
 

 בס"ד 

                                 
 

עי בדרך מאמא עי בדרך מר שבו יע"אמר שבו ז ו הקדוש בעל הסולם  נ רבי ן  מר רת  יע"אתו ז ו הקדוש בעל הסולם  נ רבי ן  מר רת  תו

 ה'תשע"זשבת חוה"מ פסח 
 

 עבודת הקרקעבירור  –ג' המועדים 
 

בסדר מועדי השנה, פסח הוא כנגד קו ימין, סוכות כנגד קו שמאל 
ושבועות כנגד קו האמצעי. רואים שהתורה מייחסת את המועדים על 

חג האסיף וחג הביכורים, והטעם כי  שם עבודת הקרקע: חג הקציר,
הקרקע נתקללה בסיבת חטא אדם הראשון כמ"ש "ארורה האדמה 

, וע"י המועדים נמשכים אורות שמתקנים את חטא אדם בעבורך"
הראשון. לכן התורה מייחסת את המועדים ליבולי הקרקע כי בזה 

 ניכר בזה תיקון חטאו של אדם הראשון. –את יבולה  שהקרקע נותנת

 

 אור החיהגילוי  –פסח 
 

פסח הוא ראש המועדים, כולל בו כל המועדים. 
בסיבת  וההסבר הוא כי ,בפסח נמשך אור החיה
 נסתלק ממנו אור החיה,חטא אדם הראשון 

והפעם הראשונה שהאיר אור החיה מאז שחטא 
היה ביציאת מצרים. אור החיה הוא אור 
החכמה, ונקרא אור החיה על שם החיים 

שמרומזים בו, שהמשמעות הפנימית  העליונים
שהשי"ת הוא שולט בבריאה ועושה  –שלהם 

כל אשר ברצונו, כמ"ש "וחנותי את אשר אחון 
וריחמתי את אשר ארחם". בזמן שישראל היו 
במצרים היו "ערום ועריה" מן המצוות, השי"ת 

אלא גאל אותנו בלי קשר למעשים שלנו, 
, אפילו שלא מתוקף פלאי ההשגחה העליונה

כך גזרה היינו ראויים מצד מעשינו, אלא כי 
בפסח מתגלה ההנהגה של השגחה  .מתוחכ

פרטית, הזמן מסוגל להבין שה' עושה הכל. חג 
חג ו חודש תשרי בכללות האמונה. מה שאין כן

כביכול הסוכות הוא זמן של הנהגת שכר ועונש, 
, שמנענע לולב והוא פועל את שאדם עושה

לכן  לפי מעשי האדם.הכל  –ההמשכות. וכן עניני הכתיבה והחתימה 
הוא סוכות הוא עבודת היראה, כי עיקר היראה הוא מהחטא. אך בפסח 

המעשים,  עבודת האהבה, תשובה מאהבה, שרואים שה' עושה כל
ומשובחות עבות לפתילות  לזכויות בדומה ואפילו החטאים נהפכו

 שנאחז בהם האור העליון.

 

 "השגחה פרטית" המאירה את "שכר ועונש"הנהגת  –פסח 
 

רואים שבחודש תשרי לא אוכלים אגוזים, כי אגוז בגימטריא חטא, 
, לעומת זאת בפסח מחלקים אגוזים לילדים בליל הסדר כדי שלא ישנו

אין אנו מפחדים, כי  –את כיון שבפסח אפילו שהאגוז רומז על חטא וז
הזמן גורם לראות איך כל החטאים הם טובות גמורות, וזה היה הכי 
טוב. האמת היא ששתי ההנהגות האלו: הנהגת שכר ועונש והנהגת 
השגחה פרטית, אינן סותרות אחת את השניה, אלא הם אחד. וזה סודו 

על כל פנים, הכל  של משה רבינו וענין חג השבועות ולא נאריך בזה.
יוסד על ההנהגה של השגחה פרטית. כל ההליכה בהנהגה של שכר מ

ועונש היא כדי לבוא להנהגה של השגחה פרטית. אפשר להבין את 
המנהג לשרוף בשריפת חמץ את הלולב, כי הלולב רומז על הפעולות 

שמנענע לד' רוחות והוא פועל ומושך את האורות  –שאדם עושה 
, רק יושב מעצמועושה כלום  העליונים, ובפסח הוא הזמן שאדם לא

, שזה רמז שאין האדם מעורר כמלך, וכן הפסח נאכל על השובע
לכן שורפים את הלולב, להורות שאנו ו חסרונות והמשכות מצד עצמו.

זה לא אנחנו, רק השי"ת עשה זאת. לכן  שפעלנומבינים שכל ההמשכות 
, אבל בפסח "בנין הרצון" שהוא עיקר העבודה בתשרי הוא בנין הכלים,

 דםמצד האהשי"ת מגדיל בלי שום עבודה  "הכלים" אתמקבלים אורות, ו
ש האר"י ז"ל שזו"ן היו קטנים מאד ובלילה אחד נתגדלו עד דרגא כמ"

ליום, רמז  ךנהפל השנה לילה מאיר כזה, הלילה של כתר דמוסף שאין בכ
שגם אם אדם נמצא בחושך ממשי ורואה שאין מעשה שהוא יכול 
לעשות כדי לצאת מהחושך, מתגלה עליו ההנהגה של קו ימין בלי שום 

 צידו, ונגאל ממצרים.מעשה מ
 

 ישראלכנסת  –שלימות הלבנה 
 

"החודש הזה ראש חודשים ראשון הוא לכם לחודשי השנה" אמרו חז"ל 
"נתקשה משה רבינו בקידוש החודש עד שהראה לו השי"ת את הלבנה 

 במשך כל החודשו ,ואמר לו 'כזה ראה וקדש' ", בר"ח הלבנה נולדת

כולו בחי' ר"ח, הדבר הבולט  –יסן נ חודש .השמשמקבלת אור מן 
בקבלת הירח מן השמש הוא מה שאמרו חז"ל "מעולם לא ראתה חמה 

שכולו  פגימתה של לבנה", ואם כן הענין הזה שייך ביותר לחודש ניסן
כי עניני הפגמים והחסרונות נובעים רק מזמן שאדם הולך  בחי' ר"ח.

בחטאים. אבל מצד הנהגת בהנהגת שכר ועונש, עושה מצוות ונכשל 
ל זה רצון ה', הן המצוות והן העבירות. מצד כה -ההשגחה פרטית 

השגחה פרטית נבחן שה' לא ראה מעולם שום רע בכנסת ישראל  
"מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לבנה", החמה רמז להשי"ת 

רמז לישראל שמקבלים ממנו אור. א"כ  שהיאשמשפיע אור ללבנה 
שכולו בבחי' ר"ח מאיר ביותר ענין זה של "לא הביט און  יסןנ חודשב

 ביעקב" שה' לא רואה שום רע בישראל.
 

 השגחה פרטית בחיי היום יום
 

ודאי שהמדריגה של השגחה פרטית שמאירה 
בחודש ניסן, היא מדריגה של צדיקים יחידים 

לכל  יום יוםחיי השרק הם יכולים לקיימה ב
 למרות, אבל המון עם ישראל, פרטיה

הנהגת שכר שמדריגתם בחיי היום יום הוא ב
יש לכל אדם להקרין את הנהגת  עדייןועונש, 

השגחה פרטית על חיי היום יום שלו ע"י שידע 
ויאמין זאת, אפילו שלפי מדריגתו "הוא " חש 

 לאמיתו והוא נכשל, ש"הוא" עושה ו"הוא" פועל
הכל ה' עושה, ומתי שיהיה צדיק של דבר ידע ש

 לראותלחיות,  מצד דרגתו הפרטית יוכל גם
על. ואינה דומה כלל עבודת זאת בפו ולהרגיש

שכר ועונש הספוגה באמונת השגחה פרטית 
לעבודת שכר ועונש גרידא, שהיא בפני עצמה 
מלאה צער ומדנים. בפסח כל אחד צריך לשאוב 
מההשגחה המאירה, מהלילה המאיר, ולשפוך על 

 כל הנהגותיו הפרטיות אמונה בהשגחה פרטית.
 

 שמן ויין
 

שמן ויין, ונסביר: ההנהגה של שכר ועונש  כנגדב' ההנהגות האלו הם 
נחשבת ללבוש ביחס להנהגת השגחה פרטית, כי היא חיצונית לה ועל 
ידה היא מתגלית )כי אם לא היה הנהגת שכר ועונש לא היתה מתגלית 

ש בשער הלבושים הם דם כמ" -בקטנות מעלת השגחה פרטית ואכמ"ל(. 
הלבושים הם יין, שהדם נהפך ליין כמ"ש  –הכוונות, אבל בגדלות 

"כבס ביין לבושו" כי כשמאירה הנהגת  בתורה על שלימות הלבושים
השגח"פ בעולם, אז הלבושים שהיו עד עתה דם נהפכו ליין, כי הנהגת 
שכר ועונש בפני עצמה היא נבחנת לדם ודינים )ולכן המכה הראשונה 

לגלות השגחתו הפרטית(, אבל  על מנת ל המכות היוהיתה דם כי כ
ההנהגה של השגח"פ בפני עצמה נבחנת לשמן. שמן בא"ת ב"ש הוא שם 
קדוש הנקרא בי"ט, לשון הבטה, כי הנהגה של השגח"פ הרמוזה בשמן 
הוא הענין שה' מביט ומשגיח על הכל, והשמן משלים את היין, היינו 

הפכת את הדין שרמוז בדם ליין מהפך את הדם ליין. הנהגת השגח"פ מ
שאוכלים מצה ושותים יין, הכוונה כשהוא משמח. ובליל הסדר 

שמאירים את ההנהגה של השגח"פ הרמוזה במצה, כמ"ש בתורה "מצות 
משוחים בשמן", ביין היינו בלבושים שהנהגת שכר ועונש תאיר בשמן 

 ויראו שה' עשה עושה ויעשה לכל המעשים.
ן היין שהתגלתה ההשגחה פרטית העצומה ועם ידוע שפורים הוא עני

ישראל ניצול מהריגה, אבל נס פורים התחיל בחג הפסח, שבחג הפסח 
היה משתה אסתר ונתלה המן, כי הכח להפוך את הדם והדין ליין של נס 
פורים היה בכח השמן של חג הפסח, המוחין שהאירו בחג הפסח 

   שמהפכים כל הלבושים ליין.

 ושה קודם טהרהדק
 

סדר אומרים "קדש" לפני "ורחץ", כי מתוקף ההנהגה של השגחה ב
שמאירה בלילה הזה, למעלה מעבודת האדם, הרי שה"קדש" שהוא 

ץ" שמרמז לעבודת האדם שרוחץ הופעת השפע העליון, הוא לפני "ורח
 עצמו.

 ארץ ישראל,ונסיים במה שהתחלנו, שעיקר מצוות התלויות בארץ הם ב
שהקרקע  כמ"ש "עיני ה' אלוקיך בה", השגחה פרטיתשהיא דרגא של 

וענין זה מתחיל בפסח כאמור  יצאה לגמרי מקללת חטא אדם הראשון,
יה בשלימות. ישמע חכם ויוסיף ומאיר המוחין דח שהוא ראש המועדים

.לקח

 

 יש לי מושגיש לי מושג
 

קודם חטאו של אדם הראשון היה לו  

נר"ן דאצילות הנק' "זיהרא עילאה" עד 

שעקבו של אדם הראשון היה מכהה 

גלגל חמה )ב"ב נ"ח(. ואחר החטא דעץ 

הדעת ירד עד לעולם הזה הגשמי )עיין 

חגיגה י"ב( והנר"ן שלו באים לו עתה מג' 

 עלמין דבריאה, יצירה, עשיה דפירודא.

 )סולם הקדמת ספר הזוהר(
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