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א וְ הַ נָּחָּ ׁש הָּ יָּה עָּ רּום ִמכֹּל חַ יַת הַ שָּ דֶ ה
אֲ ׁשֶ ר עָּ שָּ ה ה' אֱ ֹל ִקים וַי ֹּאמֶ ר ֶאל
הָּ ִאשָּ ה ַאף כִ י ָּאמַ ר אֱ ֹל ִקים ל ֹּא
ת ֹּאכְ לּו ִמכֹּל עֵ ץ הַ גָּן:

היה ערום .נעשה חכם .אשר עשה.
אשר ברא .אף כי .האם נכון הדבר
שה' אמר לא תאכלו.

ב ַות ֹּאמֶ ר הָּ ִאשָּ ה ֶאל הַ נָּחָּ ׁש ִמפְ ִרי עֵ ץ
הַ גָּן נ ֹּאכֵל:
ומפרי .אבל מפרי .ולא תגעו .ולא
ּומפְ ִרי הָּ עֵ ץ אֲ ׁשֶ ר בְ תֹוְך הַ גָּן ָּאמַ ר
ג ִ
אֱ ֹל ִקים ל ֹּא ת ֹּאכְ לּו ִממֶ נּו וְ ל ֹּא ִתגְ עּו בֹו תקרבו אליו.
פֶן ְתמֻ תּון:
ד וַי ֹּאמֶ ר הַ נָּחָּ ׁש ֶאל הָּ ִאשָּ ה ל ֹּא מֹות
ְתמֻ תּון:
ה כִ י יֹּדֵ עַ אֱ ֹל ִקים כִ י בְ יֹום אֲ ָּכ ְלכֶם
ִיתם
ִממֶ נּו וְ נִפְ ְקחּו עֵ ינֵיכֶם וִ ְהי ֶ
ֵכאֹל ִקים י ְֹּדעֵ י טֹוב ו ָָּּרע:

כאלקים .כמלאכים .יודעי טוב ורע.
יודעי טוב ורע יותר.

ו ַו ֵת ֶרא הָּ ִאשָּ ה כִ י טֹוב הָּ עֵ ץ לְמַ אֲ כָּל
וְ כִ י ַתאֲ וָּה הּוא לָּעֵ י ַניִם וְ נ ְֶחמָּ ד הָּ עֵ ץ
ְלהַ ְשכִ יל ו ִַת ַקח ִמפִ ְריֹו ַות ֹּאכַל ו ִַת ֵתן
גַם ְל ִאיׁשָּ ּה עִ מָּ ּה וַי ֹּאכַל:

תאוה הוא לעינים .למראה עינים.
להשכיל .לשון שכל והשכלה .עמה
ויאכל .ויאכל עמה.

ז ַו ִת ָּפ ַק ְחנָּה עֵ ינֵי ְׁשנֵיהֶ ם ַוי ְֵדעּו כִ י
עֵ ירֻ ִמם הֵ ם ַו ִי ְתפְ רּו ֲע ֵלה ְת ֵאנָּה ַו ַיעֲשּו
ָּלהֶ ם חֲ ֹּגרֹּת:

עלה תאנה .מן עלי התאנים.

ח ַוי ְִׁש ְמעּו ֶאת קֹול ה' אֱ ֹל ִקים ִמ ְתהַ לְֵך וישמעו וכו' .וישמעו את קול ה'
עובר בגן בנחת עם תנועת היום
בַ גָּן ְלרּוחַ הַ יֹום ַוי ְִתחַ בֵ א הָּ ָּאדָּ ם
ויתחבא האדם ואשתו מחמת בושה
וְ ִא ְׁשתֹו ִמפְ נֵי ה' אֱ ֹל ִקים בְ תֹוְך עֵ ץ
מפני ה'.
הַ גָּן:
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ט ַו ִי ְק ָּרא ה' אֱ ֹל ִקים ֶאל הָּ ָּאדָּ ם וַי ֹּאמֶ ר
קלְָך ׁשָּ מַ עְ ִתי
לֹו ַא ֶי ָּכה .י וַי ֹּאמֶ ר ֶאת ֹּ
ירא כִ י עֵ ירֹּם ָּאנֹּכִ י ו ֵָּאחָּ בֵ א:
בַ גָּן ָּו ִא ָּ

ויאמר לו .ויאמר לו כדי שיודה
במעשיו איכה.

יא וַי ֹּאמֶ ר ִמי ִהגִ יד לְָך כִ י עֵ ירֹּם ָּא ָּתה
יתיָך לְבִ ְל ִתי אֲ כָּל
הֲ ִמן הָּ עֵ ץ אֲ ׁשֶ ר צִ ּוִ ִ
ִממֶ נּו ָּא ָּכל ְָּת:
יב וַי ֹּאמֶ ר הָּ ָּאדָּ ם הָּ ִאשָּ ה אֲ ׁשֶ ר נ ַָּת ָּתה
אכֵל:
עִ מָּ ִדי ִהוא נ ְָּתנָּה לִי ִמן הָּ עֵ ץ ָּו ֹּ
יג וַי ֹּאמֶ ר ה' אֱ ֹל ִקים ָּל ִאשָּ ה מַ ה ז ֹּאת
יאנִי
עָּ ִשית ַות ֹּאמֶ ר הָּ ִאשָּ ה הַ נָּחָּ ׁש ִה ִש ַ
אכֵל:
ָּו ֹּ

השיאני .הטעני.

יד וַי ֹּאמֶ ר ה' אֱ ֹל ִקים ֶאל הַ נָּחָּ ׁש כִ י
ית ז ֹּאת ָּארּור ַא ָּתה ִמכָּל הַ בְ הֵ מָּ ה
עָּ ִש ָּ
חנְָך ֵתלְֵך וְ עָּ פָּר
ּומכֹּל חַ יַת הַ שָּ דֶ ה עַ ל גְ ֹּ
ִ
ת ֹּאכַל כָּל יְמֵ י חַ יֶיָך:

כי עשית זאת .כיון שעשית זאת
מתוך ידיעה ארור .גחונך ,חזך.

טו וְ ֵאיבָּ ה ָּא ִׁשית בֵ ינְָך ּובֵ ין הָּ ִאשָּ ה ּובֵ ין ישופך .ירצץ ראשך.
ז ְַרעֲָך ּובֵ ין ז ְַרעָּ ּה הּוא יְׁשּופְ ָך ר ֹּאׁש
וְ ַא ָּתה ְתׁשּופֶנּו עָּ ֵקב:
טז ֶאל הָּ ִאשָּ ה ָּאמַ ר הַ ְרבָּ ה ַא ְרבֶ ה
עִ צְ בֹונְֵך וְ הֵ ֹּרנְֵך בְ עֶ צֶ ב ֵתל ְִדי בָּ ִנים וְ ֶאל
ׁשּוק ֵתְך וְ הּוא ִי ְמׁשָּ ל בָּ ְך:
ִאיׁשֵ ְך ְת ָּ

עצבונך .צערך .תשוקתך .משתעתך.

יז ּו ְל ָּאדָּ ם ָּאמַ ר כִ י ׁשָּ מַ עְ ָּת ְלקֹול ִא ְׁש ֶתָך לקול .לדברי .בעצבון .ביגע ובקושי.
ַות ֹּאכַל ִמן הָּ עֵ ץ אֲ ׁשֶ ר צִ ּוִ י ִתיָך לֵאמֹּר
רּורה הָּ אֲ דָּ מָּ ה
ל ֹּא ת ֹּאכַל ִממֶ נּו אֲ ָּ
ֲבּורָך בְ עִ צָּ בֹון ת ֹּא ֲכ ֶלנָּה כֹּל ְימֵ י
בַ ע ֶ
חַ יֶיָך:
יח וְ קֹוץ וְ דַ ְרדַ ר ַתצְ ִמיחַ לְָּך וְ ָּא ַכ ְל ָּת ֶאת
עֵ שֶ ב הַ שָּ דֶ ה:

דרדר" .דרדרא".
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יט בְ זֵעַ ת ַאפֶיָך ת ֹּאכַל ֶלחֶ ם עַ ד ׁשּובְ ָך
ֶאל הָּ אֲ דָּ מָּ ה כִ י ִממֶ נָּה ל ָֻּק ְח ָּת כִ י עָּ פָּר
ַא ָּתה וְ ֶאל עָּ פָּר ָּתׁשּוב:

אפיך .פניך .לחם .מאכל .כי ממנה.
אשר ממנה.

כ ַו ִי ְק ָּרא הָּ ָּאדָּ ם ׁשֵ ם ִא ְׁשתֹו חַ ּוָּה כִ י
ִהוא הָּ י ְָּתה ֵאם כָּל חָּ י:

אם כל חי .אם כל חי מדבר.

כא ַויַעַ ש ה' אֱ ֹל ִקים ְל ָּאדָּ ם ּו ְל ִא ְׁשתֹו
ָּכ ְתנֹות עֹור ַו ַילְבִ ׁשֵ ם.

כתנות .עור ,לבוש לגופם.

כב וַי ֹּאמֶ ר ה' אֱ ֹל ִקים הֵ ן הָּ ָּאדָּ ם הָּ יָּה
כְ ַאחַ ד ִממֶ נּו לָּדַ עַ ת טֹוב ו ָָּּרע וְ עַ ָּתה פֶן
י ְִׁש ַלח יָּדֹו וְ ָּל ַקח גַם מֵ עֵ ץ הַ חַ יִים וְ ָּאכַל
ָּוחַ י ְל ֹּעלָּם:

ויגש וכו' .וכיון שגירשו השכין
ממזרח לג"ע .הכרוכים .מלאכים.
ואת להט החרב .וברק חרב מתהפך.

כג ַויְׁשַ ְלחֵ הּו יה' אֱ ֹל ִקים ִמגַן עֵ דֶ ן ַל ֲעבֹּד
ֶאת הָּ אֲ דָּ מָּ ה אֲ ׁשֶ ר ל ַֻקח ִמשָּ ם:
כד ַו ְיג ֶָּרׁש ֶאת הָּ ָּאדָּ ם ַוי ְַׁשכֵן ִמ ֶקדֶ ם ְלגַן
עֵ דֶ ן ֶאת הַ כְ רֻ בִ ים וְ ֵאת לַהַ ט הַ חֶ ֶרב
הַ ִמ ְתהַ ֶפכֶת ל ְִׁשמֹּר ֶאת דֶ ֶרְך עֵ ץ
הַ חַ יִים:
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