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 פסוקי תשובה 
 

או אולי  זכה בשל הפטרת השבת הלקוחה מספר הושע. שובה  שבת תשובה הפכה במרוצת השנים לשבת  מים ראשונים: 

 1.זו שבין כסה לעשורכעס על עם ישראל, להיות נביא התשובה שמספרו אנו קוראים בשבת  כך  ל  הנביא שכ   הושעה"  כ  "זּו

  2סית,והושע, למרות שניבא בתקופה קדומה יח  ; במקרא  ציםבשיבה נפו  התשובה הכרוך  אך מסתבר שפסוקי תשובה ורעיון 

שופרות: מהתורה,  זכרונות ו מלכויות,  פסוקי  הרבינו בתלנו  ואחר כ   תפילת ראש השנהב  יחיד.לא היה הראשון ובוודאי לא ה

 תשובה השזורים לאורך המקרא. פסוקי  שבת שובה בלהשלים באיפוא מתאים  מהכתובים ומהנביאים. נראה  

 ובה של משה תש -שיבה – דברים פרק ל

ר  יָך  ָיֹבאּו ָעל  ְוָהָיה ִכי   ָך ְבָכל ַהּגֹוִים ֲאש  ל ְלָבב  יָך ַוֲהֵשֹבָת א  ר ָנַתִתי ְלָפנ  ה ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה ֲאש  ִהִדיֲחָך  ָכל ַהְדָבִרים ָהֵאל 

יָך ָשָמה: יָך ְוָשַמְעתָ   ה' ֱאֹלה  ר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך הַ  ְבֹקלֹו כְ ְוַשְבָת ַעד ה' ֱאֹלה  ָך:ּיֹום ַאָתה ּוֹכל ֲאש  יָך ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל  ַנְפש   ָבנ 

יָך ָשָמה: ר ֱהִפיְצָך ה' ֱאֹלה  ְצָך ִמָכל ָהַעִמים ֲאש  ָך ְוָשב ְוִקב  ת ְשבּוְתָך ְוִרֲחמ  יָך א   3ְוָשב ה' ֱאֹלה 

 בית המקדש ת וכחנשלמה בתפילת  – מלכים א פרק ח

ְוִה  ָך ְוִהְתַפְללּו  ת ְשמ  יָך ְוהֹודּו א  ְטאּו ָלְך ְוָשבּו ֵאל  ר י ח  ַעְמָך ִיְשָרֵאל ִלְפֵני אֹוֵיב ֲאש  ה: ְת ְבִהָנֵגף  יָך ַבַבִית ַהז    ַחְננּו ֵאל 

ל ָהאֲ ָת בֹ ְוַאָתה ִתְשַמע ַהָשַמִים ְוָסַלְחָת ְלַחַטאת ַעְמָך ִיְשָרֵאל ַוֲהשֵ  ר נָ ם א  ְבֵהָעֵצר ָשַמִים ְולֹא    ַתָת ַלֲאבֹוָתם:ָדָמה ֲאש 

ְטאּו ָלְך וְ  ָך ּוֵמַחָטאָתם ְישּובּון ִכי ַתֲעֵנםִיְהי ה ָמָטר ִכי י ח  ת ְשמ  ה ְוהֹודּו א  ל ַהָמקֹום ַהז   ...  ִהְתַפְללּו א 

ְטאּו ָלְך ִכי ֵאין אָ  ר לֹא י  ִכי י ח  ץ ָהאֹוֵיב ְרחֹוָקה אֹו   א ְוָאַנְפָת טָ חֱ ָדם ֲאש  ר  ל  א  ם א  ָבם ּוְנַתָתם ִלְפֵני אֹוֵיב ְוָשבּום ֹשֵביה 

ם ֵלאֹמר ָחָטאנּו וְ  ְקרֹוָבה: ץ ֹשֵביה  ר  יָך ְבא  ר ִנְשבּו ָשם ְוָשבּו ְוִהְתַחְננּו ֵאל  ץ ֲאש  ל ִלָבם ָבָאר  ֱעִוינּו ָרָשְענּו:ְוֵהִשיבּו א   ה 

יוְ  ר ָנַתָתה ַלֲאבֹותָ ָך ְבָכל ְלבָ ָשבּו ֵאל  ְך ַאְרָצם ֲאש  ר  יָך ד  ר ָשבּו ֹאָתם ְוִהְתַפְללּו ֵאל  ם ֲאש  ץ ֹאְיֵביה  ר  ם  ָבם ּוְבָכל ַנְפָשם ְבא 

ָך ר בנית ָבִניִתי ִלְשמ  ר ָבַחְרָת ְוַהַבִית ֲאש  רְוָסַלְחָת ְלַעְמָך אֲ ...    ָהִעיר ֲאש  ר ָפְשעּו ָבְך  לְ אּו ָלְך ּוְט חָ   ש  ם ֲאש  ָכל ִפְשֵעיה 

ם ְוִרֲחמּום:   4ּוְנַתָתם ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ֹשֵביה 

   אשר שב לה' בכל לבבו  אשיהוי   –  כה כגמלכים ב 

 ֹ ל ה' ְבָכל ְלָבבֹו ּוְבכָ ְוָכֹמהּו ל ר ָשב א  ְך ֲאש  ל  ֹ ְכֹכל תֹוַר ּוְבָכל ְמֹאדֹו  שֹו  ל ַנפְ א ָהָיה ְלָפָניו מ  ה ְוַאֲחָריו ל  5ֹמהּו:א ָקם כָ ת ֹמש 

 
 . בשבת שובה  מצאוידרשו ה' בהינו כל מקום, ראו דברנהוג במה שלא היה בהכרח  1
 ". בהושער ה'  לת דביתח :בפרק אחד נתנבאו ארבעה נביאים, וגדול שבכולן הושע, שנאמר"א: "פז עפסחים ראו  2
י התוכחה הקשה של מה האמתית אחרוהם אולי הנח המדינה רכה לשלוםא בכדי נבחרו לבומשה ממשיך שם בפסוקים נפלאים של 3

ם יִ : "פרשת כי תבוא ֶבְצָך ה' ֱאֹלֶהיָך ּוִמש  ם ְיקַּ ִים ִמש  מ  ש  ֲחָך ִבְקֵצה הַּ ֶחָך:ִאם ִיְהֶיה ִנדַּ ָאֶרץ ֲאֶשר י ְרשּו ֲאֹבתֶ ֶוֱהִביֲאָך ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאל    ק  יָך  ה 
ּה ְוֵהיִטבְ  ן חַּ   ְבָך ֵמֲאֹבֶתיָך:ָך ְוִהְר ִויִרְשת  עַּ ְפְשָך ְלמַּ ל נַּ ְבָך ּוְבכ  ל ְלב  ה ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ְבכ  ְרֶעָך ְלַאֲהב  ב זַּ ְבָך ְוֶאת ְלבַּ ל ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְלב  ".  ֶייָךּומ 

ה : "אנו מתמקדים בפסוקי התשובהו ת  שּוב וְ ְואַּ ל ִמצְ ת  ִשית  ֶאת כ  ְעת  ְבקֹול ה' ְוע  מַּ יו אֲ ש  ּוְ ֹות  יֹוםֶשר ָאֹנִכי ְמצַּ ע ְבקֹול ה' ...  ָך הַּ ִכי ִתְשמַּ
תֹור   ה ְבֵסֶפר הַּ ְכתּוב  יו הַּ יו ְוֻחֹקת  ְבָך ּוְבכ  ֱאֹלֶהיָך ִלְשֹמר ִמְצֹות  ל ְלב  שּוב ֶאל ה' ֱאֹלֶהיָך ְבכ  ֶזה ִכי ת  ְפֶשָךה הַּ תשובה  -זו פרשת השיבה".  ל נַּ

בסמיכות  נכרכה פרשה זו בלוח השנה  לא בכדי  שת נצבים.  בפר  מתשובה לשיבההקדשנו את הדף  , לה  בזה  כרוכים זה  , אשרשל משה
 בה וסליחות. לימי תשרי של תשו

,  בשילוב עם תשובה   ילהת שיש במקרא. הדגש שם הוא על התפמהתפילות המרכזיות והפיוטיו  המקדש היאתפילת שלמה בחנוכת    4
ל ְתפִ ...  "  :, ככתוברים ל תפילת הנכלכו ל ְתחִ ל  כ  אֵ נ ה אֲ ה כ  ְמָך ִיְשר  ם ְלֹכל עַּ ָאד  ל ה  פ  ֶשר ִתְהֶיה ְלכ  ש כַּ רַּ בֹו ּופ  יו  ל ֲאֶשר ֵיְדעּון ִאיש ֶנגַּע ְלב 

ֶזה:בַּ ֶאל הַּ  ל דְ  ִית הַּ ִאיש ְככ  ת  ל  תַּ ִשית  ְונ  ְחת  ְוע  לַּ ִים ְמכֹון ִשְבֶתָך ְוס  מַּ ש  ע הַּ ה ִתְשמַּ ת  יו אֲ ְואַּ כ  ע אֶ שֶ ר  בֹו  ר ֵתדַּ ְכִרי ֲאֶשר  ... ת  ְלב  נ  ם ֶאל הַּ ְוגַּ
ְמָך ֵאל הּוא    ֹלא ֵמעַּ ִים ְמכֹון...  ִיְשר  מַּ ש  ע הַּ ה ִתְשמַּ ת  נ    ָךִשְבתֶ   אַּ א ֵאֶליָך הַּ ִשית  ְכֹכל ֲאֶשר ִיְקר  ָאֶרץ אֶ ְוע  ֵמי ה  ל עַּ ן ֵיְדעּון כ  עַּ ת ְשֶמָך  ְכִרי ְלמַּ

ְמָך יִ כְ  ָאה ֹאְתָך ְלִיְר  ֵאלעַּ ראו  בלשון נופל על לשון, )  שובה של משה ת-בההשי ב נראה ששלמה ממשיך באופן ברור את מוטיוכו' ".   ְשר 
ירושלים כמקום מרכזי אליו צריך לשאת א הוא    שלמה  ידוש המרכזי שלחהאך  ,  (ם""שוביההמילה  גם   ואת  העמדת  ת התפילה 

ולהלן נתמקד יותר    , ראו גמרא ברכות ל ע"א.ומשם לחז"ל   ו יא  אנו גם בדניאלטיב שאח"כ מצו יה השיבה. מהתשובה ולשם תה
 . לארץ על השיבה תמיד גם ה שישראל עושים או יעשו, לא  וקים שמלמדים על התשובבפס

ף פרק כא  והוא נער בן שמונה בלבד )ראו סו  הּוי  אִש , מומלך יֹ אחרי חזקיהו הצדיק(  )שבאו  לאחר מנשה ואמון המלכים החטאים  5
אל  את שרידי ממלכת ישרולאחד  ם  ה לשק, ניסיאשיהו נחשב למלך צדיק ששיקם את בית המקדש  ותחילת פרק כב במלכים ב(.

למילים    ובימיו נמצא ספר התורה )ספר דברים?( אי שם בגנזי בית המקדש.   ג הפסח,חב עם את  קיים ברו  ר, ולאחר הגלייתם ע"י אש
בֹו ּוְבכ  " :, ככתובובתו של יאשיהועל תשהחמות של המקרא  ל ְלב  ב ֶאל ה' ְבכ  ל ְמֹאדֹו ְככֹ ֲאֶשר ש  ְפשֹו ּוְבכ  יו ֹלל נַּ ת ֹמֶשה ְוַאֲחר    א ל תֹורַּ

ם כ   אין לך גדול בבעלי תשובה  "ב: "נו עשבת  בגמרא  רב  ו?(, נוספו דברי  סבא רבה שלו שהיה לפנימשל חזקיהו  עם ל  " )מהֹמהּוק 
בתו  כבר במקרא נראה שתשו. אך  יהואששגם הוא היה צדיק כי  " אחד בדורנו"והגמרא קושרת כתרים לאמורא  ,  "יותר מיאשיהו בדורו
, וגם הגמרא הנ"ל בשבת נו מעירה על  ילת פרק כדמלכים ב תחראו    –חטאי מנשה ואמון    פיקה למחות אתשל יאשיהו לא הס

כל נחלץ לומר: "ו  רבי שמואל בר נחמניד שבא  ע,  דן שלא כראוימיהר לשבת בדין ומעשיו בנערותו, מגיל שמונה עד שמונה עשרה ש
ֹיאֶמר ה' ֵאלַּ ז(: "-וג  )הו  מיירדה בימי יאשיהו בפי  על ממלכת יהוגם הביקורת    . ראו"אינו אלא טועה  -האומר יאשיהו חטא   י ִביֵמי  וַּ

ֵאל  ֹיאִשי   ִיְשר  ה  ה ְמֻשב  ְשת  ִאית  ֲאֶשר ע  ֲהר  ֶמֶלְך  ֵאלַּ ...  הּו הַּ ל ֵאֶלה  ּה ֶאת כ  ר ַאֲחֵרי ֲעשֹות  ֹאמַּ ה  ו  ב  ְוֹלא ש  שּוב  ה ֲאחֹות  י ת  גֹוד  ב  ֵתֶרא  ּה  וַּ

https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%93%D7%A8%D7%A9%D7%95-%D7%94-%D7%91%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%95#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94
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    ה' בהימצאוו דרש  –נה  ישעיהו

ן  ְוִאיש  ַדְרכֹו   ָרָשע   ַיֲעֹזב   : ָקרֹוב  ִבְהיֹותֹו   ְקָרֻאהּו   ְבִהָמְצאֹו'  ה  ּוִדְרש ל  ְוָיֹשב  ְשֹבָתיוַמְח   ָאו  ל   ֵמהּוִויַרחֲ '  ה  א    ֱאֹלֵהינּו   ְוא 

ה ִכי  6.(ז-וו נה  ישעיה) :לֹוחַ ִלְס   ַיְרב 

 שובביםבנים שובו  – כב, ידיב,  יםפסוק  ירמיהו פרק ג

ה ָצפֹוָנה ְוָאַמְרתָ  ת ַהְדָבִרים ָהֵאל  ם ִכי ָחִסיד ֲאִני ְנֻאם    ָהֹלְך ְוָקָראָת א  שּוָבה ְמֻשָבה ִיְשָרֵאל ְנֻאם ה' לֹוא ַאִפיל ָפַני ָבכ 

טֹור ְלעֹוָלם:   ם ִהְננּו ָאָתנּו ָלְך ִכי ַאָתה  ...  ה'  ָבִבים ְנֻאם   ָבִנים שֹוּו בשּוה' לֹא א  ְרָפה ְמשּוֹבֵתיכ  שּובּו ָבִנים שֹוָבִבים א 

 7ֱאֹלֵהינּו: ה'

 ספר שירמיהו שולח לגולי בבל ה -  יד-ים יבכט פסוק ירמיהו 

ְוָשַמְעִתי   ֵאָלי  ם  ְוִהְתַפַלְלת  ם  ַוֲהַלְכת  ֹאִתי  ם  ם:ּוְקָראת  ם: קַ ּובִ   ֲאֵליכ  ְלַבְבכ  ְבָכל  ִתְדְרֻשִני  ִכי  ם  ּוְמָצאת  ֹאִתי  ם    ְשת 

ת  ם ְנֻאם ה' ְוַשְבִתי א  ם ְוִנְמֵצאִתי ָלכ    8. וכו'ְשבּוְתכ 

 וחיו השיבו  –לב -כפסוקים יח יחזקאל 

ר ָעָשהְוָהָרָשע ִכי ָישּוב ִמָכל   ִיְחי ה  ...    ַחטֹאָתיו ֲאש  ְחֹפץ מֹות ָרָשע ְנֻאם ֲאֹדָני ה' ֲהלֹוא  חָ ה  ...    :מּותלֹא יָ ָחֹיה  ֹפץ א 

ל    ְבשּובֹו ִמְדָרָכיו ְוָחָיה: ר ָמַעלָכל    ...ּוְבשּוב ַצִדיק ִמִצְדָקתֹו ְוָעָשה ָעו  ר ָעָשה לֹא ִתָזַכְרָנה ְבַמֲעלֹו ֲאש    וכו'   ִצְדֹקָתיו ֲאש 

  ... ֹ ְך ֲאֹדָני ַהְדָרַכי לֹא ִיָתְכנּו בֵ א ִיָתֵכן ד  ְוָאְמרּו ֵבית ִיְשָרֵאל ל ם לֹא ִיָתֵכן:ר  ָלֵכן ִאיש ִכְדָרָכיו    ית ִיְשָרֵאל ֲהלֹא ַדְרֵכיכ 

ְשֹפט   ם  א  ם ֵבית ִיְשָרֵאל ְנֻאם ֲאֹדָני ה' שּובּו ְוָהִשיבּו ִמָכל ִפְשֵעיכ  ְתכ  ם ֵלב ָחָדש ְורּוַח חֲ ...  א  ה ָתֻמתּו  ָדָשה ְוָלמָ ַוֲעשּו ָלכ 

ְחֹפץ ְבמֹות ַהֵמת ְנֻאם ֲאֹדָני ה' ְוָהִשיבּו ִוְחיּו: ֵבית ִיְשָרֵאל:    9ִכי לֹא א 

 
ה ובה היחידה שמצאנו בספרי  ו, שהיא התשתשובת יאשיה "ק. נראה שרט פירוש רד". ראו מפרשי המקרא בירמיהו שם, בפְיהּוד 

 של יאשיהו.  בתשובה זובהרחבה ויש לדון עוד   ו צאצאיו שהביאו לחורבן ממלכת יהודה.מלכים, גם היא איננה שלימה ויעיד
במדרשי פסיקתא )דרב כהנא ורבתי(  ון  אך מעי ה, כולל תשעה באב.  בהפטרת תעניות ציבור בתפילת מנחפסוק זה  רגילים לשמוע  אנו    6

כל זאת  ו .ן יום כיפור לסוכותשובה ישראל מהושע נאמרה בשבת שביוהפטרת  – בהכהפטרה לפרשת שו מתברר שפסוק זה שימש
  בשבת שובה.   מצאו ידרשו ה' בהדברינו  ראו  .  ותר מצויבה הקב"ה כביכול י ת ימי תשובה  רשמתאימה לעש  "בהימצאו"משום המילה  

ב  ":  פסוקי תשובה נוספים כגוןבישעיהו  יש  ק נבחר זה  פסולצד   ע  ִחיִתי כ  טֹ ְפש  מ  ן חַּ נ  י ִכי ְגַאאוֶתיָךֶעיָך ְוֶכע  ה ֵאלַּ  מד שם  )  "יָךְלתִ  שּוב 
ֲעֹקב ְנֻאם ה'":  , וכן(כב ע ְביַּ ֵבי ֶפשַּ א ְלִציֹון ּגֹוֵאל ּוְלש    ו"ב שהמכילים את השורש    סוקים בישעיהו מרבית הפ. אך נראה שנט כ(שם  )  "  ּוב 

ִשי: " ון(וקים החותמים את פרק א בספר )הפטרת שבת חז, כשלושת הפסכעם  מדברים על השיבה לארץ ולקוממיות הְוא  ִיְך   ב  לַּ ִדי ע  י 
ִיְך   ֹבר ִסיג  ה  ...  ְוֶאְצֹרף כַּ ְתִחל  ִיְך ְכבַּ ה ְוֹיֲעצַּ ִראֹשנ  ִיְך ְכב  ה ֹשְפטַּ ִשיב  ֶדה...  ְוא  ט ִתפ  הְוש    ִציֹון ְבִמְשפ  ק  . ח(: " ..  נבה )ובפרקי הנחמ".  ֶביה  ִבְצד 

ִין ִיְראּו ְבשּוב ה ִין ְבעַּ יו  "ראו גם הפסוק המונע תשובה:   ,גדמנ ".  ' ִציֹוןִכי עַּ ע ֶפן ִיְרֶאה ְבֵעינ  שַּ יו ה  ְכֵבד ְוֵעינ  יו הַּ ֶזה ְוָאְזנ  ם הַּ ע  ְשֵמן ֵלב ה  הַּ
א לוֹ ּוְבָאזְ  פ  ב ְור  ש  ִבין ו  בֹו י  ע ּוְלב  יו ִיְשמ   ". נ 

מדרשי ראו  ננו אתנו לך".  : "השאומרים  את דברי העם )אמנם מפי הנביא(גם  כאן אנו שומעים  אך   ,ובהשוב הנביא הוא שקורא לתש   7
ארבעה  יה ברומי: שמעת  ת רבי אלעזר בן עזרשאל רבי מתיא בן חרש א וקים אלה: "תשובה בגמרא יומא פו ע"א המבוססים על פס

אינו זז משם עד שמוחלין    - חד. עבר על עשה ושב  כל אחד וא חלוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש? אמר: שלשה הן, ותשובה עם 
  : שנאמר  אה רפאות לעולם,גדולה תשובה שמבי  חנינא:  ברביאמר רבי חמא  ". ובהמשך הגמרא שם: "בו בנים שובביםשו  :ו, שנאמרל

משובתיכם!  חנינא רמי: כתיב שובו בנים שובבים, דמעיקרא שובבים אתם, וכתיב ארפא    ברביארפא משובתם אהבם נדבה. רבי חמא  
ה ְוֵהיִטיבּו לתשובה בירמיהו יח יא: "של הנביא  עוד קריאות    ."אהמיר  –מאהבה, כאן    -לא קשיא; כאן   ע  ר  ְרכֹו ה    שּובּו נ א ִאיש ִמדַּ

ְלֵליֶכם עַּ ְרֵכיֶכם ּומַּ "  ,"דַּ ּוְש ובפרק כה פסוק ה:  ְלֵליֶכם  עַּ ה ּוֵמֹרעַּ מַּ ע  ר  ְרכֹו ה  נ א ִאיש ִמדַּ ֶכם ֵלאֹמר שּובּו  ן ה' ל  תַּ נ  ה ֲאֶשר  מ  ֲאד  ל ה  בּו עַּ
םֲאבֹוֵתיֶכם ְולַּ  ד עֹול  ם ְועַּ  לשבת ולא לגלות. תזכו   –קריאה לתשובה לא מהגלות, אלא עוד בארץ! אם תשובו זו ".  ְלִמן עֹול 

צ  ד כט: "דברים  מחד גיסא את דברי משה ב  יםמזכירם אלה  יפסוק  8 ם ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ּומ  ְשֶתם ִמש  ְבָך ּו ּוִבקַּ ל ְלב  ל את  ִכי ִתְדְרֶשנּו ְבכ  ְבכ 
ְפֶשָך ְרִתי ִהֵנִני ִהֵנִני ֶאלסה א: "את ישעיהו  ", ומאידך גיסא  נַּ ָאלּו ִנְמֵצאִתי ְלֹלא ִבְקֻשִני ָאמַּ ְשִתי ְללֹוא ש  א ִבְשִמי  ִנְדרַּ לכאורה , ש"ּגֹוי ֹלא ֹקר 

שּוב ִיְשר  ִאם  קי תשובה )קריאה לתשובה( בירמיהו ד א: "עוד פסו  .או""דרשו ה' בהימצ  תר את דבריו:סו שּובת  י ת  וכו'    ֵאל ְנֻאם ה' ֵאלַּ
ֲעֹמד", ושם טו יט: " י תַּ נַּ ֲאִשיְבָך ְלפ  שּוב וַּ ר ה' ִאם ת  ֵכן ֹכה ָאמַּ צפים ועולים פסוקי התשובה של ירמיהו  ואולי מעל כולם    .וכו' "  ל 

ה ִכי ...    ש השנה: "שקראנו בהפטרת היום השני של רא שּוב  ה ה' ֱאֹל  ֲהִשיֵבִני ְוא  ת  י:אַּ ל    ה  ְקִתי עַּ פַּ ְדִעי ס  ְמִתי ְוַאֲחֵרי ִהּו  ִכי ַאֲחֵרי שּוִבי ִנחַּ
ת נְ  אִתי ֶחְרפַּ ְמִתי ִכי נ ש  ם ִנְכלַּ ֵרְך ֹבְשִתי ְוגַּ י: י  ֲעֻשִעים    עּור  ִים ִאם ֶיֶלד שַּ ִקיר ִלי ֶאְפרַּ ירמיהו  אצל  ". סוף דבר, נראה שדווקא    וכו' ֲהֵבן יַּ

;  )החורבן(  מצד אחד של המתרס  וקי תשובה רבים משני צדי המתרס: קריאה לתשובה שתמנע גלות ועקירה,נמצאים פסחורבן  נביא ה
 . , מהעבר השניקריאה לתשובה שתביא לשיבה חזרה לארץו

וונושא    דקשל שפיטת צהקריאה של יחזקאל לתשובה היא במסגרת רחבה    9 ֶנֶפש ":  בתחילת העניין  וכפי דבריו שםעונש,  שכר  הַּ
מּות ֵבן  ֹחֵטאת ִהיא ת  י   הַּ ל  ע ע  ש  ר  ת רשע ה  יו ִתְהֶיה ְוִרְשעַּ ל  ִדיק ע  צַּ ת הַּ ֵבן ִצְדקַּ ֲעֹון הַּ א בַּ ָאב ְוָאב ֹלא ִיש  ֲעֹון ה  א בַּ כל אדם  ".  ו ִתְהֶיהֹלא ִיש 

ביטלה: הנפש החוטאת  ים, בא יחזקאל ור: פוקד עון אבות על בנמשה אמ"א: "כד עמכות  בגמרא  כבר אמרו על כך  שפט לעצמו ונ
תּו: "טזכד דברים מהפסוק בעל גמרא זו הערנו " )ויא תמותה ל ָאבֹות ִאיש ְבֶחְטאֹו יּומ  ִנים ֹלא יּוְמתּו עַּ ִנים ּוב  ל ב  ,  " ֹלא יּוְמתּו ָאבֹות עַּ

שתי כפות למאזניים:  יש  וונים  ני כיו לש  (. יחזקאל גם מדגיש שהתשובה תיתכן בפרשת כי תצא  לא יומתו אבות על בניםראו דברינו  
ומתחרט על מעשיו הטובים. אבל נראה שגוברת הכף   צדיק ששב מצדקתומנגד  וט על מעשיו הרעים  ומתחרעתו  מרשרשע ששב  

י ה' ֲהלֹוא ְבשּו: "ומאיר הפסוקה כמקובל בלשוננו ומכולם עולה  של קריאה לתשוב ע ְנֻאם ֲאֹדנ  ש  ֹפץ ֶאְחֹפץ מֹות ר  י הבֹו ִמדְ ֶהח  יו ְוח  כ  ,  "ר 
ִשיבּו ִוְחיּוִכי  "  החותם את הפרק: הפסוק  וכך גם   י ה' ְוה  ֵמת ְנֻאם ֲאֹדנ  :  ותפארת המליצה  יפי הלשוןאת  ראו גם    ". ֹלא ֶאְחֹפץ ְבמֹות הַּ

ג ויג   םרקיחוזר ביחזקאל גם בפהקשור בצדק, שכר ועונש, חטאי אבות על בנים וכו',  זה  תשובה ייחודי  וטיב  מ"שובו והשיבו".  
ויש עוד פסוקי    בעקבות החורבן והגלות. של אמונה  שאלות    ששאלו  גולי בבלדור    –נראה שהיה עניין חשוב ביותר לבני דורו  ו

ְחלֹות  "ובהם:    "רועי ישראל" שלא השכילו לעורר את העם לתשובה ולשיבה. ראו פרק לדתשובה ביחזקאל כגון זעקתו על   נַּ ֶאת הַּ

https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%93%D7%A8%D7%A9%D7%95-%D7%94-%D7%91%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%90%D7%95#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%95-%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%A9-%D7%91%D7%97%D7%98%D7%90%D7%95-%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%AA#gsc.tab=0
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  ל מה לומראת ישראמלמד  -קחו עמכם דברים  –הושע פרק יד 

ָך:שּוָבה ִיְשָראֵ  יָך ִכי ָכַשְלָת ַבֲעֹונ  ם ְדָבִר   ל ַעד ה' ֱאֹלה  ל ה' ִאְמרּו ֵאָליו ָכל ִתשָ   ים ְושּובּוְקחּו ִעָמכ  א ָעֹון ְוַקח טֹוב  א 

ר ְבָך ְיֻרַחם  ַאשּור לֹא יֹוִשיֵענּו ַעל סּוס לֹא ִנְרָכב ְולֹא נֹאַמר עֹוד ֱאֹלֵהינּו ְלַמֲעשֵ   ּוְנַשְלָמה ָפִרים ְשָפֵתינּו: ה ָיֵדינּו ֲאש 

ְרָפא ְמשּוָבָתם ֹאֲהֵבם    ָיתֹום: נּו:ְנָדָבה ִכי  א  ְהי ה ַכַטל ְלִיְשָרֵאל ִיְפַרח ַכשֹוַשָנה ְוַיְך ָשָרָשיו ַכְלָבנֹון:  ָשב ַאִפי ִממ  ֵיְלכּו    א 

ן ִזכְ   ן:ֹיְנקֹוָתיו ִויִהי ַכַזִית הֹודֹו ְוֵריַח לֹו ַכְלָבנֹו  10ָבנֹון: רֹו ְכֵיין לְ ָיֻשבּו ֹיְשֵבי ְבִצלֹו ְיַחּיּו ָדָגן ְוִיְפְרחּו ַכָּגפ 

 אנשי נינוה תשובת  – י-יונה פרק ג פסוקים ד

ל יֹוָנה ָלבֹוא ָבִעיר מַ  ת:ַוָּיח  ְהָפכ  ָחד ַוִּיְקָרא ַוּיֹאַמר עֹוד ַאְרָבִעים יֹום ְוִניְנֵוה נ  ַוַּיֲאִמינּו ַאְנֵשי ִניְנֵוה ֵבאֹלִהים    ֲהַלְך יֹום א 

ְך ִניְנֵוה ַוָּיָקם ִמִכְסאֹו  דֹוָלם ְוַעד ְקַטָנם:ַשִקים ִמּגְ ַוִּיְקְראּו צֹום ַוִּיְלְבשּו  ל  ל מ  ַוַּיֲעֵבר ַאַדְרתֹו ֵמָעָליו ַוְיַכס  ַוִּיַּגע ַהָדָבר א 

ר: ָהֵאפ  ַעל  ב  ַוֵּיש  ְוַהְבֵהָמה הַ   ַשק  ֵלאֹמר ָהָאָדם  ּוְגֹדָליו  ְך  ל  ְבִניְנֵוה ִמַטַעם ַהמ  ר  ַוּיֹאמ  ֹ ַוַּיְזֵעק  ְוַהצ ִיְטֲעמּו  ָבָקר  אן ַאל 

ל ֱאֹלִהים ְבָחְזָקה ְוָיֻשבּו ִאיש ִמַדְרכֹו  ְוִיְתַכּסּו ַשִק   ְמאּוָמה ַאל ִיְרעּו ּוַמִים ַאל ִיְשתּו: ים ָהָאָדם ְוַהְבֵהָמה ְוִיְקְראּו א 

ם: ְבַכֵפיה  ר  ָחָמס ֲאש  ּוִמן ה  ְוִנַחם    ָהָרָעה  ָישּוב  וְ ִמי יֹוֵדַע  נֹאֵבד:ָהֱאֹלִהים  ְולֹא  ת    ָשב ֵמֲחרֹון ַאפֹו  ָהֱאֹלִהים א  ַוַּיְרא 

ם ִכי ָשבּו  ם ְולֹא ָעָשהַמֲעֵשיה  ר ַלֲעשֹות ָלה  ר ִדב  ם ָהֱאֹלִהים ַעל ָהָרָעה ֲאש   11.ִמַדְרָכם ָהָרָעה ַוִּיָנח 

 בית שנינביאי  – ה - א יםזכריה פרק א פסוק

ש ַהְשִמינִ  ש ָהָיה ְדבַ י ִבְשַנת  ַבֹחד  ן ִעדֹו ַהָנִביא ֵלאֹמר:ְשַתִים ְלָדְרָיו  ְכָיה ב  ר  ן ב  ל ְזַכְרָיה ב  ם ָקַצף ה' ַעל אֲ   ר ה' א  בֹוֵתיכ 

ף: ְצָבאֹות:  ָקצ  ה'  ָאַמר  ם  ֲאֵליכ  ְוָאשּוב  ְצָבאֹות  ה'  ְנֻאם  ֵאַלי  ְצָבאֹות שּובּו  ה'  ָאַמר  ֹכה  ם  ֲאֵלה  ִתְהיּו    ְוָאַמְרָת  ַאל 

ם   ם ַהְנִביִאים ָהִראֹשִנים ֵלאֹמר ֹכה ָאַמר ה' ְצָבאֹות שּובּו ָנאַכֲאֹבֵתיכ  ר ָקְראּו ֲאֵליה  ם ָהָרִעים    ֲאש  ם  ִמַדְרֵכיכ  ּוַמַעְלֵליכ 

ם ַאֵּיה ֵהם ְוַהְנִבִאים ַהְלע  ָהָרִעים ְולֹא ָשְמעּו ְולֹא ִהְקִשיבּו ֵאַלי ְנֻאם ה':  12:ֹוָלם ִיְחיּו ֲאבֹוֵתיכ 

 אליך ונשובה ה' השיבנו  – איכה פרק ה פסוק כא

 
ְקֶתם ְוֶאת ְשֶתם  ֹלא ִחזַּ ֹאֶבֶדת ֹלא ִבקַּ ת ֹלא ֲהֵשֹבֶתם ְוֶאת ה  חַּ ִנדַּ ְשֶתם ְוֶאת הַּ ִנְשֶבֶרת ֹלא ֲחבַּ ה ֹלא ִרֵפאֶתם ְולַּ חֹול  . אך הפסוקים  וכו' "  הַּ
 . ספק עיקר פסוקי התשובה אצל יחזקאל לעיל הם ללא

אות  אלה, אולי משום שפתח את ספרו בנבוונמלצים בשל פסוקים מיוחדים אולי  –חר לנביא התשובה הוא שנב מבני בארי הושע  10
.  בתשובהכעת  ( והנה הוא עצמו שב  בספרראו פרק א  )  יעמ-רוחמה ולבנו ל-ונתן לבתו את השם הסימבולי לא  ות על ישראלקש

כל הנביאים קוראים לישראל  : "למה הושע  -  פסיקתא רבתי פסקא מד שובה ישראל  וסיבה נוספת חשובה. ראיש  אבל למדרש  
שעיה נה  )י  צאודרשו ה' בהמוישעיה אמר:    .)ירמיה ד א(   אם ה' אלי תשובאם תשוב ישראל נלתשובה אבל לא כהושע. ירמיה אמר:  

היך ...  אלשובה ישראל עד ה'  אבל הושע אמר: עשו תשובה, ומלמדם מה יפייסו על עצמם:    א מלמדים את ישראל מה לומר.ו( ול
הושע מורה  לוכבר הקדשנו דף מיוחד    .קחו עמכם דברים ושובו אל ה' ... ואמרו אליו: כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו"

 במועד זה בשנה האחרת ולא נאריך שוב כאן.  התשובה
את הקריאה שנצטווה    וה וקורא אליהגיע לעיר נינוממתעשת  הוא  כאן  ,  מהשליחות שהוטלה עליו ונענש  יונהבורח  לאחר שתחילה    11

ִיְלְבשּו  פסוק קצר וענייני: "מתמצית בו   תגובת אנשי נינוה היא ספונטנית ופשוטה.  עליה ִיְקְראּו צֹום וַּ ֲאִמינּו ַאְנֵשי ִניְנֵוה ֵבאֹלִהים וַּ יַּ וַּ
ם  ִקים ִמְּגדֹול  נ ם שַּ ד ְקטַּ לו לא אומר בשם מי הוא מדבר, אין אזכור  הוא אפי ארצם,, לא מאנשי עירם וואדם זר . בא נביא חיצוני" ְועַּ

שם הוויה כאן, אפילו לא שם 'אלהים' שהוא כללי יותר, והם מיד קוראים צום ומתכסים שקים. משם מגיע הדבר אל המלך וגדוליו.  
  כיפורים ביום ה  מיוחד  כבר הקדשנו דף  הם שעושים את המהפך שיונה כנראה חשש ממנו.  והנינ'מלמטה למעלה'. אנשי  וא  ההכיוון  

. נכון יותר  י של ספרושובה כמוטיב מרכזתתרי עשר שמציב את הא השני מהנביהוא  יונה  וכאן רק נעיר ש  לאירוע זה  אנשי נינוה
נביא נוסף מתרי    אנשי נינוה.תשובת    –ולא תשובת עם ישראל, אלא תשובת הגויים    ;ו עוסק במוטיב התשובהומר שהספר כולל

י  ְוגַּ יב: "-יביואל ב . ראו  ארבהבעקבות האסון הגדול של מכת ה יואל שמזכיר את מוטיב התשובה הוא עשר  דַּ ה ְנֻאם ה' ֻשבּו ע  ת  ם עַּ
ְבֶכם ּוְבצֹום   ל ְלבַּ ב ֶחֶסד ְונִ   ִמְסֵפד: ּוִבְבִכי ּובְ ְבכ  ִים ְורַּ פַּ חּום הּוא ֶאֶרְך אַּ נּון ְורַּ ְבֶכם ְוַאל ִבְגֵדיֶכם ְושּובּו ֶאל ה' ֱאֹלֵהיֶכם ִכי חַּ ם  ְוִקְרעּו ְלבַּ ח 

ה: ע  ר  ל ה  ם ְוִהְש   עַּ ה' ֱאֹלֵהיֶכםִמי יֹוֵדעַּ י שּוב ְוִנח  ֶנֶסְך לַּ ה ו  ה ִמְנח  כ  יו ְבר  עוד  אופן מפורש את מוטיב התשובה בבלא מצאנו  ".  ִאיר ַאֲחר 
מֹוָך ֹנֵשא  יט: "-יחז  מיכה  ,  , אך נזכיר את הפסוקים מספר מיכה בהם נהוג לחתום את הפטרת השבת נביאי תרי עשר ממי   ִמי ֵאל כ 

ִלְשֵאִרי  ע  ֶפשַּ ל  עַּ ְוֹעֵבר  ֹון  הּוע  ֶחֶסד  ֵפץ  ח  ִכי  פֹו  אַּ ד  עַּ ל  ֶהֱחִזיק  ֹלא  תֹו  ֲחל  נַּ יְ   א:ת  ל י שּוב  כ  י ם  ִבְמֻצלֹות  ְשִליְך  ְותַּ ֲעֹוֹנֵתינּו  ִיְכֹבש  ֲחֵמנּו  רַּ
ם ֹטאות   ". חַּ

ל על ישראל  יה קצף גדוהם שהמזכירים לבי ציון שלא לחזור על חטאי אבותיהם ומזהירים את שנביאי בית שני )אחרונים( עומדים ו  12
שתמנע    על הקריאה לשוב"שובו ושבו"  לעיל  בה )ראו ירמיהו  הם לחזור בתשו בגין שלא שמעו לדברי הנביאים שקראו לבבית ראשון  
הנביא זכריה גם מתרה .  (לעורר את העם לתשובה ולשיבה"רועי ישראל" שלא הצליחו    מגנה אתוכן השוו עם יחזקאל ש  את החורבן,

ריס בין העם לקב"ה.  ישמשו תלעולם אינם, וגם הנביאים לא   : האבות שחטאועם נביאים שיזהירו אותובהם שלא לעולם יעמדו ל
וממילא  כיצד לשוב ) ונותן לעם 'מרשם'  ומסתכל קדימה  , בא מלאכי  )על מנת להטיב בעתיד(  לעומת זכריה שקורא להתבונן אל העבר

ְרֶתם"  ח:-זג  מלאכי  (. ראו  העבר  ולא לחזור על שגיאות  לשבת בבטחה ְשמַּ י ְוֹלא  ְרֶתם ֵמֻחקַּ ֲאֹבֵתיֶכם סַּ ה  ּו ֵאלַּ שּוב   ְלִמיֵמי  שּוב  י ְוא 
ֶמה נ שּוב: ְרֶתם בַּ ֲאמַּ אֹות וַּ ר ה' ְצב  ה  ֲאֵליֶכם ָאמַּ ְתרּומ  ֲעֵשר ְוהַּ מַּ ֲענּוָך הַּ ֶמה ְקבַּ ְרֶתם בַּ ֲאמַּ ֶתם ֹקְבִעים ֹאִתי וַּ ם ֱאֹלִהים ִכי אַּ ע ָאד  ".  ֲהִיְקבַּ

ִביאּו אֶ בפסוק ט שם: "  הוא גם מבטיח להם לנסות את הקב"ה,ו עֲ ה  מַּ ל הַּ ֹזאת  ֵשר ֶאל ֵבי ת כ  נּוִני נ א ב  ר ִויִהי ֶטֶרף ְבֵביִתי ּוְבח  אֹוצ  ת ה 
י ד ְבִלי ד  ה עַּ כ  ֶכם ְבר  ֲהִריֹקִתי ל  ִים וַּ מַּ ש  ֶכם ֵאת ֲאֻרבֹות הַּ ח ל  אֹות ִאם ֹלא ֶאְפתַּ ר ה' ְצב  "א  ט עתענית  כבר העירו חכמים בגמרא  ו  ".ָאמַּ

חכמים את שבי ציון על שגזרו על עצמם לתת תרומות ומעשרות שמן  ושבחו    וץ מזו".", אבל "ח  ה'  לא תנסו אתשאמנם כתוב: "
 הדין אולי היו פטורים )בראשית רבה צו(. 



 גפ"תש שבת שובה 
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יָך ונשוב ְוָנשּוָבה ַחֵדש ָיֵמינּו ְכק   ם: ֲהִשיֵבנּו ה' ֵאל   13ד 

 בימי עזרא ונחמיההכינוס  – כט-כו יםנחמיה פרק ט פסוק

ת תֹוָרְתָך ַאֲחֵרי ַגָּום ְוא   יָךַוַּיְמרּו ַוִּיְמְרדּו ָבְך ַוַּיְשִלכּו א  ַוַּיֲעש   ת ְנִביא  יָך  ר ֵהִעידּו ָבם ַלֲהִשיָבם ֵאל  ָאצֹות  ָהָרגּו ֲאש  ּו נ 

ָך ְוֵהָמה ֵהִזידּו ְולֹא ָשְמעּו ְלִמְצֹו  ...  ְּגדֹוֹלת: ל תֹוָרת  ם ַלֲהִשיָבם א  ה ָאָדם  ַוָתַעד ָבה  ר ַיֲעש  יָך ָחְטאּו ָבם ֲאש  יָך ּוְבִמְשָפט  ת 

ם וַ  ת ְוָעְרָפם ִהְקשּו ְולֹא ָשֵמעּו:ִּיְתנּו ָכתֵ ְוָחָיה ָבה  ר    14ף סֹור 

 תשובה בספר תהליםפסוקי  – תהלים פרק נא פסוק יד

ָך ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני:   15ָהִשיָבה ִלי ְששֹון ִיְשע 

 אלוהי ישענו שובנו  –מזמור פה מדרש תהלים 

שוב אתה    :ישראל אומרים לך  16. )ירמיה ג יד(  "ם שובביםשובו בני"  : עד מתי אתם אומרים  :אמרו בני קרח

  " שובה ישראל"  :אלא  ,כי  לא  :)תהלים צ יג(, ואתה אומר  והינחם על עבדיך"  שובה ה' עד מתי"  :לה, שנאמריבתח

תהלים  )  "שובנו אלהי ישענו "  :לא אתה תשוב לעצמך, ולא אנו נשוב לעצמנו, אלא שנינו כאחד, שנאמר  .להיבתח

 17. ה( הפ

 שדי תיבנה עד  –רק כב פסוק כג ב פאיו

ָך:  ה ַתְרִחיק ַעְוָלה ֵמָאֳהל    18ִאם ָתשּוב ַעד ַשַדי ִתָבנ 

 יאשיהו -וימי חזקיה לתפילת שלמהחזרה  – לח-כד יםברי הימים ב פרק ו פסוקד

 
:  זכריה לעילהפסוק ב אל מול  לפני(    ה )אחדלהעמיד פסוק זה החותם את מגילת איכ, בשל הרצון  הקדמנו את חמש מגילות לכתובים  13

ה ֲאֵליֶכםשּוב: "לאכיב אליכם" )ובמ "שובו אלי ... ואשו שּוב  י ְוא  . ירמיהו מבית ראשון משמש שופר לעם וזועק בסוף מגילת  ("ּו ֵאלַּ
ואשובה    –ם ה': "שובו אלי  לנו יד שנוכל לקום מהחורבן, אבל נביאי בית שני אומרים בש הושט    – : "השיבנו ה' אליך ונשובה"  איכה

וכמאמר  אל ה' ".  וגם הושע אומר: "קחו עמכם דברים ושובו  ככל שיהיה.  קטן  ד הראשון,  חייבים לעשות את הצעאתם    –  אליכם"
פתח אחד של תשובה כחודה של מחט ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרניות נכנסות    פתחו לימדרש שיר השירים רבה ה ב: "

בשבת זו בשנה    אליך השיבנו    – שובו אלי  רינו  הרחבנו במוטיב זה של התשובה: העם תחילה או הקב"ה תחילה, בדב". וכבר  בו
צאנו בחמש המגילות שבו  באיכה, זה הפסוק היחידי שמ וק  ואגב הפס  .שבספר תהלים להלן  ועוד על כך בפסוקי התשובה  האחרת

 מפתיע? האם זה נזכר מוטיב התשובה. 
הגדול  נאום ההיסטורי  ד בתשרי וב"בכ  נוס הגדולבל. כאן, בכיבעזרא( בבבל ובארץ, ודניאל ב וגם נחמיה )לנביאי בית שני מצטרפים    14

ִש שמתחיל במילים: " ה ע  ת  ֶדָך את אַּ ה הּוא ה' ְלבַּ ת  מַּ אַּ ש  ִים ְשֵמי הַּ מַּ ש  ָאם  יִ ית  ֶאת הַּ ל ְצב  ְרת   ...  ם ְוכ  חַּ ֱאֹלִהים ֲאֶשר ב  ה הּוא ה' ה  ת  אַּ
ם ה  ְמת  ְשמֹו ַאְבר  ְשִדים ְושַּ ם ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור כַּ ל ה  "  : וכך גם בתפילת דניאל בפרק ט בספרו".  ְבַאְבר  ת ֹמֶשה ֵאת כ  תּוב ְבתֹורַּ ֲאֶשר כ  ה  כַּ ע  ר 

ֵלינּו ְוֹלא   ָאה ע  ֹזאת ב  ֲאִמֶתָךחִ הַּ ְשִכיל בַּ שּוב ֵמֲעֹוֵננּו ּוְלהַּ ". לפי שחטאו ישראל, הוגלו לבבל דווקא, לארץ ממנה  ִלינּו ֶאת ְפֵני ה' ֱאֹלֵהינּו ל 
לבית   -היכן משגרה  ששיגרן לבית אמן. משל לאדם שכעס על אשתו, ל"ב: "פז עפסחים  וכמאמר חז"ל בגמרא    יצא אברהם למסעו

משה הוא שמחדש את מוטיב התשובה והנביאים הם שמצטטים את "תורת משה" בהקשר זה. אבל ממוצאו של אברהם  ".  אמה
 . שיבה-מתחיל תהליך התשובה

  גמרא סנהדרין קז ע"א על דוד שנצטרע לא נפקדה התשובה גם מספר תהלים. כאן בפרק נא בתפילת דוד אחרי חטא בת שבע. ראו ב  15
למד את סוד  שאם תחזור אליו השכינה, ימבטיח דוד    ובפסוק הסמוך שם  עקבות חטא בת שבע וביקש שתחזור אליו השכינה.ב

ִאים ֵאֶליָך י שּובּוהתשובה גם לחוטאים אחרים: " ט  ֶכיָך ְוחַּ ה ֹפְשִעים ְדר  ְמד  ְוֹיְדֵעי  י שּובּו ִלי ְיֵרֶאיָך : "עטקיט תהלים בהוא והמענה .  "ֲאלַּ
ה":  דפ  תהלים  עוד ב  ".ֹדֶתיָךעֵ  ֵשע  ֶניָך ְוִנּו  ֵאר פ  ה" )וכך גם בפסוק כ שם: "ֱאֹלִהים ֲהִשיֵבנּו ְוה  ֵשע  ֶניָך ְוִנּו  ֵאר פ  אֹות ֲהִשיֵבנּו ה  "( ה' ֱאֹלִהים ְצב 
ְגלַּ : "נט  קיטתהלים  בו   פנים.)מאור( מלווה בהארת  התשובה    – ה רַּ ִשיב  א  י ו  כ  ְבִתי ְדר  שנדרש בויקרא רבה לה פסוק    –"  י ֶאל ֵעֹדֶתיָךִחשַּ

בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך   ,ריבונו של עולם :ר דוד אמ: "יומית-א על תשובה יום
נו  , צד את עינינו ולב. אך מכולם"ואשיבה רגלי אל עדותיך . הדא הוא דכתיב:והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות

נּופה ה: "תהלים הפסוק ב ְסָך ִעמ  עַּ ֵפר כַּ  . ", ויהי לנו לפה במדרש הבאשּוֵבנּו ֱאֹלֵהי ִיְשֵענּו ְוה 
. ראו פסוקי תשובה בנביאים לעיל ובפרט ירמיהו. לבני קרח  ולא צלחו  בני קרח טוענים כלפי הנביאים שקראו לעם לשוב שוב ושוב  16

 כדלהלן.  יש הצעה טובה יותר
השיבנו  : ", וזה לשון הדרשהשמחזירה אותנו לפסוק "השיבנו" שבסוף מגילת איכה הנ"ל  איכה רבה )בובר( פרשה הראו גם הדרשה ב  17

  :אמרה לפניו   . שובו אלי ואשובה אליכם )מלאכי ג ז(ב"ה:  אמר להם הק  . השיבנו ה' אליךב"ה:  אמרה כנסת ישראל לפני הק  - ה' אליך  
בני קרח  . יותר  אבל כאן השיח מורכב ."שובנו אלהי ישענו והפר כעסך עמנו )תהלים פה ה( !שלך היא ?שלנו היא, ריבונו של עולם

תהל ספר  את  רק  לא  כאן  הנבואה.  מייצגים  לספרות  בהשוואה  והחכמה  הכתובים  ספרות  את  אלא  והקב"ה  ים,  ישראל  כנסת 
ם את הכף לחובת העם:  טימוכיחים את עם ישראל שוב ושוב מים ו מתווכחים מי צריך לעשות את הצעד הראשון, הנביאים שחוזר

. באים בני קרח  כו'" ואל ה'    "קחו עמכם דברים ושובו"שובו והשיבו מכל פשעיבם",  "דרשו ה' בהמצאו", "שובה משובה ישראל",  
 ה. ". כף המאזניים מעויינת ושקולולא אנו נשוב לעצמנו, אלא שנינו כאחד  לא אתה תשוב לעצמךואומרים: "

פירוש דעת  ראו    –הפסוק היחידי שמצאנו בשאר ספרות החכמה: איוב ומשלי, הוא פסוק זה שניתן לקרוא אותו במספר אופנים    18
  /תיבנה    – וב עד שדי  : אם תשאת חציו הראשון של הפסוק כךאחת ההצעות שם היא לקרוא  מקרא של עמוס חכם על פסוק זה.  

גדולה תשובה  "מקבילה לדברי הושע: "שובה ישראל עד ה' אלהיך" עליו אמרו חז"ל:  . ואם כך, הרי לנו  מאהלך"  – רחיק עולה  ת
ואפשר כמובן גם לקרוא את הפסוק כך: אם תשוב )באמת ובתמים(   "עד שדי".כאן באיוב:  יומא פו ע"א(. ו)  "שמגעת עד כסא הכבוד

 שדי תיבנה. עד  –



 גפ"תש שבת שובה 

 
 5מתוך    5עמ'  

 

 

ְטאּו  ְוִאם ִיָנֵגף ַעְמָך ִיְשָראֵ  ָךָלְך ְוָשבּו ְוהֹודּו א  ל ִלְפֵני אֹוֵיב ִכי י ח  יָך ת ְשמ  ה: ְוִהְתַפְללּו ְוִהְתַחְננּו ְלָפנ  ְוַאָתה     ַבַבִית ַהז 

ְולַ  ם  ָלה  ָנַתָתה  ר  ֲאש  ָהֲאָדָמה  ל  א  ַוֲהֵשיבֹוָתם  ִיְשָרֵאל  ַעְמָך  ְלַחַטאת  ְוָסַלְחָת  ַהָשַמִים  ִמן  ם:  ִתְשַמע  ְבֵהָעֵצר  ֲאֹבֵתיה 

ְט ַהָשַמִים ְולֹא ִיְהי ה ָמָטר כִ  לי י ח  ָך ֵמַחָטאָתם ְישּובּון ִכי ַתֲעֵנם: אּו ָלְך ְוִהְתַפְללּו א  ת ְשמ  ה ְוהֹודּו א   ...  ַהָמקֹום ַהז 

ר לֹא י ֱחָטא ְוָאַנְפָת ָבם ּוְנַתָתם לִ  ְטאּו ָלְך ִכי ֵאין ָאָדם ֲאש  ץ ְרחֹוָקה אֹוִכי י ח  ר  ל א  ם א    ה:  ְקרֹובָ ְפֵני אֹוֵיב ְוָשבּום שֹוֵביה 

ר ִנְשבּו ָשם   ץ ֲאש  ל ְלָבָבם ָבָאר  ֱעִוינּו ְוָרָשְענּו:ְוֵהִשיבּו א  ץ ִשְבָים ֵלאֹמר ָחָטאנּו ה  ר  יָך ְבא  יָך    ְוָשבּו ְוִהְתַחְננּו ֵאל  ְוָשבּו ֵאל 

ר ָשבּו ֹאתָ ְבָכל ִלָבם ּוְבָכל ַנפְ  ץ ִשְבָים ֲאש  ר  ְךם ְוִהְתַפְללָשם ְבא  ר  ר  ּו ד  ר ָנַתָתה ַלֲאבֹוָתם ְוָהִעיר ֲאש  ָבַחְרָת   ַאְרָצם ֲאש 

ָך:  ר ָבִניִתי ִלְשמ   19ְוַלַבִית ֲאש 

 שבת שלום 

 20וגמר חתימה טובה   בה שנה טו 

 מחלקי המים 

 
עשה חזקיהו )יאשיהו עפ"י ספר מלכים( שממנו עולה בברור התקוות  גם לפסח שוכך    פילת שלמהספר דברי הימים מחזיר אותנו לת   19

י הימים ב פרק  דברש שומרון בידי אשור ומפלתה בשערי ירושלים. ראו הפסוקים בהגדולות של איחוד הממלכה מחדש לאחר כיבו
ֵאל ִויהּו: "ל ל ִיְשר  יו ְבכ  ר  ֶמֶלְך ְוש  ִאְּגרֹות ִמיַּד הַּ ִצים ב  ר  ֵיְלכּו ה  ם ִיצְ וַּ ה  ֵאל שּובּו ֶאל ה' ֱאֹלֵהי ַאְבר  ֶמֶלְך ֵלאֹמר ְבֵני ִיְשר  ת הַּ ה ּוְכִמְצוַּ ק ד  ח 

ֶכם ִמכַּ ְוִיְש  ִנְשֶאֶרת ל  ה הַּ ְפֵליט  ֵאל ְוי ֹשב ֶאל הַּ שּור:ר  ְלֵכי אַּ ְרְפכֶ ...    ף מַּ ְקשּו ע  ה ַאל תַּ ת  ה' ּוֹבאּו ְלִמקְ עַּ י ד לַּ ֲאבֹוֵתיֶכם ְתנּו  שֹו ֲאֶשר  ם כַּ ד 
פֹו: ם ְוִעְבדּו ֶאת ה' ֱאֹלֵהיֶכם ְוי ֹשב ִמֶכם ֲחרֹון אַּ ֲחִמים ִלְפנֵ כִ   ִהְקִדיש ְלעֹול  ל ה' ֲאֵחיֶכם ּוְבֵניֶכם ְלרַּ ָאֶרץ  י ְבשּוְבֶכם עַּ שּוב ל  י שֹוֵביֶהם ְול 

נּו ֹזאת ִכי חַּ ִנים ִמכֶ הַּ ִסיר פ  חּום ה' ֱאֹלֵהיֶכם ְוֹלא י  יון ְורַּ שּובּו ֵאל  נפתחה אפשרות לחיבור מחודש של  , בו  זמן זה". נראה שפרק  ם ִאם ת 
ד בולטת  לא תמישל שאיפות לשיבה ותשובה שמייצג תקופה מיוחדת  ,  ואיחודה תחת בית דוד  הממלכהאל, לביסוס  יהודה וישר

ראו גם המדרשים    )סנהדרין צד ע"א(.  משיחלא בכדי אמרו חז"ל שהקב"ה ביקש לעשות את חזקיהו מלך הבתולדות ימי בית ראשון.  
על עניין זה, אנא יחיש שמועתו  על מחקר/מאמר    . וכל היודעיד ע"ב()מגילה    להחזיר את עשרת השבטיםאז  על ירמיהו שהלך  

 הטובה אלינו במהרה. ותשובתו 
כת גמר חתימה טובה, מיד לאחר  ו בברכל יהודי שנקרה בדרכיוסף יהודה ריינר זצ"ל הקפיד לברך את מכריו, משפחתו והרב  חותני,    20

ן, ואחד של  רשעים גמורי  אחד של "נפתחים בראש השנה:  ה  ספרים השלושה  דרשת  יום ראשון של ראש השנה. זאת, עפ"י  תפילת  
ה,  ונחתמין לאלתר למית  נכתבין  -נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים, רשעים גמורין    -יקים גמורין  דיקים גמורין, ואחד של בינוניים. צדצ
  "נכתב" ו"כתבנו" עד הרגע   םלעצמנו אנו אומרי   "ב(. ראש השנה טז ע" )ועד יום הכפוריםתלויין ועומדין מראש השנה    -נוניים  בי

נו מחזיקים עצמנו כבינוניים שהם תלויים ועומדים עד הרגע  שכן אאנו אומרים "נחתם" ו"חתמנו",    ילהבתפילת נערק    האחרון,
ון של ראש השנה לחיים טובים ביום הראשונחתמו    ושכבר נכתב  יםגמור  יםבעינינו כצדיק  יםזקשאר כל האדם, מוח בל  אהאחרון.  

  אלא "גמר חתימה טובה"!תימה טובה", לא "ח ובה".טהוא "גמר חתימה  לאחל להם וכל שנותר


