לזכרה של פרופ' נחמה ליבוביץ ז"ל
נפטרה ביום ה' בניסן תשנ"ז
אשר פתחה שערי תשובה
לתלמידיה הרבים *

בני גזונדהייט

פרשת התשובה )דברים ל'(
והיא ]פרשת התשובה[ כלל נחמתנו ותקותנו והיא תרופה כללית לכל צרותינו
להיותה יסוד התורה כולה ופינתה ...לפי שמצות התשובה תלויה בה והיא רפואת כל
)אברבנאל(.
המחלות ותיקון כל הקללות

במאמר זה ננתח את פרשת התשובה )דברים ל' ,א-י( בהיבטים שונים על דרך
הפשט :נעסוק במקומה של פרשת התשובה ,ובהתפתחות התשובה לשלביה ופרטיה,
כפי העולה מניתוח פרשני מדוקדק .כמו כן ננסה להבליט את הלקח המוסרי העולה
מן הפסוקים1.
וְ הָ יָה כִ י יָבֺאוּ עָ לֶי� כָּל הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה הַ ְבּ ָרכָה וְ הַ ְקּ ָללָה אֲ ֶשׁר נ ַָת ִתּי לְ פָ נֶי� וַ הֲ ֵשׁבֺ ָת אֶ ל
לְ בָ בֶ � ְבּכָל הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ִה ִדּיחֲ � ה' אֱ �הֶ י� ָשׁמָּ ה .וְ ַשׁ ְב ָתּ עַ ד ה' אֱ �הֶ י� וְ ָשׁמַ ְע ָתּ ְבקֺל ֹו כְּ כֺל
בוּת�
וּבכָל נ ְַפ ֶשׁ� .וְ ָשׁב ה' אֱ �הֶ י� אֶ ת ְשׁ ְ
אֲ ֶשׁר אָנֺכִ י ְמצַ וְּ � הַ יּוֹם אַ ָתּה וּבָ נֶי� ְבּכָל לְ בָ ְב� ְ
יִהיֶה נִ ַדּחֲ � ִבּ ְקצֵ ה
יצ� ה' אֱ �הֶ י� ָשׁמָּ הִ .אם ְ
הֱפ ְ
וְ ִרחֲ מֶ � וְ ָשׁב וְ ִקבֶּ ְצ� ִמכָּל הָ עַ ִמּים אֲ ֶשׁר ִ
אָרץ אֲ ֶשׁר י ְָרשׁוּ
ֶהֱביאֲ � ה' אֱ �הֶ י� אֶ ל הָ ֶ
יִקּחֶ � .ו ִ
וּמ ָשּׁם ָ
יְקבֶּ ְצ� ה' אֱ �הֶ י� ִ
הַ ָשּׁמָ יִם ִמ ָשּׁם ַ
יט ְב� וְ ִה ְר ְבּ� מֵ אֲ בֺ ֶתי� .וּמָ ל ה' אֱ �הֶ י� אֶ ת לְ בָ ְב� וְ אֶ ת לְ בַ ב ז ְַרעֶ �
אֲ בֺ ֶתי� וִ ִיר ְשׁ ָתּהּ וְ הֵ ִ
וּבכָל נ ְַפ ְשׁ� לְ מַ עַ ן חַ יֶּי� .וְ נ ַָתן ה' אֱ �הֶ י� אֵ ת כָּל הָ אָלוֹת
לְ אַהֲ בָ ה אֶ ת ה' אֱ �הֶ י� ְבּכָל לְ בָ ְב� ְ
ית אֶ ת כָּל
הָ אֵ לֶּה עַ ל אֺיְבֶ י� וְ עַ ל שֺֹנְ אֶ י� אֲ ֶשׁר ְר ָדפוּ� .וְ אַ ָתּה ָתשׁוּב וְ ָשׁמַ ְע ָתּ ְבּקוֹל ה' וְ עָ ִשׂ ָ
וּב ְפ ִרי
ִמ ְצו ָֹתיו אֲ ֶשׁר אָנֺכִ י ְמצַ וְּ � הַ יּוֹם .וְ הו ִֹת ְיר� ה' אֱ �הֶ י� ְבּכֺל מַ עֲ ֵשׂה יָדֶ � ִבּ ְפ ִרי ִב ְטנְ � ִ
אַדמָ ְת� לְ טֺבָ ה כִּ י יָשׁוּב ה' לָשׂוּשׂ עָ לֶי� לְ טוֹב כַּאֲ ֶשׁר ָשׂשׂ עַ ל אֲ בֺ ֶתי� .כִּ י
וּב ְפ ִרי ְ
ְבהֶ ְמ ְתּ� ִ
ִת ְשׁמַ ע ְבּקוֹל ה' אֱ �הֶ י� לִ ְשׁמֺר ִמ ְצו ָֹתיו וְ חֻ קֺּ ָתיו הַ כְּ תוּבָ ה ְבּסֵ פֶ ר הַ תּו ָֹרה הַ זֶּה כִּ י ָתשׁוּב
)דברים ל' ,א-י(.
וּבכָל נ ְַפ ֶשׁ�
אֶ ל ה' אֱ �הֶ י� ְבּכָל לְ בָ ְב� ְ

*
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שנה לפני פטירתה עברה נחמה ז"ל על המאמר והוסיפה הערות והארות.
למדתי הרבה מתוך ספריה של נחמה ליבוביץ ז"ל ודבריה נזכרים במאמר; ראה הערות ,16
 ;41 ,30 ,27ראה גם נ' ליבוביץ ומ' ויס ,שעורים בפרקי נחמה וגאולה ,ירושלים תשל"ז.
פירושים והסברים אשר אינם קשורים ישירות לפרשנות המקרא מופיעים בהערות.

מגדים לב )אדר ב' תש"ס(

א .מקומה של פרשת התשובה
רעיון התשובה בא בסיומם של הספרים ויקרא ,דברים )בשניהם  -אחרי פרשת
תוכחה( ,הושע ואיכה .חתימה זו באה ללמדנו שלמרות התוכחה ותיאור החורבן
הקשה " -שערי תשובה לעולם פתוחים" 2,והם מהווים חובה ואתגר לעתיד.
ברכה וקללה בספר ויקרא ובספר דברים
ההקשר השונה של שני הספרים מסביר את ההבדלים הבולטים של פרשת התוכחה
והתשובה בשני הספרים:
ספר ויקרא מתאר את קדושת בני ישראל הנובעת מהעבודה בבית המקדש
ומקיום כל המצוות .הברכה )כ"ו ,ג-יא( מתבטאת בקרבה המיוחדת לה' "וְ נ ַָת ִתּי
ִיתי ָלכֶם ל ִ
ִמ ְשׁכָּנִ י בְּ תוֹכְ כֶם ...וְ ִה ְתהַ לַּכְ ִתּי בְּ תוֹכְ כֶם וְ הָ י ִ
ֵא�הים" ,ובמקביל הקללה באה
לידי ביטוי בחורבן המקדש ובהפסקת הקרבנות )לא(; יציאת בני ישראל לגלות תכפר
על כך שלא קיימו את מצוַ ות השמיטה בישבם על אדמתם )לד( .בהתאם לכך
מתמקדת גם התשובה בעיקר בווידוי על העוונות ועל המעילה בה' )מ(  3ועל ידי
זכירה של ברית האבות  -תיזכר גם הארץ )מב(.
בספר דברים לפני הכניסה לארץ ישראל מודגשת במיוחד האחריות של עם
ישראל והבחירה בין טוב ורע בהר גריזים ובהר עיבל .בהקשר זה תופס נושא
התשובה מקום מרכזי :פרשת התשובה )ל' ,א-י( ממשיכה ומפרטת את פרשת הברית
)כ"ז( ואת פרשת התוכחה )כ"ח-כ"ט( ,ובהמשך מפורט יסוד הבחירה החופשית )ל',
טו-כ( .הפסוקים מנוסחים אמנם בלשון יחיד ,אך כיוון שמדובר על העם כולו הפנייה
היא לכלל ישראל 4.הברכה לישראל מתגשמת על ידי ההכרה הבין-לאומית )כ"ח ,י(,
והקללה כתבוסה לפני כל העמים אשר לארצותיהם הפיצם ה' ,ולכן מודגש באותו
ִית לְ ַשׁמָּ ה לְ מָ ָשׁל וְ לִ ְשׁנִ ינָה
ההקשר גם ההיבט המדיני" :י ֹולֵ� ה' אֺ ְת� וְ אֶ ת מַ לְ כְּ � ...וְ הָ י ָ
בְּ כֺל הָ עַ ִמּים" )לו-לז( .בהתאם לכך מחייבת התשובה את ההכרה וההזדהות הלאומית
של עם ישראל אשר חוזר לארצו ועל ידי כך חוזר גם למסורת אבותיו )ל' ,ה ,כ(5.
 .2דברים רבה פ"ב.
 .3השורש מ-ע-ל מציין את הפגיעה בקדושה ומתאים להקשר של ספר הקדושה :ויקרא ה' ,כא;
דה"ב כ"ו ,יח ועוד.
 .4בהרבה הקשרים ספר דברים מתייחס לעם ישראל כולו בלשון יחיד בשעה שספר שמות או
ויקרא פונה אל היחידים ,כמו בדוגמה הבאה :אחרי ברית סיני התורה פונה אל היחידים
קדֶ שׁ ִתּ ְהיוּן לִ י וּבָ ָשׂר בַּ ָשּׂדֶ ה ְט ֵרפָ ה לֺא תֺאכֵלוּ ַל ֶכּלֶב ַתּ ְשׁלִ כוּן אֺתוֹ" )שמות
בלשון רבים "וְ אַנְ ֵשׁי ֺ
כ"ב ,ל( ,אך לפני הכניסה לארץ ישראל התורה פונה אל העם כולו בלשון יחיד "כִּ י עַ ם ָקדוֹשׁ
אַ ָתּה לַה' אֱ לֺהֶ י� לֺא ְתבַ ֵשּׁל גְּ ִדי בַּ חֲ לֵב ִאמּוֹ" )דברים י"ד ,כא(.
 .5על ידי המהלכים השונים מוסבר היפוך הסדר של הזכרת הארץ והאבות בשני הספרים:
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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
השיבה לארץ ישראל שבעזרתם חוזרים גם לשורשים התורניים6.
הטבלה הבאה מסכמת את ההבדלים:
ספר ויקרא )כ"ו(
משכן וקדושה -
אחרי מתן תורה והקמת המשכן
 Üערכים דתיים
אָריחַ
"וַ הֲ ִשׁמּו ִֹתי אֶ ת ִמ ְק ְדּ ֵשׁיכֶם וְ לֺא ִ
ְבּ ֵריחַ נִ יחֺחֲ כֶם" )לא(
אָרץ אֶ ת ַשׁ ְבּתֺ ֶתיהָ " )לד(
"אָז ִתּ ְרצֶ ה הָ ֶ

ההקשר
הברכה

הקללה

התשובה

ארץ  Ûאבות

 Üחורבן המקדש ועבודת הקודש
"וְ ִה ְתוַ דּוּ אֶ ת עֲ וֺנָם וְ אֶ ת עֲ וֺן אֲ בֺ ָתם
ְבּמַ עֲ לָם אֲ ֶשׁר מָ עֲ לוּ ִבי" )מ(
 Üוידוי על "מעילה בקדושה"
יתי יַעֲ קוֹב וְ אַף אֶ ת
"וְ ָזכ ְַר ִתּי אֶ ת ְבּ ִר ִ
אַב ָרהָ ם
יתי ְ
יתי יִ ְצחָ ק וְ אַף אֶ ת ְבּ ִר ִ
ְבּ ִר ִ
אָרץ אֶ זְ כֺּר" )מב(
אֶ זְ כֺּר וְ הָ ֶ

ספר דברים )כ"ח-ל'(
ארץ ישראל וגלות -
לפני הכניסה לארץ ישראל
 Üערכים לאומים
יִית
"י ֹולֵ� ה' אֺ ְת� וְ אֶ ת מַ לְ כְּ � ...וְ הָ ָ
לְ ַשׁמָּ ה לְ מָ ָשׁל וְ לִ ְשׁנִ ינָה ְבּכֺל
הָ עַ ִמּים" )לו-לז(
"וְ עָ בַ ְד ָתּ אֶ ת אֺיְבֶ י�" )מח(
 Üההיבט המדיני של הגלות
מפורט ביותר

 Üקיבוץ גלויות )כ"ט-ל'(
אָרץ אֲ ֶשׁר
ֶהֱביאֲ � ה' אֱ לֺהֶ י� אֶ ל הָ ֶ
"ו ִ
י ְָרשׁוּ אֲ בֺ ֶתי�" )ל' ,ה(
ָשׁבֶ ת עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ע ה'
"ל ֶ
אַב ָרהָ ם לְ יִ ְצחָ ק וּלְ יַעֲ קֺב
לַאֲ בֺ ֶתי� לְ ְ
ל ֵָתת לָהֶ ם" )ל' ,כ(
 Üברית אבות לפני ברית הארץ ,שיבה  Üארץ ישראל היא הקשר לאבות
וה' שב את שבות עמו לארץ
לארץ ישראל בעקבות זכות הברית
האבות

פרשת התשובה כהשלמה וכחתימה של פרשת התוכחה
הטבלה הבאה מראה את הדמיון הלשוני בין פרשת התוכחה ופרשת התשובה .להלן
ננסה להסביר את המקבילות ואת השינויים בין שתי הפרשיות:
פרשת התוכחה )כ"ח-כ"ט(

פרשת התשובה )ל'(

בספר ויקרא ברית האבות מביאה לזכירת הארץ בעוד שבספר דברים הסדר הפוך :השיבה
הקשר אל האבות.
לארץ ישראל מעמיקה את השורשים ואת ֶ
 .6לא נוכל לפרט במקום זה את האופי של תיאור התשובה בדברים ד' ,כט.
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" .1וּבָ אוּ עָ לֶי� ָכּל הַ ְבּ ָרכוֹת הָ אֵ לֶּה ...וּבָ אוּ עָ לֶי� "וְ הָ יָה כִ י יָבֺאוּ עָ לֶי� ָכּל הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה
הַ ְבּ ָרכָה וְ הַ ְקּ ָללָה) "...א(
כָּל הַ ְקּ ָללוֹת הָ אֵ לֶּה) "...כ"ח ,א-ב ,טו(
אָרץ וְ עַ ד
יצ�ְ ...בּ ָכל הָ עַ ִמּים ִמ ְקצֵ ה הָ ֶ
"וֶהֱ ִפ ְ
אָרץ" )כ"ח ,סד(
ְקצֵ ה הָ ֶ

יִהיֶה
"אם ְ
יצ�" )ג( ִ
" ִמ ָכּל הָ עַ ִמּים אֲ ֶשׁר הֱ ִפ ְ
נִ ַדּחֲ � ִבּ ְקצֵ ה הַ ָשּׁמָ יִם" )ד(

וּבז ְַרעֲ � עַ ד ע ֹולָם" )כ"ח ,מו(
"ְ ...

"וְ אֶ ת לְ בַ ב ז ְַרעֶ �

" .2וְ לֺא ַתאֲ ִמין ְבּחַ יֶּי�" )כ"ח ,סו(

...לְ מַ עַ ן חַ יֶּי�" )ו(

וּבאָלָת ֹו" )כ"ט ,יא(
"בּ ְב ִרית ה' אֱ לֺהֶ י� ְ
ִ .3
אָבדֶ �" )כ"ח ,כב( "וְ עָ בַ ְד ָתּ אֶ ת
" ְוּר ָדפוּ� עַ ד ְ
איְ בֶ י�) "...כ"ח ,מח(
ֺ

איְ בֶ י� וְ עַ ל שֺֹנְ אֶ יך
"הָ אָלוֹת הָ אֵ לֶּה ...עַ ל ֺ
אֲ ֶשׁר ְר ָדפוּ�" )ז(

ית אֶ ת
"וְ אַ ָתּה ָתשׁוּב וְ ָשׁמַ ְע ָתּ ְבּקוֹל ה' וְ עָ ִשׂ ָ
"וּר ָדפוּ� ...כִּ י ֺלא ָשׁמַ ְע ָתּ ְבּקוֹל ה' אֱ לֺהֶ י�
ְ .4
אָנכִ י ְמצַ וְּ � הַ יּוֹם" )ח(
לִ ְשׁמֺר ִמ ְצו ָֹתיו וְ חֻ קֺּ ָתיו אֲ ֶשׁר ִצוָּ �" )כ"ח ,מה( כָּל ִמ ְצו ָֹתיו אֲ ֶשׁר ֺ
"כִּ י לֺא ָשׁמַ ְע ָתּ ְבּקוֹל ה' אֱ לֺהֶ י� לִ ְשׁמֺר
ִמ ְצו ָֹתיו וְ חֻ קֺּ ָתיו אֲ ֶשׁר ִצוָּ �" )כ"ח ,מה( "כָּל
הַ ְקּ ָללָה הַ כְּ תוּבָ ה בַּ סֵּ פֶ ר הַ זֶּה" )כ"ט ,כו(
וּב ְפ ִרי
" .5וְ הו ִֹת ְר� ה' לְ טוֹבָ ה ִבּ ְפ ִרי ִב ְטנְ � ִ
אַדמָ ֶת�" )כ"ח ,יא(
וּב ְפ ִרי ְ
ְבהֶ ְמ ְתּ� ִ
"כַּאֲ ֶשׁר ָשׂשׂ ה' עֲ לֵיכֶם" )כ"ח ,סג(

"כִּ י ִת ְשׁמַ ע ְבּקוֹל ה' אֱ לֺהֶ י� לִ ְשׁמֺר ִמ ְצו ָֹתיו
וְ חֻ קֺּ ָתיו הַ כְּ תוּבָ ה ְבּסֵ פֶ ר הַ תּו ָֹרה הַ זֶּה" )י(
"וְ הו ִֹת ְיר� ה' אֱ לֺהֶ י� ְבּכֺל מַ עֲ ֵשׂה יָדֶ � ִבּ ְפ ִרי
אַדמָ ְת� לְ טֺבָ ה"
וּב ְפ ִרי ְ
וּב ְפ ִרי ְבהֶ ְמ ְתּ� ִ
ִב ְטנְ � ִ
)ט(
" ָלשׂוּשׂ עָ לֶיךָ" )ט(

 .1בתוכחה מתואר העונש של הגלות הפוגע גם בכל הדורות הבאים "וּבְ ז ְַרעֲ � עַ ד
ע ֹולָם"; בפרשת התשובה ההתבוננות במצב המדיני מביאה לידי שיבה אל ה'
והתהליך כולל גם את "לְ בַ ב ז ְַרעֶ �".
 .2בפרשת התוכחה אנו קוראים שהחטאים והעונש יוצרים מצב של ייאוש מוחלט
"וְ לֺא ַתאֲ ִמין בְּ חַ יֶּי�" ,אך על ידי התשובה האדם מתקן את מעשיו ומוצא שוב
משמעות ותוכן בחייו " -לְ מַ עַ ן חַ יֶּי�".
 .3העונש והקללה לעם ישראל של פרשת התוכחה נהפך בפרשת התשובה לעונש
לאויבים ולשונאים של עם ישראל7 .

.7
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דוגמה דומה נמצאת בספר במדבר :העונש לאחר חטא המרגלים "וַ יּ ֵֶרד הָ עֲ מָ ל ִֵקי וְ הַ כְּ נַעֲ נִ י
הַ יֺּ ֵשׁב בָּ הָ ר הַ הוּא וַ יַּכּוּם וַ יַּכְּ תוּם עַ ד הַ חָ ְרמָ ה" )י"ד ,מה( נהפך לאחר ארבעים שנה לניצחון על
עמים אחרים ,אשר רדפו את ישראל..." :וַ יּ ִֵתּן אֶ ת הַ כְּ נַעֲ נִ י ...וַ ִיּ ְק ָרא ֵשׁם הַ מָּ קוֹם חָ ְרמָ ה"
)במדבר כ"א ,ג( .השינוי במשמעות השם מחורבן לניצחון הוא כנראה הסיבה לכך שהתורה
מסבירה את שם המקום ,שכבר פורש בהקשר אחר.

 .4שים לב להבדלים העדינים :בקללה הניסוח הוא בלשון עבר "כִּ י לֺא ָשׁמַ ְע ָתּ בְּ קוֹל
ה' אֱ לֺהֶ י� לִ ְשׁמֺר ִמ ְצו ָֹתיו וְ חֻ קֺּ ָתיו אֲ ֶשׁר ִצוָּ �" )כ"ח ,מה( ,כיוון שעם ישראל עזב
את התורה; בניגוד לכך בפרשת התשובה הציווי הוא בלשון הווה-עתיד "וְ אַ ָתּה
ית אֶ ת כָּל ִמ ְצו ָֹתיו אֲ ֶשׁר אָנֺכִ י ְמצַ וְּ � הַ יּוֹם" )ל' ,ח( ,כי
ָתשׁוּב וְ ָשׁמַ ְע ָתּ בְּ קוֹל ה' וְ עָ ִשׂ ָ
בעל התשובה מתייחס לתורה כדבר המחייב אותו עכשיו בבחינת "אין ועתה
אלא לשון תשובה" 8.כמו כן רק בעל התשובה מכיר בקיומה של התורה
"הַ כְּ תוּבָ ה בְּ סֵ פֶ ר הַ תּו ָֹרה הַ זֶּה" ובמחויבות אליה ,בעוד שבהקשר של התוכחה
והקללה המילה "תורה" אינה נזכרת ,כי לא הכירו בקיומה של התורה9 .
 .5פסוק ט בפרשת התשובה כמעט זהה לכ"ח ,יא ,אך השינויים הדקים מבליטים
את האופי והמסר השונים של שתי הפרשות .נעמוד על שלושה הבדלים דקים:
אַדמָ ֶת�
וּב ְפ ִרי ְ
וּב ְפ ִרי ְבהֶ ְמ ְתּ� ִ
ִבּ ְפ ִרי ִב ְטנְ � ִ
וְ הו ִֹת ְר� ה' לְ טוֹבָ ה
)כ"ח ,יא(.
אַדמָ ְת� לְ טֺבָ ה
וּב ְפ ִרי ְ
וּב ְפ ִרי ְבהֶ ְמ ְתּ� ִ
וְ הו ִֹת ְיר� ה' אֱ לֺהֶ י� ְבּכֺל מַ עֲ ֵשׂה יָדֶ � ִבּ ְפ ִרי ִב ְטנְ � ִ
)ל' ,ט(.

"ה' " ⇐ "ה' אֱ לֺהֶ י�"  -אחרי החטא והגלות ואחרי תהליך התשובה  -נוצרה קרבה
יתרה לקב"ה על ידי ניסיון אישי של חזרה מהחטא .בעל התשובה זוכה לחוש קרבה
ֵ
יתרה לבוראו ,ולכן התורה מוסיפה את המילה "אֱ לֺהֶ י�" כדי לציין את היחס האישי
לקב"ה" 10:מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין" 11.בדומה לכך
אפשר גם להסביר את ההבדלים בין שני פסוקים דומים בספר שמות:
כוּר� אֶ ל ְפּנֵי הָ אָדֺן ה' )שמות כ"ג ,יז( = לפני החטא
ָשׁלֺשׁ ְפּעָ ִמים בַּ ָשּׁנָה י ֵָראֶ ה כָּל זְ ְ
= החטא
אֵ לֶּה אֱ לֺהֶ י� יִ ְשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר הֶ עֱלוּ� מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם )שמות ל"ב ,ד(
כוּר� אֶ ת ְפּנֵי הָ אָדֺן ה' אֱ לֺהֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל
ָשׁלֺשׁ ְפּעָ ִמים בַּ ָשּׁנָה י ֵָראֶ ה כָּל זְ ְ
)שמות ל"ד ,כג( = לאחר החטא

 .8על פי בראשית רבה פרשה כ"א ד"ה ועתה פן ,וילקוט שמעוני פרשת נח רמז ס"ב ד"ה ויהי.
"אם לֺא ִת ְשׁמֺר
 .9בפרשת התוכחה התורה נזכרת דווקא בהקשר חיובי של קיום המצוותִ :
לַעֲ שׂוֹת אֶ ת כָּל ִדּ ְב ֵרי הַ תּו ָֹרה הַ זֺּאת הַ כְּ תֻ ִבים בַּ סֵּ פֶ ר הַ זֶּה לְ י ְִראָה אֶ ת הַ ֵשּׁם הַ נִּ כְ בָּ ד וְ הַ נּו ָֹרא הַ זֶּה
אֵ ת ה' אֱ לֺהֶ י�" )כ"ח ,נח(.
" .10ה' אֱ לֺהֶ י�" מופיע  12פעמים בפסוקים אלו .אולי יש בזה רמז למספר של  12השבטים ,שלכל
אחד מהם דרך תשובה משלו .באותו עניין מצאנו גם בהלכות תפילה "צריך לפתוח פתחים
או חלונות כנגד ירושלים כדי להתפלל כנגדן וטוב שיהיו בבית כנסת י"ב חלונות" )שו"ע
או"ח סי' צ' סעיף ד  -בשם הזוהר על פי בית יוסף שם ד"ה וצריך(.
 .11ברכות לד ע"ב  -על פי זה אפשר להסביר על דרך הדרוש את ההבדל בין הכתיב המלא לכתיב
החסר של המילה "וְ הו ִֹת ְר�" " -וְ הו ִֹת ְיר�" בשני הפסוקים :בעל התשובה זוכה לברכה יתרה
מהקב"ה ולכן הכתיב מלא.
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דווקא על ידי החוויה של חטא העגל ,בני ישראל זכו בסופו של דבר לקרבה יתרה
בזכות התשובה .התוספת "אֱ לֺהֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל" בשמות ל"ד ,כג מקורה בחטא העגל ,אך
"גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות" 12והקרבה היתרה לה' "אֱ לֺהֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל"
מתבטאת דווקא על ידי אותו ניסוח של החטא13.
תוספת של "בְּ כֺל מַ עֲ ֵשׂה יָדֶ �"  -בעל התשובה מתברך במיוחד לפי המעשה שהוא
בעצמו עשה .וכך מודגשת הבקשה של בעלי התשובה גם בסוף מזמור צ' בתהילים
אָדם ...וִ ִ
"וַ תֺּאמֶ ר שׁוּבוּ בְ נֵי ָ
יהי נֺעַ ם ה' אֱ לֺהֵ ינוּ עָ לֵינוּ וּמַ עֲ ֵשׂה יָדֵ ינוּ כּוֹנְ נָה עָ לֵינוּ
14
וּשׁ ֵתה בְ לֶב טוֹב יֵינֶ� כִּ י
וּמַ עֲ ֵשׂה יָדֵ ינוּ כּוֹנְ נֵהוּ" ובקהלת ט' ,ז "לֵ� אֱ כֺל בְּ ִשׂ ְמחָ ה ל ְַחמֶ � ְ
שׂיךָ"15.
כְ בָ ר ָרצָ ה הָ אֱ לֺ ִהים אֶ ת מַ עֲ ֶ
מקומה של המילה "לְ טוֹבָ ה" בשני הפסוקים  -בפרק כ"ח עומדת המילה
"לְ טוֹבָ ה" בסוף הפסוק ,כי בהתחלה "הַ טּוֹבָ ה" היא כל כולה ברכה ישירה מאת ה' ולכן
"לְ טוֹבָ ה" סמוכה ל"ה' " )"וְ הו ִֹת ְר� ה' לְ טוֹבָ ה"(; אדם המקיים את מצוות ה' מתוך ציווי
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
"לְ טוֹבָ ה" מופיעה בסוף ,כי הטובה מבוססת על כל מעשה ידיו של האדם השב אל ה'
מיזמתו 16 .למרות שה"טובה" מבוססת על מעשה ידיו של בעל התשובה ,הוא בהחלט
.12

.13

.14

.15

.16

יומא פו ע"ב  -בהקשר זה ניתן לפרש את המושגים "נִ ַדּחֲ � ִבּ ְקצֵ ה הַ ָשּׁמָ ִים" )ד( כרמז לחטא
ית אֶ ת הַ ֶשּׁמֶ שׁ וְ אֶ ת הַ יּ ֵָרחַ וְ אֶ ת
של עם ישראל אשר גרם לגלות" :וּפֶ ן ִתּ ָשּׂא עֵ ינֶי� הַ ָשּׁמַ יְמָ ה וְ ָר ִא ָ
ית לָהֶ ם וַ עֲ בַ ְד ָתּם) "...דברים ד' ,יט; ראה גם נחמיה
הַ כּ ֹוכ ִָבים כֺּל ְצבָ א הַ ָשּׁמַ ִים וְ נִ ַדּ ְח ָתּ וְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וִ ָ
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
בעבור דבר העגל" ,ובהרחבה על ידי פרופ' בנו יעקב בפירושו הגרמני לספר שמות ) B.
.(Jacob, Das Buch Exodus, Calwer Verlag, Stuttgart 1997, Seite 981
אופיינית לבעל התשובה הבקשה להצלחת מעשה ידיו ,ומשמעה "שמעשה ידינו כשלעצמו
לא ימוט ,יהיה נכון ,בר-קיימא .היינו הבקשה האחרונה היא ראיית יציבותו של מעשה ידינו
'עלינו' ואף ידיעת קיומו אחרינו" )מ' ויס ,מקראות ככוונתם ,ירושלים תשמ"ח ,עמ' .(213
גם מדרש שוחר טוב לדברים י"ד ,כט מדגיש שיסוד הברכה הוא דווקא במעשה ידיו של
האדם עצמו...' " :לְ מַ עַ ן יְבָ ֶרכְ � ה' אֱ לֺהֶ י� ְבּכָל מַ עֲ ֵשׂה י ְָד� אֲ ֶשׁר ַתּעֲ ֶשׂה' )דברים י"ד ,כט(  -אם
אתה עושה אתה מתברך ואם לאו אינך מתברך" .ההכרה הבסיסית של בעל התשובה היא
דווקא באחריות המלאה של מעשה ידיו ,כלשונו של אלעזר בן דורדיא" :אין הדבר תלוי אלא
בי" )עבודה זרה יז ע"א(.
דוגמה דומה למשמעות של מיקום שונה של מושגים בפסוקים דומים נמצאת בבראשית:
אַב ָרם אֶ ת ָשׂ ַרי ִא ְשׁתּ ֹו
וַ ִיּ ַקּח ְ
אַב ָרם ִמ ִמּ ְצ ַריִם הוּא וְ ִא ְשׁתּ ֹו
וַ יַּעַ ל ְ

אָחיו
וְ אֶ ת לוֹט בֶּ ן ִ
וְ כָל אֲ ֶשׁר ל ֹו

כוּשׁם
וְ אֶ ת כָּל ְר ָ
וְ לוֹט ִעמּ ֹו הַ נֶּגְ בָּ ה

)י"ב ,ה(.
)י"ג ,א(.

"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
תי�"17.
הפסוקים" :כִּ י יָשׁוּב ה' לָשׂוּשׂ עָ לֶי� לְ טוֹב כַּאֲ ֶשׁר ַשׂשׂ עַ ל אֲ בֺ ֶ
ב .התפתחות התשובה לשלביה
משמעויות שונות של השורש ש-ו-ב
השורשים ש-ו-ב ,י-ש-ב ,ש-ב-י ,ש-ב-ב מופיעים במובנים שונים בפרשתנו ,כדי לציין
את התחומים המרובים והמשמעויות השונות אשר קשורים במושג התשובה18 :
התבוננות האדם במצבו )"וַ הֲ ֵשׁבֺ ָת אֶ ל לְ בָ בֶ �"( ,חזרה והתקרבות אל ה' )"וְ ַשׁבְ ָתּ עַ ד ה'
בוּת�"( .לא תיתכן
)"שׁ ְ
אֱ לֺהֶ י�"( ,תגובתו של ה' )"וְ ָשׁב ה' אֱ לֺהֶ י�"( וקיבוץ גלויות ְ
הפרדה של התשובה האישית לה' לבין השיבה הלאומית של עם ישראל לארצו
ולשורשים של תורת ישראל19.
התשובה אינה מעשה נקודתי אלא תהליך הדדי בין האדם מחד לבין ה' ,העם
והארץ מאידך .בפסוקים הבאים יש רמזים לשוניים מאלפים המקשרים את רעיון
התשובה לחטאים ,להתנהגות השובבה של החוטא ,לחזרה מהשבי ולתשובת ה':
אָדם אֲ ֶשׁר לֺא יֶחֱ טָ א וְ אָנ ְַפ ָתּ בָ ם וּנְ ַת ָתּם לִ ְפנֵי א ֹויֵב וְ ָשׁבוּם שֺׁבֵ יהֶ ם
כִּ י יֶחֶ ְטאוּ לָ� כִּ י אֵ ין ָ
אָרץ אֲ ֶשׁר נִ ְשׁבּוּ ָשׁם וְ ָשׁבוּ
אֶ ל אֶ ֶרץ הָ א ֹויֵב ְרחו ָֹקה א ֹו ְקרוֹבָ ה .וְ הֵ ִשׁיבוּ אֶ ל לִ בָּ ם בָּ ֶ
שׁבֵ יהֶ ם לֵאמֺר חָ טָ אנוּ וְ הֶ עֱוִ ינוּ ָר ָשׁ ְענוּ .וְ ָשׁבוּ אֵ לֶי� ְבּכָל לְ בָ בָ ם
וְ ִה ְתחַ נְּ נוּ אֵ לֶי� ְבּאֶ ֶרץ ֺ
אַרצָ ם אֲ ֶשׁר נ ַָת ָתּה
א ָתם וְ ִה ְתפַּ לְ לוּ אֵ לֶי� דֶּ ֶר� ְ
וּבכָל נ ְַפ ָשׁם ְבּאֶ ֶרץ אֺיְבֵ יהֶ ם אֲ ֶשׁר ָשׁבוּ ֺ 20
ְ
)מל"א ח' ,מו-מח(.
יתי קרי[ לִ ְשׁמֶ �
לַאֲ בו ָֹתם הָ ִעיר אֲ ֶשׁר בָּ חַ ְר ָתּ וְ הַ בַּ יִת אֲ ֶשׁר בנית ]בָּ נִ ִ

.17

.18
.19

.20

ממצרים הרי לפנינו שתי משפחות ,עכשיו אין לוט מוזכר מיד לאחר שרה אלא כמי שנצטרף
לחבורה והולך עמה) "...נ' ליבוביץ ,עיונים בספר בראשית ,ירושלים תשל"ח ,עמ' .(89-88
ושמא לפי הבנה זאת ניתן גם להסביר על דרך הדרוש את ההבדל בין כתיב מלא לחסר:
בפרק כ"ח הטובה קשורה ישירות לה' ולכן כתובה מלא ,כי טובת ה' הישירה היא טובה
במלוא המובן " -וַ אֲ נִ י ִק ְרבַ ת אֱ לֺ ִהים לִ י טוֹב" )תהילים ע"ג ,כח(; אך בפרק ל' הטובה נוצרת
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
חסרָ :
"קדֺשׁ ִי ְהיֶה לָּ� כִּ י ָקדוֹשׁ אֲ נִ י ה') "...ויקרא כ"א ,ח(  -קדושת ה' שלמה ,וקדושת האדם
חסרה .בשני המקומות הכתיב המלא והחסר רומזים להבדל בין ה' והאדם.
ראה מאמרו של ע' פריש' ,תשובה ושיבה  -עיון ספרותי-תיאולוגי בשלוש פרשיות מקראיות',
עיוני מקרא ופרשנות ד ,רמת גן תשנ"ז ,עמ' .148-129
"ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה ואל דברת קץ המגולה ואור
הישועה הזרוחה לא יביט ,לא יוכל לכוין שום דבר לאמתתה של תורת אמת" )הרא"יה קוק,
אגרות הראי"ה ב ,ירושלים תשכ"ב ,עמ' לז(.
אותה מילה "ושבו" מופיעה פעמיים בפסוק במשמעות הן של "שבי" והן של "תשובה אל ה' ",
ללמדך שהמצב המדיני של בני ישראל הוא גורם מרכזי להתבוננות ולחזרה אל ה'.
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אָתנוּ לָ� כִּ י אַ ָתּה ה' אֱ �הֵ ינוּ
שׁוּבוּ בָּ נִ ים שׁוֹבָ ִבים אֶ ְרפָּ ה ְמשׁוּבֺ ֵתיכֶם ִהנְ נוּ ָ
)ירמיהו ג' ,כב(.
וּשׁבוּ עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר נ ַָתן ה' ָלכֶם
לֵאמֺר שׁוּבוּ נָא ִאישׁ ִמ ַדּ ְרכּ ֹו הָ ָרעָ ה וּמֵ רֺעַ מַ עַ לְ לֵיכֶם ְ
ֹתיכֶם לְ ִמן ע ֹולָם וְ עַ ד ע ֹולָם21
)שם כ"ה ,ה(.
וְ לַאֲ בו ֵ
)שם ל"ג ,ז(.
וּבנִ ִתים כְּ בָ ִראשֺׁנָה
יְהוּדה וְ אֵ ת ְשׁבוּת יִ ְשׂ ָראֵ ל ְ
ָ
וַ הֲ ִשׁבֺ ִתי אֶ ת ְשׁבוּת
אהֲ בֵ ם נְ ָדבָ ה כִּ י ָשׁב אַ ִפּי
שׁוּבָ ה יִ ְשׂ ָראֵ ל עַ ד ה' אֱ �הֶ י� כִּ י כ ַָשׁלְ ָתּ בַּ עֲ וֺנֶ� .אֶ ְרפָּ א ְמשׁוּבָ ָתם ֺ
)הושע י"ד ,ב ,ה(.
ִממֶּ נּוּ

תשובת ישראל ותשובת ה' בפרשת התשובה
התורה מתארת בפרשת התשובה תהליך הדרגתי והדדי בין ישראל וה' .השורשים
ש-ו-ב ,י-ש-ב ,ש-ב-י ,ש-ב-ב מופיעים בפרשתנו שבע פעמים :פעמיים מצד האדם
ופעמיים כתגובה של ה' )פס' א-ג(; אחרי השיבה לארץ ישראל פעם מצד האדם,
וכתגובה  -פעם מצד ה' )פס' ח-ט(; לסיום מופיע בסוף הפרשה פעם נוספת השורש
ש-ו-ב כתשובה של האדם .הדבר מלמדנו ,כי התשובה היא תהליך הדרגתי והדדי בין
האדם לבין בוראו 22:ההתעוררות של התשובה מתחילה על ידי האדם 23ומתפתחת
גם בהמשך דווקא בזכות המאמצים והיזמה הבאים מצד האדם 24.ה' תומך ומעודד
 .21ראה גם הפסוק המקביל :ירמיהו ל"ה ,טו.
 .22חז"ל תיארו את ההדדיות של התשובה כביכול כ'מחלוקת' בין הקב"ה ובין ישראל" :אמרה
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(.
 .23תופעה דומה לכך נמצאת בשמות ג'-ד' :המילה "אנכי" מופיעה תשע פעמים לסירוגין בוויכוח
בין ה' ובין משה ) .(3 - 2+1 - 1 - 1 - 1ה"אנכי" האלוהי גובר על ה"אנכי" של משה ומשה
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 ה'
אָבי� אֱ לֺהֵ י
אָנכִ י אֱ לֺהֵ י ִ
"וַ יֺּאמֶ ר ֺ
אַב ָרהָ ם) "...ג' ,ו(
ְ
"וַ יֺּאמֶ ר כִּ י אֶ ְהיֶה ִעמָּ � וְ זֶה לְּ � הָ אוֹת כִּ י
אָנכִ י ְשׁל ְַח ִתּי�) "...ג' ,יב(
ֺ
אָדם...
"וַ יֺּאמֶ ר ה' אֵ לָיו ִמי ָשׂם פֶּ ה ָל ָ
אָנכִ י ה' .וְ עַ ָתּה לֵ� וְ אָנֺכִ י אֶ ְהיֶה
הֲ לֺא ֺ
ִעם ִפּי� ...וְ אָנֺכִ י אֶ ְהיֶה ִעם ִפּי� וְ ִעם
ִפּיהוּ" )ד' ,יא-טו(

"אנכי" של משה
אָנכִ י כִּ י אֵ לֵ� אֶ ל
"וַ יֺּאמֶ ר מֺ ֶשׁה אֶ ל הָ אֱ לֺ ִהים ִמי ֺ
פַּ ְרעֺה) "...ג' ,יא(
אָנכִ י בָ א אֶ ל ְבּנֵי
"וַ יֺּאמֶ ר מֺ ֶשׁה אֶ ל הָ אֱ לֺ ִהים ִהנֵּה ֺ
י ְִשׂ ָראֵ ל) "...ג' ,יג(
אָנכִ י
"וַ יֺּאמֶ ר מֺ ֶשׁה אֶ ל ה' ִבּי אֲ דֺנָי לֺא ִאישׁ ְדּבָ ִרים ֺ
גַּם ִמ ְתּמוֹל גַּם ִמ ִשּׁלְ שֺׁם גַּם מֵ אָז ַדּבֶּ ְר� אֶ ל עַ ְבדֶּ � כִּ י
אָנכִ י" )ד' ,י(
כְ בַ ד פֶּ ה וּכְ בַ ד לָשׁוֹן ֺ

..." .24והיינו כשתשובתו רצויה לפניו יתברך בשובו אל ה' בכל לבו ונפשו מאהבה אזי
באתערותא דלתתא וכמים הפנים וכו' אתערותא דלעילא לעורר האהבה והחסד ה' " )בעל
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את האדם בדרכו ,אך תהליך התשובה צריך להתחיל מצד האדם דווקא;  25התשובה
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
"וְ ָשׁב ה' אֱ לֺהֶ י� אֶ ת ְשׁ ְ
בוּת� וְ ִרחֲ מֶ �" )פס' ג( ,אך לאור התפתחות התשובה בהמשך ה'
פועל ,כביכול ,מתוך התלהבות "כִּ י יָשׁוּב ה' לָשׂוּשׂ עָ לֶי� לְ טוֹב" )פס' ט(.

)א(
)ב(
)ג(
)ג(
)ח(
)ט(
)י(

הפסוק
"...וַ הֲ ֵשׁבֺ ָת אֶ ל לְ בָ בֶ �"...
"וְ ַשׁ ְב ָתּ עַ ד ה' אֱ �הֶ י�"...
בוּת� וְ ִרחֲ מֶ �"
"וְ ָשׁב ה' אֱ לֺהֶ י� אֶ ת ְשׁ ְ
"וְ ָשׁב וְ ִקבֶּ ְצ� ִמכָּל הָ עַ ִמּים"...
"וְ אַ ָתּה ָתשׁוּב וְ ָשׁמַ ְע ָתּ ְבּקוֹל ה'"...
"...כִּ י יָשׁוּב ה' לָשׂוּשׂ עָ לֶי� לְ טוֹב"
"...כִּ י ָתשׁוּב אֶ ל ה' אֱ �הֶ י�"

מי
מקום
תיאור השלב של התשובה
אדם
ישראל  לבו )ההיסטוריה(
בחוץ לארץ אדם
ישראל  ה' )רגשית-דתית(
ה'
 ישראל )רחמים(
ה'
 ישראל )קיבוץ גלויות( קיבוץ גלויות ה'
ה'
אדם
ישראל  ה' )מעשית(
בארץ ישראל ה'
 ישראל )שמחה(
ה'
אדם
ישראל  ה' )שלמות(

הבטחת ה' בפרשת התשובה "וּמָ ל ה' אֱ לֺהֶ י� אֶ ת לְ בָ בְ � וְ אֶ ת לְ בַ ב ז ְַרעֶ �" היא ביסודה
ִמצווה על האדם ,כפי שכתוב בדברים י' ,טז "וּמַ לְ ֶתּם אֵ ת עָ ְרלַת לְ בַ בְ כֶם" .כיוון
שהאדם עשה את הצעד הראשון של תהליך התשובה ,ה' מגיב מיד בחיוב ומשלים
את תשובת האדם "בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו" 26.על פי אותו עיקרון
משתמש גם ירמיהו בניסוח של פרשתנו ,כדי לציין את ההתקרבות של ה' לעם
ישראל ,למרות שבפרשת תשובה הניסוח מתייחס לתשובת עם ישראל לה' .גם
הנביא יחזקאל מצַ ווה על התשובה של האדם בפרק י"ח ,אך בסופו של דבר הוא
מתאר באותה מליצה את התקרבות ה' לישראל .בשתי הפרשיות התשובה היא ביטוי
של התקרבות הדדית בין האדם ובוראו ,כמוצג בטבלה הבאה27:

התניא באגרת התשובה פרק א'( .בעל התניא מרחיב את הפסוק במשלי כ"ז ,יח-יט  -אולי על
פי הקשרו  -גם ליחס האדם אל בוראו" :נֹ צֵ ר ְתּאֵ נָה יֹאכַל ִפּ ְריָהּ וְ שֺׁמֵ ר אֲ דֺנָיו ְיכֻבָּ ד .כַּמַּ יִם
ָאָדם" וכך פירש שם גם הגר"א את הפסוק שהכוונה גם כן
אָדם ל ָ
הַ פָּ נִ ים לַפָּ נִ ים כֵּן לֵב הָ ָ
לדבקות האדם לבוראו" :וכמו שהאדם דבק להשם יתברך כן הקב"ה מדבק בו וכמו שכתוב
אָדם' )יחזקאל א' ,כו(".
'וְ עַ ל ְדּמוּת הַ כִּ סֵּ א ְדּמוּת כְּ מַ ְראֵ ה ָ
 .25גם בדברים ד' ,לט מופיע הניסוח "וַ הֲ ֵשׁבֺ ָת אֶ ל לְ בָ בֶ �" ,אך ההקשר שונה :שם חסדי הבורא
לעם ישראל כוללים את ירושת הארץ בזכות האבות )פס' לז-לח( וקודמים להכרת הבורא.
ואילו בפרשתנו הכרת ה' היא ההתחלה של פרשת התשובה ,ובזכותה העם חוזר אל ארץ
אבותיו; ירושת הארץ של בעלי התשובה היא בזכות עצמם .ראה למעלה ליד הערה .15
 .26במדבר רבה כ' יב ועוד.
 .27על פי נ' ליבוביץ ,עיונים בספר דברים ,ירושלים תשנ"ד ,עמ' .238
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התחלת התשובה על ידי האדם
"וּמַ לְ ֶתּם אֵ ת עָ ְרלַת לְ בַ ְבכֶם וְ עָ ְר ְפּכֶם �א ַת ְקשׁוּ
)דברים י' ,טז(.
עוֹד"
"וְ ַשׁ ְב ָתּ עַ ד ה' אֱ לֺהֶ י� וְ ָשׁמַ ְע ָתּ ְבקֺל ֹו כְּ כֺל אֲ ֶשׁר אָנֺכִ י
וּב ָכל נ ְַפ ֶשׁ� .כִּ י
ְמצַ וְּ � הַ יּוֹם אַ ָתּה וּבָ נֶי� ְבּ ָכל לְ בָ ְב� ְ
יָשׁוּב ה' ָלשׂוּשׂ עָ לֶי� לְ טוֹב כַּאֲ ֶשׁר ָשׂשׂ עַ ל אֲ בֺ ֶתי�"
"הַ ְשׁלִ יכוּ מֵ עֲ לֵיכֶם אֶ ת כָּל ִפּ ְשׁעֵ יכֶם אֲ ֶשׁר ְפּ ַשׁ ְע ֶתּם
בָּ ם וַ עֲ שׂוּ ָלכֶם לֵב חָ ָדשׁ וְ רוּחַ חֲ ָד ָשׁה וְ לָמָּ ה ָתמֻ תוּ
)יחזקאל י"ח ,לא(.
בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל"

השלמת התשובה על ידי ה'
"וּמָ ל ה' אֱ ֺלהֶ י� אֶ ת לְ בָ ְב� וְ אֶ ת לְ בַ ב ז ְַרעֶ �
וּבכָל
לְ אַהֲ בָ ה אֶ ת ה' אֱ לֺהֶ י� ְבּכָל לְ בָ ְב� ְ
)דברים ל' ,ו(.
נ ְַפ ְשׁ� לְ מַ עַ ן חַ יֶּי�"
"וְ ַשׂ ְשׂ ִתּי עֲ לֵיהֶ ם לְ הֵ ִטיב או ָֹתם וּנְ טַ ְע ִתּים
וּב ָכל נ ְַפ ִשׁי"
אָרץ הַ זֺּאת בֶּ אֱ מֶ ת ְבּ ָכל לִ ִבּי ְ
בָּ ֶ
)ירמיהו ל"ב ,לו-מא(.
"וְ נ ַָת ִתּי ָלכֶם לֵב חָ ָדשׁ וְ רוּחַ חֲ ָד ָשׁה אֶ ֵתּן
ְבּ ִק ְר ְבּכֶם וַ הֲ ִסרֺ ִתי אֶ ת לֵב הָ אֶ בֶ ן ִמ ְבּ ַשׂ ְרכֶם
וְ נ ַָת ִתּי ָלכֶם לֵב בָּ ָשׂר" )יחזקאל ל"ו ,כו(.

פתיחה וחתימה של הפרשה " -תשובה עד" )ב( מול "תשובה אל" )י(
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
ומבקש לקיים את כל המצוות לכל דקדוקיהן ופרטיהן )ח( .ובסיומו של תהליך
התשובה מגיע האדם לידי תשובה ישירה "אל" ה' )י(.
וְ ַשׁ ְב ָתּ עַ ד ה' אֱ לֺהֶ י� וְ ָשׁמַ ְע ָתּ ְבקֺל ֹו כְּ כֺל אֲ ֶשׁר אָנֺכִ י ְמצַ וְּ � הַ יּוֹם אַ ָתּה וּבָ נֶי� ְבּ ָכל לְ בָ ְב�
)ב(.
וּב ָכל נ ְַפ ֶשׁךָ
ְ
)ח(.
ית אֶ ת כָּל ִמ ְצו ָֹתיו אֲ ֶשׁר אָנֺכִ י ְמצַ וְּ � הַ יּוֹם
וְ אַ ָתּה ָתשׁוּב וְ ָשׁמַ ְע ָתּ ְבּקוֹל ה' וְ עָ ִשׂ ָ
כִּ י ִת ְשׁמַ ע ְבּקוֹל ה' אֱ לֺהֶ י� לִ ְשׁמֺר ִמ ְצו ָֹתיו וְ חֻ קֺּ ָתיו הַ כְּ תוּבָ ה ְבּסֵ פֶ ר הַ תּו ָֹרה הַ זֶּה כִּ י ָתשׁוּב
)י(.
וּב ָכל נ ְַפ ֶשׁ�
אֶ ל ה' אֱ לֺהֶ י� ְבּ ָכל לְ בָ ְב� ְ

גם בפסוקים הבאים המקרא מחלק באופן ברור בין שני השלבים האלה של תהליך
התשובה:
ש ָראֵ ל עַ ד ה' אֱ �הֶ י� כִּ י כ ַָשׁלְ ָתּ בַּ עֲ וֺנֶ�.
שׁוּבָ ה יִ ְ ֹ
ְקחוּ ִעמָּ כֶם ְדּבָ ִרים וְ שׁוּבוּ אֶ ל ה'...
וּב ִמ ְספֵּ ד.
וּב ְבכִ י ְ
וּבצוֹם ִ
וְ גַם עַ ָתּה נְ אֻ ם ה' שֻׁ בוּ עָ ַדי ְבּכָל לְ בַ ְבכֶם ְ
וְ ִק ְרעוּ לְ בַ ְבכֶם וְ אַל ִבּגְ דֵ יכֶם וְ שׁוּבוּ אֶ ל ה' אֱ �הֵ יכֶם...

)הושע י"ד ,ב-ג(.
)יואל ב' ,יב-יג(.

בעל התשובה מודע לשני שלבים שונים בהתקרבותו לה' :חיפוש דרך וגישה בסיסית
וכללית לה' )"וְ ַשׁבְ ָתּ עַ ד ה' ("...ורק בהמשך התקרבות לה' על ידי שמירת התורה
ומצוותיה לכל דקדוקיה ופרטיה )"כִּ י ָתשׁוּב אֶ ל ה'.("...

"וַ הֲ ֵשׁבֺ ָת אֶ ל לְ בָ בֶ �" )א( "וְ ַשׁבְ ָתּ עַ ד ה' אֱ �הֶ י�" )ב(  -שתי תשובות של האדם
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שני הסברים שונים ניתנו לשני שלבי התשובה המתוארים בפסוק א ובפסוק ב:
א .מדובר בשני שלבים רצופים במסגרת אותו תהליך :השלב הראשון הוא
התבוננות במצב ההיסטורי והמדיני )א( ,ורק בהמשך מדובר על החזרה אל "קול
ה' " )ב( .לא תיתכן תשובה אל ה' מבלי שהאדם מתבונן במצבו ובאישיותו וחוזר
אל עצמו 28.לפי הבנה זאת ניתן לעקוב אחרי התפתחות דתית הגיונית מאוד
ושיטתית בפרשת התשובה לכל שלביה ,כפי שניתחנו במאמר זה.
ב .לדעת הרב דון יצחק אברבנאל שני הפסוקים מופנים אל שתי קבוצות בעם
ישראל ומציגים שתי דרכי תשובה שונות לחלוטין :תשובה של יהודים
מתבוללים לאור התנאים החברתיים והמדיניים הקשים )א( ותשובה של יהודים
הנאמנים לתורת ה' ולמצוותיו )ב( .למרות שפירוש זה אינו נראה כפשוטו של
מקרא ,יש בדברי האברבנאל הגדרה מדויקת של שתי דרכי התשובה 29.האבחנה
שלו משקפת את המציאות החברתית בימיו ,דור גירוש ספרד30:
ולפי שהאומה בתוך הגלות תחלק לשני חלקים :החלק הקטן מהם מחזיקי הדת
והולכים בתורת ה' ובשם ישראל יכנו והם הנשארים מעט מהרבה .והחלק האחר
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
כמוהם ובלבם ישובו אל ה' ועל החלק הזה האחרון מהיהודים המפורסמים אמר
'ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקֺלו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך' ר"ל שהם
ישובו ויעשו המצות בקול ה' הם ובניהם בפרסום לפי שלא עזבו שם אלהיהם31...
.28

.29
.30

.31

לעיקרון זה הוכחות רבות ונסתפק בשני מקורות בלבד :סדר הברכות בתפילת שמונה עשרה:
"ומה ראו לומר תשובה אחר בינה דכתיב 'ולבבו יבין ושב ורפא לו' )ישעיהו ו' ,י(" )מגילה יז
ע"א( וניסוחו של הראב"ע" :ולא יוכל לדעת השם אם לא ידע נפשו ונשמתו וגופו" )בפירושו
הארוך לשמות ל"א ,יח(.
גם בהלכות גיור מצאנו שני שלבים אלו בזהות היהודית .ראה דברות משה להגרי"מ
פיינשטיין למסכת יבמות דף מ"ז ע"א ואכמ"ל.
על דרך פרשנותו של האברבנאל לאור הרקע ההיסטורי ראה דיונו של מ"צ סגל ,מסורת
ובקורת ,ירושלים  ,1957עמ'  257ואילך; נ' ליבוביץ )לעיל ,הערה  ,(16עמ'  .71-67פירושו
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
מספרד בשנת  1492למניינם  -ומה רבה משמעותו בדורנו אנו...
לפי פירוש האברנבאל התורה מתייחסת תחילה לאנוסים ורק אחר כך לשומרי המצוות.
"שׁלוֹם ָשׁלוֹם ל ָָרחוֹק וְ ל ַָקּרוֹב) "...ישעיהו נ"ז ,יט וראה גם ברכות לד
הסדר הזה מתאים לכלל ָ
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ההתפתחות האישית והדתית בפרשת התשובה
חיזוק להנחה שמדובר בשלבים שונים של תהליך התשובה ,נמצא בפסוקים הבאים,
המתארים התפתחות הדרגתית בתהליך התשובה  -הן מבחינת הכוחות הנפשיים של
בעל התשובה והן מבחינת התכנים התורניים שלו.
נעקוב אחרי תהליך ההתפתחות אצל בעל התשובה :בתחילה כל יחיד שב אל
לבבו באופן אינדיבידואלי " -אֶ ל לְ בָ בֶ �" )א( .רק אחר כך הוא משתף גם את בניו
בתשובתו "אַ ָתּה וּבָ נֶי� בְּ ָכל לְ בָ בְ � וּבְ ָכל נַפְ ֶשׁ�" )ב( .תשובת ה' מתבטאת בשיבת ציון
של ה' ושל ישראל ,ורק אחרי השיבה ההיסטורית אל ארץ אבותיו מתפתחת אהבת
ה' "לְ אַהֲ בָ ה אֶ ת ה' אֱ לֺהֶ י�" ,דהיינו "תשובה מאהבה" 32.בעל התשובה זוכה לראות
את עתידו ואת חינוך זרעו 33בארץ אבותיו .התשובה מחזירה לו את האמונה בחייו
אשר אבדה לו בשנות גלותו הקשות :במקום "וְ לֺא ַתאֲ ִמין בְּ חַ יֶּי�" )כ"ח ,סו( -
מיתוספת לבעל התשובה שמחת חיים רבה הממלאת אל כל ישותו " -בְּ ָכל לְ בָ בְ �
שׁ� לְ מַ עַ ן חַ יֶּי�" )ו(34.
וּבְ ָכל נַפְ ְ
אֶ ל לְ בָ בֶ � ְבּכָל הַ גּוֹיִם אֲ ֶשׁר ִה ִדּיחֲ � ה' אֱ �הֶ י� ָשׁמָּ ה
...וַ הֲ ֵשׁ ֺב ָת
וּב ָכל נ ְַפ ֶשׁךָ
ְבּ ָכל לְ בָ ְב� ְ
...אַ ָתּה וּבָ נֶי�
וּב ָכל נ ְַפ ְשׁ� לְ מַ עַ ן חַ יֶּי� 35
...ז ְַרעֶ � לְ אַהֲ בָ ה אֶ ת ה' אֱ לֺהֶ י� ְבּ ָכל לְ בָ ְב� ְ

)א(.
)ב(.
)ו(.

במקביל להתפתחות האישיות מתרחבים גם כן התכנים הדתיים של בעל התשובה:
בהתחלה המצווה היא לשמוע בקול ה' בלי שום התייחסות למצוות המעשיות,
דהיינו שמיעה בלי עשייה כלל 36.רק אחרי השיבה לארץ ישראל )ה( מתייחס הציווי

.32
.33
.34

.35
.36
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ע"א(.
על המושג "תשובה מאהבה" ראה יומא פו ע"א.
על ההבדל בין "אתה ובניך" לבין "זרעך" ראה להלן ,ליד הערה .50
שים לב להדגשת החיים בהמשך הפרק"ְ :ראֵ ה נ ַָת ִתּי לְ פָ נֶי� הַ יּוֹם אֶ ת הַ חַ ִיּים וְ אֶ ת הַ טּוֹב" )טו( -
אָרץ אֲ ֶשׁר אַ ָתּה בָ א ָשׁמָּ ה לְ ִר ְשׁ ָתּהּ" )טז( " -הַ חַ ִיּים וְ הַ מָּ וֶת
ית וּבֵ ַרכְ � ה' אֱ לֺהֶ י� בָּ ֶ
ית וְ ָר ִב ָ
"וְ חָ ִי ָ
נ ַָת ִתּי לְ פָ נֶי� הַ ְבּ ָרכָה וְ הַ ְקּ ָללָה וּבָ חַ ְר ָתּ בַּ חַ ִיּים לְ מַ עַ ן ִתּ ְחיֶה אַ ָתּה וְ ז ְַרעֶ �" )יט( " -כִּ י הוּא חַ יֶּי� וְ אֺ ֶר�
יָמֶ י�) "...כ(.
הפסוק האחרון הוא "חתימה מעין הפתיחה" ,והוא סוגר את המעגל בלי להוסיף שלב נוסף
בהתפתחות התשובה.
ראה בהרחבה דברינו' :נעשה ונשמע מול ושמענו ועשינו' ,עלון שבות בוגרים ט ,תשנ"ו ,עמ'
.115-103

האלוהי גם למצוות ה' המעשיות )ח( 37.בסיומו של התהליך שומר בעל התשובה גם
את החוקים ומקיים את ספר התורה כולה )י( עם כל המשפטים )טז(38.
)ב(.
וְ ַשׁ ְב ָתּ עַ ד ה' אֱ לֺהֶ י� וְ ָשׁמַ ְע ָתּ ְבקֺל ֹו כְּ כֺל אֲ ֶשׁר אָנֺכִ י ְמצַ וְּ � הַ יּוֹם...
)ח(.
ית אֶ ת כָּל ִמ ְצוֺ ָתיו אֲ ֶשׁר אָנֺכִ י ְמצַ וְּ � הַ יּוֹם
וְ אַ ָתּה ָתשׁוּב וְ ָשׁמַ ְע ָתּ ְבּקוֹל ה' וְ עָ ִשׂ ָ
)י(.
כִּ י ִת ְשׁמַ ע ְבּקוֹל ה' אֱ לֺהֶ י� לִ ְשׁמֺר ִמ ְצוֺ ָתיו וְ חֻ קֺּ ָתיו הַ כְּ תוּבָ ה ְבּסֵ פֶ ר הַ תּו ָֹרה הַ זֶּה...
אֲ ֶשׁר אָנֺכִ י ְמצַ וְּ � הַ יּוֹם לְ אַהֲ בָ ה אֶ ת ה' אֱ �הֶ י� ָל ֶלכֶת ִבּ ְד ָרכָיו וְ לִ ְשׁמֺר ִמ ְצוֺ ָתיו וְ חֻ קֺּ ָתיו
)טז(.
וּמ ְשׁפָּ טָ יו...
ִ

הפעילות הדתית מתפתחת מ"שמיעה בקול ה' " )ב( לעשיית המצוות )ח( עד שהיא
כוללת את שמירת התורה כולה )י( .ההתפתחות ההדרגתית של התשובה מביאה
להתקרבות לה' ,וזו משתקפת גם בכינויים לה' בשלבים השונים" :בְ קֺל ֹו" )ב( " -בְּ קוֹל
ה' " )ח( " -בְּ קוֹל ה' אֱ לֺהֶ י�" )י( .בעוד שעשיית המצוות מתייחסת רק לקיומן המעשי
בהווה )ח( ,השמירה כוללת את הדאגה לקיום התורה בעתיד הרחוק )י ,טז( 39,כפי
שמשתמע גם מן הפסוקים הבאים:
וּשׂמֺאל
וּשׁמַ ְר ֶתּם ַלעֲ שׂוֹת כַּאֲ ֶשׁר ִצוָּ ה ה' אֱ לֺהֵ יכֶם אֶ ְתכֶם �א ָתסֻ רוּ י ִָמין ְ
ְ
)דברים ה' ,כט(.
ְשׁמֺר וְ ָשׁמַ ְע ָתּ אֵ ת כָּל הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה אֲ ֶשׁר אָנֺכִ י ְמצַ ֶוּ ָךּ לְ מַ עַ ן יִיטַ ב לְ � וּלְ בָ נֶי� אַחֲ ֶרי� עַ ד
)שם י"ב ,כח(.
ע ֹולָם כִּ י ַתעֲ ֶשׂה הַ טּוֹב וְ הַ יּ ָָשׁר ְבּעֵ ינֵי ה' אֱ �הֶ י�
אֵ ת כָּל הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר אָנֺכִ י ְמצַ וֶּה אֶ ְתכֶם אֺת ֹו ִת ְשׁ ְמרוּ ַלעֲ שׂוֹת ֺלא תֺסֵ ף עָ לָיו וְ �א ִתגְ ַרע
)שם י"ג ,א(.
ִממֶּ נּוּ
ית הַ יּ ָָשׁר ְבּעֵ ינַי לִ ְשׁמוֹר חֻ קּו ַֹתי
וְ הָ יָה ִאם ִתּ ְשׁמַ ע אֶ ת כָּל אֲ ֶשׁר אֲ צַ וֶּ� וְ הָ לַכְ ָתּ ִב ְד ָרכַי וְ עָ ִשׂ ָ
יתי לְ ָדוִ ד
יתי לְ � בַ יִת נֶאֱ מָ ן כַּאֲ ֶשׁר בָּ נִ ִ
יִיתי ִעמָּ � וּבָ נִ ִ
וּמ ְצו ַֹתי כַּאֲ ֶשׁר עָ ָשׂה ָדּוִ ד עַ ְב ִדּי וְ הָ ִ
ִ
)מל"א י"א ,לה(.
וְ נ ַָת ִתּי לְ � אֶ ת יִ ְשׂ ָראֵ ל

ההתפתחות המשפחתית וההיסטורית בפרשת התשובה
תהליך התשובה מתחיל בלבו של בעל התשובה ,אך מתפשט ופורץ החוצה .האדם
מוצא את מקומו 40הן מבחינה גאוגרפית הן מבחינה רוחנית ודתית .התשובה היא
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לפי זה אין לקיום המצוות בחוץ לארץ משמעות לכשלעצמה ,אלא כאמצעי בלבד לחזור
לארץ ישראל ולקיים שם את כל המצוות לפרטיהן ,כפי שנאמר בספרי דברים פיסקא מג:
"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.
וכך דרשו חז"ל למשל את שמירת השבת "ושמרו בני ישראל את השבת  -אמרה תורה חלל
עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה" )יומא פה ע"א(.
הגרי"ד סולובייצ'יק )על התשובה ,ירושלים תשל"ה ,עמ'  58ואילך( הסביר את מושג התשובה
כחזרה אל המקום ואל המקור על פי לשון המקרא" :וְ הָ לַ� ִמדֵּ י ָשׁנָה ְבּ ָשׁנָה וְ סָ בַ ב בֵּ ית אֵ ל
וּתשֻׁ בָ ת ֹו הָ ָרמָ ָתה כִּ י ָשׁם בֵּ ית ֹו
וְ הַ גִּ לְ גָּל וְ הַ ִמּ ְצפָּ ה וְ ָשׁפַ ט אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל אֵ ת כָּל הַ ְמּקוֹמוֹת הָ אֵ לֶּהְ .
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תהליך פנימי בעומק נשמתו 41של בעל התשובה אשר מתחיל על ידי השיבה אל
הלב )א( :השלב הראשון של התשובה הוא דווקא בלבו 42של האדם על ידי חיפוש
והתבוננות במעשיו 43,כפי שמפורש גם בפסוקים אחרים:
אָרץ ִמ ָתּחַ ת
וְ י ַָד ְע ָתּ הַ יּוֹם וַ הֲ ֵשׁבֺ ָת אֶ ל לְ בָ בֶ � כִּ י ה' הוּא הָ אֱ לֺ ִהים בַּ ָשּׁמַ יִם ִממַּ עַ ל וְ עַ ל הָ ֶ
)דברים ד' ,לט(.
אֵ ין עוֹד
אָרץ אֲ ֶשׁר נִ ְשׁבּוּ ָשׁם וְ ָשׁבוּ וְ ִה ְתחַ נְּ נוּ אֵ לֶי� ְבּאֶ ֶרץ שֺׁבֵ יהֶ ם לֵאמֺר
וְ הֵ ִשׁיבוּ אֶ ל לִ בָּ ם בָּ ֶ
)מל"א ח' ,מז(.
חָ טָ אנוּ וְ הֶ עֱוִ ינוּ ָר ָשׁ ְענוּ

באופן עקרוני מצוַ ות התשובה פונה אל כל המשפחה ולא ליחידים בלבד ,ולכן
כוללת התורה גם את הבנים במצווה זו " -אַ ָתּה וּבָ נֶי�" )ב( .ציווי התשובה מחייב
להחזיר גם אחרים בתשובה" :שׁוּבוּ וְ הָ ִשׁיבוּ ִמכָּל פִּ ְשׁעֵ יכֶם וְ לֺא י ְִהיֶה ָלכֶם לְ ִמכְ שׁוֹל
עָ וֺן" )יחזקאל י"ח ,ל( .עיקרון זה הוא על פי מידת ה' עצמו "טוֹב וְ י ָָשׁר ה' עַ ל כֵּן יו ֶֹרה
שׁפָּ ט וִ ילַמֵּ ד עֲ נָוִ ים ַדּ ְרכּוֹ" )תהילים כ"ה ,ח-ט(44.
חַ טָּ ִאים בַּ ָדּ ֶר� .י ְַד ֵר� עֲ נָוִ ים בַּ ִמּ ְ
בשני שלבי התשובה של ה' מודגש קיבוץ גלויות ,אך ההתאספות וההתארגנות
של עם ישראל קודמות לחזרה לארץ ישראל ולקיום המצוות 45.בעל התשובה מוצא
את זהותו הלאומית בארצות הגלות ,והדבר בא לידי ביטוי על ידי לשון נופל על
בוּת� וְ ִרחֲ מֶ � וְ ָשׁב וְ ִקבֶּ ְצ� ִמכָּל הָ עַ ִמּים" )ג-ד( :קיבוץ
לשון " - 46וְ ָשׁב ה' אֱ לֺהֶ י� אֶ ת ְשׁ ְ
גלויות הוא שלב מקדים לשיבת ציון ,כפי שכבר מפורש בנבואת יחזקאל ובדברי
המפרשים:
אתי
אתי אֶ ְתכֶם ִמן הָ עַ ִמּים וְ ִקבַּ ְצ ִתּי אֶ ְתכֶם ִמן הָ אֲ ָרצוֹת אֲ ֶשׁר נְ פוֹצו ֶֹתם בָּ ם ...וְ הֵ בֵ ִ
וְ הוֹצֵ ִ
אֶ ְתכֶם אֶ ל ִמ ְדבַּ ר הָ עַ ִמּים וְ נִ ְשׁפַּ ְט ִתּי ִא ְתּכֶם ָשׁם פָּ נִ ים אֶ ל פָּ נִ ים ...וְ הַ עֲ בַ ְר ִתּי אֶ ְתכֶם ַתּחַ ת
אַדמַ ת
יאי אֶ ְתכֶם אֶ ל ְ
יד ְע ֶתּם כִּ י אֲ נִ י ה' בַּ הֲ ִב ִ
אתי אֶ ְתכֶם ְבּמָ סֺ ֶרת הַ ְבּ ִרית ...וִ ַ
הַ ָשּׁבֶ ט וְ הֵ בֵ ִ
)יחזקאל כ' ,לד-מב(.
אתי אֶ ת י ִָדי ל ֵָתת או ָֹתהּ לַאֲ בו ֵֹתיכֶם
אָרץ אֲ ֶשׁר נ ָָשׂ ִ
יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ל הָ ֶ
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וְ ָשׁם ָשׁפָ ט אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל וַ יִּבֶ ן ָשׁם ִמזְ בֵּ חַ לַה' " )שמ"א ז' ,טז-יז(.
ראה אברבנאל בפירושו לירמיהו ב' ,כב ,ודיונה של נ' ליבוביץ ,עיונים בספר במדבר,
ירושלים תשנ"ו ,עמ'  379ואילך.
גם חז"ל קבעו להלכה שהתהליך העיקרי חל בלבו של בעל התשובה" :שמא הרהר תשובה
בדעתו" )קידושין מט ע"ב; וראה דיון הלכתי מפורט בשו"ת יביע אומר ,חלק ג אבן העזר,
סימן ח(.
כדברי הרמב"ם" :הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעלליכם) "...הלכות תשובה פ"ג ה"ד(.
וכך נפסק להלכה" :הרואה בנו יוצא לתרבות רעה ואינו ממחה בידו הואיל ובנו ברשותו אילו
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(.
הזהות הלאומית קודמת לזהות הדתית בבחינת "עַ מֵּ � עַ ִמּי" ורק אחר כך "וֵאלֺהַ יִ� אֱ �הָ י" )רות
א' ,טז( ,כפי שגם ראינו בשני שלבי התשובה בפסוק א ובפסוק ב  -ראה למעלה ליד הערה .31
וכן גם בפסוקְ " :בּשׁוּב ה' אֶ ת ִשׁיבַ ת ִציּוֹן" )תהילים קכ"ו ,א( ,במל"א ח' ,מז )המצוטט למעלה(
ועוד.

אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך וכו' ואחר כך ומשם יקחך והביאך וכו'
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
הוא מארץ אויביהם 47ואחרי כן משם יקחם ויביאם אל הארץ הטובה וזה יאמר פה
'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' מחזיר את בעל התשובה אל ארץ אבותיו )ה( ועל ידי כך מתחזק הקשר ההיסטורי
אָרץ אֲ ֶשׁר י ְָרשׁוּ
של בעל התשובה לעברו .למרות שהאבות ירשו את הארץ )"הָ ֶ
אֲ בֺ ֶתי�"( ,חייבים הבנים לחזור ולרשת אותה מחדש )"וִ ִיר ְשׁ ָתּהּ"(; ירושת האבות
אמנם הכינה בעבר את הדרך לבנים ,אבל כל דור חייב לעמוד מחדש בניסיון
ולהוכיח באחריות מוסרית רבה שהוא ראוי למעשה האבות ולישיבה בארץ48 .
כאזרח בארץ האבות ,בעל התשובה מחנך את בניו באהבת ה' ודואג לעתיד של
עם ישראל בארצו )ו( .בחוץ לארץ קיום המצוות היה בקרב המשפחה המצומצמת
בלבד" :אַ ָתּה וּבָ נֶי�" )ב( 49,וגם התשובה בגלות התייחסה לבני המשפחה המצומצמת
בלבד אשר מתהלכים מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר .ואילו בארץ ישראל יש
חזרה אל השורשים ההיסטוריים של מסורת האבות " -אֶ ל הָ ֶ
אָרץ אֲ ֶשׁר י ְָרשׁוּ אֲ בֺ ֶתי�
וִ ִיר ְשׁ ָתּהּ וְ הֵ ִ
יטבְ � וְ ִה ְרבְּ � מֵ אֲ בֺ ֶתי�" .לכן התורה מתייחסת לקשר ההיסטורי של החזרה
בתשובה גם לכל הדורות הבאים .בעל התשובה זוכה לראות את צאצאיו ממשיכים
אָרץ י ְִהיֶה ז ְַרע ֹו
בדרכו ,בבחינת "אַ ְשׁ ֵרי ִאישׁ י ֵָרא אֶ ת ה' בְּ ִמ ְצוֺ ָתיו חָ פֵ ץ ְמאֺד .גִּ בּוֹר בָּ ֶ
דּוֹר י ְָשׁ ִרים יְבֺ ָר�" )תהילים קי"ב ,א-ב( .הוא זוכה באהבת ה' למודעוּת ההיסטורית
של עם ישראל בארצו ולרצף של כל הדורות הבאים " -וּמָ ל ה' אֱ לֺהֶ י� אֶ ת לְ בָ בְ � וְ אֶ ת
לְ בַ ב ז ְַרעֶ ךָ"50.
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הרב יששכר שלמה טייכטל הדגיש את חשיבות האחדות של עם ישראל בגלות כתנאי חשוב
של הגאולה )אם הבנים שמחה ,ירושלים תשמ"ג ,עמ' רחצ ועוד( .בדורות לפני השואה אכן
התחיל תהליך של התארגנות עם ישראל בגולה לקראת שיבתם לארץ ישראל ,על פי התיאור
בפסוקים אלה.
ראה לעיל ,הערה .25
ראה גם בראשית י"ח ,יט; נחמיה י' ,ל ועוד.
הבחנת המשמעות בין "בן" )צאצא ישיר( ובין "זרע" )שושלת הדורות( עולה מפסוקים רבים
ומדברי חז"ל .למשל" :וַ ֵתּלֶד בֵּ ן וַ ִתּ ְק ָרא אֶ ת ְשׁמ ֹו ֵשׁת כִּ י ָשׁת לִ י אֱ לֺ ִהים ז ֶַרע אַחֵ ר" )בראשית ד',
כה  -משמעות לידת הבן היא הקמת השושלת(; "וַ הֲ ִקמֺ ִתי אֶ ת ְבּ ִר ִ
יתי בֵּ ינִ י וּבֵ ינֶ� וּבֵ ין ז ְַרעֲ �
אַחֲ ֶרי� לְ דֺ ֺר ָתם לִ ְב ִרית ע ֹולָםָ ...שׂ ַרי ִא ְשׁ ְתּ� ...וּבֵ ַרכְ ִתּי אֺ ָתהּ וְ גַם נ ַָת ִתּי ִממֶּ נָּה לְ � בֵּ ן ...אֲ בָ ל ָשׂ ָרה
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התעוררות התשובה התחילה דווקא בחוץ לארץ )א( ,אך רק אחרי השיבה לארצו
יזכה עם ישראל להכרה פוליטית בין-לאומית של כל העמים "אֲ ֶשׁר ְר ָדפוּ�" )ז(.
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
ִיתם לִ י
אָרץ אֲ ֶשׁר נ ַָת ִתּי לַאֲ בֺ ֵתיכֶם וִ ְהי ֶ
ישׁבְ ֶתּם בָּ ֶ
מפורש בפסוקים אחרים במקרא" :וִ ַ
לכֶם לֵאלֺ ִהים" )יחזקאל ל"ו ,כח(51.
לְ עָ ם וְ אָנֺכִ י אֶ ְהיֶה ָ
על ידי קיום המצוות בארץ ישראל )ח-י( זוכה בעל התשובה לאותה ברכת ה'
שזכו לה האבות )ט( .על ידי חזרה כמעט מילולית של ברכת ה' לאבות )פס' ט דומה
לדברים כ"ח ,יא( זכה בעל התשובה  -בזכות מאמציו המרובים  -לחזור למצב של עם
ישראל ,כמות שהיה לפני יציאתם לגלות" :הֲ ִשׁיבֵ נוּ ה' אֵ לֶי� ונשוב ]וְ ָנשׁוּבָ ה קרי[
חַ דֵּ שׁ יָמֵ ינוּ כְּ ֶקדֶ ם" )איכה ה' ,כא(.

יתי ִאתּ ֹו לִ ְב ִרית ע ֹולָם לְ ז ְַרע ֹו אַחֲ ָריו"
את אֶ ת ְשׁמ ֹו י ְִצחָ ק וַ הֲ ִקמֺ ִתי אֶ ת ְבּ ִר ִ
ִא ְשׁ ְתּ� יֺלֶדֶ ת לְ � בֵּ ן וְ ָק ָר ָ
)בראשית י"ז ,ז-יט; וראה גם בראשית מ"ח ,יט; שמות כ"ה ,מג; מל"ב י"א ,א; דה"א י"ז ,יא(.
ובדברי חז"ל" :דין הוא שנגזור על עצמינו שלא לישא אישה ולהוליד בנים ונמצא זרעו של
אברהם אבינו כלה מאליו" )בבא בתרא ס ע"ב(.
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