
"י ַהָּקדֹוׁש:  ַעל ַהָּפסּוק ְּברֹאׁש ָּפָרָׁשֵתנּו: "ַצו ֶאת־ַאֲהרֹן ְוֶאת־ָּבָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה", ְמָפֵרׁש ַרּׁשִ
ְוַכּוָָנתֹו  "י  ַרּׁשִ ִּדְבֵרי  ֶאת  ְלָהִבין  ַרּבֹות  ִהְתַחְּבטּו  ַהְמָפְרִׁשים  ּוְלדֹורֹות".  ִמָּיד  ֵזרּוז  ְלׁשֹון  ֶאָּלא  ַצו  "ֵאין 
יל ִמְּקָרָקא ַמְסִּביר ֶאת ַהְּדָבִרים ַעל־ִּפי ְיסֹוד ִּדְבֵרי ֲחַז"ל: "ָּגדֹול ַהְמֻצּוֶה  ָהֲעֻמָּקה, אּוָלם ָהַרִּבי ר' ֶהּׁשִ
ְועֹוֶׂשה ִמִּמי ֶׁשֵאינֹו ְמֻצּוֶה ְועֹוֶׂשה", ִּכי ְׂשָכרֹו ֶׁשל ִמי ֶׁשֶּיׁש לֹו ִמְצָוה ַלֲעׂשֹות ְוהּוא עֹוֶׂשה ֶאת ַהִּמְצָוה 
ַעל־ִּפי ַהִּצּוּוי, ָּגדֹול ְּבַהְרֵּבה ֵמָאָדם ֶׁשֵאינֹו ְמֻצּוֶה ַעל ַהִּמְצָוה, ַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשַּגם הּוא עֹוֶׂשה ֶאת ַהִּמְצָוה. 
ּוִמְּפֵני ַטַעם ֶזה ִהְתַאּוּו ָהָאבֹות ַהְּקדֹוִׁשים ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ְמֻצּוִים ְועֹוִׂשים ִויַקְּבלּו ְׂשָכָרם 
ַעל־ָּכְך ַהְרֵּבה יֹוֵתר. ּוָמה ַהַּטַעם ֶּבֱאֶמת ֶׁשִּמי ֶׁשְּמֻצּוֶה ְועֹוֶׂשה ָּגדֹול ִמִּמי ֶׁשֵאינֹו ְמֻצּוֶה ְועֹוֶׂשה? ַוֲהֵרי 
ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ְׁשֵניֶהם עֹוִׂשים ֶאת ַהִּמְצֹות ְּבָׁשֶוה? ֶאָּלא ֵּפְרׁשּו ָׁשם ַהּתֹוָספֹות ֶׁשַהֶהְבֵּדל הּוא ַּבְיִגיָעה 
"ַאל  לֹו  ְואֹוֵמר  לֹו  ֶׁשִּמְתַנֵּגד  ִמיֶׁשהּו  לֹו  ְוֵאין  ָהַרע  ֵיֶצר  לֹו  ֵאין  ְמֻצּוֶה,  ֶׁשֵאינֹו  ָהָאָדם  ֲהֵרי  ִּכי  ּוֶבָעָמל. 
ְלִהְזָּדֵרז  ָצִריְך  ְוהּוא ֹלא  ַהִּמְצָוה,  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ְוִהְתַאְּמצּות  ְיִגיָעה  לֹו ׁשּום  ֵאין  ֶׁשָּכְך,  ְוֵכיָון  ַּתֲעֶׂשה". 
ָכר ָּבא ְּבֶהְתֵאם ֶלָעָמל, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל  ְלֵׁשם ָּכְך. ָאָדם ָּכֶזה ֵאפֹוא, ֹלא ְמַקֵּבל ָׂשָכר ָּגדֹול, ֶׁשֵּכן ַהּׂשָ
"ְלפּום ַצֲעָרא ַאְּגָרא". ַאְך ָאָדם ֶׁשֵּיׁש ָעָליו ִמְצָוה, ִמָּיד הּוא ָחׁש ַּבִהְתַנְּגדּות ֶׁשל ַהֵּיֶצר ֶׁשְּמַנֶּסה ִלְמנַֹע 
ִמֶּמּנּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהִּמְצָוה, ְוהּוא ִנְלָחם ּבֹו ָּכל ָהֵעת ּוְמַנֶּסה ְלַהְכִׁשילֹו ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהִּמְצָוה, ְוַגם 
ִאם ַהֵּיֶצר רֹוֶאה ֶׁשָהָאָדם ֹלא ׁשֹוֵמַע לֹו ְוהּוא ִמְתַּכּוֵן ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהִּמְצָוה, הּוא ִמְתַחֵּכם ִעּמֹו ּוְמַנֶּסה 
ִלְדחֹות אֹותֹו ְלִהְתַעֵּכב ִעם ַהִּמְצָוה. הּוא ַמִּפיל ַעל ָהָאָדם ַעְצלּות ְוִרְפיֹון ָיַדִים, ּדֹוֶחה אֹותֹו ְּבַקׁש ִלְזַמן 
ִמיָרה ַעל ַהִּמְצָוה, ַעד ֶׁשהּוא ַמְחִמיץ ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות  ְמֻאָחר יֹוֵתר, ְוָכְך הּוא ּגֹוֵרם ָלָאָדם ְלֵהָרֵדם ַּבּׁשְ
ְוַהֵּיֶצר ָׂשֵמַח ְּבֶחְלקֹו, ְּבָכְך ֶׁשִהְצִליַח ִלְמנַֹע ֵמָהָאָדם ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה. ִמִּסָּבה זֹו ֶנֱאַמר "ֵאין ַצו ֶאָּלא 
ְלׁשֹון ֵזרּוז", ִּכי ָהָאָדם ָצִריְך ְלִהְזָּדֵרז ְּביֹוֵתר ְּבִקּיּום ַהִּמְצֹות ְוֹלא ְלִהְתַּפּתֹות ַאַחר ִעּכּוִבים ּוְמִניעֹות, 

ֶאָּלא ִלְהיֹות ְמֻצּוֶה ְועֹוֶׂשה ִמּתֹוְך ְיִגיָעה ְוִהְתַאְּמצּות, ְוָאז ְׂשָכרֹו ָּגדֹול.

ָהַרְמַח"ל ִהְקִּדיׁש ְּבִסְפרֹו ַהְמֻפְרָסם "ְמִסַּלת ְיָׁשִרים", ֶּפֶרק ָׁשֵלם ַעל ִמַּדת ַהְּזִריזּות, ְוהּוא ַמֲאִריְך ָׁשם 
ָאר נֹוֵתן ָהַרְמַח"ל ֵעָצה טֹוָבה ָלָאָדם ֶׁשרֹוֶצה ְלַהְחִּדיר  ַרּבֹות ִּבְׁשַבח ִמָּדה זֹו ּוִבְגנּות ָהַעְצָלנּות. ֵּבין ַהּׁשְ
ְּבִלּבֹו ֶאת ִמַּדת ַהְּזִריזּות, ְּבָכְך ֶׁשהּוא ַיְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו ְּבאֶֹפן ִחיצֹוִני ְּבִמָּדה זֹו, ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ְּפֻעּלֹוָתיו 
ִלְהיֹות לֹו  ַהָּדָבר  ַיֲהפְֹך  ַהְּזַמן  ְוִעם  ּוַבֲחִריצּות,  ִּבְזִריזּות  ּוְבִלי ִּדחּוי,  ִמָּיִדי  ְוַהַּגְׁשִמּיֹות ְּבאֶֹפן  ָהרּוָחִנּיֹות 
ְלֶהְרֵּגל ְוֶטַבע, ְוַאַחר ַהְּפֻעּלֹות ִנְמָׁשִכים ַהְּלָבבֹות ַלֲהפְֹך ִלְהיֹות ָזִריז ְּבִטְבעֹו. ִּבְדָבָריו ּכֹוֵתב ָהַרְמַח"ל, 
ֶׁשַהְּזִריזּות ֵאיָנּה ִמָּדה נֹוֶסֶפת ְוטֹוָבה ֶׁשָרצּוי ְלהֹוִסיף אֹוָתּה ִלְכַלל ַהִּמּדֹות ַהּטֹובֹות ְלַאַחר ְרִכיָׁשָתן, 
ֶאָּלא ִהיא ַהַהְקָּדָמה ַלִּמּדֹות ְוַהַּתְכִׁשיט ֶׁשָּלֶהן, ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו ֲחַז"ל "ְזִריִזים ַמְקִּדיִמים ַלִּמְצֹות", ְּדַהְינּו 
ִהיא  ַהְּזִריזּות  ַהִּנְצִחִּיים.  ִקְנָיָניו  ִלְרּכֹׁש ֶאת ְׁשָאר  יּוַכל  ְוַעל־ָיָדּה  ַלִּמְצָוה"  ַהַהְקָּדָמה  ִהיא  ֶׁש"ַהְּזִריזּות 
ֵאפֹוא ֹלא ַמֲעָלה ְיֵתָרה ְוִהּדּור ִמְצָוה, ְוֵאין ָּכאן ִעְנָין ֶׁשל ֶרַוח ְוֶהְפֵסד, ֶׁשֶהָעֵצל ַמְפִסיד ְוַהָּזִריז ַמְרִויַח, 
ֶאָּלא ֵיׁש ָּכאן ִמָּדה ְּבִסיִסית ִויסֹוִדית ֶׁשִּבְלָעָדיו ֹלא ַׁשָּיְך ָהָאָדם ְלַהִּגיַע ַלֲעבֹוַדת ה'. ְוָכְך ָאנּו רֹוִאים 
ַמְסלּול  ָהָאָדם ֶאת  ַמְתִחיל  ֶׁשִּמֶּמָּנה  ְיסֹוִדית  ֶּדֶרְך  ִהיא  ֶׁשַהְּזִריזּות  ֶּבן־ָיִאיר,  ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ִּבְדָבָריו ֶׁשל 
ֲעבֹוָדתֹו, ְוִעָּמּה ָיכֹול הּוא ְלַהְעִּפיל ִלְׁשֵמי־רּום, ַעד ַהְּדָרגֹות ָהֶעְליֹונֹות ֶׁשל רּוַח ַהּקֶֹדׁש ּוְתָחַית ַהֵּמִתים. 

ְּכֶׁשִּבֵּקׁש ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ִלְמצֹא ֵסֶמל ְוֻדְגָמה ַלֲחִריצּות ּוְזִריזּות, הּוא ָנַטל ֶאת ַהְּנָמָלה ְוָאַמר: "ֵלְך־ֶאל־
ְנָמָלה ָעֵצל, ְרֵאה ְדָרֶכיָה ַוֲחָכם". ַהְּנָמָלה אֹוֶגֶרת ָמזֹון ַּבַּקִיץ ִלְקַראת ַהחֶֹרף, ְוַכָּמה ָּכל ַחֶּייָה? "ָאַמר 
ה ֳחָדִׁשים ְוָכל ַמֲאָכָלּה ֵאינֹו ֶאָּלא ַּגְרֵּגר ִחָּטה ּוֶמֱחָצה", ְוַלְמרֹות זֹאת  ַרִּבי ַּתְנחּום, ְוֵאיָנּה ָחָיה ֶאָּלא ִׁשּׁשָ
טֹוַרַחת ִהיא ּכֹה ַרּבֹות ֶׁשָּמא ַיֲאִריְך ַהָּקָּב"ה ֶאת ַחֶּייָה. ְוַכָּמה מּוָסר ַהְׂשֵּכל ָעֵלינּו ִלְלמֹד ִמְּבִרָּיה ְקַטָּנה 

ִׁשיבּות ַהְּזִריזּות ְוַהֲחִריצּות. זֹו ְּבעֹוָלמֹו ַהִּנְפָלא ֶׁשל ַהָּקָּב"ה, ַעל ְּגנּות ָהַעְצָלנּות ַוחֲֲ

בס"ד

ְלַהְצָלָחתֹו  ְמאֹד  ִמָּדה ֲחׁשּוָבה  ִהיא  ַהְּזִריזּות  ִמַּדת 
ְּבַחָּייו  ּוֵבין  ָהרּוָחִנִּיים  ְּבַמֲעָׂשיו  ֵּבין  ָהָאָדם,  ֶׁשל 
ָהָאָדם,  ֶׁשל  ִטְבעֹו  ֵהֶפְך  ִהיא  זֹו  ִמָּדה  ַהַּגְׁשִמִּיים. 
ָצִריְך  ְוָלֵכן  ָיַדִים,  ְּבִחּבּוק  ְוָלנּוַח  ְלִהְתַעֵּצל  ֶׁשאֹוֵהב 
ָהָאָדם ַלֲעמֹל ָּכל ָיָמיו ְּכֵדי ְלַהְכִניַע ִמָּדה זֹו ְוִלְהיֹות 
ָּדִוד  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  ָהַעְצָלִנים,  ִמן  ְוֹלא  ַהְּזִריִזים  ִמן 
ַהֶּמֶלְך: "ַחְׁשִּתי ְוֹלא ִהְתַמְהָמְהִּתי ִלְׁשמֹר ִמְצֹוֶתיָך". 
ְוֶהְרֵּגִלים  ַמֲעלֹות  ַּכָּמה  ָּבּה  ּכֹוֶלֶלת  ַהְּזִריזּות  ִמַּדת 
ִנּצּול  ָהִעְקִבּיּות,  ִקיָדה,  ַהּׁשְ ַהֲחִריצּות,  ְּכמֹו  טֹוִבים, 
ְּגדֹוָלה  ָהָאָדם  ֶׁשל  ּוְתפּוָקתֹו  ַוֲחִׁשיבּותֹו,  ַהְּזַמן 
אּוָלם  ֶאת־ָיָדיו.  ַהחֹוֵבק  ֵמֶהָעֵצל  מֹוִנים  ֲעֶׂשֶרת 
ֶהְבֵּדל ַּדק ְמאֹד ֵיׁש ֵּבין ַהְּזִריזּות ְלֵבין ַהְּפִזיזּות, ֵּבין 
ֶׁשָּתִמיד  ִמי  ְוַהַּפְחָזנּות.  ַהִּנְמָהרּות  ְלֵבין  ַהֲחִריצּות 
ִמְתרֹוֵצץ ַּכֲאחּוז ְּתָזִזית, ָרדּוף ְוִנְמָהר, ָּתִמיד ְמַמֵהר 
ְוָחרּוץ,  ָזִריז  ֵאינֹו  ָּכֶזה  ָאָדם  ב,  ְמֻיּׁשָ ֹלא  ְוַאף־ַּפַעם 
ַּכַּמִים.  ַּפַחז  ּוְמֻבְלָּבל,  ָּפִזיז  ָאָדם  הּוא  ְלֵהֶפְך  ֶאָּלא 
ָזִריז  ְּכִאיׁש  ָידּוַע  ֶׁשָהָיה  ִמּגּור,  ֱאֶמת"  ָה"ִאְמֵרי 
ב  ּוְמֻחּׁשָ ָמדּוד  ָהָיה  ֵמַחָּייו  ֶרַגע  ֶׁשָּכל  ָּכמֹוהּו,  ֵמֵאין 
ִהְסִּפיק  ּוֵמִאיָדְך  ָיָמיו,  ָּכל  ְוָׁשֵלו  ִנּנֹוח  ָהָיה  ַעד־ַּדק, 
ַּפַעם  ְּכֶׁשָהָיה  ֵּתָאֵמן.  ֶׁשֹּלא  ִּבְמִהירּות  ַהּכֹל  ֶאת 
ְּבַדְרּכֹו ְלִעיר ַאֶחֶרת, ִּתְכֵנן ֶאת ֵסֶדר יֹומֹו ָּכְך ֶׁשּיּוַכל 
ְלהֹוִפיַע ְּבַתֲחַנת ָהַרֶּכֶבת ַּבְּזַמן ַהָּנקּוב ֶׁשל ְיִציָאָתּה, 
ִלְפֵני  ְמַעט  ָלבֹוא  ָעִדיף  ִּכי  ְמקָֹרָביו  לֹו  ּוְכֶׁשֵהִעירּו 
ַמְקִּדים  ֵאינֹו  "ַהָּזִריז  ָאַמר:  ִּבָּטחֹון',  'ְלֶיֶתר  ַהְּזַמן 
ְוֵאינֹו ְמַאֵחר, ֶאָּלא ָּתִמיד מֹוִפיַע ַּבְּזַמן ּוַמְסִּפיק ַהּכֹל 
ֶבת". ַהַּמְפֵּתַח ִלְזִריזּות ַוֲחִריצּות, הּוא  ְּבצּוָרה ְמֻחּׁשֶ
ַהָּיָקר,  ַהְּזַמן  ַהִּתְכנּון ַהֻּמְקָּדם ֶׁשל ָּכל ְּפֻעָּלה, ִנּצּול 
ַּמְתִחיִלים  ְלַבֵּצַע ָּכל ָּדָבר ְּבֶהְקֵּדם ְּבִלי ְּדִחָּיה, ּוַמה ּׁשֶ
ַלֲעׂשֹות ַעד ַהּסֹוף ִּבְׁשִקיָדה ּוַבֲחִריצּות, ְלִפי ַהְּכָלל: 

ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות ָמָחר, עֹוִׂשים ֶאְתמֹול"...  "ַמה ּׁשֶ

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ַצו

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ְזִריזּות  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

"ִמַּדת ַהְּזִריזּות ִהיא ַּתְכִׁשיט 

ְלָכל ַהִּמּדֹות, ְוִהיא ְמַתֶּקֶנת ֻּכָּלן".

)אורחות צדיקים(



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ְּבׁשּום  ָּבַחל  ֹלא  הּוא  ּבֹו.  ּכֹל  ְוַיד  ַּבּכֹל  ָידֹו  מּוִניׁש,  ָהָיה  ָּגדֹול  סֹוֵחר 
ָהיּו  ַוֲעָסָקיו  ְּבַדְרּכֹו,  ֶׁשִּנְקְרָתה  ִעְסִקית  ִהְזַּדְּמנּות  אֹו  ִמְסָחר 
ָנה ְוַעל־ִּפי ֶהֵּצַע ּוִבּקּוׁש. ָיכֹול ָהָיה  ִמְׁשַּתִּנים ְּבֶהְתֵאם ִלְתקּוַפת ַהּׁשָ
ֶׁשֵהִביא  ִמיבּוָאן  ָרַכׁש  אֹוָתם  ׁשֹוִנים,  ְּבַבִּדים  ְּתקּוַפת־ָמה  ַלֲעסֹק 
ִעּמֹו ָקרֹון ָׁשֵלם ֶׁשל ַּבִּדים ֵמַאְרצֹות ַהִּמְזָרח, ּוָמַכר אֹוָתם ְלמּוִניׁש 
ִלְמִכיַרת  מּוִניׁש  ָעַבר  ָאְזָלה,  ֶׁשַהְּסחֹוָרה  ּוְלַאַחר  ָנמּוְך,  ִּבְמִחיר 
ַנֲעַלִים ִלְקַראת ַהַחִּגים ַהְּקֵרִבים ּוָבִאים. ְלִעִּתים ָהָיה מּוִניׁש סֹוֵחר 
ֶאְתֻרִּגים, ּוְלַאַחר ְזַמן־ָמה ָעַסק ִּבְמִכיַרת ְּתבּוָאה, אֹו ְּבִתּוּוְך ִּדירֹות 
גּור "ַהְרֵּבה ְמָלאכֹות  ְוַהֲעָבַרת ֲעֵצי ַהָּסָקה ֵמִעיר ְלִעיר. ַהִּפְתָּגם ַהּׁשָ
ָהַרִּבים,  ִעּסּוָקיו  ָּכל  ְוַלְמרֹות  ְּבמּוִניׁש,  ִהְתַקְּיָמה  ַּפְרָנסֹות",  ְמַעט 
ְּבִעְקבֹוֵתיֶהם ֶנֱאַלץ ְלִהְתרֹוֵצץ ְּבחֶֹסר ְמנּוָחה ְלֶרַגע, ֹלא ָרָאה ְּבָרָכה 

ְּגדֹוָלה ַּבֲעָמלֹו, ּוְבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ָהָיה ִמְׂשַּתֵּכר ֶאל־ְצרֹור ָנקּוב. 

ֲאחּוז ְּתָזִזית ָהָיה מּוִניׁש, ּוֵמעֹוָלם ֹלא ָראּו אֹותֹו הֹוֵלְך ְּבַנַחת. ָּתִמיד 
ִמָּמקֹום  ִמְתרֹוֵצץ  ְלַדְרּכֹו,  ּוְמַמֵהר  ְמבָֹהל  ְסָעָרה,  ְּכרּוַח  ָאץ־ָרץ 
ְלָמקֹום ְּכֶׁשהּוא ֲחַסר ְמנּוָחה ְועֹוֵבר ִּביָעף ֵּבין ְרחֹובֹות ָהִעיר. ְּבנֹוָסף 
ַלּכֹל, ָהָיה מּוִניׁש ַּגם ַסְקָרן ָּגדֹול, ָּכְך ֶׁשהּוא ָהָיה ָּתִמיד ְּבֶמְרַּכז ָּכל 
ֶׁשל  ִנְמָהרּותֹו  ָּבִעיר.  ַהְּמאָֹרעֹות  ְּבָכל  ֵהיֵטב  ּוְמעֶֹרה  ִהְתַרֲחׁשּות 
מּוִניׁש, ֹלא ָעְזָבה אֹותֹו ַּגם ַּבְּזַמן ֶׁשָהָיה ׁשֹוֶהה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ָהָיה 
ִמְתרֹוֵצץ ִמִּפיָנה ְלִפיָנה ּוִמְתַעְדֵּכן ֵּביְנַתִים ַּבִּמְתַרֵחׁש ָּבעֹוָלם, ׁשֹוֵמַע 
ַלֲאֵחִרים,  ַהֵּמיָדע  ַמֲעִביר ֶאת  ְוַעד ְמֵהָרה  ָּכְלֶׁשהּו,  ְּבִפָּנה זֹו ִסּפּור 
ַהּטֹוָבה  ַהִּדְמיֹון  ְּכַיד  נֶֹפְך  לֹו  ּומֹוִסיף  ַהִּסּפּור  ֶאת  ְמַתֵּבל  ְּכֶׁשהּוא 
ָעָליו, ְוָכְך ָהָיה ְמַבֶּלה ִמֵּדי ּבֶֹקר ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות ְּבֵבית־ַהְּכֶנֶסת, ְּכִאּלּו 
ִעּתֹוָתיו ְּבָיָדיו ְוֵאין לֹו ְּדָאגֹות ֶׁשל ַּפְרָנָסה. ּבֶֹקר ֶאָחד, ִהִּגיַע סֹוֵחר 
ַמע ֶאת ִׁשְמעֹו ֶׁשל מּוִניׁש ַהּסֹוֵחר ַהְמֻמָּלח,  ָּגדֹול ֶאל ָהִעיר, ּוְכֶׁשּׁשָ
ּוִמְׁשַּתֶּלֶמת.  ְּכָדִאית  ִעְסָקה  לֹו  ְלַהִּציַע  ַעל־ְמָנת  ֵּביתֹו  ֶאל  ָּפָנה 
ָהַאְכָזָבה  ְלַמְרֵּבה  ַאְך  ֶׁשל מּוִניׁש,  ֵּביתֹו  ֶּדֶלת  ַעל  ַהּסֹוֵחר  ִהְתַּדֵּפק 
ְּבֵני ַהַּבִית ִּכי ֲאִביֶהם ֲעַדִין ֹלא ָׁשב ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ְוִאם  הֹוִדיעּו לֹו 
רֹוֶצה הּוא ְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו ְּבִעְנְיֵני ֲעָסִקים, יֹוִאיל ָנא ְלַהְמִּתין ְזַמן־ָמה 
ַהְּכֶנֶסת, ָׁשם  ְּבֵבית  ָׁשָהה מּוִניׁש  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ַהַּבְיָתה.  ַעד ׁשּובֹו 
ָהָיה ָׁשקּוַע ְּבִוּכּוַח סֹוֵער ִעם ֲחבּוַרת ַּבְטָלִנים ָּכמֹוהּו ַעל ִעְנָיִנים ֶׁשל 
ַמה־ְּבָכְך, ּוִמֵּכיָון ֶׁשְּזַמּנֹו ֶׁשל ַהּסֹוֵחר ָהָיה ָיָקר ְוהּוא ָחס ַעל ָּכל ֶרַגע, 
ָיָצא ִמֵּביתֹו ֶׁשל מּוִניׁש ְוָסַגר ֶאת ָהִעְסָקה ִעם סֹוֵחר ַאֵחר. ְּכֶׁשָחַזר 
מּוִניׁש ְלֵביתֹו ְוָׁשַמע ִמְּבֵני ַהַּבִית ַעל ַהּסֹוֵחר ֶׁשִחֵּפׂש אֹותֹו, ִהְתַרֵּגז 
ָצַעק  ַאֶּתם"!  ּוְסָכִלים  "ִטְּפִׁשים  ְּבַאּפֹו.  ָעָׁשן  ֶׁשָעָלה  ַעד  ְמאֹד, 
ַהְּכֶנֶסת?  ִמֵּבית  ִלי  ִלְקרֹא  ִמַהְרֶּתם  "ַמּדּוַע ֹלא  ַּבֲחרֹון־ַאף,  ֲעֵליֶהם 
ַהַּבִית  ְּבֵני  ִהְתַנְּצלּו  ַרב".  הֹון  זֹו  ְּבִעְסָקה  ְלַהְרִויַח  ָיכֹול  ָהִייִתי  ֲהֵרי 
רּוי ַאָּתה ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ְּתִפָּלה, אֹו ֶׁשָּמא  ְוָאְמרּו: "ְּבטּוִחים ָהִיינּו ֶׁשּׁשָ
ְּבֶאְמַצע ִלּמּוד ּתֹוָרה, ְוָלֵכן ֹלא ָרִצינּו ְלַהְפִריַע ְלָך ְּבִעְנְיֵני ֲעָסִקים". 
ַהְּתׁשּוָבה ֹלא ֵהִניָחה ֶאת ַּדְעּתֹו ֶׁשל מּוִניׁש, ְוהּוא הֹוִדיַע ְּבקֹול־ָרם: 
"ֵמַעָּתה ָוֵאיַלְך, ְּבָכל־ַּפַעם ֶׁשִּמיֶׁשהּו ָּבא ְלַחֵּפׂש אֹוִתי ַּבַּבִית, ַמֲהרּו 

ִלְקרֹא ִלי ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַוֲאִני ָאבֹוא ִמָּיד". 

ֵּביתֹו ֶׁשל  ַעל  ִהְתַּדֵּפק  ֵסֶבר  ּוָפִקיד ֲחמּור  ֲאֻרִּכים,  ָיִמים  ָעְברּו  ֹלא 
מּוִניׁש. ָהִאיׁש ֶהֱחִזיק ְּבָידֹו ִּפְנָקס ָּגדֹול, ּוְבקֹול ֶנֱחָרץ ָּדַרׁש ִלְראֹות 
ְּבַתִּקיפּות  ָהִאיׁש  ָאַמר  ַהַּמס",  ָרׁשּות  ְנִציג  "ֲאִני  ַהַּבִית.  ַּבַעל  ֶאת 
ָאצּו־ ִּבְמִהירּות,  ַהּסֹוֵחר".  מּוִניׁש  ִעם  ַעל־ֲאָתר  ְלִהָּפֵגׁש  "ּוְמַבֵּקׁש 

ַהַּבְיָתה.  ְוִהְזִעיקּו ֶאת מּוִניׁש  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֶאל  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ָרצּו 
"ִאיׁש ָחׁשּוב ְמאֹד ִהִּגיַע ַהַּבְיָתה", ָאְמרּו לֹו ְּבֵני ַהַּבִית, ּומּוִניׁש ִהִּניַח 
ֶאת ִסּדּור ַהְּתִפָּלה ִמָּיָדיו, ְוִדֵּלג ִּבְמִהירּות ַהַּבְיָתה, ְּכֶׁשהּוא ָּבטּוַח ִּכי 
ּוְכָדִאית  ְּגדֹוָלה  ִעְסָקה  לֹו  ַמְמִּתיָנה  ּוְבַוַּדאי  ְּבַחָּכתֹו  ָעָלה  ָׁשֵמן  ָּדג 
ְלֵביתֹו,  מּוִניׁש  ִהִּגיַע  ְנִׁשיָמה  ְטרּוף  ָּגדֹול.  ֶרַוח  לֹו  ְלַהְכִניס  ֶׁשּתּוַכל 
ּוְבִׂשְמָחה הֹוִׁשיט ֶאת ָידֹו ֶאל 'ַהּסֹוֵחר' ֶׁשְּלָפָניו, ֲאָבל ַעד ְמֵהָרה ָעַמד 
ְלתּוָגה,  ָהְפָכה  ִׂשְמָחתֹו  ִמֶּמּנּו.  ָּפְרָחה  ִּכְמַעט  ְוִנְׁשָמתֹו  ָטעּותֹו  ַעל 
ְוהּוא ִהְתָחֵרט ֶאֶלף מֹוִנים ַעל ֶׁשִהִּגיַע ַהַּבְיָתה. "נֹוַדע ָלנּו", ָאַמר לֹו 
חֹוְבקֹות  ְוִעְסְקאֹוֶתיָך  ַאָּתה  ָּגדֹול  סֹוֵחר  "ִּכי  ְּבֻחְמָרה,  ַהַּמס  ְּפִקיד 
עֹוָלם, ָאנּו ּדֹוְרִׁשים ִמְּמָך ֵאפֹוא ַּתְׁשלּוֵמי ַמס ְּגבֹוִהים ְוָעֶליָך ְלַסֵּלק 
מּועֹות  ְוא ִנָּסה מּוִניׁש ְלִהְצַטֵּדק ִּכי ַהּׁשְ ֶאת ַהחֹוב ִּבְזַמן ָקצּוב". ַלּׁשָ
ִליָכְלּתֹו,  ְוַהְּדִריָׁשה ְלַתְׁשלּום ַהחֹוב ִהיא ֵמֵעֶבר  ֵאיָנן ְנכֹונֹות  ְלַגָּביו 
"ָלָּמה  ֶּדֶלת.  ִּבְטִריַקת  ִמֵּביתֹו  ְוָיָצא  לֹו  ִהְקִׁשיב  ֹלא  ַהָּפִקיד  ַאְך 
ְקָראֶתם ִלי ָלבֹוא ַהַּבְיָתה"? ֵהִטיַח מּוִניׁש ְּבקֹול ִנְׁשָּבר ִּבְבֵני ֵּביתֹו, 
"ַהִאם ֹלא ִהְׂשַּכְלֶּתם ְלָהִבין ֶׁשֶהֱחַלְפֶּתם ָּפָרה ַּבֲחמֹור? ְּכֶׁשַהּסֹוֵחר 
ִחֵּפׂש אֹוִתי ִּבְׁשִביל ִעְסָקה ְּכָדִאית, ֹלא ְקָראֶתם ִלי. ְוַדְוָקא ַעְכָׁשו, 
ִלי  ִלְקרֹא  ִמַהְרֶּתם  ְּגדֹוָלה,  ּכֹה  ְּתִביָעה  ָעַלי  ִהִּפיל  ַהַּמס  ְּכֶׁשְּפִקיד 
ָלבֹוא"? אּוָלם ֶאת ַהַּנֲעֶׂשה ֵאין ְלָהִׁשיב, ּומּוִניׁש ֶנֱאַלץ ַלֲעבֹר ֶּדֶרְך 

ַחְתַחִּתים ָקָׁשה, ַעד ֶׁשִהְצִליַח ְלַהְקִטין ֶאת ְּדִריַׁשת ָרׁשּות ַהַּמס. 

ַהִּנְמָׁשל
ְּבָמָׁשל ִנְפָלא ֶזה, ִהְׁשַּתֵּמׁש ַהַּמִּגיד ִמּוִיְלָנא ַרִּבי ִיְצָחק ֵאִלָּיהּו ַלְנָּדא, 
ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ְּבִסְפרֹו "ַּפְתֶׁשֶגן ַהָּדת", ַעל־ְמָנת ְלָבֵאר ֶאת ַהְּפסּוִקים 
ֶאת  ְמַסֵּמל  ַהָּדם  ַהִּמְזֵּבַח.  ַעל  ְוַהֵחֶלב  ַהָּדם  ְּבַהְקָרַבת  ָהעֹוְסִקים 
ּבֹו,  ַהְמַפְעַּפַעת  ְוַהְּזִריזּות  ַהְּפַעְלָּתנּות  ֶאת  ֶׁשָּבָאָדם,  ַהֲחִמימּות 
ְוִאּלּו ַהֵחֶלב ְמַסֵּמל ֶאת ַהְּקִרירּות ְוָהַעְצָלנּות. ָּבָאָדם ֵיׁש ְׁשֵּתי ִמּדֹות 
ָהְפִּכּיֹות ּוְמֻנָּגדֹות. ֶיׁש לֹו ַּגם ָּדם ְוַגם ֵחֶלב, ַּגם ְזִריזּות ְוַגם ַעְצָלנּות, 
ַּדְוָקא  ּוָמַתי  ַּבְּזִריזּות  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ָמַתי  ָלַדַעת  ָצִריְך  ַהָּנבֹון  ְוָהָאָדם 
ָּבַעְצלּות. ַּכֲאֶׁשר ְלָפָניו ִמְצַות ֲעֵׂשה, ָצִריְך ְלַהְפִעיל ֶאת ַהָּדם ֶׁשּבֹו 
ּוְלָזֵרז ֶאת ַעְצמֹו ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהִּמְצָוה, ַאְך ַּכֲאֶׁשר ִמְצַות ֹלא ַתֲעֶׂשה 
ְלָפָניו, ַיְרֶּפה ֶאת ָיָדיו ְוַיְגִּביר ֶאת ָהַעְצלּות ֶׁשֹּלא ָלרּוץ ֶאל ָהֲעֵבָרה. 
ַאְך ַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם 'הֹוֵפְך ֶאת ַהּיֹוְצרֹות', ְוהּוא ִמְׁשַּתֵּמׁש ָּבַעְצָלנּות 
ֶׁשִּבְגַלל  ְמֻיָּדֵענּו,  מּוִניׁש  ְּכמֹו  ֲהֵריהּו  ַלֲעֵבָרה,  ּוַבֲחִריצּות  ְלִמְצָוה 
ֵאָליו  ָּבא  ַהַּמס  ְּכֶׁשְּפִקיד  ְוַדְוָקא  ָהִעְסָקה,  ֶאת  ִהְפִסיד  ָהַעְצָלנּות 
ְלַהְקִריב  ַהּתֹוָרה  ִצּוְָתה  ֶזה  ִמּשּׁום  ְּגדֹוָלה.  ִּבְזִריזּות  ִהְתַמֵּלא  הּוא 
ִמָּכל ָקְרָּבן ֶאת ַהֵחֶלב ְוֶאת ַהָּדם, ְּכֵדי ְלהֹורֹות ָלנּו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִּבְׁשֵני 
ִלְהיֹות  ָמַתי  ָלַדַעת  ּוְנבֹוָנה,  ְנכֹוָנה  ְּבֶדֶרְך  ַהָּללּו  ַהְמֻנָּגִדים  ַהּכֹחֹות 

ַעְצָלן ּוָמַתי ִלְהיֹות ָזִריז ִנְׂשָּכר.
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ְוַלֲעׂשֹוָתּה  ְלַהְקִּדים  ֵיׁש  ָקבּוַע,  ְזַמן  ָלּה  ֶׁשֶּיׁש  ִמְצָוה   •
ַּבּיֹום,  הּוא  ַהִּמְצָוה  ְזַמן  ִאם  ְּכגֹון  ֶׁשֶאְפָׁשר,  ַהֻּמְקָּדם  ַּבְּזַמן 
ִהיא  ַהִּמְצָוה  ְוִאם  ַהּיֹום,  ִּבְתִחַּלת  ַלֲעׂשֹוָתּה  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ֵיׁש 
ַּבַּלְיָלה, ֵיׁש ַלֲעׂשֹוָתּה ִמָּיד ִּבְתִחַּלת ַהַּלְיָלה. ְוָדָבר ֶזה ִנְלַמד 
ֵמַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶׁשִהְׁשִּכים קּום ְלִמְצַות ָהֲעֵקָדה. )זריז נשכר(

ֲחַז"ל  ְוָדְרׁשּו  ֶאת־ַהַּמּצֹות",  "ּוְׁשַמְרֶּתם  ַּבּתֹוָרה  ֶנֱאַמר   •
ַאל ִּתְּקֵרי ַמּצֹות ֶאָּלא ִמְצֹות, ּוִמָּכאן ָלְמדּו ְוָדְרׁשּו ֶׁשִּמְצָוה 
ִּבְזִריזּות  אֹוָתּה  ֲעֵׂשה  ֶאָּלא  ַּתְחִמיֶצָּנה,  ַאל  ְלָיְדָך  ַהָּבָאה 

ּוְבֶהְקֵּדם. )שם(

• ֶנְחְלקּו ַהּפֹוְסִקים ִאם ִמְצַות ַהְּזִריזּות ִהיא חֹוָבה מּוֶטֶלת 
ַעל ָהָאָדם, אֹו ֶׁשִהיא ִמָּדה ְראּוָיה ְוטֹוָבה ֶׁשֵּיׁש ִלְלמֹד ִמַּדְרֵכי 

ָהָאבֹות. )חיי אדם(

• ָהַעְצלּות ִהיא ִמָּדה ָרָעה ְמאֹד, ּוִמי ֶׁשּזֹאת ַהִּמָּדה ּגֹוֶבֶרת 
ַהָּבא.  ּוָבעֹוָלם  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ְמאֹד  ְמֻקְלָקִלים  ִעְנָיָניו  ּבֹו, 

)אורחות צדיקים(

• ִאם ִמְזַּדֶּמֶנת ָלָאָדם ִמְצָוה, ָאסּור לֹו ַלֲעבֹר ָעֶליָה ְוַלֲעסֹק 
ְוֹלא  ַהִּמְצָוה  ֶאת  ַיֲעזֹב  ֶׁשֹּלא  ּוִמָּכל־ֶׁשֵּכן  ַאֶחֶרת,  ְּבִמְצָוה 
ַיֲעֶׂשָּנה ְּכָלל, ּוְלִפי ֵחֶלק ִמן ַהּפֹוְסִקים הּוא ִחּיּוב ִמן ַהּתֹוָרה. 

)שו"ת הרדב"ז(

ִּבְזִריזּות  ִמְצָוה  ַלֲעׂשֹות  ָעִדיף  ִאם  ַהּפֹוְסִקים  ֶנְחְלקּו   •
ְוַלֲעׂשֹוָתּה  ְזַמן־ָמה  ְלַהְמִּתין  יֹוֵתר, אֹו ֶׁשָעִדיף  ָקָטן  ְּבִהּדּור 

ְּבאֶֹפן ֻמְבָחר. )ספר חסידים(

ַהְיכֶֹלת  ְּבָידֹו  ְוֵיׁש  ּתֹוָרה,  ֵסֶפר  ְלַהְכִניס  ֶׁשְּמַבֵּקׁש  ָאָדם   •
ִלְרּכֹׁש ֵסֶפר ּתֹוָרה ִמָּיד ִמּסֹוֵפר ֶׁשֵאינֹו ֻמְמֶחה, אֹו ְלַהְמִּתין 
ְּתקּוָפה  ְּבֶמֶׁשְך  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  לֹו  ֶׁשִּיְכּתֹב  ֻמְמֶחה  ְלסֹוֵפר 
ֲאֻרָּכה, ַיֲעִדיף ֶאת ַהְּזִריזּות ַעל־ְּפֵני ַהִהּדּור, ְוִיְרּכֹׁש ֶאת ֵסֶפר 

ַהּתֹוָרה ִמָּיד ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ִּבְזִריזּות. )ספר חרדים(

ַלֲעבֹוַדת  ַּכֲאִרי  ּוְלִהְתַּגֵּבר  קּום  ְלַהְׁשִּכים  ְלִהְזָּדֵרז  ִמְצָוה   •
ְוִיְתַחֵּכם לֹוַמר לֹו ַּבחֶֹרף:  ַהֵּיֶצר  ַהּבֹוֵרא, קֶֹדם ֶׁשָּיבֹוא ֵאָליו 
"ֵאיְך ָּתקּום ַעָּתה ַּבּבֶֹקר ַהְׁשֵּכם ְוַהּקֹר ָּגדֹול", ּוַבַּקִיץ יֹאַמר 
אֹו  ָנֶתָך"  ִמּׁשְ ָׂשַבְעָּת  ֹלא  ַוֲעַדִין  ִמִּמָּטְתָך  ָּתקּום  "ֵאיְך  לֹו: 
ִּבְטָענֹות ֲאֵחרֹות. ֶאָּלא ָיִׂשים ְמַגָּמתֹו ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ַהָּקָּב"ה, 
ֵעֶסק  ְלֵאיֶזה  ָאָדם  ָהָיה קֹוֵרא אֹותֹו  ִאם  ִּכי  ֶאל־ִלּבֹו  ְוָיִׂשים 
ֶׁשַּיְרִויַח ּבֹו ָממֹון, אֹו ֶׁשָהָיה קֹוֵרא אֹותֹו ֶׁשַּיִּציל ֶאת ָממֹונֹו 

ֵמֶהְפֵסד, ְּבַוַּדאי ָהָיה ָזִריז ָלקּום ִמָּיד. )קיצור שולחן־ערוך(

• ַהָּזִריז ַמְקִּדים ֶאת ְזַמן ְׁשָנתֹו, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַהְׁשִּכים קּום. 
ַהָּפסּוק  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְמָפֵרׁש  ִמּוֹולֹוִז'ין  ַחִּיים  ַרִּבי  ָהָיה  ְוָכְך 
ְזַמְּנָך  ְמַבֶּלה  ַאָּתה  ַעד־ָמַתי  ָעֵצל"?  "ַעד־ָמַתי,  ְּבִמְׁשֵלי: 
ֲאַזי  ֵּכן,  ַּתֲעֶׂשה  ִאם ֹלא  ִּכי  "ִּתְׁשָּכב"!  ָנה?  ַהּׁשֵ ֶטֶרם  ָּבֶעֶרב 

ָנֶתָך"?!  "ָמַתי ָּתקּום ִמּׁשְ

ּוְכֶׁשַאַּבֵּיי  ַהּסּוס,  ִּכְׁשַנת  ִמְּזַמן־ָמה  יֹוֵתר  ַּבּיֹום  ִליׁשֹן  ֵאין   •
ּפּוְמְּבִדיָתא  ֵמָהִעיר  ַמֲהָלְך  עּור  ִמּׁשִ יֹוֵתר  ַּבּיֹום  ָיֵׁשן  ָהָיה 
ְלֵבי־כּוֵבי, ָקָרא ָעָליו ַרב יֹוֵסף ֶאת ַהָּפסּוק: "ַעד־ָמַתי ָעֵצל 
ָנֶתָך". ְוֶנְחְלקּו ַהְמָפְרִׁשים ַּכָּמה הּוא  ִּתְׁשָּכב, ָמַתי ָּתקּום ִמּׁשְ
ָעה הּוא ָׁשֹלׁש ָׁשעֹות, ּוַבַעל־ ְׁשַנת ַהּסּוס, ִאם ַמֲחִצית ַהּׁשָ

ֶנֶפׁש ַיְחִמיר ְלִפי ּכֹחֹו . )ביאור הלכה(

ִמְּפֵני  ָלרּוץ  ְוָאסּור  ַּגָּסה  ְּפִסיָעה  ִלְפסַֹע  ָאסּור  ְּבַׁשָּבת   •
ָּבת, אּוָלם ִאם הּוא ִמְזָּדֵרז ִלְדַבר ִמְצָוה ֻמָּתר ְוטֹוב  ְּכבֹוד ַהּׁשַ
ַהָּדָבר ֲאִפּלּו ָלרּוץ, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוֵנְדָעה ִנְרְּדָפה ָלַדַעת ֶאת ה'". 

)שולחן ערוך(

ֵיָרֶאה  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ָלרּוץ,  לֹו  ָאסּור  ַהְּכֶנֶסת,  ִמֵּבית  ַהּיֹוֵצא   •
ַעל־ְמָנת  יֹוֵצא  ִאם  ַאְך  ְלטַֹרח,  לֹו  ִהיא  ֶׁשַהְּתִפָּלה  ַהָּדָבר 
ָלׁשּוב ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, אֹו ֶׁשהּוא ּפֹוֶנה ְלִלּמּודֹו, ֻמָּתר ָלרּוץ. 

)משנה ברורה(

ְּבֵבית  ָהִראׁשֹוִנים  ָהֲעָׂשָרה  ִמן  ִלְהיֹות  ְלִהְזָּדֵרז  ִמְצָוה   •
ַהְּכֶנֶסת, ְוָהעֹוֶׂשה ֵּכן נֹוֵטל ָׂשָכר ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם. )מסכת ברכות(

• ִמְצָוה ִלְרּדֹף ַאַחר ַהְּצָדָקה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף" 
)מגדל עֹז(

• ִמְצָוה ְלִהְזָּדֵרז ְלַהְׁשִּכין ָׁשלֹום ֵּבין ִאיׁש ְלֵרֵעהּו, ֶׁשֶּנֱאַמר 
"ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו". )שם( 

• ְלעֹוָלם ָירּוץ ָאָדם ִלְדַבר ֲהָלָכה ַוֲאִפּלּו ְּבַׁשָּבת, ְוִיְהֶיה ָזִריז 
ָּצִריְך ְוִלְכּתֹב ָּכל ִחּדּוׁש ֶׁשָרָאה אֹו ָׁשַמע,  ִלְׁשאֹל ֵמַרּבֹו ַמה ּׁשֶ

ְוִלְהיֹות ָזִריז ְלִהְתַרֵחק ִמן ַהִּמְתַּבְּטִלים. )אורחות צדיקים(

ֶנֶגד  ְלִהָּלֵחם  ַהֵחְטא,  ִמן  ְלִהְתַרֵחק  ָזִריז  ָהָאָדם  ְיֵהא   •
ֶׁשָחָטא,  ַמֲעָׂשיו  ַעל  ִּבְזִריזּות  ִּבְתׁשּוָבה  ְוָלׁשּוב  ָהְרָׁשִעים 

ְוֹלא ִלְדחֹוָתם ְלַאַחר־ְזַמן ֶׁשָּמא ֹלא ִיָּפֶנה. )שם( 

ַמְפִקירֹו,  ְוֵאינֹו  ָהָאָדם ׁשֹוֵמר ָממֹונֹו  ֶׁשְּיֵהא  ַהְּזִריזּות,  ִמן   •

ְנָכָסיו ְּבָכל  ְוֹלא מֹוִציאֹו ְלִחָּנם ֶאָּלא ִּבְׁשַעת ַהּצֶֹרְך, ּופֹוֵקד 
יֹום ֵליַדע ָמה ֵהם ְצִריִכים, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשִּמי ֶׁשְּמַסֵּיר 

ְנָכָסיו רֹוֶאה ָּבֶהם ְּבָרָכה. )מסכת חולין(

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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ֶאת  ָאָדם,  ִמָּכל  ֶהָחָכם  ֶׁשָהָיה  ַהֶּמֶלְך,  ְׁשֹלמֹה  ְמָתֵאר  ִמְׁשֵלי  ְּבֵסֶפר 
ּוֵמִביא  ּבֹו,  ֶׁשֶּיׁש  ַהּטֹוב  ָּכל  ֶאת  ָיָדיו  ְּבמֹו  ֶׁשְּמַאֵּבד  ֶהָעֵצל  ָהִאיׁש 
ְלַעְצמֹו ָרָעה ִמּתֹוְך ַעְצלּותֹו ּוַבְטָלנּותֹו. ְמָתֵאר ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ֵּכיַצד 
ּוְלַיד ֶּכֶרם ֶׁשל ָאָדם ֲחַסר־ֵלב,  ְלַיד ָׂשֶדה ֶׁשל ִאיׁש־ָעֵצל,  עֹוֵבר הּוא 
ָּפָניו  ְוִקְּמׂשֹוִנים,  ְּבקֹוִצים  ִהְתַמֵּלא  ֻּכּלֹו  ֶדה  ַהּׂשָ ִּכי  הּוא  רֹוֶאה  ְוִהֵּנה 
ֶנֶהָרָסה,  ֶדה  ַהּׂשָ ֶׁשִּמְּסִביב  ָהֲאָבִנים  ְוֶגֶדר  ּוַבְרָקִנים,  ֲחֻרִּלים  ֻּכּסּו 
ִנְכָנִסים ִמַּבַעד ַהְּפָרצֹות ּוְמַכְרְסִמים  ְוׁשּוָעִלים ַהְמַחְּבִלים ַּבְּכָרִמים 
ֶדה ֶהָחֵרב  ֶאת ְׁשָיֵרי ַהֵּפרֹות ֶׁשּנֹוְתרּו ּבֹו. ּוְכֶׁשָרָאה ְׁשֹלמֹה ֶאת ְּפֵני ַהּׂשָ
ְוֶאת ַהְּנָזִקים ֶׁשָּגַרם ָהִאיׁש ֶהָעֵצל ְלַעְצמֹו, ָלַקח ִמֶּזה מּוָסר ְלַעְצמֹו, 
ֶאָּלא  ִלְׁשָּכב",  ָיַדִים  ִחֻּבק  ִלְהיֹות "ְמַעט ֵׁשנֹות ְמַעט ְּתנּומֹות ְמַעט 
ִלְהיֹות "ִאיׁש ָמִהיר ִּבְמַלאְכּתֹו ִלְפֵני־ְמָלִכים ִיְתַיָּצב". ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך 
ְוֶהָעֵצל ֶׁשֵאינֹו ְמַעֵּבד ֶאת  ְלָׂשֶדה,  ַמְמִׁשיל ֶאת ָחְכָמתֹו ֶׁשל ָהָאָדם 
ּוְלַהְחִּכיָמּה,  ְלַהְרִחיָבּה  ָחְכָמתֹו  ַעל  טֹוֵרַח  ֹלא  ְּדַהְינּו  ָּכָראּוי,  ָׂשֵדהּו 
ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמר ַעל ַעְצמֹו ִמֵּדעֹות ְּפסּולֹות ְוָחְכָמה ְּגרּוָעה, ְמַגֵּדל הּוא 
ַּפֲעַמִים ֶׁשָחְכָמתֹו  ַמְפִסיד  ְוִנְמָצא  ְוִקְּמׂשֹוִנים ְּברֹאׁשֹו,  ֲחֻרִּלים  ְּבָכְך 
ִמְסַּתֶּלֶקת ִמֶּמּנּו ְוַתַחת זֹאת ָׁשקּוַע הּוא ְּבתֹהּו ּוְבֶהֶבל ְלֹלא ּתֹוֶעֶלת. 
ְּבנֹוָסף ְמָתֵאר ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ֶאת ָהִאיׁש ֶהָעֵצל ֶׁשּיֹוֵׁשב ַּבַּבִית, ּוֵמרֹב 
ִמִּפי  ְלַקֵּבל ּתֹוָרה  ְּכֵדי  ֵאינֹו ָקם ִמְּמקֹומֹו  ָיַדִים ֶׁשּבֹו,  ְוִרְפיֹון  ַעְצלּות 
ְּגדֹוִלים ְוטֹוִבים. אֹוְמִרים ֶלָעֵצל: "ַרְּבָך ָּבִעיר, ֵלְך ּוְלַמד ּתֹוָרה ִמֶּמּנּו". 
ְוֶהָעֵצל ֵמִׁשיב: "ִמְתָיֵרא ֲאִני ִמן ָהַאְרֵיה ֶׁשַּבֶּדֶרְך, ֶׁשָּמא ִיְתַנֵּפל ָעַלי 
ִנְמָצא  ָהַרב ֶׁשְּלָך  ְוִיְטרֹף אֹוִתי". אֹוְמִרים לֹו: "ֹלא,  ָהַרב  ְּבֶלְכִּתי ֶאל 
ְּבתֹוְך ַהְּמִדיָנה, ְוֵאין ְלָך ַמה ַּלְחׁשֹׁש ֵמָהַאְרֵיה", ַאְך הּוא ֵמִׁשיב ִמּתֹוְך 
ֵּבין  ַמָּמׁש  ִמְסּתֹוֵבב  ָהַאְרֵיה  ֶׁשָּמא  ֲאִני  ִמְתָיֵרא  "ְּבָכל־זֹאת  ַעְצלּות: 
ֲאִרי  ַּבָּדֶרְך  ַׁשַחל  ָעֵצל,  "ָאַמר  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ֲאָנִׁשים",  ְוטֹוֵרף  ָהְרחֹובֹות 
ֵּבין ָהְרחֹבֹות". אֹוְמִרים לֹו ׁשּוב: "ַמה ְּלָך ִמְתָיֵרא? ַוֲהֵרי ָהַרב ִנְמָצא 
ִמן  ַלְחׁשֹׁש  ְּלָך  ּוַמה  ּבֹו,  ִנְמָצא  ֶׁשַאָּתה  ַהֶּזה  ַּבִּבְנָין  ּפֹה  ָקרֹוב,  ַמָּמׁש 
ָהַאְרֵיה ַהּטֹוֵרף"? ְוֶהָעֵצל ׁשּוב חֹוֵבק ֶאת ָיָדיו, ְמַפֵהק ִמּתֹוְך ַעְצלּות 
ָמה  ְנעּוָלה,  ֶׁשּלֹו  ַהֶּדֶלת  ֶאת  ְוֶאְמָצא  ָהַרב  ֶאל  ֵאֵלְך  "ְוִאם  ְואֹוֵמר: 
ֶאֱעֶׂשה ָאז? ְוִכי ָטַרְחִּתי ְלִחָּנם"?! אֹוְמִרים לֹו ְמַבְקֵׁשי טֹוָבתֹו: "ַוֲהֵרי 
ְזַמן  ְּבָכל  ֵאָליו  ְלִהָּכֵנס  ָיכֹול  ְוַאָּתה  ִלְרָוָחה  ָהַרב ְּפתּוָחה  ַהֶּדֶלת ֶׁשל 
ִמּתֹוְך  ָזע  ְוֹלא  ְמקֹומֹו  ַעל  ִלְרּבֹץ  ַמְמִׁשיְך  ֶהָעֵצל  אּוָלם  ֶׁשִּתְרֶצה", 
ְוַעְצָלנּותֹו  ַעל־ִמָּטתֹו",  ְוָעֵצל  ַעל־ִציָרּה  ִּתּסֹוב  "ַהֶּדֶלת  ַעְצָלנּות, 
ַּבַּצָּלַחת  ָידֹו  ָעֵצל  ָּכְך: "ָטַמן  ֹלמֹה ְמָתֵאר אֹותֹו  ְּגדֹוָלה, ַעד ֶׁשּׁשְ ּכֹה 
ָידֹו  ַמְכִניס ֶאת  ַעְצָלן, ֶׁשְּכֶׁשהּוא  ַלֲהִׁשיָבּה ֶאל־ִּפיו", הּוא ּכֹה  ִנְלָאה 
ֶאל ַהַּצַּלַחת ֶלֱאכֹל, הּוא ִמְתַעֵּצל ֲאִפּלּו ְלַהֲחִזיר ֶאת ָידֹו ֶאל ַהֶּפה... 
לֹו  ֶׁשֵאין  ּוִמֵּכיָון  ֶהָעֵצל,  ֶאת  ׁשֹוֲאִלים  הֹוֵלְך"?  ֵאיְנָך  ַעְכָׁשו  "ְוָלָּמה 
ְּכָבר ַמה ַּלֲענֹות, הּוא אֹוֵמר: "ָהִניחּו ִלי ִליׁשֹן ְמַעט ְוַאַחר־ָּכְך ֵאֵלְך". 
ּוְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ְמַיֵּסר אֹותֹו ְואֹוֵמר לֹו: "ַעד־ָמַתי ָעֵצל ִּתְׁשָּכב? ָמַתי 

ָנֶתָך"?! )ספר משלי( ָּתקּום ִמּׁשְ
  

ֶׁשָעָליו  לֹום,  ַהּׁשָ ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  הּוא  ָּבעֹוָלם,  ַהְּזִריִזים  ִראׁשֹון 
ִמְצַות  ֶאת  ְלַקֵּים  ִּבְזִריזּות  ֶׁשָּיָצא  ַּבּבֶֹקר",  ַאְבָרָהם  "ַוַּיְׁשֵּכם  ֶנֱאַמר 
ֲעֵקַדת ְּבנֹו ִיְצָחק, ְּכִצּוּוי ַהָּקָּב"ה. ּוְלַאַחר ֶׁשִּנּמֹל ּוָבאּו ֵאָליו ַהַּמְלָאִכים, 
ֵאָליו,  ְלִהָּכֵנס  ְלַבְקָׁשם  ְּכֵדי  ֲאֵליֶהם  ְּפָעִמים  ָׁשֹלׁש  ַאְבָרָהם  ָרץ 

ְוֵכן "ְוֶאל־ַהָּבָקר ָרץ  ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח ָהאֶֹהל",  ֶׁשֶּנֱאַמר "ַוַּיְרא 
ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ֶּבן־ָּבָקר ַרְך ָוטֹוב ַוִּיֵּתן ֶאל־ַהַּנַער ַוְיַמֵהר ַלֲעׂשֹות אֹתֹו", 
ְוָאַמר ַהָּקָּב"ה ְלַאְבָרָהם: ִּבְזכּות ָׁשֹלׁש ִריצֹות ֶׁשַרְצָּת, ֲאִני ָארּוץ ִלְפֵני 
ִעיר ָלמֹו  ָּבֶניָך ִּבְׁשַעת ַמַּתן־ּתֹוָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ה' ִמִּסיַני ָּבא ְוָזַרח ִמּׂשֵ

הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן". )מדרש תנחומא(

  

ְלֵעִלי ַהּכֵֹהן ָהיּו ְׁשֵני ָּבִנים, ָחְפִני ּוִפְנָחס, ֶׁשָהיּו ּכֲֹהִנים ַלה', אּוָלם ֵהם 
ָּפְגמּו ְּבַמֲעַלת ַהְּזִריזּות ֶׁשֹּלא ְּכִפי ַהִּצּוּוי ֶׁשִהְצַטּוּו ַהּכֲֹהִנים ִּבְלׁשֹון 'ַצו' 
ֶׁשֵאינֹו ֶאָּלא ְלׁשֹון ֵזרּוז ִמָּיד ּוְלדֹורֹות, ְוַהּכֲֹהִנים ְזִריִזים ֵהם, ֶאָּלא ֶׁשֵהם 
ִהְתַעְּצלּו ַּבֲעבֹוָדָתם. ִמֵּדי יֹום ָהיּו ָּבאֹות ָנִׁשים יֹוְלדֹות ֶׁשָהיּו ְצִריכֹות 
ְלַהְקִריב ָקְרָּבן ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ּוְׁשֵני ָּבָניו ֶׁשל ֵעִלי ָהיּו ְמַעְּכִבים אֹוָתן 
ְוֶנְחַׁשב  ִמָּיד,  ֶׁשָּלֶהן  ַהָּקְרָּבנֹות  ֶאת  ַמְקִריִבים  ָהיּו  ְוֹלא  ְלָמֳחָרת  ַעד 
ָלֶהם ַהָּדָבר ְלֵחְטא ָּגדֹול. ְוָאְמרּו ֲחַז"ל, ֶׁשַּלֲאִמּתֹו ֶׁשל ָּדָבר ַרק ָחְפִני 
ַאְך  ַהָּקְרָּבנֹות,  ֶאת  ְמַעֵּכב  ָהָיה  ְּבַעְצמֹו ֹלא  ִּפְנָחס  ְוִאּלּו  ָּבֶזה,  ָחָטא 
ַעל־ְׁשמֹו  ַהָּדָבר  ִנְקָרא  ְמַעְּכָבן,  ַעל ֶׁשהּוא  ְּבָאִחיו  ִמָחה  ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא 
ּוַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו ָחָטא ְּבַעְצמֹו. ְוָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשְּבֵני ֵעִלי ֹלא 
ָחְטאּו ַמָּמׁש, ֶאָּלא ָהָיה ְּבֶזה ִמּשּׁום ַעְצלּות ְוחֶֹסר ְזִריזּות ְוָלֵכן ֶנְחַׁשב 

ָלֶהם ַהָּדָבר ְלֵחְטא. )מסכת שבת(
  

ַהֶּפַסח  ָקְרַּבן  ֶאת  ׁשֹוֲחִטים  ָהיּו  ַקָּים,  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשָהָיה  ְּבָׁשָעה 
ְּבָׁשֹלׁש ִּכּתֹות, ְוַהְּזִריִזים ָהיּו ַמְקִּדיִמים ּוָבִאים ִראׁשֹוִנים ְּכֵדי ִלְזּכֹות 
ְזִריִזים  ָהיּו  ֵאּלּו ֶׁשֹּלא  ְוִאּלּו  ִנָּיה,  ַהּׁשְ ָהִראׁשֹוָנה אֹו  ַהַּכת  ִעם  ִלְהיֹות 
ַעְצָלִנים'.  'ַּכת  ִנְקָרִאים  ָהיּו  ְוֵהם  ִליִׁשית,  ַהּׁשְ ַהַּכת  ִעם  ִנְכָנִסים  ָהיּו 
ְוָאַמר ַרִּבי ָאִבין: ִאם ָּדָבר ֶׁשִּמְצָותֹו ְלָכְך, ֶׁשֲהֵרי ִמְצָוה ִהיא ִמן־ַהּתֹוָרה 
ִלְׁשחֹט ֶאת ַהֶּפַסח ַּדְוָקא ְּבָׁשֹלׁש ִּכּתֹות ְוִאם ָהיּו ֻּכָּלם ָּבִאים ַּבְּתִחָּלה, 
ֹלא ָהיּו ְיכֹוִלים ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ִלְׁשחֹט ְּבָׁשֹלׁש ִּכּתֹות, ְוַאף־ַעל־ִּפי 
ֵכן, ִמי ֶׁשָּבא ָלַאֲחרֹוָנה ִנְקָרא ַּכת ַעְצָלִנים, ָּכל־ֶׁשֵּכן ִמי ֶׁשהּוא ִמְתַעֵּצל 
ַעל ַהִּמְצָוה ְוֵאין ִקּיּום ִמְצָוה ְּבַעְצלּותֹו, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשהּוא 
ְׁשִליִׁשית  ַּכת  ֶׁשל  ִמיֵמיֶהם  ְיהּוָדה:  ַרִּבי  ְוָאַמר  ָהַעְצָלִנים.  ִמן  ִנְקָרא 
ֻמָעִטים,  ֶׁשַעָּמּה  ִמְּפֵני  ְּבַהֵּלל,  ה'"  ִיְׁשַמע  ִּכי  ְל"ָאַהְבִּתי  ִהִּגיעּו  ֹלא 
ַהַּצִּדיִקים,  ּוֵפְרׁשּו  ַלִּמְצֹות.  ַהַּמְקִּדיִמים  ַהְּזִריִזים  ִמן  ָהיּו  ָהָעם  ֶׁשרֹב 
ֶׁשאֹוָתם ַעְצָלִנים ֵמעֹוָלם ֹלא ִהִּגיעּו ְלַאֲהַבת ַהּבֹוֵרא ְוַאֲהַבת ִמְצֹוָתיו, 

ֵּכיָון ֶׁשִהְתַעְּצלּו ְוֹלא ָהיּו ִמן ָהִראׁשֹוִנים. )תלמוד ירושלמי מסכת פסחים(
  

ִלְפֵני  ֶאָחד  יֹום  "ׁשּוב  ְלַתְלִמיָדיו:  ַּפַעם  ָאַמר  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ַהַּתָּנא 
ְּפִטיָרתֹו.  ִלְפֵני  ֶאָחד  יֹום  ִּבְתׁשּוָבה  ַלֲחזֹר  ָצִריְך  ֶׁשָהָאָדם  ִמיָתְתָך", 
ְׁשָאלּוהּו ַּתְלִמיָדיו: "ְוִכי ָהָאָדם יֹוֵדַע ֵאיָמַתי ָימּות, ֶׁשהּוא ָיכֹול ָלׁשּוב 
יֹום ֶאָחד ִלְפֵני־ֵכן? ַוֲהֹלא ָּדָבר ֶזה סֹוד ִנְסָּתר הּוא ֵמֵעיֵני ַהְּבִרּיֹות ָמַתי 
הּוא יֹום ְּפֻקָּדתֹו ֶׁשל ָהָאָדם, ְוֵאין ַהָּקָּב"ה ְמַגֶּלה ָרז ֶזה ְלָבָניו?!" ָאַמר 
ָלֶהם ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר: "ַאְדַרָּבה, ָיׁשּוב ַהּיֹום, ֶׁשָּמא ָימּות ְלָמָחר", ִּכי ַעל 
ָהַעְצָלִנים,  ִמן  ְוֹלא  ַהְּזִריִזים  ִמן  ִלְהיֹות  ָיָמיו  ָּכל  ָזִריז  ִלְהיֹות  ָהָאָדם 
ְּבָידֹו  ֵאין ַמְסִּפיִקים  ְוָאׁשּוב  ֲחַז"ל "ָּכל ָהאֹוֵמר ֶאֱחָטא  ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו 

ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה". )מסכת שבת(

ל ְמֻהּלָ

ִמִּסּפּוֵרי ֲחַז"ל
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ל ְמֻתּבָ

ְזִריזּות,  ִליֵדי  ְמִביָאה  ְזִהירּות  ן־ָיִאיר:  ּבֶ יְנָחס  ּפִ י  ַרּבִ ָאַמר   •
ָטֳהָרה,  ִליֵדי  ְמִביָאה  ּוְנִקּיּות  ְנִקּיּות,  ִליֵדי  ְמִביָאה  ּוְזִריזּות 
ה,  ָ ִריׁשּות, ּוְפִריׁשּות ְמִביָאה ִליֵדי ְקֻדּשׁ ְוָטֳהָרה ְמִביָאה ִליֵדי ּפְ
ִיְרַאת ֵחְטא,  ַוֲעָנָוה ְמִביָאה ִליֵדי  ֲעָנָוה,  ה ְמִביָאה ִליֵדי  ָ ּוְקֻדּשׁ
ִליֵדי  ְמִביָאה  ַוֲחִסידּות  ֲחִסידּות,  ִליֵדי  ְמִביָאה  ֵחְטא  ְוִיְרַאת 
ִתים, ּוְתָחַית  ָחַית ַהּמֵ רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ְורּוַח ַהּקֶֹדׁש ְמִביָאה ִליֵדי ּתְ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו.  ִביא ָזכּור ַלּטֹוב ּבִ הּו ַהּנָ ָאה ַעל־ְיֵדי ֵאִלּיָ ִתים ּבָ ַהּמֵ

)מסכת עבודה זרה(

ַנת  ּקָ ְצוֹת, ְוַגם ְלִעְנַין ּתַ דֹוָלה ַלּתֹוָרה ְוַלּמִ ה ּגְ ִריזּות ִהיא ִמּדָ • ַהּזְ
ַרְך.  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ַלֲעבֹוַדת  יִקים  ּדִ ַהּצַ ת  ִמּדַ ְוִהיא  ה,  ַהּזֶ ָהעֹוָלם 

ְצוֹת. )אורחות צדיקים( יִמים ַלּמִ ְוָאְמרּו ַרַז"ל, ְזִריִזין ַמְקּדִ
י ֵאין ָהָאָדם ָיכֹול  ּדֹות, ּכִ ה ְלָכל ַהּמִ ִחּלָ ִריזּות ִהיא ּתְ ת ַהּזְ • ִמּדַ
י ָצִריְך ֶלֱאכֹל ְוִליׁשֹן ְוַלֲעׂשֹות ְצָרָכיו,  ֶפר, ּכִ ִדיר ַעל ַהּסֵ ִלְהיֹות ּתָ
ּוְזִהירּות ַלֲחזֹר ְלִסְפרֹו ְוִלְלמֹד. ְוַאל ַיְחׁשֹב,  ָלֵכן ָצִריְך ְזִריזּות 
"ַאל  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ֶזה  ַעל  י  ּכִ דֹוָלה,  ּגְ ָנה  ָ ְוַהּשׁ דֹול  ּגָ ַהּיֹום  עֹוד 

ֶנה". )שם( א לֹא ִתּפָ ּמָ ֶנה, ׁשֶ ֶנה ֶאׁשְ ֶאּפָ ּתֹאַמר ִלְכׁשֶ
ֶנֶסת  ית ַהּכְ ְצוֹת, ְוָלרּוץ ֶאל ּבֵ • ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ְוָזִריז ְלָכל ַהּמִ

ים ּוְלַהֲעִריב. )שם( ּכִ ְלַהׁשְ
ֵבד  ב ּגּופֹו ְוִטְבעֹו ּכָ י ָהָאָדם ֶנְחׁשָ • ְועֹוד יֹוֵתר ָצִריְך ְזִריזּות, ּכִ
ָאַמר  ְוַעל־ֶזה  ּפֹוֵעל.  ְוֵאינֹו  ֵטל  ּבָ ִאּלּו  ּכְ ֶפׁש  ַהּנֶ ׁשֶ ַעד  ָעָליו, 
ִאּלּו הּוא  ב ּכְ י ָהָאָדם ֶנְחׁשָ ר ָלקּום ֵמַעְצלּותֹו, ּכִ ֶנׁשֶ ְהֶיה ַקל ּכְ ּיִ ׁשֶ

ֵבַדת ִטְבעֹו. )המהר"ל מפראג( ֵני ּכְ ׁשֹוֵכב ִמּפְ
ֵלד  ִיּוָ ִריזּות  ַהּזְ ּוִמן  דֹוָלה,  ּגְ ֵלמּות  ׁשְ ת  ִמּדַ ִהיא  ִריזּות  ַהּזְ  •
ָהָרצּוי  ׁשֶ  , ָיַדְעּתָ ּוְכָבר  ְצוֹת.  ַהּמִ ִקּיּום  ּבְ ִניִמית  ַהּפְ ַהִהְתַלֲהטּות 
ב ּוְתׁשּוַקת  מֹו, הּוא ֵחֶפץ ַהּלֵ ַרְך ׁשְ ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ יֹוֵתר ּבַ ּבְ

ָמה. )מסילת ישרים( ׁשָ ַהּנְ
ִביָאה ִליֵדי ִמּדֹות טֹובֹות,  ּמְ ִריזּות ׁשֶ דֹוָלה ַהּזְ ה ּגְ ּמָ • ּבֹוא ּוְרֵאה ּכַ

ַעְצלּותֹו. )המהרש"ל( לּו ּבְ ל ַהּטֹובֹות ַהּלָ ד ּכָ ַאּבֵ ּמְ ְואֹוי ֶלָעֵצל ׁשֶ
ֵעֶסק  ּבְ ִהירּות  ְוַהּמְ ִריזּות  ַהּזְ ַעל  ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ִהְזִהיר   •
)רבי  ָזרֹות.  בֹות  ֲחׁשָ ִמּמַ ֵצל  ְלִהּנָ ֵדי  ּכְ ֶעְרּכֹו,  ּכְ ים  ַלֲאָנׁשִ ה  ִפּלָ ַהּתְ

משה מדולינא(

א, ְלתֹוָרה  ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהּבָ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ִריזּות ִהׁשְ ת ַהּזְ ִמּדַ •  ּבְ
ַבד  ְהֶיה ּכְ ה, ּתִ ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהּזֶ ן ּבְ ֵאין־ּכֵ ֶ ּוִמְצוֹת. ַמה־ּשׁ

ְהֶיה ָלהּוט ְורֹוֵדף ַאֲחֵריֶהם. )בן־איש־חי( נּוָעה ְולֹא ּתִ ַהּתְ
ֵאיָנן  ּדֹות ׁשֶ ָאר ַהּמִ מֹו ׁשְ לּות ְוַעְצלּות, ּכְ ְ ל ִהְתַרּשׁ ה זֹו ׁשֶ • ִמּדָ
ִהיא  ַהֲעָבָרָתּה  ְואֶֹפן  ָוכֹל,  ִמּכֹל  ְלַהֲעִביָרּה  ְצִריִכים  טֹובֹות, 
ָכל  ּבְ ָזִריז  ִלְהיֹות  ִריזּות,  ַהּזְ ִהיא  ית,  ְגּדִ ַהּנֶ ה  ּדָ ַהּמִ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ּבְ
ְעּתֹו. )הריי"צ מליובאוויטש( ֵהא ָהְרִגילּות ְמַסּיַ ַמן ּתְ ְך ַהּזְ ִעְנָיָניו, ּוְבֶמׁשֶ
ְוַעל־ ְצַרִים,  ּמִ ֵמֶאֶרץ  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ָעלּו  ִריזּות  ַהּזְ ַעל־ְיֵדי   •
ְקָרא  ַהּנִ ֶצר־ָהַרע  ֵמַהּיֵ ֵצל  ְלִהּנָ ָהָאָדם  ָיכֹול  ִריזּות  ַהּזְ ת  ִמַדּ ְיֵדי 

ִמְצַרִים. )רבי שמעון מיערוסלאב(
ִריזּות.  ד ְלַצד ַהּזְ ִריזּות, ִהְנִני ְמַצּדֵ ת ַהּזְ ְהיֹוִתי ִמן אֹוֲהֵבי ִמּדַ • ּבִ

)החזון אי"ש(

ׁש ּדֹוֶחה ְלָמָחר. )ספר השיחות( ּפֵ ד, ַהּטִ ה ִמּיָ ַח עֹוׂשֶ ּקֵ • ַהּפִ
ְוֵהן  תֹוָרה  ּבְ ֵהן  ִריזּות,  ַהּזְ ת  ִמּדַ ּבְ ק ְמאֹד  ְלִהְתַחּזֵ ָהָאָדם  ַעל   •
ָבר.  ּדָ ׁשּום  ּבְ ל  ִיְתַעּצֵ ְולֹא  ָהֲעבֹוָדה,  ְרֵכי  ּדַ ָכל  ּבְ ְוֵהן  ה  ְתִפּלָ ּבִ

)ה'ישמח משה'(

ֶרַגע ֶאָחד,  ְלָאִכים אֹוְמִרים ָקדֹוׁש ּבְ ל ַהּמַ ּכָ ְדָרׁש, ׁשֶ ּמִ • ֶנֱאַמר ּבַ
ֵרׁש  ה לֹא ִהְתּפָ יו. ְוָלּמָ ֶהֶבל ּפִ ָרף ּבְ ים ֶאת ֲחֵברֹו ִנׂשְ ְקּדִ ּמַ ּוִמי ׁשֶ
ם־ ׁש ׁשֵ ׁשּוָקה ְלַקּדֵ רֹב ּתְ ּמֵ א ׁשֶ ל ַהְמַאֵחר? ֶאּלָ ם ַמה ּגֹוָרלֹו ׁשֶ ׁשָ

ים ְולֹא ַהְמַאֵחר, ּוֵמֶהם ִנְלַמד  ְקּדִ ַמִים, ִנְמָצא ַרק ַמְלָאְך ַהּמַ ׁשָ
ִריזּות. )ה'חפץ חיים'( ת ַהּזְ ל ַעל ִמּדַ ּכֵ מּוָסר ַהׂשְ

מֹר ִמְצוֶֹתיָך".  י ִלׁשְ י ְולֹא ִהְתַמְהָמְהּתִ ּתִ ֶלְך ָאַמר: "ַחׁשְ ִוד ַהּמֶ • ּדָ
ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ָאָדם  ֵיׁש  ִריזּות,  ַהּזְ ת  ִמּדַ ּבְ ִחינֹות  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ֵיׁש  י  ּכִ
ִלְלמֹד  ֵרז  ִמְזּדָ הּוא  ן  ּוְלַאַחר־ִמּכֵ ְזַמּנֹו,  ֶאת  ה  ּוְמַבּלֶ ל  ִמְתַעּצֵ
ר ְוַאף־ ּכָ הּוא ָזִריז ְוִנׂשְ ֶהְחִסיר, ְוֵיׁש ִמי ׁשֶ ֶ ִלים ֶאת ַמה ּשׁ ּוְלַהׁשְ

ִוד  ל ּדָ ָנתֹו ׁשֶ ּוָ ֵרז. ְוזֹו ּכַ ּלֹא ֶהְחִסיר ְמאּוָמה, הּוא ִמְזּדָ י ׁשֶ ַעל־ּפִ
י. )רבי  י לֹא ִהְתַמְהָמְהּתִ י, ַאף ּכִ ַרְזּתִ י ְוִהְזּדָ י - ִמַהְרּתִ ּתִ ֶלְך, ַחׁשְ ַהּמֶ

מנחם כ"ץ פרוסטיץ מצעהלים(

ל ְזַמן  ה ּכָ ָבא ִמּנֹוְבַהְרּדֹוק: "ֲעׂשֵ ל ַהּסָ • ָרִגיל ָהָיה ַעל ְלׁשֹונֹו ׁשֶ
ָיָדיו ַלֲעׂשֹות". )חיי המוסר( ה מֹוֵצא ּוָמצּוי, ְועֹוְדָך ּבְ ַאּתָ ׁשֶ

ָבר  ן ַלּדָ ִריזּות זֹוֶכה ָהָאָדם ִלְהיֹות רֹוֶעה ֶנֱאָמן, ְוִסּמָ • ַעל־ְיֵדי ַהּזְ
ּסֹוֵפי  ָרֵאל" ׁשֶ ם רֶֹעה ֶאֶבן ִיׂשְ ָ "ֵלְך ֶאל־ְנָמָלה ָעֵצל", ּוְכִתיב "ִמּשׁ

ּלֹו ְנָמָלה. )ספר המדות(  בֹות ׁשֶ ַהּתֵ
ל  ׁשֶ ֵאיָבָריו  ָכל  ּבְ ִויָקָרה  טֹוָבה  ה  ִמּדָ ִהיא  ִריזּות  ַהּזְ  •

ׁשֹון. )המגיד ממעזריטש( ה ְוַהּלָ ָהָאָדם, זּוַלת ַהּפֶ

ֲאָמרֹות ּוִפְתָּגִמים

ַהְּזִריזּות,  ִמַּדת  ֲחִׁשיבּות  ֶאת  ְלָתֵאר  ְׁשמּוֵאל  ָהָאמֹוָרא  ְּכֶׁשָרָצה 
ַהְּזִריזּות,  ְּבִעְנַין  ָאִבי  ְלֻעַּמת  ֲאִני  ְוָאַמר ַעל־ַעְצמֹו:  ַּפַעם  ִהְתַּבֵּטא 
נֹוֵהג  ְוָהָיה  ְמאֹד,  ָזִריז  ָהָיה  ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני  ֶּבן־ַיִין.  ְּכחֶֹמץ  ֲאִני  ֶנְחָׁשב 
ַעל־ְמָנת  ְנָכָסיו,  ֶאת  ְוִלְבּדֹק  ְלַסֵּיר  ְּכֵדי  יֹום  ִמֵּדי  ַּפֲעַמִים  ָלֵצאת 
ְוִאּלּו  ָוֶפַגע,  ֶחְסרֹון  ׁשּום  ּבֹו  ְוֵאין  ַּכּשּׁוָרה  ִמְתַנֵהל  ֶׁשַהּכֹל  ִלְראֹות 
ֲאִני ֹלא עֹוֶׂשה זֹאת ַּפֲעַמִים ַּבּיֹום, ַרק ַּפַעם ַאַחת, ְוָלֵכן ֶנְחָׁשב ֲאִני 

ָנחּות ּוָפחּות ְלֻעָּמתֹו ְּבַדְרָּגה זֹו ֶׁשל ְזִריזּות. )מסכת חולין(
  

ִּבְזַמן ְׁשִחיַטת ָקְרַּבן ַהֶּפַסח, ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָעַמד ַעל־ִּתּלֹו, 
ָהָיה ַּפַעם ָאָדם ֶאָחד ֶׁשִהְתּגֹוֵרר ִעם ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ְּבִעיר ְרחֹוָקה 
ְלִמַּדת  ֵהם  ְונֹוִטים  ְזִריִזים  ֵאיָנם  ֶׁשָּבָניו  ֶׁשָּיַדע  ּוִמֵּכיָון  ִמירּוָׁשַלִים, 
ַהֶּפַסח,  ַחג  ִלְפֵני  ָׁשבּועֹות  ַּכָּמה  ְוהֹוִדיַע  ִהְקִּדים  ָלֵכן  ָהַעְצָלנּות, 
ְלַהְקִריב  ִלְזּכֹות  ְּכֵדי  ִלירּוָׁשַלִים  ִעָּמם  ַלֲעלֹות  הּוא  ִמְתַעֵּתד  ִּכי 
ָהִראׁשֹון  ֶׁשַּיֲעֶלה  ֶׁשִּמי  ְוהֹוִדיַע  ַהֶּפַסח,  ָקְרַּבן  ַהִּמְקָּדׁש ֶאת  ְּבֵבית 

ִויַזֶּכה ֶאת  ִיְזֶּכה ִלְהיֹות רֹאׁש ַהֲחבּוָרה  ָּבָניו ִלירּוָׁשַלִים, הּוא  ִמֵּבין 
ְּבתֹוְך  ְוֻרּבֹו  רֹאׁשֹו  ֶאת  ֶׁשַּיְכִניס  "ִמי  ִעּמֹו.  ַיַחד  ָהֲאֵחִרים  ֶאָחיו 
ַׁשֲעֵרי חֹוַמת ְירּוָׁשַלִים", ָקָרא ָהָאב, "ֲאַזי הּוא ַהָּזִריז ַהִּנְׂשָּכר ְוזֹוֶכה 
ַלֲעלֹות  ְיַמֲהרּו  ֶׁשּלֹו  ֶׁשַהָּבִנים  ָהָאב  ָהָיה  ָּבטּוַח  ַהֶּפַסח".  ְּבָקְרַּבן 
ְוִיְתָחרּו ֵּביֵניֶהם ִמי ָהִראׁשֹון ֶׁשִּנְכַנס רֹאׁשֹו ְוֻרּבֹו ְּבתֹוְך  ִלירּוָׁשַלִים 
חֹוַמת ָהִעיר, ְּכֵדי ִלְזּכֹות ִראׁשֹון ַּבִּמְצָוה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ָקְרַּבן ַהֶּפַסח, 
ֵמרֹב  ַּבַּתֲחרּות.  ָזָכה  ֵמַהָּבִנים ֶׁשּלֹו ֹלא  ֶאָחד  ַאף  ְלַאְכָזָבתֹו  אּוָלם 
ּוִמי  ִלירּוָׁשַלִים,  ַאֲחרֹוִנים  ַהָּבִנים  ִהִּגיעּו  ּוַבְטָלנּוָתם,  ַעְצָלנּוָתם 
ְלַמְרֵּבה  ּוְבֵכן,  ִלירּוָׁשַלִים?  ִראׁשֹוִנים  ֶׁשָּבאּו  ַהּזֹוִכים  ָהיּו  ֵאפֹוא 
ְּכִלָּמָתם ֶׁשל ַהָּבִנים, ִהְתָּבֵרר ִּכי ְּבנֹות ַהִּמְׁשָּפָחה ָהיּו ְזִריזֹות יֹוֵתר 
ֵמֲאֵחיֶהן, ְוֵהן ָהיּו ָהִראׁשֹונֹות ֶׁשִּנְכְנסּו ִלירּוָׁשַלִים. ְוַאף־ַעל־ִּפי ֶׁשַּגם 
ַהָּבִנים ָהיּו ֵחֶלק ִמן ַהֲחבּוָרה, ֶׁשֵּכן ַהֶּפַסח ִנְׁשָחט ַעל ָּכל ִמי ֶׁשִּנְמָנה 
ָהַעְצָלִנים,  ַלָּבִנים  ּבּוָׁשה  ְּבָכְך  ָהְיָתה  אּוָלם  ִחיָטה,  ַהּׁשְ ִלְפֵני  ָעָליו 

ֶׁשַהָּבנֹות ָהיּו ְזִריזֹות ֵמֶהן ְוֵהם ָהיּו ְׁשָפִלים ְוִנְבִזים. )מסכת נדרים(
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ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִמֶּלְכִויְטׁש, ָהָיה מֹוֵהל ֻמְמֶחה ְוָהָיה ְמַהֵּדר ְּבִקּיּום ִמְצָוה זֹו, ּוֵמעֹוָלם 
ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל ִּבְבִריתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו  ֹלא ֵסַרב ְלִהְתַּכֵּבד ְלַהְכִניס ֶאת 
לֹום. ַּפַעם ַאַחת, ְּבֶעֶרב ַׁשַּבת ֲחֻנָּכה, ִּכְּבדּו אֹותֹו ְלַׁשֵּמׁש ְּכמֹוֵהל ִּבְׁשֵני ְּכָפִרים  ַהּׁשָ
ְרחֹוִקים ֶזה ִמֶּזה, ֶאָחד ְלַצד ְצפֹוָנּה ֶׁשל ָהִעיר, ְוֶאָחד ִּבְדרֹוָמּה, ְּכֶׁשֶּמְרָחק ָּגדֹול 
ְמָחה,  ֵּבין ְׁשֵני ַהְּכָפִרים. ִקֵּבל ָהַרִּבי ֶאת ְׁשֵני ַהִּכיּבּוִדים ְוהֹוִדיַע ִלְׁשֵני ַּבֲעֵלי ַהּׂשִ
ִּכי ִמְתַעֵּתד הּוא ָלבֹוא ָלמּול ֶאת ְּבֵניֶהם. ָּתְמהּו ְּבֵני ֵּביתֹו ַעל ַהְסָּכָמתֹו ְוִהִּביעּו 
ָּבת ְמַמְׁשֶמֶׁשת ּוָבָאה,  ְּפִליָאה ֵּכיַצד ַיְסִּפיק ֶאת ַהּכֹל ְּביֹום ּכֹה ָקָצר, ַּכֲאֶׁשר ַהּׁשַ
ְדַאְבָרָהם ָקא־ַמְׁשַמע־ ְּבֻחִּלין: "ְזִריזּוֵתּה  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ִהְזִּכיר ֶאת  ָהַרִּבי  אּוָלם 

ָלן", ְוָאַמר: "ֲאִני ְמָפֵרׁש ְּדָבִרים ֵאּלּו ָּכְך, ַהּתֹוָרה ִהְׁשִמיָעה ָלנּו ֶאת ַהְּזִריזּות ֶׁשל 
ָלנּו  ה  ְיֻרּׁשָ ְזִריזּות, ֶׁשִהיא  ָּבנּו ִמָּדה טֹוָבה זֹו ֶׁשל  ְלַהְׁשִריׁש  ְּכֵדי  ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם 
ְלַדְרּכֹו,  ְוִהְזָּדֵרז ָלֵצאת  ָהַרִּבי קּום  י, ִהְׁשִּכים  ָאִבינּו". ְּבאֹותֹו יֹום ִׁשּׁשִ ֵמַאְבָרָהם 
ָּבת.  ִנְכְנָסה ַהּׁשַ ְוָאְמָנם ָעָלה ְּבָידֹו ָלמּול ֶאת ְׁשֵני ַהָּבִנים ְוָלׁשּוב ַהַּבְיָתה ְּבֶטֶרם 
ִמְצָוה  ְלַקֵּים  ֶׁשָּזָכה  ָהָיה  ָׂשֵמַח  ֲאָבל  ַהֶּדֶרְך,  ִמּטַֹרח  ְוָיֵגַע  ָעֵיף  ָהָיה  ָאְמָנם  הּוא 

ְּכפּוָלה, ְוִנַּגׁש ְּבִמְׁשֶנה ֶמֶרץ ּוְזִריזּות ְלַהְדָלַקת ֵנר ֲחֻנָּכה. )אות ברית(
  

ֵּבין ְּכָתָביו ֶׁשל ַרִּבי ִאיָסר ַזְלָמן ֶמְלֶצר ַּבַעל "ֶאֶבן ָהָאֶזל", ָׁשְכנּו ַהְמָלצֹות ַרּבֹות 
ְמקָֹרָביו,  ְּבֵעיֵני  ְלֶפֶלא  ַהָּדָבר  ָהָיה  ׁשֹוִנים.  ַלֲאָנִׁשים  ִנים  ַהּׁשָ ְּבֶמֶׁשְך  ֶׁשָּכַתב 
ְוַרִּבי ִאיָסר  ִּביֵדי ְמַבְקֵׁשי ַהַהְמָלצֹות,  ִנְּתנּו  ַמּדּוַע נֹוְתרּו ַהִּמְכָּתִבים ְּבֵביתֹו ְוֹלא 
ַהָּסָבא  אֹודֹות  ַהִּסּפּור  ֶאת  ֵראִׁשית  ַמְקִּדים  ְּכֶׁשהּוא  ְּבַפְׁשטּות,  ִהְסִּביר  ַזְלָמן 
ְוָהָיה  ָחׁשּוב,  ָאָדם  ְלִעירֹו  ַמִּגיַע  ֶׁשָהָיה  ֵאיַמת  ֶׁשָּכל  נֹוֵהג  ֶׁשָהָיה  ִמּנֹוְבַהְרּדֹוק, 
ִמְתעֹוֵרר ְּבִלּבֹו ָסֵפק ִאם יֵצא ְלַהְקִּדים ֶאת ָּפָניו אֹו ֶׁשָּמא ַיְמִּתין ַעד ֶׁשַהָּלה ָיבֹוא 
ֵאָליו, ָהָיה ֵראִׁשית־ּכֹל לֹוֵבׁש ֶאת ְמִעילֹו, יֹוֵצא ִמֵּביתֹו ַּגם ְּביֹום ֻמְׁשָלג, הֹוֵלְך ֶאל 
ֵּבית ָהַאְכַסְנָיה ֶׁשל ָהאֹוֵרַח, ְוָׁשם ָהָיה ַמֲחִליט ִאם ְלִהָּכֵנס ְלַבְּקרֹו אֹו ֹלא. ַהִּסָּבה 
ַּדְעּתֹו  ְוִׁשּקּול  ִיָּתֵכן  ְּבֵביתֹו,  יֹוֵׁשב  ְּבעֹודֹו  ַהָּדָבר  ֶאת  ִיְׁשקֹל  ֶׁשִאם  ָהְיָתה,  ְלָכְך 
ִהיא  ַהַּבִית  ִמן  ְיִציָאתֹו  ְלִאי  ֶׁשַהִּסָּבה  ְוִיָּתֵכן  ִאיִׁשית,  ְנִגיָעה  ִמָּכל  ַחף  ִיְהֶיה  ֹלא 
ָהַעְצלּות ְוחֶֹסר ַהְּזִריזּות, ְוָלֵכן ֶהְחִליט קֶֹדם־ָּכל ְלִהְזָּדֵרז ָלֵצאת ִמֵּביתֹו, ְוָאז ִיְהֶיה 
ּקּול ֶׁשּלֹו ָנִקי ְוָטהֹור ִמָּכל ִזיק ֶׁשל ַעְצלּות. "ַאף ֲאִני", ִסֵּים ַרִּבי ִאיָסר ַזְלָמן  ַהּׁשִ
ֶאת ְּדָבָריו, "נֹוֵהג ֵּכן. ְוָכל ֵאיַמת ֶׁשְּמַבְקִׁשים ִמֶּמִּני ְלָהִכין ְּכַתב ַהְמָלָצה, ַּגם ִאם 
ֵאין ַהָּדָבר ִנְרֶאה ִלי, יֹוֵׁשב ֲאִני קֶֹדם־ּכֹל ִלְכּתֹב ֶאת ַהַהְמָלָצה ִּבְזִריזּות, ְוַאַחר־ָּכְך 
ֲאִני ׁשֹוֵקל ְּבַדְעִּתי ִאם ִלְמסֹר ֶאת ַהַהְמָלָצה ִליֵדי ַהְמַבֵּקׁש אֹו ֹלא, ְוָאז ַהַהְכָרָעה 

ֶׁשִּלי ֲאִמִּתית ּוְנִקָּיה ִמָּכל ֵצל ֶׁשל ַעְצלּות. )בדרך עץ החיים(
  

ְקָדִנים ִּבירּוָׁשַלִים, ָהָיה ָזִריז ְמאֹד  ַרִּבי ַעְמָרם ֲאזּוַלאי, ִמְּגדֹוֵלי ַהַּמְתִמיִדים ְוַהּׁשַ
ְּפֻעּלֹוָתיו  ָּכל  ֶאת  עֹוֶׂשה  ָהָיה  ִּבְזִריזּות  ַהּבֶֹקר  ֵמַהְׁשָּכַמת  ְוֵהֵחל  ַמֲעָׂשיו,  ְּבָכל 
ְוַגם  ַמָּזל",  ֲחִצי   – "ְזִריזּות  לֹוַמר:  ָהָיה  ָרִגיל  ּוַבֲחִריצּות.  ִּבְזִריזּות  ַהּיֹום  ְּבֶמֶׁשְך 
ַעל  ִּבְקָצָרה  ֶאְצָלם  ּוִמְתַעְנֵין  אֹוָתם  ְמָבֵרְך  ָהָיה  ְלַבְּקרֹו,  ְנָכָדיו  ָּבִאים  ְּכֶׁשָהיּו 
ַמֲעֵׂשיֶהם, ּוִמָּיד ָׁשב ִּבְזִריזּות ְלִלּמּודֹו ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלַבְזֵּבז ְזַמן ָיָקר. ִּבְזכּות ְזִריזּותֹו 
ַאָּבא־ ֶּבן־ִצּיֹון  ַרִּבי  ְּדָבָריו ֶׁשל  ָהיּו  ְלַרְגָליו  ְוֵנר  ַהּכֹל,  ַחָּייו  ִּביֵמי  ִהְסִּפיק  ַהְּגדֹוָלה, 

ָׁשאֹול, ֶׁשִּמי ֶׁשִּמְתַנֵהג ִּבְזִריזּות ַחִּיים יֹוֵתר ֲאֻרִּכים ּוְמֵלִאים. )האיר המזרח(
  

ַהָּסָבא ִמֶּקֶלם ָסַבל ָּכל ָיָמיו ֵמֻחְלָׁשה ּגּוָפִנית ּוְתִׁשיׁשּות, אּוָלם ַהָּדָבר ֹלא ִהְרָּפה 
ֶאת ָיָדיו ְוהּוא ִהְצַטֵּין ִּבְזִריזּות ְּגדֹוָלה. ֻחְלָׁשתֹו ָהְלָכה ְוָגְבָרה ְּכָכל ֶׁשִהְזִקין, ַאְך ַּגם 
ָאז ֹלא ָּכֲהָתה ֵעינֹו ְוֹלא ָנח ֵלחֹה. יֹוַמִים ִלְפֵני ְּפִטיָרתֹו ִּבֵּקׁש ֵמַאַחד ַהְמקָֹרִבים 
ַהַּצד  ֶאל  ָּפָניו,  מּול  ֶׁשֵהִאיָרה  ַהְּמנֹוָרה  ֶאת  ְלַהֲעִביר  ְוִׁשְּמׁשּוהּו,  ְּבֵביתֹו  ֶׁשָהיּו 
ִני, ִמְּפֵני ֶׁשָהאֹור ִהְפִריַע לֹו ְלַעֵּין ַּבֵּסֶפר ֶׁשְּבָידֹו. ְלֶפַתע ָקם ִמִּמָּטתֹו ְּבֶמֶרץ,  ַהּׁשֵ
ְּבַעְצלּות  ָהָאָדם  ֶאת  ְלַהְכִׁשיל  ְמַנֶּסה  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ְּגדֹוָלה,  ַעְצלּות  "זֹוִהי  ְוָאַמר: 
ַּגם ַּבֲערֹב ָיָמיו". ּוִמָּיד ָנַטל ַּפִּטיׁש ּוַמְסֵמר, ָּתַחב ֶאת ַהַּמְסֵמר ַּבִּקיר ְוָתָלה ָעָליו 

ֶאת ַהְּמנֹוָרה, ִּבְזִריזּות ּוַבֲחִריצּות ֶׁשָהיּו ְלֶפֶלא ְּבֵעיֵני ַהּסֹוְבִבים. )שאל אביך ויגדך(

ָהַרִּבי ר' ִׂשְמָחה ּבּוִנים ִמְּפִׁשיְסָחא, ָׁשַכב ַּפַעם ָלנּוַח ְמַעט ַעל ִמָּטתֹו, ּוְכֶהְרֵּגלֹו 
ַעל  ִנְׁשְּכָחה  ֶׁשַהֻּקְפָסה  ְוָרָאה  ְּבִכיסֹו  ָהַרִּבי  ִּפְׁשֵּפׁש  ַטָּבק.  ְמַעט  ִלְׁשאֹף  ִּבֵּקׁש 
ְלָחן, ְוָהָיה ָעָליו ָלֶרֶדת ִמִּמָּטתֹו ְּכֵדי ִלְּטָלּה. ִהְרֵהר ָהַרִּבי ְוָאַמר: "ִאם ָאקּום  ַהּׁשֻ
ִּבְׁשִביל  ְוִכי  ִלִּבי,  ַּתֲאַות  ַאַחר  ְּבָכְך  ֲאִני  הֹוֵלְך  ֲהֵרי  ַטָּבק,  ְמַעט  ִּבְׁשִביל  ְוֶאְטַרח 
ַקְמצּוץ ַטָּבק ָצִריְך ָלקּום ֵמַהִּמָּטה? ַאְך ִאם ֹלא ָאקּום, ֲהֵרי ְּבָכְך ִנְכָׁשל ֲאִני ְּבִמַּדת 
ְלָחן ַאְך ֹלא  ת ְוָקם ִמִּמָּטתֹו ִּבְזִריזּות, ִנַּגׁש ֶאל ַהּׁשֻ ָהַעְצלּות". ַאַחר ֶרַגע ִהְתַעּׁשֵ
ָנַטל ֶאת ֻקְפַסת ַהַּטָּבק ְלָיָדיו, ֶאָּלא ָחַזר ָלנּוַח. ָּכְך ָיָצא חֹוַבת ְיֵדי ְׁשֵני ַהְּדָבִרים, 

ַּגם ִהְתַּגֵּבר ַעל ַּתֲאָותֹו ְוַגם ָׁשַבר ֶאת ִמַּדת ָהַעְצלּות ֶׁשּבֹו. )שיח שרפי קודש(
  

ֶאת ִמַּדת ָהַעְצלּות, ָעַקר ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ֶלּוִיְנְׁשֵטיין ַהַּמְׁשִּגיַח ֶׁשל ְיִׁשיַבת ּפֹוִניֶבז', 
ַעד ֻּתָּמּה. ַאף ְּבסֹוף ָיָמיו, ִּבְהיֹותֹו ֶּבן ָקרֹוב ְלִתְׁשִעים, ְּכֶׁשַהֲהִליָכה ָהְיָתה ָקָׁשה 
ָעָליו, ָהָיה ָקם ִמְּמקֹומֹו ְּכֶׁשִּבֵּקׁש ְלַעֵּין ְּבֵסֶפר ְוִנַּגׁש ַלֲארֹון ַהְּסָפִרים ְלָהִביא ֶאת 
ַהֵּסֶפר ַהִּנְדָרׁש, ַלְמרֹות ֶׁשִּלְפָעִמים ֻהְכַרח ְלִהְתּכֹוֵפף ְּכֵדי ְלהֹוִציאֹו. ֹלא ָהָיה ַקָּים 
ג ְלַוֵּתר ַעל ָּדָבר ְמֻסָּים ִּבְגַלל ַהּקִֹׁשי ְוָהַעְצלּות, ְוִאם ְלַמַען ַהּתֹוֶעֶלת  ֶאְצלֹו ַהֻּמּׂשָ
ָהָיה צֶֹרְך ַּבֲעִׂשַּית ָּדָבר ְמֻסָּים, ָהָיה ִמְׁשַּתֵּדל ַלֲעׂשֹות זֹאת ְּבַעְצמֹו ְוֹלא ְלַהְטִריַח 
ֵען ַעל ִמְׁשֶעֶנת ַהִּכֵּסא,  ָנַהג ֶׁשֹּלא ְלִהּׁשָ ָיָמיו  ֲאֵחִרים ֶׁשַּיֲעׂשּו זֹאת ַּבֲעבּורֹו. ָּכל 
ֵען ַעל ַהַּגב, ְּכֵדי ְלִהְתַרֵחק ֵמַעְצלּות ְוָהָיה יֹוֵׁשב  ְוָתִמיד ָיַׁשב ַעל ְמקֹומֹו ְּבִלי ְלִהּׁשָ
ְּבָיָמיו ָהַאֲחרֹוִנים ְּכֶׁשּכֹחֹוָתיו ַּתּשּׁו ְמאֹד,  ָנַהג ַּגם  ִלְפֵני קֹונֹו. ָּכְך  ְוִיְרָאה  ְּבֵאיָמה 

ְוִאם ְּבֵעת ֶׁשָהָיה נֹוֵסַע ִּבְמכֹוִנית ָיַׁשב ִמְּבִלי ְלַהְׁשִעין ֶאת ַּגּבֹו. )מופת הדור(
  

ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים זֹוֶנְנֶפְלד, ַרָּבּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים, ָהָיה ְמֻצָּין ְּבִמַּדת ַהְּזִריּזת, ּוִמָּדה זֹו 
ָהְיָתה לֹו ְלֶטַבע ְוֶהְרֵּגל ְּבָכל ְיֵמי ַחָּייו, ַאף ִּביֵמי ִזְקנּותֹו ְּכֶׁשָהָיה ָּבא ַּבָּיִמים. ַּפַעם 
ָהַעִּתיָקה,  ִלירּוָׁשַלִים  ֶׁשִּמחּוץ  מֶֹׁשה"  "ְיִמין  ְׁשכּוַנת  ִמּתֹוְׁשֵבי  ֶאָחד  ֵאָליו  ָּפָנה 
ָמְרְּדַכי־ֵלְיּב  ַרִּבי  ָהַרֲאַב"ד  ֶאת  ֶׁשִּיְפּגֹׁש  ָהִראׁשֹוָנה  ֶׁשַּבִהְזַּדְּמנּות  ִמֶּמּנּו  ּוִבֵּקׁש 
רּוִּבין, ְיׂשֹוֵחַח ִעּמֹו ְּכֵדי ֶׁשִּיְפַעל ְלטֹוָבתוׁ ְּבִעְנָין ָּכְלֶׁשהּו. ַרִּבי ָמְרְּדַכי־ֵלְיּב ִהְתּגֹוֵרר 
ַאף הּוא ִּבְׁשכּוַנת "ְיִמין מֶֹׁשה", ְּבעֹוד ֶׁשַרִּבי ַחִּיים ִהְתּגֹוֵרר ָּכל ָיָמיו ִּבְׁשכּוַנת ָּבֵּתי 
ֶׁשָעַמד  ֵּביתֹו  ֶאת  ְלַהֲחִליף  ָרָצה  ֹלא  ּוֵמעֹוָלם  ָהַעִּתיָקה,  ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים  ַמֲחֶסה 
ָעַמד  ַּבּבֶֹקר,  ִּבירּוָׁשַלִים.  ָּכֵבד  ֶׁשֶלג  ָיַרד  ַלְיָלה,  ְּבאֹותֹו  ַהִּמְקָּדׁש.  ְמקֹום  ִמּמּול 
ֶלג ֶׁשִּכָּסה ֶאת ָּכל ַהְיקּום, ְוִלְפִליָאתֹו ִנְדַהם  אֹותֹו ָאָדם ְּבַחּלֹון ֵּביתֹו ְוִהִּביט ַעל ַהּׁשֶ
ֶלג ַהָּכֵבד ּוְמבֹוֵסס ּבֹו ִּבְזִהירּות ַאְך  ִלְראֹות ֶאת ָהַרב ַהָּיִׁשיׁש ְמָׂשֵרְך ֶאת ַּדְרּכֹו ַּבּׁשֶ
ִּבְזִריזּות. ִהְתַּפֵּלא ָהִאיׁש ַעל ַרִּבי ַחִּיים ֶׁשְּמַכֵּתת ֶאת ַרְגָליו ְּביֹום ֻמְׁשָלג, ִמֵּביתֹו 
ַהְמֻרָחק ַעד ִלְׁשכּוָנה זֹו, ְוַכֲאֶׁשר ִהְתָּבֵרר לֹו ֶׁשָהַרב ָטַרח ּוָבא ִמֵּביתֹו ִּבְמֻיָחד ְּכֵדי 
ְלׂשֹוֵחַח ְלטֹוָבתֹו ִעם ָהַרֲאַב"ד, ִנְדַהם ְוִהְתַחְלֵחל ֻּכּלֹו. ִמּתֹוְך ְרָעָדה ּוֶבִכי, ָרץ ַהָּלה 
ְוַאף  ֶׁשִהְטִריחֹו,  ַעל  ְסִליָחתֹו  ֶאת  ּוְלַבֵּקׁש  ְלָפָניו  ְלִהְתַנֵּצל  ְוֵהֵחל  ַחִּיים  ַרִּבי  ֶאל 
ְלַדֵּבר  ְמֻיָחד ָלבֹוא  ִיְטַרח ְּבאֶֹפן  ַחִּיים  ִהְתַּכּוֵן ֶׁשַרִּבי  ְלַהְסִּביר ֶׁשְּכָלל ֹלא  הֹוִסיף 
ַוֲאִפּלּו ְּביֹום ָנֶאה ּוְׁשטּוף  ִיְפּגֹׁש אֹותֹו ְּבַאְקַראי,  ִעם ָהַרֲאַב"ד, ֶאָּלא ַרק ַּכֲאֶׁשר 
ְוָאַמר: "ֲהִיָּתֵכן  ְּדָבָריו  ַחִּיים ַעל  ַרִּבי  ִּבְמֻיָחד. ָּתַמּה  ָהָיה ָעָליו ִלְטרַֹח  ֶׁשֶמׁש ֹלא 
ֶׁשִּליהּוִדי ָזֵקן ָאסּור ִלְטרַֹח ְּבַמֲעֵׂשי ֶחֶסד? ַוֲהֵרי ַקְיָמא־ָלן 'ִמְצָוה ַהָּבָאה ְלָיְדָך ַאל 

ַּתְחִמיֶצָּנה', ּוְכָלל ֶזה ֶנֱאַמר ַּגם ְּביֹום ֻמְׁשָלג". )האיש על־החומה(
  

ַׁשַּמאי",  "ִאְמֵרי  ַּבַעל  ִּגיְנְזּבּוְרג  ַׁשַּמאי  ְלַרִּבי  ְּבִמְכָּתב  ַּפַעם  ָּפָנה  ֶאָחד  ָאָדם 
ְּבַמֲעָׂשיו  ִנְמָרץ  ָהָיה  ַׁשַּמאי  ַרִּבי  ֶׁשֵּכן  ַהְּזִריזּות,  ִמַּדת  ַעל  ִמֶּמּנּו  ִלְלמֹד  ּוִבֵּקׁש 
ַּפַעם  ֵהִעיר  ִמּגּור,  ֱאֶמת"  ָה"ִאְמֵרי  ֶאת  ֵּמׁש  ֶׁשּׁשִ ֶׁשְּבֵעת  ַעד  ִּבְפֻעּלֹוָתיו,  ְוָזִריז 
ָהיּו  ַהַחּלֹונֹות  ָּכל  ֶׁשֵּכן  ִהְתַּפְּלאּו  ְוַהּשֹׁוְמִעים  ַּבַּבִית,  ַעָּזה  ב־רּוַח  ַמּׁשַ ָהַרִּבי ֶׁשֵּיׁש 
ַׁשַמאי  "ַרִּבי  ְּבַצחּות:  ָאְמָרה  ֶׁשָהַרָּבִנית  ַעד  מּוָגִפים,  ָהיּו  ְוַהְּתִריִסים  ְסגּוִרים 
ָעַבר ָּכאן ִּביָעף, ְוהּוא ַהּגֹוֵרם ָלרּוַח"...  ְּבִמְכָּתבֹו ּכֹוֵתב ָהִאיׁש, ֶׁשהּוא ָעסּוק ָּכל 
ָהֵעת ִּבְדָבִרים ַרִּבים ְוֵאין לֹו ְּפַנאי ֶׁשל ֶרַגע ֶאָחד, ְוָלֵכן רֹוֶצה הּוא ִלְלמֹד ִמֶּמּנּו 
ֵּכיַצד ְלַנֵּצל ָנכֹון ֶאת ַהְּזַמן, ְוִלְקנֹות ֶאת ִמַּדת ַהְּזִריזּות. ְוָכְך ָּכַתב לֹו ַרִּבי ַׁשַּמאי 
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ַעל־ָּכְך  ְּבהֹוָדָאה  ִמְכָּתְבָך  ֶאת  ַאָּתה  ֶׁשּפֹוֵתַח  ָרִאיִתי  "ֵראִׁשית,  ְּבִמְכָּתבֹו: 
ֲעמּום. ַאָּתה ָעסּוק ַּבֲעבֹוָדה ְוָרץ ֵמָהָכא  ֶׁשֵאיְנָך הֹוֵלְך ָּבֵטל ְוֵאיְנָך סֹוֵבל ִמּׁשִ
ִּתְכַנְנָּת ְלַהְסִּפיק. ַּדע ְלָך, ֶׁשֶרֶגׁש  ְלָהָתם, ְוֹלא ַמְסִּפיק ֲאִפּלּו ַמֲחִצית ִמַּמה ּׁשֶ
ֶזה ְמַקֵּנן ִּבי ְּכָבר ְלַמְעָלה ִמּיֹוֵבל ָׁשִנים. ֹלא ַּפַעם, ְּכֶׁשֲאִני עֹוֵבר ַּבִּגָּנה ַהִּצּבּוִרית 
ָּתִמיד  ָרץ  ְּבַבָּטָלה, ְּבעֹוִדי  ְזַמָּנם  ּוְמַבִּלים ֶאת  ֶׁשּיֹוְׁשִבים  ֲאָנִׁשים  ְורֹוֶאה ָׁשם 
ְלַדְרִּכי ְוֵאין ִלי ְזַמן ֲאִפּלּו ָלנּוַח, ָחַׁשְבִּתי ְלִעִּתים ֶׁשּטֹוב ָלֶהם, אּוָלם ַמֵהר ְמאֹד 
ְלַנֵּצל ֶאת  יֹוְדִעים  ֶׁשֵאיָנם  ֲאָנִׁשים ֵאּלּו  ְוֻאְמָלִלים ֵהם  ִמְסֵּכִנים  ַּכָּמה  ֵהַבְנִּתי 
ַהֲחַת"ם  ַעל  ְמַסְּפִרים  ֲעֵליֶהם.  ַרֲחָמנּות  ַמָּמׁש  ְואֹוֵזל,  ֶׁשהֹוֵלְך  ַהָּיָקר  ַהְּזַמן 
ִעּסּוקֹו,  ַעל  אֹותֹו  ְוָׁשַאל  ָּכֶזה,  ְוֵריָקִני  ְמֻׁשְעָמם  ָאָדם  ַּפַעם  ֶׁשָּפַגׁש  סֹוֵפר, 
ּוְכֶׁשַהָּלה ֵהִׁשיב ֶׁשהּוא ַמְבִריַח ֶאת ַהְּזַמן, ָאַמר לֹו ַהֲחַת"ם סֹוֵפר, 'ֶיׁש ִלי חֶֹסר 
ַהְּזַמן ֶׁשְּלָך ֵאַלי'... ַאְׁשֵרינּו ְוטֹוב ֶחְלֵקנּו  ִּבְזַמן, ָאָּנא ַהְבַרח ֶאת  ְוָעצּום  ָּגדֹול 

ִלְהיֹות ֵמֵאּלּו ֶׁשּסֹוְבִלים ֵמחֶֹסר ְזַמן ְוֹלא ְלֵהֶפְך". )הגאון החסיד(
  

ֶאת  ָנתֹו  ִמּׁשְ ַּפַעם  ֵהִעיר  ִמּוֹולֹוִז'ין,  ַזְלָמן  ַרִּבי  ֶׁשל  ָאִחיו  ַזְלָמן,  ְׁשֹלמֹה  ַרִּבי 
ה  ִהְתַקּׁשָ ַהָּקבּוַע.  ִׁשעּורֹו  ֶאת  ִעּמֹו  ִלְלמֹד  ְּכֵדי  ְּבֵביתֹו,  ֶׁשָּלן  ַהָּצִעיר  ַהַּנַער 
ָלקּום,  ַזְלָמן  ַרִּבי  ֵזְרזֹו  ִמָּטתֹו.  ַעל  ַּבֲעַצְלַּתִים  ָׁשַכב  ְוהּוא  ָלקּום  ֶהָעֵיף  ַהַּנַער 
ֵהִביא לֹו ַמִים ִלְנִטיַלת ָיַדִים, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ֵהֵחל ְלהֹוִכיַח אֹותֹו ִּבְדָבִרים ַרִּכים 
ְוָהִרְפיֹון  ָהַעְצלּות  ַמִים.  ֶׁשַּבּׁשָ ְלָאִבינּו  ַאֲהָבה  ַּבֲעבֹותֹות  ַהֵּלב  ַהּמֹוְׁשִכים ֶאת 
ְּבַמֲעֶׂשה ַהִּמְצֹות, ָעֹון ָּגדֹול הּוא. ָּתֵאר ְלַעְצְמָך ָאָדם ַהָּיֵׁשן ַעל ִמָּטתֹו ְּבֵליל 
ָחׁשּוְך ְוַסְגִריִרי, ְוהּוא ְמֻכֶּסה ִּבְׂשִמיָכה ַחָּמה ּוְנִעיָמה, אּוָלם ְלֶפַתע מֹוִדיִעים 
ְוִלּטֹל  ְוָהְרׁשּות ְּבָידֹו ָלקּום  ָזָהב  לֹו ֶׁשִּמַּתַחת ְלִמָּטתֹו ֻמָּנח ַמְטמֹון ָּגדֹול ֶׁשל 
ְיַסֵּלק  ֻמְפָלָאה,  ִּבְזִריזּות  ָיקּום  ָהִאיׁש  ִּכי  ָסֵפק  ֵאין  ְלַעְצמֹו.  ָהאֹוָצר  ָּכל  ֶאת 
ֶאת ַעְצלּותֹו ִמְּלָפָניו ּוִבְמִהירּות ַרָּבה ְיַזֵּנק ִמִּמָּטתֹו ִּבְמֹלא ּכֹחֹו, ָירּוץ ִּכְצִבי ֶאל 
ַהַּמָּטָרה ִמְּבִלי ְלַהְרִּגיׁש ְּבֻחְלָׁשה אֹו ְּבָכל ִמְכׁשֹול ַּבֶּדֶרְך. מֹוחֹו ְוָכל ַמֲחַׁשְבּתֹו 
ַגת ַהַּמְטמֹון ְלַבל ַיְקִדיֶמּנּו ַאֵחר, ְוהּוא ֹלא ִיְפֶנה  ִיְהיּו ְׁשקּוִעים ַאְך ְוַרק ְּבַהּׂשָ
ָלַעְצלּות ְוָלֲעֵיפּות ֶׁשּלֹו. ְוִאם ַהְּדָבִרים ֲאמּוִרים ָּכְך ְּבֶחְפֵצי ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ֲאֶׁשר 
ַעל־ֶזה ֶנֱאַמר ִּבְתִהִּלים "ִּכי ֹלא ְבמֹותֹו ִיַּקח ַהּכֹל ֹלא־ֵיֵרד ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו", ָּכל־

ַמִים, ַהַחָּלׁש יֹאַמר ִּגּבֹור ָאִני,  ֶׁשֵּכן ֶׁשַעל ָהָאָדם ָלרּוץ ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ָאִביו ֶׁשַּבּׁשָ
ִּכי־טֹוָבה ָחְכָמה ִמְּפִניִנים ְוָכל־ֲחָפִצים ֹלא ִיְׁשוּו־ָבּה. )תולדות אדם(

  
ָהָיה  ַּכֲאֶׁשר  ּוְפֻעּלֹוָתיו.  ַמֲעָׂשיו  ְּבָכל  ַחִּיים"  ֶה"ָחֵפץ  ָהָיה  ָּכמֹוהּו  ֵמֵאין  ָזִריז 
ְּבִלי ִעּכּוִבים  ַרְעיֹון ִחּיּוִבי ָּכְלֶׁשהּו ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו, ָהָיה ְמַבֵּצַע אֹוָתּה ִמָּיד  עֹוֶלה 
ִּבְמִהירּות ּוִבְזִריזּות ּוִמְּבִלי ְלַהְחִמיץ ַאף ֶרַגע. ִסֵּפר ָהַרב ִמּפֹוִניֶבז' ֶׁשָּיַׁשב ַּפַעם 
ֵאֶצל ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ְּבָׁשָעה ֶׁשִּבֵּקׁש ֵמֲחָתנֹו ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ֶלּוִיְנסֹון ִמּוֹולֹוִז'ין 
ַהְמֻדֶּבֶרת.  ָהִאיִדיׁש  ִלְׂשַפת  עֹוָלם"  "ֶּגֶדר  ִסְפרֹו  ֶאת  ֶׁשְּיַתְרֵּגם  ָאָדם  ִלְמצֹא 
ְּכָבר  ִאם  ֲחָתנֹו  ֶאת  ַחִּיים"  ֶה"ָחֵפץ  ָׁשַאל  ּוָבֶעֶרב  ַהָּצֳהַרִים,  ִּבְׁשעֹות  ֶזה  ָהָיה 
ְזַמן־ָמה  ַרק  ֶׁשֵּכן  ֵאָלה,  ַהּׁשְ ַעל  ְצִבי  ַרִּבי  ִהְתַּפֵּלא  ְלָכְך.  ַמְתִאים  ָאָדם  ָמָצא 
קֶֹדם ָלֵכן ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו חֹוְתנֹו ְלַטֵּפל ָּבִעְנָין, ַוֲעַדִין ֹלא ָהָיה ִסֵּפק ְּבָידֹו ַלֲעׂשֹות 
זֹאת, ְוָלֵכן ֵהִׁשיב ִּבְׁשִליָלה. ְלָמֳחָרת, ׁשּוב ִהְתַעְנֵין ֶאְצלֹו ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ִאם 
הּוא ְּכָבר ִּבֵּצַע ֶאת ַהְּמִׂשיָמה, ְוֶׁשּנֹוַכח ָלַדַעת ֶׁשְּמאּוָמה ֹלא ִהְתַקֵּדם ָּבִעְנָין, 
ְּבָׁשִנים  ְּכֶׁשִהְפִליג  ְּבִזְקנּותֹו,  ָיָדיו.  ְּבמֹו  ַהֵּסֶפר  ֶאת  ְוִתְרֵּגם  ְּבַעְצמֹו  ב  ִהְתַיּׁשֵ
ַנִים  ְוָעַבר ֶאת ִּגיל ַהִּתְׁשִעים, ִנְכַנס ֶנְכּדֹו ְלֵביתֹו ַיַחד ִעם ַמְזִּכיר ַהְיִׁשיָבה, ְוַהּׁשְ
ֶאת  ְלַהְפִסיק  ֶהְחִליט  ַּבְיִׁשיָבה,  ֶׁשָּתְמכּו  ַהְּגדֹוִלים  ָהִאְרּגּוִנים  ַאַחד  ִּכי  ִסְּפרּו 
ְּתִמיָכתֹו ַהְּקבּוָעה ִמִּסּבֹות ָּכְלֶׁשֵהן. ִּבֵּקׁש ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ֵמֶהם ְלָהִכין ִמְכַּתב 
ְּכַמֲחִצית  ּוְלַאַחר  ַהּטֹוב,  ַהָּכַרת  חֹוַבת  ִמּשּׁום  ּכֹה,  ַעד  ְּפִעילּוָתם  ַעל  ּתֹוָדה 
ְּכֶׁשָרָאה ֶאת  ִּבְׁשִליָלה.  ְוַנֲעָנה  ַהִּמְכָּתב  ֶאת  ֵהִכינּו  ְּכָבר  ִאם  ִהְתַעְנֵין  ָעה  ַהּׁשָ
ֹלא  ִּכי  ֶנֱחָרץ,  ְּבאֶֹפן  ְלָמֳחָרת  ָלֶהם  הֹוִדיַע  ְמקָֹרָביו,  ֵאֶצל  ַהְּגדֹוָלה  ָהַעְצלּות 
ָיֵסב ַלֲארּוַחת ַהּבֶֹקר ַעד ֶׁשַּבָּקָׁשתֹו ֹלא ִּתְתַמֵּלא, ְוָכְך ִהְצִליַח ְלַבֵּטל ֵמֶהם ֶאת 

ִמַּדת ָהַעְצלּות ֶׁשָּבֶהם. )המאורות הגדולים(
  

ַצַער ַרב ָהָיה לֹו ָלַאְדמֹו"ר ִמ"ּתֹוְלדֹות ַאֲהרֹן" ַּבַעל "ִּדְבֵרי ֱאמּוָנה", ְּכֶׁשָהָיה 
ֶׁשֹּלא  ִמֵּכיָון  ַׁשָּבת,  ְוַקָּבַלת  ִמְנָחה  ִלְתִפַּלת  ָלבֹוא  ַהְמַאֲחִרים  ֲאָנִׁשים  רֹוֶאה 
ְוִנְמָהִרים  ֶנְחָּפִזים  ְוָהיּו  ֻמְקֶּדֶמת,  ְּבָׁשָעה  ָּבת  ַהּׁשַ ָצְרֵכי  ֶאת  ְלָהִכין  ִהְסִּפיקּו 
ַאף  ּוְלִעִּתים  ָּבת,  ַהּׁשַ ִּתְתַקֵּדׁש  ֶטֶרם  ָהַאֲחרֹוִנים  ָּבְרָגִעים  ַהּכֹל  ֶאת  ְלַסֵּים 
ִנְכָׁשִלים ָחִליָלה ְּבִחּלּול ַׁשָּבת. ָרִגיל ָהָיה לֹוַמר, ִּכי ָּכל ַהִחָּפזֹון ַהֶּזה נֹוֵבַע ִמָּכְך 

ָּגדֹול,  ַהּיֹום  ְּבעֹוד  ֻמְקֶּדֶמת  ְּבָׁשָעה  קֶֹדׁש  ְלַׁשַּבת  ַּבֲהָכנֹות  ַמְתִחיִלים  ֶׁשֹּלא 
ְוָהָיה אֹוֵמר ְּבֶמֶתק ְלׁשֹונֹו: "ֵּכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשַּגם ְּבַׁשְּבתֹות ַהַּקִיץ ְוַגם ְּבַׁשְּבתֹות 
ַהחֶֹרף, ָּתִמיד רֹוִאים ֶאת אֹוָתם ְמַאֲחֵרי ֶׁשֶבת ְוַטֲעָנָתם ְּבִפיֶהם ֶׁשֹּלא ִהְסִּפיקּו 
ַּכָּמה  ָּבת  ַהּׁשַ ִנְכֶנֶסת  ַהַּקִיץ  ִּביֵמי  ַוֲהֹלא  ַּבְּזַמן?  ָּבת  ַלּׁשַ ַהֲהָכנֹות  ֶאת  ְלַסֵּים 
ָׁשעֹות ְמֻאָחר יֹוֵתר ִמימֹות ַהחֶֹרף, ְוִאם־ֵּכן ֲהֹלא ָהָיה ֲעֵליֶהם ִלְהיֹות מּוָכִנים 
ְּכָבר ְזַמן ַרב קֶֹדם ָלֵכן? ֶאָּלא ָּברּור הּוא ֶׁשַהּכֹל נֹוֵבַע ִמַּצד ָהַעְצלּות ֶׁשָּבֶהם 
ָהַאֲחרֹון".  ָהֶרַגע  ַעד  ֲהָכנֹוֵתיֶהם  ָּכל  ֶאת  ֵהם  ּדֹוִחים  ְוָלֵכן  ַהְּזִריזּות,  ְוחֶֹסר 
ָהַרִּבי ֹלא ָהָיה ַרק ָנֶאה ּדֹוֵרׁש, ֶאָּלא ַּגם ָנֶאה ְמַקֵּים, ּוְבֵביתֹו ָהיּו ְמַסְּיִמים ֶאת 
ְלָחן ָהָיה ָערּוְך ִמְּבעֹוד יֹום ִעם ַהַחּלֹות  ַהֲהָכנֹות ְלַׁשָּבת ְּבעֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול, ַהּׁשֻ
ָּבת.  ּוְכֵלי ַהְּסֻעָּדה, ְוַאף ַהֵּנרֹות ָהיּו עֹוְמִדים מּוָכִנים ְלַהְדָלָקה ְזַמן ַרב קֶֹדם ַהּׁשַ

)חותמו של כהן־גדול(

  
ִהְתַחֵּנְך  ָּבּה  ַהְּזִריזּות  ְּבִמַּדת  ְמֻצָּין  ָהָיה  ִמִּביחֹוב,  לּוְרָיא  ָּדִוד  ַרִּבי  ָהַרַּד"ל, 
זֹו,  ֲחׁשּוָבה  ִמָּדה  ּבֹו  ֶׁשִהְטִּביַע  ַעל  ָיָמיו  ָּכל  ַלָּקָּב"ה  מֹוֶדה  ְוָהָיה  ִמְּנעּוָריו, 
ָהָיה  ָּגדֹול  ִּכְׁשרֹון  ַּבַעל  ְּבָכְך.  ִעּמֹו  ֶׁשָעָׂשה  ַהָּגדֹול  ַחְסּדֹו  ַעל  אֹותֹו  ְוהֹוִקיר 
ָהָיה  ּוְפֻעּלֹוָתיו  ַמֲעָׂשיו  ֶאת  אּוָלם  ּוְמדּוָדה,  ֶבת  ְמֻיּׁשֶ ָהְיָתה  ְוַדְעּתֹו  ָהַרַּד"ל, 
עֹוֶׂשה ְּבַתְכִלית ַהְּזִריזּות ְוָהָיה ָמִהיר ִּבְמַלאְכּתֹו. ֲחִׁשיבּות ַהְּזַמן ָעְמָדה ְלֶנֶגד 
ְוִלְפעֹל ַמה  ַלֲעׂשֹות  ַאַחת  ְּבָׁשָעה  ַמְסִּפיק  ָהָיה  זֹאת  ּוִבְזכּות  ָיָמיו,  ָּכל  ֵעיָניו 

ַּלֲאֵחִרים ֹלא ָהָיה ַמְסִּפיק ַאף יֹום ָׁשֵלם. )תולדות הרד"ל( ּׁשֶ
  

ָזִריז ָּגדֹול ָהָיה ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ָוָזאָנא ִמָּמרֹוקֹו, ּוִמָּיד ְּבַאְׁשמֶֹרת ַהּבֶֹקר ָהָיה ְמַדֵּלג 
ִלְׁשַּכב  ָהָאָדם  ֶאת  ַהְמַפֶּתה  ָהַרע  ְלֵיֶצר  ַמע  ְלִהּׁשָ ּוְבִלי  ְׁשִהָּיה  ְּבִלי  ִמִּמָּטתֹו 
עֹוד ְמַעט ַּבִּמָּטה. ְלָבָניו ְוַתְלִמיָדיו ָהָיה אֹוֵמר ָּתִמיד ֶׁשַהְרֵּבה ִמּדֹות ְּתלּויֹות 
ָּתִביא  ָהַעְצלּות  ֲאַזי  ְּבִלּבֹו,  ְזִריזּות  ְּתכּוַנת  ָלָאָדם  ֵאין  ְוִאם  ַהְּזִריזּות,  ְּבִמַּדת 
אֹותֹו ִליֵדי ִמְכׁשֹול. ִּכי ִאם ֹלא ָיקּום ִמָּיד, ַיְפִסיד ֶאת ֵסֶדר ַהַּתֲחנּוִנים ֶׁשִּלְפֵני 
ַהַחָּמה,  ָהֵנץ  ִּבְזַמן  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה  ַהַּמֲעָלה  ֶאת  ַיְפִסיד  ְוֵכן  ַהְּתִפָּלה, 
ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע. ֶאת  ּוִמִּמְכׁשֹול ְלִמְכׁשֹול ָעלּול הּוא ְלַהְפִסיד ָחִליָלה ַּגם 
ָּבָניו ִהְרִּגיל ֵמָאז ִהִּגיעּו ְלִמְצֹות, ִּכי ְּתִפָּלה ְּבִצּבּור ֵּפרּוָׁשה ִלְהיֹות ֵמַהֲעָׁשָרה 
ָהִראׁשֹוִנים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוָהָיה ְמָזֵרז אֹוָתם ְלִהְתַעֵּטף ְּבַטִּלית ּוְלָהִניַח ְּתִפִּלין 

עֹוד ְּבֶטֶרם ֵהֵחל ַהַחָּזן ִּבְתִפָּלתֹו. )השושלת לבית ואזאנא(
  

ַרִּבי ָּדִוד ִמּטֹוְלָנא ַהְּזַמן ַּפַעם ְלִעיר ַאַחת ַיַחד ִעם ָאִחיו ַרִּבי ִיְצָחק ִמְּסְקִויָרא, 
ְוֵהם ָקְבעּו ְזַמן ְמֻסָּים ּבֹו ָיֵסּבּו ְׁשֵניֶהם ַיַחד ִלְסֻעַּדת ְמֵרִעים ַיַחד ִעם ַהֲחִסיִדים 
ֶׁשָּבאּו ְלִהְסּתֹוֵפף ְּבִצָּלם. ְּכֶׁשִהִּגיַע ַהְּזַמן ַהָּנקּוב, ִהִּגיַע ַרִּבי ָּדִוד ְוָרָאה ֶׁשָאִחיו 
ֲעַדִין ֹלא ָּבא, ְוִלְכבֹודֹו ִהְמִּתין לֹו ְזַמן־ָמה ַעד ֶׁשַאף הּוא ִהִּגיַע. ְּבַהִּגיעֹו, ָאַמר 
ְוִהיא  ַהְּזִריזּות,  ִמַּדת  ֶאת  ְלָך  ֶׁשֶּיׁש  ְּבָך  ֲאִני  ָּבטּוַח  ַיִּקיִרי,  "ָאִחי  ָּדִוד:  ַרִּבי  לֹו 
ָאֵכן ִמָּדה ַהְּנחּוָצה ְלָכל ָאָדם ִויסֹוד ָחׁשּוב ַלֲעבֹוַדת ה' ִיְתָּבַרְך, אּוָלם ַּכִּנְרֶאה 

ֶׁשַהֲהָכָנה ִלְזִריזּות, ָאְרָכה ְלָך ְמַעט ְזַמן"... )נצח דוד(
  

ִמַּדת ַהְּזִריזּות ְוִנּצּול ַהְּזַמן ָהיּו ֵנר ְלַרְגָליו ֶׁשל ָה"ִאְמֵרי ֱאֶמת" ִמּגּור, ְוִסּפּוִרים 
ִנְפָלִאים ִמְתַהְּלִכים אֹודֹות ַהְנָהגֹוָתיו ְּבִמּדֹות ֵאּלּו. ָרִגיל ָהָיה ַעל־ִּפיו ֵּפרּוׁשֹו 
ְּבִנְדַבת  ֶׁשִהְתַעְּצלּו  ֶנֱאַמר  ַהְּנִׂשיִאים  ַעל  ִּכי  ָהִרי"מ,  ַהִחּדּוֵׁשי  ְזֵקנֹו  ֶׁשל 
ַהַּיֲהדּות  ָמם, ִמְּפֵני ֶׁשַהְּזִריזּות ִהיא ֵמִעְּקֵרי  ֶנְחְסָרה ַהּיּו"ד ִמּׁשְ ְוָלֵכן  ַהִּמְׁשָּכן 
ַהִּסָּבה  ֶׁשּזֹו  לֹוַמר,  ָרִגיל  ָהָיה  ְּכמֹו־ֵכן  ֶׁשּבֹו.  ַהְּיהּוִדי   – ַהּיּו"ד  ָחֵסר  ּוָבַעְצלּות 
ֶׁשּנֹוֲהִגים ָלֵתת ֶלָחָתן ְּכַמָּתָנה ָׁשעֹון ִמָּזָהב, ִמְּפֵני ֶׁשרֹוִצים ְלַלֵּמד אֹותֹו ְּבָכְך 
ֶׁשֵּיַדע ֶׁשָּכל ֶרַגע ָׁשֶוה ָזָהב ָטהֹור. ִּבְׁשַנת תרפ"ד ִּבֵּקר ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוַאַחד 
ַהָּצֳהַרִים.  ִלְפֵני  ֶעְׂשֵרה  ַאַחת  ְּבָׁשָעה  ַלּכֶֹתל  ִעּמֹו  ִלְנסַֹע  ָקַבע  ָהַאְדמֹו"ִרים 
עֹון  ָעה ַהְיעּוָדה ְוָהַאְדמֹו"ר ֹלא ָּבא, ִהִּביט ָה"ִאְמֵרי ֱאֶמת" ַּבּׁשָ ְּכֶׁשִהִּגיָעה ַהּׁשָ
ְוָאַמר ִלְמַלּוָיו ְלַהְמִּתין ַרק עֹוד ַּדָּקה ַאַחת, ּוְלַאַחר־ִמֵּכן ָנַסע ִּבְלָעָדיו. ְּבֶעֶרב 
ִחִּכינּו?  "ֹלא  ָאַמר:  ְוָהַרִּבי  ֹלא,  ִהְמִּתינּו  ֹלא  ַמּדּוַע  ְּבַטֲעָנה  ָהַאְדמֹו"ר  ָּבא 
ִהְתַנֵּצל  נֹוֶסֶפת".  ְּתִמיָמה  ַּדָּקה  ֲאִפּלּו  ְלָך  ְוִהְמַּתְנִּתי  ְמֻדָּיק  ְזַמן  ָקַבְענּו  ַוֲהֵרי 
ְוָאַמר:  ָהַרִּבי  ֵהִגיב  ִמן־ַהְּזַמן".  ְלַמְעָלה  ָאז  ְוָהִייִתי  ֶאֱעֶׂשה  ְוָאַמר: "ָמה  ָהַרִּבי 
"ְלַמְעָלה ִמן ַהְּזַמן? אּוַלי ַּכּוָָנתֹו לֹוַמר ְלַמָּטה ִמן ַהְּזַמן, ִּכי ַהְּזַמן הּוא ַהָּדָבר 
ֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר, ְוֵאין ְלַמְעָלה ִמֶּמּנּו. ִמי ֶׁשֹּלא ְמֻסָּגל ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ַהְּזַמן, ֵאינֹו 
ְלַמְעָלה ִמן ַהְּזַמן ֶאָּלא ְלַמָּטה ִמֶּמּנּו". ִּבְזכּות ַהְּזִריזּות ֵאֶצל ָהַרִּבי, ָהְיָתה ָּכל 
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ַּדָּקה ְמֻנֶּצֶלת ַעל־ָידֹו ִעם ּתֹם, ְוָהיּו לֹו ִׁשעּוִרים ְקבּוִעים 
ְלָכל ְזַמן ָקצּוב ַּבּיֹום ִעם ָּבָניו ְוַתְלִמיָדיו. ֶאָחד ִמְּנָכָדיו 
ְּבֶמֶׁשְך  ַּבְּגָמָרא,  ִּכי ָסבֹו ָקַבע ִעּמֹו ִׁשעּור ָקבּוַע  ִסֵּפר, 
ָעה  ֶׁשַבע ַּדּקֹות ִּבְלַבד. ְּבָכל יֹום, ֶׁשַבע ַּדּקֹות ִלְפֵני ַהּׁשָ
ַאַחת  ּוְבָׁשָעה  ִלְלמֹד,  ִנים  ַהּׁשָ בּו  ִהְתַיּׁשְ ֶעְׂשֵרה,  ַאַחת 
ֶעְׂשֵרה ְּבִדּיּוק ִסְּימּו. ְוִסֵּפר ַהֶּנֶכד: "ְּבֶמֶׁשְך חֶֹדׁש ָיִמים, 
ִהְסַּפְקנּו ְלַסֵּים ֶאת ָּכל ַמֶּסֶכת ְמִגָּלה, ַעל־ַאף ֶׁשָהַרִּבי 
ּוָבֶהָערֹות".  ּתֹוָרה  ְּבִחּדּוֵׁשי  ִׁשעּוָריו  ֶאת  ְמַתֵּבל  ָהָיה 
ִמֵּדי יֹום ָהיּו ַמִּגיִׁשים לֹו ִּבְקִביעּות ּכֹוס ַחִּמין, ּוְכֶׁשֵאֲחרּו 
ַּפַעם ְּבַדָּקה ָמְצאּו ֶאת ַּדְלּתֹו ְנעּוָלה. ְלַאַחר ִמֵּכן ִנְׁשַאל 
ַעל־ָּכְך: "ַוֲהֵרי ֵאֲחרּו ַרק ְּבֶרַגע ֶאָחד"? ְוָעָנה ִּבְתִמיָהה: 

"ֶרַגע ֶאָחד? ֶרַגע ָּתִמים"! )מאיר עיני ישראל(
   

ָאָדם  ֵיׁש  לֹוַמר:  ִמּקֹוְצק  ֶמְנְּדל  ְמַנֵחם  ַרִּבי  ָהָיה  ָרִגיל 
ָאָדם  ְוֵיׁש  ַּדַעת,  ּוְבִׁשּקּול  ְּבכֶֹבד רֹאׁש  ַהִּמְתַנֵהל  ָמתּון 
ָעֵצל ְוִנְרֶּפה. ַהָּמתּון ֵאינֹו ְמַמֵהר, חֹוֵׁשב ַּפַעם ּוַפֲעַמִים 
ַעד ֶׁשעֹוֶׂשה ְּדַבר־ָמה. ְלֻעָּמתֹו, ֶהָעֵצל, ְמַמֵהר ַלֲעׂשֹות 
ב  ּוְלִהְתַיּׁשֵ ַלְחׁשֹב  הּוא  ִמְתַעֵּצל  ַעל־ֵּכן  ִּכי  ּוְלַהֲחִליט. 
ְוִׁשּקּול  ַמֲחָׁשָבה  ְלֹלא  ִּבְמִהירּות  עֹוֶׂשה  הּוא  ְּבַדְעּתֹו. 

ַּדַעת, ְוָלֵכן ָעֵצל ִיָּקֵרא...  )חסידים מספרים(
  

ינֹוָבה, ָהָיה ְלִהְתַּפֵּלל  ִמְנָהגֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְׁשַרָּגא ִמּׁשִ
ֲהָכָנה  ְלַאַחר  ְמֻאֶחֶרת,  ּבֶֹקר  ִּבְׁשַעת  ַׁשֲחִרית  ְּתִפַּלת 
ְוהֹוִדיַע,  ַהִּמְדָרׁש  ְלֵבית  ִנְכַנס  ַּפַעם  ִלְתִפָּלה.  ְראּוָיה 
ַּבּבֶֹקר.  ֶׁשַבע  ָעה  ַּבּׁשָ ְלִהְתַּפֵּלל  ַמְתִחיִלים  ֵמַעָּתה  ִּכי 
ְוָהַרִּבי  ְוִסָּבָתּה,  ַההֹוָדָעה  ַעל־ֵּפֶׁשר  ֻּכָּלם  ִהְתַּפְּלאּו 
בּוַע ַהָּבא, ִּכְּבדּוִני ְלַׁשֵּמׁש ְּכַסְנָּדק ִּבְבִרית  ִהְסִּביר: "ַּבּׁשָ
ִמְּבעֹוד  ַהִּמְצָוה  ְּבִקּיּום  ְלִהְזָּדֵרז  הּוא  ַהִּדין  ּוִמן  ִמיָלה, 
'ַוַּיְׁשֵּכם  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֵאֶצל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  מֹוֵעד, 
ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר'. ַוֲעֵליֶכם ָלַדַעת, ֶׁשִּמַּדת ַהְּזִריזּות ִהיא 
ַלֲחִסידּות  ַמִּגיִעים  ְוַעל־ָיָדּה  ֻּכָּלן,  ַהִּמּדֹות  ָּכל  ְיסֹוד 
ֵּפרּוָׁשּה  ֵאין  ְזִריזּות  ְוִאם־ֵּכן  ַהּטֹובֹות,  ַהִּמּדֹות  ּוְׁשָאר 
ֶׁשִעם ִהִּגיַע ְזַמן ַהִּמְצָוה ְמַקְּיִמים אֹוָתּה ִּבְזִריזּות, ֶאָּלא 
ְזַמן ַרב קֶֹדם ֶׁשַּתִּגיַע ַהִּמְצָוה  ְלִהְזָּדֵרז  ְזִריזּות ֵּפרּוָׁשּה 
ַהִּמְצָוה  ְלִקּיּום  ַּכֲהָכָנה  ָהֲעבֹוָדה  ֵסֶדר  ָּכל  ֶאת  ּוְלָהִכין 

ִּבְזִריזּות ַוֲחִריצּות". )דברי יחזקאל(

ח ְמֻמּלָ
ָעִמים ָהָיה  חֹות. ּפְ דֹות ְוַהְמֻמּלָ ׁשּובֹוָתיו ַהְמֻחּדָ ִרים ַעל ּתְ ים ְמֻסּפָ ִנינּותֹו, ְוִסּפּוֵרי ָחְכָמה ַרּבִ ֲחִריפּותֹו ּוׁשְ ְלדּותֹו ּבַ ָרָקא, נֹוַדע ִמּיַ יל ִמּקְ ִ י ר' ֶהּשׁ ָהַרּבִ
יף לֹו מּוָסר: "ֵצא  ד ְוִהּטִ ְלמּודֹו, הֹוִכיַח אֹותֹו ַהְמַלּמֵ ִאחּור ְלֵבית ּתַ יַע ּבְ ִהּגִ ׁשֶ ים קּום, ּוַפַעם ּכְ ּכִ ה ְלַהׁשְ ָ י ִהְתַקּשׁ ּבֶֹקר, ּכִ ַיְלדּותֹו ְלִלּמּוָדיו ּבַ ְמַאֵחר ּבְ
ֶלד ֶהָחִריף: "ֱאֶמת הּוא, ֲאָבל  ַהּיֶ יב  ֶפר ּוְלעֹוָלם ֵאיָנם ְמַאֲחִרים". ֵהׁשִ ים קּום ְלֵבית־ַהּסֵ ּכִ ְרִזים ְלַהׁשְ ְזּדָ יִלים ַהּמִ ּכִ ׂשְ ְלֵדי ַהּמַ ִמּיַ יִל'י,  ִ ּוְלַמד, ֶהּשׁ
ַעם  ּפַ ִרים, ׁשֶ ָבר ְמַסּפְ ּדָ ּיֹוֵצא ּבַ ּבֶֹקר"...  ּכַ ים קּום ּבַ ּכִ ה ָעַלי ְלַהׁשְ ְקׁשֶ ּמַ ֶפר, הּוא אֹותֹו ֵיֶצר־ָהַרע ׁשֶ ָזֵרז אֹוָתם ָלֶלֶכת ְלֵבית־ַהּסֵ ּמְ אֹותֹו ֵיֶצר־ָהַרע ׁשֶ
ַמִים  ָ הּוא ַמְלָאְך ִמן־ַהּשׁ ֶצר־ָהַרע ׁשֶ ִני ֶאת ַהּיֵ יְך ָלנּוַח, הֹוִכיחֹו ְוָאַמר: "ְרֵאה ָנא ּבְ ׁש ְלַהְמׁשִ ֵרז ּוְמַבּקֵ ֵאינֹו ִמְזּדָ ָרָאה ׁשֶ ּבֶֹקר, ּוְכׁשֶ ֵזְרזֹו ָאִביו ָלקּום ּבַ
ה ֶאת  ם ַאּתָ ּנּו ַלֲעׂשֹות ּגַ ְתָך. ְלַמד ֵאפֹוא ִמּמֶ ּטָ ֲאִרי ְוָלקּום ִמּמִ ר ּכַ ּבֵ ָך ְלִהְתּגַ יל ָעֶליָך ַעְצָלנּות ּומֹוֵנַע ִמּמְ הּוא ַמּפִ ָכְך ׁשֶ ה ֶאת ְרצֹון ּבֹוְראֹו, ּבְ ְועֹוׂשֶ
י ֵאין לֹו  ּלִ ֶצר־ָהַרע ׁשֶ י ַהּיֵ דֹון ּדֹוֶמה ָלְרָאָיה. ּכִ ח ְוָאַמר: "ֵאין ַהּנָ ִחּיּוְך ְמַנּצֵ ֶלד ּבְ יב לֹו ַהּיֶ ". ֵהׁשִ י ְלָכְך נֹוַצְרּתָ ְרצֹון קֹוְנָך, ְוקּום ַמֵהר ִלְלֹמד ּתֹוָרה, ּכִ

ִריזּות"... ת ַהּזְ י ֶאת ִמּדַ ּנִ י לֹא ֵמִניַח ִלי ְלֶרַגע ּומֹוֵנַע ִמּמֶ ּלִ ִליחּותֹו, אּוָלם ֵיֶצר־ָהַרע ׁשֶ ּלֹא ַלֲעׂשֹות ֶאת ׁשְ ה אֹותֹו ׁשֶ ַפּתֶ ּמְ ֵיֶצר־ָהַרע ׁשֶ
  

ָנה ֵמֵעיָניו  יר ׁשֵ ָנה, ִהּדִ ׁשֵ ה ּבְ ּלֶ ּלֹא ִיְתּבַ ָקר ׁשֶ ָחס ָהָיה ַעל ְזַמּנֹו ַהּיָ יָון ׁשֶ לֹו ְלִלּמּוד, ּוִמּכֵ ל ֶרַגע ּוְמַנּצְ ר ּכָ י ָהִרי"מ ְמַיּקֵ ָבר ָהָיה ַהִחּדּוׁשֵ ִעירּותֹו ּכְ ִמּצְ
ָעַתִים  ׁשְ י ְלָך ּבִ ׁש ִלְבִריאּוְתָך? ַהִאם ּדַ ֲאָלה אֹותֹו: "ְוִכי ֵאיְנָך חֹוׁשֵ ּתֹוָרה. ָחְמָלה ָעָליו ִאּמֹו ְוׁשָ ְלַבד ְוהֹוֶגה ּבַ ָעַתִים ּבִ א ׁשְ ְיָלה ֶאּלָ ּלַ ן ּבַ ְולֹא ָהָיה ָיׁשֵ
יֹום  ֲאֵחִרים לֹוְמִדים ּבְ ֶ ָעַתִים ַמה ּשׁ ׁשְ הּוא לֹוֵמד ּבִ ל ִעּלּוי? ׁשֶ יבֹו ׁשֶ ֲאִני ִעּלּוי. ּוַמה ּטִ ָחְכָמה: "ֲהֵרי אֹוְמִרים ָעַלי ׁשֶ ָנּה ּבְ יב ָלּה ּבְ ָנה"? ֵהׁשִ ל ׁשֵ ׁשֶ

ֵלם"... ַלְיָלה ׁשָ יִקים ּבְ ֲאֵחִרים ַמְסּפִ ֶ ָנה ַמה ּשׁ ל ׁשֵ ָעַתִים ׁשֶ ׁשָ יק ּבִ ֵלם, ּוְבֵכן ֲאִני ַמְסּפִ ׁשָ


