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עם ישראל יצאו ממצרים במטרה לקבל את התורה. מהי ההכנה הנצרכת לצאת ממצב שפל כזה ולזכות לקבל 
לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות  םוספרתאת התורה הקדושה? כתוב בפרשתנו "

, במצרים, בני ישראל היו ברשות כוחות (פרשת אמור צז:)הקדוש  . מפרש הזוהר(ויקרא כג, טו)תמימות תהיינה" 
. ואחר שנימולו בערב פסח, נפסקה הטומאה מהם, כאשה שפסקה ממנה כאשה נידה בימי טומאתההטומאה, 

וספרה לה , כדכתיב "לספור שבעה ימים נקייםדמי טומאתה. לאחר שנפסקה מאשה טומאת נידתה, עליה 
, ורק אז היא מותרת לבעלה. כנגד שבעה נקיים שסופרת הנידה, אנו יקרא טו, כח)(ו" ים ואחר תטהרשבעת ימ

 שבע שבתותממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה  לכם םוספרתסופרים שבע שבתות, כדכתיב "
מתן תורה, ע"כ דברי  –. ורק אז אנו ראוים להתחבר עם הקב"ה ביום חתונתנו (ויקרא כג, טו)תמימות תהיינה" 

  זוהר. נמצא, ימי ספירת העומר הם ימי תשובה וטהרה המזכים אותנו לקבלת התורה.ה
  

 , כי התאוה תאוה וחזק עליו יצרו ויתקפהודרך מקרהבאשר חטא  אדם, א, יא)(שערי תשובה שער כותב רבינו יונה 
אך  וכו'. ענהנפש נענה ומרה כלו ,יגון בלבו על חטאתו ושימת, החרטההיא ראשית תשובת האיש הזה  - וכו'

פעמים  לתו, ושב במרוצתוובר על חטאיו דורך בכל יום ושונה באו, וגֶ דרך לא טובה תמידבצב יהאיש המתי
, ולהסכים לקיים ולקבל עליו לבל יוסיף לעזוב דרכו ומחשבתו הרעהראשית תשובת האיש הזה,  - וכו' רבות

  לחטוא. ורק אחר כך יתחרט על חטאותיו, ע"ש.
  

שדברי רבינו יונה אינם שייכים רק בנוגע למעשי עבירות, דהיינו אדם  ,(ח"ה עמ' מ)שכן אבנה" מבאר ה"בלבבי מ
שחטא בדרך מקרה ואדם המתייצב בדרך לא טובה ועובר עבירות בתמידיות. אלא דבריו שייכים גם באופן פנימי 

קב"ה, מתפלל עם הקב"ה, יותר. יש אדם שדבוק בה', וממילא כל מעשיו מקושרים להקב"ה. הוא נוטל ידים עם ה
לומד תורה עם הקב"ה וכו'. אולם יש פרט בחייו שבו נשכח ממנו ההתקשרות לה', ובזה הוא כאותו אדם שחטא 

  בדרך מקרה. תשובתו של אדם זה היא לתקן ולקשור פרט זה להקב"ה. 
  

ל אשר הוא עושה. אולם יש אדם, שאף על פי ששומר את כל התורה והמצוות, אין לו קשר אמיתי עם הקב"ה בכ
הוא מתפלל, מניח תפילין, לומד תורה, מברך וכו', בלי להרגיש לפני מי הוא עמל. כל דרכו של אדם זה אינה 
נכונה! הוא מנותק מן המהות האמיתית של החיים, מן המהות האמיתית שלמענה הוא נברא: דבקות בה'! ובזה 

לעשות תשובה על עבירה פרטית שעבר, אלא הוא מוכרח הוא כהאדם המתייצב על דרך לא טובה. לכן, אין די לו 
  לשנות את כל גישתו ודרכו לחיים, לצאת מן החיצוניות ולהיכנס לעולם פנימי של התקשרות לאביו שבשמים. 

  

עתה נבין מהי התכלית של מצוות התשובה. האם היא כדי להנצל מיסורים ועונשי גיהנום? "תשובה" היא מלשון 
ב? להקב"ה! תכלית החיים היא להיות דבוק ומקושר עם הקב"ה. כשאדם עובר עבירה, הוא "לשוב". להיכן לשו
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 "יכםקאלכם לבין ילים בינינתיכם היו מבדועומתרחק מה' ובונה מחיצה המבדילה בינו לבין קונו, כדכתיב "
ולהתקרב ולזכות לשוב , תכלית מצוות התשובה היא להסיר את המחיצה שהחטא גרםמצא, נ. , ב)ישעיהו נט(

  ". יבין לבבו כי רע ומר עזבו את ה' – החרטה" )(שער א, י. וזה שכתב רבינו יונה לה'
  

 (שער א, כא)מה הוא המבחן לבדוק אם השגנו את התכלית של מצוות התשובה, שהיא קרבת ה'? כותב רבינו יונה 
. (ירמיהו לא, יח)ורי" , כדכתיב "בושתי וגם נכלמתי כי נשאתי חרפת נעהבושהשאחד מעיקרי התשובה היא 

וממשיך, בזה הלשון: "והנה החוטא יבוש מאוד לעבור עברות לפני בני אדם, ויכלם אם ירגישו ויכירו בעברותיו, 
על כן יבוש מן  ,ואין זה, כי אם לפי היות ה' יתברך רחוק מכליותיוואיך לא יבוש מן הבורא יתברך? 

א, שאי אפשר להרגיש בושה מפני ה' כל עוד האדם רחוק ", עכ"ל. נמצהנבראים ולא יבוש מן הבורא יתברך
הרגשת הבושה  ,לכןממנו יתברך. רק כשאדם יעזוב את דרכו הרעה ויתדבק בה', יזכה להרגיש בושה מפניו. 

  .היא הדרך לבדוק אם אדם הגיע לתכלית של מצוות התשובה
  

רה בחג השבועות. בפסח החל תהליך עתה ניתן להבין מהי תכלית ימי ספירת העומר, ובמה זוכים לקבלת התו
התשובה. עם ישראל יצאו מטומאת מצרים, אך עדיין לא הגיעו לשלימות התשובה. ישראל היו בגדר "המתייצב 
 בדרך לא טובה", ולכן היו צריכים לעזוב את דרכם וליצור קשר פנימי עם ה' כדי לזכות לקבלת התורה. ממילא,

. ורק כשמשיג את ה'ל ינוהנובעת מקרבת ,להרגשת בושהשנגיע  ימי העומר הם לעשות תשובה עדתכלית 
אותה הבושה, נדע שעתה אנו זכאים לקבל את התורה. שהרי כל מהותה של התורה היא דבקות בה', בבחינת 

  "קב"ה ואורייתא חד הוא". לכן רק כשמגיעים לדבקות אמיתית בה', זוכים לקבלת התורה.
  

דהיינו להתבייש מה' ", בהמה" שענין הבושה היא להיות בבחינת ת העומר א)(ליקוטי הלכות, ספירמובא בספרים 
, שהוא מאכל עוריםהׂש. לכן קרבן העומר בא מן כבהמה שאינה מדברת", אין לנו פה להשיב"ולהרגיש ש

קבלת זוכה ל ,בושההשאינו יכול לדבר מחמת  ,"בהמה"גיע למדרגת האדם הש בזכותו .(מנחות פד.)בהמה 
, (תהלים נח, ב) ן"צדק תדברו לםיהאמנם א"מאי דכתיב  ,"אמר רבי יצחק :(חולין פט, א)שכתוב בגמרא  . וזהתורהה

", עכ"ל. צדק תדברון"יכול אף לדברי תורה, תלמוד לומר  .ישים עצמו כאילם ?מה אומנתו של אדם בעולם הזה
י ה', אזי זוכה לתורה בבחינת דהיינו כשאדם הוא בבחינת "האמנם אילם", שאין לו פה לדבר מחמת בושתו מפנ

". שאנו מבקשים פה – תנו" דהיינו "תנופה, ")ח"ג קפח:(, שמפרש הזוהר עומר התנופה"צדק תדברון". וזה ענין 
  מהקב"ה שיתן לנו פה לדבר דברי תורה, בזכות שעכשיו אנו כבהמה שאינה מדברת.

  

" בגימטריא חטה. וגם "דם, שהוא מדברלכן בשבועות מקריבים שתי הלחם, הבאים מן החטים, שהוא מאכל א
ינו ממדריגת בהמה למדרגת אדם אותיות התורה שבהם האדם מדבר. על ידי ספירת העומר עלׅ  ב"כ, רמז ל22

המדבר דברי תורה. ועל זה גופא מורה פעולת עומר התנופה, שמניפים ומרימים את עומר השעורים, בחינת 
, (יחזקאל א, כו)" אדםן בשבועות "ועל דמות הכסא דמות כמראה בהמה, למדריגת אדם המדבר. ועל כן מפטירי

שזוכים להשלים ולהגיע למדרגת אדם המדבר. יהי רצון שיתקיים בנו ברכתו של רבי יוחנן בן זכאי לתלמידיו: 
  . ובזכות זה נקבל את התורה מתוך קשר של קיימא לאבינו שבשמים!כמורא בשר ודם נועלישיהא מורא שמים 

  
  

 מאמר החכם
 

אלו היו מספרים לנו, שנמצא חיבור מאת גבריאל המלאך, כמה היינו משתוקקים 
   לקרותו. והרי לפנינו חיבור של רבון העולמים, בכבודו ובעצמו.

  
  

  החפץ חיים
 
 

  בתי כנסת! 140-עלון זה מופץ מדי שבוע ללמעלה מ

 הצלחה, לרפואה שלמה, או להמעוניין להשתתף בהוצאת העלון לעלוי נשמת, 
   .)303( 437 - 9210נא להתקשר למספר 

 

ניתן לקבל את דברי התורה מידי שבוע במייל. שלחו בקשה 
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