
שקם  אלעזר  בן  פנחס  את  רואים  אנו  בפרשתנו 
העדה  כל  כאשר  ה'  קנאת  את  וקנא  העדה  מתוך 
נשיא  של  נורא,  מראה  אותו  נוכח  כמשתהים  עמדו 

שבט מישראל חוטא עם בת נשיא מדין. 

לכהונת  פנחס  זכה  לה'  וקנאתו  מעשיו  חלף  כשכר 
של  בנו  היה  פנחס  לכאורה  השאלה,  ועולה  עולם. 
הכהן,  אהרון  אחר  הגדולה  בכהונה  שנהג  אלעזר 
זכה  והלא  מעשיו,  מכח  לכהונה  שזכה  נאמר  מדוע 

מכח ירושת אבותיו?!

מסביר רש"י בפירושו על הגמרא (מסכת זבחים דף 
קא עמוד ב ד"ה "לייחס זרעו אחריו") שפנחס נתכהן 

בכהונה גדולה לדורות:

"מימי משה נתכהן, וכששם שלום נתייחס ליקרא כהן 
ולייחס זרעו במעלות כהונה להיותם כהנים גדולים, 

שלא היה כהנים גדולים אלא מפנחס".

זכה  הגדולים. אמנם  לכל הכהנים  ראש  הוא  פנחס 
אך  מיוחס לאהרון הכהן,  היותו  מצד  לכהונה  פנחס 
מעלה  הייתה  גדולים  כהנים  של  לדורות  שזכה  מה 
נוספת שנבעה מקנאתו לה'. כתיאור הגמרא (תלמוד 

בבלי מסכת בבא בתרא דף קט עמוד ב): 

"אמר רבי אלעזר: לעולם ידבק אדם בטובים, שהרי 
משה שנשא בת יתרו - יצא ממנו יהונתן. אהרן שנשא 
מיתרו  לאו  ופנחס  פנחס.  ממנו  יצא   - עמינדב  בת 
מבנות  לו  לקח  אהרן  בן  "ואלעזר  כתיב:  והא  אתי? 
שפיטם  מיתרו  דאתי  לאו  מאי  לאשה",  לו  פוטיאל 

הרב אריה לוין זצ"ל -"רב האסירים" בנשיאותו של הרב חיים אידלס שליט"א
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שפטפט  מיוסף  דאתי  לא,  זרה?  לעבודה  עגלים 
ביצרו. והלא שבטים מבזים אותו ואומרים: ראיתם בן 
זרה,  לעבודה  עגלים  אמו  אבי  שפיטם  בן  זה,  פוטי 
דאמיה  אבוה  אי  אלא,  מישראל?  שבט  נשיא  יהרוג 
מיוסף - אמה דאמיה מיתרו, אי אבוה דאמיה מיתרו 
"מבנות  דכתיב:  נמי,  דיקא  מיוסף.  דאמיה  אמה   -

פוטיאל", תרתי שמע מינה".

שחשבנו,  כפי  שטחית  לא  שהתמונה  לומדים  אנו 
לוי  לשבט  נצר  הגדולים  הכהנים  יחוס  ראש  פנחס 
היינו  לכאורה  אמו.  מצד  יוסף  ולשבט  אביו  מצד 
אומרים שכהונתו בעיקרה באה מכח אביו, אבל לא 
כן, שהרי זכה בכהונה גדולה מכח מעשיו ולא מכח 
של  הייחוס  את  שהתחיל  זה  הוא  לו,  שהיה  הייחוס 

זרעו ולא מכח אביו. 

כתב  אבד  שפעם  ממעזריטש,  המגיד  על  מסופר 
הייחוס של אימו שהייתה מיוחסת מאד. ניחם אותה 
של  ייחוסו  ממני'.  מתחיל  'הייחוס  לה:  ואמר  המגיד 
פנחס היה כה חזק עד שאנו רואים שבני עלי שהיו 
ואילו  ימים,  בקיצור  נענשו  אהרן  מזרע  כהנים 
הכהנים משושלת פנחס האריכו ימים, עד שלחלק 
מיוחס  מת  שלא  הנביא  אליהו  אפילו  מהדעות 
לפנחס. גם יהושע הכהן הגדול שהיה ממקימי בית 
היה  שני  בבית  הכהונה  שושלת  את  והמשיך  שני 

מזרעו שלפנחס.

המשך בעמוד הבא
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שקם  אלעזר  בן  פנחס  את  רואים  אנו  בפרשתנו 
העדה  כל  כאשר  ה'  קנאת  את  וקנא  העדה  מתוך 
נשיא  של  נורא,  מראה  אותו  נוכח  כמשתהים  עמדו 

שבט מישראל חוטא עם בת נשיא מדין. 

לכהונת  פנחס  זכה  לה'  וקנאתו  מעשיו  חלף  כשכר 
של  בנו  היה  פנחס  לכאורה  השאלה,  ועולה  עולם. 
הכהן,  אהרון  אחר  הגדולה  בכהונה  שנהג  אלעזר 
זכה  והלא  מעשיו,  מכח  לכהונה  שזכה  נאמר  מדוע 

מכח ירושת אבותיו?!

מסביר רש"י בפירושו על הגמרא (מסכת זבחים דף 
קא עמוד ב ד"ה "לייחס זרעו אחריו") שפנחס נתכהן 

בכהונה גדולה לדורות:

"מימי משה נתכהן, וכששם שלום נתייחס ליקרא כהן 
ולייחס זרעו במעלות כהונה להיותם כהנים גדולים, 

שלא היה כהנים גדולים אלא מפנחס".

זכה  הגדולים. אמנם  לכל הכהנים  ראש  הוא  פנחס 
אך  מיוחס לאהרון הכהן,  היותו  מצד  לכהונה  פנחס 
מעלה  הייתה  גדולים  כהנים  של  לדורות  שזכה  מה 
נוספת שנבעה מקנאתו לה'. כתיאור הגמרא (תלמוד 

בבלי מסכת בבא בתרא דף קט עמוד ב): 

"אמר רבי אלעזר: לעולם ידבק אדם בטובים, שהרי 
משה שנשא בת יתרו - יצא ממנו יהונתן. אהרן שנשא 
מיתרו  לאו  ופנחס  פנחס.  ממנו  יצא   - עמינדב  בת 
מבנות  לו  לקח  אהרן  בן  "ואלעזר  כתיב:  והא  אתי? 
שפיטם  מיתרו  דאתי  לאו  מאי  לאשה",  לו  פוטיאל 

שפטפט  מיוסף  דאתי  לא,  זרה?  לעבודה  עגלים 
ביצרו. והלא שבטים מבזים אותו ואומרים: ראיתם בן 
זרה,  לעבודה  עגלים  אמו  אבי  שפיטם  בן  זה,  פוטי 
דאמיה  אבוה  אי  אלא,  מישראל?  שבט  נשיא  יהרוג 
מיוסף - אמה דאמיה מיתרו, אי אבוה דאמיה מיתרו 
"מבנות  דכתיב:  נמי,  דיקא  מיוסף.  דאמיה  אמה   -

פוטיאל", תרתי שמע מינה".

שחשבנו,  כפי  שטחית  לא  שהתמונה  לומדים  אנו 
לוי  לשבט  נצר  הגדולים  הכהנים  יחוס  ראש  פנחס 
היינו  לכאורה  אמו.  מצד  יוסף  ולשבט  אביו  מצד 
אומרים שכהונתו בעיקרה באה מכח אביו, אבל לא 
כן, שהרי זכה בכהונה גדולה מכח מעשיו ולא מכח 
של  הייחוס  את  שהתחיל  זה  הוא  לו,  שהיה  הייחוס 

זרעו ולא מכח אביו. 

כתב  אבד  שפעם  ממעזריטש,  המגיד  על  מסופר 
הייחוס של אימו שהייתה מיוחסת מאד. ניחם אותה 
של  ייחוסו  ממני'.  מתחיל  'הייחוס  לה:  ואמר  המגיד 
פנחס היה כה חזק עד שאנו רואים שבני עלי שהיו 
ואילו  ימים,  בקיצור  נענשו  אהרן  מזרע  כהנים 
הכהנים משושלת פנחס האריכו ימים, עד שלחלק 
מיוחס  מת  שלא  הנביא  אליהו  אפילו  מהדעות 
לפנחס. גם יהושע הכהן הגדול שהיה ממקימי בית 
היה  שני  בבית  הכהונה  שושלת  את  והמשיך  שני 

מזרעו שלפנחס.
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היא  כאשר  השתדלותנו  גדולה  כמה  רואים  אנו 
נעשית לשם שמיים ועשיית נחת רוח עד אשר בכוחה 
בתוכנו  הטמונים  וייחוס  תכונה  מכל  גדולה  להיות 
יתחיל  הייחוס  אשר  עד  גבוהה  כה  מדרגה  ולייצר 

מאיתנו.

שבת שלום ומבורך
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ר' אריה לוין בא להתפלל בבית הסוהר כתמיד. אמרו לו 
שישנו אסיר קומוניסטי אחד שאומר שאינו מאמין, ולכן לא 

בא לבית הכנסת. 

האסיר.  של  תאו  אל  שיובילו  מהמפקד  אריה  ר'  ביקש 
ושאל  ידו  את  לחץ  בחביבות,  אליו  ניגש  הרב  כשראהו 
לשלומו ולשמו. ענה האסיר ששם משפחתו ״ליפקין". אמר 
זצ״ל  ישראל סלנטר-ליפקין  לר'  אולי אתה צאצא  לו הרב: 
שהיה גדול בעלי המוסר והמידות? ענה לו האסיר: "כן, הוא 
היה אבי סבי". נענה הרב ואמר לו: "זכות גדולה מאוד היא 
לך, האם אוכל לעזור לך במשהו?". ענה לו האסיר: "מוכרח 
אני להודות שכבר עזרת לי על ידי ביקורך, ודבריך אלה כבר 

הטיבו לי". 

בתמידות  הכנסת  בבית  התייצב  האסיר  מפגש  אותו  מאז 
מדי שבת בשבתו.

(אמרי דניאל חומש דברים עמ' רנה)



הלכה ומנהג
בשבת זה חל תאריך י"ז בתמוז- היום בו נבקעו חומות ירושלים. מדי שנה ביום זה אנו צמים, אולם 

בשנה זו כיוון שהוא יום שבת וישנה מצוה לענג את השבת איננו צמים ותענית זו נדחית ליום ראשון.

צום י"ז בתמוז מתחיל משעת עלות השחר (4.01) ועד צאת הכוכבים (20.06). צום זה אסור באכילה 
ובשתייה. אמנם אדם אשר מצטער במיוחד מריח הפה יכול לשטוף פיו במי-פה כל עוד ראשו כפוף 

באופן שלא יבלע כלל אף טיפה אחת של מים.

החייבים והפטורים מן הצום- נשים וגברים בריאים אחר גיל מצוות חייבים בצום. יש הנוהגים לחנך את 
הבנים והבנות הקטנים בצום שעות, אך אנו פוסקים למעשה שאין צורך בכך כלל, ובמיוחד לא בשנה 
זו שהצום נדחה. אמנם יש להימנע מלתת להם ממתקים, שתייה מתוקה וכדומה, אלא יאכלו וישתו 

דברים מזינים בלבד.

מנת  על  בלילה  להתענות  יחמיר  יכול  אם  אולם  מלצום,  לחלוטין  פטור  לאכילה  זקוק  אשר  חולה 
להשתתף במעט בצערן של ישראל.

תענית  אף  להתענות  לה  ואין  מתענית,  פטורה  הריונה  מתחילת  יום  ארבעים  לאחר  מעוברת  אשה 
לאשה  הדין  הוא  לכתחילה.  מלצום  להימנע  יכולה  יום  ארבעים  קודם  אף  חלושה  היא  באם  שעות. 
ולכן אף אם אינה  מניקה שאינה חייבת בצום. לעניין זה אשה מניקה היא כל אשה שראויה להניק, 

מניקה בפועל אך לא חשה בטוב פטורה מלצום בתוך כ"ד חודשים מהלידה. 

חתן וכלה בתוך ימי שבע הברכות חייבים בצום י"ז בתמוז כדין כל אדם. 

אדם שנפטר מהצום לא יעלה לתורה או ייגש לפני עמוד התפילה כשליח ציבור. כן לא יאמר הפטור 
ברכת  את  בחזרתו  הציבור  שליח  יאמר  לא  צמים  שישה  בו  שאין  מניין  לכן  התפילה.  בשעת  "עננו" 
"עננו". כבכל תענית יש מצוה לתת צדקה במהלך הצום- "אגרא דתעניתא צדקה", כשהיו שהקפידו 

דווקא לתת קודם תפילת מנחה בה קוראים בהפטרה- "שמרו משפט ועשו צדקה".

'בעל נפש' יחמיר שלא לרחוץ כל גופו בחמים בי"ז בתמוז, ולכן מן הראוי לו להימנע מלטבול במקווה 
על  משמעותית  השפעה  משום  הפעם  אותו  בהפסד  אין  אם  טיפולית,  (אפילו  לבריכה  ללכת  או 
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הלכה ומנהג
הכיפורים  ביום  אלא  הדין  מעיקר  הרחיצה  נאסרה  שלא  יכול,  בכך  להקל  הרוצה  אמנם  בריאותו). 

ותשעה באב.

המצרים  בי  ימי  בתוך  הצום  חל  זו  שבשנה  כיוון  בתמוז,  י"ז  בצום  להסתפר  שהתירו  שהיו  אף  על 
האסורים בתספורת אין להסתפר ביום זה. 

בין המצרים

ימים אלו שבין י"ז בתמוז עד ט' באב הינם ימי בין המצרים, על שם הפסוק "כל רודפיה השיגוה בין 
ירושלים  חומות  פריצת  שבין  הקשים  הימים  לזכר  מיוחדים  אבלות  דיני  יש  אלו  לימים  המצרים". 

לשריפת בית המקדש- בית חיינו.

ובים, ומה ששגור בפי העם שהדבר  ובים- מותר בימים אלו ללכת לרחוץ בבריכה  רחיצה בבריכה 
מותר רק למי שהלך קודם לכן- אין לו מקור. אמנם כתבו פוסקים רבים כי ימים אלו ימי סכנה הם, כפי 

שאנו רואים לצערנו מדי שנה, ולכן יש להימנע ולהיזהר מטיולים ובילויים מסוכנים.  

עליהם  להגיד  ניתן  שלא  משום  "שהחיינו",  ברכת  את  אלו  בימים  מברכים  אין  "שהחיינו"-  ברכת 
"שהחיינו... לזמן הזה". אמנם דבר שאם לא יברך עליו יעבור זמנו, כגון אדם שנולדה לו בת- יברך עליו 
גם בימים אלה. יש שהתירו לברך בשבתות "שהחיינו" ויש שהחמירו. לעניין ברכת "שהחיינו" על פרי 

חדש- יש שבירכו ויש שאכלוהו בלא ברכת "שהחיינו" ושבו ובירכו על אותו מין אחר ט' באב. 

חידוש בגדים- היום שאין שמחה מיוחדת בקניית ולבישת בגדים חדשים, כך שאין מברכים עליהם 
יש להימנע  יקרים ומשמחים  ולחדש קודם ראש חודש אב. אמנם בבגדים  "שהחיינו", מותר לקנות 
יקבלה  אלו, אלא  בימים  (אשר נחשבת כבגד)  יש להימנע מלקנות טלית  כן  או לחדשם.  מלקנותם 

בתורת מתנה עד אחר תשעה באב. 

ויש לברך עליהם בשעת קנייתם "שהחיינו"- אין לקנותם,  קניית דברים- דברים שיש בהם חביבות 
אמנם יכול להזמינם קודם ראש חודש אב באופן שיגיעו אחר ט' באב. דברים שיש בהם צורך בסיסי 
אין בהם חביבות מיוחדת או שיש בהם צורך (רפואי או טכני) - מותר לקנותם ולהשתמש בהם גם 
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הלכה ומנהג
לקנותם  מותר  וכדומה-  מוצרים  של  חיסול  מכירת  או  מחירים  ירידת  ישנה  כאשר  אלו.  ימים  בתוך 
בימים אלו על מנת להשתמש בהם אחר ט' באב. דבר של מצוה (כגון תפילין) מותר לקנותו בימים אלו.

רק  והרחבה  פינוק  משום  שהם  בדברים  ושיפוצו  הבית  בצביעת  אסורים  הספרדים  הבית-  טיפוח 
מאחרי ראש חודש אב. אמנם בני אשכנז אסורים בכך כבר מי"ז בתמוז. אמנם כל האמור הוא כאמור 
של  דברים  או  וכדומה  רטיבות  צביעת  כגון  צורך-  של  בדברים  אמנם  הרחבה,  של  בדברים  דווקא 
מצוה- כשיפוץ בית הכנסת והרחבתו- הדבר מותר. אמנם גם בן אשכנז שהחל את צביעת ביתו קודם 
י"ז בתמוז יכול לסיימה בתוך ימי בין המצרים קודם ראש חודש אב. נהגו לשנות מעט בשטיפת רצפת 
בו  הניקוי  בחומר  למעט  הראוי  מן  ולכן  האבלות,  את  לזכור  מנת  על  אב  חודש  מראש  החל  הבית 

משתמשים לשטיפת הרצפה. כן יש להימנע מעבודות גינון של פיתוח ונוי בימים אלו. 

ניגון וריקוד- אין שומעים בימים אלו ניגונים ולא רוקדים. אמנם עד ראש חודש אב ניתן להקל להביא 
תקליטן או נגן לסעודת מצוה לשם השמחה. בכלל סעודת מצוה כלולים: ברית מילה, פדיון הבן. ניתן 
ללמוד וללמד נגינה בימים אלו עד השבוע שחל בו תשעה באב בתנאי שלא רוקדים במקביל ללימוד 
הנגינה. אמנם אדם אשר יישאר באותה רמת לימוד גם אם לא יחזור בבית על מה שלמד- לא ינגן 

בביתו אחר השיעור.

תספורת וגילוח- יש בדבר חילוק מנהגים בין בני אשכנז אינם מסתפרים ומתגלחים בימי בין המצרים, 
אמנם בני ספרד נוהגים כן רק בשבוע שחל בו (כשבשנה זו- שט' באב נדחה ליום ראשון אין אסורים 
בתספורת עד תשעה באב עצמו, כשהמחמיר שלא להסתפר בשנה זו גם בשבוע שקודם לכן תבוא 

עליו ברכה, וכל שכן שיש להימנע מלהסתפר אחר חצות היום בערב "שבת חזון"). 

אשה ונערה מותרות בתספורת וגילוח של כל דבר שיש בו משום הסרת גנאי. נער בר-מצוה עד ראש 
חודש אב מותר להסתפר קודם שיכנס לעול מצוות. ניתן גם לערוך 'חלאקה'-תגלחת לקטן בן שלוש 
בימים אלו, כשהיו שהחמירו בדבר לדחות את התספורת לאחר תשעה באב. עד שסיים את ל' ימי 
האבלות מותר בתספורת עד ראש חודש אב. אדם ששפמו מפריע לו באכילתו- מותר לסדרו. מותר 

לגזוז ציפורניו בימים אלו (מלבד בערב שבת חזון כשחל בה ט' באב).
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

שאלה |

תשובה |

האם מותר לקחת תרופה עם מעט מים?

ניתן לקחת אך יש לערב מעט מלח עם המים כך שיהיו מרים (בה"ט סי' תקס"ח בשם דבר שמואל).

שאלה |

תשובה |

לצורך  ולבריכה  התפילה  קודם  למקווה  באב)  וט'  כיפור  יום  (מלבד  בצומות  ללכת  מותר  האם 
פיזיותרפיה?

בין למי שנוהג ללכת כל יום למקווה או שצריך לטבול, ובין לאדם שהולך לבריכה משום צורך רפואי 
או לשם הנאה, פוסקים העטרת זקנים, הפמ"ג והשלה"ק (כפי שהביאם מרן המ"ב סי' תק"נ) שבעל 
נפש יחמיר שלא ירחץ במים חמים את כל גופו, אלא את פניו ידיו ורגליו בלבד, וכל שכן שיקפיד שלא 
להתרחץ כלל רחיצה של תענוג. ממילא לדבריהם אסורה ההליכה לבריכה או למקווה חם. אבל כל 
המדובר הוא דווקא ב"בעל נפש", ומי שרוצה להקל בזה יכול להקל, ורק בתשעה באב ויוה"כ הדין 

אוסר כל רחיצה.

שאלה |

תשובה |

האם אדם שמשמש כבעל הקורא של בית הכנסת אך אינו צם יכול לעלות לתורה?

מרן (תקס"ו ס"ו) כותב באופן פסקני שאסור שבעל הקורא והעולים יהיו אנשים שאינם צמים, וכך 
צריכים הספרדים לנהוג. אמנם האשכנזים צריכים לנהוג כדעת מרן המ"ב (שם סקי"ט) שאם הצום 
חל ביום שני או חמישי וכבר קראו לו לעלות לתורה בקריאת התורה שבשחרית- יכול לעלות, אך 
במנחה לא יעלה בשום אופן. אמנם החת"ס (או"ח סי' קנ"ז) פוסק שאין בעיה בד' הצומות להעלות 
לתורה את מי שאינו מתענה, וכותב שכך נהג בעצמו, וכן הכריע בעל ערוה"ש. אך הפוסקים הכריעו 
שלא לנהוג כדבריו בזה (ישועות יעקב שם, כה"ח בשם פוסקים רבים, החלקת יעקב (ח"ג סי' ס"ט), 
אגרו"מ (ח"ד סי' קי"ד), מנח"י (ח"א סי' ס"ה), יחוו"ד (ח"א סי' ע"ט)). ולכן להלכה ולמעשה אין לתת 

לאדם שאינו מתענה לקרוא או לעלות לתורה. 
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