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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת אחרי - קדושים תשע"ז

כי  שמצינו  מה  פי  על  בזה,  הענין  יפות"  ה"פנים 

כשחטא אדם הראשון באכילת עץ הדעת נתקללה 

האדמה, כמו שכתוב )בראשית ג-יז(: "ולאדם אמר כי 

שמעת לקול אשתך ותאכל מן העץ אשר צויתיך 

בעבורך  האדמה  ארורה  ממנו,  תאכל  לא  לאמר 

בעצבון תאכלנה כל ימי חייך".

והנה הטעם שנתקללה האדמה מבואר ברש"י 

על הכתוב )שם א-יא(: "ויאמר אלקים תדשא הארץ 

דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו... 

ועץ  זרע למינהו  ותוצא הארץ דשא עשב מזריע 

רש"י:  ופירש  למינהו".  בו  זרעו  אשר  פרי  עושה 

"עץ פרי, שיהא טעם העץ כטעם הפרי, והיא לא 

עשתה כן אלא ותוצא הארץ וגו' ועץ עושה פרי, 

עוונו  על  אדם  כשנתקלל  לפיכך  פרי,  העץ  ולא 

עדיין  אך  ונתקללה".  עוונה  על  היא  גם  נפקדה 

צריך ביאור למה נתקללה האדמה על עוונה רק 

כשנתקלל האדם על חטאו.

ידי  על  כי  בזה,  הענין  יפות"  ה"פנים  ומבאר 

שחטאה האדמה גרמה לכך שגם האדם שנברא 

עפר מן האדמה יחטא, לכן כשנתקלל האדם על 

חטאו נתקללה גם האדמה שהיא גרמה לחטאו. 

]ידוע מה שביאר ב"אוהב ישראל" )פרשת בראשית( 

שיוכל  כדי  שמים,  לשם  בזה  נתכוונה  שהאדמה 

האדם לתקן את עוונותיו בתשובה, על ידי שיש 

ממנה  נברא  שגופו  האדמה  כי  זכות  לימוד  לו 

גרמה לו לחטוא[.

אחרא  הסטרא  שולט  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

שהאדמה  היות  כי  האדמה,  שמוציאה  בפירות 

במה  הדעת,  עץ  לחטא  שגרמה  משום  נתקללה 

עושה  "עץ  להוציא  הפירות  בצמיחת  ששינתה 

את  הארץ  מוציאה  כן  על  פרי",  "עץ  ולא  פרי" 

הפירות  בתוך  שנתקללה  ממה  שבה  הרע  כח 

הצומחים בג' שנים הראשונות.

 בג' תנ   שילה ת לטרח
הםרצ נרח של הזרי  

יפות"  ה"פנים  בדברי  יאיר  דברינו  פתח 

ענין  שביאר  הקדוש,  האלשיך  בשם  שהביא 

כי  ערלה,  שנות  בג'  הפירות  את  לאכול  האיסור 

בשנים הללו מוציאה הארץ את הכח הרע שיש 

בפירות, בלשון קדשו:

"יראה כי השלש שנים הראשונים הארץ תתן 

כח חיצוני שבה, וברביעי מתחיל לתת מהקדושה 

בירושלים[,  ]לאכלם  לה'  הילולים  קודש  והוא 

ובחמישי יותר לכם ]לאכול בכל מקום[, ובזכותם 

לכם  להוסיף  יהיה  לה',  שברביעי  מה  כל  תתכם 

תבואתו, אני ה' אלקיכם, מבטיחכם בכך".

רמד:(  פקודי  )פרשת  הקדוש  בזוהר  הדבר  ומקור 

שמבאר שם, כי השורש של איסור ערלה הוא מצד 

ששורה עליו רוח טומאה של הנחש הקדמוני:

"ותא חזי, על דא כל אינון אילנין דאתנטעו 

רוחא  עלייהו  שריא  אשתרשו  לא  עד  בארעא, 

שלש  כתיב  דא  ועל  ערלה,  דהאי  מסטרא 

דקוב"ה  בגין  יאכל,  לא  ערלים  לכם  יהיה  שנים 

מכל  לון  ורחיק  לגביה,  תדיר  דישראל  חביבותא 

ארחין בישין וסטרין בישין ומסאבין לאתדבקא 

בסטרא דקדושה".

העצים  אותם  כל  כן  על  וראה,  "ובא  פירוש: 

]בג'  כראוי  נשרשו  שלא  עד  בארץ,  שניטעו 

שנות הראשונות[ שורה עליהם רוח מצד קליפת 

הערלה, ועל זה כתוב שלש שנים יהיה לכם ערלים 

לא יאכל, לפי שאהבת הקב"ה לישראל היא תמיד 

וצדדים  רעות  דרכים  מכל  אותם  והרחיק  אצלו, 

רעים וטמאים, כדי שיתדבקו בצד הקדושה".

אמנם עדיין צריך ביאור, מהי הסיבה שהארץ 

מוציאה בפירות כח רע בשנים הראשונות. ומבאר 

על  למדים  אנו  קדושים  פרשת  בפרשתנו 

המצוות התלויות בנטיעת עץ חדש בארץ ישראל 

)ויקרא יט-כג(: "וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ 

מאכל, וערלתם ערלתו את פריו, שלש שנים יהיה 

כל  יהיה  הרביעית  ובשנה  יאכל,  לא  ערלים  לכם 

פריו קודש הילולים לה', ובשנה החמישית תאכלו 

את פריו להוסיף לכם תבואתו אני ה' אלקיכם".

וצריך להבין מה שחילק הקב"ה אכילת הפירות 

מעץ חדש לשלשה חלקים, החלק הראשון הוא 

שלש שנים הראשונות שיש איסור גמור באכילת 

הפירות: "שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל". 

החלק השני הוא השנה הרביעית שצריך לאכול 

הרביעית  "ובשנה  בירושלים:  בקדושה  הפירות 

יהיה כל פריו קודש הילולים לה'". החלק השלישי 

הפירות  לאכול  שאפשר  החמישית  השנה  הוא 

פריו  את  תאכלו  החמישית  "ובשנה  מקום:  בכל 

להוסיף לכם תבואתו".

שמצינו  במה  להתבונן  טוב  מה  בעתו  דבר 

מאמר נפלא על שלש שנות ערלה במדרש )ויק"ר 

כה-ב(: "דרש רבי יהודה בן פזי, מי יגלה עפר מעיניך 

אדם הראשון, שלא יכולת לעמוד על צוויך שעה 

אחת, והרי בניך ממתינין לערלה ג' שנים. אמר רבי 

רבי  דרש  יפה  אמר,  כך  קפרא  בר  שמע  כד  הונא, 

אל  תבואו  וכי  דכתיב  הוא  הדא  אחותי,  בן  יהודה 

הארץ ונטעתם כל עץ מאכל".

ראה  מה  מאד,  תמוה  הראשונה  ובהשקפה 

בו  פזי על ככה, לדרוש דרש שיש  בן  יהודה  רבי 

הקב"ה,  של  כפיו  יציר  הראשון  לאדם  תוכחה 

בציווי  אחת  שעה  אפילו  לעמוד  יכול  היה  שלא 

שלא לאכול מעץ הדעת, מהי התועלת בזה, ואיך 

זה מתקשר למה שנמנעים ישראל לאכול מפירות 

הערלה. זאת ועוד, מדוע התפעל בר קפרא כל כך 

מדרש זה של רבי יהודה בן פזי.

 תלת תנ   שילה כנג- מתםר  אף םרמה
תלתה תיר הגרהנח תנ ש יי  בםטא שץ ה-ש 
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לבאר  יפות"  ה"פנים  מוסיף  האמור  פי  על 

שבה  הרע  כח  את  מוציאה  שהארץ  הטעם 

דוקא בג' שנים הראשונות, כמו שמצינו בחזקת 

מחזקת  הבית  יוצא  שנים  ג'  אחרי  כי  הבתים 

אפילו  החדשים  לבעלים  הראשונים  הבעלים 

את  להוציא  כדי  שנים  ג'  צריך  כן  שטר,  בלא 

הדברים  והנה  האדמה,  של  הרע  מכח  הפירות 

המתוקים בלשון קדשו:

"כי על זה נצטווה אדם הראשון )בראשית א-כח( 

ומלאו את הארץ וכבשוה, דהיינו שיכבשו את הרע 

ולברר את הטוב, והוא ענין שתכבוש הנשמה שהיא 

בעלת השכל את הגוף שהוא עפר מן האדמה, וכיון 

כי עפר  )שם ג-יט(  שאדם לא כבש אותה נגזר עליו 

אתה ואל עפר תשוב... וכן בשביל שלא כבש את 

האדמה נענש לעבוד את האדמה.

וענין הכיבוש הזה עשתה התורה שלש שנים, 

ושדה  הבתים  בחזקת  כח.(  )ב"ב  שמצינו  כענין 

שחזקתן שלש שנים, והוא מטעם דכל שלש שנים 

עדיין שם בעלים ראשונים עליו... ומזה סמכו חז"ל 

לתינוק ללמדו אותיות התורה לאחר ג' שנים, כמו 

וכן  ג(,  )סימן רמה, ס"ק  שכתב הטורי זהב ביורה דעה 

אמרו באברהם אבינו ע"ה )נדרים לב.( בן ג' שנים הכיר 

את בוראו. ומזה הטעם אמרה תורה ונטעתם כל עץ 

מאכל, הואיל דבעץ מאכל הוא עיקר הפגם שפגמה 

מן  נבררים  הפירות  להיות  נכבשת  אינה  האדמה, 

הרע עד לאחר שלש שנים". 

 תלתה תיר הגרהנח 
מתםר  אף םרמה

תבלין  להוסיף  נראה  מאריה  קמיה  כעבדא 

הקב"ה  שקבע  הטעם  לבאר  הקדושים,  לדבריו 

הרע  את  בהן  להוציא  כדי  ערלה  שנות  שלש 

בחיי  רבינו  שהביא  מה  פי  על  האדמה,  מפירות 

פרשת יתרו על הפסוק )שמות כ-ח(: "זכור את יום 

כי  )פרשת  תנחומא  מדרש  בשם  לקדשו"  השבת 

מנוחה  להם  יש  הרשעים  אפילו  כי  לג(,  אות  תשא 

מהגיהנם בשבת, והוסיף על כך בלשון קדשו:

של  בערבית  אומרים  אנו  אין  זה  "ומטעם 

והם  מלאכים,  ששלושה  מפני  רחום,  והוא  שבת 

הרשעים  על  ממונים  שהם  וחמה,  אף  משחית 

ביסורי גיהנום, אין להם רשות בשבת, וכדי לקבוע 

ואין  בשבת,  מנוחה  להם  יש  שהרשעים  בלב 

אותם ממונים שולטים עליהם בשבת, ושלושתם 

רשומים בפסוק והוא רחום".

ביאור דבריו הקדושים, כי הטעם שתיקנו לומר 

כל לילה לפני תפלת ערבית )תהלים עח-לח(: "והוא 

רחום יכפר עון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא 

ג'  ביטול  על  להתפלל  כדי  הוא  חמתו",  כל  יעיר 

על  הממונים  חימה,  אף,  משחית,  חבלה:  מלאכי 

הגיהנם בלילות, ועל כך אנו מתפללים: "והוא רחום 

יכפר עון ולא ישחית" - להכניע קליפת "משחית", 

"והרבה להשיב אפו" - להכניע קליפת "אף", "ולא 

לכן  "חימה",  קליפת  להכניע   - חמתו"  כל  יעיר 

בשבת שאין גיהנם לרשעים אין אומרים בתפלת 

ערבית "והוא רחום".

חדש  בזוהר  הוא  בחיי  רבינו  לדברי  המקור 

)מדרש רות דף עט טור ב(:

מתחת  בגיהנם  שולטים  ממונים  "ושלשה 

האחרים  וכל  חימה,  אף,  משחית,  והם  דומה,  ידי 

צווחין  בגיהנם  הרשעים  וקול  תחתם...  ממונים 

ג'  כנגד  עליהם...  מרחם  ואין  ווי  ווי  ואומרין 

משחיתים הללו ששולטים כל ימי השבוע, מזמן 

היה  אשר  לאותם  דנים  הלילה  כל  ערבית  תפלת 

וכיון שהתחילו גומרים ביום  במחשך מעשיהם... 

בגיהנם  ברשעים  הדין  התחלת  אבל  כולם,  על 

משתחשך הלילה...

ולפיכך תיקנו בתפלת ערבית כל ימי השבוע, 

והוא רחום יכפר עון, על כי מאותה שעה שתחשך 

המשחיתים  ידי  על  בגיהנם  הרשעים  את  דנין 

בהאי  נכללים  וכולם  וחימה,  אף  משחית  שהם 

דכתיב  הוא  הדא  משחית,  רחום,  דוהוא  ]קרא[ 

ולא ישחית, אף, דכתיב והרבה להשיב אפו, חימה, 

דכתיב ולא יעיר כל חמתו.

החול  בימי  רחום  והוא  לומר  תיקנו  ולפיכך 

ולא בשבת, שכיון שנכנס שבת מסתלק הדין מן 

העולם, והרשעים בגיהנם יש להם מנוחה, ומלאכי 

חבלה אינם שולטין עליהם משעה שקידש היום, 

ועל כן אין אומרים בערב שבת והוא רחום, שלא 

מפני  אסור  הוא  ולפיכך  חבלה.  מלאכי  יתעוררו 

כבודו של מלך המגין על הרשעים בשבת, להורות 

רשות  אין  וכבר  העולם,  מן  הדין  נסתלק  שכבר 

למחבלים לחבל".

 מ'תה א'הין ם' י
הכנרש  מ'תםר  א'ף ם'רמה

האלקי  המקובל  שכתב  מה  לצרף  יומתק 

ג'  וענין  ד"ה  דברים  )פרשת  עמוקות"  "מגלה  בעל 

ה:(  )חגיגה  בגמרא  שדרשו  מה  בזה  לבאר  דמעות( 

מקרא שכתוב על חורבן בית המקדש )ירמיה יג-יז(: 

"ודמוע תדמע ותרד עיני דמעה כי נשבה עדר ה', 

אחת  למה,  הללו  דמעות  שלש  אלעזר,  רבי  אמר 

על מקדש ראשון ואחת על מקדש שני ואחת על 

ישראל שגלו ממקומן".

אך לפי האמור מבאר ה"מגלה עמוקות", כי ג' 

דמעות הללו הן כנגד ג' מלאכי חבלה משחית אף 

חימה ששלטו בחורבן בית המקדש, והוסיף לבאר 

בזה מה ששנינו בגמרא )עירובין יז:(: "מים אחרונים 

קנד:(  תרומה  )פרשת  הקדוש  בזוהר  ומבואר  חובה". 

חלקו  אחרא  לסטרא  לתת  שצריך  לכך,  הטעם 

כדי שלא יתגרה בנו, ולפי האמור הרמז בזה מ'ים 

א'חרונים ח'ובה ראשי תיבות מ'שחית א'ף ח'ימה, 

שצריך לתת להם את חלקם.

שמשון  רבי  הקדוש  האלקי  המקובל 

ה"מגלה  של  תלמידו  הי"ד,  זי"ע  מאוסטרופאלי 

שושנים"  ב"לקוטי  בזה  לבאר  מוסיף  עמוקות", 

ידין"  "דן  פירוש  עם  "קרניים"  ספר  בסוף  ]נדפס 

לקדוש הנ"ל ד"ה איתא בתיקוני זוהר( מה שכתוב 

במלחמת עמלק )שמות יז-י(: "ומשה אהרן וחור עלו 

ראש הגבעה", כי התכוונו לבטל בקדושת ראשי 

ח'ור ראשי השמות  א'הרן  מ'שה  השמות שלהם 

של מ'שחית א'ף ח'ימה, שעורר עמלק במלחמתו 

הגבעה",  ראש  "על  שעלו  וזהו  ישראל,  כנגד 

ג'  של  הראש  את  שמותם  בקדושת  להכניע  כדי 

קליפות הללו.

ויש להוסיף פרפרת לבאר בזה הטעם שצירף 

משה אליו בראש הגבעה את אהרן וחור שיתמכו 

בידיו, כדי להכניע בכך את ג' מלאכי חבלה משחית 

אף וחימה, על פי מה שאמר משה רבינו בתוכחתו 

לישראל על חטא העגל שהתפלל עליהם ארבעים 

 ברא י המ-ית: רמר רגלה שזי משרנרך א-ח היאת ן,
תלא רכ ל  לשמ - של צ  רך תשה אם ,  היר בנרך ממ רנרן לשילה ג' תנרחר

 פ הי ה - ת: בתלת תנרח היאת נ   מ צראה האיץ
ב  ך הזרי   א  כל כ ם   היש תב יבה

 זנרח רז  : היש תב  ך האיץ ה א ממה תנ  ללה
מת ח תגימה לא-ח היאת ן תנביא ממנה לםט א 

 פ הי ה - ת: בשיבר  תל ם ל א מירח ר ה א ים חר,
להכנרש תלתה תיר גרהנח: מתםר , אף, םרמה
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מפני  יגורתי  "כי  ט-יט(:  )דברים  לילה  וארבעים  יום 

האף והחמה אשר קצף ה' עליכם להשמיד אתכם". 

ואמרו על כך במדרש )שמו"ר מא-ז(:

"אמר הקב"ה למשה, הם קמו לצחק בעבודת 

ביקש  שעה  אותה  רד.  כאן,  יושב  ואתה  כוכבים 

משה לירד, ומצא מלאכי חבלה ונתיירא מהם ולא 

והחימה.  האף  מפני  יגורתי  כי  שכתוב  כמו  ירד, 

שנאמר  הכסא  את  ואחז  הלך  משה,  עשה  מה 

)איוב כו-ט( מאחז פני כסא פרשז עליו עננו, פרש 

והגין עליו הקב"ה".

לפי דברי רבי שמשון יש לומר הטעם שנתיירא 

בשמו  הראשונה  האות  כי  והחמה,  מהאף  דוקא 

קליפת  רק  לבטל  בכוחו  שיש  מורה  מ'שה  של 

מ'שחית, לכן היה מתיירא מב' קליפות אף וחימה 

לבטלן,  מסוגל  שהוא  רמז  בשמו  נמצא  שלא 

וחור  אהרן  את  עמו  לקח  עמלק  במלחמת  לכן 

מ'שה  יוכלו שלשתם  זה  ידי  ועל  בידיו,  שיתמכו 

א'הרן ח'ור לבטל בראשי תיבות שמותם מ'שחית 

א'ף ח'ימה. 

 בםטא שץ ה-ש  נ ש יי  
מתםר  אף םרמה

שקבע  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

הקב"ה שלש שנות ערלה, כדי שהארץ תוציא בהן 

את הכח הרע ממה שנתקללה בחטא עץ הדעת, 

על פי מה שכתב ה"מגלה עמוקות" )פרשת וישלח( 

ממונים  חימה  משחית  אף  חבלה  מלאכי  ג'  כי 

להמית את האדם, והוסיף רמז על כך בדברי דוד 

המלך )תהלים קטז-ג(: "א'פפוני ח'בלי מ'ות" - ראשי 

אדם  על  המביאים  מ'שחית  ח'ימה  א'ף  תיבות 

חבלי מות.

מיתה  ירדה  הדעת  עץ  בחטא  כי  ידוע  והנה 

הראשון  אדם  את  הקב"ה  שהזהיר  כמו  בעולם, 

תאכל  לא  ורע  טוב  הדעת  "ומעץ  ב-יז(:  )בראשית 

נמצא  תמות".  מות  ממנו  אכלך  ביום  כי  ממנו 

הראשון,  אדם  גרם  הדעת  עץ  בחטא  כי  זה  לפי 

שישלטו בעולם ג' מלאכי חבלה הללו המביאים 

אמר  זה  מטעם  כי  לומר  ויש  האדם.  על  מיתה 

שמסר  הראשון  אדם  גלגול  שהיה  המלך,  דוד 

מ'ות"  ח'בלי  "א'פפוני  משנותיו:  שנה  שבעים  לו 

על  שהביא  מ'שחית  ח'ימה  א'ף  תיבות  ראשי   -

העולם בחטא עץ הדעת.

שנתגלו  לכך  ברורה  ראיה  להביא  ונראה 

בזוהר  המבואר  פי  על  הדעת,  עץ  בחטא  בעולם 

הללו  קליפות  ג'  כי  כז:(  בראשית  )פרשת  הקדוש 

עבירות:  ראשי  ג'  כנגד  הן  חימה,  אף  משחית 

והם  עריות,  גילוי  זרה,  עבודה  דמים,  שפיכות 

ממונים להעניש בגיהנם מי שעבר ג' עבירות אלו: 

וגילוי  זרה  ועבודה  דמא  שפיכת  על  דעבר  "מאן 

עלייהו  ממנן  ותלת  בגיהנם,  ליה  דיינין  עריות... 

משחית אף וחימה".

והנה מבואר בזוהר הקדוש )פרשת בהר קיא:( כי 

חטא עץ הדעת היה כלול מג' עבירות החמורות: 

עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. "עבודה 

שאמר  הנחש  של  בפיתוי  שנפלו  משום  זרה", 

ביום  כי  אלקים  יודע  "כי  ג-ה(:  )בראשית  לחוה 

כאלקים  והייתם  עיניכם  ונפקחו  ממנו  אכלכם 

יודעי טוב ורע". ופירש רש"י: "כל אומן שונא את 

בני אומנתו, מן העץ אכל וברא את העולם". ואין 

"גילוי עריות", משום  גדולה מזו.  זרה  לך עבודה 

שעל ידי חטא זה הכניס הנחש את זוהמתו באדם 

ובחוה ובכל הנבראים. "שפיכות דמים", כי על ידי 

חטא עץ הדעת נגזרה מיתה על כל הנבראים.

מטעם  כי  הקדוש,  הזוהר  מבאר  זה  לפי 

הקדושים  אבות  בג'  הראשון  אדם  נתגלגל  זה 

שהתחילו בתיקון ג' עבירות חמורות אלו, אברהם 

תיקן החטא של עבודה זרה, לכן שבר את הצלמים 

של אביו תרח, ופרסם בעולם שהקב"ה הוא אלוק 

יחיד, ומסר נפשו על קדושת השם באור כשדים 

כשהושלך על ידי נמרוד לכבשן האש. יצחק תיקן 

נפשו  שמסר  ידי  על  דמים  שפיכות  של  החטא 

לה' בשעת העקידה. יעקב תיקן החטא של גילוי 

י"ב  כי כל  ידי שהיתה מיטתו שלימה,  עריות על 

השבטים היו צדיקים גמורים.

הרי לנו דברים ברורים כי לפי גודל נשמתו של 

אדם הראשון, כשחטא בעץ הדעת היה זה נחשב 

עבודה  החמורות,  העבירות  ג'  על  עבר  כאילו 

זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אשר ג' עבירות 

הללו הולידו בעולם ג' מלאכי חבלה מ'שחית א'ף 

"א'פפוני  בבחינת  לעולם  מיתה  שהביאו  ח'ימה, 

ח'בלי מ'ות".

 רה תשנא תלת תש  ר 
תםטא א-ח היאת ן

ויש להוסיף פרפרת נאה לבאר בזה מה שאנו 

)אל  הושענא  בתפלת  הסוכות  בחג  מתפללים 

ביאור  ומצינו  שעות".  שלש  "הושענא  למושעות(: 

נאה על כך ב"חכמת התורה" )פרשת משפטים דף רפב. 

ד"ה במדרש שם( להגה"ק רבי שלמה קלוגר זצ"ל, על 

אמר  שהקב"ה  לב-א(  )שמו"ר  במדרש  המבואר  פי 

לישראל בחטא העגל: "בשיטתו של אדם הראשון 

הלכתם שלא עמד בניסיונו ג' שעות".

פי  על  בזה,  הכוונה  המדרש  מפרשי  ופירשו 

המבואר בגמרא )סנהדרין לח:( ובמדרש )ויק"ר כט-א( 

בי"ב שעות  היום של בריאת אדם הראשון  סדר 

של יום השישי לבריאת העולם, כי בשעה תשיעית 

של היום נצטווה אדם הראשון שלא לאכול מעץ 

העץ  מן  באכילתו  חטא  עשירית  בשעה  הדעת, 

שתים  ובשעה  נידון,  עשרה  הדעת, בשעה אחת 

עשרה גרשו הקב"ה מגן העדן.

מגלה לנו המדרש כאן כי האיסור שלא לאכול 

היה  אם  אבל  החול,  בימות  רק  היה  הדעת  מעץ 

שבת  שתיכנס  הלילה  עד  ממתין  הראשון  אדם 

קודש, היה יכול לקדש על היין שנעשה מן הגפן 

של עץ הדעת. ויש לבאר הטעם לכך, שאם היה 

מקיים מצות קידוש על היין, כי אז אין זה בבחינת 

שהרי  בלבד,  "טוב"  אלא  ורע"  "טוב  הדעת  עץ 

מקרא מלא דיבר הכתוב )קהלת ח-ה( :"שומר מצוה 

לא ידע דבר רע".

נמצינו למדים מזה, כי עיקר חטא עץ הדעת 

בימות  יין  הראשון  אדם  ששתה  ידי  על  היה, 

החול ולא המתין עד השבת. הנה כי כן זהו ביאור 

ג'  בניסיונו  הראשון  אדם  עמד  שלא  המדרש 

מן  תשיעית  בשעה  שנצטווה  מאחר  כי  שעות, 

ליל  ג' שעות עד  כי אם היה ממתין  נמצא  היום, 

שבת קודש היה יכול לקדש על היין.

ויש להעיר כי כפי הנראה למדרש זה התכוון 

דיבר  אשר  בפרשתנו,  הקדוש  החיים"  ה"אור 

בקדשו לפרש הפסוק )ויקרא יט-כו(:

 בתב    -ת רת ליתשרח מנ םה מהאת תל הגרהנח,
לכן ארן א מירח ב זל  שיבר  ר ה א ים חר

 מגלה שמ    : א'זז נר ם'בלר מ'   יאתר  רב  
מ'תםר  א'ף ם'רמה המברארח םבלר מ   בש לח

 א-ח היאת ן בםטא  תלא המ רן ג' תש   ש- התב 
ל -ת של הררן הברא בש לח מתםר  אף  םרמה

 יבר תמת ן מא סטי זאלר: מ'תה א'הין ם' י ברטל 
ביאתר תמ  ח ג'  לרז   מ'תםר  א'ף ם'רמה
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זו  מצוה  הכתוב  סמך  הדם.  על  תאכלו  "לא 

אדם  כי  ז"ל  שאמרו  מה  לרמוז  ערלה,  למצות 

זמן  קודם  הדעת  עץ  באכילת  חטא  הראשון 

התירו שהוא בחינת ערלה, שאם היה ממתין עד 

הוא  וזה  היין,  על  מקדש  היה  קודש  שבת  ליל 

)סנהדרין לח:( שאמרו אדם מושך  סוד דבריהם ז"ל 

בערלתו היה, זו היא ערלתו ]שאכל מן העץ הדעת 

לפני הזמן[.

לאזהרת  סמוך  הכתוב  שאמר  מה  והוא 

ערלה,  מפרי  פירוש  תאכלו,  לא  ערלתו,  וערלתם 

לכל  סיבה  זו  כי  הדם,  סיבת  על  פירוש  הדם,  על 

לך  ויש  זרעיותיו.  ודם  אדם,  דם  דמים,  שפיכות 

לדעת כי סיבת הערלות ועקרם זה מקורם, שזולת 

חטא אדם לא היתה ערלה בעולם, לא של צומח 

ולא של בעלי חיים".

לרבינו  הגלגולים"  ב"שער  מבואר  והנה 

האריז"ל )הקדמה כג(, כי כל הנשמות היו כלולות 

באדם הראשון כשאכל מעץ הדעת, ולכן נגזרה 

עמו.  כלולים  שהיו  הנבראים  כל  על  גם  מיתה 

שעות",  שלש  "הושענא  מתפללים:  שאנו  וזהו 

מעץ  לאכול  כדי  המתינו  שלא  שעות  שלש  על 

תוכן  אלו  היין.  על  בקידוש  מצוה  לשם  הדעת 

דבריו המתוקים.

שעות  ג'  כנגד  כי  להוסיף  יש  האמור  לפי 

הללו שהקדים אדם הראשון לאכול מעץ הדעת 

על  לקדש  שבת  ליל  עד  המתין  ולא  באיסור, 

חבלה  מלאכי  ג'  בעולם  שנתגלו  בכך  גרם  היין, 

והם  בעולם,  מיתה  שהביאו  חימה  אף  משחית 

את  להעניש  הגיהנם,  אש  על  הממונים  השרים 

הרשעים הממשיכים למרוד בה' ובתורתו, ועל כך 

ג'  "הושענא שלש שעות", לבטל  אנו מתפללים: 

קליפות הללו.

 בתב  תמ  נרח םטא שץ ה-ש 
ארן הגרהנח ת לט

שבשבת  הטעם  בזה  לבאר  דרכי  חשבתי 

פי  על  מהגיהנם,  מנוחה  לרשעים  יש  קודש 

לקדש  המצוה  כי  הקדושים  בספרים  המבואר 

על היין בליל שבת קודש היא תיקון לחטא אדם 

הראשון, שהיה צריך להמתין עד הלילה לקדש 

נפלא  דבר  כך  על  שמצינו  מה  והנה  היין.  על 

קלוגר  שלמה  רבי  להגה"ק  שלמה"  ב"חכמת 

י(,  סעיף  רעא  סימן  )או"ח  ערוך  שלחן  על  בפירושו 

כי  )שם(,  הרמ"א  שכתב  מה  על  הטעם  שמבאר 

בשעה שעושים קידוש על היין יתן עיניו בנרות, 

והנה לשון קדשו:

"נראה הטעם, דהנה העץ שאכל אדם הראשון 

גפן היה, ועל ידה נכבה נרו של עולם, וכעין שאמרו 

חז"ל בפרק ב' דשבת באשה דהיא כבתה נרו של 

נחשב  חוה  שגרמה  המיתה  דגרם  הרי  וכו',  עולם 

ככבוי נרו של עולם, ואם כן על ידי עץ הדעת כבה 

נרו של עולם. והנה לכך מקדשין על היין לתקן את 

חטא אדם הראשון שחטא בגפן, ובקידוש זה אנו 

רוצים לתקן אותו.

היה  דאם  המקובלים,  שכתבו  מה  לפי  ובפרט 

על  מקדש  והיה  הלילה  עד  ממתין  הראשון  אדם 

אנו  זה  בקידוש  כן  ואם  העץ,  לו  מותר  היה  הגפן 

של  נרו  שכבה  הראשון  אדם  חטא  לתקן  רוצים 

עולם, ואנו רוצים לתקן זה להעלות נרו של עולם, 

להכיר  כדי  בנרות,  עיניו  ליתן  בקידוש  ראוי  לכך 

על  שנכבה  עולם  של  נרו  להעלות  שמכוין  הרמז 

ידי חטא אדם הראשון בגפן, כן נראה לי נכון".

אש  שאין  הטעם  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

כי מאחר ששלושת שרי  הגיהנם שולטת בשבת, 

הגיהנם משחית אף חימה נתגלו בעקבות חטא עץ 

הדעת, שחטא אדם הראשון באוכלו מעץ הדעת 

ג' שעות לפני השבת, לכן בשבת קודש שיש תיקון 

לחטא אדם הראשון, אין שליטה לג' שרים הללו 

משחית אף חימה הממונים על אש הגיהנם. 

 ג' תנ   שילה, תנה יברשר  מצ ה,
תנה םמרתר  ית  

מה  בזה,  לבאר  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

מעץ  הפירות  אכילת  את  לחלק  הקב"ה  שבחר 

הראשונות  שנים  לשלש  חלקים:  לג'  חדש 

באכילה,  אסורים  הפירות  ערלה  שנות  שהן 

לשנה הרביעית שיש מצוה לאכול את הפירות 

בירושלים, לשנה החמישית שהותר לאכול את 

הפירות בכל מקום.

השנים  בג'  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי 

הראשונות אסור לאכול מהפירות, כדברי הזוהר 

הרע  כוחות  כל  את  הארץ  שתוציא  כדי  הקדוש 

שיש בפירות בחטא עץ הדעת, ולפי מה שנתבאר 

קליפות  ג'  כנגד  הן  הללו  שנים  ג'  כי  להוסיף  יש 

משחית אף וחימה שנתעוררו בחטא עץ הדעת, 

לכן  האדמה,  כשנתקללה  הארץ  בפירות  ושלטו 

צריך ג' שנים כדי שתוציא הארץ את כל הרע מג' 

קליפות הללו.

הרביעית  הטעם שבשנה  בזה  לבאר  יומתק 

יש מצוה לאכול מפירות הארץ בירושלים, שהרי 

ממתין  הראשון  אדם  היה  אם  כי  נתבאר  כבר 

הדעת  מעץ  לאכול  יכול  היה  שבת,  ליל  עד 

לכן  היין,  על  מקדש  שהיה  ידי  על  מצוה  לשם 

אחרי שנמנענו מלאכול מפירות הארץ ג' שנים, 

ג' קליפות  כנגד מה שעוררנו בחטא עץ הדעת 

הרביעית  בשנה  נצטווינו  וחימה,  אף  משחית 

לאכול את הפירות לשם מצוה בירושלים, כנגד 

מה שהיה אדם הראשון מקדש על היין של עץ 

הדעת לשם מצוה.

אכלנו  שלא  אחרי  כי  הטעם  זהו  כן  כי  הנה 

בסור  בכך  לתקן  כדי  שנים,  ג'  הארץ  מפירות 

הדעת  עץ  בחטא  האדמה  שנתקללה  מה  מרע 

בג' קליפות הללו משחית אף וחימה, זאת ועוד, 

בעשה  הארץ  מפירות  אכלנו  הרביעית  שבשנה 

הראשון  אדם  שהיה  מה  כנגד  מצוה,  לשם  טוב 

צריך לקדש על היין של העץ הדעת לשם מצוה, 

והלאה  החמישית  מהשנה  הקב"ה  לנו  התיר 

לאכול מפירות הארץ בכל מקום.

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

עמקו דברי רבי יהודה בן פזי, שלא היתה כוונתו 

אלא  הראשון,  אדם  של  בגנותו  סתם  לדרוש 

להמתין  הקב"ה  שצוה  הטעם  לנו  לגלות  רצה 

שלש שנים באכילת הפירות, כדי לתקן בכך את 

חלקנו בחטא עץ הדעת, שגרמנו בכך שישלטו ג' 

ולכן  הארץ,  בפירות  וחימה  אף  משחית  קליפות 

ג'  ג' שנים עד שתוציא הארץ את  צריך להמתין 

כוחות הרע.

מעיניך  עפר  יגלה  "מי  ודרש:  שפתח  וזהו 

אדם הראשון, שלא יכולת לעמוד על צוויך שעה 

אחת", שהרי בשעה תשיעית נצטווית ובתחילת 

בניסיונך  עמדת  ולא  חטאת,  כבר  עשירית  שעה 

מלאכי  ג'  בעולם  הבאת  זה  ידי  ועל  שעות,  ג' 

חבלה משחית אף וחימה, לכן כדי לתקן ענין זה, 

"והרי בניך ממתינין לערלה ג' שנים", עד שתוציא 

הארץ את הכח הרע של ג' קליפות הללו ששלטו 

בפירות הארץ. לכן כאשר שמע בר קפרא דרשה 

רבי  דרש  "יפה  באומרו:  התפעלותו  את  הביע  זו 

יהודה בן אחותי". 
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