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ּוֵמֵעץ ַהַדַעת טוב ( יז:)ַוְיַצו ְיֹקָוֹק ֱאֹלִהים ַעל ָהָאָדם ֵלאֹמר ִמֹכל ֵעץ ַהָגן ָאֹכל תֹאֵכל( טז)בראשית פרק ב 

ּנּו מות ָתמּות ּנּו ִכי ְביום ֲאָכְלָך ִממֶּ ר ְיֹקָוֹק ֱאֹלִהים לֹא טוב ֱהיות ( יח:)ָוָרע לֹא תֹאַכל ִממֶּ ַויֹאמֶּ
ּדֹוָהָאָדם ְלַבדו  ֶנגְּ ה ְוֵאת ָכל עוף ַהָשַמִים ( יט:)ֶאֱעֶשה ּלֹו ֵעֶזר כְּ ר ְיֹקָוֹק ֱאֹלִהים ִמן ָהֲאָדָמה ָכל ַחַית ַהָשדֶּ ַוִיצֶּ

ר ִיְֹק  ל ָהָאָדם ִלְראות ַמה ִיְֹקָרא לו ְוֹכל ֲאשֶּ ש ַחָיה הּוא ְשמוַוָיֵבא אֶּ פֶּ ַוִיְֹקָרא ָהָאָדם ֵשמות ( כ:)ָרא לו ָהָאָדם נֶּ
ה  ּדֹוְלָכל ַהְבֵהָמה ּוְלעוף ַהָשַמִים ּוְלֹכל ַחַית ַהָשדֶּ ֶנגְּ ָאָדם לֹא ָמָצא ֵעֶזר כְּ ַוַיֵפל ְיֹקָוֹק ֱאֹלִהים ַתְרֵדָמה ַעל ( כא:)ּולְּ

ָּנהָהָאָדם ַוִייָשן ַוִיַקח ַאחַ  ר ָלַֹקח ִמן ָהָאָדם ( כב:)ת ִמַצְלֹעָתיו ַוִיְסֹגר ָבָשר ַתְחתֶּ ת ַהֵצָלע ֲאשֶּ ן ְיֹקָוֹק ֱאֹלִהים אֶּ ַוִיבֶּ
ל ָהָאָדם ָה אֶּ ם ֵמֲעָצַמי ּוָבָשר ִמְבָשִרי ְלזֹאת ִיָקֵרא ִאָשה ִכי מֵ ( כג:)ְלִאָשה ַוְיִבאֶּ צֶּ ר ָהָאָדם זֹאת ַהַפַעם עֶּ ִאיש ַויֹאמֶּ

ָחד( כד:)ֻלֳֹקָחה זֹאת ת ִאמו ְוָדַבֹק ְבִאְשתו ְוָהיּו ְלָבָשר אֶּ ת ָאִביו ְואֶּ ֵניֶהם ( כה:)ַעל ֵכן ַיֲעָזב ִאיש אֶּ יּו שְּ הְּ ַויִּ
ים  .....:ָהָאָדם ְוִאְשתו ְולֹא ִיְתֹבָששּו ֲערּומִּ

 
ל ָהָאדָ ( ט)בראשית פרק ג  ר לו ַאיֶָּכהַוִיְֹקָרא ְיֹקָוֹק ֱאֹלִהים אֶּ ת ֹֹקְלָך ָשַמְעִתי ַבָגן ָוִאיָרא ִכי ( י:)ם ַויֹאמֶּ ר אֶּ ַויֹאמֶּ

ר ( יא:)ֵעיֹרם ָאֹנִכי ָוֵאָחֵבא י ֵעיֹרם ָאָתה ַויֹאמֶּ ָך כִּ יד לְּ גִּ י הִּ ּנּו ָאָכְלתָ מִּ ר ִצִּויִתיָך ְלִבְלִתי ֲאָכל ִממֶּ  :ֲהִמן ָהֵעץ ֲאשֶּ

ן ָהֵעץ ָוֹאֵכלַויֹאֶמר ָהָאָדם ( יב) י מִּ ָנה ּלִּ וא ָנתְּ י הִּ ָמדִּ ָשה ֲאֶשר ָנַתָתה עִּ  :ָהאִּ
ר ָהִאָשה ַהָּנָחש ִהִשיַאִני ָוֹאֵכל( יג) ר ְיֹקָוֹק ֱאֹלִהים ָלִאָשה ַמה זֹאת ָעִשית ַותֹאמֶּ ר ְיֹקָוֹק ֱאֹלִהים ( יד:)ַויֹאמֶּ ַויֹאמֶּ

ל ַהָּנָחש ִכי ָעִשיָת זֹאת ָארּור  ה ַעל ְגֹחְנָך ֵתֵלְך ְוָעָפר תֹאַכל ָכל ְיֵמי אֶּ ַאָתה ִמָכל ַהְבֵהָמה ּוִמֹכל ַחַית ַהָשדֶּ
ּנּו ָעֵֹקב( טו:)ַחיֶּיָך ל ( טז)ס: ְוֵאיָבה ָאִשית ֵביְנָך ּוֵבין ָהִאָשה ּוֵבין ַזְרֲעָך ּוֵבין ַזְרָעּה הּוא ְישּוְפָך רֹאש ְוַאָתה ְתשּופֶּ אֶּ
ל ִאיֵשְך ְתשּוָֹקֵתְך ְוהּוא ִיְמָשל ָבְךָהִאשָ  ב ֵתְלִדי ָבִנים ְואֶּ צֶּ ה ִעְצבוֵנְך ְוֵהֹרֵנְך ְבעֶּ  ס: ה ָאַמר ַהְרָבה ַאְרבֶּ

יָך ֵלאֹמר ( יז) יתִּ ּוִּ ן ָהֵעץ ֲאֶשר צִּ ֶתָך ַותֹאַכל מִּ שְּ קֹול אִּ ָת לְּ י ָשַמעְּ ָאָדם ָאַמר כִּ ּולְּ
ֶמּנּו ֵמי ַחֶייָךֲאר לֹא תֹאַכל מִּ ָצבֹון תֹאֲכֶלָּנה ֹכל יְּ עִּ ְוֹקוץ ְוַדְרַדר ַתְצִמיַח ָלְך ( יח):ּוָרה ָהֲאָדָמה ַבֲעבּוֶרָך בְּ

ה ב ַהָשדֶּ ת ֵעשֶּ ָּנה ֻלָקְחָת ִכי ָעָפר ַאָתה וְ ( יט:)ְוָאַכְלָת אֶּ ל ָהֲאָדָמה ִכי ִממֶּ ם ַעד שּוְבָך אֶּ חֶּ יָך תֹאַכל לֶּ ל ְבֵזַעת ַאפֶּ אֶּ
ַוַיַעש ְיֹקָוֹק ֱאֹלִהים ְלָאָדם ּוְלִאְשתו ( כא:)ַוִיְֹקָרא ָהָאָדם ֵשם ִאְשתו ַחָּוה ִכי ִהוא ָהְיָתה ֵאם ָכל ָחי( כ:)ָעָפר ָתשּוב

 פ: ָכְתנות עור ַוַיְלִבֵשם
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כי , כי באמת טעות אדם הראשון בחטאו נצמח מזה.' ויאמר האדם האשה אשר נתת עמדי היא נתנה וכו
י אמר אעשה לו עזר כנגדו ביען כי כאשר נאסר לאדם לאכול מעץ הדעת פחד מאד כי אמר בוודאי לא "הש

לעזר היינו שילך ת את חוה וניתנה לו "אך כאשר ברא לו השי. י רֹק מפני שיודע שיש בי חסרון"אסר לי הש
כל אשר תאמר אליך שרה שמע בֹקולה ואז  (בראשית כא יב )ה"אבינו עכמו שנאמר לאברהם אחר דעתה 

כך ענין  .פ דיבורה"שהיה מותר לו לאכול עהיינו  –ן האדם האשה אשר נתת עמדי וזה שטע. נתֹקרר דעתו
 'חטאו היה כמו דאיתא בגמ

 " אין שומעין לו,ואם לאחר מעשה .שומעין לו ,שה אמר אם ֹקודם מע, ח שמורה הלכה ובא"ת: ֹקידושין ע

מ מכיון "מ אף שהיה צריך לשמוע בקולהוכן כאן . מאחר שכבר עשה מעשה נוגע בדברוהיינו מחמת שהוא 
, וטענתה היתה הנחש השיאני ואוכל. שכבר עשתה מעשיה לא היא צריך לשמוע אליה במה שנתנה לו לאכול

ובאמת מאחר שאדם בעצמו ֹקרא את שמו נחש , י"שהביא הסתה וחמדה בלבו וסברתו שהחשֹק היא מהש
' בר שמדמה לו כי מההיינו שיוכל להראות לחבירו ד, כמו מנחש שהוא מרמה וצבוע.היינו רמאי  "נחש"ו

 .כ היה צריך לשמור את עצמו שלא יטעה מאחר שידע שנמצא טעות"ע, הוא
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