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חטא אדם הראשון – מה זה?

בואו נסתכל על חטא אדם הראשון. מצווה אחת נתן ה' לאדם וחוה: 
לא לאכול מן העץ. בינתיים היה מובן שרצון ה' הוא לא לאכול מן העץ. 
בא הנחש, הראשון שאין לו את רצון הבורא בראש. הוא חופשי, הוא עושה 
מה שהוא רוצה, והוא ינסה להשיג את זה בכל הדרכים האפשריות לו. ומה 
הוא רוצה? את חוה. וככה זה גם בעולם הזה: יש אנשים תמימים וצדיקים 
שרוצים לעשות את רצון הבורא, ויש גם אנשים רשעים שרצון הבורא לא 
נשים,  כבוד,  כסף,  שלהם,  את  להשיג  רוצים  הם  שלהם,  בחשבונות  נכנס 
גברים, כיף –  בקיצור, עולם הזה. לא מעניין אותם עולם הבא. הם אפילו לא 
מאמינים בו. נאכל היום כי מחר נמות, ואחרי שנמות אין המשך ולכן הכול 
בשביל עכשיו. אלה שליחים של השטן, של הנחש, שהורסים את העולם 
הזה וגורמים ליותר מ-5000 שנים של סבל לכל העולם. ועוד הם משכנעים 
את הצדיקים התמימים להימשך אחריהם ולעשות את הרע בעיני ה' ואת 

הרע בשביל העולם, ימח שמם וזכרם.

ככה הנחש ניסה לשכנע את חוה, ולמה את חוה? כיוון שנשים – דעתן 
קלה ויותר קל לשכנע אותן לעשות את הרע. הנחש שכנע אותה לאכול מן 
העץ וקיווה שאדם ימות, ואז הוא יוכל לחיות איתה, וכך לשלוט על העולם. 
חוה התמימה רצתה לעשות את רצון הבורא, אבל היא הייתה בת יום, לא 

הבינה את תחבולות השטן ונמשכה אחרי דבריו לאכול מהעץ.

אבל  העולם.  ואת  עצמה  את  קלקלה  וחוה  העולם,  את  קלקל  השטן 
עדיין יש תקווה: אם אברהם אבינו לא יאכל מהעץ, אולי ה' יברא תשובה 
ויהיה תיקון לעולם. אבל ישנה פה בעיה: עכשיו גם לחוה יש רצונות משלה, 
ואיזו אישה רוצה להיות כלה לנחש? היא רוצה לחזור לבעלה, אבל עכשיו 

היא עלולה למות והוא ימשיך שלשלת חדשה.

בעלה  טובת  ובשביל  ה'  רצון  פי  על  לבעיה  פתרון  מחפשת  לא  היא 
)שזוהי האחריות של אישה טובה, כמו שכתוב בפיוט "אשת חיל": "גמלתהו 
אתן  "אני  מזימות משלה:  עם  התחילה  היא  חייה"(.  ימי  כל  רע  ולא  טוב 
לבעלי לאכול, ואז א-לקים יצטרך להרוג את שנינו, ובעלי לא יתחתן עם 

מישהי אחרת".
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ה'. היא לא רצתה לבקש מבעלה לתקן את  היא לא חשבה על רצון 
מה שעיוותה ולומר "טעיתי ואכלתי, רציתי לעשות רצון הבורא אבל השטן 
שכנע אותי לאכול, עזור לי, אמור לי מה עלי לעשות". אז אדם הראשון היה 

מוצא את הפתרון שטוב לה, טוב לעולם וטוב לה'.

את  יעשה  לא  הוא  שגם  כדי  לבעלה  תחבולות  עם  הלכה  היא  אבל 
רצון הבורא. זהו החטא של האישה גם היום: הן משכנעות את בעליהן לא 
לעשות את רצון האל, וגם לא לוקחות בחשבון טובת הבעל שלהן. במקום 
למצוא פתרון על פי רצון א-לקים, אשר יסייע להן, לבני זוגם, ולעולם, הן 
הטוב  את  שיביאו  להן  נראים  אשר  דברים  לעשות  בעליהן  את  מכריחות 

ביותר עבור עצמן ועבור ילדיהם. ולמעשה, דברים אלו יביאו הרס לכולם.

בגלל השכנוע של אשתו, אדם אכל מהעץ. הוא חשב לעצמו שאשתו 
הולכת למות, והרי היא עצמו ובשרו, לכן הוא שמע בקולה בניסיון להציל 
את חייה, ועוד חשבונות, במקום לחשוב על פתרון כפי רצון הבורא. הוא 
היה יכול לומר לה "אל תדאגי, אני אתפלל עלייך וארעיד עולמות בשבילך 
כי אני אוהב אותך ואני לא רוצה אחרת, רק אל תכריחי אותי לאכול מהעץ". 
אם הוא היה עושה זאת היא הייתה ניצלת, הוא היה ניצל, העולם היה מגיע 

לעולם הבא, והיינו חוסכים אלפי שנות סבל.

הזו  בעת  לתקן  חייבים  הגברים  הראשון שכולנו  אדם  וזה החטא של 
בביתנו עם נשינו: כאשר יש להן דרישות, בדרך כלל אלו דרישות נכונות, 
אבל האישה, בשל רגשותיה החזקים, הרבה פעמים עושה טעויות בעניין 
הפתרון של הבקשה הספציפית שלה. במקום לפתור את הבעיה בצורה 
טובה בשבילה, בשביל בעלה, ועבור א-לקים, היא דורשת פתרון שסותר 
את רצון הא-ל, וגורם נזק לבעלה לה ולכל המשפחה! תפקידו של הגבר הוא 
לשמוע את הבעיה, ולתקן את העניין בצורה מקובלת על כולם, ובמיוחד 

על רצון א-לוהים, כיוון שאם זה טוב לא-ל זה בטוח טוב לכולם.

כל זה מובן מלשון הפסוק. ביחס לאברהם אבינו כתוב "כי שמעת לקול 
אשתך", וביחס לשרה אמנו כתוב "כל מה שתאמר לך שרה שמע בקולה." 
"לקולה" משמע מה שהיא אמרה, ו"בקולה" משמע מתוך קולה, מה שהיא 

מתכוונת להגיד.

לא חבל? טעמו וראו כי טוב ה'. גם ה' רצה שחוה תשמע בקולו, ותחיה, 
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כל  עם  לעוה"ב  יכנסו  וחוה  שאדם  גם  רצה  וה'  שלה.  הטעות  עם  אפילו 
הברכות – עד בלי די. אבל אנחנו היינו יותר חכמים ואנחנו ידענו מה טוב 
בשבילנו. חשבנו שהדרך הזאת היא הכי טובה בשבילנו, ותראו מה קרה: 
סבל ארוך של אלפי שנה, כמה פוגרומים, רציחות ומלחמות, והעולם ממשיך 
בדרך הזו ולא לומד מהטעות של אדם הראשון וחוה ומהרצון המלוכלך של 

הנחש.




