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רשות לכל אדם נתונה: אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק - 

הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע - הרשות בידו. הוא 

שכתוב בתורה )בראשית ג, כב(: "הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע", 

כלומר: הן מין זה של אדם היה יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו בזה הענין, 

שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא 

חפץ, ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע…

ודבר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצוה, שנאמר )דברים לט, ו(: 

"ראה נתתי לפניך היום את החיים", וכתיב )דברים יא, כו(: "ראה אנכי נותן 

לפניכם היום ]ברכה וקללה[", כלומר שהרשות בידכם, וכל שיחפוץ האדם 

לעשות ממעשה בני האדם עושה - בין טובים בין רעים. ומפני זה הענין נאמר 

)דברים ה, כה(: "מי יתן והיה לבבם זה להם", כלומר שאין הבורא כופה בני 

האדם ולא גוזר עליהן לעשות טובה או רעה, אלא הכל מסור להם.

רמב"ם, משנה תורה, הלכות תשובה פרק ה, א-ג

◆  ◆  ◆

מהו הדבר המאפיין את האדם מכל הברואים לפי הרמב"ם? ◆

מדוע לדעתכם בחר הרמב"ם לעסוק בנושא זה בהלכות תשובה?  ◆

איזה תחושה מתעוררת בכם מקריאת הדברים הללו? ◆

הרמב"ם מציג את העמדה העממית הרווחת, זו שגדלנו עליה בגן הילדים: האדם צריך לראות 
את עצמו כאילו הוא עומד על לשון המאזניים, יעשה מעשה טוב - יטה את הכף לכיוון דין טוב, 

יעשה מעשה רע - יטה את הכף לכיוון דין רע ל"ע. זה גם הסיפור על שלושת הספרים שנפתחים 
- צדיקים גמורים, רשעים גמורים ובינוניים. ואנחנו? בינוניים כמובן! לכן צריך לשאוף ולהרבות 

במעשים טובים כדי להיכתב בספר הצדיקים. ברצותו מרחיב וברצותו מקצר.

אז ראינו שלוש עמדות ביחס ליכולת האדם לעשות תשובה וזה זמן טוב לשאול - האם אחת 
מהעמדות "מפעילה" אותנו יותר מהאחרות? האם בזמנים שונים נעדיף לאמץ תפיסה אחרת? 

מה התועלת שכל עמדה כזו מספקת במהלך התשובה, ומה היא מפספסת? 

כדי לא ללכת לעיצומו של יום בלב כבד ממשקלה הרב של הכפרה, מצורף קטע מעניין ומאיר 
עיניים מפי מניטו, רב, מחנך, הוגה דעות ומנהיגה הרוחני של יהדות צרפת לאחר מלחמת העולם 

השניה. נולד והתחנך באלג'יריה.


