
 

 בס"ד 

                                 
 

יע"אמר שבועי בדרך מר שבועי בדרך מאמא ז ו הקדוש בעל הסולם  נ יע"אתורת מרן רבי ז ו הקדוש בעל הסולם  נ תורת מרן רבי

 ה'תשע"זהכנה לחג הפסח  –פרשת צו 
 

 מחיה מתים ברחמים רבים
 

מנין לתחית המתים מן התורה? עונה הגמרא: "אז ישיר משה" 
כתוב על  זהאז הכוונה על עתיד לבוא, שיקומו המתים. בפסוק 

ליל פסח "השיר הזה יהיה לכם כליל התקדש חג". מובא בספרים 
יחזקאל את "חזון  ספרבשבפסח יקומו המתים, ולכן קורין בפסח 

העצמות היבשות". בסדר המועדים פסח הוא כנגד החסד. 
הפנימיות של חסד הוא אהבה. הכח להחיות מתים בא ע"י אהבה 

ב הגדולה שגנוזה בחג הפסח, כי הלא כתו
בחז"ל שתחית המתים הוא ע"י "טל תורה", 
שפע התורה. ובזוהר הקד' כתוב שהוא 
מ"הטל הנוטף מעתיקא", לכם בפסח אנו 

, כיון מבקשים על הטל, כי הזמן גורם
תהיה ע"י  –שתחית המתים שזמנה בפסח 

   הטל.

 

 תחית המתים – "איריום ילילה כ"
 

בפסח הדרגה היא שהלילה מאיר כמו היום 
 . ליל שימורים. "כיום יאיר "לילה שנאמר:

ובפיוט בליל הסדר מתפללים "קרב יום 
הוא לא יום ולא לילה", ז"א שהלילה  אשר

אפילו שבדרך כלל לילה זה מאיר כמו יום. 
האהבה ית זמן של דינים, בליל פסח מתגל

שעמה השי"ת מחיה את המתים, כמו שכת' 
"מחיה מתים ברחמים רבים", הרחמים הרבים, הטל העליון, 
מתגלה בליל הסדר. והעומק ברמז הזה הוא כי ללה זה רמז 

ותחית המתים פירושו שהלילה  ל"רצון לקבל" שהוא חושך ודין,
והחושך של הגוף יקבל גם כן את תיקונו. ונעתיק מה שכתב בזה 

"המצב הג' הוא גמר התיקון  רבינו הקדוש בהקדמה לספר הזוהר:
שאז יגיע התיקון השלם גם אל של הנשמות אחר תחית המתים 

כי אז יהפכו גם את הקבלה עצמה שהיא צורת הגוף  ,הגופין
ונעשים ראויים לקבל  ,ה של השפעה טהורהשתשרה עליה צור

מבואר  ".לעצמם כל הטוב והעונג והנועם שבמחשבת הבריאה
שיגיע התיקון את "הרצון  –בדברי רבינו, שענין תחית המתים 

לקבל" של הגוף, וא"כ מתהפך הלילה, שפירושו החושך שב"רצון 
היינו לאור. ובליל הסדר טועמים מדריגה זו שנהפך  לקבל", ליום,
 הלילה ליום.

 

 תשרי וניסן
 

 ובזה מובן החילוק בין חודש תשרי לחודש ניסן. כי בחודש תשרי
העבודה היא ביראה, שיראה פירושו לא להתעסק עם הגוף אלא 
 רק עם הנשמה, שזוהי עבודת ו' אלפי שנים שקיים העולם. 

בניסן הוא עבודת האהבה שמתקנת את הגוף, לכן  לעומת זאת
בתשרי נוהגים שלא לאכול אגוזים ובניסן כתוב שבליל הסדר 

וגם  יחלק לילדים אגוזים, כי בזוהר הקד' כתוב שאגוז רומז לגוף
 זמן שבו, ובניסן, ל"רצון לקבל" אגוז בגימטריא חט"א, שזה רומז

א מוות, אז מחיים את המתים, היינו את ה"רצון לקבל" שנקר
 סימנא מילתא לאכול אגוזים.

 

 "עתידים המתים להחיו במומם ואח"כ מתרפאים"
 

אמרו חז"ל: "עתידין המתים להחיות במומם ואח"כ מתרפאים" 
והטעם, "שלא יאמרו אחר הוא". וכתב על זה רבינו "בעל 

וזה שאמרו חז"ל עתידין הסולם" זיע"א בהקדמה לספר הזוהר "
ואח"כ מתרפאים, דהיינו כנ"ל שמתחילה המתים להחיות במומם 

עומד לתחיה אותו הגוף שהוא הרצון לקבל המופרז בלי מצרים 
כל שהם דהיינו כמו שנתגדל תחת מרכבת העולמות הטומאה 
מטרם שזכו לטהרו במשהו על ידי תורה ומצוות שזהו בכל מומו. 

ואז אנו מתחילים בעבודה חדשה להכניס כל הרצון לקבל 
צורת השפעה כנ"ל ואז הוא נרפא כי עתה השיג המופרז הזה ב

ומבואר בדברי רבינו שהגוף קם לתחיה עם  גם השוואת הצורה"
מתחיל עבודת  -כל מומו וחלאת ה"רצון לקבל" ואז כשקם  

. יש לרמז שזה ל"רצון להשפיע" רצון לקבל""העצם של הפיכתו 
מה שכתוב בתורה בענין אכילת קרבן פסח "ככה תאכלו אותו 

" וכן "על מצות ומרורים גורים נעליכם ברגליכםמתניכם ח
כי בספר אוצר החיים להרב הקדוש מקמארנא בביאור  יאכלוהו"

מצוות קרבן פסח כתוב שענין שחיטת הפסח הוא השחיטה 
הוא היצה"ר, –שישחט הקב"ה לס"מ 

לעתיד לבוא. וידוע  שהיצה"ר הוא ה"רצון 
קשור לתחית המתים שהוא לקבל", וזה 

התיקון של עצם הרצון לקבל. וא"כ קרבן 
פסח מרמז על ענין תחית הגוף, שהוא 
ה"רצון לקבל", והפיכתו לטוב, כמו שאמרו 
חז"ל "שעתיד היצר הרע להיות מלאך 

ולכן ה' אמר שעם ישראל יאכלו את  "קדוש
הפסח עם נעליהם ברגליהם, כיון שנעל 

שכתוב בזוהר על הפסוק רומז לגוף, כמו 
שאמר ה' למשה "של נעליך מעל רגליך" 

אך בתחית  שהפירוש שיסיר ממנו הגוף,
המתים כשהגוף יקום לתחיה אז נבחן 

ר נרכתי עשמלבישים את הנעל, נעל ר"ת 
משיח, שענין תיקון הנעל קשור לעתיד ל

לבוא משיח ותחית המתים, ע"כ עם ישראל 
"על מצות ומרורים יאכלוהו", אכלו קרבן פסח עם נעליהם. וכן 

והרמז בזה כי למדנו "עתידים המתים להחיות במומם ואח"כ 
מתרפאים", מרור בגימטריא מוות, מרמז על המרירות של הגוף, 
רמז שבתחית המתים כשהגוף יקום, שזה קרבן פסח כנ"ל, אז יש 
את ענין המומים שהגוף קם עמהם, שזה רמוז במרור הגוף קם 

וכעת מתחילה העבודה לרפאותו. וכן זה רמוז  עם כל מרירותו,
כי בזוהר הקד' כתוב שהמצות הם מאכל הרפואה  גם במצות.

שמרפאים את הגוף, את ה"רצון לקבל". על כן אוכלים עם המרור 
את המצות שהמצה מרפאת את מרירות הגוף שעמה קם עד 
שמהפך כל הקבלה להשפעה. וזה הרמז שעם קרבן הפסח אוכלים 

 ה יחד, שזוהי העבודה בתחית המתים.מרור ומצ
 

 כח התפילה
 

בקרבן פסח כתוב: "ועצם לא תשברו בו" וזה ג"כ רמז לתחית 
המתים שהעצמות ילבשו בשר וגידים ויקומו לתחיה, כמו שקורין 
בנביא יחזקאל בפסח על תחית העצמות. חודש ניסן מזלו טלה. 

ה', רמז לטל תחיה שמושפע למלכות ה'. המידה של -טלה הוא טל
ה שזה גם רמז חודש ניסן היא "שיחה", כמבואר בספר יציר

לפסוק שנאמר על תחית המתים על התורה שאדם למד 
"בהקיצות היא תשיחך". ההבדל בין "דיבור" ל"שיחה" מבואר 
בפרי צדיק ששיחה הוא סוד התפילה. השלימות של התפילה היא 

ה"רצון לקבל"  אזהרצון, וזה יתגלה רק בתחית המתים, שתוקף 
תפילה עמוקה מאד יוכל לרצות בצורה נכונה,, גם אז תתגלה 

שלא היתה אף פעם. א"כ זה גם ענין ה"שיחה" "ויצא יצחק לשוח 
בשדה", יצחק נולד בפסח, ורמז הוא שאהבה המתגלה בפסח 
גורמת לדן של יצחק, שזה כח הגוף עומק הרצון שיתגלה בתחית 

 המתים לשאת תפילה אמיתית.
 

 באופן פרטי
 

ועניניו הגשמיים  לכל אחד יש מקומות "מתים" בעבודתו
והרוחניים. הזמן גורם בפסח להחיות אותם ולגלות עולם נפלא 

יום טוב לכולם.וחדש שנמצא ולא ראה עדיין. שיהיה גוט 

 

 בין השמשות  – יש לי מושגיש לי מושג
 

"בין השמשות" ה"ס מיתוקה הגדול של 

להבחין בה אם המלכות בבינה עד שאין 

היא מלכות או בינה, כי בשבת עולה 

המלכות לאו"א ונעשית בינה, ובע"ש בן 

השמשות אינה עוד בינה ממש אבל גם 

 אינה ניכרת לבחינת מלכות.

 )סולם הקדמת ספר הזוהר(
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