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עלי שור חלק ב עמוד מא אות ה  

 

 

 

P R I M A R Y  S O U R C E S  I N  C H A Z A L 

 

 משנה אבות פרק ג משנה טו

 .המעשה רוב לפי והכל נדון העולם ובטוב נתונה והרשות צפוי הכל

 שם  תוספות יום טוב

 שעתיד ומה שעשה מה אדם בני מעשה כל צפוי הכל שפירש ם"הרמב בשם ב"הר כתב - נתונה והרשות צפוי הכל

 או צדיק שיהיה במעשיו מוכרח הוא כ"א האדם שיעשה מה יודע ה"שהקב כיון תאמר ולא. לפניו גלוי הכל. לעשות

 ידיעה אומרים שאנו כמו ידיעה בו אומרים שאנו פ"ואע. כידיעתינו י"הש ידיעת שאין'. וכו בידו נתונה הרשות כי רשע

 אם תמצא אלוה החקר שנאמר כמו יתברך מציאתו אמתת לדעת כח בנו שאין וכמו. גמור בשתוף אלא זה אין. בנו

 האדם כדעת לא. אחד ודעתו הוא כי דעתו ולמצוא להשיג כח בנו אין כך'(. ז א"י איוב. )תמצא שדי תכלית עד

 שהקדים פרקים' הח בסוף ם"הרמב דברי אלו. מחשבותיכם מחשבותי לא כי אומר שהנביא הוא .שנים ודעתו שהוא

. האריך ושם השלישי מחלק עשרים פרק המורה בספרו ומשולש. תשובה מהלכות ה"פ בחבורו ושנוי. זו' למס

 בדבר מתחיל אדם שאין החכמים מנהג המחבר זה נהג לא. ל"וז תשובה מהלכות ה"בספ עליו השיג ד"והראב]

 להניח לו[ היה וטוב לאמונה] והחזירו בקושיא הדבר והניח וקושיות בשאלות החל והוא. להשלימו ידע ולא

. ל"עכ. זה על בלבם הרהור יבא. אחת שעה ואולי. בספק דעתם ויניח לבם יעורר ולא התמימים בתמימות הדבר

 עליו שאמר השלים שלא[ ב"כיו מאמר אמרו( ]שאמר זה כי. )ל"ז חכמים והם. החכמים מנהג שנהג אומר ואני
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 מה. לעולם בא לא כאילו לו ראוי דברים' בד המסתכל כל דחגיגה' ב פרק בריש שנינו שלימה משנה הרי. ד"הראב

 שאמר שבמה ם"הרמב לדברי התנא החכם דברי בין חילוק שום רואה אני ואין. לאחור מה לפנים מה למטה מה למעלה

. כן לעשות לו ולמה הדברים אלו אחר ולחקור ולעיין להסתכל עליו שאוסר שנמצא. לעולם בא לא כאילו לו ראוי התנא

 יבא שלא התנא כונת שזהו ת"וא. בלבם הרהור יבא שמא כי. לשתוק לתנא לו היה טוב האדם[ בני] לבות העיר ובזה

 דידן דתנא אומר ואני. ישיגו לא כי יהרהרו לא לכן להשיג שאין לנו שהודיע כן ם"הרמב דברי אף כ"א. בלבם הרהור

 ל"ה ולכאורה. בפירושו ם"הרמב וכדברי. אמתיים ששניהם להודיע כונתו נתונה והרשות צפוי הכל כשאמר נמי

 צפוי אבל נעלם דבר ואין האדם ביד בחירה[ הרשות ל"צ( ]חשוש) לומר צפוי והכל נתונה הרשות לומר להתנא

 הידיעה נמשך ואחריה. הבחירה והיא. התורה כל יסוד עליו אשר העיקר שזהו ולהשכיר להעניש יתברך לו ונודע

 שכבר לא אם דבר כל שיודע לדעת לנו מה כי. בדבר טעם אין צפוי שהכל תחלה להודיע אבל ולהשכיר להעניש

 זה כל שעם. הבחירה את סותר אינו צפוי שהכל שאף ולומר להעיר התנא דעת ודאי אלא. נתונה שהרשות נודע

 דממילא טעמא והיינו דבר השיב ולא. השאלה על העיר הרי כך וכשאמר .נתונה הרשות כי. האדם ביד הבחירה

 העיר כבר פ"אע בלשון שנאמרו מדבריו מוכח כאשר פנים כל על אבל התשובה ביאר מדלא תשובה כאן שאין משמע

 קין הריגת בענין ב"כ בפרשת בראשית בפרשת רבה במדרש מצאתי ראיתי זה ראה עוד. בו הכמוס דבר סתירת ענין על

 ומתגוששים עומדים שהיו אתליטין לשני. לפרשו לפה א"וא לאמרו הדבר קשה יוחאי בן שמעון רבי אמר ל"וז והבל

 קדם דינא יבעי מאן ואומר מצווח והיה. והרגו חברו על אחד נתחזק לפרשן רצה לא פירשן המלך רצה אילו המלך לפני

 כי לפרשן שיכול המלך על שהעיר ם"הרמב כדברי ממש הרי. ל"עכ האדמה מן אלי צועקים אחיך דמי קול כך מלכא

 לא ה"ואפ לפרשו לפה אפשר ואי לאומרו הדבר שקשה אלא פירשן לא למה לומר תירץ ולא. שמתגוששין וראה ידע

 ה"הקב יכול שהיה המוקדם אדם חטא על כן י"הרשב אמר שלא ומה. זה על מלהעיר י"רשב החכם האלהי נמנע

 טוב יצר תלויה הבחירה שבהם השנים היצרים על רומזים שהם. הבחירה רמוזה והבל בקין כי ל"שי ל"נ. להפרישו

 התנאים והשלמים החכמים מנהג ונהג דבר אשר הטיב ם"הרמב דבר סוף'. ל פרק שני חלק במורה כמבואר. הרע ויצר

 שעושה העשייה ומביט כצופה היא י"הש שידיעת לפי קושיא לאו דמעיקרא כתב שמואל ובמדרש[ ה"זלה האלהיים

 ואין. מכרחתו אינו. האדם מעשה י"הש צפיית כך. ההיא העשייה מכרחת. זולתו למעשה האדם ראיית אין והרי האדם

. הזמן בחוק שאינו ואיחור קדימה אין יתברך לפניו כי. שיעשה מוכרח כ"וא. האדם יעשה שעתיד מה שיודע לומר שייך

 היא שידיעתו בעצמו הצד בזה שהוא מידיעתנו ידיעתו בהבדילו עצמו ם"הרמב דעת שזהו כתב אלמושנינו ם"שהר וכתב

 בהווה תמידי ידיעתו כן. מכרחת אינה ההווה ידיעת שבערכינו וכמו הווה הכל אבל. יתברך לפניו עתיד ואין בהווה תמיד

 שהוא מה אף בהווה תמיד ידיעתו תהיה איך לצייר יכולים אנו שאין לפי בזה הבריות שביד הספק אבל. מכרחת ואינה

 עבר בלשון צפוי הכל דתנן נמי והיינו. בזה נשתבש ושלא. כידיעתנו ידיעתו שאין ם"הרמב השריש ולכן. בערכינו עתיד

 שעושה העשייה ומביט כצופה היא י"הש שידיעת ש"המד שאמר שזה ודע] ד"עכ בעתיד מביט לא. לפניו גלוי הכל כי

 איננו זה וכל מסיים אך'. וכו האצטגנינים כידיעת י"הש שידיעת שאומר[ שם] ד"הראב דברי מסקנת הנה הן' וכו האדם

 כתב שם כי. ממנו הרביעי במאמר האמונות בספר סעדיה רב הגאון זו בסברא הקדימו ד"להראב שאף דע עוד. שוה

 בהם רוצה שאינו הרעות שידיעת לפי צופה ולא צפוי תנן דלהכי כתב חיים ובדרך[. עוד להאריך ואין. הענין לזה קרוב

 :כ"ע[ ג"י' א חבקוק] תוכל לא עמל אל והבט כתיב הרי ובראות לראות שמבקש משמע היה וצופה. צפוי כ"ג

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לג עמוד ב

 אם כי מעמך שואל אלהיך' ה מה ישראל ועתה: א שנאמר, שמים מיראת חוץ - שמים בידי הכל: חנינא רבי ואמר

 הוא ברוך להקדוש לו אין: יוחי בן שמעון רבי משום חנינא רבי והאמר? היא זוטרתא מילתא שמים יראת אטו. ליראה

 רבי דאמר. היא זוטרתא מילתא משה לגבי, אין -! אוצרו היא' ה ביראת: שנאמר, שמים יראת של אוצר אלא גנזיו בבית

 .גדול ככלי עליו דומה - לו ואין קטן - קטן ככלי עליו דומה - לו ויש גדול כלי ממנו שמבקשים לאדם, משל: חנינא

 מסכת כתובות דף ל עמוד אתוספות 

 לשמור יכול אלמא סכנה במקום אדם יעמוד אל לעולם.( לב דף שבת' )דאמרי והא - פחים מצינים חוץ שמים בידי הכל

 להמית שבידו ודאי דהא עצמו לשמור יכול הפשיעה מן התם תחתיו לעבור דאסור נטוי קיר וכן הפורענות מן עצמו
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 אם באונס עליו יבואו אל לעולם פחים צינים אבל לשמור לו אפשר אי באונס השמים מן עליו כשמביאין אבל עצמו

 שיחם דהיינו ל"וי הוא שמים דבידי אלמא צינה זה חולי כל ממך' ה והסיר:( קז דף מ"ב) דרשינן והא ת"וא ליזהר רוצה

 בפרשה רבה בבראשית' כדאמרי הוא שמים בידי פחים והא ת"וא ליזהר יצטרך ולא מלבושים לו יתן או עולמו ה"הקב

 ל"א אזלא וצינתא כסו חד יתיר היא צלותא דא ל"א מצינתא שיזבך רחמנא ל"א עלי צלי לרבי אנטונינוס ל"א ו"ט

 כדרך במלחמה או דרכים בעוברי כתיב דקרא ל"וי מחמתו נסתר אין דכתיב צלותא כדו הא ל"א משרבא תשתזב

 אבנים של בבית שישב להזהר יכול בביתו לישב רוצה אם אבל החום מן ליזהר יכול אדם אין דבדרך עושים שהמלכים

 כן ואינו ומוקש פח לשון לאדם פחים שהם צינים כלומר היא מילתא חדא פחים דצינים מפרשים ויש במרתף יכנס או

 חמה עליהן שקדרה כיון שבים דגים[ מה הים כדגי אדם ותעשה דכתיב אהא] לה מייתי( ושם: ג דף) ז"ע דמסכת ק"דבפ

 מיראת חוץ שמים בידי הכל:( לג דף ברכות) דאמר והא[ מתים מיד חמה עליהם שקדרה כיון אדם בני אף] מתים מיד

 טפש חלש או גבור עשיר או עני יהא אם שגוזרין:( טז נדה) אמו במעי הולד על קאי דהתם לכאן ענינו אין שמים

 .האדם על הבאות במאורעות מיירי והכא לא ורשע צדיק אבל חכם או

H O W  D O E S  F R E E  W I L L  R E L A T E  T O  
D I V I N E  F O R E K N O W L E D G E ? 

 שו"ת ריב"ש סימן קיח

 בעתיד ה"ב האל ידיעת בענין, ל"ז לוי רבי הכולל החכם על שהשגתי, החכמות למוד ד"ע בתשובתי שראית, כתבת עוד

 ידעתי בעתה, הנסיון על, אליו וירא בפרשת מהם, התורה בפירוש מקומות בהרבה ל"ז הוא שכתב מה וראית.   האפשרי

 מפאת לו שסודר מה לפי האדם שיעשהו שראוי מה יודע יתברך השם כי: דבריו הן ואלו.   אתה אלהים ירא כי

 לו שסודר מה כפי האדם שיעשהו מה כל שאין, מבואר הוא ולזה.   הסדור זה על מושלת בחירתו אבל, העליונים

 טבע ויתקיים, התורה תתקיים ובזה.   אותן יעשה ושלא ההן הפעולות שיעשה אפשר אבל, העליונים מפאת

 אותה בסוף, החמישי בתועלת באר וכן   '.וכו השפלים הדברים אלו י"הש שידע ויתקיים', בדברי הנמצא האפשר

' בה) ל"ז ד"הראב דברי להזכיר ראיתי השגתי ועל.   אלה דברים לקיים בזה כונתו נתבררה אחרים ובמקומות, פרשה

 האדם צדקת היו אם: ואומר.   תשובה קצת לו לסמוך הוא טוב, זה על נצחת תשובה שאינה פ"אע: א"א(: ה"פ דעות

, ועכשיו.   מאד קשה השאלה לנו והיתה, גזרתו היא שידיעתו, אומרים היינו', ית הבורא בגזרת תלויים ורשעתו

, האצטגנינים כידיעת היא אבל, גזרה ידיעתו אין, עצמו האדם ביד ומסרה מידו הממשלה זאת הסיר' ית שהבורא

 בכח יתברך הבורא מסרו, וגדול קטן, האדם' מקר שכל, ידוע והדבר.   זה של דבריו יהיו מה אחר מכח' שיודעי

 י"והש.   רע או טוב להיות באדם הנתון הכח והוא, המזל מתחת לצאת מחזקו להיות השכל בו שנתן אלא', המזלו

 ואם; ל"ז דבריו כ"ע; גזרה אינה הידיעה וזאת, לאו אם מידו להוציאו בשכל כח יש אם, ורגעיו המזל כח יודע

 לא ל"ז ד"הראב כי?   מלכים השני מאלה, הדעות אלו' ב בין הבדל מה לך אבאר ובקשת.   שוה איננו זה וכל: חתם

 לדרך נטה לא הוא גם אולי ואם.   קרובות שדעותיהם יראה זה כל ועם.   החצונות בחכמות ונמשך ונתפאר הוחזק

   .דבריך כאן עד.   לסמוך שראוי על, השם בידיעת כונתו אלי לבאר, באתי ובתפלה בתחנון, האדון דעת לפי, הנכון

 השם ידיעת שאין, הוא לוי רבי דעת כי.   ל"ז ד"הראב דעת ובין ל"ז לוי רבי החכם דעת בין יש גדול הפרש: תשובה

 מה מצד שיעשה שראוי במה רק, לפועל ההוא המעשה צאת קודם בבחירתו האדם שיעשה במה מקפת' ית

 היתה, העליונים מן לו שסודר מבלי בבחירתו שיעשה במה מקפת ידיעתו היתה שאם.   העליונים מן לו שסודר

 הזה והדעת  . ועונשיה ותגמוליה ואזהרותיה התורה מצות יבטלו, הבחירה ובהבטל; הבחירה ובטלה, גזרה ידיעתו

 הנעשה האדם מעשה השם שידע אם ימלט לא, דבריו שלפי, ועוד.   י"הש בידיעת חסרון לתת, גדול גנות בו יש

 ועתה מקודם ידענו שלא אחרי', ית בידיעתו ושנוי רבוי יש הנה, ידענו ואם.   ידענו שלא אם, העשותו אחר בבחירתו

 מעשה משיג אינו כ"א הנה, לפועל צאתו אחרי אף ידענו לא ואם.   גדול גנות וזה; ידיעה לו נתחדשה שהרי, ידענו

 משני הכל יודע י"שהש, ל"ז ד"הראב ודעת.   בזה האמורים התורה יעודי כל ונתבטלו, ועונש גמול ובטלה, האדם
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 זה שכל ואם, המזל מיד להוציאו כח בו יש אם השכל כח ויודע, המזלות מן לו שסודר מה יודע שהוא: צדדים

 שיש ואחרי.   העשותו טרם האדם שיעשה מה ידע זה ובדרך.   משכלו חזק מזלו או, מזלו מכח חזק האיש

 מה אחר מכח שיודעין, האצטגנינים כידיעת היא אבל, גזרה זו ידיעה אין, רע או טוב לעשות האדם ביד ממשלה

 אם המזל מכח יצא אם, האיש זה יעשה מה, השכל כח ומצד המזל כח מצד, יודע י"הש כן.   זה של דבריו יהיו

   .שוה איננו זה וכל': וכת, בזה ל"ז הרב נתפייס לא ועדיין; ל"ז ד"הראב מדעת נראה זה   .לא

 לקיים כדי, מעשיו על בחירה לו יש שהאדם להאמין לנו יש כרחנו שעל, הוא זו בשאלה להשיב ל"שנ מה אבל

, להאמין לנו יש וכן.   בחיים ובחרת', וכו לפניך נתתי ראה: בתורה מבואר שהוא וכמו.   ותגמוליה' התור מצות

 חסרון שום לתת אין כי, לפועל ההוא הדבר יצא טרם בבחירתו האדם שיעשה מה בכל מקפת י"הש שידיעת

, ההפך לעשות לו אפשר והיה, בחירה לו יש שהאדם הונח אחרי כי; כלל מכרחת זו ידיעה ואין.   חלילה בידיעתו

 אין כ"וא; הפכו לעשות לו אפשר ושהיה, בבחירתו זה שיעשה ידע, פלוני פועל יעשה שהוא השם כשידע, הנה

 ההיא בידיעה יהיה הנה, מכרחת היתה ואם, בבחירה ההוא הפעל שיעשה היא הידיעה שהרי.   מכרחת זו ידיעה

 יצא טרם מעשה אותו השם לידיעת נמשך' האד מעשה שאין, נאמר ולזה   .נמנע שהוא מה, יחד והשקר האמת קבוץ

.   לפעל יצא טרם השם ידענו ואם, הפכו לעשות ובאפשרות, בבחירה' הנעש ההוא' למעש נמשכת ידיעתו אבל, לפעל

 .מבחירתו האדם מוציאה ובלתי, חסרון שום בלי שלמה י"הש וידיעת, בחיריי האדם נשאר ובזה

 רמב"ם הלכות תשובה פרק ה הלכה ה

 יהיה שהוא ידע אם, ידע לא או רשע או צדיק יהיה שזה ידע שיהיה וקודם שיהיה מה כל יודע ה"הקב והלא תאמר שמא

 דע, בוריו על הדבר ידע לא הרי רשע שיהיה ואפשר צדיק שיהיה שידע תאמר ואם צדיק יהיה שלא אפשר אי צדיק

 אתה צריך אבל בה תלויים רמים והררים גדולים עיקרים וכמה ים מני ורחבה מדה מארץ ארוכה זו שאלה שתשובת

 חוץ שהיא מדיעה יודע אינו ה"שהקב התורה יסודי מהלכות שני' בפ בארנו כבר, אומר שאני זה בדבר ולהבין לידע

 בוריו על זה דבר להשיג יכולה אדם של דעתו ואין אחד ודעתו שמו יתעלה הוא אלא, שנים ודעתם שהם אדם כבני ממנו

 דעתו ולמצוא להשיג באדם כח אין וחי האדם יראני לא כי שנאמר הבורא אמתת ולמצוא להשיג באדם כח שאין וכשם

 ידע היאך לידע כח בנו אין הוא שכן וכיון, דרכי דרכיכם ולא מחשבותיכם מחשבותי לא כי אמר שהנביא הוא, בורא של

 לעשות עליו גוזר ולא מושכו ה"הקב ואין האדם ביד האדם שמעשה ספק בלא נדע ג אבל והמעשים הברואים כל ה"הקב

 את שדנין בנבואה נאמר זה ומפני, החכמה מדברי ברורות בראיות אלא זה דבר נודע בלבד הדת קבלת מפני ולא, כך

 וכיון/ ד"הראב השגת. +/בו תלויין הנבואה דברי שכל העיקר הוא וזה רע ואם טוב אם מעשיו כפי מעשיו על האדם

 שאין החכמים מנהג המחבר זה נהג לא א"א. ידיהם ומעשה הברואים כל ה"הקב ידע היאך לידע כח בנו אין הוא שכן

 לו היה וטוב לאמונה והחזירו בקושיא הדבר והניח קושיות בשאלות החל והוא להשלימו ידע ולא בדבר מתחיל אדם

 פ"ואע, זה על בלבם הרהור יבא אחת שעה ואולי בספק דעתם ויניח לבם יעורר ולא התמימים בתמימות הדבר להניח

 הבורא בגזירת תלוים ורשעתו האדם צדקת היו אם, ואומר תשובה קצת לו לסמוך הוא טוב זה על נצחת תשובה שאין

 ומסרה מידו הממשלה זו הסיר שהבורא ועכשיו מאד קשה השאלה לנו והיתה גזירתו היא שידיעתו אומרים היינו' ית

 ידוע והדבר זה של דרכיו יהיו מה אחר מכח שיודעים האצטגנינים כידיעת היא אבל גזירה ידיעתו אין עצמו האדם ביד

 והוא המזל מתחת לצאת מחזיקו להיותו השכל בו שנתן אלא המזלות בכח הבורא מסרו וגדול קטן האדם מקרה שכל

 וזו לא אם מידו לזה להוציאו בשכל כח יש אם ורגעיו המזל כח יודע והבורא רע או טוב להיותו באדם הנתון הכח

 .+שוה איננו זה וכל, גזירה אינה הידיעה

 

 

 

 



Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 8 
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 קמה-מאמרים )ר' צדוק הכהן( עמוד קמד ליקוטי
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 אורות התשובה טז:א

 

 אור שמח הלכות תשובה פרק ה הלכה א

 .עלומי בימי שכתבתי מה אעתיק רבינו דברי להבין

 .(ו"מט ג"פ אבות) נתונה והרשות צפוי הכל

, וחתום סתום ענין מעיר והוא, עקיבא' ר הוא שאמרו למי שראוי המשנה בפירוש מ"הר כתב הזה העמוק המאמר על

 הנמצאים מפעלות ובכל בעתיד הבורא שיודע כיון, הפכים שני המה כי, והחריצות והגזירה, והבחירה הידיעה ענין והיא

 כפירה וזהו, האמת הבורא ידע לא כ"א הבורא שידע ממה היפך לבחור אפשרי אם כי, הבחירה בטלה כ"א יעשו אשר

 מבחירי האדם שב כ"וא, הבורא בידיעת שהוא מה כפי האדם יבחור כ"ע והנה, לגמרי הידיעה בהעדר שיאמר ממה יותר

 .ועמוקים הקצרים במלותיו עקיבא' ר האלקי התעורר ז"ע, למוכרח

 יכחיש הוא כי, והוא, תורני אינו אשר הפלסוף שאמר הבל דברי בביטול מה תחילה נדבר הזאת החקירה ולהבין

 זה כי נאמר ואם, יעשה רצונו כפי האדם כי אנו רואין כי, מבהיל זרות וזה, מוכרח האדם באמת כי ויאמר, הבחירה

 ז"עי יתעורר וחבירו חבירו יצווה אחד כי אנו רואין אם כ"וא, כך ולעשות כך רוצה להיות מוכרח באמת הוא כי, בדמיון

 אנו לדמיון כן אם, פקודתו ישמור והוא ז"ע יצווה שחבירו הקודמת מהידיעה בהכרח הוא כן כי נאמר מעשיו ויטיב

 בטלה ז"ולפ, יוקחו והם יגזור שהוא הוא מוכרח שכן נאמר, מלחמתו לאנשי אנשים יקח וגזירתו מלך שבפקודת רואים

 וטרפו במזונו הבורא אל ידוע שהוא ומה, וינוח ישב, ב"וכיו לביתו טרף להביא שיעמול לאדם הצורך מה כ"א, השאלה

 בלתי אשר דבר אין כ"א, ב"וכיו מזונו ישיג ז"ועי, וייגע שיעמול הבורא אל ידוע כ"ג שהוא שנאמר ההכרח מן, יבוא

 כי, השכלי כח' בל דברים המדבר על יאמר וזה. ]לפומיה עפרא אך, כאלה בהבלים יאמר כן, הבורא בידיעת מוכרח
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, מאמין הבלתי להפלסוף אף, רע ויש טוב יש אשר רואין אנו הנה כי( א[ להמדבר המיוחד שכלו גם יכסה העפר יסוד

 הבורא ידיעת מהכרח בא שהכל כיון, הרע יבוא מאין כ"א, הנאות הטבע ומהרס המדיני ישוב שמשחית מה שברע וגדר

 השכל יכול אשר מכפי יותר באמת ושלם הטוב הבורא מידיעת לרע יוכרח מאין, השלימות בכל ושלם בעצמו הטוב

 מחומר הלא, לצדיק וזה לרשע זה לעשות יתברך הבורא בחיק חלילה עול הוא גם( ב. בו תוספות שאין באופן לדבר

 מי יש ראיתי הזאת השאלה ועל, ומהשלימות יתברך מהבורא אותו להסיר הרשע של גורלו רוע הוא ומה, קורצו אחד

 מה[ כל( ]כפי) כי, הבל באמת וזה, בהמה וזה אדם וזה זבוב זה ברא מדוע נשאל הלא כזאת נשאל אם הנה כי, שמשיב

 זבוב זה שברא מה כי, עיון בלי הנאמרים דברים באמת והם, ד"עכ הבל זה הלא, וכך כך מדוע שואל היית הבורא שברא

 שהמה ברואים ויש, בזה לדבר הטבעים החכמים הרבו כאשר, בכללה המציאות לשלימות הכל הוא ב"וכיו אדם וזה

 הוא כי, רשע נקרא אחד ואין, בהכרח שהכל כשתאמר אבל, ז"ע בריאותם ותכלית, ומרשיע הרשע מן לנקום שלוחים

 טוב, רע לעשות ועמל עול הכל הוא הלא כ"א, הצדק לעשות משולח הצדיק כאשר הרע לעשות משולח והוא מוכרח

( ג ההנהגה בכללות שלימות יותר היה וזה, ושלימות צדק רק ויהיה, צדק מה רק לידע היינו, צדק הכל לעשות לו היה

 .?מוכרח שהוא כיון מהצדק גם הבורא ישיג כבוד מה

 שהם מה רק, המכרחת הקודמת הבורא מידיעת אינו מוכרחים המה( המלאכים) הרוחנים האישים כי נאמר אנו אם והנה

, בטוב בהכרח בחירתם אל סיבה גופא זהו, מפניו וחלים וזעים, השגתם תכלית עד הבורא ומשיגים, חומר בלא רוחנים

 ז"לפ גם( ד כלי העושה וכפועל, הקודמת מידיעותו בהכרח להשם הוא שכבוד שנאמר לא אבל, ת"להשי כבוד וזה

 ההצלחה וזה רעים ומקרים לפגעים רק נברא אשר מרגיש שכלי אדם יש כי, לכל שמוחש מה על המשכיל מאד יתפלא

 על שכר הוא כי, כלל שאלה אינו זה בחירי האדם כי כשנסכים אבל, חלילה הבורא בחיק כ"ג עול והוא, תמיד תלוהו

 יופגע טוב בעשותו כי, הבחירה לסבב או, ת"השי לרצון שמתנגד מה יעשה אשר רעה פעולה על ועונש, טובה פעולה

 זך ההוא הטוב הלא טוב האדם יעשה כ"אעפ וכאשר, לטוב האדם בבחירת גדולה מלחמה מזה יבוא למען, יצליח והרע

 כמו נמנע הוא השכל מצד גם המוחש מצד מהזרות חוץ הבחירה להכחיש הפלסוף טענת בטלה כן על, כסולת ונקי

, ישראל אמוני שלומי בזה לדבר הרבו כבר כי, אשיב לא ז"ע, ובהשגחה בידיעה המכחישים המה כי ידעתי רק, שנתבאר

 מבני איזה על גם קשה חזות בספרו ט"הרי דברי נעמו ומה, שורש כל שכלים במופתים לעקר בספריו מ"הר וביחוד

 ובלי מרגיש בלי הנמצאים כל מעמיד לעמוד הבורא שמו כי, וזה, זאת כוזבת בדיעה קצת נסבכו אשר המאמינים ישראל

 .יכלו לא והמופתים הגליון יכלה בזה אאריך ואם, ת"להשי וקצף בזיון רב וזה, בתבל שהוא ומה זולתו כל יודע

 מצוה כאן ואין, ועונש שכר אין כ"א כי המקצת מן במקצת הבחירה להכחיש חלילה סברא שום אין התורה י"עפ והנה

 לו היה לא כ"א, יעשה לא וזה, זה זאת יעשה יצוה כאשר כי יודע שהשם נאמר ואם, צווי שייך לא ובהכרח, ואזהרה

, כרשע כצדיק והיה, מצותו לעשות יתברך הבורא ברצון תועלת ומה ועונש שכר מה כן נאמר ואם, מזה לידע ולא לצוות

 יעשה לא הארץ כל השופט לאלדים חלילה באמת, הבורא רצון עושה הוא גם הלא, לעונשו הרשע בחיק העול ומה

 השם מעשה בספר המצוין החכם וביחוד, הידיעה להקטין במאמרים האריך ד"והראב, פותר אין גדולה והשאלה, משפט

 צד על רק, לעתיד האדם במעשה משתכל שאינו מה הבורא בחיק חסרון אין כי להראות, בזה האריך א"כ פרק' ב חלק

 כי, ש"ביד זה ואין, ש"ביד הכל ה"ד ב"ע ז"ט דף בנדה' תוס בדברי נכלל וזה] לעתיד יודע כעת אשר הכנות לפי הקרוב

( לבו) יצר וכל( ה"פ) בפסוק( שמואל ט"שוח) שמואל בדרש אמוראים פליגי ובזה, המזל לשנות רוצה אינו ה"הקב

 הקירוב צד על וזה, המחשבה נוצרה שלא עד א"וח, ם"כרמב וזה, נוצר שלא עד א"דח( ט, כח א"דהי[ )מחשבות]

 או למזרח יסובב אם, הזבוב בסיבוב לההשגחה וענין חילוק שאין החכמים שהסכימו מה כפי הוא זה בלא אולם[ ק"ודו

 .חכמתו גודל כפי צחות במליצות

 ז"וע, בתורתנו גדול עיקר זה כי, ולחוץ משפה הנאמרים דברים המה כי נראה הזאת השאלה בעמק נתבונן אם אולם

 ויושלם, ופרט פרט בכל יושגח המרגיש המדבר האדם כי, זה גדר על יסובו וחוקותיה מצותיה וכל אמריה התורה הרבה

, האדם מפעלות צדק במאזני בדעתו שוקל והוא, ולב כליות בוחן לבדו הוא' וד, ופרט פרט כל על יופרע או שכרו

 בעתיד יודע אינו שהבורא, תאמר מה נראה כ"א, ך"התנ כל להעתיק צריך היית כי, למותר אך ז"ע כתובים ולהביא

 כ"א, העתידים בפרט משגיח אינו הנמצא לשפלות רק, חלילה יכולת העדר מסיבת לא, הקירוב צד על רק בפרט

 שמוע' כו צעק כי אותו תענה ענה אם( כב, כב שמות) צווח ומקרא, יודע השם רעהו עשק או חמס למשל האדם כשעשה

 יש כ"א, חמס או שעשק יודע כשעשה כ"ואח, יחמוס או יעשוק שראובן הבורא יודע היה לא קודם כ"א, צעקתו אשמע
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 כל אשר, קדשינו דת לעיקרי מתנגד הוא כ"וא, ליודע יודע משאינו שנוי בו שנמצא, יתברך בבורא חלילה שינוי

 וזה, שניתי לא' ד אני( ו, ג מלאכי) צווח ומקרא, חלילה בבורא שינוי שום אין כי בזה והודו ז"ע השיגו אשר הפלסופים

, גבור שנעשיתי תדמו לא מלחמות שאפעל ומה, שינוי בלי אנכי שתמיד, א"במק בארתי כאשר, אהיה שם אמיתת יורה

 על הקושיא לרפאות בזה קצת הועיל לא כ"וא, ובעבר בהוה הווה אני בעתיד אהיה שאני ומה, תמיד אצלי כן הוא רק

 ברצונו שעלה מה כפי הוא הכל שיעשה ומה שעשה ומה, רצון שנוי שום ואין, עליו מתחדשת דעתו שאין כיון, נכון

, ידע מעשהו האדם כשיעשה ועכשיו, ידע לא שקודם לומר יתכן ואיך, אחד ודעתו ורצונו והוא, יתברך בקדמותו הקדום

 .הוא שגגה כי לו יסלח' וד, לב על ולהעלות כן לדבר חלילה

 זה, בהקדמה השם גבורות בספרו נמרצים דברים בזה כ"מש, מפראג ליוא ר"מוהר המפורסם רבינו דברי בזה ואעתיק

', כו השלום עליו משה תלמידי ואנחנו[ לפנינו ויבואר, ג"הרלב כן דבר לא באמת אשר] ג"הרלב על בהשגתו לשונו

 אין חלילה כי, נעימים דבריו בזה] הוא ברוך השכל נקרא ולא, הוא ברוך הקדוש בשם ל"חז שקראו יתברך הוא אבל

 נגדר ואינו כלל מושג אינו באמת כי, לצדקה המורה זה בביטול האריך כאשר, החיוב תוארי שום יתברך הבורא על

, נודע לא עצמו אמיתת כי[ קדוש שם הוראת וזה, בשלילה תואריו רק, במהותו מושג היה בחיוב מתואר היה ואם, כלל

 הוא כי, נבדל שהוא מי על נאמר קדוש שענין, ה"ב קדוש נאמר ז"וע, הנמצאים ומכל וגוף גשם מכל נבדל שהוא רק

 נבדל גדר אותו בשביל מה בדבר ומיוחד גדר לו שיש הדבר כי, ממנו נבדל דבר אין, הפשיטות בתכלית פשוט יתברך

 והוא הכל יודע הוא כ"וא, ממנו נבדל דבר אין כלל גדר לו ואין פשוט יתברך הוא כי מפני אבל, בגדרו שאינו דבר ממנו

 גדר לו שאין מפני ז"וכ[ א"ובמאה גבאי בן מ"לר הקודש עבודת בספר עזריאל רבינו' ד קדוש הקדימוו בזה] הכל יכול

 משיג שהוא ההשגה בין חילוק אין כי, בכחו הכל ופועל, בחכמתו הכל יודע יתברך והוא', כו בזה שיוגדר מיוחד

 אחר פועל ולפעמים זה פעל לפעמים שיפעל וכמו', כו פעל כ"ג ההשגה כי, פעולות שאר פועל שהוא מה או הנמצאים

 הידיעה שאין נאמר וכאשר', כו פועל רק השגה אין כי, המקבל ענין לפי דבר כל משיג השגתו הוא כך המקבל לפי הכל

' ית הוא רק, הידיעה עצמותו אין כי, משתנה עצמותו ויהיה משתנה ידיעתו תהיה כי כלל לך יקשה לא שוב עצמותו

 זה אין רצונו משתנה שהיה שאמר מה לכך', כו ולהאמין לדעת ישראל לכל שראוי החיים דרך וזהו, כל יודע מתואר

 להעתיק נלאתי' )כו ולאמונתו לאדם טוב והמה, האלה הדברים והבן, הפעולות בשנוי בו שייך שלא כמו, חלילה בו שנוי

 יודע הוא אם שאף, הנעשים הדברים כל שידע, מאתו הידיעה מסלקים כי ועוד'( המצוי בספרו ש"עיי הארוך לשונו

 חטא כל כמו, נגדו הוא והמעשה, להם סבה' ית הוא שאין הנעשים הדברים ידע איך להם סיבה שהוא מפני הנמצאים

 הקשה אשר הקושיא זה ובשביל, מיוחד דבר לומר תוכל לא' ית הוא אבל, שכל שעצמותו האומרים סכלו ולפיכך, ועון

 :העמוק ל"עכ', כו פשוטה הויה שהוא אומרים אנו אבל', כו גשם הפשוט השכל השכל מן יתהווה איך

 פעולה יציאת רק בו שנוי זה אין אצלו מתחדש הידיעה כי נאמר אם כי, להעמיק שהאריך עינינו למראה תמוהים ודבריו

 ידע שהבורא נאמר אם ככה, בו שנוי זה אין בכורים הכה הלילה ובחצות הים קרע שהבורא שנאמר וכמו, מאתו

 דבריו בראותי ראשי וחיי, הארוכים דבריו תורף זה, חלילה בו שנוי זה אין שענו בשעה י"בנ את ענו שהמצרים

 עושה יתברך שהבורא נאמר אם דהנה, לאומרם אסור לדעתי אשר בדבריו הגדול הקושי נראה כ"במח כי, נשתוממתי

 רק, חלילה הזאת מהמעשה שכלו ובהמלאות נפשו בתנועת דבר בעשותו האדם יעשה כאשר מאתו עשיה זה אין פעולה

 יתברך עצמותו אינו הנפעל דבר הלא הנפעל מדבר אם, שנוי יתהווה מקום מאיזה נראה והנה, כל מתהוה השם ברצון

 כלל להבורא מתייחס זה אין חלילה לפעול הפועל מהתנועע ואם[ ק"ד למבין הצמצום סוד כידוע, לעצמותו חוצץ ולא]

 לא חלילה כי נאמר, וידיעתו ויכולתו מרצונו נדבר רק, הפשוט ברצונו מאין יש ובורא, תנועה שום צ"א הוא כי, וכלל

 כקדמותו וביכולתו וברצונו בידיעתו קדמון הוא רק, וחלילה חלילה, זה בזמן זה יכול או, בזמן רוצה שהוא נאמר

 ואם[ כלל זמן שייך לא אצלו כי] לנבראים המצויין בזמן כך ברצונו להיות הקדום ברצונו אצלו היה ותמיד, יתברך

 .כזאת לאמר חלילה, בפועל שנוי כ"א יודע שעכשיו רוצה שעכשיו תאמר

 להסביר רק הוא עכשיו פועל שהוא נאמר אם כי, עכשיו לפועל עכשיו יודע שהוא נאמר אם בין ההבדל תבין ובזה

 ומובן פשוט וזה, זה בזמן כזה שיהיה הקדום רצונו מעצמות הנפעל בנפעל רק כעת התחדשות אין באמת אבל, האוזן

 פלסוף או דת בן שום זה אמר לא חלילה, פשוט שכל יתברך שהוא המאמר על ככרוכיא שצווח ומה, דעה בעל לכל

 מופשטים שכליים הם אשר, הנבדלים השכלים על יאמר מופשט שכל תואר כי, בנבראים הבורא כבוד לממיר חלילה

 התוארים הרחיק אשר לנו מי הלא, כן הבורא על לומר חלילה אבל[ בחמרי מלובש שכל שהוא כהאדם לא] מחומר
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 אך, בדבריו לדבר לי היה והרבה, בספרו חסדאי' לר עמוקים דברים בזה וראיתי] המורה בספר ל"ז ם"כהרמב החיובים

 משיגים אנו הלא כן נאמר אנו אם כי, בחיוב יודע או משכיל הוא כי הבורא על לאמר לנו אין והנה[ כעת בידי ספרי אין

 נעדר והוא, במציאותו ומחויב נמצא שהוא היינו, חי שהוא הכרנוהו ממעשיו רק, כלל מושג איני וחלילה, מהות בו

 נשגבים באופנים אך, כל ומנהיג כל ויכול כל יודע שהוא לנו וידוע, הידיעה מהעדר משולל והוא, היכולת מהעדר

 וכן, ההיולי השכל אל נוספת דיעה הוא וידיעתנו, נפשנו על נוסף כח הוא היכולת בנו כי, וחפצינו ויכולתינו מידיעתנו

 כי כ"ע ז"ולפ, השלילה צד על ידענו כאשר והחפץ והיכולת הידיעה מאתו נעדר לא בודאי יתברך הבורא אבל, חפצינו

 על יוגדר או, יודע ידיעתו על חלילה שיוגדר לא אבל, אצלו וכלל כלל ושנוי רבוי מחייב שאינו באופן אצלו כולם המה

 כל ועל הגבולים כל מעל נעלה והוא, גדר לו אין רק, חלילה יכול ויקרא יכולתו על או, חלילה שכל ויקרא שכלו

 לא חלילה אבל, כלל השלימות מעניני ענין משום נעדר ואינו, יכול והכל אצלו ידוע שהכל ידענו ז"בכ אבל, הגדרים

, שאינם דברים להחוקרים יחס והוא: ב"וז, והגבולים להגדרים ממעל והוא, אינמו אצלו הגדרים כי, שלם בשום יוגדר

 .שכתב מה כתב ולזה

 ודברים, אינו זו שאלה באמת הנה, גשם הפשוט השכל מן יתחייב איך הקשה אשר הקושיא זה ובשביל, ל"וז שכתב ומה

 להתהוות יתכן לא, בהאדמה והירח השמש כמו, בחיוב הפועל על רק אינה השאלה כי, וזהו, בארנו אשר כפי מסותרים

 זה מה ובדעתו ברצונו הכל ברא שהוא הבורא אבל, ב"וכיו מחמם אינו קר הוא אם כי, ומסוגו מאיכותו הרחוק דבר

 גבול ותשים, בידיעתו הבורא תגדיר כ"א חלילה גשם ישיג לא מגשם המובדל שהבורא חלילה תאמר אם, שאלה

 ישיגו השכלים העלולים בודאי, גשם ישיג לא מגשם המובדל כי תדע מאין כי, אינה הזאת הקדמה ז"ובל, לחכמתו

 .(שאין ה"ד ב, יב( )ק"פ שבת' תוס) אדם בני מחשבות אף ויודעים, הגשם

 סיבה שהוא מפני הנמצאים יודע הוא אם שאף, הנעשים הדברים כל שידע, מאתו הידיעה מסלקים כי, ועוד, כתב עוד

 וקושייתו, ל"עכ ועון חטא כל כמו, נגדו הוא והמעשה, להם סבה יתברך הוא שאין הנעשים הדברים ידע איך להם

 מה כפי, הטוב לזכך, הטוב לתכלית הרע ברא והוא, דבר לכל האמיתית הסיבה' ית והוא, כל הבורא ידע בטח כי, תמוה

 כי הגזלן או הגנב ליכולת הסבה בודאי, לחטוא היכולת ברא והוא, אותו מהעושה בבחירה הוא הרע אך, לעיל שמבואר

 נגד זה שאין כי ונמצא, האדם שיבחור באופן שברא רק, יתברך הבורא הלא, היכולת לו נתן מי, והרגו רעהו על יתגבר

 משה רבינו ביאר זה ודבר, הטוב עבור, כך ברא ולמה, הרע לעשות ברצונו שיהיה כך ורוצה כך שברא, יתברך רצונו

 זהו, לו פותחין ליטמא הבא( ב, לח יומא) בקצרה פירשו התלמוד בעלי ורבותינו, באורך תשובה הלכות המדע בספרו

 אילנא למציאות עילאה טיהרה[ באמצע( ]באמצה) מקום חללות על המקובלים כוונו זה ודבר] הרע בחירת ענין על

, הענין לפי וקצרנו, דבריו בסתירת הארכנו הנה[ שאמרן למי נאותים כי, בדבריהם ק"דו, דחיי אילנא ואצלו, ורע דטוב

 אך, הרבה לדבר לי יש בהקדמתו דבריו בכל והנה, י"ת אינם אשר החכמה בספרי מבואר ז"כ כי חושב אני באשר

 מסכת על בספרו דבריו העמיד והרב, אשכנזי א"מוהר החכם צעק זאת ההקדמה על כי בספריו הרגיל מפי שמעתי

 .אבות

 במקרה שהיה אם, מחלוקה נמנע לא הקדום ברצונו הטבעים והשינוי המופתים היו אם, שהביא ג"מהרלב והשאלות

 לבלי כפועל שיהיה והביטול הנמנע מבואר וזה', כו תכלית לשם המופת פועל היה ולא, המופת מן שיגיע התועליות

, זה דבר חייב עולם בבריאת' כו בזה והמשל, המופת נתחדש בעבורו אשר הדבר נמצא שיהיה שחייב שנאמר או, תכלית

 .ל"עכ י"בנ אחר מצרים שירדפו וחייב

, האפשרות צד על וברא, ב"וכיו הים יקרע אחריהם מצרים ירדפו שאם באופן ה"הקב שברא קושיא זו אין באמת והנה

 אבל, חדודים ובמלות במליצות בא הוא באמת אולם, אחריהם מצרים כשרדפו הים שנקרע, היה כן הרע בחרו וכאשר

 ידע ואם, בו רצון שנוי הלא חדשות הבורא שיודע תאמר שאם, ובחירה ידיעה של השאלה עצם הוא שאלתו באמת

 שיוכל דבר יודע כי, נכונה לא ידיעתו הלא האפשריות בצד רק יודע אינו ואם, הבחירה להיות יוכל איך קודם

 הנסים פועל יחס אשר] אינו לוי' ר הרב דברי וכאשר, העמוקה השאלה בעצם וזה, מוכרחים המצרים כ"וע, להשתנות

 תמוהין ליב רבינו דברי כן[ אינו ז"כ התורנים לדעת אשר, היוונים י"עפ מלבם החוקרים המציאו אשר הפועל לשכל

( מפראג ל"המהר כדברי מורה שזה) הבורא אצל עשיה רק אינה חכמה כי המקובלים שאמרו במה תטעה ואל, ומופלאין

 לעצמותו חכמתו יתברך בו אבל, עשיה בגדר רק אינו הגבולים בעולמות חכמה משיגים שאנו ההשגה על כוונו שהמה

 הגבוה אנפין אריך בחינת שזהו] ד"דיו בקוצה אף ליה ליחסה לית ה"ב ס"וא, חכמה נקראת ואינת, כלל מושגת אינה
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 אותו משיגים שאנו חלילה לא אבל, החכמה מהעדר מושלל שהוא אנו שיודעים בארנו כאשר והוא[ כידוע מחכמה

 אנו רואים אותן מקיים הוא אשר הנבראים אל ומהתלבשותו, ביצורים חכמתו שנראה ממה, זה לנו ידוע ומאין, לחכם

 סוד זהו) גבולי בצמצום העולמות אל מהתלבשותו משיגים שאנו היינו, מה כח חכמה המקובלים שאמרו מה וזה, חכמה

 מקבלת אינה ונקודה, הראשונה הנקודה היא חכמה כי, מה וזהו, בחכמה נעשה שהוא( כנודע ד"יו ת"דלי ן"שי שם

 הרוחב המה ודעת ותבונה, יודע אינו מה אבל, יש אשר יודע כי, מה וזה, השגה איזה רק, בהנדסה כנודע, חילוק

 דפירש( א, ב) סוטה בריש ועיין] רב ב"צ דבריהם וכל, עמוקים הדברים כי, פנימה' ד בסוד לבאים כנודע, והאורך

 ת"השי רצון התגלות פירושו אשר קול בת על וזה, קודמת הגזירה להיות א"א חפשית דהבחירה דכיון( איני ה"ד) י"רש

 .[ודוק מכרחת ידיעתו אשר, להנבראים

 באשר( ט, מט ר"ב; ב, טז ה"ר) בישמעאל המאמר כמו, הידיעה ענין הגדילו אשר הרבה מצאנו התלמוד במאמרי והנה

 אהרן בני אל אמור וכן', כו בצמא בניך להמית שעתיד מי ה"להקב השרת מלאכי שאמרו( יז, כא בראשית) שם הוא

 ל"לרז אחד מאמר מצאנו אולם, רבים ב"וכיו(, ז, כו ר"ויקר) למשה השם אמר, נוב בעבור שמת שאול על הכהנים

 א"רחב ואמר[ הבחירה ומחליש הידיעה מחזק זה] כמותו צדיק שנברא עד העולם מן נפטר צדיק אין ב"ע ח"ל דף יומא

 וישת ארץ מצוקי' לד כי( ח, ב א"ש) שנאמר, ודור דור בכל ושתלן עמד מועטין שצדיקים ה"הקב ראה יוחנן' ר אמר

 שראה יתכן איך יתברך ידיעתו הלא כי, הבחירה לפי ולא הידיעה לפי יתכן לא הזה הנשגב המאמר והנה, תבל עליהם

 ואם, בהכרח צדיק הוא שהצדיק אמר הרי, דור בכל ושתלן עמד אמר ואיך, חפשית הבחירה הלא, מועטין שצדיקים

 לברוא יכול שהיה כמו כ"א מוכרחים המה שצדיקים כיון, מועטין שצדיקים ראה אמרו תמוה הבחירה ולא הידיעה נאמת

 לעשות דק חומר לו שאין שנאמר, מיש יש בפועל רק יתכן לא זה ודבר, הרבה צדיקים לברוא יכול היה כן אחד צדיק

 קדמונינו תקנו ז"וע, ]הצורה עם ההיולי החומר בורא והוא, ברצונו מאין יש בורא שהוא, הבורא כן לא, נאה צורה בה

 הוא רק מוגבלת צורה לו אין אשר ההיולי והחומר, יצירה מכונה והמוגבלת המיוחדת שהצורה, חושך ובורא אור יוצר

 שיתכן כמו כ"א[ תהום פ"ע וחושך פסוק על ן"רמב כ"מש ועיין, חושך נקרא הוא הצורות כל לקבל מוכן מופשט חומר

 הנמנע דברים לקבץ לחכם נאות לא זה ודבר, הרבה צדיקים לברא יכול היה כן מועטין בהכרח צדיק שיהא צדיק לברא

' ג ר"בקה המאמרים גם יתישב ובזה, לפנינו ויבואר, ל"ז האמוראים גדול יוחנן' ר להאלדי ואף, יסוד ז"ע ולבנות קבוצן

 שאברהם בידיעה' הי אם, נפשך ממה, קשה כן דגם', כו באמצע לאברהם ה"הקב ברא מה מפני( ב, ג ר"קה) א"י פסוק

 .ק"ודו, שפיר אתי ז"ולפ, דאברהם' רבותי ומאי, מוכרח' הי כן אם הכל יתקן

 העשיה ומביט כצופה היא י"הש שידיעת לפי, ל"ז, מחודד תירוץ אלמשינו מ"הר בשם הביא ט"יו התוספות אולם

 אינו האדם מעשה י"הש צפית[ כך( ]רק) ההיא העשיה מכרחת זולתו למעשה האדם ראית אין והרי, האדם שעושה

 קדימה אין יתברך לפניו כי, לעשות האדם מוכרח כ"א האדם לעשות שעתיד מה שיודע לאמר שייך ואין, מכריחתו

 בהוה תמיד ידיעתו כן מכרחת אינו ההוה ידיעת שבערכנו וכמו, בהוה תמיד שידיעתו', כו הזמן בחיק שאינו, ואיחור

 להרוג או א"א לבעול האדם כשהולך דלדמיון, רואים אנו אין ותירוץ שומעים אנו דברים והנה, ל"עכ, מכרחת ואינה

, יהיה שכן יתברך כקדמותו וקודם בראשית מימות שידע נשיב ז"ע, מזה הבורא יודע אם נשאל( עשה וכן) חבירו את

 אינו הא( הבורא שידע מכפי היפך) זאת יעשה שלא ההשתנות עכשיו יתכן האם בזאת זה שיחטא שידע כיון כ"א

 .רהיטא לפום רק והוא, בתירוצו הועיל מה כ"א, מכבר ידע השם דהא, באפשרי

 כבר הנבראים העמדת קץ עד האדם שיעשה מה כל עכשיו דבאמת, להאמר צריך כן שיתכן בדרכו לאמר כשנרצה אולם

 העונש מגיע מדוע כ"א להקשות אין זה אך, האדם במעשי שיהיה מה לכל לספר יוכל והשם, יתברך בקדמותו השם ידע

 עבר הזמן חלקי' ג יתברך שאצלו מצד הוא בעתיד הבורא שיודע דמה, נכון התירוץ ז"ע, לצדיקים והשכר להרשעים

' ר החסיד אגרת עיין) עלמין כל סובב, המקומות מקיף בכבודו והוא, עולם של מקומו שהוא וכמו, המה כאחד עתיד הוה

 כן ההוה על האדם יביט כאשר ומביט צופה כ"א, הזמן מקיף הוא כן( בזה נעימים דברים משה רבינו של בנו אברהם

 חלק לו אין מנשה מדוע תשאל כי כ"וא, לטובה חזקיה ובחירת לרעה מנשה בחירת ורואה, העתיד על צופה הוא

 שצופה השם ידיעת בא מאין אשיב ז"ע, יתברך ידיעתו מחמת' ד בבית הקנאה סמל להעמיד מוכרח היה הלא, ב"לעוה

 כן אחרי בחירתו קודם ת"השי וראה, הרע לעצמו בחר הוא רק, צדיק להיות היכולת לו נתן דבאמת, כן שיעשה מעשיו

, גאון ס"לר והדיעות האמונות ספר אצלי הגיע ז"אח, ]ודוק היטב ש"עיי ט"קי סימן ש"ריב ת"משו זה למדנו וקצת, ברע

 שעתיד מה דהראו ל"וי, שמים בידי הכל ה"ד ב"ע ז"ט דף בנדה' התוס כונת עומק וזה'[ ד במאמר באורך זה וביאר
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 ימי מששת ליפול' הי ראוי( מששת ה"ד א, לב שבת) מדליקין במה פרק י"רש כונת עומק וזה, היטב ש"עיי, להיות

 .יעוין פורענותם וקנס ומעשיהם הדורות לפניו שגלוי, בראשית

 שישמע יש האדם את יצווה שכאשר מראשית צפה שהשם, ז"ע להשיב ויש, ואזהרה צווי שייך לא לכאורה ז"לפ אך

 ושובו שישובו חטאן בעת לישראל קדשם ודברות הנביאים אמרות כל ז"ולפ, שיצווהו פי על אף שימרה ויש לפקודתו

 ישלח שכאשר קודם ראה ת"השי רק, ישובו שלא השם שידע כיון, עכשיו לשוב יכלו לא כי, בטל הוא הכל וחיו י"בנ

, הבחירה מסכים השכל אשר הענינים מאד זר גם, וזר תמוה וזה, בקולו לשמוע עוד ישובו ולא הטוב יבחרו לא נביא

 יוחנן' ר מאמר אתי בזה כי ואם, הבחירה לגמרי עתה בטלה זה דרך ולפי, המאמר בתחלת הזרות גודל הראתי כאשר

 בלא מרצונם הבחירה כי המעט יהיו המה בצדק יבחרו אשר שהאנשים שראה פירוש, מועטין שצדיקים ראה, כפשוטו

 כי דוק, אותם וראה מעט המה כי לומר שייך לכן, ההוה כעל העתיד על מביט הוא כי, ידע הוא רק, כלל מהבורא הכרח

 תירוץ זה אין לכן, ל"רז מאמרי ולכמה התורה לדרכי ומתנגד גדולה זרות כי נעשה מה אך, ז"לפ ופרח כפתור המאמר

 .מאד עצומה והקושיא, בארנו כאשר כן יבחור שהאדם ידע שהשם רק, בהווה הבחירה להכחיש כלל

 הנה ומתנבא עומד נביא שהרי, לו הוסיפו משלו להן אמר, א"ע' נ דף ביבמות סוגיא יתישב אלמושיני מ"הר בדרך והנה

 על חזקיה התפלל לא אם הלא שהקשו( תדע ה"ד שם' )תוס ועיין, מנשה נולד לא ועדן, שמו יאשיהו דוד לבית נולד בן

 מוכח היכי כ"א, חוטא היה לא אם להיות שראוי מה אלא מתנבא הנביא אין כ"ע אלא, בטל הנבואה והיה מת היה עצמו

 חטא לא ואילו, שחטא מחמת הנבואה לו נתקיימה שלא מה', כו וחיה משלו לו הוסיף לא אפילו, לו הוסיפו דמשלו מכאן

 מגודל חזקיה שיתפלל בעתיד שרואה לנביא גילה דהשם אפשר ז"ולפ, ש"עיי מוליד היה הראשונים בשנים אשה ונשא

 גלה שכאשר, מתחילה אלו שנים לו נגזרו הא כ"א אך, יאשיהו וממנשה, מנשה יצא זה ומבן, בן לו ויוליד' בד בטחונו

, ודוק, אלו שנים לו ראוי היה כ"א, ימיו ויאריך[ להשתנות יכול שאינו באופן] ויתפלל שיחטא לו גלוי היה לנביא השם

 .'כו העתיד על עונשין שאין, עכשיו אותה בודקין מים תטמא אם[ מ"ר כשאמר( ]ש"כ) לא(, ב, יח סוטה) שאמר וזה

 מחזקת אינה אשר אחת בשמלה מתכסים שנים כמו משלים משלו וכבר, העמוקה השאלה על תירוץ לך אין דבר סוף

 וכאשר, הבחירה עם הידיעה בידיעתו לקבץ השכל מצע קצר ככה, זה יתגלה זה ויתכסה ימשוך כאשר, אחד רק לכסות

 הבורא כי, באורך המדע בספרו משה רבינו הוא, מימון לבן תשית לבך, הימין או והשמאיל, השנית תתנגד האחת יחזיק

 הוא כי, כלל מדע בשם לגדור יכולים לא כי עד, יתברך עצמותו הוא רק', כו עליו נוסף אינו ודעתו, אחד ודעתו יתברך

 קוצר זה אין, כלום מושג שאינו הבורא נשיג ואם, הבורא להשיג האדם יכול שלא וכמו, הנבראים בהשגות יוגדר לא

 דבר להשיג הראות החוש יוכל לא וכאשר, אדעך שלא הידיעה תכלית החכם אמר כאשר, תפארתינו והיא השגתינו

 נעדר שהוא הכרנוהו ממעשיו רק, עליו נוסף שאינו, הבורא דעת תשיג שדעתינו יתכן איך, מוגבלים ששניהם, הנשמע

 חלילה ואיכות מהות תשאל כאשר ממש וזה, ידיעתו איכות להתבונן תרצה ואיך, מושג אינו ומה ואיך, הידיעה מהעדר

 רק, החכמים מנהג נהג שלא עליו שכתב, ד"הראב חשב כאשר יודע אינו של תשובה זה ואין, יתברך בבורא וחלילה

 שנוספת, האדם אל היא כאשר) מאתו ומחולק נוסף דעתו אין יתברך הבורא כי, במורה שהאריך מה בקוצר הראה הוא

 האם אדם בן ואתה, ומוגבל מושג אינו ידיעתו כך, ומוגבל מושג אינו הוא הלא כן ואם( ממנו לפעמים ומתפרדת תמיד

 בחכמת ידך מצאה כביר כי עליך שמעתי הלא, ממך במופלא לשאול החכמות ולתהומות רקיע לרום לעלות דמית

 כי שמעת לא אם לי נא אמור, ובזמן במקום מאתך שפל ונושא, ברעיונך ומוקף כמותך המוגבל דבר, והחשבון המדידה

, האמיתי השעור הגיד תוכל האם, באלכסונה חומשי ותרי אמתא ברבוע אמתא כמו, החלוקה מקבל שאינו חשבון יש

 החשבון רק, תבונתי מדלות ולא חכמה מחסרון לא אמרת כי, בעינך הושפלת ולא, בקירוב אמרו ארץ חכמי כל הלא

, אלקים דעת למצא תחקור כי ואף( ודוק מת טומאת מהלכות ב"פי רבינו דברי עיין) חלוקה מקבל אינו מסיבתו עצמו

 לחתור עצמך תייגע הלא השם דעת לך מובן אינו ואם, אחד' וד, יתברך מעצמותו נפרדת אינה היא דעתו כי בינות אשר

 מבינתך מחכמתך וחקר סוף לאין גבוה גבוה המושכל עצם כי בינות ולא, בדוים ובתירוצים יכונו לא בדברים מסילות

 .השמים מאלדי לך הקרוצים

 דעתך קוצר לפי לך נתן הוא, מימון בן השם עבד משה בקול נא שמע ימין או שמאל הדרך לנטות לבלי תרצה אם לכן

 אותם וענו אותם ועבדו לאברהם שאמר כמו לנביאים השם שדבר מצאנו אשר רק, הימין לקץ ותעמוד ותנוח, להבין

 דברי רבינו תירץ ז"ע, מוכרחים היו המה שוב כן ואם, ומגבלת נוספת דעה הוא הנמצאים וידיעת, שנה מאות ארבע

 צפרדעים ומה גבי( ב, נג) בפסחים לפרש מוכרח וכן, אחרינא מאינש אי מחזקיה אי, ביבמות דאמרן הך דוגמא, נועם
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 רבינו סברת דכמו ל"וצ, נצטוו הלא, שתמוה, ובמשארותיך בך ועלו( כח, ז שמות) כתיב, השם קדוש על נצטוו שלא

 ק"מו) ומהמאמר( חן בלוית מבואר) בתנור שעלה במי לא, אחר בצפרדע להתקיים יכול שהיה( ה"ה ו"פ תשובה' הל)

 הידיעה כי ברור נדע זה אך, שהשיב מה רבינו ת"שו עיין, והחריצות הגזירה על לרבינו שאלו לפלוני פלוני בת( ב, יח

 .בחירי והאדם, מכרחת אינה

 של ואחת' כו גמורים צדיקים של אחת הם פנקסאות שלש ג"ה ק"פ ה"בר, ז"לפ מוקשים ירושלמי מאמרי שני ונציע

 עם נכתבין לאו ואם הצדיקים עם נכתבין תשובה עשו אם, פ"יוהכ עד השנה מראש להם נותן בינוניים של', כו בינוניים

 אותו ידין כ"וא, ישובו שלא שרואה פירש] הנולד את רואה ה"הקב ואין, בעי דרבנן חבריהן חנניה רבי', כו הרשעים

 הנה', כו בה עומד שהוא בשעה אלא האדם את דן ה"הקב אין ל"ריב בשם סימון' ר דאמר שמיע ולא[ שב שלא מי מיד

 הלא, ידונם אמאי, בהיפך תסוב השאלה אדרבא כ"א, מיד וידונם, ישובו שלא ת"להשי ידוע דהלא בעי ח"דר מצאנו

 ש"דא, אלמושיני מ"הר סברת פ"ע שהעלינו הקודמת כשיטתנו דסבר כ"וע, הקודמת ידיעתו מסיבת המה מוכרחים

 בהתירוץ אולם, האדם בבחירת נעשה הוא ז"ובכ, ההוה כעל העתיד זמן על שמביט היינו, הנולד את הרואה לשון]

 יודעים ואנו, בחירי האדם שעדיין שביארנו הנשגב ובאופן, הבחירה מכרחת אינו שידיעתו שכוונתם אפשר

[ א"הרא בשם שבארנו מה כפי] הקירוב צד על שמובן אף האדם דן אינו זה ומטעם, יעשה לא או שיעשה שבאפשריות

 ב, טז נדה) התוספות כ"וכמוש, לזה הכרח אינו דהא, דן אינו ז"בכ, בישמעאל כמו, יהיה כן כי העליונים לאישים אף

 .ש"יעיי(, ב, קנו שבת) יצחק ר"ב נחמן רב וכמו, תלוי בבחירתו עדיין אבל, לזה סיבה דהמזל( הכל ה"ד

 אמר, משתחשך מכפר פ"ויוהכ', כו שעיר בלא מכפר פ"שיוהכ', ז' ה דיומא' ח פרק בירושלמי שני מאמר ז"לפ קשה כן

 ויכפר, הנולד את רואה ה"הקב ואין, בעי ב"ריב, הביאו ולא שעיר להביא בדעתן שהיה תיפתר ואמר', כו איתותבת ח"ר

 ונראה, כמובן ש"א אלמושיני מ"הר לפירוש זה וגם, שעיר יביאו שלא המעשה על מוכרחין המה דקודם מוכח הנה, מיד

 הבא דבר שגגו או שנאנסו מיירי כ"וע, מכפר פ"יוהכ ואין קודש מקרא קראו כלא הוה הא הביאו לא אם דבפשיעה

 בגוונא לאוקמי ליה ניחא ולא, תבל עלי והפעולות המעשים המון ככל, ז"עפי ודן השם אל ידוע שזה, בחירתם בהעדיר

 או] ראה ה"הקב כי הוא וזה, מאוד המוקשים( ב, לח) ביומא יוחנן' ר דברי מיושב ז"ולפ, כמובן רחוקי ובמילי אחריני

 עמד מועטין צדיקים[ לפני צדיק ראיתי אותך כי( א, ז בראשית) המקרא וכלשון, המבול דור עד היה אשר בדורות

 יהיה ומי וכמה איך נגזר לא בפרטיות אבל, צדיקים שיהיו ה"מהקב כללית בגזירה שהוא, פירוש, ודור דור בכל ושתלן

 על( ה"ה ו"פ תשובה' הל) רבינו של תירוצו וכפי, צדיק להיות הזוכה והוא, לו מסייעין לטהר ורוצה החפץ וכל, צדיק

 רק, צדיק איזה בגזירה להיות עולמו בקיום השם שמחסד, הצדיקים על אומר הוא ככה ברעה בחרו שהם המצרים עונש

, יוחנן' ר האלדי שאמרו למי לייחסו נאות וזה, הקדוש הוא בטוב יבחר אשר וכל, האדם בבחירת תלוי זה וכמה הוא מי

 לזה קרוב באופן שהסביר( ט"צ שער נצבים' פ) יצחק בעקידת ע"הרי החסיד להחוקר כזה ראיתי כבר שזה לי וכדומה

 .נעמו כי דבריו ש"עיי, לדורות ישראל ה"הקב שהשביע השבועה ענין

 כי שאמרו למה מורים שהם, המנוים במלותיו נפלא יוחנן' ר מאמר יתפרש המקובלים דברי י"שעפ ידעתי גם וידעתי

 צדיק לנשמת מנוח נותן יחפוץ' ד קרבת אשר במי גם ולפעמים, קדום צדיק מנשמת נצוצין השם נותן ודור דור בכל

 ל"רז מאמרי והרבה, לדבר בזה והעמיקו, העיבור סוד אצלן נקרא וזה, הטוב לעשות ומסייעו בנפשו להתקשר קדום

', כו כאברהם בו שאין דור לך אין( ז, נו ר"ב) מאמרם וכן( ב, קא שבת) קאמרת שפיר משה כמו וזה, אותם מסייעים

 כמה פיהם על לבאר נכונים עמודים הגלגול ואמונת והיא, אמיתית ואמונה נעים דרוש הוא כי אם אולם, רבים ב"וכיו

 בחרו שכבר היינו', לד שהם כיון, פירוש, ארץ מצוקי' לד כי( ח, ב א"ש) שאמר מהפסוק דיוקיו ויאות, קשים דברים

 שדעת מפני ז"בכ, העיבור בסוד זו מנשמותו נצוצין היינו, תבל עליהם וישת כ"ואח, בארץ בעצמותם בהיותם בהטוב

 בספרו חסדאי' ר החסיד והחוקר, ששי מאמר והדיעות באמונות גאון סעדיה' ר כ"מש עיין, מזה רחוקה וסייעתו רבינו

 יותר בחרתי לכן( ב, יא משלי) חכמה צנועים ואת, מזה ברבים לדרוש לבלי הזהיר'( ח סימן) בתשובה ח"והרלב' ד אור

 .קודם כ"מש הפשט ד"ע

 היה ומשה( ג, יב במדבר) הכתוב בזה שביאר, ל"זצ כהן חנניה' ר הרב זקני הוא, אבא מאבי אחד דבר פה להזכיר והנני

 ממי בערכו שפל להיות האנושי בחיק זה יתכן איך הפילוסף שאלת נודע וכבר, האדמה פ"ע אשר האדם מכל מאד עניו

 זה גם להיות יתכן ז"בכ, למבין עמוקים דרושים בזה יש כי ואם, המעלות הערכת העדר רק זה הלא, ממנו שפחות

 מכל יותר ונעלה, לרוחני נתהפך אשר גשמו ובהירת חומרויותיו לזהרת כי, והוא, גדולה לענוה הביאו אשר מהענינים
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 ראה שהכל, להאמין צווי בו שייך היה ולא, הבחירה מן נעדר והיה, פנים אל פנים' ד כבוד תמונת רואה והיה, הנבראים

 צריך בתומתו שהוא, שבישראל הפחות מול בערכו שפל נהיה לכן, ומצוה מצוה כל פעולת רואה והיה, בעין עין

, האדם מכל מאד עניו היה ומשה הכתוב מאמר וזה, ובמצוותיו ובשלמותו השם מהשגחת והאמין, בחירי והיה, להאמין

 היו מפעלם ובכל, האמונה היא המיוחדת המצוה להם והיה, מאומה ראו ולא, האדמה פני על שהמה, עניו היה ובמה

 .ח"ודפח, שמים למרום ועלה אלדים איש משה האיש כן לא, בחירים

 ומה, מאבות אף אומר י"ר, מאבות ולא, האדמה פני על אשר האדם מכל( א"ק במדבר) בספרי מאמרם בארתי ז"ועפי

 אף הוא נאמן ביתי בכל( ש"עיי ג"ק שם) בספרי דפליגי, פירוש, השרת ממלאכי ולא, האדמה פני על אשר לומר תלמוד

 כן ואם, השרת ממלאכי יותר בהשגתו נשגב דהיה סברי דרבנן היינו, השרת ממלאכי חוץ אומר יוסי' ר, השרת ממלאכי

 ולא דרשו לכן. מהם יותר גדולה היתה ענותנותו כן אם, לגמרי הבחירה נעדר והיה, מהם יותר בהשגתו נעלה היה

' דר, במקום מעלה להם שיש והיינו, מהשגתו גבוה יותר הוא המשרתים המלאכים שהשגת סבר יוסי' ר אבל, מאבות

 ניעדרי המה כן אם, מעשרה למטה כסא ליה אשתרבב רק למרום משה עלה דלא(, א, ה סוכה) אזיל לטעמיה יוסי

 בתמידות מוכרחים המה השגתם גודל שמחמת, ושפלותם בענותנותם גדולים המה כן ואם, ממנו ויותר כמוהו הבחירה

 .ז"בכ ודוק, הקודם להענין יאות נכון ענין וזה, השרת ממלאכי ולא אמר ולכן, יותר
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