
שש-
ג ז"ל ענה לרבינו תשובה

 ועיקריה התשובה בביאור הראשוןהשער
 פחת מתוך לעלות הדרר להם הכין מ ברואיו 'עם ה.ש"י היטיב אשר הטובות מןא(

 . אפו מעליהם ולהשיב שחת מני נפשם לחשוך . פשעיהם טפה ולנוס .מעשיהם
 )תגייס שנא' יצרם ידע הוא כי וישרו מוכו לרוב לו יחמאו כי אליו לשוב והזהירםולמדם

 בגדו בוגדים ובנד ולמרוד לפשוע הרבו ו14ם . בדרך חטאים יורה כן ש ה וישר טובגה(
 ג'( )'ימ'ה ונאמר . סרה העמיקו לאשר שובו לא( " (,pp שנאמר תשובה דלתי בעדם כגרלא

 . כתורה מקומות בכמה שעשובה על והוזהרנו . משוכותיכם ארפא שובבים במםשובו
 ישוב אם שכן כל . צרותיו מרוב החומא ישוב כי גם מקובלת התשובה ביוהתבאר
 באשית האלה הדברים כל ומצאור לר ננצר די( עיברים שנאמד ואהבתו השםמיראת
 כאשר לשבים דישם יעזזו כי בהורה וממבאר , בקולו ושמעת אלהיך ה' עך ושבתויסים
 ויטבת ל,( )שם שנא' אהבתו מעלות להשיג טהור רוה באיבם ויחלש משגת. מבעם יראין
 ובכל לנבך בכל ובמך אתה היום מצוך אנכי אשר ככל בקולו ושמעת אלהיך ה'עד

 להשינ זרעך לבב זאת לבבך את אלהיך דו ומל שס( )שם הענין בנוף ואומר .נפשך
 התשובה עקרי באו כי עד התשובה דבר על תמיד דברו והבהובים והנביאים .אהבתו

 : יתכצי כאשר בדבריהם מפורשיםכולם
 כי . יום בכל ענשו מאד עליו יכבד מחטאתו לשוב "עאהר כאשר החוטא כי דרעב(

 . התשובה הוא והמנוס . שמה מטס לו ויש עטו דקצף יצא כי יודעהוא
 . וההמה האף מפני יגור ולא . ההפכה מתוך לצאת ובידו , ברעתו והנו במרדו עומדוהוא

 ,ה( על משל קהלת במרגש )יע" : רבה רעתוע"כ

 רל4יג(
 "אבו ולא . שוכבים ישנים הם אשר . הארין בעמי זולתי התשובה איחור ימצא
 נדהים מהם ויש . נפשם על להמלט למהר להם תבונה ולא דעת ולא לבבםאל

 שעבר חכם תלמוד ראית אם efft) )מכית וא-ז"ל . החטא לעונש יאמינו לא ביה השםמעל
 : תשובה עשה באמת כי ביום אחריו תהרהר אל בלילהעבירה

 כי . מתוגה עינו ורלפה . ובדאגה ברגזה לב במרירות נאנח שבןעתה[ כי . שתמהמה לולי כי . היא רעה כי התשובה המתאהרמן כרעת התבזק יעדךד(
 כום עליו עברה אשר ויזכור יצרו את יכבוש . לידו החטא ויזדנב שנית יצרומששהו
 רגזו ביאורו תחמאו ואל רגזו ( ד' )תהי'1 שנאמר כמו , עור לשתותה יוסיף ולאהכשירות
 תבקיע באסרו למעלה חמאם הזכיר כי . עוד תחטאו ואל חטאתם אשר עלוהצטערו

 ג,( ל-בדק בד"ר תרמו אל מ'ה( ;ניאש" מלשון רגזו אמרו הפירוש זה על יעיד . nhDבזב

 וכאשר . נורו או יראו אמר ולא , ההווה ועל שעבר הדבר על הצער -שענינם . ארכזותחתי
 . מאד האחרון עוונו ויגדל . בתהלה כנפול במו-קשו שול לידו החטא בבא לשוביאחר
 אך * עליו השודד היצר יבא פתאום כי חשב לא כשאשית כי . העזם לפמ רעתוותעלה
 . עליה פחדו ולהפיל . ה' יאת בה להוסיף בנפשו עצות ולשית . הוא V1~e כילרומת עלי היה . ממש ד"א עצום וכי עליו -צרו יד גברה השישר כחו דלות ראה אמטראחרי

 קיאו על שב ככלב כ"י( )משיי ע"ה שלמה ואמר , מעונו ולהשתמר יצרו ממארבולהצילה
 יותר נמאסש יוראם וכאשר נמאסים דברים אוכל הכלב כי ביאורו . באולתו שונהכסל
 בו ישנה וכאשר , מנונה מעשה יעשה כי . הכסי ענין כך . לאכלם עליהם שבוהוא

 : ביארנו כאשר יותרסנונה
 כבדה ובזה . כהיחר החטא לו נעשה כי קשה תשובתו בחטאו השונה כי השבירןה(

 . ותוכל הרעות ותעשי דברת הנה ג'( )יים'ה שנאמר כפו . חמאתומאד



הראשיו רזשובנדץעשויהשער
 מלשען . וברשותך ביכלתך שהוא וכדבר כהיתר לד נעשות שיעות כי * ותוכלביאור
 ואילך מכ"ל כי בה ושנה עבירה שועבר האטט על שחז"ל * כהיחר לו נעלצת בהלטנה - עבירה אדם שעבר כיון וארז"ל . רשו לך לית שתרגומו בשהויך לאבול תוכל לא 'צ()רנר'ס
1 ועליו . למעשה מצטרפת הרעה מחשבתו ערכאה ולא ונאנה העבירה לעשות יחשובאם

 : טחשבותם פרי הזה תעם אל רעה מגיא אנכי דגה 1'( )'ימיהנאפך
 שנכשלים הצדיקים מן יש כי אמת נרץ. יקי הא כי זאת שמעה בינה ועקצץו(

ן
 יעשה אשר בארץ צדיק אין אדם כי ו'( )קולת שנאטד כעטץ * לפעמיםבחמא

 לא אחת פעם בוצרה שלו חשם פניהם. מאת יצרם את כובשש אבן יחמא. ולאטוב
 ואינו . ידוע מחטא נזחה אינו ח81ר כל אך . בתשובה וחודים . בפניהם ונקומו . לורטנו
 מכל נזהר שהוא אע"פ * * מהעונות הוא אם גם . ממנו להשמר נפשו עלמקגל

 שדול , נמנה פושעים ומעז . אחד לדבר מומר ישראל חכמי ק*אוהו שבתורההעבישת
 דבר זולתי אעשה אלי תאמר אשך כל . לרבו העבד יאמש אמור אם כי . מנשואעוט
 כדן )יביט נארך הזה העמן וכל . יעשה בעינו ואישי . מעליו אדויו עול שבר כבר .אחד

 יקבל לא אשר ביאות . אותם לעשות הזא"ז הדגרה דברי את יעם לא אשר האישארי
 , לעשות יקים לא אשי זה על ויורה . סוף ועד מראש התורה דברי כל לעים נפשו*

 : אוחם יעשה 5א אשר אמדולא
 . העביות שאר מכל .עגזהר אע"פ . פענדם עשר אחת עבירה השונה מ תדע לערךז(

 ידר יאפרו אם ארזלכי הע חיגךת. עבירות על כעובר נחשב הוא דגהז
 4 ואהד אחר כל על באבדונה לוקה . שותה יבא תשתה אל . שעתה והוא תשההאל

 : ודם ahn1 . ממאה בהמה . מעיפה האוכלכמשפט
* טש ש מקבלים רבים אנפתם יש כי . א"ת על הדור שטת רבו בי אאיט דף64וץח(

 אצלם הם אבל . בהם נזהץם אים חייהם יכו וגל . ידועות מעביית4אהר
 באשר בנפוצם החש רע חלי אחת. עבירה על רק כן נחגגים היו לא ואלוכלותר.
 . חמם שגועת כבה . החמורות מן rUh~1 , רבות אזכרות על טהרים כי אף .ביארנו
 בנהות . חגם ושניצץ . דמע ולשון . העני טן עין והעלכצז . נקיות לא בידים או .סייר שא.נו במקום או . לבמלה שמים שם והזכרת . גשם עצמו את או חבש את1*
 . כאלה ורבות 1 כולם כמד תוה תלמור ובשי . בעריות והסתכל . חתית ונתינת .הלב
 לכתוב תשוכנו בעלי לכל ראוי וכן . ולהזהים להזנירם הדור בני אצל מקצצםנתבט
 בספר ולקרוא . בגדומם קצרו אשר ורומצות . בחם נכשיף אשר הדברים ספרכעגלת

 : יום בכלזכרוטהם
 ואמנם . הקכית אל האדם יתקרב המדרטת ולפי לתעיבה. רבות מהדגות דוץנדץמ(

 העונות להיות שלם טוהר הנפש תמתו לא אך . מלזחה תמצא תשובהלכל
 כחוב ובן . יתבאר כאשר רווצ את וגע לבו את האדם יטחין כאשר זמבזי . היוכלא
 הצ-ך הבנד וכעניץ . רמיה נרווי ואין עון לו ה' טיצוב לא אדם אשיי לב()תלים
 . יתקין הכנום רוכ אךלפי . פוגו הנעל להעני % יוצל ההכוס מן המעט כי .כבוס
 * לבה את תכבס אשד כפי העק טן הנפש אכבס . מעגי כבמני דש*ב2 נא( )שם כתובוכן

 )יינהשנאמר
 ר(.

 *צץוןו ירא איש אשרץ קוב( )והיים השרז"ל . ירושלים לבך מיעה כבסי
1 

 על וידגבר עליו כחו בעוד בירותיו ביי המעולה האוש תשובת כי ר"ל . אישבעורו
* בני שובו אארך דכא עד אטש וקשב צ( )שם כמרט . מועילה תשובה כל אכן .יצרו

 : נפש של דכדוכה עד רכל ואמרו .אדם



ופהראוק ףעעטךבנדוקטעריהשער
 התשובה עיקרי נבארעתה

 לט אל תשב . ור את  עובו  ומר רע כי לבבו עין . רעץ4טה הראשון העיקרי(
 לב )טיים שנאמר 'כענץ . העזן על הטלם ונגף עונש ישמ

 ש יתהים * חרב עומת המה כי הרב ספני לכס 13רו 'פ( )ארג ונאסר * ושלם cpלי
 ולא . עיני לנגד אלהים פחד היה לא איך . עשיתי מה בלבו ויאמד . הרעיםמעשיו
 חמלתי לא . לרשע מכאובים רבים גי . הרעים השפטים ומן . עון על מתוכיותינורתי
 צינזול לאיש ונם.שלתי . אחד רגע הנאת מפני . משחתו עצו שני חסה %א %פיעך

 כענין . שניו בחצץ השופט יפרס שוגו השחרי אכלו אהדי כי ויודע * וישבע ויאכלזיחטוס
אטנאטי

~iWD) )ע5 הייתי כי מזאת ורעה . חצץ פיהו יכלא ואבך שמר לחם לאיש קצן: כ 
 בשני רעה אם . קניניה בבל הועילה ומה . יצרי בגילולי ונטמאה . אביי היגךההנפש
 כברתות נמשלתי איך . לעולם לעד עומד עולם * רצוף בעולם החלטעי ואיך .אדוניה
 הבורא והנה . השכל מדרך ותעיתי . הבין אין כפרד ככוס יצרי אחרי ודעכתי .נדנדתי
 ולמשולכגוף . מלפניו וקראה להכירו . שכל וטובת לב חכמת חיש נשמת באפינפח
 בעיניו יקרה מאשר * נדברים שאינם היים בעיי שאר עי המשילה כאשר , תולדותיווכל

 כענין . חיים לי למה . מזה הפך בי ויוד . נבראתי זאת בעבור אשר ואחרי .נכבדה
 הבהמה כמשפם כי ועוד . ינוח רפאים בקהל השכל מדרך תועה אדם נא( )מ%'שנתבי

 ידעתי ואנילא . בעליו אבוס וחמור קונחו שיר ירע כי . מכנה שפלתי אבר . עשיתילא
 הזלתי . ונעיתיטפי , צופי ומעמתי . מאדוניה לחפשי נפאר ושלחתי * התבועתיולא

 בלתי . נשמתי לפני ישאר לא אשד . המות יום זכרתי ולא . בוססתי דל ועל .וחמסתי
 אין חLr )'ימה ע"ה ירמיה דבר אשי הוא . בהארנו אשר הזה וענין . ואדמתי נויתיאם

 : עשיתי מה לאמר רעתו על נחםאיש
 יומית לא כי לבבו בכל ויגמור הרעש דרכיו יעזוב כי . החטא עןיבת העבי העיקךיא(

 כענין . יוסיף לא פעל און ואם . שד הוה בדרךלשוב
 : דרכן רשע יעזוב גה( )ינייה ונאמר , הרעים מדרכיכם שובו שובו לג( )'חקאלשנא'
 . ועעלההו יצרו עליו ויחזק . תאוה התאוה פי . מגשה דרך על חטא אשר כר כיןרע

 כן ,י . ויחרב התאוה בש לנעור נמהרו ולא , בו בפגעו וחוטיו רעיוניו נחלצוולא
 . מבעתו רע היצר רוח בהיות . ועתו שעדף לפי . במכמוריו ונפל * בהרמ.ו היצרינורהו
 האיש תשובת ראשית . זאת אדיי כמוה ולעשוין . עונו למצוא . ורצונו חפצו מאשרילא
 יהיה אשר ער . עת בכל בלבבו אלהים חתת ויתן . בנפשו ה' יראת יום בכליוספן כן אחרי . כלענה ומרה . נענה נפש ולהיות 1 הברעעו על בלבו ינון ולשים * החרטההזה
 . בפעם כפעם ויפמטהו . היצר )שניון )בו( יעבור יוטעם אם כי . בה' בטוח לבונכון
 כמו . דרכו ויעזוב . עליו לבו נפתה ירוה לא 1 ושאשק כמשפט תשח שייורבה
 ואחק * דהוידף החיטה על . ךמךדה תטה הזכוך * ורוחם ועוזב ומורה כח( )משלישנשר
 ושונה יום בכי דורך שאיו ש ונבר . תמיד טוב לא דרך על המתיצב האיש אך .ישזב

 נוכח ישש עונו ומכשול . הרע אוהב עת וכל * רבות פעמש Qa במקוצתו ושב .באולתו
 1 לעשות יום אשר כל מבגו ינצר לא אשר . וכשמתו וחפצו . וינצר קעקעה ר"ל .פניו

 עליו ולקבל לקיש ולהמכרם * הריק ומהשבתו דרכו לעזוב , הזה האיש תשובתראשית
 כמש . ה' אל ישוב . הנשחתות עלילותיו על יתחרט כן אודי * לחטוא יוסיףלבל

)'איה

 נ"
 . בזה והמשל . וירחמהו ה' אל וישוב מישבותיו און ואיש ידכן pwn יעיב

 . ויסחר יטטל כן ואחוי . תחלה השרץ יניח כי . ולהטרו לטבול ובא השרץ שאשחזלמי



הואשון רן*טדבהשעריהשער
 טהשבוזל עזיבת והנה . מועילה הטבילה ואין . בו טום4עעו עוד בגרו שהשרץ זמןוכל

 . המנילה במקום . והתפלה והוידוי . חמא מאשר והרדטה . השרץ ר,לץלכת היא .החטא
 . באשמיו להתחרר . זממיו כל תמיד אשו . ישע ש ומכאובי: יסורים שאו ביוודה
 . בזה והמעל , מידיו מעבדיו ויכרית . תשב אשר המעה ממחשבתו ויעיב בתהלהיווסר
 הסוכר יקח . טוב לא דרך על המתיצב כן . תלמיו לכוון הבקי במלמד יכודן אשילעגל
 מתנודד אפרים שמעתי שפע לא( )רטיה כטרם . ישר דרך ללכת טות דרכי לעזובתחלה
 רוצה . נחמתי שובי אחרי כי יפ( שם (ce אחריו נאטך ועוד . למד לא כעגל ואוסריטרתני
 ע5 ואתחטט ק אחרי נחמתי . הרעה מדרכי ושבתי 1 ואוסר יסרתני אשר אחיי כילומה

 : ביארנו אשר הענין כל מזה לך נתבאר והנה . עונותי מדברי שעכרמה
 את שהמרה סי רעה רבה כמה ויחשוב . כלותיו ישתונן * ולפגרן השלישי השיךיב(

 וסער . בלבבו יגון וינעל 1יוצרו
 נוזחו~

 . ברעיוניו
 השלים ולא חמא אשר חמאתו על בעיניו נרע שיתשיט יופכן כי . לב במרירותויאנח
 בענין עשרו אבד אם אך * האדם בעיני גרטה איסר או דינר הפסד נם גי . בזהדקו
 צוות ש וכן . לו מיה טשי . אנחתו ותכבד . תאבל עלו נפשו . כנכסיו ני ויצארע

 שהטיה טי נאנח שיצטער ראוי מדציה ויותר . יומם בלבבו וטון . נצח כאבו עבותוטת
 יש בראו אשר ליוצרו[ זכר ולא . לפתו עלילה השנעיב 3והשחית[ )יפחית( . השיאאח
 לבו מלאו ואיך . רגע בכל נפשו ונוצר . עת בכל תנחהו וידו * עמו עשה וחסר .מאין

 נפקחו אשר והמשכיל . לבבו סהשניל . ההוצא עיני נראות טח ואיך . לפנעלהכעיס
 : רוחו חדרי ויבואו . בלבו האלה הדברים יוחקו .עיניו

 התשובת והיא . הינון ועוצם הטרירות נודל לפי . ומעלותיה מתשובה וכ"ררינדיזינ(
 ובפי . שכלו לפי כי . שכלה וזכות הנפש סוהר סדרך תבאאשר

 שנא' כמו . עוניו רוב על , ברעיומו יעמו מאד במאד ויעצמו ירבו . עימו תפקחאשר
 * עשיתי אני ונשמות יעמוף מלפני רוח כי אקצוף לנצח ולא אריב לעולם לא כי נז().שע"

 ~שמות ויעפפו . העליונש מן הוא כי מלפני שהוא הרוח ויצפער יעניוף כאשרביאורו
 יגךה נפש על וארחם אתון לא איך כי . אקצוף ולא עוד אריב לא . עשיתי אניאשר
 )העבידה( תכבד אשר כפי העון יי כן על . עלצתי אגי ונשמות * מלפני היאאשר

 יותר בזה ונרצתה . העליונה הנשמה טוהר מאת יבא הינון כי . עליו האנחה3עגידתן
 ילידי חניכיו על יחמול המלך כי בזה והמשל 1 ומכאוביו אגוף יסורי ברוב תרצהמאשר
 על מחמלתו יותר . הנינה להם ויתן הנכבדים ארץ מאצילי והם אליו הקלוביםביתו

 שהגוף אש'פ . העליונים אל לכלבתן . עשיתי אני ונשרשות ואמי . והפחותיםהיחוגךם
 שלשה רז"ל אמרו ועוד . המה יהימ מעשה והשחות לב( )שית וכמוהו . ידיו מעלפהוהכל
 אמר כן על . בנשמה שותפות ולאם לאב שאין ולפי . והקביה ואמו אביו באדם ישש~תפין

 : ביארנו כאשר שינו כי . מלפני רוח כי אמרו על יורה . עשיתי אניונשמות
 . נסתרה לא מסך ואנחתי תאותי כל נגדך ה' לח( )תה.'ם ה ע הטלך דוד ל84נפךיי(

 אנחתי יודע ואתה . לעבודתך זולתי איננה כי תאותי כל לפניך גלויהביאורו
 ואמר . בעבורתך ידי קוצר ועל חצאי על זולתי * הכלים והדברים עים עסגן על איננהכו
 מקוצר דאגתי . האנחות ממני דוקדקה . מפחדך אנחתי . ערכו בחין המתנפלש בקישזר

 : הדאגות ממני המהיכף . בעבודתךימי
 עדי שובו ה' נאום עתה ונם ב( )ייאל שנאמד נמו * במעשה הצעף תרביעי העיקיפה

 ז"ל' ואמרו , ובמספד ובבכי ובצום לבבכםבכל



ד8 הואשון ןזשדרהשעריהשער
 כי . משובחם מדת כנגד 4 תשובתם במדת . הסרשרים עון יגופר בזאת לכן .עיניכם ואחרי לבבכם אתרי תתורו ולא %( )53רבי כתוב וכן . החטא סרסורי שני והעינים-הלב

 כמש"ג * אותו שוברים הם אשר בשבר . ואניסתם במרירותם . דושאים לבג עוןיתכפר
 זה על והמשל . תבזה לא אלהים ונדכה נשבר לב נא( )תחלים ונאמד . יעטוף מלפני רוחגי
 יותץ. וכירש יזנור יא( )יי9-א בג"ש . מטומאתם-טהרו . ]כשברון אשר ]הממאים[ הכלשטן
 . תורתך שמדו לא על קיני ירדו מטם פלגי קיט( )תולט שנאמך כמו בדמעות יכפר העיניםועזן
 וכרדתי כן על החמא סבבו הם כי . שמיו לא אמר אכל . תורתך אומרתי לא על אמרלא

 : מיםפלמ
 תולה שהת.שובה עוטת יש כי . עונותיו מעונש ויפחד יאנ כי . הדשנה הח' העיקלפז(

 אדאג אמר עוץ כו לח( )תכלים כשש * מטריקן ויסוריןכפרוק
 ההש אולי . ישאג שמרז ועוד . העתיד על הדאנה וענין . שעבר על הינון יענין *מחטאתי
 , בכה ורובה צעך. הרבה כי וגם . ובבכי ובצום ובמרירות בצער התשובה בחובתמקצר
 בצום יבכה ואשי ענותו כל את חוגו הששם ולא . אשמה הרבה זה לעומת אולי וייראיזחל
 . פיו את הממרה לרעת קץ אין וכי יצוריו על הבורא עבודת בנודל שהתבונן ומי ,נפשו
 ואמד . בשניו למעם והנה . היא מצער הלא . כששובה ובדרכי בעבורה יוסיף אשרכל

 בכל מרע סר שודא אע"פ החכם . ובאורו מרע וכר ירא חכם .ד( )חשלי ע"ה המלךעלסה
 )שנ וכמוהו . לעשווז מה כדת נזהר ולא . חקו כלה לא אולי . ויזחל ייא . כחומאמצי

 תפרש אל בילמדנו רז"ל אכוו ובז . עשיר שהוא אע"פ . עשיר והוא דרכים מעקשכח(
 מתעבר וכסיל )ש( עליו טוכיח הפסוק וסוף . וידא מרע סר חכם אלא מרע וסר יראחכם
 זא"ז כל ועט מתעבר הכסיל כי החמם ממדת בהיפך שהוא הכסיל מדות על אמר .ובוהה
 כט( )טילי שנאמר . לנזקים ומופקר לפשעים עלול הכעם ובעל , ונזק עון יקךהו שלאבוטה
 : לרוחו מעצר אין אשר איש הומה אין פרוצה עור כה( )שם ינאמר . פשע רב המהובעל
 בעצמך תאמין אל זאל שאספו כמו . יצרו עליו יתגבר פן תשובה בעל ידאג דעדךיז(

 היצר מן להשמר ראוי כי . כבר לבו נצחו אשר האיש שכן כל . מותך יום.עד
 כל עליו בעבור למעוז לו ותהיה . יום יום השם יראת בנפשו ולהוסיף . עת בכלהאורב

 : לעתיד המתחדש היצרמשברי
 ואמר דבריו פתה ופתח . הזה הענין בו ופרט * התשובה דבר על המעיק שלמה ורבוךיה(

 פירוש . אדם יחופש רשעים ובקום תפארת רבה צדיקים כעלוין כח()שם
 סחפשש והרשעים . בהם הנמצאים טובה מעלה כל על אדם. בני ומכברים מפאריםהצדיעם
 . בתיעובה וחורו ההם המעשים הזניחו שכבר ואערס . להשפילם ושגיאותם אדם כממוסי
 לב4 שאין אע"פ כי הזוהם. ועוזב ומודה יצליח לא פשעיו מכסה .ג( שם )ש אמראח"כ

 יהואש רשעים ובקום שאגך סמה להבין שיש כמו . אדם לבני עונותיו לנלותהתשובה
 כסיתי. לא ועוני אודיעך חטאתי לנ( )תקלים שנאמר כענין עליהן. למתוודות חיוב אכל .אדם
 פענ;ים . פירשו 'ל ז ישראל וחכמי . חטאתי לא אמרך על אותך לטפט הנני נ( )יופיהונאמר

 אשר ע,- כפרה לו אין גי . להכירו אדם שבין בעבירות כסו . יצליח לא פשעיושהמבכה
 * פניו דיבין או . לו הצק מאשי מחילה יבק(ט אשי ועד . והעושק וההכס הנזלהישיב

 העושה כי אדם לבני שנתפרסמו למקים אדם שבין בעבירות או . הסע לשון עליו ספראו
 להתאונן יחייב י עי"ש( עיי ב; מש-ש 'יייכ בע' '"י )ייש"' השם את מחלל בפרהסיאעבירות
 שובי אהדי כי לא( )יידה שכתוב וזהו * השם אח לקדש אדם בני לפני עליהםולהוזאבל
 התשובה עיק- כי . והצער הת-טה נחממי ענין . ירך על ספקתי הודעי ואחרינהמתי



ןהואשץ ולשרכהשעריהשער
 אחת לבני שנודעתי אציי . ירך על ספנתי הודעי ואדיר . באינו כאשר הלבבמרירות
 במעשים התאבלתי עונותיוהתפרסמו

 כא( )'חוקאל כמו . אדם לבני נראי

-  

 . יד ש
 : השיתי ושי חטאתי ויארך אנשים ל 1,5וך *( )א"בונארו

 ועזיבת! . והוידף . החרטה . נ' התשובה יהדתן בי אע"פ פירוש . יוחם ועייב ךכךרהש(
 תשובת ואין . מתחרט הכמזודה כי . בצועק בכלל כמידוי החרטה .החטא

 ושרץ שמובל למי דומה החטא עוזב ואיננו ומתודה המשחרט כ* . אלה משלשפוצתה
 רבות מדרגות לתשובה עיט אע"פ . תשובה בעל הוא כי . יוחם ועוזב מודה אכן .בידו

 : ביארנוכאשר
 אע"פ פיניש * ביעה יפיל לבי ים4ה הביד מפחד אדם אעקץ כח( )מ4י 9 סחף אמרנ(

 ה צריכ היא כי * התקציבה חוס השלים לא אולי . תמיד לפחד עפו יש ועוזב מודההיהוא
 . יצרו עליי יתחדש אולי יפחד גם . המדרגות להעיז יום בכל אומץ ויוסיף . רבותלמדרנתז
 אל לעזרו השם אל תנוד ויתפלל . תמיד בטשו השם יראת ויהדף . עת בכל ממנווישפי

 * תשובתי חוק ה.שלמתי בלבו האובי . ברעה יפול לבו זמקע1ה . מיצרו ולהצילו .חתשבה
 הוא כי , זה על יענש . יראה בנפשו יהוססו דוזשובה סדרנות לה21ינ תעד משתדלהשיננו
 בקדרון דרכיו להכשיר רגובו גודל מכיר אענו ואם . נפשו מגרעת מכיר ואיננו . לבברם

 : יצרו ביד שול כן על . תמיד לו האורב מיצרו נשמר איתו גם . השם לפניהכשר
 ההפת נשאתי כי וכלמחו 031 ונושתי לא( )יים'ה שנאמר כענין * ךזבנרשה הר העיקרכא(

 בנ5 לפני עבירות לעבור מאוד יבוש החומא והנה ,קורי
 זה ואין . יתברך הבורא נע יבמך לא ואיך * בעבירותיו ויביו יגישו אם וצלם ,אדם
 הבורא מן יבוש ולא . הנבראים מן יבמך כן על . מכליותיו רחוק השי היות לפי אםכי

 יהי להם אמר . ברכנו רבינו תלמידיו 6 אספו ריב'ז פטית בשעת כי וארזתן .יתברך
 אמר יותר ולא כאן עד רבינו לו אמרו , ודם בשר כמורא עליכם שסט ברא שיהארצון

 : האדם יראני לא הלואי ואוסר בסתר עבירה עובר אדם שהרי תדעו . הלואילחם
 . ההכלמה וענק . השי מלפני עונותיו על האדם שיכלם בזה העליונה ךוקכ1רך3הכב(

 כלימור כסתה יפ( )תגייס שנאמך כענין פניו זיו והשתנות בבהקה.ההרגשה
 לו( )'חיקאל הבושה מן יתירה היא כי הבושה אחר נזכרת הכלימה תראה טקום ובכל 4פני
 ומתהך שט מעמי דבה"י גי החוטא וביאות , נכ"יזי ונם ננושןזי לא( )ידייה ושכלווו1843
 בושה יוסיף . עליו נמל כעונותיו ולא . לו עשה כחטאיו ולא . סטנו נפרע השיננו .לו

 )ימקאל כתיב וכן ממט. יבוש לו מכפר והוא בו ובוגד ודם בשי למלך החומא הלא .בלבבו

 וארזני * עעאת אשר לכל לך בכפרי עלילותיך סכל צת ובו תזכה לקפז(
 דבר העושה

 ענני ולא כ"ט( )ש"א שאסו בשאול טצעו וכן . עונותיו כל על לו מוחלין ממנוומתביש
 מפני . להזכירם נתבייש כי . ותומש אורים הזכיר ולא . בחלומות נם הנביאים ביד גםעחר
 . במחיצתי עמי עמי. ובניך אתה נוחר 'פ( שם )שם שאואל לו ואמר הכחנט. עיר נובשחינ
 את המטיה רעת רבה וכסה * השם בנדלת לה14וב בהתבודר הבמפה כמדגת אדםףשינ

 : מחשבותיו וצופה כלותיו ובוק מעשי רואה הקטם כי תמיר ובזכרו .פיו
 העובר כמה ידע בוראו את המכיך כי * רהעטס1לורז * לב בכל הכניעה הי העיקיכג(

 מערבו. ונגרע . ושפל שח דבריועל
 .שנאמיכענין

 טו( )איוג ונאמר . נמאס בזמניו וכזה ט.( )תהלים

-  

 שיתת איש ונאלח נתעב כי
 המע"ת ודוד . בעיניו שפל ויחי יכנע כן על . לחם קיאו נמאס כסף 1'( )'ים'ה עולהכנום



ןהראשוז התשרבנהשעריהשער
 ריח אלהים זבחי גא: "יש דבריו בסוף אמר דגכיאlra אליו בבוא חטאו עלבהתודותו
 כי מזה לסדנו . נסוכה רוח . נשגרה רוח . תבזהלא אלהים ונדכה נשבר לבנשברה
 יתרצח ובהכנעה . דע2עעבה לעילאי מוסד שוי הזה המזמור כי . התשובה מעיקייד~ןכנעה
 ואמך נ,( )ש התשובה בענין ונאמר , רוח ונכה עני אל סו( )ישעיה שנאכם . השם אלהאדם
 ואת אשבק וקדוש מרום שמו וקרוש עד שוכן ונשא רם אמר כה כי וגר דרך פנו סיסלו
 מעיקרי ההכנעה כי למדנו . נדכאים לב ולהחיות שפלים רוח להחיות רוח הטפלדכא

 אריב לעולם לא כי טו( שם )"ם התעיבה בשי ש מדברת הפרשה כל שאר וכןהתשובה,
 . בהכנעה ראיתי דרכיו פ" וגו' ואנההו וארפאחו ראיתי דרכי וט' קצפתי בצעו בעוןוגו'
 וארפאהו. יעטוף, מלפני רוה כי שאמר כמו הלב ובמרירות רוח. ושפל דכא ואת שאמרכמו
 אעזרהן ואנחהן * ורפא 14ב 11( )ישע.ה משובתם ארפא יי( )הישע כסו , לעונו אסלחכי

 : יצרו על ואנבירהו החטא עייבתעל
 והמדרגה . בע"ה הענוה בנקערי יתבאר באשו . רכות ההכנעה מעלות כי דרעכד(

 על . השם בעבודת חייב שהוא מה כננד בעיניו הכל יקףן כי . לעצמו טובה יוציקחיש . הנאם עבודת ויאדיר שיגדיל . שעשונה מדרך המחויבת בהכנעה העליונה"
 על תפארת יבקש ולא . הנכבדים מעשיו על כבוד יחמוד ולא בהצנע. ויעבוד יכנעכן

 : היכולת כפי ]מרעיו[ ויסתירם , הטפואריםפעליו
 במה 1'( )טפה שנאמר ע"ה הנביא בדברי מבואר התשובה עיקר על הזה הענין דבאכה(

 תזכיר כי חסריו. רוב על ה' אקדם במה פי' . מרום לאלהי אכף ה'אכרם
 אלרם ותזכיר . חטאי רוב על מרום לאלהי אכף ~במה . השץ טחסדי בפרשהלמעלה
 העסין ובאר . הכל על רם שהמרה מי ויכנע יכף אשר ראוי כמה ולהודיע לחורות .מרום
 נחלי ברבבות אילים באלפי ה' הירצה . שנה בני בעגלים בעולות האקרממ . כןאחיי
 וכפיפתי כניעתי להראות . פשעי בכורי האתן . חסדיו רוב על בהם אקדמנו אשר .שמן
 כי . פשעי בעבור קרבן בכורי לתת ראוי כי , פשעי עוצם מכיר אני בי . חטאי רובל
 פרי החטאת ועי בכורי הפשע על הזכיר . נקעני חטאת בטני פרי . עצום וכי מאודרב
 הניד . התשובה והיתה . החטא מן יותר והוא ארז"ל כאשר המרד הוא הפשע כי .בטני
 מן נבהר זה כי . חסד ואהבת משפט עשות אם כי טסך דוריך ה' ומה טוב מה אדםלד

 כניעתך עיקל זה * אלהיך עם לכת והצנע . חסדיו על ה' את בו לקדם והמנחותהעולות
 על כבוד תחמוד שלא כניעתך על יורה זה כי . לכת בהצנע ה' את לעבודוכפיפתך
 אין כי . יצוריו ]מן[ היוצר בהם יחפוץ לא אשר המעלות על כי אף הנכבדיםמעשיך
 כמו ה11"י את וידוע השכל זולתי . ההכמות וברני והגבורה העושר כמו . בהםלרוזהלל

 : וגו' בחכמתו חכם יתהה אל ט'( )'ימיהשנאמד
 המדות מנפשו להסיר חייב שהוא מפני . הכניעה על התשובה כעל נתחייב דעכךנו(

 . הפשעים ומעוללות לחטואשנורמות
 ורם ח'( )יבע שנאמר . עליו האדם לב יצר ומגברת . עבירות כמה מסבבת דדץגאוהכז(

 נר לבב ורחב עינים רום כא( )ט59. ונאמר . אלהיך ה את ושכחתלבבך
 לבבך ורם נאמר כאשר . החטאים יפרו ממנה כי . הרשעים ניר הנאוה פי' . חטאתרשעים
 עתק צדיק על הדוברות )שם( ונאמר . עני ידלק רשע בגאות 4( ,תהדם ונאמר *ושברגז
 נ"י ארם גני שעועים וכמו . חיים בארץ חתיתם נתנו אשר 5נ( )"ק% ונאמד .בנאוה
 מר הנאוה יעז הרשעים עושים כן , תבואות רוב ולאסוף הזרע בו לפרזת כדיבשדה
 ועי מחשבותם פרי שהם העבירות ולהצמיח להועד הרעות הטחשבות בו וזורעיםבלבבם



ראשון רןשדבדן ש,עריהשעך
דרך

 הם~
 ונון טשפם כיאש ופרח הנביא שאנך כמו

 רשעים ניר פי . חטאת שאמר ומה *
 . וחטאת פירושו יהיה או יהיה. הטאת י"ו( )יהיה נסו רבים חטאים וכולל , הטאתניר
 * חטאת עצמה המדה * חטאים 13רמת מגאוה כי 1בד והטעם * ירה שמש גי( )חיקוקכמו
 עזר אין כי . יצרו ביד נמסר הנאוה ובעל . לב נבה כל .ה' תועבת טו( )משלי שנאמךבמך

 : השם תועבת רפא אשר אהלי . עמוהשם
 שפל והוי שארז'ל הדרך על להתנהג עתו ולקיים להכנע התשובה כעל חייב יערךכה(

 לכל ונם . הביריו על יקפיד ולא יכעוס שלא טוה ו,עוינ . אדם כל בפנירוח
 עתותיו. על להתכפר מזה[ ]ומעבירים מדותיו על ולהעביר . לבו ההן אל נטמע אשרהדברים
 תקוה פתה וזה . מדה כנגד מדה . פשעיו כל על לו מעבירים סדותיו על המעביר שארז"לכסו
 : בחרפה ישנע לחי לטכהו יתן * תזה יש אולי פיהו בעפר יוזן נ'( )אטה ונאמר מאודנכבד
 מענה ט.( )משלי שנאמר כענין יר. במענה ש"נהג , במעשה וץךזכנעה הח' העיקרכס(

 השפלות מדרך זה כי נסוך. ובקול . חסה ישיברך
 על שנאמר סמה בהפך . אמרתך תשח ומעפר תדברי מארץ ושפלת כפ( )ישע" שנאמיכמו

 * ייוזכשיטין המלבושים בנוי יתעסק ולא * עזוןן וענה ועשיך .ח( )טיל. הנאוה בעלהעשי
 בשק וישכב ויצום כא( )ל'א באחאב ,ונאמר * סליך עדיך הורך ועתה לג( )שמות שנאסרכמו
 המלכים מדרך בהפך אם. ויהלך וענין אחאב, נכנע כי הדאית זה על השגי ואמר אט,ויהלך
 עינים ושה כב( )איוב שנא' כענין שחות. עיניו תמיד ויהיו . הם:לה וקול חיל ברב סהלכששהם
 : לבו את להכניע יזכירוהו העין ושחות הנמוך. וקול רר מענה כמו ההכנעה. וסימני .יושיע
 לנפשו עיללה דודאיה כי לבי אל שיב . הגשמית התאדה שבירת הט' העיקרלן

 וישטה השוא. בחברי העון בור ולםלחטוא
 בדברים נם תאותו אחר יטשך ולא התענונים* מן יפרוש * התשובה דרך את לשמורנדר

 שנאמר כענין . גופו וק.ום נפשו לשובע רק יאכל ולא הפרישות. בדרכי ויתנהג .המותרים
 או . ורביה פריה מצות לקיים רק אשה אל יגש ואל . נפשו לשובע אוכל צדיק יג()ושלי
 וירחק , החומר תולרות אהרי נטשך , התאוה אחרי הולך שהאדם זמן כל כי . עונהלמצות
 ישורון ישונן לב( )יגרים שנאמר כענין . עליו יצרו יתגבר ואז . המשכלת הנפשמדרך
 אשבע פן ל( )משל' ונאמר . לבבך ורם ונר ושכעת תעכל פן ח( )שש ונאמר .ויבעט

 : שבע כרעיבו רעב משביעו . באדם יש קטן אבר ז"ל ואמרו .וכחשתי
 תדשן , הצזאוה יתקן אם לכן . הפעולור: כל שורש אדם בלב הנתונה התאוה דךזנוץלא(

 יכשרו . וישרהוהו עגיו וילוו . השכל אהרי ימיכם ישרתוה האיברים כלאשר
 מן זך שהוא ר"ל יוזך" הפסוק שם8רש )ונ"ל פע*, ישך וזך כא( )5ל. שנאנו , הפעמם%

 שכתוב מענינו הלמד דבר והוא וישרים. מתוקנים 1WYO rp~na כל פעלוא. מישיההשות
 נהיה תאוה יג( )שם ונאמר . רעהו( בעיניו יוחן לא רע אותה רשע נפש * התפךאחריו
 ישבר כאשר כי אמר . ונחליתי נהייתי ח( )וגיאל מלרטון נשברה כמו נהיה . לנפשתש-ב
 . תאותם שוברש אינימו אשר הכסילים . מרע סור כתילם ותועבת . וגבר ידו השכלירים כי . לה תערב הזאת והמדה . הנפש תצליח בזה . המותרים בדברים נם תאותואדם

 יסורו לא . רע דבר וכל חטא בדרך תאותם תפגע בי . האדם בני תענוגות תמידורודפים
 . יבלענו אדם וכסיל נא( )משלי שנאטם כמו דצזענוגים רדיפת על כסילים ונקראו .ממגו
ונאמי

 לא ה' פעל ואת ונו' ונבל כנור והיה ונו' ירדפו שכר בבזך משכימי חף ה( )'שייה
 פרש פניכפ על פרש וזריתן ב( )חייגי ונאמר . תחסר רשעים ובטן יג( )משלי ונאמר . וגו'יביטו
 בכל נצרד יבקש לתאוה יח( )סלי ויאמד . כחנים ימיהם שכל אדם בני אלו וארז'ל ,חגיכם
 כי . ועמות חבר מכל נפרד ורצונו. תאותו אח- ללכת שסבאך מי פי' יתגלע.תושיה



זהראשת רזן2ןבנזץשעריהשער
 כרצונו זה של רצתו אין * חלוקות ומדותם אדם בני תאות כי . ורע אוהב ממטירחכן
 ואמרו . רבים אוהביו ויהיו , ההברים לו יתהביו אז השכל בדרך לך אם אכן . יהשל

 כעצט הזה הענין על לפרש ויש . עליו הופצט רבו מדותיו את רוצה שהוא מי .במוסר
 שמבקיק ובעבור . מבקש הוא לתאוה וחבר אח מכ5 נפרד איש . נפרד יבקשלתאוה
 בכל * יפרד מרעהו 'וכל 'פ( (tb?' כענין . ממנו רחקו מרעהו זרוז למען . רצונו אחרללזבז
naanשבחנכה זאת בכל אך . בלבד יחטא אחד ברבר לא תאותו אחר ההולך . יתגלע 

 : יתגלע אויל וכל כ( )שם מלשון . כולנה על יעבור כי .יתגלע
 בליעל דבר תאותו ת.שאלנו אם כי הנשסית. התאוה בשברו תועלת לו תמצא לערך5ב(

 : באיסור ירי אשלח ואיך . תאותי אסלא לא בהיתר הן . לבו אל ידבר ועבריה.י
 חפצו וטוב לבו בצדק יגלה כי , זעצומה סבה תועלת דעזאוה בשבירת תמצא דעוךלג(

 הש" אל יתרצה ובזה . חטא לו נרם אשר הטבע מואס הוא כי .לתשובה
 אלהים ונרכה נשבר לב נשברה רוה אלהים זבחי גא( )תהלה כתוב וכן . בעיניו חןוימצא
 הגשמית. התאוה שבירת על נשבר ולב והנכנעת. הנמוכה הרוח הוא נשברה רוח תבזה*לא
 התשייה ובמזמור . לו נתת לבו יראות כא( )תאים שנאמר כמו * בלב נתונה התאוהכי

 בעל כי מזה למדנו . תבזה לא אלהים ונדכה נשבר לב ובאספו . הזה ~Nybנאמר
 נאמר ועוד התשובה מעיקרי זה וכי הגשמית. אתאוה בשננית השם אל מהבצההתשובה

 : נדכאים לב ולהחיות שפלים רוח להחיות גו( )'שעיה התשובהבענין
 , טובה עין . אבינו אברהם של מתלמידיו הטו מדות .שלזם בו שיש מי כל ן4ט4ן"ל5ר(

 התאוה אחר הולך שאינו . שפלה נפש ענין . שפלה ונפש . נסוכהורוח
 ידעתי נא וזנה יב( )ראשית אברהם שאגי שמצינו כסו . הטוהרים בדברים גם)הלטמאן

 . יפיה תכונת על להתבונן ההוא היום עד בה נסתכל שלא . את מראה שת אשהבי
Y'tw1"Da היה יום בכל . שות אלמנות מותן יום ער צרורות ותדיין כ( )ש'כ שכתוב 
 באשר . ולהכניעה לתאותו להציק כדי לשעטן. תמרוקים ונותן ראשן את להיטיב מצוהדור

 : שבע בת דבר על לו יתכפר 1VD5 . מהן יצרויכבוש
 בשחות טזנהנ בעריות. הסתכל אם . עליו זדה אשר ביבר פעלו להיטיב הי' העיק-5ה(

 האיברים ובכל . בתורה יעסוק הרע בלשון חטא אם .העינים
 דבר באותו הצדיים זל רבותינו אמרו וכן . המצות בהם לקיים ישתדל הפאאשר

 חבילות כנגדן עשה . עבודות של חבילות עשית אם אמרו עוד . מחרצים בושרופאים
 אמת . שקר לשון . מצוה לדבר רצים ידוו . לרעה לרוץ ממהרות רנלים . מצות שלהבילות
 יפתחאת פתוח . שופכיתדם ידש . לשונו על חסד ותורת בחכמה יפתח ופיו חכויהנה
 יצטן בלבו און. מחשבות חורש לב עינים. ושח דכא יחי * רמות עינים . לענייו לאררוידו

 : ויררפרצ שלום יבקש . אחים בין טדנש משלח * תבונות לבו הגות ויחי רמזורהאמרי
 ונשוכה ונחקורה דרכינו נחפשה ג'( )אסח שנאמר כענין י ד414כניך ףזם3ו2ט הי"א העיקרלו(

 כל יזכור למען האחד. . דברט % כן ויעשה . ה'ער
 על ויתודה עליהם שחטאהדברים

 כו"
 ירע למען . והשני . הכפרה מעיקי הוירוי כי .

 כל לעזוב עליו מקבל שהוא אע'פ כי , והשלישי * להכנע ויוסיף והדאות עונות לוכמה
 * בהם יצרו ושלט בעיניו נקלו אשר אחדי . בהם עלולה נפשו כי דיהר ממארב הןב לנפשי מאד ויה.שמר * נדרים בהם לעשות כדי * עליהם שהמא הדברים שידע צריף .דשא

 ענינים מדאיבה להזהר צריך להבריא יחל כאשר והחולה ההם ההמעשים חולה נפשו הנה1
 : לחליו יחזירוהושלא



 הראשן ךצוטדניוץ שעררהשער
 מותות חייב* יש וביזה כריתות תאבי יש ובאיזה . מלקותיש מהן באיזה . טעונותיו אחד לכל חעונש נהול ויכבו וידע שירקור צריך היגב העיקילז(
 ולמען . חניורים הכעיס אשר על בבכי וימרר . בהתודותו עתו גודל ידע למען . דיןבית
 כפרתן תהה תשובה . הוטורות העביות כי . מעתותיו יפחד ולמען . להכנעיוסיף
 לר הע ויתבאר . עתית מה דעי בגיא דרכך ראי ב( )ירייה כתוב וכן . ממרקיןויסורים

 : השלישי בשערהזה
 גי . חאחך . פנים לארבעה . בעעיי חמרית הקה"ץ העביית להיות הי"ג העיקילח(

 41הזי.יר מי לנדוות יבים אבו . העבירה לקטנות להביט לואין
 בהן להתמיר סיבה זאת תהיה ואולי . הקלות בעבירות שולם היצר כי . והשני .עליה
 שהוא משי ש5 מחום זה ל ומשלו . פעם כל עונש בהצמרף כחמורות הם נם יחשבוואז
 בהתמדתו כי . והשלישי חזקה. עבות יעשה רבים כפלים אותה יכפלו וכאשר . וחלושנרפה
 עם ויחשב . ממנה ישתמר ולא . מעליו עולה ויפרוק * כהיתר לו נעשור העבירהעל

 כהר ינצהוע . קמן בדבר היצר נצחו אם בי . והרביעי . אחד לדבר וכופרים . ע%פורקי
 . אלילים עובד כאלו בעיניך יהי בחמתו כלים המשבר כל רז"ל למאמרו כמו . גדולבדבר
 ד( )גידוע ונאסר . אליל עבוד לך 6 אומר לסחר כך לו אומר היום הרע יצר של דרנוארכך
 . שאת אלי ותשוב מעשיך תימיב אם הלא . פניך נפלו למה פי' . ונו' שאת תיטיב אםהלא
 ואם . סליחה מלשון לפרשו ופט . ממום פניך תשא אז כי יא( )איוב מלשון . פניך תשאפי
 לבדו בידך אשר העון לא . חמאת פאשר תשוב 5א ואם . רובץ דשאת לפתח תימיבלא
 אחרי תמיד אותך ונוצח . תלך אשר בכל אותך להחטיא לפתח רובץ היצר כי * יעזךיקז
 ואורב . להדיוט . תשוקמו ואליך . שבת ולא נלכדת ונם . לך ויקוש . אהפך נצחאשר
 אחרי תחטא ע5 תענש כן ש . עליו להתנסר תרצה אם . בו תטשל ואתה י ופז בכללך

 : יצרך את לכבוש היכולת לפניך נתתיאשר
 על זה אסך . ישולם הוא מצווי וירא לו יחבל לדבר בז יג( )משלי ע"ה שלמה ןאמרלמ(

 שהוא טצוה וירא , זכרנו אשר הפכם מן רו יחבול כי . הלות לעבירותהבז
 הגמול אל מתעתד הוא . ישילם הוא . חמודה נמעבירה[ יירא כאשר מצוה לבטלירא

 מצוח גוררת שהמצוה אמרו ועוד . המורה כבמצוה קלה בטצוה זהיר הוי וארזון .השלם
 : עביה עבירה ושכר מצוה מצוה ששכר ~ עבירה נירתועבירה

 להזכו עליו ויש , ליה חטא אשך והתודה ה,( )יייא שנאסר * ןץדירוי הי"ד העיקימ(
 אבאס מעשי באחזו עליהן נענש היה כי אבותיו ועונותעונותיו

 : אבותם עון ואת עונם את והתודו גו( )ייקרא כתוב וכן .בידו
 תשא כל אליו אמרו ה אל ושובו דבהס ערכם קהו יי()הושע שנאמי עונותיו. כל את לכפר רחמם ויבקש דיקם אל יתפלל * התפלה דם"ו העיקרמא(
 . טוב וקח עק תשא כל אקו אמרו . הוידוי ענין זה . שפתחו פרט ומעלמה מוב וקחעון
 . מצוה מכבה עבאיה ז"ל אמרו כי . שעשינו הטוב מעשה מוב וקח ופ" . התפלה עניןזה

 ~Ptk*. לא אשי אדיי . נרה והזהר המצוה זכהץ וכמעורר העוננה יתכפרו התשובהובעת
 נות ושלם עלך יעיר עתה כי רעעה ויעור זך אם ח( )אי31 כתיב וכן . התשובה לרביאחיו
 כי . תשובה שעשית . אתה וישר זך אם אלא . נאמר לא הינע וישר זך אם ארז"ל .צדקך
 . מלפנש למשהת הצדקות כל עליך יעיר , שערלת הת,שובה אחרי עתה . עליך יעירעתה
 . אפרוק לאורה ד~ץי יא( )ש כמ"ש . אכסנאי אשל ונטעת * לרוחה פתוח ביתך היהואשר
 וישלם . זכותך יעיר עונך. וסר שיבך ואחרי . עליך טמנות צדקותיך היו לא דוע'שובהוגלדם
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 והזכיר . לפניר לנו לרצון פרים כחטאת וידויינו יחשוב * שפתינו פרש ונשלמה , צדקינות

 : הזהב מזבח ועי מפרוכת על מדמו מזין והיו . פנימי היה פר חטאת כיפרש
4. 

 ושיחפוץ . חטאתיו וכענן פשעיו כעב למהות . השם אל התשובה בעל יתפלל דיירך מב.(
 בעל על אליהוא בדברי שכתוב כענין . חטא לא אם כאשר לו ויעתר וירצחו בו-
 ונפדה נגולח העזן להיות יתכן גי . וירצהו אלוה אל יעורך לג( )שם השורין אדמימששוכה

 הצדיקים ותאות , כדדו יצה לא ומנחה . בו חפץ לשם ואין . גזיה שכל היסוריןמכל
 והאר והאמתיש הישים החיש ורצונו . בהם ושיחפוץ מהזמם רצון להפק ההצלחותמן

 אלצים % פ( ~ם ונאפך . ברצונן ןקהם ל( )תהלים שנאמר כענין . הנעימות כל הכוללהגדול
 וכבר * הרצון ענין והוא . פניך הארת אלא לנו אין וארזכן . ונושעה פניך הארצבאות
 חרב נא( )שם שאמר אחרי . התשובה בעת דוד בתפלת תראה כן על , זה ובארנוהקדמנו
 * החטא כקודם בו השץ רצון להיות הרצון על עוד התפלל . טהרני ומחטאתי מעוניכבסני

 )שס( ואמר התפלל כן אדוי . ממני תקח אל קרשר ורוח מלפניך תשליכני אל )שם(ואבו
 כאשר אלהים רוח עדיו ושתצלח אתו בצוים ושעו השם נסי שיהיה ישעך. ששון ליהשיבה
 ואינני פשעי מפני כקונתי הנה פי . תסמכני נדיבה ורוח )ש( אמר כן ואצרי .בתחלה
 נאהב להיות כדאי אינני . חטאתי עון נשאת ואם . קדשך זרוע עלי ולהגלות לנסיךראוי
 ורוית ובא . וטובתך לנדבתך קץ אין כי , תסמכני נדיבה ברות אבל . קדם כירחיורצוי
 יד4 )הישע ע"ה הודוע אמר הזה ובענין סמכתין ותורעש ורגז כו( )גראשית כמו . בי"תבחברון
 תסמכני: נדיבה[ נורוח דוד שאמר מה כעפן נדבה אוהבם ענין נדבה. אוהבם משובתםארפא
 )ייט'ת שנאסף כמו 1 התשובה אל עדעזרהו המיד ה' אל שמשובה בעל יתפלל רעדךמג(

 : אלהי ה' אתה כי ואשובה ה.שיבני לא(ש
 את אלהים וולא נ( )י.נה שנאמר כענין . לתקן יוכל באשר רשעוות כליקרן הח"ז העיקימר(

 ונאמר . הרעה מדרכם שבו כי מעשיהם יי
~ur) 

 מדרכו איש וישובי
 לא . והחמס הנזל כמו להבירו אדם שבין בדברם כי . בכפיהם אשר החמס ומןהרעה
 . פניו הלבין או . לו והציק הבירו את ציער אם וכן . הגזלה את ישיב אשר עד עונויתכפר
 לו שנתן אע"פ כי ארז"ל וכן . מחילה מטנו שיבקש עד כפרה לו אין הרע. לשון עליו סיפראו
 ]מחילהן' ממנו שיבקש עד לו נמהל וההבאה הבושה צער אין ההכאה. צער ודמי בושתודמי

 : וחיה בעדך ויתפלל הוא נביא כי האיש אשת ה'שב ועתה כ( )גראש'חשנאמר
 ודודהמע"ה . בוידויו שיתרצה כדי הוידוי קודם כן התשובה.לעשות לבעל דראךומה(

 ונגרע חטאתי לבדך לר נא( )תהלים שנאמר הוידוי. קודם עשה כן התשובהבעת
 חוטא נחשב אני לבדך לך פירוש . בשפטך תזכה בדברך תצדק למען . עשיתיבעיתך
 . פניו וכפרתי . ממנו מחילה בקשתי כבר לאיש חטאתי ואם . למחילתך זולתי צריךואינני
 אצל השים כל חוטא אחשב הזה החטא על . הימים כל לאבי וחטאתי מג( )ג-אשיתוכמוהו
 . חטאתי לבדר לר פירושי יהיה או לאבא. חמא ואחא ותרגומו . לי יסלח לא ~את כי .אבי
 למחילתר שאצמיר בישומה איש מיד לקוצעי ולא . עליו דברי העתרתי ולא לאיש חטאתילא

 בשפטך* תזכה בדברך תצדק למען . בסלידתך אלא תלויה כפרתי ואין . נזלתו אחולהשיב
 ולשון . אותי שפטך נעת ודינך רברך ביום . סליחתך וגודל . צדקתך לעמים להראותכדי
 כאלו . הדבר ימשול כן על . בסליחתו הצדקה נודל להוודע סיבה , החטא גודל כי ,למען
 "(. )תש וכמוהו שפטו. מום בסליחתו וצדקתו . השם המד ישה למען , חמאת רא.שיתהיה
 . וזהבם כספם הכרת סיבת העצבים עשיית כי . יכרת למען עצבים להם עשו וזהבםכספם
 ל בדברך תצדק זה למען . פירושו יהיה או . יכרת למען העצבם עשו כאלו הדברהמשיל

 : יכרת זה למען . יכרת למען וכן . קי( רי:. יפז עיי וצדיק אזי )יי'5 והשלוםהפקודה
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 את שראה לרופא משל. זה על תהלים במדרש ל רז טישו הראשוז הייי ךעלסו(

 אשר והלא החולה אמר , מאד רבה מכה הזאת המכה כמה ואמר .המכה
 ובעבור . רפואתך צדר4ע הגלות לבעבור ]אם[ כי . זאת היתה לא . נחלה מכהדוכיתי

 : הרביע בשער הזה השגך דבר על לקח נוסיף ועוד . כחך אתהראותך
 יכופר ואמת בחסד טו( )םשל' שנאמר כענין , והאמת החמד פעילת לרדרף הי"ז העיקךסי(

 כי . הזה המגיא בסוד התבונן וערה , מרע סור ה' ובירבועעון
 יי( )יבי'ם שנאסר כמו . ההסד בפועל עונו יתגפר לא . דו אל שב לא החומא אםהאמנם
 על ולהעביר למהול מצוה. שוהד יקח לא רז"ל וחירשי . שוהד יקח ולא פנים ישא לאאשר

 לא ואם . אפים מאריר אבל . הייו יוחרז הוא ותרן הקב"ה האומר כל אמרו ושד .העונות
 * עון יכופר ואמת בהמד המע'ה עלסה שאטר זה אכן . היקם אל פעולתם ימד .ישמעי
 הצל בשגם . היסורין מן שיי וישמור החומא בעי יגן החסד והנה * הרביעי בשעריתבאר כאשי . ממרקין ויכורין תולין ויוה"כ שהתשובה עבירות יש בי . דיבר הת.שובה בעלעל
 השם. הלול עון והוא עון יש ועוד ממות, תציל וצדקה " )משלי שכתוב כמו . המות מןיציל

 לכם הזה העון יכופר אם כב( )'שעי' שנאמך כמו ממרקת ומיונה תולין ויסוריןשהתשובה
 בדפייו. ויתעמר אהייו ויעזור . האמת ביד לתטוך משתדל האדם כאשי והנה תמוחץ.עד

 ישפילם השקר וכתות . ראשם ונשא האמת אנגוד ידי ויחזק . עמו בני לעיני אורווהופיע
 ועוז . בעולם ועבודתו לאמונתו והדר והוד , ה' קדוש דרכי אלה הנה . עפר עדיגיעם

 אותו להכין האמת ולעורר ה' את לקדש פעליו בהרבוה כן על , תורתו במקדשיתפארת
 מדת , החלול אשמת לעומת האמת בשוטו התשובה עם ההלול מעון לו ונכלה .ולסעדו

 : עון יכופר ואמת בחסד ביאור זה . משוכתו כדת ננדתשובתו
 תמיד ענינה לזכור החוטאת לנפש ראוי כי . תמיד מדו חטאתו הזידי הי"ח העיקרטה(

 עד יושטפו לא ומלבבו . שש לקין אותם תשכח( )פ' תשיואל
 * תסיך 3גד1 והטאת1 אדע אס נושעו כז לא( )"הלים שנאמר כענין . דליפתובוא

 : השליוני בשער יתבארהזה והעוי
 אשי בע.ת איזהו ארז.ל , תאותו בפוקח והוא לו בהזדמן חמאו עזיבתן הי"א העיקרסט(

 ובאותה סקופ ובאותו פרק באותו נקי ויצא נבהז כאשר . הכבוד כסא עד כגעת תשובתו,
 אשר לראשון כעת בטנו בשרירי ואונו יצרו בתוגף והוא לידו החפא הודטן כי ר"ל .אשה
 בעניו לידו נזדמן שלא ומי . פחדו וגאון השם מיראת מעון ונמלט . יצרו וכבש .חטא
 היראה כח יחליף וכאשר . הימים כל ככה . ביומו יום דבר השם יראת בנפשו יוסעו .הזה
 ומצר יבין הוא לבות בוחן הלא . התאוה בעוצם משלו ומסת יצרו את הזה בכה כבושדי

 מיד נפשו את יציל . הראשון בענין לידו ויניע נסיון לידי יבא אם כי . ידע הואנפשו
 המע"ה שלמה שאמר וזהו . התשובה מן העליונה במדרנה וו לפני הוא והנה .יצרו
 אם הרע מן לסור ה' ובירבוע פי' . מרע סור דו וביראת עון יכופר ואמת בהסד טו()מ4י
 שנאמר וטה . וסור אטר שלא מה הזה הפירוש ש ויעיד . מקור סור ומלת . לידוחרמן
 בהזדמן הרע מן שיסור ענבו * מרע ומר להים וירא א( )א"נ מום* ועשה גמע סוך לד()תולים
 אטב בטדרש וארז"ל . לעשותו יקרב לאשר בלתי המעשה מן סור אמור יאמרו לא כי~דו
 : ממנו וניצול לידו עכירה דבר שבא כגון מצוה כעושה שכר לו נותנץ עבירה ענרולא

 והשיבו שובך יח( )יחזקאל שנאמר . ידו תשיג כאשר מעוז רבים לךץשיב הכ' העיקי,9
 יפ( )יירא ונאמר . התשובה מעיגךי זה כי למדנו . פשעיכםסכל
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 . המאיו על יענש יוכיחנו לא אם כי למדנו . דכוא עלט תשא ולא עמיתך את תוכהההוכח
 : ישובו אליך וחטאים דרכיך פושעים אלסדה נא( )תהלים התשובה למזמור אמך המע"הודוד
 המעכבים בדברים לריטבונן לבבך על שים ועתה . התשובה עיךי ביאור השלמנו ושנוץנא(

 תשובתו המיד מהם באחד ונכשל עולו שפורק מי כי ר"ל . התשובהיעז
 ואזיר . ותחנון תפלה והרבה שיח לשפוך ואטץ חזק תסיד מהם באחד כסלת אם .קשה
 בשער יתבארו אשר הדרכים מן בהם לקח ותוסיף . התשובה עיקרי דבר כל לקייםחיל

 : לרהמש ותנתן הנינה ותמצאהרביעי
 . התשובה את מעכבים דברים כיד רז"ל אמרו . בזה רבותינו דיברו טאשר יך לבזכיךנב(

 לרשע. והמתחבר רעה. מהשבה הימה,ובעל ובעל הרע. ולשון רכילות הן,ואלו
 והאומר . גנב עם והחולק . בעריות והמסתכל . לבעליה טספקף שאינה בסעודהוהרגיל
 הכפ.ך,ם .יום ארפא . תשובה ל;ש.ת בירו I'(~tDC אין ~אט': אחטא האיטר כמעה אטרי )יכו . ואשובאהטא
 * אבותיו והפוביה , הציבור מן והפורש * דבירו ביון ווץכ!רזכבד . טכפר( י,'ייכ איןמכפי

 והסטה . מצוה דבר מעשות הדבים את והמעכב . הרבת את והמקמל . רבותיווהמבזה
 מנת על שוחד והמקבל . עני של בעבומו וכבמשתמש . רעה לדרך תובה מדרך חברואת

 רעה בתרבות בנו ודכואה . לבעליה מחזירה ואינו אבידה והמוצא . בדץ אהביםלהמות
 והחושד . חכמים דברי על והחולק . ואלמנות יתומים עניים שוד והאוכל . נידו אוההואינו

 : המצות על והמלעיג . התוכחות את והשונא .בכשרים
 ה' אל לשיב בהם האדם שיתעורר הדרכים להורות השניהשש4

 מהם אחר ובכל , ששה הרעים מדרכיו לשוב בהם האדם שיתעורר הסיבות דרכי כי רעא(
 לונם ונעיר . תכונתו עד ויאזין . תבונתו בחקך יתחלק איך האדם את דעתלמדנו

 מהמה ויותר , ונחרדים דרושים חפציהם לכל . יקרים עיקרים . וידוע השכל . לשמועאוזן
 יקו~טון יום וילדי מעוררת סבה תחזה בלעדי , למהר ונפשך יום בכל לשוב , הזהרבני

 . עפר גוש תולדות מדרכי נפש למע41ב זכרו לך והיה . בוראך את תזכור כי .מהטבותיך
 מלפניו והבושה ואהבתו השם ומיראת . פבעך הדורי לישר מדע י-ת תעור עריהובכן
 והברו . כלמרעפיך מורדינו רעיונים וכרות כפיך ניון על ותשוקד . תמיד טעלהתוסיף
 יצדקו בה' מך( )'שעיה כמש"כ יפיה ותכלול עדיה תעדה יוצרה ובזכרה . נפשך כלינושאי
 אשר השענה הסבות בדרכי רוחר את להעיר אומץ ותוסיף . ישראל זרע כלויתהללו
 . רבות ראתי הסבות מדרר הערל לבבו יכנע הזאת המעלה השיג לא ואשר .יתבארו
 דרך אל נמותח וכפי . לתשובה האדם לב המעוררת הסבה סדרר ההכרה מישט~פי

 : ההשובה הנפש מן , התשובה כי ויבחן יודעהרצון
 ה' אל וישב . לנפשו עוללו וחטאיו . לו אלה עשי אשרומעלליו דרכי אם כי זה אין ויאמר לבו אל ישיב צרות, האיש את תמצאנה באשך הא' הררךב(

 על הלא ההוא ביום ואמך וצרות רבות רעות ובזצאוהן לא( )יגרים שנאטם כענין .ויוחמהו
 ובעת * לאהד יחמא כי ודם בשו במנהג ותראה האלה. הרעות מצאוני בטיבי אלהי איןכי

 בעיני גרועה הזאת החרטה תהיה . לעזרתו צריך שהוא מפני אליו ויכנע יתחרטצרתו
 ומחסדי . צרלכם באשר עתה אלי באתם ומדוע יא( )"יזמים יפתח שאמך כעניןהבירו
 החוטא אח נדבה ויאהב . לפניו לרצון ותהי הצרה מתוך התעיבה מקבל שהואהשיש
 יעז כי ג'( )מ4י ונאמר . נדבה אוהבם משיבתם ארפא וגו' דברים עמכם קחו בעונךכשלת כי אלהיך ה' עד ישראל שובה יר( )מא שנאסר צרה ומנקב תוכהה ביום עדיוב.שובו
 רעה ביום הדעה מדרכו האיש ישוב לא ואם יצה. בן את וכאב יוכיח ה' יאהבאשר
 מיסר המלך אם תראה הלא 4 ענשי ויכפל עונו יגדל המוכיחו עד שב ולא בטכאובוהוכח




