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 הנה   מפסידי   הזריזות,   הם   הם   מגדילי   העצלה.   והגדול   שבכולם,   הוא   בקשת   המנוחה   הגופנית   ושנאת   הטורח   ואהבת   העידונים   בתשלום   כל   תנאיהם.  
 כי   הנה   אדם   כזה,   ודאי   שתכבד   עליו   העבודה   לפני   בוראו   כובד   גדול.   כי   מי   שירצה   לאכול   אכילותיו   בכל   הישוב   והמנוחה,   ולישון   שנתו   בלא   טורד,  

 וימאן   ללכת   אם   לא   לאטו,   וכיוצא   בדברים   כאלה,   הנה   יקשה   עליו   להשכים   לבתי   כנסיות   בבוקר,   או   לקצר   בסעודתו   מפני   תפלת   המנחה   בין  
  הערבים,   או   לצאת   לדבר   מצוה   אם   לא   יהיה   העת   ברור,   כל   שכן   למהר   עצמו   לדברי   מצוה   או   לתלמוד   תורה.   

 ומי   שמרגיל   עצמו   למנהגות   האלה,   איננו   אדון   בעצמו   לעשות   היפך   זה   כשירצה,   כי   כבר   נאסר   רצונו   במאסר   ההרגל   הנעשה   טבע   שני.  

  ואמנם   צריך   שידע   האדם   כי   לא   למנוחה   הוא   בעולם   הזה,   אלא   לעמל   וטורח.   

 ולא   ינהג   בעצמו,   אלא   מנהג   הפועלים   העושים   מלאכה   אצל   משכיריהם,   וכענין   מה   שהיה   אומר   (עירובין   סה,   א):   "אגירי   דיומא   אנן",   וכדרך   יוצאי  
  הצבא   במערכותיהם   אשר   אכילתם   בחיפזון   ושינתם   עראי   ועומדים   תמיד   מוכנים   לעת   קרב.   ועל   זה   נאמר   (איוב   ה,   ז):   כי   אדם   לעמל   יולד.   

 וכשירגיל   עצמו   על   זה   הדרך,   ימצא   העבודה   קלה   עליו   ודאי,   כיון   שלא   יחסר   בעצמו   ההזמנה   וההכנה   אליה.   ועל   זה   הדרך   אמרו   זכרונם   לברכה  
 (אבות   ו,   ד):   כך   היא   דרכה   של   תורה,   פת   במלח   תאכל,   ומים   במשורה   תשתה,   ועל   הארץ   תישן.   שהוא   כלל   ההרחקה   בתכלית   מן   המנוחות  

 והעידונים.  

 עוד   ממפסידי   הזריזות   הוא   רוב   הפחד   וגודל   המורא   מן   הזמן   ותולדותיו,   כי   פעם   יירא   מהקור   או   מהחום,   ופעם   מהפגעים,   ופעם   מן   החלאים,   ופעם   מן  
  הרוח,   וכן   כל   כיוצא   בזה.   הוא   הענין   שאמר   שלמה   עליו   השלום   (משלי   כו,   יג):   אמר   עצל   שחל   בדרך   ארי   בין   הרחובות.   

 וכבר   גינו   חכמים   זכרונם   לברכה   המדה   הזאת   ויחסוה   אל   החטאים,   ומקרא   מסייעם   דכתיב   (ישעיה   לג,   יד):   פחדו   בציון   חטאים   אחזה   רעדה   חנפים,  
 עד   שאמר   אחד   מן   הגדולים   אל   תלמידו   בראותו   אותו   מתפחד,   חטאה   את   (ברכות   ס,   א).   אלא   על   זה   נאמר   (תהלים   לז,   ג):   בטח   בה'   ועשה   טוב   שכן  

 ארץ   ורעה   אמונה.  

 כללו   של   דבר,   צריך   שישים   האדם   את   עצמו   עראי   בעולם   וקבוע   בעבודה,   יתרצה   ויסתפק   בכל   עניני   העולם   במה   שמזדמן   לו,   ויקח   מן   הבא   בידו,  
 ויהיה   רחוק   מן   המנוחה   וקרוב   למלאכה   ולעמל,   ויהיה   נכון   לבו   בטוח   בה',   ולא   יירא   מתולדות   הזמן   ופגעיו.  

 שמא   תאמר   הרי   מצינו   שחייבו   חכמים   בכל   מקום   שישמור   האדם   את   עצמו   שמירה   מעולה   ולא   ישים   עצמו   בסכנה   אפילו   הוא   צדיק   ובעל   מעשים,  
 ואמרו   (כתובות   ל,   א):   הכל   בידי   שמים   חוץ   מצינים   פחים,   ומקרא   כתוב   (דברים   ד,   טו):   ונשמרתם   מאד   לנפשותיכם,   הרי   שאין   להחליט   הבטחון  

 הזה   על   כל   פנים.   והתם   אמרו,   ואפילו   לדבר   מצוה.  
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 פרק   ט'   –    בביאור   מפסידי   הזריזות   וההרחקה   מהם.  


