
אין ישראל נגאלין אלא בתשובה

זאת אומרת שגאולתנו 
תלויה בתשובה. ואם 
כך ודאי שעל כל אחד 
ואחד מאתנו מוטלת 
משימה לנסות לקרב 
כמה שיותר לעבודת 

השי"ת.

לאמור  מועד  מאהל  אליו  ה'  וידבר  משה  אל  "ויקרא 
אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה מן הבקר ומן 

הצאן תקריבו את קרבנכם" וכו'. 
ספר ויקרא זהו ספר הקרבנות המלמדנו את כל תורת 
ומי  מקריבים  איך  לא,  ומה  מקריבים  מה  הקרבנות, 
שהמקריבים  יודעים  שכולנו  ודאי  אז  המקריבים  הם 
יומת. אין רשות לאף אדם  הם בני אהרון והזר הקרב 

בבית  ולעבוד  להתקרב  הכהונה  מזרע  שאיננו 
האור  כותב  אבל  כהן,  איננו  אם  המקדש 

רוצה  אדם  אם  זיע"א  הקדוש  החיים 
אפילו  שיש  גדול  הכי  קרבן  להקריב 
אינך כהן, ואפילו שאין ביהמ"ק בעוונות 
ישראל,  יהודי מאחיו, מבני  יקרב  הרבים 
וזהו הקרבן הגדול מכל קרבנות שבעולם. 

ועל זה נאמר בפסוק " אדם כי יקריב מכם 
קרבן לה' " שהקריב ממש מכם, יהודי לעבודת 

השי"ת, אם כן נמצאנו למדים שגם בימינו אע"פ שאין 
לנו בית מקדש עדיין תורת הקרבנות חיה וקיימת. כל 
אחד ואחד מאתנו חייב לשאול את עצמו האם אכפת 
לעבודת  אחים  לקרב  מנסה  באמת  אני  האם  לי? 
בתירוצים  מהעניין  מתחמק  אני  שמא  או  השי"ת? 

מתירוצים שונים.. אבל האמת שההפסד כולו שלי.
יודעים מהי  הזוהר הקדוש אומר שאם בני האדם היו 
היו  שבשמים,  לאביו  יהודי  שמקרב  אדם  של  מעלתו 
רודפים אחרי כל יהודי ויהודי כדי לקרבו כמו שרודפים 

אחרי החיים!
אחים יקרים כדאי שנשים לב לא היה עוד דור כשלנו 
שהיו בו כאלה הזדמנויות כמו שיש בימינו לקרב אחים 

לסמינרים,  ברישום  זה  אם  מחצבתם,  לכור  קדושים 
אם זה בהפצת דיסקים אם זה בשכנוע לבא לשיעורי 
תורה ואם זה בהזמנת אדם לשבת ישיבתית ועוד ועוד 
כהנה וכהנה אפשרויות רבות ומגוונות. ובפרט שידוע 
חז"ל  וכדברי  הגאולה  חדש  הוא  ניסן  שחדש  לכולנו 
ניגאל  ואיך  להיגאל"  עתידים  ובניסן  נגאלו  "בניסן 
ניגאלין  ישראל  שאין  אומר  כך  ועל  הרמב"ם,  שואל 
גואל  לציון  "ובא  שנאמר  כמו  בתשובה,  אלא 
ולשבי פשע ביעקב" זאת אומרת שגאולתנו 
כל  שעל  ודאי  כך  ואם  בתשובה.  תלויה 
אחד ואחד מאתנו מוטלת משימה לנסות 

לקרב כמה שיותר לעבודת השי"ת.

מתחיל  העולם  ניסן  שבחדש  ובפרט 
שכך  וודאי  לתחייה  קמה  והבריאה  לפרוח 
מתעוררים  זה  בחודש  האדם  בני  לבבות  גם 
להתבוננות, ולא בכדי בחדש זה חג הפסח שהלבבות 
וכידוע  האמת,  אחר  ולחקור  לדרוש  לשאול  ערים 
לכולנו שהמצווה הגדולה והחשובה ביותר בליל הסדר 
מצרים,  יציאת  סיפור  לבנך" שהוא  "והגדת  מצוות  זו 
שמטרתו וודאי היא החדרת האמונה בליבו של הילד 
הרך, וכך גם החדרת האמונה בליבו של כל יהודי היא 
כל  רבותינו  שלימדונו  כמו  לבנך,  והגדת  בגדר  ממש 

המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו. 
רחוקים,  בקירוב  כולנו  נתחזק  האלה  הדברים  מכל 
"ישראל  שנאמר  כמו  קרובים,  הכי  למעשה  שהם 
בקרוב  נזכה  התשובה  שבזכות  רצון  יהי  קרובו"  עם 

לגאולה אמן.

ּתַפְִקיד  לָהּ  ׁשֶיֵּׁש  מְיֻחֶֶדת  נְׁשָמָה  נֻפְּחָה   ּ מֵאִּתָנו וְאֶחָד  אֶחָד  בְּכָל 
וְלָטוּס  וְלִׁשְּתוֹת, לְטַיֵּל  ּ לָעוֹלָם בִּׁשְבִיל לֶאֱכֹל  בָּעוֹלָם הַזֶּה. לֹא בָּאנו
וְכָל  עֲבָּ"מִים  לְִראוֹת  אוֹ  לֶחָלָל  לְהַמְִריא  כְֵּדי   ּ נִבְֵראנו לֹא  בָּעוֹלָם. 
לִיעָרוֹת  לָלֶכֶת  בִּׁשְבִיל   ּ נוֹצְַרנו לֹא  ָמַיִם.  הַּשׁ מִן   ּ ׁשֶנָּפְלו מִינֵי עֲצָמִים 
ּוֹת וּלְַקטְלֵג אוָֹתם בְּאֹפֶן  הָאַמַזוֹנַאס, לַעֲרֹךְ מֶחְָקר עַל כָּל מִינֵי חִפּוּׁשִי
בְּהֵמָה  "סוֹף  בֶּהֱמִי,  ִּים  חַי ּתַהֲלִיךְ  פֹּה  לַעֲבֹר  כְֵּדי   ּ נוֹלְַדנו לֹא  מַָדּעִי. 

ּ לָעוֹלָם!  לִׁשְחִיטָה וְסוֹף אָָדם לְמִיָתה", לֹא זוֹ מַטְַּרת בּוֹאֵנו
כֵּיצַד  יוֵֹדעַ  הָיָה  אָָדם  אִם  וְיִעוּד.  מַטָָּרה  יֶׁשְנָהּ   ּ מֵאִּתָנו אֶחָד  לְכָל 
ָמַיִם, הוּא הָיָה מֵבִין אֵיזוֹ עָצְמָה טְמוּנָה  פְּעֻלּוָֹתיו פּוֹעֲלוֹת לְמַעְלָה בַּּשׁ
וְאוֹמֵר  כְּלוּם  מַׁשְפִּיעִים  אֵינָם  ָׂיו  ׁשֶמַּעֲש הַחוֹׁשֵב  אָָדם  בְּנִׁשְמָתוֹ. 
לְעַצְמוֹ, "מִי אֲנִי וּמָה אֲנִי", מָׁשוּל לְבַעַל מוּם. פְּעֻלּוָֹתיו ׁשֶל כָּל יְהוִּדי 
מְִתַקנֵּא  הָאָָדם  לְעִּתִים  מְרוֹמִים.  לְגָבְהֵי  וּמְִתרוֹמְמוֹת  עוֹלוֹת  וִיהוִּדי 

בַּחֲבֵרוֹ: "ּתְִראֶה אֶת הַיְהוִּדי הַזֶּה, כֵּיצַד הוּא מְִתפַּלֵּל, כֵּיצַד הוּא לוֹמֵד, 
ַּעַת. "ּתְִראֶה אֶת זֶה  מַדּוּעַ אֲנִי לֹא כָּמוֹהוּ?" הוּא מְַקבֵּל חֲלִיׁשוּת הַד
לְעַצְמָם:  הָאוֹמְִרים  אֲנָׁשִים  יֶׁשְנָם  אֲנִי?!"  וּמָה  הַהוּא,  אֶת  וְִתְראֶה 
"אֲנִי, בַּגִּלְגּוּל הַזֶּה, כְּבָר לֹא אֶהְיֶה ׁשוֹמֵר ּתוָֹרה וּמִצְווֹת. אוּלַי בַּגִּלְגּוּל 
הַבָּא אִוָּלֵד בִּבְנֵי בְַּרק אוֹ בְּמֵאָה ׁשְעִָרים וְאָז אֶזְכֶּה לִהְיוֹת יְהוִּדי חֲֵרִדי 

ׁשוֹמֵר ּתוָֹרה וּמִצְווֹת".
ּ בִּקֵּׁש מִמְּךָ לִהְיוֹת חָסִיד מִמֵּאָה ׁשְעִָרים, אוֹ  ּ ִדבְֵרי הֶבֶל! מִיׁשֶהו אֵלּו
ָאֵר כְּמוֹ ׁשֶאַּתָה וְַתְתחִיל לְהְִתנַהֵג  לַחֲבֹׁש כּוֹבַע פְַּרוָה עַל הָרֹאׁש?! ּתִּשׁ
כְּמוֹ בֵּן ׁשֶל מֶלֶךְ. ּתְַתחִיל לְהַנִּיחַ ּתְפִלִּין, ּתִׁשְמֹר ׁשַבָּת, ּתִׁשְמֹר טָהֳַרת 
עַל, ּתְַתחִיל  עַל אַחֲֵרי שַׁ מִׁשְפָּחָה. וְכָךְ לְאַט לְאַט, צַעַד אַחַר צַעַד, שַׁ
ִּים ׁשֶל ּתוָֹרה, מַה זֶה "וָחַי בָּהֶם", וְִתלְמַד  לְהָבִין וּלְהְַרגִּיׁש מַה הֵם חַי

ִּים. ֶֶּרךְ חַי ד
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אני תמיד  אז ככה,  איך התחלתי להתחזק מהרב,  רציתי לספר 
הייתי דתיה אבל מחפפת פה ושם ,"דתילונית" אפשר לומר וברוך 
ה' התחזקתי בשנה האחרונה מאוד בחיצוניות. הכל התחיל לפני 
כשנה כשנתקלתי בהרצאה של הרב רפאל זר. ומאז אני עוקבת 

קבוע אחרי כל שיעור.
לפני חודשיים היתה לי ירידה רוחנית והרגשתי כ"כ שנואה בעיני 
ה' והיו לי מחשבות רבות על לעזוב את הדת לגמרי, במשך יומיים 
שכבתי במיטה בדיכאון עד ששמעתי את השיעור "שלך גדולה 

משלהם"
ה'  כמה  והבנתי  כך  כל  אותי  וחיזק  אותי  עודד  הזה  והשיעור 
שמח בעבודה שלי. לסיום רציתי למסור לרב שידע שהוא מחיה 

נפשות, הוא פשוט מחזיר אותי לחיים כל פעם מחדש.
אני מרגישה שהרב הוא כמו האבא שמעולם לא היה לי, אפילו 

שאף פעם לא ראיתי אותו במציאות.
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תשובה: מתפלל עליכם ועליו, לרפואה שלימה לכל ישראל ולו, אם הוא יכול יקח פנס חשמלי ויבדוק בלי ברכה כמה שאפשר, ולא ידליק אש, כי העשן מזיק לריאות השם יצילנו.

בליל הסדר אם עדיין לא באה הגאולה, יעמדו ילד או ילדה ליד הדלת הסגורה ואמרו מה נשתנה, וימתינו שהוא יאמר עבדים היינו לפרעה.....

ומי שהציל את בתי ישראל במצריים הוא יציל את בתי כל עם ישראל בקרוב.

לכבוד הרב האבא חולה והוא בבית בחדר לבד בבידוד, האם צריך בדיקה בחדרו, כי העשן מזיק? 
ועוד שאלה ברשות הרב, מה יהיה בהגדה? למי אומרים מה נשתנה?

הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א

חמץ או רימון נפץ?

ימים,  הכוננות בגבול הצפון הייתה ברמה הגבוהה ביותר במשך מספר 

מידע מודיעיני אמין ביותר חשף את כוונת המחבלים לחדור לישראל דרך 

גבול הצפון, להניח מטען נפץ ואף לנסות לחטוף חיילים ח"ו. כוחות רבים 

הוקפצו לאזור וכל החופשות בוטלו. בני, חייל שגר באחד המושבים בארץ, 

היה  הנהג  גבול המערכת.  על  לסיור  "הקומנדקר"  הפיקוד,  לרכב  עלה 

אלכס, חייל ממוצא רוסי שהוא לא הכיר, הם החלו לנסוע על גבי שביל 

עפר שהיה צמוד לגדר המערכת, כשעיניהם מביטות 

דקות  מספר  לאחר  השטח.  את  וסורקות  עבר  לכל 

הוציא אלכס חבילה מכיסו והניח אותה ביניהם, "קח 

השיב  "תודה"  משהו".  "תאכל  לבני,  אמר  תתכבד" 

בני והוציא מתוך החבילה ביסקוויט אחד. הוא עמד 

לברך "בורא מיני מזונות" שלפתע נזכר:" פסח היום! 

קרה?  "מה  לאלכס.  צעק  מיד"!  "עצור  חמץ!",  זהו 

"אתה מטורף? אתה  דרוך,  כולו  כשהוא  אלכס  שאל 

צעק  זה",  את  אכלתי  כמעט  ביסקוויטים?  לי  מביא 

בני "מה קרה לך? מה הבעיה שלך? זה לא ממולכד". אמר אלכס. "היום 

פסח, הביסקוויטים שלך הם חמץ, בגללך כמעט אכלתי חמץ", לא נירגע 

בני. "אני לא מוכן שהביסקוויטים הללו יהיו ברכב" אמר בני נסער כולו, 

אני  אוכל,  אתה  אם  זה,  את  לאכול  אסור  לך  גם  החוצה,  אותם  "תזרוק 

דלת  בני פתח את  "אל תבלבל במוח" אמר אלכס, אבל  יוצא החוצה". 

הקומנדקר וירד ממנו, "אתה יודע מה אתה עושה? זה יותר מסוכן", אמר 

ואני ממשיך  לך ברגל  יודע מה,  חוזר ברגל לבסיס". "אתה  "אני  אלכס, 

את  פילחו  עזים  ירי  וקולות  דקה  חצי  חלפה  לא  אלכס.  כעס  בנסיעה" 

הדממה, ומיד לאחר מכן החריד פיצוץ עז את האזור. זה אלכס, הוא נתקל 

קדימה  לרוץ  והחל  נשקו  את  תפס  הוא  בחרדה.  בני  הרהר  במחבלים 

מבין  לו  לוחש  מישהו  שמע  הוא  ההקלה  למרבה  בשמו,  קורא  כשהוא 

אבל  הענק,  מהפיצוץ  ומבוהל  המום  היה  הוא  אלכס,  זה  היה  השיחים, 

בריא ושלם. תוך דקה נדמתה הגזרה לשדה קרב, עשרות חיילים מילאו 

המחבלים.  חוליית  אחרי  התנהל  ומרדף  מעל  חגו  מסוקים  השטח,  את 

שהוא  סיפר  הוא  לחקירה.  ונלקח  חי  נתפס  ואחד  נהרגו  מהם  ארבעה 

לרכב  והמתינו  עוצמה  רב  מטען  הטמינו  וחבריו 

הרכב  כלי  לפוצצו,  בשביל  שיעבור  הראשון  הצבאי 

והשליך  בהם  הבחין  הנהג  אז  אך  התקרב,  הצבאי 

לירות  והחלו  שהתגלו  הבינו  הם  רימון.  לעברם 

והפעילו את מטען הצד למרות שהרכב הצבאי עוד 

היה רחוק ממנו....החוקר יצא מחדר החקירות, ניגש 

ברימון  הכבוד,  "כל  לו:  ואמר  בחוץ  שהיה  לאלכס 

שאל  "רימון?"  גדול".  אסון  מנעת  עליהם,  שזרקת 

ולא  החוקר  אמר  רימון",  עליהם  שזרקת  בחקירה  אמר  "המחבל  אלכס, 

הבין מדוע אלכס פורץ בצחוק גדול ומחבק את בני, שגם הוא לא הבין 

מה קורה. "לא זרקתי שום רימון, פשוט היה לי ויכוח עם בני כמה דקות 

לפני הפיצוץ על חבילת הביסקוויטים, כשראיתי שזה כל כך חשוב לבני, 

החלטתי לזרוק את החבילה החוצה ולחזור ולאסוף אותו, המחבלים שראו 

אותי עוצר וזורק משהו היו בטוחים שהם התגלו ושזרקתי רימון, ובזכות 

בתשובה  לחזור  מחליט  כשאדם  כן,  .אכן  בהתרגשות  סיים  ניצלתי",  זה 

ומגן  אפילו מתוך שלא לשמה, באותו רגע פורס עליו הקב"ה את כנפיו 

עליו ומצילו מכל דבר רע. )נפלאותיך אשיחה(



העלון מוקדש: להצלחת- ספיר בת מרים, אבינועם בן טובה עטל. אלי ג'רבי ובני משפחתו. נתנאל בן איווט. ויקטור חי ג'רבי ובני משפחתו מאור בן נורית אפרת. משפחת שמעונוב. להצלחת עדיאל עקיבא בן אפרת רחל לרפואת-עילאי 
חיים בן אסתי, מרים בת שרה. דניאל אבנר בן כרמית. זבולון בן מרים. יעקב בן מרי. לעילוי נשמת- דוד בן עליה, דוד בן שרה. רפאל בן שושנה. איתן זלמן בן רבקה. גילה בת רבקה. רבקה בת יוכבד. פאני בת דוב. עקיבא בן אליהו 

הכהן, עמרי בן אסתי ז"ל , הרב בנימין יהושע זילבר בן שרה זצ"ל, שרה בת פורטונה, איתי ז"ל בן שושנה, טובה בת פורטונה ז"ל, יוסף יאיר חיים בן נינה. אליס בת חנינה.

כללי הכשרת המטבח לפסח

שיש המטבח : לנקות היטב ולשפוך מים רותחים ישירות מהקומקום. שיש מטבח שחוששים שמא יתקלקל ממים רותחים יש לנקותו 

היטב ולצפותו בנייר כסף עבה. ויש מחמירים בכל מקרה ליתן נייר כסף.

כיור : לנקות היטב ולשפוך מים רותחים ישירות מהקומקום. ויש מחמירים ליתן פלסטיק מפסיק בין הכיור לכלים וחומרא היא ולא 

מעיקר הדין.

יש לקחת להגעלה. על  וכל שאר החלקים הנשלפים  לכלוך דבוק. את החצובה  כל  יישאר  ולהיזהר שלא  : לנקות היטב,  כיריים 

המשטח עצמו יש לשפוך מים רותחים ישירות מהקומקום. ויש מחמירים לעטוף בנייר כסף.

מקרר : לנקות היטב עם מים קרים. ואין שום עניין לנקות במים רותחים, אדרבא התורה חסה על ממונן של ישראל והנסיון מוכיח שזה 

גורם נזק למקרר לכן אין לעשות כן במים רותחים.

תנור אפייה : לנקות היטב ולא להשתמש בתנור במשך 24 שעות. לאחר מכן יש להפעיל את התנור בחום הגבוה ביותר למשך 

שעה. את התבניות והרשתות יש להחליף בחדשות.

מדיח כלים : לנקות היטב, ולאחר מכן להפעיל אותו ללא כלים עם חומר ניקוי.

מיקרו-גל : רצוי לא להשתמש בפסח. מי שלא יכול – יש לנקות אותו היטב, ולאחר מכן להפעיל אותו בחום הגבוה ביותר למשך 5 

דקות עם כוס מלאה חומר ניקוי. ולהשתמש רק בקופסאות סגורות. 

פלטה של שבת : לנקות היטב, ולשפוך מים רותחים ישירות מהקומקום. רצוי לעטוף אותה בנייר כסף עבה. )כדאי לפני ששופכים 

מים רותחים להפעילה עד שתגיע לשיא חומה ואז לנתק מהשקע(

שולחן אוכל : אם תמיד אוכלים עם מפה – יש לנקות היטב את השולחן, ולהחליף את המפה בחדשה או לכבס את הישנה. אם תמיד 

אוכלים ללא מפה – יש לנקות היטב את השולחן, אם יכול לשפוך מים חמים שלא יקלקל את השולחן, ישפוך ואז יכסה אות השולחן 

במפה חדשה.

סירים מחבתות : לנקות היטב ולאחר מכן להגעיל אותם.

מלבד מחבת טפלון שלא ניתן להכשירה ויש להחליפה בחדשה.

כוסות : מזכוכית : עבור הספרדים מספיק ניקוי. עבור האשכנזים יש להחליפן. כוסות מחרסינה או כל חומר אחר – יש להחליף.

סכו"ם : לנקות היטב. וישפוך עליהם מים רותחים ישירות מהקומקום. 

צלחות : מזכוכית : עבור הספרדים מספיק ניקוי. עבור האשכנזים יש להחליפן. צלחות מחרסינה או כל חומר אחר – יש להחליף.

כללים : חשוב לעשות הכל בחכמה ובדרך ארץ.

בעלי תשובה שגרים אצל הוריהם יש לנהוג בנועם ורצוי להתייעץ עם רב.  

אין להגעיל ביחד כלים של בשר וחלב.   

לשאלות בהלכה ניתן להיתקשר למשרדי הישיבה: 03-9091313
או בהודעת וואטסאפ:



מאושפז  היה  הוא  בקורונה.  ל"ע  נדבקו  ומשפחתו  שלי  טוב  חבר 

שנים  הרב  פעילות  את  מכיר  אני  נפטרה.  אחותו  הרב  ולצערנו 

מעל  ישועות  אישית  וראיתי  נפש  פדיון  רבות  פעמים  כבר  ועשיתי 

לו  ולעשות  בעבורו  שליח  להיות  החלטתי  שונים.  במצבים  הטבע 

יום השתפר  וברוך השם מאותו  פדיון נפש. הרב עשה את הפדיון 

מצבו והוא השתחרר בריא ושלם עם תסמינים קלים בלבד. משלומי

זקוקים לישועה? זיווג? רפואה? פרנסה? עכשיו יש לכם את ההזדמנות! תיקון פדיון הנפש המסוגל 
לכל הישועות הנערך על ידי מו"ר הרה"ג רפאל זר שליט"א 

גם הישועה שלכם תוכל להופיע כאן!! | למסירת שמות חייגו: 03-9091313

כתב הגר״ח פלאג׳י זצוק״ל בספרו עמודי חיים ייתן חטים לעני שיהיה לו מצוות ובזה ינצל מסקילה, וע״י האפיה של העני ינצל משריפה, ובשעה שקוטף 

ינצל מחנק, וע״י עריכת המצות ינצל מהרג וע״כ נאמר וחטאך בצדקה פרוק אפילו החמורות דארבע מיתות יפרוק ע״י צדקה זו. והביא עוד שם רמז 

שמצת כתוב בתורה חסר וו יוצא ראשי תיבות צ׳דקה ת׳ציל מ׳ מות כלומר מי שנותן לעניים צדקה קימחא דפיסחא על ידי זה ינצל ממות לכן אות צדיק 

באמצע תיבה של מצות לומר לך שהוא מפריד המות שהוא מ״ם תי״ו הן מת, כלומר אף שחייב מיתה אך באה אות צדיק רמז צדקה שהצדקה מפחד 

ומציל מהמוות וע״ש עוד שהאריך בזה ברמזים נפלאים.  

וכעין זה  כתב הגרי"נ פלאג'י זצוק"ל בספרו יפה ללב ח"ג סימן תע"ב ס"ק ב' וז"ל צריך לדחוק עצמו ולשתות לקיים מצות ד' כוסות ובזה ניצול מד' 

מיתות ב"ד אם נתחייב בהן כי ד' כוסות באים לכפר על ד' מיתות ב"ד כמ"ש הרב עיון יעקב בפרק ערבי פסחים דף כ"ג ע"ג יע"ש.

לנשום אמונה

השמים",  תחת  חפץ  לכל  עת  ולכל  זמן  "כל  בקהלת  אמר  באדם  החכם 

שלמה המלך מציין רשימה שבה לכל דבר יש את הזמן שלו )"עת למות", 

שצריך  'עת',  כביכול  להם  שאין  דברים  שני  ישנם  וכו'...(.  לנטוע"  "עת 

אם  ולהאמין,  בשני-לנשום  אחד  קשורים  ושניהם  תמיד  לעשותם  האדם 

יפסק אחד מהם וקל וחומר שניהם יחד אזי יפסיק לחיות! ההבדל ביניהם 

הוא שאחד פיזי והשני רוחני. אם נפסיק לנשום נמות פיזית ואם נפסיק 

להאמין נמות רוחנית! 

כתב רבי אהרן ראטה בספר "שומר אמונים", כל זמן שפירות העץ מחוברים 

מן  ומתרחקים  נופלים  הם  כאשר  אך  וגדלים,  כוח  ממנו  יונקים  הם  אליו 

לאבינו  קרובים  שאנחנו  ככל  אמונה!  זאת  נרקבים.  לאט  לאט  הם  העץ 

שבשמיים ומחוברים אליו חזק אנו יונקים אמונה גדלים ומתעצמים, ואילו 

ברגע שאנחנו מתרחקים אז מתרופף הקשר עד שמגיעים לריקבון מוחלט 

- חוסר קשר וחיבור לה'. 

"ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך"... זהו "שער הכניסה" של כל יהודי בכדי 

להשיג אמונה טהורה. בגוף הגשמי הלב הוא בית ה', בית עם "ארבעה 

להרגיש  שנוכל  כדי  הכול  ותשוקה,  אהבה  שמחה,  עצב,  אוויר"  כיווני 

יכולת  ליבנו בצל בוראנו, פתוח לקבלו כ"ד שעות ביממה.  ולהשאיר את 

האדם להבין את אשר בעומק ליבו תלוי במידת טהרתו וכוונתו להתקדש 

ולהיות כלי להכנסת ה' אל תוכו. להכין את עצמו כמו כלה ביום חופתה, 

טומאה  מעלינו  ולהוריד  לטבול  הרעות,  מהמידות  ולהתמרק  להתנקות 

שנכפתה עלינו. הלב יודע לעשות עבודת ניקוי לעצמו, זוהי מתנת חינם 

הזמן  כל  הישן  הדם  את  ומחליף  תמידי  באופן  זורם  נקי  דם  יתברך,  מה' 

ובעז"ה יש לנצל את תחלופת הדם ואת הנקיות הממשית כדי להכניס את 

אותה טהרה וניקיון לאהבת ה' ולעבודתו. 

שמצטברים,  חשיבות  חסרי  רבים  מטענים  לשאת  יכול  הלב  לצערנו, 

אוטמים ומטמטמים את טוהר ליבנו לעבוד את בוראנו, מה שגורם ל"אי 

לפתוח  אותנו  מחייב  תמידי  רוחני"  "צינתור  ה'.  בעבודת  הלב"  ספיקת 

וטהורה המכילה קדושה בכדי שלא  זרימת דם חדשה  ליבנו לקבלת  את 

נגסוס בעבודת ה', יש להוציא את הישן ולדאוג שהחדש יהיה מוכן לקבלה 

תמידית של עול מלכות שמים.

הרה"ג אליהו חי אביטן שליט"א

סגולת מצות קמחא דפסחא להינצל מד׳ מיתות ב״ד


