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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



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
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