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 רמב"ם הלכות תשובה פרק ה
אילו האל היה גוזר על האדם להיות צדיק או רשע או אילו היה שם דבר שמושך את האדם בעיקר תולדתו לדרך מן  ]ד[

הדרכים או למדע מן המדעות או לדעה מן הדעות או למעשה מן המעשים כמו שבודים מלבם הטפשים הוברי שמים היאך 
ם ואל תלכו אחרי רשעכם והוא מתחלת ברייתו כבר נגזר היה מצוה לנו על ידי הנביאים עשה כך ואל תעשה כך הטיבו דרכיכ

עליו או תולדתו תמשוך אותו לדבר שאי אפשר לזוז ממנו, ומה מקום היה לכל התורה כולה ובאי זה דין ואיזה משפט נפרע 
מן הרשע או משלם שכר לצדיק, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, ואל תתמה ותאמר היאך יהיה האדם עושה כל מה 

וץ ויהיו מעשיו מסורים לו וכי יעשה בעולם דבר שלא ברשות קונו ולא חפצו והכתוב אומר כל אשר חפץ ה' עשה שיחפ
בשמים ובארץ, דע שהכל כחפצו יעשה ואף על פי שמעשינו מסורין לנו, כיצד כשם שהיוצר חפץ להיות האש והרוח עולים 

אר בריות העולם להיות כמנהגן שחפץ בו, ככה חפץ להיות למעלה והמים והארץ יורדים למטה והגלגל סובב בעיגול וכן ש
האדם רשותו בידו וכל מעשיו מסורין לו ולא יהיה לו לא כופה ולא מושך אלא הוא מעצמו ובדעתו שנתן לו האל עושה כל 

אומר  שהאדם יכול לעשות, לפיכך דנין אותו לפי מעשיו אם עשה טובה מטיבין לו ואם עשה רעה מריעין לו, הוא שהנביא
מידכם היתה זאת לכם, גם המה בחרו בדרכיהם, ובענין זה אמר שלמה שמח בחור בילדותך ודע כי על כל אלה יביאך 

 האלהים במשפט, כלומר דע שיש בידך כח לעשות ועתיד אתה ליתן את הדין. 
שע או לא ידע, אם ידע שמא תאמר והלא הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיהיה וקודם שיהיה ידע שזה יהיה צדיק או ר ]ה[

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

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

להשיג ולמצוא דעתו של שאין כח באדם להשיג ולמצוא אמתת הבורא שנאמר כי לא יראני האדם וחי כך אין כח באדם 
בורא, הוא שהנביא אמר כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי, וכיון שכן הוא אין בנו כח לידע היאך ידע הקדוש 
ברוך הוא כל הברואים והמעשים אבל נדע בלא ספק שמעשה האדם ביד האדם ואין הקדוש ברוך הוא מושכו ולא גוזר עליו 

הדת בלבד נודע דבר זה אלא בראיות ברורות מדברי החכמה, ומפני זה נאמר בנבואה שדנין את לעשות כך, ולא מפני קבלת 
 האדם על מעשיו כפי מעשיו אם טוב ואם רע וזה הוא העיקר שכל דברי הנבואה תלויין בו. 

וכיון שכן הוא אין בנו כח לידע היאך ידע הקדוש ברוך הוא כל הברואים ומעשה ידיהם. א"א לא נהג זה המחבר מנהג החכמים   / השגת הראב"ד
שאין אדם מתחיל בדבר ולא ידע להשלימו והוא החל בשאלות קושיות והניח הדבר בקושיא והחזירו לאמונה וטוב היה לו להניח הדבר בתמימות 

לא יעורר לבם ויניח דעתם בספק ואולי שעה אחת יבא הרהור בלבם על זה, ואף על פי שאין תשובה נצחת על זה טוב הוא לסמוך לו קצת התמימים ו
תשובה ואומר, אם היו צדקת האדם ורשעתו תלוים בגזירת הבורא ית' היינו אומרים שידיעתו היא גזירתו והיתה לנו השאלה קשה מאד ועכשיו 

הממשלה מידו ומסרה ביד האדם עצמו אין ידיעתו גזירה אבל היא כידיעת האצטגנינים שיודעים מכח אחר מה יהיו דרכיו של זה שהבורא הסיר זו 
והדבר ידוע שכל מקרה האדם קטן וגדול מסרו הבורא בכח המזלות אלא שנתן בו השכל להיותו מחזיקו לצאת מתחת המזל והוא הכח הנתון באדם 

 א יודע כח המזל ורגעיו אם יש כח בשכל להוציאו לזה מידו אם לא וזו הידיעה אינה גזירה, וכל זה איננו שוה.להיותו טוב או רע והבור

 
 דברים פרק ל פסוק ו

ה ֶאת־ְיקָוָ֧ק  ָך ְלַאֲהָבָ֞ ב ַזְרֶעֶ֑ יָך ֶאת־ְלָבְבָךָ֖ ְוֶאת־ְלַבַ֣ ל ְיקָוָ֧ק ֱאֹלֶהֶ֛ ּוָמָ֨
ַען ַחֶיֶּֽיָך: יָך ְבָכל־ְלָבְבָךָ֥ ּוְבָכל־ַנְפְשָךָ֖ ְלַמָ֥  ֱאֹלֶהֶ֛

 רמב"ן 
זהו שאמרו )שבת קד א( הבא  - ומל ה' אלהיך את לבבך

לטהר מסייעין אותו, מבטיחך שתשוב אליו בכל לבבך והוא 
 יעזור אותך. ונראה מן הכתובים ענין זה שאומר, כי מזמן 
 הבריאה היתה רשות ביד האדם לעשות כרצונו צדיק או רשע, וכל זמן התורה כן, כדי שיהיה להם זכות בבחירתם בטוב

ועונש ברצותם ברע. אבל לימות המשיח, תהיה הבחירה בטוב להם טבע, לא יתאוה להם הלב למה שאינו ראוי ולא יחפוץ בו 
כלל. והיא המילה הנזכרת כאן. כי החמדה והתאוה ערלה ללב, ומול הלב הוא שלא יחמוד ולא יתאוה. וישוב האדם בזמן 

ושה בטבעו מה שראוי לעשות ולא היה לו ברצונו דבר והפכו, כמו ההוא לאשר היה קודם חטאו של אדם הראשון, שהיה ע
לב(, הנה ימים באים נאם ה' וכרתי את בית ישראל -וזהו מה שאמר הכתוב בירמיה )לא ל שפירשתי בסדר בראשית )ב ט(:

אחרי הימים  ואת בית יהודה ברית חדשה לא כברית אשר כרתי את אבותם וגו', כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל
ההם נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה, וזהו בטול יצר הרע ועשות הלב בטבעו מעשהו הראוי. ולכך אמר עוד )שם 
פסוקים לב לג( והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה' כי 

בידוע כי יצר לב האדם רע מנעוריו וצריכים ללמד אותם, אלא שיתבטל יצרם בזמן כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, ו
וכן נאמר ביחזקאל )לו כו כז( ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם וגו' ועשיתי את אשר בחקי תלכו,  ההוא לגמרי:

יעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ והלב החדש ירמוז לטבעו, והרוח לחפץ ולרצון. וזהו שאמרו רבותינו )שבת קנא ב( והג
)קהלת יב א(, אלו ימות המשיח, שאין בהם לא זכות ולא חובה. כי בימי המשיח לא יהיה באדם חפץ אבל יעשה בטבעו 

 המעשה הראוי, ולפיכך אין בהם לא זכות ולא חובה, כי הזכות והחובה תלויים בחפץ:
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 דברים פרק ל
וב ְוֶאת־הַ  ים ְוֶאת־ַהטֶ֑ ָ֖ ַחיִּ ום ֶאת־ַהֶּֽ יָךֶ֙ ַהיּ֔ י ְלָפֶנֶ֙ תִּ ה ָנַתַ֤ ֶות )טו( ְרא ָ֨ ָמָ֖
ה ֶאת־ְיקָוַ֤ק  י ְמַצְּוָךָ֘ ַהיו֒ם ְלַאֲהָבָ֞ ַ֣ ר ָאֹנכִּ ע: )טז( ֲאֶשָ֨ ְוֶאת־ָהָרֶּֽ

יָת  ַ֣ יו ְוָחיִּ ְשָפָטֶ֑ יו ּומִּ יו ְוֻחֹקָתָ֖ ְצוָתָ֥ ר מִּ ְשֹמֶ֛ יו ְולִּ ְדָרָכּ֔ ֶכת בִּ יָךֶ֙ ָלֶלַ֣ ֱאֹלֶהֶ֙
ה  ֶרץ ֲאֶשר־ַאָתָ֥ יָך ָבָאָ֕ ַרְכָךֶ֙ ְיקָוַ֣ק ֱאֹלֶהּ֔ ֶּֽ יָת ּוב  ָמה ְוָרבִּּ֔ ָבא־ָשָ֖

יָת  ֶ֛ ְשַתֲחוִּ ֶּֽ ַדְחָתָּ֗ ְוהִּ ע ְונִּ ְשָמֶ֑ א תִּ ַֹ֣ ְפֶנָ֥ה ְלָבְבָךָ֖ ְול ם־יִּ ּה: )יז( ְואִּ ְשָתֶּֽ ְלרִּ
ד  י ָאֹבָ֖ ָ֥ ום כִּ י ָלֶכםֶ֙ ַהיּ֔ ְַּ֤דתִּ ַגַ֤ ם: )יח( הִּ ים ַוֲעַבְדָתֶּֽ ָ֖ רִּ ים ֲאח  ָ֥ אֹלהִּ ל 

ר ַאָתַ֤  ה ֲאֶשָ֨ ֲאָדָמּ֔ יםֶ֙ ַעל־ָהַ֣ יֻכַ֤ן ָימִּ ּון לֹא־ַתֲארִּ דֶ֑ רֶ֙ ֶאת־תֹאב  ה ֹעב 
ם ַהיוםָ֘ ֶאת־ י ָבֶכַ֣ תִּ ֹדָ֨ ּה: )יט( ַהעִּ ְשָתֶּֽ ָמה ְלרִּ וא ָשָ֖ ן ָלבָ֥ ַהַיְרד ּ֔
ה  יָך ַהְבָרָכָ֖ י ְלָפֶנּ֔ תִּ ֶותֶ֙ ָנַתַ֣ ים ְוַהָמֶ֙ ַ֤ ם ְוֶאת־ָהָאֶר֒ץ ַהַחיִּ יִּ ַהָשַמַ֣

ה ְוַזְרֶעֶּֽ  ְחֶיָ֖ה ַאָתָ֥ ַען תִּ ים ְלַמָ֥ ַחיִּּ֔ ַחְרָתֶ֙ ַבֶּֽ ה ּוָבֶּֽ  ָך:ְוַהְקָלָלֶ֑

 רש"י 
וי בזה אם תעשה טוב הרי זה תל - את החיים ואת הטוב)טו( 

ואם תעשה רע הרי לך המות. והכתוב מפרש והולך  לך חיים,
הרי הטוב, ובו  - אשר אנכי מצוך היום לאהבה)טז(  היאך:
הרי  - ואם יפנה לבבך)יז(  הרי החיים: - וחיית ורבית תלוי:
העדתי בכם )יט(  הרי המות: - כי אבד תאבדון)יח(  הרע:

ימים לעולם וכאשר שהם קי - היום את השמים ואת הארץ
יהיו עדים שאני התרתי בכם בכל זאת.  תקרה אתכם הרעה

דבר אחר העידתי בכם היום את השמים וגו' אמר להם 
הקדוש ברוך הוא לישראל, הסתכלו בשמים שבראתי לשמש 

חמה מן  אתכם, שמא שנו את מדתם שמא לא עלה גלגל
 המזרח והאיר לכל העולם, כענין שנאמר )קהלת א, ה( וזרח 

השמש ובא השמש, הסתכלו בארץ שבראתי לשמש אתכם, שמא שנתה מדתה, שמא זרעתם אותה ולא צמחה, או שמא 
מקבלין זרעתם חטים והעלתה שעורים, ומה אלו שנעשו לא לשכר ולא להפסד אם זוכין אין מקבלין שכר ואם חוטאין אין 

ובחרת  פורענות, לא שנו את מדתם, אתם שאם זכיתם תקבלו שכר ואם חטאתם תקבלו פורענות על אחת כמה וכמה:
אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים, כאדם האומר לחבירו בחר לך חלק יפה בנחלתי ומעמידו על חלק היפה  - בחיים

מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי, הנחת ידי על גורל הטוב לומר ואומר לו את זה ברור לך, ועל זה נאמר )תהלים טז, ה( ה' 
 את זה קח לך:

 
 דברים פרק לא

ה  ם ַוֲאַדְבָרַ֣ יֶכֶ֑ ם ְוֹשְטר  יֶכָ֖ ְבט  ָ֥י שִּ ְקנ  י ֶאת־ָכל־זִּ ַלֶ֛ ילּו א  ָ֧ )כח( ַהְקהִּ
ם ְוֶאת־ יִּ ם ֶאת־ַהָשַמָ֖ יָדה ָבּ֔ ַ֣ ֶלה ְוָאעִּ ים ָהא ּ֔ ַ֣ ת ַהְדָברִּ ם א ֵ֚ יֶהָּ֗ ְבָאְזנ 

ֶרץ:הָ  ם  ָאֶּֽ ּון ְוַסְרֶתַ֣ תּ֔ ת ַתְשחִּ ַ֣ י־ַהְשח  ֶּֽ יֶ֙ כִּ י מותִּ ַ֤ י ַאֲחר  ְעתִּ י ָיַדָּ֗ ַ֣ )כט( כִּ
ית  ַ֣ ָרָעהֶ֙ ְבַאֲחרִּ ם ָהֶּֽ את ֶאְתֶכַ֤ ם ְוָקָרָ֨ י ֶאְתֶכֶ֑ יתִּ ָ֖ ּוִּ ר צִּ ֶרְך ֲאֶשָ֥ ן־ַהֶדּ֔ מִּ

 ָ֥ ו ְבַמֲעש  יסָ֖ ַ֣י ְיקָוּ֔ק ְלַהְכעִּ ינ  ּו ֶאת־ָהַרעֶ֙ ְבע  י־ַתֲעשַ֤ ֶּֽ ים כִּ ה ַהָימִּּ֔
ם: יֶכֶּֽ י  ְיד  ָ֥ ְבר  ל ֶאת־דִּ ְשָרא ּ֔ ל יִּ יֶ֙ ָכל־ְקַהַ֣ ה ְבָאְזנ  ר ֹמֶשָּ֗ ַ֣ )ל( ַוְיַדב 

ם:ַהשִּ  ד ֻתָמֶּֽ את ַעָ֖ ֶֹ֑ ה ַהז  יָרָ֖

 רש"י 
ולא תקעו אותו היוםע בחצוצרות  - הקהילו אלי)כח( 

להקהיל את הקהל, לפי שנאמר )במדבר י, ב( עשה לך, ולא 
קודם  משה. ואף בחייו נגנזום בחייו של השליט יהושע עליה

יום מותו, לקיים מה שנאמר )קהלת ח, ח( ואין שלטון ביום 
ואם תאמר הרי  - ואעידה בם את השמים ואת הארץ המות:

כבר העיד למעלה )לעיל ל, יט( העידותי בכם היום וגו', התם 
לישראל אמר, אבל לשמים ולארץ לא אמר ועכשיו בא לומר 

  - אחרי מותי כי השחת תשחתון )כט( האזינו השמים וגו':
והרי כל ימי יהושע לא השחיתו, שנאמר )יהושע כד, לא( ויעבדו בני ישראל את ה' כל ימי יהושע, מכאן שתלמידו של אדם 

 חביב עליו כגופו, שכל זמן שיהושע חי נראהצ למשה כאלו הוא חי:
 


