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". לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלוםהשיב את חמתי מעל בני ישראל... פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן "
הקשו המפרשים, הלא שכר מצוות בהאי . בדין הוא שיטול שכרואמר הקדוש ברוך הוא איתא במדרש רבה, 

  עולם הזה?עלמא ליכא, ומדוע בדין הוא שיקבל פנחס שכרו ב
  

חוץ ממצות קרבן,  (מאיר עיני חכמים, מהדורא תליתאה, עמ' רנא)נראה לי לבאר: כתב רבינו יחזקאל הלוי מאוסטראווצא 
" את הכבש אחד תעשה בבקרעל הפסוק " (מגילה כח.)מהודר, כדאיתא בגמרא יהיה הקרבן הקרבתו, יש מצוה ש

שיש להביא כבש אחד המיוחד שבעדרו. וכן עשה יתרו  , אם נאמר כבש למה נאמר אחד, ללמדך)ד ,במדבר כח(
בטרם הכנסו לקדושה, כשהקריב עגלים לעבודה זרה פיטם אותם שיהיו קרבנותיו מהודרים. וכשקיבל אחר כך 

בחינת  ד והקריב לעבודה זרה, אבל לא תיקןעל עצמו עול מלכות שמים, יתרו תיקן רק את גוף החטא שעב
על ידי פנחס בן בנו, שקינא קנאת ה' צבאות ועשה מה שלא נצטוה בהריגת זמרי,  ההידור. ובחינת ההדור נתקן

  עגלים לעבודה זרה, ע"ש.שפיטם חטא יתרו הלכה ואין מורין כן. ובזה נתקן  שהוא
  

כאן , ע"ש. וביאר רש"י, מה"הקבמכאן ואילך משל הידור מצוה עד שליש משלו,  :)בבא קמא ט(כתוב בגמרא 
. וכן כתב )הקב"המשל (וכן כתבו התוספות שם, ד"ה  בחייו ה"הקביפרע לו בהידור יותר על שליש  מה שיוסיף -ואילך 

 ,הקב"האבל מכאן ואילך אינו מוציא משלו אלא משל  ,שכר מצות בהאי עלמא ליכאשהרשב"א שם, שאף על פי 
  ., ע"שן לו ריוח בעולם הזהשהוא יזמ

  

, על הידור מצוה מקבלים שכר גם בעולם הזה.  עתה נבין מבואר שאף על פי ששכר מצוות בהאי עלמא ליכא
ור מצוה על ידי שעשה דבר שלא את דברי המדרש, "בדין הוא שיטול שכרו", שהרי פנחס תיקן בחינת היד

עולה  (הא דלת ואו ריש)" דורׅה ורמז לדברינו: המילוי של " חייב, וממילא בדין הוא שיקבל את שכרו בעולם הזה.נת
, כי הסיבה שפינחס קיבל שכר בעולם הזה היה בעבור )963( (עם הכוללים)" ין הוא שיטול שכרובדבגימטריא "

וך . בר"חות יאר"ר המדרש, ראיתי שכן כתב בפירוש בספר ו(ולאחר שחידשתי מהלך זה בביא דור מצוה.הׅ 
  שזכיתי לכוון לדבריו הקדושים).

  

  שלום? ריך ביאור, מדוע שכרו היה דווקא אך עדיין צ
  

מכוון . מדוע אין מורים כן? כי רק אדם ההלכה אבל אין מורים כן -ידוע, "הבועל ארמית קנאים פוגעים בו" כ
אין כאן נגיעה או פניה עצמית, אפילו הדקה ביותר,  יש לאדםלכבוד ה' רשאי לקיים הלכה זו. אבל אם  אך ורק
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אפשר להורות הלכה זו למעשה, ורק הקנאי האמיתי, הפועל לשם שמים, רשאי  . ולכן אימצוה אלא רצח ממש
  לקיימה. 

  

ומדרגה . אלא פעל אך ורק למען כבודו יתברך הגיע לדרגה שלא חשב על עצמו כלל, אם כן מוכח שפינחס
  תברך.הבריאה בטלה לגמרי לה' י ", שהוא וכלאין עוד מלדבוגת "זו שהאדם לא חושב על עצמו כלל, היא מדר

  

לה, דהיינו העדר המחלוקת. , וזה לשונו: ענין השלום אינו רק על דרך השלי(חלק ויקרא עמ' קסה)כתב הנתיבות שלום 
שאין  ",אין עוד מלבדו"תכלית הבריאה היא להגיע להכרה שמדרגה חיובית עילאית ביותר.  אשלום הו

בר, אין להם כל זכות קיום בלתי כוחו יתברך . וכל הנבראים, דומם צומח חי ומדמציאות וכח זולת כוחו יתברך
. וזה שכתוב "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד", דהיינו (נחמיה ט, ו)המחיה אותם, כדכתיב "ואתה מחיה את כולם" 

שיש כח אחד בכל הבריאה, והוא הקב"ה. ולכן התיקון השלם יהיה כאשר יתגלה ש"אין עוד מלדבו", וכל 
וזוהי כולם ידעו שה' אלקינו ה' אחד, ושאין שום דבר וכח אחר זולת כוחו יתברך. הנבראים יהיו בטלים לה', ו

  , ע"ש.דרגת השלום, שכל הבריאה מאוחדת ובטלה לה' המחיה את כולם
  

כן זכה לברית שלום, לו, לבדו"מ"אין עוד  לשהגילוי מעשיו היו . שלוםה ריתבבס התברך חנפימדוע  עתה מובן
  .וד מלבדו""אין ע שהיא גופא ברית של

  
  

  
  
  
  
  

ם ולא כליתי את בני בקנאו את קנאתי בתוכ השיב את חמתי מעל בני ישראלינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן פ
(במדבר  ויכפר על בני ישראליו קאחריו ברית כהנת עולם תחת אשר קנא לאל והיתה לו ולזרעו ...ישראל בקנאתי

בני ישראל, לכאורה "מעל" מיותר, והיה  מעלהקשה האלשיך הקדוש, מדוע אומר השיב את חמתי  .יג)-כה, יב
  " ישראל.מבנייכול לכתוב השיב את חמתי "

  
' בא ראחרי  ,'ת' בא ש', אחרי כ' בא י(אחרי  "תשבמכ" הם "ישראל" (אחרי) מעללפרש בדרך הרמז: האותיות  נראה

פחות  763 - ) 763( "ישראל"מעל ), 458" (חמתי. פינחס השיב (הסיר) את "(עם הכולל) 763, שעולים ' וכו')ש
" חמתיעל ידי שהשיב את ", "על בני ישראל ויכפר". וזה שכתוב "כפרה"גימטריא ב 305. והרי 305 = 458
  ".ישראל" עלמ) להיות 305" (כפרהל" גרםש ,"ישראל" מעל
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