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א"פתש'ה אלול 'ה שופטים ש"פ  אאבות פ"   בס"ד   

למעשהפרשה   
הלכה והנהגות •חסידות  •דברי תורה וחידושים   

  על פרשיות השבוע 

∞ 

ץ השדה"ע"כי האדם    

: "מלמד שחייו של אדם אינו אלא מן האילן". ולכאורה אין מובן: (1ץ השדה" כתוב בספרי )עעל הפסוק "כי האדם 
?אילןמן ה באיםמאלו ש רקכ ממאכלים אחרים, לא "חי ג אדם  

. בשרמ יותר משביע לחם( "ולחם לבב אנוש יסעד" ש3על הפסוק ) (2) בלקוטי תורה מבאר ["הרב"]האדמו"ר הזקן 
 םשששור מפני , הואנעלה יותר מהם ,שצומח וחי מסוגלים להשביע את האדם אע"פ שהאדם, המדבר היא סיבהה

אך שורשו יותר ] הוא יותר נמוך מחי צומחהם 'נפלו' יותר נמוך.  גובהם חמתיותר גבוה מהאדם ומ של המאכלים
ובן הספרי יועל פי זה  החי מקבל את חיותו מהצומח.(ש הטעםזהו גם )ו מן החי , הוא משביע יותרמפני זה[וגבוה, 

 .האילןהצומח ותכלית הגדלות שיש בצמחים הוא מן ": כי עיקר חיות האדם האילןאינו אלא מן  ייו של אדםח"ש
   והדגן גם נמנה בכלל של אילן.[]

"אתו אח"כ: תאכל ואותו לא תכרת" וממנו כי " דהשדה"? וכתוב בפסוק אח ץעפסוק "כי האדם ה, מהי כוונתו םאמנ
 הגוןם תלמיד חכהוא  אם :(4) גמ' מסבירה? העם "אדם עץ השדה" יחדתואמים ם אלו קיתשחית וכרת" איך פסו

אם הוא ת"ח  ;ואם לאו ]כשהוא אינו הגון[ אתו תשחית וכרת" "ממנו תאכל ואתו לא תכרת"[ טובות ]פרש"י: מידות
.)רש"י( תרחק ממנות, ואם אינו הגון, תלמד ממנו רש"י:  ,הגון, תאכל ממנו  

לעץ והגמ' עונה שבדבר מסוים הם שווים.  נדמה עצמומפירוש הגמרא על "כי אדם עץ השדה" שאדם  רואיםאנחנו 
כים להבין:יצר  

יש הרבה דברים בהם הם דומים. גם במשנה מבואר  הרי וכי אדם עץ השדה הוא"," בתמיה מדוע הגמ' שואלתא. 
 הוא עץ השדה. אבל אדםשל  כל עניין(. והגמ' אומרת שאין דמיון בעלמא בין אדם לעץ השדה, אלא ש5שייכותם )
  ?שלהםדמיון העקרי  אשהו מהו הדבר

לעץ השדה?ן האדם יכללות מב. עוד, הדמיון הוא רק בנוגע תלמיד חכם. מהו הדמיון בין   

יש שייכות בין פירוש הספרי והגמרא? האם ג.  

שדה הוא"; אמנם, באדם המ' שואלת: "וכי אדם עץ גשכל שיש להאדם. וזהו מה שהההיתרון מהאדם אל החי הוא 
 ,..אדםהגמ' שואלת וכי  מעלה של אדם? עוד זאתאבל  –מידות  צומח,ה דהיינו –יש ג"כ את העניין של "עץ השדה 

כפי ידוע  ,"אדם", כי הרי "אדם" זאת מצד שכל והיה צריך להגיד "איש" מצד מידותאומר למה הפסוק  דהיינו
עול על מידותיו, ל היא לרדת ולפכנה הגמ' שתכלית השווהנה על זה ע שתכלית המעלה ושלימות האדם אלו מידותיו.

ית של "וידעת שהמידות יעבדו לפי השכל. וזהו דווקא שלימותו האדם. שכל לבד לא מביא שלימות לאדם. התכל
."לבבך להיום", להבין ולדעת אלקות זהו להגיע ל"והשבות א  

העץ היא  תמעלשכמו  ל הלב )מקום המידות(. והגמ' מסבירה את זאת ע"י משל של עץ:עך להשפיע השכל שבמח צרי
 הוהפירות )מה שהוא יוצא( כך ג"כ בנוגע ל"אדם" )התואר של שכל(, היינו תלמיד חכם: המעלה של תלמיד חכם ז

 "מאי פירות מצות" –ל המידות, אשר אח"כ נותנים חיות בקיום המצוות עגון", ז.א. שהשכל צריך להשפיע כשהוא "ה
(6).  

בעיקר מהצומח )מכיוון שורשו יותר גבוהה  ניזוןעולם קטן )האדם( הוא דומה לעולם גדול: מה בעולם גדול הוא 
יות בגלל חאדם ונותן לו הות אותו. ואחר שהעלה אותו, הצומח משפיע על לממדבר כהוזכר לעיל( ואדם צריך להע
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עולם קטן הוא מידותיו  ו'צומח' שבעולם קטן: כך ג"כ לגבי 'אדם' – השורש גבוה יותר )אפ' מעל חי, ראה לעיל(ש
 להשפיע ךגלוי הם יותר נמוכים והשכל צרישברק מכיוון  (.7) ישנם שורש יותר גבוה ועמוק מהשכל מידותהלו האדם.
, אותם, ואז המידות ישפיעו על השכל ומביאים אליו עילוי. וכך השכל מגיע אל תכליתו ולשבחבכדי לברר  עליהם

'.ך'והשבות אל לבב אל וידעת' היא כאשר הוא מביא'כמובא לעיל, כי השלימות של   

ספרי והגמ': הוא אותו הנקודה בשניהם: עילוי המדבר ע"י הצומח. והספרי מדבר על אדם הבין  השייכותוזהו גם 
 וצומח של עולם גדול, והגמ' מדברת על אדם וצמח של עולם קטן.

(1117-1114', דפ' דלקוטי שיחות חלק מ)  

________________ 

 י"ז.' ( אבות פ"ג, מ5) ( תענית ז', א'.4) ( תהלים ק"ד, ט"ו3). ( אמור ל"ט, ג2). (ש"ח(( דברים כ', י"ט, )דפוס ווינא תרכ"ד )נ.י. ת1)
    ( לקו"ת חוקת נ"ח, ב'.7) ( סוטה מ"ו, ס"עא.6)

 

 הנהגה למעשה
בין ושרשיו מועטין, והרוח באה ובה ממעשיו, למה הוא דומה: לאילן שענפיו מרורבי אלעזר בן עזריה אומר:]..[ כל שחכמתו מר

על פניו, שנאמר: והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבא טוב ושכן חררים במדבר, ארץ מליחה ולא תשב. ועוקרתו והופכתו  

בין, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ובין מחכמתו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטין ושרשיו מרואבל, כל שמעשיו מר
ל מים, ועל יובל ישלח שרשיו, ולא יראה כי יבא חם, והיה עלהו ונושבות בו אין מזיזין אותו ממקומו, שנאמר: והיה כעץ שתול ע

פרי. )אבות ג', י"ז( תלא ימיש מעשוורענן, ובשנת בצורת לא ידאג,   

 הלכה למעשה
לא רק עקירת עץ נושא פירות אלא כל השחתה שגורמת לבגדים, בזבוז אוכל וכד' היא עבירה על איסור 

 ט(                                                     )רמב"ם על פרשת השבוע כ', י" .בל תשחית ]אם נעשה בכוונה וללא צורך[
 

 גאולה למעשה
 יש לנצל כל רגע –חשיבות העבודה בימים האחרונים של הגלות 

תצאו, הדברים אמורים כשתתחיל הגאולה והיציאה  אף שנאמר בדרא דעקבתא דמשיחא כי לא בחפזון"..
מהגלות בפועל, מה שאין כן בהרגעים האחרונים דימי הגלות, אדרבה כל רגע ורגע מתגדל ערכו יותר 

ויותר, כיון שעוד מעט ויגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ )שבת קנא, ב( ולכן ההכרך לנצל כל רגע 
 ת קודש חי"ג ע' תמד(ורגע באופן היותר מועיל.." )אגרו

 

זוטא מעשה  
טש: ירעזיהמגיד מממפרש , )תהלים צ"ב, י"ג( צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה""על הפסוק   

ולא  עצמו י סוגי צדיקים: הראשון הוא תמיד בדביקות לה' ומשלים את תפקידיו; אך הוא צדיק רק בשבילניש ש
כי הוא  –. והוא נמשל לארז שהוא בלי פירות להקנות את צדקותו לאחרים הוא לא מתכווןבשביל אחרים, ז.א. 

צדיקים ירבו על הארץ.שיר אחרים למוטב כדי זרק צדיק בשביל עצמו ולא מח  

טוב להשתפך ולהרבות בעולם... הוא  עושהו מהרע יקראת ה וציאהוא מ ,השני נמשל לתמר שכן נותן פירות
   מהסוג הראשון. בהרבה בעולם. שכרו יותר גדולון וגורם תשובה עק את הרבים מימרח

 שיתפרסם בעת, תדע בזאת, לי והשיב, מר אתי אימת משיח פי את ושאלתי"
  א, טוב םש רכת, טוב שם הבעל "החוצ מעיינותיך יפוצו בעולם ויתגלה למודך

 בכדי לממן, להקדיש או לקבל את הגליון דרך דואר אלקטרוני נא ליצור קשר:

  

משלי פ"ג, יח", "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר  

 נדפס ברשות למעשה""הלכה  ,תשע"ח'ה עיה"ק ירושליםדניאל שיפר,  נכתב ע"י "ה למעשה"פרש ©
.וויטשאהרבי מליובמאת  ומכתבים "מיום ליום ילקוט יומי" מספר  

 


