פנינים לפרשת שבוע
מתי טוב להבדיל
"ויבדל בי המי אשר מתחת לרקיע ובי המי אשר מעל לרקיע ויהי
כ" )פרק א' ז'( .על פסוק זה נאמר במדרש ,שהסיבה בגללה לא אמר
הכתוב "כי טוב" ביו השני היא ,משו שנעשתה בו הבדלה בי המי
שמתחת ומעל לרקיע ,ובמקו שישנה הבדלה אי מקו ל"טוב".
א כ נשאלת ,השאלה :הרי ג ביו הראשו נעשתה הבדלה בי האור
ובי החש! ,ולמה נאמר ש "כי טוב"?
נראה לומר כי בי אור לחוש! ,שה שני מושגי מנוגדי זה לזה ,צרי!
להיות הבדל וההבדל הוא דווקא רצוי וטוב ,משו שאור וחוש! אינ
יכולי לדור בכפיפה אחת .אבל מי ומי הרי דבר אחד ה וכאשר
מבדילי בי שני שהוא אחד ,אי זה "טוב".
מתו! כ! נלמד לגבי בני אד שכול בעלי דעות ומידות טובות ,צריכי
ה להיות מאוחדי והפירוד ביניה הוא סימ לרעה .ואילו פירוד בי
)עפ"י מעיינה של תורה(.
טובי ורעי הוא דווקא סימ לטובה.

כבר נעשה אדם
"נעשה אד " )פרק א' – כו'( מובא במדרש על פסוק זה שבשעה שבא
הקב"ה לברוא את האד נעשו מלאכי השרת כתות כתות ,מה אומרי
אל יברא ומה אומרי יברא .עד שמלאכי השרת מדייני אלו ע אלו
אמר לה הקב"ה מה את מדייני – כבר נעשה אד  .ונראה לבאר
כוונת מדרש זה כ! :הנה עיקר מעלת ויתרונ של מלאכי על בני אד
הוא ,שכול שווי בדעה אחת ,כיו שאינ בעלי בחירה ,בעוד שבני
אד מחולקי בדעותיה  ,עקב היות בעלי בחירה חופשית.
והנה כאשר ראה הקב"ה כי נתגלעו חילוקי דעות ג בי המלאכי ,
בנוגע לעניי בריאת האד – אמר לה הבורא" :מה את מדייני " –
כלומר א דעותיכ מחולקות ,הרי זה כבר האד "כבר נעשה אד "
כלומר א כ! את מתווכחי הרי אינכ טובי מ האד  ,יכול א כ
)בש חידושי הרי" (
האד להבראות

הסתלק מנגד עיני
בעונשו של הנחש נאמר "ועפר תאכל כל ימי חיי!" ) פרק ג' – יד'(
ופירשו חכמינו את עונשו ,כי על ידי זה שנתקלל הנחש לאכול רק עפר,
הרי תמיד מזונותיו מזומני לפניו" .עולה לגג מזונותיו עמו" .וא %אמרו
חכמינו בברכות נז" :הרואה נחש בחלו – פרנסתו מזומנת לו".
והנה הדבר קשה ,מה קללה היא זו? לכאורה אי זו אלא ברכה,
שמזונותיו תמיד מזומני לפניו?
ונראה לפרש שהקללה הייתה בכ! ,שהורחק כל כ! מ הקדושה ,עד כדי
למנוע ממנו שיצטר! אי פע לשאת עיניו אל השמי  ,כדר! ברואי
אחרי המחפשי לה מזונותיה ונושאי לפעמי עיניה השמיימה,
לבקש מזונ מאת הש יתבר! ,כמו שכתוב בתהלי קד'  "הכפירי
שואגי לטר %לבקש מאל אכל ".
את קולו אי הקב"ה רוצה בכלל לשמוע ,בבחינת" :קח ל! את של!
והסתלק מנגד עיני ,לבל ארא! ולבל אשמע! עוד" )עפ"י חידושי הרי" (

שמירת הלשון

)על פי חפ& חיי השיעור היומי(

יש מצבי שבה עצ הסרוב לענות על שאלה יכול להיות בגדר עבירה
על איסור סיפור רכילות .לדוגמא ,כאשר אד נשאל הא פלוני היה
האש במעשה מסוי  ,עצ שתיקתו מגלה את התשובה לא פחות
מאשר תשובה מפורשת של "כ" .כא דורשת ההלכה שהאד יעלי את
העובדות ולמע השלו פשוט יענה ויאמר "לא".
כמוב מתעוררת השאלה :מדוע עדי %השקר על פני סיפור רכילות – הרי
שניה אסורי מ התורה? כדי לענות על כ! עלינו להתעמק בהבנת
המצווה "מדבר שקר תרחק")שמות כ"ג,ז'(.
הגמרא במסכת שבועות לא .מדגישה ניסוח זה של "מדבר שקר תרחק"
– התורה לא ציותה "לא תשקר" אלא ציותה להתרחק מ"דבר שקר" .כדי
לקבוע א אמירה מסוימת היא אכ "דבר שקר" ,או שמא לא ,צרי!
לבדוק יותר את תוצאתה הסופית מאשר את דיוקה הטכני.
"שקר לב קט" ,לדוגמא ,שמבחינה טכנית הוא נכו א! הוא נאמר מתו!
כוונה להטעות ,הריהו בגדר של דבר שקר.

שואל ומשיב
שאלה :יחיד שהתפלל שחרית בראש חודש ,ושכח לומר יעלה ויבא,
ונזכר לאחר שהתפלל מוס ,%הא צרי! לחזור ולהתפלל שחרית ,או לא?
תשובה :במסכת ברכות ל :מובא :טעה ולא הזכיר ראש חודש
בשחרית אי מחזירי אותו ,מפני שיכול לאומרה בתפלת המוספי .אמר
רבי יוחנ ,ובצבור שנו.
פירש רש"י – שבציבור אינו חוזר משו ששומע תפלת שמונה עשרה
מהשליח ציבור ,ויש מקצת הזכרת ראש חודש ,אבל ביחיד צרי! לחזור.
משמע שיחיד ששכח ומתפלל בציבור אינו חוזר.
לעומת זאת בעל הלכות גדולות והרי" %פירשו  היינו בשליח צבור
שאינו חוזר משו טורח צבור ,אבל יחיד חוזר .משמע שיחיד א %א
מתפלל בציבור חוזר .וכ פירשו תלמידי רבינו יונה ,א! הוסיפו שמכל
מקו א שומע את החזרה מהשליח צבור מתחילה ועד סו %ומתכוו
לצאת בזה ידי חובת תפילה ,די לו בכ!.
כ פסק ג הרמב" בפרק י' מהלכות תפלה הלכה יב' ,שא טעה שליח
צבור ולא הזכיר ראש חודש בשחרית עד שהשלי תפלתו ,אינו חוזר,
מפני טורח צבור ,שהרי תפילת המוספי לפניו שהוא מזכיר בה ראש
חודש .וכ פירשו הראבי"ה ועוד פוסקי ראשוני  .וכ פסקו הטור
והשולח ערו! אורח חיי סימ קכו' סעי %ג'.
נשאלת השאלה מה הדי א שכח לומר יעלה ויבא בשחרית ונזכר רק
אחרי שכבר התפלל תפילת מוס %של ראש חודש? על כ! כתב רבינו
מנח עזריה מפאנו באלפסי זוטא ברכות ש  :ומסתברא ל שאפילו
יחיד שהתפלל מוס %בראש חודש ונזכר שלא אמר יעלה ויבא בשחרית
אינו חוזר ,ואי צרי! לומר שאינו מתפלל מנחה שתי  ,כי לא יהיה
בדיעבד של יחיד חמור יותר משליח צבור לכתחילה.
בכנסת הגודלה  תכב' כתב כי הורה למעשה כרמ"ע מפאנו והוסי %
ושמעתי שבעל "ראש יוס "%הורה שצרי! לחזור ,ולא שמעתי טעמו.
אבל הפרי חדש בסימ קכג' סעי %ג' פסק שצרי! לחזור ולהתפלל ,ולא
כדעת הכנסת הגדולה .וכ כתב הגאו יעב"& בספר "מור וקציעה" סימ
קכו' ,וכתב ,שא %א אינו אלא ספק ,הרי בשו"ע סימ קז' סעי %א' פסק
שספק התפלל ספק לא התפלל חוזר ומתפלל ,ואי ללמוד כלל מה
שהקילו בצבור ,שהוא מפני טורח צבור ,ולגביה נחשב בדיעבד ,שהרבה
חששו חכמי לטורח צבור ,ולא חשו ליחיד ,ואי ל! אלא מה שאמרו,
ולכ העיקר הוא שהיחיד חוזר ומתפלל שחרית.
מר החיד"א בברכי יוס  %קח' הסכי תחילה לדעת הרמ"ע מפאנו
והכנסת הגדולה ולא כדעת הפרי חדש .וחזר בו בשיורי ברכה קח'  ב',
מפני שאחר זמ רב מצא בתשובת הרשב"א בכתיבת יד שפסיקתו
תואמת לפסיקת הפרי חדש וכתב כי אפשר שג הרמ"ע אילו היה שומע
את סברת הרשב"א היה מבטל דעתו .ולכ דברי הפרי חדש קיימי .
סיכום :יחיד שהתפלל שחרית בראש חודש ,ושכח לומר יעלה ויבא,
בי שהתפלל בביתו ,בי שהתפלל ע הצבור ,אפילו נזכר לאחר
שהתפלל מוס ,%צרי! לחזור ולהתפלל שחרית ולהזכיר ראש חודש ,ונכו
שיניח תפילי בברכה לפני שיחזור להתפלל שחרית .א נזכר רק בשעת
תפילת המנחה ,יתפלל מנחה שתי  ,ויאמר בשתיה יעלה ויבא ,ואי
צור! לחזור ולהניח תפילי במנחה) .עפ"י שו"ת יחווה דעת חלק ו' – ו'(

גדולי ישראל
רבי רבי מנחם מענדיל מליובאוויטש – בעל הצמח צדק
נולד ביו כ"ט אלול שנת ה – תקמט' בעיר ליאזני לאביו רבי שלו
שכנא .ונתגדל אצל זקנו בעל ה "תניא" שלקחו לביתו והתעסק בחינוכו.
אחר הסתלקות חותנו האדמו"ר האמצעי ,הוחלט ע"י זקני החסידי
לתת כתר הנשיאות על ראש הצמח צדק ,זמ רב סירב ,ורק אחרי כמה
השתדלות ובקשות הסכי  .אחד הפעלות הראשונות שעשה הוא יסוד
ישיבה גדולה בליובאוויטש.
ה"אבני נזר" כתב "הנה הצמח צדק החדש מהגאו איש אלוקי קדוש
מליובאוויטש זצללה"ה "...דבק בידידות עוז ע רבי יצחק מוואלזי ,רבי
דוד לוריא מביחוב ,רבי אריה לייב שפירא גאב"ד קובנא ,רבי יוס%
פיימער גאב"ד סלוצק ,ועוד.
מספרי  ,כי בשעה שהיו מקניטי אותו והיה חושש שיגיע ל כעס ,היה
מבקש שיגישו לו את השולח ערו! ,שיעיי תחילה ויראה את הדי ,א
על עניי כזה מותר לבוא לידי כעס...ובינתיי היה כעסו מתפוגג ועובר.

