
 תשע"ח אלול           בס"ד 

                                  ניצביםנגיעות מפרשת השבוע 

  .נושאים רבים עם קשר הדוק לתקופת חודש אלול וחגי תשריה פרשב נמצא , לפני ראש השנה , השבת

  ,"החזרה ל"חיק" הקב ,תשובהב חזרה –מופיע הרבה  החזרמוטיב הבין הקב"ה לעם ישראל ,  הנצח ברית

הבהרה  , חופשית ובלי לסתור זאת, מתן האפשרות לבחירה גלויות קיבוץ  –מהגלות הקשה חזרה לארץ 

 .של התורה לבחור בטוב ולא ברע ברורה 

ָרא" ראש השנה מכונה בתורה יום תרועה  ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ִמקְּׁ ִביִעי בְּׁ ֶיה ָלֶכם. ָכל-ַבֹחֶדׁש ַהשְּׁ ֶלאֶכת -ֹקֶדׁש ִיהְּׁ מְּׁ

ֶיה ָלֶכם רּוָעה ִיהְּׁ בראש השנה, כל באי עולם "  "ןשנה יש כינוי אחר "יום הדיבמ . "ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו. יֹום תְּׁ

     . היהודית היסטוריהמהזהות יהודית על חשיבות התשובה והרב זקס לומד  ."עוברין לפניו כבני מרון

.לעומתם , ממלכת  ונעלמו לעדתושבי ממלכת ישראל  , גלו עשרת השבטיםעוד לפני חורבן בית ראשון 

ץ ההבדל בין שני המקרים נעו .השתמרה מאז ועד היוםגלתה לאחר חורבן הבית שרובה "יהודה " 

קיומי מבחינה לאומי מדובר באסון אירועים בשמירת היהדות והזיקה אליה . מבחינה לאומית בשני ה

, לארץ המובטחת לאבותשיבה שיבה הביתה ,  .י סוגי שיבותנהפרשה מדברת על ש . גשמית ורוחנית

 . מובילה לשיבה מהגלותתשובה מן החטא  .יבה רוחניתקב"ה ששיבה ל, מנגד .שיבה ארצית גשמית

חטא הוא , סמליכמה  .נצחיתקין נענש בגלות , אדם וחווה גלו מגן עדן  .הגלות היא עונשו של החוטא

                                      מקום אחר . מהמטרה שלו ל , מהמקום שלוגם הוא המטרה לזוז את  שפספסהחוטא עונשו של  .החטאה

 אופטימיותכאן ודמות עושה רושם שיש שוב על ברכה וקללה אולם בניגוד לפרשות הקהפרשה מדברת 

משום חז"ל אמרו שהקב"ה ברא את התשובה לפני שברא את האדם )נדרים לט' ב' (  .משום שיש פתרון

  .בניגוד למלאכיםוזאת חירה שגויה בלגורם שמוביל  ,שה' ברא את האדם והעניק לו את זכות הבחירה

ָפֶניָך, הקב"ה הקדים תרופה למכה "  ָלָלה ֲאֶׁשר ָנַתִתי לְּׁ ַהקְּׁ ָרָכה וְּׁ ָבִרים ָהֵאֶלה, ַהבְּׁ ָהָיה ִכי ָיֹבאּו ָעֶליָך ָכל ַהדְּׁ וְּׁ

ָכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ִהִדיֲחָך ה' א   ָבֶבָך בְּׁ ָת ַעד ה' א  –ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל לְּׁ ַׁשבְּׁ ֹכל ֲאֶׁשר ֹלהֶ –ֹלֶהיָך ָׁשָמה. וְּׁ ֹקלֹו כְּׁ ָת בְּׁ ָׁשַמעְּׁ יָך וְּׁ

ָׁשב ה' א   ֶׁשָך. וְּׁ ָכל ַנפְּׁ ָך ּובְּׁ ָבבְּׁ ָכל לְּׁ ָך ַהּיֹום, ַאָתה ּוָבֶניָך, בְּׁ ַצּוְּׁ ָך ִמָכל –ָאֹנִכי מְּׁ ִקֶבצְּׁ ָׁשב וְּׁ ִרֲחֶמָך וְּׁ ָך וְּׁ בּותְּׁ ֹלֶהיָך ֶאת ׁשְּׁ

ָך ה' א   ִפיצְּׁ ֶיה נִ –ָהַעִמים ֲאֶׁשר ה  ֵצה ַהָשָמִים ֹלֶהיָך ָׁשָמה. ִאם ִיהְּׁ ָך ה' א  ַדֲחָך ִבקְּׁ ַקֶבצְּׁ   "  ֹלֶהיָך ּוִמָשם ִיָקֶחָך–ִמָשם יְּׁ

קראו בתורה וציוו ונחמיה בראש השנה את העם הקהילו עזרה  ,שיבת ציון מגלות בבל כאשר אירע נס

, חידוש הברית , עזרא ונחמיה הבינו שהזהות הדתית היא זה היה חג של חזרה בתשובה .לפעול בשמחה

עולם ברחבי ההתבוללו עשרת השבטים אשר נטמעו  - י הקבוצותתהרב זקס משווה בין ש. יסוד קיומנו

שמרו על זהותם למדו תורה ,התפללו נשארו אשר שבטי ממלכת יהודה לעומת  זכרכל מו ללא נעלו

חינוך  - בנשק היהודיעזרא ונחמיה עסקו רבות בשיבת גלות בבל על שמם אנו קרואים יהודים . ויהודיים 

פיזית אלא  בצבא ובהגנהאינו כוחו של עם ישראל הבינו שעזרא ונחמיה  .מסורת ומורשת ישראלוהצלת 

 .שהיו מקלט רוחני בעת מפלות צבאיות ומדיניותבתי מדרש ובתי כנסת צצו מאז  בזהות ובהגנה רוחנית.

טקסי  קרבנות,מקדש, בשביל חזרה בתשובה אין צורך ב .הלימודמוסדות החינוך ו םמבצרי היהדות ה

 אלקביחזנוי התנהגותי בדמות אימוץ הקדוש והטוב. מן החטא, עזיבתו, ושי כפרה, אלא פשוט תשובה

ָׁשַמע ַהֹשֵמעַ  " נאמר ִהיר ֶאת ָהָעם, וְּׁ ִהזְּׁ ָתַקע ַבשֹוָפר וְּׁ ָהר ַוָתבֹוא ֶחֶרב ַוִתָקֵחהּו  וְּׁ לֹא ִנזְּׁ ָדמֹו  –ֶאת קֹול ַהשֹוָפר וְּׁ

ֶיה רֹאׁשֹו ִיהְּׁ למנוע  נורצונב, ואנואם חפצי חיים בעונש,  נויעלו ל נוכי חטאילתקוע בשופר ולהזהיר  ." בְּׁ

 .תשובה כשינוי הלבבות והמעשיםכיחידים כקהילה וכעם .  לעשות תשובה נואת הפורענות הקרבה, עלי
ָפֶניָך ַהּיֹום, ֶאת"  ֵאה ָנַתִתי לְּׁ ֶאת-רְּׁ ֶאת-ַהַחִּיים וְּׁ ֶאת-ַהּטֹוב, וְּׁ        " נותר לנו רק לבחור. ָהָרע-ַהָמֶות, וְּׁ

  

 

 .ושנה טובה שבת שלום

 איתןשלר 

 נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ללעילוי 


