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יש כמה דברים המועילים לכלא פשע ולהתם חטאת בדרך
סגלה, והחי יתן אל לבו (קהלת ז ב) להזדרז בהם, כי בלא

סגופים ותעניות ומתן דמים יתכפרו עוונותיו, ובלבד שיעשה
הדברים כהלכתם וכמשפטן ביראה ואהבה. ואם לא ישמר

לעשות מה יענה ליום פקדה, וענוש יענש כפלי כפלים
ממה נפשך, כי הכל הוא דברי רבותינו זכרונם לברכה
הקדושים בש''ס ומדרשים, הם אמת ודבריהם אמת, ואם
אינו מאמין ומלעיג על דברי חכמים נדון בצואה רותחת

(עירובין כא, ב), ואם מאמין ואינו מקים הרי זה מתחיב
בנפשו, שאינו חושש להחיש מפלט לו בקלים שבדא מאי, ואין
לו מקום פטור וגדול ענש האחרון מן הראשון שלא חס על כבוד
קונו ועל נפשו, לכן לו בכח יגבר איש לקים כל דבר מדרכי
התשובה, ובפרט הדברים הקלים המסגלים לכפרה, ונזכיר
הדברים בקצירת האמר כמו שהביאם מוהרי''א ז''ל בספר
צפרן שמיר והיו לזכרון תמיד לשמר ולעשות ולקים, ואלו הן:

כל העונה אמן יהא שמה רבא בכל כחו (פרוש בכל כונתו
ובתנועת איבריו הפנימיות) אפלו היה בו שמץ מינות מוחלין לו
(שבת קיט, ב). כל השומר שבת כהלכתו אפלו עבד עבודה

זרה כדור אנוש מוחלין לו (שם קיח ב). כל המעביר על
מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו (יומא כג א). כל השומע
אגדה מפי הדורש ועונה אמן יהא שמה רבא מכפרין לו

עוונותיו (שוחר טוב משלי פ''י). כל האומר שירת הים
בשמחה ובעצמו שער כאלו הוא נצול ופרעה וחילו נטבעו

ואומר שירה מכפרין לו עוונותיו כל מי שבוכה ומתאבל על אדם
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כשר מוחלין לו על כל עוונותיו (שבת קה, ב). כל המתפלל
בערב שבת ואומר ויכלו שני מלאכי השרת אומרים לו וסר

עוונך וחטאתך תכפר (שבת קיט ב). יסורין ממרקין עוונותיו
של אדם ואם קבלם מאהבה יראה זרע יאריך ימים

וחפץ ה'
בידו יצליח (ברכות ה, א). כל העוסק בסדר קרבנות כאלו
הקריבם ומוחלין לו על כל עוונותיו (תענית כז, ב) כל העוסק
בתורה לשמה עוונותיו מתכפרין (ברכות ה א), ורבו מעלותיו
כמו שאמרו בפרק קנין תורה (אבות פ''ו). כל המתעטף בציצית
ומניח תפלין וקורא קריאת שמע ומתפלל מוחלין לו על כל
עוונותיו (טור או''ח סי' לז). כל המצטער ובוכה ביום הכפורים
כשקורין פרשת אחרי מות על אבודיהון דצדיקיא, קדשא בריך
הוא אכרז עליו וסר עוונך' (זהר ויקרא דף נז.). כל מי שנעשה
לו נס ואומר שירה בידוע שנמחלו לו עוונותיו (שוחר טוב תהלים
פרק יח):

ומה טוב ללמד ספר תהלים בקול רנה ותודה וצריך לאזר חיל
ולעורר את האהבה במחשבות טהורות, לקים אלו דברים כדת

מה לעשות, בעדן חדוה, חדוה, ובעדן עציבותא וכו', ובלבד
שיעזב רשע דרכו ולא ישוב לכסלה, ולא יעשה הדברים

לכבוד עצמו כדי שיתכפרו עוונותיו, אלא יעשה הדברים
לשם שמים וסוף הכבוד לבא, רק לבבו יבין מתוך סגלתם,

שהדברים עתיקים ועושה נחת רוח גדול לפני אבינו שבשמים,
עד שמשלם שכר גדול עליהן, ובכן כל מגמתו תהיה לעשות נחת
רוח ליוצרו, וזה כל פרי שכר המצוות לידע ולהודיע ולהודע כמה
נחת רוח עושה. אשרי ילוד אשה שכך זוכה אין לנו שכר גדול
מזה כי זה כל האדם:
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