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ּפ ָ שָר ַׁ פּב ת ר ָר ַש ש ת 

ּפ ָ ָר תת הּחש ַש ָחּ ב ת

הּוא  ִריָאה  ַהּבְ ִסּפּור  ית.  ֵראׁשִ ּבְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ֲאַנְחנּו  ְוַנְצִליַח,  ה  ַנֲעׂשָ ה'  ם  ׁשֵ ּבְ
ִלים  ַהּכֵ ל  ּכָ ֶאת  ָלנּו  ָנַתן  הּוא  ָהעֹוָלם  ֶאת  ָרא  ּבָ הקב"ה  ׁשֶ ַאֲחֵרי  ַמְדִהים. 
ּוָבעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ַעְצֵמנּו  ִביל  ׁשְ ּבִ טֹוב  ַלֲעׂשֹות  ּנּוַכל  ׁשֶ ֻרּיֹות  ְוָהֶאְפׁשָ

נּו.  ּלָ ַדִים ׁשֶ ּיָ ית ּבַ ִחיָרה ַהָחְפׁשִ א, ְוַהּבְ ַהּבָ

ֹון שָר ַָ םּהש דש שּשש ׁחטת

ל 'ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון'.  ּפּור ׁשֶ ִפים ַלּסִ ה ֲאַנְחנּו ֶנְחׂשָ ָרׁשָ ת ַהּפָ ְתִחּלַ ָבר ּבִ ּכְ
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ יו  ּפָ ּכַ ְיִציר  ָהִראׁשֹון  ָהָיה ָאָדם  ִמי  יֹוְדִעים  ים לֹא  ֲאָנׁשִ
ף נח ַעּמּוד א(,  ּדַ ְתָרא  ּבָ א  בָָָ )ּבָ יֹוֵתר  ּבְ ֶפה  ְוַהּיָ יֹוֵתר,  ּבְ ֵלם  ָ ַהּשׁ ְוָהָיה ָהָאָדם  הּוא, 
ית  ֵראׁשִ בּוהּו ֵלאלִֹקים )ּבְ ֵרת ַוֲחׁשָ ָ עּו ּבֹו ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ּטָ יֹוֵתר, ַעד ׁשֶ דֹוׁש ּבְ ְוַהּקָ
אּור  ּבֵ קנח  אֹות  ְנָיָנא  ּתִ ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ ָאָדם  ּתֹוְלדֹות  ָל"ה  ְ ּשׁ ּבַ ן  ְוַעּיֵ י,  ִסיָמן  ח  ה  ָרׁשָ ּפָ ה  ַרּבָ

ָבִרים(.  ַהּדְ

ֵחְטא ַהּנֹוָרא ְוִנְגְזָרה  ָכל ִלּבֹו ָנַפל ּבַ ָרָצה ַלֲעבֹד ֶאת ה' ּבְ ְוָאָדם ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ית ג, כד(.  ֵראׁשִ ן ֵעֶדן )ּבְ ית ב, יז( ְוגַֹרׁש ִמּגַ ֵראׁשִ ָעָליו ִמיָתה )ּבְ

שֹו עֶֹמקֶּחטת

ֵכן  יַצד ִיּתָ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון. ּכֵ ל, ֶאת עֶֹמק ַהֵחְטא ׁשֶ ְכֵלנּו ַהּדַ ׂשִ ה ְלָהִבין ּבְ ְנַנּסֶ
ית ב, יז(, ְוָהָאָדם  ֵראׁשִ ַעת )ּבְ ְמפָֹרׁש לֹא ֶלֱאכֹל ֵמֵעץ ַהּדַ הקב"ה אֹוֵמר לֹו ּבִ ׁשֶ
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ֶזה? ּכָ ֵחְטא נֹוָרא ׁשֶ ֵלם נֹוֵפל ּבְ ָ ֶהָחָכם ְוַהּשׁ

ַדע  ּיָ סּוִקים ָלַמְדנּו ׁשֶ ַהּפְ ּמֵ ְתׁשּוָבה )ֵחֶלק א ִסיַמן רנו( ׁשֶ "ז ּבִ יר ָהַרְדּבָ ְוָכְך ַמְסּבִ
ּנּו, ֲאָבל הּוא לֹא ָיַדע  ּלֹא ֶלֱאכֹל ִמּמֶ ה ׁשֶ ֲהֵרי ִנְצַטּוָ ַעת, ׁשֶ ָהָאָדם ֵהיָכן ֵעץ ַהּדַ
ית  ֵראׁשִ )ּבְ ן"  ַהּגָ תֹוְך  ּבְ ים  ַהַחּיִ ּתֹוָרה "ְוֵעץ  ּבַ ר  ְזּכָ ּמֻ ׁשֶ ּוְכמֹו  ים,  ַהַחּיִ ֵהיָכן ֵעץ 
ְדלּותֹו  ּגַ ל  ּכָ ְמרֹות  ּלַ ׁשֶ ָיַדע,  ְמאֹד,  ַעד  ָחָכם  ָהָיה  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ְוָאָדם  ט(,  ב, 

יֶצר ה' ֱאלִֹקים  ּתֹוָרה "ַוּיִ ר ּבַ ְזּכָ ִמי ְוַכּמֻ ׁשְ ה ֵמחֶֹמר ּגַ ֲעׂשָ ּנַ יָון ׁשֶ ָהרּוָחִנית, ִמּכֵ
ה לֹא ַיֲחִזיק ְלעֹוָלם,  ית ב, ז(, ַהחֶֹמר ַהּזֶ ֵראׁשִ ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה" )ּבְ
ִלְחיֹות ְלעֹוָלם  יּוַכל  יַצד  ּכֵ בֹות  ַמֲחׁשָ ב  ְוָחׁשַ ָימּות.  יֹום ֶאָחד הּוא  אי  ּוְבַוּדַ

ֵדי ַלֲעֹבד ֶאת ה' ְלעֹוָלם.  ּכְ

ַדְעּתֹו,  ּבְ ב ָאָדם ָהִראׁשֹון  ַעת, ָחׁשַ ַהּדַ יֹון ֶלֱאכֹל ֵמֵעץ  ּסָ ַהּנִ יַע ֵאָליו  ִהּגִ ּוְכׁשֶ
ים  ַהַחּיִ ֵעץ  ֶאת  ְלַגּלֹות  נּות  ּמְ ְוַהִהְזּדַ ָעה  ָ ַהּשׁ יַעה  ְוִהּגִ ָהֶרַגע  יַע  ִהּגִ ה  ִהּנֵ ׁשֶ
ַחר ֶלֱאכֹל ֵמֵעץ  ּנּו ְוִלְחיֹות ְלעֹוָלם ְוַלֲעבֹד ֶאת ה' ְלעֹוָלם. ְוָלֵכן ּבָ ְוֶלֱאכֹל ִמּמֶ

ים. ֵדי ֶלֱאכֹל ֵמֵעץ ַהַחּיִ ַעת ּכְ ַהּדַ

ֵלם.  ָ ל ָהָאָדם ַהּשׁ ֶזה ָהָיה ַטְעמֹו ׁשֶ

סו ָקּם ת ת  הּׁמהר חש הֹוכש

ֵמֵעץ  ָאַכל  ׁשֶ ְלַאַחר  ד  ִמּיָ ֲהֵרי  ׁשֶ סּוִקים,  ּפְ ּבַ ְמבָֹאִרים  ה ֵהם  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ
ּנּו  ִמּמֶ ַאַחד  ּכְ ָהָיה  ָהָאָדם  ֵהן  ֱאלִֹקים  ה'  "ַוּיֹאֶמר  ּתֹוָרה  ּבַ ְמבָֹאר  ַעת  ַהּדַ
ָוַחי  ְוָאַכל  ים  ַהַחּיִ ֵמֵעץ  ם  ּגַ ְוָלַקח  ָידֹו  ַלח  ִיׁשְ ן  ּפֶ ה  ְוַעּתָ ָוָרע  טֹוב  ָלַדַעת 
ם.  ָ ח ִמּשׁ ר ֻלּקַ ן ֵעֶדן ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ֵחהּו ה' ֱאלִֹהים ִמּגַ ּלְ ְלעָֹלם. ַוְיׁשַ
ַהֶחֶרב  ַלַהט  ְוֵאת  ֻרִבים  ַהּכְ ֶאת  ֵעֶדן  ְלַגן  ֶדם  ִמּקֶ ן  ּכֵ ׁשְ ַוּיַ ָהָאָדם  ַוְיָגֶרׁש ֶאת 
ֵאר  ְתּבָ ּמִ ית ג, כב – כד(. ֲהֵרי ׁשֶ ֵראׁשִ ים" )ּבְ ֶרְך ֵעץ ַהַחּיִ מֹר ֶאת ּדֶ ֶכת ִלׁשְ ְתַהּפֶ ַהּמִ
ָתם  ּסְ ַעת, לֹא ׁשֶ ְכִלית ֲאִכיַלת ָאָדם ָהִראׁשֹון ֵמֵעץ ַהּדַ תּוב ֶמה ָהְיָתה ּתַ ּכָ ּבַ
ף  ְבָרכֹות ּדַ ן ּבִ ִרי ַאֵחר )ַעּיֵ ל סּוג ּפְ ֵאִנים אֹו ּכָ ק לֹו ִלְטעֹם ֲעָנִבים אֹו ּתְ ֵ ִהְתַחּשׁ
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ָרָצה ֶלֱאכֹל  א ׁשֶ ה טו ִסיָמן ז(, ֶאּלָ ָרׁשָ ית ּפָ ֵראׁשִ ת ּבְ ָרׁשַ ה  ּפָ ית ַרּבָ מ ַעּמּוד א, ּוִבְבֵראׁשִ

ים  ּיֹאַכל ֵמֵעץ ַהַחּיִ ה, ׁשֶ ׁש ַהּזֶ ים, ְוִלְחיֹות ְלעֹוָלם. ְוַדְוָקא ֵמַהֲחׁשָ ֵמֵעץ ַהַחּיִ
ן ֵעֶדן.  קֹו הקב"ה ִמּגַ ְוִיְחֶיה ְלעֹוָלם, ִסּלְ

" ָּנּחֹוחר ּחר ַׁ "

ה??? ת ָלּמָ ׁשֶ ּקֶ ֵאָלה ִמְתּבַ ְ ְוַהּשׁ

ְך טֹוב ְוָטהֹור  ל ּכָ ּלֹו ּכָ ָמֶות, ִאם ָהָרצֹון ׁשֶ ה ְלַהֲעִניׁש ֶאת ָאָדם ָהִראׁשֹון ּבְ ָלּמָ
ַלֲעֹבד ֶאת ה' ְלעֹוָלם? 

ְוִכי  ים?  ַהַחּיִ ֵמֵעץ  יֹאַכל  ּלֹא  ׁשֶ ֵעֶדן,  ן  ִמּגַ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֶאת  ק  ְלַסּלֵ ה  ָלּמָ
ַעְבדּו אֹותֹו ְלעֹוָלם? ּיַ הקב"ה לֹא רֹוֶצה ׁשֶ

ב  הּוא הּוא ַחּיָ ל ׁשֶ ִצּוּוי ּכָ ה ֶאת ָהָאָדם ּבְ הקב"ה ְמַצּוֶ ׁשֶ ׁשּוָטה, ּכְ ׁשּוָבה ּפְ ְוַהּתְ
ֻמּיֹות ּוְרצֹונֹות ֲאִפּלּו  ְפׁשּוטֹו, ְללֹא ׁשּום ִהְתַחּכְ ּוּוי ּכִ מֹר ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּצִ ִלׁשְ
ׁש  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּבְ נֹות  ְרּבָ ל ַמהּות ַהּקָ ּכָ ֵעיָניו טֹוִבים יֹוֵתר!  ּבְ ִנְרִאים  ִאם ֵהם 
ר  ְדּבָ ּמִ ה ְרצֹוִני )ִסְפִרי ּבַ י ְוַנֲעׂשָ ָאַמְרּתִ מֹות כט, כה ְועֹוד( ׁשֶ ָהיּו "ְלֵריַח ִניחֹוַח" )ׁשְ
ה  ְמַצּוֶ סּוק יח(. ֱאלִֹקים  ּפָ ֶרק כט  ּפֶ מֹות  ׁשְ "י  ָרׁשִ ּבְ ם  ּגַ ְוהּוָבא  יְסָקא קז,  ּפִ ַלח  ׁשְ ת  ָרׁשַ ּפָ

ה ֶאת  עֹוׂשֶ ֵלם, ְוַרק ִמי ׁשֶ ָ ה! זֹו ַנַחת ָהרּוַח ְוָהָרצֹון ָהֱאלִֹקי ַהּשׁ ה עֹוׂשֶ ְוַאּתָ
ֵלי י, ט(!  ַטח" )ִמׁשְ ּתֹם ֵיֶלְך ּבֶ ְתִמימּות – ִנְקָרא ֶעֶבד ה'. "הֹוֵלְך ּבַ ֶזה ּבִ

א  ּבָ ֶרק יג(, ׁשֶ י ֱאִליֶעֶזר ּפֶ ַרּבִ ְרֵקי ּדְ ָטן )ּפִ ׁש ּבֹו ַהּשָׂ ִהְתַלּבֵ ָחׁש ׁשֶ ם ַהּנָ ֶאת ֶזה ָיַדע ּגַ
ר  ים ְוִאי ֶאְפׁשָ ים ְקדֹוׁשִ ה ֵהם ֲאָנׁשִ ָאָדם ְוַחּוָ ה, הּוא ָיַדע ׁשֶ ְלַפּתֹות ֶאת ַחּוָ
ק  ֵחׁשֶ ָכל  ּבְ אֹו  ח(,  ִסיָמן  יט  ה  ָרׁשָ ּפָ ה  ַרּבָ ית  ֵראׁשִ ּבְ ן  )ַעּיֵ ַיִין  כֹוס  ּבְ אֹוָתם  ְלַפּתֹות 
ַעּמּוד א(  ף צא  ּדַ ין  ֻחּלִ ן  )ַעּיֵ ָחָכם  ַתְלִמיד  ּכְ ָלֶהם  ִנְדָמה  ְוָלֵכן הּוא  ַאֵחר,  ִמי  ׁשְ ּגַ

ִביל ה'. ׁשְ ם ֵאיְך ַלֲעבֹר ַעל ְרצֹון ה' ּבִ ל ִאּתָ ְלּפֵ ְוִהְתּפַ
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ָנּ' ַת ֹוֶד מ  ּהר ָר חש נ ש 'הר

ְרצֹונֹו, לֹא ְלִפי  ים ֶאת ְרצֹונֹו ּכִ ֲאַנְחנּו עֹוׂשִ ׁשֶ יחֹוַח" ַלקב"ה הּוא, ּכְ "ֵריַח ַהּנִ
נּו  ּלָ ׁשֶ ִביָבה  ּסְ ּבַ 'ָנָחׁש'  ֵאיֶזה  ֵיׁש  ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ִהיא  ָעָיה  ַהּבְ נּו.  ְוַדְעּתֵ ְרצֹוֵננּו 
ר ְוֵיׁש  י הּוא יֹוֵדַע ְלַדּבֵ ָמע טֹוב, ּכִ ׁש לֹו ַרֲעיֹונֹות לֹא טֹוִבים ֲאָבל הּוא ִנׁשְ ּיֵ ׁשֶ
ָקַפִים  ֵיׁש לֹו ִמׁשְ ְוָיפֹות,  בֹוהֹות  ּגְ ים  ִמּלִ ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ ְכנּוַע, הּוא  ׁשִ ר  ּכֹׁשֶ לֹו 
הּוא אֹוֵמר  ֶ ים ֶאת ַמה ּשׁ ְך ַמְטֶעה, ֲאַנְחנּו עֹוׂשִ ל ּכָ הּוא ּכָ ֵני ׁשֶ ַוֲעִניָבה, ּוִמּפְ
ֱאֶמת ֶזה ְרצֹון ה'? ַוֲאַנְחנּו  ּלֹו, ַהִאם ּבֶ ָבִרים ׁשֶ ִסיס ַהּדְ ִלי ִלְבּדֹק ֶאת ּבְ ָלנּו ּבְ
ִקיַע ִמיְליֹון  ְכֵנַע  ְלַהׁשְ ׁשַ ּמְ ׁשּוט ַמֲאִמיִנים! ִאּלּו ֶזה ָהָיה 'יֹוֵעץ ִפיַנְנִסי' ׁשֶ ּפָ
ָקָעה  ַהַהׁשְ ָחִליָלה  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַוֲחִקירֹות,  ִדיקֹות  ּבְ ַבע  ׁשֶ ּבֹוְדִקים  ָהִיינּו  ּדֹוָלר, 
ה הּוא ָאָדם  ם ּבֹוְדִקים ַהִאם 'ַהּיֹוֵעץ ַהִפיַנְנִסי' ַהּזֶ ֵרד ְלִטְמיֹון. ָהִיינּו ּגַ לֹא ּתֵ
ל  ׁשֶ ִעְנָיִנים  ּבְ ָמה  ּום  ִמּשׁ ֲאָבל  ת',  ַתְחּפֹׂשֶ ּבְ ְקָרן  'ׁשַ הּוא  אּוַלי  ׁשֶ אֹו  ֶנֱאָמן 
ְתּכֹוֵנן  ּמִ ׁשֶ ַהּתֹוָרן  ָחׁש'  'ַהּנָ ְיֵדי  ַעל  ּתֹות  ְלִהְתּפַ נֹוִחים  ֲאַנְחנּו  ה'  ֲעבֹוַדת 
ִביֵלנּו, ְולֹא ּבֹוְדִקים ֶאת  ׁשְ ְכִנית ּבִ א ֵאֵלינּו, ְוֵיׁש לֹו ּתָ הּוא ּבָ ה ִלְפֵני ׁשֶ ַהְרּבֵ
ה נֹוֵגַע ִלְרצֹון ה'  ּזֶ ׁשֶ ה ֲאַנְחנּו ּבֹוְטִחים ּבֹו, ּכְ ל ֶאָחד ִעם ָזָקן ְוִכּפָ ָבִרים. ּכָ ַהּדְ

ׁשּות.  ִטּפְ ֲאַנְחנּו ִמְתַנֲהִגים ּבְ

ע ַר ֶצַּהש ׁ ּ ָּעםּהר ו חר ָוכ 

ה  ֻעּלָ ַהּפְ ְרֵכי  ּדַ ֶצר ָהַרע ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְלמֹד ֶאת  ַהּיֵ ְרֵכי  ֵהר ִמּדַ ְלִהּזָ ּוְכֵדי 
ִוּכּוַח  ייט'  יּבֵ 'ּדִ ַלֲעׂשֹות  ף,  ּתָ ְמׁשֻ יַח  ׂשִ ּדּו  ִלְמצֹא  ִמיד  ּתָ ה  ְמַנּסֶ הּוא  ּלֹו,  ׁשֶ
חֹר.  ָך הּוא ָאסּור ְוׁשָ ּלְ ד ׁשֶ ה ַהּצַ ּלֹו ְוַכּמָ ד ׁשֶ ֵדי ְלַהְראֹות ְלָך ֶאת ַהּצַ ָך, ּכְ ִאּתְ
ית  ֵראׁשִ ן" )ּבְ י ָאַמר ֱאלִֹהים לֹא תֹאְכלּו ִמּכֹל ֵעץ ַהּגָ ָחׁש "ַאף ּכִ ָאַמר ַהּנָ ּוְכמֹו ׁשֶ
יַח, ְלַהְראֹות  ּה ְלדּו ׂשִ ֵנס ִאּתָ ג, א(, הּוא ָיַדע ֶאת ִצּוּוי ה', ֲאָבל הּוא ָרָצה ְלִהּכָ

חֹר, ֶאְצְלֶכם ַהּכֹל ָאסּור.  ָלּה ֵאיְך ַהּכֹל ׁשָ

ים  ל ֲאָנׁשִ יָרה ֶאת ַהִהְתַנֲהגּות ַהּלֹא ְראּוָיה ׁשֶ ם ַמְזּכִ ָחׁש ּגַ ל ַהּנָ ַהַהְנָהָגה ׁשֶ
ֵדי ָלַדַעת  ּכְ ְוׁשֹוֵאל ַרק  ׁשּוָבה  ַהּתְ יֹוֵדַע ֶאת  ִאים ִלְבחֹן ֶאת ָהַרב, הּוא  ּבָ ׁשֶ
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ָהָאָדם  ֲאָוה, ְוֶזה ַמְרֶאה ׁשֶ ּנֹוַבַעת ִמּגַ רּוָעה ׁשֶ ה ּגְ ם יֹוֵדַע, זֹו ִמּדָ ִאם ָהַרב ּגַ
ְדמֹוִני.  ָחׁש ַהּקַ ְך ָרחֹוק ֵמַהּנָ ל ּכָ ה לֹא ּכָ ַהּזֶ

ָחׁש ִמֲהָרה ְלִהְתּגֹוֵנן ּוְלַטֵהר ֶאת  ַמן ָלּה ַהּנָ ּטָ ח ׁשֶ ּלֹא ֵהִביָנה ֶאת ַהּפַ ה ׁשֶ ַחּוָ
ן  ַהּגָ ִרי ֵעץ  ִמּפְ ָחׁש  ַהּנָ ה ֶאל  ָ ָהִאּשׁ ָחׁש "ַוּתֹאֶמר  ַהּנָ ֵעיֵני  ּבְ ַהֲחֵרִדים  ַמְרֵאה 
עּו ּבֹו  ן ָאַמר ֱאלִֹקים לֹא תֹאְכלּו ְולֹא ִתּגְ תֹוְך ַהּגָ ר ּבְ ִרי ָהֵעץ ֲאׁשֶ נֹאֵכל ּוִמּפְ

ר ָלנּו ַהּכֹל, ַרק ֵעץ ֶאָחד ָאסּור.  ית ג, ג(, ֻמּתָ ֵראׁשִ ֻמתּון" )ּבְ ן ּתְ ּפֶ

ְכָלל,  ָחׁש, ְולֹא ִנְכֶנֶסת ִאּתֹו ְלִוּכּוַח ּבִ ֲענֹות ַהּנָ ֶמת ִמּטַ ה ָהְיָתה ִמְתַעּלֶ ִאּלּו ַחּוָ
ְצוֹות  ל ׁשֹוְמֵרי ַהּמִ ים ׁשֶ ַהַחּיִ ׁשֶ ָחׁש רֹוֶצה ַלֲחׁשֹב  ַהּנָ ּה: "ִאם  ִלּבָ ּבְ ְואֹוֶמֶרת 
ָהָיה  לֹא  הּוא    - י"  ּלִ ׁשֶ ָעָיה  ּבְ לֹא  זֹו  ֲחׁשֹב,  ּיַ ׁשֶ ָאסּור,  ְוַהּכֹל  ֲחׁשּוִכים  ֵהם 

ָלה.  ַמֲחִטיא אֹוָתּה. ּוָבֶזה ִהיא ִנְכׁשְ

"ַ בש ד ש לּהר "לֹשּפָֹסתו ּער

ת  ָרׁשַ ּפָ ה  ַרּבָ ית  ֵראׁשִ )ּבְ ַרּבֹוֵתינּו  אֹוָתנּו  ִדים  ְמַלּמְ ּה  ּבָ ָלה  ְכׁשְ ּנִ ׁשֶ נֹוֶסֶפת  ה  ְנֻקּדָ
ם ָלַגַעת  ָאסּור ּגַ ּה ׁשֶ ְעּתָ ִהיא הֹוִסיָפה ְוָאְמָרה ִמּדַ ה יט ִסיָמן ג(, ׁשֶ ָרׁשָ ית ּפָ ֵראׁשִ ּבְ

ֱאֶמת ָאַמר ַרק לֹא ֶלֱאכֹל, ֲאָבל  ֻמתּון". הקב"ה ּבֶ ן ּתְ עּו ּבֹו ּפֶ ֵעץ "ְולֹא ִתּגְ ּבָ
ָאסּור  ׁשֶ ַטח  ּבֶ ֶלֱאכֹל  ָאסּור  ִאם  ּה,  ּלָ ׁשֶ יֹון  ַהִהּגָ ְלִפי  ְקָצת  הֹוִסיָפה  ִהיא 
ָחָז"ל  ַרק  ה'.  ִצּוּוי  ַעל  ָך  ּלְ ֶ ִמּשׁ יֹון  ִהּגָ ּתֹוִסיף  ַאל  ָנְפָלה,  ִהיא  ּופֹה  ָלַגַעת! 
ֲהֵרי  ׁשֶ ֶעְליֹון,  ַעת  ּדַ ָלֶהם  ְוָהְיָתה  ה'  ְרצֹון  ֶאת  ירּו  ְוִהּכִ ְדעּו  ּיָ ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ
ֵדִרים ּוְסָיִגים  י ְרצֹונֹו ּגְ ף קיב ַעּמּוד ב(, ָעׂשּו ַעל ּפִ ת ּדַ ּבָ ַמְלָאִכים )ׁשַ ִראׁשֹוִנים ּכְ
ְקָרא יח, ל( – ָעׂשּו  )ַוּיִ י"  ַמְרּתִ ם ֶאת ִמׁשְ ַמְרּתֶ סּוק "ּוׁשְ ּלֹוְמִדים ֵמַהּפָ ּוְכמֹו ׁשֶ
ף ה ַעּמּוד א(, ֲאָבל ְסָתם ְלהֹוִסיף ַעל ְרצֹון  י )מֹוֵעד ָקָטן ּדַ ַמְרּתִ ֶמֶרת ְלִמׁשְ ִמׁשְ

ָבִרים ד, ב(.  ָבר" )ּדְ ה' ָאסּור, "לֹא תִֹספּו ַעל ַהּדָ

ּלֹא  ה ׁשֶ ּלֹא ִצּוָ קֹוִרי ׁשֶ ַדע ֶאת ִצּוּוי ה' ַהּמְ ּיָ ָחׁש, ׁשֶ ל ַהּנָ עּות ַהּזֹו ִנּצֵ ֶאת ַהּטָ
ִהיא לֹא ֵמָתה  ׁשֶ ָלּה  ְוהֹוִכיַח  ה ַעל ָהֵעץ,  ַחּוָ ְוָדַחף ֶאת  ַעת,  ַהּדַ ֵעץ  ּבְ עּו  ִיּגְ
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ְקָצָרה  ֶרְך  ַהּדֶ ָהְיָתה  אן  ּוִמּכָ ג(,  ִסיָמן  יט  ה  ָרׁשָ ּפָ ית  ֵראׁשִ ּבְ ת  ָרׁשַ ּפָ ה  ַרּבָ ית  ֵראׁשִ )ּבְ

ַעת.  ֲאִכיָלה ֵמֵעץ ַהּדַ יל אֹוָתּה ּבַ ְלַהְכׁשִ

פ" ּמֹופּּו מר ֶלּהש לת חר "מת

תּוב  ּכָ ׁשֶ ים: "ַלְמרֹות  ַלֲאָנׁשִ ַהּיֹום, הּוא אֹוֵמר  ֶצר ָהַרע ַעד  ַהּיֵ ֶרְך  ּדֶ זֹו  ְוַגם 
לֹוִני  ּפְ ֵאיְך  ְרֶאה  ּתִ יד(,  מֹות לא,  )ׁשְ ָמֶות  ָעְנׁשֹו  ת  ּבָ ׁשַ ל  ַחּלֵ ּמְ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ
לּום!". ְוִאם ָהָאָדם  ה ְולֹא ִיְקֶרה ְלָך ּכְ ם ַאּתָ ל ּגַ ַחּלֵ ת ְולֹא ֵמת, ּתְ ּבָ ל ׁשַ ְמַחּלֵ
הקב"ה לֹא ַמֲעִניׁש  י ָהֱאֶמת ׁשֶ ֶצר ָהָרע. ּכִ ת ַהּיֵ ֶרׁשֶ ֶזה הּוא נֹוֵפל ּבְ ה ּבָ ּתֶ ִמְתּפַ
ּה ְוָגֵבי  א הּוא ַמֲאִריְך ַאּפֵ י ַהּתֹוָרה, ֶאּלָ ב ִמיָתה ַעל ּפִ ד ְוהֹוֵרג ֶאת ַהַחּיָ ִמּיָ
ה סז ִסיָמן ד( – ַמֲאִריְך ַאּפֹו ְוגֹוֶבה ֶאת  ָרׁשָ ת ּתֹוְלדֹות ּפָ ָרׁשַ ה ּפָ ית ַרּבָ ֵראׁשִ יֵלּה )ּבְ ּדִ
ל  לּו ּכָ ּכָ ׁשֶ ְתׁשּוָבה ׁשּוב ָוׁשּוב, ְוַרק ּכְ ֲחזֹר ּבִ ּיַ ּלֹו. הּוא נֹוֵתן ַצ'אְנס ְלָאָדם ׁשֶ ׁשֶ
ָעָליו  ִטין  ּוַמׂשְ ָהָאָדם  ֶהֱחִטיא ֶאת  ׁשֶ ָהַרע  ֶצר  ַלּיֵ ְרׁשּות  נֹוֵתן  ין, הּוא  ּצִ ַהּקִ
ָטן  ַהּשָׂ הּוא  ָהַרע  ֶצר  ַהּיֵ הּוא  ׁשֶ ַהחֹוֵטא,  ַמת  ִנׁשְ ֶאת  ִלּטֹל  ָעָליו,  ּוְמַקְטֵרג 

ף טז ַעּמּוד א(.  ְתָרא ּדַ ָבא ּבָ ֶות )ּבָ הּוא ַמְלַאְך ַהּמָ

ן טש ׂש  ָ לו ׁחּּהר ת ָר

ָרִכים  ל ִמיֵני ּדְ ים ּכָ ׂשִ ָטן ּוְמַחּפְ לּוֵחי ַהּשָׂ ֵהם ׁשְ ים ׁשֶ ֲחֵבִרים ְיָקִרים, ֵיׁש ֲאָנׁשִ
מֹו,  ח ׁשְ ֵיׁש"ּו ִיּמַ ְלַהֲחִטיא ֶאְתֶכם ּוְלָהִסית ֶאְתֶכם ִלְדָבִרים ָזִרים, ֶלֱאמּוָנה ּבְ
ֵדי  ּכְ ְלִוּכּוַח  ֶאְתֶכם  ִלְגרֹר  ים  ְמַנּסִ ְוֵהם  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ִעְנְיֵני  ּבְ נֹוָראֹות  ְלתֹוֵעבֹות 
ִרים  ה ְוָזָקן, ּוְמַדּבְ ּפָ ים ִעם ּכִ ִתּיִ יל ֶאְתֶכם, ֵהם ִלְפָעִמים ֲאִפּלּו ִנְרִאים ּדָ ְלַהּפִ
ָהעֹוָלם,  ִמן  ֶאְתֶכם  ד  ְלַאּבֵ רֹוֶצה  ׁשֶ ָטן  ַהּשָׂ לּוֵחי  ׁשְ ֵהם  ֲאָבל  ְוָרהּוט,  ָיֶפה 

ִנים.  ה ְוָאָדם ָהִראׁשֹון ִלְפֵני 5781 ׁשָ ה ְלַחּוָ ָעׂשָ מֹו ׁשֶ ׁש ּכְ ַמּמָ

" ֶנּךש ּתש פ ש ַת פ ר "ָהסת

ֲעֵבָרה  ַלֲעבֹר  ַדאי  ּכְ ֶזה  ַהִאם  ְוִלְבּדֹק  ָחָכם,  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ָהָאָדם  ֲאָבל 
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לֹום  ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ּדָ י? ֲהלֹא  ּנִ ִמיַרת הקב"ה ִמּמֶ ִסּלּוק ׁשְ ּבְ ן  ּכֵ ּוְלִהְסּתַ
ַרת  ים ל, ח(, ְוַעל ְיֵדי ֲעֵברֹות ֵיׁש ַהְסּתָ ִהּלִ ְרּתָ ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל" )ּתְ אֹוֵמר "ִהְסּתַ
ר  ַהְסּתֵ "ְוָאנִֹכי  ַהּתֹוֵכָחה  ת  ָפָרׁשַ ּבְ ַמְזִהיר  הּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ הקב"ה  ל  ׁשֶ ִנים  ּפָ
ִנים ֵמהקב"ה  ּפָ ַרת  ַהְסּתָ ׁש  ּיֵ ּוְכׁשֶ ָבִרים לֹא, יח(,  )ּדְ ּיֹום ַההּוא"  ּבַ ַני  ּפָ יר  ַאְסּתִ
ה ְלַהְתִחיל ִעם  ָלּמָ ֹוָאה, ָאז  ּשׁ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ יעֹות  ַמּגִ ָועֹות  ְוַהּזְ רֹות  ל ַהּצָ ּכָ
ם ִלי ַאל  ֲאִמינּו ְלָכל ָאָדם ִעם ָזָקן, ּגַ ְכָלל? ָעֵלינּו ִלְהיֹות ֲחָכִמים, ַאל ּתַ ֶזה ּבִ
ּתֹוָרה,  ׁש ְלֶזה ְמקֹורֹות ּבַ ּיֵ ְראּו ׁשֶ ָפִרים, ּתִ ּסְ קּו ּבַ ְבּדְ ּתִ ֲאִמינּו, ַרק ַאֲחֵרי ׁשֶ ּתַ

ִסְפֵרי ַהֲהָלָכה ְוַהּפֹוְסִקים, ָאז ֵיׁש ָלֶכם ַעל ָמה ִלְסמְֹך. ּבְ

ָהַּו פ זת

מֹו  ּכְ ִדּיּוק  ּבְ ֲהרּו  ּזָ ּתִ ֲהרּו,  ּזָ ּתִ ים,  ְנָחׁשִ ה  ַהְרּבֵ ים,  ַעְרמּוִמּיִ ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש  ַהּיֹום 
ִמי  לֹא,  ְוֵאיפֹה  ן  ּכֵ ֵאיפֹה  טֹוב,  טֹוב  ִלְבּדֹק  ְצִריִכים  ָקעֹות,  ּוְבַהׁשְ יְזֵנס  ּבִ ּבְ
ם רֹוִצים,  ַאּתֶ ׁשּובֹות ׁשֶ ל ַהּתְ ֲהדּות ֵיׁש ֶאת ּכָ ּיַ ם ּבַ ֵ רּוְך ַהּשׁ ר. ּבָ ָערּום ּוִמי ָיׁשָ
ה ְוַתְצִליַח,  ֲעׂשֶ ְלַמד, ּתַ ה ּתִ ב ִלְלמֹד, ֶזה לֹא ָיבֹוא ְלַבד, ַאּתָ ֲאָבל ָהָאָדם ַחּיָ
ה  ָ ְמִתיקּות ּוִבְקֻדּשׁ טּוב ַטַעם, ּבִ יָך ְמֵלִאים ּבְ י ְוַתְצִליִחי, ְוִתְרֶאה ֵאיְך ַחּיֶ ֲעׂשִ ּתַ

עֹוָלם. ּבָ ָבִרים ַהּטֹוִבים ׁשֶ ְוָטֳהָרה ְוָכל ַהּדְ


