
נ15 נחמשנהכסף זח פרק תשובה הלכות מדע.פירוש

 הצדיק וגוף נגיהנם הרשע זה גוף יהיה וחיך
 אחד בקבר לפגיך קבורים הס הלא עדף בגן
 לסיד חשר&גו ואס הארון בבית גנוזים או
 לנפש. אלא עונש אין ודאי אלא ירגיש לא

 גוף אינה הנפש והלא המשיגה העונש ומהו
 שורף אש ואין מקום בשום נתפשת ואינה וגויה
 לומר אין וגם .ממשיים ודברים גוף בעלי אלא
 זה דבר ותכרת שתאבד אלא עונש לה שאין
 ז״ל רבותינו כדברי ולא התורה כפי לא אינו

 כרת אלא האדם עונש אין אלו לדברים שהרי
 ונמצאת אדם לכל כרת מחייבת אינה והתורה

,העונש מן החופאים כל את זו בעענה פושר  
 אחד 'כרת על העובר עשית זו לדעת ועוד

 כל דמים ושופך בעיקר הכופר והאפיקורוס
 ואין אבודים שניהם שהרי בדיניהם שוין ימיו
 הכופרים דעת וזה מית^ אמר ויסוריס צער להם
 וחשבון מעשה אין כי הרע ביצר נאמר וכן

 וגם שמה; הולך אתה אשר בשאול ומכמה ודעת
 צ״ש:] [מנחות ודרשו הענין הזכירו הם רבותינו

 ושמא צר שפיה מגיהנס צר מפי הסיתך ואף
 שמא הרחיב העמיק ת״ל צרה כולה חאמר
 ועציה. אש מדורתה ת״ל עצים בה אין תאמר

 בר׳ כדאשכחן ורוחב אורך הגיהנם מדדו וכן
 (עירובין פתחים לו סיימו וכן לוי בן יהושע
 [שם] אמרו וכן ט׳ לו יש פתחים שלשה י״ש.)
עשן ועולה הנס בן בגיא יש חמרוח שתי

̂ןןנה ואני  ושמחה אוהן-בנחת ומקבלץ מצות •ועושה . ^
 עוד ולא . מעשיך את האלהים רצה כבר פי ̂ שנאמר

 יהודה מנחת לה׳ וערבה שנאמר להם שמתאוים אלא
 תשובה בעלי ח :קדמוניות ובשנים עולם כימי וירושלם

 אותן חרפו אם . ביותר וענוים שפלים להיות דרכן
 היית אמש להן ואמרו הראשונים במעשיהם הכםילים

 להן ירגישו אל וכך. כך אומר היית ואמש ובך כך עושה
^ת שזו ויודעין ושמחים שומעין אלא  זמן שכל .להם ז
 זכותם מהן ונכלמים שעברו ממעשיהם בושים שהם

 לומר הוא גמור וחטא .מתגדלת ומעלתם מרובה
 לפניו להזכירן או הראשונים מעשיך זכור תשובה לבעל

 להם הדומין וענינים דברים להזכיר או .לביישו כדי
 בכלל עליו ומוזהר אסור הכל .עשה מה להזכירו כדי

תונו ולא שנאמר עליה תורה שהזהירה דברים הוניית
:עמיתו את איש

̂טמיני פרס
ה א ב ו ט הבא העולם חיי היא לצדיקים הצפונה ה

שאין והטובה עמהן מות שאין החיים והיא __ .......................
 והארכת לך ייטב למען בתורה שכתוב הוא רעה. עמה זה מקומות שבעה בברייה ביניהס'"וכן'מונה

שכולו לעולם לך ייטב למען למדו השמועה מפי . ימים ומי״ וצלמות מת ושערי גיהנה וכן מזה למשה
ך. שכולו לעולם ימים והארכת טוב ״,;j, שס מעמידין הבלה ומלאכי ארקא  הוא וזהו ארו

 זה לנועם [א] שיזכו הוא הצדיקים שכר . הבא העולם שנאמר הכבוד נשא מתחת היוצא אש של נהר
לחיים יזכו שלא הוא הרשעים ופרעון .זו בטובה ויהיו ישעי® ראש על יצאה חימה ה׳ סערת הנה

 אלו לחיים זוכה שאינו מי וכל .וימותו יכרתו אלא אלו
ברשעוואבד נכרת אלא לעולם חי שאינו [נ] המת הוא ־ ־ ־ ■

ה. מ ה ב  השמועה מפי ההיא. הנפש תכרת הכרת שנאמר בתורה הבתובה כרת וזהו כ
הגות מן שפירשה הנפש שאותה כלומר .הבא לעולם תכרת הזה בעולם הברת למדו

בעולם י

אמר: בכך מתבייש שזה כיון
ח ״  לך יישב למען למדו השמועה מפי א פ

 דקידושין פ״ק בסוף .וכו׳
 דר׳ מימרא קמ״ב.) חולין ובסוף מ׳. ל״ש: (דף

 לחיים יזכו שלא הוא הרשעים ופרעון יעקב:
 שכתב ממה וגס כאן רבינו ממ״ש וכו׳. אלו

 נראה וכו׳ ממנה גדולה נקמה שאין הנקמה להלן
 הכרס אלא לרשע אמר וצער עונש שום שאין
 חורה דברי כפי לא אינו זה ודבר בלבד. הזה
 אין אלו לדברים שהרי רז״ל דברי כפי ולא

 מחייבת התורה ואין כרת אלא האדם עונש
 אס זו בשענה פושר ונמצאת .אדם לכל כרת

 עשית זו לדעת ועוד .העונש מן החושאיס כל
 הכופר ואפיקורוס אחת כרת על העובר את

 דבר וזה בדיניהם שוים דמים ושופך בעיקר
 ז״ל הרמב״ן וכתב .ההורה והפך הדעת הפך
 אלא ז״ל רבינו דעת על זה דבר עלה לא שח״ו

 שאין המריז וכליון האבדון סוף על ז״ל דבריו
 בישול שהוא הכרת שהוא ונקמה עונש אמריו
 מה מלבד הוא זה שבינוול בה וכלל הנפש

 גדולים ביסורין גיהנס בעונש המלה שנתייסרה
 הנפש שאבדה חמור ואבדון גדול עונש והוא

 שהיתה מצד לו ראויה שהיסה הגדול הנועם
 למעלה או המלאכים כבוד ממקום שלוקחה זכה

 לעיל וכ״כ • ומעלתם הצדיקים זכות שהוא מהם
 דנין מרובים שעונותיהס הרשעים כל ג׳ פרק

 ואלו לעוה״ב חלק להם ויש משאם כפי אותם
 ואובדין נכרתים אלא לעוה״ב הלק להם שאין

 בין שהפריש הרי וכו/ רשעס גודל כפי ונדונין
 ואס רשעו כפי הנידון ובין גמור כריתות חייבי

 דעתו אלא יש חילוק מה יסורין שם אין
 הכרת למדו השמועה מפי :עכ״ל ;כדפרישית

 :ס״ד:) (סנהדרין מיתות ד׳ בפ׳ וכו׳. בעוה״ז
העולם

 ואמרינן החיות ראשי שעל והרקיע גיהנס ואש
 שבריא בהמי השמנה אסור לענין .כן כמו.

 ואלו דגיהנם. אפיתחא דמלפא הוא אור הולדות
 הזכירו שהרי ומידה במשל לתלותן אין הדברים

 איסור לענין ודנו ורחבו י ארכו ומדדו מקומו
 הקב״ה ז״ל רבותינו קבלה היא כך אלא .והיתר

 עד ביותר ונעלמה המלאכים מכת אלא בצורות הנתפסים רוחות כשאר נתפסת מקום-ולא בשום ונגדרת נגבלת גוף שאינה ביותר ודקה זכה רוח ספק בלי והן צדיקים נפשות ברא
בו וברא גיהנס שנקרא המקום ברא יתברך והוא הסבות; מהשתלשל ולא נתנה אל מנשמת כי יאמר חיים נשמת באפיו ויפה בו מעיד והכתוב ממנה, המושג כל לפרש מקום שאין

אש
משנה להם

מן המתים תחייה אין דהאומר מתני׳ על צ/) (דף מלק בס׳ שאמרו מסה לדבריהם לבעל לומר שאסור יוה״כ פ׳5 מבוארים אלו דברים קצת כו׳. גמור וחטא ח פ״ז
.צריכיס ואין הראשונים מעשיך זכור חשובה . .i ג.._------------- ------ ■ . . , ..

 מילי חרי המתים ותחיית דעוה״ב סובר רבינו .וכו' לצדיקים הצפונה הטובה א &״ח
.המתים שיהיו אה״כ המתים ותהיית המות אחר הוא ועוה״ב נינהו

ראיה והביאו עוה״ב הוא המתים דממיית ואמרו עליו מלקו ואחרים ז״ל והרמב״ן

 הר וכמ״ש .לעוה״ב חלק לו יהיה לא לפיכך המתים בתחיית כפר הוא תנא התורה
אח אחד עוה״ב מיני שני דיש שם תיר! ז״ל והוא ל״א פ׳ רביעי במאמר עקרים בעל

מיימוניות הגהות

יב
 אחר אחד עוה״ב שני'מיני דיש שם תיר! ז״ל והוא ל״א פ׳ רביעי במאמר עקרים בעל

 הירד ובזה .עוה״ב קראו אלו ולשני המתים החיית אחר ואחד המתים החיית קודם המות
דמוקי דא״כ רבינו על אחרת קושיא לי קשה ועדיין .שם שמבואר כמו זאת קושיא

האי
עוז מגדל

 עד הצדיקים שכר : כתלמוד מקומות ונכמה דהגיגה פ״ק .העוה״ב עד כו' הצפונה הטובה פ״ח
:כתלמוד מקומות וככמה דכריהות ופ׳ק מיהווז ד׳ פ' . נכרתה

 הגמוא בשער זה רבר על כתב אשר ולשונו נחם; ב״ר משה ר׳ הרב דברי לך הא [א]
 רבינו הריין הרב בן רבינומשה הרבהנרול דברי ולפרש לחוש אנו צריכין לשונו. וזה

 אינה עד וכו׳ זה לנועם שיוכו היא הצדיקים שכר המרע כספר כתב אשד זצ״ל מיימון
 דברי אלו כל לעולם חוזר שאינו והפסד עד זה בם׳ כדלקמן וכר חיים לאותן תזכה ולא הנפש שתכרת הימנה למעלה נקמה שאין הנקמה ז״ל רב-נו כתב עוד .העוה״ב לחיי זוכה
 םוןנ על ז״ל הרב דברי אלא ח״ו. חיצונים צערכרעת אותה תשיג ולא ההוטאת לנפש ויסורין עונש שאין לומר ז״ל הרב דעת נטה שמא נוקפו לבו הללו דברים שרואה מי . ז״ל הרב

עונש יש שבו ויסורים ניהנם בעונשי תהלה שנתיסרה מלבד הזה שהביטול בה וכלל הנפש ביטול שהוא הכרת והוא ונקמה עונש אחריו שאין החמין הכליון ועל האבדון
זוכיזלה שהן ומעלתן הצדיקים זכות והוא מהן למעלה או כמלאכים הכבוד ממקום שלוקחה זכה כריה שהיא מצד לה ראוי שהיתר, הגדול הנועם שאנדה לפי המור ואבדון גדול

 מפרקי אחד בם' כתב שהרי זבות עליו ללמד ראיה יש ויסורים דין מתוך שיהיה זה בבינזול צורכו כל ז״ל הרב פירש שלא ואע״פ לבאר. עתידץ שאנו וכמו ז״ל הרב שפירש כמו
 אלא לעוה״ב חלק להם שאין ואלו עד וכו' צדיקים כלם ועמך שנאמר שחטאו ואע״פ לעוה״ב הלק להם ויש הטאותיהן כפי אותן דנין מרובי; שעוונותיהן הרשעים כל הנזכר ספר

 חלק לו יש ולבסוף כרשעו הנדון ובין כרת חייבי בין שהפריש הרי ובו׳ בתורה והכופרים והאפיקורסים המינים עולמים ולעולמי לעולם רשעם גורל על ונדונין ואובדין נכרתין
ל ועוד הרמב״ן. לשון ע״ב שפירשנו כמו אלא הכוונה אין הא לעוה״ב  נותן שהדין המא יש וז״ל בפ״ו למעלה כתב מאשר ז״ל המהכר רבינו דעת שכן 'לדבריו ראיה להביא נ׳

 ממנו שנפרעין חטא ויש בעוה״ז נזק שום עליו לעוכר ואין לעוה״ב ממנו שנפרעין נור.ן שהדין הטא ויש ובו׳ הקטנים כבניו או בממונו או בגופו בעוהי׳ז חטיאו כל על ממנו שנפרעין
 שאר עכר או הלב כזית שאכל כגון אחת עבירה על שעבר למי ימיו בל עכו״ם שעכד מי בין חילוק שאין דעתו היה דאטו ועוד ,לעוה״ב פרעון שם שישי כתב הרי ,ולעוה״ב בעוד,״ז
 . עתק צדיק על הדוברים שקר שפתי ותאלמנה כ; שאינו דבריו בבל הוא ■וכזפורסם גלוי אך להאריך צריך איני ובזה והם הלילה יצרו ותגבורת תאותו לרוב כריתות מחייבי עבירות

הנשמות בעולם השכר ובמתן המיתה אחרי הנפשות בקיום הוא גדול בטחון בנפש הנזכרים הבריתות כי ותשכיל בזה כתב אשר ז״ל הרמב״ן וז״ל [נ] :בתורתו עינינו יאיר וצורנו
מפרש הוא ולכך העליון בזיו קיימות תהיינה הטאו לא אשר הנפשות ושאר בעונה תברת היא החוטאת נפש כי יורה מעמיה ההיא הנפש ונכרתה עמה מקרב הנפש ונכרתה באומרו בי

 היא הנה חיים נשמת באפיו ויפה שנאמר כמו שדי ונשמת עליון מפי באפינו נפה אשר ה׳ נר אדם נשמת כי■ הענין זד, וטעם יכריתנה. בה הוא אשר בעון כי בה עונה ,יא1ה הנפש
 לומר הנה יצטרך לא ולכך הנבדלים שכלים כקיום לעד עומדה והיא ראוי קיומה אבל כמורככים והפסד הוייה סכת לה ותהיה הרכבתה שתפרר מורכבת ואיננה תמות לא בעניינה

 שאמרו והוא האילן מן הנכרת כענף כרת התורה בהם שתפסה הלשון והוא .הראוי הקיום מן ותברת ותטמא תתגאל העבירות בעונש בי יאמר אבל קיומה יהיה המצות בזכות כי
 או בהבטהות שכתורה היעודים שכל פירשתי וכבר ,בשלום שהן עמה והן הטאו שלא הנפשות שאר קיום על יורה החוטאת נפש של הכרת כי שלום ועמה עמה מקרב ז״ל חכמים

ת; אחרי בס׳ עכ״ל ראוי שהוא בקיום הבטיח ולא נסיי ענין שהוא בכרת בכאן הזהיר ולבן לעולם התורה ותזהיר תבטיח מופתי ובדבר הנסר״רים הנסים מן מופתים כולם בד,תראות מו



ח פרמ תשובה הלכות מדע. משנה בסף116
 ויהיו וכו׳. י5בעי הזה האיש דברי הראב״ד כתב ונו׳: גוף בו אין הבא העולם ב

 רבינו בין מילוק שאין ול״נ עכ״ל: משל, יהיה ולא כמשמען העשרות
 בסוף וכמ״ש העוה״ב נקרא המוס שלאחר העולם דלרבינו בלבד. בשמות אלא והראב״ד

 אובד העולם וזה עתה מצוי שאינו מפני לא עוה״ב הנמים אוהו שקראו זה זהז״ל. פרק
 אלא כן הדבר אין העולם אותו יבא ואח״כ

 ליראיך צפנת אשר שנאמר ועומד מצוי הוא הרי
החיים שאותם מפני אלא עוה״ב קראוהו ולא

פיירוש

Y
 שאגו הזה העולם חיי אמר לאדם לו גאים

 אדם לכל הנמצא וזהו ונפש בגוף בו קיימים
 שהביא המאמרים אותם וכל .עכ״ל ,בראשונה
 קורא ז״ל והראב״ד ההמיה לעולם הם הראב״ד

 שניהם דברי עלו ובכך עוה״ב התחייה לעולם
חיים: אלהים דברי ואלו ואלו כהוגן

 . וכו׳ העוה״ב הראשונים חכמים אמרו כך
 קורא היה פרק סוף דרב מימרא

:י״ז.) (ברכות
וחכמים

 מן גם אלא הבא העולם לחיי זוכה אינה הזה בעולם
 *העולם ב :נכרתת הבא העולם

 נפשות אלא וגויה גוןן בו אין הבא
 כמלאכי גוף בלא בלבד הצדיקים

 אין גויות בו ואין הואיל .השרת
 דבר ולא שתייה ולא אכילה לא בו

 אדם בני שגופות הדברים מכל
 יארע ולא .הזה בעולם להן צריכין

 שמארעין הדברים מן בו דבר
 ישיבה כגון .הזה בעולם לגופות

הן. וביוצא ושחוק ועצב ומיתה ושינה ועמידה  חכמים אמרו כך ב
 תשמיש ולא שתיה ולא אכילה לא בו אין הבא העולם הראשונים

 הרי . השכינה מזיו ונהנין בראשיהן יושבים.ועטרותיהם צדיקים אלא
 שאמרו וזה ושתיה. אכילה שם שאין לפי גוף שם שאץ לך נתברר
 בלא שם מצויץ הצדיקים כלומר .אמרו חידה דרך יושבין צדיקים

 דעת כלומר בראשיהן עטרותיהן שאמרו זה וכן .יגיעה ובלא עמל
 העטרה והיא עמהן מצויה הבא העולם זכו.לחיי שבגללה שידעו
מו. לו שעטרה בעטרה שלמה שאמר כענץ שלהן  אומר הוא והרי א

 שאמרו עטרה כך הראש על שתנוח כדי גוף השמחה ואין ראשם על עולם ושמחת
 מאמתת ומשיגין שיודעים שכינה מזיו נהנץ שאמרו זהו ומהו . הידיעה היא כאן חכמים
 אינה זה בענין האמורה נפש כל ג • השפל האפל בגוף והם יודעים שאינם מה הקב״ה
 והשיגה כחה בפי מהבורא שהשיגה הדעה שהיא הנפש צורת אלא לגוף הצריכה הנשמה
 יםודי מהלכות רביעי בפרק ענינה שביארנו הצורה והיא המעשים ושאר הנפרדות הדעות
ה. בענין נפש הנקראת היא התורה אלא המות שאין מות עמהם שאץ לפי אלו חיים ז

ממאורעות

 ש1מ כח ושם ,ומכלס הדקים הדברים חופש והוא נחפש גוף שאינו הדקה מן דקה אש
 בין חכמים והבדילו ברקיע, והגלגלים וכמוחיהם המלאכים שם כאשר הנכבד במקום הנזכר

 ואור איברי שבס במוצאי דידן אור נ״ד.] [פסחים שאמרו עד ודקוחו ההוא האש ובין שלנו אש
כי המלאכים נבראו שבו שני ביום שנברא אמרו מאד דקה לעשוחה וכדי איברי בשני דגיהנס

 הראשונה לסבה קרוב ראשון ביום הנברא
 וכן שני ביום הנברא מן יוחר המוקדם וליסוד
 וכן הפסוק פשש מוכיח וכן השלישי מן השני
 הכטד כסא עד דקותו שהעלו מרבותינו קצת

 לעיל שאמרו ,כמו מכולם ודק פנימי שהוא
 בפסוק וכן מתחתיו היוצא אש של נהר שהוא
 בוערה גפרית כנחל ה׳ נשמת האש בזה נאמר

 ובבראשית וגו׳• באפיו ויפת בנפש שנאמר כמו
 הכרובים אה עדן לגן מקדם וישכן אמרו רבה

 היא שנאמר נבראו לג״ע מקודם זהו מקדם
כי■ ואדע ישראל אלהי תחת ראיתי אשר החיה

 אש משרתיו החרב להס ואת המה כרובים
 אנשים פעמים מההפכים שהם המתהפכת לוהנו

 מלאכים פעמים רוחות פעמים נשים פעמים
 להע ואת גיהנס נברא לג״ע קודם מקדם ד״א
 אלו וכל וכו׳. הבא היום אוסם ולהע שס על

 דקות ומחברים גדול עיקר רומזים הדברים
 כי ספק בלי וידוע והכסא, המלאכים עם האש
 אפילו כי הנפש שורפת אינה שבעולם הזו האש
 שורפהו ולא בו נתפסת אינה העולמי האור
יה' העהורוח הזכות הנפשות שברא כשם אלא
 לכלותה דקה אש לברוא ביכולתו יש כן שמו
 כאש לא הדקה מן דקה שהאש שביארנו כמו

 אשר היסודית האש כמו ולא משלהבת הבאה
 ומתמכרת מאד דק גוף שהוא אע״ם האש בגלגל

.כדפרישיס מהם דקה אלא היסודות שלשת עם
 גיהגם הנקרא במקום הנפש נגבלס איך וא״ח

 אדם כל שנפש יודעים שאנו כמו לומר יש
 חוקרים קצת כדברי בגופו ומחוברת בו שוכנת

 הדקה הזאה הבריה נקשרה כי שאומרים
 נפש אצלה ויש החיים באור המאירה הרומנית

 הקיימת הדקה הנפשות שתי ונצמדו באדם אחרת
בחום הנסמכת התנועה בעלת ממנה בגסה

הראב״ד השגת
. נו אץ *העוה׳ב• ף  א״א מ

 קרוכיס בעיני הזה האיש דברי
 המתים תחייה אין שאומר למי

 וחיי בלבד. לנשמות אלא לגופות
 על חז׳ל דעת היה לא ראשי

 (דף כתובות אמרו שהרי זה
 שיעמדו צדיקים עתידין קי״א:)

 וכן וכו' ממטה ק׳ו בלבושיהן
 קי״ד.) לבניהם(שבת מצוין היו
 ולא לבנים בכלים תקברוני אל

 אמרו וכן . אזכה שמא בשחורים
 ישובו שלא צ׳ב) (סנהדרין
 פומדין אלא לעפר הצדיקים
 צ׳א:) אמרו(שם וכן .בגוייתם
 וכל .ומתרפאין עומדין במומם

 הן בגוייתם כי מוכיחים אלה
 אפשר אנל . חיים עומדין

 חזקות גוייתס ישים שהבורא
 וכגוית המלאכים כגוית ובריאות

 העטרות ויהיו לטוב זכור אליהו
משל: יהיה ולא וכפשוטן כמשמען

 השלהבת כהקשר שתיהן והצמד בדם המבעי
שניהם, בין בינוני דקות הדק השמן עם לפתילה

אדם אין משכיליהס קצת אמרו וכבר כדפרישיח, ההוא שבמקום הדקה האש ובין גינה ע׳׳יהצמד ההוא במקום אותה להגביל יכול הוא זה בחומר וחברה הגוף ובין בינה שהצמיד ומי
יכול ,

משנה לחם
אריכות שייך דשם התחייה לעולם דכולוארוך וקרא לעוה״ב עוב שכלו דלעולם קרא מוקי קמ״ב.) (דף חולין סוף ובגת׳ בעוה״ב. ארוך שכולו ולעולם פוב שכלו לעולם קרא האי

ארוך שכלו לעולם ימיך יאריכון למען כאן שכתב הלשון אבל .התחייה נלמוד ומשם ימים בצדה שכרה שמחן שבתורה ומצוה מצוה כל לך אין אומר ,יעקב ר׳ דני הניא אמרינן
דוהארכת דס״ל משמע בפ״פ לקמן וכן העוה״ב וזהו פוב שכולו לעולם לך ייפב ולמען לך ייפב ולמען ימיך יאריכון למען כתיב ואם אב בכיבוד בה תלוי המתים תחיית שאין
צ״ע; ולכך בעוה״ב איירי נמי ימים יאריכון למען אלא וכו׳ ימיו אריכת היכן וכו׳ אביו לו שאמר הרי וכו׳ הקן בשילוח וכו׳

בפומיה מרגלא אמרו י״ז.) (דף בברכות וכו׳. וגויה גוף בו אץ הבא העולם ב המפרשים לשאר ובשלמא ע״כ. פוב, שכלו לעולם לך ולמעןייפב ארוך שכלו בעולם ימיך
לפעמיה אזיל ורבינו .וכו׳ שתייה ולא אכילה לא בו אין העוה״ב דרב דמהאי ודאי דה״ק י״ל נינהו מילתא חדא ועוה״ב המתים בתחיית קרא דהאי שפירשו

כלל גוף בו אין דבעוה״ב כתב ולכך נינהו מילי תרי המתים ותחיית דעוה״ב דסובר שייך לא והלא ימים והארכת אמר איך דאל״כ המתים תחיית שיש ללמוד תוכל קרא
אכילה לא בו דאין רב אמר ולכן המות אחר לאדם הבא העולם שהוא לנפשות אלא אינו כי הי בעודו הן הוי ודאי לכך המות אמר ימים אריכות לו שייך ולא החי באדם אלא

שם ויש לגופות היא כן שהתחייה',גם גוף שיש ודאי התחייה; לעולם אבל שתייה ולא בעוה״בא״כ קרא האי שפירש רבינו אבל לחיות, שעתיד ודאי אלא ימיו אריכות הוא והיכן
המתים תחיית היינו דעוה״ב סובר שרבינו לו נדמה ז״ל והראב״ד : ושתייה אכילה ליכא המתים החיית דלמא המתים תחיית דיש ללמוד נוכל שמכאן יעקב ר׳ קאמר איך
אלא לגופות המתים החיית אין שאומר למי קרובים הזה האיש דברי עליו תפס ולכך דרבינו לומר אפשר וכבר המוח. אחר לאדם הבא שהוא לעוה״ב אלא הוי לא קרא והאי

לנשמות ,
עוז מגדל

ג : ה׳ ושער ה׳ ונועם עד וגויה גוף גו אין הגא העולם ת  '1כ הזה האיש דנרי ז״ל הראג׳ד כ
אני :ענ״ל משל יהיה ולא  ני אלו קושיות עליו והקשה השיגו לכדו הוא לא ני אומי ו

 אהרן ר׳ הרג לפני רנות ננהנה זה על המצרים נין להשיגו השג מטוליטולה הלוי ז׳ל הר׳מ
הן  אומר וגס נמרורות והשיגוהו לדעתם אצלו דעתו והגיס וננוניו וחנמיו מלוני׳ל הגדול הנ

 ארון וקראוהו נחנורס רנינו ושנחו אלה. ננל ידע ז׳ל י״מ גם ני עזרתו. מאמרי מקצת נקצרה
מוהנמת שהיתה לפי דרג נפומיה מרגלא דהות ההגדה זאת על שסמך נדין עפה הוא וני האלהים
ת וקנועה נו משינין ואין דרננן נפומייהו מרגלן דהוו נחייתא הלנתא גני קורא היה פרק נני

 ולא הואיל פשוטן על להשינ ואין נסתרות סודות נו הענין שזה עוד ואמרו .הגדות משאר עליה
 לא אשי ורג רנינא ומימות ,הנעלמות החנמות נחדרי נקי שהיה עליו וקיימו לגלותן רשות ניתן
 שנתב ונמה זה נפירושו הרנה שינחו הגמול נשער ז׳ל הרמנ״ן הגדול רנינו וגס . להאיר נמשה קס

 התלמוד מן ומופלגות מופלאות ראיות מפי עמו והסנים הזה נדרך המתים נתחיית חלק פ׳ נפירוש
 הסנימו וני הזמנים, סדר נשינוי עליו שחלק אלא הנסתיות ועסק הינלות ופרקי וממדישות הירושלמי

מ ,ז״ל גנירול נן שלמה המשורר'רני והחנס ספרד חכמי רונ עמו  ,ואמונתו קנלתו על סמך מ׳
ע ורנותיי  נו אשר למעלה וגיהנס עדן גן נפולים שהדנריס יחיה נאמונתו וצדיק אהיה אחריהם ואני נ׳
, הגאונים מקצת נהסנמת הזמנים וסדר ,האלהיס עשה זה לעומת זה את גם לגופים ושלמטה הנשמות

רג, לעת ז״ל גאון סעדיה רנ מאמר ערג ואלי , דני ספרי לשין על הסניס ונן ע נ נהתהלנך ר
 שם ני הנשמות עולם והוא מיתה נשעת עליך תשמור נשננך המיתה יוה עד הוא נעוה״ז אותך תנחה
 אותו קורין ופעמים עדן גן ז״ל לרנותיגו נקרא שהוא החיים נצרור והדנקם וקיומם הנפשות שכר

 נלומר המשיח נימות והקיצות , מיד מיתה אחר לו הנא נחלק נו אדם שכל מעלה של וישינה עליה
 הדין יום יהיה שנסופן כלומר לעוה״ג תשיחך היא ,העוה׳ז מכלל שהוא המשיח ימות ינאו כן ואחרי

 נעוה״ז שיצירתו כשם אמרו רנה ננראשית מפורסמת ויצירת; לעולם, לעפר; יחזרו שלא המתים ותהיית
מתחיל לנא לעתיד נך ועצמות נגידי; וגומר ונשר נעור מהחיל נעוה״ז יצירתו מה לעוה״ב יצירתו הוא כך

 נאור קיימים והס ממנו חיים שהמלאכים השנינה מזיו ניזונין והם ועצמות ,נגידי; וגומר ונשר נעור
 אלא פתה לא ומיס אכל לא לחם לילה וארנעיס יום ארנעים נהר רנינו משה שנתקיים כמו עצמי

 מקוה כל תקות שהוא הגדול העיקר והוא והנפש הגוף הכולל השכר והוא המאירה נאיספקלריא נתקיים
ה׳נ והוא להקנ׳ה  עולם נג״ע נהדנקה עליון כדעת תדנק והנפש נפש כמו שזכרנו הגוף ישוב שנו עו
 והשכר הזאת והמעלה ,נצחים ולנצח עד לעדי הכל קיום ויהיה גדולה נהשגה ותתעלה שאמרנו הנשמות

 יעשה זולתך אלהיס ראתה לא עין שנאמר כעני; להשיגו האדם נשכל כח אין לצדיקים הגנוז הזה
ל רמזוהו למקונליס מקונל הסתרים מסתרי נסתר סוד והוא לו למחכה  וניאר נערכין אין פרק סוף ח׳

ר׳ דלא לחוד וכנור לחוד דננל למימרא אמרו .וז׳ל הזה נענץ הגמול נפער ז׳ל הרמנ׳ן רנינו אותו  נ
 תקרי אל פניך את שמחות שובע שנאמר היה נימין שנע של מקדש של כנור אומר יהודה ר׳ דתניא יהודה
 הנא עולם של שמינית נימא על השמינית על למנצח שנאמר שמנה המשיח ימות של שנע אלא פונע
 ומתרצינן לו זמרו עשור נננל נכנור לה׳ הודו ואומר נננור הגיון עלי ננל ועלי עשור עלי שנאמר עשר

ל. וקרי כנכל קליה נפיש דידיה נימין דנפישי ואיידי יהודה רבי תימא אפילו הננ  כי העני; ופירוש לי
 כענין כמוסיק״א נגשמיותדק ואין נרוח נתלית שהיא המחשנה להשגת רמז שנמקדש הזמר וכלי הכנור

 וידנק ספירות שנע הקדש נרוח החכמים ישיגו נעוה׳ז והנה . הקודש רוח וזהו ורוח ודנור קול שאמרו
 שנעת את אמר נלעם גס הקרננות ונקצת מנורה של הנרות נשנע ונרמזות ונמקדש נמשכן אורן

ה' אותן הזכיר ערכתי המזנחות  תושג המשיח לימותvבעוה'ז הקול כלי שנע ירמזו לפיכך הידיעה נ
 מופלא ענץ זהי אותם ירמזו הספירות לעשר שלימה ההשגה תהיה ולעוה״ב אותם וירמזו שמינית ספירה
 ויתעלה יתברך נוראם נרצו; מתקיימים אלא וכוף קן נו לזוכים אין העוה״ב עוד וכתב :עכ״ל ונכבד
 סוד החכם ילמד ומכאן הוא הזה. לעני; רמז שמיטה ושביעית שבוע פני ששת וכן המקיימם ורצונו מפצו

ת :עכ״ל דעת אדם והמלמד היודע ונריך בכללו הענץ וידע היובלות האמ  אלו שסודות אע״פ כן ו
מעתה :סיני נהר. ונפ׳ כראשית בפ׳ התורה נפייוש לו רמוזות  ולא נסתר זה כמה הרגשת אחרי ו

נהיור. חנירו דעת לחכם יתפרסש לא ועמוקים עתיקים והדברים .לקנטורים מקום מה למנין נו ירדו
מסתירו



11ז נט משנה כסף ח פיק תשיבה הלכות מדע.פירוש
 מכהוהיו כה למציאות או חומר בטל למציאות סבה מפש יהיה כיצד שלימה השגה להשיג יכול

 המתגאים מפני זאת בהקירה לאיסור ויצאנו הוקריהם. נלאו כו׳כן מפעולותיו פעולה או
 .נפשם כי אף במחקריהם גופם ענין ידעו לא והם הנפלאים מעשיו בתוכן להתחכם יוצרם על

 את והאבדתי שנאמר כמו הנפש אבדון באמה והוא הכרה שהוא הגדול העונש נפרש ועכשיו
עונש בלא אינו הזה האבדון ההיא. הנפש

 כלומר .וכו׳ הסעודה היא זו ואם הראב״ד כתב :וכו׳ לה קראו וחכמים ד
 שהקב״ה סעודה לבא שלעתיד קי״כי:) (פסחים ע״ס פרק סוף דאמרינן

 נועל והוא לדוד שמגיע עד האבות כל על ומחזר ברכה של כוש נופל לצדיקים עושה
היינו לסעודה מתוקן והכל ששנינו מה אבל התחייה לעולם דהיינו יסבור ורבינו .ומברך

 לדעת יישוב לי יצייך • המוח אחר הבא העולם
 התחייה שאמר עולם היינו דעוה״ב הראב״ד

 לא בו אין העוה״ב דרב מימרא יתיישב היאך
:וכו׳ אכילה

אמרו

 לגמרי -ותתבעל הרשע נפש שתאבד וצער יסורין
 או למלאך שא״א כמו מאליה שתתבעל א״א .כי

 ולא זולתו או גלגל אם הנפרדים מהגופים אהד
 הוא ליסודה תשוב הבהמה נפש כי הבהמה כנפש

 השבים הגופניים דברים כשאר והיסודות האויר
 אבד ולא גסים ובין דקים בין ועפרם ליסודם

 בענין רק עכשיו עד העולם שנברא מיום דבר
 אפשר אי עליונה היא הנפש שזו כ״ש זה

 כי היסודות לארבעת תשוב ולא שתתבעל
 הנבראים כשאר ליהודה תשוב ואם ממינם אינה

 הוא כי לה וסוב אשריה א"כ ליסודם השבים
 כמו הוא הענין אך .הנכבד והגמול הגדול השכר

 בגיהנם נדונים עונש שמחוייבי לעיל שפירשתי
 י״ב ואחר לו הראוי כפי אמד כל חדש י״ב

 שתהבעל כלומר אפר ונעשית נשרפת נשמתן חדש
 הקב״ה ורוח הנשרף כדבר שהיתה ממה צורתה
 תמת מפזרתן ורצון הנחה רוח הוא יתברך
 שהיא במדרגה כלומר הצדיקים רגלי כפות
 עוד להם ואין ומנוחתן הצדיקים מעונג למטה
 ואותם כצדיקי̂ם עונג ולא כבתחילה וצער עונש

 במדרגה עולים לעיל שהזכרנו ועולים המצפצפים
 .הצדיקים כעונג ולא ומנוחה עונג בה שיש

 לדורי שנדונין החמורים הגמורים והרשעים
 חור.ס ודן נפשם ומקיים הקב״ה רוצה דורים
 כדכתיב החוטאת הנפש מכלה שאינו בצער

 נוח הגוף במדת וכן וגו/ המות לא תועלתם כי
 משיאריך מיד למות ביסוריס המהיסר לאדם לו

 יסוד שהוא הכבוד כסא מתחת היוצא האש של לנהר נצמדת ומשם האש בגלגל מתקשרת נפשו מת שהרשע היכף כי מיתה אחר מיד בא הוא גיהנס של זה ועונש .רעים ביסוריס ימים
 בתהלה בין לו ונצמדת האש ליסוד המוזרה הזו והנפש הנבראים. ככל להויתן המוזרות הסבות לגלגולי דומה וזה שם ויורדת מתגלגלת ועמו לגיהנם יורד והוא האשוח כל וכח הגלגל

 זו ומחשבה גיהנם לאש ונצמדת ונמשכת אותה מונעים בוראה לבין בינה שהבדילו העונות ועובי וגסות ליסודם השביס דברים כשאר בעליונים ולהדבק להתעלות בדעתה נמשכת בסוף בין
 שנאמר וזהו ממנו מי שהוא האילן מן הנכרת כענף מיסודה שנכרתה כלומר כרת מענין וזהו גיהנם צערי מלבד ותכלית חקר לאין גדול וצער גדולים יסורים היא מבוראה נמנעת שהיא
 כך כי הבא לעולם מג״ע ויכרת שיאבד וכה״ג דם או חלב כזית האוכל שצריך האמור כרת זה אין הנפש באבדון שפירשתי הזה והכרת .כדפרישיח והענין הקלע בכף יקלענה אויבך נפש ואת

 ונכרת נאמר לכך כרת מיתת היא זו ממשים בן מת הכמים שאמרו כמו ימיו בחצי מת והוא בחייו בגופו לו מגיע העונש כריתות מחייבי בעונותיו ויש מעונותיו מרובין שזכיותיו מי הענין
 הנדונים יש מותו אחר לנפשו מגיע כרת אותו כרת מחייבי עונותיו בכלל ויש מרובין שעונותיו ומי .לעיל כדפרישית לו הראוי בג״ע לחלקו זוכי; זכיות שרובו זה וכשמה מעמיו ההוא האיש

 העוה״ב ומחיי הזה העולם מחיי נכרת שגופו כריתות במחוייבי יש ועוד .ההיא הנפש והכרתי ההיא הנפש ונכרתה הכתוב רמז ובזה בפ״ג לעיל כדפרישית לעולם הנדונים ויש חדש י״ב
 זו ואין הזה העולם מיי ואוכל לו שמאריכין בעיקר כופר יש ואעפ״כ חכמים שדרשו כמו תכרת הכרת בהם שנאמר בפ״ג ולעיל חלק בפ' הנמנין כל וכו׳ והאפיקורוסיס בה' המורדים והם

שכן כל בארצו היית גר כי _מצרי תתעב לא מזהירנו הכתוב וכן כוכבים עבודת לשם עשאו אפילו בעולם הגון ומעשה טובה שעושה מי על לרחם הרחמים בעל בדרכי יש כי קשיא

מיימוניות הגהות משנה לחם
: ז״א אהרמב״ן זה פרק בראש אמעאה כתבתי אאו דבריו פירוש [ג] אץ 3ר דקאמר דמאי פירש ולכך התחייה עולם הוא דעוה״ב סובר שהוא מפני לנשמות
:ז״ל רבינו דעת נתבאר וכבר .ושתייה אכילה צריך יהיה שלא זך שהוא 6מעל של כגוף יהיה אבל גוף שם יהיה אלא גוף שם יהיה שלא ר״ל אינו שהייה ולא אכילה לא בו

:הכל עליו שתפסו החפיסה דבריו לפי ונסתלקה הגמול בשער כאן ז״ל רבינו על שהקשה מה ז״ל הרמב״ן תירן כבר .וכו׳ הימנה גדולה נקמה שאין הנקמה ה

עוז מגדל

 שנאמר החיים צרור נקראו גוף שם ואין הגוף ממאורעות
 השכר וזהו .החיים בצרור צרורה אדוני נפש והיתה
 טובה אחריה שאין והטובה ממנו למעלה שכר שאין
 לה נקראו שמות וכמה ד ז הנביאים כל לה שהתאוו והיא
. וחצרות הקדש. ודרך קדשו. ומקום ה׳. הר . משל דרך . ונועם ה׳  ה׳. ואהל ה׳

ךך״-״ך ה,״.ך *וחכמים .ה׳ ושער .ה׳ ובית .ה׳ והיבל
 ״המזומנת לטינה נדיוימשל לה יתכמיםקיאו’ לי׳ וקורין סעודה. לצדיקים המזומנת זו לטובה משל
כאן אין הסעודה היא ״ ואם א״א .סעודה לצדיקים נקמה שאין הנקמה [ג] ף, :הבא העולם מקום בכל

ה ל ו ד . ג י נ מ ת מ ר כ ת ה של כוס ש טונ ה.ו כ ד השתיקה: לו הישה נ

 דרך הנביאים אותו שקורץ הוא האבדון וזה .בה עונה ההיא הנפש תכרת הכרת שנאמר
 שהיא לפי לו קוראין והשחתה כלייה לשון וכל ועלוקה ותפתה ואבדון שחת באר משל

 זו טובה בעיניך תקל שמא ( : לעולם הוזר שאינו וההפסד תקומה אחריה שאין הכלייה
 ושותה אוכל להיותו אלא האמת בדרכי שלם האדם והיות המצות שכר שאין ותדמה

 ומשתמש שן באהלי ושוכן ורקמה שש בגדי ולובש נאות צורות ובועל טובות מאכלות
 האוילים הטפשים הערביים אלו שמדמין כמו לאלו הדומים ודברים וזהב כסף בכלי

 הם והבל הבאי דברי האלו הדברים שכל ידעו דעה ובעלי החכמים אבל בזמה. השטופים
 וגויה גוף בעלי שאנו מפני אלא הזה בעולם אצלנו גדולה טובה ואינה תועלת בהם ואין
 הגוף צורך מפני אלא ומחמדתן להם מתאוה הנפש ואין הם הגוף צרכי האלו הדברים ובל
בטלים. האלו הדברים כל נמצאו גוף שם שאין ובזמן בוריו על ויעמוד חפצו שימצא. כדי

הטובה

אמרו

 גדרשת טעית ישמעאל לר' רי׳ע שאמר יומא כמסכת שמצינו כמו לשוגו תחת יכחימה כלשונו מסתירו
 כשער ז״ל הרמכ״ן הגדול רכינו כתכ וכן .כלשון רק הסוד כעיקר עליו תפש שלא וקכלגו אכיריס לחש

 כתכ יודע כלא ז״ל לר״מ וחשד וההגדות התורה כסתרי מקוכל כהיותו הראכי׳ד שרכינו אלא המכר
 שכל להשיג יוכל ונכדל מוגכל חומר איך ומשל, מליצה דרך יאשאל אני הראכ״ד חשד ולדעת כן

 ומאמר ,פניו המדכר אל ישת ,כחסניו רוח יאסף יחכם מרכים חכם ואס ,סוף אין עד ומושכל
ח, לאיוכ ה' כדכר אליהוא כי דע מיס ומריח יו הי ח, פרי  נפשו עדי כי והלכותיו, שמים חקות י

 תכלה לכל כמזימה החכמה הנפש כהתעלות וכמה כמה אחת על נכחד אהד סוד על א״כ ,ותוצאותיו
 משך שדרך כגו דכריס הן כלכושיהןהן שיעמדו הצדיקים עתידין מהגדת ואס תהלה. דומיה לו אשר
 אפילו המלכוש ככוד חלק פרק הוכיחו משם ,כהון עדת לא נור וריח כסרכליהון כפיתו נגו ועכד

 לאמת אכינו יעקכ האמת דרך ועל , נאה לטלית כציציתזוכה הרגיל יתגאה, כו אשר הסכנה כשעת
ם :כד״ן נעלם דרך על עולם כיסוד לכנון נוזלי ששתה למי ז״ל כלו רמזו  משל כדרך לה קראו וחכמי

 זו ואם ז״ל הלאכ״ד כחב :הכא העולם מקום ככל לה וקוראין סעודה לצדיקים המזומנת לטוכה.זו
ס כי עוד אומר ואני :עכ״ל השתיקה לו היתה וטוכה כרכה של כוס כאן אין הסעודה־ היא  הלוי הר׳
̂׳ל  הכהן אהרן רכינו הרכ מחנה אל וכידון כחנית כו להלחם ומדרשות הגדות והכיא הרכה כזה השיגו ז

 , למזמרות וחניתותיו , לאתים חרכותיו וכתתו התחתים גערת כו וגערו ,וחיילותיו מלוני׳ל ^ל הגדול
 ממנו למעלה כזמננו אין כי ואמרו אופו ושכחו ,Y\ ר״מ לדעת ירד ולא כנסתרות, הכין לא כי לאמר
 אכרהם ר' דכר נככד ומה הגמול כשער כתכ ז״ל הרמכ״ן הגדול רכינו גס .ימצאנו מי עמוק ועמוק

 כפולים הדכריס כל כי לחזק .עכ׳ל כמשמעם הדכריס גס ינעם סוד הדעת כען שכתכ ז״ל עזרא כן
 העליונים וגיהנס עדן כגן מזה יותר לפרש אפשר ואי שם ז״ל כתכ עוד כסמוך, וכתכנו שקכלנו כמו

 שאינו משל וענינו כג״ע תורה דכרי שאין לתלמידים מדכרינו שיתכאר כוונתנו אכל למעלה הנרמזים
 ואמונה אמת הכל אלא המליצה כטל משל או הכאי העניניס כאלו האכות קכלת רכותינו דכרי אין אמת

 ממנו ומשיג מעלתו למקום אחד כל כו וזוכה לרוממות רוממות ומן למעלה מעלה מן ופנימו חיצונו
 אלא כאן כתיכ אין תשקם עדנך ונהל אלעזר ר' אמר רכה כויקרא אמרו ולפיכך .לו לגמול הראוי כפי

 שהזכיר ג׳׳ע כי וכאמת לו הראוי כפי עצמו כפני עדן לו יש וצדיק צדיק שכל מלמד תשקם עדניך מנחל
 סעודה לעשות הקכ״ה עתיד ז״ל רכותינו שאמרו מה הוא התחיה לזמן גשמי כגמול עוד משמש

̂ע לצדיקים מחול לעשות הקכ״ה עתיד אמרו וכן וכו׳ בג״ע לצדיקים  ואחד אהד וכל כיניהס וככודו כ̂ג
 השכינה וראות התחיה כזמן להיות עתיד זה ועונג ושכר זה אלהינו הנה שנאמר כאצכעו עליו מראה
 העולם אנשי יגיעו כי לומר גופיית שמחה מתוך התיחדות ועונג המעלה השגת הוא המחול מתוך כאצכע
 כרוח שעה ככל מלוכש והיה הגופיות כהותיו שכטלו עד גופו על נפשו שנתעלית רכינו משה למעלת

:עכ׳׳ל הנכיאיס שאר יעשו כאפר העין כמצוע לא כלכד הנפש כעין ושמיעתו ראייתו כאילו הקודש

תה מע  לפנינו היו אשר הנכונים רכותינו עם כאמנה היתה אשר והאמונה האמת דרך על עמדת אשר ו
 חס המליצה כטל משל ולא חלילה הכאי דכרי זה שיהיה אמר לא ז״ל ר׳׳מ כי לראות תוכל

 וידע וחירותם חכמים דכרי ומליצה משל להכין ע״ה שלמה המלך כמאמר ותושיה עצה עמו אלא ושלום
 הזה כדרך עלמו מסר וע'כ הנסתר על אלא להתעורר צריך ואין ופרט כלל מפורש הפשט כי חכם כל

 להם אין אשר העורים כהם יכשלו פן הנפרדים וכרואיו ית׳ האל כחק גשמות ענין כל ספר מעל לכטל
 כמס׳ החקוקות פרקים ראשי לו למסור שראוי למי הנאותות כמדות זכו ולא מספיקות וקכלות הקדמות

 ולא קימנו נכחד ולא אחד דרך מאמריו וכשאר הנכוכים וכמורה הספר כזה דרכו מסלות ושם חגיגה
 כהס ליכנס כוונים הנכוכים כמורה לנו פתח ואדרכה פנים לכמה העניניס סתר מהעלות כנו מחה
 עתיד אני כאשר הפסד כזה ואין וזולתם נכדלים שכלים כמעלות הדכריס ולהעלות ותחנונים חן כרוה

:האל כעזרת צורי יזכני אס כהקדמתי יעדתי אשר כחלק לשונו מתוך להוכיח
 וכהסכמת לנכוניס נכונים הדכריס ועושה ומסתיר כיודע ז׳׳ל ר״מ וחשדתי הסכמתי זה דרך ועל

 כאשר העניניס אלו ככל וקכלתנו אמונתנו כי ואף שכילס והדורכיס לוני״ל וחכמי עזרא כן החכם
 אנו ומפיו שותים• אנו מימיו אשר הרמכ׳׳ן הגדול רכינו אמונת והסכמת קכלת נ׳׳ע מרכותינו קכלנו
 : וענינה כרכה של וכוס ושמם והמחול הסעודה סוד ידע קצרה דרך על Y\ לר״מ חושד אני חיים
 צור ,הסעודה זאת הוד על האגדה כלשון חידה ולחוד משל למשול נצחני כי והנאני כקרכי נלחם ולבי

 השכינה כככוד ע״ד) דף (כ׳׳כ הספינה את המוכר פרק .כלמודי תורה חתום כאוצרותי תעודה
 כמסורת עתיקין והדכרים הפרקים כראשי כטן מני העמוסים כו יכואו צדיקים לה׳ השער זה לכא לעתיד

 ומלחה הנקכ״ה את והרג הזכ״ר את צינן עולים גמל להשיג הגדולים התנינים את אלהיס ויכרא הפסוקים
 יומין ועתיי׳ק רמיו כרסוון די עד עתיק ולמכסה ולשכעה לאכול העוה״כ לחיי כתשוכה הזוכים לצדיקים

 מים ושאכ לכנון מן נוזלים ששתה ומי רמוני מעסיס כענכיו המשומר אלמונ״י פלונ״י ומשקן יתיכ
 מן חד השתיה כאכן לשתייה הראוי מזג כרכה של כוס ימזוג הידיעה כה׳׳א הישועה ממעייני כששון

 אכרך, לפניו ויקרא וכרך אתה טול נטעיס יושכי ידועין לאכו׳׳ת ואומר מיא תלתא מן הד על קאמיא
 כי אכרך אני ואומל הגדיל דוד עד מכדיל וזה מקדש זה עלכונו מזכיר קונו לככוד מהם אחד וכל

 כי משלשום וגם תמול גס לכרך נאה ולי .השוכה לכעלי פתח לפתוח לטוכ׳׳ה א^ת עמו לעשות הפליא
 וכשם אשא ישועות כוס וכזמרה כשירה ועונה ושמורה ככל ערוכה כעטר׳׳ה להלום הלום עד הכיאתני

 יתעוררו יזהירו והמשכילים אפיס. אחת מנה אפיס לאר״ך רויה כוסי למנת עליה כני וכוונו אקרא. ה׳
 עיר כאפריון היוס לי יתחתנו כשתים ,חידתי ימצאו אס כעגלתי לחרוש משככותס על מחשכותס ויעורו
 כעטרת ויתפארו ויתעטרו פנים לשכעיס מונים כעשרת חכמת נוכלת רקמה כגדי ואלכישס וצירן הקודש

קמה : וקיס חי ישראל מלך דוד מלכ״ס עטר״ת את ויקה תפארת  מפירוש זה בל .החיים עד כו׳ הנ
:השכר מעני והאגדות המדרשים ומן והאכדון הכרת כפירוש כהניס כתורת הגנוז טוכ ושכר הכרת עונש
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 משה רגמו הגדול הרג דנרי לפרש־ אנו צריכין זה ביארנו אשר ואמרי .כוכגים ענודס לעונדי אאילו לחלוח מחן שהדין השאלוח כל חקון פו שיש נעלם סוד פ״ג) לעיל רמזנו(גגליון שכגר
יהיה שלא הנזכר הרג דעת אין ודאי כו׳ הנפש שחכרת הימנה למעלה שאין מדולה הנקמה לקמן כחג וכן כו׳ אלו לחיים יזכו שלא הרשעים ופרעון לעיל וכחג פירש אשר

זה שבימול גה וכלל הנפש ביטול שהוא הכרח שהוא ונקמה עונש אמריו שאין החרון וכליון האבדון סוף על ז״ל הרג דברי אלא דעהו על זה עלה לא ומ״ו לרשע וצער אמר עונש שוס
כמלאכים כבוד ממקום שלוקהה זכה שהיתה מצד לה ראויה שהיסה הגדול הנועם הנפש שאגדה מסור ואבחן גדול עונש והוא גדולים גיסוריס גיהנם בעונש תחלה שנתייסרה מה מלבד הוא

כמו ומעלתן הצדיקים זכות והוא מהם למעלה או
 שום אין הבא בעולם הנפש בה שתהיה הגדולה הטובה

 יודעים אנו שאין אותה. ולידע להשיגה הזה בעולם דרך
 אבל טתאוין אנו ולה הנוף טובת אלא הזה בעולם
 בטובות ערך לה ואין מאד עד גדולה הטובה אותה

 שנערוך האמת בדרך אבל משל דרך אלא הזה העולם
 הזה בעולם הגוף בטובות הבא בעולם הנפש טובת

גדולה הטובה אותה אלא .בן אינו ובמשתה במאכל
™־י™ ל־«ה ™ מוז דוד שאמד הוא .ודמיון עדך לה ואץ הקד אץ עד

מצוי שג״ע סופרים מדברי ופירושו בתורה שנאמי הבא העולם לחיי והתאוה דוד כמה וכמה ז : וגו ליראיך צפנת אשר טובך רב
 שטובת הראשונים החכמים הודיעונו כבר ̂ חיים. בארץ ה׳ בטוב לראות האמנתי לולא

 הקב״ה אלא ועצמה ויפיה גדלה יודע ואין בוריה על להשיגה באדם כח אין הבא העולם
 שנהנין שבגוף לדברים אלא אינן לישראל הנביאים בהם שמתנבאים הטובות ושכל .לבדו
 הבא העולם חיי טובת אבל לישראל הממשלה שתשוב בזמן המשיח לימות ‘ישראל בהן
 שישעיהו הוא .בדמיון אותה יפחתו שלא כדי הנביאים דמוה ולא ודמיון ערך לה אין

 אותה ראתה שלא הטובה כלומר .לו למחכה יעשה זולתך אלהים ראתה לא עין אמר
 אמרו .לו שמחכה לאדם האלהים אותה עשה ,אלהים אלא אותה ראה ולא נביא עין

לא עין הבא העולם אבל המשיח לימות [ד] אלא ניבאו לא כולן הנביאים כל חכמים
ראתה

T מימרא וכו׳. הנביאים כל חכמים אסרו 
 אשה במה פרק אבא בר חייא דרבי

 דהא התם דמשמע ודע .ס״ג.) (שגת יוצאה
 דאסר אדשמואל פליגא אבא בר חייא דרבי

 שיעבוד אלא המשיח לימות העוה״ז בין אין
 חייא דרגי הא כאן כתב ורבינו מלכיותבלבד>

 י״ב בפרק וגם זה שאמר בפרק אבא בר
:וצ״ע לדשסואל כתב מלכים מהלכות

זה

 הרשעים כל ג׳ בפרק לי^ וכ"כ ז״ל הרג שפירש
 להם ויש חטאם כפי אותן דנין מרובין שעונותיהן

 אלא לעוהיב חלק להם שאין הן ואלו לעוה״ג מלק
 הרי וכו׳ רשעס גודל כפי וגדונין ואובדין נכרחין

 כפי הנדון ובין גמור כריתות חייבי בין שהפריש
 ודאי אלא יש חלוק מה יסורין שם אין ואם ישעו
 עכ״ל לקמן נפרש עדן גן וענין כדפירשסי. דעתו

:וקצרחיו נחמן בר משה רבינו
 .וכו׳ הנפש פה שתהיה הגדולה הטובה ו

שכר ומה הגמול בשער רמב״ן ז״ל

 יוצאין נהרות שד׳ הארן ממקומות במקום הוא
 עצמם הסדוס ואנשי בבראשית שנאמר כמו משם

 יוסיף שלא ההשויה קו תחת הוא שג״ע אומרים
 שהדברים כן הענין סוד אבל כי׳ יחסר ולא היום

 והדעת החיים וען נהרותיו וד׳ ג״ע כי כפולים
 כי ומשמעם כפשוטם כולם החרב ולהט וכרובים

 במשל העמוק הענין סוד להבין דבר כציורי הם
 לרבן לו היו לבנות צורות דמות שונין שאנו כמו

 ראיתם כזה ההדיוטות מראה שבהן בטבלא גמליאל
 במשכן הקודש מלאכת כן כי > ראיתם כזה או

 הפרוכת מן ולפנים ואהל מצר מקומות בשלשה
 בכל אשר וכל ודביר והיכל העזרה ובמקדש

 שאמרו כמו נבראו בדמות ביצירתן כנבראים וכן שם המרכבה כל ההויות ורמזי והשפל והאמצעי העליון עולם מכמה סודות להבין כולם הכרובים וציורי הכלים מן ומקום מקום
 וצייר הגוף להנאת המקומות במבחר הקב״ה והשכינו ובדעת בתבונה היה אדם בני הקב״המבהר של •דיו מעשה הראשון ואדם נפש. שנה עולם נאמנים ועדים לדבר סימן יצירה בספר

 , יתברך הבורא מן להשיג נברא כל בהשגת שיש מה וכל ומלאכיי ונפשיי גופיי נברא כל יסודי משם להבין גשמי בציור הנשמות עולם הוא העליון עולם מעשה כל הנכבד ההוא במקום
 שידענו כמו האיז מקומות משאר יותר האלהיס מראות בו יראו ולכן והעליון האמצעי העולם מן ראשו על אשר המוצק מפני השפל עולם מקומות מכל נכבד ההוא המקום גס

 וגו׳ אלהים .בית אם כי זה אין הזה המקום נורא מה שנאמר זה וכענין ה׳ כסא המקדש בית שכן וכל מוצק© מפני לנבואה ומיוחדים נכבדים מקומות שהם וירושלים ישראל מאק
 בהברת אלהיס י מראות ורואים הדברים בציורי העליונים סודות למדין המקומות מבחר שהוא ג״ע שוכני כן על .המקום במעלת כונה הקדמת מבלי עליו הבאה נבואתו חלה הרי

 שג״ע מוכיחות אליעד דר׳ ופרקי ההגדות וכל בהר. מראה אתה אשר שנאמר בסיני רבינו משה כלמוד להשיג הנברא שיכול מה כל ומשיגין ההוא ■המקום מן העליונים כבוד
.הדעת בען טעם סוד שכתב עזרא אבן דברי נעמו ומה .מקומות מכמה מוכח וכן דאילני טרפי לגלימיה ומלייה לג״ע ז״ל אליהו דעייליה אבהו ברבי כדאמרינן בארן ממש גן הוא
באלו הרמוזים העליונים והדברים העליונים לסודות ציורים הם התחתונים והעדן הגן וזה כפול שהענין פירשתי שכבר לומר ויש ,גשמי בדבר לנשמה יש שכר ומה הוא שכן כיון וא״ת
 נפשות כדאמרינן החיים עקוהואצרור הנקראת הימנה למעלה והשגה גן ברמז הנקראת השגה בעליונים יש כיצד הזה, השס חופשים מהם התחתונים שאלו ועדן גן נקראים ג״כ

 וברכה ושלום חיים וגנזי ומשפט צדק שבו ערבות חגיגה במסכת יש וכן אלהיך. ה׳ את החיים בצרור צרורה אדוני נפש והיתה שנאמר הכבוד כסא תחת גנוזים הצדיקים
 והס עליה בני ראיתי בסוכה ואמרינן עליהם שוכן ונשא רם ומלך הכבוד וכסא השרה ומלאכי ושרפים הקודש וחיות ואופנים להבראות העתידין ונשמות צדיקים של ונשמותיהם

 השכל בהסתכלות ראייה לשון הזכירו וכו׳ המאירה באיספקלריא נסתכל רבינו משה שאמרו כענין הזה ההסתכלות והבן המאירה. באיספקלריא דמסתכלי הא ומפרשים מועטים
 כח עדיין חדש י״ב כל הפירוש וכן ,יורדת אינה ושוב עולה ונשמתו בטל גופו חדש י״ב לאחר ויורדת עולה ונשמתו קיים, גופו חדש י״ב עד שאמר לפי הענין וכן .ההבנה ועילוי
 חדש י״ב לאחר כבר, שהיסה לענין היא יורדת הנשמות עולם לידיעת שעולה ואע״פ גשמיות מחשבות בהצטיירות אתו באמנה היהה כאשר ולמעשיו לדעתו נוסה והנשמה קיים הגוף

 אלא רבים ימים קיים גופו אשר החנוט ויש מיד לסיד הנשרף יש כי ממש קייס גופו קיים,שיהא גופו שאמר במה ר״ל ואין ,עוה״ב בעטרת ונתעסרה מלכות ולבשה גשמיות מדעות נתעליס
 אלא ובנהרותיו הגן בפירות הנשמות שיחעדט רבותינו כוונת ואין ,לגשמיות מטה בענין העליון העולם בעונג ומתענגת בג״ע היא הנשמה חלק חדש י״ב ובאותן ,הוא כן שפירשתי כמו

 ההיא ההשגה ומן טמאה. בארן העומד מן יותר עליק בחפן ונבואה הקדש ברוח נפשו שנתלבשה בירושלים העומד על תאמר כאשר החייט באור לאור שמיס שער שהוא מפני הכוונה
 ודבקותה הנפש השגת היא ההיא העלייה דרקיעא למתיבתא ונחתי דסלקי בצדיקים חכז״ל שאמרו וזה הרוחני העונג והשגת העליון העולם לדבקות מתעלית ההוא במקום הנפש אל

האפשרות בזה להם נשיב השם הורת על למתחכמים יתקשה אס במקום נגדרס היא הנפש היות אבל .בחייהם הנביאים כגון החחסוניס שישיגו מה השגת היא והירידה בעליונים
צדיק כל בו וזוהה המעלה מן ומעלה מעלה ופנימי חיצון אמת דבר אלא ומליצה משל או הבאי דברי ולא ואמונה אמת ג״ע בענין רבותינו דברי, וכל גיהנם בחוטאי לפניהם ששמנו

 והוא התחייה לזמן גשמי בגמול עוד משמש שהזכיר עדן גן כי ובאמת .לו הראוי כפי עצמו בפני עדן לו יש צדיק שכל מלמד השקם עדניך ונחל רבותינו שדרשו כמו מעלתו כפי
 אלהינו הנה שנאמר באצבעו עליו מראה אמד וכל יושב והוא בג״ע לצדיקים ממול לעשות הקב״ה עתיד אמרו וכן וכו׳ בג״ע לצדיקים סעודה לעשות הקב״ה עתיד חכמים טרו שא מה
 ההוא העולם אנשי שיגיעו כלומר גופיית שממה מתוך החיחדוח ועונג המעלה השגת הוא המחול מתוך באצבע השכינה והראות התחיה. בזמן להיות עתיד זה עונג ושכר זה.

 כאשד הגופיי העין במצוע לא בלבד הנפש בעין ושמיעתו ראייתו כאילו הקדש ברוח שעה בכל מלובש והיה הגופיות כחוחיו שבטלו עד גוט על נפשו שנתעלה רבינו משה למעלת
 מה וכן .הנכונה ושמיעה האמיתית ראייה והיא וגבריאל מיכאל יראה כאשר עצמה בראות ותראה הרוח עליה שיאצל מכמו״יו הנפש והתפשס הגוף בהתבטל הנביאים שאר יעשו

:הבא העולם מענין שהזכיר מה יתבאר ולקמן עדן. גן מענין עכ״ל מזו זו לנפשות והשגה הודעה שיש אך לפון וחיתוך סיפור ר״ל אין ;ו עם זו מספרות שהנשמות חכמים שאמרו
וסוף

משנה לחם
 אמר צ״ט.) (דף מלק דפרק תימה כאן יש וכו׳. כולן הנביאים כל חכמים אמרו ז

 לימות אלא נסנבאו לא כלן הנביאים כל יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי
 בין אין שמואל דאמר דשמואל ופליגא זולתך. אלהים ראתה לא עין עוה״ב אבל המשיח
 אין פרק בברכות זה הובא וכן בלבד מלכיות שעבוד אלא המשיח לימות הזה העולם
 וחפרה כתיב רמי חסדא רב אמרו צ״א:) (דף מלק בפרק ועוד ל״ה) (דף עומדין
 הנא לעולם כאן המשיס לימות כאן *(גיסתמו אור והיה וכתיב וכו׳ החמה ובושה הלבנה

:נתרוייהו) למחנר נזדמנה אחרת שגירשא ונראה לימות כאן הזה לעולם *כאן קשיא לא וכו׳

 יצא ואם וכו׳ בקשת ולא בסייף לא האיש יצא לא במשנה אמרו(בדף.ס״ג.) אשה במה
 וכתתו שנאמר לגנאי אלא אינו־ וחכ״א לו הן חכשיסין אומר אליעזר ר׳ משאת חייב

 בטילין הם למה הן דחכשיטין דאמר אליעזר לר׳ שם אמרו ובגמרא .וכו׳ חרבותם
 המשיח לימות העוה״ז .בין אין דאמר כשמואל דלא דהייט בגמרא ואמרו המשיח לימות

 אתי אליעזר דר׳ שם דאמר ואיכא וכו׳ לא-נתנבאו הנביאים כל דאמר כמאן והוא וכו׳
 בהלכות שפסק רבינו וא״כ כשמואל דלא אתו כרחין על בטלין דאמרי רבנן אבל בשמואל

וכו׳, המשיח לימות ?זה העולם בין אין דאמר כשמואל פסק איך כחכמים י״ט פרק שבת
שהוא אלא כרבנן דלא דאהי דפרישית מסעמא כשמואל דלא פסק ודאי ־דרבינו ונראה אידי למימר מאיאיכא וכו׳ המשיח לימות הזה העולם בין אין דאמר ולשמואל המשיח

הדברים שכל סוגר וט׳ המשיח לימות אלא נתנבאו לא הנביאים כל שאמר שמי מפרש מכל ודאי משמע כן אס ס״ח.) (דף דברים אלו פרק בפסחים זה הובא הובא וכן וכו׳ ואידי
 וכו׳ הזה העולם בין אין וכו׳'למ״ד נבאו לא הנביאים הל דאמר מאן דפליגי האי

 איך וא״ה הבא לעולם נחנבאו דהנביאים שסובר משמע וכו׳ הזה העולם בין אין דלמ״ד
 אמרו וכבר כתב תשיעי פרק ובסוף וכו׳ הנביאים כל כמ״ד פסק כאן כחרתי רבינו פסק

 וכן כו׳ בלבד מלכיוח שעבוד אלא המשיח לימות העוה״ז בין אין הראשונים חכמים
 חכמים ואמרו וכו׳ המשיח שבימות לב על יעלה אל י״ב בפרק בסופו מלכים בהלכות

פרק דבשב? קשה ועוד .בלבד מלכיות שעמד אלא המשיח לימות הזה העולם בין אין

עוז מגדל
: עומדץ אין פרק .לו למחכה עד חכמים הודיענו בבר

 החרבות ביטול כמו העולם מנהג הפך בהם שאין כלומר בעולם שיהיו המחודשים
 אבל , המשיח לימות הם לזה הדומות הנבואות שאר אבל הטבע הפך זה שאין והרמחים

 פרות ואפילו העולם במנהג ולא העולם מנהג הסך כלל מדוש שוס שאין סובר שמואל
 דאית משמע ראיה מייחי יחדליאביון דלא מקרא שמואל דהא השלם מנהג דהוי ועשירות

 אלא יאסבע האך זה אין עניות היה לא דאם ואע״ג עניות איכא המשיח דבימות ליה
.בלבד מלכיוס שעמד אס כי כלל חידוש שום אין המשיח ובימות כמנהג •שלא שהוא מפני

ואמר
מיימוניות הגהות

:עכ׳ל ,נו׳ אר״י אבא בר חייא א״ר עומדין אין ום׳ חלק פרק אשד. בטח [ד]
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ט ״  הוא הנא העולם כי מוכיח מקומוח ככמה «ה .ממול ;5נשע ז״ל הרמכ״ן ז״ל .העוה״נ חיי הוא גרעון ולא הפסק לה שאין ונהTהא והסוכה כולו השכר כל וסוה ב פ
 המשיח ימות לאחר לחדש הקכ״ה שעתיד עולם והוא הוא התחייה עולם אלא עדן גן שקרינו הנשמות ואינו'עולם המתים כהמיית מחיה שהקנ״ה לאותו השכר שלם

 אומר יהודה רב תניא וכן ועצמות נגידין וגומר ונשר נעור לשה״כ מהחיל כך ועצמות נגידים וגומר ונכשר נעור מתחיל כעוה״ז אדם יצירת אמרינןמה רנה וננראשיח המתים. ותחיית
 עשר הנא עולם ושל השמינית על למנצח שנאמר שמונה המשיח ולימות שנע אלא שוכע הקרי אל פניך את שממות שונע עליו שנאמר היה נימין שנע של המקדש נית של ננור

ופירוש . וכו׳ ננל ועלי עשור עלי שנאמר
™?י־,;״•« *זוז H : זולתך אלהים ראתה ®״, ?

כמכחיששאיןהטולסה״רלתהו הבא העולם חכמים איתי שקראי
ה ונהד ןץףן עתף, מציי שאיני מפני לא ^נ׳ פולמו מתיש וי

 עולם שהוא ונמצא סיוג וחד איתי יבא כך יאחר איבד העילם
הדש: הרי אלא .p הדבר אץ . העילם

 יגי׳ פעלת ליראיך צפנת אשר שנאמר יעימד מציי היא הידיעה נה״א אותם והזכיר ערכתי המזנחות
באין החיים שאיתן מפני אלא הבא עילם קראיהי ילא נשה/ולימות הקול כלי שנע נכמר ירמזו לכך

:בראשונה אדם לכל הנמצא יזהו ונפש בנוף בי קיימים שאני הזה העולם חיי אחר לאדם לי

 רמז נמקדש הזמר וכלי הכנור כי הענין
 ואין (הקודש) כרוח הנמלית המחשנה להשגת

 קול שאמרו כענץ כמוזיק״א דק נגשמיותדנר
 ישיגו נשה״ז והנה הקדש, רוח וזה ורוח ודנור

 אורן וידנק ספירות שנע הקדש נמח החכמים
 מנורה של נרות נשכע ונרמזות ונמשכן במקדש
שנע אח אמר בלעם גם הקרבנות ובקצת

 וכו': העוה״ב חכמים אותם שקראו זה ח
 חרוב וחד וכו׳ כמכמיש נראה הראב״ד כתב

 וכבר .עכ״ל ,חדש עולם שהוא ונמצא
 אחר הנא שלם הוא שעוה״ב רבינו שדעת כקבתי
 בסוף שלמו את יחריב שהקב״ה והקבלה המו,ת
 רבינו גם חלק בפרק כמוזכר שנים אלפי שיתא
:רבינו למ׳׳ש ענין ואינו זה יכחיש לא

אין

 בפירוש נלמוד פנים ומכל .ומופלא נכבד עגין
 ולא וכליו ומקדש גוף בו שיש עולם שהוא העוה״ב

 .מיד האדם מיתת אחר שהוא הנשמות פולס
 השביעי יום אח אלהיס ויברך במדרש מצינו ועוד
 אוהו ויקדש השביעי באלף המתחיל הבא עולם זהו

 באלף יהיה דוד בית ומלכות וכו׳ לישראל זימנו
 שהעולם י״ז.] [ברכות דרב בפומיה ומרגלא ששי.
 תחרות ולא קנאה ולא ושתיה אכילה בו אין הבא
 בראשיהם ועכירותיהם יושבים צדיקים אלא

 שכינהו מזיו משפיען והקב״ה שכינה מזיו ונהנים
 שקיום ר״ל ,תמונתך בהקין אשבעה שנאמר

כקיום לעוה״ב הכבוד בזיו הזוכים האנשים

תשיעי פרק
ר א ח א ה׳ דרך שמרנו אם לה שנזכה והטובה מצות של שכרן שמתן שנודע־ מ

ימים. והארכת לך ייטב למען שנאמר הבא העולם חיי היא בתורה הבתוב
 שנאמר הכרת היא בתורה הכתובות הצדק ארחות שעזבו הרשעים מן שנוקמים והנקמה

 יגיע תשמעו אם בולה התורה בכל שכתוב זה מהו .בה עונה ההיא הנפש תכרת הכרת
 ורעב שובע כגון הזה. בעולם הדברים אותן וכל כך אתכם יקרה תשמעו לא ואם כך לכם

 כל ושאר והפסדו מעשה והצלחת וגלות הארץ וישיבת ושפלות ומלכות ושלום ומלחמה
 יגיעו התורד» מצות כל עושים שאנו ובזמן ויהיו היו אמת הדברים אותן כל .הברית דברי
הכתובות. הרעות אותנו תקראנה עליהן עוברין שאנו ובזמן כולן. הזה העולם טובות אלינו

ה את ויחזו רבה ל ו כ ־ , ^ י ה ל א סוף הם הרעות אותן ולא מצות של שכרן מתן סוף הם הטובות אותן אין כן פ על ואף ה
לנו נתן הקב״ה הדברים. כל הכרע הוא כך אלא המצות. כל על מעובר שנוקמין הנקמה ס״ז) חיים(משלי מלך פני כדכתיבבאור ודאית

בה זוכה נכונה גמורה דעה ויודעו בה הכתוב כל העושה וכל היא חיים עץ זו תורה ״׳יי אייל יי״ 1״אי יייני משה אמח וק
 נעשה שאם בתורה והבטיחנו זוכה. הוא חכמתו ורוב מעשיו גודל ולפי הבא. העולם לחיי ה15̂'ה־’^ץ״מז? 1מושא?ת?כסאה

 אותנו המונעים הדברים כל ממנו שיסיר תמיד בחכמתה ונהגה נפש ובטובת בשמחה אותה בהתיחדה הנפש קיום כי כולם את מחיה ואהה
את המחזיקות הטובות כל לנו וישפיע . בהן וביוצא ורעב ומלחמה חולי כגון מלעשותה והתעלות בו המלאכים כקיום העליון בדפת

 בדברים ימינו כל נעסוק שלא כדי וזהב. כסף ורבוי ושלום שובע כגון התורה לעשות ידינו
 העולם לחיי שנזכה כדי המצוד. ולעשות בחכמה ללמוד פנויים נשב אלא להן צריך שהגוף לכן יום, ארבעים בהר משה כקיום ושתייה

.וגו׳ לנו תהיה וצדקה הזה העולם בטובות שהבטיח אחר בתורה אומר הוא וכן .הבא יוכיח
 יסיר האמת שדיין ויבעט, ישורון וישמן שנאמר כענין הזמן בד.בלי ונעםוק מדעת התורה נעזוב שאם בתורה הודיענו וכן
 הבא העולם מלקנות אותן המונעים הרעות כל עליהם ומביא לבעוט ידיהם חזקו שד.ן הזה העולם טובות כל העוזבים מן

ך. ה׳ ישלחנו אשר אויביך את ועבדת וגו׳. ה׳ את עבדת לא אשר תחת בתורה שכתוב הוא ברשעם. שיאבדו כדי  נמצא ב
 האלו הברכות לכם משפיע דרכו ושמרתם בשמחה ה׳ את עבדתם אם כלומר זו, דרך על והקללות הברכות אותן כל פירוש

 שכולו לעולם לך וייטב הבא העולם לחיי שתזכו כדי בה ולעסוק בתורה להתחכם פנויים שתהיו עד מכם הקללות ומרחיק
 הבא. העולם לחיי המביאים הזה בעולם טובים לחיים . העולמות לשני זוכין ונמצאתם ארוך שכולו לעולם ימים ותאריך טוב

 את עזבתם ואם בשאול. וחכמה ודעת וחשבון מעשה אין כי שנאמר יזכה במה לו אין טובים ומעשים חכמה פד. יקנה לא שאם
 בבהלה ימיכם שיכלו עד הברכות כל ומסיר האלו הקללות כל עליכם מביא לד.ם ודומה וזנות ובמשתה במאבל ושגיתם ה׳

 .עולמות שני שאבדתם ונמצא הבא העולם מחיי שתאבדו בדי המצות לעשות שלם גוף ולא פנוי לב לבם יהיה ולא ופחד
 העולם לחיי זוכין שבהן במצות .ולא בחכמה לא מתעסק אינו ורעבון ובמלחמה בחולי הזה בעולם טרוד שאדם שבזמן

 לעסוק להן מניחות שאינן ממלכיות שינוחו כדי המשיח לימות וחכמיהם נביאיהם ישראל כל נתאוו זה ומפני ב : הנא
 הדעה תרבה הימים שבאותן לפי .העולם'ד.בא לחיי שיזכו כדי בחכמה וירבו מרגוע להם וימצאו .בד.וגן ובמצות בתורה

 והסירותי ונאמר .רעד.ו את ואיש אחיו את איש ילמדו ולא ונאמר ה׳ את דעה הארץ מלאה כי שנאמר והאמת והחכמה
 למשה קרוב הוא גדול ונביא משלמה. יתר יהיה חכמה בעל דוד מזרע שיעמוד המלך שאותו מפני .מבשרכם האבן לב את

. דרך אותם ויורה העם כל ילמד ולפיכך .רבינו  יהיה נכון הימים באחרית והיה שנאמר לשומעו הגוים כל ויבואו ה׳
אבל .הבא העולם חיי הוא וגדעון הפסק לה שאין האחרונה והטובה כולו השכר כל וםוף .ההרים בראש ה׳ בית הר

ימות
משנה לחם

 שעבוד חלא העוה״ז בין אין קאמר איך כפשסה מפרש ואם במשיח שיהיה להכחיש יכול משל דרך הוא הכל וגו׳ כבש עם זאב וגר בישעיה שנאמרה שהפרשה ז״ל רבינו ואמר
 ושמואל משל שהיה ודאי אלא בפרשה שם האמורוח הני כל איכא הא בלבד מלכיוח האמר לא שאס כן לומר אהה שמוכרח לך חדע מלכים בהלמח זה לדבר ראיה והביא

וכבש עכו״ם אלו זאב שר״ל ז״ל רבינו שפירשה כמו מלכיות שעבוד לענין דריש אלא המשיח לימות הזה העולם בין אין למ״ד לך תקשה כן אס כפשסה שיהיה אלא
לומר אחה שמוכרח כיון וא״כ וכו׳ העוה״ז בין אין קאמר ולהכי . וכו׳ ישראל הוא קאמר בהדיא דהא במשיח איירי לא פרשה דהאי מכחיש מצי לא בלבד מלכיות שעבוד

פרשה אין וכו׳ נחנבאו לא הנביאים כל למ״ד גם כפשסה זו פרשה דאין שמואל לדעת אינו ודאי זו לעוה״ב הנבואות שאר שכל שאומר ואפילו וכו׳ ישי מגזע מוסר ויצא קרא
זי

עוז מגדל
ב : הפרק פוך עד חכמים אותו שריאו «- ת  הדברים אלי במקצת להתמק עאין לוני׳ל חכמי בעבורו השיבו ונבר . הזמנים בשינוי עמו מחלוקותיו לתהו חוזר העולם שאין מפרש נראה ז׳ל הראב׳ד כ
ביו י  ואם השרש לחבירו עולש בין יהיה אם יודעים אנו שאין וגם ומוסכמת מפורשת הקבלה בהן באה פלא בשער שהעתיק נעצמו הלשון זה על ז׳לכהב והרמב׳׳ן .עכ׳׳ל חדש עולם שהוא נמצא ונו׳ ו

:בהם ספק ואין הס תכופים קבלתנו ולפי זמנו כמה יש , : מיד הגוף מיתת אחר לאדם המגיע הנשמות עולם הוא שעוה׳ב הללו מדברים נראה הגמול
ידועה שקנלתנו כתבתי וכבר הפרק בסוף .בלבד עד ונו׳ אמרו וכבר עד כו׳ שנודע מאחר פ״ט וחס זה מלחשוב ז׳ל לר׳מ לו וחלילה כך לשונו לדון הביאו ז׳ל הראב׳ד שח־׳דו מה כי אומי ואני

:ז״ל הרמב״ן הגדול יבינו כדעת איש מפי איש השמועה מפי כתבתי וכבר זה מלשונו נראה שכן ז׳ל הרמב׳ן אל מודה אני אבל .תסבלנז שהלשון ושלות


