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 בראשית 

ד " בס  

 מבנה הפרק 

 פיתויה

ׁשּו:  ְתּבֹׁשָ יִּ ְולֹא  ּתֹו  ׁשְ ְואִּ ָהָאָדם  ים  ֲערּוּמִּ ֵניֶהם  ׁשְ ְהיּו  ַויִּּ )כה(  בראשית    בראשית פרק ב: 

ה ה' ר ָעש ָ ֶדה ֲאׁשֶ ָ ּכֹל ַחיַּת ַהש ּ ָחׁש ָהָיה ָערּום מִּ ים  פרק ג: )א( ְוַהּנָ ה   ֱאלֹהִּ ָ ׁשּ ַויֹּאֶמר ֶאל ָהאִּ

ן: ּכֹל ֵעץ ַהּגָ ים לֹא ֹתאְכלּו מִּ י ָאַמר ֱאלֹהִּ י ֵעץ    ַאף ּכִּ רִּ ּפְ ָחׁש מִּ ה ֶאל ַהּנָ ָ ׁשּ אֶמר ָהאִּ )ב( ַוּתֹ

ר י ָהֵעץ ֲאׁשֶ רִּ ּפְ ן ֹנאֵכל: )ג( ּומִּ עּו ּבוֹ   ַהּגָ ּגְ ּנּו ְולֹא תִּ ּמֶ ים לֹא ֹתאְכלּו מִּ ן ָאַמר ֱאלֹהִּ תֹוְך ַהּגָ   ּבְ

ֻמתּון: ן ּתְ יֹום  ּפֶ י ּבְ ים ּכִּ י יֵֹדַע ֱאלֹהִּ ֻמתּון: )ה( ּכִּ ה לֹא מֹות ּתְ ָ ׁשּ ָחׁש ֶאל ָהאִּ   )ד( ַויֹּאֶמר ַהּנָ

ים יְֹדֵעי טֹוב ָוָרע: אלֹהִּ יֶתם ּכֵ ְהיִּ ְפְקחּו ֵעיֵניֶכם וִּ ּנּו ְונִּ ּמֶ    ֲאָכְלֶכם מִּ

 חטא ה
ה  ָ ׁשּ ָהאִּ ֶרא  ַוּתֵ ְלַמֲאָכל  )ו(  ָהֵעץ  י טֹוב  ם  ּכִּ ָלֵעיַניִּ הּוא  ַתֲאָוה  י  יל   ְוכִּ ּכִּ ְלַהש ְ ָהֵעץ    ְוֶנְחָמד 

אַכל ְריֹו ַוּתֹ ּפִּ ח מִּ ּקַ ּה ַויֹּאַכל  ַוּתִּ ּמָ ּה עִּ יׁשָ ם ְלאִּ ן ּגַ ּתֵ    :ַוּתִּ

 תוצאהה

ם ֵהם י ֵעיֻרּמִּ ֵניֶהם ַויְֵּדעּו ּכִּ ַקְחָנה ֵעיֵני ׁשְ ּפָ ּו ָלֶהם ֲחֹגרֹת:  )ז( ַוּתִּ רּו ֲעֵלה ְתֵאָנה ַויֲַּעש  ְתּפְ   ַויִּּ

ן ְלרּוַח ַהיֹּום ּגָ ְך ּבַ ְתַהּלֵ ים מִּ ְמעּו ֶאת קֹול ה' ֱאלֹהִּ ׁשְ ֵני ה'   )ח( ַויִּּ ּפְ ּתֹו מִּ ׁשְ א ָהָאָדם ְואִּ ְתַחּבֵ ַויִּּ

ן:אֱ  תֹוְך ֵעץ ַהּגָ ים ּבְ   לֹהִּ

 דו שיח בין ה' 
 ובין החוטאים

ה: ים ֶאל ָהָאָדם ַויֹּאֶמר לֹו ַאיֶּּכָ ְקָרא ה' ֱאלֹהִּ יָרא  )י( ַויֹּאֶמר ֶאת קְֹלךָ   )ט( ַויִּּ ן ָואִּ ּגָ י ּבַ ַמְעּתִּ  ׁשָ

י ָוֵאָחֵבא: י ֵעירֹם ָאֹנכִּ יָך    ּכִּ יתִּ ּוִּ ר צִּ ן ָהֵעץ ֲאׁשֶ ה ֲהמִּ י ֵעירֹם ָאּתָ יד ְלָך ּכִּ ּגִּ י הִּ )יא( ַויֹּאֶמר מִּ

י ֲאָכל ְלּתִּ :  ְלבִּ ּנּו ָאָכְלּתָ ּמֶ וא ָנְתנָ   מִּ י הִּ דִּ ּמָ ה עִּ ר ָנַתּתָ ה ֲאׁשֶ ָ ׁשּ י  )יב( ַויֹּאֶמר ָהָאָדם ָהאִּ ה ּלִּ

ָוֹאֵכל: ָהֵעץ  ן  ית  מִּ ָעש ִּ זֹּאת  ַמה  ה  ָ ׁשּ ָלאִּ ים  ֱאלֹהִּ ה'  ַויֹּאֶמר  ָחׁש    )יג(  ַהּנָ ה  ָ ׁשּ ָהאִּ אֶמר  ַוּתֹ

י ָוֹאֵכל: יַאנִּ ִּ ׁשּ    הִּ

 עונש החוטאים 

ים  ֵהָמה  )יד( ַויֹּאֶמר ה' ֱאלֹהִּ ל ַהּבְ ּכָ ה מִּ יָת זֹּאת ָארּור ַאּתָ י ָעש ִּ ָחׁש ּכִּ ּכֹל ַחיַּת    ֶאל ַהּנָ ּומִּ

ל ְיֵמי ַחיֶּיָך: )טו( אַכל ּכָ חְֹנָך ֵתֵלְך ְוָעָפר ּתֹ ֶדה ַעל ּגְ ָ ה    ַהש ּ ָ ׁשּ יְנָך ּוֵבין ָהאִּ ית ּבֵ ְוֵאיָבה ָאׁשִּ

ׁשּוֶפּנּו ָעֵקב: ָך רֹאשׁ ּוֵבין ַזְרֲעָך ּוֵבין ַזְרָעּה הּוא ְיׁשּופְ  ה ּתְ ה    ְוַאּתָ ה ָאַמר ַהְרּבָ ָ ׁשּ )טז( ֶאל ָהאִּ

ים ְוֶאל י ָבנִּ ְלדִּ ֶעֶצב ּתֵ בֹוֵנְך ְוֵהרֵֹנְך ּבְ ּצְ ה עִּ ְך:  ַאְרּבֶ ל ּבָ ְמׁשָ ׁשּוָקֵתְך ְוהּוא יִּ ְך ּתְ יׁשֵ ( ּוְלָאָדם  )יז  אִּ

יךָ  יתִּ ּוִּ צִּ ר  ֲאׁשֶ ָהֵעץ  ן  מִּ אַכל  ַוּתֹ ָך  ּתֶ ׁשְ אִּ ְלקֹול  ַמְעּתָ  ׁשָ י  ּכִּ ּנּו    ָאַמר  ּמֶ מִּ ֹתאַכל  לֹא  ֵלאֹמר 

ה ּכֹל אֲכֶלּנָ בֹון ּתֹ ּצָ עִּ ֲעבּוֶרָך ּבְ יַח ָלְך    ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ּבַ ְצמִּ ר ּתַ ְיֵמי ַחיֶּיָך: )יח( ְוקֹוץ ְוַדְרּדַ

ֶדה: )יט(ְוָאכַ  ָ ב ַהש ּ ֶ ה   ְלּתָ ֶאת ֵעש  ּנָ ּמֶ י מִּ אַכל ֶלֶחם ַעד ׁשּוְבָך ֶאל ָהֲאָדָמה ּכִּ יָך ּתֹ ֵזַעת ַאּפֶ ּבְ

י ְחּתָ ּכִּ ׁשּוב:  ֻלּקָ ה ְוֶאל ָעָפר ּתָ וא ָהְיָתה    ָעָפר ַאּתָ י הִּ ה ּכִּ ּתֹו ַחּוָ ׁשְ ם אִּ ְקָרא ָהָאָדם ׁשֵ )כ( ַויִּּ

ל ָחי: ם:)כא( ַויַּ  ֵאם ּכָ ׁשֵ ְתנֹות עֹור ַויְַּלּבִּ ּתֹו ּכָ ׁשְ ים ְלָאָדם ּוְלאִּ    ַעש  ה' ֱאלֹהִּ

 
 הגירוש מגן עדן

ּנּו ָלַדַעת טֹוב ָוָרע  ּמֶ ַאַחד מִּ ים ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ּכְ ַלח ָידֹו    )כב( ַויֹּאֶמר ה' ֱאלֹהִּ ׁשְ ן יִּ ה ּפֶ ְוַעּתָ

ָוַחי לְ  ְוָאַכל  ים  ַהַחיִּּ ֵמֵעץ  ם  ּגַ ֶאת    ֹעָלם:ְוָלַקח  ַלֲעֹבד  ֵעֶדן  ן  ּגַ מִּ ים  ֱאלֹהִּ ֵחהּו ה'  ּלְ ַוְיׁשַ )כג( 

ָהָאָדם ֶאת  ַוְיָגֶרׁש  ם: )כד(  ָ ׁשּ ח מִּ ֻלּקַ ר  ֲאׁשֶ ים    ָהֲאָדָמה  ֻרבִּ ַהּכְ ֵעֶדן ֶאת  ְלַגן  ֶדם  ּקֶ ן מִּ ּכֵ ׁשְ ַויַּ

ֶכת ְתַהּפֶ ֶרְך ֵעץ   ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִּ ֹמר ֶאת ּדֶ ׁשְ ים: לִּ  ַהַחיִּּ
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 בראשית 

ד " בס  

 הפיתוי 

 ציווי ה' ואכל מפרי עץ הדעת. בפרק ג אנו לומדים שהאדם עבר על 

 איך הדבר התרחש? 

 ל מהפרי?ומה גרם לחוה לאכ

 נעיין בציווי ה' ונחפש מפתח להבנת התהליך. 

 

 בפרק ב' אנו קוראים את צו ה' לאדם: 

אֵכל:  ן ָאכֹל ּתֹ ּכֹל ֵעץ ַהּגָ ים ַעל ָהָאָדם ֵלאֹמר מִּ  )טז( ַוְיַצו ה' ֱאלֹהִּ

ַעת טֹוב ) מּות: יז( ּוֵמֵעץ ַהּדַ ּנּו מֹות ּתָ ּמֶ יֹום ֲאָכְלָך מִּ י ּבְ ּנּו ּכִּ ּמֶ  ָוָרע לֹא ֹתאַכל מִּ

 : דברי האשהלדברי הנחש ול  להי-נשווה בין הצו הא

 הציווי של ה' 

 י"ז( -)ב' ט"ז

 דברי הנחש 

 )ג' א'( 

 דברי האישה 

 ג'(-)ג' ב'

 האיסור

 

ן ַהגָּ ֵעץ  כל    ִמּכל  אָּ

  ּתאֵכל:

ע   רָּ  ּוֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב וָּ

 

ּנּו   לא תאַכל ִממֶּ

ֱאלִהים: ַמר  אָּ ִּכי   ַאף 

ֵעץ   ִמּכל  תאְכלּו  לא 

ן?   ַהגָּ

 

ן נאֵכל:   ִמְפִרי ֵעץ ַהגָּ

 

ר ְבתֹוְך   ֵעץ ֲאשֶּ ּוִמְפִרי הָּ

ן ַמר ֱאלִהים   ַהגָּ  אָּ

ּנּו ִממֶּ תאְכלּו  ְולא    לא 

 ִתְגעּו בֹו 

 העונש

 

ּנּו ִּכי ְביֹום   ְלָך ִממֶּ  ֲאכָּ

מּות:  מֹות ּתָּ

 מֹות ְּתֻמתּון.   -לֹא

ִּכי ֹיֵדַע ֱאֹלִהים ִּכי  

ּנּו  ם ִממֶּ ְלכֶּ  ְביֹום ֲאכָּ

ם   ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניכֶּ

ם ֵּכאֹלִהים ֹיְדֵעי   ִוְהִייתֶּ

ע  רָּ  טֹוב וָּ

ן ְּתֻמתּון:   פֶּ

 נשאל שאלות:

 מה אסר הקב"ה ומה התיר לאכילה?      •

 מה מותר? וכיצד מציג הנחש את האיסור? מה אסור לפי דברי הנחש?      •

 מהי מטרתו של הקב"ה באיסור?  - לפי דברי הנחש     •

 מה הוא גורם לאישה?  -השינוי שעושה הנחש     •

 כיצד היא מציגה את ההיתר ואת האיסור?      •

 מה? למה?  -תהליך זה גורם לאישה להוסיף      •

 המלצה למורה:  
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 בראשית 

ד " בס  

 נשים לב כי במניעת חטא יכול להיות חיזוק מצד שני דברים:

 א( האיסור מוגבל וברור 

 ב( העונש מוחלט ומשמעותי. 

 במקביל, בפיתוי לחטא קיימים אותם  שני יסודות:

 א( האיסור גדול מידי ואי אפשר לעמוד בו. 

 ב( העונש אינו וודאי 

 כיצד דברים אלו באים לידי ביטוי בכתובים?  

 

 : שלעיל לענות על השאלותכדי  נעזר בפירוש רש"י 

 רש"י: 

ואף על פי שראה אותם אוכלים משאר פירות,    -שמא אמר לכם לא תאכלו מכל וגו'    -   )א( אף כי אמר

 הרבה עליה דברים כדי שתשיבנו ויבא לדבר באותו העץ: 

ל הצווי, לפיכך באה לידי גרעון, הוא שנאמר )משלי ל ו( אל תוסף על  הוסיפה ע   -  ג( ולא תגעו בו)

 דבריו: 

 דחפה עד שנגעה בו, אמר לה כשם שאין מיתה בנגיעה כך אין מיתה באכילה: - )ד( לא מות תמתון

 ראתה דבריו של נחש והנאו לה והאמינתו: - )ו( ותרא האשה

 תוצאות החטא 

ֵניֶהם ַקְחָנה ֵעיֵני ׁשְ ּפָ ּו ָלֶהם ֲחֹגרֹת: )ז( ַוּתִּ רּו ֲעֵלה ְתֵאָנה ַויֲַּעש  ְתּפְ ם ֵהם ַויִּּ י ֵעיֻרּמִּ    ַויְֵּדעּו ּכִּ

ֵני ה' ֱאלֹהִּ ) ּפְ ּתֹו מִּ ׁשְ א ָהָאָדם ְואִּ ְתַחּבֵ ן ְלרּוַח ַהיֹּום ַויִּּ ּגָ ְך ּבַ ְתַהּלֵ ים מִּ ְמעּו ֶאת קֹול ה' ֱאלֹהִּ ׁשְ תֹוְך  ח( ַויִּּ ים ּבְ

ן:  ֵעץ ַהּגָ

להים מעידה על המעמד החדש שלו, ועל תוצאות האכילה, עוד בטרם נענש  - אסתתרות האדם לפני  ה

 על ידי ה'.  

 רש"י מתאר את תחושתו של האדם אחרי החטא: 

 רש"י: 

אף הסומא יודע כשהוא ערום, אלא מהו וידעו כי עירומים הם, מצוה אחת    -וידעו כי ערומים הם  

 היתה בידם ונתערטלו הימנה:
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 בראשית 

ד " בס  

 לחוטאיםשיח בין ה' -דו

ים ֶאל ָהָאָדם   ְקָרא ה' ֱאלֹהִּ ה:)ט( ַויִּּ י    ַויֹּאֶמר לֹו ַאיֶּּכָ י ֵעירֹם ָאֹנכִּ יָרא ּכִּ ן ָואִּ ּגָ י ּבַ ַמְעּתִּ )י( ַויֹּאֶמר ֶאת קְֹלָך ׁשָ

ה  ַויֹּאֶמר  )יא(    ָוֵאָחֵבא: י ֵעירֹם ָאּתָ יד ְלָך ּכִּ ּגִּ י הִּ יָך  מִּ יתִּ ּוִּ ר צִּ ן ָהֵעץ ֲאׁשֶ :ֲהמִּ ּנּו ָאָכְלּתָ ּמֶ י ֲאָכל מִּ ְלּתִּ )יב(    ְלבִּ

ן ָהֵעץ ָוֹאֵכל: י מִּ וא ָנְתָנה ּלִּ י הִּ דִּ ּמָ ה עִּ ר ָנַתּתָ ה ֲאׁשֶ ָ ׁשּ ה ַמה )יג(    ַויֹּאֶמר ָהָאָדם ָהאִּ ָ ׁשּ ים ָלאִּ ַויֹּאֶמר ה' ֱאלֹהִּ

ית י ָוֹאֵכל:  זֹּאת ָעש ִּ יַאנִּ ִּ ׁשּ ָחׁש הִּ ה ַהּנָ ָ ׁשּ אֶמר ָהאִּ יָת זֹּאת  ַויֹּאֶמר ה)יד(    ַוּתֹ י ָעש ִּ ָחׁש ּכִּ ים ֶאל ַהּנָ ָארּור  ' ֱאלֹהִּ

ל ְיֵמי ַחיֶּיָך: אַכל ּכָ חְֹנָך ֵתֵלְך ְוָעָפר ּתֹ ֶדה ַעל ּגְ ָ ּכֹל ַחיַּת ַהש ּ ֵהָמה ּומִּ ל ַהּבְ ּכָ ה מִּ יְנָך    ַאּתָ ית ּבֵ )טו( ְוֵאיָבה ָאׁשִּ

ה ּוֵבין ַזְרֲעָך ּוֵבין ַזְרָעּה הּוא ְיׁשּוְפךָ  ָ ׁשּ ׁשּוֶפּנּו ָעֵקב:    ּוֵבין ָהאִּ ה ּתְ ה ָאַמר  )טז(    רֹאׁש ְוַאּתָ ָ ׁשּ ה  ֶאל ָהאִּ ַהְרּבָ

ְך:   ל ּבָ ְמׁשָ ׁשּוָקֵתְך ְוהּוא יִּ ְך ּתְ יׁשֵ ים ְוֶאל אִּ י ָבנִּ ְלדִּ ֶעֶצב ּתֵ בֹוֵנְך ְוֵהרֵֹנְך ּבְ ּצְ ה עִּ י  ּוְלָאָדם ָאַמר  )יז(    ַאְרּבֶ ּכִּ

ן ָהעֵ  אַכל מִּ ָך ַוּתֹ ּתֶ ׁשְ ַמְעּתָ ְלקֹול אִּ ֲעבּוֶרָך  ׁשָ ּנּו ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ּבַ ּמֶ יָך ֵלאֹמר לֹא ֹתאַכל מִּ יתִּ ּוִּ ר צִּ ץ ֲאׁשֶ

ה ּכֹל ְיֵמי ַחיֶּיָך: אֲכֶלּנָ בֹון ּתֹ ּצָ עִּ ֶדה:  ּבְ ָ ב ַהש ּ ֶ יַח ָלְך ְוָאַכְלּתָ ֶאת ֵעש  ְצמִּ ר ּתַ יָך    )יח( ְוקֹוץ ְוַדְרּדַ ֵזַעת ַאּפֶ )יט( ּבְ

אַכל ֶלֶחם ַעד ׁשּוְבָך ֶאל הָ  ׁשּוב: ּתֹ ה ְוֶאל ָעָפר ּתָ י ָעָפר ַאּתָ ְחּתָ ּכִּ ה ֻלּקָ ּנָ ּמֶ י מִּ  ֲאָדָמה ּכִּ

  

 נשאל שאלות:

 מדוע שואל ה' את האדם 'איכה'?   •

 האם האדם לוקח אחריות על חטאו?   •

 האם האשה לוקחת אחריות על חטאה?   •

 אל מי פונה ה' בשאלה ואל מי לא ומדוע?   •

 :(ט)ד, רש"י 

 שלא יהא נבהל להשיב אם יענישהו פתאום.   א, אלא ליכנס עמו בדברים,יודע היה היכן הו  - איכה

 וכן בקין )בראשית ד ט( אמר לו אי הבל אחיך.  

 : (יב)ד, רש"י  

 כאן כפר בטובה:  - אשר נתת עמדי

 : )ד, יד(רש"י  

היה לו להשיב:    מכאן שאין מהפכים בזכותו של מסית. שאילו שאלו למה עשית זאת,  -  כי עשית זאת

 דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין: 

 )ד, יד(:נקודת המוצא של רש"י 

 הקב"ה פונה אל האדם ואל האישה, ושואל אותם על החטא. אל הנחש הוא אינו פונה. 
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 בראשית 

ד " בס  

 יח"ל בלבד:    5לתלמידי 

 (: י"ג)ד, רמב"ן 

לעבור על מצוותי, כי האישה ]למרות שלכאורה לא נצטוותה בידי ה'[ בכלל    -  טעם מה זאת עשיתו

 אזהרת אדם, כי הייתה עצם מעצמיו בעת ההיא, וכן היא בכלל העונש שלו. 

 כאשר נענש הנחש.   כי היא נענשה על אכילתה ו]גם[ על עצתה, ,' ותאכלי מן העץ'ולא אמר באשה 

 כי העונש הגדול על האכילה.  "הנחש השיאני ואוכל",ועל כן אמרה 

,  ע"ז ו;  ב, ע"והנה מכאן נוכל ללמוד עונש למחטיאי אדם בדבר, כאשר למדונו רבותינו )פסחים כב

 בפסוק "ולפני עור לא תיתן מכשול" )ויקרא יט, יד(: א(ע"

 האישה נענשת הן על האכילה והן על הסתת האדם   

 

 ן: נקודות לדיו 

 .איך עומדים החוטאים לפני ה'? ה' נותן לאדם אפשרות לעשות תשובה, אך האדם מתחבא     •

 איך מתמודדים החוטאים עם חטאם? לקיחת אחריות מול הסרת אחריות      •
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 בראשית 

ד " בס  

 עונש החוטאים 

 מהם העונשים?  

 מה הקשר בין החטא לעונש? 

ש עונ

 הנחש 

ֱאֹלִהים  ה'  ר  ַויֹאמֶּ ַחַית    )יד(  ּוִמֹּכל  ה  ַהְבֵהמָּ ל  ִמּכָּ ה  ַאּתָּ רּור  אָּ זֹאת  ִשיתָּ  עָּ ִּכי  ש  חָּ ַהּנָּ ל  אֶּ

ל ְיֵמי ַחיֶּיָך:  ר ּתֹאַכל ּכָּ פָּ ה ַעל ְגֹחְנָך ֵתֵלְך ְועָּ דֶּ  ַהשָּ

ה ִאשָּ ִשית ֵביְנָך ּוֵבין הָּ ה אָּ ּנּו    )טו( ְוֵאיבָּ ה ְּתשּופֶּ ּה הּוא ְישּוְפָך רֹאש ְוַאּתָּ ּוֵבין ַזְרֲעָך ּוֵבין ַזְרעָּ

ֵקב:  עָּ

עונש 

 האישה 

ֵתְך   ל ִאיֵשְך ְּתשּוקָּ ִנים ְואֶּ ב ֵּתְלִדי בָּ צֶּ ה ִעְצבֹוֵנְך ְוֵהֹרֵנְך ְבעֶּ ה ַאְרבֶּ ַמר ַהְרבָּ ה אָּ ִאשָּ ל הָּ )טז( אֶּ

ְך ל בָּ   ְוהּוא ִיְמשָּ

עונש 

 האדם

ר ִצִּויִתיָך ֵלאֹמר לֹא תֹאַכל  )י  ֵעץ ֲאשֶּ ָך ַוּתֹאַכל ִמן הָּ ַמְעּתָּ ְלקֹול ִאְשּתֶּ ַמר ִּכי שָּ ם אָּ דָּ ז( ּוְלאָּ

ה ֹּכל ְיֵמי ַחיֶּיָך: )יח( ְוקֹוץ ְוַדְרַדר ַּתְצִמיַח   ּנָּ בֹון ּתֹאֲכלֶּ ָך ְבִעצָּ ה ַבֲעבּורֶּ מָּ ֲאדָּ ה הָּ ּנּו ֲארּורָּ ִממֶּ

ת עֵ  ַכְלּתָּ אֶּ ְך ְואָּ ה  לָּ ּנָּ ה ִּכי ִממֶּ מָּ ֲאדָּ ל הָּ ם ַעד שּוְבָך אֶּ חֶּ יָך ּתֹאַכל לֶּ ה: )יט( ְבֵזַעת ַאפֶּ דֶּ ב ַהשָּ שֶּ

שּוב: ר ּתָּ פָּ ל עָּ ה ְואֶּ ר ַאּתָּ פָּ ְחּתָּ ִּכי עָּ  ֻלקָּ

 

גם בנוגע לנחש וגם בנוגע לאדם יש קשר של מידה כנגד מידה בין החטא    -  הקשר בין החטא לעונש

א לידי ביטוי באוכל(. האישה חטאה כלפי ה' אבל גם כלפי  ו ונש )שיב)האכילה האסורה( לבין הע

לרעה   לשינוי  קשור  ְך"(  בָּ ל  ִיְמשָּ )"ְוהּוא  שקיבלה  מהעונש  חלק  ולכן  לחטאו  שסייעה  בכך  האיש 

 במעמדה בנוגע לאיש. 

 מידה כנגד מידה מיומנויות בלמידת תנ"ך:  

 להעשרה  -משמעות העונש לאישה לדורות 

 עונשה של האישה מורכב משני חלקים מרכזיים: 

ַמר  ה אָּ ִאשָּ ל הָּ  אֶּ

ִנים  ב ֵּתְלִדי בָּ צֶּ ה ִעְצבֹוֵנְך ְוֵהֹרֵנְך ְבעֶּ ה ַאְרבֶּ  ַהְרבָּ

ְך ל בָּ ֵתְך ְוהּוא ִיְמשָּ ל ִאיֵשְך ְּתשּוקָּ  ְואֶּ

החלק הראשון קשור לתפקידיה הביולוגים של האישה כנושאת את ההיריון וכיולדת, והשני קשור  

כך שסבלה של האישה בשעת ההיריון והלידה ומעמדה  -למערכת היחסים שלה עם האיש. יוצא אם

ולא מצב לכתחילה. ואמנם הרמ"א עמיאל    של האישה הם מצב שנוצר בדיעבד, בעקבות החטא,

 מצביע על כך שלעתיד לבוא יתוקן העולם ויחזור למצב הבראשיתי: 

ל  ִיְמשָּ "ְוהּוא  את  בזה  שומעים  אנו  חוה    ...ושוב  של  חטאה  ע"י  לאישה  קללה  בתור  שבאה  ְך"  בָּ

שהסיתה את אדם הראשון לעץ הדעת. וכאשר לעתיד לבוא תתבטל הזוהמא של עץ הדעת, כידוע,  

ויהיו שניהם, האיש והאישה, שווים בכל דבר.  ְך"  בָּ ל  ִיְמשָּ וממילא תתבטל גם הגזירה של "ְוהּוא 

 עמ' קלב( , עמי חלק ב-)הגיונות אל

  

https://docs.google.com/document/d/1lpq5lA92uNHiGaNaLuXYCJtnpUd1pM0JZU3rRcve2sE/edit?usp=sharing
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 בראשית 

ד " בס  

 מגן העדן הגירוש

ּנּו ָלַדַעת טֹוב ָוָרע ּמֶ ַאַחד מִּ ן  כב ַויֹּאֶמר ה' ֱאלֹקים ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ּכְ ה ּפֶ ם ֵמֵעץ  - ְוַעּתָ ַלח ָידֹו ְוָלַקח ּגַ ׁשְ יִּ

ים ְוָאַכל ָוַחי ְלעָֹלם:   ׁשָּ   ַהַחיִּּ ח מִּ ר ֻלּקַ ן ֵעֶדן ַלֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ּגַ ֵחהּו ה' ֱאלקים מִּ ּלְ כד    ם:  כג ַוְיׁשַ

ֶרְך ֵעץ    ָהָאָדם-ַוְיָגֶרׁש ֶאת ֹמר ֶאת ּדֶ ׁשְ ֶכת לִּ ְתַהּפֶ ים ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִּ ֻרבִּ ֶדם ְלַגן ֵעֶדן ֶאת ַהּכְ ּקֶ ן מִּ ּכֵ ַויַּׁשְ

ים:  ַהַחיִּּ

 מהו העונש הנוסף המופיע בפסוקים אלה?  -חוץ מהעונש בקושי הפרנסה      •

 י ביום אכלך ממנו מות תמות"? כיצד בעונש זה מתקיימים דברי ה' "כ      •

 : )ג, כ(   העמקה: רש"ר הירש

הנותנת חיים. כבר נודע לאדם שעתיד הוא למות. וכבר נאמר לו    -לשון פיעל משורש 'חיה'    -  חוה

שאשתו תלד לו בנים, באותה שעה הוא קרא לה 'חוה' שכן היא הנותנת חיים לכל חי. האדם ימות,  

יה גם האיש ויקום בבניו אחריו. יכול היה אדם לכעוס על  אך האנושות תחיה. בזכות האישה יח

 אשתו שעטיה נטרד מגן עדן, אך הוא קורא לה על שם הגדול שבתפקידיה: אם כל חי. 
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 בראשית 

ד " בס  

 משמעות האכילה מעץ הדעת 

לאחר הדיון בחוטאים ובעונשם יש מקום לעסוק בסוגיה המהותית: מהו עץ הדעת?   הערה למורה:

 לאחר שאכל ממנו? האם זהו עץ 'קסום' המשפיע על אוכליו?  מהו השינוי המתחולל באדם 

כמו כן יש מקום לעיסוק בשאלת ההשפעה של עץ הדעת? מה קורה לאדם אחרי שאכל, האם אז  

 הוא נהיה חכם ולפני כן היה שוטה? מה ההבדל בין האדם לפני אכילת פרי עץ הדעת ואחריו? 

נלמד עם התלמידים את מדרש תדשא ומעבר לכך אנו מציעים שתי הצעות להעמקה, מורים יכולים  

 לבחור בדרכים אחרות ומוזמנים להציע אותם גם לעמיתיהם.  

 מה היה יחודו של עץ הדעת  

 מדרש תדשא פרק ז' 

 אמר רבי פנחס בן יאיר: 

 העץ הזה עד שלא אכל ממנו אדם הראשון 

 בלבד, כשאר כל העצים,לא נקרא שמו אלא עץ 

 אבל משאכל ועבר על גזירתו של הקב"ה 

 על שם סופו,נקרא שמו עץ הדעת טוב ורע 

 כמו שמצינו דברים רבים שנכתבו שמם תחלה על שם סופן...

 ולמה צווה אותו הקב"ה שיאכל מכל עץ הגן 

 ומנע לו אחד מהם? 

 עליו, ושלא תהא רוחו גסה עליו. כדי שיהיה רואה אותו תמיד וזוכר את בוראו ומכיר שעול יוצרו 

 במה שונה עץ הדעת מעצים אחרים?       •

 מה מלמד אותנו המדרש על מקומו של האיסור בחיי האדם?       •

 העמקה: 

 מה השינוי שהתחולל באדם לאחר החטא?  

 מהו הידע שהתווסף לאדם ואשתו?  

 ליודעי טוב ורע? פיכתם מהי המשמעות של ה

 

 ה המסבירה רעיונית את מהו השינוי באדם לאחר החטא.כדאי להביא לתלמידים גיש 

 דוגמא לכך הם דבריו של רמב"ם במו"נ:

 רמב"ם במו"נ מסביר את ההבדל בין שני סוגי הידע:  

הוא קורא 'המושכלות' ובחינתו היא בחינת    ,שהוא ידע מוחלט לו-שהיה לאדם לפני החטא  האחד  

ושקר'   ה-והשנימוחלטת,  –'אמת  אחרי  לאדם  יחסי,  חטאשנהיה  ידע  קורא  , והוא  הוא  לו 

 'המוסכמות' ובחינתו היא בחינת 'טוב ורע' . 

 :רמב"ם, מורה נבוכים פרק ב
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 בראשית 

ד " בס  

הוא אשר היה לאדם קודם   -והיא שלמותו האחרונה  -כי השכל, שאותו השפיע אלהים על האדם  

בגללו פנה אליו בדיבור וציווה אותו, כמה    מריו, ובגללו נאמר עליו שהוא בצלם אלהים ובדמותו.

ֹכל ּתֹאֵכל. ומעץ הדעת טוב ורע לא תֹאַכל   שאמר: ַוְיַצו ה' אלהים על האדם לאֹמר: מכל עץ הגן אָּ

יד )בראשית ב,  לו שכל. בשכל הוא מבחין בין אמת  יז(, ואין ציווי לבהמות ולא למי שאין  -ממנו 

מן   ולא  המפורסמות  מן  הם  ויפה  מגונה  וִאילו  וגמור.  שלם  בו  מצוי  היה  השכל,  וזה,  ושקר, 

מגונה", אלא אומרים    -יפה", ו"הארץ שטוחה    -המושכלות, שהרי אין אומרים "שמים כדוריים  

והכו הנכון  על  אומרים  אנו  )העברית(  בלשוננו  גם  ו"שקר".  היפה  "אמת"  ועל  ושקר  אמת  זב: 

והמגונה: טוב ורע. והנה בשכל מכיר האדם את האמת מן השקר, וכן הוא בכל הדברים המושכלים.  

הרי חרף טבע ביותר,  הגמור  במצבו השלם  היה אדם הראשון  ומושכלותיו, אשר  -כאשר  בריאתו 

ו(,   ח,  לו בכלל כוחבגללם נאמר עליו: ותחסרהו מעט מאלהים )תהלים  המיועד לעסוק   לא היה 

 במפורסמות. הוא לא הׂשיג אפילו את הברור ביותר בין המפורסמות לגנאי והוא חשיפת הערווה. 

דבר זה לא היה מגונה בעיניו והוא לא השיג את הגנאי שבו. וכאשר המרה )את פי האל( ונטה לעבר  

ה הוא לֵעיַנִים  תאוותיו הדמיוניות ותענוגות חושיו הגופניים, כפי שאמר: כי טוב העץ למאכל   וכי תאוָּ

נענש בכך שנשללה ממנו אותה השגה שכלית. לכן הוא המרה את הצו אשר נצטווה   - )בראשית ג, ו( 

יפיםמפאת שכלו ותהי לו השגת המפורסמות.   . אותה שעה  הוא נשתקע בציון הדברים כמגונים או כְּ

לכן נאמר: והייתם כאלהים ֹידעי  ידע את ערכו של מה שאבד לו ושממנו נתערטל ולאיזה מצב הגיע.  

טוב ורע )בראשית ג, ה(, ולא נאמר: יודעי שקר ואמת או משיגי שקר ואמת. לגבי ההכרחי אין טוב  

 ורע כלל, אלא יש שקר ואמת.

  

ניתח את השינוי שהתחולל באדם לאחר החטא וראה בו שינוי מהותי של    רמח"ל בחיבורו דרך ה'

, שהיה לאדם הראשון לפני החטא. הפרת האיזון בין כוחות הנפש  האיזון בין כוחות הנפש של האדם

יו"   ִמְּנֻערָּ ַרע  ם  דָּ אָּ הָּ ֵלב  ר  ֵיצֶּ "ִּכי  התורה  אמרה  ועליו  לחטוא,  שנוטה  חדש,  אדם  יצרה  האדם  של 

בפרשת   התורה  שהבטיחה  כמו  הנפש,  כוחות  בין  האיזון  יחזור  לבוא,  כא(.לעתיד  ח,  )בראשית 

יָך ֱאֹלהֶּ ל ה'  ַנְפְשָך"    התשובה "ּומָּ ל  ּוְבכָּ ְבָך  ְלבָּ ל  ְבכָּ יָך  ֱאֹלהֶּ ת ה'  ה אֶּ ְלַאֲהבָּ ָך  ַזְרעֶּ ְלַבב  ת  ְואֶּ ְבָך  ְלבָּ ת  אֶּ

 )דברים ל, ו(. נעיין בקטע מדבריו: 

  

, שנשתנה בו האדם והעולם ממה  ...שינוי גדול היה בו, והוא עניין חטאו של אדם הראשוןסעיף ה:  

ותולדותיהם רבים, ועוד נדבר בם לפנים בסייעתא דשמיא.  שהיו בתחילה. ואולם פרטי השינוי הזה 

כפולים, כי ידובר בו ובנשואיו בבחינתו קודם    -ונמצא שהדיבור במין האנושי וההבחנה בנשואיו  

 החטא, וידובר בו ובנשואיו בבחינתו אחר החטא, וכמו שנבאר עוד בעזר ה'. 

שזכרנו עד הנה. דהיינו שהנה הוא    הנה אדם הראשון בעת יצירתו היה ממש באותו המצב  :וסעיף  

העניינים   שני  היו  ובמציאות  והגוף.  ההפכיים שאמרנו, שהם הנשמה  מורכב משני החלקים  היה 

הטוב והרע, והוא עומד בשיקול ביניהם להידבק במה שירצה מהם. והנה היה ראוי לו שיבחר בטוב,  

 נח בשלמותו לנצח... ויגביר נשמתו על גופו ושכלו על חומרו, ואז היה משתלם מיד, ו

וכיון שחטא אדם הראשון נשתנו הדברים שינוי גדול. והוא, כי הנה בתחילה היו בבריאה    :חסעיף  

החסרונות, שהיו בשיעור מה שהיה מצטרך לשיהיה אדם הראשון במצב השיקול שזכרנו, ויהיה לו  

ונות בעצמו של אדם  מקום להרוויח את השלמות ביגיע כפיו. אמנם על ידי חטאו נוספו ונתרבו חסר 

 ח( -דרך ה', פרק ג, ההרמח"ל )מתוך: ובבריאה כולה, ועוד נתקשה התיקון ממה שהיה קודם. 

  

http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/mekorot/1c-2.htm
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 הקשר רחב ]רשות[

 מיהו הנחש? 

 : ( א)ג, אבן עזרא פסוק 

 מבינה ויודעת לשון החיות,   יש אומרים כי האשה היתה והנחש

 ויפרשו ויאמר הנחש ברמיזה.

 ואחרים אמרו שהוא שטן. 

ואיך לא יראו סוף הפרשה, כי איך ילך השטן על גחון, ואיך יאכל עפר, ומה טעם לקללת הוא ישופך  

 ראש ?

 : (א)ג, ספורנו פסוק 

 הוא שטן הוא יצר הרע.   - והנחש

 נחש פנימי? מיהו הנחש? האם הוא נחש ריאלי או      •

 ומה משמעות קיומו של נחש פנימי?         •

 נחשים בתנ"ך, מתי הם מופיעים, ומה הם מסמלים?   

 שמות ד:  

ְרָאה ֵאֶליָך ה':) י יֹאְמרוּ לֹא נִּ י ּכִּ קֹלִּ ְמעּו ּבְ ׁשְ י ְולֹא יִּ ינוּ לִּ ה ַויֹּאֶמר ְוֵהן לֹא ַיֲאמִּ )ב( ַויֹּאֶמר ֵאָליו    א( ַויַַּען ֹמׁשֶ

ה:ה' מזה   ה    ַמה זֶּה ְבָיֶדָך ַויֹּאֶמר ַמּטֶ י ְלָנָחׁש ַויָָּנס ֹמׁשֶ יֵכהּו ַאְרָצה ַוְיהִּ לִּ יֵכהּו ַאְרָצה ַויַּׁשְ לִּ )ג( ַויֹּאֶמר ַהׁשְ

ָניו: ּפָ ה בְּ  מִּ י ְלַמּטֶ ַלח ָידֹו ַויֲַּחֶזק ּבֹו ַוְיהִּ ׁשְ ְזָנבֹו ַויִּּ ַלח ָיְדָך ֶוֱאחֹז ּבִּ ה ׁשְ  ַכּפֹו:)ד( ַויֹּאֶמר ה' ֶאל ֹמׁשֶ

 :  )שמות ד, ג(ש"י ר

 רמז לו שסיפר לשון הרע על ישראל ותפש אומנותו של נחש.   -ויהי לנחש  

 :  במדבר כא

ם וְ  י ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ַמיִּ ר ּכִּ ְדּבָ ּמִּ ם ָלמּות ּבַ ְצַריִּ ּמִּ יֻתנּו מִּ ה ָלָמה ֶהֱעלִּ ים ּוְבמֹׁשֶ אלֹהִּ ר ָהָעם ּבֵ נוּ  )ה( ַוְיַדּבֵ ַנְפׁשֵ

ֶחם   ּלֶ לֵֹקל:ָקָצה ּבַ ָרֵאל:  ַהּקְ ש ְ יִּּ כּו ֶאת ָהָעם ַויָָּמת ַעם ָרב מִּ ְ ים ַוְיַנׁשּ ָרפִּ ְ ים ַהש ּ ָחׁשִּ ָעם ֵאת ַהּנְ ח ה' ּבָ ּלַ   )ו( ַוְיׁשַ

ַויֹּאְמרוּ  ה  ֹמׁשֶ ָהָעם ֶאל  ַויָֹּבא  ָחׁש    )ז(  ַהּנָ ֶאת  ֵמָעֵלינּו  ְוָיֵסר  ֶאל ה'  ל  ּלֵ ְתּפַ הִּ ָוָבְך  ַבה'  ְרנוּ  ּבַ דִּ י  ּכִּ ָחָטאנּו 

ַעד ָהָעם:ו ה ּבְ ל ֹמׁשֶ ּלֵ ְתּפַ ים ֹאתֹו ַעל ֵנס  יִּּ ָרף ְוש ִּ ָ ה ְלָך ש  ֵ ה ֲעש  ׁשּוְך   )ח( ַויֹּאֶמר ה' ֶאל ֹמׁשֶ ל ַהּנָ ְוָהָיה ּכָ

ֵמהּו ַעל ַהּנֵס  ְוָרָאה ֹאתֹו ָוָחי: ת ַוְיש ִּ ה ְנַחׁש ְנחֹׁשֶ ּבִּ   )ט( ַויַַּעש  ֹמׁשֶ יׁש ְוהִּ ָחׁש ֶאת אִּ ְך ַהּנָ ם ָנׁשַ יט ֶאל  ְוָהָיה אִּ

ת ָוָחי:  חֹׁשֶ  ְנַחׁש ַהּנְ
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 : (ו)במדבר, כא, ש"י ר

 . יבא נחש שלקה על הוצאת דבה, ויפרע ממוציאי דבה  -וינשכו את העם 

 

  



13 
 

 

 בראשית 

ד " בס  

 הקשר אישי ]רשות[

 חות הפועלים סביבנו ובתוכנו כדי להדיחנו אל החטא;והוא )גם( סמל לכ  הנחש, המפתה את האישה,

 כיצד פועל הפיתוי?  •

 מי הם שליחיו של היצר?    •

 האם אנחנו יודעים לעמוד מולם?  •

 מה מפתה אותנו?   •

 כיצד עומד החוטא לפני הקב"ה?   •

 האם הוא מכיר בחטאו או מתכחש לו? מאשים או מודה באשמה?   •

 האם אנו יודעים לקבל אחריות על מעשינו? מה הדבר דורש מאיתנו?   •

 

ותי מעצים אחרים. הוא נאסר משום שהאדם  ע"פ מדרש תדשא, עץ הדעת לא היה שונה באופן מה

 זקוק לריסון ולהגבלה.  

 חשיבותם של האיסורים )מצוות בפרט וגבולות בכלל( בחיינו?    ימה •

 

 


