
 מסילת   ישרים  
 פרק   ו'   –    בבאור   מדת   הזריזות.  

 6.2  

  

 מה   ענשו   של   זה?   שלמה   פירשו   (קהלת   י,   ח):   ופורץ   גדר   ישכנו   נחש.   והיינו,   כי   רעת   העצל   אינה   באה   בבת   אחת,   אלא   מעט   מעט,   בלא   שידע   וירגיש  
 בה,   כי   הנה   הוא   נמשך   מרעה   אל   רעה   עד   שימצא   טבוע   בתכלית   הרעה.   הנה   בתחלה   אינו   אלא   מחסיר   הטורח   אשר   היה   ראוי   לו,   ומזה   נמשך   שלא  

 ילמוד   בתורה   ככל   הצורך.   ומפני   חסרון   הלימוד,   כשיבוא   אחר   כך   ללמוד   תחסר   לו   ההבנה.   והנה   אלולי   היתה   גומרת   רעתו   בה,   כבר   היתה   רבה.   אך  
 עוד   מתרבה   והולכת   במה   שברצותו   על   כל   פנים   לישב   הפרשה   והפרק   ההוא,   הנה   יגלה   בה   פנים   שלא   כהלכה,   וישחית   האמת   ויהפכה,   ויעבור   על  
 התקנות   ויפרוץ   את   הגדרים,   וסופו   כליה   כמשפט   כל   פורץ   גדר.   אמר   שלמה:   "ואחזה   אנכי   אשית   לבי"   (משלי   כד,   לב),   התבוננתי   על   הדבר   הזה  

 וראיתי   גודל   הרע   שבו   שהוא   כארס   ההולך   ומתפשט   מעט   מעט,   ואין   פעולתו   ניכרת   עד   המיתה.   וזהו,   "מעט   שנות   וגו'   (משלי   כד,   לג)   ובא   כמהלך  
 רישך   ומחסרך   כאיש   מגן"(משלי   כד,   לד).  

 והנה   אנחנו   רואים   בעינינו   כמה   וכמה   פעמים   שכבר   לבו   של   האדם   יודע   חובתו   ונתאמת   אצלו   מה   שראוי   לו   להצלת   נפשו   ומה   שחובה   עליו   מצד  
 בוראו,   ואף   על   פי   כן   יניחהו,   לא   מחסרון   הכרת   החובה   ההיא   ולא   לשום   טעם   אחר,   אלא   מפני   שכבדות   העצלה   מתגברת   עליו,   והרי   הוא   אומר,   אוכל  

 קמעא,   או   אישן   קמעא,   או   קשה   עלי   לצאת   מביתי,   פשטתי   את   כתנתי,   איככה   אלבשנה,   חמה   עזה   בעולם,   הקרה   רבה   או   הגשמים,   וכל   שאר  
 האמתלאות   והתואנות   אשר   פי   העצלים   מלא   מהם.   ובין   כך   ובין   כך,   התורה   מונחת,   והעבודה   מבוטלת,   והאדם   עוזב   את   בוראו.   והא   מה   ששלמה  

  אומר   (קהלת   י,   יח):   בעצלתים   ימך   המקרה   ובשפלות   ידים   ידלוף   הבית.   

 ואולם   אם   תשאל   את   פי   העצל,   יבוא   לך   במאמרים   רבים   ממאמרי   החכמים,   והמקראות   מן   הכתובים,   והטענות   מן   השכל,   אשר   כולם   יורו   לו,   לפי  
 דעתו   המשובשת,   להקל   עליו   ולהניחו   במנוחת   עצלותו.   והוא   איננו   רואה   שאין   הטענות   ההם   והטעמים   ההם   נולדים   לו   מפני   שיקול   דעתו,   אלא  

 ממקור   עצלותו   הם   נובעים,   אשר   בהיותה   היא   גוברת   בו,   מטה   דעתו   ושכלו   אל   הטענות   האלה,   אשר   לא   ישמע   לקול   החכמים   ואנשי   הדעה   הנכונה.  
 הוא   מה   ששלמה   צווח   ואומר   (משלי   כו,   טז):   חכם   עצל   בעיניו   משבעה   משיבי   טעם.   כי   העצלה   איננה   מנחת   לו   שיהיה   אפלו   חש   לדברי   המוכיחים  

 אותו,   אלא   יחשוב   הכל   לתועים   ושוטים   והוא   לבדו   חכם.  

 והנה   תדע   כי   זה   כלל   גדול   מנוסה   במלאכת   הפרישות,   שכל   קולא   צריכה   בדיקה.   כי   אף   על   פי   שיכולה   להיות   ישרה   ונכוחה,   אמנם,   קרוב   הדבר  
 שתהיה   מעצות   היצר   ומרמותיו,   על   כן   צריך   לבדוק   אחריה   בחקירות   ודרישות   רבות.   אם   אחר   כל   אלה   תצדק,   ודאי   שהיא   טובה.  

  כללו   של   דבר,   חיזוק   גדול   צריך   האדם   להתחזק   ולהתגבר   בזריזות   לעשות   המצות,   בהשליכו   מעליו   כובד   העצלה   המעכבת   על   ידו.   

 ותראה   שהמלאכים   נשתבחו   במדה   הטובה   הזאת,   שנאמר   בהם   (תהלים   קג,   כ):   גבורי   כח   עושי   דברו   לשמוע   בקול   דברו.   ואומר   (יחזקאל   א,   יד):  
 והחיות   רצוא   ושוב   כמראה   הבזק.   והנה   אדם   הוא   אדם   ולא   מלאך,   על   כן   אי   אפשר   לו   שיגיע   לגבורתו   של   המלאך.   אך   ודאי,   שכל   מה   שיוכל  
 להתקרב   במדרגתו   אליו,   ראוי   שיתקרב.   ודוד   המלך   היה   משבח   על   חלקו   ואומר   (תהלים   קיט,   ס):   חשתי   ולא   התמהמהתי   לשמור   מצותיך.  
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