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כאשר נדקדק בלשו ן הכתוב ניווכח ,כי החשש פן יאכל האדם מעץ החיים ,מוגדר כ'שליחת יד' – "פֶּ ן יִ ְׁשלַח יָדֹו" .ברם ,לפני
כן כשהוזהר שלא לאכול מ"עץ הדעת" ,לא הוגדרה אזהרה זו כ'שליחת יד' ,אלא לשון "אכילה" סתם .ההבדל ביניהם טעון
ביאור והסבר .נראה לומר ,שאף לאחר שנכשל אדם הראשון ואכל מפרי עץ הדעת בניגוד לציווי הקב"ה – הקפיד עם כל זאת
לשמור על קדושת ידיו מכל משמר ,כך שלמרות שנכשל ועבר על ציווי ה' שלא לאכול מעץ הדעת ,אך הוא לא שלח בהם
יד .לעומתו ,חוה אשתו התעסקה באכילה יחד עם נגיעת ידיים – כהדגשת הכתוב" :ו ִַתקַ ח ִמפִ ְׁריֹו" ,ביטוי שאינו נזכר אצל
האדם ,שלגביו נאמר "ו ִַּתתֵּ ן גַם לְׁ ִאישָ ּה עִ מָ ּה וַי ֹּאכַל" – היא "נתנה" לו מתוך ידה ,והוא רק אכל ,לא מצוין אצלו שום מעשה
של "לקיחה" או "נתינה" ,רק האכילה .הווי אומר :למרות הכל נשמרו ידיו מליגע בפרי ,והם לא נכשלו בעוונם .נמצא ,שגם
לאחר חטא עץ הדעת ,עדיין נשארו הידיים בשלמותם ובטהרתם .את החשיבות הזו של שמירת הידיים מעבירה,
אנו מוצאים גם בלשון חז"ל ,שאמרו בכמה מקומות" :צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם" – כלומר ,אי אפשר שיחול
שום פגם וחיסרון בידיהם של הצדיקים .מסיבה זאת ,נושאים הכהנים את ידיהם לברך את העם ,כיון שהם האיברים היחידים
שנשארו שלמים גם אחרי חטא אדם הראשון .מאחר שנכשל אדם הראשון וכבר חטא ,כך שכבר נפגמה שלמותו וזהירותו,
היה מקום לחוש פן יגיע לידי כך שגם ידיו יצטרפו לעניין החטא ,זה היה חששו של הקב"ה ,כלשון הכתוב "וְׁ עַ תָ ה פֶּ ן יִ ְׁשלַח
יָדֹו וְׁ לָקַ ח ."...לפי האמור מבואר לשון הפסוק בתהלים (צ ,יז)" :וִ יהִ י נֹּ עַ ם אֲדֹּ נָי אֱ ֹלהֵ ינּו עָ לֵינּו ּומַ עֲשֵ ה יָדֵ ינּו ּכֹונְׁ נָה עָ לֵינּו"
(חכם יוסף חיים ,הבן איש חי)
דוקא ידינו ,שלא חטאו בחטא הקדמוני ,הם יכוננו עלינו מכל רע.

"בַ עֲשָ ָרה מַ אֲ מָ רֹות נִ בְׁ ָרא הָ עֹולָםַ ...והֲל ֹּא בְׁ מַ אֲ מָ ר אֶּ חָ ד יָכֹול לְׁ הִ בָ ְׁראֹות" (מסכת אבות ,א); "אָ מַ ר ַרבִ י אַ בָ הּו ח ֲִמשָ ה ְׁספָ ִרים הֵ ם
תֹורה ּובְׁ כָל אֶּ חָ ד וְׁ אֶּ חָ ד נִ כְׁ לָלִ ים עֲשֶּ ֶּרת הַ ִדבְׁ רֹות עֲשָׂ ָׂרה מַ אֲ מָׂ רֹות שֶּ בָ הֶּ ם נִ בְׁ ָרא הָ עֹולָם חֲשֹוב עֲשָ ָרה בְׁ כָל חַ ד ִמנְׁ הֹון הּוא
בַ ָ
ח ֲִמ ִשים" (הזוהר הקדוש ק"ה ע"ב); יביט האדם בעולם ויתבונן בפרטיו ,כמה אדירה היא מורכבותו ,בכל פרט ופרט,
היכן שיביט – על בן האנוש  ,על הנמלה או על הקוסמוס כולו ,על כל הרבדים שהמדעים גילו ועדיין לא גילו,
על האטומים והמיקרובים ,על האדם והחי ,על הכוכבים והגלקסיות ,המורכבות היא מופלאה; ויחשוב האדם שאף המופלא
מכך הוא שכל המורכבות הזו מ"עֲשָ ָרה מַ אֲ מָ רֹות שֶּ בָ הֶּ ם נִ בְׁ ָרא הָ עֹולָם" ,דהיינו כל אין-סוף הפרטים הללו ברא אותם ה'
בתמצית הפשטות של "עֲשָ ָרה מַ אֲמָ רֹות".
לאדם ישמע הדבר תמוה ,הכיצד בעשרה מאמרות נכללה כל הבריאה העצומה הזו ,ולמען הנח את הדעת ישים את ליבו אל
הספר; ויקח לידיו מספר ההיסטוריה ויביט אל הדף הלבן-לבן ,ומה עליו ,כמה קוים בדיו שחור ,והקוים הם מתחברים להם,
כל אחד במקומו ,לכדי אות ולכדי מילה ולכדי כתב ,ובכמה קוים הפשוטים הללו ישנה
כל המציאות של אותה האומה שמסופר סיפורה ,כל המוות וכל החיים ,כל האהבות וכל הכיבושים ,כל השמחה וכל העצב של
מיליוני בני-אדם ,בפרק זמן של תקופה שלמה הכל קם לחיים בספר מתוך אותם החיבורים הפשוטים.
ומכך יובן כי כל הבריאה כולה מאת ה' יתברך ובעשרה מאמרות הכל קם לחיים .ואם בספר היסטוריה מעשה אדם אז ודאי
(ש'ש)
בספר התורה שהוא כולו אותיות קודש אמת צרופה .ומטיבי הלכת יאמרו "הָ דֵ ק הֵ יטֵ ב .הֵ יטֵ ב הָ דֵ ק".
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