
חג הפסח
ממשנתו של הבעל 
שם טוב הקדוש

אומר הבעל שם טוב שזמן הוא מלשון הזמנה והזדמנות. אם כן, מה מזמן לנו חג הפסח ?
חג הפסח הוא חג שממנו יוצאים מעבדות לחרות. אומר הבעל שם טוב שכל מה שקיים
בחוץ קיים גם בפנים בנפש האדם, ולכן לכל יהודי יש את המיצרים הפרטיים שלו, דברים 
שסוגרים עליו. יש בו צד של עבד, דברים ששם הוא עבד ונשלט. כמו כן, יש את פרעה 
הפנימי שמשעבד אותו. וכמובן שיש בתוכנו את משה רבנו שהוא הכוח הפנימי הנשמתי 

שבתוכי המסוגל להוציא את עצמי מכל שעיבוד והתמכרות. 
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בליל הסדר ישנם חמישה עשר שלבים וכל שלב ושלב מקדם אותנו לחירות פנימית.

חג שמח וכשר לכל העולם !

נרצה השלב האחרון הוא שלב תיקון וגאולת הרצון 
בו רצונות האדם והעולם משתווים עם רצון הבורא. והיא 

ההשתוות וההזדהות העמוקה עם האחד והיחיד.
 

הלל יש באדם כוח של דיבור, אך השירה היא מעל 
לדיבור ובחג זה אנו לומדים להודות לא רק במילים אלא 
בהודיה עמוקה הפורצת מתוך שירה גדולה של חירות. 

ברך עלינו להודות ולברך על הכל, גם על מה שבדרך 
היה נראה כקשה וכהיפך הטוב כי בסוף הכל היה לטובתנו

והוביל אותנו לשחרור ולחירות.

צפון בכל אחד מאתנו בתוכנו חלקים וכוחות צפונים 
שאינם גלוים ועלינו לגלות אותם ולהוציא אותם מהכוח 

אל הפועל ולהכניס אותם מחדש לתוכנו.
 

שלחן עורך יש שולחן ערוך מכל טוב ועל 
האדם לבחור מה לאכול ואיך לאכול וכיצד להשתמש בכל 
מה שברא הבורא יתברך עבורו. כך גם בחיינו יש מהכל 
והאדם החרותי מסוגל לבחור את רצונותיו ולאכול לפני 

ה' עפ"י השולחן ערוך הקדוש.

כורך חיינו כרוכים מכל הדברים גם יחד, מטוב ופחות
טוב, מהצלחות ומכשלונות, והם ביחד הופכים את סיפור 
חיינו למה שהוא. ועל ידי הכורך שכורך הכל ביחד אנו 

מפנימים שגם ה"מרור" של חיינו הכרוך ל"מצה" הוא חלק 
מהיציאה לחירות ומחסן אותנו כנגד כל שיעבוד והתמכרות 

בעתיד.

מרור שלב החיסון נגד המרירות. ניסינו ועברנו מספיק 
מרירות ולא נרצה להכניס זאת שוב לחינו.

מצה מברכים על אכילת מצה. לחם - לשון מלחמה,
מצה - לשון מצוי ומצוי. אין אנו מחמיצים אלא ממצים 

את המצוי והקים.
 

מוציא בתחילה מברכים המוציא לחם מן הארץ 
ללמדנו שגם את הארציות והחומר צריך להעלות ולהפוך 

לרוחוני.

רחצה טהרה נוספת בכלי המעשה והפעם עם ברכה 
גלויה ללמדנו שכאשר מטהרים ומסירים מעלינו דברים 
מיותרים אין כל הפסד אלא ברכה גדולה וע"כ עושים כן 

בשמחה.

מגיד את תולדות עם ישראל ברצף אחד מתחילה לסוף 
מן המצב החלש ביותר של עמנו ועד מעלתו הגדולה ומתוך
קשר של סיבה ותוצאה עם מסקנות אמיצות לעתיד. והיא 
אמירה של חירות בה מספרים את האמת לאמיתה באופן 
גלוי. וע"י שבהגדה אומרים ומספרים הכל מחדשים את כח 

הבחירה והחירות

יחץ חציית המצה לשנים להבדיל ולחצות בין טוב לרע, 
בין עיקר לטפל ובין אמת לשקר. זוהי פעולת הנפש לערוך 

בירור בפנימיותו ובעולם.

כרפס כנגד העבודה הקשה המחוייבת לאדם לזכך
 את גופו ותנועות אבריו על מנת להגיע לתכלית החירות.

רחץ שלב הטהרה כאשר מסירים את המיותר על 
מנת להיות כלי לקבלת הקדושה.

קדש פעולה המעוררת את הרצון הפנימי להתחבר
 לקדושת החיים.

בעזרת מלך יחיד חי העולמים


