לפרשת ניצבים – תשע"ה
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:
"כִּ י הַ ִמּצְ וָה הַ זּ ֹאת אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַ וְּ הַ יּוֹם ל ֹא נִ ְפלֵ את ִהוא ִמ ְמּ וְל ֹא ְרחֹ ָקה ִהוא:
ֲשׂנָּהְ :ול ֹא מֵ ﬠֵ בֶ ר לַ יָּם
ל ֹא בַ ָשּׁ ַמיִם ִהוא לֵ אמֹר ִמי ַיﬠֲלֶ ה לָּ נוּ הַ ָשּׁמַ י ְָמה ְוי ִָקּחֶ הָ לָּ נוּ ְוי ְַשׁ ִמﬠֵ נוּ אֹ ָתהּ ְו ַנﬠ ֶ
ֲשׂ ָנּה :כִּ י ָקרוֹב אֵ לֶ י הַ ָדּבָ ר
ִהוא לֵ אמֹר ִמי ַיﬠֲבָ ר לָ נוּ אֶ ל ﬠֵ בֶ ר הַ יָּם ְוי ִָקּחֶ הָ לָּ נוּ ְוי ְַשׁ ִמﬠֵ נוּ אֹ ָתהּ ְו ַנﬠ ֶ
וּב ְלבָ ְב לַ ֲﬠשֹׂתוֹ" )דברים ל' יא-יד(.
ְמאֹ ד ְבּ ִפי ִ
בתורה לא כתוב במפורש על איזו מצוה מדובר.
הרמב"ן בתחילת פירושו על הפסוק מפרש שמדובר כאן על כל התורה )וכן מובא במקורות
נוספים( .כלומר ,ה' רוצה לומר לנו שהתורה אינה רחוקה מאיתנו ,אלא דבר הקרוב לכל אחד.
בהמשך הרמב"ן מדייק שכשמדובר על כל התורה כתוב 'כל המצוה' כמו " -כל המצוה אשר
אנכי מצוך היום תשמרון לעשות" )דברים ח,א( ,ואילו כשכתוב אצלנו 'המצוה הזאת 'לא
מדובר על כל התורה ,אלא מדובר על מצוה מסוימת והיא מצות התשובה .כלומר התשובה
אינה רחוקה מאיתנו אלא 'קרוב אליך מאד לעשותו בכל עת ובכל מקום' .גם המשך הפסוק
מוסבר לפי הרמב"ן" -בפיך ובלבבך לעשותו" מדובר על וידוי על החטאים ותשובה שלמה
בלב לשוב אל ה'.
כדי לבדוק על פי פשט הפסוקים על איזה מצוה מדובר ,עלינו לבדוק את נושא הפסוקים
הקודמים .ואכן בפסוקים הקודמים מופיעה מצות התשובה:
וּבכָל-
ְשׁמַ ְﬠ ָתּ ְבקֹ לוֹ כְּ כֹל אֲ ֶשׁר-אָ נֹכִ י ְמצַ וְּ הַ יּוֹם אַ ָתּה וּבָ נֶי ְבּכָלְ -לבָ ְב ְ
ְשׁ ְב ָתּ ﬠַ ד-יְהוָֹה אֱ הֶ י ו ָ
"ו ַ
נ ְַפ ֶשׁ ( ":פסוק ב)
אמנם בתוך מצות התשובה ,מופיעים גם איזכורים של שמירת כלל המצוות ,וכן בפסוק
האחרון שלפני הפסוקים שלנו מופיעים שני העניינים יחד:
תּוֹרה הַ זֶּ ה כִּ י ָתשׁוּב אֶ ל-
וֹתיו וְחֻ קֹּ ָתיו הַ כְּ תוּבָ ה ְבּסֵ פֶ ר הַ ָ
"כִּ י ִת ְשׁמַ ע ְבּקוֹל יְהוָֹה אֱ הֶ י ִל ְשׁמֹר ִמצְ ָ
וּבכָל-נ ְַפ ֶשׁ ( ":פסוק י)
יְהוָֹה אֱ הֶ י ְבּכָלְ -לבָ ְב ְ
כלומר ,שני הההסברים למילים 'המצוה הזאת' מעוגנים בפסוק הקודם ,מצד אחד ,מדובר על
שמירת המצוות הכתובות בתורה ,ומצד שני מדובר על התשובה.
ניתן לומר ,ששני הפירושים האלה קשורים אחד לשני .אי אפשר להסתכל על תשובה
כמצוה שעומדת בפני עצמה .כל עניינה של התשובה הוא להשיב את האדם אל בוראו,
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,
א-י( שמופיע בהם מספר פעמים הנושא של שמירת מצוות התורה:
ְשׁ ְב ָתּ ﬠַ ד-יְהוָֹה אֱ הֶ י ְו ָשׁמַ ְﬠ ָתּ ְבקֹ לוֹ"
"ו ַ
וֹתיו אֲ ֶשׁר אָ נֹכִ י ְמצַ וְּ הַ יּוֹם":
ית אֶ ת-כָּלִ -מצְ ָ
ְשׁמַ ְﬠ ָתּ ְבּקוֹל יְהוָֹה וְﬠָ ִשׂ ָ
"וְאַ ָתּה ָתשׁוּב ו ָ
תּוֹרה הַ זֶּ ה"
וֹתיו וְחֻ קֹּ ָתיו הַ כְּ תוּבָ ה ְבּסֵ פֶ ר הַ ָ
"כִּ י ִת ְשׁמַ ע ְבּקוֹל יְהוָֹה אֱ הֶ י ִל ְשׁמֹר ִמצְ ָ
ודאי שתפקיד מצות התשובה היא חזרת הקשר של האדם אל הקב"ה ,אך אנו למדים כאן,
שהקשר הזה לא יכול להשאר בצורה שמימית ורוחנית ,אלא חייב לבוא לידי ביטוי בחזרה
לשמירה מלאה על כל מצוות ה'.
שנזכה לחזור בתשובה שלמה ,להתחבר בקישור עמוק אל ה' ,ולזכות להביא את הקשר הזה
גם לקיום מלא של מצוות התורה !

