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ו¢גג  ,.ם (,'ג זליז ¢לו╨ק גלá חלזáק 'הá כגלולז זá : הץזלקל הץ¢ ום
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כל  ,ה ¢ץקה גץגá¢ה כל ÷םחה גקגםקה וזה¢ ¢ץק íג╨ק ¢קץ
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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



מו;",י
 בו משתמש וכאשר )ש"נ( מגונה, תשוב הכזב בשמוע בה מתנהגוכאיטר
 וראוי משובחת. תשוב העבירות בעבור קנאתו ממני או לייסר, אולהוכיח
 הבינונית וינהג.במדה הקצוות השתי להניח השלם הנלבב המשכיללאיש
 והרוגז, הכעם כי : הנפש מדות בספר אמר וגאלינוס הנכון.אל

. 
 גופו ומתחמם עמוס הוא כאילו הכעסן מני על ונראה אחד, לעניין שמות,,' שני הם

 ואמר ובמהירות. בחזקה דומקו ודופק גדול נדנוד )ורנ"א( לבו ומתנדנדהרבה .לן
 שלא וככעסו ומי וההדר, היישוב עליו ייראה במחשבה, שכעסו מיבו:

 נמצא הכעסן אין : הקוטי ובמפר מ"כ[ ]העש הנכפים, המשוגעים מן רחוק,', איננו אמיץ, ורוגזו חזק שכעסו מי אמר: ועוד השמות. עליו תראהבמחשבה

-
 וממהר לכעוס הממהר מעלות. ארבע הכועסת לנפש שמנו כי ונאמר,שמח.

 אדומה. מרה מזג בעל המנהג זה על שימצא מה ויותר שוה, ענייןלרצות)
 המנהג וזה )שנ"מ( שוה, עניין זה גם לרצות וממהר לכעוס ממהר שהואומי
 עניין הוא לרצות ומאחר לכעוס ממהר שהוא ומי שחורה מרה לו שישלמי

 והחסידים, הגדולים האנשים ממעלות הזאת והמעלה מ":[ ]הערה למאד,משובח,- לרצות וממהר לכעום המאחר אך השוה. המדה מגדר יוצא שהוא מפני מגונה,)
 הכועסת בנפשם המושלים מן שהם ומי הכעם, מדת במדתם נראתה לאאשר

 החכם: שאמר כמו למוכה נזכרו כבר אותם לסבול מבעם את ומכריחים;'
 הנאמרות מרות הי"ג מן אפים וארך ליב.( מ"ז, )משלי מגבור אפים ארךטוב

 : ואמר ו'.(. ל"ד, )שמות פניו על ה' ויעבור : בפריטת שמו יתעלהבבורא
 מוסר בעל לאיש ראוי ואין הנפש, מחולי הכעס כן הגוף מהולי הגרבכאשר
 : מכם שאמר כמו המא, לידי עצמו מביא שהוא מפני לכעוס, רגילשישה
 הכעס מן החכם הזהיר וכבר י"ס,( י"ס, )משלי עונש נושא חימהנדול
 ט'.( ?r )קהלת ינוח כסילים בחיק כעם כי לכעוס ברוחך תבהל אל :באמרו
 שיינצל הוא אפיטר שאי ודבר כסיל. שיקראוהו כעסן שהוא למיוראוי
 )משלי פשע רב חכמה ובעל : החכם שאמר כמו הגדול החטא מןהכעמן
 אינו בכעסו, ומתחזק כועס כשהוא אדם בני רוב רואה ואתה כיב.(.כ"ט,
 יוציא רוחו כל : בו שנאמר וכמו כעסו, ברוב עושה שהוא מה לב עלמשים
 וממח )שם,(. ישבחנה באחור וחכם : נאמר זה ובהפך י"א,(, כ"ט, )שםכסיל

 עובד כאילו בחמתו בגדיו המקרע כל הזאת, במדה מהרבות רז"לשהזהירו
 חיות כטיבעת חימה גדול שיהיה לאדם ראוי אין הזה המאמר ולפי )שחב(ע"ז.
 ודרך והפחותים, הפתאים ממדות זה כי כעם, בלתי שיהיה ולא והצבעים,רעות

 האדם. שכל נמר כי לדעתו, צריך שאתה וממה בינונית, במדה שינהגהזריזות
 ~"t(fS י"ס, )שם אפו האריך האדם שול החכם שאמר וכמו בכעסו,מושלו

 חולשה. הנקמה עזבך אין כי מחול, כשתכעום, : בכעס בטלמיום שאמרוממה

 כתיב. גופו ומתנדנד בנד' שנא( כתיב, מרנה מרה הכעס בנדישנ(-
 כתיב. שוה ענין זה נם לרצות ומאחר לכעוס מאחד שהוא ומי בנד'שנב(
 ע"ב. ק"הי שכת עייןשגב(



מא
 מן עשר ארבעה שער והרא הרביעי ההלק מן השני השעוי.

 הרצון. מדת על בו נדברהספר
 מובר. מדהרצרן

 העניינים, ברוב נמצאת שאינה מפני המשובחות, המדה מן המדהזאת
 אשר כפי העניינים מקבלת היא אשר ויקרה, נדיבה נטש לו .פייט במיאלא

 במה האדם, הסתפקות הזאת המדה ומן הגדולות. את מצפה ואיננו'ודמנו,
 וכבר וגאולתה. הזאת המדה מעלת ידעת וכבר בחלקו, ויטמחתו לושייט

 הענוה. כמדה הראיטון החלק מן השני בשער לך ולשבחה לזוכרההקדמנו
 רוצהו. המקום בידוע בו, רוצים האדם ובני האדם בבני רוצה הצדיקונשהאדם

 גם איש דרכי ה' ברצות : החכם שאמר וכמו עמו, משליווין ששונאיוועוד
 באברהם אבימלך מרצות שידעת וכמו ז',(. ט"ז, )משלי אתו ישליםאויביו

 ומי מ"ר[ ]הערה ז"ל. חייא לרבי הקדוש רבינו שאמר וכמו עמו,ומהשלימו
 מוצא )שנ":( אשר החיים אל ומייחסתו ויתרונו הרצון ומטעלת לזהשדומה
 מלקוש כעב ורצונו חיים מלך פני באור : שנאמר כמו החסד, ומקורהטוב
 )שנ"ד( שהעלהו עד ביוסף פרעה שרצה כמו באדם, וזה מ"ו,( מ"ז,)שם
 אליו. שהגיע מה וכאשר במרדכי, אחשורוש שרצה וכמו המלכות, מעלתאל
  ה' אני : שנאמר למי ורומה שמו, יתעלה הבורא בו יטרוצה מי שכןכל

 החכם: ואמר י"ז.(. מ"ח, )ישעיה תלך, בדרך מדריכך להועיל מלמדךגולדיך
 מי : אומר והיה משתומם, מיסר וכל שליו, מסכית וכל עשיר, רוצהכל

 מסתעפת הזאת המדה ומן כורחו. כל בו רוצה לרצונו, בעניינו רוצהשאינו
 : ואמר מיה[ ]הערה שמו, יתעלה הבורא ממדות והמה והמחילה,הסליחה
 אנחנו אם מהם. אחד אמר להורגם, וצוה אנשים עדת על קצף אחד'ממלך
 הרגם. ולא להם ומחל שאת, תיטיב )שנ"ה( הלא לחמוא,הרענו
 מן עשר חמשה שער והוא הרביעי ההלק מן השלישי השעריא,

 הקנאה. מדת על בו נדבר הסמר,.
 אדם. בני ברוב היאקנאה

 אינן המהכרים מן נפשות ורוב הכעם, מן כסעיף היא הזאתהמדה
 נמשכין הם אדם בני כל רואים אנחנו כי בכולן, היא אבל ממנה,נמלמית
 הקיניינים, מן  קנקנה אחר רואה  הוא כאשר כי לוטר, ורצוני  רעהו; אחראייס

 בלעדיהם, לעטור  יכיל והיה  כמיתם, הוא  גם י?יונה משתרל הואלש:'ו(
 ימרח ולא במקומם, אחרים עיניינים ויקנה תחתם אחרים דברים  'היעמידאו
 החכם אליו רמז אשר הוא הזה והדבר ההם. בקיניינים להשיג עצמואת

 טעלת אל שעלהו עד כנד' שנד( כתיב. וכו' טזצא הם אשר בנד'שנ:(
 אתר כתיב בנד' שנו( כתיב. שאת תיטיב אתה הלא בנר' שנה( כתיב.וכו'

 המאטר וזה הקנינ.ם משאר או והצטהים הסתכנת ומן העלטיים הקנינים מןשקנה
 בכ.י. המרשלם



,%
מביל,,.
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 כי הטעשה, כשרון כל ואת עמל כל את אני וראיתי : באמרו ע"השלמה
 טבעיו על נוברת הזאת שהמדה ומי ד'.(. ד', )קהלת מרעהו איש קנאתהיא

 הספרים נמלאו וכבר המדן. הנדיב ואין לחמוד, מביאתו היא כי מגונה, הוא..
 וראוי הגנות, מן עליו שנאמר ומה לבב, מאנשי נעלם ואינו החומד,סגנות

 שדות וחמדו : שנאמר כמו שיגזול, החמדן עניין יגיע ושמא מעליו/ שיתרחק)'
 נפשו שירחיק למשכיל וראוי מגונה. מדה והחומד ב'.(, ב', )מיכה וגזלו)

 יגיעת (ttrJw) רוב אך תועלת שום מביאה שאינה מפני יכולתו, כבלממנה
 ואין הקדושה. בתורתו ממנו שהזיר מה על עובר שהוא מפני המקום, ועונש: המחשבה, וטירדת המנוחהי ומיעוט תמיד, אדם בני ושנאת בתאוות,הנפש
י אל להניע טשתדלים אותם שרואה מפני בחמאים, שיקנא למשכילראוי

 האלד,ם בעבודת קנאתו כל תהיה אך ההנאות. אל ולהיטיגהתאוה
 כיה, )במדבר בתוכם קנאתי את בקנאו בו; שנאמר מפנחס שידעתכמו )שנ""

 אמור לכן ; שנאמר כמו הטובה, האחרית מן כך על גמולו שהיה וממרי"א.,
 וחמדן במקנא שנאסר וממה י"ב,(, כיה, )'סם שלום בר.תי את לו ניתןהנני
 שנאתו ותראה )שג"ח( אותך, רואה כמיהוא רבה, אהבתו החמדן תראה :אמרו

 )שנ"ט( אותך רואה כשאינו שנאתו. ותרבה ותראה אותך, רואהכשאינו
 : ואמר לכעס. אלא החומד נברא לא כאילו ואמרו שונא, ועניינו אוהבושמו
 אל שיעלה לאדם וראוי שמהתך, מ"ו[ ]העסה בעת דואג שירא לחומדדיי

 תהיה וזאת מלמעלה. יעזרוהו אם עליה בו שיקנאו כדי העליונההמעלה
 r~c] ]הערה המשורר. שאמר כמותפארתו
 מן עשר ששה שער והוא הרביעי ההלק מן הרביעי השעריב.

 ההריצות. מדת על בו נדברהספר,
 אדרבה. ממרה היאההריצות

 כי ואטר באה. היא טבע זה מאי הזאת המרה בדברי לקדםצריך
 מן פנויה כשהנפש יותר, תראה הזאת והמדה האדומה, המרה מטבעהיא

 בנפשות שהיא מה ויותר דאגה. שום אותה מבלבל ואין המגונותהמדות
 שמתעסק מה ובכל מעשיהן, בכל בה שיתנהג לאדם וראוי החשובות.הזנות
 יקר אדם והון : בה שנאמר מה תראה הלא והמחשבה, החכמה ממלאכותבו

 הזריזות, שהוא ההריצות האדם, שכהון היקר כי ר"ל כ"ח,(, י"ב, )משליהרוון
 1 ט כפק שישתדל וההפסד, ההויה בעולם העולמות, בשני חרוץ שיהיהוהוא

 ובהפך השבל. עולם אל להניע וישתדל )ש"ס( ובעבודה, האמונה עםהחכמה

 אל : החכם שאט- וגסו סנר' שנח( כשב. סכאוכות קוב אך בנד'שגז(
 כתיב האלרים בעבורת סשו:חת והקנאה א'( ל"ו, )תהלים עולה כעושיתקנא
 הטאסר שנט( כת.ב. בך פצע כשהוא כנד' שנה( :כ"י. הסי שלם המאסי זה1:ם

 החכמה בבקשת כנד' שם( בנר'. חסר אותך רואה כשאינו שנאתו ותרבהותראה-
 כתיב. והאצנה העתדהעם



מג
 בהצלות )שס"א( ומשתדל בקניתם מהתעמק העצלה שהיא הזאתהמדה

 : אמר ועזך ייי(' כ"ך, )משלי להלה צר צרה ביום התריפת : אמרהנפשות
 במדת הפכפך בעניין שהזכרנוהו ואע"פ כ"ז.(. י"ב, )שם צידו רמיה יחרוךלא

 ובזריזות בחריצות בענייניו והתנהג החשובים האנשים מן שהיא ומיהשנאה,
 )שם למס תהיה ורמיה )ששב( תמשול חרוצים .ד : שאטר ונמו בהם,יצליח
 ובענייני העולם בענייני החריצות על החכם ושלטה הזהיר וכבר כיה.(.י"ס,

 והטאמר מ"ו.(, י"מ, )ינים תרדמה תפיל עצלה : שאמר כמו )שס"נ(השכל
 האיד כי תרדמה, העצלה מפלת מנים כל על כי מופתי, והוא נראההזה
 מתפשטת ואינה כשתנוח החריצות, בתנועת הגוף מנקבי מתפשט הואאשר
 : בחריצות הקוטי ומספר תדירה, נומה לידי )ששד( המוח אל יעלהאותו
 הזאת המדה אל המוסר ודרך לחם, משביעתו בעבודה אדמתו שישביעמי

 מגונה, הקלות כי בכעסו, קל יהיה ולא )שס"ה( בתאותו אדם יראנהשלא
 שיתנהג צריך אך בה, מתנהגים החסידים ואין הדעתנים, ממדת שאינהספני

 האדם, הצלחת על הגדולה והראייה והיראה. והמציה התורה בענייניבחריצות
 טזלו, רוע על הגדולזת האזתית זמן במעשיו, מתעסק שהוא בטהחריצותו
 וצריך מגונה. והקלות המהירות אל מביאה שהיא החריצות אך בהם,עצלתו
 ומי מתחרט, שממהר ומי במהירות, הרעה תכלית כי ממנה, להזהרהמשכיל
 ענייניו, למהר האדם צריך ואין יכשל. שלא מאמין א.נו במהירות,ושרוכב
 בפועל תראה ולא הנפש, בכח כשתהיה מוכה החריצות מדת אבלהבקשות, ויזדמני העניינים יתקנו ומטתון מתוקן. מעשה המהירות מן יתכן לאכי

 מהירות. שתקרא ראויה תהיה אז כימהרה,
 הראשון השער ההמישי. ההלק ואתחיל הרביעי ההלק בעולםיג.
 בו נדבר הבפר מן עשר שבעה שער והוא החמישי ההלקמן

 הנדיבות. מדתעל
 רעה. ומתי טוב מתינדיברת

 בה יגיעו שלא הנכונה השוה דרך על אותה כשמנהיגין הזאתהמדה
 הזאת המדה שיגביר האדם וצריך למאוד. משובחת היא וההפקר, הפיזוראל
 הממורסמ,ם אדם בבני הגדולים שאין ממני הציקנות, מרת ר"ל כנגדה, אשרעל

 יצליחך המקום תראה והלא משובחת. הציקנות שמרת רואיםבחשיבות,
 הגיעו הנדיב כי אמר, אחד במקום הנדיב, החכם שיבח מקומות בכמה)שס"ו(
 כמו )שס'!ז( הבא, ובעולם הזה בעולם הגדולה מן רבות מעלות אלנדיבותו
 בעולם מ"ז,(, י"ח, )משלי יגחנו, גדולים ולפני לו ירחיב אדם מתן :שאמר
 להם ושולח מתנות להם נותן שהוא בעבור המלנים, אל קרבתו מפניהזה

 כתיב. בהצלות ומהשתדל בענינים מהתעסק העצלה שהיא בנד'שמא(
 :גר' cw-) כתיב. הערב ובעניני בנד' שם:( כתיב. תעשיר ובנד' בכ,יבשסב(
 ב:ר' שסו( כתיב. בתאוותיו 1:נר' ב' בכ"י שסה( כתיב. נומה לידיומביא
 כתיב. ובבא הזה בעולם ובנד' ב', בכיי שס0 כתיב. יצילךהמקום




