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ויברא אלהים את האדם בצלמו אדם הראשון נברא עם מעלות נשגבות, והוא יציר כפיו של הקב"ה, כדכתיב "
. ופירש רש"י שכל הבריאה נבראה במאמר, והאדם (בראשית א, כז) "אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתםבצלם 

, צולין לו בשר אדם הראשון מיסב בגן עדן היה, והיו מלאכי השרת (סנהדרין נט:)נברא בידים של ה'. וחז"ל אמרו 
. דהיינו שטעו לחשוב (בראשית רבה ח, י) "קדוש"טעו מלאכי השרת ובקשו לומר לפניו שעד כדי כך,  ומסננין לו יין.

  שהוא אלוה.
 

הראשון לא קרא  אדם אדם הראשון נצטווה בדבר אחד בלבד מאת ה', לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. ונבין,
ציווי זה מהספר, אלא שמע אותו מאת הקב"ה בכבודו ובעצמו! אדם הראשון דיבר עם ה', ולמרות זאת המרה 

ע? יום? לא ולא! אדם מתי אדם הראשון חטא? האם חודש לאחר ציווי ה'? שבוומעץ הדעת.  את פיו, חטא ואכל
  נורא ואיום! .יר אותו, שעות ספורות לאחר שנבראהראשון חטא בו ביום שה' הזה

 
ומפואר, ובו מאות חדרים. ובתוך  משקיעים הון רב ובונים ארמון ענקנמחיש את הדברים: נתאר לעצמנו שהיינו 

כל חדר וחדר עולם מלא. חדר אחד גן חיות. חדר אחד אוצרות זהב ואבנים טובות. חדר אחד בריכות ומפלים. 
חדר אחד גן בוטני, וכו'. והיינו עושים טובה עם אדם אחד ונותנים לו רשות להיכנס ולהנות מהארמון. אך אזהרה 

תקלקל ותחריב את ארמוני". לפתע, רגעים ספורים לאחר שהוא נכנס לטייל אחת אליו בפינו: "תן דעתך שלא 
! איך היינו מרגישים, ומה היינו רוצים לעשות ול עינינו שורף את הארמון עד עפרבארמון, הוא מדליק גפרור, ומ

  לאדם זה באותו רגע?
  

עה שברא הקב"ה את אדם הראשון, בש: (מהמדרש קהלת ז, יג)אמרו חז"ל  י וזה מה שקרה כשאדם הראשון חטא.אוהלו
נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הן, וכל מה שבראתי בשבילך 

וף ארמונו של ר גרוע מלשרשה דבבראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, עכ"ל. אדם הראשון ע
וכל העולם שקלקל  .מלכי המלכים שעות לאחר שנבראמלך הוא קילקל והחריב את כל עולמו של  בשר ודם.

  וויה של כל אדם עד סוף כל הדורות.וגרם לל .בשבילו והחריב נברא
  

תה צריכה להיות תגובתו של הקב"ה באותו רגע כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת? נשאל את עצמנו, מה הי
יסר את האדם מיד בלי שום רחמנות. דאי היינו חושבים שחמת המלך תבער בו, ומרוב כעס נורא יעניש ויובו

ובודאי היינו מצפים שהקב"ה לא ירצה לשמוע מאדם הראשון, ולא להתעסק איתו כלל. אולם נעיין ונביט בדבריו 
  של הקב"ה בעצמו, ואיך הוא באמת הגיב והתנהג עם האדם, ונתפעל ונשתומם.

  



ו או או עונש. ואף לא "ירד" עלילאחר שחטא, הדבר הראשון שהקב"ה אמר לאדם הראשון לא היה קללה 
! לא יכולתה לשמוע לציווי אחד קטן?!", כפי שהיינו השפיל אותו לאמר "רשע מרושע! החרבת את עולמי

: (בשם חז"ל)". מפרש רש"י איכהחושבים. אבל מה באמת אמר לו ה'? "ויקרא ה' אלקים אל האדם ויאמר לו 
, ע"ש. שלא יהא נבהל להשיב אם יענישהו פתאום ,בדבריםאלא ליכנס עמו , ידע היכן הוא 'ה –איכה 

  בדברים כדי שאדם הראשון לא יבהל. הוא נכנס עמו ב"ה עשה להיפך ממה שהיינו חושבים.הפלא ופלא! הק
  

ממשיך ה' לדבר עם אדם הראשון: "ויאמר מי הגיד לך כי עירום אתה, המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו 
היא נתנה לי מן העץ ואכל". כתב רש"י שכאן  האשה אשר נתתה עמדיאדם הראשון? "אכלת". ומה עונה לו 

אדם הראשון האשים ". אשר נתתה עמדיאדם כפר בטובה, שלא אמר "האשה נתנה לי ואכל", אלא האשה "
נתבונן, לאחר שחטא, קלקל, והחריב את העולם, מה אדם הראשון עושה? מאשים את ה'  !וחטאה ב"את הקב
ה' שותק, ועובר לאשה  ריך להענישו ולהוכיחו במקום? אבלהאם זה לא מכעיס? האם ה' לא היה ציתברך! 

  לשאול אותה אם היא אכלה, ואז עובר לנחש, ורק לאחר מכן ה' מענישם. 
  

". םשֵ ּׅב לְ יַ וַ אך הפלא הכי גדול הוא שאחרי הקללות, הפסוק אומר "ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור 
אבל רצה לייחס פעולת " (כענין שכתוב "ובגד ללבוש"). ללבושבחיי: ראוי היה שיאמר כתנות עור " כתב רבינו

והוא  ,לא זז מחבבן ,שאף על פי שחטאו ,ההלבשה אליו יתברך להורות על אהבתו וחמלתו על יצוריו
הכל היה צריך שינו חושבים הילכאורה , עכ"ל. לא יאומן כי יסופר! בעצמו השתדל בתיקונם ובגימול חסדים

  להיות הפוך! איפה חמתו של המלך? איפה כעסו ורוגזו?
  

! והראיה הגדולה היא, שאם היינו צריכים לנחש איך הקב"ה מוטעהלגמרי ה "הציור שלנו של הקבמכאן ש
ונכיר את  נבואהיה צריך להגיב ולהתנהג עם אדם הראשון, לא היינו מצפים שיתנהג איתו כמו שכתוב בתורה. 

בשמים, האוהב אותנו יותר מכל דבר שבעולם. הרוצה וחפץ בנו יותר מכל דבר אחר. היושב ומצפה אבינו ש
לתשובתנו, אפילו אם קילקלנו והחרבנו את כל עולמו! אבא רחמן שלא מעוניין להעניש, להפחיד, ולהבהיל שום 

בגד ללבוש, לחם לאכול, אדם. אלא להפך, לוחש לנו "איכה", כדי שלא נפחד ונבהל. בא במו ידיו ומכין לנו 
תשובה! והכל כדי שנבין ללא בית לגור, וכל שאר הטובות שיש לנו בחיים, למרות שחטאנו לו אין ספור פעמים 

כמה האדם  ובלי שום הסברים וגבולות כלל.ונקלוט, שאהבתו אלינו היא למעלה מכל השגה, למעלה מכל הבנה, 
! מה נענה לו כשישאל אותנו הבותואהוחוזר לידיו המרחמות ו לא עושה תשובההוא ו הרחמן אם נמאכזב את אבי

(והוא ישאל את כל אחד מאיתנו), "מדוע בני, למרות כל הטובות שהשפעתי לך, וכל האהבה שהראתי לך, לא 
בכל עת ובכל רגע ממש! ? האינך יודע שאני מתגעגע ומחכה לך שמעת בקולי? למה לא התאמצת קצת יותר

כיר את אבינו אב הרחמן, ובזכות זה נזכה לנצל את רחמנותו יהי רצון שנזכה לה .כך?" כל ממני התרחקתמדוע 
  !ולשוב אליו מאהבה אמתית...עכשיוהאינסופית 

 
 
  

  מאמר החכם
  
  
 
 
 
 
  

  קל וחומר בבורא. –מצוה עלינו לדון כל אדם לכף זכות. באדם אמרו 
  רבי אהרן מקרלין
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