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תל-אביב
ירושלים
חיפה
באר שבע

עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל

בנשיאות מורנו הרב חיים

רבי שליט"א

גליון מס' 314 :פרשת :ויקרא שבת קודש ג' ניסן תש"פ

18:35 17:37
18:33 *17:20
18:34 17:27
18:34 17:37

*לנוהגים  40דק' 17:00
*הזמנים לפי שעון חורף
"לכה דודי לקראת כלה ,פני שבת נקבלה"

( 28במרץ  2020למניינם)

המשא המרכזי

"לב טהור בְּ רא לי אלקים"
קרבנות – חוקי התורה הן
בפרשת השבוע ,פרשת ויקרא ,מבואר
בתורה כל דיני הקרבנות  -חטאת ,אשם,
עולה ,שלמים ותודה .קרבן עולה ,כולו
עולה לה' ,ומאידך קרבנות חטאת ואשם
נקראים קדשי קדשים ,ונאכלים רק לכהנים,
וכן שאר הקרבנות ,וכולם הם חוקי התורה
(כמבואר ברמב"ם סוף הלכות מעילה) .ועל הקרבנות
העולם עומד (כמבואר במשנה רפ"ק דאבות) ,ומפורש כן
בפסוק "ריח ניחוח לה'".
כל אדם יכול להביא קרבן
והחידוש בתורה הוא ,שכל אדם יכול להביא
קרבן  -עשיר ,עני ,ואפילו מסכן גדול שאין
לו כלום .העשיר מביא קרבן ,העני מביא
תורים ובני יונה ,והיותר עני מביא מנחת
סולת .ואפילו הגויים יכולים להביא קרבן
לבית המקדש ,לכבוד ה' ,והקרבן מתקבל
באהבה .והחידוש הוא ,שהגויים יכולים
להביא קרבנות גם בזמן הזה שאין בית
המקדש ,ויכולים להקריבו בכל מקום
שרוצים (עי' זבחים קטז ,):והעיקר שיקריבו קרבן
עולה לשם שמים (עי' רמב"ם ספי"ט ממעשה הקרבנות).
וקרבן זה מתקבל באהבה לפני ה' יתברך -
"ריח ניחוח אשה לה'.
מה מטרת הקרבן?
בספר החינוך (בפרשת תרומה ופרשת ויקרא) ,מאריך
לבאר וללמד אותנו את ההשפעה הנעשית
על ידי הקרבן .והיסוד הגדול הוא ,שמה
שאדם רואה בעיניים ,הרי משפיע עליו
מאד .וכשעושים פעולה רוחנית לכבוד ה'
יתברך ,העשייה החיצונית מושכת את הלב
הפנימי לכבוד ה'  -אחר הפעולות נמשכים
הלבבות  -וקובע בנפשו ובלבו כח לב טהור
למעשים טובים.
העיקר הלב
וחז"ל הקדושים לומדים מכאן (מנחות קי ,):אחד
המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו
לשמים .כלומר ,גם העני שאינו מביא קרבן,
ואפילו לא עולת עוף ,אלא רק מנחת סולת,
מכל מקום כאשר הוא מכוין לעשות כן מכל
הלב ,ומכוין ועושה כן לשם שמים ,ומהרהר
בתשובה ,הרי הוא כמו העשיר שהביא קרבן
גדול .ויש בזה נחת רוח לפני ה' יתברך,
ועליו נאמר "ריח ניחוח לה'" .והפסוק
משבח את העני יותר מהעשיר ,ואומר עליו:
"ונפש כי תקריב" ,שמעלה עליו הכתוב

כניסה יציאה

ר"ת
19:11
19:14
19:11
19:11

מורנו הרב חיים רבי שליט"א

כאילו מקריב את נפשו ואת גופו לקרבן
מנחות קד .):ומכאן לעוצמה הגדולה ולתועלת
המרובה ,שכאשר יש בקיום המצוה כוונה
מכל הלב ,כמה רעש גדול זה עושה בשמים
לטובה ,משום שזה העיקר  -לכוין ולעשות
לשם שמים.
"זבח רשעים תועבה"
זה פסוק בספר משלי (פרק כא) ,והביאור בו הוא
שכאשר חסר מסירות וכבוד למצוה ,ורואים
עליו זלזול ואדישות ,הרי זה תועבה .ומפורש
כן בגמרא (ברכות כב ,):שמי שלא מנקה את גופו,
ומתפלל בחוסר נקיות ,אף על פי שהתפלל,
תפלתו תועבה .וכן אם מביא קרבן ,ואפילו
קרבן של עשיר גדול ,ולא עשה תשובה
בעת הקרבתו ,הרי זה תועבה (עי' שבועות יב.):
ואם מדובר בקרבנות של עיר הנידחת ,הכל
תועבה (סנהדרין קיב .):והמלה תועבה – תועה
אתה בה (עי' נדרים נא ,).ללמד אותנו שעשייה
חיצונית והלב ריק ואין בו עבודת ה' ,זה לא
טוב ,אלא צריך תמיד שתהיה לנו עבודת ה'
במחשבה בדיבור ובמעשה.
קרבן בזמן הזה – למהדרין
חז"ל הקדושים מלמדים אותנו דבר נפלא,
מאחר והעיקר הוא הלב ,והקרבן הוא רק
דבר אמצעי ,ממילא כשהלב מתעורר באמת,
מותר להביא אפילו מנחת סולת .וכשהלב
מתעורר במסירות ,בדבקות ,באהבה
ובאמונה שלימה ,באופן כזה אף מנחת
סולת אין צריך להביא ,משום שההתעוררות
הבאה מכל הלב ,שווה מליונים! וזה יכול
להיות בכמה וכמה אופנים וכדלהלן.
והחידוש בזה הוא ,שאף בזמן הזה שאין
מזבח ,ואין קרבנות ואין בית המקדש ,עם
כל זאת הוא זוכה להקריב קרבנות למהדרין,
והוא בבחינת "לב טהור ְּברא לי אלקים".
דוגמאות מעשיות של חז"ל הקדושים
חז"ל אומרים (סוטה ה :):אמר רבי יהושע בן
לוי ,בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני
הקדוש ברוך הוא ,שבשעה שבית המקדש
קיים ,אדם מקריב עולה  -שכר עולה בידו,
מנחה  -שכר מנחה בידו ,אבל מי שדעתו
שפלה ,מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל
הקרבנות כולם ,ע"ש .וכן מובא בגמרא (ברכות
טו ,).כל הנפנה ,ונוטל ידו ,ומניח תפלין ,וקורא
קריאת שמע ,ומתפלל ,כאילו בנה מזבח,
והקריב עליו קרבן ,וכאילו טבל במקוה,
(עי'

ע"ש .ובשל"ה הקדוש פסק כן למעשה,
שכאילו טבל ,ע"ש .וכן מובא בגמרא
כז ):על סדר הקרבנות ,שבזמן שקוראין בהם
לפני ,מעלה אני עליהם כאילו הקריבום
לפני ,ואני מוחל להם על כל עוונותיהם,
ע"ש .וכן מובא בגמרא (סוכה מה ,):כל העושה
איסור לחג באכילה ושתיה ,כאילו בנה
מזבח והקריב עליו קרבן ,ע"ש .וזה כעין מה
שכתוב בגמרא (חגיגה כז ,).בשזמן שאין בית
המקדש קיים ,שולחנו של אדם מכפר עליו,
ע"ש .ובודאי שיהיה לו לב טהור.
קרבן למהדרין מן המהדרין
רבינו החזון איש זיע"א היה אומר ,שהמלה
קרבן נאמרת אך ורק על מי שנהרג על קידוש
ה' ,ואסור לאמרה על מי שנפל בידי אנשים
קשים ,וכתוצאה מכך ניזוק או הפסיד ,שהוא
"נפל קרבן" בידי אנשים אלו .קרבן היא מלה
קודש ,ומיוחדת אך ורק לנהרגים ממש על
קידוש השם .וכמובן שדבריו הם קודש
קודשים .וחז"ל הקדושים מוסיפים ללמד
אותנו על קידוש השם ,שגם מי שמוסר
נפשו בתפלה ,ומכוין כן ממש באמת למות
על קידוש השם ,ולא רק למסור נפשו
בפקדון ,אלא ממש למות ,זו זכות ממש,
וכאילו מת ונפטר מן העולם הזה (עי' בזוה"ק ס"פ
במדבר) .וכן בכל המקומות שבתפלה שחובה
לכוין כן (עי' משנ"ב סי' סא ס"ק ג ,וכה"ח סי' קלא ס"ק לא) .וזה
באמת קרבן קודש  -למהדרין מן המהדרין -
ובלבד שיכוין לבו לשמים באמת ובשלמות,
בגעגועים ,בשמחה ובקשה וקדושה להגיע
לכך ,ואף להמחיש לעצמו את מיתתו ואת
האלמנה והיתומים ,ואשריו המכוין כן.
מקוה טהרה בלי מים – "ניקוי יבש"
ובזה מובן מה שמובא בהפטרת פרשת פרה,
שהנביא יחזקאל אומר" :וזרקתי עליכם מים
טהורים ,וטהרתם" .ולכאורה קשה ,הרי כדי
להטהר במקוה טהרה ,יש להכנס למים ,ואם
שפכו על הטמא אפילו כל מימות שבעולם,
הרי זה נשאר בטומאתו (כמבואר ברמב"ם הלכות
איסו"ב פי"א הט"ז) .אלא כוונת הנביא יחזקאל
היא ,שכמו שהטובל במים נעשה טהור,
כך המכוין לבו לטהר את נפשו ממחשבות
השקר והדעות הרעות ,הרי זה טהור (רמב"ם סוף
הלכות מקוואות) .כלומר ,יתכן ניתן להגיע להשגות
בטהרה על ידי קדושת המחשבה ,השקפות
טהורות והנהגות נכונות ,וזה ממש כעין
(תענית
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להתענג על ה'

הילד שלך חכם? תלוי בך!
כל אחד מאיתנו מעוניין רוצה ומייחל להיות בן חורין ,והזמן הטוב
ביותר לעבוד על כך הוא הזמן הזה .הימים בהם אנו מתכוננים כל
כך לליל הסדר בו נסב כבני חורין ונודה לאלוקים על זאת.
אולם ברור לנו שכאשר אנו מייחלים להיות בני חורין ,אין כוונתנו
להשתחרר מכבלי עבדותו של אדון המצווה עלינו בוקר צהריים
וערב מה נעשה ומה נפעל ,אלא על סוגי העבדויות הקטנות הטורדות
את מנוחתנו .עבדות היצר ,עבדות התאוות ,עבדות המידות הרעות,
עבדות ההתמכרות למתוק ,לאוכל ,לכבוד ,ליחס ,ועוד...
"אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה" (אבות פ"ו מ"ב) ,הוא הבן חורין
האמיתי ,והוא היחיד שיכול להצביע על עצמו כמי שפועל לפי
שלטון השכל ועל פי דעת תורה ,ולא על פי יצרים אפלים או גחמות
מזדמנות.
איך עושים זאת? על כך במאמרינו בחינוך המבוגרים ...כאן נתמקד
ברשותכם בילדים ,בעצמאותם ,בסיכוי שלהם להיות בני חורין.
וכמו תמיד ,זה לא תלוי בהם ,זה תלוי בנו .זה לא הם ,זה אנחנו...
במה מתבטאת עבדות הילד?
העבדות של הילד לא מתבטאת בעיקר במידות תאוות והתמכרויות
כמבוגרים ,הוא יותר מתרכז בחוסר האימון של הזאטוט בעצמו.
חוסר האימון הזה הוא הגיוני ומתבצע גם בלי עזרת ההורים ,כי הרי
מדובר בבעל ממדים קטנים מאד ,ברפה שכל יחסית למבוגרים,
ובחלשלוש יחסית להורים ולדודים הגבוהים.
אך בידי ההורים להחריף זאת ולגרום לו להיות כבול הרבה יותר
בכבלי עבדות זו ,או לרומם את רוחו ,להאמין בו ,והחשוב ביותר
להראות לו עד כמה מאמינים בו .ואז מקבלים ילד בוגר יותר ,אחראי
יותר ,מצליח יותר ובן חורין יותר .אולי זה יעלה בכמה כוסות
שבורים ,כי סמכנו עליו שיפנה את השולחן לבד .אולי זה יעלה
בכמה בקבוקי אקונומיקה מיותרים ,כי סמכנו עליו שיערוך קניות
לבד .אבל בסך הכללי נקבל ילד בן שמאמין בעצמו יותר ,מצליח
יותר ,או בלשוננו :בן חורין יותר.

הרב אליהו רבי

ראש הכולל

הורה שיחדיר בבן שלו יום ולילה עד כמה הוא מאמין בו ,עד כמה
הוא יודע שהוא ילד טוב ,ילד חכם ונבון ,ילד עם מידות טובות ,ילד
רגוע ושליו ,ילד מוצלח ומבורך ,ומה לא .יזכה שהילד יוכיח לעצמו
להוריו ולסובבים אותו עד כמה הוא באמת כזה.
לפני זמן מה נשלח אלי הסיפור דלהלן ,ואני משתף אתכם בו:
תומס הקטן לא ידע לקרוא ,הוא נולד חירש חלקי והתקדמותו היתה
איטית .יום אחד חזר הביתה ,הגיש מכתב לאמו ואמר :המורה נתנה
ואמרה שתקראי .עיניה של האם התמלאו דמעות ,וכשנרגעה קראה
לילד שלה את תוכן המכתב כך :הילד שלך גאון ובית הספר שלנו
קטן עליו ,תצטרכי ללמד אותו בבית .תומס עלה והתעלה והלך
מחיל אל חיל ,עד שהומלך לממציא הגדול של המאה הלא הוא
תומס אלווה אדיסון .הוא המציא ושכלל את נורת ההחשמל ,טלגרף
דו כיווני ,טלגרף מרובע ,טלפון ,מצלמת ווידאו ,מחולל דינמו ועוד
כמה צעצועים .בסך הכל המציא הבחור במשך ימי חייו 1,093
פטנטים ,לא פחות!
עברו שנים ואמו של הממציא הדגול נפטרה .יום אחד חיטט מיסטר
אדיסון במגירותיה ,ומצא שם את המכתב של המורה .במכתב היה
כתוב :הילד שלך טיפש ,ממחר לא נכניס אותו לבית ספר! אמו לא
קראה לו בזמנו את מה שהמורה באמת כתבה עליו ,היא קראה לו
את מה שרצתה שישמע .אדיסון בכה שעות ,וכתב בספר הזכרונות
שלו :תומס אדיסון היה ילד טיפש ,שבזכות אמו הגיבורה הפך לגאון
הדור.
וברשותכם ,במקומו הייתי כותב כך :אין ילד חכם ואין ילד טיפש,
יש ילד ׳בן חורין׳ שחש שמאמינים בו ובטוח שיצליח ,ויש ילד ׳עבד׳
שיודע שהוא לא יוצלח עוד לפני שניסה.
אין לי את הספר שלו ,ואני לא יכול לכתוב במקומו ,אז הנה כתבתי
לכם כאן...
שיעורי הבית מובנים.
בהצלחה מרובה לכולנו ,וברכת בני חורין אמתית להורים ולילדים,
אמן.
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קרבן "ריח ניחוח אשה לה'" .זו לא חכמה
להביא קרבן  -כבש ,עז ,עגל ,תורים ובני
יונה ומנחת סולת  -אלא החכמה הגדולה
ועבודת ה' העצומה היא לעשות לעצמו
קרבן .וזה גם בבחינת "רוח נשברה ,לב
נשבר ונדכה ,אלקים לא תבזה" .ויכול
לזכות ולהיות בבחינת "לב טהור ְּברא לי
אלקים" ,והיינו כאשר עושה בענוה "לב
נשבר" ,משמים עושים לו "לב טהור".
קרבן ממש – כמה דוגמאות מעשיות
מי שעושה שלום בית בביתו ,ומוותר ,שותק
ומקדש שם שמים ,הרי זה קרבן למהדרין.
וכן מי שמרבה שלום בין החברים ,הקהילה
ושאר האנשים ,ומוכן להכנע ולהתבטל
גם כאשר לפי דעתו הוא הצודק ,הרי הוא
נקרא קרבן ממש  -קרבן למהדרין .וכן מי
שמתגבר על כל מיני תאוות למיניהם –
בעבודה ,במשפחה ,בדרכים ובנסיעות,
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ומעשה במסירות
ומכוין להתקדש ,ועושה ְ
נפש והגוף למען משפחתו ,הרי זה קרבן
למהדרין .וכן המוותר על טלפון עם כל
מיני בעיות הקשורות ליראת שמים ,גם
כאשר יש מתירים ,וגם כאשר יש אישור
מהרבנים אלא שזה לא חלק ,ולוקח
לעצמו רק טלפון לשיחות בלבד ,ועושה
כן במסירות נפש ואהבת ה' ,הרי זה קרבן
למהדרין מן המהדרין .וכן להתאמץ
ולשבת בבית הכנסת ובית המדרש על
כסא של עץ  -בלי ריפוד ובלי כלום (כפי שנהג
הרב שטינמן זיע"א) .וכן המכוין להתקדש מידי
פעם על ידי תענית הראב"ד .וכיום שיש
טירדות גדולות בקניות ושאר הסידורים
לחג הפסח הבא עלינו לטובה ,יש לעזור
ולסייע בבית כמה שיותר ,והרי זה קרבן
ממש לכבוד ה' יתברך ,והעושה כן אשריו
ואשרי חלקו.

ושמעתי פעם מפי הצדיק והקדוש מבאר
שבע זיע"א ,שהיה נוהג להתרחץ בביתו
בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה בחושך
ממש! ויתכן שאנחנו צריכים לעשות
כן כל השנה  -מקלחת בחושך  -והרגל
נעשה טבע .וזה לא קשה ולא כלום,
וחוש המישוש חי וקיים .והעושה כן,
נכנס למקום טמא ויוצא קדוש ,ואשריו
ואשרי חלקו! והרשעים בחושך ידמו,
ואילו הצדיקים בחושך יתעלו ויתקדשו,
וזה קרבן ,ויש בו הקרבה גדולה לקדושה
ולצניעות .ומסתמא כך היו מתרחצים רבי
יוסי ורבינו הקדוש (עי' שבת קיח :בפרש"י בד"ה לא
נסתכלתי) .והלואי שנזכה לקרבנות כאלה –
"ריח ניחוח לה'".
שבת שלום.

ניתן לשאול שאלות בבית ההוראה בדרכים הבאות:
03-5010122

03-5011125
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כיריים העשויים מזכוכית
שאלה :רציתי לשאול ,איך מנקים
לפסח כיריים העשויים מזכוכית ,האם
די בשטיפה והדחה כמו שאר מוצרי
זכוכית?
ואיך יש לנהוג בתושבת של הלהבות
(שעליהן מניחים את הכיפות) ,הרי מצד אחד היא
עצמה עשויה מברזל ,ומצד שני היא
מחוברת לזכוכית?
ושאלה נוספת ,אני חוששת להגעיל את
החצובות ,משום שהחום שבהגעלה הוא
חזק מאד ,ואני פוחדת שהחצובות יהרסו
(הכיריים חדשות) ,האם די בעירוי מים רותחים
מכלי ראשון ולעטוף בנייר כסף?
תשובה :כיריים מזכוכית די בשטיפה
בלבד .כיריים מברזל יש לנקותם
ולעשות להם עירוי מכלי ראשון .וכן
החצובות ,יש לעשות להם עירוי מכלי
ראשון ,וזה מצוין .וכמובן שנייר כסף זה
כבר למהדרין.
משטח העשוי לפלפלים וחצילים
שאלה :משטח שהשתמשו בו כל השנה
רק לחצילים ולפלפלים ,האם ניתן
להשתמש בו בפסח?
תשובה :מותר בהחלט ,ואין בזה בעיה
בכלל.
נהגו בבית הורי להחמיר וכעת
חפץ להקל
שאלה :בבית הורי נהגו להחמיר מאד
בכשרויות בפסח ,וכעת שהתחתנתי אני
רוצה להקל יותר ,מה הדין?
תשובה :תעשה כדעת מרן השלחן ערוך
וכמנהג ישראל ,ותאכל הכל בקדושה
ובטהרה .ועל הצד היותר טוב תעשה
התרת נדרים ושלום על ישראל .ותחמיר
בצניעות ,בקדושה ובעמל תורה.
אודם או שפתון עם טעם
שאלה :אודם שיש לו טעם ,האם צריך
הכשר לפסח?
תשובה :כל דבר שנכנס לפה ויש
לו טעם ,צריך הכשר .ומכיון שאודם
לפעמים נכנס לפה כאשר סוגרים את
הפה ,לכן יש להזהר בזה.
משחת שיניים
שאלה :האם משחת שיניים צריכה
הכשר לפסח?
תשובה :כל מה שנכנס לפה ,יש להזהר
בזה מאד .אולם משחת שיניים ,מאחר
ופולטים ולא בולעים אותה ,ניתן להקל.
אבל למעשה ,אפשר להשיג בקלות
משחת שיניים כשרה לפסח ,ולכן אין
להקל בזה כלל.
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כדורי מציצה נגד כאבי גרון
שאלה :הרופא נתן לי מרשם לכדורי
"סטרפסילס" נגד כאבי גרון ,והבנתי
שכדורים אלו אינם נמצאים בסל הכשר
לפסח ,האם מותר ליטול תרופה זו
בפסח?
תשובה :אם אין בהם טעם כלל ,מותר.
אולם כאשר יש בהם טעם ,חובה לבקש
כשר לפסח בלבד.
שמן גוף שאחד ממרכיביו עשוי
מנבט חיטה
שאלה :מה הדין למרוח בפסח שמן גוף
כאשר אחד ממרכיביו הוא נבט חיטה.
כתוב על המוצר כך" :עשוי משמנים
צמחיים בלבד ,מועשר בשמן נבט חיטה
ויטמין ?"E
תשובה :שאלה יפה מאד .יש כאן כמה
ספקות וסיבות להקל .ראשית ,עיקר
דין סיכה כשתיה הוא רק בשמן .ועוד,
שהשמן הזה כבר התבטל מלפני פסח,
ואין בו טעם של חיטה כלל ,ואינו חוזר
וניעור .ועוד ,שאין בו טעם כלל ועיקר,
משום שהחיטה התבטלה כבר עם כל
החומרים הנמצאים שם (ועי' כה"ח יו"ד סי' קיז
ס"ק טו ,וילקו"י הוצאת תשע"ז פסח ח"ב סי' תמז ס"ק ב).
יש לפחד רק מעבירות!
שאלה :יש לנו שכנה רעה המתגוררת
מתחתינו ,והיא עושה לנו כל מיני
כישופים ,ומחמת כן יש לנו בעיות
קשות במשפחה .ובנוסף לכל ,אנו גם
לא מצליחים למכור את הדירה ולצאת
משם ,מה הרב אומר על כך?
תשובה :הכל דברים בטלים ומבוטלים!
אין כישופים ,אין עין הרע ואין כלום,
אלא יש כאן יצר הרע ,ויש כאן עבירות.
ולכן אין להקשיב לא לכישופים ולא
לחלומות ,אלא לפחד רק מעבירות.
וכאשר יש בעיות מסוימות ,הרי זה סימן
שבשמים לא מרוצים מאתנו ,וחובה
קדושה להוסיף ולהתחזק בתורה,
בצניעות ,בתפלה ובאהבת ישראל.
וכדאי להביא לבית שלכם חכם ,בן
תורה אמיתי ,שייתן שם חיזוק לכל בני
המשפחה ,ואז יעשו כולם עם החכם
חשבון נפש של תשובה ויראת שמים,
ובקרוב ישמעו על כולם בשורות טובות.
ואם עדיין יש עיכובים ובעיות ,זו בודאי
גזירה משמים ,ולא שואלים שאלות ,אלא
יש לקבל דין שמים באהבה ,ולהרבות
בתפלה ,ולה' הישועה.
תשובת הגזלן שאין לו כסף להחזיר
שאלה :האם יש תשובה על גזל (והרבה!),
כאשר לגזלן אין את הכסף להחזיר,

שאלה יפה
שו"ת ממורנו הרב שליט"א

ורוצה לחזור בתשובה שלימה ואמיתית
ולמחוק את הכתם?
תשובה :אם זה איש פרטי ,חייבים
להחזיר .ואם אין לך כסף להחזיר ,אז
ניתן לגשת לאותם אנשים שגזלת וגנבת
מהם ,ולבקש מהם מחילה גמורה על
הכסף ,ולהסביר להם שאין לך כסף,
ואתה מאד רוצה לתקן את הדבר ולחזור
בתשובה ,ואם יגידו שהם מוחלים לך
מכל הלב ,הרי זה מצוין.
ואחר כך צריך לחזור בתשובה ,ולומר
וידוי לפני ה' יתברך ,וזה מצוין (ועי' רמב"ם
פ"א מהל' תשובה ה"א).
בעבודת ה' צריך לחטוף מכל הבא ליד
שאלה :כיצד אדם יכול להגיע לשליטה
עצמית? כמובן ,כשאין ניסיון של כעס
אדם נראה רגוע ושליו ,אולם כשמגיע
הניסיון ,ישנה "הצפת רגשות" ואיבוד
שליטה .וזאת למרות כל הידיעות
המוקדמות בנושא שבח המידות הטובות
וגנות המידות הרעות ,ולמרות שאותו
אדם יכול להרצות הרצאות שלימות
מתוך ספרים של גדולי עולם כ"חובת
הלבבות" ו"מסילת ישרים" וכדומה.
האם הדרך הנכונה היא קודם כל עבודה
על שליטה עצמית ,ורק אחר כך עבודה
על יראת שמים ,או שדוקא יראת שמים
היא המביאה את השליטה העצמית?
תשובה :לימוד המוסר יום יום הוא סוד
ההצלחה .וכן יש לכוין בתפלה להגיע
להשגות כאלו ,וכשאומר "והחזירנו
בתשובה וכו'" יכוין לחזור בתשובה
מהכעס ,הגאוה והשליטה העצמית .ועל
הכל ,רצון תמידי להיות עובד ה'.
ואי אפשר בעבודת ה' לחשב מה קודם
למה ,אלא צריך תמיד לחטוף ולחטוף.
והראיה ,מהמשנה במסכת אבות (פ"ג מי"ז):
אם אין דרך ארץ ,אין תורה ,ומשמע
מכאן שצריך קודם דרך ארץ ואחר כך
תורה .ומיד אחרי זה כתוב :אם אין תורה
אין דרך ארץ ,ומשמע שתורה קודם
לדרך ארץ .אם כן ,כיצד לפי המשנה
צריך לנהוג? אלא שבעבודת ה' חוטפים
מכל הבא ליד ,כשמגיע לימוד תורה,
לחטוף! וכשמגיע לימוד המוסר ודרך
ארץ לחטוף! והבן.
והשל"ה הקדוש (ס"פ ויצא) מלמד אותנו,
שתחילה צריך להסביר הסבר הגיוני על
פי השכל ,ורק אחר כך על פי התורה,
וכך הדברים יתקבלו יותר על לב
השומע ,ע"ש.
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