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(ולמ התשובה
מהתחייבות להזדהות
פרשת ניצבימ מתארת בצורה מדויקת ובפירוט רב את תהליכ התשובה שיתחולל
בעמ ישראל באחרית הימימ.
=ולמ התשובה הזה מכיל ארבעה שלבימ ,החל מהתפכחות וכלה בהזדהות מלאה
עמ דרכ ה' ומצוותיו.
כל שלב מכיל איזכור של כל השלבימ שקדמו לו.

 .1שלב ראשונ ."ĦđĤĤđĞĦĐđ ĦđēėĠĦĐ" -
,ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ Ęø ĕĦăü Ħÿ ĜĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĘĀ ĘĀ ģăø Đÿ đø ĐėĀ ĤĀ čă ø Đÿ ,ĐĘăþ Čý ĐĀ ęĕĤü čĀ ďøă Đÿ Ęėă Ā ĖĕĀ Ęþ ĞĀ đă ČāčĕĀ ĕėü ĐĕĀ ĐĀ đ"ø
)דברימ ל ,א(
."ĐĚĀă ĥĀ Ĉ ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĖĀ ēĕú ďüă Đü Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕü āđ ăĎĐÿ ĘėĀ čă ø ,ĖĀ čþ čĀ Ęø ĘČþ ĦāĀ čĥý Ĉ Đú đÿ
אמתית בכל
יגיע זמנ ,בו יחול תהליכ התפכחות בעמ ישראל שיכלול התבוננות ִ
מה שעבר עליו בשנות גלותו בינ העמימ והפקת לקחימ.
כל התירוצימ וכל ההדחקות שהיו הגורמימ להתעלמות המתמדת מכל ה=ימנימ
ומכל האיתותימ ,יפנו את מקוממ לפקיחת עיניימ ולבחינה מחודשת של מצבו
בכללותו.
יגיע זמנ ,בו תחלחל ההכרה כי מציאות עמ ישראל בארצות נכר היא לא טבעית,
אלא השלכה והדחה מארצו הטבעית שהיא ארצ ישראל כעונש מאת ה'.
זהו שלב החיפוש.
 .2שלב שני ."ĐčĥģĐ" -

ĘėĀ čă ø ĖĕĀ Ĝþ čĀ đă ĐĦăĀ Čÿ ę āđĕă Đÿ ĖĀ đøă Ģÿ Ěø ĕėāü ĜČĀ Ĥĥþ Ĉ Čú Ęāėėă ø āđĘāģčø ĦăĀ Ğø Ěÿ ĥĀ Ĉ đø ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ďĞÿ ĦăĀ čø ĥÿ Ĉ đ"ø
)שמ ,פ=וק ב(
."ĖĀ ĥþ Ĉ Ġø Ĝÿ ĘėĀ čø đă ĖĀ čø čĀ Ęø
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־ֹלהיָכ( יבוא שלב של מּוכנּות להקשיב ולשמוע
בעקבות ההתפכחות )וְ ַש ְב ָּת ַעד ה' ֶא ֶ
האמתיימ ,אשר חייהמ
ִ
לקול ה' )וְ ָש ַמ ְע ָּת ְבקֹלֹו( ,לקול הנביאימ ולקול חכמי התורה
קודש ללמד את דרכ ה' ומצוותיו.
מּוכנּות לשמוע ולקבל היא בבחינת " ."ĞĚĥĜđ ĐĥĞĜלמרות הקושי הצפוי בביצוע
המצוות ,הלב פתוח והאדמה מוכנה לזריעה.

הביטוי Ā Đāþ ĘąČù 'Đ ďĞÿ ĦăĀ čø ĥÿ Ĉ đ"ø
 "Ėĕהוא המקור מנ התורה לנבואתו המפור,מת של
הנביא הושע:
."ĖĀ Ĝþ āđĞú čă ÿ ĦăĀ Ęø ĥÿ Ĉ ėĀ ĕėă ü ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ďĞÿ ĘČý ĤĀ ĥĉ ø ĕü ĐčĀ đă ĥ"Ĉ

)הושע יד ,ב(

על ככ אמרו חז"ל:

"."ďđčėĐ Čĝė ďĞ ĦĞĎĚĥ ĐčđĥĦ ĐĘđďĎ :ĕđĘ ĕčĤ ĤĚČ

)יומא פו(:

פירושה של אימרה זו הוא ,גמ אמ הפגיעה הגיעה עד כ,א הכבוד ,כלומר כפירה
מוחלטת בה' ,גמ במקומ זה מועילה תשובה.
 .3שלב שלישי ."ĞđĢĕčĐ" -

."ę āđĕă Đÿ ĖĀ đøă Ģÿ Ěø ĕėāü ĜČĀ Ĥĥþ Ĉ Čú đĕĦĀ āđĢø Ěü Ęėă Ā ĦČþ ĦĕĀ ĥĉ ü ĞĀ đø 'Đ Ę āđģčă ø ĦăĀ Ğø Ěÿ ĥĀ Ĉ đø čđă ĥĈ ĦĀ ĐĦăĀ Čÿ đ"ø
)שמ ,פ,וק ח(

לאחר ההתפקחות )וְ ַא ָּתה ָתשּוב( והשמיעה )וְ ָש ַמ ְע ָּת ְּבקֹול ה'( יבוא שלב הביצוע
המדוקדק של מצוות ה' כפי שה' מצווה )וְ ָע ִש ָית ֶאת ָּכל ִמ ְצו ָֹתיו( .למרות זאת ,עדיינ
אינ הזדהות מלאה עמ כל פרט ופרט ,אלא ביצוע עיוור.
 .4שלב רביעי ואחרונ ."ĦđĐďĒĐ" -

ăü
",ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ Ę āđģčă ø ĞĚÿ ĥø Ĉ Ħü ĕė
.ĐĒă þ Đÿ ĐĤĀ āđĦă Đÿ ĤĠþ ĝý čă ø ĐčĀ đă Ħėă ø Đÿ đĕĦāĀ ģă ēĂ đø đĕĦĀ āđĢø Ěü ĤāĚĥø Ĉ Ęü
."ĖĀ ĥþ Ĉ Ġø Ĝÿ ĘėĀ čø đă ĖĀ čø čĀ Ęø ĘėĀ čă ø ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĘČþ čđă ĥĈ ĦĀ ĕėă ü

)שמ ,פ,וק י(

)ּכי ִת ְש ַמע (...והביצוע המדוקדק )לִ ְשמֹר ִמ ְצו ָֹתיו (...מגיע שלב
לאחר ההקשבה ִ
ּוב ָכל
)ּב ָכל לְ ָב ְבָכ ְ
ההזדהות המלאה עמ מצוות ה' על כל פרטיהמ ,בכל לב ובכל נפש ְ
נַ ְפ ֶשָכ(.
השלב הזה תלוי בלימוד התורה ,הבנתה לעומק והתחברות אל עקרונותיה
ומצוותיה.

 | 2 7 6ותי ש אני ר ו ח | דבר י מ

מענה אלוקי
כל שלב ב:ולמ התשובה של עמ ישראל זכה למענה הולמ מצידו של הקב"ה.
לשלב הראשונ " "ĦđĤĤđĞĦĐđ ĦđēėĠĦĐיהיה המענה האלוקי – התעוררות מידת
הרחמימ.

."...ĖĀ Ěþ ēú Ĥü đø ĖĀ Ħø đă čĥø Ĉ ĦČþ ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ čĥĀ Ĉ đ"ø

)דברימ ל ,ג(

כלומר ,התעוררות מידת הרחמימ באה בעקבות הזְ ִכ ָירה כי עמ ישראל הוא יציר
כפיו של ה' ,ומטבעו של אב לרחמ על בניו.
השלב השני " "ĐčĥģĐיזכה לקיבוצ גלויות ולירושת ארצ ישראל בשנית:

."ĐĚĀă ĥĀ Ĉ ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĖĀ Ģĕø Ġü Đù Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕĚüă Ğÿ ĐĀ Ęėă Ā Ěü ĖĀ Ģø čă þ ģü đø čĥĀ Ĉ đ"ø

)שמ ,פ:וק ג(

."Đă ĦăĀ ĥø Ĉ Ĥĕü đü ĖĕĀ Ħāþ čČú đă ĥĈ Ĥø ĕĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘČþ ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĖĀ Čĕú čü Đù đ"þ

)שמ ,פ:וק ה(

מכאנ ואילכ עוד לפני השלב השלישי שהוא שלב הביצוע ,מקדימ המענה האלוקי,
בבחינת:

."ĞĚĀ ĥø Ĉ Čþ ĕĜü Čú đÿ ęĕĤü čă ø ďÿ Ěø ęĐý ď āđĞ ĐĜþ Ğù Čþ ĕĜü Čú đÿ đă ČĤĀ ģø ĕü ęĤþ Ĕþ ĐĕĀ ĐĀ đ"ø

)ישעיהו :ה ,כד(

לפני השלב השלישי שהוא קיומ המצוות בפועל ,מופיע ה:יוע האלוקי במילת
הלב מערלתו .ה:יוע מתבטא בה:רת המניעות החיצוניות להתגלות הרגש הפנימי
לעבודת ה' וקיומ מצוותיו:

" ."...ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĦČþ ĐčĀ Đú Čÿ Ęø ĖĀ Ğþ Ĥø Ēÿ ččÿ Ęø ĦČþ đø ĖĀ čø čĀ Ęø ĦČþ ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĘĚĀ đă

)דברימ ל ,ו(

כיצד מתבטאת מילת ערלת הלב?

."ĖĀ đă ĠďĀ Ĥø Ĥĥþ Ĉ Čú ĖĕĀ Čþ Ĝāø ĥ
ĉ ĘĞÿ đø ĖĕĀ čþ ĕāø Č ĘĞÿ ĐĘăþ Čý ĐĀ Ħ āđĘČĀ ĐĀ Ęėă Ā ĦČý ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ěĦÿ ĜĀ đ"ø
)שמ ,פ:וק ז(

כלומר ,אינ הקב"ה מתערב באופנ ישיר בבחירה החופשית אלא בצורה עקיפה על
ידי יצירת תנאימ לאהבת ה' .במקרה זה ,פגיעה ישירה באויבי ישראל תעורר את
עמ ישראל לאהבת ה' הפועל למענמ.
או אז יגיע השלב השלישי שהוא " "ĞđĢĕčדהיינו קיומ מצוות ה' בפועל.
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וכאשר יגיע השלב הרביעי ב+ולמ התשובה ,שהוא " "ĦđĐďĒĐתופיע מידת השיא
במענה האלוקי:

ĖĀ Ħø ĚĀ ďø Čÿ ĕĤü Ġø čü đă ĖĀ Ħăø Ěø Đþ čø ĕĤü Ġø čü đă ĖĀ Ĝø Ĕø čü ĕĤü Ġø čă ü ĖĀ ďþ ĕĀ Đĥ
ĉ ý Ğú Ěÿ Ęāėčă ø ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĖĀ Ĥĕø Ħü āđĐđ"ø
)שמ ,פ+וק ט(
."ĖĕĀ Ħāþ čČú ĘĞÿ ĥ
ĉ ĥ
ĉ Ā Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ č āđĔĘø ĖĕĀ Ęþ ĞĀ ĥ
ĉ đă ĥ
ĉ ĘĀ 'Đ čđă ĥĈ ĕĀ ĕėă ü ĐčāĀ ĔĘø
כלומר ,שמחה שמיימית וברכה אינ קצ לעמ ישראל .כל זה בתנאי:

ăü
"."ĖĀ ĥþ Ĉ Ġø Ĝÿ ĘėĀ čø đă ĖĀ čø čĀ Ęø ĘėĀ čă ø ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ ĘČþ čđă ĥĈ ĦĀ ĕėă ü ...ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ Ę āđģčă ø ĞĚÿ ĥø Ĉ Ħü ĕė
)שמ ,פ+וק י(

מקרא משנה תלמוד
מכאנ נעבור למ+לול לימוד התורה ,ונראה כיצד ארבעת השלבימ ב+ולמ התשובה
באימ שמ לידי ביטוי:
 - 1התעוררות - 2 .הקשבה - 3 .ביצוע - 4 .הזדהות.
ראשית ,לפני שניגשימ ללימוד התורה יש להתחיל בשיפור המידות .ענווה ודרכ
ארצ ,כבוד לה' ולבני אדמ.
חז"ל קבעו."ĐĤđĦĘ ĐĚďģ ġĤČ ĖĤď" :

)ויקרא רבה ט ,ג(

השלב הזה מקביל לשלב ההתפכחות וההתעוררות.
מכאנ ניגש ללימוד התורה עצמו ,המתחלקת לשלושה מ+לולימ:
 .2מקרא  -תורה שבכתב )"הקשבה"(.
 .3משנה  -תורה שבעל פה )"ביצוע"(.
 .4תלמוד  -דיונ ,העמקה והתבוננות )"הזדהות"(.
 .2מקרא  -הוא הקשבה ל+פר התורה כבשעת השראה נבואית .זו שמיעה
אב+ולוטית לדבר ה' ללא התערבות אדמ .זו מּוכנּות לשמוע את רצונ ה' מתוכ
ענווה.
 .3משנה  -זו הלכה מפורטת לביצוע .כשלומדימ משנה ,כאילו לומדימ הלכה,
דהיינו איכ להוריד את דבר ה' אל המציאות היומ יומית ,על כל פרטיה הדקימ.
 .4תלמוד  -כאנ דנימ מכל צד וזווית בהלכות שמלמדת המשנה .שואלימ
ומשיבימ ,מעמיקימ במקורות ומקשימ ,משווימ רעיונ מול רעיונ עד שמגיעימ
להבנה ולהזדהות מושלמת עמ ההלכה.
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יומ אחד נו!פ
נתבוננ במעמד הר ;יני .ה' מצווה את משה להכינ את העמ למעמד קבלת התורה:

ęĕĜāü ėĜø đă ĕĐĀ đø .ęĦāĀ ĘĚø ĥ
ĉ ü đă ĝčă ø ėü đø ĤēĀ ĚĀ đă ę āđăĕĐÿ ęĦăĀ ĥø Ĉ ďÿă ģü đø ęĞĀ ĐĀ ĘČþ Ėø Ęý ,ĐĥĚ
þ Ĉ ĘČþ 'Đ ĤĚČā
þ ĕă đ"ÿ
)שמות יט ,י-יא(
."...ĕĥĕ
ü Ĉ Ęü ĥø Ĉă Đÿ ę āđăĕĘÿ
על פי ציווי ה' היה צורכ להתכוננ יומיימ בלבד.
מה אמר משה לישראל?

."...ęĕĚü ĕĀ ĦĥĘ
þ Ĉ ĥø Ĉ Ęü ęĕĜāü ėĜø đă ĕĐù ęĞĀ ĐĀ ĘČþ ĤĚČā
þ ĕă đ"ÿ

)פ;וק טו(

על פי דברי הגמרא )שבת פח (.משה רבנו הו;יפ יומ אחד של הכנה מדעתו .שלושה
ימימ במקומ שניימ.
מה הייתה תגובת ה'?
ה' ה;כימ על ידי משה והשרה את שכינתו כעבור שלושה ימימ.
שאלות רבות מתעוררות.
מה פירוש הדבר שמשה רבנו הו;יפ יומ אחד מדעתו? האמ יש לו רשות לעשות
ככ? ומדוע היה צורכ בתו;פת של יומ אחד?
כדי להבינ זאת ,נלמד מהי ההתחייבות שה' תבע מישראל ומה הוא התחייב
בתמורה.

ęėþ Ħø Čþ Ččü ČĀ đĀ ęĕĤü ĥĀ Ĉ Ĝø ĕĠý Ĝø ėă ÿ ĘĞÿ ęėþ Ħø Čþ Čĥ
ĉ Ā ă Čþ đĀ ,ęĕü ĤĀ Ģø Ěü Ęø ĕĦĕü ĥ
ĉ ü ĞĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ęĦĕþ Čü Ĥø ęĦăþ Č"ÿ
)שמות יט ,ד(
."ĕĘĀ Čý
אלו המ דברי רקע ,לשתי התחייבויות הנדרשות מעמ ישראל ,והמ:

."...ĕĦĕü Ĥü čă ø ĦČþ ęĦăþ Ĥø Ěÿ ĥø Ĉ đă ,ĕĘģ
ü čă ø đă ĞĚø ĥø Ĉ Ħăü Ğÿ āđĚĥĀ Ĉ ęČü :ĐĦăĀ Ğÿ đ"ø
כלומר - 1 ,שמיעה בקול ה' - 2 .שמירה וקיומ מצוותיו.
;כ הכל שלושה שלבימ מתוכ ארבעה שדיברנו עליהמ.
דברי רקע והתעוררות )שאינמ מצריכימ ימי הכנה(.
 .1הקשבה )יומ ראשונ(.
 .2ביצוע )יומ שני(.
 .3הזדהות

)פ;וק ה(

נִ ָ ּצ ִב י מ | ,ו למ ה ת שובה | 279

מה ח,ר? הזדהות!
ניתנ לומר שההזדהות כלולה בביצוע.
אפ על פי כנ ,משה רבנו ביקש יומ אחד נו,פ שיוקדש להכנה להזדהות מלאה עמ
ביצוע המצוות .כלומר ,משה ביקש לחלק את משימת הביצוע לשנימ - 2 :ביצוע.
 - 3והזדהות.
מנינ שאב משה רבנו את הרעיונ?
התשובה היא ,מנ ההתחייבות הנגדית שה' קיבל על עצמו:

"...ęĕĚüă Ğÿ ĐĀ Ęėă Ā Ěü ĐĘă Ā ĎĂ ĝø ĕĘü ęĦĕþ ĕü Đø đ...
ü
."...ĥĈ āđďģĀ ĕ āđĎđø ęĕĜü Đú ăė Ħėþ Ęþ Ěø Ěÿ ĕĘü đă ĕĐø Ħăü ęĦăþ Čÿ đø

)פ,וקימ ה-ו(

מפורטימ כאנ שלש התחייבויות של הקב"ה.
 .1שעמ ישראל יהיה עמ $גולה.
 .2ממלכת כהנימ.
 .3גוי קדוש.
כלומר :כנגד שתי התחייבויות של ישראל )הקשבה וביצוע( ה' מתחייב שלוש!
משה רבנו מבינ שכדי להגיע מממלכת כהנימ אל עמ קדוש צריכ עוד משהו.
המשהו הזה  -היא הזדהות עמ מצוות ה'.
נ,ביר זאת.
עמ קדוש פירושו ,עמ מובדל מכל העמימ המייחד את עצמו לה' .בשביל להגיע
למדרגה הזאת חייבימ ללמוד לעומק את מצוות ה' על מנת להזדהות אתמ בצורה
מוחלטת.
לא רק לבצע את המצוות אפילו אמ הביצוע מדויק ,כי ח,ר את הלב ואת הנפש.
לשמ ככ צריכ יומ הכנה נו,פ .באופנ זה היומ השני התפצל לשניימ וב,כ הכל
שלושה ימי הגבלה והכנה.
את התהליכ הזה מ,כמ משה רבנו בפרשת 'כי תבוא' .משה רבנו מזכיר לעמ
ישראל את ההתחייבות שקיבלו על עצממ מנ ה,ופ להתחלה:
") ę āđĕă Đÿ ĦăĀ Ĥø Ěÿ Čù Đþ 'Đ ĦČגידלת ורוממת(
þ

) đĕėĀ ĤĀ ďø čă ü Ħėþ Ęþ ĘĀ đø ęĕĐāü ĘąČĘý ĖĀ Ęø Ħ āđĕĐø Ęü .3הליכה בדרכי ה'(.
) đĕĔĀ ĠĀ ă ĥø Ĉ Ěü đă đĕĦĀ āđĢø Ěü đă đĕģăĀ ēĂ ĤāĚĥø Ĉ Ęü đø .2ביצוע וקיומ המצוות(.
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) " āđĘāģčă ø Ğāÿ Ěĥø Ĉ Ęü đø .1שמיעה לקול הנביאימ(.
" ,"đĕėĀ ĤĀ ďø čă ü Ħėþ Ęþ Ęכלומר להזדהות בצורה מוחלטת עמ דרכ
יש כאנ התו?פת שהיא Ā
ה' ,ובככ עמ ישראל מתייחד להיות עמ לה'.

פרשת ציצית
בשולי המאמר נשלב את פרשת ציצית שאנו קוראימ יומ יומ:

"."...ęĦāĀ Č ęĦĕþ ĥĉ ü Ğú đÿ 'Đ Ħ āđĢø Ěü Ęėă Ā ĦČþ ęĦăþ Ĥø ėÿ Ēø đă āđĦāČ ęĦĕþ Čü Ĥø đă ...

)במדבר טו ,לט(

זו מדרגה ראשונה )הקשבה ,זיכרונ( ,ומדרגה שנייה )עשיה וביצוע(.
התורה חוזרת בשנית עמ תו?פת חידוש:

."ęėĕþ Đāý ĘąČĘý ęĕĥď
"ü Ĉ ģø ęĦĕþ ĕü Đø đü ĕĦĀ āđĢø Ěü Ęėă Ā ĦČþ ęĦĕþ ĥĉ ü Ğú đÿ đă Ĥėă ø Ēø Ħăü ěĞÿ Ěÿ Ę
ø
לא רק מדרגה ראשונה ושנייה ,אלא גמ שלישית.
המדרגה השלישית היא להיות קדוש ומיוחד לה' .דרגה זו מושגת על ידי הבנה
והפנמה ,הזדהות ושמחה ,התלהבות והתאחדות בכל לב ובכל נפש לקיימ את
מצוות ה'.
את עצ התשובה הזה צריכ להשקות ולטפח יומ יומ.

