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 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.



"א
 אשדיו בעבודת הזאת במדה להתנהג מאדם צריך אך תאותו. אחרשנטה
 עור; ואמר כ'.( א', )תהלים חפצו ה' בתורת אם כי : שנאמר כמוובתורתו

 שמתעסק מי ועכ"ם צ"ז.,. קייט, )שם שיחתי, היא היום כל תורתך אהבתיטה
 ; החכם ואמר התאוה. ובין בינם מבדילים יהיו והמוסר, החכמהבענייני

 ואל ממנו התרחק שתשאל, מי תמצא ולא דבר על עצה לשאלכשתצמרך
 תאותו אחר שנמשך מי ואומר ללב. אוינת התאוה כי תאותך, אלתקריבהו
 אדם בני נמילי בה בוחרים הזאת והמדה יגבר. אותה שימרה ומייפסיד,
 הניגונים ושמיעת והשמחה השחוק מן בו שבוחרין ומה עריבותה קרבתמפני

 והמדוים, הדאגה מן באחרית שיהיה מה לב על שמים ואינםהעריבים
 שנאמר: וכמה הנמצאת התאוה להשיג טבעם אחרי נום.ם הם כןועל
 החכמה מררכי נוטים והם י"ס.( י"ג, )משלי לנפש תערב נהיהתאוה
 רחוקה, היא ובמחשבתם מדעתם, רחוקה ונעימתם הנאותם שהשנתמפני
 האדם שישתמש וצריך מדעתם, רחוקה והיא קרובה, היא אך רחוקהואינה
 את ואהבת : שאמר כמו )עכ"ז( האלדים בעבודת האהבה ר"ל הזאתבמדה

 אהבו נפשו אהבת כי שנאמר כמו ובנפשו א',(, י"א, )דברים אלדיךה'
 כ"מ, )בראשית רחל את יעקב ויאהב : שנאמר כמו ובקרוביו י"ז.(, כ',)ש"א
 כי שנאמר כמו מולדת ובארץ ג'.(, ל"ז, )שם יוסף את אהב וישראלי"ח,(,
 שנאמר כמו וברעהו ד'.(, כיד, )שם תלך[ ]צ"ל אלך מולדתי ואל ארציאל
 אילת : שנאמר כמו ובביתו כ"ו.(, א', )ש"ב מאד לי נעמת : ויהינתןבדוד
 חכמה אוהב איש : שנאמר כמו ובחכמה י"ס.(, ה', )משלי חן ויעלתאהבים
 לכל אהבה שיראה הזאת המדה וממוסר ג'.(. כיס, )שם )שכ"ח( אביוישמח
 עמם יתנהג )שכ.ט( אדם לבני אהוב להיות שרוצה מי ואומר אדם.בני

 שנאה. לידי מביא שהנזק כמו אהבה לידי מביאה וההנאה הטוב,במוסר
 הנלבב לאדם וראוי הרחוקות, והתאות הגדולות בקשת הזאת המדהומחלקי
 הנפש על הזאת המדה תגבר וכאשר מהם, שיתרחק עד נפשו את'לייסר
 עליו שנאמר ובמה הטעות מן בו שהוא במה מרגיש ואיננו החושיםיתבטלו
 כ'.( ה', )יוצעיה רע ולמוב מוב לרע האומרים הוי )ש"ל( : שנשמר כמווהוא
 כתב אחד וחכם אזנך. ומחרושת עיניך מעורת הדבר אהבתך : החכםואמר
 אוהב שאתה מה אל תניע אל : ואמר התאוה הכרח בעניין אחר חכםאל
 שתסבול ער יטתשנא ממה תנצל ולא שתשנא ממח הרבה שתסבולעד

 אוהב. שאתה במהמרבה
 השער והורא השני החלק מן השנאה במדת השני השערב.

 השפר. מןהשביעי

 ישמח חכם בן במשלי שכח( כתים, האלדים באהבת ר"ל בנד'שכז(
 בנד' של( כתיב. אדם לכני אוהב להיות כנד' שכס( בנד'. הוא וכן כתיבאב
 כתיג. עליו שנאסר כמייהוא
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שנאה.

 הזאת והמדה כן, גם ישנאוהו אדם בני שישנא מי כי שתדעצריך
 לשנוא עניינה שמגיע עד הרבה אותה מחזקת ה.א האדם, נפש עלכשתגבר

 אליו מביאה אשר מלבד, רוחו חיי בהם אשר המשתה, ואת המאכלאת
 שמים  )של"א(  לשם שלא גרולה אהבה וכשתהיה  ארם. בני  משאר  ההזקמן

 שנאה אמנון וישנאה : באטנון שנאמר מה ירעת והנה גרולה. לשנאהתשוב
 צריך ואין יפנה, פנותו עם לדבר, אותך שאוהב ומי מ"1.( י"ג, )שםגדולה,
 שונא נשיקות ונעתרות שנאמר: כמו והאויב השונא בעצת שנאמיןלומר

-

 שנאמר מה ידעה וכבר ההתהפכות. הזאת המדה ומסעיפי ו',(. כ"ז,.משלי
 עניין על עומד אינו ההפכפך כי אמרו: וכבר בעליה. וגנות הזאתבמדה
 ממנו נפרדת הדאגה ואין תמיד, משתנים וענייניו איהב לו יהיה ולאאחד,

 כי ותדע כ"ז.( י"ב, )שם צידו רמיה יחרוך לא : עליו שנאמר למי ודומה',
 גדולים שונאים שיהיו ואיפשר במילותם אהבה את מראים אדם בניהרבה
 שתא ינכר  בשפתיו :  שנאמר  כמו בהם תאמין שלא וצריך  במצפונים.)של.ב(

 אליו לבך יטה אל רכות,  ומרבר לשונו לך  שמחליק ואעיט כיר.( כד,  )שם)
 יואב שהראה וכמו כיה( נ"1, )שם בו, תאמן אל קולו יחנן כי : שאמרכמו

 ישמעאל שעשה וכמו )של":( שהרגם עד והאהבה השלום ולעמשאלאבנר
 החרטה. יקצר השנאה, שזרע מי ונאמר: שהרגו. עד אחיקם בן גדליהועם
 מי שכן כל אדם, בני ובין בינו הלבב מרע הזה המנהג נוהג שהואומי

 ובתחנונים בתפילה אותו מפתה הוא וכאילו אלדיו, ובין בינו כן'טינהג
 לו, יכזבו ובלשונם בסיהם ויפתוהו : עליהם שנאמר וכמו אחר. ענייןובלבו

 )שליד( ; תלמידיו מצוה היה האלדי ומקראם העניין, ושאר ל"ו,(, ע"ח,)תהלים
 כמו כמראות אדם בני לבות כי לבבנם, וטיקשנאהו )של"ה( מפיהשמרו
 י"מ.(. כ"ז, )משלי לאדם האדם לב כן לפנים הפנים כמים : החנםשאמר

 ובספר הקנאה. שנאת שבה, והקשה השנאה שבמיני והרע משתוותוהנפשות
 אל שתשיכם שונאיך, עניין על שתחשב מה שבכל הטוב אמי:הקומי
 תוכל. אםאהבתך
 השביעי שער רהדא הרחמים השני החלק מן השלישי השערנ.

 הרחמים. מדת על בר נדבר המפרמן
הרחמים.

 )של"ו( יתברך לבורא הראויות המדות ra היתה הזאת שהמדהמפני
 מדות עשרה השלש על לומר ורוצה עשרה, השתים עם נכללהיטמו

 לו יש בהן ולהתנהג להשיג האדם שיוכל מה וכל הקב"ה אלהמיוחמות

 גמורים שונאים בנד' שלב( כתיב. שסים לשום ובנד' ב' בכ"ישלא(
 ב:ד' שלה( כתיב. לתלמידיו בי בכ"י שלד( כתיב. שהתו עד בנד' של:(כתיב.
 כתיב. סמיהשסרו



לה
 וחמאה. ופשע rtP נושא חסד ורב אפים ארך שיהיה כגון בדבי,להשתדל

 שירחמוהו האדם שרוצה וכמו יכולתו כפי בהם שינהג החסיד לאדםוראוי
 לרעך ואהבת ; שנאמר כמו אליו שנצטרך למי לרחם ראוי כן צורכו,בעת
 מאוד. עד משובחת הרחמים לומר רוצה המדה וזאת י"ח(: י"ס, )ויקראכמוך

 וכאשר )שליח( בה והכירם הצדיקים לעבדיו אותה חלק )של"ז( יתברךוהבורא
 ל'.(. מ"ג, )בראשית אחיו אל רחמיו נכמרו כי בו: שנאמר ביוסףידעת
 בו ונמצא בלבו תקועה והחנינה הרחמים מדת שתהיה המשכיל אלוראוי
 ובדברי הרחמים. במדת האדם שיעמוד הנדיבות טן : החכם ואמר הימים.כל

 למות לקוחים הצל שנאמר: כמו והחנינה הרהטים על מצוה ע"השלמה
 עם בה מתנהג שהוא הבורא אצל הזאת המדה וממעלת י"א.( נרד,)טשלי
 ובספר מ'.(, קמא, )תהלים מעשיו, על ורחמיו : שנאמר כמו ברואיםכל

 את תבזה אל : ואומר יכולתך, בכל למות לקוחים מהצל תקצר אל :הקוטי
 ועוד ונמוכים, מרהטים ושלבותם מי אשרי : ואומר חזק, גואלם כיהעניים

 בו. ירחם שלא מי יד על מותו יהיה מרחם, שאינו מי בו,יש
 השמיני שער והוא האכזרירת השני החלק מן הרביעי השערד.

 האכזריות. מדת על בר נדבר המפרמן
 ובהשרבים. בצדיקים תמצא לאאכזריות

 אך בחשובים, ולא צדיקים באנשים נמצאת הזאת המדהאין
 מרחם שאינו האריה כמו הצבועים, וכטבע כדרך שטבעם במיתהיה
 מנים ישא לא אשר מנים עז גוי : בהם נאמר אשר ואלה חונן,ולא
 )של"ט( ורובה. טעומה מאוד עד מגונה המדה וזו נ'.(. כ"ח, )דבריםלזקן

 בנפש תהיה הזאת והמדה האדם, על הכעסנית הנפש כשתחזקותהיה,
 על בה כשישמש כך כל מגונה ואינה האויבים, מן הנקמה בהשמשגת
 ולא תכלית עד הזאת במדה להגיע למשכיל ראוי שאין אעם"י הזה,הדרך
 בנמל שנאמר: וכמו )ש"ט( מובה זה שאין מפני יכולתו, בכל טאויבולהנקם
 שמתנהג ומי י"ז,(. כיד, )משלי לבך יגל אל ובכשלו תשמח אלאויבך
 דור אמר ובכמותם מאד. עד מגונה עין, בלא ממנו ולגזול להבירו להרעבה
 אפם בחרות בלעוגו חיים אזי ישראל, נא יאמר לנו שהיה ה' לולי :ע"ה
 ברשעים אלא נמצאת הזאת המדה שאין שראייה ג'.(. א', קכ"ד, )תהליםבגז
 אמר אפלטון ואפילו י',(. י"ב, )משלי אכזרי רוצעים ורחמי שאמר:כמו

 בעצמו, יתירה מעלה יוסיף מאויביו, להנקם שרוצה מי : הנקמהבעניין
 השלישי,( החלק ואתחיל השני, החלק)נשלם

 מן התשיעי השער רהוא השלישי, ההלק מן הראשדן השערה.
 השמחה. מדת על בר נדברהמפר,

 יתברר. ליתא בנד' שלז( כתיב, שטו יתעלה לבורא ובנד' ב' בכ"ישלו(
 שאין בנד' שט( כתיב. רבה מעוטה בנד' שלט( כתיב. בה והכירה בנדקשלח(
 כתיב. טובה מדהזה




