
מהראשון רנשןנ2ףץשויהשער
 . 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



 "3י תשובה שערי"שי
 ער ואם 3י( )יי9-א וכתוב . מזיד עולו ויכביד מוסרו יקשה יוסר ולא לו טא אש אתנד
 כי ישועו 5א נקט ישימו לב 1ון3פי לו( )איה ונאמר אתכם ליסרה ויטפחו לי תשמעו לאאלה
 אספו כאשר יאכף אך חטאיו מפני משיעודי רועלאחע כי יתכונן ולא ידע לא ואם .אקרם

 ה' לפני עליו קצף יהי' בזאת . לנו היה הוא מקרה בנו נגעה ידו לא כ4 ו( )"האהפלשתים
 הראשיה הכת עי בראשין כתוב כן על . הראשונה הכת טחטאת הזאה הבת עוןוינדל
 תתן ואם כו( ~ייא הנזכרת האחרת הכת על כן אחיי וכתוב . אתכם ליסרהיספתי
 ואל"כ . הראשגה נץ קשה נפ' האחרונה כת כ5 כי וגו' לי לשמוע תאבו ולא קךיעכר
 כן ואחרי בקרי עמכם אם אף ודעכתי גךי עמי והלכותי לי תוסרו לא באלה ואם )"ם(כתוב
 וי' . קני בחמת עמכם ומלכ"י בגדי עמי והלכתם לי תשסעו לא בזאה ואם (ew)כתוב

 ואיננו מעבדיו מכיר האיש אין ואם . לנו היה ההש מגךה האנוו כי בקלי עסיוהלכתם
 ג( )איכה שנאמך כעמן דרכיו לחפש במעשיו לפשפש עליו , חטא אשר עון בידו יש כייודע

 למטיח חכתוג )טלמון רעיוניו ונשאו ובואלו עיניו יעלט  העלם ואם .  ונישויה דרכינונחפשה
 נוטפפ דנני ג( )'ימיה שנאמר כמו טאד כבדה המאתו . חטאתי לא ויאמד)אצבע"עיו עשי ואשר ידיו מעשה ידע ולא , דרכיו חפרו הקש . נקם( שרי נענשו צוען שד1 נוא*יפ(

 ולא בז ותבער ידע ולא מסביב ויהטהו מג( )ישה ונדביר . דושאתי לא אבוך עלאורץ-
 :  לבו  יזעף ה' ועל  דרכו תסלף  אים אולת יפ( ומילי  ונאמי לב עלישים

 הרע ףעש לפניו איש חטא אם כי . האדם לטובת השי מוסר כי ותשכיל דףןרעג(
 ולהעכיר חטאיו על לכפר האחד . תועלות לשתי עליו השם מוסר .בעיניו

  אשר הגוף ובתחלואי . ריפאתי לכל ושא ועמלי עניי ראה כה( )תקים שבאמד במו  עינואת
 כי נפוגי רפאה סא( )שם שנאסר כטו הנפש דיי העון כי . נפשי רלי סיפא . בו ה'חלה

 והעצית * עון נשוא בה היושב העם חליתי שכן יאמד ןבל  לג( )ישעיה ונפסד לרחמאתי
 ואם . מוסר תקחי אותי תיראי אך נ( )צפניה שכתוב כמו חרע"ם מדרכיו ולהערבולהזכירו

 כי לנפשו ואוי לו אוי . לבבו קללת מל ולא . תוכחת מפני . נחת ולא המוסר קבללא
 ביארנו:  כאשר .ענשו ננפל אבל . עונו נרצה ולא . SJ1p יעז ונשא יסוריןסכל
 ביסוריו שישמח לו ראוי . ומעלליו דרכיו ויימיב השם מוסר את האדם יקבל וכאשרי(

 על כבו עליהם יתעלה לוטם להודות * ויש נשגבות. תועשת שהועילוהולפי
9  הן ובשם  אצע יעטועורן כום קוה( )הולש שנאסם . חתצלהותשאר  צרה לתם( ונאמר 
 בשליה שיף .שהארם זמן בל אוסר ראב'י בספרי רז"ל ואכוו . אקרא ה' ובשם אמצאויגון
 ווסתיי ועי ללום  העונותיו לו מחאפראז

 הוטהוגךל אש את יצהה' ק  אתבן, באב פי ירצה,  אתבן  וכאב ה'יוניחיאהב אשי את מ נ( )"ל. שנט למקום  מתרצה  הוא
 הבן את יוכיח וכאב עוד לפרש ויש . התוכחות אייי בנו את ירצה שהאבסוסרווכררך

 התוכחות, יועילם וטלא ויודע  נואשבצשם אעטר הבנים את מוכיח ואינו , בו ירצהאשר
 אפדמ ואנכי ו( )ההת כמלט . ותועלתה ההוכחה טובת מכיחם שאים האנשם עדונאבק
 תאסף יע יהשנו %1 וועוהמ אזף יסהקי ואני )ש( ונאבד כזנים ע4 דברויהמה

 : רפאצזימ כי ירעו ולא ורועותי על קורם לנעשרים תרגלתי ואנכי יא()שם
 שבתוכ כמו . הארה מבת חחשך יהיה כי צוחקו במעקש להציל בשם הברצח על דישה(

 וארזכן לי. או ה' בחשר אשב כי קמתי נפלתי כי לי אויבתי תשם? אל ו()ם'כה
 צר בעם ואקט חדש וכל . לי %4ר דהה לא בהשד יטבתי אלם5א קמחי לא נפסקיאלמלא

 ולהתענות לצום וריבים שהצבור כמו והתפלה, התשובה עם וכהתענות להבין לבו יתןלו
 ראיש על העצי מוסר יבא וכאשך . רשן ויום נבחר צום וזה חז"ל תקנו כאשר צרחםבעת
 למען ח( )יו'ם שנאסר כס הבא לעולם שכרו ולמגריל  לעטין זדה י8י י ייא.אעיר



יהשה ראשונהשליהשער
 וחפש צרתו בעת במעשיו פשפש רזי ואסרו . באחריתך להטיבך מצתך לטעןעריתך

 : אהבה של יסורץ הן הן בידו חטא מצא ולאווזקך

 אליו כלתה כי החופא בראות . המות ביום התשובה זכינוי אשר הזה הידך ר23עניןו(
 . תקוה תאבד רשע אדם במות ש( )"אי -שכתוב כמו . תקותו ואנדההרעה

 שאינה אוופ מוילה ההוא התשובה ונם . שלם בלב ה' אל ושב ההיא בעת טתודחודוא
 : הראשון בשער הכימנו כאשי . תוטו בעוצם השב לחשיבתמשנת

 . יצרו וישח . וימעט כחו ותל השיבה ימי והניעו הזקנה ימי יבואו כאשך הב' הררךז(
 וירחמאל. אלה' וישוב ויביןלאחריתו הוא קרוב כי קצו יזכורגם

 שאמרו כמו . עליו משממה ורבה ענשו יכפל הזקנה ימי נכוא בתשובה שזר אינוואשר
 כחו זרים אכלו י( )זשע ונאפר * מנקף וזקן מכחש ועשיר נאה דל שונאן הקב"ה nw~dרז"ל
 האדם יעמוד כי . והפליאה הוצםיהה ומן . ידע לא והוא בו זרקה שיבה גם ידע לאוהוא
 ותראה במבעו המזג ויחסר הבנין. הריסות ויחל . ודלים הולכים הימים כי ורואה שיובחצי
 עיניו מראות מח איך איבש* כעשב ואני נמוי כצל ימי קנ( )תהלים שנאסר כעמן %ב.שת.בו

 : קילה יומם ונסוע הלוך עולמו. בית מקום ולמקום אל הוא נוסע כי יראה ולא לבבו*ומהשכיל
 ולא בעיניחם ומהורים זכאים הם כי . התשובה אור תקם ירגע רבים אנשום רישח(

 לה חטאים וחם מתוקנים שהם בנפשם ידמו כי . מעשיהם תכון עליתעשתו
 והאנשים . יחפא ולא טוב יעשה אשי בארץ צדיק אין אדם כי ,( )קמת כתוב הלא ,טאר
 חמאתם אליהם הודע או . לסו יבינו ולא ירמשו לא . עונות לדבר בוזים רעם מאשרהחם
 הרפואה על יחשוב ולא בריקו מרגיש שאינו החולה כמו can1 . כן אחיי מלבםזנשנח
 בינתם.כי מקוצר לזאת נסבה תהיה ופעסש . להרפא יוכל ל'א אשי עד תסיד חליוייבבד
 תכפש דלתות על ישקדו לא כן על . יחפצון לא דרכיו ודעת אלהים לדרוש יבאולא

 : ילך לא חכמים אל לו הוכה לץ יאהב לא טו( )טללי שנאמר כענין .וועלמירהם
 יה ש כי 1 השם מעבורת ידם קצרה אשרנקצור ועל ים. כנהמת שנאיהםש הנהה . במחשבותם תמיד כלביא להם שאגה . בלבורנט וישרש צדיקים אגרכם ריענוןט(

 על שקב"ה ויתר שארגיל כענין . החמורות העבירות על כסו אשמה והרבה גנריפשע
 מחשבותיהם עיקץ אשר האנשים רע מלאו כי אף * תורה ביטול לעזן ויחר ולא כו'נ"ע

 כליותם ולהתאונן . נפשם תבא אל היראה ובסוד . זמנם והבלי טפם חפצי עלוטעשיהם
 חלק יתנו ולא . מזומנים לעתש ום'טכיותם והדרם לבבם במשכיות כבודם תחר אלעליה
 הם וכמה . המה עצות אובד נוי כי נפשם. על חשבון אבד לבם ומגבב . בעמכוהםלתורה
 לגבורה לחסונים בן לשיבה שבעים בן לזקנה שנה ש.עדם בן וארז"ל . התחתונה-במררגה

 ביברים ז"ל מונתם והיתה . השלם מן ובטל ועבר מת כאלו מאה בן לשוח תשעשבן
 זכה לא אם . הזקנה נימי בדגיי קצו ש האדם ושיחייב , שעשובה עי לראהירהאלה
 ויתק ותאוותיו הגק: הפצי יעזוב עתו לבא קבב כי ואודי , בחורותיו בשי כןלעשות
 הבאנת השנים מיעוט ולפי . השלם ענין מלבו לגרש יוסיף השיבה לימי ובהגיע .טשו
 מד-תיו. ולתקן נפשו עם ולחשוב העפם. בהנאת להתבונן תנוד ויתיחד העולם בעסקימעיט
 שיחו יסופיך ק:( )תקיט מלטון הוא לשוח תשעים הן  ,האמרו ומה . וטצות  חורהזלכג~ש
 יצחק ויצא שנאטם המנחה תפלת תיקן יצחק רדל שפיר'עי כנע . בשדה לשוה כר()גראשית
 העטם ובבהלות בתפלות עסקו להיות'כל לו ראוי לתשעים שהגיע אחרי כי . בשדהלשוח
 מעבידת בהם האדם יתעצל שלא הזקנה ימי בענין ע-ה שלמה ודיבר . בנפלאותיו61שיה



השני שכשדבהשערףהשער
 יכשר זה אי יודע אינך כי ידך תנה אל ולערב זרעך את זרע ונבגך יא( )קהלת ואומרהש,
 לערב. הזנקה וימי לבדך וה.שחיות הילדות ימי המשיל מוכים* כאחד שמהם ואם זה אוהזה
 העמיד בזקנותו אשה ישא בילדותו א.שה נשא שארזתן כמו ותלמידים. לבנים משל דרךוהזרע

 ובמצות בתורה הזקונים בני יצליחו אולי כי . בזקנותו תלמידים יעמיד בילדתנותלמידים
 יהיו או הראשונים מן יצליחו אולי בזקנותו יעטיר אשר התלמידים וכן . הנעוריםמבני
 לדבר חזר פי' ה'שטש. את לראות לעינים וטוב האור ומתוק )שס( אמר כן אהלי טובים.כאחד
 א.שר ואת יאכל ארגי את יטעם לא הזקן כי ומפני לערב. אותם שהמשיל הזקנה ימיעל

 נפשו תקצר ואל השמש במאור ליהנות לזקן לו יש כי אמר . הגלעדי ברזילי כדבריישתה
 לעומת יערכנו כאשי האיר לו ויערב ; שסים ממלאכת האדם את מונע הנפש קוצר כיעליו.
 האדם יחיה הרבה שנים אם כי )שם( מזה לסמה אשר בם:ךא יזכיר כאשר הבאים. הה.שרימי

 האדם יזקין כי נם פירוש . הבל שבא כל יהיו הרבה כי החשר ימי את ויזכור ישמחבכולם
 ולא משנותיו אחה יאבד לא למען ישמח שנותיו בכל אך למשא. עצמו על יה4 אלמאד
 כענין עבודה לעבוד יוכל לא ואז יהיו הרבה כי ההשך ימי ויזכור . הבורא טעכודתהטבות
 כח ויחליפו חיל ויאזרו בזקנותם מתגברים והצדיךם . לר יודה מי בשאול י( )"הייםשנאמר
 ונאמר . בהם מתוכפת הכמה שמזקינין זמן כל הכטים תלמידי שארז"ל כמו ה.שםלעבודת

 יפרח כתנם- צדיק )":( למעלה והזכיר . יהיו ורעננים דשנים בשיבה ינובון שד צכ()ש
 מדרשות בבתי ונדלים מנעוריהם % בבית שתולים הצדיקים כי וגו' ה' בבית שנזוליםוגו'

 התיטגךת אלו % כבית שגזולים ארז"ל וכן . בלבתן .שגדל וכארז שיפרח בתמרמבחוריהם.
 1 כן אחרי ואמי . בנעוריהם מנודלש כנטיעים בנינו אשר קטי( (ee שכתוב מה דרךעל

 ינובון והצדיקים חילם הענו לא בהזקינם האילנות כי לאילנות טלטלים אינם הזהבדבר
 זרועך אגיד עד תעזבני אל אלהים ושיבה זקנה עד ונם עא( )ש דהמע"ה אמר עודבשיבה.

 : גבורתך יבא לכללדור
 בתשובה. ויחזור ויכנע וישמע יקשיב והמוכיחים החכמים טומר ישמע ליאשך הם הדרךי(

 והנה . מדבריהם דבר יגרע ושלא התוכחות דברי כל בלבוויקבל
 ושב יבין ולבבו ויסכית יאזין אשי עת כי . גדול לאור מאפלה יצא קמן ברגע הזההאיש
 התורת תופשי יורוהו אשר ככל W1v" להיותו עליו וקיים . המוכיח דברי שמעו ביוםויקבל
 התשובת בידו עלתה . לעתים בינה יודש יזהירוהו כאשר להזהר ומעלה ההוא היוםמן

 )"שה ארז"ל וכן . קלה בשעה נפשו צדק כי ואשרי והמוסרים המצות כל על ושכרזכות לנפשי קנה בלבבו ככה עליו ונטר בטחשבתו כזאת קבל אשר ומעת . אחר לאישונהפך
 שקבלו כיון אלא . לחדש י'ד עד עשי לא והלא עשו מיד וכי ישראל בני ויעשו ו1לכ1ע(

 כל נתן רבי של באבות ואטי . מיד עשו כאלו והכתוב( עליהם מעלה לעשותעליהם
 הדבר ביאור . ונשמע געשה " ם ל שנאמר טתקיימת חכמתו מחכמתו מרוביםשמעשיו
 ועל יייוהו אשי התורה פי על ולעשות לשמור נאמן בלב נפשי על קבל אשרבי.ה*איש
 המצות כל על שכר הזה היום מן בידו יש . המשפט על היושבים לו יאסרו אשרהמשפט

 עליהם אזנו גלו לא אשר הדברים ועל . לונם ותבן דיבורה מדברי אזנו שמעה אשרעל
 יום יום זאת ואחיי . מעיניו נעלם כל ועל אליו הנגלות על זכות יקנה לבש וצדק .עדנה
 מרובין מעשיו הזה האיש ונמצא . מלמדיו מכל וישכיל מוכיחיו דלתות על ~שעקודיררוש

 נעליה בכיני ישראל שאמרו מה וכענין )עלו(. יעזו שכרו והנה הדבר את ידע לא ממחכמתו
 שיהיו יתכן לא אחר ובענין . השמיעה לפני נפשם על המעשה קבלת שהקדימותשסע

 ממח מרובין האדםמעשי
 שהו"

 : יורע
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 יקא לבי את יהרתה הזהיייהי כי * עיני יכפי המוכיה'ם יקיץ תעיית יא דאשריא(
 יבקש מרי אך מאה, כסיל מהכות במבין גערה תחת יי( )טילי שנאסר כמונזהר

 להמרות. יבקש אך המוכיחים לקול יכנע לא הרע האליט פירוש בו. ישולח אכזרי ומלאךרע
 דבריו ובוזים האלהים במלאכי מלעובים ויוריו לי( נ )ר"ה שנאמר מלאכים נקראוהמוכיחים כי . מדה כנגד מדה בו ישולח אכזרי מלאך . המוכיח הסלאך מדברי נחת לא כיותחת

 שונא אודח לעוזב רע מוסר פו( )משלי המע'ה שלמה אמר ועוד . בנביאיוומתעתעת
 יש אכן . תורה דברי על ועובר אורח לעיזב רע מוכר ראוי כי אמת פי , ימותתוכחת
 ותקנה תקוה לו אין כי תוכחות שונא פסנו רע אך . הרעה מדרכו וישוב יוסר כיתקוה
 . ה'טיאו והיצר התאוה התקפהו עבירה העובר כי , למות דתו אחת אבל רעבמוסר
 . יצרו מפני כה[ עצר לא אשי על שצל ]:"י כח יעצר אשר על לו מרה נפשו כיויתכן
 ושראת . מנפשו נואש כבר התוכחות שונא אבל . למוסר ויקוה להוכחה יכסוףואולי

 : הש,י דברי שתא הוא כי לעדה לו תהיההתוכחה
 אזן DSY, תדשן טובה שסיעה לב ישמח עינים מאור טי( )משלי המשיה שלכרז אסר שךיב(

 נעכן לא כי לדעת לב חכם לכל ויש . תלין חכמים נקרב חיים תוכחתשומעת
 כשבבר ,. ה ויראת המוסי דברי ]בתוך[ חנם כאלה במלים דברים המע"ה שלמהשחבר
 ישמה עינים מאיר . הדבר פשר זה אכן * האדם מ% ו1וזכם ר( א :C'~lD הכתוב עליוהעיד
 ממנו ונכנר . הלב את המשמחים המאורות את בו יראו כי מאד נכבד אבר העין *לב

 ידושן ולא ההרגשה בו שאין העצם את המדשנת סובה שמועה בו ישמעו כיהאוזן
 שאם . האיברים משאר נכבד האזן כי ז"ל אמרו וכן . יתר בתענוג בלתי עיניםבמאור
 את לעביך חייב האדם והן . כולו דמי לו נותן חרשו . עינו דמי לו נותו עינו אתסימא
 אף . למענתו ו? פעל כל טי( )הל' שכתוב כמו יצרם לעבודתו כי כלם ויצוריו באיבריוהש"י
 יתר הגדול והעונש . יוצרם את בהם לעבוד נתחייב בו יצר אשר הנכבדים באיבריםכי

 ה' כי . השיב עליהם כגמול ולא בהם יעבוד רא ועבודה מצותיו ממעשה יפריעם אםמאד
 להזכיר הקדים כן על . בהם עמרו והדר וכבוד עצומה טובה הנכבדים בחושיו עמוהחיב
 עבודת תהיה כי בן אחרי ובאר . עבודתו חובת נודל הראותך בעבור האוזן ממעלותאחת
 ראוי פי תלין הכמים בנדב היים תוכחת שומעת אזן ואמר . התוכחות אל בשמועהאוזן
 ונשברו הגג מן אדם נפל רז"ל ואמרו . בתוכחתם יקשיב אשר אחר . החכמים ביןלריכון
 ההא אשר והחומא . מעצמיו ועצם מאיבריו אבר כל על ותחבושת רטיה צריךאיבריו
 א( )ישעיה שנאמר קדקדו ועד רגלו מכה כלם באיבריו מכה רבתה כאלו ונחשב איבריובכל
 שמיעת והיא אחת ברפיה איבריו כל מרפא הקב"ה והנה . מתום בו אין ראש ועד רגלמכף

 : נפשכם ותהי שמעו אלי ולכו אזנכם המו :ה( )שם שנאמרהאזן

 . והכתובים הנביאים בדברי ויגךא ה' בהורת האדם יהנה אשר נלעיז הף הדרךי"
 לדברים יחרד . והעונשים האזהרות ויראה המוסרים בנועםויבין

 אל אביט זה ואל סו( ).ש שנאמר כענין . השם אל ויתרצה ומעלליו דרכיו להגניב לבוויכין
 את המלך כשמוע ויחי נב( )מ"ב יאשיהו בענין כתוב וכן . דברי על והרד רוח ונכהעני
 העם כל בוכים כי ח( )נימיה נאמר עזרא ובענין . בנדיו את ויגךע ההורה ספרדברי

 שנאמר כענין עליו פשעו יכבד ה' דברי אל לבו שת לא ואשר . התורה דברי אתבשמעך
 לו נוה מזים ואינו הלומד כל רז"ל ואסרו , בגדיהם את מרעו ולא פחדו ולא לו()ירמיה

 כמו תורתי רובי לו אכתוב ה( )משע ונאסר . העולם לאויר יצא ולא פניו על שליתושנהפכה
 לשקר ]הנה[ אכן אתנו ה' ותורת אנחנו חכמים תאמרו איכה ח( ).ימה ונאמד נצטבוזר

 : סופרים שנך עטעשה



השני תשרשנהשעריהשער
ל בנעשרת הי הדרךיד(  שכל בדעתו בקרבו יחיל לבו השם דבר את הירא י ~שובה 

 את בפשפמ יביא האלהים ההיא ובעת . נכתתן בספרמעופץ
 נחתם שלו דין וגו השנת בראש נדון דאדם כי . רע ואם פוט אם נעלם בל gy מעשהכל
* יחרד הלא ודם בשר סלך לפת דינו את יביאו כי האדם ידע אשר ובעת * הכפוריםביום
 יום ש תעלה ולא * לו ספלפ יחיש הריצות דרכי ובבל בנפשו עצות וישית גדולהחידה
 אדמתו הבמדד לפתח ישגיח ולא . חפציו ביתר להתעסק שמאל על או ימין עללפנות
 נואלו מה לכן . %ד בצבי להנצל לב מדסק צרה ביום יתרפה ולא . כרמים דרך יפנהולא

 מה יודעם ואינם והמשפפ הדין ימי הנוראים בימים ערב עדי ולעבודתם לפעלםויוצאים
 נוגשה כבז ח( )"" שנאמר ]בה( שנדובר ביום לבם יהגה ]לאחותם[ הלא . משפמםידוה

 . נחתים רעיוניו ולהיטו בעסקיו לסעפ אלהים ירא לכל וראוי . בה שידובר ביוםלאתותינו
 אשמורות וללרה . יחשד דרכיו ולחפש בחדריו ולהתבודד עתים ובלילה ביוםולקצוע
 לצפע * ורנה תפלה ולשאת שיח ולשפוך , המעשה וכשרון התשובה בדרכיולהתעסק
 ענטז? רטן בעת טפ( )טעיה שנאמר כענין בו נשמעת והתפלה רצון עת והעת .תחנה
 האגה ראש שבין ימים עשרה א5ו בהמצאו ה' דרשו נה( )שם וארעל * עזרתיך ישועהוביום
 ביום בתשובה לחזור רוחו את אדם להקרר התורה מן עשה ומצות . הכיפורים*ום

 לפני שנסחר הכתוב הזהירנו כן על . תמהרו % לפני חמאתיכם טבל שנאמרהכפורים
 : אותנו למהר הזה ביום עלינו יכפר והוא בתשובתנווי

 ליותע ק ש . עתו את האדם ידע לא כי . אלהיו יאת עון עת כל הי הררךט(
 . טוגה אשי האלהים אל בטהרה רוחו להשיב . יכונן וכצדקה 1ישתונן

 אליעזר ר רז"ל ואמרו . יבחנם ולרגעים לבקעים יפקדם . יום בכל ומעלליו דרכיוויחפש
 ימות עם באיזה יודע אדם וכי רבינו תלמידיו לו אמרו מיועזר לפני אחד יום שיבאוסר
 פ( )קינת ואומר . בתשובה ימס כל ונמצאו למחך ימות שמא דוום ישוב שכן כל להםאני
 אפש בקיטו על משל הבגדים לובן . יחסר אל ראשך על ושטן לבסם בנדיך יהיו עתבכל

 של טאשתו משל הזה בענין מוזל שד . טוב ושם מובים למעשים טשל והשנןבתשובה
 השכנות 5ה ווזאסינח ינחם ארחות עובר ובעלה עינים בפוך אשם מתקשתת שייתהמלח
 בהיותו בנפשו לשער האדם על ו,2 * מלנשמת והנני ויטצאני יבא מהרה וי ש רוחיהפך או* הוא מלח בעלי להם אכוה תתשי. ישהו עה טה ועל למרחוק בדרך היף בעלךהלא
 כיתן לעלות נכף בדיותו המות ביום בו יבא ורעד ויראה לבבו ידאג איך . ושלושאנן
 בלב יתודה והמיס כל יעשת וככה . נשבר בלב מותו בעת עוודה ואיך . החשבוןאת

 : עליו שנרם מורא ויהיהנדבה
 * ההם המצות יקיש ולא מותו תור הגיע אלי מצא יום בכל לו לחדש האדם על וישמז(

 היה הלש הגערה כל את שקיש דומה למיכרזו סמוך אחת מצוה nwwn כלוארזל
 : רמזורה 4עז בפל כאלו רומה למיכרזו סמור אחת  עבית הששה וכל , מצוה אותה אלאחגך
  יעיו ולא מעשיהם ולתגע לדרך צמח לעשות המות בענין יובשו 5א אשי אנתש וישיי(

 בעמן ירמשו לא אשר כברגזות נמענתם והם . בואו ור מוחם יום לבםעל
 בם והרדו יעם מות שיזי לעיכול כצאן טפ( )תקים שנאגר כמו . הטביחה יום עדהסות
 בענין יובישו לא כי כשאול נפשם שתו כצאן פי' וו. מזגול ארשול לבלות וצורם לבקרישרים
 פעם הכהמות מות הבדאגת בטות רוששם מות אין . ירעם מות . פתאום בהיו עדמותם
 'ח( )איים ומעט ולעך בא ורש ו( נסינה מלשון . יום בבל בהם ירעה מות והרשעיםאחת
 ישר אשר לכתי המתים תחיית זמו המע"ץ לבקי. הטיים בם וירדו ותאבר. והבלהתשתת אשי עד עת בכל בה ירבקו וההפסד ההשתתה הרששם נפש כי . כרוז בכור בדיו441כל



ע
 "צי ראשונה עיהשיל

 שנאצי טענין . משנתו האדםבו
 ירדו אז כי , יקיצו עפר אדמת מישני ורכש יב( קהי%

 . רגעכם כפות תחת אפך יהיו כי רשעש ועסותם נ( )%שי שכהסב כהו ברשעיםשיטרים
 נשרפת ונעימתן כלה טפן חדש עשר שנים לאחר . הנרזים לרעשית הדין ייס בעטןזאולל
 . שאול לבלות וצורם , וט' רששם ועמהם שנאמר הצדיקים רגלי כפות תחת אפרינע"דן
 . הארם צורת הנפש ויקיא . כתבונהם . עצבש כתבונם יג( )ת4 וכן צורחם כמוצורם
 וביאור 4 ]מקףית[ )עקה"(( צורת שדכא הנפש בגיר שאמרו הנפש על הדוברים כקויש
 מלטון העליונים מן הנפש כי . סזבללו והיא . אותה פאול יבלה הישע נפש כיהיענין
 שמא ומשייזנה היקרה נפ.ש לנפשו ועולל בחמאותיו סבב והרשע . קדשך טזבול ע()י"א.ה
 תעולם תארז הפריד שלא למי הנצת קשה וכמה . סמה וגאול אותה לבלות * לומזבול
 עד מות . תמות שלא רצונך * ארץ דרך בממכת וארז"ל . המות יפרירנה אשר עדמנפשי
 סופו אשי ושקרי לבו אל ידבר עד להיי המות יום לו שהיה הדוצה הענין בגמור תמוני,אלא
 ולא בחיים יעזכם . וששם ישטמם ובאצניתו דחוף חפצי ולדגיה האדטה 4צזלעזוב
 : הפסק להם שאין להיים המות יום לו יחיה ואז יתעלה. הבורא לעבודת רק באדמהישתמש
 מעבורת תאותה ונפרדת . בהייו הנקש לחפצי תאותה כל אשר הרשע נפש כי ררעיח(

 ויחי . תאותה מקום אל לארץ למטה במותו הוד , משרשיה ונבדלתהבורא
 איך ולראווה . ולבמה"ש לדין למרום יזמיה אבל . לעלות ולא ורדת העפר כטבעכבלדתה
 תרד למרום עלותה ואחרי הקלע כף ידי על האבן יעז יעלו כאשר . בשאול סיוםדש,ליפה
 כה( )ש"א שנארו . הזריקה אהדי לארץ ונופלת חוזרת האבן כאשר לארץ לסטהבפבעה
 כק )יש תשעים של נשמתן ואחת צדיקים של נשסוץ אחת מש* בסידש הוזי .רקיע כף בתוך יקלענה אויביך נפש ואת אלהיך ה, יעז רוויים בצרור צרורה אדמי נפשושתה

 . שם זנידונין למוגלה עולות רשעים של נשמתן ואחת צדיעם * מעמתן אחה תאחצו
 ויוררות חוזרות רשעים( של ונשמתן הכבוד כמא תחת ונגנזות בדין זוכות צדיקש שלנשמתן
 רשע אדם במות יא( )טילי ונאמר . וגוי יקלקגה אויביך נפש ואת שנאמר לארץיסטופות
 חישע נפש על שנאקי לאור מה.שך לצאת הרשע עפש תיה תהיה לא כי * תלצץתאבד

 ו אור יראו לא נצח עד אבותיו דור עד תבא ט()תהלים
 . חז"ל ומדברי אוזכרנו מכךאות משני . לשאיל ייסדת הישים נשמת כי טזבאר הנהיט(

 ועוד מטה, משאול סור לטען למשכיל ושלמעלה אוח ט( )"%' נאמרועוד
 היא היורת הבחסה ורוח למעלה היא העולה האדם בני רוח יודע מי ג( )קהיתנאסר
 מעשיהם אשי רשעים יש כי . בעוה"ז והרתקים הצדיקש סיר % פירוש . לארץלסטה
 1( )מעה שנאמך כענין . בסתר שמים שיראו צדיקים[ )ויש בנלא בחם יכיו ולאבמחשך

 כבהמה הגשמית התאוה אחר שנמשכת מפני הבהמה נפש דדשע לנפש ףקךא לכת.יהצנע
 קיא הצדיקכם ולנפש . רבה ובהמה לשמאלו ינונו בץ ידע לא אשר ר( )'ינה שכתוביכענין
 מי . הוא כן ד*מקרא לשין וביאור * אתם 14דנפ לר( )'ח'קאל שנאדך וכענין האדם בנירוח

 אדם .כסגין צדיקכם השבה יש מ למשה היא העולה . הצדיקים והם האדם בםערערוח
 מה כענין . למרום נפשם תעלה ומ באמת צדיקכם שהם הזה בעולם עליהם לגזורינול

 הם הצדיעם מן רבש כי ונם * ~בב יראה וה' לעינים יראה הארם כי מי( )ל'א'שנאדו
 ורוח * אלהיך עם לכת והצנע 1'( )שנה שנאמר ונענין מודעת. צדכףם ואין בסחו שנרםיראי

 ווץיףן כמ( )'שעיה שנאמי כענע במעשיהם מכיר אדם שאין רבים רששם יש גם וגו'הבהמה
 בני רוה כי . קהלת בטדרש ז"ל פירשו וכן . יודענו ו% רואנו סי ויאסרו מעשיהםבמחשך
 ש מטזפק היה בי לוסר איש bf ולא . הרשרש אלו הבהמה ורכז הצדיקים אלוהארם
 נתנה. אשר האליקים אל וזשוב וךשיוח יב( )קולת כתוב הנה כי למעלה תעלה אם האדםגשמת



השי וששרבהשעריהשער
 * תעלה ואיך הארץ מן הבהמה רוח הלא לסמה יוררת אם הכחמה רוח על יסהפק איךועוד

 הארץ מן היא כי הנהמה פש ל כחוב כי . עליונות האדם נשמת כי בתורהונתבאר
 ק5 באפיו ךיפה ב( )שם כתוב האדם נשמת ועל . למינה חיה נפש הארץ ךזוצא א( )בראשיתשנאמר

 אל שבים הדברים כל כי למעלה הנוף במות האדם פטמת תעלה כן על . 4( חייםנשמת
 האלהיכן אל תשוב והרות כשהיה הארץ על העפר תשוב יב( )קהלת שנאמר כענין *ששרותם
 פי האלה העומדים בין מהלכים לך ונתתי ג( )'כי'ה הצדיקים נשמת על ונאמר . נתנהאשר
 ונאכאי לעולם לעד ויעמידם קמח( למהיים שנאמר כמו . ויימים עומרים שהם רנלאכיסבת

 הכבוד כסא תחת ננווות צדיים של נפשותיהן ז"ל ואמרו . קאכוא מן חד על יבת  ז()דניאל
 העולם יחשבו לבב אנשי וכל . ההיים בצרוך צרורה אדומ נפש דהיתה כה( )ש"אשנאמר
 . לנפשם צדה בו ויכינו יתברך הבורא לעבודת רק בו ישוזמשי ולא עראי דירת כמוהוה
 לשניו מספר שיש אחרי . פעמים שנים אלף היה ואלו האדם יחיה רבות שנס אםכי

 )איותיו( שנאמר כענין תכלית לו אין הנמול ועולם . יהיה היה כלא וסופו הטספריכלה
 שנאמר כענין עובר כצל האדם ימי כי אף . אהלך אשוב לא ואזרח יאתיו מספר שנותבי

 רז"ל ואמרו עובר כצל ימיו קטי( )ש1 ונאמר . וגו' שנה שבעים נהם שנותינו ימי צ()תחיים
 האדם חייב כי ר"ל . ועובר הפורח עוף כצל אלא כותל של כצלו ולא אילן של כצלולא

 אם יודע האדם אין כי גם . עובר קמן וברגע הפורה עוף כצל בלבבו הוה העולםלהמשיל
 עוית על מצמער הוא כי מחר יום על ומרחו בהשתדלו ונטצא . בקבר ולמחר כאןהיום

 : עם יולד מה תדע לא כי מחי צרת תצר אל וארו"ל שלו.שאינו
כ(

 דעיי
 הבל העולם כי לבו על האדם יעים למען עלה המלך שלמה חברו קהלת ספר
 בפתיחתו כוונתו והודיע יתעלה, הבורא זולתילעבודת בו ישתמ.ש ולאהבלים

 אדם אלו וארוע . הבל הבז הבקם הבל קהלת אמר הבלום הבל ואמר פתח כי ,וכשיטתו
 הבל. העולם נחשב כן על מימיו פרומות שתי אסף לא אולי אומרים היינו כן אומר היהאחר

 נאה, לו כאבנים. בירושלים הכסף אוז המלך ויתן י( )לא עליו שנכתב שלמה אכן .בעיניו
 האלהים את מטמע הכל דבר סוף יב( )קהית ואטר מפרו וחתם . הבלים הבל העולם כילומר

 : האדם כל זה כי שמור מצותיו ואתירא
 ג). האדמה מן ס'6 ~יזר כתיג סכסמס גוף סג,!'רת מס ע) :פ61 ונר טלו( )סכמתי 6חן גסי רזייתי א"ת,*(

 ועפר מה,נרת b'~cכעת נוך* אדטה . )"ומס עמן נין ptS'n~l ס"ד:וס. מן עפר סירס 6ת ס"6 ויזר :תיג סקוס גוף ונידירת כו' מטוסמית
 י1!" סו6 רפטי ע) וכדניס (CQnt ר6:ס ט) עסו ויטף כבי"ס ת)וסי ע) )רוכ סו"

 וים פיט))
 סמ'והד כמו נר") :סם )ו יט סיונ,ס 6ף דני טכ) סמ,קריס ,!1 נימאס :י r:c~ SCC1 ועתם מקן( ס)ומ גט' )סו") דרדסגו
 ע1ו יוטמן ), מקרקע מן ת)וט,ס סע1ת י"ג ניס יעוותו "0 סענעיס ;מ"ר כמו ;!ת גמש 6,י מס;) נפרז :סחבק ועת):(

 סג,סי. כיון ת"11הי )תגגווח )עסית )י מס וטמר 11'!ר1 סרוס יתפחס ט)6 וכעכור - סקטור ,"גיח סגרו) נוסכת)מכ1גק
  ס6זס  גיף ייירס  יין cfc  יגדול  יויכין  יסירו  111  גיורי  לכן , :יזרז יכפ%יוס  לסחוט גמעך סו5 );ן מ6זמסגניך
 OVa~" סןג'ן לקם סקוס גוף יי!.רת 6מגם גס. :י' כעס ::ל  נמת משטת "טארטה' גניך סגסמס גוף סכס:1ס,גי)גו5
 לרגר- לישי ספיי  כלכן :יהיר פיכרו  גס לרך  זקרי נזי: כת יי  ולכן  יוריי, כת 9!ת וסוהומ ::פיג 5הר כוך%סמן

 ג~פ' המר 5ף 3י") עברך גם וגמ"ס . וו*) אור nl:rr כ;יכ ת%רמ,16 ר' :ל כחורמו וכח"ב  ור"ל(  לכס,"1טפרהם"
 נש, ליס רומה  חכמה כת"ס לשוס כס  נטסזו וזמ!וס( סתור: (flr' בהט זרעים( :ויסך  )גע:ז נזהר 1.)( סגרהכס":
 )יכסס, סע1)ין כיון :גיס וגיס נו: תמ"ס 6הו רגט 6ף ו;.ון גבי ושחימס סח!מיז בים ייסקיד סיעמיק )6יס מדמוהשח
 )סמה )מירגת ימס "1 כתורס ג.ס סק'ותי ע"י )פ" לרקיע דומה וים ;,' כתורס מן ט;~דס.ן כיון ת"ס 6ף olnleמין
 וכסיכ :O'D; '1 סר גרול כי ;תיג רמי :נ, ;ס"ט )וק'ע רוע: טסו6 )עם: כ6 161 כו' 6דס יכמון )וי'ק"( לעולםכפ"ם
 ספיר כלכן ה-פרו יושן )סרס ,מחת תירס ע'" )פי' ספיר לאבן רומה ורקיע :ו'( ):מס i'PIDD1  :6ן ט'  סטימטל
  ס,4 )ר") לבה"כ רומה ספיר ואבן סמעסיס( כ) ען ,מרומזתו ופגן)תי ;,' ומנסרתו :ו' ):מס כתורס סטוקק ס)גח"ט
 . וו? סיום( טוכס מנס כעוד  6ף יס",  ידי?'ס י%טמ ל%ררגסיוטס



 /'השני רעשובנךק,:ןליהשער

 משטרתו לשמור הזה בעולם שלחו הש"י כי לבו אל יערב ניעה י'ם"י שהננו ןכמיגא(
 הימים ולקץ . שליחותו לעשות זולהי עיניו יפקח ולא . וטצותיו וחוקותיוותורתו

 שלחו אשר כעבד ראשו. על עולם ושטחת ברנה. ובא ישוב באמונה. שליחותו עשה'אם
 אמר וכן אדוניו. אל שובו עד שליחותו דבר על זולתי ולבו עיניו שאין הים. יעברהמלר
 להשיב אמת אמרי קשט להודיעך וגו' ככמהך בה' להיות כג( )פשלי ע"ה המלךשלמה

 : לשולחיך אטתאמןים
 תרפינה ואל יתבטל שלא כדי . המות יום בעבורם לזכור חייב שאדם הדברם דלפן-נב(

 ה' ביראת ומבענונן בתורה, לעטול מעיניו שנתו ותדד , הש"י מעבודתיריו
 מצות ויאדיר יגדיל איך מחשבות ולחשוב והאהבה היראה מעלות ולהשיג נפשו מדותולתקן
 שהימס ויזכור ידע כי * מצות יי לב חכם י( )ושלי שנאמר כענין ואוצר סגולה לנפשולהיות
 : דוחק הבית ובעל עצלים והפועלש סרובה והטלאכה קצר היום רז"ל שאמרו כמוקצרים

 ן סלש שקיא )נץ ומתון פנאי לו שיש בעיניו דומה תמיד המות יום זוכר שאינו רכזיבג(
 וארזת . חפצו להשיג שי( זוזי ת' מתון מתון יגנרכות . בדין מתוניםהוו

 של אחת שעה ושה העוה"ב היי סכל בעוה"ז טובים ומעשים בתשובה אחת שעה*פה
 : העוה"ז חיי מכל בעוה"ב רוחקורת

 לכלב כי בטחון יש החיים בל אל יהובך אשר נ!1 כי פ( )קהלת המעיה שלמה אמר וגנןכד(
 ופעולת התשובה לענין העוה"ז היי שיבח פי' . המת האריה מן טוב הואחי

 לכלב כי ופ" * החיים אל יחובר לאשר הנמצא הכטחון והוא הנתש מלית והשנתהמצוה
 החכם כן לעשות יוכל שיא מה בנפשו מעלות להוסיף יכול בחיט הפחות האדם כיהי

 ואסך * וכבודו תענוגיו השנת לענק הזה העולם וגינה ביזה אחר ובטקום * המתוהצדיק
 את אס 14נח ד( )ש אמל עוד . השמש ידען שיעמול עמלו בכל לאדם יתרון מה א(?8ם

 : עדנה חיים הטה אשי החיים מן מתו שכברהמתים
 מטפה באת, מאין . עבירה לידי בא אתה ואין דברים ב3; הסתכל רז"ל ראמרן'כה(

 ליתן עתיד רעעה מי ולפני . ותולעה רטה למהלם הולך, אתה ולאן .סרוחה
 באת מאין תחשוב כאשר . הדבר ביאור . הקניה המלכים מלכי מלך לפני החשבון,את

 מותרו כי ותכיר העולם תבזה הולך אתה לאן תשור וכאשר . הגאוה ותשנא נפשךתכניע
 אתה מי לפט לכך אל תחויב וכאשר . יתברך הבורא לעבודת זולתי בו תתעסק ולאאין
 כל 4ען אבקים וידא א( )גראש.ת רז"ל ואסרו . עליך שטש מורא יחי החשבון את ליתןעתיד
 חתת ולהיות הנפשות להכניע טוב הטות נם כי . המות זה מאוד טוב והנה עשהאשר
 פנאי נותנים שאינם אנשיכן ונם * שקי הזה העולם עשות ולבלתי הלבבות עלאלהים
 ד( )אטב שכתוב כענין . העולם בקניני טטרדתם * לאחריתם להבין עתים לקנועלנפשם
 הנה . בנסיעתם טהם ממונם יתרם נסע הלא פי' . בחכמה הא ימותו בם יתרם נסעהלא
 בחכמה. ולא ימותו אשר להם גרם כי . הרבה טובה מהם אבד אכל . תועלת בהם לו שןכי
 לג( )תרים שכתוב כענין . לררכם צידה ולהכין נפשם ולתקן לאחריתם להבין הכמו לאבי

 : לאחריתם יבינו ,את ישכילו חכמולו
 אומר ע"ה ה% היה . ז"ל ישראל לחכמי אשי נכבד במאמר הזה הענין נחתום רדןנףןבו(

 ביאור . אימתי עכשיו לא ואם אני סה לעצמי וכשאני לי נו לי אני איןאם
 בלבו שנכנסים פי על אף כי . הטומרים יועילוהו מה נפשי יערור לא האדם אם .הדבר
 ונאמר . בקר כעגן וחסדכם 1( )הישע שנאמר כענין מלבבו ויעב.רם היצר ישכתב שמעי.וכיום
 פי' . כמעט רשעים לב צדיק לגנון נבדח כסף י()טללי

-DIQ 

 .ולשונו סע בלי זר האריק



כוי נג  הטומר בשמעו האדם צריך אכן * אין ולב חנמה ליורו יו( )שם לב קונה תוכחתמטומע
 יוצהר ומלבו לקח יוסיף ועלירם . תמיד בהם ולהשוב לבו אל הדברים המלום נפשולעור
 תוכחת על יסמוך ולא . נפשו על תוכרעו יד יהפוך וישיב רוחו בחדרי ויתבודד .מלץ
 אשר ועד החוסר. נפשו תקבל אשר עד תדנה ולרגעים לבקרים ותוכחתו . לנדוהכיכבו
 ואני כחי בכל נפשי לתקן להשתדל * כשאני נם . אר"י מ"ח לעצם,י וכשאנ"י .תפוד
 ישע והתקון הטורח ועט . ודלה קצרה האדם השא מ . אם מה . עת בכל נחכמהדשות
 .. נפרד לתקן ולמפוח להשתדל לעצמי אני כשאין חיי ומי אנכי מי ראה , המעלות מןמעט
 תוציאו . עבודה רב ועם בתיקונה הטורח רב עם כי . זיבורית שהיא השדה מן בזהוהמשל
 ודרדר קוץ אבל עשב כל בה יעלה ולא תצמיח לא בתקונה יטרחו לא ואם . טעטזרע

4 תועלת בזריעתה ימצא בעבודתה יטרח לא כי גם שדית היא אשר השדה רק .תצמיח  

 לעבדיר שדה שנוק ~לך משל יצרנן ודע הוא כי קג( ותהלים שכתוב מה  בענין רזעואסרו
 ועבדו בה טרחו והם שנה בכל כור שלשים ממנה * ולהביא ולשמרה לעבדהוהנהירם
 אמרו עשעעם ז~צז מה להם אמר . כורים חמשה המלך לפני מסנה והביאו השבאותה
 כ4 ועם . אותה עבדנו כחנו בכל ואנחנו היא זבורית לנו שנתת שדה המלך אדונינולו

 ראוי אין . אימתי עכשי"ו 4א ואזם . השיעיר מזה יחגר התבואה את עשיזה לאהתרח
 אקוה אומך אם כי . לתורה עתים ובקביעות נפשי בתגרן השתדלותי יומים או יום לאחרלי

 עא"סרו כמו פוסקות אינן העולם טרדות הנה . ספוקי די כסף בידי היות ועד הפנאילעת
 : תפנה לא שמא אשנה לכשאפנה תאסר אלרז"ל

 יוצא אדם אין רזל שאמדו במו , לאסוף יכסוף עוד ויכנוס יאסוף אשר אחיי ןדזיםניףזכז(
 השעה מאתם לעשותו מתאוה מנה בידו יש בידו תאותו וחצי העולםמן

 : כקב ישבע לא כקט אוהב ה( )קולת כתיב וכן . מאווך ארבע לעשותם מתאוה טאתשידו
 הנפש ותיקון . התורה מלאכת . מרובה והמלאכה מתמעט הזמן רוץ*ישירזנח(

 ז"ל שאסרו כמו . והדביקות והיראה. האהבה. כמו המעלותוהשכת
 : מדובה והמלאכה קצרהיום

 : תסיד בעביות ויכשל עון ילקהו נפשו תגבן יאיחר כאשר דש*בניעייזכפ(
 אחר נפשו לתקן עליו ויקשה וכצזנבר. הולר היצר הנפש תיקת באיחוי החמישיתי(

 כאשר ובחז"ל . וני קמשונים כלו עלה יהנה נר( )6שי. שכתוב כמו .כן
 ההרגל , במומים ואסרו לטיפתו. ידו הע"נ ולא הטינות כענין ידמה בעבירה ושורחיצי

 : שלטון דבר כלעל
 הזהוי כן על . החשובה ד"ק יעלים טרם וימות ימיו יכריכו לא אולי שששיתןלא(

nD~Sdלבנש בגדיך יהיו עת בכל ט( )קהים המעיה : 
 לרגם ידאג ולא עונם וישכח שנים עונותע יהיו * התשובה מן בהתאחרו ףזשבניעיךןוב(

 : בתחילהכאשר
 בתיקון כאשר התשובה על שכר יקבל לא היצר כח ויחלט בימים בבואו דזעטנמינירזלג(

 . בחורותיו בימילבבו
 וארזי

 בעורך * ה' את יא א"1 אשיי קיב( )תהלים
 נ שלום כאיש נפשו יתייק לגנוב דגנב יד תמצא Hb כאשי ואמרו .איש

 מסילות לחדש כח עוצר איננו . ההרגשות כח בהעדר הזקנה. נשי התשיעית6ן
 ולטרוח המעלת ולהנוע ביצרו בהם להלחם מחשבות ולערוך .בלבבו

 עד בחורותץי בימי בוראיך זען וזכור יב( )קוית כסנט . )ובעולמות( ובפעולות בתיהלעמול



 ןל
השני שכשדבהשעריחשש-

 לארפ ראוי כן על . הפץ בהם 4 אין תאמר אשר שנים והניעו הרעה י% יבואו לאאשר
 : מצותיך "מוך התמהמהתי %א חשתי קש( ותהלים שאמך כענין לנפשו מפלםלתחיש

 . העונשים וחלוקי והאזהרות המצות חומר נבאר השלישי.השער

 תם אשר ואחרי וחטאות עונות לו וכמה * דרכיו לחפש התשובה בעל שהיזהר מפניא(
 נחפשה ג( )איכה שנאמר נמו מחטאיו חמא כל נודל לחקור הוזתך . מחופשחפש

 הם כי . בה לאשטה הגדיל כטה . חטא אשר חמאתו כל אליו להודע , ונחקורהדרכינו
 הנדיה והתשובה . שקולה גדולים חטאים כמה כנגד רעה ויש . גדולה לשמים עדאשמה
 ירעה נפשו . וגדלו העון רב יייעתו( לשי (fe' לדעתו כי . באלה לב הקךי גדולש דיותכ8י

 : עונם את קוצו ואז הערל לבבם יכנע אז או .לו
 שנאמר כענין המהירה בשאלת פניו כלימה לכסות העק עוצם חקירת תועל ךעוךב(

 נפשו על בושה ולעמות . אליך פני אלהי להרים ונכלמתי בושתי אלהי מ()עזרא
 בכפרי ובושת תזכרי שען יו( )'חקאל שנאמר כענין בסליחתו הבטחון אחרי הש"ילפס
 כי נו( )תהלים שנאמר כענין הכפרה חסד גדולת עימו לנגד ולהיות . עשית אשר לכללך

 נפשו אין , לפניו להכנע ובא לאדוניו העבד חטא אם כי בזה והמשל 1 עיט לנגדתמדר
 הקצף יגדל נקל החטא כי בנפשו ירמה ואם . פשעו כובד ייעתו אדיי בלתי העבדאל
 הסככתו הנה כי( )ש"א שנא' כענין ועונשו החמא עוצם להכיר החוטא יתחייב לכן .עליו

 העומיטיכ חומך . ולתעורה לתורה . יהודה לבני ללמד הוצרכנו כן ש . מאד הרבהואשגה
 גדולה נשגבה לתועלת ועוד . הזאת ההכרמה דברי כל על כן על . חטאת ולכל עזןלכל

 חייבי ועל . קלים הם כי כבדים פשעים כמה על חושבים העם רוב ראיתי ראה כי ,ובצורה
 מ'טים מבלי ונכשלים * חסידות מדת או הכשר יתרון בהם הזהירות כי וכריתותמיתות
 להזהירם הוצרכנו ק ש * אזנך פתחה לא מאז גם מח( )'"עיה שנאמר כענין . תוכחתואין

 לכליון רבים וצדדים דרכש היות במצות יש וכי . רבות עבירות חומר על אזנםולגלות
 . בה אשר וההפסד האבדן ידעו כי דרכם יעזבו הרשעים מן ורבים . הנפש ואבדןוביוץ

 כי תאותם. לכבוש חיל יאזרו ונכשלים . עליו נגזר אשר ואת החטא גודל להםבהגלות
 : נפשם באבדן וראו יוכלואיככה

 ופחים בצנים משובשת הדרך כי לו ויאמנו , שו אל ללכת החפץ לאדם בזה דדעכמשלנ(
 אליו יאמרו כי והיה . מלכת יחדל לא ההוא המקום אל ולצרכו . מףואבני

 ע4ה (שלמה אמר כן על , ההיא הדרך מן רגליו יכלה אז עלו שוקד ונמר בדרך שחלכי
 כענין הכמה יגמא העבירות ועזיבת המעשה כשרון פי' . להבין ומוסר חכמה 1עת א()משלי
 צריך העבירות הם ומה המצות וידע שילמוד ואחר ובינתכם, חכמתכם היא כי ר( )תריםשנא'

 עצמו ולהוכיח . מהם נפשו לחרחיק בהם הנטצא והאבדן וההפסד . העבירות גנותשילמוד
 : זאת לדעת ~מור ינעם ולמוכיחים מוסר תקיא הידיעה וזאת , זורעו וליסר העונשיםבזכרון

 . העונשים וחלוק ואזהרות המצות חימי משית נבארעתה

 הנביאש תקנות לקבל התורה טן נתח.יבנו . סופרים דברי דץרבמך הא' המרריגהד(
 יו( עיברים שנא' בגרריהם. ולהזהר תכמש דברי ולשמוע ,והשופטים

 עלינו לקיים התורה מן הוזהרמ כי וגם . ושמאל ימין לד ינידו א.שר הדבר טן תסורלא
 מפס . מדבריהם חמורה חתורה מן עשה מצות אכן . יורות אשר ככל עושיםלהיות
 וצררים דרכים ויש בפרוק, עליו השיי וצוה מפורש האלחש תורת בטפר הדבר עיקרשהוזכר
 סופרים ברברי חומר רז"ל אמרו כאשר . תורה מדברי חטורים סופרים דברי 4צםימצאון




