
  ...דבר לא צפוי

  

  
  טו,אבות ג.   1
  .שהְוַהּכֹל ְלִפי רֹב ַהַּמֲע. וְבטֹוב ָהעֹוָלם ִנּדֹון, ְוָהְרׁשּות ְנתּוָנה, ַהּכֹל ָצפּוי) טו(
  ה א שכב"ראה.אג. 2
אבל הלא זאת היא מדת , הצפיה הכוללת הכל כך הרבה כמו -אמנם אין הרשות כוללת כל".   הכל צפוי והרשות נתונה"

 ה צופה לטובה ואינו צופה        "והקב, פ המדה שהטובה תהיה עתידה לבא בסופה"ע אם- שלא תנתן הרשות כי, הטובה
י "ע, כשנטתה להרע, הנטיה החפשית  הממרקת את הזוהמא של ,  והבחירה הצפויה היא מחוללת את שורת הצדק.  לרעה 

  . לתת אחרית ותקוה טובה לכלוהכל כדי , הגלויה יחושים כאלה שאין להם מבא בבחירה  
היינו אומרים שידיעתו היא גזירתו והיתה ' אם היו צדקת האדם ורשעתו תלוים בגזירת הבורא ית... -  ד"השגת הראב 3 

 ועכשיו שהבורא הסיר זו הממשלה מידו ומסרה ביד האדם עצמו אין ידיעתו גזירה אבל היא כידיעת ,לנו השאלה קשה מאד
מכח אחר מה יהיו דרכיו של זה והדבר ידוע שכל מקרה האדם קטן וגדול מסרו הבורא בכח המזלות האצטגנינים שיודעים 

אלא שנתן בו השכל להיותו מחזיקו לצאת מתחת המזל והוא הכח הנתון באדם להיותו טוב או רע והבורא יודע כח המזל 
  ... וזו הידיעה אינה גזירה ,ורגעיו אם יש כח בשכל להוציאו לזה מידו אם לא

  ל דעת תבונות קנח"רמח.  א3
אלא , ככל שאר הנבראים' שגם האדם ודאי תלוי בבורא ית, ונמצא). ב"ברכות לג ע"(הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"

הכל בידי ", והוא זה שאמרנו; אלא ברצון עצמו, כלל' לא יהיה תלוי בבורא יתשמצד העבודה ניתן לו מציאות ענין שבו 
לפי שאין ',  תלויים בבורא ית- והנה הנשמות עצמן טרם רדתן לגוף אינן אלא ככל שאר הנבראים ". םשמים חוץ מיראת שמי

אך . ש"ולא בבורא ית, ואז בדבר זה הן תלויות בעצמן, רק אחר רדתן לגוף אז ניתן להם הבחירה. להם שם עבודה בבחירה
  ":י שמיםהכל ביד", וכמו שאמרו, בכל דבר אחר ודאי שגם האדם תלוי בו לגמרי

  כא,ץ על אבות ג"היעב.   ב3
ובמלת צפוי הודיענו . ובין הבחירה ונתן מקום לשתיהן' הכריע בין ידיעת האל ית, והרשות נתונה, א התנא הכל צפוי"ולז

אבל מצד היותו במקום גבוה , לא יכריחם לבא, וזה כי העומד במגדל גבוה וצופה הבאים לעיר, ענין הידיעה כמו שפירשתי
וזה היה , אלא שזה יקרה על המעט, והבחירה ביד הבאים לחזור, י הם עתידים לבא אם לא ישתנו ממה שיש בלבםיודע כ

והגידו , מה שעתיד להיות מצד בחירתו של דוד, ענין דוד בקעילה ששאל במשפט האורים לצופה ומביט עד סוף כל הדורות
  :וזהו והרשות נתונה, לו וברח ונמנע מה שעתיד להיות

  ה, ג,ג "לרלב'  מלחמות ה .  ג3
כי אנחנו .  ואין לאומר שיאמר שמה שידע השם יתברך מענינים שהם אפשרים מצד הבחירה ישתנה בהתחדש המתחדש...

, ולא ידעם גם כן מצד מה שהם אלו הדברים הרמוז אליהם, לא נניח שיקנה השם יתברך ידיעה מן הדברים המתחדשים
  :לא יוסר האפשרות אשר לו יתברך ידיעה בוומזה הצד , אבל בדרך משותף וכולל

  טו,י  על אבות ג"רש .  4
  .  בידו של אדם לעשות- ְוָהְרׁשּות ְנתּוָנה. ה"כל מה שאדם עושה בחדרי חדרים צפוי וגלוי לפני הקב- ַהּכֹל ָצפּוי

   תשובה הכותהל.   5
צדיק או רשע או לא ידע אם ידע שהוא יהיה ה יודע כל מה שיהיה וקודם שיהיה ידע שזה יהיה "שמא תאמר והלא הקב) ה(

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

ה אינו יודע מדיעה "שני מהלכות יסודי התורה שהקב' שאני אומר כבר בארנו בפ אבל צריך אתה לידע ולהבין בדבר זה 
שהיא חוץ ממנו כבני אדם שהם ודעתם שנים אלא הוא יתעלה שמו ודעתו אחד ואין דעתו של אדם יכולה להשיג דבר זה על 

 וכשם שאין כח באדם להשיג ולמצוא אמתת הבורא שנאמר כי לא יראני האדם וחי אין כח באדם להשיג ולמצוא .בוריו
אין בנו כח לידע היאך ידע  וכיון שכן הוא ,דעתו של בורא הוא שהנביא אמר כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי

ה מושכו ולא גוזר עליו לעשות כך "יד האדם ואין הקבאבל נדע בלא ספק שמעשה האדם בה כל הברואים והמעשים "הקב
ולא מפני קבלת הדת בלבד נודע דבר זה אלא בראיות ברורות מדברי החכמה ומפני זה נאמר בנבואה שדנין את האדם על 

  . וזה הוא העיקר שכל דברי הנבואה תלויין בומעשיו כפי מעשיו אם טוב ואם רע 
  ג,עקרים ד..   א5

נתונה שבאמרם הכל צפוי יורה שידיעת השם מקפב בכל הנעשה בעולם ואין דבר נופל במקרה מבלי הכל צפוי והרשות 
ידיעה קודמת ובאמרם והרשות נתונה יורה שטבע האפשר נשאר קיים ואין ידיעת השם מבטלת אותו וזהו אמת בדרוש הזה 

  :פ שאין ידיעתנו מספקת לשער אפשרות דבר זה בידיעת השם לפי קצורנו"אע
  'תנחומא תזריע ח    .6 
ך "ר יהודה בר אמי המטה משוי ארבעים סאה היה ושל סנפרינון היה ועשר מכות חקוקות עליו בכתב נוטריקון דצ" א"

   ...ב ומשה היה מביט במטה ורואה איזה מכה ראויה לבוא על פרעה ומביאה עליו "ש באח"עד
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  ו" מורה ג ט.3

 והמשל ... ומפני זה לא יתואר האלוה ביכולת עליו- אי אפשר השתנותו כלל , אינו מפעולת פועל,  טבע קים קיום עומד לנמנע
או ; שוב העצם מקרה והמקרה עצם,  רצוני לומר-והתהפך הראשים ; התקבץ שני ההפכים ברגע אחד בנושא אחד, בו

או , כן היות האלוה ממציא כמותו. ל אחד מאנשי העיון כל זה מכת הנמנע אצל כ-מציאות עצם גשמי מבלתי מקרה בו 
  .  כל זה מכת הנמנע ולא יתואר האלוה ביכולת על דבר מכל אלה-או שישתנה , או שיתגשם, משיב עצמו להעדר

  
  ו "תשובה פ' ם הל"רמב

וטא על חטאים ואפשר שיחטא אדם חטא גדול או חטאים רבים עד שיתן הדין לפני דיין האמת שיהא הפרעון מזה הח) ג(
 כדי להודיע לבאי ...אלו שעשה ברצונו ומדעתו שמונעין ממנו התשובה ואין מניחין לו רשות לשוב מרשעו כדי שימות ויאבד 

  ...ה התשובה לחוטא אינו יכול לשוב אלא ימות ברשעו שעשה בתחילה ברצונו "העולם שבזמן שמונע הקב
   פרק ו משנה י - ספר דרך חיים .2

י רצה "היינו שהכל נברא לרצונו שהש, ה בעולמו לא ברא אלא לכבודו"ל פירש הכתוב כל מה שברא הקב" ז ולפיכך הוא
 וכמו שאין לשאול על עצמותו למה כך ,י רוצה בבריאתו כי רצונו הוא עצמותו יתברך"ואין לשאול למה הש, שיהיה נברא

נקרא בשמי ולכבודי בראתיו כלומר שבראתיו לרצוני וזהו מה שאמר כל ה, אין לשאול על רצונו יתברך למה רצה בדבר זה
הראני נא את ) ג"שמות ל(וזהו פירוש ולכבודי כאלו אמר לרצוני שהוא עצמותי כמו שאמר הכתוב ,  עצמותושהרצון הוא

אלא לכבודו היינו לרצונו שהרצון הוא ה בעולמו לא בראו "וכך פירש כל מה שברא הקב, ל הראיני את עצמותך"כבודך שר
ואין ספק כי הדבר שהוא בפעל הוא יותר , י הוא השלם לגמרי עד שאי אפשר שיחסר שלימותו" כי הש…צמו וזהו כבודוע

דבר זה אינו רק בכח וכאשר הוא בפעל , י בכוחו יכול לעשות כרצונו"אף על גב שהשולפיכך , שלם ממה שהוא בכח
י את העולם בפעל עד שמלכותו יתברך הוא "יא השולפיכך המצ, המציאות דבר זה נחשב שלימות לגמרי שהוא בפועל

   .בפעל ולא שיהיה זה בכח בלבד
  

    ם פירוש המשניות ג  טו"רמב
כ "ואח, אמר כל מה שבעולם ידוע אצלו יתברך והוא משיג אותו והוא אמרו הכל צפוי...הכל צפוי והרשות נתונה ובטוב ) טו(

 כלומר שיהיה האדם מוכרח במעשיו על מעשה מן המעשים אין ,אמר לא תחשוב שבהיותו יודע המעשים יתחייב ההכרח
  ...ל כל אדם רשות נתונה לו "ר, והוא אמרו הרשות נתונה, הענין כן אבל הרשות ביד האדם במה שיעשה

 


