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  "הכל צפוי והרשות נתונה""הכל צפוי והרשות נתונה"  --פתרון הפאראדוכס פתרון הפאראדוכס 

  ... המצלמות אינן פוגעות בחפשיות הבחירות... 
 

 
 
 

 הלכות תשובה פרק ה -רמב"ם יד החזקה 
 

)א( רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך 
להטות עצמו  טובה ולהיות צדיק הרשות בידו ואם רצה

הוא שכתוב בתורה לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו 
כלומר הן מין הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע 

 הזה של אדם היה יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו בז
הענין שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב 
והרע ועושה כל מה שהוא חפץ ואין מי שיעכב בידו 

 טוב או הרע וכיון שכן הוא פן ישלח ידו:מלעשות ה
 

טפשי )ב( אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים 
על האדם  גוזרשהקב"ה  אומה"ע ורוב גולמי בני ישראל

מתחלת ברייתו להיות צדיק או רשע אין הדבר כן אלא 
כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או רשע 

שותנו בידינו הואיל ור.... וכיון שכן ...... כירבעם 

ומדעתנו עשינו כל הרעות ראוי לנו לחזור בתשובה 

ולעזוב רשענו שהרשות עתה בידינו הוא שכתוב 

 וגו': שובהאחריו נחפשה דרכינו ונחקורה ונ
 

 ודבר זה עיקר גדול הוא והוא עמוד התורה והמצוה)ג( 
שנאמר ראה נתתי לפניך היום את החיים וכתיב ראה 

כלומר שהרשות בידכם וכל אנכי נותן לפניכם היום 
שיחפוץ האדם לעשות ממעשה בני האדם עושה בין 

 ...טובים בין רעים 
 
על האדם להיות צדיק או רשע  גוזר)ד( אילו האל היה  

או אילו היה שם דבר שמושך את האדם בעיקר תולדתו 
לדרך מן הדרכים או למדע מן המדעות או לדעה מן 

דים מלבם הדעות או למעשה מן המעשים כמו שבו
 היאך היה מצוה לנו על ידי הטפשים הוברי שמים 

 
 
 
 

 

הטיבו דרכיכם ואל  הנביאים עשה כך ואל תעשה כך
תלכו אחרי רשעכם והוא מתחלת ברייתו כבר נגזר עליו 

ומה או תולדתו תמשוך אותו לדבר שאי אפשר לזוז ממנו 
ובאי זה דין ואיזה משפט מקום היה לכל התורה כולה 

השופט כל הארץ ע או משלם שכר לצדיק נפרע מן הרש
  ?....לא יעשה משפט 

 

 
 הצגת השאלה:

 
)ה( שמא תאמר והלא הקב"ה יודע כל מה שיהיה וקודם 

ע או לא ידע אם ידע שהוא שיהיה ידע שזה יהיה צדיק או רש
יהיה צדיק אי אפשר שלא יהיה צדיק ואם תאמר שידע שיהיה 

 ? צדיק ואפשר שיהיה רשע הרי לא ידע הדבר על בוריו
 

 תשובת הרמב"ם:
 

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

 זה שאני אומר אתה לידע ולהבין בדבר
 

כבר בארנו בפ' שני מהלכות יסודי התורה שהקב"ה אינו 
יודע מדיעה שהיא חוץ ממנו כבני אדם שהם ודעתם 
שנים אלא הוא יתעלה שמו ודעתו אחד ואין דעתו של 
אדם יכולה להשיג דבר זה על בוריו וכשם שאין כח 
באדם להשיג ולמצוא אמתת הבורא שנאמר כי לא יראני 

ין כח באדם להשיג ולמצוא דעתו של בורא האדם וחי א
הוא שהנביא אמר כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא 
דרכיכם דרכי וכיון שכן הוא אין בנו כח לידע היאך ידע 

 הברואים והמעשים אבל נדע בלא ספקהקב"ה כל 
 ביד האדם ואין הקב"ה מושכו ולא גוזר  אדםשמעשה ה

 

 
 
 
 

בלבד נודע דבר זה  ולא מפני קבלת הדת עליו לעשות כך
  ! אלא בראיות ברורות מדברי החכמה

 
  

 
 השגת הראב"ד והתקפתו על דברי הרמב"ם

 

 

א"א לא נהג זה המחבר מנהג החכמים שאין אדם מתחיל 
קושיות והניח ת בשאלו ולא ידע להשלימו והוא החלבדבר 

הדבר בקושיא והחזירו לאמונה וטוב היה לו להניח הדבר 
א יעורר לבם ויניח דעתם בספק ואולי בתמימות התמימים ול

 .שעה אחת יבא הרהור בלבם על זה
 

 תשובת הראב"ד
 

טוב הוא לסמוך לו  ואע"פ שאין תשובה נצחת על זה

קצת תשובה ואומר אם היו צדקת האדם ורשעתו תלוים 
שידיעתו היא גזירתו  בגזירת הבורא ית' היינו אומרים

מאד ועכשיו שהבורא הסיר זו והיתה לנו השאלה קשה 

אין ידיעתו מידו ומסרה ביד האדם עצמו הממשלה 
שיודעים מכח  גזירה אבל היא כידיעת האצטגנינים

אחר מה יהיו דרכיו של זה והדבר ידוע שכל מקרה 
האדם קטן וגדול מסרו הבורא בכח המזלות אלא שנתן 
בו השכל להיותו מחזיקו לצאת מתחת המזל והוא הכח 

 יודע כח המזל והבוראאדם להיותו טוב או רע הנתון ב
ורגעיו אם יש כח בשכל להוציאו לזה מידו אם לא וזו 

 : וכל זה איננו שוההידיעה אינה גזירה 
 



 מה מציק לראב"ד ?
 מדוע איננו מרוצה מתשובתו ?

 

  כידיעתנו אנו ? -האמנם ידיעת הקב"ה פאסיבית 
 

 פרק מח  -חלק ראשון  -ספר התניא 
 

"ה דכתיב ביה כי לא מחשבותי מחשבותיכם כו' הקב אבל
הרי מחשבתו ודעתו שיודע כל הנבראים מקפת כל נברא 
מראשו ועד תחתיתו ותוכו ותוך תוכו הכל בפועל ממש. 
למשל כדור הארץ הלזו הרי ידיעתו ית' מקפת כל עובי כדור 

בפועל  כלהארץ וכל אשר בתוכו ותוך תוכו עד תחתיתו ה

היא חיות כל עובי כדור הארץ שהרי ידיעה זו ממש 
 כולו והתהוותו מאין ליש

 

 

  בחירתנואת  הרי הוא יוצר ואם ידיעתו אקטיבית 

 וחזרה קושיית הרמב"ם למקומה ! ומעשינו       

 

 !..לא נהג הרמב"ם מנהג החכמים? באמת  האמנם .1

 
 הערת רבי דוד ערמאה על השגת הראב"ד

עתו "לו הבין דברי הרב לא הקשהו וכבר ביאר ד
 למבינים דבריו והאריכות אך למותר....

 

 "שאלה" במסגרת הלכה?סגנון ובכלל מה מקום ל .2

 
  

 

 והביאור בזה:
 

 היא ! חובה הלכתיתשאלה זו  –לדעת הרמב"ם 
 מפני ששני חלקי הפאראדוכס

 האמונה ההכרחיים-מייצגים שניים מעיקרי
 וגם פשוטי התמימים חייבים להאמין בשניהם

 
 

 שאלת "סתירה" זו ומי שאינו מעלה
 סימן שאחד משני העיקרים  חיוור אצלו

 

 הקדמת הרמב"ם לפרק חלק  

 יודע מעשיהםכי הוא הש"י  העשירי, היסוד
של בני אדם ואינו מעלים עינו מהם, לא כדעת 
מי שאמר עזב ה' את הארץ אלא כמו שנאמר 
)ירמיה לב( גדול העצה ורב העליליה אשר 

 עיניך פקוחות 
ני אדם וגו', וירא ה' כי רבה על כל דרכי ב

 ונאמררעת האדם בארץ וגו' )בראשית ו( 
זעקת סדום ועמורה כי רבה )שם יח( זהו מורה 

 על היסוד העשירי הזה, 
 
 

 ידיעת הקב"ה מוחלטת היא או שיתכן ולא תתממש ?    .1

 האם ידיעתו אקטיבית או פאסיבית ?   .2

 מסקנה :  בחירת האדם דמיונית וסובייקטיבית....   .3
 

 
נותן שכר כי הוא הש"י  היסוד האחד עשר,

למי שעושה מצות התורה ויעניש למי 
וכי השכר הגדול , שעובר על אזהרותיה

העולם הבא והעונש החזקה הכרת, וכבר 
אמרנו בזה הענין מה שיספיק, והמקרא המורה 

מה שנאמר )שמות לב( ועתה  העל היסוד הז
אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא, והשיב לו 
הש"י מי אשר חטא לי אמחנו מספרי, ראיה 
שיודע העובר והחוטא לתת שכר לזה ועונש 

 לזה,
 

 כיח שישנה "בחירה חפשית" !ומ -שכר ועונש מתן  .1

 ?בגושפנקת הבוראהאם בחירה זו היא אובייקטיבית  .2
  מסקנה: האדם הוא "יש אמיתי" אוטונומי ! .3

 

 סותרים זה לזה –הרי שמסקנות שני העיקרים 
 "שמא תאמר" חייבת להישאלוהשאלה 

 
 

 

 על כך עונה הרמב"ם תשובה לוגית
 

 
]דייק בלשון תשובתו ותיווכח שכוונתו 

 למענה לוגי ולא להחזירו לאמונה[
 

  
 

 פאראדוכס הוא בלתי אפשרי
 באטמוספירת ההגיון

 
 אבל הקב"ה

 שהוא יוצר את חוקי ההגיון
 איננו מוכתב מהם

 
 כשם שמחוץ לאטמוספירה

 ח המשיכהאינו שולט כ
 ותיתכן אפשרות של ריחוף בחוסר משקל

 
 על כן שני העיקרים הם אמת לאמיתו

 כל היקום אינו אלא "סרט מוקרן"
 ויחד עם זה יש לאדם אוטונומיה מלאה

 

 יכול" מסוגל לחבר שני הפכים !-כי ה"כל
 

 סיפור 
 הגאון מוילנא והמגיד מדובנא

 
 תקוות התשובה –הכל צפוי 

 דת הצדיקיםעבו –והרשות נתונה 


