
�  ÌÂÏ˘ È˙È¯· ˙‡...  
. וזה בחינת כל מעשה פינחס עם זמרי
, כי זמרי חטא ונפל לפגם הברית מאד

וחטא ברבים באיסור גמור וחמור מאד 
  ).נשים אסורות(ז "בנשג
כי אם הוסיף רשעה , ולא די לו בזה    ����

על רשעתו ורצה להכשיל את ישראל 
ולהעיז פנים כל כך , למרוד במשה רבינו

, א את המדיינית אליועד שהבי, נגדו
ÂÊ ): עם משה(והתחיל לפלפל עמו 

˙¯˙ÂÓ Â‡ ‰¯ÂÒ‡ ? ‰¯ÂÒ‡ ¯Ó‡˙ Ì‡
ÂÎÂ' ,ולכל מי שהולך , אוי לו אוי לנפשו

שלא די לך שנפלת למקום , בדרך כזה
, למיאוס טינוף תאוה רעה כזאת, שנפלת

עוד אתה רוצה להתגאות , באיסור גמור
כאילו הוא מפלפל , ולפקור נגד משה רבך

על פי דרכי , מו בהלכה ורוצה להוכיחע
  .כאילו היא מותרת, הלומדים

שעל ידי , ל"וכל זה הוא ענין הנ    ����
עד שנעשית , שעוסק בתורה שלא לשמה

על ידי זה נעשה לו פה , לו סם מוות
בחינת , לדבר נגד כבוד הצדיק האמת

  .משה
וכל זה בא לו מחמת שפגם ביחוד     ����

מיות עד שנפל לתאוה הגש, וזווג העליון
עד שבא לאיסורים , של ניאוף מאד

כי זה תלוי בזה , רחמנא לצלן, גמורים
יאין אדם נופל בבת , כי בוודא. ל"כנ

�˘‡È שהיה , בפרט גדול בישראל, אחת
·‡ ˙È·ובוודאי נפל בכל פעם ',  וכו

וזה . כאשר ידע בנפשו, לתאוה זאת
  .הסיתו ונכנס טינא בלבו נגד משה רבינו

,  תאוותו הרעהוכמו שפגם על ידי    ����
כי אם . כן פגם ביותר על ידי גסותו הרע

היה על כל פנים שובר גסותו וחכמתו 
, והיה מבטל דעתו נגד משה רבו, הרעה

בוודאי לא היה בא לנפילה ומרידה 
לתפוס מדיינית ולהביאה לפני , כזאת
אך זה תלוי ; ולפלפל עמו בהלכה, משה
  .בזה
מרד נגד , מתוקף תאוותו, וזמרי    ����
,  עד שנעשה לו מהתורה שבעל פה,משה

ולהפוך דברי , פה לדבר ולמרוד נגד משה
ולומר זו אסורה או , אלקים חיים

  ).וכן הוא בכל דור ודור(' מותרת וכו
עד , והצרה היתה אז גדולה כל כך    ����

, שמשה בעצמו נתעלמה ממנו ההלכה
Ó‰Â‰ על פי , ל"כמו שאמרו רבותינו ז
„ÚÂÓ Ï‰‡ Á˙Ù ÌÈÎÂ· ,נו שנתעלמה ממ

  .ל"ההלכה היינו כנ
כי כל תוקף המרידה וההפקרותיו     ����

היו מנפילת ההלכות , של זמרי נגד משה
עד שנעשה לו פה , של תורה שבעל פה

שהיה בוודאי למדן ותלמיד חכם , לזמרי
, שידבר נגד משה בהפקירות כל כך, גדול

ומחמת זה בעצמו נתעלמה ממשה 
מעוצם נפילת ההלכות של תורה , ההלכה
עד שנתרשלו ידיו לברר , ל"פה כנשבעל 

  .ל"ההלכה מנפילתה בבחינה הנ
שיבוא , יתברך נתן כח בפינחס' וה    ����

ונזכר , וראה מעשה; ויטול את שלו
כי ראה . 'וכוÂ„È· ÁÓÂ¯ Á˜ÈÂ , הלכה

ואי אפשר , שנפילת ההלכה עצומה מאד
בבחינת התיקון , לתקן בשלימות מיד

, ולקח כלי זיין גמשיים ביד, על כן. ל"הנ
  .ל" הנÁ¯· שהוא בחינת ÓÂ¯"Áדהיינו 
ונקם בו בבחינת חרב נוקמת נקם     ����

כי ישראל יש להם שני הכוחות . ברית
שהיה כוחו של משה , בפרט אז; ל"כנ

. רק שלפי שעה נתרשלו ידיו, גדול מאד
, ל"בחינת חרב הנ, ח"על כן נקם בו ברומ

¯ÁÂ Ì�Â¯‚· Ï‡ ˙ÂÓÓÂ¯· בבחינת , ל"וכנ
˘ÚÏ Ì„È· ˙ÂÈÙÈÙ‰Ó˜� ˙Âוכו  ,'

  .ל"שישראל יש להם שני הכוחות וכנ
Â˙Î ËÙ˘Ó Ì‰· ˙Â˘ÚÏ· וזהו     ����

בחינת הלכות ,  דייקאÂ˙Î ËÙ˘Ó·', וכו
לברר ההלכות , ומשפטי התורה

כמו ,  כראויÌ‰· ˙Â˘ÚÏו, והמשפט
' שהתפלל לה, שעשה פינחס בזמרי

ÒÁ�Ù „ÂÓÚÈÂ : כמו שכתוב שם, יתברך
ÓÂ¯ Á˜ÈÂ ÏÏÙÈÂ"Ì‚¯‰Â Â„È· Áל"נ וכ .

‰��Ô˙Â� È : מיד, יתברך' הבטחו ה, על כן
ÌÂÏ˘ È˙È¯· ˙‡ ÂÏ ,ברית שלום דייקא ,

היפך המחלוקת שנמשך על ידי 
שנעשה להם פה לדבר , המתנגדים

כי הוא תיקן , ל"מהתורה שבעל פה כנ
  .ל"זאת כנ
, הוא ראוי לברכת שלום, על כן    ����

שהוא , שזהו בחינת הכהונה שנתן לו
 זכה להגביה הכל כי. ל"בחינת ימין כנ
על ידי שביער רע כזה , ולכוללו בימין

שעשה מעשה רע , מישראל שהוא זמרי
ורצה עוד להוכיח על פי ; ומגונה כזה

שזה גרוע מן , למרוד נגד משה, התורה
רצה להחטיא את כל , כי על ידי זה. הכל

  .ישראל

על כן זכה פינחס לברית כהונת     ����
כמו , הווהוא בעצמו אלי. עולם לדורות

שיבוא ויבשר , ל"שאמרו רבותינו ז
שיעקר גמר התיקון , הגאולה לישראל

  .ל"יהיה אז על ידי משיח כנ
 ‡ËÏÂ ‡ÓËÏ ‡· Â‰ÈÏ‡ ÔÈ‰¯ועל כן     ����

כי , כי אם לעשות שלום בעולם', וכו
היפך , עיקר התקון הוא השלום

, ועל ידי זה ממילא. ל"המחלוקת הנ
מאחר שיהי הלימוד רק , תתברר ההלכה

  .לשמה באמת בשלימות
, ‡ËÏÂ ‡ÓËÏ ‡· Â‰ÈÏ‡ ÔÈ‰¯וזהו     ����

, דהיינו שיודעין בפיו אמתת ההלכה
כי אם , איזהו הטמא ואיזהו הטהור

ולבטל המחלוקת , לעשות שלום בעולם
תתברר , ועל ידי זה ממילא. והקינטור

כי בירור ההלכה אי ; ההלכה לאמתתה
אפשר להודיע מן השמים בדרכי 

ואין נביא , ·˘Ï ÈÎ‡È‰ ÌÈÓ‡ , הנבואה
ועל כן אי . רשאי לחדש דבר מעתה

. אפשר שיגלה אליהו דיני ההלכות
וההכרח לברר ההלכות על פי דרכי 

רק שיעשה , התורה המקובל בידינו עתה
, שעל ידי זה ממילא; שלום גדול בעולם

שעל ידי זה , יתבררו ההלכות לאמתתן
  .ל"וכנ, יתתקן הכל

) Ê‚‰ ˙È˘‡¯ ˙ÂÎÏ‰-‰ ‰ÎÏ‰  ,'È"·(  
  

  

  

הוא ממשיך , כשמֻקשר להצדיק    ����
ועל ידי זה נתתקן , ממנו שפע כפולה

‡ÔÈ שהוא בחינת , אצלו תאוות ממון
Â„È· Â˙ÂÂ‡˙ ÈˆÁÂ ˙Ó Ì„‡ , דהיינו

  .שלעולם חסר לו
אבל השפע הקדוש של הצדיק הוא     ����

  . שאין בה שום חסרון, בחינת שפע כפולה
פוגמין , כשפוגמין בכבוד הצדיק    ����

שכל קֻדשתה נמשכת , שראלבארץ י
ואז הוא בבחינת המרגלים , מהצדיק

ועל ידי זה מתגבר , שפגמו בארץ ישראל
  . עליו תאוות ממון

)  ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡-˜È„ˆ  ,Ó"‰-Ó"Â(  
        
        
        
שהיה , לענין שהיו מספרים מאחד    ☺☺☺☺

, אז בכרך גדול של עירות העובדי כוכבים
ונתעכב שם הרבה מחמת שנדמה לו בכל 

עד ,  וכן בכל פעםפעם שעכשו יפעל
שכן הדרך , שנתעכב הרבה שם ואמר

כשבאין למקומות כאלו שנדמה בכל 
  .'וכו' פעם עתה אפעל עתה אפעל וכו

שהיה איש אחד שלא , וסיפר מעשה    ☺☺☺☺
שיש , האמין במה שאומרים העולם

שבאים לפעמים , לצים מסטרא אחרא
כמו שארע כמה , ומטעין בני אדם

  .והוא לא האמין בזה    ;פעמים
בא אצלו לץ , פעם אחד בלילה    ☺☺☺☺
, וקראו אל החוץ שיצא ויצא לחוץ, אחד

  ;והראה לו הלץ  שיש לו סוס נאה למכור

Ò·"„  

¯  Â�È¯ÂÓ  Áˆ�  ÔÂ¯ÎÊÏ  '¯  Ô·  ¯Ò„‡  ¯Ú·  ·„  Ï‡¯˘È  '‰ÓÏ˘  ˜ÈÊÈÈ‡  ,ÚÈÊ"‡  
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: ושאלו, והנה הוא סוס נאה מאד, וירא
‰ˆÂ¯ ‰˙‡ ‰ÓÎ?השיב הלץ  : ‰Ú·¯‡

ÌÈÓÂ„‡! וראה שהוא שוה בשפי שמונה 
, כי הוא סוס מובחר וטוב מאד, אדומים

, לו הסוס בעד ארבעה אדומיםוקנה אצ
  .והיה אצלו מציאה גדולה

למחר הוציא הסוס למכור ועמדו     ☺☺☺☺
: אמר. ורצו לתן לו איזה סך, על המקח

‰ÊÎ ÍÒ ÈÏ ÔÈ�˙Â� Ì‡ ‡Ó˙ÒÓ , ‰Â˘ ‡Â‰
ÌÈÏÙÎ!והוליך הסוס להלן,  ולא נתרצה ,

: אמר. ורצו לתן לו גם כפלים כרצונו
ÍÒ‰ ‰ÊÓ ÌÈÏÙÎ ¯˙ÂÈ ‰Â˘ ‡Ó˙ÒÓ! 

עד שנכנס סך , יך הסוס להלןוכן הול
ולא נתרצה עם , מכירת הסוס לאלפים

 -אחד למכרו כי כל מה שרצו לתן לו 
 עד !ÌÈÏÙÎ· ¯˙ÂÈ ‰Â˘ ‡Ó˙ÒÓ: אמר

  .רק המלך, שלא נמצא מי שיקחהו
ורצה לתן לו , והוליכו להמלך    ☺☺☺☺

כי הסוס הוטב מאד , המלך סך עצום
-ולא נתרצה עם המלך גם, מאד בעיני כל

עד ; ÂÈ ‰Â˘ ‡Ó˙ÒÓ˙¯: כי אמר, כן
  .שגם המלך לא קנה הסוס

; והלך מהמלך עם הסוס להשקותו    ☺☺☺☺
שמשם ] משאבה [ÙÓÂÏÙוהיה שם 

, וקפץ הסוס לתוך הפלומפ, משקין
כי , היינו שנדמה לו כך(ואיננו , ונתעלם

, )היה מעשה לצים כל הענין של הסוס
וצעק מאד על זה ונתקבצו אליו בני 

Ó‰ :  אותוושאלו, העולם לקול זעקתו
˜ÚÂˆ ‰˙‡?שהסוס שלו קפץ ,  השיב

כי , והכו אותו הכה ופצוע! לתוך הפלומפ
, נדמה למֻשגע כי נקב הפלומפ צר מאד

  !?ואיך אפשר שיקפץ הסוס לשם
והוא נראה , וראה שמכין אותו    ☺☺☺☺

בתוך שרצה . ורצה לילך משם, כמֻשגע
 והנה הסוס מתחיל להושיט -לילך משם 

יל לצעוק והתח, ראשו מתוך הפלומפ
 מחמת שנדמה לו !‡‰‰ ‡‰‰: שנית

שיש שם סוסו ונתקבצו שוב אצלו בני 
כי הוא מֻשגע , והכו אותו שנית, העולם

כיוון שרצה , ורצה שוב לילך משם; ל"כנ
 והנה מושיט שוב הסוס את ראשו -לילך 

, ל"מן הפלומפ והתחיל לצעוק עוד כנ
  .ל"ונתקבצו שוב אליו והכוהו כנ

א מטעה את כך הסטרא אחר    ☺☺☺☺
בשקר גמור , על לא דבר, האדם בכל פעם

והולך , שאין בו ממש והוא נסת אחריה
אחריה ונדמה לו בכל פעם שיירוויח 

ורץ אחריהם , יותר וימלא תאוותו יותר
ובורחים , ופתאם נתעלמו, כמה עתים

ומסתלקים ממנו כל התאוות כאשר 
שהתאוות מסתלקים , מזדמן לפעמים

  .קצת
, וצה ִלפרד מהםוכאשר האדם ר    ☺☺☺☺

והוא , אזי חוזרים ומושיטים ראשם
 -וכן מתנהג להלן , חוזר ורודף אחריהם

הוא חוזר , שתכף שמושיטים ראשם
  .לרדוף אחריהם

  .ולא באר הענין יותר והבן היטב...     ☺☺☺☺
)˙ÂÈ˘ÚÓ È¯ÂÙÒ ¯Á‡˘ ˙ÂÁÈ˘ ÍÂ˙Ó(  

  
  

  

שלפעמים נתלהב , זה שאנו רואים ����
ת האדם בתוך התפלה ואומר כמה תבו

, עליו' זה בחמלת ה, בהתלהבות גדול
; סוף והאיר לו שנפתח לו אור אין

 Û‡ ÏÚ, וכשרואה אדם התנוצצות הזאת
ÈÊÁ ‡Ï Â‰È‡„ ·‚ ,ÈÊÁ ‰ÏÊÓ]   אף על פי
תכף ] נשמתו רואה, שהוא לא רואה

לדבק את , נתלהב נפשו לדבקות גדול
וכשעור התגלות ; סוף עצמו באור אין

   שנפתחו       התיבות לפי   מנין  ,   סוף אין  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

כל אלו התיבות אומר ,  והתנוצצו
בדבקות גדול ובמסירת נפשו ובביטול 

, סוף ובשעה שנתבטל לגבי אין; כחותיו
שאפילו הוא , È‡ Ú„È ‡ÏÂ˘הוא בבחינת 

  .בעצמו אינו יודע מעצמו
אבל זאת הבחינה צריך להיות  ����

שלא , כדי שיתקיים ישותו, רצוא ושוב
כי ; חס ושלום, תלק קדם זמנויס

, הוא רוצה בעבודתנו ברוך הקדוש
אלא עד , בשביל זה צריך שלא ישאר כן

הוא בעצמו  ברוך עת שיבוא הקדוש
אזי יתבטל באין סוף , ויטול נשמתו

, ן"לקוטי מוהר(בתכלית כפי מה שיזכה 
  ).'סימן ד
סוף  ידי הדבקות של אדם באין על ����

לגמרי כדי שלא יתבטל , ברצוא ושוב
כך כשהוא בבחינת  אזי אחר, ל"כנ

אזי נשאר בו , ששב לדעתו וישותו', ושוב'
, רשימו מאור הנפלא של הדבקות הזאת
 ואזי הרשימו מראה לדעת אחדות האין

, שידע שכלו טוב וֻכלו אחד, סוף וטובו
וכל . שזאת הבחינה הוא מעין עולם הבא

 ידי ודוי דברים לפני התלמיד זה זוכין על

 .)'סימן ד, ן"לקוטי מוהר(מתי חכם הא
הצדיק האמת הוא כל ימיו  ����

כי אפילו כשיודע בעצמו שעשה . בתשובה
עדיין הוא עושה תשובה , תשובה שלמה

שהיא נחשבת , על השגתו הראשונה
אצלו עתה גשמיות כפי ההשגה שמשיג 

וכן הוא . עכשיו רוממות אלקותו יתברך
שהולך בכל פעם מהשגה , נוהג כל ימיו

ועושה תשובה על השגה , הלהשג
שיהיה , וזה בחינת עולם הבא. הראשונה
כי עקר עולם ; כלו תשובה, כלו שבת

ובכל עת , הבא הוא השגת אלקותו
שישיגו השגה יתרה יעשו תשובה על 

לו מוח  ומי שיש. השגה הראשונה
ידי זה גֻדלת  בקדקודו יכול להבין על

אשרי , הבורא יתברך וגֻדלת הצדיקים
, ן"לקוטי מוהר(ווים אליהם להם ולהנל

 .)'סימן ד
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על כן זכני ברחמיך הרבים להיות     ����
שאזכה לעשות תמיד , בתשובה תמיד

ואזכה . תשובה על תשובה הראשונה
, לתקן בכל פעם פגם תשובה הראשונה

עד שאזכה ברחמיך הרבים לתשובה 
ואז , כראוישלמה תשובה עלאה באמת 

, תפתח את לבי ודעתי לדעת את שמך
ואז אדע באמת כי עדיין לא התחלתי 
לעשות תשובה כפי עוצם גֻדלתך 

  .ורוממותך שתזכני להשיג אז
ואז תזכני באמת לעשות תשובה על     ����

שאזכה לעשות תשובה בכל פעם , תשובה
על שהייתי מגשם , על השגה הראשונה

לפי עצם , את רוממות אלקותך
תך שאזכה להשיג אחר כך בכל רוממו

באפן שאזכה להיות כל ימי , פעם
עד היום אשר תאספני , בתשובה תמיד

ליום שֻכלו , ותזכני לעולם הבא. אליך
  .ֻכלו תשובה, שבת
ואזכה לקים , וזכני לזבוח את יצרי    ����

. זובח תודה יכבדנני, מקרא שכתוב
, שאזכה לכבד אותך בשני עולמות

עזרני שאהיה ו. בעולם הזה ובעולם הבא
ואזכה למעט , בורח מן הכבוד באמת

, בכבוד עצמי ולהרבות בכבוד המקום
ותזכני , ותשפיע עלי מכבודך הגדול

ברחמיך הרבים לכבוד אלקים שאזכה 
ולא אהנה מן , לכבוד דקֻדשה למענך לבד

ולא אשתמש עם , הכבוד כלל למעני
, הכבוד כי אם לשמך ולעבודתך באמת

יחקור שום בריה ועזרני שלא ישאל ולא 
  .על כבודי
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