָ‰ַע ַח˙  ַּ̇ ƒמ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙‡ ≈̂ 61ָל

ַח˙. ַׁ̆ י  י„≈ ƒ62מ

 

 ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ לּו˙  ¿̂ ַע  ׁ̆ י≈ ו¿
 ˙ ו… ׂ̆ ל ַלֲע ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒב ּומ ׁ≈̆ ן ַ‰ּיו… ‚ו…  כ¿ּ

רּו  ָ‡מ¿  .˙ ֲ‡וו… ַּ̇ ‰ַ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿  ˙ ָרעו…

בי‡ורים
"הנמלה  ‰נמל‰.  בר‡ו˙ו   .60 העצל.  י˙ביי˘.   .59 והותר.  די  לה  כשיש 
מפאת  למנוחה  הוא  שצריך  טענותיו  ויסתתמו  בכת"י).  (כ"ה  החלושה" 
ח˙. בכת"י הגירסא: "ולצאת  חולשתו. 61. לˆ‡˙ נפ˘ו מ˙ח˙ ‰עˆלו˙ מי„י̆ 

מתחת יד העצלות ולהשיב נפשו מני שחת". 62. מ„י ˘ח˙. גיהנם.

 . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈‡ יר≈ ƒים ו ƒים ֲחָכמ ƒב‰ֲ ‡ו…

ּלּו ָ‰יּו  ל ‡≈ ָכּ ׁ∆̆ ּנּו,  מ∆ּ ƒל מ ≈̂ ר ָע ≈̇ ׁ̆ יו… י≈ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ„ם.  ב¿ּ ƒ‡ 57ו¿ ָי„ו…  ב¿ּ

ָמּ‰  ַלח¿  ˙ ר∆ ∆‚ ָ‰‡ו…  ,‰ ָׁ̆ ַחָלּ  ‰ ָיּ ƒר ב¿ּ ָר‡  ָבּ

ל,  ≈̂ ָע ∆‰ ים  ּƒכ ַ‰ח¿ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ַרַח˙,  טו… 58ו¿

 ‰ ≈‡ ל, ר¿ ≈̂ ָמָל‰ ָע ל נ¿ ך¿ ‡∆ יב: "(‰)ל≈ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

עˆל.  נמל‰  ‡ל  לך   .‰
פ"ה  (דב"ר  חז"ל  אמרו 
שלמה  ראה  "ומה  ב): 
ללמד לעצל מן הנמלה? 
הנמלה  אמרי,  רבנן 
חיה  ואינה  וכו'  הזאת 
וכל  חדשים  ששה  אלא 
מאכלה אינו אלא חיטה 
הולכת  והיא  ומחצה, 
מה  כל  בקיץ  ומכנסת 

שמוצאת חיטים ושעורים ועדשים וכו'. ולמה היא עושה כן? אמרה שמא יגזור 
הקב"ה עלי חיים ויהיה לי מוכן לאכול. אמר רשב"י מעשה היה ומצאו בבור 
אתם  אף  עצל",  נמלה  אל  "לך  שלמה  אמר  לפיכך  כור,  מאות  שלש  שלה 

התקינו לכם מצוות מן העוה"ז לעוה"ב וכו'".
הנמלה מכינה לה מזון שלש מאות כור מספק שמא יארע לה נס ויגזור עליה 
בששה  שהרי  ותכלית,  גבול  בלי  בנס   - עסקינן?  נס  ובאיזה  חיים.  הקב"ה 
חדשים אינה צריכה אלא חיטה ומחצה, וא"כ לשלש מאות כור צריכה היא 
לחיות מאות אלפי שנים, והרי נס כזה לא אירע כמוהו מימות בריאת העולם, 
וכל אשר לפניה כבר מתו, ואעפ"כ היא טורחת ומכינה כן. ובאופן זה חייב 
האדם לטרוח ולהכין את עצמו מהעוה"ז לעוה"ב, ואם אינו עושה כן – לטרוח 

ולעמול על ספק ספיקא של נס בלי גבול - "עצל" יחשב.
וזהו שאמרו חז"ל (תדא"ר פכ"ה): "חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי 
אבותי אברהם יצחק ויעקב", שכל הנהגתו ופעולותיו יהיו מכוונים ודרוכים 
להגיע אל מעשי האבות הקדושים, ואף שהמרחק הוא רב ועצום – הרבה יותר 
מ"שלש מאות כור" לנמלה, ובדרך הטבע אי אפשר להגיע לידי כך, מ"מ חייב 
הוא לשאוף ולעשות את כל המאמצים לשם כך ('שיחות מוסר' מאמר ס"ז).  

בי‡ורים
57. ו‡ב„ם. על ידי שלא נזהר שיהיו מעשיו ראויים והגונים הרחיק ממנו את 
אוהביו החכמים ויראי השם. ונחשב עצל יותר ממי שלא היו לו אוהבים כאלו 
בזה  וגם  מחדש  לקנותם  מאשר  יאבדם  שלא  לשמור  קל  שיותר  כיון  כלל, 
נתעצל ולא שמר שלא יאבדם. 58. וטורח˙. על מאכלה ללא הפסקה, אפילו 

יתירה  בעˆלו˙.  וכן  ז. 
שלפעמים  מצאנו,  מכך 
העצלנים  את  משבחים 
יפה,  שהעצלות  במקום 
אינם  שהם  ואע"פ 
עושים זאת אלא מחמת 
הרגילה.  עצלותם 
סוכה  מסכת  בגמרא 
רבי  "שהיה  מובא:  (כז:) 
משבח  אומר  אליעזר 
שאין  העצלנין  את  אני 
ברגל,  מבתיהן  יוצאין 
אתה  ושמחת  דכתיב 
רש"י:  מפרש  וביתך". 
את  אני  ”משבח 
שלא  אע"פ  העצלנין, 
מתעכבים  הרגל  בשביל 
השנה  ימות  כל  שהרי 
מחמת  יוצאין  אינן 
משבחן  אעפ"כ  עצלות, 

אני".

יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָבָבם  ל¿ ּƒב ים  ƒֲחָכמ לּו  ע¡ ∆‰

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆

ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ן  ָלכ≈ לּו˙.  ¿̂ ַע ב¿ּ ן  כ≈ 70(ז)ו¿ ָרָע‰, 

ָכל  ּוב¿ יָך  יָבר∆ ≈‡ ָכל  ב¿ּ ב  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ׁ∆̆

יָבר  ≈‡ ל  ָכּ ƒמ ַחר  ב¿ ƒ̇ ו¿ יָך,  ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿

„ּו˙,  ב≈ ˙ כ¿ּ ָ̂ ¿̃ ּלּו˙ 72ּו ַ̃  ˙ ָ̂ ¿̃ יָבר 71 ≈‡ ו¿

ל  ַ̃ 73  ‡ ≈‰ ּ¿̇ ם.  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ל  ַ‰כ…ּ ו¿

ים  ƒר ַחב¿ּ ¿̇ ּƒמ‰ַ ים  ƒר ֲחב≈ ם  ƒע  ˙ ב∆ ׁ∆̆ ָל

 ˙ ב∆ ׁ∆̆ „ ָל ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָרָע‰;  ים  ׂ ƒ̆ עו… ו¿ ים  ƒנ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ם  ƒע

י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע ין ו¿ ƒ„ָו ˙ ּ„ָ ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך 74ל ינ∆ ע≈ ל ב¿ּ ַ̃

 ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך ל ינ∆ ע≈ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 ˙ ׁ∆̆ ≈‡ ב¿ּ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ּול¿ ים  ƒָבל‰ֲ  ‰ ׂ ∆̆ 75ַמֲע

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָ„‰-ָזָר‰;  ּוָבֲעבו…  ׁ̆ י ƒ‡

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָר‰,  ו… ּ̇ ין- ƒ„ 76ו¿  ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ים  ƒמּוָסר מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ

בי‡ורים
שהעצלות עצמה מביאה את האדם לידי הפסד, והיינו שמתוך שבטל ממלאכה 
כל השבוע מחמת עצלותו, נאלץ הוא לעשות מלאכה בערב שבת]. 70. וכן 
בעˆלו˙. יש עצלות שהיא טובה ויש עצלות שהיא רעה. 71. ˜ˆ˙ ˜לו˙. היא 
ובמקום  העצלות  היא  כב„ו˙.  ו˜ˆ˙   .72 שמתבקש.  ובמקום  הזריזות 
שמתבקש. 73. ˜ל ל˘ב˙ וכו'. זריז להתחבר ולהסב עמם יחד. 74. לר‡ו˙ „˙ 
ו„ין. להסתכל ולהתבונן בדברים המסייעים בלימוד התורה או בקיום המצוות. 
ו„ין ˙ור‰.   .76 75. מע˘‰ ‰בלים. מעשים ריקים שאין בהם שום תועלת.  

ל…‡ ָ‡ָב‰  ָנ‰ 63ו¿ ם ַסָכּ ˜ו… מ¿ ƒחו… ל ל¿ּ ַׁ̆ ך¿ ל¿ ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ ָ̂ ָר ׁ∆̆ ַעל ָ‡ָ„ם 

י  ƒנ פ≈ ָחר¿ ּ¿̇ ׁ∆̆ מּוָטב   : ך¿ ל∆ ַלמ∆ּ ָ‡ַמר  ָ‡ז   . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ פו…  ר¿ ח≈ ו¿  ,˙ כ∆ ָלל∆

רּו  ָין ָ‡מ¿ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ַעל ז∆ ˙. ו¿ י מ≈ ƒי ַוֲ‡נ ƒ„ֲע ל ַבּ ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ׁ ּ∆̆ ƒי ַחי 64מ ƒַוֲ‡נ

ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י≈ ָס„;  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ 65י≈ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ו…  ּ̇ ַל‡כ¿ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ר -  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ יז ו¿ ƒָס„. ָזר פ¿ ƒנ ל ו¿ ≈̂ ׁ̆ ָע י≈ ר, ו¿ ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿

 - ָס„  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ינו…  ≈‡ 66ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

 .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ן ב¿ּ ם-כ≈ּ ּ‚ַ ‰ ׂ ∆̆ עו… בּוַע 67ו¿ ָּׁ̆ ל ַ‰ ָל‡ָכ‰ ָכּ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ינו…  ≈‡ בּוַע 68ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆  - ר  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ָע

ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆ ָס„ -  פ¿ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ˙. ָע ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ עו…

יך¿  ≈‡ ‰ ≈‡ ˙ (פסחים נ, ב). ר¿ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… 69ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

בי‡ורים
63. ול‡ ‡ב‰ ללכ˙. כלומר, התעצל מללכת למקום סכנה, וגם זו מדה טובה. 
64. מ˘˙˙פלל בע„י ו‡ני מ˙. מאשר תברכני. 65. י˘. בעל מלאכה. 66. ו‡ינו 
עו˘‰ בערב ˘ב˙. זריז - שעושה מלאכה, ונשכר - שמקיים מצוה בפרישתו 
ממלאכה בערב שבת [ואף מתרבה שכר פרישתו מחמת זריזותו, כי על ידי 
 .67 סופר)].  (חתם  מצוה  לשם  היא  שפרישתו  בו  ניכר  השבוע  כל  זריזותו 
ועו˘‰ ‚ם כן בערב ˘ב˙. הרי נפסד על ידי זריזותו, שמביאתו לעשות מלאכה 
אינו  שכן  לאיבוד,  יוצאת  זו  שעושה  שמלאכה  אלא  עוד,  [ולא  איסור  בזמן 
רואה ממנה סימן ברכה, ונמצא שמחמת זריזותו טורח בחנם, וגם מבחינה זו 
הרי הוא "נפסד"]. 68. ו‡ינו עו˘‰ בערב ˘ב˙. ונמצא נשכר על ידי עצלותו, 
פי שנמנע מחמת  [אף על  ידה מצות מניעה ממלאכה בער"ש  שמקיים על 
עצלותו ולא לשם מצוה, מכל מקום גם מצוה הנעשית שלא לשמה יש בה 
ערך, כמבואר שם בהמשך הגמרא, שלעולם יעסוק אדם במצוה אפילו שלא 
שהעצלות  השעה  בהגיע  זה,  אדם  ˘ב˙.  בערב  ועו˘‰   .69 (רש"י)].  לשמה 
ממלאכה הינה דבר רצוי, דהיינו בערב שבת, מתעורר הוא מעצלותו ועושה 
מלאכה. [יש מפרשים מדה זו על דרך שלש המדות הקודמות, שהכוונה היא 

וחפצו  וחשקו  פנימית, 
יתגבר בו וילך, והיינו כי 
פעולות  ידי  על 
המסורות  החיצונית 
גם  בהמשך  יקנה  בידו, 
מה שאינו בידו, כי תולד 
הפנימית  השמחה  בו 
מכח  והחמדה,  והחפץ 
מתלהט  שהוא  מה 

בתנועתו ברצון".     

 ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ו… ׁ̆ ָר ¿„ ƒמ י  ּ≈̇ ָב ּול¿  ˙ ּיו… ƒס נ≈ כ¿ּ

ָכל  ּול¿ ָוָי‰  ˙ 81ל¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ים  ƒל ר חו… ּ≈̃ ַב ל¿

ב  ׁ…˘ ָך ַלח¿ ָבב¿ ל¿ ּƒב „ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙. ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ַעל   „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒָרע ים  ƒּור‰ ר¿ ƒ‰

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו  ,‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ַעל  ו¿  ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ

ָר‰  ו… ּ̇ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ב  ׁ…˘ ַלח¿ ָך  ָבב¿ ל¿ ּƒב

ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ ˙ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ י‚ ַמֲעלו… ׂ ּƒ̆ ‰ַ ּול¿

 ˜ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ב¿ּ ƒל ב¿ּ יז  ƒָזר ו¿ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ּ¿̇  ‰ ּוָבז∆ ָר‰,  ‰ו… ַ‰ט¿ּ ָ‡˙ו…  ר¿ ƒי ו¿

ן.  יו… ל¿ ר ָ‰ע∆ ‡ו… ָבּ

בי‡ורים
81. לוי‰. למת. 

 ‰ ּבּול-פ∆ּ ƒנ מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ

ָך  ַ‡פ¿ּ ב¿ּ ל  ַ̃ 77  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים;  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּו„¿

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים.  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

ים  ƒר ָ̃ ּׁ¿̆ ‰ַ ˙ ו¿ יבו… ƒר ָך ַ‰מ¿ּ נ¿ ו… ׁ̆ ל¿ ƒיָך ּוב ƒפ ב¿ּ

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ן ָ‰ָרע, 78ּו ו… ׁ̆ ַ‰ָלּ נּו˙ ו¿ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ו¿

 ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ יָך  ƒפ ב¿ּ

ָך  ָי„¿ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ב. ּו ˙ ַעל ַ‰ּטו… ּוו… ַ̂ ּול¿

ָך  ָי„¿ ל ב¿ּ ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ֲעָך,  ר≈ ים ָי„ ב¿ּ ƒר‰ָ 79ל¿

ָך          ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל

יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו מּוָנ‰.  ¡‡ 80ב∆ּ

 ˙ כ∆ ָלל∆  - ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  יל≈ ל≈

ים,  ƒּיּול ƒט ב¿ּ  ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ‡ו… ָּ̇ ׁ¿̆ ƒמ ל¿

י  ּ≈̇ ָב ל¿  ıָלרּו יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ (ח)ּו

בר‚לך  ˜ל  ו˙‰‡  ח. 
כנסיו˙  לב˙י   ıלרו
ולב˙י מ„ר˘ו˙. באבות 
רץ  "הוי  אמרו:  (פ"ה) 
רצון  לעשות  כצבי... 
'צבי'  שבשמים".  אביך 
המהירה  החיה  היא 
ועד  במרוצתה,  ביותר 
כדי כך צריך לרוץ לדבר 
מצוה! כל כך חזק צריך 
האדם  של  רצונו  להיות 
שירוץ  כדי  במצוות 
ומה  כזאת!  במהירות 
רצונו  שאין  מי  יעשה 

לוהט כל כך?
ה"מסילת  לימדנו  כבר 
שכמו  ז'):  (פרק  ישרים" 
הפנימית  שההתלהטות 
זריזות  לידי  מביאה 
בהיפך,  כן  כמו  הגוף, 
החיצונית  הזריזות 
ומעוררת  גורמת 

להתלהבות פנימית! כי על ידי זריזות בפועל, שממהר תנועתו החיצונה, כן 
הוא גורם שתבער בו התלהבותו הפנימית, ומעורר בעצמו התלהטות ושמחה 

בי‡ורים
בכת"י: "ודברי תורה".  77. ˜ל ב‡פך. זריז לכעוס. 78. ו˙‰‡ ˜ל בפיך ב„ברי 
תלמוד                כי  "ומחמת  לנכדו:  במכתב  זצ"ל  מוולאזין  הגר"ח  לשון  זה  ˙ור‰. 
תורה הוא מהדברים הצריכים חיזוק, לא מנעתי מלחזק אותך ולזרז למזורז 
שתזדרז ללמוד בזריזות וחשק גדול, כי מה שלומדים בעצלות כל היום יכולים 
80. ב‡מונ‰.  ברעך. להכותו.  י„  ל‰רים   .79 בזריזות בכמה שעות".  ללמוד 

ביושר.
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אליו  שייכים  הדברים 
ולא  אותו.  ומחייבים 
תועיל הכרתו של האדם 
הכרה  ואפילו  לחוד 
זמן  כל  גדולה,  במידה 
הדברים  את  ישים  שלא 
של  שכלו  כי  לבו,  על 
מחייב  אינו  האדם 
הרגשת  אלא  למעשה, 
הלב היא הפועלת באדם 

ומכוונת את מעשיו. 
(כג.)  מכות  במסכת 
אלא  מזרזין  "אין  נאמר 
ולכאורה  למזורז". 
יש  העצלן  את  אדרבא, 
את  לזרז  ומדוע  לזרז! 
המזורז? אמנם, מי שלא 
היינו שלא השיב  מזורז, 
אל לבו את המוטל עליו 
רצון  לו  אין  לעשות, 
ויש  להזדרז,  פנימי 
יותר  ליזהר מלזרז אותו 
רצונו]  נגד  לעשות  נאלץ  [אשר  זו  חיצונית  בזריזות  ישתמש  יצרו  כי  מדאי, 
כסיבה לרפיון הרבה יותר גדול אחר כך (עפ"י 'מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 119), 
ואף שכתב המס"י שהזריזות החיצונית מעוררת באדם זריזות פנימית, כל זה 
כשחפץ בלבו להגיע לזריזות פנימית [וכפי שמבארים ענין "מתוך שלא לשמה 
בא לשמה" שכל זה כשרוצה להגיע לעשות לשמה], אבל לא כשאין בלבו שום 

רצון לזכות לזריזות פנימית.  

ר  ∆„ ∆‚ ו¿ ים,  ּ ƒֲחֻרל ָפָניו  ּסּו  ָכּ ים,  ƒנ ׁ…˘ מ¿ּ ƒ̃

ָמ‰  ּ ƒ„ .(‡מ˘לי כ„, ל-ל) "‰ָרָס ¡‰ ֲ‡ָבָניו נ∆

י  ל, ל…‡ ַ„ּ ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ ≈„ ׂ ¿̆ ƒל ל ≈̂ ַמ˙ ָע ָחכ¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒמ בּוָ‡‰  ּ¿̇ ל  ּ ≈„‚ַ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

ל ַ‡ף  ּ ≈„‚ַ ‡ מ¿ ָלּ ָר‡ּוי, ‡∆ ּ‰ ָכּ ָ̇ „ ‡ו… ב≈ עו…

ים  ƒ4ֲחרּול ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚ ים  ƒָבר ּ ¿„

ם  ƒ‡ ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒ̃ י ּ ƒז ‰ַ5ַמּ ים  ƒנ ו… ׁ̆ מ¿ּ ƒ̃ ו¿

ל  ּ ≈„‚ַ ּ י¿ ׁ∆̆ ַע„  ‰ּו  ≈„ ׂ ָ̆ ב¿ּ ַח  ר≈ טו… ָ‰ָי‰ 

י„  ƒס ַיפ¿ לּו˙ו…  ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ בּוָ‡‰,  ּ¿̇

ָרָס‰,  ¡‰ נ∆ ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ּ ∆‚ י  ּƒכ בּוָ‡‰,  ּ¿̇ ‰ַ

ר,  ≈„ ּ‚ָ‰ַ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ינו…  ≈‡ 6ו¿ ל  ≈̂ ָע ‰ּו‡  ו¿

ים  ƒב ָנּ ּ‚ַ‰ַ ˙ ו¿ מו… ≈‰ סּו ַ‰ב¿ּ נ¿ ָכּ ƒך¿ י ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ∆‚ "ו¿ ָ‡ַמר  ו¿ ל.  ַ‰כ…ּ ים  ƒח ¿̃ לו… ו¿

ים  ƒר ֲ‡ָבנ ∆„ ּ ∆‚ ׁ∆̆ י  ּƒָרָס‰" - ַ‡ף-ַעל-פ ¡‰ נ∆

בי‡ורים
‰מזי˜ים.   .5 הרצויים).  הפירות  (במקום  קוצים  מיני  ו˜מ˘ונים.  חרולים   .4

לתבואה. 6. ו‡ינו מ˙˜ן ‰‚„ר. בעוד הפרצה קטנה ונוחה לתקנה.

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

לּו˙  ¿̂ ַער ָ‰ַע ַׁ̆
 

 .„…‡ מ¿ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע
 ˙ ר∆ ב∆ ‰ ּ‚ו… ּ„ָ ּƒז…ּ‡˙ ַ‰מ ׁ∆̆ י  ƒמ  

ָלם  עו… 1ָבּ  „…‡ מ¿ ים  ƒל ָ̃ ל¿ ֻ̃ מ¿ ָיָניו  נ¿ ƒע  , ּבו…

ָ‡ַמר  ָעָליו  ו¿  ,‡ ַ‰ָבּ ָלם  ּוָבעו…  ‰ּ ַ‰ז∆

ם: "2(‡)ַעל  לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆

ם  ר∆ כ∆ּ ַעל  ו¿ י,  ּƒ̇ ָעַבר¿ ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י ƒ‡  ‰ ≈„ ׂ ¿̆

ֻכּלו…  ָעָל‰   ‰ נ≈ּ ƒ‰ 3ו¿ ב.  ל≈ ֲחַסר  (ב)ָ‡ָ„ם 

עˆל  ‡י˘   ‰„˘ על   .‡
איש  שדה  "על  עבר˙י. 
אדם  זה   – עברתי  עצל 
ב).  כא,  (ב"ר  הראשון" 
אדם  וכי  עיון,  וצריך 
בעצלות?  חטא  הראשון 
חטא  הרי  אדרבא, 

במעשה!
שיש  היא,  והתשובה 
מתינות:  ויש  עצלות 
ישוב  בעל  הוא  המתון 
ממהר  ואינו  הדעת 
ולעשות.  להחליט 
מתעצל   – והעצל 
ממהר  מלהתיישב, 
ועושה בפזיזות. מהירות 

כוונת  מקוצק).  אדמו"ר  בשם  משמואל'  ('שם  המחשבה  עצלות  פרי  היא  זו 
לפני  כדבעי  בדעתו  נתיישב  לא  ערכו,  גודל  לפי  הראשון  שאדם  המדרש: 

עשייתו ונתבלבל הענין כולו ('מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 95). 
ב. ‡„ם חסר לב. הנה פסוקים הרבה בספר משלי עוסקים בגנותה של מידת 
העצלות ועל כך שמידה זו הורסת ומכלה את האדם. ואמר שלמה (משלי כד, 
ל): "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב" וגו'. נתבאר לנו כאן 
שורשה וענינה של העצלות: העצל הוא "חסר לב", כי העצלות נובעת מחוסר 
שישיב  ידי  על  היא  העצלות  מידת  את  ולשרש  להתגבר  והעצה  לב,  שימת 
כי  יחוש  ואז  בשכלו,  ומבין  בהכרתו  יודע  הוא  אשר  כל  את  לבו  אל  האדם 

בי‡ורים
 – הרוחניים  מעשיו  ובין  הגשמיים  מעשיו  בין  ‰ב‡.  ובעולם  ‰ז‰  בעולם   .1
פגומים וחסרים. 2. על ˘„‰ ו‚ו'. על יד שדה של איש עצלן עברתי, ועל יד 
כי צמחו על כל השדה  וראיתי  ו‚ו'.  ו‰נ‰ על‰   .3 כרם של אדם חסר דעה. 
קוצים דוקרים, והתכסו פני השדה בחוחים עוקצניים, וגדר האבנים שסביב 

לשדה נהרסה. 

ˆ„י˜ים ˘ער ‰עˆלו˙‡רחו˙ 

לפי  סבר‡  יע˘‰   .‚
האדם  על  ‰עˆלו˙. 
"החשבונות  כי  לדעת 
הרבים" שיש לו, ממקור 
נובעים.  הם  העצלות 
עולם  בגדולי  ומצינו 
של  חשבונות  שחישבו 
גילה  כן  ואע"פ  טעם 
כל  בעומק  כי  הכתוב 
טמון  היה  החשבונות 

 ‰ ז∆ ָבּ ׁ∆̆ ר  מ≈ ‡ו… ים, ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒָניו ל ָ‡ז¿

לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ˙ּוַח.  ָפּ ּבו…  ƒל  ‡ ≈‰ י¿

ַמר  לו…  ˙ ָברו… ס¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆  ˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו…

ן  ƒמ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ‰ 12ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…ּ‡˙  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ּמּו„.  ּ ƒל‰ַ

י  ≈„ כ¿ּ ָלנּוַח  ב  ּטו… ׁ∆̆  ,˙ מ∆ ¡‡ י‡  ƒ‰

 ‡ ָ̇ יחּו ƒ„ ב¿ ּ ƒ„ י ּ ל≈ ƒמ…ַע מ ׁ¿̆ ƒו… ל‡ ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

י  ּƒָר‰, כ ו… ּ̇ ˜ ַבּ ס≈ עו… יז 14ו¿ ƒר ָ‡ָ„ם ַ‰ָזּ ‡ ל¿ ָ̃ ו¿ ‰ּו ַ„ּ ב, ז∆ ַח ַ‰ל≈ּ ּ…̇ פ¿ ƒ13ל

יו  ָ̇ מו… ¿̂ 16ַע יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ‡ו…  ָ‰ָ‡ָ„ם,  ַח  כ…ּ ים  ƒָבנ‡ֲ ַח  כ…ּ ין  ≈‡15

 ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ יך¿ ָלנּוַח כ¿ּ ƒר ָ̂ ים  ƒָעמ י„, ּופ¿ ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל ‰ ָׁ̆ חּו נ¿ּ ַכּ

ַע„  יָ‰  ַ‡ֲחר∆ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ ו¿ ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…‡˙  ר  ּׁ≈̆ ַי 17מ¿ ל  ≈̂ ָע ∆‰ ֲ‡ָבל 

 ‰ ׂ ∆̆ ׁ̆ ּבו… ט…ַרח (‚)ַיֲע ּ י≈ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָלם ב¿ּ עו… ל ָוכ…ל, 18ּול¿ כ…ּ ƒל מ ט≈ּ ַבּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

בי‡ורים
‰לב. כמו שהיה  לפ˙וח   .13 בהתבטלו.  ל‰˙בטל.   .12 ולעפעפיו תנומה..." 
מילתא  אומר  שהיה  לתלמידיו,  ללמד  שהתחיל  קודם  לעשות  נוהג  רבה 
לבם,  נפתח  היה  כך  ומתוך  ושמחים,  מתבדחים  היו  והתלמידים  דבדיחותא 
והיו יכולים להתרכז בשיעור, כמבואר במסכת שבת (ל:). 14. ועוס˜ ב˙ור‰. 
כראוי. 15. ‡ין כח ‡בנים כח ‰‡„ם. אין כוחו של האדם חזק ככח האבנים.     
שיוכל  כנחושת  חזקות  עצמותיו  אין  ˙מי„.  לטרוח  כנחו˘‰  עˆמו˙יו   .16
להתייגע בהם תמיד ללא מנוחה. 17. מי˘ר ז‡˙ ‰סבר‡. מאמץ לעצמו רעיון 
זה שאדם זקוק למנוחה, ונוהג כך באופן קבוע ומשום כך אינו טורח כלל, אף 
בכמות שיכול ומחוייב לטרוח. 18. ולעולם בענין ˘י˘ בו טורח יע˘‰ סבר‡ 
לפי ‰עˆלו˙. בכת"י הגירסא: "ולעולם בכל המצוות שיש בהן טורח, יעשה 
סברה לפי העצלות להתבטל מן המצוה. כללו של דבר: העצל יטה כל סברתו 

לפי העצלות".

 , לּו˙ו… ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ ָרס  ¡‰ נ∆ ‰ּו‡  ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,„…‡ מ¿  ‰ ָ̃ ֲחָז

ָר‰  ˙ו… ל ב¿ּ ≈̂ ָע ַין ‰∆ נ¿ ƒן ע ָל‰. כ≈ּ פ¿ ָנּ ׁ∆̆ ם  ָנּ‰ 7˜…„∆ רו… ס¿ ן ח∆ ּ≈̃ ּƒ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆

ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ נּוָח‰,  מ¿ ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ים  ƒל ≈̂ ָ‰ֲע י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ƒמ ּוב¿

ם,  ָׁ̆ ַנפ¿ ַעל   „ ב≈ ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ּמּו„  ƒל ו¿ ם,  י‰∆ ֲעל≈  ˙ ו… ׁ̆ ָ̃  ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ים  ƒב ׁ¿̆ יו… ם  ≈‰ ׁ∆̆ ּוכ¿ נּוָח‰.  ַ‰מ¿ּ ל  ∆‡  ׁ̆ ָר ¿„ ּƒמ‰ַ ן  ƒ8מ חּו  ר¿ ב¿ ƒי ו¿

יל  ּƒפ ַּ̇ ָל‰  ¿̂ "9ַע ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ ים,  ƒנ ׁ≈̆ י¿  –  ˙ ס∆ נ∆ י˙-ַ‰כ¿ּ ב≈ ב¿ּ

ַבע  ט∆ ב¿ּ ָנ‰  ׁ≈̆ יָ‡‰  ƒב מ¿ לּו˙  ¿̂ ַע י  ּƒכ טו),  יט,  (מ˘לי  ָמ‰"  ּ ≈„ ר¿ ַּ̇

ַעט  ם: "10מ¿ לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆ יר  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ָבר ָ‰ָ‡ָ„ם. ּוכ¿

ב" (˘ם ו, י).  ָכּ ׁ¿̆ ƒם ל ƒָיַ„י ˜ ֻבּ ƒַעט ח ˙, מ¿ נּומו… ּ¿̇ ַעט  ˙ מ¿ נו… ׁ≈̆

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„י ƒל יַע  ּ ƒ‚ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 11 ל  ≈̂ ָע ל∆ י  ּ„ַ ל…‡ 
לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ֲחַמ˙  מ≈ ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‡ּוי,  ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…

ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ל  ≈̂ ָע ∆‰ י  ּƒכ ָטעּו˙.  ל  ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ  ‰ ַמֲעל∆

י  ּƒכ  ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ נּוָח‰  ַ‰מ¿ּ ַלּ‚ּוף  ב  טו… י…‡ַמר:  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ל¿

 ‰ ּוַמט∆ּ  . ׁ̆ ַ‰ַחָלּ ן  ƒמ ר  ≈̇ יו…  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ל  ָיכו… ‰ּו‡  ָחָז˜  ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ כ¿ּ

בי‡ורים
7. ˜ו„ם ˘נפל‰. כולה. 8. מן ‰מ„ר˘. מבית המדרש. 9. עˆל‰ ˙פיל ˙ר„מ‰. 
עליך  ו‚ו'.  ˘ינו˙  מעט   .10 מעש.  וחוסר  שינה  האדם  על  מביאה  העצלות 
לקצר את זמן השינה, לצמצם את זמן המנוחה, ולמעט בחוסר מעש בשכיבה 
בעמל  אלא  נקנית  התורה  אין  כי  ‰˙ור‰.  לי„יע˙  י‚יע  ˘ל‡   .11 ובבטלה. 
ויגיעה. וכן כתב הרמב"ם (פ"ג מת"ת ה"ו ): "אין דברי תורה מתקיימין במי 
שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, 
לעיניו  שינה  יתן  ולא  תמיד,  גופו  ומצער  עליהן  עצמו  שממית  במי  אלא 
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ָעָליו  ָר‰, ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ ינו… ּ‚ו… ≈‡ ָבב ו¿ ּ ‰ּו‡ 19ַרך¿ ַ‰ל≈ ל  ≈̂ ָע ∆‰
ָע‰  ב¿ ׁƒ̆ 20 ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

יר,  ƒע ָבּ ל: ַרב  ≈̂ ָע ים ל∆ ƒר מ¿ ר: ‡ו… מ≈ ל ‡ו… ≈̂ ָע ∆‰ „ ַ̂ י ים. 21כ≈ּ ƒָבר ּ ¿„

ן  ƒי מ ƒנ‡ֲ ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒם: מ יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒָר‰ מ ו… ּ̇ ַמ„  ך¿ ּול¿ ל≈

 " ך¿ ר∆ ּ„ָ ַבּ ַחל  ַׁ̆ 23 ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  , ך¿ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ׁ∆̆ 22 י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ל≈ יָנ‰, ֲעמ…„ 25ו¿ ƒ„ ך¿ ַ‰מ¿ּ ˙ו… : 24ַרב ב¿ּ ים לו… ƒר מ¿ (מ˘לי כו, י‚). ‡ו…

י  ƒ26ֲ‡ר  ‡ ָיבו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ י  ƒנ‡ֲ  ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒמ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  . לו… ¿̂ ∆‡

(˘ם).   "˙ ח…בו… ָ‰ר¿ ין  ב≈ּ י  ƒר‡ֲ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,˙ בו… חו… ָ‰ר¿ ך¿  ˙ו… ב¿ּ

ם:  יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ָך. ו¿ ¿̇ י ל ב≈ּ ∆̂ ר 27‡≈ י ‰ּו‡ ָ„ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ‡ו…

ך¿  ˙ו… 29ב¿ּ  ,ıַבחּו י  ƒר‡ֲ ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,ıחּו 28ַבּ י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ˙ו… י ‰ּו‡ 30ב¿ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ַח" (˘ם כב, י‚). ‡ו… ≈̂ ָר ≈‡ ˙ ח…בו… ר¿

בי‡ורים
19. רך ‰לבב. פחדן ומפונק. 20. ˘בע‰ „ברים. שהעצל עונה כשאומרים לו 
שילמד תורה, והוא חכם בעיניו ואינו שומע, אלא מתחכם למצוא אמתלאות 
ותירוצים לעצלותו שלא ללמוד תורה. 21. כיˆ„ ‰עˆל ‡ומר, ‡ומרים לעˆל: 
רב בעיר. בכת"י הגירסא: "כיצד? אומרים לעצל: רבך בעיר – לך ולמד תורה 
שבין  ˘ב„רך.   .22 שבדרך!".  הארי  מן  אני  מתירא  להם:  משיב  והוא  ממנו! 
שכונה לשכונה. 23. ˘חל. הגדול שבאריות (מלבי"ם). 24. רב ב˙וך ‰מ„ינ‰. 
רבך נמצא בשכונת מגוריך, ואין דרכים בלתי מיושבות בינך לבינו. 25. ולך 
‡ˆלו. ללמוד תורה! 26. ‡רי. קטן (מלבי"ם). 27. ‡ˆל בי˙ך. סמוך לביתך, 
 .ıואינך צריך לצאת לרחוב אלא לחצר בלבד, לך למד אצלו תורה! 28. בחו
בחצר, ואף שלא אצא לרחוב מתיירא אני. 29. ב˙וך רחובו˙. אף שלא אצא 
"בין הרחובות" – ללכת מרחוב לרחוב, אלא אפילו "בתוך רחובות" – בין חצר 
לחצר, או בחצר עצמה אני ירא. 30. ב˙וך ‰בי˙. הזה שאתה בו, רבך יושב בחדר, 
ואינך צריך לצאת מהבית אלא להכנס לחדר רבך, הכנס אליו ללמוד תורה! 

לּו˙.  ¿̂ י ָ‰ַע ƒפ ָבָר‡ ל¿ ס¿ וכן  עצלות.  של  שורש 
(שמות  ברש"י  הובאו 

לה, כז) דברי חז"ל: "והנשאם הביאו וגו', ["והנשאם" חסר יו"ד] לפי שנתעצלו 
ואף כי  הנשיאים בהבאת נדבתם למשכן לפיכך נחסרה אות אחת משמם". 
מה  ציבור  "יתנדבו  שאמרו  וכמו  תרומתם,  בעיכוב  להם  היה  גדול  טעם 
"לפי  כן  אע"פ  שם,  וכמפורש  משלימין"  אנו  שמחסרין  ומה  שמתנדבין 
זו  הנהגתם  והיינו שבשורש  בתורה,  אות משמם  ונחסרה  נענשו  שנתעצלו" 
הכתוב  למדך  זצ"ל,  מבריסק  הגרי"ז  וביאר  העצלות.  מידת  טמונה  היתה 
שכאשר מוטלת עליך מצוה לעשותה - בטלו כנגדה כל החשבונות שבעולם, 
ואין לך אלא לעשות בזריזות רצון בוראך, וכיון שנדבת המשכן מצוה היתה, 

לא היה להם כל טצדקי לעכבה ולהשהות נדבתם. 
ובעל 'חובות הלבבות' בהקדמתו כתב, שהיו לו כמה טעמים שלא לחבר את 
חיבורו, אך חשד את עצמו שמידת העצלות הביאתו לכך, ולכן ביטל את כל 

חשבונותיו וכתב את חיבורו הק'.
הסבא  יוזל,  יוסף  מרבי  למדתי  אמר:  זצ"ל  מלצר  זלמן  איסר  רבי  [הגאון 
מנובהרדוק זצ"ל, שישנו ענין של נגיעה אישית. דרך משל: כאשר חושבים אם 
ללכת לקבל פניו של פלוני או לא ללכת, האם מגיע לפלוני הכבוד שאטרח 
ואלך לכבודו, או שלא ראוי הוא לכבוד הזה, הרי בראש וראשונה יש לחשוש 
שמא לתוך המחשבות והשיקולים הללו נכנס גם שיקול של עצלות, והנגיעה 

היא שמתעצלים לקום ולעשות את שצריך. 
ובכן, כיצד יש לנהוג? סיפרו על הסבא מנובהרדוק, שכאשר הגיע לעיר אדם 
גדול והתעורר אצלו הספק האם ללכת לקבל את פניו או לא, היה נוהג קודם 
כל ללבוש את הפרווה, לצאת מן הבית ולהגיע עד סמוך למקום האכסניא של 

האורח, ושם להחליט בענין. 
- כאשר באים אלי לבקש המלצות.  - אמר הגרא"ז  אני  נוהג אף  זאת  בדרך 
קודם כל הנני כותב, כדי שבשיקולים שלי אם לתת את ההמלצה או לא לתת 
לא יתערב גורם העצלות, ולאחר שכבר כתבתי את המכתב, הנני מחליט אם 

למסור אותו לזה שביקש...]. 
רבים  במאמרים  לך  יבוא  "העצל  (פ"ו):  ישרים"  ה"מסילת  בדברי  ונסיים 
ממאמרי החכמים כו' והטענות מן השכל וכו', והוא איננו רואה שאין הטענות 
ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני שיקול דעתו, אלא ממקור עצלותו הם 

נובעים, אשר היא מטה דעתו ושכלו אל הטענות האלה". 

„. עˆל רחו˜ מן ‰מ„ו˙ 
ה'מסילת  כתב  ‰טובו˙. 
ישרים' (פ"ו): "ותראה כי 
מאד  כבד  האדם  טבע 
הקבוע  כבד  (כחפץ 
מאד  שקשה  במקומו 
כי  משם),  להניעו 
גס  החמריות  עפריות 
הכבידות  מקור  [ביאור 
של טבע האדם: החומר 
מארבעה  מורכב 
רוח  מים,  עפר,  יסודות: 
המרכיב  ואש.  (אויר) 
שבחומר-האדם  העפרי 
החומריות")  ("עפריות 
הוא "גס" – כלומר כבד, 

ל.  ≈̂ ָע ∆‰  ˙ ∆‡ ל…מ…‰  ׁ¿̆  ‰ ָנּ ּ ƒ‚ ‡ן  ָכּ ַע„ 

ָ‡ַמר          ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  נּו  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ ּומ…

י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָלּ ֻכּ ƒמ ל  „ו… ּ‚ָ ָבר  ּ„ָ42

יָך  ƒפ 43ב¿ּ  „…‡ מ¿ ָבר  ּ„ָ‰ַ יָך  ל∆ ≈‡ ב  רו… ָ̃

ַר˜  י„)  ל,  („ברים   " ˙ו… ַלֲע˘…ׂ ָך  ָבב¿ ל¿ ƒּוב

יָך („ברים רב‰ ח, ו).  ּƒפ ƒָבר 44מ ּ„ָ ‡ ≈̂ ‰ו…

י‡  ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  ‰ ז∆ ָבּ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ל  „ו… לּו˙ ָ‚ּ ¿̂ ָך ַע ין ל¿ יו, ‡≈ ּƒפ ƒים 45מ ƒָבר ּ ¿„

.‰ּ ז∆ ƒמ

 

 ˙ ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ ˜ ל ָרחו… ≈̂ יך¿ („)ָע ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿
 ‡ ַחָלּ 47כ¿ּ יחּו˙,  ƒל ׁ¿̆ ƒ46ל לּום  כ¿ּ  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ו¿  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ן  ָׁ̆ ָע כ∆ ו¿ ם  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ı ח…מ∆ "48ַכּ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

בי‡ורים
גדול מכל מוסריו של  ‚„ול מכולם. מוסרו של משה על העצלות,  „בר   .42
שלמה, ששלמה אמר "נלאה להשיב אל פיו" – שהעצלות הגדולה ביותר היא 
שמתעצל לתת לפיו את מה שלפניו, אמנם משה אמר "כי קרוב" וגו'. 43. בפיך 
ובלבבך לע˘ו˙ו. הרי התורה כבר נתונה בתוך פיך, ואתה רק הוצא דבר מתוך 
ה'  שציוהו  כמו  ישראל  לבני  התורה  את  לימד  משה  לשנן.  מפיך.   .44 פיך! 
(דברים לא, יט): "ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם", וכמו שאמר הנביא 
(ישעיה נט, כא) "ודברי אשר שמתי בפיך" – שהם דברי התורה אשר שם משה 
ועליהם לעשות בפיהם  וכבר הוא בתוך פיהם,   – (מלבי"ם)  בני ישראל  לפני 
שינון שישמר בלבם. 45. מפיו. הנתונים כבר בתוך פיו. 46. ל˘ליחו˙. לבצע 
כמו  ו‚ו'.  ל˘יניים   ıכחומ  .48 כחומץ.  כחל‡.   .47 נאותה.  בצורה  שליחות 

 ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ  ‡ ≈̂ ּומו… י  ƒנ‡ֲ ך¿  ל≈ ‰ו… ם  ƒ‡ ו¿ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  .˙ ƒי ַ‰ַבּ

י‡,  ƒ‰ ˙ּוָח‰  32פ¿ּ  : לו… ים  ƒר מ¿ ‡ו… ַלֲחז…ר.  יך¿  ƒר ָ̂ י  ƒ31ֲ‡נ עּוָל‰,  נ¿

" (˘ם  ˙ו… ָטּ ƒל ַעל מ ≈̂ ָע יָרּ‰, 33ו¿ ƒ̂ ב ַעל  ּסו… ּƒ̇  ˙ ל∆ ּ ַמר: "ַ‰„∆ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם:  יב, ָ‡ַמר ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ָ ּ ַע 34ַמ‰ ל¿ ≈„ ‡ ָ‰ָי‰ יו… ל…ּ ׁ∆̆ ף  ַבּסו… כו, י„). ל¿

ַעט.  35מ¿ ן  י˘…ׁ ƒל י  ƒנ‡ֲ  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב מ¿ ָנעּול,  ‡ו…  ˙ּוַח  ָפּ  ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ ם  ƒ‡

ָך" (˘ם  ∆̇ ָנ ּׁ¿̆ ƒּום מ˜ ָּ̇ י  ַ̇ ב, ָמ ָכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ל  ≈̂ י ָע ַ̇ ַמר: "ַע„ ָמ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ˙ ≈̇ ל ָל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒכ…ל, מ ¡‡ ָפָניו ל∆ ים ל¿ ƒנ ¿̇ נו… ˙ו… ו¿ ָטּ ּƒמ ƒמ „ מ≈ ו, ט). 36עו…

 ‰‡ָ ל¿ ƒנ ַח˙,  ָלּ ּ ַ̂ ַבּ ָי„ו…  ל  ≈̂ ָע "37ָטַמן  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ יו,  ּƒפ ך¿  ˙ו… ל¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ י?  ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ‰ּו ַ‰ יז∆ ≈‡ יו" (˘ם כו, טו). 38ו¿ ּƒל פ יָבּ‰ ‡∆ ׁƒ̆ ַלֲ‰

ן  ן ב∆ּ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּƒַמר ַרב‡ָ §" (˘ם כ, „) ו¿ ל ל…‡ ַיֲחר̆… ≈̂ ף ָע ח…ר∆ "39מ≈

מ…„  ל¿ ƒל  ‰ ∆̂ רו… ו¿ עּוָריו,  נ¿ ּƒב ָר‰  ו… ּ̇ ָלַמ„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ‰ּו  ז∆ ָח‡י:  יו…

ן" (˘ם).  ƒיר ָוָ‡י ƒ̂ ּ ָ̃ ַ‡ל ַבּ ָׁ̆ ‰ּו: "41ו¿ ז∆ ל. ו¿ ינו… ָיכו… ≈‡ , 40ו¿ נּו˙ו… ¿̃ ƒז ב¿ּ

בי‡ורים
יתעצל  אז  גם  ‰י‡.  פ˙וח‰   .32 לשוא?  אטרח  ולמה  לחזור.  ˆריך  ‡ני   .31
מלקום ממקומו ולגשת לרבו. 33. ועˆל על מט˙ו. מתהפך על מטתו ואינו 
קם. 34. מ‰ ל‰˘יב. למזרזים אותו ללכת ללמוד תורה. 35. מעט. עוד מעט. 
אחר  גם  י„ו.  עˆל  טמן   .37 צרכו.  די  ישן  וכבר  משנתו  ממט˙ו.  עומ„   .36
שהושיט העצלן את ידו לתוך קערת המזון, עייף הוא וקשה לו להגיש את הכף 
המלאה לתוך פיו. והנמשל: שגם אם יתנו לו מזון הנפש – היא התורה – יתעצל 
הוא מה שאמר  ו‡יז‰ו ‰˘ביעי.   .38 (מלבי"ם).  וללמוד  לפיו  ולתת  לשמוע 
שלמה מחורף... 39. מחורף עˆל ל‡ יחרו˘. מפני קור החורף לא יחרוש ולא 
יזרע העצל את שדהו. 40. ו‡ינו יכול. כיון שהתעצל מללמוד תורה בנעוריו, 
סרה ממנו חשקת התורה ושוב אינו יכול ללמוד בזקנותו. 41. ו˘‡ל ב˜ˆיר 
הואיל  שדהו,  צמחה  לא  כי  מוצא,  ואינו  תבואה  מבקש  הקציר  בעת  ו‡ין. 

והתעצל מלחרשה בימות החורף.

ל  ׁ∆̆ יחּו˙  ƒל ׁ¿̆ ם  ָלּ ֻכּ ּו  ׂ̆ ָע ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ים  ƒלּוח ׁ¿̆ ּו ים  ƒ̂ ָר ׁ̆ לו…  ּ י≈ ׁ∆̆

ָח„  ∆‡ ם. ו¿ ָ̇ יחּו ƒל ּׁ¿̆ ƒרּו מ ָחז¿ ׁ∆̆ ך¿ כ¿ּ ל∆ ָבר ַלמ∆ּ יבּו ָ„ּ ׁƒ̆ ַ‚ם ‰≈ , ו¿ ך¿ ל∆ מ∆

‰ ‰ּו‡,  ל∆ ַמר חו… ים לו… ƒל, 51ּוַמֲער ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ך¿ ָ‰ָי ל∆ י ַ‰מ∆ּ ≈„ ַעב¿ מ≈

ַרח  ט…ּ ƒים מ ƒע ≈‚ ָריו י¿ ‰ ֲחב≈ ∆‡ רו… ׁ∆̆ . כ¿ּ ך¿ ל∆ ַחן ַ‰מ∆ּ ל¿ ֻּׁ̆ ƒל מ כ≈ ‡ו… ָנח ו¿ ו¿

טּו˙ ‰ּו‡  ׁ¿̆ ָריו. ּו ל ֲחב≈ ָכּ ƒיָניו מ ע≈ מו… ָחָכם ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒַמֲחז , ך¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ

י  נ≈ פ¿ ƒל  , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יר  ƒ‰ָמ  ׁ̆ י ƒ‡  ָ̇ י ƒ52ָחז" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ָי„ו… ב¿ּ

מּול  ם ‚¿ּ ל≈ּ ַׁ̆ ך¿ מ¿ ל∆ ‡ן ַ‰מ∆ּ ב" (˘ם כב, כט), ַ‡ף ָכּ ּ ָ̂ ַי ¿̇ ƒים י ƒָלכ מ¿

ָבר:  ּ„ָ ל  ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ  . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַטַעם  ים  ƒיב ׁƒ̆ מ¿ ָ‰יּו  ׁ∆̆ 53 ים,  ƒח ּ¿̃ ּƒַלפ

י  ּƒכ ,‡ ָלם ַ‰ָבּ ל…‡ ָלעו… ּ‰ ו¿ ָלם ַ‰ז∆ ‰ 54ל…‡ ָלעו… ו∆ ָׁ̆ ינו…  ל ‡≈ ≈̂ ָע ∆‰

.˙ ו… ׂ̆ ֲ‡נּו ָיָ„יו ַלֲע מ≈

 

 ˙ נו… ¿̃ ƒל ל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם - 56 נ≈ ב¿ ּƒב ׁ∆̆ ל  ≈̂ ָע ָחָכם: ‰55∆ ָ‡ַמר ‰∆ ו¿
בי‡ורים

51. ומערים לומר. מתחכם למצוא טעם על אי קיום השליחות ואומר שהוא 
חולה. 52. חזי˙ ‡י˘ ו‚ו'. כאשר תפגוש איש בקי וזריז בביצוע תפקידו, ראה 
בכת"י  ‰מלך.  טעם  מ˘יבים  ˘‰יו   .53 לשרתם.  יעמוד  המלכים  לפני  כי 
השליחות  את  שבצעו  הפקחים  כלומר,  לו".  יחוש  לא  "והעצל  מוסיף: 
ומשיבים דבר למלך כשחזרו משליחותם, משלם להם המלך גמולם על כך. 
אבל לעצל אין המלך משלם לו גמול, והעצל לא חש לזה ולא איכפת לו מכך, 
ונשאר חסר כל. 54. ל‡ לעולם ‰ז‰ ול‡ לעולם ‰ב‡. לא בענינים גשמיים 
את  המביאים  והמצוות  התורה  בעסקי  ולא  הזה  בעולם  תועלת  המביאים 
העצל  האדם  הוא  איזה  ‡„ם.  ˘בבני  ‰עˆל   .55 הבא.  העולם  לחיי  האדם 
ביותר מכל בני האדם. 56. ˘נ˙עˆל ל˜נו˙ ‡ו‰בים חכמים. מתוך רשלנותו 
אנשים  אליו  שיקרבו  טובים  מעשים  ולעשות  תורה  ללמוד  מתאמץ  אינו 

חכמים שיאהבו אותו.

ָחיו" (מ˘לי י,  ל¿ ׁ…˘ ל ל¿ ≈̂ ָע ן ‰∆ ם, כ≈ּ ƒיָני ָלע≈

ּנּו  ∆̇ י ƒמ ּ¿̇ ל  ≈̂ ָע ֲ‡ַו˙  ַּ̇ 49" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כו), 

˙" (˘ם כ‡, כ‰),  ו… ׂ̆ ַלֲע ָיָ„יו  ֲ‡נּו  י מ≈ ּƒכ

יָניו  ע≈ ב¿ּ ל  ≈̂ ָע "50ָחָכם  ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

טז).  כו,  (˘ם  ָטַעם"  י  יב≈ ׁƒ̆ מ¿ ָע‰  ב¿ ּׁƒ̆ ƒמ

ך¿  ל∆ ך¿ ‰ּו‡: מ∆ סּו˜ ָכּ ‰ ַ‰ָפּ ל ז∆ ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ רּו פ≈ּ

עבה ומגושם והוא הגורם 
חשוב  חלק  בהיותו   –
 – האדם  חומר  בהרכב 
הטבעית,  לכבידותו 
ברפיון  המתבטאת 
לשינוי  ובאי-נטיה 
דהיינו  ולתנועה, 
לא  כן  על  לעצלות], 
בטורח  האדם  יחפוץ 
(במאמץ  ומלאכה 

ובפעילות תכליתית). ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר 
נגד טבעו עצמו ויתגבר ויזדרז, שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא 
כארי  וגבור  כצבי  ורץ  כנשר  וקל  כנמר  עז  'הוי  התנא  שאמר  מה  והוא  יצליח. 
לעשות רצון אביך שבשמים'. וכן מנו חכמים ז"ל בדברים הצריכים חיזוק: "תורה 
ומעשים טובים" (ברכות לב:). ומקרא מלא הוא (יהושע א, ז) 'חזק ואמץ מאד 
לשמור לעשות ככל התורה אשר צוך משה עבדי', כי חיזוק גדול צריך למי שרוצה 

לכפות הטבע אל הפכו" (מס"י פ"ו עם ביאור 'שמחת מרדכי'). 
במסכת פסחים (פט.) מבואר שההיפך של זריזות היא 'עצבות'. ביאור הדבר, 
וכנ"ל,  יסודות שמהם מורכב חומר האדם הוא "עפר"  דהנה אחד מארבעה 
וכתב מוהרח"ו זצ"ל (בשערי קדושה, שער שני): "יסוד העפר שבנפש – ממנו 
מדת העצבות, ותולדתה היא העצלות לקיים התורה והמצוות, מפני עצבונו 
שמח  ואינו  עליו,  הבאים  היסורין  על  או  הזה  העולם  הבלי  קניני  השגת  על 
כי  יש מבארים  עפי"ז  עושר". עכ"ד.  לא תשבע  עינו  גם  בחלקו בשום-דבר, 
התיקון של יסוד העפר הוא להיות שמח בחלקו ושמח במצוות, וממילא על 

ידם ניתן להשיג מדת הזריזות בעשיית המצוות. 

בי‡ורים
העצלן  הוא  כך  בעיניים,  צורב  שהעשן  וכמו  השיניים  את  מקהה  שהחומץ 
למוסרים לו תפקיד לבצע. 49. ˙‡ו˙ עˆל ˙מי˙נו. השתוקקות לחיי בטלה 
ולהתפרנס.              לעבוד  מורגלות  אינם  ידיו  כי  אסון,  העצל  על  שמביאה  היא 
יותר משבעה חכמים  בעיניו. העצל מחזיק את עצמו לחכם  50. חכם עˆל 

העונים תשובות מנומקות ומוטעמות.

ו. ילמ„ ממנ‰ ל‡חוז ב‰ 
‰זריזו˙.  במ„˙  כמו‰ 
זצ"ל  הגר"א  כתב 
עה"פ  למשלי  בפירושו 
(ו,  עצל"  נמלה  אל  "לך 
צריך  האדם  "כי  ו): 
לשלשה  השם  לדרכי 
ומידות  חכמה  דברים: 
טובים.  ומעשים 
מופלאה  והנמלה 
באלו  במעשיה 
אל  "לך  וזהו:  השלשה. 
אתה  אם  עצל",  נמלה 
מלעשות  מתעצל 
לך  טובים,  מעשים 
את  הנמלה  מן  ולמד 
מעט,                        אלא  צריכה  שאינה  פי  על  אף  הרבה  שאוספת  שלה  הזריזות 
חיטה  אלא  אוכלת  אינה  שהיא  ב)  ה,  רבה  (דברים  במדרש  שכתוב  כמו 
במעשים  זהו  כור,  מאות  שלוש  הנמלה  בחורי  פעם  ומצאו  לשנה,  ומחצה 
כמו                   שלה,  שאינו  במה  נוגעת  שאינה  במידות,   - דרכיה"  "ראה  טובים. 
והריחו,  כולם  והתקבצו  נשרה תבואה  (שם), שפעם אחת  שכתוב במדרש 
לכן               כלום,  נטלו  לא  שלהם  שאינה  שהריחו  וכיון  שלהם,  שהיא  שסברו 
שכתוב  כמו  החכמה,  היא   - "וחכם"  ממנה.  ולמד  ומידותיה  דרכיה'  'ראה 
התבואה                          את  מניחה  ואינה  חורין,  שלשה  עושה  שהנמלה  (שם)  במדרש 
הגשמים  מן  מתייראת  כי  באמצעית,  אלא  בתחתונה,  ולא  בעליונה  לא 

שלמעלה ומן התהום שלמטה, ולכן ראה חכמתה "וחכם".  

ן            ָלכ≈ ו).  ו,  (מ˘לי  ַוֲחָכם"  יָ‰  ָרכ∆ ¿„

יָז‰  ƒר ז¿ ָמָל‰  ַ‰נ¿ּ ˙ו…  ‡ו… ר¿ ּƒ60ב  ׁ̆ ּ י≈ ַבּ ¿̇ ƒ59י

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ַמ„  ל¿ ƒ(ו)י יָ‰,  ָינ∆ נ¿ ƒע ב¿ּ יָר‰  ƒ‰ ּוז¿

יזּו˙,            ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ  ‰ָ מו… ָכּ  ‰ּ ָבּ ח…ז  ¡‡ ל∆

לּו˙         ¿̂ ָ‰ַע ַח˙  ַּ̇ ƒמ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙‡ ≈̂ 61ָל

ַח˙. ַׁ̆ י  י„≈ ƒ62מ

 

 ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ לּו˙  ¿̂ ַע  ׁ̆ י≈ ו¿
 ˙ ו… ׂ̆ ל ַלֲע ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒב ּומ ׁ≈̆ ן ַ‰ּיו… ‚ו…  כ¿ּ

רּו  ָ‡מ¿  .˙ ֲ‡וו… ַּ̇ ‰ַ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿  ˙ ָרעו…

בי‡ורים
"הנמלה  ‰נמל‰.  בר‡ו˙ו   .60 העצל.  י˙ביי˘.   .59 והותר.  די  לה  כשיש 
מפאת  למנוחה  הוא  שצריך  טענותיו  ויסתתמו  בכת"י).  (כ"ה  החלושה" 
ח˙. בכת"י הגירסא: "ולצאת  חולשתו. 61. לˆ‡˙ נפ˘ו מ˙ח˙ ‰עˆלו˙ מי„י̆ 

מתחת יד העצלות ולהשיב נפשו מני שחת". 62. מ„י ˘ח˙. גיהנם.

 . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈‡ יר≈ ƒים ו ƒים ֲחָכמ ƒב‰ֲ ‡ו…

ּלּו ָ‰יּו  ל ‡≈ ָכּ ׁ∆̆ ּנּו,  מ∆ּ ƒל מ ≈̂ ר ָע ≈̇ ׁ̆ יו… י≈ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ„ם.  ב¿ּ ƒ‡ 57ו¿ ָי„ו…  ב¿ּ

ָמּ‰  ַלח¿  ˙ ר∆ ∆‚ ָ‰‡ו…  ,‰ ָׁ̆ ַחָלּ  ‰ ָיּ ƒר ב¿ּ ָר‡  ָבּ

ל,  ≈̂ ָע ∆‰ ים  ּƒכ ַ‰ח¿ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ַרַח˙,  טו… 58ו¿

 ‰ ≈‡ ל, ר¿ ≈̂ ָמָל‰ ָע ל נ¿ ך¿ ‡∆ יב: "(‰)ל≈ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

עˆל.  נמל‰  ‡ל  לך   .‰
פ"ה  (דב"ר  חז"ל  אמרו 
שלמה  ראה  "ומה  ב): 
ללמד לעצל מן הנמלה? 
הנמלה  אמרי,  רבנן 
חיה  ואינה  וכו'  הזאת 
וכל  חדשים  ששה  אלא 
מאכלה אינו אלא חיטה 
הולכת  והיא  ומחצה, 
מה  כל  בקיץ  ומכנסת 

שמוצאת חיטים ושעורים ועדשים וכו'. ולמה היא עושה כן? אמרה שמא יגזור 
הקב"ה עלי חיים ויהיה לי מוכן לאכול. אמר רשב"י מעשה היה ומצאו בבור 
אתם  אף  עצל",  נמלה  אל  "לך  שלמה  אמר  לפיכך  כור,  מאות  שלש  שלה 

התקינו לכם מצוות מן העוה"ז לעוה"ב וכו'".
הנמלה מכינה לה מזון שלש מאות כור מספק שמא יארע לה נס ויגזור עליה 
בששה  שהרי  ותכלית,  גבול  בלי  בנס   - עסקינן?  נס  ובאיזה  חיים.  הקב"ה 
חדשים אינה צריכה אלא חיטה ומחצה, וא"כ לשלש מאות כור צריכה היא 
לחיות מאות אלפי שנים, והרי נס כזה לא אירע כמוהו מימות בריאת העולם, 
וכל אשר לפניה כבר מתו, ואעפ"כ היא טורחת ומכינה כן. ובאופן זה חייב 
האדם לטרוח ולהכין את עצמו מהעוה"ז לעוה"ב, ואם אינו עושה כן – לטרוח 

ולעמול על ספק ספיקא של נס בלי גבול - "עצל" יחשב.
וזהו שאמרו חז"ל (תדא"ר פכ"ה): "חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי 
אבותי אברהם יצחק ויעקב", שכל הנהגתו ופעולותיו יהיו מכוונים ודרוכים 
להגיע אל מעשי האבות הקדושים, ואף שהמרחק הוא רב ועצום – הרבה יותר 
מ"שלש מאות כור" לנמלה, ובדרך הטבע אי אפשר להגיע לידי כך, מ"מ חייב 
הוא לשאוף ולעשות את כל המאמצים לשם כך ('שיחות מוסר' מאמר ס"ז).  

בי‡ורים
57. ו‡ב„ם. על ידי שלא נזהר שיהיו מעשיו ראויים והגונים הרחיק ממנו את 
אוהביו החכמים ויראי השם. ונחשב עצל יותר ממי שלא היו לו אוהבים כאלו 
בזה  וגם  מחדש  לקנותם  מאשר  יאבדם  שלא  לשמור  קל  שיותר  כיון  כלל, 
נתעצל ולא שמר שלא יאבדם. 58. וטורח˙. על מאכלה ללא הפסקה, אפילו 

יתירה  בעˆלו˙.  וכן  ז. 
שלפעמים  מצאנו,  מכך 
העצלנים  את  משבחים 
יפה,  שהעצלות  במקום 
אינם  שהם  ואע"פ 
עושים זאת אלא מחמת 
הרגילה.  עצלותם 
סוכה  מסכת  בגמרא 
רבי  "שהיה  מובא:  (כז:) 
משבח  אומר  אליעזר 
שאין  העצלנין  את  אני 
ברגל,  מבתיהן  יוצאין 
אתה  ושמחת  דכתיב 
רש"י:  מפרש  וביתך". 
את  אני  ”משבח 
שלא  אע"פ  העצלנין, 
מתעכבים  הרגל  בשביל 
השנה  ימות  כל  שהרי 
מחמת  יוצאין  אינן 
משבחן  אעפ"כ  עצלות, 

אני".

יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָבָבם  ל¿ ּƒב ים  ƒֲחָכמ לּו  ע¡ ∆‰

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆

ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ן  ָלכ≈ לּו˙.  ¿̂ ַע ב¿ּ ן  כ≈ 70(ז)ו¿ ָרָע‰, 

ָכל  ּוב¿ יָך  יָבר∆ ≈‡ ָכל  ב¿ּ ב  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ׁ∆̆

יָבר  ≈‡ ל  ָכּ ƒמ ַחר  ב¿ ƒ̇ ו¿ יָך,  ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿

„ּו˙,  ב≈ ˙ כ¿ּ ָ̂ ¿̃ ּלּו˙ 72ּו ַ̃  ˙ ָ̂ ¿̃ יָבר 71 ≈‡ ו¿

ל  ַ̃ 73  ‡ ≈‰ ּ¿̇ ם.  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ל  ַ‰כ…ּ ו¿

ים  ƒר ַחב¿ּ ¿̇ ּƒמ‰ַ ים  ƒר ֲחב≈ ם  ƒע  ˙ ב∆ ׁ∆̆ ָל

 ˙ ב∆ ׁ∆̆ „ ָל ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָרָע‰;  ים  ׂ ƒ̆ עו… ו¿ ים  ƒנ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ם  ƒע

י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע ין ו¿ ƒ„ָו ˙ ּ„ָ ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך 74ל ינ∆ ע≈ ל ב¿ּ ַ̃

 ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך ל ינ∆ ע≈ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 ˙ ׁ∆̆ ≈‡ ב¿ּ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ּול¿ ים  ƒָבל‰ֲ  ‰ ׂ ∆̆ 75ַמֲע

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָ„‰-ָזָר‰;  ּוָבֲעבו…  ׁ̆ י ƒ‡

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָר‰,  ו… ּ̇ ין- ƒ„ 76ו¿  ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ים  ƒמּוָסר מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ

בי‡ורים
שהעצלות עצמה מביאה את האדם לידי הפסד, והיינו שמתוך שבטל ממלאכה 
כל השבוע מחמת עצלותו, נאלץ הוא לעשות מלאכה בערב שבת]. 70. וכן 
בעˆלו˙. יש עצלות שהיא טובה ויש עצלות שהיא רעה. 71. ˜ˆ˙ ˜לו˙. היא 
ובמקום  העצלות  היא  כב„ו˙.  ו˜ˆ˙   .72 שמתבקש.  ובמקום  הזריזות 
שמתבקש. 73. ˜ל ל˘ב˙ וכו'. זריז להתחבר ולהסב עמם יחד. 74. לר‡ו˙ „˙ 
ו„ין. להסתכל ולהתבונן בדברים המסייעים בלימוד התורה או בקיום המצוות. 
ו„ין ˙ור‰.   .76 75. מע˘‰ ‰בלים. מעשים ריקים שאין בהם שום תועלת.  

ל…‡ ָ‡ָב‰  ָנ‰ 63ו¿ ם ַסָכּ ˜ו… מ¿ ƒחו… ל ל¿ּ ַׁ̆ ך¿ ל¿ ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ ָ̂ ָר ׁ∆̆ ַעל ָ‡ָ„ם 

י  ƒנ פ≈ ָחר¿ ּ¿̇ ׁ∆̆ מּוָטב   : ך¿ ל∆ ַלמ∆ּ ָ‡ַמר  ָ‡ז   . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ פו…  ר¿ ח≈ ו¿  ,˙ כ∆ ָלל∆

רּו  ָין ָ‡מ¿ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ַעל ז∆ ˙. ו¿ י מ≈ ƒי ַוֲ‡נ ƒ„ֲע ל ַבּ ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ׁ ּ∆̆ ƒי ַחי 64מ ƒַוֲ‡נ

ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י≈ ָס„;  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ 65י≈ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ו…  ּ̇ ַל‡כ¿ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ר -  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ יז ו¿ ƒָס„. ָזר פ¿ ƒנ ל ו¿ ≈̂ ׁ̆ ָע י≈ ר, ו¿ ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿

 - ָס„  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ינו…  ≈‡ 66ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

 .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ן ב¿ּ ם-כ≈ּ ּ‚ַ ‰ ׂ ∆̆ עו… בּוַע 67ו¿ ָּׁ̆ ל ַ‰ ָל‡ָכ‰ ָכּ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ינו…  ≈‡ בּוַע 68ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆  - ר  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ָע

ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆ ָס„ -  פ¿ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ˙. ָע ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ עו…

יך¿  ≈‡ ‰ ≈‡ ˙ (פסחים נ, ב). ר¿ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… 69ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

בי‡ורים
63. ול‡ ‡ב‰ ללכ˙. כלומר, התעצל מללכת למקום סכנה, וגם זו מדה טובה. 
64. מ˘˙˙פלל בע„י ו‡ני מ˙. מאשר תברכני. 65. י˘. בעל מלאכה. 66. ו‡ינו 
עו˘‰ בערב ˘ב˙. זריז - שעושה מלאכה, ונשכר - שמקיים מצוה בפרישתו 
ממלאכה בערב שבת [ואף מתרבה שכר פרישתו מחמת זריזותו, כי על ידי 
 .67 סופר)].  (חתם  מצוה  לשם  היא  שפרישתו  בו  ניכר  השבוע  כל  זריזותו 
ועו˘‰ ‚ם כן בערב ˘ב˙. הרי נפסד על ידי זריזותו, שמביאתו לעשות מלאכה 
אינו  שכן  לאיבוד,  יוצאת  זו  שעושה  שמלאכה  אלא  עוד,  [ולא  איסור  בזמן 
רואה ממנה סימן ברכה, ונמצא שמחמת זריזותו טורח בחנם, וגם מבחינה זו 
הרי הוא "נפסד"]. 68. ו‡ינו עו˘‰ בערב ˘ב˙. ונמצא נשכר על ידי עצלותו, 
פי שנמנע מחמת  [אף על  ידה מצות מניעה ממלאכה בער"ש  שמקיים על 
עצלותו ולא לשם מצוה, מכל מקום גם מצוה הנעשית שלא לשמה יש בה 
ערך, כמבואר שם בהמשך הגמרא, שלעולם יעסוק אדם במצוה אפילו שלא 
שהעצלות  השעה  בהגיע  זה,  אדם  ˘ב˙.  בערב  ועו˘‰   .69 (רש"י)].  לשמה 
ממלאכה הינה דבר רצוי, דהיינו בערב שבת, מתעורר הוא מעצלותו ועושה 
מלאכה. [יש מפרשים מדה זו על דרך שלש המדות הקודמות, שהכוונה היא 

וחפצו  וחשקו  פנימית, 
יתגבר בו וילך, והיינו כי 
פעולות  ידי  על 
המסורות  החיצונית 
גם  בהמשך  יקנה  בידו, 
מה שאינו בידו, כי תולד 
הפנימית  השמחה  בו 
מכח  והחמדה,  והחפץ 
מתלהט  שהוא  מה 

בתנועתו ברצון".     

 ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ו… ׁ̆ ָר ¿„ ƒמ י  ּ≈̇ ָב ּול¿  ˙ ּיו… ƒס נ≈ כ¿ּ

ָכל  ּול¿ ָוָי‰  ˙ 81ל¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ים  ƒל ר חו… ּ≈̃ ַב ל¿

ב  ׁ…˘ ָך ַלח¿ ָבב¿ ל¿ ּƒב „ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙. ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ַעל   „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒָרע ים  ƒּור‰ ר¿ ƒ‰

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו  ,‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ַעל  ו¿  ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ

ָר‰  ו… ּ̇ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ב  ׁ…˘ ַלח¿ ָך  ָבב¿ ל¿ ּƒב

ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ ˙ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ י‚ ַמֲעלו… ׂ ּƒ̆ ‰ַ ּול¿

 ˜ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ב¿ּ ƒל ב¿ּ יז  ƒָזר ו¿ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ּ¿̇  ‰ ּוָבז∆ ָר‰,  ‰ו… ַ‰ט¿ּ ָ‡˙ו…  ר¿ ƒי ו¿

ן.  יו… ל¿ ר ָ‰ע∆ ‡ו… ָבּ

בי‡ורים
81. לוי‰. למת. 

 ‰ ּבּול-פ∆ּ ƒנ מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ

ָך  ַ‡פ¿ּ ב¿ּ ל  ַ̃ 77  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים;  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּו„¿

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים.  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

ים  ƒר ָ̃ ּׁ¿̆ ‰ַ ˙ ו¿ יבו… ƒר ָך ַ‰מ¿ּ נ¿ ו… ׁ̆ ל¿ ƒיָך ּוב ƒפ ב¿ּ

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ן ָ‰ָרע, 78ּו ו… ׁ̆ ַ‰ָלּ נּו˙ ו¿ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ו¿

 ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ יָך  ƒפ ב¿ּ

ָך  ָי„¿ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ב. ּו ˙ ַעל ַ‰ּטו… ּוו… ַ̂ ּול¿

ָך  ָי„¿ ל ב¿ּ ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ֲעָך,  ר≈ ים ָי„ ב¿ּ ƒר‰ָ 79ל¿

ָך          ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל

יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו מּוָנ‰.  ¡‡ 80ב∆ּ

 ˙ כ∆ ָלל∆  - ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  יל≈ ל≈

ים,  ƒּיּול ƒט ב¿ּ  ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ‡ו… ָּ̇ ׁ¿̆ ƒמ ל¿

י  ּ≈̇ ָב ל¿  ıָלרּו יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ (ח)ּו

בר‚לך  ˜ל  ו˙‰‡  ח. 
כנסיו˙  לב˙י   ıלרו
ולב˙י מ„ר˘ו˙. באבות 
רץ  "הוי  אמרו:  (פ"ה) 
רצון  לעשות  כצבי... 
'צבי'  שבשמים".  אביך 
המהירה  החיה  היא 
ועד  במרוצתה,  ביותר 
כדי כך צריך לרוץ לדבר 
מצוה! כל כך חזק צריך 
האדם  של  רצונו  להיות 
שירוץ  כדי  במצוות 
ומה  כזאת!  במהירות 
רצונו  שאין  מי  יעשה 

לוהט כל כך?
ה"מסילת  לימדנו  כבר 
שכמו  ז'):  (פרק  ישרים" 
הפנימית  שההתלהטות 
זריזות  לידי  מביאה 
בהיפך,  כן  כמו  הגוף, 
החיצונית  הזריזות 
ומעוררת  גורמת 

להתלהבות פנימית! כי על ידי זריזות בפועל, שממהר תנועתו החיצונה, כן 
הוא גורם שתבער בו התלהבותו הפנימית, ומעורר בעצמו התלהטות ושמחה 

בי‡ורים
בכת"י: "ודברי תורה".  77. ˜ל ב‡פך. זריז לכעוס. 78. ו˙‰‡ ˜ל בפיך ב„ברי 
תלמוד                כי  "ומחמת  לנכדו:  במכתב  זצ"ל  מוולאזין  הגר"ח  לשון  זה  ˙ור‰. 
תורה הוא מהדברים הצריכים חיזוק, לא מנעתי מלחזק אותך ולזרז למזורז 
שתזדרז ללמוד בזריזות וחשק גדול, כי מה שלומדים בעצלות כל היום יכולים 
80. ב‡מונ‰.  ברעך. להכותו.  י„  ל‰רים   .79 בזריזות בכמה שעות".  ללמוד 

ביושר.
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אליו  שייכים  הדברים 
ולא  אותו.  ומחייבים 
תועיל הכרתו של האדם 
הכרה  ואפילו  לחוד 
זמן  כל  גדולה,  במידה 
הדברים  את  ישים  שלא 
של  שכלו  כי  לבו,  על 
מחייב  אינו  האדם 
הרגשת  אלא  למעשה, 
הלב היא הפועלת באדם 

ומכוונת את מעשיו. 
(כג.)  מכות  במסכת 
אלא  מזרזין  "אין  נאמר 
ולכאורה  למזורז". 
יש  העצלן  את  אדרבא, 
את  לזרז  ומדוע  לזרז! 
המזורז? אמנם, מי שלא 
היינו שלא השיב  מזורז, 
אל לבו את המוטל עליו 
רצון  לו  אין  לעשות, 
ויש  להזדרז,  פנימי 
יותר  ליזהר מלזרז אותו 
רצונו]  נגד  לעשות  נאלץ  [אשר  זו  חיצונית  בזריזות  ישתמש  יצרו  כי  מדאי, 
כסיבה לרפיון הרבה יותר גדול אחר כך (עפ"י 'מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 119), 
ואף שכתב המס"י שהזריזות החיצונית מעוררת באדם זריזות פנימית, כל זה 
כשחפץ בלבו להגיע לזריזות פנימית [וכפי שמבארים ענין "מתוך שלא לשמה 
בא לשמה" שכל זה כשרוצה להגיע לעשות לשמה], אבל לא כשאין בלבו שום 

רצון לזכות לזריזות פנימית.  

ר  ∆„ ∆‚ ו¿ ים,  ּ ƒֲחֻרל ָפָניו  ּסּו  ָכּ ים,  ƒנ ׁ…˘ מ¿ּ ƒ̃

ָמ‰  ּ ƒ„ .(‡מ˘לי כ„, ל-ל) "‰ָרָס ¡‰ ֲ‡ָבָניו נ∆

י  ל, ל…‡ ַ„ּ ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ ≈„ ׂ ¿̆ ƒל ל ≈̂ ַמ˙ ָע ָחכ¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒמ בּוָ‡‰  ּ¿̇ ל  ּ ≈„‚ַ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

ל ַ‡ף  ּ ≈„‚ַ ‡ מ¿ ָלּ ָר‡ּוי, ‡∆ ּ‰ ָכּ ָ̇ „ ‡ו… ב≈ עו…

ים  ƒ4ֲחרּול ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚ ים  ƒָבר ּ ¿„

ם  ƒ‡ ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒ̃ י ּ ƒז ‰ַ5ַמּ ים  ƒנ ו… ׁ̆ מ¿ּ ƒ̃ ו¿

ל  ּ ≈„‚ַ ּ י¿ ׁ∆̆ ַע„  ‰ּו  ≈„ ׂ ָ̆ ב¿ּ ַח  ר≈ טו… ָ‰ָי‰ 

י„  ƒס ַיפ¿ לּו˙ו…  ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ בּוָ‡‰,  ּ¿̇

ָרָס‰,  ¡‰ נ∆ ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ּ ∆‚ י  ּƒכ בּוָ‡‰,  ּ¿̇ ‰ַ

ר,  ≈„ ּ‚ָ‰ַ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ינו…  ≈‡ 6ו¿ ל  ≈̂ ָע ‰ּו‡  ו¿

ים  ƒב ָנּ ּ‚ַ‰ַ ˙ ו¿ מו… ≈‰ סּו ַ‰ב¿ּ נ¿ ָכּ ƒך¿ י ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ∆‚ "ו¿ ָ‡ַמר  ו¿ ל.  ַ‰כ…ּ ים  ƒח ¿̃ לו… ו¿

ים  ƒר ֲ‡ָבנ ∆„ ּ ∆‚ ׁ∆̆ י  ּƒָרָס‰" - ַ‡ף-ַעל-פ ¡‰ נ∆

בי‡ורים
‰מזי˜ים.   .5 הרצויים).  הפירות  (במקום  קוצים  מיני  ו˜מ˘ונים.  חרולים   .4

לתבואה. 6. ו‡ינו מ˙˜ן ‰‚„ר. בעוד הפרצה קטנה ונוחה לתקנה.

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

לּו˙  ¿̂ ַער ָ‰ַע ַׁ̆
 

 .„…‡ מ¿ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע
 ˙ ר∆ ב∆ ‰ ּ‚ו… ּ„ָ ּƒז…ּ‡˙ ַ‰מ ׁ∆̆ י  ƒמ  

ָלם  עו… 1ָבּ  „…‡ מ¿ ים  ƒל ָ̃ ל¿ ֻ̃ מ¿ ָיָניו  נ¿ ƒע  , ּבו…

ָ‡ַמר  ָעָליו  ו¿  ,‡ ַ‰ָבּ ָלם  ּוָבעו…  ‰ּ ַ‰ז∆

ם: "2(‡)ַעל  לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆

ם  ר∆ כ∆ּ ַעל  ו¿ י,  ּƒ̇ ָעַבר¿ ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י ƒ‡  ‰ ≈„ ׂ ¿̆

ֻכּלו…  ָעָל‰   ‰ נ≈ּ ƒ‰ 3ו¿ ב.  ל≈ ֲחַסר  (ב)ָ‡ָ„ם 

עˆל  ‡י˘   ‰„˘ על   .‡
איש  שדה  "על  עבר˙י. 
אדם  זה   – עברתי  עצל 
ב).  כא,  (ב"ר  הראשון" 
אדם  וכי  עיון,  וצריך 
בעצלות?  חטא  הראשון 
חטא  הרי  אדרבא, 

במעשה!
שיש  היא,  והתשובה 
מתינות:  ויש  עצלות 
ישוב  בעל  הוא  המתון 
ממהר  ואינו  הדעת 
ולעשות.  להחליט 
מתעצל   – והעצל 
ממהר  מלהתיישב, 
ועושה בפזיזות. מהירות 

כוונת  מקוצק).  אדמו"ר  בשם  משמואל'  ('שם  המחשבה  עצלות  פרי  היא  זו 
לפני  כדבעי  בדעתו  נתיישב  לא  ערכו,  גודל  לפי  הראשון  שאדם  המדרש: 

עשייתו ונתבלבל הענין כולו ('מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 95). 
ב. ‡„ם חסר לב. הנה פסוקים הרבה בספר משלי עוסקים בגנותה של מידת 
העצלות ועל כך שמידה זו הורסת ומכלה את האדם. ואמר שלמה (משלי כד, 
ל): "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב" וגו'. נתבאר לנו כאן 
שורשה וענינה של העצלות: העצל הוא "חסר לב", כי העצלות נובעת מחוסר 
שישיב  ידי  על  היא  העצלות  מידת  את  ולשרש  להתגבר  והעצה  לב,  שימת 
כי  יחוש  ואז  בשכלו,  ומבין  בהכרתו  יודע  הוא  אשר  כל  את  לבו  אל  האדם 

בי‡ורים
 – הרוחניים  מעשיו  ובין  הגשמיים  מעשיו  בין  ‰ב‡.  ובעולם  ‰ז‰  בעולם   .1
פגומים וחסרים. 2. על ˘„‰ ו‚ו'. על יד שדה של איש עצלן עברתי, ועל יד 
כי צמחו על כל השדה  וראיתי  ו‚ו'.  ו‰נ‰ על‰   .3 כרם של אדם חסר דעה. 
קוצים דוקרים, והתכסו פני השדה בחוחים עוקצניים, וגדר האבנים שסביב 

לשדה נהרסה. 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰עˆלו˙

לפי  סבר‡  יע˘‰   .‚
האדם  על  ‰עˆלו˙. 
"החשבונות  כי  לדעת 
הרבים" שיש לו, ממקור 
נובעים.  הם  העצלות 
עולם  בגדולי  ומצינו 
של  חשבונות  שחישבו 
גילה  כן  ואע"פ  טעם 
כל  בעומק  כי  הכתוב 
טמון  היה  החשבונות 

 ‰ ז∆ ָבּ ׁ∆̆ ר  מ≈ ‡ו… ים, ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒָניו ל ָ‡ז¿

לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ˙ּוַח.  ָפּ ּבו…  ƒל  ‡ ≈‰ י¿

ַמר  לו…  ˙ ָברו… ס¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆  ˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו…

ן  ƒמ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ‰ 12ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…ּ‡˙  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ּמּו„.  ּ ƒל‰ַ

י  ≈„ כ¿ּ ָלנּוַח  ב  ּטו… ׁ∆̆  ,˙ מ∆ ¡‡ י‡  ƒ‰

 ‡ ָ̇ יחּו ƒ„ ב¿ ּ ƒ„ י ּ ל≈ ƒמ…ַע מ ׁ¿̆ ƒו… ל‡ ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

י  ּƒָר‰, כ ו… ּ̇ ˜ ַבּ ס≈ עו… יז 14ו¿ ƒר ָ‡ָ„ם ַ‰ָזּ ‡ ל¿ ָ̃ ו¿ ‰ּו ַ„ּ ב, ז∆ ַח ַ‰ל≈ּ ּ…̇ פ¿ ƒ13ל

יו  ָ̇ מו… ¿̂ 16ַע יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ‡ו…  ָ‰ָ‡ָ„ם,  ַח  כ…ּ ים  ƒָבנ‡ֲ ַח  כ…ּ ין  ≈‡15

 ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ יך¿ ָלנּוַח כ¿ּ ƒר ָ̂ ים  ƒָעמ י„, ּופ¿ ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל ‰ ָׁ̆ חּו נ¿ּ ַכּ

ַע„  יָ‰  ַ‡ֲחר∆ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ ו¿ ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…‡˙  ר  ּׁ≈̆ ַי 17מ¿ ל  ≈̂ ָע ∆‰ ֲ‡ָבל 

 ‰ ׂ ∆̆ ׁ̆ ּבו… ט…ַרח (‚)ַיֲע ּ י≈ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָלם ב¿ּ עו… ל ָוכ…ל, 18ּול¿ כ…ּ ƒל מ ט≈ּ ַבּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

בי‡ורים
‰לב. כמו שהיה  לפ˙וח   .13 בהתבטלו.  ל‰˙בטל.   .12 ולעפעפיו תנומה..." 
מילתא  אומר  שהיה  לתלמידיו,  ללמד  שהתחיל  קודם  לעשות  נוהג  רבה 
לבם,  נפתח  היה  כך  ומתוך  ושמחים,  מתבדחים  היו  והתלמידים  דבדיחותא 
והיו יכולים להתרכז בשיעור, כמבואר במסכת שבת (ל:). 14. ועוס˜ ב˙ור‰. 
כראוי. 15. ‡ין כח ‡בנים כח ‰‡„ם. אין כוחו של האדם חזק ככח האבנים.     
שיוכל  כנחושת  חזקות  עצמותיו  אין  ˙מי„.  לטרוח  כנחו˘‰  עˆמו˙יו   .16
להתייגע בהם תמיד ללא מנוחה. 17. מי˘ר ז‡˙ ‰סבר‡. מאמץ לעצמו רעיון 
זה שאדם זקוק למנוחה, ונוהג כך באופן קבוע ומשום כך אינו טורח כלל, אף 
בכמות שיכול ומחוייב לטרוח. 18. ולעולם בענין ˘י˘ בו טורח יע˘‰ סבר‡ 
לפי ‰עˆלו˙. בכת"י הגירסא: "ולעולם בכל המצוות שיש בהן טורח, יעשה 
סברה לפי העצלות להתבטל מן המצוה. כללו של דבר: העצל יטה כל סברתו 

לפי העצלות".

 , לּו˙ו… ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ ָרס  ¡‰ נ∆ ‰ּו‡  ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,„…‡ מ¿  ‰ ָ̃ ֲחָז

ָר‰  ˙ו… ל ב¿ּ ≈̂ ָע ַין ‰∆ נ¿ ƒן ע ָל‰. כ≈ּ פ¿ ָנּ ׁ∆̆ ם  ָנּ‰ 7˜…„∆ רו… ס¿ ן ח∆ ּ≈̃ ּƒ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆

ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ נּוָח‰,  מ¿ ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ים  ƒל ≈̂ ָ‰ֲע י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ƒמ ּוב¿

ם,  ָׁ̆ ַנפ¿ ַעל   „ ב≈ ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ּמּו„  ƒל ו¿ ם,  י‰∆ ֲעל≈  ˙ ו… ׁ̆ ָ̃  ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ים  ƒב ׁ¿̆ יו… ם  ≈‰ ׁ∆̆ ּוכ¿ נּוָח‰.  ַ‰מ¿ּ ל  ∆‡  ׁ̆ ָר ¿„ ּƒמ‰ַ ן  ƒ8מ חּו  ר¿ ב¿ ƒי ו¿

יל  ּƒפ ַּ̇ ָל‰  ¿̂ "9ַע ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ ים,  ƒנ ׁ≈̆ י¿  –  ˙ ס∆ נ∆ י˙-ַ‰כ¿ּ ב≈ ב¿ּ

ַבע  ט∆ ב¿ּ ָנ‰  ׁ≈̆ יָ‡‰  ƒב מ¿ לּו˙  ¿̂ ַע י  ּƒכ טו),  יט,  (מ˘לי  ָמ‰"  ּ ≈„ ר¿ ַּ̇

ַעט  ם: "10מ¿ לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆ יר  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ָבר ָ‰ָ‡ָ„ם. ּוכ¿

ב" (˘ם ו, י).  ָכּ ׁ¿̆ ƒם ל ƒָיַ„י ˜ ֻבּ ƒַעט ח ˙, מ¿ נּומו… ּ¿̇ ַעט  ˙ מ¿ נו… ׁ≈̆

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„י ƒל יַע  ּ ƒ‚ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 11 ל  ≈̂ ָע ל∆ י  ּ„ַ ל…‡ 
לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ֲחַמ˙  מ≈ ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‡ּוי,  ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…

ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ל  ≈̂ ָע ∆‰ י  ּƒכ ָטעּו˙.  ל  ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ  ‰ ַמֲעל∆

י  ּƒכ  ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ נּוָח‰  ַ‰מ¿ּ ַלּ‚ּוף  ב  טו… י…‡ַמר:  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ל¿

 ‰ ּוַמט∆ּ  . ׁ̆ ַ‰ַחָלּ ן  ƒמ ר  ≈̇ יו…  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ל  ָיכו… ‰ּו‡  ָחָז˜  ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ כ¿ּ

בי‡ורים
7. ˜ו„ם ˘נפל‰. כולה. 8. מן ‰מ„ר˘. מבית המדרש. 9. עˆל‰ ˙פיל ˙ר„מ‰. 
עליך  ו‚ו'.  ˘ינו˙  מעט   .10 מעש.  וחוסר  שינה  האדם  על  מביאה  העצלות 
לקצר את זמן השינה, לצמצם את זמן המנוחה, ולמעט בחוסר מעש בשכיבה 
בעמל  אלא  נקנית  התורה  אין  כי  ‰˙ור‰.  לי„יע˙  י‚יע  ˘ל‡   .11 ובבטלה. 
ויגיעה. וכן כתב הרמב"ם (פ"ג מת"ת ה"ו ): "אין דברי תורה מתקיימין במי 
שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, 
לעיניו  שינה  יתן  ולא  תמיד,  גופו  ומצער  עליהן  עצמו  שממית  במי  אלא 
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ָעָליו  ָר‰, ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ ינו… ּ‚ו… ≈‡ ָבב ו¿ ּ ‰ּו‡ 19ַרך¿ ַ‰ל≈ ל  ≈̂ ָע ∆‰
ָע‰  ב¿ ׁƒ̆ 20 ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

יר,  ƒע ָבּ ל: ַרב  ≈̂ ָע ים ל∆ ƒר מ¿ ר: ‡ו… מ≈ ל ‡ו… ≈̂ ָע ∆‰ „ ַ̂ י ים. 21כ≈ּ ƒָבר ּ ¿„

ן  ƒי מ ƒנ‡ֲ ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒם: מ יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒָר‰ מ ו… ּ̇ ַמ„  ך¿ ּול¿ ל≈

 " ך¿ ר∆ ּ„ָ ַבּ ַחל  ַׁ̆ 23 ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  , ך¿ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ׁ∆̆ 22 י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ל≈ יָנ‰, ֲעמ…„ 25ו¿ ƒ„ ך¿ ַ‰מ¿ּ ˙ו… : 24ַרב ב¿ּ ים לו… ƒר מ¿ (מ˘לי כו, י‚). ‡ו…

י  ƒ26ֲ‡ר  ‡ ָיבו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ י  ƒנ‡ֲ  ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒמ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  . לו… ¿̂ ∆‡

(˘ם).   "˙ ח…בו… ָ‰ר¿ ין  ב≈ּ י  ƒר‡ֲ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,˙ בו… חו… ָ‰ר¿ ך¿  ˙ו… ב¿ּ

ם:  יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ָך. ו¿ ¿̇ י ל ב≈ּ ∆̂ ר 27‡≈ י ‰ּו‡ ָ„ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ‡ו…

ך¿  ˙ו… 29ב¿ּ  ,ıַבחּו י  ƒר‡ֲ ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,ıחּו 28ַבּ י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ˙ו… י ‰ּו‡ 30ב¿ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ַח" (˘ם כב, י‚). ‡ו… ≈̂ ָר ≈‡ ˙ ח…בו… ר¿

בי‡ורים
19. רך ‰לבב. פחדן ומפונק. 20. ˘בע‰ „ברים. שהעצל עונה כשאומרים לו 
שילמד תורה, והוא חכם בעיניו ואינו שומע, אלא מתחכם למצוא אמתלאות 
ותירוצים לעצלותו שלא ללמוד תורה. 21. כיˆ„ ‰עˆל ‡ומר, ‡ומרים לעˆל: 
רב בעיר. בכת"י הגירסא: "כיצד? אומרים לעצל: רבך בעיר – לך ולמד תורה 
שבין  ˘ב„רך.   .22 שבדרך!".  הארי  מן  אני  מתירא  להם:  משיב  והוא  ממנו! 
שכונה לשכונה. 23. ˘חל. הגדול שבאריות (מלבי"ם). 24. רב ב˙וך ‰מ„ינ‰. 
רבך נמצא בשכונת מגוריך, ואין דרכים בלתי מיושבות בינך לבינו. 25. ולך 
‡ˆלו. ללמוד תורה! 26. ‡רי. קטן (מלבי"ם). 27. ‡ˆל בי˙ך. סמוך לביתך, 
 .ıואינך צריך לצאת לרחוב אלא לחצר בלבד, לך למד אצלו תורה! 28. בחו
בחצר, ואף שלא אצא לרחוב מתיירא אני. 29. ב˙וך רחובו˙. אף שלא אצא 
"בין הרחובות" – ללכת מרחוב לרחוב, אלא אפילו "בתוך רחובות" – בין חצר 
לחצר, או בחצר עצמה אני ירא. 30. ב˙וך ‰בי˙. הזה שאתה בו, רבך יושב בחדר, 
ואינך צריך לצאת מהבית אלא להכנס לחדר רבך, הכנס אליו ללמוד תורה! 

לּו˙.  ¿̂ י ָ‰ַע ƒפ ָבָר‡ ל¿ ס¿ וכן  עצלות.  של  שורש 
(שמות  ברש"י  הובאו 

לה, כז) דברי חז"ל: "והנשאם הביאו וגו', ["והנשאם" חסר יו"ד] לפי שנתעצלו 
ואף כי  הנשיאים בהבאת נדבתם למשכן לפיכך נחסרה אות אחת משמם". 
מה  ציבור  "יתנדבו  שאמרו  וכמו  תרומתם,  בעיכוב  להם  היה  גדול  טעם 
"לפי  כן  אע"פ  שם,  וכמפורש  משלימין"  אנו  שמחסרין  ומה  שמתנדבין 
זו  הנהגתם  והיינו שבשורש  בתורה,  אות משמם  ונחסרה  נענשו  שנתעצלו" 
הכתוב  למדך  זצ"ל,  מבריסק  הגרי"ז  וביאר  העצלות.  מידת  טמונה  היתה 
שכאשר מוטלת עליך מצוה לעשותה - בטלו כנגדה כל החשבונות שבעולם, 
ואין לך אלא לעשות בזריזות רצון בוראך, וכיון שנדבת המשכן מצוה היתה, 

לא היה להם כל טצדקי לעכבה ולהשהות נדבתם. 
ובעל 'חובות הלבבות' בהקדמתו כתב, שהיו לו כמה טעמים שלא לחבר את 
חיבורו, אך חשד את עצמו שמידת העצלות הביאתו לכך, ולכן ביטל את כל 

חשבונותיו וכתב את חיבורו הק'.
הסבא  יוזל,  יוסף  מרבי  למדתי  אמר:  זצ"ל  מלצר  זלמן  איסר  רבי  [הגאון 
מנובהרדוק זצ"ל, שישנו ענין של נגיעה אישית. דרך משל: כאשר חושבים אם 
ללכת לקבל פניו של פלוני או לא ללכת, האם מגיע לפלוני הכבוד שאטרח 
ואלך לכבודו, או שלא ראוי הוא לכבוד הזה, הרי בראש וראשונה יש לחשוש 
שמא לתוך המחשבות והשיקולים הללו נכנס גם שיקול של עצלות, והנגיעה 

היא שמתעצלים לקום ולעשות את שצריך. 
ובכן, כיצד יש לנהוג? סיפרו על הסבא מנובהרדוק, שכאשר הגיע לעיר אדם 
גדול והתעורר אצלו הספק האם ללכת לקבל את פניו או לא, היה נוהג קודם 
כל ללבוש את הפרווה, לצאת מן הבית ולהגיע עד סמוך למקום האכסניא של 

האורח, ושם להחליט בענין. 
- כאשר באים אלי לבקש המלצות.  - אמר הגרא"ז  אני  נוהג אף  זאת  בדרך 
קודם כל הנני כותב, כדי שבשיקולים שלי אם לתת את ההמלצה או לא לתת 
לא יתערב גורם העצלות, ולאחר שכבר כתבתי את המכתב, הנני מחליט אם 

למסור אותו לזה שביקש...]. 
רבים  במאמרים  לך  יבוא  "העצל  (פ"ו):  ישרים"  ה"מסילת  בדברי  ונסיים 
ממאמרי החכמים כו' והטענות מן השכל וכו', והוא איננו רואה שאין הטענות 
ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני שיקול דעתו, אלא ממקור עצלותו הם 

נובעים, אשר היא מטה דעתו ושכלו אל הטענות האלה". 

„. עˆל רחו˜ מן ‰מ„ו˙ 
ה'מסילת  כתב  ‰טובו˙. 
ישרים' (פ"ו): "ותראה כי 
מאד  כבד  האדם  טבע 
הקבוע  כבד  (כחפץ 
מאד  שקשה  במקומו 
כי  משם),  להניעו 
גס  החמריות  עפריות 
הכבידות  מקור  [ביאור 
של טבע האדם: החומר 
מארבעה  מורכב 
רוח  מים,  עפר,  יסודות: 
המרכיב  ואש.  (אויר) 
שבחומר-האדם  העפרי 
החומריות")  ("עפריות 
הוא "גס" – כלומר כבד, 

ל.  ≈̂ ָע ∆‰  ˙ ∆‡ ל…מ…‰  ׁ¿̆  ‰ ָנּ ּ ƒ‚ ‡ן  ָכּ ַע„ 

ָ‡ַמר          ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  נּו  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ ּומ…

י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָלּ ֻכּ ƒמ ל  „ו… ּ‚ָ ָבר  ּ„ָ42

יָך  ƒפ 43ב¿ּ  „…‡ מ¿ ָבר  ּ„ָ‰ַ יָך  ל∆ ≈‡ ב  רו… ָ̃

ַר˜  י„)  ל,  („ברים   " ˙ו… ַלֲע˘…ׂ ָך  ָבב¿ ל¿ ƒּוב

יָך („ברים רב‰ ח, ו).  ּƒפ ƒָבר 44מ ּ„ָ ‡ ≈̂ ‰ו…

י‡  ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  ‰ ז∆ ָבּ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ל  „ו… לּו˙ ָ‚ּ ¿̂ ָך ַע ין ל¿ יו, ‡≈ ּƒפ ƒים 45מ ƒָבר ּ ¿„

.‰ּ ז∆ ƒמ

 

 ˙ ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ ˜ ל ָרחו… ≈̂ יך¿ („)ָע ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿
 ‡ ַחָלּ 47כ¿ּ יחּו˙,  ƒל ׁ¿̆ ƒ46ל לּום  כ¿ּ  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ו¿  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ן  ָׁ̆ ָע כ∆ ו¿ ם  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ı ח…מ∆ "48ַכּ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

בי‡ורים
גדול מכל מוסריו של  ‚„ול מכולם. מוסרו של משה על העצלות,  „בר   .42
שלמה, ששלמה אמר "נלאה להשיב אל פיו" – שהעצלות הגדולה ביותר היא 
שמתעצל לתת לפיו את מה שלפניו, אמנם משה אמר "כי קרוב" וגו'. 43. בפיך 
ובלבבך לע˘ו˙ו. הרי התורה כבר נתונה בתוך פיך, ואתה רק הוצא דבר מתוך 
ה'  שציוהו  כמו  ישראל  לבני  התורה  את  לימד  משה  לשנן.  מפיך.   .44 פיך! 
(דברים לא, יט): "ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם", וכמו שאמר הנביא 
(ישעיה נט, כא) "ודברי אשר שמתי בפיך" – שהם דברי התורה אשר שם משה 
ועליהם לעשות בפיהם  וכבר הוא בתוך פיהם,   – (מלבי"ם)  בני ישראל  לפני 
שינון שישמר בלבם. 45. מפיו. הנתונים כבר בתוך פיו. 46. ל˘ליחו˙. לבצע 
כמו  ו‚ו'.  ל˘יניים   ıכחומ  .48 כחומץ.  כחל‡.   .47 נאותה.  בצורה  שליחות 

 ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ  ‡ ≈̂ ּומו… י  ƒנ‡ֲ ך¿  ל≈ ‰ו… ם  ƒ‡ ו¿ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  .˙ ƒי ַ‰ַבּ

י‡,  ƒ‰ ˙ּוָח‰  32פ¿ּ  : לו… ים  ƒר מ¿ ‡ו… ַלֲחז…ר.  יך¿  ƒר ָ̂ י  ƒ31ֲ‡נ עּוָל‰,  נ¿

" (˘ם  ˙ו… ָטּ ƒל ַעל מ ≈̂ ָע יָרּ‰, 33ו¿ ƒ̂ ב ַעל  ּסו… ּƒ̇  ˙ ל∆ ּ ַמר: "ַ‰„∆ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם:  יב, ָ‡ַמר ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ָ ּ ַע 34ַמ‰ ל¿ ≈„ ‡ ָ‰ָי‰ יו… ל…ּ ׁ∆̆ ף  ַבּסו… כו, י„). ל¿

ַעט.  35מ¿ ן  י˘…ׁ ƒל י  ƒנ‡ֲ  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב מ¿ ָנעּול,  ‡ו…  ˙ּוַח  ָפּ  ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ ם  ƒ‡

ָך" (˘ם  ∆̇ ָנ ּׁ¿̆ ƒּום מ˜ ָּ̇ י  ַ̇ ב, ָמ ָכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ל  ≈̂ י ָע ַ̇ ַמר: "ַע„ ָמ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ˙ ≈̇ ל ָל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒכ…ל, מ ¡‡ ָפָניו ל∆ ים ל¿ ƒנ ¿̇ נו… ˙ו… ו¿ ָטּ ּƒמ ƒמ „ מ≈ ו, ט). 36עו…

 ‰‡ָ ל¿ ƒנ ַח˙,  ָלּ ּ ַ̂ ַבּ ָי„ו…  ל  ≈̂ ָע "37ָטַמן  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ יו,  ּƒפ ך¿  ˙ו… ל¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ י?  ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ‰ּו ַ‰ יז∆ ≈‡ יו" (˘ם כו, טו). 38ו¿ ּƒל פ יָבּ‰ ‡∆ ׁƒ̆ ַלֲ‰

ן  ן ב∆ּ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּƒַמר ַרב‡ָ §" (˘ם כ, „) ו¿ ל ל…‡ ַיֲחר̆… ≈̂ ף ָע ח…ר∆ "39מ≈

מ…„  ל¿ ƒל  ‰ ∆̂ רו… ו¿ עּוָריו,  נ¿ ּƒב ָר‰  ו… ּ̇ ָלַמ„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ‰ּו  ז∆ ָח‡י:  יו…

ן" (˘ם).  ƒיר ָוָ‡י ƒ̂ ּ ָ̃ ַ‡ל ַבּ ָׁ̆ ‰ּו: "41ו¿ ז∆ ל. ו¿ ינו… ָיכו… ≈‡ , 40ו¿ נּו˙ו… ¿̃ ƒז ב¿ּ

בי‡ורים
יתעצל  אז  גם  ‰י‡.  פ˙וח‰   .32 לשוא?  אטרח  ולמה  לחזור.  ˆריך  ‡ני   .31
מלקום ממקומו ולגשת לרבו. 33. ועˆל על מט˙ו. מתהפך על מטתו ואינו 
קם. 34. מ‰ ל‰˘יב. למזרזים אותו ללכת ללמוד תורה. 35. מעט. עוד מעט. 
אחר  גם  י„ו.  עˆל  טמן   .37 צרכו.  די  ישן  וכבר  משנתו  ממט˙ו.  עומ„   .36
שהושיט העצלן את ידו לתוך קערת המזון, עייף הוא וקשה לו להגיש את הכף 
המלאה לתוך פיו. והנמשל: שגם אם יתנו לו מזון הנפש – היא התורה – יתעצל 
הוא מה שאמר  ו‡יז‰ו ‰˘ביעי.   .38 (מלבי"ם).  וללמוד  לפיו  ולתת  לשמוע 
שלמה מחורף... 39. מחורף עˆל ל‡ יחרו˘. מפני קור החורף לא יחרוש ולא 
יזרע העצל את שדהו. 40. ו‡ינו יכול. כיון שהתעצל מללמוד תורה בנעוריו, 
סרה ממנו חשקת התורה ושוב אינו יכול ללמוד בזקנותו. 41. ו˘‡ל ב˜ˆיר 
הואיל  שדהו,  צמחה  לא  כי  מוצא,  ואינו  תבואה  מבקש  הקציר  בעת  ו‡ין. 

והתעצל מלחרשה בימות החורף.

ל  ׁ∆̆ יחּו˙  ƒל ׁ¿̆ ם  ָלּ ֻכּ ּו  ׂ̆ ָע ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ים  ƒלּוח ׁ¿̆ ּו ים  ƒ̂ ָר ׁ̆ לו…  ּ י≈ ׁ∆̆

ָח„  ∆‡ ם. ו¿ ָ̇ יחּו ƒל ּׁ¿̆ ƒרּו מ ָחז¿ ׁ∆̆ ך¿ כ¿ּ ל∆ ָבר ַלמ∆ּ יבּו ָ„ּ ׁƒ̆ ַ‚ם ‰≈ , ו¿ ך¿ ל∆ מ∆

‰ ‰ּו‡,  ל∆ ַמר חו… ים לו… ƒל, 51ּוַמֲער ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ך¿ ָ‰ָי ל∆ י ַ‰מ∆ּ ≈„ ַעב¿ מ≈

ַרח  ט…ּ ƒים מ ƒע ≈‚ ָריו י¿ ‰ ֲחב≈ ∆‡ רו… ׁ∆̆ . כ¿ּ ך¿ ל∆ ַחן ַ‰מ∆ּ ל¿ ֻּׁ̆ ƒל מ כ≈ ‡ו… ָנח ו¿ ו¿

טּו˙ ‰ּו‡  ׁ¿̆ ָריו. ּו ל ֲחב≈ ָכּ ƒיָניו מ ע≈ מו… ָחָכם ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒַמֲחז , ך¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ

י  נ≈ פ¿ ƒל  , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יר  ƒ‰ָמ  ׁ̆ י ƒ‡  ָ̇ י ƒ52ָחז" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ָי„ו… ב¿ּ

מּול  ם ‚¿ּ ל≈ּ ַׁ̆ ך¿ מ¿ ל∆ ‡ן ַ‰מ∆ּ ב" (˘ם כב, כט), ַ‡ף ָכּ ּ ָ̂ ַי ¿̇ ƒים י ƒָלכ מ¿

ָבר:  ּ„ָ ל  ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ  . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַטַעם  ים  ƒיב ׁƒ̆ מ¿ ָ‰יּו  ׁ∆̆ 53 ים,  ƒח ּ¿̃ ּƒַלפ

י  ּƒכ ,‡ ָלם ַ‰ָבּ ל…‡ ָלעו… ּ‰ ו¿ ָלם ַ‰ז∆ ‰ 54ל…‡ ָלעו… ו∆ ָׁ̆ ינו…  ל ‡≈ ≈̂ ָע ∆‰

.˙ ו… ׂ̆ ֲ‡נּו ָיָ„יו ַלֲע מ≈

 

 ˙ נו… ¿̃ ƒל ל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם - 56 נ≈ ב¿ ּƒב ׁ∆̆ ל  ≈̂ ָע ָחָכם: ‰55∆ ָ‡ַמר ‰∆ ו¿
בי‡ורים

51. ומערים לומר. מתחכם למצוא טעם על אי קיום השליחות ואומר שהוא 
חולה. 52. חזי˙ ‡י˘ ו‚ו'. כאשר תפגוש איש בקי וזריז בביצוע תפקידו, ראה 
בכת"י  ‰מלך.  טעם  מ˘יבים  ˘‰יו   .53 לשרתם.  יעמוד  המלכים  לפני  כי 
השליחות  את  שבצעו  הפקחים  כלומר,  לו".  יחוש  לא  "והעצל  מוסיף: 
ומשיבים דבר למלך כשחזרו משליחותם, משלם להם המלך גמולם על כך. 
אבל לעצל אין המלך משלם לו גמול, והעצל לא חש לזה ולא איכפת לו מכך, 
ונשאר חסר כל. 54. ל‡ לעולם ‰ז‰ ול‡ לעולם ‰ב‡. לא בענינים גשמיים 
את  המביאים  והמצוות  התורה  בעסקי  ולא  הזה  בעולם  תועלת  המביאים 
העצל  האדם  הוא  איזה  ‡„ם.  ˘בבני  ‰עˆל   .55 הבא.  העולם  לחיי  האדם 
ביותר מכל בני האדם. 56. ˘נ˙עˆל ל˜נו˙ ‡ו‰בים חכמים. מתוך רשלנותו 
אנשים  אליו  שיקרבו  טובים  מעשים  ולעשות  תורה  ללמוד  מתאמץ  אינו 

חכמים שיאהבו אותו.

ָחיו" (מ˘לי י,  ל¿ ׁ…˘ ל ל¿ ≈̂ ָע ן ‰∆ ם, כ≈ּ ƒיָני ָלע≈

ּנּו  ∆̇ י ƒמ ּ¿̇ ל  ≈̂ ָע ֲ‡ַו˙  ַּ̇ 49" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כו), 

˙" (˘ם כ‡, כ‰),  ו… ׂ̆ ַלֲע ָיָ„יו  ֲ‡נּו  י מ≈ ּƒכ

יָניו  ע≈ ב¿ּ ל  ≈̂ ָע "50ָחָכם  ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

טז).  כו,  (˘ם  ָטַעם"  י  יב≈ ׁƒ̆ מ¿ ָע‰  ב¿ ּׁƒ̆ ƒמ

ך¿  ל∆ ך¿ ‰ּו‡: מ∆ סּו˜ ָכּ ‰ ַ‰ָפּ ל ז∆ ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ רּו פ≈ּ

עבה ומגושם והוא הגורם 
חשוב  חלק  בהיותו   –
 – האדם  חומר  בהרכב 
הטבעית,  לכבידותו 
ברפיון  המתבטאת 
לשינוי  ובאי-נטיה 
דהיינו  ולתנועה, 
לא  כן  על  לעצלות], 
בטורח  האדם  יחפוץ 
(במאמץ  ומלאכה 

ובפעילות תכליתית). ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר 
נגד טבעו עצמו ויתגבר ויזדרז, שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא 
כארי  וגבור  כצבי  ורץ  כנשר  וקל  כנמר  עז  'הוי  התנא  שאמר  מה  והוא  יצליח. 
לעשות רצון אביך שבשמים'. וכן מנו חכמים ז"ל בדברים הצריכים חיזוק: "תורה 
ומעשים טובים" (ברכות לב:). ומקרא מלא הוא (יהושע א, ז) 'חזק ואמץ מאד 
לשמור לעשות ככל התורה אשר צוך משה עבדי', כי חיזוק גדול צריך למי שרוצה 

לכפות הטבע אל הפכו" (מס"י פ"ו עם ביאור 'שמחת מרדכי'). 
במסכת פסחים (פט.) מבואר שההיפך של זריזות היא 'עצבות'. ביאור הדבר, 
וכנ"ל,  יסודות שמהם מורכב חומר האדם הוא "עפר"  דהנה אחד מארבעה 
וכתב מוהרח"ו זצ"ל (בשערי קדושה, שער שני): "יסוד העפר שבנפש – ממנו 
מדת העצבות, ותולדתה היא העצלות לקיים התורה והמצוות, מפני עצבונו 
שמח  ואינו  עליו,  הבאים  היסורין  על  או  הזה  העולם  הבלי  קניני  השגת  על 
כי  יש מבארים  עפי"ז  עושר". עכ"ד.  לא תשבע  עינו  גם  בחלקו בשום-דבר, 
התיקון של יסוד העפר הוא להיות שמח בחלקו ושמח במצוות, וממילא על 

ידם ניתן להשיג מדת הזריזות בעשיית המצוות. 

בי‡ורים
העצלן  הוא  כך  בעיניים,  צורב  שהעשן  וכמו  השיניים  את  מקהה  שהחומץ 
למוסרים לו תפקיד לבצע. 49. ˙‡ו˙ עˆל ˙מי˙נו. השתוקקות לחיי בטלה 
ולהתפרנס.              לעבוד  מורגלות  אינם  ידיו  כי  אסון,  העצל  על  שמביאה  היא 
יותר משבעה חכמים  בעיניו. העצל מחזיק את עצמו לחכם  50. חכם עˆל 

העונים תשובות מנומקות ומוטעמות.

ו. ילמ„ ממנ‰ ל‡חוז ב‰ 
‰זריזו˙.  במ„˙  כמו‰ 
זצ"ל  הגר"א  כתב 
עה"פ  למשלי  בפירושו 
(ו,  עצל"  נמלה  אל  "לך 
צריך  האדם  "כי  ו): 
לשלשה  השם  לדרכי 
ומידות  חכמה  דברים: 
טובים.  ומעשים 
מופלאה  והנמלה 
באלו  במעשיה 
אל  "לך  וזהו:  השלשה. 
אתה  אם  עצל",  נמלה 
מלעשות  מתעצל 
לך  טובים,  מעשים 
את  הנמלה  מן  ולמד 
מעט,                        אלא  צריכה  שאינה  פי  על  אף  הרבה  שאוספת  שלה  הזריזות 
חיטה  אלא  אוכלת  אינה  שהיא  ב)  ה,  רבה  (דברים  במדרש  שכתוב  כמו 
במעשים  זהו  כור,  מאות  שלוש  הנמלה  בחורי  פעם  ומצאו  לשנה,  ומחצה 
כמו                   שלה,  שאינו  במה  נוגעת  שאינה  במידות,   - דרכיה"  "ראה  טובים. 
והריחו,  כולם  והתקבצו  נשרה תבואה  (שם), שפעם אחת  שכתוב במדרש 
לכן               כלום,  נטלו  לא  שלהם  שאינה  שהריחו  וכיון  שלהם,  שהיא  שסברו 
שכתוב  כמו  החכמה,  היא   - "וחכם"  ממנה.  ולמד  ומידותיה  דרכיה'  'ראה 
התבואה                          את  מניחה  ואינה  חורין,  שלשה  עושה  שהנמלה  (שם)  במדרש 
הגשמים  מן  מתייראת  כי  באמצעית,  אלא  בתחתונה,  ולא  בעליונה  לא 

שלמעלה ומן התהום שלמטה, ולכן ראה חכמתה "וחכם".  

ן            ָלכ≈ ו).  ו,  (מ˘לי  ַוֲחָכם"  יָ‰  ָרכ∆ ¿„

יָז‰  ƒר ז¿ ָמָל‰  ַ‰נ¿ּ ˙ו…  ‡ו… ר¿ ּƒ60ב  ׁ̆ ּ י≈ ַבּ ¿̇ ƒ59י

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ַמ„  ל¿ ƒ(ו)י יָ‰,  ָינ∆ נ¿ ƒע ב¿ּ יָר‰  ƒ‰ ּוז¿

יזּו˙,            ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ  ‰ָ מו… ָכּ  ‰ּ ָבּ ח…ז  ¡‡ ל∆

לּו˙         ¿̂ ָ‰ַע ַח˙  ַּ̇ ƒמ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙‡ ≈̂ 61ָל

ַח˙. ַׁ̆ י  י„≈ ƒ62מ

 

 ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ לּו˙  ¿̂ ַע  ׁ̆ י≈ ו¿
 ˙ ו… ׂ̆ ל ַלֲע ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒב ּומ ׁ≈̆ ן ַ‰ּיו… ‚ו…  כ¿ּ

רּו  ָ‡מ¿  .˙ ֲ‡וו… ַּ̇ ‰ַ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿  ˙ ָרעו…

בי‡ורים
"הנמלה  ‰נמל‰.  בר‡ו˙ו   .60 העצל.  י˙ביי˘.   .59 והותר.  די  לה  כשיש 
מפאת  למנוחה  הוא  שצריך  טענותיו  ויסתתמו  בכת"י).  (כ"ה  החלושה" 
ח˙. בכת"י הגירסא: "ולצאת  חולשתו. 61. לˆ‡˙ נפ˘ו מ˙ח˙ ‰עˆלו˙ מי„י̆ 

מתחת יד העצלות ולהשיב נפשו מני שחת". 62. מ„י ˘ח˙. גיהנם.

 . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈‡ יר≈ ƒים ו ƒים ֲחָכמ ƒב‰ֲ ‡ו…

ּלּו ָ‰יּו  ל ‡≈ ָכּ ׁ∆̆ ּנּו,  מ∆ּ ƒל מ ≈̂ ר ָע ≈̇ ׁ̆ יו… י≈ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ„ם.  ב¿ּ ƒ‡ 57ו¿ ָי„ו…  ב¿ּ

ָמּ‰  ַלח¿  ˙ ר∆ ∆‚ ָ‰‡ו…  ,‰ ָׁ̆ ַחָלּ  ‰ ָיּ ƒר ב¿ּ ָר‡  ָבּ

ל,  ≈̂ ָע ∆‰ ים  ּƒכ ַ‰ח¿ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ַרַח˙,  טו… 58ו¿

 ‰ ≈‡ ל, ר¿ ≈̂ ָמָל‰ ָע ל נ¿ ך¿ ‡∆ יב: "(‰)ל≈ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

עˆל.  נמל‰  ‡ל  לך   .‰
פ"ה  (דב"ר  חז"ל  אמרו 
שלמה  ראה  "ומה  ב): 
ללמד לעצל מן הנמלה? 
הנמלה  אמרי,  רבנן 
חיה  ואינה  וכו'  הזאת 
וכל  חדשים  ששה  אלא 
מאכלה אינו אלא חיטה 
הולכת  והיא  ומחצה, 
מה  כל  בקיץ  ומכנסת 

שמוצאת חיטים ושעורים ועדשים וכו'. ולמה היא עושה כן? אמרה שמא יגזור 
הקב"ה עלי חיים ויהיה לי מוכן לאכול. אמר רשב"י מעשה היה ומצאו בבור 
אתם  אף  עצל",  נמלה  אל  "לך  שלמה  אמר  לפיכך  כור,  מאות  שלש  שלה 

התקינו לכם מצוות מן העוה"ז לעוה"ב וכו'".
הנמלה מכינה לה מזון שלש מאות כור מספק שמא יארע לה נס ויגזור עליה 
בששה  שהרי  ותכלית,  גבול  בלי  בנס   - עסקינן?  נס  ובאיזה  חיים.  הקב"ה 
חדשים אינה צריכה אלא חיטה ומחצה, וא"כ לשלש מאות כור צריכה היא 
לחיות מאות אלפי שנים, והרי נס כזה לא אירע כמוהו מימות בריאת העולם, 
וכל אשר לפניה כבר מתו, ואעפ"כ היא טורחת ומכינה כן. ובאופן זה חייב 
האדם לטרוח ולהכין את עצמו מהעוה"ז לעוה"ב, ואם אינו עושה כן – לטרוח 

ולעמול על ספק ספיקא של נס בלי גבול - "עצל" יחשב.
וזהו שאמרו חז"ל (תדא"ר פכ"ה): "חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי 
אבותי אברהם יצחק ויעקב", שכל הנהגתו ופעולותיו יהיו מכוונים ודרוכים 
להגיע אל מעשי האבות הקדושים, ואף שהמרחק הוא רב ועצום – הרבה יותר 
מ"שלש מאות כור" לנמלה, ובדרך הטבע אי אפשר להגיע לידי כך, מ"מ חייב 
הוא לשאוף ולעשות את כל המאמצים לשם כך ('שיחות מוסר' מאמר ס"ז).  

בי‡ורים
57. ו‡ב„ם. על ידי שלא נזהר שיהיו מעשיו ראויים והגונים הרחיק ממנו את 
אוהביו החכמים ויראי השם. ונחשב עצל יותר ממי שלא היו לו אוהבים כאלו 
בזה  וגם  מחדש  לקנותם  מאשר  יאבדם  שלא  לשמור  קל  שיותר  כיון  כלל, 
נתעצל ולא שמר שלא יאבדם. 58. וטורח˙. על מאכלה ללא הפסקה, אפילו 

יתירה  בעˆלו˙.  וכן  ז. 
שלפעמים  מצאנו,  מכך 
העצלנים  את  משבחים 
יפה,  שהעצלות  במקום 
אינם  שהם  ואע"פ 
עושים זאת אלא מחמת 
הרגילה.  עצלותם 
סוכה  מסכת  בגמרא 
רבי  "שהיה  מובא:  (כז:) 
משבח  אומר  אליעזר 
שאין  העצלנין  את  אני 
ברגל,  מבתיהן  יוצאין 
אתה  ושמחת  דכתיב 
רש"י:  מפרש  וביתך". 
את  אני  ”משבח 
שלא  אע"פ  העצלנין, 
מתעכבים  הרגל  בשביל 
השנה  ימות  כל  שהרי 
מחמת  יוצאין  אינן 
משבחן  אעפ"כ  עצלות, 

אני".

יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָבָבם  ל¿ ּƒב ים  ƒֲחָכמ לּו  ע¡ ∆‰

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆

ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ן  ָלכ≈ לּו˙.  ¿̂ ַע ב¿ּ ן  כ≈ 70(ז)ו¿ ָרָע‰, 

ָכל  ּוב¿ יָך  יָבר∆ ≈‡ ָכל  ב¿ּ ב  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ׁ∆̆

יָבר  ≈‡ ל  ָכּ ƒמ ַחר  ב¿ ƒ̇ ו¿ יָך,  ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿

„ּו˙,  ב≈ ˙ כ¿ּ ָ̂ ¿̃ ּלּו˙ 72ּו ַ̃  ˙ ָ̂ ¿̃ יָבר 71 ≈‡ ו¿

ל  ַ̃ 73  ‡ ≈‰ ּ¿̇ ם.  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ל  ַ‰כ…ּ ו¿

ים  ƒר ַחב¿ּ ¿̇ ּƒמ‰ַ ים  ƒר ֲחב≈ ם  ƒע  ˙ ב∆ ׁ∆̆ ָל

 ˙ ב∆ ׁ∆̆ „ ָל ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָרָע‰;  ים  ׂ ƒ̆ עו… ו¿ ים  ƒנ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ם  ƒע

י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע ין ו¿ ƒ„ָו ˙ ּ„ָ ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך 74ל ינ∆ ע≈ ל ב¿ּ ַ̃

 ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך ל ינ∆ ע≈ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 ˙ ׁ∆̆ ≈‡ ב¿ּ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ּול¿ ים  ƒָבל‰ֲ  ‰ ׂ ∆̆ 75ַמֲע

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָ„‰-ָזָר‰;  ּוָבֲעבו…  ׁ̆ י ƒ‡

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָר‰,  ו… ּ̇ ין- ƒ„ 76ו¿  ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ים  ƒמּוָסר מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ

בי‡ורים
שהעצלות עצמה מביאה את האדם לידי הפסד, והיינו שמתוך שבטל ממלאכה 
כל השבוע מחמת עצלותו, נאלץ הוא לעשות מלאכה בערב שבת]. 70. וכן 
בעˆלו˙. יש עצלות שהיא טובה ויש עצלות שהיא רעה. 71. ˜ˆ˙ ˜לו˙. היא 
ובמקום  העצלות  היא  כב„ו˙.  ו˜ˆ˙   .72 שמתבקש.  ובמקום  הזריזות 
שמתבקש. 73. ˜ל ל˘ב˙ וכו'. זריז להתחבר ולהסב עמם יחד. 74. לר‡ו˙ „˙ 
ו„ין. להסתכל ולהתבונן בדברים המסייעים בלימוד התורה או בקיום המצוות. 
ו„ין ˙ור‰.   .76 75. מע˘‰ ‰בלים. מעשים ריקים שאין בהם שום תועלת.  

ל…‡ ָ‡ָב‰  ָנ‰ 63ו¿ ם ַסָכּ ˜ו… מ¿ ƒחו… ל ל¿ּ ַׁ̆ ך¿ ל¿ ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ ָ̂ ָר ׁ∆̆ ַעל ָ‡ָ„ם 

י  ƒנ פ≈ ָחר¿ ּ¿̇ ׁ∆̆ מּוָטב   : ך¿ ל∆ ַלמ∆ּ ָ‡ַמר  ָ‡ז   . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ פו…  ר¿ ח≈ ו¿  ,˙ כ∆ ָלל∆

רּו  ָין ָ‡מ¿ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ַעל ז∆ ˙. ו¿ י מ≈ ƒי ַוֲ‡נ ƒ„ֲע ל ַבּ ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ׁ ּ∆̆ ƒי ַחי 64מ ƒַוֲ‡נ

ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י≈ ָס„;  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ 65י≈ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ו…  ּ̇ ַל‡כ¿ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ר -  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ יז ו¿ ƒָס„. ָזר פ¿ ƒנ ל ו¿ ≈̂ ׁ̆ ָע י≈ ר, ו¿ ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿

 - ָס„  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ינו…  ≈‡ 66ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

 .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ן ב¿ּ ם-כ≈ּ ּ‚ַ ‰ ׂ ∆̆ עו… בּוַע 67ו¿ ָּׁ̆ ל ַ‰ ָל‡ָכ‰ ָכּ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ינו…  ≈‡ בּוַע 68ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆  - ר  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ָע

ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆ ָס„ -  פ¿ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ˙. ָע ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ עו…

יך¿  ≈‡ ‰ ≈‡ ˙ (פסחים נ, ב). ר¿ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… 69ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

בי‡ורים
63. ול‡ ‡ב‰ ללכ˙. כלומר, התעצל מללכת למקום סכנה, וגם זו מדה טובה. 
64. מ˘˙˙פלל בע„י ו‡ני מ˙. מאשר תברכני. 65. י˘. בעל מלאכה. 66. ו‡ינו 
עו˘‰ בערב ˘ב˙. זריז - שעושה מלאכה, ונשכר - שמקיים מצוה בפרישתו 
ממלאכה בערב שבת [ואף מתרבה שכר פרישתו מחמת זריזותו, כי על ידי 
 .67 סופר)].  (חתם  מצוה  לשם  היא  שפרישתו  בו  ניכר  השבוע  כל  זריזותו 
ועו˘‰ ‚ם כן בערב ˘ב˙. הרי נפסד על ידי זריזותו, שמביאתו לעשות מלאכה 
אינו  שכן  לאיבוד,  יוצאת  זו  שעושה  שמלאכה  אלא  עוד,  [ולא  איסור  בזמן 
רואה ממנה סימן ברכה, ונמצא שמחמת זריזותו טורח בחנם, וגם מבחינה זו 
הרי הוא "נפסד"]. 68. ו‡ינו עו˘‰ בערב ˘ב˙. ונמצא נשכר על ידי עצלותו, 
פי שנמנע מחמת  [אף על  ידה מצות מניעה ממלאכה בער"ש  שמקיים על 
עצלותו ולא לשם מצוה, מכל מקום גם מצוה הנעשית שלא לשמה יש בה 
ערך, כמבואר שם בהמשך הגמרא, שלעולם יעסוק אדם במצוה אפילו שלא 
שהעצלות  השעה  בהגיע  זה,  אדם  ˘ב˙.  בערב  ועו˘‰   .69 (רש"י)].  לשמה 
ממלאכה הינה דבר רצוי, דהיינו בערב שבת, מתעורר הוא מעצלותו ועושה 
מלאכה. [יש מפרשים מדה זו על דרך שלש המדות הקודמות, שהכוונה היא 

וחפצו  וחשקו  פנימית, 
יתגבר בו וילך, והיינו כי 
פעולות  ידי  על 
המסורות  החיצונית 
גם  בהמשך  יקנה  בידו, 
מה שאינו בידו, כי תולד 
הפנימית  השמחה  בו 
מכח  והחמדה,  והחפץ 
מתלהט  שהוא  מה 

בתנועתו ברצון".     

 ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ו… ׁ̆ ָר ¿„ ƒמ י  ּ≈̇ ָב ּול¿  ˙ ּיו… ƒס נ≈ כ¿ּ

ָכל  ּול¿ ָוָי‰  ˙ 81ל¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ים  ƒל ר חו… ּ≈̃ ַב ל¿

ב  ׁ…˘ ָך ַלח¿ ָבב¿ ל¿ ּƒב „ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙. ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ַעל   „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒָרע ים  ƒּור‰ ר¿ ƒ‰

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו  ,‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ַעל  ו¿  ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ

ָר‰  ו… ּ̇ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ב  ׁ…˘ ַלח¿ ָך  ָבב¿ ל¿ ּƒב

ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ ˙ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ י‚ ַמֲעלו… ׂ ּƒ̆ ‰ַ ּול¿

 ˜ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ב¿ּ ƒל ב¿ּ יז  ƒָזר ו¿ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ּ¿̇  ‰ ּוָבז∆ ָר‰,  ‰ו… ַ‰ט¿ּ ָ‡˙ו…  ר¿ ƒי ו¿

ן.  יו… ל¿ ר ָ‰ע∆ ‡ו… ָבּ

בי‡ורים
81. לוי‰. למת. 

 ‰ ּבּול-פ∆ּ ƒנ מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ

ָך  ַ‡פ¿ּ ב¿ּ ל  ַ̃ 77  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים;  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּו„¿

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים.  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

ים  ƒר ָ̃ ּׁ¿̆ ‰ַ ˙ ו¿ יבו… ƒר ָך ַ‰מ¿ּ נ¿ ו… ׁ̆ ל¿ ƒיָך ּוב ƒפ ב¿ּ

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ן ָ‰ָרע, 78ּו ו… ׁ̆ ַ‰ָלּ נּו˙ ו¿ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ו¿

 ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ יָך  ƒפ ב¿ּ

ָך  ָי„¿ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ב. ּו ˙ ַעל ַ‰ּטו… ּוו… ַ̂ ּול¿

ָך  ָי„¿ ל ב¿ּ ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ֲעָך,  ר≈ ים ָי„ ב¿ּ ƒר‰ָ 79ל¿

ָך          ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל

יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו מּוָנ‰.  ¡‡ 80ב∆ּ

 ˙ כ∆ ָלל∆  - ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  יל≈ ל≈

ים,  ƒּיּול ƒט ב¿ּ  ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ‡ו… ָּ̇ ׁ¿̆ ƒמ ל¿

י  ּ≈̇ ָב ל¿  ıָלרּו יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ (ח)ּו

בר‚לך  ˜ל  ו˙‰‡  ח. 
כנסיו˙  לב˙י   ıלרו
ולב˙י מ„ר˘ו˙. באבות 
רץ  "הוי  אמרו:  (פ"ה) 
רצון  לעשות  כצבי... 
'צבי'  שבשמים".  אביך 
המהירה  החיה  היא 
ועד  במרוצתה,  ביותר 
כדי כך צריך לרוץ לדבר 
מצוה! כל כך חזק צריך 
האדם  של  רצונו  להיות 
שירוץ  כדי  במצוות 
ומה  כזאת!  במהירות 
רצונו  שאין  מי  יעשה 

לוהט כל כך?
ה"מסילת  לימדנו  כבר 
שכמו  ז'):  (פרק  ישרים" 
הפנימית  שההתלהטות 
זריזות  לידי  מביאה 
בהיפך,  כן  כמו  הגוף, 
החיצונית  הזריזות 
ומעוררת  גורמת 

להתלהבות פנימית! כי על ידי זריזות בפועל, שממהר תנועתו החיצונה, כן 
הוא גורם שתבער בו התלהבותו הפנימית, ומעורר בעצמו התלהטות ושמחה 

בי‡ורים
בכת"י: "ודברי תורה".  77. ˜ל ב‡פך. זריז לכעוס. 78. ו˙‰‡ ˜ל בפיך ב„ברי 
תלמוד                כי  "ומחמת  לנכדו:  במכתב  זצ"ל  מוולאזין  הגר"ח  לשון  זה  ˙ור‰. 
תורה הוא מהדברים הצריכים חיזוק, לא מנעתי מלחזק אותך ולזרז למזורז 
שתזדרז ללמוד בזריזות וחשק גדול, כי מה שלומדים בעצלות כל היום יכולים 
80. ב‡מונ‰.  ברעך. להכותו.  י„  ל‰רים   .79 בזריזות בכמה שעות".  ללמוד 

ביושר.
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אליו  שייכים  הדברים 
ולא  אותו.  ומחייבים 
תועיל הכרתו של האדם 
הכרה  ואפילו  לחוד 
זמן  כל  גדולה,  במידה 
הדברים  את  ישים  שלא 
של  שכלו  כי  לבו,  על 
מחייב  אינו  האדם 
הרגשת  אלא  למעשה, 
הלב היא הפועלת באדם 

ומכוונת את מעשיו. 
(כג.)  מכות  במסכת 
אלא  מזרזין  "אין  נאמר 
ולכאורה  למזורז". 
יש  העצלן  את  אדרבא, 
את  לזרז  ומדוע  לזרז! 
המזורז? אמנם, מי שלא 
היינו שלא השיב  מזורז, 
אל לבו את המוטל עליו 
רצון  לו  אין  לעשות, 
ויש  להזדרז,  פנימי 
יותר  ליזהר מלזרז אותו 
רצונו]  נגד  לעשות  נאלץ  [אשר  זו  חיצונית  בזריזות  ישתמש  יצרו  כי  מדאי, 
כסיבה לרפיון הרבה יותר גדול אחר כך (עפ"י 'מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 119), 
ואף שכתב המס"י שהזריזות החיצונית מעוררת באדם זריזות פנימית, כל זה 
כשחפץ בלבו להגיע לזריזות פנימית [וכפי שמבארים ענין "מתוך שלא לשמה 
בא לשמה" שכל זה כשרוצה להגיע לעשות לשמה], אבל לא כשאין בלבו שום 

רצון לזכות לזריזות פנימית.  

ר  ∆„ ∆‚ ו¿ ים,  ּ ƒֲחֻרל ָפָניו  ּסּו  ָכּ ים,  ƒנ ׁ…˘ מ¿ּ ƒ̃

ָמ‰  ּ ƒ„ .(‡מ˘לי כ„, ל-ל) "‰ָרָס ¡‰ ֲ‡ָבָניו נ∆

י  ל, ל…‡ ַ„ּ ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ ≈„ ׂ ¿̆ ƒל ל ≈̂ ַמ˙ ָע ָחכ¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒמ בּוָ‡‰  ּ¿̇ ל  ּ ≈„‚ַ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

ל ַ‡ף  ּ ≈„‚ַ ‡ מ¿ ָלּ ָר‡ּוי, ‡∆ ּ‰ ָכּ ָ̇ „ ‡ו… ב≈ עו…

ים  ƒ4ֲחרּול ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚ ים  ƒָבר ּ ¿„

ם  ƒ‡ ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒ̃ י ּ ƒז ‰ַ5ַמּ ים  ƒנ ו… ׁ̆ מ¿ּ ƒ̃ ו¿

ל  ּ ≈„‚ַ ּ י¿ ׁ∆̆ ַע„  ‰ּו  ≈„ ׂ ָ̆ ב¿ּ ַח  ר≈ טו… ָ‰ָי‰ 

י„  ƒס ַיפ¿ לּו˙ו…  ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ בּוָ‡‰,  ּ¿̇

ָרָס‰,  ¡‰ נ∆ ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ּ ∆‚ י  ּƒכ בּוָ‡‰,  ּ¿̇ ‰ַ

ר,  ≈„ ּ‚ָ‰ַ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ינו…  ≈‡ 6ו¿ ל  ≈̂ ָע ‰ּו‡  ו¿

ים  ƒב ָנּ ּ‚ַ‰ַ ˙ ו¿ מו… ≈‰ סּו ַ‰ב¿ּ נ¿ ָכּ ƒך¿ י ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ∆‚ "ו¿ ָ‡ַמר  ו¿ ל.  ַ‰כ…ּ ים  ƒח ¿̃ לו… ו¿

ים  ƒר ֲ‡ָבנ ∆„ ּ ∆‚ ׁ∆̆ י  ּƒָרָס‰" - ַ‡ף-ַעל-פ ¡‰ נ∆

בי‡ורים
‰מזי˜ים.   .5 הרצויים).  הפירות  (במקום  קוצים  מיני  ו˜מ˘ונים.  חרולים   .4

לתבואה. 6. ו‡ינו מ˙˜ן ‰‚„ר. בעוד הפרצה קטנה ונוחה לתקנה.

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

לּו˙  ¿̂ ַער ָ‰ַע ַׁ̆
 

 .„…‡ מ¿ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע
 ˙ ר∆ ב∆ ‰ ּ‚ו… ּ„ָ ּƒז…ּ‡˙ ַ‰מ ׁ∆̆ י  ƒמ  

ָלם  עו… 1ָבּ  „…‡ מ¿ ים  ƒל ָ̃ ל¿ ֻ̃ מ¿ ָיָניו  נ¿ ƒע  , ּבו…

ָ‡ַמר  ָעָליו  ו¿  ,‡ ַ‰ָבּ ָלם  ּוָבעו…  ‰ּ ַ‰ז∆

ם: "2(‡)ַעל  לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆

ם  ר∆ כ∆ּ ַעל  ו¿ י,  ּƒ̇ ָעַבר¿ ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י ƒ‡  ‰ ≈„ ׂ ¿̆

ֻכּלו…  ָעָל‰   ‰ נ≈ּ ƒ‰ 3ו¿ ב.  ל≈ ֲחַסר  (ב)ָ‡ָ„ם 

עˆל  ‡י˘   ‰„˘ על   .‡
איש  שדה  "על  עבר˙י. 
אדם  זה   – עברתי  עצל 
ב).  כא,  (ב"ר  הראשון" 
אדם  וכי  עיון,  וצריך 
בעצלות?  חטא  הראשון 
חטא  הרי  אדרבא, 

במעשה!
שיש  היא,  והתשובה 
מתינות:  ויש  עצלות 
ישוב  בעל  הוא  המתון 
ממהר  ואינו  הדעת 
ולעשות.  להחליט 
מתעצל   – והעצל 
ממהר  מלהתיישב, 
ועושה בפזיזות. מהירות 

כוונת  מקוצק).  אדמו"ר  בשם  משמואל'  ('שם  המחשבה  עצלות  פרי  היא  זו 
לפני  כדבעי  בדעתו  נתיישב  לא  ערכו,  גודל  לפי  הראשון  שאדם  המדרש: 

עשייתו ונתבלבל הענין כולו ('מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 95). 
ב. ‡„ם חסר לב. הנה פסוקים הרבה בספר משלי עוסקים בגנותה של מידת 
העצלות ועל כך שמידה זו הורסת ומכלה את האדם. ואמר שלמה (משלי כד, 
ל): "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב" וגו'. נתבאר לנו כאן 
שורשה וענינה של העצלות: העצל הוא "חסר לב", כי העצלות נובעת מחוסר 
שישיב  ידי  על  היא  העצלות  מידת  את  ולשרש  להתגבר  והעצה  לב,  שימת 
כי  יחוש  ואז  בשכלו,  ומבין  בהכרתו  יודע  הוא  אשר  כל  את  לבו  אל  האדם 

בי‡ורים
 – הרוחניים  מעשיו  ובין  הגשמיים  מעשיו  בין  ‰ב‡.  ובעולם  ‰ז‰  בעולם   .1
פגומים וחסרים. 2. על ˘„‰ ו‚ו'. על יד שדה של איש עצלן עברתי, ועל יד 
כי צמחו על כל השדה  וראיתי  ו‚ו'.  ו‰נ‰ על‰   .3 כרם של אדם חסר דעה. 
קוצים דוקרים, והתכסו פני השדה בחוחים עוקצניים, וגדר האבנים שסביב 

לשדה נהרסה. 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰עˆלו˙עיונים

לפי  סבר‡  יע˘‰   .‚
האדם  על  ‰עˆלו˙. 
"החשבונות  כי  לדעת 
הרבים" שיש לו, ממקור 
נובעים.  הם  העצלות 
עולם  בגדולי  ומצינו 
של  חשבונות  שחישבו 
גילה  כן  ואע"פ  טעם 
כל  בעומק  כי  הכתוב 
טמון  היה  החשבונות 

 ‰ ז∆ ָבּ ׁ∆̆ ר  מ≈ ‡ו… ים, ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒָניו ל ָ‡ז¿

לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ˙ּוַח.  ָפּ ּבו…  ƒל  ‡ ≈‰ י¿

ַמר  לו…  ˙ ָברו… ס¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆  ˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו…

ן  ƒמ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ‰ 12ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…ּ‡˙  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ּמּו„.  ּ ƒל‰ַ

י  ≈„ כ¿ּ ָלנּוַח  ב  ּטו… ׁ∆̆  ,˙ מ∆ ¡‡ י‡  ƒ‰

 ‡ ָ̇ יחּו ƒ„ ב¿ ּ ƒ„ י ּ ל≈ ƒמ…ַע מ ׁ¿̆ ƒו… ל‡ ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

י  ּƒָר‰, כ ו… ּ̇ ˜ ַבּ ס≈ עו… יז 14ו¿ ƒר ָ‡ָ„ם ַ‰ָזּ ‡ ל¿ ָ̃ ו¿ ‰ּו ַ„ּ ב, ז∆ ַח ַ‰ל≈ּ ּ…̇ פ¿ ƒ13ל

יו  ָ̇ מו… ¿̂ 16ַע יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ‡ו…  ָ‰ָ‡ָ„ם,  ַח  כ…ּ ים  ƒָבנ‡ֲ ַח  כ…ּ ין  ≈‡15

 ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ יך¿ ָלנּוַח כ¿ּ ƒר ָ̂ ים  ƒָעמ י„, ּופ¿ ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל ‰ ָׁ̆ חּו נ¿ּ ַכּ

ַע„  יָ‰  ַ‡ֲחר∆ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ ו¿ ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…‡˙  ר  ּׁ≈̆ ַי 17מ¿ ל  ≈̂ ָע ∆‰ ֲ‡ָבל 

 ‰ ׂ ∆̆ ׁ̆ ּבו… ט…ַרח (‚)ַיֲע ּ י≈ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָלם ב¿ּ עו… ל ָוכ…ל, 18ּול¿ כ…ּ ƒל מ ט≈ּ ַבּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

בי‡ורים
‰לב. כמו שהיה  לפ˙וח   .13 בהתבטלו.  ל‰˙בטל.   .12 ולעפעפיו תנומה..." 
מילתא  אומר  שהיה  לתלמידיו,  ללמד  שהתחיל  קודם  לעשות  נוהג  רבה 
לבם,  נפתח  היה  כך  ומתוך  ושמחים,  מתבדחים  היו  והתלמידים  דבדיחותא 
והיו יכולים להתרכז בשיעור, כמבואר במסכת שבת (ל:). 14. ועוס˜ ב˙ור‰. 
כראוי. 15. ‡ין כח ‡בנים כח ‰‡„ם. אין כוחו של האדם חזק ככח האבנים.     
שיוכל  כנחושת  חזקות  עצמותיו  אין  ˙מי„.  לטרוח  כנחו˘‰  עˆמו˙יו   .16
להתייגע בהם תמיד ללא מנוחה. 17. מי˘ר ז‡˙ ‰סבר‡. מאמץ לעצמו רעיון 
זה שאדם זקוק למנוחה, ונוהג כך באופן קבוע ומשום כך אינו טורח כלל, אף 
בכמות שיכול ומחוייב לטרוח. 18. ולעולם בענין ˘י˘ בו טורח יע˘‰ סבר‡ 
לפי ‰עˆלו˙. בכת"י הגירסא: "ולעולם בכל המצוות שיש בהן טורח, יעשה 
סברה לפי העצלות להתבטל מן המצוה. כללו של דבר: העצל יטה כל סברתו 

לפי העצלות".

 , לּו˙ו… ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ ָרס  ¡‰ נ∆ ‰ּו‡  ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,„…‡ מ¿  ‰ ָ̃ ֲחָז

ָר‰  ˙ו… ל ב¿ּ ≈̂ ָע ַין ‰∆ נ¿ ƒן ע ָל‰. כ≈ּ פ¿ ָנּ ׁ∆̆ ם  ָנּ‰ 7˜…„∆ רו… ס¿ ן ח∆ ּ≈̃ ּƒ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆

ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ נּוָח‰,  מ¿ ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ים  ƒל ≈̂ ָ‰ֲע י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ƒמ ּוב¿

ם,  ָׁ̆ ַנפ¿ ַעל   „ ב≈ ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ּמּו„  ƒל ו¿ ם,  י‰∆ ֲעל≈  ˙ ו… ׁ̆ ָ̃  ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ים  ƒב ׁ¿̆ יו… ם  ≈‰ ׁ∆̆ ּוכ¿ נּוָח‰.  ַ‰מ¿ּ ל  ∆‡  ׁ̆ ָר ¿„ ּƒמ‰ַ ן  ƒ8מ חּו  ר¿ ב¿ ƒי ו¿

יל  ּƒפ ַּ̇ ָל‰  ¿̂ "9ַע ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ ים,  ƒנ ׁ≈̆ י¿  –  ˙ ס∆ נ∆ י˙-ַ‰כ¿ּ ב≈ ב¿ּ

ַבע  ט∆ ב¿ּ ָנ‰  ׁ≈̆ יָ‡‰  ƒב מ¿ לּו˙  ¿̂ ַע י  ּƒכ טו),  יט,  (מ˘לי  ָמ‰"  ּ ≈„ ר¿ ַּ̇

ַעט  ם: "10מ¿ לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆ יר  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ָבר ָ‰ָ‡ָ„ם. ּוכ¿

ב" (˘ם ו, י).  ָכּ ׁ¿̆ ƒם ל ƒָיַ„י ˜ ֻבּ ƒַעט ח ˙, מ¿ נּומו… ּ¿̇ ַעט  ˙ מ¿ נו… ׁ≈̆

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„י ƒל יַע  ּ ƒ‚ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 11 ל  ≈̂ ָע ל∆ י  ּ„ַ ל…‡ 
לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ֲחַמ˙  מ≈ ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‡ּוי,  ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…

ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ל  ≈̂ ָע ∆‰ י  ּƒכ ָטעּו˙.  ל  ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ  ‰ ַמֲעל∆

י  ּƒכ  ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ נּוָח‰  ַ‰מ¿ּ ַלּ‚ּוף  ב  טו… י…‡ַמר:  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ל¿

 ‰ ּוַמט∆ּ  . ׁ̆ ַ‰ַחָלּ ן  ƒמ ר  ≈̇ יו…  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ל  ָיכו… ‰ּו‡  ָחָז˜  ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ כ¿ּ

בי‡ורים
7. ˜ו„ם ˘נפל‰. כולה. 8. מן ‰מ„ר˘. מבית המדרש. 9. עˆל‰ ˙פיל ˙ר„מ‰. 
עליך  ו‚ו'.  ˘ינו˙  מעט   .10 מעש.  וחוסר  שינה  האדם  על  מביאה  העצלות 
לקצר את זמן השינה, לצמצם את זמן המנוחה, ולמעט בחוסר מעש בשכיבה 
בעמל  אלא  נקנית  התורה  אין  כי  ‰˙ור‰.  לי„יע˙  י‚יע  ˘ל‡   .11 ובבטלה. 
ויגיעה. וכן כתב הרמב"ם (פ"ג מת"ת ה"ו ): "אין דברי תורה מתקיימין במי 
שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, 
לעיניו  שינה  יתן  ולא  תמיד,  גופו  ומצער  עליהן  עצמו  שממית  במי  אלא 

ָעָליו  ָר‰, ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ ינו… ּ‚ו… ≈‡ ָבב ו¿ ּ ‰ּו‡ 19ַרך¿ ַ‰ל≈ ל  ≈̂ ָע ∆‰
ָע‰  ב¿ ׁƒ̆ 20 ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

יר,  ƒע ָבּ ל: ַרב  ≈̂ ָע ים ל∆ ƒר מ¿ ר: ‡ו… מ≈ ל ‡ו… ≈̂ ָע ∆‰ „ ַ̂ י ים. 21כ≈ּ ƒָבר ּ ¿„

ן  ƒי מ ƒנ‡ֲ ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒם: מ יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒָר‰ מ ו… ּ̇ ַמ„  ך¿ ּול¿ ל≈

 " ך¿ ר∆ ּ„ָ ַבּ ַחל  ַׁ̆ 23 ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  , ך¿ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ׁ∆̆ 22 י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ל≈ יָנ‰, ֲעמ…„ 25ו¿ ƒ„ ך¿ ַ‰מ¿ּ ˙ו… : 24ַרב ב¿ּ ים לו… ƒר מ¿ (מ˘לי כו, י‚). ‡ו…

י  ƒ26ֲ‡ר  ‡ ָיבו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ י  ƒנ‡ֲ  ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒמ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  . לו… ¿̂ ∆‡

(˘ם).   "˙ ח…בו… ָ‰ר¿ ין  ב≈ּ י  ƒר‡ֲ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,˙ בו… חו… ָ‰ר¿ ך¿  ˙ו… ב¿ּ

ם:  יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ָך. ו¿ ¿̇ י ל ב≈ּ ∆̂ ר 27‡≈ י ‰ּו‡ ָ„ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ‡ו…

ך¿  ˙ו… 29ב¿ּ  ,ıַבחּו י  ƒר‡ֲ ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,ıחּו 28ַבּ י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ˙ו… י ‰ּו‡ 30ב¿ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ַח" (˘ם כב, י‚). ‡ו… ≈̂ ָר ≈‡ ˙ ח…בו… ר¿

בי‡ורים
19. רך ‰לבב. פחדן ומפונק. 20. ˘בע‰ „ברים. שהעצל עונה כשאומרים לו 
שילמד תורה, והוא חכם בעיניו ואינו שומע, אלא מתחכם למצוא אמתלאות 
ותירוצים לעצלותו שלא ללמוד תורה. 21. כיˆ„ ‰עˆל ‡ומר, ‡ומרים לעˆל: 
רב בעיר. בכת"י הגירסא: "כיצד? אומרים לעצל: רבך בעיר – לך ולמד תורה 
שבין  ˘ב„רך.   .22 שבדרך!".  הארי  מן  אני  מתירא  להם:  משיב  והוא  ממנו! 
שכונה לשכונה. 23. ˘חל. הגדול שבאריות (מלבי"ם). 24. רב ב˙וך ‰מ„ינ‰. 
רבך נמצא בשכונת מגוריך, ואין דרכים בלתי מיושבות בינך לבינו. 25. ולך 
‡ˆלו. ללמוד תורה! 26. ‡רי. קטן (מלבי"ם). 27. ‡ˆל בי˙ך. סמוך לביתך, 
 .ıואינך צריך לצאת לרחוב אלא לחצר בלבד, לך למד אצלו תורה! 28. בחו
בחצר, ואף שלא אצא לרחוב מתיירא אני. 29. ב˙וך רחובו˙. אף שלא אצא 
"בין הרחובות" – ללכת מרחוב לרחוב, אלא אפילו "בתוך רחובות" – בין חצר 
לחצר, או בחצר עצמה אני ירא. 30. ב˙וך ‰בי˙. הזה שאתה בו, רבך יושב בחדר, 
ואינך צריך לצאת מהבית אלא להכנס לחדר רבך, הכנס אליו ללמוד תורה! 

לּו˙.  ¿̂ י ָ‰ַע ƒפ ָבָר‡ ל¿ ס¿ וכן  עצלות.  של  שורש 
(שמות  ברש"י  הובאו 

לה, כז) דברי חז"ל: "והנשאם הביאו וגו', ["והנשאם" חסר יו"ד] לפי שנתעצלו 
ואף כי  הנשיאים בהבאת נדבתם למשכן לפיכך נחסרה אות אחת משמם". 
מה  ציבור  "יתנדבו  שאמרו  וכמו  תרומתם,  בעיכוב  להם  היה  גדול  טעם 
"לפי  כן  אע"פ  שם,  וכמפורש  משלימין"  אנו  שמחסרין  ומה  שמתנדבין 
זו  הנהגתם  והיינו שבשורש  בתורה,  אות משמם  ונחסרה  נענשו  שנתעצלו" 
הכתוב  למדך  זצ"ל,  מבריסק  הגרי"ז  וביאר  העצלות.  מידת  טמונה  היתה 
שכאשר מוטלת עליך מצוה לעשותה - בטלו כנגדה כל החשבונות שבעולם, 
ואין לך אלא לעשות בזריזות רצון בוראך, וכיון שנדבת המשכן מצוה היתה, 

לא היה להם כל טצדקי לעכבה ולהשהות נדבתם. 
ובעל 'חובות הלבבות' בהקדמתו כתב, שהיו לו כמה טעמים שלא לחבר את 
חיבורו, אך חשד את עצמו שמידת העצלות הביאתו לכך, ולכן ביטל את כל 

חשבונותיו וכתב את חיבורו הק'.
הסבא  יוזל,  יוסף  מרבי  למדתי  אמר:  זצ"ל  מלצר  זלמן  איסר  רבי  [הגאון 
מנובהרדוק זצ"ל, שישנו ענין של נגיעה אישית. דרך משל: כאשר חושבים אם 
ללכת לקבל פניו של פלוני או לא ללכת, האם מגיע לפלוני הכבוד שאטרח 
ואלך לכבודו, או שלא ראוי הוא לכבוד הזה, הרי בראש וראשונה יש לחשוש 
שמא לתוך המחשבות והשיקולים הללו נכנס גם שיקול של עצלות, והנגיעה 

היא שמתעצלים לקום ולעשות את שצריך. 
ובכן, כיצד יש לנהוג? סיפרו על הסבא מנובהרדוק, שכאשר הגיע לעיר אדם 
גדול והתעורר אצלו הספק האם ללכת לקבל את פניו או לא, היה נוהג קודם 
כל ללבוש את הפרווה, לצאת מן הבית ולהגיע עד סמוך למקום האכסניא של 

האורח, ושם להחליט בענין. 
- כאשר באים אלי לבקש המלצות.  - אמר הגרא"ז  אני  נוהג אף  זאת  בדרך 
קודם כל הנני כותב, כדי שבשיקולים שלי אם לתת את ההמלצה או לא לתת 
לא יתערב גורם העצלות, ולאחר שכבר כתבתי את המכתב, הנני מחליט אם 

למסור אותו לזה שביקש...]. 
רבים  במאמרים  לך  יבוא  "העצל  (פ"ו):  ישרים"  ה"מסילת  בדברי  ונסיים 
ממאמרי החכמים כו' והטענות מן השכל וכו', והוא איננו רואה שאין הטענות 
ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני שיקול דעתו, אלא ממקור עצלותו הם 

נובעים, אשר היא מטה דעתו ושכלו אל הטענות האלה". 
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„. עˆל רחו˜ מן ‰מ„ו˙ 
ה'מסילת  כתב  ‰טובו˙. 
ישרים' (פ"ו): "ותראה כי 
מאד  כבד  האדם  טבע 
הקבוע  כבד  (כחפץ 
מאד  שקשה  במקומו 
כי  משם),  להניעו 
גס  החמריות  עפריות 
הכבידות  מקור  [ביאור 
של טבע האדם: החומר 
מארבעה  מורכב 
רוח  מים,  עפר,  יסודות: 
המרכיב  ואש.  (אויר) 
שבחומר-האדם  העפרי 
החומריות")  ("עפריות 
הוא "גס" – כלומר כבד, 

ל.  ≈̂ ָע ∆‰  ˙ ∆‡ ל…מ…‰  ׁ¿̆  ‰ ָנּ ּ ƒ‚ ‡ן  ָכּ ַע„ 

ָ‡ַמר          ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  נּו  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ ּומ…

י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָלּ ֻכּ ƒמ ל  „ו… ּ‚ָ ָבר  ּ„ָ42

יָך  ƒפ 43ב¿ּ  „…‡ מ¿ ָבר  ּ„ָ‰ַ יָך  ל∆ ≈‡ ב  רו… ָ̃

ַר˜  י„)  ל,  („ברים   " ˙ו… ַלֲע˘…ׂ ָך  ָבב¿ ל¿ ƒּוב

יָך („ברים רב‰ ח, ו).  ּƒפ ƒָבר 44מ ּ„ָ ‡ ≈̂ ‰ו…

י‡  ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  ‰ ז∆ ָבּ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ל  „ו… לּו˙ ָ‚ּ ¿̂ ָך ַע ין ל¿ יו, ‡≈ ּƒפ ƒים 45מ ƒָבר ּ ¿„

.‰ּ ז∆ ƒמ

 

 ˙ ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ ˜ ל ָרחו… ≈̂ יך¿ („)ָע ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿
 ‡ ַחָלּ 47כ¿ּ יחּו˙,  ƒל ׁ¿̆ ƒ46ל לּום  כ¿ּ  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ו¿  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ן  ָׁ̆ ָע כ∆ ו¿ ם  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ı ח…מ∆ "48ַכּ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

בי‡ורים
גדול מכל מוסריו של  ‚„ול מכולם. מוסרו של משה על העצלות,  „בר   .42
שלמה, ששלמה אמר "נלאה להשיב אל פיו" – שהעצלות הגדולה ביותר היא 
שמתעצל לתת לפיו את מה שלפניו, אמנם משה אמר "כי קרוב" וגו'. 43. בפיך 
ובלבבך לע˘ו˙ו. הרי התורה כבר נתונה בתוך פיך, ואתה רק הוצא דבר מתוך 
ה'  שציוהו  כמו  ישראל  לבני  התורה  את  לימד  משה  לשנן.  מפיך.   .44 פיך! 
(דברים לא, יט): "ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם", וכמו שאמר הנביא 
(ישעיה נט, כא) "ודברי אשר שמתי בפיך" – שהם דברי התורה אשר שם משה 
ועליהם לעשות בפיהם  וכבר הוא בתוך פיהם,   – (מלבי"ם)  בני ישראל  לפני 
שינון שישמר בלבם. 45. מפיו. הנתונים כבר בתוך פיו. 46. ל˘ליחו˙. לבצע 
כמו  ו‚ו'.  ל˘יניים   ıכחומ  .48 כחומץ.  כחל‡.   .47 נאותה.  בצורה  שליחות 

 ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ  ‡ ≈̂ ּומו… י  ƒנ‡ֲ ך¿  ל≈ ‰ו… ם  ƒ‡ ו¿ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  .˙ ƒי ַ‰ַבּ

י‡,  ƒ‰ ˙ּוָח‰  32פ¿ּ  : לו… ים  ƒר מ¿ ‡ו… ַלֲחז…ר.  יך¿  ƒר ָ̂ י  ƒ31ֲ‡נ עּוָל‰,  נ¿

" (˘ם  ˙ו… ָטּ ƒל ַעל מ ≈̂ ָע יָרּ‰, 33ו¿ ƒ̂ ב ַעל  ּסו… ּƒ̇  ˙ ל∆ ּ ַמר: "ַ‰„∆ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם:  יב, ָ‡ַמר ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ָ ּ ַע 34ַמ‰ ל¿ ≈„ ‡ ָ‰ָי‰ יו… ל…ּ ׁ∆̆ ף  ַבּסו… כו, י„). ל¿

ַעט.  35מ¿ ן  י˘…ׁ ƒל י  ƒנ‡ֲ  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב מ¿ ָנעּול,  ‡ו…  ˙ּוַח  ָפּ  ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ ם  ƒ‡

ָך" (˘ם  ∆̇ ָנ ּׁ¿̆ ƒּום מ˜ ָּ̇ י  ַ̇ ב, ָמ ָכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ל  ≈̂ י ָע ַ̇ ַמר: "ַע„ ָמ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ˙ ≈̇ ל ָל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒכ…ל, מ ¡‡ ָפָניו ל∆ ים ל¿ ƒנ ¿̇ נו… ˙ו… ו¿ ָטּ ּƒמ ƒמ „ מ≈ ו, ט). 36עו…

 ‰‡ָ ל¿ ƒנ ַח˙,  ָלּ ּ ַ̂ ַבּ ָי„ו…  ל  ≈̂ ָע "37ָטַמן  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ יו,  ּƒפ ך¿  ˙ו… ל¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ י?  ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ‰ּו ַ‰ יז∆ ≈‡ יו" (˘ם כו, טו). 38ו¿ ּƒל פ יָבּ‰ ‡∆ ׁƒ̆ ַלֲ‰

ן  ן ב∆ּ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּƒַמר ַרב‡ָ §" (˘ם כ, „) ו¿ ל ל…‡ ַיֲחר̆… ≈̂ ף ָע ח…ר∆ "39מ≈

מ…„  ל¿ ƒל  ‰ ∆̂ רו… ו¿ עּוָריו,  נ¿ ּƒב ָר‰  ו… ּ̇ ָלַמ„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ‰ּו  ז∆ ָח‡י:  יו…

ן" (˘ם).  ƒיר ָוָ‡י ƒ̂ ּ ָ̃ ַ‡ל ַבּ ָׁ̆ ‰ּו: "41ו¿ ז∆ ל. ו¿ ינו… ָיכו… ≈‡ , 40ו¿ נּו˙ו… ¿̃ ƒז ב¿ּ

בי‡ורים
יתעצל  אז  גם  ‰י‡.  פ˙וח‰   .32 לשוא?  אטרח  ולמה  לחזור.  ˆריך  ‡ני   .31
מלקום ממקומו ולגשת לרבו. 33. ועˆל על מט˙ו. מתהפך על מטתו ואינו 
קם. 34. מ‰ ל‰˘יב. למזרזים אותו ללכת ללמוד תורה. 35. מעט. עוד מעט. 
אחר  גם  י„ו.  עˆל  טמן   .37 צרכו.  די  ישן  וכבר  משנתו  ממט˙ו.  עומ„   .36
שהושיט העצלן את ידו לתוך קערת המזון, עייף הוא וקשה לו להגיש את הכף 
המלאה לתוך פיו. והנמשל: שגם אם יתנו לו מזון הנפש – היא התורה – יתעצל 
הוא מה שאמר  ו‡יז‰ו ‰˘ביעי.   .38 (מלבי"ם).  וללמוד  לפיו  ולתת  לשמוע 
שלמה מחורף... 39. מחורף עˆל ל‡ יחרו˘. מפני קור החורף לא יחרוש ולא 
יזרע העצל את שדהו. 40. ו‡ינו יכול. כיון שהתעצל מללמוד תורה בנעוריו, 
סרה ממנו חשקת התורה ושוב אינו יכול ללמוד בזקנותו. 41. ו˘‡ל ב˜ˆיר 
הואיל  שדהו,  צמחה  לא  כי  מוצא,  ואינו  תבואה  מבקש  הקציר  בעת  ו‡ין. 

והתעצל מלחרשה בימות החורף.

ל  ׁ∆̆ יחּו˙  ƒל ׁ¿̆ ם  ָלּ ֻכּ ּו  ׂ̆ ָע ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ים  ƒלּוח ׁ¿̆ ּו ים  ƒ̂ ָר ׁ̆ לו…  ּ י≈ ׁ∆̆

ָח„  ∆‡ ם. ו¿ ָ̇ יחּו ƒל ּׁ¿̆ ƒרּו מ ָחז¿ ׁ∆̆ ך¿ כ¿ּ ל∆ ָבר ַלמ∆ּ יבּו ָ„ּ ׁƒ̆ ַ‚ם ‰≈ , ו¿ ך¿ ל∆ מ∆

‰ ‰ּו‡,  ל∆ ַמר חו… ים לו… ƒל, 51ּוַמֲער ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ך¿ ָ‰ָי ל∆ י ַ‰מ∆ּ ≈„ ַעב¿ מ≈

ַרח  ט…ּ ƒים מ ƒע ≈‚ ָריו י¿ ‰ ֲחב≈ ∆‡ רו… ׁ∆̆ . כ¿ּ ך¿ ל∆ ַחן ַ‰מ∆ּ ל¿ ֻּׁ̆ ƒל מ כ≈ ‡ו… ָנח ו¿ ו¿

טּו˙ ‰ּו‡  ׁ¿̆ ָריו. ּו ל ֲחב≈ ָכּ ƒיָניו מ ע≈ מו… ָחָכם ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒַמֲחז , ך¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ

י  נ≈ פ¿ ƒל  , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יר  ƒ‰ָמ  ׁ̆ י ƒ‡  ָ̇ י ƒ52ָחז" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ָי„ו… ב¿ּ

מּול  ם ‚¿ּ ל≈ּ ַׁ̆ ך¿ מ¿ ל∆ ‡ן ַ‰מ∆ּ ב" (˘ם כב, כט), ַ‡ף ָכּ ּ ָ̂ ַי ¿̇ ƒים י ƒָלכ מ¿

ָבר:  ּ„ָ ל  ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ  . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַטַעם  ים  ƒיב ׁƒ̆ מ¿ ָ‰יּו  ׁ∆̆ 53 ים,  ƒח ּ¿̃ ּƒַלפ

י  ּƒכ ,‡ ָלם ַ‰ָבּ ל…‡ ָלעו… ּ‰ ו¿ ָלם ַ‰ז∆ ‰ 54ל…‡ ָלעו… ו∆ ָׁ̆ ינו…  ל ‡≈ ≈̂ ָע ∆‰

.˙ ו… ׂ̆ ֲ‡נּו ָיָ„יו ַלֲע מ≈

 

 ˙ נו… ¿̃ ƒל ל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם - 56 נ≈ ב¿ ּƒב ׁ∆̆ ל  ≈̂ ָע ָחָכם: ‰55∆ ָ‡ַמר ‰∆ ו¿
בי‡ורים

51. ומערים לומר. מתחכם למצוא טעם על אי קיום השליחות ואומר שהוא 
חולה. 52. חזי˙ ‡י˘ ו‚ו'. כאשר תפגוש איש בקי וזריז בביצוע תפקידו, ראה 
בכת"י  ‰מלך.  טעם  מ˘יבים  ˘‰יו   .53 לשרתם.  יעמוד  המלכים  לפני  כי 
השליחות  את  שבצעו  הפקחים  כלומר,  לו".  יחוש  לא  "והעצל  מוסיף: 
ומשיבים דבר למלך כשחזרו משליחותם, משלם להם המלך גמולם על כך. 
אבל לעצל אין המלך משלם לו גמול, והעצל לא חש לזה ולא איכפת לו מכך, 
ונשאר חסר כל. 54. ל‡ לעולם ‰ז‰ ול‡ לעולם ‰ב‡. לא בענינים גשמיים 
את  המביאים  והמצוות  התורה  בעסקי  ולא  הזה  בעולם  תועלת  המביאים 
העצל  האדם  הוא  איזה  ‡„ם.  ˘בבני  ‰עˆל   .55 הבא.  העולם  לחיי  האדם 
ביותר מכל בני האדם. 56. ˘נ˙עˆל ל˜נו˙ ‡ו‰בים חכמים. מתוך רשלנותו 
אנשים  אליו  שיקרבו  טובים  מעשים  ולעשות  תורה  ללמוד  מתאמץ  אינו 

חכמים שיאהבו אותו.

ָחיו" (מ˘לי י,  ל¿ ׁ…˘ ל ל¿ ≈̂ ָע ן ‰∆ ם, כ≈ּ ƒיָני ָלע≈

ּנּו  ∆̇ י ƒמ ּ¿̇ ל  ≈̂ ָע ֲ‡ַו˙  ַּ̇ 49" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כו), 

˙" (˘ם כ‡, כ‰),  ו… ׂ̆ ַלֲע ָיָ„יו  ֲ‡נּו  י מ≈ ּƒכ

יָניו  ע≈ ב¿ּ ל  ≈̂ ָע "50ָחָכם  ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

טז).  כו,  (˘ם  ָטַעם"  י  יב≈ ׁƒ̆ מ¿ ָע‰  ב¿ ּׁƒ̆ ƒמ

ך¿  ל∆ ך¿ ‰ּו‡: מ∆ סּו˜ ָכּ ‰ ַ‰ָפּ ל ז∆ ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ רּו פ≈ּ

עבה ומגושם והוא הגורם 
חשוב  חלק  בהיותו   –
 – האדם  חומר  בהרכב 
הטבעית,  לכבידותו 
ברפיון  המתבטאת 
לשינוי  ובאי-נטיה 
דהיינו  ולתנועה, 
לא  כן  על  לעצלות], 
בטורח  האדם  יחפוץ 
(במאמץ  ומלאכה 

ובפעילות תכליתית). ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר 
נגד טבעו עצמו ויתגבר ויזדרז, שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא 
כארי  וגבור  כצבי  ורץ  כנשר  וקל  כנמר  עז  'הוי  התנא  שאמר  מה  והוא  יצליח. 
לעשות רצון אביך שבשמים'. וכן מנו חכמים ז"ל בדברים הצריכים חיזוק: "תורה 
ומעשים טובים" (ברכות לב:). ומקרא מלא הוא (יהושע א, ז) 'חזק ואמץ מאד 
לשמור לעשות ככל התורה אשר צוך משה עבדי', כי חיזוק גדול צריך למי שרוצה 

לכפות הטבע אל הפכו" (מס"י פ"ו עם ביאור 'שמחת מרדכי'). 
במסכת פסחים (פט.) מבואר שההיפך של זריזות היא 'עצבות'. ביאור הדבר, 
וכנ"ל,  יסודות שמהם מורכב חומר האדם הוא "עפר"  דהנה אחד מארבעה 
וכתב מוהרח"ו זצ"ל (בשערי קדושה, שער שני): "יסוד העפר שבנפש – ממנו 
מדת העצבות, ותולדתה היא העצלות לקיים התורה והמצוות, מפני עצבונו 
שמח  ואינו  עליו,  הבאים  היסורין  על  או  הזה  העולם  הבלי  קניני  השגת  על 
כי  יש מבארים  עפי"ז  עושר". עכ"ד.  לא תשבע  עינו  גם  בחלקו בשום-דבר, 
התיקון של יסוד העפר הוא להיות שמח בחלקו ושמח במצוות, וממילא על 

ידם ניתן להשיג מדת הזריזות בעשיית המצוות. 

בי‡ורים
העצלן  הוא  כך  בעיניים,  צורב  שהעשן  וכמו  השיניים  את  מקהה  שהחומץ 
למוסרים לו תפקיד לבצע. 49. ˙‡ו˙ עˆל ˙מי˙נו. השתוקקות לחיי בטלה 
ולהתפרנס.              לעבוד  מורגלות  אינם  ידיו  כי  אסון,  העצל  על  שמביאה  היא 
יותר משבעה חכמים  בעיניו. העצל מחזיק את עצמו לחכם  50. חכם עˆל 

העונים תשובות מנומקות ומוטעמות.

ו. ילמ„ ממנ‰ ל‡חוז ב‰ 
‰זריזו˙.  במ„˙  כמו‰ 
זצ"ל  הגר"א  כתב 
עה"פ  למשלי  בפירושו 
(ו,  עצל"  נמלה  אל  "לך 
צריך  האדם  "כי  ו): 
לשלשה  השם  לדרכי 
ומידות  חכמה  דברים: 
טובים.  ומעשים 
מופלאה  והנמלה 
באלו  במעשיה 
אל  "לך  וזהו:  השלשה. 
אתה  אם  עצל",  נמלה 
מלעשות  מתעצל 
לך  טובים,  מעשים 
את  הנמלה  מן  ולמד 
מעט,                        אלא  צריכה  שאינה  פי  על  אף  הרבה  שאוספת  שלה  הזריזות 
חיטה  אלא  אוכלת  אינה  שהיא  ב)  ה,  רבה  (דברים  במדרש  שכתוב  כמו 
במעשים  זהו  כור,  מאות  שלוש  הנמלה  בחורי  פעם  ומצאו  לשנה,  ומחצה 
כמו                   שלה,  שאינו  במה  נוגעת  שאינה  במידות,   - דרכיה"  "ראה  טובים. 
והריחו,  כולם  והתקבצו  נשרה תבואה  (שם), שפעם אחת  שכתוב במדרש 
לכן               כלום,  נטלו  לא  שלהם  שאינה  שהריחו  וכיון  שלהם,  שהיא  שסברו 
שכתוב  כמו  החכמה,  היא   - "וחכם"  ממנה.  ולמד  ומידותיה  דרכיה'  'ראה 
התבואה                          את  מניחה  ואינה  חורין,  שלשה  עושה  שהנמלה  (שם)  במדרש 
הגשמים  מן  מתייראת  כי  באמצעית,  אלא  בתחתונה,  ולא  בעליונה  לא 

שלמעלה ומן התהום שלמטה, ולכן ראה חכמתה "וחכם".  

ן            ָלכ≈ ו).  ו,  (מ˘לי  ַוֲחָכם"  יָ‰  ָרכ∆ ¿„

יָז‰  ƒר ז¿ ָמָל‰  ַ‰נ¿ּ ˙ו…  ‡ו… ר¿ ּƒ60ב  ׁ̆ ּ י≈ ַבּ ¿̇ ƒ59י

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ַמ„  ל¿ ƒ(ו)י יָ‰,  ָינ∆ נ¿ ƒע ב¿ּ יָר‰  ƒ‰ ּוז¿

יזּו˙,            ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ  ‰ָ מו… ָכּ  ‰ּ ָבּ ח…ז  ¡‡ ל∆

לּו˙         ¿̂ ָ‰ַע ַח˙  ַּ̇ ƒמ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙‡ ≈̂ 61ָל

ַח˙. ַׁ̆ י  י„≈ ƒ62מ

 

 ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ לּו˙  ¿̂ ַע  ׁ̆ י≈ ו¿
 ˙ ו… ׂ̆ ל ַלֲע ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒב ּומ ׁ≈̆ ן ַ‰ּיו… ‚ו…  כ¿ּ

רּו  ָ‡מ¿  .˙ ֲ‡וו… ַּ̇ ‰ַ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿  ˙ ָרעו…

בי‡ורים
"הנמלה  ‰נמל‰.  בר‡ו˙ו   .60 העצל.  י˙ביי˘.   .59 והותר.  די  לה  כשיש 
מפאת  למנוחה  הוא  שצריך  טענותיו  ויסתתמו  בכת"י).  (כ"ה  החלושה" 
ח˙. בכת"י הגירסא: "ולצאת  חולשתו. 61. לˆ‡˙ נפ˘ו מ˙ח˙ ‰עˆלו˙ מי„י̆ 

מתחת יד העצלות ולהשיב נפשו מני שחת". 62. מ„י ˘ח˙. גיהנם.

 . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈‡ יר≈ ƒים ו ƒים ֲחָכמ ƒב‰ֲ ‡ו…

ּלּו ָ‰יּו  ל ‡≈ ָכּ ׁ∆̆ ּנּו,  מ∆ּ ƒל מ ≈̂ ר ָע ≈̇ ׁ̆ יו… י≈ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ„ם.  ב¿ּ ƒ‡ 57ו¿ ָי„ו…  ב¿ּ

ָמּ‰  ַלח¿  ˙ ר∆ ∆‚ ָ‰‡ו…  ,‰ ָׁ̆ ַחָלּ  ‰ ָיּ ƒר ב¿ּ ָר‡  ָבּ

ל,  ≈̂ ָע ∆‰ ים  ּƒכ ַ‰ח¿ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ַרַח˙,  טו… 58ו¿

 ‰ ≈‡ ל, ר¿ ≈̂ ָמָל‰ ָע ל נ¿ ך¿ ‡∆ יב: "(‰)ל≈ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

עˆל.  נמל‰  ‡ל  לך   .‰
פ"ה  (דב"ר  חז"ל  אמרו 
שלמה  ראה  "ומה  ב): 
ללמד לעצל מן הנמלה? 
הנמלה  אמרי,  רבנן 
חיה  ואינה  וכו'  הזאת 
וכל  חדשים  ששה  אלא 
מאכלה אינו אלא חיטה 
הולכת  והיא  ומחצה, 
מה  כל  בקיץ  ומכנסת 

שמוצאת חיטים ושעורים ועדשים וכו'. ולמה היא עושה כן? אמרה שמא יגזור 
הקב"ה עלי חיים ויהיה לי מוכן לאכול. אמר רשב"י מעשה היה ומצאו בבור 
אתם  אף  עצל",  נמלה  אל  "לך  שלמה  אמר  לפיכך  כור,  מאות  שלש  שלה 

התקינו לכם מצוות מן העוה"ז לעוה"ב וכו'".
הנמלה מכינה לה מזון שלש מאות כור מספק שמא יארע לה נס ויגזור עליה 
בששה  שהרי  ותכלית,  גבול  בלי  בנס   - עסקינן?  נס  ובאיזה  חיים.  הקב"ה 
חדשים אינה צריכה אלא חיטה ומחצה, וא"כ לשלש מאות כור צריכה היא 
לחיות מאות אלפי שנים, והרי נס כזה לא אירע כמוהו מימות בריאת העולם, 
וכל אשר לפניה כבר מתו, ואעפ"כ היא טורחת ומכינה כן. ובאופן זה חייב 
האדם לטרוח ולהכין את עצמו מהעוה"ז לעוה"ב, ואם אינו עושה כן – לטרוח 

ולעמול על ספק ספיקא של נס בלי גבול - "עצל" יחשב.
וזהו שאמרו חז"ל (תדא"ר פכ"ה): "חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי 
אבותי אברהם יצחק ויעקב", שכל הנהגתו ופעולותיו יהיו מכוונים ודרוכים 
להגיע אל מעשי האבות הקדושים, ואף שהמרחק הוא רב ועצום – הרבה יותר 
מ"שלש מאות כור" לנמלה, ובדרך הטבע אי אפשר להגיע לידי כך, מ"מ חייב 
הוא לשאוף ולעשות את כל המאמצים לשם כך ('שיחות מוסר' מאמר ס"ז).  

בי‡ורים
57. ו‡ב„ם. על ידי שלא נזהר שיהיו מעשיו ראויים והגונים הרחיק ממנו את 
אוהביו החכמים ויראי השם. ונחשב עצל יותר ממי שלא היו לו אוהבים כאלו 
בזה  וגם  מחדש  לקנותם  מאשר  יאבדם  שלא  לשמור  קל  שיותר  כיון  כלל, 
נתעצל ולא שמר שלא יאבדם. 58. וטורח˙. על מאכלה ללא הפסקה, אפילו 

יתירה  בעˆלו˙.  וכן  ז. 
שלפעמים  מצאנו,  מכך 
העצלנים  את  משבחים 
יפה,  שהעצלות  במקום 
אינם  שהם  ואע"פ 
עושים זאת אלא מחמת 
הרגילה.  עצלותם 
סוכה  מסכת  בגמרא 
רבי  "שהיה  מובא:  (כז:) 
משבח  אומר  אליעזר 
שאין  העצלנין  את  אני 
ברגל,  מבתיהן  יוצאין 
אתה  ושמחת  דכתיב 
רש"י:  מפרש  וביתך". 
את  אני  ”משבח 
שלא  אע"פ  העצלנין, 
מתעכבים  הרגל  בשביל 
השנה  ימות  כל  שהרי 
מחמת  יוצאין  אינן 
משבחן  אעפ"כ  עצלות, 

אני".

יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָבָבם  ל¿ ּƒב ים  ƒֲחָכמ לּו  ע¡ ∆‰

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆

ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ן  ָלכ≈ לּו˙.  ¿̂ ַע ב¿ּ ן  כ≈ 70(ז)ו¿ ָרָע‰, 

ָכל  ּוב¿ יָך  יָבר∆ ≈‡ ָכל  ב¿ּ ב  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ׁ∆̆

יָבר  ≈‡ ל  ָכּ ƒמ ַחר  ב¿ ƒ̇ ו¿ יָך,  ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿

„ּו˙,  ב≈ ˙ כ¿ּ ָ̂ ¿̃ ּלּו˙ 72ּו ַ̃  ˙ ָ̂ ¿̃ יָבר 71 ≈‡ ו¿

ל  ַ̃ 73  ‡ ≈‰ ּ¿̇ ם.  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ל  ַ‰כ…ּ ו¿

ים  ƒר ַחב¿ּ ¿̇ ּƒמ‰ַ ים  ƒר ֲחב≈ ם  ƒע  ˙ ב∆ ׁ∆̆ ָל

 ˙ ב∆ ׁ∆̆ „ ָל ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָרָע‰;  ים  ׂ ƒ̆ עו… ו¿ ים  ƒנ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ם  ƒע

י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע ין ו¿ ƒ„ָו ˙ ּ„ָ ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך 74ל ינ∆ ע≈ ל ב¿ּ ַ̃

 ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך ל ינ∆ ע≈ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 ˙ ׁ∆̆ ≈‡ ב¿ּ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ּול¿ ים  ƒָבל‰ֲ  ‰ ׂ ∆̆ 75ַמֲע

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָ„‰-ָזָר‰;  ּוָבֲעבו…  ׁ̆ י ƒ‡

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָר‰,  ו… ּ̇ ין- ƒ„ 76ו¿  ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ים  ƒמּוָסר מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ

בי‡ורים
שהעצלות עצמה מביאה את האדם לידי הפסד, והיינו שמתוך שבטל ממלאכה 
כל השבוע מחמת עצלותו, נאלץ הוא לעשות מלאכה בערב שבת]. 70. וכן 
בעˆלו˙. יש עצלות שהיא טובה ויש עצלות שהיא רעה. 71. ˜ˆ˙ ˜לו˙. היא 
ובמקום  העצלות  היא  כב„ו˙.  ו˜ˆ˙   .72 שמתבקש.  ובמקום  הזריזות 
שמתבקש. 73. ˜ל ל˘ב˙ וכו'. זריז להתחבר ולהסב עמם יחד. 74. לר‡ו˙ „˙ 
ו„ין. להסתכל ולהתבונן בדברים המסייעים בלימוד התורה או בקיום המצוות. 
ו„ין ˙ור‰.   .76 75. מע˘‰ ‰בלים. מעשים ריקים שאין בהם שום תועלת.  

ל…‡ ָ‡ָב‰  ָנ‰ 63ו¿ ם ַסָכּ ˜ו… מ¿ ƒחו… ל ל¿ּ ַׁ̆ ך¿ ל¿ ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ ָ̂ ָר ׁ∆̆ ַעל ָ‡ָ„ם 

י  ƒנ פ≈ ָחר¿ ּ¿̇ ׁ∆̆ מּוָטב   : ך¿ ל∆ ַלמ∆ּ ָ‡ַמר  ָ‡ז   . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ פו…  ר¿ ח≈ ו¿  ,˙ כ∆ ָלל∆

רּו  ָין ָ‡מ¿ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ַעל ז∆ ˙. ו¿ י מ≈ ƒי ַוֲ‡נ ƒ„ֲע ל ַבּ ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ׁ ּ∆̆ ƒי ַחי 64מ ƒַוֲ‡נ

ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י≈ ָס„;  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ 65י≈ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ו…  ּ̇ ַל‡כ¿ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ר -  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ יז ו¿ ƒָס„. ָזר פ¿ ƒנ ל ו¿ ≈̂ ׁ̆ ָע י≈ ר, ו¿ ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿

 - ָס„  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ינו…  ≈‡ 66ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

 .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ן ב¿ּ ם-כ≈ּ ּ‚ַ ‰ ׂ ∆̆ עו… בּוַע 67ו¿ ָּׁ̆ ל ַ‰ ָל‡ָכ‰ ָכּ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ינו…  ≈‡ בּוַע 68ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆  - ר  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ָע

ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆ ָס„ -  פ¿ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ˙. ָע ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ עו…

יך¿  ≈‡ ‰ ≈‡ ˙ (פסחים נ, ב). ר¿ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… 69ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

בי‡ורים
63. ול‡ ‡ב‰ ללכ˙. כלומר, התעצל מללכת למקום סכנה, וגם זו מדה טובה. 
64. מ˘˙˙פלל בע„י ו‡ני מ˙. מאשר תברכני. 65. י˘. בעל מלאכה. 66. ו‡ינו 
עו˘‰ בערב ˘ב˙. זריז - שעושה מלאכה, ונשכר - שמקיים מצוה בפרישתו 
ממלאכה בערב שבת [ואף מתרבה שכר פרישתו מחמת זריזותו, כי על ידי 
 .67 סופר)].  (חתם  מצוה  לשם  היא  שפרישתו  בו  ניכר  השבוע  כל  זריזותו 
ועו˘‰ ‚ם כן בערב ˘ב˙. הרי נפסד על ידי זריזותו, שמביאתו לעשות מלאכה 
אינו  שכן  לאיבוד,  יוצאת  זו  שעושה  שמלאכה  אלא  עוד,  [ולא  איסור  בזמן 
רואה ממנה סימן ברכה, ונמצא שמחמת זריזותו טורח בחנם, וגם מבחינה זו 
הרי הוא "נפסד"]. 68. ו‡ינו עו˘‰ בערב ˘ב˙. ונמצא נשכר על ידי עצלותו, 
פי שנמנע מחמת  [אף על  ידה מצות מניעה ממלאכה בער"ש  שמקיים על 
עצלותו ולא לשם מצוה, מכל מקום גם מצוה הנעשית שלא לשמה יש בה 
ערך, כמבואר שם בהמשך הגמרא, שלעולם יעסוק אדם במצוה אפילו שלא 
שהעצלות  השעה  בהגיע  זה,  אדם  ˘ב˙.  בערב  ועו˘‰   .69 (רש"י)].  לשמה 
ממלאכה הינה דבר רצוי, דהיינו בערב שבת, מתעורר הוא מעצלותו ועושה 
מלאכה. [יש מפרשים מדה זו על דרך שלש המדות הקודמות, שהכוונה היא 

וחפצו  וחשקו  פנימית, 
יתגבר בו וילך, והיינו כי 
פעולות  ידי  על 
המסורות  החיצונית 
גם  בהמשך  יקנה  בידו, 
מה שאינו בידו, כי תולד 
הפנימית  השמחה  בו 
מכח  והחמדה,  והחפץ 
מתלהט  שהוא  מה 

בתנועתו ברצון".     

 ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ו… ׁ̆ ָר ¿„ ƒמ י  ּ≈̇ ָב ּול¿  ˙ ּיו… ƒס נ≈ כ¿ּ

ָכל  ּול¿ ָוָי‰  ˙ 81ל¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ים  ƒל ר חו… ּ≈̃ ַב ל¿

ב  ׁ…˘ ָך ַלח¿ ָבב¿ ל¿ ּƒב „ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙. ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ַעל   „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒָרע ים  ƒּור‰ ר¿ ƒ‰

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו  ,‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ַעל  ו¿  ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ

ָר‰  ו… ּ̇ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ב  ׁ…˘ ַלח¿ ָך  ָבב¿ ל¿ ּƒב

ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ ˙ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ י‚ ַמֲעלו… ׂ ּƒ̆ ‰ַ ּול¿

 ˜ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ב¿ּ ƒל ב¿ּ יז  ƒָזר ו¿ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ּ¿̇  ‰ ּוָבז∆ ָר‰,  ‰ו… ַ‰ט¿ּ ָ‡˙ו…  ר¿ ƒי ו¿

ן.  יו… ל¿ ר ָ‰ע∆ ‡ו… ָבּ

בי‡ורים
81. לוי‰. למת. 

 ‰ ּבּול-פ∆ּ ƒנ מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ

ָך  ַ‡פ¿ּ ב¿ּ ל  ַ̃ 77  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים;  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּו„¿

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים.  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

ים  ƒר ָ̃ ּׁ¿̆ ‰ַ ˙ ו¿ יבו… ƒר ָך ַ‰מ¿ּ נ¿ ו… ׁ̆ ל¿ ƒיָך ּוב ƒפ ב¿ּ

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ן ָ‰ָרע, 78ּו ו… ׁ̆ ַ‰ָלּ נּו˙ ו¿ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ו¿

 ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ יָך  ƒפ ב¿ּ

ָך  ָי„¿ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ב. ּו ˙ ַעל ַ‰ּטו… ּוו… ַ̂ ּול¿

ָך  ָי„¿ ל ב¿ּ ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ֲעָך,  ר≈ ים ָי„ ב¿ּ ƒר‰ָ 79ל¿

ָך          ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל

יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו מּוָנ‰.  ¡‡ 80ב∆ּ

 ˙ כ∆ ָלל∆  - ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  יל≈ ל≈

ים,  ƒּיּול ƒט ב¿ּ  ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ‡ו… ָּ̇ ׁ¿̆ ƒמ ל¿

י  ּ≈̇ ָב ל¿  ıָלרּו יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ (ח)ּו

בר‚לך  ˜ל  ו˙‰‡  ח. 
כנסיו˙  לב˙י   ıלרו
ולב˙י מ„ר˘ו˙. באבות 
רץ  "הוי  אמרו:  (פ"ה) 
רצון  לעשות  כצבי... 
'צבי'  שבשמים".  אביך 
המהירה  החיה  היא 
ועד  במרוצתה,  ביותר 
כדי כך צריך לרוץ לדבר 
מצוה! כל כך חזק צריך 
האדם  של  רצונו  להיות 
שירוץ  כדי  במצוות 
ומה  כזאת!  במהירות 
רצונו  שאין  מי  יעשה 

לוהט כל כך?
ה"מסילת  לימדנו  כבר 
שכמו  ז'):  (פרק  ישרים" 
הפנימית  שההתלהטות 
זריזות  לידי  מביאה 
בהיפך,  כן  כמו  הגוף, 
החיצונית  הזריזות 
ומעוררת  גורמת 

להתלהבות פנימית! כי על ידי זריזות בפועל, שממהר תנועתו החיצונה, כן 
הוא גורם שתבער בו התלהבותו הפנימית, ומעורר בעצמו התלהטות ושמחה 

בי‡ורים
בכת"י: "ודברי תורה".  77. ˜ל ב‡פך. זריז לכעוס. 78. ו˙‰‡ ˜ל בפיך ב„ברי 
תלמוד                כי  "ומחמת  לנכדו:  במכתב  זצ"ל  מוולאזין  הגר"ח  לשון  זה  ˙ור‰. 
תורה הוא מהדברים הצריכים חיזוק, לא מנעתי מלחזק אותך ולזרז למזורז 
שתזדרז ללמוד בזריזות וחשק גדול, כי מה שלומדים בעצלות כל היום יכולים 
80. ב‡מונ‰.  ברעך. להכותו.  י„  ל‰רים   .79 בזריזות בכמה שעות".  ללמוד 

ביושר.
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אליו  שייכים  הדברים 
ולא  אותו.  ומחייבים 
תועיל הכרתו של האדם 
הכרה  ואפילו  לחוד 
זמן  כל  גדולה,  במידה 
הדברים  את  ישים  שלא 
של  שכלו  כי  לבו,  על 
מחייב  אינו  האדם 
הרגשת  אלא  למעשה, 
הלב היא הפועלת באדם 

ומכוונת את מעשיו. 
(כג.)  מכות  במסכת 
אלא  מזרזין  "אין  נאמר 
ולכאורה  למזורז". 
יש  העצלן  את  אדרבא, 
את  לזרז  ומדוע  לזרז! 
המזורז? אמנם, מי שלא 
היינו שלא השיב  מזורז, 
אל לבו את המוטל עליו 
רצון  לו  אין  לעשות, 
ויש  להזדרז,  פנימי 
יותר  ליזהר מלזרז אותו 
רצונו]  נגד  לעשות  נאלץ  [אשר  זו  חיצונית  בזריזות  ישתמש  יצרו  כי  מדאי, 
כסיבה לרפיון הרבה יותר גדול אחר כך (עפ"י 'מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 119), 
ואף שכתב המס"י שהזריזות החיצונית מעוררת באדם זריזות פנימית, כל זה 
כשחפץ בלבו להגיע לזריזות פנימית [וכפי שמבארים ענין "מתוך שלא לשמה 
בא לשמה" שכל זה כשרוצה להגיע לעשות לשמה], אבל לא כשאין בלבו שום 

רצון לזכות לזריזות פנימית.  

ר  ∆„ ∆‚ ו¿ ים,  ּ ƒֲחֻרל ָפָניו  ּסּו  ָכּ ים,  ƒנ ׁ…˘ מ¿ּ ƒ̃

ָמ‰  ּ ƒ„ .(‡מ˘לי כ„, ל-ל) "‰ָרָס ¡‰ ֲ‡ָבָניו נ∆

י  ל, ל…‡ ַ„ּ ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ ≈„ ׂ ¿̆ ƒל ל ≈̂ ַמ˙ ָע ָחכ¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒמ בּוָ‡‰  ּ¿̇ ל  ּ ≈„‚ַ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

ל ַ‡ף  ּ ≈„‚ַ ‡ מ¿ ָלּ ָר‡ּוי, ‡∆ ּ‰ ָכּ ָ̇ „ ‡ו… ב≈ עו…

ים  ƒ4ֲחרּול ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚ ים  ƒָבר ּ ¿„

ם  ƒ‡ ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒ̃ י ּ ƒז ‰ַ5ַמּ ים  ƒנ ו… ׁ̆ מ¿ּ ƒ̃ ו¿

ל  ּ ≈„‚ַ ּ י¿ ׁ∆̆ ַע„  ‰ּו  ≈„ ׂ ָ̆ ב¿ּ ַח  ר≈ טו… ָ‰ָי‰ 

י„  ƒס ַיפ¿ לּו˙ו…  ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ בּוָ‡‰,  ּ¿̇

ָרָס‰,  ¡‰ נ∆ ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ּ ∆‚ י  ּƒכ בּוָ‡‰,  ּ¿̇ ‰ַ

ר,  ≈„ ּ‚ָ‰ַ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ינו…  ≈‡ 6ו¿ ל  ≈̂ ָע ‰ּו‡  ו¿

ים  ƒב ָנּ ּ‚ַ‰ַ ˙ ו¿ מו… ≈‰ סּו ַ‰ב¿ּ נ¿ ָכּ ƒך¿ י ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ∆‚ "ו¿ ָ‡ַמר  ו¿ ל.  ַ‰כ…ּ ים  ƒח ¿̃ לו… ו¿

ים  ƒר ֲ‡ָבנ ∆„ ּ ∆‚ ׁ∆̆ י  ּƒָרָס‰" - ַ‡ף-ַעל-פ ¡‰ נ∆

בי‡ורים
‰מזי˜ים.   .5 הרצויים).  הפירות  (במקום  קוצים  מיני  ו˜מ˘ונים.  חרולים   .4

לתבואה. 6. ו‡ינו מ˙˜ן ‰‚„ר. בעוד הפרצה קטנה ונוחה לתקנה.

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

לּו˙  ¿̂ ַער ָ‰ַע ַׁ̆
 

 .„…‡ מ¿ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע
 ˙ ר∆ ב∆ ‰ ּ‚ו… ּ„ָ ּƒז…ּ‡˙ ַ‰מ ׁ∆̆ י  ƒמ  

ָלם  עו… 1ָבּ  „…‡ מ¿ ים  ƒל ָ̃ ל¿ ֻ̃ מ¿ ָיָניו  נ¿ ƒע  , ּבו…

ָ‡ַמר  ָעָליו  ו¿  ,‡ ַ‰ָבּ ָלם  ּוָבעו…  ‰ּ ַ‰ז∆

ם: "2(‡)ַעל  לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆

ם  ר∆ כ∆ּ ַעל  ו¿ י,  ּƒ̇ ָעַבר¿ ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י ƒ‡  ‰ ≈„ ׂ ¿̆

ֻכּלו…  ָעָל‰   ‰ נ≈ּ ƒ‰ 3ו¿ ב.  ל≈ ֲחַסר  (ב)ָ‡ָ„ם 

עˆל  ‡י˘   ‰„˘ על   .‡
איש  שדה  "על  עבר˙י. 
אדם  זה   – עברתי  עצל 
ב).  כא,  (ב"ר  הראשון" 
אדם  וכי  עיון,  וצריך 
בעצלות?  חטא  הראשון 
חטא  הרי  אדרבא, 

במעשה!
שיש  היא,  והתשובה 
מתינות:  ויש  עצלות 
ישוב  בעל  הוא  המתון 
ממהר  ואינו  הדעת 
ולעשות.  להחליט 
מתעצל   – והעצל 
ממהר  מלהתיישב, 
ועושה בפזיזות. מהירות 

כוונת  מקוצק).  אדמו"ר  בשם  משמואל'  ('שם  המחשבה  עצלות  פרי  היא  זו 
לפני  כדבעי  בדעתו  נתיישב  לא  ערכו,  גודל  לפי  הראשון  שאדם  המדרש: 

עשייתו ונתבלבל הענין כולו ('מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 95). 
ב. ‡„ם חסר לב. הנה פסוקים הרבה בספר משלי עוסקים בגנותה של מידת 
העצלות ועל כך שמידה זו הורסת ומכלה את האדם. ואמר שלמה (משלי כד, 
ל): "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב" וגו'. נתבאר לנו כאן 
שורשה וענינה של העצלות: העצל הוא "חסר לב", כי העצלות נובעת מחוסר 
שישיב  ידי  על  היא  העצלות  מידת  את  ולשרש  להתגבר  והעצה  לב,  שימת 
כי  יחוש  ואז  בשכלו,  ומבין  בהכרתו  יודע  הוא  אשר  כל  את  לבו  אל  האדם 

בי‡ורים
 – הרוחניים  מעשיו  ובין  הגשמיים  מעשיו  בין  ‰ב‡.  ובעולם  ‰ז‰  בעולם   .1
פגומים וחסרים. 2. על ˘„‰ ו‚ו'. על יד שדה של איש עצלן עברתי, ועל יד 
כי צמחו על כל השדה  וראיתי  ו‚ו'.  ו‰נ‰ על‰   .3 כרם של אדם חסר דעה. 
קוצים דוקרים, והתכסו פני השדה בחוחים עוקצניים, וגדר האבנים שסביב 

לשדה נהרסה. 

ˆ„י˜ים ˘ער ‰עˆלו˙‡רחו˙ 

לפי  סבר‡  יע˘‰   .‚
האדם  על  ‰עˆלו˙. 
"החשבונות  כי  לדעת 
הרבים" שיש לו, ממקור 
נובעים.  הם  העצלות 
עולם  בגדולי  ומצינו 
של  חשבונות  שחישבו 
גילה  כן  ואע"פ  טעם 
כל  בעומק  כי  הכתוב 
טמון  היה  החשבונות 

 ‰ ז∆ ָבּ ׁ∆̆ ר  מ≈ ‡ו… ים, ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒָניו ל ָ‡ז¿

לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ˙ּוַח.  ָפּ ּבו…  ƒל  ‡ ≈‰ י¿

ַמר  לו…  ˙ ָברו… ס¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆  ˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו…

ן  ƒמ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ‰ 12ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…ּ‡˙  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ּמּו„.  ּ ƒל‰ַ

י  ≈„ כ¿ּ ָלנּוַח  ב  ּטו… ׁ∆̆  ,˙ מ∆ ¡‡ י‡  ƒ‰

 ‡ ָ̇ יחּו ƒ„ ב¿ ּ ƒ„ י ּ ל≈ ƒמ…ַע מ ׁ¿̆ ƒו… ל‡ ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

י  ּƒָר‰, כ ו… ּ̇ ˜ ַבּ ס≈ עו… יז 14ו¿ ƒר ָ‡ָ„ם ַ‰ָזּ ‡ ל¿ ָ̃ ו¿ ‰ּו ַ„ּ ב, ז∆ ַח ַ‰ל≈ּ ּ…̇ פ¿ ƒ13ל

יו  ָ̇ מו… ¿̂ 16ַע יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ‡ו…  ָ‰ָ‡ָ„ם,  ַח  כ…ּ ים  ƒָבנ‡ֲ ַח  כ…ּ ין  ≈‡15

 ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ יך¿ ָלנּוַח כ¿ּ ƒר ָ̂ ים  ƒָעמ י„, ּופ¿ ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל ‰ ָׁ̆ חּו נ¿ּ ַכּ

ַע„  יָ‰  ַ‡ֲחר∆ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ ו¿ ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…‡˙  ר  ּׁ≈̆ ַי 17מ¿ ל  ≈̂ ָע ∆‰ ֲ‡ָבל 

 ‰ ׂ ∆̆ ׁ̆ ּבו… ט…ַרח (‚)ַיֲע ּ י≈ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָלם ב¿ּ עו… ל ָוכ…ל, 18ּול¿ כ…ּ ƒל מ ט≈ּ ַבּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

בי‡ורים
‰לב. כמו שהיה  לפ˙וח   .13 בהתבטלו.  ל‰˙בטל.   .12 ולעפעפיו תנומה..." 
מילתא  אומר  שהיה  לתלמידיו,  ללמד  שהתחיל  קודם  לעשות  נוהג  רבה 
לבם,  נפתח  היה  כך  ומתוך  ושמחים,  מתבדחים  היו  והתלמידים  דבדיחותא 
והיו יכולים להתרכז בשיעור, כמבואר במסכת שבת (ל:). 14. ועוס˜ ב˙ור‰. 
כראוי. 15. ‡ין כח ‡בנים כח ‰‡„ם. אין כוחו של האדם חזק ככח האבנים.     
שיוכל  כנחושת  חזקות  עצמותיו  אין  ˙מי„.  לטרוח  כנחו˘‰  עˆמו˙יו   .16
להתייגע בהם תמיד ללא מנוחה. 17. מי˘ר ז‡˙ ‰סבר‡. מאמץ לעצמו רעיון 
זה שאדם זקוק למנוחה, ונוהג כך באופן קבוע ומשום כך אינו טורח כלל, אף 
בכמות שיכול ומחוייב לטרוח. 18. ולעולם בענין ˘י˘ בו טורח יע˘‰ סבר‡ 
לפי ‰עˆלו˙. בכת"י הגירסא: "ולעולם בכל המצוות שיש בהן טורח, יעשה 
סברה לפי העצלות להתבטל מן המצוה. כללו של דבר: העצל יטה כל סברתו 

לפי העצלות".

 , לּו˙ו… ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ ָרס  ¡‰ נ∆ ‰ּו‡  ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,„…‡ מ¿  ‰ ָ̃ ֲחָז

ָר‰  ˙ו… ל ב¿ּ ≈̂ ָע ַין ‰∆ נ¿ ƒן ע ָל‰. כ≈ּ פ¿ ָנּ ׁ∆̆ ם  ָנּ‰ 7˜…„∆ רו… ס¿ ן ח∆ ּ≈̃ ּƒ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆

ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ נּוָח‰,  מ¿ ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ים  ƒל ≈̂ ָ‰ֲע י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ƒמ ּוב¿

ם,  ָׁ̆ ַנפ¿ ַעל   „ ב≈ ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ּמּו„  ƒל ו¿ ם,  י‰∆ ֲעל≈  ˙ ו… ׁ̆ ָ̃  ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ים  ƒב ׁ¿̆ יו… ם  ≈‰ ׁ∆̆ ּוכ¿ נּוָח‰.  ַ‰מ¿ּ ל  ∆‡  ׁ̆ ָר ¿„ ּƒמ‰ַ ן  ƒ8מ חּו  ר¿ ב¿ ƒי ו¿

יל  ּƒפ ַּ̇ ָל‰  ¿̂ "9ַע ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ ים,  ƒנ ׁ≈̆ י¿  –  ˙ ס∆ נ∆ י˙-ַ‰כ¿ּ ב≈ ב¿ּ

ַבע  ט∆ ב¿ּ ָנ‰  ׁ≈̆ יָ‡‰  ƒב מ¿ לּו˙  ¿̂ ַע י  ּƒכ טו),  יט,  (מ˘לי  ָמ‰"  ּ ≈„ ר¿ ַּ̇

ַעט  ם: "10מ¿ לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆ יר  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ָבר ָ‰ָ‡ָ„ם. ּוכ¿

ב" (˘ם ו, י).  ָכּ ׁ¿̆ ƒם ל ƒָיַ„י ˜ ֻבּ ƒַעט ח ˙, מ¿ נּומו… ּ¿̇ ַעט  ˙ מ¿ נו… ׁ≈̆

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„י ƒל יַע  ּ ƒ‚ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 11 ל  ≈̂ ָע ל∆ י  ּ„ַ ל…‡ 
לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ֲחַמ˙  מ≈ ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‡ּוי,  ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…

ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ל  ≈̂ ָע ∆‰ י  ּƒכ ָטעּו˙.  ל  ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ  ‰ ַמֲעל∆

י  ּƒכ  ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ נּוָח‰  ַ‰מ¿ּ ַלּ‚ּוף  ב  טו… י…‡ַמר:  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ל¿

 ‰ ּוַמט∆ּ  . ׁ̆ ַ‰ַחָלּ ן  ƒמ ר  ≈̇ יו…  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ל  ָיכו… ‰ּו‡  ָחָז˜  ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ כ¿ּ

בי‡ורים
7. ˜ו„ם ˘נפל‰. כולה. 8. מן ‰מ„ר˘. מבית המדרש. 9. עˆל‰ ˙פיל ˙ר„מ‰. 
עליך  ו‚ו'.  ˘ינו˙  מעט   .10 מעש.  וחוסר  שינה  האדם  על  מביאה  העצלות 
לקצר את זמן השינה, לצמצם את זמן המנוחה, ולמעט בחוסר מעש בשכיבה 
בעמל  אלא  נקנית  התורה  אין  כי  ‰˙ור‰.  לי„יע˙  י‚יע  ˘ל‡   .11 ובבטלה. 
ויגיעה. וכן כתב הרמב"ם (פ"ג מת"ת ה"ו ): "אין דברי תורה מתקיימין במי 
שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, 
לעיניו  שינה  יתן  ולא  תמיד,  גופו  ומצער  עליהן  עצמו  שממית  במי  אלא 

ָעָליו  ָר‰, ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ ינו… ּ‚ו… ≈‡ ָבב ו¿ ּ ‰ּו‡ 19ַרך¿ ַ‰ל≈ ל  ≈̂ ָע ∆‰
ָע‰  ב¿ ׁƒ̆ 20 ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

יר,  ƒע ָבּ ל: ַרב  ≈̂ ָע ים ל∆ ƒר מ¿ ר: ‡ו… מ≈ ל ‡ו… ≈̂ ָע ∆‰ „ ַ̂ י ים. 21כ≈ּ ƒָבר ּ ¿„

ן  ƒי מ ƒנ‡ֲ ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒם: מ יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒָר‰ מ ו… ּ̇ ַמ„  ך¿ ּול¿ ל≈

 " ך¿ ר∆ ּ„ָ ַבּ ַחל  ַׁ̆ 23 ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  , ך¿ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ׁ∆̆ 22 י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ל≈ יָנ‰, ֲעמ…„ 25ו¿ ƒ„ ך¿ ַ‰מ¿ּ ˙ו… : 24ַרב ב¿ּ ים לו… ƒר מ¿ (מ˘לי כו, י‚). ‡ו…

י  ƒ26ֲ‡ר  ‡ ָיבו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ י  ƒנ‡ֲ  ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒמ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  . לו… ¿̂ ∆‡

(˘ם).   "˙ ח…בו… ָ‰ר¿ ין  ב≈ּ י  ƒר‡ֲ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,˙ בו… חו… ָ‰ר¿ ך¿  ˙ו… ב¿ּ

ם:  יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ָך. ו¿ ¿̇ י ל ב≈ּ ∆̂ ר 27‡≈ י ‰ּו‡ ָ„ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ‡ו…

ך¿  ˙ו… 29ב¿ּ  ,ıַבחּו י  ƒר‡ֲ ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,ıחּו 28ַבּ י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ˙ו… י ‰ּו‡ 30ב¿ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ַח" (˘ם כב, י‚). ‡ו… ≈̂ ָר ≈‡ ˙ ח…בו… ר¿

בי‡ורים
19. רך ‰לבב. פחדן ומפונק. 20. ˘בע‰ „ברים. שהעצל עונה כשאומרים לו 
שילמד תורה, והוא חכם בעיניו ואינו שומע, אלא מתחכם למצוא אמתלאות 
ותירוצים לעצלותו שלא ללמוד תורה. 21. כיˆ„ ‰עˆל ‡ומר, ‡ומרים לעˆל: 
רב בעיר. בכת"י הגירסא: "כיצד? אומרים לעצל: רבך בעיר – לך ולמד תורה 
שבין  ˘ב„רך.   .22 שבדרך!".  הארי  מן  אני  מתירא  להם:  משיב  והוא  ממנו! 
שכונה לשכונה. 23. ˘חל. הגדול שבאריות (מלבי"ם). 24. רב ב˙וך ‰מ„ינ‰. 
רבך נמצא בשכונת מגוריך, ואין דרכים בלתי מיושבות בינך לבינו. 25. ולך 
‡ˆלו. ללמוד תורה! 26. ‡רי. קטן (מלבי"ם). 27. ‡ˆל בי˙ך. סמוך לביתך, 
 .ıואינך צריך לצאת לרחוב אלא לחצר בלבד, לך למד אצלו תורה! 28. בחו
בחצר, ואף שלא אצא לרחוב מתיירא אני. 29. ב˙וך רחובו˙. אף שלא אצא 
"בין הרחובות" – ללכת מרחוב לרחוב, אלא אפילו "בתוך רחובות" – בין חצר 
לחצר, או בחצר עצמה אני ירא. 30. ב˙וך ‰בי˙. הזה שאתה בו, רבך יושב בחדר, 
ואינך צריך לצאת מהבית אלא להכנס לחדר רבך, הכנס אליו ללמוד תורה! 

לּו˙.  ¿̂ י ָ‰ַע ƒפ ָבָר‡ ל¿ ס¿ וכן  עצלות.  של  שורש 
(שמות  ברש"י  הובאו 

לה, כז) דברי חז"ל: "והנשאם הביאו וגו', ["והנשאם" חסר יו"ד] לפי שנתעצלו 
ואף כי  הנשיאים בהבאת נדבתם למשכן לפיכך נחסרה אות אחת משמם". 
מה  ציבור  "יתנדבו  שאמרו  וכמו  תרומתם,  בעיכוב  להם  היה  גדול  טעם 
"לפי  כן  אע"פ  שם,  וכמפורש  משלימין"  אנו  שמחסרין  ומה  שמתנדבין 
זו  הנהגתם  והיינו שבשורש  בתורה,  אות משמם  ונחסרה  נענשו  שנתעצלו" 
הכתוב  למדך  זצ"ל,  מבריסק  הגרי"ז  וביאר  העצלות.  מידת  טמונה  היתה 
שכאשר מוטלת עליך מצוה לעשותה - בטלו כנגדה כל החשבונות שבעולם, 
ואין לך אלא לעשות בזריזות רצון בוראך, וכיון שנדבת המשכן מצוה היתה, 

לא היה להם כל טצדקי לעכבה ולהשהות נדבתם. 
ובעל 'חובות הלבבות' בהקדמתו כתב, שהיו לו כמה טעמים שלא לחבר את 
חיבורו, אך חשד את עצמו שמידת העצלות הביאתו לכך, ולכן ביטל את כל 

חשבונותיו וכתב את חיבורו הק'.
הסבא  יוזל,  יוסף  מרבי  למדתי  אמר:  זצ"ל  מלצר  זלמן  איסר  רבי  [הגאון 
מנובהרדוק זצ"ל, שישנו ענין של נגיעה אישית. דרך משל: כאשר חושבים אם 
ללכת לקבל פניו של פלוני או לא ללכת, האם מגיע לפלוני הכבוד שאטרח 
ואלך לכבודו, או שלא ראוי הוא לכבוד הזה, הרי בראש וראשונה יש לחשוש 
שמא לתוך המחשבות והשיקולים הללו נכנס גם שיקול של עצלות, והנגיעה 

היא שמתעצלים לקום ולעשות את שצריך. 
ובכן, כיצד יש לנהוג? סיפרו על הסבא מנובהרדוק, שכאשר הגיע לעיר אדם 
גדול והתעורר אצלו הספק האם ללכת לקבל את פניו או לא, היה נוהג קודם 
כל ללבוש את הפרווה, לצאת מן הבית ולהגיע עד סמוך למקום האכסניא של 

האורח, ושם להחליט בענין. 
- כאשר באים אלי לבקש המלצות.  - אמר הגרא"ז  אני  נוהג אף  זאת  בדרך 
קודם כל הנני כותב, כדי שבשיקולים שלי אם לתת את ההמלצה או לא לתת 
לא יתערב גורם העצלות, ולאחר שכבר כתבתי את המכתב, הנני מחליט אם 

למסור אותו לזה שביקש...]. 
רבים  במאמרים  לך  יבוא  "העצל  (פ"ו):  ישרים"  ה"מסילת  בדברי  ונסיים 
ממאמרי החכמים כו' והטענות מן השכל וכו', והוא איננו רואה שאין הטענות 
ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני שיקול דעתו, אלא ממקור עצלותו הם 

נובעים, אשר היא מטה דעתו ושכלו אל הטענות האלה". 
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„. עˆל רחו˜ מן ‰מ„ו˙ 
ה'מסילת  כתב  ‰טובו˙. 
ישרים' (פ"ו): "ותראה כי 
מאד  כבד  האדם  טבע 
הקבוע  כבד  (כחפץ 
מאד  שקשה  במקומו 
כי  משם),  להניעו 
גס  החמריות  עפריות 
הכבידות  מקור  [ביאור 
של טבע האדם: החומר 
מארבעה  מורכב 
רוח  מים,  עפר,  יסודות: 
המרכיב  ואש.  (אויר) 
שבחומר-האדם  העפרי 
החומריות")  ("עפריות 
הוא "גס" – כלומר כבד, 

ל.  ≈̂ ָע ∆‰  ˙ ∆‡ ל…מ…‰  ׁ¿̆  ‰ ָנּ ּ ƒ‚ ‡ן  ָכּ ַע„ 

ָ‡ַמר          ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  נּו  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ ּומ…

י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָלּ ֻכּ ƒמ ל  „ו… ּ‚ָ ָבר  ּ„ָ42

יָך  ƒפ 43ב¿ּ  „…‡ מ¿ ָבר  ּ„ָ‰ַ יָך  ל∆ ≈‡ ב  רו… ָ̃

ַר˜  י„)  ל,  („ברים   " ˙ו… ַלֲע˘…ׂ ָך  ָבב¿ ל¿ ƒּוב

יָך („ברים רב‰ ח, ו).  ּƒפ ƒָבר 44מ ּ„ָ ‡ ≈̂ ‰ו…

י‡  ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  ‰ ז∆ ָבּ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ל  „ו… לּו˙ ָ‚ּ ¿̂ ָך ַע ין ל¿ יו, ‡≈ ּƒפ ƒים 45מ ƒָבר ּ ¿„

.‰ּ ז∆ ƒמ

 

 ˙ ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ ˜ ל ָרחו… ≈̂ יך¿ („)ָע ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿
 ‡ ַחָלּ 47כ¿ּ יחּו˙,  ƒל ׁ¿̆ ƒ46ל לּום  כ¿ּ  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ו¿  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ן  ָׁ̆ ָע כ∆ ו¿ ם  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ı ח…מ∆ "48ַכּ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

בי‡ורים
גדול מכל מוסריו של  ‚„ול מכולם. מוסרו של משה על העצלות,  „בר   .42
שלמה, ששלמה אמר "נלאה להשיב אל פיו" – שהעצלות הגדולה ביותר היא 
שמתעצל לתת לפיו את מה שלפניו, אמנם משה אמר "כי קרוב" וגו'. 43. בפיך 
ובלבבך לע˘ו˙ו. הרי התורה כבר נתונה בתוך פיך, ואתה רק הוצא דבר מתוך 
ה'  שציוהו  כמו  ישראל  לבני  התורה  את  לימד  משה  לשנן.  מפיך.   .44 פיך! 
(דברים לא, יט): "ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם", וכמו שאמר הנביא 
(ישעיה נט, כא) "ודברי אשר שמתי בפיך" – שהם דברי התורה אשר שם משה 
ועליהם לעשות בפיהם  וכבר הוא בתוך פיהם,   – (מלבי"ם)  בני ישראל  לפני 
שינון שישמר בלבם. 45. מפיו. הנתונים כבר בתוך פיו. 46. ל˘ליחו˙. לבצע 
כמו  ו‚ו'.  ל˘יניים   ıכחומ  .48 כחומץ.  כחל‡.   .47 נאותה.  בצורה  שליחות 

 ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ  ‡ ≈̂ ּומו… י  ƒנ‡ֲ ך¿  ל≈ ‰ו… ם  ƒ‡ ו¿ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  .˙ ƒי ַ‰ַבּ

י‡,  ƒ‰ ˙ּוָח‰  32פ¿ּ  : לו… ים  ƒר מ¿ ‡ו… ַלֲחז…ר.  יך¿  ƒר ָ̂ י  ƒ31ֲ‡נ עּוָל‰,  נ¿

" (˘ם  ˙ו… ָטּ ƒל ַעל מ ≈̂ ָע יָרּ‰, 33ו¿ ƒ̂ ב ַעל  ּסו… ּƒ̇  ˙ ל∆ ּ ַמר: "ַ‰„∆ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם:  יב, ָ‡ַמר ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ָ ּ ַע 34ַמ‰ ל¿ ≈„ ‡ ָ‰ָי‰ יו… ל…ּ ׁ∆̆ ף  ַבּסו… כו, י„). ל¿

ַעט.  35מ¿ ן  י˘…ׁ ƒל י  ƒנ‡ֲ  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב מ¿ ָנעּול,  ‡ו…  ˙ּוַח  ָפּ  ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ ם  ƒ‡

ָך" (˘ם  ∆̇ ָנ ּׁ¿̆ ƒּום מ˜ ָּ̇ י  ַ̇ ב, ָמ ָכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ל  ≈̂ י ָע ַ̇ ַמר: "ַע„ ָמ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ˙ ≈̇ ל ָל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒכ…ל, מ ¡‡ ָפָניו ל∆ ים ל¿ ƒנ ¿̇ נו… ˙ו… ו¿ ָטּ ּƒמ ƒמ „ מ≈ ו, ט). 36עו…

 ‰‡ָ ל¿ ƒנ ַח˙,  ָלּ ּ ַ̂ ַבּ ָי„ו…  ל  ≈̂ ָע "37ָטַמן  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ יו,  ּƒפ ך¿  ˙ו… ל¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ י?  ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ‰ּו ַ‰ יז∆ ≈‡ יו" (˘ם כו, טו). 38ו¿ ּƒל פ יָבּ‰ ‡∆ ׁƒ̆ ַלֲ‰

ן  ן ב∆ּ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּƒַמר ַרב‡ָ §" (˘ם כ, „) ו¿ ל ל…‡ ַיֲחר̆… ≈̂ ף ָע ח…ר∆ "39מ≈

מ…„  ל¿ ƒל  ‰ ∆̂ רו… ו¿ עּוָריו,  נ¿ ּƒב ָר‰  ו… ּ̇ ָלַמ„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ‰ּו  ז∆ ָח‡י:  יו…

ן" (˘ם).  ƒיר ָוָ‡י ƒ̂ ּ ָ̃ ַ‡ל ַבּ ָׁ̆ ‰ּו: "41ו¿ ז∆ ל. ו¿ ינו… ָיכו… ≈‡ , 40ו¿ נּו˙ו… ¿̃ ƒז ב¿ּ

בי‡ורים
יתעצל  אז  גם  ‰י‡.  פ˙וח‰   .32 לשוא?  אטרח  ולמה  לחזור.  ˆריך  ‡ני   .31
מלקום ממקומו ולגשת לרבו. 33. ועˆל על מט˙ו. מתהפך על מטתו ואינו 
קם. 34. מ‰ ל‰˘יב. למזרזים אותו ללכת ללמוד תורה. 35. מעט. עוד מעט. 
אחר  גם  י„ו.  עˆל  טמן   .37 צרכו.  די  ישן  וכבר  משנתו  ממט˙ו.  עומ„   .36
שהושיט העצלן את ידו לתוך קערת המזון, עייף הוא וקשה לו להגיש את הכף 
המלאה לתוך פיו. והנמשל: שגם אם יתנו לו מזון הנפש – היא התורה – יתעצל 
הוא מה שאמר  ו‡יז‰ו ‰˘ביעי.   .38 (מלבי"ם).  וללמוד  לפיו  ולתת  לשמוע 
שלמה מחורף... 39. מחורף עˆל ל‡ יחרו˘. מפני קור החורף לא יחרוש ולא 
יזרע העצל את שדהו. 40. ו‡ינו יכול. כיון שהתעצל מללמוד תורה בנעוריו, 
סרה ממנו חשקת התורה ושוב אינו יכול ללמוד בזקנותו. 41. ו˘‡ל ב˜ˆיר 
הואיל  שדהו,  צמחה  לא  כי  מוצא,  ואינו  תבואה  מבקש  הקציר  בעת  ו‡ין. 

והתעצל מלחרשה בימות החורף.

ל  ׁ∆̆ יחּו˙  ƒל ׁ¿̆ ם  ָלּ ֻכּ ּו  ׂ̆ ָע ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ים  ƒלּוח ׁ¿̆ ּו ים  ƒ̂ ָר ׁ̆ לו…  ּ י≈ ׁ∆̆

ָח„  ∆‡ ם. ו¿ ָ̇ יחּו ƒל ּׁ¿̆ ƒרּו מ ָחז¿ ׁ∆̆ ך¿ כ¿ּ ל∆ ָבר ַלמ∆ּ יבּו ָ„ּ ׁƒ̆ ַ‚ם ‰≈ , ו¿ ך¿ ל∆ מ∆

‰ ‰ּו‡,  ל∆ ַמר חו… ים לו… ƒל, 51ּוַמֲער ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ך¿ ָ‰ָי ל∆ י ַ‰מ∆ּ ≈„ ַעב¿ מ≈

ַרח  ט…ּ ƒים מ ƒע ≈‚ ָריו י¿ ‰ ֲחב≈ ∆‡ רו… ׁ∆̆ . כ¿ּ ך¿ ל∆ ַחן ַ‰מ∆ּ ל¿ ֻּׁ̆ ƒל מ כ≈ ‡ו… ָנח ו¿ ו¿

טּו˙ ‰ּו‡  ׁ¿̆ ָריו. ּו ל ֲחב≈ ָכּ ƒיָניו מ ע≈ מו… ָחָכם ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒַמֲחז , ך¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ

י  נ≈ פ¿ ƒל  , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יר  ƒ‰ָמ  ׁ̆ י ƒ‡  ָ̇ י ƒ52ָחז" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ָי„ו… ב¿ּ

מּול  ם ‚¿ּ ל≈ּ ַׁ̆ ך¿ מ¿ ל∆ ‡ן ַ‰מ∆ּ ב" (˘ם כב, כט), ַ‡ף ָכּ ּ ָ̂ ַי ¿̇ ƒים י ƒָלכ מ¿

ָבר:  ּ„ָ ל  ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ  . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַטַעם  ים  ƒיב ׁƒ̆ מ¿ ָ‰יּו  ׁ∆̆ 53 ים,  ƒח ּ¿̃ ּƒַלפ

י  ּƒכ ,‡ ָלם ַ‰ָבּ ל…‡ ָלעו… ּ‰ ו¿ ָלם ַ‰ז∆ ‰ 54ל…‡ ָלעו… ו∆ ָׁ̆ ינו…  ל ‡≈ ≈̂ ָע ∆‰

.˙ ו… ׂ̆ ֲ‡נּו ָיָ„יו ַלֲע מ≈

 

 ˙ נו… ¿̃ ƒל ל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם - 56 נ≈ ב¿ ּƒב ׁ∆̆ ל  ≈̂ ָע ָחָכם: ‰55∆ ָ‡ַמר ‰∆ ו¿
בי‡ורים

51. ומערים לומר. מתחכם למצוא טעם על אי קיום השליחות ואומר שהוא 
חולה. 52. חזי˙ ‡י˘ ו‚ו'. כאשר תפגוש איש בקי וזריז בביצוע תפקידו, ראה 
בכת"י  ‰מלך.  טעם  מ˘יבים  ˘‰יו   .53 לשרתם.  יעמוד  המלכים  לפני  כי 
השליחות  את  שבצעו  הפקחים  כלומר,  לו".  יחוש  לא  "והעצל  מוסיף: 
ומשיבים דבר למלך כשחזרו משליחותם, משלם להם המלך גמולם על כך. 
אבל לעצל אין המלך משלם לו גמול, והעצל לא חש לזה ולא איכפת לו מכך, 
ונשאר חסר כל. 54. ל‡ לעולם ‰ז‰ ול‡ לעולם ‰ב‡. לא בענינים גשמיים 
את  המביאים  והמצוות  התורה  בעסקי  ולא  הזה  בעולם  תועלת  המביאים 
העצל  האדם  הוא  איזה  ‡„ם.  ˘בבני  ‰עˆל   .55 הבא.  העולם  לחיי  האדם 
ביותר מכל בני האדם. 56. ˘נ˙עˆל ל˜נו˙ ‡ו‰בים חכמים. מתוך רשלנותו 
אנשים  אליו  שיקרבו  טובים  מעשים  ולעשות  תורה  ללמוד  מתאמץ  אינו 

חכמים שיאהבו אותו.

ָחיו" (מ˘לי י,  ל¿ ׁ…˘ ל ל¿ ≈̂ ָע ן ‰∆ ם, כ≈ּ ƒיָני ָלע≈

ּנּו  ∆̇ י ƒמ ּ¿̇ ל  ≈̂ ָע ֲ‡ַו˙  ַּ̇ 49" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כו), 

˙" (˘ם כ‡, כ‰),  ו… ׂ̆ ַלֲע ָיָ„יו  ֲ‡נּו  י מ≈ ּƒכ

יָניו  ע≈ ב¿ּ ל  ≈̂ ָע "50ָחָכם  ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

טז).  כו,  (˘ם  ָטַעם"  י  יב≈ ׁƒ̆ מ¿ ָע‰  ב¿ ּׁƒ̆ ƒמ

ך¿  ל∆ ך¿ ‰ּו‡: מ∆ סּו˜ ָכּ ‰ ַ‰ָפּ ל ז∆ ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ רּו פ≈ּ

עבה ומגושם והוא הגורם 
חשוב  חלק  בהיותו   –
 – האדם  חומר  בהרכב 
הטבעית,  לכבידותו 
ברפיון  המתבטאת 
לשינוי  ובאי-נטיה 
דהיינו  ולתנועה, 
לא  כן  על  לעצלות], 
בטורח  האדם  יחפוץ 
(במאמץ  ומלאכה 

ובפעילות תכליתית). ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר 
נגד טבעו עצמו ויתגבר ויזדרז, שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא 
כארי  וגבור  כצבי  ורץ  כנשר  וקל  כנמר  עז  'הוי  התנא  שאמר  מה  והוא  יצליח. 
לעשות רצון אביך שבשמים'. וכן מנו חכמים ז"ל בדברים הצריכים חיזוק: "תורה 
ומעשים טובים" (ברכות לב:). ומקרא מלא הוא (יהושע א, ז) 'חזק ואמץ מאד 
לשמור לעשות ככל התורה אשר צוך משה עבדי', כי חיזוק גדול צריך למי שרוצה 

לכפות הטבע אל הפכו" (מס"י פ"ו עם ביאור 'שמחת מרדכי'). 
במסכת פסחים (פט.) מבואר שההיפך של זריזות היא 'עצבות'. ביאור הדבר, 
וכנ"ל,  יסודות שמהם מורכב חומר האדם הוא "עפר"  דהנה אחד מארבעה 
וכתב מוהרח"ו זצ"ל (בשערי קדושה, שער שני): "יסוד העפר שבנפש – ממנו 
מדת העצבות, ותולדתה היא העצלות לקיים התורה והמצוות, מפני עצבונו 
שמח  ואינו  עליו,  הבאים  היסורין  על  או  הזה  העולם  הבלי  קניני  השגת  על 
כי  יש מבארים  עפי"ז  עושר". עכ"ד.  לא תשבע  עינו  גם  בחלקו בשום-דבר, 
התיקון של יסוד העפר הוא להיות שמח בחלקו ושמח במצוות, וממילא על 

ידם ניתן להשיג מדת הזריזות בעשיית המצוות. 

בי‡ורים
העצלן  הוא  כך  בעיניים,  צורב  שהעשן  וכמו  השיניים  את  מקהה  שהחומץ 
למוסרים לו תפקיד לבצע. 49. ˙‡ו˙ עˆל ˙מי˙נו. השתוקקות לחיי בטלה 
ולהתפרנס.              לעבוד  מורגלות  אינם  ידיו  כי  אסון,  העצל  על  שמביאה  היא 
יותר משבעה חכמים  בעיניו. העצל מחזיק את עצמו לחכם  50. חכם עˆל 

העונים תשובות מנומקות ומוטעמות.

ו. ילמ„ ממנ‰ ל‡חוז ב‰ 
‰זריזו˙.  במ„˙  כמו‰ 
זצ"ל  הגר"א  כתב 
עה"פ  למשלי  בפירושו 
(ו,  עצל"  נמלה  אל  "לך 
צריך  האדם  "כי  ו): 
לשלשה  השם  לדרכי 
ומידות  חכמה  דברים: 
טובים.  ומעשים 
מופלאה  והנמלה 
באלו  במעשיה 
אל  "לך  וזהו:  השלשה. 
אתה  אם  עצל",  נמלה 
מלעשות  מתעצל 
לך  טובים,  מעשים 
את  הנמלה  מן  ולמד 
מעט,                        אלא  צריכה  שאינה  פי  על  אף  הרבה  שאוספת  שלה  הזריזות 
חיטה  אלא  אוכלת  אינה  שהיא  ב)  ה,  רבה  (דברים  במדרש  שכתוב  כמו 
במעשים  זהו  כור,  מאות  שלוש  הנמלה  בחורי  פעם  ומצאו  לשנה,  ומחצה 
כמו                   שלה,  שאינו  במה  נוגעת  שאינה  במידות,   - דרכיה"  "ראה  טובים. 
והריחו,  כולם  והתקבצו  נשרה תבואה  (שם), שפעם אחת  שכתוב במדרש 
לכן               כלום,  נטלו  לא  שלהם  שאינה  שהריחו  וכיון  שלהם,  שהיא  שסברו 
שכתוב  כמו  החכמה,  היא   - "וחכם"  ממנה.  ולמד  ומידותיה  דרכיה'  'ראה 
התבואה                          את  מניחה  ואינה  חורין,  שלשה  עושה  שהנמלה  (שם)  במדרש 
הגשמים  מן  מתייראת  כי  באמצעית,  אלא  בתחתונה,  ולא  בעליונה  לא 

שלמעלה ומן התהום שלמטה, ולכן ראה חכמתה "וחכם".  

ן            ָלכ≈ ו).  ו,  (מ˘לי  ַוֲחָכם"  יָ‰  ָרכ∆ ¿„

יָז‰  ƒר ז¿ ָמָל‰  ַ‰נ¿ּ ˙ו…  ‡ו… ר¿ ּƒ60ב  ׁ̆ ּ י≈ ַבּ ¿̇ ƒ59י

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ַמ„  ל¿ ƒ(ו)י יָ‰,  ָינ∆ נ¿ ƒע ב¿ּ יָר‰  ƒ‰ ּוז¿

יזּו˙,            ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ  ‰ָ מו… ָכּ  ‰ּ ָבּ ח…ז  ¡‡ ל∆

לּו˙         ¿̂ ָ‰ַע ַח˙  ַּ̇ ƒמ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙‡ ≈̂ 61ָל

ַח˙. ַׁ̆ י  י„≈ ƒ62מ

 

 ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ לּו˙  ¿̂ ַע  ׁ̆ י≈ ו¿
 ˙ ו… ׂ̆ ל ַלֲע ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒב ּומ ׁ≈̆ ן ַ‰ּיו… ‚ו…  כ¿ּ

רּו  ָ‡מ¿  .˙ ֲ‡וו… ַּ̇ ‰ַ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿  ˙ ָרעו…

בי‡ורים
"הנמלה  ‰נמל‰.  בר‡ו˙ו   .60 העצל.  י˙ביי˘.   .59 והותר.  די  לה  כשיש 
מפאת  למנוחה  הוא  שצריך  טענותיו  ויסתתמו  בכת"י).  (כ"ה  החלושה" 
ח˙. בכת"י הגירסא: "ולצאת  חולשתו. 61. לˆ‡˙ נפ˘ו מ˙ח˙ ‰עˆלו˙ מי„י̆ 

מתחת יד העצלות ולהשיב נפשו מני שחת". 62. מ„י ˘ח˙. גיהנם.

 . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈‡ יר≈ ƒים ו ƒים ֲחָכמ ƒב‰ֲ ‡ו…

ּלּו ָ‰יּו  ל ‡≈ ָכּ ׁ∆̆ ּנּו,  מ∆ּ ƒל מ ≈̂ ר ָע ≈̇ ׁ̆ יו… י≈ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ„ם.  ב¿ּ ƒ‡ 57ו¿ ָי„ו…  ב¿ּ

ָמּ‰  ַלח¿  ˙ ר∆ ∆‚ ָ‰‡ו…  ,‰ ָׁ̆ ַחָלּ  ‰ ָיּ ƒר ב¿ּ ָר‡  ָבּ

ל,  ≈̂ ָע ∆‰ ים  ּƒכ ַ‰ח¿ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ַרַח˙,  טו… 58ו¿

 ‰ ≈‡ ל, ר¿ ≈̂ ָמָל‰ ָע ל נ¿ ך¿ ‡∆ יב: "(‰)ל≈ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

עˆל.  נמל‰  ‡ל  לך   .‰
פ"ה  (דב"ר  חז"ל  אמרו 
שלמה  ראה  "ומה  ב): 
ללמד לעצל מן הנמלה? 
הנמלה  אמרי,  רבנן 
חיה  ואינה  וכו'  הזאת 
וכל  חדשים  ששה  אלא 
מאכלה אינו אלא חיטה 
הולכת  והיא  ומחצה, 
מה  כל  בקיץ  ומכנסת 

שמוצאת חיטים ושעורים ועדשים וכו'. ולמה היא עושה כן? אמרה שמא יגזור 
הקב"ה עלי חיים ויהיה לי מוכן לאכול. אמר רשב"י מעשה היה ומצאו בבור 
אתם  אף  עצל",  נמלה  אל  "לך  שלמה  אמר  לפיכך  כור,  מאות  שלש  שלה 

התקינו לכם מצוות מן העוה"ז לעוה"ב וכו'".
הנמלה מכינה לה מזון שלש מאות כור מספק שמא יארע לה נס ויגזור עליה 
בששה  שהרי  ותכלית,  גבול  בלי  בנס   - עסקינן?  נס  ובאיזה  חיים.  הקב"ה 
חדשים אינה צריכה אלא חיטה ומחצה, וא"כ לשלש מאות כור צריכה היא 
לחיות מאות אלפי שנים, והרי נס כזה לא אירע כמוהו מימות בריאת העולם, 
וכל אשר לפניה כבר מתו, ואעפ"כ היא טורחת ומכינה כן. ובאופן זה חייב 
האדם לטרוח ולהכין את עצמו מהעוה"ז לעוה"ב, ואם אינו עושה כן – לטרוח 

ולעמול על ספק ספיקא של נס בלי גבול - "עצל" יחשב.
וזהו שאמרו חז"ל (תדא"ר פכ"ה): "חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי 
אבותי אברהם יצחק ויעקב", שכל הנהגתו ופעולותיו יהיו מכוונים ודרוכים 
להגיע אל מעשי האבות הקדושים, ואף שהמרחק הוא רב ועצום – הרבה יותר 
מ"שלש מאות כור" לנמלה, ובדרך הטבע אי אפשר להגיע לידי כך, מ"מ חייב 
הוא לשאוף ולעשות את כל המאמצים לשם כך ('שיחות מוסר' מאמר ס"ז).  

בי‡ורים
57. ו‡ב„ם. על ידי שלא נזהר שיהיו מעשיו ראויים והגונים הרחיק ממנו את 
אוהביו החכמים ויראי השם. ונחשב עצל יותר ממי שלא היו לו אוהבים כאלו 
בזה  וגם  מחדש  לקנותם  מאשר  יאבדם  שלא  לשמור  קל  שיותר  כיון  כלל, 
נתעצל ולא שמר שלא יאבדם. 58. וטורח˙. על מאכלה ללא הפסקה, אפילו 

יתירה  בעˆלו˙.  וכן  ז. 
שלפעמים  מצאנו,  מכך 
העצלנים  את  משבחים 
יפה,  שהעצלות  במקום 
אינם  שהם  ואע"פ 
עושים זאת אלא מחמת 
הרגילה.  עצלותם 
סוכה  מסכת  בגמרא 
רבי  "שהיה  מובא:  (כז:) 
משבח  אומר  אליעזר 
שאין  העצלנין  את  אני 
ברגל,  מבתיהן  יוצאין 
אתה  ושמחת  דכתיב 
רש"י:  מפרש  וביתך". 
את  אני  ”משבח 
שלא  אע"פ  העצלנין, 
מתעכבים  הרגל  בשביל 
השנה  ימות  כל  שהרי 
מחמת  יוצאין  אינן 
משבחן  אעפ"כ  עצלות, 

אני".

יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָבָבם  ל¿ ּƒב ים  ƒֲחָכמ לּו  ע¡ ∆‰

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆

ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ן  ָלכ≈ לּו˙.  ¿̂ ַע ב¿ּ ן  כ≈ 70(ז)ו¿ ָרָע‰, 

ָכל  ּוב¿ יָך  יָבר∆ ≈‡ ָכל  ב¿ּ ב  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ׁ∆̆

יָבר  ≈‡ ל  ָכּ ƒמ ַחר  ב¿ ƒ̇ ו¿ יָך,  ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿

„ּו˙,  ב≈ ˙ כ¿ּ ָ̂ ¿̃ ּלּו˙ 72ּו ַ̃  ˙ ָ̂ ¿̃ יָבר 71 ≈‡ ו¿

ל  ַ̃ 73  ‡ ≈‰ ּ¿̇ ם.  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ל  ַ‰כ…ּ ו¿

ים  ƒר ַחב¿ּ ¿̇ ּƒמ‰ַ ים  ƒר ֲחב≈ ם  ƒע  ˙ ב∆ ׁ∆̆ ָל

 ˙ ב∆ ׁ∆̆ „ ָל ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָרָע‰;  ים  ׂ ƒ̆ עו… ו¿ ים  ƒנ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ם  ƒע

י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע ין ו¿ ƒ„ָו ˙ ּ„ָ ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך 74ל ינ∆ ע≈ ל ב¿ּ ַ̃

 ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך ל ינ∆ ע≈ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 ˙ ׁ∆̆ ≈‡ ב¿ּ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ּול¿ ים  ƒָבל‰ֲ  ‰ ׂ ∆̆ 75ַמֲע

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָ„‰-ָזָר‰;  ּוָבֲעבו…  ׁ̆ י ƒ‡

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָר‰,  ו… ּ̇ ין- ƒ„ 76ו¿  ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ים  ƒמּוָסר מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ

בי‡ורים
שהעצלות עצמה מביאה את האדם לידי הפסד, והיינו שמתוך שבטל ממלאכה 
כל השבוע מחמת עצלותו, נאלץ הוא לעשות מלאכה בערב שבת]. 70. וכן 
בעˆלו˙. יש עצלות שהיא טובה ויש עצלות שהיא רעה. 71. ˜ˆ˙ ˜לו˙. היא 
ובמקום  העצלות  היא  כב„ו˙.  ו˜ˆ˙   .72 שמתבקש.  ובמקום  הזריזות 
שמתבקש. 73. ˜ל ל˘ב˙ וכו'. זריז להתחבר ולהסב עמם יחד. 74. לר‡ו˙ „˙ 
ו„ין. להסתכל ולהתבונן בדברים המסייעים בלימוד התורה או בקיום המצוות. 
ו„ין ˙ור‰.   .76 75. מע˘‰ ‰בלים. מעשים ריקים שאין בהם שום תועלת.  

ל…‡ ָ‡ָב‰  ָנ‰ 63ו¿ ם ַסָכּ ˜ו… מ¿ ƒחו… ל ל¿ּ ַׁ̆ ך¿ ל¿ ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ ָ̂ ָר ׁ∆̆ ַעל ָ‡ָ„ם 

י  ƒנ פ≈ ָחר¿ ּ¿̇ ׁ∆̆ מּוָטב   : ך¿ ל∆ ַלמ∆ּ ָ‡ַמר  ָ‡ז   . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ פו…  ר¿ ח≈ ו¿  ,˙ כ∆ ָלל∆

רּו  ָין ָ‡מ¿ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ַעל ז∆ ˙. ו¿ י מ≈ ƒי ַוֲ‡נ ƒ„ֲע ל ַבּ ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ׁ ּ∆̆ ƒי ַחי 64מ ƒַוֲ‡נ

ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י≈ ָס„;  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ 65י≈ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ו…  ּ̇ ַל‡כ¿ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ר -  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ יז ו¿ ƒָס„. ָזר פ¿ ƒנ ל ו¿ ≈̂ ׁ̆ ָע י≈ ר, ו¿ ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿

 - ָס„  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ינו…  ≈‡ 66ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

 .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ן ב¿ּ ם-כ≈ּ ּ‚ַ ‰ ׂ ∆̆ עו… בּוַע 67ו¿ ָּׁ̆ ל ַ‰ ָל‡ָכ‰ ָכּ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ינו…  ≈‡ בּוַע 68ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆  - ר  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ָע

ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆ ָס„ -  פ¿ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ˙. ָע ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ עו…

יך¿  ≈‡ ‰ ≈‡ ˙ (פסחים נ, ב). ר¿ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… 69ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

בי‡ורים
63. ול‡ ‡ב‰ ללכ˙. כלומר, התעצל מללכת למקום סכנה, וגם זו מדה טובה. 
64. מ˘˙˙פלל בע„י ו‡ני מ˙. מאשר תברכני. 65. י˘. בעל מלאכה. 66. ו‡ינו 
עו˘‰ בערב ˘ב˙. זריז - שעושה מלאכה, ונשכר - שמקיים מצוה בפרישתו 
ממלאכה בערב שבת [ואף מתרבה שכר פרישתו מחמת זריזותו, כי על ידי 
 .67 סופר)].  (חתם  מצוה  לשם  היא  שפרישתו  בו  ניכר  השבוע  כל  זריזותו 
ועו˘‰ ‚ם כן בערב ˘ב˙. הרי נפסד על ידי זריזותו, שמביאתו לעשות מלאכה 
אינו  שכן  לאיבוד,  יוצאת  זו  שעושה  שמלאכה  אלא  עוד,  [ולא  איסור  בזמן 
רואה ממנה סימן ברכה, ונמצא שמחמת זריזותו טורח בחנם, וגם מבחינה זו 
הרי הוא "נפסד"]. 68. ו‡ינו עו˘‰ בערב ˘ב˙. ונמצא נשכר על ידי עצלותו, 
פי שנמנע מחמת  [אף על  ידה מצות מניעה ממלאכה בער"ש  שמקיים על 
עצלותו ולא לשם מצוה, מכל מקום גם מצוה הנעשית שלא לשמה יש בה 
ערך, כמבואר שם בהמשך הגמרא, שלעולם יעסוק אדם במצוה אפילו שלא 
שהעצלות  השעה  בהגיע  זה,  אדם  ˘ב˙.  בערב  ועו˘‰   .69 (רש"י)].  לשמה 
ממלאכה הינה דבר רצוי, דהיינו בערב שבת, מתעורר הוא מעצלותו ועושה 
מלאכה. [יש מפרשים מדה זו על דרך שלש המדות הקודמות, שהכוונה היא 

וחפצו  וחשקו  פנימית, 
יתגבר בו וילך, והיינו כי 
פעולות  ידי  על 
המסורות  החיצונית 
גם  בהמשך  יקנה  בידו, 
מה שאינו בידו, כי תולד 
הפנימית  השמחה  בו 
מכח  והחמדה,  והחפץ 
מתלהט  שהוא  מה 

בתנועתו ברצון".     

 ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ו… ׁ̆ ָר ¿„ ƒמ י  ּ≈̇ ָב ּול¿  ˙ ּיו… ƒס נ≈ כ¿ּ

ָכל  ּול¿ ָוָי‰  ˙ 81ל¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ים  ƒל ר חו… ּ≈̃ ַב ל¿

ב  ׁ…˘ ָך ַלח¿ ָבב¿ ל¿ ּƒב „ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙. ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ַעל   „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒָרע ים  ƒּור‰ ר¿ ƒ‰

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו  ,‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ַעל  ו¿  ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ

ָר‰  ו… ּ̇ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ב  ׁ…˘ ַלח¿ ָך  ָבב¿ ל¿ ּƒב

ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ ˙ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ י‚ ַמֲעלו… ׂ ּƒ̆ ‰ַ ּול¿

 ˜ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ב¿ּ ƒל ב¿ּ יז  ƒָזר ו¿ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ּ¿̇  ‰ ּוָבז∆ ָר‰,  ‰ו… ַ‰ט¿ּ ָ‡˙ו…  ר¿ ƒי ו¿

ן.  יו… ל¿ ר ָ‰ע∆ ‡ו… ָבּ

בי‡ורים
81. לוי‰. למת. 

 ‰ ּבּול-פ∆ּ ƒנ מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ

ָך  ַ‡פ¿ּ ב¿ּ ל  ַ̃ 77  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים;  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּו„¿

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים.  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

ים  ƒר ָ̃ ּׁ¿̆ ‰ַ ˙ ו¿ יבו… ƒר ָך ַ‰מ¿ּ נ¿ ו… ׁ̆ ל¿ ƒיָך ּוב ƒפ ב¿ּ

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ן ָ‰ָרע, 78ּו ו… ׁ̆ ַ‰ָלּ נּו˙ ו¿ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ו¿

 ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ יָך  ƒפ ב¿ּ

ָך  ָי„¿ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ב. ּו ˙ ַעל ַ‰ּטו… ּוו… ַ̂ ּול¿

ָך  ָי„¿ ל ב¿ּ ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ֲעָך,  ר≈ ים ָי„ ב¿ּ ƒר‰ָ 79ל¿

ָך          ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל

יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו מּוָנ‰.  ¡‡ 80ב∆ּ

 ˙ כ∆ ָלל∆  - ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  יל≈ ל≈

ים,  ƒּיּול ƒט ב¿ּ  ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ‡ו… ָּ̇ ׁ¿̆ ƒמ ל¿

י  ּ≈̇ ָב ל¿  ıָלרּו יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ (ח)ּו

בר‚לך  ˜ל  ו˙‰‡  ח. 
כנסיו˙  לב˙י   ıלרו
ולב˙י מ„ר˘ו˙. באבות 
רץ  "הוי  אמרו:  (פ"ה) 
רצון  לעשות  כצבי... 
'צבי'  שבשמים".  אביך 
המהירה  החיה  היא 
ועד  במרוצתה,  ביותר 
כדי כך צריך לרוץ לדבר 
מצוה! כל כך חזק צריך 
האדם  של  רצונו  להיות 
שירוץ  כדי  במצוות 
ומה  כזאת!  במהירות 
רצונו  שאין  מי  יעשה 

לוהט כל כך?
ה"מסילת  לימדנו  כבר 
שכמו  ז'):  (פרק  ישרים" 
הפנימית  שההתלהטות 
זריזות  לידי  מביאה 
בהיפך,  כן  כמו  הגוף, 
החיצונית  הזריזות 
ומעוררת  גורמת 

להתלהבות פנימית! כי על ידי זריזות בפועל, שממהר תנועתו החיצונה, כן 
הוא גורם שתבער בו התלהבותו הפנימית, ומעורר בעצמו התלהטות ושמחה 

בי‡ורים
בכת"י: "ודברי תורה".  77. ˜ל ב‡פך. זריז לכעוס. 78. ו˙‰‡ ˜ל בפיך ב„ברי 
תלמוד                כי  "ומחמת  לנכדו:  במכתב  זצ"ל  מוולאזין  הגר"ח  לשון  זה  ˙ור‰. 
תורה הוא מהדברים הצריכים חיזוק, לא מנעתי מלחזק אותך ולזרז למזורז 
שתזדרז ללמוד בזריזות וחשק גדול, כי מה שלומדים בעצלות כל היום יכולים 
80. ב‡מונ‰.  ברעך. להכותו.  י„  ל‰רים   .79 בזריזות בכמה שעות".  ללמוד 

ביושר.

 

 

ם ג'
ד' יו

ע 
בו

ש

אליו  שייכים  הדברים 
ולא  אותו.  ומחייבים 
תועיל הכרתו של האדם 
הכרה  ואפילו  לחוד 
זמן  כל  גדולה,  במידה 
הדברים  את  ישים  שלא 
של  שכלו  כי  לבו,  על 
מחייב  אינו  האדם 
הרגשת  אלא  למעשה, 
הלב היא הפועלת באדם 

ומכוונת את מעשיו. 
(כג.)  מכות  במסכת 
אלא  מזרזין  "אין  נאמר 
ולכאורה  למזורז". 
יש  העצלן  את  אדרבא, 
את  לזרז  ומדוע  לזרז! 
המזורז? אמנם, מי שלא 
היינו שלא השיב  מזורז, 
אל לבו את המוטל עליו 
רצון  לו  אין  לעשות, 
ויש  להזדרז,  פנימי 
יותר  ליזהר מלזרז אותו 
רצונו]  נגד  לעשות  נאלץ  [אשר  זו  חיצונית  בזריזות  ישתמש  יצרו  כי  מדאי, 
כסיבה לרפיון הרבה יותר גדול אחר כך (עפ"י 'מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 119), 
ואף שכתב המס"י שהזריזות החיצונית מעוררת באדם זריזות פנימית, כל זה 
כשחפץ בלבו להגיע לזריזות פנימית [וכפי שמבארים ענין "מתוך שלא לשמה 
בא לשמה" שכל זה כשרוצה להגיע לעשות לשמה], אבל לא כשאין בלבו שום 

רצון לזכות לזריזות פנימית.  

ר  ∆„ ∆‚ ו¿ ים,  ּ ƒֲחֻרל ָפָניו  ּסּו  ָכּ ים,  ƒנ ׁ…˘ מ¿ּ ƒ̃

ָמ‰  ּ ƒ„ .(‡מ˘לי כ„, ל-ל) "‰ָרָס ¡‰ ֲ‡ָבָניו נ∆

י  ל, ל…‡ ַ„ּ ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ ≈„ ׂ ¿̆ ƒל ל ≈̂ ַמ˙ ָע ָחכ¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒמ בּוָ‡‰  ּ¿̇ ל  ּ ≈„‚ַ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

ל ַ‡ף  ּ ≈„‚ַ ‡ מ¿ ָלּ ָר‡ּוי, ‡∆ ּ‰ ָכּ ָ̇ „ ‡ו… ב≈ עו…

ים  ƒ4ֲחרּול ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚ ים  ƒָבר ּ ¿„

ם  ƒ‡ ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒ̃ י ּ ƒז ‰ַ5ַמּ ים  ƒנ ו… ׁ̆ מ¿ּ ƒ̃ ו¿

ל  ּ ≈„‚ַ ּ י¿ ׁ∆̆ ַע„  ‰ּו  ≈„ ׂ ָ̆ ב¿ּ ַח  ר≈ טו… ָ‰ָי‰ 

י„  ƒס ַיפ¿ לּו˙ו…  ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ בּוָ‡‰,  ּ¿̇

ָרָס‰,  ¡‰ נ∆ ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ּ ∆‚ י  ּƒכ בּוָ‡‰,  ּ¿̇ ‰ַ

ר,  ≈„ ּ‚ָ‰ַ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ינו…  ≈‡ 6ו¿ ל  ≈̂ ָע ‰ּו‡  ו¿

ים  ƒב ָנּ ּ‚ַ‰ַ ˙ ו¿ מו… ≈‰ סּו ַ‰ב¿ּ נ¿ ָכּ ƒך¿ י ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ∆‚ "ו¿ ָ‡ַמר  ו¿ ל.  ַ‰כ…ּ ים  ƒח ¿̃ לו… ו¿

ים  ƒר ֲ‡ָבנ ∆„ ּ ∆‚ ׁ∆̆ י  ּƒָרָס‰" - ַ‡ף-ַעל-פ ¡‰ נ∆

בי‡ורים
‰מזי˜ים.   .5 הרצויים).  הפירות  (במקום  קוצים  מיני  ו˜מ˘ונים.  חרולים   .4

לתבואה. 6. ו‡ינו מ˙˜ן ‰‚„ר. בעוד הפרצה קטנה ונוחה לתקנה.

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

לּו˙  ¿̂ ַער ָ‰ַע ַׁ̆
 

 .„…‡ מ¿ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע
 ˙ ר∆ ב∆ ‰ ּ‚ו… ּ„ָ ּƒז…ּ‡˙ ַ‰מ ׁ∆̆ י  ƒמ  

ָלם  עו… 1ָבּ  „…‡ מ¿ ים  ƒל ָ̃ ל¿ ֻ̃ מ¿ ָיָניו  נ¿ ƒע  , ּבו…

ָ‡ַמר  ָעָליו  ו¿  ,‡ ַ‰ָבּ ָלם  ּוָבעו…  ‰ּ ַ‰ז∆

ם: "2(‡)ַעל  לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆

ם  ר∆ כ∆ּ ַעל  ו¿ י,  ּƒ̇ ָעַבר¿ ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י ƒ‡  ‰ ≈„ ׂ ¿̆

ֻכּלו…  ָעָל‰   ‰ נ≈ּ ƒ‰ 3ו¿ ב.  ל≈ ֲחַסר  (ב)ָ‡ָ„ם 

עˆל  ‡י˘   ‰„˘ על   .‡
איש  שדה  "על  עבר˙י. 
אדם  זה   – עברתי  עצל 
ב).  כא,  (ב"ר  הראשון" 
אדם  וכי  עיון,  וצריך 
בעצלות?  חטא  הראשון 
חטא  הרי  אדרבא, 

במעשה!
שיש  היא,  והתשובה 
מתינות:  ויש  עצלות 
ישוב  בעל  הוא  המתון 
ממהר  ואינו  הדעת 
ולעשות.  להחליט 
מתעצל   – והעצל 
ממהר  מלהתיישב, 
ועושה בפזיזות. מהירות 

כוונת  מקוצק).  אדמו"ר  בשם  משמואל'  ('שם  המחשבה  עצלות  פרי  היא  זו 
לפני  כדבעי  בדעתו  נתיישב  לא  ערכו,  גודל  לפי  הראשון  שאדם  המדרש: 

עשייתו ונתבלבל הענין כולו ('מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 95). 
ב. ‡„ם חסר לב. הנה פסוקים הרבה בספר משלי עוסקים בגנותה של מידת 
העצלות ועל כך שמידה זו הורסת ומכלה את האדם. ואמר שלמה (משלי כד, 
ל): "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב" וגו'. נתבאר לנו כאן 
שורשה וענינה של העצלות: העצל הוא "חסר לב", כי העצלות נובעת מחוסר 
שישיב  ידי  על  היא  העצלות  מידת  את  ולשרש  להתגבר  והעצה  לב,  שימת 
כי  יחוש  ואז  בשכלו,  ומבין  בהכרתו  יודע  הוא  אשר  כל  את  לבו  אל  האדם 

בי‡ורים
 – הרוחניים  מעשיו  ובין  הגשמיים  מעשיו  בין  ‰ב‡.  ובעולם  ‰ז‰  בעולם   .1
פגומים וחסרים. 2. על ˘„‰ ו‚ו'. על יד שדה של איש עצלן עברתי, ועל יד 
כי צמחו על כל השדה  וראיתי  ו‚ו'.  ו‰נ‰ על‰   .3 כרם של אדם חסר דעה. 
קוצים דוקרים, והתכסו פני השדה בחוחים עוקצניים, וגדר האבנים שסביב 

לשדה נהרסה. 

ˆ„י˜ים ˘ער ‰עˆלו˙‡רחו˙ 

לפי  סבר‡  יע˘‰   .‚
האדם  על  ‰עˆלו˙. 
"החשבונות  כי  לדעת 
הרבים" שיש לו, ממקור 
נובעים.  הם  העצלות 
עולם  בגדולי  ומצינו 
של  חשבונות  שחישבו 
גילה  כן  ואע"פ  טעם 
כל  בעומק  כי  הכתוב 
טמון  היה  החשבונות 

 ‰ ז∆ ָבּ ׁ∆̆ ר  מ≈ ‡ו… ים, ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒָניו ל ָ‡ז¿

לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ˙ּוַח.  ָפּ ּבו…  ƒל  ‡ ≈‰ י¿

ַמר  לו…  ˙ ָברו… ס¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆  ˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו…

ן  ƒמ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ‰ 12ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…ּ‡˙  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ּמּו„.  ּ ƒל‰ַ

י  ≈„ כ¿ּ ָלנּוַח  ב  ּטו… ׁ∆̆  ,˙ מ∆ ¡‡ י‡  ƒ‰

 ‡ ָ̇ יחּו ƒ„ ב¿ ּ ƒ„ י ּ ל≈ ƒמ…ַע מ ׁ¿̆ ƒו… ל‡ ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

י  ּƒָר‰, כ ו… ּ̇ ˜ ַבּ ס≈ עו… יז 14ו¿ ƒר ָ‡ָ„ם ַ‰ָזּ ‡ ל¿ ָ̃ ו¿ ‰ּו ַ„ּ ב, ז∆ ַח ַ‰ל≈ּ ּ…̇ פ¿ ƒ13ל

יו  ָ̇ מו… ¿̂ 16ַע יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ‡ו…  ָ‰ָ‡ָ„ם,  ַח  כ…ּ ים  ƒָבנ‡ֲ ַח  כ…ּ ין  ≈‡15

 ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ יך¿ ָלנּוַח כ¿ּ ƒר ָ̂ ים  ƒָעמ י„, ּופ¿ ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל ‰ ָׁ̆ חּו נ¿ּ ַכּ

ַע„  יָ‰  ַ‡ֲחר∆ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ ו¿ ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…‡˙  ר  ּׁ≈̆ ַי 17מ¿ ל  ≈̂ ָע ∆‰ ֲ‡ָבל 

 ‰ ׂ ∆̆ ׁ̆ ּבו… ט…ַרח (‚)ַיֲע ּ י≈ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָלם ב¿ּ עו… ל ָוכ…ל, 18ּול¿ כ…ּ ƒל מ ט≈ּ ַבּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

בי‡ורים
‰לב. כמו שהיה  לפ˙וח   .13 בהתבטלו.  ל‰˙בטל.   .12 ולעפעפיו תנומה..." 
מילתא  אומר  שהיה  לתלמידיו,  ללמד  שהתחיל  קודם  לעשות  נוהג  רבה 
לבם,  נפתח  היה  כך  ומתוך  ושמחים,  מתבדחים  היו  והתלמידים  דבדיחותא 
והיו יכולים להתרכז בשיעור, כמבואר במסכת שבת (ל:). 14. ועוס˜ ב˙ור‰. 
כראוי. 15. ‡ין כח ‡בנים כח ‰‡„ם. אין כוחו של האדם חזק ככח האבנים.     
שיוכל  כנחושת  חזקות  עצמותיו  אין  ˙מי„.  לטרוח  כנחו˘‰  עˆמו˙יו   .16
להתייגע בהם תמיד ללא מנוחה. 17. מי˘ר ז‡˙ ‰סבר‡. מאמץ לעצמו רעיון 
זה שאדם זקוק למנוחה, ונוהג כך באופן קבוע ומשום כך אינו טורח כלל, אף 
בכמות שיכול ומחוייב לטרוח. 18. ולעולם בענין ˘י˘ בו טורח יע˘‰ סבר‡ 
לפי ‰עˆלו˙. בכת"י הגירסא: "ולעולם בכל המצוות שיש בהן טורח, יעשה 
סברה לפי העצלות להתבטל מן המצוה. כללו של דבר: העצל יטה כל סברתו 

לפי העצלות".

 , לּו˙ו… ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ ָרס  ¡‰ נ∆ ‰ּו‡  ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,„…‡ מ¿  ‰ ָ̃ ֲחָז

ָר‰  ˙ו… ל ב¿ּ ≈̂ ָע ַין ‰∆ נ¿ ƒן ע ָל‰. כ≈ּ פ¿ ָנּ ׁ∆̆ ם  ָנּ‰ 7˜…„∆ רו… ס¿ ן ח∆ ּ≈̃ ּƒ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆

ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ נּוָח‰,  מ¿ ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ים  ƒל ≈̂ ָ‰ֲע י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ƒמ ּוב¿

ם,  ָׁ̆ ַנפ¿ ַעל   „ ב≈ ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ּמּו„  ƒל ו¿ ם,  י‰∆ ֲעל≈  ˙ ו… ׁ̆ ָ̃  ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ים  ƒב ׁ¿̆ יו… ם  ≈‰ ׁ∆̆ ּוכ¿ נּוָח‰.  ַ‰מ¿ּ ל  ∆‡  ׁ̆ ָר ¿„ ּƒמ‰ַ ן  ƒ8מ חּו  ר¿ ב¿ ƒי ו¿

יל  ּƒפ ַּ̇ ָל‰  ¿̂ "9ַע ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ ים,  ƒנ ׁ≈̆ י¿  –  ˙ ס∆ נ∆ י˙-ַ‰כ¿ּ ב≈ ב¿ּ

ַבע  ט∆ ב¿ּ ָנ‰  ׁ≈̆ יָ‡‰  ƒב מ¿ לּו˙  ¿̂ ַע י  ּƒכ טו),  יט,  (מ˘לי  ָמ‰"  ּ ≈„ ר¿ ַּ̇

ַעט  ם: "10מ¿ לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆ יר  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ָבר ָ‰ָ‡ָ„ם. ּוכ¿

ב" (˘ם ו, י).  ָכּ ׁ¿̆ ƒם ל ƒָיַ„י ˜ ֻבּ ƒַעט ח ˙, מ¿ נּומו… ּ¿̇ ַעט  ˙ מ¿ נו… ׁ≈̆

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„י ƒל יַע  ּ ƒ‚ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 11 ל  ≈̂ ָע ל∆ י  ּ„ַ ל…‡ 
לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ֲחַמ˙  מ≈ ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‡ּוי,  ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…

ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ל  ≈̂ ָע ∆‰ י  ּƒכ ָטעּו˙.  ל  ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ  ‰ ַמֲעל∆

י  ּƒכ  ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ נּוָח‰  ַ‰מ¿ּ ַלּ‚ּוף  ב  טו… י…‡ַמר:  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ל¿

 ‰ ּוַמט∆ּ  . ׁ̆ ַ‰ַחָלּ ן  ƒמ ר  ≈̇ יו…  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ל  ָיכו… ‰ּו‡  ָחָז˜  ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ כ¿ּ

בי‡ורים
7. ˜ו„ם ˘נפל‰. כולה. 8. מן ‰מ„ר˘. מבית המדרש. 9. עˆל‰ ˙פיל ˙ר„מ‰. 
עליך  ו‚ו'.  ˘ינו˙  מעט   .10 מעש.  וחוסר  שינה  האדם  על  מביאה  העצלות 
לקצר את זמן השינה, לצמצם את זמן המנוחה, ולמעט בחוסר מעש בשכיבה 
בעמל  אלא  נקנית  התורה  אין  כי  ‰˙ור‰.  לי„יע˙  י‚יע  ˘ל‡   .11 ובבטלה. 
ויגיעה. וכן כתב הרמב"ם (פ"ג מת"ת ה"ו ): "אין דברי תורה מתקיימין במי 
שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, 
לעיניו  שינה  יתן  ולא  תמיד,  גופו  ומצער  עליהן  עצמו  שממית  במי  אלא 

ָעָליו  ָר‰, ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ ינו… ּ‚ו… ≈‡ ָבב ו¿ ּ ‰ּו‡ 19ַרך¿ ַ‰ל≈ ל  ≈̂ ָע ∆‰
ָע‰  ב¿ ׁƒ̆ 20 ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

יר,  ƒע ָבּ ל: ַרב  ≈̂ ָע ים ל∆ ƒר מ¿ ר: ‡ו… מ≈ ל ‡ו… ≈̂ ָע ∆‰ „ ַ̂ י ים. 21כ≈ּ ƒָבר ּ ¿„

ן  ƒי מ ƒנ‡ֲ ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒם: מ יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒָר‰ מ ו… ּ̇ ַמ„  ך¿ ּול¿ ל≈

 " ך¿ ר∆ ּ„ָ ַבּ ַחל  ַׁ̆ 23 ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  , ך¿ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ׁ∆̆ 22 י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ל≈ יָנ‰, ֲעמ…„ 25ו¿ ƒ„ ך¿ ַ‰מ¿ּ ˙ו… : 24ַרב ב¿ּ ים לו… ƒר מ¿ (מ˘לי כו, י‚). ‡ו…

י  ƒ26ֲ‡ר  ‡ ָיבו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ י  ƒנ‡ֲ  ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒמ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  . לו… ¿̂ ∆‡

(˘ם).   "˙ ח…בו… ָ‰ר¿ ין  ב≈ּ י  ƒר‡ֲ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,˙ בו… חו… ָ‰ר¿ ך¿  ˙ו… ב¿ּ

ם:  יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ָך. ו¿ ¿̇ י ל ב≈ּ ∆̂ ר 27‡≈ י ‰ּו‡ ָ„ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ‡ו…

ך¿  ˙ו… 29ב¿ּ  ,ıַבחּו י  ƒר‡ֲ ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,ıחּו 28ַבּ י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ˙ו… י ‰ּו‡ 30ב¿ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ַח" (˘ם כב, י‚). ‡ו… ≈̂ ָר ≈‡ ˙ ח…בו… ר¿

בי‡ורים
19. רך ‰לבב. פחדן ומפונק. 20. ˘בע‰ „ברים. שהעצל עונה כשאומרים לו 
שילמד תורה, והוא חכם בעיניו ואינו שומע, אלא מתחכם למצוא אמתלאות 
ותירוצים לעצלותו שלא ללמוד תורה. 21. כיˆ„ ‰עˆל ‡ומר, ‡ומרים לעˆל: 
רב בעיר. בכת"י הגירסא: "כיצד? אומרים לעצל: רבך בעיר – לך ולמד תורה 
שבין  ˘ב„רך.   .22 שבדרך!".  הארי  מן  אני  מתירא  להם:  משיב  והוא  ממנו! 
שכונה לשכונה. 23. ˘חל. הגדול שבאריות (מלבי"ם). 24. רב ב˙וך ‰מ„ינ‰. 
רבך נמצא בשכונת מגוריך, ואין דרכים בלתי מיושבות בינך לבינו. 25. ולך 
‡ˆלו. ללמוד תורה! 26. ‡רי. קטן (מלבי"ם). 27. ‡ˆל בי˙ך. סמוך לביתך, 
 .ıואינך צריך לצאת לרחוב אלא לחצר בלבד, לך למד אצלו תורה! 28. בחו
בחצר, ואף שלא אצא לרחוב מתיירא אני. 29. ב˙וך רחובו˙. אף שלא אצא 
"בין הרחובות" – ללכת מרחוב לרחוב, אלא אפילו "בתוך רחובות" – בין חצר 
לחצר, או בחצר עצמה אני ירא. 30. ב˙וך ‰בי˙. הזה שאתה בו, רבך יושב בחדר, 
ואינך צריך לצאת מהבית אלא להכנס לחדר רבך, הכנס אליו ללמוד תורה! 

לּו˙.  ¿̂ י ָ‰ַע ƒפ ָבָר‡ ל¿ ס¿ וכן  עצלות.  של  שורש 
(שמות  ברש"י  הובאו 

לה, כז) דברי חז"ל: "והנשאם הביאו וגו', ["והנשאם" חסר יו"ד] לפי שנתעצלו 
ואף כי  הנשיאים בהבאת נדבתם למשכן לפיכך נחסרה אות אחת משמם". 
מה  ציבור  "יתנדבו  שאמרו  וכמו  תרומתם,  בעיכוב  להם  היה  גדול  טעם 
"לפי  כן  אע"פ  שם,  וכמפורש  משלימין"  אנו  שמחסרין  ומה  שמתנדבין 
זו  הנהגתם  והיינו שבשורש  בתורה,  אות משמם  ונחסרה  נענשו  שנתעצלו" 
הכתוב  למדך  זצ"ל,  מבריסק  הגרי"ז  וביאר  העצלות.  מידת  טמונה  היתה 
שכאשר מוטלת עליך מצוה לעשותה - בטלו כנגדה כל החשבונות שבעולם, 
ואין לך אלא לעשות בזריזות רצון בוראך, וכיון שנדבת המשכן מצוה היתה, 

לא היה להם כל טצדקי לעכבה ולהשהות נדבתם. 
ובעל 'חובות הלבבות' בהקדמתו כתב, שהיו לו כמה טעמים שלא לחבר את 
חיבורו, אך חשד את עצמו שמידת העצלות הביאתו לכך, ולכן ביטל את כל 

חשבונותיו וכתב את חיבורו הק'.
הסבא  יוזל,  יוסף  מרבי  למדתי  אמר:  זצ"ל  מלצר  זלמן  איסר  רבי  [הגאון 
מנובהרדוק זצ"ל, שישנו ענין של נגיעה אישית. דרך משל: כאשר חושבים אם 
ללכת לקבל פניו של פלוני או לא ללכת, האם מגיע לפלוני הכבוד שאטרח 
ואלך לכבודו, או שלא ראוי הוא לכבוד הזה, הרי בראש וראשונה יש לחשוש 
שמא לתוך המחשבות והשיקולים הללו נכנס גם שיקול של עצלות, והנגיעה 

היא שמתעצלים לקום ולעשות את שצריך. 
ובכן, כיצד יש לנהוג? סיפרו על הסבא מנובהרדוק, שכאשר הגיע לעיר אדם 
גדול והתעורר אצלו הספק האם ללכת לקבל את פניו או לא, היה נוהג קודם 
כל ללבוש את הפרווה, לצאת מן הבית ולהגיע עד סמוך למקום האכסניא של 

האורח, ושם להחליט בענין. 
- כאשר באים אלי לבקש המלצות.  - אמר הגרא"ז  אני  נוהג אף  זאת  בדרך 
קודם כל הנני כותב, כדי שבשיקולים שלי אם לתת את ההמלצה או לא לתת 
לא יתערב גורם העצלות, ולאחר שכבר כתבתי את המכתב, הנני מחליט אם 

למסור אותו לזה שביקש...]. 
רבים  במאמרים  לך  יבוא  "העצל  (פ"ו):  ישרים"  ה"מסילת  בדברי  ונסיים 
ממאמרי החכמים כו' והטענות מן השכל וכו', והוא איננו רואה שאין הטענות 
ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני שיקול דעתו, אלא ממקור עצלותו הם 

נובעים, אשר היא מטה דעתו ושכלו אל הטענות האלה". 

„. עˆל רחו˜ מן ‰מ„ו˙ 
ה'מסילת  כתב  ‰טובו˙. 
ישרים' (פ"ו): "ותראה כי 
מאד  כבד  האדם  טבע 
הקבוע  כבד  (כחפץ 
מאד  שקשה  במקומו 
כי  משם),  להניעו 
גס  החמריות  עפריות 
הכבידות  מקור  [ביאור 
של טבע האדם: החומר 
מארבעה  מורכב 
רוח  מים,  עפר,  יסודות: 
המרכיב  ואש.  (אויר) 
שבחומר-האדם  העפרי 
החומריות")  ("עפריות 
הוא "גס" – כלומר כבד, 

ל.  ≈̂ ָע ∆‰  ˙ ∆‡ ל…מ…‰  ׁ¿̆  ‰ ָנּ ּ ƒ‚ ‡ן  ָכּ ַע„ 

ָ‡ַמר          ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  נּו  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ ּומ…

י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָלּ ֻכּ ƒמ ל  „ו… ּ‚ָ ָבר  ּ„ָ42

יָך  ƒפ 43ב¿ּ  „…‡ מ¿ ָבר  ּ„ָ‰ַ יָך  ל∆ ≈‡ ב  רו… ָ̃

ַר˜  י„)  ל,  („ברים   " ˙ו… ַלֲע˘…ׂ ָך  ָבב¿ ל¿ ƒּוב

יָך („ברים רב‰ ח, ו).  ּƒפ ƒָבר 44מ ּ„ָ ‡ ≈̂ ‰ו…

י‡  ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  ‰ ז∆ ָבּ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ל  „ו… לּו˙ ָ‚ּ ¿̂ ָך ַע ין ל¿ יו, ‡≈ ּƒפ ƒים 45מ ƒָבר ּ ¿„

.‰ּ ז∆ ƒמ

 

 ˙ ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ ˜ ל ָרחו… ≈̂ יך¿ („)ָע ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿
 ‡ ַחָלּ 47כ¿ּ יחּו˙,  ƒל ׁ¿̆ ƒ46ל לּום  כ¿ּ  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ו¿  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ן  ָׁ̆ ָע כ∆ ו¿ ם  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ı ח…מ∆ "48ַכּ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

בי‡ורים
גדול מכל מוסריו של  ‚„ול מכולם. מוסרו של משה על העצלות,  „בר   .42
שלמה, ששלמה אמר "נלאה להשיב אל פיו" – שהעצלות הגדולה ביותר היא 
שמתעצל לתת לפיו את מה שלפניו, אמנם משה אמר "כי קרוב" וגו'. 43. בפיך 
ובלבבך לע˘ו˙ו. הרי התורה כבר נתונה בתוך פיך, ואתה רק הוצא דבר מתוך 
ה'  שציוהו  כמו  ישראל  לבני  התורה  את  לימד  משה  לשנן.  מפיך.   .44 פיך! 
(דברים לא, יט): "ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם", וכמו שאמר הנביא 
(ישעיה נט, כא) "ודברי אשר שמתי בפיך" – שהם דברי התורה אשר שם משה 
ועליהם לעשות בפיהם  וכבר הוא בתוך פיהם,   – (מלבי"ם)  בני ישראל  לפני 
שינון שישמר בלבם. 45. מפיו. הנתונים כבר בתוך פיו. 46. ל˘ליחו˙. לבצע 
כמו  ו‚ו'.  ל˘יניים   ıכחומ  .48 כחומץ.  כחל‡.   .47 נאותה.  בצורה  שליחות 

 ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ  ‡ ≈̂ ּומו… י  ƒנ‡ֲ ך¿  ל≈ ‰ו… ם  ƒ‡ ו¿ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  .˙ ƒי ַ‰ַבּ

י‡,  ƒ‰ ˙ּוָח‰  32פ¿ּ  : לו… ים  ƒר מ¿ ‡ו… ַלֲחז…ר.  יך¿  ƒר ָ̂ י  ƒ31ֲ‡נ עּוָל‰,  נ¿

" (˘ם  ˙ו… ָטּ ƒל ַעל מ ≈̂ ָע יָרּ‰, 33ו¿ ƒ̂ ב ַעל  ּסו… ּƒ̇  ˙ ל∆ ּ ַמר: "ַ‰„∆ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם:  יב, ָ‡ַמר ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ָ ּ ַע 34ַמ‰ ל¿ ≈„ ‡ ָ‰ָי‰ יו… ל…ּ ׁ∆̆ ף  ַבּסו… כו, י„). ל¿

ַעט.  35מ¿ ן  י˘…ׁ ƒל י  ƒנ‡ֲ  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב מ¿ ָנעּול,  ‡ו…  ˙ּוַח  ָפּ  ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ ם  ƒ‡

ָך" (˘ם  ∆̇ ָנ ּׁ¿̆ ƒּום מ˜ ָּ̇ י  ַ̇ ב, ָמ ָכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ל  ≈̂ י ָע ַ̇ ַמר: "ַע„ ָמ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ˙ ≈̇ ל ָל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒכ…ל, מ ¡‡ ָפָניו ל∆ ים ל¿ ƒנ ¿̇ נו… ˙ו… ו¿ ָטּ ּƒמ ƒמ „ מ≈ ו, ט). 36עו…

 ‰‡ָ ל¿ ƒנ ַח˙,  ָלּ ּ ַ̂ ַבּ ָי„ו…  ל  ≈̂ ָע "37ָטַמן  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ יו,  ּƒפ ך¿  ˙ו… ל¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ י?  ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ‰ּו ַ‰ יז∆ ≈‡ יו" (˘ם כו, טו). 38ו¿ ּƒל פ יָבּ‰ ‡∆ ׁƒ̆ ַלֲ‰

ן  ן ב∆ּ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּƒַמר ַרב‡ָ §" (˘ם כ, „) ו¿ ל ל…‡ ַיֲחר̆… ≈̂ ף ָע ח…ר∆ "39מ≈

מ…„  ל¿ ƒל  ‰ ∆̂ רו… ו¿ עּוָריו,  נ¿ ּƒב ָר‰  ו… ּ̇ ָלַמ„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ‰ּו  ז∆ ָח‡י:  יו…

ן" (˘ם).  ƒיר ָוָ‡י ƒ̂ ּ ָ̃ ַ‡ל ַבּ ָׁ̆ ‰ּו: "41ו¿ ז∆ ל. ו¿ ינו… ָיכו… ≈‡ , 40ו¿ נּו˙ו… ¿̃ ƒז ב¿ּ

בי‡ורים
יתעצל  אז  גם  ‰י‡.  פ˙וח‰   .32 לשוא?  אטרח  ולמה  לחזור.  ˆריך  ‡ני   .31
מלקום ממקומו ולגשת לרבו. 33. ועˆל על מט˙ו. מתהפך על מטתו ואינו 
קם. 34. מ‰ ל‰˘יב. למזרזים אותו ללכת ללמוד תורה. 35. מעט. עוד מעט. 
אחר  גם  י„ו.  עˆל  טמן   .37 צרכו.  די  ישן  וכבר  משנתו  ממט˙ו.  עומ„   .36
שהושיט העצלן את ידו לתוך קערת המזון, עייף הוא וקשה לו להגיש את הכף 
המלאה לתוך פיו. והנמשל: שגם אם יתנו לו מזון הנפש – היא התורה – יתעצל 
הוא מה שאמר  ו‡יז‰ו ‰˘ביעי.   .38 (מלבי"ם).  וללמוד  לפיו  ולתת  לשמוע 
שלמה מחורף... 39. מחורף עˆל ל‡ יחרו˘. מפני קור החורף לא יחרוש ולא 
יזרע העצל את שדהו. 40. ו‡ינו יכול. כיון שהתעצל מללמוד תורה בנעוריו, 
סרה ממנו חשקת התורה ושוב אינו יכול ללמוד בזקנותו. 41. ו˘‡ל ב˜ˆיר 
הואיל  שדהו,  צמחה  לא  כי  מוצא,  ואינו  תבואה  מבקש  הקציר  בעת  ו‡ין. 

והתעצל מלחרשה בימות החורף.

41

ל  ׁ∆̆ יחּו˙  ƒל ׁ¿̆ ם  ָלּ ֻכּ ּו  ׂ̆ ָע ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ים  ƒלּוח ׁ¿̆ ּו ים  ƒ̂ ָר ׁ̆ לו…  ּ י≈ ׁ∆̆

ָח„  ∆‡ ם. ו¿ ָ̇ יחּו ƒל ּׁ¿̆ ƒרּו מ ָחז¿ ׁ∆̆ ך¿ כ¿ּ ל∆ ָבר ַלמ∆ּ יבּו ָ„ּ ׁƒ̆ ַ‚ם ‰≈ , ו¿ ך¿ ל∆ מ∆

‰ ‰ּו‡,  ל∆ ַמר חו… ים לו… ƒל, 51ּוַמֲער ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ך¿ ָ‰ָי ל∆ י ַ‰מ∆ּ ≈„ ַעב¿ מ≈

ַרח  ט…ּ ƒים מ ƒע ≈‚ ָריו י¿ ‰ ֲחב≈ ∆‡ רו… ׁ∆̆ . כ¿ּ ך¿ ל∆ ַחן ַ‰מ∆ּ ל¿ ֻּׁ̆ ƒל מ כ≈ ‡ו… ָנח ו¿ ו¿

טּו˙ ‰ּו‡  ׁ¿̆ ָריו. ּו ל ֲחב≈ ָכּ ƒיָניו מ ע≈ מו… ָחָכם ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒַמֲחז , ך¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ

י  נ≈ פ¿ ƒל  , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יר  ƒ‰ָמ  ׁ̆ י ƒ‡  ָ̇ י ƒ52ָחז" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ָי„ו… ב¿ּ

מּול  ם ‚¿ּ ל≈ּ ַׁ̆ ך¿ מ¿ ל∆ ‡ן ַ‰מ∆ּ ב" (˘ם כב, כט), ַ‡ף ָכּ ּ ָ̂ ַי ¿̇ ƒים י ƒָלכ מ¿

ָבר:  ּ„ָ ל  ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ  . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַטַעם  ים  ƒיב ׁƒ̆ מ¿ ָ‰יּו  ׁ∆̆ 53 ים,  ƒח ּ¿̃ ּƒַלפ

י  ּƒכ ,‡ ָלם ַ‰ָבּ ל…‡ ָלעו… ּ‰ ו¿ ָלם ַ‰ז∆ ‰ 54ל…‡ ָלעו… ו∆ ָׁ̆ ינו…  ל ‡≈ ≈̂ ָע ∆‰

.˙ ו… ׂ̆ ֲ‡נּו ָיָ„יו ַלֲע מ≈

 

 ˙ נו… ¿̃ ƒל ל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם - 56 נ≈ ב¿ ּƒב ׁ∆̆ ל  ≈̂ ָע ָחָכם: ‰55∆ ָ‡ַמר ‰∆ ו¿
בי‡ורים

51. ומערים לומר. מתחכם למצוא טעם על אי קיום השליחות ואומר שהוא 
חולה. 52. חזי˙ ‡י˘ ו‚ו'. כאשר תפגוש איש בקי וזריז בביצוע תפקידו, ראה 
בכת"י  ‰מלך.  טעם  מ˘יבים  ˘‰יו   .53 לשרתם.  יעמוד  המלכים  לפני  כי 
השליחות  את  שבצעו  הפקחים  כלומר,  לו".  יחוש  לא  "והעצל  מוסיף: 
ומשיבים דבר למלך כשחזרו משליחותם, משלם להם המלך גמולם על כך. 
אבל לעצל אין המלך משלם לו גמול, והעצל לא חש לזה ולא איכפת לו מכך, 
ונשאר חסר כל. 54. ל‡ לעולם ‰ז‰ ול‡ לעולם ‰ב‡. לא בענינים גשמיים 
את  המביאים  והמצוות  התורה  בעסקי  ולא  הזה  בעולם  תועלת  המביאים 
העצל  האדם  הוא  איזה  ‡„ם.  ˘בבני  ‰עˆל   .55 הבא.  העולם  לחיי  האדם 
ביותר מכל בני האדם. 56. ˘נ˙עˆל ל˜נו˙ ‡ו‰בים חכמים. מתוך רשלנותו 
אנשים  אליו  שיקרבו  טובים  מעשים  ולעשות  תורה  ללמוד  מתאמץ  אינו 

חכמים שיאהבו אותו.

ָחיו" (מ˘לי י,  ל¿ ׁ…˘ ל ל¿ ≈̂ ָע ן ‰∆ ם, כ≈ּ ƒיָני ָלע≈

ּנּו  ∆̇ י ƒמ ּ¿̇ ל  ≈̂ ָע ֲ‡ַו˙  ַּ̇ 49" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כו), 

˙" (˘ם כ‡, כ‰),  ו… ׂ̆ ַלֲע ָיָ„יו  ֲ‡נּו  י מ≈ ּƒכ

יָניו  ע≈ ב¿ּ ל  ≈̂ ָע "50ָחָכם  ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

טז).  כו,  (˘ם  ָטַעם"  י  יב≈ ׁƒ̆ מ¿ ָע‰  ב¿ ּׁƒ̆ ƒמ

ך¿  ל∆ ך¿ ‰ּו‡: מ∆ סּו˜ ָכּ ‰ ַ‰ָפּ ל ז∆ ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ רּו פ≈ּ

עבה ומגושם והוא הגורם 
חשוב  חלק  בהיותו   –
 – האדם  חומר  בהרכב 
הטבעית,  לכבידותו 
ברפיון  המתבטאת 
לשינוי  ובאי-נטיה 
דהיינו  ולתנועה, 
לא  כן  על  לעצלות], 
בטורח  האדם  יחפוץ 
(במאמץ  ומלאכה 

ובפעילות תכליתית). ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר 
נגד טבעו עצמו ויתגבר ויזדרז, שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא 
כארי  וגבור  כצבי  ורץ  כנשר  וקל  כנמר  עז  'הוי  התנא  שאמר  מה  והוא  יצליח. 
לעשות רצון אביך שבשמים'. וכן מנו חכמים ז"ל בדברים הצריכים חיזוק: "תורה 
ומעשים טובים" (ברכות לב:). ומקרא מלא הוא (יהושע א, ז) 'חזק ואמץ מאד 
לשמור לעשות ככל התורה אשר צוך משה עבדי', כי חיזוק גדול צריך למי שרוצה 

לכפות הטבע אל הפכו" (מס"י פ"ו עם ביאור 'שמחת מרדכי'). 
במסכת פסחים (פט.) מבואר שההיפך של זריזות היא 'עצבות'. ביאור הדבר, 
וכנ"ל,  יסודות שמהם מורכב חומר האדם הוא "עפר"  דהנה אחד מארבעה 
וכתב מוהרח"ו זצ"ל (בשערי קדושה, שער שני): "יסוד העפר שבנפש – ממנו 
מדת העצבות, ותולדתה היא העצלות לקיים התורה והמצוות, מפני עצבונו 
שמח  ואינו  עליו,  הבאים  היסורין  על  או  הזה  העולם  הבלי  קניני  השגת  על 
כי  יש מבארים  עפי"ז  עושר". עכ"ד.  לא תשבע  עינו  גם  בחלקו בשום-דבר, 
התיקון של יסוד העפר הוא להיות שמח בחלקו ושמח במצוות, וממילא על 

ידם ניתן להשיג מדת הזריזות בעשיית המצוות. 

בי‡ורים
העצלן  הוא  כך  בעיניים,  צורב  שהעשן  וכמו  השיניים  את  מקהה  שהחומץ 
למוסרים לו תפקיד לבצע. 49. ˙‡ו˙ עˆל ˙מי˙נו. השתוקקות לחיי בטלה 
ולהתפרנס.              לעבוד  מורגלות  אינם  ידיו  כי  אסון,  העצל  על  שמביאה  היא 
יותר משבעה חכמים  בעיניו. העצל מחזיק את עצמו לחכם  50. חכם עˆל 

העונים תשובות מנומקות ומוטעמות.

ו. ילמ„ ממנ‰ ל‡חוז ב‰ 
‰זריזו˙.  במ„˙  כמו‰ 
זצ"ל  הגר"א  כתב 
עה"פ  למשלי  בפירושו 
(ו,  עצל"  נמלה  אל  "לך 
צריך  האדם  "כי  ו): 
לשלשה  השם  לדרכי 
ומידות  חכמה  דברים: 
טובים.  ומעשים 
מופלאה  והנמלה 
באלו  במעשיה 
אל  "לך  וזהו:  השלשה. 
אתה  אם  עצל",  נמלה 
מלעשות  מתעצל 
לך  טובים,  מעשים 
את  הנמלה  מן  ולמד 
מעט,                        אלא  צריכה  שאינה  פי  על  אף  הרבה  שאוספת  שלה  הזריזות 
חיטה  אלא  אוכלת  אינה  שהיא  ב)  ה,  רבה  (דברים  במדרש  שכתוב  כמו 
במעשים  זהו  כור,  מאות  שלוש  הנמלה  בחורי  פעם  ומצאו  לשנה,  ומחצה 
כמו                   שלה,  שאינו  במה  נוגעת  שאינה  במידות,   - דרכיה"  "ראה  טובים. 
והריחו,  כולם  והתקבצו  נשרה תבואה  (שם), שפעם אחת  שכתוב במדרש 
לכן               כלום,  נטלו  לא  שלהם  שאינה  שהריחו  וכיון  שלהם,  שהיא  שסברו 
שכתוב  כמו  החכמה,  היא   - "וחכם"  ממנה.  ולמד  ומידותיה  דרכיה'  'ראה 
התבואה                          את  מניחה  ואינה  חורין,  שלשה  עושה  שהנמלה  (שם)  במדרש 
הגשמים  מן  מתייראת  כי  באמצעית,  אלא  בתחתונה,  ולא  בעליונה  לא 

שלמעלה ומן התהום שלמטה, ולכן ראה חכמתה "וחכם".  

ן            ָלכ≈ ו).  ו,  (מ˘לי  ַוֲחָכם"  יָ‰  ָרכ∆ ¿„

יָז‰  ƒר ז¿ ָמָל‰  ַ‰נ¿ּ ˙ו…  ‡ו… ר¿ ּƒ60ב  ׁ̆ ּ י≈ ַבּ ¿̇ ƒ59י

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ַמ„  ל¿ ƒ(ו)י יָ‰,  ָינ∆ נ¿ ƒע ב¿ּ יָר‰  ƒ‰ ּוז¿

יזּו˙,            ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ  ‰ָ מו… ָכּ  ‰ּ ָבּ ח…ז  ¡‡ ל∆

לּו˙         ¿̂ ָ‰ַע ַח˙  ַּ̇ ƒמ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙‡ ≈̂ 61ָל

ַח˙. ַׁ̆ י  י„≈ ƒ62מ

 

 ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ לּו˙  ¿̂ ַע  ׁ̆ י≈ ו¿
 ˙ ו… ׂ̆ ל ַלֲע ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒב ּומ ׁ≈̆ ן ַ‰ּיו… ‚ו…  כ¿ּ

רּו  ָ‡מ¿  .˙ ֲ‡וו… ַּ̇ ‰ַ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿  ˙ ָרעו…

בי‡ורים
"הנמלה  ‰נמל‰.  בר‡ו˙ו   .60 העצל.  י˙ביי˘.   .59 והותר.  די  לה  כשיש 
מפאת  למנוחה  הוא  שצריך  טענותיו  ויסתתמו  בכת"י).  (כ"ה  החלושה" 
ח˙. בכת"י הגירסא: "ולצאת  חולשתו. 61. לˆ‡˙ נפ˘ו מ˙ח˙ ‰עˆלו˙ מי„י̆ 

מתחת יד העצלות ולהשיב נפשו מני שחת". 62. מ„י ˘ח˙. גיהנם.

 . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈‡ יר≈ ƒים ו ƒים ֲחָכמ ƒב‰ֲ ‡ו…

ּלּו ָ‰יּו  ל ‡≈ ָכּ ׁ∆̆ ּנּו,  מ∆ּ ƒל מ ≈̂ ר ָע ≈̇ ׁ̆ יו… י≈ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ„ם.  ב¿ּ ƒ‡ 57ו¿ ָי„ו…  ב¿ּ

ָמּ‰  ַלח¿  ˙ ר∆ ∆‚ ָ‰‡ו…  ,‰ ָׁ̆ ַחָלּ  ‰ ָיּ ƒר ב¿ּ ָר‡  ָבּ

ל,  ≈̂ ָע ∆‰ ים  ּƒכ ַ‰ח¿ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ַרַח˙,  טו… 58ו¿

 ‰ ≈‡ ל, ר¿ ≈̂ ָמָל‰ ָע ל נ¿ ך¿ ‡∆ יב: "(‰)ל≈ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

עˆל.  נמל‰  ‡ל  לך   .‰
פ"ה  (דב"ר  חז"ל  אמרו 
שלמה  ראה  "ומה  ב): 
ללמד לעצל מן הנמלה? 
הנמלה  אמרי,  רבנן 
חיה  ואינה  וכו'  הזאת 
וכל  חדשים  ששה  אלא 
מאכלה אינו אלא חיטה 
הולכת  והיא  ומחצה, 
מה  כל  בקיץ  ומכנסת 

שמוצאת חיטים ושעורים ועדשים וכו'. ולמה היא עושה כן? אמרה שמא יגזור 
הקב"ה עלי חיים ויהיה לי מוכן לאכול. אמר רשב"י מעשה היה ומצאו בבור 
אתם  אף  עצל",  נמלה  אל  "לך  שלמה  אמר  לפיכך  כור,  מאות  שלש  שלה 

התקינו לכם מצוות מן העוה"ז לעוה"ב וכו'".
הנמלה מכינה לה מזון שלש מאות כור מספק שמא יארע לה נס ויגזור עליה 
בששה  שהרי  ותכלית,  גבול  בלי  בנס   - עסקינן?  נס  ובאיזה  חיים.  הקב"ה 
חדשים אינה צריכה אלא חיטה ומחצה, וא"כ לשלש מאות כור צריכה היא 
לחיות מאות אלפי שנים, והרי נס כזה לא אירע כמוהו מימות בריאת העולם, 
וכל אשר לפניה כבר מתו, ואעפ"כ היא טורחת ומכינה כן. ובאופן זה חייב 
האדם לטרוח ולהכין את עצמו מהעוה"ז לעוה"ב, ואם אינו עושה כן – לטרוח 

ולעמול על ספק ספיקא של נס בלי גבול - "עצל" יחשב.
וזהו שאמרו חז"ל (תדא"ר פכ"ה): "חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי 
אבותי אברהם יצחק ויעקב", שכל הנהגתו ופעולותיו יהיו מכוונים ודרוכים 
להגיע אל מעשי האבות הקדושים, ואף שהמרחק הוא רב ועצום – הרבה יותר 
מ"שלש מאות כור" לנמלה, ובדרך הטבע אי אפשר להגיע לידי כך, מ"מ חייב 
הוא לשאוף ולעשות את כל המאמצים לשם כך ('שיחות מוסר' מאמר ס"ז).  

בי‡ורים
57. ו‡ב„ם. על ידי שלא נזהר שיהיו מעשיו ראויים והגונים הרחיק ממנו את 
אוהביו החכמים ויראי השם. ונחשב עצל יותר ממי שלא היו לו אוהבים כאלו 
בזה  וגם  מחדש  לקנותם  מאשר  יאבדם  שלא  לשמור  קל  שיותר  כיון  כלל, 
נתעצל ולא שמר שלא יאבדם. 58. וטורח˙. על מאכלה ללא הפסקה, אפילו 

יתירה  בעˆלו˙.  וכן  ז. 
שלפעמים  מצאנו,  מכך 
העצלנים  את  משבחים 
יפה,  שהעצלות  במקום 
אינם  שהם  ואע"פ 
עושים זאת אלא מחמת 
הרגילה.  עצלותם 
סוכה  מסכת  בגמרא 
רבי  "שהיה  מובא:  (כז:) 
משבח  אומר  אליעזר 
שאין  העצלנין  את  אני 
ברגל,  מבתיהן  יוצאין 
אתה  ושמחת  דכתיב 
רש"י:  מפרש  וביתך". 
את  אני  ”משבח 
שלא  אע"פ  העצלנין, 
מתעכבים  הרגל  בשביל 
השנה  ימות  כל  שהרי 
מחמת  יוצאין  אינן 
משבחן  אעפ"כ  עצלות, 

אני".

יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָבָבם  ל¿ ּƒב ים  ƒֲחָכמ לּו  ע¡ ∆‰

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆

ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ן  ָלכ≈ לּו˙.  ¿̂ ַע ב¿ּ ן  כ≈ 70(ז)ו¿ ָרָע‰, 

ָכל  ּוב¿ יָך  יָבר∆ ≈‡ ָכל  ב¿ּ ב  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ׁ∆̆

יָבר  ≈‡ ל  ָכּ ƒמ ַחר  ב¿ ƒ̇ ו¿ יָך,  ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿

„ּו˙,  ב≈ ˙ כ¿ּ ָ̂ ¿̃ ּלּו˙ 72ּו ַ̃  ˙ ָ̂ ¿̃ יָבר 71 ≈‡ ו¿

ל  ַ̃ 73  ‡ ≈‰ ּ¿̇ ם.  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ל  ַ‰כ…ּ ו¿

ים  ƒר ַחב¿ּ ¿̇ ּƒמ‰ַ ים  ƒר ֲחב≈ ם  ƒע  ˙ ב∆ ׁ∆̆ ָל

 ˙ ב∆ ׁ∆̆ „ ָל ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָרָע‰;  ים  ׂ ƒ̆ עו… ו¿ ים  ƒנ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ם  ƒע

י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע ין ו¿ ƒ„ָו ˙ ּ„ָ ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך 74ל ינ∆ ע≈ ל ב¿ּ ַ̃

 ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך ל ינ∆ ע≈ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 ˙ ׁ∆̆ ≈‡ ב¿ּ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ּול¿ ים  ƒָבל‰ֲ  ‰ ׂ ∆̆ 75ַמֲע

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָ„‰-ָזָר‰;  ּוָבֲעבו…  ׁ̆ י ƒ‡

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָר‰,  ו… ּ̇ ין- ƒ„ 76ו¿  ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ים  ƒמּוָסר מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ

בי‡ורים
שהעצלות עצמה מביאה את האדם לידי הפסד, והיינו שמתוך שבטל ממלאכה 
כל השבוע מחמת עצלותו, נאלץ הוא לעשות מלאכה בערב שבת]. 70. וכן 
בעˆלו˙. יש עצלות שהיא טובה ויש עצלות שהיא רעה. 71. ˜ˆ˙ ˜לו˙. היא 
ובמקום  העצלות  היא  כב„ו˙.  ו˜ˆ˙   .72 שמתבקש.  ובמקום  הזריזות 
שמתבקש. 73. ˜ל ל˘ב˙ וכו'. זריז להתחבר ולהסב עמם יחד. 74. לר‡ו˙ „˙ 
ו„ין. להסתכל ולהתבונן בדברים המסייעים בלימוד התורה או בקיום המצוות. 
ו„ין ˙ור‰.   .76 75. מע˘‰ ‰בלים. מעשים ריקים שאין בהם שום תועלת.  

ל…‡ ָ‡ָב‰  ָנ‰ 63ו¿ ם ַסָכּ ˜ו… מ¿ ƒחו… ל ל¿ּ ַׁ̆ ך¿ ל¿ ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ ָ̂ ָר ׁ∆̆ ַעל ָ‡ָ„ם 

י  ƒנ פ≈ ָחר¿ ּ¿̇ ׁ∆̆ מּוָטב   : ך¿ ל∆ ַלמ∆ּ ָ‡ַמר  ָ‡ז   . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ פו…  ר¿ ח≈ ו¿  ,˙ כ∆ ָלל∆

רּו  ָין ָ‡מ¿ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ַעל ז∆ ˙. ו¿ י מ≈ ƒי ַוֲ‡נ ƒ„ֲע ל ַבּ ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ׁ ּ∆̆ ƒי ַחי 64מ ƒַוֲ‡נ

ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י≈ ָס„;  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ 65י≈ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ו…  ּ̇ ַל‡כ¿ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ר -  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ יז ו¿ ƒָס„. ָזר פ¿ ƒנ ל ו¿ ≈̂ ׁ̆ ָע י≈ ר, ו¿ ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿

 - ָס„  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ינו…  ≈‡ 66ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

 .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ן ב¿ּ ם-כ≈ּ ּ‚ַ ‰ ׂ ∆̆ עו… בּוַע 67ו¿ ָּׁ̆ ל ַ‰ ָל‡ָכ‰ ָכּ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ינו…  ≈‡ בּוַע 68ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆  - ר  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ָע

ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆ ָס„ -  פ¿ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ˙. ָע ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ עו…

יך¿  ≈‡ ‰ ≈‡ ˙ (פסחים נ, ב). ר¿ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… 69ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

בי‡ורים
63. ול‡ ‡ב‰ ללכ˙. כלומר, התעצל מללכת למקום סכנה, וגם זו מדה טובה. 
64. מ˘˙˙פלל בע„י ו‡ני מ˙. מאשר תברכני. 65. י˘. בעל מלאכה. 66. ו‡ינו 
עו˘‰ בערב ˘ב˙. זריז - שעושה מלאכה, ונשכר - שמקיים מצוה בפרישתו 
ממלאכה בערב שבת [ואף מתרבה שכר פרישתו מחמת זריזותו, כי על ידי 
 .67 סופר)].  (חתם  מצוה  לשם  היא  שפרישתו  בו  ניכר  השבוע  כל  זריזותו 
ועו˘‰ ‚ם כן בערב ˘ב˙. הרי נפסד על ידי זריזותו, שמביאתו לעשות מלאכה 
אינו  שכן  לאיבוד,  יוצאת  זו  שעושה  שמלאכה  אלא  עוד,  [ולא  איסור  בזמן 
רואה ממנה סימן ברכה, ונמצא שמחמת זריזותו טורח בחנם, וגם מבחינה זו 
הרי הוא "נפסד"]. 68. ו‡ינו עו˘‰ בערב ˘ב˙. ונמצא נשכר על ידי עצלותו, 
פי שנמנע מחמת  [אף על  ידה מצות מניעה ממלאכה בער"ש  שמקיים על 
עצלותו ולא לשם מצוה, מכל מקום גם מצוה הנעשית שלא לשמה יש בה 
ערך, כמבואר שם בהמשך הגמרא, שלעולם יעסוק אדם במצוה אפילו שלא 
שהעצלות  השעה  בהגיע  זה,  אדם  ˘ב˙.  בערב  ועו˘‰   .69 (רש"י)].  לשמה 
ממלאכה הינה דבר רצוי, דהיינו בערב שבת, מתעורר הוא מעצלותו ועושה 
מלאכה. [יש מפרשים מדה זו על דרך שלש המדות הקודמות, שהכוונה היא 

וחפצו  וחשקו  פנימית, 
יתגבר בו וילך, והיינו כי 
פעולות  ידי  על 
המסורות  החיצונית 
גם  בהמשך  יקנה  בידו, 
מה שאינו בידו, כי תולד 
הפנימית  השמחה  בו 
מכח  והחמדה,  והחפץ 
מתלהט  שהוא  מה 

בתנועתו ברצון".     

 ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ו… ׁ̆ ָר ¿„ ƒמ י  ּ≈̇ ָב ּול¿  ˙ ּיו… ƒס נ≈ כ¿ּ

ָכל  ּול¿ ָוָי‰  ˙ 81ל¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ים  ƒל ר חו… ּ≈̃ ַב ל¿

ב  ׁ…˘ ָך ַלח¿ ָבב¿ ל¿ ּƒב „ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙. ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ַעל   „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒָרע ים  ƒּור‰ ר¿ ƒ‰

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו  ,‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ַעל  ו¿  ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ

ָר‰  ו… ּ̇ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ב  ׁ…˘ ַלח¿ ָך  ָבב¿ ל¿ ּƒב

ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ ˙ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ י‚ ַמֲעלו… ׂ ּƒ̆ ‰ַ ּול¿

 ˜ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ב¿ּ ƒל ב¿ּ יז  ƒָזר ו¿ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ּ¿̇  ‰ ּוָבז∆ ָר‰,  ‰ו… ַ‰ט¿ּ ָ‡˙ו…  ר¿ ƒי ו¿

ן.  יו… ל¿ ר ָ‰ע∆ ‡ו… ָבּ

בי‡ורים
81. לוי‰. למת. 

 ‰ ּבּול-פ∆ּ ƒנ מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ

ָך  ַ‡פ¿ּ ב¿ּ ל  ַ̃ 77  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים;  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּו„¿

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים.  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

ים  ƒר ָ̃ ּׁ¿̆ ‰ַ ˙ ו¿ יבו… ƒר ָך ַ‰מ¿ּ נ¿ ו… ׁ̆ ל¿ ƒיָך ּוב ƒפ ב¿ּ

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ן ָ‰ָרע, 78ּו ו… ׁ̆ ַ‰ָלּ נּו˙ ו¿ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ו¿

 ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ יָך  ƒפ ב¿ּ

ָך  ָי„¿ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ב. ּו ˙ ַעל ַ‰ּטו… ּוו… ַ̂ ּול¿

ָך  ָי„¿ ל ב¿ּ ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ֲעָך,  ר≈ ים ָי„ ב¿ּ ƒר‰ָ 79ל¿

ָך          ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל

יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו מּוָנ‰.  ¡‡ 80ב∆ּ

 ˙ כ∆ ָלל∆  - ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  יל≈ ל≈

ים,  ƒּיּול ƒט ב¿ּ  ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ‡ו… ָּ̇ ׁ¿̆ ƒמ ל¿

י  ּ≈̇ ָב ל¿  ıָלרּו יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ (ח)ּו

בר‚לך  ˜ל  ו˙‰‡  ח. 
כנסיו˙  לב˙י   ıלרו
ולב˙י מ„ר˘ו˙. באבות 
רץ  "הוי  אמרו:  (פ"ה) 
רצון  לעשות  כצבי... 
'צבי'  שבשמים".  אביך 
המהירה  החיה  היא 
ועד  במרוצתה,  ביותר 
כדי כך צריך לרוץ לדבר 
מצוה! כל כך חזק צריך 
האדם  של  רצונו  להיות 
שירוץ  כדי  במצוות 
ומה  כזאת!  במהירות 
רצונו  שאין  מי  יעשה 

לוהט כל כך?
ה"מסילת  לימדנו  כבר 
שכמו  ז'):  (פרק  ישרים" 
הפנימית  שההתלהטות 
זריזות  לידי  מביאה 
בהיפך,  כן  כמו  הגוף, 
החיצונית  הזריזות 
ומעוררת  גורמת 

להתלהבות פנימית! כי על ידי זריזות בפועל, שממהר תנועתו החיצונה, כן 
הוא גורם שתבער בו התלהבותו הפנימית, ומעורר בעצמו התלהטות ושמחה 

בי‡ורים
בכת"י: "ודברי תורה".  77. ˜ל ב‡פך. זריז לכעוס. 78. ו˙‰‡ ˜ל בפיך ב„ברי 
תלמוד                כי  "ומחמת  לנכדו:  במכתב  זצ"ל  מוולאזין  הגר"ח  לשון  זה  ˙ור‰. 
תורה הוא מהדברים הצריכים חיזוק, לא מנעתי מלחזק אותך ולזרז למזורז 
שתזדרז ללמוד בזריזות וחשק גדול, כי מה שלומדים בעצלות כל היום יכולים 
80. ב‡מונ‰.  ברעך. להכותו.  י„  ל‰רים   .79 בזריזות בכמה שעות".  ללמוד 

ביושר.
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אליו  שייכים  הדברים 
ולא  אותו.  ומחייבים 
תועיל הכרתו של האדם 
הכרה  ואפילו  לחוד 
זמן  כל  גדולה,  במידה 
הדברים  את  ישים  שלא 
של  שכלו  כי  לבו,  על 
מחייב  אינו  האדם 
הרגשת  אלא  למעשה, 
הלב היא הפועלת באדם 

ומכוונת את מעשיו. 
(כג.)  מכות  במסכת 
אלא  מזרזין  "אין  נאמר 
ולכאורה  למזורז". 
יש  העצלן  את  אדרבא, 
את  לזרז  ומדוע  לזרז! 
המזורז? אמנם, מי שלא 
היינו שלא השיב  מזורז, 
אל לבו את המוטל עליו 
רצון  לו  אין  לעשות, 
ויש  להזדרז,  פנימי 
יותר  ליזהר מלזרז אותו 
רצונו]  נגד  לעשות  נאלץ  [אשר  זו  חיצונית  בזריזות  ישתמש  יצרו  כי  מדאי, 
כסיבה לרפיון הרבה יותר גדול אחר כך (עפ"י 'מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 119), 
ואף שכתב המס"י שהזריזות החיצונית מעוררת באדם זריזות פנימית, כל זה 
כשחפץ בלבו להגיע לזריזות פנימית [וכפי שמבארים ענין "מתוך שלא לשמה 
בא לשמה" שכל זה כשרוצה להגיע לעשות לשמה], אבל לא כשאין בלבו שום 

רצון לזכות לזריזות פנימית.  

ר  ∆„ ∆‚ ו¿ ים,  ּ ƒֲחֻרל ָפָניו  ּסּו  ָכּ ים,  ƒנ ׁ…˘ מ¿ּ ƒ̃

ָמ‰  ּ ƒ„ .(‡מ˘לי כ„, ל-ל) "‰ָרָס ¡‰ ֲ‡ָבָניו נ∆

י  ל, ל…‡ ַ„ּ ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ ≈„ ׂ ¿̆ ƒל ל ≈̂ ַמ˙ ָע ָחכ¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒמ בּוָ‡‰  ּ¿̇ ל  ּ ≈„‚ַ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

ל ַ‡ף  ּ ≈„‚ַ ‡ מ¿ ָלּ ָר‡ּוי, ‡∆ ּ‰ ָכּ ָ̇ „ ‡ו… ב≈ עו…

ים  ƒ4ֲחרּול ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚ ים  ƒָבר ּ ¿„

ם  ƒ‡ ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒ̃ י ּ ƒז ‰ַ5ַמּ ים  ƒנ ו… ׁ̆ מ¿ּ ƒ̃ ו¿

ל  ּ ≈„‚ַ ּ י¿ ׁ∆̆ ַע„  ‰ּו  ≈„ ׂ ָ̆ ב¿ּ ַח  ר≈ טו… ָ‰ָי‰ 

י„  ƒס ַיפ¿ לּו˙ו…  ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ בּוָ‡‰,  ּ¿̇

ָרָס‰,  ¡‰ נ∆ ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ּ ∆‚ י  ּƒכ בּוָ‡‰,  ּ¿̇ ‰ַ

ר,  ≈„ ּ‚ָ‰ַ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ינו…  ≈‡ 6ו¿ ל  ≈̂ ָע ‰ּו‡  ו¿

ים  ƒב ָנּ ּ‚ַ‰ַ ˙ ו¿ מו… ≈‰ סּו ַ‰ב¿ּ נ¿ ָכּ ƒך¿ י ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ∆‚ "ו¿ ָ‡ַמר  ו¿ ל.  ַ‰כ…ּ ים  ƒח ¿̃ לו… ו¿

ים  ƒר ֲ‡ָבנ ∆„ ּ ∆‚ ׁ∆̆ י  ּƒָרָס‰" - ַ‡ף-ַעל-פ ¡‰ נ∆

בי‡ורים
‰מזי˜ים.   .5 הרצויים).  הפירות  (במקום  קוצים  מיני  ו˜מ˘ונים.  חרולים   .4

לתבואה. 6. ו‡ינו מ˙˜ן ‰‚„ר. בעוד הפרצה קטנה ונוחה לתקנה.

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

לּו˙  ¿̂ ַער ָ‰ַע ַׁ̆
 

 .„…‡ מ¿ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע
 ˙ ר∆ ב∆ ‰ ּ‚ו… ּ„ָ ּƒז…ּ‡˙ ַ‰מ ׁ∆̆ י  ƒמ  

ָלם  עו… 1ָבּ  „…‡ מ¿ ים  ƒל ָ̃ ל¿ ֻ̃ מ¿ ָיָניו  נ¿ ƒע  , ּבו…

ָ‡ַמר  ָעָליו  ו¿  ,‡ ַ‰ָבּ ָלם  ּוָבעו…  ‰ּ ַ‰ז∆

ם: "2(‡)ַעל  לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆

ם  ר∆ כ∆ּ ַעל  ו¿ י,  ּƒ̇ ָעַבר¿ ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י ƒ‡  ‰ ≈„ ׂ ¿̆

ֻכּלו…  ָעָל‰   ‰ נ≈ּ ƒ‰ 3ו¿ ב.  ל≈ ֲחַסר  (ב)ָ‡ָ„ם 

עˆל  ‡י˘   ‰„˘ על   .‡
איש  שדה  "על  עבר˙י. 
אדם  זה   – עברתי  עצל 
ב).  כא,  (ב"ר  הראשון" 
אדם  וכי  עיון,  וצריך 
בעצלות?  חטא  הראשון 
חטא  הרי  אדרבא, 

במעשה!
שיש  היא,  והתשובה 
מתינות:  ויש  עצלות 
ישוב  בעל  הוא  המתון 
ממהר  ואינו  הדעת 
ולעשות.  להחליט 
מתעצל   – והעצל 
ממהר  מלהתיישב, 
ועושה בפזיזות. מהירות 

כוונת  מקוצק).  אדמו"ר  בשם  משמואל'  ('שם  המחשבה  עצלות  פרי  היא  זו 
לפני  כדבעי  בדעתו  נתיישב  לא  ערכו,  גודל  לפי  הראשון  שאדם  המדרש: 

עשייתו ונתבלבל הענין כולו ('מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 95). 
ב. ‡„ם חסר לב. הנה פסוקים הרבה בספר משלי עוסקים בגנותה של מידת 
העצלות ועל כך שמידה זו הורסת ומכלה את האדם. ואמר שלמה (משלי כד, 
ל): "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב" וגו'. נתבאר לנו כאן 
שורשה וענינה של העצלות: העצל הוא "חסר לב", כי העצלות נובעת מחוסר 
שישיב  ידי  על  היא  העצלות  מידת  את  ולשרש  להתגבר  והעצה  לב,  שימת 
כי  יחוש  ואז  בשכלו,  ומבין  בהכרתו  יודע  הוא  אשר  כל  את  לבו  אל  האדם 

בי‡ורים
 – הרוחניים  מעשיו  ובין  הגשמיים  מעשיו  בין  ‰ב‡.  ובעולם  ‰ז‰  בעולם   .1
פגומים וחסרים. 2. על ˘„‰ ו‚ו'. על יד שדה של איש עצלן עברתי, ועל יד 
כי צמחו על כל השדה  וראיתי  ו‚ו'.  ו‰נ‰ על‰   .3 כרם של אדם חסר דעה. 
קוצים דוקרים, והתכסו פני השדה בחוחים עוקצניים, וגדר האבנים שסביב 

לשדה נהרסה. 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰עˆלו˙

לפי  סבר‡  יע˘‰   .‚
האדם  על  ‰עˆלו˙. 
"החשבונות  כי  לדעת 
הרבים" שיש לו, ממקור 
נובעים.  הם  העצלות 
עולם  בגדולי  ומצינו 
של  חשבונות  שחישבו 
גילה  כן  ואע"פ  טעם 
כל  בעומק  כי  הכתוב 
טמון  היה  החשבונות 

 ‰ ז∆ ָבּ ׁ∆̆ ר  מ≈ ‡ו… ים, ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒָניו ל ָ‡ז¿

לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ˙ּוַח.  ָפּ ּבו…  ƒל  ‡ ≈‰ י¿

ַמר  לו…  ˙ ָברו… ס¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆  ˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו…

ן  ƒמ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ‰ 12ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…ּ‡˙  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ּמּו„.  ּ ƒל‰ַ

י  ≈„ כ¿ּ ָלנּוַח  ב  ּטו… ׁ∆̆  ,˙ מ∆ ¡‡ י‡  ƒ‰

 ‡ ָ̇ יחּו ƒ„ ב¿ ּ ƒ„ י ּ ל≈ ƒמ…ַע מ ׁ¿̆ ƒו… ל‡ ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

י  ּƒָר‰, כ ו… ּ̇ ˜ ַבּ ס≈ עו… יז 14ו¿ ƒר ָ‡ָ„ם ַ‰ָזּ ‡ ל¿ ָ̃ ו¿ ‰ּו ַ„ּ ב, ז∆ ַח ַ‰ל≈ּ ּ…̇ פ¿ ƒ13ל

יו  ָ̇ מו… ¿̂ 16ַע יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ‡ו…  ָ‰ָ‡ָ„ם,  ַח  כ…ּ ים  ƒָבנ‡ֲ ַח  כ…ּ ין  ≈‡15

 ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ יך¿ ָלנּוַח כ¿ּ ƒר ָ̂ ים  ƒָעמ י„, ּופ¿ ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל ‰ ָׁ̆ חּו נ¿ּ ַכּ

ַע„  יָ‰  ַ‡ֲחר∆ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ ו¿ ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…‡˙  ר  ּׁ≈̆ ַי 17מ¿ ל  ≈̂ ָע ∆‰ ֲ‡ָבל 

 ‰ ׂ ∆̆ ׁ̆ ּבו… ט…ַרח (‚)ַיֲע ּ י≈ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָלם ב¿ּ עו… ל ָוכ…ל, 18ּול¿ כ…ּ ƒל מ ט≈ּ ַבּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

בי‡ורים
‰לב. כמו שהיה  לפ˙וח   .13 בהתבטלו.  ל‰˙בטל.   .12 ולעפעפיו תנומה..." 
מילתא  אומר  שהיה  לתלמידיו,  ללמד  שהתחיל  קודם  לעשות  נוהג  רבה 
לבם,  נפתח  היה  כך  ומתוך  ושמחים,  מתבדחים  היו  והתלמידים  דבדיחותא 
והיו יכולים להתרכז בשיעור, כמבואר במסכת שבת (ל:). 14. ועוס˜ ב˙ור‰. 
כראוי. 15. ‡ין כח ‡בנים כח ‰‡„ם. אין כוחו של האדם חזק ככח האבנים.     
שיוכל  כנחושת  חזקות  עצמותיו  אין  ˙מי„.  לטרוח  כנחו˘‰  עˆמו˙יו   .16
להתייגע בהם תמיד ללא מנוחה. 17. מי˘ר ז‡˙ ‰סבר‡. מאמץ לעצמו רעיון 
זה שאדם זקוק למנוחה, ונוהג כך באופן קבוע ומשום כך אינו טורח כלל, אף 
בכמות שיכול ומחוייב לטרוח. 18. ולעולם בענין ˘י˘ בו טורח יע˘‰ סבר‡ 
לפי ‰עˆלו˙. בכת"י הגירסא: "ולעולם בכל המצוות שיש בהן טורח, יעשה 
סברה לפי העצלות להתבטל מן המצוה. כללו של דבר: העצל יטה כל סברתו 

לפי העצלות".

 , לּו˙ו… ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ ָרס  ¡‰ נ∆ ‰ּו‡  ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,„…‡ מ¿  ‰ ָ̃ ֲחָז

ָר‰  ˙ו… ל ב¿ּ ≈̂ ָע ַין ‰∆ נ¿ ƒן ע ָל‰. כ≈ּ פ¿ ָנּ ׁ∆̆ ם  ָנּ‰ 7˜…„∆ רו… ס¿ ן ח∆ ּ≈̃ ּƒ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆

ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ נּוָח‰,  מ¿ ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ים  ƒל ≈̂ ָ‰ֲע י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ƒמ ּוב¿

ם,  ָׁ̆ ַנפ¿ ַעל   „ ב≈ ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ּמּו„  ƒל ו¿ ם,  י‰∆ ֲעל≈  ˙ ו… ׁ̆ ָ̃  ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ים  ƒב ׁ¿̆ יו… ם  ≈‰ ׁ∆̆ ּוכ¿ נּוָח‰.  ַ‰מ¿ּ ל  ∆‡  ׁ̆ ָר ¿„ ּƒמ‰ַ ן  ƒ8מ חּו  ר¿ ב¿ ƒי ו¿

יל  ּƒפ ַּ̇ ָל‰  ¿̂ "9ַע ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ ים,  ƒנ ׁ≈̆ י¿  –  ˙ ס∆ נ∆ י˙-ַ‰כ¿ּ ב≈ ב¿ּ

ַבע  ט∆ ב¿ּ ָנ‰  ׁ≈̆ יָ‡‰  ƒב מ¿ לּו˙  ¿̂ ַע י  ּƒכ טו),  יט,  (מ˘לי  ָמ‰"  ּ ≈„ ר¿ ַּ̇

ַעט  ם: "10מ¿ לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆ יר  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ָבר ָ‰ָ‡ָ„ם. ּוכ¿

ב" (˘ם ו, י).  ָכּ ׁ¿̆ ƒם ל ƒָיַ„י ˜ ֻבּ ƒַעט ח ˙, מ¿ נּומו… ּ¿̇ ַעט  ˙ מ¿ נו… ׁ≈̆

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„י ƒל יַע  ּ ƒ‚ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 11 ל  ≈̂ ָע ל∆ י  ּ„ַ ל…‡ 
לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ֲחַמ˙  מ≈ ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‡ּוי,  ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…

ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ל  ≈̂ ָע ∆‰ י  ּƒכ ָטעּו˙.  ל  ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ  ‰ ַמֲעל∆

י  ּƒכ  ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ נּוָח‰  ַ‰מ¿ּ ַלּ‚ּוף  ב  טו… י…‡ַמר:  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ל¿

 ‰ ּוַמט∆ּ  . ׁ̆ ַ‰ַחָלּ ן  ƒמ ר  ≈̇ יו…  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ל  ָיכו… ‰ּו‡  ָחָז˜  ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ כ¿ּ

בי‡ורים
7. ˜ו„ם ˘נפל‰. כולה. 8. מן ‰מ„ר˘. מבית המדרש. 9. עˆל‰ ˙פיל ˙ר„מ‰. 
עליך  ו‚ו'.  ˘ינו˙  מעט   .10 מעש.  וחוסר  שינה  האדם  על  מביאה  העצלות 
לקצר את זמן השינה, לצמצם את זמן המנוחה, ולמעט בחוסר מעש בשכיבה 
בעמל  אלא  נקנית  התורה  אין  כי  ‰˙ור‰.  לי„יע˙  י‚יע  ˘ל‡   .11 ובבטלה. 
ויגיעה. וכן כתב הרמב"ם (פ"ג מת"ת ה"ו ): "אין דברי תורה מתקיימין במי 
שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, 
לעיניו  שינה  יתן  ולא  תמיד,  גופו  ומצער  עליהן  עצמו  שממית  במי  אלא 

ָעָליו  ָר‰, ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ ינו… ּ‚ו… ≈‡ ָבב ו¿ ּ ‰ּו‡ 19ַרך¿ ַ‰ל≈ ל  ≈̂ ָע ∆‰
ָע‰  ב¿ ׁƒ̆ 20 ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

יר,  ƒע ָבּ ל: ַרב  ≈̂ ָע ים ל∆ ƒר מ¿ ר: ‡ו… מ≈ ל ‡ו… ≈̂ ָע ∆‰ „ ַ̂ י ים. 21כ≈ּ ƒָבר ּ ¿„

ן  ƒי מ ƒנ‡ֲ ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒם: מ יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒָר‰ מ ו… ּ̇ ַמ„  ך¿ ּול¿ ל≈

 " ך¿ ר∆ ּ„ָ ַבּ ַחל  ַׁ̆ 23 ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  , ך¿ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ׁ∆̆ 22 י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ל≈ יָנ‰, ֲעמ…„ 25ו¿ ƒ„ ך¿ ַ‰מ¿ּ ˙ו… : 24ַרב ב¿ּ ים לו… ƒר מ¿ (מ˘לי כו, י‚). ‡ו…

י  ƒ26ֲ‡ר  ‡ ָיבו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ י  ƒנ‡ֲ  ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒמ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  . לו… ¿̂ ∆‡

(˘ם).   "˙ ח…בו… ָ‰ר¿ ין  ב≈ּ י  ƒר‡ֲ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,˙ בו… חו… ָ‰ר¿ ך¿  ˙ו… ב¿ּ

ם:  יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ָך. ו¿ ¿̇ י ל ב≈ּ ∆̂ ר 27‡≈ י ‰ּו‡ ָ„ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ‡ו…

ך¿  ˙ו… 29ב¿ּ  ,ıַבחּו י  ƒר‡ֲ ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,ıחּו 28ַבּ י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ˙ו… י ‰ּו‡ 30ב¿ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ַח" (˘ם כב, י‚). ‡ו… ≈̂ ָר ≈‡ ˙ ח…בו… ר¿

בי‡ורים
19. רך ‰לבב. פחדן ומפונק. 20. ˘בע‰ „ברים. שהעצל עונה כשאומרים לו 
שילמד תורה, והוא חכם בעיניו ואינו שומע, אלא מתחכם למצוא אמתלאות 
ותירוצים לעצלותו שלא ללמוד תורה. 21. כיˆ„ ‰עˆל ‡ומר, ‡ומרים לעˆל: 
רב בעיר. בכת"י הגירסא: "כיצד? אומרים לעצל: רבך בעיר – לך ולמד תורה 
שבין  ˘ב„רך.   .22 שבדרך!".  הארי  מן  אני  מתירא  להם:  משיב  והוא  ממנו! 
שכונה לשכונה. 23. ˘חל. הגדול שבאריות (מלבי"ם). 24. רב ב˙וך ‰מ„ינ‰. 
רבך נמצא בשכונת מגוריך, ואין דרכים בלתי מיושבות בינך לבינו. 25. ולך 
‡ˆלו. ללמוד תורה! 26. ‡רי. קטן (מלבי"ם). 27. ‡ˆל בי˙ך. סמוך לביתך, 
 .ıואינך צריך לצאת לרחוב אלא לחצר בלבד, לך למד אצלו תורה! 28. בחו
בחצר, ואף שלא אצא לרחוב מתיירא אני. 29. ב˙וך רחובו˙. אף שלא אצא 
"בין הרחובות" – ללכת מרחוב לרחוב, אלא אפילו "בתוך רחובות" – בין חצר 
לחצר, או בחצר עצמה אני ירא. 30. ב˙וך ‰בי˙. הזה שאתה בו, רבך יושב בחדר, 
ואינך צריך לצאת מהבית אלא להכנס לחדר רבך, הכנס אליו ללמוד תורה! 

לּו˙.  ¿̂ י ָ‰ַע ƒפ ָבָר‡ ל¿ ס¿ וכן  עצלות.  של  שורש 
(שמות  ברש"י  הובאו 

לה, כז) דברי חז"ל: "והנשאם הביאו וגו', ["והנשאם" חסר יו"ד] לפי שנתעצלו 
ואף כי  הנשיאים בהבאת נדבתם למשכן לפיכך נחסרה אות אחת משמם". 
מה  ציבור  "יתנדבו  שאמרו  וכמו  תרומתם,  בעיכוב  להם  היה  גדול  טעם 
"לפי  כן  אע"פ  שם,  וכמפורש  משלימין"  אנו  שמחסרין  ומה  שמתנדבין 
זו  הנהגתם  והיינו שבשורש  בתורה,  אות משמם  ונחסרה  נענשו  שנתעצלו" 
הכתוב  למדך  זצ"ל,  מבריסק  הגרי"ז  וביאר  העצלות.  מידת  טמונה  היתה 
שכאשר מוטלת עליך מצוה לעשותה - בטלו כנגדה כל החשבונות שבעולם, 
ואין לך אלא לעשות בזריזות רצון בוראך, וכיון שנדבת המשכן מצוה היתה, 

לא היה להם כל טצדקי לעכבה ולהשהות נדבתם. 
ובעל 'חובות הלבבות' בהקדמתו כתב, שהיו לו כמה טעמים שלא לחבר את 
חיבורו, אך חשד את עצמו שמידת העצלות הביאתו לכך, ולכן ביטל את כל 

חשבונותיו וכתב את חיבורו הק'.
הסבא  יוזל,  יוסף  מרבי  למדתי  אמר:  זצ"ל  מלצר  זלמן  איסר  רבי  [הגאון 
מנובהרדוק זצ"ל, שישנו ענין של נגיעה אישית. דרך משל: כאשר חושבים אם 
ללכת לקבל פניו של פלוני או לא ללכת, האם מגיע לפלוני הכבוד שאטרח 
ואלך לכבודו, או שלא ראוי הוא לכבוד הזה, הרי בראש וראשונה יש לחשוש 
שמא לתוך המחשבות והשיקולים הללו נכנס גם שיקול של עצלות, והנגיעה 

היא שמתעצלים לקום ולעשות את שצריך. 
ובכן, כיצד יש לנהוג? סיפרו על הסבא מנובהרדוק, שכאשר הגיע לעיר אדם 
גדול והתעורר אצלו הספק האם ללכת לקבל את פניו או לא, היה נוהג קודם 
כל ללבוש את הפרווה, לצאת מן הבית ולהגיע עד סמוך למקום האכסניא של 

האורח, ושם להחליט בענין. 
- כאשר באים אלי לבקש המלצות.  - אמר הגרא"ז  אני  נוהג אף  זאת  בדרך 
קודם כל הנני כותב, כדי שבשיקולים שלי אם לתת את ההמלצה או לא לתת 
לא יתערב גורם העצלות, ולאחר שכבר כתבתי את המכתב, הנני מחליט אם 

למסור אותו לזה שביקש...]. 
רבים  במאמרים  לך  יבוא  "העצל  (פ"ו):  ישרים"  ה"מסילת  בדברי  ונסיים 
ממאמרי החכמים כו' והטענות מן השכל וכו', והוא איננו רואה שאין הטענות 
ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני שיקול דעתו, אלא ממקור עצלותו הם 

נובעים, אשר היא מטה דעתו ושכלו אל הטענות האלה". 

„. עˆל רחו˜ מן ‰מ„ו˙ 
ה'מסילת  כתב  ‰טובו˙. 
ישרים' (פ"ו): "ותראה כי 
מאד  כבד  האדם  טבע 
הקבוע  כבד  (כחפץ 
מאד  שקשה  במקומו 
כי  משם),  להניעו 
גס  החמריות  עפריות 
הכבידות  מקור  [ביאור 
של טבע האדם: החומר 
מארבעה  מורכב 
רוח  מים,  עפר,  יסודות: 
המרכיב  ואש.  (אויר) 
שבחומר-האדם  העפרי 
החומריות")  ("עפריות 
הוא "גס" – כלומר כבד, 

ל.  ≈̂ ָע ∆‰  ˙ ∆‡ ל…מ…‰  ׁ¿̆  ‰ ָנּ ּ ƒ‚ ‡ן  ָכּ ַע„ 

ָ‡ַמר          ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  נּו  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ ּומ…

י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָלּ ֻכּ ƒמ ל  „ו… ּ‚ָ ָבר  ּ„ָ42

יָך  ƒפ 43ב¿ּ  „…‡ מ¿ ָבר  ּ„ָ‰ַ יָך  ל∆ ≈‡ ב  רו… ָ̃

ַר˜  י„)  ל,  („ברים   " ˙ו… ַלֲע˘…ׂ ָך  ָבב¿ ל¿ ƒּוב

יָך („ברים רב‰ ח, ו).  ּƒפ ƒָבר 44מ ּ„ָ ‡ ≈̂ ‰ו…

י‡  ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  ‰ ז∆ ָבּ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ל  „ו… לּו˙ ָ‚ּ ¿̂ ָך ַע ין ל¿ יו, ‡≈ ּƒפ ƒים 45מ ƒָבר ּ ¿„

.‰ּ ז∆ ƒמ

 

 ˙ ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ ˜ ל ָרחו… ≈̂ יך¿ („)ָע ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿
 ‡ ַחָלּ 47כ¿ּ יחּו˙,  ƒל ׁ¿̆ ƒ46ל לּום  כ¿ּ  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ו¿  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ן  ָׁ̆ ָע כ∆ ו¿ ם  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ı ח…מ∆ "48ַכּ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

בי‡ורים
גדול מכל מוסריו של  ‚„ול מכולם. מוסרו של משה על העצלות,  „בר   .42
שלמה, ששלמה אמר "נלאה להשיב אל פיו" – שהעצלות הגדולה ביותר היא 
שמתעצל לתת לפיו את מה שלפניו, אמנם משה אמר "כי קרוב" וגו'. 43. בפיך 
ובלבבך לע˘ו˙ו. הרי התורה כבר נתונה בתוך פיך, ואתה רק הוצא דבר מתוך 
ה'  שציוהו  כמו  ישראל  לבני  התורה  את  לימד  משה  לשנן.  מפיך.   .44 פיך! 
(דברים לא, יט): "ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם", וכמו שאמר הנביא 
(ישעיה נט, כא) "ודברי אשר שמתי בפיך" – שהם דברי התורה אשר שם משה 
ועליהם לעשות בפיהם  וכבר הוא בתוך פיהם,   – (מלבי"ם)  בני ישראל  לפני 
שינון שישמר בלבם. 45. מפיו. הנתונים כבר בתוך פיו. 46. ל˘ליחו˙. לבצע 
כמו  ו‚ו'.  ל˘יניים   ıכחומ  .48 כחומץ.  כחל‡.   .47 נאותה.  בצורה  שליחות 

 ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ  ‡ ≈̂ ּומו… י  ƒנ‡ֲ ך¿  ל≈ ‰ו… ם  ƒ‡ ו¿ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  .˙ ƒי ַ‰ַבּ

י‡,  ƒ‰ ˙ּוָח‰  32פ¿ּ  : לו… ים  ƒר מ¿ ‡ו… ַלֲחז…ר.  יך¿  ƒר ָ̂ י  ƒ31ֲ‡נ עּוָל‰,  נ¿

" (˘ם  ˙ו… ָטּ ƒל ַעל מ ≈̂ ָע יָרּ‰, 33ו¿ ƒ̂ ב ַעל  ּסו… ּƒ̇  ˙ ל∆ ּ ַמר: "ַ‰„∆ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם:  יב, ָ‡ַמר ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ָ ּ ַע 34ַמ‰ ל¿ ≈„ ‡ ָ‰ָי‰ יו… ל…ּ ׁ∆̆ ף  ַבּסו… כו, י„). ל¿

ַעט.  35מ¿ ן  י˘…ׁ ƒל י  ƒנ‡ֲ  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב מ¿ ָנעּול,  ‡ו…  ˙ּוַח  ָפּ  ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ ם  ƒ‡

ָך" (˘ם  ∆̇ ָנ ּׁ¿̆ ƒּום מ˜ ָּ̇ י  ַ̇ ב, ָמ ָכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ל  ≈̂ י ָע ַ̇ ַמר: "ַע„ ָמ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ˙ ≈̇ ל ָל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒכ…ל, מ ¡‡ ָפָניו ל∆ ים ל¿ ƒנ ¿̇ נו… ˙ו… ו¿ ָטּ ּƒמ ƒמ „ מ≈ ו, ט). 36עו…

 ‰‡ָ ל¿ ƒנ ַח˙,  ָלּ ּ ַ̂ ַבּ ָי„ו…  ל  ≈̂ ָע "37ָטַמן  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ יו,  ּƒפ ך¿  ˙ו… ל¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ י?  ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ‰ּו ַ‰ יז∆ ≈‡ יו" (˘ם כו, טו). 38ו¿ ּƒל פ יָבּ‰ ‡∆ ׁƒ̆ ַלֲ‰

ן  ן ב∆ּ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּƒַמר ַרב‡ָ §" (˘ם כ, „) ו¿ ל ל…‡ ַיֲחר̆… ≈̂ ף ָע ח…ר∆ "39מ≈

מ…„  ל¿ ƒל  ‰ ∆̂ רו… ו¿ עּוָריו,  נ¿ ּƒב ָר‰  ו… ּ̇ ָלַמ„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ‰ּו  ז∆ ָח‡י:  יו…

ן" (˘ם).  ƒיר ָוָ‡י ƒ̂ ּ ָ̃ ַ‡ל ַבּ ָׁ̆ ‰ּו: "41ו¿ ז∆ ל. ו¿ ינו… ָיכו… ≈‡ , 40ו¿ נּו˙ו… ¿̃ ƒז ב¿ּ

בי‡ורים
יתעצל  אז  גם  ‰י‡.  פ˙וח‰   .32 לשוא?  אטרח  ולמה  לחזור.  ˆריך  ‡ני   .31
מלקום ממקומו ולגשת לרבו. 33. ועˆל על מט˙ו. מתהפך על מטתו ואינו 
קם. 34. מ‰ ל‰˘יב. למזרזים אותו ללכת ללמוד תורה. 35. מעט. עוד מעט. 
אחר  גם  י„ו.  עˆל  טמן   .37 צרכו.  די  ישן  וכבר  משנתו  ממט˙ו.  עומ„   .36
שהושיט העצלן את ידו לתוך קערת המזון, עייף הוא וקשה לו להגיש את הכף 
המלאה לתוך פיו. והנמשל: שגם אם יתנו לו מזון הנפש – היא התורה – יתעצל 
הוא מה שאמר  ו‡יז‰ו ‰˘ביעי.   .38 (מלבי"ם).  וללמוד  לפיו  ולתת  לשמוע 
שלמה מחורף... 39. מחורף עˆל ל‡ יחרו˘. מפני קור החורף לא יחרוש ולא 
יזרע העצל את שדהו. 40. ו‡ינו יכול. כיון שהתעצל מללמוד תורה בנעוריו, 
סרה ממנו חשקת התורה ושוב אינו יכול ללמוד בזקנותו. 41. ו˘‡ל ב˜ˆיר 
הואיל  שדהו,  צמחה  לא  כי  מוצא,  ואינו  תבואה  מבקש  הקציר  בעת  ו‡ין. 

והתעצל מלחרשה בימות החורף.
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ל  ׁ∆̆ יחּו˙  ƒל ׁ¿̆ ם  ָלּ ֻכּ ּו  ׂ̆ ָע ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ים  ƒלּוח ׁ¿̆ ּו ים  ƒ̂ ָר ׁ̆ לו…  ּ י≈ ׁ∆̆

ָח„  ∆‡ ם. ו¿ ָ̇ יחּו ƒל ּׁ¿̆ ƒרּו מ ָחז¿ ׁ∆̆ ך¿ כ¿ּ ל∆ ָבר ַלמ∆ּ יבּו ָ„ּ ׁƒ̆ ַ‚ם ‰≈ , ו¿ ך¿ ל∆ מ∆

‰ ‰ּו‡,  ל∆ ַמר חו… ים לו… ƒל, 51ּוַמֲער ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ך¿ ָ‰ָי ל∆ י ַ‰מ∆ּ ≈„ ַעב¿ מ≈

ַרח  ט…ּ ƒים מ ƒע ≈‚ ָריו י¿ ‰ ֲחב≈ ∆‡ רו… ׁ∆̆ . כ¿ּ ך¿ ל∆ ַחן ַ‰מ∆ּ ל¿ ֻּׁ̆ ƒל מ כ≈ ‡ו… ָנח ו¿ ו¿

טּו˙ ‰ּו‡  ׁ¿̆ ָריו. ּו ל ֲחב≈ ָכּ ƒיָניו מ ע≈ מו… ָחָכם ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒַמֲחז , ך¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ

י  נ≈ פ¿ ƒל  , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יר  ƒ‰ָמ  ׁ̆ י ƒ‡  ָ̇ י ƒ52ָחז" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ָי„ו… ב¿ּ

מּול  ם ‚¿ּ ל≈ּ ַׁ̆ ך¿ מ¿ ל∆ ‡ן ַ‰מ∆ּ ב" (˘ם כב, כט), ַ‡ף ָכּ ּ ָ̂ ַי ¿̇ ƒים י ƒָלכ מ¿

ָבר:  ּ„ָ ל  ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ  . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַטַעם  ים  ƒיב ׁƒ̆ מ¿ ָ‰יּו  ׁ∆̆ 53 ים,  ƒח ּ¿̃ ּƒַלפ

י  ּƒכ ,‡ ָלם ַ‰ָבּ ל…‡ ָלעו… ּ‰ ו¿ ָלם ַ‰ז∆ ‰ 54ל…‡ ָלעו… ו∆ ָׁ̆ ינו…  ל ‡≈ ≈̂ ָע ∆‰

.˙ ו… ׂ̆ ֲ‡נּו ָיָ„יו ַלֲע מ≈

 

 ˙ נו… ¿̃ ƒל ל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם - 56 נ≈ ב¿ ּƒב ׁ∆̆ ל  ≈̂ ָע ָחָכם: ‰55∆ ָ‡ַמר ‰∆ ו¿
בי‡ורים

51. ומערים לומר. מתחכם למצוא טעם על אי קיום השליחות ואומר שהוא 
חולה. 52. חזי˙ ‡י˘ ו‚ו'. כאשר תפגוש איש בקי וזריז בביצוע תפקידו, ראה 
בכת"י  ‰מלך.  טעם  מ˘יבים  ˘‰יו   .53 לשרתם.  יעמוד  המלכים  לפני  כי 
השליחות  את  שבצעו  הפקחים  כלומר,  לו".  יחוש  לא  "והעצל  מוסיף: 
ומשיבים דבר למלך כשחזרו משליחותם, משלם להם המלך גמולם על כך. 
אבל לעצל אין המלך משלם לו גמול, והעצל לא חש לזה ולא איכפת לו מכך, 
ונשאר חסר כל. 54. ל‡ לעולם ‰ז‰ ול‡ לעולם ‰ב‡. לא בענינים גשמיים 
את  המביאים  והמצוות  התורה  בעסקי  ולא  הזה  בעולם  תועלת  המביאים 
העצל  האדם  הוא  איזה  ‡„ם.  ˘בבני  ‰עˆל   .55 הבא.  העולם  לחיי  האדם 
ביותר מכל בני האדם. 56. ˘נ˙עˆל ל˜נו˙ ‡ו‰בים חכמים. מתוך רשלנותו 
אנשים  אליו  שיקרבו  טובים  מעשים  ולעשות  תורה  ללמוד  מתאמץ  אינו 

חכמים שיאהבו אותו.

ָחיו" (מ˘לי י,  ל¿ ׁ…˘ ל ל¿ ≈̂ ָע ן ‰∆ ם, כ≈ּ ƒיָני ָלע≈

ּנּו  ∆̇ י ƒמ ּ¿̇ ל  ≈̂ ָע ֲ‡ַו˙  ַּ̇ 49" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כו), 

˙" (˘ם כ‡, כ‰),  ו… ׂ̆ ַלֲע ָיָ„יו  ֲ‡נּו  י מ≈ ּƒכ

יָניו  ע≈ ב¿ּ ל  ≈̂ ָע "50ָחָכם  ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

טז).  כו,  (˘ם  ָטַעם"  י  יב≈ ׁƒ̆ מ¿ ָע‰  ב¿ ּׁƒ̆ ƒמ

ך¿  ל∆ ך¿ ‰ּו‡: מ∆ סּו˜ ָכּ ‰ ַ‰ָפּ ל ז∆ ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ רּו פ≈ּ

עבה ומגושם והוא הגורם 
חשוב  חלק  בהיותו   –
 – האדם  חומר  בהרכב 
הטבעית,  לכבידותו 
ברפיון  המתבטאת 
לשינוי  ובאי-נטיה 
דהיינו  ולתנועה, 
לא  כן  על  לעצלות], 
בטורח  האדם  יחפוץ 
(במאמץ  ומלאכה 

ובפעילות תכליתית). ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר 
נגד טבעו עצמו ויתגבר ויזדרז, שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא 
כארי  וגבור  כצבי  ורץ  כנשר  וקל  כנמר  עז  'הוי  התנא  שאמר  מה  והוא  יצליח. 
לעשות רצון אביך שבשמים'. וכן מנו חכמים ז"ל בדברים הצריכים חיזוק: "תורה 
ומעשים טובים" (ברכות לב:). ומקרא מלא הוא (יהושע א, ז) 'חזק ואמץ מאד 
לשמור לעשות ככל התורה אשר צוך משה עבדי', כי חיזוק גדול צריך למי שרוצה 

לכפות הטבע אל הפכו" (מס"י פ"ו עם ביאור 'שמחת מרדכי'). 
במסכת פסחים (פט.) מבואר שההיפך של זריזות היא 'עצבות'. ביאור הדבר, 
וכנ"ל,  יסודות שמהם מורכב חומר האדם הוא "עפר"  דהנה אחד מארבעה 
וכתב מוהרח"ו זצ"ל (בשערי קדושה, שער שני): "יסוד העפר שבנפש – ממנו 
מדת העצבות, ותולדתה היא העצלות לקיים התורה והמצוות, מפני עצבונו 
שמח  ואינו  עליו,  הבאים  היסורין  על  או  הזה  העולם  הבלי  קניני  השגת  על 
כי  יש מבארים  עפי"ז  עושר". עכ"ד.  לא תשבע  עינו  גם  בחלקו בשום-דבר, 
התיקון של יסוד העפר הוא להיות שמח בחלקו ושמח במצוות, וממילא על 

ידם ניתן להשיג מדת הזריזות בעשיית המצוות. 

בי‡ורים
העצלן  הוא  כך  בעיניים,  צורב  שהעשן  וכמו  השיניים  את  מקהה  שהחומץ 
למוסרים לו תפקיד לבצע. 49. ˙‡ו˙ עˆל ˙מי˙נו. השתוקקות לחיי בטלה 
ולהתפרנס.              לעבוד  מורגלות  אינם  ידיו  כי  אסון,  העצל  על  שמביאה  היא 
יותר משבעה חכמים  בעיניו. העצל מחזיק את עצמו לחכם  50. חכם עˆל 

העונים תשובות מנומקות ומוטעמות.

ו. ילמ„ ממנ‰ ל‡חוז ב‰ 
‰זריזו˙.  במ„˙  כמו‰ 
זצ"ל  הגר"א  כתב 
עה"פ  למשלי  בפירושו 
(ו,  עצל"  נמלה  אל  "לך 
צריך  האדם  "כי  ו): 
לשלשה  השם  לדרכי 
ומידות  חכמה  דברים: 
טובים.  ומעשים 
מופלאה  והנמלה 
באלו  במעשיה 
אל  "לך  וזהו:  השלשה. 
אתה  אם  עצל",  נמלה 
מלעשות  מתעצל 
לך  טובים,  מעשים 
את  הנמלה  מן  ולמד 
מעט,                        אלא  צריכה  שאינה  פי  על  אף  הרבה  שאוספת  שלה  הזריזות 
חיטה  אלא  אוכלת  אינה  שהיא  ב)  ה,  רבה  (דברים  במדרש  שכתוב  כמו 
במעשים  זהו  כור,  מאות  שלוש  הנמלה  בחורי  פעם  ומצאו  לשנה,  ומחצה 
כמו                   שלה,  שאינו  במה  נוגעת  שאינה  במידות,   - דרכיה"  "ראה  טובים. 
והריחו,  כולם  והתקבצו  נשרה תבואה  (שם), שפעם אחת  שכתוב במדרש 
לכן               כלום,  נטלו  לא  שלהם  שאינה  שהריחו  וכיון  שלהם,  שהיא  שסברו 
שכתוב  כמו  החכמה,  היא   - "וחכם"  ממנה.  ולמד  ומידותיה  דרכיה'  'ראה 
התבואה                          את  מניחה  ואינה  חורין,  שלשה  עושה  שהנמלה  (שם)  במדרש 
הגשמים  מן  מתייראת  כי  באמצעית,  אלא  בתחתונה,  ולא  בעליונה  לא 

שלמעלה ומן התהום שלמטה, ולכן ראה חכמתה "וחכם".  

ן            ָלכ≈ ו).  ו,  (מ˘לי  ַוֲחָכם"  יָ‰  ָרכ∆ ¿„

יָז‰  ƒר ז¿ ָמָל‰  ַ‰נ¿ּ ˙ו…  ‡ו… ר¿ ּƒ60ב  ׁ̆ ּ י≈ ַבּ ¿̇ ƒ59י

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ַמ„  ל¿ ƒ(ו)י יָ‰,  ָינ∆ נ¿ ƒע ב¿ּ יָר‰  ƒ‰ ּוז¿

יזּו˙,            ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ  ‰ָ מו… ָכּ  ‰ּ ָבּ ח…ז  ¡‡ ל∆

לּו˙         ¿̂ ָ‰ַע ַח˙  ַּ̇ ƒמ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙‡ ≈̂ 61ָל

ַח˙. ַׁ̆ י  י„≈ ƒ62מ

 

 ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ לּו˙  ¿̂ ַע  ׁ̆ י≈ ו¿
 ˙ ו… ׂ̆ ל ַלֲע ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒב ּומ ׁ≈̆ ן ַ‰ּיו… ‚ו…  כ¿ּ

רּו  ָ‡מ¿  .˙ ֲ‡וו… ַּ̇ ‰ַ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿  ˙ ָרעו…

בי‡ורים
"הנמלה  ‰נמל‰.  בר‡ו˙ו   .60 העצל.  י˙ביי˘.   .59 והותר.  די  לה  כשיש 
מפאת  למנוחה  הוא  שצריך  טענותיו  ויסתתמו  בכת"י).  (כ"ה  החלושה" 
ח˙. בכת"י הגירסא: "ולצאת  חולשתו. 61. לˆ‡˙ נפ˘ו מ˙ח˙ ‰עˆלו˙ מי„י̆ 

מתחת יד העצלות ולהשיב נפשו מני שחת". 62. מ„י ˘ח˙. גיהנם.

 . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈‡ יר≈ ƒים ו ƒים ֲחָכמ ƒב‰ֲ ‡ו…

ּלּו ָ‰יּו  ל ‡≈ ָכּ ׁ∆̆ ּנּו,  מ∆ּ ƒל מ ≈̂ ר ָע ≈̇ ׁ̆ יו… י≈ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ„ם.  ב¿ּ ƒ‡ 57ו¿ ָי„ו…  ב¿ּ

ָמּ‰  ַלח¿  ˙ ר∆ ∆‚ ָ‰‡ו…  ,‰ ָׁ̆ ַחָלּ  ‰ ָיּ ƒר ב¿ּ ָר‡  ָבּ

ל,  ≈̂ ָע ∆‰ ים  ּƒכ ַ‰ח¿ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ַרַח˙,  טו… 58ו¿

 ‰ ≈‡ ל, ר¿ ≈̂ ָמָל‰ ָע ל נ¿ ך¿ ‡∆ יב: "(‰)ל≈ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

עˆל.  נמל‰  ‡ל  לך   .‰
פ"ה  (דב"ר  חז"ל  אמרו 
שלמה  ראה  "ומה  ב): 
ללמד לעצל מן הנמלה? 
הנמלה  אמרי,  רבנן 
חיה  ואינה  וכו'  הזאת 
וכל  חדשים  ששה  אלא 
מאכלה אינו אלא חיטה 
הולכת  והיא  ומחצה, 
מה  כל  בקיץ  ומכנסת 

שמוצאת חיטים ושעורים ועדשים וכו'. ולמה היא עושה כן? אמרה שמא יגזור 
הקב"ה עלי חיים ויהיה לי מוכן לאכול. אמר רשב"י מעשה היה ומצאו בבור 
אתם  אף  עצל",  נמלה  אל  "לך  שלמה  אמר  לפיכך  כור,  מאות  שלש  שלה 

התקינו לכם מצוות מן העוה"ז לעוה"ב וכו'".
הנמלה מכינה לה מזון שלש מאות כור מספק שמא יארע לה נס ויגזור עליה 
בששה  שהרי  ותכלית,  גבול  בלי  בנס   - עסקינן?  נס  ובאיזה  חיים.  הקב"ה 
חדשים אינה צריכה אלא חיטה ומחצה, וא"כ לשלש מאות כור צריכה היא 
לחיות מאות אלפי שנים, והרי נס כזה לא אירע כמוהו מימות בריאת העולם, 
וכל אשר לפניה כבר מתו, ואעפ"כ היא טורחת ומכינה כן. ובאופן זה חייב 
האדם לטרוח ולהכין את עצמו מהעוה"ז לעוה"ב, ואם אינו עושה כן – לטרוח 

ולעמול על ספק ספיקא של נס בלי גבול - "עצל" יחשב.
וזהו שאמרו חז"ל (תדא"ר פכ"ה): "חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי 
אבותי אברהם יצחק ויעקב", שכל הנהגתו ופעולותיו יהיו מכוונים ודרוכים 
להגיע אל מעשי האבות הקדושים, ואף שהמרחק הוא רב ועצום – הרבה יותר 
מ"שלש מאות כור" לנמלה, ובדרך הטבע אי אפשר להגיע לידי כך, מ"מ חייב 
הוא לשאוף ולעשות את כל המאמצים לשם כך ('שיחות מוסר' מאמר ס"ז).  

בי‡ורים
57. ו‡ב„ם. על ידי שלא נזהר שיהיו מעשיו ראויים והגונים הרחיק ממנו את 
אוהביו החכמים ויראי השם. ונחשב עצל יותר ממי שלא היו לו אוהבים כאלו 
בזה  וגם  מחדש  לקנותם  מאשר  יאבדם  שלא  לשמור  קל  שיותר  כיון  כלל, 
נתעצל ולא שמר שלא יאבדם. 58. וטורח˙. על מאכלה ללא הפסקה, אפילו 

יתירה  בעˆלו˙.  וכן  ז. 
שלפעמים  מצאנו,  מכך 
העצלנים  את  משבחים 
יפה,  שהעצלות  במקום 
אינם  שהם  ואע"פ 
עושים זאת אלא מחמת 
הרגילה.  עצלותם 
סוכה  מסכת  בגמרא 
רבי  "שהיה  מובא:  (כז:) 
משבח  אומר  אליעזר 
שאין  העצלנין  את  אני 
ברגל,  מבתיהן  יוצאין 
אתה  ושמחת  דכתיב 
רש"י:  מפרש  וביתך". 
את  אני  ”משבח 
שלא  אע"פ  העצלנין, 
מתעכבים  הרגל  בשביל 
השנה  ימות  כל  שהרי 
מחמת  יוצאין  אינן 
משבחן  אעפ"כ  עצלות, 

אני".

יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָבָבם  ל¿ ּƒב ים  ƒֲחָכמ לּו  ע¡ ∆‰

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆

ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ן  ָלכ≈ לּו˙.  ¿̂ ַע ב¿ּ ן  כ≈ 70(ז)ו¿ ָרָע‰, 

ָכל  ּוב¿ יָך  יָבר∆ ≈‡ ָכל  ב¿ּ ב  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ׁ∆̆

יָבר  ≈‡ ל  ָכּ ƒמ ַחר  ב¿ ƒ̇ ו¿ יָך,  ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿

„ּו˙,  ב≈ ˙ כ¿ּ ָ̂ ¿̃ ּלּו˙ 72ּו ַ̃  ˙ ָ̂ ¿̃ יָבר 71 ≈‡ ו¿

ל  ַ̃ 73  ‡ ≈‰ ּ¿̇ ם.  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ל  ַ‰כ…ּ ו¿

ים  ƒר ַחב¿ּ ¿̇ ּƒמ‰ַ ים  ƒר ֲחב≈ ם  ƒע  ˙ ב∆ ׁ∆̆ ָל

 ˙ ב∆ ׁ∆̆ „ ָל ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָרָע‰;  ים  ׂ ƒ̆ עו… ו¿ ים  ƒנ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ם  ƒע

י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע ין ו¿ ƒ„ָו ˙ ּ„ָ ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך 74ל ינ∆ ע≈ ל ב¿ּ ַ̃

 ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך ל ינ∆ ע≈ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 ˙ ׁ∆̆ ≈‡ ב¿ּ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ּול¿ ים  ƒָבל‰ֲ  ‰ ׂ ∆̆ 75ַמֲע

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָ„‰-ָזָר‰;  ּוָבֲעבו…  ׁ̆ י ƒ‡

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָר‰,  ו… ּ̇ ין- ƒ„ 76ו¿  ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ים  ƒמּוָסר מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ

בי‡ורים
שהעצלות עצמה מביאה את האדם לידי הפסד, והיינו שמתוך שבטל ממלאכה 
כל השבוע מחמת עצלותו, נאלץ הוא לעשות מלאכה בערב שבת]. 70. וכן 
בעˆלו˙. יש עצלות שהיא טובה ויש עצלות שהיא רעה. 71. ˜ˆ˙ ˜לו˙. היא 
ובמקום  העצלות  היא  כב„ו˙.  ו˜ˆ˙   .72 שמתבקש.  ובמקום  הזריזות 
שמתבקש. 73. ˜ל ל˘ב˙ וכו'. זריז להתחבר ולהסב עמם יחד. 74. לר‡ו˙ „˙ 
ו„ין. להסתכל ולהתבונן בדברים המסייעים בלימוד התורה או בקיום המצוות. 
ו„ין ˙ור‰.   .76 75. מע˘‰ ‰בלים. מעשים ריקים שאין בהם שום תועלת.  

ל…‡ ָ‡ָב‰  ָנ‰ 63ו¿ ם ַסָכּ ˜ו… מ¿ ƒחו… ל ל¿ּ ַׁ̆ ך¿ ל¿ ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ ָ̂ ָר ׁ∆̆ ַעל ָ‡ָ„ם 

י  ƒנ פ≈ ָחר¿ ּ¿̇ ׁ∆̆ מּוָטב   : ך¿ ל∆ ַלמ∆ּ ָ‡ַמר  ָ‡ז   . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ פו…  ר¿ ח≈ ו¿  ,˙ כ∆ ָלל∆

רּו  ָין ָ‡מ¿ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ַעל ז∆ ˙. ו¿ י מ≈ ƒי ַוֲ‡נ ƒ„ֲע ל ַבּ ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ׁ ּ∆̆ ƒי ַחי 64מ ƒַוֲ‡נ

ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י≈ ָס„;  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ 65י≈ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ו…  ּ̇ ַל‡כ¿ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ר -  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ יז ו¿ ƒָס„. ָזר פ¿ ƒנ ל ו¿ ≈̂ ׁ̆ ָע י≈ ר, ו¿ ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿

 - ָס„  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ינו…  ≈‡ 66ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

 .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ן ב¿ּ ם-כ≈ּ ּ‚ַ ‰ ׂ ∆̆ עו… בּוַע 67ו¿ ָּׁ̆ ל ַ‰ ָל‡ָכ‰ ָכּ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ינו…  ≈‡ בּוַע 68ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆  - ר  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ָע

ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆ ָס„ -  פ¿ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ˙. ָע ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ עו…

יך¿  ≈‡ ‰ ≈‡ ˙ (פסחים נ, ב). ר¿ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… 69ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

בי‡ורים
63. ול‡ ‡ב‰ ללכ˙. כלומר, התעצל מללכת למקום סכנה, וגם זו מדה טובה. 
64. מ˘˙˙פלל בע„י ו‡ני מ˙. מאשר תברכני. 65. י˘. בעל מלאכה. 66. ו‡ינו 
עו˘‰ בערב ˘ב˙. זריז - שעושה מלאכה, ונשכר - שמקיים מצוה בפרישתו 
ממלאכה בערב שבת [ואף מתרבה שכר פרישתו מחמת זריזותו, כי על ידי 
 .67 סופר)].  (חתם  מצוה  לשם  היא  שפרישתו  בו  ניכר  השבוע  כל  זריזותו 
ועו˘‰ ‚ם כן בערב ˘ב˙. הרי נפסד על ידי זריזותו, שמביאתו לעשות מלאכה 
אינו  שכן  לאיבוד,  יוצאת  זו  שעושה  שמלאכה  אלא  עוד,  [ולא  איסור  בזמן 
רואה ממנה סימן ברכה, ונמצא שמחמת זריזותו טורח בחנם, וגם מבחינה זו 
הרי הוא "נפסד"]. 68. ו‡ינו עו˘‰ בערב ˘ב˙. ונמצא נשכר על ידי עצלותו, 
פי שנמנע מחמת  [אף על  ידה מצות מניעה ממלאכה בער"ש  שמקיים על 
עצלותו ולא לשם מצוה, מכל מקום גם מצוה הנעשית שלא לשמה יש בה 
ערך, כמבואר שם בהמשך הגמרא, שלעולם יעסוק אדם במצוה אפילו שלא 
שהעצלות  השעה  בהגיע  זה,  אדם  ˘ב˙.  בערב  ועו˘‰   .69 (רש"י)].  לשמה 
ממלאכה הינה דבר רצוי, דהיינו בערב שבת, מתעורר הוא מעצלותו ועושה 
מלאכה. [יש מפרשים מדה זו על דרך שלש המדות הקודמות, שהכוונה היא 

וחפצו  וחשקו  פנימית, 
יתגבר בו וילך, והיינו כי 
פעולות  ידי  על 
המסורות  החיצונית 
גם  בהמשך  יקנה  בידו, 
מה שאינו בידו, כי תולד 
הפנימית  השמחה  בו 
מכח  והחמדה,  והחפץ 
מתלהט  שהוא  מה 

בתנועתו ברצון".     

 ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ו… ׁ̆ ָר ¿„ ƒמ י  ּ≈̇ ָב ּול¿  ˙ ּיו… ƒס נ≈ כ¿ּ

ָכל  ּול¿ ָוָי‰  ˙ 81ל¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ים  ƒל ר חו… ּ≈̃ ַב ל¿

ב  ׁ…˘ ָך ַלח¿ ָבב¿ ל¿ ּƒב „ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙. ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ַעל   „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒָרע ים  ƒּור‰ ר¿ ƒ‰

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו  ,‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ַעל  ו¿  ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ

ָר‰  ו… ּ̇ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ב  ׁ…˘ ַלח¿ ָך  ָבב¿ ל¿ ּƒב

ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ ˙ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ י‚ ַמֲעלו… ׂ ּƒ̆ ‰ַ ּול¿

 ˜ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ב¿ּ ƒל ב¿ּ יז  ƒָזר ו¿ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ּ¿̇  ‰ ּוָבז∆ ָר‰,  ‰ו… ַ‰ט¿ּ ָ‡˙ו…  ר¿ ƒי ו¿

ן.  יו… ל¿ ר ָ‰ע∆ ‡ו… ָבּ

בי‡ורים
81. לוי‰. למת. 

 ‰ ּבּול-פ∆ּ ƒנ מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ

ָך  ַ‡פ¿ּ ב¿ּ ל  ַ̃ 77  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים;  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּו„¿

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים.  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

ים  ƒר ָ̃ ּׁ¿̆ ‰ַ ˙ ו¿ יבו… ƒר ָך ַ‰מ¿ּ נ¿ ו… ׁ̆ ל¿ ƒיָך ּוב ƒפ ב¿ּ

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ן ָ‰ָרע, 78ּו ו… ׁ̆ ַ‰ָלּ נּו˙ ו¿ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ו¿

 ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ יָך  ƒפ ב¿ּ

ָך  ָי„¿ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ב. ּו ˙ ַעל ַ‰ּטו… ּוו… ַ̂ ּול¿

ָך  ָי„¿ ל ב¿ּ ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ֲעָך,  ר≈ ים ָי„ ב¿ּ ƒר‰ָ 79ל¿

ָך          ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל

יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו מּוָנ‰.  ¡‡ 80ב∆ּ

 ˙ כ∆ ָלל∆  - ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  יל≈ ל≈

ים,  ƒּיּול ƒט ב¿ּ  ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ‡ו… ָּ̇ ׁ¿̆ ƒמ ל¿

י  ּ≈̇ ָב ל¿  ıָלרּו יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ (ח)ּו

בר‚לך  ˜ל  ו˙‰‡  ח. 
כנסיו˙  לב˙י   ıלרו
ולב˙י מ„ר˘ו˙. באבות 
רץ  "הוי  אמרו:  (פ"ה) 
רצון  לעשות  כצבי... 
'צבי'  שבשמים".  אביך 
המהירה  החיה  היא 
ועד  במרוצתה,  ביותר 
כדי כך צריך לרוץ לדבר 
מצוה! כל כך חזק צריך 
האדם  של  רצונו  להיות 
שירוץ  כדי  במצוות 
ומה  כזאת!  במהירות 
רצונו  שאין  מי  יעשה 

לוהט כל כך?
ה"מסילת  לימדנו  כבר 
שכמו  ז'):  (פרק  ישרים" 
הפנימית  שההתלהטות 
זריזות  לידי  מביאה 
בהיפך,  כן  כמו  הגוף, 
החיצונית  הזריזות 
ומעוררת  גורמת 

להתלהבות פנימית! כי על ידי זריזות בפועל, שממהר תנועתו החיצונה, כן 
הוא גורם שתבער בו התלהבותו הפנימית, ומעורר בעצמו התלהטות ושמחה 

בי‡ורים
בכת"י: "ודברי תורה".  77. ˜ל ב‡פך. זריז לכעוס. 78. ו˙‰‡ ˜ל בפיך ב„ברי 
תלמוד                כי  "ומחמת  לנכדו:  במכתב  זצ"ל  מוולאזין  הגר"ח  לשון  זה  ˙ור‰. 
תורה הוא מהדברים הצריכים חיזוק, לא מנעתי מלחזק אותך ולזרז למזורז 
שתזדרז ללמוד בזריזות וחשק גדול, כי מה שלומדים בעצלות כל היום יכולים 
80. ב‡מונ‰.  ברעך. להכותו.  י„  ל‰רים   .79 בזריזות בכמה שעות".  ללמוד 

ביושר.
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אליו  שייכים  הדברים 
ולא  אותו.  ומחייבים 
תועיל הכרתו של האדם 
הכרה  ואפילו  לחוד 
זמן  כל  גדולה,  במידה 
הדברים  את  ישים  שלא 
של  שכלו  כי  לבו,  על 
מחייב  אינו  האדם 
הרגשת  אלא  למעשה, 
הלב היא הפועלת באדם 

ומכוונת את מעשיו. 
(כג.)  מכות  במסכת 
אלא  מזרזין  "אין  נאמר 
ולכאורה  למזורז". 
יש  העצלן  את  אדרבא, 
את  לזרז  ומדוע  לזרז! 
המזורז? אמנם, מי שלא 
היינו שלא השיב  מזורז, 
אל לבו את המוטל עליו 
רצון  לו  אין  לעשות, 
ויש  להזדרז,  פנימי 
יותר  ליזהר מלזרז אותו 
רצונו]  נגד  לעשות  נאלץ  [אשר  זו  חיצונית  בזריזות  ישתמש  יצרו  כי  מדאי, 
כסיבה לרפיון הרבה יותר גדול אחר כך (עפ"י 'מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 119), 
ואף שכתב המס"י שהזריזות החיצונית מעוררת באדם זריזות פנימית, כל זה 
כשחפץ בלבו להגיע לזריזות פנימית [וכפי שמבארים ענין "מתוך שלא לשמה 
בא לשמה" שכל זה כשרוצה להגיע לעשות לשמה], אבל לא כשאין בלבו שום 

רצון לזכות לזריזות פנימית.  

ר  ∆„ ∆‚ ו¿ ים,  ּ ƒֲחֻרל ָפָניו  ּסּו  ָכּ ים,  ƒנ ׁ…˘ מ¿ּ ƒ̃

ָמ‰  ּ ƒ„ .(‡מ˘לי כ„, ל-ל) "‰ָרָס ¡‰ ֲ‡ָבָניו נ∆

י  ל, ל…‡ ַ„ּ ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ ≈„ ׂ ¿̆ ƒל ל ≈̂ ַמ˙ ָע ָחכ¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒמ בּוָ‡‰  ּ¿̇ ל  ּ ≈„‚ַ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

ל ַ‡ף  ּ ≈„‚ַ ‡ מ¿ ָלּ ָר‡ּוי, ‡∆ ּ‰ ָכּ ָ̇ „ ‡ו… ב≈ עו…

ים  ƒ4ֲחרּול ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚ ים  ƒָבר ּ ¿„

ם  ƒ‡ ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒ̃ י ּ ƒז ‰ַ5ַמּ ים  ƒנ ו… ׁ̆ מ¿ּ ƒ̃ ו¿

ל  ּ ≈„‚ַ ּ י¿ ׁ∆̆ ַע„  ‰ּו  ≈„ ׂ ָ̆ ב¿ּ ַח  ר≈ טו… ָ‰ָי‰ 

י„  ƒס ַיפ¿ לּו˙ו…  ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ בּוָ‡‰,  ּ¿̇

ָרָס‰,  ¡‰ נ∆ ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ּ ∆‚ י  ּƒכ בּוָ‡‰,  ּ¿̇ ‰ַ

ר,  ≈„ ּ‚ָ‰ַ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ינו…  ≈‡ 6ו¿ ל  ≈̂ ָע ‰ּו‡  ו¿

ים  ƒב ָנּ ּ‚ַ‰ַ ˙ ו¿ מו… ≈‰ סּו ַ‰ב¿ּ נ¿ ָכּ ƒך¿ י ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ∆‚ "ו¿ ָ‡ַמר  ו¿ ל.  ַ‰כ…ּ ים  ƒח ¿̃ לו… ו¿

ים  ƒר ֲ‡ָבנ ∆„ ּ ∆‚ ׁ∆̆ י  ּƒָרָס‰" - ַ‡ף-ַעל-פ ¡‰ נ∆

בי‡ורים
‰מזי˜ים.   .5 הרצויים).  הפירות  (במקום  קוצים  מיני  ו˜מ˘ונים.  חרולים   .4

לתבואה. 6. ו‡ינו מ˙˜ן ‰‚„ר. בעוד הפרצה קטנה ונוחה לתקנה.

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

לּו˙  ¿̂ ַער ָ‰ַע ַׁ̆
 

 .„…‡ מ¿ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע
 ˙ ר∆ ב∆ ‰ ּ‚ו… ּ„ָ ּƒז…ּ‡˙ ַ‰מ ׁ∆̆ י  ƒמ  

ָלם  עו… 1ָבּ  „…‡ מ¿ ים  ƒל ָ̃ ל¿ ֻ̃ מ¿ ָיָניו  נ¿ ƒע  , ּבו…

ָ‡ַמר  ָעָליו  ו¿  ,‡ ַ‰ָבּ ָלם  ּוָבעו…  ‰ּ ַ‰ז∆

ם: "2(‡)ַעל  לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆

ם  ר∆ כ∆ּ ַעל  ו¿ י,  ּƒ̇ ָעַבר¿ ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י ƒ‡  ‰ ≈„ ׂ ¿̆

ֻכּלו…  ָעָל‰   ‰ נ≈ּ ƒ‰ 3ו¿ ב.  ל≈ ֲחַסר  (ב)ָ‡ָ„ם 

עˆל  ‡י˘   ‰„˘ על   .‡
איש  שדה  "על  עבר˙י. 
אדם  זה   – עברתי  עצל 
ב).  כא,  (ב"ר  הראשון" 
אדם  וכי  עיון,  וצריך 
בעצלות?  חטא  הראשון 
חטא  הרי  אדרבא, 

במעשה!
שיש  היא,  והתשובה 
מתינות:  ויש  עצלות 
ישוב  בעל  הוא  המתון 
ממהר  ואינו  הדעת 
ולעשות.  להחליט 
מתעצל   – והעצל 
ממהר  מלהתיישב, 
ועושה בפזיזות. מהירות 

כוונת  מקוצק).  אדמו"ר  בשם  משמואל'  ('שם  המחשבה  עצלות  פרי  היא  זו 
לפני  כדבעי  בדעתו  נתיישב  לא  ערכו,  גודל  לפי  הראשון  שאדם  המדרש: 

עשייתו ונתבלבל הענין כולו ('מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 95). 
ב. ‡„ם חסר לב. הנה פסוקים הרבה בספר משלי עוסקים בגנותה של מידת 
העצלות ועל כך שמידה זו הורסת ומכלה את האדם. ואמר שלמה (משלי כד, 
ל): "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב" וגו'. נתבאר לנו כאן 
שורשה וענינה של העצלות: העצל הוא "חסר לב", כי העצלות נובעת מחוסר 
שישיב  ידי  על  היא  העצלות  מידת  את  ולשרש  להתגבר  והעצה  לב,  שימת 
כי  יחוש  ואז  בשכלו,  ומבין  בהכרתו  יודע  הוא  אשר  כל  את  לבו  אל  האדם 

בי‡ורים
 – הרוחניים  מעשיו  ובין  הגשמיים  מעשיו  בין  ‰ב‡.  ובעולם  ‰ז‰  בעולם   .1
פגומים וחסרים. 2. על ˘„‰ ו‚ו'. על יד שדה של איש עצלן עברתי, ועל יד 
כי צמחו על כל השדה  וראיתי  ו‚ו'.  ו‰נ‰ על‰   .3 כרם של אדם חסר דעה. 
קוצים דוקרים, והתכסו פני השדה בחוחים עוקצניים, וגדר האבנים שסביב 

לשדה נהרסה. 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰עˆלו˙עיונים

לפי  סבר‡  יע˘‰   .‚
האדם  על  ‰עˆלו˙. 
"החשבונות  כי  לדעת 
הרבים" שיש לו, ממקור 
נובעים.  הם  העצלות 
עולם  בגדולי  ומצינו 
של  חשבונות  שחישבו 
גילה  כן  ואע"פ  טעם 
כל  בעומק  כי  הכתוב 
טמון  היה  החשבונות 

 ‰ ז∆ ָבּ ׁ∆̆ ר  מ≈ ‡ו… ים, ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒָניו ל ָ‡ז¿

לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ˙ּוַח.  ָפּ ּבו…  ƒל  ‡ ≈‰ י¿

ַמר  לו…  ˙ ָברו… ס¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆  ˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו…

ן  ƒמ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ‰ 12ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…ּ‡˙  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ּמּו„.  ּ ƒל‰ַ

י  ≈„ כ¿ּ ָלנּוַח  ב  ּטו… ׁ∆̆  ,˙ מ∆ ¡‡ י‡  ƒ‰

 ‡ ָ̇ יחּו ƒ„ ב¿ ּ ƒ„ י ּ ל≈ ƒמ…ַע מ ׁ¿̆ ƒו… ל‡ ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

י  ּƒָר‰, כ ו… ּ̇ ˜ ַבּ ס≈ עו… יז 14ו¿ ƒר ָ‡ָ„ם ַ‰ָזּ ‡ ל¿ ָ̃ ו¿ ‰ּו ַ„ּ ב, ז∆ ַח ַ‰ל≈ּ ּ…̇ פ¿ ƒ13ל

יו  ָ̇ מו… ¿̂ 16ַע יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ‡ו…  ָ‰ָ‡ָ„ם,  ַח  כ…ּ ים  ƒָבנ‡ֲ ַח  כ…ּ ין  ≈‡15

 ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ יך¿ ָלנּוַח כ¿ּ ƒר ָ̂ ים  ƒָעמ י„, ּופ¿ ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל ‰ ָׁ̆ חּו נ¿ּ ַכּ

ַע„  יָ‰  ַ‡ֲחר∆ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ ו¿ ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…‡˙  ר  ּׁ≈̆ ַי 17מ¿ ל  ≈̂ ָע ∆‰ ֲ‡ָבל 

 ‰ ׂ ∆̆ ׁ̆ ּבו… ט…ַרח (‚)ַיֲע ּ י≈ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָלם ב¿ּ עו… ל ָוכ…ל, 18ּול¿ כ…ּ ƒל מ ט≈ּ ַבּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

בי‡ורים
‰לב. כמו שהיה  לפ˙וח   .13 בהתבטלו.  ל‰˙בטל.   .12 ולעפעפיו תנומה..." 
מילתא  אומר  שהיה  לתלמידיו,  ללמד  שהתחיל  קודם  לעשות  נוהג  רבה 
לבם,  נפתח  היה  כך  ומתוך  ושמחים,  מתבדחים  היו  והתלמידים  דבדיחותא 
והיו יכולים להתרכז בשיעור, כמבואר במסכת שבת (ל:). 14. ועוס˜ ב˙ור‰. 
כראוי. 15. ‡ין כח ‡בנים כח ‰‡„ם. אין כוחו של האדם חזק ככח האבנים.     
שיוכל  כנחושת  חזקות  עצמותיו  אין  ˙מי„.  לטרוח  כנחו˘‰  עˆמו˙יו   .16
להתייגע בהם תמיד ללא מנוחה. 17. מי˘ר ז‡˙ ‰סבר‡. מאמץ לעצמו רעיון 
זה שאדם זקוק למנוחה, ונוהג כך באופן קבוע ומשום כך אינו טורח כלל, אף 
בכמות שיכול ומחוייב לטרוח. 18. ולעולם בענין ˘י˘ בו טורח יע˘‰ סבר‡ 
לפי ‰עˆלו˙. בכת"י הגירסא: "ולעולם בכל המצוות שיש בהן טורח, יעשה 
סברה לפי העצלות להתבטל מן המצוה. כללו של דבר: העצל יטה כל סברתו 

לפי העצלות".

 , לּו˙ו… ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ ָרס  ¡‰ נ∆ ‰ּו‡  ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,„…‡ מ¿  ‰ ָ̃ ֲחָז

ָר‰  ˙ו… ל ב¿ּ ≈̂ ָע ַין ‰∆ נ¿ ƒן ע ָל‰. כ≈ּ פ¿ ָנּ ׁ∆̆ ם  ָנּ‰ 7˜…„∆ רו… ס¿ ן ח∆ ּ≈̃ ּƒ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆

ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ נּוָח‰,  מ¿ ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ים  ƒל ≈̂ ָ‰ֲע י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ƒמ ּוב¿

ם,  ָׁ̆ ַנפ¿ ַעל   „ ב≈ ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ּמּו„  ƒל ו¿ ם,  י‰∆ ֲעל≈  ˙ ו… ׁ̆ ָ̃  ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ים  ƒב ׁ¿̆ יו… ם  ≈‰ ׁ∆̆ ּוכ¿ נּוָח‰.  ַ‰מ¿ּ ל  ∆‡  ׁ̆ ָר ¿„ ּƒמ‰ַ ן  ƒ8מ חּו  ר¿ ב¿ ƒי ו¿

יל  ּƒפ ַּ̇ ָל‰  ¿̂ "9ַע ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ ים,  ƒנ ׁ≈̆ י¿  –  ˙ ס∆ נ∆ י˙-ַ‰כ¿ּ ב≈ ב¿ּ

ַבע  ט∆ ב¿ּ ָנ‰  ׁ≈̆ יָ‡‰  ƒב מ¿ לּו˙  ¿̂ ַע י  ּƒכ טו),  יט,  (מ˘לי  ָמ‰"  ּ ≈„ ר¿ ַּ̇

ַעט  ם: "10מ¿ לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆ יר  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ָבר ָ‰ָ‡ָ„ם. ּוכ¿

ב" (˘ם ו, י).  ָכּ ׁ¿̆ ƒם ל ƒָיַ„י ˜ ֻבּ ƒַעט ח ˙, מ¿ נּומו… ּ¿̇ ַעט  ˙ מ¿ נו… ׁ≈̆

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„י ƒל יַע  ּ ƒ‚ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 11 ל  ≈̂ ָע ל∆ י  ּ„ַ ל…‡ 
לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ֲחַמ˙  מ≈ ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‡ּוי,  ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…

ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ל  ≈̂ ָע ∆‰ י  ּƒכ ָטעּו˙.  ל  ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ  ‰ ַמֲעל∆

י  ּƒכ  ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ נּוָח‰  ַ‰מ¿ּ ַלּ‚ּוף  ב  טו… י…‡ַמר:  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ל¿

 ‰ ּוַמט∆ּ  . ׁ̆ ַ‰ַחָלּ ן  ƒמ ר  ≈̇ יו…  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ל  ָיכו… ‰ּו‡  ָחָז˜  ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ כ¿ּ

בי‡ורים
7. ˜ו„ם ˘נפל‰. כולה. 8. מן ‰מ„ר˘. מבית המדרש. 9. עˆל‰ ˙פיל ˙ר„מ‰. 
עליך  ו‚ו'.  ˘ינו˙  מעט   .10 מעש.  וחוסר  שינה  האדם  על  מביאה  העצלות 
לקצר את זמן השינה, לצמצם את זמן המנוחה, ולמעט בחוסר מעש בשכיבה 
בעמל  אלא  נקנית  התורה  אין  כי  ‰˙ור‰.  לי„יע˙  י‚יע  ˘ל‡   .11 ובבטלה. 
ויגיעה. וכן כתב הרמב"ם (פ"ג מת"ת ה"ו ): "אין דברי תורה מתקיימין במי 
שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, 
לעיניו  שינה  יתן  ולא  תמיד,  גופו  ומצער  עליהן  עצמו  שממית  במי  אלא 

ָעָליו  ָר‰, ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ ינו… ּ‚ו… ≈‡ ָבב ו¿ ּ ‰ּו‡ 19ַרך¿ ַ‰ל≈ ל  ≈̂ ָע ∆‰
ָע‰  ב¿ ׁƒ̆ 20 ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

יר,  ƒע ָבּ ל: ַרב  ≈̂ ָע ים ל∆ ƒר מ¿ ר: ‡ו… מ≈ ל ‡ו… ≈̂ ָע ∆‰ „ ַ̂ י ים. 21כ≈ּ ƒָבר ּ ¿„

ן  ƒי מ ƒנ‡ֲ ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒם: מ יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒָר‰ מ ו… ּ̇ ַמ„  ך¿ ּול¿ ל≈

 " ך¿ ר∆ ּ„ָ ַבּ ַחל  ַׁ̆ 23 ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  , ך¿ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ׁ∆̆ 22 י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ל≈ יָנ‰, ֲעמ…„ 25ו¿ ƒ„ ך¿ ַ‰מ¿ּ ˙ו… : 24ַרב ב¿ּ ים לו… ƒר מ¿ (מ˘לי כו, י‚). ‡ו…

י  ƒ26ֲ‡ר  ‡ ָיבו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ י  ƒנ‡ֲ  ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒמ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  . לו… ¿̂ ∆‡

(˘ם).   "˙ ח…בו… ָ‰ר¿ ין  ב≈ּ י  ƒר‡ֲ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,˙ בו… חו… ָ‰ר¿ ך¿  ˙ו… ב¿ּ

ם:  יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ָך. ו¿ ¿̇ י ל ב≈ּ ∆̂ ר 27‡≈ י ‰ּו‡ ָ„ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ‡ו…

ך¿  ˙ו… 29ב¿ּ  ,ıַבחּו י  ƒר‡ֲ ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,ıחּו 28ַבּ י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ˙ו… י ‰ּו‡ 30ב¿ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ַח" (˘ם כב, י‚). ‡ו… ≈̂ ָר ≈‡ ˙ ח…בו… ר¿

בי‡ורים
19. רך ‰לבב. פחדן ומפונק. 20. ˘בע‰ „ברים. שהעצל עונה כשאומרים לו 
שילמד תורה, והוא חכם בעיניו ואינו שומע, אלא מתחכם למצוא אמתלאות 
ותירוצים לעצלותו שלא ללמוד תורה. 21. כיˆ„ ‰עˆל ‡ומר, ‡ומרים לעˆל: 
רב בעיר. בכת"י הגירסא: "כיצד? אומרים לעצל: רבך בעיר – לך ולמד תורה 
שבין  ˘ב„רך.   .22 שבדרך!".  הארי  מן  אני  מתירא  להם:  משיב  והוא  ממנו! 
שכונה לשכונה. 23. ˘חל. הגדול שבאריות (מלבי"ם). 24. רב ב˙וך ‰מ„ינ‰. 
רבך נמצא בשכונת מגוריך, ואין דרכים בלתי מיושבות בינך לבינו. 25. ולך 
‡ˆלו. ללמוד תורה! 26. ‡רי. קטן (מלבי"ם). 27. ‡ˆל בי˙ך. סמוך לביתך, 
 .ıואינך צריך לצאת לרחוב אלא לחצר בלבד, לך למד אצלו תורה! 28. בחו
בחצר, ואף שלא אצא לרחוב מתיירא אני. 29. ב˙וך רחובו˙. אף שלא אצא 
"בין הרחובות" – ללכת מרחוב לרחוב, אלא אפילו "בתוך רחובות" – בין חצר 
לחצר, או בחצר עצמה אני ירא. 30. ב˙וך ‰בי˙. הזה שאתה בו, רבך יושב בחדר, 
ואינך צריך לצאת מהבית אלא להכנס לחדר רבך, הכנס אליו ללמוד תורה! 

לּו˙.  ¿̂ י ָ‰ַע ƒפ ָבָר‡ ל¿ ס¿ וכן  עצלות.  של  שורש 
(שמות  ברש"י  הובאו 

לה, כז) דברי חז"ל: "והנשאם הביאו וגו', ["והנשאם" חסר יו"ד] לפי שנתעצלו 
ואף כי  הנשיאים בהבאת נדבתם למשכן לפיכך נחסרה אות אחת משמם". 
מה  ציבור  "יתנדבו  שאמרו  וכמו  תרומתם,  בעיכוב  להם  היה  גדול  טעם 
"לפי  כן  אע"פ  שם,  וכמפורש  משלימין"  אנו  שמחסרין  ומה  שמתנדבין 
זו  הנהגתם  והיינו שבשורש  בתורה,  אות משמם  ונחסרה  נענשו  שנתעצלו" 
הכתוב  למדך  זצ"ל,  מבריסק  הגרי"ז  וביאר  העצלות.  מידת  טמונה  היתה 
שכאשר מוטלת עליך מצוה לעשותה - בטלו כנגדה כל החשבונות שבעולם, 
ואין לך אלא לעשות בזריזות רצון בוראך, וכיון שנדבת המשכן מצוה היתה, 

לא היה להם כל טצדקי לעכבה ולהשהות נדבתם. 
ובעל 'חובות הלבבות' בהקדמתו כתב, שהיו לו כמה טעמים שלא לחבר את 
חיבורו, אך חשד את עצמו שמידת העצלות הביאתו לכך, ולכן ביטל את כל 

חשבונותיו וכתב את חיבורו הק'.
הסבא  יוזל,  יוסף  מרבי  למדתי  אמר:  זצ"ל  מלצר  זלמן  איסר  רבי  [הגאון 
מנובהרדוק זצ"ל, שישנו ענין של נגיעה אישית. דרך משל: כאשר חושבים אם 
ללכת לקבל פניו של פלוני או לא ללכת, האם מגיע לפלוני הכבוד שאטרח 
ואלך לכבודו, או שלא ראוי הוא לכבוד הזה, הרי בראש וראשונה יש לחשוש 
שמא לתוך המחשבות והשיקולים הללו נכנס גם שיקול של עצלות, והנגיעה 

היא שמתעצלים לקום ולעשות את שצריך. 
ובכן, כיצד יש לנהוג? סיפרו על הסבא מנובהרדוק, שכאשר הגיע לעיר אדם 
גדול והתעורר אצלו הספק האם ללכת לקבל את פניו או לא, היה נוהג קודם 
כל ללבוש את הפרווה, לצאת מן הבית ולהגיע עד סמוך למקום האכסניא של 

האורח, ושם להחליט בענין. 
- כאשר באים אלי לבקש המלצות.  - אמר הגרא"ז  אני  נוהג אף  זאת  בדרך 
קודם כל הנני כותב, כדי שבשיקולים שלי אם לתת את ההמלצה או לא לתת 
לא יתערב גורם העצלות, ולאחר שכבר כתבתי את המכתב, הנני מחליט אם 

למסור אותו לזה שביקש...]. 
רבים  במאמרים  לך  יבוא  "העצל  (פ"ו):  ישרים"  ה"מסילת  בדברי  ונסיים 
ממאמרי החכמים כו' והטענות מן השכל וכו', והוא איננו רואה שאין הטענות 
ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני שיקול דעתו, אלא ממקור עצלותו הם 

נובעים, אשר היא מטה דעתו ושכלו אל הטענות האלה". 

„. עˆל רחו˜ מן ‰מ„ו˙ 
ה'מסילת  כתב  ‰טובו˙. 
ישרים' (פ"ו): "ותראה כי 
מאד  כבד  האדם  טבע 
הקבוע  כבד  (כחפץ 
מאד  שקשה  במקומו 
כי  משם),  להניעו 
גס  החמריות  עפריות 
הכבידות  מקור  [ביאור 
של טבע האדם: החומר 
מארבעה  מורכב 
רוח  מים,  עפר,  יסודות: 
המרכיב  ואש.  (אויר) 
שבחומר-האדם  העפרי 
החומריות")  ("עפריות 
הוא "גס" – כלומר כבד, 

ל.  ≈̂ ָע ∆‰  ˙ ∆‡ ל…מ…‰  ׁ¿̆  ‰ ָנּ ּ ƒ‚ ‡ן  ָכּ ַע„ 

ָ‡ַמר          ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  נּו  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ ּומ…

י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָלּ ֻכּ ƒמ ל  „ו… ּ‚ָ ָבר  ּ„ָ42

יָך  ƒפ 43ב¿ּ  „…‡ מ¿ ָבר  ּ„ָ‰ַ יָך  ל∆ ≈‡ ב  רו… ָ̃

ַר˜  י„)  ל,  („ברים   " ˙ו… ַלֲע˘…ׂ ָך  ָבב¿ ל¿ ƒּוב

יָך („ברים רב‰ ח, ו).  ּƒפ ƒָבר 44מ ּ„ָ ‡ ≈̂ ‰ו…

י‡  ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  ‰ ז∆ ָבּ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ל  „ו… לּו˙ ָ‚ּ ¿̂ ָך ַע ין ל¿ יו, ‡≈ ּƒפ ƒים 45מ ƒָבר ּ ¿„

.‰ּ ז∆ ƒמ

 

 ˙ ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ ˜ ל ָרחו… ≈̂ יך¿ („)ָע ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿
 ‡ ַחָלּ 47כ¿ּ יחּו˙,  ƒל ׁ¿̆ ƒ46ל לּום  כ¿ּ  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ו¿  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ן  ָׁ̆ ָע כ∆ ו¿ ם  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ı ח…מ∆ "48ַכּ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

בי‡ורים
גדול מכל מוסריו של  ‚„ול מכולם. מוסרו של משה על העצלות,  „בר   .42
שלמה, ששלמה אמר "נלאה להשיב אל פיו" – שהעצלות הגדולה ביותר היא 
שמתעצל לתת לפיו את מה שלפניו, אמנם משה אמר "כי קרוב" וגו'. 43. בפיך 
ובלבבך לע˘ו˙ו. הרי התורה כבר נתונה בתוך פיך, ואתה רק הוצא דבר מתוך 
ה'  שציוהו  כמו  ישראל  לבני  התורה  את  לימד  משה  לשנן.  מפיך.   .44 פיך! 
(דברים לא, יט): "ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם", וכמו שאמר הנביא 
(ישעיה נט, כא) "ודברי אשר שמתי בפיך" – שהם דברי התורה אשר שם משה 
ועליהם לעשות בפיהם  וכבר הוא בתוך פיהם,   – (מלבי"ם)  בני ישראל  לפני 
שינון שישמר בלבם. 45. מפיו. הנתונים כבר בתוך פיו. 46. ל˘ליחו˙. לבצע 
כמו  ו‚ו'.  ל˘יניים   ıכחומ  .48 כחומץ.  כחל‡.   .47 נאותה.  בצורה  שליחות 

 ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ  ‡ ≈̂ ּומו… י  ƒנ‡ֲ ך¿  ל≈ ‰ו… ם  ƒ‡ ו¿ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  .˙ ƒי ַ‰ַבּ

י‡,  ƒ‰ ˙ּוָח‰  32פ¿ּ  : לו… ים  ƒר מ¿ ‡ו… ַלֲחז…ר.  יך¿  ƒר ָ̂ י  ƒ31ֲ‡נ עּוָל‰,  נ¿

" (˘ם  ˙ו… ָטּ ƒל ַעל מ ≈̂ ָע יָרּ‰, 33ו¿ ƒ̂ ב ַעל  ּסו… ּƒ̇  ˙ ל∆ ּ ַמר: "ַ‰„∆ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם:  יב, ָ‡ַמר ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ָ ּ ַע 34ַמ‰ ל¿ ≈„ ‡ ָ‰ָי‰ יו… ל…ּ ׁ∆̆ ף  ַבּסו… כו, י„). ל¿

ַעט.  35מ¿ ן  י˘…ׁ ƒל י  ƒנ‡ֲ  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב מ¿ ָנעּול,  ‡ו…  ˙ּוַח  ָפּ  ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ ם  ƒ‡

ָך" (˘ם  ∆̇ ָנ ּׁ¿̆ ƒּום מ˜ ָּ̇ י  ַ̇ ב, ָמ ָכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ל  ≈̂ י ָע ַ̇ ַמר: "ַע„ ָמ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ˙ ≈̇ ל ָל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒכ…ל, מ ¡‡ ָפָניו ל∆ ים ל¿ ƒנ ¿̇ נו… ˙ו… ו¿ ָטּ ּƒמ ƒמ „ מ≈ ו, ט). 36עו…

 ‰‡ָ ל¿ ƒנ ַח˙,  ָלּ ּ ַ̂ ַבּ ָי„ו…  ל  ≈̂ ָע "37ָטַמן  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ יו,  ּƒפ ך¿  ˙ו… ל¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ י?  ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ‰ּו ַ‰ יז∆ ≈‡ יו" (˘ם כו, טו). 38ו¿ ּƒל פ יָבּ‰ ‡∆ ׁƒ̆ ַלֲ‰

ן  ן ב∆ּ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּƒַמר ַרב‡ָ §" (˘ם כ, „) ו¿ ל ל…‡ ַיֲחר̆… ≈̂ ף ָע ח…ר∆ "39מ≈

מ…„  ל¿ ƒל  ‰ ∆̂ רו… ו¿ עּוָריו,  נ¿ ּƒב ָר‰  ו… ּ̇ ָלַמ„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ‰ּו  ז∆ ָח‡י:  יו…

ן" (˘ם).  ƒיר ָוָ‡י ƒ̂ ּ ָ̃ ַ‡ל ַבּ ָׁ̆ ‰ּו: "41ו¿ ז∆ ל. ו¿ ינו… ָיכו… ≈‡ , 40ו¿ נּו˙ו… ¿̃ ƒז ב¿ּ

בי‡ורים
יתעצל  אז  גם  ‰י‡.  פ˙וח‰   .32 לשוא?  אטרח  ולמה  לחזור.  ˆריך  ‡ני   .31
מלקום ממקומו ולגשת לרבו. 33. ועˆל על מט˙ו. מתהפך על מטתו ואינו 
קם. 34. מ‰ ל‰˘יב. למזרזים אותו ללכת ללמוד תורה. 35. מעט. עוד מעט. 
אחר  גם  י„ו.  עˆל  טמן   .37 צרכו.  די  ישן  וכבר  משנתו  ממט˙ו.  עומ„   .36
שהושיט העצלן את ידו לתוך קערת המזון, עייף הוא וקשה לו להגיש את הכף 
המלאה לתוך פיו. והנמשל: שגם אם יתנו לו מזון הנפש – היא התורה – יתעצל 
הוא מה שאמר  ו‡יז‰ו ‰˘ביעי.   .38 (מלבי"ם).  וללמוד  לפיו  ולתת  לשמוע 
שלמה מחורף... 39. מחורף עˆל ל‡ יחרו˘. מפני קור החורף לא יחרוש ולא 
יזרע העצל את שדהו. 40. ו‡ינו יכול. כיון שהתעצל מללמוד תורה בנעוריו, 
סרה ממנו חשקת התורה ושוב אינו יכול ללמוד בזקנותו. 41. ו˘‡ל ב˜ˆיר 
הואיל  שדהו,  צמחה  לא  כי  מוצא,  ואינו  תבואה  מבקש  הקציר  בעת  ו‡ין. 

והתעצל מלחרשה בימות החורף.

ל  ׁ∆̆ יחּו˙  ƒל ׁ¿̆ ם  ָלּ ֻכּ ּו  ׂ̆ ָע ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ים  ƒלּוח ׁ¿̆ ּו ים  ƒ̂ ָר ׁ̆ לו…  ּ י≈ ׁ∆̆

ָח„  ∆‡ ם. ו¿ ָ̇ יחּו ƒל ּׁ¿̆ ƒרּו מ ָחז¿ ׁ∆̆ ך¿ כ¿ּ ל∆ ָבר ַלמ∆ּ יבּו ָ„ּ ׁƒ̆ ַ‚ם ‰≈ , ו¿ ך¿ ל∆ מ∆

‰ ‰ּו‡,  ל∆ ַמר חו… ים לו… ƒל, 51ּוַמֲער ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ך¿ ָ‰ָי ל∆ י ַ‰מ∆ּ ≈„ ַעב¿ מ≈

ַרח  ט…ּ ƒים מ ƒע ≈‚ ָריו י¿ ‰ ֲחב≈ ∆‡ רו… ׁ∆̆ . כ¿ּ ך¿ ל∆ ַחן ַ‰מ∆ּ ל¿ ֻּׁ̆ ƒל מ כ≈ ‡ו… ָנח ו¿ ו¿

טּו˙ ‰ּו‡  ׁ¿̆ ָריו. ּו ל ֲחב≈ ָכּ ƒיָניו מ ע≈ מו… ָחָכם ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒַמֲחז , ך¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ

י  נ≈ פ¿ ƒל  , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יר  ƒ‰ָמ  ׁ̆ י ƒ‡  ָ̇ י ƒ52ָחז" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ָי„ו… ב¿ּ

מּול  ם ‚¿ּ ל≈ּ ַׁ̆ ך¿ מ¿ ל∆ ‡ן ַ‰מ∆ּ ב" (˘ם כב, כט), ַ‡ף ָכּ ּ ָ̂ ַי ¿̇ ƒים י ƒָלכ מ¿

ָבר:  ּ„ָ ל  ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ  . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַטַעם  ים  ƒיב ׁƒ̆ מ¿ ָ‰יּו  ׁ∆̆ 53 ים,  ƒח ּ¿̃ ּƒַלפ

י  ּƒכ ,‡ ָלם ַ‰ָבּ ל…‡ ָלעו… ּ‰ ו¿ ָלם ַ‰ז∆ ‰ 54ל…‡ ָלעו… ו∆ ָׁ̆ ינו…  ל ‡≈ ≈̂ ָע ∆‰

.˙ ו… ׂ̆ ֲ‡נּו ָיָ„יו ַלֲע מ≈

 

 ˙ נו… ¿̃ ƒל ל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם - 56 נ≈ ב¿ ּƒב ׁ∆̆ ל  ≈̂ ָע ָחָכם: ‰55∆ ָ‡ַמר ‰∆ ו¿
בי‡ורים

51. ומערים לומר. מתחכם למצוא טעם על אי קיום השליחות ואומר שהוא 
חולה. 52. חזי˙ ‡י˘ ו‚ו'. כאשר תפגוש איש בקי וזריז בביצוע תפקידו, ראה 
בכת"י  ‰מלך.  טעם  מ˘יבים  ˘‰יו   .53 לשרתם.  יעמוד  המלכים  לפני  כי 
השליחות  את  שבצעו  הפקחים  כלומר,  לו".  יחוש  לא  "והעצל  מוסיף: 
ומשיבים דבר למלך כשחזרו משליחותם, משלם להם המלך גמולם על כך. 
אבל לעצל אין המלך משלם לו גמול, והעצל לא חש לזה ולא איכפת לו מכך, 
ונשאר חסר כל. 54. ל‡ לעולם ‰ז‰ ול‡ לעולם ‰ב‡. לא בענינים גשמיים 
את  המביאים  והמצוות  התורה  בעסקי  ולא  הזה  בעולם  תועלת  המביאים 
העצל  האדם  הוא  איזה  ‡„ם.  ˘בבני  ‰עˆל   .55 הבא.  העולם  לחיי  האדם 
ביותר מכל בני האדם. 56. ˘נ˙עˆל ל˜נו˙ ‡ו‰בים חכמים. מתוך רשלנותו 
אנשים  אליו  שיקרבו  טובים  מעשים  ולעשות  תורה  ללמוד  מתאמץ  אינו 

חכמים שיאהבו אותו.

ָחיו" (מ˘לי י,  ל¿ ׁ…˘ ל ל¿ ≈̂ ָע ן ‰∆ ם, כ≈ּ ƒיָני ָלע≈

ּנּו  ∆̇ י ƒמ ּ¿̇ ל  ≈̂ ָע ֲ‡ַו˙  ַּ̇ 49" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כו), 

˙" (˘ם כ‡, כ‰),  ו… ׂ̆ ַלֲע ָיָ„יו  ֲ‡נּו  י מ≈ ּƒכ

יָניו  ע≈ ב¿ּ ל  ≈̂ ָע "50ָחָכם  ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

טז).  כו,  (˘ם  ָטַעם"  י  יב≈ ׁƒ̆ מ¿ ָע‰  ב¿ ּׁƒ̆ ƒמ

ך¿  ל∆ ך¿ ‰ּו‡: מ∆ סּו˜ ָכּ ‰ ַ‰ָפּ ל ז∆ ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ רּו פ≈ּ

עבה ומגושם והוא הגורם 
חשוב  חלק  בהיותו   –
 – האדם  חומר  בהרכב 
הטבעית,  לכבידותו 
ברפיון  המתבטאת 
לשינוי  ובאי-נטיה 
דהיינו  ולתנועה, 
לא  כן  על  לעצלות], 
בטורח  האדם  יחפוץ 
(במאמץ  ומלאכה 

ובפעילות תכליתית). ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר 
נגד טבעו עצמו ויתגבר ויזדרז, שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא 
כארי  וגבור  כצבי  ורץ  כנשר  וקל  כנמר  עז  'הוי  התנא  שאמר  מה  והוא  יצליח. 
לעשות רצון אביך שבשמים'. וכן מנו חכמים ז"ל בדברים הצריכים חיזוק: "תורה 
ומעשים טובים" (ברכות לב:). ומקרא מלא הוא (יהושע א, ז) 'חזק ואמץ מאד 
לשמור לעשות ככל התורה אשר צוך משה עבדי', כי חיזוק גדול צריך למי שרוצה 

לכפות הטבע אל הפכו" (מס"י פ"ו עם ביאור 'שמחת מרדכי'). 
במסכת פסחים (פט.) מבואר שההיפך של זריזות היא 'עצבות'. ביאור הדבר, 
וכנ"ל,  יסודות שמהם מורכב חומר האדם הוא "עפר"  דהנה אחד מארבעה 
וכתב מוהרח"ו זצ"ל (בשערי קדושה, שער שני): "יסוד העפר שבנפש – ממנו 
מדת העצבות, ותולדתה היא העצלות לקיים התורה והמצוות, מפני עצבונו 
שמח  ואינו  עליו,  הבאים  היסורין  על  או  הזה  העולם  הבלי  קניני  השגת  על 
כי  יש מבארים  עפי"ז  עושר". עכ"ד.  לא תשבע  עינו  גם  בחלקו בשום-דבר, 
התיקון של יסוד העפר הוא להיות שמח בחלקו ושמח במצוות, וממילא על 

ידם ניתן להשיג מדת הזריזות בעשיית המצוות. 

בי‡ורים
העצלן  הוא  כך  בעיניים,  צורב  שהעשן  וכמו  השיניים  את  מקהה  שהחומץ 
למוסרים לו תפקיד לבצע. 49. ˙‡ו˙ עˆל ˙מי˙נו. השתוקקות לחיי בטלה 
ולהתפרנס.              לעבוד  מורגלות  אינם  ידיו  כי  אסון,  העצל  על  שמביאה  היא 
יותר משבעה חכמים  בעיניו. העצל מחזיק את עצמו לחכם  50. חכם עˆל 

העונים תשובות מנומקות ומוטעמות.
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ו. ילמ„ ממנ‰ ל‡חוז ב‰ 
‰זריזו˙.  במ„˙  כמו‰ 
זצ"ל  הגר"א  כתב 
עה"פ  למשלי  בפירושו 
(ו,  עצל"  נמלה  אל  "לך 
צריך  האדם  "כי  ו): 
לשלשה  השם  לדרכי 
ומידות  חכמה  דברים: 
טובים.  ומעשים 
מופלאה  והנמלה 
באלו  במעשיה 
אל  "לך  וזהו:  השלשה. 
אתה  אם  עצל",  נמלה 
מלעשות  מתעצל 
לך  טובים,  מעשים 
את  הנמלה  מן  ולמד 
מעט,                        אלא  צריכה  שאינה  פי  על  אף  הרבה  שאוספת  שלה  הזריזות 
חיטה  אלא  אוכלת  אינה  שהיא  ב)  ה,  רבה  (דברים  במדרש  שכתוב  כמו 
במעשים  זהו  כור,  מאות  שלוש  הנמלה  בחורי  פעם  ומצאו  לשנה,  ומחצה 
כמו                   שלה,  שאינו  במה  נוגעת  שאינה  במידות,   - דרכיה"  "ראה  טובים. 
והריחו,  כולם  והתקבצו  נשרה תבואה  (שם), שפעם אחת  שכתוב במדרש 
לכן               כלום,  נטלו  לא  שלהם  שאינה  שהריחו  וכיון  שלהם,  שהיא  שסברו 
שכתוב  כמו  החכמה,  היא   - "וחכם"  ממנה.  ולמד  ומידותיה  דרכיה'  'ראה 
התבואה                          את  מניחה  ואינה  חורין,  שלשה  עושה  שהנמלה  (שם)  במדרש 
הגשמים  מן  מתייראת  כי  באמצעית,  אלא  בתחתונה,  ולא  בעליונה  לא 

שלמעלה ומן התהום שלמטה, ולכן ראה חכמתה "וחכם".  

ן            ָלכ≈ ו).  ו,  (מ˘לי  ַוֲחָכם"  יָ‰  ָרכ∆ ¿„

יָז‰  ƒר ז¿ ָמָל‰  ַ‰נ¿ּ ˙ו…  ‡ו… ר¿ ּƒ60ב  ׁ̆ ּ י≈ ַבּ ¿̇ ƒ59י

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ַמ„  ל¿ ƒ(ו)י יָ‰,  ָינ∆ נ¿ ƒע ב¿ּ יָר‰  ƒ‰ ּוז¿

יזּו˙,            ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ  ‰ָ מו… ָכּ  ‰ּ ָבּ ח…ז  ¡‡ ל∆

לּו˙         ¿̂ ָ‰ַע ַח˙  ַּ̇ ƒמ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙‡ ≈̂ 61ָל

ַח˙. ַׁ̆ י  י„≈ ƒ62מ

 

 ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ לּו˙  ¿̂ ַע  ׁ̆ י≈ ו¿
 ˙ ו… ׂ̆ ל ַלֲע ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒב ּומ ׁ≈̆ ן ַ‰ּיו… ‚ו…  כ¿ּ

רּו  ָ‡מ¿  .˙ ֲ‡וו… ַּ̇ ‰ַ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿  ˙ ָרעו…

בי‡ורים
"הנמלה  ‰נמל‰.  בר‡ו˙ו   .60 העצל.  י˙ביי˘.   .59 והותר.  די  לה  כשיש 
מפאת  למנוחה  הוא  שצריך  טענותיו  ויסתתמו  בכת"י).  (כ"ה  החלושה" 
ח˙. בכת"י הגירסא: "ולצאת  חולשתו. 61. לˆ‡˙ נפ˘ו מ˙ח˙ ‰עˆלו˙ מי„י̆ 

מתחת יד העצלות ולהשיב נפשו מני שחת". 62. מ„י ˘ח˙. גיהנם.

 . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈‡ יר≈ ƒים ו ƒים ֲחָכמ ƒב‰ֲ ‡ו…

ּלּו ָ‰יּו  ל ‡≈ ָכּ ׁ∆̆ ּנּו,  מ∆ּ ƒל מ ≈̂ ר ָע ≈̇ ׁ̆ יו… י≈ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ„ם.  ב¿ּ ƒ‡ 57ו¿ ָי„ו…  ב¿ּ

ָמּ‰  ַלח¿  ˙ ר∆ ∆‚ ָ‰‡ו…  ,‰ ָׁ̆ ַחָלּ  ‰ ָיּ ƒר ב¿ּ ָר‡  ָבּ

ל,  ≈̂ ָע ∆‰ ים  ּƒכ ַ‰ח¿ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ַרַח˙,  טו… 58ו¿

 ‰ ≈‡ ל, ר¿ ≈̂ ָמָל‰ ָע ל נ¿ ך¿ ‡∆ יב: "(‰)ל≈ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

עˆל.  נמל‰  ‡ל  לך   .‰
פ"ה  (דב"ר  חז"ל  אמרו 
שלמה  ראה  "ומה  ב): 
ללמד לעצל מן הנמלה? 
הנמלה  אמרי,  רבנן 
חיה  ואינה  וכו'  הזאת 
וכל  חדשים  ששה  אלא 
מאכלה אינו אלא חיטה 
הולכת  והיא  ומחצה, 
מה  כל  בקיץ  ומכנסת 

שמוצאת חיטים ושעורים ועדשים וכו'. ולמה היא עושה כן? אמרה שמא יגזור 
הקב"ה עלי חיים ויהיה לי מוכן לאכול. אמר רשב"י מעשה היה ומצאו בבור 
אתם  אף  עצל",  נמלה  אל  "לך  שלמה  אמר  לפיכך  כור,  מאות  שלש  שלה 

התקינו לכם מצוות מן העוה"ז לעוה"ב וכו'".
הנמלה מכינה לה מזון שלש מאות כור מספק שמא יארע לה נס ויגזור עליה 
בששה  שהרי  ותכלית,  גבול  בלי  בנס   - עסקינן?  נס  ובאיזה  חיים.  הקב"ה 
חדשים אינה צריכה אלא חיטה ומחצה, וא"כ לשלש מאות כור צריכה היא 
לחיות מאות אלפי שנים, והרי נס כזה לא אירע כמוהו מימות בריאת העולם, 
וכל אשר לפניה כבר מתו, ואעפ"כ היא טורחת ומכינה כן. ובאופן זה חייב 
האדם לטרוח ולהכין את עצמו מהעוה"ז לעוה"ב, ואם אינו עושה כן – לטרוח 

ולעמול על ספק ספיקא של נס בלי גבול - "עצל" יחשב.
וזהו שאמרו חז"ל (תדא"ר פכ"ה): "חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי 
אבותי אברהם יצחק ויעקב", שכל הנהגתו ופעולותיו יהיו מכוונים ודרוכים 
להגיע אל מעשי האבות הקדושים, ואף שהמרחק הוא רב ועצום – הרבה יותר 
מ"שלש מאות כור" לנמלה, ובדרך הטבע אי אפשר להגיע לידי כך, מ"מ חייב 
הוא לשאוף ולעשות את כל המאמצים לשם כך ('שיחות מוסר' מאמר ס"ז).  

בי‡ורים
57. ו‡ב„ם. על ידי שלא נזהר שיהיו מעשיו ראויים והגונים הרחיק ממנו את 
אוהביו החכמים ויראי השם. ונחשב עצל יותר ממי שלא היו לו אוהבים כאלו 
בזה  וגם  מחדש  לקנותם  מאשר  יאבדם  שלא  לשמור  קל  שיותר  כיון  כלל, 
נתעצל ולא שמר שלא יאבדם. 58. וטורח˙. על מאכלה ללא הפסקה, אפילו 

יתירה  בעˆלו˙.  וכן  ז. 
שלפעמים  מצאנו,  מכך 
העצלנים  את  משבחים 
יפה,  שהעצלות  במקום 
אינם  שהם  ואע"פ 
עושים זאת אלא מחמת 
הרגילה.  עצלותם 
סוכה  מסכת  בגמרא 
רבי  "שהיה  מובא:  (כז:) 
משבח  אומר  אליעזר 
שאין  העצלנין  את  אני 
ברגל,  מבתיהן  יוצאין 
אתה  ושמחת  דכתיב 
רש"י:  מפרש  וביתך". 
את  אני  ”משבח 
שלא  אע"פ  העצלנין, 
מתעכבים  הרגל  בשביל 
השנה  ימות  כל  שהרי 
מחמת  יוצאין  אינן 
משבחן  אעפ"כ  עצלות, 

אני".

יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָבָבם  ל¿ ּƒב ים  ƒֲחָכמ לּו  ע¡ ∆‰

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆

ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ן  ָלכ≈ לּו˙.  ¿̂ ַע ב¿ּ ן  כ≈ 70(ז)ו¿ ָרָע‰, 

ָכל  ּוב¿ יָך  יָבר∆ ≈‡ ָכל  ב¿ּ ב  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ׁ∆̆

יָבר  ≈‡ ל  ָכּ ƒמ ַחר  ב¿ ƒ̇ ו¿ יָך,  ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿

„ּו˙,  ב≈ ˙ כ¿ּ ָ̂ ¿̃ ּלּו˙ 72ּו ַ̃  ˙ ָ̂ ¿̃ יָבר 71 ≈‡ ו¿

ל  ַ̃ 73  ‡ ≈‰ ּ¿̇ ם.  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ל  ַ‰כ…ּ ו¿

ים  ƒר ַחב¿ּ ¿̇ ּƒמ‰ַ ים  ƒר ֲחב≈ ם  ƒע  ˙ ב∆ ׁ∆̆ ָל

 ˙ ב∆ ׁ∆̆ „ ָל ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָרָע‰;  ים  ׂ ƒ̆ עו… ו¿ ים  ƒנ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ם  ƒע

י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע ין ו¿ ƒ„ָו ˙ ּ„ָ ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך 74ל ינ∆ ע≈ ל ב¿ּ ַ̃

 ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך ל ינ∆ ע≈ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 ˙ ׁ∆̆ ≈‡ ב¿ּ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ּול¿ ים  ƒָבל‰ֲ  ‰ ׂ ∆̆ 75ַמֲע

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָ„‰-ָזָר‰;  ּוָבֲעבו…  ׁ̆ י ƒ‡

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָר‰,  ו… ּ̇ ין- ƒ„ 76ו¿  ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ים  ƒמּוָסר מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ

בי‡ורים
שהעצלות עצמה מביאה את האדם לידי הפסד, והיינו שמתוך שבטל ממלאכה 
כל השבוע מחמת עצלותו, נאלץ הוא לעשות מלאכה בערב שבת]. 70. וכן 
בעˆלו˙. יש עצלות שהיא טובה ויש עצלות שהיא רעה. 71. ˜ˆ˙ ˜לו˙. היא 
ובמקום  העצלות  היא  כב„ו˙.  ו˜ˆ˙   .72 שמתבקש.  ובמקום  הזריזות 
שמתבקש. 73. ˜ל ל˘ב˙ וכו'. זריז להתחבר ולהסב עמם יחד. 74. לר‡ו˙ „˙ 
ו„ין. להסתכל ולהתבונן בדברים המסייעים בלימוד התורה או בקיום המצוות. 
ו„ין ˙ור‰.   .76 75. מע˘‰ ‰בלים. מעשים ריקים שאין בהם שום תועלת.  

ל…‡ ָ‡ָב‰  ָנ‰ 63ו¿ ם ַסָכּ ˜ו… מ¿ ƒחו… ל ל¿ּ ַׁ̆ ך¿ ל¿ ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ ָ̂ ָר ׁ∆̆ ַעל ָ‡ָ„ם 

י  ƒנ פ≈ ָחר¿ ּ¿̇ ׁ∆̆ מּוָטב   : ך¿ ל∆ ַלמ∆ּ ָ‡ַמר  ָ‡ז   . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ פו…  ר¿ ח≈ ו¿  ,˙ כ∆ ָלל∆

רּו  ָין ָ‡מ¿ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ַעל ז∆ ˙. ו¿ י מ≈ ƒי ַוֲ‡נ ƒ„ֲע ל ַבּ ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ׁ ּ∆̆ ƒי ַחי 64מ ƒַוֲ‡נ

ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י≈ ָס„;  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ 65י≈ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ו…  ּ̇ ַל‡כ¿ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ר -  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ יז ו¿ ƒָס„. ָזר פ¿ ƒנ ל ו¿ ≈̂ ׁ̆ ָע י≈ ר, ו¿ ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿

 - ָס„  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ינו…  ≈‡ 66ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

 .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ן ב¿ּ ם-כ≈ּ ּ‚ַ ‰ ׂ ∆̆ עו… בּוַע 67ו¿ ָּׁ̆ ל ַ‰ ָל‡ָכ‰ ָכּ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ינו…  ≈‡ בּוַע 68ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆  - ר  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ָע

ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆ ָס„ -  פ¿ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ˙. ָע ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ עו…

יך¿  ≈‡ ‰ ≈‡ ˙ (פסחים נ, ב). ר¿ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… 69ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

בי‡ורים
63. ול‡ ‡ב‰ ללכ˙. כלומר, התעצל מללכת למקום סכנה, וגם זו מדה טובה. 
64. מ˘˙˙פלל בע„י ו‡ני מ˙. מאשר תברכני. 65. י˘. בעל מלאכה. 66. ו‡ינו 
עו˘‰ בערב ˘ב˙. זריז - שעושה מלאכה, ונשכר - שמקיים מצוה בפרישתו 
ממלאכה בערב שבת [ואף מתרבה שכר פרישתו מחמת זריזותו, כי על ידי 
 .67 סופר)].  (חתם  מצוה  לשם  היא  שפרישתו  בו  ניכר  השבוע  כל  זריזותו 
ועו˘‰ ‚ם כן בערב ˘ב˙. הרי נפסד על ידי זריזותו, שמביאתו לעשות מלאכה 
אינו  שכן  לאיבוד,  יוצאת  זו  שעושה  שמלאכה  אלא  עוד,  [ולא  איסור  בזמן 
רואה ממנה סימן ברכה, ונמצא שמחמת זריזותו טורח בחנם, וגם מבחינה זו 
הרי הוא "נפסד"]. 68. ו‡ינו עו˘‰ בערב ˘ב˙. ונמצא נשכר על ידי עצלותו, 
פי שנמנע מחמת  [אף על  ידה מצות מניעה ממלאכה בער"ש  שמקיים על 
עצלותו ולא לשם מצוה, מכל מקום גם מצוה הנעשית שלא לשמה יש בה 
ערך, כמבואר שם בהמשך הגמרא, שלעולם יעסוק אדם במצוה אפילו שלא 
שהעצלות  השעה  בהגיע  זה,  אדם  ˘ב˙.  בערב  ועו˘‰   .69 (רש"י)].  לשמה 
ממלאכה הינה דבר רצוי, דהיינו בערב שבת, מתעורר הוא מעצלותו ועושה 
מלאכה. [יש מפרשים מדה זו על דרך שלש המדות הקודמות, שהכוונה היא 

וחפצו  וחשקו  פנימית, 
יתגבר בו וילך, והיינו כי 
פעולות  ידי  על 
המסורות  החיצונית 
גם  בהמשך  יקנה  בידו, 
מה שאינו בידו, כי תולד 
הפנימית  השמחה  בו 
מכח  והחמדה,  והחפץ 
מתלהט  שהוא  מה 

בתנועתו ברצון".     

 ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ו… ׁ̆ ָר ¿„ ƒמ י  ּ≈̇ ָב ּול¿  ˙ ּיו… ƒס נ≈ כ¿ּ

ָכל  ּול¿ ָוָי‰  ˙ 81ל¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ים  ƒל ר חו… ּ≈̃ ַב ל¿

ב  ׁ…˘ ָך ַלח¿ ָבב¿ ל¿ ּƒב „ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙. ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ַעל   „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒָרע ים  ƒּור‰ ר¿ ƒ‰

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו  ,‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ַעל  ו¿  ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ

ָר‰  ו… ּ̇ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ב  ׁ…˘ ַלח¿ ָך  ָבב¿ ל¿ ּƒב

ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ ˙ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ י‚ ַמֲעלו… ׂ ּƒ̆ ‰ַ ּול¿

 ˜ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ב¿ּ ƒל ב¿ּ יז  ƒָזר ו¿ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ּ¿̇  ‰ ּוָבז∆ ָר‰,  ‰ו… ַ‰ט¿ּ ָ‡˙ו…  ר¿ ƒי ו¿

ן.  יו… ל¿ ר ָ‰ע∆ ‡ו… ָבּ

בי‡ורים
81. לוי‰. למת. 

 ‰ ּבּול-פ∆ּ ƒנ מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ

ָך  ַ‡פ¿ּ ב¿ּ ל  ַ̃ 77  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים;  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּו„¿

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים.  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

ים  ƒר ָ̃ ּׁ¿̆ ‰ַ ˙ ו¿ יבו… ƒר ָך ַ‰מ¿ּ נ¿ ו… ׁ̆ ל¿ ƒיָך ּוב ƒפ ב¿ּ

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ן ָ‰ָרע, 78ּו ו… ׁ̆ ַ‰ָלּ נּו˙ ו¿ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ו¿

 ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ יָך  ƒפ ב¿ּ

ָך  ָי„¿ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ב. ּו ˙ ַעל ַ‰ּטו… ּוו… ַ̂ ּול¿

ָך  ָי„¿ ל ב¿ּ ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ֲעָך,  ר≈ ים ָי„ ב¿ּ ƒר‰ָ 79ל¿

ָך          ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל

יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו מּוָנ‰.  ¡‡ 80ב∆ּ

 ˙ כ∆ ָלל∆  - ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  יל≈ ל≈

ים,  ƒּיּול ƒט ב¿ּ  ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ‡ו… ָּ̇ ׁ¿̆ ƒמ ל¿

י  ּ≈̇ ָב ל¿  ıָלרּו יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ (ח)ּו

בר‚לך  ˜ל  ו˙‰‡  ח. 
כנסיו˙  לב˙י   ıלרו
ולב˙י מ„ר˘ו˙. באבות 
רץ  "הוי  אמרו:  (פ"ה) 
רצון  לעשות  כצבי... 
'צבי'  שבשמים".  אביך 
המהירה  החיה  היא 
ועד  במרוצתה,  ביותר 
כדי כך צריך לרוץ לדבר 
מצוה! כל כך חזק צריך 
האדם  של  רצונו  להיות 
שירוץ  כדי  במצוות 
ומה  כזאת!  במהירות 
רצונו  שאין  מי  יעשה 

לוהט כל כך?
ה"מסילת  לימדנו  כבר 
שכמו  ז'):  (פרק  ישרים" 
הפנימית  שההתלהטות 
זריזות  לידי  מביאה 
בהיפך,  כן  כמו  הגוף, 
החיצונית  הזריזות 
ומעוררת  גורמת 

להתלהבות פנימית! כי על ידי זריזות בפועל, שממהר תנועתו החיצונה, כן 
הוא גורם שתבער בו התלהבותו הפנימית, ומעורר בעצמו התלהטות ושמחה 

בי‡ורים
בכת"י: "ודברי תורה".  77. ˜ל ב‡פך. זריז לכעוס. 78. ו˙‰‡ ˜ל בפיך ב„ברי 
תלמוד                כי  "ומחמת  לנכדו:  במכתב  זצ"ל  מוולאזין  הגר"ח  לשון  זה  ˙ור‰. 
תורה הוא מהדברים הצריכים חיזוק, לא מנעתי מלחזק אותך ולזרז למזורז 
שתזדרז ללמוד בזריזות וחשק גדול, כי מה שלומדים בעצלות כל היום יכולים 
80. ב‡מונ‰.  ברעך. להכותו.  י„  ל‰רים   .79 בזריזות בכמה שעות".  ללמוד 

ביושר.
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אליו  שייכים  הדברים 
ולא  אותו.  ומחייבים 
תועיל הכרתו של האדם 
הכרה  ואפילו  לחוד 
זמן  כל  גדולה,  במידה 
הדברים  את  ישים  שלא 
של  שכלו  כי  לבו,  על 
מחייב  אינו  האדם 
הרגשת  אלא  למעשה, 
הלב היא הפועלת באדם 

ומכוונת את מעשיו. 
(כג.)  מכות  במסכת 
אלא  מזרזין  "אין  נאמר 
ולכאורה  למזורז". 
יש  העצלן  את  אדרבא, 
את  לזרז  ומדוע  לזרז! 
המזורז? אמנם, מי שלא 
היינו שלא השיב  מזורז, 
אל לבו את המוטל עליו 
רצון  לו  אין  לעשות, 
ויש  להזדרז,  פנימי 
יותר  ליזהר מלזרז אותו 
רצונו]  נגד  לעשות  נאלץ  [אשר  זו  חיצונית  בזריזות  ישתמש  יצרו  כי  מדאי, 
כסיבה לרפיון הרבה יותר גדול אחר כך (עפ"י 'מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 119), 
ואף שכתב המס"י שהזריזות החיצונית מעוררת באדם זריזות פנימית, כל זה 
כשחפץ בלבו להגיע לזריזות פנימית [וכפי שמבארים ענין "מתוך שלא לשמה 
בא לשמה" שכל זה כשרוצה להגיע לעשות לשמה], אבל לא כשאין בלבו שום 

רצון לזכות לזריזות פנימית.  

ר  ∆„ ∆‚ ו¿ ים,  ּ ƒֲחֻרל ָפָניו  ּסּו  ָכּ ים,  ƒנ ׁ…˘ מ¿ּ ƒ̃

ָמ‰  ּ ƒ„ .(‡מ˘לי כ„, ל-ל) "‰ָרָס ¡‰ ֲ‡ָבָניו נ∆

י  ל, ל…‡ ַ„ּ ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ ≈„ ׂ ¿̆ ƒל ל ≈̂ ַמ˙ ָע ָחכ¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒמ בּוָ‡‰  ּ¿̇ ל  ּ ≈„‚ַ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

ל ַ‡ף  ּ ≈„‚ַ ‡ מ¿ ָלּ ָר‡ּוי, ‡∆ ּ‰ ָכּ ָ̇ „ ‡ו… ב≈ עו…

ים  ƒ4ֲחרּול ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚ ים  ƒָבר ּ ¿„

ם  ƒ‡ ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒ̃ י ּ ƒז ‰ַ5ַמּ ים  ƒנ ו… ׁ̆ מ¿ּ ƒ̃ ו¿

ל  ּ ≈„‚ַ ּ י¿ ׁ∆̆ ַע„  ‰ּו  ≈„ ׂ ָ̆ ב¿ּ ַח  ר≈ טו… ָ‰ָי‰ 

י„  ƒס ַיפ¿ לּו˙ו…  ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ בּוָ‡‰,  ּ¿̇

ָרָס‰,  ¡‰ נ∆ ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ּ ∆‚ י  ּƒכ בּוָ‡‰,  ּ¿̇ ‰ַ

ר,  ≈„ ּ‚ָ‰ַ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ינו…  ≈‡ 6ו¿ ל  ≈̂ ָע ‰ּו‡  ו¿

ים  ƒב ָנּ ּ‚ַ‰ַ ˙ ו¿ מו… ≈‰ סּו ַ‰ב¿ּ נ¿ ָכּ ƒך¿ י ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ∆‚ "ו¿ ָ‡ַמר  ו¿ ל.  ַ‰כ…ּ ים  ƒח ¿̃ לו… ו¿

ים  ƒר ֲ‡ָבנ ∆„ ּ ∆‚ ׁ∆̆ י  ּƒָרָס‰" - ַ‡ף-ַעל-פ ¡‰ נ∆

בי‡ורים
‰מזי˜ים.   .5 הרצויים).  הפירות  (במקום  קוצים  מיני  ו˜מ˘ונים.  חרולים   .4

לתבואה. 6. ו‡ינו מ˙˜ן ‰‚„ר. בעוד הפרצה קטנה ונוחה לתקנה.

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

לּו˙  ¿̂ ַער ָ‰ַע ַׁ̆
 

 .„…‡ מ¿ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע
 ˙ ר∆ ב∆ ‰ ּ‚ו… ּ„ָ ּƒז…ּ‡˙ ַ‰מ ׁ∆̆ י  ƒמ  

ָלם  עו… 1ָבּ  „…‡ מ¿ ים  ƒל ָ̃ ל¿ ֻ̃ מ¿ ָיָניו  נ¿ ƒע  , ּבו…

ָ‡ַמר  ָעָליו  ו¿  ,‡ ַ‰ָבּ ָלם  ּוָבעו…  ‰ּ ַ‰ז∆

ם: "2(‡)ַעל  לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆

ם  ר∆ כ∆ּ ַעל  ו¿ י,  ּƒ̇ ָעַבר¿ ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י ƒ‡  ‰ ≈„ ׂ ¿̆

ֻכּלו…  ָעָל‰   ‰ נ≈ּ ƒ‰ 3ו¿ ב.  ל≈ ֲחַסר  (ב)ָ‡ָ„ם 

עˆל  ‡י˘   ‰„˘ על   .‡
איש  שדה  "על  עבר˙י. 
אדם  זה   – עברתי  עצל 
ב).  כא,  (ב"ר  הראשון" 
אדם  וכי  עיון,  וצריך 
בעצלות?  חטא  הראשון 
חטא  הרי  אדרבא, 

במעשה!
שיש  היא,  והתשובה 
מתינות:  ויש  עצלות 
ישוב  בעל  הוא  המתון 
ממהר  ואינו  הדעת 
ולעשות.  להחליט 
מתעצל   – והעצל 
ממהר  מלהתיישב, 
ועושה בפזיזות. מהירות 

כוונת  מקוצק).  אדמו"ר  בשם  משמואל'  ('שם  המחשבה  עצלות  פרי  היא  זו 
לפני  כדבעי  בדעתו  נתיישב  לא  ערכו,  גודל  לפי  הראשון  שאדם  המדרש: 

עשייתו ונתבלבל הענין כולו ('מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 95). 
ב. ‡„ם חסר לב. הנה פסוקים הרבה בספר משלי עוסקים בגנותה של מידת 
העצלות ועל כך שמידה זו הורסת ומכלה את האדם. ואמר שלמה (משלי כד, 
ל): "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב" וגו'. נתבאר לנו כאן 
שורשה וענינה של העצלות: העצל הוא "חסר לב", כי העצלות נובעת מחוסר 
שישיב  ידי  על  היא  העצלות  מידת  את  ולשרש  להתגבר  והעצה  לב,  שימת 
כי  יחוש  ואז  בשכלו,  ומבין  בהכרתו  יודע  הוא  אשר  כל  את  לבו  אל  האדם 

בי‡ורים
 – הרוחניים  מעשיו  ובין  הגשמיים  מעשיו  בין  ‰ב‡.  ובעולם  ‰ז‰  בעולם   .1
פגומים וחסרים. 2. על ˘„‰ ו‚ו'. על יד שדה של איש עצלן עברתי, ועל יד 
כי צמחו על כל השדה  וראיתי  ו‚ו'.  ו‰נ‰ על‰   .3 כרם של אדם חסר דעה. 
קוצים דוקרים, והתכסו פני השדה בחוחים עוקצניים, וגדר האבנים שסביב 

לשדה נהרסה. 

ˆ„י˜ים ˘ער ‰עˆלו˙‡רחו˙ 

לפי  סבר‡  יע˘‰   .‚
האדם  על  ‰עˆלו˙. 
"החשבונות  כי  לדעת 
הרבים" שיש לו, ממקור 
נובעים.  הם  העצלות 
עולם  בגדולי  ומצינו 
של  חשבונות  שחישבו 
גילה  כן  ואע"פ  טעם 
כל  בעומק  כי  הכתוב 
טמון  היה  החשבונות 

 ‰ ז∆ ָבּ ׁ∆̆ ר  מ≈ ‡ו… ים, ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒָניו ל ָ‡ז¿

לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ˙ּוַח.  ָפּ ּבו…  ƒל  ‡ ≈‰ י¿

ַמר  לו…  ˙ ָברו… ס¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆  ˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו…

ן  ƒמ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ‰ 12ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…ּ‡˙  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ּמּו„.  ּ ƒל‰ַ

י  ≈„ כ¿ּ ָלנּוַח  ב  ּטו… ׁ∆̆  ,˙ מ∆ ¡‡ י‡  ƒ‰

 ‡ ָ̇ יחּו ƒ„ ב¿ ּ ƒ„ י ּ ל≈ ƒמ…ַע מ ׁ¿̆ ƒו… ל‡ ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

י  ּƒָר‰, כ ו… ּ̇ ˜ ַבּ ס≈ עו… יז 14ו¿ ƒר ָ‡ָ„ם ַ‰ָזּ ‡ ל¿ ָ̃ ו¿ ‰ּו ַ„ּ ב, ז∆ ַח ַ‰ל≈ּ ּ…̇ פ¿ ƒ13ל

יו  ָ̇ מו… ¿̂ 16ַע יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ‡ו…  ָ‰ָ‡ָ„ם,  ַח  כ…ּ ים  ƒָבנ‡ֲ ַח  כ…ּ ין  ≈‡15

 ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ יך¿ ָלנּוַח כ¿ּ ƒר ָ̂ ים  ƒָעמ י„, ּופ¿ ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל ‰ ָׁ̆ חּו נ¿ּ ַכּ

ַע„  יָ‰  ַ‡ֲחר∆ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ ו¿ ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…‡˙  ר  ּׁ≈̆ ַי 17מ¿ ל  ≈̂ ָע ∆‰ ֲ‡ָבל 

 ‰ ׂ ∆̆ ׁ̆ ּבו… ט…ַרח (‚)ַיֲע ּ י≈ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָלם ב¿ּ עו… ל ָוכ…ל, 18ּול¿ כ…ּ ƒל מ ט≈ּ ַבּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

בי‡ורים
‰לב. כמו שהיה  לפ˙וח   .13 בהתבטלו.  ל‰˙בטל.   .12 ולעפעפיו תנומה..." 
מילתא  אומר  שהיה  לתלמידיו,  ללמד  שהתחיל  קודם  לעשות  נוהג  רבה 
לבם,  נפתח  היה  כך  ומתוך  ושמחים,  מתבדחים  היו  והתלמידים  דבדיחותא 
והיו יכולים להתרכז בשיעור, כמבואר במסכת שבת (ל:). 14. ועוס˜ ב˙ור‰. 
כראוי. 15. ‡ין כח ‡בנים כח ‰‡„ם. אין כוחו של האדם חזק ככח האבנים.     
שיוכל  כנחושת  חזקות  עצמותיו  אין  ˙מי„.  לטרוח  כנחו˘‰  עˆמו˙יו   .16
להתייגע בהם תמיד ללא מנוחה. 17. מי˘ר ז‡˙ ‰סבר‡. מאמץ לעצמו רעיון 
זה שאדם זקוק למנוחה, ונוהג כך באופן קבוע ומשום כך אינו טורח כלל, אף 
בכמות שיכול ומחוייב לטרוח. 18. ולעולם בענין ˘י˘ בו טורח יע˘‰ סבר‡ 
לפי ‰עˆלו˙. בכת"י הגירסא: "ולעולם בכל המצוות שיש בהן טורח, יעשה 
סברה לפי העצלות להתבטל מן המצוה. כללו של דבר: העצל יטה כל סברתו 

לפי העצלות".

 , לּו˙ו… ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ ָרס  ¡‰ נ∆ ‰ּו‡  ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,„…‡ מ¿  ‰ ָ̃ ֲחָז

ָר‰  ˙ו… ל ב¿ּ ≈̂ ָע ַין ‰∆ נ¿ ƒן ע ָל‰. כ≈ּ פ¿ ָנּ ׁ∆̆ ם  ָנּ‰ 7˜…„∆ רו… ס¿ ן ח∆ ּ≈̃ ּƒ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆

ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ נּוָח‰,  מ¿ ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ים  ƒל ≈̂ ָ‰ֲע י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ƒמ ּוב¿

ם,  ָׁ̆ ַנפ¿ ַעל   „ ב≈ ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ּמּו„  ƒל ו¿ ם,  י‰∆ ֲעל≈  ˙ ו… ׁ̆ ָ̃  ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ים  ƒב ׁ¿̆ יו… ם  ≈‰ ׁ∆̆ ּוכ¿ נּוָח‰.  ַ‰מ¿ּ ל  ∆‡  ׁ̆ ָר ¿„ ּƒמ‰ַ ן  ƒ8מ חּו  ר¿ ב¿ ƒי ו¿

יל  ּƒפ ַּ̇ ָל‰  ¿̂ "9ַע ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ ים,  ƒנ ׁ≈̆ י¿  –  ˙ ס∆ נ∆ י˙-ַ‰כ¿ּ ב≈ ב¿ּ

ַבע  ט∆ ב¿ּ ָנ‰  ׁ≈̆ יָ‡‰  ƒב מ¿ לּו˙  ¿̂ ַע י  ּƒכ טו),  יט,  (מ˘לי  ָמ‰"  ּ ≈„ ר¿ ַּ̇

ַעט  ם: "10מ¿ לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆ יר  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ָבר ָ‰ָ‡ָ„ם. ּוכ¿

ב" (˘ם ו, י).  ָכּ ׁ¿̆ ƒם ל ƒָיַ„י ˜ ֻבּ ƒַעט ח ˙, מ¿ נּומו… ּ¿̇ ַעט  ˙ מ¿ נו… ׁ≈̆

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„י ƒל יַע  ּ ƒ‚ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 11 ל  ≈̂ ָע ל∆ י  ּ„ַ ל…‡ 
לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ֲחַמ˙  מ≈ ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‡ּוי,  ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…

ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ל  ≈̂ ָע ∆‰ י  ּƒכ ָטעּו˙.  ל  ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ  ‰ ַמֲעל∆

י  ּƒכ  ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ נּוָח‰  ַ‰מ¿ּ ַלּ‚ּוף  ב  טו… י…‡ַמר:  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ל¿

 ‰ ּוַמט∆ּ  . ׁ̆ ַ‰ַחָלּ ן  ƒמ ר  ≈̇ יו…  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ל  ָיכו… ‰ּו‡  ָחָז˜  ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ כ¿ּ

בי‡ורים
7. ˜ו„ם ˘נפל‰. כולה. 8. מן ‰מ„ר˘. מבית המדרש. 9. עˆל‰ ˙פיל ˙ר„מ‰. 
עליך  ו‚ו'.  ˘ינו˙  מעט   .10 מעש.  וחוסר  שינה  האדם  על  מביאה  העצלות 
לקצר את זמן השינה, לצמצם את זמן המנוחה, ולמעט בחוסר מעש בשכיבה 
בעמל  אלא  נקנית  התורה  אין  כי  ‰˙ור‰.  לי„יע˙  י‚יע  ˘ל‡   .11 ובבטלה. 
ויגיעה. וכן כתב הרמב"ם (פ"ג מת"ת ה"ו ): "אין דברי תורה מתקיימין במי 
שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, 
לעיניו  שינה  יתן  ולא  תמיד,  גופו  ומצער  עליהן  עצמו  שממית  במי  אלא 

ָעָליו  ָר‰, ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ ינו… ּ‚ו… ≈‡ ָבב ו¿ ּ ‰ּו‡ 19ַרך¿ ַ‰ל≈ ל  ≈̂ ָע ∆‰
ָע‰  ב¿ ׁƒ̆ 20 ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

יר,  ƒע ָבּ ל: ַרב  ≈̂ ָע ים ל∆ ƒר מ¿ ר: ‡ו… מ≈ ל ‡ו… ≈̂ ָע ∆‰ „ ַ̂ י ים. 21כ≈ּ ƒָבר ּ ¿„

ן  ƒי מ ƒנ‡ֲ ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒם: מ יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒָר‰ מ ו… ּ̇ ַמ„  ך¿ ּול¿ ל≈

 " ך¿ ר∆ ּ„ָ ַבּ ַחל  ַׁ̆ 23 ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  , ך¿ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ׁ∆̆ 22 י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ל≈ יָנ‰, ֲעמ…„ 25ו¿ ƒ„ ך¿ ַ‰מ¿ּ ˙ו… : 24ַרב ב¿ּ ים לו… ƒר מ¿ (מ˘לי כו, י‚). ‡ו…

י  ƒ26ֲ‡ר  ‡ ָיבו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ י  ƒנ‡ֲ  ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒמ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  . לו… ¿̂ ∆‡

(˘ם).   "˙ ח…בו… ָ‰ר¿ ין  ב≈ּ י  ƒר‡ֲ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,˙ בו… חו… ָ‰ר¿ ך¿  ˙ו… ב¿ּ

ם:  יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ָך. ו¿ ¿̇ י ל ב≈ּ ∆̂ ר 27‡≈ י ‰ּו‡ ָ„ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ‡ו…

ך¿  ˙ו… 29ב¿ּ  ,ıַבחּו י  ƒר‡ֲ ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,ıחּו 28ַבּ י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ˙ו… י ‰ּו‡ 30ב¿ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ַח" (˘ם כב, י‚). ‡ו… ≈̂ ָר ≈‡ ˙ ח…בו… ר¿

בי‡ורים
19. רך ‰לבב. פחדן ומפונק. 20. ˘בע‰ „ברים. שהעצל עונה כשאומרים לו 
שילמד תורה, והוא חכם בעיניו ואינו שומע, אלא מתחכם למצוא אמתלאות 
ותירוצים לעצלותו שלא ללמוד תורה. 21. כיˆ„ ‰עˆל ‡ומר, ‡ומרים לעˆל: 
רב בעיר. בכת"י הגירסא: "כיצד? אומרים לעצל: רבך בעיר – לך ולמד תורה 
שבין  ˘ב„רך.   .22 שבדרך!".  הארי  מן  אני  מתירא  להם:  משיב  והוא  ממנו! 
שכונה לשכונה. 23. ˘חל. הגדול שבאריות (מלבי"ם). 24. רב ב˙וך ‰מ„ינ‰. 
רבך נמצא בשכונת מגוריך, ואין דרכים בלתי מיושבות בינך לבינו. 25. ולך 
‡ˆלו. ללמוד תורה! 26. ‡רי. קטן (מלבי"ם). 27. ‡ˆל בי˙ך. סמוך לביתך, 
 .ıואינך צריך לצאת לרחוב אלא לחצר בלבד, לך למד אצלו תורה! 28. בחו
בחצר, ואף שלא אצא לרחוב מתיירא אני. 29. ב˙וך רחובו˙. אף שלא אצא 
"בין הרחובות" – ללכת מרחוב לרחוב, אלא אפילו "בתוך רחובות" – בין חצר 
לחצר, או בחצר עצמה אני ירא. 30. ב˙וך ‰בי˙. הזה שאתה בו, רבך יושב בחדר, 
ואינך צריך לצאת מהבית אלא להכנס לחדר רבך, הכנס אליו ללמוד תורה! 

לּו˙.  ¿̂ י ָ‰ַע ƒפ ָבָר‡ ל¿ ס¿ וכן  עצלות.  של  שורש 
(שמות  ברש"י  הובאו 

לה, כז) דברי חז"ל: "והנשאם הביאו וגו', ["והנשאם" חסר יו"ד] לפי שנתעצלו 
ואף כי  הנשיאים בהבאת נדבתם למשכן לפיכך נחסרה אות אחת משמם". 
מה  ציבור  "יתנדבו  שאמרו  וכמו  תרומתם,  בעיכוב  להם  היה  גדול  טעם 
"לפי  כן  אע"פ  שם,  וכמפורש  משלימין"  אנו  שמחסרין  ומה  שמתנדבין 
זו  הנהגתם  והיינו שבשורש  בתורה,  אות משמם  ונחסרה  נענשו  שנתעצלו" 
הכתוב  למדך  זצ"ל,  מבריסק  הגרי"ז  וביאר  העצלות.  מידת  טמונה  היתה 
שכאשר מוטלת עליך מצוה לעשותה - בטלו כנגדה כל החשבונות שבעולם, 
ואין לך אלא לעשות בזריזות רצון בוראך, וכיון שנדבת המשכן מצוה היתה, 

לא היה להם כל טצדקי לעכבה ולהשהות נדבתם. 
ובעל 'חובות הלבבות' בהקדמתו כתב, שהיו לו כמה טעמים שלא לחבר את 
חיבורו, אך חשד את עצמו שמידת העצלות הביאתו לכך, ולכן ביטל את כל 

חשבונותיו וכתב את חיבורו הק'.
הסבא  יוזל,  יוסף  מרבי  למדתי  אמר:  זצ"ל  מלצר  זלמן  איסר  רבי  [הגאון 
מנובהרדוק זצ"ל, שישנו ענין של נגיעה אישית. דרך משל: כאשר חושבים אם 
ללכת לקבל פניו של פלוני או לא ללכת, האם מגיע לפלוני הכבוד שאטרח 
ואלך לכבודו, או שלא ראוי הוא לכבוד הזה, הרי בראש וראשונה יש לחשוש 
שמא לתוך המחשבות והשיקולים הללו נכנס גם שיקול של עצלות, והנגיעה 

היא שמתעצלים לקום ולעשות את שצריך. 
ובכן, כיצד יש לנהוג? סיפרו על הסבא מנובהרדוק, שכאשר הגיע לעיר אדם 
גדול והתעורר אצלו הספק האם ללכת לקבל את פניו או לא, היה נוהג קודם 
כל ללבוש את הפרווה, לצאת מן הבית ולהגיע עד סמוך למקום האכסניא של 

האורח, ושם להחליט בענין. 
- כאשר באים אלי לבקש המלצות.  - אמר הגרא"ז  אני  נוהג אף  זאת  בדרך 
קודם כל הנני כותב, כדי שבשיקולים שלי אם לתת את ההמלצה או לא לתת 
לא יתערב גורם העצלות, ולאחר שכבר כתבתי את המכתב, הנני מחליט אם 

למסור אותו לזה שביקש...]. 
רבים  במאמרים  לך  יבוא  "העצל  (פ"ו):  ישרים"  ה"מסילת  בדברי  ונסיים 
ממאמרי החכמים כו' והטענות מן השכל וכו', והוא איננו רואה שאין הטענות 
ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני שיקול דעתו, אלא ממקור עצלותו הם 

נובעים, אשר היא מטה דעתו ושכלו אל הטענות האלה". 

„. עˆל רחו˜ מן ‰מ„ו˙ 
ה'מסילת  כתב  ‰טובו˙. 
ישרים' (פ"ו): "ותראה כי 
מאד  כבד  האדם  טבע 
הקבוע  כבד  (כחפץ 
מאד  שקשה  במקומו 
כי  משם),  להניעו 
גס  החמריות  עפריות 
הכבידות  מקור  [ביאור 
של טבע האדם: החומר 
מארבעה  מורכב 
רוח  מים,  עפר,  יסודות: 
המרכיב  ואש.  (אויר) 
שבחומר-האדם  העפרי 
החומריות")  ("עפריות 
הוא "גס" – כלומר כבד, 

ל.  ≈̂ ָע ∆‰  ˙ ∆‡ ל…מ…‰  ׁ¿̆  ‰ ָנּ ּ ƒ‚ ‡ן  ָכּ ַע„ 

ָ‡ַמר          ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  נּו  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ ּומ…

י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָלּ ֻכּ ƒמ ל  „ו… ּ‚ָ ָבר  ּ„ָ42

יָך  ƒפ 43ב¿ּ  „…‡ מ¿ ָבר  ּ„ָ‰ַ יָך  ל∆ ≈‡ ב  רו… ָ̃

ַר˜  י„)  ל,  („ברים   " ˙ו… ַלֲע˘…ׂ ָך  ָבב¿ ל¿ ƒּוב

יָך („ברים רב‰ ח, ו).  ּƒפ ƒָבר 44מ ּ„ָ ‡ ≈̂ ‰ו…

י‡  ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  ‰ ז∆ ָבּ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ל  „ו… לּו˙ ָ‚ּ ¿̂ ָך ַע ין ל¿ יו, ‡≈ ּƒפ ƒים 45מ ƒָבר ּ ¿„

.‰ּ ז∆ ƒמ

 

 ˙ ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ ˜ ל ָרחו… ≈̂ יך¿ („)ָע ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿
 ‡ ַחָלּ 47כ¿ּ יחּו˙,  ƒל ׁ¿̆ ƒ46ל לּום  כ¿ּ  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ו¿  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ן  ָׁ̆ ָע כ∆ ו¿ ם  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ı ח…מ∆ "48ַכּ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

בי‡ורים
גדול מכל מוסריו של  ‚„ול מכולם. מוסרו של משה על העצלות,  „בר   .42
שלמה, ששלמה אמר "נלאה להשיב אל פיו" – שהעצלות הגדולה ביותר היא 
שמתעצל לתת לפיו את מה שלפניו, אמנם משה אמר "כי קרוב" וגו'. 43. בפיך 
ובלבבך לע˘ו˙ו. הרי התורה כבר נתונה בתוך פיך, ואתה רק הוצא דבר מתוך 
ה'  שציוהו  כמו  ישראל  לבני  התורה  את  לימד  משה  לשנן.  מפיך.   .44 פיך! 
(דברים לא, יט): "ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם", וכמו שאמר הנביא 
(ישעיה נט, כא) "ודברי אשר שמתי בפיך" – שהם דברי התורה אשר שם משה 
ועליהם לעשות בפיהם  וכבר הוא בתוך פיהם,   – (מלבי"ם)  בני ישראל  לפני 
שינון שישמר בלבם. 45. מפיו. הנתונים כבר בתוך פיו. 46. ל˘ליחו˙. לבצע 
כמו  ו‚ו'.  ל˘יניים   ıכחומ  .48 כחומץ.  כחל‡.   .47 נאותה.  בצורה  שליחות 

 ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ  ‡ ≈̂ ּומו… י  ƒנ‡ֲ ך¿  ל≈ ‰ו… ם  ƒ‡ ו¿ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  .˙ ƒי ַ‰ַבּ

י‡,  ƒ‰ ˙ּוָח‰  32פ¿ּ  : לו… ים  ƒר מ¿ ‡ו… ַלֲחז…ר.  יך¿  ƒר ָ̂ י  ƒ31ֲ‡נ עּוָל‰,  נ¿

" (˘ם  ˙ו… ָטּ ƒל ַעל מ ≈̂ ָע יָרּ‰, 33ו¿ ƒ̂ ב ַעל  ּסו… ּƒ̇  ˙ ל∆ ּ ַמר: "ַ‰„∆ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם:  יב, ָ‡ַמר ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ָ ּ ַע 34ַמ‰ ל¿ ≈„ ‡ ָ‰ָי‰ יו… ל…ּ ׁ∆̆ ף  ַבּסו… כו, י„). ל¿

ַעט.  35מ¿ ן  י˘…ׁ ƒל י  ƒנ‡ֲ  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב מ¿ ָנעּול,  ‡ו…  ˙ּוַח  ָפּ  ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ ם  ƒ‡

ָך" (˘ם  ∆̇ ָנ ּׁ¿̆ ƒּום מ˜ ָּ̇ י  ַ̇ ב, ָמ ָכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ל  ≈̂ י ָע ַ̇ ַמר: "ַע„ ָמ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ˙ ≈̇ ל ָל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒכ…ל, מ ¡‡ ָפָניו ל∆ ים ל¿ ƒנ ¿̇ נו… ˙ו… ו¿ ָטּ ּƒמ ƒמ „ מ≈ ו, ט). 36עו…

 ‰‡ָ ל¿ ƒנ ַח˙,  ָלּ ּ ַ̂ ַבּ ָי„ו…  ל  ≈̂ ָע "37ָטַמן  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ יו,  ּƒפ ך¿  ˙ו… ל¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ י?  ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ‰ּו ַ‰ יז∆ ≈‡ יו" (˘ם כו, טו). 38ו¿ ּƒל פ יָבּ‰ ‡∆ ׁƒ̆ ַלֲ‰

ן  ן ב∆ּ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּƒַמר ַרב‡ָ §" (˘ם כ, „) ו¿ ל ל…‡ ַיֲחר̆… ≈̂ ף ָע ח…ר∆ "39מ≈

מ…„  ל¿ ƒל  ‰ ∆̂ רו… ו¿ עּוָריו,  נ¿ ּƒב ָר‰  ו… ּ̇ ָלַמ„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ‰ּו  ז∆ ָח‡י:  יו…

ן" (˘ם).  ƒיר ָוָ‡י ƒ̂ ּ ָ̃ ַ‡ל ַבּ ָׁ̆ ‰ּו: "41ו¿ ז∆ ל. ו¿ ינו… ָיכו… ≈‡ , 40ו¿ נּו˙ו… ¿̃ ƒז ב¿ּ

בי‡ורים
יתעצל  אז  גם  ‰י‡.  פ˙וח‰   .32 לשוא?  אטרח  ולמה  לחזור.  ˆריך  ‡ני   .31
מלקום ממקומו ולגשת לרבו. 33. ועˆל על מט˙ו. מתהפך על מטתו ואינו 
קם. 34. מ‰ ל‰˘יב. למזרזים אותו ללכת ללמוד תורה. 35. מעט. עוד מעט. 
אחר  גם  י„ו.  עˆל  טמן   .37 צרכו.  די  ישן  וכבר  משנתו  ממט˙ו.  עומ„   .36
שהושיט העצלן את ידו לתוך קערת המזון, עייף הוא וקשה לו להגיש את הכף 
המלאה לתוך פיו. והנמשל: שגם אם יתנו לו מזון הנפש – היא התורה – יתעצל 
הוא מה שאמר  ו‡יז‰ו ‰˘ביעי.   .38 (מלבי"ם).  וללמוד  לפיו  ולתת  לשמוע 
שלמה מחורף... 39. מחורף עˆל ל‡ יחרו˘. מפני קור החורף לא יחרוש ולא 
יזרע העצל את שדהו. 40. ו‡ינו יכול. כיון שהתעצל מללמוד תורה בנעוריו, 
סרה ממנו חשקת התורה ושוב אינו יכול ללמוד בזקנותו. 41. ו˘‡ל ב˜ˆיר 
הואיל  שדהו,  צמחה  לא  כי  מוצא,  ואינו  תבואה  מבקש  הקציר  בעת  ו‡ין. 

והתעצל מלחרשה בימות החורף.

ל  ׁ∆̆ יחּו˙  ƒל ׁ¿̆ ם  ָלּ ֻכּ ּו  ׂ̆ ָע ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ים  ƒלּוח ׁ¿̆ ּו ים  ƒ̂ ָר ׁ̆ לו…  ּ י≈ ׁ∆̆

ָח„  ∆‡ ם. ו¿ ָ̇ יחּו ƒל ּׁ¿̆ ƒרּו מ ָחז¿ ׁ∆̆ ך¿ כ¿ּ ל∆ ָבר ַלמ∆ּ יבּו ָ„ּ ׁƒ̆ ַ‚ם ‰≈ , ו¿ ך¿ ל∆ מ∆

‰ ‰ּו‡,  ל∆ ַמר חו… ים לו… ƒל, 51ּוַמֲער ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ך¿ ָ‰ָי ל∆ י ַ‰מ∆ּ ≈„ ַעב¿ מ≈

ַרח  ט…ּ ƒים מ ƒע ≈‚ ָריו י¿ ‰ ֲחב≈ ∆‡ רו… ׁ∆̆ . כ¿ּ ך¿ ל∆ ַחן ַ‰מ∆ּ ל¿ ֻּׁ̆ ƒל מ כ≈ ‡ו… ָנח ו¿ ו¿

טּו˙ ‰ּו‡  ׁ¿̆ ָריו. ּו ל ֲחב≈ ָכּ ƒיָניו מ ע≈ מו… ָחָכם ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒַמֲחז , ך¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ

י  נ≈ פ¿ ƒל  , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יר  ƒ‰ָמ  ׁ̆ י ƒ‡  ָ̇ י ƒ52ָחז" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ָי„ו… ב¿ּ

מּול  ם ‚¿ּ ל≈ּ ַׁ̆ ך¿ מ¿ ל∆ ‡ן ַ‰מ∆ּ ב" (˘ם כב, כט), ַ‡ף ָכּ ּ ָ̂ ַי ¿̇ ƒים י ƒָלכ מ¿

ָבר:  ּ„ָ ל  ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ  . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַטַעם  ים  ƒיב ׁƒ̆ מ¿ ָ‰יּו  ׁ∆̆ 53 ים,  ƒח ּ¿̃ ּƒַלפ

י  ּƒכ ,‡ ָלם ַ‰ָבּ ל…‡ ָלעו… ּ‰ ו¿ ָלם ַ‰ז∆ ‰ 54ל…‡ ָלעו… ו∆ ָׁ̆ ינו…  ל ‡≈ ≈̂ ָע ∆‰

.˙ ו… ׂ̆ ֲ‡נּו ָיָ„יו ַלֲע מ≈

 

 ˙ נו… ¿̃ ƒל ל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם - 56 נ≈ ב¿ ּƒב ׁ∆̆ ל  ≈̂ ָע ָחָכם: ‰55∆ ָ‡ַמר ‰∆ ו¿
בי‡ורים

51. ומערים לומר. מתחכם למצוא טעם על אי קיום השליחות ואומר שהוא 
חולה. 52. חזי˙ ‡י˘ ו‚ו'. כאשר תפגוש איש בקי וזריז בביצוע תפקידו, ראה 
בכת"י  ‰מלך.  טעם  מ˘יבים  ˘‰יו   .53 לשרתם.  יעמוד  המלכים  לפני  כי 
השליחות  את  שבצעו  הפקחים  כלומר,  לו".  יחוש  לא  "והעצל  מוסיף: 
ומשיבים דבר למלך כשחזרו משליחותם, משלם להם המלך גמולם על כך. 
אבל לעצל אין המלך משלם לו גמול, והעצל לא חש לזה ולא איכפת לו מכך, 
ונשאר חסר כל. 54. ל‡ לעולם ‰ז‰ ול‡ לעולם ‰ב‡. לא בענינים גשמיים 
את  המביאים  והמצוות  התורה  בעסקי  ולא  הזה  בעולם  תועלת  המביאים 
העצל  האדם  הוא  איזה  ‡„ם.  ˘בבני  ‰עˆל   .55 הבא.  העולם  לחיי  האדם 
ביותר מכל בני האדם. 56. ˘נ˙עˆל ל˜נו˙ ‡ו‰בים חכמים. מתוך רשלנותו 
אנשים  אליו  שיקרבו  טובים  מעשים  ולעשות  תורה  ללמוד  מתאמץ  אינו 

חכמים שיאהבו אותו.

ָחיו" (מ˘לי י,  ל¿ ׁ…˘ ל ל¿ ≈̂ ָע ן ‰∆ ם, כ≈ּ ƒיָני ָלע≈

ּנּו  ∆̇ י ƒמ ּ¿̇ ל  ≈̂ ָע ֲ‡ַו˙  ַּ̇ 49" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כו), 

˙" (˘ם כ‡, כ‰),  ו… ׂ̆ ַלֲע ָיָ„יו  ֲ‡נּו  י מ≈ ּƒכ

יָניו  ע≈ ב¿ּ ל  ≈̂ ָע "50ָחָכם  ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

טז).  כו,  (˘ם  ָטַעם"  י  יב≈ ׁƒ̆ מ¿ ָע‰  ב¿ ּׁƒ̆ ƒמ

ך¿  ל∆ ך¿ ‰ּו‡: מ∆ סּו˜ ָכּ ‰ ַ‰ָפּ ל ז∆ ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ רּו פ≈ּ

עבה ומגושם והוא הגורם 
חשוב  חלק  בהיותו   –
 – האדם  חומר  בהרכב 
הטבעית,  לכבידותו 
ברפיון  המתבטאת 
לשינוי  ובאי-נטיה 
דהיינו  ולתנועה, 
לא  כן  על  לעצלות], 
בטורח  האדם  יחפוץ 
(במאמץ  ומלאכה 

ובפעילות תכליתית). ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר 
נגד טבעו עצמו ויתגבר ויזדרז, שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא 
כארי  וגבור  כצבי  ורץ  כנשר  וקל  כנמר  עז  'הוי  התנא  שאמר  מה  והוא  יצליח. 
לעשות רצון אביך שבשמים'. וכן מנו חכמים ז"ל בדברים הצריכים חיזוק: "תורה 
ומעשים טובים" (ברכות לב:). ומקרא מלא הוא (יהושע א, ז) 'חזק ואמץ מאד 
לשמור לעשות ככל התורה אשר צוך משה עבדי', כי חיזוק גדול צריך למי שרוצה 

לכפות הטבע אל הפכו" (מס"י פ"ו עם ביאור 'שמחת מרדכי'). 
במסכת פסחים (פט.) מבואר שההיפך של זריזות היא 'עצבות'. ביאור הדבר, 
וכנ"ל,  יסודות שמהם מורכב חומר האדם הוא "עפר"  דהנה אחד מארבעה 
וכתב מוהרח"ו זצ"ל (בשערי קדושה, שער שני): "יסוד העפר שבנפש – ממנו 
מדת העצבות, ותולדתה היא העצלות לקיים התורה והמצוות, מפני עצבונו 
שמח  ואינו  עליו,  הבאים  היסורין  על  או  הזה  העולם  הבלי  קניני  השגת  על 
כי  יש מבארים  עפי"ז  עושר". עכ"ד.  לא תשבע  עינו  גם  בחלקו בשום-דבר, 
התיקון של יסוד העפר הוא להיות שמח בחלקו ושמח במצוות, וממילא על 

ידם ניתן להשיג מדת הזריזות בעשיית המצוות. 

בי‡ורים
העצלן  הוא  כך  בעיניים,  צורב  שהעשן  וכמו  השיניים  את  מקהה  שהחומץ 
למוסרים לו תפקיד לבצע. 49. ˙‡ו˙ עˆל ˙מי˙נו. השתוקקות לחיי בטלה 
ולהתפרנס.              לעבוד  מורגלות  אינם  ידיו  כי  אסון,  העצל  על  שמביאה  היא 
יותר משבעה חכמים  בעיניו. העצל מחזיק את עצמו לחכם  50. חכם עˆל 

העונים תשובות מנומקות ומוטעמות.
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ו. ילמ„ ממנ‰ ל‡חוז ב‰ 
‰זריזו˙.  במ„˙  כמו‰ 
זצ"ל  הגר"א  כתב 
עה"פ  למשלי  בפירושו 
(ו,  עצל"  נמלה  אל  "לך 
צריך  האדם  "כי  ו): 
לשלשה  השם  לדרכי 
ומידות  חכמה  דברים: 
טובים.  ומעשים 
מופלאה  והנמלה 
באלו  במעשיה 
אל  "לך  וזהו:  השלשה. 
אתה  אם  עצל",  נמלה 
מלעשות  מתעצל 
לך  טובים,  מעשים 
את  הנמלה  מן  ולמד 
מעט,                        אלא  צריכה  שאינה  פי  על  אף  הרבה  שאוספת  שלה  הזריזות 
חיטה  אלא  אוכלת  אינה  שהיא  ב)  ה,  רבה  (דברים  במדרש  שכתוב  כמו 
במעשים  זהו  כור,  מאות  שלוש  הנמלה  בחורי  פעם  ומצאו  לשנה,  ומחצה 
כמו                   שלה,  שאינו  במה  נוגעת  שאינה  במידות,   - דרכיה"  "ראה  טובים. 
והריחו,  כולם  והתקבצו  נשרה תבואה  (שם), שפעם אחת  שכתוב במדרש 
לכן               כלום,  נטלו  לא  שלהם  שאינה  שהריחו  וכיון  שלהם,  שהיא  שסברו 
שכתוב  כמו  החכמה,  היא   - "וחכם"  ממנה.  ולמד  ומידותיה  דרכיה'  'ראה 
התבואה                          את  מניחה  ואינה  חורין,  שלשה  עושה  שהנמלה  (שם)  במדרש 
הגשמים  מן  מתייראת  כי  באמצעית,  אלא  בתחתונה,  ולא  בעליונה  לא 

שלמעלה ומן התהום שלמטה, ולכן ראה חכמתה "וחכם".  

ן            ָלכ≈ ו).  ו,  (מ˘לי  ַוֲחָכם"  יָ‰  ָרכ∆ ¿„

יָז‰  ƒר ז¿ ָמָל‰  ַ‰נ¿ּ ˙ו…  ‡ו… ר¿ ּƒ60ב  ׁ̆ ּ י≈ ַבּ ¿̇ ƒ59י

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ַמ„  ל¿ ƒ(ו)י יָ‰,  ָינ∆ נ¿ ƒע ב¿ּ יָר‰  ƒ‰ ּוז¿

יזּו˙,            ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ  ‰ָ מו… ָכּ  ‰ּ ָבּ ח…ז  ¡‡ ל∆

לּו˙         ¿̂ ָ‰ַע ַח˙  ַּ̇ ƒמ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙‡ ≈̂ 61ָל

ַח˙. ַׁ̆ י  י„≈ ƒ62מ

 

 ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ לּו˙  ¿̂ ַע  ׁ̆ י≈ ו¿
 ˙ ו… ׂ̆ ל ַלֲע ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒב ּומ ׁ≈̆ ן ַ‰ּיו… ‚ו…  כ¿ּ

רּו  ָ‡מ¿  .˙ ֲ‡וו… ַּ̇ ‰ַ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿  ˙ ָרעו…

בי‡ורים
"הנמלה  ‰נמל‰.  בר‡ו˙ו   .60 העצל.  י˙ביי˘.   .59 והותר.  די  לה  כשיש 
מפאת  למנוחה  הוא  שצריך  טענותיו  ויסתתמו  בכת"י).  (כ"ה  החלושה" 
ח˙. בכת"י הגירסא: "ולצאת  חולשתו. 61. לˆ‡˙ נפ˘ו מ˙ח˙ ‰עˆלו˙ מי„י̆ 

מתחת יד העצלות ולהשיב נפשו מני שחת". 62. מ„י ˘ח˙. גיהנם.

 . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈‡ יר≈ ƒים ו ƒים ֲחָכמ ƒב‰ֲ ‡ו…

ּלּו ָ‰יּו  ל ‡≈ ָכּ ׁ∆̆ ּנּו,  מ∆ּ ƒל מ ≈̂ ר ָע ≈̇ ׁ̆ יו… י≈ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ„ם.  ב¿ּ ƒ‡ 57ו¿ ָי„ו…  ב¿ּ

ָמּ‰  ַלח¿  ˙ ר∆ ∆‚ ָ‰‡ו…  ,‰ ָׁ̆ ַחָלּ  ‰ ָיּ ƒר ב¿ּ ָר‡  ָבּ

ל,  ≈̂ ָע ∆‰ ים  ּƒכ ַ‰ח¿ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ַרַח˙,  טו… 58ו¿

 ‰ ≈‡ ל, ר¿ ≈̂ ָמָל‰ ָע ל נ¿ ך¿ ‡∆ יב: "(‰)ל≈ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

עˆל.  נמל‰  ‡ל  לך   .‰
פ"ה  (דב"ר  חז"ל  אמרו 
שלמה  ראה  "ומה  ב): 
ללמד לעצל מן הנמלה? 
הנמלה  אמרי,  רבנן 
חיה  ואינה  וכו'  הזאת 
וכל  חדשים  ששה  אלא 
מאכלה אינו אלא חיטה 
הולכת  והיא  ומחצה, 
מה  כל  בקיץ  ומכנסת 

שמוצאת חיטים ושעורים ועדשים וכו'. ולמה היא עושה כן? אמרה שמא יגזור 
הקב"ה עלי חיים ויהיה לי מוכן לאכול. אמר רשב"י מעשה היה ומצאו בבור 
אתם  אף  עצל",  נמלה  אל  "לך  שלמה  אמר  לפיכך  כור,  מאות  שלש  שלה 

התקינו לכם מצוות מן העוה"ז לעוה"ב וכו'".
הנמלה מכינה לה מזון שלש מאות כור מספק שמא יארע לה נס ויגזור עליה 
בששה  שהרי  ותכלית,  גבול  בלי  בנס   - עסקינן?  נס  ובאיזה  חיים.  הקב"ה 
חדשים אינה צריכה אלא חיטה ומחצה, וא"כ לשלש מאות כור צריכה היא 
לחיות מאות אלפי שנים, והרי נס כזה לא אירע כמוהו מימות בריאת העולם, 
וכל אשר לפניה כבר מתו, ואעפ"כ היא טורחת ומכינה כן. ובאופן זה חייב 
האדם לטרוח ולהכין את עצמו מהעוה"ז לעוה"ב, ואם אינו עושה כן – לטרוח 

ולעמול על ספק ספיקא של נס בלי גבול - "עצל" יחשב.
וזהו שאמרו חז"ל (תדא"ר פכ"ה): "חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי 
אבותי אברהם יצחק ויעקב", שכל הנהגתו ופעולותיו יהיו מכוונים ודרוכים 
להגיע אל מעשי האבות הקדושים, ואף שהמרחק הוא רב ועצום – הרבה יותר 
מ"שלש מאות כור" לנמלה, ובדרך הטבע אי אפשר להגיע לידי כך, מ"מ חייב 
הוא לשאוף ולעשות את כל המאמצים לשם כך ('שיחות מוסר' מאמר ס"ז).  

בי‡ורים
57. ו‡ב„ם. על ידי שלא נזהר שיהיו מעשיו ראויים והגונים הרחיק ממנו את 
אוהביו החכמים ויראי השם. ונחשב עצל יותר ממי שלא היו לו אוהבים כאלו 
בזה  וגם  מחדש  לקנותם  מאשר  יאבדם  שלא  לשמור  קל  שיותר  כיון  כלל, 
נתעצל ולא שמר שלא יאבדם. 58. וטורח˙. על מאכלה ללא הפסקה, אפילו 

יתירה  בעˆלו˙.  וכן  ז. 
שלפעמים  מצאנו,  מכך 
העצלנים  את  משבחים 
יפה,  שהעצלות  במקום 
אינם  שהם  ואע"פ 
עושים זאת אלא מחמת 
הרגילה.  עצלותם 
סוכה  מסכת  בגמרא 
רבי  "שהיה  מובא:  (כז:) 
משבח  אומר  אליעזר 
שאין  העצלנין  את  אני 
ברגל,  מבתיהן  יוצאין 
אתה  ושמחת  דכתיב 
רש"י:  מפרש  וביתך". 
את  אני  ”משבח 
שלא  אע"פ  העצלנין, 
מתעכבים  הרגל  בשביל 
השנה  ימות  כל  שהרי 
מחמת  יוצאין  אינן 
משבחן  אעפ"כ  עצלות, 

אני".

יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָבָבם  ל¿ ּƒב ים  ƒֲחָכמ לּו  ע¡ ∆‰

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆

ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ן  ָלכ≈ לּו˙.  ¿̂ ַע ב¿ּ ן  כ≈ 70(ז)ו¿ ָרָע‰, 

ָכל  ּוב¿ יָך  יָבר∆ ≈‡ ָכל  ב¿ּ ב  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ׁ∆̆

יָבר  ≈‡ ל  ָכּ ƒמ ַחר  ב¿ ƒ̇ ו¿ יָך,  ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿

„ּו˙,  ב≈ ˙ כ¿ּ ָ̂ ¿̃ ּלּו˙ 72ּו ַ̃  ˙ ָ̂ ¿̃ יָבר 71 ≈‡ ו¿

ל  ַ̃ 73  ‡ ≈‰ ּ¿̇ ם.  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ל  ַ‰כ…ּ ו¿

ים  ƒר ַחב¿ּ ¿̇ ּƒמ‰ַ ים  ƒר ֲחב≈ ם  ƒע  ˙ ב∆ ׁ∆̆ ָל

 ˙ ב∆ ׁ∆̆ „ ָל ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָרָע‰;  ים  ׂ ƒ̆ עו… ו¿ ים  ƒנ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ם  ƒע

י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע ין ו¿ ƒ„ָו ˙ ּ„ָ ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך 74ל ינ∆ ע≈ ל ב¿ּ ַ̃

 ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך ל ינ∆ ע≈ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 ˙ ׁ∆̆ ≈‡ ב¿ּ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ּול¿ ים  ƒָבל‰ֲ  ‰ ׂ ∆̆ 75ַמֲע

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָ„‰-ָזָר‰;  ּוָבֲעבו…  ׁ̆ י ƒ‡

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָר‰,  ו… ּ̇ ין- ƒ„ 76ו¿  ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ים  ƒמּוָסר מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ

בי‡ורים
שהעצלות עצמה מביאה את האדם לידי הפסד, והיינו שמתוך שבטל ממלאכה 
כל השבוע מחמת עצלותו, נאלץ הוא לעשות מלאכה בערב שבת]. 70. וכן 
בעˆלו˙. יש עצלות שהיא טובה ויש עצלות שהיא רעה. 71. ˜ˆ˙ ˜לו˙. היא 
ובמקום  העצלות  היא  כב„ו˙.  ו˜ˆ˙   .72 שמתבקש.  ובמקום  הזריזות 
שמתבקש. 73. ˜ל ל˘ב˙ וכו'. זריז להתחבר ולהסב עמם יחד. 74. לר‡ו˙ „˙ 
ו„ין. להסתכל ולהתבונן בדברים המסייעים בלימוד התורה או בקיום המצוות. 
ו„ין ˙ור‰.   .76 75. מע˘‰ ‰בלים. מעשים ריקים שאין בהם שום תועלת.  

ל…‡ ָ‡ָב‰  ָנ‰ 63ו¿ ם ַסָכּ ˜ו… מ¿ ƒחו… ל ל¿ּ ַׁ̆ ך¿ ל¿ ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ ָ̂ ָר ׁ∆̆ ַעל ָ‡ָ„ם 

י  ƒנ פ≈ ָחר¿ ּ¿̇ ׁ∆̆ מּוָטב   : ך¿ ל∆ ַלמ∆ּ ָ‡ַמר  ָ‡ז   . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ פו…  ר¿ ח≈ ו¿  ,˙ כ∆ ָלל∆

רּו  ָין ָ‡מ¿ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ַעל ז∆ ˙. ו¿ י מ≈ ƒי ַוֲ‡נ ƒ„ֲע ל ַבּ ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ׁ ּ∆̆ ƒי ַחי 64מ ƒַוֲ‡נ

ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י≈ ָס„;  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ 65י≈ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ו…  ּ̇ ַל‡כ¿ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ר -  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ יז ו¿ ƒָס„. ָזר פ¿ ƒנ ל ו¿ ≈̂ ׁ̆ ָע י≈ ר, ו¿ ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿

 - ָס„  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ינו…  ≈‡ 66ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

 .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ן ב¿ּ ם-כ≈ּ ּ‚ַ ‰ ׂ ∆̆ עו… בּוַע 67ו¿ ָּׁ̆ ל ַ‰ ָל‡ָכ‰ ָכּ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ינו…  ≈‡ בּוַע 68ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆  - ר  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ָע

ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆ ָס„ -  פ¿ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ˙. ָע ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ עו…

יך¿  ≈‡ ‰ ≈‡ ˙ (פסחים נ, ב). ר¿ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… 69ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

בי‡ורים
63. ול‡ ‡ב‰ ללכ˙. כלומר, התעצל מללכת למקום סכנה, וגם זו מדה טובה. 
64. מ˘˙˙פלל בע„י ו‡ני מ˙. מאשר תברכני. 65. י˘. בעל מלאכה. 66. ו‡ינו 
עו˘‰ בערב ˘ב˙. זריז - שעושה מלאכה, ונשכר - שמקיים מצוה בפרישתו 
ממלאכה בערב שבת [ואף מתרבה שכר פרישתו מחמת זריזותו, כי על ידי 
 .67 סופר)].  (חתם  מצוה  לשם  היא  שפרישתו  בו  ניכר  השבוע  כל  זריזותו 
ועו˘‰ ‚ם כן בערב ˘ב˙. הרי נפסד על ידי זריזותו, שמביאתו לעשות מלאכה 
אינו  שכן  לאיבוד,  יוצאת  זו  שעושה  שמלאכה  אלא  עוד,  [ולא  איסור  בזמן 
רואה ממנה סימן ברכה, ונמצא שמחמת זריזותו טורח בחנם, וגם מבחינה זו 
הרי הוא "נפסד"]. 68. ו‡ינו עו˘‰ בערב ˘ב˙. ונמצא נשכר על ידי עצלותו, 
פי שנמנע מחמת  [אף על  ידה מצות מניעה ממלאכה בער"ש  שמקיים על 
עצלותו ולא לשם מצוה, מכל מקום גם מצוה הנעשית שלא לשמה יש בה 
ערך, כמבואר שם בהמשך הגמרא, שלעולם יעסוק אדם במצוה אפילו שלא 
שהעצלות  השעה  בהגיע  זה,  אדם  ˘ב˙.  בערב  ועו˘‰   .69 (רש"י)].  לשמה 
ממלאכה הינה דבר רצוי, דהיינו בערב שבת, מתעורר הוא מעצלותו ועושה 
מלאכה. [יש מפרשים מדה זו על דרך שלש המדות הקודמות, שהכוונה היא 

וחפצו  וחשקו  פנימית, 
יתגבר בו וילך, והיינו כי 
פעולות  ידי  על 
המסורות  החיצונית 
גם  בהמשך  יקנה  בידו, 
מה שאינו בידו, כי תולד 
הפנימית  השמחה  בו 
מכח  והחמדה,  והחפץ 
מתלהט  שהוא  מה 

בתנועתו ברצון".     

 ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ו… ׁ̆ ָר ¿„ ƒמ י  ּ≈̇ ָב ּול¿  ˙ ּיו… ƒס נ≈ כ¿ּ

ָכל  ּול¿ ָוָי‰  ˙ 81ל¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ים  ƒל ר חו… ּ≈̃ ַב ל¿

ב  ׁ…˘ ָך ַלח¿ ָבב¿ ל¿ ּƒב „ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙. ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ַעל   „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒָרע ים  ƒּור‰ ר¿ ƒ‰

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו  ,‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ַעל  ו¿  ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ

ָר‰  ו… ּ̇ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ב  ׁ…˘ ַלח¿ ָך  ָבב¿ ל¿ ּƒב

ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ ˙ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ י‚ ַמֲעלו… ׂ ּƒ̆ ‰ַ ּול¿

 ˜ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ב¿ּ ƒל ב¿ּ יז  ƒָזר ו¿ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ּ¿̇  ‰ ּוָבז∆ ָר‰,  ‰ו… ַ‰ט¿ּ ָ‡˙ו…  ר¿ ƒי ו¿

ן.  יו… ל¿ ר ָ‰ע∆ ‡ו… ָבּ

בי‡ורים
81. לוי‰. למת. 

 ‰ ּבּול-פ∆ּ ƒנ מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ

ָך  ַ‡פ¿ּ ב¿ּ ל  ַ̃ 77  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים;  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּו„¿

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים.  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

ים  ƒר ָ̃ ּׁ¿̆ ‰ַ ˙ ו¿ יבו… ƒר ָך ַ‰מ¿ּ נ¿ ו… ׁ̆ ל¿ ƒיָך ּוב ƒפ ב¿ּ

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ן ָ‰ָרע, 78ּו ו… ׁ̆ ַ‰ָלּ נּו˙ ו¿ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ו¿

 ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ יָך  ƒפ ב¿ּ

ָך  ָי„¿ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ב. ּו ˙ ַעל ַ‰ּטו… ּוו… ַ̂ ּול¿

ָך  ָי„¿ ל ב¿ּ ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ֲעָך,  ר≈ ים ָי„ ב¿ּ ƒר‰ָ 79ל¿

ָך          ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל

יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו מּוָנ‰.  ¡‡ 80ב∆ּ

 ˙ כ∆ ָלל∆  - ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  יל≈ ל≈

ים,  ƒּיּול ƒט ב¿ּ  ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ‡ו… ָּ̇ ׁ¿̆ ƒמ ל¿

י  ּ≈̇ ָב ל¿  ıָלרּו יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ (ח)ּו

בר‚לך  ˜ל  ו˙‰‡  ח. 
כנסיו˙  לב˙י   ıלרו
ולב˙י מ„ר˘ו˙. באבות 
רץ  "הוי  אמרו:  (פ"ה) 
רצון  לעשות  כצבי... 
'צבי'  שבשמים".  אביך 
המהירה  החיה  היא 
ועד  במרוצתה,  ביותר 
כדי כך צריך לרוץ לדבר 
מצוה! כל כך חזק צריך 
האדם  של  רצונו  להיות 
שירוץ  כדי  במצוות 
ומה  כזאת!  במהירות 
רצונו  שאין  מי  יעשה 

לוהט כל כך?
ה"מסילת  לימדנו  כבר 
שכמו  ז'):  (פרק  ישרים" 
הפנימית  שההתלהטות 
זריזות  לידי  מביאה 
בהיפך,  כן  כמו  הגוף, 
החיצונית  הזריזות 
ומעוררת  גורמת 

להתלהבות פנימית! כי על ידי זריזות בפועל, שממהר תנועתו החיצונה, כן 
הוא גורם שתבער בו התלהבותו הפנימית, ומעורר בעצמו התלהטות ושמחה 

בי‡ורים
בכת"י: "ודברי תורה".  77. ˜ל ב‡פך. זריז לכעוס. 78. ו˙‰‡ ˜ל בפיך ב„ברי 
תלמוד                כי  "ומחמת  לנכדו:  במכתב  זצ"ל  מוולאזין  הגר"ח  לשון  זה  ˙ור‰. 
תורה הוא מהדברים הצריכים חיזוק, לא מנעתי מלחזק אותך ולזרז למזורז 
שתזדרז ללמוד בזריזות וחשק גדול, כי מה שלומדים בעצלות כל היום יכולים 
80. ב‡מונ‰.  ברעך. להכותו.  י„  ל‰רים   .79 בזריזות בכמה שעות".  ללמוד 

ביושר.
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אליו  שייכים  הדברים 
ולא  אותו.  ומחייבים 
תועיל הכרתו של האדם 
הכרה  ואפילו  לחוד 
זמן  כל  גדולה,  במידה 
הדברים  את  ישים  שלא 
של  שכלו  כי  לבו,  על 
מחייב  אינו  האדם 
הרגשת  אלא  למעשה, 
הלב היא הפועלת באדם 

ומכוונת את מעשיו. 
(כג.)  מכות  במסכת 
אלא  מזרזין  "אין  נאמר 
ולכאורה  למזורז". 
יש  העצלן  את  אדרבא, 
את  לזרז  ומדוע  לזרז! 
המזורז? אמנם, מי שלא 
היינו שלא השיב  מזורז, 
אל לבו את המוטל עליו 
רצון  לו  אין  לעשות, 
ויש  להזדרז,  פנימי 
יותר  ליזהר מלזרז אותו 
רצונו]  נגד  לעשות  נאלץ  [אשר  זו  חיצונית  בזריזות  ישתמש  יצרו  כי  מדאי, 
כסיבה לרפיון הרבה יותר גדול אחר כך (עפ"י 'מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 119), 
ואף שכתב המס"י שהזריזות החיצונית מעוררת באדם זריזות פנימית, כל זה 
כשחפץ בלבו להגיע לזריזות פנימית [וכפי שמבארים ענין "מתוך שלא לשמה 
בא לשמה" שכל זה כשרוצה להגיע לעשות לשמה], אבל לא כשאין בלבו שום 

רצון לזכות לזריזות פנימית.  

ר  ∆„ ∆‚ ו¿ ים,  ּ ƒֲחֻרל ָפָניו  ּסּו  ָכּ ים,  ƒנ ׁ…˘ מ¿ּ ƒ̃

ָמ‰  ּ ƒ„ .(‡מ˘לי כ„, ל-ל) "‰ָרָס ¡‰ ֲ‡ָבָניו נ∆

י  ל, ל…‡ ַ„ּ ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ ≈„ ׂ ¿̆ ƒל ל ≈̂ ַמ˙ ָע ָחכ¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒמ בּוָ‡‰  ּ¿̇ ל  ּ ≈„‚ַ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

ל ַ‡ף  ּ ≈„‚ַ ‡ מ¿ ָלּ ָר‡ּוי, ‡∆ ּ‰ ָכּ ָ̇ „ ‡ו… ב≈ עו…

ים  ƒ4ֲחרּול ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚ ים  ƒָבר ּ ¿„

ם  ƒ‡ ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒ̃ י ּ ƒז ‰ַ5ַמּ ים  ƒנ ו… ׁ̆ מ¿ּ ƒ̃ ו¿

ל  ּ ≈„‚ַ ּ י¿ ׁ∆̆ ַע„  ‰ּו  ≈„ ׂ ָ̆ ב¿ּ ַח  ר≈ טו… ָ‰ָי‰ 

י„  ƒס ַיפ¿ לּו˙ו…  ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ בּוָ‡‰,  ּ¿̇

ָרָס‰,  ¡‰ נ∆ ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ּ ∆‚ י  ּƒכ בּוָ‡‰,  ּ¿̇ ‰ַ

ר,  ≈„ ּ‚ָ‰ַ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ינו…  ≈‡ 6ו¿ ל  ≈̂ ָע ‰ּו‡  ו¿

ים  ƒב ָנּ ּ‚ַ‰ַ ˙ ו¿ מו… ≈‰ סּו ַ‰ב¿ּ נ¿ ָכּ ƒך¿ י ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ∆‚ "ו¿ ָ‡ַמר  ו¿ ל.  ַ‰כ…ּ ים  ƒח ¿̃ לו… ו¿

ים  ƒר ֲ‡ָבנ ∆„ ּ ∆‚ ׁ∆̆ י  ּƒָרָס‰" - ַ‡ף-ַעל-פ ¡‰ נ∆

בי‡ורים
‰מזי˜ים.   .5 הרצויים).  הפירות  (במקום  קוצים  מיני  ו˜מ˘ונים.  חרולים   .4

לתבואה. 6. ו‡ינו מ˙˜ן ‰‚„ר. בעוד הפרצה קטנה ונוחה לתקנה.

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

לּו˙  ¿̂ ַער ָ‰ַע ַׁ̆
 

 .„…‡ מ¿ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע
 ˙ ר∆ ב∆ ‰ ּ‚ו… ּ„ָ ּƒז…ּ‡˙ ַ‰מ ׁ∆̆ י  ƒמ  

ָלם  עו… 1ָבּ  „…‡ מ¿ ים  ƒל ָ̃ ל¿ ֻ̃ מ¿ ָיָניו  נ¿ ƒע  , ּבו…

ָ‡ַמר  ָעָליו  ו¿  ,‡ ַ‰ָבּ ָלם  ּוָבעו…  ‰ּ ַ‰ז∆

ם: "2(‡)ַעל  לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆

ם  ר∆ כ∆ּ ַעל  ו¿ י,  ּƒ̇ ָעַבר¿ ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י ƒ‡  ‰ ≈„ ׂ ¿̆

ֻכּלו…  ָעָל‰   ‰ נ≈ּ ƒ‰ 3ו¿ ב.  ל≈ ֲחַסר  (ב)ָ‡ָ„ם 

עˆל  ‡י˘   ‰„˘ על   .‡
איש  שדה  "על  עבר˙י. 
אדם  זה   – עברתי  עצל 
ב).  כא,  (ב"ר  הראשון" 
אדם  וכי  עיון,  וצריך 
בעצלות?  חטא  הראשון 
חטא  הרי  אדרבא, 

במעשה!
שיש  היא,  והתשובה 
מתינות:  ויש  עצלות 
ישוב  בעל  הוא  המתון 
ממהר  ואינו  הדעת 
ולעשות.  להחליט 
מתעצל   – והעצל 
ממהר  מלהתיישב, 
ועושה בפזיזות. מהירות 

כוונת  מקוצק).  אדמו"ר  בשם  משמואל'  ('שם  המחשבה  עצלות  פרי  היא  זו 
לפני  כדבעי  בדעתו  נתיישב  לא  ערכו,  גודל  לפי  הראשון  שאדם  המדרש: 

עשייתו ונתבלבל הענין כולו ('מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 95). 
ב. ‡„ם חסר לב. הנה פסוקים הרבה בספר משלי עוסקים בגנותה של מידת 
העצלות ועל כך שמידה זו הורסת ומכלה את האדם. ואמר שלמה (משלי כד, 
ל): "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב" וגו'. נתבאר לנו כאן 
שורשה וענינה של העצלות: העצל הוא "חסר לב", כי העצלות נובעת מחוסר 
שישיב  ידי  על  היא  העצלות  מידת  את  ולשרש  להתגבר  והעצה  לב,  שימת 
כי  יחוש  ואז  בשכלו,  ומבין  בהכרתו  יודע  הוא  אשר  כל  את  לבו  אל  האדם 

בי‡ורים
 – הרוחניים  מעשיו  ובין  הגשמיים  מעשיו  בין  ‰ב‡.  ובעולם  ‰ז‰  בעולם   .1
פגומים וחסרים. 2. על ˘„‰ ו‚ו'. על יד שדה של איש עצלן עברתי, ועל יד 
כי צמחו על כל השדה  וראיתי  ו‚ו'.  ו‰נ‰ על‰   .3 כרם של אדם חסר דעה. 
קוצים דוקרים, והתכסו פני השדה בחוחים עוקצניים, וגדר האבנים שסביב 

לשדה נהרסה. 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰עˆלו˙עיונים

לפי  סבר‡  יע˘‰   .‚
האדם  על  ‰עˆלו˙. 
"החשבונות  כי  לדעת 
הרבים" שיש לו, ממקור 
נובעים.  הם  העצלות 
עולם  בגדולי  ומצינו 
של  חשבונות  שחישבו 
גילה  כן  ואע"פ  טעם 
כל  בעומק  כי  הכתוב 
טמון  היה  החשבונות 

 ‰ ז∆ ָבּ ׁ∆̆ ר  מ≈ ‡ו… ים, ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒָניו ל ָ‡ז¿

לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ˙ּוַח.  ָפּ ּבו…  ƒל  ‡ ≈‰ י¿

ַמר  לו…  ˙ ָברו… ס¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆  ˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו…

ן  ƒמ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ‰ 12ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…ּ‡˙  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ּמּו„.  ּ ƒל‰ַ

י  ≈„ כ¿ּ ָלנּוַח  ב  ּטו… ׁ∆̆  ,˙ מ∆ ¡‡ י‡  ƒ‰

 ‡ ָ̇ יחּו ƒ„ ב¿ ּ ƒ„ י ּ ל≈ ƒמ…ַע מ ׁ¿̆ ƒו… ל‡ ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

י  ּƒָר‰, כ ו… ּ̇ ˜ ַבּ ס≈ עו… יז 14ו¿ ƒר ָ‡ָ„ם ַ‰ָזּ ‡ ל¿ ָ̃ ו¿ ‰ּו ַ„ּ ב, ז∆ ַח ַ‰ל≈ּ ּ…̇ פ¿ ƒ13ל

יו  ָ̇ מו… ¿̂ 16ַע יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ‡ו…  ָ‰ָ‡ָ„ם,  ַח  כ…ּ ים  ƒָבנ‡ֲ ַח  כ…ּ ין  ≈‡15

 ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ יך¿ ָלנּוַח כ¿ּ ƒר ָ̂ ים  ƒָעמ י„, ּופ¿ ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל ‰ ָׁ̆ חּו נ¿ּ ַכּ

ַע„  יָ‰  ַ‡ֲחר∆ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ ו¿ ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…‡˙  ר  ּׁ≈̆ ַי 17מ¿ ל  ≈̂ ָע ∆‰ ֲ‡ָבל 

 ‰ ׂ ∆̆ ׁ̆ ּבו… ט…ַרח (‚)ַיֲע ּ י≈ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָלם ב¿ּ עו… ל ָוכ…ל, 18ּול¿ כ…ּ ƒל מ ט≈ּ ַבּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

בי‡ורים
‰לב. כמו שהיה  לפ˙וח   .13 בהתבטלו.  ל‰˙בטל.   .12 ולעפעפיו תנומה..." 
מילתא  אומר  שהיה  לתלמידיו,  ללמד  שהתחיל  קודם  לעשות  נוהג  רבה 
לבם,  נפתח  היה  כך  ומתוך  ושמחים,  מתבדחים  היו  והתלמידים  דבדיחותא 
והיו יכולים להתרכז בשיעור, כמבואר במסכת שבת (ל:). 14. ועוס˜ ב˙ור‰. 
כראוי. 15. ‡ין כח ‡בנים כח ‰‡„ם. אין כוחו של האדם חזק ככח האבנים.     
שיוכל  כנחושת  חזקות  עצמותיו  אין  ˙מי„.  לטרוח  כנחו˘‰  עˆמו˙יו   .16
להתייגע בהם תמיד ללא מנוחה. 17. מי˘ר ז‡˙ ‰סבר‡. מאמץ לעצמו רעיון 
זה שאדם זקוק למנוחה, ונוהג כך באופן קבוע ומשום כך אינו טורח כלל, אף 
בכמות שיכול ומחוייב לטרוח. 18. ולעולם בענין ˘י˘ בו טורח יע˘‰ סבר‡ 
לפי ‰עˆלו˙. בכת"י הגירסא: "ולעולם בכל המצוות שיש בהן טורח, יעשה 
סברה לפי העצלות להתבטל מן המצוה. כללו של דבר: העצל יטה כל סברתו 

לפי העצלות".

 , לּו˙ו… ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ ָרס  ¡‰ נ∆ ‰ּו‡  ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,„…‡ מ¿  ‰ ָ̃ ֲחָז

ָר‰  ˙ו… ל ב¿ּ ≈̂ ָע ַין ‰∆ נ¿ ƒן ע ָל‰. כ≈ּ פ¿ ָנּ ׁ∆̆ ם  ָנּ‰ 7˜…„∆ רו… ס¿ ן ח∆ ּ≈̃ ּƒ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆

ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ נּוָח‰,  מ¿ ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ים  ƒל ≈̂ ָ‰ֲע י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ƒמ ּוב¿

ם,  ָׁ̆ ַנפ¿ ַעל   „ ב≈ ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ּמּו„  ƒל ו¿ ם,  י‰∆ ֲעל≈  ˙ ו… ׁ̆ ָ̃  ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ים  ƒב ׁ¿̆ יו… ם  ≈‰ ׁ∆̆ ּוכ¿ נּוָח‰.  ַ‰מ¿ּ ל  ∆‡  ׁ̆ ָר ¿„ ּƒמ‰ַ ן  ƒ8מ חּו  ר¿ ב¿ ƒי ו¿

יל  ּƒפ ַּ̇ ָל‰  ¿̂ "9ַע ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ ים,  ƒנ ׁ≈̆ י¿  –  ˙ ס∆ נ∆ י˙-ַ‰כ¿ּ ב≈ ב¿ּ

ַבע  ט∆ ב¿ּ ָנ‰  ׁ≈̆ יָ‡‰  ƒב מ¿ לּו˙  ¿̂ ַע י  ּƒכ טו),  יט,  (מ˘לי  ָמ‰"  ּ ≈„ ר¿ ַּ̇

ַעט  ם: "10מ¿ לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆ יר  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ָבר ָ‰ָ‡ָ„ם. ּוכ¿

ב" (˘ם ו, י).  ָכּ ׁ¿̆ ƒם ל ƒָיַ„י ˜ ֻבּ ƒַעט ח ˙, מ¿ נּומו… ּ¿̇ ַעט  ˙ מ¿ נו… ׁ≈̆

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„י ƒל יַע  ּ ƒ‚ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 11 ל  ≈̂ ָע ל∆ י  ּ„ַ ל…‡ 
לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ֲחַמ˙  מ≈ ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‡ּוי,  ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…

ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ל  ≈̂ ָע ∆‰ י  ּƒכ ָטעּו˙.  ל  ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ  ‰ ַמֲעל∆

י  ּƒכ  ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ נּוָח‰  ַ‰מ¿ּ ַלּ‚ּוף  ב  טו… י…‡ַמר:  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ל¿

 ‰ ּוַמט∆ּ  . ׁ̆ ַ‰ַחָלּ ן  ƒמ ר  ≈̇ יו…  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ל  ָיכו… ‰ּו‡  ָחָז˜  ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ כ¿ּ

בי‡ורים
7. ˜ו„ם ˘נפל‰. כולה. 8. מן ‰מ„ר˘. מבית המדרש. 9. עˆל‰ ˙פיל ˙ר„מ‰. 
עליך  ו‚ו'.  ˘ינו˙  מעט   .10 מעש.  וחוסר  שינה  האדם  על  מביאה  העצלות 
לקצר את זמן השינה, לצמצם את זמן המנוחה, ולמעט בחוסר מעש בשכיבה 
בעמל  אלא  נקנית  התורה  אין  כי  ‰˙ור‰.  לי„יע˙  י‚יע  ˘ל‡   .11 ובבטלה. 
ויגיעה. וכן כתב הרמב"ם (פ"ג מת"ת ה"ו ): "אין דברי תורה מתקיימין במי 
שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, 
לעיניו  שינה  יתן  ולא  תמיד,  גופו  ומצער  עליהן  עצמו  שממית  במי  אלא 

ָעָליו  ָר‰, ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ ינו… ּ‚ו… ≈‡ ָבב ו¿ ּ ‰ּו‡ 19ַרך¿ ַ‰ל≈ ל  ≈̂ ָע ∆‰
ָע‰  ב¿ ׁƒ̆ 20 ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

יר,  ƒע ָבּ ל: ַרב  ≈̂ ָע ים ל∆ ƒר מ¿ ר: ‡ו… מ≈ ל ‡ו… ≈̂ ָע ∆‰ „ ַ̂ י ים. 21כ≈ּ ƒָבר ּ ¿„

ן  ƒי מ ƒנ‡ֲ ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒם: מ יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒָר‰ מ ו… ּ̇ ַמ„  ך¿ ּול¿ ל≈

 " ך¿ ר∆ ּ„ָ ַבּ ַחל  ַׁ̆ 23 ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  , ך¿ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ׁ∆̆ 22 י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ל≈ יָנ‰, ֲעמ…„ 25ו¿ ƒ„ ך¿ ַ‰מ¿ּ ˙ו… : 24ַרב ב¿ּ ים לו… ƒר מ¿ (מ˘לי כו, י‚). ‡ו…

י  ƒ26ֲ‡ר  ‡ ָיבו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ י  ƒנ‡ֲ  ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒמ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  . לו… ¿̂ ∆‡

(˘ם).   "˙ ח…בו… ָ‰ר¿ ין  ב≈ּ י  ƒר‡ֲ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,˙ בו… חו… ָ‰ר¿ ך¿  ˙ו… ב¿ּ

ם:  יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ָך. ו¿ ¿̇ י ל ב≈ּ ∆̂ ר 27‡≈ י ‰ּו‡ ָ„ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ‡ו…

ך¿  ˙ו… 29ב¿ּ  ,ıַבחּו י  ƒר‡ֲ ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,ıחּו 28ַבּ י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ˙ו… י ‰ּו‡ 30ב¿ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ַח" (˘ם כב, י‚). ‡ו… ≈̂ ָר ≈‡ ˙ ח…בו… ר¿

בי‡ורים
19. רך ‰לבב. פחדן ומפונק. 20. ˘בע‰ „ברים. שהעצל עונה כשאומרים לו 
שילמד תורה, והוא חכם בעיניו ואינו שומע, אלא מתחכם למצוא אמתלאות 
ותירוצים לעצלותו שלא ללמוד תורה. 21. כיˆ„ ‰עˆל ‡ומר, ‡ומרים לעˆל: 
רב בעיר. בכת"י הגירסא: "כיצד? אומרים לעצל: רבך בעיר – לך ולמד תורה 
שבין  ˘ב„רך.   .22 שבדרך!".  הארי  מן  אני  מתירא  להם:  משיב  והוא  ממנו! 
שכונה לשכונה. 23. ˘חל. הגדול שבאריות (מלבי"ם). 24. רב ב˙וך ‰מ„ינ‰. 
רבך נמצא בשכונת מגוריך, ואין דרכים בלתי מיושבות בינך לבינו. 25. ולך 
‡ˆלו. ללמוד תורה! 26. ‡רי. קטן (מלבי"ם). 27. ‡ˆל בי˙ך. סמוך לביתך, 
 .ıואינך צריך לצאת לרחוב אלא לחצר בלבד, לך למד אצלו תורה! 28. בחו
בחצר, ואף שלא אצא לרחוב מתיירא אני. 29. ב˙וך רחובו˙. אף שלא אצא 
"בין הרחובות" – ללכת מרחוב לרחוב, אלא אפילו "בתוך רחובות" – בין חצר 
לחצר, או בחצר עצמה אני ירא. 30. ב˙וך ‰בי˙. הזה שאתה בו, רבך יושב בחדר, 
ואינך צריך לצאת מהבית אלא להכנס לחדר רבך, הכנס אליו ללמוד תורה! 

לּו˙.  ¿̂ י ָ‰ַע ƒפ ָבָר‡ ל¿ ס¿ וכן  עצלות.  של  שורש 
(שמות  ברש"י  הובאו 

לה, כז) דברי חז"ל: "והנשאם הביאו וגו', ["והנשאם" חסר יו"ד] לפי שנתעצלו 
ואף כי  הנשיאים בהבאת נדבתם למשכן לפיכך נחסרה אות אחת משמם". 
מה  ציבור  "יתנדבו  שאמרו  וכמו  תרומתם,  בעיכוב  להם  היה  גדול  טעם 
"לפי  כן  אע"פ  שם,  וכמפורש  משלימין"  אנו  שמחסרין  ומה  שמתנדבין 
זו  הנהגתם  והיינו שבשורש  בתורה,  אות משמם  ונחסרה  נענשו  שנתעצלו" 
הכתוב  למדך  זצ"ל,  מבריסק  הגרי"ז  וביאר  העצלות.  מידת  טמונה  היתה 
שכאשר מוטלת עליך מצוה לעשותה - בטלו כנגדה כל החשבונות שבעולם, 
ואין לך אלא לעשות בזריזות רצון בוראך, וכיון שנדבת המשכן מצוה היתה, 

לא היה להם כל טצדקי לעכבה ולהשהות נדבתם. 
ובעל 'חובות הלבבות' בהקדמתו כתב, שהיו לו כמה טעמים שלא לחבר את 
חיבורו, אך חשד את עצמו שמידת העצלות הביאתו לכך, ולכן ביטל את כל 

חשבונותיו וכתב את חיבורו הק'.
הסבא  יוזל,  יוסף  מרבי  למדתי  אמר:  זצ"ל  מלצר  זלמן  איסר  רבי  [הגאון 
מנובהרדוק זצ"ל, שישנו ענין של נגיעה אישית. דרך משל: כאשר חושבים אם 
ללכת לקבל פניו של פלוני או לא ללכת, האם מגיע לפלוני הכבוד שאטרח 
ואלך לכבודו, או שלא ראוי הוא לכבוד הזה, הרי בראש וראשונה יש לחשוש 
שמא לתוך המחשבות והשיקולים הללו נכנס גם שיקול של עצלות, והנגיעה 

היא שמתעצלים לקום ולעשות את שצריך. 
ובכן, כיצד יש לנהוג? סיפרו על הסבא מנובהרדוק, שכאשר הגיע לעיר אדם 
גדול והתעורר אצלו הספק האם ללכת לקבל את פניו או לא, היה נוהג קודם 
כל ללבוש את הפרווה, לצאת מן הבית ולהגיע עד סמוך למקום האכסניא של 

האורח, ושם להחליט בענין. 
- כאשר באים אלי לבקש המלצות.  - אמר הגרא"ז  אני  נוהג אף  זאת  בדרך 
קודם כל הנני כותב, כדי שבשיקולים שלי אם לתת את ההמלצה או לא לתת 
לא יתערב גורם העצלות, ולאחר שכבר כתבתי את המכתב, הנני מחליט אם 

למסור אותו לזה שביקש...]. 
רבים  במאמרים  לך  יבוא  "העצל  (פ"ו):  ישרים"  ה"מסילת  בדברי  ונסיים 
ממאמרי החכמים כו' והטענות מן השכל וכו', והוא איננו רואה שאין הטענות 
ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני שיקול דעתו, אלא ממקור עצלותו הם 

נובעים, אשר היא מטה דעתו ושכלו אל הטענות האלה". 

„. עˆל רחו˜ מן ‰מ„ו˙ 
ה'מסילת  כתב  ‰טובו˙. 
ישרים' (פ"ו): "ותראה כי 
מאד  כבד  האדם  טבע 
הקבוע  כבד  (כחפץ 
מאד  שקשה  במקומו 
כי  משם),  להניעו 
גס  החמריות  עפריות 
הכבידות  מקור  [ביאור 
של טבע האדם: החומר 
מארבעה  מורכב 
רוח  מים,  עפר,  יסודות: 
המרכיב  ואש.  (אויר) 
שבחומר-האדם  העפרי 
החומריות")  ("עפריות 
הוא "גס" – כלומר כבד, 

ל.  ≈̂ ָע ∆‰  ˙ ∆‡ ל…מ…‰  ׁ¿̆  ‰ ָנּ ּ ƒ‚ ‡ן  ָכּ ַע„ 

ָ‡ַמר          ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  נּו  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ ּומ…

י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָלּ ֻכּ ƒמ ל  „ו… ּ‚ָ ָבר  ּ„ָ42

יָך  ƒפ 43ב¿ּ  „…‡ מ¿ ָבר  ּ„ָ‰ַ יָך  ל∆ ≈‡ ב  רו… ָ̃

ַר˜  י„)  ל,  („ברים   " ˙ו… ַלֲע˘…ׂ ָך  ָבב¿ ל¿ ƒּוב

יָך („ברים רב‰ ח, ו).  ּƒפ ƒָבר 44מ ּ„ָ ‡ ≈̂ ‰ו…

י‡  ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  ‰ ז∆ ָבּ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ל  „ו… לּו˙ ָ‚ּ ¿̂ ָך ַע ין ל¿ יו, ‡≈ ּƒפ ƒים 45מ ƒָבר ּ ¿„

.‰ּ ז∆ ƒמ

 

 ˙ ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ ˜ ל ָרחו… ≈̂ יך¿ („)ָע ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿
 ‡ ַחָלּ 47כ¿ּ יחּו˙,  ƒל ׁ¿̆ ƒ46ל לּום  כ¿ּ  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ו¿  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ן  ָׁ̆ ָע כ∆ ו¿ ם  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ı ח…מ∆ "48ַכּ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

בי‡ורים
גדול מכל מוסריו של  ‚„ול מכולם. מוסרו של משה על העצלות,  „בר   .42
שלמה, ששלמה אמר "נלאה להשיב אל פיו" – שהעצלות הגדולה ביותר היא 
שמתעצל לתת לפיו את מה שלפניו, אמנם משה אמר "כי קרוב" וגו'. 43. בפיך 
ובלבבך לע˘ו˙ו. הרי התורה כבר נתונה בתוך פיך, ואתה רק הוצא דבר מתוך 
ה'  שציוהו  כמו  ישראל  לבני  התורה  את  לימד  משה  לשנן.  מפיך.   .44 פיך! 
(דברים לא, יט): "ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם", וכמו שאמר הנביא 
(ישעיה נט, כא) "ודברי אשר שמתי בפיך" – שהם דברי התורה אשר שם משה 
ועליהם לעשות בפיהם  וכבר הוא בתוך פיהם,   – (מלבי"ם)  בני ישראל  לפני 
שינון שישמר בלבם. 45. מפיו. הנתונים כבר בתוך פיו. 46. ל˘ליחו˙. לבצע 
כמו  ו‚ו'.  ל˘יניים   ıכחומ  .48 כחומץ.  כחל‡.   .47 נאותה.  בצורה  שליחות 

 ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ  ‡ ≈̂ ּומו… י  ƒנ‡ֲ ך¿  ל≈ ‰ו… ם  ƒ‡ ו¿ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  .˙ ƒי ַ‰ַבּ

י‡,  ƒ‰ ˙ּוָח‰  32פ¿ּ  : לו… ים  ƒר מ¿ ‡ו… ַלֲחז…ר.  יך¿  ƒר ָ̂ י  ƒ31ֲ‡נ עּוָל‰,  נ¿

" (˘ם  ˙ו… ָטּ ƒל ַעל מ ≈̂ ָע יָרּ‰, 33ו¿ ƒ̂ ב ַעל  ּסו… ּƒ̇  ˙ ל∆ ּ ַמר: "ַ‰„∆ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם:  יב, ָ‡ַמר ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ָ ּ ַע 34ַמ‰ ל¿ ≈„ ‡ ָ‰ָי‰ יו… ל…ּ ׁ∆̆ ף  ַבּסו… כו, י„). ל¿

ַעט.  35מ¿ ן  י˘…ׁ ƒל י  ƒנ‡ֲ  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב מ¿ ָנעּול,  ‡ו…  ˙ּוַח  ָפּ  ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ ם  ƒ‡

ָך" (˘ם  ∆̇ ָנ ּׁ¿̆ ƒּום מ˜ ָּ̇ י  ַ̇ ב, ָמ ָכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ל  ≈̂ י ָע ַ̇ ַמר: "ַע„ ָמ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ˙ ≈̇ ל ָל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒכ…ל, מ ¡‡ ָפָניו ל∆ ים ל¿ ƒנ ¿̇ נו… ˙ו… ו¿ ָטּ ּƒמ ƒמ „ מ≈ ו, ט). 36עו…

 ‰‡ָ ל¿ ƒנ ַח˙,  ָלּ ּ ַ̂ ַבּ ָי„ו…  ל  ≈̂ ָע "37ָטַמן  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ יו,  ּƒפ ך¿  ˙ו… ל¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ י?  ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ‰ּו ַ‰ יז∆ ≈‡ יו" (˘ם כו, טו). 38ו¿ ּƒל פ יָבּ‰ ‡∆ ׁƒ̆ ַלֲ‰

ן  ן ב∆ּ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּƒַמר ַרב‡ָ §" (˘ם כ, „) ו¿ ל ל…‡ ַיֲחר̆… ≈̂ ף ָע ח…ר∆ "39מ≈

מ…„  ל¿ ƒל  ‰ ∆̂ רו… ו¿ עּוָריו,  נ¿ ּƒב ָר‰  ו… ּ̇ ָלַמ„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ‰ּו  ז∆ ָח‡י:  יו…

ן" (˘ם).  ƒיר ָוָ‡י ƒ̂ ּ ָ̃ ַ‡ל ַבּ ָׁ̆ ‰ּו: "41ו¿ ז∆ ל. ו¿ ינו… ָיכו… ≈‡ , 40ו¿ נּו˙ו… ¿̃ ƒז ב¿ּ

בי‡ורים
יתעצל  אז  גם  ‰י‡.  פ˙וח‰   .32 לשוא?  אטרח  ולמה  לחזור.  ˆריך  ‡ני   .31
מלקום ממקומו ולגשת לרבו. 33. ועˆל על מט˙ו. מתהפך על מטתו ואינו 
קם. 34. מ‰ ל‰˘יב. למזרזים אותו ללכת ללמוד תורה. 35. מעט. עוד מעט. 
אחר  גם  י„ו.  עˆל  טמן   .37 צרכו.  די  ישן  וכבר  משנתו  ממט˙ו.  עומ„   .36
שהושיט העצלן את ידו לתוך קערת המזון, עייף הוא וקשה לו להגיש את הכף 
המלאה לתוך פיו. והנמשל: שגם אם יתנו לו מזון הנפש – היא התורה – יתעצל 
הוא מה שאמר  ו‡יז‰ו ‰˘ביעי.   .38 (מלבי"ם).  וללמוד  לפיו  ולתת  לשמוע 
שלמה מחורף... 39. מחורף עˆל ל‡ יחרו˘. מפני קור החורף לא יחרוש ולא 
יזרע העצל את שדהו. 40. ו‡ינו יכול. כיון שהתעצל מללמוד תורה בנעוריו, 
סרה ממנו חשקת התורה ושוב אינו יכול ללמוד בזקנותו. 41. ו˘‡ל ב˜ˆיר 
הואיל  שדהו,  צמחה  לא  כי  מוצא,  ואינו  תבואה  מבקש  הקציר  בעת  ו‡ין. 

והתעצל מלחרשה בימות החורף.

ל  ׁ∆̆ יחּו˙  ƒל ׁ¿̆ ם  ָלּ ֻכּ ּו  ׂ̆ ָע ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ים  ƒלּוח ׁ¿̆ ּו ים  ƒ̂ ָר ׁ̆ לו…  ּ י≈ ׁ∆̆

ָח„  ∆‡ ם. ו¿ ָ̇ יחּו ƒל ּׁ¿̆ ƒרּו מ ָחז¿ ׁ∆̆ ך¿ כ¿ּ ל∆ ָבר ַלמ∆ּ יבּו ָ„ּ ׁƒ̆ ַ‚ם ‰≈ , ו¿ ך¿ ל∆ מ∆

‰ ‰ּו‡,  ל∆ ַמר חו… ים לו… ƒל, 51ּוַמֲער ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ך¿ ָ‰ָי ל∆ י ַ‰מ∆ּ ≈„ ַעב¿ מ≈

ַרח  ט…ּ ƒים מ ƒע ≈‚ ָריו י¿ ‰ ֲחב≈ ∆‡ רו… ׁ∆̆ . כ¿ּ ך¿ ל∆ ַחן ַ‰מ∆ּ ל¿ ֻּׁ̆ ƒל מ כ≈ ‡ו… ָנח ו¿ ו¿

טּו˙ ‰ּו‡  ׁ¿̆ ָריו. ּו ל ֲחב≈ ָכּ ƒיָניו מ ע≈ מו… ָחָכם ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒַמֲחז , ך¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ

י  נ≈ פ¿ ƒל  , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יר  ƒ‰ָמ  ׁ̆ י ƒ‡  ָ̇ י ƒ52ָחז" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ָי„ו… ב¿ּ

מּול  ם ‚¿ּ ל≈ּ ַׁ̆ ך¿ מ¿ ל∆ ‡ן ַ‰מ∆ּ ב" (˘ם כב, כט), ַ‡ף ָכּ ּ ָ̂ ַי ¿̇ ƒים י ƒָלכ מ¿

ָבר:  ּ„ָ ל  ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ  . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַטַעם  ים  ƒיב ׁƒ̆ מ¿ ָ‰יּו  ׁ∆̆ 53 ים,  ƒח ּ¿̃ ּƒַלפ

י  ּƒכ ,‡ ָלם ַ‰ָבּ ל…‡ ָלעו… ּ‰ ו¿ ָלם ַ‰ז∆ ‰ 54ל…‡ ָלעו… ו∆ ָׁ̆ ינו…  ל ‡≈ ≈̂ ָע ∆‰

.˙ ו… ׂ̆ ֲ‡נּו ָיָ„יו ַלֲע מ≈

 

 ˙ נו… ¿̃ ƒל ל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם - 56 נ≈ ב¿ ּƒב ׁ∆̆ ל  ≈̂ ָע ָחָכם: ‰55∆ ָ‡ַמר ‰∆ ו¿
בי‡ורים

51. ומערים לומר. מתחכם למצוא טעם על אי קיום השליחות ואומר שהוא 
חולה. 52. חזי˙ ‡י˘ ו‚ו'. כאשר תפגוש איש בקי וזריז בביצוע תפקידו, ראה 
בכת"י  ‰מלך.  טעם  מ˘יבים  ˘‰יו   .53 לשרתם.  יעמוד  המלכים  לפני  כי 
השליחות  את  שבצעו  הפקחים  כלומר,  לו".  יחוש  לא  "והעצל  מוסיף: 
ומשיבים דבר למלך כשחזרו משליחותם, משלם להם המלך גמולם על כך. 
אבל לעצל אין המלך משלם לו גמול, והעצל לא חש לזה ולא איכפת לו מכך, 
ונשאר חסר כל. 54. ל‡ לעולם ‰ז‰ ול‡ לעולם ‰ב‡. לא בענינים גשמיים 
את  המביאים  והמצוות  התורה  בעסקי  ולא  הזה  בעולם  תועלת  המביאים 
העצל  האדם  הוא  איזה  ‡„ם.  ˘בבני  ‰עˆל   .55 הבא.  העולם  לחיי  האדם 
ביותר מכל בני האדם. 56. ˘נ˙עˆל ל˜נו˙ ‡ו‰בים חכמים. מתוך רשלנותו 
אנשים  אליו  שיקרבו  טובים  מעשים  ולעשות  תורה  ללמוד  מתאמץ  אינו 

חכמים שיאהבו אותו.

ָחיו" (מ˘לי י,  ל¿ ׁ…˘ ל ל¿ ≈̂ ָע ן ‰∆ ם, כ≈ּ ƒיָני ָלע≈

ּנּו  ∆̇ י ƒמ ּ¿̇ ל  ≈̂ ָע ֲ‡ַו˙  ַּ̇ 49" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כו), 

˙" (˘ם כ‡, כ‰),  ו… ׂ̆ ַלֲע ָיָ„יו  ֲ‡נּו  י מ≈ ּƒכ

יָניו  ע≈ ב¿ּ ל  ≈̂ ָע "50ָחָכם  ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

טז).  כו,  (˘ם  ָטַעם"  י  יב≈ ׁƒ̆ מ¿ ָע‰  ב¿ ּׁƒ̆ ƒמ

ך¿  ל∆ ך¿ ‰ּו‡: מ∆ סּו˜ ָכּ ‰ ַ‰ָפּ ל ז∆ ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ רּו פ≈ּ

עבה ומגושם והוא הגורם 
חשוב  חלק  בהיותו   –
 – האדם  חומר  בהרכב 
הטבעית,  לכבידותו 
ברפיון  המתבטאת 
לשינוי  ובאי-נטיה 
דהיינו  ולתנועה, 
לא  כן  על  לעצלות], 
בטורח  האדם  יחפוץ 
(במאמץ  ומלאכה 

ובפעילות תכליתית). ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר 
נגד טבעו עצמו ויתגבר ויזדרז, שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא 
כארי  וגבור  כצבי  ורץ  כנשר  וקל  כנמר  עז  'הוי  התנא  שאמר  מה  והוא  יצליח. 
לעשות רצון אביך שבשמים'. וכן מנו חכמים ז"ל בדברים הצריכים חיזוק: "תורה 
ומעשים טובים" (ברכות לב:). ומקרא מלא הוא (יהושע א, ז) 'חזק ואמץ מאד 
לשמור לעשות ככל התורה אשר צוך משה עבדי', כי חיזוק גדול צריך למי שרוצה 

לכפות הטבע אל הפכו" (מס"י פ"ו עם ביאור 'שמחת מרדכי'). 
במסכת פסחים (פט.) מבואר שההיפך של זריזות היא 'עצבות'. ביאור הדבר, 
וכנ"ל,  יסודות שמהם מורכב חומר האדם הוא "עפר"  דהנה אחד מארבעה 
וכתב מוהרח"ו זצ"ל (בשערי קדושה, שער שני): "יסוד העפר שבנפש – ממנו 
מדת העצבות, ותולדתה היא העצלות לקיים התורה והמצוות, מפני עצבונו 
שמח  ואינו  עליו,  הבאים  היסורין  על  או  הזה  העולם  הבלי  קניני  השגת  על 
כי  יש מבארים  עפי"ז  עושר". עכ"ד.  לא תשבע  עינו  גם  בחלקו בשום-דבר, 
התיקון של יסוד העפר הוא להיות שמח בחלקו ושמח במצוות, וממילא על 

ידם ניתן להשיג מדת הזריזות בעשיית המצוות. 

בי‡ורים
העצלן  הוא  כך  בעיניים,  צורב  שהעשן  וכמו  השיניים  את  מקהה  שהחומץ 
למוסרים לו תפקיד לבצע. 49. ˙‡ו˙ עˆל ˙מי˙נו. השתוקקות לחיי בטלה 
ולהתפרנס.              לעבוד  מורגלות  אינם  ידיו  כי  אסון,  העצל  על  שמביאה  היא 
יותר משבעה חכמים  בעיניו. העצל מחזיק את עצמו לחכם  50. חכם עˆל 

העונים תשובות מנומקות ומוטעמות.

ו. ילמ„ ממנ‰ ל‡חוז ב‰ 
‰זריזו˙.  במ„˙  כמו‰ 
זצ"ל  הגר"א  כתב 
עה"פ  למשלי  בפירושו 
(ו,  עצל"  נמלה  אל  "לך 
צריך  האדם  "כי  ו): 
לשלשה  השם  לדרכי 
ומידות  חכמה  דברים: 
טובים.  ומעשים 
מופלאה  והנמלה 
באלו  במעשיה 
אל  "לך  וזהו:  השלשה. 
אתה  אם  עצל",  נמלה 
מלעשות  מתעצל 
לך  טובים,  מעשים 
את  הנמלה  מן  ולמד 
מעט,                        אלא  צריכה  שאינה  פי  על  אף  הרבה  שאוספת  שלה  הזריזות 
חיטה  אלא  אוכלת  אינה  שהיא  ב)  ה,  רבה  (דברים  במדרש  שכתוב  כמו 
במעשים  זהו  כור,  מאות  שלוש  הנמלה  בחורי  פעם  ומצאו  לשנה,  ומחצה 
כמו                   שלה,  שאינו  במה  נוגעת  שאינה  במידות,   - דרכיה"  "ראה  טובים. 
והריחו,  כולם  והתקבצו  נשרה תבואה  (שם), שפעם אחת  שכתוב במדרש 
לכן               כלום,  נטלו  לא  שלהם  שאינה  שהריחו  וכיון  שלהם,  שהיא  שסברו 
שכתוב  כמו  החכמה,  היא   - "וחכם"  ממנה.  ולמד  ומידותיה  דרכיה'  'ראה 
התבואה                          את  מניחה  ואינה  חורין,  שלשה  עושה  שהנמלה  (שם)  במדרש 
הגשמים  מן  מתייראת  כי  באמצעית,  אלא  בתחתונה,  ולא  בעליונה  לא 

שלמעלה ומן התהום שלמטה, ולכן ראה חכמתה "וחכם".  

ן            ָלכ≈ ו).  ו,  (מ˘לי  ַוֲחָכם"  יָ‰  ָרכ∆ ¿„

יָז‰  ƒר ז¿ ָמָל‰  ַ‰נ¿ּ ˙ו…  ‡ו… ר¿ ּƒ60ב  ׁ̆ ּ י≈ ַבּ ¿̇ ƒ59י

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ַמ„  ל¿ ƒ(ו)י יָ‰,  ָינ∆ נ¿ ƒע ב¿ּ יָר‰  ƒ‰ ּוז¿

יזּו˙,            ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ  ‰ָ מו… ָכּ  ‰ּ ָבּ ח…ז  ¡‡ ל∆

לּו˙         ¿̂ ָ‰ַע ַח˙  ַּ̇ ƒמ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙‡ ≈̂ 61ָל

ַח˙. ַׁ̆ י  י„≈ ƒ62מ

 

 ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ לּו˙  ¿̂ ַע  ׁ̆ י≈ ו¿
 ˙ ו… ׂ̆ ל ַלֲע ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒב ּומ ׁ≈̆ ן ַ‰ּיו… ‚ו…  כ¿ּ

רּו  ָ‡מ¿  .˙ ֲ‡וו… ַּ̇ ‰ַ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿  ˙ ָרעו…

בי‡ורים
"הנמלה  ‰נמל‰.  בר‡ו˙ו   .60 העצל.  י˙ביי˘.   .59 והותר.  די  לה  כשיש 
מפאת  למנוחה  הוא  שצריך  טענותיו  ויסתתמו  בכת"י).  (כ"ה  החלושה" 
ח˙. בכת"י הגירסא: "ולצאת  חולשתו. 61. לˆ‡˙ נפ˘ו מ˙ח˙ ‰עˆלו˙ מי„י̆ 

מתחת יד העצלות ולהשיב נפשו מני שחת". 62. מ„י ˘ח˙. גיהנם.

 . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈‡ יר≈ ƒים ו ƒים ֲחָכמ ƒב‰ֲ ‡ו…

ּלּו ָ‰יּו  ל ‡≈ ָכּ ׁ∆̆ ּנּו,  מ∆ּ ƒל מ ≈̂ ר ָע ≈̇ ׁ̆ יו… י≈ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ„ם.  ב¿ּ ƒ‡ 57ו¿ ָי„ו…  ב¿ּ

ָמּ‰  ַלח¿  ˙ ר∆ ∆‚ ָ‰‡ו…  ,‰ ָׁ̆ ַחָלּ  ‰ ָיּ ƒר ב¿ּ ָר‡  ָבּ

ל,  ≈̂ ָע ∆‰ ים  ּƒכ ַ‰ח¿ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ַרַח˙,  טו… 58ו¿

 ‰ ≈‡ ל, ר¿ ≈̂ ָמָל‰ ָע ל נ¿ ך¿ ‡∆ יב: "(‰)ל≈ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

עˆל.  נמל‰  ‡ל  לך   .‰
פ"ה  (דב"ר  חז"ל  אמרו 
שלמה  ראה  "ומה  ב): 
ללמד לעצל מן הנמלה? 
הנמלה  אמרי,  רבנן 
חיה  ואינה  וכו'  הזאת 
וכל  חדשים  ששה  אלא 
מאכלה אינו אלא חיטה 
הולכת  והיא  ומחצה, 
מה  כל  בקיץ  ומכנסת 

שמוצאת חיטים ושעורים ועדשים וכו'. ולמה היא עושה כן? אמרה שמא יגזור 
הקב"ה עלי חיים ויהיה לי מוכן לאכול. אמר רשב"י מעשה היה ומצאו בבור 
אתם  אף  עצל",  נמלה  אל  "לך  שלמה  אמר  לפיכך  כור,  מאות  שלש  שלה 

התקינו לכם מצוות מן העוה"ז לעוה"ב וכו'".
הנמלה מכינה לה מזון שלש מאות כור מספק שמא יארע לה נס ויגזור עליה 
בששה  שהרי  ותכלית,  גבול  בלי  בנס   - עסקינן?  נס  ובאיזה  חיים.  הקב"ה 
חדשים אינה צריכה אלא חיטה ומחצה, וא"כ לשלש מאות כור צריכה היא 
לחיות מאות אלפי שנים, והרי נס כזה לא אירע כמוהו מימות בריאת העולם, 
וכל אשר לפניה כבר מתו, ואעפ"כ היא טורחת ומכינה כן. ובאופן זה חייב 
האדם לטרוח ולהכין את עצמו מהעוה"ז לעוה"ב, ואם אינו עושה כן – לטרוח 

ולעמול על ספק ספיקא של נס בלי גבול - "עצל" יחשב.
וזהו שאמרו חז"ל (תדא"ר פכ"ה): "חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי 
אבותי אברהם יצחק ויעקב", שכל הנהגתו ופעולותיו יהיו מכוונים ודרוכים 
להגיע אל מעשי האבות הקדושים, ואף שהמרחק הוא רב ועצום – הרבה יותר 
מ"שלש מאות כור" לנמלה, ובדרך הטבע אי אפשר להגיע לידי כך, מ"מ חייב 
הוא לשאוף ולעשות את כל המאמצים לשם כך ('שיחות מוסר' מאמר ס"ז).  

בי‡ורים
57. ו‡ב„ם. על ידי שלא נזהר שיהיו מעשיו ראויים והגונים הרחיק ממנו את 
אוהביו החכמים ויראי השם. ונחשב עצל יותר ממי שלא היו לו אוהבים כאלו 
בזה  וגם  מחדש  לקנותם  מאשר  יאבדם  שלא  לשמור  קל  שיותר  כיון  כלל, 
נתעצל ולא שמר שלא יאבדם. 58. וטורח˙. על מאכלה ללא הפסקה, אפילו 
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יתירה  בעˆלו˙.  וכן  ז. 
שלפעמים  מצאנו,  מכך 
העצלנים  את  משבחים 
יפה,  שהעצלות  במקום 
אינם  שהם  ואע"פ 
עושים זאת אלא מחמת 
הרגילה.  עצלותם 
סוכה  מסכת  בגמרא 
רבי  "שהיה  מובא:  (כז:) 
משבח  אומר  אליעזר 
שאין  העצלנין  את  אני 
ברגל,  מבתיהן  יוצאין 
אתה  ושמחת  דכתיב 
רש"י:  מפרש  וביתך". 
את  אני  ”משבח 
שלא  אע"פ  העצלנין, 
מתעכבים  הרגל  בשביל 
השנה  ימות  כל  שהרי 
מחמת  יוצאין  אינן 
משבחן  אעפ"כ  עצלות, 

אני".

יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָבָבם  ל¿ ּƒב ים  ƒֲחָכמ לּו  ע¡ ∆‰

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆

ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ן  ָלכ≈ לּו˙.  ¿̂ ַע ב¿ּ ן  כ≈ 70(ז)ו¿ ָרָע‰, 

ָכל  ּוב¿ יָך  יָבר∆ ≈‡ ָכל  ב¿ּ ב  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ׁ∆̆

יָבר  ≈‡ ל  ָכּ ƒמ ַחר  ב¿ ƒ̇ ו¿ יָך,  ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿

„ּו˙,  ב≈ ˙ כ¿ּ ָ̂ ¿̃ ּלּו˙ 72ּו ַ̃  ˙ ָ̂ ¿̃ יָבר 71 ≈‡ ו¿

ל  ַ̃ 73  ‡ ≈‰ ּ¿̇ ם.  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ל  ַ‰כ…ּ ו¿

ים  ƒר ַחב¿ּ ¿̇ ּƒמ‰ַ ים  ƒר ֲחב≈ ם  ƒע  ˙ ב∆ ׁ∆̆ ָל

 ˙ ב∆ ׁ∆̆ „ ָל ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָרָע‰;  ים  ׂ ƒ̆ עו… ו¿ ים  ƒנ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ם  ƒע

י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע ין ו¿ ƒ„ָו ˙ ּ„ָ ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך 74ל ינ∆ ע≈ ל ב¿ּ ַ̃

 ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך ל ינ∆ ע≈ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 ˙ ׁ∆̆ ≈‡ ב¿ּ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ּול¿ ים  ƒָבל‰ֲ  ‰ ׂ ∆̆ 75ַמֲע

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָ„‰-ָזָר‰;  ּוָבֲעבו…  ׁ̆ י ƒ‡

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָר‰,  ו… ּ̇ ין- ƒ„ 76ו¿  ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ים  ƒמּוָסר מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ

בי‡ורים
שהעצלות עצמה מביאה את האדם לידי הפסד, והיינו שמתוך שבטל ממלאכה 
כל השבוע מחמת עצלותו, נאלץ הוא לעשות מלאכה בערב שבת]. 70. וכן 
בעˆלו˙. יש עצלות שהיא טובה ויש עצלות שהיא רעה. 71. ˜ˆ˙ ˜לו˙. היא 
ובמקום  העצלות  היא  כב„ו˙.  ו˜ˆ˙   .72 שמתבקש.  ובמקום  הזריזות 
שמתבקש. 73. ˜ל ל˘ב˙ וכו'. זריז להתחבר ולהסב עמם יחד. 74. לר‡ו˙ „˙ 
ו„ין. להסתכל ולהתבונן בדברים המסייעים בלימוד התורה או בקיום המצוות. 
ו„ין ˙ור‰.   .76 75. מע˘‰ ‰בלים. מעשים ריקים שאין בהם שום תועלת.  

ל…‡ ָ‡ָב‰  ָנ‰ 63ו¿ ם ַסָכּ ˜ו… מ¿ ƒחו… ל ל¿ּ ַׁ̆ ך¿ ל¿ ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ ָ̂ ָר ׁ∆̆ ַעל ָ‡ָ„ם 

י  ƒנ פ≈ ָחר¿ ּ¿̇ ׁ∆̆ מּוָטב   : ך¿ ל∆ ַלמ∆ּ ָ‡ַמר  ָ‡ז   . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ פו…  ר¿ ח≈ ו¿  ,˙ כ∆ ָלל∆

רּו  ָין ָ‡מ¿ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ַעל ז∆ ˙. ו¿ י מ≈ ƒי ַוֲ‡נ ƒ„ֲע ל ַבּ ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ׁ ּ∆̆ ƒי ַחי 64מ ƒַוֲ‡נ

ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י≈ ָס„;  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ 65י≈ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ו…  ּ̇ ַל‡כ¿ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ר -  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ יז ו¿ ƒָס„. ָזר פ¿ ƒנ ל ו¿ ≈̂ ׁ̆ ָע י≈ ר, ו¿ ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿

 - ָס„  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ינו…  ≈‡ 66ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

 .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ן ב¿ּ ם-כ≈ּ ּ‚ַ ‰ ׂ ∆̆ עו… בּוַע 67ו¿ ָּׁ̆ ל ַ‰ ָל‡ָכ‰ ָכּ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ינו…  ≈‡ בּוַע 68ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆  - ר  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ָע

ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆ ָס„ -  פ¿ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ˙. ָע ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ עו…

יך¿  ≈‡ ‰ ≈‡ ˙ (פסחים נ, ב). ר¿ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… 69ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

בי‡ורים
63. ול‡ ‡ב‰ ללכ˙. כלומר, התעצל מללכת למקום סכנה, וגם זו מדה טובה. 
64. מ˘˙˙פלל בע„י ו‡ני מ˙. מאשר תברכני. 65. י˘. בעל מלאכה. 66. ו‡ינו 
עו˘‰ בערב ˘ב˙. זריז - שעושה מלאכה, ונשכר - שמקיים מצוה בפרישתו 
ממלאכה בערב שבת [ואף מתרבה שכר פרישתו מחמת זריזותו, כי על ידי 
 .67 סופר)].  (חתם  מצוה  לשם  היא  שפרישתו  בו  ניכר  השבוע  כל  זריזותו 
ועו˘‰ ‚ם כן בערב ˘ב˙. הרי נפסד על ידי זריזותו, שמביאתו לעשות מלאכה 
אינו  שכן  לאיבוד,  יוצאת  זו  שעושה  שמלאכה  אלא  עוד,  [ולא  איסור  בזמן 
רואה ממנה סימן ברכה, ונמצא שמחמת זריזותו טורח בחנם, וגם מבחינה זו 
הרי הוא "נפסד"]. 68. ו‡ינו עו˘‰ בערב ˘ב˙. ונמצא נשכר על ידי עצלותו, 
פי שנמנע מחמת  [אף על  ידה מצות מניעה ממלאכה בער"ש  שמקיים על 
עצלותו ולא לשם מצוה, מכל מקום גם מצוה הנעשית שלא לשמה יש בה 
ערך, כמבואר שם בהמשך הגמרא, שלעולם יעסוק אדם במצוה אפילו שלא 
שהעצלות  השעה  בהגיע  זה,  אדם  ˘ב˙.  בערב  ועו˘‰   .69 (רש"י)].  לשמה 
ממלאכה הינה דבר רצוי, דהיינו בערב שבת, מתעורר הוא מעצלותו ועושה 
מלאכה. [יש מפרשים מדה זו על דרך שלש המדות הקודמות, שהכוונה היא 

וחפצו  וחשקו  פנימית, 
יתגבר בו וילך, והיינו כי 
פעולות  ידי  על 
המסורות  החיצונית 
גם  בהמשך  יקנה  בידו, 
מה שאינו בידו, כי תולד 
הפנימית  השמחה  בו 
מכח  והחמדה,  והחפץ 
מתלהט  שהוא  מה 

בתנועתו ברצון".     

 ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ו… ׁ̆ ָר ¿„ ƒמ י  ּ≈̇ ָב ּול¿  ˙ ּיו… ƒס נ≈ כ¿ּ

ָכל  ּול¿ ָוָי‰  ˙ 81ל¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ים  ƒל ר חו… ּ≈̃ ַב ל¿

ב  ׁ…˘ ָך ַלח¿ ָבב¿ ל¿ ּƒב „ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙. ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ַעל   „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒָרע ים  ƒּור‰ ר¿ ƒ‰

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו  ,‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ַעל  ו¿  ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ

ָר‰  ו… ּ̇ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ב  ׁ…˘ ַלח¿ ָך  ָבב¿ ל¿ ּƒב

ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ ˙ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ י‚ ַמֲעלו… ׂ ּƒ̆ ‰ַ ּול¿

 ˜ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ב¿ּ ƒל ב¿ּ יז  ƒָזר ו¿ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ּ¿̇  ‰ ּוָבז∆ ָר‰,  ‰ו… ַ‰ט¿ּ ָ‡˙ו…  ר¿ ƒי ו¿

ן.  יו… ל¿ ר ָ‰ע∆ ‡ו… ָבּ

בי‡ורים
81. לוי‰. למת. 

 ‰ ּבּול-פ∆ּ ƒנ מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ

ָך  ַ‡פ¿ּ ב¿ּ ל  ַ̃ 77  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים;  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּו„¿

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים.  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

ים  ƒר ָ̃ ּׁ¿̆ ‰ַ ˙ ו¿ יבו… ƒר ָך ַ‰מ¿ּ נ¿ ו… ׁ̆ ל¿ ƒיָך ּוב ƒפ ב¿ּ

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ן ָ‰ָרע, 78ּו ו… ׁ̆ ַ‰ָלּ נּו˙ ו¿ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ו¿

 ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ יָך  ƒפ ב¿ּ

ָך  ָי„¿ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ב. ּו ˙ ַעל ַ‰ּטו… ּוו… ַ̂ ּול¿

ָך  ָי„¿ ל ב¿ּ ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ֲעָך,  ר≈ ים ָי„ ב¿ּ ƒר‰ָ 79ל¿

ָך          ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל

יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו מּוָנ‰.  ¡‡ 80ב∆ּ

 ˙ כ∆ ָלל∆  - ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  יל≈ ל≈

ים,  ƒּיּול ƒט ב¿ּ  ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ‡ו… ָּ̇ ׁ¿̆ ƒמ ל¿

י  ּ≈̇ ָב ל¿  ıָלרּו יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ (ח)ּו

בר‚לך  ˜ל  ו˙‰‡  ח. 
כנסיו˙  לב˙י   ıלרו
ולב˙י מ„ר˘ו˙. באבות 
רץ  "הוי  אמרו:  (פ"ה) 
רצון  לעשות  כצבי... 
'צבי'  שבשמים".  אביך 
המהירה  החיה  היא 
ועד  במרוצתה,  ביותר 
כדי כך צריך לרוץ לדבר 
מצוה! כל כך חזק צריך 
האדם  של  רצונו  להיות 
שירוץ  כדי  במצוות 
ומה  כזאת!  במהירות 
רצונו  שאין  מי  יעשה 

לוהט כל כך?
ה"מסילת  לימדנו  כבר 
שכמו  ז'):  (פרק  ישרים" 
הפנימית  שההתלהטות 
זריזות  לידי  מביאה 
בהיפך,  כן  כמו  הגוף, 
החיצונית  הזריזות 
ומעוררת  גורמת 

להתלהבות פנימית! כי על ידי זריזות בפועל, שממהר תנועתו החיצונה, כן 
הוא גורם שתבער בו התלהבותו הפנימית, ומעורר בעצמו התלהטות ושמחה 

בי‡ורים
בכת"י: "ודברי תורה".  77. ˜ל ב‡פך. זריז לכעוס. 78. ו˙‰‡ ˜ל בפיך ב„ברי 
תלמוד                כי  "ומחמת  לנכדו:  במכתב  זצ"ל  מוולאזין  הגר"ח  לשון  זה  ˙ור‰. 
תורה הוא מהדברים הצריכים חיזוק, לא מנעתי מלחזק אותך ולזרז למזורז 
שתזדרז ללמוד בזריזות וחשק גדול, כי מה שלומדים בעצלות כל היום יכולים 
80. ב‡מונ‰.  ברעך. להכותו.  י„  ל‰רים   .79 בזריזות בכמה שעות".  ללמוד 

ביושר.
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אליו  שייכים  הדברים 
ולא  אותו.  ומחייבים 
תועיל הכרתו של האדם 
הכרה  ואפילו  לחוד 
זמן  כל  גדולה,  במידה 
הדברים  את  ישים  שלא 
של  שכלו  כי  לבו,  על 
מחייב  אינו  האדם 
הרגשת  אלא  למעשה, 
הלב היא הפועלת באדם 

ומכוונת את מעשיו. 
(כג.)  מכות  במסכת 
אלא  מזרזין  "אין  נאמר 
ולכאורה  למזורז". 
יש  העצלן  את  אדרבא, 
את  לזרז  ומדוע  לזרז! 
המזורז? אמנם, מי שלא 
היינו שלא השיב  מזורז, 
אל לבו את המוטל עליו 
רצון  לו  אין  לעשות, 
ויש  להזדרז,  פנימי 
יותר  ליזהר מלזרז אותו 
רצונו]  נגד  לעשות  נאלץ  [אשר  זו  חיצונית  בזריזות  ישתמש  יצרו  כי  מדאי, 
כסיבה לרפיון הרבה יותר גדול אחר כך (עפ"י 'מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 119), 
ואף שכתב המס"י שהזריזות החיצונית מעוררת באדם זריזות פנימית, כל זה 
כשחפץ בלבו להגיע לזריזות פנימית [וכפי שמבארים ענין "מתוך שלא לשמה 
בא לשמה" שכל זה כשרוצה להגיע לעשות לשמה], אבל לא כשאין בלבו שום 

רצון לזכות לזריזות פנימית.  

ר  ∆„ ∆‚ ו¿ ים,  ּ ƒֲחֻרל ָפָניו  ּסּו  ָכּ ים,  ƒנ ׁ…˘ מ¿ּ ƒ̃

ָמ‰  ּ ƒ„ .(‡מ˘לי כ„, ל-ל) "‰ָרָס ¡‰ ֲ‡ָבָניו נ∆

י  ל, ל…‡ ַ„ּ ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ ≈„ ׂ ¿̆ ƒל ל ≈̂ ַמ˙ ָע ָחכ¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒמ בּוָ‡‰  ּ¿̇ ל  ּ ≈„‚ַ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

ל ַ‡ף  ּ ≈„‚ַ ‡ מ¿ ָלּ ָר‡ּוי, ‡∆ ּ‰ ָכּ ָ̇ „ ‡ו… ב≈ עו…

ים  ƒ4ֲחרּול ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚ ים  ƒָבר ּ ¿„

ם  ƒ‡ ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒ̃ י ּ ƒז ‰ַ5ַמּ ים  ƒנ ו… ׁ̆ מ¿ּ ƒ̃ ו¿

ל  ּ ≈„‚ַ ּ י¿ ׁ∆̆ ַע„  ‰ּו  ≈„ ׂ ָ̆ ב¿ּ ַח  ר≈ טו… ָ‰ָי‰ 

י„  ƒס ַיפ¿ לּו˙ו…  ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ בּוָ‡‰,  ּ¿̇

ָרָס‰,  ¡‰ נ∆ ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ּ ∆‚ י  ּƒכ בּוָ‡‰,  ּ¿̇ ‰ַ

ר,  ≈„ ּ‚ָ‰ַ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ינו…  ≈‡ 6ו¿ ל  ≈̂ ָע ‰ּו‡  ו¿

ים  ƒב ָנּ ּ‚ַ‰ַ ˙ ו¿ מו… ≈‰ סּו ַ‰ב¿ּ נ¿ ָכּ ƒך¿ י ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ∆‚ "ו¿ ָ‡ַמר  ו¿ ל.  ַ‰כ…ּ ים  ƒח ¿̃ לו… ו¿

ים  ƒר ֲ‡ָבנ ∆„ ּ ∆‚ ׁ∆̆ י  ּƒָרָס‰" - ַ‡ף-ַעל-פ ¡‰ נ∆

בי‡ורים
‰מזי˜ים.   .5 הרצויים).  הפירות  (במקום  קוצים  מיני  ו˜מ˘ונים.  חרולים   .4

לתבואה. 6. ו‡ינו מ˙˜ן ‰‚„ר. בעוד הפרצה קטנה ונוחה לתקנה.

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

לּו˙  ¿̂ ַער ָ‰ַע ַׁ̆
 

 .„…‡ מ¿ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע
 ˙ ר∆ ב∆ ‰ ּ‚ו… ּ„ָ ּƒז…ּ‡˙ ַ‰מ ׁ∆̆ י  ƒמ  

ָלם  עו… 1ָבּ  „…‡ מ¿ ים  ƒל ָ̃ ל¿ ֻ̃ מ¿ ָיָניו  נ¿ ƒע  , ּבו…

ָ‡ַמר  ָעָליו  ו¿  ,‡ ַ‰ָבּ ָלם  ּוָבעו…  ‰ּ ַ‰ז∆

ם: "2(‡)ַעל  לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆

ם  ר∆ כ∆ּ ַעל  ו¿ י,  ּƒ̇ ָעַבר¿ ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י ƒ‡  ‰ ≈„ ׂ ¿̆

ֻכּלו…  ָעָל‰   ‰ נ≈ּ ƒ‰ 3ו¿ ב.  ל≈ ֲחַסר  (ב)ָ‡ָ„ם 

עˆל  ‡י˘   ‰„˘ על   .‡
איש  שדה  "על  עבר˙י. 
אדם  זה   – עברתי  עצל 
ב).  כא,  (ב"ר  הראשון" 
אדם  וכי  עיון,  וצריך 
בעצלות?  חטא  הראשון 
חטא  הרי  אדרבא, 

במעשה!
שיש  היא,  והתשובה 
מתינות:  ויש  עצלות 
ישוב  בעל  הוא  המתון 
ממהר  ואינו  הדעת 
ולעשות.  להחליט 
מתעצל   – והעצל 
ממהר  מלהתיישב, 
ועושה בפזיזות. מהירות 

כוונת  מקוצק).  אדמו"ר  בשם  משמואל'  ('שם  המחשבה  עצלות  פרי  היא  זו 
לפני  כדבעי  בדעתו  נתיישב  לא  ערכו,  גודל  לפי  הראשון  שאדם  המדרש: 

עשייתו ונתבלבל הענין כולו ('מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 95). 
ב. ‡„ם חסר לב. הנה פסוקים הרבה בספר משלי עוסקים בגנותה של מידת 
העצלות ועל כך שמידה זו הורסת ומכלה את האדם. ואמר שלמה (משלי כד, 
ל): "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב" וגו'. נתבאר לנו כאן 
שורשה וענינה של העצלות: העצל הוא "חסר לב", כי העצלות נובעת מחוסר 
שישיב  ידי  על  היא  העצלות  מידת  את  ולשרש  להתגבר  והעצה  לב,  שימת 
כי  יחוש  ואז  בשכלו,  ומבין  בהכרתו  יודע  הוא  אשר  כל  את  לבו  אל  האדם 

בי‡ורים
 – הרוחניים  מעשיו  ובין  הגשמיים  מעשיו  בין  ‰ב‡.  ובעולם  ‰ז‰  בעולם   .1
פגומים וחסרים. 2. על ˘„‰ ו‚ו'. על יד שדה של איש עצלן עברתי, ועל יד 
כי צמחו על כל השדה  וראיתי  ו‚ו'.  ו‰נ‰ על‰   .3 כרם של אדם חסר דעה. 
קוצים דוקרים, והתכסו פני השדה בחוחים עוקצניים, וגדר האבנים שסביב 

לשדה נהרסה. 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰עˆלו˙

לפי  סבר‡  יע˘‰   .‚
האדם  על  ‰עˆלו˙. 
"החשבונות  כי  לדעת 
הרבים" שיש לו, ממקור 
נובעים.  הם  העצלות 
עולם  בגדולי  ומצינו 
של  חשבונות  שחישבו 
גילה  כן  ואע"פ  טעם 
כל  בעומק  כי  הכתוב 
טמון  היה  החשבונות 

 ‰ ז∆ ָבּ ׁ∆̆ ר  מ≈ ‡ו… ים, ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒָניו ל ָ‡ז¿

לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ˙ּוַח.  ָפּ ּבו…  ƒל  ‡ ≈‰ י¿

ַמר  לו…  ˙ ָברו… ס¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆  ˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו…

ן  ƒמ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ‰ 12ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…ּ‡˙  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ּמּו„.  ּ ƒל‰ַ

י  ≈„ כ¿ּ ָלנּוַח  ב  ּטו… ׁ∆̆  ,˙ מ∆ ¡‡ י‡  ƒ‰

 ‡ ָ̇ יחּו ƒ„ ב¿ ּ ƒ„ י ּ ל≈ ƒמ…ַע מ ׁ¿̆ ƒו… ל‡ ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

י  ּƒָר‰, כ ו… ּ̇ ˜ ַבּ ס≈ עו… יז 14ו¿ ƒר ָ‡ָ„ם ַ‰ָזּ ‡ ל¿ ָ̃ ו¿ ‰ּו ַ„ּ ב, ז∆ ַח ַ‰ל≈ּ ּ…̇ פ¿ ƒ13ל

יו  ָ̇ מו… ¿̂ 16ַע יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ‡ו…  ָ‰ָ‡ָ„ם,  ַח  כ…ּ ים  ƒָבנ‡ֲ ַח  כ…ּ ין  ≈‡15

 ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ יך¿ ָלנּוַח כ¿ּ ƒר ָ̂ ים  ƒָעמ י„, ּופ¿ ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל ‰ ָׁ̆ חּו נ¿ּ ַכּ

ַע„  יָ‰  ַ‡ֲחר∆ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ ו¿ ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…‡˙  ר  ּׁ≈̆ ַי 17מ¿ ל  ≈̂ ָע ∆‰ ֲ‡ָבל 

 ‰ ׂ ∆̆ ׁ̆ ּבו… ט…ַרח (‚)ַיֲע ּ י≈ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָלם ב¿ּ עו… ל ָוכ…ל, 18ּול¿ כ…ּ ƒל מ ט≈ּ ַבּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

בי‡ורים
‰לב. כמו שהיה  לפ˙וח   .13 בהתבטלו.  ל‰˙בטל.   .12 ולעפעפיו תנומה..." 
מילתא  אומר  שהיה  לתלמידיו,  ללמד  שהתחיל  קודם  לעשות  נוהג  רבה 
לבם,  נפתח  היה  כך  ומתוך  ושמחים,  מתבדחים  היו  והתלמידים  דבדיחותא 
והיו יכולים להתרכז בשיעור, כמבואר במסכת שבת (ל:). 14. ועוס˜ ב˙ור‰. 
כראוי. 15. ‡ין כח ‡בנים כח ‰‡„ם. אין כוחו של האדם חזק ככח האבנים.     
שיוכל  כנחושת  חזקות  עצמותיו  אין  ˙מי„.  לטרוח  כנחו˘‰  עˆמו˙יו   .16
להתייגע בהם תמיד ללא מנוחה. 17. מי˘ר ז‡˙ ‰סבר‡. מאמץ לעצמו רעיון 
זה שאדם זקוק למנוחה, ונוהג כך באופן קבוע ומשום כך אינו טורח כלל, אף 
בכמות שיכול ומחוייב לטרוח. 18. ולעולם בענין ˘י˘ בו טורח יע˘‰ סבר‡ 
לפי ‰עˆלו˙. בכת"י הגירסא: "ולעולם בכל המצוות שיש בהן טורח, יעשה 
סברה לפי העצלות להתבטל מן המצוה. כללו של דבר: העצל יטה כל סברתו 

לפי העצלות".

 , לּו˙ו… ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ ָרס  ¡‰ נ∆ ‰ּו‡  ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,„…‡ מ¿  ‰ ָ̃ ֲחָז

ָר‰  ˙ו… ל ב¿ּ ≈̂ ָע ַין ‰∆ נ¿ ƒן ע ָל‰. כ≈ּ פ¿ ָנּ ׁ∆̆ ם  ָנּ‰ 7˜…„∆ רו… ס¿ ן ח∆ ּ≈̃ ּƒ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆

ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ נּוָח‰,  מ¿ ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ים  ƒל ≈̂ ָ‰ֲע י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ƒמ ּוב¿

ם,  ָׁ̆ ַנפ¿ ַעל   „ ב≈ ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ּמּו„  ƒל ו¿ ם,  י‰∆ ֲעל≈  ˙ ו… ׁ̆ ָ̃  ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ים  ƒב ׁ¿̆ יו… ם  ≈‰ ׁ∆̆ ּוכ¿ נּוָח‰.  ַ‰מ¿ּ ל  ∆‡  ׁ̆ ָר ¿„ ּƒמ‰ַ ן  ƒ8מ חּו  ר¿ ב¿ ƒי ו¿

יל  ּƒפ ַּ̇ ָל‰  ¿̂ "9ַע ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ ים,  ƒנ ׁ≈̆ י¿  –  ˙ ס∆ נ∆ י˙-ַ‰כ¿ּ ב≈ ב¿ּ

ַבע  ט∆ ב¿ּ ָנ‰  ׁ≈̆ יָ‡‰  ƒב מ¿ לּו˙  ¿̂ ַע י  ּƒכ טו),  יט,  (מ˘לי  ָמ‰"  ּ ≈„ ר¿ ַּ̇

ַעט  ם: "10מ¿ לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆ יר  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ָבר ָ‰ָ‡ָ„ם. ּוכ¿

ב" (˘ם ו, י).  ָכּ ׁ¿̆ ƒם ל ƒָיַ„י ˜ ֻבּ ƒַעט ח ˙, מ¿ נּומו… ּ¿̇ ַעט  ˙ מ¿ נו… ׁ≈̆

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„י ƒל יַע  ּ ƒ‚ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 11 ל  ≈̂ ָע ל∆ י  ּ„ַ ל…‡ 
לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ֲחַמ˙  מ≈ ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‡ּוי,  ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…

ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ל  ≈̂ ָע ∆‰ י  ּƒכ ָטעּו˙.  ל  ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ  ‰ ַמֲעל∆

י  ּƒכ  ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ נּוָח‰  ַ‰מ¿ּ ַלּ‚ּוף  ב  טו… י…‡ַמר:  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ל¿

 ‰ ּוַמט∆ּ  . ׁ̆ ַ‰ַחָלּ ן  ƒמ ר  ≈̇ יו…  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ל  ָיכו… ‰ּו‡  ָחָז˜  ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ כ¿ּ

בי‡ורים
7. ˜ו„ם ˘נפל‰. כולה. 8. מן ‰מ„ר˘. מבית המדרש. 9. עˆל‰ ˙פיל ˙ר„מ‰. 
עליך  ו‚ו'.  ˘ינו˙  מעט   .10 מעש.  וחוסר  שינה  האדם  על  מביאה  העצלות 
לקצר את זמן השינה, לצמצם את זמן המנוחה, ולמעט בחוסר מעש בשכיבה 
בעמל  אלא  נקנית  התורה  אין  כי  ‰˙ור‰.  לי„יע˙  י‚יע  ˘ל‡   .11 ובבטלה. 
ויגיעה. וכן כתב הרמב"ם (פ"ג מת"ת ה"ו ): "אין דברי תורה מתקיימין במי 
שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, 
לעיניו  שינה  יתן  ולא  תמיד,  גופו  ומצער  עליהן  עצמו  שממית  במי  אלא 

ָעָליו  ָר‰, ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ ינו… ּ‚ו… ≈‡ ָבב ו¿ ּ ‰ּו‡ 19ַרך¿ ַ‰ל≈ ל  ≈̂ ָע ∆‰
ָע‰  ב¿ ׁƒ̆ 20 ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

יר,  ƒע ָבּ ל: ַרב  ≈̂ ָע ים ל∆ ƒר מ¿ ר: ‡ו… מ≈ ל ‡ו… ≈̂ ָע ∆‰ „ ַ̂ י ים. 21כ≈ּ ƒָבר ּ ¿„

ן  ƒי מ ƒנ‡ֲ ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒם: מ יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒָר‰ מ ו… ּ̇ ַמ„  ך¿ ּול¿ ל≈

 " ך¿ ר∆ ּ„ָ ַבּ ַחל  ַׁ̆ 23 ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  , ך¿ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ׁ∆̆ 22 י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ל≈ יָנ‰, ֲעמ…„ 25ו¿ ƒ„ ך¿ ַ‰מ¿ּ ˙ו… : 24ַרב ב¿ּ ים לו… ƒר מ¿ (מ˘לי כו, י‚). ‡ו…

י  ƒ26ֲ‡ר  ‡ ָיבו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ י  ƒנ‡ֲ  ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒמ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  . לו… ¿̂ ∆‡

(˘ם).   "˙ ח…בו… ָ‰ר¿ ין  ב≈ּ י  ƒר‡ֲ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,˙ בו… חו… ָ‰ר¿ ך¿  ˙ו… ב¿ּ

ם:  יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ָך. ו¿ ¿̇ י ל ב≈ּ ∆̂ ר 27‡≈ י ‰ּו‡ ָ„ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ‡ו…

ך¿  ˙ו… 29ב¿ּ  ,ıַבחּו י  ƒר‡ֲ ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,ıחּו 28ַבּ י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ˙ו… י ‰ּו‡ 30ב¿ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ַח" (˘ם כב, י‚). ‡ו… ≈̂ ָר ≈‡ ˙ ח…בו… ר¿

בי‡ורים
19. רך ‰לבב. פחדן ומפונק. 20. ˘בע‰ „ברים. שהעצל עונה כשאומרים לו 
שילמד תורה, והוא חכם בעיניו ואינו שומע, אלא מתחכם למצוא אמתלאות 
ותירוצים לעצלותו שלא ללמוד תורה. 21. כיˆ„ ‰עˆל ‡ומר, ‡ומרים לעˆל: 
רב בעיר. בכת"י הגירסא: "כיצד? אומרים לעצל: רבך בעיר – לך ולמד תורה 
שבין  ˘ב„רך.   .22 שבדרך!".  הארי  מן  אני  מתירא  להם:  משיב  והוא  ממנו! 
שכונה לשכונה. 23. ˘חל. הגדול שבאריות (מלבי"ם). 24. רב ב˙וך ‰מ„ינ‰. 
רבך נמצא בשכונת מגוריך, ואין דרכים בלתי מיושבות בינך לבינו. 25. ולך 
‡ˆלו. ללמוד תורה! 26. ‡רי. קטן (מלבי"ם). 27. ‡ˆל בי˙ך. סמוך לביתך, 
 .ıואינך צריך לצאת לרחוב אלא לחצר בלבד, לך למד אצלו תורה! 28. בחו
בחצר, ואף שלא אצא לרחוב מתיירא אני. 29. ב˙וך רחובו˙. אף שלא אצא 
"בין הרחובות" – ללכת מרחוב לרחוב, אלא אפילו "בתוך רחובות" – בין חצר 
לחצר, או בחצר עצמה אני ירא. 30. ב˙וך ‰בי˙. הזה שאתה בו, רבך יושב בחדר, 
ואינך צריך לצאת מהבית אלא להכנס לחדר רבך, הכנס אליו ללמוד תורה! 

לּו˙.  ¿̂ י ָ‰ַע ƒפ ָבָר‡ ל¿ ס¿ וכן  עצלות.  של  שורש 
(שמות  ברש"י  הובאו 

לה, כז) דברי חז"ל: "והנשאם הביאו וגו', ["והנשאם" חסר יו"ד] לפי שנתעצלו 
ואף כי  הנשיאים בהבאת נדבתם למשכן לפיכך נחסרה אות אחת משמם". 
מה  ציבור  "יתנדבו  שאמרו  וכמו  תרומתם,  בעיכוב  להם  היה  גדול  טעם 
"לפי  כן  אע"פ  שם,  וכמפורש  משלימין"  אנו  שמחסרין  ומה  שמתנדבין 
זו  הנהגתם  והיינו שבשורש  בתורה,  אות משמם  ונחסרה  נענשו  שנתעצלו" 
הכתוב  למדך  זצ"ל,  מבריסק  הגרי"ז  וביאר  העצלות.  מידת  טמונה  היתה 
שכאשר מוטלת עליך מצוה לעשותה - בטלו כנגדה כל החשבונות שבעולם, 
ואין לך אלא לעשות בזריזות רצון בוראך, וכיון שנדבת המשכן מצוה היתה, 

לא היה להם כל טצדקי לעכבה ולהשהות נדבתם. 
ובעל 'חובות הלבבות' בהקדמתו כתב, שהיו לו כמה טעמים שלא לחבר את 
חיבורו, אך חשד את עצמו שמידת העצלות הביאתו לכך, ולכן ביטל את כל 

חשבונותיו וכתב את חיבורו הק'.
הסבא  יוזל,  יוסף  מרבי  למדתי  אמר:  זצ"ל  מלצר  זלמן  איסר  רבי  [הגאון 
מנובהרדוק זצ"ל, שישנו ענין של נגיעה אישית. דרך משל: כאשר חושבים אם 
ללכת לקבל פניו של פלוני או לא ללכת, האם מגיע לפלוני הכבוד שאטרח 
ואלך לכבודו, או שלא ראוי הוא לכבוד הזה, הרי בראש וראשונה יש לחשוש 
שמא לתוך המחשבות והשיקולים הללו נכנס גם שיקול של עצלות, והנגיעה 

היא שמתעצלים לקום ולעשות את שצריך. 
ובכן, כיצד יש לנהוג? סיפרו על הסבא מנובהרדוק, שכאשר הגיע לעיר אדם 
גדול והתעורר אצלו הספק האם ללכת לקבל את פניו או לא, היה נוהג קודם 
כל ללבוש את הפרווה, לצאת מן הבית ולהגיע עד סמוך למקום האכסניא של 

האורח, ושם להחליט בענין. 
- כאשר באים אלי לבקש המלצות.  - אמר הגרא"ז  אני  נוהג אף  זאת  בדרך 
קודם כל הנני כותב, כדי שבשיקולים שלי אם לתת את ההמלצה או לא לתת 
לא יתערב גורם העצלות, ולאחר שכבר כתבתי את המכתב, הנני מחליט אם 

למסור אותו לזה שביקש...]. 
רבים  במאמרים  לך  יבוא  "העצל  (פ"ו):  ישרים"  ה"מסילת  בדברי  ונסיים 
ממאמרי החכמים כו' והטענות מן השכל וכו', והוא איננו רואה שאין הטענות 
ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני שיקול דעתו, אלא ממקור עצלותו הם 

נובעים, אשר היא מטה דעתו ושכלו אל הטענות האלה". 

„. עˆל רחו˜ מן ‰מ„ו˙ 
ה'מסילת  כתב  ‰טובו˙. 
ישרים' (פ"ו): "ותראה כי 
מאד  כבד  האדם  טבע 
הקבוע  כבד  (כחפץ 
מאד  שקשה  במקומו 
כי  משם),  להניעו 
גס  החמריות  עפריות 
הכבידות  מקור  [ביאור 
של טבע האדם: החומר 
מארבעה  מורכב 
רוח  מים,  עפר,  יסודות: 
המרכיב  ואש.  (אויר) 
שבחומר-האדם  העפרי 
החומריות")  ("עפריות 
הוא "גס" – כלומר כבד, 

ל.  ≈̂ ָע ∆‰  ˙ ∆‡ ל…מ…‰  ׁ¿̆  ‰ ָנּ ּ ƒ‚ ‡ן  ָכּ ַע„ 

ָ‡ַמר          ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  נּו  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ ּומ…

י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָלּ ֻכּ ƒמ ל  „ו… ּ‚ָ ָבר  ּ„ָ42

יָך  ƒפ 43ב¿ּ  „…‡ מ¿ ָבר  ּ„ָ‰ַ יָך  ל∆ ≈‡ ב  רו… ָ̃

ַר˜  י„)  ל,  („ברים   " ˙ו… ַלֲע˘…ׂ ָך  ָבב¿ ל¿ ƒּוב

יָך („ברים רב‰ ח, ו).  ּƒפ ƒָבר 44מ ּ„ָ ‡ ≈̂ ‰ו…

י‡  ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  ‰ ז∆ ָבּ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ל  „ו… לּו˙ ָ‚ּ ¿̂ ָך ַע ין ל¿ יו, ‡≈ ּƒפ ƒים 45מ ƒָבר ּ ¿„

.‰ּ ז∆ ƒמ

 

 ˙ ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ ˜ ל ָרחו… ≈̂ יך¿ („)ָע ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿
 ‡ ַחָלּ 47כ¿ּ יחּו˙,  ƒל ׁ¿̆ ƒ46ל לּום  כ¿ּ  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ו¿  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ן  ָׁ̆ ָע כ∆ ו¿ ם  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ı ח…מ∆ "48ַכּ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

בי‡ורים
גדול מכל מוסריו של  ‚„ול מכולם. מוסרו של משה על העצלות,  „בר   .42
שלמה, ששלמה אמר "נלאה להשיב אל פיו" – שהעצלות הגדולה ביותר היא 
שמתעצל לתת לפיו את מה שלפניו, אמנם משה אמר "כי קרוב" וגו'. 43. בפיך 
ובלבבך לע˘ו˙ו. הרי התורה כבר נתונה בתוך פיך, ואתה רק הוצא דבר מתוך 
ה'  שציוהו  כמו  ישראל  לבני  התורה  את  לימד  משה  לשנן.  מפיך.   .44 פיך! 
(דברים לא, יט): "ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם", וכמו שאמר הנביא 
(ישעיה נט, כא) "ודברי אשר שמתי בפיך" – שהם דברי התורה אשר שם משה 
ועליהם לעשות בפיהם  וכבר הוא בתוך פיהם,   – (מלבי"ם)  בני ישראל  לפני 
שינון שישמר בלבם. 45. מפיו. הנתונים כבר בתוך פיו. 46. ל˘ליחו˙. לבצע 
כמו  ו‚ו'.  ל˘יניים   ıכחומ  .48 כחומץ.  כחל‡.   .47 נאותה.  בצורה  שליחות 

 ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ  ‡ ≈̂ ּומו… י  ƒנ‡ֲ ך¿  ל≈ ‰ו… ם  ƒ‡ ו¿ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  .˙ ƒי ַ‰ַבּ

י‡,  ƒ‰ ˙ּוָח‰  32פ¿ּ  : לו… ים  ƒר מ¿ ‡ו… ַלֲחז…ר.  יך¿  ƒר ָ̂ י  ƒ31ֲ‡נ עּוָל‰,  נ¿

" (˘ם  ˙ו… ָטּ ƒל ַעל מ ≈̂ ָע יָרּ‰, 33ו¿ ƒ̂ ב ַעל  ּסו… ּƒ̇  ˙ ל∆ ּ ַמר: "ַ‰„∆ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם:  יב, ָ‡ַמר ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ָ ּ ַע 34ַמ‰ ל¿ ≈„ ‡ ָ‰ָי‰ יו… ל…ּ ׁ∆̆ ף  ַבּסו… כו, י„). ל¿

ַעט.  35מ¿ ן  י˘…ׁ ƒל י  ƒנ‡ֲ  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב מ¿ ָנעּול,  ‡ו…  ˙ּוַח  ָפּ  ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ ם  ƒ‡

ָך" (˘ם  ∆̇ ָנ ּׁ¿̆ ƒּום מ˜ ָּ̇ י  ַ̇ ב, ָמ ָכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ל  ≈̂ י ָע ַ̇ ַמר: "ַע„ ָמ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ˙ ≈̇ ל ָל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒכ…ל, מ ¡‡ ָפָניו ל∆ ים ל¿ ƒנ ¿̇ נו… ˙ו… ו¿ ָטּ ּƒמ ƒמ „ מ≈ ו, ט). 36עו…

 ‰‡ָ ל¿ ƒנ ַח˙,  ָלּ ּ ַ̂ ַבּ ָי„ו…  ל  ≈̂ ָע "37ָטַמן  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ יו,  ּƒפ ך¿  ˙ו… ל¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ י?  ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ‰ּו ַ‰ יז∆ ≈‡ יו" (˘ם כו, טו). 38ו¿ ּƒל פ יָבּ‰ ‡∆ ׁƒ̆ ַלֲ‰

ן  ן ב∆ּ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּƒַמר ַרב‡ָ §" (˘ם כ, „) ו¿ ל ל…‡ ַיֲחר̆… ≈̂ ף ָע ח…ר∆ "39מ≈

מ…„  ל¿ ƒל  ‰ ∆̂ רו… ו¿ עּוָריו,  נ¿ ּƒב ָר‰  ו… ּ̇ ָלַמ„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ‰ּו  ז∆ ָח‡י:  יו…

ן" (˘ם).  ƒיר ָוָ‡י ƒ̂ ּ ָ̃ ַ‡ל ַבּ ָׁ̆ ‰ּו: "41ו¿ ז∆ ל. ו¿ ינו… ָיכו… ≈‡ , 40ו¿ נּו˙ו… ¿̃ ƒז ב¿ּ

בי‡ורים
יתעצל  אז  גם  ‰י‡.  פ˙וח‰   .32 לשוא?  אטרח  ולמה  לחזור.  ˆריך  ‡ני   .31
מלקום ממקומו ולגשת לרבו. 33. ועˆל על מט˙ו. מתהפך על מטתו ואינו 
קם. 34. מ‰ ל‰˘יב. למזרזים אותו ללכת ללמוד תורה. 35. מעט. עוד מעט. 
אחר  גם  י„ו.  עˆל  טמן   .37 צרכו.  די  ישן  וכבר  משנתו  ממט˙ו.  עומ„   .36
שהושיט העצלן את ידו לתוך קערת המזון, עייף הוא וקשה לו להגיש את הכף 
המלאה לתוך פיו. והנמשל: שגם אם יתנו לו מזון הנפש – היא התורה – יתעצל 
הוא מה שאמר  ו‡יז‰ו ‰˘ביעי.   .38 (מלבי"ם).  וללמוד  לפיו  ולתת  לשמוע 
שלמה מחורף... 39. מחורף עˆל ל‡ יחרו˘. מפני קור החורף לא יחרוש ולא 
יזרע העצל את שדהו. 40. ו‡ינו יכול. כיון שהתעצל מללמוד תורה בנעוריו, 
סרה ממנו חשקת התורה ושוב אינו יכול ללמוד בזקנותו. 41. ו˘‡ל ב˜ˆיר 
הואיל  שדהו,  צמחה  לא  כי  מוצא,  ואינו  תבואה  מבקש  הקציר  בעת  ו‡ין. 

והתעצל מלחרשה בימות החורף.

ל  ׁ∆̆ יחּו˙  ƒל ׁ¿̆ ם  ָלּ ֻכּ ּו  ׂ̆ ָע ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ים  ƒלּוח ׁ¿̆ ּו ים  ƒ̂ ָר ׁ̆ לו…  ּ י≈ ׁ∆̆

ָח„  ∆‡ ם. ו¿ ָ̇ יחּו ƒל ּׁ¿̆ ƒרּו מ ָחז¿ ׁ∆̆ ך¿ כ¿ּ ל∆ ָבר ַלמ∆ּ יבּו ָ„ּ ׁƒ̆ ַ‚ם ‰≈ , ו¿ ך¿ ל∆ מ∆

‰ ‰ּו‡,  ל∆ ַמר חו… ים לו… ƒל, 51ּוַמֲער ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ך¿ ָ‰ָי ל∆ י ַ‰מ∆ּ ≈„ ַעב¿ מ≈

ַרח  ט…ּ ƒים מ ƒע ≈‚ ָריו י¿ ‰ ֲחב≈ ∆‡ רו… ׁ∆̆ . כ¿ּ ך¿ ל∆ ַחן ַ‰מ∆ּ ל¿ ֻּׁ̆ ƒל מ כ≈ ‡ו… ָנח ו¿ ו¿

טּו˙ ‰ּו‡  ׁ¿̆ ָריו. ּו ל ֲחב≈ ָכּ ƒיָניו מ ע≈ מו… ָחָכם ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒַמֲחז , ך¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ

י  נ≈ פ¿ ƒל  , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יר  ƒ‰ָמ  ׁ̆ י ƒ‡  ָ̇ י ƒ52ָחז" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ָי„ו… ב¿ּ

מּול  ם ‚¿ּ ל≈ּ ַׁ̆ ך¿ מ¿ ל∆ ‡ן ַ‰מ∆ּ ב" (˘ם כב, כט), ַ‡ף ָכּ ּ ָ̂ ַי ¿̇ ƒים י ƒָלכ מ¿

ָבר:  ּ„ָ ל  ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ  . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַטַעם  ים  ƒיב ׁƒ̆ מ¿ ָ‰יּו  ׁ∆̆ 53 ים,  ƒח ּ¿̃ ּƒַלפ

י  ּƒכ ,‡ ָלם ַ‰ָבּ ל…‡ ָלעו… ּ‰ ו¿ ָלם ַ‰ז∆ ‰ 54ל…‡ ָלעו… ו∆ ָׁ̆ ינו…  ל ‡≈ ≈̂ ָע ∆‰

.˙ ו… ׂ̆ ֲ‡נּו ָיָ„יו ַלֲע מ≈

 

 ˙ נו… ¿̃ ƒל ל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם - 56 נ≈ ב¿ ּƒב ׁ∆̆ ל  ≈̂ ָע ָחָכם: ‰55∆ ָ‡ַמר ‰∆ ו¿
בי‡ורים

51. ומערים לומר. מתחכם למצוא טעם על אי קיום השליחות ואומר שהוא 
חולה. 52. חזי˙ ‡י˘ ו‚ו'. כאשר תפגוש איש בקי וזריז בביצוע תפקידו, ראה 
בכת"י  ‰מלך.  טעם  מ˘יבים  ˘‰יו   .53 לשרתם.  יעמוד  המלכים  לפני  כי 
השליחות  את  שבצעו  הפקחים  כלומר,  לו".  יחוש  לא  "והעצל  מוסיף: 
ומשיבים דבר למלך כשחזרו משליחותם, משלם להם המלך גמולם על כך. 
אבל לעצל אין המלך משלם לו גמול, והעצל לא חש לזה ולא איכפת לו מכך, 
ונשאר חסר כל. 54. ל‡ לעולם ‰ז‰ ול‡ לעולם ‰ב‡. לא בענינים גשמיים 
את  המביאים  והמצוות  התורה  בעסקי  ולא  הזה  בעולם  תועלת  המביאים 
העצל  האדם  הוא  איזה  ‡„ם.  ˘בבני  ‰עˆל   .55 הבא.  העולם  לחיי  האדם 
ביותר מכל בני האדם. 56. ˘נ˙עˆל ל˜נו˙ ‡ו‰בים חכמים. מתוך רשלנותו 
אנשים  אליו  שיקרבו  טובים  מעשים  ולעשות  תורה  ללמוד  מתאמץ  אינו 

חכמים שיאהבו אותו.

ָחיו" (מ˘לי י,  ל¿ ׁ…˘ ל ל¿ ≈̂ ָע ן ‰∆ ם, כ≈ּ ƒיָני ָלע≈

ּנּו  ∆̇ י ƒמ ּ¿̇ ל  ≈̂ ָע ֲ‡ַו˙  ַּ̇ 49" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כו), 

˙" (˘ם כ‡, כ‰),  ו… ׂ̆ ַלֲע ָיָ„יו  ֲ‡נּו  י מ≈ ּƒכ

יָניו  ע≈ ב¿ּ ל  ≈̂ ָע "50ָחָכם  ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

טז).  כו,  (˘ם  ָטַעם"  י  יב≈ ׁƒ̆ מ¿ ָע‰  ב¿ ּׁƒ̆ ƒמ

ך¿  ל∆ ך¿ ‰ּו‡: מ∆ סּו˜ ָכּ ‰ ַ‰ָפּ ל ז∆ ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ רּו פ≈ּ

עבה ומגושם והוא הגורם 
חשוב  חלק  בהיותו   –
 – האדם  חומר  בהרכב 
הטבעית,  לכבידותו 
ברפיון  המתבטאת 
לשינוי  ובאי-נטיה 
דהיינו  ולתנועה, 
לא  כן  על  לעצלות], 
בטורח  האדם  יחפוץ 
(במאמץ  ומלאכה 

ובפעילות תכליתית). ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר 
נגד טבעו עצמו ויתגבר ויזדרז, שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא 
כארי  וגבור  כצבי  ורץ  כנשר  וקל  כנמר  עז  'הוי  התנא  שאמר  מה  והוא  יצליח. 
לעשות רצון אביך שבשמים'. וכן מנו חכמים ז"ל בדברים הצריכים חיזוק: "תורה 
ומעשים טובים" (ברכות לב:). ומקרא מלא הוא (יהושע א, ז) 'חזק ואמץ מאד 
לשמור לעשות ככל התורה אשר צוך משה עבדי', כי חיזוק גדול צריך למי שרוצה 

לכפות הטבע אל הפכו" (מס"י פ"ו עם ביאור 'שמחת מרדכי'). 
במסכת פסחים (פט.) מבואר שההיפך של זריזות היא 'עצבות'. ביאור הדבר, 
וכנ"ל,  יסודות שמהם מורכב חומר האדם הוא "עפר"  דהנה אחד מארבעה 
וכתב מוהרח"ו זצ"ל (בשערי קדושה, שער שני): "יסוד העפר שבנפש – ממנו 
מדת העצבות, ותולדתה היא העצלות לקיים התורה והמצוות, מפני עצבונו 
שמח  ואינו  עליו,  הבאים  היסורין  על  או  הזה  העולם  הבלי  קניני  השגת  על 
כי  יש מבארים  עפי"ז  עושר". עכ"ד.  לא תשבע  עינו  גם  בחלקו בשום-דבר, 
התיקון של יסוד העפר הוא להיות שמח בחלקו ושמח במצוות, וממילא על 

ידם ניתן להשיג מדת הזריזות בעשיית המצוות. 

בי‡ורים
העצלן  הוא  כך  בעיניים,  צורב  שהעשן  וכמו  השיניים  את  מקהה  שהחומץ 
למוסרים לו תפקיד לבצע. 49. ˙‡ו˙ עˆל ˙מי˙נו. השתוקקות לחיי בטלה 
ולהתפרנס.              לעבוד  מורגלות  אינם  ידיו  כי  אסון,  העצל  על  שמביאה  היא 
יותר משבעה חכמים  בעיניו. העצל מחזיק את עצמו לחכם  50. חכם עˆל 

העונים תשובות מנומקות ומוטעמות.

ו. ילמ„ ממנ‰ ל‡חוז ב‰ 
‰זריזו˙.  במ„˙  כמו‰ 
זצ"ל  הגר"א  כתב 
עה"פ  למשלי  בפירושו 
(ו,  עצל"  נמלה  אל  "לך 
צריך  האדם  "כי  ו): 
לשלשה  השם  לדרכי 
ומידות  חכמה  דברים: 
טובים.  ומעשים 
מופלאה  והנמלה 
באלו  במעשיה 
אל  "לך  וזהו:  השלשה. 
אתה  אם  עצל",  נמלה 
מלעשות  מתעצל 
לך  טובים,  מעשים 
את  הנמלה  מן  ולמד 
מעט,                        אלא  צריכה  שאינה  פי  על  אף  הרבה  שאוספת  שלה  הזריזות 
חיטה  אלא  אוכלת  אינה  שהיא  ב)  ה,  רבה  (דברים  במדרש  שכתוב  כמו 
במעשים  זהו  כור,  מאות  שלוש  הנמלה  בחורי  פעם  ומצאו  לשנה,  ומחצה 
כמו                   שלה,  שאינו  במה  נוגעת  שאינה  במידות,   - דרכיה"  "ראה  טובים. 
והריחו,  כולם  והתקבצו  נשרה תבואה  (שם), שפעם אחת  שכתוב במדרש 
לכן               כלום,  נטלו  לא  שלהם  שאינה  שהריחו  וכיון  שלהם,  שהיא  שסברו 
שכתוב  כמו  החכמה,  היא   - "וחכם"  ממנה.  ולמד  ומידותיה  דרכיה'  'ראה 
התבואה                          את  מניחה  ואינה  חורין,  שלשה  עושה  שהנמלה  (שם)  במדרש 
הגשמים  מן  מתייראת  כי  באמצעית,  אלא  בתחתונה,  ולא  בעליונה  לא 

שלמעלה ומן התהום שלמטה, ולכן ראה חכמתה "וחכם".  

ן            ָלכ≈ ו).  ו,  (מ˘לי  ַוֲחָכם"  יָ‰  ָרכ∆ ¿„

יָז‰  ƒר ז¿ ָמָל‰  ַ‰נ¿ּ ˙ו…  ‡ו… ר¿ ּƒ60ב  ׁ̆ ּ י≈ ַבּ ¿̇ ƒ59י

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ַמ„  ל¿ ƒ(ו)י יָ‰,  ָינ∆ נ¿ ƒע ב¿ּ יָר‰  ƒ‰ ּוז¿

יזּו˙,            ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ  ‰ָ מו… ָכּ  ‰ּ ָבּ ח…ז  ¡‡ ל∆

לּו˙         ¿̂ ָ‰ַע ַח˙  ַּ̇ ƒמ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙‡ ≈̂ 61ָל

ַח˙. ַׁ̆ י  י„≈ ƒ62מ

 

 ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ לּו˙  ¿̂ ַע  ׁ̆ י≈ ו¿
 ˙ ו… ׂ̆ ל ַלֲע ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒב ּומ ׁ≈̆ ן ַ‰ּיו… ‚ו…  כ¿ּ

רּו  ָ‡מ¿  .˙ ֲ‡וו… ַּ̇ ‰ַ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿  ˙ ָרעו…

בי‡ורים
"הנמלה  ‰נמל‰.  בר‡ו˙ו   .60 העצל.  י˙ביי˘.   .59 והותר.  די  לה  כשיש 
מפאת  למנוחה  הוא  שצריך  טענותיו  ויסתתמו  בכת"י).  (כ"ה  החלושה" 
ח˙. בכת"י הגירסא: "ולצאת  חולשתו. 61. לˆ‡˙ נפ˘ו מ˙ח˙ ‰עˆלו˙ מי„י̆ 

מתחת יד העצלות ולהשיב נפשו מני שחת". 62. מ„י ˘ח˙. גיהנם.

 . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈‡ יר≈ ƒים ו ƒים ֲחָכמ ƒב‰ֲ ‡ו…

ּלּו ָ‰יּו  ל ‡≈ ָכּ ׁ∆̆ ּנּו,  מ∆ּ ƒל מ ≈̂ ר ָע ≈̇ ׁ̆ יו… י≈ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ„ם.  ב¿ּ ƒ‡ 57ו¿ ָי„ו…  ב¿ּ

ָמּ‰  ַלח¿  ˙ ר∆ ∆‚ ָ‰‡ו…  ,‰ ָׁ̆ ַחָלּ  ‰ ָיּ ƒר ב¿ּ ָר‡  ָבּ

ל,  ≈̂ ָע ∆‰ ים  ּƒכ ַ‰ח¿ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ַרַח˙,  טו… 58ו¿

 ‰ ≈‡ ל, ר¿ ≈̂ ָמָל‰ ָע ל נ¿ ך¿ ‡∆ יב: "(‰)ל≈ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

עˆל.  נמל‰  ‡ל  לך   .‰
פ"ה  (דב"ר  חז"ל  אמרו 
שלמה  ראה  "ומה  ב): 
ללמד לעצל מן הנמלה? 
הנמלה  אמרי,  רבנן 
חיה  ואינה  וכו'  הזאת 
וכל  חדשים  ששה  אלא 
מאכלה אינו אלא חיטה 
הולכת  והיא  ומחצה, 
מה  כל  בקיץ  ומכנסת 

שמוצאת חיטים ושעורים ועדשים וכו'. ולמה היא עושה כן? אמרה שמא יגזור 
הקב"ה עלי חיים ויהיה לי מוכן לאכול. אמר רשב"י מעשה היה ומצאו בבור 
אתם  אף  עצל",  נמלה  אל  "לך  שלמה  אמר  לפיכך  כור,  מאות  שלש  שלה 

התקינו לכם מצוות מן העוה"ז לעוה"ב וכו'".
הנמלה מכינה לה מזון שלש מאות כור מספק שמא יארע לה נס ויגזור עליה 
בששה  שהרי  ותכלית,  גבול  בלי  בנס   - עסקינן?  נס  ובאיזה  חיים.  הקב"ה 
חדשים אינה צריכה אלא חיטה ומחצה, וא"כ לשלש מאות כור צריכה היא 
לחיות מאות אלפי שנים, והרי נס כזה לא אירע כמוהו מימות בריאת העולם, 
וכל אשר לפניה כבר מתו, ואעפ"כ היא טורחת ומכינה כן. ובאופן זה חייב 
האדם לטרוח ולהכין את עצמו מהעוה"ז לעוה"ב, ואם אינו עושה כן – לטרוח 

ולעמול על ספק ספיקא של נס בלי גבול - "עצל" יחשב.
וזהו שאמרו חז"ל (תדא"ר פכ"ה): "חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי 
אבותי אברהם יצחק ויעקב", שכל הנהגתו ופעולותיו יהיו מכוונים ודרוכים 
להגיע אל מעשי האבות הקדושים, ואף שהמרחק הוא רב ועצום – הרבה יותר 
מ"שלש מאות כור" לנמלה, ובדרך הטבע אי אפשר להגיע לידי כך, מ"מ חייב 
הוא לשאוף ולעשות את כל המאמצים לשם כך ('שיחות מוסר' מאמר ס"ז).  

בי‡ורים
57. ו‡ב„ם. על ידי שלא נזהר שיהיו מעשיו ראויים והגונים הרחיק ממנו את 
אוהביו החכמים ויראי השם. ונחשב עצל יותר ממי שלא היו לו אוהבים כאלו 
בזה  וגם  מחדש  לקנותם  מאשר  יאבדם  שלא  לשמור  קל  שיותר  כיון  כלל, 
נתעצל ולא שמר שלא יאבדם. 58. וטורח˙. על מאכלה ללא הפסקה, אפילו 
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יתירה  בעˆלו˙.  וכן  ז. 
שלפעמים  מצאנו,  מכך 
העצלנים  את  משבחים 
יפה,  שהעצלות  במקום 
אינם  שהם  ואע"פ 
עושים זאת אלא מחמת 
הרגילה.  עצלותם 
סוכה  מסכת  בגמרא 
רבי  "שהיה  מובא:  (כז:) 
משבח  אומר  אליעזר 
שאין  העצלנין  את  אני 
ברגל,  מבתיהן  יוצאין 
אתה  ושמחת  דכתיב 
רש"י:  מפרש  וביתך". 
את  אני  ”משבח 
שלא  אע"פ  העצלנין, 
מתעכבים  הרגל  בשביל 
השנה  ימות  כל  שהרי 
מחמת  יוצאין  אינן 
משבחן  אעפ"כ  עצלות, 

אני".

יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָבָבם  ל¿ ּƒב ים  ƒֲחָכמ לּו  ע¡ ∆‰

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆

ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ן  ָלכ≈ לּו˙.  ¿̂ ַע ב¿ּ ן  כ≈ 70(ז)ו¿ ָרָע‰, 

ָכל  ּוב¿ יָך  יָבר∆ ≈‡ ָכל  ב¿ּ ב  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ׁ∆̆

יָבר  ≈‡ ל  ָכּ ƒמ ַחר  ב¿ ƒ̇ ו¿ יָך,  ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿

„ּו˙,  ב≈ ˙ כ¿ּ ָ̂ ¿̃ ּלּו˙ 72ּו ַ̃  ˙ ָ̂ ¿̃ יָבר 71 ≈‡ ו¿

ל  ַ̃ 73  ‡ ≈‰ ּ¿̇ ם.  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ל  ַ‰כ…ּ ו¿

ים  ƒר ַחב¿ּ ¿̇ ּƒמ‰ַ ים  ƒר ֲחב≈ ם  ƒע  ˙ ב∆ ׁ∆̆ ָל

 ˙ ב∆ ׁ∆̆ „ ָל ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָרָע‰;  ים  ׂ ƒ̆ עו… ו¿ ים  ƒנ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ם  ƒע

י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע ין ו¿ ƒ„ָו ˙ ּ„ָ ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך 74ל ינ∆ ע≈ ל ב¿ּ ַ̃

 ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך ל ינ∆ ע≈ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 ˙ ׁ∆̆ ≈‡ ב¿ּ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ּול¿ ים  ƒָבל‰ֲ  ‰ ׂ ∆̆ 75ַמֲע

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָ„‰-ָזָר‰;  ּוָבֲעבו…  ׁ̆ י ƒ‡

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָר‰,  ו… ּ̇ ין- ƒ„ 76ו¿  ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ים  ƒמּוָסר מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ

בי‡ורים
שהעצלות עצמה מביאה את האדם לידי הפסד, והיינו שמתוך שבטל ממלאכה 
כל השבוע מחמת עצלותו, נאלץ הוא לעשות מלאכה בערב שבת]. 70. וכן 
בעˆלו˙. יש עצלות שהיא טובה ויש עצלות שהיא רעה. 71. ˜ˆ˙ ˜לו˙. היא 
ובמקום  העצלות  היא  כב„ו˙.  ו˜ˆ˙   .72 שמתבקש.  ובמקום  הזריזות 
שמתבקש. 73. ˜ל ל˘ב˙ וכו'. זריז להתחבר ולהסב עמם יחד. 74. לר‡ו˙ „˙ 
ו„ין. להסתכל ולהתבונן בדברים המסייעים בלימוד התורה או בקיום המצוות. 
ו„ין ˙ור‰.   .76 75. מע˘‰ ‰בלים. מעשים ריקים שאין בהם שום תועלת.  

ל…‡ ָ‡ָב‰  ָנ‰ 63ו¿ ם ַסָכּ ˜ו… מ¿ ƒחו… ל ל¿ּ ַׁ̆ ך¿ ל¿ ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ ָ̂ ָר ׁ∆̆ ַעל ָ‡ָ„ם 

י  ƒנ פ≈ ָחר¿ ּ¿̇ ׁ∆̆ מּוָטב   : ך¿ ל∆ ַלמ∆ּ ָ‡ַמר  ָ‡ז   . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ פו…  ר¿ ח≈ ו¿  ,˙ כ∆ ָלל∆

רּו  ָין ָ‡מ¿ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ַעל ז∆ ˙. ו¿ י מ≈ ƒי ַוֲ‡נ ƒ„ֲע ל ַבּ ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ׁ ּ∆̆ ƒי ַחי 64מ ƒַוֲ‡נ

ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י≈ ָס„;  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ 65י≈ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ו…  ּ̇ ַל‡כ¿ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ר -  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ יז ו¿ ƒָס„. ָזר פ¿ ƒנ ל ו¿ ≈̂ ׁ̆ ָע י≈ ר, ו¿ ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿

 - ָס„  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ינו…  ≈‡ 66ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

 .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ן ב¿ּ ם-כ≈ּ ּ‚ַ ‰ ׂ ∆̆ עו… בּוַע 67ו¿ ָּׁ̆ ל ַ‰ ָל‡ָכ‰ ָכּ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ינו…  ≈‡ בּוַע 68ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆  - ר  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ָע

ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆ ָס„ -  פ¿ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ˙. ָע ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ עו…

יך¿  ≈‡ ‰ ≈‡ ˙ (פסחים נ, ב). ר¿ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… 69ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

בי‡ורים
63. ול‡ ‡ב‰ ללכ˙. כלומר, התעצל מללכת למקום סכנה, וגם זו מדה טובה. 
64. מ˘˙˙פלל בע„י ו‡ני מ˙. מאשר תברכני. 65. י˘. בעל מלאכה. 66. ו‡ינו 
עו˘‰ בערב ˘ב˙. זריז - שעושה מלאכה, ונשכר - שמקיים מצוה בפרישתו 
ממלאכה בערב שבת [ואף מתרבה שכר פרישתו מחמת זריזותו, כי על ידי 
 .67 סופר)].  (חתם  מצוה  לשם  היא  שפרישתו  בו  ניכר  השבוע  כל  זריזותו 
ועו˘‰ ‚ם כן בערב ˘ב˙. הרי נפסד על ידי זריזותו, שמביאתו לעשות מלאכה 
אינו  שכן  לאיבוד,  יוצאת  זו  שעושה  שמלאכה  אלא  עוד,  [ולא  איסור  בזמן 
רואה ממנה סימן ברכה, ונמצא שמחמת זריזותו טורח בחנם, וגם מבחינה זו 
הרי הוא "נפסד"]. 68. ו‡ינו עו˘‰ בערב ˘ב˙. ונמצא נשכר על ידי עצלותו, 
פי שנמנע מחמת  [אף על  ידה מצות מניעה ממלאכה בער"ש  שמקיים על 
עצלותו ולא לשם מצוה, מכל מקום גם מצוה הנעשית שלא לשמה יש בה 
ערך, כמבואר שם בהמשך הגמרא, שלעולם יעסוק אדם במצוה אפילו שלא 
שהעצלות  השעה  בהגיע  זה,  אדם  ˘ב˙.  בערב  ועו˘‰   .69 (רש"י)].  לשמה 
ממלאכה הינה דבר רצוי, דהיינו בערב שבת, מתעורר הוא מעצלותו ועושה 
מלאכה. [יש מפרשים מדה זו על דרך שלש המדות הקודמות, שהכוונה היא 

וחפצו  וחשקו  פנימית, 
יתגבר בו וילך, והיינו כי 
פעולות  ידי  על 
המסורות  החיצונית 
גם  בהמשך  יקנה  בידו, 
מה שאינו בידו, כי תולד 
הפנימית  השמחה  בו 
מכח  והחמדה,  והחפץ 
מתלהט  שהוא  מה 

בתנועתו ברצון".     

 ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ו… ׁ̆ ָר ¿„ ƒמ י  ּ≈̇ ָב ּול¿  ˙ ּיו… ƒס נ≈ כ¿ּ

ָכל  ּול¿ ָוָי‰  ˙ 81ל¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ים  ƒל ר חו… ּ≈̃ ַב ל¿

ב  ׁ…˘ ָך ַלח¿ ָבב¿ ל¿ ּƒב „ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙. ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ַעל   „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒָרע ים  ƒּור‰ ר¿ ƒ‰

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו  ,‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ַעל  ו¿  ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ

ָר‰  ו… ּ̇ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ב  ׁ…˘ ַלח¿ ָך  ָבב¿ ל¿ ּƒב

ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ ˙ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ י‚ ַמֲעלו… ׂ ּƒ̆ ‰ַ ּול¿

 ˜ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ב¿ּ ƒל ב¿ּ יז  ƒָזר ו¿ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ּ¿̇  ‰ ּוָבז∆ ָר‰,  ‰ו… ַ‰ט¿ּ ָ‡˙ו…  ר¿ ƒי ו¿

ן.  יו… ל¿ ר ָ‰ע∆ ‡ו… ָבּ

בי‡ורים
81. לוי‰. למת. 

 ‰ ּבּול-פ∆ּ ƒנ מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ

ָך  ַ‡פ¿ּ ב¿ּ ל  ַ̃ 77  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים;  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּו„¿

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים.  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

ים  ƒר ָ̃ ּׁ¿̆ ‰ַ ˙ ו¿ יבו… ƒר ָך ַ‰מ¿ּ נ¿ ו… ׁ̆ ל¿ ƒיָך ּוב ƒפ ב¿ּ

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ן ָ‰ָרע, 78ּו ו… ׁ̆ ַ‰ָלּ נּו˙ ו¿ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ו¿

 ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ יָך  ƒפ ב¿ּ

ָך  ָי„¿ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ב. ּו ˙ ַעל ַ‰ּטו… ּוו… ַ̂ ּול¿

ָך  ָי„¿ ל ב¿ּ ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ֲעָך,  ר≈ ים ָי„ ב¿ּ ƒר‰ָ 79ל¿

ָך          ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל

יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו מּוָנ‰.  ¡‡ 80ב∆ּ

 ˙ כ∆ ָלל∆  - ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  יל≈ ל≈

ים,  ƒּיּול ƒט ב¿ּ  ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ‡ו… ָּ̇ ׁ¿̆ ƒמ ל¿

י  ּ≈̇ ָב ל¿  ıָלרּו יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ (ח)ּו

בר‚לך  ˜ל  ו˙‰‡  ח. 
כנסיו˙  לב˙י   ıלרו
ולב˙י מ„ר˘ו˙. באבות 
רץ  "הוי  אמרו:  (פ"ה) 
רצון  לעשות  כצבי... 
'צבי'  שבשמים".  אביך 
המהירה  החיה  היא 
ועד  במרוצתה,  ביותר 
כדי כך צריך לרוץ לדבר 
מצוה! כל כך חזק צריך 
האדם  של  רצונו  להיות 
שירוץ  כדי  במצוות 
ומה  כזאת!  במהירות 
רצונו  שאין  מי  יעשה 

לוהט כל כך?
ה"מסילת  לימדנו  כבר 
שכמו  ז'):  (פרק  ישרים" 
הפנימית  שההתלהטות 
זריזות  לידי  מביאה 
בהיפך,  כן  כמו  הגוף, 
החיצונית  הזריזות 
ומעוררת  גורמת 

להתלהבות פנימית! כי על ידי זריזות בפועל, שממהר תנועתו החיצונה, כן 
הוא גורם שתבער בו התלהבותו הפנימית, ומעורר בעצמו התלהטות ושמחה 

בי‡ורים
בכת"י: "ודברי תורה".  77. ˜ל ב‡פך. זריז לכעוס. 78. ו˙‰‡ ˜ל בפיך ב„ברי 
תלמוד                כי  "ומחמת  לנכדו:  במכתב  זצ"ל  מוולאזין  הגר"ח  לשון  זה  ˙ור‰. 
תורה הוא מהדברים הצריכים חיזוק, לא מנעתי מלחזק אותך ולזרז למזורז 
שתזדרז ללמוד בזריזות וחשק גדול, כי מה שלומדים בעצלות כל היום יכולים 
80. ב‡מונ‰.  ברעך. להכותו.  י„  ל‰רים   .79 בזריזות בכמה שעות".  ללמוד 

ביושר.
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אליו  שייכים  הדברים 
ולא  אותו.  ומחייבים 
תועיל הכרתו של האדם 
הכרה  ואפילו  לחוד 
זמן  כל  גדולה,  במידה 
הדברים  את  ישים  שלא 
של  שכלו  כי  לבו,  על 
מחייב  אינו  האדם 
הרגשת  אלא  למעשה, 
הלב היא הפועלת באדם 

ומכוונת את מעשיו. 
(כג.)  מכות  במסכת 
אלא  מזרזין  "אין  נאמר 
ולכאורה  למזורז". 
יש  העצלן  את  אדרבא, 
את  לזרז  ומדוע  לזרז! 
המזורז? אמנם, מי שלא 
היינו שלא השיב  מזורז, 
אל לבו את המוטל עליו 
רצון  לו  אין  לעשות, 
ויש  להזדרז,  פנימי 
יותר  ליזהר מלזרז אותו 
רצונו]  נגד  לעשות  נאלץ  [אשר  זו  חיצונית  בזריזות  ישתמש  יצרו  כי  מדאי, 
כסיבה לרפיון הרבה יותר גדול אחר כך (עפ"י 'מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 119), 
ואף שכתב המס"י שהזריזות החיצונית מעוררת באדם זריזות פנימית, כל זה 
כשחפץ בלבו להגיע לזריזות פנימית [וכפי שמבארים ענין "מתוך שלא לשמה 
בא לשמה" שכל זה כשרוצה להגיע לעשות לשמה], אבל לא כשאין בלבו שום 

רצון לזכות לזריזות פנימית.  

ר  ∆„ ∆‚ ו¿ ים,  ּ ƒֲחֻרל ָפָניו  ּסּו  ָכּ ים,  ƒנ ׁ…˘ מ¿ּ ƒ̃

ָמ‰  ּ ƒ„ .(‡מ˘לי כ„, ל-ל) "‰ָרָס ¡‰ ֲ‡ָבָניו נ∆

י  ל, ל…‡ ַ„ּ ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ ≈„ ׂ ¿̆ ƒל ל ≈̂ ַמ˙ ָע ָחכ¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒמ בּוָ‡‰  ּ¿̇ ל  ּ ≈„‚ַ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

ל ַ‡ף  ּ ≈„‚ַ ‡ מ¿ ָלּ ָר‡ּוי, ‡∆ ּ‰ ָכּ ָ̇ „ ‡ו… ב≈ עו…

ים  ƒ4ֲחרּול ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚ ים  ƒָבר ּ ¿„

ם  ƒ‡ ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒ̃ י ּ ƒז ‰ַ5ַמּ ים  ƒנ ו… ׁ̆ מ¿ּ ƒ̃ ו¿

ל  ּ ≈„‚ַ ּ י¿ ׁ∆̆ ַע„  ‰ּו  ≈„ ׂ ָ̆ ב¿ּ ַח  ר≈ טו… ָ‰ָי‰ 

י„  ƒס ַיפ¿ לּו˙ו…  ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ בּוָ‡‰,  ּ¿̇

ָרָס‰,  ¡‰ נ∆ ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ּ ∆‚ י  ּƒכ בּוָ‡‰,  ּ¿̇ ‰ַ

ר,  ≈„ ּ‚ָ‰ַ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ינו…  ≈‡ 6ו¿ ל  ≈̂ ָע ‰ּו‡  ו¿

ים  ƒב ָנּ ּ‚ַ‰ַ ˙ ו¿ מו… ≈‰ סּו ַ‰ב¿ּ נ¿ ָכּ ƒך¿ י ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ∆‚ "ו¿ ָ‡ַמר  ו¿ ל.  ַ‰כ…ּ ים  ƒח ¿̃ לו… ו¿

ים  ƒר ֲ‡ָבנ ∆„ ּ ∆‚ ׁ∆̆ י  ּƒָרָס‰" - ַ‡ף-ַעל-פ ¡‰ נ∆

בי‡ורים
‰מזי˜ים.   .5 הרצויים).  הפירות  (במקום  קוצים  מיני  ו˜מ˘ונים.  חרולים   .4

לתבואה. 6. ו‡ינו מ˙˜ן ‰‚„ר. בעוד הפרצה קטנה ונוחה לתקנה.

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

לּו˙  ¿̂ ַער ָ‰ַע ַׁ̆
 

 .„…‡ מ¿ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע
 ˙ ר∆ ב∆ ‰ ּ‚ו… ּ„ָ ּƒז…ּ‡˙ ַ‰מ ׁ∆̆ י  ƒמ  

ָלם  עו… 1ָבּ  „…‡ מ¿ ים  ƒל ָ̃ ל¿ ֻ̃ מ¿ ָיָניו  נ¿ ƒע  , ּבו…

ָ‡ַמר  ָעָליו  ו¿  ,‡ ַ‰ָבּ ָלם  ּוָבעו…  ‰ּ ַ‰ז∆

ם: "2(‡)ַעל  לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆

ם  ר∆ כ∆ּ ַעל  ו¿ י,  ּƒ̇ ָעַבר¿ ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י ƒ‡  ‰ ≈„ ׂ ¿̆

ֻכּלו…  ָעָל‰   ‰ נ≈ּ ƒ‰ 3ו¿ ב.  ל≈ ֲחַסר  (ב)ָ‡ָ„ם 

עˆל  ‡י˘   ‰„˘ על   .‡
איש  שדה  "על  עבר˙י. 
אדם  זה   – עברתי  עצל 
ב).  כא,  (ב"ר  הראשון" 
אדם  וכי  עיון,  וצריך 
בעצלות?  חטא  הראשון 
חטא  הרי  אדרבא, 

במעשה!
שיש  היא,  והתשובה 
מתינות:  ויש  עצלות 
ישוב  בעל  הוא  המתון 
ממהר  ואינו  הדעת 
ולעשות.  להחליט 
מתעצל   – והעצל 
ממהר  מלהתיישב, 
ועושה בפזיזות. מהירות 

כוונת  מקוצק).  אדמו"ר  בשם  משמואל'  ('שם  המחשבה  עצלות  פרי  היא  זו 
לפני  כדבעי  בדעתו  נתיישב  לא  ערכו,  גודל  לפי  הראשון  שאדם  המדרש: 

עשייתו ונתבלבל הענין כולו ('מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 95). 
ב. ‡„ם חסר לב. הנה פסוקים הרבה בספר משלי עוסקים בגנותה של מידת 
העצלות ועל כך שמידה זו הורסת ומכלה את האדם. ואמר שלמה (משלי כד, 
ל): "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב" וגו'. נתבאר לנו כאן 
שורשה וענינה של העצלות: העצל הוא "חסר לב", כי העצלות נובעת מחוסר 
שישיב  ידי  על  היא  העצלות  מידת  את  ולשרש  להתגבר  והעצה  לב,  שימת 
כי  יחוש  ואז  בשכלו,  ומבין  בהכרתו  יודע  הוא  אשר  כל  את  לבו  אל  האדם 

בי‡ורים
 – הרוחניים  מעשיו  ובין  הגשמיים  מעשיו  בין  ‰ב‡.  ובעולם  ‰ז‰  בעולם   .1
פגומים וחסרים. 2. על ˘„‰ ו‚ו'. על יד שדה של איש עצלן עברתי, ועל יד 
כי צמחו על כל השדה  וראיתי  ו‚ו'.  ו‰נ‰ על‰   .3 כרם של אדם חסר דעה. 
קוצים דוקרים, והתכסו פני השדה בחוחים עוקצניים, וגדר האבנים שסביב 

לשדה נהרסה. 

ˆ„י˜ים ˘ער ‰עˆלו˙‡רחו˙ 

לפי  סבר‡  יע˘‰   .‚
האדם  על  ‰עˆלו˙. 
"החשבונות  כי  לדעת 
הרבים" שיש לו, ממקור 
נובעים.  הם  העצלות 
עולם  בגדולי  ומצינו 
של  חשבונות  שחישבו 
גילה  כן  ואע"פ  טעם 
כל  בעומק  כי  הכתוב 
טמון  היה  החשבונות 

 ‰ ז∆ ָבּ ׁ∆̆ ר  מ≈ ‡ו… ים, ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒָניו ל ָ‡ז¿

לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ˙ּוַח.  ָפּ ּבו…  ƒל  ‡ ≈‰ י¿

ַמר  לו…  ˙ ָברו… ס¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆  ˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו…

ן  ƒמ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ‰ 12ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…ּ‡˙  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ּמּו„.  ּ ƒל‰ַ

י  ≈„ כ¿ּ ָלנּוַח  ב  ּטו… ׁ∆̆  ,˙ מ∆ ¡‡ י‡  ƒ‰

 ‡ ָ̇ יחּו ƒ„ ב¿ ּ ƒ„ י ּ ל≈ ƒמ…ַע מ ׁ¿̆ ƒו… ל‡ ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

י  ּƒָר‰, כ ו… ּ̇ ˜ ַבּ ס≈ עו… יז 14ו¿ ƒר ָ‡ָ„ם ַ‰ָזּ ‡ ל¿ ָ̃ ו¿ ‰ּו ַ„ּ ב, ז∆ ַח ַ‰ל≈ּ ּ…̇ פ¿ ƒ13ל

יו  ָ̇ מו… ¿̂ 16ַע יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ‡ו…  ָ‰ָ‡ָ„ם,  ַח  כ…ּ ים  ƒָבנ‡ֲ ַח  כ…ּ ין  ≈‡15

 ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ יך¿ ָלנּוַח כ¿ּ ƒר ָ̂ ים  ƒָעמ י„, ּופ¿ ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל ‰ ָׁ̆ חּו נ¿ּ ַכּ

ַע„  יָ‰  ַ‡ֲחר∆ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ ו¿ ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…‡˙  ר  ּׁ≈̆ ַי 17מ¿ ל  ≈̂ ָע ∆‰ ֲ‡ָבל 

 ‰ ׂ ∆̆ ׁ̆ ּבו… ט…ַרח (‚)ַיֲע ּ י≈ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָלם ב¿ּ עו… ל ָוכ…ל, 18ּול¿ כ…ּ ƒל מ ט≈ּ ַבּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

בי‡ורים
‰לב. כמו שהיה  לפ˙וח   .13 בהתבטלו.  ל‰˙בטל.   .12 ולעפעפיו תנומה..." 
מילתא  אומר  שהיה  לתלמידיו,  ללמד  שהתחיל  קודם  לעשות  נוהג  רבה 
לבם,  נפתח  היה  כך  ומתוך  ושמחים,  מתבדחים  היו  והתלמידים  דבדיחותא 
והיו יכולים להתרכז בשיעור, כמבואר במסכת שבת (ל:). 14. ועוס˜ ב˙ור‰. 
כראוי. 15. ‡ין כח ‡בנים כח ‰‡„ם. אין כוחו של האדם חזק ככח האבנים.     
שיוכל  כנחושת  חזקות  עצמותיו  אין  ˙מי„.  לטרוח  כנחו˘‰  עˆמו˙יו   .16
להתייגע בהם תמיד ללא מנוחה. 17. מי˘ר ז‡˙ ‰סבר‡. מאמץ לעצמו רעיון 
זה שאדם זקוק למנוחה, ונוהג כך באופן קבוע ומשום כך אינו טורח כלל, אף 
בכמות שיכול ומחוייב לטרוח. 18. ולעולם בענין ˘י˘ בו טורח יע˘‰ סבר‡ 
לפי ‰עˆלו˙. בכת"י הגירסא: "ולעולם בכל המצוות שיש בהן טורח, יעשה 
סברה לפי העצלות להתבטל מן המצוה. כללו של דבר: העצל יטה כל סברתו 

לפי העצלות".

 , לּו˙ו… ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ ָרס  ¡‰ נ∆ ‰ּו‡  ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,„…‡ מ¿  ‰ ָ̃ ֲחָז

ָר‰  ˙ו… ל ב¿ּ ≈̂ ָע ַין ‰∆ נ¿ ƒן ע ָל‰. כ≈ּ פ¿ ָנּ ׁ∆̆ ם  ָנּ‰ 7˜…„∆ רו… ס¿ ן ח∆ ּ≈̃ ּƒ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆

ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ נּוָח‰,  מ¿ ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ים  ƒל ≈̂ ָ‰ֲע י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ƒמ ּוב¿

ם,  ָׁ̆ ַנפ¿ ַעל   „ ב≈ ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ּמּו„  ƒל ו¿ ם,  י‰∆ ֲעל≈  ˙ ו… ׁ̆ ָ̃  ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ים  ƒב ׁ¿̆ יו… ם  ≈‰ ׁ∆̆ ּוכ¿ נּוָח‰.  ַ‰מ¿ּ ל  ∆‡  ׁ̆ ָר ¿„ ּƒמ‰ַ ן  ƒ8מ חּו  ר¿ ב¿ ƒי ו¿

יל  ּƒפ ַּ̇ ָל‰  ¿̂ "9ַע ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ ים,  ƒנ ׁ≈̆ י¿  –  ˙ ס∆ נ∆ י˙-ַ‰כ¿ּ ב≈ ב¿ּ

ַבע  ט∆ ב¿ּ ָנ‰  ׁ≈̆ יָ‡‰  ƒב מ¿ לּו˙  ¿̂ ַע י  ּƒכ טו),  יט,  (מ˘לי  ָמ‰"  ּ ≈„ ר¿ ַּ̇

ַעט  ם: "10מ¿ לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆ יר  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ָבר ָ‰ָ‡ָ„ם. ּוכ¿

ב" (˘ם ו, י).  ָכּ ׁ¿̆ ƒם ל ƒָיַ„י ˜ ֻבּ ƒַעט ח ˙, מ¿ נּומו… ּ¿̇ ַעט  ˙ מ¿ נו… ׁ≈̆

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„י ƒל יַע  ּ ƒ‚ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 11 ל  ≈̂ ָע ל∆ י  ּ„ַ ל…‡ 
לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ֲחַמ˙  מ≈ ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‡ּוי,  ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…

ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ל  ≈̂ ָע ∆‰ י  ּƒכ ָטעּו˙.  ל  ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ  ‰ ַמֲעל∆

י  ּƒכ  ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ נּוָח‰  ַ‰מ¿ּ ַלּ‚ּוף  ב  טו… י…‡ַמר:  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ל¿

 ‰ ּוַמט∆ּ  . ׁ̆ ַ‰ַחָלּ ן  ƒמ ר  ≈̇ יו…  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ל  ָיכו… ‰ּו‡  ָחָז˜  ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ כ¿ּ

בי‡ורים
7. ˜ו„ם ˘נפל‰. כולה. 8. מן ‰מ„ר˘. מבית המדרש. 9. עˆל‰ ˙פיל ˙ר„מ‰. 
עליך  ו‚ו'.  ˘ינו˙  מעט   .10 מעש.  וחוסר  שינה  האדם  על  מביאה  העצלות 
לקצר את זמן השינה, לצמצם את זמן המנוחה, ולמעט בחוסר מעש בשכיבה 
בעמל  אלא  נקנית  התורה  אין  כי  ‰˙ור‰.  לי„יע˙  י‚יע  ˘ל‡   .11 ובבטלה. 
ויגיעה. וכן כתב הרמב"ם (פ"ג מת"ת ה"ו ): "אין דברי תורה מתקיימין במי 
שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, 
לעיניו  שינה  יתן  ולא  תמיד,  גופו  ומצער  עליהן  עצמו  שממית  במי  אלא 

ָעָליו  ָר‰, ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ ינו… ּ‚ו… ≈‡ ָבב ו¿ ּ ‰ּו‡ 19ַרך¿ ַ‰ל≈ ל  ≈̂ ָע ∆‰
ָע‰  ב¿ ׁƒ̆ 20 ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

יר,  ƒע ָבּ ל: ַרב  ≈̂ ָע ים ל∆ ƒר מ¿ ר: ‡ו… מ≈ ל ‡ו… ≈̂ ָע ∆‰ „ ַ̂ י ים. 21כ≈ּ ƒָבר ּ ¿„

ן  ƒי מ ƒנ‡ֲ ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒם: מ יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒָר‰ מ ו… ּ̇ ַמ„  ך¿ ּול¿ ל≈

 " ך¿ ר∆ ּ„ָ ַבּ ַחל  ַׁ̆ 23 ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  , ך¿ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ׁ∆̆ 22 י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ל≈ יָנ‰, ֲעמ…„ 25ו¿ ƒ„ ך¿ ַ‰מ¿ּ ˙ו… : 24ַרב ב¿ּ ים לו… ƒר מ¿ (מ˘לי כו, י‚). ‡ו…

י  ƒ26ֲ‡ר  ‡ ָיבו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ י  ƒנ‡ֲ  ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒמ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  . לו… ¿̂ ∆‡

(˘ם).   "˙ ח…בו… ָ‰ר¿ ין  ב≈ּ י  ƒר‡ֲ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,˙ בו… חו… ָ‰ר¿ ך¿  ˙ו… ב¿ּ

ם:  יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ָך. ו¿ ¿̇ י ל ב≈ּ ∆̂ ר 27‡≈ י ‰ּו‡ ָ„ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ‡ו…

ך¿  ˙ו… 29ב¿ּ  ,ıַבחּו י  ƒר‡ֲ ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,ıחּו 28ַבּ י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ˙ו… י ‰ּו‡ 30ב¿ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ַח" (˘ם כב, י‚). ‡ו… ≈̂ ָר ≈‡ ˙ ח…בו… ר¿

בי‡ורים
19. רך ‰לבב. פחדן ומפונק. 20. ˘בע‰ „ברים. שהעצל עונה כשאומרים לו 
שילמד תורה, והוא חכם בעיניו ואינו שומע, אלא מתחכם למצוא אמתלאות 
ותירוצים לעצלותו שלא ללמוד תורה. 21. כיˆ„ ‰עˆל ‡ומר, ‡ומרים לעˆל: 
רב בעיר. בכת"י הגירסא: "כיצד? אומרים לעצל: רבך בעיר – לך ולמד תורה 
שבין  ˘ב„רך.   .22 שבדרך!".  הארי  מן  אני  מתירא  להם:  משיב  והוא  ממנו! 
שכונה לשכונה. 23. ˘חל. הגדול שבאריות (מלבי"ם). 24. רב ב˙וך ‰מ„ינ‰. 
רבך נמצא בשכונת מגוריך, ואין דרכים בלתי מיושבות בינך לבינו. 25. ולך 
‡ˆלו. ללמוד תורה! 26. ‡רי. קטן (מלבי"ם). 27. ‡ˆל בי˙ך. סמוך לביתך, 
 .ıואינך צריך לצאת לרחוב אלא לחצר בלבד, לך למד אצלו תורה! 28. בחו
בחצר, ואף שלא אצא לרחוב מתיירא אני. 29. ב˙וך רחובו˙. אף שלא אצא 
"בין הרחובות" – ללכת מרחוב לרחוב, אלא אפילו "בתוך רחובות" – בין חצר 
לחצר, או בחצר עצמה אני ירא. 30. ב˙וך ‰בי˙. הזה שאתה בו, רבך יושב בחדר, 
ואינך צריך לצאת מהבית אלא להכנס לחדר רבך, הכנס אליו ללמוד תורה! 

לּו˙.  ¿̂ י ָ‰ַע ƒפ ָבָר‡ ל¿ ס¿ וכן  עצלות.  של  שורש 
(שמות  ברש"י  הובאו 

לה, כז) דברי חז"ל: "והנשאם הביאו וגו', ["והנשאם" חסר יו"ד] לפי שנתעצלו 
ואף כי  הנשיאים בהבאת נדבתם למשכן לפיכך נחסרה אות אחת משמם". 
מה  ציבור  "יתנדבו  שאמרו  וכמו  תרומתם,  בעיכוב  להם  היה  גדול  טעם 
"לפי  כן  אע"פ  שם,  וכמפורש  משלימין"  אנו  שמחסרין  ומה  שמתנדבין 
זו  הנהגתם  והיינו שבשורש  בתורה,  אות משמם  ונחסרה  נענשו  שנתעצלו" 
הכתוב  למדך  זצ"ל,  מבריסק  הגרי"ז  וביאר  העצלות.  מידת  טמונה  היתה 
שכאשר מוטלת עליך מצוה לעשותה - בטלו כנגדה כל החשבונות שבעולם, 
ואין לך אלא לעשות בזריזות רצון בוראך, וכיון שנדבת המשכן מצוה היתה, 

לא היה להם כל טצדקי לעכבה ולהשהות נדבתם. 
ובעל 'חובות הלבבות' בהקדמתו כתב, שהיו לו כמה טעמים שלא לחבר את 
חיבורו, אך חשד את עצמו שמידת העצלות הביאתו לכך, ולכן ביטל את כל 

חשבונותיו וכתב את חיבורו הק'.
הסבא  יוזל,  יוסף  מרבי  למדתי  אמר:  זצ"ל  מלצר  זלמן  איסר  רבי  [הגאון 
מנובהרדוק זצ"ל, שישנו ענין של נגיעה אישית. דרך משל: כאשר חושבים אם 
ללכת לקבל פניו של פלוני או לא ללכת, האם מגיע לפלוני הכבוד שאטרח 
ואלך לכבודו, או שלא ראוי הוא לכבוד הזה, הרי בראש וראשונה יש לחשוש 
שמא לתוך המחשבות והשיקולים הללו נכנס גם שיקול של עצלות, והנגיעה 

היא שמתעצלים לקום ולעשות את שצריך. 
ובכן, כיצד יש לנהוג? סיפרו על הסבא מנובהרדוק, שכאשר הגיע לעיר אדם 
גדול והתעורר אצלו הספק האם ללכת לקבל את פניו או לא, היה נוהג קודם 
כל ללבוש את הפרווה, לצאת מן הבית ולהגיע עד סמוך למקום האכסניא של 

האורח, ושם להחליט בענין. 
- כאשר באים אלי לבקש המלצות.  - אמר הגרא"ז  אני  נוהג אף  זאת  בדרך 
קודם כל הנני כותב, כדי שבשיקולים שלי אם לתת את ההמלצה או לא לתת 
לא יתערב גורם העצלות, ולאחר שכבר כתבתי את המכתב, הנני מחליט אם 

למסור אותו לזה שביקש...]. 
רבים  במאמרים  לך  יבוא  "העצל  (פ"ו):  ישרים"  ה"מסילת  בדברי  ונסיים 
ממאמרי החכמים כו' והטענות מן השכל וכו', והוא איננו רואה שאין הטענות 
ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני שיקול דעתו, אלא ממקור עצלותו הם 

נובעים, אשר היא מטה דעתו ושכלו אל הטענות האלה". 

„. עˆל רחו˜ מן ‰מ„ו˙ 
ה'מסילת  כתב  ‰טובו˙. 
ישרים' (פ"ו): "ותראה כי 
מאד  כבד  האדם  טבע 
הקבוע  כבד  (כחפץ 
מאד  שקשה  במקומו 
כי  משם),  להניעו 
גס  החמריות  עפריות 
הכבידות  מקור  [ביאור 
של טבע האדם: החומר 
מארבעה  מורכב 
רוח  מים,  עפר,  יסודות: 
המרכיב  ואש.  (אויר) 
שבחומר-האדם  העפרי 
החומריות")  ("עפריות 
הוא "גס" – כלומר כבד, 

ל.  ≈̂ ָע ∆‰  ˙ ∆‡ ל…מ…‰  ׁ¿̆  ‰ ָנּ ּ ƒ‚ ‡ן  ָכּ ַע„ 

ָ‡ַמר          ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  נּו  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ ּומ…

י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָלּ ֻכּ ƒמ ל  „ו… ּ‚ָ ָבר  ּ„ָ42

יָך  ƒפ 43ב¿ּ  „…‡ מ¿ ָבר  ּ„ָ‰ַ יָך  ל∆ ≈‡ ב  רו… ָ̃

ַר˜  י„)  ל,  („ברים   " ˙ו… ַלֲע˘…ׂ ָך  ָבב¿ ל¿ ƒּוב

יָך („ברים רב‰ ח, ו).  ּƒפ ƒָבר 44מ ּ„ָ ‡ ≈̂ ‰ו…

י‡  ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  ‰ ז∆ ָבּ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ל  „ו… לּו˙ ָ‚ּ ¿̂ ָך ַע ין ל¿ יו, ‡≈ ּƒפ ƒים 45מ ƒָבר ּ ¿„

.‰ּ ז∆ ƒמ

 

 ˙ ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ ˜ ל ָרחו… ≈̂ יך¿ („)ָע ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿
 ‡ ַחָלּ 47כ¿ּ יחּו˙,  ƒל ׁ¿̆ ƒ46ל לּום  כ¿ּ  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ו¿  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ן  ָׁ̆ ָע כ∆ ו¿ ם  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ı ח…מ∆ "48ַכּ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

בי‡ורים
גדול מכל מוסריו של  ‚„ול מכולם. מוסרו של משה על העצלות,  „בר   .42
שלמה, ששלמה אמר "נלאה להשיב אל פיו" – שהעצלות הגדולה ביותר היא 
שמתעצל לתת לפיו את מה שלפניו, אמנם משה אמר "כי קרוב" וגו'. 43. בפיך 
ובלבבך לע˘ו˙ו. הרי התורה כבר נתונה בתוך פיך, ואתה רק הוצא דבר מתוך 
ה'  שציוהו  כמו  ישראל  לבני  התורה  את  לימד  משה  לשנן.  מפיך.   .44 פיך! 
(דברים לא, יט): "ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם", וכמו שאמר הנביא 
(ישעיה נט, כא) "ודברי אשר שמתי בפיך" – שהם דברי התורה אשר שם משה 
ועליהם לעשות בפיהם  וכבר הוא בתוך פיהם,   – (מלבי"ם)  בני ישראל  לפני 
שינון שישמר בלבם. 45. מפיו. הנתונים כבר בתוך פיו. 46. ל˘ליחו˙. לבצע 
כמו  ו‚ו'.  ל˘יניים   ıכחומ  .48 כחומץ.  כחל‡.   .47 נאותה.  בצורה  שליחות 

 ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ  ‡ ≈̂ ּומו… י  ƒנ‡ֲ ך¿  ל≈ ‰ו… ם  ƒ‡ ו¿ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  .˙ ƒי ַ‰ַבּ

י‡,  ƒ‰ ˙ּוָח‰  32פ¿ּ  : לו… ים  ƒר מ¿ ‡ו… ַלֲחז…ר.  יך¿  ƒר ָ̂ י  ƒ31ֲ‡נ עּוָל‰,  נ¿

" (˘ם  ˙ו… ָטּ ƒל ַעל מ ≈̂ ָע יָרּ‰, 33ו¿ ƒ̂ ב ַעל  ּסו… ּƒ̇  ˙ ל∆ ּ ַמר: "ַ‰„∆ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם:  יב, ָ‡ַמר ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ָ ּ ַע 34ַמ‰ ל¿ ≈„ ‡ ָ‰ָי‰ יו… ל…ּ ׁ∆̆ ף  ַבּסו… כו, י„). ל¿

ַעט.  35מ¿ ן  י˘…ׁ ƒל י  ƒנ‡ֲ  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב מ¿ ָנעּול,  ‡ו…  ˙ּוַח  ָפּ  ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ ם  ƒ‡

ָך" (˘ם  ∆̇ ָנ ּׁ¿̆ ƒּום מ˜ ָּ̇ י  ַ̇ ב, ָמ ָכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ל  ≈̂ י ָע ַ̇ ַמר: "ַע„ ָמ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ˙ ≈̇ ל ָל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒכ…ל, מ ¡‡ ָפָניו ל∆ ים ל¿ ƒנ ¿̇ נו… ˙ו… ו¿ ָטּ ּƒמ ƒמ „ מ≈ ו, ט). 36עו…

 ‰‡ָ ל¿ ƒנ ַח˙,  ָלּ ּ ַ̂ ַבּ ָי„ו…  ל  ≈̂ ָע "37ָטַמן  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ יו,  ּƒפ ך¿  ˙ו… ל¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ י?  ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ‰ּו ַ‰ יז∆ ≈‡ יו" (˘ם כו, טו). 38ו¿ ּƒל פ יָבּ‰ ‡∆ ׁƒ̆ ַלֲ‰

ן  ן ב∆ּ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּƒַמר ַרב‡ָ §" (˘ם כ, „) ו¿ ל ל…‡ ַיֲחר̆… ≈̂ ף ָע ח…ר∆ "39מ≈

מ…„  ל¿ ƒל  ‰ ∆̂ רו… ו¿ עּוָריו,  נ¿ ּƒב ָר‰  ו… ּ̇ ָלַמ„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ‰ּו  ז∆ ָח‡י:  יו…

ן" (˘ם).  ƒיר ָוָ‡י ƒ̂ ּ ָ̃ ַ‡ל ַבּ ָׁ̆ ‰ּו: "41ו¿ ז∆ ל. ו¿ ינו… ָיכו… ≈‡ , 40ו¿ נּו˙ו… ¿̃ ƒז ב¿ּ

בי‡ורים
יתעצל  אז  גם  ‰י‡.  פ˙וח‰   .32 לשוא?  אטרח  ולמה  לחזור.  ˆריך  ‡ני   .31
מלקום ממקומו ולגשת לרבו. 33. ועˆל על מט˙ו. מתהפך על מטתו ואינו 
קם. 34. מ‰ ל‰˘יב. למזרזים אותו ללכת ללמוד תורה. 35. מעט. עוד מעט. 
אחר  גם  י„ו.  עˆל  טמן   .37 צרכו.  די  ישן  וכבר  משנתו  ממט˙ו.  עומ„   .36
שהושיט העצלן את ידו לתוך קערת המזון, עייף הוא וקשה לו להגיש את הכף 
המלאה לתוך פיו. והנמשל: שגם אם יתנו לו מזון הנפש – היא התורה – יתעצל 
הוא מה שאמר  ו‡יז‰ו ‰˘ביעי.   .38 (מלבי"ם).  וללמוד  לפיו  ולתת  לשמוע 
שלמה מחורף... 39. מחורף עˆל ל‡ יחרו˘. מפני קור החורף לא יחרוש ולא 
יזרע העצל את שדהו. 40. ו‡ינו יכול. כיון שהתעצל מללמוד תורה בנעוריו, 
סרה ממנו חשקת התורה ושוב אינו יכול ללמוד בזקנותו. 41. ו˘‡ל ב˜ˆיר 
הואיל  שדהו,  צמחה  לא  כי  מוצא,  ואינו  תבואה  מבקש  הקציר  בעת  ו‡ין. 

והתעצל מלחרשה בימות החורף.

ל  ׁ∆̆ יחּו˙  ƒל ׁ¿̆ ם  ָלּ ֻכּ ּו  ׂ̆ ָע ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ים  ƒלּוח ׁ¿̆ ּו ים  ƒ̂ ָר ׁ̆ לו…  ּ י≈ ׁ∆̆

ָח„  ∆‡ ם. ו¿ ָ̇ יחּו ƒל ּׁ¿̆ ƒרּו מ ָחז¿ ׁ∆̆ ך¿ כ¿ּ ל∆ ָבר ַלמ∆ּ יבּו ָ„ּ ׁƒ̆ ַ‚ם ‰≈ , ו¿ ך¿ ל∆ מ∆

‰ ‰ּו‡,  ל∆ ַמר חו… ים לו… ƒל, 51ּוַמֲער ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ך¿ ָ‰ָי ל∆ י ַ‰מ∆ּ ≈„ ַעב¿ מ≈

ַרח  ט…ּ ƒים מ ƒע ≈‚ ָריו י¿ ‰ ֲחב≈ ∆‡ רו… ׁ∆̆ . כ¿ּ ך¿ ל∆ ַחן ַ‰מ∆ּ ל¿ ֻּׁ̆ ƒל מ כ≈ ‡ו… ָנח ו¿ ו¿

טּו˙ ‰ּו‡  ׁ¿̆ ָריו. ּו ל ֲחב≈ ָכּ ƒיָניו מ ע≈ מו… ָחָכם ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒַמֲחז , ך¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ

י  נ≈ פ¿ ƒל  , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יר  ƒ‰ָמ  ׁ̆ י ƒ‡  ָ̇ י ƒ52ָחז" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ָי„ו… ב¿ּ

מּול  ם ‚¿ּ ל≈ּ ַׁ̆ ך¿ מ¿ ל∆ ‡ן ַ‰מ∆ּ ב" (˘ם כב, כט), ַ‡ף ָכּ ּ ָ̂ ַי ¿̇ ƒים י ƒָלכ מ¿

ָבר:  ּ„ָ ל  ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ  . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַטַעם  ים  ƒיב ׁƒ̆ מ¿ ָ‰יּו  ׁ∆̆ 53 ים,  ƒח ּ¿̃ ּƒַלפ

י  ּƒכ ,‡ ָלם ַ‰ָבּ ל…‡ ָלעו… ּ‰ ו¿ ָלם ַ‰ז∆ ‰ 54ל…‡ ָלעו… ו∆ ָׁ̆ ינו…  ל ‡≈ ≈̂ ָע ∆‰

.˙ ו… ׂ̆ ֲ‡נּו ָיָ„יו ַלֲע מ≈

 

 ˙ נו… ¿̃ ƒל ל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם - 56 נ≈ ב¿ ּƒב ׁ∆̆ ל  ≈̂ ָע ָחָכם: ‰55∆ ָ‡ַמר ‰∆ ו¿
בי‡ורים

51. ומערים לומר. מתחכם למצוא טעם על אי קיום השליחות ואומר שהוא 
חולה. 52. חזי˙ ‡י˘ ו‚ו'. כאשר תפגוש איש בקי וזריז בביצוע תפקידו, ראה 
בכת"י  ‰מלך.  טעם  מ˘יבים  ˘‰יו   .53 לשרתם.  יעמוד  המלכים  לפני  כי 
השליחות  את  שבצעו  הפקחים  כלומר,  לו".  יחוש  לא  "והעצל  מוסיף: 
ומשיבים דבר למלך כשחזרו משליחותם, משלם להם המלך גמולם על כך. 
אבל לעצל אין המלך משלם לו גמול, והעצל לא חש לזה ולא איכפת לו מכך, 
ונשאר חסר כל. 54. ל‡ לעולם ‰ז‰ ול‡ לעולם ‰ב‡. לא בענינים גשמיים 
את  המביאים  והמצוות  התורה  בעסקי  ולא  הזה  בעולם  תועלת  המביאים 
העצל  האדם  הוא  איזה  ‡„ם.  ˘בבני  ‰עˆל   .55 הבא.  העולם  לחיי  האדם 
ביותר מכל בני האדם. 56. ˘נ˙עˆל ל˜נו˙ ‡ו‰בים חכמים. מתוך רשלנותו 
אנשים  אליו  שיקרבו  טובים  מעשים  ולעשות  תורה  ללמוד  מתאמץ  אינו 

חכמים שיאהבו אותו.

ָחיו" (מ˘לי י,  ל¿ ׁ…˘ ל ל¿ ≈̂ ָע ן ‰∆ ם, כ≈ּ ƒיָני ָלע≈

ּנּו  ∆̇ י ƒמ ּ¿̇ ל  ≈̂ ָע ֲ‡ַו˙  ַּ̇ 49" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כו), 

˙" (˘ם כ‡, כ‰),  ו… ׂ̆ ַלֲע ָיָ„יו  ֲ‡נּו  י מ≈ ּƒכ

יָניו  ע≈ ב¿ּ ל  ≈̂ ָע "50ָחָכם  ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

טז).  כו,  (˘ם  ָטַעם"  י  יב≈ ׁƒ̆ מ¿ ָע‰  ב¿ ּׁƒ̆ ƒמ

ך¿  ל∆ ך¿ ‰ּו‡: מ∆ סּו˜ ָכּ ‰ ַ‰ָפּ ל ז∆ ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ רּו פ≈ּ

עבה ומגושם והוא הגורם 
חשוב  חלק  בהיותו   –
 – האדם  חומר  בהרכב 
הטבעית,  לכבידותו 
ברפיון  המתבטאת 
לשינוי  ובאי-נטיה 
דהיינו  ולתנועה, 
לא  כן  על  לעצלות], 
בטורח  האדם  יחפוץ 
(במאמץ  ומלאכה 

ובפעילות תכליתית). ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר 
נגד טבעו עצמו ויתגבר ויזדרז, שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא 
כארי  וגבור  כצבי  ורץ  כנשר  וקל  כנמר  עז  'הוי  התנא  שאמר  מה  והוא  יצליח. 
לעשות רצון אביך שבשמים'. וכן מנו חכמים ז"ל בדברים הצריכים חיזוק: "תורה 
ומעשים טובים" (ברכות לב:). ומקרא מלא הוא (יהושע א, ז) 'חזק ואמץ מאד 
לשמור לעשות ככל התורה אשר צוך משה עבדי', כי חיזוק גדול צריך למי שרוצה 

לכפות הטבע אל הפכו" (מס"י פ"ו עם ביאור 'שמחת מרדכי'). 
במסכת פסחים (פט.) מבואר שההיפך של זריזות היא 'עצבות'. ביאור הדבר, 
וכנ"ל,  יסודות שמהם מורכב חומר האדם הוא "עפר"  דהנה אחד מארבעה 
וכתב מוהרח"ו זצ"ל (בשערי קדושה, שער שני): "יסוד העפר שבנפש – ממנו 
מדת העצבות, ותולדתה היא העצלות לקיים התורה והמצוות, מפני עצבונו 
שמח  ואינו  עליו,  הבאים  היסורין  על  או  הזה  העולם  הבלי  קניני  השגת  על 
כי  יש מבארים  עפי"ז  עושר". עכ"ד.  לא תשבע  עינו  גם  בחלקו בשום-דבר, 
התיקון של יסוד העפר הוא להיות שמח בחלקו ושמח במצוות, וממילא על 

ידם ניתן להשיג מדת הזריזות בעשיית המצוות. 

בי‡ורים
העצלן  הוא  כך  בעיניים,  צורב  שהעשן  וכמו  השיניים  את  מקהה  שהחומץ 
למוסרים לו תפקיד לבצע. 49. ˙‡ו˙ עˆל ˙מי˙נו. השתוקקות לחיי בטלה 
ולהתפרנס.              לעבוד  מורגלות  אינם  ידיו  כי  אסון,  העצל  על  שמביאה  היא 
יותר משבעה חכמים  בעיניו. העצל מחזיק את עצמו לחכם  50. חכם עˆל 

העונים תשובות מנומקות ומוטעמות.

ו. ילמ„ ממנ‰ ל‡חוז ב‰ 
‰זריזו˙.  במ„˙  כמו‰ 
זצ"ל  הגר"א  כתב 
עה"פ  למשלי  בפירושו 
(ו,  עצל"  נמלה  אל  "לך 
צריך  האדם  "כי  ו): 
לשלשה  השם  לדרכי 
ומידות  חכמה  דברים: 
טובים.  ומעשים 
מופלאה  והנמלה 
באלו  במעשיה 
אל  "לך  וזהו:  השלשה. 
אתה  אם  עצל",  נמלה 
מלעשות  מתעצל 
לך  טובים,  מעשים 
את  הנמלה  מן  ולמד 
מעט,                        אלא  צריכה  שאינה  פי  על  אף  הרבה  שאוספת  שלה  הזריזות 
חיטה  אלא  אוכלת  אינה  שהיא  ב)  ה,  רבה  (דברים  במדרש  שכתוב  כמו 
במעשים  זהו  כור,  מאות  שלוש  הנמלה  בחורי  פעם  ומצאו  לשנה,  ומחצה 
כמו                   שלה,  שאינו  במה  נוגעת  שאינה  במידות,   - דרכיה"  "ראה  טובים. 
והריחו,  כולם  והתקבצו  נשרה תבואה  (שם), שפעם אחת  שכתוב במדרש 
לכן               כלום,  נטלו  לא  שלהם  שאינה  שהריחו  וכיון  שלהם,  שהיא  שסברו 
שכתוב  כמו  החכמה,  היא   - "וחכם"  ממנה.  ולמד  ומידותיה  דרכיה'  'ראה 
התבואה                          את  מניחה  ואינה  חורין,  שלשה  עושה  שהנמלה  (שם)  במדרש 
הגשמים  מן  מתייראת  כי  באמצעית,  אלא  בתחתונה,  ולא  בעליונה  לא 

שלמעלה ומן התהום שלמטה, ולכן ראה חכמתה "וחכם".  

ן            ָלכ≈ ו).  ו,  (מ˘לי  ַוֲחָכם"  יָ‰  ָרכ∆ ¿„

יָז‰  ƒר ז¿ ָמָל‰  ַ‰נ¿ּ ˙ו…  ‡ו… ר¿ ּƒ60ב  ׁ̆ ּ י≈ ַבּ ¿̇ ƒ59י

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ַמ„  ל¿ ƒ(ו)י יָ‰,  ָינ∆ נ¿ ƒע ב¿ּ יָר‰  ƒ‰ ּוז¿

יזּו˙,            ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ  ‰ָ מו… ָכּ  ‰ּ ָבּ ח…ז  ¡‡ ל∆

לּו˙         ¿̂ ָ‰ַע ַח˙  ַּ̇ ƒמ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙‡ ≈̂ 61ָל

ַח˙. ַׁ̆ י  י„≈ ƒ62מ

 

 ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ לּו˙  ¿̂ ַע  ׁ̆ י≈ ו¿
 ˙ ו… ׂ̆ ל ַלֲע ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒב ּומ ׁ≈̆ ן ַ‰ּיו… ‚ו…  כ¿ּ

רּו  ָ‡מ¿  .˙ ֲ‡וו… ַּ̇ ‰ַ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿  ˙ ָרעו…

בי‡ורים
"הנמלה  ‰נמל‰.  בר‡ו˙ו   .60 העצל.  י˙ביי˘.   .59 והותר.  די  לה  כשיש 
מפאת  למנוחה  הוא  שצריך  טענותיו  ויסתתמו  בכת"י).  (כ"ה  החלושה" 
ח˙. בכת"י הגירסא: "ולצאת  חולשתו. 61. לˆ‡˙ נפ˘ו מ˙ח˙ ‰עˆלו˙ מי„י̆ 

מתחת יד העצלות ולהשיב נפשו מני שחת". 62. מ„י ˘ח˙. גיהנם.

 . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈‡ יר≈ ƒים ו ƒים ֲחָכמ ƒב‰ֲ ‡ו…

ּלּו ָ‰יּו  ל ‡≈ ָכּ ׁ∆̆ ּנּו,  מ∆ּ ƒל מ ≈̂ ר ָע ≈̇ ׁ̆ יו… י≈ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ„ם.  ב¿ּ ƒ‡ 57ו¿ ָי„ו…  ב¿ּ

ָמּ‰  ַלח¿  ˙ ר∆ ∆‚ ָ‰‡ו…  ,‰ ָׁ̆ ַחָלּ  ‰ ָיּ ƒר ב¿ּ ָר‡  ָבּ

ל,  ≈̂ ָע ∆‰ ים  ּƒכ ַ‰ח¿ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ַרַח˙,  טו… 58ו¿

 ‰ ≈‡ ל, ר¿ ≈̂ ָמָל‰ ָע ל נ¿ ך¿ ‡∆ יב: "(‰)ל≈ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

עˆל.  נמל‰  ‡ל  לך   .‰
פ"ה  (דב"ר  חז"ל  אמרו 
שלמה  ראה  "ומה  ב): 
ללמד לעצל מן הנמלה? 
הנמלה  אמרי,  רבנן 
חיה  ואינה  וכו'  הזאת 
וכל  חדשים  ששה  אלא 
מאכלה אינו אלא חיטה 
הולכת  והיא  ומחצה, 
מה  כל  בקיץ  ומכנסת 

שמוצאת חיטים ושעורים ועדשים וכו'. ולמה היא עושה כן? אמרה שמא יגזור 
הקב"ה עלי חיים ויהיה לי מוכן לאכול. אמר רשב"י מעשה היה ומצאו בבור 
אתם  אף  עצל",  נמלה  אל  "לך  שלמה  אמר  לפיכך  כור,  מאות  שלש  שלה 

התקינו לכם מצוות מן העוה"ז לעוה"ב וכו'".
הנמלה מכינה לה מזון שלש מאות כור מספק שמא יארע לה נס ויגזור עליה 
בששה  שהרי  ותכלית,  גבול  בלי  בנס   - עסקינן?  נס  ובאיזה  חיים.  הקב"ה 
חדשים אינה צריכה אלא חיטה ומחצה, וא"כ לשלש מאות כור צריכה היא 
לחיות מאות אלפי שנים, והרי נס כזה לא אירע כמוהו מימות בריאת העולם, 
וכל אשר לפניה כבר מתו, ואעפ"כ היא טורחת ומכינה כן. ובאופן זה חייב 
האדם לטרוח ולהכין את עצמו מהעוה"ז לעוה"ב, ואם אינו עושה כן – לטרוח 

ולעמול על ספק ספיקא של נס בלי גבול - "עצל" יחשב.
וזהו שאמרו חז"ל (תדא"ר פכ"ה): "חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי 
אבותי אברהם יצחק ויעקב", שכל הנהגתו ופעולותיו יהיו מכוונים ודרוכים 
להגיע אל מעשי האבות הקדושים, ואף שהמרחק הוא רב ועצום – הרבה יותר 
מ"שלש מאות כור" לנמלה, ובדרך הטבע אי אפשר להגיע לידי כך, מ"מ חייב 
הוא לשאוף ולעשות את כל המאמצים לשם כך ('שיחות מוסר' מאמר ס"ז).  

בי‡ורים
57. ו‡ב„ם. על ידי שלא נזהר שיהיו מעשיו ראויים והגונים הרחיק ממנו את 
אוהביו החכמים ויראי השם. ונחשב עצל יותר ממי שלא היו לו אוהבים כאלו 
בזה  וגם  מחדש  לקנותם  מאשר  יאבדם  שלא  לשמור  קל  שיותר  כיון  כלל, 
נתעצל ולא שמר שלא יאבדם. 58. וטורח˙. על מאכלה ללא הפסקה, אפילו 

יתירה  בעˆלו˙.  וכן  ז. 
שלפעמים  מצאנו,  מכך 
העצלנים  את  משבחים 
יפה,  שהעצלות  במקום 
אינם  שהם  ואע"פ 
עושים זאת אלא מחמת 
הרגילה.  עצלותם 
סוכה  מסכת  בגמרא 
רבי  "שהיה  מובא:  (כז:) 
משבח  אומר  אליעזר 
שאין  העצלנין  את  אני 
ברגל,  מבתיהן  יוצאין 
אתה  ושמחת  דכתיב 
רש"י:  מפרש  וביתך". 
את  אני  ”משבח 
שלא  אע"פ  העצלנין, 
מתעכבים  הרגל  בשביל 
השנה  ימות  כל  שהרי 
מחמת  יוצאין  אינן 
משבחן  אעפ"כ  עצלות, 

אני".

יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָבָבם  ל¿ ּƒב ים  ƒֲחָכמ לּו  ע¡ ∆‰

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆

ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ן  ָלכ≈ לּו˙.  ¿̂ ַע ב¿ּ ן  כ≈ 70(ז)ו¿ ָרָע‰, 

ָכל  ּוב¿ יָך  יָבר∆ ≈‡ ָכל  ב¿ּ ב  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ׁ∆̆

יָבר  ≈‡ ל  ָכּ ƒמ ַחר  ב¿ ƒ̇ ו¿ יָך,  ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿

„ּו˙,  ב≈ ˙ כ¿ּ ָ̂ ¿̃ ּלּו˙ 72ּו ַ̃  ˙ ָ̂ ¿̃ יָבר 71 ≈‡ ו¿

ל  ַ̃ 73  ‡ ≈‰ ּ¿̇ ם.  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ל  ַ‰כ…ּ ו¿

ים  ƒר ַחב¿ּ ¿̇ ּƒמ‰ַ ים  ƒר ֲחב≈ ם  ƒע  ˙ ב∆ ׁ∆̆ ָל

 ˙ ב∆ ׁ∆̆ „ ָל ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָרָע‰;  ים  ׂ ƒ̆ עו… ו¿ ים  ƒנ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ם  ƒע

י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע ין ו¿ ƒ„ָו ˙ ּ„ָ ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך 74ל ינ∆ ע≈ ל ב¿ּ ַ̃

 ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך ל ינ∆ ע≈ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 ˙ ׁ∆̆ ≈‡ ב¿ּ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ּול¿ ים  ƒָבל‰ֲ  ‰ ׂ ∆̆ 75ַמֲע

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָ„‰-ָזָר‰;  ּוָבֲעבו…  ׁ̆ י ƒ‡

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָר‰,  ו… ּ̇ ין- ƒ„ 76ו¿  ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ים  ƒמּוָסר מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ

בי‡ורים
שהעצלות עצמה מביאה את האדם לידי הפסד, והיינו שמתוך שבטל ממלאכה 
כל השבוע מחמת עצלותו, נאלץ הוא לעשות מלאכה בערב שבת]. 70. וכן 
בעˆלו˙. יש עצלות שהיא טובה ויש עצלות שהיא רעה. 71. ˜ˆ˙ ˜לו˙. היא 
ובמקום  העצלות  היא  כב„ו˙.  ו˜ˆ˙   .72 שמתבקש.  ובמקום  הזריזות 
שמתבקש. 73. ˜ל ל˘ב˙ וכו'. זריז להתחבר ולהסב עמם יחד. 74. לר‡ו˙ „˙ 
ו„ין. להסתכל ולהתבונן בדברים המסייעים בלימוד התורה או בקיום המצוות. 
ו„ין ˙ור‰.   .76 75. מע˘‰ ‰בלים. מעשים ריקים שאין בהם שום תועלת.  

ל…‡ ָ‡ָב‰  ָנ‰ 63ו¿ ם ַסָכּ ˜ו… מ¿ ƒחו… ל ל¿ּ ַׁ̆ ך¿ ל¿ ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ ָ̂ ָר ׁ∆̆ ַעל ָ‡ָ„ם 

י  ƒנ פ≈ ָחר¿ ּ¿̇ ׁ∆̆ מּוָטב   : ך¿ ל∆ ַלמ∆ּ ָ‡ַמר  ָ‡ז   . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ פו…  ר¿ ח≈ ו¿  ,˙ כ∆ ָלל∆

רּו  ָין ָ‡מ¿ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ַעל ז∆ ˙. ו¿ י מ≈ ƒי ַוֲ‡נ ƒ„ֲע ל ַבּ ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ׁ ּ∆̆ ƒי ַחי 64מ ƒַוֲ‡נ

ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י≈ ָס„;  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ 65י≈ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ו…  ּ̇ ַל‡כ¿ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ר -  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ יז ו¿ ƒָס„. ָזר פ¿ ƒנ ל ו¿ ≈̂ ׁ̆ ָע י≈ ר, ו¿ ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿

 - ָס„  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ינו…  ≈‡ 66ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

 .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ן ב¿ּ ם-כ≈ּ ּ‚ַ ‰ ׂ ∆̆ עו… בּוַע 67ו¿ ָּׁ̆ ל ַ‰ ָל‡ָכ‰ ָכּ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ינו…  ≈‡ בּוַע 68ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆  - ר  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ָע

ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆ ָס„ -  פ¿ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ˙. ָע ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ עו…

יך¿  ≈‡ ‰ ≈‡ ˙ (פסחים נ, ב). ר¿ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… 69ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

בי‡ורים
63. ול‡ ‡ב‰ ללכ˙. כלומר, התעצל מללכת למקום סכנה, וגם זו מדה טובה. 
64. מ˘˙˙פלל בע„י ו‡ני מ˙. מאשר תברכני. 65. י˘. בעל מלאכה. 66. ו‡ינו 
עו˘‰ בערב ˘ב˙. זריז - שעושה מלאכה, ונשכר - שמקיים מצוה בפרישתו 
ממלאכה בערב שבת [ואף מתרבה שכר פרישתו מחמת זריזותו, כי על ידי 
 .67 סופר)].  (חתם  מצוה  לשם  היא  שפרישתו  בו  ניכר  השבוע  כל  זריזותו 
ועו˘‰ ‚ם כן בערב ˘ב˙. הרי נפסד על ידי זריזותו, שמביאתו לעשות מלאכה 
אינו  שכן  לאיבוד,  יוצאת  זו  שעושה  שמלאכה  אלא  עוד,  [ולא  איסור  בזמן 
רואה ממנה סימן ברכה, ונמצא שמחמת זריזותו טורח בחנם, וגם מבחינה זו 
הרי הוא "נפסד"]. 68. ו‡ינו עו˘‰ בערב ˘ב˙. ונמצא נשכר על ידי עצלותו, 
פי שנמנע מחמת  [אף על  ידה מצות מניעה ממלאכה בער"ש  שמקיים על 
עצלותו ולא לשם מצוה, מכל מקום גם מצוה הנעשית שלא לשמה יש בה 
ערך, כמבואר שם בהמשך הגמרא, שלעולם יעסוק אדם במצוה אפילו שלא 
שהעצלות  השעה  בהגיע  זה,  אדם  ˘ב˙.  בערב  ועו˘‰   .69 (רש"י)].  לשמה 
ממלאכה הינה דבר רצוי, דהיינו בערב שבת, מתעורר הוא מעצלותו ועושה 
מלאכה. [יש מפרשים מדה זו על דרך שלש המדות הקודמות, שהכוונה היא 
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וחפצו  וחשקו  פנימית, 
יתגבר בו וילך, והיינו כי 
פעולות  ידי  על 
המסורות  החיצונית 
גם  בהמשך  יקנה  בידו, 
מה שאינו בידו, כי תולד 
הפנימית  השמחה  בו 
מכח  והחמדה,  והחפץ 
מתלהט  שהוא  מה 

בתנועתו ברצון".     

 ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ו… ׁ̆ ָר ¿„ ƒמ י  ּ≈̇ ָב ּול¿  ˙ ּיו… ƒס נ≈ כ¿ּ

ָכל  ּול¿ ָוָי‰  ˙ 81ל¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ים  ƒל ר חו… ּ≈̃ ַב ל¿

ב  ׁ…˘ ָך ַלח¿ ָבב¿ ל¿ ּƒב „ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙. ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ַעל   „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒָרע ים  ƒּור‰ ר¿ ƒ‰

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו  ,‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ַעל  ו¿  ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ

ָר‰  ו… ּ̇ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ב  ׁ…˘ ַלח¿ ָך  ָבב¿ ל¿ ּƒב

ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ ˙ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ י‚ ַמֲעלו… ׂ ּƒ̆ ‰ַ ּול¿

 ˜ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ב¿ּ ƒל ב¿ּ יז  ƒָזר ו¿ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ּ¿̇  ‰ ּוָבז∆ ָר‰,  ‰ו… ַ‰ט¿ּ ָ‡˙ו…  ר¿ ƒי ו¿

ן.  יו… ל¿ ר ָ‰ע∆ ‡ו… ָבּ

בי‡ורים
81. לוי‰. למת. 

 ‰ ּבּול-פ∆ּ ƒנ מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ

ָך  ַ‡פ¿ּ ב¿ּ ל  ַ̃ 77  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים;  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּו„¿

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים.  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

ים  ƒר ָ̃ ּׁ¿̆ ‰ַ ˙ ו¿ יבו… ƒר ָך ַ‰מ¿ּ נ¿ ו… ׁ̆ ל¿ ƒיָך ּוב ƒפ ב¿ּ

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ן ָ‰ָרע, 78ּו ו… ׁ̆ ַ‰ָלּ נּו˙ ו¿ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ו¿

 ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ יָך  ƒפ ב¿ּ

ָך  ָי„¿ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ב. ּו ˙ ַעל ַ‰ּטו… ּוו… ַ̂ ּול¿

ָך  ָי„¿ ל ב¿ּ ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ֲעָך,  ר≈ ים ָי„ ב¿ּ ƒר‰ָ 79ל¿

ָך          ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל

יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו מּוָנ‰.  ¡‡ 80ב∆ּ

 ˙ כ∆ ָלל∆  - ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  יל≈ ל≈

ים,  ƒּיּול ƒט ב¿ּ  ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ‡ו… ָּ̇ ׁ¿̆ ƒמ ל¿

י  ּ≈̇ ָב ל¿  ıָלרּו יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ (ח)ּו

בר‚לך  ˜ל  ו˙‰‡  ח. 
כנסיו˙  לב˙י   ıלרו
ולב˙י מ„ר˘ו˙. באבות 
רץ  "הוי  אמרו:  (פ"ה) 
רצון  לעשות  כצבי... 
'צבי'  שבשמים".  אביך 
המהירה  החיה  היא 
ועד  במרוצתה,  ביותר 
כדי כך צריך לרוץ לדבר 
מצוה! כל כך חזק צריך 
האדם  של  רצונו  להיות 
שירוץ  כדי  במצוות 
ומה  כזאת!  במהירות 
רצונו  שאין  מי  יעשה 

לוהט כל כך?
ה"מסילת  לימדנו  כבר 
שכמו  ז'):  (פרק  ישרים" 
הפנימית  שההתלהטות 
זריזות  לידי  מביאה 
בהיפך,  כן  כמו  הגוף, 
החיצונית  הזריזות 
ומעוררת  גורמת 

להתלהבות פנימית! כי על ידי זריזות בפועל, שממהר תנועתו החיצונה, כן 
הוא גורם שתבער בו התלהבותו הפנימית, ומעורר בעצמו התלהטות ושמחה 

בי‡ורים
בכת"י: "ודברי תורה".  77. ˜ל ב‡פך. זריז לכעוס. 78. ו˙‰‡ ˜ל בפיך ב„ברי 
תלמוד                כי  "ומחמת  לנכדו:  במכתב  זצ"ל  מוולאזין  הגר"ח  לשון  זה  ˙ור‰. 
תורה הוא מהדברים הצריכים חיזוק, לא מנעתי מלחזק אותך ולזרז למזורז 
שתזדרז ללמוד בזריזות וחשק גדול, כי מה שלומדים בעצלות כל היום יכולים 
80. ב‡מונ‰.  ברעך. להכותו.  י„  ל‰רים   .79 בזריזות בכמה שעות".  ללמוד 

ביושר.
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אליו  שייכים  הדברים 
ולא  אותו.  ומחייבים 
תועיל הכרתו של האדם 
הכרה  ואפילו  לחוד 
זמן  כל  גדולה,  במידה 
הדברים  את  ישים  שלא 
של  שכלו  כי  לבו,  על 
מחייב  אינו  האדם 
הרגשת  אלא  למעשה, 
הלב היא הפועלת באדם 

ומכוונת את מעשיו. 
(כג.)  מכות  במסכת 
אלא  מזרזין  "אין  נאמר 
ולכאורה  למזורז". 
יש  העצלן  את  אדרבא, 
את  לזרז  ומדוע  לזרז! 
המזורז? אמנם, מי שלא 
היינו שלא השיב  מזורז, 
אל לבו את המוטל עליו 
רצון  לו  אין  לעשות, 
ויש  להזדרז,  פנימי 
יותר  ליזהר מלזרז אותו 
רצונו]  נגד  לעשות  נאלץ  [אשר  זו  חיצונית  בזריזות  ישתמש  יצרו  כי  מדאי, 
כסיבה לרפיון הרבה יותר גדול אחר כך (עפ"י 'מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 119), 
ואף שכתב המס"י שהזריזות החיצונית מעוררת באדם זריזות פנימית, כל זה 
כשחפץ בלבו להגיע לזריזות פנימית [וכפי שמבארים ענין "מתוך שלא לשמה 
בא לשמה" שכל זה כשרוצה להגיע לעשות לשמה], אבל לא כשאין בלבו שום 

רצון לזכות לזריזות פנימית.  

ר  ∆„ ∆‚ ו¿ ים,  ּ ƒֲחֻרל ָפָניו  ּסּו  ָכּ ים,  ƒנ ׁ…˘ מ¿ּ ƒ̃

ָמ‰  ּ ƒ„ .(‡מ˘לי כ„, ל-ל) "‰ָרָס ¡‰ ֲ‡ָבָניו נ∆

י  ל, ל…‡ ַ„ּ ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ ≈„ ׂ ¿̆ ƒל ל ≈̂ ַמ˙ ָע ָחכ¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒמ בּוָ‡‰  ּ¿̇ ל  ּ ≈„‚ַ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

ל ַ‡ף  ּ ≈„‚ַ ‡ מ¿ ָלּ ָר‡ּוי, ‡∆ ּ‰ ָכּ ָ̇ „ ‡ו… ב≈ עו…

ים  ƒ4ֲחרּול ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚ ים  ƒָבר ּ ¿„

ם  ƒ‡ ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒ̃ י ּ ƒז ‰ַ5ַמּ ים  ƒנ ו… ׁ̆ מ¿ּ ƒ̃ ו¿

ל  ּ ≈„‚ַ ּ י¿ ׁ∆̆ ַע„  ‰ּו  ≈„ ׂ ָ̆ ב¿ּ ַח  ר≈ טו… ָ‰ָי‰ 

י„  ƒס ַיפ¿ לּו˙ו…  ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ בּוָ‡‰,  ּ¿̇

ָרָס‰,  ¡‰ נ∆ ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ּ ∆‚ י  ּƒכ בּוָ‡‰,  ּ¿̇ ‰ַ

ר,  ≈„ ּ‚ָ‰ַ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ינו…  ≈‡ 6ו¿ ל  ≈̂ ָע ‰ּו‡  ו¿

ים  ƒב ָנּ ּ‚ַ‰ַ ˙ ו¿ מו… ≈‰ סּו ַ‰ב¿ּ נ¿ ָכּ ƒך¿ י ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ∆‚ "ו¿ ָ‡ַמר  ו¿ ל.  ַ‰כ…ּ ים  ƒח ¿̃ לו… ו¿

ים  ƒר ֲ‡ָבנ ∆„ ּ ∆‚ ׁ∆̆ י  ּƒָרָס‰" - ַ‡ף-ַעל-פ ¡‰ נ∆

בי‡ורים
‰מזי˜ים.   .5 הרצויים).  הפירות  (במקום  קוצים  מיני  ו˜מ˘ונים.  חרולים   .4

לתבואה. 6. ו‡ינו מ˙˜ן ‰‚„ר. בעוד הפרצה קטנה ונוחה לתקנה.

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

לּו˙  ¿̂ ַער ָ‰ַע ַׁ̆
 

 .„…‡ מ¿ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע
 ˙ ר∆ ב∆ ‰ ּ‚ו… ּ„ָ ּƒז…ּ‡˙ ַ‰מ ׁ∆̆ י  ƒמ  

ָלם  עו… 1ָבּ  „…‡ מ¿ ים  ƒל ָ̃ ל¿ ֻ̃ מ¿ ָיָניו  נ¿ ƒע  , ּבו…

ָ‡ַמר  ָעָליו  ו¿  ,‡ ַ‰ָבּ ָלם  ּוָבעו…  ‰ּ ַ‰ז∆

ם: "2(‡)ַעל  לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆

ם  ר∆ כ∆ּ ַעל  ו¿ י,  ּƒ̇ ָעַבר¿ ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י ƒ‡  ‰ ≈„ ׂ ¿̆

ֻכּלו…  ָעָל‰   ‰ נ≈ּ ƒ‰ 3ו¿ ב.  ל≈ ֲחַסר  (ב)ָ‡ָ„ם 

עˆל  ‡י˘   ‰„˘ על   .‡
איש  שדה  "על  עבר˙י. 
אדם  זה   – עברתי  עצל 
ב).  כא,  (ב"ר  הראשון" 
אדם  וכי  עיון,  וצריך 
בעצלות?  חטא  הראשון 
חטא  הרי  אדרבא, 

במעשה!
שיש  היא,  והתשובה 
מתינות:  ויש  עצלות 
ישוב  בעל  הוא  המתון 
ממהר  ואינו  הדעת 
ולעשות.  להחליט 
מתעצל   – והעצל 
ממהר  מלהתיישב, 
ועושה בפזיזות. מהירות 

כוונת  מקוצק).  אדמו"ר  בשם  משמואל'  ('שם  המחשבה  עצלות  פרי  היא  זו 
לפני  כדבעי  בדעתו  נתיישב  לא  ערכו,  גודל  לפי  הראשון  שאדם  המדרש: 

עשייתו ונתבלבל הענין כולו ('מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 95). 
ב. ‡„ם חסר לב. הנה פסוקים הרבה בספר משלי עוסקים בגנותה של מידת 
העצלות ועל כך שמידה זו הורסת ומכלה את האדם. ואמר שלמה (משלי כד, 
ל): "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב" וגו'. נתבאר לנו כאן 
שורשה וענינה של העצלות: העצל הוא "חסר לב", כי העצלות נובעת מחוסר 
שישיב  ידי  על  היא  העצלות  מידת  את  ולשרש  להתגבר  והעצה  לב,  שימת 
כי  יחוש  ואז  בשכלו,  ומבין  בהכרתו  יודע  הוא  אשר  כל  את  לבו  אל  האדם 

בי‡ורים
 – הרוחניים  מעשיו  ובין  הגשמיים  מעשיו  בין  ‰ב‡.  ובעולם  ‰ז‰  בעולם   .1
פגומים וחסרים. 2. על ˘„‰ ו‚ו'. על יד שדה של איש עצלן עברתי, ועל יד 
כי צמחו על כל השדה  וראיתי  ו‚ו'.  ו‰נ‰ על‰   .3 כרם של אדם חסר דעה. 
קוצים דוקרים, והתכסו פני השדה בחוחים עוקצניים, וגדר האבנים שסביב 

לשדה נהרסה. 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰עˆלו˙

לפי  סבר‡  יע˘‰   .‚
האדם  על  ‰עˆלו˙. 
"החשבונות  כי  לדעת 
הרבים" שיש לו, ממקור 
נובעים.  הם  העצלות 
עולם  בגדולי  ומצינו 
של  חשבונות  שחישבו 
גילה  כן  ואע"פ  טעם 
כל  בעומק  כי  הכתוב 
טמון  היה  החשבונות 

 ‰ ז∆ ָבּ ׁ∆̆ ר  מ≈ ‡ו… ים, ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒָניו ל ָ‡ז¿

לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ˙ּוַח.  ָפּ ּבו…  ƒל  ‡ ≈‰ י¿

ַמר  לו…  ˙ ָברו… ס¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆  ˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו…

ן  ƒמ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ‰ 12ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…ּ‡˙  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ּמּו„.  ּ ƒל‰ַ

י  ≈„ כ¿ּ ָלנּוַח  ב  ּטו… ׁ∆̆  ,˙ מ∆ ¡‡ י‡  ƒ‰

 ‡ ָ̇ יחּו ƒ„ ב¿ ּ ƒ„ י ּ ל≈ ƒמ…ַע מ ׁ¿̆ ƒו… ל‡ ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

י  ּƒָר‰, כ ו… ּ̇ ˜ ַבּ ס≈ עו… יז 14ו¿ ƒר ָ‡ָ„ם ַ‰ָזּ ‡ ל¿ ָ̃ ו¿ ‰ּו ַ„ּ ב, ז∆ ַח ַ‰ל≈ּ ּ…̇ פ¿ ƒ13ל

יו  ָ̇ מו… ¿̂ 16ַע יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ‡ו…  ָ‰ָ‡ָ„ם,  ַח  כ…ּ ים  ƒָבנ‡ֲ ַח  כ…ּ ין  ≈‡15

 ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ יך¿ ָלנּוַח כ¿ּ ƒר ָ̂ ים  ƒָעמ י„, ּופ¿ ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל ‰ ָׁ̆ חּו נ¿ּ ַכּ

ַע„  יָ‰  ַ‡ֲחר∆ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ ו¿ ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…‡˙  ר  ּׁ≈̆ ַי 17מ¿ ל  ≈̂ ָע ∆‰ ֲ‡ָבל 

 ‰ ׂ ∆̆ ׁ̆ ּבו… ט…ַרח (‚)ַיֲע ּ י≈ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָלם ב¿ּ עו… ל ָוכ…ל, 18ּול¿ כ…ּ ƒל מ ט≈ּ ַבּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

בי‡ורים
‰לב. כמו שהיה  לפ˙וח   .13 בהתבטלו.  ל‰˙בטל.   .12 ולעפעפיו תנומה..." 
מילתא  אומר  שהיה  לתלמידיו,  ללמד  שהתחיל  קודם  לעשות  נוהג  רבה 
לבם,  נפתח  היה  כך  ומתוך  ושמחים,  מתבדחים  היו  והתלמידים  דבדיחותא 
והיו יכולים להתרכז בשיעור, כמבואר במסכת שבת (ל:). 14. ועוס˜ ב˙ור‰. 
כראוי. 15. ‡ין כח ‡בנים כח ‰‡„ם. אין כוחו של האדם חזק ככח האבנים.     
שיוכל  כנחושת  חזקות  עצמותיו  אין  ˙מי„.  לטרוח  כנחו˘‰  עˆמו˙יו   .16
להתייגע בהם תמיד ללא מנוחה. 17. מי˘ר ז‡˙ ‰סבר‡. מאמץ לעצמו רעיון 
זה שאדם זקוק למנוחה, ונוהג כך באופן קבוע ומשום כך אינו טורח כלל, אף 
בכמות שיכול ומחוייב לטרוח. 18. ולעולם בענין ˘י˘ בו טורח יע˘‰ סבר‡ 
לפי ‰עˆלו˙. בכת"י הגירסא: "ולעולם בכל המצוות שיש בהן טורח, יעשה 
סברה לפי העצלות להתבטל מן המצוה. כללו של דבר: העצל יטה כל סברתו 

לפי העצלות".

 , לּו˙ו… ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ ָרס  ¡‰ נ∆ ‰ּו‡  ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,„…‡ מ¿  ‰ ָ̃ ֲחָז

ָר‰  ˙ו… ל ב¿ּ ≈̂ ָע ַין ‰∆ נ¿ ƒן ע ָל‰. כ≈ּ פ¿ ָנּ ׁ∆̆ ם  ָנּ‰ 7˜…„∆ רו… ס¿ ן ח∆ ּ≈̃ ּƒ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆

ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ נּוָח‰,  מ¿ ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ים  ƒל ≈̂ ָ‰ֲע י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ƒמ ּוב¿

ם,  ָׁ̆ ַנפ¿ ַעל   „ ב≈ ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ּמּו„  ƒל ו¿ ם,  י‰∆ ֲעל≈  ˙ ו… ׁ̆ ָ̃  ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ים  ƒב ׁ¿̆ יו… ם  ≈‰ ׁ∆̆ ּוכ¿ נּוָח‰.  ַ‰מ¿ּ ל  ∆‡  ׁ̆ ָר ¿„ ּƒמ‰ַ ן  ƒ8מ חּו  ר¿ ב¿ ƒי ו¿

יל  ּƒפ ַּ̇ ָל‰  ¿̂ "9ַע ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ ים,  ƒנ ׁ≈̆ י¿  –  ˙ ס∆ נ∆ י˙-ַ‰כ¿ּ ב≈ ב¿ּ

ַבע  ט∆ ב¿ּ ָנ‰  ׁ≈̆ יָ‡‰  ƒב מ¿ לּו˙  ¿̂ ַע י  ּƒכ טו),  יט,  (מ˘לי  ָמ‰"  ּ ≈„ ר¿ ַּ̇

ַעט  ם: "10מ¿ לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆ יר  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ָבר ָ‰ָ‡ָ„ם. ּוכ¿

ב" (˘ם ו, י).  ָכּ ׁ¿̆ ƒם ל ƒָיַ„י ˜ ֻבּ ƒַעט ח ˙, מ¿ נּומו… ּ¿̇ ַעט  ˙ מ¿ נו… ׁ≈̆

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„י ƒל יַע  ּ ƒ‚ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 11 ל  ≈̂ ָע ל∆ י  ּ„ַ ל…‡ 
לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ֲחַמ˙  מ≈ ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‡ּוי,  ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…

ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ל  ≈̂ ָע ∆‰ י  ּƒכ ָטעּו˙.  ל  ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ  ‰ ַמֲעל∆

י  ּƒכ  ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ נּוָח‰  ַ‰מ¿ּ ַלּ‚ּוף  ב  טו… י…‡ַמר:  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ל¿

 ‰ ּוַמט∆ּ  . ׁ̆ ַ‰ַחָלּ ן  ƒמ ר  ≈̇ יו…  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ל  ָיכו… ‰ּו‡  ָחָז˜  ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ כ¿ּ

בי‡ורים
7. ˜ו„ם ˘נפל‰. כולה. 8. מן ‰מ„ר˘. מבית המדרש. 9. עˆל‰ ˙פיל ˙ר„מ‰. 
עליך  ו‚ו'.  ˘ינו˙  מעט   .10 מעש.  וחוסר  שינה  האדם  על  מביאה  העצלות 
לקצר את זמן השינה, לצמצם את זמן המנוחה, ולמעט בחוסר מעש בשכיבה 
בעמל  אלא  נקנית  התורה  אין  כי  ‰˙ור‰.  לי„יע˙  י‚יע  ˘ל‡   .11 ובבטלה. 
ויגיעה. וכן כתב הרמב"ם (פ"ג מת"ת ה"ו ): "אין דברי תורה מתקיימין במי 
שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, 
לעיניו  שינה  יתן  ולא  תמיד,  גופו  ומצער  עליהן  עצמו  שממית  במי  אלא 

ָעָליו  ָר‰, ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ ינו… ּ‚ו… ≈‡ ָבב ו¿ ּ ‰ּו‡ 19ַרך¿ ַ‰ל≈ ל  ≈̂ ָע ∆‰
ָע‰  ב¿ ׁƒ̆ 20 ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

יר,  ƒע ָבּ ל: ַרב  ≈̂ ָע ים ל∆ ƒר מ¿ ר: ‡ו… מ≈ ל ‡ו… ≈̂ ָע ∆‰ „ ַ̂ י ים. 21כ≈ּ ƒָבר ּ ¿„

ן  ƒי מ ƒנ‡ֲ ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒם: מ יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒָר‰ מ ו… ּ̇ ַמ„  ך¿ ּול¿ ל≈

 " ך¿ ר∆ ּ„ָ ַבּ ַחל  ַׁ̆ 23 ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  , ך¿ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ׁ∆̆ 22 י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ל≈ יָנ‰, ֲעמ…„ 25ו¿ ƒ„ ך¿ ַ‰מ¿ּ ˙ו… : 24ַרב ב¿ּ ים לו… ƒר מ¿ (מ˘לי כו, י‚). ‡ו…

י  ƒ26ֲ‡ר  ‡ ָיבו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ י  ƒנ‡ֲ  ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒמ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  . לו… ¿̂ ∆‡

(˘ם).   "˙ ח…בו… ָ‰ר¿ ין  ב≈ּ י  ƒר‡ֲ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,˙ בו… חו… ָ‰ר¿ ך¿  ˙ו… ב¿ּ

ם:  יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ָך. ו¿ ¿̇ י ל ב≈ּ ∆̂ ר 27‡≈ י ‰ּו‡ ָ„ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ‡ו…

ך¿  ˙ו… 29ב¿ּ  ,ıַבחּו י  ƒר‡ֲ ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,ıחּו 28ַבּ י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ˙ו… י ‰ּו‡ 30ב¿ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ַח" (˘ם כב, י‚). ‡ו… ≈̂ ָר ≈‡ ˙ ח…בו… ר¿

בי‡ורים
19. רך ‰לבב. פחדן ומפונק. 20. ˘בע‰ „ברים. שהעצל עונה כשאומרים לו 
שילמד תורה, והוא חכם בעיניו ואינו שומע, אלא מתחכם למצוא אמתלאות 
ותירוצים לעצלותו שלא ללמוד תורה. 21. כיˆ„ ‰עˆל ‡ומר, ‡ומרים לעˆל: 
רב בעיר. בכת"י הגירסא: "כיצד? אומרים לעצל: רבך בעיר – לך ולמד תורה 
שבין  ˘ב„רך.   .22 שבדרך!".  הארי  מן  אני  מתירא  להם:  משיב  והוא  ממנו! 
שכונה לשכונה. 23. ˘חל. הגדול שבאריות (מלבי"ם). 24. רב ב˙וך ‰מ„ינ‰. 
רבך נמצא בשכונת מגוריך, ואין דרכים בלתי מיושבות בינך לבינו. 25. ולך 
‡ˆלו. ללמוד תורה! 26. ‡רי. קטן (מלבי"ם). 27. ‡ˆל בי˙ך. סמוך לביתך, 
 .ıואינך צריך לצאת לרחוב אלא לחצר בלבד, לך למד אצלו תורה! 28. בחו
בחצר, ואף שלא אצא לרחוב מתיירא אני. 29. ב˙וך רחובו˙. אף שלא אצא 
"בין הרחובות" – ללכת מרחוב לרחוב, אלא אפילו "בתוך רחובות" – בין חצר 
לחצר, או בחצר עצמה אני ירא. 30. ב˙וך ‰בי˙. הזה שאתה בו, רבך יושב בחדר, 
ואינך צריך לצאת מהבית אלא להכנס לחדר רבך, הכנס אליו ללמוד תורה! 

לּו˙.  ¿̂ י ָ‰ַע ƒפ ָבָר‡ ל¿ ס¿ וכן  עצלות.  של  שורש 
(שמות  ברש"י  הובאו 

לה, כז) דברי חז"ל: "והנשאם הביאו וגו', ["והנשאם" חסר יו"ד] לפי שנתעצלו 
ואף כי  הנשיאים בהבאת נדבתם למשכן לפיכך נחסרה אות אחת משמם". 
מה  ציבור  "יתנדבו  שאמרו  וכמו  תרומתם,  בעיכוב  להם  היה  גדול  טעם 
"לפי  כן  אע"פ  שם,  וכמפורש  משלימין"  אנו  שמחסרין  ומה  שמתנדבין 
זו  הנהגתם  והיינו שבשורש  בתורה,  אות משמם  ונחסרה  נענשו  שנתעצלו" 
הכתוב  למדך  זצ"ל,  מבריסק  הגרי"ז  וביאר  העצלות.  מידת  טמונה  היתה 
שכאשר מוטלת עליך מצוה לעשותה - בטלו כנגדה כל החשבונות שבעולם, 
ואין לך אלא לעשות בזריזות רצון בוראך, וכיון שנדבת המשכן מצוה היתה, 

לא היה להם כל טצדקי לעכבה ולהשהות נדבתם. 
ובעל 'חובות הלבבות' בהקדמתו כתב, שהיו לו כמה טעמים שלא לחבר את 
חיבורו, אך חשד את עצמו שמידת העצלות הביאתו לכך, ולכן ביטל את כל 

חשבונותיו וכתב את חיבורו הק'.
הסבא  יוזל,  יוסף  מרבי  למדתי  אמר:  זצ"ל  מלצר  זלמן  איסר  רבי  [הגאון 
מנובהרדוק זצ"ל, שישנו ענין של נגיעה אישית. דרך משל: כאשר חושבים אם 
ללכת לקבל פניו של פלוני או לא ללכת, האם מגיע לפלוני הכבוד שאטרח 
ואלך לכבודו, או שלא ראוי הוא לכבוד הזה, הרי בראש וראשונה יש לחשוש 
שמא לתוך המחשבות והשיקולים הללו נכנס גם שיקול של עצלות, והנגיעה 

היא שמתעצלים לקום ולעשות את שצריך. 
ובכן, כיצד יש לנהוג? סיפרו על הסבא מנובהרדוק, שכאשר הגיע לעיר אדם 
גדול והתעורר אצלו הספק האם ללכת לקבל את פניו או לא, היה נוהג קודם 
כל ללבוש את הפרווה, לצאת מן הבית ולהגיע עד סמוך למקום האכסניא של 

האורח, ושם להחליט בענין. 
- כאשר באים אלי לבקש המלצות.  - אמר הגרא"ז  אני  נוהג אף  זאת  בדרך 
קודם כל הנני כותב, כדי שבשיקולים שלי אם לתת את ההמלצה או לא לתת 
לא יתערב גורם העצלות, ולאחר שכבר כתבתי את המכתב, הנני מחליט אם 

למסור אותו לזה שביקש...]. 
רבים  במאמרים  לך  יבוא  "העצל  (פ"ו):  ישרים"  ה"מסילת  בדברי  ונסיים 
ממאמרי החכמים כו' והטענות מן השכל וכו', והוא איננו רואה שאין הטענות 
ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני שיקול דעתו, אלא ממקור עצלותו הם 

נובעים, אשר היא מטה דעתו ושכלו אל הטענות האלה". 

„. עˆל רחו˜ מן ‰מ„ו˙ 
ה'מסילת  כתב  ‰טובו˙. 
ישרים' (פ"ו): "ותראה כי 
מאד  כבד  האדם  טבע 
הקבוע  כבד  (כחפץ 
מאד  שקשה  במקומו 
כי  משם),  להניעו 
גס  החמריות  עפריות 
הכבידות  מקור  [ביאור 
של טבע האדם: החומר 
מארבעה  מורכב 
רוח  מים,  עפר,  יסודות: 
המרכיב  ואש.  (אויר) 
שבחומר-האדם  העפרי 
החומריות")  ("עפריות 
הוא "גס" – כלומר כבד, 

ל.  ≈̂ ָע ∆‰  ˙ ∆‡ ל…מ…‰  ׁ¿̆  ‰ ָנּ ּ ƒ‚ ‡ן  ָכּ ַע„ 

ָ‡ַמר          ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  נּו  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ ּומ…

י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָלּ ֻכּ ƒמ ל  „ו… ּ‚ָ ָבר  ּ„ָ42

יָך  ƒפ 43ב¿ּ  „…‡ מ¿ ָבר  ּ„ָ‰ַ יָך  ל∆ ≈‡ ב  רו… ָ̃

ַר˜  י„)  ל,  („ברים   " ˙ו… ַלֲע˘…ׂ ָך  ָבב¿ ל¿ ƒּוב

יָך („ברים רב‰ ח, ו).  ּƒפ ƒָבר 44מ ּ„ָ ‡ ≈̂ ‰ו…

י‡  ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  ‰ ז∆ ָבּ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ל  „ו… לּו˙ ָ‚ּ ¿̂ ָך ַע ין ל¿ יו, ‡≈ ּƒפ ƒים 45מ ƒָבר ּ ¿„

.‰ּ ז∆ ƒמ

 

 ˙ ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ ˜ ל ָרחו… ≈̂ יך¿ („)ָע ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿
 ‡ ַחָלּ 47כ¿ּ יחּו˙,  ƒל ׁ¿̆ ƒ46ל לּום  כ¿ּ  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ו¿  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ן  ָׁ̆ ָע כ∆ ו¿ ם  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ı ח…מ∆ "48ַכּ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

בי‡ורים
גדול מכל מוסריו של  ‚„ול מכולם. מוסרו של משה על העצלות,  „בר   .42
שלמה, ששלמה אמר "נלאה להשיב אל פיו" – שהעצלות הגדולה ביותר היא 
שמתעצל לתת לפיו את מה שלפניו, אמנם משה אמר "כי קרוב" וגו'. 43. בפיך 
ובלבבך לע˘ו˙ו. הרי התורה כבר נתונה בתוך פיך, ואתה רק הוצא דבר מתוך 
ה'  שציוהו  כמו  ישראל  לבני  התורה  את  לימד  משה  לשנן.  מפיך.   .44 פיך! 
(דברים לא, יט): "ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם", וכמו שאמר הנביא 
(ישעיה נט, כא) "ודברי אשר שמתי בפיך" – שהם דברי התורה אשר שם משה 
ועליהם לעשות בפיהם  וכבר הוא בתוך פיהם,   – (מלבי"ם)  בני ישראל  לפני 
שינון שישמר בלבם. 45. מפיו. הנתונים כבר בתוך פיו. 46. ל˘ליחו˙. לבצע 
כמו  ו‚ו'.  ל˘יניים   ıכחומ  .48 כחומץ.  כחל‡.   .47 נאותה.  בצורה  שליחות 

 ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ  ‡ ≈̂ ּומו… י  ƒנ‡ֲ ך¿  ל≈ ‰ו… ם  ƒ‡ ו¿ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  .˙ ƒי ַ‰ַבּ

י‡,  ƒ‰ ˙ּוָח‰  32פ¿ּ  : לו… ים  ƒר מ¿ ‡ו… ַלֲחז…ר.  יך¿  ƒר ָ̂ י  ƒ31ֲ‡נ עּוָל‰,  נ¿

" (˘ם  ˙ו… ָטּ ƒל ַעל מ ≈̂ ָע יָרּ‰, 33ו¿ ƒ̂ ב ַעל  ּסו… ּƒ̇  ˙ ל∆ ּ ַמר: "ַ‰„∆ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם:  יב, ָ‡ַמר ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ָ ּ ַע 34ַמ‰ ל¿ ≈„ ‡ ָ‰ָי‰ יו… ל…ּ ׁ∆̆ ף  ַבּסו… כו, י„). ל¿

ַעט.  35מ¿ ן  י˘…ׁ ƒל י  ƒנ‡ֲ  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב מ¿ ָנעּול,  ‡ו…  ˙ּוַח  ָפּ  ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ ם  ƒ‡

ָך" (˘ם  ∆̇ ָנ ּׁ¿̆ ƒּום מ˜ ָּ̇ י  ַ̇ ב, ָמ ָכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ל  ≈̂ י ָע ַ̇ ַמר: "ַע„ ָמ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ˙ ≈̇ ל ָל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒכ…ל, מ ¡‡ ָפָניו ל∆ ים ל¿ ƒנ ¿̇ נו… ˙ו… ו¿ ָטּ ּƒמ ƒמ „ מ≈ ו, ט). 36עו…

 ‰‡ָ ל¿ ƒנ ַח˙,  ָלּ ּ ַ̂ ַבּ ָי„ו…  ל  ≈̂ ָע "37ָטַמן  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ יו,  ּƒפ ך¿  ˙ו… ל¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ י?  ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ‰ּו ַ‰ יז∆ ≈‡ יו" (˘ם כו, טו). 38ו¿ ּƒל פ יָבּ‰ ‡∆ ׁƒ̆ ַלֲ‰

ן  ן ב∆ּ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּƒַמר ַרב‡ָ §" (˘ם כ, „) ו¿ ל ל…‡ ַיֲחר̆… ≈̂ ף ָע ח…ר∆ "39מ≈

מ…„  ל¿ ƒל  ‰ ∆̂ רו… ו¿ עּוָריו,  נ¿ ּƒב ָר‰  ו… ּ̇ ָלַמ„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ‰ּו  ז∆ ָח‡י:  יו…

ן" (˘ם).  ƒיר ָוָ‡י ƒ̂ ּ ָ̃ ַ‡ל ַבּ ָׁ̆ ‰ּו: "41ו¿ ז∆ ל. ו¿ ינו… ָיכו… ≈‡ , 40ו¿ נּו˙ו… ¿̃ ƒז ב¿ּ

בי‡ורים
יתעצל  אז  גם  ‰י‡.  פ˙וח‰   .32 לשוא?  אטרח  ולמה  לחזור.  ˆריך  ‡ני   .31
מלקום ממקומו ולגשת לרבו. 33. ועˆל על מט˙ו. מתהפך על מטתו ואינו 
קם. 34. מ‰ ל‰˘יב. למזרזים אותו ללכת ללמוד תורה. 35. מעט. עוד מעט. 
אחר  גם  י„ו.  עˆל  טמן   .37 צרכו.  די  ישן  וכבר  משנתו  ממט˙ו.  עומ„   .36
שהושיט העצלן את ידו לתוך קערת המזון, עייף הוא וקשה לו להגיש את הכף 
המלאה לתוך פיו. והנמשל: שגם אם יתנו לו מזון הנפש – היא התורה – יתעצל 
הוא מה שאמר  ו‡יז‰ו ‰˘ביעי.   .38 (מלבי"ם).  וללמוד  לפיו  ולתת  לשמוע 
שלמה מחורף... 39. מחורף עˆל ל‡ יחרו˘. מפני קור החורף לא יחרוש ולא 
יזרע העצל את שדהו. 40. ו‡ינו יכול. כיון שהתעצל מללמוד תורה בנעוריו, 
סרה ממנו חשקת התורה ושוב אינו יכול ללמוד בזקנותו. 41. ו˘‡ל ב˜ˆיר 
הואיל  שדהו,  צמחה  לא  כי  מוצא,  ואינו  תבואה  מבקש  הקציר  בעת  ו‡ין. 

והתעצל מלחרשה בימות החורף.

ל  ׁ∆̆ יחּו˙  ƒל ׁ¿̆ ם  ָלּ ֻכּ ּו  ׂ̆ ָע ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ים  ƒלּוח ׁ¿̆ ּו ים  ƒ̂ ָר ׁ̆ לו…  ּ י≈ ׁ∆̆

ָח„  ∆‡ ם. ו¿ ָ̇ יחּו ƒל ּׁ¿̆ ƒרּו מ ָחז¿ ׁ∆̆ ך¿ כ¿ּ ל∆ ָבר ַלמ∆ּ יבּו ָ„ּ ׁƒ̆ ַ‚ם ‰≈ , ו¿ ך¿ ל∆ מ∆

‰ ‰ּו‡,  ל∆ ַמר חו… ים לו… ƒל, 51ּוַמֲער ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ך¿ ָ‰ָי ל∆ י ַ‰מ∆ּ ≈„ ַעב¿ מ≈

ַרח  ט…ּ ƒים מ ƒע ≈‚ ָריו י¿ ‰ ֲחב≈ ∆‡ רו… ׁ∆̆ . כ¿ּ ך¿ ל∆ ַחן ַ‰מ∆ּ ל¿ ֻּׁ̆ ƒל מ כ≈ ‡ו… ָנח ו¿ ו¿

טּו˙ ‰ּו‡  ׁ¿̆ ָריו. ּו ל ֲחב≈ ָכּ ƒיָניו מ ע≈ מו… ָחָכם ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒַמֲחז , ך¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ

י  נ≈ פ¿ ƒל  , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יר  ƒ‰ָמ  ׁ̆ י ƒ‡  ָ̇ י ƒ52ָחז" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ָי„ו… ב¿ּ

מּול  ם ‚¿ּ ל≈ּ ַׁ̆ ך¿ מ¿ ל∆ ‡ן ַ‰מ∆ּ ב" (˘ם כב, כט), ַ‡ף ָכּ ּ ָ̂ ַי ¿̇ ƒים י ƒָלכ מ¿

ָבר:  ּ„ָ ל  ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ  . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַטַעם  ים  ƒיב ׁƒ̆ מ¿ ָ‰יּו  ׁ∆̆ 53 ים,  ƒח ּ¿̃ ּƒַלפ

י  ּƒכ ,‡ ָלם ַ‰ָבּ ל…‡ ָלעו… ּ‰ ו¿ ָלם ַ‰ז∆ ‰ 54ל…‡ ָלעו… ו∆ ָׁ̆ ינו…  ל ‡≈ ≈̂ ָע ∆‰

.˙ ו… ׂ̆ ֲ‡נּו ָיָ„יו ַלֲע מ≈

 

 ˙ נו… ¿̃ ƒל ל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם - 56 נ≈ ב¿ ּƒב ׁ∆̆ ל  ≈̂ ָע ָחָכם: ‰55∆ ָ‡ַמר ‰∆ ו¿
בי‡ורים

51. ומערים לומר. מתחכם למצוא טעם על אי קיום השליחות ואומר שהוא 
חולה. 52. חזי˙ ‡י˘ ו‚ו'. כאשר תפגוש איש בקי וזריז בביצוע תפקידו, ראה 
בכת"י  ‰מלך.  טעם  מ˘יבים  ˘‰יו   .53 לשרתם.  יעמוד  המלכים  לפני  כי 
השליחות  את  שבצעו  הפקחים  כלומר,  לו".  יחוש  לא  "והעצל  מוסיף: 
ומשיבים דבר למלך כשחזרו משליחותם, משלם להם המלך גמולם על כך. 
אבל לעצל אין המלך משלם לו גמול, והעצל לא חש לזה ולא איכפת לו מכך, 
ונשאר חסר כל. 54. ל‡ לעולם ‰ז‰ ול‡ לעולם ‰ב‡. לא בענינים גשמיים 
את  המביאים  והמצוות  התורה  בעסקי  ולא  הזה  בעולם  תועלת  המביאים 
העצל  האדם  הוא  איזה  ‡„ם.  ˘בבני  ‰עˆל   .55 הבא.  העולם  לחיי  האדם 
ביותר מכל בני האדם. 56. ˘נ˙עˆל ל˜נו˙ ‡ו‰בים חכמים. מתוך רשלנותו 
אנשים  אליו  שיקרבו  טובים  מעשים  ולעשות  תורה  ללמוד  מתאמץ  אינו 

חכמים שיאהבו אותו.

ָחיו" (מ˘לי י,  ל¿ ׁ…˘ ל ל¿ ≈̂ ָע ן ‰∆ ם, כ≈ּ ƒיָני ָלע≈

ּנּו  ∆̇ י ƒמ ּ¿̇ ל  ≈̂ ָע ֲ‡ַו˙  ַּ̇ 49" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כו), 

˙" (˘ם כ‡, כ‰),  ו… ׂ̆ ַלֲע ָיָ„יו  ֲ‡נּו  י מ≈ ּƒכ

יָניו  ע≈ ב¿ּ ל  ≈̂ ָע "50ָחָכם  ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

טז).  כו,  (˘ם  ָטַעם"  י  יב≈ ׁƒ̆ מ¿ ָע‰  ב¿ ּׁƒ̆ ƒמ

ך¿  ל∆ ך¿ ‰ּו‡: מ∆ סּו˜ ָכּ ‰ ַ‰ָפּ ל ז∆ ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ רּו פ≈ּ

עבה ומגושם והוא הגורם 
חשוב  חלק  בהיותו   –
 – האדם  חומר  בהרכב 
הטבעית,  לכבידותו 
ברפיון  המתבטאת 
לשינוי  ובאי-נטיה 
דהיינו  ולתנועה, 
לא  כן  על  לעצלות], 
בטורח  האדם  יחפוץ 
(במאמץ  ומלאכה 

ובפעילות תכליתית). ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר 
נגד טבעו עצמו ויתגבר ויזדרז, שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא 
כארי  וגבור  כצבי  ורץ  כנשר  וקל  כנמר  עז  'הוי  התנא  שאמר  מה  והוא  יצליח. 
לעשות רצון אביך שבשמים'. וכן מנו חכמים ז"ל בדברים הצריכים חיזוק: "תורה 
ומעשים טובים" (ברכות לב:). ומקרא מלא הוא (יהושע א, ז) 'חזק ואמץ מאד 
לשמור לעשות ככל התורה אשר צוך משה עבדי', כי חיזוק גדול צריך למי שרוצה 

לכפות הטבע אל הפכו" (מס"י פ"ו עם ביאור 'שמחת מרדכי'). 
במסכת פסחים (פט.) מבואר שההיפך של זריזות היא 'עצבות'. ביאור הדבר, 
וכנ"ל,  יסודות שמהם מורכב חומר האדם הוא "עפר"  דהנה אחד מארבעה 
וכתב מוהרח"ו זצ"ל (בשערי קדושה, שער שני): "יסוד העפר שבנפש – ממנו 
מדת העצבות, ותולדתה היא העצלות לקיים התורה והמצוות, מפני עצבונו 
שמח  ואינו  עליו,  הבאים  היסורין  על  או  הזה  העולם  הבלי  קניני  השגת  על 
כי  יש מבארים  עפי"ז  עושר". עכ"ד.  לא תשבע  עינו  גם  בחלקו בשום-דבר, 
התיקון של יסוד העפר הוא להיות שמח בחלקו ושמח במצוות, וממילא על 

ידם ניתן להשיג מדת הזריזות בעשיית המצוות. 

בי‡ורים
העצלן  הוא  כך  בעיניים,  צורב  שהעשן  וכמו  השיניים  את  מקהה  שהחומץ 
למוסרים לו תפקיד לבצע. 49. ˙‡ו˙ עˆל ˙מי˙נו. השתוקקות לחיי בטלה 
ולהתפרנס.              לעבוד  מורגלות  אינם  ידיו  כי  אסון,  העצל  על  שמביאה  היא 
יותר משבעה חכמים  בעיניו. העצל מחזיק את עצמו לחכם  50. חכם עˆל 

העונים תשובות מנומקות ומוטעמות.

ו. ילמ„ ממנ‰ ל‡חוז ב‰ 
‰זריזו˙.  במ„˙  כמו‰ 
זצ"ל  הגר"א  כתב 
עה"פ  למשלי  בפירושו 
(ו,  עצל"  נמלה  אל  "לך 
צריך  האדם  "כי  ו): 
לשלשה  השם  לדרכי 
ומידות  חכמה  דברים: 
טובים.  ומעשים 
מופלאה  והנמלה 
באלו  במעשיה 
אל  "לך  וזהו:  השלשה. 
אתה  אם  עצל",  נמלה 
מלעשות  מתעצל 
לך  טובים,  מעשים 
את  הנמלה  מן  ולמד 
מעט,                        אלא  צריכה  שאינה  פי  על  אף  הרבה  שאוספת  שלה  הזריזות 
חיטה  אלא  אוכלת  אינה  שהיא  ב)  ה,  רבה  (דברים  במדרש  שכתוב  כמו 
במעשים  זהו  כור,  מאות  שלוש  הנמלה  בחורי  פעם  ומצאו  לשנה,  ומחצה 
כמו                   שלה,  שאינו  במה  נוגעת  שאינה  במידות,   - דרכיה"  "ראה  טובים. 
והריחו,  כולם  והתקבצו  נשרה תבואה  (שם), שפעם אחת  שכתוב במדרש 
לכן               כלום,  נטלו  לא  שלהם  שאינה  שהריחו  וכיון  שלהם,  שהיא  שסברו 
שכתוב  כמו  החכמה,  היא   - "וחכם"  ממנה.  ולמד  ומידותיה  דרכיה'  'ראה 
התבואה                          את  מניחה  ואינה  חורין,  שלשה  עושה  שהנמלה  (שם)  במדרש 
הגשמים  מן  מתייראת  כי  באמצעית,  אלא  בתחתונה,  ולא  בעליונה  לא 

שלמעלה ומן התהום שלמטה, ולכן ראה חכמתה "וחכם".  

ן            ָלכ≈ ו).  ו,  (מ˘לי  ַוֲחָכם"  יָ‰  ָרכ∆ ¿„

יָז‰  ƒר ז¿ ָמָל‰  ַ‰נ¿ּ ˙ו…  ‡ו… ר¿ ּƒ60ב  ׁ̆ ּ י≈ ַבּ ¿̇ ƒ59י

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ַמ„  ל¿ ƒ(ו)י יָ‰,  ָינ∆ נ¿ ƒע ב¿ּ יָר‰  ƒ‰ ּוז¿

יזּו˙,            ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ  ‰ָ מו… ָכּ  ‰ּ ָבּ ח…ז  ¡‡ ל∆

לּו˙         ¿̂ ָ‰ַע ַח˙  ַּ̇ ƒמ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙‡ ≈̂ 61ָל

ַח˙. ַׁ̆ י  י„≈ ƒ62מ

 

 ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ לּו˙  ¿̂ ַע  ׁ̆ י≈ ו¿
 ˙ ו… ׂ̆ ל ַלֲע ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒב ּומ ׁ≈̆ ן ַ‰ּיו… ‚ו…  כ¿ּ

רּו  ָ‡מ¿  .˙ ֲ‡וו… ַּ̇ ‰ַ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿  ˙ ָרעו…

בי‡ורים
"הנמלה  ‰נמל‰.  בר‡ו˙ו   .60 העצל.  י˙ביי˘.   .59 והותר.  די  לה  כשיש 
מפאת  למנוחה  הוא  שצריך  טענותיו  ויסתתמו  בכת"י).  (כ"ה  החלושה" 
ח˙. בכת"י הגירסא: "ולצאת  חולשתו. 61. לˆ‡˙ נפ˘ו מ˙ח˙ ‰עˆלו˙ מי„י̆ 

מתחת יד העצלות ולהשיב נפשו מני שחת". 62. מ„י ˘ח˙. גיהנם.

 . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈‡ יר≈ ƒים ו ƒים ֲחָכמ ƒב‰ֲ ‡ו…

ּלּו ָ‰יּו  ל ‡≈ ָכּ ׁ∆̆ ּנּו,  מ∆ּ ƒל מ ≈̂ ר ָע ≈̇ ׁ̆ יו… י≈ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ„ם.  ב¿ּ ƒ‡ 57ו¿ ָי„ו…  ב¿ּ

ָמּ‰  ַלח¿  ˙ ר∆ ∆‚ ָ‰‡ו…  ,‰ ָׁ̆ ַחָלּ  ‰ ָיּ ƒר ב¿ּ ָר‡  ָבּ

ל,  ≈̂ ָע ∆‰ ים  ּƒכ ַ‰ח¿ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ַרַח˙,  טו… 58ו¿

 ‰ ≈‡ ל, ר¿ ≈̂ ָמָל‰ ָע ל נ¿ ך¿ ‡∆ יב: "(‰)ל≈ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

עˆל.  נמל‰  ‡ל  לך   .‰
פ"ה  (דב"ר  חז"ל  אמרו 
שלמה  ראה  "ומה  ב): 
ללמד לעצל מן הנמלה? 
הנמלה  אמרי,  רבנן 
חיה  ואינה  וכו'  הזאת 
וכל  חדשים  ששה  אלא 
מאכלה אינו אלא חיטה 
הולכת  והיא  ומחצה, 
מה  כל  בקיץ  ומכנסת 

שמוצאת חיטים ושעורים ועדשים וכו'. ולמה היא עושה כן? אמרה שמא יגזור 
הקב"ה עלי חיים ויהיה לי מוכן לאכול. אמר רשב"י מעשה היה ומצאו בבור 
אתם  אף  עצל",  נמלה  אל  "לך  שלמה  אמר  לפיכך  כור,  מאות  שלש  שלה 

התקינו לכם מצוות מן העוה"ז לעוה"ב וכו'".
הנמלה מכינה לה מזון שלש מאות כור מספק שמא יארע לה נס ויגזור עליה 
בששה  שהרי  ותכלית,  גבול  בלי  בנס   - עסקינן?  נס  ובאיזה  חיים.  הקב"ה 
חדשים אינה צריכה אלא חיטה ומחצה, וא"כ לשלש מאות כור צריכה היא 
לחיות מאות אלפי שנים, והרי נס כזה לא אירע כמוהו מימות בריאת העולם, 
וכל אשר לפניה כבר מתו, ואעפ"כ היא טורחת ומכינה כן. ובאופן זה חייב 
האדם לטרוח ולהכין את עצמו מהעוה"ז לעוה"ב, ואם אינו עושה כן – לטרוח 

ולעמול על ספק ספיקא של נס בלי גבול - "עצל" יחשב.
וזהו שאמרו חז"ל (תדא"ר פכ"ה): "חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי 
אבותי אברהם יצחק ויעקב", שכל הנהגתו ופעולותיו יהיו מכוונים ודרוכים 
להגיע אל מעשי האבות הקדושים, ואף שהמרחק הוא רב ועצום – הרבה יותר 
מ"שלש מאות כור" לנמלה, ובדרך הטבע אי אפשר להגיע לידי כך, מ"מ חייב 
הוא לשאוף ולעשות את כל המאמצים לשם כך ('שיחות מוסר' מאמר ס"ז).  

בי‡ורים
57. ו‡ב„ם. על ידי שלא נזהר שיהיו מעשיו ראויים והגונים הרחיק ממנו את 
אוהביו החכמים ויראי השם. ונחשב עצל יותר ממי שלא היו לו אוהבים כאלו 
בזה  וגם  מחדש  לקנותם  מאשר  יאבדם  שלא  לשמור  קל  שיותר  כיון  כלל, 
נתעצל ולא שמר שלא יאבדם. 58. וטורח˙. על מאכלה ללא הפסקה, אפילו 

יתירה  בעˆלו˙.  וכן  ז. 
שלפעמים  מצאנו,  מכך 
העצלנים  את  משבחים 
יפה,  שהעצלות  במקום 
אינם  שהם  ואע"פ 
עושים זאת אלא מחמת 
הרגילה.  עצלותם 
סוכה  מסכת  בגמרא 
רבי  "שהיה  מובא:  (כז:) 
משבח  אומר  אליעזר 
שאין  העצלנין  את  אני 
ברגל,  מבתיהן  יוצאין 
אתה  ושמחת  דכתיב 
רש"י:  מפרש  וביתך". 
את  אני  ”משבח 
שלא  אע"פ  העצלנין, 
מתעכבים  הרגל  בשביל 
השנה  ימות  כל  שהרי 
מחמת  יוצאין  אינן 
משבחן  אעפ"כ  עצלות, 

אני".

יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָבָבם  ל¿ ּƒב ים  ƒֲחָכמ לּו  ע¡ ∆‰

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆

ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ן  ָלכ≈ לּו˙.  ¿̂ ַע ב¿ּ ן  כ≈ 70(ז)ו¿ ָרָע‰, 

ָכל  ּוב¿ יָך  יָבר∆ ≈‡ ָכל  ב¿ּ ב  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ׁ∆̆

יָבר  ≈‡ ל  ָכּ ƒמ ַחר  ב¿ ƒ̇ ו¿ יָך,  ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿

„ּו˙,  ב≈ ˙ כ¿ּ ָ̂ ¿̃ ּלּו˙ 72ּו ַ̃  ˙ ָ̂ ¿̃ יָבר 71 ≈‡ ו¿

ל  ַ̃ 73  ‡ ≈‰ ּ¿̇ ם.  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ל  ַ‰כ…ּ ו¿

ים  ƒר ַחב¿ּ ¿̇ ּƒמ‰ַ ים  ƒר ֲחב≈ ם  ƒע  ˙ ב∆ ׁ∆̆ ָל

 ˙ ב∆ ׁ∆̆ „ ָל ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָרָע‰;  ים  ׂ ƒ̆ עו… ו¿ ים  ƒנ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ם  ƒע

י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע ין ו¿ ƒ„ָו ˙ ּ„ָ ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך 74ל ינ∆ ע≈ ל ב¿ּ ַ̃

 ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך ל ינ∆ ע≈ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 ˙ ׁ∆̆ ≈‡ ב¿ּ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ּול¿ ים  ƒָבל‰ֲ  ‰ ׂ ∆̆ 75ַמֲע

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָ„‰-ָזָר‰;  ּוָבֲעבו…  ׁ̆ י ƒ‡

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָר‰,  ו… ּ̇ ין- ƒ„ 76ו¿  ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ים  ƒמּוָסר מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ

בי‡ורים
שהעצלות עצמה מביאה את האדם לידי הפסד, והיינו שמתוך שבטל ממלאכה 
כל השבוע מחמת עצלותו, נאלץ הוא לעשות מלאכה בערב שבת]. 70. וכן 
בעˆלו˙. יש עצלות שהיא טובה ויש עצלות שהיא רעה. 71. ˜ˆ˙ ˜לו˙. היא 
ובמקום  העצלות  היא  כב„ו˙.  ו˜ˆ˙   .72 שמתבקש.  ובמקום  הזריזות 
שמתבקש. 73. ˜ל ל˘ב˙ וכו'. זריז להתחבר ולהסב עמם יחד. 74. לר‡ו˙ „˙ 
ו„ין. להסתכל ולהתבונן בדברים המסייעים בלימוד התורה או בקיום המצוות. 
ו„ין ˙ור‰.   .76 75. מע˘‰ ‰בלים. מעשים ריקים שאין בהם שום תועלת.  

ל…‡ ָ‡ָב‰  ָנ‰ 63ו¿ ם ַסָכּ ˜ו… מ¿ ƒחו… ל ל¿ּ ַׁ̆ ך¿ ל¿ ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ ָ̂ ָר ׁ∆̆ ַעל ָ‡ָ„ם 

י  ƒנ פ≈ ָחר¿ ּ¿̇ ׁ∆̆ מּוָטב   : ך¿ ל∆ ַלמ∆ּ ָ‡ַמר  ָ‡ז   . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ פו…  ר¿ ח≈ ו¿  ,˙ כ∆ ָלל∆

רּו  ָין ָ‡מ¿ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ַעל ז∆ ˙. ו¿ י מ≈ ƒי ַוֲ‡נ ƒ„ֲע ל ַבּ ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ׁ ּ∆̆ ƒי ַחי 64מ ƒַוֲ‡נ

ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י≈ ָס„;  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ 65י≈ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ו…  ּ̇ ַל‡כ¿ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ר -  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ יז ו¿ ƒָס„. ָזר פ¿ ƒנ ל ו¿ ≈̂ ׁ̆ ָע י≈ ר, ו¿ ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿

 - ָס„  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ינו…  ≈‡ 66ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

 .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ן ב¿ּ ם-כ≈ּ ּ‚ַ ‰ ׂ ∆̆ עו… בּוַע 67ו¿ ָּׁ̆ ל ַ‰ ָל‡ָכ‰ ָכּ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ינו…  ≈‡ בּוַע 68ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆  - ר  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ָע

ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆ ָס„ -  פ¿ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ˙. ָע ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ עו…

יך¿  ≈‡ ‰ ≈‡ ˙ (פסחים נ, ב). ר¿ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… 69ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

בי‡ורים
63. ול‡ ‡ב‰ ללכ˙. כלומר, התעצל מללכת למקום סכנה, וגם זו מדה טובה. 
64. מ˘˙˙פלל בע„י ו‡ני מ˙. מאשר תברכני. 65. י˘. בעל מלאכה. 66. ו‡ינו 
עו˘‰ בערב ˘ב˙. זריז - שעושה מלאכה, ונשכר - שמקיים מצוה בפרישתו 
ממלאכה בערב שבת [ואף מתרבה שכר פרישתו מחמת זריזותו, כי על ידי 
 .67 סופר)].  (חתם  מצוה  לשם  היא  שפרישתו  בו  ניכר  השבוע  כל  זריזותו 
ועו˘‰ ‚ם כן בערב ˘ב˙. הרי נפסד על ידי זריזותו, שמביאתו לעשות מלאכה 
אינו  שכן  לאיבוד,  יוצאת  זו  שעושה  שמלאכה  אלא  עוד,  [ולא  איסור  בזמן 
רואה ממנה סימן ברכה, ונמצא שמחמת זריזותו טורח בחנם, וגם מבחינה זו 
הרי הוא "נפסד"]. 68. ו‡ינו עו˘‰ בערב ˘ב˙. ונמצא נשכר על ידי עצלותו, 
פי שנמנע מחמת  [אף על  ידה מצות מניעה ממלאכה בער"ש  שמקיים על 
עצלותו ולא לשם מצוה, מכל מקום גם מצוה הנעשית שלא לשמה יש בה 
ערך, כמבואר שם בהמשך הגמרא, שלעולם יעסוק אדם במצוה אפילו שלא 
שהעצלות  השעה  בהגיע  זה,  אדם  ˘ב˙.  בערב  ועו˘‰   .69 (רש"י)].  לשמה 
ממלאכה הינה דבר רצוי, דהיינו בערב שבת, מתעורר הוא מעצלותו ועושה 
מלאכה. [יש מפרשים מדה זו על דרך שלש המדות הקודמות, שהכוונה היא 
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וחפצו  וחשקו  פנימית, 
יתגבר בו וילך, והיינו כי 
פעולות  ידי  על 
המסורות  החיצונית 
גם  בהמשך  יקנה  בידו, 
מה שאינו בידו, כי תולד 
הפנימית  השמחה  בו 
מכח  והחמדה,  והחפץ 
מתלהט  שהוא  מה 

בתנועתו ברצון".     

 ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ו… ׁ̆ ָר ¿„ ƒמ י  ּ≈̇ ָב ּול¿  ˙ ּיו… ƒס נ≈ כ¿ּ

ָכל  ּול¿ ָוָי‰  ˙ 81ל¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ים  ƒל ר חו… ּ≈̃ ַב ל¿

ב  ׁ…˘ ָך ַלח¿ ָבב¿ ל¿ ּƒב „ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙. ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ַעל   „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒָרע ים  ƒּור‰ ר¿ ƒ‰

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו  ,‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ַעל  ו¿  ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ

ָר‰  ו… ּ̇ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ב  ׁ…˘ ַלח¿ ָך  ָבב¿ ל¿ ּƒב

ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ ˙ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ י‚ ַמֲעלו… ׂ ּƒ̆ ‰ַ ּול¿

 ˜ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ב¿ּ ƒל ב¿ּ יז  ƒָזר ו¿ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ּ¿̇  ‰ ּוָבז∆ ָר‰,  ‰ו… ַ‰ט¿ּ ָ‡˙ו…  ר¿ ƒי ו¿

ן.  יו… ל¿ ר ָ‰ע∆ ‡ו… ָבּ

בי‡ורים
81. לוי‰. למת. 

 ‰ ּבּול-פ∆ּ ƒנ מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ

ָך  ַ‡פ¿ּ ב¿ּ ל  ַ̃ 77  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים;  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּו„¿

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים.  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

ים  ƒר ָ̃ ּׁ¿̆ ‰ַ ˙ ו¿ יבו… ƒר ָך ַ‰מ¿ּ נ¿ ו… ׁ̆ ל¿ ƒיָך ּוב ƒפ ב¿ּ

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ן ָ‰ָרע, 78ּו ו… ׁ̆ ַ‰ָלּ נּו˙ ו¿ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ו¿

 ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ יָך  ƒפ ב¿ּ

ָך  ָי„¿ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ב. ּו ˙ ַעל ַ‰ּטו… ּוו… ַ̂ ּול¿

ָך  ָי„¿ ל ב¿ּ ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ֲעָך,  ר≈ ים ָי„ ב¿ּ ƒר‰ָ 79ל¿

ָך          ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל

יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו מּוָנ‰.  ¡‡ 80ב∆ּ

 ˙ כ∆ ָלל∆  - ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  יל≈ ל≈

ים,  ƒּיּול ƒט ב¿ּ  ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ‡ו… ָּ̇ ׁ¿̆ ƒמ ל¿

י  ּ≈̇ ָב ל¿  ıָלרּו יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ (ח)ּו

בר‚לך  ˜ל  ו˙‰‡  ח. 
כנסיו˙  לב˙י   ıלרו
ולב˙י מ„ר˘ו˙. באבות 
רץ  "הוי  אמרו:  (פ"ה) 
רצון  לעשות  כצבי... 
'צבי'  שבשמים".  אביך 
המהירה  החיה  היא 
ועד  במרוצתה,  ביותר 
כדי כך צריך לרוץ לדבר 
מצוה! כל כך חזק צריך 
האדם  של  רצונו  להיות 
שירוץ  כדי  במצוות 
ומה  כזאת!  במהירות 
רצונו  שאין  מי  יעשה 

לוהט כל כך?
ה"מסילת  לימדנו  כבר 
שכמו  ז'):  (פרק  ישרים" 
הפנימית  שההתלהטות 
זריזות  לידי  מביאה 
בהיפך,  כן  כמו  הגוף, 
החיצונית  הזריזות 
ומעוררת  גורמת 

להתלהבות פנימית! כי על ידי זריזות בפועל, שממהר תנועתו החיצונה, כן 
הוא גורם שתבער בו התלהבותו הפנימית, ומעורר בעצמו התלהטות ושמחה 

בי‡ורים
בכת"י: "ודברי תורה".  77. ˜ל ב‡פך. זריז לכעוס. 78. ו˙‰‡ ˜ל בפיך ב„ברי 
תלמוד                כי  "ומחמת  לנכדו:  במכתב  זצ"ל  מוולאזין  הגר"ח  לשון  זה  ˙ור‰. 
תורה הוא מהדברים הצריכים חיזוק, לא מנעתי מלחזק אותך ולזרז למזורז 
שתזדרז ללמוד בזריזות וחשק גדול, כי מה שלומדים בעצלות כל היום יכולים 
80. ב‡מונ‰.  ברעך. להכותו.  י„  ל‰רים   .79 בזריזות בכמה שעות".  ללמוד 

ביושר.
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אליו  שייכים  הדברים 
ולא  אותו.  ומחייבים 
תועיל הכרתו של האדם 
הכרה  ואפילו  לחוד 
זמן  כל  גדולה,  במידה 
הדברים  את  ישים  שלא 
של  שכלו  כי  לבו,  על 
מחייב  אינו  האדם 
הרגשת  אלא  למעשה, 
הלב היא הפועלת באדם 

ומכוונת את מעשיו. 
(כג.)  מכות  במסכת 
אלא  מזרזין  "אין  נאמר 
ולכאורה  למזורז". 
יש  העצלן  את  אדרבא, 
את  לזרז  ומדוע  לזרז! 
המזורז? אמנם, מי שלא 
היינו שלא השיב  מזורז, 
אל לבו את המוטל עליו 
רצון  לו  אין  לעשות, 
ויש  להזדרז,  פנימי 
יותר  ליזהר מלזרז אותו 
רצונו]  נגד  לעשות  נאלץ  [אשר  זו  חיצונית  בזריזות  ישתמש  יצרו  כי  מדאי, 
כסיבה לרפיון הרבה יותר גדול אחר כך (עפ"י 'מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 119), 
ואף שכתב המס"י שהזריזות החיצונית מעוררת באדם זריזות פנימית, כל זה 
כשחפץ בלבו להגיע לזריזות פנימית [וכפי שמבארים ענין "מתוך שלא לשמה 
בא לשמה" שכל זה כשרוצה להגיע לעשות לשמה], אבל לא כשאין בלבו שום 

רצון לזכות לזריזות פנימית.  

ר  ∆„ ∆‚ ו¿ ים,  ּ ƒֲחֻרל ָפָניו  ּסּו  ָכּ ים,  ƒנ ׁ…˘ מ¿ּ ƒ̃

ָמ‰  ּ ƒ„ .(‡מ˘לי כ„, ל-ל) "‰ָרָס ¡‰ ֲ‡ָבָניו נ∆

י  ל, ל…‡ ַ„ּ ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ ≈„ ׂ ¿̆ ƒל ל ≈̂ ַמ˙ ָע ָחכ¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒמ בּוָ‡‰  ּ¿̇ ל  ּ ≈„‚ַ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

ל ַ‡ף  ּ ≈„‚ַ ‡ מ¿ ָלּ ָר‡ּוי, ‡∆ ּ‰ ָכּ ָ̇ „ ‡ו… ב≈ עו…

ים  ƒ4ֲחרּול ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚ ים  ƒָבר ּ ¿„

ם  ƒ‡ ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒ̃ י ּ ƒז ‰ַ5ַמּ ים  ƒנ ו… ׁ̆ מ¿ּ ƒ̃ ו¿

ל  ּ ≈„‚ַ ּ י¿ ׁ∆̆ ַע„  ‰ּו  ≈„ ׂ ָ̆ ב¿ּ ַח  ר≈ טו… ָ‰ָי‰ 

י„  ƒס ַיפ¿ לּו˙ו…  ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ בּוָ‡‰,  ּ¿̇

ָרָס‰,  ¡‰ נ∆ ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ּ ∆‚ י  ּƒכ בּוָ‡‰,  ּ¿̇ ‰ַ

ר,  ≈„ ּ‚ָ‰ַ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ינו…  ≈‡ 6ו¿ ל  ≈̂ ָע ‰ּו‡  ו¿

ים  ƒב ָנּ ּ‚ַ‰ַ ˙ ו¿ מו… ≈‰ סּו ַ‰ב¿ּ נ¿ ָכּ ƒך¿ י ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ∆‚ "ו¿ ָ‡ַמר  ו¿ ל.  ַ‰כ…ּ ים  ƒח ¿̃ לו… ו¿

ים  ƒר ֲ‡ָבנ ∆„ ּ ∆‚ ׁ∆̆ י  ּƒָרָס‰" - ַ‡ף-ַעל-פ ¡‰ נ∆

בי‡ורים
‰מזי˜ים.   .5 הרצויים).  הפירות  (במקום  קוצים  מיני  ו˜מ˘ונים.  חרולים   .4

לתבואה. 6. ו‡ינו מ˙˜ן ‰‚„ר. בעוד הפרצה קטנה ונוחה לתקנה.

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

לּו˙  ¿̂ ַער ָ‰ַע ַׁ̆
 

 .„…‡ מ¿ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע
 ˙ ר∆ ב∆ ‰ ּ‚ו… ּ„ָ ּƒז…ּ‡˙ ַ‰מ ׁ∆̆ י  ƒמ  

ָלם  עו… 1ָבּ  „…‡ מ¿ ים  ƒל ָ̃ ל¿ ֻ̃ מ¿ ָיָניו  נ¿ ƒע  , ּבו…

ָ‡ַמר  ָעָליו  ו¿  ,‡ ַ‰ָבּ ָלם  ּוָבעו…  ‰ּ ַ‰ז∆

ם: "2(‡)ַעל  לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆

ם  ר∆ כ∆ּ ַעל  ו¿ י,  ּƒ̇ ָעַבר¿ ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י ƒ‡  ‰ ≈„ ׂ ¿̆

ֻכּלו…  ָעָל‰   ‰ נ≈ּ ƒ‰ 3ו¿ ב.  ל≈ ֲחַסר  (ב)ָ‡ָ„ם 

עˆל  ‡י˘   ‰„˘ על   .‡
איש  שדה  "על  עבר˙י. 
אדם  זה   – עברתי  עצל 
ב).  כא,  (ב"ר  הראשון" 
אדם  וכי  עיון,  וצריך 
בעצלות?  חטא  הראשון 
חטא  הרי  אדרבא, 

במעשה!
שיש  היא,  והתשובה 
מתינות:  ויש  עצלות 
ישוב  בעל  הוא  המתון 
ממהר  ואינו  הדעת 
ולעשות.  להחליט 
מתעצל   – והעצל 
ממהר  מלהתיישב, 
ועושה בפזיזות. מהירות 

כוונת  מקוצק).  אדמו"ר  בשם  משמואל'  ('שם  המחשבה  עצלות  פרי  היא  זו 
לפני  כדבעי  בדעתו  נתיישב  לא  ערכו,  גודל  לפי  הראשון  שאדם  המדרש: 

עשייתו ונתבלבל הענין כולו ('מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 95). 
ב. ‡„ם חסר לב. הנה פסוקים הרבה בספר משלי עוסקים בגנותה של מידת 
העצלות ועל כך שמידה זו הורסת ומכלה את האדם. ואמר שלמה (משלי כד, 
ל): "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב" וגו'. נתבאר לנו כאן 
שורשה וענינה של העצלות: העצל הוא "חסר לב", כי העצלות נובעת מחוסר 
שישיב  ידי  על  היא  העצלות  מידת  את  ולשרש  להתגבר  והעצה  לב,  שימת 
כי  יחוש  ואז  בשכלו,  ומבין  בהכרתו  יודע  הוא  אשר  כל  את  לבו  אל  האדם 

בי‡ורים
 – הרוחניים  מעשיו  ובין  הגשמיים  מעשיו  בין  ‰ב‡.  ובעולם  ‰ז‰  בעולם   .1
פגומים וחסרים. 2. על ˘„‰ ו‚ו'. על יד שדה של איש עצלן עברתי, ועל יד 
כי צמחו על כל השדה  וראיתי  ו‚ו'.  ו‰נ‰ על‰   .3 כרם של אדם חסר דעה. 
קוצים דוקרים, והתכסו פני השדה בחוחים עוקצניים, וגדר האבנים שסביב 

לשדה נהרסה. 

ˆ„י˜ים ‡רחו˙  ˘ער ‰עˆלו˙עיונים

לפי  סבר‡  יע˘‰   .‚
האדם  על  ‰עˆלו˙. 
"החשבונות  כי  לדעת 
הרבים" שיש לו, ממקור 
נובעים.  הם  העצלות 
עולם  בגדולי  ומצינו 
של  חשבונות  שחישבו 
גילה  כן  ואע"פ  טעם 
כל  בעומק  כי  הכתוב 
טמון  היה  החשבונות 

 ‰ ז∆ ָבּ ׁ∆̆ ר  מ≈ ‡ו… ים, ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒָניו ל ָ‡ז¿

לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ˙ּוַח.  ָפּ ּבו…  ƒל  ‡ ≈‰ י¿

ַמר  לו…  ˙ ָברו… ס¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆  ˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו…

ן  ƒמ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ‰ 12ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…ּ‡˙  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ּמּו„.  ּ ƒל‰ַ

י  ≈„ כ¿ּ ָלנּוַח  ב  ּטו… ׁ∆̆  ,˙ מ∆ ¡‡ י‡  ƒ‰

 ‡ ָ̇ יחּו ƒ„ ב¿ ּ ƒ„ י ּ ל≈ ƒמ…ַע מ ׁ¿̆ ƒו… ל‡ ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

י  ּƒָר‰, כ ו… ּ̇ ˜ ַבּ ס≈ עו… יז 14ו¿ ƒר ָ‡ָ„ם ַ‰ָזּ ‡ ל¿ ָ̃ ו¿ ‰ּו ַ„ּ ב, ז∆ ַח ַ‰ל≈ּ ּ…̇ פ¿ ƒ13ל

יו  ָ̇ מו… ¿̂ 16ַע יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ‡ו…  ָ‰ָ‡ָ„ם,  ַח  כ…ּ ים  ƒָבנ‡ֲ ַח  כ…ּ ין  ≈‡15

 ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ יך¿ ָלנּוַח כ¿ּ ƒר ָ̂ ים  ƒָעמ י„, ּופ¿ ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל ‰ ָׁ̆ חּו נ¿ּ ַכּ

ַע„  יָ‰  ַ‡ֲחר∆ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ ו¿ ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…‡˙  ר  ּׁ≈̆ ַי 17מ¿ ל  ≈̂ ָע ∆‰ ֲ‡ָבל 

 ‰ ׂ ∆̆ ׁ̆ ּבו… ט…ַרח (‚)ַיֲע ּ י≈ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָלם ב¿ּ עו… ל ָוכ…ל, 18ּול¿ כ…ּ ƒל מ ט≈ּ ַבּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

בי‡ורים
‰לב. כמו שהיה  לפ˙וח   .13 בהתבטלו.  ל‰˙בטל.   .12 ולעפעפיו תנומה..." 
מילתא  אומר  שהיה  לתלמידיו,  ללמד  שהתחיל  קודם  לעשות  נוהג  רבה 
לבם,  נפתח  היה  כך  ומתוך  ושמחים,  מתבדחים  היו  והתלמידים  דבדיחותא 
והיו יכולים להתרכז בשיעור, כמבואר במסכת שבת (ל:). 14. ועוס˜ ב˙ור‰. 
כראוי. 15. ‡ין כח ‡בנים כח ‰‡„ם. אין כוחו של האדם חזק ככח האבנים.     
שיוכל  כנחושת  חזקות  עצמותיו  אין  ˙מי„.  לטרוח  כנחו˘‰  עˆמו˙יו   .16
להתייגע בהם תמיד ללא מנוחה. 17. מי˘ר ז‡˙ ‰סבר‡. מאמץ לעצמו רעיון 
זה שאדם זקוק למנוחה, ונוהג כך באופן קבוע ומשום כך אינו טורח כלל, אף 
בכמות שיכול ומחוייב לטרוח. 18. ולעולם בענין ˘י˘ בו טורח יע˘‰ סבר‡ 
לפי ‰עˆלו˙. בכת"י הגירסא: "ולעולם בכל המצוות שיש בהן טורח, יעשה 
סברה לפי העצלות להתבטל מן המצוה. כללו של דבר: העצל יטה כל סברתו 

לפי העצלות".

 , לּו˙ו… ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ ָרס  ¡‰ נ∆ ‰ּו‡  ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,„…‡ מ¿  ‰ ָ̃ ֲחָז

ָר‰  ˙ו… ל ב¿ּ ≈̂ ָע ַין ‰∆ נ¿ ƒן ע ָל‰. כ≈ּ פ¿ ָנּ ׁ∆̆ ם  ָנּ‰ 7˜…„∆ רו… ס¿ ן ח∆ ּ≈̃ ּƒ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆

ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ נּוָח‰,  מ¿ ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ים  ƒל ≈̂ ָ‰ֲע י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ƒמ ּוב¿

ם,  ָׁ̆ ַנפ¿ ַעל   „ ב≈ ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ּמּו„  ƒל ו¿ ם,  י‰∆ ֲעל≈  ˙ ו… ׁ̆ ָ̃  ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ים  ƒב ׁ¿̆ יו… ם  ≈‰ ׁ∆̆ ּוכ¿ נּוָח‰.  ַ‰מ¿ּ ל  ∆‡  ׁ̆ ָר ¿„ ּƒמ‰ַ ן  ƒ8מ חּו  ר¿ ב¿ ƒי ו¿

יל  ּƒפ ַּ̇ ָל‰  ¿̂ "9ַע ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ ים,  ƒנ ׁ≈̆ י¿  –  ˙ ס∆ נ∆ י˙-ַ‰כ¿ּ ב≈ ב¿ּ

ַבע  ט∆ ב¿ּ ָנ‰  ׁ≈̆ יָ‡‰  ƒב מ¿ לּו˙  ¿̂ ַע י  ּƒכ טו),  יט,  (מ˘לי  ָמ‰"  ּ ≈„ ר¿ ַּ̇

ַעט  ם: "10מ¿ לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆ יר  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ָבר ָ‰ָ‡ָ„ם. ּוכ¿

ב" (˘ם ו, י).  ָכּ ׁ¿̆ ƒם ל ƒָיַ„י ˜ ֻבּ ƒַעט ח ˙, מ¿ נּומו… ּ¿̇ ַעט  ˙ מ¿ נו… ׁ≈̆

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„י ƒל יַע  ּ ƒ‚ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 11 ל  ≈̂ ָע ל∆ י  ּ„ַ ל…‡ 
לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ֲחַמ˙  מ≈ ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‡ּוי,  ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…

ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ל  ≈̂ ָע ∆‰ י  ּƒכ ָטעּו˙.  ל  ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ  ‰ ַמֲעל∆

י  ּƒכ  ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ נּוָח‰  ַ‰מ¿ּ ַלּ‚ּוף  ב  טו… י…‡ַמר:  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ל¿

 ‰ ּוַמט∆ּ  . ׁ̆ ַ‰ַחָלּ ן  ƒמ ר  ≈̇ יו…  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ל  ָיכו… ‰ּו‡  ָחָז˜  ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ כ¿ּ

בי‡ורים
7. ˜ו„ם ˘נפל‰. כולה. 8. מן ‰מ„ר˘. מבית המדרש. 9. עˆל‰ ˙פיל ˙ר„מ‰. 
עליך  ו‚ו'.  ˘ינו˙  מעט   .10 מעש.  וחוסר  שינה  האדם  על  מביאה  העצלות 
לקצר את זמן השינה, לצמצם את זמן המנוחה, ולמעט בחוסר מעש בשכיבה 
בעמל  אלא  נקנית  התורה  אין  כי  ‰˙ור‰.  לי„יע˙  י‚יע  ˘ל‡   .11 ובבטלה. 
ויגיעה. וכן כתב הרמב"ם (פ"ג מת"ת ה"ו ): "אין דברי תורה מתקיימין במי 
שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, 
לעיניו  שינה  יתן  ולא  תמיד,  גופו  ומצער  עליהן  עצמו  שממית  במי  אלא 

ָעָליו  ָר‰, ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ ינו… ּ‚ו… ≈‡ ָבב ו¿ ּ ‰ּו‡ 19ַרך¿ ַ‰ל≈ ל  ≈̂ ָע ∆‰
ָע‰  ב¿ ׁƒ̆ 20 ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

יר,  ƒע ָבּ ל: ַרב  ≈̂ ָע ים ל∆ ƒר מ¿ ר: ‡ו… מ≈ ל ‡ו… ≈̂ ָע ∆‰ „ ַ̂ י ים. 21כ≈ּ ƒָבר ּ ¿„

ן  ƒי מ ƒנ‡ֲ ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒם: מ יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒָר‰ מ ו… ּ̇ ַמ„  ך¿ ּול¿ ל≈

 " ך¿ ר∆ ּ„ָ ַבּ ַחל  ַׁ̆ 23 ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  , ך¿ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ׁ∆̆ 22 י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ל≈ יָנ‰, ֲעמ…„ 25ו¿ ƒ„ ך¿ ַ‰מ¿ּ ˙ו… : 24ַרב ב¿ּ ים לו… ƒר מ¿ (מ˘לי כו, י‚). ‡ו…

י  ƒ26ֲ‡ר  ‡ ָיבו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ י  ƒנ‡ֲ  ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒמ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  . לו… ¿̂ ∆‡

(˘ם).   "˙ ח…בו… ָ‰ר¿ ין  ב≈ּ י  ƒר‡ֲ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,˙ בו… חו… ָ‰ר¿ ך¿  ˙ו… ב¿ּ

ם:  יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ָך. ו¿ ¿̇ י ל ב≈ּ ∆̂ ר 27‡≈ י ‰ּו‡ ָ„ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ‡ו…

ך¿  ˙ו… 29ב¿ּ  ,ıַבחּו י  ƒר‡ֲ ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,ıחּו 28ַבּ י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ˙ו… י ‰ּו‡ 30ב¿ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ַח" (˘ם כב, י‚). ‡ו… ≈̂ ָר ≈‡ ˙ ח…בו… ר¿

בי‡ורים
19. רך ‰לבב. פחדן ומפונק. 20. ˘בע‰ „ברים. שהעצל עונה כשאומרים לו 
שילמד תורה, והוא חכם בעיניו ואינו שומע, אלא מתחכם למצוא אמתלאות 
ותירוצים לעצלותו שלא ללמוד תורה. 21. כיˆ„ ‰עˆל ‡ומר, ‡ומרים לעˆל: 
רב בעיר. בכת"י הגירסא: "כיצד? אומרים לעצל: רבך בעיר – לך ולמד תורה 
שבין  ˘ב„רך.   .22 שבדרך!".  הארי  מן  אני  מתירא  להם:  משיב  והוא  ממנו! 
שכונה לשכונה. 23. ˘חל. הגדול שבאריות (מלבי"ם). 24. רב ב˙וך ‰מ„ינ‰. 
רבך נמצא בשכונת מגוריך, ואין דרכים בלתי מיושבות בינך לבינו. 25. ולך 
‡ˆלו. ללמוד תורה! 26. ‡רי. קטן (מלבי"ם). 27. ‡ˆל בי˙ך. סמוך לביתך, 
 .ıואינך צריך לצאת לרחוב אלא לחצר בלבד, לך למד אצלו תורה! 28. בחו
בחצר, ואף שלא אצא לרחוב מתיירא אני. 29. ב˙וך רחובו˙. אף שלא אצא 
"בין הרחובות" – ללכת מרחוב לרחוב, אלא אפילו "בתוך רחובות" – בין חצר 
לחצר, או בחצר עצמה אני ירא. 30. ב˙וך ‰בי˙. הזה שאתה בו, רבך יושב בחדר, 
ואינך צריך לצאת מהבית אלא להכנס לחדר רבך, הכנס אליו ללמוד תורה! 

לּו˙.  ¿̂ י ָ‰ַע ƒפ ָבָר‡ ל¿ ס¿ וכן  עצלות.  של  שורש 
(שמות  ברש"י  הובאו 

לה, כז) דברי חז"ל: "והנשאם הביאו וגו', ["והנשאם" חסר יו"ד] לפי שנתעצלו 
ואף כי  הנשיאים בהבאת נדבתם למשכן לפיכך נחסרה אות אחת משמם". 
מה  ציבור  "יתנדבו  שאמרו  וכמו  תרומתם,  בעיכוב  להם  היה  גדול  טעם 
"לפי  כן  אע"פ  שם,  וכמפורש  משלימין"  אנו  שמחסרין  ומה  שמתנדבין 
זו  הנהגתם  והיינו שבשורש  בתורה,  אות משמם  ונחסרה  נענשו  שנתעצלו" 
הכתוב  למדך  זצ"ל,  מבריסק  הגרי"ז  וביאר  העצלות.  מידת  טמונה  היתה 
שכאשר מוטלת עליך מצוה לעשותה - בטלו כנגדה כל החשבונות שבעולם, 
ואין לך אלא לעשות בזריזות רצון בוראך, וכיון שנדבת המשכן מצוה היתה, 

לא היה להם כל טצדקי לעכבה ולהשהות נדבתם. 
ובעל 'חובות הלבבות' בהקדמתו כתב, שהיו לו כמה טעמים שלא לחבר את 
חיבורו, אך חשד את עצמו שמידת העצלות הביאתו לכך, ולכן ביטל את כל 

חשבונותיו וכתב את חיבורו הק'.
הסבא  יוזל,  יוסף  מרבי  למדתי  אמר:  זצ"ל  מלצר  זלמן  איסר  רבי  [הגאון 
מנובהרדוק זצ"ל, שישנו ענין של נגיעה אישית. דרך משל: כאשר חושבים אם 
ללכת לקבל פניו של פלוני או לא ללכת, האם מגיע לפלוני הכבוד שאטרח 
ואלך לכבודו, או שלא ראוי הוא לכבוד הזה, הרי בראש וראשונה יש לחשוש 
שמא לתוך המחשבות והשיקולים הללו נכנס גם שיקול של עצלות, והנגיעה 

היא שמתעצלים לקום ולעשות את שצריך. 
ובכן, כיצד יש לנהוג? סיפרו על הסבא מנובהרדוק, שכאשר הגיע לעיר אדם 
גדול והתעורר אצלו הספק האם ללכת לקבל את פניו או לא, היה נוהג קודם 
כל ללבוש את הפרווה, לצאת מן הבית ולהגיע עד סמוך למקום האכסניא של 

האורח, ושם להחליט בענין. 
- כאשר באים אלי לבקש המלצות.  - אמר הגרא"ז  אני  נוהג אף  זאת  בדרך 
קודם כל הנני כותב, כדי שבשיקולים שלי אם לתת את ההמלצה או לא לתת 
לא יתערב גורם העצלות, ולאחר שכבר כתבתי את המכתב, הנני מחליט אם 

למסור אותו לזה שביקש...]. 
רבים  במאמרים  לך  יבוא  "העצל  (פ"ו):  ישרים"  ה"מסילת  בדברי  ונסיים 
ממאמרי החכמים כו' והטענות מן השכל וכו', והוא איננו רואה שאין הטענות 
ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני שיקול דעתו, אלא ממקור עצלותו הם 

נובעים, אשר היא מטה דעתו ושכלו אל הטענות האלה". 

„. עˆל רחו˜ מן ‰מ„ו˙ 
ה'מסילת  כתב  ‰טובו˙. 
ישרים' (פ"ו): "ותראה כי 
מאד  כבד  האדם  טבע 
הקבוע  כבד  (כחפץ 
מאד  שקשה  במקומו 
כי  משם),  להניעו 
גס  החמריות  עפריות 
הכבידות  מקור  [ביאור 
של טבע האדם: החומר 
מארבעה  מורכב 
רוח  מים,  עפר,  יסודות: 
המרכיב  ואש.  (אויר) 
שבחומר-האדם  העפרי 
החומריות")  ("עפריות 
הוא "גס" – כלומר כבד, 

ל.  ≈̂ ָע ∆‰  ˙ ∆‡ ל…מ…‰  ׁ¿̆  ‰ ָנּ ּ ƒ‚ ‡ן  ָכּ ַע„ 

ָ‡ַמר          ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  נּו  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ ּומ…

י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָלּ ֻכּ ƒמ ל  „ו… ּ‚ָ ָבר  ּ„ָ42

יָך  ƒפ 43ב¿ּ  „…‡ מ¿ ָבר  ּ„ָ‰ַ יָך  ל∆ ≈‡ ב  רו… ָ̃

ַר˜  י„)  ל,  („ברים   " ˙ו… ַלֲע˘…ׂ ָך  ָבב¿ ל¿ ƒּוב

יָך („ברים רב‰ ח, ו).  ּƒפ ƒָבר 44מ ּ„ָ ‡ ≈̂ ‰ו…

י‡  ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  ‰ ז∆ ָבּ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ל  „ו… לּו˙ ָ‚ּ ¿̂ ָך ַע ין ל¿ יו, ‡≈ ּƒפ ƒים 45מ ƒָבר ּ ¿„

.‰ּ ז∆ ƒמ

 

 ˙ ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ ˜ ל ָרחו… ≈̂ יך¿ („)ָע ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿
 ‡ ַחָלּ 47כ¿ּ יחּו˙,  ƒל ׁ¿̆ ƒ46ל לּום  כ¿ּ  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ו¿  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ן  ָׁ̆ ָע כ∆ ו¿ ם  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ı ח…מ∆ "48ַכּ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

בי‡ורים
גדול מכל מוסריו של  ‚„ול מכולם. מוסרו של משה על העצלות,  „בר   .42
שלמה, ששלמה אמר "נלאה להשיב אל פיו" – שהעצלות הגדולה ביותר היא 
שמתעצל לתת לפיו את מה שלפניו, אמנם משה אמר "כי קרוב" וגו'. 43. בפיך 
ובלבבך לע˘ו˙ו. הרי התורה כבר נתונה בתוך פיך, ואתה רק הוצא דבר מתוך 
ה'  שציוהו  כמו  ישראל  לבני  התורה  את  לימד  משה  לשנן.  מפיך.   .44 פיך! 
(דברים לא, יט): "ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם", וכמו שאמר הנביא 
(ישעיה נט, כא) "ודברי אשר שמתי בפיך" – שהם דברי התורה אשר שם משה 
ועליהם לעשות בפיהם  וכבר הוא בתוך פיהם,   – (מלבי"ם)  בני ישראל  לפני 
שינון שישמר בלבם. 45. מפיו. הנתונים כבר בתוך פיו. 46. ל˘ליחו˙. לבצע 
כמו  ו‚ו'.  ל˘יניים   ıכחומ  .48 כחומץ.  כחל‡.   .47 נאותה.  בצורה  שליחות 

 ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ  ‡ ≈̂ ּומו… י  ƒנ‡ֲ ך¿  ל≈ ‰ו… ם  ƒ‡ ו¿ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  .˙ ƒי ַ‰ַבּ

י‡,  ƒ‰ ˙ּוָח‰  32פ¿ּ  : לו… ים  ƒר מ¿ ‡ו… ַלֲחז…ר.  יך¿  ƒר ָ̂ י  ƒ31ֲ‡נ עּוָל‰,  נ¿

" (˘ם  ˙ו… ָטּ ƒל ַעל מ ≈̂ ָע יָרּ‰, 33ו¿ ƒ̂ ב ַעל  ּסו… ּƒ̇  ˙ ל∆ ּ ַמר: "ַ‰„∆ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם:  יב, ָ‡ַמר ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ָ ּ ַע 34ַמ‰ ל¿ ≈„ ‡ ָ‰ָי‰ יו… ל…ּ ׁ∆̆ ף  ַבּסו… כו, י„). ל¿

ַעט.  35מ¿ ן  י˘…ׁ ƒל י  ƒנ‡ֲ  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב מ¿ ָנעּול,  ‡ו…  ˙ּוַח  ָפּ  ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ ם  ƒ‡

ָך" (˘ם  ∆̇ ָנ ּׁ¿̆ ƒּום מ˜ ָּ̇ י  ַ̇ ב, ָמ ָכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ל  ≈̂ י ָע ַ̇ ַמר: "ַע„ ָמ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ˙ ≈̇ ל ָל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒכ…ל, מ ¡‡ ָפָניו ל∆ ים ל¿ ƒנ ¿̇ נו… ˙ו… ו¿ ָטּ ּƒמ ƒמ „ מ≈ ו, ט). 36עו…

 ‰‡ָ ל¿ ƒנ ַח˙,  ָלּ ּ ַ̂ ַבּ ָי„ו…  ל  ≈̂ ָע "37ָטַמן  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ יו,  ּƒפ ך¿  ˙ו… ל¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ י?  ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ‰ּו ַ‰ יז∆ ≈‡ יו" (˘ם כו, טו). 38ו¿ ּƒל פ יָבּ‰ ‡∆ ׁƒ̆ ַלֲ‰

ן  ן ב∆ּ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּƒַמר ַרב‡ָ §" (˘ם כ, „) ו¿ ל ל…‡ ַיֲחר̆… ≈̂ ף ָע ח…ר∆ "39מ≈

מ…„  ל¿ ƒל  ‰ ∆̂ רו… ו¿ עּוָריו,  נ¿ ּƒב ָר‰  ו… ּ̇ ָלַמ„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ‰ּו  ז∆ ָח‡י:  יו…

ן" (˘ם).  ƒיר ָוָ‡י ƒ̂ ּ ָ̃ ַ‡ל ַבּ ָׁ̆ ‰ּו: "41ו¿ ז∆ ל. ו¿ ינו… ָיכו… ≈‡ , 40ו¿ נּו˙ו… ¿̃ ƒז ב¿ּ

בי‡ורים
יתעצל  אז  גם  ‰י‡.  פ˙וח‰   .32 לשוא?  אטרח  ולמה  לחזור.  ˆריך  ‡ני   .31
מלקום ממקומו ולגשת לרבו. 33. ועˆל על מט˙ו. מתהפך על מטתו ואינו 
קם. 34. מ‰ ל‰˘יב. למזרזים אותו ללכת ללמוד תורה. 35. מעט. עוד מעט. 
אחר  גם  י„ו.  עˆל  טמן   .37 צרכו.  די  ישן  וכבר  משנתו  ממט˙ו.  עומ„   .36
שהושיט העצלן את ידו לתוך קערת המזון, עייף הוא וקשה לו להגיש את הכף 
המלאה לתוך פיו. והנמשל: שגם אם יתנו לו מזון הנפש – היא התורה – יתעצל 
הוא מה שאמר  ו‡יז‰ו ‰˘ביעי.   .38 (מלבי"ם).  וללמוד  לפיו  ולתת  לשמוע 
שלמה מחורף... 39. מחורף עˆל ל‡ יחרו˘. מפני קור החורף לא יחרוש ולא 
יזרע העצל את שדהו. 40. ו‡ינו יכול. כיון שהתעצל מללמוד תורה בנעוריו, 
סרה ממנו חשקת התורה ושוב אינו יכול ללמוד בזקנותו. 41. ו˘‡ל ב˜ˆיר 
הואיל  שדהו,  צמחה  לא  כי  מוצא,  ואינו  תבואה  מבקש  הקציר  בעת  ו‡ין. 

והתעצל מלחרשה בימות החורף.

ל  ׁ∆̆ יחּו˙  ƒל ׁ¿̆ ם  ָלּ ֻכּ ּו  ׂ̆ ָע ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ים  ƒלּוח ׁ¿̆ ּו ים  ƒ̂ ָר ׁ̆ לו…  ּ י≈ ׁ∆̆

ָח„  ∆‡ ם. ו¿ ָ̇ יחּו ƒל ּׁ¿̆ ƒרּו מ ָחז¿ ׁ∆̆ ך¿ כ¿ּ ל∆ ָבר ַלמ∆ּ יבּו ָ„ּ ׁƒ̆ ַ‚ם ‰≈ , ו¿ ך¿ ל∆ מ∆

‰ ‰ּו‡,  ל∆ ַמר חו… ים לו… ƒל, 51ּוַמֲער ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ך¿ ָ‰ָי ל∆ י ַ‰מ∆ּ ≈„ ַעב¿ מ≈

ַרח  ט…ּ ƒים מ ƒע ≈‚ ָריו י¿ ‰ ֲחב≈ ∆‡ רו… ׁ∆̆ . כ¿ּ ך¿ ל∆ ַחן ַ‰מ∆ּ ל¿ ֻּׁ̆ ƒל מ כ≈ ‡ו… ָנח ו¿ ו¿

טּו˙ ‰ּו‡  ׁ¿̆ ָריו. ּו ל ֲחב≈ ָכּ ƒיָניו מ ע≈ מו… ָחָכם ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒַמֲחז , ך¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ

י  נ≈ פ¿ ƒל  , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יר  ƒ‰ָמ  ׁ̆ י ƒ‡  ָ̇ י ƒ52ָחז" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ָי„ו… ב¿ּ

מּול  ם ‚¿ּ ל≈ּ ַׁ̆ ך¿ מ¿ ל∆ ‡ן ַ‰מ∆ּ ב" (˘ם כב, כט), ַ‡ף ָכּ ּ ָ̂ ַי ¿̇ ƒים י ƒָלכ מ¿

ָבר:  ּ„ָ ל  ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ  . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַטַעם  ים  ƒיב ׁƒ̆ מ¿ ָ‰יּו  ׁ∆̆ 53 ים,  ƒח ּ¿̃ ּƒַלפ

י  ּƒכ ,‡ ָלם ַ‰ָבּ ל…‡ ָלעו… ּ‰ ו¿ ָלם ַ‰ז∆ ‰ 54ל…‡ ָלעו… ו∆ ָׁ̆ ינו…  ל ‡≈ ≈̂ ָע ∆‰

.˙ ו… ׂ̆ ֲ‡נּו ָיָ„יו ַלֲע מ≈

 

 ˙ נו… ¿̃ ƒל ל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם - 56 נ≈ ב¿ ּƒב ׁ∆̆ ל  ≈̂ ָע ָחָכם: ‰55∆ ָ‡ַמר ‰∆ ו¿
בי‡ורים

51. ומערים לומר. מתחכם למצוא טעם על אי קיום השליחות ואומר שהוא 
חולה. 52. חזי˙ ‡י˘ ו‚ו'. כאשר תפגוש איש בקי וזריז בביצוע תפקידו, ראה 
בכת"י  ‰מלך.  טעם  מ˘יבים  ˘‰יו   .53 לשרתם.  יעמוד  המלכים  לפני  כי 
השליחות  את  שבצעו  הפקחים  כלומר,  לו".  יחוש  לא  "והעצל  מוסיף: 
ומשיבים דבר למלך כשחזרו משליחותם, משלם להם המלך גמולם על כך. 
אבל לעצל אין המלך משלם לו גמול, והעצל לא חש לזה ולא איכפת לו מכך, 
ונשאר חסר כל. 54. ל‡ לעולם ‰ז‰ ול‡ לעולם ‰ב‡. לא בענינים גשמיים 
את  המביאים  והמצוות  התורה  בעסקי  ולא  הזה  בעולם  תועלת  המביאים 
העצל  האדם  הוא  איזה  ‡„ם.  ˘בבני  ‰עˆל   .55 הבא.  העולם  לחיי  האדם 
ביותר מכל בני האדם. 56. ˘נ˙עˆל ל˜נו˙ ‡ו‰בים חכמים. מתוך רשלנותו 
אנשים  אליו  שיקרבו  טובים  מעשים  ולעשות  תורה  ללמוד  מתאמץ  אינו 

חכמים שיאהבו אותו.

ָחיו" (מ˘לי י,  ל¿ ׁ…˘ ל ל¿ ≈̂ ָע ן ‰∆ ם, כ≈ּ ƒיָני ָלע≈

ּנּו  ∆̇ י ƒמ ּ¿̇ ל  ≈̂ ָע ֲ‡ַו˙  ַּ̇ 49" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כו), 

˙" (˘ם כ‡, כ‰),  ו… ׂ̆ ַלֲע ָיָ„יו  ֲ‡נּו  י מ≈ ּƒכ

יָניו  ע≈ ב¿ּ ל  ≈̂ ָע "50ָחָכם  ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

טז).  כו,  (˘ם  ָטַעם"  י  יב≈ ׁƒ̆ מ¿ ָע‰  ב¿ ּׁƒ̆ ƒמ

ך¿  ל∆ ך¿ ‰ּו‡: מ∆ סּו˜ ָכּ ‰ ַ‰ָפּ ל ז∆ ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ רּו פ≈ּ

עבה ומגושם והוא הגורם 
חשוב  חלק  בהיותו   –
 – האדם  חומר  בהרכב 
הטבעית,  לכבידותו 
ברפיון  המתבטאת 
לשינוי  ובאי-נטיה 
דהיינו  ולתנועה, 
לא  כן  על  לעצלות], 
בטורח  האדם  יחפוץ 
(במאמץ  ומלאכה 

ובפעילות תכליתית). ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר 
נגד טבעו עצמו ויתגבר ויזדרז, שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא 
כארי  וגבור  כצבי  ורץ  כנשר  וקל  כנמר  עז  'הוי  התנא  שאמר  מה  והוא  יצליח. 
לעשות רצון אביך שבשמים'. וכן מנו חכמים ז"ל בדברים הצריכים חיזוק: "תורה 
ומעשים טובים" (ברכות לב:). ומקרא מלא הוא (יהושע א, ז) 'חזק ואמץ מאד 
לשמור לעשות ככל התורה אשר צוך משה עבדי', כי חיזוק גדול צריך למי שרוצה 

לכפות הטבע אל הפכו" (מס"י פ"ו עם ביאור 'שמחת מרדכי'). 
במסכת פסחים (פט.) מבואר שההיפך של זריזות היא 'עצבות'. ביאור הדבר, 
וכנ"ל,  יסודות שמהם מורכב חומר האדם הוא "עפר"  דהנה אחד מארבעה 
וכתב מוהרח"ו זצ"ל (בשערי קדושה, שער שני): "יסוד העפר שבנפש – ממנו 
מדת העצבות, ותולדתה היא העצלות לקיים התורה והמצוות, מפני עצבונו 
שמח  ואינו  עליו,  הבאים  היסורין  על  או  הזה  העולם  הבלי  קניני  השגת  על 
כי  יש מבארים  עפי"ז  עושר". עכ"ד.  לא תשבע  עינו  גם  בחלקו בשום-דבר, 
התיקון של יסוד העפר הוא להיות שמח בחלקו ושמח במצוות, וממילא על 

ידם ניתן להשיג מדת הזריזות בעשיית המצוות. 

בי‡ורים
העצלן  הוא  כך  בעיניים,  צורב  שהעשן  וכמו  השיניים  את  מקהה  שהחומץ 
למוסרים לו תפקיד לבצע. 49. ˙‡ו˙ עˆל ˙מי˙נו. השתוקקות לחיי בטלה 
ולהתפרנס.              לעבוד  מורגלות  אינם  ידיו  כי  אסון,  העצל  על  שמביאה  היא 
יותר משבעה חכמים  בעיניו. העצל מחזיק את עצמו לחכם  50. חכם עˆל 

העונים תשובות מנומקות ומוטעמות.

ו. ילמ„ ממנ‰ ל‡חוז ב‰ 
‰זריזו˙.  במ„˙  כמו‰ 
זצ"ל  הגר"א  כתב 
עה"פ  למשלי  בפירושו 
(ו,  עצל"  נמלה  אל  "לך 
צריך  האדם  "כי  ו): 
לשלשה  השם  לדרכי 
ומידות  חכמה  דברים: 
טובים.  ומעשים 
מופלאה  והנמלה 
באלו  במעשיה 
אל  "לך  וזהו:  השלשה. 
אתה  אם  עצל",  נמלה 
מלעשות  מתעצל 
לך  טובים,  מעשים 
את  הנמלה  מן  ולמד 
מעט,                        אלא  צריכה  שאינה  פי  על  אף  הרבה  שאוספת  שלה  הזריזות 
חיטה  אלא  אוכלת  אינה  שהיא  ב)  ה,  רבה  (דברים  במדרש  שכתוב  כמו 
במעשים  זהו  כור,  מאות  שלוש  הנמלה  בחורי  פעם  ומצאו  לשנה,  ומחצה 
כמו                   שלה,  שאינו  במה  נוגעת  שאינה  במידות,   - דרכיה"  "ראה  טובים. 
והריחו,  כולם  והתקבצו  נשרה תבואה  (שם), שפעם אחת  שכתוב במדרש 
לכן               כלום,  נטלו  לא  שלהם  שאינה  שהריחו  וכיון  שלהם,  שהיא  שסברו 
שכתוב  כמו  החכמה,  היא   - "וחכם"  ממנה.  ולמד  ומידותיה  דרכיה'  'ראה 
התבואה                          את  מניחה  ואינה  חורין,  שלשה  עושה  שהנמלה  (שם)  במדרש 
הגשמים  מן  מתייראת  כי  באמצעית,  אלא  בתחתונה,  ולא  בעליונה  לא 

שלמעלה ומן התהום שלמטה, ולכן ראה חכמתה "וחכם".  

ן            ָלכ≈ ו).  ו,  (מ˘לי  ַוֲחָכם"  יָ‰  ָרכ∆ ¿„

יָז‰  ƒר ז¿ ָמָל‰  ַ‰נ¿ּ ˙ו…  ‡ו… ר¿ ּƒ60ב  ׁ̆ ּ י≈ ַבּ ¿̇ ƒ59י

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ַמ„  ל¿ ƒ(ו)י יָ‰,  ָינ∆ נ¿ ƒע ב¿ּ יָר‰  ƒ‰ ּוז¿

יזּו˙,            ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ  ‰ָ מו… ָכּ  ‰ּ ָבּ ח…ז  ¡‡ ל∆

לּו˙         ¿̂ ָ‰ַע ַח˙  ַּ̇ ƒמ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙‡ ≈̂ 61ָל

ַח˙. ַׁ̆ י  י„≈ ƒ62מ

 

 ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ לּו˙  ¿̂ ַע  ׁ̆ י≈ ו¿
 ˙ ו… ׂ̆ ל ַלֲע ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒב ּומ ׁ≈̆ ן ַ‰ּיו… ‚ו…  כ¿ּ

רּו  ָ‡מ¿  .˙ ֲ‡וו… ַּ̇ ‰ַ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿  ˙ ָרעו…

בי‡ורים
"הנמלה  ‰נמל‰.  בר‡ו˙ו   .60 העצל.  י˙ביי˘.   .59 והותר.  די  לה  כשיש 
מפאת  למנוחה  הוא  שצריך  טענותיו  ויסתתמו  בכת"י).  (כ"ה  החלושה" 
ח˙. בכת"י הגירסא: "ולצאת  חולשתו. 61. לˆ‡˙ נפ˘ו מ˙ח˙ ‰עˆלו˙ מי„י̆ 

מתחת יד העצלות ולהשיב נפשו מני שחת". 62. מ„י ˘ח˙. גיהנם.

 . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈‡ יר≈ ƒים ו ƒים ֲחָכמ ƒב‰ֲ ‡ו…

ּלּו ָ‰יּו  ל ‡≈ ָכּ ׁ∆̆ ּנּו,  מ∆ּ ƒל מ ≈̂ ר ָע ≈̇ ׁ̆ יו… י≈ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ„ם.  ב¿ּ ƒ‡ 57ו¿ ָי„ו…  ב¿ּ

ָמּ‰  ַלח¿  ˙ ר∆ ∆‚ ָ‰‡ו…  ,‰ ָׁ̆ ַחָלּ  ‰ ָיּ ƒר ב¿ּ ָר‡  ָבּ

ל,  ≈̂ ָע ∆‰ ים  ּƒכ ַ‰ח¿ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ַרַח˙,  טו… 58ו¿

 ‰ ≈‡ ל, ר¿ ≈̂ ָמָל‰ ָע ל נ¿ ך¿ ‡∆ יב: "(‰)ל≈ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

עˆל.  נמל‰  ‡ל  לך   .‰
פ"ה  (דב"ר  חז"ל  אמרו 
שלמה  ראה  "ומה  ב): 
ללמד לעצל מן הנמלה? 
הנמלה  אמרי,  רבנן 
חיה  ואינה  וכו'  הזאת 
וכל  חדשים  ששה  אלא 
מאכלה אינו אלא חיטה 
הולכת  והיא  ומחצה, 
מה  כל  בקיץ  ומכנסת 

שמוצאת חיטים ושעורים ועדשים וכו'. ולמה היא עושה כן? אמרה שמא יגזור 
הקב"ה עלי חיים ויהיה לי מוכן לאכול. אמר רשב"י מעשה היה ומצאו בבור 
אתם  אף  עצל",  נמלה  אל  "לך  שלמה  אמר  לפיכך  כור,  מאות  שלש  שלה 

התקינו לכם מצוות מן העוה"ז לעוה"ב וכו'".
הנמלה מכינה לה מזון שלש מאות כור מספק שמא יארע לה נס ויגזור עליה 
בששה  שהרי  ותכלית,  גבול  בלי  בנס   - עסקינן?  נס  ובאיזה  חיים.  הקב"ה 
חדשים אינה צריכה אלא חיטה ומחצה, וא"כ לשלש מאות כור צריכה היא 
לחיות מאות אלפי שנים, והרי נס כזה לא אירע כמוהו מימות בריאת העולם, 
וכל אשר לפניה כבר מתו, ואעפ"כ היא טורחת ומכינה כן. ובאופן זה חייב 
האדם לטרוח ולהכין את עצמו מהעוה"ז לעוה"ב, ואם אינו עושה כן – לטרוח 

ולעמול על ספק ספיקא של נס בלי גבול - "עצל" יחשב.
וזהו שאמרו חז"ל (תדא"ר פכ"ה): "חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי 
אבותי אברהם יצחק ויעקב", שכל הנהגתו ופעולותיו יהיו מכוונים ודרוכים 
להגיע אל מעשי האבות הקדושים, ואף שהמרחק הוא רב ועצום – הרבה יותר 
מ"שלש מאות כור" לנמלה, ובדרך הטבע אי אפשר להגיע לידי כך, מ"מ חייב 
הוא לשאוף ולעשות את כל המאמצים לשם כך ('שיחות מוסר' מאמר ס"ז).  

בי‡ורים
57. ו‡ב„ם. על ידי שלא נזהר שיהיו מעשיו ראויים והגונים הרחיק ממנו את 
אוהביו החכמים ויראי השם. ונחשב עצל יותר ממי שלא היו לו אוהבים כאלו 
בזה  וגם  מחדש  לקנותם  מאשר  יאבדם  שלא  לשמור  קל  שיותר  כיון  כלל, 
נתעצל ולא שמר שלא יאבדם. 58. וטורח˙. על מאכלה ללא הפסקה, אפילו 

יתירה  בעˆלו˙.  וכן  ז. 
שלפעמים  מצאנו,  מכך 
העצלנים  את  משבחים 
יפה,  שהעצלות  במקום 
אינם  שהם  ואע"פ 
עושים זאת אלא מחמת 
הרגילה.  עצלותם 
סוכה  מסכת  בגמרא 
רבי  "שהיה  מובא:  (כז:) 
משבח  אומר  אליעזר 
שאין  העצלנין  את  אני 
ברגל,  מבתיהן  יוצאין 
אתה  ושמחת  דכתיב 
רש"י:  מפרש  וביתך". 
את  אני  ”משבח 
שלא  אע"פ  העצלנין, 
מתעכבים  הרגל  בשביל 
השנה  ימות  כל  שהרי 
מחמת  יוצאין  אינן 
משבחן  אעפ"כ  עצלות, 

אני".

יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָבָבם  ל¿ ּƒב ים  ƒֲחָכמ לּו  ע¡ ∆‰

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆

ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ן  ָלכ≈ לּו˙.  ¿̂ ַע ב¿ּ ן  כ≈ 70(ז)ו¿ ָרָע‰, 

ָכל  ּוב¿ יָך  יָבר∆ ≈‡ ָכל  ב¿ּ ב  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ׁ∆̆

יָבר  ≈‡ ל  ָכּ ƒמ ַחר  ב¿ ƒ̇ ו¿ יָך,  ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿

„ּו˙,  ב≈ ˙ כ¿ּ ָ̂ ¿̃ ּלּו˙ 72ּו ַ̃  ˙ ָ̂ ¿̃ יָבר 71 ≈‡ ו¿

ל  ַ̃ 73  ‡ ≈‰ ּ¿̇ ם.  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ל  ַ‰כ…ּ ו¿

ים  ƒר ַחב¿ּ ¿̇ ּƒמ‰ַ ים  ƒר ֲחב≈ ם  ƒע  ˙ ב∆ ׁ∆̆ ָל

 ˙ ב∆ ׁ∆̆ „ ָל ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָרָע‰;  ים  ׂ ƒ̆ עו… ו¿ ים  ƒנ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ם  ƒע

י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע ין ו¿ ƒ„ָו ˙ ּ„ָ ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך 74ל ינ∆ ע≈ ל ב¿ּ ַ̃

 ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך ל ינ∆ ע≈ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 ˙ ׁ∆̆ ≈‡ ב¿ּ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ּול¿ ים  ƒָבל‰ֲ  ‰ ׂ ∆̆ 75ַמֲע

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָ„‰-ָזָר‰;  ּוָבֲעבו…  ׁ̆ י ƒ‡

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָר‰,  ו… ּ̇ ין- ƒ„ 76ו¿  ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ים  ƒמּוָסר מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ

בי‡ורים
שהעצלות עצמה מביאה את האדם לידי הפסד, והיינו שמתוך שבטל ממלאכה 
כל השבוע מחמת עצלותו, נאלץ הוא לעשות מלאכה בערב שבת]. 70. וכן 
בעˆלו˙. יש עצלות שהיא טובה ויש עצלות שהיא רעה. 71. ˜ˆ˙ ˜לו˙. היא 
ובמקום  העצלות  היא  כב„ו˙.  ו˜ˆ˙   .72 שמתבקש.  ובמקום  הזריזות 
שמתבקש. 73. ˜ל ל˘ב˙ וכו'. זריז להתחבר ולהסב עמם יחד. 74. לר‡ו˙ „˙ 
ו„ין. להסתכל ולהתבונן בדברים המסייעים בלימוד התורה או בקיום המצוות. 
ו„ין ˙ור‰.   .76 75. מע˘‰ ‰בלים. מעשים ריקים שאין בהם שום תועלת.  

ל…‡ ָ‡ָב‰  ָנ‰ 63ו¿ ם ַסָכּ ˜ו… מ¿ ƒחו… ל ל¿ּ ַׁ̆ ך¿ ל¿ ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ ָ̂ ָר ׁ∆̆ ַעל ָ‡ָ„ם 

י  ƒנ פ≈ ָחר¿ ּ¿̇ ׁ∆̆ מּוָטב   : ך¿ ל∆ ַלמ∆ּ ָ‡ַמר  ָ‡ז   . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ פו…  ר¿ ח≈ ו¿  ,˙ כ∆ ָלל∆

רּו  ָין ָ‡מ¿ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ַעל ז∆ ˙. ו¿ י מ≈ ƒי ַוֲ‡נ ƒ„ֲע ל ַבּ ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ׁ ּ∆̆ ƒי ַחי 64מ ƒַוֲ‡נ

ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י≈ ָס„;  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ 65י≈ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ו…  ּ̇ ַל‡כ¿ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ר -  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ יז ו¿ ƒָס„. ָזר פ¿ ƒנ ל ו¿ ≈̂ ׁ̆ ָע י≈ ר, ו¿ ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿

 - ָס„  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ינו…  ≈‡ 66ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

 .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ן ב¿ּ ם-כ≈ּ ּ‚ַ ‰ ׂ ∆̆ עו… בּוַע 67ו¿ ָּׁ̆ ל ַ‰ ָל‡ָכ‰ ָכּ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ינו…  ≈‡ בּוַע 68ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆  - ר  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ָע

ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆ ָס„ -  פ¿ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ˙. ָע ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ עו…

יך¿  ≈‡ ‰ ≈‡ ˙ (פסחים נ, ב). ר¿ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… 69ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

בי‡ורים
63. ול‡ ‡ב‰ ללכ˙. כלומר, התעצל מללכת למקום סכנה, וגם זו מדה טובה. 
64. מ˘˙˙פלל בע„י ו‡ני מ˙. מאשר תברכני. 65. י˘. בעל מלאכה. 66. ו‡ינו 
עו˘‰ בערב ˘ב˙. זריז - שעושה מלאכה, ונשכר - שמקיים מצוה בפרישתו 
ממלאכה בערב שבת [ואף מתרבה שכר פרישתו מחמת זריזותו, כי על ידי 
 .67 סופר)].  (חתם  מצוה  לשם  היא  שפרישתו  בו  ניכר  השבוע  כל  זריזותו 
ועו˘‰ ‚ם כן בערב ˘ב˙. הרי נפסד על ידי זריזותו, שמביאתו לעשות מלאכה 
אינו  שכן  לאיבוד,  יוצאת  זו  שעושה  שמלאכה  אלא  עוד,  [ולא  איסור  בזמן 
רואה ממנה סימן ברכה, ונמצא שמחמת זריזותו טורח בחנם, וגם מבחינה זו 
הרי הוא "נפסד"]. 68. ו‡ינו עו˘‰ בערב ˘ב˙. ונמצא נשכר על ידי עצלותו, 
פי שנמנע מחמת  [אף על  ידה מצות מניעה ממלאכה בער"ש  שמקיים על 
עצלותו ולא לשם מצוה, מכל מקום גם מצוה הנעשית שלא לשמה יש בה 
ערך, כמבואר שם בהמשך הגמרא, שלעולם יעסוק אדם במצוה אפילו שלא 
שהעצלות  השעה  בהגיע  זה,  אדם  ˘ב˙.  בערב  ועו˘‰   .69 (רש"י)].  לשמה 
ממלאכה הינה דבר רצוי, דהיינו בערב שבת, מתעורר הוא מעצלותו ועושה 
מלאכה. [יש מפרשים מדה זו על דרך שלש המדות הקודמות, שהכוונה היא 

וחפצו  וחשקו  פנימית, 
יתגבר בו וילך, והיינו כי 
פעולות  ידי  על 
המסורות  החיצונית 
גם  בהמשך  יקנה  בידו, 
מה שאינו בידו, כי תולד 
הפנימית  השמחה  בו 
מכח  והחמדה,  והחפץ 
מתלהט  שהוא  מה 

בתנועתו ברצון".     

 ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ו… ׁ̆ ָר ¿„ ƒמ י  ּ≈̇ ָב ּול¿  ˙ ּיו… ƒס נ≈ כ¿ּ

ָכל  ּול¿ ָוָי‰  ˙ 81ל¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ים  ƒל ר חו… ּ≈̃ ַב ל¿

ב  ׁ…˘ ָך ַלח¿ ָבב¿ ל¿ ּƒב „ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙. ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ַעל   „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒָרע ים  ƒּור‰ ר¿ ƒ‰

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו  ,‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ַעל  ו¿  ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ

ָר‰  ו… ּ̇ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ב  ׁ…˘ ַלח¿ ָך  ָבב¿ ל¿ ּƒב

ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ ˙ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ י‚ ַמֲעלו… ׂ ּƒ̆ ‰ַ ּול¿

 ˜ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ב¿ּ ƒל ב¿ּ יז  ƒָזר ו¿ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ּ¿̇  ‰ ּוָבז∆ ָר‰,  ‰ו… ַ‰ט¿ּ ָ‡˙ו…  ר¿ ƒי ו¿

ן.  יו… ל¿ ר ָ‰ע∆ ‡ו… ָבּ

בי‡ורים
81. לוי‰. למת. 

 ‰ ּבּול-פ∆ּ ƒנ מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ

ָך  ַ‡פ¿ּ ב¿ּ ל  ַ̃ 77  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים;  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּו„¿

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים.  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

ים  ƒר ָ̃ ּׁ¿̆ ‰ַ ˙ ו¿ יבו… ƒר ָך ַ‰מ¿ּ נ¿ ו… ׁ̆ ל¿ ƒיָך ּוב ƒפ ב¿ּ

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ן ָ‰ָרע, 78ּו ו… ׁ̆ ַ‰ָלּ נּו˙ ו¿ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ו¿

 ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ יָך  ƒפ ב¿ּ

ָך  ָי„¿ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ב. ּו ˙ ַעל ַ‰ּטו… ּוו… ַ̂ ּול¿

ָך  ָי„¿ ל ב¿ּ ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ֲעָך,  ר≈ ים ָי„ ב¿ּ ƒר‰ָ 79ל¿

ָך          ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל

יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו מּוָנ‰.  ¡‡ 80ב∆ּ

 ˙ כ∆ ָלל∆  - ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  יל≈ ל≈

ים,  ƒּיּול ƒט ב¿ּ  ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ‡ו… ָּ̇ ׁ¿̆ ƒמ ל¿

י  ּ≈̇ ָב ל¿  ıָלרּו יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ (ח)ּו

בר‚לך  ˜ל  ו˙‰‡  ח. 
כנסיו˙  לב˙י   ıלרו
ולב˙י מ„ר˘ו˙. באבות 
רץ  "הוי  אמרו:  (פ"ה) 
רצון  לעשות  כצבי... 
'צבי'  שבשמים".  אביך 
המהירה  החיה  היא 
ועד  במרוצתה,  ביותר 
כדי כך צריך לרוץ לדבר 
מצוה! כל כך חזק צריך 
האדם  של  רצונו  להיות 
שירוץ  כדי  במצוות 
ומה  כזאת!  במהירות 
רצונו  שאין  מי  יעשה 

לוהט כל כך?
ה"מסילת  לימדנו  כבר 
שכמו  ז'):  (פרק  ישרים" 
הפנימית  שההתלהטות 
זריזות  לידי  מביאה 
בהיפך,  כן  כמו  הגוף, 
החיצונית  הזריזות 
ומעוררת  גורמת 

להתלהבות פנימית! כי על ידי זריזות בפועל, שממהר תנועתו החיצונה, כן 
הוא גורם שתבער בו התלהבותו הפנימית, ומעורר בעצמו התלהטות ושמחה 

בי‡ורים
בכת"י: "ודברי תורה".  77. ˜ל ב‡פך. זריז לכעוס. 78. ו˙‰‡ ˜ל בפיך ב„ברי 
תלמוד                כי  "ומחמת  לנכדו:  במכתב  זצ"ל  מוולאזין  הגר"ח  לשון  זה  ˙ור‰. 
תורה הוא מהדברים הצריכים חיזוק, לא מנעתי מלחזק אותך ולזרז למזורז 
שתזדרז ללמוד בזריזות וחשק גדול, כי מה שלומדים בעצלות כל היום יכולים 
80. ב‡מונ‰.  ברעך. להכותו.  י„  ל‰רים   .79 בזריזות בכמה שעות".  ללמוד 

ביושר.
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אליו  שייכים  הדברים 
ולא  אותו.  ומחייבים 
תועיל הכרתו של האדם 
הכרה  ואפילו  לחוד 
זמן  כל  גדולה,  במידה 
הדברים  את  ישים  שלא 
של  שכלו  כי  לבו,  על 
מחייב  אינו  האדם 
הרגשת  אלא  למעשה, 
הלב היא הפועלת באדם 

ומכוונת את מעשיו. 
(כג.)  מכות  במסכת 
אלא  מזרזין  "אין  נאמר 
ולכאורה  למזורז". 
יש  העצלן  את  אדרבא, 
את  לזרז  ומדוע  לזרז! 
המזורז? אמנם, מי שלא 
היינו שלא השיב  מזורז, 
אל לבו את המוטל עליו 
רצון  לו  אין  לעשות, 
ויש  להזדרז,  פנימי 
יותר  ליזהר מלזרז אותו 
רצונו]  נגד  לעשות  נאלץ  [אשר  זו  חיצונית  בזריזות  ישתמש  יצרו  כי  מדאי, 
כסיבה לרפיון הרבה יותר גדול אחר כך (עפ"י 'מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 119), 
ואף שכתב המס"י שהזריזות החיצונית מעוררת באדם זריזות פנימית, כל זה 
כשחפץ בלבו להגיע לזריזות פנימית [וכפי שמבארים ענין "מתוך שלא לשמה 
בא לשמה" שכל זה כשרוצה להגיע לעשות לשמה], אבל לא כשאין בלבו שום 

רצון לזכות לזריזות פנימית.  

ר  ∆„ ∆‚ ו¿ ים,  ּ ƒֲחֻרל ָפָניו  ּסּו  ָכּ ים,  ƒנ ׁ…˘ מ¿ּ ƒ̃

ָמ‰  ּ ƒ„ .(‡מ˘לי כ„, ל-ל) "‰ָרָס ¡‰ ֲ‡ָבָניו נ∆

י  ל, ל…‡ ַ„ּ ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ ≈„ ׂ ¿̆ ƒל ל ≈̂ ַמ˙ ָע ָחכ¿

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ י  נ≈ פ¿ּ ƒמ בּוָ‡‰  ּ¿̇ ל  ּ ≈„‚ַ מ¿ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

ל ַ‡ף  ּ ≈„‚ַ ‡ מ¿ ָלּ ָר‡ּוי, ‡∆ ּ‰ ָכּ ָ̇ „ ‡ו… ב≈ עו…

ים  ƒ4ֲחרּול ן  ‚ו… כ¿ּ ים,  ƒרּוע ּ ¿‚ ים  ƒָבר ּ ¿„

ם  ƒ‡ ּלּו  ƒַוֲ‡פ ים,  ƒ̃ י ּ ƒז ‰ַ5ַמּ ים  ƒנ ו… ׁ̆ מ¿ּ ƒ̃ ו¿

ל  ּ ≈„‚ַ ּ י¿ ׁ∆̆ ַע„  ‰ּו  ≈„ ׂ ָ̆ ב¿ּ ַח  ר≈ טו… ָ‰ָי‰ 

י„  ƒס ַיפ¿ לּו˙ו…  ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ בּוָ‡‰,  ּ¿̇

ָרָס‰,  ¡‰ נ∆ ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ּ ∆‚ י  ּƒכ בּוָ‡‰,  ּ¿̇ ‰ַ

ר,  ≈„ ּ‚ָ‰ַ ן  ּ≈̃ ַ̇ מ¿ ינו…  ≈‡ 6ו¿ ל  ≈̂ ָע ‰ּו‡  ו¿

ים  ƒב ָנּ ּ‚ַ‰ַ ˙ ו¿ מו… ≈‰ סּו ַ‰ב¿ּ נ¿ ָכּ ƒך¿ י ך¿ ָכּ ו… ּ̇ ƒּומ

ֲ‡ָבָניו  ר  ∆„ ∆‚ "ו¿ ָ‡ַמר  ו¿ ל.  ַ‰כ…ּ ים  ƒח ¿̃ לו… ו¿

ים  ƒר ֲ‡ָבנ ∆„ ּ ∆‚ ׁ∆̆ י  ּƒָרָס‰" - ַ‡ף-ַעל-פ ¡‰ נ∆

בי‡ורים
‰מזי˜ים.   .5 הרצויים).  הפירות  (במקום  קוצים  מיני  ו˜מ˘ונים.  חרולים   .4

לתבואה. 6. ו‡ינו מ˙˜ן ‰‚„ר. בעוד הפרצה קטנה ונוחה לתקנה.

ר ׂ ָ̆ ‰-ָע ָּׁ̆ ׁ ּƒ̆ ַער ַ‰ ַׁ̆

לּו˙  ¿̂ ַער ָ‰ַע ַׁ̆
 

 .„…‡ מ¿ ָרָע‰   ‰ ּ„ָ ƒמ י‡  ƒ‰ לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע
 ˙ ר∆ ב∆ ‰ ּ‚ו… ּ„ָ ּƒז…ּ‡˙ ַ‰מ ׁ∆̆ י  ƒמ  

ָלם  עו… 1ָבּ  „…‡ מ¿ ים  ƒל ָ̃ ל¿ ֻ̃ מ¿ ָיָניו  נ¿ ƒע  , ּבו…

ָ‡ַמר  ָעָליו  ו¿  ,‡ ַ‰ָבּ ָלם  ּוָבעו…  ‰ּ ַ‰ז∆

ם: "2(‡)ַעל  לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆

ם  ר∆ כ∆ּ ַעל  ו¿ י,  ּƒ̇ ָעַבר¿ ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י ƒ‡  ‰ ≈„ ׂ ¿̆

ֻכּלו…  ָעָל‰   ‰ נ≈ּ ƒ‰ 3ו¿ ב.  ל≈ ֲחַסר  (ב)ָ‡ָ„ם 

עˆל  ‡י˘   ‰„˘ על   .‡
איש  שדה  "על  עבר˙י. 
אדם  זה   – עברתי  עצל 
ב).  כא,  (ב"ר  הראשון" 
אדם  וכי  עיון,  וצריך 
בעצלות?  חטא  הראשון 
חטא  הרי  אדרבא, 

במעשה!
שיש  היא,  והתשובה 
מתינות:  ויש  עצלות 
ישוב  בעל  הוא  המתון 
ממהר  ואינו  הדעת 
ולעשות.  להחליט 
מתעצל   – והעצל 
ממהר  מלהתיישב, 
ועושה בפזיזות. מהירות 

כוונת  מקוצק).  אדמו"ר  בשם  משמואל'  ('שם  המחשבה  עצלות  פרי  היא  זו 
לפני  כדבעי  בדעתו  נתיישב  לא  ערכו,  גודל  לפי  הראשון  שאדם  המדרש: 

עשייתו ונתבלבל הענין כולו ('מכתב מאליהו' ח"ה עמוד 95). 
ב. ‡„ם חסר לב. הנה פסוקים הרבה בספר משלי עוסקים בגנותה של מידת 
העצלות ועל כך שמידה זו הורסת ומכלה את האדם. ואמר שלמה (משלי כד, 
ל): "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב" וגו'. נתבאר לנו כאן 
שורשה וענינה של העצלות: העצל הוא "חסר לב", כי העצלות נובעת מחוסר 
שישיב  ידי  על  היא  העצלות  מידת  את  ולשרש  להתגבר  והעצה  לב,  שימת 
כי  יחוש  ואז  בשכלו,  ומבין  בהכרתו  יודע  הוא  אשר  כל  את  לבו  אל  האדם 

בי‡ורים
 – הרוחניים  מעשיו  ובין  הגשמיים  מעשיו  בין  ‰ב‡.  ובעולם  ‰ז‰  בעולם   .1
פגומים וחסרים. 2. על ˘„‰ ו‚ו'. על יד שדה של איש עצלן עברתי, ועל יד 
כי צמחו על כל השדה  וראיתי  ו‚ו'.  ו‰נ‰ על‰   .3 כרם של אדם חסר דעה. 
קוצים דוקרים, והתכסו פני השדה בחוחים עוקצניים, וגדר האבנים שסביב 

לשדה נהרסה. 

ˆ„י˜ים עיונים‡רחו˙  ˘ער ‰עˆלו˙

לפי  סבר‡  יע˘‰   .‚
האדם  על  ‰עˆלו˙. 
"החשבונות  כי  לדעת 
הרבים" שיש לו, ממקור 
נובעים.  הם  העצלות 
עולם  בגדולי  ומצינו 
של  חשבונות  שחישבו 
גילה  כן  ואע"פ  טעם 
כל  בעומק  כי  הכתוב 
טמון  היה  החשבונות 

 ‰ ז∆ ָבּ ׁ∆̆ ר  מ≈ ‡ו… ים, ו¿ ƒל ט≈ ים ב¿ּ ƒָבר ¿„ ƒָניו ל ָ‡ז¿

לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ׁ∆̆  ,‡ ָ̂ מ¿ ƒנ ˙ּוַח.  ָפּ ּבו…  ƒל  ‡ ≈‰ י¿

ַמר  לו…  ˙ ָברו… ס¿  ׂ̆ ַחפ≈ּ ּ י¿ ׁ∆̆  ˙ מ∆ ר∆ ּ‚ו…

ן  ƒמ ל  ט≈ּ ַבּ ¿̇ ƒ‰ 12ל¿ ָו‰  ¿̂ ƒמ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…ּ‡˙  ׁ∆̆ י  ּƒף-ַעל-פ‡ַ ּמּו„.  ּ ƒל‰ַ

י  ≈„ כ¿ּ ָלנּוַח  ב  ּטו… ׁ∆̆  ,˙ מ∆ ¡‡ י‡  ƒ‰

 ‡ ָ̇ יחּו ƒ„ ב¿ ּ ƒ„ י ּ ל≈ ƒמ…ַע מ ׁ¿̆ ƒו… ל‡ ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

י  ּƒָר‰, כ ו… ּ̇ ˜ ַבּ ס≈ עו… יז 14ו¿ ƒר ָ‡ָ„ם ַ‰ָזּ ‡ ל¿ ָ̃ ו¿ ‰ּו ַ„ּ ב, ז∆ ַח ַ‰ל≈ּ ּ…̇ פ¿ ƒ13ל

יו  ָ̇ מו… ¿̂ 16ַע יּו  ¿‰ ּ ƒי ׁ∆̆ ‡ו…  ָ‰ָ‡ָ„ם,  ַח  כ…ּ ים  ƒָבנ‡ֲ ַח  כ…ּ ין  ≈‡15

 ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ יך¿ ָלנּוַח כ¿ּ ƒר ָ̂ ים  ƒָעמ י„, ּופ¿ ƒמ ָּ̇ ר…ַח  ט¿ ƒל ‰ ָׁ̆ חּו נ¿ּ ַכּ

ַע„  יָ‰  ַ‡ֲחר∆ ך¿  ָׁ̆ מ¿ ƒנ ו¿ ָבָר‡  ַ‰ס¿ּ ז…‡˙  ר  ּׁ≈̆ ַי 17מ¿ ל  ≈̂ ָע ∆‰ ֲ‡ָבל 

 ‰ ׂ ∆̆ ׁ̆ ּבו… ט…ַרח (‚)ַיֲע ּ י≈ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָלם ב¿ּ עו… ל ָוכ…ל, 18ּול¿ כ…ּ ƒל מ ט≈ּ ַבּ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆

בי‡ורים
‰לב. כמו שהיה  לפ˙וח   .13 בהתבטלו.  ל‰˙בטל.   .12 ולעפעפיו תנומה..." 
מילתא  אומר  שהיה  לתלמידיו,  ללמד  שהתחיל  קודם  לעשות  נוהג  רבה 
לבם,  נפתח  היה  כך  ומתוך  ושמחים,  מתבדחים  היו  והתלמידים  דבדיחותא 
והיו יכולים להתרכז בשיעור, כמבואר במסכת שבת (ל:). 14. ועוס˜ ב˙ור‰. 
כראוי. 15. ‡ין כח ‡בנים כח ‰‡„ם. אין כוחו של האדם חזק ככח האבנים.     
שיוכל  כנחושת  חזקות  עצמותיו  אין  ˙מי„.  לטרוח  כנחו˘‰  עˆמו˙יו   .16
להתייגע בהם תמיד ללא מנוחה. 17. מי˘ר ז‡˙ ‰סבר‡. מאמץ לעצמו רעיון 
זה שאדם זקוק למנוחה, ונוהג כך באופן קבוע ומשום כך אינו טורח כלל, אף 
בכמות שיכול ומחוייב לטרוח. 18. ולעולם בענין ˘י˘ בו טורח יע˘‰ סבר‡ 
לפי ‰עˆלו˙. בכת"י הגירסא: "ולעולם בכל המצוות שיש בהן טורח, יעשה 
סברה לפי העצלות להתבטל מן המצוה. כללו של דבר: העצל יטה כל סברתו 

לפי העצלות".

 , לּו˙ו… ¿̂ ַע ֲחַמ˙  מ≈ ָרס  ¡‰ נ∆ ‰ּו‡  ן  י-כ≈ ּƒף-ַעל-פ‡ַ  ,„…‡ מ¿  ‰ ָ̃ ֲחָז

ָר‰  ˙ו… ל ב¿ּ ≈̂ ָע ַין ‰∆ נ¿ ƒן ע ָל‰. כ≈ּ פ¿ ָנּ ׁ∆̆ ם  ָנּ‰ 7˜…„∆ רו… ס¿ ן ח∆ ּ≈̃ ּƒ̇  ‡ ל…ּ ׁ∆̆

ך¿  ָכּ ך¿  ו… ּ̇ ƒּומ נּוָח‰,  מ¿ ים  ƒב‰ֲ ‡ו… ים  ƒל ≈̂ ָ‰ֲע י  ּƒכ  ,˙ וו… ¿̂ ƒמ ּוב¿

ם,  ָׁ̆ ַנפ¿ ַעל   „ ב≈ ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַ ּמּו„  ƒל ו¿ ם,  י‰∆ ֲעל≈  ˙ ו… ׁ̆ ָ̃  ˙ וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ים  ƒב ׁ¿̆ יו… ם  ≈‰ ׁ∆̆ ּוכ¿ נּוָח‰.  ַ‰מ¿ּ ל  ∆‡  ׁ̆ ָר ¿„ ּƒמ‰ַ ן  ƒ8מ חּו  ר¿ ב¿ ƒי ו¿

יל  ּƒפ ַּ̇ ָל‰  ¿̂ "9ַע ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ָין  נ¿ ƒע ָכּ ים,  ƒנ ׁ≈̆ י¿  –  ˙ ס∆ נ∆ י˙-ַ‰כ¿ּ ב≈ ב¿ּ

ַבע  ט∆ ב¿ּ ָנ‰  ׁ≈̆ יָ‡‰  ƒב מ¿ לּו˙  ¿̂ ַע י  ּƒכ טו),  יט,  (מ˘לי  ָמ‰"  ּ ≈„ ר¿ ַּ̇

ַעט  ם: "10מ¿ לו… ָּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ ל…מ…‰ ַ‰מ∆ּ ׁ¿̆ יר  ƒ‰ ז¿ ƒ‰ ָבר ָ‰ָ‡ָ„ם. ּוכ¿

ב" (˘ם ו, י).  ָכּ ׁ¿̆ ƒם ל ƒָיַ„י ˜ ֻבּ ƒַעט ח ˙, מ¿ נּומו… ּ¿̇ ַעט  ˙ מ¿ נו… ׁ≈̆

ינו…  ≈‡ ׁ∆̆ יָון  כ≈ּ ָר‰,  ו… ּ̇ ‰ַ יַע˙  ƒ„י ƒל יַע  ּ ƒ‚ַי  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ 11 ל  ≈̂ ָע ל∆ י  ּ„ַ ל…‡ 
לּו˙  ¿̂ ָ‰ַע ֲחַמ˙  מ≈ ּלּו  ƒפ‡ֲ  ‡ ָלּ ∆‡ ָר‡ּוי,  ָכּ ָר‰  ו… ּ̇ ַבּ  ˜ ס≈ עו…

ר  ּ≈̇ ∆‰  ‰ ר∆ יו… ל  ≈̂ ָע ∆‰ י  ּƒכ ָטעּו˙.  ל  ׁ∆̆  ˙ ָברו… ס¿ ּבו…  ƒל ב¿ּ  ‰ ַמֲעל∆

י  ּƒכ  ,˜ּ ַחז≈ ¿̇ ּ ƒי ׁ∆̆ י  ≈„ כ¿ּ נּוָח‰  ַ‰מ¿ּ ַלּ‚ּוף  ב  טו… י…‡ַמר:  ו¿ מו…  ¿̂ ַע ל¿

 ‰ ּוַמט∆ּ  . ׁ̆ ַ‰ַחָלּ ן  ƒמ ר  ≈̇ יו…  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ל  ָיכו… ‰ּו‡  ָחָז˜  ָ‡ָ„ם  ׁ∆̆ כ¿ּ

בי‡ורים
7. ˜ו„ם ˘נפל‰. כולה. 8. מן ‰מ„ר˘. מבית המדרש. 9. עˆל‰ ˙פיל ˙ר„מ‰. 
עליך  ו‚ו'.  ˘ינו˙  מעט   .10 מעש.  וחוסר  שינה  האדם  על  מביאה  העצלות 
לקצר את זמן השינה, לצמצם את זמן המנוחה, ולמעט בחוסר מעש בשכיבה 
בעמל  אלא  נקנית  התורה  אין  כי  ‰˙ור‰.  לי„יע˙  י‚יע  ˘ל‡   .11 ובבטלה. 
ויגיעה. וכן כתב הרמב"ם (פ"ג מת"ת ה"ו ): "אין דברי תורה מתקיימין במי 
שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, 
לעיניו  שינה  יתן  ולא  תמיד,  גופו  ומצער  עליהן  עצמו  שממית  במי  אלא 

ָעָליו  ָר‰, ו¿ ו… ּ̇ ם  ˜ו… מ¿ ƒל ‰ ל∆ ינו… ּ‚ו… ≈‡ ָבב ו¿ ּ ‰ּו‡ 19ַרך¿ ַ‰ל≈ ל  ≈̂ ָע ∆‰
ָע‰  ב¿ ׁƒ̆ 20 ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  ך¿  ל∆ ַ‰מ∆ּ ל…מ…‰  ׁ¿̆ ָ‡ַמר 

יר,  ƒע ָבּ ל: ַרב  ≈̂ ָע ים ל∆ ƒר מ¿ ר: ‡ו… מ≈ ל ‡ו… ≈̂ ָע ∆‰ „ ַ̂ י ים. 21כ≈ּ ƒָבר ּ ¿„

ן  ƒי מ ƒנ‡ֲ ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒם: מ יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ּנּו. ו¿ מ∆ּ ƒָר‰ מ ו… ּ̇ ַמ„  ך¿ ּול¿ ל≈

 " ך¿ ר∆ ּ„ָ ַבּ ַחל  ַׁ̆ 23 ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  , ך¿ ר∆ ּ ∆„ ַבּ ׁ∆̆ 22 י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ל≈ יָנ‰, ֲעמ…„ 25ו¿ ƒ„ ך¿ ַ‰מ¿ּ ˙ו… : 24ַרב ב¿ּ ים לו… ƒר מ¿ (מ˘לי כו, י‚). ‡ו…

י  ƒ26ֲ‡ר  ‡ ָיבו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆ י  ƒנ‡ֲ  ‡ ָיר≈ ¿̇ ƒמ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  . לו… ¿̂ ∆‡

(˘ם).   "˙ ח…בו… ָ‰ר¿ ין  ב≈ּ י  ƒר‡ֲ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,˙ בו… חו… ָ‰ר¿ ך¿  ˙ו… ב¿ּ

ם:  יב ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ּו‡ מ≈ ָך. ו¿ ¿̇ י ל ב≈ּ ∆̂ ר 27‡≈ י ‰ּו‡ ָ„ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ‡ו…

ך¿  ˙ו… 29ב¿ּ  ,ıַבחּו י  ƒר‡ֲ ל  ≈̂ ָע "ָ‡ַמר  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆  ,ıחּו 28ַבּ י  ƒר‡ֲ‰ָ

ך¿  ˙ו… י ‰ּו‡ 30ב¿ּ : ֲ‰ר≈ ים לו… ƒר מ¿ ַח" (˘ם כב, י‚). ‡ו… ≈̂ ָר ≈‡ ˙ ח…בו… ר¿

בי‡ורים
19. רך ‰לבב. פחדן ומפונק. 20. ˘בע‰ „ברים. שהעצל עונה כשאומרים לו 
שילמד תורה, והוא חכם בעיניו ואינו שומע, אלא מתחכם למצוא אמתלאות 
ותירוצים לעצלותו שלא ללמוד תורה. 21. כיˆ„ ‰עˆל ‡ומר, ‡ומרים לעˆל: 
רב בעיר. בכת"י הגירסא: "כיצד? אומרים לעצל: רבך בעיר – לך ולמד תורה 
שבין  ˘ב„רך.   .22 שבדרך!".  הארי  מן  אני  מתירא  להם:  משיב  והוא  ממנו! 
שכונה לשכונה. 23. ˘חל. הגדול שבאריות (מלבי"ם). 24. רב ב˙וך ‰מ„ינ‰. 
רבך נמצא בשכונת מגוריך, ואין דרכים בלתי מיושבות בינך לבינו. 25. ולך 
‡ˆלו. ללמוד תורה! 26. ‡רי. קטן (מלבי"ם). 27. ‡ˆל בי˙ך. סמוך לביתך, 
 .ıואינך צריך לצאת לרחוב אלא לחצר בלבד, לך למד אצלו תורה! 28. בחו
בחצר, ואף שלא אצא לרחוב מתיירא אני. 29. ב˙וך רחובו˙. אף שלא אצא 
"בין הרחובות" – ללכת מרחוב לרחוב, אלא אפילו "בתוך רחובות" – בין חצר 
לחצר, או בחצר עצמה אני ירא. 30. ב˙וך ‰בי˙. הזה שאתה בו, רבך יושב בחדר, 
ואינך צריך לצאת מהבית אלא להכנס לחדר רבך, הכנס אליו ללמוד תורה! 

לּו˙.  ¿̂ י ָ‰ַע ƒפ ָבָר‡ ל¿ ס¿ וכן  עצלות.  של  שורש 
(שמות  ברש"י  הובאו 

לה, כז) דברי חז"ל: "והנשאם הביאו וגו', ["והנשאם" חסר יו"ד] לפי שנתעצלו 
ואף כי  הנשיאים בהבאת נדבתם למשכן לפיכך נחסרה אות אחת משמם". 
מה  ציבור  "יתנדבו  שאמרו  וכמו  תרומתם,  בעיכוב  להם  היה  גדול  טעם 
"לפי  כן  אע"פ  שם,  וכמפורש  משלימין"  אנו  שמחסרין  ומה  שמתנדבין 
זו  הנהגתם  והיינו שבשורש  בתורה,  אות משמם  ונחסרה  נענשו  שנתעצלו" 
הכתוב  למדך  זצ"ל,  מבריסק  הגרי"ז  וביאר  העצלות.  מידת  טמונה  היתה 
שכאשר מוטלת עליך מצוה לעשותה - בטלו כנגדה כל החשבונות שבעולם, 
ואין לך אלא לעשות בזריזות רצון בוראך, וכיון שנדבת המשכן מצוה היתה, 

לא היה להם כל טצדקי לעכבה ולהשהות נדבתם. 
ובעל 'חובות הלבבות' בהקדמתו כתב, שהיו לו כמה טעמים שלא לחבר את 
חיבורו, אך חשד את עצמו שמידת העצלות הביאתו לכך, ולכן ביטל את כל 

חשבונותיו וכתב את חיבורו הק'.
הסבא  יוזל,  יוסף  מרבי  למדתי  אמר:  זצ"ל  מלצר  זלמן  איסר  רבי  [הגאון 
מנובהרדוק זצ"ל, שישנו ענין של נגיעה אישית. דרך משל: כאשר חושבים אם 
ללכת לקבל פניו של פלוני או לא ללכת, האם מגיע לפלוני הכבוד שאטרח 
ואלך לכבודו, או שלא ראוי הוא לכבוד הזה, הרי בראש וראשונה יש לחשוש 
שמא לתוך המחשבות והשיקולים הללו נכנס גם שיקול של עצלות, והנגיעה 

היא שמתעצלים לקום ולעשות את שצריך. 
ובכן, כיצד יש לנהוג? סיפרו על הסבא מנובהרדוק, שכאשר הגיע לעיר אדם 
גדול והתעורר אצלו הספק האם ללכת לקבל את פניו או לא, היה נוהג קודם 
כל ללבוש את הפרווה, לצאת מן הבית ולהגיע עד סמוך למקום האכסניא של 

האורח, ושם להחליט בענין. 
- כאשר באים אלי לבקש המלצות.  - אמר הגרא"ז  אני  נוהג אף  זאת  בדרך 
קודם כל הנני כותב, כדי שבשיקולים שלי אם לתת את ההמלצה או לא לתת 
לא יתערב גורם העצלות, ולאחר שכבר כתבתי את המכתב, הנני מחליט אם 

למסור אותו לזה שביקש...]. 
רבים  במאמרים  לך  יבוא  "העצל  (פ"ו):  ישרים"  ה"מסילת  בדברי  ונסיים 
ממאמרי החכמים כו' והטענות מן השכל וכו', והוא איננו רואה שאין הטענות 
ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני שיקול דעתו, אלא ממקור עצלותו הם 

נובעים, אשר היא מטה דעתו ושכלו אל הטענות האלה". 

„. עˆל רחו˜ מן ‰מ„ו˙ 
ה'מסילת  כתב  ‰טובו˙. 
ישרים' (פ"ו): "ותראה כי 
מאד  כבד  האדם  טבע 
הקבוע  כבד  (כחפץ 
מאד  שקשה  במקומו 
כי  משם),  להניעו 
גס  החמריות  עפריות 
הכבידות  מקור  [ביאור 
של טבע האדם: החומר 
מארבעה  מורכב 
רוח  מים,  עפר,  יסודות: 
המרכיב  ואש.  (אויר) 
שבחומר-האדם  העפרי 
החומריות")  ("עפריות 
הוא "גס" – כלומר כבד, 

ל.  ≈̂ ָע ∆‰  ˙ ∆‡ ל…מ…‰  ׁ¿̆  ‰ ָנּ ּ ƒ‚ ‡ן  ָכּ ַע„ 

ָ‡ַמר          ם  לו… ָּׁ̆ ‰ַ ָעָליו  נּו  ַרב≈ּ  ‰ ׁ∆̆ ּומ…

י  ּƒכ" ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ָלּ ֻכּ ƒמ ל  „ו… ּ‚ָ ָבר  ּ„ָ42

יָך  ƒפ 43ב¿ּ  „…‡ מ¿ ָבר  ּ„ָ‰ַ יָך  ל∆ ≈‡ ב  רו… ָ̃

ַר˜  י„)  ל,  („ברים   " ˙ו… ַלֲע˘…ׂ ָך  ָבב¿ ל¿ ƒּוב

יָך („ברים רב‰ ח, ו).  ּƒפ ƒָבר 44מ ּ„ָ ‡ ≈̂ ‰ו…

י‡  ƒ̂ יו…  ‡ ל…ּ ׁ∆̆  ‰ ז∆ ָבּ ל  ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּƒמ ׁ∆̆ י  ƒּומ

ל  „ו… לּו˙ ָ‚ּ ¿̂ ָך ַע ין ל¿ יו, ‡≈ ּƒפ ƒים 45מ ƒָבר ּ ¿„

.‰ּ ז∆ ƒמ

 

 ˙ ּ„ו… ּƒן ַ‰מ ƒמ ˜ ל ָרחו… ≈̂ יך¿ („)ָע ≈‡  ‰ ≈‡ ר¿
 ‡ ַחָלּ 47כ¿ּ יחּו˙,  ƒל ׁ¿̆ ƒ46ל לּום  כ¿ּ  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ו¿  ˙ בו… ַ‰ּטו…

ן  ָׁ̆ ָע כ∆ ו¿ ם  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ı ח…מ∆ "48ַכּ ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ ם,  ƒי ַנּ ׁ ּƒ̆ ַל  ‰ ו∆ ָׁ̆ ינו…  ≈‡ ׁ∆̆

בי‡ורים
גדול מכל מוסריו של  ‚„ול מכולם. מוסרו של משה על העצלות,  „בר   .42
שלמה, ששלמה אמר "נלאה להשיב אל פיו" – שהעצלות הגדולה ביותר היא 
שמתעצל לתת לפיו את מה שלפניו, אמנם משה אמר "כי קרוב" וגו'. 43. בפיך 
ובלבבך לע˘ו˙ו. הרי התורה כבר נתונה בתוך פיך, ואתה רק הוצא דבר מתוך 
ה'  שציוהו  כמו  ישראל  לבני  התורה  את  לימד  משה  לשנן.  מפיך.   .44 פיך! 
(דברים לא, יט): "ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם", וכמו שאמר הנביא 
(ישעיה נט, כא) "ודברי אשר שמתי בפיך" – שהם דברי התורה אשר שם משה 
ועליהם לעשות בפיהם  וכבר הוא בתוך פיהם,   – (מלבי"ם)  בני ישראל  לפני 
שינון שישמר בלבם. 45. מפיו. הנתונים כבר בתוך פיו. 46. ל˘ליחו˙. לבצע 
כמו  ו‚ו'.  ל˘יניים   ıכחומ  .48 כחומץ.  כחל‡.   .47 נאותה.  בצורה  שליחות 

 ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ  ‡ ≈̂ ּומו… י  ƒנ‡ֲ ך¿  ל≈ ‰ו… ם  ƒ‡ ו¿ ם:  ָל‰∆ יב  ׁƒ̆ מ≈ ‰ּו‡  ו¿  .˙ ƒי ַ‰ַבּ

י‡,  ƒ‰ ˙ּוָח‰  32פ¿ּ  : לו… ים  ƒר מ¿ ‡ו… ַלֲחז…ר.  יך¿  ƒר ָ̂ י  ƒ31ֲ‡נ עּוָל‰,  נ¿

" (˘ם  ˙ו… ָטּ ƒל ַעל מ ≈̂ ָע יָרּ‰, 33ו¿ ƒ̂ ב ַעל  ּסו… ּƒ̇  ˙ ל∆ ּ ַמר: "ַ‰„∆ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

ם:  יב, ָ‡ַמר ָל‰∆ ׁƒ̆ ‰ָ ּ ַע 34ַמ‰ ל¿ ≈„ ‡ ָ‰ָי‰ יו… ל…ּ ׁ∆̆ ף  ַבּסו… כו, י„). ל¿

ַעט.  35מ¿ ן  י˘…ׁ ƒל י  ƒנ‡ֲ  ׁ̆ ּ ≈̃ ַב מ¿ ָנעּול,  ‡ו…  ˙ּוַח  ָפּ  ˙ ל∆ ּ ∆„‰ַ ם  ƒ‡

ָך" (˘ם  ∆̇ ָנ ּׁ¿̆ ƒּום מ˜ ָּ̇ י  ַ̇ ב, ָמ ָכּ ׁ¿̆ ּƒ̇ ל  ≈̂ י ָע ַ̇ ַמר: "ַע„ ָמ ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆

 ˙ ≈̇ ל ָל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒכ…ל, מ ¡‡ ָפָניו ל∆ ים ל¿ ƒנ ¿̇ נו… ˙ו… ו¿ ָטּ ּƒמ ƒמ „ מ≈ ו, ט). 36עו…

 ‰‡ָ ל¿ ƒנ ַח˙,  ָלּ ּ ַ̂ ַבּ ָי„ו…  ל  ≈̂ ָע "37ָטַמן  ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ יו,  ּƒפ ך¿  ˙ו… ל¿

ַמר:  ¡‡ נ∆ּ ׁ∆̆ י?  ƒיע ƒב ּׁ¿̆ ‰ּו ַ‰ יז∆ ≈‡ יו" (˘ם כו, טו). 38ו¿ ּƒל פ יָבּ‰ ‡∆ ׁƒ̆ ַלֲ‰

ן  ן ב∆ּ עו… מ¿ ׁƒ̆ י  ּƒַמר ַרב‡ָ §" (˘ם כ, „) ו¿ ל ל…‡ ַיֲחר̆… ≈̂ ף ָע ח…ר∆ "39מ≈

מ…„  ל¿ ƒל  ‰ ∆̂ רו… ו¿ עּוָריו,  נ¿ ּƒב ָר‰  ו… ּ̇ ָלַמ„   ‡ ל…ּ ׁ∆̆ ‰ּו  ז∆ ָח‡י:  יו…

ן" (˘ם).  ƒיר ָוָ‡י ƒ̂ ּ ָ̃ ַ‡ל ַבּ ָׁ̆ ‰ּו: "41ו¿ ז∆ ל. ו¿ ינו… ָיכו… ≈‡ , 40ו¿ נּו˙ו… ¿̃ ƒז ב¿ּ

בי‡ורים
יתעצל  אז  גם  ‰י‡.  פ˙וח‰   .32 לשוא?  אטרח  ולמה  לחזור.  ˆריך  ‡ני   .31
מלקום ממקומו ולגשת לרבו. 33. ועˆל על מט˙ו. מתהפך על מטתו ואינו 
קם. 34. מ‰ ל‰˘יב. למזרזים אותו ללכת ללמוד תורה. 35. מעט. עוד מעט. 
אחר  גם  י„ו.  עˆל  טמן   .37 צרכו.  די  ישן  וכבר  משנתו  ממט˙ו.  עומ„   .36
שהושיט העצלן את ידו לתוך קערת המזון, עייף הוא וקשה לו להגיש את הכף 
המלאה לתוך פיו. והנמשל: שגם אם יתנו לו מזון הנפש – היא התורה – יתעצל 
הוא מה שאמר  ו‡יז‰ו ‰˘ביעי.   .38 (מלבי"ם).  וללמוד  לפיו  ולתת  לשמוע 
שלמה מחורף... 39. מחורף עˆל ל‡ יחרו˘. מפני קור החורף לא יחרוש ולא 
יזרע העצל את שדהו. 40. ו‡ינו יכול. כיון שהתעצל מללמוד תורה בנעוריו, 
סרה ממנו חשקת התורה ושוב אינו יכול ללמוד בזקנותו. 41. ו˘‡ל ב˜ˆיר 
הואיל  שדהו,  צמחה  לא  כי  מוצא,  ואינו  תבואה  מבקש  הקציר  בעת  ו‡ין. 

והתעצל מלחרשה בימות החורף.

ל  ׁ∆̆ יחּו˙  ƒל ׁ¿̆ ם  ָלּ ֻכּ ּו  ׂ̆ ָע ו¿  ,‰ ב≈ּ ַ‰ר¿ ים  ƒלּוח ׁ¿̆ ּו ים  ƒ̂ ָר ׁ̆ לו…  ּ י≈ ׁ∆̆

ָח„  ∆‡ ם. ו¿ ָ̇ יחּו ƒל ּׁ¿̆ ƒרּו מ ָחז¿ ׁ∆̆ ך¿ כ¿ּ ל∆ ָבר ַלמ∆ּ יבּו ָ„ּ ׁƒ̆ ַ‚ם ‰≈ , ו¿ ך¿ ל∆ מ∆

‰ ‰ּו‡,  ל∆ ַמר חו… ים לו… ƒל, 51ּוַמֲער ≈̂ ׁ̆ ָע י ƒ‡ ‰ך¿ ָ‰ָי ל∆ י ַ‰מ∆ּ ≈„ ַעב¿ מ≈

ַרח  ט…ּ ƒים מ ƒע ≈‚ ָריו י¿ ‰ ֲחב≈ ∆‡ רו… ׁ∆̆ . כ¿ּ ך¿ ל∆ ַחן ַ‰מ∆ּ ל¿ ֻּׁ̆ ƒל מ כ≈ ‡ו… ָנח ו¿ ו¿

טּו˙ ‰ּו‡  ׁ¿̆ ָריו. ּו ל ֲחב≈ ָכּ ƒיָניו מ ע≈ מו… ָחָכם ב¿ּ ¿̂ י˜ ַע ƒַמֲחז , ך¿ ר∆ ּ ∆„‰ַ

י  נ≈ פ¿ ƒל  , ו… ּ̇ ַל‡כ¿ מ¿ ּƒב יר  ƒ‰ָמ  ׁ̆ י ƒ‡  ָ̇ י ƒ52ָחז" יב:  ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„  , ָי„ו… ב¿ּ

מּול  ם ‚¿ּ ל≈ּ ַׁ̆ ך¿ מ¿ ל∆ ‡ן ַ‰מ∆ּ ב" (˘ם כב, כט), ַ‡ף ָכּ ּ ָ̂ ַי ¿̇ ƒים י ƒָלכ מ¿

ָבר:  ּ„ָ ל  ׁ∆̆ ָללו…  כ¿ּ  . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ ַטַעם  ים  ƒיב ׁƒ̆ מ¿ ָ‰יּו  ׁ∆̆ 53 ים,  ƒח ּ¿̃ ּƒַלפ

י  ּƒכ ,‡ ָלם ַ‰ָבּ ל…‡ ָלעו… ּ‰ ו¿ ָלם ַ‰ז∆ ‰ 54ל…‡ ָלעו… ו∆ ָׁ̆ ינו…  ל ‡≈ ≈̂ ָע ∆‰

.˙ ו… ׂ̆ ֲ‡נּו ָיָ„יו ַלֲע מ≈

 

 ˙ נו… ¿̃ ƒל ל ּ ≈̂ ַע ¿̇ ּ ƒנ ׁ∆̆ י-ָ‡ָ„ם - 56 נ≈ ב¿ ּƒב ׁ∆̆ ל  ≈̂ ָע ָחָכם: ‰55∆ ָ‡ַמר ‰∆ ו¿
בי‡ורים

51. ומערים לומר. מתחכם למצוא טעם על אי קיום השליחות ואומר שהוא 
חולה. 52. חזי˙ ‡י˘ ו‚ו'. כאשר תפגוש איש בקי וזריז בביצוע תפקידו, ראה 
בכת"י  ‰מלך.  טעם  מ˘יבים  ˘‰יו   .53 לשרתם.  יעמוד  המלכים  לפני  כי 
השליחות  את  שבצעו  הפקחים  כלומר,  לו".  יחוש  לא  "והעצל  מוסיף: 
ומשיבים דבר למלך כשחזרו משליחותם, משלם להם המלך גמולם על כך. 
אבל לעצל אין המלך משלם לו גמול, והעצל לא חש לזה ולא איכפת לו מכך, 
ונשאר חסר כל. 54. ל‡ לעולם ‰ז‰ ול‡ לעולם ‰ב‡. לא בענינים גשמיים 
את  המביאים  והמצוות  התורה  בעסקי  ולא  הזה  בעולם  תועלת  המביאים 
העצל  האדם  הוא  איזה  ‡„ם.  ˘בבני  ‰עˆל   .55 הבא.  העולם  לחיי  האדם 
ביותר מכל בני האדם. 56. ˘נ˙עˆל ל˜נו˙ ‡ו‰בים חכמים. מתוך רשלנותו 
אנשים  אליו  שיקרבו  טובים  מעשים  ולעשות  תורה  ללמוד  מתאמץ  אינו 

חכמים שיאהבו אותו.

ָחיו" (מ˘לי י,  ל¿ ׁ…˘ ל ל¿ ≈̂ ָע ן ‰∆ ם, כ≈ּ ƒיָני ָלע≈

ּנּו  ∆̇ י ƒמ ּ¿̇ ל  ≈̂ ָע ֲ‡ַו˙  ַּ̇ 49" ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿ כו), 

˙" (˘ם כ‡, כ‰),  ו… ׂ̆ ַלֲע ָיָ„יו  ֲ‡נּו  י מ≈ ּƒכ

יָניו  ע≈ ב¿ּ ל  ≈̂ ָע "50ָחָכם  ַמר:  ¡‡ נ∆ ו¿

טז).  כו,  (˘ם  ָטַעם"  י  יב≈ ׁƒ̆ מ¿ ָע‰  ב¿ ּׁƒ̆ ƒמ

ך¿  ל∆ ך¿ ‰ּו‡: מ∆ סּו˜ ָכּ ‰ ַ‰ָפּ ל ז∆ ׁ∆̆ ו…  ׁ̆ רּו פ≈ּ

עבה ומגושם והוא הגורם 
חשוב  חלק  בהיותו   –
 – האדם  חומר  בהרכב 
הטבעית,  לכבידותו 
ברפיון  המתבטאת 
לשינוי  ובאי-נטיה 
דהיינו  ולתנועה, 
לא  כן  על  לעצלות], 
בטורח  האדם  יחפוץ 
(במאמץ  ומלאכה 

ובפעילות תכליתית). ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר 
נגד טבעו עצמו ויתגבר ויזדרז, שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא 
כארי  וגבור  כצבי  ורץ  כנשר  וקל  כנמר  עז  'הוי  התנא  שאמר  מה  והוא  יצליח. 
לעשות רצון אביך שבשמים'. וכן מנו חכמים ז"ל בדברים הצריכים חיזוק: "תורה 
ומעשים טובים" (ברכות לב:). ומקרא מלא הוא (יהושע א, ז) 'חזק ואמץ מאד 
לשמור לעשות ככל התורה אשר צוך משה עבדי', כי חיזוק גדול צריך למי שרוצה 

לכפות הטבע אל הפכו" (מס"י פ"ו עם ביאור 'שמחת מרדכי'). 
במסכת פסחים (פט.) מבואר שההיפך של זריזות היא 'עצבות'. ביאור הדבר, 
וכנ"ל,  יסודות שמהם מורכב חומר האדם הוא "עפר"  דהנה אחד מארבעה 
וכתב מוהרח"ו זצ"ל (בשערי קדושה, שער שני): "יסוד העפר שבנפש – ממנו 
מדת העצבות, ותולדתה היא העצלות לקיים התורה והמצוות, מפני עצבונו 
שמח  ואינו  עליו,  הבאים  היסורין  על  או  הזה  העולם  הבלי  קניני  השגת  על 
כי  יש מבארים  עפי"ז  עושר". עכ"ד.  לא תשבע  עינו  גם  בחלקו בשום-דבר, 
התיקון של יסוד העפר הוא להיות שמח בחלקו ושמח במצוות, וממילא על 

ידם ניתן להשיג מדת הזריזות בעשיית המצוות. 

בי‡ורים
העצלן  הוא  כך  בעיניים,  צורב  שהעשן  וכמו  השיניים  את  מקהה  שהחומץ 
למוסרים לו תפקיד לבצע. 49. ˙‡ו˙ עˆל ˙מי˙נו. השתוקקות לחיי בטלה 
ולהתפרנס.              לעבוד  מורגלות  אינם  ידיו  כי  אסון,  העצל  על  שמביאה  היא 
יותר משבעה חכמים  בעיניו. העצל מחזיק את עצמו לחכם  50. חכם עˆל 

העונים תשובות מנומקות ומוטעמות.

ו. ילמ„ ממנ‰ ל‡חוז ב‰ 
‰זריזו˙.  במ„˙  כמו‰ 
זצ"ל  הגר"א  כתב 
עה"פ  למשלי  בפירושו 
(ו,  עצל"  נמלה  אל  "לך 
צריך  האדם  "כי  ו): 
לשלשה  השם  לדרכי 
ומידות  חכמה  דברים: 
טובים.  ומעשים 
מופלאה  והנמלה 
באלו  במעשיה 
אל  "לך  וזהו:  השלשה. 
אתה  אם  עצל",  נמלה 
מלעשות  מתעצל 
לך  טובים,  מעשים 
את  הנמלה  מן  ולמד 
מעט,                        אלא  צריכה  שאינה  פי  על  אף  הרבה  שאוספת  שלה  הזריזות 
חיטה  אלא  אוכלת  אינה  שהיא  ב)  ה,  רבה  (דברים  במדרש  שכתוב  כמו 
במעשים  זהו  כור,  מאות  שלוש  הנמלה  בחורי  פעם  ומצאו  לשנה,  ומחצה 
כמו                   שלה,  שאינו  במה  נוגעת  שאינה  במידות,   - דרכיה"  "ראה  טובים. 
והריחו,  כולם  והתקבצו  נשרה תבואה  (שם), שפעם אחת  שכתוב במדרש 
לכן               כלום,  נטלו  לא  שלהם  שאינה  שהריחו  וכיון  שלהם,  שהיא  שסברו 
שכתוב  כמו  החכמה,  היא   - "וחכם"  ממנה.  ולמד  ומידותיה  דרכיה'  'ראה 
התבואה                          את  מניחה  ואינה  חורין,  שלשה  עושה  שהנמלה  (שם)  במדרש 
הגשמים  מן  מתייראת  כי  באמצעית,  אלא  בתחתונה,  ולא  בעליונה  לא 

שלמעלה ומן התהום שלמטה, ולכן ראה חכמתה "וחכם".  

ן            ָלכ≈ ו).  ו,  (מ˘לי  ַוֲחָכם"  יָ‰  ָרכ∆ ¿„

יָז‰  ƒר ז¿ ָמָל‰  ַ‰נ¿ּ ˙ו…  ‡ו… ר¿ ּƒ60ב  ׁ̆ ּ י≈ ַבּ ¿̇ ƒ59י

 ‰ ָנּ מ∆ּ ƒמ ַמ„  ל¿ ƒ(ו)י יָ‰,  ָינ∆ נ¿ ƒע ב¿ּ יָר‰  ƒ‰ ּוז¿

יזּו˙,            ƒר ּ ַ‰ז¿  ˙ ּ„ַ ƒמ ב¿ּ  ‰ָ מו… ָכּ  ‰ּ ָבּ ח…ז  ¡‡ ל∆

לּו˙         ¿̂ ָ‰ַע ַח˙  ַּ̇ ƒמ ו…  ׁ̆ ַנפ¿  ˙‡ ≈̂ 61ָל

ַח˙. ַׁ̆ י  י„≈ ƒ62מ

 

 ,„…‡ מ¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ לּו˙  ¿̂ ַע  ׁ̆ י≈ ו¿
 ˙ ו… ׂ̆ ל ַלֲע ּ ≈̂ ַע ¿̇ ƒב ּומ ׁ≈̆ ן ַ‰ּיו… ‚ו…  כ¿ּ

רּו  ָ‡מ¿  .˙ ֲ‡וו… ַּ̇ ‰ַ ַ‡ַחר  ף  ּ…„ ר¿ ƒל ו¿  ˙ ָרעו…

בי‡ורים
"הנמלה  ‰נמל‰.  בר‡ו˙ו   .60 העצל.  י˙ביי˘.   .59 והותר.  די  לה  כשיש 
מפאת  למנוחה  הוא  שצריך  טענותיו  ויסתתמו  בכת"י).  (כ"ה  החלושה" 
ח˙. בכת"י הגירסא: "ולצאת  חולשתו. 61. לˆ‡˙ נפ˘ו מ˙ח˙ ‰עˆלו˙ מי„י̆ 

מתחת יד העצלות ולהשיב נפשו מני שחת". 62. מ„י ˘ח˙. גיהנם.

 . ַרך¿ ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ י ַ‰ ≈‡ יר≈ ƒים ו ƒים ֲחָכמ ƒב‰ֲ ‡ו…

ּלּו ָ‰יּו  ל ‡≈ ָכּ ׁ∆̆ ּנּו,  מ∆ּ ƒל מ ≈̂ ר ָע ≈̇ ׁ̆ יו… י≈ ו¿

-‰ּו‡  רּוך¿ -ָבּ ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ָ„ם.  ב¿ּ ƒ‡ 57ו¿ ָי„ו…  ב¿ּ

ָמּ‰  ַלח¿  ˙ ר∆ ∆‚ ָ‰‡ו…  ,‰ ָׁ̆ ַחָלּ  ‰ ָיּ ƒר ב¿ּ ָר‡  ָבּ

ל,  ≈̂ ָע ∆‰ ים  ּƒכ ַ‰ח¿ ל¿ י  ≈„ כ¿ּ ַרַח˙,  טו… 58ו¿

 ‰ ≈‡ ל, ר¿ ≈̂ ָמָל‰ ָע ל נ¿ ך¿ ‡∆ יב: "(‰)ל≈ ƒ̇ כ¿ ּ ƒ„

עˆל.  נמל‰  ‡ל  לך   .‰
פ"ה  (דב"ר  חז"ל  אמרו 
שלמה  ראה  "ומה  ב): 
ללמד לעצל מן הנמלה? 
הנמלה  אמרי,  רבנן 
חיה  ואינה  וכו'  הזאת 
וכל  חדשים  ששה  אלא 
מאכלה אינו אלא חיטה 
הולכת  והיא  ומחצה, 
מה  כל  בקיץ  ומכנסת 

שמוצאת חיטים ושעורים ועדשים וכו'. ולמה היא עושה כן? אמרה שמא יגזור 
הקב"ה עלי חיים ויהיה לי מוכן לאכול. אמר רשב"י מעשה היה ומצאו בבור 
אתם  אף  עצל",  נמלה  אל  "לך  שלמה  אמר  לפיכך  כור,  מאות  שלש  שלה 

התקינו לכם מצוות מן העוה"ז לעוה"ב וכו'".
הנמלה מכינה לה מזון שלש מאות כור מספק שמא יארע לה נס ויגזור עליה 
בששה  שהרי  ותכלית,  גבול  בלי  בנס   - עסקינן?  נס  ובאיזה  חיים.  הקב"ה 
חדשים אינה צריכה אלא חיטה ומחצה, וא"כ לשלש מאות כור צריכה היא 
לחיות מאות אלפי שנים, והרי נס כזה לא אירע כמוהו מימות בריאת העולם, 
וכל אשר לפניה כבר מתו, ואעפ"כ היא טורחת ומכינה כן. ובאופן זה חייב 
האדם לטרוח ולהכין את עצמו מהעוה"ז לעוה"ב, ואם אינו עושה כן – לטרוח 

ולעמול על ספק ספיקא של נס בלי גבול - "עצל" יחשב.
וזהו שאמרו חז"ל (תדא"ר פכ"ה): "חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי 
אבותי אברהם יצחק ויעקב", שכל הנהגתו ופעולותיו יהיו מכוונים ודרוכים 
להגיע אל מעשי האבות הקדושים, ואף שהמרחק הוא רב ועצום – הרבה יותר 
מ"שלש מאות כור" לנמלה, ובדרך הטבע אי אפשר להגיע לידי כך, מ"מ חייב 
הוא לשאוף ולעשות את כל המאמצים לשם כך ('שיחות מוסר' מאמר ס"ז).  

בי‡ורים
57. ו‡ב„ם. על ידי שלא נזהר שיהיו מעשיו ראויים והגונים הרחיק ממנו את 
אוהביו החכמים ויראי השם. ונחשב עצל יותר ממי שלא היו לו אוהבים כאלו 
בזה  וגם  מחדש  לקנותם  מאשר  יאבדם  שלא  לשמור  קל  שיותר  כיון  כלל, 
נתעצל ולא שמר שלא יאבדם. 58. וטורח˙. על מאכלה ללא הפסקה, אפילו 

יתירה  בעˆלו˙.  וכן  ז. 
שלפעמים  מצאנו,  מכך 
העצלנים  את  משבחים 
יפה,  שהעצלות  במקום 
אינם  שהם  ואע"פ 
עושים זאת אלא מחמת 
הרגילה.  עצלותם 
סוכה  מסכת  בגמרא 
רבי  "שהיה  מובא:  (כז:) 
משבח  אומר  אליעזר 
שאין  העצלנין  את  אני 
ברגל,  מבתיהן  יוצאין 
אתה  ושמחת  דכתיב 
רש"י:  מפרש  וביתך". 
את  אני  ”משבח 
שלא  אע"פ  העצלנין, 
מתעכבים  הרגל  בשביל 
השנה  ימות  כל  שהרי 
מחמת  יוצאין  אינן 
משבחן  אעפ"כ  עצלות, 

אני".

יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ ּ י≈ ׁ∆̆ ָבָבם  ל¿ ּƒב ים  ƒֲחָכמ לּו  ע¡ ∆‰

י‡  ƒ‰ ׁ∆̆ יזּו˙  ƒר ז¿  ׁ̆ י≈ ו¿ ָב‰  טו… י‡  ƒ‰ ׁ∆̆

ב  ׁ…˘ ח¿ ַּ̇ ן  ָלכ≈ לּו˙.  ¿̂ ַע ב¿ּ ן  כ≈ 70(ז)ו¿ ָרָע‰, 

ָכל  ּוב¿ יָך  יָבר∆ ≈‡ ָכל  ב¿ּ ב  ַ‰ּטו…  ‰ ׂ ∆̆ ֲע ַּ̇ ׁ∆̆

יָבר  ≈‡ ל  ָכּ ƒמ ַחר  ב¿ ƒ̇ ו¿ יָך,  ∆̇ בו… ׁ¿̆ ַמח¿

„ּו˙,  ב≈ ˙ כ¿ּ ָ̂ ¿̃ ּלּו˙ 72ּו ַ̃  ˙ ָ̂ ¿̃ יָבר 71 ≈‡ ו¿

ל  ַ̃ 73  ‡ ≈‰ ּ¿̇ ם.  ƒַמי ָׁ̆ ם  ׁ≈̆ ל¿ ל  ַ‰כ…ּ ו¿

ים  ƒר ַחב¿ּ ¿̇ ּƒמ‰ַ ים  ƒר ֲחב≈ ם  ƒע  ˙ ב∆ ׁ∆̆ ָל

 ˙ ב∆ ׁ∆̆ „ ָל ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒַלמ ָר‰ ו¿ ו… ּ̇ ַל

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָרָע‰;  ים  ׂ ƒ̆ עו… ו¿ ים  ƒנ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ם  ƒע

י  נ≈ י¿ נ¿ ƒע ין ו¿ ƒ„ָו ˙ ּ„ָ ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך 74ל ינ∆ ע≈ ל ב¿ּ ַ̃

 ˙ ‡ו… ר¿ ƒיָך ל ינ∆ ע≈ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙, ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

 ˙ ׁ∆̆ ≈‡ ב¿ּ ל  כ≈ּ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ ּול¿ ים  ƒָבל‰ֲ  ‰ ׂ ∆̆ 75ַמֲע

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָ„‰-ָזָר‰;  ּוָבֲעבו…  ׁ̆ י ƒ‡

 ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ָר‰,  ו… ּ̇ ין- ƒ„ 76ו¿  ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ים  ƒמּוָסר מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ

בי‡ורים
שהעצלות עצמה מביאה את האדם לידי הפסד, והיינו שמתוך שבטל ממלאכה 
כל השבוע מחמת עצלותו, נאלץ הוא לעשות מלאכה בערב שבת]. 70. וכן 
בעˆלו˙. יש עצלות שהיא טובה ויש עצלות שהיא רעה. 71. ˜ˆ˙ ˜לו˙. היא 
ובמקום  העצלות  היא  כב„ו˙.  ו˜ˆ˙   .72 שמתבקש.  ובמקום  הזריזות 
שמתבקש. 73. ˜ל ל˘ב˙ וכו'. זריז להתחבר ולהסב עמם יחד. 74. לר‡ו˙ „˙ 
ו„ין. להסתכל ולהתבונן בדברים המסייעים בלימוד התורה או בקיום המצוות. 
ו„ין ˙ור‰.   .76 75. מע˘‰ ‰בלים. מעשים ריקים שאין בהם שום תועלת.  

ל…‡ ָ‡ָב‰  ָנ‰ 63ו¿ ם ַסָכּ ˜ו… מ¿ ƒחו… ל ל¿ּ ַׁ̆ ך¿ ל¿ ל∆ ‰ ַ‰מ∆ּ ָ̂ ָר ׁ∆̆ ַעל ָ‡ָ„ם 

י  ƒנ פ≈ ָחר¿ ּ¿̇ ׁ∆̆ מּוָטב   : ך¿ ל∆ ַלמ∆ּ ָ‡ַמר  ָ‡ז   . ך¿ ל∆ ַ‰מ∆ּ פו…  ר¿ ח≈ ו¿  ,˙ כ∆ ָלל∆

רּו  ָין ָ‡מ¿ נ¿ ƒע‰ָ ‰ ַעל ז∆ ˙. ו¿ י מ≈ ƒי ַוֲ‡נ ƒ„ֲע ל ַבּ ּ ל≈ ַפּ ¿̇ ּƒ̇ ׁ ּ∆̆ ƒי ַחי 64מ ƒַוֲ‡נ

ל  ≈̂ ָע  ׁ̆ י≈ ָס„;  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ י≈ ו¿ ר,  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  ׁ̆ 65י≈ ינּו:  ≈̇ ַרּבו…

ו…  ּ̇ ַל‡כ¿ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆ ר -  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ יז ו¿ ƒָס„. ָזר פ¿ ƒנ ל ו¿ ≈̂ ׁ̆ ָע י≈ ר, ו¿ ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿

 - ָס„  פ¿ ƒנ ו¿ יז  ƒָזר  .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… ינו…  ≈‡ 66ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

 .˙ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ן ב¿ּ ם-כ≈ּ ּ‚ַ ‰ ׂ ∆̆ עו… בּוַע 67ו¿ ָּׁ̆ ל ַ‰ ָל‡ָכ‰ ָכּ ‰ מ¿ ׂ ∆̆ עו… ׁ∆̆

ינו…  ≈‡ בּוַע 68ו¿ ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆  - ר  ָכּ ׂ ¿̆ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ָע

ָל‡ָכ‰  ‰ מ¿ ׂ ∆̆ ינו… עו… ≈‡ ׁ∆̆ ָס„ -  פ¿ ƒנ ו¿ ל  ≈̂ ˙. ָע ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ‰ ב¿ּ ׂ ∆̆ עו…

יך¿  ≈‡ ‰ ≈‡ ˙ (פסחים נ, ב). ר¿ ָבּ ַׁ̆ ב- ר∆ ע∆ ב¿ּ  ‰ ׂ ∆̆ עו… 69ו¿ בּוַע  ָּׁ̆ ‰ַ ל  ָכּ

בי‡ורים
63. ול‡ ‡ב‰ ללכ˙. כלומר, התעצל מללכת למקום סכנה, וגם זו מדה טובה. 
64. מ˘˙˙פלל בע„י ו‡ני מ˙. מאשר תברכני. 65. י˘. בעל מלאכה. 66. ו‡ינו 
עו˘‰ בערב ˘ב˙. זריז - שעושה מלאכה, ונשכר - שמקיים מצוה בפרישתו 
ממלאכה בערב שבת [ואף מתרבה שכר פרישתו מחמת זריזותו, כי על ידי 
 .67 סופר)].  (חתם  מצוה  לשם  היא  שפרישתו  בו  ניכר  השבוע  כל  זריזותו 
ועו˘‰ ‚ם כן בערב ˘ב˙. הרי נפסד על ידי זריזותו, שמביאתו לעשות מלאכה 
אינו  שכן  לאיבוד,  יוצאת  זו  שעושה  שמלאכה  אלא  עוד,  [ולא  איסור  בזמן 
רואה ממנה סימן ברכה, ונמצא שמחמת זריזותו טורח בחנם, וגם מבחינה זו 
הרי הוא "נפסד"]. 68. ו‡ינו עו˘‰ בערב ˘ב˙. ונמצא נשכר על ידי עצלותו, 
פי שנמנע מחמת  [אף על  ידה מצות מניעה ממלאכה בער"ש  שמקיים על 
עצלותו ולא לשם מצוה, מכל מקום גם מצוה הנעשית שלא לשמה יש בה 
ערך, כמבואר שם בהמשך הגמרא, שלעולם יעסוק אדם במצוה אפילו שלא 
שהעצלות  השעה  בהגיע  זה,  אדם  ˘ב˙.  בערב  ועו˘‰   .69 (רש"י)].  לשמה 
ממלאכה הינה דבר רצוי, דהיינו בערב שבת, מתעורר הוא מעצלותו ועושה 
מלאכה. [יש מפרשים מדה זו על דרך שלש המדות הקודמות, שהכוונה היא 

וחפצו  וחשקו  פנימית, 
יתגבר בו וילך, והיינו כי 
פעולות  ידי  על 
המסורות  החיצונית 
גם  בהמשך  יקנה  בידו, 
מה שאינו בידו, כי תולד 
הפנימית  השמחה  בו 
מכח  והחמדה,  והחפץ 
מתלהט  שהוא  מה 

בתנועתו ברצון".     

 ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ו… ׁ̆ ָר ¿„ ƒמ י  ּ≈̇ ָב ּול¿  ˙ ּיו… ƒס נ≈ כ¿ּ

ָכל  ּול¿ ָוָי‰  ˙ 81ל¿ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿ ים  ƒל ר חו… ּ≈̃ ַב ל¿

ב  ׁ…˘ ָך ַלח¿ ָבב¿ ל¿ ּƒב „ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ˙. ּו וו… ¿̂ ּƒמ‰ַ

ַעל   „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒָרע ים  ƒּור‰ ר¿ ƒ‰

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו  ,‰‡ָ נ¿ ׂ ּƒ̆ ‰ַ ַעל  ו¿  ‰‡ָ נ¿ ּ ƒ̃ ‰ַ

ָר‰  ו… ּ̇ י  ‰ּור≈ ר¿ ƒ‰ ב  ׁ…˘ ַלח¿ ָך  ָבב¿ ל¿ ּƒב

ַרך¿  ָבּ ¿̇ ƒם י ּׁ≈̆ ˙ ַ‡ֲ‰ַב˙ ַ‰ י‚ ַמֲעלו… ׂ ּƒ̆ ‰ַ ּול¿

 ˜ ב≈ּ ּ„ַ ¿̇ ƒ‰ ל¿ ָך  ב¿ּ ƒל ב¿ּ יז  ƒָזר ו¿ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ּ¿̇  ‰ ּוָבז∆ ָר‰,  ‰ו… ַ‰ט¿ּ ָ‡˙ו…  ר¿ ƒי ו¿

ן.  יו… ל¿ ר ָ‰ע∆ ‡ו… ָבּ

בי‡ורים
81. לוי‰. למת. 

 ‰ ּבּול-פ∆ּ ƒנ מ…ַע  ׁ¿̆ ƒל יָך  נ∆ ָ‡ז¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ

ָך  ַ‡פ¿ּ ב¿ּ ל  ַ̃ 77  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים;  ƒל ט≈ ב¿ּ ים  ƒָבר ּו„¿

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים,  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

 „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ים.  ƒ̃ י ּ ƒ„ ּ ַ̂ ‰ַ ַעל  ע…ס  כ¿ ƒל

ים  ƒר ָ̃ ּׁ¿̆ ‰ַ ˙ ו¿ יבו… ƒר ָך ַ‰מ¿ּ נ¿ ו… ׁ̆ ל¿ ƒיָך ּוב ƒפ ב¿ּ

ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ן ָ‰ָרע, 78ּו ו… ׁ̆ ַ‰ָלּ נּו˙ ו¿ ָ̂ י ּ ַ‰ל≈ ו¿

 ˙ ָכחו… ˙ו… ו¿ ָר‰  ו… ּ̇ י- ר≈ ב¿ ƒ„ ב¿ּ יָך  ƒפ ב¿ּ

ָך  ָי„¿ „ ב¿ּ ב≈ ‡ ָכּ ≈‰ ¿̇ ב. ּו ˙ ַעל ַ‰ּטו… ּוו… ַ̂ ּול¿

ָך  ָי„¿ ל ב¿ּ ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו ֲעָך,  ר≈ ים ָי„ ב¿ּ ƒר‰ָ 79ל¿

ָך          ּ¿̇ ַל‡כ¿ מ¿  ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ו¿  ‰ ָ̃ „ָ ¿̂ ן  ּ≈̇ ƒל

יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ  „ ב≈ ָכּ  ‡ ≈‰ ¿̇ ּו מּוָנ‰.  ¡‡ 80ב∆ּ

 ˙ כ∆ ָלל∆  - ים  ƒע ָׁ̆ ָ‰ר¿ י  כ≈ ַ„ר¿ ב¿ּ ך¿  יל≈ ל≈

ים,  ƒּיּול ƒט ב¿ּ  ˙ כ∆ ָלל∆ ו¿  ˙ ‡ו… ָּ̇ ׁ¿̆ ƒמ ל¿

י  ּ≈̇ ָב ל¿  ıָלרּו יָך  ל∆ ַר‚¿ ב¿ּ ל  ַ̃  ‡ ≈‰ ¿̇ (ח)ּו

בר‚לך  ˜ל  ו˙‰‡  ח. 
כנסיו˙  לב˙י   ıלרו
ולב˙י מ„ר˘ו˙. באבות 
רץ  "הוי  אמרו:  (פ"ה) 
רצון  לעשות  כצבי... 
'צבי'  שבשמים".  אביך 
המהירה  החיה  היא 
ועד  במרוצתה,  ביותר 
כדי כך צריך לרוץ לדבר 
מצוה! כל כך חזק צריך 
האדם  של  רצונו  להיות 
שירוץ  כדי  במצוות 
ומה  כזאת!  במהירות 
רצונו  שאין  מי  יעשה 

לוהט כל כך?
ה"מסילת  לימדנו  כבר 
שכמו  ז'):  (פרק  ישרים" 
הפנימית  שההתלהטות 
זריזות  לידי  מביאה 
בהיפך,  כן  כמו  הגוף, 
החיצונית  הזריזות 
ומעוררת  גורמת 

להתלהבות פנימית! כי על ידי זריזות בפועל, שממהר תנועתו החיצונה, כן 
הוא גורם שתבער בו התלהבותו הפנימית, ומעורר בעצמו התלהטות ושמחה 

בי‡ורים
בכת"י: "ודברי תורה".  77. ˜ל ב‡פך. זריז לכעוס. 78. ו˙‰‡ ˜ל בפיך ב„ברי 
תלמוד                כי  "ומחמת  לנכדו:  במכתב  זצ"ל  מוולאזין  הגר"ח  לשון  זה  ˙ור‰. 
תורה הוא מהדברים הצריכים חיזוק, לא מנעתי מלחזק אותך ולזרז למזורז 
שתזדרז ללמוד בזריזות וחשק גדול, כי מה שלומדים בעצלות כל היום יכולים 
80. ב‡מונ‰.  ברעך. להכותו.  י„  ל‰רים   .79 בזריזות בכמה שעות".  ללמוד 

ביושר.
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ארגון
"ארחות יושר"

נוסד בהכוונתו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, על מנת 
כל                 בקרב  עקבי  ובאופן  יסודית  בצורה  המוסר  לימוד  את  להנחיל 

חלקי העם. 
זה,  בנושא  מגוונת  פעילות  הארגון  מקיים  זו  מטרה  להגשים  כדי 
תורה  בשיעורי  המוסר"  "ארחות  בחוברות  הלימוד  הפצת   – ובראשה 
ובבתי              תורה  בתלמודי  והכוללים,  הישיבות  בהיכלי  הארץ,  ברחבי 

חינוך לבנות.
לפניכם סקירה קצרה על פעולות הארגון:

ארגון להפצת שיעורי תורה ומוסר

מיסודו והכוונתו של שר התורה מרן הגר“ח קניבסקי שליט“א



צוות תלמידי חכמים מופלגים, אשר ניחונו בידע רב 
הוצאה                    על  שוקד  הענפה,  התורנית  בספרות  ומעמיק 

עיניים,   ומאירת  חדשה  בעריכה  מוסר  ספרי  של  לאור 
מבוארים בטוב טעם, ומעוטרים ב"עיונים" מתוך דברי רבותינו - 
חדשיות                     חוברות  בצורת  מוגש  החומר  ואחרונים.  ראשונים 

עם חלוקה יומית, המופצות בכעשרים אלף עותקים, בשיעורי 
ובבתי                      תורה  בתלמודי  והכוללים,  הישיבות  בהיכלי  תורה, 

הכנסת.

הקיימים  תורה  בשיעורי  ולשלב  תורה,  שיעורי  להקים  בס"ד  זכינו 
בכל רחבי הארץ את לימוד המוסר, כאשר בסוף כל שיעור לומדים בצוותא 

קטע יומי אחיד מתוך חוברות "ארחות המוסר". מעבר למעלת הקביעות אשר 
בספרים  מקיף  ידע  רכישת  על  ובנוסף  מוסר,  לימוד  בלי  יום  יעבור  לא  בגינה 
קדושים אלו, קיים גם "כח הציבור" באשר לומדים אלפי יהודים, גדולים וקטנים, 

המהוה  חדשית  מילגה  מקבלים  שליט"א  הרבנים  הקטע.  אותו  את  יום  בכל 
הלימוד  רציפות  על  החודש  בסוף  במשוב  ומדווחים  ועידוד,  תמריץ 

ועקביותו.

מכון
"ארחות
המוסר"

שיעורי תורה ברחבי הארץ 205
שעורים

מרן שליט“א  בכנס סיום ספר ”ארחות יושר“

בית מדרש גבוה למגידי שיעורים

סדרי מוסר בכוללי האברכים

ע"
שב

ת-
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של  הדגול  לזכרה  יעקב".  לבית  תאמר  "כה 
הרבנית מרת בת שבע קניבסקי ע"ה, אשר נתפרסמה 

מסלול  הקמנו  המופלאים,  ובמעשיה  בצדקתה  ביראתה, 
ובשיעורים  בסמינרים  הספר,  בבתי  ישראל,  לבנות  מיוחד 
הן  נעשה  המוסר"  "ארחות  חוברות  מתוך  לימוד  לנשים. 

במסגרת הלימודים בבתי הספר והן בפעילויות שונות, וכן 
בחוגים לנשים, תוך שימת דגש על נושאים כמו: אהבת 

תורה, יראת שמים, צניעות ומידות טובות.

ללימוד  מסגרת  ידינו  על  הוקמה 
בכוללי  המוסר"  "ארחות  חוברות 
האברכים, לאחר סדרי הלימוד הקבועים, על 
בספרי  העיסוק  חשיבות  את  להטמיע  מנת 
בבחינת  תורה,  לעמלי  מיוחד  באופן  מוסר 
ביראת  לחיזוק  ה'",  יראת  חכמה  "ראשית 
כיאה  והמידות  המעשים  ובתיקון  שמים 

ללגיון של מלך.

"אורחות  גבוה  מדרש  בית 
יושר" מאגד בתוכו קבוץ נבחר 
של מגידי שיעורים, אשר להם 
במסירת  שנים  של  רב  נסיון 
ובעיון,  בבקיאות  שיעורים 
בהסברה  ובמוסר,  בהלכה 
בביהמ“ד  וקולחת.   בהירה 
שליט"א  הרבנים  עוסקים 
הנאמרים  השיעורים  בהכנת 
היומי              בדף  הן  ידם,  על 

עיוניות  בסוגיות  והן 
והלכתיות. 

63
כוללים



עוסקים  הארץ,  ברחבי  התורה  בתלמודי  גם 
הלימודים,  בתכניות  המשולב  המוסר  בלימוד  צאן-קדשים 

הוראתו  כפי  צעיר,  מגיל  טובות  ומידות  שמים  יראת  להחדרת 
זצוק"ל. אין כמו חוברות  יעקב"  הידועה של מרן בעל ה"קהילות 
צעירי  על  להאהיב  ונעימה,  נוחה  חדשנית,  בצורה  הערוכות  אלו, 

הצאן את לימוד המוסר אשר נחקק בקרבם כ"גירסא דינקותא", 
והשפעתו - אשר ניצניה ניכרים כבר עתה - תלך ותגבר לאורך 

ימים ושנים.

"סדר מוסר" הנהוג בישיבות מקדמת דנא, קיבל חיזוק 
יצאו לאור חוברות אלו. רבים רבים בחורי  רב ומשמעותי מאז 

בהשתוקקות  מוסר  בסדר  לימודם  את  בהן  קובעים  אשר  החמד 
קנקן  ובצורה,  בתוכן  מרענן  רוח  משב  עבורם  בהיותן  ובהתלהבות, 
אשר  מפז  יקרים  עליה  בני  לראות  לב  מרנין  מחזה  ישן.  מלא  חדש 

נושאים באמתחתם חוברות אלו גם מחוץ לכתלי הישיבה, והוגים 
במקומות  בהמתנה  באוטובוס,  בנסיעה  בדרך,  בלכתם  בהם 

שונים ובכל עת מצוא.

שיעורי מוסר
בתלמודי התורה

חיזוק המוסר
בהיכלי הישיבות

75
ישיבות

106
ת“ת

חוברות ”ארחות המוסר“ ללימוד מוסר יומי

עד עתה יצאו לאור:

י“א חוברות של ספר ”ארחות יושר“
ט‘ חוברות מספר ”ארחות צדיקים“






