
 בס"ד

 לשכת רב הקמפוס                                               הפקולטה למדעי היהדות

 ד ף  ש ב ו ע י 
 ע"גתש ,בראשיתפרשת                                          מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

  789 מספר                                            ע"ש הלנה ופאול שולמן                                     

 
 

 קדמון חטא או ראשון חטא
 אלטמן תמר

 
 נחשבת בדרך כלל. הדעת עץ פרי באכילת וחוה אדם לחטא ניתן" ןקדמו חטא" או" ראשון חטא" הכינוי
 נשמת שכיבתה על... שבת נר מצוות לאישה ניתן מה מפני: "ביהדות, כגון. זה בחטא עיקרית אשמה חוה
 מזה יותר(. 5טז: וחוה אדם ספר" )אשתו בגלל הגן מן גורש" או:(, יז:ח רבה בראשית" )הראשון אדם

 מהפרי לאכול אדם בפיתוי אותה והאשימה מפתה דמות בה שראתה ערביתהמ היא מואשמת בנצרות
 חוה". הנפילה" זה לאקט וקראה היותה פתיה על חוה את בחומרה הקתוליות ביקרה בעיקר. האסור
  1.לחטוא לגבר ופיתוי מינית סכנה בנצרות נחשבת אישה היותה מעצם

ה ַאְרֶבה ִעְצבֹוֵנְך ְוֵהֹרֵנְך ה  -ֶאל: "לחטא משותפיה קשה נענשה שחוה נראה, ועוד זאת ה ָאַמר ַהְרב  ִאש 
ִנים ְוֶאל ל-ְבֶעֶצב ֵתְלִדי ב  ֵתְך ְוהּוא ִיְמש  ְך" )-ִאיֵשְך ְתשּוק  , לידה, היריון, עיבור, בתולים, נידה" (:טז:גב 

, לה קשה וסתה בתחילת"(; קא. עירובין" )בה שימשול לבעל והשתוקקות ילדים גידול צער, הנקה
 נשיים תפקידים חוה על הטילה זו קללה(. א, א נוסח נתן דרבי אבות" )הריונה ובתחילת בעילתה בתחילת
  ו.ממעמד נחות יהיה בעקיפין שמעמדה וגרמה והנקה, לידה, כגון היריון, הגבר מתפקידי שונים

ה נראה שהפרשנות שהטילה על חוה את מלוא האשמנו אולם כאשר קוראים את הכתוב בפרשת
 עוול, וקריאה מעמיקה מגלה שחוה אינה האשמה העיקרית.לה גרמה 

ן ָאֹכל ֹתאֵכל-ֵעץ ִמֹכל" עליו ציווה ומיד העדן לגן הביאו' ה. האישה לפני נברא אדם ּוֵמֵעץ ַהַדַעת  .ַהג 
ע ֹלא ֹתאַכל ִמֶמּנּו" ר   פרי אכילת וראיס(. כא-טו:ב) האישה את )לפי הכתוב( ברא אז ורק, יז(-)ב:טז טֹוב ו 

 ציווי' מפי ה שמע הוא רק ;"ממנו תאכל לא" 2:לאדם רק ובמישרין וביחיד זכר בלשון נאמר הדעת עץ
 הייתה לא עדין האדם על וכשציווה', ה מפי נצטוותה לא חוה. "זה מעץ לאכול עליו שאסר מפורש
 איסור גם כללה לנחש בדבריה האישה ואילו, מהפרי לאכול רק נאסר אדם על, ועוד(. אלשיך" )בעולם
ֵעץ... ּוִמְפִרי: "בעץ לגעת  אמרה ולמה(. ג:גְתֻמתּון" )-ֹלִהים ֹלא ֹתאְכלּו ִמֶמּנּו ְוֹלא ִתְגעּו בֹו ֶפן-א   ָאַמר ה 
 לדבריו אדם סג אם אמרו מכאן. לדבריו הראשון אדם שסג סייג? זו לנגיעה גרם מי: "המדרש עונה? כך
  3."ששומע דברים על אדם יוסיף אל אמרו כאןמ. בדבריו לעמוד יכול אין

                                                           
  והותק גני תושבת בתחום לקויי למידה, וחיברה ספר בנושא: "קריאה בהנאה". למורות במכללה מלמדת אלטמן תמר. 
1
מעמד  לעשל ספר בראשית את הפיתוי והחטא הקדמון, על כל המשתמע מהם ד -"הנצרות ראתה בפרקים ג :יפתש'   

, קוראות בצלם אלוקים או בצלע האדםשקשה להפריז בחשיבותה" ) בולטתהאישה, והפכה זאת לדוגמה דתית 
 חמד(. ,1111 רביצקי עורכת,ר' מבראשית, 

2
ו, כי הוא שמע את הציווי ישירות מה', אך לא בחטאם היה עליהם להיות עזר זה לז "עזר כנגדו... :ר הירש"וראו רש  

ראה את העץ ממנו אכל )אלא קיבל ממנה(. והיא לא שמעה את הציווי, אך ראתה את טוב העץ למאכל, את תאוותו 
 (.2, ביסודות החינוךונחמדותו להשכיל" )

3
מכל  (הקב"ה)לדבריו שאמר לו : "ומנין שעשה אדם הראשון סייג כתובושם, בנוסח ב, , א פרק א נוסח נתן דרבי אבות  

יז( הא מתוך דבריה של חוה אנו ]למדין[ שסייג עליה אדם :ב 'לא תאכל )בר ...עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת
 .הראשון"
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-ִמִפְריֹו ַוֹתאַכל ַוִתֵתן ַגם ַוִתַקח": נאמר התיאור בהמשך. בכך מסתכם אינו זה בחטא האדם של חלקו
ּה ַוֹיאַכל ּה ִעמ   לא אדם, מהפרי לאכול הפיתוי נגד ונלחמה הנחש עם שהתווכחה כחוה שלא(. ו:ג" )ְלִאיש 

 5.ואכל מהפרי לקח, הסכים מיד היסס אלא ולא 4שאל לא, מלחטוא אותה להניא ניסה לא, ִאתה התווכח
 . האיסור על' ה מפי ששמע אף מהפרי ונהנה לפיתוי נענה אדם

 דעת שיקול הפעיל לא האדם אך, אקטיבית הייתה שהיא לומר אפשר חוה את להאשים מבקשים אם
 את מאשים המקרא ואכן, 1.אותו שהאכילה מה אכל הואו, לאכול בחרה היא. לו היא הציעה כי אלא אכל
ַמְעת  ְלקֹול ִאְשֶתָך -ִכי: "כך על בו ונוזף מפורשות האדם ֵעץ ֲאֶשר ִצִּויִתיָך ֵלאֹמר -ַוֹתאַכל ִמן)ולא בקולי( ש  ה 

 (. יז:גֹלא ֹתאַכל ִמֶמּנּו" )
 להתנסות הרפתקני ורצון תסקרנו מתוך אלא' ה פי את להמרות רצתה כי לא מהפרי אכלה חוה
ֵעץ" ַוֵתֶרא" חדשה:, נועזת, מסעירה ה ִכי טֹוב ה  ִאש   וירא": הבריאה לאחר ה"הקב שראה כמו, )ג:ו( ה 

  .לנצח חיים על ודעת חכמה העדיפה הדעת; בעץ בחרה אך החיים בעץ לבחור יכלה". טוב כי להים-א
  ובנצרות ביהדות החטא
 לסמל הנחש נהפך כך. לחוה שהשתוקק תאווה בעל מינית, תשוקה כבעל הנחש את תיאר היהודי המדרש
 ייחסו, מהנחש זה סמל נטלו, הדעת מעץ לאכול בעלה בפיתוי חוה את להאשים שביקשו הנוצרים, 2.מיני
 . בפיתוי לאשמה אותה והפכו לחוה אותו
 אדם בני", הקדמון החטא" שנקרא מה, הדעת מעץ באכילה וחוה אדם אחט שבשל טוענת נצרותה
... הוריש אדם: "חטאיו את לו זה ומוסיף חטא נושא אדם כל. חוטאים כשהם נולדים החטא אחרי שנוצרו
 האמונה את הנצרות סותרת בזה 3".לחטוא עליהם נגזר ולכן, ויצרים בתאווה נגוע בשר לצאצאיו
 . האדם של החופשית בבחירה היהודית
 עליו יקבל לא אם גיהינום יירש אדם כל זה חטא ובגלל, באדם טבוע הקדמון החטא פאולוס, לדעת

 האמונה את והמקבל, הנוצרית הטבילה בעזרת החטא מתוצאות להשתחרר ניתן. הנוצרית האמונה את
שחרר  וכך הקדמון החטא על לכפר מנת על ומת התייסר ישו. עדן לגן לעלות וזוכה נושע ובישו בנצרות

  4.אחריו שנולדו הנוצרים את זה חטאמ
חז"ל במתן תורה את האמצעי ששחרר את בני ישראל מהחטא הראשון: ראו פאולוס,  שלא כדעת

 זוהמתן פסקה לא סיני הר על עמדו שלא העולם אומות 5,זוהמתן פסקה - סיני הר על שעמדו ישראל"
פאולוס טען שדווקא מתן  אבל 6".הקדום החטא רעיון את לדחות... זה מאמר של עיקרו(. "קמו. שבת)

 רבה חטאים בעולם, כי על ידי האיסורים שבתורה נעשו האנשים אחראיים למעשיהם. תורה הִ 
 :ובפרשתנו", משה ויאמר", "אברהם וילך" קודם הנשוא לנושא: בתורה הרגיל במבנה התחבירי

ם" ָאד  ה ִאְשתוֹ -י ַדע ֶאת ְוה  הרחוק  שהכוונה לעבר זאת פירש י"רש. )ד:א(, הנושא קודם לנשוא "ַחּו 
 שחיי, הנוצרי הפירוש את לסתור י"רש ביקש כך(. העונש לאחר נכתב שזה אף) "שחטא קודם": "(ידע)"

 ואילו, מהגן שגורש אחרי רק חוה את הראשון לפירושם ידע אדם כי, הקדמון מהחטא נובעים האישות
 אולי מסיבה זו הכמרים הקתולים אינם נישאים.. אישות לחיי כלל נזקק היה לא, חטא לא

 ומצווה קדוש דבר אלא חטא של תוצאה האישות בחיי רואה ואינה זו השקפה מקבלת אינה היהדות
' ה כברכת אותה והחשיבו שבתורה הראשונה המצווה את( כח:א" )ורבו פרו" בציווי ראו ל"חז. נעלה
 . לאדם

 מעץ לאכול האיסור על הרי. תורה במתן בא הראשון לחטא התיקון, כנצרות ושלא, היהדות לפי
 לפני המאורע על תשמענה שהנשים הּותנה תורה במתן אך האישה, בריאת לפני האדם שמע הדעת

                                                           
4
לה, וגם אדם לקח ממנה את הפרי ולא יכאשר האישה הושיטה לאדם פרי מעץ הדעת, היא לא אמרה מ" :שריקי א'  

, הייתה מתבררת מידת הפיתוי והשידול לחטא בדברי הנחש, וברילו דאיקשורת ביניהם. חטאּו בשל חוסר ת הם דיבר.
 כ"ז תמוז תשס"ב(., מנובראשית, חוה אִ כום שיעור, יס) "והתקרית הייתה נמנעת

5
שיפוטה הכריע גם  "לא פיתויי חווה הסיתו אותו לאכול מהפרי האסור, אכל, משום שחווה אכלה... :רש"ר הירש  

 עמ' י"ח(. ,1191 , בני ברקהאישה היהודייהבשבילו" )
"הרי הציווי לבלתי אכול מן העץ ניתן לאדם, והן יש לו שכל ושיקול דעת עצמי, ויכול היה לסרב לאכול,  :אבינר ש'  1

 .283 , בית אל, תשס"ה,בת מלךוגם להניא אותה מעבירה", 
(. "רצה להרחיק אותה מאדם, ובא :סוטה ט .168 ו"מתוך שראה מתעסקין בדרך ארץ נתאווה לה" )בראשית רבה יח   2

 אליה במרמה" )רש"י(.
 .393, ט"תשכ ירושלים ,ודעות אמונות –ל "חז אורבך,א"א   3
  .231 עמ' , שם,"החסד האלוהי פועל באמצעות ישו" :אורבך א"א  4
   .שבת קמו ,"בשעה שבא נחש על חווה הטיל בה זוהמה"  5
 .148שם עמ'  אורבך,א"א   6

http://he.wikipedia.org/wiki/נצרות
http://he.wikipedia.org/wiki/ישו
http://he.wikipedia.org/wiki/החטא_הקדמון
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ֵאל" ) ְוַתֵגידְלֵבית ַיֲעֹקב ֹתאַמר  ֹכה: "הגברים  יחד קיבלו וגברים, נשים –ישראל  וכל 7(.ג:יט' שמִלְבֵני ִיְשר 
 . התורה את

  חיים מעניקה חוה, מוות הביא החטא
 אלא. ורע טוב בידיעת זכו הם אלא לֵהפך:, מתו לא וחוה אדם והלוא"? תמות מות' "ה אמר למה

ְמַעט  ַוְתַחְסֵרהּו"על האדם כתוב בתהלים:  החיים. לעץ ישההג מהם נמנעה הדעת מעץ לאכול שמשבחרו
  8.כאלוקים לנצח לחיות עוד יכולים אינם: )ח:ו( "ֹלִהים-ֵמא  

 שם אדם ויקרא. "הדעות כלל את מייצגים אינם אלו אך, חוה את שהאשימו היו ביהדות גם כאמור,
 . היא"חי כל אם" = "חוה". "תמותון פן" המוות: לגֵזרת פתרון לאדם העניקה האישה": חוה אשתו

 נעשה ובזכותה, חיים היא הנותנת, המוות מן היא המצילה ..!בתפקידיה הגדול שם "על נקראת כך 
  9."אלמוות בן האדם

                                                           
 .אלו הגבריםמפרש ש"בית יעקב" אלו הנשים ו"בני ישראל"  רש"י 7
 .(392 שם, עמ' ,אורבךא"א "רק כאשר חטא נגזר עליו המוות" )אבן עזרא(. "החטא הראשון הביא לעולם את המיתה" ) 8
9
 .כ:ג פרק, בראשית, הירש ר"רש  


