החטא ועונשו
שלשה שותפים בחטא :אדם חוה והנחש.
בעקבות החטא :גרוש מגן עדן לשלושתם ועונש לכל אחד מהם.
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מה הקשר בין העונשים לבין הנענשים?

אדם-

אשה-

נחש-

•

מה הוא רצה
להשיג בעזרת
החטא?

•

כיצד העונש מונע
את שאיפותיו?

•

מה היה חטאה של
האשה חוץ מאכילה
מעץ הדעת?

•

כיצד העונש קשור
לחטא זה?
מה משותף לעונש של
האדם והאישה?

עייני גם ברש"י ג,א

•

מה היה תפקיד
האדם לפני
החטא?

רמב"ן א,כ"ו:
"וייצר ה' א-לוקים את האדם עפר מן האדמה" .ויתן הוא יתברך
הרוח מפי עליון כדכתיב "ויפח באפיו נשמת חיים".

אז מה היה אסור?
העתיקי את הפסוקים במדויק ושימי לב להבדלים.
צו ה'-

דברי הנחש

דברי האשה

פרק ב ,ט"ז-י"ז
מה מותר?

מה אסור?

מה תהיה התוצאה?

במה משנה
הנחש את הצו
האלוקי?
במה משנה האשה
את הצו? שימי לב גם
להבדלים קטנים!!!

אמר ר' פנחס בן יאיר העץ הזה עד שלא אכל ממנו האדם הראשון לא נקרא שמו אלא
"עץ" בלבד כשאר כל העצים ,אבל משאכל ועבר על גזרתו של הקב"ה ,נקרא שמו "עץ
הדעת טוב ורע" על שם סופו ,כמו שמצינו דברים רבים שנקרא שמם על שם סופם.
ומניין אתה אומר ,שלא נקרא העץ כך מתחילה? מתשובת האשה לנחש .ראה מה
השיבה אותו" :ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר א-לקים לא תאכלו ממנו" ולא אמרה:
מפרי עץ הדעת טוב ורע.
ועוד בשעה שאמר הקב"ה לאדם "למה אתה נחבא" מה אמר? "המן העץ אשר צויתיך
בלתי אכול ממנו" ולא אמר מעץ הדעת.
ולמה קרא שמו הדעת טוב ורע? שעל ידי אכילתו ידע אדם רעות .שעד שלא עבר על
הציווי לא נגזר עמל ולא יגיעה ולא קור ולא חום ולא מכאוב ולא כל דבר מזיקו,אבל
משעבר על חוק גזרתו של מקום התחילו כל הרעות נוגעות בו ומצערים מעשיו.
ולמה צוה אותו הקב"ה שיאכל מכל עץ הגן ומנע ממנו אחד מהם? כדי שיהא רואה אותו
תמיד וזוכר את בוראו ומכיר שעול יוצרו עליו ושלא תהא רוחו גסה עליו.
(מדרש תדשא ,פרק ז).

