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   ...את פי האתון' ויפתח ה
  ]'ו',  הלכות ראשית הגז ה–לקוטי הלכות [

'  שעשה אז ה;ן שהיא פליאה נשגבהווזה בחינת פתיחת פי האת
ן ו שפתיחת פי האת, שאמרו במדרשו כמ,רא כזהויתברך נס נפלא ונ

רא וידי נס הנפלא והנ קא עלי כי די.לםוהו מעוהיה נס שלא היה כמ
ך ו להפ,הוא את פיו של בלעם הרשע ברוך שו הקדקםיהזה ע

 - של משה ודל כחויתברך ג' יקא הראה הי כי בזה ד.מקללה לברכה
ת כל הדבורים שמדברים ול להעלושיכ -שהוא בחינת הצדיק האמת 

ת מהם וך הכל לברכה לעשו להפ,ת וחרופים כאלהונולקים בבזיוהח
  .תוהלכ

  
 שת האדם בתאוהואר שכפי קדוכי כבר מב

רה שבעל פה ות של תוכה לברר ההלכו כן ז,הכלליות
אבל . 'שהם בחינת רחל בחינת אשה יראת ה

  על.כה לזה בשלמותובודאי לאו כל אדם ז
 קון של כל בני אדם הוא רק עלי הת,כן

כה לזה ו שז,ידי הצדיק האמת
 משה ויעקב ו כמ,בתכלית השלמות

 עד שכל זווגיהם היה בבחינת ,'ודוד וכו
י "אר בכתבי הארושוק וזווג המביבוק וניח
ל שזה "נו זי שבאר רב,שוהר הקדול ובז"ז

ידי שמברר הצדיק הדבורים שמדברים  נעשה על
  .'ת וכוו ועשה מהם הלכ,לקיםועליו הח

  
 הוא מתקן ומעלה גם ,בר להצדיק הזהוומי שנכלל ומח

תיו ו וכל הנהגורתו מאחר שכל ת,כה להלכה ברורהו עד שז,ותוא
 , אבל בלעם היה ההפך ממש מזה. הכל ממנווקיומ וווכל חיות

 עד שעשה , עד שנפל לתאוה הזאת כל כך,תיו כל כךושפגם בתאו
שוק והזווג י ורצה להמשיך בחינת הנ,מעשה אישות עם הבהמה

לו הכשרים י שאפ, לא בלבד לתאוה הגשמיית,למטה למטה
 ידי הצדיק ל עלוקון גדיפלים לתאוה הגשמיית בהתר צריכין תושנ
ן ושוק העליי לבחינת זווג ונול עד שיעלה הכל לשרש"ל הנוהגד
 ,םו חס ושל,תומכל שכן וכל שכן הרשעים שנפלו לעבר. ל"הנ

כה ו רק אם ז,שתקונם קשה מאד כידוע בכל הספרים, רחמנא לצלן
 ,ותול לתקן גם או יכ,ל" כח הנולהתקרב בחייו לצדיק כזה שיש ל

  .ל"כנ
  

 עד שעשה , הרעה הזאת כל כךאבל בלעם הרשע נפל לתאוה
בחינת הצדיק  - וחלק מאד על משה ,מעשה אישות עם בהמה

בור י הרעה התגבר כל כך שרצה להמשיך הדומאתוובט -האמת 
 כח בפיו לדבר סרה על ו עד שהיה ל,רה שבעל פה לשםוש של תוהקד

ך כל ו כי רצה להפ;ולחרף ולגדף -בחינת משה  -הצדיק האמת 
 שיהיה נעשה  ,םו חס ושל, הרעהו פה לדרכשבעלרה והת דבורי
על  -שהוא בחינת קללה  - פה לדבר עתק ,רה שבעל פהו מהתואצל

 שרצה , שהם בחינת משה וכלל ישראל,הצדיק האמת ואנשיו

  .ל" וכנ,ל" והכל בבחינה הנ,לעקרם לגמרי בפיו הרע והטמא
 ידי  על , של משהודל כחויתברך נס נפלא והראה ג' עשה ה  ,כן ועל

ן פתח את פיו ו שהאת,לםוהו מעושעשה אז דבר נס שלא היה כמ
ל ו של משה היה יכודל כחונו שבגיהי, ותוכיח אוודבר עם בלעם וה

 ,ם מאוס כזהות שנפלו עד מקו גם כל דבורי ההלכ תולהעל
תם גם משם ולבררם ולזככם להפכם ו להעל,לבהמיות ממש

בוק יה חידי זה נעש  שעל,ןומם הראשו להשיבם למק,תולהלכ
ן ו שהאת, עד שעשה נס נפלא.ל" כנ,נהושה העליובקד' שוק וכויונ

 העלה ,ודל כחו בג,כי משה . פתחה פיה ודברה עם בלעםובעצמ
ן בעצמה דברה והדבור משם מתכלית הירידה והנפילה עד שהאת

 , של הצדיק האמתודל כחו ג,תורוובזה הראה לד. ותוכיחה אווה
נפילה והירידה שאין ירידה ת הדבור מתכלית הול להעלושיכ

  .אחריו
  

ברים ו כל הדבורים רעים שד,תורוכי באמת גם בכל הד
כל נמשך מבחינה  ה,לקים על הצדיק האמת ואנשיווהח

לה טמאו בריתם כל אחד כפי ימחמת שתח, זאת
לקים וכן הם כרוכים אחר הח  על;פגמיו הרעים

 , אבל למודם שלא לשמה,רהוסקים בתוהע
 ,ינם נקיים בתאוה הזאת וגם הם א.ל"כנ

 ,ומחמת זה נעשה אצלם פה לדבר
ת ורו שמשם כל קלקולי הד,ל"כנ
  .ל" כנ,'וכו

  
דל כח של ויתברך הראה אז ג' אבל ה

ת ול להעלושיכ -בחינת משה  -הצדיק האמת 
 גם ותו להעל,רה שבעל פהוולברר הדבור שנמשך מת
ן ותיחת פי האת שזהו בחינת פ,מתכלית הירידה והמאוס

 המילף וותרגומ - ההסכן הסכנתי אמרה ,כן ועל .ל"נוכ
 , הרעו קלקולודיעה לו והותוכיחה אוכי ה -מוד ין לואליפנא לש

 ,ומאתו שמרמז על טההסכןל על פסוק זה "תינו זו שאמרו רבוכמ
 ווזהו בעצמ. כנתו סוותהי ל שכתוב ו כמ,ןו עם האתושטמא עצמ
 - ת המילף אליפנאבחינ -ך האמת ו שרצה להפ, הרעובחינת למוד

 דךונך אשר רכבת עלי מעוהלא אנכי את :וכיחה ואמרה לוינו שהיה
המילף ' לם רכבת עלי ועשית עמי מה שעשית ההסכן וכוושמע. 'וכו

תך מדרכך הרע כי התגברת כל ות אות לך כה להטולעש' אליפנא וכו
מאה כזאת ומאתך עד שהנהגת עם הדבור שהמשכת לטוכך בט
 וחו כי המלאך עמד לנגדך בכ! הגיע קצך,ל עתהאב. ל"נך וכנוכרצ

 עד ,ותורדת אום שהוציא הדבור ממקו כח להו שיש ל,של משה
 - כי משה ,ת על האמת ולברך את ישראלודוכרח להושאתה מ

 ,ם שהםוציא הדבורים ממקול להו יכ- בחינת הצדיק האמת
 היתה וידי זה בעצמ ועל. ל" כנ,תוולהפכם לברכה שהם בחינת הלכ

 ,'בבחינת ושמע מלכותא וקטלה וכו] רשעשל בלעם ה[ ו מפלתכל
  . ותבין,)ב"י', ן א"לקוטי מוהר (ל"רה הנוב בהתין שם היטיע

  
מוד י ל,םו חס ושל,ךוצה להפ כי ר.א"ת תנותיון א"ווזה את

 ודרשו ,ש רגליםוכי הכיתני זה שלוזה . ל" וכנ,ןוהתנא אל האת
 כי ,ש רגליםוגגת שלומה החור או אתה מבקש לעק:ל"תינו זורב
ידי  ת עלורור ההלכי ששם ב,המקדש לים אל הביתוש רגלים עובשל

ר מורינו נצח אודסר'לזכרון בער  ל"זצ,ישראל

  ד"קכעלון ת ד"בס



 ד אישוולא יחמידי זה   ועל,' וכווקמת ועלית שכתוב ו כמ,הכהן
 ,שוק וזווגיבוק נית חוש בחינוש רגלים כנגד שלוכן הם של  ועל;'וכו

נו שיש צדיקים יהי.  כמובא,שה רגלים כלליות כל היחודיםוכי בשל
שין מכל ו שע,שה רגליםושת השלושממשיכין קד -ת משה ובחינ -

' בוק וכוית חוידי זה נעשה בחינ  שעל,תול הלכ"הדבורים רעים הנ
  .ל" וכנ,שה רגליםות שלו שהם בחינ,שהודקד

  
  
  

  ]א" כ– אוצר היראה[

ישראל שהוא בחינת  שת ארץות לקדולאדם לזכאפשר אי    
ידי הצדיקים  אם על כי, ל"לם כנודוש העישלמות אמונת ח

כי , שזהו בחינת הנשיאים שהעמיד משה לנחל את הארץ, אמתיים
צדיקים יירשו בבחינת , ידי הצדיקים כין עלוישראל ז קר ארץיע
ידי שמבקשין ומחפשין את הצדיק ומתקרבין אליו  כן על ועל, ץאר

זה  ידי שעל,  זבולון ליששכרו כמ,ןו בגוף ונפש וממותוומשמשין א
, ןואחרא שמחפשין אחר הממ פוש והבקשה דסטראילין מן החונצ

כן  שזה גם, ןוות ממונתתקן תא, ידי ההתקרבות להצדיק כי על
 ידי על, אר בפניםוכמב, בצאתךן ושמח זבולבחינת , בחינת זבולון

  .ישראל א לארץוכין לבוזה ז
  

 שם ווגם קבר, ישראל מד על גבול ארץו זבולון ע,כן ועל   
ידי בחינת  יקא עליכי ד, ןו על צידווירכתבחינת , לת הגבוליבתח

 ברכות כותהל -לקוטי הלכות (ישראל  א לארץוכין לבוזבולון ז
  .)ג"מ', הריח ד

  
  
  

  ]א"י, לוםש - עצותלקוטי [

ואף שנמצא , שיןות שעובודרך השם יתברך להביט על הט  
, מכל שכן האדם.  מסתכל על זהואינ, בו טובהם גם כן מה שאינ

, בו טוקא מה שאיני דיוא בולמצ,  לרעהו להביט על חברושאסור ל
יב להביט רק ורק אדרבא מח, ודת חברוא פגמים בעבוולחפש למצ

 וידי זה יהיה ל-ועל, ב תמידוזכות וט וא בוב ולחפש למצועל הט
 ).ז" סימן י- ן תנינא"לקוטי מוהר(ם עם הכל ושל

  
  
  

  ]ח"י, 'בלקוטי תפילות [

, שהוותתן לי דעת שלם דקד, ותרחם עלי ועל כל ישראל     
שים לבל אסתכל ואביט על ופן שאזכה להתדבק בדרכיך הקדובא

כלל על מעשיו ולא אשים עיני , לםוהרע של שום בר ישראל שבע
רק אזכה לדון את כל אדם לכף זכות , ביםותיו שאינם טודיומ

ולא אסתכל על הרע , ב של כל אחד מישראלוולהסתכל רק על הט
ותתן לי , תפקח את עיני דעתי, וברחמיך וחסדיך הרבים.  כללושל

ב וא זכות וטופן שאזכה לחפש ולבקש ולמצובא, שהודעת שלם דקד
  . בהגרוע שבגרועיםלוי אפ,בכל אחד מישראל

  
ולא אביט , ב שבכל אחדות ולהביט רק על הטוואזכה לרא     

בה להביט על כל וותתן לי עין יפה וט. ואסתכל על הרע שבהם כלל
,  אקבל בדעתי להסתכל עליווב שבואת הט, בהואחד מישראל לט

ת ולמען אזכה להי, ואת הרע לא אקבל ולא אשית עיני עליו כלל
ים קב בעיני אלוואמצא חן ושכל ט.  ועם אנשים'ה ב וישר גם עםוט

 לדבר ,עד עם כל אחד ואחד מישראלופן שאוכל להתוובא, ואדם
בה ודתם הטוולקבל מנק,  מהתכלית האמתיועמהם באמת לאמת

תם ונן אוולח, בהודתי הטוולהאיר בהם מנק, 'הרר ולשוב לולהתע
צפן בי ב הנודיעם את כל הטולה, בהודתי הטובאמתת הדעת של נק

  .שת ישראלומקד

  
  

  ]ג"נ –י הנחל ֵּבמספר ִא[

 שבא ממקום ...לכבוד לבי ובשרי מר . ד"שבט תשכ' כ, ה"ב  
היוצא , ם מים החכמהירויושואב אדים ואו, קדוש ועליון מאד

אשר מסוף העולם ועד , ממוח הקדוש והנורא של הצדיק האמת
ת והטעות השורף ומבטל השקר וההבל והשטו, סופו לא קם כמוהו

המתגברים ורועשים להחריב את , של המינות ואמונות כוזביות
ממך כל מיני חולי וכל מיני ' יסיר ה. ושלום חס, ושלום  חס,העולם
חיים טובים אמתיים ,  ויתן לך חיים ארוכים ובריאים,מדווה

  . ונצחיים
  

יתברך על ' כי כל היסורים והצרות ששולח ה, דע אחי  
כל הוא רק בכדי לשבר עזות הגוף ולעוררו ה, ושלום  חס,האדם

בכדי שתוכל הנשמה להתקרב אל הגוף ולהאיר לו אור , בתשובה
יתברך ' שיש לו כח לתקן הכל בשלמות ולקרב הכל לה, הצדיק
  . באמת

  המעתיק
  
  

  ]'ג,  קישוי הולדה–אוצר היראה [

זה מחמת שהלידה , ל חבלי לידהולדת צריכה לסבו מה שהי 
, םוושל  חס, שמשם אחיזת כל הדינים,ת יד החזקהנמשכת מבחינ

ב ווכן גם כן מה שר. רעדה אחזתם שם חיל כיולדהוזה בחינת 
הוא גם כן מחמת , ידי סמים מרים ויסורים ת באים עלוהרפוא

ת ושמשם באים כל היסורים והמכ, ידי יד החזקה שהרפואה בא על
 בבחינת , בא הרפואה גם כןוומשם עצמ,  רחמנא לצלן,לאיםווהח

ש ו יד שהקדותול שבא"תינו זו שאמרו רבווכמ, מחצתי ואני ארפא
  . הוא מרפאוחץ בוברוך הוא מ

  
ידי יסורים  א עלוצריכה לב,  גם הרפואה הבא משם,כן  ועל 

לה ולדת יש לה דין אחד עם רפואת החוכן הי ועל. וסמים מרים
ה נם לברכו זכר,תינוו שאמרו רבוכמ, פורים כוין שבת ויילענ

  .)' ד',גהלכות חובל בחבירו  –לקוטי הלכות (
  
  
  

  ]ה"כ', ן ב"אנשי מוהר –כוכבי אור [

שפעם אחת , ל"נחמן טולטשינער ז' ר, שמעתי מהוותיק     ☺
ואמר אז על , ל על ציונו הקדוש"ת ז"היה מוהרנ, בימי הספירה
' לקוטי תפלות חלק ב[אתה יצרת התפילה המתחלת , הציון הקדוש

  ].ו"סימן ל
, הם): בלשון תמה(אמר , כשהלך משם, ואחר כך     ☺

  הם -ובאמת ? שואלים אם יש בהתפלות רוח הקודש, המתנגדים
כי הם נמשכים משער ! גבוהים מרוח הקודש ]התפילות[

  .החמשים
שם : ' הלכות ו- הלכות ראש חדש -ועיין בלקוטי הלכות      ☺

גם . ן"נושך משער ה נמלעשות מתורות תפילותכי הדרך , מובן זה
על ידי התפלות , כי הרבה אנשים זכו כבר לגן עדן, שמעתי שאמר

  .שלו
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