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 1מנהג נטיעת עציםל

זאב ד"ר הרב  האין מקור קדמון. הראשון שהחל בכך הי 

, מתוך ציונות לחזק את 19-ממקוה ישראל במאה ה יעבץ

אינה כלל  האחיזה בארץ ישראל. מבחינה בוטנית תקופה זו  

המקור של טו בשבט כראש , ובכלל מתאימה לנטיעות

שלכך יש ,פירות האילן מתיחס ל הוא למעשההשנה לאילן 

השלכות ודינים מצד תרומות ומעשרות ונטע רבעי ולא 

בשבט, ראש השנה לנטיעות  לעומת טולנטיעה עצמה. 

מסכת ראש כפי שמובא ב, א תשרי, ראש השנהב נקבע

 : שנה, פרק א,אה

אש    ה רָּ עָּ םַאְרב ָּ ִנים ה  ָּ ִכים  :י ש  נָּה ִלְמלָּ ָּ ן, רֹאש  ַהש   ִניסָּ ד ב ְ ֶאחָּ ב ְ

ִלים ה .ְוִלְרגָּ מָּ ה  ר ב ְ נָּה ְלַמְעש ַ ָּ ֱאלו ל, רֹאש  ַהש   ד ב ֶ ֶאחָּ י  .ב ְ ַרב ִ

י ר  ְ ִתש  ד ב ְ ֶאחָּ ְמעֹון אֹוְמִרים, ב ְ ִ י ש  זָּר ְוַרב ִ ֵרי  .ֶאְלעָּ ְּ ִתש  ֶאָחד ב ְּ  ,ב ְּ

ִנים ָּ נָּה ְלש  ָּ ין ו ְליֹוְבלֹות ,רֹאש  ַהש   ִמט ִ ְ ִטיָעה ,ְוִלש  קֹות ִלנְּ  .ְוִלירָּ

אי ַ מ  ַ ית ש  י ב   ִדְבר  ן, כ ְ ִאילָּ נָּה לָּ ָּ ט, רֹאש  ַהש   בָּ ְ ש  ד ב ִ ֶאחָּ ית  .ב ְ ב  

וֹ  ר ב  ש ָּ ה עָּ ָּ ֲחִמש   ל אֹוְמִרים, ב ַ  :ִהל  

. אלו יחס לדיני ערלהיחשיבותו של ראש השנה לנטיעה מת

כאשר שלוש שנים בהם אסור לאכול מפירות האילן. ולכן    הן

ת מגיע א תשרי תחל שנה שניה לנטיעה. אמנם על מנ 

שתחשב השנה הראשונה למנין ערלה לא מספיק לנטוע 

יום קודם לכן,   44מספר ימים קודם ראש השנה אלא לפחות  
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 המאמרים לא עברו את עריכת הרב.

 ליקט: אופיר בטש ולכל המסכמים והלומדים , להצלחת הרב ומשפחתו

כלומר בטו באב. מפני שזה הזמן הנדרש לקליטת 

בטו באב,  יוצאיום לפני ראש השנה  44. באדמה השורשים

ו טלכן זו הסיבה שבפועל מתבצעות נטיעות רבות טרם ו

 זו במנין שנות הערלה.  נטיעהבאב, על מנת שתעלה 

אליעזר בתשרי ודעת ר'  'דעת ר מתי נברא העולם? 

יהושע בניסן. מפרשים מסבירים שהמדובר בבריאת האדם 

הראשון לכן אם נרצה לדעת את תחילת הבריאה נחסיר 

ר כה באלול ולפי עזר' אליששה ימי הבריאה ונקבל לדעת 

יום לפני יצירת הולד  40באדר. כלל בידינו,  הר' יהושוע כ

יום  40ומתי יוצא יוצאת בת קול ומכרזת בת פלוני לפלוני. 

טו באו לשיטת ר' אליעזר טו באב בלפני יצירת העולם? או 

. מכאן ניתן להסביר את לשיטתו של ר' יהושוע בשבט

המנהג הקדום מדוע בטו באב יצאו בנות ישראל לחולל 

בכרמים והבחורים היו מגיעים לבחור את נשותיהם. כי זה 

הזמן בו מכרזת בת קול בת פלוני לפלוני. עמ"י בזמן 

נוטע עצים בטו לכן  הגאולה רוצה להכריע כדעת ר' יהושוע ו

ת הנטיעה מטו בשבט. זהו כנראה הסוד הפנימי של העתק

 באב לטו בשבט. 

, כתוב בתורה שצריך להדבק בקדוש ברוך הוא

ירָּ  יךָּ ֱ֛אלֹהֶ  הֶ֧את־ְיהֹוָּ " :שנאמר  קִ֔תְדב ָּ  וֹ ֣ו ב דַ֑תֲעבֹ  וֹ ֣אֹת  א֖ת ִ

מ ְ ב    וֹ ֖ו ִבש  ָּ ש   נשאלת השאלה איך   .דברים י,כ(פרשת מטות,  )"  ַע׃ֽת ִ

. מצאנו "אואש אוכלה ה"ניתן לדבוק בשכינה? שהרי 

 בחז"ל שלוש תשובות: 

שהם בעצמם אש  לדבוק בתלמידי חכמים.  .א

 הדבקים בקדוש ברוך הוא.

 .לדבוק במידותיו. מה הוא רחום אף אתה רחום וכו' .ב

במדרש ויקרא רבה כתוב על הפסוק "כי תבואו אל   .ג

דבקות  גם שזו  )ויקרא, יט כג( הארץ ונטעתם"
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מכיוון מה הוא נטע עצים אף אתה נוטע בקב"ה, 

 עצים. )עצי פרי ולא סרק(.

שמקורו באשכנז אצל  ,בטו בשבט מנהג אכילת פירות

כנראה יש לו יסוד קדמון יותר כי ו ,תלמידי ר' יהודה החסיד

שנה שנכתב על ידי ר' יהודה  1000-פיוט של לפני כ נמצא

בין שמואל הלוי, מחכמי ארץ ישראל, נוסח עמידה מיוחד 

 הכולל פיוטים שהוכנסו בתוך תפילת העמידה. 

פירות אינו ראוי מכיוון שכל הצרות  עללכאורה קביעת חג 

איך אפשר אז  שלנו החלו מאכילת פרי. אכילת עץ הדעת.

צריך להבין שאכילת  ילת פירות?לחגוג סביב נושא אכ

פירות אינה דבר מגונה ואף לא אכילת פרי עץ הדעת. שהרי 

הדבר הראשון שנאמר לאדם הוא לאכול פירות, נאמר 

דָּ ַֽעל־הָּ  יםֱ֔אלֹהִ  הְ֣יהֹוָּ  ֙וְַיַצו"הדבר בלשון צווי  אמֹ  ם֖אָּ ֹ  ֑רל   ל ִ֥מכ 

כֹ  ֖ןץ־ַהג ָּ ֽע   ֹאכ   ל֥אָּ הדעת כלול האם עץ  . )בראשית ב טז( "ל׃ֽת 

מובא איסור  רק בפסוק שלאחר מכןעץ הגן"? כן.  כלב"

ע  "אכילה מפרי עץ הדעת:  ֹ  ֔עוָּרָּ  ֹוב֣ט ַ֙עתַ֙הד ַ  ץ֗ו מ   ל ֹ֖תאכַ  א֥ל

 ֶ ו  ִ֑ממ  י ֗יכ ִ  נ  ֶ  ֲ֥אׇכְלךָּ  ֹום֛ב ְ ו  ִ֖ממ  מ  ֹות֥מ נ  ָּ יש לנו  .)בראשית ב יז( "ו ת׃ֽת 

ובשני סתירה בין הפסוקים. בהתחלה מצות עשה לאכול 

שלא לאכול מעץ הדעת. כלל בהלכה  –מצות לא תעשה 

הוא כאשר מצות עשה סותרת מצות לא תעשה, מצות עשה 

דוחה לא תעשה. אם כן מה היה אמור לעשות האדם 

? אין פה שום עברה. אלא הראשון? לאכול! אז מדוע נענש

נשים לב כי בלא תעשה יש תוספת, הגבלה, התניה: "..כי 

מות תמות", כלומר: כל זמן שהאכילה ביום אכלך ממנו 

אם כן  וה לאכול?ומביאה לך מות, אל תאכל. אבל אתה מצ

וה למצוא תחבולה כיצד לאכול מבלי למות. ואתה מצ

הפתרון לקחת תרופה נגד מות ואז תאכל מעץ הדעת. 

כלומר היה עליו להקדים אכילת עץ החיים לעץ הדעת. יוצא 

ילת עץ הדעת, אלא שחטאו של האדם הראשון אינו על אכ

על שלא הקדים את אכילת עץ החיים. הוא הקדים את 

פנימי של החיים. יוצא איפה ע הדעת, הידיעות ללא מבו

נאסר לאכול מעץ החיים מדוע  ו   למות.  –שעליו לעבור תיקון  

לאחר מכן? כותב ר' חיים מוולוז'ין, בעל 'הנפש החיים' כי 

ח אז היה נשאר אכילה מעץ החיים הייתה מעניקה לו חיי נצ

עם החטא ללא תיקון לעולם וכדי להצילו מכך עליו לעבור 

שפה הוא  –תיקון שהוא המוות, כלומר לרדת לעולם הזה 

קודם אוכל מעץ החיים ואח"כ מעץ הדעת ואז חי לעולם עם 

הדעת ועם החיים. עץ החיים זה התוכן הפנימי של האדם, 

שכתוב התורה כפי  עץ החיים היאמבוע החיים הערכי. 

"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה : )ג יח( במשלי

 מאושר".

מתי התרחש הסיפור של אכילת עץ הדעת 

ביום בו נברא, א' בתשרי, ובעקבות כך  נידון ומת.   בשנה? 

ובמקביל אנו בראש השנה נידונים ומתים. מה הכוונה 

מתים? עשרת ימי תשובה בהם אנו עסוקים בחשבון פנימי 

וממעטים את היחס שלנו אל החיים. וביום הכיפורים אנחנו 

קבלת התורה, הוא היום  –מקבלים במתנה את עץ החיים 

 , כאשר משה הוריד את הלוחות השניים.בו ניתנה התורה

קבלת התורה ביום הכיפורים, אפשר להתיר את  לאחרו

 אכילת עץ הדעת. 

ארבע דעות בחז"ל, והצד השווה בינהן   מהו עץ הדעת? 

הוא שזה אינו עץ תפוחים, כמו שמחזיקה הדעה הנוצרית. 

היא שעל פי הקבלה הסיבה שהנוצרים סוברים שזה תפוח 

חים פוהשכינה מכונה כ"חקל תפוחין קדישין" )"שדה ת

קדושים"( ולכן חשבו שיש שייכות בין התפוח לעץ הדעת רק 

נוי השכינה כשדה תפוחים הוא לא ידעו להסביר את זה. וכי

המקור הפנימי לסיבה שבה אנו אוכלים תפוחים בראש 

 השנה. 

. אתרוג חיטה, תאנה, גפן, אז מה היה עץ פרי הדעת? 

האמת שאף אחת מהן אינה תשובה נכונה מכיוון שמדובר 

בעולם רוחני אך דעות אלו בחז"ל מקבילות בעולמנו אנו 

איך בכלל חיטה נחשבת  –יש שאומר חיטה  לפירות אלו.
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כעץ? אמנם מובא בגמרא כי עתידה א"י שתוציא 

גלוסקאות וכלי מילת, כלומר נלקט לחם ובגדים ישירות 

יש שאומרים גפן ותאנה, אך הדעה המרכזית בחז"ל   מהעץ.

שפרי עץ הדעת הוא האתרוג. שבין תכונותיו שטעם העץ 

 כטעם הפרי.

רי עץ הדעת חוה החליטה שהאיסור אינו רק על אכילת פ

אלא גם על נגיעה בו. חוה גזרה גזירה דרבנן. וצדקה בכך 

 מפורשת  לאכול למה לגעת? ישנה גמראשהרי אם אסור 

 יא לענין האתרוג שאומרת "אתרוג קש )טו א( בראש השנה

כלומר שנגיעת היד מקלקלת אותו וכך יאמרו  –" אה ידלי

מגדלי האתרוגים שאסור לגעת באתרוג, זה עלול לקלקל 

 ולהפסיד את האתרוג.

, מת, אדם הראשון אכל מעץ הדעת בראש השנה

עשרת ימי תשובה ואז בכיפור אוכל מעץ החיים. מכאן 

ואילך מתירים את האיסורים על עץ הדעת. האיסור הראשון 

איסור הנגיעה, לכן מיד אחרי כיפור מגיע הוא שיש להתיר 

חג סוכות שבו המצוה לגעת, לאחוז באתרוג בזמן נטילת 

ֶ " –ובכך לבטל את האיסור שחוה גזרה. הלולב  ת  ַקחְּ ם ו לְּ

ֹון  ָלֶכם ִראש  י ֹום הָּ ִרי ֵעץ ָהָדרב ַ ְּ בֹת  פ  ץ עָּ ִרים וֲַעַנף ע  מָּ ֹת ת ְ פ  כ ַ

ְבַעת יִָּמים ִ יֶכם ש  י ְיהוָּה ֱאלֹה  ם ִלְפנ  ֶ ַמְחת  ַחל ו ש ְ י נָּ )ויקרא   "ְוַעְרב 

אבל לגבי עץ החיים, לוקח זמן להפנים אותו לכן זה  .כג מ(

נה בסוכות שמגיע בהדרגה. מתי אוכלים את האתרוג? במ

 כלומר מובא שהילדים נוגסים באתרוג בשביעי של סוכות,

בהושענא רבא. למה לילדים? מכיוון שאין להם חטא קל 

להם להפנים את עץ הדעת. אבל למבוגרים המנהג לאכול 

ע"י הכנת ריבת אתרוגים שהוא  טו בשבטאת האתרוג רק ב

ואפילו קיים מנהג  הזמן של תיקון חטא אכילת עץ הדעת

קדמון בשם חסידי אשכנז להתפלל בטו בשבט שיזדמן לו 

מדוע זה הזמן של תיקון החטא? שהרי  אתרוג יפה בסוכות.

בין סוכות לטו בשבט לא קורה כלום מבחינה חקלאית זו 

אלא , עובדים את האדמהתקופה בה הגשם יורד ואין 

בתקופה זו נכנס האדם אל ביתו ומתרכז בלימוד התורה, 

 כלומר באכילת עץ החיים.

שבט או בטו  האם חל טו בשבט בא נחלקו ב"ש וב"ה

בשבט. מפני שב"ש מסתכלים על כך שהלשד )תמצית, 

מיץ( של האילנות החל לעלות בתוך ענפי העץ בעקבות 

ים ב"ה שחיצונית לא גשמי השנה החדשה. לעומתם אומר

רואים כלום אלא רק כשבועיים לאחר מכן כשהלשד יתן את 

אותותיו בחוץ. כלומר שב"ש רואה את הפוטנציאל וב"ה את 

 המציאות.  

 בר' עקיבאהגמרא בר"ה מספרת על מעשה 

שליקט אתרוג בא בשבט. למה בא בשבט? שסבר כב"ש. 

ליקט בטו בכלל ב"ש לכן כויש אומרים שלא יתכן שנהג 

בשבט. ומדוע ר' עקיבא נדרש ללקט אתרוג? כנראה 

 להראות לתלמידיו שזהו התיקון על חטא האדם הראשון. 

יוצא לפי זה שאנחנו למעשה בחג המקביל 

של לראש השנה ואז יש לנו שלוש מערכות 

בתוך היום יש לנו לילה ויום, בשנה יש לנו חורף   הטהרות:

וקיץ ובתוך ההסטוריה יש לנו גלות וגאולה. שלוש מדרגות. 

? מתי מסתיים הלילה תמיד נשאלת השאלה מתי מסתיים 

 . החורף? ומתי מסתימת הגאולה

 מתי מסתיים הלילה?  

בעלות השחר, אמנם חשוך מאד אבל רואים מעט   .א

 אור.

 בזמן שמופיעה השמש. –בזריחה  .ב

על פי המקובלים בחצות הלילה כבר מתחיל יום  .ג

חדש. בחוץ חושך מצרים, חושך גמור והם קמים 

לתיקון חצות. איך? זה הרגע שעיקר הלילה עבר, 

כדור הארץ נוטה אל האור. מתקרבים אל האור, 

אפילו אמנם לא רואים אותו אבל מרגישים. 

 וכי השחר כאן?פוסקים לברך ברכות השחר. 
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 לעיל אלו דרגות של רגישות. 

 מתי מסתיים החורף?

יש מי שאומר כאשר רואים תחילת פריחה  .א

 בשקדיות, נגמר החורף.

יש שעונים להם: וכי אינך רואה שקר וגשום עדיין?  .ב

 חכה לפורים...לאביב

 חכה לפסח.. שיתחמם .ג

גם פה יש הבחנה מאד מעניינת. מתי יצאו בנ"י ממצרים? 

הזה יצאו בני ישראל מארץ מצרים" כלומר  וםהי"בעצם 

ביום, עם הזריחה. לעומת זאת, בפורים, אסתר, חז"ל 

נמשלה אסתר לאילת  –אמרו:" למנצח על אילת השחר" 

כלומר  –השחר, לכן זה המזמור אותו אנו קרואים בפורים 

 פורים הוא השחר. וטו בשבט? מקביל לחצות. 

מעניין עוד לראות שפסח הוא חג מהתורה, פורים מדרבנן 

חיובו יותר גדול.  –וטו בשבט מנהג. ככל שדבר יותר בולט 

בר דורש יותר עדינות ורגישות חיובו ההלכתי קטן הדככל ש

יותר, אבל דוקא יש לו מעלה גדולה יותר שמראה שהאדם 

כבר מבחין את התהליך החדש, וזה מסביר למה דוקא 

 ם הם אלו שחגגו את ט"ו בשבט.המקובלי

שהיא החשכה הגדולה של  ומתי מסתיימת הגלות? 

 עם ישראל?

מי שיודע לראות אומר כמו רבי אבא בגמרא על הפסוק 

ֶכם  " :)לו,ח( ביחזקאל יְּ נו  ו ֶפרְּ ֵ ת  ֶכם ת ִ פ ְּ ָרֵאל ַענְּ ם ָהֵרי ִיש ְּ ֶ ַאת  וְּ

בו  ָלבֹוא י ֵקרְּ ָרֵאל כ ִ י ִיש ְּ ַעמ ִ או  לְּ ש ְּ אמר רבי אבא אין לך  –"  ת ִ

קץ מגולה מזה. כלומר ברגע שתהיה תחיה חקלאית בארץ 

מה הגלות. יישראל ויהיו פירות בעצים אתה יודע שהסתי

מקוה   –המושבות החדשות    כאשר התחילו  19-ולכן במאה ה

ישראל, ראש פינה, פתח תקוה, חדרה וכדומה, אז כמה 

מגדולי ישראל אמרו הגיע הזמן, הקץ המגולה הגיע )חובבי 

 ציון למשל(. אנשים אלו הם אנשי טו בשבט.

יש שאמרו שאינם משוכנעים בכך שזו הגאולה ויש לחכות. 

נראה אם עברנו את השואה. כאשר עברו את השואה 

טרפו גם אלו להבנה של עצם הגאולה. אלו הם אנשי הצ

שנמנעה.  , שואהפורים. שהרי גם בפורים היתה שואה

 שהצלחנו להמלט ממנה.

ר עד שלא קמה מדינת ישראל אני לא רואה את מויש שאו

פקטו נראה יציאה מגלות -אחר רק כאשר דההגאולה. 

שהתחלת אם כך אנו רואים  לגאולה. אלו הם אנשי פסח. 

 היציאה מחשכת הגלות וההסתגרות זה בטו בשבט.

החול  למעשה יש כאן פיוס בין הקודש לחול.

מאיים, והקודש ברגע שמופנם כראוי מתפייס עם החול. 

הפיוס הוא הדרגתי ומתחילים עם פירות. למה פירות? מפני 

שבפרי האדם כמעט ואינו נוגע ביצורו, אלא הקב"ה מספק 

לעומת זה יש את היין שזה מעין פרי   .בשלמותולך את הפרי  

לא בטו  –יום  30מפרי שמיוצר על ידי האדם. חכה עוד 

. אם , בפורים ותשמח עם הייןבשבט אלא בטו באדר

קדושת אכילת הפנמת את זה אתה כבר מוכן לפנות אל 

הבשר, כפי שעושים בקורבן פסח. לפי העקרון שהקדושה 

אדר טו בו. טו בשבט טו ט-טו-טו –מתקדמת כמו חצוצרה 

 בניסן.

רואים שלוקח הרבה זמן על מנת לקדש את החול, את 

שבט, אדר ניסן. שלושה חודשים. לעומת זה יש  –החומר 

כטבעו   ,לנו תיקון העולם הרוחני שמתרחש הרבה יותר מהר

של הרוח. במקביל לראש השנה לאילנות יש לנו בחודש 

קביל לפורים תשרי ראש השנה לשנים שהוא א תשרי, במ

דרשתו של  ההכיפורים בתשרי, כפי שידוע םיש לנו את יו

האר"י ז"ל ש"פורים כפורים" ובמקביל לחג הפסח יש לנו 

את חג הסוכות שזה למעשה אותו חג שמציין את יציאת 

נעשים בעולם הרוח מצרים. כלומר שלושת התיקונים 

בחודש אחד בעוד שבעולם החומר נדרשים לתיקון שלושה 

 ים.חודש
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אם כן יש לנו שלושה חגים של תיקון העולם החומרי )טו 

בשבט, פורים ופסח( ושלושה חגים של תיקון העולם הרוחני 

)ראש השנה, יום כיפור וסוכות( ובין שתי המערכות שבין 

התיקון החומרי לתיקון הרוחני יש חג אחד המקשר בינהם 

 והוא חג השבועות. חג השבועות שבו גם רבי אליעזר וגם

. )פסחים סח ב(" עינן נמי לכם"רבי יהושוע מסכימים שב

נסביר: ישנה מחלוקת בין ר' אליעזר לר' יהושוע האם 

אפשר באותו חג לעסוק גם ברוח וגם בחומר. וגם ר' אליעזר 

שבחג זה  .", מסכים לגבי שבועותה'שאומר "או לכם או ל

בין העולם הרוחני  היתה נקודת המגע היחידה בהסטוריה

לעולם הגשמי לרגע אחד ולכן זה החיבור בין שתי 

המערכות. במקביל לחג השבועות ישנו בתשרי את חג 

 . שמחת תורה

. וכיון מונותאיזם – לפי מסורת היהדות יש אל אחד

שהוא אחד יש הכרח שהוא יתגלה בכל. ואם אנו רואים שיש 

, השם אחד ניגודים בעולם, זה סותר את האחדות. אבל אם  

 םעשויישכל הניגודים  תאומראז האמונה המונותאיסטית 

אם  כלומר השאיפה היא איחוד המציאות. להפתר בעתיד.

יש קושי עם מסורת אחרת של היהדות וזה שיש שני סוגי כך  

קדושה. עצם זה שיש שני סוגי קדושה זה יוצר קושי בנפש. 

 קדושה צריכה להיות אחת. איך שני סוגי קדושה?

האחת, מה שמכנה הרב קוק  מהן שני סוגי הקדושה?

הקודש המתנגד  –באורות הקודש בשם "הקודש הרגיל" 

לטבע. אתה רוצה להיות קדוש? תתגבר על הטבעיות. ויש 

אחרת, הקדושה שבטבע. קדושה זו היא גדולה יותר   הקדוש

מהקדושה הרגילה שמעל הטבע, אלא שהיא נסתרת. 

בע תחילה ישנה סכנה שאני כאשר אני רוצה להפגש עם הט

אפול לתוך הרע למרות שיש קדושה בטבע. וההדרכה של 

היהדות היתה במשך אלפי שנים לשים את הדגש יותר על 

. אך יחד הקדושה הרגילה, כלומר לקודש המתנגד לטבע

אומר הרב  עם זה יש שאיפה של פיוס בין שתי הקדושות.

)חלק ב', הקודש הכללי פרק כג מלחמת קוק בספרו אורות הקודש  

שבאחרית הימים הקדושה שבתוך הטבע הקודש והטבע( 

תובעת את עלבונה ודורשת שיתנו לה מקום ולכן היא 

וזו הסיבה הנסתרת  –בקודש הרגיל  דדוחפת אנשים למרו

של החילונות. החילונות האנטי דתית באה בשם דחיפה 

ה של הקדושה שבטבע להלחם בקודש שמעל הטבע. סמוי

מי מהקדושות תנצח? אומר הרב קוק אף אחד לא ינצח, לא 

החילונות ולא הדתיים שנלחמים בחזרה ולא נותנים לטבע 

 לעבור אלא מתמקדים רק בקודש הרגיל.

מפני שכשהקודש נלחם בטבע הוא נלחם בטבע שלו  מה?  ל

שלו. לכן שניהם   וכשהטבע נלחם בקודש הוא נלחם בקודש

מדרש המובא בתנחומא, יכשלו. הרב קוק קושר את זה ל

שלעתיד לבוא הקב"ה אוסף את הצדיקים לקרקס ומושיבם 

ביציע לראות את המאבק שמובא אל הזירה בין שתי חיות 

אמתניות: שור הבר מההרים ואת הלויתן ממעמקי הים, 

וך אשר ילחמו זה בזה וכל העולם ירעד. בסוף שור הבר ינש

פירו ישחט את שור הבר נאת הלויתן בגרונו והלויתן עם ס

ושניהם ימותו ביחד ואז ירדו הצדיקים ויאכלו מבשרם של 

 שור הבר והלויתן. 

אומר הרב קוק ששור הבר היא הקדושה שנגד הטבע שהרי 

הוא אוכל את העשב של אלף הרים ביום אחד ולעומתו 

מנצח?  הלויתן מיצג את הקדושה שבתוך הטבע. אז מי

הצדיקים. הצדיקים יאכלו את שניהם כלומר יפנימו את שני 

הקדושות יחד. מובא במקום אחר שלעתיד לבוא הקב"ה 

יבוא חשבון עם הרשעים על שצערו את הצדיקים הבינוניים. 

יוצא מכאן שאת הצדיקים הגדולים אין אפשרות לצער, הם 

אלא שיושבים ביציע ומבינים שכל המאבקים בין הקודש 

 חול היא מגמה אלוהית של התאחדות האורות. ל

זה  –ראשית הפיוס של הלויתן ושל שור הבר שנאכלים יחד 

 נעשה בטו בשבט.
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 2על ט"ו בשבט  | טוב הארץ 
 . מקור החג 1

. וכן נושא היום [1] בט"ו בשבט יש מנהג לאכול פירות
, למרות שלא בתנ"ך, לא במשנה, ולא [2] אוירה של חג

בגמרא הוזכר שהיום הזה הוא חג. במסכת ראש 
מוזכר יום חמישה עשר בשבט בהקשר אחר  [3] השנה

לגמרי: זהו תאריך חקלאי חשוב שיש לו השלכות לגבי 
תרומות ומעשרות, ולגבי נטע רבעי ולעוד מספר ענינים 

. [4] יגהמסוג זה, אבל לא מצאנו שיש בכך כדי להצדיק חג
מי שלימד את החשיבות של היום הזה כחג הם המקובלים,  

וגם קצת לפני כן, בעיקר ממקובלי  [5] במיוחד ר' חיים ויטל
צפת, נתנו חשיבות מיוחדת ליום הזה וחיזקו את הצד  

. השאלה המתבקשת היא מדוע לעשות חג [6] החגיגי שלו
ה הי [8] , עד כדי כך שמנהג מהרי"ל[7] מדבר שאינו חג

שלא לומר תחנון ביום הזה, )אמנם מנהג ורמיזא 
שכן לומר תחנון ביום הזה(. אין זה דבר פשוט  [9] ומגנצא
 .[10] כל כך

 
 . שמחת הפירות 2

עוד יותר מתמיה הוא המנהג לאכול פירות. לכאורה היה 
ראוי לאדם להצניע את אכילת הפירות. הלא הראשון 
שאכל פרי היה אדם הראשון, ומאז סובלת האנושות. אין  
להבין זאת אלא מתוך הנחה שיש באכילה זו דרך לתקן את 
החטא של אדם הראשון. יש רמז בגמרא במסכת ראש 

, שיש קשר נסתר בין [12] ספתאומקורו בתו [11] השנה
אכילת עץ הדעת וט"ו בשבט: "מעשה בר' עקיבא שליקט  

. נראה שנרמז במעשהו של ר' [13] אתרוג באחד בשבט"
עקיבא שראש השנה לאילן הוא זמן הראוי לתיקון חטא עץ  

. במעשהו זה, שמן הסתם נעשה [14] הדעת, שאתרוג היה
, בא ר' עקיבא על מנת להותיר רושם, שהרי נזכר בתלמוד

לרמוז שלקיטת האתרוג מעץ הדעת, שהיתה חטא בא' 
. ]אם כנים  [15] בתשרי, נעשתה להיתר בראש השנה לאילן

הדברים, נראה שחומרתה של חוה שהוסיפה איסור "ולא  
"אתרוג  [17] " תואמים את דברי הגמרא [16] תגעו בו

קשיא ליה ידא" )קשה לעץ האתרוג ידים ממשמשות בו. 
 . דברים אלו דורשים בירור מעמיק. רש"י([

 

 .. לאכול, מצות עשה3

מפורש בתורה שיש מצוה חיובית לאכול פירות. בספר 
נאמר: "ויצו ה' אלהים על האדם לאמר מכל   [18] בראשית

עץ הגן אכל תאכל". זה נאמר בלשון ציווי. אם כן ישנה מצוה 
לדור הראשון של האנושות, הכולל את כל הדורות כולם,  

אכול פירות. ניתן לומר שזו המצוה היחידה, מצות עשה, ל
שהיתה לאדם הראשון. כלומר היתה תקופה באנושות שבה 

 
הוצאה לאור, ירושלים, ארז  -אברהם כהן  ".2-"זית רענן פורסם כחוברת 2

 כל הזכויות שמורות למחבר ולהוצאה לאור.  שבט תשנ"ח.

כל תוכן החיים הדתיים, כל עשיית רצון הבורא, היה 
באכילת פירות. אפשר לומר אם כן שזה השורש של כל 
מצוות עשה. חז"ל אמרו על הפסוק "ויניחהו בגן עדן 

אלו מצות " עשה,  -, "לעבדה [19] לעבדה " ולשמרה
. והיכן מצאנו שאדם  [20] אלו מצוות לא תעשה -ולשמרה 

הראשון קיבל מצוות עשה ולא תעשה? במצוה של "מכל עץ 
הגן אכל תאכל" ובמצוה של "ומעץ הדעת טוב ורע " לא 

. אם כן אנו רואים שכל מצוות עשה [21] תאכל ממנו
משתלשלות מן המצות עשה המקורית הזאת של אכילת 

: [22] פירות וזה מסביר מדוע רבותינו אמרו בירושלמי
עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל מה שראתה עינו ולא  "

אכל". כמובן, באופן שהיה מותר לו וגם היה יכול. אם כן אנו  
רואים שישנה חשיבות מיוחדת לאכילה ובמיוחד לאכילת  
הפירות, שהרי הגמרא שם מספרת על ר' אלעזר שהיה 
חושש במיוחד לדבר הזה והיה חוסך מכספו כדי שיהיה לו 

ל דבר המתחדש שהזדמן לו, לפחות פעם אחת  לקנות מכ
בשנה. דברים המתחדשים פעם בשנה הם גידולי הקרקע, 
כלומר פירות וירקות. וכשפעם אחת מגיע פרי אקזוטי לארץ 
ישראל יש לדאוג שיהיה לו לפחות קצת מן הפרי. אם לא, 

 נותן אדם את הדין על כך.

 
 . אכילה והפנמה 4

ת הדין על כל דבר ולאו שאלה: כתוב עתיד אדם ליתן א
 דוקא פירות.

תשובה: הפירות זה בעצם כל דבר. בימי האדם הראשון כל 
המאכל שלו היה פירות אבל אנחנו כבר לא האדם הראשון, 

 .[23] מותר לנו ליהנות מכל דברי העולם והם הפירות שלנו

צריך להבין מדוע נצטוה האדם הראשון לאכול רק פירות  
בשר למשל. כנראה משום ולמה לא נצטוה לאכול 

שבפירות הרבה יותר קל לגלות את הקדושה שבהם מאשר 
בבשר, אבל מצד האמת מובן שיש ערך לאכול מן הכל, גם  

 בשר.

יש דמיון בין מצבו של האדם במעי אמו למצבו בעולם.  
בהיותו במעי אמו, גבולות עולמו הם דופני הרחם. עם זאת  

גופו לדפנות. נוזל   הוא נתון בתוך נוזל השפיר שמחבר בין
זה נותן לו תחושה שישותו אינה נעצרת בגופו בלבד אלא  
שיש לו יחס אל מה שמחוץ לו. משום כך כשיוצא הוא אל  
אויר העולם, מסוגל הוא לחוש שייכות אל הקוסמוס כולו, 
כאילו נתון בתוך רחם גדול יותר, כגודל העולם. הוא גם  

י, בקרבו, והאחד מבין שישנם שני אופני חיים, האחד פנימ
חיצוני, העולם. נקל לו להבין שעליו להפוך את הקיום 
החיצוני, הרדוד, לקיום פנימי, נשמתי כמוהו. זהו היסוד של 
האכילה. הפנמת העולם החיצוני ועלויו על ידי הפיכתו  
לחלק מחיי האדם. ומכאן לחיוב של "מכל עץ הגן אכל 

 .[24] תאכל"

 י"ט במרחשוון ה'תשנ"ח(  -אשר אלוני ז"ל )ד' בשבט ה'תשי"ט -לע"נ רענן 
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פרי הגן האם הכוונה : כשנאמר לאדם שיאכל מכל שאלה
 שיקיים את כל המצוות? 

תשובה: לא, האכילה היא המצוות שלו! ואצלנו זה מתבטא 
דרך כל מצוות עשה. זאת אומרת שמצות עשה זה סוג של  
אכילה, סוג של הפנמה. הטמעת דבר נמוך לתוך דבר 
גדול. למשל כשאנו באים לאכול פרי, עד שלא אכלנוהו הוא  

ח בלבד. כשהפרי נאכל הוא הופך עדיין שייך לעולם הצומ
לאדם, ולא רק לאדם אלא לדברי תורה הנאמרים מכוחו.  
בכך מתעלה הבריאה, הכל התרומם. ובעצם הוא הדין בכל 
מצות עשה. פועלת היא לרומם את כל חלקי הבריאה. 
למשל אני מניח תפילין, ובכך רוממתי את שחיטת הפרות. 

את תאות   עד עכשיו פרות נשחטו סתם, בשביל לספק
האדם. עכשיו מתברר שהפרה הפכה להיות כלי להשראת 
השכינה על אדם מישראל, דרך הנחת התפילין, שהרי בלי  
לשחוט פרה, אי אפשר היה להניח תפילין. אשרי חלקה של 
אותה פרה שזכתה להיעשות תפילין. אם כן ודאי שראוי  
להרבות במצוות עשה מסוגים שונים כדי לרומם את העולם  

צד. אכילת הפירות היא רק הביטוי היותר ראשוני של מכל 
 הדבר הזה.

 

 . אכילה בקדושה 5

העולה מכל הנאמר הוא שלפי דעת התורה אנחנו לא  
אוכלים כדי לחיות אלא חיים כדי לאכול... כמובן בקדושה. 
וזו תכליתו של האדם. כך הוגדר תפקידו עוד בטרם חטא: 

עץ הגן אכול תאכל".  "ויצו ה' אלהים על האדם לאמור מכל  
זה נשמע מצחיק משום שאנחנו רגילים לקשור את  
האכילה, כלומר את ההפנמה, באינטרסנטיות זולה ולא 
רואים בזה אידיאל. אני אוכל כי אני צריך, לא משום שזה  
חשוב, לא בגלל שזה ערך, אלא בגלל שאני צריך לאכול על 

גוחך מנת להתקיים. הדיבור על אידיאל של אכילה נראה מ
משום שאנו חיים בעולם נמוך, שבו ערכים הופכים להיות  

 צרכים ולכן יש אפשרות של שקיעה בחטא.

כאשר חטא אדם הראשון באכילה אמר: "האשה אשר נתת 
. ניתן להבין את  [25] עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל"

הביטוי "ואוכל" בלשון עבר אך גם בלשון עתיד, כלומר 
תנה לי מן העץ ואכלתי, ועכשיו אני  האשה אשר נתת עמדי נ

אוכל פעם נוספת. אך אם עד עכשיו אכלתי לא בצורה 
מתוקנת בבחינת "קליפה קודמת לפרי", מכאן ואילך אוכל  

 .[26] בקדושה. כך פירש הרב אשלג זצ"ל

דברים אלו מתקשרים לתפיסתו הכללית בדבר עבודת 
אך  התיקון המוסרית המוטלת על האדם. הרע הינו "הרצון 

לקבל" הפעולה היותר אופינית למצב של הקבלה הוא 
האכילה. הרצון לקבל הינו עצמותי לנברא שבהגדרה 
מקבל את קיומו מזולתו. ובזה הינו הופכי לרצון הבורא 
שכולו רצון להשפיע. במצב כזה אי אפשר לדבר על דבקות 

 בה'.

 התיקון נעשה על ידי עבודה בארבעה שלבים:

לקבל. זה מצבו של התינוק עם  א( רצון לקבל על מנת
לידתו. אמנם מצב זה הוא חיובי לשם הקיום, אך לו 

 הועתקה התנהגות התינוק לאדם מבוגר, היה זה רשע.

ב( רצון להשפיע על מנת לקבל. זה מצבו של הילד בזמן 
חינוכו בחברת המבוגרים. אף מצב זה חיובי מבחינת הילד, 

 אך לו הועתק אל מבוגר היה זה צבוע.

( רצון להשפיע על מנת להשפיע. נטיה אידיאליסטית זו  ג
מופיעה במיוחד בגיל הנערות. היא באה מהתנוצצות  
הנשמה באדם יחד עם התפתחות כשרונו הטבעי להוליד,  
כלומר לתת חיים לזולת. מצב זה הינו הכרחי במהלך 
התפתחות האדם אך הוא מסוכן משום שאין מי שיכול לתת  

ו. כשהתנהגות כזו מועתקת אצל בלבד, מלבד הבורא עצמ
 המבוגר עלולים לפגוש משוגע, החושב עצמו אלוה. 

ד( רצון לקבל על מנת להשפיע. זה החסיד שהצליח בתיקון 
המוסרי. הוא מודע לכך שכנברא הוא מקבל מטבע 
בריאתו, אך הוא מקנה לקבלתו זו ערך חיובי, להשפיע נחת 

 .[27] רוח ליוצרו, שאמר ונעשה רצונו

יסוד של אכילה בקדושה שהיא כולה לשם שמים ולה  זה ה
כיון אדם הראשון בתשובתו לדברי ה'. ברור אם כן שגם את  
עץ הדעת היה מֻצווה לאכול, רק שעדיין לא ידע לאכול אותו  

 בקדושה.

 

 . עשה דוחה לא תעשה6

 .[28] שאלה: נאמר ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו

תשובה: זו סתירה. פסוק יז האוסר את עץ הדעת באכילה, 
סותר את פסוק טז, המצוה לאכלו בכלל כל עץ הגן. יש 
סתירה בין שתי מצוות: מצות עשה לאכול מעץ הדעת 

 ומצות לא תעשה שלא לאכול מעץ הדעת.

רה בין מצות עשה לפי כללי ההלכה, כאשר יש לנו סתי
למצות לא תעשה, עשה דוחה לא תעשה. ולפי זה היה צריך 
לאכול מעץ הדעת. אלא שגמרא מפורשת 

שישנה הגבלה לכלל זה: אין עשה דוחה לא   [29] היא
תעשה אלא כשאי אפשר לקיים את שניהם. למשל, ברית 
מילה דוחה שבת כי בלא זה נעקרת המצוה למול בשמיני.  

ן היה לקיים את שניהם, כיצד? התשובה אבל בנידוננו נית
לקושי נרמזה בכתוב עצמו. בפסוק השני נוסף תנאי "ומעץ  
הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות  
תמות". יש כאן תוספת של התניה: אל תאכל כל זמן  
שאכילה מעץ הדעת גורמת לך למות. מכאן שהיה עליו  

ות. אם כן יש פתרון למצוא דרך לאכול מעץ הדעת בלי למ
לבעיה, הוא פשוט צריך לאכול מעץ החיים תחילה, ואחר 
כך יאכל מעץ הדעת. חטאו של אדם הראשון היה איפוא 
שהוא הלך לאוניברסיטה לפני שהלך לישיבה, שהוא אכל  
מעץ הדעת לפני שאכל מעץ החיים. להקדים את הדעת 
לחיים, זו סכנת נפשות, כי אדם שמתמלא דעת לפני  

פיק לבנות את חייו הפנימיים, זה הורג אותו רוחנית. שהס
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ואכן מצאנו שאנשים רבים הינם מעין אנציקלופדיה 
 מהלכת, אך אין להם תוכן חיים פנימי, הם מתים מבפנים. 

אך כשם שיש ליזהר מהקדמת הדעת לחיים, מנתינת  
מקום עיקרי לידיעות על פני בניית החיים הפנימיים, כך יש 

דה, אחרי אכילת עץ החיים, מלמאוס בעץ  ליזהר באותה מי
הדעת. דוקא אז גדול החיוב להרבות דעת, כי ככל שירבו 
כלי הדעת כך יתרבה גם שפע החיים. ואם אדם שזכה לעץ 
חיים זו תורה, מואס בדעת ומסתפק בעץ החיים לבדו הוא  

"עם נבל ולא  [30] מחלל את השם. על זה אמר משה רבנו
א דקבילו אורייתא ולא חכם" ותרגם אונקלוס "עמ

. חילול השם הוא לחשוב שבערות היא תנאי [31] חכימו"
ליראת שמים, לבנות אידיאל חינוכי של סגירות לידיעת 

 העולם, במסוה של הגדלת התורה.

 

 . לקדש את הכל 7

נשוב לענייננו. יש אתגר לאדם לאכול באותה האכילה  
ה דברי אידיאלית המתוארת בתורה כאכילת הפירות. לפי ז

חז"ל שאמרו שעתיד אדם ליתן את הדין על כך מתפרשים 
כתביעה לאדם על כך שלא היה קדוש מספיק כדי לאכל  

 מהכל.

על רקע הדברים האלה מובנת מאוד אותה אגדה תמוהה 
 :[32] במסכת חולין

"אמרה לו ילתא )אשת האמורא רב נחמן( לרב נחמן: כל  
לנו הקב"ה דאסר רחמנא שרא לן כוותיה )כל מה שאסר 

התיר לנו כמותו(. אסר לן דמא שרא לן כבדא )אסר לנו דם 
חלב חיה,  -דם טוהר, חלב בהמה  -התיר לנו כבד(, נדה 

גרושה בחיי בעלה,  -מוחא דשיבוטא ... אשת איש  -חזיר 
יפת תואר: בעינן למיכל בשרא  -יבמה, כותית  -אשת אח 

נחמן  בחלבא )רוצה אני לאכול בשר בחלב(. אמר להו רב 
לטבחי זויקו לה כחלי )אמר רב נחמן לטבחים: שפדו לה  

 כחל=עטיני פרה(". 

לכאורה מה ראתה ילתא להתאוות לבשר בחלב ולהקדים 
רשימה של דברים המותרים שטעמם כטעם איסור? ומה 
ראה התלמוד לספר לנו זאת? אלא שילתא היתה אשה 
אידיאליסטית, שמתוך אמונתה העמוקה ביחוד הבורא לא  

כולה היתה לסבול שיהיה דבר כלשהו שיעמוד מחוץ  י
לכלכלה האלהית, מחוץ לאפשרות התיקון. ולכן מוכרח  
להימצא לכל איסור מקבילה בהיתר, המורה שאין רע 
מוחלט במציאות, ומתוך כך ביקשה למצא דרך לרומם אף 
את טעמו של בשר בחלב. שכן תכלית האדם היא עילוי  

 המציאות ולא ההתנתקות ממנה.

בעצם, זו תולדה ישירה של אמונת יחוד הבורא. אם אתה 
מאמין שיש רק אל אחד אם כן עולמו אינו שניים. לא יתכן  
שיהיה נתק בין העולם הרוחני לעולם הגשמי, כשיטתם של 
הספיריטואליסטים, אנשי הרוחניות המואסים בעולם  

 .[33] הזה

 [34] . מתחייב בנפשו8

ת המזהירות אותנו מפני  עם כל זה מצאנו הדרכות רבו
: "רבי שמעון אומר: [35] קסמו של העולם הזה. לדוגמא

המהלך בדרך ושונה )=לומד תורה( ומפסיק ממשנתו 
ואומר מה נאה אילן זה, ומה נאה ניר זה" כלומר שהוא  
עוסק בצורה מסויימת של אכילה רוחנית, של הפנמה, הוא 

תוב כאילו  אוכל יופי, הוא אוכל אסטטיקה, "מעלה עליו הכ
מתחייב בנפשו". יש כאן לכאורה ביטוי של התנגדות 
להתבוננות בטבע, אסור להסתכל על אילנות! דברים אלו 

שעל אילנות   [36] עומדים בסתירה להלכה המפורשת
מלבלבים מברך בחודש ניסן "שלא חיסר בעולמו כלום 
וברא בו בריות טובות ואילנות טובים ליהנות בהם בני  

. אבל [37]שנה מברך "שככה לו " בעולמוהאדם", וכל ה
יש לדייק בלשון המשנה. לא נאמר: "המהלך בדרך ושונה 
ואומר מה נאה אילן זה". יש במשנה תוספת של שני מילים 
"ומפסיק ממשנתו ואומר" מכאן שאם היה אומר מה נאה 
אילן זה ולא היה מפסיק ממשנתו, כלומר אם ראיית האילן  

שך של משנתו, אדרבא היה וההתפעלות ממנו היו ההמ
בכך רוממות לנפשו. זאת היתה התפשטות התורה שלו 
לתחום רחב יותר. הבעיה האמיתית של האדם הזה עמוקה 
היא מאוד, אצלו יש שני עולמות! יש משנתו מצד אחד וכדי  
להסתכל באילן, עליו לצאת לתחום אחר, עליו להפסיק  

בעולם  ממשנתו. אם כן הוא מתחייב בנפשו כי הוא חי 
דואליסטי. האידיאל היה שהוא יעסוק במשנתו, ומתוך עסק 
משנתו יאמר מה נאה אילן זה. האדם שבמשנתנו הוא אדם  

 מדולדל.

 

 . חיי עולם וחיי שעה9

יש גם מה ללמוד משמו של בעל המאמר במשנה, הלא הוא 
)לפי אחת הגרסאות( רבי שמעון. דוקא הוא יכול היה להביע  

גד מפרידי עולם, מכיון שהוא יותר את מחאתו החריפה נ
מכל חכם לא יכול היה לסבול את העובדה שהעולם מחולק  
לשנים. רבי שמעון דהיינו רבי שמעון בר יוחאי, הוא  

שכשיצא  [38] שמסופר עליו בגמרא במסכת שבת
מהמערה וראה אנשים עוסקים בעבודת אדמתם, התרגז 

שעה?!" מאוד, ואמר: "מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי 
לכאורה דברים תמוהים! מי אמר לו לרבי שמעון שהם 
מניחים חיי עולם? אולי עוסקים גם בחיי עולם וגם בחיי 
שעה? אלא משום שמבחינה פוליטית שארית ישראל היתה 
נתונה אז תחת שלטונם של הרומאים. במצב כזה, כל 
ההתפתחות הציביליזציונית הינה מתן כח לאימפריה  

חורש את האדמה בזמן שהרומאים   הרומאית. אם אתה
שולטים בארץ ישראל, זה סימן שאתה מניח חיי עולם, את  
החיים האידאליים שבהם ישראל הם המשפיעים בעולם,  
ואתה עוסק בחיי שעה של פרנסתך האישית, על חשבון 
הנצח הישראלי. מה שאין כן כשישראל מצויים על אדמתם  

שעה מחיה את  בכל תוקף גבורתם, אז אדרבא העסק בחיי  
השעה מכח חיי עולם. זהו אותו רבי שמעון שאינו סובל את  
ההפסק בין העולמות. אין כאן זלזול בעולם הזה, אדרבא 
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הוא מחשיב כל כך את העולם הזה שהוא לא מוכן לראות  
 את העולם הזה בשפלותו.

הרי דברי ר' שמעון הופיעו בגמרא על רקע הדיון בין ר'  
עון בו הביע ר' שמעון בר יוחאי את  יהודה, ר' יוסי ור' שמ

ביקורתו על פיתוח הארץ על ידי הרומאים, שכל מעשיהם 
 שלא לשם שמים. 

שאלה: הסבר זה הוא לכאורה הפוך מהפשט של הגמרא 
 שפשוט הפריע לו שאנשים עובדים במקום ללמוד תורה.

תשובה: לא נאמר שר' שמעון כועס על זה שהם עוסקים 
הם מניחים חיי עולם כדי לעסוק  בחיי שעה, אלא על זה ש 

בחיי שעה. אבל אם הם לא היו מניחים חיי עולם אדרבא, 
 שיעסקו בחיי שעה.

מסביר שהוא מתחייב בנפשו משום  [39] שאלה: המאירי
שמתוך זה שהוא אינו עוסק בלימוד התורה ונמשך אחר 
דברים בטלים בסופו של דבר יש סיכוי שהוא יגיע לפרוק  

מסביר שזה "חילול כבוד   [40] והרשב"ץ  מעליו עול מצוות.
התורה שהיתה חשובה לו אותה שיחה יותר ממה שהיה 

 שונה משנתו".

תשובה: אין כל סתירה. זה חילול כבוד התורה אם בזמן 
שהוא עוסק במשנתו הוא מפסיק במקום להמשיך בלימודו.  
הוא עסוק בגילוי היותר עליון של דבר ה', התורה, ועכשיו  

ילן שזה גילוי יותר נמוך, אם כן ברור שמה הוא פונה לא
שהוא מחפש שם זה לא דבר ה' כי אם את האילן. אם הוא 
היה פונה אל האילן מתוך עסק משנתו, זה חיובי. על הפסק  

 משנתו תלונת המאירי, וזה בודאי מתאים לדברינו.
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קיימת גירסה אחרת במשנתנו. במקום ר' שמעון, יש 
רסים "ר' יעקב אומר". גם בגירסה זאת, שם התנא הוא  גו

משמעותי ביותר, כפי שפירש זאת רבינו הרב צבי 
. ר' יעקב הוא בעצמו בעל [41] יהודה

האומרת: "ר' יעקב אומר, העולם הזה דומה  [42] המשנה
לפרוזדור לפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוזדור כדי  

? שהעולם הזה שתיכנס לטרקלין" מה מלמדנו רבי יעקב 
והעולם הבא הינם שני צדדים של אותה מציאות. אם  
העולם הזה הוא פרוזדור והעולם הבא הוא טרקלין, הרי 
פרוזדור וטרקלין הם שני חלקים של אותו בית. זאת אומרת 
שעולם הזה והעולם הבא שייכים זה לזה, ואפשר להאיר  
את הפרוזדור מאורו של הטרקלין. איך עושים את זה? 

. ואז [43] תחים את הדלתות, רואים חיי עולם בחיי שעהפו
הופך הפרוזדור להיות חלק מהטרקלין. זו הדרישה של ר' 
יעקב, אם אתה פוסק ממשנתך ואומר "מה נאה אילן זה" 
זה חמור מאוד, עליך לומר מה נאה אילן זה, דוקא מתוך  

 המשך משנתך, וזה מה שאנו עושים קצת בט"ו בשבט.
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על פי מה שלמדנו שאדם ראשון נצטוה להקדים את עץ  
החיים לעץ הדעת, קשה במיוחד להבין את הנאמר 

שלאחר חטאו גורש האדם מגן עדן כדי שלא  [44] בתורה
יאכל מעץ החיים. וכי מה איכפת לו לקדוש ברוך הוא  
שיינצל האדם מגזרת המות שבאה בעטיו של עץ הדעת? 

יאכל מעץ החיים אחרי שאכל מעץ הדעת,  אלא שאם הוא
הוא יכנס לתוך הנצח עם רושם החטא בנפשו ואי אפשר 
יהיה לתקן לעולם. לכן על מנת להצילו, יש להמית אותו  
תחילה כדי שהוא ישוב לאכול קודם מעץ החיים ואחר כך 
מעץ הדעת. זאת אומרת שהמות בתפיסה הזאת הוא דבר 

ץ הדעת, לא נקמה, אלא מה חיובי. זהו התיקון של אכילת ע 
. משום [45] שבא להציל מן התוצאה הנצחית של החטא

כך לא פחדו חכמי ישראל מהמות, בידעם שהמות הוא 
 .[46] תיקון

את כל זאת היטיב לבטא מרן הרב קוק זצ"ל בשירו הידוע  
. השיר הזה פורסם בתחילה תחת כינוי  [47] "לחשי ההויה"

 שמו של הרב.ואחרי כן בחתימת  [48] ספרותי

"תלחש לי סוד, ההויה כולה, חיים לי יש, קח נא קח" כלומר 
אל תתבייש מלקחת חלק בחיים, שהרי זו בדיוק המצוה 
"מכל עץ הגן אכול תאכל". "קח נא קח" אך באיזה תנאי? 
"אם יש לך לב ובלב דם, שרעל יאוש לא זיהמהו". אם אתה  

עולם.  מאמין שיש תקוה לעולם אז בידך לרומם את כל ה
"ואם ליבתך ערלה"... אבל אם אתה אטום, "תלחש לי 
ההויה, ויפיי לא יקסימך, סורה מני, סורה, הריני לך 
אסורה!" אז אסור לך להשתמש בכל מה שיש בעולם. עדיף  
שתעסוק בפרישות. כי במקום להעלות את ההויה, ההויה 

"אם כל צפצוף עדין, כל יופי חי, לא   [49] תשפיל אותך
קודש, אך זרם אש זרה בך יעוררו, סורה מני  הדר שירת

סורה, הריני לך אסורה!" זה בעצם המצב של עם ישראל  
. בימי גלותינו כל פעם שפנינו אל הטבע, [50] כל ימי גלותו

אל אוצרות החיים, התקלקלנו ונפלנו לתוך הרשע. לכן 
ההדרכה הכוללת כל ימי הגלות היתה לצמצם את תחום  

ובמעשים טובים מתוך צמצום גטואי.   החיים, לעסוק בתורה
אבל לא זו תכלית הבריאה: "ודור יקום וחי, ישיר ליפי וחיים,  

 ועדנה בלי די, יינק מטל שמים".

 שאלה: האם מדובר בדור שהקים את המדינה?

תשובה: זה כל הדורות שהקימו את המדינה. אנחנו דור 
 שחוזר לחיות.

יב אוזן עם חי". "ומהדר כרמל ושרון, שפעת רזי ההויה תקש 
מה הם כרמל ושרון? מקומות בארץ ישראל. יש לברר את 
מקור שמו של הר הכרמל. כרמל או כרמלית הוא כל מקום  
אמצעי. למשל הר הכרמל הינו אמצעי בין היבשה לים,  
נשפך לתוך הים. או כרמל הוא חיטה לחה  

"ולחם וקלי "וכרמל לא תאכלו עד עצם היום   [51] וקלויה
אם כן כרמל זה משהו על הגבול, כמו כן הישוב   .[52] הזה

כרמל ביהודה על גבול הישוב והמדבר, וכן 
ברשויות שבת שאינה לא רשות היחיד ולא   [53] הכרמלית
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רשות הרבים. ולענייננו, בשירו של הרב הכרמל זה משהו 
על הגבול בין קודש לחול. יש תחום אמצעי, בו החול מתחיל 

מכרמל עולים לשרון, התורה להיות קודש, זה הכרמל. ו
, דרך החויה האסתטית ניתן להיפגש  [54] נקראת שירה

עם מציאות שחציה קודש וחציה חול ולבסוף עם קודש 
מלא. לכן אומר הרב: "מהדר כרמל ושרון, שפעת רזי ההויה 
תקשיב אוזן עם חי". כלומר מי שיש לו רגישות לרזי תורה, 

ולם האסתטי  לסתרי תורה, הוא כבר לא רואה את הע 
כמארה אלא בתור גילוי רצון הבורא ולכן הוא מתאחד  

. "ומעדן שירה ויפי חיים אור קודש ימלא, וההויה   [55] עמו
כלה לו תדובב: בחירי הריני לך מותרת". זה תיקון מסובך 
מאוד, צריך בשביל זה לעבור דרך גלות ארוכה מאוד של 

אבל אחרי  תיקון, של התקדשות, היטהרות, פרישות, וכו'. 
 אלפיים שנה זה מתחיל להיות אפשרי.

"כל הקדוש מחבירו חרב  [56] שאלה: מה שהרמב"ן כתב 
 מחבירו" לכאורה מנוגד לרעיון הזה.

תשובה: לא. הרמב"ן מתאר את ארץ ישראל בימיו. 
כשהרמב"ן עולה לארץ ישראל הוא כותב לבנו מכתב 
ל המתאר את חורבנה של הארץ. ומתוך כאב הוא אומר: "כ

הקדוש מחבירו חרב מחבירו". וזה מתחבר היטב ללימודנו.  
כדי שהקדושה תושג, צריך קודם כל שהיא תחרב, עד היום  
שבו היא קמה לתחיה. הרמב"ן מתחיל את התהליך 
שהושלם עם הרב קוק. הרמב"ן בונה את בית הכנסת ליד  
החורבה, ומאז מתחילים גלי עליה עד ימיו של הרב, שאז 

למסלולם. הקדושה חוזרת להיות נמצאת  החיים חוזרים 
בחיים. צריך בשביל זה הרבה היטהרות של אלפיים שנה, 

 אבל יש סוף לזמן הנורא הזה.
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בעצם כל המהלך הארוך הזה, המתהוה במהלך 
ההסטוריה, מתרחש גם בזעיר אנפין בלוח השנה העברית. 

של התנתקות קיימות שתי מערכות זמנים בשנה. זמנים 
מהחומר, תיקון הרוח, וזה נעשה בחגי חודש תשרי. אחר כך 
יש זמן של התנזרות מן העולם, החורף, שבו האדם מתנתק 
מהשדה ומתכנס לתוך ביתו. מראש חודש שבט ואילך  

 .[57] מתחיל זמן הגאולה של האביב 

מתחילה אז סדרה של חגים שבהם אנו מקדשים את 
ו עידן מאוד תלוי במידת  העולם הזה. ציון התחלת אות

. המקובלים הם רגישים מאוד  [58] רגישותו של האדם
להתחלת התנוצצות אור הגאולה כבר בט"ו בשבט. ולכן  
כבר בט"ו בשבט הם רואים את אור הגאולה, גאולה 
מהצמצום, מההסתגרות החורפית, מקטנות החיים. ולכן  

ות  הם מדריכים אותנו לאכול פירות באותו זמן. לפחות פיר
כבר ניתן להתחיל לקדש. ולמה דוקא פרי? משום שזה 
מאכל שלא עבר כמעט שום עיבוד על ידי האדם. הוא ראוי 
לאכילה כבר מראשית בריאתו, הטומאה של הציביליזציה  
לא כל כך נגעה בו. עוד לא הגיע הזמן לקדש מאכלים יותר  
מורכבים ויותר מסובכים. מתחילים עם הפירות, וכשמחכים  

דש, עד ט"ו באדר, כבר אפשר לקדש גם את מה עוד חו
שיוצא מן הפירות. שותים הרבה יין בפורים, פריו של הגפן,  

. אמנם בט"ו [59] יש אפשרות לקדש גם את השכרות
בשבט קיים מנהג של ארבע כוסות, אבל אין מצוה 
להשתכר, ואילו בפורים יש מצוה של שכרות. וכשעוברים  

ר לקדש את אכילת הבשר. שלושים יום נוספים, ניתן כב 
קרבן פסח, כבש, הוא מאכל הרבה יותר מורכב. יותר קשה 
לקדש אותו. לשם כך אנו זקוקים להגיע לימי האביב 

פירות, עוד  -. אבל בראשית התנוצצות האביב [60] ממש 
בשר. לעומת זה מצאנו תיקון הפוך   -יין, ולבסוף  -קצת 

חדש תשרי בחודש תשרי: כנגד ראש השנה לאילנות יש ב 
ראש השנה, שבו אנו עומדים בדין. כנגד יום הפורים יש  
בחודש תשרי יום הכפורים, וכנגד חג הפסח, יש בתשרי חג  

חג הגלות האישית, בו צריך לגלות מן הבית. כל  -הסוכות 
אלו חגים רוחניים שבאים לתקן את האחיזה היתירה של 
האדם בעולם הזה, את השתעבדותו לחומר, עד שהוא  

יע בסוף לקבלת התורה בשמחת תורה, שהוא מעמד מג
. הכל נעשה בחודש אחד, מהר, משום [61] רוחני לחלוטין

. מה [62] שאין לפני הרוח אותם העיכובים שיש לחומר
שאין כן כאשר יוצאים מן החורף. אדרבא, לאט לאט  

 מתחילים לקדש.
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המערכות   כמובן, מוכרח להיות קיים חג אמצעי בין שתי
האלו: חג השבועות. חג השבועות המציין את יום מתן תורה, 
הוא יום שבו מתחברים שמים וארץ. בחודש תשרי אנו 
עסוקים בשמים בלבד, ואילו החגים שעסקנו בהם עכשיו 
עוסקים בתיקון הארץ, וחג השבועות מחבר שמים וארץ. 

שרבי יהושע ורבי  [63] אומר התלמוד במסכת פסחים
נחלקו לגבי סדר היום של ימים טובים. יסוד  אליעזר 

. [64] מחלוקתם בכך שהתורה אמרה "עצרת תהיה לכם"
. לכם פירושו שצריך  [65] ואמרה גם "עצרת לה' אלהיך"

לאכול ולשתות, ולה' פירושו ללמוד תורה ולהתפלל. רבי 
יהושע מיישב באופן שחציו לה' וחציו לכם, יש לעסוק  

ר אומר שזו ברירה שהתורה בשניהם. ואילו רבי אליעז
העמידה בפני האדם: או כולו לה' או כולו לכם. יש להחליט  
מראש כיצד לחגוג את יום טוב, כי אי אפשר לצאת ידי  
שניהם. אבל בשבועות, בעצרת, מוסרת לנו הגמרא "הכל 

. החידוש הוא אם כן [66] מודים בעצרת דבעינן נמי לכם"
זה וגם זה. כי זה  לרבי אליעזר המודה שבשבועות יש גם

 היום של הפגישה בין המאכל לבין הרוחניות. 

מטרת חגי האביב הוא כמובן להגיע לחג הפסח שבו אנו  
מצליחים לקדש את הבשר, אבל מתחילים את התיקון הזה  

 כבר בט"ו בשבט.
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 שאלה: האם יש מקום גם ליום העצמאות בשרשרת הזאת?

מאות סמוך לפסח ויום ירושלים  תשובה: כן, ודאי. יום העצ
 -סמוך לשבועות, כשתי בחינות של הגאולה. האחת 

המקדשית. וזה משני צידי   -הבחינה הלאומית, והשניה 
 פסח שני, אחד לפני פסח שני והאחד אחריו. 

 שאלה: מדוע יש תמיד מערכות חגים זו לעומת זו?

תשובה: משום שאנחנו מאמינים ביחוד ה'. יחוד ה' מחייב 
ההבנה שלא רק הוא יחיד, אלא שאחדות זו מופיעה גם   את

. על כן כשאנו רואים בפינה כלשהי של העולם  [67] בעולמו
או של הזמן חזיון אחד, מוכרח להיות שקיים קוטב הפכי 
ומשלים לאותו חזיון, ושניהם אלהיים, גילויי רצון הבורא 

  . בענייננו הדבר בא לידי ביטוי בכך שקיימות שתי  [68] הם
מערכות של חגים בשנה, העוסקות בשני קטבים שונים של  
הנפש, הרוח והחומר. בלי זה, יש הפרה של אחדות ההויה, 

 וממילא יש פקפוק באחדות הבורא.

עמדנו על כך שט"ו בשבט מגלה את הקדושה שבטבע. אך 
מי הוא זה ששמר על הידיעה הזאת שיש קדושה בחיים גם  

היו אלה שראו קדושה  בתקופות הגלות? דוקא בעלי הסוד
בטבע. יש מחכמי ישראל הגדולים שלא ראו קדושה בטבע, 
מפני שלא היו מקובלים. למשל, הרמב"ם. אצלו הטבע אינו  
קדוש, אף על פי שאינו רע. בזאת הוא אמנם שולל את דברי 
הנוצרים הסוברים שהטבע הוא רע. להרמב"ם הטבע אינו 

. [69] צה לאבדורע, הקב"ה אינו שונא את הגוף ואינו רו 
ולא עוד אלא שצריך לכבדו, בתור כלי של הנשמה, אבל אין 

. דוקא [70] קדושה עצמית בגוף, באכילה וכדומה
המקובלים, השומרים בסתר הכרתם את סוד נורמליותה 

, הם אלו שראו את הקדושה שבטבע, אבל [71] של האומה
הדבר הזה לא יכול היה לבוא לידי ביטוי אצל כלל ישראל  

ימי הגלות. לא כל העם הוא ברמה הזאת. אבל בט"ו ב 
בשבט, כל אחד יכול להתחיל להשיג משהו מהמדרגה 
הזאת. ט"ו בשבט הינו מבחינת אתחלתא דגאולה לקדושת 
הטבע, בבחינת גאולה קמעא קמעא שיוצאת כאור מן 
החושך. ולכן יום חגה של הכנסת, היום בו עברה הכנסת 

א, זה אתחלתא דגאולה לירושלים, הוא ט"ו בשבט דוק
ממש לכל ישראל. אם כן, אתחלתא דגאולה מתחיל בט"ו  
בשבט. בימים ההם בשנת תש"ח בטרם הוקמה המדינה 
החלה פעילותן החופשית של המחתרות ברחבי הארץ 
באופן גלוי ללא פוצה פה ומצפצף. קמה האומה על 

, זה היום של אתחלתא דגאולה למי שיודע [72] רגליה
 לראות את הדברים האלה.
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לגבי סדר  [73] דברים אלה כבר נרמזו במסכת מגילה
תפילת שמונה עשרה. בתפילת שמונה עשרה הסדר הוא 
שהברכה התשיעית היא ברכת השנים וברכה עשירית תקע 
בשופר גדול. שואל התלמוד: "ומה ראו לומר קיבוץ גלויות  

ואתם הרי ישראל  [74] לאחר ברכת השנים? דכתיב 
ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא". 

ת נתינת הפירות של העצים בארץ ישראל זה  כלומר התחל
. יש איזה יחס בין הגאולה  [75] הסימן המובהק של הגאולה

הפוליטית והקמת המדינה, לבין התחיה החקלאית, 
הענינים קשורים זה בזה. לכן המקובלים הרגישו דוקא ביום  
שבו מתחילים העצים לתת את לשדם, שיש תיקון מיוחד,  

ה. ולכן לא במקרה גאולת  התחילו להרגיש את הגאול 
 ישראל בימינו מתחילה בט"ו בשבט.

שאלה: האם יש משמעות בהקשר הזה גם לחזרה לטבע 
 ולאקולוגיה?

. עד עתה [76] תשובה: כן, בודאי, כל זה חלק מהגאולה
היתה האקולוגיה שייכת לגוים. צריך לזכור שתנועות הנוער 

יה. זה  הראשונות הוקמו על ידי גרמנים, ביערות של גרמנ
מלא טומאה, מלא אכזריות. השיבה אל הטבע התפרשה 

. משום שהם סברו [77] אצלם כשיבה אל הברבריות
ששימת הלב לצערם של בעלי חיים ולרוחתם מוכרחת 
להשפיל את ערך האדם. בדורנו התפתחה השקפת עולם  
אקולוגית שמקורה באירופה המערבית, הרואה את ערך 

מד מעל ערך חייו של החיים בכללות כדור הארץ כעו
האדם. גישה זו אף משבחת את האלילות העתיקה כמי  
שהיתה "קרובה יותר אל הטבע" מאשר האנושות 

. אבל אצלנו "קום התהלך [78] המאמינה ביחוד ה'
 .[80] זה נעשה בקדושה. זה מרומם אותנו [79] בארץ"

צריך להבין מדוע סימן הגאולה לפי חז"ל הוא דוקא פירות  
ה לא סימן אחר? פשוט משום שדוקא הארץ היא הארץ, למ

זו שצריכה גאולה יותר מכל דבר. כי הארץ זה אותו חלק של 
הבריאה שהוא לכאורה מרוחק מן הבורא יותר מכל נברא 
אחר. לכן כשאנו באים לגאול, אנו עסוקים לגאול את הנמוך 

. ניתן לומר אם כן שהתחיה החקלאית אינה רק [81] תחילה
, אלא שזו הגאולה עצמה. לעומת הנוצרים  סימן לגאולה

הסוברים שהמשיח בא כדי לגאול את הנשמות, אנחנו  
אומרים שאין צורך בכך, כי הנשמות כבר נגאלו מאז יציאת  
מצרים, מאז אברהם אבינו אנחנו גאולים. המשיח בא כדי  

 לגאול את הגוף, את הארציות ואת האדמה.

לבני אדם יש  שאלה: האדמה היא זאת שצריכה גאולה כי
 כבר מצוות, יש כבר תפילות...

תשובה: האדם אינו זקוק לגאולת נשמתו משום שהיא  
גאולה כבר מטבעה. כפי שכותב הרב זצ"ל  

שהצד הסגולי שבנשמת ישראל הינו כעין   [82] באגרות
חוק טבע רוחני, שאינו ניתן להשתנות, כמו כל חוק 

 .[83] שבמציאות, "כי הוא אמר ויהי" 

ה הגוף צריך גאולה? די לו לכאורה בכך שהוא שאלה: מ
 אוכל ושותה.

תשובה: זה בדיוק העניין. לכאורה הוא נראה רחוק מן 
הקדושה, נראה שהוא עומד מחוץ לכלכלה האלהית, אז יש 

 צורך לרומם אותו, לשתף אותו בקודש.
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גאולת מצרים היתה בעייתית מאוד מבחינה זאת. הלא  
ך הוא ניסים. ניסים מהוים  בגאולת מצרים עשה הקדוש ברו

סתירת לחי לטבע. כביכול אומרים לטבע שהוא מפריע, 
שעליו לפנות לרגע את מקומו כי ישראל צריכים להיגאל. 
זה עלבון אדיר לטבע, שהוא מעשה ה', ושכאן עומד בניגוד 
למגמתה היותר עיקרית של הבריאה. לכן בגאולה שאנו 

ה בדרכי הטבע. חיים אותה בימינו אין ניסים, הכל נעש 
הטבע מתפייס. סוף סוף, לאחר שלושת אלפים וחמש 
מאות שנה של עלבון, התפייסנו עם הטבע ואנחנו משתפים 
אותו בגאולה. צריך להבין את גודל השעה הזאת, כשהאור 
מתקדם דרך כל הבעיות של ייבוש ביצות, ואישורים  

. כל הבעיות האלה [84] לקרוונים ופינוי בית כנסת ביריחו
זה חלק מהגאולה. הצלחנו לעשות את זה בלי שבירת חוקי  

 הטבע, סימן שהתבגרנו.

שאלה: אבל גאולה זו היא גם כן נגד הטבע. החלטת אומות 
 העולם להקים את המדינה זה גם כן נס.

תשובה: כן, אבל זה נס שאינו מזעזע את סדר העולם, וזה 
  עיקר הענין. ודאי שזו התערבות אלהית, אבל ללא שנוי 
סדרי בראשית. יקר בעינינו לא לשנות את סדרי בראשית, 
כי אם אנו נזקקים לנס בניגוד לטבע, זה סימן שהשעה 
אמנם גדולה, אבל האנשים כלומר הנפשות הפועלות,  

 .[85] נמוכים
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לגאול את הכל אינה עבודה פשוטה. אך כאמור אנחנו  
דושת האכילה של הפירות מתחילים בט"ו בשבט דוקא בק

 ולא של שאר המאכלים.

בהקדמה של החוברת "פרי עץ הדר" שיש נוהגים לקרא  
בה בט"ו בשבט, מובא בשם רבינו חיים ויטל, פירוט של  
האופן בו אנו מקדשים את אכילת הפירות. למרות שיש כאן  
מספר מושגים שלקוחים מתורת הקבלה, הענין בכללו 

ירות האילן. עשרה מהם מעולם  מובן: "יש שלושים מיני פ
הבריאה. ומפני שהם רחוקים מן הטומאה וקרובים  
לאצילות אין להם קליפה לא בפנים ולא בחוץ ונאכלים כמו  
שהם ואילו הן: ענבים, תאנים, תפוחים, אתרוגים, לימונים, 
אגסים, חבושים, תותים, סורבש, חרובים". אלו הם פירות  

יש לאכול שלושים מיני    שאוכלים מהם את הכל. לפי המנהג
כולו נאכל. ועשרה  -פירות בט"ו בשבט, כשעשרה מהם 

 .[86] שקליפתם בפנים, ועשרה שקליפתם בחוץ

וכך נאמר שם בהמשך: "ועשרה מיני פירות הם מעולם  
היצירה... שהן בינונים בין עולם הבריאה ובין עולם העשיה 

כמו  שאינם קרובים לטומאה כמו עולם העשיה, ולא רחוקים  
עולם הבריאה. לכן גרעיני הזרע שבתוך הפרי אינו נאכל,  
לפי שאינם רכים כגרעינים שבתוך הפירות דבריאה, ואלו 
הם: זיתים, תמרים, גדגדניות, שופאיפש, פישקוש,  

 זירגואילאש, משמשים, וישנאש, אקאראניס, נישפולאש. 

ועוד עשרה מיני פירות יש בעולם העשיה... ולכן נאכל מה 
ונזרוק מה שבחוץ, שקליפת הפרי היא מחיצה בינו    שבפנים

ובין עולם החמודות, כדי שלא יקבל טומאה. וזהו סוד היצר 
הרע והקליפה דבוקה בנפש ואילו הן: רימונים, אגוזים,  
שקדים, ערמונים, לוזים, אלונים, פריסין, פניונס, בוטנים, 

 מאוזיש".

שיש בו  ביאור הדברים הוא שעולם הצומח בנוי באופן כזה 
ביטוי לתערובת של הטוב והרע. זוהי תוצאת חטא אכילת  

, אם היה העץ רק עץ הדעת טוב, [87] עץ הדעת טוב ורע
היה מותר לאכלו. ואם היה עץ הדעת רע, היה מותר גם כן 
לאכלו כי צריך לדעת מהו הרע על מנת להשמר ממנו. כל 
הבעיה שזה עץ הדעת טוב ורע ביחד. אנחנו חיים בעולם  

ולבל, שבו האדם שרוצה לעשות רק מעשים טובים נתון מב 
בפני הבעיה שאין מעשה כזה. אין בעולם מעשה שכולו טוב, 

. ואין מעשה שהוא כולו רע, שאין בו [88] שאין בו קצת רע
. מכאן נובע בלבול מוסרי עצום. קשה לאדם  [89] קצת טוב 

להכריע מתי לתת משקל יתר לטוב שבמעשה ואז לעשות  
מתי לתת משקל יתר לרע שבמעשה ואז להמנע אותו, ו

מלעשותו. מצב זה בא לידי ביטוי באופיו של עולם הצומח  
הניצב לעינינו. כשאנחנו רואים פירות שבאמת אצלם הכל 
נאכל. זה מציין את הטוב האידאלי. אבל אנו רואים פירות 

 מעורבבים עם גרעין מבפנים ועם קליפה מבחוץ. 

דיאלי, כפי שהבורא רוצה. אבל  עולם הבריאה הוא עולם אי
כבר לא ממש כמו שזה "אצלו," מלשון אצילות. בבריאה זה 

 כבר לא אצלו, זה כבר בחוץ, בארמית "בר".

בעולם היצירה כבר רואים איך הדברים מקבלים צורה, יש  
תערובת של טוב ורע. אבל הרע הזה הוא עדיין גנוז, הוא  

נים כי כל זמן  בתוך הפרי. כמו שבזית הפסולת מוסתרת בפ
שדבר לא הגיע לידי שלמותו אנו רואים יותר את הצד הטוב 

 הגובר בו מאשר המגרעות שעומדות לצאת ממנו. 

בעולם העשיה זה כבר קושי גלוי. זה העולם המעשי, העולם  
שבו צריך להגיע לידי השלמת המשימות של העולם הזה, 
ואנו רואים דוקא שהעולם הזה אינו מושלם. אם כן הרע 
גלוי, זו הקליפה שמבחוץ, שאינה ניתנת לאכילה. לרוב 
אנחנו רואים את הקליפה גלויה והפרי טמון בפנים.  
לפעמים לומדים תורה ועולים למבט של עולם היצירה, 
רואים איך העולם יכול להיות טוב. ויש גם כמה יחידי סגולה  
בעולם שמבחינת הסתכלותם על המציאות נמצאים 

 מבט על הטוב הכללי. בעולם הבריאה, בעלי

 שאלה : לעתיד לבא כל הפירות ישתנו ?

תשובה: זה מה שאנחנו עושים כשאנו עושים ריבה. ריבה 
עושים מהקליפה של הפירות. כלומר אנו מרוממים גם את  
הקליפות שלהם. יש שני אופנים של תיקון העולם: יש אדם 
שיודע להוציא את הקדש מתוך הקליפות, מעלה ניצוצות,  

ליפה עצמה אין לה תיקון. ויש מי שעושה מהקליפה  והק
ריבה ומרומם גם אותה, עושה אותה מעדן, דבר שהוא יקר 
יותר בערכו מהפרי עצמו. זו אחת העבודות הקשות, עבודה 

. לרוב אנו מסוגלים  [90] גדולה, לרומם את כללות ההויה
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לעשות לכל היותר את עבודת הבירור, למצוא את הטוב 
עט שאין אנו מסוגלים לרומם את הרע  שברע, אבל כמ

. אין מצוה לאכול ריבה בט"ו [91] שהוא בעצמו יהיה טוב 
בשבט. אבל לאכול פירות זה מנהג טוב, מנהג ישראל של 

 עבודת הבירורים.

 

 . לאכול מפריה 17

היסוד הגאולי שבאכילת הפירות בא לידי ביטוי בנוסח 
רכת הברכה על הפירות שבהם נשתבחה ארץ ישראל, ב 

מעין שלש: "ובנה ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו  
והעלנו לתוכה ושמחנו בבנינה ונאכל מפריה ונשבע 
מטובה". עולה מכאן שהמגמה האידאלית שבשיבת ציון  
באה לידי ביטוי באכילת פירותיה הקדושים של ארץ 

דעת הסמ"ג ש"אין   [93] . אמנם הובאה בטור[92] ישראל
ארץ בשביל פריה וטובה, אלא לאומרו, שאין לחמוד ה

את דעתו  [94] לקיים המצות התלויות בה". אך דחה הב"ח
בדברים תקיפים: "תימה, הלא קדושת הארץ הנשפעת בה 
מקדושת הארץ העליונה, היא נשפעת גם בפירותיה 
שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ... באכילת 

ונשבע  פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה
 .[95] מטובתה"

אשרי דורנו שזכה להיות מאוכלי פריה ומשבעי טובה של 
 ארצנו וגאולתנו. 
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מחלת האדם הכללית. הבאה בעקב החטא". ובעמ' שפ: "המות הוא 
חזיון שוא, טומאתו היא שקרו, מה שבני אדם קוראים מות הרי הוא רק 
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 הגשמיים.
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ליוורנו המוזכר בסידור "תפילת החודש" )דף קסד( לקרוא במוצאי 
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( ככל שעולה רגישותו של האדם, כך הוא מקדים לראות את האור 58
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לט"ו בניסן ממחרת הפסח בו יצאו בני ישראל עם הזריחה(, ר' חייא 
רואה את האור כבר בבקיעת אורה של איילת השחר )ירושלמי ברכות  
א, א( )בדומה לט"ו באדר, בו נגאלו ע"י אסתר שנמשלה לאיילת השחר 

יומא כט,א(. וחכמי הסוד מתחילים את סדר היום כבר בחצות הלילה   -
לט"ו בשבט פוסקת חשכת החורף( "מתוך הרגשה פנימית  )בדומה

 בעלוי העולמות ויקיצתם בנקודת חצות" )אוה"ק ג, שג(.

( שו"ע או"ח תרצה, ב. ויש לעיין למעשה מה שיעור החיוב, כי רבו  59
 הדעות בזה, ואכמ"ל.

( מלשון התורה עולה שהבשר הוא העיקר בקרבן, ומצה ומרור טפלים  60
שר בלילה הזה, צלי אש ומצות, על מרורים יאכלהו"  לו: "ואכלו את הב

)שמות יב, ח(. ובמפורש קשרה התורה את אפשרות קיומה של המצוה, 
 באביב: "שמור את חדש האביב, ועשית פסח" )דברים טז, א(.

 ( עי' תולעת יעקב דף מ"ב ע"א.61

( "כל הנהגת העולם הוא בזמן, אבל דבר שהוא מן הש"י כאשר 62
אל הפעל יוצא במהירות" אור חדש למהר"ל מפראג, התחיל לצאת 

 עמ' קפט.

 ( סח, ב. וכן בביצה טו, ב. 63

 ( במדבר כט, לה.64

 ( דברים טז, ח.65

 ( פסחים, שם.66

( עי' מאמר התרבות הישראלית לרצי"ה קוק, בתחילת לנתיבות  67
 ישראל, חלק א.

 ( עי' נצח ישראל למהר"ל מפראג, ריש פרק א.68

 כת אבות, פרק ד.( הקדמת מס69

 ( הלכות תשובה פרק ח, הלכה ב.70

( "בזמן שהחיים נופלים הם במהמורות המלאות מחשכי רשע ותוהו,  71
אז העולם הגלוי מתנודד, סדריו מתערבבים, ואם יהיה האדם יונק את  
לשד חייו הרוחניים רק מהצד הגלוי שבאוצר הרוח, דלדול נורא מוכן 
לבא עליו ולשדוד ממנו את כל עמדת תומתו, ואז כדי להחזיק את  
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הצימאון הבוער אל הסקירות הפנימיות שהן  המעמד יבא התור של
מתנשאות מעל לשטח הגלוי שבחיים שבהן לא נגעה יד המהומה 

 העולמית". )ראש מילין, הערה א(.

( ידוע היחס בין הקמת המדינה ובין קימת אדם הראשון על רגליו,  72
עפ"י הגר"א בספד"צ )פ"ה( שזמן הגאולה מרומז בד' חז"ל )סנהדרין 

חמישית קם על רגליו. ולפי שהאלף השיש מרמז ליום   לח, ב( שבשעה 
השישי של הבריאה, וחציו הראשון לילה, הרי ששעה חמישית מרומזת 

 בשנת ה"א תש"ח. עי' התקופה הגדולה לרמ"מ כשר זצ"ל עמ' סה.

 ( יז, ב. 73

( יחזקאל לו, ח. ובסנהדרין צח, א: "אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה 74
י ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי  מזה שנאמר: ואתם הר

ישראל כי קרבו לבא". וברש"י שם: כשתתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, 
 אז יקרב הקץ ואין לך קץ מגולה יותר.

( לפי זה מצאנו מקור הלכתי מובהק הפוסק למעשה על פי האגדה 75
בסנהדרין צח, א שאין לך קץ מגולה מזה שארץ ישראל נותנת פריה בעין  

ה. ובזה יש להשיב על הטענה )ס' שערי אמונה לרמ"מ מלובביץ זצ"ל  יפ
עמ' שמא( שמכיון שלא פסק הרמב"ם כאגדה זו אין להתחשב בה  
למעשה. והנה הרמב"ם וכל הפוסקים פסקו את סדר הברכות של 
שמונה עשרה כפי שהוא מופיע בסוגיה במגילה, הנסמכת על האגדה 

 הנ"ל. הרי שהיא נפסקת להלכה.

כתב הרשב"א )חידושי בבא בתרא כד, ב( שכל ההלכות שנאמרו  ( 76
במשנה בדבר טפוח הסביבה ונוי העיר לא נאמרו אלא בארץ ישראל, 
אבל חוצה לארץ אינה ראויה ליפוי על ידי ישראל. והוא מן הסתם משום  
שראוי שתתנוול בעיני היושבים בה. וגדולה מזו כתב מר"ן הבית יוסף  

סי' קנה( "דאף בארץ ישראל אינו נוהג בזמן  בבדק הבית )טור חו"מ 
הזה שהיא בידי גוים בעוונותינו עד שנזכה לזכות בה". הרי מפורש  

 שהנוי האקולוגי תלוי בגאולה.

( לעומתם יש לשים לב לדבריו של רבנו יוסף ן' כספי בפירושו לפרשת  77
( שלמרות טענתו "כי לגאוותנו נתהלל  293כי תצא )משנה כסף עמ' 

קר, ונדמה שאין יחס ביננו ובין שאר בעלי חיים, אף כי עם  במתת ש
הצמחים ככרוב ושאר ירקות אף כי עם השדות" מבאר בהמשך דבריו  
שדקדקה התורה ביותר בחמלה על האדם יותר משדקדקה בחמלה על 

 בעלי חיים. 

 J. Lovelock, Gaia: a( עי' ספרו של מיסד האסכולה, ג'ון לובלוק: 78
new look at life on earth. Oxford University Press, 9791. 

 ( בראשית יג יז.79

( בהקשר זה ראוי להביא את דבריו הנשגבים של מרן הנזיר, ר"ד כהן 80
זצ"ל ביומן הטיול שלו בואדי קלט: "להליכה בדרך בחבריא. אשרי  
תמימי דרך ההולכים בתורת ד'. ההולכים ממש, תמימי דרך ממש...  

בודדות לשיח ולשפוך לב ורוח נפש, המבקש בשעת ההליכה וההת
רוה"ק וגילוי דבר ה', דברו ממש". )בשמן רענן, עמ' סא(. ונראה שלסוג 
זה של טיול מכוונים דברי הרב זצ"ל בערפילי טוהר )מהדורה ראשונה 
עמ' ל(: "מוכרח שימצא כח שיראה איך מגלים את האור החפשי 

שמה מתרוממת על ידה, הפנימי, בטיול ובמנוחה, בהרחבת הדעת שהנ
 פורחת היא במגדל הפורח באויר, ושמה היא שואלת את כל מאוייה".

( באופן פנימי, יש דוקא בארץ מימד אלוהי עליון שאינו מצוי בשאר  81
המציאות:" שאין דבר שנקרא בשם חיים כמו הארץ... כי יש בארץ מה 
שלא תמצא בכל היסודות שהיא עומדת באמצע כל העולם שהיא 

קודה האמצעית... כמו נקודה בתוך העיגול, אין שייך בה קצה וסוף הנ
לכך יש בה החיים, שהחיים הוא דבר שאין לו סוף וקצה" )דרך חיים 

 למהר"ל מפראג, על משנת כל ישראל(.

 ( אגרות ראיה ח"ב, עמ' קפו.82

 ( תהילים לג, ט. 83

 ( נאמר סמוך לתחילת ביצוע הסכם אוסלו. 84

תה אשתו והניחה בן לינק ולא היה לו שכר מניקה ( "מעשה באחד שמ85
ליתן ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אשה והניק את בנו. אמר רב 
יוסף בא וראה כמה גדול אדם זה )=התינוק( שנעשה לו נס כזה. אמר לו 
אביי, אדרבה כמה גרוע אדם זה )=האב( שנשתנו לו סידרי בראשית" 

 שבת נג, ב.

לחלוקה זו יש במדרש אלפא ביתא דבן סירא. אוצר  ( מקור קדום86
 . 45המדרשים איזנשטיין, עמ' 

 ( נפש החיים א, ו בהגהה.87

 ( "אין טוב שאין בו רע". תנחומא במבוא ט. 88

( "אין רע שאין בו טוב" ב"ר סח. )המקור בהערה זו ובקודמתה, עפ"י  89
 אוצר האגדה, אך לא עלה בידי למצוא את הדברים במקורם(.

( "ישנן שתי שאיפות אציליות: בירור בירורים, והעלאת עולמות.  90
הראשונה היא מידת כל אדם, ועבודת הצדיקים של הדורות קשורה 
ברעיון יסודי זה. והשניה היא מידת יחידי עולם, ואבות עולם, שאור רוח 

 אפינו משיח ד' זורח בהם". ערפילי טוהר, עמ' כ.

ולם(, הוא שהמאציל ית"ש ברא את ( בענין הכוונה )של בריאת הע91
העולם להטיב... סוף סוף אחר הרע בא הטוב, והס"א נאבדת, והקדושה 
נשלמת. ...ידיעה ג' בכוונה, שהיא ידיעה נפלאה מאד, והוא שהמאציל 
ית"ש רצה לגלות יחודו, להראות כי אני ראשון ואני אחרון ועל כל פנים  

.. ולהגיע לזאת הידיעה כל קללה תהפך לברכה, וכל רע יחזור לטוב.
 צריך יגיעה הרבה" שערי רמח"ל עמ' תד.

נימוקי   - ( ועי' בהרחבה מי מרום לרי"מ חרל"פ זצ"ל, חלק ה 92
 רו.-המקראות, רה

 ( טור או"ח, רח.93

 ( שם.94

( וכן עולה מדברי המהר"ל מפראג בנצח ישראל פרק ה )עמ' כג(. 95
ד, א( "דרש רבי שמלאי ודעת הסמ"ג )עשין כז( יסודה בגמרא סוטה )י

מפני מה נתאוה משה רבנו ליכנס לא"י? וכי לאכול מפריה הוא צריך, או 
לשבוע מטובה הוא צריך?". אך נראה שאדרבה מכאן ראיה לנוסח 
שלנו. שכן ברור שר' שמלאי מצטט את הנוסח המקובל של הברכה. 
אלא שכוונתו היא שלכל ישראל מושגת מעלה עליונה ע"י קיום המצוה  
להכנס לא"י. ואילו משה מכיון שנצטוה מצוה הפכית לזו, והיא שלא  
להכנס, הרי שמשיג ע"י קיומו את מצוות "לא תעבור את הירדן הזה" 
את אותן המעלות המושגות על ידי שאר ישראל בקיימם את מצות  
הכניסה. ועל כן השאלה היא: וכי לשבוע מטובה הוא צריך. וכך גם עולה  

 בהמשך הסוגיה שם. 

 

 


