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 בס"ד 
1488מספר , בפ"תש נצבים תרשפ

 

ד   ּת  ב  ׁש  ו  "   הבטחה או מצווה?   –"  ֹלֶהיך -א  ה'    ע 

יעקב חבה 

   :מופיעים פסוקי התשובה נובפרשת

ִכי  י ה  ה  ֶליך    ּו י ֹבא  ו  ִריםּד  ה    לּכ  ע  א    ב    ה ּלֶ ה 
הּב  ה   כ  ה    ר  הּק  ו  ל  ת    רׁשֶ א    ל  ֶניך  יּתִ נ  פ   ֹבת  ׁש  ה  ו    ל 

ֶבך    ֶאל ב  ל ּב  ל  ךּדִ הִ   רׁשֶ א    ִיםּגֹוה    כ  ֹלֶהיך -א  ה'    יח 
ּמ   ד  ּת  ב  ׁש  ו    .הׁש  ו  ֹל-א    ה'  ע  ע  ׁש  ֶהיך  קֹ   ּת  מ    ֹו לב 
צ    ָאֹנִכי  רׁשֶ א    ֹכלּכ   ֶניךּו  הּת  א    םּיֹו ה    ךּו  מ  ל ּב    ב    כ 

ך ב  ב  לּו  ל  כ  פ    ב  ֶאת -א    ה'  בׁש  ו    .ךׁשֶ נ    ֹלֶהיך 
ךּובׁש   ו    ת  ֶמך  ִרח  קִ   בׁש  ו  ךּבֶ ו   יםּמִ ע  ה    לּכ  מִ   צ 
ך    רׁשֶ א   ִפיצ  ּמ  ֶהיך  ֹל-א    ה'ה   עמ  ׁש  תִ   יּכִ   ...הׁש 
ח    ֹמרׁש  לִ   ֹלֶהיך-א    ה'  לֹוקּב   ו  יו  וֺת  יו ּקֹ ִמצ    ת 
הּותּכ  ה   ֶפרּב    ב  הּתֹוה    ס       ה'   ֶאל  בׁשּות    יּכִ   ה ּזֶ ה    ר 
לּב    ֶהיךֹל-א   ך  כ  ב  ב  לּו  ל  כ  פ    ב  ה ּמִ ה    יּכִ   .ךׁשֶ נ  ו    צ 
ִיםּׁש  ֹלא ב  ...  אתּזֹ ה   ֶלה י    ִהוא ל אֹמר ִמי  מ    ּו נּל    ע 
הּׁש  ה   מ  י  יִ   מ  י   ּונּל    ֶחה  ּק  ו  נ ׁש  ו  ע    ּה ֹאת    ּוִמע  נ    . הֶׂשּנ  ו 

ֹלא ֶבר ל    ו  ע  ר   ם ּי  מ  ב  נ  ִהוא ל אֹמר ִמי י ע    ֶאל   ּו ל 
ֶבר ה   יִ   ם ּי  ע  י    ּונ ּל    ֶחה  ּק  ו  נ ׁש  ו  ע  ו    ּהֹאת    ּוִמע    . הֶׂשּנ  נ 

ר  יּכִ  לֶ   בֹוק  רּד  ה    יךא  ֹאד    ב  ךּו  ִפיךּב  מ  ב  ב   ִבל 
ע    . (יד-י,ג-אל: 'דב) ֹותׂשֹ ל 

את ה ישראל,  עם  של  הגלות  את  מתארת  תורה 
ו הקב"ה  אל  העם  של  מן  את  השיבה  החזרה 

זה. בעקבות  שתבוא  לכך    1הגלות  התורה  כהמשך 
ש  מבקשת ה ּמִ ה  "להבהיר  ו    , ה וקרח  ינהא  "אתּזֹ ה    צ 

לים   לא מעבר  או  "בשמיים  אלא  ך ּו  ִפיךּב  ,  ב  ב    ִבל 
ע    . (ידיא, :שם" )ֹותׂשֹ ל 

באש נחלקים  הלר  הפרשנים  ווה  צממהות 
רש מדברי  אלה.  בפסוקים  מדובר  ש"י  עליה 

ויש   התורה,  לימוד  על  שמדובר  משתמע 
זאת לקיום התורה בכלל   ה  הדגשתוך  המרחיבים 

אפשרית.  בלתי  במשימה  מדובר  הרמב"ן   2שאין 
ל  את ז  לעומת שמעדיף  ה ּמִ ה  "פרש  ו    " את ּזֹ ה    צ 

 
 .אילן -ים בר פקולטה למשפטהר יעקב חבה,  ד" *  
ּלֶ "ל:  : ד  'ראו גם דב    1 א  ִרים ה  ב  ּד  אּוך ֹּכל ה  צ  ך ּומ  ר ל  צ  ה  ּב 

ד ּת  ע  ב  ׁש  ּי ִמים ו  ִרית ה  ַאח  ֹקֽלוֹ -א    ה'  ּב  ּת  ּב  ע  מ  ׁש   :" ֹלֶהיך ו 
יקר באחד אור החיים שם,  רבנו בחיי שם,  ראו    2 כלי 

 וד.מפירושיו וע

בהליך  הקודמים  לפסוקים    תייחס מת העוסקים 
 :שובהמצוות התב מדוברהתשובה, ו

ה המצוה  כי  התורה    -זאת  וטעם  כל  על 
והנכון, כי על כל התורה יאמר: "כל   כולה. 
אבל   היום",  מצוך  אנכי  אשר  המצוה 

הּמִ ה  " ו  כי    "את ּזֹ ה    צ  הנזכרת,  התשובה  על 
ה  " ב    ֶאל  ֹבת  ׁש  ו  ד  ּת  ב  ׁש  ו  "א(  שם:)  "ֶבךל    ה'   ע 
אותנו  :שם)  "ֹלֶהיך-א   שיצוה  מצוה  ב( 
בלשושולע ונאמרה  כן.  הבינות  לרמוז  ן  ני 

  ן. והטעם בהבטחה כי עתיד הדבר להיות כ
השמים    "לאמר" בקצה  נדחך  יהיה  אם  כי 

א לשוב  תוכל  העמים  ביד  ה' ואתה    ל 
שות ככל אשר אנכי מצוך היום, כי אין  לעו

ורחו נפלא  קהדבר  אבל  ממך  אליך ק  רוב 
 3. םמאד לעשותו בכל עת ובכל מקו

המתואר  יך  ל הש  מסיקהרמב"ן  אן  מכ התשובה 
איננ  העתידה    ובפסוקים  מציאות  של  תיאור  רק 

בפני  להת מצווה  זוהי  הנראה  ככל  אלא  רחש, 
 . לעשות תשובה :עצמה

מפרגם   את אברבנאל  וקים  פסה  ש 
דווקא  כמ מדוע  מסביר  ואף  לתשובה,  תייחסים 

א שהיא  ביחס  להדגיש  לתורה  חשוב  היה  ליה 
   :נדרש להשיגההמץ  ראויה לכל מא

שהגאולה    ולפי שמצות התשובה היא היתד
ת ותקון  את כל המחלו תלויה בה והוא רפו

ה ּמִ ה    י ּכִ "כל הקללות. אמר עליה   ו    " אתּזֹ ה    צ 
דם כי כל מה שאפש' לא  ...(ל:יא  'דב)  וגומ'
שיעשה    ותשולע ראוי  המצוה  היה  למעלת 

ינה רחוקה ממנו כי  הזאת כל שכן שהיא א
ומע קרובה  שתעשאם  והישר  הטוב  ה  שה 

ת הנה  לבטלה  תשוב  המ ולא  עלה  קנה 
 . אתהז
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היו בין מוני המצוות מי שמנו את התשובה    ,אכן
עצמה.  בפני  הקביעה    4כמצווה  לפיה  שאולם 

עצמה  מצווה  היא  התשובה     . מסופקתבפני 
ה  בספר  התשובה  הרמב"ם  את  מונה  אינו  מצוות 

  5:וידוי וכמצווה, אלא את ה

והעונ החטאים  על  להתודות    ות שצונו 
הא לפני  א-שחטאנו  ולאמר  יתעלה  ותם  ל 

ה וכונתו  עם  הודוי.  הוא  וזה  תשובה. 
פשעתי   עויתי  חטאתי  השם  אנא  שיאמר 

ה כבר  הנה  וכך....  כך  כי ועשיתי  לך  תבאר 
ה מיני  כל  והקטנים  ודהג  עונותעל  לים 

להתודות  ו חייבים  עשה  מצות  אפילו 
מה    ..הם.עלי מכל  לך  התבאר  הנה 

ני עצמה וחובה  בפשזכרנוהו שהוידוי מצוה  
שח חטא  זה  אי  על  ובלחוטא  בארץ  טא  ין 

לארץ בחוצה  לא    הביאבין    ובין  בין  קרבן 
 . ביא קרבןה

   :להלכות תשובה בפתיחהגם מלשונו כך משמע 

כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה  
בין   בזדון  בין  מהן  אחת  על  אדם  עבר  אם 
מחטאו   וישוב  תשובה  כשיעשה  בשגגה 

לה האתוחייב  לפני  הוא  -דות  ברוך  ל 
י  וגו' והתודו  עשנאמר איש או אשה כי  שו 

חטאת אשר  את  ז ם  דבר  העשו  ים,  וידוי 
 .ת עשהוידוי זה מצו

על    ינואמב"ם  רהכאמור,   לעשות  המדבר  מצווה 
אלא  ה  תשובה,  חובת  שעושה  ועל  למי  וידוי 

מחטאו.   לשוב  ומבקש  שאי תשובה  לפי    ןמכאן 
נו  ים בפרשתוקאת הפסו   ,צוות תשובהמהרמב"ם  

על התשובה    , הנראהככל    , ירהוא מסב  המדברים 
  6:וילא כציוו הבטחה צב או ככתיאור מ

הת על  צוו  כולן  הנביאים  ואין  כל  שובה 
אל נגאלין  וכבר ישראל  בתשובה,  א 

לעשות   ישראל  שסוף  תורה  הבטיחה 
תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין שנאמר  

ִכי" י ה  ה  ֶליך  ּוי ֹבא   ו  ִריםּד  ה    לּכ    ע  דב  )וגו'    "ב 
ד  ּת  ב  ׁש  ו  "  (ל:א -א    ה'  בׁש  ו    ...  יךהֶ ֹל-א    ה'  ע 
 . (ג-בשם:) 'וגו "ֶהיךֹל

החינוךספ" גם   את  "ר  ולא  ויוה  מונה  כמצווה  דוי 
  7ה:שובאת הת

כל   על  ה'  לפני  להתודות  שנצטוינו 
עליהן,   שנתנחם  בעת  שחטאנו  החטאים 

 
נג.  4 מצווה  סמ"ק,  יונה    ראו  רבינו  של  מדבריו  גם 

 רי תשובה, שער א עולה כי מדובר בציווי. בשע
 מצוות עשה עג.     5
 . התשובה, פרק ז, הלכה      6
 צווה שסד.מ    7

ב האדם  שיאמר  הוידוי  ענין    עת וזהו 
התשובה אנא השם חטאתי עויתי ופשעתי  

ש החטא  שיזכיר  כלומר  וכן,  עשה  כן 
ויבקש בפיו,  ע  בפירוש  ויאילכפרה  ריך  ו 

ועובר   ...שונוצחות לשיהיה  בדבר כפי מה  
ביום   חטאיו  על  התודה  ולא  זה  על 
לסליחה   קבוע מעולם  יום  הכפורים שהוא 
אם   לאדם  לו  ואוי  זה,  עשה  ביטל  וכפרה 

 . נשא עונוו  ימות בלא וידוי

  מצווה   סבור שאין זה סביר שיש  "חינוך  מנחת"ה
א  והועל כן  לשוב בתשובה,אין מצווה להתוודות ו

ה למי  וריא הפרוצד התוודות הר שהמצווה למסבי
ובה. הוא משווה זאת לגירושי  שמבקש לשוב בתש

אך יש קביעה של שה,  י שה. אין מצווה לגרש איא
זאת    ותלעש  אישה; עליו  למי שמבקש לגרש  הליך

 גט:אמצעות  ב

,  שכתבתיכמו  רק כיון דתשובה אינה מצוה  
מצ כן  עשהאם  מצות    ות  כהרבה  הוי  זו 

שכ'   שאהר"מ  מהתרי"ג  מצוה ניבסמ"ק    ה 
או  לעשו על  שלת  העשיה  רק  לעשות  א 

מצו  נחשב  וכך  כך  גירושין  תואר  כמו  ה 
דדיני המצוה אם יעשה כך    ...  וטוען ונטען 

דהתורה אמרה   נמי  אככך הוי מצוה. ה היהי
יהי תשובה  יעשה  כך   ה אם  תואר  על 

תשובתו  ובכך  לפרוט  וכדומה    להתוודות 
מ  הוי  זה  מצמקובלת  א  תותרי"ג  ינו  אבל 

כמ עו  ללבטל  אינו  אם  מצוה  שה  שום 
 .תשובה

אינ  הרמב"ם  של  עמדתו  מקשייםאולם  נקייה    , ה 
מצות  "  :שכן בהקדמה להלכות תשובה הוא כותב

טא מחטאו לפני ה'  חועשה אחת, והוא שישוב ה 
ובי  מצויתודה.  עמה  אור  הנגררים  ועיקרים  זו  וה 

אל בפרקים  מ  ,דהיינו  .ו"בגללה  את  הוא  תאר 
עשהבושהת כמצוות  ה  ה  את  ביטוי  ו ולא  וידוי. 

מ בלכך  גם  בהמשךופיע  הכפורים  "  8:דבריו  יום 
לכל תשובה  זמן  קץ    ,הוא  והוא  ולרבים  ליחיד 

וס חייבים  מחילה  לפיכך  לישראל,  ל הכליחה 
 . "ם הכפורילעשות תשובה ולהתודות ביום 

ות  וצשאין מסבור    אכןיש שטענו שהרמב"ם  
 9. ביום הכיפורים  א רקלהשנה, א כל תשובה

בהלכות   10קוק הרב   הרמב"ם  בדברי  רואה 
   :ולדעתו ,עצמן עיקר

מצוות הווי  לא  דתשובה  כי    משום  עשה, 
שבשמים   אבינו  מאת  חבה  של  עצה  אם 

 
 . ב, הלכה ז  רקפ    8
 . יד  ,ב  שערובה,  ראו רבינו יונה, שערי תש    9
 .  קכח  ,(י א"י שו"ת משפט כהן )עניינ 10
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לק פשוטה  הכי    בלשידו  ואפילו  שבים, 
  ש לומר י  דוחה לא תעשה שבתורה. אמנם

ב"ם  רמל הן שויעל לשון הצשסמכו עצמם  
מצו  בו:  שכתוב  תשובה,  הלכות  ת  בראש 

ויתודה,  שה  ע מחטאו  החוטא  שישוב 
מ בכלל  התשובה  שגם  עשהמשמע  .  צות 

בדב מפורש  רואים  שאנו  מאחר  ריו  אבל 
שבפנים, שכתב שהמ"ע היא הוידוי, שבאה  

לומר  ז  מצוה אנו  מוכרחים  כשישוב,  ו 
הו  דלישנא  והעיקר  א בששיטפא  הנ"ל  ציון 

אוידהוא ס בו    וימיך  צות  שהיא המשסיים 
 .עשה

דע את  מיישב  סולבייציק  וטועןהרת  הרב    , מב"ם 
ן בין קיום המצווה לפעולת המצווה.  שיש להבחי

עב וזו  התשובה  היא  עצמה  שבלב,  המצווה  ודה 
  11:א הווידויהיהקיום החיצוני שלה, הפעולה, ו

צריכים?  ברם, כלום לראיות מעין אלו אנו  
לה יוכל  מי  שוי  עלותוכי  הדעת  י  ודעל 

למ וכי  ייחשב  כן?  אינה  ואילו תשובה  צוה 
תשובה?  כיית בלא  וידוי  מצוות    ....ן  יש 

וקיו  המצוה  פעולת  אינם  שבהן  המצוה  ם 
זהים. דרך משל, כאשר פעולת המצוה היא  

ואילו יום המצוה נתון בלב.  ק  ביד או בפה 
בעת אמנם  נעשתה  או  האמ  הפעולה  ירה 

לא  ,ההעשיי בכך  עדיין    אך  נתקיימה 
ת הקיום  מסוילוי  המצוה.  במצב  ברגש  ם, 

מסוי גם    ...םרוח  מוצאים  אנו  זו  שיטה 
הרמב"ם  בעיני  תשובה  תשובה.    בהלכות 
מצוה   זוהי  שבלב.  עבודה  מעין  היא 
אלא   ובפעולות,  במעשים  אינו  שעיקרה 

ך הנמשך לעתים על פני שנות חיים,  ליבתה
שתח בחרטהילתהליך  לתכלית    ... תו  עד 

אינה   התשובה  עצמה.  התשובה  שהיא 
קשורה במעשה אחד ומכריע, אלא צומחת  

איטי  צמיחה  וממוגדלה,  עד  ת  ושכת, 
האדם  אישמב את  ואז,  ה  למטמורפוזה, 

ונ שהשתנה  מגיע  עלאחר  אחר,  אדם  שה 
התשובה?   מעשה  ומה  התשובה.  מעשה 

הוידוהו אומר:  תשובה  "י.  וה  כשיעשה 
   .'וכו "דותחטאו חייב להתווישוב מ

וה,  ובהלכה, במעשה המצנותן    , הרמב"םלשיטתו
"כיצד   המעשית,  האובייקטיבית,  התשובה  את 

וה, הוא  ותרת, בהגדרת המצו כבאך    ן וכו'".ימתוד
הפ החוויה  את  את  מיני מטעים  שבתשובה,  ת 

את   הנפש,  לבטי  את  הכאוב,  כוסי  פרהתהליך 
ה   הנשמה "שישוב  האדם  את  חוטא  המביאים 

'". ואז, כאשר התשובה הבשילה די מחטאו לפני ה
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זה הוא  "וידוי  ,"ויתודה" רכה, כשיעשה תשובה  וצ
פשעמצות   זוהי  ברם,    לתעו ה".  התשובה, 

ק עצמה,  לה,  התשובה  הכרחי  תנאי  הוא  יומה, 
 " .ה אין מצות וידויבלעדי

רי  מצוא בדבל  ניסיון ליישב בין הגישות ניתן
   :(י:לא  'דב) "המשך חכמ"ה

ה כפי מה שמורה שמה,  ונתבונן דשם תשוב
ולא   מכסלו  שישוב  למצוה  נחשבת  איך 

  מד עוו  הומצו   יחטא עוד, הלא בלא המצוה,
לבלי לעבור על מצוות השי"ת! וכי בשביל  

ושנה ל  שעבר  הותרה  דעתךבה  סלקא  ?!  ו 
מחטוא   המונעתו  הראשונה  האזהרה  הנה 

אחרי  ם שחטא היא מונעתו מחטוא גם  טר
אש התשובה,  מצות  אמנם  על שחטא....  ר 

חטא   שאם  הוא  פרטית,  מצוה  צריך  זה 
ולהגיד   להתודות  מצוה  חטאו,  את  ועוזב 

דע בעצמו שחטא ומבקש  יוי  ת כ"השי  לפני
 בה. לכות תשוכפרה. וכן הוא לשון רבינו בה

שכן   מיוחדת,  תשובה  במצוות  צורך  אין  לדעתו 
מ החיובעצברור  מצו  ם  תרי"ג  שמי  לקיים  ות, 

כ על  ולחטוא.  לשוב  לו  אסור  ככל שחטא  ן, 
ל מתייחסת  היא  פרטנית  מצוות  וידוי  ושנדרשת 

 .ולא לתשובה עצמה

מ   יש   אכןאם  קת  מחלוש  ישסתבר  לסיכום, 
ילגיה שנתן  או שזוהי פריב  מצווה לשוב בתשובה

דרכינו,    , הקב"הלנו   את  לתקן  לנו  שמאפשרת 
הר של  גדול    "ן:מבובלשונו  חסד  על  "והתשובה 

 . הבריות"

 
 
 

 ן הנשיא מופץ בסיוע קר  הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שלורה ולמדע, לת

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
asha2http://www1.biu.ac.il/par 

  fshv@mail.biu.ac.iladל של הדף:"ת דואכתוב
זו ולקבל את הדף מדי שבוע   נות לכתובתניתן לפ

 בדוא"ל.  
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי   

 ש לשמור על קדושת העלון י
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