
m משנה כסףז ו פרק ^טובה הלכות מדע. משני־ כסף

T S וט׳ ועבדום בתורה כתוב והלא ה.
 למעלה שכתב למה חוזר

 שחעאו אלא שיחעא הש׳׳י עליו גזר לא שפרעה
 והלא מקשה זה ועל התשובה ממט למטע חייבו
 שגזר הרי אותם וענו ועבדום בתורה כתוב

:לישראל שירעו המצריים על
 ת׳ .וט׳ עצמו אדם יראה לעולם ב פ״ז

 יום שוב אבות ממסכת ב׳
קנ״ג.) שואל(דף פ׳ ובשנת .מיתתך לפט אסד

פירשו

 לפט אחד יום הוא כאילו יראה יום שכל פירשו
: גתשובה ימיו כל נמצאו מיתתו

 עומדים משובה שבעלי מקום חכמים אמרו ד
 אבהו דר׳ מימרא .וכו׳ צדיקים אץ
ל׳יד): (ברכות עומדין אץ פ׳

בס׳ .בתשובה אלא עאלים ישראל
 השובה גדולה פ״ז:) (דף יוה״כ

:הגאולה מת שמקרבת
וחטא

ואץ ה

הראב״ד השגת
ם אריכוש הם אלה א׳א .וכו׳ אותם וענו ועבדום בתורה נתוב *והלא רי  ראשי וחיי מתובלים שאיץ מ
 שתאמר כדי בשם הזכרתיו לא ואני זנית למה לזוניה הבורא יאמר נערות. דברי שהם אומר אני כמעע
ק על גזרתך חלה מי ועל הזונים לו יאמח גזרתי שעליך  וקם אבל גזרתך. נתקיימה לא הנה זט שלא או
 השחת כי אמר משה שאף בכאן וכ׳ש גזירה הבורא ידיעת הזה בענין שאין אמרנו כגר וזנה הזה. העם

# הן השחיתון מ ד ו ע  וענץ גזירה. בלא כן לומר יכול שהיה הבורא וכ׳ש מותי אחרי כי ואף עמכם ג
 ממט גרע אלא רע מאדם נפרע הבורא שאין ידוע הדבר כי האחד .פנים משני שאלה אינה המצרים

 כהשימך אפי שגט אשור הוי אומר הוא וכן גרשעו ממנו הרע מן ויפרע יחזור מזה שיפרע ואחר
 ההם למכות וראויים היו רשעים ג״כ והמצרים .עלי והתפארך לגן וגודל רשעך מפני פי׳ תושד שודד
 אה ובזויזו פרעה של זדונו אבל בים טבעו ולא לוקים היו ישראל את ושלחו גתחלה למשה שמעו ואילו

 והמיתו בפרך בהם עבדו והם אותם וענו אמר הבורא כי והשני .לו גרם הוא שלומו לפני יתברך הבורא
:נתחייגו לפיכן לרעה עזרו והם מעט קצפתי אני שנאמר כענין מהם וטבעו מהם

ה׳ הורני דוד שאמר כמו .האמת על לעזרם ה׳ מאת
 שממנה האמת דרך חטאי ימנעוני אל כלומר . דרכך
 נדיבה ורוח שאמר זה״ וכן .שמך ויחוד דרכך אדע

 לי יגרמו ואל חפצך לעשות רוחי תניח כלומר תסמכני
 עד בידי הרשות תהיה אלא מתשובה למונעני הטאי

ת. דרך ואדע ואבין שאחזור מ א  בל זו דרך ועל ה
 טוב דוד ^^מר זה ומהו ה :אלו לפסוקים הדומה

 זה וגו׳. עניים ידרך בדרך חטאים יורה p על ה׳ וישר
 אדם בכל זו שמדה .ולהבין ללמוד כה בהם שנתן ועוד . בתשובה אותן ומחזירין ה׳ דרכי מודיעים להם נביאים ששלח

 אותו מסייעין לטהר בא רז״ל שאמרו מה והוא .אותם ורודף להן מתאוה והצדק החכמה בדרכי נמשך שהוא זמן שכל
 בתורה כתוב *והלא . הדבר על נעזר עצמו ימצא כלומר

ע. לעשות המצריים על גזר הרי אותם וענו ועבדום  וכתיב ר
 ישראל על גזר הרי הארץ. נכר אלהי אחרי וזנה הזה העם וקם

 הידוע פלוני איש על גזר. שלא לפי־ מהן. נפרע ולמה כו״ם לעבוד
 כו״ם לעבוד הזונים מאותן ואחד אחד כל אלא הזונה הוא שיהיה

 הבורא הודיעו ולא .עובד היה לא לעבוד רצה לא אילו
 הזה העם לאומר דומה זה למה הא .עולם של מנהגו אלא
 כבר הרשע יאמר זה מפני לא .ורשעים צדיקים בהן יהיה
 רשעים שיהיו למשה שהודיע מפני רשע שיהיה עליו נגזר

 . הארץ מקרב אביון יחדל לא בי שנאמר כענין .בישראל
 איש על גזר שלא . בידו הרשות להם להרע רצה לא אילו לישראל והמריעים המצירים מאותן ואחד אחד כל המצריים וכן

דברים הקב״ה ידע היאך לידע באדם שאיןכח אטרגו וכבר להם. לא בארץ להשתעבד עתיד זרעו שסוף הודיעו אלא ידוע
: להיות העתידין

ק ר שבייעי־ פ

 מחטאיו כפיו ולנעור מחטאיו בפיו ולהתודות תשובה לעשות אדם ישתדל שבארנו כמו לו נתונה אדם כל ורשות הואיל א
 למות נוטה הוא כאילו עצמו אדם יראה לעולם ב ♦ הבא העולם לחיי ויזכה תשובה בעל והוא שימות כדי

 שיזקין. טרם ימות שמא אשוב כשאזקין יאמר ולא . מיד מחטאיו ישוב לפיכך בחטאו עומד ונמצא בשעתו ימות ושמא
 כגון מעשה בהן שיש מעבירות אלא תשובה שאין תאמר אל ג ♦ לבנים בגדיך יהיו עת בכל בחכמתו אמר ששלמה הוא
 ומן הכעם מן ולשוב לו שיש רעות בדעות לחפש צריך הוא כך מאלו לשוב אדם שצריך כשם אלא .וגניבה וגזל זנות

 . בתשובה לחזור צריך הכל בהן'מן וכיוצא המאכלות ומרדיפת והכבוד הממון ומרדיפת ההרצל ומן הקנאה ומן האיבה
 רשע יעזוב אומר הוא וכן . מהם לפרוש הוא קשה באלו נשקע שאדם מעשה-שבזמן בהן שיש מאותן קשים העונות ואלו
 אלא כן הדבר אין .שעשה והחטאות העונות מפני הצדיקים ממעלת מרוחק שהוא תשובה בעל אדם ידמה ואל ד :וגי׳

 ממנו ופירש החטא טעם טעם שהרי הרבה ששכרו אלא עוד ולא מעולם. חטא לא כאילו הבורא לפני הוא ונחמד אהוב
 ממעלת גדולה מעלתן, כלומר בו.. לעמוד יכולין גמורין צדיקים אין עומדין תשובה שבעלי מקום חכמים אמרו .יצרו וכבש

 אלא נגאלין ישראל ואין התשובה על צוו כולן הנביאים כל ה ♦ מהם יותר יצרם כובשים שהן מפני מעולם חטאו שלא אלו
 כל עליך יבאו כי והיה שנאמר נגאלין הן ומיד גלותן בםוף תשובה לעשות ישראל שסוף תורה הבטיחה וכבר .בתשובה
 ישראל שובה שנאמר לשכינה האדם את שמקרבת תשובה גדולה ו :וגו׳ אלהיך ה׳ ושב אלהיך ה׳ עד ושבת וגו׳ הדברים

 בתשובה תחזור אם כלומר .תשוב אלי ה׳ נאם ישראל תשוב אם ונאמר .ה׳ נאם עדי שבתם ולא ונאמר . אלהיך ה׳ עד
 אהוב הוא והיום .ותועבה ומרוחק משוקץ המקום לפני שנאוי זה היה אמש .הרחוקים את מקרבת התשובה ,תדבק בי

 שנאמר .רבים בין יחיד בין השבים את מקרב בה החוטאים מרחיק שהקב״ה שבלשון מוצא אתה וכן .וידיד קרוב ונחמד
 ערירי הזה האיש את כתוב ברשעתו ביכניהו ונאמר חי. אל בני להם יאמר אתם עמי לא להם יאמר אשר במקום והיה
 בזרובבל נאמר בגלותו ששב וכיון וגו׳. ימיני יד על חותם יהודה יהויקיסמלך בן כניהו יהיה אם ,בימיו יצלח לא גבר
 מעלת מעולה כמה ז : כחותם ושמתיך ה׳ נאם עבדי שאלתיאל בן זרובבל אקחך צבאות ה׳ נאם ההוא ביום בנו

שובה.  נענה ואינו צועק .אלהיכם לבין ביניכם מבדילים היו עונותיכם שנאמר ישראל אלהי מה׳ מובדל זה היה אמש הת
 ויםגר בכם גם מי חצר/ רמוס מידכם זאת בקש מי שנאמר בפניו אותן וטורפין מצות ועושה וגו׳ תפלה תרבו כי שנאמר
יקראו טרם והיה שנאמר מיד ונענה צועק .אלהיכם בה׳ הדבקים ואתם שנאמר בשכינה מודבק הוא והיום .וגו׳ דלתים

ואני
משנה לחם

 שתירץ התירוץ והוא אחר פירוז ̂תרץ יכולים אגו זה תירוז מלבד כלומר לזה שכיון שהאל למעלה שפיק במה מתורן זה .וכו׳ אותם וענו ועבדום בתורה כתוב והלא ד
 :ביאור צריכץ ואינם מבוארים הם כלן בהשגות ז״ל הראב״ד ודברי > למעלה כאן רצה אלא כידיעתנו ידיעתו שאין מכרחת ידיעתו ואין הדברים יודע י י

אפשר וכו׳ לידע באדם כת שאין אסרנו וכבר כתב ולמעה מספיק יותר אחר הירוז לתרז
קצת

עוז מגדל
ב :הפרק הוף עד ■וכו׳ בתורה כתוב וד.אא ת  נתהייבו לפיכך וכו׳ דברים אריכות הם אלה הראג׳ד כ

 לבו במגלה _ו׳ל לר׳מ חושד מהיותו ו״ל הראב״ד רבינו כי דברי כה הלא אומר ואני ;עכ״ל
 הקב׳ה יודע לידע,היאך בידינו כת שאין אמרנו וכבר אמר הפרק בכוף שהרי !נות לו רואה אינו

 רבינו כי וידעתי .מוכתר בלשון כתב ״ל1 ור״מ האמת עיקר וזה .עכ׳ל להיות שעתידין דבריה
 :נכתר כוד שהוא א״א המכוון ולגלות שותין אגו ומימיו ואהין בגמין בנסתרות מקובל ז״ל הראב״ד

״ז : קכ״ג) (דף שואל ם׳פ .לבנים בגדיך יהיו עת בכל עד לו נתונה אדם כל ורשות הואיא פ

 ידמה א?• : מעבירה קשין עבירה הרהורי שאמרו מה בכלל מפורסם זהו .דרכו עד כו׳ תאמר ‘ואי
ם. עד חשובה בעל ה מ ר ת  אלהיך ה׳ עד ושבת עד הנביאים כנ* ; ל׳ד) (דף עומדין אין ס'פ י

ה : כ׳ו) (דף דיומא בהרא פרק . אלהיך ה' ושב ל  :יומא הוף . תדבק עד תשובה גדו
מפורש ובמדרשות מקומות ובכמה ולקרוב לרחוק שלום דרישת בכלל זה .מתגדלת עד מקרבת הת־םובה

:בכלל הענין זה



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


