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  ז"   אלול התשס                                             ד"סב

  

  התשובה פרשת 
  לפרשת ניצבים  

  
  ח"פרק כדברים . 1
ְלֵהיִטיב ֶאְתֶכם ּוְלַהְרּבֹות  ,ָׂשׂש ְיהָוה ֲעֵליֶכם-ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר סג

ְלַהֲאִביד ֶאְתֶכם ּוְלַהְׁשִמיד  ,ֵּכן ָיִׂשיׂש ְיהָוה ֲעֵליֶכם--ֶאְתֶכם
  .ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה-ַאָּתה ָבא-ֲאֶׁשר ,ְוִנַּסְחֶּתם ֵמַעל ָהֲאָדָמה; ְתֶכםֶא 
; ְקֵצה ָהָאֶרץ-ְוַעד ִמְקֵצה ָהָאֶרץ, ָהַעִּמים-ֶוֱהִפיְצָך ְיהָוה ְּבָכל סד

ֵעץ --ַאָּתה ַוֲאבֶֹתיךָ  ָיַדְעּתָ -ֲאֶׁשר לֹא, ְוָעַבְדָּת ָּׁשם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים
; ַרְגֶלךָ -ְלַכף ִיְהֶיה ָמנֹוחַ -ְולֹא, ֹוִים ָהֵהם לֹא ַתְרִּגיעַ ּוַבּג סה  .ָוָאֶבן

ְוָהיּו  סו  .ְוַדֲאבֹון ָנֶפׁש ְוִכְליֹון ֵעיַנִים, ְוָנַתן ְיהָוה ְלָך ָׁשם ֵלב ַרָּגז
ַתֲאִמין  ְולֹא, ּוָפַחְדָּת ַלְיָלה ְויֹוָמם; ְּתֻלִאים ְלָך ִמֶּנֶגד, ַחֶּייךָ 

 ִיֵּתן-ּוָבֶעֶרב ּתֹאַמר ִמי, ִיֵּתן ֶעֶרב-ֶקר ּתֹאַמר ִמיַּבּבֹ סז  .ְּבַחֶּייךָ 

  .ִּתְרֶאה ּוִמַּמְרֵאה ֵעיֶניָך ֲאֶׁשר, ִמַּפַחד ְלָבְבָך ֲאֶׁשר ִּתְפָחד--ּבֶֹקר
-לֹא, ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ְלךָ , ָּבֳאִנּיֹות, ְיהָוה ִמְצַרִים ֶוֱהִׁשיְבךָ  סח

 ,ִהְתַמַּכְרֶּתם ָׁשם ְלאְֹיֶביָך ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹותוְ ; עֹוד ִלְראָֹתּה תִֹסיף
   }ס { .ְוֵאין קֶֹנה

ְּבֵני -ִלְכרֹת ֶאת, מֶֹׁשה-ְיהָוה ֶאת ִצָּוה-ֵאֶּלה ִדְבֵרי ַהְּבִרית ֲאֶׁשר סט
  .ָּכַרת ִאָּתם ְּבחֵֹרב-ֲאֶׁשר, ַהְּבִרית  ִמְּלַבד :ְּבֶאֶרץ מֹוָאב--ִיְׂשָרֵאל

 }פ{
  
  ו"כרק פויקרא .2
ְוַאף ; אְֹיֵביֶכם, ְּבַאְרצֹת, ָֹנם ַּבֲעו ִיַּמּקּו, ְוַהִּנְׁשָאִרים ָּבֶכם לט
ֹן  ֲעו-ָֹנם ְוֶאת ֲעו-ֶאת ְוִהְתַוּדּו מ  .ִיָּמּקּו ִאָּתם, ֹנֹת ֲאבָֹתם ַּבֲעו

 מא  .ָהְלכּו ִעִּמי ְּבֶקִרי-ֲאֶׁשר ,ְוַאף, ִבי-ְּבַמֲעָלם ֲאֶׁשר ָמֲעלּו, ֲאבָֹתם

ָאז -אֹו; ְּבֶאֶרץ אְֹיֵביֶהם ,ְוֵהֵבאִתי אָֹתם, ֵאֵלְך ִעָּמם ְּבֶקִרי, ֲאִני-ַאף
-ֶאת, ְוָזַכְרִּתי מב  .ָֹנם ֲעו-ֶאת ִיְרצּו, ְוָאז, ְלָבָבם ֶהָעֵרל, ִיָּכַנע

, ְּבִריִתי ַאְבָרָהם-ֶאת  ְוַאףְּבִריִתי ִיְצָחק-ְוַאף ֶאת; ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב
-ֶאת ְוָהָאֶרץ ֵּתָעֵזב ֵמֶהם ְוִתֶרץ מג  .ְזּכֹרְוָהָאֶרץ אֶ --ֶאְזּכֹר

--ּוְבַיַען  ַיַען;ָֹנם ֲעו-ִיְרצּו ֶאת, ְוֵהם, ָּבְהַׁשָּמה ֵמֶהם, ַׁשְּבתֶֹתיהָ 
  ֻחּקַֹתי ָּגֲעָלה-ְוֶאת, ְּבִמְׁשָּפַטי ָמָאסּו

  
  
  
  
  
  

-לֹא, ְּבֶאֶרץ אְֹיֵביֶהם זֹאת ִּבְהיֹוָתם-ַּגם-ְוַאף מד  . ַנְפָׁשם
 ִּכי ֲאִני  :ִאָּתם, ְּבִריִתי ְלָהֵפר--ְגַעְלִּתים ְלַכּלָֹתם-ְסִּתים ְולֹאְמַא

  ֲאֶׁשר :ְּבִרית ִראׁשִֹנים, ְוָזַכְרִּתי ָלֶהם מה  .ֱאלֵֹהיֶהם, ְיהָוה

 ִלְהיֹות ָלֶהם, אָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים-הֹוֵצאִתי

  .ֲאִני ְיהָוה--ֵלאלִֹהים
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, ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה, ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה-ָּכל ָיבֹאּו ָעֶליךָ -ְוָהָיה ִכי א

ֲאֶׁשר ִהִּדיֲחָך , ַהּגֹוִים-ְּבָכל, ְלָבֶבךָ -ֶאל, ַוֲהֵׁשבָֹת  ;ְלָפֶניךָ , ֲאֶׁשר ָנַתִּתי
, קֹלֹוְוָׁשַמְעָּת ְב , ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ַעד ְָוַׁשְבּת ב  .ָׁשָּמה ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 

-ְלָבְבָך ּוְבָכל-ְּבָכל,  ַאָּתה ּוָבֶניךָ  :ַהּיֹום ,ָאנִֹכי ְמַצְּוךָ -ְּככֹל ֲאֶׁשר
ְוִקֶּבְצָך , ְוָׁשב; ְוִרֲחֶמךָ , ְׁשבּוְתךָ -ֶאת  ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ ְוָׁשב ג  .ַנְפֶׁשךָ 
ִיְהֶיה -ִאם ד  .ָׁשָּמה, ֱהִפיְצָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ֲאֶׁשר, ָהַעִּמים-ִמָּכל

, ּוִמָּׁשם, ְיַקֶּבְצָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ,ִמָּׁשם--ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים, ַּדֲחךָ נִ 
--ָיְרׁשּו ֲאבֶֹתיךָ -ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ-ֶאל, ֶוֱהִביֲאָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ה  .ִיָּקֶחךָ 

-ֶאת ּוָמל ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ו  .ֵמֲאבֶֹתיךָ , ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְּבךָ ; ִויִרְׁשָּתּה
ְלָבְבָך -ְּבָכל ,ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ - ְלַאֲהָבה ֶאת :ְלַבב ַזְרֶעךָ -ְוֶאת, ְלָבְבךָ 
 ָהָאלֹות-ֵאת ָּכל, ְוָנַתן ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ  ז  .ְלַמַען ַחֶּייךָ --ַנְפְׁשךָ -ּוְבָכל

, ָתׁשּובְוַאָּתה  ח  .ֲאֶׁשר ְרָדפּוךָ , ׂשְֹנֶאיךָ -אְֹיֶביָך ְוַעל-ַעל, ָהֵאֶּלה
 ,ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוךָ , ָֹתיו ִמְצו-ָּכל-ֶאת, ְוָעִׂשיָת ; ל ְיהָוהְּבקֹו ְוָׁשַמְעָּת 

ִּבְפִרי ִבְטְנָך , ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְּבכֹל ַמֲעֵׂשה ָיֶדךָ  ְוהֹוִתיְרךָ  ט  .ַהּיֹום
ָלׂשּוׂש ,  ְיהָוהָיׁשּוב ִּכי  :ְלטָֹבה--ּוִבְפִרי ַאְדָמְתךָ  ּוִבְפִרי ְבֶהְמְּתךָ 

ְּבקֹול ְיהָוה , ִּכי ִתְׁשַמע י  .ֲאבֶֹתיךָ -ַעל, ָׂשׂש-ֲאֶׁשרּכַ  ,ָעֶליָך ְלטֹוב
  :ַהְּכתּוָבה ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה, ָֹתיו ְוֻחּקָֹתיו ִמְצו ִלְׁשמֹר, ֱאלֶֹהיךָ 

  }ס { .ַנְפֶׁשךָ -ְלָבְבָך ּוְבָכל-ְּבָכל, ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ֶאל ָתׁשּובִּכי 
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  :מוקפות בפתיחה ובסיום דומים' ל

 פתיחה
  להיך-א' תשמע בקול הוהיה אם שמֹע  )א, ח"כ(

כל מצֹותיו אשר אנכי מַצְּוך לשמֹר לעשות את 
 .היום

  להיך ושמעת בקֹלו-א' הושבת עד  )ב', ל(
 .ככל אשר אנכי מַצְּוך היום

 סיום
  להיך-א'  אל מצֹות הכי תשמע )יג, ח"כ(

 . ולעשותלשמֹר אנכי מַצְּוך היום אשר
  להיך-א' בקול הכי תשמע  )י', ל(

 … מצֹותיו וֻחּקֹתיולשמֹר
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  ד"ו ל"ויקרא כ. 5
  , "אז תרצה הארץ את שבתֹתיה כל ימי ָהַּשָמה"
  :כא-כ, ו"דברי הימים ל. 6
עד  … עד מלֹך מלכות פרס…וֶיֶגל השארית מן החרב אל בבל"

למלאת , ימי השמה שבתהכל , רצתה הארץ את שבתֹתיה
   ".שבעים שנה

 :ז"ט, ו"ויקרא כעל ן "רמב. 7
כי בבית כי בבית כי בבית כי בבית , , , , דע והבן כי האלות האלה ירמזו לגלות ראשוןדע והבן כי האלות האלה ירמזו לגלות ראשוןדע והבן כי האלות האלה ירמזו לגלות ראשוןדע והבן כי האלות האלה ירמזו לגלות ראשון" 

שכן . . . . הגלות והגאולה ממנוהגלות והגאולה ממנוהגלות והגאולה ממנוהגלות והגאולה ממנו, , , , הראשון היו כל דברי הברית הזאתהראשון היו כל דברי הברית הזאתהראשון היו כל דברי הברית הזאתהראשון היו כל דברי הברית הזאת
ואם בחקתי תמאסו ) בפסוק הקודם(שאמר , תראה בתוכחות

, להפרכם את בריתי) שם(ואמר , ואם את משפטי תגעל נפשכם
כי היו עובדי , )פסוק ל(והזכיר בהם במות וחמנים וגלולים 

) פסוק לא(והוא שאמר . עבודת כוכבים ועושים כל הרעות
 בהם יתרה, והשימותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחוחכם

לסלק מהם מקדשו וקבול הקרבנות שהיו לרצון לו במקדש 
  : ההוא

......  
רק שיתודו עונם רק שיתודו עונם רק שיתודו עונם רק שיתודו עונם , , , , וגם לא אמר שישובו בתשובה שלימה לפניווגם לא אמר שישובו בתשובה שלימה לפניווגם לא אמר שישובו בתשובה שלימה לפניווגם לא אמר שישובו בתשובה שלימה לפניו

ומצינו אנשי בית שני עושים כן כמו , )פסוק מ (ועון אבותםועון אבותםועון אבותםועון אבותם
חטאנו ועוינו והרשענו ומרדנו ) דניאל ט ה ח(שהתודה דניאל 

שם שם (וכתיב , לשרינו ולאבותינולמלכינו ' וסור ממצותיך וגו
וכן , כי בחטאינו ובעונות אבותינו ירושלים ועמך לחרפה) טז

מלכינו ) שם ט לד(ועזרא אמר , )יא-נחמיה א ה(נחמיה התודה 
הרי כי כולם למדו מן , שרינו כהנינו ואבותינו לא עשו תורתך

וכל אלה דברים ברורים . התורה שיתודו עונם ועון אבותם
את שהוא באמת ירמוז לגלות הראשון והגאולה בברית הז

  : ממנו
אבל הברית שבמשנה תורה ירמז לגלותנו זה ולגאולה שנגאל אבל הברית שבמשנה תורה ירמז לגלותנו זה ולגאולה שנגאל אבל הברית שבמשנה תורה ירמז לגלותנו זה ולגאולה שנגאל אבל הברית שבמשנה תורה ירמז לגלותנו זה ולגאולה שנגאל 

כי הסתכלנו תחילה שלא נרמז שם קץ וקצב ולא הבטיח כי הסתכלנו תחילה שלא נרמז שם קץ וקצב ולא הבטיח כי הסתכלנו תחילה שלא נרמז שם קץ וקצב ולא הבטיח כי הסתכלנו תחילה שלא נרמז שם קץ וקצב ולא הבטיח . . . . ממנוממנוממנוממנו
 ולא הזכיר בעבירות ההם ....רק תלה אותה בתשובהרק תלה אותה בתשובהרק תלה אותה בתשובהרק תלה אותה בתשובה, , , , בגאולהבגאולהבגאולהבגאולה

אבל , שיעשו אשרים וחמנים ושיעבדו עבודת כוכבים כלל
אלהיך ' והיה אם לא תשמע בקול ה) דברים כח טו(, אמר

כי מפני שיעברו , אמר. לשמור לעשות את כל מצותיו וחוקותיו
שכך היה , על קצת מצותיו שלא ישמרו ויעשו את כולן יענשו

, שבית ראשון מפני מה חרב:) יומא ט(כמו שאמרו , בבית שני
ני בית ש, מפני עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים

שאנו בקיאים בהם שהיו עוסקין בתורה ובגמילות חסדים מפני 
ולא הזכיר שם . מפני שנאת חנם שהיתה ביניהם, מה חרב

שלא היתה האש יורדת , המקדש וריח ניחוח כאשר הזכיר כאן
כמו שהעידו במסכת יומא שם , ואוכלת הקרבנות בבית שני

  :): כא(
....  

 ....ה מעולה על כלםה מעולה על כלםה מעולה על כלםה מעולה על כלםגאולה שלמגאולה שלמגאולה שלמגאולה שלמ, , , , והגאולה בברית ההיא השניתוהגאולה בברית ההיא השניתוהגאולה בברית ההיא השניתוהגאולה בברית ההיא השנית
והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה הברכה ) דברים ל א(אמר 

, והטיבך והרבך מאבותיך) שם פסוק ה(והבטיח ', והקללה וגו
ושם . לא לששית העם, שהיא הבטחה לכל שבטי ישראל

) שם פסוק ז(שנאמר , הבטיח שיכרת ויכלה המגלים אותנו
יביך ועל שונאיך אלהיך את כל האלות האלה על או' ונתן ה

והנה אויביך ושונאיך רמז לשתי האומות אשר , אשר רדפוך
ואלה דברים יבטיחו בגאולה העתידה ואלה דברים יבטיחו בגאולה העתידה ואלה דברים יבטיחו בגאולה העתידה ואלה דברים יבטיחו בגאולה העתידה . ירדפו תמיד אחרינו

   ::::הבטחה שלמה יותר מכל חזיונות דניאלהבטחה שלמה יותר מכל חזיונות דניאלהבטחה שלמה יותר מכל חזיונות דניאלהבטחה שלמה יותר מכל חזיונות דניאל
  
  ה"ז ה"ם הלכות תשובה פ"רמב. 8

ואין ישראל נגאלין אלא , כל הנביאים כולם ציוו על התשובה
ה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה וכבר הבטיח, בתשובה

והיה כי יבאו עליך כל 'שנאמר , בסוף גלותם ומיד הם נגאלין
להיך את -א'  ושב ה…להיך-א'  ושבת עד ה…הדברים

  .'…שבותך

  יד-יא', ל דברים ן"רמב. 9
) פסוק יא(' …]אשר אנכי מצוך היום[כי המצוה הזאת 'וטעם "

-א' שבת עד הו' 'והשבת אל לבבך'כי , על התשובה הנזכרת
  ".מצווה שיצווה אותנו לעשות כן' להיך

  :ם בפירושו"כולל אף את דברי הרמב, ן"אלא שהרמב
 לשון היכולה להתפרש כסיפור -(ונאמרה בלשון הבינוני "

  ".לרמוז בהבטחה כי עתיד הדבר להיות כן) דברים ולא כציווי
  
  'ע דברים פרק ל"ראב. 01
אם אם אם אם אמר כי ', ל ארץ אחרתוישִלכם א') כז, ט"כ(ובעבור שאמר "

  ".ישיב שבותך' ה, אף על פי שאתה חוצה לארץ', תשוב אל ה
  
  ן על ויקרא"רמב. 11
קץ )  בברית שבמשנה תורה-(הסתכלנו תחילה שלא נרמז שם "

  ".רק תלה אותה בתשובהרק תלה אותה בתשובהרק תלה אותה בתשובהרק תלה אותה בתשובה, , , , ולא הבטיח בגאולהולא הבטיח בגאולהולא הבטיח בגאולהולא הבטיח בגאולהוקצב 
  
  ן בדרוש העשירי"הר. 21
אבל לא , בכלומר שתהרהר התשובה בל - והשבות אל לבבךוהשבות אל לבבךוהשבות אל לבבךוהשבות אל לבבך"    

, ואחר תתחזק להשלימה.  תשלימנה עדיין שתעשנה בפועל
ואחר אמר ".  אלוקיך ושמעת בקולואלוקיך ושמעת בקולואלוקיך ושמעת בקולואלוקיך ושמעת בקולו' ' ' ' שבת עד השבת עד השבת עד השבת עד ה: "וזהו שנאמר

על .  שעל שני דברים הללו יגמלך על כל אחד ואחד כפי ענינו
אלוקיך את אלוקיך את אלוקיך את אלוקיך את ' ' ' ' ושב הושב הושב הושב ה"הראשון הרהרת  תשובה בלבך יאמר 

אבל ... שוביך כלומר שיתנך לרחמים לפני כל " שבותך ורחמךשבותך ורחמךשבותך ורחמךשבותך ורחמך
.  אבל על הדבר השני... בשביל זה לבד לרווחה ' לא יוציאך ה

שפרושו שתשלים " אלוקיך ושמעת בקולו' ושבת עד ה"והוא 
  ".ושב וקבצךושב וקבצךושב וקבצךושב וקבצך"עליו שנה הכתוב .  חוק תשובתך

  
  'ג, 'שיר השירים רבה ה. 31
ואני פותח , פתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט"

  " גלות וקרוניות נכנסות בולכם פתחים שיהיו ע
  
   שער המאה–בעל העקדה . 41

  : הוא כותב'על שלב א
בהיותם שם בחולשתם בארצות אויביהם לא ייעזבו אל "

 להתחיל התחלת … אבל התחזקו בכם…הרפיון והחולשה

לפחות לפחות לפחות לפחות  … במה שתתעוררו לשוב אליו לשמוע בקולו…מה
כלו כלו כלו כלו עם שהמעשים לא יועם שהמעשים לא יועם שהמעשים לא יועם שהמעשים לא יו, , , , תהיה השמיעה ברצון ובאוות נפשתהיה השמיעה ברצון ובאוות נפשתהיה השמיעה ברצון ובאוות נפשתהיה השמיעה ברצון ובאוות נפש

אבל תתחזקו כפי , להיות שלמים בהיותכם תחת עול הגוייםלהיות שלמים בהיותכם תחת עול הגוייםלהיות שלמים בהיותכם תחת עול הגוייםלהיות שלמים בהיותכם תחת עול הגויים
  ".היכולת ועוד מעט

  : כותב בעל העקדה'על שלב ה
כבר תוכל להתחזק , והנה כאשר יגיעוך כל אלו ההצלחות"

ואתה תשוב ' :והוא אמרו, יותר על התשובה מבראשונה
',  אשר אנכי מצוך היוםועשית את כל מצותיוועשית את כל מצותיוועשית את כל מצותיוועשית את כל מצותיו' ושמעת בקול ה

 בשלב -(מה שלא נאמר תחילה , וכל על המעשה השלםוכבר ת
  ".רק השמיעה, )א
  
  'ם על פסוק י"המלבי. 51
שאז יבואו למדרגה כזו , "אלוקים בכל לבבך' כי תשוב אל ה"

לא כהתשובה שבראש , "אלוקיך' אל ה"מפני שהתשובה תהיה  
   "."אלוקיך' עד ה"הפרשה שהיא רק  

   
  ב"ע' מסכת יומא דף פו. 61

: שנאמר, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות: ל "אמר ר
הושע פרק " (אלוקיך כי כשלת בעוונך'  שובה ישראל  ע ד  ה"

והאמר ריש , איני .וקא קרי ליה מכשול, עוון מזיד הוא ).  יד
לא .. ? גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות: לקיש 
  ."כאן מאהבה כאן מיראה, קשיא

  


