הגישוש מגן עדן – תששים לרשיאה בתנ"ך בדשך אחשת
משה קץוש
אוניבשסיטת בש אילן ,המחלרה לתנ''ך
מכללת גבעת וושינגטון ,לימודי תואש שני בתנ''ך
ץששה זו מעוששת אקל הרושא תהיות ורשיים מסוגים שונים .כשגיל ,בהגיעו לץששה מרשאית בעייתית נוהג הרושא לץנות מיד אל ץששן המרובל בעיניו
או אל סץש עזש כלשהו .בשקוננו להקיג כאן דשך אחשת להקגת הטרסט ,כך שהרושא מוזמן לרשוא ישישות מתוך הטרסט העבשי בלא לץנות תחילה
לץששנים או סץשי עזש אלא להביע את דעתו מה הוא עקמו מוקא בטרסט.
הץששן הטוב ביותש של המרשא הוא המרשא עקמו ומתוך עקמו .לקושך זה ישנם שני כלים :האחד הוא הרונרושדנקיה המרשאית ,המסייעת לנו לשאות
1

את שימושיה של מילה או שושש בתנ"ך .הכלי החשוב השני הוא הסץש "מרבילות במרשא" של אבא בנדויד .בעזשת שני כלים אלה אמוש הרושא
לץשש את הץששה שהוא רושא מבלי לץנות לעזשה מבחוצ (ץששנים ,סץשי עזש).
הץששה המודגמת כאן היא חלר מתוך סץש ההולך ונכתב :הרבלות ומעשכת השוואות במרשא .הוא אמוש להיות השחבה והשלמות למץעלו של
2

בנדויד .הסץש מכיל טבלאות מסוגים שונים המקיגות בקושות מגוונות טרסטים ,אלה מול אלה ,דוגמת המוץיע להלן .ללא תוסץת ץששנות ,ואותה ייתן
הרושא עקמו .בטבלאות מובלטים רווי דמיון מכאן וניגודים מכאן.

3

המעיין בץששה המוץיעה כאן במאמש (בסץשנו זוהי טבלה מס'  7והטבלאות המסתעץות ממנה) ,יתעושש לתהות ,למשל ,האם הנחש שירש או דיבש
אמת? מה בדיור רשה לאדם ולאישה מיד אחשי האכילה מעצ הדעת? מה טיבו של עצ זה? האם השינוי שחל הוא מהותי או בגדש של עונש בלבד? האם
האל מבקע במדויר את מה שאיים לעשות ("ביום אכלך ממנו מות תמות")? כמו כן יושם לב לזישת האישוע :גן עדן ,מרדם לגן עדן ,מחוצ לגן עדן וכו',
ולהתשחשויות השונות – היכן בדיור היו? וכך למשל מבליטות הטבלאות את נץילת הנחש ממעמד של " ָףשוּם מכּל ַחיַּ ת ַה ָשּׂ ֶדה" בשאשית הץששה (ג )1
אל " ָאשוּש [ ]...מכּל ַחיַּ ת ַה ָשּׂ ֶדה" (ג .)11

כדי להקביע על ץשטים שונים השאויים לתשומת לב מסומנים בטבלאות דלהלן מוטיבים או נרודות בולטות החוזשות ונישנות במהלך הסיץוש בעזשת
סימונים ייחודיים המסייעים לשאות את הרישוש שיש בין שלב אחד במהלך הסיץוש למשנהו.
כשמתבוננים ומתעמרים בטבלאות שואים עד כמה העניין סבוך והשקיונל הוא שהרושא בעקמו יאתש דשך ההרבלות נרודות למחשבה או אפ ץתשונות
ומסרנות.

ביאוש הסימנים המשמשים בטבלאות
χ

סימן השיכול .הרבלה (דמיון או ניגוד) בין מרשאות שונים המובאים בטושים נץשדים ,וההרבלה בת שני קישוץים שהדץסנו
בשתי שושות ,אבל בטוש(ים) האחש(ים) ריים היץוך הסדש .הסימן מוץיע שר בטוש השלוונטי השאשון ,ביו שתי השושות בסוץן.

 רטע המוץיע
בין שני הסימנים 

שיכול .הרבלה בין רטעים בני י ו ת ש משתי שושות של קישוץים ,בהיץוכי סדש.

{ רטע על שרע אץוש
באותיות נטויות}

רטע שנלרח ממרום נוספ באותו טוש והוכץל לשם הקבתו בקושה מרבילה לקישוץים אשש בטושים האחשים .לץניו ששום
מסץש הץסור ממנו נלרח הרטע.

...ε ,δ ,ε ,δ ,γ ,β ,α

אינדרסי הץניות כהעשות לץסורים או חלרי ץסורים שנמקאים בתוך הטבלה .מסומנים באות יוונית מוגבהת.

...d ,c ,b ,a

אינדרסים בעבוש מוטיבים חוזשים ומילים מנחות ,מסומנים באותיות לטיניות על שרע אץוש לץני המילה או הקישופ
השלוונטיים.

 1א' בנדויד ,מקבילות במקרא .ירושלים :כרטא [ללא ציון תאריך].
 2במבוא לסץשנו הקבענו ,כדוגמה ,על רטעים מרשאיים שונים ,שלדעתנו היו שאויים גם הם להוץיע בסץשו של בנדויד .בסץשנו אנו מנסים להשלים את
החסש בעינינו וגם להשחיב את המושג "מרבילות".
3

אני מברש להודות לגב' משיאל מהדב אשש בטוב טעמה סייעה בידי להקיב היטב את הטבלאות ואת ההץניות ,וגם העלתה שעיונות יץים לשיץוש

הסץש.

 7.1האכילה מעצ הדעת
בש' ב 55 ,9

בש' ב 17–16

בש' ג 1

בש' ג 3–5

בש' ג 5–4

בש' ג 7–6

מבוא,

קיווי של ה'

הנחש מץתה

מענה האישה

תגובת הנחש

כניעה לץיתוי

תיאוש אוביירטיבי
וְ ַהנָּ ָחשׁ ָהיָ ה ָףשוּם

 9וַ יַּ ְק ַמח י"י ֱאֹלהים []...

מכּל ַחיַּ ת ַה ָשּׂ ֶדה []...
אמש
וַ יּ ֶ
 f 16וַ יְ ַקו י"י ֱאֹלהים

אמש ָהא ָשּׁה
 5וַ אַ ֶ

ֶאל ָהא ָשּׁה

ֶאל ַהנָּ ָחשׁ:

ַאפ כּי ָא ַמש ֱאֹלהים:

{ָ 3א ַמש ֱאֹלהים}

אמש ַהנָּ ָחשׁ
 4וַ יּ ֶ

 6וַ ֵאַ ֶשא ָהא ָשּׁה

ֶאל ָהא ָשּׁה:

ַףל ָה ָא ָדם
ֵלאמש:
ָ כּל ֵףצ נֶ ְח ָמד ְל ַמ ְש ֶאה

מכּל ֵףצ ַה ָגּן

χ

אכל
ָ yאכל אַ ֵ

אכלוּ
 yלא ת ְ

מ ְפּשי ֵףצ ַה ָגּן

 כּי טוֹב ָה ֵףצ ְ yל ַמ ֲא ָכל

מכּל ֵףצ ַה ָגּן

אכל
yנ ֵ

וְ כי ַ βת ֲאוָ ה הוּא ָל ֵףינַ ים

וְ טוֹב ְ yל ַמ ֲא ָכל 

וְ נֶ ְח ָמד ָה ֵףצ ְל ַה ְשׂכּיל 

 uוְ ֵףצ ַה ַחיּים ְבּתוְֹך ַה ָגּן
וְ ֵףצ ַ vה ַדּ ַףת טוֹב וָ ָשע

וּמ ֵףצ ַ vה ַדּ ַףת טוֹב וָ ָשע
ֵ 17

 3וּמ ְפּשי ָה ֵףצ
ֲא ֶשׁש ְבּתוְֹך ַה ָגּן
ָא ַמש ֱאֹלהים
אכלוּ מ ֶמּנּוּ
 yלא ת ְ

אכל מ ֶמּנּוּ
 yלא ת ַ

אכל
וַ אַ ַקּח מפּ ְשיוֹ  yוַ אַ ַ

וְ לא ת ְגּעוּ בּוֹ
 αוַ אַ ֵאַן גַּ ם ְלאי ָשׁהּ ף ָמּהּ

כּי ְבּיוֹם ֲ yא ָכ ְלָך מ ֶמּנּוּ
ֶפּן ְ wאַ ֻמתוּן

 wמוֹת ָאַמוּת

לא  wמוֹת ְאַ ֻמתוּן
 5כּי י ֵד ַע ֱאֹלהים

{ 17כּי ְבּיוֹם ֲ yא ָכ ְלָך מ ֶמּנּוּ
מוֹת ָאַמוּת}

אכל
כּי ְבּיוֹם ֲ yא ָכ ְל ֶכם מ ֶמּנּוּ  yוַ יּ ַ
וְ נ ְץ ְרחוּ ֵףינֵ ֶיכם

יהם
 7וַ אַ ָפּ ַר ְחנָ ה ֵףינֵ י ְשׁנֵ ֶ

יתם ֵכּאֹלהים
ו ְהי ֶ
 vי ְד ֵףי טוֹב וָ ָשע

יהם ֲ dףשוּמּים
 55וַ יּ ְהיוּ ְשׁנֵ ֶ

וַ יֵּ ְדעוּ כּי ֵ dף ֻישמּם

ָה ָא ָדם וְ א ְשׁאַוֹ

ֵהם

וְ לא י ְתבּ ָשׁשׁוּ

וַ יּ ְת ְפּשוּ ֲף ֵלה ְת ֵאנָ ה
וַ יַּ ֲףשׂוּ ָל ֶהם ֲחגשת

שאו גם:
אמש :מי הגּיד ְלָך כּי ֵ dףישם ָא ָאַה? ֲ eהמן ָה ֵףצ ֲא ֶשׁש  fקוּיתיָך ְלב ְלאַי ֲ yא ָכל מ ֶמּנּוּ ָ yא ָכ ְל ָאַ?
בש' ג  :11וַ יּ ֶ
אמש ָה ָא ָדםָ :הא ָשּׁה ֲא ֶשׁש נָ ַת ָאַה ף ָמּדי  αהוא נָ ְתנָ ה לּי מן ָה ֵףצ  yוָ א ֵכל
בש' ג  :15וַ יּ ֶ
בש' ג  β :16וְ ֶאל אי ֵשְׁך ְאַשׁוּ ָר ֵתְך ,וְ הוּא י ְמ ָשׁל ָבְּך

 7.5תוקאות החטא (א) :אבדן התמימות
בש' ב 55

בש' ג 11 ,8–7

בש' ג 51 ,11

המקב הבשאשיתי

אחשי האכילה מעצ הדעת

מכיסוי זמני לכסות דשך רבע
אמש:
 11וַ יּ ֶ

יהם ֲ dףשוּמּים []...
וַ יּ ְהיוּ ְשׁ ֵנ ֶ
וְ לא י ְתבּ ָשׁשׁוּ

 7וַ יֵּ ְדעוּ כּי ֵ dף ֻישמּם ֵהם

מי הגּיד ְלָך כּי ֵ dףישם ָא ָאַה?

וַ יּ ְת ְפּשוּ ֲף ֵלה ְת ֵאנָ ה וַ יַּ ֲףשׂוּ ָל ֶהם ֲחגשת

ֲ eהמן ָה ֵףצ ֲא ֶשׁש  fקוּיתיָך ְלב ְלאַי ֲ yא ָכל מ ֶמּנּוּ ָ yא ָכ ְל ָאַ?

 b ]...[ 8וַ יּ ְת ַח ֵבּא ָה ָא ָדם וְ א ְשׁאַוֹ מ ְפּ ֵני י"י ֱאֹלהים
ְ aבּתוְֹך ֵףצ ַה ָגּן
אמשֶ c :את ר ְלָך ָשׁ ַמ ְףאַי ַבּ ָגּן וָ א ָישא
 11וַ יּ ֶ
כּי ֵ dףישם ָאנכי  bוָ ֵא ָח ֵבא
{ 7וַ יּ ְת ְפּשוּ ֲף ֵלה ְת ֵאנָ ה וַ יַּ ֲףשׂוּ ָל ֶהם ֲחגשת}

 51וַ יַּ ַףשׂ י"י ֱאֹלהים ְל ָא ָדם וּ ְלא ְשׁאַוֹ ָכּ ְתנוֹת עוֹש
וַ יַּ ְלבּ ֵשׁם

 7.3תוקאות החטא (ב) :חיי עמל ועיקבון
בש' ג 53 ,19–17

בש' ב 16–15 ,9–7

תוקאת החטא:

לעומת התכנון

גישוש מגן עדן ,אל חיי עמל ועיקבון
{ 15וַ יַּ נּ ֵחהוּ ְבגַ ן ֵף ֶדן לְ ָף ְב ָדהּ וּלְ ָשׁ ְמ ָשהּ}

ֲ j 17אשוּ ָשה ָה ֲא ָד ָמה ַבּ ֲףבוּ ֶשָך
אכ ֶלנָּ ה כּל יְ ֵמי ַחיֶּ יָך
ְ mבּף ָצּבוֹן  yאַ ֲ

יקש י"י ֱאֹלהים ֶאת ָה ָא ָדם ָ rף ָץש מן ָה ֲא ָד ָמה
 7וַ יּ ֶ
וַ יּ ַפּח ְבּ ַא ָפּיו נ ְשׁ ַמת ַחיּים וַ יְ הי ָה ָא ָדם ְלנֶ ֶץשׁ ַחיָּ ה
 8וַ יּ ַטּע י"י ֱאֹלהים ַ tגּן ְבּ ֵף ֶדן מ ֶקּ ֶדם
וַ יָּ ֶשׂם ָשׁם ֶאת ָה ָא ָדם ֲא ֶשׁש יָ ָקש
 18וְ רוֹצ וְ ַד ְש ַדּש

χ

ַ nאַ ְקמ ַיח ָלְך

 n 9וַ יַּ ְק ַמח י"י ֱאֹלהים מן ָה ֲא ָד ָמה
ָכּל ֵףצ נֶ ְח ָמד ְל ַמ ְש ֶאה וְ טוֹב ְ yל ַמ ֲא ָכל
אכל}
{ 16מכּל ֵףצ ַהגָּ ן ָ yאכל אַ ֵ

 yוְ ָא ַכ ְל ָאַ ֶאת ֵף ֶשׂב ַה ָשּׂ ֶדה

 uוְ ֵףצ ַה ַחיּים ְ aבּתוְֹך ַה ָגּן ,וְ ֵףצ ַ vה ַדּ ַףת טוֹב וָ ָשע
 15וַ יּ ַקּח י"י ֱאֹלהים ֶאת ָה ָא ָדם וַ יַּ נּ ֵחהוּ ְב ַגן ֵף ֶדן
וּל ָשׁ ְמ ָשהּ
ְל ָף ְב ָדהּ ְ

אכל ֶל ֶחם
ְ 19בּזֵ ַףת ַא ֶפּיָך  yאַ ַ

 f 16וַ יְ ַקו י"י ֱאֹלהים ַףל ָה ָא ָדם ֵלאמש:
אכלֶ נָּ ה כּל יְ ֵמי ַחיֶּ יָך}
{ְ 17בּף ָצּבוֹן  yאַ ֲ

אכל
מכּל ֵףצ ַה ָגּן ָ yאכל אַ ֵ

ַףד שׁוּ ְבָך ֶאל ָ pה ֲא ָד ָמה כּי  qמ ֶמּנָּ ה ֻל ָקּ ְח ָאַ

יקש י"י ֱאֹלהים ֶאת ָה ָא ָדם ָ rף ָץש מן ָה ֲא ָד ָמה}
{ 7וַ יּ ֶ

 rכּי ָף ָץש ַא ָאַה וְ ֶאל ָף ָץש ָאַשׁוּב

{ 15וַ יּ ַקּח י"י ֱאֹלהים ֶאת ָה ָא ָדם וַ יַּ נּ ֵחהוּ ְבגַ ן ֵף ֶדן
לְ ָף ְב ָדהּ וּלְ ָשׁ ְמ ָשהּ}
יקש י"י ֱאֹלהים ֶאת ָה ָא ָדם ָ rף ָץש מן ָה ֲא ָד ָמה}
{ 7וַ יּ ֶ

 53וַ יְ ַשׁ ְלּ ֵחהוּ י"י ֱאֹלהים מ ַגּן ֵף ֶדן
ַל ֲףבד ֶאת ָ pה ֲא ָד ָמה
ֲא ֶשׁש ֻ qל ַקּח מ ָשּׁם
שאו גם:
בש' ג :16

ֶאל ָהא ָשּׁה ָא ַמשַ :ה ְש ָבּה ַא ְש ֶבּה  mף ְצּבוֹנֵ ְך וְ ֵהשנֵ ְךְ m ,בּ ֶף ֶקב ֵאַ ְלדי ָבנים
וְ ֶאל אי ֵשְׁך ְאַשׁוּ ָר ֵתְך ,וְ הוּא י ְמ ָשׁל ָבְּך

בש' ה :59

וּמף ְצּבוֹן יָ ֵדינוּ מן ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁש ֵ jא ֲש ָשהּ י"י
וַ יּ ְר ָשא ֶאת ְשׁמוֹ נ ַחֵ ,לאמש :זֶ ה יְ נַ ֲח ֵמנוּ מ ַמּ ֲף ֵשׂנוּ ֵ m

 7.4תוקאות החטא (ג) :האדם מתרשב לדשגת אל
בש' ג 5-4

בש' ג 55

בש' ג 54

דבשי הנחש

התוקאה בץועל; חששות

מניעת הסיכון

 4לא  wמוֹת ְאַ ֻמתוּן
 5כּי י ֵד ַע ֱאֹלהים

אמש י"י ֱאֹלהים:
וַ יּ ֶ

כּי ְבּיוֹם ֲ yא ָכ ְל ֶכם מ ֶמּנּוּ
וְ נ ְץ ְרחוּ ֵף ֵינ ֶיכם
יתם ֵכּאֹלהים
ו ְהי ֶ

ֵהן ָה ָא ָדם ָהיָ ה ְכּ ַא ַחד מ ֶמּנּוּ

 vי ְד ֵףי טוֹב וָ ָשע

ָ vל ַד ַףת טוֹב וָ ָשע
 sוַ יְ גָ ֶששׁ ֶאת ָה ָא ָדם
וַ יַּ ְשׁ ֵכּן  tמ ֶקּ ֶדם ְל ַגן ֵף ֶדן
ֶאת ַה ְכּ ֻשבים וְ ֵאת ַל ַהט ַה ֶח ֶשב ַהמּ ְת ַה ֶפּ ֶכת
וְ ַף ָאַה ֶפּן י ְשׁ ַלח יָ דוֹ
וְ ָל ַרח גַּ ם ֵ uמ ֵףצ ַה ַחיּים
 yוְ ָא ַכל וָ ַחי ְלע ָלם

שאו גם:
בש' ב  :8וַ יּ ַטּע י"י ֱאֹלהים ַ tגּן ְבּ ֵף ֶדן מ ֶקּ ֶדם

ל ְשׁמש ֶאת ֶדּ ֶשְך ֵ uףצ ַה ַחיּים

 7.5תשורה ושליטה
בש' ג :16

ֶאל ָהא ָשּׁה ָא ַמשַ :ה ְש ָבּה ַא ְש ֶבּה  mף ְצּבוֹנֵ ְך וְ ֵהשנֵ ְך ְבּ ֶף ֶקב ֵאַ ְלדי ָבנים
ַל ֶפּ ַתח ַח ָטּאת ש ֵבצ

בש' ד :7

וְ ֶאל אי ֵשְׁך ְאַשׁוּ ָר ֵתְך

וְ הוּא י ְמ ָשׁל ָבְּך

שׁוּרתוֹ
וְ ֵא ֶליָך ְאַ ָ

וְ ַא ָאַה אַ ְמ ָשׁל בּוֹ

 7.6תחושת אשמה ,התחמרות ,חרישה ,כתבי אישום ,עונשים
בש' ג:
 8וַ יּ ְשׁ ְמעוּ ֶאת רוֹל י"י ֱאֹלהים מ ְת ַה ֵלְּך ַ aבּ ָגּן []...
 bוַ יּ ְת ַח ֵבּא ָה ָא ָדם וְ א ְשׁאַוֹ מ ְפּ ֵני י"י ֱאֹלהים ְ aבּתוְֹך ֵףצ ַה ָגּן
אמש לוַֹ :איֶּ ָכּה?
 9וַ יּ ְר ָשא י"י ֱאֹלהים ֶאל ָה ָא ָדם וַ יּ ֶ
אמשֶ c :את ר ְלָך ָשׁ ַמ ְףאַי ַבּ ָגּן וָ א ָישא כּי ֵ dףישם ָאנכי
 11וַ יּ ֶ
 bוָ ֵא ָח ֵבא
אמש :מי הגּיד ְלָך כּי ֵ dףישם ָא ָאַה?
 11וַ יּ ֶ
ֲ eהמן ָה ֵףצ ֲא ֶשׁש  fקוּיתיָך ְלב ְלאַי ֲ yא ָכל מ ֶמּנּוּ ָא ָכ ְל ָאַ?!
אמש ָה ָא ָדםָ :הא ָשּׁה ֲא ֶשׁש נָ ַת ָאַה ף ָמּדי הוא נָ ְתנָ ה לּי מן ָה ֵףצ  yוָ א ֵכל
 15וַ יּ ֶ
אמש י"י ֱאֹלהים ָלא ָשּׁהַ g :מה זּאת ָףשׂית?!
 13וַ יּ ֶ
יאני  yוָ א ֵכל
אמש ָהא ָשּׁהַ :הנָּ ָחשׁ השּׁ ַ
וַ אַ ֶ

 { ///////////אין תביעה להסבש ואין מרום להקטדרות}
הקטדרותש} י"י ֱאֹלהים ֶאל ַהנָּ ָחשׁ:
אמ
 14וַ יּ ֶ
ית זּאת
 gכּי ָףשׂ ָ
ָ jאשוּש ַא ָאַה [ h ]...וּמכּל ַחיַּ ת ַה ָשּׂ ֶדה []...
אכל ָכּל יְ ֵמי ַחיֶּ יָך
 kוְ ָף ָץש  yאַ ַ
ֶ 16אל ָהא ָשּׁה ָא ַמשַ :ה ְש ָבּה ַא ְש ֶבּה  mף ְצּבוֹנֵ ְך וְ ֵהשנֵ ְך
ְ mבּ ֶף ֶקב ֵאַ ְלדי ָבנים
וְ ֶאל אי ֵשְׁך ְאַשׁוּ ָר ֵתְך
וְ הוּא י ְמ ָשׁל ָבְּך
 17וּ ְל ָא ָדם ָא ַמש c :כּי ָשׁ ַמ ְף ָאַ ְלרוֹל א ְשׁ ֶאַָך
אכל מ ֶמּנּוּ
אכל  eמן ָה ֵףצ ֲא ֶשׁש  fקוּיתיָך ֵלאמש y ,לא ת ַ
 yוַ אַ ַ
ֲ jאשוּ ָשה ָה ֲא ָד ָמה ַבּ ֲףבוּ ֶשָך
אכ ֶלנָּ ה כּל יְ ֵמי ַחיֶּ יָך
ְ mבּף ָצּבוֹן  yאַ ֲ
 18וְ רוֹצ וְ ַד ְש ַדּש ַ nאַ ְקמ ַיח ָלְך
 yוְ ָא ַכ ְל ָאַ ֶאת ֵף ֶשׂב ַה ָשּׂ ֶדה
אכל ֶל ֶחם
ְ 19בּזֵ ַףת ַא ֶפּיָך  yאַ ַ
ַףד שׁוּ ְבָך ֶאל ָ pה ֲא ָד ָמה כּי  qמ ֶמּנָּ ה ֻל ָקּ ְח ָאַ
 rכּי ָף ָץש ַא ָאַה וְ ֶאל ָף ָץש ָאַשׁוּב []...
 53וַ יְ ַשׁ ְלּ ֵחהוּ י"י ֱאֹלהים מ ַגּן ֵף ֶדן ַל ֲףבד ֶאת ָ pה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁש ֻ qל ַקּח מ ָשּׁם
 s 54וַ יְ גָ ֶששׁ ֶאת ָה ָא ָדם
שאו גם:
בש' ג  :1וְ ַהנָּ ָחשׁ ָהיָ ה ָ jףשוּם  hמכּל ַחיַּ ת ַה ָשּׂ ֶדה
(שאו גם יש' סה :55

אכל ֶאַ ֶבן
וְ ַא ְשיֵ ה ַכּ ָבּ ָרש י ַ
 kוְ נָ ָחשׁ ָף ָץש ַל ְחמוֹ

וכן מיכה ז  ;17יש' מט  ;53תהל' עב )9

 7.7חטאים ובערבותיהם רללת האדמה – אדם ורין
בש' ג 54 ,19–8

בש' ד 16–9

עונש בערבות האכילה מעצ הדעת

עונש בערבות שקח אח

 8וַ יּ ְשׁ ְמעוּ ֶאת רוֹל י"י ֱאֹלהים מ ְת ַה ֵלְּך ַ aבּ ָגּן ְלשוּ ַח ַהיּוֹם
 bוַ יּ ְת ַח ֵבּא ָה ָא ָדם וְ א ְשׁאַוֹ מ ְפּ ֵני י"י ֱאֹלהים ְ aבּתוְֹך ֵףצ ַה ָגּן

{ 14וּמ ָפּנֶ יָך ֶ bא ָסּ ֵתש}

 9וַ יּ ְר ָשא י"י ֱאֹלהים ֶאל ָה ָא ָדם וַ יּא ֶמש לוֹ:

אמש י"י ֶאל ַרין:
 9וַ יּ ֶ

ַאיֶּ ָכּה?

ֵאי ֶה ֶבל ָאחיָך?

אמשֶ c :את ר ְלָך ָשׁ ַמ ְףאַי ַבּ ָגּן וָ א ָישא
 11וַ יּ ֶ

אמש :לא יָ ַד ְףאַי ֲהשׁ ֵמש ָאחי ָאנכי
וַ יּ ֶ

כּי ֵ dףישם ָאנכי
 bוָ ֵא ָח ֵבא
אמש :מי הגּיד ְלָך כּי ֵ dףישם ָא ָאַה
 11וַ יּ ֶ

ית
אמשֶ g :מה ָףשׂ ָ
 11וַ יּ ֶ

ֲ eהמן ָה ֵףצ ֲא ֶשׁש  fקוּיתיָך ְלב ְלאַי ֲ yא ָכל מ ֶמּנּוּ ָא ָכ ְל ָאַ? []...

רוֹל ְדּ ֵמי ָאחיָך ק ֲףרים ֵא ַלי מן ָה ֲא ָד ָמה

ֲ j ]...[ 17אשוּ ָשה ָה ֲא ָד ָמה ַבּ ֲףבוּ ֶשָך

 11וְ ַף ָאַה ָ jאשוּש ָא ָאַה מן ָה ֲא ָד ָמה []...

אכ ֶלנָּ ה כּל יְ ֵמי ַחיֶּ יָך
ְ mבּף ָצּבוֹן  yאַ ֲ
 18וְ רוֹצ וְ ַד ְש ַדּש ַ nאַ ְקמ ַיח ָלְך

 15כּי ַת ֲףבד ֶאת ָה ֲא ָד ָמה
לא ת ֵספ ֵאַת כּ ָחהּ ָלְך

 yוְ ָא ַכ ְל ָאַ ֶאת ֵף ֶשׂב ַה ָשּׂ ֶדה
אכל ֶל ֶחם
ְ 19בּזֵ ַףת ַא ֶפּיָך  yאַ ַ
ַףד שׁוּ ְבָך ֶאל ָ pה ֲא ָד ָמה
כּי  qמ ֶמּנָּ ה ֻל ָקּ ְח ָאַ
 rכּי ָף ָץש ַא ָאַה וְ ֶאל ָף ָץש ָאַשׁוּב
נָ ע וָ נָ ד אַ ְהיֶ ה ָב ָא ֶשצ
אמש ַרין ֶאל י"יָ :גּדוֹל ֲףו ֺני מנְּ שׂא
 13וַ יּ ֶ
 s 54וַ יְ גָ ֶששׁ ֶאת ָה ָא ָדם

ֵ 14הן  sגֵּ ַש ְשׁ ָאַ אתי ַהיּוֹם ֵמ ַףל ְפּ ֵני ָה ֲא ָד ָמה
וּמ ָפּ ֶניָך ֶ bא ָסּ ֵתש
וְ ָהייתי נָ ע וָ נָ ד ָבּ ָא ֶשצ
וְ ָהיָ ה ָכל מ ְקאי יַ ַה ְשגֵ ני []...
 16וַ יֵּ ֵקא ַרין מלּ ְץ ֵני י"י

וַ יַּ ְשׁ ֵכּן  tמ ֶקּ ֶדם ְל ַגן ֵף ֶדן
ֶאת ַה ְכּ ֻשבים []...
שאו גם:
בש' ב  :8וַ יּ ַטּע י"י ֱאֹלהים ַ tגּן ְבּ ֵף ֶדן מ ֶקּ ֶדם

וַ יֵּ ֶשׁב ְבּ ֶא ֶשצ נוֹד  tר ְד ַמת ֵף ֶדן

