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חטא אדם הראשון



בראשית ג

ָ֣ה  ה ְיהוָּ ָׂ֖ שָּ ר עָּ ֶׁ֥ ה ֲאש  ד ֔ ֔רּום ִמכֹּלׁ֙ ַחַיָ֣ת ַהשָּ ָ֣ה עָּ יָּ שׁ֙ הָּ חָּ יםא ְוַהנָּ רׁ֙ ֱאֹלִהִ֑ אמ  ֹֹּּ֨ הַוי ִאשָּ֔ ָ֣ ל־הָּ ף א  רַאַ֚ ַמָ֣ י־אָּ יםִכִּֽ ֱאֹלִה֔
ר  אמ  ֶֹּׁ֥ ָּֽן׃ ב ַות ִּֽ ץ ַהגָּ ֶׁ֥ ל ע  אְכ֔לּו ִמכָֹּׂ֖ ִֹּּֽ א ת ָֹּ֣ הל ָׂ֖ ִאשָּ ִּֽ שהָּ ִ֑ חָּ ל־ַהנָּ י א  ָּֽן ִמְפִרֶׁ֥ ָׂ֖ ץ־ַהגָּ ִּֽ ר ע  ָ֣ ֮ץ ֲאש  ע  י הָּ ל׃ ג ּוִמְפִרָ֣ ִּֽ ֹּאכ  ן  נ ְבתֹוְך־ַהגָּ

ר  ַמָ֣ יםאָּ ֹו ֱאֹלִהִ֗ ּו בִ֑ א ִתְגעָׂ֖ ֶֹּׁ֥ נּו ְול אְכלּוׁ֙ ִממ ֔ ִֹּּֽ א ת ֹֹּ֤ ּוןל ן־ְתֻמתִּֽ ש פ  ָׂ֖ חָּ ר ַהנָּ אמ  ֶֹּׁ֥ ה׃ ד ַוי ִ֑ ִאשָּ ִּֽ ל־הָּ ֹות א  א־מָׂ֖ ִֹּּֽ ּוןל ׃ ה  ְתֻמתִּֽ
ַע  ָ֣ ד  י יֹּ יםִכַ֚ םׁ֙ ֱאֹלִה֔ ְהִיית  ם ִוִּֽ ִ֑ יכ  ינ  ִּֽ ּו ע  נּו ְוִנְפְקחָׂ֖ ם ִממ ֔ ָ֣ ְלכ  י ְביֹוםׁ֙ ֲאכָּ יםִכִ֗ אֹלִה֔ ִּֽ ע׃ ו כ  ִּֽ רָּ ֹוב וָּ י טֶׁ֥ ָׂ֖ ְדע  איִֹּּֽ ר  ָ֣ הַות  ִאשָָּּׁ֡ ִּֽ הָּ

י  ל ְוִכִ֧ ֲאכָָּ֜ ץ ְלַמִּֽ ע ֹּ֨ י טֹו֩ב הָּ ּואִכָ֣ ה־הָ֣ ֲאוָּ ִיםַתִּֽ יַנִ֗ ע  ִּֽ יל לָּ ץׁ֙ ְלַהְשִכ֔ ע  ד הָּ ֹ֤ ְחמָּ חְונ  ל ַוִתַקֶׁ֥ ֹּאַכִ֑ ֹו ַות ןִמִפְריָׂ֖ ִ֧ ּהַוִתת  ָׁ֛ ַגם־ְלִאישָּ
י  ְָָּֽ֣ד֔עּו ִכֶׁ֥ ם ַוי  יה ֔ ָ֣י ְשנ  ינ  הׁ֙ ע  ְחנָּ ַקֹּ֨ ל׃ ז ַוִתפָּ ֹּאַכִּֽ ּה ַוי ָׂ֖ םִעמָּ יֻרִמָׂ֖ ִּֽ ת׃ע  ם ֲחגֹּרִֹּּֽ ָׂ֖ ה  ּו לָּ ה ַוַיֲִּֽעשֶׁ֥ נָּ֔ ה ְתא  ָ֣ ִָּֽיְתְפרּוׁ֙ ֲעל  ם ַוִּֽ ִ֑ ה 

ר  ַמִ֗ ם אָּ ָ֣ דָּ ַמְעתָּ֮ יז ּוְלאָּ י־שָּ אַכלׁ֙ ִכִּֽ ֹֹּּ֨ ך  ַות ֹול ִאְשת  ץ ְלקָ֣ ע ֔ ר ִמן־הָּ ֹ֤ יךׁ֙ ֲאש  רִצִּויִתֹּ֨ אמֹּ֔ ה  ל  ֹ֤ נּו ֲארּורָּ ִ֑ ל ִממ  ֹּאַכָׂ֖ א ת ֶֹּׁ֥ ל
ך  ֔ ֲעבּור  הׁ֙ ַבִּֽ מָּ ֲאדָּ ִּֽ בֹוןׁ֙ הָּ ִּֽיך׃ ְבִעצָּ י ַחי  ֶׁ֥ ל ְימ  ה כָֹּׂ֖ נָּ אְכל ֔ ִֹּּֽ ָׂ֖ יח ת ַכְלתָּ ִּֽ ְך ְואָּ ִ֑ יַחִּֽ לָּ ר ַתְצִמָ֣ ֹוץ ְוַדְרַדָׂ֖ בְוקֶׁ֥ ש  ֶׁ֥ ת־ע  ה׃  א  ִּֽ ד  ַהשָּ

ּוְבךׁ֙ יט ד שִּֽ ם ַעֹ֤ ח  אַכל ל ֔ ָֹּ֣ יךׁ֙ ת ת ַאפ ֹּ֨ ַעֹ֤ הְבז  מָּ֔ ֲאדָּ ָ֣ ל־הָּ ְחתָּ א  ִ֑ ה ֻלקָּ נָּ ָׂ֖ י ִממ  רִכֶׁ֥ ָ֣ פָּ י־עָּ ה ִכִּֽ תָּ רַא֔ ָׂ֖ פָּ ל־עָּ ּוב׃ְוא  שִּֽ תָּ

ָ֣ה כב ר ְיהוָּ אמ  ָֹּ֣ יםַוי ה ֱאֹלִהִ֗ ָ֣ ע ְוַעתָּ ִ֑ רָּ ֹוב וָּ ַעת טָ֣ ַדָׂ֖ נּו לָּ ד ִממ ֔ הׁ֙ ְכַאַחָ֣ יָּ םׁ֙ הָּ דָּ אָּ ִּֽ ן הָּ ֹ֤ חה  ן־ִיְשַלָ֣ ץ פ  ָ֣ ע  ם מ  ַקחׁ֙ ַגַ֚ ֹו ְולָּ דִ֗ יָּ
ֶׁ֥ה  הּו ְיהוָּ ָׁ֛ ְָּֽיַשְלח  ם׃ כג ַוִּֽ ִּֽ י ְלעֹּלָּ ַחֶׁ֥ ל וָּ ַכָׂ֖ ים ְואָּ ַחִי֔ יםַהִּֽ ןֱאֹלִהָׂ֖ ד  ִ֑ ֲעבֹּדׁ֙ ִמַגן־ע  הַלִּֽ מָּ֔ ֲאדָּ ָ֣ ת־הָּ ם׃ כד  א  ִּֽ ח ִמשָּ ר ֻלַקָׂ֖ ֶׁ֥ ֲאש 

ש  ָּֽר  ָׂ֖ םַוְיגָּ ִ֑ דָּ אָּ ִּֽ ת־הָּ ם א  ד  ֩ן ִמק ֹּ֨ ןַוַיְשכ  ד  יםְלַגן־ע ָ֜ ת־ַהְכֻרִבִ֗ ץ  א  ֶׁ֥ ְך ע  ר  ָׂ֖ ת־ד  ר א  ת ִלְשמֹֹּ֕ כ  בׁ֙ ַהִמְתַהפ ֔ ר  ַהט ַהח ֹּ֨ ת ַלֹ֤ ְוא ֹּ֨
ים׃ ַחִיִּֽ ַהִּֽ



ב"ע-א"ערכא, חלק א, ספר הזוהר

(בתרגום מארמית)

, ה את האדם"בשעה שברא הקב. שבני אדם לא מסתכלים ולא יודעים ולא משגיחים, ראהבוא 
כדי שיימצא יחיד ובלב יחיד ובמקום של דבקות , בקש ממנו לדבוק בו, וכיבד אותו בכבוד עליון

ועץ  ': שנאמר, באותו קישור יחיד שהכול בו מתקשר, יחידה שלא משתנה ולא מתהפכת לעולמים
מדרך האמונה ועזבו את האילן היחיד העליון מכל  [ וחוהאדם ]אחר כך סטו . 'החיים בתוך הגן

וירדו ממעלה , אילנות ובאו לדבוק במקום שמשתנה ומתהפך מגוון לגוון ומטוב לרע ומרע לטוב
: שנאמר, ועזבו את האילן היחיד העליון מכל האילנות, למטה והתדבקו למטה בשינויים רבים

,  ואז התהפך לבם באותו צד ממש. 'את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רביםהאלהיםאשר עשה '
באותו דבר שדבקו בו ודאי בקשו חשבונות  , עתים לרחמים עתים לדין, עיתים לטוב עתים לרע

ועץ  'שכתוב -חיים , עזבת חיים ודבקת במוות, אדם: אמר לו הקדוש ברוך הוא. רבים ודבקו בהם
הרי  , דבקת באילן אחר, שמי שאוחז בו לא טועם מוות לעולמים, שנקרא חיים-' החיים בתוך הגן

עתים מוות , עתים דין עתים רחמים, ואז השתנה אדם לכמה גוונים... למוות[ אתה נתון]ודאי 
.מאחר שאותו מקום גרם לו, והוא איננו עומד בקיומו תמיד באחד מהם, עתים חיים
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עץ החיים

עץ הדת  

טוב ורע


