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 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
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 עבודתו מפני והנועם המוב הגמול מן אליו שיגיע מי הנא/ ובעוקםמנחות,
 לכז : שאמר וכמו טובים, ובמעשים ובצדקה במעשר, 'בממונו, א5דיואת

 אבינו אברהם מרות )שס"ה( שהם ומפני י"ב.( נ"נ, )ישעיה ברבים 5ואחלק
 התורה בספר לו נזכר וכבר אליו, ונתייחסו בהם. נודע והחמד הנדיבות,ע"ה
 אברהם א5די עם נאספו עמים נדיבי : פירוזם עניין הוא וכן מקומות,בנמה

 )שס"ט( הכבוד לנהור שמחייבת מפני משובחת המדה וזאת י'.(, מ"ז,)תהלים
 ו',( י"מ, )משלי מתן לאיש הרע וכל נדיב פני .יחלו רבים שאמר:וכמו

 אך כך. על אותו ומשבחים נותן כשהוא אדם, בני לשבח ראוי יהיהובה
 שאין בדבר ממנו את האדם שיפקיר הוא, הזאת שבמדה המגונההעניין
 )ש"ע( התאות בעניין שמפזר כפי טוב שאינו מנהג בו ומתנהג אליוצריך

 ממעלות ואינו ההפקר, הוא וזה ההנאות, בהשגות ט"ח[ ]"ערהומתמכר
 במקום המתן כי )שע"א( לדעתן, שצריך וסמה מגדולתם, ולאהמשכילים

 הימים. כל עומד הוא אך הזמן, אריכות עם אובד אינו ספון, מממון לוהראוי
 כי המים פס על לחמך שלח : כשאמר ע"ה החכם שלמה כוונת היאוזו

-

 הכריבות על מצוה הסמוק  ופייט א',(, י"א, )קהלת תמצאנו הימיםברוב
 שהוא ומי תבואתו, יקצור החסד, שזורע מי כי חסר, ועושה מתנדב יטיהיהן

 כפליים ומוסיף הולך אך לעולם, כל יחסר לא הזאת החשובה במדהנוהג
 ע"ה דוד ואמר כ"ז.(, כ"ח, )משלי מחסור אין לרש נותן : שאמר וכמורבים,
 קייב, )תהלים לער עומדת צדקתו לאביונים נתן פזר : והחסד הנדיבותבאנשי
 יתעלה הנורא אצל הלוואה שהיא כזאת חשובה מדה על תאמר ומהמ'.(.
 עשה : ואמרו ט"ז,(, י"ס, )משלי דל חונן ה' מלוה : שנאמר כמושמו,
 יהיה לו שראוי למי )שע"ב( לו, ראוי שאינו ובמי לו ראוי שהוא במיההסד

 מן בנדיבות, ואמרו לעשותו. ראוי אתה תהיה לו- ראוי שאין ולמיבמקומו,
 להתיישב הזריזות כי דע : הקומי ובסמר לשואל. לתת ההשובותהמדות
 שתעשה ועת ותמנע, שתתן עת בו שתעיין שכמו והמוב הענייניםבכל

 ומוב והנדבה, המתנה אחר המניעה מן מגב המניעה, אחר המתנה כי :ותאמר
 להשלים. ותאחר לעשות משתקדים מיד תעשה וכשתחל לעשות,שתתאחר

 מה לומר קרוב משאתה תאמר שלא מה לעשות קרוב אתה יותר כיודע
 יראתה בדבר בדבריך תמהר יטלא הזהר כן על )שע"ג( עושה,שאינך
 בצדק, ומעשיך דבריך וימה לעשותו, תוכל שלאירא
 מן עשר שמדנה שער רהדא ההמישי החלק מן השני השעריד.

 הציקנות, מדת על בר נדברהסמר
- -
 בנד' שע( כתיב. הכבוד שמחייבת בנד' שסט( כתיב. שהיו בנד'שסה(

 בכ"י שע:( כתיב. לדעתו המשכיל שצריר בנד' שעא( כתיב. התאוהבעניין
 בנד' שע:( כתיב. לו ראוי שאינו ולטי לו ראוי שהוא לסי חסד עקה ובנד,ב'
 כתיב, עושה איגר 'לתהמה



מה
 מגרנה, מדההציקנות

 )שע'ר( המדות בגל אין למאד, מגונה מדה הזאת המרה כידע
 יהיה מגונה, שהוא אע"ם ממנו את שהמפקיר מפני ממנה, מגונההמגונות,
 והשם הגנות אלא )שע.ה( בו עולה אין וזה אדם, בני ושבח מהנאותיונהנה
 למי וראוי החשוכים. ממדות הציקנות ואין הנאה, שום אל מגיע ואיננורע

 עניין. בשום בה יתנהג ולא הזאת, המדה מן שיתרחק החשובים, מןשהוא
 הבצע, עם אמונה ולא הכילות, עם חשיבות אין כי החכמים, כל דעתועל
 לא שנאמר: כמו אוב ומזכר אוב משם נואש כבר הזאת במדה שהואומי
 דומה וזה ה'.(, ליב, )ישעיה שוע, יאמר לא ולכילי נריב לנבל עודיקרא
 ידעת וכבר י"א,(. כיה, )ש"א מימי ואת לחמי את ולקחתי : נבל שאמרלמה
 אלא מוכה, שום הזאת במדה ואין )שע"ז( נבל. של אחרית היתהמה

 בה ויתנהג יפקירהו, ולא הרבה, ואם מעט אם לו אשר את אדםשישמור
 ממדות איננו כי הבצע, לידי שמירתו ברוב בה יהיה ולא הבינוניתהמדה

 י"א, )משלי לאום יקכוהו כר מונע : הכילי במדות החכם ואמדהחשובים,
 והעניין המאמר פשמ )שם,(. משביר לראש וברכה : נאמר זה ובהפךכ"ו.(

 החבטה אין כי בחכמתו, כילי שיהי' למשכיל ראוי ואין בחכמה. לוהנסתר
 הנר. ממנה שמדליקין בעבור נכבית אינה שהאש כמו לימודה, בעבורחסירה
 על להתנדב עצמו את שירגיל הזאת, המדה בתקנת הטוב המוסרומן

 בעזרת הנדיבות במדת שירגיל עד הרחוקים עם לאת שידלג עדהקרובים
הבורא.
 עשר תשעה שער והוא החמישי החלק מן השלישי השערסו.

 הגבורה, מדת על בר נדבר הספרמן
נבגרה.

- הרם, טבע ארם מבני מזגו על שבברמי  וגידיו גדול לב לו יש 
 אם שכן כל גבורה, בעל תמצאהו העניינים ברוב ארוכים, וזרועותיומלאים
 ובעתה, במקומה כשהיא משובחות הזאת והמדה במלחמות. זה עם רגיליהיה
 הדרך מן יוצא הוא ואם בו. שיכנס סמה הצלתו משער שהוא מהוכפי
 מדת זו והמיתה הגמורה הסכנה למקום עצמו שישליך עד הנכונההשוה
 מפחד ארם אשרי : החכם אמר מדות השתי ובאלה מגונה. מדה והיאהשגעון
 הגדולים האנשים אך י"ד.(. כ"ח, )משלי ברעה יפול לבו ומקשהתמיד

 ההוא הנח )שע"ז( להם הראוי עליונות מדות להם היו הזאת במדההנזכרים
 להם, והדומה ואבנר ויואב, ויהונתן, ודוד, ושאול, וגדעון, ושמשון,כיהושע,

 ובנד' ב' בכיו שעה( כתיב. המדות ברוב אין ובנד' ב' בכ"ישעד(
 בנד' שעז( כתיב. אחריתו היתה מה בנד' שעו( כתיב. אם כי לו עולה זהואין
 כתיב, ההוא הכח בהן הראו עליונות אותות להםהיו
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 משובחים והיו )שע"ח( הגבורה, מדת מהם נראתה אשר כמותם היומאשר
 ולא )שעט( והעצלה המורך מדת בהם שנראתה מי זה ובהפךבעבורה,
 לזה, הסמוך בשער לזכור עתיד אני נאשר )ש.פ( עליהנשתבחו

 ממשה ידעת כאשר האלדים, כענודת הזאת במדה להתנהגוראוי
 ליב, )קימות ירכו על חרבו איש שימו : באמרו העס מן כשפרע ע"הרבינו
 בן פנחס  וירא שנאמר: כמו קנאתו בעניין מפנחס ידעת וכאשרכ"ז.(,
 עת ובכל ז',( כיה, )במדבר בידו רומח ויקח העדה מתוך ויקם וכו'אלעזר
 הגדולים האנשים מנפשות ניכרת הגבורה מדת ר"ל הזאת המדההיתה

 בהר : הפי5וסומים מן אחד שאמר )שפ"כ( וסמה )שפ"א( והגבורים,האלופים
 )ששד( מוקה לגבור קורין הערב אנשי והיו )שפ":(, חיים לך יוסיפובמות

 משונע, יקרא שלא כדי השוה המנהג הזאת במדה שיתנהג המירכיךוצריך
 אלא )שפ"ה( נודעת הגבורה אין : ואמר וישרה. הטובה דרך על בהויתנהג
 כפי והיישוב האומץ )שפיו( הגבורה, גדר : הפילוסוף ואמר הקורות.בעת
 שתשנא, ומה יטתאהכ מה ושתסכול והאמת )שפ"ז( החכמה שמחייבתמה
 היגיעה, וסבל השוא על וההתמדה )שפיה( ואקר בדברי העיקשות הגבורהואין
 ושימשול האמת, על האדם שיסבול הגבורה אך הרעות, החיות ממדות זהכי

 כן אחר ימצאנה אשר המוכה הדרך על המות אצלו שיהיה עדבתאותו
 ובספר החכמה, בין אותו גילה אשר הרע מן שכנגדה על החיים, מןמוב
 הגוף, כח לעומת )שפט( החשובה הנפש ממבע הגבורה : בגבורההקומי
 בר נדבר עשרים שער והוא החמישי החלק מן הרביעי השערטז,

 המורך. מדתעל
 הפחותדתי בנפשות תמצאמורך

 והיא הנמבזות הדלות הפחותות בנפשות שתמצא מה יותר הזאתהמדה
 להרחיקה וישתדל בה ירגיל ולא טמנה להזהר המשכיל וצריך טגונהמדה
 היא אבל תועלת, שום מביאה שאינה מפני מעליו ולהסירה מנפשו)ש"צ(
 החשובים והאנשים )שע"א( ולגריעות לפחיתות וגירמת רע והשם הגנותמביאה
 בה שמשתמשין אחר )שע"ב( בה וגיעלים אותה מואסים הם הלבבותאנשי

 והענוה השרך בנד' שעט( כתיב. בהם הנכורה מדת נראתה אשר בנד'שעה(
 האלהיט האנשים בנד' שפא( כתיב. עליה ישתבחו ולא בנד' שפ(כתיב.

 בכ"י. ולימא כתיב שיר הגבורה על שנאמר וסטה בנר' שפב( כתיב.ה:בוריס
 כתיב מלקייה בנד' שפד( כתיב. היים לך '1D'DI בחרבאות בטעות בנד'שפ:(
 בגבורה. המדית( )בספר הטשורר שאטר וסמה המאטר :ם בכ"י כך אחרוהסד

ש?"
 שיתחייב שפז( כתיב. הגיבור גדר בנד' שפו( כתיב. נורע הגיבור אין בנד'
 על והתמדה שקר מדברי העקשות הנבגרה וטן בנד' שפח( בנדי. כתיבבחבטה
 בנד, שצ( כתיב. וכו' החשוכה הנפש מנפש הנכורה בנד' שפט( כתיב.השוא

 כתיב. וגריעות הפחיתות ונורמת להשם :נות בנד' שצא( כתיב. טנפשולהרחיקם
 כתיב, ונעולים מאוסים הם בנד'שצב(



מז
 גורמת בהם תהיה אשר בטקוטזת הנהנתה בדרכי ותבונתם הכדתםבכח

 כבר. זכרנו אשר העצלה הזאת המדה וממעיפי הגדולות, הסכנות מןלהצלה
 טמן ע"ה; ומלמה שאמר ומה והחרמה הגנות מן בה שנאמר מה ידעתוכבר
 תכלית וזה מ"ו.(. ב"ו, )משלי פ'1 אל להשיבה נלאה בצלחת ידועצל

 אלך לא אומר שהוא הלבב, ורך העצל מן ידוע והדבר )שצ.:( והגנותהחרפה
 שחל עצל אמר : שנאמר כמו והחיות הליסטים פחד מפני עיר אלמעיר
 אפסיד, שלא 'בסחורות אתעסק ולא י"ג,( כ"ו, )שם הרחובות בין אריבדרך
 מן לזה והדומה איורש שלא צדקה אתן ולא אהלה, ושלא אתענהולא

 שום ולא מעשה שום לו יתכן שלא עד הבטלה, לידי מביאין שהןהדברים
 : שנאמר כמו מסימתו זז ואינו במקומו ויושב שוקם הוא אך )שצ"ד(יבר,
 המשכיל האדם ואין י"ר.(, כ"ו, )שם מטתו על ועצל צירה על תסובהדלת
  ויהיה )שציה( נורע יה.ה שלא בה, להתנהג ולא הזאת המדה להגבירצריך
 שאי בעניין אך לזה. והרימה  ימיו, שיטלאו קורם  שיהרג בלבו שחישבכמי

 בו שייראה )שצ"1( הוא הדין עצמו, את בו ישים או ממנו, להנצלא.פשר
 במקום לשלחו המלך שרצה אחד אדם על שאמרו כמו והעצלה, המורךמדת
 חי, ואני שתהרפוני מוב לו: אמר הטלך, וחירפו ללכת, ומאןהסכנה

 )שצ"ז( בו מתנהגים הזאת המדה רואה ואני מת. ואני בעדימשתתפלל
 המנוחה כי יבינו ולא אדם, בני משאר בעולם והמנוחה )שצ-ח( התענוגאנשי
 העסקים ותיקון גדול מורח לאחר אלא )שצ"ט( להם תגמור לאעצמה

 ועתדה מלאכתך בחוץ הנן : שנאמר זכת )ת'( אליהם צרינין שהםוהעניינים
 כלל הבודדת המנוחה אך כ"ז.(. כיד, )שם ביתך, ובנית אחר לךבשדה
 עד עצל )ת"ב( האדם שיקרה מה ידעת וכבר והמורך העצלה )ת"א(עניינה
 כמו )ת.ד( הריש יפבעהו כאשר )ת":( ותועלותיו תקנותיו מכל חמרשיהיה
 רישך נמהלך ובא לשכב ידים חבוק מעט תנומות מעט שנות מעט :שנאמר
 גורמת הזאת הסדה כי ועוד ל"ד.(. ל"ג, כ"ד, )שם מתהלך( )צ"לגומר
 הנשה, בגיד והנפח הכובד כמו ורבים גדולים וטדוים הלאים )ס"ה(בנוף
 החלאים מן לאלה והדומה )ת"ז( הפיל וחולי )ת"ו( מ"ט[ ]הערה המודגראוחולי

 הזאת המדה לו שתהיה עד המעכל כח ממיעוט יקרו אשר )ת"ח(המשונים
 שכן כל  )ת"י( סנונה שכנגדה ויחשב ממנו.  להעתיק יוכל יטלא )ת"ט(בטבע

 שום בנד' sw~) כתיב. והזנות ההכמה תכלית בטעות בנד'שצג(
 עסו הדין בנד' שצו( כתיב. בה נודע בנד' שצת( כתיב. תאוהמעשה
 כתיב. התענוג לאנשי בנד' שצח( כתיב. בה בנד' שפז(כתיב.
 בנר' תא( כתיב. ליזהר צריכים בנד' ת( כתיב. להם תזיע לא בנד'שצם(
 בנד' ת:( כתיב. להארם בנד' חב( כתיב, ענינים כלל ה:ורטת הטנוההאך

 הטלה בנד' תך( ליתא. "ריש הטלה בנד' חד( כתיב. וטעלותיותקנותיו
 כתיב, הכבד והולי גנד' תו( כתיב. הסזרגרא וחולי בנד' תו( ליתא.תוף
 ב:ד' חס הסר. בטבע הטלה בנד' חט( כתיב, הטשופם החליית בנד'תה(
 כתיב. טפנהסר
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 ועצלה. כבוד לו יוסיפו הם הזקנה, 'מי עם הליחה מזג לעצל יזדמןאם

 אמן, והישרה הטובה הדרך וירריכנו המגונות המדות מן יצילנו המקום)תי"א(

 אבר יעלו כח יחליפו ה' וקוי שכתוב: מקרא עלינו ויקיים סלה,ואמן
 וירכי נקרבה למשפם יחדיו ירננו אז יתרועעו ל"א.( מ', )ישעיהכנשריםן

 וחכמה.דעת
 אשר הנפש, מדות תיקון ספר מן שערים ועשרים הארבעה לחוסליקו

 זצוק"ל, יהודה בר' שלמה ר' המובהק הפילוסוף המופלא הגדול החכםחבר

 )תי"ב( הספרדי. גבירול בןהידוע

י

 ש* י ן ושטן4י.----
 מלכות" "כתר הנחמדה במליצתו ז"ל המחבר הנב כתב זה כעניןא,

 לחכמתך יגיע ומי ונו' ליש מאין ויצא הגוף נברא הנשמה מאש "כי :זז"ל)
 ע"ש. יסורה", המרע ויחי  תקועה בה אשר הדעת כח לנפשבתתך

 המוסר ספרי כותבי התכונה אנשי חכז"ל אצל מורגל זה לשוןב.
 )דפוס והרעות" "האמונות היקר בספרו ז"ל סעדיה רבינו הגאון שכתבכמו

 לקיים משתדלים השניים ובעלי : וז"ל כיב( דף לפיק תאם משנתקראקא
 פעמים הרבה ועוד העולם". והיה נמזגו מתמרדים זה הפך זה שרשיםישני

 הרקדות לדבר אילימא בתלמוד כמו והוראתה מוסר בסמרי הזאת המלהתמצא

 אלא ג'.( ז', )שה"ש המזג יחסר אל הסהר אגן שררך והנתיב נפקי מצומי
 כשם מזג ערך הערוך ופי' ע"ב,( י"ד, )סנהדרין וכו' מצוה לדברפשימא
 בלא סנהדרין לשכת שתהא א"א כך יין ואחד מים חלקים שני טזוגיציין

 ע"א.( )קי"ד, במסחים וע"ע ע"ש קטנה, סנהדרין כנגד כ"ג וכמה סנהדריןושלישית
 עזרא בן משה בספרו כתב ע"ה דוקעס ליבש מוה"ר השלם החכםג.

 הביא ז"ל המחבר שהרב וז"ל לס"ק.( תקצ"ט משנת אלמונא )דפוס מ"בדף
 לתקן לפט צריך לכן שינית" "וןרית אחת מעם עוד מלכית" ,כתרבמליצתו

 אשר הכ"י לפי אבל מ"ז,( סימן בשינוים )עיין פנינות" "מדברות : כאןנם
 עוד ועיין )אינטעללעקטואליטאמ( המדברת נפש והוראתו נכון המאמרלמני
 האמיתי החוקר השלם החנם ב'.( סימן י"ד, )שער ז"ל לרמב"ם הגיוןבמלת
 : תרגם בספרד" היהודים "מליצת היקר בספרו ז"ל זק"ש מיכל יחיאל מוה"רהרב
 שמ"מ. שורה י"ר דף ע"ש צארט" לוימער "בילדונגען, : פנינות" גזרות"כלם

 אומרין שישראל מס"ה יותר ישראל חביבין מאמרם כפי הוא וזהד.
 ע"ב.(. צ"א/ )חולין וכו' שעה בכליאירה

 עד עלינו ויקיים טן המאטרים כל תיב( כתיב. לעצלה כבוד בנד'תיא(
 סופר, איזה אותם הוסיף ספק וכלי בנרפס חסרים הסילוק וגם וחכטה דעתוירבו

 מ"ו. דף בפנים ועיין הטעתיק טעות מפק בלי זהו ועשרים הארבעה כאן שכתבוטה




