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 11.11  

 והנה   עד   הנה   דברתי   מן   קצת   המצות   מה   שאנו   רואים   שבני   האדם   נכשלים   בהם   על   הרוב   ומאלה   נלמד   לכל   שאר   הלאוין,   שאין   לך   איסור   שאין   לו  
  ענפים   ופרטים,   מהם   חמורים   ומהם   קלים,   ומי   שרוצה   להיות   נקי   צריך   שיהיה   נקי   מכולם   וטהור   מכולם.   

 וכבר   אמרו   ז"ל   (שיר   השירים   רבה   ו):   "שניך   כעדר   הרחלים"   מה   רחל   זו   צנועה   כך   היו   ישראל   צנועים   וכשרים   במלחמת   מדין,   רב   הונא   בשם   רב  
 אחא   אמר:   שלא   הקדים   אחד   מהם   תפילין   של   ראש   לתפילין   של   יד,   שאילו   הקדים   אחד   לא   היה   משה   משבחן   ולא   היו   יוצאים   משם   בשלום.   וכן  

 אמרו   בירושלמי:   המספר   בין   ישתבח   ליוצר,   עבירה   היא   בידו   וחוזר   עליה   מעורכי   המלחמה.   הרי   לך   עד   היכן   צריך   להגיע   הדקדוק   והנקיות   האמיתי  
 במעשים.  

 הנה   כמו   שצריך   נקיות   במעשים   כך   צריך   נקיות   במדות,   וכמעט   שיותר   קשה   הוא   הנקיות   במדות   ממה   שהוא   במעשים,   כי   הטבע   פועל   במדות   יותר  
 ממה   שהוא   פועל   במעשים,   יען   המזג   והתכונה   הם   או   מסייעים   או   מתנגדים   גדולים   להם,   וכל   מלחמה   שהיא   נגד   נטיית   הטבע,   מלחמה   חזקה   היא,  

 והוא   מה   שפרשו   במאמרם   ז"ל   (אבות   פ"ד):   איזהו   גבור   הכובש   את   יצרו.  

 והנה   המדות   הן   רבות,   כי   כפי   כל   הפעולות   ששייכים   לאדם   בעולם   כמו   כן   מדותיהן   שאחריהן   הוא   נמשך   בפעולותיו.   אמנם,   כמו   שדברנו   במצות  
 שהיה   הצורך   להנקות   בם   יותר,   דהיינו,   ממה   שרגילות   בני   האדם   ליכשל,   כן   נדבר   במדות   הראשיות   באריכות   עיון   יותר,   מפני   רגילותנו   בם,   והם:  

 הגאוה,   הכעס,   הקנאה   והתאוה.   הן   כל   אלה   מדות   רעות   אשר   רעתם   ניכרת   ומפורסמת,   אין   צריך   לה   ראיות,   כי   הנה   רעות   בעצמן   ורעות  
 בתולדותיהן,   כי   כולן   חוץ   משורת   השכל   והחכמה,   וכל   אחת   כדאי   לעצמה   להביא   את   האדם   אל   עבירות   חמורות.   על   הגאוה   מקרא   מלא   מזהיר   ואומר  

 (דברים   ח):   ורם   לבבך   ושכחת   את   ה'   אלקיך.   על   הכעס   אמרו   ז"ל[  1]:   כל   הכועס   יהיה   בעיניך   כאלו   עובד   עבודה   זרה.   על   הקנאה   והתאוה   שנינו  
 בהדיא   (אבות   פ"ד):   הקנאה   והתאוה   והכבוד   מוציאים   את   האדם   מן   העולם.   אמנם,   העיון   המצטרך   בם   הוא   להמלט   מהם   ומכל   ענפיהם,   כי   כולם  

 כאחד   סורי   הגפן   נכריה.   ונתחיל   לדבר   בם   ראשון   ראשון.  

 הנה   כלל   ענין   הגאוה   הוא   זה,   שהאדם   מחשיב   עצמו   בעצמו,   ובלבבו   ידמה   כי   לו   נאוה   תהלה.   ואמנם,   זה   יכול   לימשך   מסברות   רבות   מתחלפות,   כי  
 יש   מי   שיחשיב   עצמו   בעל   שכל,   ויש   מי   שיחשיב   עצמו   נאה,   ויש   שיחשיב   עצמו   נכבד,   ויש   שיחשיב   עצמו   גדול,   ויש   שיחשיב   עצמו   חכם.   כללו   של  

  דבר,   כל   אחד   מן   הדברים   הטובים   שבעולם   אם   יחשוב   האדם   שישנה   בו,   הרי   הוא   מסוכן   מיד   ליפול   בשחת   זה   של   גאוה.  

 אך   אחרי   שקבע   האדם   בלבו   היותו   חשוב   וראוי   לתהלה,   לא   תהיה   התולדה   היוצאת   מן   המחשבה   הזאת   אחת   בלבד,   אלא   תולדות   רבות   ומשונות  
  תצאנה   ממנה   ואפילו   הפכיות   נמצא   בהן   ונולדות   מסבה   אחת   ושתיהן   לדבר   אחד   מתכונות.   
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