
  בסד.                                                                                                       נפש הפרשה

  להתפלל אל הלב  העליון.

   כ סימן קמא מהדורא -  ן"מוהר ליקוטי ספר

, ּתֹאַכל ַּבֶּמַלח ַּפת: 'ְּביִּסּוִרין ְמֻסֶּבֶלת ְוִהיא, ַהּתֹוָרה ּוֵפרּוֵׁשי ֵּבאּוֵרי נְִתַּגֶּלה יָָדּה -  ֶׁשַעל, ָּבעֹוָלם נְָׁשָמה ֶׁשּיֵׁש ַּדע 

  ):ו ֶּפֶרק ָאבֹות' (ּתֹוָרה ֶׁשל ַּדְרָּכּה ָּכ4 ִּכי, ִּתְׁשֶּתה ַּבְּמׂשּוָרה ּוְבַמיִם

 ְלַקֵּבל ֶאְפָׁשר ִאי ִּכי, ֵאׁש -  ְּכגֲַחֵלי ְּדָבֶריהָ  ָּכל ַהּנְָׁשָמה ְוזֹאת. ַהּנְָׁשָמה ִמּזֹאת ְמַקְּבִלין ֵהן ַהּתֹוָרה ְמָפְרֵׁשי ְוָכל

  ):ג"כ יְִרְמיָה( ִּבְבִחינַת, ֵאׁש - ְּכגֲַחֵלי ֶׁשְּדָבָריו ִמי ֶאָּלא, ַהּתֹוָרה ֵמיֵמי ְוִלְׁשאֹב

, ֵאׁש - ְּכגֲַחֵלי ְּדָבֶריהָ  ְוֵאין", ָּכֵאׁש ִריְדבָ  כֹה ֲהלֹוא" ִמְּבִחינַת נֹוֶפֶלת ַהּזֹאת ּוְכֶׁשַהּנְָׁשָמה". ָּכֵאׁש ְדָבִרי כֹה ֲהלֹוא"

 ְמָפְרֵׁשי ָּכל ַוֲאזַי, יָָדּה -  ַעל ַהּנְִמֶׁשֶכת ַהּתֹוָרה ֵּבאּוֵרי נְִסַּתֵּלק ֲאזַי, ּוְכֶׁשּנְִסַּתֶּלֶקת; נְִסַּתֶּלֶקת ֲאזַי, נְִצַטּנְנִין ּוְדָבֶריהָ 

יג יְכֹוִלין ֵאין ַהּתֹוָרה ִֹ  ֶׁשָּבעֹוָלם ַהַּמֲחBֶקת ִעַּקר ִּכי, ַהַּצִּדיִקים ַעל ְמִריָבה נְִתעֹוֵרר ְוָאז, ַהּתֹוָרה ֵּבאּור ׁשּום ְלַהּש

  :ּוְמִריבֹות ֻקְׁשיֹות ַעל ֵּתרּוץ הּוא ַהֵּבאּור ִּכי, ַהּתֹוָרה ֵּבאּוֵרי ִהְסַּתְּלקּות יְֵדי - ַעל נֲַעֶׂשה

 ַהּסֹוֶבֶלת ַהּנְָׁשָמה ְּבִחינַת ִמְריָם ֵמָתה ֶׁשָּׁשם, ְמֻצּנָן ִּדּבּור ְּבִחינַת ֶׁשהּוא", ִצן ִמְדַּבר): "כ ְּבִמְדַּבר( ְּבִחינַת ְוזֶה

", מ◌ֶׁׂשה ִעם ָהָעם ַוּיֶָרב"ְוָאז , ַהּתֹוָרה ֵּבאּוֵרי ְּבִחינַת ַהיְנּו, ַהְּבֵאר נְִסַּתֵּלק ְוָאז. ַהּתֹוָרה ַעל ַהִּׁשְעּבּוד ְמִרירּות

 ֶׁשְּמַקְּבִלים ֵמֲחַמת', מֹוִרים' זֶה ִּבְׁשִביל נְִקָרִאים ַהּתֹוָרה ְמָפְרֵׁשי ְוֵאּלּו. ל"ַּכּנַ  ֶׁשּנְִתעֹוֵרר ַהְּמִריָבה ְּבִחינֹות ַהיְנּו

 ּוִמַּתְלִמיַדי): 'ז ַּתֲענִית( ְּכַמֲאַמר), א( מֹוֵריֶהם ֶאת מֹוִרים ֵהם ַּגם'. ִמְריָם' ְּבֵׁשם ַהְמֻכּנָה ל"ַהּנַ  ַהּנְָׁשָמה יְֵדי - ַעל

  ":ַהּמִֹרים נָא ִׁשְמעּו: "מ◌ֶׁׂשה ָלֶהם ֶׁשָאַמר ְוזֶה'. ִמֻּכָּלם יֹוֵתר

. ל"ַּכּנַ  ֵאׁש - ְּכגֲַחֵלי ַחִּמים ִּדּבּוִרים ְלַעְצמֹו ְלַהְמִׁשי4 ִמְּתִחָּלה ָצִרי4, ַהּתֹוָרה ֵּבאּוֵרי ְלַהְמִׁשי4 ֶׁשרֹוֶצה ּוִמי] ב[

  ":ְלָבִבי צּור) "ג"ע ְּתִהִּלים( ְּבִחינַת, ָהֶעְליֹון ִמֵּלב נְִמָׁש4 ּבּורְוַהּדִ 

 ֵלב ְונְִפָּתח, ָעָליו יְִתָּבַר4 ַהֵּׁשם ַרֲחֵמי נְִכְמרּו ְּתִפָּלתֹו יְֵדי - ְוַעל, יְִתָּבַר4 ַהֵּׁשם ִלְפנֵי ִּבְתִפָּלה ִׂשיחֹו ִלְׁשּפ4ֹ ְוָצִרי4

 ַּגם ַהּתֹוָרה ֵּבאּוֵרי ַמְמִׁשי4 ַהִּדּבּור יְֵדי - ְוַעל, ִּדּבּוִרים ָהֶעְליֹון ִמֵּלב ְונְִׁשָּפע, ַּבֵּלב הּוא ָהַרֲחִמים ִעַּקר ִּכי, ָהֶעְליֹון

 ְּבִחינַת הּוא ְוֶסַלע '.ְּבֶסַלע ִמֵּלי): 'ח"י ְמגִָּלה( ִּבְבִחינַת, ַהִּדּבּור ֶׁשִּמָּׁשם, ֶסַלע ְּבִחינַת הּוא ל"ַהּנַ  ְוֵלב. ִמָּׁשם ֵּכן

 נְִכָמר ְוַהֵּלב", ְלָבִבי צּור" ְּבִחינַת, ֵלב ְּבִחינַת ְוהּוא", ָמיִם ַוּיָזּובּו צּור ָּפַתח): "ה"ק ְּתִהִּלים( ִּבְבִחינַת, צּור

", ִּבְלׁשֹונִי ִּדַּבְרִּתי ֵאׁש ִתְבַער ַּבֲהגִיגִי ְּבִקְרִּבי ִלִּבי ַחם): "ט"ל ָׁשם( ִּבְבִחינַת, ַחִּמים ִּדּבּוִרים ּוַמְׁשִּפיעַ  ְּבַרֲחִמים

 ֵאיזֶה ִלַּקח ֶׁשרֹוֶצה ּוִמי". ִלֶּבI לּוחַ  ַעל ָּכְתֵבם): "ג ִמְׁשֵלי( ִּבְבִחינַת, ַהּתֹוָרה ֵּבאּוֵרי ָּכל ְּכתּוִבים ַהּזֶה ּוַבֵּלב

    :ל"ַּכּנַ  ְּבַבָּקָׁשה, ִּבְתִפָּלה ל"ַהּנַ  ֵמַהֵּלב ִלַּקח לֹו ָצִרי4, ֵּבאּור

 ְּתִפָּלתֹו ִלְׁשּפ4ֹ ִמְּתִחָּלה לֹו ָצִרי4, ֵּבאּור ֵאיזֶה ְלָבֵאר ֶׁשַּמְתִחיל קֶֹדם, ַהּתֹוָרה ִמְּמָפְרֵׁשי ֶאָחד ָּכל ָצִרי4 זֶה ּוִבְׁשִביל

 ִּכי, ְלָבֵאר יְַתִחיל ָּכ4 - ְוַאַחר, ֵאׁש - ְּכגֲַחֵלי ִּדּבּוִרים ָעָליו ְלַהְׁשִּפיעַ  ָהֶעְליֹון ֵלב ְלעֹוֵרר ְּכֵדי, יְִתָּבַר4 ַהֵּׁשם ִלְפנֵי

  :ַהּתֹוָרה ֵּבאּוֵרי ַהיְנּו, ֵמיָמיו ַוּיָזּובּו ַהּצּור נְִפָּתח ָּכ4 - ַאַחר

, ָּבַרִּבים ְּכֶׁשּדֹוֵרׁש ִּכי, ָלַרִּבים ְמָבֵאר ֶׁשָאָדם ֵּבאּור ְלֵבין ַעְצמֹו ְלֵבין ֵּבינֹו ְמָבֵאר ֶׁשָאָדם ֵּבאּור ֵּבין ִחּלּוק ְויֵׁש] ג[

 ֵאל ֵהן' ְּבַוַּדאי יְִתָּבַר4 ַהֵּׁשם ִלְפנֵי ּוְתִפָּלתֹו ִׂשיחֹו ְוׁשֹוֵפ4 נְִׁשמֹוֵתיֶהם ִעם ַעְצמֹו ֶאת ְמַקֵּׁשר הּוא ַהֵּבאּור ְוקֶֹדם

 ַהֶּסַלע ֶאל ְוִדַּבְרּתָ " :ְּבִחינַת ְוזֶה. ִּבְתִפָּלתֹו ֶׁשּמֹוֲאִסין ֶאְפָׁשר, יִָחיד ְּתִפַּלת ֲאָבל); ב) (ו"ל ִאּיֹוב' (יְִמָאס Bא ַּכִּביר

  ":ָהָעם ֶאת ַהְקֵהל) "ג: (ְוזֶה. ְמֻקָּבִצים ֶׁשַהִּצּבּור ְּבָׁשָעה ִּתְהיֶה ֶׁשְּתִפָּלְתI", ְלֵעינֵיֶהם

 ְּבַוַּדאי, ַעְצמֹו ֶהָחָכם ִמִּפי ַהּׁשֹוֵמעַ  ִּכי, ַעְצמֹו ֶהָחָכם ִמִּפי ֹוֵמעַ ַהּׁש ּוֵבין ַהֵּסֶפר ִמּתֹו4 ַהּלֹוֵמד ֵּבין ַהִחּלּוק ְוזֶהּו] ד[

 ַהְּתִפָּלה יְֵדי - ַעל ִּכי, ַהּזֶה ַּבֵּבאּור ֵחֶלק ָהָאָדם ְלזֶה ְויֵׁש, ל"ַּכּנַ  ְּתִפָּלתֹו ִּבְׁשַעת ֶהָחָכם נְִׁשַמת ִעם נְִׁשָמתֹו נְִתַקֵּׁשר

 ֵלב ְּביֹוֵתר ּוְמעֹוֶרֶרת ְלַמְעָלה ְקֻדָּׁשה מֹוֶסֶפת ִהיא נְָׁשמֹות ֵמַהְרֵּבה ַהּיֹוֵצאת ְּתִפָּלה ְוָכל, ְלַמְעָלה ְקֻדָּׁשה נִּתֹוֵסף

 ְּתִהִּלים( ִּבְבִחינַת, ְקֻדָּׁשתֹו יֹוֵתר ֵּכן, ֲאנִָׁשים רֹב ְלִפי ַהּכֹל ְּביֹוֵתר ַהֵּבאּור ֵמיֵמי ׁשֹוֵפ4 ָהֶעְליֹון ְוֵלב, ל"ַּכּנַ  ָהֶעְליֹון

   :ְקֻדָּׁשתֹו נִּתֹוֵסף יְִׂשָרֵאל ְּתִהּלֹות יְֵדי -  ַעל" יְִׂשָרֵאל ְּתִהּלֹות יֹוֵׁשב ָקדֹוׁש ְוַאָּתה" ):ב"כ



, ַהַהְכנָָעה ּוְלִפי, ֵרׁשַהּדֹו ֶׁשֶּבָחָכם ַהּטֹוב יְֵדי -  ַעל ִרְׁשָעָתם נְִכנָע, ַהְּדרּוׁש ִּבְׁשַעת ָהעֹוְמִדים ָהֲאנִָׁשים ֵאּלּו ָּכל ַּגם

ְמִּתיהָ  יְרּוָׁשַליִם זֹאת): "ה יְֶחזְֵקאל( ִּבְבִחינַת, ָהֶעְליֹון ֵלב ְסִביב ַהּׁשֹוְכנִים ַהְּקִלּפֹות ַהיְנּו, ָהאֹויְִבים נְִכנִָעים ֵּכן ַֹ  ש

  ":יְרּוָׁשַליִם ֵלב ַעל ַּדְּברּו): "מ יְַׁשְעיָהּו( ִּבְבִחינַת, ֵלב ְוִהיא", ַהּגֹויִם ְּבתֹו4

 ְּבִחינַת זֶה' ַמֶּטה". 'ָהֵעָדה ֶאת ְוַהְקֵהל ַמְּטI ֶאת ַקח: "ְלמֶׁשה הּוא - ָּברּו4 - ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָאַמר, ַמֶּטה ְּבִחינַת ְוזֶה

 ְוזֶהּו. ְלָמְעָלה ֵהן ְלַמָּטה ֵהן, ִביםָהאֹויְ  ָּכל נְִכנִָעים יָדֹו - ֶׁשַעל, ֲעבֹוָדתֹו יְֵדי - ַעל ֶׁשּנֲַעֶׂשה ַהַּצִּדיק ְוכֹחַ  ֶמְמֶׁשֶלת

, ֶעְליֹונִים ִלְדָבִרים ִצּיּונִים ֶׁשֵהן, טֹוִבים ּוַמֲעִׂשים ַהִּמְצוֹות ַהיְנּו", ִמִּצּיֹון' ה יְִׁשַלח ֻעּזIְ ַמֵּטה): "י"ק ְּתִהִּלים(

  :ְוזֶה. אֹויְִבים ְלַהְכנִיעַ  עֹז - ַמֵּטה נֲַעֶׂשה ֶׁשֵּמֶהם

   :ל"ַּכּנַ  ֶׁשּלֹו ָהָרע ֶׁשּנְִכנָע נְִמָצא, ַהּתֹוָרה ֵּבאּור ִּבְׁשַעת ֶהָחָכם ֵאֶצל ֶׁשהּוא ִמי, נְִמָצא". אֹיְֶביI ְּבֶקֶרב ְרֵדה"

 ֶאל ְוִדַּבְרּתָ  ָהֵעָדה ֶאת ְוַהְקֵהל ַהַּמֶּטה ֶאת ַקח: "ְלמֶׁשה ָאַמר הּוא -  ָּברּו4 - ֶׁשַהָּקדֹוׁש, מֶׁשה ֶׁשָּטָעה ָטעּות ְוזֶהּו

 ִּבְׁשַעת ִּכי", ָהֵעָדה ֶאת ְוַהְקֵהל, "ֶׁשּלֹו טֹוִבים ּוִמַּמֲעִׂשים ִמִּמְצוֹות לֹו ֶׁשּיֵׁש ֻעּזֹו ֶמְמֶׁשֶלת ֶׁשּיִַּקח", ְלֵעינֵיֶהם ַהֶּסַלע

 ַהֶּסַלע ֶאל ְוִדַּבְרּתָ " ָּכ4 - ְוַאַחר; ל"ּנַ ּכַ  ִרְׁשָעָתם ְלַהְכנִיעַ  ְּכֵדי עֹז - ַמֵּטה ָצִרי4, ָרִעים ַּגם ָּבֶהם ֶׁשּיֵׁש, ַהְקֵהל

: ט"רע ֵּתֵצא זַֹהר ְוַעּיֵן. ְלסֹופֹו ָסמּו4 ַהִּׁשיִרים ִׁשיר ַרָּבה ּוִמְדַרׁש. ג"ס ַׁשָּבת' (נַַחת ֶאָּלא ִּדּבּור ֵאין" 'ְלֵעינֵיֶהם

 ַהיְנּו, ַהֶּסַלע ֶאל, ּוְכָרׁש ְּכַדל ְּבַתֲחנּונִים ּוְתִפָּלתֹו ִׂשיחֹו ֶׁשּיְִׁשּפ4ֹ'), ְוכּו ּוִפּיּוס ְּבִדּבּור' ְוכּו" ַהֶּסַלע ֶאל ְוִדַּבְרֶּתם"

. ל"ַּכּנַ  נְִׁשָמָתם ִעם ַעְצמֹו ֶאת ֶׁשּיְַקֵּׁשר ְּכֵדי, ַמֲעֶׂשה ִּבְׁשַעת ַהָּקָהל ֶׁשּיְִהיֶה, ַּדיְָקא ְלֵעינֵיֶהם, ל"ַּכּנַ  ָהֶעְליֹון ֵלב

 ִהְׁשַּתֵּמׁש ֶאָּלא, ַהָּקָהל ִּבְׁשִביל ַהַּמֶּטה ִעם ִהְׁשַּתֵּמׁש ֶׁשMא, ְּתִפָּלתֹו ִּבְׁשַעת ְוִצְדָקתֹו טּובֹו ֶׁשּזַָכר, ָעָׂשה ֵכן Bא ְוהּוא

 ַויְִהי): "ז"י ְׁשמֹות( ּובֶׁשָּכת ְּכמֹו, ְּתִפָּלתֹו זֶה יָדֹו" יָדֹו ֶאת מֶׁשה ַוּיֶָרם: "ְּבִחינַת ְוזֶה. ְּתִפָּלתֹו ִּבְׁשַעת ַהַּמֶּטה ִעם

 ַהֶּסַלע ֶאת ַוּי4ַ. "ַהָּקָהל ִעם ַעְצמֹו ֶאת ִקֵּׁשר ְוBא, ְּתִפָּלתֹו ֶאת ֶׁשֵהִרים, ִּבְצלֹו ְּפִריָׂשן: ַּתְרּגּומֹו", ֱאמּונָה יָָדיו

 ָדָבר ֵאיזֶה ֶׁשּלֹוְקִחין ְּכמֹו, ָהֶעְליֹון ֵלב ֶׁשִהָּכה), ח"ע ְּתִהִּלים" (ָמיִם ַוּיָזּובּו צּור ִהָּכה" ִּכְביָכֹול" ַּפֲעָמיִם ְּבַמֵּטהּו

 ְּבכֹחַ  ַהּתֹוָרה ֵּבאּוֵרי ֶׁשָּלַקח, ַאַחת ַהָּכָאה: ַּפֲעַמיִם ַהֶּסַלע ַהָּכַאת ְוזֶהּו. ַהּטֹוִבים ַמֲעָׂשיו ְּבכֹחַ  ָּבא ִּכי, ּוְבאֹנֶס ְּבכֹחַ 

  ְּבָרכֹות( ּדֹוַחְקּתֹו ָׁשָעה, ַהָּׁשָעה ֶאת ֶׁשּדֹוֵחק ִמי ִּכי ַאַחת ְוַהָּכָאה, ל"ַּכּנַ  ִחּנָם ַמְּתנַת ִּבֵּקׁש ְוBא ּוְבאֹנֶס

. ָעָליו ּובֹוָכה ְמיֶַּלֶלת ִהיא, ל"ַהּנַ  ַהֵּלב ֶׁשִהיא, ַהְּׁשִכינָה, ִהְסַּתְּלקּותֹו ְוַעל. זְַמּנֹו קֶֹדם ְונְִסַּתֵּלק:), יג ְוֵערּוִבין. ד"ס

  ':ְוכּו" ְמִריָבה ֵמי ֵהָּמה: "ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו, ַהָּכָאה יְֵדי - ַעל ְוַאֲהרֹן מֶׁשה ֵמתּו ִּכי", יִםַּפֲעמָ : "ְוזֶה

, יִֵּתן יְִתָּבַר4 ַהֵּׁשם לֹו יִֵּתן ִאם; ְּבַתֲחנּונִים יְַבֵּקׁש ֶאָּלא, ָּדָבר ׁשּום ַעל ַעְצמֹו ֶאת ִלְדחֹק ָלָאָדם ֵאין זֶה ּוִבְׁשִביל

 . ָלאו ָלאו ְוִאם


