
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



לו
 מחולקים. באנשים תמצאשמחה

 שתהיה ממנה יש נחלקים, אדם בני בקצת אותה תמצא המרהזאת
 שתאותיו לאים שכן וכל הרם, כטבע ולח חם שטבעו במי יהיה וזהטבעית
 הדברים מן וניצל ארוך, טזמן דאגה עליו עברה ולא תדיר, 5ומזדמנות
 בטבעו שתראינה האלה, הדברים כל לו שנזדמנו למי הוא ודיןהמעציבים.

 הזקנה ואין בריא, וגופו מוכה, גיהתו ותהיה הזאת, המרה )שב"א(אותות
 כיב.(. י"ז, )טשלי גהה יימיב שמח לב : שנאמר וכמו עליו לבואממהרת
 משאל, והגעת תאוה השגת עם מקרית שתהיה )שט"ב( הזאת המדהומן

 כמו קלה לדעת זה שיצמרך ואפשר ענין, ללא תדיר שוחק שיהיהוממנה
 וכבר ו',( ז', )קהלת הכסיל שחוק כן הסיר תחת הסירים כקול כי :שנאמר
 אומר ואני השחוק, בו ראוי שאינו במקום שחקו השומה, מאותות כינאמר
 הזכות החונף, מן הנמלטות בנפשות קשתטצא ראוי לשמ"ג( הזאת המדהכי

 משאר יותר הרוחניות מעלות א5 העולות הטלכות, אל המתייחסותהברות
 ובשמחה עבודתם, בעניין שלם בנועם שהם הצדיקים, נפשות ור"ל אדם,בני

 ישרי כל והרנינו צריקים וגילו בה' שמחו : שאמר כמו בפרישותם,גדולה
 בשחוק להתנהג מוסר, לו שיש למי ראוי ואין י"א.(. ליב, )תהלים5ב

 והשהוק טוראו, מתמעט שחקו, שרב מי : שאמרו מפני ובמעטרות,במושבות
 השמחה, כך הבכי, גורמת גוברת כשהיא כשהדאגה, וכמו פנים, הדרמסיר

 הזאת המדה כי שידעהו, לדעתן שראוי וסמה השחוק. מראה גוברת,כשהיא
 המדברת הנפש בטבע איננהוזולתה

 גאליבורנ,.
 על והראייה הבהמית, בנפש היא אך 5"ה[ ךהערה גאלינוס דעתעל

 יוכל שלזו- ואיפשר המשחקים, העניינים עם יארע בשחוק רואה .שאתהזה,
 הדומים מדות ושאר הכעס על נאמר וכן ישחק. שלא בעצמו למשולהאדם
 לנפשו הבהמית נפשו שתסכית עד שישתדל האדם צריך כן ועללאילו,

 גדולי עם נמנה יחי אז כן, וכשיהיה טבעו, את שכלו שינהיג ור"להמדברת,
 עליו. שהאבל בו, שהשמחה הדבר האלהי: מקראט שאמר וממה אדם.בני

 חיים ללב השמחה : השמחה בעניין ל"ו[ ~הערה ארינעניום ובמוסרי)שמ"ר(
 ואבדון. דוחק והדאגהומעלה,
 הפפר, rD העשירי השער רהוא השלטטי ההלק מן השני השערר.

 הדאגה. מדת על בונדבר
דאגה.

 ~צ"ל ושמא תאוותיה את המנע עם בנפש נמצאת היא המדהזאת
 קשה וכמה אוהבת. שהיא מה כשתסקוד המות שערי אל תכיאנוושמה[
 : אמרו וכבר גוברת. כשהיא עניינה רע וכטה ניכרת, כשהיא הזאת,המדה
 מעם שנתעכב הזריזות מדרך רואה ואני טבעית. המיתה היא הדאגהכי

 הזאת. המלה ליתא בנד' שסב( כתיב. אותו בטבעו בנד'שטא(
 כתיב. עליו שהאבל הוא בנד' שמר( הזאת. חסר נ'כ בנד'שסג(



לי
 המנחמים הדברים מן בפינו וישים יחונינו האלדים אולי הזה, נשערנמאן

 לו ממציא הזה המאמר שיהיה עד האדם, מיגונות והמשמחיםוהמשעשעים
 ברפואה אלא הנפש, לחולי רפואה שתימצא אפשר שאי אעפ"ירפואה.
 רמואתה כן עניין, מכל כנפש אל יותר מגיע הענין שזה וכמוהרוחנית,

 ואומר: הרבים. ברחמיו ממנה להצילינו נשאל ומאלדים להמציא, קשהיותר
 טמנה. נמלט איש אין שחורה, הטיה כמבע ויבש קר הזאת המדה טבעכי
 דאגה : שנאמר כמו הנפש הולי שיהלו עד גדול דבר אל שמגיעיםויש
 כיה(, י"ב, )משלי ישחנה אישבלב

 האדם. פני עלנראית
 שאמר שידעת כמו הפנים על הרבה נראית היא הזאת המדה כיודע

 אותם וירא : שנאמר כמו זועפים, פניהם את כשראה פרעה לסריסייוסף
 מרוע : לנחמיה ארתחשסתא שאמר וכמו 1',(. מ', )בראשית זועפיםוהנם
 הזאת המדה כי נתבאר וכבר ב'.( ב', )נחמיה חולה אינך ואתה רעיםפניך
 האדם כשיהיה כי שתדע, וצריך גמורה. הכרה בה וניכרת הפנים עלנרא.ת
 מבקשת ניצול איננו וההפסד, זיהוייה עולם שהוא הזה העולם באהבתיטיכור

 תקראהו אז ויתקדם, אותם וכשיגיע יד. אל מיד תמיד הנוסעיםהקיניינים
 השכל, העולם את ומקביל הזה העולם מן לבו כשיפנה זה, ובהפךהדאגה.
 כשימנה העולמים, לקניינים המה אשר הנפשיים, החלאים מן שינצלאיפשר

 התורייות. החוקות ואל המוסריות החכמות אל נפשו ויטה ההבלים, העסקיםמן
 המלכים, גדולי במנהגי ויתנהג המתאים, קטני מנהגי להניח למשכילוראוי

 יבחר ואל שיהיה, מה שיחמוץ חפץ שהוא מה לארם יהיה וכשלא)שטיה(
 כיון הזה, המקרה מן נוגשותינו לרפא שנשתדל לנו וראוי הדאגה.בהתמדת
 והברזל האש כמכל נופים, רפואות בעבור קשות שנסבול רואים,שאנחנו
 מכל ונסבול העצה בכח נפשותינו לתקן שנרגיל שכן וכל fr~sוהדומה
 דעתינו על נעלה כאשר כי נדע ועוד הטוב. המנהג והינהינה כדימעט,
 יהיו שהמקרים מפני כלל נהיה שלא רוצים היינו כאילו מקרה ישיגנו'טלא
 שלא נרצה ואם ההוייה, יהיה לא ההממד, יהיה לא ואם ההוויות,בהפסד
 ואם בטבע, וההפסד בטבע, וההוויה נהיה, שלא רצינו כאילו הקורותתהיינה
 הנטנע, דבר שרוצה וסי הנמנע, דבר נרצה במנע, שיש מה יהיה שלאנרצה
 עלינו מהגביר שנתבייש לנו וראוי עני. נקרא רצונו, שימנע ומי רצונו,ימנע
 ומי טובות. מעלות אל לעלות ונשתדל העניות, לוטר רוצה הזאת,המדה
 כאילו האבל, לידי המביאים הדברים מן נפשו ידמה יאבל, שלאשרוצה
 או אבד כאילו ויחשבהו עליו, ויאבל שיאבד, עתיד שקניינו חושבהוא

 הנכבדות והמזימות העליונות הנפשות אל כלל מוצא ואיננו אוהבו.שפקד

 ויתנהג והטלות המלכים גדולי הפתאים קטני בטנה:י ב' בכ"ישטה(
 הם-ים.כטנקי



 -,יל',ןיל,,,ץייך"זשןץ ' 1, , ,,ר,.,,)

לח
 עליך ראינו שלא זה מה : האלדי סקראמ גואלו וכנר הדאגה. סימןהיקוות
 ! עליו ואדאג שאפקדנו דבר קניתי שלא מפני : אמר ? לעולם דאגהסימן
 הגדולים הדברים מן העולם בכל אין כי בו, שיחשוב למשכיל שראויומטה
 שתהיה הגדולה כי הדאגה, אלא יגדיל, כך ואחר בתחילתו קטון יהיהשלא
 לגמרי, שתכלה עד ומתמעמת ודלה הולכת היא אשר וכל פגיעתה,בעת
 יתאמץ אשר החכםוהזריז

אלכסנדר)
 על לנחמה אמו אל שכתב .אלכסנדר ומצאנו גדולתו, כפי מקרחובעת

 בעת ובצורה גדולה מדינה לבנות צוי אמי בכתבו: לה ואמרמותו, 1 1י
 עליה וקבצי והמשתה, המאכל מן בה וזמני אלכסנדר, מות שמעשיגיעך
 מזומן הכל יהיה וכאשר ולשתות, לאכול ידוע ליום הארצות מכל אדםבני
 המלכה, זימנה אשר הסעודה אל להיכנס ומזומנים נכונים העולם כלויהיו
 אן מקרה עליו שעבר אדם המלכה אל יכנס שלא : בעםכריזו

 שלא שצותה וכיון מותו. אחר הכתב שהגיע בעת כן ועשתה יגון,ישמצאהו
 בביתה, אדם שום שם נכנס שלא דאתה, פגע, שקרחו מי ביתה אליכנס
 tUS] ]הערה עצמו. על לנחמה אלא בנה כיון לא כי וידעה, היא הבינהסיר

 אדם של הלב אע ממעמת הדאגה כי רבו: מאריסטוטוליס אלכסנדרויטמע
 שהיא מה בהמה מיני מקצת ולקח הרבר אמיתת על לעמוד ורצהומכלתו.
 לתת וצוה במחשכים, רבים ימים במשמר אותה ואסר במבעו האדם אלדומה
 ונמס, שכלה לבה ומצאו ושתמוה הוציאוה כך ואחר חיותה כדי המזון מןלה
 כי : אמר בדאגה נאלינום ומדברי האמת, אמר רבו חריסמוטולים כיוידע

 על היגון כי : ואמר פירים כך ואחר הלב. חולי והיגון הלב, כלותהדאגה
 שעבר, מה על הינון אחר: ובמקום שיהיה, מה על והדאגה שהיה,טה

 המות, חולי הדאגה כי מדאגה, והשמר הזהר כן על שעתיד, מה עלוהדאגה
 ל"ה[ ]הענה הדאבה. מן יותר קלה  המות מם שתיית : החכמים קצתואמרו
 פגיעת בעת הזאת המדה בהגברת יש תועלת מה : השואל ישאלואם

 היא אשר הליחה להוציא כדי תועלת יש כי נשיבהו ? והראותההמקרה
 כאשר להוציאה )שם"1( הימנ בו ונלאה כבר נמסדה אשר הדמע,עיקר

 המכריחות ברפואות הגופות מן ל"ט[ ]הערה המעופשות הליחותמוציאים
 ידוע, שהוא וכמו לנקותמ, שדרכם במה הליחות שאר מנקים וכאשרלהקיא
 )שטם( לא שבהם המופסדת הליחה תתנקה לא הקמנים רכים הילדים קצתכי

 האבל : באבל סקרמא שאמר וממח לבכי. המבעית הנפש היא וזאתבבכי,
 מ'[ ]הערה במלמיוס. ומדברי הגופות. מדוים שהחלאים כמו הלבבית מדוה)

 אמיץ. לב למקרים יקדים ימים, להאריך שרוצהמי
 מן עשר אהד שער ירא השלישי החלק מן השלישי השערז.

 רהשלוה. הבמהון מדת על בר נדברהפפר
 כתיב. כבכרי אלא כנד' שמז( כתיב, הטבע בו ונלאה בנד'שסו(



ךם
.הזםק¢ áכזחל 

ז╨ץקהז áזג╞םו ááוה ז╨זחך╞í áה 
 דה╨גקי

 ה╞לה úוסה úחáזקל
חáזקל  (.ñ"ג הסז ץáך

 ,áגי
 ,זגםץ זל÷ ¢לוק : úזגהם 'הá טחךáל גםקל)

╞ñח áהז 'הáלו╨ק : חךז¢ 
 זגםץáז גזו¢ היזלם הםז╞ד ╞לחםז םז╞ד íג╞םול זלי

á¢טז  ז╨ááזñג íגםהá, (úגם (,'ג גזו¢ז ט¢áם גל וזהק ה╞לú, áוסה זלי ¢לו╨ק :

וגה  ¢áדה ¢קו חךáג  'הá הגהז 'ה ,זחךáל הגל¢ג) ,ס"ג (,'ס ה╞להז úוסה ¢úזג
áה' áגו¢ג 'ה זחך : áהí ג╞םו זליז ¢לוקí, גו¢ג áג÷ג╞פí (קñ"ה) ╨ופלú 
á÷ץג áגú ץגג¢ áגז גי הú¢וסה ,ה╨זú הñ╞םץללז הú ו"ג,). 

 íגםהú) ,ז"ך÷
הגל¢ג)  úץá ,הםזודה זלי ¢לו╨ק : הúוז םו ו¢גú ג╞áץ á÷ץג íזו╨ 'ה

ו¢גג  ,.ם (,'ג זליז ¢לו╨ק גלá חלזáק 'הá כגלולז זá : הץזלקל הץ¢ ום
.  כזי╨ זáם חזךá 'הí áגםהá, (úגג÷ ,(.'ס

כל  ,ה ¢ץקה גץגá¢ה כל ÷םחה גקגםקה וזה¢ ¢ץק íג╨ק ¢קץ
.הל¢הה  ¢ףףה ¢á╞╨ זá םץ כגג╨ץ

,הá¢פ  הך¢ח גúל
,הך¢חה  ז╨לל כגג╨ץ

 הו¢גקי
 áק זוךחל

 í¢והקי
úוסה הגהú ה╞לה 

הáזקúה  סו הגהú זáúזקú הלגםק íץ úל╞÷ה הקםקה íג¢á╞ה ; íהק
ñהג╞ץ ¢áזו ז╨גúק זáגקז זגםץ וםק .ה╨קג זליז ¢וג÷áז ,הםגחלה םá÷קú 
ך¢חúלק  ם"ס הליú áזלז÷ל ה"ץה] כוñ ╞חוז כל íג╞גñהה הגה ¢לזו : גל

טו  זםגוי ום ,וךח úוסז ה╞לה úחáזקל םץ ט¢╞ה ,úוסה
 םץ הל ,¢áץק

,ך¢חúג  כגג╨ץה ה╨זדלה ,הáק כזדי ¢לוגק íזגה כה םץ íזק ¢á╞ ¢חוז טי
úוסה áגז ¢חו ,כי ה╞לúך¢ח áם ,ה÷╞פúú הם זוúז╨ץú זו ¢לוג ¢ז╞גז 
ך¢חúגק á╞á¢ ו זךפץú הלáוה וג╞í הסגק¢ áוגה ,ה╨זדל ט¢╞ז םיקה גג╨גץ 

טג¢פ  ,זá ג"ףץו כגוק חיá ג╨í á╞ו םזקלם הקף╨á¢ú áדהל ,úíז╞ל טו
כלז  íהם זם╞úקגק םגקהם íךפץ דם╞ם כל íגדה╨לה íגץ¢ה םו íגáזךה
םזקלג  úז╞לה úז╨ז╨לה םו .úזחáזקלה הסז úגםיá úסלה םיזגק í╞וה

¢חו  זחז¢í áזםáםז úו זקף╨ הדגה╨הםז דה╨לה ,áזךה גלז זץáךק טקל╨
.¢áד  זםיוג

כ¢קו¢ה  ,סד íםק╨ ÷םהה גקגםקה םגחúו¢ ÷םחה .גץגá¢ה ¢ץקה
םץ áז ╨╞á¢ ה וזה¢ ¢ץק הקםק ¢קץ כל ¢ףיה¢áכל ÷םהה גץג 

.íץיה  ú╞ל

.íגúץה á÷פú úםץזú ץי םי¢ ה╞ל ה╨זיל קג הםí 
ú╞לל  ה╞לה úוסה ג"íץו וגהק הוá חיל ,?גף╨ה ז╨לק הúזו ה╞ל
.הג÷ס╨áז áúזםץזúץ הגúה áל ז╞á¢גí ז╞לם ז╨ח╨וזúףה זג÷╞úוה ג╨ףל ה╞í, 

áה  ג"ףץו הגúזםץזúק כ╨גו úזáקח╨ ╞ד╨י ,הג÷ס╨ íוז םי ה╞ל ה╨זדל קג
áו╞í,  (ל"ךק) úםץזú úפ÷í, áגúץה ¢áיז úץ╞ג גי úז÷גúקה ה¢ל ה╞לח╨

.áגúי  (ךñק '¢╨á קג הם
 (הñק גקá' á ה╞ñהז úוסה וגהק úופל╨ .áגúי




