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 הנה   ימצא   גאה   אחד   שיחשוב   בלבו   שכיון   שהוא   ראוי   לתהלה   והוא   מיוחד   ורשום   במעלתו   כפי   מחשבתו,   ראוי   לו   גם   כן   שיתנהג   בדרך   מיוחד   ורשום  
 בכבוד   רב,   בין   בלכתו,   בין   בשבתו,   בין   בקומו,   בדיבורו   ובכל   מעשיו   לא   ילך   אלא   בנחת   גדול,   עקבו   בצד   גודלו,   לא   ישב   אלא   אפרקדן,   לא   יקום  

 אלא   מעט   מעט   כנחש,   לא   ידבר   עם   הכל   אלא   עם   נכבדי   העם,   וגם   ביניהם   לא   ידבר   אלא   מאמרים   קצרים   כמאמרי   התרפים,   וכל   שאר   מעשיו.  
 בתנועותיו,   בפעולותיו,   במאכלו   ובמשתיו,   במלבושיו   ובכל   דרכיו   יתנהג   בכבדות   גדול   כאילו   כל   בשרו   עופרת   וכל   עצמיו   אבן   או   חול.  

 וימצא   גאה   אחר   שיחשוב   שלפי   שהוא   ראוי   לתהלה   ורב   המעלות,   צריך   שיהיה   מרגיז   הארץ   ושהכל   ירעשו   מפניו   כי   לא   יאות   שיהרסו   בני   האדם  
 לדבר   עמו   ולבקש   ממנו   דבר,   ואם   יעפילו   לעלות   אליו   יבהלם   בקולו   וברוח   שפתיו   יהומם   בענות   להם   עזות,   ופניו   זועפות   בכל   עת   ובכל   שעה.  

 ויש   גאה   אחר   שיחשוב   בלבו   שכבר   הוא   כל   כך   גדול   ומכובד   על   שאי   אפשר   לכבוד   שיתפרש   ממנו   ואינו   צריך   לו   כלל,   ולהראות   הדבר   הזה   יעשה  
 מעשים   כמעשה   העניו   ויפריז   על   מדותיו   להראות   שפלות   גדול   וענוה   עד   אין   חקר,   ולבו   מתנשא   בקרבו   לאמר,   אני   כל   כך   רם   וכל   כך   נכבד,   שכבר  

 איני   צריך   לכבוד,   ואין   לי   אלא   לוותר   עליו,   שכבר   רב   הוא   אצלי.  

 וימצא   גאה   אחר,   שרוצה   להיות   נרשם   הרבה   במעלותיו   ולהתיחד   בדרכיו,   עד   שלא   די   לו   שיהללוהו   כל   העולם   על   המעלות   אשר   הוא   חושב   שיש   בו,  
 אלא   שרוצה   שעוד   ירבו   להוסיף   בתהלתו   שהוא   העניו   שבענוים   ונמצא,   זה   מתגאה   בענוותו   ורוצה   בכבוד   על   מה   שמראה   עצמו   בורח   ממנו.   והנה  

 גאה   כזה   ישים   עצמו   תחת   קטנים   ממנו   הרבה   או   תחת   נבזים   שבעם,   שיחשוב   להראות   בזה   תכלית   הענוה,   וכבר   לא   ירצה   בשום   תואר   מתוארי  
 הגדולה   וימאן   בכל   העילויים   ולבו   אומר   בקרבו,   אין   חכם   ועניו   כמוני   בכל   הארץ.  

 ואמנם,   גאים   כאלה   אף   על   פי   שלכאורה   מראים   עצמם   ענוים,   לא   יבצרו   מכשולות   להם,   שבלי   ידיעתם   תהיה   מתגלית   גאותם   כלהבה   היוצאת   מבין  
 החרסים.   וכבר   משלו   חכמים   ז"ל   (מדרש   רבא   קרח):   משל   לבית   מלא   תבן   והיה   בבית   חורין   והיה   התבן   נכנס   בהם,   לאחר   ימים   התחיל   אותו   התבן  
 שהיה   בתוך   אותם   החורין   יוצא,   ידעו   הכל   כי   היה   אותו   הבית   של   תבן   כן   הדבר   הזה,   שלא   יוכלו   תמיד   להסתיר   את   עצמם,   ומחשבתם   הרעה   תהיה  

 ניכרת   מתוך   מעשיהם,   אך   דרכיהם   הם   בענוה   פסולה   ושפלות   מרומה.  

 וימצאו   גאים   אחרים   שתשאר   גאותם   קבורה   בלבם,   לא   יוציאוה   אל   המעשה,   אבל   יחשבו   בלבבם   שכבר   הם   חכמים   גדולים   יודעי   הדברים   לאמיתם  
 ושלא   רבים   יחכמו   כמוהם,   על   כן   לא   ישיתו   לב   אל   דברי   זולתם   בחשבם   כי   מה   שקשה   עליהם   לא   יהיה   נקל   לאחרים,   ומה   ששכלם   מראה   להם   כל  
   כך   ברור   הוא   וכל   כך   פשוט   עד   שלא   יחושו   לדברי   החולקים   עליהם   אם   ראשונים   ואם   אחרונים   וספק   אין   אצלם   על   סברתם.    
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