ב"ה

מבט לשבת נשא חומש במדבר,

מעובד קל עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש

סליחה שפגעתי בך  -העיקר הכוונה
"תבקש סליחה מהדודה  -ותקבל סוכריה"(.אחרי שהוציא לה לשון)" ,תגיד סליחה למיכלי
"(אחרי שנשך אותה בגן)" .קודם תבקש סליחה על מה שאמרת לי בבוקר ,ואח"כ אחליט אם
אבוא אתך לחתונה של הבוס שלך"" .תבקש סליחה מהמורה ,מאמא ,מהחותנת  ,מהשכנים,
מאחותך,מהשותף שלך בעבודה ,מבעלך ,מאשתך ,מהילד שקיבל עונש על לא עוול בכפיו.
תבקש סליחה מ-א-ל-ה-י-ם!....
מי לא עבר את סדנת החינוך הבסיסית הזאת .אוניבסיטה חינוכית פתוחה לגיל הרך ,ולכל
גיל ובכלל..
"והתוודו את חטאתם אשר עשו" ,בפרשתנו ,פרק ה' פס' ז' -.אומר על כך הרמב"ם  -המתוודה
בדברים ולא גמר בלבו לעזוב(| ,מתחרט באמת),דומה לטובל ושרץ בידו" .מה שנקרא עבודה
בעיניים .אחד בפה ואחד בלב,.כזה שיודע להעמיד פנים ,רק כדי לצאת מהסבך ,ולפתור את
המצב הלא נעים במילים מכובסות..
אז מה? לוותר אפילו על הסליחה הנכפית הזאת? הן ידוע שהסליחה הזאת אינה ממש
אמיתית .היא בדרך כלל נאמרת כפתרון זמני כדי לאפשר לצאת מהפלונטר ,ולתת לכל
הנוגעים בדבר להרגיש קצת יותר טוב ,ולעדן את האווירה.
אני ,באופן אישי ,לא הייתי מוותר על השידול החוזר ונשנה ,ואפילו עומד על כך שיוצאי-חלצי
יבקשו סליחה על כל עוולה שעשו .אבל בבד בבד הייתי שמח למצוא גם את הזמן לא
להסתפק בכך בלבד ,אלא להוסיף עוד נדבך חינוכי כדי לעגן את בקשת הסליחה לא רק
בפה  -אלא בעיקר בלב ,ובמח .לעורר את הרצון לבחור בהתנהלות הרצויה מלכתחילה.
הרי במקום של רצון האדם  -שם הוא נמצא ,אליו הוא שואף להגיע .הרצון – הוא הפתיח
לנשיכה או לנשיקה בגן הילדים .למילה הקשה או למילה הרכה אותה אמרתי .למכה או
לחיבוק שהענקתי  -לדוגמא האישית הזאת או האחרת שנתתי...
אומרים ש"אהבה מתקנת את השורה" .ידוע ,עפ"י החסידות והקבלה ,ש"אין אדם עובר
עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות" .התיקון לכך זה לא להסתפק רק בלילה אחד בשנה
"בתיקון ליל שבועות" ,להתפלפל בסוגיה מסויימת מהמקורות  -אלא להיצמד השכם והערב,
בכל סיטואציה אפשרית "בביתך ,ובלכתך בדרך ,ובשוכבך ובקומך " – לתמרורי הדרך
שמתווה התורה ,שהיא חוכמתו של הבורא ,בנוגע למעשים בפועל ,איך להתנהג ביום-יום.
ובלשון הכתוב" :לידע את המעשה אשר יעשון ואת אלה אשר לא תיעשינה".
"סליחה " גם אם אינה נאמרת במלוא הכוונה  -בכל זאת היא משהו  ,התחלה טובה להמשך
הדרך היותר טובה ...
נבקש סליחה ונצליח להפיח רוח פייסנית טובה וחייכנית ,לקראת הגאולה השלימה
האמיתית.
שבת שלום ומבורך

