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 פרשת התשובה
 

 ולפי הסמנטיקה המקראית , התשובהנו מכונים פרשתפרשתב' עשרת הפסוקים הראשונים בפרק ל
, אל ישראל' ובעקבותיה תשובת ה', תשובת ישראל אל ה: כיוונית-דו,  לתשובה כפולההכוונה
 1".ה אליכםשובו אלי ואשוב): "ז: ג(מלאכי ב כאמור

באה פרשת ,  שבההפורענותעם תיאורי ) סח-טו: כח(תבוא - כיפרשתתוכחה הארוכה שבאחרי ה      
 שם(אה הבטחת גאולה  ב)גמ-יד : כו'ויק(סוף התוכחה שבספר ויקרא  כשם שב,סיום טובהתשובה כ

כי אל התוכחה הקשה ,  בספר דברים הופרדה הבטחת הגאולה מן התוכחה.)מה- מד,מב :כו
 התוכחה לעם שכולו באהאחריה ). ח-א :כט(שתתקיים בדור רחוק מסמיך משה מיד אזהרה לדורו 

). כ -ט: כט(אזהרה לבודדים או לשבט בעם שאף הם ייענשו אם יחטאו ו, חוטא) או רובו הגדול(
) כח(פסוק ואז בא , )כז-כא : כט(אחר כך מתואר הרושם שחורבן הארץ יעשה על עמי הסביבה 

 אחרי כל 2.הרבים לא ייענשו על חטאים שחוטא יחיד בסתר:  איומי העונש לאמורהמסייג את
 .השיבה ההדדיתת של המתבקש מגיעה הבשורה הנספחים האלה לתוכחה

שתיים , ת התשובה בפרש'ב'ו' היקרויותיו של השורש המנחה ש3)או שמונה(מתוך שבע       
, בבניין הפעילבאה  ,)א :ל ("ת אל לבבךוהשבֹ", הראשונה. מתארות את תחילת שיבתם של ישראל

בארץ גלותם הם שמים לבם למשמעות . אלא משיבים אל לבם, לומר שעדיין אין ישראל שבים
 -משחטאו כ "ואח, כשעשו הטוב בארץ בעבר -הטוב : שהכול בא כפי שנובא מראש,  אותםהקורות

: מורה על שיבה ממרחק" עד ";"לֹהיך-א' ושבת עד ה "-  מתוך הסתכלות זאת.החורבן והגלות
. מחדשת את השאיפה לשוב אל אדמת קודשו' שהלא התשובה אל ה, וגם גאוגרפית, רוחנית, נפשית

 אך עדיין אין זו שמירת המצוות בפועל, "בכל אשר אנכי מצוך היום) 'של ה(ושמעת בקֹלו "אמנם גם 
לפי ). י :ל" (ו וֻחקֹתיו מצותילשמר", )ח :ל" (את כל מצותיוועשית "שנאמר בהמשך הפרשה כפי 

לכל היותר ,  בעודם גולים בֵנכר4.עקרונות התורה אין אדמת הֵנכר הטמאה ראויה לקיום המצוות
 .במיוחד מעבודה זרהו, תעשה-יימנעו מאיסורי לא

מופיע השורש חוזר ווגם בה , )ה-ג :ל(אל ישראל ותוצאותיה '       השלב הבא בהדדיות הוא שיבת ה
. ואחריה השבה מעשית,  כביכול– תחילה שיבה נפשית באהגם כאן ). או שלוש( פעמיים 'ב'ו'ש

                                                           
1

אך אין צורך , כינוי המתאים למושגי דורותינו, "פרשת התשובה והגאולה"מכתיר פסקה זאת בשם , סמט' הרב א 
רבות למדתי . 400-416' עמ, ב"ירושלים תשס, דברים-במדבר-ויקרא,  כרך ב,עיונים בפרשות השבועראה . בכך

 . במאמרי זהשיקעתימשם ו
 .יט- יד:ע כז"ראבו טו :ם כז"וכן רשב; ם על אתר"בבע ורש"רא, י" ראו רש 2
3

והמספר , גם מקובל שהמספר שבע מסמל שלמות". ושב"המצטרף אל הפועל " שבות"אם נמנה את שם העצם  
 .  מעל לטבעי,שמונה מסמל שלמות עילאית

 . כה: יח' ן ויק"רמב; ב"ע,  קי'כתוב; 102' עמ, ראו ספרי דברים מג  4
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 אחרי 5,ישוב אליך' ה: ופירושו,  יש בו מבנה של מושא פנימי לוקאלי-" לֹהיך את שבותך-א' ושב ה"
ושב : "ומתוך כך ההשבה המעשית )ג: ל" (ורחמך" מקביל לכך 6.שהסתיר פניו ממך במצב הגלות

והיִטבך והרבך ": ויתרה מזאת, ירושתה מחדש, באה אל ארץ ירושת האבותה, "וקבצך) שוב(=
 ).ה :ל" (ךימאבֹת

 השבת ישראל אל - והשלב השני עיקרו מעשי',  תשובה אל ה-       אם השלב הראשון היה רוחני
 ישראל ם שלאת לבימול ' ה:  אל הבניין הרוחני חוזר)'פסוק ו( השלב השלישי , ארצם ואל אושרם

אחרי ,  בכך ישמה צורך -ראשית : ושתי שאלות נשאלות כאן. יאהבוהו ויעבדוהו בלב שלםכדי ש
 ה זו של האין מיל-  שנית ;)ב: ל" (בכל לבבך ובכל נפשך"' שכבר בשלב הראשון שבו ישראל עד ה

התערבות בנעשה בלב ן מילת הלב איב שאלא 7?נוגדת את עיקרון חופש הבחירה' לב על ידי הה
.  התרשמויות ישירות ונכונותן הלבמנע משאוטם ה הסרת היא 'מילת הלב' הביטוי הוראת; עצמו

 – הגלות עצמה על ידי צרותיה ועל ידי הסביבה הנוכרית, עידן השחיתות והאלילות שקדם להגליה
יעזור אפוא לישראל ' ה.  כיסו את הלב ברגשות וברעיונות שליליים שקשה להתגבר עליהםכל אלה

דורשת גם , אל אדמתו הטהורה',  שאליה הגלנו ה,היציאה מארץ טמאה". דף חדש"לפתוח ולהתגבר 
שוב עלול , נרבה ונצליח בה,  כשנשוב ארצה,זה נחוץ משום החשש שכמו בעברטיהור כ. טיהור הלב

מילת הלב וטיהורו . שוב חטא וגלות וחוזר חלילהואז , )טו: לב" (וישמן יֻשרון ויבעט"להתקיים בנו 
מעתה , למען תחייה בשלווה, "למען חייך: " בסוף פסוק וורמז לכך יש, יון למנוע זאתהן מעין ניס

 .לךיוא
תוכחה שנאמרו באלות ה: אך הפעם כלפי הגויים', עניינו אף הוא בהתערבות ה) ז(      הפסוק הבא 
, על האמת.  כלפי ישראלהוציאו אותן לפועלשהם אלה ש,  על הגוייםיחולו עתה, הגדולה על ישראל

האמת והדין תובעים שהחוטא ייענש כדי שהצדק ; )יח, אבות א(על הדין ועל השלום עומד העולם 
וגם "גם שמע , וכשם שאבי האומה בשעה ששמע את גזרת הגירות והשעבוד. ישלוט והשלום ישרור

 . שרודפיהם ייענשו עתה לבניומובטח כך , )יד: טו' בר" (את הגוי אשר יעבֹדו דן אנכי
 . שכולן עוסקות בישראלהפסקאות היא האמצעית בין עונשם של רודפי ישראלקה אודות       הפס
 יש –) שכל אחד מהם מהווה פסקה( ים בפרשת התשובההאחרונסוקים  הפת משלושדבכל אח

בדומה ו ,)י: ל" (תשוב"וחוזר ; )ט: ל" (ישוב"; )ח :ל" (תשוב: "ב"רש שווהיקרות אחת של הש
, אליהם' אחריה שיבת ה, בת ישראליתחילה ש: גם כאן יש הדדיות, לשלוש היחידות הראשונות

 .וחתימה בשיבת ישראל אל קונם
על אדמת ,  להן הראויםשיבת ישראל בפסוק ח מציינת קיום כל המצוות במקו,       כאמור לעיל

  כאשר שש,לשוש עליך לטוב' הישוב "כי ,  היא עתה עילאית- ואל ישראל –לכך ' תשובת ה. הקודש
החוזרת אל ,  נאמר ביחידה האחרונה– ואולי הזמן או התנאי לכך –הגורם לכך ; )ט :ל" (ךיעל אבֹת

מוזכרת , אקורד של סיוםכ, וכאן". לֹהיך לשמֹר מצותיו וֻחקֹתיו-א' כי תשמע בקול ה: "מעשי ישראל
ה ופרשת התשובה כולה חותמת במילזו יחידה ). י :ל" ( בספר התורה הזה8הכתובה: "התורה
בכל לבבך "' ששיבת ישראל אל ה, נמצא". להיך בכל לבבך ובכל נפשך-א' אל ה תשובכי : "המנחה

 תיקון –' שתשובת ישראל אל ה, מכאן. החותמת את פרשת התשובההיא היא הפותחת ו" ובכל נפשך
 .אל ישראל' היא תנאי לשיבת ה, דרכיהם לאחר שהפרו את הברית

 
 מנחם בן ישר
 מכללת אשקלון

 אילן-בר, ך"קה לתנוהמחל

 
, ב"ירושלים תשנ,  לרב מרדכי ברויארספר היובלבתוך " שוב שבות"', ישר מ-ראו בן). ים'בתאג(ג "כך מתרגם רס  5

  . 639-656' עמ
 . יח-יז: לא'   ראו דב 6
" הסיבה הראשונה"הוא ' התשובה הקלסית שה. מתייחס לכך ועונה בדרך אחרת ובוודאי נכונה) 1' הע(סמט ' הרב א  7

 .לכל מעשי אדם ותחושותיו
: א ד"ושמ; )כתיב( ז :כא' דבראו ; כנעניים וארמייםבלהגים שגם מצויה , היא צורה ארכאית של רבות" הכתובה"  8
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