
 
 
 The First Man and the Sin 
 
   
 

The Sages say that the light which G-d created on the first day was used by 
Adam HaRishon to see from one end of the universe to the other1. And why should 
this be surprising! Was not the universe created to serve man, and the First Man and 
Woman had such spiritual potency that they were able to see from the heights of the 
spiritual universe (one end) to the depths of the physical universe (the other end)2.  
With that spiritual power, the First Man and Woman could have revealed the entire 
unity of the universe, without the aid of exile or any other form of suffering3.  Man’s 
physicality was as spiritual as our spirituality is today, and his spirituality was much 
more spiritual in turn4. Had he continued to grow, his physicality would have reached 
the level of the spirituality that he started out with, and so on. 

All of this could have been achieved by the power of intellect alone5. In those 
days, good and evil existed in two opposing but separate domains6.  

That intellect imposed also a purity of the physical. There was no sensual 
desire, and choosing good would have been the more natural of the two choices7. In 
fact, the first man and woman were so pure that they saw their outer bodies as a pure 
garment for their inside reality, as the verse says:  

 
ספר בראשית פרק ב (כה) ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבששו:  

 
Tznius is required when there is an incompatibility between the outer, 

superficial reality and the deeper spiritual reality8. Tznius then allows one to de-focus 
from the superficiality of the situation in order to identify its true essence. Adam and 
Chava, however, were identified with the good all the way through. All their body 
parts, even the most private ones, were but instruments to do G-d’s Will9, fully under 

                                                
חגיגה יב ע"א: אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם מביט בו מסוף העולם עד סופו וכו' 1  
פירוש מסוף העולם (הרוחני) עד סופו (סוף העולם הגשמי) הוא כל המציאות  .  פ"ו נפש החיים א 2  
ואם היו עושים כן,  … דעת תבונות ס' מ: כי הן אמת, שהיו יכולים בני אדם להיות זוכים במעשיהם, ומכירים הם האמת,    3

היה צריך הקב"ה להראותו הוא להם בדרך  הנה היה יחודו ית' מתגלה אליהם מצד עצמם, ונמצאו מקרבים להם הישועה; ולא
קשי הגלות וארכו, כי כיון שנתברר להם האמת מדעתם  די בזה, וכשנתברר  -   נתברר. -

[ן]הגופניות שלו אם …. דעת תבונות דף קיג: ותראי כי הגופניות של אדה"ר קודם חטאו היה כערך הרוחניות אשר לו עתה 4
חניות של אז, כי כן הדברים מתעלים מעילוי לעילוי היה מתעלה , היה יכול להיות כערך הרו  

 
כי לולי היו רוצים להשיג זה, ולקבוע ידיעה זאת בנפשותם מצד החכמה  5 היה די, כי אין צריך אלא שידעוהו, והרי ידעוהו,  -

וכשנתברר    נתברר.  -
ליפה עומדת נוכח הקדושה ותאותה רמח"ל, מאמר הגאולה ח"ב: כי לא היו מדבקות הקדושה והטומאה זו בזו כלל, רק הק6

להדבק, אך לא ניתן לה רשות, כי חוק הושם  עליה ולא תעברנה.  
 

שכך הוטבע ביצירתו…. דרך ד' ח"א פ"ג ס' ח: כי בתחלה היה נקל לו לצאת מן החסרון 7  
 

בו דעה לקרות שמות לא  ולא יתבוששו. שלא היו יודעים דרך צניעות להבחין בין טוב לרע (ב"ר) ואע"פ שנתנה   :כה רש"י ב8
  נתן בו יצר הרע עד אכלו מן העץ ונכנס בו יצר הרע וידע מה בין טוב לרע (ב"ר):

ספורנו ב כה: ערומים ולא יתבוששו. כי אז היו כל פעולותיהם וכל איבריהם לעשות רצון קונם בלבד לא להשיג תענוגות 9
ילה והשתיה המספקת ובכן היה ענין איברים ההם אצלם כמו ענין פעולת הזיווג אצלם כפעולת האכ  נפסדות כלל באופן שהית'

הפה והפנים והידים אצלנו:  
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the control of their 1.דעת This was even true when they had marital relations2.   The 
closest thing we see to this today, says HaEmek Davar, is the love of a brother and a 
sister to each other. It is not inappropriate for them to publicly display their affection 
for each other because it is not at all sensually based3.  

  The spirituality of Adam and Chava was so concentrated4 that they were able 
to achieve through one positive מצוה, i.e. לעבדה/מכל עץ הגן אכל תאכל, and one negative 
5לשמרה/מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל .i.e ,מצוה , all that was needed for the וןתק  of this 
world6. (The Seven Noachide Mitzvos were subsumed under these two commands 
and are actually learned out from the same verse.) The verse tells us: And G-d planted 
a garden in Eiden in the East and He placed man, whom He had formed, in it. This 
planting, says the Nesivos HaMussar, was the Torah, for there was complete harmony 
of the physical and the spiritual worlds. Man, by living in this very elevated ‘physical’ 
environment, was able to understand all that we do today from the Torah7.  

                                                
לא היה בוחר בדבר ולא קץ בו, והיה אוכל מבלי שיטעם ושומע מבלי שיתענג בשיר:   רמב"ן על בראשית פרק ב פסוק ט:  1

רו ויולידו, ולכן היו האיברים כלם בעיניהם והנה בעת הזאת לא היה בין אדם ואשתו המשגל לתאוה, אבל בעת ההולדה יתחב
  כפנים והידים ולא יתבוששו בהם

וכשעלה ע"ד להיות דבוקה אליו לא בוששה עד שהגיעה לזה אלא השיגה תומ"י וכד דייקת תבין כי העדר   העמק דבר שם:2
הבושה אז היה מסיבת שלא התבוששו בהשגתם.  

יונק שדי אמי אמצאך בחוץ אשקך גם לא יבוזו לי. המשל בדביקה לשכינה  וכאמור בשה"ש מי יתנך כאח לי :העמק דבר שם3
כאהבה בין אנשים והנה כהיום נמשל אהבה זו להקב"ה כמשל אהבת איש לאשה שאינו בא אלא ע"י התעוררות לתאוה ע"כ 

רש להיות חרפה היא לנשק אשתו בשוק. או להיפך שהאשה תישק לאישה בשוק. וכך מי שרוצה לדבק דעתו בשכינה נד
בצניעות בחדרו. וכמו שאמרו חז"ל (ברכות ל"ד ב') חציף עלי מאן דמצלי בביקתא. משא"כ אם יהיה נמשל אהבה זו כאהבת 
אח ואחות שאינו לחרפה לנשק את האח בשוק. באשר אינו בא ע"י התעוררות תאוה אלא בטבע ההולדה. כך ביקש המשורר 

א יבוזו לו אם יתדבק בדעת עליון  בשוק.שיהיה כ"כ רגיל ונקל להשיג אהבת ה' עד של  
 

העמק דבר שם: והנה כל הנביאים מי שרוצה להתדבק בשכינה נדרוש להפשיט מעליו לבושי הגוף היינו דעות אנושי ולהתדבק 4
עצמו ודעותיו בשכינה. וא"כ לא בקל ובמהירות משיג מעלה העליונה זו. עד שמשתהה כמה שעות להתקרב לא לאט. משא"כ 

פני החטא היה ערום מבלי חציצה  מדעות אנושי וא"כ כשרצה להיות דבוק בשכינה לא בושש עד שהגיע לזה. אלא השיג אדם ל
תומ"י אהבת ה'. וה"ז כמו משה רבינו שאמר בפני רבים עמדו ואשמעה מה יצוה ה'   

 
Rav Hirsch states that when the prophecy later takes place, “we do not consider such 
instances as … unnatural events, but … [rather] momentary return, brought about by the 
strength of the Torah to the original natural condition. (Bereishis, pg. 78) 
 
5Rav Hirsch points out that this command was a Chok, a dietary law, a negative prohibition 
and an oral transmission – all the aspects of Judaism that the non-Jewish world has always 

taken umbrage to and resented.  
 

רמח"ל מאמר הגאולה ח"ב: בראשית ב טו: "ויניחיהו בגן לעבדה ולשמרה" ואמרו (זהר בראשית כז א): לעבדה 6 אלו מצוות  –
עשה, ולשמרה  אלו מצוות לא תעשה וגו' אולם בהמשך כתב: כתוב (בראשית ב טז) מכל עץ הגן אכל תאכל, והוא מצות עשה  –

לא תאכל (בראשית ב יז), הוא לא תעשה וגו' משמע שלעבדה היא נתבטאת  לתקן הבנין, כמו שאמרתי,  ומעץ הדעת טוב ורע
לא תאכל.… אכל תאכל ולשמרה נתבטאת על ידי מעץ הדעת … על ידי מכל עץ   

 
The Ramchal then proceeds to explain why the order is first the positive mitzvah and then the 
negative mitzvah, whereas it says for us סור מרע ועשה טוב. Similarly at Sinai, the order is first the 
positive, נעשה ונשמע. The Ramchal explains that at Adam HaRishon’s level, when the Tumah 
and the Kedusha were already separated, what was needed was for the first man to achieve 
the necessary positive level of kedusha (לעבדה) and then to maintain it (לשמרה). (This was a 
similar level to Sinai.) However, after the חטא, when we now have a situation where the 
Kedusha is mixed with the Tumah, we need to first separate ourselves from the Tumah ( סור
  .(עשה טוב) and then engage in the Kedusha (מרע
 

נתיבות המוסר ( מאמר הבריאה פיסקא א מובא בחכמת המצפון עמ' מה): הנטיעה ... היתה התורה האלוקית ... אדה"ר קודם 7
בכחם לתת לו את כל  חטאו ... היה יכול להתנהג על פי תורת הבריאה ולא היה זקוק לתורה מיוחדת. גן עדן, הנטיעה, הם היה

רום גדלות האדם ושלמותו  
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 At this stage, לעבדה, the positive command preceded the (לשמרה) סור מרע, for 
Adam and Chava were already pure1.  

 Although the First Man and Woman had freedom of choice, חטא did not exist 
as a tangible reality2. Man identified himself with the good and saw the יצר הרע as 
something outside of himself3  (the Nachash). The Nefesh HaChaim compares the 
choice of doing evil at this time with the choice of putting our hand in fire4. We might 
be capable of doing such a thing, but no normal person would act so contrary to his 
own interests or nature5. Man at this time was totally other-centered, seeing himself in 
virtually egoless terms. He was therefore able to see himself as totally dedicated to 
serving his Creator6. There was no sensual desire, because the source of desire is the 
need to give to oneself – to “the me7.” 

 The world stood poised: In one action, Man could provide it with its 
completion or impose upon it great destruction. Man chose the latter8. 

 
After the חטא:  
 

 After the חטא, man truly became G-d-like in the sense that he now had a deeper 
capacity for choice, but the price he paid was huge1. The chol and the kodesh were 

                                                
1  The Ramchal (מאמר הגאולה ח"ב) explains why the order is first the positive mitzvah and then 
the negative mitzvah, whereas it says for us סור מרע ועשה טוב. Similarly at Sinai, the order is first 
the positive, שה ונשמענע . The Ramchal explains that at Adam HaRishon’s level, when the 
Tumah and the Kedusha were already separated, what was needed was for the first man to 
achieve the necessary positive level of kedusha (לעבדה) and then to maintain it (לשמרה). (This 
was a similar level to Sinai.) However, after the חטא, when we now have a situation where the 
Kedusha is mixed with the Tumah, we need to first separate ourselves from the Tumah ( סור
  .(עשה טוב) and then engage in the Kedusha (מרע
 

ק ט: האדם היה עושה בטבעו מה שראוי לעשות כפי התולדת, כאשר יעשו השמים וכל צבאם, רמב"ן על בראשית פרק ב פסו 2
  פועלי אמת שפעולתם אמת ולא ישנו את תפקידם, ואין להם במעשיהם אהבה או שנאה 

 
רמח"ל, מאמר הגאולה, ח"ב: והיצר הרע מתחלה לא היה רע באדם, ונעשה רע אח"כ3  

ולכן כשרצה הס"א להחטיאו הוצרך הנחש … נפש החיים שער א, פ"ו וכחות הרע היו עומדים לצד וענין בפ"ע חוץ ממנו       
לבא מבחוץ לפתות, לא כמו שהוא עתה שהיצר המפתה את האדם הוא בתוך האדם עצמו  

[אלא … היו כלולים בתוכו  נפש החיים (שער א פ"ו בהג"ה ד"ה והענין: לא שהיה ענין בחירתו מחמת שכחות הרע      
ש]כחות הרע היו עומדים לצד, וענין בפני עצמם, חוץ ממנו, והיה בעל בחירה ליכנס אל כחות הרע ח"ו, כמו שהאדם בעל 
בחירה ליכנס אל האש. לכן כשרצה הס"א להחטיאו הוצרך הנחש לבוא מבחוץ לפתות, לא כמו שהוא עתה שהיצר המפתה את 

מו, ומתדמה להאדם שהוא עצמו הרוצה ונמשך לעשות העוון, לא שאחר חוץ ממנו מפתהוהאדם הוא בתוך האדם  עצ  
  138ועיין מכתב מאליהו ח"ב עמ'     

 
נפש החיים, שער א, פ"ו: והיה בעל בחירה ליכנס אל כחות הרע ח"ו כמו שהאדם הוא בעל בחירה ליכנס אל תוך האש.4  
שה בטבעו מה שראוי לעשות כפי התולדת, כאשר יעשו השמים וכל צבאם, רמב"ן על בראשית פרק ב פסוק ט: האדם היה עו5

פועלי אמת שפעולתם אמת ולא ישנו את תפקידם, ואין להם במעשיהם אהבה או שנאה ופרי האילן הזה היה מוליד הרצון 
לשוננו על הרצון, והחפץ שיבחרו אוכליו בדבר או בהפכו לטוב או לרע ולכן נקרא "עץ הדעת טוב ורע", כי ה"דעת" יאמר ב

כלשונם (פסחים ו) לא שנו אלא שדעתו לחזור, ושדעתו לפנותו ובלשון הכתוב (תהלים קמד ג) מה אדם ותדעהו, תחפוץ 
ותרצה בו, ידעתיך בשם (שמות לג יב), בחרתיך מכל האדם, וכן מאמר ברזילי האדע בין טוב לרע, שאבד ממנו כח הרעיון, לא 

היה אוכל מבלי שיטעם ושומע מבלי שיתענג בשיר:  והנה בעת הזאת לא היה בין אדם ואשתו היה בוחר בדבר ולא קץ בו, ו
  המשגל לתאוה, אבל בעת ההולדה יתחברו ויולידו, ולכן היו האיברים כלם בעיניהם כפנים והידים ולא יתבוששו בהם 

ין): טרם חטא האדם, התייחסותן הטבעית : (כל פי המהר"ל, שרך החיים על אבות פ"ג משנה טו ד"ה והענ34ממעמקים עמ'  6
אל מציאותו היתה כאל מציאותו עלולה טפלה ובטילה למציאו יש מאין. קודם חטא האדם תפיסתו  הראשונית היתה שכל 
מהותו ותפקידו הוא לעשות רצון קונו. המושג "אני" לא היה קיים כלל במושגי אדם הראשון, הלכך ליצר לא היה שום מקום 

ת את האדם לעבור על מצות קונו, כי כל מעשיו נמשכו אחרי רצון ד' באופן טבעיץ   תפיסה לפתו  
ממעמקים, שם: כל רצון שנולד בלב האדם פונה אליו בלשון של "אני"  7 "אני רוצה", "אני צריך".   ע"ש עוד. –  
לקבל מיד השלימות  האחרון על  דעת תבונות ח"ב ס' נח דף נז:דעי כי מתחילה עשה המאציל את  עולמו  בדרך שיהיה מוכן 8

  ידי מעשה אחד שיעשה אדם הראשון שיזכה בוף וגם להקלקל בכל הקלקולים .
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mixed2. Man began to identify his “I” with his Yetzer Hara (I want), whereas he saw 
goodness as something outside of himself, an ‘ought’ or ethical imperative to be 
aspired to3 (You ought to do this, this is forbidden to you, as if our conscience were 
speaking to us in the second person). 

As a mashal, let us consider someone on diet, where a piece of cake becomes the 
forbidden food. Before the חטא, the person would have said, “I don’t want the cake” 
although there is something outside of me telling me that I ought to have it. After the 
 the person would say, “I want the cake, even though I know that I shouldn’t be ,חטא
eating it.”   

Spirituality was now no longer obvious – it had to be looked for below the 
surface of things4. This required the instrument of Tznius, without which man would 
be reduced to no more than a sophisticated animal, doomed to seeing only material 
and not spiritual reality5.  The need for clothes was but one expression of this6. 

 
:7(ז) ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירמם הם ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגרת  

(כא) ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבשם:  
 

 What could have been achieved by the power of intellect alone, would now 
only be understood experientially8, i.e. to truly understand what evil is and then to 
perceive that, even though it seemingly has a wide scope to operate, in the end, 
everything leads to a revelation of G-d’s Oneness in the world9.  
  
 
 
The חטא:  

 
The Tree of Life and the Tree of Knowledge of Good and Evil between them 

contained the entire order of creation10. עץ הדעת produced the desire – the רצון – to 
choose between good and evil, and act one way or the other as opposed to the clear 

                                                                                                                                       
רמב"ן על בראשית פרק ב פסוק ט:  והנה אחרי אכלו מן העץ היתה בידו הבחירה, וברצונו להרע או להטיב בין לו בין 1

  ר ותאוה:לאחרים, וזו מדה אלקית מצד אחד, ורעה לאדם בהיות לו בה יצ
 

רמח"ל, מאמר הגאולה, ח"ב: וכאשר חטא האדם, אז נתערב החול בקדש2  
עיין עוד בר' בחיי ובכתב והקבלה על בראשית ג ה  

): במצב שלאחר החטא, נשמעים לנו דברי היצר הרע בגוף ראשון: 138מכתב מאליהו ח"ב מאמר חטא אם הראשון (דף 3
ע מאתנו בלשון נוכח: "אתה" מחוייב", אסור "לך", וכדומה. כלומר השכל "אני" רוצה, "אני" מתאוה, והיצר הטוב תוב

מזדהה עם התאוה. והמצפון תובעים מאתנו הטוב והישר, ורצוננו בתחלה,  
בכור שור ג א: [האשה] אכלה ונתנה לאישה, ומיד נכנסה בהן ערמומיות וגאוה וגסות וקנאה ותחרות וחמדנות וצדייה לצדד 

מעשיהם ולגזול ולגנוב והמרוצה לעשות ולחניף ולעשות במחשך  
: אחר חטא אדם הראשון...א"א להשיג דרגת לשמה אלא בהצנע לכת.116מכתב מאליהו ח' ג דף 4  
פלא יועץ: צניעות: בזה האדם נבדל מן הבהמה5  

6 על הבהמה ערומה  בכור שור ג יא: מי הגיד לך כי עירום אתה: שאין נקרא ערום אלא מי שראוי ללבוש ואין לו. אין דרך לומר
... מי הגיד לך שאתה ראוי לבגדים?  היא, כיון שאינה ראויה לבגדים.  
 

ועץ הדעת טוב ורע   רמב"ן על בראשית פרק ב פסוק ט: 7 אמרו המפרשים כי היה פריו מוליד תאות המשגל, ולכן כסו  -
  ...   מערומיהם אחרי אכלם ממנו 

ת לו במופת מה שלא רצה להשיג מצד הידיעהדעת תבונות ס' מ: והנה, אז הוצרך להראו 8  
דעת תבונות ס' מ: והיינו להראות לו מהו הרע באמת; ואיך, אף על פי שמניחים לו מקום כל כך גדול, סוף סוף צריך לבא    9

הכל לממשלת הטוב היחידית  
שהם כלולים ענין סדר כל הבריאה כולה דעת תבונות ח"ב ס' נח דף נז: ענין העצים האלה 10  
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 which Adam and Chava used as their guide until then1. The Nachash (animal ,דעת
wisdom as Rav Hirsch calls it,2) appealed to Chava’s enormous spiritual and 
intellectual prowess by saying that upon eating from the Tree of Knowledge,  והייתם
 you will have G-dly powers with which you will be able to form new – כאלוקים
worlds3.  Indeed, man has an inherent and good potential to imitate G-d. והייתם כאלוקים 
was not such a strange message. The very name for man, Adam, comes from the word 
 Man was blessed with a mighty power of .אדמה לעליון – Adameh, I will be like - אדמה
imagination (דמיון from דמותל ). It is this which allows man to imagine that which is 
beyond himself (G-d) and to strive towards Him4.  

So, the Nachash fed into Chava’s natural and positive trait to imitate G-d, and 
took it to an evil conclusion. והייתם כאלוקים  - combine your כח with the דעת of the tree, 
and you can compete with G-d Himself! Chava, however, never actually fell for this. 
She ate the fruit not as an act of arrogance, but as an act of Taava: 
 

פריו ותאכל ותתן העץ להשכיל ותקח מ תאוה הוא לעינים ונחמדוכי למאכל העץ טוב ג ו:  ותרא האשה כי 
גם לאישה עמה ויאכל:  

 
 Gaava – the seduction of the Nachash - is much more of a contradiction to G-d 
than Taava. Taava distances us from G-d, but it is not a total contradiction to G-d. It 
weakens the bonds by making us more material, but it does not break them5. From 
then on Taava would be mixed into our most noblest of endeavors6.  

                                                
ופרי האילן הזה היה מוליד הרצון והחפץ שיבחרו אוכליו בדבר או  רמב"ן על בראשית פרק ב פסוק ט:  1

בהפכו לטוב או לרע ולכן נקרא "עץ הדעת טוב ורע", כי ה"דעת" יאמר בלשוננו על הרצון, כלשונם 
אדם ותדעהו,  (פסחים ו) לא שנו אלא שדעתו לחזור, ושדעתו לפנותו ובלשון הכתוב (תהלים קמד ג) מה

תחפוץ ותרצה בו, ידעתיך בשם (שמות לג יב), בחרתיך מכל האדם, וכן מאמר ברזילי האדע בין טוב 
  … לרע, שאבד ממנו כח הרעיון

2Bereishis – pg. 74: [The Nachash says]: “Well even if G-d has said so! Is that a reason for 
your having to obey? Is not the urge within you the Voice of G-d? If eating it is bad for you, 
why did he first give the food the appeal to you, and you the urge to eat it – did He not tell you 
thereby quite clearly that this food and you are there for each other? Is not this Voice His 
earlier clearer voice? …” … Thus speaks animal wisdom to us to this day, either straight out 
or cloaked in philosophical covering.  
 

ה  והייתם כאלקים  ג  רש"י 3 יוצרי עולמות. אמנם האבן עזרא וחזקוני פירשו והייתם כאלוקים  - כמלאכים –  
 

And this is why G-d prohibited eating from the tree for “G-d did not prohibit this tree out of any 
concern for your lives, but because He is aware that by eating from it you will attain extra 
wisdom and become omniscient like Him. Then you will be independent of Him.” (R. Hirsch) 
 

צדוק הכהן, מחשבות חרוץ, אות ד: וההתחלה בהשתדלות אדם להתקדש הוא ה[אות] קוף החפץ להתדמות לאדם העליון  רב4
שזהו כל שורש השתדלות אדם על ידי החשק שיש לו להתדמות לעליון היינו להדבק במדותיו ולהתקדש בקדושתו שזהו חשק 

היצר טוב  
רב צדוק הכהן, מחשבות חרוץ  5 נקרא אדם לשון אדמה לעליון (ישעיה י"ד, י"ד) שהוא בקדושה שורש  אות ד: ועל כן -

בריאת האדם היה לדבר זה, אלא שמצד הידיעה דטוב ורע בא היצר רע והחשק להתדמות לעליון מצד התאוה והחשק לגרמיה 
לא שיתבטל שהוא הרע ולא על דרך הביטול בא התחלת הסתת הנחש והייתם כאלקים וגו' לפתותו שיוכל להתדמות עצמו 

  ויתכלל במקורו רק שיהיה נפרד ורשות לגרמיה וכאלקים שזהו עבודה זרה גמורה, 
 

6Rav Tzadok HaChohen. Later, those who attached themselves to the core of Adam 
HaRishon’s Neshama, the Jews, would have Taava as their primary Yetzer Hara. Those who 
attached themselves to the periphery of his Neshama, the non-Jews, would have Gaava as 
their main Yetzer Hara. 
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And this became our legacy. As long as the remnants of the Cheit had not been 
resolved, some sensuality would creep into and mix with virtually everything1.  
 Spirituality became more hidden. G-d asked Adam (ג ט) איכה – where are you 
spiritually now? Where are your former exalted heights2? (Or, even stronger, “Where 
are you in creation? You are now a contradiction.”) He asks him further – 3 ... המן העץ
4המן מן התורה מניין :The Sages ask .אכלת  and quote these words. In other words, at what 
point did the force of Haman, the anti-spirituality, enter the world? Or, the way G-d 
asks Adam: “Did you introduce this force into the world making it harder for all 
mankind?”   

 
The Challenge of the World After the Cheit:  
 
Had the First Man and Woman not done what they did, they would have 

brought in the Messianic Era by Shabbos (5 hours later)5. The First Man would have 
been the Mashiach. All of mankind would have been born into the Messianic Era. All 
of mankind would have comprised the concept 6כלל ישראל . There would have been no 
distinction between Jew and non-Jew.  

After the חטא, completion (משיח) had to be reached in a much more difficult, 
two stage process: 

i- First we have to get back to the level of אדם and חוה before the 7חטא ; 
ii- Only then can we get to the level of the Messianic Era8. 
 

 In order to achieve this, Adam’s Neshama was divided amongst the billions of 
people who came after him, each one charged with fulfilling a tiny amount of the task 
that Adam and Chava would have achieved on their own.  
  The process of achieving completion became more arduous, yet it is still 
accessible. On the one hand, the new reality required that Adam and Chava cover 

                                                
רב צדוק הכהן,  פרי צדיק ח:  בזוהר חדש סוף פרשה זו אדם הראשון כיון שנטרד מגן עדן חשב שימות מיד והיה בוכה 1

... הרי דאדם וחוה שבו   יך ימיו כו', נתן לו יומו שהוא אלף שנה.ומתחנן ושב בתשובה עד שקבלו הקב"ה בתשובה והאר
בתשובה שלימה. ויש להבין למה לא נתבטלה הגזירה מכל וכל. ... אבל כיון שאכל מעץ הדעת, היינו שהרגיש הנאת הגוף 

...  …ו של נחש באכילה על ידי זה נעשה ערבוב וכל אכילות שאכל הרגיש מעץ הדעת טוב ורע הנאת הגוף וזה ענין עטי
ומטעם זה אף שהועילה תשובת אדם וחוה להאריך ימיהם עד קרוב לאלף שנה יומו של הקב"ה. מכל מקום לבטל הגזירה מכל 

וכל אי אפשר כיון שיש הערבוב וירגיש הנאת הגוף נצרך המיתה להפריד הטוב מהרע שיושאר רק טוב.    
אדרת אליהו2  
תה המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת?ג יא:  ויאמר מי הגיד לך כי עירם א3  
חולין קלט ע"ב4  
ואז היה משתלם מיד, ונח בשלמות לנצח (וכן שם בס' ח), ואיתא … דרך ד', ח"א פ"ג ס' ו: והנה היה ראוי לו שיבחר בטוב 5

בשלשה כנס בפסיקתא נמצא אומר בר"ה נברא אדם הראשון שעה ראשונה עלה במחשבה שנייה נתיעץ עם מלאכי השרת, 
עפרו, בד גבלו, בה רקמו, בו עשאו גולם, בז זרק בו נשמה, בח' הכניסו לגן עדן בתשיעית נצטוה בעשירית סרח באחת עשרה 

נידון בשתים עשרה יצא בדימוס.  
שם משמואל עמ' כג: קודם החטא אם היה זוכה לשבת היה נשאר בקיומו טוב לעולם בלי אפשרות ליפול ממדריגתו         

במאמר הראשון בפרשה הזאת דמוכרח להיות שיהיה מושג של כלל ישראל דבשביל ראשית הנקרא כלל ישראל נברא  כנ"ל6  
העולם. ורק המושג של נכרי לא יהודי הוי חידוש (היינו טעות  רב ראובן לויכטר) בעולם. –  

 
7Although I have written that we have to return to the level of ן קודם החטאאדם הראשו  prior to the 
Messianic Era, in practice we may go into the early stages of the Messianic Era first and only 
then be מתקן the חטא before going on to higher levels of the Messianic Era. 
 

  :דרך ד' שם סוף ס' ח8
 
However, the destruction of the world, necessitated by the sin, occurs only at the end of the 
Messianic Era.   (Michtav MeEliyahu Chelek Daled, Daf 151, Derech HaSh-m, ibid.)) 
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their bodies, unlike any other creature on earth1. On the other hand, G-d Himself 
made their clothes. It was G-d’s way of saying, “I am still with you. We still have a 
relationship2.”   

 The entrance to Gan Eiden was guarded by revolving-sword yielding angels3. 
But, on the other hand, it was only guarded, limiting entry, and not completely 
blocked.  The ground was now cursed, but not man4. The first man, and any future 
generation, could still return to the exalted level of the First Man before the Cheit5. 
The exile out of the Garden was for a shlichus, a mission6, וישלחהו ד' מגן עדן - the 
mission of gathering the holy sparks scattered far and wide by the Cheit7.  
 The Cheit of Adam HaRishon brought death to the world. The Neshama was 
no longer powerful enough to purify the body8. This in turn prevented the Neshama 
from fully expressing itself9. Death was now necessitated to purify the body10 by 
rotting in the ground11 and returning to dust, it’s most elemental form12, thereby 
breaking it down and reconstituting it in a purer form13.  The Neshama goes to Olam 
HaNeshamos (Gan Eiden14), where it too grows15. But all of this is just a catch-up 

                                                
בכור שור ג יא, ד"ה מי הגיד לך כי ערום אתה: שאין נקרא ערום אלא מי שראוי ללבוש ואין לו. אין דרך לומר על בהמה 1

יא, כיון שאינה ראויה לבגדים. ... מי הגיד לך שאתה ראוי לבגדיםערומה ה  
ר' בחיי2  
בראשית  ג כד: ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרבים ואת להט החרב המתהפכת לשמר את דרך עץ החיים3  

ולפירוש מלת כרובים, עיין בכור שור  
 

4Rav Hirsch (pgs 87 -88): In the whole of this verdict of G-d, the curse is pronounced only 
against the ground and the animal, but in no wise over Man. Mankind is in no manner 
whatsoever placed under a ban for his first disobedience, In all that was said, not a single 
syllable altered by a hairsbreadth Man’s high calling or his ability to reach or fulfill it. … Still 
today, every Jew approaches his G-d with the avowal:  הנשמה שנתתי לי טהורה היא- and it is up to 
me to keep it pure, and to restore it to You pure. Our Sages teach: 

ם כיעקוב כמשה כשמואלב"ר נו: אין דור שאין בו כאברה  
… In every generation, the spiritual and moral highest is attainable. 
 

אור גדליהו 5 ד"ה ועתה): מלשון הפסוקים משמע שיש דרך לבא לגן עדן, רק יש להט החרב  22(פרשת בראשית דף  –
ביכלתו לחזור לשםכי אף שנשלח מגן עדן,   המתהפכת השומר את הדרך למי שאינו ראוי להכנס  

18שפת אמת תרס"א דף 6  
ד"ה וישלחהו): גירוש אדם הראשון היה כגלות ... שהיה צריך לקבץ את כל ניצוצי  22אור גדליהו (פרשת בראשית דף 7

קדושה שנתערבו על ידי החטא בתוך הרע, ולבררם ולהכניסם לתוך הקדושה  
ל לשנות הגוף שיהיה זכוכו נראה לעינייםדעת תבונות דף סא: אין עילויה [של הנשמה] מגיע שתוכ8  

אמנם עיין בבכור שור ד יז   
תהיה גם היא חשוכה ועמומה, ואע"פ שעל ידי המעשים הטובים … דרך ד' (א ג יב): הנשמה, כל זמן היותה בגוף בעוה"ז 9

הכל נשאר כבושה בעצמה… שהאדם עושה רונה היא בעצמה שלימות ויקר    
דת דינו שלא יוכלו לא האדם ולא העולם מעתה הגיע השלמות דרך ד' שם ס' ט:  גזרה מ10 עודם בצורה שנתקלקלה, דהיינו  –

הצורה שיש להם עכשיו , שבה נתרבה הרע, אלא יצטרך להם בהכרח עבור מעבר ההפסד, דהיינו המיתה לאדם, וההפסד לכל 
תחלה וימות והגוף ויפסד, ואז יחזור ויבנה שאר הווים שנתקלקלו עמו, ולא תוכל הנשמה לזכך הגוף, אלא לאחר שתצא ממנו 

…בנין חדש   
דרך ד' ח"א פ"ג ס' ט   

כי עפר אתה ואל עפר תשוב11  
והנה הגוף צריך שיחזור ליסודו ותפרד הרכבתו ותפסד צורתו12  
בדעת  132שם והיינו המיתה והרקבון הם כדי לנקות את הגוף מזהמתו של חטא אדם הראשון (ר' חיים פרידלנדר הארה 13
בונות)  והגמ' בבא בתרא יז. כתב שבנימין, עמרם, ישי וכלאב בן דוד לא הוסיפו שום עכירות לגופם על ידי מעשיהם. אולם ת

הוצרכו למות, כי לא יוגלו אפילו  ע"י רוב מעשיהם הטובים לזכך את גופם מהפגם שנגרם ע"י חטא עץ הדעת, היינו שמתו 
בדעת תבונות) 127דלנדר הארה בעטיו של נחש, לתקן פגם זה. (רב חיים פרי  

עכשיו ביארנו כונתינו בשכרי המצות וענשן ונחזור בקצרה כי שכר הנפשות וקיומם בעולם  :רמב"ן שער הגמול, סימן שמו14
הנשמות נקרא לרבותינו "גן עדן" ופעמים קורין אותו "עליה" ו"ישיבה של מעלה" ואחרי כן יבאו ימי המשיח והוא מכלל 

ן יהא יום הדיןהעולם הזה ובסופ  
דרך ד' שם: ועל העולם שיחרב ויחזור ויחודש, והוא ענין מה שאמרו  חכמינו ז"ל: "שיתא אלפי שני הוי עלמא וחד חרוב 15

ולסוף אלף שנה הקב"ה חוזר ומחדש את עולמן" (סנהדרין צז)  
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game for all the growth it lost out on as a result of the חטא of 1אדם הראשון  until soul 
and body can reconstitute in Techiyas Hameisim2. Both soul and body will then 
continue to grow towards ultimate spirituality forever3. 

                                                
זדהרת בזהירה, כפי מה שראוי דרך ד' (א ג  יב): אמנם בצאת הנשמה מהגוף ולכתה אל עולם הנשמות, הנה שם מתפשטת ומ1

לה על פי מעשיה, ובמה שהיא משגת שם כל זמן היותה שם  מתחזקת ממה שנחלשה בגוף, ומזדמנת יותר למה שראוי  –
שתעשה בזמן התחייה, עד שכשתשוב בזמן הראוי, תוכל לפעול בו הפעולה הנאותה לה  

דעת תבונות (דף נז): אז כשישוב [הגוף] ויבנה 2 ה בכל תוקף מעשיה הטובים וזיו אור העליון שנהנית ממנו בגן תרד בו הנשמ –
עדן כפי מעשיה, ותאיר בו בגופה אור גדול, שבו יזדכך לגמרי  

בדעת תבונות 133ר' חיים פרידלנדר הארה  3  
 


