
 )א( הנפש. מדות תקוןספר

 .הנפשרת. במדותוהתבונן
 וחלושות. בבוררת דבריוכל

 וכישישות. ראשמר )1(מרוחים
 )י( הקדושות, הנשמות אלעלה

 וקשות. רכות וענותולכעוס
 )ט( ולחשות. דבר רעת ועזובעשות

 רגשות. מכל שלאנןותהיה
 וחשות. בארת )הב( לךאוותיך

 ר' המובהק הגדול החכם חיבר אשר ז"ל הקדמונים החכטים דעתעל
 בחדש סרקממא במדינת הספרדי גבירול בן הידוע ז"ל יהודה ברהזלמה
 )י"ר( : ואמר המחבר התחיל ימכאן )י"ג( ופת"ח. שנתעיטן

 ועתה סיסי את שאבתי חיים סים סקור מאיזה ציינתי הספר שערעל
 .11( .זך ).12 י'ב קובץ השני בכ"י הנה כאשר השינוים עוד להוסיףבאתי
 הסך כאשר והשינוים ב'( )כ"י הכ"י תמיד וארשום כאסאנאנטא הספריםשאוצר

 עוד ואוסיף יע"א, רבתי ברוטא ישרון עדת לקהל ת"ת.( )כ.י תורה תלמודבכ"י
 יע"א )בנד'.( לינעוויל בק"ק בנדפם הסה כאשר הנוסחאות חילופי אתלהביא
 כפי ע"ה פריזעק אברהם כהר"ר המדפים לאור הוציא אשר ל"ק תקס"זששנת
 הזה בענין שכתבתי מה וע"ע לפיק. שכ"כ בשנת דטרינטו בריווא י"ל"שר
 הנפש מדות תקון ספר : המעתיק מתחיל ת"ת בכ"י. א( הזה. להספר:מבוא
 ר' המובהק הפילוסוף הגדול החכם חבר אשר הקדטונים, החכמים דעתעל

 שנת ניסן בחדש ערב בלשון וחכרו סרקסטה ססדינת ז"ל גבירול בןנפלסה
 וטת תשצ"ה בשנת שלמה רבינו נקד זצ54 שי"ר שאו; אטו"ר רעת )5פילפת"ח,
 הספר את כתב כאשר המהבר אז היה הזה חשבון ולפי לפ"ק, תתכ.דוכשנת
 זצ.ל סהר"ל השלם החוקר הרב דעת לפי נכון יותר לכן שנה, עשרה w~w:ן

 הספר כתב כאשר אז והיה ע"ב. דף ט' חמד בכרם ועיין תשפט שנולדמסענעדין
 השלם החכם ה"ל אשר בספרד היהודים במליצת עוד ועיין שנה כ"ז בןהזה
 החכם הקורש בלשון והעתיקו ( וכו' רי"ז דף זצ"ל וק"ש סיכל יחיאל טו"הוהרב
 אסר תתקכ'ז, שנת לוניל בסנדול )נראנאדא( ספרד סרטון תב.; בן יהודהי'

 והעתיקו מן בנר' הסאסק כל כאן חסר ב' ובכ"י ט"ז קובץ א', בכ"י ע"כ.המתרגם.
 בכ"י נ( הספר. בסוף המליצה בנד' ב( ליתא. הסתרגם אטף בכלל יעדלד
 כתיב. בה ב' בכ"י ה( כתיב. קנה בנד' ד( כתי:. תסצאה ת"ת ובכ"יב'
 טעלות אל תעלה ובם 1:נד' ת.ת בכיי ז( כתיב. טרווחים ת"ת ובכ"י ב' בכ"יי(

 ולמנוע לתת ועת ב' במי ש( כתיב. זרמת בנד' ח( כתיב. קדושותנוחות
 נל'י יא( כתיב. שאננות ובנד' ת"ת בכ"י ב' בכ"י י( כתיב. וכו' עזובל-עשות

 ככ"י יד( א'. סימן לעיל עיין י:( כתיב. יהו ת"ת ככ"י יב( כתיב. ולךש"ת
 כתיב. הנ"ל מחכר אטר ובנד' המחבר אסר ת.ת בכ"י מחברו אמרוכי

 דזץדשדר2 ישנורר הידרת עזובוב(
 קדושים דעת ינ( תמצאיבהם
 רעליות )ה( נא זנח )י( מדותובית
 ת- ובם כונן נפשךימדות
 )ח( רלרצות ושנוא לאהרב עתידע

 ל- ועת ולמנוע לתתכעת
 שבאנות יי( מנוחות תשכון,וא?

 ת- )י"א( וכל מגב ושכל חןיתמצא



,--,,?41,

 העונה: הקרוב והנורא הגבור העיזוז )ט"ו( האחד האל )ט'1(יתברך11
ן
 כי נאמר )י.ז( כן ואחר קץ לאין יתעלה הנורא הראשון הקדמון צרה בעת ;

 )כ"א( שהוא ידענו שמו ית' ברואי מבחר האדם את )י"מ( שראינו מפני)יה(

 שוה. הוא כי ועוד א'[, ]הערה וההוויות הגופות כל בבריאות הכוונהעניין

 )ב"ב( בצורה מתוקן שנברא והוא חיים כעלי מכל ב'[ ]הערה במזגוומכוון ,ן
 עניני מדברת ג'[ ]הערה נמש בעל )כ"ד( מבולם במלאכתו )כ"ג(ושוה;
 שמורה הנראים )לו( המופתים זה על ולמדו תפסד, לא קיימת החכמה)כ.ה(,)_

 טבלי ואומר לב. חכם מכל נסתרין אינן אשר )כ"ז( והנתוב השנעעליהם
 הו14 כי ד'[ ]הערה להודות )כ"ט( המצריכים שבדברים הגדול )כזח( הוא כיהטות

 המלאכית עם )ליב( משתתף אותו )ל"א( שמצאנו הברואים, )ל'( כלמבחר
 מאברהם שידענו כמו הק ]הערה הצדיק האדם בצרכי משתמשים שהמלאכים רואין,) אנחנו זה ועם )ל"ג( רוחניות אלדיות המה מדות השתי ואלה ובשכל,בדיבור
 : בתפילתו אמר )ל"ד( ויעקב יצחק, וכן אותו והזהרתם בבשרם ע"האבינו

 א4 וישר : אומר והכתוב מ"ז( ס"ה, )בראקצית, רע מכל אותי הגואלהמלאך
 ו', )דניאל מלאכיה שלח  אל"י : אמר  ודניאל  היי( י"ב,  )הושע ויוכלמלאך

 ויצת ההוא בלילה ויחי  )ל"ע( : שונאיהם  ונגיפת הצדיקים  ובעזרתכ"ג,, '.
  לא האלה )כ"ז( בעניינים ורבים ע"ה(  י"מ, )מ"ב. אשור במחנה  ויך ה'  מלאך .'

 )ל"ו(. לזכרםאאריך
 האחר, על יתרון לאדםיום)

 סמק מבלי אחר אדם על יתרון לו שיש אדם )ל"0 שיש ידענווכנר

-

 אחד מיסוד שהם אע"ם אדם בני רוב )ל"ה( מניין שוה אחד שאדםעד
 עזרת. עם האנושית המעלה אל עלתה זה שנפש אלא )ל"ט( אחד.והרכבה

 ת"ת ככ"י ליתא. האהד המלה ונם טז( ליתא. יתברך הטלה בנד'טו(
 ויתערסו הנורא הראשון הקיסין האחר העונה הקרוב והגבור  העזוז הנוסחא:שם
  הבורא. הראשון  הקרסון האחר העונה  והקרוב הנכבר העוזו  יבנר'. קץ,לאין
 כתיב.. כך ת"ת בכיי יח( כתיב. כך ואחר ת"ת ככ"י יז( כתיב. וכו'ית'
 ת"ת בכ"י ב' בכ"י כ( כתיב. רואים שאנו ובנד' רואים שאנחנו ת"ת בכ"ייט(

 ככ"י כב( כתיב. הוא כי ובנד' ת"ת בכ"י כא( כתיב. הבורא ברואיובנלי
 טכולכנ בנד' כד( כתיב. ונאה ובנד' ת"ת בכ"י כנ( כתיב. בצורתו ובנד'ת"ת
 מפתחים בנד' בו( כתיב. פנינה ובנד' ת"ת בכ"י כה( כתיב. ושלםליתא

 המלדו וכנד' ת'ת בכ"י כח( כתיב. והכתובים ת"ת בכ.י כז( כתיב.הנראים
 כל הטלה וכנד' ת"ת בכ.י ל( כתיב. להודות אלדיות בנד' כס( ליתא. הוא1ן

 כתיב. משותף ת"ת בכ"י לב( כתיב. מצאנו ובנד' ת"ת בכ"י לא(ליתא.
 ת"ת. בכ"י לד( כתיב. רוחניות להיות המה סדות השתי ואלה כ' בכ"ילנ(
 בכ"י לו( כתיב. אמר ובנדי ת"ת בכ"י לד( כתיב. וכו' אטר אבינו יעקבוכן
 כתיב. יש כי ובנד' ת"ת בכ"י ב' בכ"י לז( כתיב. בזיכרם ובנר' ת"ת בכ"יב',
 בכ"י לט( כתיב. במנק שוה אדם ועל ובנד' כתיב, מינין ת"ת ובכ"י ב' בכ"ילח(
 כתיב. אחת ובנד' ת"ת ובכ"יכ'



ם
 אשר השפל )מ"א( וכמהחלק במוסר, ובחרו אותו ו'ן ]הערה הפלכיים )ט'(הגרמים

 ונשתהיה במבעו, שכלו שמשל לזמר רוצה העליון החלק אחרי נמשךבו
 המעלה א5 להשיג )ליה( ראויה מעלתו אין )מ"ב( וממדה, שפלהנפשו
 יעזרהו ולא )ט":( אותותיו גרמי זמנוהו שלא מה אל לעלות יוכל לאההיא
 )ס"ה( כחו בכל שישתדל הנלבב )מ"ר( החכם לאדם צריך כן עלהמוסר,
 המעלות. מן )ט"ו( להשיגה יוכל אשר התכליתאל

 לאדמה. האדמה עבודת כעזרר בנמש הפלכיים הדבריםיעזרו
 הפלכיים הדברים עזרו החכמים: מן אהד )ם"ז( שיאמר כמוויהיה
 והיא )ס"ה( בגידולו הזרע את וההשקאה החריציה תעזור כאשרבנמיעות'כם

 בבל במנהגם ולהתנהג ההסידים מעדת להיות ושימרח הארץ, במיצועמטבעו
 ואל )נ"א( לו, שיתקנו עד )נ'( במדותיו שיתחכם צריך ועוד )מ"ט(,.יכולתו
 )נ"ב( בחשיבות הידועים מן שיהיה עד הצריך בדבר אלא 'בחושיו,ישתמש

 העולמית, )ניד( המזבה התכלית היא זאת כי )נ':( בחסידות,והממורממים
 שלמעלה מה אל להגיע תמיד עינו תכלה אליה )נ"ה( אדם יגיע אםאשר
 בעולם יגיע אשר התכלית היא אשר התמירה המובה והיא )ניו(ממנה,
 לעבדיו בה שהמיב האלדים מוכת והיא הבא, ;נ"ז( לעולם והיאהשכל
 דור ישאל )נ"ט( וכבר )ג"ח( ברואים, בהמצ.אם אותם הכוללת המובהאחרי
 )תהלים למוכה אות עמי עשה : באמרו העולם )ס, מובת אל להגיעע"ה
 הבא העולם אוב אל להגיע מזומן שיהיה עוד והתאוה )ס.א(. י"ז(פ"1,

 מדשן ירוין כ'(, ל"א, )שם וגו' ליראיך צפנת אשר מובך רב מה :באמרו
 כמו ,לה הראוי אלא אליה יגיע לא הזאת והמעלה מ'(, ל"ו, )שם 1ג1'ניתך

 בכ.יב טכ( כתיב. ושהלק ת"ת בכ"י מא( כתיב. ה:ולם'מ ת"ת בכ"יט(
 ואי, הנוסהא בנד' טנ( כתיב. ונדודה ובנד/ ומרודה ת"ת בכ"יוסדזדה
 :רטי זטנוהו שלא טה אל לעלות יוכל לא ההיא המעלה אל להשיגטעלתו
 ובנד' ת"ת בכ"י מה( כתיב. הנלבב לאדם ב' בכ.י מד( וכוי.אותיותיו
 כסו ויהיה בי בכ"י טז( כתיב. להשי: יוכל אשר ת"ת בכ"י מן( כתיב.להזיע
 ככ"י טח( כתיב. וכו' אחד שאטר כטו ובנדי ת.ת בכ"י החכסיס, טןשיאמר
 והשקייה החרישה תעזור כאשר ובנד' וכו' בגדול הזרע אתת"ת

 בגדוליי
 כתיב.

 בכל בטנה:ם ולהתנה; ובנד' טנהיגם בכל יכולתו בכל ולהתנהג ת"ת בכ"יסט(
 בנד' נב( לו. סלת ליתא בנד' נא( כתיב. לסדותיו בנד' נ( כת"ב.יכלתו

 היא זה כי ת"ת בכ"י נד( כתיב. בחסד ובנד' ת"ת בכ"י נ:( כתיב.בחשובים
 ת"ת ובכ"י ליתא, אדם הסלה ובנד' ת"ת בכ"י גה( כתיכ. הכונה תכליתובנד'

 הבא העולם ובנד' ת"ת ככ"י גז( כתיב. ה.מנה בנד' נו( כתיב. עיניותכלינה
 :כנד' ת"ת בכ"י ס( כתיב. שכבר בנד' נט( כתיב. ברורים בנד' נח(כתיב.
 סה הפסוק טן ראיה סיד הביאו ובנד' ת"ת בכ"י סא( כתיב. העולם טובאל.
 הסר ד,"ה טוב אל עד והטאסר כ'. ל"א, תהלים ליריאך צפנת אשר טובךרב
 וכנד', ת"תבכ"י



יא,
 צדק ופועל תמים הולך קדשך, בהר ישכון ומי באהלך יגור מי :שאמר
 הענין. ושאר ב'( א', ט"ו, )שם בלבבו אמתודובר

 מעלת יתרון )ס":( מזוכר הנה עד בדברינו שהגענו )מ"ב(ומכבר
 )ס"ס ואיך זה וספריני )ס"ה( דברינו ענין לזכור )ס"ד( דברינו נשיבהאדם
 )ס'ז( ענינו בכל דברינו שנסדר אחר יהיה זה כי ואומר תועלת, השגתתהיה
 ראה )מ"ח( לנד : שלמה שאמר למה ודומה תועלתו אל נגיע כן ואחר  כראויכ
 כי ר"ל כ"ז(, ז', )קהלת חשבון למצא לאחת אחת קהלת אמרה מצאתיזה

 בסדור וכן המניין עליהם וטיפול ראוים יהיו )ס"ט( הדבריםבהתחברות
 : עניינים )ע( יובן עניינים)'

 הארם. שהוא  הקטן העולם וכן מבעים די על הולך הגדולהעולם,-
 פבעים ארבעה על ההולך העולם רוב את ברא האטדים כי ואומר*(
 ברא זה ולעומת ז'[ ]הערה הידועים יסודות מארבע תחלתו הוית להיות)ע"א(
 האויר לעומת )ע"ד( הדם בו ete )ע"ג( טבעים ארבעה על האדם את)ע"ב(
 השחורה והמרה דאש, לעומת האדומה והמרה המים לעומת הלבנהוהלחה

-

 יחסר לא כליו ובכל בצורתו  )ע"י(  שלם  יתעלה ובראו )ע"ה( העפר,לעומת ,
 רמז וכבר לזכרם, עתיר שאני כמו ח'[ ]הערה חושים חמשה בי ובראדבר,
 ולא המרוץ לקלים לא כי השמש תחת וראה שבתי : באמרו ע"ה שלמהאותו
 : וראה שבתי שאמר: מה י"א.( ט' )שם עושר לנבונים ולא המלחלמהגבורים
 : שאמר )ע"ה( שמה מפני הפרט )ע"ז( בענין שהוציאו כלל והוא בחינתו עניןהוא
 : שאמר  ומה ט'[ ]הענה הסובב, הגלגל תחת שהוא מה כל ר"ל השמשתחת

 טדבר ובנד' מזכיר ת"ת בכ"י ס:( כתיב. וכיון ובנד' ת"ת בכ"יסב(ס
 ובנר' דברינו הסלה ת"ת בכ"י מה( כתיב. לרביינו ב' בכ"י סד(כתיב.

 ב' בכ"י מז( כתיב. תיעלתם השנת תהיה ואז בנד' סו( ליתא. עניןהסלה

 בקהלת ושם לבר הסלה את מצאתי ת"ת בכי :ם סח( כתיב. עניניו ת"תובכ"י
 וכך הדברים בסידור לכן בנד' ע( ליתא. הדברים הטלה בנדי סט(ליתא,
 ובנר' ת"ת בכ"י עא( כתיב. עניינם יחובר בנד' ובסוף ת"ת בכ"י הנוסחאהיא

 החכם ע:( כתיב. אלדים ברא ת"ת בכ"י עב( כתיב. וכו' ההולך הגדולהעולם
 הוה מספר הערכי גוף את ל"ו ל"ה, דף החושים בספרו הביא גי' רד"קהרב
 בעולם השטש כמעלת הגוף מן שמעלתה ספני עד - האלדים כי ואוסר :מן

 השינוים את אביא ועתה ובסופו, הטאמר בראש בכוכבים הזה החלקוציינתי
 ההולך טן הטאסר וכל ע"א. בסיסן ציינתי כאשר הגדול צ"ל הערבי נוףלפי
 בכ"י עד( בערבי. ליתא טבעים ארבעה על האדם את ברא עד טבעית ארבעהעל
 כתיב. הדם בו שם ובנד'ת"ת

 לעומת הארוסה והטרה ובנד' ת"ת ככ"י ע"
 תם האדם ר"ל יתעלה ובראו צ"ל :י' הרר"ק דעת לפי עז( ד'. הסדרהאש

 כליו ובכל בצורתו שלם יתברך ובראו ובנד' ת"ת ככ"י בכליו, ושלםבצורתו
 הסלה בנד' עח( כתיב, הפרט כעין ובנד' ת"ת בכ"י עז( כתיב. דבר יחסרלא

 ליתא.שסה
 הערבי[. גוף כפי ]העתקת*(



יא
 שהמרוץ מפני באף הוא אשר הריח חוש א5 בו רמז המרוץ לקלים לאכי
 )ע"ס( המבעי תחום על "[ ]הע"ה לנופף מחוץ האויר בשאיפתיהיה
 לא האף ולולי האף. בחוש תהיה והשאיפה האדם, גוף בתוךאשר
 לגבורים ולא : שאטר ומה התנועה. לידי מביאה שהיא הנשימההיתה

 כי תהיה לא שהמלחמה רואין אנו כאשר השמע חוש לזכור רצההמלחמה
 י"ח.( ליב, )שטות בטחנה  מלחטה קול : שאמר כמו קול )פ( והמיית בשמעאם
 כפשוטו והרבר הטעם חוש על לזמר רצה לחם לחכטים ולא  לפ"א( י  שאטרוטה
 הוא אשר המישוש, חוש על לוטר רצה  עויתה לנבאים ולא שאמר:וטה
 כמו הנפש במבע אשר )פ"ב( הצפונים החושים ממין והוא הבינהממין

 לומר רצה חן ליודעים לא וגם : שאמר ומה והבינה, והמחשבהההרגשה
 עייון בהארכת אם כי דעה )פיד( תהיה שלא הראות חוש על)פ":(

 רוצים אנו שאין ולולי )פ"ה( בהם, והגירסא י"א[ ]העפה הלימוד והתמדתבספרים

 השכלית הסברא מן גלוייות ראייות הרמזים אלה על מביא הייתילהאריך
 שהוא ומי קרובה, והשגתם )פ"1( קלה הבנתם שתהיה עד הקבלהוחכמת
 לו לפ.ה( יספיק )פ.ז( הזה המזער היקרות,  והנפשות הזנים הלבבותמאנשי
 והניח הגלוי.ם לחושים אם כי זה בפסוק רמז לא ע"ה  שלטה בילטופת
 מסה וימנעם בענייניהם ישמש חכם האדם וכשיהוה הצפונים, החושיםזכרון
 )צ( להם. ראוישא.ן

 בממיר. הבקי כררפא חושיו ישליםהאדם
 ומשים )צ"א( הנוסחה על חושב הוא אשר הבקי/ כרופא יהיהאבל

 שישים כמו )צ"ב( במשקליהם חלוקים הסממנים ויהיו ירוע, שיעור סםסכל
 )צ.ד( כשיעורו לזה והדומה )צ":( כאיסר, י"ג[ ]העש מזה ומשקל נרה משקלמזה

 (rts) כמותם בשערו ביניתם מספיק הוא והיבש והקר החם מן כחםמעשה

 ת"ת בכ"י פ( כתיב. החום עי לנופף ובנר' תזת בכ"י ב', בכ"יעט(
 ההרגשה כסו עד לחם לחכמים ולא מן השלם המאטר פא( כתיב. וכהמיתובנד'

 תוף נ,כ יש המאסר כל נ.י הרד'ק דעת ולפי כנד'. ליתא והבינהוהמחשבה
 הפנימיים הערבי גוף כפי צ"ל ני' הרד"ק דעת לפי מב( פארטא. ובכ"יהערני

 לפי פה( כתיב. דעת ובנד' ת"ת בכ"י פד( כתיב. לזכור בנדפם פ:(הצפונים.
 הליסור  והתמדת בכתבים עיין בהארכת הערבי גוף כפי צ"ל ני'  הרר"קדעת

 על הקבלה וחכמת השכליות "מברות מן :לויות ראיות ת"ת בשי פו(כספרים.
 רק ליתא קלה הסלה ובנרי כתיב וכו' קלה הבנתם שתהיה עד הרמזיםאלה

 ת"ת בכ"י פח( ליתא. הזה הסלה בנד' פז( כת.כ. קרובה והשותםהבנהתם
 צ"ל הרר"ק דעת לפי אבל כתיב, ישטח ת"ת :כ"י פט( כתיב. מספיקובנרן.
 ראוי שאין הערבי נוף כפי צ"ל הרד"ק דעת לפי צ( ישטש. הערכי :וףכפי

 כתיב. ,בטשקלותיהס כנד' צב( כתיב. הנכוחה על בנד' צא( בו.לשמשם
 איסור. סשקל ומזה גרה משקל מזה הערבי גוף כפי צ"ל הרר"ק דעת לפיצ:(
 והוא יהיובש הליחות וטן ת"ת בכ"י צה( כתיב. כשיעורו ובנד' ת"ת בכ"יצד(
 כתיכ. כסותם בשעורו סטיק והוא והיבש והליחות ובנד' כטותם, כשערו ביניהםטפיק



יב
 זה וכל מרעתם להציל מבדילים מסכים ביניהם שישים עד לו מספיקואינו

 אשר מדותיו שישער האדם צריך כן שהוא וכיון )צ.ו(, החכמהבמחשבת
 שהאלדים מפני הצריך, נדבר אלא בהם ישמש ולא )צ"ז( חושיםהם

 מתקן שבהן מפני )צ'ט( הנהגתם לתקן צריך כן על )צ"ח( באדםהרכיבם
 את ופועם הקולות את ושומע המראות את רואה בהנה כי )ק'(חיותן

 שהוא )ק"ב( סמה לו והדומה הרך ונין הקיטה בין )ק"א( ומבהיןהמטעמים
 אני אשר התועלת מדרכי בהן יש והרבה חייו, ימי גל החיים אלמגיעו
 מהשתמש ומזהיר תועלתם ואופני החושים עתה מזכיר ואני לזוכרם.עתיד
 הרע. בדרכיבהן

  העין. חוש הוא שכחושים והשרב ראשא'
 העין חוש הוא שבהן והחשוב )ק"ד( החושים כל ראש כיואוטר

 אינו הזה והחוש בעולם."( השמש כמעלת הגוף מן )ק"ה( שמעלתהספני
 אליו הקרוב משיג שהוא בזה ר"ל ואני זמן, מבלי תמיד מחושו )ק"ו(פוסק
 זמן הרחוק והשגתו הקרוב השגתו בין ואין )ק"ז( ד ח א בעת ממנווהרחוק
 כן ועל פתוחה בעודה מחושה על )ק"ת( נופלת והעין החושים. ואארכמו
 הפילומופין דברי נמלאו ומה סתומה. ה י ה ת ש עד השינה )קיט( תתכןלא

 בתנועת נראים והם רוחניים )ק"י( ם י י ע ב צ לנפש באמרם העיןבחוש
 רהבים, מיני אל מביא הוא כי העין, מחוש השמר : ואמרו העין.עפעפי
 ת 1 ל מ ש ו בענוה ובמקצתם וגובה בגאון התנועות בקצת עליך מעידהוהיא
 שבהן.  המגונה סטנה והרחק התתעות מבחר אליה הדבק כן על)קי"א(
 י":[ ]הערה ה נ י ב ה )קייב( להנאת  אם כי  העין  להנאת  החברה איןואסרו
 )קי":( הספקת טובה ומה מבין, מאיש נעלם אינו פירוש האלו הדבריםותחת
 עיניכם, ואחרי לבבכם אחרי  תתורו  ילא : הכתוב  ~קיש(  שאמר  הזההדבר

 ל"ט.( ט"ו,)במדבר,
- -

 הערבי גוף כפי צ"ל הרד"ק דעת לפי אבל כתיב ההכסה ג"כ בנד'צו(
 ת"ת. בכי כתיב וכןחכמה

 ת"ת בכ"י צח( כתיב. חושיו ובנד' ת"ת בכ"י צ"
 דעת לפ. צ:( כתיג. הצורך על להאדם הרכיבם וכנד' לצורך, באדםהרכיבם
 חיותו תוכן ובנרי. ת"ת בכ"י ק( הנה:תס. לתקון הערני גוף כפי צ.להרר"ק
 בכ"י הוא וכן חיותו תוכן סתמן הערבי גוף כפי צ"ל הרד"ק דעת לפיכתי:.
 ב' בכ"י קג( כתיב. וא' שהוא טה בנד' קב( כתיב. ויבחין כנד' קא(ת"ת.

 בנדפ' קה( כתיב. החושים ראש ובנד' ת"ת בכ"י בי בכ"י קד( כתיב.משהשתטש
 ובנד' ת"ת ככ.י קז( כתיב. סוחשו מהשיג וכנד' ת"ת בכי קו( כתיב.שטעלתו
 בכ"י קי( ~ft'r יתכן בנד' קט( כתיכ. מפלת בנד' קח( כתיב. אחתבעת
 בנד' קיב( בתיב. ובשפלות ובנד' ב' בכ"י קיא( כתיב. צבועים ובנד'ת"ת

 בכ"י קיר( כתיב. הדבר העתקות וגנת הפקת ת"ת בכ"י קי:( כתיב.הכונה
 כתיב. הכתוב לדבר וכנד' הכתו: לדברית"ת

 הערבי. גוף כאן עד"(



יג
 הראות. לחוש ממוך השמע חושבי

 בנפש פעולתו הזה החוש ואם מעלתו ביקר השמע חוש לווממך
 העין. אל ממכית הוא כאשר לה מסכית האדם אין העין, לפעולתקרובה
 ולא )קט'1( המגונים הדברים מן להטות_ו הזה בחוש הטוב המנהגומן
 במה אך לו, דומה שהוא במה הקול )קט"ז( מנועם שומע שהוא מה עליגזור
 כעוף בשומעו )קי"ז( ניצוד י"ר[ ]הע"ה יחי ואל ולכוונה, לעניין דומהשהוא
 אשר )קי"ח( ת ו מ 1 ק מ ה שידע וצוייך הערב. הקול אל נוטה לנואשר
 למה ודומה כלל להאזין בהן ראוי אין ואשר ולשמוע. להאזין בהןראוי

 ט"ו.( ל"ג, )ישעיה, דמים משמוע אזנו אוטם : עליושנאסר
 השמע. לחרש ממוך הריח חושנ'

 ההוה הקול מחושו, שזה מפני השמע לחוש סמוך הוא הריחוחוש
 ומעלתו באויר, המתמיד ט"ו[ ]הערה האיד זה )ק"כ( ומחוש באויר)קייט(
 בו שאין מפני ממנו מעומה שימושו הנהגת כן ועל השמע, מחושפחותה
 עבירה. ולא מצוהעבודת

 החדשים. מכל פחות הטעם חושד'
 דרך החושים מגל )קכ,א( פחזת במעלה הוא ואם המעם הישאן
 לעמור הגוף יוכל שלא מפני מכולם )קכ"ב( גדולה בו השימושהנהנת
 שיחסום שימושו הנהגת ודרך )קכ"ר( זולתם, לעמוד שיוכל כמו )קב":(זולתו,
 ותחילת התאוה, על השכל בכל ויכביר למותר ויתירהו האמור מןאותו
 ובמשתה במאכל )קכ"ו( תאותך על שכלך ממשלת בו שיראה מה)קכ"ה(
 האדם, )קכ"ז( בו שחמא מה תחילת שהואכמו

 הטעם. לחוש סמוך המישוש חרשה'
 מטרות )קב"ה( ותאותו סמינו והוא הטעם לחוש ממוך המישושוחוש
 הגוף, מהנהגת חוץ בו המופתים לנפש צורך ואין במזגם, השויםהאיברים
 שאתה ומדוים, בנוף )קכ"ט( הלאים התאוות כי שתידע שימושו הנהנתוררך
 ואל המשכלת, הנפש ממידות שהם תחשוב ולא )קיל( ם, ת 1 א פ ר לצריך

 כתיב. השרים ובנד' הסנונים ת"ת בכ"י המנים מהדברים ב' בכ"יקטו(
 ג"כ ת"ת במי קיח( כתיב. נעור בנד' קיז( כתיב. הקול ויטעם בנד'קסז(

 ואילך טכס ת"ת הכ"י לעינים לי היה פה עד כתיב. ויקום ובנד'הטקוטות
 כאשר הנוסחאות וחילופי י"ב קובץ ב' מכ"י השינוים רק אביא לכן הכ"יחסר
 החונה בנד' קיט( ר"ט(. )בנד' דטרינו בריווא ובנדפם לינעוויל בנדפםהטה
 מעולה בנד' קכב( כתיכ. פחותה בנד' קכא( כתיב. ומלחש ב:ד' קכ(כתיב.
 בנד'. ליתא זולתם לעמור שיוכל כמו קפד( כתיב. זולתם בנד' קכ:(כתיב.
 הטלה בנר' קכז( כתיב. תאותו ע4 בנדי קבו( כתיב. לתחילת בנד'קכה(
 בכיי קל( כתיכ. חולים חום בנד' קכט( כתיב, והנאתו כנד' קכח( חסר.בו
 כתיב. לרפאם ובנד' לרפואתםב'



יד
 המעלות השגת כי הכגלימה, הטובה השגת היא השגתם כי בלבךיעלה

 )קל"א(. השכל כדין לכבוד ראוי האדם יהיה בהנה אשרהפוכות
 הסוג, כמו אותם וטמנו כי נאמר החושים על לדבר שהשלמנוואחר

 מדות הם אשר המינים מן )קל"ב( שתחתיהם טה אחריהם ונזכיר ט"ז[]הערה
 ונספר המינים מן איש )ק5'נ( כלל שם אחריהן[ ]צ"ל אחריכן ונזכירהאדם
 תקונם, אופני אל נגיע והגויך והזיקן תועלותיהןאופני

 ועזות. בושת, ושפלות, נאוה, : לעין מדות, ד' חושלכל
 המספר דרך על החושים אל המדות )קליד( יחסת כאשר כיונאמר

 לחוש נתחילה )קעו( וייחמנו מדות ארבע חוש לכל מהם )קליה(עלה
 עשרים המספר והגיע החושים, לשאר וכן מדות ארבע הראות)קל"ז(
 ומה והעזות, והבושת, והשמלות, הגאזה, )קאט( : לעין מהם )קל"ח(מדה.
 לדבר שהקרמנו וכמו גלוי דבר הוא העין לחוש הגאוה )ק"מ( מייחסיםשאנו
 וכהפך גבוהות נפש.תם ואשר הגא.ם, עיני בבהית רואה אתה כי ועודבו,
 ב', )ישעי, שפל אדם נכהות עיני ; הכתוב ואמי ובענוים, נפש בשפליזה

 שאמר: ומה לו. והדומה ט"ו.( ה', )שם, תשפלנה גבוהים ועיני ועוד:י"א.(,
 ונעטה העין, חוש אל מיוחמת )קם"א( הגיאות מדת כי טורה הואועיני,
 לו. והדומה י"ג.( א', )חבקוק, רע[ ]צ"ל ברע מראות עינים טהוראומר:
 יחרר לא העינים מסקר העניינים ברוב אותו תראה פנים עז שהואומי

 וכן ט'.(, ג'ו )ישעיה, בם ענתה פניהם הכרת : בהם וכאמור כמולבוהות,
 שנאמר למה ודומה נחות ואינן הימיות העזות אנשי הרשעים עיניתראה
 מסלע פניהם חזקו : בעזים ואמר ב'.( י"א, )איוב, תכלינה, רשעים ועיני :בהם

 את ייז[ ]הערה כיפף )קם"ב( ן ש י י כ ה תראה זה ובהפך ג',(. ה',)ירמיה,
 חן יתן ולענוים : שנאמר כמה ואדם, אשדים בעיני חן שימצא כדיעיניו
 בעזרת היטב באר )קם":( הכל את לבאר עתיד אני כאשר ל"ד(, ג',)משלי
 כמו והמובס המביט מן הראות במיצוע אליה מגיע.ם הזאת והמעלהשדי.

 ובמדבר מאד, עניו משה והאיש : השלום עליו רבינו במשה )קם"ד(שנאמר
 כעיני מצרים בארין מאד גדול משה האיש גם : זה לעומת והקדים ג'.(י"ב,
 נ'.(. י"א, )שמות העם ובעיני פרעהעבדי

 כנד' קל:( כתיב. שתחתם בנדי קלב( כתיב. שכל בדין בגד'קלא(
 כתיב. יעלה בנד' קלה( כתיב. ייחסנו ובנד' ב' בכ"י קלד( כתיב. אישכל
 עשרים בנד' קלח( כתיב. הראות חוש בנד' קלז( כתיב. ויחסנו בנד'ק5ו(
 מן רואים שאנו מה בנד' קס( כתיב. העין לחוש בנד' קלט( כתיב.מדות
 שהביישן ובנד' הבישן ב' ככ"י קמב, כתיב, הגאוה בנד' קמא( כתיב.הגאוה
 רבינו סשה על בנד' קמך( כתיב. 5הס המיוחדים בשערים בנד' קס:(כתיב.
כתיב.



פו
 ואכזרירת. רחמים, אהבה, שנאה,לשמע:

 מדות, ארבע שהן מינין ארבעה תחתיו שיש סוג הוא השמעוחוש
 כרי העיון לדקדק צריך כי ואומר והאכזריות. והרחמים והאהבה השנאהוהן
 דברער נראה לא ואם השמע, )קמה( לחווט מדות ארבע אלה ייחסל

)קם""
 להאשים צריך ואץ הרמדם, להם יספיק לבב אנטף היטב באר מבואר

 תכליתם עד הגיע שלא מפני הנכונים )קט"ח( הדברים קצת )קס"ז( שהביאמי
 יכולתי שלא מפני לזכות )ק"ג( ידינני הזה בספר המעיין ואילי)קם"ט(,
 טן אשר וההקשות הדבר מחכמת הם ואשר השכליים המופתיםלהביא
 לאיות שכן כל )קנ"א( חלש הבשרי כח כי בו, ידינו ששמנו במההכתוב
 השגת מ 1 ע ם 1 )קנ"א( ההקטנה י"ח[ ]הערה טדוב בז שאני מה ממניכטוני
החפץ,

 כמה )קצב( האהבה לו וסמך בכתוב השמע בא במקומות כיואומר
 ד' את ואהבת )קנ":( לו: וסמך ד'.( ו', )דברים ישראל שמעשנאסר:

 בן יעקב שמע את לבן כשמוע ויחי נאמר: ועוד ה',( ו', )שםאלדיך
 ; ועוד )שם(, לו וינשק לו ויחבק לו: וסמך י"ג.( כ"ט, )בראשיתאחותו

 נ"ב(. כיד, )שם לה' ארצה וישתחו דבריהם את אברהם עבד שמע כאיטרויהי

 והדבור. ההבמה על השמעיבוא
 יסוד המה אשר )קנ"ר( והרצון הקיבול על י"ס[ ]הערה השמע עודויבוא

 הדבר ועשיית ז'.( כיד, )שמות ונשמע נעשה שנאמר: כמיהאהבה
 טטעמים לי ועשה )קניה( שנאמר: למה ודומה הדבר את האדם באהבתיהיה
 ד'(. כ"ז, )בראשית אהבתיכאשר

 בהעדרו. הקצף כבא השמע לבעל הלב המבתתבוא
 משה וישמע : שנאמר כמה )קנם( נשמע על הלב המבת תבאיעוד

 הקיבול בהעדר הקצף א 1 ב י ש כמו )קנז( כ'( י' )ויקרא, בעיניוויטב
 משה עלהם ויקצף וכו' משה אל שמעו ולא : שנאמר כמהוהשמע
 עשו, טענין ידעת כאשר השנאה לשמע סמוכה ותהיה כ'( ט"ז,)שמות,

 ל"ד.( כ"ז, )בראשית אביו דברי את עשו כשמוע אומר: שהואכמו
 ידוע והרחמנות מ"א.( כ"ז, )שם יעקב את עשו וישמם : לווסמך

 בנר' קטז( כתיב. זה דברינו בנד' קטו( כתיב. חוש אל בנד'קמה(
 עד הניעו ולא בנד' קמט( כתיב. הדברים טן בנדי קסת( כתיב. שהובאמה

 כתים. חלט בטעות בנד' קנא( כתיב. ידינינו ב' בכ"י קנ( כתיב.תכליתם
 לוי להחכם התרנוסים על מלין בערך עיין נכון וכן כתיב ההקנטה בנד'קנב(
 כנד'. חסרים לו וסמך המלות קנז( כתיב. לנאהבה בנדי קנב( קנט.ערך
 שנאסר מטה לזה וראיה בנד' קנה( כתיכ. והדבור ההבטה אל בנד'קנד(
 שיצא כמו בנד' קנז( כתיב. השסע לבעל הטבה תכא כנד' קנו(כתיכ,
 כתיב.הקצף



טז
 אני חנון כי ושמעתי  שנאמר: כמה השמע אחר )קנ"ח( היא גםיטהיא
 ישכין לי ושיטע )לנ"ט(  החוננימי בצריקים  תאמר ב"ו.( כצ,)'תמות
 )א.וב באזניו מחדים קול : ברשעים נאמר זה ובהפך %"ג,( א', )משליבטה
 : שנאמר כמו )ק"מ( הקיבול ממיעוט הוא והאכזריות לו, והדומה כ"א,(פיו,
  אשר פנים עז  גוי : האכזרי בכוי ונאמר י"ר(  ז' )שמות אליהם שמעולא
 לשינו תשמע לא  אשי גזי ;  וכאטר נ:( כ"ח, .רברים לזקן  פנים ישאלא
 לקס.א(. ידבר. מה תשמע ולא מים.( כ"ח,)שם

 רהריצות. קנאה רצון,  חרון, : מדות ר'  הריהלהוט
 והקנאה, והרצון, החרון, : ארבעה המדות )קס"ב( 1 ל ש י הריחוחוש
 )ש"א אפו ויחר : שאמר כמו הריח חוש אל מיוחם החרון כ'[ ]הערהוהחריצות,

 : שנאמר באף והחימה הכעס החרון שנראה )קם'ג( ממח ויותר ו'.(י"א,
 יהיה והרצון י"מ.( ג', )דניאל אשתני אנפוהי יצלם חמא התמלי נבוכדנצרבאדין
 )קס"ה( ה ר ק מ אותה ישנה כשלא )קס"ד( במוח המה אשר הרעיוניםבכח
 נאמר: וברצון בי, הפועלים החוש.ם מכל אליו קרוב הוא  אשר הריחמחוש
 והחריצות והקנאה מ"ו.( מ"ז, )משלי מלקוש כעב  ורצונו  חיים מלך פניבאור
 למה ויומה החרון מן )קס"ז( בסעיף והקנאה האח בחוש )קס"1( שיהיויש

 ל"ר.( ו', )'סם נקם ביום יחמול לא גבר חמת קנאה כי )קס"ה( :שנאמר
 החוזם, )ק"ע( בענין הקנאה עם החימה )קמיט( השתתפות בזה נתבררוכבר

 קוטב הם אשר הבשימה  )קע"א( כל ותהיה האדם תנועת היאוהחריצות
 המרוץ לקלים לא בי : בפרק לזה  קודם  )קע"א( ר מ א  כאשר הריחחוש

 י"א(. מ')קהלת
 רשלנה. חרטה דאבה, שמחה, מדות: ד' הטעםלחוש
 והן מדות ארבע שהן מינין ארבעה בטעם הוא אשר הרביעיוחוש
 היא הגדולה השמחה כי תראה הלא והשלוה, והחרטה, והדאגה,השמחה,
 הגישה ; שנאמר כמו הטעם חוש במיצוע אליה יגיעו אשר ומשתהבמאכל
 : עוד ונאמר כיה(, כ"ז )בראשית, נפשי תברכך למען בני מציד ואכלהלי

 אשר הדברים את שמשמחין ויש ז'.( ג', )רות לבו וייטב 1.שת בעזויאכל
 במענה לאיש שמחה : שנאמר כמו המעם מעין )קשיג( הם אשר כמלותהם

 כתיב. החנונים ובנד' כ' בכ"י קנט( כתיב. תהיה היא נם שהיא בנד'קנח(
 בנד'. ליתא ידבר טה תשסע ולא המאמר קמא( כתיב. הקיבול מיעוט בנד'קם(
 כנר' קסד( כתיב. שנראה ממה ואחר בנד' קסג( כתיב. ג"כ לו יש בנד'קטב(
 כתיב. בחוש שהוא יש בנד' קמו( כתיב. סקרי בנד' קמה( כתיב.במצה
 בנד' קמט( כתיב. בו שנאסר בנד' קמח( כתיב. מסתעף והקנאה בנד'קנז(

 בתיקון ויהיה בנד' קעא( כתיב, החוש כענין ב' בכ"י קע( כתיב,ההשתתפות
 טעין שהם בנד' קענ( כתיב, אמרנו ובנד' ב' ככ"י קעכ( כתיב. הנשימהכלי

 כתיב.הטעם



יי
 ההאנה תהיה הזה החוש פועל כשיעדר זה ונהפך כ"ג,( מ"ו, ומשלי,פיו,
 ולא : ביהונתן שנאמר וכמו ז'(, א', )ש"א, תאכל ולא ותבכה : שנאמרכמו
 כאלה והרבה ל"ד.( כי, )שם, דוד אל נעצב כי לחם השני החדש ביוםאכל
 לייחמה האדם יוכל בה אשר הדרך החרטה ומדת ובזולתו. בדוד )קע"ד( אב
 ממיני הנפש ומנוע שעבר מה על בהתחרט התשובה היא המעם, חושאל

  ה' עד ישראל  שובה : שאמר כמו )קע*ה( בטעם תהיינה אשרההנאות
 גע( י"ר,  )שם, שפתיבו  פרים משלמה  תאמר ביי(, י"ר, )הושע,אלריך
 סנחריב: שאמר כמו הטעם אל השליה מרת )קעי(  וייחם לזהוהרומה
 אשר העם את ויראו : ונאמר ל"א( י'ח, )מ"ב תאנתו, ואיש גפנו אישואכלו
 ז'.(, י"ח, )שומטים, לבטח יושבתבקרבה

 ומורך. נבררה קמצנוה' נדיבות, : מדות ד' המישרשלחרש
 הנדיבות, והם מדות, ארבע לו ,יש החמישי החוש היא אשרוהמישוש

 ממני המישוש אל הנדיבות וייחס והמורך. והגבורה, )קע"ז(והמקצנות
 בפתיחת אם כי יהיה לא והנדיבות )קע"ת( ביד אס כי יהיה לאשהמישוש

 אדם מתן : בנדיבות ואמר )קע"ט(, בקפיצתו תהיה שהמקצנות כמוהיד
 וקובץ : נאמר ובטקצנות פיז.( י"ח, )משליי יגחנו גדולים ולפני לוירחיב
 שאנו סמה ויתבאר היד אל הגבורה וייחס י"א.( י"ג, )שם, ירבה ידעל

 תשלחנה, ליתד ידה : שנאמר כמה )קפ"א( ביד תהיה הפגיעה כי בו)ק-פ(
 )ישעיה, רפות ידים חזקו : המורך על נאמר זה ובהפך כ"ו.( ה')שופטים,

 לי.  והרומה ו:(  י"ג, )שם, תרפינה ידים כל כן: על ונאמר ג',(ליה,
 החמשה אל מיוחסים הם הנסע מרות כל כי  )קפיב( באר הת שוכמו

 )קפא( הספר עניין שהוא אמר אשר הראשון מאמרינו אל נשובחושים,
 מדותם את להנהיג יודעים שאינם האדם בני רוב שראינו מפני כיונאמר
  בהם שאחבר הזריזות מררך ראיתי והשכלי  המוסר דרך על כהןולשמש
 והגויך  שימרשמן  ואופני המרות  ממיפיר  הרבה  כוללים  )לפ"ר( מספיקיםדברים
 על בי ופצרו אוהבי קצת בי שפגעו מה עם )קפ.ה( בתיקונם ההגעהתהיה
 והשתנות העניינים התחלפות לעת למזנרת ולהם לי להיות הזההדבר
 דרך על להם שאחבר מה להיות אותו ופייסו והשנים, והמקומותהזמנים

 חסר. בטעם המלה בנדי קעה( כתיב. בדור בא כזה !הרבה בנד'קער(
 כנדי כסו צ"ל ספק ובלי כתיב ויחם תסיד הב-י בשני פעמים הרבה פהקעו(
 והקמצנות. בנדי כסו זצ"ל המעתיק טעות ספק בלי כאן נם כעז(ויחם.
 קביצתו יהיה שהקטצנות כמו בנד' קעט( כתיב. היד בבנין אלא בנדיקעת(
 ביד והיה והפגיעה בנד' קפא( כתיב. רואים שאנו מטה ננד' קפ(כתיב.
 החטשה מיוחסת הם בנד' קפו( כתיב. שנתבאר וכיק בנדן קפב(כתיב.
 דברים בנד' קפד( כתיב. הספר ענין שהוא הראשון דברינו אל נשיבחושים

 כתיב. תקונם אל ההנעה בנד' קפה( כתיב.הטספיקים



יח
 אותם אבסי ענייניהם  לפרש שאחל וקורם החושים. אל המדותייחם
  )קפ"ו(  לרשום ראיתי כן על  לעין,  הנראית  המופתית  השעורית הצורהבררך

 בתחילת אותם וחקקתי  קורם  זכרנו אשר  הארבעה הטבעים  צורתבתחילה
 הרעיונים ושיהיו להבין  קרובים שיהיו כדי  )קפ"ו( ציוריה תנונת על זהספגי

 מן לו שיש מה טבע בכל וחקקתי טירח  )קפ"ח( בלי אותם לונורממהרים
 וייחסת  המספר שמחייב כפי מדות ארבע מהם מבע כל אל וייחמנוהיסודות
 הקרמנו  אשר אחד טעשה הסדות מן לו שיש מה אלאותן

~gng 
 כפי טיניהם

  ומה קר מהם שיש  ומה חם מהם שיש מה  צירה בכל להביא  )קפ"ט(מחלקותם
 על זה כל )קצ'יא( והמרדם והתחברותם )ק.צ( יבש מהם שיש ומה רטוב בהםשיש
 בסכלותם )קצ":( עלינו הטוענים מטענות להצילני אשאל )קצ"ב( ואלרים הצורה,דרך

 פרבר קנאתם תביאם שלא בומח אינני כי באיולתם מקנאינו פיולחסום
 אעזור ובאלדים בעבורם, אטנע ולא מפניהם אשוב לא זה כל ועםעלי,
 תדרשנו לנפש לקויו ה' מזב : שנאמר כסו בו לחוסים מגן והוא אבטחועליו
 כי יתגברו, אם וטמלחמותן ידברו אם מטענותם נקי ואני כ"ח(. ג',)איכה
 ישטמוני : אומר אני אלא בעבורי )קצ"ד( ם ת 1 א ג אסבול עול בידיאין
 )קציה( נעזרתי לא כי יודע והאלדים כ"א,( ליח, )תהלים טוב רודפיתחת
 בו )קצ"ז( נסתייעתי ולא )קצ"ו( וכתיבתי רעייוני בזולתי הזה הספרבחיבור

  והטזימות היקרות )קצ"ח( הנפשות מאנשי שהוא ומי מחשבתי.בבלתי
 ואם בלבנו שיש מה על שיורה מה דברינו  )קשט( מרמז  יביןהבכברות
 ם ח י י ל התנינו וכבר בחסרי. לזכות ידינני .)ר( פעות או שגיאה בויראה
 וכמו המופת עליו יורה אשר כפי מבעה אל מרה וכל יסורו אל פבעכל

 הבורא. בעזרת הזה המקום בזולתי אותםי?אבאר

 כתיב. צוריה ב', בכ"י קפז( כתיב. בתחילה ראיתי ע"כ בנד'קפו(
 בנד קצ( כתיב. טחלקותס לפי כנד' קפט( כתיב, טורח טבלי ננד'קפה(
 בנד' קצא( כתיב. יכש בהם שיש וטה רטוב בהם שיש וסה קר שישוטה

 מן בנד' קצנ( כתיב. ומגולדים בנד' קצ:( כתיב, ובהפרדםובהתחברותם
 אשרהטענות

 טועניי
 כי בנד' קצה( כתיב. :אוותם ב' בכ.י קצר( כתיב. וכו'

 ולא בנד' קצו( כתי:. ובכתיבתי בנד' קצו( כתיב. וכון בחבור נתחברתילא
 כתיב. היתרות והמזמות היקרות הפעולות מאנשי בנד' קצת( כתיב.נמסכתי
 כתיב. וכו' טענות או שגיאות בנד' ר( כתי:. דברינו וירוח בנד'קצט(
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  ולמדות. ולמבעימ ליסודות הצורה דמותוזאת

 האש האדומהמרה האויר.הדם
 בחם.מתדמים

 והכעס והחריצות והאכזריות והעזותהגאוה
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 דבקו, איך ומיםאש
 ישקו, איכהועדים
 נשקו, מוסרשניהם
 ירצקו, מים לעפרות

 ירבה, אהבהאש
 נאמנים,ומים

 שלהבת, רצוףבנוף
 נשלבת, אהבהבלי
 נושבת, אשורוח

 להבת. אררלכבות

 חכה, בחלקעפרה
 1 בחכה לויתןימשכו
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 הנכוה, אודלכבות יובל, אדם לבןראו
 ומקוה, מעין במיאף אוכל, אינו אהבהואש
 )י( מקוה, אהבהלהם מכל, אהלךפרוש
 תאוה. לא כינפש. ויאכל. לי יהיחושך

 חכה, בחלקעפרה מכבה  אהבהאש
 בחכהן לויתןימשכו נאמניםומים

 תקפו את יודעומי מערה, רוחישפוני
 זעפו, הוםלהשיב לעזרה, לילהיות
  אפו, אתלהעביר עברה, יום להיותאו

 בכפו, נפשולשאת צרה, ביום יעמודומי

 הכה, בחלקעפרה מכבה אהבהאש
 בכהה! לויתןימשכו נאמניםומים

--- 
 )יא( להבה, אודלכבות בי, ישובבהעפר
 ארבה, עוד אוסיףבלי לבי, את יאמןמעמים
 נצבה, ונםקמה בי, עוצב ירבהוכעם

 אהבה. אלומותלאלם לבי. מחשבותתסובנו
 חכה, בחלקעפרה מכבה אהבהאש
 בחכה! לויתןימשכו נאמניםומים

 כל כי נאמר הזה הביאור על הזאת הצורה )רב( חקרנו אשרואחרי
 רעות ומהן עצמן )י:( בפני טובות מהן עשרים, האדם ממדות מפרנואשר
 המנהג )רד( בעצמו שינהג כדי מדותיו, תיקון על שנדבר וצריך עצמן,בפני
 מימי מהם יפרד ו5א בהם ידבק כמזון מובות המדות לו שיהיו עדהמוב
 : החכם שאמר וכמו עניין אחרי ועניין לקו קו לאט בהם וירעל )רה(נעוריו

 וכבר 1'( כיב, )פשלי ממנה יסור לא יזקין כי גם דרכו פי על לנערחנוך
 כ"א[ ]הערה אפלטון: הפי15ס1ףאמר

אפלמון.
 )רז( שלטון". דבר כל על וההרגל קניין, והמוסר מתנה"השכל

 בימי הם והזקנה הבחרות בימי בו תראנה אשר האדם מדות כל כיודע

 איד לכבות ר.ט בנד' רא( כתיב. מקוה אהנה Q'ng ר.ט בנד'~(
 כנד' רד( כתיב. עצטן כפי בנד' ר:( כתיב. חקקנו בנד' רב( כתיב.להבה

 הטובות הסדות לו שיהיו עד בנד' רה( כתיב. וכו' המנה: בעיניו שינהגכדי
 קנין והטומר השכל בנד' רו( כתיב. נעוריו מידי יטרד ולא בהן ידבקבסדות
 כתיב. שלטון דבר כל עלולהרגל



כא
 בפועל ולא )יה( בכח אלא להראותם כח בו ואם )רז( והנערות,הילדות
 ומקצתם הבושת מדת בהם )יט( נראה הנערים מקצת רואה שאתהוכמי
 המעלות אל ומקצתם )י'"א( התאוה אחר נוסים מהם ומקצתם )ר"י(העזות
 הכהמית. הנפש ממדות להם והדומה ואלה הרעות, אל ומקצתםהמזבות
 הדברנית הנמש חזקת ותראה תנבר הבחרות לימי )יי"ב( יגיעווכאשר
 הטובה והמחשבה הנכונה העצה אל פעליה )יי":( כל ותשיב בפעולהוכחה
 לתקנם. הבהמית הנפש מטנהג שאין מפני המדות,בתיקון

 בלה חק מן )רי,ר( נחליהן ככר המופת מדרך שהוא אעפ"י זהודברינו
 פעלו ישר ואם זך אם נער יתנכר במעלליו גם : שאמר ע"ה שלמהמיברי
 להעתיקם איפשר הנבלות עליהם גברה אשר הנערים אך י"א(, כ',)משלי
 קודם הסעיף מתיקון משל שהביאו וכמו )יטז( המובה, הדרך אל)יטו(
 בני רוב רואה אתה כן ועל ולהעתיקו, לתקנו יקשה אילן וכשישובשיגדל,
 כאשר )ייז(, בחרותם בימי בו שהיו מסה נעתקים אינם זקנתם בעתאדם
 המנהג אל הבחרות עת אל הנערות מעת ארם בני רוב )ריח( נעתקיםהם

 בן : ז"ל רבותינו ואמרו דרכו, פי על לנער חנוך )יי"ט(, כי וזההמזב,
 במבע הרע פועל שיהיה הנמנע טן כ. ואומר כ.כ[ ]הערה ימות, בהעשרים
 הנפש את ברא האלדים אך )יכ(, החכמה זה ואאין מפני המדבריםנפשות

 רנקייה, זכה התמימההנפש
 אשר מצאתי זה ראה לבר החכם; שאמר וכמו ונקייה זכההתמימה

 זולתי ממנו שיהיה ומה כ"ט(* ז', )קהלת ישר האדם את האלדיםעשה
 : הם,ליסופ.ם מקצת ואמרו הטבע, פועל ר"ל הצומחת, )יבא( ממהרת היאהטוב
 וצרכי הרגשות.ו הנאות בהם להשיג אלא הטובות במדית החזיק שלא"מי
 וטובתם מעלתם לרעתו )יכב( ירר~שם אשר אבל אמיתתם", יודע אינונופו

 מחשבתי שמסלק ומי בשכנגדם, החיים מן בהם שימות לו טוב כיושיכיר
 האדם רוחק וכפי )יכ":(. הטובות המדות אל יעליהו המקום הרעות המדותמן

 יראה מדות הבחרות בימי בו תראינה אשר האדם מדות כל כי בנד'רז(
 בכ"י רה( כתיב. והשחרות הילדות ביטי הסבו והזקנות נפעל בזהות מדותבכח
 ליתא. נראה הטלה כנד' רט( כתיב. להראותם כח בו אי, ואם ובנד'ב'
 בנד' ריב( כתיב. התאוה אל נוטים בנד' ריא( בנד'. ליתא העזות ומקצתםרי(

 נחלטה בנד' ריר( כתיב. פעליה אל ותשיב בנד' רי:( כתיב, הזיעווכאשר
 ההוספה לותא וב' א' בכ"י רטז( כתיב. אדם שיכול איפשר בנד' רטו(כתיב.
 הבחרות יטי יניעו אם אבל הנערות, יעברו לא אשר בעוד בנד': וז"לכולה
 עומדים הזקנות וימי הבחרות בהניע וקשה המדות לתקן קל הנערות ימיבעור

 כתיב. בהחרותם שיהו טסה בנר' ריז( הטובה. הדרך אל להעתיקם קשהבעיניו,
 בנד' רכ( כתיב. וכוי טעם וזהו בנד' ריט( כתיב. נתקים הם כאשר בנד'ריח(
 בנד' רכב( כתיב. הצומחת היא בנד' רבא( כתיב. החכמה סדיך דרך זהשאין
 כתיב. האלדים אל קרבתו והיה ובנד' ב' בכ"י רכז( כתיב, לדעתם יכחשם אםאבל



ב כ א

 יהיה אליהם קרבתו וכפי )ככד( האלדים אל קרבתו תהיה הרעות המדותמן
 ע"ה דוד בו העשרים האדם במדות נאמר ועוד לך, דע ואתה ממנו.רחקו
 פשט על )רכס( שהזכירם מהם א'(. ל"ז, )תהלים nS1u בעושה תקנא ואל,. במריעים תתחר אל באמרו: )רכה( אחד במזמור ענייניהם וכל אותםרמז

 בעבודת בהם שצוה ומהם )רכיז( בלבד אליהם רמז אשר ומהםהפסוק,
 לעשותם שלא  שהזהיר מה  ומהם  הטובות המדות כמיצוע )רכ"ח( יתברךהמקום
  ותיקונם  סירורם בטי אשר אנשים גנות בהם שסיפר  ומהם הרעות, המדותמן

 נכוחה  דרך על הלכו  לטל(  אשר  אנשים בהם ששיבח מה  ומהםלרכש(
 במריעים תתחר אל : )יל"א( בתחילה שאמר ומה המום, טנהג אלבהרגילם
 לו ראוי אותם מאשר שאינו וכיון המריעים, לאשר ושלא )קל"ב(להזהיר

 והוא )רל":(, בהם לקנא ולא לחמוד שלא הזהיר כך ואחר אותם, לשנוא;
 בה'. ובוטח שליו שיהיה צוה כך ואחר עולה, בעושי תקנא אל : שאמרמה
 במרות להתנהג רמז כך ואחר ג',(, )שם טוב ועשה בה' במח ; שאמר מהוהוא

 שאמר ומה )שם.( אמונה ורעה ארץ שכון שאמר: מה והוא והענוה,הבושת
 ימים אריכות הענוה פרי כי מורה אמונה, ורעה ואחריו  ארץ שכוןתחילה
 )יל"ד(. ייתכנו כ":[ ]הערה  אשר והעמה הבישת למדת כראוי  הארץעל
 הוא נאמן ביתי בכל : )רל"ה( ע"ה רבינו במשה שנאמר מה שידעתכמו

 שאמרנו ומה )רלי( ענוותנותו מסיפור לזה שקדם ומה ח'.( י"ס,)במדבר
 : )יל"ה( שאמר ומה והענוה, הבושת למדת ימים אריכות )רל"ז( ראויהכי

 שאמר: ומה י"א.(, ל"ז, )תהלים שלום רוב על והתענגו ארץ ירקנווענוים
 מדת על )כ"ט( רמז ד',( ל"ז, )שם לבך משאלות לך ויתן ה' עלוהתענג
 וכמו בה. נהנה כשהוא אלודיו אל בעבודתו הצדיק ישתמש אשרהשטחה
 הישועה: בבשורת ונאמר י"א(, ע"ב, )שם צדיקים וגילו בה' שמחושאמר:
 שאמר ומה י"א.(, ס"א, )ישעיה )י"ס( באלדי, נפשי תגיל בה' אשיששוש

 היא אשר התאוה מדת אל רמו ד'(. ל"ז, )תהלים לבך  משאלות לך יתןו
 ויתן  באמרו:  שייערם כמו הצדיקים  תאות מפ.ק  הבורא כי האהבה,סרת
 )כס"א( ח'.( ל"ז, )שם חמה ועזוב מאף הרף שאמר: ומה לבך. משאלותלך

רב"
 המאמר כל רכה( כתיב. סטנו רחקו יהיה האלדימ אל קרבתו וכפי בנד'

 כתי:. שהדברים מהם כנד' רכו( כנד'. ליתא אהד בסזטור ער וכו' לך רע  ואתהס,
 בנדפס. ליתא יתברך הטלה רכת( כתיב. בלבד ברטז עליהם שרמז מה בנד'רכז(
 ליתא אשר הסלה רל( כתיב. וסידורם תקונם מדרך נטו אשר בנד'רכס(
 כנד' רלנ( כתיכ. להזהיר רצה בנד' רלב( בנד'. ליתא בתחילה רלא(בנדק
 במה אסונה בנד' רלה( כתיכ. כתבנו אשר והענוה בנד' רלד( כתיכ.אותם
 ומה במד' רלז( כתיכ. ענותו מספור בנד' רלו( כתיב. וכו' בהשידענו

 בנד' רלט( כתיכ. שנאסר טה הוא בנד' רלח( כתי:. יסים אריכות כישאסרתי
 באלדי נפשי תגיל עד וכו' ונאמר מן המאמר כל רם( כתיב.למד

 ליתא.
 בנד'.

 טאף הרף שאמר וכסו טמנו שהזהיר בפשוטו תראה כאשר היא בנד'רסא(
 בכ"י. וליתא כתיכ חיטאועזוב



כנ
 ומה שעבר, מה על החרטה על והשני ההגהה על )ימ"ב( האחתמלמד
 רשע זומם שאמר; ומה כפשופו, י"א.( ל"ז, )ומם ארץ ירשו וענויםשאמר
 בו )יט":( שמתנהג מה אל רמז י"ב.( ל"ז, )שם שניו עליו וחורקלצדיק
 רוצה י"ג.( ל"ז, )שם לו ישחק אדני שאמר ומה והכבהות העזות מןהרשע
 צדיק ישמח . שאמר כמו באבדו הצדיק וישמח )יס"ד( אותו, שטאבדלזמר
 י"ד.( ל"ז, )שם רשעים פתחו חרב שאמר: ומה י"א,( ניח, )שם נקם חזהכי
 ומה והיכולת, הגבורה )רט"ו( עם הרוצעים שמראים מה )רם"ה( אלרמז

 שהיא האכזריות מדת אל רמז )שם,( דרך ישרי )4ע"ו( לטבוחשאמר:
 אל רמז פו,( ל"ז, )שם תשברנה וקשתותם שאמר: ומה שבמידותם,הקשה
 )ירמיה יחזיקו וכידון קשת : פנים עז בגוי : שנאמר לה, ודוטה הגאוהמדת
 רוצה מ"ו,( ל"ז/ )תהלים תשברנה רשעים וזרועות שאמר: ומה כנ.(וי,

 המורך מעניין בהם ויחלוש )ימ"ח( גבורתם שיבמל )רם"ז( אליו שיגעלומר
 ישלם ולא רשע לווה : שאמר ומה )רמ"ט( זרועות, להגביה יוכלו שלאעד
 : שאמר ומה כ"ד[ ]הערה והציקנות הכילות מדת אל רמז כ"א.( ל"ז,)שם
 הרחמים והם הצדיק בנפש אשר מדות שני זכר )שם( ונותן חונןוצדיק

 האדם יהיה )ר"ג( הרצון כזוכר אותם חתם לזוכרם כילה וכאשרוהנדיבות.
 את ועזנו מהם במגבות מהתנהגו שזכרנו, כמו המדות בעשרים המנהגנוהג

 ודרכו כוננו גבר מצערי מה' שאמר: כמו האלדים ירצחו )רנ"א( ואזהרעות
 גבר מצעדי מה' שאמר: מה כי אדם בלב יעלה ואל כ"ג,( ל"ז, )שםיחפץ
 )ינ"ב( הוא אנץ המקים בעבודת ההכרה מראה הוא כ"ג.( ל"ז, )קנםכוננו
 מה' : שאמר ומה והעונש. הגמול מן הרעה על או לו הצפונה הפובהעל

 לא שלימה הנפש את ברא המקום כי לומר רוצה )שם( כוננו גברמצעדי
 והוא הטוב, והמנהג החשובות המעלות אל נופה וכשהוא )ינ":( כלתחסר
 שאמר: מה והוא הבורא, לרצון )ינ"ד( רצוי יהיה אז כוננו, שאמר:מה

 )שם(. יחפ'ןוררכו
 הזה במזמור כונתו היתה ע"ה המלך דוד כי ושזכרנו ממח נתבררוכבר

 שזכרם ממה חוץ )ינ"ה( המוב המנהג והנהגתם האדם מדות תיקוןלספר
 עתיד אני כאשר האדם, שיוכל עניין בכל עליהם והזהיר בספרו ע"השלמה
 אלה מדברינו נבא כן ואחרי הבורא, בעזרת משעריהם שער בכללהביאם

- יבאי איך בה ולבאר ולמדות לחושים עשינו אשר הצורה )ינה( סיפוראל -
 בנר' רסד( כתיב. מה על אליה רמז בנד' רם:( כתיב. האחד בנד'רטב(

 הגבורה טן בנד' רטו( הסר. רסז הסלה בנד' רמה( כתיב. רשע אותושטאבד
 בנד' רטה( כתיב. אליהם שיג.ע ב' בכ"י רמז( כתיב. לנוכח בנד' 4מו(כתיב.

 בזכר בנד' רנ( כתיב. זרועותם לה:כיה בנד' רטט( כתיב. :בורתםכשתעשה
 הטובה על מראה הוא בנד' רגב( כתיב. ירצהו ואם ב' בכ"י רנא( כתיב.הרצון
 בנד' רנה( בנד',ליתא. רצוי המלה רנד( כתיב. כל יחסר לא בנד' רנ:(כתיב.

 כתיב. הצורה איכות בנד' רנו( כתיב. הטוב סנה:והנקתם



כר
 זוגו, אל מין וכל מינו אל איש כל )רנ"ז( ואחבר החושים משרשיסעיפיהם

 וכמותם, הראות )יניח( מחוש המסתעפים המדות מהות ושאבאר לומר רוצהואני
 שתהיה כדי מגדלת הצורה ותהיה הזה הסדר על החושים ושאר השמעמחוש
 אל להגיע וחרוצים הזה, הענין ללמוד )ינ"ט( למתחילים וקרובה להכיןקלה

 המוסריות החכמות מן תועלתם השגתם על באלדים הנעזריםתועלתו
 )י"מ(.והתוריות

 חושים מחמשה )יס"א( מדות העשרים להוציא המגדלת הצורהוזאת
 אלדים(, )בעזרתב"א.

המישוש.המעם, הריח,והשמע,הראות,
הנדיבות.השמחה,הכעם,האהבה,הגאוה,
הציקנות.הראמה,הרצון, השנאה,,הענוה,
הגבורה.השלוה,הקנאה, הרחמים,ןהבושת,
המורך.החרמה,החריצות, האכזריות,ןהעזות,

 נחתום )רם":( הצורות דמות מחקיקת שרצינו מה אל שהגענווכיון
 זה: מפרינו )ישד( קראנו כי וסועריו, פרקיו בזכרון זה )ים":( ספרינועתה
 השכלות מעין אדם בני טבעי להשיב בו כווננו אשר בעביר המדות""תיקון
 )רמח( ישתדלו אשר עד הפתאים לרוב )ימה( ושנאתם המומר אהבתאל

 הדברים, מן )רם.ל רבים העניינים מן אותם ויבינו החכמים טבעילדעת
 מן עוד והבאנו לנו שנזרמן מה והמופתיות השכליות המענות מןוהבאנו
 החכמים )רס.ח( מדברי מזער מעט כן אחר שנביא וראינו בספריםהכתוב
 לנו שיזדמן ומה בחרוזים המוסר אנשי שחיברו ממח אליהם ולחברומיליהם
 והעניינים המעשים בכל שלם זה ספרינו שיהיה כדי )יכ"ט( החכמהממדות
 תכלית אל הגעתי שלא מפני ליעיך( לזכות, ירינני  הוה בספר  והמעיין)רע(
 מי להועיל זה  בחיבור ביכינתי לא בי תשבתו,  סוף ער  באתי ולאהעניין
 דרך אל שהגעתי חושב שאני מפני זה, בדורינו בחכמה ממני גדולשהוא
 הוא החכמה מן אריתי אשר הגדול הפרי כי יודע אני אבל החכמה,מדרכי
 מקצר שאני להם ושאודה הביריי, מלשאול אמנע ושלא חכם שאיניהכרתי

 כתיב. הראות ויחוש בנד' רנת( כתי:. איש כל' וטח:ר בנד'רגז(
 כתיב. והתסיית בנד' רם( כתיב. לטתגמלים וקרובה בטעות בנד'רנט(
 חושים וחטשה העשרים המדות להוציא הטגודלת הצורה תבנית וזאת בנד'רסא(
 כתיב. ספרינו פתיחת בנד' רסנ( כתיב. הצורות סדות בנד' רמב(כתיב.
 ושנתהנם בנד' ושכחתם ב' בכ"י רפה( כתיב. קראט כי ונאמר בנדירסד(
 רבים בענינם ובנד' ב' בכ"י רכז( כתיב. שישתדלו עד בנד' רמו(כתיב.
 החבטה חידות מן בנד' רסס( כתיב. החכמים טהבורי בנר' רמח(כתיב.
 כתיב. לזכות בחסדו בנד' רעא( כתיב. עניינו בכל בנד' רע(כתיב.



כה
 על לזכות לדוניני בעבורם שצריך הדברים ומן המשורר: שאמר כמוואומר
 והגליות הדוחק מן הזה בזמן בו שאנחנו מה )יעיב( תכלית עד הגעתישלא

 עם אבל כמתרעם, ואינני )רע":( והעניינים העתים והשתנות הצרותותכיפת
 ועל הטובה מן שחננו מה על ולשבחו לבוראי להודות נמנע אינני זהכל
 חלקנו והנה החכמות. מן מעט להבין הדרך להמציאנו עינינו שהאירמה

 השלמת עם שערים ארבעה כולל מהם חלק וכל חלקים חמשה על זהמפרינו
 מה חלק כל אל וחיברתי בצורהן שהתנינו כמו השערים עשרים)רע.ד(
 הספר חלקי ואלה המדות. מן לו שיש מה חוש ולכל החושים מןשיש
 לזוכרם. הקדמנו אשר חושים החמשה כנגד חמשהוהם
 שערים. ארבעה כולל והוא העין בחוש : הראשוןהחלק

 והגבהות. הגאוה במדת : הראשוןהשער
 בה. להתנהג ולהורות השפלות במדת : השניוהשער
 והענוה, הבושת במדת : השלישיוהשער
 ממנה. ולהזהר העזות בסדת ; הרביעיוהשער

 שערים. ארבעה כולל השמע חוש הוא אשר השניוהחלק
 אנשיה ושבח האדם בה יתנהג והאיך האהבה במדת : הראשוןהשער

 האדם, בה ידבק איך ולהורות'
 )יע"ה(. ממנה האדם יתרחק והאיך השנאה במדת : השניהשער
 והרחמים, החנינה במדת השלישי:והשער
 האכזריות. במדת : הרביעיוהשער

 שערים, ארבעה )מע"י( כולל והוא הפעם בחוש : השלישיוהחלק
 השמחה, במדת : הראשוןהשער
 העצב. ולדחות בדאגה : השניהשער
 והבמהון. בשלוה : השלישיהשער
 בחרטה. י הרביעיהשער

 שערים. ארבעה כולל והוא הריח בחוש הרביעיוהחלק
 )יע"0. והחרון הכעם : הראשוןהשער
 )יע.ח(. מנים והסברת הרצון : השניהקיער
 ובחמדה. בקנאה : השלישיהשער
 והזריזות. בחריצות הרביעי:השער

 שערים, ארבעה כולל והוא המישוש בחוש ; החמישיוהחלק
 חסד, וגמילות בנדיבות : הראשוןהשער

 כתיב. העניינים והשתנות בנר' רען( כתיב. זה תכלית אל במד'רעב(
 בנר' רעו( כנדפם. ליתא וכו' והאיך הטאטר רעה( כתיב. השלמת בנד'יעדרעד(
 ובהסברת בנד' רעת( כתיב. ובחרון בכעס בנד' רעו( כתיב. וכו' ארגעהולו

 כתיג.פנים



כן,.
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 ליע"פ(.  ובציקנות בכילות ן  השניהשער
  הגבורה.  במרת : השלישיהשערן
 המדות, עשרים נשלמו והנה והעצלות, הטורך במדת : הרביעיהשער)

 שעריו כל לבאר נתחיל ושעריו, ספרינו חלקי לפפר שהשלמנווכיון
 שאל כאשר והנכוחה הישרה בדרך שידריכנו )י"פ( אשאל ואותובע"ה,
 ה'.(. כיה, )תהלים היום,' כל קויתי אותך ישעי אלהי אתה כי ולמדני באמתך הדריכני : משיחואותו

 הנאיהי הראשון ההלק מן הראשוןהשער
,, חם. שמזנו ומי בבשרים תמצאנאוה

  ,זחילה שיהיה הזה לשער שנזדמן טוב ומה הגאוה, מדת עלנדבו
 והמסמר,  הערך  חיוב  כפי  השעריםלכל

 שלא הזאת במדת מתנהגים החכמים מן הרבה ראיתי כיואומר
 ומשתמשין הפתאים בה שנהגו עד מרותם שאר על אותה מעלין והםבמקומה

 רואה אני  אף טבעם, על  שבברה עד להשתמש להם צריך שאין בענייןבה
 והנערות הבחרות ידי על לומר רוצה אדם, בקמני הרבה נמצא הזאתהמדה

 המרה שדרך מפני איומה מרה ובעל חם שמזגו מי לה כשיזדמן שכן כל ,;
 עד הזאת במדה להתנהג האדם מבע תעזור )רפש( ובהמייותה. האדימה'-

 בו, להראותה ראוי שאינו בעניין בה מתנהגשהוא
 הסעיפים ואילו השררה, ורדיפת והיהירות הגבהות הזאת המדהומסעיפי

 החמודות, מדותם להם ורפ"ב( העירו אשר הקדמונים החסידים ממדותאינם
 אלה, כנגד הםכי

 שררה. רדיפת יהירות,נכהות,
 בה מתנהגים והם הזאת במדה יטנודעו אדם מבני שיש ראינווכבר

 בה שמתנהגים מהם ויש אדם, בני אצל מגונים והם במקומה וטלא)רפ':(
 שמם את לזכור מאריך איני עליהם, משובחין והן שבמדה הטוביםבעניין
 המדה הנהגת אל להגיע שנתחכם צריך כן שהדבר וכיון ידועים, שהםמפני
 שיבוא מה )רפ"ד( ושנזכור לה ראוי כשאין בה מהתנהג ונמנע כראויהזאת
 ההפסד. ומן שבה מגונים המנהגים מןלאדם

 המדה. זאתרפרפות
 בדברים לחשב צריך האדם בטבע גוברת הזאת ממדה כשנראהונאמר
 ובסומם, היצירות בראשית המחשבה )יפיה( והמבהילים המפחדיםהטופלאים

 בנד' רפא( כתיב. נשאל ואותו בנדי רפ( כתיב. והקמצנות ב' בכ"ירעט(-
 כתיב. בהם ב' בכ"י רפ:( כתיב. העידו אשר בנד' רפב( כתיב.שבהטייתה

 כתיב. והמהבלים ב' בכ"י רפה( כתיב. וכשנזכור בנד' רפד(ן.




