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 שיבהלתשובה מ

כבר העירו רבים וטובים על ההבדלים שבין התוכחה שבפרשת בחוקותי חותמת ספר ויקרא ובין זו  מים ראשונים: 

עליה כבר עמדו חכמים   ,פרשת כי תבואתוכחת בשואריכות הלשון השפה מלבד חריפות שבפרשת כי תבוא אחר כתלנו. 

בעוד שבסוף התוכחה של ספר  הוא סיומת התוכחה.  הבדל בולט    1", ודם   בשר  מדת  ה"הקב  כמדת  שלאואמרו: "בוא וראה  

ת "נחתמת התוכחה של ספר דברים במשפט קצר:  2,ויקרא באים פסוקי נחמה ותקווה ה ה' אֶּ ר ִצוָּ ה ִדְבֵרי ַהְבִרית ֲאשֶּ ֵאלֶּ

ץ מֹוָאב רֶּ ֵאל ְבאֶּ ת ְבֵני ִיְשרָּ ה ִלְכֹרת אֶּ ל  : "תחים את פרק כטבאים הפסוקים הפואח"כ אמנם, וכו' ".  ֹמשֶּ ל כָּ ה אֶּ א ֹמשֶּ ַוִיְקרָּ

ם  ה ה' ְלֵעיֵניכֶּ שָּ ר עָּ ל ֲאשֶּ ם ֵאת כָּ ם ְרִאיתֶּ ם ַאתֶּ ר ֲאֵלהֶּ ֵאל ַוֹיאמֶּ   תכלה שנה וקלקלותיה כבר הראינו בדברינואך וכו' ", ִיְשרָּ

לא בכדי נבחרה  אשר  שאלה בעצם הפסוקים הנמשכים אל תוך פרשת נצבים שכשמה כן היא: הנה אתם נצבים ועומדים,  

עד כדי  , להמש קשהתוכחה בהמשכה גם פרשת נצבים לא חסרה זאת עוד, לחתום את השנה )עם או בלי פרשת וילך(. 

של ספר דברים הם פסוקי פרשת התשובה והשיבה האמתית  שהתקווה והנחמה  איפוא  נראה    3השוואה עם סדום ועמורה! 

פתח  הה, הריצוי ומהוא הנח -  ף התוכחה של ספר ויקראושלהלן. פרק ל הוא המקבילה לפסוקי הנחמה והתקווה שבס

 נבקש להתמקד הפעם.  שיבה אלה  - בפסוקי תשובה  4לתקווה.

 5י-פסוקים א דברים פרק ל

ָך ְבָכל ַהּגֹוִים ֲאֶשר ִהִדיֲחָך ְוָהָיה ִכי ָיֹבאּו ָעֶליָך ָכל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה ֲאֶשר ָנַתִתי ְלָפֶניָך ַוֲהֵשֹבָת ֶאל ְלָבבֶ 

 7לֹו ְכֹכל ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַאָתה ּוָבֶניָך ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶשָך:ְוַשְבָת ַעד ה' ֱאֹלֶהיָך ְוָשַמְעָת ְבקֹ   6ה' ֱאֹלֶהיָך ָשָמה:

 8ְוָשב ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוָשב ְוִקֶבְצָך ִמָכל ָהַעִמים ֲאֶשר ֱהִפיְצָך ה' ֱאֹלֶהיָך ָשָמה:

ֶוֱהִביֲאָך ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָיְרשּו  ָמִים ִמָשם ְיַקֶבְצָך ה' ֱאֹלֶהיָך ּוִמָשם ִיָקֶחָך:ִאם ִיְהֶיה ִנַדֲחָך ִבְקֵצה ַהשָ 

ָכל ּוָמל ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך בְ  ֲאֹבֶתיָך ִויִרְשָתּה ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְבָך ֵמֲאֹבֶתיָך:

 10... 9ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְשָך ְלַמַען ַחֶּייָך:

 
 בפרשת כי תבא. תוכחתו של בשר ודםפח ע"ב, בדברינו בבא בתרא גמרא  1
ְזֹכר:וְ מה: "-כו מבויקרא    2 ץ אֶּ ָארֶּ ְזֹכר ְוהָּ ם אֶּ הָּ ת ְבִריִתי ַאְברָּ ק ְוַאף אֶּ ת ְבִריִתי ִיְצחָּ ת ְבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף אֶּ ַכְרִתי אֶּ ם   ...  זָּ ְוַאף ַגם ֹזאת ִבְהיֹותָּ

ם ִכי ֲאִני ה' ֵפר ְבִריִתי ִאתָּ ם ְלהָּ ם ֹלא ְמַאְסִתים ְוֹלא ְגַעְלִתים ְלַכֹּלתָּ ץ ֹאְיֵביהֶּ רֶּ ם: ְבאֶּ ר הֹוֵצאִתי  ֱאֹלֵהיהֶּ ם ְבִרית ִראֹשִנים ֲאשֶּ הֶּ ַכְרִתי לָּ ְוזָּ
ם ֵלאֹלִהים ֲאִני ה' הֶּ ץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהגֹוִים ִלְהיֹות לָּ רֶּ ם ֵמאֶּ  בפרשת בחוקותי. לא מאסתים ולא געלתים לכלותם". ראה דברינו  ֹאתָּ

ב ְכַמְהֵפַכת ְסֹדם ַוֲעמֹ : "כב דברים כט 3 ל ֵעשֶּ ּה כָּ ה בָּ ַרע ְוֹלא ַתְצִמַח ְוֹלא ַיֲעלֶּ ּה ֹלא ִתזָּ ל ַאְרצָּ ה כָּ ַלח ְשֵרפָּ מֶּ ְפִרית וָּ ה גָּ ה ַאְדמָּ ר רָּ וְצבֹוִים ֲאשֶּ
תוֹ  ַפְך ה' ְבַאפֹו וַבֲחמָּ  משפחה או שבט נענשת כל הארץ. ,חטא יחידגין ". ושם בהָּ

 זכינו לדרוש.   כבר  , שגם עליהשוש אשיש בה'פסוקים אלה, עונה כהד הפטרת השבת  ל 4
שיבה בקריאה 'פשוטה' ונשלים בהמשך כמה מדרשים ופרשנים. החלוקה להלן לשלושה -תשובההנעבור תחילה על פסוקי פרשת  5

 מקטעים, היא כולה באחריותנו וניתן להתווכח איתה.
אפשר לראות בפסוק זה סגירה של התוכחה הקצרה אך הקשה של פרשת נצבים עצמה היינו פרק כט, ואפשר כפי שהצענו לעיל,  6

 לראות בפסוק זה נחמה ותקווה אל מול התוכחה הקשה של פרק כח פרשת כי תבא.
כאן: "ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקולו את שני הצעדים הראשונים עם ישראל צריך לעשות: "והשבות את לבבך" שבפסוק הקודם, ו  7

התביעה . מה הוא רחום אף אתה רחום וכו'?( –)בלי להקשות איך אפשר להגיע "עד ה' "  והדרשנים יאמרו: עד ועד בכללוכו' ". 
בבך " ומזכירה "בכל לנפשךככל אשר אנכי מצווך היום אתה ובני בכל לבבך ובכל  לשיבה אל הקב"ה נשמעת מוחלטת וללא הנחות: "

  של קריאת שמע. האמנם זה תנאי הכרחי שבלעדיו לא תהיה נחמה וגאולה?ובכל נפשך" 
שוב בתשובה והקב"ה ישיב עם ישראל ישו"ב שבשני הפסוקים הקודמים. שיבה כנגד תשובה. פעמיים שו"ב כנגד פעמיים השורש  8

התשובה לערך בפני עצמו גם ללא קשר לשיבה  . לימים ובאורך הגלות, הפכהוגלה , למקום ממנו הודחוולמולדת ולארצ ואות
העוסקים במצוות התשובה, רבים ספרים ומאמרים לבוא. ראה הלכות תשובה לרמב"ם, שערי תשובה לרבינו יונה ו השהתמהמה

הקשר לעומת זאת,  )עד כמה שחקרנו( ורואים בה ערך בפני עצמו. בפסוקי התורה    לארץ  שיבהבהכרח אל ה  התואינם מחברים אאך  
 בפרשת ראה. קיום המצוות בארץ, חיי תורה ומצוות שלמים הם רק בארץ. ראה דברינו בעיני התורההוא ברור ביותר. 

חים מכל קצוות הארץ והשמים, ההבטחה לירושה טובה מזו של האבות וההבטחה למול את הלב נשמעים כריכוך מה של קיבוץ הנד  9
תשובה. מילת הלב )שעוד נראה מה משמעותה(  –שיבה    –הדרישה לעיל לתשובה שלימה כתנאי לשיבה. יש כאן מעגל של תשובה  

ים לב להקבלה בין "ושבת עד ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך" שלפני היא התשובה השלימה שלאחריה שוב לא ישוב העם לגלות. ש
השיבה ובין "לאהבה את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך" בתוספת: "למען חייך", לאחר השיבה. תשובה מלאה של אהבה, המתלכדת 

 ירשו אבותיך".עם "ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך" של קריאת שמע, תיתכן רק בחזרה "אל הארץ אשר 
 דלגנו על הפסוק הבא בחשבון עם האויבים והשונאים אשר רדפו את עם ישראל לדורותיו. 10

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%AA%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%A7%D7%9C%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94
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https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9c%d7%90-%d7%9e%d7%90%d7%a1%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9c%d7%90-%d7%92%d7%a2%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%9d
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https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a7%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%a5
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ְוהֹוִתיְרָך ה' ֱאֹלֶהיָך ְבֹכל ַמֲעֵשה ָיֶדָך  11ְוַאָתה ָתשּוב ְוָשַמְעָת ְבקֹול ה' ְוָעִשיָת ֶאת ָכל ִמְצֹוָתיו ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום:

ִכי ִתְשַמע  12ְפִרי ַאְדָמְתָך ְלֹטָבה ִכי ָישּוב ה' ָלשּוש ָעֶליָך ְלטֹוב ַכֲאֶשר ָשש ַעל ֲאֹבֶתיָך:ִבְפִרי ִבְטְנָך ּוִבְפִרי ְבֶהְמְתָך ּובִ 

   13ַנְפֶשָך:  ל ְלָבְבָך ּוְבָכלְבקֹול ה' ֱאֹלֶהיָך ִלְשֹמר ִמְצֹוָתיו ְוֻחֹקָתיו ַהְכתּוָבה ְבֵסֶפר ַהתֹוָרה ַהֶזה ִכי ָתשּוב ֶאל ה' ֱאֹלֶהיָך ְבכָ 

 תרגום אונקלוס דברים פרק ל פסוק ג

 14.ןמָ תַ מכל עממיא ְדַבְדָרְך יי אלהך לְ  ְךנָ שַ נְ כְ יִ ויתיב יי אלהך ית )שבי( גלותך וירחים עלך ויתוב וְ 

 , פרשת ואתחנןלא-פסוקים כה דברים פרק ד

ַחֶתם ַוֲעִשיֶתם ֶפֶסל ְתמּוַנת ֹכל ַוֲעִשיֶתם ָהַרע ְבֵעיֵני ה' ֱאֹלֶהיָך ִכי תֹוִליד ָבִנים ּוְבֵני ָבִנים ְונֹוַשְנֶתם ָבָאֶרץ ְוִהְש 

ַהִעיֹדִתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת ַהָשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ִכי ָאֹבד תֹאֵבדּון ַמֵהר ֵמַעל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאֶתם ֹעְבִרים ֶאת  ְלַהְכִעיסֹו:

 ֹ ְוֵהִפיץ ה' ֶאְתֶכם ָבַעִמים ְוִנְשַאְרֶתם ְמֵתי ִמְסָפר  א ַתֲאִריֻכן ָיִמים ָעֶליָה ִכי ִהָשֵמד ִתָשֵמדּון:ַהַּיְרֵדן ָשָמה ְלִרְשָתּה ל

ְמעּון ְולֹא ַוֲעַבְדֶתם ָשם ֱאֹלִהים ַמֲעֵשה ְיֵדי ָאָדם ֵעץ ָוֶאֶבן ֲאֶשר לֹא ִיְראּון ְולֹא ִיְש  ַבּגֹוִים ֲאֶשר ְיַנֵהג ה' ֶאְתֶכם ָשָמה:

ַבַצר ְלָך ּוְמָצאּוָך ֹכל  ּוִבַקְשֶתם ִמָשם ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ּוָמָצאָת ִכי ִתְדְרֶשנּו ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶשָך: יֹאְכלּון ְולֹא ְיִריֻחן:

ִכי ֵאל ַרחּום ה' ֱאֹלֶהיָך לֹא ַיְרְפָך ְולֹא ַיְשִחיֶתָך   ְבֹקלֹו:ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ְבַאֲחִרית ַהָּיִמים ְוַשְבָת ַעד ה' ֱאֹלֶהיָך ְוָשַמְעתָ 

 15.ְולֹא ִיְשַכח ֶאת ְבִרית ֲאֹבֶתיָך ֲאֶשר ִנְשַבע ָלֶהם

 מסכת מגילה דף כט עמוד א

. שכינה עמהן -. שבכל מקום שגלו הקב"התניא, רבי שמעון בן יוחי אומר: בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני 

שמואל " ) וגו'ֲהִנְגֹלה ִנְגֵליִתי ֶאל ֵבית ָאִביָך ִבְהיֹוָתם ְבִמְצַרִים ְלֵבית ַפְרֹעה "שכינה עמהן, שנאמר:  -גלו למצרים 

ואף כשהן עתידין ליגאל  (.ישעיהו מג יד" )ְלַמַעְנֶכם ִשַלְחִתי ָבֶבָלה"שכינה עמהן, שנאמר:  -, גלו לבבל (א ב כז

שב עמהן  הקב"ה, מלמד ש"ושב"והשיב לא נאמר אלא  ".ושב ה' אלהיך את שבותך"מר: שכינה עמהן, שנא

  16מבין הגליות.

בבבל היכא? אמר אביי: בבי כנישתא דהוצל, ובבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא. ולא תימא הכא והכא, אלא: 

בנהרדעא, אתיא שכינה, שמעו אבוה דשמואל ]ולוי[ הוו יתבי בכנישתא דשף ויתיב  ...זמנין הכא, וזמנין הכא. 

 17.רב ששת הוה יתיב בבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא, אתיא שכינה ולא נפק .קמו ונפקו קול ריגשא

 
 היכן? בארץ, לאחר השיבה. שים אגב לב לחיבור של שיבה עם שמיעה שמצוי שלוש פעמים בפרשה זו.  11
ר: "סג דברים כחזו התשובה לאחד הפסוקים הכי קשים שבתוכחה,  12 יָּה ַכֲאשֶּ ם ֵכן  ְוהָּ ְתכֶּ ם וְלַהְרבֹות אֶּ ְתכֶּ ם ְלֵהיִטיב אֶּ ש ה' ֲעֵליכֶּ שָּ

ה ְלִרְש  מָּ א שָּ ה בָּ ר ַאתָּ ה ֲאשֶּ מָּ ֲאדָּ ם ֵמַעל הָּ ם ְוִנַסְחתֶּ ְתכֶּ ם וְלַהְשִמיד אֶּ ְתכֶּ ם ְלַהֲאִביד אֶּ היִָּשיש ה' ֲעֵליכֶּ פסוק שכבר חז"ל התקשו בו   –"  תָּ
"ב(. חיזוק לדברים היא כמובן הפטרת השבת שוש אשיש בה'. ראה מגילה י ע" )ישִש ים מֵ הוא אינו שש, אבל אחר"מאד עד שאמרו:  

 בפרשה זו. שוש אשיש –אתם נצבים דברינו 
שוב שמיעה עם תשובה. פסוק זה ניתן לקריאה כפולה. כחותם את השיבה הסופית והמתקנת שלאחריה שוב לא תהיה גלות  13

יהיה  אומר: כל זה, כמסכם ו)ומתחבר אל "בכל לבבך ובכל נפשל" של "לאהבה" אחרי מילת הלב(, או אולי כחוזר לתחילת הפרשה
 לעיל(. 9אם תשמע בקול ה' אלהיך וכו' " )ומתחבר אל "בכל לבבך ובכל נפשך" של תחילת הפרשה, ראה הערה 

, לא כיון שהפלגנו בשורש שו"ב, מן הראוי לציין שעפ"י אונקלוס "שבותך" בפסוק: "ושב ה' את שבותך" הוא מלשון שביה וגלות 14
שבי ממך. כך גם משתמע מפירוש רש"י על הפסוק: "היה לו לכתוב: והשיב את . הקב"ה ישיב אותך מהשבי או יסיר את התשובה

שבותך, רבותינו למדו מכאן שהשכינה כביכול שרויה עם ישראל בצרת גלותם וכו' ", מה שמקשר אותנו עם הגמרא במגילה שנראה 
שאתה תעשה כצעד ראשון, גם  שהקב"ה ישיב אותך לארץ בזכות התשובהדרוש אבל שערי מדרש לא ננעלו ואפשר גם ל. להלן

 מתוך השביה. התשובה המלאה תהיה כאמור, אחרי הישיבה והירושה מחדש בארץ.
כולל שיבה שלנו,  -ובין פרשת תשובה)קריאת התורה בתשעה באב בשחרית( יש הקבלה מעניינת בין פסוקים אלה מפרשת ואתחנן    15

יָךחזרה המדויקת על המילים: "ה ַמְעתָּ ְבֹקלוֹ ְוַשְבתָּ ַעד ה' ֱאֹלהֶּ נוספים הבקשה והמציאה: "ובקשתם את )בפרשת ואתחנן( ". כאן  ְושָּ
 אולי רק במשתמע.לארץ אין שיבה אך "בכל לבבך ובכל נפשך".  :ושוב". ה' אלהיך ומצאת

דרבי ישמעאל   מכילתאתנאים רבים. ראה כדוגמא    ימקור דברים אלה הוא במדרשלתרגום אונקלוס לעיל ולפירוש רש"י.  זה המקור    16
 .אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו :ר' עקיבא אומר" שהדברים עוד התחילו בגאולת מצרים: מסכתא דפסחא פרשה יד -בא 

גלו למצרים  :וכן את מוצא בכל מקום שגלו ישראל כביכול גלתה שכינה עמהם !עצמך פדית :כביכול אמרו ישראל לפני הקב"ה
כביכול שכינה   ,וכשעתידין לחזור...  גלו לאדום שכינה עמהם    ...גלו לעילם שכינה עמהם  ...  עמהם  גלו לבבל שכינה  ...    שכינה עמהם
נֹון  :ואומר .אלא ושב ,אינו אומר והשיב .ושב י"י אלהיך את שבותך )דברים ל ג(אמר: שנ ,חוזרת עמהן ה ִאִתי ִמְלבָּ נֹון ַכלָּ ִאִתי ִמְלבָּ

בֹוִאי )שיר השירים ד ח(  לא רק   ה עם "כביכול" או בלי "כביכול" הקב" .כך גם בספרי במדבר פד ועוד ."י ואת ללבנון עוליםאנ... תָּ
שב את שבות ישראל, אלא גם את שוב עצמו! שהות עם ישראל בגלות הארוכה היא חילול השם )יחזקאל לו כ( שתיקונו הוא 

מי נגלה ראה דברינו בשביל  למקומם הטבעי. שיבה של העם ושל השכינה שחוזרים שניהם – בתשובה המביאה לשיבה לארץ
 ביום הזכרון לחללי מערכות ישראל. צערם של ישראלבפרשת בא וכן  הקב"ה במצרים

עא ואולי מהמשך הסוגיה שם נראה שחכמי בבל הסתגלו היטב לשכינה שגלתה לבבל ושמצויה כעת בבתי הכנסת בהוצל ובנהרד 17
גם בפומפדיתא ובסורא. השכינה מחלקת את זמנה בקפידה ביניהם ואמוראי בבל חשים בריגושה ובמשק כנפיה! חלקם נרתעים 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%aa%d7%9d-%d7%a0%d7%a6%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%a9-%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%a9-%d7%91%d7%94-1
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C-%D7%9E%D7%99-%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C-%D7%9E%D7%99-%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A6%D7%A2%D7%A8%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C


 ט"עתש נצבים, שביעית ואחרונה לנחמה פרשת 
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 פסוק יט רד"ק ישעיהו פרק מג

 :זאת הישועה הלא תדעוה מקדם כי כתובה בתורת משה, שנאמר  -  "ִהְנִני ֹעֶשה ֲחָדָשה ַעָתה ִתְצָמח ֲהלֹוא ֵתָדעּוהָ "

כי לא היו נפוצים בכל  ,וזה לא נאמר על גלות בבל ". ושב ה' את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים וגו'"

כי תשוב אל " :ועוד כי אמר .כי עשרת השבטים לא יצאו מגלותם .העמים ולא יצאו מן הגולה כי אם גולי בבל

ובכל נפשם שהרי היו בהם מחללי , והשבים לבבל לא שבו אל ה' בכל לבבם "ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך

 18וכו'. שבת ונושאי נשים נכריות

 19פרשת בחוקותי – רמב"ן ויקרא פרק כו

ודע והבן כי האלות האלה ירמזו לגלות ראשון, כי בבית הראשון היו כל דברי הברית הזאת הגלות והגאולה 

היה שם כאשר בא בפירוש בספר  חרב וחיה רעה ודבר ורעב, וגלות בסוף, כי כל זה .. והעונשים עליהם. ממנו

 וכל אלה דברים ברורים בברית הזאת שהוא באמת ירמוז לגלות הראשון והגאולה ממנו:... ירמיהו 

שלא נרמז שם קץ וקצב ולא הבטיח ...  אבל הברית שבמשנה תורה ירמז לגלותנו זה ולגאולה שנגאל ממנו

 יעשו אשרים וחמנים ושיעבדו עבודת כוכבים כללבגאולה, רק תלה אותה בתשובה. ולא הזכיר בעבירות ההם ש

שכך היה בבית שני, כמו שאמרו )יומא ט ב( שבית ראשון מפני מה חרב, מפני עבודת כוכבים וגילוי עריות  ...

מפני שנאת  ?בית שני שאנו בקיאים בהם שהיו עוסקין בתורה ובגמילות חסדים מפני מה חרב .ושפיכות דמים

  20חנם שהיתה ביניהם.

, שהיא "והטיבך והרבך מאבותיך: "והבטיח... לםוהגאולה בברית ההיא השנית, גאולה שלמה מעולה על כו

ואלה דברים יבטיחו בגאולה העתידה הבטחה שלמה יותר מכל ... הבטחה לכל שבטי ישראל, לא לששית העם. 

טובה מבשרת בכל הגליות   , היא בשורה"ושממו עליה אויביכם"חזיונות דניאל. וכן מה שאמר בכאן )בפסוק לב(  

וגם זו ראיה גדולה והבטחה לנו, כי לא תמצא בכל הישוב ארץ אשר היא טובה   .שאין ארצנו מקבלת את אויבינו

ורחבה ואשר היתה נושבת מעולם והיא חרבה כמוה, כי מאז יצאנו ממנה לא קבלה אומה ולשון, וכולם 

 21.משתדלים להושיבה ואין לאל ידם

 
צחק: יאיתה. ראה שם דרשת רבי  נינוחוקמים ויוצאים מהמקום אליו נכנסה השכינה וחלקם נשארים במקומם ומרגישים בחיבור 

אמר רבי יצחק: אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל. ורבי אלעזר אמר: זה בית רבינו   -ז(  )יחזקאל יא ט  ואהי להם למקדש מעט"
רבי אלעזר ". עד שמאן דהוא נזכר בדברי אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות -ה' מעון אתה היית לנו  :שבבבל. דרש רבא: מאי דכתיב

עתידין בתי כנסיות : "לימיםשכל זה הוא זמני ו  ,ר קפרא(מבית מדרשו של רבי יהודה הנשיא )אביו של בהתנא מארץ ישראל  הקפר  
 ". האם שכחו חכמי בבל את הפסוקים בפרשתנו?ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל

נדרש , לתי יספרו"(יבפירושו על הפסוק בישעיהו )שמיד לאחריו באים הפסוקים של הפטרת פרשת ויקרא: "עם זו יצרתי לי תה 18
מדגיש שהיא לא נאמרה על שיבת ציון בימי עזרא ונחמיה, משום שלא הייתה שם שיבה מלאה לארץ, שהיא רד"ק לפרשה שלנו ו

מצדה לא אירעה משום שלא הייתה שם תשובה מלאה. מכאן שהפרשה שלנו היא על הגאולה העתידית. לפרשני המקרא שישבו 
. מי שממשיך קו מחשבה זו הוא רמב"ן שפותח שעוד תבוארובם ככולם בגלות, היוותה הפרשה שלנו מקור ועידוד וציפייה לגאולה  

כבר הזכרתי )ויקרא כו טז( כי הפרשה הזאת עתידה, כי כל   -והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה  את פירושו לפרק שלנו במילים: "
כי לא נתקיימו יעודיה לא הפרשה הזאת עתידה לבא.  שאומר: "אברבנאל  ". כך גם  עניניה לא היו ולא נבראו, אבל הם עתידין להיות

 ."נתהילה ופובבית ראשון ולא בבית שני והיא כלל נחמתנו ותקותנו והיא תרופה כללות לכל צרותינו. ולהיותה יסוד התורה כ
רמב"ן הוא אולי הפרשן שמתייחס לתוכחות ספר ויקרא וספר דברים, יותר מכל פרשן אחר, בראייה היסטורית וקונקרטית למצבו  19

 , אבל נעיר עליהם מדבריו בפרשתנו.םבאנו את דבריו בפרשת בחוקותי משום ששם עיקרולזמנו. ה
וטעם , כשהוא אומר: "לתשובה העתידית בפירושו בפרשה שלנו משבח רמב"ן את תשובתם של אנשי בית שני ואף רואה בה דגם 20

' בכל לבבך ובכל נפשך ותקבל עליך ועל בניך שתשוב אל ה  -ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך  
ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת האלהים אשר   :דכתיב  ,לדורותם לעשות ככל אשר אנכי מצוך היום, כאשר עשו בגאולה השנית

 ". אבל שנאת חנם קלקלה.)נחמיה י ל( נתנה ביד משה עבד האלהים ולשמור ולעשות את כל מצות ה' אדנינו ומשפטיו וחקיו
בפירושו לפרשתנו מפליג רמב"ן בתיאור התשובה העתידית עד כדי ביטול כח הבחירה וחזרה לגן עדן בדמות ימות המשיח ואלה  21

נראה מן הכתובים ענין זה שאומר, כי מזמן הבריאה היתה רשות ביד האדם לעשות ... ו  -ומל ה' אלהיך את לבבך  : "בפרשתנו  דבריו
תורה כן, כדי שיהיה להם זכות בבחירתם בטוב ועונש ברצותם ברע. אבל לימות המשיח, תהיה כרצונו צדיק או רשע, וכל זמן ה

וישוב האדם בזמן ...  הבחירה בטוב להם טבע, לא יתאוה להם הלב למה שאינו ראוי ולא יחפוץ בו כלל. והיא המילה הנזכרת כאן
שיתבטל יצרם בזמן  .. עשות הלב בטבעו מעשהו הראויטול יצר הרע ויוזהו ב ... ההוא לאשר היה קודם חטאו של אדם הראשון

ארצית, אולי בשל אורך וכובד הגלות שלא נראה לה קץ. -". נראה שרמב"ן "נסחף" כאן לתיאור של גאולה עתידית עלההוא לגמרי
ם  ַוֲהִסֹרִתי, הנה יחזקאל )יא יט( אומר: "על פלאי אחרי הימים הגם שדבריו אולי תואמים מקצת דברי הנביאים רָּ ן ִמְבשָּ בֶּ אֶּ ֵלב הָּ

ר שָּ ם ֵלב בָּ הֶּ ַתִתי לָּ ". לב בשר הוא לב בשר ודם שמנוגד ללב אבן אבל לא לב של אוטומט. גם הרמב"ם שקובע בעקבות חז"ל שאין ְונָּ
ל בין ימות המשיח לעולם הזה אלא שעבוד מלכויות בלבד )סנהדרין צט ע"א, רמב"ם הלכות תשובה ט ב(, לא יסכים לפירוש זה ש

ומל ה' אלהיך את לבבך: בא לטהר : "בכור שור. ראה גם פירושו הפשוט של  המעקר את כח הבחירה לעתיד לבוא  "ומל ה' את לבבך"
 -ומל ה' אלהיך את לבבך ימות המשיח: "לוכמו שרמב"ן עצמו מבאר לפני שהוא ממשיך ". מסייעין אותו שיחזיק התשובה בידכם

. כפשוטה דשמיא סייעתא. "ייעין אותו, מבטיחך שתשוב אליו בכל לבבך והוא יעזור אותךזהו שאמרו )שבת קד א( הבא לטהר מס
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 רמב"ן דברים ל יא

על כל התורה יאמר )לעיל ח א( "כל המצוה אשר אנכי מצוך היום", אבל "המצוה ...  -וטעם כי המצוה הזאת 

הזאת" על התשובה הנזכרת, כי והשבות אל לבבך )בפסוק א( ושבת עד ה' אלהיך )בפסוק ב( מצוה שיצוה אותנו 

. והטעם, לאמר כי אם יהיה נדחך לעשות כן. ונאמרה בלשון הבינוני לרמוז בהבטחה כי עתיד הדבר להיות כן

בקצה השמים ואתה ביד העמים תוכל לשוב אל ה' ולעשות ככל אשר אנכי מצוך היום, כי אין הדבר נפלא ורחוק 

 22.ממך אבל קרוב אליך מאד לעשותו בכל עת ובכל מקום

 פרשת ואתחנןב כד,  דברים רבה

לבן מלך שיצא לתרבות רעה  ?מה הדבר דומהל :אמר ר' שמואל פרגריטא בשם ר' מאיר ""ושבת עד ה' אלהיך

לו פנים אני חוזר יבא :מר לאביוווהיה הבן משלח וא .חזור בך בני :מר לוווהיה המלך משלח פדגוגו אחריו וא

לא  ,ואם אתה חוזר ?יש בן מתבייש לחזור אצל אביו ,בני :והיה אביו משלח ואומר לו !ואני מתבייש לפניך ?בי

 .חזרו בכם :לך אמור לבני :מר לוומשלח ירמיה לישראל בשעה שחטאו ואב"ה הק כך ?אצל אביך אתה חוזר

ם ָהֹלְך ְוָקָראָת ֶאת ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ָצפֹוָנה ְוָאַמְרָת שּוָבה ְמֻשָבה ִיְשָרֵאל ְנֻאם ה' לֹוא ַאִפיל ָפַני ָבכֶ מר: "שנא? מנין

לו פנים אנו חוזרים יבא :והיו ישראל אומרים לירמיה(. ירמיהו ג יב" )םִכי ָחִסיד ֲאִני ְנֻאם ה' לֹא ֶאּטֹור ְלעֹולָ 

ַעד ִנְשְכָבה ְבָבְשֵתנּו ּוְתַכֵסנּו ְכִלָמֵתנּו ִכי ַלה' ֱאֹלֵהינּו ָחָטאנּו ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ִמְנעּוֵרינּו וְ מר: "שנא ?מנין ?להקב"ה

 ,אם חוזרים אתם ,בני :משלח ואומר להםב"ה והיה הק(. ירמיהו ג כה" )ל ה' ֱאֹלֵהינּוַהּיֹום ַהֶזה ְולֹא ָשַמְענּו ְבקֹו

 :עזריה. אמר ר'  ירמיהו לא ח" )ִכי ָהִייִתי ְלִיְשָרֵאל ְלָאב ְוֶאְפַרִים ְבֹכִרי הּוא? "מנין  ?לא אצל אביכם אתם חוזרים

" ומעי המו עליו"  :אתם אמרתם לי בסיני  .כםני כופר ביא  ,חייכם  :לך אמור להם לישראל  :לירמיהוב"ה  א"ל הק

 23.כ( ירמיהו לא... על כן המו מעי לו" ) הבן יקיר לי אפריםכם. "אף אני כך אומר ל )שיר השירים ה ד(,

 אברבנאל דברים פרק ל 

ובמקום שהפכת עורף לאלהיך ונתרחקת ממנו תשוב ללכת אחריו ובזה הדרך תדרוך לו. וזהו אמרו והשבות אל 

ו'. ואף כי לא תדע ללכת למולו. הטה אזנך ושמע כי תמיד קולו קורא אליך. וזהו ושמעת בקולו אשר לבבך וג

 24יד ההליכה אל קול קריאתו הלוך וקרוב עד שתגיע עדיו:מֵ יקרא לך והְת 

 ואתם נצבים   בת שלום ש 

 בשוש אשיש מפטירים ,  בשיבה ותשובה מתנחמים 

 יה תחל שנה ברכותיה ותיקונ ,  תכלה שנה וקלקלותיה 

 כתיבה וחתימה טובה 

 
מי יגול עפר מעינין רבי משה בן נחמן ותראה שבני בניך צעדו בנתיבותיך ועלו   תשובה.  –שיבה    –ושוב גם סיוע לרעיון של תשובה  

 ולה השלימה, הם עוד יבואו ...לארץ כפי שאתה עשית וחוננו עפרה ובנו חורבותיה. וימות המשיח והגא
שיבה בה אנו עוסקים פותחת במילים: "כי המצווה הזאת וכו' " ובהמשכה הפסוקים הידועים: -הפרשה העוקבת את פרשת התשובה  22

ה ִהוא:" חֶּ  ֹלא ִנְפֵלאת ִהוא ִמְמָך ְוֹלא ְרֹחקָּ ה ְוִיקָּ ַמְימָּ נו ַהשָּ ה לָּ ַמִים ִהוא ֵלאֹמר ִמי ַיֲעלֶּ נָּה:ֹלא ַבשָּ ּה ְוַנֲעשֶּ נו ְוַיְשִמֵענו ֹאתָּ ר  הָּ לָּ ְוֹלא ֵמֵעבֶּ
ה:   נָּ ּה ְוַנֲעשֶּ נו ְוַיְשִמֵענו ֹאתָּ הָּ לָּ חֶּ ר ַהיָּם ְוִיקָּ ל ֵעבֶּ נו אֶּ ר לָּ ְבָך ַלֲעֹשתוֹ ַליָּם ִהוא ֵלאֹמר ִמי ַיֲעבָּ ר ְמֹאד ְבִפיָך וִבְלבָּ בָּ יָך ַהדָּ רֹוב ֵאלֶּ ". בניגוד ִכי קָּ

היא התורה כולה, מדגיש רמב"ן שמדובר במצוות התשובה. כך ניתן לקשר גם את הפרשה הבאה כאן שות חז"ל שהמצווה לרוב דר
אחריה: "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב את המות ואת הרע וכו' " לעניין אחד. הכל מתקשר דווקא לבחירה שניתנה 

המוות והרע, אלא התמודדות מכוח זה. בחירה ולא בריחה מהחיים והטוב    לאדם! לתשובה שבאה מכוחה של בחירה ולא שמנטרלת
: איתם בישיבה מחדש בארץ, ישיבה שבאה משיבה שבאה מתשובה ושתביא לתשובה מחודשת. ראה שם סוף דבריו של רמב"ן עצמו

יקבלו עליהם היום התורה שיתודו את עונם ואת עון אבותם בפיהם, וישובו בלבם אל ה', ו -וזה טעם בפיך ובלבבך לעשותו "
 ".כמו שפירשתי )שם( -לעשותה לדורות כאשר הזכיר )לעיל פסוק ב( אתה ובניך בכל לבבך 

בראש השנה. כבנים אנחנו! כבנים שובבים שתמיד שבים עד אביהם:  אם כבנים אם כעבדיםבמדרש קסום זה סיימנו את דברינו  23
 זכרונותבפרשת כי תשא. מדרש זה גם מתקשר למוטיב שהזכרנו בדברינו  משל הפדגוג"שובה משובה ישראל". ראה גם דברינו 

לפני כחודשיים, הן של בראש השנה של הפיצוי על החוב שאנחנו חבים לירמיהו. שתיים משלוש נבואות הפורענות, שקראנו 
ירמיהו, ואף לא אחת מנבואות הנחמה שבכולן זכה ישעיהו! בהפטרת היום השני של ראש השנה אנחנו גומלים לירמיהו כגמולו, 
הוא הנביא שלא עמד וניבא מרחוק אלא הלך עם עם ישראל בתלאותיו וגלותו. לפיכך זכה לחתום את פסוקי הזכרונות בדבריו 

מו ֵמַעי לֹו ַרֵחםֲהֵבן יַ הנפלאים: " נו עֹוד ַעל ֵכן הָּ ְזְכרֶּ ֹכר אֶּ ִעים ִכי ִמֵדי ַדְבִרי בֹו זָּ ד ַשֲעשֻׁ ְפַרִים ִאם יֶּלֶּ ם ה' ִקיר ִלי אֶּ נו ְנאֻׁ  ". ֲאַרֲחמֶּ
ושמע    הטה אזנך ואף כי לא תדע ללכת למולו. "איך אפשר שלא לסיים במילים פיוטיות אלה של אברבנאל על כוחה של התשובה:  24

 ".. וזהו ושמעת בקולו אשר יקרא לך והתמיד ההליכה אל קול קריאתו הלוך וקרוב עד שתגיע עדיוכי תמיד קולו קורא אליך
 

https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%90%D7%9D-%D7%9B%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%9D-%D7%9B%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D6%B8%D7%A9%D7%81%D6%B8%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
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 מחלקי המים 


