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לא במקרה נקבעה קריאתה של פרשת ניצבים בסמיכות לראש השנה. אנו שומעים בה מפי 

 :משה רבנו על כוחה של התשובה

ׁשּוב ְוׁשָּ " ה תָּ יתָּ ֶאתְוַאתָּ שִׂ ל-ַמְעתָּ ְבקֹול ה' ְועָּ יְרָך ה' -כָּ י ְמַצְּוָך ַהּיֹום. ְוהֹותִׂ ֹנכִׂ יו ֲאֶׁשר אָּ ְצֹותתָּ מִׂ

שּו י יָּׁשּוב ה' לָּ ה. כִׂ ְתָך ְלֹטבָּ י ַאְדמָּ ְפרִׂ י ְבֶהְמְתָך ּובִׂ ְפרִׂ ְטְנָך ּובִׂ י בִׂ ְפרִׂ ה יֶָּדָך, בִׂ ש ֱאֹלֶהיָך ְבֹכל ַמֲעשֵׂ

ֶליָך ְלטֹוב ַכֲאֶׁשר ש ַעל-עָּ ה -שָּ יו ַהְכתּובָּ יו ְוֻחֹקתָּ ְצֹוָּתָּ ְׁשֹמר מִׂ ְׁשַמע ְבקֹול ה' ֱאֹלֶהיָך לִׂ י תִׂ ֲאֹבֶתיָך. כִׂ

ׁשּוב ֶאל י תָּ ה ַהֶזה. כִׂ ֶפר ַהתֹורָּ ל-ְבסֵׂ ל-ה' ֱאֹלֶהיָך ְבכָּ ְבָך ּוְבכָּ  י(-ַנְפֶׁשָך." )דברים ל:ח-ְלבָּ
תבוא, -שאותן שמענו בפרשת כילאחר שמנבא משה )בפרק כ"ט( על התגשמותן של הקללות 

הוא מבהיר כי אין זה סוף הדרך. לא מכת גורל יש כאן, אלא אפשר לתקן את המצב, גם 

כשהכול נראה אבוד. אולם דבר זה תלוי בנו. הצעד הראשון צריך להיות שלנו: קודם כול 

 .'"ואתה תשוב", ואחר כך יבואו צעדי גומלין מעם ה

ו, בידי האדם ולא בידי שמים, אלא שהוא אף נתון לאחריותו ולא זו בלבד שהדבר נתון בידינ

של כל אחד ואחד. במעבר מפרק כ"ט לפרק ל' ישנו גם מעבר מלשון רבים ללשון יחיד: 

 .ה' אלהיך", "ואתה תשוב", "כי תשמע בקול ה' אלהיך" ועוד-"ושבת עד

ם נכנסים: על סף הכניסה לארץ, מסביר משה לעם עוד פן של המציאות החדשה שאליה ה

כשם שמעתה יחדלו להיות מובלים בדרך נס, לקבל מים מבאר פלאית, להיזון ממזון שמימי, 

ויתחילו לקיים חיים עצמאיים, כך עליהם לממש את העצמאות הזו גם בחייהם הרוחניים, כעם 

 .וכפרטים

את המסר הזה מבטא משה במלים ברורות, באחד הנאומים הרהוטים ביותר בתנ"ך. שלא 

אים אחרים, המדברים לעיתים קרובות במשלים, ברמזים, בעקיצות סרקסטיות, בלעג או כנבי

בתחנונים, משה אומר דברים כהווייתם, שווים לכל נפש, נהירים כל כך עד שגם היום מסוגל 

דובר העברית הממוצע לקרוא ולהבין אותם כמעט כאילו נכתבו כאן ועכשיו. ואין זאת משום 

בפרשת האזינו ובפרשת וזאת הברכה נגלים בפנינו כישוריו  –ייט שמשה אינו מסוגל להתפ

 .המליציים בכל תפארתם

אולם כאן שם הקב"ה בפיו דברים פשוטים וברורים, ואין איש יכול לומר כי לא הבין מה נדרש 

י ְמַצְּוָך ַהּיֹום, לֹא ֹנכִׂ ְצוָּה ַהזֹאת, ֲאֶׁשר אָּ י ַהמִׂ ְמָך, וְ -ממנו: "כִׂ וא מִׂ את הִׂ ְפלֵׂ וא. לֹא נִׂ ה הִׂ לֹא ְרֹחקָּ

י ַיֲעֶלה אֹמר, 'מִׂ וא, לֵׂ ם הִׂ ַמיִׂ ּה, ְוַנֲעֶשנָּה'. ְולֹא-ַבשָּ נּו ֹאתָּ עֵׂ נּו, ְוַיְׁשמִׂ ֶחהָּ לָּ קָּ ה ְויִׂ ַמְימָּ נּו ַהשָּ ֶבר -לָּ עֵׂ מֵׂ

ר י ַיֲעבָּ אֹמר, 'מִׂ וא, לֵׂ נּו ֶאל-ַלּיָּם הִׂ ּה, -לָּ נּו ֹאתָּ עֵׂ נּו, ְוַיְׁשמִׂ ֶחהָּ לָּ קָּ ם ְויִׂ ֶבר ַהּיָּ יעֵׂ ֶליָך -ְוַנֲעֶשנָּה'. כִׂ רֹוב אֵׂ קָּ

ְבָך, ַלֲעשֹתֹו" )דברים ל:יא ְלבָּ יָך ּובִׂ ר ְמֹאד, ְבפִׂ בָּ  יד(-ַהדָּ

 .זה המסר הניתן לנו עם התקרבנו לחתימת התורה: הנה התורה, כעת היא שלכם, קומו ועשו

נו וזה המסר הגלום בקביעת פרשה זו על סף הכניסה לשנה החדשה: בידינו התשובה, בידי

 .לשפר את מעשינו וכתוצאה מכך את מנת חלקנו, כל אחד כאחראי לעצמו וכאחראי לעם כולו

 


