
׳- ״ ״ ■י

. ר.

• גי י "
•4 •



כהתשו ^רי
האמיתי להחסיר

זצ׳ל יונה רבינו

עם
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מדברי להמפרש שנתחדש י מהחדשות חפץ דבר למצא הקורא לעין
 ראשונים בפוסקים הכרעה איזה הן " בש׳ם סוגי׳ באיזה הן * החסיד •

 הרשום על כאן באים כולם " לאלה רמז דבריו בקיצר אשר * ואחרונים
 או * החסיד לדברי פירש שהמה הדברים זולת * אבותם לבית באותיות
 * בהרשימה נאמרים לא *אלו החסיד לדברי שמתפרשים ומאחז׳ל הכתובים

♦ דגלם ועל מקומם על יעיין והחפץ

להמפרש בהקדמה
 פירש עוד י בו׳ מלאכים בני הראשונים אם קי״ב דף בשבת להקשות שיש מה יתפרש בה

בו׳: מאלה טובים היו הראשונים שהימים היה מה תאמר אל הפסוק על

הראשון בשער
 בערובין וב״ה ב״ש בפלוגתא פי׳ עוד האדם* בריאת בענין בראשית במדרש פי׳ אורן

 זה אור במדרש פירש עוד * ע״נ של פי׳ על הוסיפה בו׳ נברא שלא לאדם נוח

:בו׳ הצדיקים מעשי
תשובה: עשה וודאי מאחז״לית״ח פי׳ אןךן

 מצטרף הרע מחשבתו ושנה בעבר פי׳ גם * לו הותרה ושנה בעבר במאמדל פי׳ ך אורן
ן בכתובים פי׳ וגם למעשה

החסיד: לדברי וקושי׳ י״ב דף בנזיר ותירץ קושי׳ ץ ^ןךן

התשובה בעיקרי
 רשע צופה בפסוק מאחז׳ל פי׳ עוד י הסומא על חיגר במרכיב חדל במשל הסבר ד ^ןךן

להקדוש שהשיב באדה״ר במדרש פי׳ .וגו׳ החסד ה׳ לך בהכתוב פי׳ גם כו׳ לצדיק



מפתחות .■ 4
 ן אשתו תירץ גם .!אוכל ־ואכלתו ואוכל " לי נתתה אשר האשת" הוא ברוך

 המהרש״א קושי׳ על ותירץ • ^ונו דן$> ועל דעתו על מעבירים ג׳ חז״ל בדברי קושי׳ אותיא
• ־<\* ? שם• התו^ לקושי׳ תירץ גם • בח׳א

 זוטרתא משהצמילתא לגבי אץ * £ו׳ %י׳ש חוץ שמים בידי הכל מאחזיל פי׳ ־י^ אןךן
 גדול אוצר הקב״ה לו הראה למרום משה שעלה בשעה במדרש פי׳ נם • כר

: אוצר מאותו להם נותן משלהם להם שאץ לאותן שהוא

ן כהק״ט בספרו בחיי רבינו כסברת ודלא החסיד לדברי תאותי כל נגדך הכתוב פי׳ יף אלת

 שהקשה ומה * ודם בשר כמורא עליכם ים שם מורא יהא שאמר ריב״ז בדברי פי׳ אלת
: מתורץ ע׳ז בח״א המהרש״א

 כל על מוחלין בה ומתבייש עבירה העובר כל שאמרו חז״ל בדברי ותירץ קושי־ ^2 אלת
 על ותירץ • שמואל מפני שנתבייש ע״ה המלך שאול בענץ פי׳ ועוד * עונותיו

; בח׳א המהרש״א קושי׳
 והוציא בטליתו הקב״ה נתעטף המדרש בזה ונתפרש * לבש גאות ה׳ בענין פי׳ אלת

: פסוקים כמה מפרש עוד • אור
 מה ויעשה כו׳ שחורים ילבש עליו מתגבר שיצרו אדם רואה אם חז״ל בדברי פי׳ אותכט

:חפץ שלבו

 נפש צדיק יודע בהכתוב נחמד פי׳ בחיי רבינו של הקמח כד מספר הובא ל אות
:כו׳ בהמתו

 ומי • זדון נעשה פעמים ד׳ בשוגג שעבר מי * לאברהם החסד שכתב במה פי׳ לח אות
 ר״מ של הפלוגתא בענין ל״ו דף ביומא ופי׳ • פשע נעשה פעמים ג׳ במזיד שעבר

 ענץ הובא עוד י ע״ז ותירץ ז״ל האלשיך על קושי׳ מתודה כיצד בענין וחכמים
 מהמפרש ע׳ז פי׳ גם • כולם בראש עולה גזל במאחז״ל מהמבורג מהור״פ הגאון בשם

:נו׳ גברו עונות דברי בהכתוב רש׳י פי׳ יובן לאברהם להחסד גם

 ואינם חטאו אבותינו הכתוב פי׳ גם • כו׳ אבותם בעון ימותו לא בנים מאחז׳ל פי׳ אלת
: בזה וליישב להקשות שיש .ומה

:הפסוקים כוונת לפי לרופא בהמשל במדרש פי־ ןן2 אלת •

: התשובה המעכבים דברים כ״ד מאחז״ל פי׳ נב אות

השני בשער
: מפורשים .פסוקים כמה ע״ז נוסף עוד תהי׳• עלי׳ הצדיק צדקת .בענין ע״נ מספר פי׳

: אבשלום בענין היע׳ר פי׳ • וסרו ת לא באלה ואם הכתוב פי׳ ר אלת

 : כו׳ כלום מעונותיו לו מתכפר אין בשלוה שרוי שאדם זמן כל לראב׳י בספרי פי׳ ך אלת

:לטובה זו גם דבר בל על אומר שהי׳ זו גם איש בנחום פי׳ ה אות



גמפתחות
 מרובין שמעשיו כל האדר״ג פי׳ עוד * למעשה מצטרף טובה מחשבמ מאחז״ל פי׳ ר אלת

: ונשמע נעשה הכתוב פי׳ וגם ״ מחכמתו
 את הטלף כשמוע ויהי מהכתוב גם דבריו על יחרד כוי ■ אביט זה על הכתוב ,פי אללץ

, • וגו׳ הספר דברי
 ותירץ בדבריו לדקדק שיש ומה כו׳ מיתתך לפני אחד יום שוב במאחז״ל פי׳

: כותל של כצלו ולא ע״ז מאחז״ל עובר בצל ימינו הכתוב פי׳ ואגב ע״ז מורווח

:ע״ז פי׳ • כו׳ למיתתו סמוך אחת מצוה העושה כל טאחז״ל ^ןץ אלת

 ומאחז״ל מאד טוב והנה עשה אשר כל את אלהים וירא דכתיב בהא המדרש כוונת דן

 מדת זו מאוד הטוב מדת זו טוב המדרש גם • המות זה מאוד החיים זה טוב
: עניינים ועוד היסורים

 והשיב • תזכרנו כי אנוש מה מה״ש אמרו האדם לבראות הקב״ה כשרצה המדרש פי׳ רךן ^לךץ
 להפוך יכול נשמתו ע״י האדם איך הסבר גם " משלכם מרובה חכמתו הקב״ה להם

:הקלע סוף ענין גם לצורה החומר
: כסילים הרשעים נקראו למה לר״ת הישר בספר הובא

 כסף על דוקא ולמה כר כסף ישבע לא כסף אוהב אומר הי׳ אחר אדם אלו מאחז״ל כ אות
: אחרים בעניינים ולא

 ושבח הנתוב גם * כו׳ בטחון יש החיים כל אל יחובר אשר מי כי הכתוב פי׳ אלןץ
:המתים את אני
; עבירה לידי בא אתה ואין דברים בשלשה הסתכל מאחז״ל פי׳

: וגו׳ החסד ה׳ לך הכתוב פי׳ אלת



המעתיק התנצלות

 הוספתי ואולי והפנים הספר הסדר על בפירושו אבי אדוני דברי המעתיק ואנכי אב יכבד בן כתיב

 ידי שעל אלא מכבד אהיה שלא די לא נמצאת בהכוונה סתירה יהיה זה וע״י דבר חסרתי או

 האדם את מפעים שהחושים אחרי בדברי בהתנצלות באתי לזאת אי הבנה בחסרון קלון חלילה יניע

 בפח ליפול ומיועד החושים תחת הנתון איש רק אנכי גם והנה ובפנים אבי ארוני בהקדמת במבואר

 לפעות יותר עלול שהוא אחרים דברי בהעתק ובסרט יבין מי שגיאות ע״ה המלך דוד וכמאמר היקושים

 ן בעדי יבסר וה' משוגתי תלין אתי שגיאה תמצא שהטצא מקום וכל הזאת המלאכה להעושים כידוע

אשכנזי יוסף מהודר בחרב בנציון המפרש בן המעתיק דברי

דל יונה רכינו הגאון של הזמן
 והרשב״א הרמב״ן מסתמא הם יונה רבינו תלמידי ודל בהקדמתו י״ד על מגדים פרי הרב תןקד

 והנה • עכ״ל הרמב״ן אצל אח״כ למד והרשב״א יונה רבינו אצל למדו שניהם כי
 שם שבספר הגם דוד* צמח בספר כמבואר ושמונה עשרים בשנת השישי באלף ,הי הרמבץ

 בספר כט״ש הרמב״ן תלמיד היי יונה דרבינו מוסכם דהיותר וכתב הפמ״ג על פליג הגדולים
 שכתב שאכלו ג׳ בם׳ יוגה רבינו שהוא בברכות ף להרי׳ שהפירש דאחרי הוכיח עוד יוחסק
 הוא ואם * הרמב״ן של תלמיד שהוא מוכח בעצמו יונה ר׳ לשון הוא ואם * הרמב״ן ומורי
 בזה השגתו ידעתי ולא * כר יונה ר׳ תלמידי מכלל לאו הרמב״ן הרי יוגה ר׳ של תלמידיו לשון

 אצל למת אח״כ והרשב״א יונה ר׳ אצל למדו שניהם והרשב״א שהרמב״ן כתב הפמ״ג הרי הפפ׳ג
 כמו אח'כ הרמב״ן אצל שלמדו להיות יכול יונה ר׳ של תלמידיו שארי כן כמו א״כ הרמב״ן

 הרמבץ של רגו הי׳ יונה רבינו אם שיחי׳ איך יהי׳ אכן ־ מורי הרמב״ן על כתבו לכן הרשב׳א
 של רבו שהי׳ מוסכם וזה שנת כ״ח הששי אלף בהתחלת הי׳ אז תלמיד או לו חבר או

 קודם הוא פנים גל על השישי לאלף נ״א בשנת שהי׳ בחיי רבינו הוא והרשב׳א • הרשב׳א
, .- .- הנ״ל החשבון לפי • בנ״ל שנה מאות לשש קרוב .זמנינו



המפרש הקדמת

 אלא ופירש״י * אינש בר דין ליה עליה קרי ע״ב( קי״ב )ד׳ שבת במסכת

 זירא ר׳ אמר בכולא גברא ופירש׳י • איבש בר דין כגון דאמרי איכא * מלאך י

 בני ראשונים ואם אנשים בני אנו מלאכים בני ראשונים אם זימנא ב״ד רבא אמר

אלא יאיר בן פינחס ר׳ ושל דוסא בן חנינא ד של כחמור ולא כחמורים אנו אנשים

בני הראשונים אם נסתפק לא למה עדיין בדר״ז להבין יש ולפע״ד • חמורים כשאר
 ואיכא אינש בר דין לית הלשונות שני ערך על קאי שר״ז הגם ♦ בחמורים אנו מלאכים

אלא אינש בר דין לית דהראשונים ראשון ללשון קאמר לזאת * אינש בר דין כגון דאטרי

הראשונים ואם אינש בר דין כגון כא״ד אלא בו׳ נתמעט האחרון הדור אזי • מלאך
ערך לפי בא ודור הולך שדור לר״ז מנ״ל מ״ם * כחמורים האחרון הרול אזי כבא״ד

 י אנשים לבין המלאכים בין גדול הפרש יש דהני בזה והנלפע״ד 4 הנ״ל הלשונות שני
הטעות לצד נטיה שום בלא אמת לדבר המשכילים נבדלים* שכלים המה דהמלאכים

לדבר כולם רק * המלאכים אצל מחלוקת מצינו לא לזאה לו יש אחר דרך והאמת

שאמרו הגם " כנ״ל לו אחד דרך והאמת אמת ע״ד ששכלם מצר והיינו מכוונים אחד

דפלוגתי׳ י״ל כו׳ במערבה אמוראי ותרי ברקיעא מלאכי תרי בה פליגי ישפה הכתוב בענין

ולקחו . מה״ש עם הקב״ה של המחלוקת הענין על בדרשותיו הר׳ן שפירש ע״ד הוא

איך תטיה באמת שהוא " הפועל את השוכר בם׳ כדאיתא למבריע נחמני בר לרבה

רצונו כך שלא לו יאמר ומי הקב״ה רצון הוא שהתורה אחרי הקב״ה עם הפלוגתא שייך
נבדלים שכלים בערך היי לא שלהם הפלוגתא שעיקר ד׳ל הוא ופירש התורה הנותן והוא

לשפוט התורה נתן שהקב״ה אנושי שכל ע״פ בזה הדין איך אנושי שכל בערך אפם

 כת שיצא אעפ״י ר׳א של במחלוקת ולזאת הנבדל שכל ערך ולפי אנושי שכל לפי

 לפי לשפוט התורה ניתן שכבר והיינו היא בשמים לא אמרו אעפ״ב כר״א שהלכה קול

 ברקיעא מלאכי תרי בהני הפלוגתא י׳ל כן כמו עכ״ם * בזה קצת והאריך אנושי שכל

 .אנושי שכל משפט במערבא דפליגא אמוראי תרי מהני האמת למי אנושי שכל ערך לפי

 רק ופתלתל עקשות שום בו אין כי מחלוקת שייך לא הנבדל .שכלם בערך אבל



המפרש הקדמת 8
 מכל מנוקה אינו אנושי שכל אכן " כנ׳ל אחד דרך על אמת לדבר מקציבים כולם

 עיקר כל כי אותו מטעים המה שלו והרכבות " מעפר יסודו אדם כי להיות סיג

 מביא וזכרון לזכרון מביא ודמיון דמיון לידי מביא ההדגש כי ההדגש מצד נובע אדם של התבונה

 עלולים והחושים כנ״ל החושים ע״י לו בא שהתבונה א״כ " הרמב״ם כמש׳ב הבנה לידי

 ובין כלל טעות תערובות שום בלי לו צלולה שדעת מלאך שבין החילוק וזהו לטעות

הפרש יש נמי אנשים סוגי בענין אכן " יסודותיו מצד טעות תרעובות שישעלו אדם
שאנו וגדוליו האילן מצמיחת לנו ידוע זה כי האחרונים לדורות הראשונים דורות בק

 הערך כפי כחו יחלוש מהשרש הרבה רחוק שהוא שהענף עוד כל בחוש רואים

 בכח אנשים גבי כן וכמו בכחו יותר יתרבה לשרשו יותר הקרוב וכל • ההתרחקותו

חכמה רוח עליו נחה אשר ע׳ה רביגו משה היה הכח ועיקר השכל שהשרש שכלם

מדעתו נאצלים הי׳ המה הן שמוע מעתיקי אחריו והבאים התורה שער היה והוא ובינה
בקבלתם הלכו דור אחר דור וכן הנביאים אל והזקנים הזקנים אל השפיע הוא כי הרחבה

ידוע וזה • ביותר החכמה לשרש קרוב ■היה אליו הקרוב דור וכל ״ הודו זית ביניקת

 והתרעובות אותם ומטהר יסודותיו חלקי מזכך הוא אז יותר בחכמה גדול שהוא עוד דכל

 ביותר בחכמה מתמעט הוא אז ביותר המתרחק הדור משא׳ב * ביותר מתמעט הטעות
מתרבה כ״כ מזוכך אינו שהוא עוד וכל כנ״ל שבלו לפי יותר מעט ג״כ יסודותיו וזיכך

לפי אחר כל אגשים לשכל שכלו בין מחלוקת ויתרבה ביותר הטעות תרעובות לו

 מבימי יותר האמוראים בימי הרבה מחלוקת מצינו לזאת אי י כנ״ל שלו הטעות תרעובות

 הטעות התרעובות אצלם ונתמעט כנ״ל לשרש יותר קרובים היו התנאים כי " התנאים

 דברי את בהפלאה ההפלאה פירש • והולך מתמעט דור אחר שדור הסיגנון ובזה כנ״ל

 ופירש " נכתבים בספר מעשיך וכל שומעת ואוזן רואה עין ממך למעלה מה דע רז״ל

 נקראים והיו לראות עינים להם היה אחריו שהי׳ הנביאים וכל ע״ה רבינו דמשה ז״ל הוא

 מישראל הנבואה כשפסקה ואח׳כ * הרואה לפנים יקרא היום לנביא כי כדכתיב רואים

 בדורות ואח״כ גו׳ דבר תשמענה ואזניך פסוק על כשאמחז״ל קול בבת משתמשים היו

 שנאמר דברים לכתוב ־התירו משתכחת שהתורה וראו אוזן לשמיעת זכו שלא אחרונים

 של הערך היינו ממך שלמעלה הערך דע שאמרו וזהו • לה׳ לעשות עת משום בע״פ

 קול בבת משתמשים שהיו שומעת ואוזן כנ״ל נביאים שהיו רואה עין הראשונים דורות
 ♦ עיי׳ש כנ״ל נכתבים בספר מעשך כל אשר הדבר והושפל נפל איך ראה ועתה

 החכמה מהשרש שמתרחק מצד והכל דור אחר דור והולכים מתמעטים שהדורות ומעתה
 לזאת אי • ביותר יניקתו מקבל ביותר והקרוב יותר יחלש יותר הרחק האילן הענף וכמו

 הגדול שכלם מצד והיינו מלאך אלא אינש בר דין לית הראשונים הדורות על אמרו

תערובות שום בלא נבדלים שכלים כמו והי׳ גופם נזדכך עי״ז להשרש ביותר קרובים שהיו



ה המפרש הקדמת
מיני בכל שלם שכלם שהי׳ היינו בכולא גברא אינש בר דין כגון וא״ד • כלל טעות

בני הראשונים אם ר׳יו קאמר וע׳ז • אנושי שכל עפ״י שלם לארם שמגיע כפי מרע

 הדורות דהא * אדם כבני והמה דרגא הד וירד נתמעט שאחריהם הדור אז מלאכים
וזכוך במדע שלם אדם כבני היינו אדם בבני הראשונים ואם * כנ״ל בדדרגא הולכות

כחמורו ולא • כחמורים והמה הגוף זיכוך בלא דרגא עוד ירד האחרון הדור אז הגוף
 )רף בעירובין אמרו וכן • כנ״ל הגוף זיכך להם הי׳ שחמוריהם והיינו * ור״פ ר״ח של

 י היכל של כפתחו אחרונים ושל אולם של כפתחו ראשונים של לבן יוחנן ר׳ אמר נ׳ג(

 הכל והיינו לסברא בקיר כאצבע ואנא רבא אמה • לגמרא לגידא כשיכתא אנן אביי אמר

 שהימים הית מה תאמר אל הפסוק בזה לפרש ואמרתי וכנ״לי בהדרגא דור אחר דור שהולך

 הלא מובן אין לכאורה אשר • זה על שאלת מחכמה לא כי מאלה טובים הי׳ הראשונים

 מדוע תורה בדברי השאלה שהכניס אחרי וכאן כסיל ענה ע״ה שלמה אמר תורה בדברי

 כדרכו דעת לעם וללמוד שלו הטעות לו לפרש וה׳ל • מחכמה שלא בהשיבו אותו דהה

 דרה למה שאלתו על בתשובתו לו שמרמז לנו מובן קצת יהי׳ שפיר האמור לפי אכן

 בהימים תלוי הטוב וכאלו הימים על שאלתו שעיקר • הימים כאלה טובים הראשונים הימים

אדם בני של המעשים אלא הטוב גורם הזמן אין ת6ובא * לזה גורם והזמן
 בחכמה גדולים שהיו הראשונים ודורות גר תלכו בחוקתי אם כדכתיב הגורמים המה

" החכמה ממקור הרבה י שיידו האחרונים בדורות משא״ב הטוב אז היה לזאת ובתורה
חסרון עבור והיינו • מהבטה לא שאלתך כי בתירוצו לו שרמז וזה מהטוב נתרחקו לזאת

המדרש יובן ובזה • הימים על כזאת שאלה שואל אתה לזאת הרבה שנתמעטו החכמה

* כנ״ל שאלתו עיקר על תירץ הוא וממילא • וכר צרה לשון אלא אינו בימי ויהי שנאמר כ״ט

שחכמתו כל רואים אנו וזה מרובה חכמתם להשרש יותר הקרובים הראשונים דורות עכ״פ

דבריו מגיד לאמתו הדבר משיג שהוא אחרי תלוי בזה זה כי בקצרה לדבר דרכו מרובה

דבוריו אז נמעט שחכמתו מי משא״ב ואריכות הכבר רבוי שום בלי חכמתו כפי בקיצור

 מהמת שאח״כ עד בקצרה שדברו התנאים של 'הערך רואים אנו כאשר כנ״ל מתרבים

 והאריכו הראשונים של האטת כוונת ולכוון לדעתם לירד הסבר צריכים היו הלבבות מיעט

 האמוראים דברי הי׳ אחריהם הבאים האמוראים ואחר :התנאים בדברי בפילפולם האמוראים

לקיצר הי׳ אחריהם שבאו דורות האלה המפרשים ואחר * דבריהם את ופירשו לקיצר
 ודור הולך בדור וכן • דבריהם על להסביר שהוצרכו עד הראשונים המפרשים בדברי

 להגאון תשובה שערי הקדוש הספר זה והנה לאחרונים לקיצר הראשון הדור אחר הבא

 מאות לשש קרוב * שלפנינו שנה מאות מכמה שהיה יונה רבינו של אמיתי והחסיד אמיתי

לשרש קרוב יותר והיה " זלה״ה ר׳י הגאון של הזמן בסידור לעיל כמבואר שנה
יראת הבמה ראשית שהוא שמים ביראת החכמה לעמקי ירד חכמתו וברוב כנ״ל החכמה

בית



המפרש הקדמת 10
 שער ובכל • שערים לארבעה ספרו וחלק ־ אלהים ביראת ההפצים אדם בני לבות והעיד • ה׳

 להתבונן לעדר עדר בין רווח ונתן * קדשו מדברי וחלק פרט בל על ציונים הציב
על ובקצרה הכלל על בארוכה ודובר * ימצאנה מי הוא עמוק ועמוק פיט בכל

בלא מדרש ואין 4 ענין לכל מאחד׳ל וגם * אגב בדרך כתובים כמה והטה 4 הפרט

 במאחז״ל או בהכתובים פנים מחדש הוא איך 4 הקדושים טדבריו נראה אשר 4 חידש

ידעתי גם וידעתי צנ״ל בקצרה לדבר חכמים ובדרך 4 בינתו רוב לפי דיבר אכן

 אחר 4 כוונתו עומק ולפרש 4 הזאת המלאכה לעשות כתוב אלי לא אשר ערכי טך

 הנאמרים באמרים להבין תשוקתו מפאת אפס אחוג ובמחוצ בכחוג ידעתי לא שאני

 לפודי בעת שכלי קט לפי מגעת הכתה שידי ועד 4 דל החסיד הקדוש מפי בקצרה

 פעם אשכח בל לזכרון הדברים יהיה אלי וגם כגילי אנשים לפני בגליו} רשמתי

 בשם וקראתי הסדר על אציגם אמרתי 4 נכון לקונטרס עלו הדברים וברשומי שני
ומידי 4 באמרים קצת להבין גילי מבני להכופפים בכסף נחפה להיות ץ*ןק

 ולא לענייני השייכים בספרים שראיתי מה ענין קצת ג״כ רשמתי דברי

 ואם " לאשורו דבר יבין והמבין דברי דבריהם ובכלל 4 ברעיוני עלה אשר דבר גם כחדתי

כר תגרה ע״ד עומד אדם שאין ^חרי הסליחה ;לה דל החסיד בכוונת חלילה שגיתי

אותם להבין החסיד בדברי עיני ולהאיר לישועה לי להיות המושיע לה׳ תפלתי ועתה

 היי החסיד כוונת כאשר פרי ויעשו נקלטים הדברים להיות התבונה ואחר 4 ולהבינם

 חיינו ימי כל טוב ועשה מרע סור ולהיות הישראלי איש בקרב התשובה דרכי להשריש

בוראנו רצון הי׳ כאשר טובים ומעשים ובתשובה והעבודה התורה על שנתנו בטוב לבלות1

זללה״ה בא״אמהור״ר ף0ין באמת השפל מאתי

: אלכסנדראווסקי נאווא מפה



תשובה שערי

הראשון השער
הדרך להם הכין בי ברואיו עם הש״י הטיב אשר הטובות מן ועיקריה התשובה בביאור )א(

כנפי  אשר הטובות מן ועיקריה התשובה בביאור )א( א
החסיד לשון קצת להבין * כר' הש״י הטיב

 משוס היינו הטובות כל ולא הטובות מן שכתב ז״ל
 לקבל במע״ט לזכות כדי הוא בהבורא הטוב דעיקר

 והיינו * יבנה חסד עולה כדכתיב * הטוב ;מול
 אלא אינו והתשובה * הטוב לקבל הבריאה שכוונת
 הוא איך וא״כ • העונש עליו יגיע שלא הרע מניעת

 בזה לומר יש ומה • מהבריאה הטובות בכלל כולל
 עשיית על כמו לגמול נמי זוכה הוא התשובה שע״י

 הוא והטעם • כזכות לו דנעשה וכמאחז״ל הטוב
 לא וא״כ " המצות וככל מ״ע נמי הוי דתשובה משוס

 " שיחטא האדם יברא שלא בראשית מדרש לנו יובן
 • הצדיקים במעשי והביט הרשעים מעשי הקב״ה והפליג

 ודרך צדיקים דרך ה׳ יודע דכתיב האדם את וברא
 שיחטא בזה קיטרוגיס הי׳ מה ועדיין • תאבד רשעים

 ולא זכותי לי׳ יהי׳ תשובה שיעשה עוד כל
 הי׳ ומה שיחטא עד תשובה של המצוה לקיים יכול

 שלהם הקיטרוג לנו מובן אינו זה זולת אכן * קיטרוגיס
 לעשות אלא נברא לא עולם כל והא האדם יברא שלא
 לבהמ׳י או לחי׳ אס חסד יעשה דלמי * האדם עם חסד

 לאדם נוח אס וב״ה ב״ש של מחלוקת להבין "נקדים
 וגמרו נמנו נברא משלא שנברא לו נוח או נברא שלא
 יפשפש שנברא ועכשיו י משנברא גברא שלא טח

 * לו נוח שייך דאיך בזה השאלות ורבו • שמעשיו
 דהא ז הנשמה על דקאי וא״ל נברא הי׳ שלא עוד כל

 ולא • היא טהורה בי שנתתה אומרים אנו הנשמה גני
 הוא הגוף על אע״כ ,היא מהורה בי שבראתה אמרינן

 בה שייך לא הנשמה משא״כ שיחטא ומשום מחלוקת
 שייך איך נברא הגוף הי׳ שלא עוד כל וא״כ מחלוקת

שייך איך שאלה ועוד * לו הוא מי לו• נוח לומר

יונה
 עשה חסרון ח״ו וכי כו׳ נברא שלא לו נוח ולומ' פלוגת׳
 וגמרו דנמנו להמסקנא וכ״ש • בראשית במעשה הקב״ה

 משבחן בוראן במדרש וכדאמרינן • נברא שלא שנוח
 יפשפש שנברא ועכשיו קאמר מאי עוד • מגנן ומי

 שנוח וגמרו נמנו שהי׳ באס אבל זמשמע • במעשיו
 מצינו והגה י במעשיו לפשפש צריך הי׳ לא שנברא לו

 ז״ל הוא ופירש המאמר• בזה מדבר אחד גדול
 של כפיו ביציר אדם שנברא בזה שלהם שהפלוגתא

 שיש בראשית מעשי ככל השתלשלות ע״י ולא * הקב״ה
 ביציר התמאס כדפתיב תשובתו שמקבל מעלה בזה

 מבהמה יותר פוגם שבחטא חסרון בזה ויש • כפיו
 שלא המעלה 'לו הי׳ אז ברואים כשאר נברא וכשהי׳

 הי׳ דלא חסרון לו הי׳ אכן • בחטאו כ״כ פוגם הי׳
 מקבלים הי׳ ולא י כפיו יציר התמאס גבי שייך

 יחד גס במאזני׳ בשקול מחולקים הי׳ כ״כ״ובזה תשובתו
 לאדם לו נוח אס ■ והחסרונות המעלות זה לעומת זה

 או • תשובתו שיקבל במעלתו כפיו יציר ע״י שנברא
 כפיו יציר ע״י עתה שנברא כמו גברא הי׳ שלא לו נוח

 בזה דגם קשה עדיין אכן • כ״כ עוגס החטא הי׳ שלא
 אין טודאי כפיו ביציר שבראו אחרי פלוגתא שייך לא

 נברא שלא לו שנוח וגמרו נמנו וע״כ • במע״ב חסרון
 כפיו יציר ע״י שנברא עכשיו אכן י כפיו יציר ע״י
 • כנ״ל תשובה לו ויועיל במעשיו שיפשפש כדי הוא

 יקשה שעדיין הביאור חובת ידי בזה יצא לא ולכאורה
 וכי י נברא שלא נוח למ״ד שלהם הפלוגתא לתחילת

 מ׳׳מ הודה שלבסוף הגס • בראשית במעשה יש חסרון
 לו שמועיל ידע לא וכי כן לומר לו הכריח מי בתחילה
 שהמדרש דמצינו בזה קצת להוסיף והנראה • תשובה
 במקום בנמרא דאמרינן י שלנו הגמרא עס מחולק

? לעמוד יכולים אינם גמורים צדיקים עומדים שבע/ת
חזיק



תשובה שערי !2
 מעליהם ולהשיב שחת מני נפשם לחשיך פשעיהם מפח ולנוס מעשיהם פחת מתוך לעלות )כ(

 שנאם" ס יצרם ירע הוא כי וישרו טובו לרוב לו יחטאו כי אליו לשוב והזהירם ולמדם אפו
 בגדו בוגרים כבגד ולמרוד לפשוע הרבו ואם בדרך חטאים יורה כן על ה׳ וישר טוב ה( כה )תהלים

 נב( ג )ירט-ה ונאמר * סייד. העמיקו לאשר שיבו י( לא ה לשע שנאמר תשובה דלתי בעדם סגר לא

 והתבאר בתורה מקומות בכמה התשובה על והזהרנו • משובותיכם ארפא שובבים בנים שובו
 ואהבתו השם מיראת ישוב אם כ״ש צרותיו מרוב החוטא ישוב כי מקובלת.-גם התשובה כי

 אלהיך ה׳ עד ושבת הימים באחרית האלה הדברים כל ומצאוך לך בצר ל( ד )דברים שנאמר
 ויחדש משגת טבעם יד אין כאשר לשבים השם יעזור כי בתורה והתבאר )ד( בקולו ושמעת
 איטר ככל בקולו ושמעת אלהיך ה׳ ער ושבת לב( )שש שנאמר אהבתו מעלת להשיג טהור רוח בקרבם

כנפי
 ובמדרש • גמור מצדיק יותר נעשה תשובה שע״י חזינן
 טהרני פסוק על קדרש ע״ה המלך דוד גבי מצינו

 לגמרי חטאו שימחק ע״ה המלך דוד שביקש מחטאי
 זה הקב״ה לו והשיב • חטאו לא וכאלו תשובתו אחר

 משוס )וא״ל לגמרי נמחק החטא דאין אלמא • יתכן לא
 כל דהא א״א על הבא זה לתקן יוכל לא דמעיות

 בזה וי״ל כותב( כריתות גט דוד בית למלחמות היוצא
 • צדיקים מעשה זה אור • בראשית המדרש כוונת
 באיזה ידענו לא ועדיין • הרשעים מעשה זה חושך
 טוב כי האור אלהיסאת וירא יותי״־מדכתיב חפץ מהם
 מובן• ואין יותר הצדיקים במעשי שחפץ אומר הוי
 שהוכיח עד יותר הרשעים במעשה שיחפוץ ה״א איך

 הוא מעיקרו שצדיק דס״ל להמדרש אכן • מהכתוב
 ידענו שלא המדרש שפיר הוי מבע״ת במעלה יותר

 בצדיקים היינו צדיקים במעשי אס יותר חפץ באיזה
 • תשובה שעשו היינו הרשעים במעשה או • מעיקרו
 ג״כ לנו ויובן יותר• מעיקרו בצדיק שחפץ ומסיק

 הקרובים לוחות כשני אס פ״ה ויקרא במדרש הפלוגתא
 שב״ש י״ל ולפ״ז • שס עיין המיטה כרעי כשני או

 שלא לו שנוח שמ״ד בזה מחילקי׳ הי' מעיקרו נמי וב״ה
 לגמרי נמחק החטא אין התשובה שאחר סבר הי' נברא

 שלא יותר לו שטוב לומר הכריחו וזה • הנ״ל וכהירוש׳
 הגס • כ״כ הפנס היה לא שאז .כפיו ר ביצי נברא
 המידה הוא .שכך כיון מ״מ כמע״ב חסרון שהי׳
 טובלו אנושי שכל פי על לגמרי נמחק החטא שאין
 שבע״ת ס״ל שנברא לו שנוח ומ״ד * כנ״ל נברא שלא

 שטוב וגמרו ונמנו • גמור מצדיק יותר במעלה נעשה
 שנברא עכשיו אכן • כפיו יציר ע״י נברא שלא לו

שיקבל והיינו • במעשיו שיפשפש כדי הוא כפיו ביציר

איכי
יונה

 כצדיק אינו התשובה שאחר ס״ל שהי׳ והמ״ד תשובתי
 ומעתה כנ״ל• גמור מצדיק יותר שהוא למ״ד הודה גמור
 נברא יהי׳ שלא שקיטרוגו לא מ״ש של הקיטרוג לן מובן
 כפיו ביציר נברא הי׳ שלא הי׳ קיטרוגס אלא • כלל

 במעשה הפליג והקב״ה • כ״כ גדול החטא יהי׳ שלא
 הצדיקים במעשה והביט • החטא בחומר היינו הרשעים

 גמור מצדיק יותר במעל׳ שהוא בהחשוב' שהביט היינו
 ברואיו עם הטובות מן שפיר הוא התשובה ולפ״ז כנ״ל•
 ויהי׳ תשובתו שיקבל כדי כפיו ביציר אותו שברא כנ״ל

 ולנוס ; כו׳ לעלות )ב( • גמור מצדיק יותר במעלה
 • לעלות זהו העבר על לשוב • עניינים שני הס כו׳

 טוב שנאמר )ג( • לנוס זה להבא על שמור ולהיות
 שובו • גו׳ לאשר שובו ונאמר כו׳ וישר
 אופני ג׳ נגד הפסוקים ג׳ הזכיר * בנים

 וזה אחת פעס שחטא מה אהד חטא כעבירות
 אחת חטא שחטא במה שני • בדרך חטאים יורה
 כחמורים והוי מצטרפים החטאים שאז • פעמים כמה

 ונקראים * כו׳ לפשוע הרבו ואם וזה • ל״ח באות עי׳
 חומר נעשה החטא רבוי ע״י י סרה העמיקו העמק

 שובו וזהו * עצמן מצד ההמורו׳ עבירות שלישית • כנ״ל
 והתבאר )ד( • העבירות כל על דקאי שובבים בניס

 אלהיך ה׳ עד ושבת • גו' לשביס השס יעזור כי בתורה
 את אלהיך ה׳ ומל הענין בסוף ואומר • גו׳ ושמעת

 הצווי מן לא ושמעת דהאי להוכיח בא החסיד לבבך.גו׳
 • בקולו לשמוע השם לו שיעזור ההבטחה מן אלא הוא

 הציוי מן• שהוא עוד דכל הענין מסוף לזה וההוכחה
 ה׳ ומל אח״כ יתכן ואיך * נפשך ובכל לבבך בכל וכתוב
 ושמעת האי ע״כ אלא צווי מצד שהוא כיון .גו׳ אלהיך
שישוב עוד כל • בקולו לשמוע לו עוזר להיות בקולו



ז תשובה שערי
 אלהיך ומלה׳ 0 )שם העגין בסוף ואומר נפשך ובבל לבבך בכל ובניך אתה היום מצוך אנכי

 התשובה דבר על תמיד דברו והכתובים והנביאים * באהבתו להשיג זרעך לבב ואת לבבך את
: יתבאר כאשר בדבריהם מפורשים כולם התשובה עיקרי באו כי עד

 יודע כי יום בכל ענשו מאוד עליו יכבד מחטאתו לשוב יתאחר כאשר החוטא כי ודע )א( ך*
 במרדו עומד והוא התשובה הוא והמנוס שמה לו לנוס מנוס ויש עליו הקצף יצא כי

 על וארז״ל רבה• רעתו והחמה האף מפני יגור ולא ההפכה מתוך לצאת ובידו ברעתו הנה
 מחתרת וחתרו האסורים בבית המלך שחבשן ליסטים של לכת משל קהלת במדרש הזה הענין
 עודנו ההוא והאיש חתורה מחתרת וראה הסוהר בית שר ובא מהם אחד ונשאר• ויעברו פרצו
 המלט מהרת לא ואיך לפניך חתורה המחתרת הלא יום קשה לו אמר במטהו אותו ויך עצור

: נפשך על

יונה כנפי
 אותו מסעיין לטהר הבא חז״ל אמרו והנה * ה׳ עד

 לא אמאי • דקדקו וכבר • לו פותחין לטמא והבא
 דברי ולפי פותחין• או מסעיין או בשוה בשניהם השוה

 המידה היא דכך מסעיין לטהר גבי נקט 'שפיר החסיד
 • לשוב השס אותו שיעזור אולי מקראי כדמוכח בתורה
 מעליון כי לסעיי׳ מדה זה שאין בלעמא משא״כ

 עבירה ־עוברי לידי לסעיי׳ הרעות תצא לא
 פותחין ולשון • לו פותחין והיינו לו מעכבין אין רק

 אכן • ומעוכב סגור הוא שאין ר״ל • ממסגר היפך הוא
 הבחירה שנתן דכיון • ביאור חובת לידי יצאנו לא

 הדרכים שני צ״ל עדיין בטוב או ברע לבחור לאדם
 אין • זולתו בעוזר בא אחד שצד עוד וכל • בשוה

 עזרה בלא או בעזרה בשניהם לא אס • שוה הבחירה
 כב״י שהקב״ה כיון כך הוא דהענין ונראה עיכוב ובלא
 היצה״ר את שבראו בזה חטא שיבא^לידי לאדם גרס

 וכמאחז״ל אחורנית לבס את הסבותה ואתה כדכתיב
 רק • הטוב מרצונו שלא חוטא כשאדם וא״כ י ג בזה
 והמופת האדם מצד כולו החטא אין אז אנסו שיצר 'מצד
 שפסק החטא אחר תיכף אשר בהחטא לו ניחא שלא ע״ז

 הוא וע״ז • שחטא בזה מתחרט הוא היצ״ה ממנו
 משא״כ לבו בכל לשוב לעוזרו צריך שהקב״ה המדה•
 •־ בהיצה״ר לי׳ וניחא לחטא רוצה שהוא לטמא בהבא

 עיכב ולא לו לסעיי׳ שייך לא אז • מצידו החטא כל אז
 אין ואשוב אחטא באומר בטוב לן מובן ויהי׳ ■• לו

 מספיקין אין ולשון • תשובה לעשות בידו 'מספיקין
 צריך אלא התשובה לגמור אותו מסעיין שאין היינו

 אין למה לכאורה אשר • מעצמו התשובה כל לעשות
שפיר הוי הנ״ל ולפי י. נשוב שבא עוד כל לו מסעיין

 בהעבירה אחטא שאמר וניחא מרצונו חטא שהוא כיון
 יהי׳ שלא בעצמו התשובה כל לגמור צריך שפיר אז

 ע״י יהי׳ והתשובה מרצונו הי׳ שהחטא נשכר חוטא
 שכתב ה׳ באות החסיד דברי לן מובן יהי' ובזה • עזרה

 וברשותו• כהיתר החטא כי קשה תשובתו בחטא השונה
 התשובה עליו כבד להיות בתשובתו יגרע למה ועדיין

 דבשלמא • שפיר הוי המבואר ולפי לשוב שבא עוד כל
 לא אז י וברשותו בהיתר לו הי׳ לא שהחטא בראשונה

 המידה ואז אנסו יצרו רק ניחא הי* ולא מרצונו חטא
 לו כהיתר שהוא אחר בפעם משא״כ כנ״ל אותו שיעזרו

 לגמור צריך וע״כ בהחטא לי׳ ניחא והוי וברשותו
 :לו קשה וזה • עזר בלא מעצמו התשובה ■

ואמרז״ל כו׳• לשוב יאחר כאשר החוטא כי ודע )א( ר
 איחור הנה • כו׳ במדרש הזה הענין על •

 פשוטא סברא לכאורה הוא לחטא לו שיחשוב החשובה
 עוד וכל המצות ככל עשה מצות היא תשובה דהא

 עדיין אכן • עליו המועל בהעשה עובר הוא שב שאינו
 מ״ע בכל וכי מ״מ י• מ״ע שהוא אמת הן ע״ז להשיב יש

 אלא איני והא • לעון לו יחשוב תיכף מקיים שאינו
 שזה לן להסביר החסיד ובא למצוה מקדימין זריזין

 ■שאינו שע״י מאחר • מצות לשארי דומה אינו המצוה
 עומד והוא מנוס לו ויש עליו הקצף שיצא ויודע שב

 מורד והוי • שלו בקצף חושש שאינו בזה מראה במרדו
 שהשר בהמשל המדרש 'מאמר וכמו החטא מלבד בזה

 כלל חושש שאינו א״ע ומראה ברח שלא חמה מעלה
 איך המדרש דברי בסוף החסיד והוסיף • בהמושליס

 דומה שיהי׳ המשל לתרץ בזה וכוונתו להמלט מהרת לא
 ויהי׳ זמן לאחר לשוב שדעתו חטא גבי אשר לנמשל

נמלט



תשובה שערי 14
 אל ישיבו ולא שוכבים ישנים הם אשר האיץ בעמי זולת נא( התשובה איחור ימצא ולא

 ב״ה השם מעל נדחים מהם ויש נפשם על להמלט למהר להם תבונה ולא דעת ולא לבבם
תהרהר אל בלילה עבירה ־שעבר ת״ח ראית אם יט( )ברכות וארז״ל החטא לעונש יאמינו לא כי

:תשובה עשה באמת כי ביום אחריו
 א*ש שב כי התמהמה לולא כי היא רבה כי התשובה מן המתאחר ברעת התבונן ועוד ך

 החטא ויזדמן שנית חבירו יפגשהו כי מתונה עינו ודלפה ובדאגה ברגזה לב במרירות נאנח
 במו עוד לשתותה יוסיף ולא המרירות בום עליו עברה אשר ויזכור )א( יצרו את יכבוש לידו

 כי עוד תחטאו ואל חטאתם אשר על והצטערו רגזו ביאור תחטאו ואל רגזו ב( ד נתהלים שנאמר
 )בראשית מלשון רגזו אמרו הפירוש זה על ויעיד סלה כזב תבקשו באטרו למעלה חטאה הזכיר

 ההווה ועל שעבר הדבר על הצער וענינם ארגז ותחתי טס נ )חבקוק בדרך תרגזו אל כד< מה
 בתחלה כנפול במוקשי יפול לידו החטא בבא לשוב יאחר וכאשר גורו או יראו אמר ולא

 היצר יבא פתאום כי חשב לא מראשית כי השם לפני רעתו ותעלה מאד האחרון עונו ויגדל
 היה ממנו הוא עצום ובי עליו יצרו יד גברה ואשר כחו דלות ראה אשר אחרי עליו השודד

 ולהצילה עליה פחדו ולהפיל ה׳ יראת בה ולהוסיף בנפשו עצות ולשית הוא פרוע כי לראות עליו
 שונה כסיל קיאו על שב ככלב יא( כי )משלי ע״ה שלמה ואמר * מעונו ולהשתמר יצרו ממארב
 עליהם שב והוא יותר נמאסים יקיאם וכאשר נמאסים דברים אוכל הכלב כי ביאורו באולתו

:ביארנו כאשר יותר מגונה בו ישנה וכאשר מעשה יעשה בי הכסיל עגין כן לאכלם

 קשה תשובתו בחטאו השונה כי )א( השנית ךק
דברת הנה ה( נ )ירמיה שנאמר כמו חטאתו

כנפי
 נמלט יהי׳ שלא ליסטים גבי משא״כ מהעונש נמלט

 מהרת שלא גבי קאמר ע״ז קצף עליו הוי לכן מהעונש
 זכאי יוצא הוי דלבסוף נמי שמיירי והיינו להמלט

גבי כ״כ קצף עליו יש להמלט מיהר שלא אפ״ה
:החוטא

 ולא דעת לא ט׳ אשר הארץ בעמי זולת )א(
 יאמינו לא כי • כו׳ מהם ויש • כו׳ להם תבונה

 לן מסביר החסיד כו׳ ת״ח ראית אס ואמרז״ל ,ט
 חומר שמצד והוא • תשובה עשה בוודאי ת״ח למה אגב

 שתים מפאת לא אס להתאחר יתכן לא התשובה איחר
 משא״כ " יאמין שלא או * תבונה בלא שהוא או אלה
 ת״ח בשם עוד )כל מאמין הוא וגס תבונה בו שיש ח״ח

: ע״ת בוודאי ואז יכונה(
 יוסיף ולא המרירות כוס עליו עבר אשר ויזכור )א( ך

 ראה אשר אחרי ט׳ האחרון עונו ויגדל ט׳
 שהוא השני החטא עצם ידענו לא ועדיין כו׳ כחו זולת
 משוס ואי • ביותר יגדל למס * לראשון באיטתו שוה
הוא ע״ז הראשון חטא אחר ביותר א״ע לשמור לו שהי׳

 מאד כבדה ובזה • כהיתר ^חטא לו נעשה כי
 לך נעשה הרעות כי ותוכל הרעות ותעשה

כהיתר
* יונה
 עצמו החמא אבל • שמירתו שמיעט על לעונש ראוי

 הכתוב את החשיד הביא לזאת • יגדל למה שני בפעם
 שונה כסיל מדמה למה בהכתוב והשי׳ צו׳ שב ככלב

 שהכלב הל כוונת וע״כ " הראשונה באונת ולא באולתו
 והוא ביותר נמאסים יקיאס וכאשר נמאסי׳ דברים אוכל

 נמאס שני שפעם באולתו הכסיל כן " לאוכלם שב
 עוד דכל מוכח ושפיר ז שני בפעם הקיא כמו ביותר
 השני חטא אז לחטא פנית שב ועי״ז מתחילה שב שאינו

:כנ״ל הראשון מן יותר וגדול ביותר נמאס
 נעשה • כו׳ קשה תשובתו בחטא השונה כי )א( ןק

 י כו׳ כ״ש חטאתו מאד כבדה • ט׳ כהיתר לו
 בשלמא להבין ויש וברשותך* ביכלתך שהוא ט׳• ותוכל

 ועושה כהיתר לו שנעשה מחמת הוא עליו קשה תשובתו
 בעצמו גמורה תשובתו וצ״ל יצרו אונס בלי מרצונו

 טבד אכן א׳" כאות לעיל שמבואר כמו עוזר שוס בלי
 אדרבה כהיתר לו שנעשה בזה לו נעשה מוכן חטאתו

 גנובים מיס כדכתיב כ׳׳כ הנאה לו שאין החטא יוקל
ושנהדוקא דבעבר לחז״ל מלל להבין יש עוד • ימתקו

סותרה



ח תשובה שערי
 שתרגומו בשעריך לאכול תוכל לא ע( ע )דברים מלשון וברשותך ביכלתך שהוא וכדבר ^ה^ר

 האיש על ואמרדל כהיתר לו געשית בה ושנה עבירה אדם שעבר כיון ואמרז״ל רשו לך לית
 מחשבתו עשה ולא ונאנס העבירה לעשות יחשוב אם ואילך מכאן כי ,בה ושנה עבירה שעשה

הזה העם על רעה מביא אנכי הנה 0 )ירמיה נאמר ועליו למעשה מצטרפת הרעה
: מחשבותם פרי

 בחטא שנכשלים הצדיקים מן יש כי אמת גדול עיקר הוא כי זאת שמעה בינה ועתה 00 ן
 יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין אדם כי כ( ז )קהלת שנאמר כענין לפעמים

בפניהם ונקוטו לו ישנו לא אחת פעם בחטא יפולו ואם פניהם מאת יצרם את כובשים אכן
גם ממנו להשמר נפשו על מקבל ואינו ידוע מחטא נזהר אינו אשר כל אך בתשובה וחוזרים

 מומר ישראל חכמי קראוהו שבתורה העבירות מכל נזהר שהוא אע״פ הקלים מעונות הוא אם
אשר כל לרבו העבד יאמר אמר אם כי מנשוא עונו וגדול )ב( נמנה פושעים ועם אחד לדבר
ענין ועל יעשה בעיניו והישר מעליו אדוניו עול שבר כבר אחד דבר זולת אעשה אלי תאמר

 אשר ביאורו אותה לעשות הזאת התורה דברי את יקים לא אשר ארור כי( ט )דברים נאמר הזה
 לעשות יקים לא אשר זה על ויורה סוף ועד מראש התורה דברי כל לקיים נפשו על יקבל לא

: אותה יעשה לא אשר אמר ולא

כנפי
 ותוכל הרעות ותעשי לכתיב מקרא והא .לו הותרה

 ותוכל אפ״ה חטאו בשונה ולא דעלמא רעות י״ל שפיר
 להבין יש כן וכמו • ראשון בפעס ואפ״י ברשותו נעשה

 ואילך מכאן ושנה בעבר החסיד שהביא במחז״ל
 עשה ולא נאנס אפי׳ למעשה מצטרף הרעה מחשבתו
 ראשון חטא אחר דלמא • מחשבותס פרי מדכתיב

 בהיפוך די״ל בזה והנלפע״ד • מצטרפת מחשבה נמי
 ואין * תקפו יצרו י״ל אז ראשון בפעם הנאה לו כשיש

 אין דאז אצלו בהיתר כשהוא משא״כ כ״כ• חמור החטא
 בפעם חמור לכן להכעיס עושה כאלו והרי כ״כ הנאה לא

 שני מפעם דווקא שפיר מוכרחים אנו ולפ״ז .״ אחר
 דהא • הראשון מפעם ולא • לו הותרה והלאה
 כמאחז״ל עליו יצרו תקפו אדרבה ואילך .ראשון מפעם

 שלא למי חטא טעם שטעם מי דומה אינו
 וא״כ יותר לפרוש לו קשה שטעם דמי * מעס
 והותרו ברשותו שנעשה ותוכל הכתוב ע״כ

 לק ואילך שני מפעם מיירי כ״כ הנאה לו ואין לו
 המחשבה לענין וממילא * ושנה עבירה עבר אמחז״ל
 לראשון חילק אין ע״כ עשה שלא אע״פ למעשה שיצטרף

 נס כ״כ למעשה מצטרפת איני שבראשונה עוד כל לשני
 ע״כ מחשבותס פרי דכתיב והא מצטרפת אינו בשני

 מחייבת שהסברא והיינו * לו שהותרו ואילך משני איירי
 החטא הנאת אחד פנים משני הוא החוטא דעונש כן

שנית " תקפו שיצרו משוס המחשבה על נענש אינו ואז

יונה
 הנאה לו שאין בזה נענש והוא * החטא הנאת בלא

 שלישי בפעם שפיר וא״כ להכעיס כאלו הוי ועושה
 ה״נ כ״כ הנאה בלא שהוא מחמת חעא על שהעונש

 ממנו הנאה לו שאין אעפ״י לחוד המחשבה על שנענש
 האות בהתחלת החסיד שכתב מה לפ״ז והנה • כ״כ

 כהיתר לו נעשה כי • קשה תשובתו בחטאו השונה כי
 אבד שני דפעס כיון היינו חטאתו מאוד כבדה ובזה

 מה על מצטער לא ואילך מכאן לו והומרו תאוותו
 עליו כבדה מצטער שאינו גופא ובזה * מקודם שחטא

 החסיד שכתב וזהו * בחטאו לו איכפת שלא חטאתו
 באותיות שמבואר הראשוני׳ טעמים בלא והיינו השנית

:כנ״ל החטא בכובד אחר טעם הוא הקודמים
 גדול עיקר הוא כי זאת שמעה בינה ועתה )א( ך

 מובן הקודם באות האמור לפי ועתה ר״ל כו׳
 אפי׳ התשובה מאחר שהוא עוד שכל גדול עיקר מזה

 שבתורה עבירות מכל נזהר הוא וגם הקלות מעונות
 נמנה פושעים ועם אחד לדבר מומר חז״ל קראו מ״מ

 ועשה לו והותרה ושונה שעובר כיון והיינו * כו׳
 ושפיר הקודם באות כמ״ש כלהכעים דהוי הנאה בלי

 כיון זדון בעברת עושה שהוא פושעים כת עם נמנה
 מנשוא עונו וגדול )ב( • כנ״ל • כ״כ תקפו יצרו שאין
 נ״ל • יעשה בעיניו והישר • ט׳ העבד יאמר אמר כ״א

התשובה איחור חומר להוכיח עצמו בפני ענין שזהו
שבזה



תשובה שערי. 16
 היא הנה העבירות שאר ככל שנזהר אע*ם פעמים עשר אחת עבירה השונה בי תדע ועוד )א( ץ

 שותה והוא תשתה אל לנזיר יאמרו אם כי אמרז״ל וכן חלוקות עבירות על כעובר נחשב
 טמאה בהמה טריפה האוכל כמשפט וא׳ א׳ כל על באחרונה לוקה שותה והוא תשתה אל

: דם וחלב
 נפשם על מקבלים רבים אנשים יש כי זאת על הדור עונות רבו כי ראינו וראה )א( ךן

 כה־תר אצלם הם אבל בהם נזהרים אינם חייהם ימי וכל ידועות מעבירות להזהר
ואלו

יונה כנפי
 כל על ולעיור • בעיניו הישר כל לעשות יבא שבזה

 לעשות יקים לא אשר שכתב ממה כן והוכיח המצות
: יעשה לא אשר אמר ולא

 פעמים עשר אחת עבירה השונה כי תדע ועוד )א( ץ
 נחשב הוא • העבירות שארי מכל שנזהר אעפ״י

 קדשו בדברי להבין ויש • חלוקות עבירות על כעובר
 פעמים משני יותר פעמים עשר דנקט בזה מקמ״ל

 או חלוקות כעבירות נחשב שהוא נ״מ מאי ועוד
 פעם כל על שחייב רק חלוקות לעבירות נחשב שאננו

 ויש חלוקים העונשים חלוקות דעבירות משוס ואי
 וישוה תדמיונו מי על עדיין • חמורים עונשים מהם
 ברבוי שכוונתו ונ״ל • בתורה עבירה לאיזה פעם בכל

 להיות שיכול להורות עבירות בחלוקי ונס המספר
 שירבה עוד כל מ״מ התורה בכל נזהר שהוא אע״פ מזה

 עבירות כל כמובן פעמים כ״כ אחת עבירה לעבור
 • התורה כל על עבר כאלו חשוב יהי׳ אז שבתורה

 וא׳ א׳ כל על שלוקה מנזיר לזה שהביא הראי׳ אכן
 מנ״ל ידענו לא * ודם וחלב ועמא טריפה וכאוכל־

 נמי הוא ואחת אחת כל על שלוקה בנזיר דלמא זאת
 וי״ל • אכילה כל על שחייב פעמים כמה טריפה כאוכל

 כלל נקט למה במשנה בנזיר מ״ב ד׳ שם לי׳ שהוקשה
 וכי פשיטא ואח׳ אח׳ כל על חייב שהוא 'ביין נזיר
 בו וכיוצא ודם חלב כגון עבירות משארי גרע הוא

 בשלמא אחת כל על חייב שהוא אכילה כל אותו שהחרו
 כל על שחייב למתים מטמא או מגלח שם שנקט
 והתגלחת שהטומאה דאע״ג לאשמועינן היינו • אחת

 ראשון מפעם פטור יהי׳ שנחרו כיון וה״א • סותרין
 הגפן מן היוצא אבל • אחת כל על דחייב קמ״ל ואילך
 שחייב בזה מקמ״ל מ״ד בד׳ שם כמבואר סותר שאינו

 אחת כל על שחייב לאשמעונין אע״כ פעם כל על
 לן יקשה עדיין אכן . חלוקות עבירות מטעם ואחת

 בשארי נקט ולא ובנזיר ביין דווקא נקט טעמא מאי

 יהי׳ דאז אחר ובמקום וכיוצא בחלב כגון עבירות
 עבירות על כמו פעם כל על שחייב מהיתור נשמע נמי

 דנקט וי״ל • ביין נזיר גבי דוקא נקט ולמה חלוקות
 הסומא׳ בנזיר אסורין מינין דשלשה משוס ביין נזיר גבי

 איצטרך והתגלחת והסומא׳ הגפן מן ויוצא והתגלחת
 יין שתי׳ כמו נקט לזאת כדפרישית למילתי׳ למינקנו

 ולאשמועינן נזיר של איסורין השלשה מן שהוא לנזיר
 לא הוא א״כ אכן עבירות בחלוקת אחת כל על שחייב

 ב׳ חלוקת לענין דנזיר מהא לפ״ז מידי מוכח יהי׳
 אינך משוס לנזיר יין דנקט י״ל שפיר דהא • עבירות

 יין ונקע • תרתי אעו חדא נקט בכ״מ דהא תרתי
 וטומאה וגילוח יין בנזיר הכתוב סדר על בתחלה

 דחלוקי׳ ומנ״ל • במשנה הוא וכן בפסוק הוא כן
 לו נחשב אחת עבירה על דאי קשה ועוד • בעבירות

 אחת עבירה כשיעשה א״כ • עבירות על כחלוקי
 לכל מומר יהי׳ שבתורה עבירות כמהפר הרבה פעמים
 לדבר מומר אמרו וחז״ל אחת בעבירה אפי׳ התורה

 הקודם באות שכתוב כמו פעמים כמה בעובר אחד
 למספר אפי׳ משמע פעמים לכמה שיעור נתנו ולא

 אחד לדבר מומר אלא היי לא אפ״ה שבתורה עבירות
:וד״ל זה כל להבין זכיתי ולא

 להזהר נפשם על מקבלים * כו׳ ראינו וראה )א( ךן
 אבל • בהם נזהרים אינם חייהם ימי וכל כו׳•

 קאי לא בהם האי נ״ל ויותר כו׳ כהיתר אצלם הס
 קאי אלא • להזהר נפשם על שקבלוס עבירות על

 דבריו ושיעור בהם ושנה שעבר עבירות על בהם
 לעצמן גדר שעושים הרבה אנשים יש הוא כך

 עבר שלא חטא באיזה הידוע חטא מאיזה להזהר
 • בהם נזהרים אינם ושנה שעבר ובחטא עדיין
 שנעשה כיון בזה והטעם גדריס להם עושים ואינם

 אודותם לבס על משימים אונס לזאת כהיתר להם
ואולי



ט תשובה שערי
 * ביארנו כאשר בנפשם הוא רע חולי אחת עבירה על רק כן נוהגים היו לא ואילו >ב<
 חבירו את ומקלל חנם שבועת כמו החמורות מן וכהנה רבות אזהרת על נוהגים כי אף
לא בידים או טהור שאינו במקום או לבטלה שמים שם והזכרת בשם עצמו את או

והסתכל חתית ונתינת הלב וגבהות חנם ושנאת הרע ולשון העני מן עין והעלמת נקיות
להזכירם הדור בני אצל מקצתם כתבנו כאלז^ ורבות כולם כנגד ת״ת ובטול בעריות

בהם נכשלו אשר הדברים ספר במגלת לכתוב תשובה בעלי לכל ראוי וכן ולהזהירם
: יום בבל זכרונותם בספר ולקרא בקיומם קצרו אשר והמצות

 לכל ואמנם הקב״ה אל האדם יתקרב המדרגות ולפי לתשובה רבות מדריגות והנה )א(
 כלא העונות להיות שלם טוהר הנפש תטהר לא אך )ב( סליחה תמצא תשובה

 )תהלים כתיב וכן 0) יתבאר כאשר רוחו את ויכין לבו את האדם יטהר כאשר זולתי * היו

 המעט כי כבוס הצריך הבגד וכענין רמיה ברוחו ואין עון לו ה׳ יחשוב לא אדם אשרי ב( לב
 הרב ג( נא )שם כתוב וכן יתלבן הבבום רוב לפי אך ממנו הגעל להעביר בו יועיל הכבוס מן

 מרעה כבסי יד( ד )ירמיה שנאמר לבה את תכבס אשר כפי העון מן הנפש והוכבס מעוני כבסני
 תשובת כי לומר רצה איש בעורו ה׳ את ירא איש אשדי א( קיב )תחלים רז״ל ואמרו ירושלים לבך

כמו מועילה תשובה כל אבן יצרו על ויתגבר עליו כחו בעוד בחרותו בימי המעולה האדם

כנפי
 אחת עבירה על רק כן נהוגים הי׳ לא ואולי )ב(
 מן וכהנה . רבות אזהרות על נהוגים כי אף • כו׳

 כמה כשונה אחת בעבירה דאלו ר״ל ?ו׳ החמורות
 בחלוקי גדול למספר לו שעולה הוא רע חולי פעמים

 חלוקות עיירות הרבה כשעובר וכ״ש העונות.
 ובשונה פעמים כמה שונה מהם אחת ובכל : בפועל
 וחשוב 65 א״כ . עבירות להרבה חלוקה אחת נעשה
 שנא עוד כל לו יתקבצו עבירות חלוקי וכמה כמה
 הרבה על שעובר עבירות בסתם די לא והנה . ישוב

 על שעובר בזה יותר אלא כנ״ל אחת כל על ושונה
 באלו שנעשים • בס ושונה החמורת עבירת הרבה
:לנפשו ירע בוודאי אכותס עצם מצד ורעות רבות

 כיון ור״ל * כו׳ לתשובה רבות מדריגות הנה )א(
 עי״ז נעשה .אותה ששונה עבירה דכל

 ע״ז השובה עושה כשהוא וע״ב • חלוקות עבירות
 לפרוט דצריך דקי״ל שחטא פעם כל על להתוודות צריך

 לכמות לתשובה אחת מדריגה הוא וא״כ • החט,א
 באיכות מדריגה עוד העונות ריבוי והיינו העונות
 בכל לשוב צריך ולפיהן החטא בחומר היינו העונות

 זקנותו לעת אכן * כחו בכל אפי׳ מדריגה עוד .כחו
• כחו בכל בילדותו כמו שלמה תשובתו ואין כחו שחש

שנאמר•
יונה
 עיד בכולן לא אבל ובאיכות בכמות מדריגא עוד

 היותר מדריגה שהוא באיכות ולא בכמות מדריגה
 • לתשיבה הרבה מדריגות וא״כ • מכולם פחותה

 תמצא הפחותה במדריגה אפי׳ לתשובה זאת בכל
 שלם טוהר הנפש תטהר לא אך )ב( • סליחה
 הנפש שתטהר ר״ל . כו׳ הי׳ כלא העונות להיות
 רבוי על שישיב לא אס יתכן לא כבראשונה להיות

 מעוט דאס מהבגד והמשל • חומרן ועל • העונות
 שהעביר אלא נטהר לא מ״מ הבגד בכל אפי׳ הכיבוס
 במיעיט הבגד מקצת רק כיבס פלא וכ״ש ממנו הגיעול
 כבס שלא עוד כל הרבה כיבס אס ואפי׳ • כיבוס

 נטהר לא כבס שלא מקצת אותו עדיין הבגד כל
 הנפש ולטהור הרע כבוס לענין ה״נ • נתלבן ולא
 ־ כנ״ל ומאיכות מכמות שישיב עד נטהר אינו
 ברוחו ואין • כו׳ יחשוב לא אדם אשרי ב כתו וכן )ג(

 הקב״ה שאין אשרי לזה עניינים שני י דהמה א״ל י רמי׳
 רמי׳ ברוחו שאין במי אשרי לזה גס .עון לו חושב
 יותר רמי׳ ברוחו שאין איש אותו שבח למה דא״כ
 הכתוב כוונת אע״כ • עבירות שאר בידו שאין ממי
 עונותיו והי׳ עון מחשוב לא דלמי תלי׳ בהא דהא
 רמי׳ שוס בלי רוחו את שיכין לאותו הי׳ ;כלא

עיי בתשובה סגי דלא ראו׳ החסיד והביא .־לשוב



תשובה שערי 18
;1גפע של דכדוכה עד ואטרז״ל )י( אדם בני שובו ותאמר דכא עד אנוש תשוב צג( לטס שנאמר

התשובה בעיקרי נבאר עתה
 כי >א( לבל אל וישיב ה׳ את עזבו ומר רע כי לבבו יבין * החרטה הראשון העיקר ר

 " םלעי נקם לי לב( )דבלים שנאמר כענין ה^ון על ושלם ונקם עונש יש

 הרעים מעשיו על ויתחרט חרב עונות חמה כי חרב מפגי לבם גורו יט( )איוב ונאמר
 על מתוכחות יגורתי ולא עיני לנגד אלהים פחד היה לא איך עשית כה בלבבו ויאמר

 עיני חסה ולא גופי על חמלתי לא לרשע מכאובים רבים כי הרעים השפטים ומן * עון
וידע וישבע ויאכל ויחמוס זול שיג לאיש ונמשלתי אחד רגע הנאת כפני השחתתו על

בי
כנפי

 לבו את שיכין לזה שצריך אלא לחוד עונות ריבוי
 דהדמיון החטא" החומר באיכות בתשובתו ויעמיק
 כן וכמו * מתלבן הוא הכיבוס רוב לפי מהבגד

 כבסני הרב דכתיב כיטס מציגו נמי העונות גבי
 ועל החטאים ריבוי על דהרב א״ל וא״כ מעוני

 כיבוס ריבוי שצריך הבגד גבי דחזינין כיון " הכמות
 בריבוי מיירי • כבסני הרב דכהיב ה״נ .שיתלבן עד

 החטא מעומק לבו את שיטהר והיינו החטא איכות
 כו׳ לבך מרעה כבסי דכתיב הכיבוס והוא
 בעודו ה׳ את ירא איש אשרי ואמרז״ל )ד(
 הנראה ולפי כי׳ מועילה תשובה כל אכן כו' איש
 מהתחלת החסיד דברי כל כולל הוא המאחז״ל -שזה

 התשובה איחור בענין עתה עך הספר
 התשובה האוחור היוצאים הרעות מחמת

 בבחרותו חוזר כשהוא והנה * מקודם כמבואר
 שאינו היינו האלה הרעות כל נופלים אז

 • עליו מתגבר יצרו ואין • בחטא נשרש
 כמו כחו בכל יצרו על מתנבר * הוא אדרבה

 נעשה רעות דשתיס לזקנותו משא״כ עוז בכח בחור
 אחרי ולחטט לשרש כח לו ואין בחטא שנשרש " בו

 בזקנותו אפי׳ היינו מועילה תשובה כל אכן • יצרו
עת עד היינו נפש של דכדוכה עד חז״ל מדאמר

:זקנותו לעת הנפש ליציאת קרוב
 ורעה * כו׳ העון על ושלם ונקם עונש יש כי )א( י

 כו׳ אכזרי היקרה הנפש על, הייתי כו׳ מזאת
 רמז שהחסיד נראה • כו׳ אדוניה בעיני רעה אס
 מיראה לתשובה השובה מיני לשני קדשו בדברי לנו

ויראת העונש יראת נקראים והס מאהבה ולתשובה

יונה
 מדרינא הוא העונש מיראת ותשובה * הרוממות

 ולא ירא הי׳ לא אותו עונשים הי׳ לא דאס פחותה
 ירא שהוא הרוממות יראת משא״כ • שב הי׳

 וד״מ * עליו המצוה רוממות מצד שהוא האמיתי
 שליחות באיזה לאדם בעצמו מלוה ב״ו מלך אס

 מחמת דבריו לקיים וזריז זהיר הוא כמה
 להיות זכה הפחות והוא " המלך של החשיבות

 ממהקב״ה של בשליחות וכ״ש " כזה לנחשב שליח
 כשלא ואעפ״י • במצותיו זריז צריך רוממותו מצד
 דהא • השליחות יקיים כשלא ע״ז אותו מעניש הי׳
 זה אדם גרוע כמה השליחות ממלא שאנני עוד כל

 שעובר מהעונש היראה ביחד* אלה שני ובהצטרף
 נפשו על ואכזר בשרו עוכר שהוא הציוי על

 הנפש על■ הייתי כי מזאת ורעה החסיד שכתב וזהו
 המלך רצון מילא שלא בזה והיינו אכזרי היקרה

 המלך כבוד ממעט נקרא הציווי על במאנו אשר
 איך מאיד יתמרמר זה כל ובזכרו כבודו ומבזה

 צריך מתחילה החסיד קאמר לזאת רעתו* רבה
 הקטנה מדריגא וזהו העון על עונש יש כי לבו לשום
 שצריך מה אמונה עיקרי מי״ג והוא הראשונה והוא
 ברעה יתבונן ואח״כ ושכר עונש שיש להאמין יהודי

 בעניינים היקרה נפש לטמא אכזר שהי׳ מזה הגדולה
 שהוא הרוממות יראת והיינו אדוניו בעינו שרעה

 והזכיר * כנ״ל המלך כבוד שממעט יותר חמורה
 כי ועוד נופי על חמלתי לא עניינים שני החסיד
 שבחטאו והיינו אכזרי היקרה הנפש על הייתי
 לדברי מזה מעט ונדבר והנפש• הגוף שניהם נענשו

אכזרי היקרה הנפש על הייתי כי דקאמר החסיד
משמע



תשובה שערי
 השופט יגרם שתה ואחרי אכלה אחרי כי

 מזא ורעה חצץ פיהו ימלא ואחרי שקר לחם׳;
 אם קניניה בכל הועילה ומה יצרי לי בגילו
 נמשלתי איך לעולם לעד עומד עולם חלף

והגה השכל מדרך ותעיתי הבין אין כפרד
ולמשול מלפניו וליראה להכיר שכל וטובת

כנפי
 אס לן יקשה א״כ * לטמא לנפש גרס שהוא משמע
 לחעא מאווה לה שאין הנפש • בתאוותו חטא הנוף
 למה • נתפשה כי אנוסה היא והלא יענש למה

 החיגר להרכבת להמשיל בתקנתם חכמים הועילו
 משא״כ בתאוה* שניהם שם אשר הסומא• על

 ולא לנוף אם כי תאווה אין אשר ונפש• בגוף
 שלא עמו הנפש מושך התאווה ובעבותות לנפש

 הנפש תענש ומדוע כלל לה ניחא ולא מרצונה
 מאחז״ל עוד להבין שיש והנראה • הגוף עם בשוה

 לולי להמיתו ומבקש לצדיק רשע צופה פסוק על
 לא ה׳ שנאמר לו יכול יהי׳ לו עוזר הקב״ה
 לו עוזר הי׳ לא ע״כ החוטא א״כ • בידו יעזבנו
 • לו יכול שלא אחרי כ״כ חייב הוא ולמה • הקב״ה
 ה׳ עזרת הי׳ ע״כ חטא שלא באס קשה ולהיפך

 פשוט הוא אמנס כ״כ• אדס פעל מה א״כ אלי׳
 וצופה ברע או בטוב לבחור לאדם נתונה שהבחירה

 לבחור צריך והוא להרע אותו שמסית לצדיק רשע
 והקב״ה לחוד הטוב בבחירת לי׳ סגי ולא * בטוב
 לחוד בבחירתו שעדיין אלא איני זה • לו יעזר

 יצרו תאוות נגד כחו בכל שלוחם עד ימצא לא
 בתאוות להשתקע אותו עוזב ואינו לו עוזר הקב״ה ואז

 בתורה שכתוב וטעינה פריקה גבי כן דהדין • יצרו
 ואין פורקים כשהבעלים ודווקא העזוב• עזוב

 משא״כ • אותו לעזור חבירו צריך אז ביכולתם
 ועליך הואיל ואומרים להם הולכים כשהבעלים

 דכתיב מפריקה פטור חבירו אז • המצוהפרוק
 יצרו נגד נלחם שאדם עוד כל וכמו עמו תעזוב

 אינו כשהוא משא״כ לו עוזר הקכ״ה אז יכול ואינו
 הקב״ה אין אז לבד בחפצו הטוב בוחר רק לוחם
 כל להחשיב הוא עליון מחסד והנה • לו עוזר

 שוס בלי מעצמו וגמור עשה להאדסכאלו המעשה
• יכול הי׳ שלא אעפ״י לוחם שהוא עוד כל עוזר

 לאיש ערב י( )משלי שנאמר כענין שיניו בחצץ
 ונטמאה אכזרי היקרה הנפש על הייתי כי ת

 בעולם החלפתי ואיך • אדוניה בעיני רעה
 כסוס יצרי אחרי והלכתי נדמיתי כבהמות

 לב חכמת חיים נשמת באפו נפח הבורא
על המשילה כאשר ג תולדותיו וכל בגוף

שאר
יונה
 תשלם אתה כי החסד ה׳ לך הכתוב כוונת דזהו וי״ל

 בעצמים עשה הוא כאלו והיינו • כמעשהו לאיש
 כוונת בזה לן שיובן אמרתי )ואגב ה׳ עזר בלא

 להקב״ה שהשיב הראשון אדס גבי והמדרש הכתוב
 העץ מן לי נתנה היא עמדי נתתה אשר האשה
 ולכאורה עוד ואוכל אכלתי המדרש וקאמר • ואוכל

 להכעיס כן אמר הראשון אדס וכי פלא הוא
 להבין׳ יש זה ומלבד • עוד שיאכל להקב״ה

 היא שהשיב הראשון אדם של בהתשובה
 לי מה • תירץ זה מה ועדיין ״ ואוכל לי נתנה

 עדיין ועוד • מעצמו לקח או לו נתנה היא אס
 ולמה • שומעין מי דברי התלמיד ודברי הרב דברי
 נענש למה עדיין תירץ הוא אס ולהיפך י לה שמע
 שהנחש שהשיבה האשה של התירץ להבין יש כן וכמו

 שאמרנו זה לפי אמנס • כנ״ל תירץ זה מה • השיאני
 רצה לא הראשון אדס באמת אשר • מעט לן יובן
 במדרש כמבואר הצקתהו האשה רק לאכול כלל

 עוד כל לכאורה וא״כ • שאכל עד עליו מיללת שהיהה
 מדוע • שגברתו עד בזה ונתחזק לאכול רצה שלא

 ע״ז והתירץ • לאכול שלא ה׳ עזר אליו הי׳ לא
 שלא נגדה מתחזק והי׳ כחו בכל לוחם הי׳ דאס

 היה אס אף • כלל עליו גוברת היתה לא לאכול
 לוכמדתו עוזר הי׳ הקב״ה כי ממנו יותר כחה
 כחו בכל לחם ולא בזה חלוש מעט שהי׳ אלא

 שיצא חשב ואדם העזרה• אליו בא לא לזאת
 לעזור להקב״ה והי׳ לאכול רצה ולא שנלחם בזה

 האשה לסברתו השיב לזאת חייב אינו וא״כ • אותו
 ע״י אותו שהכריחה והיינו לי נתנה היא נתתה אשר

 עוד ואוכל וא״כ י עזרה שוס הי׳ ולא שלה היללת
 אכן • עזרה בלי לו יוכל ומי לי עוזר שאין כיון
 שלא מחמת עוזר מצא לא לזאת אשר בזה שגג

הספיק ולא נענש שפיר ולזאת ג עוזו בכל נלחס



תשובה שערי
 זאת בעבור אשר ואחרי נכבדה בעיניו יקרה מאשר מדברים שאינם ׳ ~

 השכל מדרך תועה אדם כת( )משלי שנאמר כענק חיים לי .מה מזה י הפן י \ “

שיור ידע כי ממנה שפלחי אבל עשיתי לא הבהמה במשפט כי ועוד ח י ?
מאדונה לחפשי נפשי ושלחתי התבוננתי ודא ידעתי לא ואני בעדיו אבוס מור י 1

המות יום זכרתי ודא ביססתי דל ועל וחטפתי וגזלתי סופי נשיתי
היא • ביארנו אשר הזה והענק ואדמתי גויתי אם בלתי נשמתי לפני ישאר לא אשר

: עשיתי טה לאטד רעתו על נחם :
 יוסיף לא כי לבבו בבל ויגמור הרעים

 שובו לס )יחזקאל שנאמר כענק יוסיף לא ל
 על חטא אשר טי כי ודע * דרכו רשע ש

 חושים רעיוניו נחלצו ולא ותקפהו יצרו
ונפל בחדסיו היצר יגרוהו כן על ויחרב

במכמודיו
יוגה
 בהס ולדחות החטא קודם לאדם להיות צריך גופה

 ועשה וחטא מתחלה התבוק וכשלא תאוותו•
 • הרע שעשה אחר זה כל להתבוק צריך הרע המעשה

: מעיקרו על מחמתם ולהתחרט
 בכל וינמור • מ׳ החטא עזיבת השני )א(

 • כו׳ עוד הזה בדרך יוסיף לא כי לבבו
 בעת דרט רשע יעזוב הכתוב כוונת שאין ר״ל

 אותו שיעזוב לידו אחרת פעם החטא אותו שיבא
 התיר מי בראשונות וכי פשיטא זהו • יעשה ולא

 ועוד שני פעם יעשה שלא הכתוב שיצטרך עד לו
 רשע יעזוב הל״ל הכתוב מיירי ליד לכשיבא אי

 החטא לעזוב שצריך ע״כ • דרכיו ומדכתיב חטאו
 בדעתו להסכים שצריך והיינו לידו שיבא קודם

 והנה 3הז בדבר עיד יוסיף שלא בלבו ולגמור
 ואס כו׳ לשוב יוסיף לא כי בלשונו כשל החסיד

 " החטא • עניינים לשני כוונתו יוסיף לא פעל אין
 בכל אכן • מחולקות בעונות הרבה שחטא אחת

 ששנה בחטאע״י שנית באולתו• שנה לא העבירה
 כמבואר חלוקות כעבירות פעם כל לו שנעשה באילתו

 שובו המקראות שני החסיד הביא ע״ז • ז׳ באות
 )ואע״ג חלוקות בעבירות היינו מדרכיכם שובו

 החסיד שכתוב כמו העבר על החרטה היא דשובו
 האי מ״מ החרטה על דקאי השס אל וישוב בסמוך

 מחטאתיכס שוב כתוב מדלא ע״כ מדרכיכם שובו
 אח״כ שמפרש וכמו • קאי להבא על כרחך על

הפסוק

 אי אין ח( )ירמיה ע״ה ירמיה דיבר אשר
 דרב יעזוב כי החטא עזיבת השני )א( י•^

 פע אק ואם עוד הזה בדרך לשוב
 יעדן! נה< )ישעיה ונאמר הרעים מדרכיכם שובו
 עליו ויחזיק תאוה התאוה כי מקדה דרך

התאוה בים לגעור מיהרו ולא בו בפגעו

כנפי
 י״ל כמי האכה השובת ק וכמו .כי׳ל תירוצו לו
 :לאכול שלא מאוד נשמרת היה: באמת אשר כן

 הנחש רק • יגע פלא אף לזה משמרת ועשה
 וים שלו הרע לשק ע״י אותה ותנוע הדיחה

 שאין כשס לה והראה בהען ונגע אותה שדחפה
 במדרש כמבואר מיתה באכילה אין כן מיתה בנגיעה
 על צוה שלא יודעת היתה בעצמה שהיא )ואע״ג
 משוס וי״ל י להוכחתו האמינה ואיך מיתה הנגיעה

 ממום ובכל * משמרת לעשות צריכים מצוה דלכל
 עצמה המצוה שעל עצמה המניה מן חמור המשמרת

 וא״כ • מיתה חייב המשמרת ועל מיתה חייב אינו
 מיתה חייב טצמה המציה שעל במקוס כ״ש חשבה

 בכל לנחש• והאמינה מיתה( חייב המשמרת דעל
 צריכה היהה עדיין שבאמת תשובתה הספיק לא זאת

 • עליהס לסמוך ראוי אס הנחש בדברי להתבונן
 היצה״ר נגד המלחמה עיקר והנה * נענשה ולזאת

 העונש יראת בשכלו• להתבונן הוא ותאוותו•
 תאוותו כל אחור יפול אז כנ״ל הרוממת ויראת

 • מתבונן כשאינו משא״כ ״ לו עוזר יהי׳ ה׳ כי
 וישב הלך כאלו הרי מ״מ בטיב חפן אס ואפי'

 זה ואין • לו לעזור כב״י הקב״ה על ומכיל לו
 הגוף חטאי פניהם שפיר ולפ״ז • כנ״ל המדה מן

 בשכלו התיוק שלא בקרירתה הייקרה והנפש בתאוותו
 בעמן החסיד והאריך. • האיותו ולהפיל וללחום

ההתבוננות וזהו החטא על להמתחרט ההתבוננות



יא תשובה שערי
 חפצו מאשר ולא טבעתו הרע :היצר רוח בהיות )ב( ועתו שעתו לפי כסכטוריו

 יגון לשום החרטה הזה האיש תשובת ראשית זאת אחר כמוה ולעשות עונו למצוא ורצונו
יראת יום בבל יוסיף כן אחרי כלענה ומרה נענה נפש ולהיות )ג( חטאתו על בלבו

כנפי
 • מעזיבה על דקאי נחמתי שובי אחרי הפסוק
 דכתוב מחמת נמייכן הכי נחמתי דכהיב ניחמת

 יעשה שבל בלבו לנמור שצריך והיינו • מדרכיכם(
 במתחרט מיירי וכאן • כנ״ל האלו חטאים עוד

 כמ״ש להבא על העזיבה ואח״כ העבר על תחלה
 מיירי • דרכו רשע יעזוב ונאמר • אח״כ החסיד
 מתחלה שצריך אח״כ החסיד וכמ״ש באולמו •בשונה

 אח״כ מדכתיב באולתו בשונה החרטה ואח׳׳כ העזיבה
 דרכיו ולא דרכו כאן מדויק ושפיר ה׳ אל וישוב
 עבירות ■ונעשים באולתו בשונה מיירי דהכתוב -דכיון

 דרך אלא להבא על קבלתו צריך אין מ״מ • חלוקות
 לכן זה חטאו עוד לעפות יוסיף שלא היינו • אחד
 מבעתו הרע היצר רוח בהיות )כ( דרכו- כתב
 החסיד כוונת י״ל • כו׳ ורצונו חפצו מאשר ולא
 בו נכנס אא״כ חוטא אדם אין מאתז״ל דרך על

 מבעתו הרע היצר רוח דקאמר והיינו - שטות רוח
 את מעבירין דברים ג׳ מאחז״ל כוונת י״ל כן וכמו

 אין ולכאורה • עניות וחושב קונו הדעת על האדם
 העבירם ח״ו עניים שהיו ור״ע הילל וכי להבין

 פסוק- על במדרש הוקשו כן וכמו • קונם ע״ד
 המדרש ותירץ בזוי ר״ע חכמת וכי בזויה המסכן חכמת

 שאינם:מחמת- בזוי. שחכמתו מיירי !הכתוב
 ". ^קח וה)א שוחד תקח לא כדורש מקיים

 לא'י זה אכך-י״ל' לזה יספיק לא המדרש תירץ וכאן
 תפלתם-בזאמר- ע״י■ שניצולו י״ל דשפיר כלל קשי׳

 לן.. יקשה זה-־ אכן רחמי׳* ליבעי נ״מ למאי שם
 .הן אלו גיהנס פני רואים אין ג׳ דקאמר בגמרא
 .מהחטא -נצלו רחמים שע״י מיירי וע״כ כו׳ עניות
 לן יקשה עדיין א״כ שם בח״א המהרש״א וכמ״ש

 היתכן מעולם חטא ולא מהחטא שניצל אדם כל והא
 י אלו חח חושב ולמה * הניהנס פני רואה שיהי׳

 החטא עיקר כל דהנה חומר הייתי ע״כ דווקא
 התבוננות חסרון מחמת הוא חוטא שאדם מה

 באות כמבואר הרוממות וביראת העונש ביראת
 ולא לשוט וזה כאן החסיד שכתוב וכמו * •הקודם
בהתאוה והגערה ויחרב התאווה ביס לגעור מיהרו

השם
יונה
 והנה • הקודמות באותיות כמבואר ההתבוננות המה
 וכמאמז״ל * מדעת אלא עני אין מאחז״ל ידוע
 קנית מה דעת קנית לא חסרתה מה דעת קנית

 ושפיר • דעת בו שאין מי אלא עני שאין אלמא
 והוא • קונו דעת על מעבירין דעניות מז״ל קאמר
 לו נורס זה התבוננות בלא בדעת עני שהוא מחמת
 כ״ז והנה העבירה ולעשות קונו דעת על לעבור

 משא״כ התבוננות לו מועיל אז הראשונות בפעמים
 לבדו החרטה לו מועיל שאינו פעמים כמה בעבר
 שפיר אלו ולדברינו • החשיד כמ״ש ההתבוננות שהיא

 אינם גס קונו דעת על מעבירין דעניות קאמר
 ע״י כשנצלו אדם בכל דמיירי הגיהנס פני רואים
 התום' קושי׳ נמי לן מתורץ ויהי' * כנ״ל רחמים

 בא״מ דמשמע שהיקשו שהוציאוהו מי בריש שם
 )וא״כ לנופו יכול ואין עליו מתגבר שיצרו דסעמיס

 מי קונו וע״ד ד ע" מעבירין בכלל נמי לחשוב
 שלא ליזהר יכול אדם מ״מ ותירצו תקפו( שיצרו
 שלא באס ידענו לא ועדיין עכ״ל כך לידי יבוא
 ע״ד מעבירין שפיר עדיין אז כך לידי ובא נזהר

 יהי׳ לא ולדבריט כנ״ל נמי זה לחשוב והוי קונו -
 שלא הדעת בענית דמיירי התוספות קושי׳ -קשי׳

 יהי' כשיתפלל רחמים וע״י חטא* ולכן ."התבונן
 שיצרו מי נמי שיחשוב קשי׳ $ וא״כ מלחטא גילל -
בפעם מיירי עליו מתגבר יצרו דהא עליו מתגבר '

 היצה״ר ואין לו הותרה ואילך ושני--מכאן 'ראשון.
 חסרון וא״כ ה׳ כאות לעיל ...כמטאר. כ״כ בו י שולט ־'

 וזה ל הראשונים בפעמים אלא שייף. : לא . התבוננות. '
 קאמר וע״ז דעת ענית .בכלל אותם הגמרא .־מושב

 לו שעוזרים המידה דאז רחמי׳ למבעי׳ נ״מ הגמרא
 ואילך מכאן משא״ב • לעיל כמבואר עוד יחטא שלא
 לא ואילך דמכאן ועוד • עליו מתגבר יצרו אין

 גמורה תשובה לשוב צריך אלא תפילתו לו יועיל
 שהנ״נג אלו חושב והגמרא • לעיל כמבואר מעצמו
 כלענה ומרה נענה נפש ולהיות )ג( כנ״ל רחמי׳ למבעי׳

 יהי׳ כי בנפשו ה׳ יראת יום בכל יוסיף כן אחרי
באות החסיד כתב וכן • כו׳ בה׳ בטוח לט נכון



תשובה שערי 22
 בה׳ בטוח לבו גבון יהיה אשר עד עת בכל בלבו אלהים התת וייתן בנפשו השם

 הראשון כמשפט תאותו עליו ורבה בפעם כפעם ויפגשהו היצר בו יעבור יוסיף אם כי
ירוחם ועוזב ומודה כח( )מעלי שנאמר כמו דרכו ויעזוב עליו לבו נפתה יהיה לא

 לא דרך על המתיצב האיש אך עוזב ואח׳ב והוידוי החרטה על ומודה תחילה הזהיר

פעמים גם במרוצתו ושב באולתו ושונה יום בכל דורך חטאיו על וגבר תמיד טוב
וחפצו והיצר התאוה לומר רצה פניו נוכח ישים עונו ומכשול הרע אוהב עת וכל רבות

 דרכו לעזוב הזה תשובת ראשית לעשות יזם אשר כל ממנו יבצר לא אשר ומגמתו
 על יתחרט כן אחרי לחטוא יוסיף בל עליו לקבל לקיים ולהסכים הרעה ומחשבתו
 מחשבותיו און ואיים דרכו רשע יעזוב גה( )ישעיה שנאמר כמו ה׳ אל הנשחתות עלילותיו

 השרץ יניח כי ולטהר לטבול ויבא השרץ שאוחז למי בזה והמשל ורחמהו ה׳ אל וישוב
 מועילה הטבילה ואין בו טומאתו עוד בידו שהשרץ זמן וכל* ויטהר יטבול ואח״ב תחילה

 והתפילה והוידוי חטא מאשר והחרטה השרץ השלכת היא החטא מחשבת עזיבת והנה
 זממיו כל תמיד אשר הרשע על ומכאובים יסורים יבאו כי והיה ס הטבילה במקום

 מידיו מעבדיו ויכרית חשב אשר הרעה מחשבתו וישיב בתחילה יוסר באשמיו להתהלך
לא דרך על המתיצב כן תלמיו לכוין הבקר במלמד יכוהו אשר לעגל בזה והמשל

 שמוע לא( )ירמיה שנאמר כמו ישר דרך ללכת מות דרכי לעזוב תחלה המוסר יקה טוב
 כי ים( )שם אחריו נאמר ועוד למד לא כעגל ואוסר יפרתני מתנודד אפרים שמעתי

 נחמתי הרעה מדרכי ושבתי ואוסר יסרתני אשר אחרי כי לומר רוצה נחמתי שובי אחרי
 : בארנו אשר הענק כל מזה לך נתבאר והנה )ה( עונותי מדברי שעבר מה על ואתחרט כן אחרי

העיקר
יונה כנפי

 לו שהותר ושנה בעבר משא״כ מתחילה החרמה לו ויזכיר " כו׳ לב במרירות נאנח איש שב כי וז״ל ד׳
 אז ה׳ באות החסיד כמ״ש וברשותו בידו ונעשה לשתותה יוסיף ולא המרירות כוס עליו עברה אשר
 ואח״כ עזיבה היינו מידו השרץ מתחילה להניח צריך עכ״ל כו׳ פחדו ולהפיל ה׳ ירא להוסיף כו׳ עוד

 : מבילה במקום שהוא והוידוי החרמה היינו ימבול והעזיבה • מתחילה החרמה לו מהני ושפיר הך והיינו
 הרשע על ומכאובים יסוריס יבאו כי והי׳ )ד( ששב אחרי כנ״ל אח״כ בי יתקיים העזיבה כי אח״כ

 לעגל בזה והמשל • כו׳ מזימותיו כל תמיד אשר כתוב וע״ז כנ״ל עוד לחמא יוסיף לא בראשונה
 באם כנ״ל באולתו ששנה ברשע ר״ל כו׳ יכהו אשר שיעזרו היינו ירומם ועוד • ועוזב אח״כ ומודה

 שישוב כדי באים נמי המה יסוריס עליו שבאים במי משא״כ * כנ״ל יחמא שלא השמים מן לו
 ולא * עוד יחמא שלא להבא על הרעים ממחשבתו הותרה ואז בעצמו החמא אותו פעמים הרבה שעבר

 מכאן תלמיו לכוין אותו שמכין העגל וכמו העבר על שבשונה אחרי מתחילה החרמה לו יועיל ולא לו
תלמיו כיון שלא מה על בא הוא ההכאה ולא ולהבא שלאיחמא כנ״ל החרמה לו מועיל אינו באולתו

יתחרמ ואח״כ להבא על המוסר יקח הוא כן העבר על עוד יחמא שלא מתחילה בלבו שיגמור לא אס עוד
 אחרי וע״כ נחמתי שובי אחרי כדכתיב העבר על שלמה תשובתו אז העבר על יהחרמ ואח״כ להבא על

 ולא עוד אחמא שלא מדרכו בשובו מיירי שובי ישוב ואמ״כ דרכו רשע יעזוב בתחילה נאמר וע״ז
דא״כ ה׳ אל וישב גבי כמו העבר על חרמה והביא ירחמהו ואז שלימה תשובתו ויהי׳ ה׳ אל

שובי אע״כ לן יתפרש ולא חרמה לשון שהוא נחמתי עוד כל היינו ומובל השרן לאוחז ע״ז המשל
 נתבאר והגה )ה( העבר על ונחמתי • להבא על הוא בידו עבירה ואין לו הותרה לא ושנה עבר שלא

האות בזה ר״ל • נארגו אשר הענק כל מזה לך מועיל ושפיר ומובל השרן אוחז הוי גא וברשותו



יב " תשובה שער?
 יוצרו את שהמרה מי רעת רבה כמה ויחשוב כליותיו ישתונן היגון השלישי העיקר )א(

 וירע שיתחרט יתכן כי לב במרירות ויאנח ברעיוניו מתחולל וסער בלבבו יגון ויגריל
 בעיני קשה איפר או דינר הפסד גם כי י בזה חקו השלים ולא חטא אשר חטאתו על בעיניו
 נפשו אנחתו ותכבד תאבל עליו נפשו מנכסיו נקי ויצא רע בענין עשרו אבד אם אף האדם

 ויאנח שיצטער ראוי מהמה ויותר יומם בלבבו ויגון נצח כואבות ורבות רעות צרות על וכן לו מרה
 וחסד מאין יש בראו אשר זכר ולא לפניו עלילה והתעיב והשחית יתברך השם את שהמרה מי

 לפניו להכעיס לבו מלאו ואיך רגע בכל נפשו נוצר עת בכל ינחהו ובידו עמו עשה
 האלה הדברים יוחקו עיניו נפקחו אשר והמשכיל לבבו מהשביל החוטא עיני פראות טח ואיך

: רוחו חדרי ויבואו בלבבו
מדרך תבא אשר התשובה והיא היגון ועוצם המרירות לפי ומעלותיה התשובה במדריגות )א( רך

טוהר
כנפי

וכמ״שוד״ל הקודמים באותוות האמור כל כולל

 רבה כמה " כו׳ היגון השלישי העיקר )א( יב
 ויותר " כו׳ יצרו את שהמרה מי רעתו

 בראו אשר זכר ולא " כו׳ שיצטער ראוי מהמה
 בענין החסיד העיר יו״ד באות הנה כו׳ מאין יש

 וגס • והנפש הגוף של העונש יראת מחמת החרמה
 אס שס שכתב הרוממות לראות מעט שם רמז
 לבאר בא הוא ועתה שס כמ״ש אדוניה בעיני רעה

 שמבואר העונש מלבד אשר • יגונו על יגון ולהוסיף
 חטאיו על אותו שנשים הי׳ לא אס אפי׳ כתב שם

 יוצרו את המרה אשר ע״ז יגון להיות צריך מ״מ
 כל סתר וממילא שחטא ע״י חוקו השלים ולא כו׳

 • והטוב החסד שיקבל כדי בבריאותו היוצר כוונת
 לקבלם בידו שהי׳ רב הון הפסיד בהמרתו והוא
 איסר או דינר יפסיד אס וכמשל • רע בענין ואבד
 מרה נפשו עשרו כל יאבד אס כ״ש * לו קשה

 )נ״ל יומס בלבבו ויגון נצח ורבות רעות וצרות לו
 אין תיבות שני אלו על וכן שכתוב ומה צ״ל דכן

 חוקי השלים שלא בחטאתו כן וכמו פירש( להס
 והוא רב הון שמפסיד אחת * עשה שתים רעות

 את שהמרה מזה יותר שנית • העונש יראת כמו
 וכתב החסיד והוסיף * הרוממות כיראת והוא יוצרו
 אשר זכר ולא * כו׳ שיצטער ראוי מהמה ויותר
 יוצרו את שהמרה הרעה מלבד והיינו כו׳ בראו

 אשר זכר שלא גדולה רעה יותר רב הון ומפסיד
 מלאו ואיך • רגע בכל נפשו ונוצר מאין יש בראו

תחת רעה משלם שהוא והיינו לפניו להכעיס לבו

יונה
 הרוממות יראת נמי והוא הקב״ה לו שעשה טובה
:טובה תחת רעה שמשלם בזה ביותר חמורה והיא

 המרירות לפי י כו׳ התשובה במדריגות )א(
 מדרך תבא אשר התשובה והוא היגון

 הנה * כו׳ שכלו לפי כי שכלה וזכות הנפש טוהר
 גדול ששכלו אדם ויש שווים השיכליס כל לא
 א׳ אין דברים בג׳ וכמאחז״ל • קטן ששכלו ויש

 הדעות כל לא מאחז״ל וכן בשכלו לחבירו דומה
 ההתבוננות• בענין לפ״ז להיות יכול וא״כ שוות
 ומתמרמר מתבונן שהוא דמה דומה יהי׳ לא היגון

 אינו בשכל ממנו הגדול אצל עדיין יכולתו בכל
 גדול שכל שיש אחרי לכלום ההתבוננות זה לו נחשב
 אדם לכל התשובה עיקר מ״מ להתבונן* מזה
 תשוב ובזה וכחו שכלו ההתבוננות לפי רק הוא

 מאמר בזה לן מובן שיהי' והנראה • ביגונו נפשו
 מיראת חוץ שמיס בידי הכל ר״ח אמר בברכות

 כ״א מעמך שואל אלהיך ה׳ מה שנאמר שמיס
 ר״ח אמר והא זוטרתא מילתא יראה אטו " ליראה
 אוצר אלא גנזיו .בבית להקב״ה אין רשב״י משוס

 שהיא שד כלי )ור״ל אוצרו היא ה׳ יראת שנאמר י״ש
 לגבי אין גדול( דבר הוא ע״כ גנזיו בבית גנוזא
 שמבקשים לאדם משל זוערתאדאר״ח מילתא מפה
 קטן • קטן ככלי עליו דומה לו ויש גדול כלי ממנו

 בהא להבק ויש •- גדול ככלי עליו דומה לו ואין
 .כל עדיין ־׳זוטרתא מילתא' משה לגבי אין דמשני

 .. שהואזוערתא כ״ש זועגיסא' מילתא משה שלגבי עוד
:ץ/ ג^יז&משי^ מ^1$£ג ולמאהיא לגביהקב״ה

•עודו 1

■ ן .ץ
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מאד במאוד ויעצמו ירבו עינו תפקח אשר ובפי )ב( שכלו לפי כי שכלה וזכות הנפש מוהר

יגוניו
כנפי

 הא • זוטרתא מילתא משה דלגבי בזה להבין יש עוד
 נמי שגבס כערכו אנשים אצל מבקש הי׳ אס הינח
 ישראל כלל אצל מבקש שהוא משא״כ זוטרתא הוא
 ה׳ מה אמר ואיך • היא רבתא מילתא לגבס אשר

 בהמשל להבין יש ועוד • ליראה אס כי מעמך שואל
 ל נדו ככלי עליו דומה לו ואין קטן מסיים למה

 יהי׳ המבואר ולפי " זה אמר הוא הוכחה לאיזה
 סוף עד ההתבוננות להשיג דהנה שסיר זה כל

 היא הגדול של השגה כי סוף בזה אין היראה
 הוא היראה וא״כ ממנו גדול היותר אצל קטנה

 שהיא והראי׳ מ״ז יראה אטו מקשה לכן גדול דבר
 מ״ז משה לגבי אין לו תירץ וע״ז בגנזיו• גנוזא
 לאותו הנ״מ גדול דבר באמת יראה דאם ור״ל
 מה אבל • אצלו גדול היא אז ההשגה בידו שאין

 של היראה ומדרגות • אצלו גדול זה אין שמשיג
 מחמת משה בעיני זוטרתא היאמילהא ישראל כלל

 גביכלאחדנמי כן וכמו השגתם• ערך בידו שהי׳
 שלגבי אעפ״י שמשיג מה ההשגה אותו מ״ז מקרא
 מביא שפיר והשתא גדול דבר הוא .ממנו הקטן
 קטן לכלי דומה לו דכשיש אופנים בשני המשל
 שיש מחמת מ״ז ישראל מדריגת משה שלגבי לענק

 לענין הוא גדול לכלי דומה לו ואין קטן וכל • לו
 הוא ממנו הגדול מדריגת הקטן שלגבי
לגבי קטנה מדרגה שהיא אפפ״י אצלו גדול

 שאין מחמת גדול הוא אצלו מ״מ ממנו הגדול
 קטן הוא לפעמים אחד דבר איך לנו מובן לו

 אשר היראה סוף א״כ גדול הוא ולפעמים
 דבר באמת הוא מכולם גדול היותר אפי׳ השיג לא

 הקושי׳ כל מתורן ומעתה • גנוזי׳ בגנזי׳ והוא • גדול
 שביקש מה גס אופנים בשני המשל שהביא בזה

 ננוזא זהו השגה סוף היינו כשישיג מישראל משה
 שאנו מה נמי לו מובן ויהי׳ • וד״ל גנזיו בבית

 לאהבה לבבינו ויחד באה״ר יום בכל מתפללים
 שהכל הנ״ל הגמרא נגד לכאורה אשר • שמך וליראה

 הוא המבואר לפי אכן • מי״ש חוץ שמיס בידי
 היינו שמו ליראה לבבנו שיחד מבקשים שאנו שפיר

 שלנו מהתבוננות להשיג בכחינו שאק ממה בהיותר
• ממנו להגדול מושג הוא אשר בזה מקצרים ואנו

יונה
 שעלה בשעה מדרש לן מובן שיהי׳ אמרתי ואגב
 ושאל שכר של אוצרות הקב״ה הראה למרום משה

 * המצות שעשה למי לו ואמר למי אלו משה לו
 א״ל למי זה ושאלו גלול א׳ אוצר הראהו ואח״כ

 הראשונים מאוצרות לו נותן אני משלו לו שיש מי
 שהוא הגדול מהאוצר נותן אני משלו לו שאין ולמי
 בזה תמו ורבים ־ עכ״ל חינם מתנות של אוצר

 לשוא א״כ • משלו לו שאין למי נותן איך המדיש
 יהי* כשלא חינם לו שיתנו אחרי בעמלו אדם עמל

 לכל דנותניס שפיר מובן האמור ולפי • משלו לו
 אכן • כתו לפי לו הכין אשר מהאוצרות משלו אחד

 ו כתפילת וליראה לאהבה אותו מזכה הקב״ה אס
 יש לאלו • תבונתו כחו לפי אשר מהשגתו ליותר

 בכחו לא אשר חינם מתנת והוא הגדול מהאוצר שכר
 בלשון חינם מתנת והוא אותו ה׳ בעזרת רק פעל
 • שמשיג ממה יותר אחד לכל שהיראה היינו • מה
 מה דבר .הוא כדכתיב אחרי בעצם גדול דבר זה אין

 גדול דבר והוא באוצר גנוזא שהוא הא גס • קטן
 וחנותי כדכתיב היראה סוף דבאמת • שפיר הוי נמי
 כחו כי היינו הגון שאינו אע״פ ואחז״ל אחון אשר את
 רק חינם מתנת והוא וחנותי אפ״ה לזה הגון אין

 של ההסתלקות גבי המדרש י״ל ובזה • חנינה מצד
 הני כל ואמר מאוד הרבה שכרו לו שהראו ר״א

 במדרש כמבואר כו׳ יגעתי לריק אמרתי ואני לאבוה
 לריק שיגע אצלו ה״א הי׳ איך תמוה ולכאורה

 כמעשהו לאיש תשלם אתה כי הוא הדר כתוב והא
 אצלו הי׳ שהשיג מה' כל שר״א הוא הענין אכן

 ככלי לו דומה לו ויש גדול כלי וכהמשל קטן לדבר
 וידע גדול דבר אצלו הי׳ השיג שלא ומה קטן
 שהוא סבר שיגע מה כל וא״כ יותר להשיג שיש

 לא גדול ולדבר קטן דבר רק שהוא אחרי לריק
 הני כל תמה כן על בעטדה מקצר הוא והרי בא

 לא כי כמ״ש כו׳ עיני תפקח אשר וכפי )ב( לאבוה
 תרצה מאשר יותר בזה ונרצתה • כו׳ אריב לעולם
 היגון איך מסביר החסיד כו׳ הגוף יסורי ברוב

 וקאמר הנוף מיסורי יותר התשובה פועלות והנפש
 יגונה לזאת להקב״ה קרובה היותר שהוא מטעם

רק • בזה והמשל מהכתוב וראיהו יותר מתקבלת
מי
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 אקצוף לנצח ולא אריב לעולם לא כי נס )ישעיה שנאמר כמו עוניו רוב על ברעיוניו יגוניו

 שהוא הרוח ויצטער יעטף כאשר ביאורו עשיתי אני ונשמות יעטוף מלפני רוח כי
 אקצוף ולא עור אריב לא עשיתי אני אשר נשמות ויעטפו העליונים מן הוא כי מלפני

 כן על עשיתי אני ונשמות טלפני היא אשר יקרה נפש על , וארחם אחון לא איך כי
 הנשמה טוהר מאת יבא היגון כי עליו והאנחה העבודה תכבד אשר- כפי העון יקל

 כי בזה והמשל ומכאוביו הגוף יסורו ברוב תרצה מאשר יותר בזה ונרצתה העליונה
תן וי הנכבדים ארץ מאצילי והם אליו הקרובים ביתו ילידי חניכיו על יחמול המלך

 לקרבתן עשיתי אני ונשמות ואמר והפחותים הרחוקים על מחמלתו יותר חנינה להם
 אלהים מעשה והלוחות לב( )שמות וכמוהו ידיו מעשה והכל שהגוף אע׳פ העליונים אל

 ולאם לאב שאין ולפי והקב״ה ואמו אביו באדם יש שותפים שלשה אכדז״ל ועוד המה
 אמרו על יורה עשיתי אני ונשמות אמרו עשיתי אני ונשמות אמר ע״כ בנשמה שותפות

: ביארנו כאשר ענינו כי מלפני רוח כי
 נסתרה לא מטך ואנחתי תאותי כל נגדך ה׳ לב( )תהילים ע״ה הטלך דוד ואמר )א( ק*

 כי אנחתי יודע ואתה לעבודתך זולתי איננה כי תאותי כל לפניך גלויה ביאורו
ואמר בעבודתך ידי קוצר ועל חטאי על זולתי הכלים והדברים עולם עסקי על איננה

 מפחדך אנחתי ערכו בתין המתנפלים טן אהד

הרחיקה בעבודתך

כנפי
 אריב לעולם לא כי בהכתוב שהפירש לנו הגיד מי

 מהגוף יותר יקרה שהיא מלפני רוח מחמת הוא
 יעעוף מלפני שרוח מחמת יריב לעולם לא ודילמא
 וכ״כ • יקרה מחמת ולא לפני מצעערת שהיא שהיינו

 בנשמות החסיד מסיק ע״ז יסוריו ע״י הגוף בצער
 והיינו • מלפני רוח כי אמרו על יורה עשיתי אני
 מה עדיין שמצעערת מפני עיקר כל לענין דאי

 הוא נמי הגיף הלא עשיתי אני בנשמות אשמועינן
 והמה עשיתי אני דנשמות לאשמועינן אע״כ עשה

הוא נמי מלפני ברוח גס מורה ממילא • יקרים
:יקרה והיא מלפני שהוא מעעס

 כל נגדך ה׳ ע״ה המלך דוד ואמר )א( יף
תאות כל לפניך גלוי ביאורי גו׳ תאותי

 אנחתי יודע ואתה לעבודתך זולת איננה כי כו׳
 באות כתב .כה״ק בספרו בחיי רבינו הנה כו׳
 אותו שתאהוב כלומר נפשך בכל ה׳ אהבת בענין א׳

 את תכריח המתאוה שהנפש לפי המתאוה בנפש גם
 יתעלה ה׳ באהבת לבעוכן התולדות בעבע האדם
 ה׳ ע״ה המלך דוד שאמר ממה בהפך זה והנה
אלא היה לא תאותיו כל כי באר תאותי כל נגדך

 ידי טקוצר דאגתי האנחות טמני הרחיקה
: הדאגות ממני

הרביעי
יונה
 תאותי דמילת מביאורו נראה עכ״ל יתברך לנגדו

 הקב״ה נגד המה לזאת הכלים דברים תאות על קאי
 על קאי לא דוד שאמר תאותי באר החסיד אכן

 עולם עסקי על קאי לא אנחתי וק עבודה זולת
 קאמר זאת בכל ה׳ בעבודת הי׳ תאותי כל אלא

 קיצר מחמת יתברך לנגדו היינו נגדך שהמה
 האחד בדברי כ״ז החסיד לן והסבר • העבודה
 הרחיקה מפחדך אנחתי שאמר ערכו בחין המתנפל

 מחמת לו שבאים האנחות היינו האנחות ממני
 ממני ירחיק הוא ברוך הקדוש בפחד שמקצר

 האנחות מאלו רחוק ויהי׳ יקצר שלא לו ויתן
 וכמו כנ״ל העבודה מקוצר לו שבאים הדאגות וכ״כ

 כל נגדך ה' באמרו ע׳י׳ה דוד דברי המה כן
 שהמה אעפי׳י נגדך ששניהם היינו ואנחתי תאותי

 כנ״ל מקצר שהוא מחמת נגדו המה מ״מ ה׳ בעבודת
 גדול כלי לו שיש דמי לעיל שבארנו מה לפי אכן

 היא משיג שהוא ההשגה וכל קען ככלי עליו דומה
 ממנו להרחיק המתנפל התפלל האיך א״כ אצלו קענה

 עוד כל והא והעבודה י בהפחד שמקצר ממה האנחות
מה על נאנח עדיין יהי׳ הקיצר זה ממנו שירחק

שאינו דלית
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 בבי עדי שויו ה׳ נאם עתה וגם ב( )יואל שנאטר כמו במעשה הצער הרביעי )א(

 כתיב ובן החטא סרסורי שני וחעינים הלב ז״ל ואמרו ובמספד ובבכי ובצום לבבכם
 הסרסורים עון יכופר בזאת לכן עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא ט״ס )במדבר
ואנחותם במרירותם החטאים לבב עין יתכפר כי משובתם מדת כנגד תשובתם, במרת
נא( )תהילים ונאמר יעטוף מלפני רוח כי שכתוב כמה אותו שוברים הם אשר בשבר

הנשברים אשר הטמאים הכלים מן זה על והמשל תבזה לא אלהים ונדכה נשבר לב
כמו בדמעות יכופר העינים ועון יותץ וכירים תנור יא( )ויקרא כמ״ש נטהרו מטמאותם

לא על אמר לא תורתך שמרו לא על עיני ירדו מים ■פלגי קיט( )תהלים שנאמר
: מים פלגי הורדתי ע״כ החטא סבבו הם כי שמרו לא אמר אבל תורתך שמרתי

תולה שהתשובה עונות יש כי עונותיו מעונש )א( ויפחד ידאג כי הדאגה החמישי ףץץ

כנפי
 אצלו קטן יהי׳ שמשיג מה כל כי יותר משיג שאינו

 וכל הדאגות כל ממנו להרחיק שבאמת וי״ל • בנ״ל
 המתנפל של התפילה רק כנ״ל יתכן לא זה האנחות
 בהם עתה הוא אשר והאנחות הדאגות ממנו להרחיק

 דואג ויהי׳ עתה משיג שאינו מה שישיג ואחר
 ג״כ עליהם ואח״כ מתפלל שהי׳ ה״נ אין ונאנח

 בתפלה ימיו כל שהי׳ נמצא • ממנו להרחיק
 לפרש ויש * השנה בתר השגה ולהשיג בזה
 אשר ממני רחוקה והיא אחכמה אמרתי הכתוב בזה

 אחכמה אמרתי והול״ל • והפוכו דבר זה אין לכאורה
 ידוע דזה • נכון הוא האמור לפי אכן חכמתי ולא

 * חכמה ה' יראת הן כדכתיב חכמה נקראת דיראה
 והיא ירא להיות היינו אחכמה אמרתי ה״ק וא״כ

 שהיא במה היראה היא גופה שזה ר״ל ממני רחוקה
 יותר יודע אז השגה שמשיג עוד שכל ממני רחוקה

רחוקה שהיא בזה ממלא ובהפחד בעבודה שקיצר איך
:כנ״ל היראה הוא ממני

 ואמרז״ל כו׳ כמ״ש במעשה הצער הרביעי )א(
 החטא סרסורי שני והעיניס הלב

 מדבר אינו במעשה תשובה לענין החסיד והנה כו׳
 וענין הסרסורים• של המעשה בתשובת רק כאן

 מזכיר לא העבירה שעשה בהגוף המעשה תשובת
 במה הסרסורים מצד הוא החטא דעיקר וא״ל מזה

חמדה בלא הגוף אבל • חומד והלב רואה שהעין
 חטאת הוא העיקר וא״כ מאומה עושה הי׳

 החיגור שמרכיבין חז״ל אמרו והא ז״א והעין הלב
 " והנשמה הגוף היינו • ביחד ודנם הסומא על

חמורה היא הגוף של שהמעשה חזינן הא ועוד

כפרתן
יונה

 אפי׳ עבירה עשה דאלו והחמוד מהמחשבה ביותר
 מחשבה ועל • ב״ד מיתות ד׳ חייב מ״מ חמדה בלא

 )ואעפ״י מיתה חייב אינו מעשה בלא וחימוד
 ואילך מכאן ושנה בעבר ה׳ באות לעיל כתב שהחסיד

 מחשבתו עשה ולא ונאנס עבירה לעשות יחשוב אס
 אחז״ל וכ״כ * שמיס בידי היינו למעשה מצטרפת

 אדם בדיני אבל • מהעבירה קשה עבירה הרהורי
 העבירה( בעשייתו רק המחשבה על שנעכש מצינו לא

 במעשה בתשובתו הגוף תקנת חושב אינו למה א״כ
 אשר וגו׳ עדי שובו הכתוב הביא שהחסיד ונראה
 והנה ומספד ובכי צום עניינים ג׳ בקרא הוזכר

 תיקן הוא והיגון והספד • עיניס תקון על הוא הבכי
 למה שהציס מובן ממילא • החסיד כמ״ם ללב
 הכתוב וחושב בתשובתו הגוף לתקנת אלא בא הוא
 וכמאחז״ל בחטא מאוחר שהוא אע״פ מקודם צום
 משוס היינו • עושה והגוף חומד ולב רואה עין

 והא והספד בני לידי ויבא יכנע הצום דע״י
 דקאמר תחלה הלב של התשובה עיקר הכתוב דתפס

 אלו הג׳ בכלל הלב והלא לבבכם בכל עדי שובו
 של שהתשובה משוס היינו עצעו בפני פרט למה

 עוד דנל הלב בתשובת תלויס המה ועין הגוף
 ולא יצום לא אז לשוב ירצה ולא בלבו ישוב שלא

 ענין כחן החסיד חושב ולזאת • כלל בבכי יתמרמר
 כתב שכבר אע״ג שני פעס ויגונה הלב מרירות

 שנאמר הכתוב סדר על משוס היינו י״ג באות זאת
: לבבכם בכל

 שהתשובה עונות יש כי עונותיו מעונש )א(
 נראה כו׳ ממרקין ויסורין כפרתן חולה

דכוונתו
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על היגון וענק מדוטאתי אדאג אגיד עוני כי לה( )תהילים שנאמר כמו מטרקין ויסורק ק בפר!
 במרירות בצערו התשובה בחובת מקצר הוא אולי ידאג שנית ועוד העתיד על הדאגה וענק עבר

אשמה הרבה זה לעומת אולי ויירא יזחל בבי והרבה צער הרבה כי וגם ובכי ובצום
טובת בגודל שהתבונן ומי נפשו בצום יבכה ובאשר עונותיו כל את חוקו השלים ולא

בעבודה יוסיף אשד כל פיו את הממרה לרעת קץ אין וכי יצוריו על הבורא
חבם יד( )משלי ע״ה שלמה ואמר בעיניו למעט והנה היא מצער הלא התשובה ובדרכי

 כלה לא אולי ויזחל ירא כחו מאמצי בבל מרע סר שהוא אע״פ החכם ביאורו מרע וסר ירא
 שהוא אע״פ עשיר והוא דרכים מעקש כח( )שם וכמוהו ■לעשות מה כדת נזהר ולא חוקו

הפסוק וסוף וירא מרע סר חכם תפרש אל בילמדנו ז״ל רבותינו אמרו כן עשיר
 החכם ממדות בהפך שהוא הכסיל מדות על אמר ובטח מתעבר וכסיל יד( )שם עליו מוכיח

 לפשעים עלול הכעס ובעל ונזק עון יקרהו שלא בוטה זאת כל ועם מתעבר הכסיל כי
 אין פרוצה עיר כח( כה )שם ונאמר פשע רב חמה ובעל כט( )משלי שנאמר לנזקים ומופקר

: לרוחו מעצר אין אשר איש חומה
 יום עד בעצמך תאמין אל כשאמרז״ל יצרו עליו יתגבר פן תשובה בעל ידאג ועוד )א( רן

 האורב היצר מן להשטר ראוי כי ככר לבו נצחו אשר האיש שכן כל מותך
בכל

 כנפי
 עונותיו על בהתבוננות אדם שיתעורר דכוונתו

 יגון די בהם קיצר לא אס שאפי׳ עונות יש אשר
 עדי • עונו יכופר לא זאת בכל • ובכי ובצום ואנחה

 בעונות והנה אותם וממרקין אליו באין יסוריס ר״ל
 היסורק אפי׳ אז ובכי וצום בינון שקיצר באס כאלה

 ביגונו קיצר אולי לדאוג צריך וא״כ • לו ימרקו לא
 העבר על ביגון שהוא אגיד עוני הכתוב הביא וע״ז

 על הוא מחעאתי אדאג העון שעבר על היינו
 לו ונחשב בתשובותיו מקצר דילמא היינו העתיד

 תשובתו ומאחר כראוי שב אינו אשר לחטא זה
 ידאג שנית ועוד החסיד וכתב • ב׳ באות כמבואר

 הרבה כי וגם כו׳ התשובה בחובת מקצר הוא אולי
 ר״ל • כו׳ אשמה הרבה זה לעומת אולי כו׳ צער

 זה בכל כראוי ביגון הרבה אס דאפי׳ שיתבונן
 השלים לא וע״י העונות ריבוי זה לעומת אולי
 טובת בגודל שהתבונן ומי עוד החסיד וכתב * חוקו

 את הממרה לרעת קץ אין וכי יצוריו על הבורא
 לצנרך הרבה שיבכה אלה כל אחרי ר״ל • כו׳ פיו

 עדיין יתבונן זה בכל העונות ריבוי לערך וגם העון
 רעה כמשלם שהוא המרתו זה ונגד • הבורא בטובת

 לחטא נחשב שזה י״ב באות כמבואר טובה תחת
 התשובה בדרכי בעבודה יוסיף אשר כל א״כ יותר
ירא חכם הכתוב הביא וע״ז " היא מצער הלא

יונה
 מ״מ מרע סר שהחכם אעפ״י שהכוונה מרע וסר
 ירא הוא לזה שצריך התשובה ריבוי מיזמת ירא הוא

 מתעכר וכסיל הפסוק מסוף ע״ז וראיתו קיצר דילמא
 סובר שהוא היינו מנזק עון יקרהו שלא ובטוח

 עוד יחטא שלא בטוח הוא לזאת חוקו שהשלים
 החוק השלים לא דילמא ירא שהוא החכם משא״כ

 ע״כ היינו הכסיל של ובטחון חטא לידי לבוא ויכול
 ענין באיזה וחוטא בטוח דאי כראוי ששב שבטוח

 חוקו שהשלים בטוח אע״כ • לעבור בטחון לו יש
 יחטא שלא ימלט דלא כועס שהוא מי כמו הוא והרי

 שהשלים בטחונו ה״נ פשע רב חמה בעל כדכתיב
 שסובר עוד כל כי עוד יחטא שלא יתכן לא חוקו

 מה פירש הוא והרי השלים לא וודאי אז שהשלים
:שאחז״ל חובתו

 יצרו עליו יתגבר פן בע״ת ידאג ועוד )א( ץ י
 אשר האיש כ״ש כו׳ תאמין אל חז״ל כמ״ש

 מאחז״ל לעיל כתבנו כבר הנה כו' כבר לבו נצח
 באופן וכ״ז לו יכול היה לא עוזרו הקב״ה דלולא

 עוזר הקב״ק אז כחו בכל יצרו כנגד לוחם כשאדם
 עוזר אין אז במלחמתו מעט חלש כשהוא א״כ5מ לו
 שיתבונן עוד וכל ההתבוננות היא המלחמה ועיקר לו

 וא״כ • בעבודה מחסר שהוא איך יותר יודע יותר
 סוף אין והא יחטא שלא בעצמו להאמין יכול איך

להתבוננות
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 היצר כשברי כל עליו בעבור למעוז לו ותהי יום יום השם יראת בנפשו ולהוסיף עת בכל

: לעתיר המתחדש
 דבריו פתח ופתח הזח הענק בו ופרט התשובה דבר על ע״ה שלמה ודיבר )א( יךן

 פירוש אדם יחופש רשעים בקום תפארת רבה צדיקים בעלוץ כה( )שם ואמר
 מחפשים והרשעים בהם הנמצא טובה מעלה כל על אדם בני ומכבדים מפארים הצדיקים

 בתשובה וחזרו ההם המעשים הזניחו שכבר פי על ואף להשפילם ושגיאות אדם בני מומי
 לבעל שאק אע׳פ כי ירוחם ועוזב ומודה יצליח לא פשעיו מכסה יס )שם אמר אח״ב )ב(

 יחיפש רשעים ובקום שנאמר כמה להבק שיש בכו אדם לבני עונותיו לגלות תשובה
לא ועוני אודיעך חטאתי לב( )תהילים שנאמר כעני! עליהן להתודות חייב אבל אדם

ז׳ל ישראל וחכמי )ג( חטאתי לא אמרך על אותך נשפט הנני ס )ירב־ח ונאמר כפיתי

פירשו
 כנפי

 לומר יכול שאינו וכיון לעיל כמ״ש להתבוננות
 להאמין יכול איני כן הסוף עד מקימי על התבוננתי

 בעצמך תאמין אל דקאמר וזהו • יחטא שלא א״ע
 לסיף מגיע אינו מותו יוס עד כי מותך יום עד

 יחטא שלא לו עוזר אין וממילא • כנ״ל ההתבוננות
 לבו נצחו אשר האיש וכ״ש ההתבוננות לו שחסר מחמת

דוודא" לעיל כמבואר יותר לחטא עלול והוא כבר
 : יוס יום השם יראת בנפשו להוסיף צריך

 התשובה" ע״ד ע״ה המלך שלמה ודיבר )א( יד!
 דבריו פתח ופתח הזה הענץ בו ופרט

 רשעים בקוס תפארת רבה צדיקים בעלון ואמר
 אדם בני לפאר הצדיקים מדרך הנה כו׳ אדם יחופש

 שהצדיק מצד והוא • בהם הנמצא טובה מעלה כל על
 בתשובה שמחסר איך בעצמו לידע תמיד המתבונן
 שלו החסרון יודע יותר שיתבונן מה וכל ובעבודה

 בעיניו נחשב להיות לנפשו טבותא מחזיק ואינו יותר
 כשרואה לזאת החסרונות שיודע אחרי שלו במעלות

 באותו חבירו את מפאר הוא בחבירו טובה מדה
 ואולי שמחסר בחבירו יודע 'אין כי • המידה
 עדיף יותר חבירו של השמא והוה • חיסר לא חבירו

 מחזיקים אשר בהיפך המה הרשעים משא״כ פלו מהברי
 • אצלם חסרון שוס ואק כראוי חוקס שהשלימו א״ע

 הוי השלים פלא להיות ויכול יודע אינו ובחבירו
 מחפשים לזאת חבירו של משמא אצלו עדיף שלו הברי

 בפירושו החסיד כיונת וזהו " אדם בני ומשפילים
 הזה הענין בו ופרט עליו וכתב שהביא להכתיב

 מחזיק והרשע שחיסר א״ע מחזיק שהצדיק והיינו
פשעיו מכסה קאמר אח״כ )ב( • כנ״ל שהשלים ״ט

יונה
 ר״ל כו׳ אעפ״י כו׳ -ירוחם ועוזב ומודה יצליח לא

 בני יחופש רשעים ובקוס אמר שמתחילה אעפ״י
 מגלים ולא מחפשים הרשעים דווקא משמע • אדם
 דהא בפירוש להתוודות חייב הקב״ה לפני מ״מ להם

 אותך נשפע הנני ונאמר כסיתי• לא ועוני נאמר
 הראי' מובן אינו לכאורה והנה חטאתי לא אמרך על

 נמצא בכנפך גס כתב מתחילה דהא הפסוק מזה
 אפו שב אך נקיתי כי ותאמר גו׳ נפשות דם

 לא אמרך על אותך נשפט הנני מסיים ע״ז ממני
 שאומרים עלזה נשפטים שיהיו מזה משמע חטאתי
 אבל • חטא לא אמר והוא שחטא * האמת היפוך

 שהוקשה ונ״ל שמענו לא כלום אמר שאיני עוד כל
 לא אמרם על אותם שישפוט שכתב בזה להחסיד
 גס מתחילה שכתב החטא עיקר עזב למה • חטאתי
 בזה בהטפל המשפט ותפס נפשות• דם נמצא בכנפך
 לדיוקא הוא כוונתו אע״כ חטאתי לא שאמרו

 חעאתי לא באמרך דווקא לאשמועינן אתא
 אבל • עצמו החטא על נשפע הוא אז

 נשפטים היה לא אז חטאתי אומרים שהי׳ באס
 בפירוש חטאתי לומר דצריך אלמא וודוי דהיינו

 ה״נ התודה ולא חטאתי אמר לא אלו אמת )הן
 להתוודות שצריך ידענו הי׳ לא מ״מ • נשפט דהי׳

 לאשמועינן חטאתי לא אמרך על כשנקט משא״כ
 וחכמי )ג( • כנ״ל ווידוי דהוי חטאתי כשאומר ההיפיך

 יצליח לא פשעיו שמכסה פעמים פירשו ז״ל י ישראל
 דעת לפי הנה כו׳ לחבירו אדם שבין בעבירות כמו

 בהנך אלא כלל בפה להתוודות צריך שאינו א״ל חז״ל
אודיעך חטאתי הכתובים יקשה דא״כ • שחישב
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 לו אין כי לחבירו אדם שבין בעבירות כמו יצליח לא פשעיו שהמכסה פעמים פירשו
 לו הציק מאשר מחילה יבקש אשר ועד והעושק והחמס הגזילה ישיב אשר עד כפרה

לבני ונספרסמו למקום אדם שבין בעבירות או הרע לשון עליו סיפר או פניו הלבין או
בענין מפרש יוה׳ב בפרק ז״ל נורש׳י השם את מחלל בפרהסיא עבירות העושה כי אדם
 שכתב וזהו השם את לקדש אדם בני לפני עליהם ולהתאבל להתאונן וחייב ע״שז אחר

החרטה נחמתי ענין " ירך על ספקתי הודעי ואחרי נחמתי שובי אחרי כי לא( לדמיה
שנודעתי אחרי ירך על ספקתי הודעי ואחרי בארנו כאשר הלב במרירות התשובה עיקר כי והצער

 על ספוק כא( )יחזקאל כמו אדם לבני נראים במעשים התאבלתי . עונותי והתפרסמו אדם לבני
: העויתי וישר חטאתי ויאמר אנשים על ישור לס )איוב ונאמר ירך

 ועזיבת והוידוי החרטה ג׳ התשובה יסודות כי אע״ם פירוש ירוחם ועוזב וממ״ה )א(
 משלש פחותה תשובה ואין מתחרט המתודה כי מודה בכלל והוידוי החרטה החטא

 מודה אבל בידו ושרץ שטובל למי דומה החטא עוזב ואיננו ומתודה המתחרט כי אלה,•
:בארנו כאשר רבות מדריגות לתשובה שיש אע״פ התשובה בעל הוא כי ירוחם ועוזב

אמר
כנפי

 מאחז״ל הוא ועוד • כנ״ל חטאתי לא אמרך על וכן • בו׳
 שפעמים מאחז״ל כוונתו אלא • החטא לפרוט שצריך
 בגזל כמו נמי אדס בכי לפני חטאו לגלות צריך
 שבין בעבירות אפי׳ וכן • ממכו מחילה לבקש צריך
 בני לפני לגלות צריך לפעמים נמי. למקום אדם
 בפרהסי׳ שחטא כיון שנתפרסמו בעבירות כגון אדם

 וענין ברבים השם לקדש צריך כ״כ " השם וחילול
 ויתכפר שיתבייש כדי הוא ברבים המתודה

 כי וניזל ניכסוף ל״ב ד׳ בסוטה חז״ל כדאמרו לו
 דוקא דזה מוכח ח׳ ד׳ דבסוטה ואע״ג דנכפר היכי

 לפרש לו יש שנתפרסמו ובעבירות בגזל מ״מ בע״ז•
 לקדש צריך כן ברבים השם דחילל סיני כי נמי ברבים

 לגלות לו אסור עבירות ושארי ־ ברבים השם
 דמפרש מאן עלי חציף חז״ל וכדאמרו • לאחרים

 השם יחלל לאחרים עונו שיגלה דבזה והיינו • חטא
 אעפ״י חטאתו הודה שיהודה שמצינו ואע״ג ־ ככ״ל
 להציל כדי הודה יהודה י״ל • שחטא נתפרסמו שלא
 בעבירה • בזה לדקדק לנו יש אכן • ובכיה תמר את

 שלא אחרים על חשד ויש דווקא עליו כתפרסס שלא
 כדי החוטא שהוא־ להודיע הוא צריך כמי בזה חטאו

 שהודה יהודה וכמו מהחשד האחרים את להוציא
 בפרהסי׳ עבירות העושה כי כתב שהחסיד ואע״ג
 העבירה עשה שהוא לו בידוע דוקא משמע השם מחלל
חילל והוי עבירה בנעשה שנתפרסם עוד כל מ"מ

יונה
 ידו ועל • חטא בלא בחשד המה והאחרים השם

 להודיע שצריך הנראה לפי הרעה להם בא
:כנ״ל ולהתוודות

 כי אעפ״י פירש ירוחם ועוזב ומודה )א(
 יותר ולכאורה כו׳ ג׳ התשובה יסודות

 ואיך ג׳ התשובה יסודות כי אעפ״י להקשות הל״ל
 דמשמע יצליח לא פשעיו מכסה מתחילה הכתוב קאמר

 הוא אז מתודה רק פשעיו מכסה שאיני עוד כל
 מתחילה זה ומלבד • הן יסודות ג׳ והא מצליח
 ועוזב ומודה ומסיק • יצליח לא פשעיו מכסה קאמר
 דהצלחה וי״ל • בתרתי וסיים בחדא מתחיל • ירוחם

 עלה כמו הוא יצליח מדלשון עניניס שני הס וירוחם
 ה״נ • יצליח אז מלחמה ויעשה כשיעלה היינו • והצלח
 אינו שהוא עוד כל היינו יצליח לא פשעיו מכסה

 ועוזב מודה משא״כ • בהחשובתו יצליח לא מתוודה
 מקשה וע״ז • בתשובתו עליו שירחמו היינו ירוחם

 ידי יצא לא נמי אלה בשתים עדיין והא החסיד
 דהחרטה ותירץ • שלישי יסוד לו שיחסור אחרי תשובתו

 אעפ״י ומסיק מתחרט המתודה כי מודה בכלל הוא
 ר״ל • בארנו כאשר רבות מדרגות לתשובה שיש

 מדרגות ולהשיג • ויום יום בכל אומץ להוסיף שצריך
 מ״מ העתיד על יפחד וגס העבר על בהתבונן

: התשובה יסודות המה אלה בשלוש
אמר



תשובה שערי 30
 ברע יפול לבו ומקשה תמיד מפחד אדם אשרי יי( בח )משלי כן אחרי אמר )א(

חוק השלים לא אולי תמיד מפחד עליו יש ועוזב מודה שהוא אע״ם פירוש
 יפחד גם המדרגות להשיג יום בכל אומץ ויוסיף רבות למדרגות צריכה היא כי התשובה

 ויתפלל תמיד בנפשו השם יראת ויוסיף עת בכל ממנו וישמור יצרו עליו יתחדש אולי
 בלבו האומר ברעה יפול לבו ומקשה מיצרו ולהצילו התשובה על לעורו השם אל תמיד

 יראה בנפשו ולהוסיף התשובה מדרגות להשיג תמיד משתדל ואיננו תשובתי חוק השלמתי
 הכשר ביתרון דרכיו להכשיר חיובו גודל מכיר ואינו לבב רם הוא כי זה על יענש

: יצרו ביד יפול ע״כ תמיד לו האורב מיצרו נשמר איננו גם השם לפני
 חרפת נשאתי כי נכלמתי וגם בשתי לא( )ירמיה שיאמר כענין הבושה )א( הששי

ירגישו אם ויכלם אדם בני לפני עבירות לעבור מאוד יבוש החוטא והנה נעורי ~
 רחוק הש״י היות לפי אם כי זה ואין יתברך הבורא מן יבוש לא ואיך בעבירותיו ויכירו

 בן יוחנן רבן פטירת בשעת כי ואמרז״ל הש״י מן ולא הנבראים מן יבוש ע״כ מכליותיו
כמורא עליכם שמים מורא שיהא רצון יהי להם אמר ברכנו רבינו תלמידיו לו אמרו זכאי

בשר
יונה כנפי

• אלו לשתים למכות שייך לא הקב״ה דגבי משוס פירוש • גו׳ אדס אשרי כן אחרי אמר )א( ת
דהא • העבירה ואחר עבירה דשעת בושת לשתי לפחד עליו יש ועוזב מודה שהוא אעפ״י

 באות החשיד שכתב מה לבאר עתה שבא ר״ל • כו׳
 בהם יצא לא מ״מ • בע״ת מיקרי אלו דג׳ הקודם

 דילמא מפחד א״כ אלא • ותשובתו חובתו ידי
 בזה עליו יצרו שיתחרט יפחד וגס בתשובתו קיצר
 ומקשה • עוד ולחטא עלול הוא לידו חטא שבא
 חוקו שהשלים חושב אלא באלה נשבר לבו היינו לבו

 שאינו לבב רם הוא כי עשה שתים רעות כי יענש
 כמעט הוא והרי חיובו גודל מכיר אינו כי כראוי שב

 להבא על נשמר שאינו שנית • חטאתי לא אומר בכלל
 והנה אחרת• בעבירה היינו ברעה ויפול מיצרו
 באים המה כ״א אות עד מ״ז מאות אותיות חמשה

בקראי כ״ז ולאוקמי הראשונים דבריו ולבאר להוסיף
: תשובה בענייני דבריו כל

 ,נשאל כי נכלמתי וגס בשתי כ״ש הבושה )א( ת
 מאוד יבוש החוטא והנה • נעורי חרפת

 ויכירו ירגישו אס ויכלם אדם בני לפני עבירות לעבור
 לכאורה כו׳ הבורא מן יבוש לא ואיך • בעבירותיו

 היינו הבורא מן יכלם ולא יבוש לא ואיך לומר ה״ל
 • אדם בני גבי כמו עבירה ולאחר • עבירה בשעת

 עבירה אלאחר קאי דנכלמהי שהביא מהכתוב מוכח וכן
 לאחר שהמה קאמר נעורי חרפת נשאתי כי דהא

 וי״ל • עבירה אשעת קאי ע״כ ובשתי • העבירה

 משוס הוא ע״כ הקב״ה לפני בוש ולא שחטא בעת
 מגבירה וא״כלאחר ממנו רחוק הקב״ה והי׳ אל ששכח

 בוש הוא ע״כ • בוש והוא הקב״ה את נזכר אס
 מבאר שני בושת שהוא הכלימה אכן אל ששכח בזה

 אז כשחטא בזכרו והנה זה• שאחר באות החסיד
 העבירה אחת שתים רעות שעשה נזכר הוא

 הרוממות יראת שנית • העונש יראת והוא עצמה
 לזאת הקב״ה ממנו רחוק והיה אל ששכח בזה

 מאמר ע״ז הביא והנה • החשיד כמ״ש חטא
 שיהא רצון יהי להם שאמר ב״ז יוחנן ר׳ של

 והקשה • ודם בשר כמורא עליכם שמיס מורא
 חוץ שמיס בידי הכל והא בח״א המהרש״א

 להם אמר תוכחה שבדרך ותירץ • שמ*ס מיראת
 דאס מספיק אינו ירוצו שת הנראה ולפי עיי״ש

 בקשת זולת הוכיחם לא למה ;להוכיחם רצה
 בדברי זה זולת ג״כ להבין יש ועוד • ברכתם

 הא עדיין בשו״ד כמורא שאמר ב״ז יוחנן ר׳
 מעלה של עין שעשה מא״ל גזלן • גנב תינח
 ד׳ תשלומץ גבי חז״ל כמאמר מטה של כעין

 כבשו״ד שהירא החסיד דברי לפי אכן • וה׳
 יראת לידי שמביאתו העונש יראת הוא

 הקשה זאת דהנה שפיר זה כל יהי׳ • הרוממות
לתלמידיו



טז תשובה שערי
 עובר אדם שהרי תדעו הלואי להם אמר * יותר ולא כאן ער רבינו לו אמרו * ורם בשר

: אדם יראני לא ואומר בסתר עבירה
 ההכלמה וענין הש׳י מלפני עונותיו על האדם שיכלם בזה העליונה המדריגה )א( כב

 פני כלמה כפתה מט( )תהלים ■שנאמר כענין פניו זיו והשתנות בבושה ההרגשה
 לס )יהזקאל הבושה מן יתירה היא כי הבושה אחר נזכרת והכלימה " תראה מקום ובכל

 עונו על מעביר הש״י כי החוטא ובראות נכלמתי וגם בשתי לא( )ירמיה והכלמו בושו
 החוטא הלא בושה בלבבו יופיף עליו גמל בעונותיו ולא ממנו נפרע ואינו לו מאריך
 ובשת תזכרי למען יי( )יהזקאל כתיב וכן ממנו יבוש לו מכפר והוא בו ובוגד ב׳ו למלך

 לו מוחלין ממנו ומתבייש דבר העושה ואמרז״ל עשית אשר לכל לך בכפרי עלילותיך מכל
 גם הנביאים ביד גם עוד עגני ולא כט( )ש״א שאמר בשאול מצינו וכן עונותיו כל על

הכהנים עיר נוב שהרג מפני להזכירם נתבייש כי ותומים אורים הזכיר ולא בחלומות

ואמר
 כנפי

 • כנ״ל היינו יותר ולא כאן עד לתלמידיו
 * שמיס מיראת חוץ שמיס בידי הכל שעדיין

 ברכה הוא דשפיר להס השיב וע״ז • גזלן ונס
 אדס יראני לא ואומר בסתר עבירה עובר אדס שהרי
 אס כתוב דהא זה שייך דלא הקב״ה גבי וא״כ

הוא וע״כ • גו׳ במסתרים איש יסתר
 וא״כ ממני רחוק והוא אל ששכח משוס חוטא
וע״ז • ג״כ הרוממות יראת יהי׳ אז בזכרו

 כי הרוממות יראת על מהקב״ה לבקש שפיר שייך
שמך את וליראה לאהבה מתפללין אנו זה גס

 : כנ״ל הרוממות יראת על דקאי לעיל כמ״ש
 כו׳ שיכלם בזה העליונה המדריגה )א( הר

 • כו׳ פניו זיו והשתנות הכלימה וענין
 מאריך עונו על מעביר הש״י כי החוטא ובראות

 אשר מבושה גדולה יותר דהכלימה ר״ל * כו׳ לו
 זהו פנים זיו נשתנית הבושה הרגשת מגודל
 • המדריגה לזה שיבא ההתבוננות אכן כלימה

 עי״ז • לו מאריך שהש״י החוטא בראות הוא
 צדיק בשם ]ושמעתי כלימה היינו בושה יוסיף

 כל ירדפוני וחסד טוב אך אומר שהי׳ אחד
 עושה שהקב״ה והחסד שהטוב היינו * חיי ימי

 להם כדי אינו אני כי * אותו רודפים המה עמו
 עד הבושה מפני מהמה לנוס מקים לי ואין
 דכלימה ז ע" ראי׳ והביא ושפ״י[ שמעתי כאן

 הבושה מן יתירה היא כי הבושה אחר נזכרת
 תזכרי למען כתוב וכן * ט' הכלמו בושו מהא

 כלמתך מפני פה פתחון עוד לך יהי׳ ולא בושת
)בספר אלהיס ה׳ נאוס עשית אשר לכל לך בכפרי

יונה
 אכן • הבושת אחר דכלמה אלמא הכתוב( לשון קיצור

 הפסוק מזה להוכיח רצה הגמרא הא קשה לכאורה
 כל על לו מוחלין ומתטיש העובר שכל

 • שאני ציבור דילמא הגט׳ וקאמר • עונותיו
 של הכלימה על מזה החסיד מוכח איך א״כ

 כיון וי״ל • שאני ציבור של דילמא • יחיד
 המתבייש ליחיד דאפי׳ אח״כ מוכיח שהגמרא

 אשמועינן מה א״כ • דשאול מהא לו מוחלין
 דבבושת׳ לאשמועינן אע״כ • ציבור גבי הכתוב

 החסיד הביא לזאת כלימה ע״י לא אס סגי לא
 לאשמועינן היינו דשאול מהא אח״כ המאחז״ל

דווקא היינו כו׳ תזכרו למען הכתוב דע״כ
והנה • משאול שמענו שלא מה וכנ״ל כלימה

 מוחלין בו ומתבייש ד״ע העושה קאמר הגמרא
 עוונותיו כל על הגמרא אשמועינן ע״כ עוונותיו על לו

 לזה הוכחה לי למה פשיטא ערן אותו על דאי
 אלא • התשובה בפני העומד דבר לך אין הא

 אמאי וקשה • עונותיו כל על לו דמוחלין קמ״ל
 החסיד מסיק ע״ז עונותיו כל על עדיין לו מוחלין

 בגדולת .בהתבודד הבושה למדריגת אדס ישיג
 ור״ל ל כי׳ פיו את הממרה רעת וכמה הש״י
 שיתבונן לא אס לו מגעת כלימה הבושה שאין

 מתחרט ע״כ ממילא ואז י כנ״ל הרוממות ביראת
 ואע״ג • עונותיו כל על מוחלין ושפיר עונותיו על

 כתוב לא שמואל מפני שנתבייש שאול דנבי
 כיון :מ״מ • הרוממות יראת מוכח ולא כלימה
 והיינו במחיצתו כו׳ אתה מחר שמואל לי׳ שאמר

שנמחל



תשובה 32
 מדתות אדם וישיג • במחיצתי עמי • עמי ובניך אתה מחר יט( )שם שמואל לו ואמר

תמיד ובזכרו פיו את הממרה רעת רבה וכמה השם בגדולת לחשוב בהתבודד הבושה
: מחשבותיו וצופה כליותיו ובוחן מעשיו רואה השם כי

על העובר כמה ידע בוראו את המכיר כי והשפלות לב בכל הכנעה )א( השביעי
 ונאמר ,נמאס בעיניו נבזה טי( )תהילים שנאמר כענק מערכו . ונגרע ושפל שח דבריו

על להם קראו נמאס כפף 0 )ירמיה עולה כמים שותה איש ונאלח נתעב כי אף ט( )איוב
נתן אליו בבוא חטאו על בהתוודותו אמר השלום עליו ודוד בעיניו שפל ויהי יכנע כן

אלהים ונדכה נשבר לב נשברה רוח אלהים זבחי נא( )תהילים דבריו בסוף אמר הנביא
 לא

הזה
תבזה
מוסר

 למדנו נמוכה דוה נשברה רוח
ובהכנעה התשובה לעיקרי מוסד

 כי מזה
יתרצה

 המזמור כי התשובה מעיקרי ההכנעה
אל סו( )ישעיה שנאמר השם אל האדם

 נז( )שם התשובה בענק ונאמר רוח ונכה עני

וקדוש מרום שמו וקדוש עד שוכן ונשא רם

כנפי
 הי׳ ע״כ הבושה ע״י עונותיו כל על לו שנמחל

 ידענו לא עדיין אכן • כנ״ל הרוממות בושת לי׳
 שיהרג מחמת דלמא הבושה מחמת לו שנמחל מנין

 דווקא למה דא״כ וי״ל " עליו יכפר ומיתתו
 נהרגו ישראל מחנה גס והא ־ במחיצתי אמר לשאול

 בחד״א המרש״א והנה נתבייש דשאול משוס אע״כ עמו
 בושת ההיא דמשוס לי׳ משמע דמהיכא כ״כ הקשה

 שני רק לשאול הי׳ דלא כיון ותירץ • לו נתכפר
 דאגג חטא וההיא • נוב וחטא אגג חטא חטאים

 כי כדכתיב עלמא בהאי למטרפסי׳ שקלי׳ כבר
 רק חטא לי׳ הי׳ ולא שאול את המלכתי כי נחמתי
 שנתבייש ע״י לו דנתכפר אל״ל מסתמא דנוב ההוא

 מספיקין אין המהרש״א ודברי עכ״ל החטא בזה
 מנ״ל א״כ בלבד זה חטא אלא לי׳ הי׳ לא דאס

 נראה ע״כ עונותיו כל על לו דמוחלין להוכיח להגמ׳
 מזה מחלו מסתמא נוב על לו דמחיל דהא

 ששמואל לזה וההוכחה • המהרש״א וכמ״ש שנתבייש
 חרון עשית ולא ה׳ בקול שמעת לא לשאול השיב

 החטא נמי לי׳ אמר לא למה ועדיין • בעמלק אפי
 אז שאול שנתבייש מחמת ע״כ אלא • נוב של

הזכיר לא לכן עון אותו נו ונמחל להזכירו
 העון לו הזכיר רק העון אותו שמואל לו

 נמחל נמי עמלק של העון ומ״מ • העמלק של
 אתה לי׳ שאמר מהא דמוכח בנוב שנתבייש בזה לו

 הבושת שע״י כיון עדיין להקשות ואין במחצתי
נהרג למה א״כ נמי עמלק של החטא גס לו נמחל

 אמר כה כי וגוי דרך פנו סלו סלו ואמר
 רוח להחיות רוח ושפל דכא ואת אשכון

שפלים
יונה
 לקרוע הגזירה נגזרה כבר דהא קשי׳ לא זה שאול

 חוזר הקב״ה ואין * דוד ליד וליתן המלוכה משאול
 הי׳ ממילא לדוד שהבטיח בזה טובה ממדה

 הועיל ולא דוד מפני נדחה להיות שאול צריך
 והשתא הגזירה על ולא החטא מחילת נלי רק תשובתו

 של עון שמואל לו שהזכיר בזה שסיר נמי יהי׳
 עמלק של חטא לו נמחול שנתבייש שע״י אע״ג עמלק

כנ״ל: הגזירה מחמת נהרג שיהי׳ לי׳ אמר מ״מ כנ״ל נמי

 את המכיר כי והשפלות לב בכל ההכנעה )א(
 שח דבריו על העובר כמה ידע בוראו

 מכיר שהוא יותר עוד כל ור״ל מערכו ונגרע ושפל
 כי • המרתו עון יותר יכיר הוא אז בוראו רוממות

 המלך דברי על לעובר השר דברי על העובר דומה אינו
 עק תגדל • יותר גדול עליו שהמצוה עוד וכל

 ושפל שח איך יכיר בוראו את בהכרת ושפיר המרתו
 להגדול שהמרמה אמת הן לכאורה והנה • ו בהמרת

 נחשב הוא כשהממרה כ״ז אכן • מאוד עונו חמור
 אז שבפחותים הפחות הוא כשהממרה משא״כ • קצת

 לא שהוא אחרי המרתו להגדיל שייך לא וודאי
 וכמאחז״ל נחשב• לא נמי המרתו ממילא נחשב
 כן וכמו המבייש לקטן המבייש גדול דומה אינו

 אדם כי להקב״ה כב״י אדם של בהממרות נאמר
 כתב ע״ז • תזכרנו כי אנוש ומה הוא נחשב במה

 לאדם גדול ערך שיש והיינו מערכו ונגרע החסיד
 מבחר אדם כי בחטאיו ערכו יגרע שלא עוד כל

הברואים



יז תשובה שערי
 הפרשה כל שאר וכן התשובה מעיקרי ההכנעה כי למדנו נדכאים לב ולהחיות שפלים

 דרכיו ו&ר׳ קצפתי בצעו בעון וגו׳ אריב לעולם לא כי נס )שם התשובה בעלי על מדברת
 ושפל דכא ואת שנאמר במו בהכנעה ראיתי דרכיו פירוש וגר ואנחהו וארפאהו ראיתי

 כמו לעונו אסלח כי וארפאהו * יעטוף מלפני רוח כי שאמד כמו הלב ובמרירות רוח
 החטא עזיבת על אעזרהו ואנחהו לו ורפא ושב 0 )ישעיה משובתם ארפא יד( )הושע

5 יצרו על ואגבירהו
 והמדריגה )א( בע״ה הענוה בשערי יתבאר כאשר רבות ההכנעה מעלות כי ודע

 טובה יחזיק ולא השם דת עבו ויאדיר שיגדיל התשובה מדרך המחויבת בהכנעה העליונה
 ויעבוד יכנע כן על * השם בעבודת חייב שהוא מה כנגד בעיניו הכל יוקטן כי * לעצמו
 המפוארים פעליו על אדם תפארת יבקש ולא הנכבדים מעשיו על כבוד יחמוד ולא בהצנע

: היכולת כפי מדעתם ויסתירם

כנפי
 נשמת בו ונפת • הקב״ה של כפיו יציר הברואים

 בהמרתו א״כ • אותו עשה אלקיס ובצלם שדי
 מדכתיב ע״ז ראי׳ והביא * הגדול ערכו יגרע ודאי
 בעיני נבזה שהוא עוד כל היינו נמאס בעיניו נבזה

 מערכו ונגרע נמאס הוא אז בהמרתו והיינו הקב״ה
 יכנע כן על החסיד וכתב • הכתובים משארי וכן

 התשובה מעיקרי ההכנעה כי • כו' בעיניו שפל ויהי׳
 ובבכי בדאגה מאוד ויתמרמר יתוודה שאפי׳ והיינו

 כל מ״מ * הקודמים באותיות כמבואר חטאיו על
 הכיר שלא מופת זה ושפל נכנע יהי׳ שלא עוד
 מכיר הי׳ שהוא עוד כל דהא עדיין בוראו את
 נכנע הוא אז • שלו ההתבוננות ערך לפי בוראו את

הוא דההכנעה החסיד שכתב היינו וא״כ ־ כנ״ל
:כנ״ל התשובה עיקרי י

 המחויבת בהכנע העליונה והמדריגה )א(
 עבודת ויאדיר שיגדיל התשובה מדרך

 מצינו וכן • כו׳ לעצמו טובה יחזיק ולא השם
 ילמוד אחד דך ללמוד שרגיל שמי לבע״ת במדרש

 טובה יחזיק ולא החסיד שכתב מה אכן • דפין שני
 יחזיק לא בלא״ה והא מובן אינו לכאורה זה לעצמו
 אל הרבה תורה למדת אס כמאחז״ל לעצמו טובה

 מה כן וכמו " נוצרת לכך כי לעצמך טובה תחזיק
 יבקש ולא מעשיו על כבוד יחמוד ולא שכתב

 אשר מובן אינו לכאורה כ״ז פעליו על אדם תפארת
 ותפארת כבוד לחמוד שלא צריך אינו וכי בע״ת זולת

 מחי׳ שהיא צדקה מצות והלא * הטובים מעשיו על
בפרהסי׳ דהנותן מקרא חז״ל מוכיח מ״מ העני

עוד
יונה

 כלי צדקה לגבאי ואפי׳ • נותן הי׳ שלא לו מוטב
 לעשות לו אסור אדם מבני תפארת לשם שנותן עוד

 לומר שיש הגס לכת הצנע צריך מצות בשארי וכן
 ולהאדיר להגדיל צריך בע״ת אשר החסיד כוונת

 מ״מ • בע״ה שאינו אדם מסתם יותר ולהתחזק
 בכל בזה להתחזק צריך ע״כ נמי אדם בכל והא

 כאן עד לדבר יש גבול וכי • לכת בהצנע אפשרי
 יראתי ולולי • לבע״ת מזה ויותר • אדם לכל

 אחרת כוונה קנה מעמס הייתי מהפשט מלהרחיק
 באות האמור לפי ולומר • האלו החסיד בדברי
 דברי על העובר של ערכו וגרעון בשפלות הקודם
 בל להתחזק מקים אדם ימצא אולי עדיין • הקב״ה

 יחזיק ובהם מעשיה לו שיש מחמת מערכו יפול
 העליונה שהמדריכה החסיד כתב ע״ז ■ ערכו

 ור״ל • כו׳ שיגדיל התשובה מדרך המחויבת בהכנע
 טובים מעשים לו שיש בזה לעצמו טובה יחזיק שלא

 ע״ז • מערכו יפול ובל למאומה נחשב ולהיות
 חייב שהוא מה כנגד בעיניו הכל יקטן כי כתב

 מעשים לו יש אס אפי' והיינו השם בעבודת
 במה חובתו ידי יצא לא וודאי זה בכל טובים
 יתרון לו אין ג״כ עצמם במע״ט וא״כ • חייב שהוא

 ואיך • למעבד כדבעי עביד שלא אחרי למעלה
 שמסיק וזה שלו בעבירות בערכו בהס יעלה

 בלהתבונן ר״ל בהצנע ויעבוד יכנע כן על החסיד
 כבוד יחמוד ולא כמי מזה יכנע בעבודה קיצר שהוא

 שלא קצת נכבד להיות היינו הטובים מעשיו על
אדם תפארת לו יבוקש לא וכן • מערכו יגרע

היינו הא



 0 )מיכה שנאמר ע״ה הנביא בדברי מבואר התשובה עיקר על הזה הענין ובא )א(
הזכיר בי חסדיו רוב עד ה׳ אקדם במה פי׳ מרום לאלהי אכף ה׳ אקדם במה , “

 אלהי והזכיר חטאי רוב על מרום לאדהי אכף ובמה הש״י מהפרי בפרשה למעלה
וביאר דבל על רם שהכרה פי ויכניע יכף אשר ראוי כמה ולהודיע להורות מרום
ברבבות אילים באלפי ה׳ הירצה " שנה בני יבעגלים בעולות האקדמנו כן אחרי הענין
כניעתי להראות פשעי בכורי האתן * הסדיו רוב על בהם אקדמנו אשר שמן נהלי

בעבור קרבן בכורי לתת ראוי כי פשעי עוצם מכיר אני כי הטאי רוב על ובפיפתי
החטאת ועל בכורי הפשע על הזכיר נפשי חטאת בטני פרי עצום וכי מאוד רב בי פשעי

התשובה והיתה החטא מן יותר והוא רז׳ל. אמרו כאשר המרד הוא הפשע כי • בטני פרי
זה כי • הפד ואהבת משפט עשות אם כי ממך דורש ה׳ ומה טוב מה אדם לך הגיד

 עיקר זה אלהיך עם לכת והצנע חסדיו על ה׳ את בו לקדם והמנחות העולות מן נבחר
 כבוד תחמוד שלא כניעתך על יורה זה בי לכת בהצנע ה׳ את לעבוד וכפיפתך כניעתך

 בי • יצוריו את היוצר בהם •ץ ידם לא אשר המעלות על כי אף הנכבדים מעשיך על
 השם את וידוע השכל זולתי החכמות ומיני והגבורה העושר כמו בהם להתהלל אין

: וגו׳ בחכמתו הכם יתהלל אל מ( )ירמיה שנאמר כמו יתברך
 הפדות מנפשו להסיר חייב שהוא מפני הכניעה על תשובה בעל נתחייב ועוד )א( ן ץ•
: הפשעים ומעודדות לחטוא שגורמות *

 כנפי
 כ״כ יגרע ולא לו אדם תפארת עדיין להיות היינו

 צ״ל )לפ״ז היכולת בכל מדעתו ויסתירם מערכו
 יעלה כלא והיינו מדעתם( ולא מדעתו הגרסא

 אדרבה כי למאומה בזה נחשב להיות כ״ז דעתו על
 אז פלו הטובים מעשים על א״ע שיזכיר עוד כל

 • החועא וגרעון הכנעת מלבד ביותר להכנע, צריך
: בעבודה וקיצר שמיעע להכנעה יותר עוד צריך

 מבואר התשובה עיקר על הזה הענין ובא )א( ■^ךק
 של הענין ר״ל כו' ע״ה הנביא בדברי

 מנד הכנעה שצריך מקודם המבואר התשובה עיקר
 מנד וגם שפל הוא במה וידע בורא את שיכיר

 לההכנעה רק להתחשב במה בהם אין הטובים מעשיו
 ■הפסוק סוף עד כסדר הכתוב תחילת ג״כ ומבאר

 באות וכמ״ש החסדים על היינו ה׳ אקדם במה
 בושה בלבבו יוסיף עליו גמל כעונותיו ולא כ״ב

 רוב על היינו מרום לחלקי אכף • שם כמבואר
 באלהי שהמרה חעאו( גודל ר״ל העאי )ורוב ממאי
 הכל על רם שהימרה בזה מאוד גדול שהמרתו מרום

 אפשרית בכל אפי׳ לרצות יספיק שלא איך נענין וביאור
אדם לך הגיד ומסיק • ענין לכל המתנות ובכל

יונה
 משפע עכות כ״א ממך דורש ה׳ ומה טוב מה

 שבע״ת והיינו ־ לכת והצנע זאת( )ובכל חסד ואהבת
 הקב״ה לפני והרצויה הטובים דברים שיעשה אע״פ
 ביותר הכנעה צריך זאת בכל ומשפט חסד והמה

 וכמ״ש ממנו נסתרים מעשיו להיות בהצנע י ולעבוד
 יחמוד ולא חוקיו השלים שלא איך הקידה באות
 יגרע ולא ונכבד נחשב להיות מעשיו על כבוד

 ויעבוד מערכו ונגרע ושפל נכנע יהי׳ • מערכו
 ואף * שעושה מה ומשפט בחסד אפי׳ בהכנעה

 היינו היוצר בהם חפן לא אשר המעלות על וכ״ש
 באלה תתהלל אל בהם שכתוב וחכמה וגבורה עופר
 הפכל זולת וכתב • בהם ערכו להעלות לו אין ודאי

 מאמר ידוע וכבר • וכו׳ כמ״ם הש״י את ויודע
 עוד כל וא״כ * נדיעך פלא הידיעה תכלית הרמב״ס
 • אותו ידע שלא איך הש״י הרוממות ישיג שיתבונן

 יהי׳ וא״כ • המרתו גדול הוי • גדולתו ערך ולפי
 כן בבורא ההכרה לפי לעיל וכמ״ש מאוד נכנע

:הכנעתו תהי'
 ההכנעה על התשובה בעל נתחייב ועוד )א(

 המדור* מנפשו להסיר חייב שהוא מפני
הגורמות



יח תשובה שערי
 ח׳< )דברים שנאמר עליו האדם לב יצר ומגברת עבירות כמה מסבבת והגאוה )א(

 רשעים ניר לב ורחב עינים רום כא( )משלי ונאמר אלהיך ה׳ את ושבהת לבבך ורם
 ושכחת לבבך ורם נאמר כאשר החטאים יפרו ממנה כי הרשעים ניר חגאוה פי׳ חטאת
 בגאוה עתק צדיק על הדוברות )שם( ונאמר עני ידלק רשע בגאות י( )תהילים ונאמר

 בשדה ניר אדם בני שעושים ובמו חיים בארץ חתיתם נתנו אשר לב( )יחזקאל ונאמר
בלבבם ניר הגאוה את הרשעים עושים כן תבואות רוב ולאסוף הזרע בו לפרות כדי

כנפי
 גרם הנה ר״ל • הפשעים ומעוללת לחטא הגורמות

 דבעל זה שאחר באות החסיד כמ״ש הגאוה הוא
 • הגאוה היפך הוא והכנעה יצרו ביד נמסר הגאוה

 לשבר כדי ההכנעה על בעה״ת נתחייב שפיר א״כ
 שגרמו לחטוא הגורמות מדה ממנו ולהסיר הנאוה

 לפשוע עלול הוא המדה שבזה ועוד לחטוא לו
 כל העבר על חרטה כאן יהי׳־ לא וא״כ • להבא על

 וגס • החטא הגורם מקור מאתו הסיר שלא עוד
 המדה בזה שהוא כיון להבא על עזיבה כאן יהי' לא

 ע״י משא״כ • תשובה כאן ואין לפשוע עדיין עלול
 להבא על ועוזב העבר על מתחרט שהוא הכנעה

 שלמה תשובה שהיא ועזיבה חרטה כאן יש ואז כנ״ל
 ט״ו באות החסיד כתב וכבר • הכנעה ע״י והכל

 עיי״ש שבירה ע״י אלא מטומאתה עולה אינה שהכלי
בה ולשבר בהכנעה אלא יתכן לא השבירה וה״נ

:כנ״ל יטהר ואז אותו שמטמא המדה
 והגברת • עבירות כמה מסבכת והגאוה )א( ה*

 לבבך ורם שנאמר עליו האדם לב יצר
 והגברת • עכירות משככת הגאוה החסיד כתב כו׳
 היינו עבירות סובבות עניניס שני שהם נראה יצר

 וגס בעצמו חטא והוא ה׳ את שוכח גאוה שע״י
 בסוף החסיד שמסיק כמו חטא היא גופה הגאוה
 לפירות ניר הוא שע״י הוא היוצר וההתגברות • דבריו
 עצמה הגאוה של החטא מלבד היינו • החטאים שארי

 וכמו • היצר לתגבורת עבירות לשארי ניר היא
 אשר הזרע ע״י לפרות כדי בא הוא שבשדה הניר
 אם• ואפי׳ • החטאים לפרות ניר הגאיה כן יזרע

 זרע בלא הניר וכמו חטא היתה לא בעצמה הגאוה
 לשארי והכנעה הוא החטא התחלת מ״מ • יצמיח לא

 ולפ״ז • חטאת רשעים ניר דכתיב והא * עבירות
 לשון מ״מ ־ רבים לשון חטאות רשעים ניר הול״ל
חטאת כמו רכים חטאים כולל הוא נמי חטאת

וזורעים
יוגה

 שהוא היינו וירח שמש כמו חטא פירש עוד יהודא
 כמ״ש • בעצם שהוא חטא רשעים ניר ור״ל דכר שש

 שמכיר עוד כל מבואר ככר כי לב גכה כל ה' תועבת
 גאוה והבעל הכנעתו הכרתו לפי הוא בוראו את

 מתגאה הוא לכן כלל בוראו את מכיר אינו ע״כ
 כאלו המתגאה כל אמהז״ל ולזאת • כלל נכבד ואינו
 כיון והיינו ־ כו׳ ה׳ תועבת כאן נאמר ע״ז עובד
 ועוד כנ״ל כעע״ז והוי מכיר אינו ע״כ מתגאה שהוא
 העושה וכ״ש עיני נגד יכון לא שקרים דובר כתיב

 נחשב במה שיתכונן עוד כל אשר בגאותו שקרים
 כב״י הקב״ה של טלית הוא הגאוה והנה • הוא

 מתעטף הוא הרי והמתגאה • לבש גאות ה׳ כדכתיב
 כב״י הקב״ה של בטלית וכ״ש • שלו שאינו בטלית

 לבש גאות ה׳ הענין ]והנה * זה אדם גרוע כמה
 נתעטף במדרש שאמחז״ל ע״ד י״ל פשוט בדרך

 אורה עוטה שנאמר אור והבריק בטליתו הקמה
 הנבראים וכל המילס שכל הוא כך והענין • כשלמה
 אחד וכל • מהבורא הויתס מקבלים המה בכללם
 הקב״ה הי' ואלו • דילי׳ שעורי׳ לפוס הויתו מקבל

 הי׳ אז לו הנצרך ערכו מכפי יותר עליו משפיע
 לפתילה שמן ריבוי וכמו • לגמרי נתבטל דבר אותו
 בפתילה שהשמן עוד כל רק • וכל מכל נכבה שהיא

 השמש האור זיו וכן • בטוב מאיר אז השיעור כפי
 גופה בשמש כשיביט זאת בכל מתוק.לעיניה שהוא
 הוא כן מראות עיניו תכהנה האור ריבוי■ מחמת
 לקבל יכולים שאינם הנבראים הל של הויתס קבלת

 יתבטל ביותר עליו שירבה עוד וכל צרכם כדי רק
 והיינו בטליתו הקב״ה כב״י נתעטף ולזאת כנ״ל לגמרי

 בטלית המתעטף כמו הנבראים מן א״ע שהסתיר
 שפע רוב יגיע פנל; כדי והוא בטליתו א״ע מסתיר
 מכל יתבטלו שלא צורכס מכדי יותר לברואיו והשגה

 מידת שאז היינו לבוש גאות של הענין וזהו וכל
הנאוה



תשובה שערי 36
 דרך ועל ♦ מחשבותם פרי שהם העבירות ולהצמיח להוליד רעות המחשבות בו וזורעים
 גיר רשעים ניר פי׳ חטאת שאמר .ומה וגו׳ משפט כראש ופרח הנביא שאמר כמו המשל
 כמו וחטאת פירושו יהי' או יהודה חטאת יס .)ירמיה כטו רבים חטאים וכולל י חטאת
 כמו חטאת עצמה חמדה הטאים גורמות הגאוה כי מלבד והטעם • ירח שמש ג( )חבקוק

 השם עזר אין כי יצרו ביד נמסר הגאוה ובעל לב גבה כל ה׳ תועבת יס )משלי שנאמר

: ה׳ תועבת הוא אשר אחרי עמו
 רז״ל שאטדו הדרך על להתנהג עליו ולקיים להכנע התשובה בעל חייב ועוד )א(

 חביריו על יקפיד ולא יכעוס שלא מזה וישיג • •אדם כל בפני רוח שפל והוי
 להתכפר מזה ומעבירים מדותיו על ולהעביר * לבו •יתן אל ישמע אשר הדברים לכל וגם
 כנגד מדה פשעיו ■כל על לו מעבירים מדותיו על המעביר שאמרז״ל כמו " עונותיו על

 יתן תקוה יש אולי פיהו בעפר יתן 6 )איכה ונאמר מאד נכבד תקוה פתה וזה מרה
: להדפה ישבע לחי למכהו

 רך מענה טס )משלי שנאמר כענין רך במענה
מ^רץ ושפלת כט( )ישעיה שנאמר כמו השפלות

תדברי
יונה
 אדם כל בפני נכנע להיות לאדס סגי דלא ר״ל

 ההכנעה • ׳גאותו לו יארוב ובמחשבתו • לחוד במעשה
 שפל יהי׳ שלא עוד דכל הוא הכנעה לאו כזו

 וכ״ש חבירו על ויקפיד יכעוס אז ג״כ במחשבתו
 הכנעתו ואנה עמו כשהדין מדותיו על יעבור שלא

 בפני רוח שפל רהוי מאחז״ל החסיד הביא לזאת
 • נשברה רוח כמו בלב היינו רוח ושפל ־ אדס כל

 ושלא יכעוס שלא מזה ישיג אז במחשבתו שפל וכשיהי׳
 שהדין במקום אפי׳ מדותיו על להעביר וגם • ■יקפיד

 חבירו על יקפיד לא בכ״ז כנגדו בעול וחבירו עמו
 כשלא וממילא • והשפלה הנמוכה הנשברה רוחו מחמת

 שנמהר שבירה כלי והוא נשברה רוח המדה זה לו יהי׳
על לו מעביר הקב״ה אז • שבירתה ע״י משומאתה

: פשעיו כל
 * כו׳ רך במענה שיתנהג במעשה ההכנעה )א( £

 שהוא האלו מידות לו יש הגאוה בעל הנה
 • לבב רחב מינים רום שלו במעלות וגבוה גאה
 • ההיפך על ולהפכם לשברם צריך המדות אלה וכל

 במחשבה רוח שפל פיהי׳ החסיד דיבר הקודם ובאות
 לבאר בא ועתה • המדות אלו להפוך העיקר שהוא
 מענה ויהי׳ נמי במעשה המדות אלו להפך שצריך

 היפוך והוא - השפלות דרך שהוא כמוך ובקול רך
 היינו עזות שיענה גאוה בעל בעשיר שנאמר מה

 מדרכי המה והתכשימיס המלבושים וגם רם בקול
הגאוה

 שיתנהג במעשה ההכנעה )א( השמיני
מדרך זה כי נמוך ובקול חמה ישיב

 כנפי
 יתבשלו שלא כדי מהנבראים א״ע הגביה וכב״י הגאוה

 נאה כ* לה׳ אשירה הכתוב י״ל האופן ובזה • כנ״ל
 בעצמו כב״י הקב״ה שנגלה כיון ר״ל • גו׳ גאה

 של המציאות נתבשלו ממילא אז הים על ובכבודו
 ולא גאה הגדולה היינו גאה כי שאמר וזה המצרים
 ונתבשלו רמה ורוכבו סיס לזאת כ״כ אותה הסתיר

 נמי ישראל בשלו לא איך עדיין ולפ״ז מחיוהס"
 לו ויהי׳ קאמר ע״ז צורך•■ מכדי ביותר ■בהתגלות

 להם ליתן ה' בישועת היתה שהויתס היינו לישועה
 וגדולה נאוה של מדה עכ״פ יתבשלו[ שלא כת

 דמה להבל אדם ואץ כב״י הקב״ה של לבוש הוא
 להתגאית במה לו שאין ובפרש • מלכות לבוש ילבש
 ולא שקר עושה הוא והרי • שלו ומדות מעלות בכל
 הגאיה ובעל החסיד ומסיק עיניו לנגד יכון

 אשר אחרי עמו השם שזר אין כי * יצרו ביד כמסר
 לעיל בדברינו אמור שכבר והיינו • הפס תועבת היא-

 • לו יכול הי' לא לו עתר הקנ״ה לולי מאחז״ל
 סשס בעיני מתועב הוא כי עמו ה׳ שאין אחרי וא״כ

 כמסר הוא וממילא ה׳ מאת לו עוזר יהי' לא אז
 לו גורס הגאוה כמה וראה בא א״כ • יצרו ביד

: ה׳ בנחלת מהסתפח גרוש להיות
 שאמרו דרך על • כו׳ בע״ת חייב ועו־ )א( ^ךן

 אדם כל בפני רוח שפל והוי חז״ל
:ט׳ מדותיו על ולהעביר • כו׳ שלא מזה
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 ועשיר יח( )משלי הגאות בעל העשיר על שנאמר ממה בהפך אמרתך תשה ומעפר •תדבדי

 הורד ועתה לס )שמות שנאמר כמו והתכשיטין המלבושים בנוי יתעסק ולא עזות •יענה
 זה על הש׳י ואמר * אט ויהלך בשק וישכב ויצום כא( )מ׳א באחאב ונאמר מעליך עדיך

 חיל ברב מהלכים שהם המלכים מדרך בהפך אט וילך וענין אחאב נכנע כי הראית
 " יושיע עיניס ושח כב( )איוב שנאמר כענין שהות עיניו תמיד ויהיה - המולה וקול

: לבו את להכניע יזכירוהו עינים ושהות הנמוך וקול * רך מענה כמו ההכנעה וסימני
 לחטוא לנפשו עוללה התאוה כי לבו אל ישיב הגשמית התאוה שבירת גא( התשיעי
 התענוגים מן יפרוש התשובה דרך את לשמור גדר ויעשה השוא בהבלי העון ולמשוך

 רק יאכל ולא הפרישות בדרכי ויתנהג המותרים בדברים גם תאותו אחר ימשוך ולא
 האשה אל יגש ואל • נפשו לשובע אוכל צדיק יס )משלי שנאמר כענין גופו וקיום נפשו לשובע

 התאוה אחרי הולך שהאדם זמן כל כי עונה למצות או * ורביה פריה מצות לקיים רק
 כענין עליו יצרו יתגבר ואז המשכלת הנפש מדרך וירחק * החומר תולזות אחרי נמשך

 לבבך ורם וגו׳ ושבעת תאכל פן ח( )שם ונאמר ויבעט ישורון וישמן לב( )דברים שנאמר
שבע: מרעיבו רעב משביעו באדם יש קטן אבר ואמרז״ל " וכחשתי אשבע פן ל׳( )משלי ונאמר

כנפי
 אלמא • עליך הורד עגל חטא גבי שנאמר • הגאוה

 התכשיטין הורדת ע״י שלהס הגאוה להפוך להס שצוה
 שיצרו אדס ראה אס מאחז״ל לי מובן יהי׳ ]ובזה

 וילך שחורין ויתעטף שחורין ילבש עליו מתגבר
 • חפן שלבו מה ויעשה אותו מכירין שאין למקים

 נדע לא ואנחנו • ב״נ השס חילל יהי׳ שלא ופירש"י
 דברי לפי׳ אנן • בזה תקנתו ומה שחורין ילבש למה

 מלבושים דמיעט שכתב שפיר לן מובן יהי׳ החסיד
 למי הגונה עצה חז״ל נתנו ולפ״ז שפלות מדרך המה

 אזי • לכופו יכול ואינו עליו מתגבר שיצרו
 החטאים שורש דהנה • כו׳ מכירין שאין למקום ילך

 • חטאת רשעים ניר ז׳ באות כמ״ש הגאוה מידת הוא
 תותבאי מתא בלי שמאי במתא מאחז״ל ידוע וזה

 במקומו ושלא • בשמו נכבד הוא במקומו והיינו
 הכבודיס בגדיו ע״י נכבד הוא אז שמו מכירין שאין

 והמדוכאים ־ האבלות מדרך המה שחורים שבגדי וידוע
 מי • שחורים מנעלים לובש ההוא גבי שאחז״ל כמו

 למקום כשילך וא״כ ירושלים על להתאבל אתה חשוב
 וגס • בשמו להתכבד יהי' שלא אותו מכירין שאין
 לכבדו ואין לתפארת לא שהמה שחורים בגדים ילבש

 שלבו מה כשיעשה ממילא * גאותו ויתבטל • עבורם
 ממנו שיפיל אחר בעבירה יחפון לא שלבו היינו •הפן

ד״ה ברש״י ע״א י״ב ד׳ במ״ק שם לנו ויובן •חאותו

והנה
יונה

 כיון דודאי ר״ל גאון האי רב בשם חפן שלבו מה
 מכאן חפן שאינו בדבר ערב אני כו׳ שחורים שילבוש

 עוד והובא כנ״ל[ כדפרי׳ והיינו עכ״ל בעבירה ואילך
 אט וילך מאחאב לבע״ת הקול נמיכת על ראי׳

 היפוך הוא עיניו שחוח וגס • המולה מקול היפוך
 לבו את להכניע יזכירהו ומסיק • עיניס מרוס

 ישלים בזה ממילא נמי לבבו רחב שיהפוך והיינו
• דרכיו מכל הגאוה ולהפוך ההכנעה

 כי לבו אל ישיב הגשמיות התאוה שבירת )א( ל
 העון ולמשוך לחטוא לנפשו עוללה התאוה

 ככל לאדם תאוה ג״כ הוא שהגאוה אע״ג • כו׳
 תאוות לשארי דומה אינו הוא זאת בכל • תאוות

 בבהמה ג״כ נמצאות הגשמיות התאות כל כי • אדם
 הגאוה תאוות משא״כ • הגופנית לתאוות שמתאוים

 התאווה ע״י אכן • בבהמה נמצאת המדה זה אין
 פן וכמ״ש הגאוה• לתאות גם נמשך יהי׳ הגשמיות

 האות שע״י אלמא לבבך ורם גו׳ ושבעת תאכל
 יהי׳ הגשמיות תאוות ע״י וגס לבבו ירוס אכילה

 התאוה כי החסיד שכתב וזה " עבירות לתאות נמשך
 שהוא עוד כל כי העון ולמשוך לחטוא לנפשו עוללה
 נפשו מדרכי יתרחק אז החומר תולדות אחרי נמשך

 כי • בחטא יפול וממילא החסיד כמ״ש המשכלת
עולה וכזה יחד גס במאזנים נתונים והחומר השכל

זה
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 התאוות יתקן אם לבן הפעולות כל שורש האדם בלב הנתונה התאוה )א( והנה

 יבשת וישרתוהו עליו וילוו השכל אחר ימשכם ישרתהו האיברים כל אשר תחת
 שהוא ר״ל וזך הפסוק שמפרש נונ״ל פעלו ישר וזך גב( כא( )משלי שנאמר הפעלים כל
 מענינו הלמד דבר והיא וישרים מתוקנים בחוקת מעשיו כל פעלו ישר התאוות[ מן זך

)ג( יג( >שם ונאסר רעהו בעיניו יוה! לא רע אותה רשע נפש ההפך אחריו שכתוב
 נשברה כמו נהיה לנפש תערב נהיה תאוה
 ב המותרים בדברים גם תאותו אדם ישבר

 סוו בפילים ותועבת וגבר ידו השכל ירום כי
 תפ בי אדם בני תענוגות תמיד ורודפים

 התע: רדיפת על כסילים ונקראו ממנו יסורו
 שי )י( בבקר משכימי הוי ה( )ישעיה ונאמר
וזריתי ב( )מלאכי ונאמר תחסר רשעים ובטן

כנפי
 יעקב אחים שני ני נופל זה קם וכשזה יורד זה

 הקמה כד בספר וראיתי • יאמן מלאום ולאוס ועשו
 צדיק יודע הכתוב לן שפירש • בחיי רבינו להחשיד

 ז״ל הוא וכתב • אכזרי רשעיס ורחמי בהמתו נפש
 בהכנעת אלא איני הרשע על הצדיק מעלת כי שידוע
 ועיקר השכלות הנפש ובהתנכרות הבהמות הנפש

 ויכניעם תאותיו אדם שישבור הוא ויסודה כלה התורה
 • השכלית הנפש בשעבוד שיביאם עד דכא עד זישיבם

 ומכניע ומשביר תאוותו על שכלו ומגביר זאת והעושה
 שלמה אמר וע״ז צדיק• נקרא שלו הבהמי׳ הנפש
 כי הכתוב לימדך בהמתו נפש צדיק יודע בכאן
 כלומר • בהמתו נפש שמכניע מי כל צדיק יקרא

 ממרחק וגבוה מלשון יודע ומלת שלו הבהמי׳ נפש
בחקירותיו עיי״ש סכות אנשי בהם .ויודע וכן • יידע

: הנפש כוחות התחלקות בענין שחקר באורך

 כל שרש אדם בלב הנתונה התאוה )א(
 כו׳ התאוות יתקן אס לכן • הפעולות

 הקודס באות בארנו כבר השכלכו׳ אחרי •ימשכם
 וכלל • יחד גס במאזנים נתונים והשכל .שהתאוה
 נמשכים הישרים ודרכי התאוות מצד נמשכים עבירות

 שנאמר בלב הוא התאווה וכל " השכל נפש מצד
 ותאוות ל״ג באות החסיד כמ״ש לו נתת לבי תאוות

 להפיץ הנוף איברי כל לרצונה מושך הבהמיות נפש
06 לרצונו מושך המשכלת נפש שהוא והשכל ־ רצונה

 באשר בי אסר ח( )דניאל ונחליתי נהייתי מלשון
 • לה תערב הזאת והמרה הנפש תצליח :זה

 תאוותם שוברים אינם אשר הכסילים מרע ־
 לא רע דבר וכל חטא בדרך תאותם גע

 יבלענו אדם וכסיל כא( )כשלי שנאסר כמו :ונים
 ע( )כשלי ונאמר וגו׳ ונבל בגור וגו ירדפו :ר

אלו ואמ-דל חגיכם פרש פניכם על פרש
בני

יונה
 לוחמים המה ותמיד • רצונו להפיק הגוף איברי כל

 וממילא קם זה נופל וכשזה • זה על זה להתגבר
 ־ ועבדו עבודתי החת המנוצח את מושך המנצח

 עושים מהר חיש להם הנעפליס הגוף איברי וכל
 כל יכשרו יה התאו יתקן אס לזאת המנוצח רצון

 בחיי רביני בשם הקודם באות )ועיין שלו הפעליס
 דשניהם וגו׳ בהמתו נפש צדיק יודע הכתוב בפירוש

 ראי׳ החסיד הביא ע״ז לטוב( נתכוונו אחד דרך
 התאוות מן זך היינו פעלו וישר וזך )ב( דכתיב מהא

 התאווה על קחי דזך והראי׳ • ישריס פעולותיו אז
 פעלו דבישר אלמא רע אותה רשע נפש מההיפך

 תאווה )נ( מהכתוב וכן • מהתאווה זך שהוא מיירי
 לנפשו הערב המידה זה התאווה משבר כשהוא נהיה

 יסיר לא אז תאוותו שיבר כשלא ולהפוך המשכלת
 והיינו מרע סור כסיליס ותועבה דכתיב רע מכל

 מרע לסור תועבה אצלס • הרשעים שהמה הכסילים
 ע״ש מחמת דא• תאוותם שם על נקראים והכסילים

 והראי׳ מרע לסור להם שתועבה פשיטא אז מעשיהם
 כקראים תאוותם ע״ש ע״כ אלא • הרע ועשו סרו שלא

 והביא מרע לסיר מתאווים תאוותם וע״י כסילים
 כמ״ש התאווה ע״ש כסילים דנקראים ראי׳ עוד

 רדיפת שע״י ראי׳ הביא ועוד • יבלענו אדם וכסיל
 ירדפו שכר דכתיב )ד( מהא אותו מהרס התאווה

 תחסר רשעים ובטן וכן יביטו לא ה׳ פעל ממילא
• רשע נקרא בטנו למלאות שרצונו עוד כל אלמא

ההיפוך
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 יתגלע חושיה בכל נפרד יבקש להאוה יח( )משלי ונאמר )יס כחגים ימיהם שכל אדם בני
 אוהב ממנו ירחיקו כי • ועמית הבי■ מכל נפרד ורצונו תאותו אחר ללכת שמבקש מי פי׳

 אם אכן • זה של כרצונו זה של רצונו אין חלוקות ומדוחם אדם בני ■תאוות בי וריע
 שהוא מי במוסר ואמרו רבים אוהביו ויהיו החברים לו יתחברו אז השכל בדרך ילך

 יבקש לתאוה • בעצמו הזה חעגין על לפרש ויש • עליו הקופצים רבו מדותיו את רוצה
 רצונו אחר ללכת שמבקש ובעבור מבקש הוא לתאוה והבר אה מכל נפרד איש נפרד
 חושיה בכל יפרד מרעהו ודל יט( שם )משלי כענין ממנו 'רחקו סרעיהו זאת למען

 * יתגלע שבתורה זאת בכל אך בלבד יחטא אהד בדבר לא תאותו אחר ההולך . יתגלע
: יתגלע אויל וכל כ( )שם מלשון כולנה על יעבור כי

 דבר תאותו תשיאנו אם כי )א( הגשמית התאווה בשברו תועלת לו תמצא ועוד לד
 : באיסור ידי אשלח ואיך תאוותי אמלא לא בהיתר הן לבו אל ידבר ועבירה בליעל

וטוב לבו בצדק יגלה כי ועצומה רבה תועלת )א( התאווה בשבירות תמצא ועוד לי

כנפי
 לקיים כדי נפשו לשובע רק אוכל מצדיק ההיפך

 • גו׳ פרש וזריתי וכן * תאווה לכס ולא החיוני נפש
 קרא דפרש אלמא כחגים ימיהם שכל אדם בני אלו

 נפרד יבקש לתאוה ונאמר )ה( • ולתאוותס לחגיהס
 • אופנים שני על הכתוב כוונת החסיד ופירש גו׳

 מכל נפרד יהי׳ אז לתארה יבקש שהוא עוד כל היינו
 • והבר אח מכל הנפרד פירש ועוד ורע אוהב
 תאווה בעל שהוא מפני הוא נפרד שהוא איש אוהו

 אוהב מכל מתפרד הוא לזאת רצונו אחרי ללכת ומבקש
 ששני דלכאורה אע״ג תאוותו אחר לילך כדי וחבר

 אס לי דמה אחד בקנה עולים האלה הפירושים
 שהוא לי ומה • נפרד נעשה הוא התאווה מחמת

 ביניהם הפרש יש אכן תאוותו• למלאות מעיקרו מתפרד
 הוא ורעים אוהבים עם שהתחברות ידוע זאת כי

 יעונש לא הזאת המדה ע״י אשר מאד עובה מדה
 ענבים חבור פסוק על כמאחז״ל ע״ז בעין אפי׳

 אשמועינן ראשון לפירש וא״כ " לו הנח אפרים
 חבורת של המעלה יאבד התאווה ע״י אשר הכתוב
 • יבקש לתאווה שהוא עוד כל קאמר לכן אנשים

 להיות שיכול ואע״ג • ממילא נפרד נעשה יהי׳ אז
 • ממנו יתפרדו המה מ״מ • לחברתם שרצונו
 שהוא בעבור אשר מזה ביותר אשמועינן שני ולפירש

 בעצמו הוא אז • רצונו אחר וללכת לתאווה מבקש
 אנשי׳ בחבור' כלל חפץ ואינו מרעיהו ומתרחק מתפרד

התאוה ערך גרעון מזה שמענו וכה כה בין עכ״פ

חפצו
יונה

 • תושיה נקראת שהתורה יתגלע חושיה בכל ומסיק
 התורה כל על יעבור כי יתגלע התורה שבכל והיינו

:שלו התאות ע״י כולה .
 ועבירה בליעל דבר תאוותו השיאנו כ״א )א( לר

 אמלא לא בהיתר הן לבו• אל ידבר
 ק״ו ולכאורה באיסור ידי אשלח ואיך * תאוותי
 היצר מתגרה האיסור בדבר דהא • הוא פריכא
 ישבר אם עדין וא״כ • היתר של מבדבר ביותר

 תקפו יצרו שאין מפום היינו ההיתר בדבר תאוותו
 • ותקפוהו אנסו שיצרו איסור בשל משא״כ כ״כ לו

 כשאדם ה׳ באות החסיד שכתב מה לפי י״ל אכן
 משוס כהיתר לו שנעשה בה ושנה עבירה עובר

 תוכל לא כמו ברשותך מלשון והוא ותוכל דכתיב
 אצלו הוא באמת ההיתר בדבר וא״כ עיי״ש לאכול
 • ברשותו כ״כ אינו באיסור משא״כ ברשותו יותר
 יפתה שהיצר ואע״ג ברשותו שאינו עוד כל וא״כ

 לשבר רגיל שיהי׳ עוד דכל • לשברו נקל יהי׳ מ״מ לו
:ברשותו שאינו דבר כ״ש ברשותו שהוא דבר

 מואס הוא • כו׳ ועצומה רבה תועלת )א( ל^
 כאן כתב כו׳ החטא לו גרם אשר הטבע

 שכתב י״א באות לעיל עיי' ועצומה רבה תועלת
 צריך אזי בו הורגל שלא בחטא לחלק החסיד
 בחטא וכשהוא העזיבה ואח״כ מקודם החרטה להיות

 ואח״כ מקודם העזיבה דווקא צריך אזי בו הרגיל
 מחמת תאוותו משבר כשבע״ת והנה • עיי״ש החרטה

החטא
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אל יתרצה ובזה )ב( החטא לו גרם אשר הטבע מואס הוא כי לתשובה חפצו
נשבר לב נשברה רוח אלהים זבחי נא( )תהילים כתיב וכן בעיניו חן וימצא יתברך השם

 שבירת על נשבר ולב והנכנעת הנמוכה הרוח הוא נשברה רוח י תבזה לא אלהים ונדכה
 • לו נתת לבו תאוות כא( )תהילים שנאמר כמו • בלב נתונה התאווה כי הגשמית התאווה
 * תבזה לא אלהים ונדכה נשבר לב ובאטרו הזה המקרא נאמר התשובה ובמזמור

 מעיקרי זה וכי • הגשמית התאווה בשבירת השם אל מתרצה התשובה בעל כי מזה למדנו
 : נדכאים לב ולהחיות שפלים רוח להחיות נס )ישעיה התשובה בענין נאמר ועוד * התשובה

 נמוכה ורוח טובה עין אבינו אברהם של מתלמידיו הללו מדות ג׳ בו שיש כל ואמרז״ל )א( ן^ך

 המותרים בדברים גם הגשמית התאוה אחר הולך שאינו שפלה נפש ענין שפלה ונפש
 שלא )ב( את מראה יפת אשה כי ידעתי נא הנה יב( )בראשית אברהם שאמר שמצינו כמו

 כ( )ש״ב שכתוב במה ואמרז״ל • יפיה תכונת על להתבונן ההוא היום עד בה נסתכל

 ראשן את להטיב מצוה דוד היה יום בכל * חיות אלמנות מותן יום עד צרורות ותהיין
 למען " מהן יצרו יכבוש באשר ולהכניע לתאוותו להיציק כדי לקשטן תמרוקים גנותן

: שבע בת דבר על לו יתכפר

כנפי
 ממילא * החטא לו שגרס בטבע מואס והוא החטא

 כיון ביחד הכל והחרטה העזיבה נכלל המדה בזה
 כתב ושפיר ומתחרט עוזב הרי ברע מואס שהוא

 אל יתרצה יבזה )ב( ועצומה רבה תועלתו החסיד
 כתיב דבקרא ואע״ג • כו׳ חן וימצא יתברך השס

 • וכתב החסיד מסיק מ״מ תבזה לא אלהים נשבר לב
 המקרא )היינו הזה המקרא נאמר התשובה ובמזמור

 למדנו תבזה לא אלהיס נשבר לב ובאמרו נשבר( דלב
 כיון ור״ל • כו׳ השס אל מתרצה בע״ת כי מזה

 שמתרצה היינו ע״כ תבזה לא התשובה בענק דנאמר
 • חן ימצא התשובה אחר וממילא תשובתו ומקבל לו

 אחרי ר״ל התשובה מעיקרי זה וכי כתב ועוד
 המדה זה ותסס התשובה• במזמור כתוב שזה

התשובה: עיקר הוא ע״כ התשובה בענק למנות

 שאינו השפלה נפש ענין • כו׳ ואחז״ל )א( לך
בדברים נס הגשמית התאווה אחר הולך

 לתאוות השפלה הנפש של הענין הנה • כו׳ המותרים
 רבינו דברי להקדים אמרתי • בזה קצת להבין גשמית

 החכמים כי ידוע וז״ל שכתב הקמח כד בספרו בחיי
 ועשו • וסודה הנפש בענק דברו אשר הקדמונים

 כתות לשני בה נחלקו קץ אין הרכה ספרים בזה
כחות ג׳ בה ויש אחת האדם נפש כי סוברות כת

העשירי
יוגה

 כחית ושלש המשכיל וכח הצמוח וכח הבהמי כח
 שלש באדם יש כי סוברת וכת • נפש נקראים אלו

 הנפש • כו׳ לעצמה אחת כל שונות נפשות והן נפשות
 והיא בע״ח שארי עם האדם ישתתף בה הבהמית

 וכבוד שררה והמבקשת והכועסת לאכול המתאווה נפש
 דכתיב ורוח נפש נקראת והיא הגוף תענוגי ושארי

 יוצא רוחו כל וכתיב בשר לאכול נפשך תאווה כי
 הוא התורה דעת כי נראה אמנם ומסיק כו׳ כסיל
 וכל כחות שלש בה שיש אחת נפש שהוא האדם בנפש

 הרשע על הצדיק מעלת כי וידוע • נפש נקרא וכח כח
 הנפש ובהתגברות הבהמית הנפש בהכנעת אלא אינו

 אדם שישבור הוא ויסודה כלה התורה ועיקר השכלית
 רבינו דברי ולפי באריכות עי״ש כו' ויכניעם תאוותו

 אברהם גבי החסיד דברי קצת לן מובן האלה בחיי
 ששובר והיינו שפלה• נפש במידותיו שחושב ע״ה

 עלי׳ והגביר • המתאווה נפש והיא הגשמית תאווה
 של והמדה • המתאווה נפש והשפיל השכלית נפש

 החסיד שכתב הקודם באות עיי׳ נמוכה רוח אאע״ה
 שלא )ב( והנכנעת הנמוכה רוח הוא נשברה רוח

 מצוה דוד הי׳ יום בכל כו׳ היום עד בה נסתכל
 הנה מהן יצרו יכבוש באשר כו' ראשן את להטיב

 נסתכל שלא בזה יצרו כבש ע״ה אבינו אברהם גבי
בהם נסתכל לא אס בדוד משא״כ • אשתו של ביפיה

לא
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 בשחית יתנהג בעריות הסתכל אם )א( עליו זדו אשר בדבר פעליו להטיב העשירי
 ישתדל חטא אשר האיברים ובכל בתורה יעסוק הרע בלשון חטא ואם >ב< העינים

עוד מתרצים בו שחוטאים דבר באותו הצדיקים רדל אמרו וכן המצות בהם לקיים
 מטהרים רגלים מצות של חבילות כנגדן עשה עבירות של חבילות עשית אם אמרו
 ותורת בחכמה יפתח ופיו חכו יהגה אמת שקר לשון מצוה לדבר רצים יהיו לרעה לרוץ
 יהי רמות ,עינים " לענייו לאחיו ידו את יפתח פתוח דם שופכות ידים • לשונו על חסד
 לבו הגות ויהי התורה אמרי יצפון בלבו און מחשבות חורש לב עינים ושח דכא

: וירדפהו שלום יבקש אחים בין מדנים משלח תבונה
 ונשובה ונחקורה דרכינו •נחפשה ג( )איכה שנאמר כענין דרכיו חפוש )א( עשר האחד

 על ויתורה עליהם שחטא הדברים יזכור למען האחד דברים לג׳ כן ויעשה ה׳ עד
 להכנע ויוסף וחטאות עונות לו במה ידע למען והשני הכפרה מעיקרי הוידוי כי כולן

והשלישי
כנפי

 נסתכל לזאת התאווה שבירת שוס כאן הי׳ לא
 • שבע דבת מעשה על יתכפר למען יצרו וכבש
 והיינו מקום באותו אשה באותה מאחז״ל כעין והיא

:כנ״ל בזה״ל יצרו שישבור
 העיניס בשתות יתנהג בעריות הסתכל אס )א( ד^ןק

 מסתכל הי׳ דוד דגבי ואע״ג • כו׳
 שכל באס י״ל הקודם באות כמ״ש מהן יצרו וכובש
 שעבר • בעריות בהסתכלות רק לו הי׳ ההעא עיקר

 לשבר תקנתו אז עיניכם אחרי תתורו לא על
 בחעא משא״כ • עוד להסתכל שלא המדה זה

 תקנה הוי לא יסתכל שלא בזה אז בפועל עריות
 באותו וכמו יצרו ויכבוש יסתכל ואדרבה • כלל

 ההסתכלות הא עדיין וא״ל מקום• ובאותו אשה
 לתקן עבירה ויעשה יסתכל ואיך • עבירה גופה היא

 תשובה של דהעשה לומר רחוק וזה • אחרת עבירה
 הוא חטא דבחד כיון ־ תתורו לא של הל״ת דוחה

 במה ההסתכלות של החטא ועוד לדחות שייך איך
 יצרו לצבוש 'כדי יסתכל אחד שפעם וא״ל • יתכפר

 ז״א ההסתכלות על לכפר עיניו ישיח השני ופעם
 משמע ההסתכלות יום בכל נאמר דוד גבי דהא

 פשוט ונ״ל • יצרו וכובש בהם מסתכל הי׳ שתמיד
 דווקא היא ההסתכלות של החטא עיקר דכל

 לכבוש כדי כשמסתכל משא״כ בראיתו להנות כשמסתכל
 עיקר כל דהא בראיתו כלל נהנה אינו אז • יצרו
 יהי׳ ולא • יצרו לכבוש כדי בה להסתכל מהדר הוא

 הוא עיקר דכל בפסחים מאחז״ל וכענין כלל נהנה
חטא כאן אין ושפיר למיכל אתא לא לשרוף מהדר

יוגה
 • דוד שעשה וכמו שרי יצרו לכבוש וכדי בהסתכלות

 • כו׳ בתורה יעסוק הרע בלשון חטא ואס )ב(
 שישיח שלו הקנתו בעריות ההסתכלות דגבי אע״ג
 למה הרע נשון גבי א״כ • עוד יסתכל ולא עיניו

 * עוד הרע לשון ידבר שלא בזה סגי יהי׳ לא
 *תנהג הסתכלות גבי וכתב דיקדק דהחסיד וי״ל

 שלא יתנהג הסתכל אס כתב ולא עיניס בשחות
 כלל להקנה כ*יך לא באמת דזה עוד• להתנהג

 כתב ולזאת להסתכל אסיר הוא נמי הכי דבלאו כיון
 יסתכל שלא מה מלבד היינו עיניס בשחות יתנהג

 באות וכמ״ש למעלה יביט ולא למטה עיניו ישיח
 עינים ושח שנאמר כענין שחוח עיניו תמיד ויהי׳ כ״ט

 ־ עיניה בשחות להמסתכל גדר שפיר והוי יושיע
 לא עדיין אז עוד ידבר כשלא הרע לשון גבי משא״כ

 לשון לדבר אסור נמי בלא״ה דהא תוספות שוס יעשה
 בכל פן וכמו בתורה שיעסוק תקנתו כן על • הרע

 כו׳ מצות בהם לקיים ישתדל חטא אשר האיברים
 עדיין החטא אותו עיד יעשה שלא דבזה והיינו

 ואין • ע״ז מנוה בלא״ה הוא כי מאומה יתקן לא
יראה יעשה שלא על בהוספה אלא תקנה לו
:בהם מצות לעשות .

 דברים לג׳ כן ויעשה • כו׳ דרכיו חפוש )א( לן

 על המה החטאים חפוש ענין הנה • כו׳
 חלוקות בחטאות חטאים כמה לידע א׳ * אופנים שני

 ושנה עבר פעמים כמה חטא כל לידע ב׳ • חטא
 להתוודות שצריך וידוי לענק והנה החטא באותו

 כמה רק בידעתו לי׳ סגי לכאורה חטא כל ולפרוש
חלוקי ואו
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 הדברים שידע צריך חטא כל לעזוב עליו מקבל שהוא פי על אף כי והשלישי

 נפשו בי • היצר ממארב לנפשו מאד ולשמור נדרים בהם לעשות כדי עליהם שחטא
 מהמעשים חולה נפשו והנה בהם יצרו ושלט " בעיניו נקלו אשר אחרי בהן עלולה

: לחליו יחזירוהו שלא ענינים מהרבה להזהר צריך להבריא יחל כאשר והחולה * ההם

 יש מהן באיזה מעונותיו אחד כל גודל ויכיר וידע שיחקור צריך )א( עשר השנים
 גודל ידע למען ב״ד מתות חייבי יש ובאיזה כריתות חייבי יש ובאיזה מלקות

ולמען * להכנע יוסיף ולמען תמרורים הכעיס אשר על בבכי וימרר בהתודותו עונו

 תשובה החמורות העבירות כי מעונותיו יפחד
ויו עשית מה דעי בגיא דרכך ראי

 הקי העבירות להיות )א( עשר השלשה ^ךן
אבל העבירות לקטנות להביט לו אין

כנפי
 החרמה הוא הוידוי עיקר כי עיר חעאים חלוקי

 אותו ועוזב מתחרע שהוא עול וכל * והעזיבה
 פעמים הרנה על או אחת פעס על לי מה החטא

 משא״כ • חטא אותו על אחת והחרטה עזיבה הלא
 כמה חטא כל לידע צריך הוא אז ההכנעה לענק

 כי ז׳ באות החסיד כמ״ש אותו ועבר שנה פעמים
 עבירות על כעובר פעמים עשר אחת עבירה השונה

 החטא אותו ועבר בשנה ע״כ וא״כ ע״ש חלוקות
 שנה פעמים כמה ג״כ לידע צריך פעמים הרבה
 כי והשלישית • הכנעה להוסיף צריך ולפיהן אותו

 )ואפשר חטא כל לעזוב עליו מקבל שהוא אעפ״י
 לעשות כדי מ״מ החטא( לפרט צריך שאינו למ״ד שזה
 כמה לידע צריך הפחות לכל והיינו כו׳ נדרים בהם

 הרבה א׳ החטא השנות על ואע״ג עבר חלוקים חטאים
 על מ׳׳מ חטא לאותו אחד בנדר דסגי אפשר פעמים

 והנה • חטא לכל גדר צריך בודאי חלוקות עבירות
 הוא • להבריא שיחל מהחולה החסיד שכתב המשל

 דהא • בהם חטא שלא באותן אפי׳ נדרים לתוספות
 מהדברים אפי׳ להזהר צריך ע״כ • לבריא שיחל החולה

 דברים ששה וכמאחז״ל נחלה מחמתם לא אשר
 אותו מחזירין דאלו והיינו לחליו החולה את מחזירין

 שנחלה החוטא ה״ג • מחמתם חלה שלא אע״ג לחליו
 יתירה בזריזות ליזהר צריך • הנפש חיות
שלא וכדי בהם חטא שלא במה אפי׳ עניינים מכמה

:כנ״ל החולה וכמו לחליו יחזיר
 אי כל גודל ויכיר וידע שיחקור צריך )א(

הפשוק על דקאי נראה • כו׳ מעונותיו

 ב( )ירמיה וכ״ב ממרקין ויסורים כפרתן תולה

 : השלישי בשער הזה העיקר זבאר
 כי האחד פנים לארבעה בעיניו חמורות לות

כי והשני עליה שהזהיר מי לגדולת יביט
היצר

יונה
 ונחקורה דרכינו נחפשה דכתיב קודם באות שהביא
 ומחפש • בידו עתה שאין בדבר הוא חפוש ומפרש
 של בגביע כמו חפוש לשון שייך ע״ז אותה לימצא
 לימצא שחופש היינו * בגדול ויחפש דכתיב יוסף

 דבר על קאי הוא חקירה לשון משא״כ • הגביע
 מהותה בטוב לו ידוע שאינו רק בפניו שהוא

 • לב חקרי גדולים ראובן לפלגות כמו • וענינה
 לחקור שצריך רק באו שלא ידוע הי׳ שזה והיינו

 שצריך דמיירי הקודם באות לזאת ואי • באו לא למה
 לשון שייך בזת • מעט או רב אם חטא כמה לידע

 משא״כ דרכיו בחופש שם החסיד כתב לזאת • חיפוש
 חומר לידע צריך אס חטא כמה שיודע דמיירי כאן

 וידע שיחקור צריך כאן החסיד כתב ע״כ • החטא
 לפי להכנע יוסיף ולמען מעונותיו כ״א גודל ויכיר
 בחומר החקירה לו יועיל ועוד • החטא חומר ערך

 שהתשובה מאלו המה דאולי מעונותיו שיפחד החטא
 שצריך בזה ראי׳ עוד והביא • ממרקין ויסורין תולה
 דרכך ראי הנביא שאמר מהא • החטא חומר להבין
שיבינו להם שאמר והיינו • עשית מה דעי בנאי

: כנ״ל החטא חומר
 בעיניו חמורות הקלות העבירות להיות )א( לח

 מוכח אופנים מד׳ ר״ל • כו׳ פנים לארבעה
 כחמורה חמורה לא כי ואם חמורה היא הקלה שעבירה

 עליו שהזהיר מי מצד א׳ כ״כ קלה אינו היא מ״מ
 מי מצד חמורה יותר נמי היא שהתמורה אע״ג

 היצר ב׳ • כ״כ קלה אינו הקלת מ״מ • עליו שהזהיר
שולט
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הם גם יחשבו ואז בהן להתמיד סיבה זאת תהיה ואולי )ב< הקלות בעבירות שולש היצר

וכאשר • וחלש נרפה שהוא משי של מחוט ע״ז ומשלו פעם כל .?עונש בהצטרף כחמורות
נעשית העבירה על בהתמדתו כי והשלישי * וחזק עב יעשה רבים כפלים אותו יכפלו

לדבר ומומרים עול פורקי עם ויחשב ממנה ישתמר ולא מעליו עולה ויפרוק כהיתר לו

אחד
יונה כנפי

כך אלא • השגגות על ומתוודה חוזר והמורדים סיבה והוא ״ מבחמורות יותר הקלות בעבירות שולט
ומקשים כו׳ ופשעתי עויתי חמאתי מתוודה הי׳ נעשים רבים בכפלים השגות •'וע״י בהן להתמיד

באמת חכמים קושי׳ ר״מ מתרץ האיך המפרשים לא בהתמדתה הסיבה בזה ג׳ • באמת כחמורות
ומתוודה חוזר איך החמורות על שהתוודה אחר מזה יותר עוד אלא " חמורות שנעשים לו די

שעיר גבי ביותר הוקשה והאלש״ך י הקלות על מומר ונעשה עול פורק להוא כהיתר לו שנעשה
הקלות חושב אס בפסוק סידר שוס שאין המשתלח שנצחו שע״י מזה חמור ביותר ד׳ " דבר לאותו

* בחטאים ולא בעונות התחיל למה א״כ תחלה עד עבירות בכל ביותר ינצחו • הקלה בעבירה
הפשעים לחשוב ה״ל א״כ תחלה החמורות הושב ואם ושולט בעיניו קלה שהיא ע״י והכל * ר״ל ע״ז

שאין וחטאים ופשעים עונות נקט ואיך • תחלה יכול בעיניו קלה שהיא מחמת א״כ • היצר בה
יקשה האלש״ך קושי׳ לכאורה והנה • סידר להם להיות כנ״ל מהחמורות ביותר חמורה מזה להיות
 שאין וחטאה ופשע עון נושא שאמר במשה כן כמו כן על כנ״ל עבירות בכל לעבור או דבר לאותו מומר

הקושי׳ זה שמחמת אומר והיתי • כנ״ל סידר בזה קלה שהיא אעפ״י * בעיניו קלה העבירה יהי׳ לא
נושא הוא למי ופשע ערן נושא לדרוש לחז״ל יצא שאת תטיב אס מהפסוק ראי' והביא • עצמה מצד

 • מדותיו על שעובר למי • פשע על שעובר למי עון אשר בכל אותך להחטיא לפתח רובץ היצר כי
 דמיירי מפשוטו הכתוב להוציא מנ״ל לכאורה אשר כן על ומסיק • לילך כשתפתח לפתח והיינו • הלך

 וגס • זדונות היינו עון שנושא אלו מדות בשני היכולת לנפשך נתתי אשר אחרי החטא על תענש
 שהוקשה י״ל לפ״ז אכן להמודיס פשע על עיבר סיבה זאת תהי׳ ואולי )ב( " יצרך את לכבוש

 • כנ״ל להכתוב סידר שאין האלש״ך קושי' להגמרא כחמורות הס גס יחשבו ואז בהן להתמיד
 שעובר למי עון נושא למי הכתוב כוונת דרשו ולזאת זה מענין אמרתי ע׳׳כ כו׳ פעם כל עונש בהצטרף

 עדיין המשתלח שעיר גבי אבל • כנ״ל פשע על שעבר מי לאברהם חסד בשם שהובא מה פה להציג
 שיהי׳ י״ל דברי לפי והנה עצומה ז״ל האלש״ך קושי׳ עון מזה נעשה זו אחר זו פעמים ד׳ בשוגג עבירה

 כשלג כשנים חטאיכם יהי׳ אם ע״ס מאחז״ל לנו מובן מזה נעשה פעמים ג׳ ח״ו במזיד עבירה שעבר ומי
 ובאות סדורות חטאיכם יהי׳ אס ודרשו • ילבינו ליום לנו ואוי • להכעיס שעושה כמו מורד היינו פשע
 בזה מובן ואין * ילבינו כשלג אז • הללו כשנים דוד אשר * משוגג עצמו את לשמור יכול מי הדין

 בשם ושמעתי • לחטאים להיות צריך סידר איזה בבלי היינו ושוגג • יבין מי שניאות אמר ע״ה המלך
 בוצע גזל חז״ל שאמרו מהמבורג רפאל ר" הגאון העונות כמה לעון שגגות ד׳ בהצטרף וחלילה דעת

 מקטרג גזל שעון והיינו * כולם בראש עולה להבין יש לכאורה אכן • דעת בבלי בלב מתרבים
 וא״כ • מאוחר שהגזל אעפ״י • העבירות כל בראש דקאמר ל״ו דף ביומא הגמרא לאברהם החסד לדברי

 בידו גזל כשאין דווקא וא״כ • כסדר באים הס אין בשעיר וכן י חטאתי פשעתי עויתי מתודה צד כי שם
 משא״כ לו מוחל והקב״ה כסדר באים החעאיס אז ישראל בני עונות כל את עליו והתוודה המשתלח

 אין אז כסדר באים אינם שאז ביניהם גזל כשיש רבינו במשה וכן חטאתם לכל פשעיהם כל ואת
 עוד שיש אמרתי ואני • ושפ״י לו מוחל הקב״ה וחכמים • ר״מ דברי • וחטאה ופשע עון נושא ע״ה

 קי״ג אות ג׳ בשער החסיד שכתב מה לפי פירוש המורדים אלו ופשעים הזדונות אלו עונות אומרים
 גורמים שהם ט׳ חייב בצניעות נוהג שאינו ת״ח הזדונות על שהתוודה ומאמר ׳ השגגות אלו חטאות

לבריות



תשובה שערי 44
 די שאמרו כמו גדול בדבר מיד* ינצחוהו קטן בדבר היצר נצחו אם כי והרביעי * אחד

 יצר של דרכו שכך • כוכבים עבודת עובד כאלו בעינך יהיה בחמתו כלים המשבר כל
 ד( )בראשית ונאמר כוכבים עבודת עבוד לך לו אומר למחר כך עשה לו אומר היום * הרע
אליי ותשוב מעשיך תטיב אם הלא פניך נפלו למה פירוש וגו׳ שאת תטיב אם הלא

כנפי
 לו אוי עליו אומרים כו׳ התורה את לשנוא לכריות
 ויחללו אומר הכתוב עליו • כו׳ תורה שלמד לפלוני

 שאינו בזה השס ח־לל והנה עיי״ש נו׳ קדשי שס את
 ע״י יתחלל שלא להיות יכול באמונה ונותן טשא

 שבא וקידם • זמן לאחר אלא הבריות אמירת
 ואז אחר בחעא שיחטא לפעמים יתכן השם החילל

 שנעשה השם שהחילול * כסדר החטאים הי׳ לא ג״כ
 לשעה -היינו • החטא מקודם לדין יבא החטא אחר

 אינם והרי • השם החילל שיצאו הדבר שעשה
 כג״ל אח״כ נעשה החילול עון כנ״לדהא סדורות

 לו ניתן לא אשר כך כל חמור השם שחילל והיינו
 לפרש הז״ל בדברי מזה והיותר כנ״ל• מחילה
 יהי׳ אס דקאמרי הנ״ל לאברהם החסד בדברי

 • כשנים ובאות שסדורות כשנים חטאיכם
 אחר חטא כסדר החטאים יהיה אס היינו
 מהחטא ושלום חס נעשה יהי׳ ולא חטא

 אז עבירה באותו בשוגג פעמים ד׳ כשיעבור ערן
 חטאיכם יהי׳ אס דדווקא נמחל• העון .זה אין

 • עונות מהחטאים נעשה שלא והיינו עונותיכם ולא
 מחטא שישתנה ולא כשנים סדורות החטאים רק

 באמצע ומפסיקים מצטרפים יהי׳ שלא כ״ש לעוז
 וחכמים ר״מ של בפלוגתא נחזי ומעתה • החטאים

 איך לר״מ המפרשים קושי' כנ״ל הוידוי בענק
 ■ הקלות על ואח״כ החמורות על מתחלה מתוודה

 על• יקשה דלכאורה י לר״מ שפיר יהי׳ האמור ולפי
 ר״מ הוכיח אשר הפסוקים מאותן ג״כ החכמים

 משעיר כדמוכח וחטאים ופשעים עונות לומר דצריך
 • כך הוא הענין אכן • ע״ה וממשה המשתלח

 הנ״ל החטאים נ׳ בענק ביומא המרש״^ס דהנה
 שגגות הייני חטאיס בין חילק שיש ־ לומר כתוב
 אותס יודע אדם ואין מכולם יותר שכיחים והמה

 אין עד לאווק כמה עוברים וכולם יבין מי דשגיאות
 אשר בארץ צדיק אין נאמר בצדיקים אך ר״ל מספר
מתנדב • בכריתות לכן • יחטא ולא טוב 361

שאת ׳
יונה

 של הספיקות על והיינו יום בכל תלוי אשם אדם
 שכיחים אונס במזיד שהמה עונות אבל כנ״ל חטא
 במזיד ועוברים מקום של רצינו עושין באין רק כ״כ

 שחטא מה נפשו בצרות יודע איש וכל לתאבון
 למרוד שכוונתם הס אלו הפשעים אך • במזיד

 • כלל שכיח לא זה להכעיס ועושים בהקב״ה
 שמכנה מאלף לאחד רק • ישראל בשם להמכונה

 כחוב זה כל להכעיס ח״ו ויעשה ישראל בשם א״ע
 לאברהם החסד לדברי והנה • עיי״ש המהרש״א

 המשתלח שעיר גבי לר״מ הפסוק מאוד מכוון יהי׳
 פשעים כל ואת עונות כל את והתוודה דכתיב

 שעשה למה הכוונה אכן מיותר לכאורה כל דהאי
 פשעים נעשו עוונות ג׳ י ע" ואח״כ עונות בתתילה
 ויתוודה לו ידועים המה אלו וכל כל׳ל ובמרד
 החטאים מן שנעשים ■ ופשעים עונות אכן • עליהס
 זה על להתוודות לו ידועים ואינם בשוגג שהמה

 אותם שיכלול התורה לנו רמזה אלה כל ועל
 שנעשו עונות אותן גס היינו ופשעים בעונות

 מהעונות שנעשים הפשעים אותן וגס • מחטאים
 נעשו ואח״כ מחטאים שנעשו העוגות אותן וגס

 וגם פשעים כל ואת עונות כל את וזהו פשעים
 החטאים ע״י אלו כל שנעשה מה היינו חטאותם לכל

 לר״מ קשי׳ לא ולפ״ז כנ״ל ויכלול יתוודה כילם על
 היינו כנ״ל תחלה הקלות חושב לר״מ שבאמת אחרי

 החטאים ואח״כ וכנ״ל פשעים ואח״כ עונות
 רבו כמו ורבו ידיעה בלא המה בשוגג שהחטאים
 ובזה " וגבול סוף בלי ח״ו כנ״ל ונתהוויס

 מני גברו עונות דברי המע״ה דוד בדברי פירשו
 גברו עונות דברי ופירש״י • תכפרם אתה פשעינו

 ודברי תכפרם אתה פשעינו כלל דרך לסדרם וא״א
 בלכתו׳ לדקדק יש לנאור׳ אכן פירוש בלי לכאורה רש״י

 בפשעים ומסייס מני גברו עונות דברי דמתחיל
 יהי׳ האמור ולפי • תכפרם אתה ופשעים דקאמר

 בשוגג הוא וחטא ערן נעשה חטא שמ״ד שפיר
בבלי



בג תשובה שערי
 מלשון לפרשו ויש * ממום פניך תשא אז כי יא( )איוב מלשון * פניך תשא פירוש שאת

 אשר העון לא חטאת מאשר תשוב לא ואם * רובץ חטאת לפתח תטיב לא ואם ■סליחה
 ונוצח תלך אשר בכל אותך להחטיא לפתח רובץ היצר כי * אתך ילין לבדו בידך
תשוקתו ואליך שבת ולא נלכית וגם לך ויקוש אותך נצח אשר אחרי תמיד אותך

הענש כן על עליו להתגבר תרצה אם בו תמשל ואתה עת בכל לך ואורב להדיחך
: יצרך את לכבוש היכולת לפניך נתתי אשר אחרי החטא על

ישולם הוא מצוה וירא לו יחבל לדבר בז )א( ע( )משלי ע״ה המלך שלמה ואמר
וירן* • זכרנו אשר הפגים מן לו יחבל כי ג הקלות לעבירות הבז על .זה אמר

 אל מתעתד הוא ישולם הוא חמורה עבירה יירא כאשר מצוה לבטל ירא שהוא • מצוה
גוררת שהמצוה אמרו ועוד * כבחמורה קלה במצוה זהיר הוי רארז״ל .* השלם ■הגמול

: עבירה עבירה ושכר מצוה טצוה ששכר עבירה גוררת ועבירה מצוה
 להזכיר עליו ויש )א( עליה חטא אשר והתודה ה( )ויקרא שנאמר הוידוי עשר הארבעה ר♦

 כתיב וכן בידו אבותיו מעשי באחזו עליהן נענש היה בי אבותיו ועוגות עונותיו
: אבותם עון ואת עונם את והתודו כס )ויקרא

כנפי
 דשגיאות מני גברו עונות דברי קאמר וע״ז דעת בבלי

 מתרבים והמה • עונות נעשים שע״י כנ״ל יבין מי
 כנ״ל מהעונות ואח״כ בעדינו יכפר ה׳ יום בכל

 כו׳ דעת בלא המה והכל כנ״ל פשעים נעשים
 מני גברו עונות דברי על רש״י כתב ע״ז כנ״ל

 ומתרבים משוגגים שנעשים אחרי והיינו לסדרם שח״א
 והכל כנ״ל פשעים מתהווים ומעונות כנ״ל יום בכל

 תכפרם אתה פשעים כלל ודרך • כנ״ל דעת בבלי
הפשעים כן ע״י שמתהווה מה האחרון הקצה והיינו

: כנ״ל רחמך ברוב תכפרם אתה . .
 הוא מנוה וירא לו יחבל לדבר בז )א(

 לעבירות הבז על זה אמר • ישולם
 ר״ל י כו׳ זכרנו אשר הפנים מן לו יחבל כי הקלות
 עי״ז שיבא קלות לעבירות שיבזה בזה לו יחבול

 ילך ונס • דבר לאותו מומר ויהי׳ • בהם להתמיד
 בענין הקודם באות כמבואר הכל לעבירה מעבירה

 היינו ישולם הוא מצוה וירא • שם שזכר פנים הד׳
 מצוה לבעל ירא כאשר קלה מצוה לבטל שירא

 הספרים לגירסת דאי לפע״ד הגרסא )בצ״ל חמורה
 שאינו היינו לדבר מבז ממש היסך והיא מובן( אין
 יחובל שהוא ע״ז ועונש . • קלות מעבירות ירא

 קלה למצוה הירא להיפוך ה״נ • חמורות בעבירות
מאחז״ל הביא וע״ז ממור? במצוה • ישולם הוא

החמשה
יוגה
 דכן משום והיינו כבחמורה קלה במצוה זהיר הוי

 מצוה וירא לו יחבל לדבר דבז קרא מהאי מוכח
 לדבר מבז היפוך קלה מצוה על דקאי ישולם הוא

 שהמצוה אמרו ועוד • כנ״ל קלה עבירה על דקאי
 שהמצוה והיינו עבירה גוררת ועבירה מצוה גוררת

 שגוררת קלה עבירה כמו ממורה מצוה גוררת קלה
 רובץ חטאת לפתח מקרא כדמוכח חמורה עבירה

 עשה ולמחר כך עשה לך אומר היום מאחז״ל וכן
 ושכר מצוה מצוה ששכר מסיים והחסיד • כו׳ כך

 גוררת מצוה על טעם נתינת והוא עבירה עבירה
 לקיים לו שנותנים הוא מצוה ששכר משוס מצוה
 בעבירה וכן • מצוה גוררת מצוה ושפיר • אחרת מצוה

 עבירה ושפיר אחרת בעבירה נכשל שיהי׳ שעונשה
 יחבל לדבר בז הכתוב פירש ולפ״ז • עבירה גוררת

 יחבל והיינו י עבירה עבירה ששכר פשוט הוא לו
 מצוה ששכר כן כמו נמי ישולם הוא מצוה וירא לו

: וכנ״ל מצוה
 כי אבותיו ועונות עונותיו להזכיר עליו ויש )א( ל£

 בידו אבותיו מעשי באחזו עליהן נענש היה
 • אבוהס בעון יומתו לא בניס כתיב אמרז״ל • כו׳

 באוחזים כאן קשיא לא • אבותס עון פוקד וכתיב
 אבותיהם מעשי באוחז והנה • כו׳ אבותיהם מעשי
 עדיין א״כ • חטאו נמי והמה חטאו שאבותס היינו

למה



תשובה שקרי
 עונותיו כל את לכפר רחמים ויבקש השם אל יתפלל התפלה יא( עשר החמשה
 עון תשא כל אליו אמרו השם אל ושובו דברים עמכם קחו יי( )הישע שנאמר

כל אליו אמרו הוידוי ענק זה דברים עמכם קחו * שפתינו פרים ונשלמה טוב וקח
ז״ל אמרו כי שעשינו הטוב מעשה טוב וקח ופי׳ התפלה ענין• זה • טוב וקח עון תשא

 " נרה ויאיר המצוד, זכות ותתעורר העונות יתכפרו התשובה ובעת מצוה מכבה עבירה
כי אתה וישר זך אם ח( )איוב כתיב וכן * התשובה לפני אורו הגיה לא אשר אחרי
זך אם אלא נאמר לא היית וישר זך אם ז״ל אמרו * צדקך נות ושלם עליך יעיר עתה
מלפנים שעשית התשובה אחרי עתה עליך יעיר עתה כי תשובה שעשית אתה וישר

• אפתח לאורה דלתי לא( )שם כמ״ש אכסניא אשל ונטעת * לרוחה פתוח ביתך היה ואשר
ושלם זכותך יעיד עונך וסר שובך ואחרי עליך מגינות צדקותיך היו לא התשובה יקודם

והזכיר לפניך לגו לרצון פרים כחטאת וידוים יחשב שפתינו פרים ונשלמה " צדקך גות
: הזהב מזבח ועל הפרוכת על מדמו מזי; והיו ״ פנימי היה פר חטאת י3 פרים

ועוד
כנפי

 על בלא״ה נענש יהי' אבותיהם עדן פוקד לו למה
 מודיע הכתוב אע״כ עצמם של הרעים מעשי

 • האבות בעון לענוש הבנים ראויס באמת אשר לנו
 אבותיהם מעשי אוחזים אינם שהבנים עוד כל רק

 שלא להם עומדת צדקתם אז • צדיקים שהמה אלא
 אבותיהם מעשי כשאוחזים משא״כ • אבותס בעון יענשו

 עונות על ונענשים אבותיהם בעון להם יעמוד מי אז
 כן ואס • ג״כ אבותיהם של עונות ועל עצמם של

 שתים רעות שיעשה איך לזכור צריך חוטא כשאדם
 על שמושך אלא בעינו לו די שלא * אחת בחטאת

 להזכיר עליו יש החסיד שכתב וזה אבותיו עון עצמו
 החטא גודל שיזכור היינו אבותיו ועון עונותיו
 וסיים • ג״כ אבותיו עון מעורר בחטאו כי שיעשה

 ר״ל אבותס עון ואה עונס את והתודו כתיב וכן ע״ז
 עונס כשאין משא״כ אבותס עון ג״כ אז שעונס עוד כל

 דאמר הא לפרש אמרתי ואגב " כו׳ אבותס עון אין
 צדיק לו ורע צדיק • צדיק בן צדיק לו וטוב צדיק רז״ל

 כנ״ל אבות עון לבנים מגיע דבאמת והיינו ־ רשע בן
 צדקתם אז אבותיהם מעשי אוחזים שאין עוד כל רק

 צדיק ולזאת " אבותס בעון יענשו שלא להם עומדת
 עומדת וצדקתו אטתיו עון לו מגיע אשר רשע בן
 כ״כ לו טוב שיהי׳ אבל • יענש שלא רק היינו לו

 בצדקתו ודי • לו פועלת אינו לו צדקתו שיפעיל
 וטוב רשע והנה כנ״ל לחוד העונש נגד לו שיעמוד

מריעים האבות עונות אין דאז צדיק בן רשע הוא לו

יונה
 עצמו של עונות לו שיש הגס לו טוב לק כלל לו

 " כמדתו אף לו מאריך ב״ה הקדוש כי לו טוב מ״מ
 מריעים אבותיו עון דאז רשע בן רשע לו ורע ורשע

 הכתוב שפיר ולפ״ז כנ״ל רשע בן מצדיק ובק״ו לו
 דקשה סבלנו עונותיהם ואנחנו ואינם חטאו אבותינו

 • סבלו עצמם עונות דלמא אבותיהם עון שסבלו מנ״ל
 להם שהגיע הצרות עיקר דכל שפיר הוי לפ״ז אכן
 אבותיהם פי׳ דאלו אבותיהם עין בעבור הי׳ ע״כ

:כנ״ל צדיק בן רשע כדין להם טוב הי' אזי צדיקים

 רחמים ויבקש השם אל יתפלל התפלה )א(
 קחו • כו׳ שנאמר עונותיו כל את לכפר ”

 תשא כל אליו אמרו הוידוי ענין זה דברים עמכם
 הטוב מעשי טוב יקח ופי׳ התפלה ענין זה עון

 הנה • כו׳ מצוה מכבה עבירה אמרז״ל • כו׳ שעשינו
 דהו״ל עון השא כל אליו אמרו הכתוב לשון הוקשה

 ענין לאיזה טוב יקח לי שהוקשה ועוד עון כל תשא
 על מתודה שהוא בעת הטוב מעשי שיקבל זה יבקש

 מכבה עבירה אמרז״ל כי החסיד קאמר ע״ז • עונותיו
 ומכבה עבירה עושה שאדם עוד כל כן ואס • מצוה
 די לא " פשעיו על חטא מוסיף הרי מצוה בזה

 מצוה מכבה והרי המצוה נס שמכבה אלא בהחטא
 על שישוב אחרי והנה • עצמו בפני עבירה והוא

 ובזל • נרה ויאיר המצוה יתעורר אזי עצמו העבירה
 הוידוי זה דברים עמכם קחו הכתוב יתפרש שפיר

שיתוודה



כד תשובה שערי
וירצהו בו ושיחפוץ חטאותיו וכענן כעי למחות השם אל התשובה בעל יתפלל ועור

התשובה בעל על אליהו בדברי שכתוב כעגין חטא לא אם כאשר לו ויעתר 00
 היסורין מן ונפדה נסלח העון להיות יתכן כי וירצהו אלוה אל • יעתר לס גשש היסורין אחרי
הצלחות מן הצדיקים ותאות מידו ירצה לא ומנחה בו חפץ לשם ואין גזירה ומכל

הכולל הגדול והאור והאמתיים הקיימים החיים ורצונו בהם ושיחפוץ מהשם רצון להפיק
האר צבאות אלהים ה׳ פ( )שם ונאמר ברצונן חיים ל( )תהילים שנאמר כענין הנעימות בל

 ובארנו הקדמנו וכבר הרצון ענין והוא פניך הארת אלא לנו אין ואמרז׳ל ונושעה פניך
 טעוני כבפני הרב כ״א( )שש שאמר אחרי התשובה בעת דוד בתפלת תראה כן על זה

 )שש ואמר החטא כקודם בו הש׳י רצון להיות הרצון על^ עוד התפלל טהרני ומחטאתי
 השיבה )מם< ואמר התפלל כן אחרי ממני תקח על קדשך ורות מלפניך תשליכני אל
 כאשר אלהים רוח עליו ושתצלח אתו מצוים וישעו השם נסי שיהיו ישעך ששון לי

 ואיננו פשעי מפני קטונתי הנה פירוש תפמכני נדיבה ורוח )שם( אמר כן אחרי י בתחילה
נאהב להיות כדאי איננו חטאתי עון נשאתי ואם קדשיך זרוע עלי ולהגלות לניפיך ראוי

רוח ובא וטובתך לנדבתך קץ אין כי תסמכני נדיבה ברוח אבל קדם כירחי ורצוי
 יד< )הושע ע״ה הושע אמר הזה וכענין פמכתיו ותירוש ודגן כ״ס )בראשית כמו בי״ת בחפרון

:תפמבני דוד שאמר מה כענין נדבה אוהבם ענין י נדבה אוהבם משובתם ארפא
 )ירמיה שאמר כמו התשובה׳ אל שיעזרהו תמיד ה׳ אל התשובה בעל יתפלל )א( ועוד

: אלהי ה׳ אתה כי ואשובה השיבני לא(

כנפי
 ענין זה ט׳ אליו ואמרו עצמו החמא על שיתוודה

 שיאיר וגם תשובתו שיקבל שיתפלל ור״ל התפלה
 קאמר שפיר והשתא העבירה ע״י שכיבה המצוה
המצוה שיאיר עוב קח וגס עון היינו תשא כל הכתוב

: כנ״ל המצוה ועל הטון על קאי כל והאי
 ואין • כו׳ חטא לא אס כאשר לו ויעתר )א( מב

 שב לא אס ממ״נ * זו לתפלה מקום מה לומר
 יועיל מה אז כדבעי תשובה ענייני וכל לט בכל

 כדבעי וגס עניינם בכל בתיקונה שב ואם • התפלה לו
 המידה וזה לו ורפא ושב דהא • התפלה לו למה אז

 החסיד שדברי ועוד • הנפש חולת תרפא התשובה שע״י
 צדיקים עומדים שבעה״ת במקום מאחז״ל נגד לכאורה
 כאשר קאמר והחסיד לעמוד יכולים אינם גמורים

 • גמורה התשובה בכלל הוא שהתפילה וי״ל חטא לא
 יותר במדרגה יהי׳ אזי ג״כ שיחפלל אחר והיינו

 להיות יתכן אז יתפלל כשלא משא׳ב • גמור מצדיק
 התפילה ע״י אבל בו ה׳ חפץ אין אבל • לו נמחל שהעון

 יותר במדרגה ויהי׳ בו שיחפוץ האל רצון יפיק
:כנ״ל גמור מצדיק

 הששה
יונה

 שיעזרהר תמיד השם אל בעה״ת יתפלל )א(
 דהא מיותר הוא לכאורה כו׳ התשובה אל

 השם אל תמיד יתפלל וז״ל כ׳ באות זאת כתב כבר
 בפעם כאן חידש מס וא״כ עכ״ל התשובה על לעזרו
 משוס כאן ששנה רחוק וזה • מבראשונה יותר השני

 גופה הכתוב על קשה ועוד • ע״ז מהכתוב ראי׳ שהביא
 לשוב בעצמו צריך האדם והא ואשובה השיבני דקאמר
 חז״ל אמדו וכבר אליכם ואשובה אלי שובה כדכתיב

 מהקב״ה התשובה מבקשים שישראל הפסוקים מאלו
 כל באמת ועדיין • מישראל התשובה מבקש והקב״ה

 ע״כ אליכם אשובה אז אלי שובה אומר שהקלה עוד
 מהקלה מבקשים ישראל איך וא״כ * המידה כך

 הקלה עם הדין שבאמת כך הוא הענין אכן השיבנו
 שאדם דהיתכן מישראל תחלה להיות התשובה שצריך
 בתשובתו פעל מה דא״כ אליו אותו ישיב והקלה יחטא

 לעשות שלא יכול והי׳ בחירה בעל הוא כי ואס
 אין זה • לשוב בלבו יתן סקלה אם אף תשובה

 אכן • מרד שלא בזה בע״ת נקרא שיהי׳ מהסברא
 עצמו את לעורר אדם צריך באמת התשובה הענק

ולשוב



תשובה שערי 48
 אלהים וירא ג( לונה שנאמר כענין לתקן יוכל כאשר המעוות תקן )א( עשר הששה ^ך■

 ומן הרעה מדרכו איש וישובו ח( )שם ונאמר הרעה כדרכם שבו כי מעשיהם את
 עונו יתכפר לא והחמם הגזל כמו לחבירו אדם שבין בדברים כי בכפיהם אשר החמס

 עליו סיפר או פניו הלבין או לו והיציק חבירו את ציער אם וכן הגזילה את ישיב עד
 דמי לו שנתן אע״פ כי אמרז׳ל וכן מחילה ממנו שיבקש עד כפרה לו אין הרע לשון

 מחילה ממנו שיבקש עד לו נמחל וההכאה הבושה צער אין ההבאה צער ודמי בושתו
: וחיה בעדך ויתפלל הוא נביא כי האיש אשת השב ועתה כ( )כראשית שנאמר

 הע׳ה ודוד בוידויו שיתרצה כדי הוידוי קודם כן לעשות התשובה לבעל וראוי )א( £ךן
 והרע חטאתי לבדך לך נא( )תהילים שנאמר הוידוי קורם עשה כן התשובה בעת

 ואיננו חוטא נחשב אני לבדך לך פי׳ * בשפטך תזכה בדבריך תצדק למען עשיתי בעיניך
 וכמוהו פניו וכפרתי " ממנו מחילה בקשתי כבר לאיש חטאתי ואם • למחילתך זולתי צריך

 כי אבי אצל הימים כל חוטא אחשב הזה החטא על הימים כל לאבי וחטאתי מי( )בראשית
לאיש חטאתי לא חטאתי לבדך לד פירושו יהיה או • לאבא מטי ואהי תרגומו תסלח לא לזאת

 כנפי
 חעא ולמי • • חטאיו על להתבונן לבו בכל ולשוב

 בענין הקודמות באותיות כמבואר המרה מי ואת
 עוד ישיג שלו ההתבוננות לפי והנה • כנ״ל ההתבוננות

 לעיל הכל כמבואר בתשובה מקצר הוא איך יותר
 בנפשו השס יראת ויוסיף וז״ל לעיל החסיד כתב וע״ז

 התשובה על לעזרו השס אל תמיד ויתפלל תמיד
 שמקצר במה השס יראת בהוספת אותו שיעזור היינו

 הקודם באות החסיד שכתב וכאן כנ״ל• בתשובתו
 חעאיו וכענן כעב למחות השס אל להתפלל שצריך

 הוא התפלה וזה • החמא קודם כמו לו ושיתרצה
 • הקודם באות שכתבנו כמו הגמורה התשובה בכלל

 התשובה בעל שיתפלל הפעם עוד כאן החסיד כתב ע״ז
 שיעזרהו והיינו התשובה אל שיעזרהו תמיד השם אל
 וע״ז • כל׳ל להתשובה שייך ג״כ שהוא התפלה על גס

 שיעזרהו הקב״ה מאת לבקש יכול שפיר התפלה
 יכולתו כפי שעושה התשובה מעיקרי והוא ג״כ ע״ז

 אותנו שישיב היינו אליך ה׳ השיבנו נאמר ולזאת
 התפלה על הזה התפלה וענין החעא קודם כמו
 היו הראשונים החסידים הגר״א שפירש כעין הוא

 לבס את שיכוונו כדי ומתפללים אחת שעה שוהים
 ה״נ • לבם את שיכוונו ע״ז ומתפללים ר״ל * לשמים

:וכנ"ל שיתפלל כדי לה׳ שיתפלל כן
 * כו׳ לתקן יוכל כאשר המעוות תיקן )א(

תשובתם החסיד כתב ט״ו באות לעיל הנה

ולא
יונה
 הסתכל אס ל״ה באות לעיל וכן משובתם מדת כנגד

 בחטאים הייני■ עיי״ש עיניס בשחות יתנהג בעריות
 לחבירו אדם שבין מיירי וכאן • למקום אדם שבין

 איני מ״מ הקב״ה לפני שלמה בתשובה ששב ואעפ״י
 הן לו שעיוות מה לחבירו תיקן א״כ אלא לו מכופר

 תיקן בלשונו החסיד וכתב • בלה״ר הן בגזל
 יתקן סתם כתב ולא לתקן יוכל כאשר המעוות
 צריך' אינו שבאמת היינו " עיוות אשר המעוות

 כגון לתקן כשיוכל אלא הגזילה את ולהשיב לתקן
 את יודע ואינו הרבים את כשגזל אבל גזל למי שיודע

 ילה הגז ולהחזיר העיוות לתקן יכול אינו דאז גזל מי
 - רבים צרכי בהם שיעשה לו סגי אז שגזל למי

 רבים צרכי לעשות לו אפשר אי ואס • כמאמחז״ל
 לבו בכל שב שהוא עוד כל מ״מ במה לו שאין כגון

 הרמב״ס כמ״ש לו שימחול הנגזל בלב נותן הקב״ה אז
 ■ אתו ישלים אויביו גם איש דרכי ה׳ ברצות דכתיב
 משא״כ • הגזילה את להשיב באפשרו כשאין והיינו

 שישיב' עד החשובה לו מועיל אינו אז להשיב כשיכול
 יכול כאשר המעוות תיקן החסיד כתב לזאת הגזילה

דסגי יכול שאינו ממי לאפוקי ■כשיכול והיינו • לתקן
:כנ״ל לחוד שלמה בתשובה

 הוידוי■ קודם כן לעשות לבעה״ת וראוי )א( (ריןך
 להבין ויש • כו׳ בווידוי שיתרצה כדי "

כתב והא כו׳ לבעה״ת וראוי שכתב החסיד לשון
והשיב



כה תשובה שערי
 נזילתי את ולהשיב למחילתי שאצטרך מאומה איש מיד לקחתי ולא אליו דברי העתרתי ולא
 לעמים להראות כדי בשפטך תזכה בדבריך תצדק למען בסליהתך אלא תלויה כפרתי ואין

 סיבה החטא גודל כי למען ולשון אותי שפטך בעת ודינך ברך ביום סליחתך וגודל צדקתך
 הסד יגלה למען חטאת ראשית היה כאלו הדבר ימשול כן על בסליחתו הצדקה גודל להוודע

 למען עצבים להם עשו וזהבם כספם ח( )הושע וכמוהו שפטו ביום בסליחתו וצדקו השם
 למען העצבים עשו כאלו הדבר המשיל י וזהבם כספם הכרת סיבת עצבים עשית כי יכרת
 עליו מצדיק שהוא )ר״ל והשלום הפקודה על בדבריך תצדק זה למען פירושו יהיח או יכרת

" יכרת זה למען יכרת למען וכן ית? דינו את
ועל

כנפי
 קרבן יביא ואח״כ ואמחז״ל בראשו אשמו השיבו

 עזיבת צריך שמתחילה כתב י״א באות לעיל כן
 שמובל כמו הוי דאל״כ • החרטה ואח״כ המעשה

 להחזיר צריך ע״כ ה״נ א״כ • בידו השרץ ואוחז
 וראוי כתב ולמה הוידוי ואח״כ תחילה הנזילה
 דהחסיד ונ״ל הל״ל • כו׳ לעשות וצריך • כו׳ לעשות

 אעפ״י שכתב הקודם האות של דבריו קאייאסוף
 שמבקש עד נמחל אין הכאה ודמי בושת דמי לו שיתן
 לבע״ת וראוי וכתב כאן מתחיל ע״ז • כי׳ מחילה ממנו

 מחברו לבקש ג״כ מהראוי המחילה לענין היינו כו׳
 צריך לכאורה המחילה לענק דהנה הוידוי קודם

 מצינו דהא מחבירו לבקש ואח״כ מקודם הווידוי
 גבי כמאחז״ל חבירו מכבוד קודם הוא דכבודו

 שיתפלל קודם לחבירו שלום לקדים שאסור תפלה
 חשיבתו במה ופירושו הוא נחשב במה כי לכתיב

 מתילה לבקש צריך הי׳ ה״נ וא״כ • מהקב״ה יותר לזה
 מחילה יבקש ואח״כ מקודם להקב״ה הוידוי ע״י

 מחבירו מחילה ביקש הע״ה שדוד כיון אכן * מחבירו
 להקדים צריכין נמי אנו לזאת הוידוי מקודם

 למימרצריך לי׳ הי׳ בזה גס ועדיין לחבירו המחילה
 אלא • כן עשת שדוד כיון לחבירו המחילה להקדים
 אינו חטאתי לבדך לך שאמר מדוד שהביא שהכתוב

 לחבירו• מחילה מתחל׳ שביקש דוקא דקאי כ״כ מוכרח
 לאיש חטאתי שלא היינו חטאתי לבדך לך לפרש דיש
 על מוכחת איני ואז אח״כ החסיד שמפרש כמו

 חטאתי לבדך לך שהכתוב אכן • מקודם חבירו מחילת
 מקודם חבירו מחילת על שקאי שפיר יותר מתפרש

 החסיד כתב לזאת או • החשיד בדברי שנבאר כמו
 ולא כו׳ יקודם כן לעשות :לבעה״ת וראוי *לשוני

הכתוב נפרש ועתה • הכרח ׳ כלשון לעשות יצריך כתב'

יונה
 הפירושים לשני חטאתי לבדך לך החסיד לדעת

 בזה לכאורה מוקשה הכתוב דהנה .החסיד שפירוש
 חטא לזאת דמשמע • בדברך תצדק למען שכתב

 צדקתו שיתוודע הקב״ה ויצדק לו שימחול כדי
 הדס שיחטא לומר כלל יתכן לא וזה בשליחתו

 ותרן הקב״ה האומר אמחז״ל דהא • כן מנת על
 כוונת דע״כ החסיד פירש לזאת חייו יזתרו הוא

 מחילה ביקש שמתחלה היינו חעאתי לבדך לך הכתיב
 לבד להקב״ה החטא אלא עליו נשאר ולא מחבירו
 חטא ולא דמשמע חטאתי לבדך לך דכתיב )ואע״ג
 לשון הוא חטאתי דלשון החסיד כתב ע״ז • נמי לחבירו

 אחשב דפירושו הימי׳ כל לאבי וחטאתי כמו חוט׳ אחש׳
 ־ ־־,י ולא חוטא אחשב לבדך לך ה״נ • הימים כל חיטא

 •י שפיר והשתא מחבירו( מחיל׳ בקשתי כבר כי
 . שבק" ע״ז קאי למען האי בדברך תצדק

 כ. הוא המקום לכבוד והקדים . תחילה מחבירו
 משא״כ • צדקתו ויתוודע לו שיכפר הקב״ה שיצדק

 הי׳ לא חבירו מחילת מקדים הי׳ שלא עוד כל
הוא כן ה׳ צדקת נתוודע הי׳ ולא לו מכפר
לך פירושו יהי׳ או כתב ואח״כ • הראשון פירש
לשון )ויהי׳ • כי׳ לאיש חטאתי לא חטאתי לבדך

אין תצדק למען דקאמר והא כפשטי׳( חטאתי
 אלא צדקתו ויתוודע לו שימחול כדי שחטא הכוונה

 השם חשד יגלה למען החטא ראשית הי׳ כאלו
 גודל להוודע סיבה החטא גודל והיינו • בסליחתו

 להם עשו גבי ו וכ סיבה היא למען ולשון הצדקה
 סיבת העצבים עשיית דר״ל יכרת למען עצבים
 דקאמר הא הפירש לזה )והנה וזהבם כספם הכרת

 למה אבל • החטא להגדיל שפיר הוא חטאתי לך
וצריך • מדוקדק אינו הוא לכאורה לבדך דקאמר
לומר ׳ זיין



תשובה שערי
 המכה אה שראה לרופא משל זה על תהלים במדרש ז״ל פירשו הראשון דרך ועל )א( >>ך

 לא נחלה מכה הוכתי אשר והלא החולה אמר מאד רבה מכה הזאת המכה כמה ואמר
על לקה נוסיף ועוד כחך את הראותך ובעבור רפואתך צדקת הגלות לבעבור אם כי זאת היתה

: הרביעי בשער הזה העיקר דבר
 יכופר ואמת בחסד טס )השלי שנאמר כענין והאמת החסד פעולת לרדוף )א( עשר השבעה

 לא החוטא אם האמנם כי הזה המקרא בסוד התבונן ועתה * מרע סור השם וביראת עון

 שוחד יקה ולא פנים ישא לא אשר 0 )דברים שנאמר כמו החסד בפועל עונו יתכפר• לא ה׳ אל שב
 ותרן הקב״ה האומר כל אמרו עוד העונות על ולהעביר למהול מצוה שוחד יקה לא ז״ל ופירש

 שלמה שאמר זה אכן * חיקם אל פעולתם ויטד ישמעו לא אם אפים מאריך אבל חייו יותרו הוא
 תולין הכפורים ויום שהתשובה עבירות יש כי דיבר בעה׳ת על עון יכופר ואמת בחסד ע״ה

 מן עליו וישמור החוטא בעד יגון החסד והנה הרביעי בשער יתבאר כאשר ממרקין ויסורין
והוא עון יש ועוד ממות תציל וצדקה 0 )משלי שכתב כמו המות מן יציל הצל בשגם הימורים

כנפי
 גופה לך וכמו החטא להגדיל נמי הוא לבדך לומר

 איני הפירוש ולזה " החמא גדול וזהו חמאתי
 וכתב כנ״ל( מקודם מחבירו מחילה שצריך מוכרח
 בדבריך תצדק למען פירוש יהי׳ או .עוד החסיד

 את עליו מצדיק שהוא ור״ל והשילום הפקודה עלי
 לך נמי לבדך לך שאמר הפירש ולזה כו׳ דינו

 יותר יצדק לזאת התמא גודל והוא גופה
וכנ״ל: במשפמו

 משל במדרש פירשו הראשון דרך ועל )א(
 הוא המדרש דכוונת ונראה • כו׳ לרופא

 תצדק למען שכתוב הא לן לפרש בהמשל בא נמי
 למען חטא וכי * כנ״ל להולמו קשה שהוא בדבריך

 שאמר המשל קאמר ע״ז * בסליחתו ויצדק לו ימחול
 לא נחלה מכה הוכתי אשר המכה להרופא החולה
 רפואתך• צדקת הגלות לבעבור אס כי זאת היתה
 לא שהחטא ור״ל הצדקות סיבת הוא למען והיינו
 בסליחתו ה׳ צדקת גודל להתוודע בסיבת רק נעשה

 • השני בפירש הקודם באות החסיד שכתוב כמו
 כו׳ ז״ל פירשו הראשון דרך ועל החסיד שכתב והא

 שפירש הקורם באית הראשון דדך על קאי לא
 • משחילה מחבירו מחילה וביקש לחבירו שחטא
 ר״ל אלא ־ כלל המדרש משל יצדק לא הפידש דלזה

 לפרוש פרושים שני נמי החסיד שכתב שני בפירוש
 ועל • זה למען לשון או סיבה לשון או תצדק למען

הוא למען לפירש היינו הראשון ררך על קאמר זה

עי!
יונה

 בחסד שנא׳ כענין החסדוהאמ׳ פעול׳ לרדוף )א(
 החסיד כתב ל״ה באות לעיל כו׳ עון יכופר ואמת

 של חבילות כנגדן עשה עבירות של חבילות עשית אס
 היינו • ערן יכופר ואמת בחסד כתב וכאן • מצות

 שדבר באותו העבירה תיקן לענין מיירי דלעיל
 העיניס בהסתכלות חטא שסאס כמבואר שחטא

 שקילקל דבר באותו עבירות בכל וכה״ג עיניו ישיח
 תשובה ע״י לו שנמחליס בעונות והיינו במצות יתן

 חולין אלא מועיל התשובה שאין בעונות משא״ג * לבד
 יכופר בחסד לומר הכתוב בא ע״ז ממרקין ויסורין

 אכן • היסורים מן אותו ולשמור בעדו להגין לו
 יכופר ואמת בחסד האי החסיד בדברי להבין לנו יש

 באותן אפי׳ העון לגמרי לו שיתכפר א״ל ע״כ * עון
 בחשד ישכח מ״מ ממרקין ויסורין ;תולין שהתשובה

 לן מנא איכ • יסורין בלא אפי׳ לגמרי לכפר ואמת
 דכתיב והא תשובה בלא דילמא מיירי דבתשובה

 משא״כ מצות בשארי היינו • מצוה שוחד יקח ולא
 אע״כ • תשובה בלא אפי׳ מכפרין שפיר ואמת חסד
 שוחד יקח לא דכתיב משוס לגמרי שמכפרין א״ל
 היא דכתיב כגון יכופר והאי קאי המצות כל על

 כמ״ש היסורים מן אותו ושומר מנק אלא יכופר לס׳
 העונות שאלו ביון עדיין לן יקשה א״כ • סמשיד

 דתשובה עליהם לכפר יסורין בלא לי׳ סגי לא
 יגן ואמת דמסד עוד כל א״כ מכפר והיסורין תולה
העבירות אלו מתי היסורין מן עליו ומשמר עליו

יתכפר



כו תשובה שערי
 העק יכופר אם כב( )ישעיה שנאמר כמו ממרקת ומיתה תולין ויסורין שהתשובה השם חילול עון

 ויתעורר אחריו ויעזור האמת ביד לתמוך משתדל האדם כאשר והנה • תמותון עד לכם הזה
 ישפילם השקר וכתות * ראשם ונשאו האמת אנשי יד ויחזיק עמו בני לעיני אורו והופיע בדבריו

 ותפארת ועוז בעולם ועבודתו לאומנתו והדר הוד ה׳ קדוש דרכי אלה הנה עפר עד יגיעם
 ולסעדו אותו להכין האמת ולעודד השם את לקדש פעליו בהרבות■ כן על תורתו במקדש

נגד תשובתו מדת החילול אשמת לעומת האמת בשומו התשובה עם החילול מעון לו ונסלח )ב(

: עון יכופר ואמת בחסד ביאור זה משובתו מדת
תמיד ענינה לזכור החוטאת לנפש ראוי כי תמיד נגדו חטאתו היות )א( עשר השמנה

כענין חליפתו בא עד יחליפו לא ומלבבו • ימים לקץ אותם תשכרי! !פירש״י תשי ואל
:השלישי בשער יתבאר הזה והעיקר תמיד נגדי וחטאתי אדע אני פשעי כי נא( )תהלים שנאמר

תשובה בעל איזהו ז״ל אמרו תאוותו בתוקף והוא בהזדמן חטאו עזיבת )א( עשר התשעה

מקום ובאותו פרק באותו נקי ויצא נבחן כאשר הכבוד כסא עד מגעת תשובתו אשר

 כנפי
 מנסר איני ואמת חסד דאי קשה ועוד לו יתכפרו

 דילמא מיירי דבתשובה מנ״ל עדיין ומשמר מנין רק
 למחול היינו שוחד יקח לא דכתיב והא משובה בלא
 • השובה בלא אפי׳ דמגין ה״נ ולשמור להנן אבל
 בשגם החסיד שכתב אע״ג * במיתתו דיתכפר ונ״ל
 ע״כ ממות הציל וצדקה כמ״ש המות מן יציל הצל
 לא זה לעולם ויחי׳ לגמרי ממות אותו שיציל הכונה אין

 עשה דוד צדק׳ עשה משה צדק׳ עשה אברהם דהא יתכן
 הא אע״כ • ממות הציל לא וצדקתם מתו אעפ״כ לדקה

 בלא ימות שלא היינו ממיתה אותו מצלת דקאמר
 עונותיו אז בזמנו מת שהוא בעת והנה " זמנו

 • יסורין עליהם חייב שהי׳ אותן אפי׳ מחמרקין
 ין שיסור אותן אפי' ממרקת מיתה דהא הוא וק״ו

 שיתמרקו יסורין ע״י אותןשמהמרקין וכ״ש חולין
 יסורין לו יש מיתה דבשעת משוס והיינו המיתה ע״י
 • חיבלייהו ומתן כמותו מותו במ״ק כדאמרינן ג״כ

 מכפרין ולא מגינו ואמת דחסד י״ל לפ״ז וא״כ
 גופה מיתה דהא בתשובה ע״כ מיירי ואעפ״כ

 מתוודין הממותין דכל בתשובה אלא מכפרת אינו
 ימי כל היסורין מן לו מנינן ואמת חסד שפיר וא״כ . .

 חילול מעין לו ונסלח )ב( : כנ״ל מיתתו עת עד חייו
 האמת משוס לו ונסלח החסיד כתב כאן .כו׳

 מדת נגד ■תשובתו מדת השס חילול אשמות לאימת
ושומרים מנין ■אלא אינם עבירות בשארי אבל משובתו

כנ׳זל;' מות עת עד מיסוריס

11

ובאותו
יונה

 דהנה • כל תמיד נגדו חטאתי היות )א(
 לא כאלו תשובתו אחר החוטא שיהי׳

 באותיות כמבואר רבה עבודה צריך ע״ז חטא
 ובריבוי • החטאים ברבוי ההתבוננות הקודמות

 לפני והמרירות היגון וגס חטא כל של כפליו
 איך יותר יודע שיתבונן עוד וכל חטא מי

 לא וא״כ • לעיל כמבואר בתשובתו שקיצר
 • חטא לא כאלו תשובתו אחר להיות לו יתכן
 וע״ז • שלמה שתשובתו לחשוב לו יתכן ואיך
מחמת תמיד נגדי חטאתי היות החסיד כתב
 בתשובתו שקיצר איך עוד ישיג שיתבונן עוד שכל
 אדע אני פשעי כי הכתוב הביא ולזה * כנ״ל
התשובה שאין ואיך הפשע גודל כטוב שידע ר״ל

: תמיד נגדי חטאתי לזאת • מספקת
 בתוקח והוא בהזדמן חטאו עזיבת )א(

 כתב כ״ט באות הנה • כו׳ תאוות
 רך במענה שיתנהג ההכנעה בענין החסיד

 בשבירת ל״ג באות וכן העזות ענית היפך
 החטא לו שגרס בהטבע מואס שיהי׳ התאווה

 למאוס כן בדעתו שיגמור אלא נאמר לא אלו כג
 המעשה אותו לו בהזדמן משא״כ • הטבע באותו

 לא עדיין לעוזבה שיתאמץ תאוותו בתוקף
 עדיין העזות הפך רך במענה וכן מעלתה שמענו

 מהראשון קל השני פעס דאולי המעשה באותו אינו
 אותי של בפועל הכח הכנעת רך •במענה ואין

מעשה



ת^ובה שערי 52
 אשר הראשון כעת בטנו בשרירי ואונו יצרו בתוקף והוא לידו החטא הזדמן פי ׳ל ר אשה* ובאותו

יוסיף הזה כענין לידו הזדמן שלא ומי )ב( פחדו וגאון ה׳ מיראת טעון ונמלט יצרו ■וכבש חטא
 הזה בכח כבוש די היראה כה יחליף וכאשר הימים כל ככה ביומו יום דבר השם יראת בנפשו

 אם כי • ידע הוא נפשו ונוצר יבין הוא לבות בוחן הלא ״ התאוה בעוצם משלו ומסת יצרו את
 במדרגה ה׳ לפני הוא והנה * יצרו מיד נפשו את יציל הראשון הענק לידו ■ויגיע נסיון לידי יבא

 מרע סור ה׳ וביראת עון יכופר ואמת בחסר טס )משלי ע״ה שלמה שאמר וזהו " התשובה מן העליונה
 מה הזה הפ-רוש על ויעיד מקור סור ומלת י לידו יזדמן אם הרע מן לסור ה וביראת פי׳

 וסר אלהים וירא א( )איוב טוב ועשה מרע סור לי( )תהילים שנאמר ומה וסור אמר שלא
 לאשר בלתי המעשים מן סור אסור יאמרו לא כי לידו בהזדמן הרע מן שיסור עניינו מרע

 מצוה כעושה שכר לו נותנים עבירה עבר ולא ישב במדרש ואמרז״ל לעשותו יקדם
: ממנו וניצל לידו עבירה דבר שבא כגון

 והיטיבו שובו 'ח( )יהזקאל שנאמר ידו תשיג כאשר מעון רבים להשיב )א( העשרים
 עמיתך את תוכיח הוכח ים( )ויקרא ונאסר התשובה מעיקרי זה כי למדנו פשעיכם מכל

ולא
כנפי ׳ , . . • .

 האשה אותה של העזיבה המעשה אבל • מטשה
 ממש עצמה מעשה אותה שהוא המקום ואותו

 ומי )ב( הכא החשיד אשמועינן שמענו לא כ״ז
 • כו׳ בנפשו יוסף הזה בענין לידו הזדמן שלא
 לו בהזדמן עצמו הענין ■זה בנפשו שיצייר ר״ל

 לא מקום באותו אשה באותו שני פעם כזה ענין
 שהי׳ יודע .הוא לבבות והבוחן • חוטא הי׳

 - בעזיבתו שלו הציור כח ע״י בניסיון עומד
 והראי׳ •" התשובה של עליונה במדרכה הואי אז

 ה׳ וביראת אמר ע״ה ששלמה החסיד כתב ע״ז
 משמע שיהי׳ מרע וסור אמר ולא י מרע סיר

 וביראת אמר רק • מרע ובסור החוטא וביראת
 מרע יסור ה׳ יראת פע״י היינו מרע סור ה׳

 ולא מקיר הוא מרע דסור לידו יזדמנו אס
 מילחא חדא מרע וסור ה׳. דיראת והיינו * לווי
 מרע,, סור ממילא הוא ה׳ יראת שע״י ר״ל
 סור שנאמר הכתובים מאלו לזה יקשה אכן

 ים אלה ירא שנאמר מהא וכן טוב ועשה מדע
 ולא צווי הוא מרע בסור משמע מרע וסור
 הפסוקים אלו לפרש החסיד בא ע״ז • מקיר

 ירא שהוא שע״י והיינו צווי ולא מקור ג״כ שהמה
 והוכיח י בהזדמן מרע סור ממילא יהי׳ אלהיס

 בלתי המעשה מן סור אמור יאמרו לא כי ע״ז
צווי שייך איך ר״ל • לעשותו יקרב לאשר

יונה
 ע״כ * לעשותו קרב שלא עוד• כל לסור

 סור בלשון הצווי וא״כ יסיר אז לידו כשיתזדמן
 כנין אחר בלשון לא אס ע״ז יתכן לא מרע

 וביראת שהוכיח הוא )ולפ״ז * רע תעשה לא
נאמר שלא משוס מקור שהוא מרע סור ה׳

דאפי׳ הוכחה לזה צריך הי׳ לא • מרע וסור
 אכן כנ״ל מקור הי׳ מ״מ מרע וסור נאמר אס

סור רק מרע וסור נאמר דלא כיון
מרע סור הכתוב וכן כנ״ל( נמי תוכח מרע

 דזה לסור צווי שהוא הפירוש אין טוב ועשה
 שייך לא קרב שלא עוד דכל כנ״ל יתכן לא

 שאמרו ע׳״ד הוא הכוונה אלא " לסור לצוות
 שכר לו נותנים עבירה עבר ולא ישב במדרש
 לידו עבירה דבר שבא והיינו • מצוה כעושה

 שפיר וא״כ * החסיד שמפיק כמו ממנו וניצל
 בידו עבירה כשיזדמן היינו ♦ מרע סור קאמר
 היינו טוב עשה הוא הרי ממנו סר והוא
 מקור הוא מרע סור ושפיר . המצוה עשה כאלו

: כנ״ל צווי ולא
 כו׳ והשיבו שובו כו׳ רבים להשיב )א(

חטא עליו השא ולא תוכיח הוכיח
• כו׳ חטאיו על יענש יוכיחנו לא כ״א למדנו

עליו תשא האי לפרש להחסיד דהוקשה נ״ל
החטא יסור שיוכיח שע״י • כפשוטו חטא

מחבירו



בז תשובה שערי
 במזמור אמר ע״ה ודיד חטאיו על יעניש יוכיחנו לא אם כי למדנו חטא עליו תשא זלא

: ישובו אליך וחטאים דרכיך פושעים אלמדה נא( )תהילים התשובה
 בדברים להתבונן לבבך על שים ועתה )ב( התשובה עקרי ביאור השלמנו )א( הנה

 תשובתו תמיד מהם באחד ונכשל עולו שפורק מי כי ר׳ל התשובה את המעכבים
 ואזור • ותחנון תפלה והרבה שיח לשפוך ואמץ חזק תמיד מהם באחר כשלת אם קשה
 בשער יתבאר אשר הדרכים מן בהם לקח ותוסף • התשובה עיקרי דבר כל לקיים היל

: לרחמים ותנתן חנינה ותמצא הרביעי
 התשובה את מעכבים דברים כ׳ד רז״ל אמרו בזה רבותינו דיברו מאשר לך אזכיר )א(

ואלו
יונה
 להתכונן לבך שים ועתה )ב( ישוב ובמה לשיב

אם • כי ר״ל • התשובה את המעכבים הדברים

כנפי
 המען/ חבירו ישא אז יוכיח וכשלא " ■מחבירו

 לחבירו תניח שלא היינו חטא עליו תשא לא -וזהו
 למימר מבעי עליו ישא ולא דא״כ • החטא שישא
 עוד כל ע״כ ־ המוכיח על קאי תשא ולשון

 עצמו של החטאים המוכיח ישא אז יוכיח שלא
 חטא עליו תשא ולא א״ל וגס • עליהם ויענש
 מאי דעדיין • אוהו יוכיח שלא החטא היינו
 אז יקיים ולא יוכיח שלא עוד כל כאן קמ״ל
 כן דהא 'חטא בזה לו ויהי' המצוה •יבעל
 שארי היינו החטא ע״כ אלא המצות בכל הוא

 מתעורר לחבירו ההוכחה דבביטל והא החטאים
 צריך הבע״ת דהנה פשוט בדרך וי״ל • ־חטאי׳
 המעשים .לסבול יכול ושלא בהרע למאוס
 וא״כ הקודמים באותיות לעיל כמבואר שעשה

 אז ברע ומואס בתקונו תשובה שעשה עוד כל
 שיעשו באחרים אפי׳ המעשה זה לסבול יכול לא

 יוכיח כשלא משא״כ • ע״ז כ״כ אותם ויוכיח
 העושים באחרים הרע לסבול ויכול ע״ז האחרים

 עדיין שב ולא ברע מואס אינו הוא ע״כ אז
 חטאיו ונושא חוטא. עדיין הוא והרי כתיקונה

 וכן • אחרים והשיבו שובו הכתוב קאמר ולזאת
 כנ״ל חטא עליו תשא ולא כו׳ עמיתך -אוכיח
 דרכיך פושעים אלמדה וכן ידו( על כמו )ועליו
 שלא אותם וילמוד אחרים שיוכיח ע״י היינו
 והיינו • ישובו אליך וחטאים אז • הרע יעשו

 אליך וחטאים נאמר דלא עצמו של החטאים
חטאים על קאי שפיר וחטאים רק . ישובו

:עצמו של
 היינו התשובה• עיקרי ביאור השלמנו )א(

 צריך איך התשובה בעיקרי התבוננות

 קשה תשובתו מהם באחד ונכשל עולו שפורק
 המעכבים דברים שאמרו מה לכאורה הנה • כו׳
 שחטא עוד כל דברים שאלו היינו התשובה את

 עבירות משארי נס התשובה מעכבים המה בהם
 שלא עוד כל עבירות משארי ישוב אס אפי'
 ואינם מעוכבים שארי של התשובה אז מאלו ישב

 לפרש להחסיד הוקשה הפירש זה אכן מקבלים
 בפני שעומד דבר לך אין אמחז״ל דהא • כן

 עומדים דברים שהפ״ד נאמד ואיך • התשובה
 שאין נאמר אס ואפי׳ • התשובה את ומעכבים

 ג״כ כשישוב היינו .התשובה בפני שעומד דבר לך
 לא זאת בכל • התשובה המעכבים הדברים מאלו
 דווקא למה יקשה דעדיין כן לפרש לי׳ ניחא

 עבירות יש והא • מעכבים המה דברים הכ״ד אלו
 מעכבים אינם חמורות היותר למה מאלו חמורות

 באלו היינו התשובה המעכבים הדברים אלו אע״כ
 תמיד מהם באחד שנכשל עוד כל גופה הדברים
 מסם להתפרד לו קשה כי ע״ז לו קשה תשובתו

 מעכבים ולשון • הסמוך באות שאפרש כמו
 יתקבל ישוב אס באלה וגס • לי׳ קשה היינו

שיח להרבות שצריך באלו הנ״מ רק תשובתו
 מחמת • עבירות מבשארי יותר ותחנון ותפלה
כשיתאמן אבל כנ״ל מהם פרידתו עליו שקשה
חנינה ימצא באלה גס עליהם וישוב ביותר
לקבל השמים מן עליו לרחם לרחמים וינחן

: ותחינתו תשובתו
 בזה• רבותינו דברו מאשר לך אזכיר )א( 23

התשובה. את מעכבים דבריס כ״ד אחז״ל
כו׳



תשובה שערי
לרשע והמתחבר רעה מחשבה ובעל חמה ובעל הרע ולשון רכילות , הן ואלו

 אחטא והאומר גנב עט והחולק בעריות והמסתכל לבעליה מספקת שאינה בסעודה והרגיל
 אחטא תשובה לעשות בידו כספיקין אין ואשוב אחטא האומר במשנה ׳ אמרו וכן ואשוב

 והמבזה הצבור מן והפורש חבירו בקלון והמתכבד מכפי• יה׳יב אק מכפר הכפותים ויום
 מצוה דבר מעשות הרבים את והמעכב הרבים את והמקלל רבותיו והמבזה אבותיו
 שוחד והמקבל עני של בעבוטו והמשתמש רעה לדרך •טובה מדרך הבית את והמטה

 בתרבות בנו והרואה לבעליה מחזי,-ה ואינה אבידה והמוציא בדין אחרים להטות מנת על
 חכמים דברי על והחולק ואלמנות יתומים עניים שוד והאוכל בידו מוחה ואינו רעה

ג הפצות על והפלעיג התוכחות את והשונא בכשרים והחושד

כנפי
 יותר חמורות עיירות שיש הגס הנראה • כו׳

 התשובה לעיכוב חותם מנו ולא • הכ״ד מאלו
 שהעבירות משוס היינו עליו קשה תשובתם שיהי׳

 אז חמורות שהם אותם יודע־ן והכל החמורות
 תומרס מחמת וביותר כראוי ושב נשבר לבו

 שהוא מהס יש אשר דברים הכ״ד באלו משא״כ
 • האדם במבע שהוא מסס ויש • בעקט דש
 אשר מהס ויש בהס היתר מורה שהוא מהס ויש

 עבירות לידי בא הוא בהס שהורגל מחמת
 נל לזאת עליהם שב ואינו • ידס על התמורות

 קשה ותשובתו • מהס להתפרד לאדם קשה אלו
 שקשיס היינו התשובה המעכבים והמה באלה לו

 ונבאר • הקודם באות החסיד כמ״ש עליהם לשוב
 המה ולה״ר רכילות הנה • הפרמיות אותם

 אדם •אין ולזאת בעקבו אותם דש שאדם מהעבירות
 עבירה הוא ובאמת כמאחז״ל יום בכל מהם ניצל

 מבעו התימה בעל כמאחז״ל ג' שהורנת חמורה
 דכל ממורה עבירה והיא פרידתו לו וקשה רעה

 הוא רעה מחשבה בעל • ע״ז עובד כאלו הכועס
 לרשע המתחבר • פרידתו לו וקשה רע מבעו ג״כ

 בעריות והמסתכל מספקת שאינו בסעודה והרגיל
עניים שוד והאוכל עד כו׳ הגנב עם והחולק

יוגה
 הוראות מצד להם קפה תשובתם אלה כל • כו׳

 להם וקשה בהעיירה עצמם את ומקילים היתר
 נמי ואלמנות ויתומים עניים שוד והאוכל להתמרד

 חומל אדם של שנפשו בדבר שהוא פרידתו קשה
 לנגדו עצמם את יעמדו לא האלה והאומללים • בגזל

 והחושד חכמים דברי על והחולק פרידתו קשה לזאת
 •המצות על והמלעיג • התוכחות והשונא בכשרים

 עמו הדין שבעיניו מחמת קשה תשובתו אלה בכל
 אמר וכבר • ־מהם ישוב במהרה לא אלה בכל

 נתגלה ראשונים מאחז״ל על פירש אחד גדול
 עינם נתגלה לא אחרונים! קיצס נתגלה עונס

 דהא היא נהפך לכאורה אפר • קיצס נתגלה לא
 מחמת חמור יומי בפרהסי* שנעפו עבירה בכל

בפרהסי׳ שבת מתלל מומר וכמו השם חילול
 הענין אכן • בצנעה מהעובר יותר עונו שחמור

 מונס שנתגלה הטונה אין עונס נתגלה הוא
 שידעו עצמם להם מונס שנתגלה ר״ל אלא לרבים

 מפא׳ב קיצס ונתגלה השובה ^ו ואז • שחטאו
 ממזיקים שאינם היינו עונס נתגלו שלא אחרונים

 נתגלה לא לכן שביס אינם אז • וכנ״ל לעון עונם
: כנ״ל קיצס

 כאשון: אותנו שוטר בישועת הראשון" שער ננטר
:רקדני האל בעזרת ״ שני השער ונתחיל



כה תשובה שערי
השם אל לשוב בהם׳ אדם שיתעורר הדרכים להורות השני השער

 ובכל ששה הרעים מדרכיו לשוב בהם האדם שיתעורר הסיבות דרכי כי דע )א(
 תבונתו עד ויאזין תבונתו בחקר יתחלק איך האדם את דעת למדנו מהם אחר

 ונחקרים דרושים חפציהם לכל יקרים עיקרים• י וידוע השכל לשמוע אוזן להן ונעיר )נ(
 יום וילדי מעוררת סבה תחזה■ בלעדי לטהר ונפשך יום בכל לשוב הזהר בני מהמה ויותר

 עפר גוש תולדות מדרכי נפש למשיב זכרו לך והיה בוראך את תזכור כי ותך מחשב יקושון
מלפניו והבושה ואהבתו ה׳ ומיראת טבעך הדורי לישר ,מדע קשת תעור עריה ובכן

כנפי
 האדס שיתעורר הסיבות דרכי כי דע )א( א

 • כו׳ ששה הרעיס מדרכיו לשוב בהם
 שצריך איך החסיד לן ביאר הראשון בשער הנה

 • לתשובה יתעורר כאשר חטא מכל לשוב להתבונן
 בא ז ע" לתשובה התעוררות לו יבא מאין. אכן

 דרכו הדרך לנו להאיר לה׳ השער בזה החסיד
 לשמוע אזן להם ונעיר )ב(. לחשובה התעוררות

 בכל לשוב הזהר בני מהמה ויותר * כו׳ השכל
 מעוררת סבה החזה בלעדי למהר ונפשך * יוס
 התשובה שמעוררים הסיבות מאלה ויותר ר״ל י כו׳

 הסיבות אלו זולת יום בכל לשוב נזהר יהי׳
 סיבה כל היינו • לעיתים רק המה הסיבות דאלו

 ר״ל • מחשבותך יקושון יום ילדי ואס ״ בעתה
 מלשוב ומחשבותיו לבו יכבידו היום סיבת ואס
 זיכרו לך יהי׳ בוראך את תזכור כי קאמר ע״ז

 כשתזכור ר״ל • כו׳ עפר טש מדרכו נפש למשיב
 היינו בחרותיך בימי בוראך וזכור כמ״ש בוראך את

 ומשגיח בורא שיש איך לבו על וישים שיזכור
 זה אז• - ומחשבותיו מעשיו ורואה רגע בכל עליו

 תולדות מדרכו נפשו להשיב לו יעלה הזכרון
 הכל לתשובה העיכוב עיקר שכל היינו עפר נוש
 אותו המשכח שלו עפר והגוש החומר מצד בא

 הראשון בשער החסיד כתב כבר כי • בוראו מאת
 ששכח •אחרי לאדם בא החטא עיקר שכל

 ששכח מחמת נמי התשובה עיכוב כן וכמו * אל
 שכלו תעורר אז בוראו את כשיזטר משא״כ אל

 הזכרון ועוד • אל לשכח לו שגרס טבעו ליישר
 מלפניו והבושה ואהבמו השם ליראת אותו יניא

עמל יוסיף אז וליראה לאהבה שיגיע עוד וכל

תוסיף
יונה

 לנקות היינו • כפיו ניקיון על ושקידה תמיד
 •י משרעפיך מורדים רעיוניו ויכרות • בפועל מעשיו

 מחשבותיו ויטהר * רעות מחשבות שיכרות היינו
 הגוף איברי היינו * נפשך כלי נושאי והברו

 י להשכל ג״כ יתחברו הנפש של כליס נושאי שהם
 עוד שכל הראשון בשער החסיד שכתב וכמו

 עוד וכתב הגוף לו נטפל אז השכל שגובר
 ר״ל • יפיה ותכלול עדיה תעדי יוצרה ובהזכרה

 הרעים דרכיו יתקן בוראו את זוכרו שע״י די לא
 מאלה ביותר אלא י להבא על הן העבר על הן

 ויפי׳ עדי׳ המה אשר טובים מעשים שיעשה
 יצדקו בה׳ דכתיב הכתוב והביא • מהולל ע״י ויהי׳

 היינו יצדקו אז׳ ה׳ את יזכרו כאשר ויתהללו
 תיקן( לשון הוא יצדקו )ולשון הרעים מעשיהם
 מעשים יעשו הבורא זכירת■ ע״י היינו .ויתהללו

 להעיר* אומץ והוסף וכתיב * בהם ויתהללו טובים
 • יבארו אשר הששה הסבות בדרכי רוחך את
 מההתעוררת ביותר יתעורר הבורא זכירת שע״י ר״ל

 המעלה השיג לא ואשר • הששה הסיבות של
 כו׳ הסבות מדרך הערל לבבו יכנע הזאת

 רק המה כותב אשר סיבות הששה ואלו ר״ל
 זכירת של ההתעוררת המעלה משיגים שאינם לאותן

 האלה הסיבות ע״י הערל לבבו יכנע ואז הבורא
 ר״ל • כו׳ הסבה מדרך ההכרה מיעט ולפי וכתב
 ולהתעורר להכיר ימעט האלה הסיבות ע״י שגס ולמי
 עיכב אי ר״ל הרצון דרך אל נטוהה ולפי

 י הגוף הרצין דרך אל שנוטה ע״י הוא ההתעוררת
 החשובה הנפש מן התשובה כי ויבחן יודע בזה
ד התשובה ההתעוררת היא הנפש חשיבות לפי ר״ל

וכל
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 והבר משרעפיך טורדים רעיונים וכרות י כפך נקיון על ותשקוד תמיר פעי^ה תוסיף
 בה םה< )ישעיה שכתוב כמו יפיה ותכלול יה עו תעדה יוצרה ובוכרה נפשך כלי נושאי
 אשר הששה הסבות בדרכי רוחך את להעיר אומץ ותוסיף ישראל ורע כל ויתהללו יצדקו

 . רבות ורעות הסבות מדרך הערל לבבו יכנע הזאת המעלה השיג לא ואשר יתבארו
 דרך אל נטותה וכפי לתשובה האדם לב עוררת הב הסיבה מדרך ההכרה מיעוט ולפי

: החשובה הנפש מן התשובה כי 0) ויבחן יודע הרצון

 כנפי
 יתעורר ביותר חשובה נפש שישלו עוד וכל

 הוא בהתעוררות שממעט עוד וכל • ביותר
 בשער החסיד וכמ״ש * נפשו פחיתת על בחינה

 טוהר חדרך תבא התשובה י״ג אות הראשון
 כנ״ל• דהכא הך והיינו עכ״ל שכלה וזכות .הנפש

 לכתוב אמרתי * החשובה הנפש מן התשובה כי )ג(
 איזה ולפרש זה כענין בספרים שראיתי מה באן

 הצדיק צדקת • נבא יחזקאל • הדרך בזה פסוקים
 והרשע • תהי׳ עליו הרשע ורשעת תהי׳ שליו

 יחי׳ ח*׳ חוקותיו ישמור חטאותיו מכל ישיב בי
 צדיק ובשוב . יזכרו לא עשה אשר פשעיו בל

 לא עשה אשר צדקותיו כל יחי׳ עול ועשה מצדקתו
 דרכו ה השם דרך יתכן לא ואמרתם • לו תזכרהו

 בשוב • ישראל בית יתכנו לא דרכיהם הלא יתכן לא
 בעולה עליהם ומת עול ועשה מצדקתו צדיק
 ועשה מרשעתו רשע בשוב ימות בה עשה אשר

 של הצדקות והנה יחי׳ הוא עליהם׳ וצדקה משפט
 וכתב • בהם יהי׳ מה מזכיר אינו שב כשלא הרשע

 עשה שלא עוד כל המצות אפי' כי בספרים
 • לעונות לו נהפכים מצותיו אז • רשעתו על תשובה

 הרשע כשישוב חבל * הרשע רשעת בכל והמה
 העבירות כי לעוה״ב היינו יחי׳ חי׳ אז מחטאותיו

 מצדקתו צדיק בשוב כן וכמו • זכיות לו נעשים
 לא היינו לו תזכרנו לא עשה אשר צדקותיו כל

 יתכן לא ואמרתם לעונות רק לצדקות תזכרנו
 יתכנו לא דרכיכם האא יתכן לא הדרכי " ה' דרך
 הלא הפסוקים לבאלו להבן ויש • כו׳ ישראל בית

היינו ה׳ דרך יתכן של להם שיקשה עוד כל
 צדקת וכן * עבירות נעשו הרשע שצדקת בזה

 להם תירץ מה •-א״כ יזכיר לא למה הצדיק
 אלו על הלא הראשונים הדברים בחזרת הנביא

עוד הדרך• זה יתכן דלא להם היקשה הדברים

הדרך
יונה
 היתה הנדה כטומאת הנביא שאמר להבין יש

 לטומאת דווקא אותם דימה למה לפני דרכם
 להבין יש וגס • טומאות לשארי ולא • הנדה

 היתה והאי * לפני דרכם היתה דקאמר בזה
 מוכיח הוא ההוה על גס והלא • העבר על הוא

 סתם היתהרק לומר לי׳ הי׳ לא א״כ אותם
 על משמע בזה שיהי׳ לפני דרכם הנדה כטומאת

 איך להבין יש באמת מזה ויותר ההוה ועל העבר
 • לעוגות מתהפכים מצדקתו כששב הצדיק צדקת
 שהוא מכמו ישתנה לא דבר שכל לנו ידוע הלא
 לפועל כשיצא משא״כ • בכח שהוא בעוד אלא

 בארץ משל דרך ותמורה שינוי שוס יקבל לא אז
 עוד וכל הזרוע הזרע להצמיח הצמוח כח יש

 והשתנות שינוי יקבל אז בארץ רק הצמוח שכח
 מקום באותו יזרע אס כגון הצמיחה נר7 לכל

 חיטים יזרע ואס • שעורים יצמח שעורים בארץ
 והנס שבארץ הצמיחה כח ע״י והכל חיטים יצמח
 היינו הפועל אל ההוא הצמיחה כח שיצאו אחר

 הצמיחה כת אותו אז שעורים והצמיח שעורים שזרע
 אחר לנח אופן בשום ישתנה לא שנהןבהשעוריס

 בנשמות כן כמו אנן נחזי א׳׳כ • חיטים להיות
 הפועל המה והדבורים והמעשים • הכח שהוא אדם

 יכול בנח והיינו במחשבה רק שהוא עוד וכל
 לטוב ומרע לרע מטוב ושינוי תמורה לקבל

 * במעשה או בדבור מעשה לידי הפועל אל להוציא
 רע עד מטוב לפועל מחשבתו כשהוציא משא״כ

 מטוב להתהפך ושינוי תמורה כך אחר יקבל איך
 דהנה • כך הוא בזה הענין אכן להיפך או לרע

 באם טבעו לפי צומחים המה אדם מחשבות
 • טובות מחשבות לו יצמיח אז טוב שטבעו

 וכמו • רעות מחשבות לו תצמיח אז רע וכשטבעו
אם טוב דבר בה תצמח שלא ורעה גרועה ארן
לא 1



ך)* ו* העזובה שערי
 כי זה אין ויאמר לבו אל ישיב צרות האיש את תמצאנה כאשר הראשון הדרך

 וירחמהו השם אל וישוב לנפשו עוללו וחטאיו לו אלה עשו אשר ומעלליו דרכיו אם
 איין כי על הלא ההוא ביום ואמר וצרות רבות רעות ומצאוהו לא( )דברים שנאמר כענק
 צרתו ובעת לאיש איש יחטא כי ב׳ו במנהג ותראה האלה הרעות מצאוני בקרבי אלהי

 .׳:ק ר חבירו בעיני גרועה הזאת החרטה תהיה * לעזרתו צריך שהוא מפני אליו ויכנע יתחרט
 שהוא הש״י ומחסדי * לכם צר כאשר עתה אלי באתם מדוע יא( )שופטים יפתח שאמר
עריו בשובו החוטא ־ את נדבה ויאהב לפניו לרצון ותהי הצרה מתוך התשובה מקבל
כשלת כי אלהיך ה׳ עד ישראל שובה יד( )הושע שנאמר )א( צרה ומקרב תוכחה ביום

אשר את כי ג( )משלי ונאמר נדבה אוהבם משובותם ארפא וגוי דברים עמכם קחו בעונך
והוכח רעה ביום הרעה מדרכו האיש ישוב לא ואם )ב( ירצה בן את וכאב יוכיח ה׳ יאהב

במכאוב
יונה כנפי

 • זרוע שתטיב פעולת ע״י לתקנה שיראה לא
 מחשבות לו הצמח לא רע שטבעו מי כן וכמו

 להיפך בפועלתו טבעו את שיתקן לא אס טובות
 של גרוע בארן והנה • לטוב מרע טבעו את

 וא״כ במקרה רק הוא טוב דבר תצמח פעמים
 בטבע הוא שע״כ מוכח מרשעתו שב שאינו רשע
 • מקרה בדרך רק הוא טוב שעשה והוא • רע
 בטבע הוא ע״כ מצדקתו ששב הצדיק וכן
 את היפך ולא צדקתו עשה במקרה רק רע

 טינא קאמר כה״ג יוחנן גבי וכמאחז״ל * טבעו
 מעיקרא רע היתה שטבעו והיינו בלבו היתה

 כל בצדקתו הרשע וכן מצדקתו שחוזר הצדיק וזה
 המה מעיקרו רעיס שטבעם שומרים שב שלא עוד

 אפי׳ היינו למפרע שתטמא לנדה ממש דומים
 טהורה בחזקת אצלינו נהימה בטהרות שנגעה בעת
 שהי׳ למפרע מילתא אגלאי טומאתה אחרי מ״מ

 • לחוץ הדס יצא שלא רק כה וטומאה ־ טמאה
 לפגי דרכם היתה הנדה כטומאת הנביא קאמר כן וכמו
 אינם כצר שעשו הטובים מעשיהם אשי׳ היינו

 רעים שהמה מחמת כעבירות ונחשבים רצויס
 על הרעה טבעם להפוך השתדלו ולא מעיקרו

שפיר והנה • מעיקרו טובים לא ההס המעשים כן
היינו ה׳ דרך יתכן ואמרתם הנביא קאמר

מעשה ולידי לפועל יצא שכבר מאחר • כנ״ל
 הצדיק בצדקת שינוי אח״כ יקבל איך בטוב

יתכנו לא דרכיכם להם השיב ע״ז • והרשע
 ► מעיקרו נכונים הי׳ שלכם הטוב דרך היינו

 והיינו • כו׳ עול ועושה מצדקתו צדיק בשוב וקאמר

 שטי״נא לא אס מצדקתו הצדיק שישוב יתכן דאיך
 את היפך ולא * רע בטבעו והוא בלבו היתה
 רק טובים אינם מעיקרו צדקתו לזאת • ■טבעו
 •רשע בשוב וכן * מקרה בדרך אותם שעשה

 .והיינו ימי׳ עליהם וצדקה משפט ועשה -מרשעתו
 בדרך רשע שעשה רק טוב בטבעו הוא שע״כ

 ־מעיקרו רעים אינם הרעים והמעשים מקרה
 עליהם תשובה* וכשיעשה • נעשים שבמקרה כיון

 לר.י לזכות המה שפיר מצוה שהוא התשובה אז
 במקרה רק בעצם רע אינו הרע המעשה שהרי
 ומעתה ' • כנ״ל בתשובתו מצוה מקיים והוא

 שנהב ברנלה החסיד בדברי קצת ונרמזיס זורחים
: כנ״ל החשובה הנפש מן התשובה

 מ אלהיך ה׳ עד ישראל שובה שנאמר )א( ר
 מפרש דהחריד נראה • כו׳ בעונך כשלת

 והצרות המכשלות כל ר״ל • בעונך כשלת כי
 כי טמר לי דהוקשה בעיקר הוא עליך הבאים

 לא 7 בעונות שנכשל מכשל על קאי בעונך כשלת
 בשוגג הוא דמכשל מכשל • בעונות מכשל שייך

 שגגות מזה. דרשו )וחז״ל במזיד הוא ועונות
 פשטי* מפרש קחסיד אכן • כזדונות לו נעשים
 היינו * נדבה אהבה משובתם ארפא וקאמר דקרא(

 לתשוכג־ כחשבות הצרות מתוך התשובה שיהי׳
 וכמו " האונס מתוך ולא לבו מנדבת נדבות

 אעפ״כ■ בצרות * היינו יוכיח ה׳ יאהב אשר את כן
 מדרבי ישוב. לא ואס )ב( ירצה בן את כאב
י כו׳ ־ענשו ויכפל עונו יגדל • כו׳ הרע
מתוך ישוב שלא בזה יעשה שתים שרעות ר״ל

הצרות חית
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 מי מיסד המלך אם תראה הלא ענשו ויכפל עונו יגדל הטוניחו עד שב ולא במכאוב

 עד ואם בז( )ייקרא ובחוב מאד עולו ויכבד מוסרו יקשה יוסר ולא לו חטא אשר את
 ישועי לא אף ישימו לב וחנפי לס נאייב ונאמר אתכם ליסרה ויספתי לי תשמעו לא אלה

 יאמר אך חטאיו מפני מצאוהו התלאות כי יתבונן ולא ידע לא ואס 0) איסרם כי
 יהיה בזאת • לנו היה הוא מקרה בנו נגעה ידו לא כי י( )ש׳א הפלשתים אמרו כאשר

 בראשון כתוב ע״כ • הראשונה הכת מחטאת הזאת הכת עון ויגדל ה׳ מלפני עליו קצף
הנזכרת האחרת הכת על כן אחרי וכתיב אתכם ליסרה ויספתי הראשונה הכת על

בפרשה האחרונה כת כל כי וגו׳ לי לשמוע תאבו ולא קרי עמי תלכו ואם בי( )ייקרא
קרי עטי והלכתם לי תוסרו לא באלה ואם )שם( כתוב כן ואחרי הראשונה מן קשה

 והלכתם לי תשמעו לא בזאת ואם )שם( כתוב כן ואחרי בקרי עמכם איי אף והלכתי
היה הוא מקרה תאמרו כי בקרי עמי והלכתם ופי׳ קרי בחמת עמכם והלכתי בקרי עמי
עליו חטא אשר עון בידו יש כי יודע ואיננו מעבדיו מכיר האיש אין ואם 00 לנו

שנאמר כענין דרכיו ולחפש במעשיו לפשפש

כנפי
 על אחת • בכפלים ע״ז העונש לו ויגיע * הצרות

 • הצרות מחמת שב שלא בזה שנית • עצמה העבירה
 ביסיריס אותו מוכיח שהמלך למי דומה והוא

 ויגדל כמורד הוא הרי להמלך ציית אינו ואעפ״כ
 תשמעו לא אלה עד ואס כתב ולזאת • עונו

 היסוריס שהתוס' היינו * אתכם ליסרה ויספתי לי
 לב חנפי וכן • לי תשמעו שלא זה עבור הי׳

 .שהאף ר״ל אסרס כי יושיעו לא אף ישימו
 לא ואס / )ג : היסוריס יעת ישמעו שלא בזה הוא
 יאמרו כאשר יאמר אך • כו׳ יתבונן ולא ידע
 מחטאת הזאת כת עון ויגדל ־ כו׳ שתים הפל
 הראשונה כת על בראשונה כתב ע״כ הראשונה הכת

 הנזכרת כת על כן אחר וכתב אתכם ליסרה ויספתי
 הלכו ואם יסורין( שבעי׳ כלא כת אוהו )היינו

 דזה ור״ל • כו׳ לשמוע האבו ולא קרי עמי
 שתשוב עד פעמיס שלשה אותה מכה הוא הכת

 היסוריס ע״י תשוב אולי הקנה יש הכת זה אצל כי
 נואש אז מאמינים פא־נס האחרון הכת משא״כ

 אוהו נותן אלא עוד מיסרו איני לזאת • לו
 הקודם באות ועי׳ • שנבאר כמו והמזג הטבע החת
 בנו את כאב פ״י החסיד שכתב השער בזה

 מוכיח ואינו בו ירצה אשר הבן את ר־׳ל • ירצה
 כת כל כי וכתב מהס נואש אשר הבנים את

ראשונה כת ר״ל הראשונה " מן קשה בפרשה האחרון

 העלם ואם ונחקורה דרכינו נחפשה 0 )איכה
יעלים

יינה
 יסוריס עליו והוסיף היסוריס מחמת חחר שאינו

 חוזרים אינם בההוספה גס השני׳ וכת • עוד
 לוקחים שאינם וכ״ז • ראשונה משל קפה עונשה אז

 שאינם האחרון כת משא״כ מאמינים אבל מוסר
 • כנ״ל מכולם קשה יותר הוא בהשגחה מאמינים

 והלכתם לי הוסרו לא באלה ואס כתיב כן ואחרי
 שאינם האחרון הכת על קאי זה • קרי י ע

 שבכת הגס " זאת לו היתה ה׳ שמיד מאמינים
 מ׳'מ • קרי עמי תלכו ואס כתיב נמי הראשונה

 • מקרה לשון הוא ע״כ באחרונה דכהיב קרי
 שהוא משמע לשמוע תאבו ולא כתיב דבראשונה

 קרי כתב ולזאת • שומע שאינו אלא מאמין
 • לשמוע נאמר לא באחרונה משא״כ • מקידס

 כתוב אח״כ וגס • הוסרו 65 באלה ואס אלא
 * בקרי שילכו מחמת יוסרו שלא משמע • קרי
 באים שהיסוריס ר״ל לי תוסרו לא קאמר לכן

 והלכתי אז • מקרה שהוא תאמרו רק משלי
 שלא • המקרה של החמה היינו קרי בחמת עמכם
 תחת אותם שיתן רק בפרטיות אותם ליסר יוסיף

 ממט להם יהי׳ והמזל הטבע החת ש*וא המקרה
 כמאחז״ל הוא טוב לא ישראל של דהמזל * עזה
 לאברהם הי׳ לא המזל ע״פ דהא לישראל מזל אין

 למעלה אותו הגביה הקב״ה רק כלל להוליד ראוי
מ״ו ממל מחת שיפלו עוד כל א״כ • המזל מן

רעה



ל תשובה שערי
 עשו ואשר ידיו מעשה ידעו ולא דרכיו חפרו ולא רעיוניו ונשאו וגואלו עיניו יעלים

 נשפם הנני כ( )ירמיה שנאמר כמו מאד כבדך הטאוזו חטאתי לא ויאמר אצבעותיו
 ולא בו ותבער ירע ולא מסביב ותלהשהו ם=( )ישעיה ונאמר חטאתי לא אמרך על אותך

: לבו יזעף ה׳ ועל דרכו תסלף אדם אולת יט( )משלי ונאמר לב על ישם
 הרע ויעש לפניו איש חטא אם כי האדם לטובת הקב״ה מוסר כי ותשכיל ותדע ך

 עונו את ולהעביר חטאיו על לכפר הא׳ • תועלת לשתי )א( אליו השם מוסר בעיניו
 השם חלה אשר הגוף ובתחלואי חטאתי לכל ושא ועמלי עניי ראה בה( )תהילים כמ״ש

לך חטאתי כי נפשי רפאה טא( )שם כט״ש הנפש חלי העון כי נפשו חלי ירפאו בו

ונאמר
כנפי

 לכליון שלהס במזל עומדים ח״ן כי תהי׳ רעה
 קרי בחמת עמכס והלכתי שאמר וזה • כנ״ל
 והמזל הטבע שהוא המקרה של החמה היינו
 מאחז״ל בטוב פירש דבש היערות והנה • כנ״ל

 אבשלום מפני בברחו לדוד מזמור הפסוק על
 לדוד קינה לדוד מזמור הגמרא וקאמר * בנו

 הנני הקב״ה לו שאמר מפני ותירץ לי׳ מבעי׳
 עבד דילמא סבר . ביתך מתיך רעה לך מקים

וסתם בנו שהוא דהזי כיק הייס דלא ממזר או
הוא והיקשה * מזמור אמר • אבא על חיים בן
אז עליו חס אבשלום הי׳ אס תינח הא ז״ל

 שהי׳ עתה משא״כ • לדוד מזמור הי׳ שפיר
 ההשתדלות בכל ואבשלום אבשלום מפני בורח
 בנו של הרחמניות ואנה להורגו אחריו רודף
 ז״ל הוא ותירץ • מזמור לדוד ע׳׳ז מקום שיהי׳

 • אדם של עונות ממרקים שהיסוריס דמצינו
 בהשגחה האדם על באים כשהיסוריס זה וכל

 יאהב אשר ע״ד עונותיו ממרקין אז הקב״ה מאת
 כשהיסורין משא״כ • ירצה בן את וכאב יוכיח
 אותו נתנו שהקב״ה מחמת ח״ו האדם על באים
 היסוריס אז והמזל• והטבע הזמן מקרי החת
 ואת אותם וסוכל כלל עונותיו ממרקין אין האלו

 לו כשאמר מפחד דוד הי׳ זה ומפני * עונותס
 י ע" תהי׳ הרעה דלמא ביתו מתיך רעה לו שיקום

 על חם אינו ממזר או עבד סתם אשר ממזור או עבד
 שלא לו יבאו היסוריס חלילה וא״כ • טבע פי

 והמקרה הטבע תחת אותו שיתן רק • בהשגחה
 דחזי כיון אכן • יכפרו לא עונות וגס אותם ויסבול

 הטבע פי על אביו על .חיים בן וסתם הוא פבנו
שלא היסוריס אלו ע״כ עליו תייס לא הבן וזה

יונה
 המבע מן ולמעלה בהשגחה רק והמזל הטבע עפ״י

 ואס )ד( : לדוד מזמור לזאת עונותיו לו וימרקו
 מעשיו מכיר שאינני ר״ל כו׳ מעבדיו מכיר האיש אין

 שהמה בהשגחה שמאמין אחרת כת וזהו • הרעיס
 יודע שאינו מחמת שב אינו אכן מקרה דרך לא

 שיפשפש כדי היסוריס באים הכת זה על • שחטא
 לא ויאמר כו׳ עיניו יעלים העלים ואס • במעשיו
 והיינו • חטאתי לא אמרו על נשפט יהי׳ ע״ז חטאתי

:כו׳ חטאתי לא אמרו על יענש החטא מלבד
 והשנית כו׳ חטאיו על לכפר בא תועלת לשתי )א(

 הנה ט׳ הרעים מדרכיו ולהשיבו להזכירו
 מיירי ע״כ לכפר תחילה שנקט החסיד דברי מחיך
 היסורים באים אעפ״כ תשובה ועושה זוכר שהוא
 שתשובה .בעבירות מיירי וע״כ לכפר כדי עליו

 למה לכפר עדיין דאל״כ • ממרקין ויסוריס חולה
 שנית שכתב והא • מתכפר הוא בתשובה והא לי

 החטאים מאלו שמיירי באס מדרכיו ולהשיבו להזכירו
 מ״מ וישוב יזכ-ירו אס עדיין יקשה תולה שהתשובה

 תיירי הסיפא אע״כ יסורין בלח לו יתכפר לא
 דרישא לן יקשה וא״כ • מכפרת שהתשובה במטא־ס

 והסיפא מכפר ויסורין תולה שתשובה מחטאים מיירי
 מתחלה הל״ל יותר מכפרת שתשובה בחטאים מיירי

 עליו לכפר והשנית ולהשיבו להזכירו כדי התועלת
 דנקט ואפשר אחר בענין התועלת השני הוי דבזה

 שתשובה בחטאים דמיירי בסיפא והזכירו של התועלת
 לשוב זכר שלא עוד כל מ״מ יסורין בלא מכפרת

 אינס שהחטאים אעפ״י להזכירו היסורין עליו באין אז
 החסיד כוונת נראה היותר אכן * כנ״ל כ׳׳כ ממורים

 מכפרת שתשובה בעונות מיירי תועלת דבשני בזה
 להיות אותו לרצות באים המה והיסורין יסורין בלא

כאשר



תשובה שערי
 רהזכירו והשנית • עון נשוא בה היושב העם חליתי שכן יאמר ובל לס ג־של־י• ינא"י

 קבל לא ואם " מוסר תקחי אותי תראי אך נ( )צפניה כמ׳ש הרעים מדרכיו תהשיבו
 סבל כי לנפשו ואוי לו אוי לבבו ערלת מל ולא תוכחתו מפני נחת ולא המזכר

: בארנו כאשר ענשו נכפל אבל עונו נרצה ולא עונו את ונשא יפורק
 ביסוריו שישמח לו ראוי ומעלליו דרכיו וייטיב השם מופר את האדם יקבל ./שר

 שאר על כמו עליהם יתעלה לשם להודות לו ויש נשגבות תועלות שחועילוהו לש

 צרה שם ונאמר אקרא ה׳ ובשם אשא ישועות כוס קםס )תהילים שנאמר )א( .׳■-.הצלחות
ויגון

1 יונה כנפי
 מ״ב אות הראשון בשער עי׳ חטא לא אס כאשר
 עדיין צריך התשובה שאמר שש החסיד ש.כתב

 וזה עיי״ש חטא לא כאשר להיות השם אל להתפלל
 ולהעביר חעאיו על לכפר הא' בלשונו החסיד ש^פל

 וע״ז חעא לא כאלו העון להעביג היינו • עונו את
 ולא חעאתי לכל ושא ועמלי עני ראה הכתוב הביא
נמחל שיהי׳. היינו חטאתי לכל אלא לחטאתי ושא נאמר

:כנ״ל חטאתי לא וכאלו וכל מכל החטא
 אקרא ה׳ ובשם אשא ישועות כוס שנאמר )א( ד

 ־ אקרא ה׳ ובשם אמצא ויגון צרה ונאמר
 • אקרא ה׳ בשס שאני אשא ישועות כיס כמו ר״ל
 אקרא ה׳ ובשם ה״נ אמצא ויגון כשצרה .כן כמו

 הצלחות שאר על כמו בהיסורין שמח שאני היינו
 ה׳ שס קאמר נמי צרה גבי קאמר ולכן והישועות

 מפירש והנה * ישועות גבי ה׳ כמו רתמים שהוא
 שעיני מ• כי ודע וז״ל השבר כרוב הענין קו׳* בספר

 לו ידמה אשר הוא תכלית לכל .חוקר ואיני לו. בשר
 כמו מוחלט לרע והפכה תכליהות וטובה הברכה שפע

 ברכה ההמון בפי יקראו והשלוה והגדולה העושר
 החקירה אחר אמנם קללה יקראו והמוסר והדלות

 ופעולתם ומנהגיהם ב״א מעשי על בהשקיף האמיתות
 והקללה תכליתות לרעה הברכה היות שיתכן תמצא

 מצד שוה שתיהן פעולת להיות ויתכן טוב לתכלית
 ושבט והגדולה השלוה שאס תראה הלא מקבליהן

 לכלכל יוכל אשר וחכם צדיק בידי נתונים המושל
 הוא כי באמת ברכה הס אז ומשפט בצדק אותם

 הבריות על יתרה אימה יטיל ולא בהם יתגאה לץ
 ואז לצדקה בממונו וותרן ויהי׳ מוסר ישחרס רק

 נתונים והממשלה הגדולה אס אבל ובבא בזה טובלו
 ידו תהי׳-לאל בהס כי לו החשב לקללה רשע די בן

 יבצר ולא הרע לבו שרירות וכל 'תאוותיו כל נ זו ג ל

 העולם מן זכרו יכרת ובזה זדון וכל רשע כל ממנו
 הרעו גדולתם שע״י ודומיהם והמן נ״נ שעשה כמו

 הדלות ולהפך אובד עדי אחריתם והי׳ לעשות
 ב״ד ר״ח כמו לבב ובר צדיק על יחולו אס והשפלות

 ולאחרים לעצמם טובה והכינו שפעלו ב״פ ור״א והילל
 דלותם יתכן לא הארן בקרב ברכה אחריהם והשאירו

 אס כי עושר חמדו לא בעצמם הס כי קללה בשס
 נמצא הבריות את ולזכות בעולם וטוב משפט עשיתי

 באמת קללה הקללה ואין באמת ברכה הברכה שאין
 בו״ד מדרש מאמר וזהו המקבלן לפי הוא הכל רק

 שהוא במה הקב״ה אבל ברטי׳ ומרפה באיזמל מכה
 מצד והרע הטוב שאין כלומר מרפה הוא מכה

 מקבליהן בהם שנוהגין המנהג מצד בא והמוסר השפע
 שהכה במה זה את הקב״ה מרפא שלפעמים נמצא

 נותן שהקב״ה מה לך יקשה אל ומעתה חבירו את בו
 הוא/לו ואבדון לקללה כי לרשעיס וברכה עובה
 אל.פניו לשונאיו ומשלם הכתוב שאמר וזהו • כנזכר

 בוודאי לבם וזדון מנהגם רע לפי ׳,פ להאבידו
 וכמו לברכה ולא הטוב שפעת להם תהי׳ לקללה

 • לדין מדה״ר שמהפכין הרשעים ארורים שאמחז״ל
 .במי תלויס הדברים שכל כו׳ לך כאשר הכל וזהו

 תראה אס תתמה אל ולכן רע ואס טוב אס שישיגם
 בהמ״ק שבנה דוד כמו ולרשע לצדיק אחד מקרה
 תביע כ״א שנה מ' ומלך החריבו ונ״נ שנה מ׳ ומלך

 לא ובגדולתס במלכותם אחד כל שפעלו בפעולתם
 באמת הי׳ דוד שגדולת תראה כי כלום לך יקשה
 הי' נ״נ וגדולת עמיו בתוך עשה טוב כי לו לטוב
 ע״י . כי ה׳ שמי מתחת .זכרו ולהכרית לבדו

 ומילא ממנו שגבה אשר רעה היפה לא גדולתו
 ועתה ועפ״י עכ״ל כנ״ל להכרית אחריתו והי׳ סאתו

 :כנ״ל החסיד שכתב ביסורין שישמח איך לך דע
ואמרו



לא תשובה שערי
שהאדם ומן כל אומר יעקב בן ר׳א בספרי דל ואמרו )נ( אקרא ה׳ ובשש אמצא זיגון

שנאמר למקום מתרצה הוא היסורין וע״י כלום מעונותיו לו מתכפר אין בשלוה שרוי
את ה׳ ירצה כן בן את כאב פי' " ירצה בן את וכאב יוכיח ה׳ יאהב אשר את כי ג( )כשלי
לפרש ויש " התוכחות אחר בנו את ירצה שהאב וכדרך מוסרו וקבל הוכיח אשר

מהם נואש אשר הבנים את מוכיח ואינו * בו ירצה אשר הבן את יוכיח וכאב עוד
 ותועלתם התוכחות טובות מכירים שאינם האנשים על ונאמר התוכחות יועילום שלא וידע

 ואלי זרועותם חזקתי יסדתי ואני )שם( ונאמר כזבים עלי דברו והמה אפדם ואנכי 0 )הישע
 : רפאתים כי ירעו ולא זרועותי על קחם לאפרים תרגלתי ואנכי יא( נשם ונאמר * רע •יחשבו

 כמ״ש האורה סבת החושך יהיה כי )א( צוקתו במעוף להוחיל בשם הבוטח על ויש ךן
 ואמרז׳ל • לי אור ה׳ בחשך אשב כי קמתי נפלתי כי לי אויבתי תשמחי אל 0 )מיכה

 ואיש איש וכל )ב( לי אור היה לא בחשך ישבתי אלמלא קמתי לא נפלתי אלמלא
 חייבים שהציבור כמו • והתפלה התשובה עם ולהתענות להבין לבו יתן לו צר ביום
 וכאשר רצון ויום נבחר צום ווה ז״ל חכמינו תקנו כאשר * צרתם בעת ולהתענות לצום

 כמ״ש הבא לעולם שכרו להניד לנסיון יהיה * וישר זך הוא אשר האיש על הש״י מוסר יבא
 בעת במעשיו פשפש דל ואמרו באחריתך להטיבך נסותך ולמען ענותך למען ח( )דברי□

: אהבה של יסורין הן הן בידו חטא מצא ולא וחקר וחפש צרתו

כנפי
 כל אומר יעקב בן ר״א בספרי ז״ל ואמרו )ב(
 מעונותיו לו מתכפר אין •בשלוה שרוי שהאדם זמן

 כאב -שנאמר למקום מתרצה •הוא יסוריס וע״י כלוס
 יוכיח וכאב עוד לפרש -ויש • כו׳ ירצה בן את
 המה אלו הפירושים בשני החסיד דכוונה נ״ל • כו׳

 כל דברים שני שאמר יעקב בן ר״א לדברי באים
 מעונותיו לו• מהכפר אין בשלוה - שרוי שאדם זמן

 כמו להיות התשובה ע״י מתרצה שאינו ר״ל והיינו
 מתרצה הוא - ■היסורין ע״י קאמר ועוד החמא קודם

 יוכיח ה׳ •יאהב׳ אשר את • כו׳ המקרא והביא למקום
 אחרי ׳ בגו ■ את •ירצה שהאב פי׳ ירצה בן את וכאב

 שע״י שאמר הוא מוכח הפירש ולזה . התוכחות
 יוכיח וכאב עוד • לפרש ויש למקום מתרצה היסורין

 א״כ מוכח אינו• הנועש* והבן בך ירצה אשר הבן את
 בשלוה שרוי. .שאדם עוד כל• שפיר מוכח הפירוש לזה
 וא״כ יחטא שלא צדיק אין דהאי • לו מתכפר אין

 שהוא עוד• כל מ״מ לו ונתכפר תשובה .עשה אפי׳
 אינו לכן -נואש בן הוא הקב״ה אצל ע״כ בשלוה

:כפ״ל מיסרו
 ר״ל . •פו׳ .האור סבת החושך. יהי׳ ■כי )א( ן-

ה׳ עו״ז- ־החושך מקבל שאיני מחמת

ומענין
יונה

 ואמחז״ל אותו מקים שלו הנפילה מחמת וכן • לו מאיר
 שהנפילה כנ״ל נמי והיינו קמתי לא נפלתי אלמלא־

 לי יש הנפילה מחמת והיינו •- הקימה סיבת היא
 לי׳ אור הי׳ לא בחושך ישבתי אלמלא וכן • קימה

 במעוף להוחיל־ לו יש בשם הבטוח איש כל ולכן כנ״ל
 יהי׳ שעי״ז ממנו יפריחו צרותיו שכל והיינו • ניקתו

 דבר.הי׳ כל שעל זו■ גס איש נחום כמאמר .ישועה לי•
 שנראה דבר כל של שע״י והיינו- •• לשובה זו אומר-גס

 דר״ע מעשה גבי■ וכמו עובה לו עי״ז יצמיח רעה
 שהוא למי נאמר זה וכל • ושרגא ותרנגול ב־חמורי

 וחושב בטחון לו שאינו למי משא״כ בשם בטוח
 שהחשך לומר יתק לא האיש אותו על במקרה שהכל

 כונה ואין •לעולם •ילך בחושך כי אורו סיבת שלו
 להוחיל בשם הבטוח על ויש החסיד שכתב וזה לו

 צפית אותו שואלין הדין שביוס אמרו-חז״ל וכן בו׳
 ואיש איש וכל )ב( :כנ״ל לאמונה נוגה זה כי ■לישועה

 התשובה עס ולהתענות להבין יתן לו צר■ ביום
 אשר האיש על הש״י מוסר יבא וכאשר כו׳ והתפלה

 מצא וצא במעשיו פשפש -ואמחז״ל כו׳ וישר ■זך- הוא־
 בין היינו ואיש איש כל שכתב החסיד כוונת ־־ בו׳

.צריךיליתן לו צר ביום והישר•.-. הזך ׳.ובין החוטא י
• לבו
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בלתה יי החוטא בראות המות ביום התשובה זכרנו אשר הזה הדרך ומענין )א( ן

והוא " תקוה תאבד רשע אדם במות יא( )טשלי כמ״ש תקותו ואבדה הרעה אליו
 שאינה אע׳ש • מועילה ההיא התשובה וגם • שלם בלב ה׳ אל ושב ההיא בעת מתודה

: הראשון בשער הקדמנו כאשר תומו בעוצם השם לתשובת משגת
וישח וימעט כחו ויכל השיבה ימי והגיעו הזקנה ימי יבואו כאשר )א( השני הדרך ץ

ואשר " וירחמהו השם אל וישוב לאחריתו ויבין הוא קרוב בי קצו יזכור גם יצרו
"ל ז שאמרו כמו עליו משטמה ורבה עגשו יכפל הזקנה ימי בבוא בתשובה חוזר איננו

בנסי
 והתשובה התענית זה להחוסח ויהי׳ כו׳ להבין לבו

 יהי׳ והישר ולהזך • לקונו שיתרצה לרצון והתעלה
:שכרו להגדיל זה לי

 ביום התשובה זכרנו אשר הזה הדרך ומעניין )א( ן
 ניחמת ששב התשובה מענין ר״ל כו׳ המות

 התשובה זה מענין הוא שזכר עליו שבאיה הצרות
 הרעה אליו כלתה כי חוטא כראות המות צרת ביום
 שיבה בימי לתשובה החסיד כתב זה שאחר נאות והנה
 ואם מועילה התשובה אעפ״כ יצרו ישח כחו שתש
 הי׳ וא״כ כו׳ עונשו כפל הזיקנה בימי חוזר אינו

 ולאשמועינן לזה קודם האחרון האות להקדים להחסיד
 זאת בכל • עונו ונכפל זיקנה בימי שב שלא אעפ״י

 החסיד הקדים אכן • מועילה המות ביום התשובה
 צרות היינו לצרה לסמוך הזיקנה ימי לפני המות יום

 באותיות מתחילה שזכר הצרות מעין היא המות
 מקומו ואבדה הרעה אליו כלתה )ב( הקודמים

 החסיד כפל הנה הקוה תאבד רשע אדם במות כמ׳יש
 המות ויסרו הצרות היינו הרעה אליו כלתה בלשונו

 מן מזה שניצל מיחל שאינו היינו מקומו* ואבד
 בשם הבוטח על ויש הקודם באות וכמ״ש המומ
 בשם בטוח שאינו מי אבל צוקהו• במעיף להחול

 הביא ולזה ממנו תקומו ואבד מיחל אינו בוודאי
 שע כשהר ר״ל * מקוה תאבד רשע אדם במות הכתוב

 לשום מיחל שאיני תקומו ממנו אבד אז למות נוטה
 שהוא מי אפי׳ זאת בכל לה׳ מיחל ואיני רפואה

 משובתו שלום בלב מומו בעת שב והוא המדרגה בזה
 בעוצם לתשובה משגת שאינו ואמס״י * לו מועילה

 החסיד כתב כאן הנה הראשון בשער שהקדמנו תומו
 מתוך השב וגבי כו׳ לתשובה משנת שאינו אעפ״י
 שהוא וממסדי כתב אדרבה ה׳ באות שכתב הצרות
ואמם לפניו לרצון ותהי׳ הצרה מתוך התשובה מקבל

כתב

שלישה
יוגד.

 מתוך לשוב מהעורר דכשהוא משום נ״ל • נדבה
 הפרטים אופני בכל התשובה להשיג יכול הצרות

 שמבואר התשובה ענייני ובהתבוננת ובעזיבה בחרטה
 בעת אלא מתוודה שאינו זה משא״כ • הראשון בשער
 לא ואז עוד יחי׳ שלא הקותו שאבדה ומחמת מותו
 עזיבה אבל שעשה מה על בחרטה אלא תשובה שייך

 לחיות עוד מיחל שאיני כיון כאן שייך לא להבא על
 שמתודה עוד כל אפ״ה בשלמות התשובה אין וא״כ
 שיכול מס יכולתו בכל ועושה ה׳ אל לבו בכל ושב

 אעפ״י לו מועילה תשובתו שלם בלב ולהתחרט לעשות
:תשובתו בעוצם לתשובתו משנת שאינו

 ה׳ אל וישוב כו׳ הזיקנה ימי יבואו כאשר )א( ץ
 שהתשובה החסיד כתב כבר הנה • וירחמהו

 יצרו ■ישח כמו תש ודאי שם אשר המות ביום אפי׳
 לשון השינוי ועוד • שיועיל הזיקנה לעת כ״ש א״כ

 מועילה כתב המות ביום התשובה דעל החסיד של
 והיינו • וירחמהו ל אל וישב כתב זקנה עת ועל

 ואע״פ ובעזיבה בחרמה להיו׳ יכול זקנה לעת שהתשוב׳
 פרמי מ״מ יצרו שח וגס -עתה כן כאז בכחו שאיני

 באיכותם מחיים שאינו ואעפ״י לקיים יכול התשובה
 מ' אות הראשון בשער ועי׳ בכמותם מקיים מ״מ

 יתקרב המדריגות ולפי לתשובה רבות מדרגויז שכתב
 סליחה תמצא ת^יה לכל אמנם • הקב״ה אל אדם

 כלא העונות מ1נמ שלם מוהר הנפש תטהר לא אך
 בימי נו׳ איש בעודו ל את ירא איש אשרי כו׳ הי׳

 תשובה בל אכן יצרו• על ויתגבר עליו כחו בעוד בחרותו
 עד ואחדל דכא מד אנוש תשוב שנאמר מועילה
 סחסיד כאן דיקדק ולזאת • עיי״ש נפש של דכדוכה
 התשובה להיות שיכול הצרות מתוך גבי שונות בלשונות

 ויאהב לפניו לרצון ותהי׳ כתב וכמותה באיכותה
זקנה ילעח מועילה היא כתב מזות ביום ותשובה נדבה
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 זרים אכלו 0 )הישע ונאמר )ב( מנאף וזקן מכחש ועשיר גאה דל שונאן •ה הקב שלשה

 האדם יעמוד כי והפליאה התימה ומן ידע לא והוא בו זרקה שיבה גם ידע לא והוא נהו
 בו ותראה בטבעו המזג ויחסר הבנין הריסות ויחל ודלים הולכים הימים כי ורואה ימיו בחצי

 לבבו ומהשכל עיניו מראות כה איך איבש כעשב ואני ׳נטוי כצל ימי קב( )תהלים שנאמר כענין • היבשת
: ולילה יומם ונסוע הלוך עולמו בית מקום המקום אל הוא נוסע כי יראה ולא

 יתעשתו ולא בעיניהם וטהורים זכאים הם כי התשובה אור מהם ימנע רבים )א( אנשים ויש ך•
 אדם כי ס )קהלת כתוב הלא מאד לה׳ חטאים והם מתוקנים שהם בנפשם ידמו כי מעשיהם תיקון על

 יבינו ולא ירגישו לא עונות לדבר בוזים הם מאשר ההם והאנשים יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין
יחשוב ולא בחליו מרגיש שאינו החולה כמו והנם אחריכן כלבם ונשכח חטאתם עליהם הודע או )ב( למו

לא אשר עד תמיד חליו דכבד הרפואה על

כנפי
 :כנ״ל מדרגתה לפי אחת כל והיינו וירחמהו כחב
 ומן ידע לא והוא בו זרקה שיבה גס ונאמר )ב(

 כי ורואה ימיו בחצי האדם יעמוד כי והפליאה התימה
 לפרש החשיד שכוונת נראה כו׳ ודלים הולכים הימים

 קאי זה • ידע לא והוא כחו זרים אכלו הכתוב בזה
 הינץ הריסות החל כי רואה אשר ימיו חצי על

 בו זרקה' שיבה גס ידע לא והוא המזג ויחסר
 נוסע כי מראות עיניו טח איך היינו ידע לא והוא
 יומס ונסוע הולך עולם בית מקום המקים אל הוא

 היינו הולדו מיום המות יום טוב כתוב וכן ולילה
 אל והולך נוסע כי המות יום מתחיל הולדו מיום

 מחכים החיים במדרש אמחז״ל וכן ולילה יום המקום
המות יום טוב וזהו לחיות־ מחכים והמתים למות

: הולדו מיום
 התשובה אור מהם ימנע רבים אנשים ויש )א( ח

 והס • מתוקנים שהם בנפשו ידמו כי כו׳
 שהמה שמדמים גופה בזה ר״ל מאוד לשם חטאים
 ונעשים חטאתם על מוסיפים המה ומהורים זכאים

 לא גיאכנר ב׳ באות וכמ״ש מאוד לשם חמאיס
 על איתך נשפט הנני כמ״ש כבדה חטאתי חטאתי

 צדיק אין אדם כי הכתוב והביא חמאתי לא אמרך
 והאנשים יחטא• ולא טוב־ יעשה אשר בארץ
 ירגישו ולא העונות לדברי בוזיס הס מאשר ההם
 בארץ צדיק אין אשר אחרי ר״ל. •־ למו יבינו ולא

 זכאים שהמה בנפשם ידמו אלו ואיך יחמא שלא
 בעקבם אותם ודשים העונות לדברי שמבזים אם

לא ואומרים סוברים לזאת כלל חמא זה שאין לומר

 לזאת לסיבה תהי׳ ולפעמים 0) להרפא יוכל

מקוצר
יונה

 מלבם ונשכח חטאתס אליהם הודע או )ב( :חטאחי
 לזכאי א״ע להחזיק שני׳ סיבה זהו ר״ל • כו׳ אח״כ

 ים בוז בכלל זה נס שחטא שישכח אחרי • ולטהור
 בעיניו חמור העון שהי׳ עוד דכל העונות לדברי

 כמ״ש תמיד נגדי וחטאתי וכדכתיב שוכח הי׳ איך
 עונו תגדל ויותר • מ״ח אות הראשון בשער החסיד

 לא אשר עד הנפש חולת אליו. שתכבד ששוכח בזה
 היינו בחליו מרגיש שאינו החולה כמו להרפא יוכל
 הרופא על יחשוב ולא שוכח הוא מרגיש שאינו ע״י

 בינתם מקוצר לזאת סיבה הוא ולפעמים )ג( :כנ״ל
 וכתב שחטא להבין כינה להם שאין מחמת ר״ל
 ר״ל כו* אלהיס לדרוש יבואו לא כי החסיד ע״ז
 היא וגס שחטאו ידעו שלא על טעס נתינת זהו

 לא כמ״ש יחפצון לא דרכיו דעת כי החטא הנותנת
 בזה ר״ל יולך לא חכמים אל לו הוכיח לץ יאהב
 דכל הוכחה יאהב לא ע״כ החכמים אל הולך שאינו

 דרכי ולידע לישמע לחכמים הולך הי׳ אוהב שהי׳ עוד
 פישפש אמחז״ל והנה יחפוצון לא דרכיו דעת אלא ה׳

 איך בזה מקשים ורבים תורה בבמול יתלה מצא ולא
 תורה בביטול שיתלה עוד כל מצא ולא פישפש קאמר

 דהא תורה מביטול יותר גדול עון לנו ואין
 אדם של דינו ראשית מדון ראשית מיס סוטר
 להיות יכול מצא ולא פישפש דר״ל ושמעתי עד״ת
 היינו תורה בביטול יתלה מ״מ תמיד לומד שהוא

 דאלו • שחטא יודע איני לכן הדינים כל למד שלא
 בשבת מוקצה וחלוקי דיקדוקי כמה יודע ■7הי למד
ועוד ודיקדוקיו -בפרטיו מצות מארי דיקדוקי כמה

. שי .... .י
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 על ישקודו לא כן על יחפוצון לא דרכיו ודעת אלהים לדרוש יבואו לא כי בינתם שקוצר

 חכמים אל לו הוכיח לץ יאהב לא טס )משלי שנאמר כענין ותלמידים חכמים דלתות
: ילך לא

 וינהמו במחשבותם תמיד כלביא להם שאגה בלבותם וישרים צדיקים אנשים והנה )א(
 יפשע זה על כי השם מעבודת ידם קצרה קצור אשר ועל ים כנהמת חטאתם על

 גילוי על הקב״ה ויתר רז״ל שאמרו כענין החמורות עבירות על כמו אשמה והרבה גבר
 עיקר אשר האנשים רע מלאו כי אף תורה ביטול לעוץ ויתר ולא דמים שפיכת ועל עריות

 ולהשתונן נפשם תבא אל היראה ובסוד . זמנם והבלי גופם חפצי על ומעשיהם מחשבותיהם
 ולא מזומנים לעיתים ומשכיותם וחדרם לבבם במשכיות כבודם תחד אל עליה כליותם

 המה עצות אובד גוי כי נפשם על חשבון אבד לבם ומקרב בעסקיהם לתורה חלק יתנו
 לגבורה שמנים בן * לשיבה שבעים בן לזקנה שנה ששים בן וארז׳יל התחתונה במדריגה הם זבמה

 האלה בדברים ז״ל כונתם והיתה העולם מן ובטל ועבר מת כאלו מאה בן לשוח תשעים .כן
 בימי כן לעשות זכה לא אם הזקנה לימי בהגיע קצו על האדם ושיחשוב התשובה על להזהיר

 השיבה לימי ובהגיע נפשו ויתקן ותאוותיו הגוף חפצי יעזוב עתו לבוא קרוב כי ואחרי בחורותיו•
-ויתיחד העולם בעסק יעמיט הבאות השנים מיעוט ולפי )ב( העולם ענין מלבו לגרש יוסיף

כנפי
 המה אכן קליס נראים שהמה דברים כמה יש

 • ע״ז עובד כאלו הכועס כל כגון כחמורות חמורות
 מן עיניו המעלים כל • ע״ז עובד כאלו המתגאה כל

 שופך כאלו חבירו פני הלבין ע״ז עובד כאלו הצדקה
 עלי׳ ישנים ואשתו שאיש במסה העומד • דמים
 שהמה חז״ל חשבו הרבה וכה״ג • א״א על בא כאלו

 כמו אספרה אמרתי הכתוב פירש ושמעתי כחמורות
 שאמרו כמו כל לספור דר״ל • בגדו בנך דור הנה
 ושאר א״א על בא כמו ש״ד וכמו עע״ז. כמו תז״ל

:נאה אסמכתא והוא • בגדו בנך דור יהי׳ כמוהם

 שאגה בלבותם וישרים צדיקים אנשים והנה )א( רן
 ינהמו • במחשבותס תמיד כלביא להם

 ידם קצרה קצור אשר על ים כנהמת חעאס על
 תמיד המה דברים שני שעל ר״ל כו׳ השם בעבודת

 בעבודה שקצרו על ועוד חעאותס על מצסעריס
 יומם בה והגית קיימו ולא מת״ת שבעלו היינו

 עבירות על מכמו יותר חמורה עבירה וזה • ולילה
 עריות גילוי לעון הקב״ה וויתר שאמרו כענין החמורו׳

 ביטול שעון אלמא תורה ביטול לעון וויתר ולא. וש״ד
 שלא אחרי חמורות מעבירות יותר חמורה תורה
 מלאו כי אף החסיד וכתב • תורה ביטול על וויתר

 האנשים אלו רע שמלאים וכ״ש ר״ל • כו׳ האנשים רע
 גופם חפצי על ומעשיהם מחשבותם עיקר אשר

 ולא • כו׳ נפשם תבא אל היראה ובסוד • כו׳
 במדרגה הס כמה בעסקיהם לתורה חלק יתנו

 ובתורה כלל היראה בסוד באו שלא והיינו התחתונה
 והמה תמיד עסקיהם מחמת יתנו לא חלק אפי׳

 האלו החסיד ודברי התחתונה במדרגה בוודאי
 שלהם הטעות לאנשים להראות הקודם אות על קאיס

 מרה ובזה וטהורים זכים שהם בנפשם מדמים איך
 מיעע ולפי )ב( :כנ״ל מהכוונה רחוקים שהם איך להם

 אמחז״ל הנה • כו׳ העולם בעסק ימעט הבאות השנים
 * עליהם מטורפת דעתם שמזקינין זמן כל ע״ה זקני

 הזמן בהבלי רק שעוסקים אלו נקראים ע״ה והנה
 עולם על קייס עולם שמחליפים טורף הוא וא״כ

 שנים מעט להם ישאר שמזקינים כל והנה • עובר
 מחלפים הרי בעסקם ממעטים אינם אפ״ה הבאים

 טורף הרי קיים עולם על ועוברים שנים מעט
 יותר אז יותר עוד שמזקינים זמן וכל בזה דעתם
 עסקיהם מניחים אינם אפ״ה הבאים מימים ישאיר

 שבא נראה •ויותר • כנ״ל דעתם תטרוף יותר הרי
 קו״י בספר שמבואר מה לפי היצה״ר לשלוט החסיד

 על כי ודע עד בילדותיך בחור שמח הכתוב פי׳
כל



לג תשובה שערי
 ומה ומצות תורה ולבקש מדותיו ולתקן נפשו עם ולחשוב השם ביראת להתבונן תמיד

 כמו בשדה לשוח כי( )בראשית שיחו ישפוך קב( )תהילים מלשון הוא לשוח תשעים בן שאמרו
שהגיע אחרי כי בשדה לשוה יצחק ויצא "שנאמר המנחה תפלת תיקן יצחק ז״ל שפירשו

שלמה ודבר בנפלאותיו ולשוה השם ובתהילות בהפלות עסקו כל להיות לו ראוי לתשעים
זרעך את זרע בבקר יא( )קהלת הש״י בעבודת בהם אדם יתעצל שלא הזקנה ימי בענין ע״ה

המשיל טובים כאחד שניהם ואם זה או הזה יכשר איזה יודע אינך כי ידך תנח אל ולערב
 כמו ותלמידים לבנים משל דרך והזרע לערב הזקנה וימי לבקר והשחרות הילדות ימי

 תלמידים יעמוד בילרותו תלמידים העמיד בזקנותו אשה ישא בילדותו אשה נשא שאמרז״ל
 אשר התלמידים וכן הנעורים מבני ובמצות בתורה הזקנים בני יצליחו אולי כי בזקנותו

 ומתוק )שם( אמר בן אחרי • טובים כאחד יהיו או הראשונים כן יצליחו אולי בזקנותו יעמיד
 לערב אותם שהמשיל הזקנה ימי על לדבר חזר פי׳ השמש את לראות לעינים וטוב האור
 כי אמר הגלעדי ברזילי כדברי ישתה אשר ואת יאכל אשר את יטעם לא הזקן כי ומפני

 האדם את מונע הנפש קוצר כי עליו נפשו תקצר ואל השמש במאור ליהנות לזקן לו יש
ממלכת

כנפי
 הונא רב ואמר • במשפט האלהיס יביאך אלה בל
 היצ״ט דברי ואילך מכאן היצה״ר דברי כאן עד

 בפעם נאמרים הפכים שני שיהי׳ פלאי הוא ולכאורה
 ויצה״ר יצ״ע באדם ברא הקב״ה כי דע אבל • אחד

 ימי כלות עד מבען גיחו מעת כי א' לכל זמן וקבע
 רתיחת מחמת באדם היצה״ר שליעת זמן הוא העלי׳

 בראות הירידה עת בבוא אכן אותו יפתה ואז הילדות
 הלוך הולכים הרעה וימי ודלים הולכים ימיו האדם
 איבוד על עיניו ויפקח דרכיו על יתבונן אז וקרוב

 היצ״ט ימצא ואז חמדה בלי הלכו אשר עלומיו ימי
 ולשבר דרכו פניו על להוכיח בלבו ליכנם ודרך מסלול

 לא מתי ועד נרדם לך מה לאמר הזונה לבו את
 מרחף המות הלא מעליך הצואיס הבגדים תסור

 יביע יום יוס וככה • ואינך ־ מעע עוד פניך נגד
 ליצה״ר מקום אין ואז מגולה בתוכחות דבריו אומר

 ישמע ולא לו יאבה לא כי בפעם כפעם לפתותו עוד
 ולהתלבש להתקשע היצה״ר יתחכם לכן אליו

 מעשיו על מתחרע שהאדם בראותו .* היצ״ט בתכונת
 יצ״ט בדמות אליו בא אז ה׳ אל לשוב ׳בלבו ומסכים

 עד חטאיו על מאד ,עונשו בהגדיל ומיראו ומפחידו
 לו יאמר וכה תשובה לעשות בידו יספיקו לא אשר

 תשובה דרך בעיניך יקל קטן דבר האס אדם בן
על כראוי תשובה בהם לעשותך ימיך מעע היספיקו

יונה
 • התשובה עול כובד שאת תוכל ואס עוניך רוב

 תרצה כן לעוה״ב המיועדת עולמך אבדת כאשר הלא
 קרח ותהי׳ הזה בעולם שנותיך יתר גס לאבד עתה
 מעט הלא • אבדת אבדת וכאשר מכאן וקרח מכאן
 מרגוע למצוא נפשך ושמור התשובה מן חדול ימיך

 לבך ויטב ושתה אכל חייך עוד כל ימיך במעט
 ימיך תבלה ואל עשה בכחך לעשות תמצא ואשר
 תשיגנו לא השג כי עוה״ב בהשתדלות ותהו בהבל

 כאן עד וזהו נרשמים יהי׳ עצמותיך על ועונוהך עוד
 האמיתי בדמותו בילדותו לו שתאמר היצה״ר דברי
 כלומר היצ״ט דברי ואילך מכאן כו׳ בחור שמח

 להגדיל היצ״ט דברי ומדבר מתחפש בעצמו שהיצה״ר
 ידע במאמר ממנה ולהרחיקו התשובה דרכי בעיניו

 העקיד׳ בעל בס׳ אמורה מלתו וכבר כו׳ אלה כל על כי
 ובטענותיו יצה״ט בדמות פעמים מתלבש שהיצה״ר

 הולך אנכי הנה שאמר עשו הי׳ והראשון עמו יטעון
 הטוב לדרך האדם את המביא טענה שזהו למות

 עכ״ל בכורה לי זה ולמה הטענה זו עילת ומסיים
 היצר דברי כל שולל דבריו בקיצר ז״ל והחסיד • ושפ״י

 בעסק ימעיט הבאות השנים מיעוט ולפי בזה הרע
 בן שאמרו ומה • ומצות תורה ולבקש כו׳ העולם

 היצר עצת את ידחה שבזה והיינו פי׳ כו׳ לשוח תשעים
עוד יכוון וכן כנ״ל שנותיו העולם כהבל לגמור הרע

דבריו טירן
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 יזכירו כאשר הבאים החושך ימי לעומת יעריכנו כאשר האור לו ויערב )ג( שמים □מלכת
 ימי את ויזכור ישמח בכולם האדם יחיה הרבה שנים כי סם( מזה למטה אשר במקרא
 אך למשא עצמו על יהיה אל מאד האדם יזקין כי גם פירש הבל שבא כל יהיו הרבה כי החושך

 ימי ויזכור הבורא מעבודת ישבות ולא משנותיו אחת יאבד לא למען ישמח שנותיו בכל
 יודה מי בשאול י( )תהילים שנאמר כענין עבודה לעבוד יוכל לא ואז יהיו הרבה כי החושך

 תלמידי רז״ל שאמרו כמו השם לעבודת כח ויחליפו חיל ואזרו בזקנותם מתגברים והצדיקים לך
 דשנים בשיבה ינובון עוד צב( )שם ונאמר בהם נתופפת חכמה שמזקינין זמן כל חכמים

 הצדיקים כי וגו׳ ה׳ בבית שתולים וגו׳ יפרח כתמר צדיק סם( למעלה והזכיר יהיו ורעננים
 שגדל וכארז שיפרח כתמר מבחוריהם מדרשות בבתי וגדלים מנעוריהם ה׳ בבית שתולים
 אשר קמי( )שם שכתוב מה דרך על התינוקות אלו ה׳ בבית שתולים אמרז״ל וכן • בלבנון

כי לאילנות נמשלים אינם הזה בדבר אח׳כ ואמר " בנעוריהם מגודלים כנטיעים בנינו
 וגם עא( )שם דהמע״ה אמר עוד • בשיבה ינובון והצדיקים חילם יתנו לא בהזקינם האילנות

: גבורתך יבוא לכל לדור זרועך אגיד עד תעזבני אל אלהים ושיבה זקנה עד
 בתשובה ויחזור ויכנע וישמע יקשיב והמוכיחים החכמים מוסר ישמע כאשר השלישי דרך ר

 ברגע הזה האיש והנה )א( מדבריהם דבר יגרע ושלא התוכחות דברי כל בלבו ויקבל
 שמעו ביום ויקבל ושב יבין ולבבו ויסכית יאזין אשר את כי גדול לאור מאפילה יצא קטן

 ההוא היום מן התורה תופשי יורוהו אשר ככל עושה להיות עליו ויקיים המוכיח דברי
 לאיש ונהפך התשובה בידו עלתה לעיתים בינה יודעי יזהירוהו כאשר להזהר ומעלה

 ושכד זכות לנפשו קנה בלבבו ככה עליו וגמר במחשבתו כזאת קבל אשר ומעת אחר
 וילכו יב( )שטות אמרז״ל וכן • קלה בשעה נפשו צדק כי ואשרי והמוסרים המצות כל על

עליהם שקבלו כיון אלא לחדש י״ד עד עשו לא והלא עשו מיד וכי ישראל בני ויעשו

 כנפי
 יעריכנו כאשר האור לו ויערב )ג( :כנ״ל בזה דבריו

 מניעה לו יהיה אס ר״ל • כו׳ החושך ימי לעומת
 בזה נפשו כח ויתעורר יתאזר אזי * נפשו היצר מחמת

 ופי׳ * האור לו יערב ואז החושך ימי לפניו שיעריך
 היינו האדם יחי׳ הרבה שנים כי המקרא ז״ל הוא

 עצמו על משא יהי׳ ולא עצל יהי׳ בל ממש זקן שיהי׳
 אפי׳ ישמח ימיו בכל היינו ר״ל • כו׳ ישמח בכולם רק

 וא״ת משנותיו אחת יאבד ולא ישמח הזקנה בימי
 ימיוע״ז שכלים אחרי הזקנה בימי שמח יהי׳ איך

 החושך ימי יהי׳ כי החושך ימי ויזכור הכתוב מסיק
להתגבר יתאזר ועי״כ עבודה לעבוד יוכל לא ואז

: כנ״ל ה׳ לעבוד
 מאפילה יצא קטן ברגע ,הזה האיש והנה )א( י

 ונהפך * כו׳ יאזין אשר את כי גדול לאור
 וגומר במחשבתו כזאת קבל אשר ומעת אחר לאיש
המצות כל על ושכר זכות לנפשו קנה בלבבו עליו

לעשות
יונה׳

 ידוע זה החסיד לדברי קצת ביאור כי והמוסרים
 בבית יכנס שאס הרבה חושך דוחה אור מעט אשר
 ההוא מהבית החושך את ידחה קטן נר אופל מלא
 דברי לשמוע שלם בלב לבבו על כשקבל כן וכמו

 ובאותו • החושך מלבו ידחה אז והמוסרים התוכחות
 ונהפך • גדול לאור , מאפלה יצא קטן רגע

 לא אשר איש הי׳ מקודם כי • אחר לאיש תיכף
 הוכיח לץ יאהב לא בכלל והי׳ תוכחות לקול ישמע

 הוא ועתה ח׳ באות כמ״ש ילך לא חכמים אל לו
 שקבל ומעתה • תלין חכמים ובקרב תוכחות שומע

 זכות לנפשו קנה אז בלבו וגומר במחשבתו זאת
 לתשובה שיזכה בזה זכות )ור״ל המצות כל על ושכר

 מ״א באות עי׳ המצות כל על שכר לי׳ יהי׳ ואז
 מכבה עבירה רז״ל אמרו כי שכתב הראשון בשער
 •ותתעורר העונות יתכפרו התשובה ובעת • מצוה
 שנאיר ראי׳ והביא עיי״ש( נרה ויאיר המצוה זכות

וילט



לד תשובה שערי
 כרובין שמעשיו כל נתן דר׳ באבות ואמר )ב( מיד עשו כאלו הכתוב עליהם מעלה לעשות

 אשר האיש כי הדבר ביאור ונשמע נעשה לי( )שם שנאמר מתקיימת חכמתו מחכמתו
 אשר המשפט ועל יורוהו אשר התורה פי על ולעשות לשמור נאמן בלב נפשו על קבל

 שמעה אשר על המצות כל על שכר הזה היום מן בידו יש במשפט היושבים לו יאמרו
 לבש וצדק עדנה עליהם אזנו גלו לא אשר הדברים ועל להם והבין התורה מדברי אזנו

 וישקוד ידרוש יום יום זאת ואחרי מעיניו הנעלם כל ועל אליו הנגלות על זכות וקנה
 לא כי מחכמתו מרובין מעשיו הזה האיש ונמצא מלמדיו מכל וישכיל מוכיחיו דלתות על

 שהקדימו ונשמע נעשה בסיני ישראל שאמרו מה וכענין עליו אתו שכרו והנה הדבר את ידע
מרובין האדם מעשה שיהיו יתכן לא אחר ובענין השמיעה לפני נפשם על המעשה קבלת

: יודע שהוא ממה
 ו.לא לבו את והקשה הזהירוהו כי עונו יכפל המוכיחים לקול יתעורר לא ואשר )א(

 ומלאך רע יבקש מרי אך מאה כסיל מהכות במבין גערה תחת יס )משלי כט״ש נזהר
 לא כי ותחת להמרות יבקש אך המוכיחים לקול יכנע לא הרע האיש פי' כו ישולך אבזרי
 מלאכים נקראים המוכיחים כי מדה כנגד מדה בו ישולח אכזרי מלאך המוכיח המלאך מדברי נחת

 ועוד בנביאיו ומתעתעים דבריו ובוזים האלהים במלאכי מלעיבים ויהיו לי( ב )ד״ה שנאמר
ראוי כי אמת פי׳ ימות תוכחת שונא אורח לעוזב רע. מוסר ט׳ס )משלי ע״ה שלמה אמר

כנפי
 כאלו עליהם מעלה לעשות שקבלו כיון ויעשו וילכו

 מצטרף טובה מחשבה מאחז״ל מציגו כן וכמו • עשו
 וראי׳ למעשה נחשב נוסה שהמחשבה והיינו • למעשה

 עשה ולא ונאנס מצוה לעשות חשב ממאחז״ל לזה
 • שמו ולחושבי שנאמר עשה כאלו הכתוב עליו מעלה
 אונס דבלא אע״ג * למעשה נחשב שהמחשבה אלמא

 למעשה המחשבה יחשב לא עשה שלא עוד כל אזי
 כל אבל • כלל אח״כ עשה כשלא דווקא היינו מ״מ
 וכמו כמעשה נמי המחשבה שפיר יעשה שאח״כ עוד
 שמעשיו כל דר״ג באבות ואמר )ב( :פסח׳כנ״ל גבי

 נעשה שנאמר מתקיימת חכמתו מחכמתו מרובין
 נחשב טובה במחשבה שאמרנו כמו ור״ל * כו׳ ונשמע

 אותן אפי׳ היינו ונשמע נעשה אמרו לזאת * למעשה
 יהי׳ מ״מ פעם באותו עדיין יבינו שלא המצות
 על מקבלים שאנו מחמת תיכף ים עשו כאילו אצלינו

 המחשבה וזה • נשמע אשר ככל לעשות עצמינו
 לשמוע לזכות ממילא והוא למעשה נחשבת והקבלה
 להבין יוכל שלא ובאם • המצות כל אמ״כ ולהשכיל

 כאלו המחשבה הכתוב עליו ומעלה נאנס הרי אח״כ
 ככל נעשה אמרו ושפיר וחושב קבל הוא והרי עשה

לפי והנה •וכנ״ל ונשמע מקבלים שאנו ע׳-׳י המצות

מוסר
יונה

 מעשה דסוף • מחשבה צריך דמעשה בדברינו האמור
 וזה להמעשה צריך המחשבה וגס • תחלה מחשבה

 יחשוב ולא מצוה כשיעשה והיינו * טוב לא זה בלא
 • והזדמנות מקרה בדרך אותה יעשה רק כלל עלי׳
 אמרו ע״כ ע״ז הנביא שהוכיח מלומדים אנשים וכמו

 ולא המצוה עשית שנשמע ר״ל ונשמע נעשה בסיני
 השלישי בשער. ועיין כנ״ל• ומקרה הזדמנות בדרך

: שם שכתוב מה יו״ד באות
 יכפל המוכיחים לקול יתעורר לא ואשר )א( יא

 נזהר ולא לבו את והקשה הזהירוהו כי עונו
 דקאמר להבא על שקאי משמע החסיד מדברי כו׳

 שמיעת אחר שיחטא עוד כל היינו • כו׳ נזהר ולא
 קבל ולא הוכחות שונא שהוא מופת זה הרי המוסר
 לא עדיין אכן • עוד חוטא היה לא דאל״כ המוסר

 הן תקפו יצרו דלמא להבא על לזה המופת ידענו
 דברי המקבל האיש כתב.החסיד הקודם שבאות אמת

 כשיקבל גדול לאור מאפלה קטן ברגע התוכחות
 איך מ״מ הו יורו אשר ככל לקיים שמעו ביום עליו

 והוא תוכחה שונא שהוא אח״כ כשחטא עליו נאמר
 עליו קבל שפיר ששמע בעת דלמא • מנפשו נואש כבר

ושפיר כנ״ל תקפו יצרו ואח״כ התוכחה דברי לקיים
עדיין



תשובה שערי *8
 הרעה מדרכו וישוב יוסר כי תקוה יש אכן תורה דברי על ועובר אורח לעוזב רע מוסר )ב(
 כי למות דתו אחת ־ אבל רע במוסר ותקנה תקוה לו אין כי תוכחות שונא ממנו רע אך

 כח יעצר אשר על לו מרה נפשו כי ויתכן השיאו והיצר התאוה תתקפהו עבירה העובר
 התוכחות שונא אבל למוסר ויקוה לתוכחת יכסוף ואולי יצרו מפני כח( >צר לא אשר על שצ״ל מ״ל

: ה*'י דברי שונא הוא כי לעדה לו תהיה התוכחה ושנאת מנפשו נואש כבר
 אזן עצם תדשן טובה שמועה לב ישמח עיגים מאור 0ם )משלי ע״ה עלמה אמר עוד יר
 שחבר יתכן לא בי לדעת -לב הכם לכל ויש תלין חכמים בקרב חיים הוכחת שומעת **

 עליו העיד בשכבר ה׳ ויראת המוסר דברי בתוך חנם כאלה בטלים דברים ע׳ה שלמה
 העין לב ישמח עינים מאור )א( הדבר פשר זה אק האדם מכל ויחכם ח א )מלכום הכתוב

 ישמע כי האוזן ממנו ונכבד הלב את המשמחים המאורות את בו יראה כי מאד נכבד אבר
 בלתי עינים במאור ידושן ולא ההרגשה בו שאק העצם את המדשנת ■טובה שמועה בו

דמי לו נותן עינו את סימא שאם האברים משאר נכבד האזן כי רז״ל ׳אמרו וכץ יתר בתענוג

כנפי
 ונ״ל • לו חקרה ויש שחטא אחר לו מרה נפשו עדיין
 דבזה היינו חרטות מלחים שרשעים מאמז״ל עפ״י

 ומתחרט חיטא והוא ואח״כ מתחרט כשהוא האופן
 ת״מ פעם בכל מתחרט שהוא אע״פ כו׳ וחטא וחוזר
 האי יקשה אק * .חרטות מלא שהוא רשע נקרא

 • וישוב יתודה המיתה בעת דלמא מנפשו נואש מקרא
 וא׳׳כ • לו מועילה שתשובתו ו׳ באות לעיל שמבואר

 תקנה לו יש מ״מ חרטות מלא רשע .שהוא אע״פ
 שהוא עליו ותנא פסק ואיך כנ״ל מותו טרם ,שישוב

 ושונא קאמר דכן ה׳׳נ אין וי״ל • ימות תוכחת שונא
 דתו אחת אבל במוסר ותקנה הקנה לו אין תוכחש

 כשימות אלא עליו אחרת תקנה שאין והיינו * נמות
 אינו החשיבה זה וגם • ישוב המיתה בעת אולי

 המושר ששמע עוד וכל • לעיל כמ״ש גבוה במדרגה
 אז המיתה ליום תקותו וכל • עונו שנכפל קבל ולא
 לעשות לי׳ מססיקין שאין ואשוב אחטא כמו הוא הרי

 הוא במעט א״כ יכול לא לו עתר הקב״ה ולולי תשובה
 ד״ה על ועובר אורח לעזוב רע מושר )ב( : נואש

 יקבל אזי שב שאינו עוד שכל היינו מוסר ר״ל כו׳
 שעזב עבור ישוריס שהמה רע מוסר והיינו יסורים

 לשקוד התורה עפ״י צריך שיהי׳ היינו התורה אורח
 שוקד לא והוא דבריהם ולשמוע חכמים דלתות •על

 דברי ששמע אותו משא׳׳כ ה׳ באות כמבואר הלך ולא
ואין הש״י דברי שונא בכלל והוא שומע ואינו המוכיח

:כנ״ל מיתה אלא תקנה לו

 עינו
יונה
 ממנו ונכבד כו׳ לב ישמח יניס ע מאור )א( יב

 המדשן עובה שמועה בו ישמע כי האוזן
 עיניס במאור ידושן ולא הרגשה בו שאין העצם אס

 הרגשה בו אין האי נראה לכאורה • יותר בתענוג בלתו
 שהוא העצם אס ור״ל העצם על קאי החסיד שכתב
 הלב כ״ש האוזן משמועת מתפעל מ״מ מרגיש בלתי

 ע״י בוודאי שמתפעלת מאורת ע״י אפי׳ שמתפעלת
 שמיעה תהי׳ לא • חז״ל מדברי לן יקשה אוזן שמירת
 לכן • משמיעה גדולה דריאה אלמא מריאה גדולה
 הנשמע הדבר על קאי הרגשה בו אין דהאי נראה

 שהוא דבר בעיניס יראה אס והיינו העצם על ולא
 יש אז כי העצם ידושן בוודאי אז ביותר תענוג

 אבל • ביותר תענוג שהוא מחמת ג״כ הרגשה בו
 אז השמש אור כגון ביותר תענוג שאינו בדבר

 מתפעל אינו והעצם • מתפעלות הלב הריאה ע״י
 טובה בשמועה • זאת בכל קטן תענוג שהוא מחמת

 העצם אז השמש מאור יותר שהוא גדול בתענוג ר״ל
 דבר באותו שאין אעפ״י שמועה ע״י אפי׳ מתפעל _ג״כ

 דבר הוא דהשמיעה אלמא • לבד שמיעה רק • הרגשה
 הרגשה בו שאין דבר ע״י אפי׳ להעצס שפועלת נכבד

 מאור כגון קטן בתענוג מתפעלת שהלב ואעפ״י
 יותר נכבד שהלב ההוכחה בזה אין מ״מ השמש

 היינו קטן בדבר דמתפעלת הא י״ל דשפיר מהאוזן
 משא״כ • הרגשה בו יש הנראה דבר דבאותו משוס
דהא • הרגש בו שאין מדבר אפי׳ מתפעלת האוזן

בשמיעה



לה תשובה שערי
 כי כלם ויצוריו באבריו הש״י את לעבוד חייב האדם והן כולו דמי לו נותן חרשו עינו

 אשר הנכבדים באברים כי אף למענהו ה׳ פעל כל סי( )משלי שכתוב כמו יצרם לעבודתו
 ממעשה יפריעם אם .מאד יתר הגדול והעונש יוצרם את בהם לעבוד נתחייב בו יצר

 בחושיו עמו הטיב ה׳ כי השיב עליהם כגמול ולא בהם יעבוד לא ועבודה ימצותיו
 בעבור האוזן ממעלות אחת להזכיר הקדים כן על )ב( בהם עטרו והדר וכבוד עצומה טובה נכבדים

 אזן ואמר * התוכחות אל בשמוע האוזן עבודת תהיה כי כן אחרי וביאר עבודתו חובת גודל ד,ראותך
 בתוכחתם יקשיב אשר אחרי החכמים בק לשכון ראוי פירש תלין חכמים בקרב חיים תוכחת שומעת
 מעצמיו ועצם מאבריו אבר כל על ותחבושת רטיה צריך אבריו ונשברו חגג מן אדם נפל ואמרז״ל
ועד רגלו מכף כולם באבריו מכה רבתה "באלו נחשב אבריו בכל חטא אשר והחוטא

כל מרפא ב״ה הקדוש והנה מתום בו אין ראש ועד רגל מכף א( )ישעיה שנאמר קרקרו
שמעו אלי ולבו אזניכם הטו נד( )שם שנאמר האוזן שמיעת והיא אחת ברטיה אבריו

• נפשיכם ותחי

כנפי
 יהי׳ לא עדיין אק * כנ״ל הרגש בו אין בשמיעה

 את סימא ז״ל הוא שהביא מאחז״ל קצת לן מובן
 • כולו דמי לו נותן חרשו מינו דמי לו נותן עינו

 לי׳ הי׳ לכאורה עינו את בסימא הא ועדיין
 ביותר לו 'מפסיד דהא אוזן מדמי ביותר לשלם

 אבל • סובה משמיעה רק לו הפסיד לא דבאוזן
 תענוג לו שיש השמש אור כגון בהרגשה קטן בדבר

 בריאה משא״כ • לו הפסיד לא בשמיע ולא בריאה
 כנ״ל גדול תענוג בריאת וכ״ש ג״כ זה לי׳ הפסיד
 את סימא אס הינח הא • חז״ל בדברי קשה ובלא״ה

 כולו דמי לו שנותן י״ל שפיר אז * חרשו ואח״כ עינו
 שהפסיד מה כפי משוס דבסימא והיינו חרשו בעד
 לא וכשחרשו * שמיעה לו נשאר שעדיין כולו ילא

 שלא משוס כולו דמי לשלם צריך אז כלוס לו נשאר
 מיירי דחרשו חז״ל כשמיירי משא״כ • כלום לו נשאר
 נשאר והא כולו דמי לו נותן למה עדיין סימא כשלא

 קשה וגס * כנ״ל משמיעה גדולה שהיא 'הריאה
 • וקטן שוטה בכלל מקוס בכל נחשב דהחרש מאמז״ל
 מהשמיעה גדולה שהיא הריאה לו יש והא ואמאי

 בשמיעה אשר בזה הוא הענין דעתי לפי אכן • כנ״ל
 לאדם יתכן דלא הריאה מתועלת יותר תועלת יש

 שיהי׳ לידע לאדם הנצרכים שבעולם הדברים כל לידע
 המה כולס כמעט הדברים כל אלא הריאה עפ״י סכל
 החוש זה ממנו שנעדר עוד וכל * שמיעה ע׳יי רק
החרש לזאת " האדם מעלת זה לעומת ממנו נעדר אז

 חדרך
יונה
 החסיד הביא שפיר וא״כ כנ״ל יחשב וקטן שוטה בכלל
 האוזן ע״כ כולו דמי לו נותן שחרש חז״ל מדברי ראי׳

 * למענו ה׳ פעל שכל ואחרי * אברים משארי נכבד
 לפי אבר ובכל אבריו מל לעבוד אדם וצריך

 הנכבד באבר ממילא • עבודתו בו תהיה כן מעלתו
 העבודה מונע וכשהוא ביותר העבודה תכבד ביותר
 ביותר נכבדת עבודתו מונע הוא אז הנכבד מאבר

 עבודת שיפסיד אחרי ע״ד גדול עונשו ובוודאי
 ממעלת אוזן להזכיר הקדים ק על )ב( :נכבדת
 האוזן עבודת תהי׳ כי כן אחרי וביאר • כו׳ האוזן

 שלמה הקדים שמתחילה ר״ל כו׳ תוכחת אל בשמוע
 גוד^ מעלתה מחמת לאשמועינן האוזן מעלת ע"ה

 בשמיעת האוזן מעלת עוד כתב ואח״כ " עבודתו חובת
 גודל ענינים שגי ישיג האוזן שע״י והיינו התוכחה
 ג״כ שהוא לתשובם התוכחה וגס לעבוד איך העבודה

 תוכחת שומעת אוזן הכתוב את ופירש • גדול דבר
 וע״י לשכון לשון הלין פירש תלין תכמיס בקרב חיים

 )ואע״ב החכמים בין לשכון ראוי הוא תוכחה שישמע
 ילך• לא חכמים אל לו הוכית לץ יאהב לא דכתיב
 ילך לחכמים אז תוכחה השומעת אוזן ממילא

 לשון היינו תלין חכמים בקרב פירש לא למה וא״כ
 • כנ״ל החכמים בין מצוי יהי׳ שתמיד והיינו תמיד

 למימר לי׳ מבעי׳ ילין חכמים בקרב דא״כ וי״ל
 ראי׳ והביא ילין( ה״ל ה״נ ילך לא שאמר וכמו
 כל מתרפאיס אוזן שמיעת שע״י מז״ל מדברי לזה

האיבריס
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 והכתובים הנביאים בדברי ויקרא ה׳ בתורת האדם יהגה אשר בעת )א( הרביעי הדרך
 י^הטיב לבו ויכין לדבריהם יחרד והעונשים האזהרות ויראה המוסרים בנועם ויבין

 רוח ונכה עני אל אביט זה ואל סי( )שם שנאמר כענק השם אל ויתרצה ומעלליו דרכיו
 התורה ספר דברי את כשמוע.המלך ויהי בב( ב )מלכים יאשיהו בענק כתב וכן דברי• על וחרד

 ואשר התורה דברי את כשמעם העם כל בוכים כי ח( )נהמיה נאמר עזרא ובענק בגדיו את ויקרע
 את קרעו ולא פחדו ולא לס )ירמיה שנאמר כענק עליו פשעו יכבד ה׳ דברי אל לבו שת לא

 לאויר יצא ולא פניו על שלייתו שנהפכה לו נוח מקיים ואינו הלומד כל ואמרז״ל בגדיהם
 תאמרו איבה ה< )ירמיה ונאמר נחשבו זר כמו תורתי רובי לו אכתוב ח( )הושע ונאמר העולם

: סופרים שקר עט עשה לשקר הנה אכן אתנו ה׳ ותורת אנחנו חכמים
הדרך

יונה כנפי
 כן אס האיברים לכל אחת רטיה והיא האברים

 ושפיר האיברים כל מתרפאים אוזן שמיעת ידי שעל
 כל על בריא שהוא כיון חכמים בקרב לשכון ראוי

:כנ״ל האיברים
 • כו׳ ה׳ בתורת האדם יהגה אשר בעת )א( ין}

 לדבריהם יחרד והעונשים האזהרות ויראה
 הפרש מה האות בזה החסיד דברי להבק יש " כו'
 באות שכתב אחרים מפי התוכחה שמיעת בין יש

 דמשמע הספר מתוך בעצמו הלימוד ובין * הקודם
 מתגברים יותר אחרים מפי מוסר ששומע שע״י

 שע״י סברא איזה נאמר ואס * בעצמו מלימוד
 האות ובזה בעצמו מהלומד יותר מתקבל אחרים

 בלימודו חרד להיות צריך מעצמו הלומד דאפי׳ קמ״ל
 עליו פשעיו יכבד אז הלימוד בזה לבו ישים לא ואס
 החסיד ראי׳ יקשהעל א״כ שלעצמו• בלמוד אפי׳

 • מעצמו בלמוד הפסוקים מאלו הכרח איזה שהביא
 דברי על וחרד • כו׳ אביט זה אל דכתיב והא
 דכתיב הא וכן • אחרים מפי כששומע שמיירי י״ל

 דמיירי י״ל ה״נ הספר דברי את המלך כשמוע ויהי
 כשמוע כדכתיב לפניו שקראו אחרים מפי ששמע
 וכן • המלך כקרא כתוב שלא ששמע משמע המלך

 ששמע מיירי כשמעם העם כל בוכים כי דכהיב הא
 נקרא אדם בני שבלשון לדעתו והנראה אחרים מסי

 דברי אומרים שהמוכיחיס היינו * ותוכחה מוסר
 וכן מוסר של עניניס ובהמשך בהסבר מוסר.
 את וממתיקים לן מסבירים כולם מוסר ספרי

 ובנביאים בתורה שכתובים כמו בפשוט ולח העניינים
 תוכחה נקרא זה אין שהן כמו דהכתוביס ה״א וא״כ

 " הלימוד חובת ידי לצאת כדי ללמוד צריך שהוא רק
 ובדברי ה׳ בתורת כשיקרא לומר החסיד בא ע״ז

 מוסר( בספרי כשלומד כתב )ולא וכתובים הנביאים
 והעונשי׳ באזהרות ויראה המוסרי׳ בנוע׳ יבין נמי אז

 דבאמת • בדרכיו להטיב לט ויכוק לבבו ויחרד
 לשוב וגס ה׳ את לעבוד לבו את שישיס עוד כל

 צריך נמי שהן כמו מהכתובים אז • הרע-ס מדרכי
 והעונשים האזהרות ע״י מוסר וילקח בהם להתבונן

 מופת וזה • מזה גדול מוסר לנו ואין הכתובים של
 ולהמתקת להסברת יחכה ולמה ה׳ בדרכי שחפץ

 למחסור אך דבר להסביר שפתים דברי כי • עניינים
 שפיר והשתא * ה׳ ביראת חסרון לו שיש ולאותו

 על וחרד דכתיב מהא לדבריו ראי׳ החסיד מייתי
 דברי אח המלך כשמוע וכן • שהם כמו היינו דבריו

 דברי את כשמעם העם כל בוכים כי וכן תורה ספר
 אצלם פעל מ׳׳מ שהם כמו התורה דברי היינו התורה
 הוצרכו לא ה׳ בדרכי וחפצו באמת שנתחרטו. מחמת

 לוקח ואינו בד״ת כשלומד ממילא • דברים להסברת
 כו׳ פחדו ולא שנאמר משוס פשעיו יכבד אז מוסר

 • ט׳ לי׳ נוח מקיים ואינו הלומד כל חז״ל מדברי. וכן
 שאינו עוד כל לי׳ סגי׳ לא לחוד דבלימוד אלמא
 רובי לי׳ אכתוב דכתיב הא מ וכן שלמד מה מקיים
 הגטאיס ע״י תורתו רובי כותב שאני ופירש״י תורתו

 בכתובים הכתובים שע״י אלמא • נחשבו זר כמו והס
 • כו׳ חכמים תאמרו איך וכן • מוסר ליקח צריך
 חכמים תאמרו איך היינו שקר עט עשה לשקר הנה

 תקיימו שלא -ערד כל הלא אתנו ה׳ ותורת אנחנו
התורה לכתוב סופר עט עשה לשקר אז אותה

ומה



לו תשובה שערי
 כי בדעתו בקרבו יחיל לבו השם דבר את הירא התשובה ימי בעשרת )א( החמישי הדרך רף

 כל על מעשה כל את במשפט יביא האלהים ההיא ובעת נכתבים בספר מעשיו כל
 ידע אשר ובעת ביה״ב נחתם שלו דין וגזר בר״ה נידן האדם כי רע ואם טוב אם נעלם

 ובכל בנפשו עצות וישית גדולה חרדה יחרד הלא ב״ו מלך לפני דינו את יביאו כי האדם
 ולהתעסק שמאל על או ימין על לפנות רוחו על תעלה ולא לו מפלט יחיש חריצ׳ת דרכו
צרה ביום יתרפה ולא כרמים דרך יפנה ולא אדמתו ולשדר לפתח ישגיח ולא חפציו ביתר
בימים ערב עדי ולעבודתם לפעלם היוצאים נואלו מה לכן מיד כצבי להנצל לב מהבין

 ביום לבם יהגה לאחותם הלא משפטם יהיה מה יודעים ואינם והמשפט הדין ימי הנוראים
אלהים ירא לכל וראוי בה שידובר ביום לאחותינו נעשה מה ה( )ש״ה שנאמר בם שידובר

בחדריו ולהתבודד עתים ובלילה ביום ולקבוע נחתים רעיוניו ולהיות בעסקיו למעט
 ולשפוך המעשה וכשרון התשובה בדרכי ולהתעסק אשמורות ולקדם ולחקור דרכיו ולחפש

כענין בו נשמעת והתפלה רצון עת והעת תחנה ולהפיל ורנה תפלה ולשאת שיח
 השם את דרשו גה( גשם ואמרז״ל עזרתיך ישועה וביום עניתיך רצון בעת מם( )ישעיה שנאמר

 רוחו את אדם להעיר מה״ת עשה ומצות הכפורים ליום ר״ה שבין ימים עשרה אלו בהמצאו
 שנטהר הכתוב הזהרנו ע״כ תטהרו ה׳ לפני חטאתיכס מכל שנאמד ביוה״ב בתשובה לחזור

: אותנו לטהר הזה ביום עלינו יכפר והוא בתשובתינו השם לפני
 ישתונן כליותיו ע׳כ עתו את האדם ידע לא כי אלהיו לקראת יכון עת כל )א( הששי הדרך

 בכל ומעלליו דרכיו ויחפש נתנה אשר האלהים אל בטהרה רוחו להשיב יכונן ובצדקה
 לו אמרו מיתתך לפני אחד יום שוב אומר ר״א ואמרז״ל יבחנם ולרגעים לבקרים יפקדם יום

 למחר ימות שמא היום ישוב כ״ש להם אמר ימות יום באיזה יודע אדם וכי רבעו תלמידיו
אל ראשך על ושמן לבנים בגדיך יהיו עת בכל ט( )קהלת ואומר י בתשובה ימיו כל ונמצאו

כנפי
 ויודעים חכמים שאתם שלכם בהלימוד בצע ומה
 שכתוב מה תקיימו שלא עוד כל התורה את

: מ״ל בתורה
 דבר את הירא התשובה ימי בעשרת )א( יד

 מעשיו כי'כל בדעתו בקרבו יחיל השם
 ואס טוב אם נעלם כל על " כו׳ נכתבים בספר

 ■המוכנים העתים כל חושב החסיד הנה כו׳ רע
 התשובה ימי . ועשרת י דרכים הששה פי על ותשובה

 לתשובה בהם להתעורר צריך שאדם מוכנים נמי המה
 כולל מוסר בקיצר האות בזה החסיד שמבאר כמו
 ומלבד * התשובה ימי עשרת בימי להתעורר וזי
 בכל הדברים מאלו להתעורר אדם צריך העת זה

 שיבא איך עת של המוסרים מאלו השנה ימי
 עוד דכל • רע ואס טוב אס נעלם כל על במשפט
 אתעורר אז עשי״ת ימי כשעיע בלט אדם שיאמר

שאין ואשוב אחטא כמו בכלל ח״ו יהי׳ אשוב ואז

יחסר
יונה
 החסיד שחושב הדברים מותר כן וכמו לו עוזר

 להתבונן אדס צריך נמי ע״כ' מהם ההתעוררות
 החסיד כתב רכן • עת בכל לתשובה מהם ולהתעורר

 לשוב הזהר בגי מהמה ויותר א׳ באות השער בזה
 מבלעדי למהר ונפשך שם החסיד שכתב הנס יוס בכל

 שכוונתו לומר תטעה אל כו׳ מעוררת סבה תחזה
 שכתב בהמוסר דווקא היינו יום בכל להתעורר

 תחזה מבלעדי כוונתו שגס י״ל אלא • האות באותו
 המעוררת להסבה שתגיע קודם ר״ל כו׳ מעוררת סבה
 אותו של ההתעוררת ע״י א״ע להתעורר אדם צריך

: כנ״ל הסיבה
 ידע לא כי אלהיו לקראת יכין עת כל )א(

 אומר ר״א ואמרז״ל • כו׳ עתו 06 אדם
 • כו׳ תלמידיו לו אמרו מיתחך לפני אחד יום שוב

 תכין עת בכל אמר לא למה ר״א בדברי להבין יש
 וכמ״ש עתך 06 0ך0 לא כי אלהיס לקראת א״ע

החס
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 הנפ? נקיות על משל הבגדים לובן )ב( יחסר

 לאשתו משל הזה בענין איז״ל עוד טוב
 הש> לה ותאמרנה ימים ארחות עובר ובעלה

 מלח בעלי להם אמרה תתיפי לשוא זה
 לשער האדם על ויש מקושטת והנני וימצאני

נכון בהיותו המות ביום בו יבא ורעד ויראה
הימים בל יעשה וככה נשבר בלב מותו

כנפי
 התלמידים בשאלת להבין יש זה מלבד אכן • החסיד
 דאס ימות יום באיזה יודע אדם וכי אותו ששאלו

 • שימות יום ידע שלא שמחמת הסברא ידעו שלא
 יום יודע אדם הי׳ דאלו ומשמע יום בכל ■ישוב

 שוב שאמר ר״א דברי להם ניחא הי׳ בו שימות
 לשאול להם הי׳ יותר עדיין • מיתחך לפני אחד יום

 שהיא מיתתך לפני אחל יום דווקא קאמר למה
 החסיד שכתב הדרכים שבכל הפחותה מדריגה

 המדרגה תפס וצמה עיי״ש לעיל כמ״ש ו׳ כאוס
 ר״א בתשובת להבין יש עוד • תשובה של אחרונה

 איך למחר• ימות שמא היום ישוב כ״ש שאמר
 נמי שהתלמידים בזה והנראה כ״ש לשון כאן שייך
 אחרונה למדריגה כיון לא בוודאי שר״א שפיר ידעו

 שפיר ידעו וגס * מותו לפני אחד יום דווקא ולשוב
 יום בכל ישיב אז שימות יום יודע שאינו שמחמת

 הלשון קאמר למה להו הוקשה אך • למחר ימות שמא
 סתם אלא הל״ל ולא * מיתתך לפני אחד יום שוב
 וזהו וכמ״ש עתה את תדע לא כי תשוב עת בכל

 אע״כ • ימות יום באיזה יודע אדם וכי ששאלו
 סתם אמרת לא למה א״כ עת בכל לשוב צריך שעי״ז

 דהנה • שאפרש וכמו נמ״ש להם השיב ע״ז * כנ״ל
 יום של ההתעוררות זה • המיתה יום בהתטננת

 • הקודם באות וכמ״ש תמיד להיות צריך הוא המיתה
 שכל והיינו • מותך לפני אחד יום שוב אמר ולזאת

 ומה לתשובה עי״ז תתעורר אז בזה שתתבונן עוד
 סתם אמרתי ולא מיתתך לפני אחד יום שאמרתי

 • שישוב כדי היינו עסו אדם ידע לא כי יכין עת כל
 באמת והוא האחרונה המדריגה שזה אמרי מכ״ש
 בכל לשוב צריך וע״כ למחר ימות ואולי יודע אינו
 חז״ל מאמר בזה לנו שיובן אמרתי ואגב וכנ״ל יום
כצלו רז״ללא ואמרו עובר כצל ימינו הפסוק כגל

 ושם טובים למעשים משל והשמן בתשובה :
 עיניה בפוך ותשם מתקשטת שדרתה מלח של

 מה ועל למרחוק בדרך הלך בעלך הלא כנות
 יבא מהרה וקל ים •רוח יהפך אולי הוא

 לבבו ידאג איך ושלו שאנן בהיותו בנפשו
 בעת יתודה ואיך החשבון את ליתן לעלות

: עליו שמים מורא ויהיה נדכה בלב יתודה

ויש
יונה

 ורבו עוף של כצלו אלא אילן של כצלו ולא כותל של
 בדרך מובן יהיה ולדברינו * המאמר בזה הפרושים

 וצל ד״ה ברש״י ע״ב מ״ג ד׳ בעירובין עיי׳ סשוכן
 המיצל על רבה שהצל פעמים וז״ל * כו׳ קומתו

 עומדת כשהחמה הצל על רבה שהמיצל ופעמים
 וכשהחמה קען הוי דבר כל צל הרקיע בגובה

 כשהחמה והנה עכ״ל כו׳ ארוך צל הוי בשיפולי
 ארוך הכותל של שהצל השמש זריחת בעת בשיפולי

 כן כמו • השיפול מן מגבהת שהחמה כמה וכל
 אמצע עד וקצר והולך הצל מתקצר הערך זה לפי
 לגמרי מתמעע הצל אז אדם כל בראש שהחמה יום

 כשהוא מהכותל הצל והנה ערב צללי ינועו ואח״כ
 היא חצות• עד הזריחה מעת והולך מתמעע
 כמו הי׳ ואלו בפתאוס ולא הדרגה בדרך מתמעע

 והולכים מתמעטים שהי׳ שנה שבעים שנותינו בימי כן
 כי כ״כ והאנחה הצעקה הי׳ לא אז כנ״ל בהדרגה

 וכמו • עובר כצל ימינו משא״כ ״ יולד למות אדם
 עוברת רק מקומה על מתמדת שאינו העוף הצל

 מותו יום יודע אדם שאין ימינו כן וכמו " פתאום
 שנותיו באמצע עתו יבא ופתאום למחר ימות ואולי

 משל הבגדים לובן )ב( :תמיד להתעורר צריך ע״ז
 בשער החסיד בדברי עי׳ בחשובה הנפש נקיות על

 עונים למעשים משל והשמן כנ״צ ע׳ אות הראשון
 שמן של כנר שהמצות מצוה• נר כדכתיב היינו
 של לאשתו משל הזה בענין אמחז״ל עוד )ג( :>נ״ל
 היום רוח יהפוך אולי • כו׳ מקשטת שהיחה מלח
 זה הנה • מקושטת והנני וימצאני יבא מהרה וקל

 צריך לכן עתו יודע אדם שאין מחמת מורה המשל
 במתים כי • טובים במעשים א״ע להתקשט יום בכל

 אימתי עכשיו לא ואס המעשה ימי יהי׳ ולא חפשי
שוב שאמר ר״א של מאמר מתחילה הביא והחסיד

יום



לז תשובה שערי
 המצות יקיים ולא מותו תור הגיע אולי מצות יום בכל לו לחדש האדם על ויש )א( ^ץ

 התורה בל את שקיים דומה למיתתו סמוך אחת מצוה העושה כל ואמרז׳ל ההם
 כאלו דומה למיתתו סמוך אחת עבירה העושה וכל מצוה אותה אלא חסר היה ולא

: התורה כל בטל
 ולא מעשיהם ולתקן לדרך צדה לעשות המות בענין ירגישו לא אשר אנשים ויש )א( רץ

 בעגין ירגישו לא אשר כבהמות נמשלים והם בואם עד שמותם יום לבם על יעלו
 ישרים בם וירדו ירעם מות שתו לשאול כצאן מט( )תהילים כמ״ש הטביחה יום עד המות
 בענק ירגישו לא כי לשאול נפשם שתו כצאן פירוש * לו טזבול שאול לבלות וצורם לבקר

 אחת פעם הבהמות מות הבהמות כמות הרשעים מות אין ירעם מות פתאום בואו עד מותם
 יאכל יח( )איוב ומענק וגלעד ,בשן. ,ירעו0)מיכה מלשון יום בכל בהם ירעה מות והרשעים

 תשחת אשר עד עת בכל בה ידבקו וההפסד ההשחתה הרשעים נפש כי מות בכור בדיו
 האדם בו יעיר אשר לבוקר המתים תחיית זמן המשיל לבקר ישרים בה וירדו ותאבד ותכלה

 כ כמש" ברשעים הישרים ירדו אז כי יקיצו עפר אדמת מישני ורבים יב( )דניאל שנאמר וכענק משנתו
לתחיית הדין יום בענק ואמרז׳ל רגליכם כפות תחת עפר יהיו כי רשעים ועסותם ג( )מלאכי

ונשמתן כלה גופן חדש י״ב לאחר המתים

כנפי
 כן וע״י • עתך תדע לח כי מיתתך לפני אחד יוס

 המלח מאשת המשל מביא ואח״כ ־ עת בכל לשוב צריך
 במע״ט* להתקש׳ עת בכל צריך עתו יודע שאינו מחמת

 בכל שהביא בהפשוק מנוונים האלו המאמרים ושני
 עת בכל והאי • בתשובה היינו לבנים בגדיך יהי׳ עת

 זה ושמן • יחסר אל ראשך על שמן על גס קאי
 שאינו מחמת עת בכל בהס להתקשט שצריך מע״ט

: כנ״ל עתו יודע
 מצות יום בכל לו לחדש האדם על ויש )א( ט*

 העושה כל ואמחז״ל • מותו תור הגיע אולי
 החסיד בדברי להבין יש כו׳ למיתתו סמוך אחת מצוה
 שלא מה כו׳ מצות יום בכל לו לחדש בלשונו נקט למה

 שהוקשה ונראה כנ״ל שהביא חז״ל בדברי זה נאמר
 מצוה העושה כל דקאמרי אלו חז״ל דברי להחסיד

 אשר • התורה כל שקיים דומה למיתתו סמוך אחת
 כתב ולכן • כלל טעס ובלא חק כמו זה לכאורה
 שלאייתער מטעם מותו טרס לחדש שצריך החסיד

 מרס בא חז״ל כוונת ג״כ שזהו ור״ל מצוה אותו לו
 שהוא היינו למיתתו סמוך אחת מצוה העושה
 דומה .הוא הרי מותו טיס מצוה לחדש משתדל

 מצוה אותו אלא לו .חסר ולא התורה כל שקיים בזה
שאמרו ומה מצוה אותו גס ■ולקיים לחדש השתדל לזאת

 הישרים רגלי כפות תחת אפר ונעשית נשרפת

שנאסר
יונה

 דומה למיתתו .סמוך אחת עבירה העושה וכל
 הנראה לפי בזה והטעם * התורה כל בטל כאלו

 מתעורר ואינו למיתתו סמוך העבירה דהעושה משוס
 בתשובה הרהר לא ימיו כל ע״כ ־ לתשובה מיתתו בעת

 אחרונה מדריגה הוא המיתה שבעת דהירהור
 עשה שלא עוד כל וממילא לעיל כמ״ש שבתשובות

 לעיל אמור 'דכבר ההורה כל ביטל כאלו הרי חשובה
 עיי׳ מצוה .מכבה שעבירה איך החסיד בדברי
 הרי שב שלא עוד כל ממילא מ״א אות הראשון בשער
 כיבו העבירות שהרי י התורה כל ביטל כאלו

:כנ״ל אותם

 המות בענק ירגישו לא אשר אנשים ויש )א( יץ
 ולא מעשיהם ולתקן לדרך צידה לעשות

 נמשלים והס בואם עד מותם יום לבס על יעלו
 החסיד .כוונת אין • כו׳ ירגישו לא אשר כבהמות

 היינו בואם עד מותם יוס לבם על יעלו ולא באמרו
 רק ־ להתבונן לבס על מעלים אינם המות בוא שעד
 דהא יתכן לא זה * לבס על מעלים אז המות בוא בעת
 ביום התשובה מדרכי החסיד חושב ו׳ באות לעיל

 אעפ״כ הרעה אליו כלתה כי החוטא בראות המות
 מעלי׳ תשובה שאינו אעפ״י מועילה ההיא התשובה
רק י יור
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 עצבים בתבונם יס )הישע ובן צורתם כטו שאול לבלות וצורם וגו׳ רשעים ועסותם שנאמר

 שהיא הנפש בגדר שאמרו הנפש על הדוברים מן ויש האדם צורת הנפש ויקרא בתבונתם
 הנפש בי לו מזבול והיא אותה שאול יבלה הרשע נפש כי הענין וביאור עיקרית צורת

 נפש לנפשו ועולל בחטאותיו סובב והרשע קדשך מזבול סג( )ישעיה מלשון העליונים מן
 שלא למי המות קשה וכמה מטה שאול אותה לבלות לו מזבול שהיא והעליונה הקרה

 שלא רצונך ארץ דרך במס׳ ואמרדל )ב( המות יפרידנה אשר עד לנפשו העולם תאות הפריד
 ידבר עד לחיים המות יום לו שיהיה הרוצה הענין ביאור • תמות שלא עד מות תמות

יעזבם יטשם ובאחריתו הגוף חפצי להניח האדמה את לעזוב סופו אשר אחרי לבו אל

כנפי
 כאן נאמר איך וא״כ עיי״ש אחרונה מדרכה רק

 תשובה עשה הלא ירעם מות כבהמות נמשלים והס
 דהחסיד נראה כן על • לבהמה כלל דומה ואינו
 אף כלל כבהמות מרגישים שאינם אנשים מאותן מיירי
 ־ • כנ״ל תשובה בלא ומתים המות אליו בא בעת
 לפע״ד ונראה • ט׳ ארץ דרך במסכתא ואמרז״ל )ב(

 דכתיב בהא מאחז״ל יובן החסיד ביאור שלדברי
 וארחז׳יל מאד טוב והנה עשה אשר כל את אלהיס וירא
 להבין יש ולכאורה • המות זה מאוד החיים זה מוב
 ממות עז מה המות י זה מאד לומר יתכן איך

 ואחת מזה• מלאים והכתובים אשכליותיו ומרורים
 רע אשה של במרירות להפליג רצה הכתוב אשר מהם
 שמדברים כתובים כמה ועוד ממות מר רע ואשה אמר

 המות זה מאוד טוב כאן נאמר ואיך המות במרירות
 במדרש איתא והנה ־ מהחיים המות טוב יאמר אשר

 מדת זו מאוד הטוב מדת זו טוב הכתוב זה על
 ידיהם שעל אלא מאד טוב יסוריס מדת וכי היסורים

 תוכחות ודרך שנאמר עוה״ב לידי באים הבריות
 על ג״כ שייך יהי׳ המדרש של התירן והנה מוסר

 יש המדרש של התירן אכן חז״ל ■של המאמר זה
 איך מ״מ לעוה״ב באים שע״י אמת הן עדיין להבין
 טובים אינם שהם אחרי מאד טוב הכתוב קראם
 בשפר ראיתי והנה * שמס יזכר טוב על ואיך בעצס

 היסוריס אלו מאוד חז״ל דברי באלה מדבר א״י
 ללא בכתוב הנראית כל מלת חז״ללבאר שכוונת וקאמר

 אלקיס וירא הכתוב יאמר אס לנו יחסר מה כי צורך
 הכתוב על התעורר עוד • כו׳ עשה אשר את־

 ללא לכאורה אשר טובים כי הש״י מעשי על שמעיד
 • הקב״ס שברא הטוב בכל יכחוש ומי הוא י צורך
העדות עיקר שכל קאמר לזאת אי הזאת העדות ומה

בחיים
יוגה

 השוהה אשר הדברים אותן על בא הוא הכתוב
 נס אשר להעיד הכתוב בא זה על • לראות עין

 • טובים הס גס רעים שהמה הנראים הדברים
 • שובב הולך אדם הי׳ בעולם יסוריס שאלולי

 בעולם יסוריס שברא עליון מחסד לזאת אי
 הטוב ובהם ע״י ויתיסרו • לבו אל יתן והחי

 אשר כל את אלהיס וירא הכתוב אמר ולזה • שמורה
 והנה מ״מ רעות הנראים הדברים גס כלומר עשה
 היסורין מדת זו מאד הטוב מדות זו טוב מאוד טוב

 אלא נקרא לא דבר וכל הטוב מקיימים שהם והיינו
 הלא המקיימים כי דבר אותו של המקיימה שם על

 אלא מתקיים הדלת שאין כשם שאחז״ל וכדרך עיקר
 ודבריו יסורין בלתי מתקיים אינו האדם כך בשגמיו

 שהוקשה שאמר מה לדעתי אכן • חן סי חכם דברי
 טובים כי הש״י מעשי על העדי׳ למה בפסוק למז״ל

 הטוב בכל יכחיש מי כי הוא צורך ללא לכאורה אשר
 לי למה מקשה שהוא עד ולדעתי • הקב״ה שברא

 הל״ל יותר טובים שהם דפשיטא המעשים על העדות
 טובים אינס אשר טובים שהם מעיד הוא איך להקשות
 הכלה הדבר כי לב חקרי מכל נודע זה כי לכאורה
 אס מציאותו לעת גס טוב ע״ש יתואר לא והנפסד

 לאפס הנפסקת הטובות וכל בהוויתו יתמיד לא
 ע״< העיד וכאשר יהי׳ לעולם לא אס נחשבו רהוסו
 כלא יחי׳ שנים אלף או ט׳ אם אדם מכל החכם

 בריאת על כן הוקשה בעצמו הוא כאשר יהי" הי׳
 במדרש מצינו וכן סשרו בתחילת מיי״ש האדם

 אינו ויהי שנאמר פקוס כל אמר שמד בהפלונתא
 בוקר ויהי ערב ויהי כתיב והא לי׳ אותבן צ?ס לשון
 תברא אינו !ס א״ל טלס רנן שני יום אמד יום
לכלות עסידין בראשות ימי בששת שברא מס שסל

אלמא



לח תשובה שערי
 שאין לחיים המות יום לו יהיה ואז יתעלה הבורא לעבודת רק באדמה ישתמש ולא בחיים

: הפסק להם
 מעבודת תאותה ונפרדה בחייו הגוף לחפצי תאותה כל אשר הרשע נפש כי ודע )א( ץ•

 ויהיה תאותה מקום אל לארץ למטה במותו תרד משרשה ונבדלת הבורא
תולדתו

יונה
 המדרש בלשון נאריך ולא תזכרנו כי אנוש מה מה״ש

משלכם יותר באדם ים יתירה חכמה הקב״ה א״ל

כנפי
 וירא כתב ואיך טוב בגדר אינו הכלה שדבר אלמא

 שזה וי״ל • מאוד טוב והנה אשר כל את אלהיס
 הטוב מדת זו טוב פירשו לזאת בהכתוב לחז״ל הוקשה
 מידת וכי המדרש וקאמר מדתהיסוריס• זו מאוד

 העוה״ב לחיי באים הבריות שע״י אלא טוב יסורין
 להיות יתכן לא שברא הטובות מדות מכל שהטוב ור״ל
 אל יתן החי יסורין ע״י כי • יסוריס ע״י אלא טוב
 הנבראים עניני בכל ישתמש ולא בורא את לעבוד לט

 חיים היינו עוה״ב לידי יבא ועי״ז עבודה לצורך אלא
 אותם שיבא טוב שברא מה כל יהי׳ ושפיר נצחים
 הטוב מדת זה טוב שאמרו וזהו • נצחי לקיים
 עליהם שהעיד הנבראים שכל ור״ל היסורין אלו מאוד

 היינו • מאוד להם כשיש אלא אינם טוב שהם
 אותם שינא טוטם יהי׳ דאז יסורין ע״י מוסר שיקח
 ועדיין החיים זה טוב דרשו וכמובן כנ״ל נצחי בנדר

 טוב יקראו ואיך יהיה היה כלא יחי׳ שנים אלף אס
 לבי אל יתן שהחי היינו המות זה מאוד וקאמר

 והשתא • כנ״ל נצחים חיים לידי מוסר ויקח המות יום
 חז״ל בדברי החסיד דברי ביאור עוז יתר לב מובן

 שלא עד מות תמות שלא רצונך ארץ דרך במסכתא
 המות יום לו שיהי' הרוצה החסיד וביאר תמות
 את לעזוב סופו אשר אחרי לבו אל ידבר לחיים

 הבורא לעבודת רק באדמה ישתמש ולא * כו׳ האדמה
 הפסק להם שאין לחיים המות יום לו יהי׳ ואז

 ובמדרש כנ״ל נצחים לחיים שיבא שאמרנו והיינו עכ״ל
 והרוצה א״ע ימית לחיות הרוצה הלשון איתאבזה

 לחיות הרוצה שאמרנו הך והיינו א״ע יחי׳ למות
 פניו ננד המות יום וישים א״ע ימות נצחים חיים

:וכנ״ל תמיד
 תאוותה כל ־ אשר הרשע נפש פי ודע )א( רךן

 למטה במותו תרד כיו׳ בחיו הנוף לחפצי
 העפר כטבע תולדתו ויהי׳ תאוותה' מקום אל לארץ

 התאוות ההתקשרות בענין י קצת לדבר אמרתי כי
 חז״ל בדברי מאמריס כמה לנו ויו^ן * הנפש עם

 אמרו האדם את לברא הקב״ה כשרצה במדרש איתא

 שם להם ושאל הברואים כל לפניהם העביר כשבראו
 לכל שם וקרא • לאדם ושאל * ידעו ולא אחד לכל

 שמך לי׳ ואמר • הנבראים ולכל לחמור לשור אחד
 יתירה שחכמתו ראו הקב״ה א״ל * אדם ואמר איך

 בקריאת החכמה הנה בקצרה* המדרש משלכםע״כ
 ואנחנו * הספרים בזה דברו כבר אחד לכל השמות

 ומתחלה אדם שמו קריאת של החכמה בענין נדבר
 • מלאכים משל יותר הוא אדם שחכמת יתכן איך נבץ
 החומריים יסודות מד׳ מורכב מעפר יסודו אדם הלא
 על בנויס ובינתו חכמתו כי • לטעות עלולים אשר

 ודמיון דמיון לידי מביא שהרגש * החושיים עניינם
 וא־׳כ .תטנה לידי מביא וזכרון זכרון לידי מביא

 וזה מהרגש• מיקרי אדם של המושכל תחילת
 אמרו לזאת האדם את מטעים החושים אשר מוסכם

 חכמת יעלה איך וא״כ • תשען אל בינתך על חז״ל
 נבדלים שכלים שהמה המלאכים מחכמת יותר אדם

 מחומר מורכבים שאינם אמרי טעות מכל מנוקים
 בקראו חכמתו על סאות מס להבין יש וגס כלל

 נופל לשון והא • מהאדמה לוקח שהוא שמו אדם
 הוא הענין אכן • כאן נרמז חכמה אהה הלשון על

 האדם את יצר אשר יום בכל מברכים אנו דהנה
 בבריאת יתרה חכמה יש שבאמת והיינו ־ בחכמה

 המה הנבראים דכל הנבראים* מכל יותר אדם
 העילה הוא שהקב״ה היינו * ועלול עילה דרך נבראים

 דבר האדם בריאת משא״כ • העלולים הס והנבראים
 ויוצר הכמות מעט שהאדם אחרי • בבריאותו נפלא

 כדאיתא מעצמותיו כב״י חיים נשמת באפיו נפח הכל
 חלק והוא • נפח מעצמותיו כב״י דנפח מאן בזוהר

 אלהים רוח ויתדבק יתקשר ^איך • ממעל אלהיס
 האדם את יצר אשר נפלאה חכמה וזהו חמור בחומר

 באדם יתירה חכמה נותן החכמה זה מלבד והנה כנ״ל
 שלו החומר את להפוך לו שניתן חכמתו בכח שיש

הדי לשנות הנבראים בכל יתכן לא זה אשר לרוחני
מכמות



תשובה שערי ז6
 החליפה איך ולראות למשפט לדין למרום יעלוה אבן לעלות ולא לרדת העפר בטבע תולדתו

 למטה בטבעה תרד למרום עלותה ואחרי הקלע כף ע׳י האבן את יעלו באשר בשאול מרום
 אדני נפש והיתה כי( )ש׳א שנאמר הזריקה אחרי לארץ ונופלת חוזרת האבן כאשר לארץ

ואמרז״ל הקלע כף בתוך יקלענה אוביך נפש ואת אלהיך ה׳ את החיים בצרור צרורה

כנפי׳
 הטבעיים ובעלי מחקר בעלי כל דהנה • שהוא מכמות

 מצאו ולא • מאיכותיה האדמה לשנות ונסו בחנו
 חכמת ע״י אותה ולזכך שלה מהחומר לשנותה אופן

 שפעם י״ד בספרו מהור״י הגאון וכתב • אלקימה
 תחבולות ע״י ועשה * פראג בעיר אחד חכס נמצא אחת
 אבל כזכוכית• אוהו חיכך מעפררותו האבן לזכך

 קודם האדמת שתכלית יען כלוס ולא עשה לא כאמת
 כמו אלא בחכמתו השיב ולא ומזוקק זך הי׳ המבול
 אבל האדמה תכלית וזהו הבריאה כעת שהיתה

 • כנ״ל בעבע א״א זה אחר ענין האדמה נעשה שיהי'
 החומר להפוך נשמתו כח ע״י בכחו יש האדס אמנם

 והחומר יסודות מהד' חין אשר חמושי לגשס שלו
 עם הנשמה בהתחברות כי נבדל לשכל ממש מתהפך

 בלתי יחד מדובקיס המה החיוני דס ע״י הגיף
 לעבעו מובך מהס חלק וכל לעצמו חלק כל יתפרדו
 והנשמה הגשמית לתאוות הגוף • משס שלוקח ולמקום
 בל ומצומדהס התחברותם וע״י לשכליות מושכת

 מושך • לדרכו אחד כל של בהמשכת אז יתפרדו
 המתגבר מהס אחד וכל • ולטבעו לדרכו חבורו אח

 • עמו נמשך בע״כ השני אז לדרכו למשוך בכחו
 התאוה בדרכי והולך בתאוותו מתגבר כשהגוף והנה

 ואפשר • אותה ומטמטם הנשמה עמו מושך אז
 נשמתן כלה גופן חודש י״ב לאחר שאמרו מאחז״ל שזה

 אשר הצדיקים רגלי כפות תחת אפר ונעשית נשרפת
 רוחני׳ שהיא נשמתן על שייך איך מובן אין לכאורה

 שפיר דברינו ולפי ־־ לאפר ולהיות נשרפת להיות
 ונגשס עמעם שבתאוותו אחרי כן לומר שייך

 ונראה כנ״ל• אפר ונעשית נשרפת לזאת נשמתו
 אלא הלכו לא ימיתם שכל גמורים ברשעים מיירי זזה
 לגמרי נשמתם את טמטמו לזאת תאוותם אחר

 אינם אשר אנשים אותן אבל כנ״ל אפר נעשית ולזאת
 אז יצרו תקפו בעת אך • בתאוות לגמרי משוקעים

 עושה אלהיס רוח עליו תנח ובעת תאוותו עושה
בתאווה שנפל הערך לפי ז6 אלקיס עבודת עבודתו

במדרש
יונה:

 ולפי בנופה' ונתגשמה ונתקשרה נשמתו נתטמטס
 שנתגשם מהם ויש • נשמתו תחי׳ העבודתו ערך

 ולפי • מעט מהם ויש תאוותו יותר לפי ביותר
 רב מאמר בזה להבין שיש ונראה * עבודתו ערך

 תוצאות למות שנאמר מיתה זו מצא לעת בר״י נחמן
 למות שנאמר בעולם נבראו מיתה מיני תהק״ג תנ״ה

 שבכולן קשה הוי הכי בגמטרי׳ תוצאות • תוצאות
 כחיזרא דמי׳ אסכרא • נשיקה שבכולן ניחא אסכרא
 כענפי )ופירש״י נישרא• דלאחורי דעמרא בגבבא

 בחזקה נותק כשאדם צמר בגיזת הנסבכיס הסירים
 עכ״ל( עמה הצמר ינתק שלא שא״א לאחור ומשליך

 כמושך )ופירש״י מחלבא בניתא כמשחל דמיא נשיקה
 לנו יובן דברינו ולפי • החלב( מתוך שער נימת

 כנ״ל תאוותו ערך לפי נשמתו חלק מושך שהגוף
 כצמר שהוא מהן יש לזו זו דומין המיתות אין לכן

 רב בתאווה משוקע כשהוא והיינו בהגוף הנסבך
 בנקל והולך נפחת בתאוותו בפחות שהוא עוד וכל

 מחלבא כבינתא עד מהנוף הנשמה להתפרד מיתתו
 אדרבה מאומה מהשער חלק מושך החלב שאין

 • להתפרדכנ״ל ובקל החלב לחלוחות עמו לוקח השער
 מותו לאחר הקלע כף של הענין לנו יובן ובזה

 ולא בעבודה רק הי׳ מגמתם עיקר כל אשר שהצדיקים
 למקום עולה היא א; מנשמתם חלק שוס כלל נתגשם
 אלהיס ורוח כדכתיב החיים בצרור וצרורה שרשה
 בתאווה שנפלו אנשים משא׳׳כ • נתנו כאשר תשוב

 • כנ״ל תאוותם הערך לפי קצת נשמתם חלק ונתגשם
 למעלה שרשה למקום מושכת הנשמה מואס אחר אז

 כטבע לארץ מושך שנתגשם ►החלק כך ובתוך ועולה
 ויורדת עולה תמיד היא לזאת • למטה לירד העפר

 אשר הקלע כף כתוך הניתן וכאבן • תנוע ונוע
 וכאשר למעלה עולה הדוחה כח ע״י למעלה יזרק
 והנה • בטבעו כאבן למטה ירדו אז הכח כלה

 איך ולראות למשפט לדין למרום יעלוהו כתב החסיד
ברשעים שמיירי י״ל • עכ״ל בשאול מרום החליפה

גמורים



לט תשובה שערי
 אהת וצ״ל חסרון כאן )ויש רשעים של נשמתן ואחת צדיקים של נשמתן אחת משלי .במדרש
 צדיקים של נשמתן שם ונידונין למעלה עולות רשעים של נשמתן ואחת צדיקים של נשמתן

 לארץ ומטורפות ויורדות חוזרות רשעיב( של ונשמתן הכבוד כסא תחת ונגנזות בדין זוכות
 כי תקוה תאבד רשע אדם במות יא( )משלי ונאמר וגו׳ יקלענה אויביך נפש ואת שנאמר

 מם( )תהלים הרשע נפש על שנאמר לאור מחושך לצאת הרשע לנפש תקוה תהיה לא

: אור יראו לא נצה עד אבותיו דור ער תבא
הנה

 כנפי
 תאוותם ע״י לגמרי נשמתם את שטמטמו גמורים

 למקום. למעלה נמשכת להיות כנ״ל כת לה אין ואז
 שמעלים ע״י הקלע בכף נדונת היא זאת בכל • שרשה
 משמע .דכן כאבן לארץ נופלת ואח״כ לדין אותה
 בינות שכתב גמורים ברשעים שמיירי דבריו מםוף
 חייו ימי כל אדם בהיות והנה • תקוה תאבד רשע אדם

 לאחר אז כלל בתאוות נפל ולא ובמע״ט בעבודה
 הנשמה מושך מהגוף הנשמה פרידת בעת מותו
 החומר את וטיהר שזיכך אחרי מהגוף חלק עמה

 המינים צעקת בזה ויסולק כנ״ל• חמושי לחומר
 יהרסון השתות אס וצווחו הנפש בהשארת שכופרים

 צדיק בקבר ונרקב ונהרס האדם ויסוד הגוף שהוא
 בתורה .בעוה״ז ביגיעתו פעולתי מה פעל מה

 דיבר פיהם ואשר בימיניס שקר ולדברינו • ובמעש״ט
 אס.לצער הנשמה בתר הולך הגוף עיקר כי • שוא

 • טובים או הרעים מעשיו לפי והכל כנ״ל לעונג או
 זה כי כלל הימה אין בארן נירקב גופו כי ואס
 עפר ואל. אדה״ר בחטא הקב״ה גזירת הי׳

 אין בעפרא גופה בלע דלא כמה וכל • .תשוב
 באנשים והיינו .המעלות ברום למקומה עולה הנשמה
 הנוף לרקיבת צריך אז וכנ״ל בתאווה קצת שנפלו

 • בתאוותה לה שמשך הנשמה חלקי ממנה ולהתפרד
 נשמתו משך בעבודתו אשר יש גמור בצדיק אכן

 למקומה תשיב >אז חמישי לגשם והיפך מהגוף חנק
 חלק בהגוף נשאר שלא די לא כי * נתנו .כאשר
 דכן • מהגוף חלק עמה לקח שהנשמה אלא נשמה
 שהי׳ והיינו • קבורתו את איש ידע שלא במרע״ה מציגו
 גופו כל את וטיהר זיכך אשר עד הרבה כ״כ צדיק
 דאין קבורתו את איש ידע לא כן על החמישי וגשם
 הד׳ את רק להשיג יכול חין בגופו הוא בעוד אדם

 לעין ניתן לא החמישי גשם אבל המורכבים• יסודות
חקר הנשמות בגדר בהגיון פלסוף והנה • לראות בשר

יונה
 כלי הלא • אדם א״ע קרא למה אה״ר של ענין על

 שיחל היתכן שפל דבר בה ויש חשוב דבר בה שיש.
 הטפל הוא השפל הלא השפל דבר שם על הכלי שם

 מורכב שהוא אדם א״כ ־ הנכבד שם על והעיקר
 שכל' שהיא עצמית צורת היא וצורתו עכור מחומר

 נגזר שהוא אדם יקרא איך א״כ • ורוחני נפש
 שמו לקרא הי׳ יותר הלא שפל לשון אדמה מלשון

 נתפקרו ורבים • והעיקר הנכבד שהוא נשמה בשם
 באמת אכן • הנפש בהשארת והכחישו זה מחמת

 הענין כי • ברעיונותס רוחם ותוצא פיהם יפצה הבל
 הכלי לקרא חפץ הוא כלי שיפעול פועל שכל הוא

 עצמות מבחר שם על ולא פעולתה מבחר שם על
 אז הבית את לחמס בהכלי כוונתו אס ,ד״מ הכלי
 מלשון מורכבת מלה והוא תנור הכלי זה שם יקרא

 עניניס שארי כן וכמו במבטא נבלע והאלף אור הן
 והנה פעולתה מבחר על הכלי שם ליתן הוא הדרך

 חכמה שהוא בחכמתו אדם .פעולת שמבחר אמרנו
 מד׳ שבו האדמה החומר מהפך .להיות נפלא.

 תכלית וזה כנ-ל חמישי וגשם חומר להיות היסודות
 מזולל יקר להוציא עליון מחסד הבריאה כוונה

 ולהגביה וכדרכו עכור מחומר רוחני גשם ולעשות
 נברא שוס אצל בטבע נמצא לא החכמה וזה .שפלים

 על להוכיח מהאדמה אדם א״ע קרא ולזאת -•כנ״ל
 להיות בבריאותו לפעול שצריך מה פעולתה .עיקר
 וכמו חיותו ימי .כל אדמתו את .ומהפך .עובד

 פעולתו שם על אדמה איש נקרא השדה העובד .'.איש
 בטוב להוציא האדמה את ומשדד שמפתח באדמה .
 ע״ש אדם א״ע קרא כן וכמו • וזרועיה צמחה .
 יתירה חכמה למה״ש הקב״ה השיב ולזאת כנ״ל אדמה '.

 כנ״ל יהירה בחכמה נברא שהוא .והיינו באדם יש
 אחר למהות ממהות נהפך להיות נבראים משארי
א״ע שקרא זה וגס • כנ״ל נבראים בשארי משא׳יכ

אדם



תשובה שערי 78
הדל ומדברי שזכרנו בקראות משני לשאול יורדת הרשעים נשמת כי נתבאר הנה ירי

נאמר ועוד מטה משאול סור למען למשכיל למעלה חיים אורח טס )משלי נאמר ועוד )א(
לארץ למטה היא היורדת הבהמה ורוח למעלה היא העולה אדם בני רוח יודע מי 0 )קהלת
 ולא במחשך מעשיהם אשר רשעים יש כי הזה בעולם והרשעים הצדיקים יכיר מי פירש
 לכת והצנע 0 )מיכח שנאמר כענין בסתר שמים שייראו צדיקים ויש * אדם בני בהם כידו

וכענין כבהמה הגשמית התאוה אחר שנמשכת מפני הבהמה נפש הרשע לנפש ויקרא
רוח קרא הצדיקים ולנפש רבה ובהמה לשמאלו ימינו בין ידע לא אשר י( לובה •שכתוב

רוח יודע וטי הוא כן המקרא לשון ובאור * אתם אדם לד( )יחזקאל שנאמר וכענין אדם בגי

 כנפי
 פעולתו ע״ש א״ע שקרא חכמתו להם הראה אדס
מה' על בזה שהוספתי ומה • נשמתו שם על ולא

דברי: דבריהם בכלל הלא בספרים שראיתי
 נאמר ועוד • כו׳ הייס אורח נאמר ועוד )א(

 קועב הנה כו׳ אדם בני רוח יודע מי
 • נו׳ בני רוח יודע • בהכתוב החסיד של פירש
 אם ספק על קאי יודע דמי הכתוב כוונת שאין
 ברוח הספק לכך • למטה או למעלה עולה הוא

 כלל להסתפק בזה אין " למעלה עולה שמא בהמה
 כו׳• אלהיס אל תשוב והרוח ׳אמ בעצמו ששלמה אחרי

 יורדת היא אס כלל להסתפק אין הבהמה ברוח וכן
 הדברים וכל הארץ מן הבהמה שנפש כיון למטה
 קאי יודע מי הכתוב טונת אלא * לשרשם שביס

 • הס איך לידע שאין אדם בני של המעשים על
 או במעשיהם אדם שנקראים הצדיקים מעשה אס

 במעשיהם בהמות שנקראים רשעים של מעשים
 הצנע צדיקים של בסחר המה המעשים דמשניהס

 אין לזאת * מעשיהם במחשך רשעים ושל * לכת
 לעיניס יראה האדם כי רשע או צדיק הוא אס לידע

 אכן • הנ״ל בהכתוב בפירש״י הוא כן ללבב יראה וה׳
 ע״ה שלמה אשמועינן מה עדיין ידענו לא לפ״ז
 המוסר ומהו אדם בני של מעשה לידע שאין בזה
 החסיד בדברי להבין יש עוד הדברים* מאלו יצא

 משני לשאול יורדת הרשעים שנשמת שנתבאר שכתב
 נאמר ועוד חז״ל* ומדברי שזכרנו• המקראות

 הכתוב בזה החסיד מוסיף מה גו' חיים אורח
 • חז״ל ובדברי המקראות בשני יצאנו לא וכי • השלישי
 וכמו נופה בהכתוב מחדש שהחסיד לפע״ד ונראה
למעלה גקט למה בהכתוב לי׳ דהוקשה די״ל שנפרש

בני
יונה

 לנו יחסר ומה • מטה משאול למה קשה וכן למשכיל
 * משאול סור למען למשכיל חיים אורח אומר כשהי'

 למעלה היא העולה אדם בני רוח בהכתוב קשה וכן
 ולמטה למעלה האי למטה היורדת הבהמה ורוח

 העולה אדם בני רוח דיבאמרו והי׳ המה מיותרים
 דעולה ידע לא דמי היא היורדת הבהמה ורוח היא
 • למטה היורדת היא והיורדת למעלה עולה היא

 אחרי פירושו והכי זה כל לפרוש דכוונתו ונראה
 הרשעים ומעשי הצדיקים מעשי בהסתר שניהם שמעשי

 מכופל שכרם הצדיקים ירשו משנה • שניהם ועי״ז
 רשעים של עונשים וכן הטובים מעשיהם הסתר עבור
 כב״י ועשו מעשיהם במחשך שעשו מחמת מכופל הוא
 מאחז״ל עפ״י י״ל או • רואה כאינו מעלה של עין
 מצוה כעושה שכר לו נותנים עבירה עבר וגא ישב
 כשלא ולכן מ״ט באות הראשון בשער לעיל עיי׳
 מצוה כעושה לשכר ראוי הוא בסתר עבירה עשה
 מכופל שכר לו מגיע בוודאי בסתר מצוה עשה והוא

 כשהמעשים ר״ל יודע מי ע״ה שלמה שאמר ולזאת
 אדם בני רוח אז מהם יודע מי ואין יודעים אינם
 למעלה היא העולה אדם שנקראים הצדיקים היינו

 שכרו כי למעלה למעלה והיינו למעלה וגס עולה ר״ל
 הבהמה רוח וכן הרבה גבוה למדריגה ומניע כפול
 למטה ונס היורדת בהמה שנקראים הרשעים היינו

 הוא וכן תחתיה• שאול עד מטה למטה והיינו
 מרום בני שנאמר בדורותס נמשלו הצדיקים במדרש

 שניהם והיינו * תהום עליו כסיתי בדידותם והרשעים
 בגי הצדיקים בכפלים שכרם מקבלים מעשיהם ע״י

 תחתית בשאול והרשעים למעלה למעלה היינו מרום
השלישי הכתוב החסיד הביא שפיר ולפ״ז • כלל

־ אורח ■<•׳״• ■



מ תשובה שערי
 לגזור יכול אדם שאין צדיקים הרבה יש כי למעלה היא העולה הצדיקים והם אדם בגי

 כי י״ז( נש״א שנאמר מה כענין למרום נפשם תעלה וכי באמת צדיקים שהם ..בעוה״ז עליהם
 צדקתם ואין בסתר שטים יראי הם הצדיקים מן רבים כי וגם ללבב יראה וה׳ לעיגים יראה

 רבים רשעים יש גם וגו׳ הבהמה ורוח אלהיך עם לכת והצנע י( )מיכה שנאמר וכעגין מודעת

 רואנו סי ויאסרו מעשיהם במחשך והיה כם( לישעיה שנאמר כענין במעשיהם מכיר אדם שאין
 אלו הבהסה ורוח הצדיקים אלו האדם בני רוח כי קהלת במדרש ז״ל פירשו וכן יודענו ומי

 כי למעלה תעלה ואם האדם נשמת על מסתפק היה כי לומר איש יוכל ולא הרשעים
 הבהמה רוח על יסתפק איך ועוד " נתנה אשר האלהים אל תשוב והרוח >קהלת*יב( כתוב הגה
 האדם נשמת כי בתורה ונתבאר תעלה" ואיך הארץ מן הבהמה רוח הלא למטה יורדת אם

 נפש הארץ תוצא א< )בראשית שנאמר הארץ מן היא כי הבהמה נפש על כתוב כי עליונית
 האדם נשמת תעלה ע״כ חיים נשמת באפיו ויפת ב( )שם כתוב האדם נשמת ועל 'למינה חיה

 העפר וישוב יב( )קהלת שנאמר כענין שרשם אל שבים הדברים כל כי למעלה הגוף במות
 0 )וכריה הצדיקים נשמת על ונאמר " נתנה אשר האלהים אל תשוב והרוח כשהיה הארץ על

 שנאבד כמו וקיימים עומדים שהם המלאכים בין פי׳ האלה העומדים בין מהלכים לך ונתתי
 נפשותיהן ז״ל ואמרו קאמיא מן חד על קרבת 0 )דניאל ונאמר לעולם לעד ויעמידם קמח( )תחלים

 בצרור צרורה אדני נפש והיתה כה( )ש״א שנאמר הכבוד כסא תחת גנוזות הצדיקים של
לעבודת רק בו ישתמשו ולא עראי דירת במו העוה״ז יחשבו לבב אנשי וכל )ב( החיים

הבורא * ־
כנפי

 • ט׳ יודע מי הכתוב באר שע״י להיות ״ כו׳ אורח
 והיינו • חיים אורח הכתוב של הפירש ג״כ לן מובן
 עבור מעלה מעלה והיינו למעלה המה נצחים חיים
 והוא זה למען הוא למען )והאי ממה משאול סור
 שפירש מ״ה באות הראשון בשער עיי׳ בעבור כמו

 יכרת זה למען יכרת למען האות בסוף החסיד
 שסר בעבור והיינו עיי״ש( זה בעבור כמו והיינו

 בסתר רעים מעשים עשה שלא והיינו ממה משאול
 מעשים עשה והוא • כנ״ל ממה בשאול עי״ז שהי׳

 שכר לו מגיע שפיר הצדיקים כדרך בסתר ובים מ
 העוה״ז יחשבו לבב אנשי וכל )ב( :כנ״ל בכפליים

 יחי׳ הרבה שנים אס כי " כו׳ עראי דירת כמו
 בזה יותר קצת ונדבר • יהי׳ הי׳ כלא וסופו כמו האד׳

 הרשעים נקראו למה וז״ל כתב הישר בספר ר״ת
 וחכמתן הרבה שמתחכמיס רואים אנו והרי כסילים
 עליהם מעיד סופן אבל בעולם ומצלימן להם עומדת

 עליהם בבוא הרשעים שכל באמת כסילים שהס
 כולם ותאוותן כחן בכלות שקנה ימי או הרעה ימי

 ומעידים והנאתן תאוותן כל על מאוד מתמרמיס
גדול כלל וזהו הם נחלו והבל בימינם הי׳ ששקר

יונה
 והסכיל שמעה עצמו על מעיד בסופו המתחרמ שכל
 לנפשו שבוחר מי אס כי חכס בשס יתואר ולא
 בספר וראיתי עכ״ל לעולם עליו יתחרע שלא דבר
 אחה ע״ה דוד מאמר בטוב בזה שמפרש ק״י■

 חיי ימי כל ה׳ בבית שבתי * יגו׳ ה׳ מאת שאלתי
 ימי וכל לעולם בה יתחרט שלא דבר שביקש ר״ל
 בבית שבתי זהו הדבר ואיזהו • בה חפצו יהי׳ חיו
 וגס לעולם מהמעשה יתחרט שלא דבר שזהו ה׳

 ישמח אלא נאמר לא שמח בעושיו ישראל * מאחז״ל
 מאמרים כמה ועוד יתחרט ולא לעולם ישמח פי׳
 ואנוהו אלי זה מאחז״ל מהם ואחד • האופן זה על

 לי עושה שאתה מה על לא וארוממנהו אבי אלהי
 מובן אינו לכאורה אשר אבי אלהי כ״א מקלסך אני
 הוא שפיר הנ״ל לפי אכן * בזה יש הוספות מה

 כי הקב״ה שגמלנו הטוב אמתת על חותך מופת
 תאוותם ומשיגים להם מצלחת דרכם הרשעים בהיות

 ואעפ״י מזה למעלה אין אמת טוב שזהו חושבים המה
 הרבה התחרטו הס בתאוותי הרשעי׳ שאבותיהם שראו
 אחריהם בניהם מ״מ • מעשיהם על מותם קודם

יותר טוב הוא שבידם שהטוב בנפשותיהם מדמים
מהטוב



תשובה שערי 80
 שנים אלף חיה ואלו האדם יחיה רבות שנים אם כי לנפשם צידה בו ויכינו " ית׳ הבורא
 הנטול ועולם " יהיה היה כלא וסופו המספר יכלה לשניו מספר שיש אחרי • פעמים

 כי ף א אהלך אשוב לא ואורח יאתיו מספר שנות כי טי( )איוב שנאמר כענין תכלית לו אין
 ונאמר וגומר שנה שבעים בהם שנותינו ימי צ( )תהלים שנאמר כענץ עובר כצל האדם מי

 כצל אלא כותל של כצלו ולא אילן של כצלו לא רז״ל ואמרו * עובר כצל ימיו קטד( >עם
 קטן וברגע הפורה עוף כצל בלבבו העוה׳ז להמשיל האדם חייב כי ר׳ל ועובר הפורח עוף

 יום על וטרחו בהשתדלו ונמצא * בקבר ולמחר כאן היום אם יודע האדם אין כי גם ס עובר
 מה תדע לא כי מחר צרת תצר אל ואמרז״ל שלו שאינו עולם על מצטער הוא כי מחר

יום: יולד
 כי לבו על האדם ישים למען ע״ה המלך שלמה חברו קהלת ספר ועיקר )א(

 כוונתו והודיע יתעלה הבורא לעבודת זולתי בו ישתמש ולא הבלים הבל העולם
 הבל הבל הבלים הבל קהלת אמר הבלים הבל ואמר פתח כי וחתימתו בפתיחתו

 כן על מימיו פרוטות שתי אסף לא אולי אומרים היינו כן אומר היה אחר אדם אלו ואמרז״ל )ב(
בירושלים הכסף את המלך ויתן י( )מ״א עליו שנכתב שלמה אכן בעיניו הבל העולם נחשב

כנפי
 הס גס פקודתם עת ובהגיע אבותיהם של מהעוב

 המחזיקים הישרים כן לח ימיהם כל נבהלו שהבל יודו
 ואינם קונס רצון לעשות ושמחים ששים ה׳ בעבודת

 אבותיהם שהרשו התורה בזאת וגס לעולם מתחרטים
 שדבר מופת וזהו • הטובים במעשיהם התחרטו לא

 שאתה מה על לא מאחז״ל וזהו בגורלו הנחיל טוב
 ראוי כ״כ אין .שממנו והיינו מקלסך אני לי עושה

 מעשי שע״י והיינו אבי אלהי כ״א ובסוף יתחרט שלא
 טוב על חותך מופת הוא נתחרטו שלא האבות
 ושמחת .הכתוב של הפי׳ וזהו-ג״כ • שהנחילנו הגמול

 יתחרטו שלא פי׳ ישיגו ושמחה ששון ראשס על עולס
 ישיגו אשר ושמחה ששון באותו לעולס מהשמחה

 הימים בהאריך אשר השמחות כל כדרך ולא כנ״ל
 • יגון תענוג כל שאחר וכמ״ש בה יקוץ השמחה בזה
 השמחה כן לא תענוג אינו התמידי תענוג וגס
 כמאחז״ל תורה אלא טוב אין לזאת ומצות תורה משל
 מספר שיכלה אחרי דבריו בקוצר החסיד כוונת וזהו

 יתחרט בוודאי ואז יהי' היה כלא וסופן שנותיו
 כמו רק העוה״ז יחשבו לבב אנשי כן על בסוף
 הבורא לעבודת רק בו ישתמש ולא עראי דורות

 אין גס )ג( :וכנ״ל לעולם יתחרט לא דבזה ר״ל
לעיל עי׳ בקבר ולמחר כאן היום אס יודע האדם

:שכתבתי מה ב׳ אות מ״ו באות השער בזה

 כאבנים
יונה
 למען ע״ה שלמה חברו קהלת ספר ועיקר )א( □

 בפתיחתו כוונתו והודיע • כו׳ ישוב
 דברי על מאוד יקשה לכאורה דהנה כו׳ וחתימתו

 אשר וכל העולם כל את מבהיל הוא איך קהלת
 עשה אשר כל את אלהיס וירא כתוב הלא בה עשה
 משבחן בוראן במדרש ואחז״ל מאוד טוב והנה

 קאמר ע״ז ע״ה שלמה גינן איך וא״כ • מגנן ומי
 שהעולם ואמר ע״ה שלמה חיבר קהלת שעיקר החסיד

 הבורא לעבודה זולת עניניס בכל ישתמש ׳היינו הבל
 ובכל הענינים בכל אשר הקודם באות וכמ״ש

 אחרי מתחרט הוא בסוף בהם אדם שמבלה התאוות
 מהבל המה הפנינים כל ושפיר מועיל בהם שאין
 לעבודת כ״א כשישתמש משא״כ כנ״ל שמתחרט אחרי

 באות עיי׳ מאוד טוב המה הפנינים כל אז הבורא
 והודיע החסיד שאמר וזה כנ״ל שם שכתבתי מה י״ז

 הבלים הבל ואמר שפתח פתיחתו ואמר כוונתו
 אלהיס את נשמע הכל דבר סוף שאגור וחתימתו

 כל אז אלהיס ירא שיהי׳ עוד כל והיינו כו' ירא
 טוב הנה אשרעש: כל את אלא הבל ׳אינם הדברים

 כן אומר הי׳ אחר אדם אלו ואמרז״ל )ב( :מאודכנ״ל
 • כו' מימיו פרוטות שתי אסף לא אלו אומרים היינו

 לן להסביר כאן בא דהא החסיד דברי להבק יש
 עניניס בכל כשישתמש נאמר לה שקהלת׳

לתאומו



מא תשובה שערי
 הכל דבר סיף ע( )קחלת ואמר הפרו וחתם הבלים הבל העולם כי לומר נאה לו כאבנים

: האדם כל זה בי שמור מצותיו ואת ירא אלהים את נשמע

 כנפי
 כל אז הבורא לעבודת כשישתמש אבל לתאותו
 הביא צורך לאיזה וא״כ • כמ״ש מאוד טוב עניניס
 • כו׳ אומר היה אחר אדם אלו מאחז״ל כאן החסיד

 החסיד לדברי שייך לא לכאורה חז״ל המאמר זה אשר
 חז״ל תססו למה להבין יש ג״כ חז״ל שדברי ונראה

 • כו׳ אומר הי׳ אחר אדס אלו ולומר כסף בתאות
 של התאוות וכל עניניס כל את מבהיל שלמה והא

 נסה כולם את אדם בני תענוגי וכל ושמחה משתה
 אחר אדם אלו לומר לחז״ל להם והי׳ • והבהיל

 או • מימיו שמחה ראה שלא אומרים היינו אומר יהי'
 שלמה כסעודת שעשה ע״ה שלמה משא״כ • לזה כדומה
 אשר לומר לפע״ד והנראה • התענוגים בכל וכן בשעתו
 שבעולם התאוות מכל מובדלת הוא הכסף תאוות

 התאוה שאין עוד כל שבעולם .והנאות התאוות שכל
 ואחר • תאוה לאותו מאוד לה חושק הוא אז בידו

 קץ הוא אז • תאוותו כל וימלאו בידו שנמצא
 להיפך הוא כסף בתאוות משא״כ • התאוה באותו
 אין • כלל כסף לו שאין עוד דכל קצה אל מקצה

 מתאווה הוא אז כסף לו וכשיש • לכסף תאוה לו
 • מאתים מבקש מנה לו יש כמאחז״ל יותר לכסף

 התאוות כל 'וא״כ כסף ישבע לא כסף והאוהב
 יכול אחד שכל אחרי שלמה לעדות צריכים הי׳ לא

 בתאוותיו קץ שהוא אחרי הבל המה איך בעצמו לידע
 משא״כ • מזה גדול הבל לנו יש וכי מלאתס אחר

 יותר מבקש לו שיש עוד שכל אחרי כסף תאוות
 ביותר לו יתחזק אלא תאוותו ימלא שלא די ולא

 בהגיע הבל הוא אס לידע יוכל לא וא״כ " אהבתו
 לי׳ שהי׳ שלמה של לעדות אנו צריכים ע״ז לתכליתו

 כמותו לצבור יכול אדם שום שאין מה לרוב 'כסף
 הראי׳ מז״ל קאמר לזאת * הבל שהוא אמר זה בכל

 תאות שארי לענין אבל • הכסף תאוות בענין משלמה
 הבל המה איך מעצם לבחון ויכלו יודעים כלס

 הביא שפיר ולפ״ז כנ״ל* בהם קץ שהוא אחרי
 תאוות שארי דלענין מכסף מאחז״ל כאן החסיד

ומתחרט בהם שקץ אחרי לעצמו אחד כל יודע
רמי

ימי
יונה

 שאינו בכסף אפי׳ אלא הבל המה בוודאי אח״כ
 יותר ומבקש תאווה מוסיף תמיד ואדרבה מתחרט

 זאת אכן כנ״ל הבל זה שגס מוכח משלמה מ״מ
 מת אדם אין אמרו דהלא במאחז״ל לכאורה יקשה
 • מאתים מבקש מנה לו יש בידו תאוותו וחצי

 למה א״כ לכסף מתאוה אינו כסף לו שאין מי ולפ״ז
 אין אולי אומרים היינו אמר אחר אדם אלו אמרו

 שתי אסף שלא זה והא כו׳ מימיו פרוטות שתי לו
 העני זה ולגבי • לכסף כלל תאוה לו אין פרוטות

 וא״כ הבל לומר יכול כסף שאסף אחר אדם הי׳
 אחר אדם אלו יותר רבותא לומר לחז״ל ה״ל יותר

 הוא לזאת אומרים היינו אומר הי׳ כסף שאסף
 כי כסף של תאוותיו כל השיג שלא מחמת מבהיל

 שלמה כן לא • כנ״ל ליותר מהאוה לו שיש כמה כל
 בירושלים הכסף נתן אשר עד הרבה כסף שהשיג

 הרבה לאסוף יכול אדם שוס שאין מה כאבנים
 אדסמ״מ מכל ביותר תאווה לי׳ הי׳ וא״כ כ״כ כסף
 ונ״ל למאומה לו נחשב שלא לו קרא נמאס ■כסף
 בדבריהם נקטו למה חז״ל בדברי לדקדק עוד שים
 אולי נקטו ולא מימיו פרוטות שני אסף לא אולי

 דכוונת לי נראה לכן מימיו אחת פרועה אסף לא
 מאותו אחת פרוטה אפי׳ אסף שלא באותו חז״ל
 פרוטה אפי׳ לו שאין דאחרי ראי׳ אין בלא״ה איש

 שלא נקטו לכן לכסף כלל תאוה לו אין אז אחת
 אסף אחת פרוטה רק והיינו פרועות שתי אסף
 התחלת והיא שניה פרוטה על חאוה לו יש דאז

 סוף עד התאווה מתחלת ונקעו לכסף התאוה
 מפרוטה דהיינו להשיג אדם שיכול כמה התאוה

 אדם שאין מה שלמה שאסף כסף הרבה עד אחת
 הוי ושפיר הבל זה אפ״ה יותר לאסוף יכול אחר

 לומר יכולים הי׳ העני זה דלגבי אמת הן מאחז״ל
 הי׳ לא האדם מזה עשיר לגבי מ״מ אחר אדם אלו

 דפסיקא• מלתא נקט לזאת לומר האדם זה יכול
 הכל שלמה עד היינו סוף עד התאוה מתחלת

: כנ״ל הבל
יא
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משכירי לשמור בעה׳ז שלחו הש״י כי לבו אל ישיב דעה הש״י שחננו ומי )א(

 הימים ולתקן שליחותו לעשות זולתי עיניו יפקח ולא ומצותיו וחוקותיו ותורותיו
 שלחו אשר כעבד ראשו על עולם ושמחת ברנה ובא ישוב באמונה שליחותו עשה אם

 אמר וכן אדוניו אל שובו עד שליחותו דבר על זולתי ולבו עיניו שאין הים לעבור המלך
 להשיב אמת אמרי קשט להודיעך כס )כשלי וגופר מבטחך בה׳ להיות ע׳ה המלך שלמה

: לשולחי אמת אמרים
 תרפנה ואל יתבטל שלא כדי המות יום בעברת לזכור חייב שהאדם הדברים ומן )א(

 ולתקן ה־ ביראת להתבונן בתורה לעמול מעיניו שנתו ותדד הש״י מעבוד ידיו
 מצות .ואדיר יגדיל איך מחשבות ולחשוב 'והאהבה היראה מעלות ולהשיג נפשו מדת

 שהימים ויזכור ידע כי מצות יקה לב חכם י( )משיי שנאמר כענין ואוצר סגולה לנפשו להיות
:דוחק הבית ובעל עצלים והפועלים מרובה והמלאכה קצר היום ז׳ל רבותינו שאמרו כמו קצרים

 שהוא ננ״ל ומתון פנאי לו שיש בעיניו דומה תמיד המות ימי זוכר שאינו ומי )א(
יפה רדל ואמרו חפצו להשיג שויוש זוזי ת׳ מתון מתון ובברכות מתונים הוו מלשק

שעה
יוגה כנפי

 כי לבו אל ישיב דעה הש״י שחננו ומי )א(
 דכל כוונתו כו׳ בעוה״ז שלחו הש״י

 הטבע אלא השכל מצד לא המה האדם של התאוות
 ולא השכל מצד שהוא דעה ה׳ שחננו מי וא״כ
 לבע״ד יש עדיין וא״ת כו׳ לבו אל ישוב הטבע מצד

 —• דעת ה׳ חנני שלא אעשה מה ולומר לחלוק
 לן להסביר החסיד כוונת עיקר שכל נראה כן על

 והיינו מבטחך ב״ה להיות בהם שסיים הכתובים
 פן מ״מ • דברי להבין דעת ה׳ שחנן למי אפי׳

 בעניני ה׳ לו שנהן הדעת באותו בלבבו יחשב
 הצטרכות ושארי להתפרנס איך חישב ולהיות עוה״ז

 אביון בך יהיה לא כי אפס הכתוב עצמו על ולקיים
 להיות כתוב החסיד קאמר ע״ז ־ דאילפא וכמעשה

 והא וח״ת ב״ה לבטוח לך שיש היינו מבטחך ה׳
 להודיעך קאמר ע״ז אביון בך יהיה לא כי אפם כתוב
 והיינו לשולחך אמת אמרים להשיב אמת אמרי קושט

 לעובר המלך ששלחו לעבד בהמשל החסיד שאמר כמו
 עד שליחותו דבר על זולת ולבו עיניו שאין הים

 סערה רוח לו יזדמן אס והנה • אדוניו אל שובו
 אל דבר ישיב לא ואז נטבע להיות שיכול הים על

 לעבור שיוכל עוד כל בשכלו יפלס זאת בכל אדוניו
 שישוב אופן שוס שאין לא אס ילך לשולחו ולהשיב

 זהיר להיות צריך הוא כן וכמו למקומו יחזור אז
 זה זולת יביט ולא הקב״ה של שליחות לעשות נרויד

 זולתם לחיות לו אפשר שאי לא אס עניניס בשארי
:כנ״ל אביון בך יהיה לא כי אפס יקיים הוא אז כלל

 בעברת לזכור חייב שאדם הדברים ומן )א( דר
 שהמות אחרי ר״ל • כו׳ המות יום

 שלא תמיד הוא מחוייב א״ה האדם בימי מסתבך
 יגדיל אימתי עכשיו לא דאם השם מעבודת יבטל

 לו יהיה ולא פקודתו הניע אילו מצות ויאדיר
 יקח לב חכם הכתוב הביא וע״ז מצות להגדיל פנאי
 מלקחת יבטול ולא מצות יקח עת בכל היינו מצות

 • כו׳ מרובה והמלאכה קצר היום מאחז״ל הביא וגס
 קצר היום עי״ז מסתבך שהמות מחמת נמי והיינו
 עוד וכל מרובה המלאכה כי מלאכתו כל לגמור

 ויתרבה ביותר מתקצר הזמן יהי׳ יעשה ולא שימתין
 פקודתו הניע אולי ולש יגמור ולא ביותר המלאכה

:כלל להמתין לו אין כן על כשימתין כלל יגמור ולא

 בעיניו דומה המות יום זוכר שאינו ומי )ג( דן]
 ואחז״ל חפצו לעשות ומתון פנאי לו שיש

 פנאי לו שיש דעהו לפי אפי׳ • כו׳ שעה יפה
 אפי׳ שביכולתי מה כל לעשות לי יש מ״מ ומתון

 תשובה של השעה חדל שהפליגו אחרי הפנאי בעת
 קורות אחת ששעה אמרו שהרי • מעוה״ז ומע״ט

 ושעה • סעוה״ז חיי מכל ויפה טוב הוא מעוה״ב רוח
אחת



מב תשובה שקרי
 קורת של אחת שעה ויפה העוה״ב חיי מכל בעוה״ז טובים ומעשים בתשובה אחת שעה

: חעוה׳ז היי מכל בעוה״ב רוח
 לכלב כי בטחון יש החיים כל אל יחובר אשר מי כי ט( )קהלת ע״ה שלמה אמר וכן )א(

 המצות ופעולת התשובה לענין העוה״ז חיי שיבח פי׳ המת האריה מן טוב הוא חי
 האדם בי החי לכלב כ? ופי׳ החיים אל יחובר לאשר הנמצא הבטחון והוא הנפש מעלת והשגת
 ובמקום • המת והצדיק חכם לעשות יוכל שלא מה בנפשו מעלות להוסיף יכול בחיים הפחות

 לאדם יתרון מה א( )שם ואמר וכבודו תענוגיו השגת לענין הזה העולם וגינה ביזה אחר
 מן מתו שכבר המתים את אני ושבח ה )שם אמר עוד השמש תחת שיעמול עמלו בכל

: עדנה חיים המה אשר החיים
ו ואט"

יונה כנפי
י עתה חי שהוא החייס ע״י והיינו נצחים לחיים חיי מכל ויפה טוב מעוה״ז ומע״ט בתשובה תחת

 ומע״ט תשובה של השעה וחשוב צא מעתה עוה״ב
 המה במה עוה״ז של התענוגים כל נגד מעוה״ז
 נחשבים אינם עוה״ז של התענוגים שכל אחרי נחשבים

 ומע״ע והתשובה עוה״ב של מהתענוג אחת שעה נגד
 חיי מכל אפי׳ יותר חשובים מעוה״ז אחת שעה של

• שם שכתבנו ומה החסיד • וא״כ חשובים

 וכ״ש כ״ש מעוה״ז שעה של התענוג וא״כ • עוה״ב
 ואיך • עוה״ב של התענוגים נגד למאומה נחשב שלא

 ויניח עוה״ז בתענוגי לעסוק בעוה״ז השעה יעזוב
:כנ"ל העוה״ב התענוגי

 יחובר אשר מי כי ע״ה שלמה אמר וכן )א(
 חי לכלב כי בטחון יש החיים כל חל

 והוא • כו׳ השובה לענין עוה״ז חיי שיבח * כי׳
 כוונת • כו׳ החיים אל יחובר לאשר הנמצא הבטחון י

 לא החיים אל יחובר אשר בהכתוב להוכיח החסיד
 שלבו מה וכל עוה״ז ותענוגי עוה״ז חיי להשיג מיירי ■

 אותם שישיג והיינו בטחון ים קאמר וע״ז חפץ•
 היינו • כו׳ חיי לכלב וטוב בטחון שיהי׳ עוד כל

 במקום דהא כלל יתכן לא זה • עוה״ז בעניני הכל
 בתענוגים הן עניניו בכל העוה״ז ונינה ביזה אחר

 עוה״ז חיי הפסוק בזה ישבח איך וא״כ • בכבוד הן
 אלמא החיים מן המתים את אני ושבח שאמר ■ועוד

 בעניני ע״כ והיינו מהחיים יותר חשובים דמתיס
 החיים עוה״ב עניני אבל • עוה״ז

 • כו׳ טוב חי וכלב לחיים יחובר אפר דקאמר בזה
 מעלת והשגת המצות פעולת לענין ירי מי ע״כ

 בטחון ור״ל לחיים יחובר שנמצא הבטחון והוא הנפש
 מראות עיניו טח כמו ודיבוק חיבור לשון הוא

 מחובר שהוא עיד כל והיינו דביקית שהמה היינו

 הפחות היינו החי לכלב טוב האופן בזה ממילא
 מן החי הכלב טוב ארי׳ לגבי חי כלב כמו בערכו
 דכל ארי׳ שהוא מהצדיק אפי׳ היינו המת הארי׳

 הדבוק הפחות של והחיים ממצות בטל שמת עוד
 החסיד דברי ולפי כנ״ל הצדיק מהמת טוב במצות
 החיים כל אל יחובר אפר הכתוב לשון לן יתורץ

 הכתוב כוונת הי׳ אס והנה מיותר לכאורה כל מלת
 אלא מייתר הוא כל דמלת די לא עוה״ז חיי חל

 אדם אין דהא :החיים כל שייך דלא קשי׳ שהיה
 כל לומר שייך איך וא״כ בידו תאוותו וחצי מת

 ולא תאוותיו נתמלאו שלא רק שהוא אחרי החיים
 בפעולת מיירי החיים אס משא״כ החיים כל •הוי

 מלת שפיר מדויק אז החסיד כדברי הנפש מעלת
 • כנ״ל החשיד דברי •בכלל שזהו ואפשר כנ״ל החיים כל

 המתים את אני ושבח בהכתוב לדקדק אמרתי ואגב
 וכן מיותר הוא לכאורה מתו כבר האי מתו שכבר

 אשר מיותר לכאורה עדנה חיים המה אשר החיים מן
 ע״פ נראה והי׳ • מיותרים תיבות שאלו חיים המה

 ד״א ממ״ס י״ז מאות לעיל החסיד שהביא מאחז״ל
 מה ועי"ש תמות שלא עד מות תמות שלא רצונך

 את ימית לחיות הרוצה בלשון המדרש בשם שכתבתי
 בביאור עי״ש עצמו את יחי׳ למות והרוצה עצמו

 כוונת יהיה זה ולפי
 מהו שכבר המתים את ■אני משבח הכתוב

את שהמיתו והיינו א״ע המיתו בחיים שהי׳ בעוד הינו
 נכון ושפיר עדנה חיים המה אשר החיים מן עצמו

 והמיתו בחיים שהמה אותן על שכוונתו הכתוב מדייק
; וכנ״ל החסיד כדברי הנפש בפעולת ומיירי א״ע •

ואמרז״ל
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 מטפה באת טאק עבירה לידי בה אתה ואין דברים בשלשה הסתכל רז״ל )א( ואמרו

 דק ליתן עתיד אתה מי ולפני ותולעה רמה עפר למקום הולך אתה ולאן סרוחה
 תבניע באת מאין תחשוב כאשר הדבר ביאור הקב״ה המלכים מלכי מלך לפני וחשבון

 מותרו כי ותכיר הזה העולם תבזה הולך אתה לאן תזכור וכאשר הגאוה ותשנא נפשך
 אתה מי לפני לבך אל תשיש וכאשר יתברך הבורא לעבודת זולתי בו תתעסק ולא אין

 כל את אלהים וירא א( )בראשית ואמרז״ל )ב( עליך שמים מורא יהי החשבון את ליתן עתיד

 חתתאלהים ולהיות הנפשות להכניע טוב המות גם כי המות זה מאוד טוב והנה עשה אשר
 לקבוע לנפשם פנאי נותנים שאינם אנשים ויש עיקר העוה׳ז עשות ולבלתי הלבבות על

 בם יתרם נסע הלא ה )איוב שכתוב כענין העולם בקניני מטרדתם לאחריתם להבין עתים
 תועלת בהם לו אין כי הנה בנסיעתם מהם ממונם יתרם נסע הלא פירש בחכמה ולא ימותו

 להבק חכמו לא כי בחכמה ולא י ימותו אשר להם גרם כי הרבה טובה מהם אבד אבל
 זאת ישכילו חכמו לו לב( )דברים שכתוב כענין לדרכם צידה ולהכין נפשם ולתקן לאחריתם

: לאחריתם יבינו
 אומר ע״ה הלד היה דל ישראל לחכמי אשר נכבד במאמר הזה הענין נחתום והנה

 אם הדבר ביאור אימתי עכשיו לא ואם אני מה לעצמי וכשאני לי מי לי אני אק אם
 ישכחם שמעו' ביום בלבו ־שנכנסים אע״ם כי המוסרים יועילוהו מה נפשו יעורר לא האדם
 נבחר כסף 0 )משלי ונאמר בקר כענן וחסדכם י( )הישע שנאסר כענין מלבבו ויעבירם היצר
 הרשעים לב אבל נבחר ולשונו סיג בלי זך הצדיק •►מוסר פי׳ י• כמעט רשעים לב צדיק לשק

 אויביהם כרגע ענינו אכניע אויביהם כמעט. 0* )תהילם מלשין הוא אחד רגע מוסרו השופעים
 יס )שם לב קונה תוכחת ושומע סי( ■)משלי שנאמר כמו והמתוקן הנבון הלב לב ויקרא אכניע
 אל הדברים ולשום נפשו לעורר המוסר בשמעו האדם צריך אכן אין ולב הכמה לקנות

לבו
כנפי

 אתה ואין דברים בשלשה הסתכל ואמרז״ל )א( (ף2
 כאשר הדבר ביאיר כו׳ עבירה לידי בא

 האלו חז״ל בדברי לדקדק שיש מה הנראה כר׳ החשוב
 לכאורה והא אלו דברים בשלשה הסתכל אמרו למה

 להבין יש עוד מהחטא למנוע דברים מהשלשה באחד
 לידי האי •עבירה לידי בא אתה ואין הלשון

 ואין אמרו לא ולמה ביאור לו אק. לכאורה
בביאורו החסיד בא לזאת לעבירה בא אתה
• הגאוה ותשנא נפשך הכנע באת מאין

 בשער החסיד כמ״ש עבירות כמה ■ מסבנת והגאוה
 אס אפי׳ והנה באריכות עיי״ש כ״ז אות הראשון

 עוה״ז תאוות את מה לא עדיין מ״מ הגאות ישנא
 .התאוה יפיל שעי״ז הולך אתה לאן קאמר לזאת
 דתא מהעבירה להתרחק הכרח זה מכל אק מ"מ.

כ״כ ולא גאווה לא בה אין לעבירה קרוב להיות

יונה
 דק ליחן עתיד אתה מי לפני קאמר ע״ז תאוה
 עבירה לידי וזהו עליך שמיס מורא עי״ז ויהי׳

 האתונות וכן הירדן יד על כמו סמוך הוא דלידי
 הרבה וכן בסמוך אצלם דר״ל ידיהם על רעות

 העבירה מן יתרחק שמיס מורא ע״י והיינו .במקרא
 המות גס כי • כו׳ אלהיס וירא ואחז״ל )ב( :כנ״ל
 הלבבות על אלהים חתת ולהיות הנפשות להכנע טוב

 להחסיד הוקשה * כו׳ עיקר העוה״ז עשות ולבלתי
 שאשכלות אחרי מאוד טוב בגדר המות הכנסו איך

 השער בזה י״ז באות עי׳ ממות מר ומה למו מרורות
 גס דהנה זה כל לתרץ בא והחסיד שס שכתבתי ינה

 שאמרו במה לה יעשה אלה שלש וכל יפעול המות זכירת
 הנפש מכניע המות כי דברים בשלשה הסתכל חז״ל

 מורא היינו עליו ים אלה וחתת יתגאה שלא היינו
 אחר ילך שלא עיקר עוה״ז עשוה ובלתי שמיס

התאוות



מ ,תשובה שקרי
 וישוב רוהו בחדרי ויתבודד מילין יוציא ומלבו לקח ־יוסיף ועליהם תמיד בהם ולחשוב ׳לבו

 ולרגעים לבקרים ותוכחתו לבדו המוכיח תופחת ■על ■יסמוך ולא נפשו על תוכחתו יד ויהפוך
 י 7 כשאני גם אני מה לעצמי וכשאני תטהר אשר ועד המוסר נפשו תקבל אשר עד תהיה

 האדם השגת כי אני מה עת בכל בחכמה הוגה ואני בחי בכל נפשי לתקן להשתדל
 אני כשאין חיי ומי אנכי מי ראה המעלות מן מעט ישיג והתיקון הטורח ועם ודלה קצרה

 רב עם כי זיבורית שהיא השדה מן בזה והמשל )א( נפשי לתקן ולטרוח להשתדל לעצמי
 ולא תצמיח לא בתקונה יטרחו לא ואם מעט זרע תוציא עבודה רב ועם בתיקונה הטורח

 יטרח לא כי גם עידית היא אשר השדה רק תצמיח ודרדר קץ אבל עשב יכל בה יעלה
 יצרנו ידע הוא כי קס )קהלת שכתוב מה בענין רז״ל ואמרו תועלת בוריעתה ־ימצא בעבודתה

 כור שלשים ממנה לו ולהביא ולשמרה לעבדה והזהירם לעבדיו שדה שנתן למלך משל
 אמר כורים חמשה המלך לפני י ממנה והביאו הטיב אותה ועבדו בה טרחו והם שנה בכל
 בכל ואנחנו היא זבורית לנו שנתת ■שדה המלך אדונינו לו אמרו עשיתם זאת מה להם
עכשיו לא אם השיעור מזה יותר התבואה את עשתה לא הטורח כל ועם אותה עבדנו כחנו

כנפי
 טובת יאבד אלה שלש ־זולת אשר • מ״ל •התאוות

 ממונו סע ש בס יתרם נסע הלא החסיד כמ״ש הרבה
 חכמה לו כי בחכמה ולא תועלת בשם יהיה שלא

 הטוב שכל והיינו נפשם לתקן לאחריתם ישכילו
 בהם אין לנפשו מוסר יקח שלא עוד כל שבעולם

 אס טוב בשם הטוב לקרא יתכן לא וא״כ תועלח
 המות זכירת ידי ועל שיקח המוסר ידי על לא

 טוב אמרו ושפיר הדברים בשלשה מסתכל הוא
:וכנ״ל המות זה מאד

 • כו׳ זיבורית שהוא השדה מן בזה והמשל )א( □ף
 יטריחו לא ואה • כו׳ הטורח רב אס כי

 ז״ל ואמרו • כל תצמיח ודרדר קוץ • כו׳ בתקונה
 שנתן למלך משל ילרנו ידע הוא כי שכתוב מה בענין
 יאמר שבל האלו המשלים בשני החסיד כוונת כו׳ שדה

 ודלות בקוצר להשיג אני מה לעצמי כשאני אחרי האדם
 אמר ע״ז • יועיל שלא אחרי עמלו לשוא וא״כ השגתו

 בתיקונה יטריח לא דאס זיבורית השדה הראשון משל
 תצמיח ודרדר שקוץ מזה ויותר כלל תצמיח לא אז

 כלל ישתדל כשלא אדם וה״נ שתים רעות ויהי׳ בה
 דבר שוס בו יצמיח שלא די לא אז כחו בכל לעצמו

 משתקע שיהי׳ היינו לו יצמיח ודרדר ן קו אלא • טוב
 אני הן אדס יאמר עדיין והנה • רעות מדות בכל

 הלא מעט אלא אעלה ולא כחי בכל א״-ע ומעמל מיגע
שנתן מהמלך השני המשל הביא ע״ז כחי תמו לריק

אימתי
יונה
 ל׳ כורים חמשה רק הכנלך לפני והביאו כו׳ שדה

 המניע אין כחס בכל השדה שעבדו שאחרי והיינו
 לעשות להם הי׳ מה כי מעט רק שהתבואה בזה מהם
 ואהבת בתורה כחוב וכן בכוחם הי׳ לא אשר יותר

 כמ״׳ש הנבון לב הוא ולב לבבך בכל אלהי׳ השם את
 שהציוו אלמא לב קנה תוכחת ושמוע דכתוב החסיד

 לבבך בכל דהא אחד כל של הלב הבנת לפי רק הוא
 אע״ג ■ • מאודך בכל וכן • פלך הלב הי-ינו כתוב

 מזער־מ״מ־ מעע היא שלו המאוד ממנו העשירים
 בעשירות ולא שלו במאוד אלא להזהירו יתכן לא
ל לך הכתוב כוונת בזה לומר ואפשר • אחרים של

 רבים י אשר כמעשהו לאיש תשלם אתה כי •החסד
 היתכן כמעשהו לאיש שמשלם החסד כזה תמוה

 יקרא עושה שאינו ואס עולה ויעשה ישלם שלא
 אס דהא נכון קצת יהי׳ האמור ולפי חסד בשם

 יעשה לא והפועל מלאכתו לעשות פועל אדם ישכור
 המלאצה עבור לו שישלם היתכן מזער מעט כ״א

 ואותו • מזער מעט כ״א לו פעל שלא אחרי לגמרי
 חסדו ברוב הקב״ה משא״כ למאומה נחשב לא המעט

 מאומה כמעט פעל לא השגתו בקוצר שהאדם אע״ג
 עבור לו משלם הוא זה בכל התיקן מעלות■ הערך לפי

 שנתן המלך וכמשל אפשרי בכל שעמל אחרי מעשהו
 כי׳ אימתי עכשיו לא ואס )ב( כנ״ל לעבדיו שדה
כסף בידי היות ועד הפנאי לעת אקוה אומר כ״א



תשובה שעת ?6
 אם כי לתורה עתים ובקביעות נפשי בתקון השתדלותי יומים או יום לאתר לי ראוי אץ אימתי
 כמו פוסקות אינן העולם טרדות הנה ספוקי די כסף בידי היות וער הפנאי לעת אקוה אומר

: תפנה לא שמא אשנה לכשאפנה תאמר אל רז״ל שאמרו
 אדם אין רז״ל שאמרו כמו לאסוף יכסוף עוד ויבנוס יאסוף אשר אחרי וחשנית )א(

 השיגה מאתים לעשותו כתאוה מנה בידו יש בידו תאותו וחצי העולם מן יוצא
 : כסף ישבע לא כסף אוהב ס׳( )קהלת כתיב וכן מאות ארבע לעשותם מתאוה מאתים ידו

 והשגת הנפש ותיקון התורה מלאכת מרובה והמלאכה מתמעט ומן ה והש־ישית )א( ^ךן
: מרובה והמלאכה קצר היום ז״ל שאמרו כמו והדביקות והיראה האהבה כמו המעלות

: תמיד בעבירות ויכשל עון יקרהו נפשן תקוץ יאוחר באשר והרביעית )א(
החמישית

כנפי
 שצריך אחרי האדם יאמר שבל ר״ל • נו׳ ספוקי די

 למה לזאת א• הנפש תיקון להשגת הריה התבוננות
 ספוקי די ואין אני וערוד תנא* לי שאין בעת אתבונן

 אז ססוקי די בידי וכשיהי׳ מחשבתי ממריד הכסף
 בתיקון אתבונן ואז ושלויס שקמים רעיוניס יהי׳

 יותר עת אותו של ההתבוננות בידי ויעלה נפשי
 לא ואס קאמר ע״ז מרדתי בעת שאעמול ממה

 לעולם פוסקות אין העולם מרדות כי אימתי עכשיו
 לא שמה אפנה לכשאפנה תאמר אל שאמחז״ל כמו

:כנ״ל תפנה
 יכסוף עוד ויכנוס יאסוף אשר אחרי והב׳ )א(

 הכל השער בסוף מ׳ אות עד הנה כו׳
 עכשיו לא אם התנא דברי אלה בכל החסיד מבאר
 כמו ביותר יקלקל שיאחר עוד שכל והיינו אימתי

 והביא מהאיחור.׳ שמסתעפים בהפרעים שמבאר
 בידו תאותו וחצי העולם מן יוצא אדם אין מאסז״ל
 די כסף בידי לכפיהי׳ שחושב בזה סברתו ולדחות
 מראה וע״ז הקודם באות .שכה? יתבונן אז ספוקי

 אין וא״כ יכסוף עוד שיאסוף דכלעוד מאחז״ל לו
 דבל זאת ועוד התאוה ביד הוא אלא בידו התאוה

 אס כי ביותר התאוה עליו יתגבר אז שימתין עוד
 ישיג ואס למאתיס תאוה לו יהי׳ מנה לו יהי׳

 אס וא״כ מאות ארבע על תאותו יגדיל מאתים
 לו מעט שהוא בעיד תאיותו אה לכבוש יכול לא

 ויהי׳ מרובה התאוה לו כשהי׳ לכבוש יכול שלא כ״ש
:וכנ״ל כסף ישבע לא כשף אוהב כי ביותר מרוד אז

יונה
 כו׳ מרובה והמלאכה מתמעט הזמן והג׳ )א( □ח

 מטרדתו כשיפנה מחשבתו לפי אפי׳ ר״ל
 זה שאין קאמר ע״ז כנ״ל טוב ביותר יתבונן אז

 אס אפי׳ קצר והזמן מרובה שהמלאכה אחרי מספיק
 לו יספיק לא ולתקן ולפשפש להתבונן עתה יתחיל
 יעשם ומה הזמן וקוצר המלאכה ריבוי מצד הזמן

 אז ביותר הזמן יקצר אשר הפנאי לעת בהמתנו
:עליו המושל עבודת כי לו יספיק לא ודאי

 עון יקרהו נפשו תיקון יאחר כאשר׳ הד׳ )א( £££
 יאמר עדיין ר״ל • תמיד בעבירות ויכשל

 המלאכה עליך לא הלא מרובה דמלאכה הא על האומר
 הפנאי בעת בכוונה להתבונן טוב יותר ולכן לנמור

 אחרי כוונה בלא מהרבה בכוונה מעט טוב כי
 עתה שלי ההתבוננת ויהי׳ כעת מאוד טרוד שאינו

 תיקון יאחר כאשר החסיד קאמר ע״ז .כוונה בלא
 באוחר ב׳ אות הראשון בשער עי׳ עון יקרהו נפשו

 יאמר אכן • עיי״ש יום בכל ענשו כפול התשובה
 ולא מרד מחמת לא תשובתו האיחור הלא האומר
 התבוננת ביתר הגונה השובה לעשות כ״א מעל מחמת

 בפער עי׳ תמיד בעבירות ויכשל החסיד קאמר ע״ז
 רעה עפה התשובה המאחר שכתב ד׳ באות הראשון

 יפגשהו כי אז * במרירות נאנח ולא שב לא כי
 יצרו את יכבוש לא לידו החטא ויזדמן פנית

 עת אותו ועד הפנאי עת עד כשימתין וא״כ עיי״ש
מספיקין שאין ואשיב אחטא בכלל הוא הרי יחטא

בידי



מד תשובה שערי
 :פשו לתקן עליו ויקשה ומתגבר הולך היצר הנפש תקוץ באיחור החמישית )א( ר*

 היצר כאשר וארז׳ל וגו׳ קטשונים כלו עלה והנה כי( )משלי שכתוב כמו כן אחר
 כל על ההרגל במומרים ואמרו לטהרתו ידו תשיג ולא ת המיג כענין ידמה בעבירה קשור

׳ 5 שלטון דבר
 שלמה הזהיר כן על התשובה חוק ישלים טרם וימות ימיו ימשכו לא אולי הששית )א(

: בגדיך יהיו עת בכל ט( )קהלת ע״ה

 להם ידאג ולא יגונם וישכח ישנים עונותיו יהיו התשובה כן בהתאחדו השביעית )א( לה
: בתחילה כאשר י

 בתיקון כאשר התשובה על שכר יקבל לא היצר כה ויחלש בימים בבואו השמינית )א(
 ואמרו איש בעודו ה׳ את ירא איש אשרי קיס )תהילים וארדל בתורותיו בימי לבבו

: שלם כאיש נפשו יחזיק לגנוב הגנב יד תמצא לא כאשר

 כנפי
 לו יספיק לא בודאי אז כפימתין וא״כ • בידו

:כנ״ל הפנאי
 ומתגבר הולך היצר הנפש תיקן באוחר הה׳ )א( וך

 • כו׳ כן אחרי נפשו לתקן עליו ויקשה
 תיקון עליו יקשה תשובתו שסמאחר בזה החסיד הוסיף
 להרויח שמצפה במה בהפסדו שכרו יצא וא״כ הנפש
 לו יצא היתרון הלא יותר בהתבוננת הסנאי בעת

 כעת אשר הך היינו ויהי׳ .החמא כובד בסהפמד
 ועוד • ההתבוננות במעט ואספר לתקן לו בנקל

 דומה והוא בעבירה קשור היצר כך ובין כך בין
 למסרהו ידו תשיג ולא * כמ״ש ה׳ בוגד כענין
 אמרו גס • בהמתנו נספו טהרת בלא נשאר ויהי׳

 שההרגל והיינו • שלטון דבר כל על ההרגל במוסר
 עליו ויכבד אדס על שולט והטבע שני טבע נעשה

 הממשלת מאתו ולהסיר הטבע לשכור ביותר העבודה
* ביותר ההתבוננת כ״כ לו יועיל ומה ■והטבע ההרגל

 טרם וימות ימיו ימשכו לא אולי הו׳ )א( לא •
 שלמה הזהיר ע״כ התשובה חוק ישלים

 לפי אפי׳ ור״ל .לבנים בגדיך יהי׳ עת בכל
 עדיין . ביותר יתבונן אז כשיסנה שחושב מחשבתו

 אליו להניע יכול המות כי שיפנה ערס ימות אולי
 תשובה בלא נשאר יהי׳ ח״ו ממילא הפנאי קודם

 בכל שלמה אמר לזה המות שיקדים החשש דמחמת
עי׳ החשובה על שקאי -לבנים בגדיך יהי עת בכל

 התשיעית
יונה

 :כנ״ל פס ומ״ש ט״ו אות השער בזה
. . עונתיו יהי׳ התשובה . מן בהתאחרו הז׳ )א( ה ק*

 כאשר להם ידאג ולא יגונם וישכח ישנים
 שהתשובה י׳יג אות הראשון בשער עיין • בתחילה

 וא״כ • מ״ש עיי״ש היגון ועוצם המרירות לפי הוא
 ממנו היגון וישכח אצלו ויתישן שיאחר עוד כל

 כאשר כ״כ מעולה התשובה יהי׳ ולא בתחילה כאשר
 נס ולא דוי עליו ולבו לעשותה בסמוך שהיא עתה
של התשובה תהי׳ בוודאי והאנחה היגון ממנו

: ביותר מקבלת עתה

 לא היצר כח ויחלוש בימים בבואו הח׳ )א(
 בתיקון כאשר החשובה על שכר יקבל

 והיינו ט' איש אשרי ואחז״ל בחרותו בימי לבבו
 שלו הדס רתיחת ע״י תקפו שיצרו בחרות בימי כי

 תשובה וכשעושה • חזקה בהאוה העבירה ועושה
 רכן אז כחו .אשר תאוותו וישבר בחרות בימי ג״כ

 משא״כ ־ המשקל ' תשובת התשובה שפיר הוי עתה
 והתשובה עזה תאותו בעוד בחרות בימי הי׳ כשמעאו

 ונפל שלו הדס מהרתיחת ששקט זקנתו לעת
 רק להעבירה דומה התשובה אין הרי מתאוותו

 הוי ושפיר • מתחרט הוא תאוה לו שאין מחמת
 מחזיק אז הגנב יד ממצא לא אס שאחז״ל כמו

 מחזיק הוא תאווה לו כשאין ה״ג שלם כאיש נפשו
:כו ט׳ אות הראשון בשער ועי׳ כנ״ל למתחרט א״ע

הט
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 בלבבו מסילות לחדש בה עוצר איננו ההרגשות כה בהעדר הזקנה בימי התשיעית )א( ר^ף

* בתורה ולעמול ולטרוח המעלות ולהשיג ביצרו בהם להלחם מחשבות ולערוך
 הרעה יפי יבואו לא אשר עד בחורותיך בימי בוראך את וזבור יב( )קהלת שכתוב כמו ובפעולות

 כענין לנפשו מפלט להחיש לאדם ראוי בן על חפץ ;■ בהם לי אין תאמר אשר שנים והגיעו
: מצותיך לשמור התמהמהתי ולא חשתי .קיט( )תהילים שאמר

כנפי
 ההרגשות כח בהעדר הזקנה בימי הכו׳ )א( לך

בלבבו מסילות לחדש כח עוצר איננו
 תשובת לו הי׳ לא הזקנה שלעת מלבד היינו • כו׳

 מלחשוב כמו תם שיהי׳ לו יחסר עוד כנ״ל המשקל
 תש הגס • המעלות להשיג ביצרו להלחם מחשבות

 לעצרו לענק אבל זקנתו• לעת בתאוות יצרו כח
ילו היצר ינוח ולא עתה כן כאז היצר כח מלשוב

יונה
 בשער המבוארים התשובה ומעלות פרטי בכל להתבונן
 להתבונן אומץ להוסיף לו יתן שלא וכ״ז • הראשון

 ולא לזקנותו יחלשו שלו ההרגשות וכח בהפרסיס
 בחרותו־ בימי תשובתו כשיקדס משא״כ * להם יתבונן

 אז יצרו על להתגבר בכחו כשהוא יתמהמה לא
 ולא חשתי כמ״ש לגפשו מפלט ויחיש ביותר יתבונן

מצותך: לשמור התמהמדת

 הנני דעת אשר בישועת . השני שער נשלם
:וישעי צורי אלהר בעזרת השלישי שער ונתחיל

.•י ... • י■ . ! ׳ ׳ ־ ־ ;

לפניכם־ אשר את באהבה לקבל . ידכם בתרומת נא הלכו
יונה; וכנפי תשובה השערי שלם יהיה ואז השני הלק גס לפניכם ומוכן
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