
  מגדים לב (אדר ב' תש"ס)

 ז"ל נחמה ליבוביץלזכרה של פרופ' 

 נפטרה ביום ה' בניסן תשנ"ז

 אשר פתחה שערי תשובה

 *לתלמידיה הרבים

 

 בני גזונדהייט

 

 תשובה (דברים ל')הפרשת 

 

ותקותנו והיא תרופה כללית לכל צרותינו  נחמתנווהיא [פרשת התשובה] כלל 

בה והיא רפואת כל להיותה יסוד התורה כולה ופינתה... לפי שמצות התשובה תלויה 

 (אברבנאל). המחלות ותיקון כל הקללות

י) בהיבטים שונים על דרך -במאמר זה ננתח את פרשת התשובה (דברים ל', א

הפשט: נעסוק במקומה של פרשת התשובה, ובהתפתחות התשובה לשלביה ופרטיה, 

כפי העולה מניתוח פרשני מדוקדק. כמו כן ננסה להבליט את הלקח המוסרי העולה 

 1מן הפסוקים.

ָת ֶאל ֺאּו ָעֶלי� ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלָפֶני� ַוֲהֵׁשבְֺוָהָיה ִכי ָיב

ל ֺלֹו ְּככְֺלָבֶב� ְּבָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהִּדיֲח� ה' ֱא�ֶהי� ָׁשָּמה. ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱא�ֶהי� ְוָׁשַמְעָּת ְבק

ִכי ְמַצְּו� ַהּיֹום ַאָּתה ּוָבֶני� ְּבָכל ְלָבְב� ּוְבָכל ַנְפֶׁש�. ְוָׁשב ה' ֱא�ֶהי� ֶאת ְׁשבּוְת� ֶֺׁשר ָאנאֲ 

ְוִרֲחֶמ� ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ� ִמָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצ� ה' ֱא�ֶהי� ָׁשָּמה. ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲח� ִּבְקֵצה 

ַהָּׁשָמִים ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצ� ה' ֱא�ֶהי� ּוִמָּׁשם ִיָּקֶח�. ֶוֱהִביֲא� ה' ֱא�ֶהי� ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיְרׁשּו 

ֶתי�. ּוָמל ה' ֱא�ֶהי� ֶאת ְלָבְב� ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶע� ֶֺתי� ִויִרְׁשָּתּה ְוֵהיִטְב� ְוִהְרְּב� ֵמֲאבֲֺאב

ּוְבָכל ַנְפְׁש� ְלַמַען ַחֶּיי�. ְוָנַתן ה' ֱא�ֶהי� ֵאת ָּכל ָהָאלֹות ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱא�ֶהי� ְּבָכל ְלָבְב� 

ְֹנֶאי� ֲאֶׁשר ְרָדפּו�. ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה' ְוָעִׂשיָת ֶאת ָּכל ְֺיֶבי� ְוַעל שָֺהֵאֶּלה ַעל א

ל ַמֲעֵׂשה ָיֶד� ִּבְפִרי ִבְטְנ� ּוִבְפִרי ִֺכי ְמַצְּו� ַהּיֹום. ְוהֹוִתיְר� ה' ֱא�ֶהי� ְּבכִֺמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ָאנ

ֶתי�. ִּכי ָֺבה ִּכי ָיׁשּוב ה' ָלׂשּוׂש ָעֶלי� ְלטֹוב ַּכֲאֶׁשר ָׂשׂש ַעל ֲאבְֺבֶהְמְּת� ּוִבְפִרי ַאְדָמְת� ְלט

ֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִּכי ָתׁשּוב ָתיו ַהְּכתּוָבה ְּבסֵ ֺר ִמְצֹוָתיו ְוֻחּקִֺתְׁשַמע ְּבקֹול ה' ֱא�ֶהי� ִלְׁשמ

 י).-(דברים ל', א ֶאל ה' ֱא�ֶהי� ְּבָכל ְלָבְב� ּוְבָכל ַנְפֶׁש�

 

 
 שנה לפני פטירתה עברה נחמה ז"ל על המאמר והוסיפה הערות והארות. *

, 16במאמר; ראה הערות למדתי הרבה מתוך ספריה של נחמה ליבוביץ ז"ל ודבריה נזכרים  

 , ירושלים תשל"ז.שעורים בפרקי נחמה וגאולה; ראה גם נ' ליבוביץ ומ' ויס, 41, 30, 27

 פירושים והסברים אשר אינם קשורים ישירות לפרשנות המקרא מופיעים בהערות. .1
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 א. מקומה של פרשת התשובה

אחרי פרשת  -רעיון התשובה בא בסיומם של הספרים ויקרא, דברים (בשניהם 

תוכחה), הושע ואיכה. חתימה זו באה ללמדנו שלמרות התוכחה ותיאור החורבן 

 והם מהווים חובה ואתגר לעתיד.  2"שערי תשובה לעולם פתוחים", -הקשה 

 ברכה וקללה בספר ויקרא ובספר דברים

ההקשר השונה של שני הספרים מסביר את ההבדלים הבולטים של פרשת התוכחה 

 והתשובה בשני הספרים: 

מתאר את קדושת בני ישראל הנובעת מהעבודה בבית המקדש  ספר ויקרא

יא) מתבטאת בקרבה המיוחדת לה' "ְוָנַתִּתי -(כ"ו, ג הברכהום כל המצוות. ומקי

באה  הקללהִמְׁשָּכִני ְּבתֹוְכֶכם... ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלא�ִהים", ובמקביל 

לא); יציאת בני ישראל לגלות תכפר לידי ביטוי בחורבן המקדש ובהפסקת הקרבנות (

לד). בהתאם לכך על כך שלא קיימו את מצַוות השמיטה בישבם על אדמתם (

ועל ידי  3מ)בעיקר בווידוי על העוונות ועל המעילה בה' ( התשובהמתמקדת גם 

 מב).תיזכר גם הארץ ( -זכירה של ברית האבות 

לפני הכניסה לארץ ישראל מודגשת במיוחד האחריות של עם  בספר דברים

ר גריזים ובהר עיבל. בהקשר זה תופס נושא ישראל והבחירה בין טוב ורע בה

י) ממשיכה ומפרטת את פרשת הברית -התשובה מקום מרכזי: פרשת התשובה (ל', א

כ"ט), ובהמשך מפורט יסוד הבחירה החופשית (ל', -(כ"ז) ואת פרשת התוכחה (כ"ח

כ). הפסוקים מנוסחים אמנם בלשון יחיד, אך כיוון שמדובר על העם כולו הפנייה -טו

לאומית (כ"ח, י), -לישראל מתגשמת על ידי ההכרה הבין הברכה 4היא לכלל ישראל.

כתבוסה לפני כל העמים אשר לארצותיהם הפיצם ה', ולכן מודגש באותו  והקללה

... ְוָהִייָת ְלַׁשָּמה ְלָמָׁשל ְוִלְׁשִניָנה ַמְלְּכ�ְת� ְוֶאת ֺההקשר גם ההיבט המדיני: "יֹוֵל� ה' א

את ההכרה וההזדהות הלאומית  התשובהלז). בהתאם לכך מחייבת -לו" (יםָהַעּמִ ל ְֺּבכ

 5של עם ישראל אשר חוזר לארצו ועל ידי כך חוזר גם למסורת אבותיו (ל', ה, כ).

 
 דברים רבה פ"ב. .2
ל מציין את הפגיעה בקדושה ומתאים להקשר של ספר הקדושה: ויקרא ה', כא; -ע-השורש מ .3

 דה"ב כ"ו, יח ועוד.
בהרבה הקשרים ספר דברים מתייחס לעם ישראל כולו בלשון יחיד בשעה שספר שמות או  .4

ו בדוגמה הבאה: אחרי ברית סיני התורה פונה אל היחידים ויקרא פונה אל היחידים, כמ

תֹו" (שמות ֺאֵכלּו ַלֶּכֶלב ַּתְׁשִלכּון אֺא תֶֺדׁש ִּתְהיּון ִלי ּוָבָׂשר ַּבָּׂשֶדה ְטֵרָפה לֺק ְוַאְנֵׁשי" בלשון רבים

ָקדֹוׁש  ַעם"ִּכי  בלשון יחידכ"ב, ל), אך לפני הכניסה לארץ ישראל התורה פונה אל העם כולו 

 א ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו" (דברים י"ד, כא).ֶֺהי� לַֺאָּתה ַלה' ֱאל

על ידי המהלכים השונים מוסבר היפוך הסדר של הזכרת הארץ והאבות בשני הספרים:  .5
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לפי ההקשרים השונים מובן אם כן שבספר דברים זוכה נושא התשובה לתיאור 

מפורט יותר, לאור התהליכים ההיסטוריים המביאים את האדם למצב של הפנמה 

ואחריות; כמו כן ספר דברים מדגיש את הערכים הלאומיים וההיסטוריים של 

 6השיבה לארץ ישראל שבעזרתם חוזרים גם לשורשים התורניים.

 הבאה מסכמת את ההבדלים: הטבלה

 ל')-ספר דברים (כ"ח ספר ויקרא (כ"ו) ההקשר

  -משכן וקדושה  הברכה

 אחרי מתן תורה והקמת המשכן

Ü כים דתייםער 

  -ארץ ישראל וגלות 

 לפני הכניסה לארץ ישראל

Ü ערכים לאומים 

א ָאִריַח ֺ"ַוֲהִׁשּמֹוִתי ֶאת ִמְקְּדֵׁשיֶכם ְול הקללה

 ֲחֶכם" (לא)ְֺּבֵריַח ִניח

 ֶתיָה" (לד)ֺ"ָאז ִּתְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת ַׁשְּבת

 

Ü חורבן המקדש ועבודת הקודש 

ְת� ְוֶאת ַמְלְּכ�... ְוָהִייָת ֺ"יֹוֵל� ה' א

ל ְֺלַׁשָּמה ְלָמָׁשל ְוִלְׁשִניָנה ְּבכ

 לז) -ָהַעִּמים" (לו

 ְיֶבי�" (מח) ֺ"ְוָעַבְדָּת ֶאת א

Ü ההיבט המדיני של הגלות 

ָתם ֺן ֲאבָֺנם ְוֶאת ֲעוֺ"ְוִהְתַוּדּו ֶאת ֲעו התשובה

 ְּבַמֲעָלם ֲאֶׁשר ָמֲעלּו ִבי" (מ)

Ü "וידוי על "מעילה בקדושה 

 ותרמפורט בי

 

Ü ל')-קיבוץ גלויות (כ"ט 

"ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת  אבות Ûארץ 

ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ַאְבָרָהם 

 ר" (מב)ֺר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֶֺאְזּכ

 

 

Ü  ברית אבות לפני ברית הארץ, שיבה

 לארץ ישראל בעקבות זכות הברית

ֶהי� ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֶֺוֱהִביֲא� ה' ֱאל"

 ֶתי�" (ל', ה)ָֺיְרׁשּו ֲאב

"ָלֶׁשֶבת ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה' 

ב ֶֺתי� ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקַֺלֲאב

 ָלֵתת ָלֶהם" (ל', כ)
Ü  ארץ ישראל היא הקשר לאבות

וה' שב את שבות עמו לארץ 

 האבות

 תוכחהפרשת התשובה כהשלמה וכחתימה של פרשת ה

הטבלה הבאה מראה את הדמיון הלשוני בין פרשת התוכחה ופרשת התשובה. להלן 

 ננסה להסביר את המקבילות ואת השינויים בין שתי הפרשיות:

 פרשת התשובה (ל') כ"ט)-פרשת התוכחה (כ"ח 

 
בספר ויקרא ברית האבות מביאה לזכירת הארץ בעוד שבספר דברים הסדר הפוך: השיבה 

 ים ואת הֶקשר אל האבות.לארץ ישראל מעמיקה את השורש
 לא נוכל לפרט במקום זה את האופי של תיאור התשובה בדברים ד', כט.  .6
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... ּוָבאּו ָעֶלי� ּוָבאּו ָעֶלי� ָּכל ַהְּבָרכֹות ָהֵאֶּלה" .1

 ב, טו)-ָהֵאֶּלה..." (כ"ח, א ַהְּקָללֹותָּכל 

ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים  אּו ָעֶלי� ָּכלָֺיב"ְוָהָיה ִכי 

 ..." (א)ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה

ָהָאֶרץ ְוַעד  ֶוֱהִפיְצ�... ְּבָכל ָהַעִּמים ִמְקֵצה" 

 ְקֵצה ָהָאֶרץ" (כ"ח, סד)

" (ג) "ִאם ִיְהֶיה ֱהִפיְצ�ֲאֶׁשר  ִמָּכל ָהַעִּמים"

 ַהָּׁשָמִים" (ד) ִּבְקֵצהִנַּדֲח� 

 ַזְרֶע�"ְוֶאת ְלַבב  ַעד עֹוָלם" (כ"ח, מו) ּוְבַזְרֲע�"... 

 " (ו)ַחֶּיי�...ְלַמַען  " (כ"ח, סו)ְּבַחֶּיי�א ַתֲאִמין ֺ"ְול .2

 " (כ"ט, יא)ּוְבָאָלתוֹ ֶהי� ֺ"ִּבְבִרית ה' ֱאל .3

ַעד ָאְבֶד�" (כ"ח, כב) "ְוָעַבְדָּת ֶאת  ּוְרָדפּו�"

 ..." (כ"ח, מח)ְיֶבי�ֺא

ְֹנֶאיך ְֺוַעל ש ְיֶבי�ֺאָהֵאֶּלה... ַעל  ָהָאלֹות"

 " (ז)ְרָדפּו�ֲאֶׁשר 

ֶהי� ֱֺאל א ָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה'ֺל"ּוְרָדפּו�... ִּכי  .4

 " (כ"ח, מה)ָתיו ֲאֶׁשר ִצָּו�ִֺמְצֹוָתיו ְוֻחּק רִֺלְׁשמ

ְוָעִׂשיָת ֶאת  קֹול ה'ְוָׁשַמְעָּת ּבְ "ְוַאָּתה ָתׁשּוב 

 ַהּיֹום" (ח) ְמַצְּו�ִכי ָֺאנ ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשרָּכל 

ר ֶֺהי� ִלְׁשמָֺׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה' ֱאלא ֺ"ִּכי ל 

ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּו�" (כ"ח, מה) " ָתיוִֺמְצֹוָתיו ְוֻחּק

 " (כ"ט, כו)ַהְּכתּוָבה ַּבֵּסֶפר ַהֶּזהַהְּקָלָלה 

ר ִמְצֹוָתיו ֶֺהי� ִלְׁשמִֺתְׁשַמע ְּבקֹול ה' ֱאל"ִּכי 

 " (י)ַהֶּזהַהּתֹוָרה  ָתיו ַהְּכתּוָבה ְּבֵסֶפרְֺוֻחּק

ְוהֹוִתְר� ה' ְלטֹוָבה ִּבְפִרי ִבְטְנ� ּוִבְפִרי " .5

 " (כ"ח, יא)ְבֶהְמְּת� ּוִבְפִרי ַאְדָמֶת�

ִּבְפִרי ל ַמֲעֵׂשה ָיֶד� ֶֺהי� ְּבכֱֺאל ְוהֹוִתיְר� ה'"

" ָבהְֺטְנ� ּוִבְפִרי ְבֶהְמְּת� ּוִבְפִרי ַאְדָמְת� ְלטבִ 

 (ט)

  ָ" (ט)ָלׂשּוׂש ָעֶליך" " (כ"ח, סג) ֲעֵליֶכםה'  ָׂשׂש"ַּכֲאֶׁשר  

מתואר העונש של הגלות הפוגע גם בכל הדורות הבאים "ּוְבַזְרֲע� ַעד  בתוכחה .1

ההתבוננות במצב המדיני מביאה לידי שיבה אל ה'  התשובהעֹוָלם"; בפרשת 

 והתהליך כולל גם את "ְלַבב ַזְרֶע�".

אנו קוראים שהחטאים והעונש יוצרים מצב של ייאוש מוחלט  התוכחהבפרשת  .2

האדם מתקן את מעשיו ומוצא שוב  התשובהא ַתֲאִמין ְּבַחֶּיי�", אך על ידי ֺ"ְול

 "ְלַמַען ַחֶּיי�". -משמעות ותוכן בחייו 

לעונש  התשובהנהפך בפרשת  התוכחהישראל של פרשת  העונש והקללה לעם .3

 7לאויבים ולשונאים של עם ישראל.

 
 ְוַהְּכַנֲעִנידוגמה דומה נמצאת בספר במדבר: העונש לאחר חטא המרגלים "ַוֵּיֶרד ָהֲעָמֵלִקי  .7

ֵׁשב ָּבָהר ַההּוא ַוַּיּכּום ַוַּיְּכתּום ַעד ַהָחְרָמה" (י"ד, מה) נהפך לאחר ארבעים שנה לניצחון על ַֺהּי

" ָחְרָמה... ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַהְּכַנֲעִניעמים אחרים, אשר רדפו את ישראל: "...ַוִּיֵּתן ֶאת 

(במדבר כ"א, ג). השינוי במשמעות השם מחורבן לניצחון הוא כנראה הסיבה לכך שהתורה 

 מסבירה את שם המקום, שכבר פורש בהקשר אחר.
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א ָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ֺהניסוח הוא בלשון עבר "ִּכי ל בקללהשים לב להבדלים העדינים:  .4

ָתיו ֲאֶׁשר ִצָּו�" (כ"ח, מה), כיוון שעם ישראל עזב ֺר ִמְצֹוָתיו ְוֻחּקֶֺהי� ִלְׁשמֺה' ֱאל

עתיד "ְוַאָּתה -הציווי הוא בלשון הווה התשובהאת התורה; בניגוד לכך בפרשת 

ִכי ְמַצְּו� ַהּיֹום" (ל', ח), כי ָֺתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה' ְוָעִׂשיָת ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ָאנ

בעל התשובה מתייחס לתורה כדבר המחייב אותו עכשיו בבחינת "אין ועתה 

כמו כן רק בעל התשובה מכיר בקיומה של התורה  8אלא לשון תשובה".

"ַהְּכתּוָבה ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה" ובמחויבות אליה, בעוד שבהקשר של התוכחה 

 9והקללה המילה "תורה" אינה נזכרת, כי לא הכירו בקיומה של התורה.

פסוק ט בפרשת התשובה כמעט זהה לכ"ח, יא, אך השינויים הדקים מבליטים  .5

 את האופי והמסר השונים של שתי הפרשות. נעמוד על שלושה הבדלים דקים:

 ִּבְפִרי ִבְטְנ� ּוִבְפִרי ְבֶהְמְּת� ּוִבְפִרי ַאְדָמֶת�          ְלטֹוָבהה'  ְוהֹוִתְר� 

 (כ"ח, יא).    

 ָבהְֺלט� ּוִבְפִרי ַאְדָמְת� ִּבְפִרי ִבְטְנ� ּוִבְפִרי ְבֶהְמְּת  ל ַמֲעֵׂשה ָיֶד�ֶֺהי� ְּבכֱֺאלה'  ְוהֹוִתיְר� 

 (ל', ט).   
 

נוצרה קרבה  -אחרי החטא והגלות ואחרי תהליך התשובה  - ֶהי�"ֺ"ה' ֱאל ⇐ ""ה'

יֵתרה לקב"ה על ידי ניסיון אישי של חזרה מהחטא. בעל התשובה זוכה לחוש קרבה 

ֶהי�" כדי לציין את היחס האישי ֺיתרה לבוראו, ולכן התורה מוסיפה את המילה "ֱאל

בדומה לכך  11"מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין". 10לקב"ה:

 אפשר גם להסביר את ההבדלים בין שני פסוקים דומים בספר שמות:

 = לפני החטא ן ה' (שמות כ"ג, יז)ֺׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה ָּכל ְזכּוְר� ֶאל ְּפֵני ָהָאדָֺׁשל 

 = החטא ֲאֶׁשר ֶהֱעלּו� ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים (שמות ל"ב, ד) ֶהי� ִיְׂשָרֵאלֱֺאלֵאֶּלה  

 ֵהי ִיְׂשָרֵאלֱֺאלן ה' ֺׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה ָּכל ְזכּוְר� ֶאת ְּפֵני ָהָאדָֺׁשל 

 שמות ל"ד, כג)(

 

 = לאחר החטא

 
 בראשית רבה פרשה כ"א ד"ה ועתה פן, וילקוט שמעוני פרשת נח רמז ס"ב ד"ה ויהי.  על פי .8
ר ֺא ִתְׁשמֺבפרשת התוכחה התורה נזכרת דווקא בהקשר חיובי של קיום המצוות: "ִאם ל .9

את ַהְּכֻתִבים ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה ְלִיְרָאה ֶאת ַהֵּׁשם ַהִּנְכָּבד ְוַהּנֹוָרא ַהֶּזה ַֺלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּז

 ֶהי�" (כ"ח, נח).ֵֺאת ה' ֱאל
השבטים, שלכל  12פעמים בפסוקים אלו. אולי יש בזה רמז למספר של  12ֶהי�" מופיע ֺ"ה' ֱאל .10

אחד מהם דרך תשובה משלו. באותו עניין מצאנו גם בהלכות תפילה "צריך לפתוח פתחים 

חלונות" (שו"ע  י"בדן וטוב שיהיו בבית כנסת או חלונות כנגד ירושלים כדי להתפלל כנג

 בשם הזוהר על פי בית יוסף שם ד"ה וצריך). -או"ח סי' צ' סעיף ד 
על פי זה אפשר להסביר על דרך הדרוש את ההבדל בין הכתיב המלא לכתיב  -ברכות לד ע"ב  .11

"ְוהֹוִתיְר�" בשני הפסוקים: בעל התשובה זוכה לברכה יתרה  -החסר של המילה "ְוהֹוִתְר�" 

 מהקב"ה ולכן הכתיב מלא.
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דווקא על ידי החוויה של חטא העגל, בני ישראל זכו בסופו של דבר לקרבה יתרה 

ֵהי ִיְׂשָרֵאל" בשמות ל"ד, כג מקורה בחטא העגל, אך ֺבזכות התשובה. התוספת "ֱאל

ֵהי ִיְׂשָרֵאל" ֺוהקרבה היתרה לה' "ֱאל 12"גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות"

 13מתבטאת דווקא על ידי אותו ניסוח של החטא.

תברך במיוחד לפי המעשה שהוא בעל התשובה מ -ל ַמֲעֵׂשה ָיֶד�" ֺתוספת של "ְּבכ

בעצמו עשה. וכך מודגשת הבקשה של בעלי התשובה גם בסוף מזמור צ' בתהילים 

ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו  ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּוֵהינּו ָעֵלינּו ַֺעם ה' ֱאלֺאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם... ִויִהי נֺ"ַוּת

ל ְּבִׂשְמָחה ַלְחֶמ� ּוְׁשֵתה ְבֶלב טֹוב ֵייֶנ� ִּכי ֺובקהלת ט', ז "ֵל� ֱאכ 14ּכֹוְנֵנהּו" ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו

 15 ָ".ַמֲעֶׂשיךִהים ֶאת ְֺכָבר ָרָצה ָהֱאל

בפרק כ"ח עומדת המילה  -מקומה של המילה "ְלטֹוָבה" בשני הפסוקים 

"ְלטֹוָבה" בסוף הפסוק, כי בהתחלה "ַהּטֹוָבה" היא כל כולה ברכה ישירה מאת ה' ולכן 

("ְוהֹוִתְר� ה' ְלטֹוָבה"); אדם המקיים את מצוות ה' מתוך ציווי  "" סמוכה ל"ה'"ְלטֹוָבה

הבורא זוכה לקרבתו הישירה של ה', אשר היא הטובה. אך בעל התשובה התרחק 

מבוראו ורק על ידי המאמצים והמעשים שלו הוא זוכה להתקרב לה', ולכן המילה 

"ְלטֹוָבה" מופיעה בסוף, כי הטובה מבוססת על כל מעשה ידיו של האדם השב אל ה' 

למרות שה"טובה" מבוססת על מעשה ידיו של בעל התשובה, הוא בהחלט  16מיזמתו.

 
" (ד) כרמז לחטא ַהָּׁשָמִיםִּבְקֵצה  ִנַּדֲח�בהקשר זה ניתן לפרש את המושגים " -יומא פו ע"ב  .12

של עם ישראל אשר גרם לגלות: "ּוֶפן ִּתָּׂשא ֵעיֶני� ַהָּׁשַמְיָמה ְוָרִאיָת ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְוֶאת ַהָּיֵרַח ְוֶאת 

ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ָלֶהם ַוֲעַבְדָּתם..." (דברים ד', יט; ראה גם נחמיה  ַהָּׁשַמִים ְוִנַּדְחּתָ ל ְצָבא ֺם ּכַהּכֹוָכִבי

א', ט). בעקבות התשובה "זדונות נעשות לו כזכויות" ומביאים לקיבוץ גלויות: "גדולה 

 תשובה שמביאה את הגאולה" (יומא פו ע"א).
מובא בקיצור בפירושו הארוך של ראב"ע לשמות ל"ד, כג: "הזכיר בפרשה הזאת אלהי ישראל  .13

 .Bבעבור דבר העגל", ובהרחבה על ידי פרופ' בנו יעקב בפירושו הגרמני לספר שמות (
Jacob, Das Buch Exodus, Calwer Verlag, Stuttgart 1997, Seite 981.( 

דינו כשלעצמו אופיינית לבעל התשובה הבקשה להצלחת מעשה ידיו, ומשמעה "שמעשה י .14

קיימא. היינו הבקשה האחרונה היא ראיית יציבותו של מעשה ידינו -לא ימוט, יהיה נכון, בר

 ).213, ירושלים תשמ"ח, עמ' מקראות ככוונתם'עלינו' ואף ידיעת קיומו אחרינו" (מ' ויס, 

גם מדרש שוחר טוב לדברים י"ד, כט מדגיש שיסוד הברכה הוא דווקא במעשה ידיו של  .15

אם  -(דברים י"ד, כט)  'ֶהי� ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ָיְד� ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשהֺ...ְלַמַען ְיָבֶרְכ� ה' ֱאל'האדם עצמו: "

אתה עושה אתה מתברך ואם לאו אינך מתברך". ההכרה הבסיסית של בעל התשובה היא 

לא דווקא באחריות המלאה של מעשה ידיו, כלשונו של אלעזר בן דורדיא: "אין הדבר תלוי א

 בי" (עבודה זרה יז ע"א).
 דוגמה דומה למשמעות של מיקום שונה של מושגים בפסוקים דומים נמצאת בבראשית:  .16

 (י"ב, ה). ְוֶאת ָּכל ְרכּוָׁשם ְוֶאת לֹוט ֶּבן ָאִחיו ַוִּיַּקח ַאְבָרם ֶאת ָׂשַרי ִאְׁשּתוֹ 

 (י"ג, א). ְולֹוט ִעּמֹו ַהֶּנְגָּבה ְוָכל ֲאֶׁשר לוֹ  ַוַּיַעל ַאְבָרם ִמִּמְצַרִים הּוא ְוִאְׁשּתוֹ 

"בצאתם מחרן היה לוט חלק מן המשפחה, והרכוש היה כנראה משותף לכולם. בשובם  
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מודע לכך שהטובה באה אליו בסופו של דבר מה' בלבד, כפי שמודגש בהמשך 

 17ֶתי�".ֺהפסוקים: "ִּכי ָיׁשּוב ה' ָלׂשּוׂש ָעֶלי� ְלטֹוב ַּכֲאֶׁשר ַׂשׂש ַעל ֲאב

 פתחות התשובה לשלביהב. הת

 ב-ו-משמעויות שונות של השורש ש

ב מופיעים במובנים שונים בפרשתנו, כדי לציין -ב-י, ש-ב-ב, ש-ש-ב, י-ו-השורשים ש

 18את התחומים המרובים והמשמעויות השונות אשר קשורים במושג התשובה:

ָת ֶאל ְלָבֶב�"), חזרה והתקרבות אל ה' ("ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֺהתבוננות האדם במצבו ("ַוֲהֵׁשב

ֶהי�") וקיבוץ גלויות ("ְׁשבּוְת�"). לא תיתכן ֶֺהי�"), תגובתו של ה' ("ְוָׁשב ה' ֱאלֱֺאל

הפרדה של התשובה האישית לה' לבין השיבה הלאומית של עם ישראל לארצו 

 19ולשורשים של תורת ישראל.

לבין ה', העם  התשובה אינה מעשה נקודתי אלא תהליך הדדי בין האדם מחד

והארץ מאידך. בפסוקים הבאים יש רמזים לשוניים מאלפים המקשרים את רעיון 

 התשובה לחטאים, להתנהגות השובבה של החוטא, לחזרה מהשבי ולתשובת ה':

 ֵביֶהםְֺוָׁשבּום ׁשא ֶיֱחָטא ְוָאַנְפָּת ָבם ּוְנַתָּתם ִלְפֵני אֹוֵיב ִֺּכי ֶיֶחְטאּו ָל� ִּכי ֵאין ָאָדם ֲאֶׁשר ל

ְוָׁשבּו ָׁשם  ִנְׁשּבּוֶאל ִלָּבם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר  ְוֵהִׁשיבּוֶאל ֶאֶרץ ָהאֹוֵיב ְרחֹוָקה אֹו ְקרֹוָבה. 

ֵאֶלי� ְּבָכל ְלָבָבם  ְוָׁשבּור ָחָטאנּו ְוֶהֱעִוינּו ָרָׁשְענּו. ֵֺלאמ ֵביֶהםֺׁשְוִהְתַחְּננּו ֵאֶלי� ְּבֶאֶרץ 

ָתם ְוִהְתַּפְללּו ֵאֶלי� ֶּדֶר� ַאְרָצם ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ֺא 20ָׁשבּוְיֵביֶהם ֲאֶׁשר ֺּוְבָכל ַנְפָׁשם ְּבֶאֶרץ א

 מח).-(מל"א ח', מו ַלֲאבֹוָתם ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר בנית [ָּבִניִתי קרי] ִלְׁשֶמ�

 
ממצרים הרי לפנינו שתי משפחות, עכשיו אין לוט מוזכר מיד לאחר שרה אלא כמי שנצטרף 

 ).89-88עמ' ח, , ירושלים תשל"עיונים בספר בראשיתלחבורה והולך עמה..." (נ' ליבוביץ, 

ושמא לפי הבנה זאת ניתן גם להסביר על דרך הדרוש את ההבדל בין כתיב מלא לחסר:  .17

בפרק כ"ח הטובה קשורה ישירות לה' ולכן כתובה מלא, כי טובת ה' הישירה היא טובה 

ִהים ִלי טֹוב" (תהילים ע"ג, כח); אך בפרק ל' הטובה נוצרת ֺ"ַוֲאִני ִקְרַבת ֱאל -במלוא המובן 

לפי פירושנו בעיקר על ידי מעשה האדם ולכן היא חסרה, כי טובת האדם אינה שלמה. 

בהקשר דומה התורה מבדילה בין קדושת ה' לבין קדושת האדם על ידי כתיב מלא וכתיב 

שת ה' שלמה, וקדושת האדם וקד -ׁש ִיְהֶיה ָּל� ִּכי ָקדֹוׁש ֲאִני ה'..." (ויקרא כ"א, ח) ֺחסר: "ָקד

 ני המקומות הכתיב המלא והחסר רומזים להבדל בין ה' והאדם.חסרה. בש
תיאולוגי בשלוש פרשיות מקראיות', -עיון ספרותי -ראה מאמרו של ע' פריש, 'תשובה ושיבה  .18

 .148-129ד, רמת גן תשנ"ז, עמ'  עיוני מקרא ופרשנות
"ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה ואל דברת קץ המגולה ואור  .19

הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוין שום דבר לאמתתה של תורת אמת" (הרא"יה קוק, 

  ב, ירושלים תשכ"ב, עמ' לז).אגרות הראי"ה 
, "אותה מילה "ושבו" מופיעה פעמיים בפסוק במשמעות הן של "שבי" והן של "תשובה אל ה' .20

 מרכזי להתבוננות ולחזרה אל ה'.ללמדך שהמצב המדיני של בני ישראל הוא גורם 
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  ִהְננּו ָאָתנּו ָל� ִּכי ַאָּתה ה' ֱא�ֵהינּו ֵתיֶכםְֺמׁשּובֶאְרָּפה  ׁשֹוָבִביםָּבִנים  ׁשּובּו

 (ירמיהו ג', כב). 

ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתן ה' ָלֶכם  ּוְׁשבּוַע ַמַעְלֵליֶכם ָֺנא ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ּוֵמר ׁשּובּור ֵֺלאמ

 (שם כ"ה, ה). 21ְוַלֲאבֹוֵתיֶכם ְלִמן עֹוָלם ְוַעד עֹוָלם

 (שם ל"ג, ז). ָנהִֺיְׂשָרֵאל ּוְבִנִתים ְּכָבִראׁש ְׁשבּות ְיהּוָדה ְוֵאת ְׁשבּותֶאת  ִתיַֺוֲהִׁשב

ַאִּפי  ָׁשבֲהֵבם ְנָדָבה ִּכי ֺא ְמׁשּוָבָתםֶנ�. ֶאְרָּפא ִֺיְׂשָרֵאל ַעד ה' ֱא�ֶהי� ִּכי ָכַׁשְלָּת ַּבֲעו ׁשּוָבה

 (הושע י"ד, ב, ה). ִמֶּמּנּו

 תשובת ישראל ותשובת ה' בפרשת התשובה

 התורה מתארת בפרשת התשובה תהליך הדרגתי והדדי בין ישראל וה'. השורשים

: פעמיים מצד האדם שבע פעמיםב מופיעים בפרשתנו -ב-י, ש-ב-ב, ש-ש-ב, י-ו-ש

ג); אחרי השיבה לארץ ישראל פעם מצד האדם, -ופעמיים כתגובה של ה' (פס' א

שורש ט); לסיום מופיע בסוף הפרשה פעם נוספת ה-פעם מצד ה' (פס' ח -וכתגובה 

ב כתשובה של האדם. הדבר מלמדנו, כי התשובה היא תהליך הדרגתי והדדי בין -ו-ש

ומתפתחת  23ההתעוררות של התשובה מתחילה על ידי האדם 22האדם לבין בוראו:

ה' תומך ומעודד  24גם בהמשך דווקא בזכות המאמצים והיזמה הבאים מצד האדם.

 
 ראה גם הפסוק המקביל: ירמיהו ל"ה, טו. .21
חז"ל תיארו את ההדדיות של התשובה כביכול כ'מחלוקת' בין הקב"ה ובין ישראל: "אמרה  .22

כנסת ישראל לפני הקב"ה 'השיבנו ה' אליך' (איכה ה', כא) אמר להם הקב"ה 'שובו אלי 

ואשובה אליכם' (מלאכי ג', ז) אמרה לפניו רבש"ע שלנו היא שלך היא 'שובנו אלהי ישענו 

 והפר כעסך עמנו'  (תהילים פ"ה, ה)" (סוף איכ"ר).
ד': המילה "אנכי" מופיעה תשע פעמים לסירוגין בוויכוח -תופעה דומה לכך נמצאת בשמות ג' .23

שה ומשה ). ה"אנכי" האלוהי גובר על ה"אנכי" של מ3 - 2+1 - 1 - 1 - 1בין ה' ובין משה (

מקבל עליו בסופו של דבר עול מלכות שמים ומשעבד את ה"אנכי" האנושי שלו לרצון הבורא 

 (לפי פירושו של בנו יעקב על אתר):

 "אנכי" של משה "אנכי" של ה'

ֵהי ֵֺהי ָאִבי� ֱאלֱֺאל ִכיָֺאנאֶמר ֺ"ַוּי

 ַאְבָרָהם..." (ג', ו)

ִּכי ֵאֵל� ֶאל  ִכיָֺאנִהים ִמי ֶֺׁשה ֶאל ָהֱאלֺאֶמר מֺ"ַוּי

 ה..." (ג', יא)ַֺּפְרע

אֶמר ִּכי ֶאְהֶיה ִעָּמ� ְוֶזה ְּל� ָהאֹות ִּכי ֺ"ַוּי

 ְׁשַלְחִּתי�..." (ג', יב) ִכיָֺאנ

ָבא ֶאל ְּבֵני  ִכיָֺאנִהים ִהֵּנה ֶֺׁשה ֶאל ָהֱאלֺאֶמר מֺ"ַוּי

 ִיְׂשָרֵאל..." (ג', יג)

ָאָדם... אֶמר ה' ֵאָליו ִמי ָׂשם ֶּפה לָ ֺ"ַוּי

ֶאְהֶיה  ִכיְֺוָאנה'. ְוַעָּתה ֵל�  ִכיָֺאנא ֲֺהל

ֶאְהֶיה ִעם ִּפי� ְוִעם  ִכיְֺוָאנִעם ִּפי�... 

 טו)-ִּפיהּו" (ד', יא

 ִכיָֺאנא ִאיׁש ְּדָבִרים ָֺני לֶֺׁשה ֶאל ה' ִּבי ֲאדֺאֶמר מֺ"ַוּי

ם ַּגם ֵמָאז ַּדֶּבְר� ֶאל ַעְבֶּד� ִּכי ַֺּגם ִמְּתמֹול ַּגם ִמִּׁשְלׁש

 " (ד', י)ִכיָֺאנְכַבד ֶּפה ּוְכַבד ָלׁשֹון 

 
 

"...והיינו כשתשובתו רצויה לפניו יתברך בשובו אל ה' בכל לבו ונפשו מאהבה אזי  .24

(בעל  "באתערותא דלתתא וכמים הפנים וכו' אתערותא דלעילא לעורר האהבה והחסד ה'
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התשובה  25את האדם בדרכו, אך תהליך התשובה צריך להתחיל מצד האדם דווקא;

היא התקרבות הדדית והדרגתית בין האדם לבין בוראו. בהקשר זה יש לשים לב 

כביכול למוטיבציה השונה של תשובת ה': בהתחלה מדובר על מעשה מתוך רחמים 

" (פס' ג), אך לאור התפתחות התשובה בהמשך ה' ְוִרֲחֶמ�ֶהי� ֶאת ְׁשבּוְת� ֺ"ְוָׁשב ה' ֱאל

 ְלטֹוב" (פס' ט). ָלׂשּוׂש ָעֶלי�כול, מתוך התלהבות "ִּכי ָיׁשּוב ה' פועל, כבי

 מי  מקום תיאור השלב של התשובה הפסוק

 אדם  לבו (ההיסטוריה)  ישראל ֶאל ְלָבֶב�..." תָ ַֺוֲהֵׁשב"... (א)

 אדם בחוץ לארץ דתית)-ה' (רגשית  ישראל ַעד ה' ֱא�ֶהי�..." ְוַׁשְבּתָ " (ב)

 ה'  ישראל (רחמים)  ה' " ֶהי� ֶאת ְׁשבּוְת� ְוִרֲחֶמ�ֺה' ֱאל ְוָׁשב" (ג)

 ה' קיבוץ גלויות ישראל (קיבוץ גלויות)  ה' ְוִקֶּבְצ� ִמָּכל ָהַעִּמים..." ְוָׁשב" (ג)

 אדם  ה' (מעשית)  ישראל ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה'..." ָתׁשּוב"ְוַאָּתה  (ח)

 ה' בארץ ישראל ישראל (שמחה)  ה' ָלׂשּוׂש ָעֶלי� ְלטֹוב" ה' ָיׁשּוב"...ִּכי  (ט)

 אדם  ה' (שלמות)  ישראל ֶאל ה' ֱא�ֶהי�"  ָתׁשּוב"...ִּכי  (י)

ֶהי� ֶאת ְלָבְב� ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶע�" היא ביסודה ֺהבטחת ה' בפרשת התשובה "ּוָמל ה' ֱאל

ִמצווה על האדם, כפי שכתוב בדברים י', טז "ּוַמְלֶּתם ֵאת ָעְרַלת ְלַבְבֶכם". כיוון 

שהאדם עשה את הצעד הראשון של תהליך התשובה, ה' מגיב מיד בחיוב ומשלים 

על פי אותו עיקרון  26את תשובת האדם "בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו".

משתמש גם ירמיהו בניסוח של פרשתנו, כדי לציין את ההתקרבות של ה' לעם 

שבפרשת תשובה הניסוח מתייחס לתשובת עם ישראל לה'. גם ישראל, למרות 

הנביא יחזקאל מַצווה על התשובה של האדם בפרק י"ח, אך בסופו של דבר הוא 

מתאר באותה מליצה את התקרבות ה' לישראל. בשתי הפרשיות התשובה היא ביטוי 

 27של התקרבות הדדית בין האדם ובוראו, כמוצג בטבלה הבאה:

 
אולי על  -יט -את הפסוק במשלי כ"ז, יחפרק א'). בעל התניא מרחיב  אגרת התשובההתניא ב

ָניו ְיֻכָּבד. ַּכַּמִים ֵֺמר ֲאדֺגם ליחס האדם אל בוראו: "ֹנֵצר ְּתֵאָנה ֹיאַכל ִּפְרָיּה ְוׁש -פי הקשרו 

ַהָּפִנים ַלָּפִנים ֵּכן ֵלב ָהָאָדם ָלָאָדם" וכך פירש שם גם הגר"א את הפסוק שהכוונה גם כן 

לדבקות האדם לבוראו: "וכמו שהאדם דבק להשם יתברך כן הקב"ה מדבק בו וכמו שכתוב 

 'ְוַעל ְּדמּות ַהִּכֵּסא ְּדמּות ְּכַמְרֵאה ָאָדם' (יחזקאל א', כו)".
ָת ֶאל ְלָבֶב�", אך ההקשר שונה: שם חסדי הבורא ֺגם בדברים ד', לט מופיע הניסוח "ַוֲהֵׁשב .25

לח) וקודמים להכרת הבורא. -לז (פס' בזכות האבותלעם ישראל כוללים את ירושת הארץ 

ואילו בפרשתנו הכרת ה' היא ההתחלה של פרשת התשובה, ובזכותה העם חוזר אל ארץ 

 .15. ראה למעלה ליד הערה בזכות עצמםאבותיו; ירושת הארץ של בעלי התשובה היא 
 במדבר רבה כ' יב ועוד. .26
 .238, ירושלים תשנ"ד, עמ' עיונים בספר דבריםעל פי נ' ליבוביץ,  .27
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 השלמת התשובה על ידי ה' התחלת התשובה על ידי האדם

ְוָעְרְּפֶכם �א ַתְקׁשּו  ְלַבְבֶכםֵאת ָעְרַלת  ּוַמְלֶּתם"

 (דברים י', טז).  " עֹוד

ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶע�  ְלָבְב�ֶהי� ֶאת ֺה' ֱאל ּוָמל"

ֶהי� ְּבָכל ְלָבְב� ּוְבָכל ְֺלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאל

 רים ל', ו).(דב  " ַנְפְׁש� ְלַמַען ַחֶּיי�

ִכי ֺל ֲאֶׁשר ָאנֺלֹו ְּככֶֺהי� ְוָׁשַמְעָּת ְבקֺ"ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱאל

. ִּכי ְּבָכל ְלָבְב� ּוְבָכל ַנְפֶׁש�ְמַצְּו� ַהּיֹום ַאָּתה ּוָבֶני� 

         ֶתי�" ַֺּכֲאֶׁשר ָׂשׂש ַעל ֲאב ָלׂשּוׂש ָעֶלי� ְלטֹובָיׁשּוב ה' 

אֹוָתם ּוְנַטְעִּתים  ְוַׂשְׂשִּתי ֲעֵליֶהם ְלֵהִטיב"

"                 ְּבָכל ִלִּבי ּוְבָכל ַנְפִׁשיאת ֶּבֱאֶמת ָֺּבָאֶרץ ַהּז

 מא).-(ירמיהו ל"ב, לו    

"ַהְׁשִליכּו ֵמֲעֵליֶכם ֶאת ָּכל ִּפְׁשֵעיֶכם ֲאֶׁשר ְּפַׁשְעֶּתם 

ְוָלָּמה ָתֻמתּו  הּו ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדׁשָ ַוֲעׂשָּבם 

 (יחזקאל י"ח, לא).  ֵּבית ִיְׂשָרֵאל" 

ֶאֵּתן  ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָׁשה"

ִתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם ְֺּבִקְרְּבֶכם ַוֲהִסר

 (יחזקאל ל"ו, כו).  "ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר

 "תשובה עד" (ב) מול "תשובה אל" (י) -פתיחה וחתימה של הפרשה 

מבחינה דקדוקית יש הבדל בין הניסוחים: בתחילת תהליך התשובה האדם מחפש 

את הדרך ואת הכיוון המובילים אותו "עד" ה', אך עדיין אין שום התייחסות לתורת 

ה' ולמצוותיו המעשיות (ב). בהמשך מתקרב האדם בזכות אותה גישה אל בוראו 

ל דקדוקיהן ופרטיהן (ח). ובסיומו של תהליך ומבקש לקיים את כל המצוות לכ

 התשובה מגיע האדם לידי תשובה ישירה "אל" ה' (י).

ְּבָכל ְלָבְב� ִכי ְמַצְּו� ַהּיֹום ַאָּתה ּוָבֶני� ֺל ֲאֶׁשר ָאנֺלֹו ְּככֶֺהי� ְוָׁשַמְעָּת ְבקֺה' ֱאל ְוַׁשְבָּת ַעד

 (ב).  ָּוְבָכל ַנְפֶׁשך

 (ח). ִכי ְמַצְּו� ַהּיֹוםְֺוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה' ְוָעִׂשיָת ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ָאנ ָתׁשּובְוַאָּתה 

ָתׁשּוב ָתיו ַהְּכתּוָבה ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִּכי ֺר ִמְצֹוָתיו ְוֻחּקֶֺהי� ִלְׁשמִֺּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול ה' ֱאל

 (י). ֶהי� ְּבָכל ְלָבְב� ּוְבָכל ַנְפֶׁש�ֶֺאל ה' ֱאל

גם בפסוקים הבאים המקרא מחלק באופן ברור בין שני השלבים האלה של תהליך 

 התשובה:

ָרֵאל   ֶנ�. ֺה' ֱא�ֶהי� ִּכי ָכַׁשְלָּת ַּבֲעו ַעדׁשּוָבה ִיֹשְ

 ג).-(הושע י"ד, ב ה'... ֶאלְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו 

 ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבצֹום ּוִבְבִכי ּוְבִמְסֵּפד. ָעַדיְוַגם ַעָּתה ְנֻאם ה' ֻׁשבּו 

 יג).-(יואל ב', יב ה' ֱא�ֵהיֶכם... ֶאלְוִקְרעּו ְלַבְבֶכם ְוַאל ִּבְגֵדיֶכם ְוׁשּובּו 

בעל התשובה מודע לשני שלבים שונים בהתקרבותו לה': חיפוש דרך וגישה בסיסית 

ידי שמירת התורה  וכללית לה' ("ְוַׁשְבָּת ַעד ה'...") ורק בהמשך התקרבות לה' על

 ומצוותיה לכל דקדוקיה ופרטיה ("ִּכי ָתׁשּוב ֶאל ה'...").

 

 שתי תשובות של האדם -ָת ֶאל ְלָבֶב�" (א) "ְוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱא�ֶהי�" (ב) ֺ"ַוֲהֵׁשב
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 שני הסברים שונים ניתנו לשני שלבי התשובה המתוארים בפסוק א ובפסוק ב: 

: השלב הראשון הוא שני שלבים רצופים במסגרת אותו תהליךמדובר ב א.

התבוננות במצב ההיסטורי והמדיני (א), ורק בהמשך מדובר על החזרה אל "קול 

" (ב). לא תיתכן תשובה אל ה' מבלי שהאדם מתבונן במצבו ובאישיותו וחוזר ' ה

לפי הבנה זאת ניתן לעקוב אחרי התפתחות דתית הגיונית מאוד  28אל עצמו.

 ובה לכל שלביה, כפי שניתחנו במאמר זה.ושיטתית בפרשת התש

שתי קבוצות בעם לדעת הרב דון יצחק אברבנאל שני הפסוקים מופנים אל  ב.

שתי דרכי תשובה שונות לחלוטין: תשובה של יהודים  ומציגיםישראל 

מתבוללים לאור התנאים החברתיים והמדיניים הקשים (א) ותשובה של יהודים 

הנאמנים לתורת ה' ולמצוותיו (ב). למרות שפירוש זה אינו נראה כפשוטו של 

האבחנה  29מקרא, יש בדברי האברבנאל הגדרה מדויקת של שתי דרכי התשובה.

 30שלו משקפת את המציאות החברתית בימיו, דור גירוש ספרד:

ולפי שהאומה בתוך הגלות תחלק לשני חלקים: החלק הקטן מהם מחזיקי הדת 

ו והם הנשארים מעט מהרבה. והחלק האחר והולכים בתורת ה' ובשם ישראל יכנ

הוא רוב העם אשר מתוך רוב הצרות וכובד הגלות עברו על דת, וכמ"ש שם 'ועבדתם 

שם אלהים אחרים' וגומר כמו שפירשתי. ולכן אמר כנגד שני חלקי העם 'והשבות אל 

לבבך בכל הגוים אשר הדיחך ה' אלהיך שמה ושבת עד ה' אלהיך' כי הנה המאמר 

הראשון נאמר על אותם האנוסים שיצאו מכלל הדת ולכן אמרו באלו 'והשבות אל 

לבבך' כי תהיה תשובתם בלב לא בפה, כי לא יוכלו לפרסם תשובתם ואמונתם והוא 

אומרו 'בכל הגוים אשר הדיחך ה' אלהיך שמה' ר"ל שהם מעורבים בהם ונחשבים 

המפורסמים אמר כמוהם ובלבם ישובו אל ה' ועל החלק הזה האחרון מהיהודים 

לו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך' ר"ל שהם ֺ'ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בק

 31ישובו ויעשו המצות בקול ה' הם ובניהם בפרסום לפי שלא עזבו שם אלהיהם...

 
לעיקרון זה הוכחות רבות ונסתפק בשני מקורות בלבד: סדר הברכות בתפילת שמונה עשרה:  .28

"ומה ראו לומר תשובה אחר בינה דכתיב 'ולבבו יבין ושב ורפא לו' (ישעיהו ו', י)" (מגילה יז 

ע נפשו ונשמתו וגופו" (בפירושו ע"א) וניסוחו של הראב"ע: "ולא יוכל לדעת השם אם לא יד

 הארוך לשמות ל"א, יח).
להגרי"מ  דברות משהגם בהלכות גיור מצאנו שני שלבים אלו בזהות היהודית. ראה  .29

 פיינשטיין למסכת יבמות דף מ"ז ע"א ואכמ"ל.
מסורת על דרך פרשנותו של האברבנאל לאור הרקע ההיסטורי ראה דיונו של מ"צ סגל,  .30

. פירושו 71-67), עמ' 16ואילך; נ' ליבוביץ (לעיל, הערה  257, עמ' 1957, ירושלים ובקורת

המצוטט של האברבנאל משקף את אהבת ישראל לכל חלקי עם ישראל, אפילו כשהם 

עוברים על הדת מפאת רוב הצרות וכובד הגלות כפי שהיו בדורו, בתקופת השמד והגירוש 

 תו בדורנו אנו...ומה רבה משמעו -למניינם  1492מספרד בשנת 
לפי פירוש האברנבאל התורה מתייחסת תחילה לאנוסים ורק אחר כך לשומרי המצוות.  .31

הסדר הזה מתאים לכלל "ָׁשלֹום ָׁשלֹום ָלָרחֹוק ְוַלָּקרֹוב..." (ישעיהו נ"ז, יט וראה גם ברכות לד 
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 ההתפתחות האישית והדתית בפרשת התשובה

חיזוק להנחה שמדובר בשלבים שונים של תהליך התשובה, נמצא בפסוקים הבאים, 

הן מבחינת הכוחות הנפשיים של  -המתארים התפתחות הדרגתית בתהליך התשובה 

 בעל התשובה והן מבחינת התכנים התורניים שלו.

נעקוב אחרי תהליך ההתפתחות אצל בעל התשובה: בתחילה כל יחיד שב אל 

" (א). רק אחר כך הוא משתף גם את בניו "ֶאל ְלָבֶב� -לבבו באופן אינדיבידואלי 

(ב). תשובת ה' מתבטאת בשיבת ציון  "ַאָּתה ּוָבֶני� ְּבָכל ְלָבְב� ּוְבָכל ַנְפֶׁש�"תשובתו ב

של ה' ושל ישראל, ורק אחרי השיבה ההיסטורית אל ארץ אבותיו מתפתחת אהבת 

בעל התשובה זוכה לראות  32ֶהי�", דהיינו "תשובה מאהבה".ֺה' "ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאל

בארץ אבותיו. התשובה מחזירה לו את האמונה בחייו  33את עתידו ואת חינוך זרעו

 -א ַתֲאִמין ְּבַחֶּיי�" (כ"ח, סו) ֺאשר אבדה לו בשנות גלותו הקשות: במקום "ְול

"ְּבָכל ְלָבְב�  -מיתוספת לבעל התשובה שמחת חיים רבה הממלאת אל כל ישותו 

  34(ו). ּוְבָכל ַנְפְׁש� ְלַמַען ַחֶּיי�"

 (א). ְּבָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהִּדיֲח� ה' ֱא�ֶהי� ָׁשָּמה ֶאל ְלָבֶב� תָ ֺב...ַוֲהׁשֵ 

 (ב).  ְָּבָכל ְלָבְב� ּוְבָכל ַנְפֶׁשך ...ַאָּתה ּוָבֶני�

 (ו). 35ְּבָכל ְלָבְב� ּוְבָכל ַנְפְׁש� ְלַמַען ַחֶּיי� ֶהי�ֺ...ַזְרֶע� ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאל

של בעל התשובה:  התכנים הדתייםבמקביל להתפתחות האישיות מתרחבים גם כן 

בהתחלה המצווה היא לשמוע בקול ה' בלי שום התייחסות למצוות המעשיות, 

רק אחרי השיבה לארץ ישראל (ה) מתייחס הציווי  36דהיינו שמיעה בלי עשייה כלל.

 
 ע"א).

 על המושג "תשובה מאהבה" ראה יומא פו ע"א. .32
 .50על ההבדל בין "אתה ובניך" לבין "זרעך" ראה להלן, ליד הערה  .33
 -ְוֶאת ַהּטֹוב" (טו)  ַהַחִּייםשים לב להדגשת החיים בהמשך הפרק: "ְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶני� ַהּיֹום ֶאת  .34

ְוַהָּמֶות  ַהַחִּיים" -ִרְׁשָּתּה" (טז) ֶהי� ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה לְ ְֺוָרִביָת ּוֵבַרְכ� ה' ֱאל ְוָחִייתָ "

ֶר� ְֺוא ַחֶּיי�"ִּכי הּוא  -ַאָּתה ְוַזְרֶע�" (יט)  ִּתְחֶיהְלַמַען  ַּבַחִּייםָנַתִּתי ְלָפֶני� ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה ּוָבַחְרָּת 

 ָיֶמי�..." (כ).
הפסוק האחרון הוא "חתימה מעין הפתיחה", והוא סוגר את המעגל בלי להוסיף שלב נוסף  .35

 בהתפתחות התשובה. 
 ט, תשנ"ו, עמ' עלון שבות בוגריםראה בהרחבה דברינו: 'נעשה ונשמע מול ושמענו ועשינו',  .36

115-103. 
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בסיומו של התהליך שומר בעל התשובה גם  37האלוהי גם למצוות ה' המעשיות (ח).

 38חוקים ומקיים את ספר התורה כולה (י) עם כל המשפטים (טז).את ה

 (ב). ִכי ְמַצְּו� ַהּיֹום...ֺל ֲאֶׁשר ָאנְֺּככ לוֹ ְֺוָׁשַמְעָּת ְבקֶהי� ְֺוַׁשְבָּת ַעד ה' ֱאל

 (ח). ִכי ְמַצְּו� ַהּיֹוםֲֺאֶׁשר ָאנ ָתיוִֺמְצוְוָעִׂשיָת ֶאת ָּכל  ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה'ְוַאָּתה ָתׁשּוב 

 (י). ַהְּכתּוָבה ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה... ָתיוָֺתיו ְוֻחּקֺר ִמְצוֶֺהי� ִלְׁשמְֺּבקֹול ה' ֱאלִּכי ִתְׁשַמע 

ָתיו ָֺתיו ְוֻחּקֺר ִמְצוְֺוִלְׁשמָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו  ה' ֱא�ֶהי� ִכי ְמַצְּו� ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאתֲֺאֶׁשר ָאנ

 .(טז) ...ּוִמְׁשָּפָטיו

(ב) לעשיית המצוות (ח) עד שהיא  "הפעילות הדתית מתפתחת מ"שמיעה בקול ה'

כוללת את שמירת התורה כולה (י). ההתפתחות ההדרגתית של התשובה מביאה 

"ְּבקֹול  -" (ב) וֹ לֺלהתקרבות לה', וזו משתקפת גם בכינויים לה' בשלבים השונים: "ְבק

" (י). בעוד שעשיית המצוות מתייחסת רק לקיומן המעשי ֶהי�ֺה' ֱאל "ְּבקֹול -(ח)  "ה'

כפי  39בהווה (ח), השמירה כוללת את הדאגה לקיום התורה בעתיד הרחוק (י, טז),

 שמשתמע גם מן הפסוקים הבאים:

   אלֵֺהיֶכם ֶאְתֶכם �א ָתֻסרּו ָיִמין ּוְׂשמַֺּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֱאל ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲעׂשֹות

 (דברים ה', כט). 

ִכי ְמַצֶּוָּך ְלַמַען ִייַטב ְל� ּוְלָבֶני� ַאֲחֶרי� ַעד ֵֺאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאנ ר ְוָׁשַמְעּתָ ְֺׁשמ

 (שם י"ב, כח). עֹוָלם ִּכי ַתֲעֶׂשה ַהּטֹוב ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ה' ֱא�ֶהי�

ֵסף ָעָליו ְו�א ִתְגַרע ֺא תֺל ִתְׁשְמרּו ַלֲעׂשֹותתֹו ִֺכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם אֵֺאת ָּכל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאנ

 (שם י"ג, א). ִמֶּמּנּו

ֻחּקֹוַתי  ִלְׁשמֹורַהָּיָׁשר ְּבֵעיַני  ְוָעִׂשיתָ ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּו� ְוָהַלְכָּת ִבְדָרַכי  ִּתְׁשַמעְוָהָיה ִאם 

ָבִניִתי ְל� ַבִית ֶנֱאָמן ַּכֲאֶׁשר ָּבִניִתי ְלָדִוד ּוִמְצֹוַתי ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ָּדִוד ַעְבִּדי ְוָהִייִתי ִעָּמ� ּו

 (מל"א י"א, לה). ְוָנַתִּתי ְל� ֶאת ִיְׂשָרֵאל

 ההתפתחות המשפחתית וההיסטורית בפרשת התשובה

תהליך התשובה מתחיל בלבו של בעל התשובה, אך מתפשט ופורץ החוצה. האדם 

 הן מבחינה גאוגרפית הן מבחינה רוחנית ודתית. התשובה היא  40מוצא את מקומו

 
לפי זה אין לקיום המצוות בחוץ לארץ משמעות לכשלעצמה, אלא כאמצעי בלבד לחזור  .37

שנאמר בספרי דברים פיסקא מג: לארץ ישראל ולקיים שם את כל המצוות לפרטיהן, כפי 

 "היו מצויינים במצוות שכשתחזרו לא יהיו עליכם חדשים" (מובא ברש"י על דברים י"א, יח). 
 ושים לב: בפסוק טז השמיעה נהפכת לאהבת ה' ולשמירה של כל התורה כולה. .38
אמרה תורה חלל  -וכך דרשו חז"ל למשל את שמירת השבת "ושמרו בני ישראל את השבת  .39

 עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה" (יומא פה ע"א).
ואילך) הסביר את מושג התשובה  58, ירושלים תשל"ה, עמ' על התשובההגרי"ד סולובייצ'יק ( .40

כחזרה אל המקום ואל המקור על פי לשון המקרא: "ְוָהַל� ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבָׁשָנה ְוָסַבב ֵּבית ֵאל 

ָהָרָמָתה ִּכי ָׁשם ֵּביתֹו  ּוְתֻׁשָבתוֹ ה ְוָׁשַפט ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל ַהְּמקֹומֹות ָהֵאֶּלה. ְוַהִּגְלָּגל ְוַהִּמְצּפָ 
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השיבה אל של בעל התשובה אשר מתחיל על ידי  41תהליך פנימי בעומק נשמתו

של האדם על ידי חיפוש  42(א): השלב הראשון של התשובה הוא דווקא בלבו הלב

 כפי שמפורש גם בפסוקים אחרים:  43והתבוננות במעשיו,

ִהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֺה' הּוא ָהֱאל ִּכי ָת ֶאל ְלָבֶב�ַֺוֲהֵׁשבְוָיַדְעָּת ַהּיֹום 

 (דברים ד', לט). ֵאין עֹוד

ר ֵֺביֶהם ֵלאמָֺּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשּבּו ָׁשם ְוָׁשבּו ְוִהְתַחְּננּו ֵאֶלי� ְּבֶאֶרץ ׁש ְוֵהִׁשיבּו ֶאל ִלָּבם

 (מל"א ח', מז). ָחָטאנּו ְוֶהֱעִוינּו ָרָׁשְענּו

ולא ליחידים בלבד, ולכן  כל המשפחהבאופן עקרוני מצַוות התשובה פונה אל 

(ב). ציווי התשובה מחייב  "ַאָּתה ּוָבֶני�" -כוללת התורה גם את הבנים במצווה זו 

א ִיְהֶיה ָלֶכם ְלִמְכׁשֹול ִֺמָּכל ִּפְׁשֵעיֶכם ְול ְוָהִׁשיבּו ׁשּובּולהחזיר גם אחרים בתשובה: "

ח, ל). עיקרון זה הוא על פי מידת ה' עצמו "טֹוב ְוָיָׁשר ה' ַעל ֵּכן יֹוֶרה ן" (יחזקאל י"ָֺעו

 44ט).-ַחָּטִאים ַּבָּדֶר�. ַיְדֵר� ֲעָנִוים ַּבִּמְׁשָּפט ִויַלֵּמד ֲעָנִוים ַּדְרּכֹו" (תהילים כ"ה, ח

בשני שלבי התשובה של ה' מודגש קיבוץ גלויות, אך ההתאספות וההתארגנות 

בעל התשובה מוצא  45של עם ישראל קודמות לחזרה לארץ ישראל ולקיום המצוות.

, והדבר בא לידי ביטוי על ידי לשון נופל על זהותו הלאומית בארצות הגלותאת 

ד): קיבוץ -ְוִרֲחֶמ� ְוָׁשב ְוִקֶּבְצ� ִמָּכל ָהַעִּמים" (ג ְׁשבּוְת�ֶהי� ֶאת ֺה' ֱאל ְוָׁשב" - 46לשון

ובדברי  יחזקאלבת ציון, כפי שכבר מפורש בנבואת גלויות הוא שלב מקדים לשי

 המפרשים: 

ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִּמים ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמן ָהֲאָרצֹות ֲאֶׁשר ְנפֹוצֹוֶתם ָּבם... ְוֵהֵבאִתי 

ֶאְתֶכם ֶאל ִמְדַּבר ָהַעִּמים ְוִנְׁשַּפְטִּתי ִאְּתֶכם ָׁשם ָּפִנים ֶאל ָּפִנים... ְוַהֲעַבְרִּתי ֶאְתֶכם ַּתַחת 

ֶרת ַהְּבִרית... ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה' ַּבֲהִביִאי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמת ַֺהָּׁשֶבט ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ְּבָמס

 מב).-(יחזקאל כ', לד ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת אֹוָתּה ַלֲאבֹוֵתיֶכם
 

 יז).-(שמ"א ז', טז "ְוָׁשם ָׁשָפט ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַלה'
, עיונים בספר במדברראה אברבנאל בפירושו לירמיהו ב', כב, ודיונה של נ' ליבוביץ,  .41

 ואילך.  379ירושלים תשנ"ו, עמ' 
גם חז"ל קבעו להלכה שהתהליך העיקרי חל בלבו של בעל התשובה: "שמא הרהר תשובה  .42

, חלק ג אבן העזר, יביע אומרבדעתו" (קידושין מט ע"ב; וראה דיון הלכתי מפורט בשו"ת 

 סימן ח).
 (הלכות תשובה פ"ג ה"ד). כדברי הרמב"ם: "הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם..." .43
וכך נפסק להלכה: "הרואה בנו יוצא לתרבות רעה ואינו ממחה בידו הואיל ובנו ברשותו אילו  .44

מיחה בו היה פורש ונמצא כמחטיאו. ובכלל עון זה כל שאפשר בידו למחות באחרים בין 

 יחיד בין רבים ולא מיחה אלא יניחם בכשלונם" (רמב"ם, הלכות תשובה פ"ד ה"א).
ַהִי� ֱא�ָהי" (רות ֺהזהות הלאומית קודמת לזהות הדתית בבחינת "ַעֵּמ� ַעִּמי" ורק אחר כך "ֵואל .45

 .31ראה למעלה ליד הערה  -א', טז), כפי שגם ראינו בשני שלבי התשובה בפסוק א ובפסוק ב 
(תהילים קכ"ו, א), במל"א ח', מז (המצוטט למעלה)   ְּבׁשּוב ה' ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון"וכן גם בפסוק: " .46

 ועוד.
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משם יקבצך וכו' ואחר כך ומשם יקחך והביאך וכו' אם יהיה נדחך בקצה השמים 

והוא מה שכתבתי בפרשת בחוקתי על הפסוק 'והבאתי אותם בארץ אויביהם' כי לא 

נאמר 'מארץ אויביהם' רק 'בארץ', שהוא כי יקבצם מכל העמים אל מקום אחד שגם 

ואחרי כן משם יקחם ויביאם אל הארץ הטובה וזה יאמר פה  47הוא מארץ אויביהם

'משם יקבצך' אל מקום אחד, ואחרי כן 'ומשם יקחך והביאך אל הארץ אשר ירשו 

 (אלשיך). אבותיך' וכו' 

והנה כשיסור הריחוק מבינך לבינו יסור גם כן הפיזור אשר בין קצתכם לקצתכם גם 

ריחוקכם מארצכם כמו שאמר 'ושב ה' אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל 

 (עקידת יצחק). העמים'

(ה) ועל ידי כך מתחזק הקשר ההיסטורי אל ארץ אבותיו חזיר את בעל התשובה ה' מ

של בעל התשובה לעברו. למרות שהאבות ירשו את הארץ ("ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיְרׁשּו 

ֶתי�"), חייבים הבנים לחזור ולרשת אותה מחדש ("ִויִרְׁשָּתּה"); ירושת האבות ֲֺאב

אמנם הכינה בעבר את הדרך לבנים, אבל כל דור חייב לעמוד מחדש בניסיון 

  48ולהוכיח באחריות מוסרית רבה שהוא ראוי למעשה האבות ולישיבה בארץ.

לעתיד של כאזרח בארץ האבות, בעל התשובה מחנך את בניו באהבת ה' ודואג 

(ו). בחוץ לארץ קיום המצוות היה בקרב המשפחה המצומצמת עם ישראל בארצו 

וגם התשובה בגלות התייחסה לבני המשפחה המצומצמת  49," (ב)ּוָבֶני�בלבד: "ַאָּתה 

בלבד אשר מתהלכים מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר. ואילו בארץ ישראל יש 

 ֶתי�ֲֺאב"ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיְרׁשּו  -חזרה אל השורשים ההיסטוריים של מסורת האבות 

". לכן התורה מתייחסת לקשר ההיסטורי של החזרה ֶתי�ֵֺמֲאבִויִרְׁשָּתּה ְוֵהיִטְב� ְוִהְרְּב� 

בתשובה גם לכל הדורות הבאים. בעל התשובה זוכה לראות את צאצאיו ממשיכים 

ד. ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו ָֺתיו ָחֵפץ ְמאֺבדרכו, בבחינת "ַאְׁשֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאת ה' ְּבִמְצו

ת ההיסטורית  וא זוכה באהבת ה' למודעּוב). ה-ָר�" (תהילים קי"ב, אֺּדֹור ְיָׁשִרים ְיב

ֶהי� ֶאת ְלָבְב� ְוֶאת ֺ"ּוָמל ה' ֱאל -של עם ישראל בארצו ולרצף של כל הדורות הבאים 

 50 ָ".ַזְרֶעךְלַבב 

 
הרב יששכר שלמה טייכטל הדגיש את חשיבות האחדות של עם ישראל בגלות כתנאי חשוב  .47

, ירושלים תשמ"ג, עמ' רחצ ועוד). בדורות לפני השואה אכן אם הבנים שמחהשל הגאולה (

התחיל תהליך של התארגנות עם ישראל בגולה לקראת שיבתם לארץ ישראל, על פי התיאור 

 בפסוקים אלה. 
 .25ראה לעיל, הערה  .48
 ראה גם בראשית י"ח, יט; נחמיה י', ל ועוד. .49
שלת הדורות) עולה מפסוקים רבים והבחנת המשמעות בין "בן" (צאצא ישיר) ובין "זרע" (ש .50

(בראשית ד', " ַאֵחר ֶזַרעִהים ִֺּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשת ִּכי ָׁשת ִלי ֱאלוַ  ֵּבןַוֵּתֶלד "ומדברי חז"ל. למשל: 

 ַזְרֲע�ִתי ֶאת ְּבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנ� ּוֵבין ַֺוֲהִקמ; ")משמעות לידת הבן היא הקמת השושלת - כה

... ֲאָבל ָׂשָרה ֵּבןָתּה ְוַגם ָנַתִּתי ִמֶּמָּנה ְל� ָֺתם ִלְבִרית עֹוָלם... ָׂשַרי ִאְׁשְּת�... ּוֵבַרְכִּתי אֺרַֺאֲחֶרי� ְלד
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התעוררות התשובה התחילה דווקא בחוץ לארץ (א), אך רק אחרי השיבה לארצו 

(ז). לאומית של כל העמים "ֲאֶׁשר ְרָדפּו�" -להכרה פוליטית ביןיזכה עם ישראל 

בחוץ לארץ אין התשובה מבוססת על הערכים הדתיים של המצוות. רק אחרי 

השיבה לארץ ישראל חוזר העם אל שורשיו הדתיים של תורה ומצוות, כפי שגם 

ֵתיֶכם ִוְהִייֶתם ִלי ֺמפורש בפסוקים אחרים במקרא: "ִויַׁשְבֶּתם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲאב

 51ִהים" (יחזקאל ל"ו, כח).ִֺכי ֶאְהֶיה ָלֶכם ֵלאלְֺוָאנְלָעם 

י) זוכה בעל התשובה לאותה ברכת ה' -(חקיום המצוות בארץ ישראל על ידי 

דומה  טפס' (ברכת ה' לאבות שזכו לה האבות (ט). על ידי חזרה כמעט מילולית של 

לחזור למצב של עם  -בזכות מאמציו המרובים  -כ"ח, יא) זכה בעל התשובה לדברים 

ׁשּוָבה קרי] ִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶלי� ונשוב [ְונָ "הֲ  :ישראל, כמות שהיה לפני יציאתם לגלות

 " (איכה ה', כא).ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם

 
" ַאֲחָריו ְלַזְרעוֹ ִתי ֶאת ְּבִריִתי ִאּתֹו ִלְבִרית עֹוָלם ְֺוָקָראָת ֶאת ְׁשמֹו ִיְצָחק ַוֲהִקמ ֵּבןֶלֶדת ְל� ִֺאְׁשְּת� י

 ).יא; וראה גם בראשית מ"ח, יט; שמות כ"ה, מג; מל"ב י"א, א; דה"א י"ז, יט-(בראשית י"ז, ז

של  זרעוונמצא  בניםדין הוא שנגזור על עצמינו שלא לישא אישה ולהוליד ובדברי חז"ל: "

 (בבא בתרא ס ע"ב)." אברהם אבינו כלה מאליו

 .37ראה לעיל, הערה  .51

 


