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  עץ החיים ועץ הדעת: מיתת הצדיקים וחנוכת המקדש

  לימוד לערב היארצייט השלישי של מנחם פרומן זצ"לראשי פרקים ל

  מלמד: יהודה ליבס

שיחות ששמענו מהרב  160(מהקובץ החדש: חסידים צוחקים מזה,  שיחה יג

  .), עם הערות מאת יוסי פרומןמנחם פרומן

מה היה החטא של אדם הראשון? לפי הזוהר החטא לא היה שהוא אכל 

מעץ הדעת, אלא שהוא לא אכל קודם מעץ החיים. לא עירב ביניהם. 

אילו האדם היה אוכל קודם כול מעץ החיים, הוא היה יכול לאכול גם 

מעץ הדעת. עץ הדעת הוא השכינה, והחטא הוא ההפרדה בינה לבין 

לו היה אדם קודם לומד בישיבה ואחר כך הקב"ה. אי –מקור החיים 

אז זה בסדר. הבעיה היא כשהדעת, אוניברסיטה  –הולך לאוניברסיטה 

 למשל, עומדת בפני עצמה.

ובאמת, הרב למד באוניברסיטה העברית תואר ראשון בפילוסופיה 

ומחשבת ישראל. הוא השלים שלוש שנים מלאות של לימוד עם כל 

בודה האחרונה שהייתה חסרה לו כדי המבחנים והמטלות. אבל את הע

לקבל את התואר הוא סרב להגיש ולכן לא היה לו תואר. זו הייתה 

הוא שמנחם  [ולדעתי מזל גדול המחאה שלו כנגד "פסטיבל הדעת".

כל מחאה נגד  ו. לא היתה ללמד באוניברסיטה לפני שהלך לישיבה

, ואני יודע אני הייתי שם הוא לא 'סירב' רק היה עסוק. פסטיבל הדעת,

ורק ביקש לדלג על כמה פעמים תואר להשלים את ההוא ביקש 

הפורמליסטיקה,  ובאמת לא היה זקוק לכך. גם לא לגמרי ברור מי עץ 

זה  העצים משתרגיםשני הדעת ומי עץ החיים, גם לדעתו. נראה שענפי 

  ]בזה

או בתרגום פחות אורתודוקסי: עץ הדעת הוא ההלכה וקיום המצוות. 

היא כשההלכה הופכת להיות דבר שעומד בפני עצמו. כשאדם הבעיה 
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יש  –מקיים את ההלכה לא מתוך אמונה, מתוך חיבור לנסתר, לקב"ה 

בזה צד של חטא אדם הראשון. לכן מקדימים לעשיית המצוות את 

  המילים "לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה". 

  

ולעומת עץ החיים, עץ הדעת 'תרגום השני', שלפיו, אני מבקש לפתח דווקא את 

חנוכת שעניינה שמיני,  –שרו לפרשת השבוע ולק הוא ההלכה וקיום המצוות.

  מסופר:  המשכן, ושם

 ַוּיְַקִריבּו ְקטֶֹרת ָעֶליהָ  ַוּיִָׂשימּו ֵאׁש ָבֵהן ַוּיְִּתנּו ַמְחָּתתֹו ִאיׁש ַוֲאִביהּוא נָָדב ַאֲהרֹן ְבנֵי ַוּיְִקחּו

 ִלְפנֵי ַוּיָֻמתּו אֹוָתם ַוּתֹאַכל יְדָֹוד ִמִּלְפנֵי ֵאׁש ַוֵּתֵצא :אָֹתם ִצָּוה "א ֲאֶׁשר זָָרה ֵאׁש יְדָֹוד ִלְפנֵי

 ָהָעם ָכל ְּפנֵי ְוַעל ֶאָּקֵדׁש ִּבְקרַֹבי ֵלאמֹר יְדָֹוד ִּדֶּבר ֲאֶׁשר הּוא ַאֲהרֹן ֶאל מֶׁשה ַוּיֹאֶמר :יְדָֹוד

 ַוּיֹאֶמר ַאֲהרֹן ּדֹד ֻעּזִיֵאל ְּבנֵי ֶאְלָצָפן ְוֶאל ִמיָׁשֵאל ֶאל מֶׁשה ַוּיְִקָרא :ַאֲהרֹן ַוּיִּדֹם ֶאָּכֵבד

 ַוּיִָּׂשֻאם ַוּיְִקְרבּו :ַלַּמֲחנֶה ִמחּוץ ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְּפנֵי ֵמֵאת ֲאֵחיֶכם ֶאת ְׂשאּו ִקְרבּו ֲאֵלֶהם

 ּוְלִאיָתָמר ּוְלֶאְלָעזָר ַאֲהרֹן ֶאל מֶׁשה ַוּיֹאֶמר :מֶׁשה ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ַלַּמֲחנֶה ִמחּוץ ֶאל ְּבֻכֳּתנָֹתם

 ַוֲאֵחיֶכם יְִקצֹף ָהֵעָדה ָּכל ְוַעל ָתֻמתּו ְו"א ִתְפרֹמּו "א ּוִבגְֵדיֶכם ִּתְפָרעּו ַאל ָראֵׁשיֶכם ָּבנָיו

 ֶּפן ֵתְצאּו "א מֹוֵעד אֶֹהל ּוִמֶּפַתח :יְדָֹוד ָׂשַרף ֲאֶׁשר ַהְּׂשֵרָפה ֶאת יְִבּכּו יְִׂשָרֵאל ֵּבית ָּכל

 יַיִן :ֵלאמֹר ַאֲהרֹן ֶאל יְדָֹוד ַויְַדֵּבר. מֶׁשה ִּכְדַבר ַוּיֲַעׂשּו ֲעֵליֶכם יְדָֹוד ִמְׁשַחת ֶׁשֶמן ִּכי ָּתֻמתּו

 עֹוָלם ֻחַּקת ָתֻמתּו ְו"א מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל ְּבבֲֹאֶכם ִאָּת5 ּוָבנֶי4 ַאָּתה ֵּתְׁשּתְ  ַאל ְוֵׁשָכר

 ).ט-א י' וי( :ְלדֹרֵֹתיֶכם

ובין קדושה, 'בקרובי אקדש'  (ובאחרי אמביוולנטיות, בין החטא, אש זרה, ובין 

לדעתי מות 'בקרבתם לפני ה'', ויקרא טז, א), בקרבתם ולא בהקריבם. זו 

השניות שבשיחת מנחם, בין עץ הדעת, עץ ההלכה, האסור והמותר, לפי עץ 

ולכן מתאימה היא החיים. הדבקות הדתית שמעבר להלכה ומכוננת אותה. 

  לשלב של הקדשת המקדש.

תפסו גם חז"ל (בבלי, זבחים, תורת כוהנים, ויקרא רבא), כפי שסיכם זאת כך 

  רש"י בפרושו על הפסוקים דלעיל:

 ונקדש ישראל לבני שמה 'ונועדתי דבר? היכן) קטו זבחים( -' וגו דבר' אשר 'הוא

 אהרן לאהרן: משה אמר לובמכובדי.  אלא בכבודי אל תקרי ,)כט שמות( בכבודי'
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 עכשיו בך או בי או סבור והייתי מקום של במיודעיו הבית שיתקדש הייתי יודע אחי

  ):ר"וי כ"ת( וממך ממני גדולים שהם אני רואה

 עמו שנתייחד קבל שכר ומה שתיקתו על שכר קבל) ושם שם( - אהרן' 'וידם 

    :יין שתויי פרשת לבדו לו שנאמרה הדיבור

 בצדיקים דין עושה ה"כשהקב - אכבד' העם כל פני 'ועל :בבחירי -  'בקרובי'

 תהלים( אומר הוא וכן ברשעים ש"כ באלו כן אם ומתקלס ומתעלה מתיירא

  :ממקודשיך אלא 'ממקדשיך' תקרא אל ממקדשיך' אלהים 'נורא) סח

האיסור על שתיית יין בכניסה למשכן. השכר שמקבל אהרן על שתיקתו היא 

ואביהוא נכנסו שתויי יין, מכל מקום נכנסו כשיכורים, שיכורי  אינני בטוח שנדב

ונראה שאהרן קיבל גם שכר אהבה, וגם זה אסור, מצד ההלכה, עץ הדעת. 

  אחר, הלכות עבודת יום הכיפורים, שנאמר:

 יְדֹוָד וַ�ֹאֶמר :ַוּיָֻמתּו יְדָֹוד ִלְפנֵי ְּבָקְרָבָתם ַאֲהרֹן ְּבנֵי ְׁשנֵי מֹות ַאֲחֵרי מֶׁשה ֶאל יְדָֹוד ַויְַדֵּבר

 ֶאל ַלָ+רֶֹכת ִמֵ#ית ַה*ֶֹד! ֶאל ֵעת ְבָכל יָבֹא וְ&ל (ִחי' &ֲהרֹן ֶאל ַ$ֵ#ר מֶ!ה ֶאל

 יָבֹא ְ#זֹאת :ַהַ,+ֶֹרת ַעל ֵאָרֶאה ֶ#ָענָן ִ,י יָמ.ת וְ-א ָה(רֹן ַעל ֲאֶ!ר ַהַ,+ֶֹרת ְ+נֵי

  :ְלעָֹלה וְ&יִל ְלַחָ/את ָ#ָקר ֶ#ן ְ#ַפר ַה*ֶֹד! ֶאל &ֲהרֹן

  )ג-א, טז וי'( 

ההלכה, עץ הדעת, אינה באה לקרב את האדם אל הקב"ה, זה עניינו של עץ 

החיים, החיים הנצחיים. ההלכה עניינה דווקא לסייג קרבה זו, שיחיה בעולם 

  .הזה, ואף שיעבוד את האל לא ימות

לאחר שנתקדש המשכן. עצם קידושו, אך כל זה, הלכה ועץ הדעת, היא   

עצם כינון ההלכה, הוא מעבר לכך, הוא בעץ החיים, ודורש דבר שאין כמוהו 

  בלתי הלכתי: קרבן אדם.

כך נוכל ללמוד גם מפינחס, בן אחיהם של נדב ואביהוא, שהוקדש   

לכהונה בזכות הריגה, אף על פי שהלכה בידנו, כהן שהרג את הנפש לא ישא 

הזוהר בשעת קנאותו, כשהרג את זמרי בן סלוא, התעברו בו  את כפיו. לפי
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נשמות דודיו, נדב ואביהוא שמתו בלי בנים, והוא המחזיר את שמם ונשמותיהם 

  לפי חוק הייבום בפירושו הקבלי.

  גם להריגת עובדי העגל היה צד של קורבן חניכה. ככתוב:   

 ִמַּׁשַער ָוׁשּובּו ִעְברּו יְֵרכֹו ַעל ַחְרּבֹו ִאיׁש ִׂשימּו ליְִׂשָראֵ  ֱא"ֵהי יְדָֹוד ָאַמר ּכֹה ָלֶהם ַוּיֹאֶמר

 ֵלִוי ְבנֵי ַוּיֲַעׂשּו :ְקרֹבֹו ֶאת ְוִאיׁש ֵרֵעהּו ֶאת ְוִאיׁש ָאִחיו ֶאת ִאיׁש ְוִהְרגּו ַּבַּמֲחנֶה ָלַׁשַער

 יְֶדֶכם ִמְלאּו מֶׁשה ַוּיֹאֶמר :ִאיׁש ַאְלֵפי ִּכְׁשלֶׁשת ַההּוא ַּבּיֹום ָהָעם ִמן ַוּיִּפֹל מֶׁשה ִּכְדַבר

  )כט-שמות לז כז( :ְּבָרָכה ַהּיֹום ֲעֵליֶכם ְוָלֵתת ּוְבָאִחיו ִּבְבנֹו ִאיׁש ִּכי ַלידָֹוד ַהּיֹום

קורבן כזה אינו אפשרי כמובן מצד ההלכה, שמנחם זצ"ל זיהה כעץ הדעת. כך 

למוחי מתגנבת לעתים נעשה אפוא מצד עץ החיים, כי אין חיים בלי מוות. 

שאף עצם חטא העגל נצרך לשם כך (באיזשהו מקום). ואולי כך נוכל המחשבה 

להבין את מוערבותו העמוקה של אהרן בחטא זה, שעליה הוא לא נענש, 

אולי אין קיום לדת שניתנת בהר סיני  אדרבא מכאן דווקא צמחה כהונתו.

ילות השיר 'ראש פינה' לפי מאו אין תקומה בלא שואה. ומתקבלת בלי משבר. 

ובלילה עם ): ', בעיקבות תלייתו של שלמה בן יוסף(שחיבר שלמה סקולסקי

  אין כובשים את ראש הסלע אם אין קבר במורד'.קול דממה דקה ירעד: חצות 

נזקק לבחינת קורבן אדם,  מקדשוהעם והקדום של ייסוד האף ובאמת   

שר ללמוד מן הפסוק לפחות לנכונות מצד אברהם להקריב את בנו, כך אפ

  האחרון בפרשת עקידת יצחק: 

אף חניכת בניית העולם הרוחני הזוהרי, כפי שהוא מתואר באידרא רבא,   

משווה זאת הזוהר לבניית העיר יריחו, שקוללה נזקק לקורבן אדם. ולא בכדי 

ָ  ִלְפנֵי ָהִאי! (ר.ר ֵלאמֹר ַהִהיא ָ#ֵעת יְה2ֻ!עַ  וַ�ְַ!ַ#עבמלים.   .ָבנָה יָק.ם ֲאֶ!ר דיְדו

(יהושע ו, כו),  :ְ$ָלֶתיהָ  י6ִַיב .ִבְצִעיר2 יְי5ְֶַד4ָה ִ#ְבכֹר2 יְִריח2 ֶאת ַה3ֹאת ָהִעיר ֶאת

 ִחיֵאל ָ#נָה ְ#יָָמיוקללה שאכן התגשמה בימי אחאב מלך ישראל, כפי שנאמר: 

 ְ$ָלֶתיהָ  ִה6ִיב ְצִעיר2} \.ִב9ְג.ב{\ .ִב9ְג�ב ָד8י5ְִ  ְ#כֹר2 ַ#ֲאִביָרם יְִריחֹה ֶאת ָהֱאִלי ֵ#ית

. אבל לפי בת קול ששמע (מ"א טז, לד) :נ.ן ִ#ן יְה2ֻ!עַ  ְ#יַד ִ$ֶ#ר ֲאֶ!ר יְדֹוָד ִ,ְדַבר

  רשב"י באידרא, יש לראות בכך דווקא עניין חיובי:
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, חזקיה ורבי, יעקב ברבי יוסי רבי מיתו, אדרא מההוא חברייא נפקו לא עד, תאנא

 רבי ואמר, פרסא בההוא קדישין מלאכין לון נטלין דהוו חברייא וחמו, ייסא ורבי

, לאתענשא עלנא אתגזר גזרה ושלום חס שמא, ואמר צווח, ואשתככו, מלה שמעון

 שמות( דכתיב, דסיני טורא על משה דקאים מיומא אתגלי דלא מה ידנא על דאתגלי

 בגין אי, הכא אנא מה', וגו לילה וארבעים יום ארבעים ה"יהו עם שם ויהי) כח לד

 דקיימין אלין וחברייא חולקך זכאה, שמעון רבי אנת זכאה, קלא שמע :אתענשו דא

 כתיב דהא, חזי תא אבל :דלעילא חילא לכל אתגלי דלא מה לכון אתגלי דהא, בהדך

 ותקיף סגי דברעו שכן וכל, דלתיה יציב ובצעירו ייסדנה בבכורו) כו ו יהושע(

 :אסתלקו בשלימותא דהא, חולקיהון זכאה, דאתנסיבו דא בשעתא, נפשתהון אתדבקו

  ). רבא אידרא; ב-א' עמ קמד ג"ח זוהר(

מותם של השלושה באידרא רבא, מתוך התלהבות מיסטית, דומה כמובן גם 

זוטא, במילה 'חיים', המצביעה בבירור גם  י בסוף אידראלהסתלקותו של רשב"

  על עץ החיים. 

דומה לכך בוודאי היא גם מיתתם של נדב ואביהו, גם היא מיתה מתוך   

קרבה ודבקות. ומצאתי שאומרים שבמיתתם זו חנכו לא רק את המשכן של 

מטה, אלא אף את בית המקדש של מעלה. כך מצאתי בדרשת הספד שנשא 

ט, רבה של לבוב במאה השמונה עשרה, ומי שמונה הרב חיים הכהן רפופור

  להתווכח נגד הפרנקיסטים בוויכוח לבוב:
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