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  [טו]

ְּבֵזַעת ַאֶּפי ֹּתאַכל ֶלֶחם ַעד ׁשּוְב ֶאל ָהֲאָדָמה ִּכי ִמֶּמָּנה ) , יטג(

  ֻלָּקְחָּת ִּכי ָעָפר ַאָּתה ְוֶאל ָעָפר ָּתׁשּוב:

                                                 
 ,ארבעה מתו בעטיו של נחש. ועוד) ב ,הנשבת ([טו] תוכן דבריו, דאמרו  1

 .גדולי עולם שלולי חטא אדם הראשון לא היו מתיםומונה שם ארבעה 

בעצתו של נחש שהשיא  -ו של נחש בעטיולשון עטיו פירש רש"י וז"ל "

" כמו עטא וטעם (דניאל ב) -לחוה, ולא בחטא אחר, שלא חטאו, בעטיו 

  .וכן פירש רבינו חננאל (שם) ,עכ"ל

 ,א את האדםיטוהרי הנחש לא הח ,עטיו של נחשמהו לשון  ,ויש לדקדק

מדוע תלו את סיבת המות במי  ,ועוד .אלא חוה אשתו החטיאה את האדם

ר' , ד) "ויקרא רבה אמור פרשה כזכמו שאמרו ( ,בחטא עצמוא שהחטיא ול

אכל מאותו יהודה אומר אם יאמר לך אדם שאלו לא חטא אדם הראשון ו

ורש"י נדחק לפרש  ,כו'". גם לשון עטיו קשה העץ היה חי וקים לעולם

  .ומהו לשון עטיו ,ולמה לא אמרו שהחטיאו ,שהוא עצתו

ומקודם מקדים ביאור  ,ק כונת חז"לומבאר המשך חכמה ביאור חדש בעומ

והוא מבואר ברמב"ם  ,מה היה מצב אדם הראשון לפני החטא ולאחר החטא

 ,במורה נבוכים (חלק א פרק ב) דקודם החטא היה אדם הראשון שכלי בלבד

לכן אפילו  ,ולא היה נמשך כלל וכלל אחר חושים גשמיים ותאוות דמיוניות

ולאחר  ,ו היה שכלי לעשות רצון הבוראכי כול ,ערוה היה בעיניו כלי קודש

 ,נשלל ממנו השגה זו ,החטא שהלך אחר תאות העינים והנאה מוחשית

וזה היה שורש חטא הנחש  ,והרגיש בתאות גשמיות ובגילוי ערוה וכדו'

 ,[עיין שם לשונו הזהב] שהסית את חוה להמשך אחר החושים הדמיוניים

כי יודע אלהים, כי ) "ד ,בראשית רבה בראשית יטבמדרש (וכמו שאמרו 

התחיל אומר דלטוריא על  ,ביום אכלכם, ר' יהושע דסיכנין בשם ר' לוי אמר

אמר מאילן הזה אכל וברא העולם, והוא אומר לכם לא תאכלו ממנו,  ,בוראו

והנה  ,כ" ע"שלא תבראו עולמות אחרים, דכל אינש ואינש סני בר אומנתיה

מי אלא  ,ות כזו לחשוב זאתלא ימשך אחר שט ,האדם השכלי המתבונן

 ,וזה היה שורש חטא הנחש ,שנמשך אחר המוחש והדמיונות הכוזבות

  .כי טוב הוא למאכל ,להטעות את חוה להמשך אחר תאות העינים

מדוע נקנס על האדם  ,יש לתת לבדהנה  .ועל פי זה יבואר היטב כונת חז"ל

נקנס  השבגלל ,שורש ההטעיה של הנחשומהו  ,אדם הראשון לפני החטאמה היה 

  מיתה על האדם

 ,1. פירוש)וד. וע(שבת נה, ב ארבעה מתו בעטיו של נחש(ג, יט) 

דהוא התחיל להטעות האדם ללכת אחרי המורגשות המוחשות 

 .עץ הדעתמה עונש הוא זה כנגד אוכלו מ ,מיתה עבור שאכל מעץ הדעת

דלא  ,שלא ימות כללהאדם  נברא באמתכי  ,ולאור המבואר יתבאר היטב

כיון  ,ולא היה חשש שיטעו בני אדם שהם כאלוקים ,כשאר בעלי החיים

נות אחר המוחש והדמיו כי מי שאינו נמשך ,כשאר בעלי החיים שאינו מת

אבל מי שנמשך אחר המוחשות יכול לבוא  ,שאין לטעות בשטות זומשכיל 

כבר  ,ואכל מעץ הדעת ,וכיון שהאדם נמשך אחר המוחשות .לידי טעות כזו

 ,לכן נקנס עליו המיתה ,קיםוהיה חשש גדול שאם לא ימות יטעה שהוא כאל

ים וטעו בזה קושאמר להם הנחש שהם כאל ,כמבואר לעיל במדרש רבה

וכן ביאר הרב סעדיה גאון  .לכן היה בהכרח שימות ונמשכו אחר המוחש,

שמפני חשש זה עשה ה' שכל הנביאים  ,מונות ודעות (מאמר ג)בספר א

יהיו בהכרח צריכים לכל וכן  ,קיםוכדי שלא יחשבו שהם כאל ,ימותו

  .עיין שם במתק לשונו ,כאלוקיםהדברים הגשמייים שלא יטעו שהם 

ַאל ִּתְהיּו ַכֲאֹבֵתיֶכם ֲאֶׁשר ָקְראּו ֲאֵליֶהם ) "ה-א, דהנביא ( זכריהולזה רמז 

 ִמַּדְרֵכיֶכם ָהָרִעיםִביִאים ָהִראֹׁשִנים ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ה' ְצָבאֹות ׁשּובּו ָנא ַהּנְ 

א ָׁשְמעּו וְ  ֲאבֹוֵתיֶכם ַאֵּיה ֵהם  א ִהְקִׁשיבּו ֵאַלי ְנֻאם ה':ּוַמַעְלֵליֶכם ָהָרִעים ְו

 ,אמרת םוא –הלעולם יחיו  םוהנביאי"רש"י " ופירש ְוַהְּנִבִאים ַהְלעֹוָלם ִיְחיּו

וכי הנביאים היה להם  ,אני משיב לכם ,הרי מתו ,אף הנביאים איה הם

שכל דברי וחוקי  ,כי אמת היה דבריהם ,אך סופן מוכיח ,לעולם לחיות

הלא השיגו  ,גזירות פורענותי אשר צויתי את עבדי הנביאים עליכם

  ." עכ"לאבותיכם

יו של בעט שאמרו ארבעה מתו ,ולאחר ביאור זה נבוא לבאר כונת חז"ל

שגם אם היו  ,דכונתם שארבעה אלו היו בדרגה שכלית גדולה כל כך ,נחש

שלא להמשך  ,נתעלוכי  ,קיםום לעולם לא היו טועים שהם כאלינשארים חי

עד שהגיעו לדרגה השכלית של  ,כלל וכלל אחר החושים וההנאה התאוה

טעו ולא י והם עצמם היו יכולים לחיות לעולם ,אדם הראשון קודם החטא

 ,שהם כאלוקים ששאר בני אדם יטעו בהםמחמת חשש אלא  שהם כאלוקים,

לכן לא אמרו חז"ל סתם שמתו בגלל חטא אדם  ,היה בהכרח שימותו
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ולא אחרי המושכלות, כמו שכתב המורה פרק ב מחלק א. והנה, 

 ,כאשר יחיה האדם השלם ולא ימות, ולא תתפרד הרכבתו

בראותם אותו משתנה  ,כהרכבת הגלגל, אז יטעו אחרי המוחש

 ,הו שהוא ענין אלקיו לאלקי, וידמומשאר המין האנושי, וייחסוה

היה הטעת  (בראשית רבה, בראשית יט, ד) ולפי דעת המדרש

אלקים כהם ענין אלקי, וכמו שאמר והייתם הנחש שהטעם ש

 ,)מאמר ג( גאון בספר האמונות הסעדי ביוזה הסיבה ביאר ר ,'כו

וזה כוונת  ,(זכריה א, ה) הנביאים לעולם יחיו על זה לכן אמר

ירוש, עבור הטעת של נחש, כי לולי זה הגמרא בעטיו של נחש, פ

  .2ודו"ק היו ראויים לחיות,

  ]המשך – [טז 

מאשר  ,קיםויש חשש יותר שיטעו שהוא אל ,חי האדם לעולםהיה מדוע אם 

                                                 

אלא במתק לשונום הבהירו לנו ענין שמתו בגלל מה שהטעה  ,הראשון

ינו הי ,לכן נקטו לשון עטיו של נחש ,הנחש את חוה להמשך אחר החושים

 ומיושב כל הדקדוקים הנ"ל בס"ד. ,ך אחר המוחשלהמש ,הטעייה
קודם החטא היה אדם הראשון שכלי בלבד, ולא תמצית דבריו:  2

היה נמשך כלל וכלל אחר חושים גשמיים ותאוות דמיוניות, לכן 

אפילו ערוה היה בעיניו כלי קודש, כי כולו היה שכלי לעשות רצון 

כי טוב הוא  ,. והנחש הטעה את חוה להמשך אחר המוחשהבורא

וכיון שנמשכו אחר המוחש  ,שו בערוה וכדו'יולכן הרג ,לעינים

היה חשש שאם יחיה לעולם יטעו שהוא  ,והדמיון הכוזב

  לכן נקנס עליו מיתה. - כאלוקים

  

 [טז]

דדבר שחי לעולם אפשר לטעות  ,לעיל [טז] תוכן דבריו, על פי המבואר 3

מדוע הגלגלים וכל גורמי השמים חיים  ,אם כן יש לתמוה ,בו שהוא אלוקות

והרי באמת עובדי כוכבים  ,ולא חשש ה' שיטעו בהם שהם אלוקותלעולם 

ומאותו טעם שחשש ה' באדם  ,ומזלות טעו בהם בגלל זה שהם אלוקות

לעשות שכל מערכת היה לה'  ,לוקי ולכן קנס עליו מיתהא אשיאמרו שהו

ואם תאמר  ,כדי שלא יטעו בהם בני אדם ,לעולם ומים והגלגלים לא יחישה

כדפירש רש"י בדברים  ,ונתן נסיון לבני אדם לטעות בזה ,שלא חשש ה' לזה

אם כן היה לה' גם לעשות שיטעו בבני האדם ויחיו  ,(ד, יט ד"ה אשר חלק)

  .לעולם

כיון שמי  ,שבאמת כל בר דעת לא יטעה בגלגלים שהם אלוקים ,ומבאר

  הגלגלים שחיים לעולם

, הם אינם בעלי רצון , הגלגלים החיים וקימים לעולם3ולזה

הם הטעיות ולא ישנו תפקידם, כדי שלא יפול עלי ,לשנות מהלכם

לכן כיון שהם  ,יגים ברצונם ולתת כבוד אלקים להםשהם מנה

אין הטעיות בהם, שהלא רואים אנו שאינם ברצונם,  מוכרחים

קונם, שאינם בעלי בחירה לשנות  ומשועבדים לעשות רצון

וכמו שאמר  ,לוכם ממערב למזרח או מיום ללילה וכיוצא בזהה

[יעוין  ת גילוליםבודאברהם אבינו בתחילת התבוננו בטעיות הע

, אם היה חי יי]. אבל האדם הבחר(פרשה כה) סוף אליהו זוטא

לעולם, אז נפל הטעיות לייחס לו ענין אלקות, לכן מוכרח להיות 

אחריתו רמה, וידעו  ,למען ידע כי אך הבל נדף הוא ,בן תמותה

ל כי ה' הוא האלקים, וחופשיות הבחירה היה על ידי עץ והכ

  .4רוכיםהדעת, והדברים א

ואינם  ,וכיון שהם מוכרחים במעשיהם ,בודאי אינו אלוקותריי ישאינו בח

אין להם בחירה  ,[אפילו שהם בעלי דעה ושכל ,יכולים לשנות תפקידם

וכמו שאמר אברהם  ,נראה לכל בר דעת שאינם כאלוקים ,לשנות תפקידם]

אליהו וז"ל  ,היו יכולים לשנות מהלכם ,שאם היו הגלגלים אלוקות ,לנמרוד

נטל את המקל ושבר את כולם  ,[אברהם]מה עשה " )זוטא (פרשה כה

והשליכן אל תוך המדורה וישב עליהם, בא נמרוד ומצאו, אמר לו אתה הוא 

הן, אמר לו אי אתה יודע שאני הוא אדון כל  ולמר אברהם בן תרח, א

המעשים, חמה ולבנה כוכבים ומזלות ובני אדם מלפני יוצאין, ואתה אבדת 

ן הקדוש ברוך הוא בינה לאברהם ואמר לו, אדוני את יראתי, באותה שעה נת

ו] אומר לפניך דבר אחד לגדולתך יהמלך לא הייתי יודע רצונך, [עכש

[ולשבחך], אמר לו אמור, אמר לו, מנהגו של עולם מיום שנברא העולם 

שתצא  ותהועד עכשיו חמה יוצאת ממזרח ושוקעת במערב, למחר צוה א

ועל  ." ע"כך שאדון כל המעשים אתהואני מעיד ב ,ותשקע במזרח ממערב

יי על כורחך אינו ירשאינו בח שמי ,פי המבואר יש עומק לדברים אלו

  .אלוקות

באמת יש לטעות בו ביותר שיש  ,אם יחיה לעולם ,אבל האדם שהוא בחירי

מה שאין כן על  ,לכן על חשש גדול כזה נקנס מיתה לאדם ,קותובו אל

בזה לא  ,רייישאינם בח כיון ,הם ממששכל בר דעת מבין שאין ב ,הגלגלים

 חשש ה' שיטעו בהם העובדי כוכבים ומזלות.
מורה שאינו  ,יידבר שהוא מוכרח ואינו בחירתמצית דבריו:  4

לכן הגלגלים שאין  ,כי הבחירה היא הוכחה לאלוקות ,אלקות

 ,אין לחשוש שיטעו בהם שהם אלוקות ,יכולים לשנות מהלכם

יכולים יותר  ,אם היה חי לעולם י,ירימה שאין כן האדם שהוא בח
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  [יז]

ִהים ִהֵּנה ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב ֹזֵרַע ֶזַרע ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָכל ) ל-א, כט( ַוֹּיאֶמר ֱא

ָהָאֶרץ ְוֶאת ָּכל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ּבוֹ ְפִרי ֵעץ ֹזֵרַע ָזַרע ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה:  ּוְלָכל ַחַּית ָהָאֶרץ 

ְלֹכל רוֵֹמׂש ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ּבוֹ ֶנֶפׁש ַחָּיה ֶאת ָּכל ֶיֶרק ֵעֶׂשב ְלָאְכָלה ּוְלָכל עוֹף ַהָּׁשַמִים ּו

  ַוְיִהי ֵכן:

                                                 

  לכן קנסה מיתה על האדם ולא על הגלגלים. ,בקל לטעות בהם

  

 [יז]

א. מה נתקנא הנחש בחוה ואדם  :יש לדקדק בכתובים[יז] תוכן דבריו,  5

ַוֹּיאֶמר ֶאל ) "ג, אמה נתכון הנחש שאמר לחוה (שרצה להחטיא אותם. ב. 

א ֹתאְכלּו ִמֹּכל ֵעץ ַהָּגןָהאִ  ִהים  לשון "אף" אין לו גם ו ,"ָּׁשה ַאף ִּכי ָאַמר ֱא

 ,לאכול מכל עץ הגןיז) שציוה ה' על האדם -ג. מבואר בתורה (ב, טז. הבנה

 ,שמפרי הגן נאכלג) -וחוה אמרה לנחש (ג, ב ,ורק מעץ הדעת לא יאכל

מדוע הוסיפה . דשאמר ה'. וזה לא מה  ,אשר בתוך הגן לא נאכל ומפרי העץ

שלא אמר להם ה'. ה. מדוע קלל ה' את הנחש  ,נגיעה בעץ הדעתחוה איסור 

ואפילו לימות המשיח אין לו רפואה (מדרש רבה  ,וישיאכל עפר כל ימי חי

) אמרו חז"ל על הנחש ב ,ט(סוטה בו.  מה מידה נגד מידה היא זו. ,כ, ה)

היכן  ," ויש לדקדקעפר יאכל אני אמרתי יהא מאכלו מאכל אדם, עכשיו"

  כתוב בתורה שהיה מאכלו כמאכל אדם.

) ל-א, כטכתיב (דהנה  ,וליישב כל זאת יש להקדים ולדקדק בכתובים

ִהים ִהֵּנה ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב ֹזֵרַע ֶזַרע ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ " ַוֹּיאֶמר ֱא

ּוְלָכל ַחַּית ָהָאֶרץ  ָזַרע ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה: ֵעץ ֹזֵרעַ ְוֶאת ָּכל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ּבֹו ְפִרי 

ּוְלָכל עֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֹכל רֹוֵמׂש ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ּבֹו ֶנֶפׁש ַחָּיה ֶאת ָּכל ֶיֶרק ֵעֶׂשב 

 ,מהו לשון "עשב זורע זרע" במאכל האדם ,ויש לבאר ."ִהי ֵכןְלָאְכָלה ַויְ 

דעשב זורע זרע הם  ,אצל בעלי החיים. והביאור בזהומהו לשון "ירק עשב" 

והטעם  .בלבדו"ירק עשב" הם הדשאים  ,התבואה והקטניות שיש בהם זרע

גם מאכלו יהיה יותר זך  ,נפשו השכליתבכי האדם שיש לו יתרון  ,בזה

[אף על פי שהמשך  ,פירות תבואה וקטניותלכן נתן לו ה' לאכול  ,ומרומם

 ,פשוט שקטניות בכלל עשב זורע זרע הואנראה  ,חכמה כתב תבואה

אבל בעלי החיים לא נתן להם לאכול אלא דשאים  ,ותבואה כולל קטניות]

  .בלבד

שהסיבה שלא הותר לו  ,והשכיל להבין ,הנחש היה ערום מכל חיהוהנה 

אדם להוא מחמת ש ,והאדם הותר לאכול פירות ותבואה ,לאכול אלא עשב

 היתה קנאתו של הנחש , וזומרומם יותרלכן מאכלו זך ו ,יש יתרון שכלי

ִהים ַוֹּיאֶמר ֶאל ) ג-ג, א( ְוַהָּנָחׁש ָהָיה ָערּום ִמֹּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ֱא

א ֹתאְכלּו ִמֹּכל ֵעץ ַהּגָ  ִהים  ן:  ַוֹּתאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל ַהָּנָחׁש ָהִאָּׁשה ַאף ִּכי ָאַמר ֱא

א  א ֹתאְכלּו ִמֶּמּנּו ְו ִהים  ִמְּפִרי ֵעץ ַהָּגן ֹנאֵכל:  ּוִמְּפִרי ָהֵעץ ֲאֶׁשר ְּבתוֹ ַהָּגן ָאַמר ֱא

  ִתְּגעּו ּבוֹ ֶּפן ְּתֻמתּון:

  , ומדוע נשתנה מאכל האדם ממאכל הבהמהמה היתה קנאת הנחש בחוה ואדם

כי הבורא נתן להאדם כל . ונת הכתובים בפרשה זובכ 5ענין אחר

והיה ראויה זאת הקנאה לכל חית השדה, אך הנחש היה ערום " באדם,

  '.ומיושב דקדוק א ",מכולם, ויוסיף דעת יוסיף מכאוב (קהלת א, יח)

פחיתם הול ,לכן התחכם הנחש להכשיל את חוה באכילת דבר איסור

ה ה' אמר לכם לשמור הנ ,ועשה זאת על ידי שאמר להם ,מדרגתם הרוחנית

ובזה התחכם  ,ואף על פי כן אסר עליכם לאכול מהעץ ,)ב, טועל הגן (

) ג, אוזה כונת הנחש שאמר ( ,שכרטורחים בלי לקבל  םהשכביכול עליהם 

א ֹתאְכלּו ִמֹּכל ֵעץ ַהָּגן" ִהים  והוא מקרא  ,"ַוֹּיאֶמר ֶאל ָהִאָּׁשה ַאף ִּכי ָאַמר ֱא

אמר שלא תאכלו  "אף"אלא  ,תכם לשמור את הגןשלא רק שציוה א ,קצר

כי מעץ  ,העץ אסורים לאכול "מכל" ,כי באמת ,[ואין זה שקר ,מכל עץ הגן

ואם כן אינם יכולים לאכול  לאכול הם הדעת שהוא אחד מהעצים אסורים

  ומיושב דקדוק ב'. ,]מכל עצי הגן

ולא  ,מצוה שנעבודמה שאתה אומר שה'  ,ואמרה זה ענתה לו האשהועל 

שהרי  ,נויכי אין זה מחמת פחיתות ,אין זה נכון ,נותן לנו לאכול מכל הפירות

דהיינו פירות  ,כל פירות העולם היכן שהם גדלים ,כלומר ,כל פירות הגן

ורק מפרי  ,כי אנו זך השכל ,הכל הותר לנו לאכול ,ששמם פירות הגן ,הגן

 ,לאכול לאכולכלומר יש בתוך הגן איזה עץ שממנו אסור  ,שבתוך הגוף

 ,נויואין זה מחמת פחיתות ומכל פירות שבתוך הגן לא הותר לנו את כולם,

ולכן  , כמו שאמרה שנמות,הוא יכול להזיק לנוש ,למעלתנו ,אלא להפך

כיון שה' אמר להם שימותו אם יאכלו, והתכונה ש ,אסור לנו לנגוע בו

 ,ה לומרוהתכונ ,כדי שלא להתקרב לאיסור ,אסר עליהם הנגיעהממילא 

אסורים גם ולכן שמה שאסר עליהם ה' עץ הדעת הוא מחמת חשיבותם, 

כי האיסור שלכם נובע  ,ם לאכול ממנויראין זה הטעם שאתם אסוו ,בנגיעה

תמותו,  לכן אם תאכלו לא ,שאינכם צריכים אוכל זך כזה ,מחמת פחיתותכם

ו שכליים כי אנ ,אבל אנו שמותרים בכל הפירות ,ם בנגיעהיראינכם אסו ולכן

כי  ,דולכן הנזק הוא גדול מא ,מעץ הדעת נאסר עלינו לטובתנוורק  ,מאוד

שב וומי ,לכן אסרנו על עצמינו גם בנגיעה ,לרוב מעלתנו גם הנזק יהיה גדול

  דקדוק ג' ד'

כיון שנתקנא במאכל  ,ובזה מבואר מדוע קלל ה' את הנחש שיאכל רק עפר

ניטל ממנו  ,קנא באוכל האדםשהוא נת ,דהיומידה כנגד מ ,האדם בפירות

אני אמרתי יהא " ומה שאמרו חז"ל בסוטה (ט, ב)  .שהיה אוכל לפני כן מה



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

ולבהמה  ,היא התבואה ופירות האילן למאכלו ,(א, כט) זורע זרע

, והבדיל בזה האדם ליתרון נפשו (א, ל) וחיה נתן כל עשב

 ,תר זך ומרומם, ועל זה נתקנא הנחשית, כי יהיה מאכלו יויהשכל

היה ערום והיה ראויה זאת הקנאה לכל חית השדה, אך הנחש 

ולזה בא  ,יף דעת יוסיף מכאוב (קהלת א, יח)מכולם, ויוס

כמתלהלה יורה חצים (משלי כו, יח) בלבב חוה, האף כי אמר 

 ונה, כי נתן האדם בגן לעבדווהכ ,אלקים לא תאכלו מכל עץ הגן

לא  וזה שלעג, אף כי אמר אלקים מכל עץ הגן ,(ב, טו) וולשמר

ם עובדים וטורחים בגן לחרוש , אף על פי כן את(ב, יז) תאכלו

מאמר קצר,  די בזיון וקצף [והוא ,ולזרוע ולבלי הביא אוכל לפיכם

ותאמר האשה אל הנחש, לא כן חלילה,  ,ונמצא כיוצא בו רבות]

ע לא מנ ,, ואף מפרי העץ אשר בתוך הגן(ג, ב) מפרי עץ הגן נאכל

כאשר מנע מפיכם כל  לנו האותנו השם מהעדר המעלה אשר יחס

 ואף מנגוע בו אסר לנו ו,ץ, רק מפני כי הוא מזיק לנו בטבעי עפר

אבל אהבתו לנו כאב על בן, אין דבר יקר  ,(ג, ג) יכי הוא ארסי

אבל לכם לפי גסות טבעכם לא יאות לכם כל פרי עץ  ,ממנו

ולכן כאשר נתקלל  ,לכן לא מנע ממכם הנגיעה בפרי העץלאכלה, 

שהוא קנא על  ,, היינוג, יד)( הנחש, קללו עפר תאכל כל ימי חייך

פרי העץ, ולכן אבד אף ירק עשב, ועפר יאכל כל ימי חייו, ולעולם 

כרונם זבותינו כמו שכתבו ר ,אין לו רפואה אף לימות המשיח

והוא דאמר במשנה פרק קמא  ,(מדרש רבה כ, ה) במדרש ברכהל

, אני אמרתי יהיה מאכלו מאכל אדם, הוא אילו לא (ט, ב) סוטהד

נתעלה לגודל שלמותו על שאר בעלי חיים, והיה מאכלו  הסית,

  .6ודו"ק מאכל אדם,

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

                                                 

אם  ,שלרום ערכו של הנחש ,כונתם ,"מאכלו מאכל אדם, עכשיו עפר יאכל

נתעלה ו ,היה מתרומם ונעלה יותר ,עצמווהיה מתגבר על  ,לא היה מסית

ומיושב דקדוק  כלו מאכל אדםלגודל שלמותו על שאר בעלי חיים, והיה מא

[אלא שלא ברור, איך יתכן בנחש ענין בחירה, שאינו אלא באדם  ה' ו'.

 שנברא בצלם אלוקים].
 ,דהיינו דשא בלבד ,מאכל הבהמה היה רק עשבתמצית דבריו:  6

והותר לאכול פירות  ,היה מאכלו זך יותר ,אבל האדם לרום ערכו

ל ששסיבת היתר  ,כילהש ,החי והנחש שהיה ערום מכל .ותבואה

הוא מחמת היותו מרומם יותר  ,האדם לאכול פירות וזרעים

  כדי להפחית את ערכם. ,לכן נתנקא בהם והכשילם ,ומשכיל יותר

 


