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שערי תשובה " השער הראשון

השער הראשון
ועקּריה
התּשׁוּבה ְ ִ ָ ֶ ָ
ָ
ֵבּאוּר ַ ְ

א.

להם
הכין ◌ָ ◌ֶ
רו ◌ָאיוִ◌ּ ,כי ◌ֵ ◌ִ
הם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
היטיב ◌ַ ◌ֵ
אשר ◌ֵ ◌ִ
הטוֹ בוֹ ת ◌ֲ ׁ ◌ֶ
◌ִמן ◌ַ ּ
יתב ◌ַר ◌ִעם ◌ְּב ּ
לחשוֹ 
עיהםׂ ְ◌ ַ◌ ,
מפח ּ ◌ִפ ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ֶ
ולנוס ◌ִ ּ ◌ַ
מעש ◌ֶ
מתוֹ  ּ ◌ַפ ◌ַחת ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ ׂ
הד ◌ֶר ◌ַ ◌ֲ
לעלוֹ ת ◌ִ ּ
◌ַ ◌ֶ ּ
יהם ◌ְ ◌ָ ּ

אליו
לש ּוב ◌ֵ ◌ָ
והזהירם ◌ָ ׁ
ולמ ◌ָדם ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
אפוֹ ) ,א( ◌ְ ◌ִ ּ◌ְ
להשיב ◌ֵ ◌ֲ ◌ֵ ◌ֶ
מנּ י ׁ ◌ַש ◌ַחת ּו ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ִ
נפשם ◌ִ ◌ִ
◌ַ ◌ְ ׁ ◌ָ
מעליהם ◌ַ ּ
אמר )תהלים כה,
יצרםֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
ידע ◌ִ ◌ְ ◌ָ
הוא ◌ָ ◌ַ
טובוֹ ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ְ
יחטאו לוֹ ◌ְ ֹ
וישרוֹ ִ◌ּ ,כי ּ
לרב ּ
ּ◌ִכי ◌ֶ ◌ֶ ◌ְ ּ

ולמרוֹ ד
לפשוֹ ◌ַע ◌ְ ◌ִ ◌ְ
הרב ּו ◌ִ ◌ְ ׁ
ואם ◌ִ ◌ְ ּ
חט ◌ִאים ◌ַּב ◌ָ ּד ◌ֶרִ◌ ְ◌ .
וישר ◌ְ ◌ָיי ◌ַעל ּ◌ֵכן יוֹ ◌ֶרה ◌ַ ּ◌ָ
ח( טוֹ ב ◌ְ ◌ָ ׁ ◌ָ
אמר )ישעיה לא ,ו(
תש ּו ◌ָבהֶ◌ ׁ ,ש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
לתי ◌ְ ׁ
עדם ◌ַ ּד ◌ְ ּ◌ֵ
סגר ◌ַּב ◌ֲ ◌ָ
גדו* ,א ◌ָ ◌ַ
בגד ּבוֹ ◌ְ ◌ִ
ּו ◌ֶ ◌ֶ
גדים ◌ָ ּב ◌ָ ּ

יושב בשער
)א( ולמדם והזהירם מבואר דמדרגות
מדרגות יש בהסייעתא דשמיא מהשם
יתברך עם ברואיו לעשות תשובה ,דמי
שפשע דהיינו שעשה עבירה במרד
ולהכעיס ,הקב"ה מכין לו הדרך לעלות
מתוך פחת מעשיו ולנוס מפח פשעיו,
ואמנם כן דהכנת הדרך הוא סיוע גדולה
וכדכתיב )דברים י"ט.ג'( גבי רוצח תכין
לך הדרך וכו' והיה לנוס שמה כל רוצח
ואמרו )מכות י( מקלט היה כתוב על
פרשת דרכים ,אולם מי שלא פשע אלא
חטא לו דהיינו שעשה עבירה בשוגג ,יש

לו סיוע יותר מזה דהקב"ה מלמדו
ומזהירו לשוב אליו ומורה לו הדרך איך
לשוב אליו ,זאת ועוד דמי שפשע
הקב"ה מכין לו הדרך עכ"פ לחשוך
נפשו מיני שחת ולהשיב מעליו אפו אבל
מי שלא פשע אלא חטא הקב"ה מלמדו
יותר גם לשוב אליו ,וכל זה במי שפשע
או חטא לפעמים אבל מי שהרבה
לפשוע ולמרוד ובגד בוגדים בגדו אין לו
הסיוע הנזכר ,אלא דעכ"פ הקב"ה אינו
סוגר דלתי התשובה בעדו והפתח נשאר
פתוח לו ועיין בסמוך באות ג'.
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השער השלישי
הענשׁים
וחלּוּקי ָ ֳ ָ ִ
והאזהרוֹת ְ ִ ֵ
המּצוֹת ְ ָ ַ ְ ָ
חמר ַ ִ ְ
נבאר ֹ ֶ
ְֵָ

א.

הת ׁש ּו ◌ָבה
הזהר ◌ַּב ◌ַעל ◌ַ ּ◌ְ
מפ ◌ֵני ׁ ◌ֶש ◌ַ◌ ְ◌ ,
◌ִ ּ ◌ְ

)א(

וכמה לוֹ ◌ֲעוֹ נוֹ ת
רכיוָ◌ּ ַ◌ ְ◌ ,
ש ◌ְ ּד ◌ָ ◌ָ
לחפ ׂ
◌ְ ◌ַ ּ ◌ֵ

ש,
מחפ ׂ
חפש ◌ְ ◌ָ◌ ּ ,
אשר ּ◌ַתם ◌ֵ ◌ֶ ׂ
ואחרי ◌ֲ ׁ ◌ֶ
וחטאוֹ תֵ◌ ֲ◌ ַ◌ ְ◌ ,
◌ְ ◌ַ ּ◌ָ

)ב(

לחקר גּ ֶֹ ◌דל ◌ָּכל
הזהר ◌ַ ◌ְ ֹ
◌ַ◌ ְ◌ ,

ונחקוֹ ◌ָרהְ◌ ,להוֹ ◌ַדע
דרכינו ◌ְ ◌ַ ◌ְ
נחפ ◌ָ ׂ
אמר )איכה ג ,מ( ◌ַ ◌ְ ּ ◌ְ
מחטאיוְ◌ּ ,כמוֹ ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
חטא ◌ֵ ◌ֲ ◌ָ ◌ָ
◌ֵ ◌ְ
שה ◌ְ ◌ָ ◌ֵ ּ
אש ◌ָמה ◌ַעד
יש ◌ַ ׁ ◌ְ
בהִ◌ּ ,כי ◌ֵ ׁ
הגדיל ◌ְ ◌ַ ׁ ◌ְ
אשר ◌ָ ◌ָ
אתיו ◌ֲ ׁ ◌ֶ
חטֹ ◌ָ
◌ֵ ◌ָ
חטאַ◌ּ ,כ ּ◌ָמה ◌ִ ◌ְ ◌ִ ּ
אליו ◌ָּכל ◌ַ ּ
לאש ◌ָמה ◌ָ ּ
והת ׁש ּו ◌ָבה
קו ◌ָלהְ◌ּ ַ◌ ְ◌ .
נגד ּ◌ַכ ּ◌ָמה ◌ֲ ◌ָ ◌ִ
רעה ּ◌ְכ ◌ֶ ◌ֶ
ויש ◌ָ ◌ָ
למים ◌ְגּ דוֹ ◌ָלהׁ ֵ◌ ְ◌ ,
◌ַ ◌ָ ◌ַ ◌ִ
חטאים ◌ְגּ דוֹ ◌ִלים ׁ ◌ְש ּ
וגדלוֹ ,
העוֹ ן ◌ְ ◌ָ ◌ְ
לדעתוֹ ◌ַרב ◌ֶ ◌ָ
חקרי ◌ֵלב ◌ָ ּב ◌ֵ ◌ֶ ּ
הגּ דוֹ ◌ָלהְ◌ּ ,כ ◌ִפי ◌ֱהיוֹ ת ◌ְגּ דוֹ ◌ִלים ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
◌ַ ◌ְ
אלהִ◌ּ .כי ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ
ירצו ◌ֶאת ◌ֲעוֹ ◌ָנם.
הערלָ◌ ְ◌ ,
לבבם ◌ֶ ◌ָ ◌ֵ
יכ ◌ַנע ◌ְ ◌ָ ◌ָ
נפשוֹ ◌ָ ◌ְ ◌ָ
◌ַ ◌ְ ׁ
ירעה לוֹ ) .ג( אוֹ ◌ָאז ◌ִ ◌ָּ
ואז ◌ִ ◌ְ ּ
יושב בשער
)א( לחפש דרכיו וחיפוש דרכיו הוא
העיקר הי"א מעיקרי התשובה וכמש"כ
רבינו בשער א' מאמר ל"ו ,ושם מבאר
רבינו ג' טעמים למה צריך חיפוש
דרכיו ,והכא כוונת רבינו לטעם השני
לידע "כמה לו עונות וחטאים" )לשון
רבינו הכא והתם( ,והא דנקט רבינו דוקא
טעם זה ,משום דהוא מביא לידי הכנעה
וכמש"כ רבינו שם ,והכא רבינו מסיים
בענין הכנעה )ע"י חקירת גודל החטא(
ולכן מביא טעם זה הכא.

)ב( הזהר לחקר וחקירת גודל החטא
הוא העיקר הי"ב מעיקרי התשובה
וכמש"כ רבינו בשער א' מאמר ל"ז ,ושם
מבאר רבינו עוד טעם שלישית בתועלת
חקירת גודל החטא.
)ג( או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו

את עונם כן הוא לשון הפסוק בויקרא
)כ"ו .מ"א( ופרש"י יכפרו על עונם
ביסוריהם ור"ל ע"י היסורים יתכפרו
עונם ,אכן מלשון רבינו משמע דגם בלא
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ב.

העוֹ ן ◌ְ ◌ַ ּ
חילה,
המ ◌ִ ◌ָ
אלת ◌ַ ּ◌ְ
למה ּ ◌ָפ ◌ָניו ◌ִּב ׁ ◌ְש ◌ֵ ◌ַ
לכסוֹ ת ּ◌ְכ ◌ִ ּ◌ָ
עצם ◌ֶ ◌ָ
חקירת ֹ ◌ֶ
◌ְועוֹ ד ּתוֹ ◌ִעיל ◌ֲ ◌ִ ◌ַ
א*הי ּ ◌ָפ ◌ַני
להרים ◌ֱ ◌ַ
ונכלמתי ◌ְ ◌ָ ◌ִ
א*הי ּב ׁ ◌ְש ּ◌ִתי ◌ְ ◌ִ ◌ְ ◌ַ ◌ְ ּ◌ִ
אמר )עזרא ט ,ו( ◌ֱ ◌ַ
ענין ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
◌ָּכ ◌ִ ◌ְ ◌ָ

הב ּ◌ָטחוֹ ן
אחרי ◌ַ ◌ִּ
יתב ◌ַר ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
הם ◌ִ ◌ְ ◌ָ ּ
לפני ◌ַ ◌ֵ
נפשוֹ ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
להעטוֹ ת ּב ּו ׁ ◌ָשה ◌ַעל ◌ַ ◌ְ ׁ
אליּ ,-ו ◌ְ ◌ֵ ◌ָ
◌ֵ ◌ֶ
כפ ◌ִרי
ובש ּ◌ְת ◌ְוגוֹ ' ◌ְּב ◌ַ ּ ◌ְ
זכ ◌ִרי ◌ָ ׁ ◌ְ
למען ּ◌ִת ◌ְ ּ◌ְ
אמר )יחזקאל טז ,סג( ◌ְ ◌ַ ◌ַ
ענין ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
סליחתוֹ ָּ◌ ,כ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
◌ִּב ◌ְ ◌ִ ◌ָ
ענין
הכ ּ ◌ָפ ◌ָרהָּ◌ ,כ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
חסד ◌ַ ּ◌ַ
דלת ◌ֶ ◌ֶ
עיניו ◌ְגּ ◌ַּ◌ ,
לנגד ◌ֵ ◌ָ
ולהיוֹ ת ◌ְ ◌ֶ ◌ֶ
עשיתְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
אשר ◌ָ ◌ִ ׂ
לכל ◌ַ ׁ ◌ֶ
◌ָל ◌ְ ◌ָ
חטא
והמ ׁ ◌ָשל ◌ָ ּב ◌ֶזהִ◌ּ ,כיִ◌ ,אם ◌ָ ◌ָ
עיניָ◌ּ ַ◌ ְ◌ .
לנגד ◌ֵ ◌ָ
חסדֶ◌ ֶ◌ ְ◌ -
ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
אמר )תהלים כו ,ג( ּ◌ִכי ◌ַ ◌ְ ◌ְ ּ
אחרי
לתי ◌ַ ◌ֲ ◌ֵ
העבדִּ◌ ,ב ◌ְ ּ◌ִ
נפשוֹ ◌ֶאל ◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
לפניוֵ◌ ,אין ◌ַ ◌ְ ׁ
להכ ◌ַנע ◌ְ ◌ָ ◌ָ
העבד ◌ַ ◌ֲ
◌ָ ◌ֶ ◌ֶ
לאדוֹ ◌ָניו ּו ◌ָבא ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
יגדל ◌ַ ◌ֶ ּ
עליו.
הק ◌ֶצף ◌ָ ◌ָ
החטא ◌ָ ◌ֵ
בנפשוֹ ּ◌ִכי ◌ַ ◌ֵ ◌ְ
ידמה ◌ְ ◌ַ ◌ְ ׁ
ואם ◌ִ ◌ְ ◌ֶ
כ ◌ֶבד ּ ◌ִפ ׁ ◌ְשעוֹ ִ◌ ְ◌ .
ְידיעתוֹ ּ ֹ
◌ ◌ִ ◌ָ
נקלּ ַ◌ ְ◌ ִ◌ ,
אמר )ש"א כו,
ענין ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
וענשוֹ ָּ◌ ,כ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
החטא ◌ְ ◌ָ ◌ְ ׁ
עצם ◌ַ ◌ֵ ◌ְ
להכיר ֹ ◌ֶ
יתח ◌ֵ ּיב ◌ַהחוֹ ◌ֵטא ◌ְ ◌ַ ּ◌ִ
לכן ◌ִ ◌ְ ◌ַ
◌ָ ◌ֵ

יהו ◌ָדה,
ללמד ◌ִ ◌ְ ◌ֵ
הצרכנו ◌ְ ◌ַ ּ◌ֵ
הרבה ◌ְ ֹ
ואש ◌ֶגּ ה ◌ַ ◌ְ ◌ֵּ
לתי ◌ָ ◌ֶ ׁ ◌ְ
הסכ ◌ְ ּ◌ִ
הנּ ה ◌ִ ◌ְ ּ◌ַ
כא( ◌ִ ◌ֵ
לבני ◌ְ ּ
מאדַ◌ .על ּ◌ֵכן ◌ּ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
חטאתַ◌ .על ּ◌ֵכן ◌ַעל ◌ָּכל
לכל ◌ָעוֹ ן ּו ◌ְ ◌ָ
הענשים ◌ְ ◌ָ
חמר ◌ָ ◌ֳ ◌ָ ׁ ◌ִ
ולתעו ◌ָדהֶ◌ ֹ ,
לכל ◌ַ ◌ָּ
◌ְלתוֹ ◌ָרה ◌ְ ◌ִ ◌ְ ּ
ראה
בצו ◌ָרהִ◌ּ ,כי ◌ָ ֹ
עלת ◌ִ ◌ְ ׂ
ההקד ◌ָמה ◌ַה ּ ֹזאתְ◌ .ועוֹ ד ◌ְלתוֹ ◌ֶ ◌ֶ
◌ ִּד ◌ְ ◌ֵ
ברי ◌ַ ◌ַ ◌ְ ◌ָ ּ
נש ◌ָגּ ◌ָבה ◌ְגּ דוֹ ◌ָלה ּו ◌ְ ּ
ועל ◌ַח ◌ָ ּי ◌ֵבי
קליםַ◌ ְ◌ ,
בדים ּ◌ִכי ◌ֵהם ◌ַ ◌ִּ
פש ◌ִעים ּ◌ְכ ◌ֵ ◌ִ
העם חוֹ ׁ ◌ְש ◌ִבים ◌ַעל ּ◌ַכ ּ◌ָמה ◌ְ ׁ ◌ָ
ָראיתי ֹרב ◌ָ ◌ָ
◌ ◌ִ ◌ִ
חסידות,
יתרוֹ ן ◌ֶ ◌ְ ׁ ◌ֵ
הירות ◌ָ ּב ◌ֶהם ◌ִ ◌ְ
◌ִמיתוֹ ת ּו ◌ְ ◌ֵ
הכשר אוֹ ◌ִ ◌ַ ּ
מדת ◌ֲ ◌ִ ּ
כרתוֹ ת ּ◌ִכי ◌ַה ◌ְ ּז ◌ִ ּ
מאז
אמר )ישעיה מח ,ח( ◌ַגּ ם ◌ֵ ◌ָ
ענין ׁ ◌ֶש ◌ֶנּ ◌ֱ ◌ַ
כחתָּ◌ ,כ ◌ִ ◌ְ ◌ָ
ואין ּתוֹ ◌ַ ◌ַ
משים ◌ְ ◌ֵ
מב ◌ִלי ◌ֵ ◌ִ ׂ
ונכש ◌ִלים ◌ִ ◌ְּ
◌ְ ◌ִ ◌ְ ׁ ◌ָ
עברוֹ ת
חמר ◌ֲ ◌ֵ
אזנם ◌ַעל ֹ ◌ֶ
לגלוֹ ת ◌ָ ◌ְ ◌ָ
להזהירם ּו ◌ְ ◌ַ ּ
הצרכנו ◌ְ ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
פת ◌ָחה ◌ָ ◌ְ ◌ֶ
*א ◌ִ ּ◌ְ
אזנַ◌ .-על ּ◌ֵכן ◌ּ ְ◌ ַ◌ ְ◌ ,
יש ◌ַּב ּ◌ִמ ◌ְצוֹ ת ◌ַ ◌ַ ּ
לאבדן
רבים ◌ְ ◌ִ ◌ָּ
צדדים ◌ַ ◌ִּ
רכים ּו ◌ְ ◌ָ ◌ִ
הק ּלוֹ ת ◌ְ ּד ◌ָ ◌ִ
וכי ◌ֵ ׁ
ַרבוֹ תִ◌ ְ◌ ,
◌ ּ
חרוץ ּו ◌ְ ◌ָ ◌ְ ◌ַ ּ
לכליוֹ ן ◌ָ ּ
אשר
וההפסד ◌ֲ ׁ ◌ֶ
האבדוֹ ן ◌ְ ◌ַ ◌ֶ ◌ְ ◌ֵ
ורבים ◌ִמן ◌ָ ◌ְ ׁ ◌ָ
פשִּ◌ ַ◌ ְ◌ .
הנּ ◌ֶ ׁ
◌ַ ◌ֶ
יעזבו ◌ַ ◌ְ ◌ָּ
ידעו ◌ָ ◌ֲ ◌ַ ּ
דרכםִ◌ּ ,כי ◌ֵ ◌ְ ּ
הרש ◌ִעים ◌ַ ◌ַ ◌ְ ּ
יושב בשער
יסורין אלא ע"י ההכנעה לבד ירצו עונם,
וכ"כ רבינו לעיל בשער א' מאמר כ"ג,
ובהכנעה יתרצה האדם אל ה' שנאמר
וכו' ,דהיינו ע"י ההכנעה לבד כבר

נתרצה עונו והאדם כבר מרוצה אל ה',
ורצון הוא מעלה גדולה והוא תאות
הצדיקים להפק רצון מה' וכמש"כ רבינו
שם במאמר מ"ב.

