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 כל   אלה   תולדות   הגאוה   המשיבה   החכמים   אחור   ודעתם   מסכלת,   מסירה   לב   ראשי   החכמה.   ואף   כי   תלמידים   שלא   שמשו   כל   צרכם,   שכמעט   שנפקחו  
 עיניהם   כבר   חכמי   החכמים   שוים   להם   בלבם.   ועל   כולם   נאמר   (משלי   טז):   תועבת   ה'   כל   גבה   לב.  

 ומכולם   צריך   שינקה   הרוצה   במדת   הנקיות   וידע   ויבין   כי   אין   הגאוה   אלא   עורון   ממש   אשר   אין   שכל   האדם   רואה   חסרונותיו   ומכיר   פחיתותו,   שאלו  
 היה   יכול   לראות   והיה   מכיר   האמת,   היה   סר   ומתרחק   מכל   הדרכים   הרעים   והמקולקלים   האלה   הרחק   גדול.   ועוד   נדבר   מזה   בסיעתא   דשמיא   בבואנו  

 אל   מדת   הענוה,   אשר   מפני   הקושי   הגדול   שיש   בהשגתה,   הושמה   בדברי   רבי   פנחס   מן   האחרונות. 

 נדבר   עתה   מן   הכעס.   הנה   יש   הרגזן   שאמרו   עליו,   כל   הכועס   כאלו   עובד   עבודה   זרה   (זהר   בראשית),   והוא   הנכעס   על   כל   דבר   שיעשו   נגד   רצונו  
 ומתמלא   חימה   עד   שכבר   לבו   בל   עמו   ועצתו   נבערה.   והנה   איש   כזה   כדאי   להחריב   עולם   מלא   אם   יהיה   יכולת   בידו,   כי   אין   השכל   שולט   בו   כלל   והוא  

 סר   טעם   ממש   ככל   החיות   הטורפות   ועליו   נאמר   (איוב   יח):   טורף   נפשו   באפו   הלמענך   תעזב   ארץ?   והוא   קל   ודאי   לעבור   על   מיני   עבירות   שבעולם  
  אם   חמתו   תביאהו   להם,   כי   כבר   אין   לו   מניע   אחר   אלא   כעסו   ואל   אשר   יביאהו   ילך.   

 ויש   כעסן   רחוק   מזה   והוא   שלא   על   כל   דבר   אשר   יבואהו   שלא   כרצונו   אם   קטן   ואם   גדול   יבער   אפו.   אך   בהגיעו   להרגיז,   ירגז   ויכעס   כעס   גדול   והוא  
 שקראוהו   חכמים   ז"ל   (אבות   פ"ה):   "קשה   לכעוס   וקשה   לרצות".   וגם   זה   רע   ודאי,   כי   כבר   יכולה   לצאת   תקלה   רבה   מתחת   ידו   בזמן   הכעס   ואחרי   כן  

 לא   יוכל   לתקן   את   אשר   עוותו.  

 ויש   כעסן   פחות   מזה   שלא   יכעס   על   נקלה,   ואפילו   כשיגיע   לכעס   יהיה   כעסו   כעס   קטן   ולא   יסור   מדרכי   השכל   אך   עודנו   ישמור   עברתו.   והנה   זה   רחוק  
 מן   ההפסד   יותר   מן   הראשונים   שזכרנו,   ואף   גם   זאת   ודאי,   שלא   הגיע   להיות   נקי   כי   אפילו   זהיר   איננו   עדין,   כי   עד   שהכעס   עושה   בו   רושם,   לא   יצא  

 מכלל   כעסן.  

 ויש   עוד   פחות   מזה   והוא   שקשה   לכעוס   וכעסו   לא   להשחית   ולא   לכלה   אלא   כעס   מעט.   וכמה   זעמו?   רגע   ולא   יותר,   דהיינו,   משעה   שהכעס   מתעורר   בו  
 בטבע   עד   שגם   התבונה   תתעורר   כנגדו,   והוא   מה   שאמרו   חכמים   ז"ל   (שם):   קשה   לכעוס   ונוח   לרצות,   הנה   זה   חלק   טוב   ודאי,   כי   טבע   האדם   מתעורר  
 לכעס   ואם   הוא   מתגבר   עליו   שאפילו   בשעת   הכעס   עצמו   לא   יבער   הרבה   ומתגבר   עליו,   שאפילו   אותו   הכעס   הקל   לא   יעמוד   בו   זמן   גדול   אלא   יעבור  
 וילך,   ודאי   שראוי   לשבח   הוא,   ואמרו   ז"ל   (חולין   פט):   תולה   ארץ   על   בלימה,   אין   העולם   מתקיים   אלא   בשביל   מי   שבולם   פיו   בשעת   מריבה,   והיינו,  

   שכבר   נתעורר   טבעו   בכעס   והוא   בהתגברותו   בולם   פיו.    
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