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עץ החיים ועץ הדעת :מיתת הצדיקים וחנוכת המקדש
ראשי פרקים ללימוד לערב היארצייט השלישי של מנחם פרומן זצ"ל
מלמד :יהודה ליבס
שיחה יג )מהקובץ החדש :חסידים צוחקים מזה 160 ,שיחות ששמענו מהרב
מנחם פרומן ,עם הערות מאת יוסי 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
מקור החיים – הקב"ה .אילו היה אדם קודם לומד בישיבה ואחר כך
הולך לאוניברסיטה – אז זה בסדר .הבעיה היא כשהדעת ,אוניברסיטה
למשל ,עומדת בפני עצמה.
ובאמת ,הרב למד באוניברסיטה העברית תואר ראשון בפילוסופיה
ומחשבת ישראל .הוא השלים שלוש שנים מלאות של לימוד עם כל
המבחנים והמטלות .אבל את העבודה האחרונה שהייתה חסרה לו כדי
לקבל את התואר הוא סרב להגיש ולכן לא היה לו תואר .זו הייתה
המחאה שלו כנגד "פסטיבל הדעת"] .ולדעתי מזל גדול הוא שמנחם
למד באוניברסיטה לפני שהלך לישיבה .לא היתה לו כל מחאה נגד
פסטיבל הדעת ,הוא לא 'סירב' רק היה עסוק .אני הייתי שם ואני יודע,
הוא ביקש להשלים את התואר כמה פעמים ורק ביקש לדלג על
הפורמליסטיקה ,ובאמת לא היה זקוק לכך .גם לא לגמרי ברור מי עץ
הדעת ומי עץ החיים ,גם לדעתו .נראה שענפי שני העצים משתרגים זה
בזה[
או בתרגום פחות אורתודוקסי :עץ הדעת הוא ההלכה וקיום המצוות.
הבעיה היא כשההלכה הופכת להיות דבר שעומד בפני עצמו .כשאדם
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מקיים את ההלכה לא מתוך אמונה ,מתוך חיבור לנסתר ,לקב"ה – יש
בזה צד של חטא אדם הראשון .לכן מקדימים לעשיית המצוות את
המילים "לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה".
אני מבקש לפתח דווקא את 'תרגום השני' ,שלפיו ,ולעומת עץ החיים ,עץ הדעת
הוא ההלכה וקיום המצוות .ולקשרו לפרשת השבוע – שמיני ,שעניינה חנוכת
המשכן ,ושם מסופר:
ַויִּקְחוּ ְבנֵי אַהֲר ֹן נָדָ ב ַו ֲאבִיהוּא אִישׁ ַמחְתָּ תוֹ ַויּ ִתְּ נוּ ָבהֵן אֵשׁ ַויָּשִׂימוּ ָעלֶי ָה קְט ֶֹרת ַויַּק ְִריבוּ
ִל ְפנֵי י ְדֹוָד אֵשׁ ז ָָרה ֲאשֶׁר "א ִצוָּה א ֹתָ ם :וַתֵּ צֵא אֵשׁ ִמ ִלּ ְפנֵי י ְדֹוָד וַתּ ֹאכַל אוֹתָ ם ַויָּמֻתוּ ִל ְפנֵי
י ְדֹוָד :וַיּ ֹאמֶר משֶׁה אֶל אַהֲר ֹן הוּא ֲאשֶׁר דִּ בֶּר י ְדֹוָד לֵאמ ֹר ִבּקְרֹבַי ֶאקָּדֵ שׁ ְועַל ְפּנֵי כָל ָהעָם
שׁאֵל ְואֶל ֶא ְל ָצפָן ְבּנֵי ֻעזִּיאֵל דּ ֹד אַהֲר ֹן וַיּ ֹאמֶר
ֶא ָכּבֵד ַויּ ִדּ ֹם אַהֲר ֹןַ :ויִּק ְָרא משֶׁה אֶל מִי ָ
שּׂאֻם
ֲא ֵלהֶם ק ְִרבוּ שְׂאוּ אֶת ֲאחֵיכֶם ֵמאֵת ְפּנֵי הַקּ ֹדֶ שׁ אֶל מִחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶהַ :ויִּק ְְרבוּ ַויּ ִ ָ
ְבּכֻתֳּ נ ֹתָ ם אֶל מִחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ַכּ ֲאשֶׁר דִּ בֶּר משֶׁה :וַיּ ֹאמֶר משֶׁה אֶל אַהֲר ֹן וּ ְל ֶא ְל ָעזָר וּ ְלאִיתָ מָר
ָבּנָיו ָראשֵׁיכֶם אַל תִּ פ ְָרעוּ וּ ִבגְדֵ יכֶם "א תִ פְר ֹמוּ וְ"א תָ מֻתוּ ְועַל כָּל ָהעֵדָ ה יִקְצ ֹף ַו ֲאחֵיכֶם
כָּל בֵּית יִשׂ ְָראֵל יִבְכּוּ אֶת ַהשּׂ ְֵרפָה ֲאשֶׁר שׂ ַָרף י ְדֹוָד :וּ ִמפֶּתַ ח אֹהֶל מוֹעֵד "א תֵ צְאוּ פֶּן
שׁחַת י ְדֹוָד ֲעלֵיכֶם ַויַּעֲשׂוּ כִּדְ בַר משֶׁהַ .וי ְדַ בֵּר י ְדֹוָד אֶל אַהֲר ֹן לֵאמ ֹר :יַי ִן
שׁמֶן ִמ ְ
תָּ מֻתוּ כִּי ֶ
שׁכָר אַל תֵּ שְׁתְּ אַתָּ ה וּ ָבנֶי 4אִתָּ  5בְּב ֹ ֲאכֶם אֶל אֹהֶל מוֹעֵד וְ"א תָ מֻתוּ ֻחקַּת עוֹלָם
ְו ֵ
לְד ֹר ֹתֵ יכֶם) :וי' י א-ט(.
אמביוולנטיות ,בין החטא ,אש זרה ,ובין ובין קדושה' ,בקרובי אקדש' )ובאחרי
מות 'בקרבתם לפני ה'' ,ויקרא טז ,א( ,בקרבתם ולא בהקריבם .זו לדעתי
השניות שבשיחת מנחם ,בין עץ הדעת ,עץ ההלכה ,האסור והמותר ,לפי עץ
החיים .הדבקות הדתית שמעבר להלכה ומכוננת אותה .ולכן מתאימה היא
לשלב של הקדשת המקדש.
כך תפסו גם חז"ל )בבלי ,זבחים ,תורת כוהנים ,ויקרא רבא( ,כפי שסיכם זאת
רש"י בפרושו על הפסוקים דלעיל:
'הוא אשר דבר' וגו' ) -זבחים קטו( היכן דבר? 'ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש
בכבודי' )שמות כט( ,אל תקרי בכבודי אלא במכובדי .אמר לו משה לאהרן :אהרן
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אחי יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום והייתי סבור או בי או בך עכשיו
רואה אני שהם גדולים ממני וממך )ת"כ וי"ר(:
'וידם אהרן' ) -שם ושם( קבל שכר על שתיקתו ומה שכר קבל שנתייחד עמו
הדיבור שנאמרה לו לבדו פרשת שתויי יין:
'בקרובי'  -בבחירי' :ועל פני כל העם אכבד'  -כשהקב"ה עושה דין בצדיקים
מתיירא ומתעלה ומתקלס אם כן באלו כ"ש ברשעים וכן הוא אומר )תהלים
סח( 'נורא אלהים ממקדשיך' אל תקרא 'ממקדשיך' אלא ממקודשיך:
השכר שמקבל אהרן על שתיקתו היא האיסור על שתיית יין בכניסה למשכן.
אינני בטוח שנדב ואביהוא נכנסו שתויי יין ,מכל מקום נכנסו כשיכורים ,שיכורי
אהבה ,וגם זה אסור ,מצד ההלכה ,עץ הדעת .ונראה שאהרן קיבל גם שכר
אחר ,הלכות עבודת יום הכיפורים ,שנאמר:
שׁנֵי ְבּנֵי אַהֲר ֹן ְבּק ְָרבָתָ ם ִל ְפנֵי י ְדֹוָד ַויָּמֻתוּ :ו ַ ֹאמֶ ר י ְדֹו ָד
ַוי ְדַ בֵּר י ְדֹוָד אֶל משֶׁה אַח ֲֵרי מוֹת ְ
אֶ ל מ!ֶ ה ֵ# ַ$ר אֶ ל &הֲ רֹן )חִ י' ו ְ&ל י ָב ֹא ְבכָל עֵ ת אֶ ל הַ * ֹדֶ ! מִ ֵ#ית ַלָ+רֹכֶת אֶ ל
 ְ+נֵי הַ ֶֹ +ַ,רת אֲ !ֶ ר עַ ל הָ )רֹן ו ְ-א י ָמ.ת ִ,י ֶ#עָ נָן אֵ ָראֶ ה עַ ל הַ ֶֹ +ַ,רתְ# :ז ֹאת י ָב ֹא
&הֲ רֹן אֶ ל הַ * ֹדֶ ! ְ#פַר ֶ#ן ָ#קָ ר לְחַ  ָ/את ו ְ&י ִל לְעֹלָה:
)וי' טז ,א-ג(
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.
אך כל זה ,הלכה ועץ הדעת ,היא לאחר שנתקדש המשכן .עצם קידושו,
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
את כפיו .לפי הזוהר בשעת קנאותו ,כשהרג את זמרי בן סלוא ,התעברו בו
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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:
שּׁעַר
וַיּ ֹאמֶר ָלהֶם כּ ֹה אָמַר י ְדֹוָד אֱ"הֵי יִשׂ ְָר ֵאל שִׂימוּ אִישׁ ח ְַרבּוֹ עַל י ְֵרכוֹ ִעבְרוּ וָשׁוּבוּ ִמ ַ
שׁעַר ַבּ ַמּ ֲחנֶה ְוה ְִרגוּ אִישׁ אֶת אָחִיו ְואִישׁ אֶת ֵרעֵהוּ ְואִישׁ אֶת קְר ֹבוַֹ :ויַּעֲשׂוּ ְבנֵי ֵלוִי
ָל ַ
כִּדְ בַר משֶׁה ַויּ ִפּ ֹל מִן ָהעָם בַּיּוֹם הַהוּא ִכּשְׁלשֶׁת אַ ְלפֵי אִישׁ :וַיּ ֹאמֶר משֶׁה ִמלְאוּ י ֶדְ כֶם
הַיּוֹם לַידֹוָד כִּי אִישׁ ִבּבְנוֹ וּבְאָחִיו ְולָתֵ ת ֲעלֵיכֶם הַיּוֹם בּ ְָרכָה) :שמות לז כז-כט(
קורבן כזה אינו אפשרי כמובן מצד ההלכה ,שמנחם זצ"ל זיהה כעץ הדעת .כך
נעשה אפוא מצד עץ החיים ,כי אין חיים בלי מוות .למוחי מתגנבת לעתים
המחשבה שאף עצם חטא העגל נצרך לשם כך )באיזשהו מקום( .ואולי כך נוכל
להבין את מוערבותו העמוקה של אהרן בחטא זה ,שעליה הוא לא נענש,
אדרבא מכאן דווקא צמחה כהונתו .אולי אין קיום לדת שניתנת בהר סיני
ומתקבלת בלי משבר .אין תקומה בלא שואה .או לפי מילות השיר 'ראש פינה'
)שחיבר שלמה סקולסקי ,בעיקבות תלייתו של שלמה בן יוסף(' :ובלילה עם
חצות קול דממה דקה ירעד :אין כובשים את ראש הסלע אם אין קבר במורד'.
ובאמת אף הייסוד הקדום של העם ומקדשו נזקק לבחינת קורבן אדם,
לפחות לנכונות מצד אברהם להקריב את בנו ,כך אפשר ללמוד מן הפסוק
האחרון בפרשת עקידת יצחק:
אף חניכת בניית העולם הרוחני הזוהרי ,כפי שהוא מתואר באידרא רבא,
נזקק לקורבן אדם .ולא בכדי משווה זאת הזוהר לבניית העיר יריחו ,שקוללה
במלים .ו ַ ַ!ְ ַ#ע י ְה ֻ!2עַ ָ#עֵ ת הַ הִ יא לֵאמ ֹר )ר.ר הָ אִ י! לִפְ נֵי י ְדו ָד אֲ !ֶ ר י ָק.ם ָ .בנָה
אֶ ת הָ עִ יר הַ ֹ 3את אֶ ת י ְִריח#ִ 2בְכ ֹר 2יְי ַ ְ5דֶ ָ4ה ִ .בצְעִ יר 2יִַ6יב  ְ$לָתֶ יהָ ) :יהושע ו ,כו(,
קללה שאכן התגשמה בימי אחאב מלך ישראל ,כפי שנאמר#ְ :י ָמָ יו ָ#נָה חִ יאֵ ל
ִירם ְ#כ ֹר 2י ִ ְ5דָ . 8בִ ְ9ג ב \}.בִ ְ9ג.ב\{ צְעִ יר 2הִ ִ6יב  ְ$לָתֶ יהָ
ֵ#ית הָ אֱ לִי אֶ ת י ְִריח ֹה ַ#אֲ ב ָ
ִ,דְ בַר י ְדֹו ָד אֲ !ֶ ר ֶ# ִ$ר ְ#י ַד י ְה ֻ!2עַ ִ#ן נ.ן) :מ"א טז ,לד( .אבל לפי בת קול ששמע
רשב"י באידרא ,יש לראות בכך דווקא עניין חיובי:
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תאנא ,עד לא נפקו חברייא מההוא אדרא ,מיתו רבי יוסי ברבי יעקב ,ורבי חזקיה,
ורבי ייסא ,וחמו חברייא דהוו נטלין לון מלאכין קדישין בההוא פרסא ,ואמר רבי
שמעון מלה ,ואשתככו ,צווח ואמר ,שמא חס ושלום גזרה אתגזר עלנא לאתענשא,
דאתגלי על ידנא מה דלא אתגלי מיומא דקאים משה על טורא דסיני ,דכתיב )שמות
לד כח( ויהי שם עם יהו"ה ארבעים יום וארבעים לילה וגו' ,מה אנא הכא ,אי בגין
דא אתענשו :שמע קלא ,זכאה אנת רבי שמעון ,זכאה חולקך וחברייא אלין דקיימין
בהדך ,דהא אתגלי לכון מה דלא אתגלי לכל חילא דלעילא :אבל תא חזי ,דהא כתיב
)יהושע ו כו( בבכורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה ,וכל שכן דברעו סגי ותקיף
אתדבקו נפשתהון ,בשעתא דא דאתנסיבו ,זכאה חולקיהון ,דהא בשלימותא אסתלקו:
)זוהר ח"ג קמד עמ' א-ב; אידרא רבא(.
מותם של השלושה באידרא רבא ,מתוך התלהבות מיסטית ,דומה כמובן גם
להסתלקותו של רשב"י בסוף אידרא זוטא ,במילה 'חיים' ,המצביעה בבירור גם
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
הרב חיים הכהן רפופורט ,רבה של לבוב במאה השמונה עשרה ,ומי שמונה
להתווכח נגד הפרנקיסטים בוויכוח לבוב:
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