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 לו ויש הדעה בשיקול חלוי שהדין מחי כדין
 השוחד שקבל וכיון מחי יפה לומר רגלים
 לצד ולא זכוחו לצד נוטים ודממו לבו למולם

: רובהו
ח ״  ראוי אדם כל אלא רבינו מ״ש על ב פ

 או חכם או וכו׳ צדיק להיוח
 כל בפרק דאמריצן חימא הגהוח כמבו .סכל
 לילה ההריון על הממונה דמלאך [ט/] היד
 או חלש או גבור או וט׳ הספה ונוטל שמו

טפש ■

 דבר שגם משמע בפירוש הרי . חכם או מפש
 סכל בין מלוק יש ואולי .שמים בידי הוא וה

 ומורי .שמים יראח לענין הוא ושכל לטפש
 או שמכמה לאחוז ה״פ דהכא חיין הר״ם

 לב לו למשוח ר״ל היד כל דס׳ וההוא בסכלות
 ומ״ש הרמ״ך. לשון כאן מד טפש לב או מכם
 דאין טמם לו אין שמים יראח לענין הוא דסכל
 זה דאין ועוד שמים יראח לענין סכל ענץ

:לחכם מקביל
וכיון

 אבק שזה לבעליה מספקת שאינה מסעודה האוכל א) .הן
 אכלתי כלום ויאמר חטא שלא מדמה והוא . הוא גזל

 שהעבוט עני של בעבוטו המשתמש ב) .ברשותו אלא
 בלבו ויאמר ומחרישה קורדום כגון אלא אינו עני של

 בעריות המסתכל ג) . אותו נזלתי לא והרי חסרים אינן
 בעלתי ובי אומר שהוא כלום בכך שאין דעתו על מעלה

 עון העינים שראיית יודע אינו והוא .אצלה קרבתי או
 תתורו ולא שנאמר עריות של לגופן גורמת שהיא גדול

 בושת לו הגיע ולא שם עומד חבירר שאין לפי חטא שאינו בלבו אומר חבירו בקלון המתכבד ד) . עיניכם ואחרי לבבכם אחרי
 .בזוי וחבירו מכובד שהוא מכללו שיראה כדי חכמתו או חבירו מעשה למול וחכמתו הטובים מעשיו ערך אלא ביישו ולא
 עשה לא או עשה שמא חשד אלא שם יש וכי לו עשיתי מה אומר שהוא לפי חטא שאינו בלבו אומר כשרים והחושד ה)

 אחריהם ימשך אותם העושה דברים חמשה ומהן ה : עבירה כבעל בדעתו כשר אדם שמשים עון שזה יודע אינו והוא
 הן. ואלו . מאד עד רעות דעות כולן והן בהן ידבק שמא מהן להזהר אדם צריך לפיכך .מהן לפרוש הם וקשים תמיד

בו. נרשמים והן ממעשיו לומד שהוא מפני לרשע והמתחבר רעה מחשבה ובעל חימה ובעל הרע ולשון רכילות  הוא בל
 לבעל וחומר קל תמיד בהן לנהוג אדם כל שצריך דברים דעות בהלכות בארנו וכבר ; ירוע כסילים ורועה שלמה שאמר

תשובה אדם עשה אם אלא אותה מונעין אין התשובה את שמעכבין פי על אף בהן וכיוצא הדברים אלו כל ו : תשובה
א: לעולם חלק לו ויש תשובה בעל זה הרי מהן ב ה

חמישי פרק
ת א ו ש  עזימו להטות רצה ואם .בידו הרשות צדיק ולהיות טובה לדרך עצמו להטות רצה אם נתונה אדם לכל ל

 כלומר .ורע טוב לדעת ממנו כאחד היה האדם הן בתורה שכתוב הוא .בידו הרשות רשע ולהיות רעה לדרך
 הטוב יודע ובמחשבתו בדעתו מעצמו הוא שיהא הענץ בזה לי דומה שני מין ואין בעולם יחיד היה אדם של זה מין הן

 ,יעבור אל ב :ידו ישלח פן הוא שכן וכיון הרע או הטוב מלעשות בידו שיעכב מי ואין חפץ שהוא מה כל ועושה והרע
 להיות ברייתו מתחלת האדם על גוזר שהקב״ה ישראל בני גולמי ורוב אומה״ע טפשי שאומרים זה דבר במחשבתך

שע. או צדיק  רחמן או סכל [א] או חכם או כירבעם רשע או רבינו כמשה צדיק להיות לו ראוי אדם כל אלא כן הדבר אין ר
ת. כל שאר וכן שוע או כילי או אבזרי או  הדרכים משני לאחד שמושכו מי ולא עליו גוזר ולא שיכפהו מי לו ואין הדעו

 אין כלומר .והטוב הרעות תצא לא עליון מפי אמר שירמיהו הוא . שירצה דרך זו לאי נוטה ומדעתו מעצמו הוא אלא
ע. להיות ולא טוב להיות האדם על גוזר הבורא  ראוי ולפיכך עצמו. את הפסיד הוא החוטא זה נמצא הוא שכן וכיון ר

 הואיל ואמר וחזר וגו׳. חי אדם יתאונן מה אחריו שכתוב הוא רעה. וגמלה לנפשו שעשה מה ועל חטאיו על ולקונן לבכות לו
 אחריו שכתוב הוא בידינו עתה שהרשות רשענו ולעזוב בתשובה לחזור לנו ראוי הרעות כל עשינו ומדעתנו בידינו ורשותנו
 לפניך נתתי ראה שנאמר והמצוה התורה עמוד והוא הוא גדול עיקר זה ודבר ג וגו׳: ונשובה ונחקורה דרכינו נחפשה

 האדם בני ממעשה לעשות האדם שיחפוץ וכל בידכם שהרשות כלומר .היום לפניכם נותן אנכי ראה וכתיב החיים. את היום־
 ולא האדם בני כופה הבורא שאין כלומר להם. זה לבבם והיה יתן מי נאמר הענין זה ומפני בין.רעים. טובים בין עושה

 היה אילו או רשע או צדיק להיות האדם על גוזר היה האל אילו ד להם: מסור הכל אלא רעה או טובה לעשות עליהן גוזר
 מן למעשה או הדעות מן לדעה או המדעות מן למדע או הדרכים מן לדרך תולדתו בעיקר האדם את שמושך דבר שם

 הטיבו כך תעשה ואל כך עשה הנביאים ידי על לנו מצוה היה היאך שמים הוברי הטפשים מלבם שבודים כמו המעשים
 ממנו. לזוז אפשר שאי לדבר אותו תמשוך תולדתו או עליו נגזר כבר ברייתו מתחלת והוא רשעכם אחרי תלכו ואל דרכיכם

 לא הארץ כל השופט .לצדיק שכר משלם או הרשע מן נפרע משפט ואיזה דין זה ובאי כולה התורה לכל היה מקום ומה
שפט. יעשה  דבר בעולם יעשה וכי לו מסורים מעשיו ויהיו שיחפוץ מה כל עושה האדם יהיה היאך ותאמר תתמה ואל מ
̂י על ואף יעשה כחפצו שהכל דע . ובארץ בשמים עשה ה׳ חפץ אשר כל אומר והכתוב חפצו ולא קונו ברשות שלא . 

 סובב והגלגל למטה יורדים והארץ והמים למעלה עולים והרוח האש להיות חפץ שהיוצר כשם כיצד לנו. מסורין שמעשינו
 ולא לו מסורין מעשיו וכל בידו רשותו האדם להיות חפץ ככה .בו שחפץ כמנהגן להיות העולם בריות שאר וכן בעיגול

אותו דנין לפיכך . לעשות יכול שהאדם כל עושה האל לו שנתן ובדעתו מעצמו הוא אלא מושך ולא כופה לא לו יהיה
לפי

משנה לחם
 לשמעון לחת פטור היה שראובן בודאי יודע היה אם הדין אח והסה שוחד שמקבל

 בתשובה לחזור יכול שהיה ודאי משמעון שקבל שוחד בשביל לו לחח חייבו והוא מנה
 הוא חכמים עיני יעוד שהשוחד מאחר אבל כדין שלא שיפרע שדן המנה לראונן שיחזיר

 שוחד שלקח אלא כלל הדין אח הטה שלא לראובן וחייב משמעון שוחד כשלוקח מושב
 וז״ש .שמעון עם שהדין לו ונראה השוחד מחמת בעיונו שטעה מפני האמח את לחייב

 לו נראה שכן וכיון שמעון אח לזכות הראות פני לו שיש כלומר רגלים לו יש שהדבר
הסייח זאת כלומר זו הטיה הגיע היכן עד יודע אינו אומרו וזהו יחזיר. ואיך אמר, שהם
............................... ... זה שהטה ההטייה כח היכן ועד הדין את הטה למי היה היכן עד יודע אינו הדין
ר״ל מןהמדעות למדע או לדרךרע. או טוב לדרך אס לומר ר״ל הדרכים. מן לדרך ד שהטה p של בעיונו טעה דזה הטה לא ולכמה הדין הטה אנשים לכמה כלומר הדין אח

אמונה

מיימוניות הגהות עוז מגדל
שות פ״ה ה [א] מוד1נת! מקומוה וגכמה ט׳ז) (דף אידיהן צפני סרק .צהס וה ננד לו נחונה האדם לנל ר מ ל ם׳ אמר דבטירוש תי ה שמלאך היד כ ממונ טל שמו דילה ההריון על ה ת נו א

יוי ה׳כל ויושג עומד פרק כ׳ה) (דף ונמגלה ר ער בו׳ הטיפה זה וכל שמים מיראה חון שמים נ ש או גבו ש או חל שמע בפירוש הרי בו׳ חבם או טפ כידי זה דבר שגם מ
ק יש ואולי .שמים שכתב ש םכל בץ חלו תב ומה . לטיפ ל או חכם שכ מר יש שמא כסי לענין לו

טגרל שמים יראת ב ג ו אחוז דפירוש רבינו מורי לי תירץ שהיי״ם אינזי׳ ה ל מ כ ח ת או ב םכלו ה ב מ ל שבם׳ ו ת היינו היד כ שו ב לו לע ש או חכם ל : ע״כ , טפ

 בו שמעתי וכבר זה, לשון לבאר כנ״ל .וכו׳ רגלים לו יש שהדבר הסה שלא הוא סבור
:מחוור ואינו אמר פירוש

 נתן עשיר של ולא עני של עבוט דקאמר מאי וכו׳. עני של בעבוטו המשתמש ד
כלל: מדמיו מפחיחו שאיט עבוט שהוא מפני הטעם רבינו

ה ״  * : מבואר הוא הפרק זה כל וכו׳. אדם לכל רשות א פ
 סכל. או מכם או כירבעם רשע או רבינו כמשה להיות'צדיק לו ראוי אדם כל ב

 חכם עליה תהא מה זו ספה דאמר ט״ז) (דף נדה דמסכח מההיא שהקשה מה
ההגהות: בעל חייז כבר וכו׳ טפש או
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 איו לידע נח בט אין הוא פכן וכיון ה

 הראב״ד כתב ונו׳: הקנ״ה ,ידע
 איננו זה ו^ ונו׳. המחבר זה נהג לא א״א
 זה אי שאם נחכוון שרבינו וי״ל .ענ״ל שוה
 דעתו יחבלבל זו קושיא בעיניו יקשה אדם

ולכן

 וידע שישוב נדי אלו דברים לפניו הציע ולנן
 שאין כאמור אלא ליישבה זו שאלה מטבע שאין
 הברואים כל הקב״ה ידע היאך לידע כח בגו

:וכו׳ ומעשיהם
והלא

הראב״ד השגת
ט אץ הוא שכן *וכיון א . ידיהם ומעשה הנרואים כל הקב׳ה ידע היאך לידע כס נ  SJ נהג לא א׳

י מתחיל אדם שאץ החכמים מנהג המחנר נ ד  הדבר והניח קושיות נשאלות ההל והוא להשלימו ידע ולא נ
 דעתם ויניח לנס יעורר ולא התמימים נתמימות הדנר להניח לו היה ועונ לאמונה והחוירו כקושיא

 לו לסמוך הוא מונ זה על נצחת תשונה שאין ואע׳ע . זה על נלנם הרהור ינא אחת שעה ואולי נספק
 היא שידיעתו אומרים היינו ית׳ הנורא כגזירת הלוים ורשעתו האדם צדקת היו אם ואומר, תשונה קצת

ד ומסרה מידו הממשלה זו הסיר שהנורא ועכשיו מאד קשה השאלה לנו והיתה גזירתו  עצמו האדם ני
 ידוע והדנר זה של דרכיו יהיו מה אחר מכח שיודעיס האצעגטנים כידיעת היא אנל גזירה ידיעתו אין
 מתחת לצאת מחזיקו להיותו השכל נו שנתן אלא המזלות נכח הנורא מסרו וגדול קטן האדם מקרה שכל

 נשכל כח יש אם ורגעיו המזל כוז יודע והנורא רע או טוג להיותו כאדם הנתון הנח והוא המזל
:שוה איננו זה וכל , גזירה אינה הידיעה וזו לא אס מידו לזה להוציאו

 רעה עשה ואם לו מטיבץ טובה עשה אם מעשיו לפי
.לכם זאת היתה מידכם אומר שהנביא הוא .לו מריעין

 שמה שלמה אמר זה ובענין .בדרכיהם בחרו המה גם
 [ב]האלהים יביאך אלה b על כי ודע בילדותך בחור

אתה ועתיד לעשות כה בידך שיש דע כלומר . במשפט
 ידע. לא או דשע או צדיק יהיה שזה ידע שיהיה וקודם שיהיה מה b יודע הקב״ה והלא תאמר שמא ה :הדין את ליתן

 הדבר ידע לא הרי רשע שיהיה ואפשר צדיק שיהיה שידע תאמר ואם צדיק יהיה שלא אפשר אי צדיק יהיה שהוא ידע אם
 אבל בה תלויים רמים והררים גדולים עיקרים וכמה ים מני ורחבה מדה מארץ ארוכה זו שאלה שתשובת דע בוריו. על

 חוץ שהיא מדיעה יודע אינו שהקב״ה התורה יםודי מהלכות שני בפ׳ בארנו כבר אומר. שאני זה בדבר ולהבין לידע אתה צריך
^ה הוא אלא .שנים ודעתם שהם אדם כבני ממנו ת  בוריו על זה דבר להשיג יכולה אדם של דעתו ואין אחד ודעתו שמו י
 דעתו ולמצוא להשיג באדם כה אין כך וחי האדם יראני לא כי שנאמר הבורא אמתת ולמצוא להשיג באדם כה שאין וכשם

 מחשבותיכם מחשבותי לא כי אמר שדכביא הוא .בורא של
 היאך לידע כה בנו אין שכן.הוא *וכיון .דרכי דרכיכם ולא
 םפק בלא נדע [ג] אבל והמעשים הברואים כל הקב״ה ידע

 עליו גוזר ולא מושכו הקב״ה ואין האדם ביד האדם שמעשה
 אלא זה דבר נודע בלבד הדת קבלת מפני ולא .כך לעשות
 שדנין בנבואה נאמר זה ומפני החכמה. מדברי ברורות בראיות

 הוא וזה רע ואם טוב אם מעשיו כפי מעשיו על האדם את
:בו תלויין הנבואה דברי שכל העיקר

ששי פרק
 מהן דעתן על ויעלה האדם רוב בהן ונכשלין זה עיקר כםותרין נראין שהן נביאים ובדברי בתורה יש הרבה פסוסים א

.ירצה אשר לכל להטותו לו מסור אדם של לבו ושאין טובה או רעה לעשות האדם על גוזר הוא שהקב״ה
 החוטא ועושה חוטאים מדינה אנשי או אחד שאדם בזמן הפסוקים. אותן כל פירוש תדע שממנו גדול עיקר מבאר אני והרי
 ממנו שנפרעים נותן שהדין■ חטא יש .יפרע איך יודע והקב״ה ממנו להפרע ראוי שהודענו כמו וברצונו מדעתו שעושה חטא

 מצות לbל הגיעו ולא דעת בהם שאין הקטנים אדם של שבניו הקטנים בבניו או בממונו או בגופו הזה בעולם חטאו על
 עליו לעובר יאין הבא לעולם ממנו שנפרעין נותן שהדין חטא ויש .איש שיעשה עד ימות בחטאו איש וכתיב הן כקניינו

ה. בעולם נזק שום  תשובה עשה שלא בזמן אמורים דברים במה ב הבא: ולעולם הזה בעולם ממנו שנפרעין חטא \יש הז
 תשובה עושה הוא כך וברצונו מדעתו חוטא שהאדם וכשם .הפורענות לפני כתריס התשובה תשובה עשה אם אבל

 מזה הפרעון שייזא האמת דיין לפני הדין שיתן עד רבים חטאים או גדול חטא אדם שיחטא ואפשר ג :וברצונו מדעתו
 שימות כדי מרשעו לשוב רשות לו מניחין ואין התשובה ממנו שמונעין ומדעתו ברצונו שעשה אלך חטאים על החוטא
 במלאכי מלעיבים ויהיו אומר הוא וכן .וגו׳ הזה העם לב השמן ישעיהו ידי b אמר שהקב״ה הוא .שיעשה בחטאו ויאבד

 עד לפשוע והרבו ברצונם חטאו כלומר .מרפא לאין עד בעמו ה׳ חמת עלות עד בנביאיו ומתעתעים דבריו ובוזים האלהים
 תחלה מעצמו שחטא לפי .פרעה לב את אחזק ואני בתורה כתוב לפייך . המרפא שהיא התשובה מהן למנוע שנתחייבו

 הקב״ה חזק לפיכך .ממנו שנפרע עד ממנו התשובד. למנוע הדין נתן .לו נתחכמה הבה שנאמר בארצו הגרים לישראל והרע
 ואתה שנאמר משלח אתה אין הקב״ה לו אמר וכבר תשובה ועשה שלח ואומר משה ביד לו שולח היה ולמה .לבו את

 יכול אינו לחוטא התשובה הקב״ה שמונע שבזמן העולם לבאי להודיע כדי .העמדתיך זאת בעבור ואולם וגו׳ ידעתי ועבדיך
 כי שנאמר התשובה מן למונעו נתחייב לו שהיו עונות לפי סיחון וכן .ברצונו בתחילה שעשה ברשעו ימות אלא לשוב

 ישראל. עם מלחמה שעשו עד התשובה מהן מנע תועבותיהן לפי' הכנענים וכן .לבבו את ואמץ רוחו את אלהיך ה׳ הקשה
 שהרבו לפי אליהו בימי ישיראל וכן .החרימם למען ישראל עם המלחמה לקראת לבם את לחזק דויתה ה׳ מאת כי שנאמר
שובה. מהן מנעת כלומר אחורנית לבם את הסבות ואתה שנאמר תשובה לפשיוע המרבים מאותן מנע לפשוע  נמצאת הת

 ישראל על ולא .להתעיב הכנענים על ולא .בארצו לחטוא סיחון על ולא .לישראל להרע פרעה על האל גזר שלא אומר
בתפלתם והנביאים הצדיקים שואלין זה וכענין ך :התשיובה מהן למנוע נתחייבו וכולן מעצמן חטאו כולן אלא עכו״ם לעבוד

מאת
משנה לחם

 או טלי כמו מדה היא הלעוס מן לדעה או .רעה או בעיון שהיא שובה אמונה
 ר״ל המעשים מן למעשה או הלעוס, כל שאר וכן וכו׳ אסר או למעלה שהזכיר כמו

 רע. או מוב פרטי מעשה לשוס ימהו מ״מ ללרךירעה או טובה ללרך יטה שלא אע״פ
 מאן האי קנ׳׳ו.) (שבס אמר להז״ל אע״ג ,כך על מסולדסו עליו גוזר שאין שאמר ומה

שאין הוא ז״ל רבינו מ״ש אבל .קצס נטייה לו שיהיה ר״ל צלקן גבר להוי בצלק לאיסיליל

 לזוז לו אפשר שאי לבר לאוסו אוהו המשוך ו הוללה או שכהבלקמן וכמו מכרייזו לבר שם
ואין מבואר ז״ל הראב״ד בהשגת וכן מבואר היריעה בענין רבינו שסירן ומה .ממנו

:להאריך צורך
:לזה ביאור צורך ואין מבואר זה כל .וכו׳ הרבה פסוקים א £״ך

והלא
מיימוניות הגהות

 : טוב יצר דברי ואילך מבאן הרע יצר דברי ע״ב [ס״ג:] אשד. במה בפרק בדאמרינן [ג]
 ישראל ועתה שנאמר שמים מיראת חוץ שטים כידי הכל חנינא א״ר עומדין אין בפ׳ [ג]

כ , ליראה אם כי מעמך שואל אלהיך ה' מה :ע'

עוז מגדל
ד׳ן מאד ונכון פירושו נכלל הוא שכתג ח הקדמוח שצריך אלא ונ תב ; מו  נהג לא ז׳ל הראנ״ד כ

 ז״ל משה רנינו שחושד ז׳ל הראנ׳ד ני אומר ואני : עכ׳ל שוה אינני זה וכל וכו' המחנר זה
 מה אלא ימיי כל גילה לא אס אכל דנריו רואה איני ננסהרוח יוחר יודע ואינו לכו כל נפשע כמגלה
 גמורה וחשוכה כל חסר לא הכל ידע עצמו כידיעת כי מלות כשתי התורה דיסודי שני פרק שאמר

 עם פלך, וככל כשעריס נודע ז׳ל הראכ׳ד והן ומזמה. כחכמה חתומות קדושות כעשר הקדמות שצריך אלא המקלות על אשר הלבן מחשוף וכללות פרעיס סוף אין עד מקוכל לכל כירר יפה ומנה ונכונה
 רמז ולכסוף להמון ופרטים כפשטים הקדים התורה כפירוש נהג כן ז׳ל הרמכ׳ן הגדול רכינו גס .שוה איננו זה כל ואמי ,תאוה כשהוא כגזרה השיב השיגו ואחר ,המלך בהיכל לעמוד נהם כח אשר

 כל גכורחי מגן נמשח שם כי חן ליודעים לרמוז ז״ל לרנותינו קצר מאמר מביא ולבסוף וחכמתו וסברתו קבלתו לכאר החכמים מנהג העמוקים הפרקים כאלה נהג ז״ל ר׳מ וגם האמת, דרך על למשכיליס
:בעד יכפר והאלהיס ,עד לעולמי יחכם והחכם יכין והמבין .הנדון להיות הדין מן לנא דיו ככידון נעה ז״ל ור׳מ .ורחבה טונה וכ״ש התשובה חצי החכם שאלת ולדעתי .למענהו ה׳ פעל

״ו :אבות כפרקי הלשון זה .כו׳ הפורענוות עד בתורה יש הרבה פסוקים פ


