
 

השכר שראוי לפנחס ליטול בדין זה משום שהוא בן 
 אלעזר בן אהרון

איתא במדרש  פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן )כו יא(
)במדבר רבה כא א( פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן בדין הוא 
שיטול שכרו ע"כ. ותמוה וכי דוקא משום שהוא בן אלעזר בן 

ליו ליטול שכרו בדין, הלא בלא כך נמי יש לו ליטול שכרו אהרן ע
 בדין על שעשה מעשה.

ונראה לפרש בזה שהנה איתא בגמ' ברכות )ז.( כיצד יש צדיק 
וטוב לו צדיק ורע לו, רשע וטוב לו רשע ורע לו, ומשני צדיק 
וטוב לו זהו צדיק בן צדיק, צדיק ורע לו זהו צדיק בן רשע, רשע 

בן צדיק, רשע ורע לו זהו רשע בין רשע.  וטוב לו זהו רשע
והקשה המהרש"א כיצד יש להשוות צדיק בן צדיק עם רשע בן 
צדיק שלשניהם טוב, או צדיק בן רשע עם רשע בן רשע 
שלשניהם רע. ותי' המהרש"א שלעולם ישבוק אדם זכותו 
בשביל בנו שמא יהיו לו בנים דלא מעלי, דהיינו שישאיר אדם 

מא יהיה בנו רשע וזקוק לזכויות, ולפי"ז צדיק בן זכויותיו לבניו ש
צדיק יש לו את זכויותיו של אביו וממילא זכות שלו שביק לבנו, 
וה"ה נמי ברשע בן צדיק שיש לו את זכויותיו של אביו ואין לו 
זכויות משלו הרי ששניהם שווים שלשניהם יש זכות של אביהם 

ע אין משלו ולא שלהם, לצדיק אין משלו ששביק לבניו ולרש
שהוא הרי רשע לכן טוב להם, ומאידך צדיק בן רשע אין לו זכות 
של אביו וגם זכויות שלו הרי שביק לבניו, וכן רשע בן רשע אין 
לו זכות של אביו וכן אין לו זכות שלו, לכן שווים בזה שניהם 

 שרע להם.
איתא בגמ' ב"ב )נט. ובתוס' ד"ה והחוט( והחוט המשולש לא 

 אם הוא ובנו ובן בנו צדיקים שוב אין פוסקת. במהרה ינתק,
ולפי"ז נבין דברי המדרש היטב, פנחס בן אלעזר בן אהרון הרי הם 
שלושה צדיקים וחוט המשולש לא במהרה ינתק, וא"כ בניו של 
פנחס ודאי יהיו צדיקים ותו אין צריך פנחס לשבוק זכויותיו 

יה רשע לבניו, שמה שצדיק שובק זכויותיו לבנו הוא שמא יה
אבל פנחס בניו יהיו צדיקים וא"כ שאינו שובק להם זכויתיו, הרי 

 שבדין מגיע לו שכר על זכותו שלו ולא על זכותו של אביו.
 חומש עם פי' ר' יהונתן
 מכת"י

 כיצד הכניס פנחס עצמו לספק ל"ת דלא יטמא

נראה לפרש את הפסוק  הנני נותן לו את בריתי שלום )כו יב(
קודם שהרגו פנחס לזמרי היה כהן, וא"כ  שהנה יש מ"ד שכבר

קשה כיצד לקח פנחס רומח והרגו לזמרי, והרי עליו לחשוש 
שימות זמרי בעוד הרומח בידו וחרב הרי הוא כחלל ויטמא 
פנחס, ונמצא פנחס עובר בל"ת דלא יטמא, ואע"פ שאח"כ 
נעשה לו נס מ"מ כיצד יכל לסמוך על הנס במקום איסור ל"ת 

 דאוריתא.
               ליישב ובהקדם דאיתא בגמ' ב"מ )ל.( ת"ר  ונראה

 והוא כהן   היה   כיצד כו',  מתעלם שאתה   והתעלמת כו' פעמים

פשיטא האי עשה דהשבת אבידה והאי  בבית הקברות כו',
דטומאת כהן ל"ת דלא יטמא ועשה דקדושים תהיו, ואין עשה 

וחה ל"ת ועשה עיי"ש, והקשו תוס' דהרי דוקא היכא שהעשה ד
והל"ת שווים בכל אמרי' שאין עשה אחר דוחה אותם, אבל היכא 
שאין העשה והל"ת שווים בכל אזי העשה דשוה בכל דוחה אותם, 
והרי עשה ול"ת דכהנים אינו שווה בכל ששייך רק בכהנים וא"כ 

ח תוס' הכי מנזיר שפיר דעשה דהשבת אבידה ידחה אותם, והוכי
דאתי עשה דמצורע ודחי ל"ת ועשה דכהנים משום דעשה 
דמצורע שוה בכל ועשה ול"ת דכהנים אינו שוה בכל, ותי' תוס' 
דשאני עשה דמצורע דחמיר טפי מסתם עשה משום שגדול 
השלום כדאמרי' בגמ' חולין )קמא(, אבל עשה דעלמא לא דחי 

שה דהשבת אבידה לא עשה ול"ת אפי' שאינם שוים בכל, ולכן ע
 דחי עשה ול"ת דכהנים אפי' שאינו שוה בכל.

והנה מעלה זו שיש במצורע של מפני השלום יש נמי בפנחס, 
שכתבו המפרשים שמה שהקב"ה הקדים שלום לפנחס הוא מידה 
כנגד מידה על כך שהשכין שלום בין ישראל לאביהם שבשמים 

 ע"י מעשה הקנאה שדקר לזמרי.
ן היטב שהתרעמו ישראל על פנחס כיצד הרג ולפי"ז נבוא להבי

לזמרי וע"י כך הכניס עצמו לספק איסור דאוריתא שיטמא למת 
שהרי לא ידע שיעשו לו נס, ולזה אמר הקב"ה הנני נותן לו את 
בריתי שלום, דהיינו שהשכין שלום בין ישראל לאביהם 
שבשמים, וא"כ כמו שלגבי מצורע אמרי' דעשה שלו דוחה עשה 

כהנים משום שגדול השלום, דהיינו שהרי במצורע  ול"ת של
העשה הוא כדי להשכין שלום בין איש לאשתו, א"כ ק"ו בפנחס 
שמפני השלום שהשכין בין ישראל לקב"ה ידחה עשה ול"ת 

 דטומאת כהנים.
ושפיר למעבד הכי ק"ו מהשכנת שלום בין איש לאשה להשכנת 

( שלמד שלום בין ישראל לקב"ה, כדאיתא בגמ' מכות )יא.
אחיתופל ק"ו מה אם להטיל שלום בין איש לאשתו אמרה תורה 
ימחה כו' להטיל שלום בין ישראל לאביהם לא כ"ש, וא"כ שפיר 
שנכנס פנחס לספק דאוריתא מפני שאיסור זה של הטומאה 
נדחה מפני העשה של השכנת שלום בין ישראל לאביהם 

 שבשמים.
 צמח צדקה

 בעוה"זמדוע בדין שיטול פנחס את שכרו 

איתא במדרש  לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום )כו יב(
בדין הוא שיטול שכרו. ויש להקשות שהרי אין הקב"ה מקפח 

 שכר שום בריה ומדוע דוקא אצל פנחס נאמר בדין הוא שיטול.
ונראה לפרש שהנה איתא בגמ' קידושין )לט( שכר מצוה בהאי 

שכרו בעוה"ז, ונראה עלמא ליכא, וא"כ קשה כיצד קיבל פנחס 
לפרש שהנה הטעם מדוע אין שכר מצוה בעולם הזה משום 
ששכירות אינה משתלמת אלא לבסוף, ומאחר שסוף כל אדם 
 למיתה הרי שבדין הוא ששכירותו תשתלם לו לבסוף לאחר מותו.
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והנה גבי פנחס איתא פנחס זה אליהו, דהיינו שלעולם הוא חי, 
נמצא שבו אין לומר שיקבל את שכרו רק לבסוף אחר מותו 

 שהרי לא מת, וא"כ פנחס בדין הוא שיטול שכרו מיד לאלתר.
 חנוכת התורה

מדוע הוצרכו בנות צלפחד לומר שאביהם מת 
 בחטאו

הנה בנותיו  ' כי בחטאו מת וגו' )כז ג(אבינו מת במדבר כו
אמרו שאביהם לא היה מעדת קורח אמנם לא מת סתם אלא 
בחטאו, והנה מה שהוצרכו לומר שלא היה מעדת קורח מובן 
שהרי עדת קורח לא ירשה את א"י, אומנם קשה מדוע הוצרכו 

הרי  לומר שמת בחטאו והיינו כדברי ר"ע שמקושש זה צלפחד,
אם מת בחטאו שפיר שיגרע חלקו וכיצד שאלו למה יגרע 
חלקנו, מוטב היה להם לומר שמת על מיטתו שא"כ ודאי היה 

 מגיע להם לירשו.
ונראה בזה קרוב לאמת ע"פ דברי הגמ' בסנהדרין )לז( שדנה 
בכונת הכתוב ביום הנחילו, וכי ביום אתה מפיל נחלות ולא 

יורשין אותו, אלא ע"כ הכונה בלילה ומי שמת בלילה אין בניו 
שאין דין נחלות בלילה כו', דתניא שלושה שנכנסו לבקר את 
החולה כו' רצו כותבין רצו עושין דין אבל בלילה כותבין ואין 
עושין דין, והנה דרשה זו נתחדשה בפר' נחלות בקרא דוהיתה 
לבני ישראל לחוקת משפט שמכאן ידעינן שנחלות חשיב 

 לא ידעינן שנחלות חשיב משפט.משפט אבל קודם לכן 
והנה פרשה זו דחשיב משפט נתחדשה ע"י בנות צלפחד, וא"כ 
קודם לכן שלא ידעינן שנחלה קרי משפט צריך לומר דקרא 
דביום הנחילו הרי הוא כפשוטו שביום אתה מוריש ולא בלילה, 
שהרי קודם שידעינן דחשיב משפט א"א לומר שהכונה שאין 

שהרי לא ידעינן דחשיב משפט, הרי  עושין על זה דין בלילה
שכשבאו בנות צלפחד לטעון למשה רבינו עדיין אמרי' ביום 
הנחילו כפשוטו שרק מי שמת ביום יורשים אותו ולא מי שמת 

 בלילה.
נמצא שכשבאו לפני משה חששו שיטען להם משה שאביהם 
מת בלילה וממילא אינן יורשות ותו לא יכולות לטעון למה 

דימו שאביהן מת בחטאו דהיינו שאמרו שהוא יגרע, ולכן הק
היה המקושש ומת ע"ע בי"ד, והרי קיי"ל שדיני נפשות אין 
דנין אלא ביום, וא"כ ע"כ שהרגוהו ביום ותו אין משה יכול 

 לדחותן שמא מת בלילה ובלילה אין ירושה.
 תורת נתנאל

 מאיזה פסוק בפר' יבמין דרשו בנות צלפחד ממ"נ

איתא בגמ' ב"ב )קיט:( תנא  גו' )כז ד(למה יגרע שם אבינו ו
בנות צלפחד חכמניות היו כו' שלפי שעה דברו, דא"ר שמואל 
בר ר' יצחק מלמד שהיה משה רבינו יושב ודורש בפר' יבמין 
שנאמר כי ישבו אחים יחדיו, אמרו לו אם כבן אנו חשובים תנה 
לנו נחלה כבן, אם לאו תתיבם אמנו כו' ע"כ. וידוע הקו' מאי 

ק"מ באיזה מקרא בפר' יבמין עסק משה, ותיפו"ל למימר נפ
שעסק בפר' יבמין ומה אכפת לן שהיה בקרא ד"כי ישבו אחים 

 יחדיו".
ונראה לפרש בזה נפלא ע"פ מאי דאיתא בגמ' יבמות )כב( 
שאיכא לגמ' הו"א שדין יבום נאמר דוקא בבכור כפשטא 

דוחה  דקרא, שבפר' יבום נאמר "והיה הבכור אשר תלד וגו'",
הגמ' שע"כ פר' יבום נאמרה אף בשאר אחים, שהרי הגמ' 
ממעטת שאחיו הקטן שעדיין לא היה בעולמו אינו מייבם, 

 דהיינו שמי שמת והניח אשה בלא זרע וכשמת לא היה לו אח

ואחר מותו נולד לו אח אין האח הנולד מייבם, ולמדה הגמ' דין 
שיבה אחת זה מדכתיב "כי ישבו אחים יחדיו" שתהא להם י

בעולם, ומדאיצטריך קרא למיעוטא אחיו שלא היה בעולמו 
ע"כ שפר' יבום לא נאמרה רק בבכור, שאם רק בבכור למאי 
בעי קרא ד"יחדיו" לכך תיפו"ל שאחיו שלא היה בעולמו ודאי 
אינו בכור, אלא ע"כ שפרשת יבום לא נאמרה דוקא בבכור 

 אלא בכל האחים, אלו דברי הגמ'.
כההו"א שבגמ' שרק אח בכור מיבם נפלה לה  והנה אי נימא

טענת בנות צלפחד שאם אין בנות כבנים תתייבם אמם, די"ל 
שאכן בנות אינן כבנים אלא שאפ"ה לא תתייבם אמם שהרי 
צלפחד היה בנו בכורו של חפר והאח הנותר לצלפחד ע"כ אינו 
בכור, ונמצא שאין לבנות צלפחד לטעון למה יגרע שאכן אין 

ים, אך אחר שראו שמשה דורש קרא דכי ישבו אחים דינן כבנ
יחדיו שמכך שמעי' שדוקא אחיו שהיה בעולמו, ומאחר 
שראו שהוצרך לימוד שאחיו שלא היה בעולמו אינו מייבם 
הבינו שע"כ פר' יבמים לא נאמרה דוקא בבכור, וא"כ הרי 
שיש להם שוב את טענת הממ"נ שהרי האח הפשוט של 

ם, ולזה טענו אם דיננו כבן למה נגרע צלפחד יכול לייבם לאמ
 ואם אין דיננו כבן תתייבם אמנו.

ולפיכך אתי שפיר שבדוקא הדגישו חז"ל שעסק משה בקרא 
זה, שבלא קרא זה בטלה טענת בנות צלפחד, כל זאת אמר ר' 

 משה חריף אב"ד פרשבורג.
ועפי"ד נראה לפרש נפלא את טעמי המקרא, שהנה בקרא 

בינו מתוך משפחתו כי אין לו בן תנה נאמר "למה יגרע שם א
לנו אחוזה בתוך אחי אבינו", והטעמים על קרא זה הינם מונח, 
מהפך פשטא, מונח קטן, ויש להבין מדוע דוקא טעמים אלו, 
וכן יש להבין מדוע נאמר בקרא זה שוב ובן אין לו הרי כבר 

 אמרי' ובנים אין לו )כו לג(.
ים, שאמרו אע"פ וע"פ הנאמר יש לרמז מה שנאמר בטעמ

שאבינו ה"מנוח" היה בכור וא"כ לכאו' לא שייך באמנו פר' 
יבום שהאח שנשאר אינו בכור ובפשטא דקרא נאמר והיה 
הבכור אשר תלד, מ"מ "מהפך פשטא", דהיינו יש להפוך 
הפשט הפשוט וכמו שדקדקה הגמ' מקרא דכי ישבו אחים 

יינו יחדיו, ואחר שמהפך פשטא הרי שאף "מונח קטן", דה
האח הקטן של צלפחד יכול לייבם אמנו אע"פ שאינו בכור, 
ולזה המשיכו "כי אין לו בן" דהיינו שכל מה שהקטן לא יכול 
לייבם הוא כשלא היה בעולם דהיינו כי אין לו לאבי האב בן 
בחייו של הבן הגדול, דהיינו שאמרו בכך בנות צלפחד 

ה דמדאיצטריך קרא דכי ישבו אחים למעט אח שלא הי
בעולמו ע"כ ש"מהפך פשטא" ולאו דוקא בכור מייבם, ובזה 
שפיר שאי"ז כפילות שלעיל נאמר "ובנים אין לו" היינו 
שלצלפחד לא היו בנים, ומה שהכא נאמר ובן אין לו היינו 
שכשאין לאב עוד בן בחיי האח הגדול לא נאמרה פר' יבום, 

ום ואחר שהכריחו בנות צלפחד כדבריהם ששייך באמם פר' יב
ממשיך קרא שטענו ממ"נ, או "תנה לנו אחוזה" דהיינו אם 
דנינו כבנים, ואם לאו אזי "בתוך אחי אבינו" דהינו אם אין דיננו 
כבנים שלכן לא מגיעה לנו אחוזה הרי שתתייבם אמנו לאחי 

 אבינו ששייך בה פרשת יבום.
 מליצי אש )ג' אלול אות קנ"ז(

משפטי ה' אמת  ועפי"ז יש ליישב עוד מאי דאיתא במדרש
צדקו יחדיו זה בנות צלפחד, ולהנאמר יש לבאר שהרי רק 
מדכתיב יחדיו ידעו בנות צלפחד שבדין יכולה אמם להתייבם 
לאחי אביה אפי' שאינו בכור, ורק מכח זה יכלו לטעון ממ"נ, 
וא"כ שפיר משפטי ה' אמת צדקו יחדיו זה בנות צלפחד 

 שמהיחדיו ידעינן שמשפטם אמת.
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