
  ה פרק תשובה הלכות ם"רמב
  

  א הלכה
 להטות רצה ואם, בידו הרשות צדיק ולהיות טובה לדרך עצמו להטות רצה אם נתונה אדם לכל רשות
 טוב לדעת ממנו כאחד היה האדם הן בתורה שכתוב הוא, בידו הרשות רשע ולהיות רעה לדרך עצמו
 מעצמו הוא שיהא הענין בזה לו דומה שני מין ואין בעולם יחיד היה אדם של זה מין הן כלומר, ורע

 או הטוב מלעשות בידו שיעכב מי ואין חפץ שהוא מה כל ועושה והרע הטוב יודע ובמחשבתו בדעתו
  . ידו ישלח פן הוא שכן וכיון הרע

  
  ב הלכה
 האדם על גוזר ה"שהקב ישראל בני גולמי ורוב ע"אומה טפשי שאומרים זה דבר במחשבתך יעבור אל

 או רבינו כמשה צדיק להיות לו ראוי אדם כל אלא כן הדבר אין, רשע או צדיק להיות ברייתו מתחלת
 מי לו ואין, הדעות כל שאר וכן שוע או כילי או אכזרי או רחמן או סכל א או חכם או כירבעם רשע

 דרך זו לאי נוטה ומדעתו מעצמו הוא אלא הדרכים משני לאחד שמושכו מי ולא עליו גוזר ולא שיכפהו
 להיות האדם על גוזר הבורא אין כלומר, והטוב הרעות תצא לא עליון מפי אמר שירמיהו הוא, צהשיר
 לבכות לו ראוי ולפיכך, עצמו את הפסיד הוא החוטא זה נמצא הוא שכן וכיון, רע להיות ולא טוב

 חזרו', וגו חי אדם יתאונן מה אחריו שכתוב הוא, רעה וגמלה לנפשו שעשה מה ועל חטאיו על ולקונן
 שהרשות רשענו ולעזוב בתשובה לחזור לנו ראוי הרעות כל עשינו ומדעתנו בידינו ורשותנו הואיל ואמר
  . 'וגו ונשובה ונחקורה דרכינו נחפשה אחריו שכתוב הוא בידינו עתה

  
  ג הלכה
 וכתיב, החיים את היום לפניך נתתי ראה שנאמר והמצוה התורה עמוד והוא הוא גדול עיקר זה ודבר
 האדם בני ממעשה לעשות האדם שיחפוץ וכל בידכם שהרשות כלומר, היום לפניכם נותן אנכי ראה
 כופה הבורא שאין כלומר, להם זה לבבם והיה יתן מי נאמר הענין זה ומפני, רעים בין טובים בין עושה
  . להם מסור הכל אלא רעה או טובה לעשות עליהן גוזר ולא האדם בני

  
  ד הלכה
 בעיקר האדם את שמושך דבר שם היה אילו או רשע או צדיק להיות האדם על רגוז היה האל אילו

 כמו המעשים מן למעשה או הדעות מן לדעה או המדעות מן למדע או הדרכים מן לדרך תולדתו
 כך תעשה ואל כך עשה הנביאים ידי על לנו מצוה היה היאך שמים הוברי הטפשים מלבם שבודים
 אותו תמשוך תולדתו או עליו נגזר כבר ברייתו מתחלת והוא רשעכם אחרי תלכו ואל דרכיכם הטיבו
 מן נפרע משפט ואיזה דין זה ובאי כולה התורה לכל היה מקום ומה, ממנו לזוז אפשר שאי לדבר
 האדם יהיה היאך ותאמר תתמה ואל, משפט יעשה לא הארץ כל השופט, לצדיק שכר משלם או הרשע
 חפצו ולא קונו ברשות שלא דבר בעולם יעשה וכי לו סוריםמ מעשיו ויהיו שיחפוץ מה כל עושה

 מסורין שמעשינו פי על ואף יעשה כחפצו שהכל דע, ובארץ בשמים עשה' ה חפץ אשר כל אומר והכתוב
 והגלגל למטה יורדים והארץ והמים למעלה עולים והרוח האש להיות חפץ שהיוצר כשם כיצד, לנו

 וכל בידו רשותו האדם להיות חפץ ככה, בו שחפץ כמנהגן היותל העולם בריות שאר וכן בעיגול סובב
 כל עושה האל לו שנתן ובדעתו מעצמו הוא אלא מושך ולא כופה לא לו יהיה ולא לו מסורין מעשיו
, לו מריעין רעה עשה ואם לו מטיבין טובה עשה אם מעשיו לפי אותו דנין לפיכך, לעשות יכול שהאדם

 בחור שמח שלמה אמר זה ובענין, בדרכיהם בחרו המה גם, לכם זאת היתה מידכם אומר שהנביא הוא
 אתה ועתיד לעשות כח בידך שיש דע כלומר, במשפט האלהים יביאך ב אלה כל על כי ודע בילדותך

  . הדין את ליתן
  

  ה הלכה
, ידע לא או רשע או צדיק יהיה שזה ידע שיהיה וקודם שיהיה מה כל יודע ה"הקב והלא תאמר שמא
 רשע שיהיה ואפשר צדיק שיהיה שידע תאמר ואם צדיק יהיה שלא אפשר אי צדיק יהיה שהוא עיד אם
 עיקרים וכמה ים מני ורחבה מדה מארץ ארוכה זו שאלה שתשובת דע, בוריו על הדבר ידע לא הרי

' בפ בארנו כבר, אומר שאני זה בדבר ולהבין לידע אתה צריך אבל בה תלויים רמים והררים גדולים
, שנים ודעתם שהם אדם כבני ממנו חוץ שהיא מדיעה יודע אינו ה"שהקב התורה יסודי הלכותמ שני
 כח שאין וכשם בוריו על זה דבר להשיג יכולה אדם של דעתו ואין אחד ודעתו שמו יתעלה הוא אלא
 ולמצוא להשיג באדם כח אין וחי האדם יראני לא כי שנאמר הבורא אמתת ולמצוא להשיג באדם
 אין הוא שכן וכיון, דרכי דרכיכם ולא מחשבותיכם מחשבותי לא כי אמר שהנביא הוא, וראב של דעתו
 האדם ביד האדם שמעשה ספק בלא נדע ג אבל והמעשים הברואים כל ה"הקב ידע היאך לידע כח בנו
 בראיות אלא זה דבר נודע בלבד הדת קבלת מפני ולא, כך לעשות עליו גוזר ולא מושכו ה"הקב ואין



 רע ואם טוב אם מעשיו כפי מעשיו על האדם את שדנין בנבואה נאמר זה ומפני, החכמה מדברי ברורות
 .בו תלויין הנבואה דברי שכל העיקר הוא וזה
. ידיהם ומעשה הברואים כל ה"הקב ידע היאך לידע כח בנו אין הוא שכן וכיון/ ד"הראב השגת +/
 בשאלות החל והוא להשלימו ידע ולא דברב מתחיל אדם שאין החכמים מנהג המחבר זה נהג לא א"א

 ולא התמימים בתמימות הדבר להניח לו היה וטוב לאמונה והחזירו בקושיא הדבר והניח קושיות
 על נצחת תשובה שאין פ"ואע, זה על בלבם הרהור יבא אחת שעה ואולי בספק דעתם ויניח לבם יעורר
' ית הבורא בגזירת תלוים ורשעתו אדםה צדקת היו אם, ואומר תשובה קצת לו לסמוך הוא טוב זה

 הממשלה זו הסיר שהבורא ועכשיו מאד קשה השאלה לנו והיתה גזירתו היא שידיעתו אומרים היינו
 מה אחר מכח שיודעים האצטגנינים כידיעת היא אבל גזירה ידיעתו אין עצמו האדם ביד ומסרה מידו
 בו שנתן אלא המזלות בכח הבורא מסרו לוגדו קטן האדם מקרה שכל ידוע והדבר זה של דרכיו יהיו
 כח יודע והבורא רע או טוב להיותו באדם הנתון הכח והוא המזל מתחת לצאת מחזיקו להיותו השכל
  .+ שוה איננו זה וכל, גזירה אינה הידיעה וזו לא אם מידו לזה להוציאו בשכל כח יש אם ורגעיו המזל

 
  ו פרק תשובה הלכות ם"רמב

  
  א הלכה

 ויעלה האדם רוב בהן ונכשלין זה עיקר כסותרין נראין שהן נביאים ובדברי בתורה יש בההר פסוקים
 להטותו לו מסור אדם של לבו ושאין טובה או רעה לעשות האדם על גוזר הוא ה"שהקב מהן דעתן על
 או אחד שאדם בזמן, הפסוקים אותן כל פירוש תדע שממנו גדול עיקר מבאר אני והרי, ירצה אשר לכל
 ממנו להפרע ראוי שהודענו כמו וברצונו מדעתו שעושה חטא החוטא ועושה חוטאים מדינה יאנש
 או בממונו או בגופו הזה בעולם חטאו על ממנו שנפרעים נותן שהדין חטא יש, יפרע איך יודע ה"והקב
 איש וכתיב הן כקניינו מצות לכלל הגיעו ולא דעת בהם שאין הקטנים אדם של שבניו הקטנים בבניו

 שום עליו לעובר ואין הבא לעולם ממנו שנפרעין נותן שהדין חטא ויש, איש שיעשה עד ימות בחטאו
  . הבא ולעולם הזה בעולם ממנו שנפרעין חטא ויש, הזה בעולם נזק

  
  ב הלכה
, הפורענות לפני כתריס התשובה תשובה עשה אם אבל תשובה עשה שלא בזמן אמורים דברים במה
  . וברצונו מדעתו תשובה עושה הוא כך וברצונו מדעתו חוטא שהאדם וכשם

  
  ג הלכה
 מזה הפרעון שיהא האמת דיין לפני הדין שיתן עד רבים חטאים או גדול חטא אדם שיחטא ואפשר
 לשוב רשות לו מניחין ואין התשובה ממנו שמונעין ומדעתו ברצונו שעשה אלו חטאים על החוטא
', וגו הזה העם לב השמן ישעיהו ידי על אמר ה"שהקב הוא, שיעשה בחטאו ויאבד שימות כדי מרשעו

' ה חמת עלות עד בנביאיו ומתעתעים דבריו ובוזים האלהים במלאכי מלעיבים ויהיו אומר הוא וכן
 שהיא התשובה מהן למנוע שנתחייבו עד לפשוע והרבו ברצונם חטאו כלומר, מרפא לאין עד בעמו

 הגרים לישראל והרע תחלה מעצמו שחטא לפי, פרעה לב את אחזק ואני בתורה כתוב לפיכך, המרפא
 ה"הקב חזק לפיכך, ממנו שנפרע עד ממנו התשובה למנוע הדין נתן, לו נתחכמה הבה שנאמר בארצו
 משלח אתה אין ה"הקב לו אמר וכבר תשובה ועשה שלח ואומר משה ביד לו שולח היה ולמה, לבו את

 שמונע שבזמן העולם לבאי להודיע כדי, העמדתיך אתז בעבור ואולם' וגו ידעתי ועבדיך ואתה שנאמר
 עונות לפי סיחון וכן, ברצונו בתחילה שעשה ברשעו ימות אלא לשוב יכול אינו לחוטא התשובה ה"הקב
 הכנענים וכן, לבבו את ואמץ רוחו את אלהיך' ה הקשה כי שנאמר התשובה מן למונעו נתחייב לו שהיו
 את לחזק היתה' ה מאת כי שנאמר, ישראל עם מלחמה שעשו עד התשובה מהן מנע תועבותיהן לפי
 מנע לפשוע שהרבו לפי אליהו בימי ישראל וכן, החרימם למען ישראל עם המלחמה לקראת לבם

. התשובה מהן מנעת כלומר אחורנית לבם את הסבות ואתה שנאמר תשובה לפשוע המרבים מאותן
 הכנענים על ולא, בארצו לחטוא סיחון על אול, לישראל להרע פרעה על האל גזר שלא אומר נמצאת
  . התשובה מהן למנוע נתחייבו וכולן מעצמן חטאו כולן אלא ם"עכו לעבוד ישראל על ולא, להתעיב

  
  



Free Will in the Talmud and Midrash 
 

  תלמוד בבלי מסכת נדה דף טז עמוד ב .1
: לפניו ואומר, ה"הקב לפני ומעמידה טפה ונוטל, שמו לילה ההריון על הממונה מלאך אותו: פפא בר חנינא' ר דדריש
' כדר, קאמר לא - צדיק או רשע ואילו? עני או עשיר, טיפש או חכם, חלש או גבור? עליה תהא מה זו טפה, ע"רבש
 מעמך שואל אלהיך' ה מה ישראל ועתה) 'י דברים (שנאמר, שמים מיראת חוץ - שמים בידי הכל: חנינא ר"דא; חנינא

  . 'וגו הלירא אם כי
R. Hanina b. Papa made the following exposition: The name of the angel who is in charge of conception is ‘Night’, 
and he takes up a drop and places it in the presence of the Holy One, blessed be He, saying, ‘Sovereign of the 
universe, what shall be the fate of this drop? Shall it produce a strong man or a weak man, a wise man or a fool, a 
rich man or a poor man?’ Whereas ‘wicked man’ or ‘righteous one’ he does not mention, in agreement with the view 
of R. Hanina. For R. Hanina stated: Everything is in the hands of heaven except the fear of God, as it is said, And 
now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear etc. 

  ויתרוצצו הבנים) כב(ה " פרשה סג דבראשית רבה .2
 'וגו מרחם רשעים זורו ד"הה תלצא מפרכס ועשו זרה עבודה בתי על עוברת, בקרבה ויתרצו בקרבה הבנים ויתרוצצו

 ירמיה(' וגו ידעתיך בבטן אצרך בטרם ד"הה לצאת מפרכס ויעקב מדרשות ובתי כניסיות בתי על עוברת, )ד:נח הליםת(
 ).ה:א

AND THE CHILDREN STRUGGLED TOGETHER WITH IN HER. They sought to run within 
her. When she stood near synagogues or schools, Jacob struggled to come out; hence it is 
written, Before I formed thee in the belly I knew thee (Jer. 1:5). While when she passed 
idolatrous temples, Esau eagerly struggled to come out; hence it is written, ’ The wicked are 
estranged from the womb’ (Ps. 58:4).  

  תלמוד בבלי מסכת יומא דף לח עמוד א .3
 נוגעת מלכות אין, לחבירו במוכן נוגע אדם אין. לך יתנו ומשלך, יושיבוך ובמקומך, יקראוך בשמך: עזאי בן אמר

  . נימא כמלא אפילו בחברתה
Referring to this18 Ben ‘Azzai said: By your name you will be called, to your place you will be 
restored and from what belongs to you will you be given. No man can touch what is prepared for 
his fellow and ‘One kingdom does not interfere with the other even to the extent of one hair's 
breadth’. 

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף ז עמוד ב .4
 מצעדי' מה) כג:ז"ל תהלים: (שנאמר, מלמעלה עליו מכריזין כ"א אלא מלמטה אצבעו נוקף אדם אין: אחנינ' ר ואמר
  . דרכו יבין מה ואדם) כד:'כ משלי(, כוננו גבר

R. Hanina further said: No man bruises his finger here on earth unless it was so decreed against 
him in heaven, for it is written: It is of the Lord that a man's goings are established. How then 
can man look to his way? 

  אם] א"י[ה א "פרשה י ד) וילנא(קהלת רבה  .5
 הארי ואין, מלעיל לו נלחש כ"א אלא נושך הנחש אין לעולם כהנא בר אבא' ר אמר, לחש בלוא הנחש ישך אם] א"י [א

  מלעיל לה נלחש כן אם אלא אדם בבני מתגרה המלכות ואין, מלמעלה לו נלחש כ"א אלא טורף
IF THE SERPENT BITE BEFORE IT IS CHARMED (10:11)1: R. Abba b. Kahana said: Never 
does a serpent bite unless it has been incited from Above, nor does a lion rend [its prey] unless it 
has been incited from Above, nor does a government interfere with men unless it has been 
incited from Above. 

  תלמוד בבלי מסכת סוטה דף ב עמוד א .6
 לפלוני פלוני בית לפלוני פלוני בת: ואומרת יוצאת קול בת, הולד יצירת קודם יום ארבעים: רב אמר יהודה רב אמר
  ! לפלוני פלוני שדה

Rab Judah has said in the name of Rab: Forty days before the creation of a child, a Bath Kol 
issues forth and proclaims, The daughter of A is for B; the house of C is for D; the field of E is 
for F! 


