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Se’adyah Gaon – Commentary (Tafsīr, ed. Y. Qafiḥ) on Bereshit 3 

 

. אשר עשה. נעשה חכם. היה ערום
. האם נכון הדבר אף כיאשר ברא. 

 שה' אמר לא תאכלו.
  

ֶדה  א רּום ִמכֹּל ַחַית ַהשָּ יָּה עָּ ׁש הָּ חָּ ְוַהנָּ
ה  שָּ ֹּאֶמר ֶא ִק ֱאֹל ה'ֲאֶׁשר עָּ ל ים ַוי

ַמר ֱאֹל ה ַאף ִכי אָּ ִאשָּ ֹּא ִק הָּ ים ל
ן ֹּאְכלּו ִמכֹּל ֵעץ ַהגָּ  :ת

ה ב  ִאשָּ ֹּאֶמר הָּ ׁש ִמְפִרי ֵעץ  ַות חָּ ֶאל ַהנָּ
ֹּאֵכל ן נ  :ַהגָּ

. ולא ולא תגעואבל מפרי. . ומפרי
 תקרבו אליו.

ַמר  ג ן אָּ ֵעץ ֲאֶׁשר ְבתֹוְך ַהגָּ ּוִמְפִרי הָּ
ֹּא ִתְגעּו בֹו ִק ֱאֹל ֹּאְכלּו ִמֶמנּו ְול ֹּא ת ים ל

 :ֶפן ְתֻמתּון

ֹּא מֹות  ד  ה ל ִאשָּ ׁש ֶאל הָּ חָּ ֹּאֶמר ַהנָּ ַוי
 :ְתֻמתּון

 .יודעי טוב ורעכמלאכים. . כאלקים
 יודעי טוב ורע יותר.

ֵדַע ֱאֹל ה ְלֶכם ִק ִכי יֹּ ים ִכי ְביֹום ֲאכָּ
ִמֶמנּו ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם ִוְהִייֶתם 

עִק ֵכאֹל רָּ ְדֵעי טֹוב וָּ  :ים יֹּ

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

 . ויאכל עמה.ויאכל

ל  ו ֵעץ ְלַמֲאכָּ ה ִכי טֹוב הָּ ִאשָּ ַוֵתֶרא הָּ
ֵעץ  ד הָּ ֵעיַנִים ְוֶנְחמָּ ה הּוא לָּ ְוִכי ַתֲאוָּ

ֹּאַכל ַוִתֵתן  ְלַהְשִכיל ַוִתַקח ִמִפְריֹו ַות
ֹּאַכל ּה ַוי ּה ִעמָּ  :ַגם ְלִאיׁשָּ

ה ֵעיֵני ְׁשֵניֶהם ַוֵיְדעּו ִכי  ז  . מן עלי התאנים.עלה תאנה ַקְחנָּ ַוִתפָּ
ה  ַוַיֲעשּו ֵעיֻרִמם ֵהם ַוִיְתְפרּו ֲעֵלה ְתֵאנָּ

ֶהם ֲחגֹּרֹּת  :לָּ

. וישמעו את קול ה' וישמעו וכו'
עובר בגן בנחת עם תנועת היום 

ויתחבא האדם ואשתו מחמת בושה 
 .מפני ה'

ים ִמְתַהֵלְך ִק ֱאֹל ה'ַוִיְׁשְמעּו ֶאת קֹול  ח 
דָּ  אָּ ן ְלרּוַח ַהיֹום ַוִיְתַחֵבא הָּ ם ַבגָּ

ים ְבתֹוְך ֵעץ ִק ֱאֹל ה'ְוִאְׁשתֹו ִמְפֵני 
ן  :ַהגָּ
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. ויאמר לו כדי שיודה ויאמר לו
 במעשיו איכה.

א  ט ֹּאֶמר ִק ֱאֹל ה'ַוִיְקרָּ ם ַוי דָּ אָּ ים ֶאל הָּ
ה ַמְעִתי  י. לֹו ַאֶיכָּ ֹּאֶמר ֶאת קְֹּלָך ׁשָּ ַוי

ֵבא ֵאחָּ ִכי וָּ נֹּ א ִכי ֵעירֹּם אָּ ִאירָּ ן וָּ  :ַבגָּ

ה  יא  תָּ ֹּאֶמר ִמי ִהִגיד ְלָך ִכי ֵעירֹּם אָּ ַוי
ֵעץ ֲאֶׁשר ִצִּויִתיָך ְלִבלְ  ל ֲהִמן הָּ ִתי ֲאכָּ

ְלתָּ  כָּ  :ִמֶמנּו אָּ

ה יב  ַתתָּ ה ֲאֶׁשר נָּ ִאשָּ ם הָּ דָּ אָּ ֹּאֶמר הָּ  ַוי
אֵֹּכל ֵעץ וָּ ה ִלי ִמן הָּ ְתנָּ ִדי ִהוא נָּ  :ִעמָּ

ֹּאֶמר  יג . הטעני.אניהשי ֹּאת ִק ֱאֹל ה'ַוי ה ַמה ז ִאשָּ ים לָּ
ׁש ִהִשיַאִני  חָּ ה ַהנָּ ִאשָּ ֹּאֶמר הָּ ִשית ַות עָּ

אֵֹּכל  :וָּ

. כיון שעשית זאת כי עשית זאת
 , חזך.גחונך. ארורמתוך ידיעה 

ֹּאֶמר  יד ׁש ִכי ִק ֱאֹלה' ַוי חָּ ים ֶאל ַהנָּ
ה  ל ַהְבֵהמָּ ה ִמכָּ רּור ַאתָּ ֹּאת אָּ ִשיתָּ ז עָּ
ר  פָּ ְנָך ֵתֵלְך ְועָּ ֶדה ַעל ְגחֹּ ּוִמכֹּל ַחַית ַהשָּ

ל ְיֵמי ַחֶייָך ֹּאַכל כָּ  :ת

ה ּוֵבין  טו ירצץ ראשך.. ישופך ִאשָּ ִׁשית ֵביְנָך ּוֵבין הָּ ה אָּ ְוֵאיבָּ
ֹּאׁש  ּה הּוא ְיׁשּוְפָך ר ַזְרֲעָך ּוֵבין ַזְרעָּ

ֵקב ה ְתׁשּוֶפנּו עָּ  :ְוַאתָּ

ה ַאְרֶבה  טז . משתעתך.תשוקתך. צערך. עצבונך ַמר ַהְרבָּ ה אָּ ִאשָּ ֶאל הָּ
נִ  ֵנְך ְבֶעֶצב ֵתְלִדי בָּ ים ְוֶאל ִעְצבֹוֵנְך ְוֵהרֹּ

ְך ל בָּ ֵתְך ְוהּוא ִיְמׁשָּ  :ִאיֵׁשְך ְתׁשּוקָּ

ַמְעתָּ ְלקֹול ִאְׁשֶתָך  יז . ביגע ובקושי.בעצבון. לדברי. לקול ַמר ִכי ׁשָּ ם אָּ דָּ ּוְלאָּ
ֵעץ ֲאֶׁשר ִצִּוי ֹּאַכל ִמן הָּ ִתיָך ֵלאמֹּר ַות

ה  מָּ ֲאדָּ ה הָּ ֹּאַכל ִמֶמנּו ֲארּורָּ ֹּא ת ל
ה כֹּל ְיֵמי  ֹּאֲכֶלנָּ בֹון ת ַבֲעבּוֶרָך ְבִעצָּ

 :ַחֶייָך

ַכְלתָּ ֶאת  יח . "דרדרא".דרדר ְך ְואָּ ְוקֹוץ ְוַדְרַדר ַתְצִמיַח לָּ
ֶדה  :ֵעֶשב ַהשָּ
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https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%92_%D7%99%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%92_%D7%99%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%92_%D7%99%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%92_%D7%98%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%92_%D7%98%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%92_%D7%99%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%92_%D7%99%D7%97
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. כי ממנה. מאכל. םלח. פניך. אפיך
 אשר ממנה.

ֹּאַכל ֶלֶחם ַעד ׁשּוְבָך  יט ְבֵזַעת ַאֶפיָך ת
ר ֶאל  פָּ ְחתָּ ִכי עָּ ה ֻלקָּ ה ִכי ִמֶמנָּ מָּ ֲאדָּ הָּ

ׁשּוב ר תָּ פָּ ה ְוֶאל עָּ  :ַאתָּ

ה ִכי  כ  . אם כל חי מדבר.אם כל חי ם ֵׁשם ִאְׁשתֹו ַחּוָּ דָּ אָּ א הָּ ַוִיְקרָּ
י ל חָּ ה ֵאם כָּ ְיתָּ  :ִהוא הָּ

ם ּוְלִאְׁשתֹו ִק ֱאֹל ה'ַוַיַעש  כא  לגופם.. עור, לבוש כתנות דָּ ים ְלאָּ
ְתנֹות עֹור ַוַיְלִבֵׁשם  .כָּ

. וכיון שגירשו השכין ויגש וכו'
. מלאכים. הכרוכיםממזרח לג"ע. 

 . וברק חרב מתהפך.ואת להט החרב

ֹּאֶמר  כב יָּה ִק ֱאֹל ה'ַוי ם הָּ דָּ אָּ ים ֵהן הָּ
ע ְוַעתָּ  רָּ ַדַעת טֹוב וָּ ה ֶפן ְכַאַחד ִמֶמנּו לָּ

ַכל  ַקח ַגם ֵמֵעץ ַהַחִיים ְואָּ ִיְׁשַלח יָּדֹו ְולָּ
ם ַחי ְלעֹּלָּ  :וָּ

ים ִמַגן ֵעֶדן ַלֲעבֹּד ִק ֱאֹל ה'ַוְיַׁשְלֵחהּו י כג 
ם ה ֲאֶׁשר ֻלַקח ִמשָּ מָּ ֲאדָּ  :ֶאת הָּ

ם ַוַיְׁשֵכן ִמֶקֶדם ְלַגן  כד  דָּ אָּ ֶרׁש ֶאת הָּ ַוְיגָּ
ֵעֶדן ֶאת ַהְכֻרִבים ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב 

ַהִמְתַהֶפֶכת ִלְׁשמֹּר ֶאת ֶדֶרְך ֵעץ 
 :ַהַחִיים
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