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 התשובה והתקווה

 

. השונים רעיון התשובה על רבדיוהקודמת, נרקם בפרשתנו בפרשה ת הזעם שועל רקע נבוא

מילים מופלא שבמרכזו ואריאציות שונות של השורש -משחקעושה זאת באמצעות  הכתוב

 ה'ְוַשְבָת ַעד  --ַוֲהֵשֹבָת ֶאל ְלָבֶבָך  - - ֵאֶלהְוָהָיה ִכי ָיֹבאּו ָעֶליָך ָכל ַהְדָבִרים הָ (: "ה-'שוב' )ל, א

ֶאל ... ֹלֶהיָך ֶאת ְשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוָשב ְוִקֶבְצָך ִמָכל ָהַעִמים-א   ה'ְוָשב ... ֹלֶהיָך ְוָשַמְעָת ְבֹקלֹו-א  

  ". ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָיְרשּו ֲאֹבֶתיָך ִויִרְשָתּה

יאלוג המהדהד בדברי ישראל, דבין הקב"ה לבין עם סטורי הין דיאלוג מעי לפנינו

הכתוב לפנינו את מועמד ".  מצד אחד שּובּו ֵאַלי ְוָאשּוָבה ֲאֵליֶכם, ז(: "ג)מלאכי הנביא 

". מצד שני מצויה תשובתו של ֹלֶהיָך-א   ה'ְוַשְבָת ַעד : "אתגר התשובה האישית והציבורית

ְוָשב ְוִקֶבְצָך "ניכור. ו ת ממדי הגלות: שעבוד, פיזורמשלוש שהיא הגאולה , תשובההקב"ה

-א   ה'ְוָשב "הגאולה מהפיזור והניכור.  זאת, "ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָיְרשּו ֲאֹבֶתיָך... ִמָכל ָהַעִמים

מהשבי  צאצאי הגולים, שחרור ועצמאות ",  זאת שיבה שהיא גם פדותֹלֶהיָך ֶאת ְשבּוְתָך

במקומות שונים במקרא.  שזורות זו בזושבי,  דהיינושבות' ו'שבית', ומהשעבוד. המלים '

. איוב מב, י(" )ִאּיֹוב ָשב ֶאת ְשבּותמיוחד חייב לקרוא את תשומת לבנו "וה' אחד במקום 

, בה במקראפעם יחידה  ביטוי יוצא דופן!לפנינו  .'ְשבּות' ואנו  אמורים לקרוא' ְשבּית'כתוב 

 , קרקעי"-"תת פרשנות זרםצמיחתו של על  ההשפיעתופעה זו וודאי על יחיד! שבות נאמר 

 שקרא את ספר איוב כאלגוריה על ייסורי עם ישראל. מוקד זרם זהמהפסיקתא ועד בובר, 

 המעמ הנתלשליהדות שבאונס , אבטיפוס נמצא לדעתי ב"ספר המפואר" של שלמה מלכו

 בתשובה מופלאה.ובחלקה הצליחה לחזור 

אלא שמבשרי "תשובתו" של הקב"ה.  לכאורה זאת". ֹלֶהיָך ֶאת ְשבּוְתָך-א   ה'ְוָשב "

עונש. אלא  הייתהאכן בתקופה מסוימת הגלות . תאמת נסתר חשפו לפנינו הציונות

הגלות והחזרה אפשרית, בימי שיבת ציון,  שהשתנתהכפי כאשר ההיסטוריה משתנה, ש

תשובתו ו הכללשל , תשובתו התשובהשל  גרעינה החדששיבת ציון היא היא הופכת לחטא. 

 לה ושהתנגד אלואת הקריאה, קל וחומר  ושלא שמע אלו, הפרט. של האדם מישראל

בדברי לעם קיבלה ביטוי נפלא זו תשובה לקריאתו של הקב"ה. קריאה  ו, ולא השיבופשע

ארץ  ,ְלִבָצרֹון", שובו מהגטו המחניק "שּובּו ְלִבָצרֹון ֲאִסיֵרי ַהִתְקָוה: ט, יב()זכריה הנביא 

 כלאתם את עצמכםשכנגד כל רציונאליות "! ֲאִסיֵרי ַהִתְקָוההבוצרים והכורמים, אתם "

ליברליות או שלא הלכתם שולל אחרי אוטופיות "! ֲאִסיֵרי ַהִתְקָוה" אתם  .לשובה בתקוו

 התקוובשורת האת  ת! שלא שכח'אסיר תקווה'אתה . שהבטיחו לכם גאולה קומוניסטיות

וכבר ". מתפייס על שטוב לו גם בגלותאינו כדברי הנצי"ב: "ו, ה'מחכה'נו, אסיר פרשתב

אתם , "(שבת נחמו, על ב"ח' )בינה לעיתים( בספרו '1579-1647ר' עזריה פיגו ) לו בכך קדמו

ן בוי השנים מזמיאחרי ר... שגם היום... אבירי לב וחזקי האמונה אשר אתם אסירי התקוה



מקוים ומצפים ... וזמנים שעברו, עדיין אתם אסורים ומקושרים בעבותות אהבה מהתקוה

)ירמיה ח, כ(  שמא תאמר". דברי ר' עזריה שזורים במדרש תהלים )מ, ב(: "טחון חזקיבב

'... הַקֹּוה ִקִּויִתי ": אל תאבד את התקווה ."ַוֲאַנְחנּו לֹוא נֹוָשְענּו - -ָעַבר ָקִציר ָכָלה ָקִיץ "

הלא  ,בהיותכם נשענים עלי מבלי פנות לשום דבר אחר. ר' עזריה מוסיף: ""ַוִּיְשַמע ַשְוָעִתי

", והוא מוסיף בזה זכותכם רב ויספיק לכם מאד, אפילו לא יהיה בידכם זכות אחר

מפליא! אפילו עם ". אין ביד ישראל אלא קווי, כדי שיגאלו בשכר קוה קויתי"מהמדרש: 

"ג מצוות, בגלל שהייתם מוכנים לקוות ולשמוע את קריאת הגאולה של אין בידכם תרי

 תוושעו.ולהילחם בעדה, ההיסטוריה, 

. יש לכאורה בעיה דקדוקית" ֹלֶהיָך ֶאת ְשבּוְתָך-א   ה'ְוָשב " בפסוק אך בכך לא מספיק.

 בטענהזאת לטאטא שאלה ' היה ראוי לכתוב בהפעיל 'והשיב'. מקובל ְוָשבמקום 'ב

 דקדקו. לא כך חשבו חז"ל. הם המקראית אלה מצויים לא מעט בעבריתמעין נויים ששי

ב מלמד שהקדוש ברוך הוא שָ ְוָשב שיב לא נאמר אלא והֵ בכתוב ואמרו )מגילה כט ע"א(: "

מלווה שכינה שהגיע לשיאו בקבלה, לפיו ה ,". זהו ביטוי מופלא לרעיוןמבין הגליות ןעימה

זה ללא ספק . אמיתית תחייה דתיתם לארץ, דבר שפירושו וחוזרת את ישראל בגלותאת 

חלק של העם  ואולי השכינה מהגלות?יצאה מנם ו. האהאתגר החשוב ביותר שמוטל עלינו

 שחורים.חלק אחר לא נתן לה להחליף את בגדיה הוויזה, לא נתנה לה 


