
The Sin of the Tree of Knowledge is the spiritual source of all sins 
throughout history, and it could have all been avoided through 
direct talk with Eve. When Hashem gave the Torah to the Jewish 
people, He changed His approach; He sent Moses to speak to the 
women first. What does this teach us about men?

Feminine Power- Talking directly to Eve would have 
changed the world.
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ּומִּפְרִי הָעֵץ אֲׁשֶר ּבְתֹוךְ-הַּגָן ָאמַר אֱלֹהִים לֹא תֹאכְלּו מִּמֶּנּו וְלֹא 
תִּגְעּו ּבֹו ּפֶן ּתְמֻתּון:
 רש״י : הוסיפה על הציווי 

)בראשית ג', ג'(

להימנע  יכול  היה  בהיסטוריה,  החטאים  לכל  המקור  הדעת,  עץ  חטא 
אם הבורא היה מדבר ישירות עם האישה ולא דרך בעלה. כשהקדוש-

ברוך-הוא נתן את התורה לעם ישראל הוא שינה איסטרטגיה, ושלח 
את משה רבינו לדבר עם הנשים ורק לאחר מכן עם הגברים.  מה יכול 

ללמוד כל גבר יהודי מהסיפור הזה, בהתנהלות המשפחתית שלו?

האיסור על חטא עץ הדעת היה לשלש שעות בלבד!
פרשת בראשית, שקורין בסוף חודש תשרי, שהוא התחלת השנה, יש בה הוראות על 

כל השנה. 

אחד הענינים המסופרים בפרשה הוא בנוגע למצוה וציווי הראשון של הקב"ה: ציווי 
הקב"ה לאדם הראשון שלא יאכל מעץ הדעת. 

כפי המובן מדברי המדרש 1, נצטווה אדם הראשון רק על יום ראשון לבריאתו. ומפרטי 
הענינים שאירעו ביום ששי להבריאה, יום בריאת האדם, נמצא, שהציווי לאדם הראשון 
שלא יאכל מעץ הדעת היה רק על שלש שעות: ציווי הקב"ה היה "בשעה התשיעית"2 
של היום, ולאחרי שלש שעות, כשנסתיים היום, ונכנס השבת, סר האיסור. ואף על פי 

כן לא היה אדם הראשון יכול להתאפק ועבר על הציווי.

אילו הבורא היה מצווה את האישה ישירות, היא היתה 
מונעת את החטא

נתן את התורה צוה למשה  זכרונם לברכה3 "שכאשר הקב"ה  והנה, אמרו רבותינו   ...
רבינו: "כה תאמר לבית יעקב"4 – כפי שפירשו רבותינו זכרונם לברכה "- אלו הנשים"5, 

 1( ראה ב"ר פכ"א, ז. ע"ד עה"ת קדושים 
יט, כג ד"ה עוד ונטעתם )מב, ב(. לקו"ת 

ר"פ קדושים )וראה גם לקו"ש חכ"ד ע' 133 
 הערה 14 .וש“נ(. 

 2( סנהדרין לח, ב. 

 3( ראה שמו"ר פכ"ח, ב. 
 4( יתרו יט, ג. 

 5( מכילתא ופרש"י עה"פ. 

הכח הנשי -  דיבור ישיר של הבורא 
העולם את  משנה  היה  האישה  עם 
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את הכשלון שהיה  לשלול  בכדי  להנשים תחילה,  התורה  קבלת  אודות  היינו, שידבר 
בחטא עץ הדעת, שאת הציווי מפי הקב"ה שמע רק אדם הראשון ולא חוה, ובגלל זה 

היה מקום להקלקול. 

גו' את הצלע"6, שהקב"ה בעצמו בנה אותה,  מבלי הבט על כך שעל חוה נאמר:"ויבן 
והיה זה מ"אחת מצלעותיו"7 של אדם הראשון שהיה "יציר כפיו של הקב"ה" - הרי 
כיון שחוה לא שמעה את הציווי מהקב"ה בעצמו, היתה יכולה להוסיף על הציווי את 
התיבות "ולא תגעו בו"8 , שגרם  לחטא עץ הדעת9 .אילו היה הציווי נאמר בשווה גם לה, 
היתה פועלת גם על אדם הראשון שלא יכשל, מבלי הבט על כל הקשיים שהעמיד היצר 

הרע, כדמוכח ממאמר רבותנו זכרונם לברכה במתן תורה, כנזכר לעיל10.

ההתלהבות היהודית של האישה משפיעה על כל המשפחה 
על פי האמור, שסיפורי התורה )מלשון הוראה 11( דפרשת בראשית הם הוראות כלליות 
על כל השנה - הרי גם ענין הנזכר לעיל מהוה הוראה כיצד צריך להתנהל בית יהודי. 
כל בית יהודי צריך להיות באופן של "מקדש מעט"12, שהקב"ה יוכל לומר על בית זה - 

"ושכנתי בתוכם“13. 

וכיון שהנהגת הבית תלויה בעקרת הבית, לכן צריכים לפעול עליה במיוחד - ולא באופן 
והתלהבות  חיות  לה  שיהיה   - שלום15  ודרכי  נועם  בדרכי  אלא  גזרתי"14,  "גזירה  של 
ביהדות, שעל ידי זה תשמור את כל הבית, גם את הבעל, מפני מכשולים, כמדובר לעיל, 
היתה  בלבד שלא  זו  לא  הרי  הציווי מהקב"ה,  בעצמה את  היתה שומעת  חוה  שאילו 
ולכן צריך  היא היתה שומרת על אדם מפיתויי הנחש.  מביאה מכשול, אלא אדרבה, 
להיות לכל לראש "כה תאמר לבית יעקב" – להתמסר לבני הבית, וכידוע פתגם אדמו"ר 
)מהורש“ב( נ"ע16: כשם שהנחת תפילין בכל יום היא מצוה דאורייתא על כל יהודי, ללא 
חילוק אם הוא גדול בתורה או איש פשוט, כך גם חוֹב גמור על כל יהודי לחשוב בכל 
יום חצי שעה אודות חינוך הילדים, ולעשות הכל, מה שבכחו לעשות ויתר מכפי כחו, 

לפעול על הילדים שילכו בדרך שמדריכים אותם. 

זו בלבד שלא  "ותֵגד לבני ישראל"17 באופן של קיום, כיון שהאשה, לא  יהיה גם  ואז 
תהיה "כנגדו", שלא תפריע לבעלה, אלא אדרבה, היא תהיה לו לֵ"עֶזר"18 ,ועד שתעזור 
לו במעלתה המיוחדת ש"בינה יתירה ניתנה באשה יותר מבאיש"19 ותפעל בכל הבית, 

שיוכל להיות שם "ושכנתי בתוכם“.

 משיחת יום שמחת תורה ה'תשכ"ג
 )תורת מנחם חלק ל"ה ע' 186(

6( בראשית ב, כב. 
 7( שם, כא. 
8( שם ג, ג. 

 9( ב"ר פי"ט, ד.
 10( ראה ג"כ סנהדרין קי, רע"א. 

 11( זח"ג נג, ב. 
 12( יחזקאל יא, טז. 

13( תרומה כה, ח. 
 14( תנחומא חוקת ג. במדב"ר רפי"ט מדרש תהלים )באבער( ט, ב. 

 15( ראה גיטין ו, סע"ב. 
 16( "היום יום" כב טבת. וראה תו"מ- רשימת היומן ע' שיג. וש"נ. 

 17( יתרו יט, ג. 
 18( בראשית ב, יח. וראה יבמות סג, א.

19( נדה מה, ב



5 4

"It is only about fruit of the tree in the middle of the 
garden that God said: ‘You shall not eat of it or touch it, 
lest you die.’”
Rashi: She added to God’s command

)Bereshit 3,3(

The Sin of the Tree of Knowledge is the spiritual source 
of all sins throughout history, and it could have all been 
avoided through direct talk with Eve. When Hashem gave 
the Torah to the Jewish people, He changed His approach; 
He sent Moses to speak to the women first. What does this 
teach us about men?

A General Parsha
The Torah-portion of Bireishis, which we read at the end of Tishrei, the 
beginning of the year, contains lessons which remain pertinent all year round.

The parsha tells us of the first Mitzvah, G-d’s first command to Adam: to not 
eat from the Tree of Knowledge. As it is understood from the Midrash1, the 
command was only relevant during the first day of creation. If we examine the 
order of the events on that day, it becomes apparent that the command to forgo 
the fruits of the Tree of Knowledge was in place for only three hours: G-d’s 
command was delivered during the “ninth hour”2  of the day, and just three 
hours later, when the day concluded and Shabbos commenced, the prohibition 
was removed. 

Nonetheless, Adam failed to contain himself and he transgressed G-d’s 
command.

1) See Bireishis Rabba 21:7. A”D on the Torah, Kedoshim 19:23, Dibur 
Hamaschil “Od Unitaatem.” (42:2). Lekutei Torah beginning of Parshas 
Kedoshim (See also Lekutei Sichos vol. 24 pg. 133 footnote 14).

2) Sanhedrin 38b.

Feminine Power - Talking directly to 
Eve would have changed the world
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She Could Have Prevented It
Our Sages say3  that when G-d gave the Torah, he told Moshe:4  “So you shall 
speak to the House of Jacob and tell to the children of Israel.” Our Sages 
explained5 that the “House of Jacob” refers to Jewish women, meaning that 
G-d commanded that Moshe speak to the women first, to ensure there was no 
repetition of the Sin of the Tree of Knowledge; there, only Adam had personally 
heard G-d’s message, and therefore Chava’s mistake had become possible. 

Chava was personally fashioned by G-d. “And He fashioned . . from the rib,”6  G-d 
Himself created her from one of the ribs of Adam,7  G-d’s personal handiwork. 
Nonetheless, because she did not hear God’s command with her own ears, she 
mistakenly added the words “and do not touch [the tree],”8  which ultimately led 
to the Sin of the Tree of Knowledge.9  Had she personally heard G-d’s command, 
she would have no doubt ensured that Adam would withstand the pressures of 
the Evil Inclination without sinning - as is evident from G-d’s instructions to 
Moshe before the Giving of the Torah.10 

The Lesson for a Jewish Home
As mentioned, the Torah’s stories in Bireishis contain lessons (for Torah means 
“lesson”)11  which are always relevant. This story, as well, teaches us about the 
proper conduct of a Jewish home. 

Every Jewish home must be a miniature sanctuary,12  a place where G-d feels 
comfortable.13  And because the character of the home is set by the woman, it 
is of utmost importance to inspire Jewish women - not through compulsion or 
coercion,14  but in a “peaceful and pleasant manner”15  - to be enthusiastic about 
Judaism, and thereby safeguard their homes and their husbands. For, as we said 
earlier, if Chava would have personally heard G-d’s command, she would have 
not only not sinned herself, but would have safeguarded Adam from the snake's 
temptations.

Therefore, we must first and foremost approach “the House of Jacob” and 

3) See Shemos Rabbah 28:2.

4)  Yisro 19:3

5) Mechilta and Rashi on the Possuk.

6) Bireishis 2:22.

7) Ibid. 21.

8) Ibid. 3:3.

9) Bireishis Rabbah 19:4.

10) See also Sanhedrin 110a.

11) Zohar vol. 3, pg. 53b.

12) Yechezkel 11:16.

13) Terumah 25:8.

14) Tanchuma Chukas 3. Bamidbar Rabba beginning of chapter 19. 
Midrash Tehilim (buber) 9b.

15) See Gitin 6b.
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dedicate our efforts toward influencing our homes. As in the well-known saying 
of the Rebbe Rashab,16  “Just as putting on Tefillin each day is a biblical Mitzvah 
for every Jew, whether Torah-scholar or simpleton, so to, every Jew is obligated 
to dedicate a half-hour each day to contemplate the education of his children, 
and to do everything, everything within his ability and even beyond his ability, 
to ensure that his children continue following his path.”

This will ensure continuity for the teachings of “the children of Israel.”17  The 
woman will not seek to be an obstacle; to the contrary, she will be a willing 
participant,18  and she will contribute her unique wisdom19  as a woman to ensure 
that the home becomes a dwelling place of G-d.

16) Hayom Yom 22 Teves. See Reshimas Hayoman pg. 313.

17) Yisro 19:3

18) As in Bireishis 2:18. See also Yevamos 63a.
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:Sourcesמקורות:

מקור 1
אבות דרבי נתן פרק א׳

הראשון,  אדם  נברא  כיצד 
עפרו.  הוצבר  שעה ראשונה 
שניה נברא צורתו. שלישית 
רביעית  גולם.  נעשה 
חמישית  אבריו.  נתקשרו 
נתפתחו נקביו. ששית נתנה 
על  עמד  שביעית  נשמה.  בו 
לו  נזדווגה  שמינית  רגליו. 
לגן  הכניסו  תשיעית  חוה. 
אחד  צווהו.  עשירית  עדן. 
עשר סרח. שתים עשר נטרד 
והלך לו. לקיים מה שנאמר, 
)תהלים מט( "ואדם ביקר בל 

ילין".

Source 1
Avot D’Rabbi Nosson, chapter 1

How was Adam created? In the first hour, his dirt 
was gathered together. In the second hour, his 
form was formed. In the third hour, a torso was 
made. In the fourth hour, his limbs were attached. 
In the fifth hour, his orifices were opened. In the 
sixth hour, he was given breath. In the seventh 
hour, he stood up on his legs. In the eighth hour, 
he was paired with Chava. In the ninth hour, he was 
brought into the Garden of Eden. In the tenth hour, 
he was commanded [not to eat from the tree]. In the 
eleventh hour, he disgraced himself. In the twelfth 
hour, he was driven out and left, which fulfills the 
words of the verse (Psalms 49:13), “Man does not 
spend even one night in honor.”

Source 2
 Shach [Sifsei Cohen] on the Torah Portion

The prohibition [of the Tree of Knowledge] was 
only until the beginning of Shabbat, meaning, three 
hours long, because the prohibition was given at 
the ninth hour, and Shabbat entered at dust, at the 
end of the twelfth hour.

מקור 2
ש”ך על התורה פרשתנו

שלא  שמענו  הדברים  מתוך 
עד  אלא  לעולם  עליו  נאסר 
דהיינו   - השבת  יום  שיבוא 
האיסור  כי  שעות,  שלוש 
התשיעית  בשעה  ניתן 
בשקיעה,  נכנסת  והשבת 
בסוף השעה השתים עשרה .
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מקור 3
 מדרש שמות רבה - פרשה כ״ח סעיף ב׳

אמר רבי תחליפא דקיסרין: 
הוא,  ברוך  הקדוש  אמר 
לא  העולם  את  כשבראתי 
הראשון  לאדם  אלא  צויתי 
ואחר כך נצטוית חוה ועברה 
עכשיו  העולם,  את  וקלקלה 
אם איני קורא לנשים תחלה 
הן מבטלות את התורה, לכך 
נאמר כה תאמר לבית יעקב.

מקור 4
 היום יום כ"ב טבת

בכל  תפילין  שהנחת  כשם 
דאורייתא  מצוה  היא  יום 
חילוק  ללא  יהודי,  כל  על 
או  בתורה  גדול  הוא  אם 
איש פשוט, כך גם חוֹב גמור 
בכל  לחשוב  יהודי  כל  על 
חינוך  אודות  שעה  חצי  יום 
מה  הכל,  ולעשות  הילדים, 
מכפי  ויתר  לעשות  שבכחו 
הילדים  על  לפעול  כחו, 
שמדריכים  בדרך  שילכו 

אותם.

Source 3
 Midrash Shemot Rabbah chapter 28 segment 2

Rabbi Tachlifa Dekeisarin said: The Holy Blessed 
One said, “When I created the world, I commanded 
only Adam; and after that Chava was commanded, 
and she transgressed and corrupted the world. Now, 
if I do not call to the women first, they will nullify 
the Torah.” So it says, "So say to the House of Jacob.” 

Source 4
 Hayom Yom Teves 22

My father [Rabbi Shalom Dovber of Lubavitch] 
proclaimed at a farbrengen: Just as wearing tefillin 
every day is a Mitzva commanded by the Torah to 
every individual regardless of his standing in Torah, 
whether deeply learned or simple, so too is it an 
absolute duty for every person to spend a half hour 
every day thinking about the Torah-education of 
children, and to do everything in his power - and 
beyond his power - to inspire children to follow the 
path along which they are being guided.
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העשרה:

הורה  שהקב״ה  העובדה  את  שוב  ציין  חב״ד,  ובנות  נשי  בפני  הרבי  שנשא  בשיחה 
ורק לאחריהן עם הגברים. הרבי הדגיש את  למשה רבינו לדבר עם הנשים תחילה 
הכוח הגדול של האישה היהודית, בהיותה מעצבת הבית והדמות המשפיעה ביותר 
על הילדים מרגע לידתם. לכן, החינוך שהיא מעניקה נותן לילדיה את החוסן הרוחני 

להתגבר על קשיים עתידיים ולגדול יהודים טובים.

הקב״ה מצווה לדבר ראשית עם הנשים
ואז הי' הסדר בזה: ״כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל״, שהקב״ה צוה למשה 
רבינו שלכל לראש יספר וידבר אודות ענין זה אל הנשים, ורק אח״כ, כשהנשים תהיינה 

מוכנות, אזי ״ותגד לבני ישראל״ - לדבר עם האנשים.

כיון   - גופא  אלו  בתיבת  הפסוק  מבאר  תחילה,  הנשים  עם  לדבר  מדוע  וההסברה 
שהנשים )נקראות, היינו ש(הן ״בית יעקב״, והאנשים )נקראים( הם ״בני ישראל״41:

החילוק בין ״בית״ ל״בני״:

״בית״ - כולל את הבית כולו עם כל מה שיש בתוכו42, כולל גם אופן יסוד והנהגת הבית, 
אם הבית נקבע באופן שתהי׳ בו הכנסת אורחים, אע״פ שביאת האורח יכולה לפעמים 
לקלקל את ה״רהיטים״ וכיו״ב; אם הבית נקבע להיות בית פתוח, אפילו אם בגלל זה 
לא ירכשו רהיטים יקרים שהיו יכולים לרכוש אילו לא היתה ההוצאה עבור הכנסת 
אורחים וכיו״ב43. וגם לאחרי כן, כשהקב״ה מברך ונולדים ילדים, הנה מיד כשנולדים, 

עוד בקטנותם, נכללים הם בתיבת ״בית״.

אבל בתיבת ״בני״ )שקאי על אנשים( לא נכללת הנהגת הבית; וגם בנוגע לילדים - הרי 
ואילו בקטנותם  יותר לזמן שהילדים גדלו כבר, שאז נקראים בשם ״בני״44,  זה שייך 

נקראים בשם ״טף״.

וזהו גם החילוק בין ״יעקב״ ו״ישראל״: בשם ״יעקב״ נקרא יעקב הראשון )יעקב אבינו( 
מיד כשנולד45, משא״כ בשם ״ישראל״ נקרא שנים רבות לאח״ז, ורק לאחרי שעבד את 
ועם אנשים  כל המצבים שמסביבו, באופן ד״שרית עם אלקים  וניהל מלחמה עם  ה׳ 
ותוכל״46 )שהתגבר על כל הקשיים ונשאר כרצונו של הקב״ה( - רק אז ניתן לו התואר 

״ישראל״.

41( שלכן קורא כאן לנשים ואנשים דוקא בתוארים אלה. ועד״ז הוא 
 בכ״מ בדחז״ל כיו״ב.

 42( להעיר מפרש״י ויגש מה, ב. שם, טז.

43( ובזה שכרה גדול מהאיש שהרי עיקר הטרחא עלי׳, וע״פ טבע ״אשה 
 צרה עיני׳ באורחים יותר מן האיש״ )ב״מ פז, א(.
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חינוך הילדים והאוירה הכללית בבית תלויים באשה

וזוהי ההסברה מדוע מתחילים לדבר אודות התורה עם הנשים47 - כיון שלנשים ניתנה 
הזכות הגדולה, ביחד עם האחריות, עבור ״בית יעקב״, שבהן תלוי׳ ההנהגה של כל 
הבית על כל פרטיו, לא רק בנוגע לנפשות - בני הבית - אלא גם כללות ההנהגה עד 
לפרטים הקטנים ביותר; באשה תלוי חינוך הילדים48, מהרגע הראשון ללידתם, כשהם 
שביכלתו  בהראותו  ״ישראל״,  לבחי׳  מגיע  שהילד  לפני  ]עוד  ״יעקב״  בבחי׳  עדיין 

להתמודד עם קשיים ולהשאר כפי רצונו של הקב״ה[.

ורק לאחרי שהאשה מכינה את הבית ]מתחילת בנינו, עוד לפני לידת הילדים[ שיהי׳ 
״בית יעקב״, בית יהודי - אזי ישנה הוודאות שביחד עם הבטחת הבעלים ]והאחים 
והאב[ יהיו גם ״בני ישראל״, שכאשר הילדים יגדלו, יהיו בבחינת ״ישראל״ - ״שרית 

עם אלקים ועם אנשים ותוכל״, שלא להתיירא מכל הקשיים, ויוכלו להתגבר עליהם.

וכשם שכל הנ״ל תלוי באשה, כך צריכים לחנך ולהכין את הבת, שכאשר תגדל אזי 
תבנה את הבית שלה; ולפי גודל האחריות - נדרש חינוך של שנים רבות לפני זה, כדי 

למלא את השליחות הקדושה באופן הטוב ביותר ובמלוא המדה.

לאחרי  תהי׳  שכאשר  ובאופן  בכיוון  להיות  צריך  זה  הרי  הבנות,  חינוך  בתחלת  מיד 
זה עקרת הבית, יהי׳ הבית - ״בית יעקב״. וכשבא לאחרי זה הזמן שצריך למסור את 
התורה לילדים ובבוא הזמן גם לנכדים - אזי הכל מוכן, כיון שהיא מסרה את נפשה על 

זה49, ועשתה זאת באהבה ובשמחה ובטוב לבב.

ועל ידי זה נמשכת ברכתו של הקב״ה - שתצליח בזה, ובמדה יתירה ממה שיכולים 
לצפות לפי ערך היגיעה שהשקיעה בזה50.

משיחת ראש חודש סיון, ה׳תשל״ב

 44( בן - ל׳ בנין )(. וראה רש״י בראשית )ה׳, כח(.
 45( תולדות כה, כו.
46( וישלח לב, כט.

47( ראה שמו״ר פכ״ח, ב: ״למה לנשים תחילה... כדי שיהיו 
מנהיגות את בניהן לתורה״.

48( ראה של״ה שער האותיות מד, א. הובא בקונטרס ״חנוך 

לנער״ ס״ע 34 ואילך
49 ראה שבת קל, א: ״כל מצוה שמסרו ישראל עצמן עליהן כו׳ 

עדיין היא מוחזקת בידם״. ולהעיר מע״ז לו, א, ובתוד״ה והדתנן 
 )מירושלמי(.

50( בדיוק הלשון ״יגעת ומצאת״ )מגילה ו, ב(, שלא לפי ערך 
 היגיעה.9( ב"ר פי"ט, ד.

פרוייקט של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו
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