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ורשת תתרפ תשע"ה

"ויבוא משה ויקרא  בפרשת יתרו )שמות יט-ז(: 

האלה  הדברים  כל  את  לפניהם  וישם  העם  לזקני 

אשר צוהו ה', ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר 

דיבר ה' נעשה, וישב משה את דברי העם אל ה'". 

לאמר(:  ד"ה  ד  פרשה  )סוף  במכילתא  כך  על  דרשו 

"וישב משה את דברי העם אל השם, ומה היו דברי 

העם, כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע".

כאן  קיצר  שהכתוב  מזה  למדים  נמצינו 

אשר  כל  ויאמרו  יחדיו  העם  כל  "ויענו  באומרו: 

דיבר ה' נעשה", כי באמת הקדימו נעשה לנשמע 

כמו שכתוב בפירוש בפרשת משפטים )שם כד-ז(: 

ופירש  ונשמע".  נעשה  ה'  דיבר  אשר  כל  "ויאמרו 

רש"י )שם א( שזה היה לפני מתן תורה אלא שאין 

מוקדם ומאוחר בתורה.

 "ההפא צדפקת דחזתתה לרבא
דקא מעתתן בשמעתא"

נפלא  בסיפור  להתבונן  טוב  מה  בעתו  דבר 

רבא,  התלמוד  חכמי  מגדולי  אחד  אצל  שהיה 

המתקשר למה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, 

והנה הוא הסיפור בלשון הגמרא )שבת פח.(:

)שיר  דכתיב  מאי  חנינא,  ברבי  חמא  רבי  "אמר 

נמשלו  למה  וגו',  היער  בעצי  כתפוח  ב-ג(  השירים 

קודם  פריו  זה  תפוח  מה  לך  לומר  לתפוח,  ישראל 

ההוא  לנשמע.  נעשה  הקדימו  ישראל  אף  לעליו, 

צדוקי דחזייה לרבא דקא מעיין בשמעתא ]צדוקי 

אחד ראה את רבא שהוא מעיין בלימודו[, ויתבה 

היו  ידיו  ]אצבעות  כרעא  תותי  דידיה  אצבעתא 

"היה  ]רש"י:  בהו  מייץ  וקא  רגליו[,  תחת  נתונות 

וקא  טירדא"[,  מתוך  מבין  ואינו  ברגליו  ממעכן 

מבען אצבעתיה דמא ]אצבעות ידיו זבו דם[.

אמר ליה ]הצדוקי לרבא[, עמא פזיזא דקדמיתו 

פומייכו לאודנייכו ]עם של פזיזים שהקדמתם פיכם 

שהסכמתם  ונשמע,  נעשה  באומרכם  לאוזניכם 

לקיים את התורה לפני ששמעתם אם תוכלו לעמוד 

בה[, אכתי בפחזותייכו קיימיתו ]עדיין בפזיזותכם 

אי  למשמע  לכו  איבעיא  ברישא  עומדים[,  אתם 

הייתם  ]קודם  קבליתו  לא  לא  ואי  קבליתו,  מציתו 

צריכים לשמוע אם אתם יכולים לקבל את התורה, 

ואם אינכם יכולים אל תקבלוה[.

אמר ליה ]רבא[, אנן דסגינן בשלימותא ]רש"י: 

מאהבה,  העושים  כדרך  לב  בתום  עמו  "התהלכנו 

וסמכנו עליו שלא יטעננו )מלשון טעינת משא( בדבר 

)משלי יא-ג( תומת  בן  כתיב  נוכל לעמוד בו"[,  שלא 

ישרים תנחם, הנך אינשי דסגן בעלילותא ]אותם בני 

אדם שמרבים בעלילתם שלא לקיים את התורה[, 

כתיב בהו )משלי יא-ג( וסלף בוגדים ישדם".

רבא,  במעשה  הענין  עומק  להבין  ביאור  וצריך 

שלחץ על אצבעות ידיו בשעה שהיה מעיין בלימודו 

עד שזבו דם. זאת ועוד, מהו הקשר בין מה שלחץ 

רבא על אצבעות ידיו בשעה שהיה מתעמק בתורה, 

כך  שעל  לנשמע,  נעשה  ישראל  שהקדימו  למה 

פזיזים  של  עם   – פזיזא"  "עמא  הצדוקי:  התלונן 

שהקדימו לקבל על עצמם נעשה, לפני ששמעו אם 

הם מסוגלים לקיים את מצוות ה'.

 "כל שמעשתפ מרפבתן
מחכמתפ חכמתפ מתקתתמת"

זו  סתומה  חידה  לפענח  טוב  דבר  לבי  רחש 

"רבי  מ"ט(:  פ"ג  )אבות  במשנה  ששנינו  מה  פי  על 

קודמת  חטאו  שיראת  כל  אומר,  דוסא  בן  חנינא 

לחכמתו חכמתו מתקיימת, וכל שחכמתו קודמת 

היה  הוא  מתקיימת.  חכמתו  אין  חטאו  ליראת 

חכמתו  מחכמתו  מרובין  שמעשיו  כל  אומר, 

אין  ממעשיו  מרובה  שחכמתו  וכל  מתקיימת, 

חכמתו מתקיימת".

והנה משנה זו חוזרת ונשנית באבות דרבי נתן 

)פרק כב משנה א(, אלא שיש שם הוספה כי מעשיו 

שהקדימו  מה  עם  מתקשר  מחכמתו  מרובים 

ישראל נעשה לנשמע, וכך שנינו שם: "רבי חנינא 

בן דוסא אומר, כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו 

ראשית  קיא-י(  )תהלים  שנאמר  מתקיימת,  חכמתו 

חכמה יראת ה'. הוא היה אומר כל שמעשיו מרובין 

מהו  להבין  וצריך  ונשמע".  נעשה  שנאמר  וכו' 

הקשר בין הצורך שיהיו מעשיו מרובים מחכמתו, 

עם מה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע.

שמצינו  מה  פי  על  בזה,  הענין  לבאר  ונראה 

בענין  דוסא  בן  חנינא  רבי  של  למאמרו  השלמה 

הצורך שיהיו מעשיו מרובים מחכמתו, במאמרו של 

התנא האלקי רבי אלעזר בן עזריה )אבות פ"ג מי"ז(:

"כל שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה, 

לאילן שענפיו מרובים ושרשיו מעטים, והרוח באה 

ועוקרתו והופכתו על פניו... אבל כל שמעשיו מרובים 

מעטים  שענפיו  לאילן  דומה,  הוא  למה  מחכמתו 

ושרשיו מרובים, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות 

ונושבות בו אין מזיזין אותו ממקומו".

בהשקפה  כי  חשוב,  יסוד  מזה  למדים  נמצינו 

הוא  התורה  שעסק  אומרים  היינו  הראשונה 

השורש לקיום המצוות, שהרי בלי תורה המלמדת 

אותנו כיצד לקיים המצוות לא נוכל לקיימן, אולם 

מדברי רבי אלעזר בן עזריה מבואר להיפך, שקיום 

להשגת  השורש  הם  טובים  ומעשים  המצוות 

התורה, כשורש האילן שהוא מקור החיות לענפיו 

מחכמתו  מרובים  שמעשיו  כל  ולכן  המרובים, 

ושרשיו  מעטים  שענפיו  "לאילן  דומה:  הוא  הרי 

באות  שבעולם  הרוחות  כל  שאפילו  מרובים, 

ונושבות בו אין מזיזין אותו ממקומו".

"תכלתת חכמה תשפבה פמעשתם טפבתם"

ששנינו  כמו  בזה  הכוונה  הפשט  בדרך  והנה 

תכלית  דרבא  בפומיה  "מרגלא  יז.(:  )ברכות  בגמרא 

אדם  יהא  שלא  טובים,  ומעשים  תשובה  חכמה 

קורא ושונה ובועט באביו ובאמו וברבו ובמי שהוא 

קיא-י(  )תהלים  שנאמר  ובמנין,  בחכמה  ממנו  גדול 

עושיהם".  לכל  טוב  שכל  ה'  יראת  חכמה  ראשית 

לעשות  כדי  היא  בתורה  העסק  שתכלית  הרי 

מצוות ומעשים טובים.

מה  כי  נראה  נתבונן  כאשר  שהרי  ועוד,  זאת 

המלאכים,  ולא  התורה  את  לקבל  ישראל  שזכו 

הוא רק בגלל שהם יכולים לקיים המצוות במעשה, 

"כל אשר דתבר ה' נעשה פנשמע"

 ותרפן החתדה במעשה רבא שהתעמק בלתמפדפ
פלא חש כת אצבעפת תדתפ המעפכפת זבפת דם
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לקיימן  יכולים  אינם  הרוחניים  שהמלאכים  בעוד 

במעשה, כמבואר בגמרא )שבת פח:( כי משה רבינו 

את  לקבל  ראויים  שאינם  המלאכים  את  ניצח 

התורה באומרו:

"רבונו של עולם תורה שאתה נותן לי מה כתיב 

הוצאתיך  אשר  אלקיך  ה'  אנכי  כ-ב(,  )שמות  בה 

לפרעה  ירדתם,  למצרים  להן  אמר  מצרים,  מארץ 

השתעבדתם, תורה למה תהא לכם... שוב מה כתיב 

בה )שם ח(, זכור את יום השבת לקדשו, כלום אתם 

עושים מלאכה שאתם צריכין שבות, שוב מה כתיב 

לשוא[,  אלקיך  ה'  שם  ]את  תשא  לא  ז(,  )שם  בה 

)שם יב(,  משא ומתן יש ביניכם. שוב מה כתיב בה 

כבד את אביך ואת אמך, אב ואם יש לכם".

הם  טובים  ומעשים  מצוות  כי  זה  לפי  נמצא 

היו  בלעדיהם  שהרי  התורה,  להשגות  השורש 

ולכן  ישראל,  ולא  התורה  את  מקבלים  המלאכים 

עוסק  הוא  כי  ממעשיו,  מרובה  שחכמתו  אדם 

את  לעבוד  בה  משתמש  ואינו  התורה  בחכמת 

שענפיו  "לאילן  דומה:  הוא  הרי  שאת,  ביתר  ה' 

ועוקרתו  באה  והרוח  מעטים,  ושרשיו  מרובים 

והופכתו על פניו".

מרובים  מעשיו  שיהיו  היא  כך  על  והעצה 

חכמתו  גודל  ערך  לפי  כי  בזה,  הכוונה  מחכמתו, 

דרכים,  מיני  כל  לחפש  צריך  הוא  כך  בתורה 

להרבות  שלו  התורה  חכמת  עם  להשתמש  איך 

דומה:  יהיה  זה  ידי  ועל  טובים,  ומעשים  במצוות 

שאפילו  מרובים,  ושרשיו  מעטים  שענפיו  "לאילן 

אין מזיזין  בו  ונושבות  כל הרוחות שבעולם באות 

אותו ממקומו".

 בזכפת "נעשה" זפכתם
להשגפת התפרה בבחתנת "פנשמע" 

הטעם  שאת  ביתר  לבאר  תבלין  להוסיף  ויש 

לכך, שמצוות ומעשים טובים הם בבחינת שרשים 

אמרי  ב"לקט  שהביא  מה  פי  על  התורה,  לחכמת 

אדמו"ר  מרן  כ"ק  בשם  שיב:(  דף  )שבועות  קודש" 

זי"ע, לבאר הענין שהקדימו  יהושע מבעלזא  רבי 

ישראל נעשה לנשמע באומרם: "כל אשר דיבר ה' 

נעשה ונשמע", כי במעמד הר סיני השכילו ישראל 

להבין, כי אדם בשר ודם בהיותו קרוץ מחומר, הרי 

הגוף החומרי והגשמי מונע ממנו מלהשיג השגות 

אמתיות בתורה שהיא חכמתו של הקב"ה. 

לכן העצה על כך היא שיקדים לקיים במעשה 

גידיו אפילו  ושס"ה  ה' ברמ"ח איבריו  את מצוות 

בלי שום השגות, כי על ידי זה הוא מקדש ומזכך 

את כל גופו, שלא יעמוד הגוף בדרכו למנוע ממנו 

"כל  ישראל:  וזהו שאמרו  להשיג השגות התורה. 

אשר דיבר ה' נעשה ונשמע", כי על ידי "נעשה" - 

שנקיים את כל המצוות במעשה, "ונשמע" - נזכה 

לשמוע ולהשיג השגות התורה. וכן מבואר ב"שפת 

אמת" )פרשת משפטים תרל"ז( בלשון קדשו:

והוא  מקודם,  הדיברות  קיבלו  ישראל  "כשבני 

קבלת עול מלכות שמים ועול מצוות אף בלי השגת 

מתנהג  להיות  המלך  גזירת  לקיים  רק  הטעמים, 

העולם ברצון הבורא על ידי שמירת המצוות של בני 

ישראל כמו שביארנו למעלה, על ידי זה זכו אחר כך 

אל המשפטים שהוא השגת הכל על פי השכל, וכפי 

ישראל שלמטה מסכים הקב"ה  בני  הסכמת דעת 

עמהם, וזה פירוש נעשה ונשמע, שעל ידי העשיה 

זוכין אחר כך לשמיעה שהיא ההשגה".

רבי  של  מאמרו  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

המצוות  מעשי  את  שהמשיל  עזריה,  בן  אלעזר 

ופירות  לשורשי האילן ואת חכמת התורה לענפי 

המקדשים  המצוות  מעשי  כן  אמנם  כי  האילן, 

שרשים  בבחינת  הם  אדם  של  גופו  את  ומזככים 

לחכמת התורה, כי בלי מצוות ומעשים טובים אי 

אפשר להשיג השגות התורה.

נתן,  דרבי  האבות  דברי  היטב  מבואר  מעתה 

שמקשר את החובה לאדם שיהיו מעשיו מרובים 

מחכמתו עם מה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, 

נעשה  ישראל  שהקדימו  מה  שנתבאר  כפי  שהרי 

לנשמע, הוא מפאת שהשיגו כי אי אפשר להשיג 

את  ולקדש  לזכך  יקדים  אם  רק  התורה,  השגות 

מטעם  והרי  טובים,  ומעשים  מצוות  ידי  על  הגוף 

זה צריך שיהיו מעשיו מרובים מחכמתו, בבחינת 

שורש האילן שנותן חיות לענפיו ולפירותיו.

 בתאפר שנת העצתם -
"עץ החתתם" לעפמת "עץ הדעת"

עמקו  כמה  התורה,  נפלאות  וראה  בא  ועתה 

דברי התנא רבי אלעזר בן עזריה, שבחר בחכמתו 

שתי  על  אילנות  משני  משל  להביא  הגדולה 

הדרכים, אילן אחד שיש לו שרשים חלשים הוא 

באה  שהרוח  ממעשיו",  מרובה  "חכמתו  על:  רמז 

שרשים  לו  שיש  אחד  אילן  לעומת  ועוקרתו, 

מחכמתו",  מרובים  "מעשיו  על:  רמז  הוא  חזקים 

שכל הרוחות שבעולם אינן מזיזות אותו ממקומו. 

וצריך ביאור מה ראה על ככה להביא משל דוקא 

משני אילנות. 

עזריה  בן  אלעזר  רבי  נתכוון  בכך  כי  ונראה 

להבין  שנוכל  מחט,  של  כחודו  פתח  לנו  לפתוח 

לאדם  הקב"ה  שנטע  העצים  שני  של  המושג 

הראשון בגן עדן, כמו שכתוב )בראשית ב-ח(: "ויטע 

ה' אלקים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר 

נחמד  עץ  כל  האדמה  מן  אלקים  ה'  ויצמח  יצר, 

ועץ  הגן  בתוך  החיים  ועץ  למאכל,  וטוב  למראה 

הדעת טוב ורע". ומצינו על כך מאמר בזוהר חדש 

)בראשית דף יח טור ג(:

ממש  עץ  אמר,  חייא  רבי  בשם  אבא  "רבי 

והיו שנים, האחד הנותן חיים לאדם, והאחד  היה, 

הטוב  הדרך  לדעת  והרע,  הטוב  ידע  שהאוכלו 

והדרך הרע שיתקלקל בה  והישר שיוכשר האדם, 

פן  ממנו,  יאכל  שלא  הקב"ה  צוהו  ולפיכך  האדם, 

ידחה הטוב ויחזיק ברע, ועל כן נאמר מכל עץ הגן 

אכול תאכל, זהו עץ החיים שהיה לו לאדם לאכול 

ורע  טוב  הדעת  בעץ  אלא  חטא  לא  והוא  ממנו, 

שנצטווה שלא יאכל ממנו, הדא הוא דכתיב ומעץ 

הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו 

מות תמות". 

והנה כאשר נתבונן בדברי הזוהר חדש, נשכיל 

אכול  הגן  עץ  "מכל  הקב"ה:  כשאמר  כי  להבין 

תאכל", נתכוון הקב"ה שיאכל מכל עצי הגן אשר 

יחיה  ידי זה  "עץ החיים", כדי שעל  בתוכם נמצא 

לעולם ולא ימות, אך לעומת זה "מעץ הדעת טוב 

הקב"ה  עליו  יגזור  יאכל  אם  כי  יאכל,  לא  ורע" 

מפליא  הדבר  הראשונה  ובהשקפה  מיתה.  גזירת 

עד מאד, כי איך יעלה על הדעת שכל העבודה של 

אדם הראשון בגן עדן לפני החטא, באה לידי ביטוי 

אכילתו  איסור  לעומת  החיים  מעץ  באכילתו  רק 

מעץ הדעת.

 אבפת דרבת נתן: במעמד הר סתנת הקדתמפ תשראל
נעשה לנשמע כדת שתהתפ מעשתהם מרפבתם מחכמתם

 משנה: "כל שחכמתפ מרפבה ממעשתפ" דפמה לאתלן
ששרשתפ מעטתם פהרפח באה פעפקרתפ פהפוכתפ על ונתפ

 "כל שמעשתפ מרפבתם מחכמתפ" דפמה לאתלן
ששרשתפ מרפבתם, שאותלפ כל הרפחפת שבעפלם אתנן מזתזתן אפתפ

 דברת חתתם: שפרש החטא של אדם הראשפן שחכמתפ
התתה מרפבה ממעשתפ פלא הלבתש את החכמה במצפפת מעשתפת
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בתאפר נשגב של ה"דברת חתתם"

ונראה לבאר ענין זה על פי הקדמה יקרה מפז 

רבי חיים  ומפנינים ממשנתו הטהורה של הגה"ק 

מצאנז זי"ע ב"דברי חיים" )פרשת בראשית(, שמבאר 

מה שנאמר אצל אדם וחוה אחרי שחטאו ואכלו 

שניהם  עיני  "ותפקחנה  ג-ז(:  )בראשית  הדעת  מעץ 

ב"מורה  הרמב"ם  ותמה  הם".  עירומים  כי  וידעו 

שגדלה  הוא  עונש  איזה  ב(  פרק  א  )חלק  נבוכים" 

דעתם לדעת כי עירומים הם, ובלשון קדשו:

כי  כתוב,  של  מפשוטו  יראה  המקשה,  "אמר 

חיים  בעלי  כשאר  שיהיה  באדם  ראשונה  הכוונה 

הטוב  בין  יבדיל  ולא  מחשבה,  ולא  לו  שכל  שאין 

ובין הרע, וכאשר המרה הביא לו מריו זה השלימות 

זאת  לו  שתהיה  והיא  באדם,  המיוחד  הגדולה 

ההכרה הנמצאות בנו... וזה הפלא שיהיה עונשו על 

מריו תת לו שלימות שלא היו לו והוא השכל". 

מה  פי  על  בזה  הענין  חיים"  ה"דברי  ומבאר 

"ויקח ה' אלקים את האדם  שכתוב )בראשית ב-טו(: 

בזוהר  ומפרש  ולשמרה".  לעבדה  עדן  בגן  ויניחהו 

הקדוש )פרשת בראשית כז.(: "לעבדה בפקודין דעשה, 

לעבדה  פירוש,  תעשה".  דלא  בפקודין  ולשמרה 

במצוות עשה ולשמרה במצוות לא תעשה.

החטא  שורש  כי  חיים"  ה"דברי  אומר  זה  לפי 

בחכמות  לעסוק  שהרבה  הוא,  הראשון  אדם  של 

מרובה  חכמתו  שהיתה  כך  כדי  עד  והשכלות 

ממעשיו, לכן לא נתקיימה חכמתו בידו ונכשל בחטא 

עץ הדעת. והנה הן דברות קדשו מלהבות אש:

"לפי פשוטו יש לומר כך, דהנה האמת בגן עדן 

תכלית  עיקר  דזה  המצוות,  מעשיית  הוא  הלבוש 

הגן עדן ליהנות מרוחניות, וצריך לזה לבוש דק וזה 

בני ישראל בקבלתנו  ואנחנו עם  נעשה ממצוות... 

ממצוות  דרבנן  חלוקא  נעשה  זה  אשר  האמתית 

נעשה  המצוה  שבעשיית  הקדוש  דכח  מעשיות, 

הקדוש  בזוהר  האריכו  והרבה  דק,  לבוש  מיניה 

מעשיית  שנעשה  הלבושים  בעניני  ובתיקונים 

המצוה וממחשבה ומהרצון הטוב יעויין שם.

לתכלית  הוא  גם  נברא  הראשון  אדם  והנה 

עשיית המצוות, הגם שהיה בלי יצר הרע, אבל היה 

בעל בחירה, ונתנו לו המצוות לא תעשה ועשה לפי 

מדרגתו, וכמאמר חכמינו ז"ל )זוה"ק פרשת בראשית 

כז.( לעבדה זו מצוות עשה, ולשמרה זו מצוות לא 

מלבושי  לבוש  לידי  בא  היה  זה  ידי  ועל  תעשה, 

שבת קודש, והיה נכנס ביום השבת קודש בלבושי 

מצוות שאין לשער, וכל העולם היה נתעלה בעבורו 

כמבואר בספרים הקדושים.

המרובה,  וחכמתו  השכלתו  גודל  מחמת  אך 

מעשיו  שיהא  בדרך  עשה  ולא  ממעשיו,  גדלה 

וחכמות  בהשכלה  דבק  ורק  מחכמתו,  מרובים 

הרמות, ולא ידע כי בנפשו הוא, כי לכל דבר צריך 

כמאמר  כלום,  אינו  מעשה  בלא  וחכמה  לבוש, 

המשנה )אבות פ"ג מי"ז( דומה לאילן שענפיו מרובים 

ושרשיו מועטים.

וזה כוונת הכתוב, שמעיקרא לא יתבוששו, ולא 

בעיניו  היה  כי  לבוש ממצוות,  לו  לזה שאין  חשש 

וגו'  וידעו  שחטא...  כך  לאחר  אך  החכמה,  העיקר 

היינו שידעו באמת מקדם זאת  ]כי עירומים הם[, 

שהמה עירומים בלא לבושי מצוות, אך לא השגיחו 

על זה, רק לעסוק בשכליות ולא במצוות מעשיות, 

ועתה לאחר החטא הבינו כי עירומים המה, וזה גרם 

החטא מה שלא עשו המצוות להגן עליהם מזרם 

וממטר המקטרגים כידוע".

חדש,  ביאור  הקדושים  מדבריו  למדים  נמצינו 

מדוע יש צורך לאדם שיהיו מעשיו מרובים מחכמתו, 

כי מעשי המצוות הם בבחינת לבושים השומרים על 

חכמת התורה, אבל אם החכמה מרובה על מעשי 

לבושים  בלי  עירומה  היא  חכמתו  אז  כי  המצוות, 

לשמור עליה. ויש לצרף מה שהביא ב"קדושת לוי" 

)פרשת יתרו ד"ה פן יהרסו אל ה'( בשם הרמב"ן, שדרש 

על הפסוק )שה"ש ב-ו(: "אם תעירו ואם תעוררו את 

האהבה עד שתחפץ".

זוכה  ישראל  איש  כאשר  כי  בזה,  הרמז 

לעשות  צריך  מלמעלה,  ה'  אהבת  להתעוררות 

כלי חפץ לאהבה זו, על ידי שיכניס מיד אהבה זו 

שתתלבש  כדי  המצוה,  בקיום  או  התורה  בעסק 

האהבה במעשה המצוה, כי אם לא יעשה לה כלי 

התעוררות  ממנו  תסתלק  המצוה,  במעשה  חפץ 

האהבה ולא ישאר אצלו כלום.

את  תעוררו  ואם  תעירו  "אם  הפירוש:  וזהו 

האהבה", אם נתעוררה עליכם אהבת ה' מלמעלה, 

"עד שתחפץ", צריכים אתם לעשות כלי חפץ, כדי 

לשמור שלא תסתלק האהבה מכם. ולפי המבואר 

הרי זה מתקשר להפליא עם החובה שיהיו "מעשיו 

הוא מלביש את  זה  ידי  על  כי  מרובים מחכמתו", 

"עד  בבחינת:  המצוות  במעשה  התורה  השגות 

שתחפץ", ובזכות זה חכמתו מתקיימת.

 "עץ החתתם" מעשתפ מרפבתם
"עץ הדעת" חכמתפ מרפבה

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין ענין שני 

העצים שנטע הקב"ה לאדם הראשון בגן עדן, מצד 

אחד "עץ החיים" שנצטווה אדם הראשון לאוכלו 

ומצד  תאכל",  אכול  הגן  עץ  "מכל  עשה:  במצות 

שני "עץ הדעת טוב ורע", שנצטווה אדם הראשון 

"ומעץ  ממנו:  לאכול  שלא  תעשה  לא  במצות 

הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו".

הוא  "עץ החיים"  לפי האמור הביאור בזה, כי 

"שענפיו מעטים ושרשיו מרובים",  בבחינת אילן: 

שהוא רמז על עבודת ה' בבחינת "מעשיו מרובים 

מחכמתו", אשר ההגדרה על כך היא: "שאפילו כל 

הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזין אותו 

הוא  כי  החיים"  "עץ  נקרא  הוא  ולכן  ממקומו", 

ויש להביא ראיה  נעקר ממקומו.  ואינו  חי לעולם 

פרשת  שמעוני  )ילקוט  המדרש  מלשון  לכך  ברורה 

בראשית רמז כב ד"ה ויקח(:

יש  תאמר  שמא  לעבדה,  עדן  בגן  "ויניחהו 

מלאכה בגן עדן לפתח ולשדד את האדמה, והלא 

כל האילנות נצמחים מאליהן, או שמא תאמר יש 

נהר  והלא  הגן,  את  להשקות  עדן  בגן  מלאכה  בו 

יוצא מעדן להשקות את הגן, אלא לעבדה ולשמרה 

שנאמר  מצוותיה,  ולשמור  תורה  בדברי  לעסוק 

עץ  אמרת  דאת  כמה  החיים,  עץ  דרך  את  לשמור 

חיים היא למחזיקים בה".

של:  השילוב  הוא  חיים  עץ  כי  מבואר  הרי 

"לעסוק בדברי תורה ולשמור מצוותיה". אך לעומת 

זה "עץ הדעת טוב ורע" הוא בבחינת אילן: "שענפיו 

מרובים ושרשיו מעטים", שהוא רמז על עבודת ה' 

בבחינת: "חכמתו מרובה ממעשיו", אשר ההגדרה 

על  והופכתו  ועוקרתו  באה  "והרוח  היא:   כך  על 

פניו". ומטעם זה הוא נקרא "עץ הדעת טוב ורע", 

כי יש בו טוב מצד שהאדם עוסק בתורה, אבל יש 

בו רע מצד שאינו משתמש בחכמת תורתו שיהיו 

מעשיו מרובים מחכמתו.

 "עץ החתתם" רמז על מעשתם מרפבתם מחכמתפ,
שנמשל לעץ שתש לפ שרשתם רבתם שמתקתתם ברפחפת קשפת

 "עץ הדעת" רמז על חכמתפ מרפבה ממעשתפ,
שנמשל לעץ שתש לפ שרשתם מעטתם שהרפח באה פעפקרתפ

 דפד המלך גלגפל אדם הראשפן ותח סור תהלתם:
"פהתה כעץ שתפל על ולגת מתם", רמז על מעשתפ מרפבתם מחכמתפ

 רבא בשעת לתמפדפ בתפרה לחץ על אצבעפת תדתפ
כלת המעשה, מוחד שלא תהתה חכמתפ מרפבה ממעשתפ
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והרי זה מתאים להפליא עם הביאור שלמדנו 

של  החטא  שורש  כי  חיים",  ה"דברי  של  מתורתו 

ממעשיו,  מרובה  חכמתו  שהיתה  הראשון  אדם 

החיים.  מעץ  ולא  ורע  טוב  הדעת  מעץ  אכל  ולכן 

עזריה,  בן  אלעזר  רבי  בחר  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

"מעשיו  ה',  בעבודת  הדרכים  שתי  את  להמשיל 

מרובה  "חכמתו  לעומת  מחכמתו"  מרובים 

העצים  שני  כן  אמנם  כי  אילנות,  לשני  ממעשיו" 

בגן עדן "עץ החיים" לעומת "עץ הדעת טוב ורע" 

הם כנגד שתי דרכים אלו.

 חטא אדם הראשפן בבחתנת:
"מקצץ בנטתעפת"

זוהר  בתיקוני  שמבואר  מה  בזה  להבין  נפלא 

)תיקון סט קג.( כי אדם הראשון שחטא בעץ הדעת 

היה בבחינת מקצץ בנטיעות, ובלשון קדשו: "דחב 

אדם והוה מקצץ בנטיעות". פירוש: "שחטא אדם 

קיצוץ  של  זה  ביטוי  והנה  בנטיעות".  מקצץ  והיה 

בנטיעות מצינו גם כן בגמרא )חגיגה יד:(, אצל אחר 

שהוא אלישע בן אבויה רבו של רבי מאיר, שהיה 

מארבעה שנכנסו בפרדס ולא יצא משם בשלום, 

וצריך  בנטיעות".  קיצץ  "אחר  בגמרא:  ומפרש 

ביאור להבין הענין של: "קיצץ בנטיעות".

אך לפי האמור הביאור בזה, כי מאחר שמעשי 

חכמת  ואילו  האילן,  שרשי  בבחינת  הם  המצוות 

זה  לפי  נמצא  האילן,  ענפי  בבחינת  היא  התורה 

במעשי  חכמתו  מכניס  ואינו  בתורה  העוסק  כי 

הרי  ממעשיו",  מרובה  "חכמתו  בבחינת:  המצוות 

הוא בגדר מקצץ בנטיעות, כי הוא מפריד ומקצץ 

מה"דברי  המבואר  וכפי  מהשורש,  הענפים  את 

חיים" הרי זה היה שורש החטא של אדם הראשון, 

וזה היה גם כן הפגם של אלישע בן אבויה שהיה 

גדול מאד בתורה, רבו של רבי מאיר, אך היה מקצץ 

בנטיעות כי חכמתו היתה מרובה ממעשיו.

אדם  עם  הקב"ה  הנהגת  בזה  להבין  יומתק 

חי  היה  החיים  מעץ  אוכל  היה  אם  כי  הראשון, 

מיתה,  עליו  גזר  הדעת  מעץ  שאכל  ועתה  לעולם, 

כי לפי האמור הרי זה ממש מדה כנגד מדה, כי אם 

היה בוחר לאכול מעץ החיים לעבוד את ה' בבחינת: 

ה'  את  עובד  היה  הרי  מחכמתו",  מרובים  "מעשיו 

באילן שיש לו שרשים מרובים: "שאפילו כל הרוחות 

שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזין אותו ממקומו", 

לכן מדה כנגד מדה היה גם הוא נשאר בחיים, ואין 

שום רוח שהיתה יכולה להוציאו מן העולם.

ורע  טוב  הדעת  מעץ  לאכול  שבחר  עתה  אבל 

לעבוד את ה' בבחינת: "חכמתו מרובה ממעשיו", הרי 

מעטים,  שרשים  לו  שיש  באילן  ה'  את  לעבוד  בחר 

שאינו יכול להתקיים כי: "הרוח באה ועוקרתו", לכן 

יוכל  שלא  מיתה,  עליו  גם  נגזרה  מדה  כנגד  מדה 

לעמוד כנגד רוחות ופגעי הטבע וימות בזקנתו.

"פהתה כעץ שתפל על ולגת מתם"

חשבתי דרכי להעלות על שלחן מלכים פרפרת 

נאה, על פי מה שגילה לנו רבינו האריז"ל ב"ספר 

הלקוטים" )פרשת האזינו(, כי דוד המלך היה גלגולו 

ותיקונו של אדם הראשון, כמבואר במדרש )ילקוט 

שמעוני פרשת בראשית סימן מא( שאדם הראשון היה 

ראוי לחיות אלף שנה, אלא שמסר לדוד שבעים 

שנה ונשארו לו תתק"ל שנים, והביאור בזה שמסר 

לו שבעים שנה משנותיו כדי שיוכל לתקן את אשר 

פגם. לפי זה יש לומר כי מטעם זה בחר דוד המלך 

לפתוח את ספר תהלים בפסוקים )תהלים א-א(:

"אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך 

חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב, כי אם בתורת 

ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, והיה כעץ שתול על 

פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול". ללמדנו 

כי הן אמת שראוי לעסוק בתורת ה' יומם ולילה, אולם 

תנאי מוקדם לכך הוא שיהיו מעשיו מרובים מחכמתו 

"והיה כעץ שתול על פלגי מים",  בבחינת עץ החיים: 

"אשר  שמצד היותו נתון בפלגי מים שרשיו מרובים, 

פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול".

המלך  שלמה  של  מאמרו  זה  לפי  להבין  נשכיל 

היא  חיים  "עץ  ג-יח(:  )משלי  התורה  במעלת  שמדבר 

הגר"א  ופירש  מאושר".  ותומכיה  בה  למחזיקים 

כי  בה,  למחזיקים  היא  חיים  "עץ  משלי:  על  בביאורו 

למקיימין  כלומר  מחזיק,  הוא  ידים  בב'  המחזיק  דרך 

אותה והיינו במצוות עשה ולא תעשה". פירוש, כי ב' 

ידים הם כלי המעשה שמקיימים בהם מצוות ה'.

כינה  זה  מטעם  כי  להוסיף  יש  האמור  לפי 

חיים",  "עץ  בתואר  התורה  את  המלך  שלמה 

ללמדנו כי העוסק בתורה צריך להשתדל בכל כוחו 

שיהיו מעשיו מרובים מחכמתו, שאז הוא בבחינת 

ששורשיו  משום  בחיים  שנשאר  חיים"  "עץ 

מרובה  תהיה  חכמתו  אם  אבל  וחזקים,  מרובים 

ממעשיו, הרי הוא כעץ ששרשיו מועטים שהרוח 

מפילתו, כך אין חכמתו מתקיימת אצלו.  

 ככל שאדם מתעלה בתפרה
כך הפא צרתך להרבפת במצפפת

החידה  לפענח  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

בלימודו  מעיין  שהיה  רבא,  במעשה  הסתומה 

שזבו  עד  רגליו  תחת  שהיו  ידיו  אצבעות  ונמעכו 

כל  שצריך  במשנה  שלמדנו  מה  לפי  שהרי  דם, 

מחכמתו,  מרובים  מעשיו  שיהיו  להשתדל  אדם 

התורה,  בהשגות  מתעלה  שאדם  ככל  כי  נמצא 

כך הוא צריך לקיים המצוות במעשה ביתר שאת 

חכמתו  תהיה  שלא  כדי  הנה,  עד  שקיימן  ממה 

מרובה ממעשיו שאין חכמתו מתקיימת.

ומה מתוקים הם דברי ה"אור החיים" הקדוש 

)פרשת בחוקותי אופן יב( שמפרש בזה מקרא שכתוב 

מצוותי  ואת  תלכו  בחוקותי  "אם  כו-ג(:  )ויקרא 

תשמרו ועשיתם אותם", בלשון קדשו:

במשנת  ז"ל  דבריהם  פי  על  יתבאר  "עוד 

וכל  וכו'  ממעשיו  מרובה  שחכמתו  כל  חסידים, 

הכתוב  שרמז  מה  והוא  וכו',  מרובים  שמעשיו 

התורה,  עסק  שהוא  תלכו  בחוקותי  אם  באומרו 

כדי  וקיומן,  המצוות  שמירת  תהיה  זה  ערך  ולפי 

אומרו  והוא  ממעשיו,  מרובה  חכמתו  תהיה  שלא 

תשמרו  מצוותי  ואת  התורה,  עסק  למצות  סמוך 

ועשיתם אותם".

מעתה יאירו עינינו להבין נפלאות מעשה רבא 

ויגיעתו  עמלו  מתוך  והנה  בלימודו,  מעיין  שהיה 

חשש  ולכן  בתורה,  גדולות  להשגות  זכה  בתורה 

ופחד שמא תהיה חכמתו מרובה ממעשיו, ואזיל 

לעיל: "מרגלא  שהזכרנו  במאמר  לשיטתו  בזה 

ומעשים  תשובה  חכמה  תכלית  דרבא  בפומיה 

כלי  שהם  ידיו  אצבעות  את  הניח  לכן  טובים". 

תחת  מעשיו,  כל  את  בהם  פועל  שאדם  המעשה 

רגליו בעת שלמד תורה ורכש חכמה, למען יזכור 

שתכלית הלימוד היא השתמש בהם ביתר שאת 

וביתר עז לקיים מצוות ה' במעשה, ובלי שהרגיש 

בכך לחץ עליהן כל כך חזק עד שזבו דם.

לעג  רבא  של  כוונתו  שהבין  הצדוקי  והנה 

שהקדימו  ישראל  של  בדרכם  הולך   שהוא  עליו, 

על  הביאור  שלמדנו  כפי  אשר  לנשמע,  נעשה 

"נעשה"  עליהם  שקיבלו  נתן,  דרבי  מהאבות  כך 

שיבינו  לפני  אפילו  במעשה,  המצוות  לקיים 

לעבוד  כדי  בבחינת "נשמע",  התורה  טעמי 

מחכמתו",  מרובים  בבחינת: "מעשיו  ה'  את 

פזיזים  של  -  עם  התלונן: "עמא פזיזא"  לכן 

שהקדימו לקבל קיום מצוות התורה לפני שהבינו 

טעמיהן.  השיב לו רבא, כי על כך גאוותנו שהקדמנו 

בבחינת "עץ  ה'  את  שנעבוד  כדי  לנשמע,  נעשה 

בבחינת: "מעשיו  מרובים  ששרשיו    – החיים" 

בנו: "עץ  יתקיים  זה  ידי  ועל  מחכמתו",  מרובים 

חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר".

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל
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