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  ב' התשעלולא                                    ד "בס

  

  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

   פרשת התשובה

 )יהודה ראקרב אמנון בזק וה של הרב יםעל פי שיעור( נצביםלפרשת 

  : ' י-' פסוקים א', פרק ל, דברים. 1
ים ָהֵאֶּלה ַהְּבָרָכה ְוָהָיה ִכי ָיבֹאּו ָעֶליָך ָּכל ַהְּדָבִר ) א(

ְוַהְּקָלָלה ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ְלָבֶבָך ְּבָכל ַהּגֹוִים 
  :ֱאלֹוֶקיָך ָׁשָּמה' ֲאֶׁשר ִהִּדיֲחָך ה

ֱאלֹוֶקיָך ְוָׁשַמְעָּת ְבקֹלֹו ְּככֹל ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ' ְוַׁשְבָּת ַעד ה) ב(
  :ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשךָ ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַאָּתה ּוָבֶניָך 

ֱאלֹוֶקיָך ֶאת ְׁשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך ִמָּכל ' ְוָׁשב ה) ג(
  :ֱאלֹוֶקיָך ָׁשָּמה' ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך ה

ֱאלֹוֶקיָך ' ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצָך ה) ד(
  :ֶחךָ ּוִמָּׁשם ִיּקָ 

ֱאלֹוֶקיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיְרׁשּו ֲאבֶֹתיָך ' ֶוֱהִביֲאָך ה) ה(
  :ִויִרְׁשָּתּה ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְּבָך ֵמֲאבֶֹתיךָ 

ֱאלֹוֶקיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת ' ּוָמל ה) ו(
  :ֶּייךָ ֱאלֹוֶקיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ְלַמַען חַ ' ה
ֱאלֹוֶקיָך ֵאת ָּכל ָהָאלֹות ָהֵאֶּלה ַעל אְֹיֶביָך ְוַעל ' ְוָנַתן ה) ז(

  :ׂשְֹנֶאיָך ֲאֶׁשר ְרָדפּוךָ 
ְוָעִׂשיָת ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו ' ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה) ח(

  :ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום
ל ַמֲעֵׂשה ָיֶדָך ִּבְפִרי ִבְטְנָך ּוִבְפִרי ֱאלֹוֶקיָך ְּבכֹ' ְוהֹוִתיְרָך ה) ט(

ָלׂשּוׂש ָעֶליָך ְלטֹוב ' ְבֶהְמְּתָך ּוִבְפִרי ַאְדָמְתָך ְלטָֹבה ִּכי ָיׁשּוב ה
  :ַּכֲאֶׁשר ָׂשׂש ַעל ֲאבֶֹתיךָ 

ֱאלֹוֶקיָך ִלְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו ְוֻחּקָֹתיו ' ִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול ה) י(
ֱאלֹוֶקיָך ְּבָכל ' ֹוָרה ַהֶּזה ִּכי ָתׁשּוב ֶאל הַהְּכתּוָבה ְּבֵסֶפר ַהּת

  :ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשךָ 
  :במבנה כיאסטיתיאור הפרשה . 2
 והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה -תשובת ישראל . א

הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבת אל לבבך בכל 
להיך -א' ושבת עד ה. להיך שמה- א' הגוים אשר הדיחך ה

עת בקלו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל ושמ
  .לבבך ובכל נפשך

להיך את שבותך -א'  ושב ה-לרחמים על עמו ' שיבת ה. ב
להיך -א' ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה

- א' אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה. שמה
להיך אל הארץ אשר -א' והביאך ה. להיך ומשם יקחך

- א' ומל ה.  וירשתה והיטבך והרבך מאבתיךירשו אבתיך
להיך - א' להיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ה

  .בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך
להיך את כל האלות -א'  ונתן ה-על ישראל ' הגנת ה. ג

  .האלה על איביך ועל שנאיך אשר רדפוך
ועשית '  ואתה תשוב ושמעת בקול ה-תשובת ישראל . ד

  . אשר אנכי מצוך היוםאת כל מצותיו
להיך בכל מעשה -א'  והותירך ה-על ישראל ' ברכת ה.   1ג

  ידך בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי
  אדמתך לטבה

לשוש עליך '  כי ישוב ה-לשמחה על עמו ' שיבת ה.  1ב
  .לטוב כאשר שש על אבתיך

להיך לשמר -א'  כי תשמע בקול ה-תשובת ישראל . 1א
  מצותיו וחקתיו הכתובה בספר התורה הזה

  .אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך' כי תשוב אל ה
  :פרק ח' מלכים א. 3
ְוֵהִׁשיבּו ֶאל ִלָּבם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשּבּו ָׁשם ְוָׁשבּו ְוִהְתַחְּננּו ) מז(

  :ר ָחָטאנּו ְוֶהֱעִוינּו ָרָׁשְענּוֵאֶליָך ְּבֶאֶרץ ׁשֵֹביֶהם ֵלאמֹ
ְוָׁשבּו ֵאֶליָך ְּבָכל ְלָבָבם ּוְבָכל ַנְפָׁשם ְּבֶאֶרץ אְֹיֵביֶהם ) מח(

ֲאֶׁשר ָׁשבּו אָֹתם ְוִהְתַּפְללּו ֵאֶליָך ֶּדֶרְך ַאְרָצם ֲאֶׁשר ָנַתָּתה 
  :ַלֲאבֹוָתם ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר בנית ִלְׁשֶמךָ 

  :'פסוק ב', פרק ה, שיר השירים רבה. 4
 רבי יסא -) 'פסוק ב' פרק ה, שיר השירים" (פתחי לי "

פתחו לי פתח אחד של , בני: ה לישראל"אמר הקב: אמר
ואני פותח לכם פתחים שיהיו , תשובה כחודה של מחט

  .עגלות וקרניות נכנסות בו
  :.)צח- :צז(גמרא בסנהדרין מחלוקת תנאים ב. 5

 - אם ישראל עושין תשובה : אליעזר אומררבי : כתנאי
  .  אין נגאלין- ואם לאו , נגאלין

! ? אין נגאלין-אם אין עושין תשובה : אמר לו רבי יהושע
הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות , אלא

  . וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב, כהמן
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 אם ישראל עושין תשובה: רבי אליעזר אומר: תניא אידך
שובו בנים ) "'פסוק ז', פרק ג, ירמיהו(שנאמר ,  נגאלין-

  ". שובבים ארפא משובתיכם
, ב"פרק נ, ישעיהו(והלא כבר נאמר : אמר לו רבי יהושע

חנם נמכרתם , "חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו) "'פסוק ג
 לא בתשובה ומעשים - ולא בכסף תגאלו ,  בעבודה זרה-

  . טובים
והלא כבר נאמר : יהושעאמר לו רבי אליעזר לרבי 

  ". שובו אלי ואשובה אליכם) "'פסוק ז,' פרק ג, מלאכי(
', פרק ג, ירמיהו(והלא כבר נאמר : אמר לו רבי יהושע

כי אנכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד ) "ד"פסוק י
  ". מעיר ושנים ממשפחה והבאתי אתכם ציון

', פרק ל, ישעיהו(והלא כבר נאמר : אמר לו רבי אליעזר
  ".בשובה ונחת תושעון) "ו"וק טפס

והלא כבר נאמר : אמר לו רבי יהושע לרבי אליעזר
גאל ישראל ' כה אמר ה) "'פסוק ז, ט"פרק מ, ישעיהו(

קדושו לבזה נפש למתעב גוי לעבד משלים מלכים יראו 
  ". וקמו שרים וישתחוו
', פרק ד, ירמיהו(והלא כבר נאמר : אמר לו רבי אליעזר

  ". אלי תשוב'  ישראל נאם האם תשוב) "'פסוק א
, ב"פרק י, דניאל(והלא כבר נאמר : אמר לו רבי יהושע

ואשמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעל ) "'פסוק ז
למימי היאר וירם ימינו ושמאלו אל השמים וישבע בחי 
העולם כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד עם קדש 

  ". תכלינה כל אלה וגו
  . ושתק רבי אליעזר

  :בסנהדריןגמרא  מחלוקת אמורים ב.6
ואין הדבר תלוי אלא בתשובה , כלו כל הקיצין: אמר רב

  .דיו לאבל שיעמוד באבלו: ושמואל אמר. ומעשים טובים

 


