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  "אלוקיכם תלכו' אחרי ה"
  

מעלה באופן טבעי אסוציאציות , )ו-ה:יג 'דב" (ּובֹו ִתְדָּבקּון... לֵֹהיֶכם ֵּתֵלכּו- אֱ ' ה ַאֲחֵרי"הפסוק בפרשתנו 
לחלוטין לפסוק  אחר אלא שבמדרש רבה מופיע פירוש .ת וקיום מצוותצדיקּו, נשגבות של יראת שמים

מה הקשר  !של נטיעת עצים בארץ ישראל המילים אלו באות ללמד אותנו על חשיבות, לפי המדרש .זה
  '?בין הציווי ללכת אחרי הובין חקלאות 
לֹׁש ִּפְריֹו ָׁש - ֵעץ ַמֲאָכל ַוֲעַרְלֶּתם ָעְרָלתֹו ֶאת-ָהָאֶרץ ּוְנַטְעֶּתם ָּכל-ָתבֹאּו ֶאל-ְוִכי" כתוב" קדושים"בפרשת 

הלכות ערלה חלות ארץ ישראל רות ּפֵ  קובע שעלהפסוק  .)כג:יט 'ויק" (ֵכלָׁשִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים לֹא ֵיָא
ֵעץ -ּוְנַטְעֶּתם ָּכל"המילים  ,)ג:כה המדרש רב(לפי המדרש אבל  .שאחריושמפורטות בפסוק זה ובפסוקים 

מצווה  על כל פנים, עצים בארץ ישראל היא חובהשנטיעת  והוא, גם משהו אחרמלמדות אותנו  "ַמֲאָכל
עצים הת נטיעלאלא גם , הלכות ערלהלרק  אמור לאהציווי האלוקי ש משמע. מאודחשובה ורצויה 

  :שואל )שם( המדרש ?על סמך הפסוק בפרשתנו שמצוטט לעיל המדרש למסקנה זואיך מגיע  .עצמה
   

 ַּבָּים" :אותו שכתוב בו, ה"אחר הקב וךלהל לבשר ודם אפשרוכי  ,"יכם תלכוהל-א' אחרי ה"כתוב 
' אחרי ה"ואתה אומר  ,)כ:עז 'תה" (ַּדְרֶּכָך ּוְׁשִביְליָך ּוְׁשִביְלָך ְּבַמִים ַרִּבים ְוִעְּקבֹוֶתיָך לֹא נָֹדעּו

אותו שכתוב , עלות לשמים להדבק בשכינהוכי אפשר לבשר ודם ל, "ובו תדבקון" :כתוב ?"תלכו
  ?"ובו תדבקון"ואתה אומר , )כד:ד 'דב" (ֶהיָך ֵאׁש אְֹכָלה הּואלֹ- אֱ ' ה ִּכי" :בו

  

אלא  תהפיזי יש להבין לא במשמעות בודבק יה ולה"ת אחרי הקבת הציווי ללכאש משיבהמדרש 
  :המדרש מסביר ?ה"הקבנוהג ואיך  .ה"להתנהג כמו הקב

   

אלוקים גן ' טע הוי" ככתוב, תחילה עה אלא במט"תעסק הקבהלא , תו של עולםימתחילת ברי
, ילהחת עטלא תתעסקו אלא במ, ים לארץ ישראלכשנכנס, אף אתם ).ח:ב 'בר( "בעדן מקדם

   ."כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל: "ככתוב
  

 ַוִּיַּטע" פסוקהעל  .מבוססת על מדרש אחרתחילה ה במטע "הקב עסק שבבריאת העולם קביעת המדרש
) במזרח ,דהיינו(' מקדם'אל תקרא " ):ט, כא(במדרש רבה כתוב  )ח:ב' בר( "ֶּקֶדםְּבֵעֶדן ִמ -לִֹהים ַּגן- אֱ ' ה

   .תחילהה התעסק במטע "הקבשיוצא אפוא  .")בתחילה ,דהיינו( 'מקודם'אלא 
ם בארץ יידי נטיעת עצ- עלה "דמות לקביהתורה מצווה אותנו להש עולה המדרש מדברי ,אם כן

   .חילת בריאת העולםבגן עדן בתהוא עצמו שעשה  פיכ, ישראל
ה בבריאת "שעשה הקב ראשוןהדבר השמדרש טוען הלמה  :שאלות כמהמדרש זה מעורר ואולם 

ה "שעשה הקב נההאחרו פעולההה יתנטיעת עצים בגן עדן הי !אדרבה ?עצים תעיהעולם היה נט
 ה את האור ואת הרקיע ואת היבשות ואת"ברא הקבלפני נטיעת העצים בגן עדן הלוא  .הבבריא
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רק  .בריאההכמפורט בששת ימי , את בעלי החיים ואת האדם, כוכביםהירח ווהאת השמש , הצמחייה
אלוקים מן האדמה כל עץ ' ויצמח ה: "בריאה כתוב על נטיעת העצים בגן עדןהמעשה אחרי סיום כל 

 הדברתה ישנטיעת העצים היבאמרו מה כוונת המדרש , אם כן ).ט:ב' בר" (נחמד למראה וטוב למאכל
  ?ה"שעשה הקב הראשון
אם כל גנן דומה ה ?החשיבות הגדולה בנטיעת עציםי מה .את מסקנת המדרשיותר להבין קשה ו
עוסק אלא אדם אינו נוטע עצים בארץ אם : ולהפך ?שהוא נוטע עצים בארץ ישראל משוםה רק "לקב

   ?ה"האם אינו יכול לדבוק בדרכיו של הקב, במקצועות אחרים
שנחשב נזר , יתה להגיע לאדםימטרת בריאת העולם השעלינו להבין  אלו השיב על שאלותכדי ל
ה את התשתית הפיזית הדרושה לאדם "הקב הכין בשלב ראשון :לבריאה היו שני שלבים לפיכך .הבריאה

ן שתשתית זו מספקת וכיו, דילא היה בכל זה אבל  .כל פעילות הבריאה המפורטת בששת ימי הבריאה –
הגיעו על סיפוקם בגן הם ו ,חשובים רוחניים אך יש לאדם גם צרכים .של האדם יםהפיזירק את הצרכים 

) טו:ב, "ֵעֶדן- ָהָאָדם ַוַּיִּנֵחהּו ְבַגן-לִֹהים ֶאת- אֱ ' ה ַוִּיַּקח("ה "השגחתו הישירה של הקבבחי אדם  ששם, עדן
ַהָּגן ָאכֹל - ִמּכֹל ֵעץאמֹר ָהָאָדם לֵ - לִֹהים ַעל- אֱ ' ַוְיַצו ה("ה "מצוותיו של הקבבמחויב האדם היה שם ו

   ).יז- טז:ב, "ּוֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע לֹא תֹאַכל ִמֶּמּנּו ,ּתֹאֵכל
שהעונש על אכילת , איזה עץ היה אותו עץ נורא .שאלות המכעץ הדעת מעורר  יפרמהאיסור לאכול 

עץ זה חלוקות אם היה והדעות , )א"ע ברכות מ(נושא לדיון בגמרא  אשאלה זו הי ?רותיו הוא מוותּפֵ 
לצורך דיוננו  .אין הכרעה בגמרא בעניין, היות שאין לשאלה זו השלכות מעשיות .גפן או אתרוג, תאנה

 עץ מדוע נקרא ?ה על אדם וחוה לאכול תאנים"למה אסר הקב .כאן נניח שעץ הדעת היה עץ תאנה
  ?לת פרי זה או אחרבין אכיו") טוב ורע("מה הקשר בין מוסר  ?"עץ הדעת טוב ורע"התאנה 
ניעזר במשל על איש עשיר שבנה עבור " עץ הדעת טוב ורע"התאנה כונתה מנת להסביר למה - על

וארון הקודש , הכיסאות נוחים ומרווחים, העיצוב היה מעולה .תושבי כפר מסוים בית כנסת מפואר
זמין את כל אנשי וארוחת מלכים עבור המתפללים וה" קידוש"בכל שבת הכין הגביר  .ייחודי ביופיו

הכיסא  – בבית הכנסתאחד כיסא  :ואולם גזרה אחת קבע הגביר .הכפר ליהנות מבית הכנסת שלו
הגביר גזר שאיש לא  .לא היה שום דבר ייחודי בכיסא זה .חייב להישאר פנוי תמיד ,12- השביעי בשורה ה

אורחים  אינם אלאדעו שמשום שרצה שבכל עת שיראו המתפללים את הכיסא הפנוי יזכרו ויֵ , שב בויֵ 
 –מתפלל שיעז להפר את האיסור לשבת בכיסא המיוחד הזה  .והגביר הוא בעל הבית, בבית הכנסת

שכן עצם ישיבתו על הכיסא האסור יש בה משום ערעור על בעלותו של , מוסרית-התנהגותו תיחשב בלתי
  .הגביר על בית הכנסת
דעו אדם וחוה שיש ומטרתו הייתה שיֵ , ירותיהיה שר התאנהלת פרי כיהאיסור על א .הנמשל ברור

 הלוא, מכתיבים להם לציית להוראותיו של האדון טוב ורעוחוקי המוסר הבסיסיים של , אדון לגן עדן
  .ה"הוא הקב

אחרי סיום הכנת  .משמעות המוסרית של עץ הדעת טוב ורע מאפשרת לנו להבין את המדרשההבנת 
המסר של ו ,האדםהתשתית הרוחנית עבור בהכנת  מידה "הקבהמשיך התשתית הפיזית עבור האדם 

 בני ישראל לכבוש את הארץ על תחילה .על בני ישראל להתנהג בכניסתם לארץ ישראלכך המדרש הוא ש
בני על  כיבוש הארץאחרי  מיד .די בכך איןאבל  .כין את התשתית הפיזית עבור העםלה זהידי -ועל

המושתתת על  דהיינו לבנות חברה מוסרית וצודקת, ץ ישראלשל אר תהרוחני התשתיתישראל להכין את 
 הקמת ,ת צדקה עבור הענייםוקופהקמת , בתי דין לשמור על הצדק הקמת זה כללב, תורה ומצוות
ר המרכיבים של חברה שאבין אדם לחברו וכל  נדרשתהתנהגות ההעל  לומדים םשבה מוסדות לימוד

   .אידיאלית
: כמו שכתוב בספר ישעיהו .שעליה המדרש מדבר" ים הרוחנייםנטיעת העצ" הן פעולות אלו הן

ַלהְֹלִכים ָּבּה ֲאִני  ּבֹוֵרא ַהָּשַמִים ְונֹוֵטיֶהם רַֹקע ָהָאֶרץ ְוֶצֱאָצֶאיָה נֵֹתן ְנָׁשָמה ָלָעם ָעֶליָה ְורּוחַ ' ה ָאַמר ָהֵאל-ּכֹה"
יבנו כאשר בני ישראל  .)ו- ה:מב( "ָך ִלְבִרית ָעם ְלאֹור ּגֹוִיםְקָראִתיָך ְבֶצֶדק ְוַאְחֵזק ְּבָיֶדָך ְוֶאָּצְרָך ְוֶאֶּתנְ ' ה

יקיימו את  שהם הרי, הבמלוא מובן המיל" אור לגויים" המשמשתחברה , חברה שפועלת ברוח התורה
  ".דבק בויולה' ללכת אחרי ה"הציווי האלוקי 

  
  נתן אביעזר' פרופ

 המחלקה לפיסיקה


