
  תשע"ה –לפרשת ניצבים 

  באיזו מצווה מדובר?

 רונן לקס

פרשתנו פותחת בברית בין עמ"י לקב"ה לגבי המחויבות ההדדית ביניהם. לאחר הברית 
 :מובאת מצות התשובה. מיד לאחר מכן מובאת הפרשיה הבאה

ֹ  ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ִּכי"  :אְולֹא ְרֹחָקה ִהו א ִנְפֵלאת ִהוא ִמְּמֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום ל
: ְולֹא ֵמֵעֶבר ַלָּים ּה ְוַנֲעֶׂשָּנהנּו ֹאתָ ִמעֵ לֹא ַבָּׁשַמִים ִהוא ֵלאֹמר ִמי ַיֲעֶלה ָּלנּו ַהָּׁשַמְיָמה ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו ְוַיְׁש 

ֶלי ַהָּדָבר אֵ ה: ִּכי ָקרֹוב ַנֲעֶׂשּנָ  וְ ֵענּו ֹאָתּהִהוא ֵלאֹמר ִמי ַיֲעָבר ָלנּו ֶאל ֵעֶבר ַהָּים ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו ְוַיְׁשמִ 
 .יד)-ְמֹאד ְּבִפי ּוִבְלָבְב ַלֲעׂשֹתֹו" (דברים ל' יא

 .בתורה לא כתוב במפורש על איזו מצוה מדובר
(וכן מובא במקורות  כל התורה הרמב"ן בתחילת פירושו על הפסוק מפרש שמדובר כאן על

 .לומר לנו שהתורה אינה רחוקה מאיתנו, אלא דבר הקרוב לכל אחד נוספים). כלומר, ה' רוצה
" כל המצוה אשר  -בהמשך הרמב"ן מדייק שכשמדובר על כל התורה כתוב 'כל המצוה' כמו

לא  'הזאת אנכי מצוך היום תשמרון לעשות" (דברים ח,א), ואילו כשכתוב אצלנו 'המצוה
כלומר התשובה  .מצות התשובה והיאמדובר על כל התורה, אלא מדובר על מצוה מסוימת 

אינה רחוקה מאיתנו אלא 'קרוב אליך מאד לעשותו בכל עת ובכל מקום'. גם המשך הפסוק 
"בפיך ובלבבך לעשותו" מדובר על וידוי על החטאים ותשובה שלמה  -מוסבר לפי הרמב"ן

 .'בלב לשוב אל ה
דוק את נושא הפסוקים כדי לבדוק על פי פשט הפסוקים על איזה מצוה מדובר, עלינו לב

 :הקודמים. ואכן בפסוקים הקודמים מופיעה מצות התשובה
ֶהי-ְוַׁשְבָּת ַעד" - ָכלְלָבְב ּובְ -ָכלֶני ּבְ  ַהּיֹום ַאָּתה ּובָ ָאֹנִכי ְמַצְּו-ְוָׁשַמְעָּת ְבֹקלֹו ְּכֹכל ֲאֶׁשר ְיהָֹוה ֱא

 (פסוק ב) ":ַנְפֶׁש
ם גם איזכורים של שמירת כלל המצוות, וכן בפסוק אמנם בתוך מצות התשובה, מופיעי

 :האחרון שלפני הפסוקים שלנו מופיעים שני העניינים יחד
ֶהי" - ּוב ֶאלָתׁש ִּכי ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזהּבְ ַהְּכתּוָבה  ִלְׁשֹמר ִמְצֹוָתיו ְוֻחֹּקָתיו ִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָֹוה ֱא

ֶהי  (פסוק י) ":ַנְפֶׁש- ּוְבָכלְלָבבְ -ְּבָכל ְיהָֹוה ֱא
כלומר, שני הההסברים למילים 'המצוה הזאת' מעוגנים בפסוק הקודם, מצד אחד, מדובר על 

 .שמירת המצוות הכתובות בתורה, ומצד שני מדובר על התשובה
אי אפשר להסתכל על תשובה  .שני הפירושים האלה קשורים אחד לשניניתן לומר, ש

מה. כל עניינה של התשובה הוא להשיב את האדם אל בוראו, כמצוה שעומדת בפני עצ
וממילא להחזיר אותו לעשות את הציווי האלוקי, לקיים את כל מצוות התורה, זה הביטוי 

המעשי של התשובה. וכמו שניתן לראות בפסוקים שמדברים על מצות התשובה (דברים ל, 
 :רהי) שמופיע בהם מספר פעמים הנושא של שמירת מצוות התו-א
ֶהי וְ -ְוַׁשְבָּת ַעד"  "ָׁשַמְעָּת ְבֹקלֹוְיהָֹוה ֱא
 ":ֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹוםֲאֶׁשר אָ  ִמְצֹוָתיו- ָּכל-ְוָעִׂשיָת ֶאת ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ְיהָֹוה"
ֶהי"  "הֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהּזֶ ה ּבְ ַהְּכתּובָ  ִלְׁשֹמר ִמְצֹוָתיו ְוֻחֹּקָתיו ִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָֹוה ֱא

היא חזרת הקשר של האדם אל הקב"ה, אך אנו למדים כאן,  תפקיד מצות התשובהודאי ש
הקשר הזה לא יכול להשאר בצורה שמימית ורוחנית, אלא חייב לבוא לידי ביטוי בחזרה ש

 .'לשמירה מלאה על כל מצוות ה
', ולזכות להביא את הקשר הזה שנזכה לחזור בתשובה שלמה, להתחבר בקישור עמוק אל ה

  !גם לקיום מלא של מצוות התורה
   

  

   


