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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.
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 כי וכשידע ותכליתם, הפסדם יהיה ואיך ההוויות תחילת והאיך)יפ"ו(

 , נופו ויכלה מציאותו שנשתנה שכן כל וחולפות משתנות כולםהנמצאות
 מיתה. בעת מתחרטת שפלה החיים בעת גאה היתה אשר הנפש מדתותשוב

 צריך הקבלה ומחכמת השכלית ההקשה מן זה מחייבת הדעתוכשתהיה
 מעצמו המרה זאת ולהניח סובה מדה אל לשוב החכם האדםשישתיל

 תועלת. לשום סביאה ואינה מנזנה שהיאמפני
 רבות. לתקלתסיבה

 יתייעץ שלא גאותו תביאהו אם שכן כל רבות לתקלות סיבה היאאך
 : החכם אמר זה ובמדות עצתו. על וסומך בדעתו מחזיק ויהיה אדם שוםעם
 לקדח שאירע טה ידעת וכנר מ"ו.(. י"ב, )משלי בעיניו יושר אזילדדך

 בלבו שיחשב האדם וצריך עצתם. על כשממכו כמותם ורביםורחבעם
  אותו יארע כי כן, לעשות רואה והוא מדרכו ושב מחמאו מתוודהכשאינו

 בעיניו זך איש דרכי כל : החכם אמר ובזה ספק, בלא להם שאירעמה
 גאון שבר לפני : בגאוה ואמר ב'.(, מ"ז, )שם ד' רוחות[ ]צ"ל לבותותוכן
 והשפלות - השבר )יפ"ז( והגאון לגאוה תכף כי המעם י"ח.( מ"ז,)שם
 ה', )שמות בקולו אשמע אשר ה' מי : אמר אשר על לפרעה שאירעוכמו
 וסנחריב י'.( י"ב, )ש"א ישראל מערכות את חרפתי אני : באומרו וגליתב',(

 ומן : באמרו ונבוכדנצר כ'.( ל"ו, )ישעיה הארצות אלהי בכל מי :באוסרו
 אמר אשר להם והדומה ט"ו.( ג', )דניאל ידי מן ישיזבנכון די אלההוא

 הזאת בסדה שהוא ומי והקלון. הבוז תכלית אחריתם היתה אשרבדבריהם
 )משלי שמו לץ (היר זד : החכם שאמר וכמו והעון החמא מן ניצולאיננו
 וצריך גאוה, אנשי הם כי )רפ"ח( והיהירים הזידים בכאן הזכיר כיד,(כ"א,

 השפלות תבואהו גאותו כפי כי )רפ"ט( ותזכור הזאת, במדה הנוהגשיתבייש
 תשפילנו אדם נאות : החכם שאטר וכמו מתאום, הדלות תבואה הגבהותוכפי

 האדם את המשפילות ומבסיבות הגדולה כי והמעם כ"ג.(. כ"ט,)משלי
 עינים רום[ ]צ"ל גבה שאמר: כמו הרשעים, ממדות והם והניאותהיהירות
 להתנהג והמתגדלים המתגאים לקצת גרם ואשר ד'(( כ"א, )שם לבבורחב
 הגדולה אל מתאוה הנפש כי וטוענים מתעקשים שהם היא הזאת,בטדה
 מחשלתה, והדלות מחזקתה היצררה "כי : אמר ועוד  השפלות.  בעיניהוקשה
 הץ הצדיקים תפילות כל כי ועור  מתקיים". העולם היה לא השררהולולי
 לאוטים, לך וישתחז עמים יעבריך :  שאמר כמי הזאת המעלה אללהגיע

 ומלכים ן לו כשאמר נביאו הקב"ה בישר המעלה ובזאת כ"ט.( כ"ו,)בראשית
  ישראל בשמאי הנקמה כשתהיה הזה  ובהפך י"א.( ליה,  )שם יצאי,טחלציך

 בכ"י רפח( כתיב. וגאון ובנד' 13 ככ"י רפז( כתיב. ובסיפה בנד'רפו(
 כתיב. ויזכור בנד' רפס( כתיב. ויהירים ובנד'ב'
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 ואגטון כפה וזנב ראש מישראל ה' ויכרת : שאמר כמו השררה מהםסמק
 במדה המחזיקים הפתאים לבם אל שמו ולא לזה. והדומה י"ג.( מ',)ישעיה
 על ויתגאו )ר"צ( משמותם נפשותם תגבהנה בה ינהגו כאשר כיהזאת,
 על וסומכים האדם לעצת וילעגו חביייהמ אל עורף ויפנו )יצ"א(קרוביהם
 העבירות מן )רצ"ב( לימנע בה יתנהגו אם אך בה, ומתייחדים נפשםעצת

 האל  לעבורת ושתכסיף משובחות, המעלות מן לעלות המגוניםוהעניינים
  הנעימות אל להגיעה הסבה  שהיא ספני לעבריו בה שהטיב הפובה היאאשר

 יגרע לא נאמר: ועליהם המלאכותיות, המעלות אל ולהקריבםהאלוריות
  ז:(. ל"ו, )איוב ויגבהו לנצח ויושיבם לכסא מלכים ואת עיניומצדיק

  שנאמר: לטי רומה עצמו, בעצת וטייחר כראוי  שלא בגבייהוטהשתטש
 בעיניו עצל חכם : החכם אמר ובזה א'.(, י"ז, )משלי יתגלע תושיהבכל

 במה להיכנס גאותו שתביאהו ואיפשר מ"ז,( כ"ו, )שם מעם משיבימשבעה
 שתמלמהו, דעתו ועל אותו מצלת שתהיה בעצתו .כבמחונו לו ראוישאינו
 תעשינה ולא ערומים מחשבות מפיר ! שנאמר וכמו תכשילהו, אשרוהיא
 הנאוה מדת על לספר כאן עד שהנענו וכיון י"ב.(. ה', )איוב תושיה.דיהם
 אותה ולדחות לה הראוי המנהג על להנהיגה להתחכם צריך אדםיהאיך
  הזאת המרה על החכמים מדברי עתה נזכור בה, ראויה שאינהבמקום

 בה,  שחיברוובחיבוריהם
מוקראט.

 ממנו תפרד לא אשר הוא מי כ.ה[ ]הערה האלדי: מוקראטאמר
 שמחזיק מי ואמר: ן ממנו גדול שהוא סי מעלות אל לעלות המבקשהדאגה
 סמוך ונאמר: שומה. בחזקת אדם בני אותן מחזיקים דעתן בחזקת עצמואת

 מתמדת רעים שמעלליו מי : האפדי מוקראט ואמר מעללים, רועלגאוה
 מעליו. )יצ":( מעות והנפשות הבריותשנאת

אריממו.
 כן הגוף, אור הצורה נעימות כאשר כ"ח ]הערה : אריסמוטוליםואמר

 : תלמידו לאלכמנדרוס כ"ז[ ]הענה בצוותו ואמר הנפש, אור המדותנעימות
 על קצתם שכן וכל האדם בני על מתגאה המלך שיהיה מחשיבותאין

 מנעלו ונשמט אחד יום הולך היה כי הגאים, מן אחד על ונאמרקצתם,
 מי : הקדמונים ואמרו שניהם. והניח השני והשליך מרגלו האחד)רצ"ד(
 כ"ח[ ]הערה מזדשיר על ונאמר עליו הקופצים ירבו מדותיו את להטיבותרוצה
 לו: ואמר כתב עליו העומרים מעבדיו אחד יד על נתן כי )רצ"ה(הטלך

 אינך כי לך, שוב, בו: כותב והיה מיד, לי תנהו טועם אותיכשתראה
 ועפר. רמה  ישוב ובקרוב קצתז את קצתז שיאכל גוף אתה אבלאלוה,

 כתיב. קרוביכם בטעות ב' בכ"י רצא( כתיב, כשטותם ויצאו בכ"יב'רצ(
 בנד' רצד( כתיב. מעליו נוטות והנפשות בנד, רצ:( כתיב. להטנע בנד'יצב(
 כתיב. הטלך אודרשיר כנד' רצה( כתיב. טנעלזנשסט
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 השפלות. על בו נדבר השמלות, השניהשער

 נחמדת. מדהשפלות
 המדה בו שיש שמי ספני הראשון, מן הטובה אל קרוב השערזה
 )רציו( התאוה, מדרות כ"טן ]הערה אותה ומנע נפשו את השיב כברהזאת
 הטובים והמעללים העניינים לו ישלמו הנכבדת הזאת המעלה אלובהניעו
 והלא מזב. שם לנחול שרוצה למי מאד נחמדת מדה והיא באדם,אשר
 במדוום הנזכרים ע"ה והנביאים הטובות, שבמעלות מזבה השפלות כיתראה

 ן אמרו וקצתם כ"ז.( י"ח, )בראשית ואמר עפר ואנכי : קצתם אמרוהאלדיות

 לזה והדומה ז',( ב"ב, )תהלים עם ובזוי אדם חרפת איש ולא תולעתואנכי
 מביאות והנמיכות השפלות כי הנלבב, האיש שידעהו שצריך וסמהושיבחום.

 לאליהו התחנן אשר השלישי מהשר שידעת כמו הכבוד לידי האדםאת
 ]צ"ל עבדיך ונפש בעיניך נפשי נא תיקר : באמרו העריכים בדבריו)רצ,ז(
 לא כי י"ג.( אי, )מ"ב בעיניך[. חמשים אלה עבדיך ונפש נפשי נאתיקר
 כבוד לידי נא סוף עצמו שמשפיל מי שכל מפני לראשונים שקרה מהקרחו
 יראת ענוה עקב : שאמר וכמו והכבוד. הענוה בה )רצ"ח( נזכר וכיוגדולה

 מתנהגין היו הראשונים והחסידים ד'.( כיב, )משלי וחיים וכבוד עושרה'
 כי המלכים מן אחד על ונאמר מבעיהם. על אותה ומגבירים הזאתבמדה
 ותיקן בעצמו הוא וקם אצלו, יושבים רבים אנשים אחד )רצ"ט( אצלוהיו
 ואומר ישבתי, ומלך קמתי מלך : להם אמר ? צויתנו לא למה לו אמרוהנר,

 :נמה"ר
 בזה ואמר הענוה, מן חוץ ל'[ ]הערה עליה באדם מתקנאים מעלה כלכי

 את האדם עבודת כי ותדע והמנוחה האהבה השפלות פרי הפילוסוףגמה"ר
 שתתחיל )ש( הוא השפלות, כי שאמר מי ויש מגדלתו. רעהו ואתאחיהו
 לטעלה שדוטה וממה המושבות, בשפל ותשב )ש"א( בו .שתפגע מיבשלום
 1r~wj) המדה )ש"ב( הבורא שחננו מי ואת גדולה, למעלה הגיע כברהזאת
 אוכל צדיק : לו שיש במה המפתפק באדם הכתוב ואמר אהבו. כברהיאת,
 )שם.(, תחסר רשעים ובמן אומר: זה ובהפך כיה.( י"ג, )שם נפשולשובע

 שידאג. צריך )ש.ד( אית ובמחה ובריאות כח בוראו שחננוומי
 מנוחה.ונורמות

 העושר היא הזאת המדה כי נאמר וכבר המנוחה, הזאת המדהופרי
 לו, שמספיק במה העולם מן שרצונו מי : החכמים מן קצת ואמרוהגדול.

 כתיב. לאליהו התחכם אשר בנדי רצו( כתיב. התאות מדרוש בנרירצו(
 ב' בכ"י היא כאשר לילה הטלה חסר כאן רצט( כתיב. נזכר וכן בנדורצח(
 ב' בכ"י שב( בו. הטלה חסר בנד' שא( כתיב. שהתחיל בנד' ש(ובנד'.
 כתיב. איננו ובנד' ב' כשיי שד( כתיב. והמדה בנד' שנ( כתיב. הטקוםובנד'



 החכמים מן ואחד הזאת. המדה ממין והסבלנות לו, די שלו המעט.היה
 רבים דברים ישמע אחד, דבר מובל שאינו מי : ואטר בנו את מצוההיה
 האדם צריך אשר אך אדם, בני אצל נכבד יהיה עצטו, אצל נקל שהואומי

 נרפש טעין : הכתוב אמר ובזה לרשעים, נכנע יהיה שלא הזאת, המדהלהרחיק
 אין אחד: חכם אומר והיה כ"ו.( כיה, )שם רשע לפני מם צדיק טשחתומקור
 הפתא.ם. בין שנפל כחכם גדולה, חמלה עליו לחמול שצריך מי אדםבבני

לרקמאן1
 והנבל יכנע, נפרש כשהוא הנדיב ל"א[ ]הערה : לוקמאןובמיסרי

 והסתלסל התנבל מבלי השפל ל"ב[ ]הע"ה : הקומי ובספר מתגאה, נפרשכשהוא
 שטות. והגאוה טעות הגדולה כי ודע דתגדל,מבלי

 הברשת. מדת על נדבר הבושת, השלישיהשער
ברשת.

 גדולה מעלתה השפלות מעין שהיא אעם"י הזאת והמדה ! הבושתאמר: י השכל ומה לו: אסרו ! השבל אמר: ? הבושת מה החכםנשאל
 וכשהוא השכל מעלת יודע לב חכם וכל השכל. אחות שהיא מפניממנה
 ובשכל תאותו את ומונעו וכמבעו בשכלו הבהמה ובין האדם ביןמבדיל
 יניע בו וגם הדברים אמיתת אל יגיע ובו החכמה, תועלת אל האדםמגיע

 וכיון המלאכים. אל להדמות יוכל ובו ולעבודתו, בוראו לייחודלהודות
 ורעייתה חבירתה שתהיה צריכה הגדולה, מן הזאת במעלה הזאתשהמדה
 דומה שהיא על והראייה במעלה, לה קרובה הבושת מדת שהיא להוהדומה
 על בושת, מבלי דעתן ולא דעת חסר )ש"ה( בוישן ראית שלא מפנילה,
 עד לה ולהתחכם הזאת החשובה בסדה להתנהג האדם שישתדל ראויכן

 חשובה בעיניו ותהיה מבעיו כל על אותה ויגביר בטבע )ש"1( לושתחשוב
 הסדות מכל בעבורה וימנע המעלות רוב אל יניע בה כי סדותיומשאר

 מבני סוטיו ייעלמו הבושת מעיל הבורא שיעמהו מי : שאמרו וכמוהטגונות,
 ט"ו, )משלי ענוה כבוד ולפני : שנאמר כמה לו, סמוכין והכבוד וההודאדם
 הקיים הטעם ומשיגים בבושתם יתעלה הנורא רצון אל טגיעין והענויםל"ג,(
 דרכו, ענוים וילמד במשפם ענוים ידרך : שנאמר כמה דרכיו, ולומדים)ש"ז(

 צריך כן אדם מבני להשכיל לו שצריך )ש.ח( ומי פ'.( ב"ה,ותהלים
 ולא לזו זו ושוות דומות והאמונה הבושת כי : ואמרו מעצמו,להתבייש
 כסעיף הבושת ומיעומ העזות כי ; ואמרו חבירתה. מבלעדי האחדתיגמר
 לפני תמיד ישב בו ולהיטבע בבושת להרגיל שרוצה ומי ל"ג[ ]הערהמע"ז.
 אלא אדם, פגני תראה אל : הערב מן אחד אומר והיה ממנו. שמתביישסי
 יותר, לו צריך אתה זולתך.ואם לעטור יוכל איננו כי עצמו את שמראהמי

 לו שתשוב עד בש' שו( בייש;. ומו"ל כתיב גויש; בטעות בכ"יטה(
 כתיב. שצריך כסו בנד' שח( כתיב. הקיים הנועם בנד' Tr)כתיב.



לא
 תרע ואם החומא, הוא כאילו עצמו את ויראה ימחול )ש"ט( לו תחמאואם
rtsשקיבלנו מה סוף : מהם אחד ואמר לך1 הירע הוא כאילו עצמו יראה 

 : הפילוסוף ואמר רצונך. כל עשה טתבייש כשאינך : הנבואה מדברי)ש"י(.
 במדת )שי"א( חייו כן ואחר רבים ימים והיראה האמונה בזכות אדם בניחיי

 והשפלות. והענוההבושת
אריסטו.

 )שי"ב( ירבו הבושת בעבור : תוכחותיו בדברי אריממומוליםואמר
 מניהם, על הנראה הבושת הכשרים, הבנים סימן : אומר והיההעוזרים,
 נודעת הבושת המילוסופים: קצת ואמרו הארוכים, החיים דרך היאוהבושת
 שהוא ומי הכסיל. מאהבת מוכה )שי"ג( הבוישן שנאת ואמר הכעם,בעת
  לשי"ר(  ארם  מבפני לשאול פניו הדר יחל אל הזאת במדה להיזהררוצה
 אך )שט"ו( לך שמחדשהו מי מוצא אתה אי  פגיך  הרר שתחלל  כיוןבי
 בדרכי ללכת והורות הטובה, על ומזהיר האמת מלזמר מתבייש אתהאין

 )שי.ז( בה להתנהג ראוי ואין מגונה ההיא הבושת כי )שט"ו( והעבודה,הטובה
 ~תהלים אבוש, ולא מלכים נגד בעדותיך ואדברה : ע"ה הנביא שאמרכמו
 הבושת, מסוה פניו על ולשום אדם מבני להתבייש צריך אבל מ"ו.(קייט,
 אל נחבא הוא הנה : שנאמר כמו בהחבאו שאול מעניין יודע שאתהוכמו
 אשר הראיתם : שנאסר כמו למלכות, האלדים בחרו כ"כ.( י', )ש"אהכלים
 מטעלי הזאת המדה והחכמים המילוסופים ולדעת כיד,(, י', )שם ה' בובחר
 כי הבושת, : הפילוסופים וגדר הגוף. השלמת לעומת והיא היקרההנפש
 ומי הנעימים אופניהם על והניחם המוכים מנהגים על הדברים הנהגתהיא

 ! ותבחין תתבונן ואתה אדון, שיהיה מעלתו תגדלשמתבייש,
 העזרת. במדת הרביעיהשער

עזות.
 כנגד מעט נדבר )שי"ח( ותעלותיה הבושת מדת משבחי שפיפרנומה

 וכמו המקום אצל מגונה הוא הזאת, במדה שהוא ומי העזות, מדתגנות
 ואמר ג'.( ה', )ירמיה לשוב, מאנו מסלע מניהם חזקו בהם: שנאמראלה

 מרת תגבר כאשר כי ר"ל ב'.( י"א, )משלי קלון ויבא זדון באהחכם:
 ואל חשיבות בעין אותו מבימין ואין אדם בני אצל יקל האדם עלהעזות

 )%,ח( הבושן, אל עזשין כאשר חכם יהיה אם אפילו ברחמים rtPתשורימ
 להנהיג ורוצה החסידים מן הוא ואם )שם.( חכמה צנועים ואת : שנאמרוכמו
 ויתבייש הזאת המדה מן יסור הבורא, בו ירצה אשר הטוב במנהגעצמו

 זד : החכם אמר העזות מדת בו שיש ובמי נפשו. מטבע וירחיקנהממעשיו
 ואחר בנדי שיא( כתיב. שקיבלו 0ה בנד' שי( לו. הסר בנד'שט(

 ובנד' הבושן כ' ככ"י שיג( כתיב. את ירבו בנד' שיב( כתיב. חייבכן
 שיחרשהו מי ובנד' ב' בכיי שטו( כתיב. אדם מכני כנדי ש.ד( כתים.הבישן
 כתיב. כהב להתנהג כנד' שיז( כתיב. והתורה וכנרי ב' בכ"י שטז( כתיב.לך

 לעיל. כסו הביישן צ.ל ;יח( כתיכ. ומעלותיה בנד'שיח(



 , ,%מ,,!,

לב .1
 עז שהוא מי כי ר"ל כיד,( כ"א, )שם זדון בעברת עושה שמו לץיהיר
 )שם( זדון, בעברת עושה : שאמר כמה )שי"ט( כפעולו המקום יגמלהופנים

 בעברת שיה.ה ואפשר זדון, בעברת עושה ה" ; אמר כאילו בכאןוהסתיר
 זדון, עברת העזות במדת עושה שהוא העזות בעל זה )ש"כ( אל שבזדון
 שמתחבר למי צריך האדם בטבע הזאת המדה וכשתהיה לזה, שדומהומה
  ממח שיסור עד שיוכל כפי ובנערות תוכחת במיני ממנה שישיבהועמו

 כ"ט.(. כ"א,  )ימם בפניו רשע איש העז .  שאמר  ובצו בושהוא
  משובחת, היאבוק

 ואמירת העבודה והראות התורה בעזרת משובהת הזאת המדהאך
 כמו למאור,  מגונה האלדים ונביאי הצריקים כנגד בה לעמוד אבלהאמת,
 הזה האיש יהיה ואם ד'.( ב', )יחזקאל לב, וחזקי פנים קשי והבנים :שאמר

 עליו תראה אז הבחרות, בימי ויהיה אדומה מזג בעל הזאת במדההמשתמש
 )שכ"א( אלדים וירא בהפכה בפניה שיעמוד וצריך מאד, עד הזאתהמדה
 האלדים. בעזרת עליה ויגבר המטנה, המדה ויניחויתחרם

 השני. החלק דאתחיל הראשון החלקנשלם
 החמישי שער והוא האהבה, השני החלק מן הראשון השערא.

 הזה. הממרמן
 אדם. בכל במבע תמצאאהבה-
 אלא אדם שום הזה המקרה מן ימלט שלא כמעם האהבה מדת על בונדבר
 וכשימצא מעם, )שנ"נ( נמצא וזה )שכיב( ובדעתו בטבעו מושל ששכלומי
 להיות שרוצה ומי האדם, במבע מורכב והחשק ספק. בלי החסידים מןהוא
 לה ויש לה וילעג בה יתנהג ואל מעליו הזאת המרה ירחיק ואדוןגביר

 יגמרו לא כי ידעת וכבר הגרועות. המדות מן הוא כי )שכ.ד(בלעדיה,
 שנלו שהמשיף זמי )שכה( בתאותם, נפשם שימשול עד החכמיםמעללי

 והרעות, המדוים ביאת התאות השגת ועקב מעשיו, משובחיםבתאותו,
 על עומד ואינו ל"ר[ ]הע"ה הפכפך שהוא עליו, גוברת שתאותו מיומסימני
 ימי וימיו ארם, מבע מזגו על גובר יהיה אם שכן כל )שכב( אחד,דיבורו
 שיתרחק לחכם וראוי הזאת. המדה עליו תגבר אז הקיץ, זמן והזמןהבחרות

 לו ושירע גדול היזק לירי מביאה היא כי בה, יתנהג ואל הזאת המדהמן
 ואחר אוהבו. לפני והכניעה והשפלות הבוז מן הזאת, המדה לבעל שירעמה
 מפני שקרחו ומה ותמר אמנון מענין ידעת וכאשר רעה, אחריתו זהכל

.
 שהוא העזות אל שב ב' בכ"י שב( כתיב. כפעלו ובנד' ב' בכ"י שיט(

 כעצמו בנד' שכב( כתיב. גולדים את וירא בנד' שכא( כתיב. כסועושה
 בלעדיה וישנה בנד' שכד( כתיב. נמצאו ובנד' ב' בכ"' שבג( כתיב.ובדעתו
 כתיב. אחת ב' ככ"י שכו( כתיב. בתאוותו ב' כבכ"י שכה(כתיב.




