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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


