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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
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פ׳ט
פירוש י פ״ט תשובה הלכות . מדע מש״ נסך.

I וטיהוס

[משנה דאגוס פ״ק ונו׳. כעידיס תהיו אל־
ז ״  הולך כמנהגו ועולם הזה העולם הוא המשיוז w ״

חכמים אמרו וכבר לישראל. תחזור שהמלכות אלא י ,״̂״3
 אלא המשיח לימות הזה העולם [א] בין אין הראשונים

:בלבד מלכיות שיעבוד
 תמיד נה שישגה עד .וכו׳ ידוע דבר ו

 זה &״א הראכ״ד כתב :כראוי
 .עכ״ל ,לג עליהם תשית פלא וכו׳ השגיו[

 שישמח לומר דהיינו נראה שיר לשון מ״ש
 השי״ת .בשיר שמח שאדם כמו ה׳ באהבת

רצון: יהי וכן אמן שמו מאוהבי חלקנו יפים
עשירי פרק

המדע ספר נשלם

חנוך וכן עולם עד מאז והתקיים היום עוד מנפשו הגוף והושלך נפרד שלא אליהו יוכיח ס״ג.) (שבת יוצאה אשה במה פרק דשמואל מימרא .וכו׳ העוה״ז בין אין ב
כי והזכים הדקים בדברים גופן קיום הנפש זכי כי ראינו והנה תותינו. כמדרשי זה: בלשון לשפק שיש מה זה קודם בפרק כתבתי

וזכו הבורא ברצון המתצשס העליון. מאור שהיה באברים הנבלע במן נתקיימו המן אנשי מאד חפן במצותיו וכו׳ עשיר שאהיה בשביל הורה לומד הריני תאמר שמא ד פ*י
שנתעלה ומשה יחזקאל ראה שלא מה הים על שפחה ראתה שאמרו כמו בנפלאות שהשיגו אלעזר: דרבי מימרא י״ש.) אידיהן(דף לפני פרק .מצותיו בשכר ולא

 זה לדבר הוצרך לא בוראו בידיעת יותר נפשו
 והשגה השכינה בזיו גופו ונתקיים שנתגשם

 תמצאוהו לא היום במכילתא ודרשו העליונה.
 אוהו מוצאין אתם אי היום להם אמר בשדה

 המימרא וזו . לעוה״ב אוהו מוצאין אתם אבל
 בבני שיהיו שנאמר או דרכים שני על נתפרשה

 ליהנות מעלתם יגיע שלא מי הבא העולם
,המתגשם בדבר קיומם ויהיו שכינה מזיו תמיד

 חסמא בן אלעזר רבי כדברי שדעתו■ נפרש או
 מזיו שהוא המן ביסוד קיומם העוה״ב שאנשי

 שעתיד מתים חכמים שאמרו ומה השכינה.
 ואותן לעפרן חוזרין אין שוב להחיות הקב״ה

 הקב״ה עולמו לחדש הקב״ה שעתיד שנה אלף
 פירוש המיס פני על שמין והם כנפים להן עושה

 ותתלבש מלאכות הנפש שתלבש הוא הכנפים
 והארכה כדדרשינן עוד תתבמל ולא עמה הגוף
 כי לדבר וראיה .ארוך שכולו בעולם ימים

 בהדבקה השפל הגוף על הנפש כח בהתחזק
 כפני שהיו משה פני מקירון העליון בדעת
 בפנחס אמרו וכן לבנ̂ה כפני יהושע ופר חמה

 פניו היו עליו שורה הקדש רוח שהיה בשעה
 כשהיה הגדול ר״א על ואמרו כלפידים, בוערות

 יוצאים קרנותיו היו בראשית במעשה דורש
 הוא אס מכיר אדם ואין רבינו משה כקרני

 לעמיד צדיקים פני בספרי יש וכן לילה. או יום
 ומזלות ולכוכבים ולבנה לחמה דומות לבא

 לא ואם המקדש בית ולמנורת ולשושנים ולברקים
 כן שהוא נאמין זה' יהיה כיצד דעתנו משיג

 הנפש מסודות יודע שמו יתברך הבורא כי
 ביארנו עכשיו .מהתחכמותנו יותר ומהותה
 שכר כי בקצרה ונחזור המצות בשכר כונתנו

 הנשמות עולם הוא בג״ע יהיה וקיומן הנשמות
 והוא בימינו במהרה המשיח ימות יבואו ואח״כ
 ותחיית הדין יום יהיה ובסוף הזה העולם מכלל

 וסימן ורמז כדפרישית העוה״ב לאח״כ המתים
 ונגמר אדם נברא בששי , המעשה ימי ששה לדבר

 חמשה בעולם הקדומות אומות מלכי כך בשביעי
 עופות בהם שנבראו ימים חמשה כנגד אלפים
 מלכותם ותפיסה דברים ושאר המיס ושרצי
 שנבראו וחיה בהמה יצירת כנגד בששי מעע
 הששי באלף דוד בית ומלכות בתהלהו עתה
 בכולן ומשל בוראו שהכיר האדם יצירת כנגד

 אדם כנגד הדין יום יהיה אלף אוהו ובסוף
 העולם התחלת והוא שבת ושביעי בסופו שנדון
 רמז ,ושמיעה ושבוע שבוע שני ששח וכן הבא
 ויובלות שמיעות סוד החכם ילמוד מכאן .לענין
 אך עכ״ל. דעת, לאדם המלמד וברוך בכללן

: קצרתיו
דעת אדם המלמד בעזר המדע ספר פירוש סליק

ל א  ועוסק התורה מצות עושה הריני אדם יאמר א
 הכתובות הברכות כל שאקבל כדי בחכמתה

 כדי מהן תורה שהזהירה העבירות מן ואפרוש ,הבא העולם לחיי שאזכה כדי או בה
 לעבוד ראוי אין הבא. העולם מחיי אכרת שלא כדי או בתורה הכתובות הקללות מן שאנצל

 הנביאים מעלת ואינה מיראה עובד הוא זה דרך על שהעובד , הזה הדרך על ה׳ את
 שמחנכין והקטנים והנשים הארץ עמי אלא, זה דרך על ה׳ עובדים ואין .החכמים מעלת ולא

 בתורה עוסק מאהבה העובד ב : מאהבה ויעבדו דעתן שתרבה עד מיראה לעבוד אותן
 כדי ולא הרעה יראת מפני ולא בעולם דבר מפני לא החכמה בנתיבות והולך ובמצות

 היא זו ומעלה . בגללה לבא הטובה וסוף אמת שהוא מפני האמת עושה אלא הטובה לירש
ה. זוכה חכם כל ואין מאד גדולה מעלה  הקב״ה שקראו אבינו אברהם מעלת והיא ל
 שנאמר משה ידי על הקב״ה בה שצונו המעלה והיא מאהבה אלא עבד שלא לפי אוהבו

 המצות כל יעשה מיד הראויה אהבה ה׳ את אדם שיאהוב ובזמן אלהיך, ה׳ את ואהבת
 עזה יתירה גדולה אהבה ה׳ את שיאהב הוא הראויה האהבה היא וכיצד ג :מאהבה

 האהבה חולי חולה כאלו תמיד בה שוגח ונמצא ה׳ באהבת קשורה נפשו שתהא עד מאוד
 בין בקומו בין בשבתו בין תמיד בה שוגה והוא אשה אותה מאהבת פנויה דעתו שאין

 כמו תמיד בה שוגים אוהביו בלב ה׳ אהבת תהיה מזה יתר ושותה. אוכל שהוא בשעה
 שיר וכל אני. אהבה חולת כי משל דרך אמר ששלמה והוא נפשך. ובכל לבבך שצונובכל

 תורה למד הריני תאמר שמא הראשונים חכמים אמרו ד : זה לענין׳ הוא משל השירים
 לומר תלמוד הבא בעולם שכר שאקבל בשביל רבי שאקרא בשביל עשיר שאהיה בשביל
 במצותיו חכמים אמרו ועוד מאהבה. אלא תעשו לא עושים שאתם מה כל ה׳ את לאהבה

 ומשכיליהם תלמידיהם: לנבוני מצוים החכמים גדולי היו וכן מצותיו. בשכר ולא מאד חפץ
 לשמשו ראוי הרב שהוא מפני אלא וכו׳ הרב את המשמשים כעבדים תהיו אל ביחוד
 עליו תגיע שלא כדי או שכר לקבל כדי בתורה העוסק כל ך, מאהבה: עבדו כלומר

 מפני אלא שכר לקבל ולא ליראה לא בה העוסק וכל שלאלשמה. עוסק זה הרי פורענות
 יעסוק לעולם חכמים ואמרו לשמה. בה עוסק זה הרי בה שצוה הארץ כל אדון אהבת

שמה. בא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא ואפילו בתורה אדם  את לפיכךכשמלמדין ל
 לקבל וכדי מיראה לעבוד אלא אותן מלמדין אין הארץ עמי וכלל הנשים ואת הקטנים

 ומרגילין מעט מעט זה רז להם מגלים יתירה חכמה ויתחכמו דעתן שתרבה עד שכר,
הראב״ר השגת ויעבדוהו וידעוהו שישיגוהו עד בנחת זה לענץ אותן

 ידטנו לא השגיון !®א״א .וכו׳ וברור ידוע *דגר הקב״ה אהבת שאין וברור ידוע *דבר ן ז מאהבה
בש־יעניניסלשון אוהו מפרשים כיון.ואנו דבר זה לאי כראוי תמיד בד! שישגה עד אדם של בלבו נסשרת
ה. חוץ שבעולם מה כל ויעזוב ד, כמושגיון שיר ממנ סלג: חשים שלא בעניניך תשגה אהגסה בעבור אהר וענין דו ה אלי

 הרבה ואם מעט מעט אם האהבה תהיה הדעה פי ועל שידעהו. בדעת אלא הקב״ה אוהב אינו .נפשך ובכל לבבך”בכל
להבין באדם שיש כח כפי קונו את לו המודיעים ותבונות בחכמות ולהשכיל להבין עצמו ליחד האדם צריך לפיכך הרבה.

: התורה יסודי בהלכות שבארנו כמו ולהשיג

משנה לחם
 החמה כאור הלבגה ולהיות'אור ממבטו דבר ישתנה דלא קשה נמי אבא בר חייא ר׳ מנהג הפך אבל העולם כמנהג שהוא דברים שיחודשו אלא פליגי לא דע״כ כפשמה זו

 הלכות בסוף משנה כסף ובספר .מזה גדול מבע שינוי לך אין שבעתים הממה ואור נ״ל זה יותר, ביאר מלכים בהלכות ששם אלא בפ״ט ג״כ כוונתו היהה וזו לא העולם
 דרכינו וכו׳ הרגוהו כוזיבא דבן ההיא על ז״ל הראב״ד השגת להרן הרב״י כתב מלכים דס״ל לא אבל ראיה כדמות אלא שמואל דברי הביא שלא ז״ל רבינו דברי ליישב

 שכתבתי למה קשה זה גס וכו׳ העוה״ז בין אין דאמר כשמואל דפסק לניעמיה אזיל החמה כאור הלבנה דאור הא על דפריך חלק דפ׳ סוגיא לזה קשה מ״מ אבל כווחיה.
וצ״ע: ההיא ההשגה להירון מקום דאין אבא בר חייא כר׳ דפסק לדברי אפילו רבינו כדברי ואי ניחא אבא בר ד.ייא דלר׳ משמע ונו׳ דאער ולשמואל וגו׳

עוז מנדל
v/fi <?גדולי. היו וכן :ובמדרשות בתלמוד מקומות בהרבה .במצותיו עד עושה הריני אדם יאמר א 

:השחר מפלת פרק . לשמה גא עד העושק כל : דאבות פ׳ק .מאהבה עד החכמים
ה בהלכות כתבתי ככר .מאהבה ויעבדו עד יעשוק לעולם הנמים ואמרו ר ;כ׳ח) השחר(דף תפלת בפרק הוא וגם כן אמרו מקומות בכמה ס׳  השפר סוף שהוא הפרה סוף עד וגרור ידוע דנ

ב ת אני :ענ״ל לב אליהם תשים שלא וכו׳ כיון דבר לאיזה ידענו לא הראב׳ד נ ע אצל עיקר הוא השני הפירוש כי אומר ו : ויפה נכון והוא ז״ל ר׳

מיימוניות הנחות
:עומדין אין ובם׳ אשח בטח ובם׳ חלק פרק שמואל [א]

.המדע ספר יהוא ראשון םפר נגמר


