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 פתח דבר

 
וסימני כללות של המידות הכתובים : "כתב בסוף שער הזכירה") ארחות צדיקים("בספר המידות  

עד שיהא רגיל ליקח מכל , ויבדוק עצמו תמיד אם קיצר לקיים המדות,  יחזור בכל יום פעמיים–בסוף הספר 
 1."ב שבהמידה הטו
אבל .  ואפילו מרוב כתבי היד, "ארחות צדיקים"סימנים אלו נעלמו מכל המהדורות המודפסות של  
  כתב היד מכיל 3. והעתקתים כאן כדי לזכות בהם את הרבים2,ץ"הם נשרדו בכתב יד ישן משנת ק' בחסדי ה

והביא את הסימנים " דותואלו סימני ספר המ: " ובסופו ציין הסופר4,"ספר המידות"גירסה מקוצרת של 
 .המובאים כאן

וכן לגבי תוכן הרעיונות ורוחם , לשונם וסגנונם של הסימנים זהים ללשונו וסגנונו של ספר המידות 
לדעתי אין כל סיבה להטיל ספק בכך שסימנים אלו נכתבו על ידי מחבר ארחות צדיקים .  של הדברים

אותם הזכיר בסוף שער , "מידות הכתובים בסוף הספרסימני כללות של ה"והם , )5שהעלים ממנו את שמו(
 .הזכירה

השלמת כל , עם פיסוק מלא(מוגשת כאן גירסה נוחה לקריאה ולימוד , 6בעקבות העתקת כתב היד 
.  בסוף" דקדוקי סופרים"ענייני נוסח ניתנים לבדיקתו של הקורא במדור ).  'וכו, ציון מקורות, הקיצורים

הוא (נעשתה כצעד ראשון לקראת מהדורה מתוקנת ושלימה של ספר המידות הוצאתם של הסימנים לאור 
 .ה לרשותם של אוהבי תורה ומוסר" שתוגש בחינם אי7,")ארחות צדיקים"

                                                 
 .פ כתבי יד"נוסח הציטוט ע 1
 

אנו מודים לספרייה זו על הרשות שניתנה לנו להוציא את ; 258/11 מספר, ת כתבי היד בספרייתה של אוניברסיטת וורשהמחלק 2
).   במכון32500תצלום מספר (ת בירושלים וכן תודה למכון לתצלומי כתבי יד עבריים שבספרייה הלאומי, כתב היד לאור עולם

 ).1(ב322עד ) 1(ב319: דפים בכתב היד 3-הסימנים מכילים כ
 
 להעתיק ולהפיץ וגם לשנות מותר  .ד"תשס, שמורות לאבי קדיש) org.seforimonline.www: ראה ("סימני ספר המידות"הזכויות ל3 

 .)html.fdl/copyleft/org.gnu.www://http: ראה" (רשיון לשימוש חופשי"בהתאם ל, אותה באופן חופשי
ואף לפתח ולעדכן , ראות עיניוכ" ר המידותסימני ספ"מהדורה זו של  מותר לכל אחד להשתמש ב:הסבר לזכויות יוצרים 

כגון ( זו של הסימנים תשולב בתוך עבודה גדולה יותר האם מהדור.  אותו הדבר גם בעבודתובתנאי שיאפשר לאחרים לעשות , האות
 בכל גירסה  .ולא את השאר, מהדורה זוק את מה שמבוסס על  אז הגבלה זו כוללת ר–") ארחות צדיקים"מהדורה מלאה של 

 .ל עם הקישורים"חובה לציין את ההערה הקצרה הנ) אף בתוך עבודה גדולה יותר(מעודכנת או מתוקנת 
 
 ".ספר המידות הקצר"נציין אותו בכינוי  4
 

הדעה .  אבל ללא הצלחה רבה, את מקומו ואף את שמו, ל" המחבר זי החוקרים כדי לקבוע את זמנו של"נסיונות רבים נעשו ע 5
אולם כתב היד שלנו מוכיח ללא צל של ספק .   למניינם15-הרווחת כיום במחקר היא שהמחבר כתב את ספרו באמצע המאה ה

זאת !  יצור הספראלא העתקה של ק, ואף הוא אינו הספר המקורי, )1430(ץ "כתב היד נעתק בשנת ק.  שצריך להקדים את זמנו
וגם את הקיצור עצמו העתיקו לפחות פעם אחת , ידוע ברבים עד שכבר עשו ממנו קיצור" ספר המדות"ץ היה "שעד שנת ק, אומרת

או אפילו הרבה לפני , בערך) 1400(ס "עד שנת ק, ץ"סביר להניח שהספר נכתב לכל המאוחר דור שלם לפני שנת ק).  ץ"בשנת ק(
ספר "מאמר מקיף על תולדות ).  1306(ו "בדורות שלאחר הגירוש הראשון של יהודי צרפת בשנת ס, 14-כן במשך המאה ה

, פ מקורותיו וכתבי היד"במבנה הספר ע, המאמר ידון בין השאר בזמנו ומקומו של המחבר; בשלבי הכנה) ארחות צדיקים" (המידות
 .ובמחקר שכבר נכתב על הספר

 
.  ה בקרוב באותו אתר שכבר צויין למעלה"יעלו בעזר) וורשה' ביחד עם מכתב הרשות מאונ(ד העתקת כתב היד וכן צילום כתב הי 6

 .)]1581[א "פראג שנת שמ( בעברית "ארחות צדיקים"יופיע שם גם צילום הדפוס הראשון של 
 
להגהה ולציון המקורות מוזמן , מי שרוצה להיות שותף לבדיקת כתבי היד.  אכת המהדורה השלימהאשמח מאד לקבל שותפים למל 7

שגיאות "(  נא לכתוב אלי–וכן מי שרוצה להציע תיקונים או שיפורים למהדורה זו של הסימנים ).  il.net.012@skadish(ליצור קשר 
 .)"מי יבין

http://www.seforimonline.org/
http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
mailto:skadish@012.net.il
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 סימני ספר המדות

 
 
 

 :ואלו סימני ספר המדות

 

ג� את זה לעומת זה עשה :  ראה– וביו� רעה , היה בטוב–ביו� טובה " 
אשר כל מה , זה הפסוק אמר שלמה המל� על מה שראה.  )קהלת ז יד(' וגו" האלהי�

 . הכל זה כנגד זה–שנברא בעול� 
כנגד זה יש חוש� , יש אור בעול�.  כנגד הטוב יש רעה, יש בעול� טובה? כיצד 
יש הרי� .  יש מדבר ויש יישוב.  כנגד זה יש יבשה, בעול� יש ימי� ונהרות.  ואפילה
ובכל אחד , בעני� זה נברא הכל.  ויש חמימות ויש קרירות.  ות ועמקי�יש גאי, וגבעות

.  וכל חכ� לב נוטל מכל אחד ואחד מה שיש לו הנאה ממנו.  ואחד יש בו טובה ורעה
�מה , א� בחוש� יש טובה שבלילה יש מנוח לכל ליש�, האור טוב יותר מ� החוש�: כגו

, ובעני� זה יש בכל דבר ודבר.  � עליוובחוש� אד� נמלט מאויביו הבאי . שאי� כ� ביו�
 .והכל זה לעומת זה

: כגו�,  הכל זה לעומת זה–וכ� האד� נברא בעני� זה שכל מידותיו ושיטותיו  
 יש בה צדדי� המרחיקי� אותו מ� –ובכל מידה ומידה .  היגו� והשמחה, הגאוה והענוה

ויש בכל מידה .  )שעיהו נה זי(' וגו" יעזוב רשע דרכו: "ועל זה נאמר, הדר� הטובה והישרה
 . צדדי� אשר בה� מתקרב הנבו� והמשכיל לעבודת הש�–

לכ� באנו לסדר המידות בדר� , ועבור אשר ראינו כי הצדדי� רבי� בכל מידה 
וא� .  ותהיה מורגל בה�, ויהיו הסימני� הללו סדורי� בפי�.  לעשות סימני�, קצרה

: כי תחשוב.  סימני� הללו להשפיל רוח� יזכירו� ה–תהיה בעני� שיביא� אל הגאוה 
 .לכ� תידבק בענוה?  והיכ� ה�, ונשכחו כלא היו, כמה נתגאו בעול� בגאוה ובשררה

 יזכירו� הסימני� האלה להסיר כעס –וא� תהיה בעני� שיביא� אל הכעס  
 יזכירו� הסימני� האלה לעזוב כל –וא� תהיה בעני� שיביא� לאהבת עול� זה .  מלב�

 .כי היא האהבה המובחרת, ולתפוס אהבת הש�,  כי הכל הבל וכלה,האהבות
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,  יזכירו� הסימני� האלה שתעשה המצוה לש� שמי�–וא� תעשה שו� מצוה  
 –וא� תהיה בעניי� שיטריד לב� להרחיקו מ� הש� הנכבד .  לכוי� בה בכוונה טובה

 לב� ולהביא מחשבותי� למעלה ליחד, יזכירו� הסימני� הללו להעביר הטירדא
 .לאלהי�

 

.  במידת הגאוה ישכח האד� הש� הגדול.   היא מידה רעה מאד מאד– הגאוה 
 חושב ברעתו לקבל –ואפילו כשעושה מצוה , כי כל דעת המתגאה להתגדל ולהשתרר

 .וחושב בדעת שכל הצלחתו מרוב חכמתו, שבח מ� העול�
.   דעלמאומחלוקת במילי, כגו� רדיפת כבוד, מ� הגאוה יבא לעבירות רבות 

ויבא .  ומתבייש לשאול מה שאינו יודע, ולא יודה על האמת, ובתורה חולק שלא לשמה
 .ולשכוח הש�, לידי גזל וגניבה ותאוה יתירה וכל רעות

בלב המתגאה יש : כללו של דבר.  ומתכבד בקלונ�, והמתגאה מבזה לכל אד� 
יעלה בלבו לסתו� ומי שלא , להכניס בו יצר הרע לבלבל המחשבות, שער גדול פתוח
 . יהיה אבוד מ� העול� הבא–השער הרע הזה 

ולא ,  לא בגופו ולא בשערו–שלא יתגאה , לכ� המשכיל יזהר מאד מ� הגאוה 
ולא במאכלו ולא , ולא בריח אפו ולא בלשונו, ולא בידיו ולא ברגליו, בראשו ולא בגרונו

אשר , וזה דבר גדול.  )לי טז המש(" כי תועבת יי כל גבה לב", ולא יתגאה בלבו.  במלבושיו
להבי� העונש הגדול , ואשרי האד� אשר ירגיש בדבר זה, "תועבת יי"בגבהות הלב נקרא 

".  תועבה" ימלט נפשו שלא ליקרא –והמשכיל , רבי� נכשלי� בזה.  הזה על דבר קל כזה
 .ואתה דע ל�, הש� הזה מכוער מאד

ומאכלו , שיהיו מלבושיו נקיי�אפילו הכי מצוה לאד� , וא� על פי שהגאוה רעה 
וכל זה יכוי� .   זהו הנקיות–כי הדר התורה , וגופו נקי, ושלחנו נקי, וכל כליו נקיי�, נקי

 .לש� שמי�
ויתרע� על נפשו תמיד כמה שהוא ממעט עבודת , וכ� לעול� יגביה נפשו למעלה 

,  יכולתוולעמוד נגד הרשעי� ולהשפיל� לפי, ויהיה זהיר להוכיח את הרבי�.  הש�
אפילו הכי , וא� על פי שדבר זה נראה כמו גאוה.  ולהודיע תועבת� כדי להתרחק מה�

�ובתחילה יראה שלא יבוא לידי קלקול במלחמת .  א� יכוי� לש� שמי�, צרי� לעשות כ
שידריכהו , וצרי� לבקש רחמי� על זה וכיוצא בזה.  שלא יצא שכרו בהפסדו, הרשעי�

 .הש� בדר� הישר
 

ומעשה העניו מקובל לפני .  ועיקר לכל מעשה טוב,  היא שורש העבודה– הענוה 
.  ורוח נשברה, וצנוע ושפל רוח, שיהיה בעיניו וחושב עצמו כאי�? ומה הענוה.  הש�

ושהוא ,  יחשוב שהש� הטיב עמו ברוב חסדיו–ובעודו בריא ובזמ� שהוא חי בטובה 
 שאינו ראוי אפילו לאותו – שיש לו וג� העני יחשוב על המעט.  אינו ראוי לאותה טובה

.  א� שהש� עשה עמו לפני� משורת הדי�, כי מה יש לו להחשב יותר מיתוש אחד, המעט
 .וישתחוה לו, ויודה לו על טובותיו

 אינ� כי א� טיפה בי� –וכל מעשי� טובי� שיוכל לעשות , ויחשוב גדולת האל 
.  אפילו לפני הקטני� ממש, לפני כלויהיה עניו ושפל רוח .  כנגד מה שהוא חייב לעשות

ולא יחוש .  ולא יחוש על הכבוד לקבל שבח מבני אד�, ויחזיק כל אד� טוב יותר ממנו
 .א� ישמח על הביזוי ויחשוב שהוא ראוי לזה, על ביזוי שיבזוהו

 וענייני שבח )ב(;  המחילה בעת הכעס)א(: וה�, ויהיה ניכר בששה סימני� הענוה 
ולהשפיל עצמו בעת שפע ,  ולהצדיק הדי� בעת ההפסד)ג(; ל שוה בעיניו שיהיה הכ–וגנאי 

 ולהתנהג )ה(;  וליל� מעצמו ולפייס את מי שהרע לו)ד(; הטובה בעושר ובבני� ובחכמה
 . ולהיות שמח בחלקו)ו(; במענה ר�
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ולא .  אלא יוכיח אות� לפי כוחו, א� לא יהיה עניו לפני הרשעי� במילי דשמיא 
והוא , שיהיו סבורי� שהוא חסיד, נוה בעניני המלבושי� לרמאות העול�יראה מידת הע

 .עושה רעות בסתר וגונב דעת הבריות
 

ומתו� שלא לשמה לבסו� ,  הבייש� לא במהרה חוטא מחמת הבושת– הבושת 
וישיג זה העני� בהתבודדו .  א� מעלה העליונה היא שיתבייש לפני הש�.  יעשה לשמה

שלא יניח שו� מצוה עבור , מקו� מצוה יסיר הבושת מעל פניווב.  לחשוב בגדולת הש�
 .הבושת
או א� לא ישאל מה , א� יעזוב המצוה בעבור הבושת: וזה הבושת רע מאד 

א� לא יקבל , ולא יבייש שו� אד� אלא בעניי� התוכחה.  שאינו יודע מחמת שיתבייש
 .בנחת

 

 או לכפור במלוה , המידה הזאת רעה מאד להעיז פניו נגד מוכיחו– העזות 
� .וכיוצא בזה, ובפקדו
, ושלא להסכי� עמה�, א� טוב העזות נגד הרשעי� שלא להודות על שקריה� 

 .ולהעיז פניו לקיי� המצות
 

: והיא עוקרת כל מידות טובות,  המידה הזאת רעה ברוב המקומות– האהבה 
�ואהבת גופו , וקרוביו ורעיו, ואח ואחות, ואהבת א� ואב, ואהבת נשי�, אהבת ממו

 –ונוי המלבושי� , ואהבת התענוגי� כאכילה וכשתיה ושינה, ואהבת הכבוד, וימי חייו
ורבי� , ורוב העול� נכשלי� בה�.  כל אילו האהבות מעבירות האד� שלא לעשות הטוב

 יוכל להתגבר ולעשות כל האהבות –א� מי שרוצה להתחזק על יצרו .  יפלו ולא יקומו
 . מי שזוכה לזהואשרי, האלה לש� שמי�

כי האהבה הזאת , וצרי� האד� לעזוב כל האהבות וידבק באהבת הבורא יתבר� 
וטבוע בחש� זה העול� שהוא שוא , ועבור שהאד� מלובש בגו�.  עיקר על כל המעלות

, והאהבה היא שיאהב אהבה גדולה יתירה מאד.   על כ� קשה היא מאד להשיג–ושקר 
.  בריח מלבבו נעימות הגו� ותענוג של עול� זהולה, עד שתהא נפשו קשורה בשמחה

 הכל כאי� כנגד תוק� –וכל ההנאות של עול� זה , ומתגברת על לבבו, והאהבה עזה
 .תגבורות שמחת אהבת הש�

שאי� זאת האהבה , וזה דבר ידוע וברור.  ואי� כל חכ� זוכה לזאת האהבה 
 .נקשרת בלב האד� עד שיעזוב כל מה שבעול� חו� מהש�

 

וצרי� .  והשונא מעשי� טובי�, מי ששונא חבירו:  זאת המידה רעה– נאההש 
 .ורבי� נכשלי� בזה, לזהר מאד שלא לשנוא בני אד�

ולאהוב כל מה , א� טובה לשנוא כל מה שמעביר אותו ומרחיקו מאהבת הבורא 
 .אשר יקרבהו לעבודת הקדוש ברו� הוא

 

, ת לא ירחמו על העניי�כי בעלי המידה הזא,  זאת המידה רעה– האכזריות 
 .ומעני� יתו� ואלמנה, ולא ירחמו, וגונבי� וגוזלי�, ונוטרי� איבה, וה� נוקמי�

וכ� , ויהיה אכזרי על גופו לטרוח בתורה ובמצות.   יהיה אכזרי–א� נגד הרשעי�  
והכל במידה שוה לפי .  על בניו יהיה אכזרי שיטריח� לעסוק בתורה ובמצות כפי כח�

 .היכולת
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ולרח� על , לרח� על העניי� הטובי�,  זאת המידה טובה מאד– רחמנותה 
 .ואוהב� לזכות� לחיי עד, ולרח� על עצמו ועל בניו, הבהמות

שלא לטרוח בתורה , או לרח� על גופו ועל בניו, א� לא יהיה רחמני על הרשעי� 
 .ובמצות

 

 זה –תו והדואג על עול� זה להשיג תאו,  זאת המידה רעה לגו� מאד– הדאגה 
 .ויותר רע הדואג אחר עבירות.  רעה מאד

ולדאוג ולפחד שמא , א� הדאגה טובה לדאוג על מיעוט השגתו בתורה ובמצות 
.  ולא ידאג ולא יירא משו� דבר המונעו מעבודת הש�.  ויחזור תמיד, ישכח לימודו

וכל וידאג שמא א, וידאג שמא גור� הפורענות הבאי� לעול�, ולעול� ידאג מעונותיו
 .שכר מעשיו הטובי� בעול� זה

ולעול� ידאג ויצטער על כבוד .  וידאג תמיד שמא אי� מעשיו מקובלי� לפני הש� 
 .ועל ענייני� כאילו ידאג תמיד.  וכבוד ישראל אשר נתמעט, וכבוד התורה, הש�

 

וכל העושה מצוה .  ומאירה פניו של אד�,  זאת המידה טובה לגו�– השמחה 
להנעי� : ממעשיו הטובי� אשר יעשה בשמחה, כר גדול לאי� חקר יש לו ש–בשמחה 

ולשמוח בשבתות ובימי� .  ולקבל כל מאורעותיו בשמחה, ולשבח בשמחה, זמירות
 .ולשמוח לב העניי� והאכילו�, טובי� בשמחת הקדוש ברו� הוא

ולשמוח באיד בני , ולשמוח בעבירות, א� השמחה אינה טובה לשמוח בהבלי� 
 .ח בתקלת בני אד�אד� או לשמו

 .וישמח בעבודת המקו� ובתורה, א� יהיה בחלקו שמח 
 

 שורש הביטחו� הוא שיסמו� על חסדי האל שיעשה לו הטוב בכל – הביטחו� 
וצרי� הבוטח לידע שהקדוש .  והוא בוחר לו הטוב יותר ממה שהוא בוחר לעצמו, ענייניו

י� לו מונע מלעשות חפצו של וא, ושאינו מעלי� עינו ממנו,  הוא החומל–ברו� הוא 
ואי� אד� יכול לברוח .  והוא מנהיגו ומשמרו עד היו�, והוא יודע מה טוב לו. הבוטח

, והוא בתכלית הנדיבות והחסד.  ולא יגיע לו נזק או טובה אלא ברשות האל, מהנהגתו
ויבטח .  ויודע א� בוטח בו בלב של�, ועד רואה מחשבות הלב.  ואי� לו הפסק לעול�

, ויבטח בו שית� לו השגת יד לפרנס אשתו ובני בניו, � על ענייני גופו ופרנסתובש
 .ולהדריכ� בדר� ישרה

, ויבטח בו שיזמי� לו המצות.  לעבודתו העליונה, ויבטח בו שיטהר לבו ליגיעתו 
ושישרת לו בכל איבריו באמונה ובכיו� , ושית� לו היכולת לעשות הכל, ולימוד התורה
.  ובניי� בית המקדש,   ויבטח שיזכהו שיראה בימיו במהרה ביאת משיח.ליחד הלב אליו

 .ויבטח שיזכה לעול� הבא לאור הגדול
,  יביא אותו הביטחו� שלא יעבוד לאד� זולתו להתרצות אליו–הבוטח בלב של�  

ואינו מיצר על ,  נפשו במנוחה–הבוטח .  ולא יסכי� ע� הרשעי� בדבר שהוא כנגד הש�
וישי� .  בעולמו ובאחריתו, כי הוא יודע שהבורא מנהיגו לטובתו, ייניושו� עניי� מענ

 .ולא על עול� זה, דאגתו ואבלו על מה שהוא ממעט מעבודת הש�
 �או שיכניס עצמו בענייני סכנה , א� הביטחו� אינו טוב כשיל� בדר� מסוכ
 על זה ויסמו�, או יעשה עבירות חבילות חבילות!  הנני בוטח בש� שיושיעני: ויאמר

 .אי� זה דר� הביטחו�.  כי רחמ� הוא, הנני בוטח בש� שיכפר לי: שיחשוב
 

מפני שהעבירות אי� מתכפרות אלא ,  זאת המידה היא דר� לתשובה– החרטה 
 .בחרטה
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 .א� היא רעה א� עשה מצוה ומתחרט עליה 
 

, ושוכח תלמודו.  ואי� השכינה שורה עליו,  כל מיני גהינ� שולטי� בו– הכעס 
 .ואי� הקפד� מלמד.  ובידוע שעונותיו מרובי� מזכיותיו.  יבא לידי טעותו

להטיל אימה על ביתו , א� צרי� לכעוס לפעמי�!  כמה עבירות באות מ� הכעס 
 יכעוס –וא� על פי שכועס לש� שמי� .  ולתלמידיו, ועל אות� השומעי� למוסריו

 .סאבל בלבו לא יהיה כעו, ויראה עצמו כאילו כועס; במידה
 

ואינו מהרהר אחר , כי הוא מתרצה בכל ענייניו,  זאת המידה טובה– הרצו� 
והוא מעביר .  וה� רוצי� בו, והעול� אוהבי� אותו מפני שהוא רוצה בבני אד�.  הש�

 .כי הוא מלא רצו� לעשות טובה, והוא מקבל מוסר, על מידותיו
 .א� הרצו� רע מאד להתרצות בדרכי הרשעי� 

 

ולידי , מ� הקנאה יבא לידי חימוד.   רעה מאד לקנא בני אד� מידה– הקנאה 
 .גזל ומחלוקת

והפורש מ�  .   יקנא לעשות כמעשיה�–ובלומדי תורה ; א� יקנא ביראת הש� 
 . שכרו הרבה מאד–הקנאה והחימוד 

 

א� יש לאד� מלאכה .   זאת המידה טובה לעול� הזה ולעול� הבא– הזריזות 
 .וכל צרכיו יעשה בזריזות.   את עצמו ובני ביתולהספיק,  שיעשה בזריזות–

ובזה העניי� יעלה לכל מעלות , וכ� לעניי� הלימוד ועשיית המצות יהיה זריז 
 .טובות

 .א� הזריזות רע מאד כשהוא זריז לעבירות 
 

 . עניינו מקולקל מאד בעול� הזה ולעול� הבא– העצלות 
 . כגו� המתעצל לעשות רעות–א� העצלות טוב  

 

ולעשות , שיהיה נדיב בממונו להיות וותר�:  זאת המידה טובה מאד– נדיבותה 
�ולהשאיל כליו , ולתת צדקות, ושלא ידקדק ע� חבירו על דבר מועט, לפני� משורת הדי

 .ויהיה נדיב בחכמתו ללמדה לכל.  ויהיה נדיב בגופו לטרוח עבור אחרי�.  וספריו
 .או למלאות תאותו, �ולית� לרשעי, א� לא יהיה נדיב לפזר לריק 

 

,  לא יוכל לרח� על העניי�–כי מי שהוא צר עי� ,  זאת המידה רעה– הציקנות 
 .ואינו מהדר המצות, והוא שנאוי על הבריות כי לא יוכל לההנות בני אד�

 .א� זאת המידה טובה שהוא עצר� לפזר ממו� ולמלאות תאותו 
 

 –כל משא ומת� שלו .  יולזכור כל עניינ,  זאת המידה טובה מאד– הזכירה 
, ובזאת המידה ידע התורה והמצות.  כדי שיהיה נות� ונושא באמונה, צרי� לזכור

 . מאי� בא ואנה יל�–ויזכור אחריתו וראשיתו .  שישי� על לבו לזכור הכל
והודיעו , שבראו וגידלו ונישאו: והטובות שעשה לו, ויזכור תמיד את יוצרו 

כמו עבדי המל� הנחרדי� לדבר , ויהיה חרד לדברו.  טהורהונת� לו תורה ה, חכמה ודעת
והאר� , כגו� השמש והירח, ויחשוב ויזכור אשר כל הדברי� עושי� שליחותו.  המל�

 .וכ� יעשה הוא שליחותו, נותנת את יבולה
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 כ� יעשה רצו� אוהבו הגדול –וכמו שאד� טורח לעשות רצו� אשתו שהוא אוהב  
 כל שכ� שיכי� צידה לדר� הגדול –אי� הוא זריז לזה העול� ויחשוב .  הקדוש ברו� הוא

 .להיות מקושט ולפרוע חובו מה שנתחייב ליוצר הכל, והרחוק
.  ויקשור דעתו אל נעימות עול� הבא, ויבי� מה הפרש יש בי� עליוני� ותחתוני� 

ויזכור תמיד חטאיו כדי להצטער על שהכעיס , ויזכור תמיד את הש� במחשבותיו
 � .הגדולהאדו
או לזכור א� , א� זאת המידה אינה טובה לזכור הבלי העול� ורוב התחבולות 

 .חבירו פשע כנגדו
 

,   וא� שוכח עונותיו,  זאת המידה אינה טובה א� שוכח את יוצרו– השכחה 
 . ושוכח–וא� חבירו עשה לו טובה , וא� ישכח מה שהוא לומד

 .דומה שפשע חבירו לנג, א� טובה היא שישכח פשעו 
 

רוב דברי .  לא מצאתי לגו� טוב משתיקה: אמרו חכמי�.   והדברי�השתיקה 
וכשאד� .  ולשמוע חרפתו ולשתוק, לכ� ירבה בשתיקה.   הכל הבלי הבלי�–העול� 

 . ידבק בשתיקה–מסופק א� ישתוק או ידבר 
כגו� לדבר בדברי תורה וביראת ,  יותר טובי� ה� משתיקה–א� דברי� טובי�  

 .שמי�
יראת שמי� בלב .  ומשיחת ילדי� ושיחת נשי�, המשכיל יזהר מדברי� בטלי�ו 

 . זה אי אפשר–המרבה דברי� 
 

.  אי� להתלוצ� על שו� אד�".  ל�" הנות� דופי בבני אד� נקרא – הליצנות 
 .כי רבי� נמנעי� מלעשות טוב עבור הליצנות,  זה רע מאד–והמתלוצ� על עושה מצות 

 .כדי שימנעו מ� הרע, ושה רעותא� טוב להתלוצ� על ע 
 

כי כל אד� ,  אי� אד� יכול להיות אמיתי א� לא שיתק� מידותיו– השקר 
ויזהר אד� שלא ישקר אפילו דברי� בעלמא שאי� בה� .  מוש� דבריו אחר מידותיו

 .כי גדול עונשו של שקר�, ממש
לה ולשבח הכ, )ב"יבמות סה ע(בהבאת שלו� : א� פעמי� התירו חכמי� לשקר 

 .)ב"בבא מציעא כג ע(ובפוריא , ובמסכת, ובאושפיזי�, )א"כתובות יז ע(
 

אי� מעלה לאד� כמעלת .   הנשמה היא נבראת ממקו� טהרה ואמת– האמת 
 כל הדברי� שיחשוב –והמגיע למעלה הזאת .  להיות אמיתי במחשבותיו, האמת

 .וידע עתידות, ויראה בלילה חלומות אמת, ושידבר יתקיימו
 

והמחניפי� . להחני� ולגנוב דעת הבריות,  זאת המידה רעה מאד– יפותהחנ 
 �סוטה מא (שמעו� ב� חלפתא ' אמר ר.   בזה נמנעי� מ� התשובה–לרשעי� בחליקת לשו

ולא יוכל , ונתקלקלו המעשי�,  נתעוותו הדיני�–מיו� שגברה אגרופה של חנופה : )ב"ע
 .מעשי גדולי� ממעשי�: אד� לומר לחבירו

ולרשע ,   לבעל חובו שלא ילחצנו, לאשתו משו� שלו� בית: ו מחניפי� לה�ואיל 
, כ� מצוה להחני� לתלמידיו ולחביריו כדי שילמדו.  ולרבו שילמדנו תורה, שלא יזיק לו

 .לקבל תוכחותיו, וכדי שישמעו לדבריו
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 אסור לספר בגנות –ואפי לומר אמת .   זאת המידה רעה מאד– לשו� הרע 
כ� וכ� שמעתי , כ� וכ� היו אבותיו, כ� וכ� עשה פלוני: שאומר, ו לשו� הרעוזה.  חבירו

 ".ש� רע" זה נקרא –אבל האומר שקר על חבירו .  עליו
וקשה מאד לעשות .   הוא פורק עול שמי� מעליו–ובוודאי המרגיל בלשו� הרע  

ול לנע,  בזה מחטיא את הרבי�–המספר לשו� הרע על בעלי תשובה : תשובה מעו� זה
ועל עושי מצוה , וכ� רע מאד המספר לשו� הרע על גבאי צדקה הטובי�.  דלתי התשובה

ואל יספר בטובתו של חבירו , ויזהר מאבק לשו� הרע.   גדול עונשו מנשוא–ויראי שמי� 
 .בפני שונאו

ובזה גור� , וזהו המגלה לאד� מה שחבירו דיבר עליו, יש עו� הנקרא רכילות 
.  אפילו א� הדבר נוטה לחובה מלזכות, ייב אתה לדונו לכ� זכות ח–ירא שמי� .  שנאה

ומי שרוב .   יהיה אצל� ספק–וא� הדבר נוטה לחובה .   יש להכריע לזכות–בינוני 
 . יש להכריע מעשיו ודבריו לחובה–מעשיו לרעה 

וכל דבר הנאמר בפני שלשה בני .   אי� לגלותו בלא רשותו–המספר דבר לחבירו  
אפילו , וא� האומר הזהיר את השומעי� שלא יגלו.  בו משו� לשו� הרע אי� –אד� 

, ומצוה לומר לשו� הרע על בעלי עבירות.   יש בו משו� לשו� הרע–אומר בפני רבי� 
 מצוה לספר –וכ� על בעלי מחלוקת .  כדי שיבדלו מה�, לבזות� ולהשניא� בעיני בריות

 .לשו� הרע
 �, ולדבר יראת שמי�, הלימוד:  כגו�,מקור גדול של מצות יש תחת הלשו

.  וכ� כל השומעי� למוסרו, ולצוות בניו אחריו לשמור ולעשות, ולהוכיח, ולהתפלל
ולהיות רגיל בשירות , ולנח� עניי� ולדבר על לב� דברי ניחומי�, ולנח� אבלי�

 .ותושבחות ובדברי אמת
 

ורר לבו ויע, לגבר שיהיה מקדי� לשוב בעודו בריא ושליוטוב  – התשובה 
שצרי� לית� חשבו� לפני הקדוש ברו� הוא על כל מה , שיחשוב אחריתו: בכמה ענייני�

ומ� , לכ� יפחד מ� הדי� הגדול.  ה� מחשבותיו, ה� מעשי�, ה� דברי�, שעשה מנעוריו
ויחשוב אי� אד� אוהב .  ויחשוב על הטובה הגדולה הצפונה לצדיקי�, הדיני� הקשי�

לכ� יחמוד .  וה� פוסקי� לפי שעה, תענוגי� של הבלשה� , תענוגי� בעול� הזה
 .  שאינ� פוסקי� לדורי דורות ולעול� ועד, התענוגי� הגדולי� שלעד

ויצטער בצו� ובבכי , ויצטער בלבו, ויעזוב דרכו הרע, ויתחרט תמיד על חטאיו 
 ויתבייש לפני הקדוש, וידאג מעונש עוונותיו, ויורד עדיו מעליו, וילבש שק, ובמספד

.  ויהיה רגיל במענה ר� ובשתיקה, וישתוק למחרפיו, ויהיה נכנע לפני הש�, ברו� הוא
ובאותו אבר יזהר , ויתבונ� באיזה אבר חטא.  ויפרוש אפילו מ� המותר, וישבר התאוה

 .ויתוודה עליה�, ויחפש דרכיו לידע העבירות שחטא מנעוריו.  לעשות מצות בכל יכולתו
וידע באיזה אבר עבירה יש מלקות או , וסי� לחטואוירבה לעשות גדרי� שלא י 

ויזכיר ,  חמורות בעיניו–ויהיו העבירות בקלות .  ולפי החטא יצטער, כרת או מיתה
ויתפלל לאל שיעזרהו על .  ויגמור בלבו שלא יחטא עוד, בוידוי עוונותיו ועו� אבותיו

 יבקש מ� הש� שית� –ו וא� אי� ל, וישיב הגזל קוד� הוידוי.  ויבקש שיכפר לו, תשובתו
 .לו השגת יד לפרוע

וישוב בעודו בריא .  ויהיו חטאיו נגדו תמיד.  וירגיל עצמו לעשות חסד ואמת 
 .וישיב רבי� מעו�, ויכבוש יצרו בעוז יראת הש�, בחוזק כוחו

 

, ג מצות עד שיהיו שנוני� ומחודדי� בפיו" שילמוד תרי– שורש התשובה 
 ישי� על לבו לחשוב ע� –ועל כל מצוה ומצוה .   תמידויהגה בה�, וערוכי� בשפתיו

, כגו� בעניי� לחשוב א� דיקדק להתפלל בכוונה או לאו.  א� קיי� אותה או לאו, נפשו
 הרי חטא כל –וא� ידע בעצמו שלא חש לזה .  או א� נהנה מ� העול� הזה בלא ברכה
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 חבילות גדולות של  הרי מזאת המצוה לבד יש–וכשיתחברו יחד כל אלו העונות , ימיו
 .ואז יגיע לתכלית התשובה, ועל דר� זה יחשוב ע� נפשו על כל מצוה ומצוה. עבירות
אלא שידחוק אד� את , וידע האד� ויאמי� שאי� התשובה חשובה לפני המקו� 

 –ומי שישי� כל טורחו על זה העניי� .  עצמו לטרוח לקיי� כל מצוה ומצוה כהלכתה
 .ויתק� כל מידותיו על פי התורה והמצות, הרי זה בעל תשובה גמור

;  אחד–האזניי� : אשר בה� יעשה כל מעשיו, והנה יש שמונה אברי� באד� 
 הרי –הדיבור ואכילה : בפה יש שני מקומות;  שלושה–הריח בנחירי� ;  שני�–העיני� 
, והלב מל� על כול�.   שמונה–הערוה ;  שבעה–הרגלי� ;  ששה–הידי� ; חמישה

 ישי� מחשבתו לדקדק בדקדוק –ועל אלו שמונה אברי� .   כול� לפי חפצולהנהיג את
 שישמור את –והראש לכל הגדרי� .  גדול שכל אחד ואחד יהיה מורגל בעשיית המצוה

כי בוודאי , ובזה העניי� ישבר את התאווה.  שלא ית� את עיניו במה שאינו שלו, עיניו
לכ� .  יה� נגררות עבירות רבותואחר,  הנה ראש לכל הקלקולי�–התאוה והחמדה 

ובזה יתק� כל , ולשמור עיניו, יתאמ� להעמיד עצמו להלח� כנגד התאוה והחמדה
 .ענייניו

 יסכי� במחשבתו בהסכמה גמורה לקיי� כל המצות –ומיו� שהתחיל לשוב  
ולתת לו , ואז הקדוש ברו� הוא מקיל ענייני התשובה לסייע לו, שאפשר לו לקיי� לש�

 הקדוש ברו� הוא –אפילו בדבר שאי� כוחו של אד� יכול להשיג .  תשובהכח לעשות 
ובלבד שידחוק עצמו לטרוח במצות בלב של� .  לחזקהו לעשות תשובה, ימול את לבבו

 . בזה יגיע למעלת התשובה–באמת 
ג� צרי� להזהר מאד מאד להתרחק מ� הרשעי� ומ� הליצני� שלא להתעסק  

.  כי ה� מסירי� את לב האד�, ולא לשמוע דבריה�, מודולא בלי, לא במשא ומת�, עמ�
 .וכמעט כל התשובה תלויה בזה

וירגיל עצמו יו� אחד תו� כל חודש וחודש שיתייחד במקו� אחד בסתר לבדו  
לברור מכל מידה צד : לתק� הנהגתו על פי המידות הכתובות בספר הזה, ולבדוק עצמו

: ויבי� חסרונותיו.  מעשיו על דר� המצותולבדוק עצמו לתק� , הטוב שבה ולהתנהג בזה
ואיזה מצוה אי� ידו ;   שלא להשתדל בכל כחו להתאמ� בה, באיזה מצוה מיעט טורחו

, שיעזרוהו לקיי� מצותיו, ועל כל הדברי� ישפו� נפשו נוכח פני הש�.  משגת לקיימה
ולבטוח , מהושית� לו לב נאמ� להאמי� בו באמונה שלי, וית� לו לב שיספיק לעשות רצונו

 .בו בביטחו� של�
 שיכלה גופו –ויחשוב על המות , ובאותו היו� יקדיש עצמו לטהר מחשבותיו 

.   אי� יהיה עניינו מופסד בהפסד גדול–ומי שבא ש� , ויחשוב על דיני גהינ�, ויהיה עפר
ויחשוב במחשבות מכוונות על .  ויחשוב על נעימות עול� אשר ש� תענוג לאי� חקר

וישתחוה , וינעי� זמירות להללו בשמחת הלב, ועל נפלאותיו וטובותיו, גדולת הש�
 . מגיע למעלות רבות–אי� ספק מי שיהיה רגיל בזה העניי� .  לפניו כעבד לפני אדוניו

, על ידי התשובה יגיעו עד כסא הכבוד.  בעלי תשובה יהיו שפלי� וניבזי� 
 .)הושע יד ב(" שובה ישראל עד יי אלהי�: "שנאמר

 
 .]וחבל על דאבדי�,  חסרה בסימני ספר המידות בכתב יד– התורה[ 

 

, ולא יירא שו� אד� או מל� או שר,  לעול� יעשה אד� רצו� בוראו– היראה 
 .ולא יגור מפני איש, רק בוראו יירא לבד.  ולא יירא משו� יסורי� ומשו� צער

 �.   בני אד�שיעזוב מצות בוראו עבור מורא: וזאת המידה רעה מאד בזה העניי
כי יראת הש� .  ולא ישכו� בלבבו רק מורא הש� לבד, לכ� ישלי� מלבבו כל הפחדי�
פ משלי טו "ע(וטוב מעט יראת הש� מאוצר רב ומהומה בו , היא עטרת פאר של כל המצות

 .)טז
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 שיראה מלפני הש� כל כ� שיהו איבריו נרתעי� מתחת –והיראה המעולה מכל  
וזה העניי� קשה .  כנע לפני המל� בשעה שהוא גוער בוכעבד שהוא נרתע ונ, מוראו
ומתבונ� , א� מי שמרגיל מחשבותיו להרהר תמיד שהש� רואה מחשבותיו, להשיג

� בזה –וקוצר מחשבותיו למעלה לשכו� באהלי מרו� , בנפלאותיו בעומק הלב במתו
 .ליוני�לידע רזי ע, להופיע עשתונותיו, העניי� יכול להתקרב אל אור היראה הטהורה

 

להסתפק , להזכיר האד� שיזהר בה�,  השלמנו סימני המידות ברמז מעטהנה 
 .מה� מכל אחת ואחת במשקל

וא� ית� .  וכול� נגררות זו אחר זו, ודע כי המידות אחוזות זו בזו ומדובקות יחד 
משל לאד� שיש לו .   אז יהו כול� נשמטות ממנו–אד� רשות ליצרו הרע לעבור על אחת 

ואותו .  וקשר קשר אחד למטה, וחרז בו מרגליות דר� נקבי מרגליות,  משיחוט של
�ואז יפלו כול� זו אחר ,  אז נופל מרגלית אחת–וא� יתירו הקשר , הקשר מחזיק כול

 . אז לא תוכל להחזיק בשו� מידה כראוי–כ� א� תתיר ממ� קשר מידה אחת .  זו
ובזה העניי� תשלי� .  בה�אשר תוכל להשכיל , לכ� שמור כל המידות בכל כח� 

המשכילי� יזהירו : "ותזכה להיות מאות� שנאמר עליה�.  נפש� לש� הנכבד לידבק בו
 .)דניאל יב ג(' וגו" כזוהר הרקיע

 
 
 

   דקדוקי סופרי�
מתו� " (� לפרט למני� הקט�"שנת ק...  סיימתי זה ספר המדות–אני שועל ב� רבי ישראל הלבלר  ":הסופר 

 ).ב331קולופו� בד� 
ומחמת עומס עבודתו השמיט הרבה אותיות ולפעמי� ג� מלי� ,  הסופר המעתיק נהג לקצר מלי� רבות:כללי 

אבל רק בזכות העתקתו , עומס עבודתו הקשה עליו להוציא דבר מתוק�.  וכ� הוסי� מלי� אחדות שלא במקומ�, שלימות
על פי כתב ידו ").  ארחות צדיקי�"שהוא " ( המדותספר"מאת מחבר " סימני ספר המידות"בכתב יד זה זכינו לקבל את 

 ).וחבל על דאבדי�, חו� משער התורה(כמעט כמו סולת נקייה , הצלחנו להוציא לאור מהדורה מתוקנת
או בתו� המילה , או בי� השורות, ולפעמי� ג� תיקו� בגליו�,  יש סימ�–בחלק מהמקומות שבה� נפלה טעות  

ולא ,  נעזרתי בגירסה הניתנת כא�– שעל פי הכתב נראה שה� נעשו על ידי הסופר עצמו – בסימני� ותיקוני� אלה.  עצמה
וג� כתיב מלא וחסר שיניתי לפעמי� לנוחותו , כמו כ� השלמתי בלי לציי� סופי מלי� שקיצר� הסופר.  הערתי עליה�תמיד 

.  ומה למה שמקובל בספרי דורנוכי הוא ד, לרוב השארתי את הכתיב כפי שכתב הסופר).  בלי להעיר(של הקורא והלומד 
מי שרוצה לבדוק פרטי� אלה יכול לראות� בתו� העתקת .)  לצרכי הניקודכמוב� המנוקדת מותא� הכתיב במהדורה (

 ). ביחד ע� צילו� כתב הידorg.seforimonline.wwwה באתר "שיופיע בעזר(כתב היד 
שאינו נוסח כתב היד ויש בו ,  על פי מקבילות או על דעתי לבדשעשיתי) ואפילו הקט� ביותר(אבל כל תיקו�  

  לא סימנתי שינויי נוסח ותיקוני� בטקסט עצמו ".דקדוקי סופרי�" הערתי עליו כא� ב–שינוי למשמעות� של הדברי� 
אבל למע� אמיתה של .  וד תורה ומוסרכי העיקר ללמ, כדי שלא להסיח את דעתו של הקורא) על ידי אותיות או מספרי�(

 �אפשר ג� (  מול נוסח כתב הידכדי שהקורא יוכל לבדוק ולשפוט כל דבר בעצמו" דקדוקי סופרי�"תורה הוספתי כא
נא לכתוב , ושיפורי� למהדורה זו  לכל מי שרוצה להציע תיקוני� .)לבדוק את הנוסח המובא כא� מול העתקת כתב היד

 ".שגיאות מי יבי�"ו): il.net.012@skadish(אלי 
".  ביו� טוב היה בטוב וביו�: "אבל בכתב היד באותיות גדולות מאד,  זה לשו� הכתוב–*" ביו� טובה ":פתיחה 

 .ותיקנתי בדומה למשפט הבא" שיש" בכתב היד –" בה צדדי� המרחיקי� אותו* ובכל מידה ומידה יש"
לכל : " בכתב היד–" רעות* וכל.  "פ ההקשר"ותיקנתי ע" כשעשה: " בכתב היד–*"  כשעושהואפילו ":הגאוה 

 ".מלבושי�: " בכתב היד–" נקיי�* שיהיו מלבושיו".  "רעות
ואולי צרי� " וידה: " בכתב היד–" לו על טובותיו* ויודה".  "שחי: " בכתב היד–*" ובזמ� שהוא חי ":הענוה 

 ".יירא" בכתב היד –" מידת הענוה בעניני המלבושי�* ולא יראה".  "יודה"לומר 
:  בכתב היד–" בעני� התוכחה* אלא".  "א�"כנראה תוק� ל" אי�" בכתב היד –" מעלה עליונה* א� ":הבושת 

 ".לא"
 ).וראה במשפט הבא" (נגד הרשעי�: " הסופר הוסי� כא� בטעות–" נגד מוכיחו* רע מאד להעיז פניו  ":העזות 
שמחת אהבת * תגבורות.  "צ"והשווה שער האהבה באו,  הלשו� קצרה וקצת קשה–" רה בשמחהקשו ":האהבה 

חו� ).  " באותו כתב ידספר המידות הקצרב" תגבורת("צ "פ שער האהבה באו"ותיקנתי ע" הגבורות: " בכתב היד–" הש�
שלא " הש�: "כלומר, שניתי לפי הרגלי הכתיבה של הסופר; י"י: והמילה השנייה נראת כמו,  תוספת בגליו�–*" מהש�

 .במקו� לשו� הכתוב
 ".ולאהבת" בכתב היד –" ולאהוב ":השנאה 
 ".וגונבי� איבה: " הסופר הוסי� כא� בטעות–" וגונבי� וגוזלי�* ונוטרי� איבה  ":האכזריות 
 .ותיקנתי על פי העני�" יגדל: " בכתב היד–" תמיד* ועל ענייני� כאלה ידאג ":הדאגה 
 ".ולהנעי�" בכתב היד –" רותזמי* להנעי� ":השמחה 

http://www.seforimonline.org/
mailto:skadish@012.net.il
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ספר "וכמו שהוא שער בפני עצמו ב, "השמחה"בפני עצמו ולא בתו� " סימני ספר המדות" מובא כא� ב:הביטחו� 
ערי� שעל פיו בנוי סדר הש(ג "לרשב" תיקו� מידות הנפש"וכ� בספר , )לפני הסימני� באותו כתב יד" (המדות הקצר

נבלע בתו� " הביטחו�"למרות ש, "דותיספר המ"סדר השערי� המקורי והנכו� של שזהו ייתכ� ).  בארחות צדיקי�
 בכתב היד –" של הבוטח* חפצו  ".)ה"וראה עוד במאמר שיופיע בעזר( צ"שאר כתבי היד ובדפוסי� של אוב" השמחה"
 ".חפיצה"

 .שנראית קצת מחוקה") עליה�("� סופית " בכתב היד נוספה מי–*" ומתחרט עליה ":החרטה 
.  את המשפט הראשו�") הכועס("או להתחיל כ� " הכועס"לפי ההמש� ראוי למילת הפתיחה להיות : *הכעס 

 .ואולי העדי� כא� הסופר את הקיצור על הבהירות
 ".היא: " בכתב היד–" מתרצה* כי הוא ":הרצו� 
על " המצות" והשלמתי  בכתב היד חסרה כא� מילה–" יהיה זריז* וכ� לעניי� הלימוד ועשיית המצות ":הזריזות 
 .פי ההקשר
 .ד בגליו�"� ללמ"ואולי תוקנה הכ" עכ: " בכתב היד–" דבר מועט* על ":הנדיבות 
א� .  "ועליה סימ� למחיקה" כל" בכתב היד נוספה המילה –" כי לא יוכל* והוא שנאוי על הבריות  ":הציקנות 

 ".מלפזר"צרי� לומר  אולי –" לפזר.  " בכתב היד המילה חסרה–*" זאת המידה טובה
 .פ המש� הדברי�"והשלמתי ע,  המילה חסרה בכתב היד–" אשתו* רצו� ":הזכירה 
 ".שפשעו: " בכתב היד–" חבירו* שפשע ":השכחה 
וכמו שהיא שער בפני עצמה ג� , "השתיקה"בפני עצמה ולא בתו� " סימני ספר המדות" מובאת כא� ב:הליצנות 

בכל שאר כתבי " שער השתיקה"נבלעה בתו� " הליצנות"למרות ש).  י� באותו כתב ידלפני הסימנ" (ספר המדות הקצר"ב
צ "וכמו שכתוב באו, היתה שער בפני עצמה בנוסח המקורי" הליצנות"כא� ברור לחלוטי� ש, צ"היד ובדפוסי� של או

כת :  פני השכינה על ארבעה כתות שאינ� מקבלי�ארבעה שערי�עתה יש לפרש ל� : "במפורש בפתיחה לעני� הליצנות
 .)ה"וראה עוד בנדו� במאמר שיופיע בעזר( ..."לצי�

 .ואולי תוק�" עונש�" בכתב היד כנראה –" של שקר�* כי גדול עונשו ":השקר 
ואול� .  צ"וכמו שיש בסדר השערי� בשאר כתבי היד ובדפוסי� של או" השקר" מובאת כא� לאחר :האמת 

 על ארבעה כתות ארבעה שערי�"רק לאחר : כלומר, "שער לשו� הרע"לאחר רק " שער האמת"בא " ספר המדות הקצר"ב
 ".שאינ� מקבלי� פני השכינה

 ".תוחכתו: "ואולי צרי� לומר" תוכחותו" בכתב היד –*" לקבל תוכחותיו ":החניפות 
לשו� הרע על בעלי * המספר.  "� סופית אולי מחוקה"והמ" אבות�: " בכתב היד–" אבותיו ":לשו� הרע 

מקור גדול של ".  "לדונ�: " בכתב היד–" לכ� זכות* לדונו.  "פ ההמש�"ותיקנתי ע" מהספר: " בכתב היד–" ובהתש
* ולנח�.  "צ"ולכ� הוספתי על פי שער לשו� הרע באו, חסר והלשו� הקצרה קשה להבנה" של מצות" בכתב היד –*" מצות

 .המש� הדברי�פ "ותיקנתי ע, ד מסומנת"והיו" וינח�: " בכתב היד–" אבלי�
".  התשובה טוב: "בשורה הראשונה של הטור כתוב,  בכתב היד באותיות גדולות ומהודרות במיוחד:התשובה 

ויהיה רגיל במענה .  "ולכ� השלמת המילה מסופקת,  האות האחרונה לא ברורה בכתב היד–*" התענוגי� הגדולי� שלעד"
.   למרות שהיא על פי העני� וההקשר והשלמת המילה מסופקת"'ובשת"או אולי " 'ובשי" בכתב היד –*" ר� ובשתיקה

 בכתב –" מלקות.  "צ"פ העני� ובדומה לשער התשובה באו"ותיקנתי ע" מצוה: " בכתב היד–" בכל יכולתו* לעשות מצות"
 ".ויהיה: " בכתב היד–" חטאיו נגדו תמיד* ויהיו.  "� מסומנת"והשי" מלקוש: "היד

חדש אלא רק " סימ�"לא נראה שיש כא� כוונה ל.  לי� באותיות גדולות בכתב היד שתי המ:שורש התשובה 
ותיקנתי " דברי�" בכתב היד –" באד�* שמונה אברי�.  "וכמו שעשה הסופר מספר פעמי� בספר המידות הקצר, להידור

 סופה –" יית המצוהשכל אחד ואחד יהיה מורגל בעש* ישי� מחשבתו לדקדק בדקדוק גדול.  "פ העני� והמש� הדברי�"ע
אבל , "גדול"וכנראה מתאימה כא� , ")לזול: "נראית משהו כמו(של המילה אולי מחוקה ולא הצלחתי לפענח אותה 

 ".כבוד: " בכתב היד–*" כסא הכבוד".  "למעלה: " בכתב היד–" התשובה* למעלת.  "השחזור מסופק
נראה שהסיבה לכ� ).  באותו כתב יד(ת הקצר בספר המידו" שער התורה"כמו שחסר ,  חסרה בכתב יד– התורה 

נשמט ג� , בקיצורו" שער התורה"וכיו� שהשמיט המקצר את , היא שקיצור הספר לא נכתב עבור יושבי בית המדרש
בעיר איזני שבאר� אשכנז ] 1541[ב "בשנת שלראשונה נדפס (ג� בתרגו� היש� של ספר המידות ליידיש .  הסימ� שלו בסו�

יתכ� שיש קשר בי� .  מכיו� שהתרגו� היה מיועד לנשי�,  דר� הלימודהשמיט את כל העני� של) וא� נמצא במספר כתבי יד
שער "יתכ� ג� שהשמטת .  וראוי הדבר לבדיקה, ) הוא קיצורא�ש(לבי� התרגו� היש� ליידיש " צרספר המדות הק"

לא נראה לי סביר להניח ששער התורה היה .   שבדורודר� הלימודנגד בקיצור נבע מדבריו הקשי� של המחבר " התורה
 .ה"מסיבות שאות� אפרט במאמר שיופיע בעזר, סר בספר המקוריח

 ".להופיע עשתונותיו"וכ� , קצת קשה הלשו� –" וקוצר מחשבותיו ":היראה 
והמהדורה הנוכחית נשלמה לקראת ראש חודש ניס� , א"נעשתה בכרמיאל שבגליל בשנת תשסהעתקת כתב היד  

תהי נא העתקה זו .  ד"ה לחודש סיו� תשס" מתוכננת בעזרorg.seforimonline.wwwהוצאה לאור אלקטרונית באתר .  ד"תשס
 . דברי� שאמרתי שלא על פי המידות הטובותעל מעשי� שעשיתי ועל, כפרה על עוונותי

http://www.seforim.org/

	יוצא לאור בפעם הראשונה מתוך כת"י משנת ק"ץ
	מאת זישא אברהם בלא"מ אלחנן וא"מ יהודית אסתר קדיש
	פתח דבר
	סימני ספר המדות





