לימוד בזום -הושענא רבה התשפ"א
מישל בן שושן

ֹלהים עַ ל הָ ָאדָ ם לֵאמֹר ִמכֹל עֵ ץ הַ גָן ָאכֹל ת ֹאכֵל(:יז) ּומֵ עֵ ץ הַ דַ עַ ת טוב
בראשית פרק ב (טז) ַויְצַ ו יְֹקוָֹק אֱ ִ
ֹלהים ל ֹא טוב הֱ יות
ו ָָרע ל ֹא ת ֹאכַל ִממֶּ ּנּו כִ י בְ יום אֲ ָכלְָך ִממֶּ ּנּו מות ָתמּות(:יח) וַי ֹאמֶּ ר יְֹקוָֹק אֱ ִ
ֹלהים ִמן הָ אֲ דָ מָ ה ָכל חַ יַת הַ שָ דֶּ ה וְ ֵאת ָכל עוף הַ שָ מַ יִם
הָ ָאדָ ם לְבַ דו ֶאעֱשֶ ה ּלֹו עֵ זֶר כְּ נֶגְּ ּדֹו(:יט) ַויִצֶּ ר יְֹקוָֹק אֱ ִ

ַויָבֵ א ֶּאל הָ ָאדָ ם ל ְִראות מַ ה יִ ְֹק ָרא לו וְ כֹל אֲ שֶּ ר י ְִֹק ָרא לו הָ ָאדָ ם ֶּנפֶּש חַ יָה הּוא ְשמו(:כ) ַוי ְִֹק ָרא הָ ָאדָ ם שֵ מות
ֹלהים ַת ְרדֵ מָ ה עַ ל
ְלכָל הַ בְ הֵ מָ ה ּולְעוף הַ שָ מַ יִם ּו ְלכֹל חַ יַת הַ שָ דֶּ ה ּול ְָּאדָ ם ל ֹא מָ צָ א עֵ זֶר כְּ נֶגְּ ּדֹו(:כא) ַו ַיפֵל יְֹקוָֹק אֱ ִ
ֹלהים ֶּאת הַ צֵ ָלע אֲ שֶּ ר ל ַָֹקח ִמן הָ ָאדָ ם
הָ ָאדָ ם ַויִישָ ן ַוי ִַקח ַאחַ ת ִמצַ ְלע ָֹתיו ַוי ְִסגֹר בָ שָ ר ַת ְח ֶּתּנָה(:כב) ַויִבֶּ ן יְֹקוָֹק אֱ ִ
ל ְִאשָ ה ַויְבִ ֶּאהָ ֶּאל הָ ָאדָ ם(:כג) וַי ֹאמֶּ ר הָ ָאדָ ם ז ֹאת הַ פַעַ ם עֶּ צֶּ ם מֵ עֲצָ מַ י ּובָ שָ ר ִמבְ שָ ִרי לְז ֹאת י ִָק ֵרא ִאשָ ה כִ י מֵ ִאיש
ל ֳֹֻקחָ ה ז ֹאת(:כד) עַ ל כֵן ַי ֲעזָב ִאיש ֶּאת ָאבִ יו וְ ֶּאת ִאמו וְ דָ בַ ֹק ְב ִא ְשתו וְ הָ יּו לְבָ שָ ר ֶּאחָ ד(:כה) ַוי ְִּּהיּו ְּשנֵיהֶ ם
ֲרּומים הָ ָאדָ ם וְ ִא ְשתו וְ ל ֹא י ְִתבֹשָ שּו.....:
ע ִּ
ירא כִ י
ֹקלְָך שָ מַ עְ ִתי בַ גָן ו ִָא ָ
ֹלהים ֶּאל הָ ָאדָ ם וַי ֹאמֶּ ר לו ַא ֶּיכָה(:י) וַי ֹאמֶּ ר ֶּאת ֹ
בראשית פרק ג (ט) ַוי ְִֹק ָרא יְֹקוָ ֹק אֱ ִ
יתיָך לְבִ ל ְִתי אֲ כָל ִממֶּ ּנּו ָא ָכל ְָת:
עֵ ירֹם ָאנֹכִ י ו ֵָאחָ בֵ א(:יא) וַי ֹאמֶּ ר ִּמי ִּהגִּ יד לְָּך כִּ י עֵ ירֹם ָא ָתה הֲ ִמן הָ עֵ ץ אֲ שֶּ ר צִ ּוִ ִ

אכֵל:
(יב) וַי ֹאמֶ ר הָ ָאדָ ם הָ ִּאשָ ה אֲ שֶ ר נ ַָת ָתה עִּ מָ ִּדי ִּהוא נ ְָּתנָה ִּּלי ִּמן הָ עֵ ץ ָו ֹ

ֹלהים
אכֵל(:יד) וַי ֹאמֶּ ר יְֹקוָֹק אֱ ִ
יאנִי ָו ֹ
ֹלהים ל ִָאשָ ה מַ ה ז ֹאת עָ ִשית וַת ֹאמֶּ ר הָ ִאשָ ה הַ ּנָחָ ש ִה ִש ַ
(יג) וַי ֹאמֶּ ר יְֹקוָֹק אֱ ִ
חנְָך ֵתלְֵך וְ עָ פָר ת ֹאכַל כָל יְמֵ י
ּומכֹל חַ יַת הַ שָ דֶּ ה עַ ל גְ ֹ
ית ז ֹאת ָארּור ַא ָתה ִמכָל הַ בְ הֵ מָ ה ִ
ֶּאל הַ ּנָחָ ש כִ י עָ ִש ָ
חַ יֶּיָך(:טו) וְ ֵאיבָ ה ָא ִשית בֵ ינְָך ּובֵ ין הָ ִאשָ ה ּובֵ ין ז ְַרעֲָך ּובֵ ין ז ְַרעָ ּה הּוא יְשּופְ ָך ר ֹאש וְ ַא ָתה ְתשּופֶּּנּו עָ ֵֹקב :ס(טז) ֶּאל
שּוֹק ֵתְך וְ הּוא י ְִמשָ ל בָ ְך :ס
הָ ִאשָ ה ָאמַ ר הַ ְרבָ ה ַא ְרבֶּ ה עִ צְ בונְֵך וְ הֵ ֹרנְֵך בְ עֶּ צֶּ ב ֵתל ְִדי בָ נִים וְ ֶּאל ִאישֵ ְך ְת ָ
יתיָך לֵאמֹר
(יז) ּו ְּל ָאדָ ם ָאמַ ר כִּ י ָשמַ עְּ ָת לְּ קֹול ִּא ְּש ֶתָך ַות ֹאכַל ִּמן הָ עֵ ץ אֲ שֶ ר צִּ ּוִּ ִּ
ֲבּורָך בְּ עִּ צָ בֹון ת ֹא ֲכ ֶלּנָה כֹל יְּמֵ י חַ יֶיָך(:יח) וְ ֹקוץ וְ דַ ְרדַ ר ַתצְ ִמיחַ לְָך
ל ֹא ת ֹאכַל ִּממֶ ּנּו אֲ ר ָּורה ָהאֲ דָ מָ ה בַ ע ֶ
וְ ָא ַכל ְָת ֶּאת עֵ שֶּ ב הַ שָ דֶּ ה(:יט) בְ זֵעַ ת ַאפֶּיָך ת ֹאכַל לֶּחֶּ ם עַ ד שּובְ ָך ֶּאל הָ אֲ דָ מָ ה כִ י ִממֶּ ּנָה ל ָֻק ְח ָת כִ י עָ פָר ַא ָתה וְ ֶּאל
ֹלהים ל ְָאדָ ם ּול ְִא ְשתו
עָ פָר ָתשּוב(:כ) ַוי ְִֹק ָרא הָ ָאדָ ם שֵ ם ִא ְשתו חַ ּוָה כִ י ִהוא הָ י ְָתה ֵאם ָכל חָ י(:כא) ַויַעַ ש יְֹקוָֹק אֱ ִ
כ ְָתנות עור ַו ַילְבִ שֵ ם :פ
"מי השילוח"
רבי מרדכי יוסף ריינר מאשבציה 4511-4581
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ויאמר האדם האשה אשר נתת עמדי היא נתנה וכו '.כי באמת טעות אדם הראשון בחטאו נצמח מזה ,כי
הש"י אמר אעשה לו עזר כנגדו ביען כי כאשר נאסר לאדם לאכול מעץ הדעת פחד מאד כי אמר בוודאי לא
אסר לי הש"י רֹק מפני שיודע שיש בי חסרון .אך כאשר ברא לו השי"ת את חוה וניתנה לו לעזר היינו שילך
אחר דעתה כמו שנאמר לאברהם אבינו ע"ה( בראשית כא יב )כל אשר תאמר אליך שרה שמע בֹקולה ואז
נתֹקרר דעתו .וזה שטען האדם האשה אשר נתת עמדי – היינו שהיה מותר לו לאכול ע"פ דיבורה .כך ענין
חטאו היה כמו דאיתא בגמ'
ֹקידושין ע :ת"ח שמורה הלכה ובא ,אם ֹקודם מעשה אמר ,שומעין לו .ואם לאחר מעשה ,אין שומעין לו"
והיינו מחמת שהוא נוגע בדבר מאחר שכבר עשה מעשה .וכן כאן אף שהיה צריך לשמוע בקולה מ"מ מכיון
שכבר עשתה מעשיה לא היא צריך לשמוע אליה במה שנתנה לו לאכול .וטענתה היתה הנחש השיאני ואוכל,
שהביא הסתה וחמדה בלבו וסברתו שהחשֹק היא מהש"י ,ובאמת מאחר שאדם בעצמו ֹקרא את שמו נחש
ו"נחש" היינו רמאי .כמו מנחש שהוא מרמה וצבוע ,היינו שיוכל להראות לחבירו דבר שמדמה לו כי מה'
הוא ,ע"כ היה צריך לשמור את עצמו שלא יטעה מאחר שידע שנמצא טעות.
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