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יע"א  תורתתורתמר שבועי בדרך מר שבועי בדרך מאמא ז ו הקדוש בעל הסולם  נ יע"אמרן רבי ז ו הקדוש בעל הסולם  נ מרן רבי

 ה'תשע"ז מסעי-פרשת מטות
 

"וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור זה הדבר אשר צוה 
"זה הדבר, מוסף עליהם משה  וברש"י:ה', איש כי ידור נדר לה' וגו" 

צריך להבין למה דווקא בהקשר של הנדרים  שנתנבא בלשון זה הדבר."
לומדים את מעלת נבואת משה על שאר הנביאים, ששאר הנביאים 

 ."זה הדבר"ומשה רבינו ב "כה אמר ה'"נתנבאו רק ב
"כל רודפיה פרשת מטות קורין בימי בין המצרים. על ימים אלו נאמר 

כל  –" הי"הצדיקים: "כל רודפי  ושפירש השיגוה בין המצרים"
המבקשים את הקב"ה, "השיגוה בין 

יכולים להשיגו בימי בימי בין  –המצרים" 
המצרים שאז המלך בשדה. י"ה זה ב' 
האותיות הראשונות משם הוי"ה, שהם כנגד 
עלמא דאתכסא, ושם נמצאים האורות 
הגדולים בחי' חכמה ובינה, וענין הנדר הוא 
חכמה ובינה, כמו שנבאר, ועל כן בימי בין 

צרים, שהם בחי' י"ה כנ"ל, "כל רודפי המ
קה", קורין על ענין הנדר והפרתו, שהם 

 בחינת חכמה ובינה כנגד י"ה.
ענין הנדר נקרא "חיי המלך". בעיקרון נדר 
הוא שאדם אוסר על עצמו, ונדר הוא בחי' 
בינה ששמה נמצא שורש ההתגברות כי בינה 
דאור ישר למרות שיש לה כל שפע החכמה 

לרצות ודחתה החכמה ובחרה  התגברה שלא
בחסדים. אלא בשעה שזו"נ, היינו הבנים, 

מבקשים חכמה, אז הופכת בינה פניה לחכמה ומקבלת שפע. וזה נבחן 
, שהנדר כנ"ל הוא שבינה אוסרת על "חכם המתיר את הנדר"לענין 

עצמה תענוג ובוחרת בחסדים, אבל החכם מתיר הנדר ע"י הפתח חרטה 
וחיות. ומתברר למפרע שבאמת עבור זו"נ בינה ם לחכמה ישזו"נ זקוק

לא אסרה, ואז כביכול מבטלים הנדר ומושפע אור החכמה והתענוג. 
אבל הנדר כשלעצמו, שהוא ענין החשק בחסדים, הוא נחוץ תמיד, כי זה 
השורש למה שאח"כ כשמקבלים התענוג מקבלים אותו בעמ"נ להשפיע. 

ן כנגד חכמה ובינה שהם שם א"כ ענין הנדר וחכם המפיר את הנדר מכוו
 י"ה ועל ידיהם מושפע שפע לתחתונים.

הפרת הנדר שבינה תהפוך פניה  –"על התחתונים לבקש גדולות 
 לחכמה"

שכל ענין השפעת המוחין הוא לפי מה שהבנים מבקשים,  רואיםאבל 
והבנים, היינו זו"נ, ועיקר עבודת התחתונים הוא לדעת איך לבקש ועל 
מה לבקש. עיקר הבקשה של התחתון הוא קבלת התענוג שחפץ בשפע 
אור דחכמה. אבל יש תביעה על התחתונים שיבקשו גדולות, רואים 

לדעת לעלות מ"ן בטהרה  ונה"מתאונן שלא מוצא "מבקש אמ שהנביא
לבקש מהקב"ה שפע גדול כדי שיתקיים רצונו להיטיב לנבראיו. הקב"ה 
הוא טוב ומטיב. רואים שיש י"ז בתמוז וט' באב. י"ז בגימט' טו"ב, ט' 

רמז לטוב, פעמיים טוב רמז לטו"ב ומטי"ב. ימים אלו  –הוא ג"כ ט'  באב
תיד להתגלות בסוף מסוגלים לגלות שפע הגדול של גמר התיקון שע

הימים, כמו"כ ימים אלו הם אחרית השנה, ותמיד באחרית יש תביעה 
שהכלים התחתונים ימשיכו האור הגבוה של גמר התיקון, היינו 
שהתחתונים יבטלו את הנדר של בינה, ובינה תהפוך פניה לחכמה 
ויתגלה האור לתחתונים, ולכן דווקא בימים אלו, שזו העבודה, קורין 

נדר והפרתו ע"י החכם, כי זה כל האור של ביהמ"ק, שזו"נ,  ענין של
היינו התחתונים, מקבלים מבינה שפע החכמה וגורמים יחוד קוב"ה 
ושכנתיה, ומאיר האור של טוב ומטיב. והאור המיוחס לימים אלו יותר 
גבוה מכל יו"ט, כי אלו ימים שעתידים להיות לעת"ל ימים טובים 

והיינו  חכמה, הוא בינה כידוע, ושבת הואגבוהים מאד כי בחי' יו"ט 
לחכמה לקבל אור גבוה מאד, בסוד "מקראי שבינה צריכה להפוך פניה 

 קודש".
 רוזין""נדרי זי

 "נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקיך"דוד המלך היה נדרן, כמ"ש 
היינו שהוא בחי' מלכות, ענין התחתונים הגורמים לבינה להשיב פניה 

מו, ור החכמה בעולם. גם ענין נדר שהוא לזרז את עצלחכמה, ויושפע א
: דרך תורה ודרך יסורים. דרך תורה פי' תיקוןפי' כי יש שני דרכים ל

שאדם יכול לגרום ע"י מעשיו להזדרז לגלות האור העליון שלא ע"י 
שמזדרז לגרום  "נדרי זירוזין"וזה ענין  אחישנה" -"זכו יסורים, שזה ענין 

תענוג והחכמה ע"י שהתחתונים מתקנים עצמם, לבינה להשפיע שפע ה
 ובזה נהיים ראויים לעלות מ"ן ונשפע השפע.

 גילוי אור הג"ר –ימים אלו 
ימים אלו הם חטיבה אחת של רצון לגילוי אורות הגבוהים ביותר, 
שעבודה זו מתחילה מחד השבועות שהוא שער הנ', וממשיכים מתוך 

אור החכמה  ים אלו ולגלותרצון שנוכל לעורר רצונות אמיתיים בימ
השבועות הוא בחי' של עבודת המידות, ולכן  גהראוי לימים אלו. עד ח

גם האור שמושפע אז הוא בערך של "מידות" אור של ו"ק, אבל מחג 
השבועות הוא אור של ג"ר, אור של מוחין. כל הימים טובים לעומת 

של  הימים הטובים של לעת"ל הם בחי' אור של מידות ביחס לימים
 לעת"ל שהם אור של מוחין.

 עבודת הלב ועבודת המוח
האדם ביחס יש שני סוגים בעבודת 

המשכת לב' סוגי מוחין אלו של
עבודת הלב, מוחין של ו"ק הוא 

"ל הוא ולהמשכת מוחין של לעת
הם הוא יעבודת המוח וההבדל בינ

ודת בכרחוק מזרח ממערב, כי בע
הלב ניכר שהאדם הוא העושה כי 
עיקר הלב הוא "הרגשה" שמרגיש 

וידוע שכח העשיה הוא  ,עצמו
 בידיים והידיים מתפשטות מהלב 

שמושפע  כנודע ויש כלל שכל מה
ור שפל הוא א מהתעוררות התחתון

יותר מאשר אם העליון נותן לו 
זאת מחמת מציאת חן מבלי 

מציאות" פשוט לראות איך בשיבקש. עבודת המוח הוא "להתבונן 
ין בואיך היה עימו  םדרכיההקב"ה מנהיג את העולם ועינו פקוחה על כל 

כשעשה מצוות ובין כשעשה עבירות והוא ית' עשה עושה ויעשה לכל 
נה יראה, עבודת המוח ענינה אהבה, כי אדם המעשים, עבודת הלב עני

והבן נמשך מ"מוח" "ובין כך ובין כך קרויים בנים"רואה שה' עושה  הכל 
 האב, שזה ענין עבודת "המוח" לראות המציאות שאנו בנים למקום.

גבוהים, לעת"ל הוא לכן עיקר העבודה בימים אלו להמשכת המוחין ה
ובין כך ובין כך ום, ם למקתבונן לראות שאנו בניהל –עבודת המוח 

 קרויים בנים וה' עושה הכל, וזה הענין מעורר חן אצלו ית' להשפיע את
שפע החכמה עלינו, ובזה תבין מה שכתב האריז"ל שהפוגם בשבועה 
ובנדר יתענה כמנין יד"ך תעניות, והקאמארנער ז"ל קישר זאת עם 

רכ"ח, ואנו  הפסוק "כח מעשיו הגיד לעמו" עיין ספר אוצר החיים מצווה
נפרש בס"ד על פי מה שכתבנו שענין הנדר הוא השפעת המוחין 

היינו  –הגבוהים שנמשכים ע"י שאדם רואה ש"כ"ח מעשי"ו הגיד לעמו" 
כל המעשים ועי"ז  הית' עוש אד לעמו שהכל הוא כ"ח מעשי"ו, שהושהגי

 מתירים הנדר, היינו שבינה הופכת פניה לחכמה ונשפע המוחין. 
 ה' עושה הכל –המאירה"  "אספקלריא

ובזה מובן מדוע דווקא כאן, בפר' הנדרים, כותב רש"י את דרשת חז"ל 
ומשה  "כה", שכל הנביאים התנבאו ב"זה הדבר"במעלת משה רבינו 

אה הוא לגלות שה' עשה עושה והיינו ברור, כי עיקר כח הנב "זה"ב
ויעשה לכל המעשים שזה תכלית הגובה ומשה רבינו השיג זאת במעלה 
הגבוהה ביותר על פני שאר הנביאים, וע"כ היה עניו מכולם, כי השיג 

היינו  "זה הדבר"שה' עשה הכל ואין לו במה להתגאות. וענין זה נקרא 
קלריא "אספברור כשמש שה' עשה עושה ויעשה הכל שזה נקרא 

שזה שלימות עבודת המוח שזה בחי' משה שהוא היה הדעת  המאירה"
"אתה הראת לדעת כי הוי' הוא של כלל ישראל, המוח של כלל ישראל, ש

שהוא החכם המתיר הנדר, ולכן דוקא בענין  האלוקים אין עוד מלבדו"
 הפרת נדרים נרמזת מעלת משה כי הא בהא תליא.
 "אין להם על מה שיסמוכו"

"התר נדרים פורחים באויר ואין  במס' חגיגה ויש לפרש מה שאמרו חז"ל
כי כנ"ל כל עבודת הפרת הנדרים שהוא גילוי  להם על מה שיסמוכו"

המוחין, הוא ע"י עבודת המוח, שרואה שה' עושה לכל המעשים והוא 
הוא עושה, זה לא עשה כלום, כי בעבודת הלב שהוא בזמן שמרגיש ש

נבחן ש"סומך" עצמו על עבודתו, אבל כשרואה שה' עושה הכל, כביכול 
אין לו על מה לסמוך אלא על אבינו שבשמים, כיון שהוא לא עשה 

גילוי החכמה הוא רק באופן של  – "התר נדרים"כלום, והענין הזה של 
כי רואה שה' עושה  "ואין להם על מה שיסמוכו"שהוא  –עבודת המוח 

שהשכינה  "אבל בעלה הוא יוקים לה", וזה סוד שנאמר על השכינה הכל
אין לה כח לקום מעצמה כי משיגה שהיא לא עושה כלום והכל ממנו 
ית', ולכן רק בעלה הוא יוקים לה, כי הוא בעל המעשים. הכל חידשתי 
 .בדרך אפשר. שנזכה שהימים יתהפכו לששון ולשמחה. שבת שלום

 

 

 צל דקדושה וצל דסטרא אחרא – יש לי מושג
 

עלי האילן עושים צל מתחתיהם, פירוש, כי יש צל כי 

מהקדושה, בסוד הכת' בצלו חמדתי וישבתי וכן יש צל 

ואחר  בלעומת, בסוד הכת' זה לעומת זה עשה אלוקים,

דמותא, שחטאו בעץ הדעת, משכו עליהם את הצל של אילנא 

הרא ימות, ובמקום שהיה להם בתחילה הז-שהוא סוד צל

עלאה שהיה חופף עליהם, נמצאו עתה בצל של הקליפה, 

 הנקרא עלי תאנה.
 

 (הסולם פרשת בראשית זוהר) 
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