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 ברכת תשובה, פרשת תשובה :נצבים פרשת

 . ת תשובת עם ישראל לצד החזון של שיבת ציוןשבה מתואר, (י-א ,'דברים ל) מופיעה פרשת התשובהבפרשתנו 

עיון והתבוננות בפרשת התשובה דווקא בתקופה זו של . חודש אלול הוא כולו הכנה לקראת הימים הנוראים

וברצוני להפנות לחומר מפורט על פרשת התשובה באתר , השנה יכולים ללמד אותנו מסרים רבי משמעות
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ם שלביננסה לזהות ולפרש את ה. התשובההכוללת שלבים שונים בתהליך התפתחות ובה יש לאורך פרשת התש

 :נקודות כמהנציג כאן . אישיים בענייני תשובההים המוסרי יםלקחמבחינה פרשנית והן מבחינת ההשונים הן 

  בזכות התשובה .ח"בפרק כ פרשת התוכחהבהמפורטים קללה לעונש וכעין מענה ל היאתשובה הפרשת ,

ְוֹלא ַתֲאִמין ", בפרשת התוכחה החטאים והעונש יוצרים מצב של ייאוש מוחלט .לשכר ולברכהנהפכת  הקללה

ַחיֶּיָך ' ּוָמל ה" :בחייואת מעשיו ומוצא שוב משמעות מתקן התשובה האדם  באמצעותאך , (סו, ח"כ) "בְּ

ַמַען ַחיֶּיָך ֶהיָך ְבכָל ְלָבְבָך ּוְבכָל נְַפְשָךֹל-א  ' ֹלֶהיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת ה-א     (.ו', ל) "לְּ

  עולם ובכך התורה מלמדת אותנו ש ,ב"תשובה יש התפתחות של השורש שוהלאורך עשרת הפסוקים של פרשת

פעמיים מצד האדם ופעמיים : ב מופיע בפרשתנו שבע פעמים"השורש שו .כולל משמעויות שונות התשובה

לסיום מופיע ; (ט-ח)' פעם מצד ה ובתגובהפעם מצד האדם  ,אחרי השיבה לארץ ישראל; (ג-א)' הכתגובה של 

הדרגתי הדבר מלמדנו כי התשובה היא תהליך  .האדם מצדב כתשובה "שו בסוף הפרשה פעם נוספת השורש

ם האד אצלדווקא אך בסופו של דבר ההתעוררות לתשובה מתחילה  2,בין האדם לבוראוהמתרחש הדדי ו

אך תהליך , אותוומעודד באדם בדרכו תומך ' ה 3.זמה מצד האדםיוומתפתחת גם בהמשך בזכות המאמצים וה

  4."בה מוליכין אותו -בדרך שאדם רוצה לילך "על פי העיקרון  קאוהאדם דו אצלהתשובה צריך להתחיל 

  בֹת  " :האישיבמצבו בשלב הראשון האדם מתבונן  :'קרב אל המתזר ווחק אחר כך הוא ור, (א" )ֶאל ְלָבֶבָך ַוֲהשֵׁ

ת  " ַשבְּ ב": מגיב מיד' בעקבות כך ה. "ֹלֶהיָך-א  ' ַעד ה וְּ ש  דואג לקיבוץ ו (ג" )ֹלֶהיָך ֶאת ְשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך-א  ' ה וְּ

ב" :גלויות ש  אומית בין השיבה הלו' ה לאהתשובה האישית  ביןתכן הפרדה ילא ת(. ג" )ְוִקֶבְצָך ִמָכל ָהַעִמים וְּ

קיבוץ גלויות והכרת אומות העולם את ישראל היושב  ;רשים של תורת ישראלושל עם ישראל לארצו ולש

 .בארצו הם חלק מרכזי של תהליך התשובה
5

האדם חוזר כביכול פעם נוספת , לאחר השיבה לארץ ישראל

שּובְוַאָתה : "במלואו' כי רק עכשיו הוא מגשים את צו ה, בתשובה ' ובעקבות כך ה, (ח" )'ְבקֹול ה ְוָשַמְעתָ  ת 

שּובִכי : "לבסוף מתחזקת תשובתו של האדם(. ט" )ָלׂשּוׂש ָעֶליָך ְלטֹוב' ה י שּובִכי : "שמח עם כנסת ישראל ֶאל  ת 

 (. י" )ֹלֶהיָך-א  ' ה

  האדם מחפש את הדרך ואת בתחילה .לסופו תחילת תהליך התשובהעדין אך משמעותי ביותר בין יש הבדל 

ולמצוות ' אך עדיין אין שום התייחסות לתורת ה, (ב)" ֹלֶהיָך-א  ' ה ַעדְוַשְבָת " - 'ה" עד"המובילים אותו  הכיוון

פרטיהן כל  לעבארץ ישראל ' הבוראו ומבקש לקיים את כל מצוות  אלמתקרב לאחר שהאדם . המעשיות

ל ָתשּובי כִ : "'ה" אל"ישירה שלמה ותשובה להגיע ל זוכההוא  – דקדוקיהןו  (.י" )ֹלֶהיָך-א  ' ה אֶּ

                                                                 
1 

ל על "זליבוביץ נחמה ' פרופשנה לפני פטירתה עברה . 77-56' עמ, (ס"תש)לב , מגדיםביתוח מפורט של פרשת התשובה פורסמה נ
 . ופיע דף גרפי של מאמר זהמ www .tefilah.orgבאתר . המאמר והוסיפה הערות והארות

2
ה "אמרה כנסת ישראל לפני הקב: "ובין ישראל קדוש ברוך הואדיות של התשובה כמחלוקת כביכול בין הל תיארו את ההד"חז 

ע שלנו היא שלך היא "אמרה לפניו רבש( ז ,'מלאכי ג) 'שובו אלי ואשובה אליכם'ה "אמר להם הקב( איכה סוף) 'אליך 'השיבנו ה'
 (.איכה רבהוף ס(" )ה ,ה"תהלים פ) 'להי ישענו והפר כעסך עמנו-שובנו א'

3
אתערותא ' בכל לבו ונפשו מאהבה אזי באתערותא דלתתא וכמים הפנים וכו' והיינו כשתשובתו רצויה לפניו יתברך בשובו אל ה"... 

 (. פרק א ,"אגרת התשובה"בעל התניא ב..." )'דלעילא לעורר האהבה והחסד ה
4
 .יב ועוד ,במדבר רבה כ 
5

דברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט לא יוכל בעסקי התשובה בזמן הזה ואל  ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים" 
 (.אגרת שעח, אגרות הראיה" )לכוין שום דבר לאמתה של תורת אמת
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 בתחילה כל יחיד . מעורבות האישית של בעל התשובההתשובה יש התפתחות משמעותית מבחינת בתהליך ה

בָֹת " :שב אל לבבו ָךַוֲהשֵׁ בֶּ ב  ל לְּ הוא משתף גם את  אחר כךרק (. א) "ֹלֶהיָך ָשָמה-א  ' ְבכָל ַהּגֹוִים ֲאֶשר ִהִדיֲחָך ה אֶּ

ָךבְּ ַאָתה ּוָבנֶיָך " :בתובניו בתשו שֶּ כ ל נַפְּ ָך ּובְּ בְּ ב  ל לְּ ורק , אל ציון וישראל' מתבטאת בשיבת ה' תשובת ה(. ב" )כ 

ֹלֶהיָך ֶאת -א  ' ּוָמל ה" :תיתהאִמ  'אהבת האצל האדם מתפתחת  ,י השיבה ההיסטורית אל ארץ אבותיואחר

ה אֶּת ה ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך ַאֲהב  ַמַען ַחיֶּיָךֹלהֶּ -א  ' לְּ ָך לְּ שְּ כ ל נַפְּ ָך ּובְּ בְּ ב  כ ל לְּ  6."תשובה מאהבה"דהיינו , "יָך בְּ

' אהבת ההתשובה מחזירה לו את . זרעואת גם בארץ אבותיו ולחנך שם בעל התשובה זוכה לראות את עתידו 

  7.(ו" )ַחיֶיָךְבכָל ְלָבְבָך ּוְבָכל נְַפְשָך ְלַמַען " –ישותו כל  תת אוממלאואלה , האמונה בחייוו

 ה היא ובהתחלה המצו .התוכן הדתיגם אצלו מתרחב  ,של בעל התשובההתפתחות האישיות  בד בבד עם

ָך " בֶּ ב  ל לְּ בֹת  אֶּ הדברים אצל בעל התשובה בינו לבין ת הפנמכי , "ֹלֶהיָך ָשָמה-א  ' ַהּגֹוִים ֲאֶשר ִהִדיֲחָך ה-ְבכָלַוֲהשֵׁ

בהמשך . כשם שבתפילת העמידה ברכת הדעת קודמת לברכת התשובה, תשובהתהליך העצמו היא המפתח ל

קֹלוֹ"המצווה היא  ת  בְּ ַמעְּ ש  רק אחרי  .הידהיינו שמיעה בלי עשי, למצוות המעשיות נגיעהשום  בליאך , "וְּ

קוֹל הְוַאָתה ָתשּוב : "מצוות מעשיותמדובר גם על  ,(ה)השיבה לארץ ישראל  ת  בְּ ַמעְּ ש  וֶאת ָכל  ְוָעִׂשיתָ  'וְּ יו ִמצְּ  ֹת 

שומר בעל התשובה את החוקים ומקיים את התורה התשובה בסיומו של תהליך  8.(ח) "ֲאֶשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהיֹום

קוֹל הִכי ִתְשַמע " :כולה יָך-א  ' בְּ וִלְשֹמר  9ֹלהֶּ יו ִמצְּ ֻחקֹת  יו וְּ ֶפר ַהתוָֹרה ַהֶזה ֹת  : נאמרובהמשך , (י)" ַהְכתּוָבה ְבסֵׁ

יָך-א  ' הְלַאֲהָבה ֶאת "... וָלֶלֶכת ִבְדָרָכיו ְוִלְשֹמר  ֹלהֶּ יו ִמצְּ ט  פ  יו ּוִמשְּ ֻחקֹת  יו וְּ  (.טז" )ֹת 

 

התשובה מתחילה בחודש : ייתכן שאפשר לראות התפתחות דומה בתהליך התשובה לאורך חודש אלול וחגי תשרי

כדי להיטהר במשך , אדם ממליך עליו את מלכו של עולםבימים נוראים ה. אלול בחיפוש אישי ובאמירת הסליחות

וכל אחד , יום הכיפורים הוא גם המועד של תקיעת השופר הגדול בסוף שנת היובל. עשרת ימי תשובה לפני בוראו

, את ישראל מהגלות עד בואם לארץ ישראל' חג הסוכות מסמל את הנהגת ה10 .חוזר אל אחוזתו בארץ ישראל

' שמח בעצרת עם ההיושב בארצו עם ישראל , לבסוף. וליהנות בחג האסיף מפירות הארץשבה הם יכולים לשבת 

 .דהיינו שמחת התורה לאחר סיום קריאת התורה לאורך השנה שחלפה, ועם תורתו

  

 

                                                                 
6
 ".תשובה מאהבה"על המושג  א"עיומא פו  ורא 
7
-א' ורבית וברכך ה וחיית" ;(טו" )...ואת הטוב החייםראה נתתי לפניך היום את : "שים לב להדגשת החיים בהמשך הפרקיש ל 

אתה  תחיהלמען  בחייםוהמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת  החיים" ;(טז" )להיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה
 (.כ..." )ואורך ימיך חייךכי הוא " ;(יט" )וזרעך

 
8

היו " :פי שנאמר בספרי דברים מגכ ,אלא כאמצעי בלבד, לעצמהכשהיא אין לקיום המצוות בחוץ לארץ משמעות  על פי זה 
 (.יח, א"י על דברים י"מובא ברש" )מצויינים במצוות שכשתחזרו לא יהו עליכם חדשים

9
ֹ ְבקֹל" :מלשון נסתר ללשון נוכח –בשלבים שונים ' התפתחות הדרגתית אשר משקפת את ההתקרבות לה יש  ( ח" )'הְבקוֹל " –( ב" )ו

יָך-א  ' הְבקוֹל " –  (.י" )ֹלהֶּ
10
ת ְוִקַדְשֶתם": י, ה"כ ויקראו רא  ְקָראֶתם ָשָנה ַהֲחִמִשים ְשַנת אֵׁ ְשֶביָה  ְלָכל ָבָאֶרץ ְדרוֹר ּו ל יֹ ַשְבֶתם ָלֶכם ִתְהֶיה ִהוא יוֹבֵׁ  ֲאֺחָזתוֹ ֶאל ִאיש ְו

 ".ָתֺשבּו ִמְשַפְחתוֹ ֶאל ְוִאיש


