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 תשובההגדולה 

 עמוד ב –מסכת יומא דף פו עמוד א 

" הבם נדבהוארפא משובתם א: "ת לעולם, שנאמראּופ  אמר רבי חמא ברבי חנינא: גדולה תשובה שמביאה ר  

דמעיקרא שובבים  3,כב(יד, )ירמיהו ג  "שובו בנים שובבים" :כתיב 2רבי חמא ברבי חנינא רמי: 1.)הושע יד ה(

  5מיראה. -מאהבה, כאן  -! לא קשיא; כאן (כב )שם "ובתיכםארפא מש" :וכתיב 4אתם,

כי אנכי בעלתי בכם : "וכתיב " )ירמיהו ג כב(שובו בנים שובבים ארפא משובתיכם: "רב יהודה רמי: כתיב

על ידי  -מאהבה או מיראה, כאן  -לא קשיא, כאן  - 6(ג יד " )שםולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה!

  7יסורין.

 8.ב( הושע יד" )שובה ישראל עד ה' אלהיך" :י לוי: גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, שנאמראמר רב

ּתֹו : "מר רבי יוחנן: גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה, שנאמרא ש  יש ֶאת־א  ח א  לַׁ שַׁ ֵלאֹמר ֵהן י 

ֵחר ֲהָישּוב ֵאֶליָה עֹוד ֲהלֹו יש־אַׁ א  ָתה ל  ָהי  ּתֹו ו  ָכה ֵמא  ָהל  שֹוב ו  ים ו  ב  ים רַׁ ית ֵרע  ּת  ָזנ  אַׁ יא ו  ה  ף ָהָאֶרץ הַׁ א ָחנֹוף ֶּתֱחנַׁ

ֻאם־ י נ    9." )ירמיהו ג א( ה'ֵאלַׁ

                                                      
ֶמּנּוראה הפסוק המלא שם: " 1 י מִּ ב ַאפִּ י ׁשָּ ה כִּ בָּ ם ֹאֲהֵבם ְנדָּ תָּ א ְמׁשּובָּ " הלקוח מהפטרת שבת שובה אחר כותלנו. הנביא קורא ֶאְרפָּ

הקב"ה שב ומרפא את משובת עם ישראל.  -ד טרם ששמענו אם העם שב או לא שב לעם ישראל לשוב: "שובה ישראל", ועו
כמו כן  מקבילה שנייה ל"ארפא" היא בפרשת האזינו, שברוב שנים היא גם שבת תשובה: "מחצתי ואני ארפא" )דברים לב לט(.

ה ְמׁשּוֹבֵתיֶכם"מצאנו:  י , אחרי תפילת שלמה: "יד ם ב זדברי הימיג כב, המובא בהמשך הדרשה, וכן ב רמיהו" ביֶאְרפָּ ְנעּו ַעמִּ כָּ ְויִּ
ן ַהשָּ  י ֶאְׁשַמע מִּ ים ַוֲאנִּ עִּ רָּ ַדְרֵכיֶהם הָּ בּו מִּ ַני ְויָּׁשֻׁ יַבְקׁשּו פָּ ְתַפְללּו וִּ י ֲעֵליֶהם ְויִּ א ְׁשמִּ ְקרָּ םֲאֶׁשר נִּ א ֶאת ַאְרצָּ ם ְוֶאְרפָּ אתָּ ם ְוֶאְסַלח ְלַחטָּ ". ַמיִּ

ה: "יד יהו יזירמואולי אפשר כאן למנות גם את  תָּ י אָּ תִּ לָּ י ְתהִּ ה כִּ ֵׁשעָּ ּוָּ י ְואִּ יֵענִּ ֵפא הֹוׁשִּ י ה' ְוֵארָּ ֵאנִּ  ".ְרפָּ
 סתירה לכאורה בין שני פסוקים שממנה יבוא חידוש באגדה )כמו גם בהלכה(.מקשה מפסוק לפסוק. מציג  2
י ׁשּובּו בָּ פעמיים נזכר "בנים שובבים" במקרא ושניהם בירמיהו פרק ג. בפסוק יד: " 3 ַקְחתִּ ֶכם ְולָּ י בָּ ַעְלתִּ י בָּ י ָאֹנכִּ ם־ה' כִּ ים ְנאֻׁ בִּ ים ׁשֹובָּ נִּ

ּיֹון י ֶאְתֶכם צִּ ה ְוֵהֵבאתִּ חָּ ְׁשפָּ מִּ ם מִּ יר ּוְׁשַניִּ ד ֵמעִּ י ובפסוק כב: " ,"ֶאְתֶכם ֶאחָּ ְך כִּ נּו לָּ ְננּו ָאתָּ ה ְמׁשּוֹבֵתיֶכם הִּ ים ֶאְרפָּ בִּ ים ׁשֹובָּ נִּ ׁשּובּו בָּ
ה ה' ֱאֹלֵהינּו בין היא השאלה היא אפשר שהוא שואל מיניה וביה מתוך פסוק כב עצמו, אך לפי התשובה להלן, נראה שה ".ַאתָּ

 פסוק יד וכב. 
 משחק מילים משובב.והרי לנו  , אבל עדיין נקראים שובבים. התשובה לא מחקה את תכונת השובבותבּושאמנם ׁשָּ  4
הבה. בפסוק יד הקב"ה לוקח את עם ישראל בכח ולא שמענו על שפסוק יד מדבר על תשובה מיראה ופסוק כב על תשובה מא 5

מענה של העם לקריאתו: "שובו בנים שובבים". ואילו בפסוק כב יש גם דיבור של העם: "הננו אתנו לך" ויש לפיכך ריפוי של 
ריפוי על  פסוקים שבירמיהו, נראה שהפסוק בהושע, המדברהשני פירוש והפשרה שהגמרא מציעה בין הרקע המשובה. על 

 קב.בפרשת ע עשה מאהבה עשה מיראהאהבת נדבה, מקבל משמעות חדשה. ובאשר לאהבה מול יראה, ראה דברינו המשובה ו
ם בסמוך שתי דרשות דומות, שכל אחת רבי חמא בר חנינא לעיל וסביר שעורך הגמרא שָּ רב יהודה נראה כחוזר על דרשתו של  6

"א(. מסכת סנהדרין פט ע", סיגנון אחד עולה לכמה נביאים, ואין שני נביאים מתנבאין בסיגנון אחדנאמרה במקומה ובזמנה )"
גם רב יהודה שואל מפסוק כב בפרק ג בירמיהו על פסוק יד שם, אבל הדגש הוא על מנם, אאבל אם נדקדק נמצא שיש הבדלים. 

הריפוי כנגד הלקיחה בכח )רבי חמא לשון רבים: "שובו בנים" מול לשון היחידים: "אחד מעיר ושניים ממשפחה". ואולי גם על 
 שאל על הריפוי כנגד השובבות(. 

י בינו ובין רבי חמא. זה האחרון הבדיל בין תשובה מאהבה שמרפאת כליל ובין בתשובתו של רב יהודה נמצא ההבדל העיקר 7
סורים בצד ירב יהודה שם את היראה והאהבה בצד אחד ואת היואילו תשובה מיראה שעדיין לא נעלם ממנה ניצוץ השובבות, 

עשה ראה שוב דברינו משפחה". רק ליחידי סגולה: "אחד מעיר ושניים מהיא  ,, בין מאהבה ובין מיראהשלימה השני. תשובה
עשה מאהבה ועשה ה: " הלכהירושלמי ברכות פרק ט בשם הבאנו את הביטוי המאזן ביניהם שמקורו  מאהבה עשה מיראה
דע שאתה ירא  ,שאם באת לבעוט ,דע כי אתה אוהב ואין אוהב שונא. עשה מיראה ,שאם באת לשנוא ,מיראה. עשה מאהבה

לא מאהבה ולא  , עושים תשובהָךמְ , וגם זה, רק ליחידי סגולה. הרוב, עָּ רב יהודה מסתפק באחד מהםאבל ". ואין ירא מבעט
ְננּו עליהם נאמר פסוק כב: " ! אבל מה קבלנו? שדווקאיםייסור בעקבותמיראה אלא רק  ה ְמׁשּוֹבֵתיֶכם הִּ ים ֶאְרפָּ בִּ ים ׁשֹובָּ נִּ ׁשּובּו בָּ

ה ה' ֱאֹלֵהינּו י ַאתָּ ְך כִּ נּו לָּ ". והם שקרויים בנים, בעוד שבפסוק יד המתאר את יחידי הסגולה, משמע שמדובר בעבדים, בגלל ָאתָּ
דרשתו של רב אפשר אולי לפרש ההפך. נראה ש, אך על הדף שםרש"י ושטיינזלץ ע מפירוש לשון "בעלתי" ו"לקחתי". כך משמ

 לפסוקים, צריכה עיון נוסף.שלה יהודה, בעיקר בקשר 
 בנושא זה נרחיב להלן בעקבות מדרשים שהרחיבו במוטיב זה. 8
ם־ֹלא כִּ הבסיס הוא הדין בתורה של איסור נישואין עם גרושת איש שבינתיים נשאה לאחר: " 9 יָּה אִּ ּה ְוהָּ לָּ ה ּוְבעָּ שָּ יׁש אִּ ַקח אִּ י־יִּ

ֵביתֹו: ּה מִּ ְלחָּ ּה ְוׁשִּ דָּ ַתן ְביָּ ת ְונָּ יתֻׁ ּה ֵסֶפר ְכרִּ ַתב לָּ ר ְוכָּ בָּ ּה ֶעְרַות דָּ א בָּ צָּ י־מָּ יו כִּ א־ֵחן ְבֵעינָּ ְמצָּ יׁש־ַאֵחר תִּ ה ְלאִּ ְיתָּ ה ְוהָּ ְלכָּ ֵביתֹו ְוהָּ  ְויְָּצָאה מִּ
ּה הָּ ...  הֹלא־יּוַכל ַבְעלָּ שָּ ְהיֹות לֹו ְלאִּ ּה לִּ ׁשּוב ְלַקְחתָּ ּה לָּ ְלחָּ אׁשֹון ֲאֶׁשר־ׁשִּ מקבל את עם , כביכול עובר על דין תורה, והקב"ה". אך רִּ

 עבד שמכרו רבוזאת ועוד, ראה דברינו  אחרים. זו כוחה או גדולתה של התשובה. םאחרי שהלכו ועבדו אלהיגם  ישראל חזרה
בתשעה באב, שם הרחבנו במוטיב שאולי ניתקה הברית בין עם ישראל והקב"ה בעקבות החורבן והגלות. ראה שם בפרט המדרש 

: לו אמרו. בתשובה חזרו: להן אמר )לפני יחזקאל(. לפניו וישבו אדם בני עשרה באו: אמר שמואל"א: "ע קה סנהדריןבגמרא 
והעולה על רוחכם היה לא "". התשובה שם היא דברי הנביא: ?כלום זה על לזה יש כלום, בעלה שגרשה ואשה, רבו שמכרו עבד

ימה שפוכה תהיה אשר אתם אומרים נהיה כגוים וכמשפחות האדמה, אלא חי אני נאם ה' אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובח
 . אבל כאן, התשובה לאישה שגרשה בעלה והייתה לאיש אחר, היא ריצוי ותשובה: "ושוב אלי נאום ה' "."אמלוך עליכם

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%941
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%941
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%941
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A2%D7%91%D7%93-%D7%A9%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A8%D7%91%D7%951
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ובא לציון גואל ולשבי פשע " :]שמביאה[ את הגאולה, שנאמר אמר רבי יונתן: גדולה תשובה שמקרבת

  10ב.משום דשבי פשע ביעק -. מה טעם ובא לציון גואל )ישעיהו נט כ( "ביעקב

שובה ישראל עד ה' אלהיך כי כשלת " :אמר ריש לקיש: גדולה תשובה, שזדונות נעשות לו כשגגות, שנאמר

איני? והאמר ריש לקיש: גדולה תשובה שזדונות נעשות לו  11. הא עון מזיד הוא, וקא קרי ליה מכשול."בעונך

ָפט: "כזכיות, שנאמר ש  ָעָשה מ  ָעתֹו ו  ש  שּוב ָרָשע ֵמר  ֶיה ּוב  ח  ָדָקה ֲעֵליֶהם הּוא י  לא קשיא;  - 12!יט( יחזקאל לג" )ּוצ 

  13מיראה. -מאהבה, כאן  -כאן 

ובשוב רשע " :אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: גדולה תשובה שמארכת שנותיו של אדם, שנאמר

דת יא כמא וראה שלומשמיה דרבה בר מרי: ב 14:אמרי במערבא :. אמר רבי יצחק"מרשעתו הוא יחיה

ספק מתפייס הימנו ספק אין מתפייס  -מדת בשר ודם. מדת בשר ודם, מקניט את חבירו בדברים  הקב"ה

, אדם הקב"האבל  15ספק מתפייס בדברים ספק אין מתפייס בדברים. -הימנו, ואם תאמר מתפייס הימנו 

 ,ולא עוד. )הושע יד ג( " קחו עמכם דברים ושובו אל ה'" :מתפייס ממנו בדברים, שנאמר -עובר עבירה בסתר 

 :אלא שמעלה עליו הכתוב כאילו הקריב פרים, שנאמר ,ולא עוד ".וקח טוב" :אלא שמחזיק לו טובה, שנאמר

  16."הבם נדבהוארפא משובתם א" :תלמוד לומר -י חובה ֵר . שמא תאמר פָ " )הושע שם(ונשלמה פרים שפתינו"

                                                      
שיבה לארץ. לא ההגאולה ו -בגלותו  ( שהיא תשובה של העםפרק ל התשובה כאן חוזרת לתשובה המקורית שבתורה )דברים 10

, המשלבת את השיבה לארץ עם תשובה מהחטא, ולאו לאומית-ובה היסטוריתתש מחטאיהם, כי אם ו ציבוראתשובת היחיד 
ל ַנְפֶׁשָך:... ְוַׁשְבתָּ ַעד ה' ֱאֹלֶהיָך ראה פסוקי התורה בדברים בפרק ל לא: ". דווקא בהקשר של עשרת ימי תשובה ְבָך ּוְבכָּ ל ְלבָּ  ְבכָּ

בֶ  ב ְוקִּ ֲחֶמָך ְוׁשָּ ב ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְׁשבּוְתָך ְורִּ הְוׁשָּ מָּ יְצָך ה' ֱאֹלֶהיָך ׁשָּ ים ֲאֶׁשר ֱהפִּ ַעמִּ ל הָּ כָּ הפסוק מישעיהו: "ובא לציון גואל ". אבל ְצָך מִּ
ר' אליעזר : "מדרש תנחומא )בובר( פרשת בחוקותי סימן המדרשים ברוח זו. ראה למשל זכה להידרש בולשבי פשע ביעקב" 

בין עושין תשובה, ובין  :ר' יהושע אומר...  תשובה אין נגאלים אם ישראל עושים תשובה נגאלים, ואם אין ישראל עושים :אומר
מעמיד  הקב"ה :אני ה' בעתה אחישנה )ישעיהו ס כב(. אמר ר' אלעזר :שאינן עושין תשובה, כיון שהגיע הקץ מיד נגאלין, שנאמר

גואל ולשבי פשע ביעקב נאם ובא לציון  :באותה שעה...  עליהם אדם רע כהמן, והוא משעבד בהם, ומתוך כך הן עושין תשובה
בוויכוחו עם ר' מאיר שפסוק זה משמש את  מדרש פנים אחרים )בובר( נוסח ב פרשה ו -ספרי דאגדתא על אסתר ". ראה  ה'

 הגמון )נוצרי( לגבי העם הנבחר.
שעתי וחטאתי. ראה שנוסח הווידוי שלו, מהקל אל הכבד הוא: עוויתי, פעוון הוא כשיטת חכמים מעשה בזדון ושלא כרבי מאיר  11

, לעומת בהם הבאנו את מירב השיטות בנוסח הווידוי. מכשול ,כיפורים בשנה האחרתהביום  חטאתי, עוויתי, פשעתידברינו 
ועל  (.שלתָּ כְ ששם הוא הִּ  )ולא כמו: "לפני עיוור לא תיתן מכשול" שלתָּ כְ נִּ  –הוא בשוגג, בפרט בלשון פסוק זה: "כי כשלת"  זאת,

 , גם זכינו כבר לדון.זדונות, שגגות וזכויותנושא 
"עליהם הוא יחיה", מפרש רש"י שם: "על כל מה שעשה ואף על העבירות". ושטיינזלץ שם: "שכל מעשיו יהיו לו לשבח".  12

לשלושה פסוקים קודם שם: "ת ולחיים! ראה זדונות, לא הופכים רק למכשול ושגגות, אלא לחיּוהעבירות, כולל העוונות וה  כָּ
ְחֶיה יֹו יִּ ה חָּ שָּ ה עָּ קָּ ט ּוְצדָּ ְׁשפָּ ה לֹו מִּ ַכְרנָּ זָּ א ֹלא תִּ טָּ יו ֲאֶׁשר חָּ ה ַוַּיַעש כז: "יח ביחזקאל עוד ". ַחֹטאתָּ שָּ תֹו ֲאֶׁשר עָּ ְׁשעָּ ע ֵמרִּ ׁשָּ ּוְבׁשּוב רָּ

ְׁשפָּ  ה הּוא ֶאת־ַנְפׁשֹו ְיַחֶּיהמִּ קָּ ". הוא הפרק שמנהג הרמב"ם ובני רומא לקרוא בשבת האזינו )שבת תשובה(, כפי שהראינו ט ּוְצדָּ
יח וכן פרק לג הם "פרקי התשובה" של ספר יחזקאל בהם הוא -. פרקים יזהשתא בדברינו הפטרות ספר דברים בפרשת כי תבא

. וכן האב לא ישא בחטא בניו ולא ישא בעוון אביו ומאידך גם צדקת אביו לא תועיל לו בן לא :כל אדם אחראי למעשיומדגיש ש
ְוָאְמרּו ְבֵני ַעְמָך ֹלא ובעיקר הוא מדגיש שם את עקרון התשובה עד שבני ישראל אומרים שדרך זו לא תיתכן: "יינצל בצדקתם. 

ֵכן תָּ ם ֹלא־יִּ ה ַדְרכָּ י ְוֵהמָּ ֵכן ֶדֶרְך ֲאֹדנָּ תָּ  יחזקאל יג יז(. " )יִּ
שכוחה להפוך זדונות לזכויות! ניחא שחטא בשגגה נסלח,  ,ריש לקיש הוא אבי הדעה הקיצונית ביותר לטובה בנושא התשובה 13

ניחא אולי גם שחטא בזדון נסלח, אבל שמעשה רע ובזדון יהפוך לזכות?! אמנם, ריש לקיש מגביל זאת בשבים מאהבה ואין 
 ולחווייתקשר באמירה זו ? האם יש מהפך כזהלתשובת אמת באהבה, אבל בכ"ז בעיקרון, כיצד לדעת מתי אדם מצליח להגיע 

ביום הכיפורים בשנה  זדונות שגגות וזכויותוכבר הארכנו לדון בנושא זה בדברינו  האישית של ריש לקיש כמי שחזר בתשובה?
 עשה ובסוף ימיו כל גמור רשע אדם שהיה ריהלכה א: "ה א פרק פיאה מסכתהאחרת ושם גם הבאנו את המקבילה בירושלמי 

 עליו נחשבין הן שעשה העבירות כל אלא ,עוד ולא :ןיוחנ רבי אמר .מרשעתו רשע ובשוב? טעם מה .מקבלו ה"הקב ,תשובה
לֹות ֹמר ?טעם מה .כזכיות יעֹות ַוֲאהָּ ל ְקצִּ ְגֹדֶתיָך כָּ מי  ."וקציעות ואהלות כמור הן הרי ,בי שבגדת בגידות כל -)תהלים מה ט(  בִּ

וגיסו ובן )הטבריאני( למי ירושתלמוד ההם בעלי הדעה שזדונות ובגידות יכולים להפוך לזכויות בכח התשובה? ר' יוחנן ב
 . המצוטט בתלמוד הבבלי ו ריש לקישא שלפלוגתה

 ישראלית.-מערבא, היינו מערב היינו ארץ ישראל. חכם בבלי מצטט דרשה ארץ 14
ראה בדף הסמוך בגמרא יומא שם )פז ע"א(, כשהגמרא דנה על המשנה האחרונה במסכת יומא המבחינה בין עבירות שבין אדם  15

אמר רבי הלכות ומעשי חכמים כיצד יש לפייס ולבקש מחילה על עבירות שבין אדם לחברו: "ומביאה אדם לחברו, למקום ובין 
 אמר רב חסדא: וצריך לפייסו בשלש שורות של שלשה בני אדם...  צריך לפייסו -יצחק: כל המקניט את חבירו, אפילו בדברים 

". ושם גם המעשה ואומר: חטאתי לה' אלהי ישראל ולפלוני שחבלתי בומביא עשרה בני אדם, ומעמידן על קברו,  -ואם מת  ...
. של ר' זירא שהלך והמציא עצמו בפני מי שפגע בו )בר' זירא( על מנת להקל מעליו את בקשת הסליחה. ומעשי חכמים אחרים

עליו הרחבנו ביום  בין אדם לחברו ובינם למקוםאנחנו מתמקדים הפעם בכוחה של התשובה בין אדם למקום. ראה דברינו  אבל
 הכיפורים בשנה האחרת.

: מדרש תנחומא )בובר( פרשת עקב סימן דנדגיש את החיבור בין "אהבה" ו"נדבה". ראה  חזרנו לפסוק בהושע בו פתחנו וכאן 16
". ואם נתחבר עם הדרשות לעיל, נקבל מבנה מדורג: נדבה נפשי לאהבתם? הבם נדבהומהו א - הבם נדבהוארפא משובתם א"

: ויקרא רבה כז יבבנדרש בנות כבר חובה. בהקשר לקר -נדבה, יראה  –חובה, ומבנה מקביל:  אהבה  –יראה, נדבה  -אהבה 
". הודיה לעתיד לבוא כל הקורבנות בטילין וקרבן תודה אינו בטל לעולם. כל ההודיות בטלות והודיית תודה אינה בטלה לעולם"

כמדרש לעיל; או אוהבם  נדבה נפשי לאהבתם, -או תודה הם לעולם נדבה ובאים מאהבה ולא מיראה או חובה. "אוהבם נדבה" 
 באים בנדבה.כשהם 

http://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%97%d7%98%d7%90%d7%aa%d7%99-%d7%a2%d7%95%d7%99%d7%aa%d7%99-%d7%a4%d7%a9%d7%a2%d7%aa%d7%99
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%96%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%92%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
http://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%96%d7%93%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%92%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-1


 ד"עתש     יום הכיפורים

 4מתוך  3עמ' 

 

 ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שמב 

ֵּתן ֵּתן־ָלֶהם " :תחילת דבריו אמר להם .אין לך בכל הנביאים שהיו דבריו קשים כהושעו...  ה־ּת  ֵּתן־ָלֶהם ה' מַׁ

יל כ  ש  , "ילכו יונקותיו ויהי כזית הודו וריח לו כלבנון" :וחזר ואמר להם דברי ניחומים(. הושע ט יד" )ֶרֶחם מַׁ

 ... הבם נדבהוארפא משובתם א" :ואומר (.ח-הושע יד ז" )לו יחיו דגן ויפרחו כגפןיישובו יושבי בצ" :ואומר

 17(.ו-הושע יד ה" )אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה

 מסכת ראש השנה דף יז עמוד ב 

ֵעיָניו " :אמר רבי יוחנן: גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם, שנאמר ֵבד ו  כ  ָניו הַׁ ָאז  ֶזה ו  ֵמן ֵלב־ָהָעם הַׁ ש  הַׁ

ֶאה ר  ע ֶפן־י  ָרָפא לֹו ָהשַׁ ין ָוָשב ו  ָבבֹו ָיב  ָמע ּול  ש  ָניו י  ָאז  ֵעיָניו ּוב  אמר ליה רב פפא לאביי: ודלמא  18." )ישעיהו ו י(ב 

ב שָ מיתיבי: הָ  19הוי אומר זה גזר דין. -אמר ליה: ורפא לו כתיב, איזהו דבר שצריך רפואה  -לפני גזר דין? 

 -לא קשיא; הא  -אין מוחלין לו!  -א כל אילי נביות שבעולם מוחלין לו, לא שב בינתים, אפילו הבי -בינתים 

 20בור.יבצ -ביחיד, הא 

 מדרש תהלים )בובר( מזמור צ 

 עולםהגדולה תשובה שקדמה לבריאת  :. אמר ר' אבהו בר זעירא"תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם"

 21.... ם, ותשובהודן, וגיהנשבעה דברים קדמו לעולם אלפיים שנה, התורה, וכסא כבוד, וגן ע ...

 שובה ישראל  -פסיקתא רבתי )איש שלום( פיסקא מד 

שכיון שאדם מהרהר בלבו לעשות  ,חה של תשובהוגדול כ :דרש רבינו הקדוש ",שובה ישראל עד ה' אלהיך"

ולא  22.אלא עד מהלך חמש מאות שנים ,תשובה מיד היא עולה, לא עד עשרה מילים ולא עשרים ולא עד מאה

                                                      
מהנושא שלנו ומתייחסים להושע עצמו שהיה נביא תוכחה קשה לעם ישראל: "אין לך בכל הנביאים שהיו  מעטאנחנו סוטים  17

פרק ב בהושע עליו הרחבנו דברינו פעמיים בפרט  ".?זה לזקן אעשה מה: ה"הקב אמרדבריו קשים כהושע". ובפסחים פז ע"א: "
בפרק זה(. בפרק יד, חוזר הושע ואומר לעם ישראל דברי ניחומים שזכו להיחקק לדורות היא )בה ההפטרה  בפרשת במדבר

הושע  פך הושע לנביא התשובה. האם "ארפא משובתם אוהבם נדבה" היא גם התשובה שעשהובפרשת תשובה. מנביא זעם, ה
הנבואה שקיבל? האם הוסיף לפחות את את עצמו וניחם על דבריו הקשים? האם אנו שומעים כאן את דברי עצמו ולא רק 

 התווים )את טעמי המקרא(?
הכבדת לב העם, בדומה לפרעה, על מנת שלא יחזור בתשובה! "ושב ורפא לו" של ישעיהו הוא המקבילה ל"ארפא משובתם" של  18

להביא ר' חמא ". יכול היה גדולה תשובה שמביאה רפאות לעולםשראינו בראש דברינו " חמא ברבי חנינארבי כדרשת ו הושע
ור' יוחנן הוא זה שגם שדורש שהתשובה יכולה  אך ברור מדוע העדיף את זה של הושע.כמו ר' יוחנן, גם את הפסוק מישעיהו, 

 לעיל, ולכך באמת לא יכול ישעיהו להסכים. 13ראה סוף הערה לאוהלות וקציעות )זכויות(,  להפוך את כל הבגידות )הזדונות(
החיבור של רפואה לתשובה, שמצאנו בהושע ובישעיהו, על כורחך ממקם את התשובה לאחר גזר הדין! כי מי הוא שצריך  19

ויקרא מצאנו גם ב קורעת גזר דיןאו תשובה כמבטלת ". הוי אומר זה גזר דין -איזהו דבר שצריך רפואה "! רפואה? מי שיצא דינו
" ושם מונה שבועה תחה של תשובה שמבטלת גזירה ומבטלוגדול הוא כ :רבי אחא ור' אבין בר בנימין בשם ר' אבא: "הרבה י 

אבל הנושא שנוי במחלוקת ויש לא  המדרש אישים כמו יכניה, קין, חזקיהו ועוד שעשו תשובה ושינו גזר דין שכבר יצא עליהם.
כיון שנתחתם  .ישא ה' פניו -עשה תשובה עד שלא נתחתם גזר דין : "תנחומא נשא סימן יחרת, כגון מעט מקורות שסבורים א

 ".אשר לא ישא פנים -גזר דין 
לאחר שהביאה הגמרא ברייתא שסותרת את הדעה שניתן לעשות תשובה גם לאחר גזר הדין, נמצא מוצא אחר והוא ההבחנה  20

בינוניים תלויין ועומדין עשרת ימי תשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים שבהם: " בין ציבור ליחיד. ה"בינתיים" לעיל הוא
בינוני, בד"כ הוא ש"ב( ואם יחיד לא עשה תשובה, אין לו תקנה. אבל ציבור, ראש השנה טז ע" )מראש השנה ועד יום הכפורים

טיינזלץ(. ואם נחזור לגמרא יומא פו ע"ב, יכול לעשות תשובה גם אחרי יום כיפורים ו"מוחלים להם בכל עת שהם חוזרים" )ש
ארפא משובתם  :גדולה תשובה, שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם כולו, שנאמרנמצא שם את דברי רבי מאיר: "

יחיד בשביל רבים והרבים בשביל היחיד. בחיבור שניהם, הרי לנו  ."הבם נדבה כי שב אפי ממנו. מהם לא נאמר, אלא ממנווא
ד שעושה תשובה גמורה ומשיב את אפו )חמתו( של הקב"ה יכול להציל את העולם כולו. והציבור, יכול להציל את היחיד, יחי

יד שהיחיד יכול להכריע תוספתא קידושין א גם אם לא עשה תשובה עד יום הכיפורים ועד בכלל. ראה גם את דברי רבי מאיר ב
 .בהבמעשיו את כל העולם לכף זכות או חו"ח לכף חו

יש בתשובה משהו 'לא פייר'. מה פשר שינוי כזה שמוחק את העבר? כבר ראינו מקצת מבעיה זו בשיטת ריש לקיש "זדונות  21
נעשים כזכויות" לעיל וגם הבאנו מספר פעמים מדרשים שלא מהססים לקרוא לתשובה "שוחד". ובכיו של רבי על בן דורדיא 

אני אחר ואיני אותו יז א. ודברי הרמב"ם בהלכות תשובה ב ד שהשב צועק: " שקנה עולמו ברגע אחד של תשובה )עבודה זרה
בין עשיית דין צדק ותשובה. ועכ"פ כאן, שקונפליקט ב" ועוד ועוד. ואכן, אלה שאלות נכבדות האיש שעשה אותן המעשים

הדין והצדק  –האנושית התשובה לכוחה של התשובה היא שהיא קדמה לבריאת העולם! היא מונחת ביסוד ההוויה הקוסמית ו
 באו אחריה.  

ל עוביו של הרקיע עצמו. ראה עניין זה בהקשר עם ימי שנות האדם עלי לעד לרקיע הראשון. וכן הוא הלאה בין רקיע לרקיע, כו 22
 שבעים שנה, שנאמר ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורת שמונים -כמה שנותיו של אדם : "א"חגיגה יג ע אדמות, בגמרא

  ."שנה. והלא מן הארץ עד לרקיע מהלך חמש מאות שנה, ועוביו של רקיע מהלך חמש מאות שנה, וכן בין כל רקיע ורקיע

http://www.mayim.org.il/?parasha-event=%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%91%d7%a8
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כן  23.אלא שהיא עומדת לפני כסא הכבוד, אלא עד רקיע השביעי, ולא עד רקיע השביעי ,הרקיע הראשון עד

 24."שובה ישראל עד ה' אלהיך" :הושע אומר

 אחרי מות  -פסיקתא רבתי )איש שלום( פיסקא מז 

מבטלת חצי התשובה : רבי יהודה בן רבי חייא אומר? התפילה או התשובה ,אי זו גדולה מזו :ילמדנו רבינו

התפילה מבטלת חצי הגזירה והתשובה מבטלת  :ורבי יהושע בן לוי אומר .הגזירה והתפלה מבטלת כל הגזירה

 25.כל הגזירה

 מעבירין את רוע הגזרה ותשובה ותפילה וצדקה

 

 שבת שלום
  שנה טובה וגמר חתימה טובה

 מחלקי המים

                                                      
ר' יודה נשייה בשם ר' יודה בר' הכבוד: " אחץ המגיע עד כסהיא תשובה משתמע שהשובה  -פסיקתא דרב כהנא פיסקא כד וב 23

ראה  ."חה של תשובה שמגעת עד כסא הכבודוגדול כ .בית כורים ובית כור א ?כמה תהלך ,במנהגו שבעולם אדם יורה חץ :סימון
שאין חצים להראות  , לאחר המבול,על הקשת שעשויה עם רגליה למטה כסימן לשלום בראשית פרק ט פסוק יבלרמב"ן פירוש 
 כסא הכבוד.עד כלפי מעלה שמגיע ים אל הארץ. אבל כאן, השב בתשובה הוא כמי שיורה חץ ימהשמעוד נורים 

 ירושלמיהדגש הוא כמובן על המילה "עד" )ואולי גם "עד בכלל"(. ראה נושא זה של קרבת האדם לקב"ה החוצה את כל הרקיעים ב 24
הלכה א, אגב וויכוח של רבי שמלאי עם המינים בנוכחות תלמידיו )השמטנו את הוויכוח והתמקדנו בנושא שלנו(: ברכות פרק ט 

... עבודה זרה נראית קרובה ואינה אלא רחוקה  ו ...נו אלייראוו אלהים קרובים אליו כה' אלהינו בכל קמי גוי גדול אשר ל "כי
מהארץ ועד לרקיע  :דאמר לוי .נראה רחוק ואין קרוב ממנו הקב"האבל  .צועק עד שימות ולא ישמע ולא יושיע מצרתו אוהו

ואדם נכנס לבית הכנסת ...   וכן לכל רקיע ורקיע ,קיע ת"ק שנהועביו של ר ,ומרקיע לרקיע מהלך ת"ק שנה ,שנה תמהלך ה' מאו
וחנה היא מדברת על לבה רק שפתיה נעות וקולה  מר:שנא ,ועומד אחורי העמוד ומתפלל בלחישה והקב"ה מאזין את תפילתו

 -שיחו )תהלים קב א( ולפני ה' ישפוך ף ותפילה לעני כי יעט אמר:שנ ,וכן כל בריותיו .את תפילתה הקב"הוהאזין  -" לא ישמע
?". שם בתפילה וכאן שהוא קרוב לבריותיו כפה לאוזן ,וכי יש לך אלוה קרוב מזה .כאדם המשיח באוזן חבירו והוא שומע

 בתשובה.
כיוון שגלשנו במדרש הקודם לכוחה של התפילה, נעצור בגדולתה של התשובה וכוחה ונשווה אותה לתפילה. יש משותף רב  25

נמשלה : "שובה –יסקא כד פפסיקתא דרב כהנא מתפלל וצועק. אבל יש גם "תחרות" מי גדול יותר. ראה גם ביניהם שהרי השב 
כך שערי תשובה לעולם פתוחים. ונמשלה תפילה במקוה, מה המקוה הזה פעמים פתוח  ,פתוח םמה הים הזה לעול - תשובה בים

מקוה הזה אדם מבקש לטבול ומצא אביו או רבו שם ונתבייש פעמים נעול, כך שערי תפילה פעמים פתוחים פעמים נעולים. מה ה
". אף שערי תפילה לעולם פתוחים :והולך לו, אבל הים הזה, מפליג קימאה ויורד וטובל. ר' ברכיה ר' חלבו בשם ר' ענן בר' יוסה

ינו לא קיבל ממנו גדולה תשובה יותר מן התפלה, שכל התפלה שנתפלל משה רב: "אליהו זוטא )איש שלום( פרשה כבובמדרש 
מצאנו השוואה בין תשובה וצדקה:  מדרש משלי )בובר( פרשה ווב". להכניסו לארץ ישראל, אבל רחב הזונה נתקבלה בתשובה

אמר להם תשובה, שהצדקה פעמים נותנה למי שאינו כדאי,  ?אי זו היא גדולה, תשובה או צדקה :שאלו תלמידיו את ר' עקיבה"
באברהם הוא אומר : והלא כבר מצינו שהצדקה גדולה מן התשובה ,רבי :אמרו לו .ה אותהאבל התשובה מעצמו הוא עוש

ויחשבה לו צדקה )בראשית טו ו(, ובמקום אחר הוא אומר וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות )דברים ו כה(, ולא עוד אלא שבא 
מן הצדקה,  רגדולה תשובה יות: "שלום( פרשה כבאליהו זוטא )איש אך שוב במדרש ". דוד ופירש צדקתך כהררי אל )תהלים לו ז(

קחו עמכם  :מבקש מישראל אלא תשובה ודברים, שנאמר ב"השהצדקה יש בה חסרון אבל התשובה אין בה חסרון, ואין הק
לפיכך אנו מאחדים את כולם ואומרים בתפילותינו: ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע . "דברים ושובו אל ה' )הושע יד ג(

 הגזרה.
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