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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
 ישר כח גדול לכל ההורים הל ההשתתפות הרבה באספת הורים בע"ה שיהיה לתועלת כולנו.

גובהו, קפנדריה, כניסה מפני הגשמם, נקיון אכילה. וכן  -למדנו על כבוד ביה"כ: בעניני תפילה

 למדנו על כבוד ספר תורה חומש וסידור.

 תורה:

 .חטא האדםז -פרק ג א
 .ולא מה שה' ציוהזה נורא מצער שהאישה ואדם עשו מה שהנחש רצה  הלמדנו כמ

 שהצליח תה על דברים אחרים עדהנחש לא אמר לאישה מיד לעשות עבירה אלא התחיל לדבר אי
גם הוא הקשיב לה במקום לשמוע למה שה'  .אכלה מעץ הדעת ונתנה לאיש שלה ה. האישהשכנעל

 אמר ואכל. אחר שאכלו הם שמו לב שהם ערומים ותפרו לעמם חגורות מעלים של תאנה.

 אולי )רש"י(. –אף כי  חכם. – ערּום .)רש"י פסוק יא( לא כמו הנחש היום אלא עם רגליים – הנחש

 מספר . הבאנוה הוסיפה. למדנו שכל המוסיף גורעה' לא ציוה לא לגעת והאיש – ולא תגעו בו

 שמא. – פןדוגמאות. 

 תהיו חכמים. –נפקחו עיניכם 

 .)רד"ק והעמ"ד( מאוד רוצים להסתכל עליו – תאוה לעינים שהעץ טעים. -כי טוב העץ למאכל

 חכמה.)אב"ע(\י שאוכל ממנו נהיה לו שכלהעץ מאוד טוב שמ –נחמד העץ להשכיל 

 .? מפיק "ה" איפה ראינו עודלאיש שלה.  – לאישהּ 
 בושה ,תחילת התשובה.-אדם וחוה מתביישים במעשיהםי:  -פסוקים ח

 -קול שה' ברא )הר"נ שליט"א, ועיין רמב"ן( -קול קדוש של ה',אחר שאדם וחוה חטאו ,הם שמעו 
מכיון שהם מתבישים מאוד במה שהם עשו  וחוה מתחבאים בין עצי הגן אדם בצד מערב של גן עדן.

ה' שואל את  בלי בגדים. -ומכיון שהם מפחדים ליהיות לפני מלך מלכי המלכים בצורה לא מכובדת
לתת לו אפשרות לחזור אלא אך לא רצה להבהיל את האדם  כמובן שה' יודע, אדם היכן אתה?

 בתשובה.

 .רוחות השמים 4 דברנו על .צד-במערב. רוח הייתה בערב,הצד שבו השמש  -רוח היום

 איפה אתה? -איכה

הילדים שאלו: הרי היו להם בגדים מעלה . בלי בגדיםפחדתי מכיון שאני  -כי ערום אנוכי ואירא
 תאנה? ענינו: שעדיין לא היה להם בגדים על כל הגוף )חיזקוני(.

 לקיחת אחראיות. -האשמים בחטא יג:-פסוקים יא
האדם היה צריך לקחת אחראיות על מעשיו  .וישאכל מעץ הדעת ועבר על הציו לה' מוכיח את האדם ע

גם האישה  רש"י(.-)לא דברנו על הכפיות טובה ובמקום זה הוא מאשים את האישה שנתנה לו לאכול.
 לא לוקחת אחראיות ומאשימה את הנחש שבלבל והטעה אותה.

 ץ. הבאנו עוד דוגמאות ל,ה' של שאלה.האם מהע -המן העץסיפר.  \אמר -היגד

 איתי. -עימדי

 הטעה אותי. -השיאני
   העונשים כאמצעי לתשובה. יט:-פסוקים יד

 עונש הנחש:
 .שיהיה בלי רגליים ויזחל על הבטן.1
מי גנב את הביצים ) הסברנו שאע"פ שהנחש אוכל גם דברים אחרים כגון ביצים -.יאכל עפר2

 .)יומא ע"ה, ספורנו( עפר ,יהיה לזה טעם של(מהשכן?
.תהיה כל הזמן מריבה בין האדם וילדיו לנחש וילדיו,האדם יכה אותו על ראשו והנחש יכיש בעקב 3

 האדם.

 )החזה( שלך. תזחל על הבטן -על גחונך תלך מקולל. -ארור



 האדם יכה אותך על הראש. -הוא ישופך ראש .אשים מריבה -ואיבה אשית

 אתה תכיש את הדם בעקב בתחתית הרגל. -ואתה תשופנו עקב
 עונש האישה:

הוא יהיה השולט והקובע ו .שמאוד תרצה את האיש4 .צער בלידה.3 .צער בהריון.2 .צער גידול בנים.1
 עליה.

 (. מה קרה שהילד רצה לעזור לשטוף כלים?) .)רש"י( לשון עצבות שיהיה צער גידול בנים -עצבונך

האיש  -והוא ימשול בך מאד תרצי להיות עם האיש.-שך תשוקתךואל אי צער בהריון. -והרונך
 (?אחד הילדים שאל הרי זה פרס לאישיהיה הקובע והמחליט. )

 
  :עונש האדם

 האדמה לא תצמיח  לחם מהעץ אלא יצטרך להתאמץ ולהצטער הרבה כדי להכין אוכל.

רק בצער רב תוכל לאכול  -בעיצבון תאכלנה .)ת' יונתן, ספורנו( בגללך-ארורה האדמה בעבורך.1
 ממנה, צריך קודם לחרוש להשקות וכו' ולבסוף האדמה מוציאה רק מעט.)ספורנו, אב"ע(

 .ולא רק תבואההאדמה תצמיח גם קוצים -קוצים גדולים וקטנים )אב"ע(. -.קוץ ודרדר תצמיח לך2

 -בהמותהאוכל שלך זה לא רק פירות וגרעינים אלא גם האוכל של ה -אכלת את עשב השדה.ו3
 עשב השדה)רמב"ן א,כט(.

דיברנו על חלק  גם אחרי הקצירה צריך עוד הרבה עמל להכין את הלחם, -בזעת אפיך תאכל לחם.4
 דישה ,טחינה וכו'. -מהפעולות שעושים

 כל זה יהיה כל החיים עד שתמות ותחזור להיות עפר. -עד שובך אל האדמה
 

ה' לא מפסיק לאהוב את האדם ועושה לו  בתשובה.הדגשנו שה' הטוב מעניש כדי לעזור לאדם לשוב 
 בגדים מכובדים. -בגדים לכל הגוף כותנות עור

אמרנו שהיא  האדם קורה לאשתו חוה כמו חיה מכיוון שהיא האמא הראשונה של כל האנשים החיים,
 לא רק האמא שיולדת אלא גם מחיה את הילדים מאכילה ומטפלת )רש"י(.

 גן עדן.גרוש האדם מ כד:-פסוקים כב
כשיו גם רצונות רעים וזה לא טוב שהוא עה' לא רוצה שהאדם יאכל מעץ החיים מכיוון שלאדם יש 
)ספורנו( ומעמיד בפתח גן עדן בצד מזרח  יחיה עם הרצונות הרעים לעולם לכן גרש את האדם מגן עדן

עובד בגן  מעכשיו האדם לא מלאכי חבלה עם חרב שלא יתנו לאף אחד להיכנס ולאכול מעץ החיים.
 עדן אלא באדמה שבחוץ..

 שמא יושיט ידו. -פן ישלח ידו

 העמיד בצד מזרח של גן עדן מלאכי חבלה. -וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים

 )חזקוני ע' יונתן(. חרב שיש לה חוד משתי הכיוונים -להט החרב המתהפכת

 של ילדנו האהובים. המתוקות והתשובות מהשאלות
 לדבר? )תשובה בהעמ"ד( ש. הרי הנחש לא יכול

 . הוא ידע לדבר רק לא דברים קדושים כמו האדם!1ת
 . חוה דיברה איתו בשפת החיות! 2ת

 ש. למה הנחש לא פיתה את האדם?
 ! )וכן בהעמ"ד(ת. האדם שמע מה' שאסור לאכול והנחש לא יצליח

  עצב תלדי בנים" מה עם הבנות?ש. "ב
  ה קוראים חוה?ש. למה לאדם לא קוראים חו כמו שלאיש

 . כי זה לא שם יפה!1ת
 . כי אין מי שיקרא לו שם.2ת

 יג את מטרתו. שמחברת קשר אנו מקוים שזה באמת י בעיקבות בקשת ההורים אנו נעשה
 )בבקשה לשלוח מחברת בהקדם(

 יהודה שפילמן                                ומבורךשבת שלום              


