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 אחר   הזהירות   יבוא   הזריזות,   כי   הזהירות   סובב   על   ה"לא   תעשה"   והזריזות   על   ה"עשה",   והיינו   (תהילים   לד,   טו):   סור   מרע   ועשה   טוב.   וענינו   של  
  הזריזות   מבואר,   שהוא   ההקדמה   למצות   ולהשלמת   ענינם.   וכלשון   הזה   אמרו   ז"ל   (פסחים   ד,   א):   זריזים   מקדימים   למצות.   

 וזה,   כי   כמו   שצריך   פקחות   גדול   והשקפה   רבה   לינצל   ממוקשי   היצר   ולהמלט   מן   הרע   שלא   ישלוט   בנו   להתערב   במעשינו   כן   צריך   פקחות   גדול  
 והשקפה   לאחוז   במצות   ולזכות   בהם   ולא   תאבדנה   ממנו.   כי   כמו   שמסבב   ומשתדל   היצר   הרע   בתחבולותיו   להפיל   את   האדם   במכמורות   החטא,   כן  

 משתדל   למנוע   ממנו   עשית   המצות   ולאבדם   ממנו.   ואם   יתרפה   ויתעצל   ולא   יתחזק   לרדוף   אחריהם   ולתמוך   בם,   ישאר   נעור   וריק   מהם   בודאי.  

 ותראה   כי   טבע   האדם   כבד   מאד,   כי   עפריות   החמריות   גס,   על   כן   לא   יחפוץ   האדם   בטורח   ומלאכה.   ומי   שרוצה   לזכות   לעבודת   הבורא   יתברך,   צריך  
 שיתגבר   נגד   טבעו   עצמו   ויתגבר   ויזדרז,   שאם   הוא   מניח   עצמו   ביד   כבדותו,   ודאי   הוא   שלא   יצליח.   והוא   מה   שאמר   התנא   (אבות   ה,   כ):   הוי   עז   כנמר,  

 וקל   כנשר,   ורץ   כצבי,   וגבור   כארי   לעשות   רצון   אביך   שבשמים.   וכן   מנו   חכמים   ז"ל   (ברכות   לב,   ב):   בדברים   הצריכים   חיזוק,   תורה   ומעשים   טובים.  
 ומקרא   מלא   הוא   (יהושע   א,   ז):   חזק   ואמץ   מאד   לשמר   לעשות   ככל   התורה   אשר   צוך   משה   עבדי,   כי   חיזוק   גדול   צריך   למי   שרוצה   לכפות   הטבע   אל  

 הפכו.  

 והנה   שלמה   שנה   מאד   באזהרתו   על   זה   בראותו   את   רוע   העצלה   וההפסד   הגדול   הנמשך   ממנה   ואמר   (משלי   ו,   י):   מעט   שנות   מעט   תנומות   מעט   חבק  
 ידים   לשכב,   ובא   כמהלך   ראשך   ומחסרך   כאיש   מגן.   כי   הנה   העצל   אף   על   פי   שאינו   עושה   רע   בקום   עשה,   הנה   הוא   מביא   את   הרעה   עליו   בשב   ואל  
 תעשה   שלו.   ואמר   (משלי   יח,   ט):   גם   מתרפה   במלאכתו,   אח   הוא   לבעל   משחית.   כי   אף   על   פי   שאיננו   המשחית   העושה   את   הרעה   בידיו,   לא   תחשוב  

 שהוא   רחוק   ממנו,   אלא   אחיו   הוא   ובן   גילו   הוא.  

 ואמר   עוד   לבאר   רעת   העצל   באור   ציורי,   מה   שיקרה   ויולד   לעינינו   יום   יום   (משלי   כד,   ל):   על   שדה   איש   עצל   עברתי   ועל   כרם   אדם   חסר   לב,   והנה  
 עלה   כולו   קמשונים   כסו   פניו   חרלים   וגו',   ואחזה   אנכי   אשית   לבי,   ראיתי   לקחתי   מוסר,   מעט   שנות   מעט   תנומות   וגו',   ובא   מתהלך   רישך   וגו'.   והנה  
 מלבד   פשוטו   אשר   הוא   אמיתי   כמשמעו   שהוא   מה   שקורה   אל   שדה   העצל   ממש,   הנה   דרשו   בו   חכמים   ז"ל,   מדרש   נאה,   זה   לשונם   (ילקוט   שמעוני  
 משלי,   רמז   תתקסא):   והנה   עלה   כולו   קמשונים   (משלי   כד,   לא),   שמבקש   פירוש   של   פרשה   ואינו   מוצא.   כסו   פניו   וגו'   (משלי   כד,   לא),   מתוך   שלא  

  עמל   בהם,   הוא   יושב   ומטמא   את   הטהור   ומטהר   את   הטמא,   ופורץ   גדרן   של   תלמידי   חכמים.   
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 פרק   ו'   –    בבאור   מדת   הזריזות.  


