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לפינחס,  שכר  במתן  פותחת  פינחס  פרשת 
הוא זוכה לקבל 'ברית שלום', המפרשים האריכו 
את  כאן  יש  ואיך  שלום'  ה'ברית  מהו  להסביר 

השכר מידה כנגד מידה.

ספורנו  עובדיה  רבינו  של  בפירושו  נתמקד 
שמסביר כי "בריתי שלום" הכוונה שלום ממלאך 
המוות כענין עושה שלום במרומיו (איוב כה, ב) 
הרבה  ימים  שהאריך  בפינחס  נתקיים  אמנם  וזה 
מאד מכל שאר אנשי דורו עד שהיה הוא משמש 
במשכן שילה בזמן פלגש בגבעה שהיה בלי ספק 
האריכו  אשר  הזקנים  ושאר  יהושע  מות  אחרי 
וכל שכן אם  ז),  ב,  (שופטים  יהושע  ימים אחרי 
בשבת  עמון  בני  למלך  שכתב  יפתח  בזמן  היה 
שנה  מאות  ובבנותיה..שלש  בחשבון  ישראל  בני 
רבה  (קהלת  חז"ל  ספרו  וכבר  כו)  יא,  (שופטים 

רצה  לא  שפינחס  בחוקותי)  תנחומא  י.  פרשה 
לדברי  וכל שכן  נדרו.  להתיר  יפתח  אז אל  ללכת 
האומר אליהו זה פינחס והוא עדיין חי וקיים. ע"כ. 
ימים  לאריכות  זכה  מדוע  לבאר  הספורנו  והוסיף 
באופן מיוחד וע"ז מסביר: "כי אמנם ההפסד לא 
פירוש:  ההפכים".  התנגדות  בסיבת  אלא  יקרה 
שהיסודות  מחמת  באות  המחלות  שכל  מפני 
שקיבל  פינחס  אבל  הנכון.  במיזוג  אינם  והכוחות 
התאזנו  התמזגו  כוחותיו  כל  השלום  ברכת  את 

והשלימו אחד את השני, ממילא חי לעולם.

בספר 'אור חדש' מוסיף לבאר הרב זייצ'יק שיש 
כאן פן נוסף בסיבת השכר שקיבל אריכות ימים, 
ולדיעה אחת הוא אליהו הנביא מלאך הברית. כי 
לפועל  והוציא  שליחותו  את  מילא  האדם  כאשר 
בעולם  למלא  עליו  הוטלו  אשר  תפקידיו  כל  את 
הזה, ולא הותיר אפילו קורטוב מן השליחות שלא 
מה  לו  אין  שוב  שמים,  לכבוד  הכל  ועשה  מילא 
מזה  להיפטר  הוא  וצריך  הזה.  בעולם  לעשות 
שהקב"ה  אלא  הבא.  העולם  לחיי  ולילך  העולם 
חס על אדם שכזה ומוקיר את חריצותו ונאמנותו 
לעבודת השם כיוון שביצע ומילא כל מה שהוטל 
כבוד  להגדיל  לבו  ורגשי  כוחותיו  כל  וניצל  עליו 
שמים, ולכן מוסיף לו הקב"ה עוד שנות חיים כדי 
ועוד משימה.  עוד תפקיד  ולהגשים  שיוכל למלא 
שהוטלה  הראשונה  בשליחות  מעל  שלא  וכשם 
ימעל  לא  שגם  עליו  חזקה  כהלכה  וביצעה  עליו 

בשליחות השניה וימלא בשלימות גם את התפקיד 
החדש שבגללו התארכו שנות חייו.

והנה פנחס שניצל את כל כוחותיו ומרצו לכבוד 
שמים למען ביצוע התפקיד שהועד לו מששת ימי 
בראשית הוא קידוש שם שמים, והשיב את חמת 
ה' מעל בני ישראל, פעולה שבשבילה נברא ואשר 
היה  זו  פעולה  ואחרי  העולמות  כל  את  הרעידה 
חשש שיצטרך לעזוב ולהתפרד מחיי העולם הזה 
שכן הלא כבר עשה את שלו, ושוב אין לו תפקיד 
למשה  ואמר  הקב"ה  עליו  חס  לכן  הזה.  בעולם 
בריתי  את  לו  נותן  "הנני  לפנחס  ויאמר  שילך 
תפקיד  עליו  ומטיל  חיים,  לו  אני  מוסיף  שלום" 
אחר. תפקיד של כהונה תפקיד של שלום שאותו 
תפקיד  ובשביל  בעולם,  ולקיים  לבצע  צריך  הוא 
זה אני מוכרח להאריך לו את חייו כדי שתהיה לו 

האפשרות לבצע את התפקיד החדש.

לשם כך האריך לו הקב"ה את חייו ונתן לו את 
ככהן,  משמש  היה  לא  מתחילה  שהרי  הכהונה, 
גם הפך  ולבסוף  לידתו.  נמשח לאחר  שהרי אביו 
הברית.  מלאך  לבסוף  להיות  עפר  מאיש  אותו 
שכן לדברי חז"ל פנחס זה אליהו והוא מקיים את 
תפקידו ומשימתו כדברי האומרים שאליהו נמצא 
בכל ברית מילה בכל יום ויום, ומעיד לפני הקב"ה 
על המשך קיום הברית בין עם ישראל אליו יתברך. 

שלושת השבועות שבין צום י"ז בתמוז לצום תשעה 
באב נקראים ימי "בין במצרים" על שם הפסוק באיכה 
רודפיה  מעוני...כל  יהודה  "גלתה  ג')  פסוק  א'  (פרק 
איכה  במדרש  דרשו  וחז"ל  המצרים",  בין  השיגוה 
שאלו הימים שבין צום י"ז בתמוז לצום תשעה באב, 
שהם ימי צרות לעם ישראל שמיום י"ז בתמוז שפרצו 
האויבים  וטבחו  הרגו  לירושלים  ונכנסו  החומה  את 
והרסו את ירושלים וביום תשעה באב שרפו את בית 
וצער  אבל  מנהגי  ישראל  עם  נוהגים  ולכן  המקדש, 
בכל שלושת השבועות הללו. (אף שפשט הכתוב הוא 
אותו  להשיג  הצליחו  ישראל  עם  את  הרודפים  שכל 
בבין המצרים, רש"י מסביר שמיצר שיש גובה משני 
הצדדים ואין מקום לנוס וככה היה עם ישראל שלא 
היה לו היכן לברוח שהיה נמצא במקום צר, וחכמים 
ומיצר, שבימים אלו ארעו  דרשו מצרים מלשון צער 

צרות).

של  דרגות  שלושה  יש  הללו  השבועות  בשלוש 
אבל  מנהגי  קצת  נוהגים  שבתחילה  אבלות,  מנהגי 

וצער, ואח"כ מוסיפים עליהם עוד דברים:
1.מיום י"ז בתמוז עד ראש חודש אב.

2.מראש חודש אב עד שבוע שחל בו תשעה באב.
3.משבוע שחל בו תשעה באב עד צום תשעה באב 

שאז כבר נכנסים לדיני הצום עצמו.

חצות"  "תיקון  לומר  מעשה  אנשי  חסידים  מנהג 
תיקון חצות  (חוץ ממה שאומרים  היום  אחרי חצות 
לכל  "ראוי  ערוך  כל השנה שבזה כתב מרן השולחן 

רחל"  "תיקון  רק  ואומרים  מיצר),  שיהא  ירא שמים 
קינות  עוד  שמוסיפים  כאלו  ויש  לאה",  "תיקון  בלי 

כמובא בסידורים.

ושירי  מנגינות  לשמוע  אין  השבועות  בשלושת 
ויש להחמיר בזה אפילו  נגינה,  קודש שמלווים בכלי 
שמותר  ברור  אולם  לחינוך,  שהגיעו  קטנים  לילדים 
וכל שכן  לשיר בפה בלא מנגינה שירים לה' יתברך, 
בשבת או בתפילה שמותר להשמיע נעימה בתפילתו.

ריקודים ומחולות אסור לעשות בימי "בין המצרים" 
ואפילו שעושים בלא מנגינה. (כיוון שריקוד זה דרך 
שמחה, ובשלושת השבועות צריכים להתנהג במנהגי 

אבלות על האסונות שקראו בימי החורבן).

ולשמוע  זמר  כלי  להביא  מותר  מצוה  בסעודות 
וכלה  מיקרי סעודת של חתן  וסעודות מצוה  שירים, 
(ודווקא שיש הפרדה בין הגברים לנשים בריקודים) 
החתן  של  המשתה  שבעת  ימי  בשאר  סעודה  או 
והכלה, או ברית מילה, או סעודת בר מצוה שנערכת 
באותו היום שהגיעו למצוות (אולם אם מאחרים או 
ראוי  ימים  בכמה  מצוה  הבר  סעודת  את  מקדימים 
להחמיר שלא להשמיע שירים), וכן סעודת פדיון הבן 
אולם  מצוה,  סעודת  נקראות  כן  גם  מסכת  סיום  או 
מצוה  סעודת  נקראת  אינה  יצחק"  "ברית  סעודת 
(סעודה שעושים בלילה שלפני הברית מילה וקוראים 
האשכנזים  מנהג  אולם  דברים).  כמה  ועוד  בזוהר 
להחמיר שלא להשמיע שירים אפילו בסעודת מצוה 

שחלה בימי "בין המצרים".

בין  ימי  מנהג האשכנזים שלא להסתפר בשלושת 
המצרים, אולם מנהג הספרדים כדעת השולחן ערוך 
שכל האיסור להסתפר חל רק בשבוע שחל בו תשעה 

באב. 

בספר חסידים (סימן תת"מ) כתב "יש מן החסידים 
הראשונים שלא היו אוכלים פרי חדש בין י"ז בתמוז 
לתשעה באב כי אמרו איך נברך עליו שהחיינו וקיימנו 
כיון  היינו  פורענות",  זמן  והוא  הזה  לזמן  והגיענו 
י"ז בתמוז לתשעה באב הם  ששלושת השבועות בין 

ימי צער ותוכחה וחורבן לעם ישראל לכך נמנעו לברך 
ברכת "שהחיינו".

אולם הגאון רבי ישראל איסרלן בעל ספר "תרומת 
המצרים  בין  בימי  שהחיינו  לברך  נוהג  היה  הדשן" 
משום שאין מעבירין על המצוות, שכן מצוה הבאה 

לידך אל תחמיצנה.

פסק  יז')  סעיף  תקנא'  (סימן  ערוך  בשולחן  מרן 
"טוב להיזהר מלומר שהחיינו בין המצרים על פרי או 
על מלבוש", וגם רבינו האר"י בספר שער הכוונות (דף 
פט' עמוד ב') כתב שצריך להיזהר ולהימנע מלאכול 
פרי חדש או ללבוש בגד חדש, כדי שלא יצטרך לברך 
עליו שהחיינו, וכן הסכימו עוד הרבה אחרונים שלא 
את  יאכל  לא  וכן  המצרים,  בין  בימי  שהחיינו  לברך 
הפרי החדש בשלושת השבועות בלי לברך עליו ברכת 
"שהחיינו", ולכן להלכה יניח את הפרי החדש או את 
הבגד לאחר תשעה באב (והיינו עד שיעבור יום י' באב 
שמחמירים גם שלא לברך שהחיינו, מכיוון שרובו של 
בית נשרף בעשירי באב), ואז יאכל את הפרי או ילבש 

את הבגד ויברך עליהם "שהחיינו".

המצרים  שבבין  החול  בימי  אמורים,  דברים  במה 
אבל בשבתות בבין המצרים מותר מעיקר הדין לברך 
לכך  והטעם  בגד,  על  או  חדש  פרי  על  "שהחיינו" 
החסידים  מן  הוא  שהחיינו  לברך  לא  שהמנהג  כיון 
מדין  אסור  לא  וזה  מזה  נמנעים  שהיו  הראשונים 
התלמוד, וגם מרן בשולחן ערוך לא כתב בלשון אסור 
אלא כתב 'טוב להיזהר', וכיוון שיש מצות עונג שבת, 
בימי  לברך ברכת "שהחיינו"  הדין  לכן מותר מעיקר 
בין המצרים, אולם יש מחמירים לא לברך "שהחיינו" 

גם בשבתות שבימי הספירה.

חולה שאין בו סכנה רשאי לאכול פרי חדש בימי 
בין המצרים וכן יברך עליו שהחיינו, והוא הדין לאישה 
מעוברת שמתאוה לפרי חדש ויש לחוש שאם תמנע 
עצמה מהפרי יגרום הדבר נזק לאשה או לעובר, וכן 
לאכול  לו  מותר  החורבן  משמעות  מבין  שאינו  קטן 

פרי חדש ולברך עליו שהחיינו. 
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