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 יתוחח" והם כסטלגים נתן דתי "( המלהייי "למה אמר * ,צלן וי [שיקד06
 ולהתרעם עדדש1ק וחוקו דרכו עיטר הו*ן,א"ט זשצ:ן וש' *נטן

 בתומו שחברו ואע'פ * דבריו ועל מעשיו על תמיד חברו על ןתנואות( )תעשת(ושנצא
 . קרון "2ים שגנה וכל לזכות ולא להובה דבר כל וידון . בדבש יגליד זד ולא עמומתהלך
 כי וההולם המכה והוא . עליו הברו חטאת כבר וכאלו והלום עשוק כמו עצמו יתןוהנה
 עמו עשה וכאשר נגעו לא כאשר חברו על תלונות שילין מי כי . בטז חדרי יורדיםדברו
 כמתלהמים מלת בטן* הדרי יורדים זיקש כיורה הוא והנה הלב( על מתח4 סער זה טוברק

 וכאלו . ידעתי בל הלמוני כג( )מ4י ולשון שלמה שמלה ]וכמו[ מתהלמש כמושיפוכה[
 כמו 1 הנרכנים כולל נרגן כי . רבים לשון מתלהמים ואמרו . כמתהלך נרגן דבריאמר
 )טשלי המע"ה שלמה אמר עוד ישע 11שרו " )ישגיה . מעליך יעברו קודש ובשך יא()ירמיה
 ואשיו . הברתו שאת יוכלון לא כי וריע אוהב מעליו יפריד כי ר"ל . אלוף מפריד ונרגןפו(

 נם סובה כפוי הנרנן רבות ופעמים 4 חבא לידי תבא שלא בתרעומות תרבה אלרבותינו
 רעה תטוש לא מובה תחת רעה מחויב יו( )ש ונאמר טובה. תחת רעה וישיב לרעהידהעבה
 ותרגנו יא( עיברים שנאמר כענין . ושלם לנקם הם כי ה' חמדי על יחשוב ופעמים .מכיתו

 נתיבות"קם כ4 הנרננש מדדך התרחק כן ונוי*על הוציאה אותנו ה' בשנאת ותאמרובאהליכם
 מתנך: א1ד צדק והיה לסינר. למד זכות לקף ולדון שלום. ידע לא בה דורך כל לתם.עקשו

 . הכפרה בצלוקי . מהביעיהעג48
 דמעות מישתיה הקליה הנפש ומדוה . לנפש יש כן ומדחה ח4 לניף ש"1 כררךא(

 כמו . החוטאת הנפש ח4 השץ יפא היעה מירכו רשע ובשוב .וחטאיה
 ול 1 לו נרפא ושב ו(  )ישעיה ונאטך לר חם4עעי כי נפשי רפאה הנני וקן מא( )תמיםשגאסד
 ועוד . המדוה רוב ארוכת ועלתה מעליו החלי שהקל דגוף בתחלואי פעמים שרבתאדרך
 מכל נפשו בענף הצער שיסבול ושד . המרים המשקץ במשתה זולתי ממנו הגוף ינקהלא

 חלכך סרבית וסר החולי רוב שנרפא ואע"פ . רב מעון הוגה נפש יש כן . תאוהמאכל
 נרצה ולא החולי מן עדנה דגפש תנקה לא * אפו מחרון הש"י ושב התשבה אדריהעונש
 כענין וצרות רעות אותו ותגךאנה במכאוב והוכה בעצרקם החוטא יוסר אשר עד .עונה

 אסחב ומפניך האדמה פס מעל היום אותי גרשת הן מניבוא עוף גדול ד( )וכאשיתוכנאמר
 עיקר וסר עונו רוב נסלח שעשובה ידי ועל . יהרגני מוצאי כל והיה בארץ ונד נעוהייתי
 לל אותו הכות לבלתי אות לקין  ווי וישם )שם( שנאמר כמו דשות. מן ונמלטהעונש
 ואמדו . עדן קדמת נוד בארע וישב )ש( שנאמר כמו הגלות עונש עליו ונשאר :מוצאו
 נזרת עליו נכפלה זה לפני כי . התשובה אחרי מע4ו הקל הוא גם הטלטול עונשרז"ל.כי
 ואדיי הלשון בכפל הטלטול הזכיר הנה . בארץ ונד נע והייתי )"ם(  שנאמך .הטלטול

 : נוד בארץ וישב )ש( נאמרהתרעבה
 בשננה תחטא אחת נפש ואם י( )ייורא בתורה שנתוב סמה עוד התברר הזה דהענוןב(

 הורע או ואשם תעשינה לא אשר ה' ממצות אחת בעשותה הארץ מעםי
 על שהייבק בדבר השננה על תבא החטאת כי רז"ל ואמרו . וגו' חמא אשר חטאתואלו
 שיביא עד השטה גם בו החוטא כפרת תעלם לא הוא רב כי הכרת עק ומפני . כרתזדונו
 בקרבן עונו יתכפר לא והתשובה הוידוי מבלתי כי . חטאו על שהתודה ואע"פחטאת
 כמו עונו יכופר והקרבן הוידוי ואחרי . תועבה רשעים זבח כא( )אשלי שנאמר .החטאת
 הוא טהור בלתי השוגנ אם מזה ודירבונן . לו ונסלח הכהן לין וכפך ד( )יי9-אשנאמר
 שנאמר כמו ביסורע עונו ואכפר אכן המזיד. עונש עז מה תיבן שיביא עד שעשובה.אחרי



 הרביעי ר~שןגנהעןויהשער
 את כי ג( )מש4 ונאמו . ףרצהו אלוה אל יעתר תף מירכבו ש במכתיב ןהךכח לנ()איוב
 . פ"בש במעטאמ להוורא ותקנה עצה ויש . יצה בן את וכאב יוכיח ה' יאהבאשר

 : יתבאר כאשד . המכאובים מן עגיולהגן
 למות עליכם יכפר הזה ביום כי פ,( )ייקוב שנאמר . בתורה הזה הענין התברר ערך9

 כפית עינך כי התשובה אדיי הכפורם יום כפרת הוצרכה כי הנה . וגו'אתכם
 : התשובה עם הכפוריםיום

 המות אשר עד . רצויה ואינה היא מהורה ובלתי ממנו הנפש תנקה לא אשו  עון דישט
 כל שטו דחוף ינקה יטלא הילי שש כסו . בו חמאה אשר הגוף ובין בינהיפריד

 צאן ושר"מ בקר דלונ ושמחה ששון וךזנה כב(  )ישעיה שנאמר השם הלול עון והוא .דגמים
 בנלוי קובעים היו אבל . עליהם הידים ולא הנביאים דברי על משגיחים היו לא כי .טוי

 . תפותון עד לכם הזה העת יכופר אם )ש( זה על ונאמד . שמחה במיי חבירתיוהקהל
 : מרפא לאין עד בעמו % חמתלות וי בנבשיו  ומתעתעים דבריו ובוזים האלהים במלאכי מלעיבים ףהיו 4( ב )"הונאמר
 יעזרהו אם מרפא לו ימצא . העתות שאר דרך על מרפא לו שאין אע"פ הזה לחלי ךנםה(

 הדר וכבוד השם גבורת האדם לבס ולהודיע . אדם בני ננד תותו "יטהשי
 * בתמורתו ארוכחו ותעלה בהפכו ירפא בי רצוף דלי על הרופאים כמאמד . בוהמא ואשי נואל אשי המעשה מן בהפך שהוא המעשה כשרק גודל ברוב עונו וסר .מלכותו
 התשובה. מן הראשון בשער ובטשרנוהו עק יכופר ואמת בחסד יי( )"לי המע"ה שלמהואסך
 עצבנה למבקשי ולעזור האמת. ירי לחזק לבו ההיוצא שיכין ביאורו שהזכיר אמתוענץ

 שנאמר כענין אלהש כנוד לבצרה ותיטיבו האמת  הודעת כי . והעל השקילהסי
 "( )שס השקי רודפי על ונאמר . אותי הדעת היא הלא מעב אז ואביון עני דין דן כב()ירמיה
 . אותי דעת מאנובכרמה

 בן לבבא עצה ושאל החכמים את שהרנ הבדוס בענץ וארזי
 לך עורם של נרו כבית אתה אליו ויאמר . מזור ממנו לנהות לו לרפוא עכל אםבוטא

 : המגךש בית בבנין והשתדל עולם של באורוועסוק
 ארבעה שמעת ברוכי עזריה בן אלעזר רבי את חרש בן מתיא יני שאי רי"י אמרוי(

 כל עם ותשובה הן שלשה לו אמר . דורש  ישמעאל רבי שהיה כפרהחלויך
 שנאמר . מיד לו שמוחלין עד משם זז אינו תשובה ועשה מ"ע על אדם עבר . ואחתאחת
 תשובה ת.שובה ועשה תעשיה לא על עבר משובותיכם. ארפא שובבים בנים וטובו ג()ירמיה
 סכל אתכם למהר עליכם יכפר הזה ביום כי טו( )ייקי" שנאמר מכפר. הכפורים ויוםתולה

 ויוה"כ תשובה תשובה ועשה ב"ר מיתות ועל מיתות ש עבר תמהרו. דו לפניחמאתכם
 למדק בימוים ולא לכפר ביוה"כ ולא לתלות בתשובה נח אין ד~ס חשל שין[ בידוח אבלתי י שנם ובננעים פשעם באובם ופקדתי פפ( )תחלש שנאסר . מטיקין וימוריןתולץ
 . תמותון עד לכם הזה העזן יתפר אם גב( )"איה שנאסר . ממרקת ומיתה השין כולןאלא

 קןנו המבפר אכנם כי . דלעשובה אוצי עשה משית על שעבר מ1 על מכפרת ששהוארכול
 : רהט* אל בה להתרצות ויוסיף כפרתו על תוסיף תעולה אךבתשובה

 וכנבירות. וכששנצן הלב מבצהורי האדם בני תה על העטה על מכפרת  עולה אמרו עוךז(
 הש" המשתה 31ף הקיט כו בהי א( )איוב כתובוכן

 בבקר שלטפש יקלשמ איוב
 : בלבבם אלהים וברכו ua חמצי איי איוב אמר כי כולם ממפר עולתוהעל",

 או הלב בהרהבי חמא אם * אבותינו ובעתות בעונותינו קרבנות לנו אין כי ךערטקה(
 ובתחלת ויקרא סדר בתחלת אשר העלה פרשת יקיא עשה מצות עלשעבר

 שנקרא בין הקרבן הקרבת במקום לנו יהיה הקרבן פרשת מקיא בי . ארון את צומרי



לזהרביעי ושדבהשעריהשרר
 .. עולה הקייב כאלו עתה בחישת העו-סק כל שארזת כמו * פה בע5 שנייא ביןבכתב
 אדם עבר ואם * אשם ולטייב כאלו א'וש4' בפרשה * חמאת הנדיב כאלו חמאתבפרשנן

 הכפורים ליום לרגיע ויחכה ויכסוף לעתו יאנ . תשובה ועשה תעשה לא טצותעל
 דגים ל( )שליס שנאסר כמו נוצר כ4 והיי והגוף דצפש חיי רצונו כי . דמט"י אלהחרצה למעי

 יעשירי תשיש להתעמת נצמוה כאלו יוה"כ בערב סעודה הקובע כל ארז"ל כן ועלברצונו.
 . דאטעו על . לעדה לו ותהיה . כפרתו זמן בהגיע שמהתו הראה כי * בושיהתענה

 : לעונותיו . ויגונותיו .לאשמתו
 ערל כי . דצ~צוה ל,טמויז סעודה יבשם כגחנו הובש שם בש"י כי והשניתא

 עטך וקירוץ כפ( א )ף" שנאמד כמו . המצות על החמיאה שכר מאדוישנא
 את עבדת לא אישי וחישן כח( )כברים ונאצך . לך למתנדב בשמחה ראיתי פהדגמצאו

 שחת ש הסעודה לקבוע נתדאיבו בשקאכ שהצום ומפני . לבב ובפוב בשמחה אלהיךה
 יהיכ בערבהמצוה

 עשת הקדת . הכפתגם ביום ותחנונים בתפלה להרבוה נחזק יטא והשלישיתי(
 : ועיקריה התשובה עלבנפשנו

 נרצה לא כי אווי . תשובה ועשה דין כות נרתות ועל כרתות על אדם עבר דאםיא(
 משית לעשות לכו יפץ . טסדקין הספין תולה התשובה כי שורן בליהעון

 י( )מ4י שנאמר דסהז מן נם מצלת היא כי הצדקה מצות כמו . הימרץ קהמנינות
 לפה לו וידיה העני על מזב ידבר . צדקה לעפרת 11DD * שאין ומי . ממות תצילוצדקה
 במטרת יעסוק וכן . העושה מן יותר המעשה נדול וארזתן . עמו לדויפיב מאחזיםלבקש
 nh~ca גד4 רז"ל שאמרו כמו . והשתדלותו בשכזו הבירו יען לעזו* אטדיםגמילות
 ~rws . בממונו ובין בעפו בץ חטדים הטילות בממות שהצדקה . הצדקה מןחסדם
 וכבדדה העני לב על ידבר וכן . לעע~ידש ובין לעניים בין הסדים וגמילות בלכדלעניים
 המפייטו כ5 זל רבותינו ואמרו נפשר* לרעב ותפק נח( )יאיה שנאסר כענין מצרתו5צחמהו
 יתנדצמי כמזים וקבורת חולים בקור במצות ישק וכן . צדקה הנותן ק נדולבדברש
 6טם תויה תלמוד מצות כולן וכנגד . החסד טדרכי אלה בל כי . וכלה התן ותקמחאבלים
 יכופר ואמת בחסד טו( )משי המקהה שלמה 1Dh'tf נאה בכלל שזכרנו המועצות וכל *שטים
 תאמר תמכור ואל קמץ אמת ננ( )ש שאטי כמו . האמת קנין נגמא דהררה קנין כי .עון

 על אדם עבר נ( )טשלי בה למחזיים היא חים עץ רז"ל ואמרו . אמת ורוורוזך שט()תהלים
 ררה אם פרסום .שני יקרא ביום אחר פרק לקרוא רשל היה aw . ב'ד מיתות אוכריתות
 . העצרין מן התווה ע6ו תנץ פתם טשמ . פרשא שתי יקיא אחת פורטה לקרוארגיל

 ואשר בת ומרחו בתורה עמלו ישית כי והשנית . כולם כנגר תנע הזיל אמרו כיהאחת
 נר אשרי עלת לעמל דגופש כל רזל שאמרו כמו . ישורין במקום יעלה משניו שגתותדד

 : אדם של כחו שמתשת תוערה שמה נקיא למה ואמרו . בתורה ש4שוכנעה
 התענונים נץ נפשו וממעת דמעות והעדת ותעניות צומות יסורים במים ישש דכןיב(

 שטו ב( )ייאל תאמי * מ.שק כמש ובשרי מצום כש4 נבוכי קמ( )תהלים שנאמר כמו,
 רוה יח( )י4י שנאמר כמו * ובפרין במקום הכויות רבוי וישים . התשובה מןהראשון כשעי שיכרנו כמו לבו במרירות תמיד ויאנח . ובמספד ובבכי ובצום לבבכם בבלעדי
 . חליו תסמל הנפש וצוף יחלה כאשר פיראט 1 בטאנה מי נכאה וכוח מהלהו ינלכלא"ש
11WbDעל תדבר כאשר ותמעדהו לתף תעזור כלומר . בואו יום את מכלכל ומי ג( )מלאכי 
 ינהם נו . והדאנה הינון מן ונבאה הלה הנפש כאשו אבל . ולסבול "כל ותנחמהולבו
 הנפש כי . רגוף מחלי יכבדו ריב וסיירות הדאגה כי הגה . אורטב ויסער יסבול ימיהנפש



הנביי ןזשובדןשייהשער  תמצא -ואם : הנוף שעדנה לא מעונה ונכתה דילה כשהגרש אבל * בדליי רגקטסועדת
 זה יהיה . נאהבה המוכר ויקבל הדק את ע*ו ויצדיק צרה אותו ותקוה תלאה דוצטאאת
 תודך אדם חמת כי %( )=ל" שנאמר כמו . עליו לנא הראויין דרבים היסורין מן למנןלו

 בעת האדם אותך שיודה כלומר אותך יודה האדם צעך כאשי פי' . תנסור המותששחת
 מפותחות שהיו . המות שארית . הצעך שענינו כע'שי יעוקל שקול לו 1( )איוב מלשון .צשץ
 תביאם ולא אותם ותעכב תדגור . כמפתח חון יתה* אל כ( )ם'א כענע . האדם ערפוא
 כי ה' אודך יב( )ישעיה ונאמד . נדנה אל אותה ומטויב החרב למפתה כמטל הדרך וזה .עלו
 שאודך זה ובעבור * באהבה וקבלתיו מוסרך ש אודך פי . והגחמני אפך ישוב ביאנפת
 ויודך נב( )תה"ש נאמר המוכה על ההודאה בענין וכן . ותנהמני אפך ישוב בי שאנפתעל

 . עמדי שעשית הטובה על אודך פי . חסידיך נגד טוב כי שמך ואקוה עשית כילעולם
 איא י ובשם אשא ישועות טס קטו( )ש ונאמר . טובתך להעמדת אקוה זהובעבור

 לדוד מזמור ג( )שס שכתוב מה בענין וארז'ל . אקיא ה' ובשם אמצא וטון צרה)שם(
 ומזקלין הובן פורעים צדיקים על סדתן . משפם עשות לצדיק שבועה נא( )טיליבברחו
 את אריס אותו עשה לו. חייב אריס אווזו והיה אריס * שהיה לבעיה משל .להקב"ה
 שדצה שמח והיה לביתו ריקן האריס ונכנס הכף 4ת בעגה נמל . כרי ועשאה וצברהתגורן
 השתר כן אע"פ להם אמד . שמח יאת ראשך על וידיך מגרנך יצונע לו אסרו . ריקןנכנס

ן
 : חובי את פרעתי . ממורק

 * עלו הבאין ודדסורין מצאתהו אשר התלאה אק כי . ולדעת להתבונן האדם ואוייבינ(

 בהמלת בנו את האב מוסר דרך מייסרו הש"י אך . חטאיו רוב ש3ו טדללפי
 מיסרך. %היך ה' בט את אי"ה ייסר כאשר כי לבבך עם וידעת ח( )ימ'ם שנאמר . עליו%

 . יסרתיך מעשיך לפי לא כי עליך שהבאתי וטורים שעשית מעשים יודע לבךוארזכן
 לבושת חשכת אלהינו אתה כי מ( )עדא ונא' . מעונך אלוה לך ישה כי ודע ש( לסייגונאד
 הפורעטת עליהם תבא כי נספים הם אחד  בעון , ה' אויבי על המוסר יבא וכאשר .מעוננו
 . נפשם על נשארים ע131תם ושאך * רעה רשע 1עכ!וןזת לד( )תה5'ם שנאמר כ% . אחתבבת
 מעט הצדעים על המוסר בבוא אבל * עצסותם ל ען3ור:כ[ וירוץ לב( )"יקאל שנאמרכמו
 משפהות מנק ידעתי אתכם יק ג( )ערום שנאמר כסו * עונותם תם עד עקרם יבאמעט

 אדט בני לשני שהלוה לאדם כמטל רז"ל ופי' . עונוהיכם כל את עליכם אפקוד ע"כהאדמה
 ונאי . בבא ממט נפרע שונאו טעם מעם ממנו נפרע אוהבו . שונאו ואחד אוהבואחד
 . ויתמו יכשלו אחת ברעה פי' ברעה יכשלו ורשעים ורף צדיק יפול שבע כי כד()מס'
 במדת במשפם אך פירכם . תמעשני פן באפך אל במשפט אך ףן 1סך13 0 )'ימיהונאמר

 דבריו יכלכל קין( )תהי'ם כהוק. . כמשפט בטספרם כט( )כמדבר מלשון . חסדיך וחקהחמי
 את מכה להכות צדע שאינו מי . וארוו הזה בענין משל עוד ומשלו . במדה .במשפם

 כתוב וכן לו. יזיק שלא בענין כנו את מכה להכות אדע כר אבל . פניו ועל עיניו עלבנו
 יבואו ולא , שמו נפשו את אך 3( ואיוב ונאמד . נחנני לא למות יה יסרני יסור שח(),ח
 שחט * הצדיקים על זולתי יבואו לא הבחפה יסורי אבל . טלף יסורי זולתי הרשעיםעל

 ונודל ותועלתם לטובתם והיסורש . במעימיהם תיקון ומוסיפת באהבה אותםמקבלים
 בעל שיודע ואמרו.בזמן כזה משל ז"ל ומשלו . יבחן צדיק ו" יא( ותהלים שנאמר כמושכרם

 : ומוב רך לשטיתו הףבה עשו מכה חזק הפשתן כיהפשתן
 על אדם יעבור כאשר כי ונאמר הכפרות בסדר דברינו לענין חוזרים אנחנו ודזנדןיד(
ן

 המליחה על תחנונש ולבקש להתוודות דאב . בשוננ בגד מיתות ועל כריתות
 נפרשת תנדד ויעסוק . הכפרות מעיקיי אלה כי ולפחד לדצ"ג לבו במרירותיהאנה



לה ההביעי שנשובהשעריהשעו
 מעין * ויתכפר בדבר הרבה יועיל כי רי חטאתה הק"נ כאלו לו ומו"נחמאת

 : החטאתכפרת
 בדקר ואשג מי רל הפושע כי אף לבאר. הקדמנו כאשי יענש ענוש השוע גי ודעסו(

 בפירוש וארזתן . מחטאו ולפחד לדאענ לו ויש . מבגו להשפר אדם בני לידרר-
 כאשך רב4 מלך קרית צפק ירכתי ציון הר הארץ כל משוש נוף יפה מח( )תדל'פ שכתובסח
 עולה וטהרה עד נחמא ומפחד וחרד עליו דואג לבו היה בשוננ עבירה עובר אדםהיה

 כל משוש נקו יפה נאמר זה על שמח אך והיה החמאת גךבן מקריב והיהלירושלים
 דש;טאען כי . הארץ כל משוש היה צפק ירכתי המזבח על . צפון ירכתי שאמר ומה .הארץ
 בלבו וטתן תושא עבירה עובר שאדם בשן ז"ל ואביו צפונה. המזבח ירך על נזדהמתהקעה
 שמעביר ובזמן . לו מוחל ולקניה עליה ומפחד וחרד חטא אשי המאתו  ענין עלתמיד

 בז והוא עקיב שנשכו למי ענינו דומה . עיניו לנגד ויה קמנה והיא עיניו מנגדהעבירה
 מקס תעלה כי ידעת הלא לו יאבסו ורואיו הארס. להעביר הארץ על רגלו ודוחקלנותכה

 : קדקדך ועדרשך
 והנה * ביסורץ עונו נתכפר שלא השם הילול עון בידו שי'ש מי על נדבר עףטץ,טז(

 לו תמצא עוד . תסיד הש"י את יקדש אם תשה רפואת לו יש כיהק-מנו
 בזבח ע* בית עון יתכפר 024 ארדל כא.שר . בה ויניעתו בתורה תמיד בהמונומפרה
 עון אשהה ואע"פ * תורה בדברי מתכפר אבל מתכפר אין ומנחה בזבח ג( )ש"אומנחה
 והבת בניו. להם מקללים כי ידע אשר ביון (cv) שנאבס כמו קדשש מצות בהלול ע*בית
 : דרש עץ לשון מרפא טי( )י%' כתוב ע"כ . מאד נחלה מכה לכל רפואה התורהכי
 הכפורים ועם תשיבה דין בית ומטעות כריתות על כי ז"ל רבותינו אמרו ןאשר, זה יעליז(

 לפני חמאותיכם מכל פי( )ייד" כתיב והלא * שאלה יש . ממרקין ויסוריןתולין
 שנחפש התשובה על מ"ע . תפהרו ה' לפני שנאמר מה כי בזה. והתשובה . תטהרוה'

 הטוב עת בכל זה על שנתחייבנו ואשפ . הכפורים ביום ה' אל ונשובה ונרקורהדרכינו
 )ש( שכתוב מה אבל . המעשים ותיקון ריעשובה היא בידינו אשר והטהרה . ביוה"כטקס
 כן אותט מטהר שהש"י המהרה עך אמור שהוא אתכם. למהר שיכם יכפר הזה ביוםכי
 אבל . תעשה לא מצוה על נאמר זה . יסורים בלא ביוהיכ שקמה כפיה עלעו ומכפרדיפון

 : משחקין וימורין תו*ן ויוהבי תשובה ביד ומיתות כרעלותעל
 מכפר יוה"כ למקום אדם שבין עבירות . תטהרו ה' לפני חטאתיכם מכל דארן"ליח(

 . חביו את שירצה עד מכפר הכפורים יום אין להבירו אדם שביןעבירות
 ולהביא וחוכמן קרן לשלם חייב שהוא לשקר ודגשבע הטזל בענין שהחז"ל כמו * הוידוייו עלה לא תהלה התודה ואם * יהודה כן ורודדי הנזלה את ישיב חברו את שנזל מילכן
 . יצא לא מלו הכקא שלא עד אשמו . יצא אשמו הביא שלא עד נלו שהמביא *אשם

 המהנב האשם ה( )נמרט לכהן התשלומין ונותן יורשים לו שאץ דגר נזל בעניןשנססו
 על הוא הזה בממרא הנזכר האשם פי' * עליו בו יכפר אשר הכשרים איל מלבד לכהןלה'

 הכפורים אל מלבד התתאמץ מביא והוא . לו אשם לאשור ונתן ח( )שם מלשון *התש*מין
 כן: אחרי .עליו בו יכפראשד

 דבר אם לזמר צריך ואין לפיטו צריך בדברש תבירו את אדם הקמט ט וארן,ןיט(
 חייב חברו לו טתל לא ואם . ההמורות העבירות מן שה כי הרע לרטוןעליו

 העויתו והנר חטאתי ויאמר אגשים על ישור לג( )"'יב אליהוא ואמי 1 שלישען פעםיעשה הע אחרת חבורה עם שנית לפניו יבא לו מדל לא * אדם בני שלשה חבות עם לפניולבא
 זבות רואה דויתי לא כי . דאר תם ש )שם מלשון . העוינני הישר האיש פי . לי שוהילא



הוביעי מבשרבהשויהשער
 )יאית מ24ת לי. שוה ולא אצלי. פשר שוה היה ולא תעקש נעוה עצותיו אבל . והשרלאיש
 rnaw ונפי . )אחד[ והשואה ישר וענק . שוה עמק אל יי( (rnews פסה שה אם הלאמ(
 על ישור אמך עףכ * רבים לפמ ולהתודות להם להכנע צרך אדם בני לפס הישרשאת

 החמורתן העבירות טן הוא כי . בפרם ההוא החטא על אליהוא דבר ק ועל .אנשם
 התורדם את שהלל פפני למכתו רפואה 6 אין ת"ח המבזה כל Ytwl . הנפש אתהכמפסידות

 : מרפא לאין וגו' האלהים במלאכי %עיברי רדוין לו( ג )ד"שנאמר
 טטרקת. ומיתה תקין ויסורין ויוה"כ תשבה השם חלול בידו שיש מי כי שארזי דכ2וץב(

 לפני והתודה נרונ ואם . מועילה התשובה אשר תשא כל ממרקת ומהמיתהלפי
 . וחסיד נץ דם כשופך דם-ירג וטיטב . כפרה לו יש מות אימת ע4ו  ערפלה מורלמותו

 הרשעים על נם נארו זה כי רז"ל ואמרו * ארץ לחיתו חסייך בשר עש( )מלששנאמר
 שנקיטה לפי כחסידים נחשבו כי * היו כהפכים מיוזנים סוסים ה( )יפיה ע4הם .שנא'שבהם.
 : כאחיך הוא הרי *י כיק ליניך אודך ~dp נה( )יערים שכתוב בס * הדיןברם
 . אחר בעהצ עליהן ומהודה מך . זה בישע שי2 שהתודה עבירות ו4ט8דלנא(

 אינך סמר יעל בן אליעזר רבי * מזמיך נגדי ודצ41עזי נא( (alkmשנאתך
 ויחויה יחזהא שלא מאד הזהירו ובמדרשים * איך השמרס בי2 ליק וכצדדהדאר
 מקמני עצמו מראה הוא כי האהד . פנש כעטני זה על והזהירו . אוד בעהצע4דץ
 4 פשע על ועובר עון נחטא שהוא השוי סליחת גדולת על בומח איננו וכאלוהבמדקן

 ז4י מזכיר אית אם כי * יהשמ * תו' שלך ע24תי תאלמנה לא( )שלש יה שוהזכיץ
nMWnדאגתו אין כי ידמה . הלרמים 'h~r כן מאחיי חמא לא וכי דראשונות על * 
 נפשם. על המשגיחים כי . הוא רע חלי וזה . דרכיו ודוקי חופש איננו כי . ידמההאצ
 או . היראה מדרשת מהשגת מקצרת וכאשר . במדותיה או עונות דברי תמיד בהרו41ם
 פשפשת. כי גם . אלה על נדהים העונשים כי התורה. ועסק העבודה מן מקצרתכאשר
 ואבק. עבירה הרוטר . יום בכל מהן אדסמצול אין דברים שלשה וארז'ל . טעויותה44ן
 שהוא ירטה כי . והשלישית * רבות פעמים בהפליגם לבם מכוונים מראינם הרעלשון

 בשביל במדרדרם ואמרו . כן אחדי חכמו לא כי לבדם הראשונות על בההודותוסהש**ר
 פירשו . תמיד נגדי וחטאתי שכתוב ומה . הראשונות על מיעדה אתה החדש טן לרעשוין

 בתלמוד בו פירשו עוד . בפע יזכהם לא אבל בלבו ונזכרים עימו מד שנהיובמפרש
 זה זכרנו וכבר . תמחלו עשירים כאלו אלא עשיתם לא כאלו בעוניך יהיו שלאהכשלמי
בשול-י

 עיק-
 עונותיו מקחת על חייו ימי בל רחמים לבלט לו ש ואמנם התשובה.

 * והשנית התשובה. עיקרי חוק השלים לא ח41 ומפחד ירא ולהיות , והאחרוניםושאשומם

 אצנף המעיה דוד נם . זכרנו כאשו אותם סכיען יטרים כרת בהן ש"ט חעביותכי
 שב אשר אחרי . בפרט הקודמות יזכיר לא אך . תזכור אל ופשעי נעורי nlamn כה()ת%.ם
 נתקבל שכבר לבמות לו ויש . בהם הוידוי מצות קיים שכבר ביוה"כ עליהם וויזהרהמהן
 * זכרט נאש עינותיו %י" ש יתפ% ירמש כל אכן . לכפר ראוי שהוידוי במהוגרויו

 ל למתפלל צריך אחר ממעם ועוד . הוידוי מחובת רק חמאיו לפרום התפלה סדורתחשק
 ולא זכרם %א עפיהם התבונן שלא פצצנת עוננם 6 יש אח. כי * הראשתש היפיםשנות

 : נקני מנסתרות יפ( )שם הבאכלי כענין . עליזיםדעעודין
 וענין . והפשיעה ד24גנה כולל . כמצוא . פשענו עתנו דרגשנו . הוידוי 1כ81850כב(

 להגשר אדם בני שדרך בענין נזהר ישראלכ.שאעז חכמי בלעטן .ד5עויעה
 ונאמר . לבם בכל אליו העובו כי בו למורדים נם הסדו כמדל סולח fufrn . בי פשועסיאב י ג( )טיב ס24ק הבידים דם . והפשעים . הזדונות חם . והעונות .כאשווזקרמנו

 נה( )מלים ונאסר . בו טידמ כי וכשלידית דונמים אלהינו 14 פ(לשיאל

 1סלה21 ה' שמך ל"
 : תכפרם אתה פשעיט מנו נברן עונות דברי סה( )שם ונאמר . הוא רב כי*ני




