
קבלת פסח 
על פי הקבלה, כל מה שאנו מבקשים ורוצים כגון אושר, בריאות, עושר וכדו., נובע ממקור רוחני 

עליון שמגיע אלינו ונקרא האור האלוהי. 

כמות האור שאנו מקבלים קובעת את כמות המזל או הטוב והרע שבחיינו. 
האחריות למשיכת האור היא על האדם. כמות האור אותו אנו מושכים ביומיום תלויה אך ורק בנו 

במחשבותינו ומעשינו. 

ידע הקבלה הינו מעין מדריך למשתמש למשיכת אור או המנעות מחסימתו. 

האור הינו מחולק לשני סוגי אנרגיה - קו ימין וקו שמאל. 
אנרגית קו ימין נקראת גם חסדים והיא האנרגיה שמקיימת את המחשבה, האושר והשמחה.

אנרגית קו שמאל נקראת גם דינים או גבורות והיא מקיימת את כל הגשמי טוב ורע - מחשבות 
חול (עבודה, טרדות, בעיות, חרדות...) , הרגלים אוטומטיים, חומר , יצרים (זעם, כעס, שנאה, קנאה, 

עלבון, עצבות, בולימיה, עצלות, גאוה...), אגו וכדו. 

מטרתינו היא למשוך כמה שיותר אור דחסדים (אנרגיה קו ימין) וכמה שפחות אור דינים (קו שמאל
). אנו מושכים או מעוררים דינים כל פעם שאנו נכנעים לתגובתיות ויצר (זללנות, זעם כעס וכו), 

עוסקים בנושאי חול (עבודה, רכילות ושאר הדברים הרגילים החיינו), או נמצאים לא במודעות 
 (נוהגים ברכב ללא מחשבה, שואלים ומשיבים ללא מחשבה כגון “מה עניינים? - בסדר!” אוטומטי 

וכדו.) כל אלה הם תוצרי הגשמי שבנו.

הדרך למשוך אור דחסדים שישפר את חיינו במונחי אושר, בריאות הצלחה וכו, היא למעשה ביטול 
או הקטנת הדינים. נטרול אנרגיה זו נעשה ע”י התנגדות לכניעה לגשמי, לאגו, ליצר, לכעסים, 
לרדיפת כבוד, לגאוה, לזללנות,, לתגובתיות והרגלים אוטומטיים. כאשר אנו מתנגדים לגשמי אנו 

ממתיקים דינים - מקטינים את השפעת הגשמי ונותנים מקום לשפע רוחני, לאור דחסדים, להכנס 
להיקשר בנשמתינו.  הכנעת השמאל נקראת בקבלה “מיתוק דינים בחסדים” או “עקידת השמאל”

(קשירת השמאל) שמתבטאת בפעולות כגון הנחת תפילין של יד (פעולת קשירה של יד שמאל 
המייצגת את קשירת/נטרול האגו שניזון מאנרגיות דינים של שמאל)
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 ”...איזהו גיבור? הכובש את יצרו...”
בתקופה זו בחיי האנושות אנו נמצאים המצב הנמוך ביותרהאפשרי במבחינה רוחנית בו כ-90% 
מחיינו נשלטים ע”י החומרי, הגשמי, שמתבטא בכניעה הכמעט מוחלטת של כולנו לאגו, לאוטומט 

ולתגובתיות.

על פי הקבלה, ככל שמצב זה נמשך אנו שוקעים יותר ויותר עמוק בגשמי ומתנתקים מאור של 
חסדים שמזין את נשמתינו - מה שיביא לחורבן הנשמה, שליטת האגו והרצון הגשמי והגדלת הסבל 

בחיינו עד לכדי הרס עצמי והרס העולם. למעשה על פי הקבלה כבר היום אנו “מתים” מוות 
רוחני בו הנשמה איננה מתבטאת וקבורה תחת קליפות היצר, האגו והאנוכיות. הכוונה במונח “תחיית 

המתים” היא התעוררות הנשמה עקב ביטול האגו ע”י נטרול האנרגיה המזינה אותו - נטרול 
הדינים. 

המנגנון הרוחני מקיים שתי מסגרות מרכזיות שנותנות לנו מעין תמיכה במלחמה הזאת כי במצב 
זה של 90% כניעה לגשמי אנו נחדל להתקיים בתוך זמן קצר. מסגרות אלה מייצרות לנו מעין 

אשראי אור, תוספת אור בכדי שנוכל להמשיך ולהלחם בכניעה לגשמי:

1. שבת
 2. ופסח

“... כיוון שראה הקב”ה ששורת הדין הוא עם הס”א ויש להם כח להתלבש בגופין בעולם אשר 
אז ימנע לגמרי בחינת תיקון... עשה הקב”ה לפנים משורת הדין...” 

הזהר, הקדמה סימן רמ”ח 

...ועשה את השבת ואת פסח בהם לא שולטים הדינים כלל לתת הזדמנות לאדם לצבור כוחות 
“למלחמה”...

 

בכניסת שבת “המערכת” שנקראת הקב”ה מנטרלת אוטומטית את הדינים ומוסיפה נשמה יתרה 
- תוספת למאגר האור דחסדים שבנו:

“...ביום הזה כל הדינים נכנעים ואינם מתעוררים...”
זהר, יתרו, חס”ב
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“... ואז נתוסף רוח הנשמה בישראל על כל אחד ואחד ובנשמה יתרה ההוא שוכחים כל עצב 
וחימה ולא נמצא למעלה ולמטה רק שמחה...”

זהר, ויקהל קפ”ד

במהלך השבת, המנוחה הנדרשת היא איננה מנוחה פיסית אלא מנוחה מפעולות בריאה גשמיות 
המיוצגות ע”י מחשבות חול, פעולות הרגל אוטומטיות וכניעה ליצרים היות ואלו מעוררים את הדינים 

ומורידים מתוספת האור שקיבלנו בנשמה יתרה. המטרה היא פשוט לחדול מכל או רוב פעולות 
החול שעשינו בששת הימים שקדמו לשבת ולעסוק בכל דבר המנוגד להרגל של ששת ימי המעשה 

כגון עבודה, מחשבות על טרדות כלכליות,, עלינו לנסות לאכול אחרת, לדבר אחרת מה שיכאיח אותנו 
לריכוז רב והתרחקות מהרגלים אוטומטיים שמבטאים את הגשמיות. ככל שנצליח יותר, כך נימנע 

את “ירידת אשראי האור” שזכינו לרבל בכניסת השבת כנשמה יתרה וכמות האור שהצלחנו 
לשמר במהלך השבת תשמש אותנו לשבוע הבא ותקבע את רמת האושר, ההצלחה והבריאות שלנו. 

“... יום מנוחה מכל מעשה בראשית...” 
זהר, הקדמה רמ”ז

פסח היא למעשה שבת שנתית!
זוהי הזדמנות אדירה על פי הקבלה לסדר לעצמינו את “המזל” ורמות האושר בריאות והצלחה 

לשנה הבאה כולה.

כמו בליל שבת - בליל הסדר בדינים מנוטרלים ואנו זוכים באור דחסדים דרך נשמה יתרה ברמות 
גבוהות פי כמה מאלה של יום שבת. ספירת העומר משולה לשבת עצמה - לאחר שזכינו בתוספת 

האור בפסח מומלץ לשמור עליו (כמו שמירת שבת)  ב-מ”ט (49) הימים הבאים עד לחג מתן 
תורה / שבועות. ימי העומר הם ימי דין קשה שבהם אם נכנע לגשמי, לאגו, ליצר ולחומרנות נאבד 
מן האור שזכינו בו בפסח עצמו על ידי כך שנעורר דינים שייצרו קליפםות רוחניות שחוסמות אור 

דחסדים ו”קוברות” את הנשמה על ידי האגו:

“... כי לאחר שהעולמות נפרדו לגמרי מהקליפות, עלינו להשמר שלא נגרום לקליפות כח לחזור 
ולהתערב ביום ההוא אשר העושה מלאכה בו [עוסק בגשמי ונכנע ליצר], גורם שוב להתערבות 

הקליפות בקדושה ...”
הזה”ק
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 כל שצריך לעשות בכדי למשוך את המקסימום של האור הוא להמנע מכל מעשי ומחשבות החול 
של השנה שעברה כולה. למעשה לעשות הכל שונה!

“... שלא יהיה דבורך של שבת כדבורך של חול משום שמלה ההיא של חול שמדברים... עולה 
ומעוררת מלה של חול למעלה ונפגם [הפסח או השבת] ...” 

הזהר, בשלח עס”ו 

מכאן חייבים להבין שמהות ליל הסדר היא בעיקרה סביב “מה נשתנה”. 
ככל שנשנה יותר וליל הסדר יהיה יום יחיד ומיוחד יחסית לשאר ימות השנה - כך נמשוך כמות 

גבוהה יותר של אור שישמש אותנו לשנה הבאה כולה. 

הכל צריך להיות שונה בליל הסדר:
צריך להשתדל לא לאכול עד הסדר במהלך היום כולו בכדי להתנגד ליצר הזללנות

אוכלים מצה ולא לחם כמו בשאר הימים 
אוכלים מרור 
מטבילין

מספרים ביציאת מצריים (פה-סח)
ועוד...

ניתן להגדיל ולעשות בשביל לשמור על מודעות:
להחזיק סכין ומזלג הפוך ממה שרגילים - להחליף בין יד ימין לשמאל

להרים כוס עם היד שלא רגילים בה
לברך בברכה יחודית ומקורית ולא באוטומט של “חג שמח”

כל אלה מרחיקים מאוטומט ההרגל הגשמי ומייצרים צורך בלעשות הכל במודעות מה שמנטרל 
דינים ושומר על האור שקיבלנו בנשמה יתרה. 

טוב להאריך בסדר ולעשות הכל במודעות... מילה מילה, להבין, להסביר, לבצע תוך שימת לב לכל 
פרט וכל המשמעויות, 

המהות של סיפור יציאת מצריים הינו סימבולי על פי הקבלה. 
לא המאורע ההיהסטורי אלא, כפי שאמר הרמב”ם:

“...בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים, 
שנאמר ואותנו הוציא משם וגו'. ועל דבר זה צווה הקב"ה בתורה וזכרת כי עבד היית, כלומר 

כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית...”
(הלכות חמץ ומצה פרק ח, הלכה ו')
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העבדות המדוברת הינה העבדות לגשמי, לאגו , ליצר , לחומרנות... 

בפסח אנו יוצאים, 

מעבדות גשמית לחירות רוחנית  
הקבלה מסבירה שכל הסיפור הינו עמוק יותר מהמאורע ההיסטורי וטומן בחובו את מטרת חיינו 

והכוונה לשאיפותינו:

“... וכל הנזכר בספר... שמות... מתולדות המושיע את 
ישראל ממצרים ומיד פרעה... הכוונה כלה בחפשיות 

הגופים והוציא הנפשות לחירות ...”
ר עדן גנוז, ר’ אברהם אבולעפיה, כ”י אוקספורד 1580 דף 27א צ או

“... יש לך בני לדעת כי פרעה מלך מצרים הוא יצר הרע 
באמת וישראל ... הם ... השכל האנושי ... וידעת כי בני ישראל 
הם אשר שלט בהם פרעה הרשע ועבדוהו בעבודת פרך...”

אגרת המוסר, הרמב”ם,  אגרות הרמב”ם ע”מ 8
ספר אבן ספיר, כ”י פריס 727 דף 103ב

יש להסביר את זה ולחזור על זה כל הערב.
כל דבר בסיפורי פסח מסביר ומלמד שהדרך לגאולה עוברת בהתנגדות ליצר הגשמי ויציאה 

מעבדות גשמית לחירות רוחנית. 

ואם נעשה כך ונשמור על מודעות והתנגדות כל ליל הסדר, נוודא שאנו זוכים בנשמה יתרה במלואה 
שעשויה להיות מתורגמת להצלחה גשמית, בריאות ואושר גם אם לא באופן שאותו ניתן ליצפות.
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ביעור החמץ

ביעור החמץ מתייחס להתבוננות עצמית ואישית על “החמץ” שבנשמתינו - החולשות שלנו שמושכות 
אותנו לגשמי. להבדיל ממה שחושבים, לקראת ליל הסדר זהו זמן קריטי לחשבון נפש אישי, ביעור 

החמץ, התבוננות כנה ואמיתית על כל מה שרע בנו ובניית נחישות לשינוי בשנה הקרובה. 

בשיכול אותיות אומר ר’ אברהם אבולעפיה בספרו סתרי תורה:

“...זכר ליציאת מצרים, זכר למציאת יצרים...”
מומלץ להקדיש לפחות שעה בהתבודדות לפני כניסת החג במקום פרטי להתבוננות עצמית. 

ביעור חמץ גשמי הינו חסר משמעות ללא ביעור חמץ רוחני. 

אל תראו את הפסח כחג משפחתי 
והזדמנות לאכול גרידא. זוהי הזדמנות 
אדירה לזכות בדבר אותו אנו מכנים 

“מזל”. הפסח איננו מסתיים בליל הסדר - 
שימרו על מודעות מפסח עד שבועות.

הזהרו מלכעוס על בני משפחה, להתעצבן, לאכול יתר על המידה להיות 
בעצבות או לשקוע באוטומט. אל תכנעו לאגו ותזכו בחירות שתוכלו לחוש 

בה בכל מהותכם ובפועל.
אל תזלזלוץ. נצלו את ההזדמנות הזאת ... זה חינם :)

היו שונים היום!!!
אלי רייפמן 
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