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בראשית פרק ב
( ט) ַוי ַ ְצ ַמח י ְקֹוָק אֱֹלהִים מִן ָה ֲא ָדמָה כָל עֵץ נֶ ְחמָד ְלמ ְַראֶה וְטֹוב ְל ַמ ֲאכָל ְועֵץ ַה ַחי ִים בְתֹוְך ַהגָן ְו ֵעץ הַדַ עַת טֹוב ו ָָרע:
שים:
ְַאר ָבעָה ָרא ִ
שם יִפ ֵָרד ְו ָהי ָה ל ְ
( י) ְונָהָר יֹצֵא ֵמעֵדֶ ן ְל ַהשְקֹות אֶ ת ַהגָן ּו ִמ ָ
דברים פרק יא
ש ַמי ִם תִ שְתֶ ה ָמי ִם:
שמָה ל ְִרשְתָ ּה א ֶֶרץ ה ִָרים ּו ְבקָע ֹת ִל ְמטַר ַה ָ
ָָארץ ֲאשֶר אַתֶ ם עֹב ְִרים ָ
( יא) ְוה ֶ
שנָה :ס
שנָה ְועַד ַאח ֲִרית ָ
שית ַה ָ
( יב) אֶ ֶרץ ֲאשֶר י ְקֹוָק אֱֹלהֶיָך ד ֵֹרש א ֹתָ ּה תָ ִמיד עֵינֵי י ְקֹוָק אֱֹלהֶיָך בָּה מ ֵֵר ִ
דברים פרק יא
שם ֲאשֶר תִ ז ְַרע אֶת ז ְַרעֲָך ְוהִשְ קִ יתָ ב ְַרגְלְָך
שמָה ל ְִרשְתָ ּה ֹלא ְכא ֶֶרץ ִמצ ְַרי ִם הִוא ֲאשֶר יְצָאתֶ ם ִמ ָ
ָָארץ ֲאשֶר ַאתָ ה בָא ָ
( י) כִי ה ֶ
ְכגַן ַהי ָָרק:
בראשית פרק יג פסוק י
שחֵת י ְקֹוָק אֶת סְד ֹם ְו ֶאת עֲמ ָֹרה ְכגַן י ְקֹוָק כְאֶ ֶרץ מִ צ ְַרי ִם
שקֶה ִל ְפנֵי ַ
ַוי ִשָא לֹוט אֶת עֵינָיו ַוי ְַרא אֶת כָל ִככַר ַהי ְַרדֵ ן כִי ֻכלָּה ַמ ְ
ב ֹאֲ כָה צֹעַר:
בראשית פרק יב
( יא) ַויְהִי ַכ ֲאשֶר ִהק ְִריב לָבֹוא ִמצ ְָריְמָה וַי ֹאמֶר אֶל ש ַָרי ִאשְתֹו ִהנֵה נָא י ָדַ עְתִ י כִי ִאשָה יְפַת מ ְַראֶה אָתְ :
(יב) ְו ָהי ָה כִי י ְִראּו א ֹתָ ְך ַה ִמצ ְִרים וְָא ְמרּו ִאשְתֹו ז ֹאת ְוה ְָרגּו א ֹתִ י וְא ֹתָ ְך יְחַיּו:
שי ִבגְ ָללְֵך:
ֲבּורְך ְו ָחי ְתָ ה נַ ְפ ִ
( יג) אִ מ ְִרי נָא ֲאח ֹתִ י אָתְ ְל ַמעַן י ִיטַב לִי ַבע ֵ
( יד) ַויְהִי כְבֹוא ַאב ְָרם ִמצ ְָריְמָה ַוי ְִראּו ַה ִמצ ְִרים אֶת ָה ִאשָה כִי יָפָה הִוא מְא ֹד:
( טו) ַוי ְִראּו א ֹתָ ּה ש ֵָרי פ ְַרע ֹה ַוי ְ ַהלְלּו א ֹתָ ּה אֶל פ ְַרע ֹה וַתֻ ַקח ָה ִאשָ ה בֵית פ ְַרע ֹה:
בראשית פרק לט
( ו) ַויַעֲז ֹב כָל ֲאשֶר לֹו ְבי ַד יֹוסֵף וְֹלא י ָדַ ע אִתֹו מְאּומָה כִי ִאם ַה ֶלחֶם ֲאשֶר הּוא אֹוכֵל ַויְהִי יֹוסֵף י ְפֵה תַֹאר וִיפֵה מַ ְראֶה:
ש ְכבָה ִע ִמי:
( ז) ַויְהִי ַאחַר הַדְ ב ִָרים ָה ֵאלֶה וַתִ שָא ֵאשֶת אֲדֹנָיו אֶת עֵינֶי ָה אֶל יֹוסֵף וַת ֹאמֶר ִ
בראשית פרק ג פסוק ו
שכִיל וַתִ ַקח ִמפ ְִריֹו וַת ֹאכַל וַתִ תֵ ן גַם לְאִ ישָּה עִמָּה
וַתֵ ֶרא ָה ִאשָה כִי טֹוב ָהעֵץ ְל ַמ ֲאכָל ְוכִי תַ ֲאוָה הּוא ָלעֵינַי ִם ְונֶ ְחמָד ָהעֵץ ְל ַה ְ
וַי ֹאכַל:
בראשית פרק יב
ַאר ֶאךָ:
ָָארץ ֲאשֶר ְ
ֵַארצְָך ּו ִממֹולַדְ תְ ָך ּו ִמבֵית ָאבִיָך אֶל ה ֶ
( א) וַי ֹאמֶר י ְקֹוָק אֶל ַאב ְָרם לְֶך לְָך מ ְ
שמֶָך ֶו ְהי ֵה ב ְָרכָה:
(ב) וְאֶ ֶעשְָך לְגֹוי גָדֹול ַו ֲאב ֶָרכְָך ַו ֲאגַדְ לָה ְ
שפְח ֹת ָהאֲדָ מָה:
( ג) וַאֲ ב ֲָרכָה ְמב ְָרכֶיָך ּו ְמ ַק ֶללְָך ָאא ֹר ְונִב ְְרכּו בְָך כ ֹל ִמ ְ
ויקרא פרק יח
ש ֵל ַח ִמ ְפנֵי ֶכם:
( כד) ַאל תִ ַטמְאּו ְבכָל ֵאלֶה כִי ְבכָל ֵאלֶה נִ ְטמְאּו הַגֹוי ִם ֲאשֶר ֲאנִי ְמ ַ
שבֶיהָ:
ָָארץ אֶת י ֹ ְ
ָָארץ ָו ֶאפְק ֹד עֲֹונָּה ָעלֶי ָה וַתָ קִא ה ֶ
(כה) וַתִ ְטמָא ה ֶ
ש ָפטַי וְֹלא תַ עֲשּו מִכ ֹל הַתֹועֵב ֹת ָה ֵאלֶה ָה ֶאז ְָרח ְו ַהגֵר ַהגָר בְתֹו ְככֶם:
שמ ְַרתֶ ם אַתֶ ם אֶת חֻק ֹתַ י ְואֶת ִמ ְ
( כו) ּו ְ
ָָארץ:
ָָארץ ֲאשֶר ִל ְפנֵיכֶם וַתִ ְטמָא ה ֶ
שי ה ֶ
(כז) כִי אֶת כָל הַתֹועֵב ֹת ָהאֵל עָשּו ַאנְ ֵ
ָָארץ ֶאתְ כֶם ְב ַט ַמ ֲאכֶם א ֹתָ ּה ַכ ֲאשֶר קָָאה אֶת הַגֹוי ֲאשֶר ִל ְפנֵיכֶם:
( כח) וְֹלא תָ קִיא ה ֶ
במדבר פרק לה
שפְַך בָּה כִי אִ ם בְדַ ם
שר ֻ
ָָארץ ֹלא י ְ ֻכפַר לַדָ ם ֲא ֶ
ָָארץ ְול ֶ
ָָארץ ֲאשֶר אַתֶ ם בָּה כִי הַדָ ם הּוא י ַ ֲחנִיף אֶת ה ֶ
( לג) וְֹלא תַ ֲחנִיפּו אֶת ה ֶ
שֹפְכֹו:
שבִים בָּה ֲאשֶר ֲאנִי שֹכֵן בְתֹוכָּה כִי ֲאנִי י ְקֹוָק שֹכֵן בְתֹוְך ְבנֵי יִש ְָראֵל :פ
ָָארץ ֲאשֶ ר אַתֶ ם י ֹ ְ
(לד) וְֹלא תְ ַטמֵא אֶת ה ֶ

אדם הראשון ואברהם אבינו
אברהם והמלאכים

אדם הראשון וחטא עץ הדעת

וירא אליו ה' והוא יושב פתח האוהל כחום היום (יח:א)

וישמעו את קול ה' אלקים מתהלך בגן לרוח היום (ג:ח)

וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים וירא וירץ ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים (ג:ו)
לקראתם (יח:ב)
והשענו תחת העץ  . . .והוא עומד עליהם תחת העץ המן העץ אשר צויתיך לבתלי אכל ממנו אכלת (ג:יא)
ויאכלו (יח:ד-ח)
ויאמרו אליו איה שרה אשתך (יח:ט)

ויקרא ה' אלקים אל האדם ויאמר איכה (ג:ט)

ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ויקרא האדם שם אשתו חוה כי היא היתה אם כל חי (ג:כ)
(יח:י)
והנה בן לשרה אשתך (יח:י)

אל האשה אמר  . . .בעצב תלדי בנים (ג:טז)

האשה חוטאת :ותצחק שרה בקרבה  . . .ואדוני זקן האשה חוטאת :ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה
(ג:ו)
(יח:יב)
אחרי בלתי היתה לי עדנה (יח:יב)

ויטע ה' גן בעדן מקדם (ג:ח)

ויאמר ה' אל אברהם למה זה צחקה שרה (יח:יג)

ויאמר ה' לאשה מה זאת עשית (ג:יג)

התנערות מהחטא :ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי התנערות מאחריות לחטא :ותאמר האשה הנחש השיאני
ואכל (ג:יג)
יראה (יח:טו)
ואברהם הלך עמהם לשלחם (יח:טז)

וישלחהו ה' אלקים מגן עדן (ג:כג)

כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ויאמר ה' אלקים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע
(ג:כב)
(יח:יט)
ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט (יח:יט)

וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים  . . .לשמור את דרך עץ
החיים (ג:כד)

:This table was copied from the following article
"יחסה של פרשת אברהם ומלאכים לסיפור גן עדן ולרשעת סדום" מאת צבי ארליך ,מגדים כא
שמות פרק לד
שר הָיּו עַל ַהלֻח ֹת
שנֵי לֻח ֹת ֲא ָבנִים כ ִָראשֹנִים ְוכָתַ בְתִ י עַל ַהלֻח ֹת אֶת הַדְ ב ִָרים ֲא ֶ
שה ְפסָל לְָך ְ
( א) וַי ֹאמֶר י ְקֹוָק אֶל מ ֹ ֶ
שב ְַרתָ :
שר ִ
ה ִָראשֹנִים ֲא ֶ
שם עַל ר ֹאש ָההָר:
( ב) ֶו ְהי ֵה נָכֹון לַב ֹ ֶקר ְו ָעלִיתָ בַבֹקֶר אֶל הַר סִינַי ְונִ ַצבְתָ לִי ָ
( ג) וְאִ יש ֹלא י ַ ֲעלֶה ִעמְָך ְוגַם ִאיש ַאל י ֵָרא ְבכָל ָההָר גַם הַצ ֹאן ְו ַה ָבקָר ַאל י ְִרעּו אֶל מּול ָההָר הַהּוא:
שכֵם מֹשֶה בַבֹקֶר ַויַעַל אֶל הַר סִינַי ַכ ֲאשֶר ִצּוָה י ְקֹוָק א ֹתֹו ַוי ִ ַקח ְבי ָדֹו שְ נֵי לֻח ֹת
שנֵי לֻח ֹת ֲא ָבנִים כ ִָראשֹנִים ַוי ַ ְ
(ד) ַויִפְס ֹל ְ
אֲ ָבנִים:
שם י ְקֹוָק:
שם ַויִק ְָרא ְב ֵ
( ה) ַוי ֵֶרד י ְקֹוָק ֶב ָענָן ַוי ִתְ יַצֵב עִמֹו ָ
(ו) ַוי ַעֲב ֹר י ְקֹוָק עַל ָפנָיו ַויִק ְָרא י ְקֹוָק י ְקֹוָק אֵל ַרחּום ְוחַנּון א ֶֶרְך ַא ַפי ִם ו ְַרב ֶחסֶד ֶו ֱאמֶת:
( ז) נֹצֵר ֶחסֶד ָל ֲא ָלפִים נֹשֵא עָֹון ָו ֶפשַע ְו ַחטָָאה ְונַקֵה ֹלא יְנַקֶה פֹקֵד עֲֹון ָאבֹות עַל ָבנִים ְועַל ְבנֵי ָבנִים עַל שִ לֵשִ ים ְועַל
ִר ֵבעִים:

רש"י דברים פרק י פסוק ח
בעת ההוא  -בשנה הראשונה לצאתכם ממצרים וטעיתם בעגל ובני לוי לא טעו ,הבדילם המקום מכם.
מדרש תנחומא (ורשא) פרשת תרומה סימן ח
( ח) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם אימתי נאמר למשה הפרשה הזו של משכן ביום הכפורים עצמו אע"פ שפרשת
המשכן קודמת למעשה העגל ,א" ר יהודה בר' שלום אין מוקדם ומאוחר בתורה שנאמר (משלי ה) נעו מעגלותיה לא
תדע מטולטלות הן שביליה של תורה ופרשותיה ,הוי ביום הכפורים נאמר למשה ועשו לי מקדש ,מנין שכן עלה משה
בששה בסיון ועשה ארבעי' יום וארבעי' לילה ועוד עשה ארבעים ועוד עשה ארבעי' הרי מאה ועשרים ואתה מוצא
שביום הכפורים נתכפר להם ובו ביום א"ל הקדוש ב"ה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם כדי שידעו כל האומות שנתכפר
להם מעשה העגל ,ולכך נקרא משכן העדות שהוא עדות לכל באי העולם שהקב"ה שוכן במקדשכם ,אמר הקדוש ב"ה
יבא זהב שבמשכן וי כפר על זהב שנעשה בו העגל שכתוב בו (שמות לב) ויתפרקו העם את כל נזמי הזהב וגו' ולכן
מתכפרין בזהב וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב ,אמר הקב"ה (ירמיה ל) כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך.
אברבנאל ירמיהו ז:כב
והנראה לי בפירוש הפסוק הזה ,שהנה ישראל כשיצאו ממצרים ובאו לפני הר סיני ,ושמעו התורה והמצוות ,לא ציוום
ולכן באו ה' דבר מעניין הקרבנות  . . .אמנם כאשר עשו העגל  . . .הוצרך לתקן להם צרי ורפואה למחלתם ולרשעיהם,
.טאיםמצוות הקרבנות  . . .שלא נצטוו עליהם אילולי היו חו
במדבר פרק יד
(כו) ַוי ְדַ בֵר י ְקֹוָק אֶל מֹשֶה ְואֶל ַאהֲר ֹן לֵאמ ֹר:
ש ָמעְתִ י:
( כז) עַד מָתַ י ָלעֵדָ ה ה ָָרעָה הַז ֹאת ֲאשֶר ֵהמָה ַמלִינִים ָעלָי אֶת תְ לֻנֹות ְבנֵי יִש ְָראֵל ֲאשֶר ֵהמָה ַמלִינִים ָעלַי ָ
שר דִ ב ְַרתֶ ם בְָאזְנָי כֵן ֶא ֱעשֶה ָלכֶם:
(כח) אֱ מ ֹר ֲא ֵלהֶם חַי ָאנִי נְ ֻאם י ְקֹוָק ִאם ֹלא ַכ ֲא ֶ
שנָה ָו ָמ ְעלָה ֲאשֶר ֲה ִלינ ֹתֶ ם ָעלָי:
( כט) ַבמִדְ בָר ַהזֶה יִפְלּו ִפג ְֵריכֶם ְוכָל ְפקֻדֵ יכֶם ְלכָל ִמ ְספ ְַרכֶם ִמבֶן ֶעש ְִרים ָ
ש ַע בִן נּון:
שכֵן אֶתְ כֶם בָּה כִי ִאם ָכלֵב בֶן י ְ ֻפנֶה וִיהֹו ֻ
ש ר נָשָאתִ י אֶת י ָדִ י ְל ַ
ָָארץ אֲ ֶ
(ל) אִ ם אַתֶ ם תָ ב ֹאּו אֶל ה ֶ
ָָארץ ֲאשֶר מְַאסְתֶ ם בָּה:
( לא) ְו ַט ְפכֶם ֲאשֶר ֲאמ ְַרתֶ ם ָלבַז י ִ ְהי ֶה ְו ֵהבֵיאתִ י א ֹ ָתם ְוי ָדְ עּו אֶת ה ֶ
(לב) ּו ִפג ְֵריכֶם אַתֶ ם יִפְלּו ַב ִמ ְד ָבר ַהזֶה:
שנָה ְונָשְאּו אֶת זְנּותֵ יכֶם עַד ת ֹם ִפג ְֵריכֶם ַב ִמ ְדבָר:
ַאר ָבעִים ָ
( לג) ּו ְבנֵיכֶם יִהְיּו רֹעִים ַב ִמ ְדבָר ְ
ַאר ָבעִים שָ נָה וִידַ עְתֶ ם
שנָה תִ שְאּו ֶאת ֲעֹונ ֹתֵ יכֶם ְ
שנָה יֹום ַל ָ
ַאר ָבעִים יֹום יֹום ַל ָ
ָָארץ ְ
( לד) ְב ִמ ְספַר ַהיָמִים ֲאשֶר תַ ְרתֶ ם אֶת ה ֶ
אֶת תְ נּוָאתִ י:
שם יָמֻתּו:
( לה) אֲ נִי י ְקֹוָק דִ ב ְַרתִ י ִאם ֹלא ז ֹאת ֶא ֱעשֶה ְלכָל ָהעֵדָ ה ה ָָרעָה הַז ֹאת הַנֹועָדִ ים ָעלָי ַבמִדְ בָר ַהזֶה י ִתַ מּו ְו ָ
שמות לד
ו עבר יקוק על ניו ו קרא יקוק יקוק אל רח ם וח ן אר א ים ורב חסד ואמת ו)
ים ועל ר עיםנים על נצר חסד לאלפים נ א ע ן ופ ע וח ה ונ ה א ינ ה קד ע ן ב ת על נים ועל ני ב ז)
רש"י במדבר פרק יד
לצדיקים ולרשעים .כשעלה משה למרום מצאו משה להקב"ה שהיה יושב וכותב ה' ארך אפים .אמר -ה' ארך אפים יח)
לו לצדיקים .אמר לו הקב"ה אף לרשעים .אמר לו רשעים יאבדו .אמר לו הקב"ה חייך שתצטרך לדבר .כשחטאו
ים התפלל משה לפניו בארךאפים ,אמר לו הקב"ה והלא אמרת לי ישראל בעגל ובמרגל
לצדיקים .אמר לו והלא אמרת לי אף לרשעים
תלמוד ירושלמי מסכת מכות פרק ב דף לא טור ד /ה"ד
שאלו לחכמה חוטא מהו עונשו אמרה להם חטאים תרדף רעה שאלו לנבואה חוטא מהו עונשו אמרה להן הנפש החוטאת
היא תמות שאלו לקודש' בריך הוא חוטא מהו עונשו אמ' להן יעשה תשובה ויתכפ' לו
רמב"ם הלכות תשובה פרק א
הלכה א

מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת
מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא שנאמר איש או אשה כי יעשו וגו' והתודו את חטאתם אשר עשו זה וידוי
דברים ,וידוי זה מצות עשה ,כיצד מתודין אומראנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי
ולעולם איני חוזר לדבר זה ,וזהו עיקרו של וידוי ,וכל המרבה להתודות ומאריך בענין זה הרי זה ובושתי במעשי
משובח ,וכן בעלי חטאות ואשמות בעת שמביאין קרבנותיהן על שגגתן או על זדונן אין מתכפר להןבקרבנם עד שיעשו
מיתות בית דין ומחוייבי מלקות אין תשובה ,ויתודו וידוי דברים שנאמר והתודה אשר חטא עליה ,וכן כל מחוייבי
במיתתן או בלקייתן עד שיעשו תשובה ויתודו ,וכן החובל בחבירו והמזיק ממונו אף על פי ששילם לו מה אמתכפר להן
שהוא חייב לו אינו מתכפרעד שיתודה וישוב מלעשות כזה לעולם שנאמר מכל חטאות האדם.
רמב"ם הלכות תשובה פרק ז
הלכה א
ורשות כל אדם נתונה לו כמו שבארנו ישתדל אדם לעשות תשובה ולהתודות בפיו מחטאיו ולנעור כפיו מחטאיו הואיל
כדי שימות והוא בעל תשובה ויזכה לחיי העולם הבא
...
הלכה ג
אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה כגון זנות וגזל וגניבה ,אלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו כך
צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן ההתול ומרדיפת הממון והכבוד הוא
ומרדיפת המאכלות וכיוצא בהן מן הכל צריךלחזור בתשובה ,ואלו העונות קשים מאותן שיש בהן מעשה שבזמן שאדם
נשקע באלו קשה הוא לפרוש מהם ,וכן הוא אומר יעזוב רשע וגו
ישעיהו נה
ח יעזב ר ע ר ואי

ון מח בתיו וי ב אל יקוק וירחמה ואל א הינ י יר ה לסל ז)

Psychological Approaches to Change

Much of this shiur is based on the work of Dr and Rabbi Pelcovitz , Life in the Balance: Torah
Perspectives on Positive Psychology: Shaar Press 2014
1)
Rambam 4 stages of teshuva/ Rabbeinu Yonah grandson of Rambam in Shaarei Teshuva adds to
a total of 12. Shaarei Teshuva adds both emotional and behavioral actions that can serve to
lessen the chances of relapse.
2)
Prochaska & DiClemente:
The Transtheoretical or Stage Theory of Change
Precontemplation/Contemplation/Preparation/Action/Maintenance
Prochaska places emphasis on all the internal processes that precede active change which is
different than the Torah model anchored more in the idea that behavior change--->internalization
3)
Bateson’s Change Model :
First Order Change vs. Second Order Change
4)
Dr. Pelcovitz:
story of the Kiddush Club / women in Shelters
5)
Suffering
Yehoyachin and his wife : Bavel / Customer service agent lung cancer
6)
Addiction Studies and Partial-process vs Full -Dichotomous Teshuvah
7)
Rav Kook - Teshuvah Pisomis vs Hadrogis
8)
Modern Willpower and Motivation Methodology
Mc Gonigal- Neuroscience/ Suzanne Segerstrom the Pause and Plan response
prefrontal cortex/ HRV
The Willpower Instinct
Health Psychology

