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 אמונה

 רוצה בטובתנו  'שה נאמין

 כלפינווהוא מלא באהבה 

בלי להתחבא  ונחייה

 בושה ממפחד ו

 ד"בס

 "בראשית"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

עצי פרי  ,ימים ונהרות. ירח וכוכבים ,שמש, רקיע כחול. עולם מופלא' בפרשתנו בורא ה

 . והכול לכבוד האדם -בעלי חיים ממינים שונים  ,מרהיבים וטעימים

 . רואה שלא טוב לאדם להיות לבדו הוא בורא עבורו את האישה' כשה

 ...   אולם יש דבר אחד שאסור לו לעשות. ד בלי דיע וטוב שפעמרעיף על האדם ' ה

 ?  את האדם 'מה ציווה ה .1

 : קראו את הפסוקים

ח " ה ָכל י֙ם ִמןקֱאֹל 'הַוַיְצַמַ֞ ֲאָדָמָ֔ ל  ָהָ֣ ֲאָכָ֑ ֹוב ְלַמַֽ ה ְוטָ֣ ד ְלַמְרֶאֶ֖ ץ ֶנְחָמָ֥ ֵ֛  ע 

ע ֹוב ָוָרַֽ ַעת טָ֥ ץ ַהַדֶ֖ ן ְוע ֵ֕ ֹוְך ַהָגָ֔ ַחִיי֙ם ְבתָ֣ ץ ַהַֽ ֵ֤  ( 'ט', א) "ְוע 

ר ים ַעלקֱאֹל 'הַוְיַצ֙ו " אמ ָ֑ ם ל  ָאָדֶ֖ ץ :ָהַֽ ַֽ ל ע  ל ִמכ ָ֥ ַֽ ל ת אכ  ָּ֖ן ָאכ ָ֥  (ז"ט', א) "ַהָגֶ֖

ּות" ֹות ָתמַֽ ּנּו מָ֥ ֹום ֲאָכְלךָ֥ ִמֶמֶ֖ י ְביֵ֛ ּנּו ִכֵ֗ ל ִמֶמָ֑ א ת אַכֶ֖ ע ל ָ֥ ֹוב ָוָרָ֔ ַע֙ת טָ֣ ץ ַהַדַּ֨ ע ֵ֗  ( ז"י, 'א ("ּומ 
 
 

 :הקיפו את המשפטים הנכונים

 .עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע, בלבד ברא בגן שני עצים' ה .1

 . ברא בגן עצי מאכל רבים ובתוכם את עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע' ה .2

 . ציווה את האדם לא לאכול מכל העצים שברא חוץ מעץ החיים' ה .3

 . לאכול מכל עצי הגן חוץ מעץ החייםציווה את האדם ' ה .4

  . גן חוץ מעץ הדעת טוב ורעציווה את האדם לאכול מכל עצי ה' ה .5

 

וי שקיבלו ולא חווה לעמוד בציולמחשבה יכולה לעזור לאדם ו/ איזו אמונה  .2

 ?לאכול מהעץ האסור

 . בחרו אחד מתוך המשפטים הבאים או כתבו משפט משלכם

לא נאכזב אותו  –הוא ברא אותנו ונתן לנו כל כך הרבה טוב , הוא אבא שלנו' ה .1

 . ונשמע בקולו

הציווי הזה הוא ברור שאז  ,ונתן לנו כל כך הרבה דברים טוביםותנו אוהב א' ה .2

 .נו גם אם איננו מבינים כיצדלטובת

3. ______________________________________________________ 

 . הסבירו כיצד המשפט שבחרתם או שכתבתם מסייע לעמוד במשימה
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 . של הנחש הטענה .3

ּום ִמכ  " ה ְַהָּנָח֙ש ָהָיָ֣ה ָערָ֔ ר ָעָשֶ֖ ה ֲאֶשָ֥ אֶמ֙ר ֶאלקֱאֹל 'ה֙ל ַחַיָ֣ת ַהָשֶדָ֔ י ים ַוי ַּ֨ ף ִכַֽ ה ַאַ֚ ִאָשָ֔ ר  ָהָ֣ ָאַמָ֣

ָּ֖ןקֱאֹל ץ ַהָגַֽ ָ֥ ל ע  ּו ִמכ ֶ֖ אְכלָ֔ א ת ַֽ  "...ים ל ָ֣

  :י"היעזרו בפירוש רש. מצאו את השקר שבדברי הנחש

  'ושמא אמר לכם לא תאכלו מכל וג :'אף כי אמר וגו

 

 . י על הפסוק"היעזרו בהמשך דברי רש? אלודברים מה מטרת הנחש ב

 .ץכדי שתשיבנו ויבא לדבר באותו הע הרבה עליה דברים, ואף על פי שראה אותם אוכלים משאר פירות

 

 ? מה עונה האישה לנחש

ה ֶאל" ִאָשֶ֖ אֶמר ָהַֽ ש ַות ָ֥ ץ :ַהָּנָחָ֑ ַֽ י ע  ל ִמְפִרָ֥ ַֽ ָּ֖ן נ אכ   ,ַהָגֶ֖

ר  ֘ץ ֲאֶשָ֣ י ָהע  ֹוְךּוִמְפִרָ֣ ר ֱאֹל ְבתַֽ ֹו ֶפןקַהָג֒ן ָאַמָ֣ ּו בָ֑ א ִתְגעֶ֖ ּנּו ְול ָ֥ אְכלּ֙ו ִמֶמָ֔ א ת ַֽ ּון ים ל ֵ֤  ".ְתֻמתַֽ

 

 : טענתוהנחש ממשיך לשטוח את 

ש ֶאל" אֶמר ַהָּנָחֶ֖ ה ַוי ָ֥ ִאָשָ֑ ּון ל א :ָהַֽ ֹות ְתֻמתַֽ  ,מֶ֖

ַע ֱאֹל ָ֣ ד  י י  ּנּו ְונִ קיִכַ֚ ם ִמֶמָ֔ י ְביֹו֙ם ֲאָכְלֶכָ֣ אֹלם ִכֵ֗ ַֽ ְהִייֶת֙ם כ  ם ִוַֽ ינ יֶכָ֑ ַֽ ּו ע  עקְפְקחֶ֖ ֹוב ָוָרַֽ י טָ֥ ֶ֖ ְדע   "ים י ַֽ

 . י ובתרמילון"היעזרו בדברי רש. השלימו את המשפטים

 .מן העץ אכל וברא את העולם, ומנתוכל אומן שונא את בני א :כי יודע

 .יוצרי עולמות :יםקל-והייתם כא

 

 . ולכן רוצה לפגוע בו בגזרותיו את האדם ' _____הן שטועהנחש 

 . האדם______ לא רוצה ב' הוא משכנע את האישה שה

 .  והנאה_____ חיים של ________, יהיו לו  חיים ' בקול ה ____ורק אם האדם לא 

 ( טובים /ישמע /  שונא/  טובת/  יצירה)

 

ורוצה אוהב אותה ' היא כבר לא בטוחה שה. דברי הנחש מחלחלים לליבה של האישה

היא מרגישה שאם לא תאכל מהפרי האסור תפסיד את הנאות החיים והיא . בטובתה

 . אוכלת מהפרי ונותנת גם לאיש

 . של הנחשטענתו ונכנע ל' כעת נראה כיצד מרגיש אדם שאיבד את האמונה בה

 : קראו את הפסוק

ּו ֶאת" ֹול  ַוִיְשְמעַ֞ ּוַח הַ קֱאֹל 'הקַּ֨ ָּ֖ן ְלרָ֣ ְך ַבָגֶ֖ ָ֥ ֹום ים ִמְתַהל  איָ֑ ֙י  ַוִיְתַחב ַּ֨ ֹו ִמְפנ  ם ְוִאְשתֵ֗ ָאָדָ֜ ים קֱאֹל ' הָהַֽ

ָּ֖ן ץ ַהָגַֽ ָ֥ ֹוְך ע   ".ְבתֶ֖
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 מלאו את הטבלה   

 אחרי החטא לפני החטא

  ' האדם שמח לקראת ה

  ' האדם לא חשש ולא פחד מה

 

  ?מה אנחנו יכולים ללמוד מסיפור עץ הדעת והנחש לחיינו אנו: העמקהלנקודות לדיון ו

 שאם נקיים אותם נפסיד משהו אנחנו מרגישים . יש מצוות שלא קל לנו לקיים

כיצד סיפור הנחש יכול לחזק את האמונה בקיום . נאבד הנאות או חברים ,בחיים

 ? המצווה

 גם אנו . הוא אבא טוב שרוצה בטובתה' האישה בגן עדן איבדה את האמון שה

ם אוסרים עלינו דברים כילדים לא תמיד שומעים בקול ההורים שלנו כשה

( ועוד/  רטפון ללא הגבלהאלשחק בסמ/ לחזור בשעת לילה מאוחרת )מסוימים 

  ?יכול להאיר את עיננו במצבים אלו כיצד סיפור הנחש

 

 בראשית דבר תורה לשבת פרשת 

עצי פרי , ימים ונהרות, ירח וכוכבים, שמש, רקיע כחול. עולם מופלא' ו בורא הבפרשתנ

כדי בורא לאדם אישה ' ה. ל לכבוד האדםובעלי חיים ממינים שונים והכ ,יםמרהיבים וטעימ

 - אולם יש דבר אחד שאסור לו לעשות ,ומרעיף עליו שפע וטוב עד בלי דישלא יהיה לבדו 

 . לאכול מעץ הדעת טוב ורע

ובאהבתו ולדעת שגם האיסור ' כדי לעמוד במשימה היה על האדם לחזק את האמונה בטוב ה

 . שקיבל היא לטובתווההגבלה 

  -י "כדברי רש)את האדם ' הנחש שהאיסור נובע משנאת ה ו שלנתטעאולם הוא מתפתה ל

  .(מן העץ אכל וברא את העולם, כל אומן שונא את בני אומנתו:  אמר הנחש

במקום . נוצר נתק בין האדם לאלוקים, ואכילת הפרי האסור' בעקבות איבוד האמונה בטוב ה

 . האדם מתחבא בפחד ,המהלך בגן' לשמוח לקראת ה

 .סיפור הנחש הוא סיפור חיינו

ובאהבתו ולקיים את מצוותיו מתוך ' בכל רגע ורגע אנו נדרשים לחזק את האמונה בטוב ה

מקור ' לזכור תמיד שסופו של החטא מרחיק אותנו מה. אוהב אותנו ורוצה בטובתנו' אמונה שה

 . השפע והטוב


