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 ד'התשע לולא                                   בס"ד 

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

                  הגאולה והתשובה בספר דברים
   (תמיר גרנות)על פי שיעור של הרב  נצביםפרשת ל

 

 סט:-כ"ח, נחדברים  .1
ל ִד  ֹמר ַלֲעׂשֹות ֶאת כָּ ה ַהזֹאת ִאם לֹא ִתשְׁ ֵרי ַהּתֹורָּ בְׁ

תּוִבים ַבֵסֶפר ַהֶזה א  ַהכְׁ ַהנֹורָּ ד וְׁ בָּ ה ֶאת ַהֵשם ַהִנכְׁ אָּ ִירְׁ לְׁ
ֵאת ַמכֹות -ַהֶזה ֵאת ה' א   ָך וְׁ א ה' ֶאת ַמֹכתְׁ לָּ ִהפְׁ לֹוֶהיָך: וְׁ

ִנים...  מָּ ֶנא  ִעים וְׁ ִים רָּ ֳחלָּ נֹות וָּ מָּ ֶנא  ֹדלֹות וְׁ ֶעָך ַמכֹות גְׁ יָּה ַזרְׁ הָּ וְׁ
ֶכם ֵכן ַכאֲ  בֹות ֶאתְׁ ַהרְׁ ֶכם ּולְׁ ֵהיִטיב ֶאתְׁ ׂש ה' ֲעֵליֶכם לְׁ ֶשר ׂשָּ

ֶכם  ִמיד ֶאתְׁ ַהשְׁ ֶכם ּולְׁ ַהֲאִביד ֶאתְׁ יִָּׂשיׂש ה' ֲעֵליֶכם לְׁ
ּה ּתָּ ִרשְׁ ה לְׁ מָּ א שָּ ה בָּ ה ֲאֶשר ַאּתָּ מָּ ֲאדָּ ֶּתם ֵמַעל הָּ ִנַסחְׁ ... וְׁ

ֳאִנּיֹות ַבֶדֶרְך ֲאשֶ  ַרִים בָּ ָך ה' ִמצְׁ ִשיבְׁ ָך לֹא ֶוה  ִּתי לְׁ ַמרְׁ ר אָּ
ִדים  ֶביָך ַלֲעבָּ ֹאיְׁ ם לְׁ ֶּתם שָּ ַמַכרְׁ ִהתְׁ ּה וְׁ ֹאתָּ ֹתִסיף עֹוד ִלרְׁ

ֵאין ֹקֶנה:  חֹות וְׁ פָּ ִלשְׁ   וְׁ
ֵני  ֹרת ֶאת בְׁ ה ה' ֶאת ֹמֶשה ִלכְׁ ִרית ֲאֶשר ִצּוָּ ֵרי ַהבְׁ ֵאֶלה ִדבְׁ

ַרת ִא  ִרית ֲאֶשר כָּ ַבד ַהבְׁ ב ִמלְׁ ֶאֶרץ מֹואָּ ֵאל בְׁ רָּ ֹחֵרב. ִיׂשְׁ ם בְׁ  ּתָּ

 : מה-ויקרא כ"ו, לט .2
ַאף  ֵביֶכם וְׁ ֹצת ֹאיְׁ ַארְׁ ם בְׁ ֶכם ִיַמּקּו ַבֲעֹונָּ ִרים בָּ אָּ ַהִנשְׁ ַבֲעֹוֹנת וְׁ

ּקּו...:  ם ִימָּ ם ִאּתָּ ם ֲאֹבתָּ ֶאת ֲעֹון ֲאֹבתָּ ם וְׁ ַודּו ֶאת ֲעֹונָּ ִהתְׁ וְׁ
ֲעלּו ִבי ם ֲאֶשר מָּ ַמֲעלָּ ֶק  בְׁ כּו ִעִמי בְׁ לְׁ ַאף ֲאֶשר הָּ ִרי: ַאף ֲאִני וְׁ

ֵביֶהם, אֹו  ֶאֶרץ ֹאיְׁ ם בְׁ ֵהֵבאִתי ֹאתָּ ֶקִרי וְׁ ם בְׁ ַנע ֵאֵלְך ִעמָּ ז ִיכָּ אָּ
ֵרל ם ֶהעָּ בָּ בָּ ם לְׁ צּו ֶאת ֲעֹונָּ ז ִירְׁ אָּ ִריִתי ַיֲעקֹוב וְׁ ִּתי ֶאת בְׁ ַכרְׁ זָּ : וְׁ

ֶרץ  אָּ הָּ ֹכר וְׁ ם ֶאזְׁ הָּ רָּ ִריִתי ַאבְׁ ַאף ֶאת בְׁ ק וְׁ חָּ ִריִתי ִיצְׁ ַאף ֶאת בְׁ וְׁ
כֹ  ה ֶאזְׁ ַשמָּ הְׁ ֹתֶתיהָּ בָּ ִתֶרץ ֶאת ַשבְׁ ֵזב ֵמֶהם וְׁ ֶרץ ֵּתעָּ אָּ הָּ ר: וְׁ

צּו ֶאת ֲעֹונָּםֵמֶהם  ֵהם ִירְׁ ֶאֶרץ ... וְׁ ם בְׁ יֹותָּ ַאף ַגם זֹאת ִבהְׁ וְׁ
ִריִתי  ֵפר בְׁ הָּ ם לְׁ ַכֹּלתָּ ִּתים לְׁ ַעלְׁ לֹא גְׁ ִּתים וְׁ ַאסְׁ ֵביֶהם לֹא מְׁ ֹאיְׁ

ם ִכי ֲאִני ה' א   ַכרְׁ לֹוֵהיֶהם-ִאּתָּ זָּ ִרית ִראֹשִנים : וְׁ ֶהם בְׁ ִּתי לָּ
ֹית  ֵעיֵני ַהגֹוִים ִלהְׁ ַרִים לְׁ ם ֵמֶאֶרץ ִמצְׁ ֲאֶשר הֹוֵצאִתי ֹאתָּ

ֶהם ֵלא   לֹוִהים ֲאִני ה'. -לָּ

 כ"ט, א: דברים  .3
 "ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אליהם". 

 ל"א, א: דברים  .4
"וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. 

 ויאמר אליהם...".
 
 
 

 ל: -בפרקים כ"טהנאום  מבנה .5
תיאור חסדי ה' ונפלאותיו, ומתוך כך  -ח -כ"ט, א א.

קריאה לשמירת הברית: "ושמרתם את דברי הברית 
 הזאת".

החלת הברית על הדורות כולם ועל  -כ -כ"ט, ט ב.
היחידים מבני ישראל החושבים לחמוק מן האמור בה: 

אשר "פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט 
 לוהינו".-לבבו פונה היום מעם ה' א

הלימוד של הבנים והגויים בדור  -כח -כ"ט, כא ג.
 האחרון מקיום הקללה ומחורבן הארץ.

פרשת התשובה והגאולה, המתרחשת  -י -ל', א ד.
כתוצאה מהתבוננות בהתקיימות הברית: "והיה כי 
יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה, 

לוהיך -בכל הגוים אשר הדיחך ה' אוהשבות אל לבבך 
 שמה". 

דברי עידוד לשמירת הברית וסיכום, תוך  -כ -ל', יא ה.
חזרה על מוטיבים שהופיעו בנאום הפותח של ספר 
דברים, בפרשיות עקב וראה )"החיים והמוות נתתי 

 לפניך הברכה והקללה"(.

 :כ"ז-דברים כ"ט כ"ג .6
ל כג רּו כָּ מְׁ אָּ ׂשָּ -ַהגֹוִים ַעל-וְׁ ֶרץ ַהזֹאת  ה'ה ֶמה עָּ אָּ ה לָּ כָּ כָּ

דֹול ַהֶזה ַאף ַהגָּ בּו ֶאת כד  .ֶמה ֳחִרי הָּ זְׁ רּו ַעל ֲאֶשר עָּ מְׁ אָּ -וְׁ
ִרית  ֹל ה'בְׁ םֵק א  ם   י ֲאֹבתָּ הֹוִציאֹו ֹאתָּ ם בְׁ ַרת ִעמָּ ֲאֶשר כָּ

ִים רָּ ֹל כה  .ֵמֶאֶרץ ִמצְׁ דּו א  כּו ַוַּיַעבְׁ ַּתֲחוּו ִק ַוֵּילְׁ ים ֲאֵחִרים ַוִּישְׁ

ֶהם ֹל  לָּ ֶהם-ים ֲאֶשר לֹאִק א  ַלק לָּ לֹא חָּ עּום וְׁ דָּ -ַוִּיַחר כו  .יְׁ
ֶליהָּ ֶאת ה'ַאף  ִביא עָּ הָּ ֶרץ ַהִהוא לְׁ אָּ ל-בָּ ה -כָּ לָּ לָּ ַהּקְׁ

ה ַבֵסֶפר ַהֶזה תּובָּ ֵשם  כז  .ַהכְׁ ַאף  ה'ַוִּיּתְׁ ם בְׁ תָּ מָּ ֵמַעל ַאדְׁ

ִלֵכם ֶאל דֹול ַוַּישְׁ ֶקֶצף גָּ ה ּובְׁ ֵחמָּ   .ּיֹום ַהֶזהֶאֶרץ ַאֶחֶרת כַ -ּובְׁ

 :י-דברים ל' א .7
ה  לָּ לָּ ַהּקְׁ ה וְׁ כָּ רָּ ֵאֶלה ַהבְׁ ִרים הָּ בָּ ל ַהדְׁ ֶליָך כָּ ֹבאּו עָּ יָּה ִכי יָּ הָּ וְׁ

ֶניָך  פָּ ַתִּתי לְׁ ל ַהגֹוִים ֲאֶשר ֲאֶשר נָּ כָּ ֶבָך בְׁ בָּ ַוֲהֵשֹבתָּ ֶאל לְׁ
ּתָּ ַעד ה' א  -ִהִדיֲחָך ה' א   ַשבְׁ ה: וְׁ מָּ מַ -לֹוֶהיָך שָּ שָּ ּתָּ לֹוֶהיָך וְׁ עְׁ

ָך  בְׁ בָּ ל לְׁ כָּ ֶניָך בְׁ ה ּובָּ ָך ַהּיֹום, ַאּתָּ ַצּוְׁ ֹנִכי מְׁ ֹכל ֲאֶשר אָּ ֹקלֹו כְׁ בְׁ
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ב ה' א   שָּ ֶשָך: וְׁ ל ַנפְׁ כָּ ִרֲחֶמָך, -ּובְׁ ָך וְׁ בּותְׁ ב לֹוֶהיָך ֶאת שְׁ שָּ וְׁ
ָך ה' א   ִפיצְׁ ַעִמים ֲאֶשר ה  ל הָּ ָך ִמכָּ ִקֶבצְׁ ה-וְׁ מָּ ... לֹוֶהיָך שָּ

ִביֲאָך ה' א   שּו ֲאֹבֶתיָך לֹו-ֶוה  ֶרץ ֲאֶשר יָּרְׁ אָּ ֶהיָך ֶאל הָּ
ל ה' א   ָך ֵמֲאֹבֶתיָך: ּומָּ בְׁ ִהרְׁ ָך וְׁ ֵהיִטבְׁ ּה, וְׁ ּתָּ לֹוֶהיָך ֶאת -ִויִרשְׁ

ה ֶאת ה' א   ַאֲהבָּ ֶעָך, לְׁ ַבב ַזרְׁ ֶאת לְׁ ָך וְׁ בְׁ בָּ ָך -לְׁ בְׁ בָּ ל לְׁ כָּ לֹוֶהיָך בְׁ
ַתן ה' א   נָּ ַמַען ַחֶּייָך: וְׁ ָך לְׁ שְׁ ל ַנפְׁ כָּ לֹות לֹו-ּובְׁ אָּ ל הָּ ֶהיָך ֵאת כָּ

שּוב  ה תָּ ַאּתָּ פּוָך: וְׁ דָּ ֶאיָך ֲאֶשר רְׁ ַעל ֹׂשנְׁ ֶביָך וְׁ ֵאֶלה ַעל ֹאיְׁ הָּ
ָך  ַצּוְׁ ֹנִכי מְׁ יו ֲאֶשר אָּ ֹותָּ ל ִמצְׁ ִׂשיתָּ ֶאת כָּ עָּ קֹול ה', וְׁ ּתָּ בְׁ ַמעְׁ שָּ וְׁ

ָך ה' א   הֹוִתירְׁ נְׁ -ַהּיֹום: וְׁ ִרי ִבטְׁ ֶדָך, ִבפְׁ ֹכל ַמֲעֵׂשה יָּ ָך לֹוֶהיָך בְׁ
ה,  ֹטבָּ ָך לְׁ תְׁ מָּ ִרי ַאדְׁ ָך ּוִבפְׁ ּתְׁ ֶהמְׁ ִרי בְׁ ׂשּוׂש ּוִבפְׁ ִכי יָּשּוב ה' לָּ

ׂש ַעל ֲאֹבֶתיָך טֹוב ַכֲאֶשר ׂשָּ ֶליָך לְׁ קֹול ה' א  : עָּ ַמע בְׁ -ִכי ִתשְׁ
ה  ֵסֶפר ַהּתֹורָּ ה בְׁ תּובָּ יו ַהכְׁ ֻחֹּקתָּ יו וְׁ ֹותָּ ֹמר ִמצְׁ לֹוֶהיָך ִלשְׁ

שּוב ֶאל ה' א  ַהֶזה ֶשָך.-, ִכי תָּ ל ַנפְׁ כָּ ָך ּובְׁ בְׁ בָּ ל לְׁ כָּ   לֹוֶהיָך בְׁ

 : כ"ח, סדדברים  .8
 "והפיצך ה' בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ". 

 הרב תמיר גרנות: .9
הגאולה אינה מונעת מכוח זיקות קודמות ונצחיות, 
כדוגמת ברית מחייבת או הקשר אל הארץ, אלא מכוח 

סיטרי במונחי -התשובה של העם. השימוש הדו
"שיבה" מבליט את האופי ההדדי והדיאלוגי של ה

 התהליך: העם הולך אל ה', וה' הולך ופועל למענו. 
כניעת הלב והוידוי של ספר ויקרא עשויים להספיק ... 

למחיקת העוונות ולהנעת ה' לפעול למען בריתו, אך אין 
די בהם כדי להוות בסיס להתעוררות מחדש של האהבה 

 בין ה' לעמו.
מתחדש כאן המונח 'תשובה' עצמו; ושנית,  ראשית,... 

מודגש כאן האופי ההוליסטי של התהליך. כך מדגישה 
התורה כי התשובה היא מוקד הגאולה, ולא רק תנאי 

 לה. 
בספר ויקרא, הגאולה הופיעה בתוך הברית מפני ... 

שהיא נובעת ממנה, והיא חלק אינטגרלי שלה בדיוק 
פורש: "ואף גם כמו הברכה והקללה. הקב"ה קובע במ

זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים 
הברית עצמה  -לכלותם להפר בריתי איתם", דהיינו 

מחייבת את הגאולה בסופה של הפורענות, כיוון 
שיציאת מצרים וזכירת הארץ והאבות, שמכוחם כוננה 
הברית, הם המניעים גם את הגאולה. כשם שהפסוק 

ושבים בה" הוא חלק "ושממו עליה אויבכם הי
מהברית, כך גם הגאולה היא חלק ממנה. הגאולה היא 

 צדה השני של מטבע הברית, שבצדה האחד קללה. 
הברית של ערבות מואב שונה לחלוטין. ברית זו אינה 
מבוססת על היסודות העתיקים של הבריתות הקודמות, 
אלא היא ברית שראשיתה ברצון הוולונטרי של העם 

ה'. העם ביקש: "את ה' האמרת היום  לכרות ברית עם
לוהים", והקב"ה הגיב: "וה' האמירך -להיות לך לא

 היום להיות לו לעם סגולה". 

והיא נובעת בחירתו של העם היא תכלית הברית, ... 
מבחירת העם לייחד את ה', ללכת בדרכיו ולשמור 

. לכן, אם עם ישראל מפר את התחייבויותיו, מצוותיו
ואומר זכות למה שהובטח לו בברית. הוא אינו יכול ל

אם יחטא "הרב תמיר גרנות שעל פי ספר דברים 
. מסיבה זו, "ישראל, יפסיק להיות עמו הנבחר של ה'
תבוא מתארות -כפי שראינו כבר, הקללות שבפרשת כי

היפוך במעמדן של האומות, ביטול מעמדו הייחודי של 
 מצב -עם ישראל וחזרה למצב של לפני היות הברית 

שבו עם ישראל איננו עמו המיוחד של הקב"ה, וממילא 
 איננו עם כלל.

מקור חולשתה של ברית ערבות מואב הוא גם מקור ... 
עוצמתה והתקווה שעולה ממנה למרות הכל. הברית 
עצמה אינה מחייבת גאולה, שכן הקב"ה לא התחייב 
התחייבות מוחלטת ונצחית כלפי עם ישראל; אבל כשם 

עקבות התעוררותו של העם, כך יכולה שהברית נוצרה ב
בעקבות  -גם הגאולה להיווצר בעקבות התעוררות דומה 

  התשובה.
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מחד אנו קוראים על רגשות עם ישראל: "לאהבה את ה' 

להיך בכל לבבך ובכל נפשך" )ל', ו(. לאחר תשובת -א
העם ו"תשובת" ה', רוח חדשה תנשב בנפשותיהם של 

ומעתה עולמם יושתת על אהבת ה'. האהבה  בני ישראל,
המתוארת כאן מתוארת כאהבה טוטלית, המשתלטת על 
כוחותיו השונים של האדם: "בכל לבבך ובכל נפשך". 
ביטוי זה חוזר בקטע קצר זה שלוש פעמים )ל', ב: 
"אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך"; ל', ו: "לאהבה את 

י: "כי תשוב אל להיך בכל לבבך ובכל נפשך"; ל', -ה' א
להיך בכל לבבך ובכל נפשך"(, ונראה כי הוא -ה' א

מבקש לשדר אווירה של טוטליות נפשית והתמסרות 
במקביל לאהבה טוטלית זו,  מוחלטת של העם לקונו.

-אנו קוראים גם על תחושות ה' ביחס לעמו: "ושב ה' א
להיך את שבותך ורחמך... אם יהיה נדחך בקצה 

להיך ומשם יקחך... כי ישוב -אהשמים משם יקבצך ה' 
  ה' לשוש עליך לטוב כאשר שש על אבתיך".

כשם שהעם עתיד לאהוב את ה', כך עתיד ה' לרחם 
עליהם ולשמוח בם; אם עם ישראל יעשה תשובה בכל 
לבבו ובכל נפשו, הרי שגם ה' ישוב ממידת קנאתו וישיב 

  את העם לארצו.
היחסים ניסוח שכזה מורה על כך, שבמקביל למערכת 

משפטית הרקומה בין ה' ועמו )ברית ערבות -החוזית
תבוא(, קיימת גם מערכת יחסים -מואב כניסוחה בכי

נפשית הנשענת על 'לפנים משורת הדין'. במערכת 
יחסים זו יש מקום לתשובה, ויש מקום לרחמים 

  ולאהבה.


