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ּוֵמֵעץ,  ,  ַהָגן, ָאֹכל תֹאֵכל-ֵעץָהָאָדם ֵלאֹמר: ִמֹכל  -ַוְיַצו ְיהָוה ֱאֹלִהים, ַעל

ּנּו ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ּנּו לֹא תֹאַכל, ִממֶּ  .מֹות ָתמּות, ִכי ְביֹום ֲאָכְלָך ִממֶּ

  (16-17בראשית ב )

 

 הקדמה 

וחווהל  החטא הראשון ש  –זה חוקר את החטא הקדמון  מאמר   עדן.    בוש  ,אדם  נכשלו בגן 

 , הפיתוי, ההיכשלות בחטא והתוצאות. של האדם התום הנושא ייסקר לפי ארבע קטגוריות: 

I .של האדם התום 

מצב של תום. בהקשר זה יש להזכיר ארבעה דברים: מצבו  בהאדם    שרויה  הילפני שחטא,  
של המקורית  הסביבה  האדם,  של  שלוהמקורי  המקורית  האחריות  הועמד   ו,  שבו  והמבחן 

 האדם.

 מצבו המקורי של האדם   א.

שעדיין לא קיבלה תוקף ואישור    קדושתוקיימים ארבעה היבטים למצבו המקורי של האדם:  
 שלו עם אלוהים. על הבריאה והקשר סופיים, יכולתו לבחור בניגוד לטבעו, שלטונו

 ים סופי  אישורו   תוקףשעדיין לא קיבלה  קדושתו ( 1

מקורית,  -היו לו צדקה ראשוניתתום, נקי מחטא,  של  האדם נברא בוגר ומושלם. בעודו במצב  

שילוב  והרמוניה    שררוראשית,    :שלושה דבריםכללה  שלו  צדקה המקורית  הואת צלם אלוהים.  

;  24, צדקה וקדושה )אפסים ד  דעת  הכלל  היאשנית,  .  הדדי מושלם בכל "מרכיביו" של האדם

פאסיביות. האדם,  ביסודו של דבר  תכונות מוסריות שהיו    הכלל  היאשלישית,  ו(  10קולוסים ג  

מגדיר מצב    יתיאולוגהמושג הלא עשה שום דבר רע.  הוא  עוולה.  במצבו המקורי, היה חף מכל  

, שעדיין  או נחתמה  ""התקבעה  שטרםאישור סופי )  קיבלהת יצור נברא שעדיין לא  קדושזה כ

עדיין    הזאת  הקדושה  , בנקודה זוהוא נברא קדוש, אבל    .(לא אושרה כמצב בלתי ניתן לשינוי

יתרה מכך, לא הייתה   לתוקף ולאישור.  לפיכך היא הייתה קדושה שעדיין לא זכתה  ,לא נבחנה

לא לבחור  אפשרות עםזו הקדושה של הבורא, שאין בו יכולת לחטוא, אלא קדושת יצור נברא 

יכולת לחטוא. אלוהים אינו מסוגל לחטוא, אבל האדם, במצבו המקורי, היה מסוגל  עם הלציית ו

ם, מוסרי,  ת  . לאדם היה אופיסופי  אישורקיבלה  לחטוא. לכן הייתה זו קדושת יצור נברא שטרם  

 שלא הועמד עדיין במבחן. 

בהקשר פנימי, וראוי לציין  ה  צלםהו  חיצוניה  צלםהמסוימים של  היבטים  צלם אלוהים באדם כולל  

שנית,   ;קיימים גם באדםמאפיינים של אלוהים שלהוא מתייחס  ארבעה דברים: ראשית,  זה  

חטא האדם  עת  אושרה, אשר אבדה    טרםמאפיין אחד לא קיים יותר, והוא קדושת יצור נברא ש

צלם אלוהים  בגן עדן; שלישית, עדיין יש מאפיינים אחרים שמשותפים לאלוהים ולאדם, כך ש 
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, עדיין נותר די ממנו  נפגם; ורביעית, אף על פי שהוא  קולקל, נפגם, אבל הוא  עדיין טבוע באדם

  ה צלם האלוהים שבאדם אינ   מהותו של  בני האדם מצווים לכבד את אחיהם בני האדם.ולפיכך  

   בסמכותיות. , דמיון רוחני, דמיון מוסרי, דמיון חברתי, ודמיוןבאישיותדמיון פיזי, אלא דמיון 

 לטבעו בניגודלבחור   יכולתו   (2

כוח בחירה;  ,  תום  של  במצבמצוי  היה  האדם  כאשר   לו  לא היה  או  יכולת לחטוא  לו  הייתה 

. אדם היה מושלם , לנטיותיובניגוד לטבעוגם  כוח לבחור  ה מגדירה זאת כתיאולוגיהלחטוא.  

אפילו לאלוהים אין את   וקדוש, אבל הייתה לו יכולת לבחור בחירה לא קדושה ולא מושלמת.

היכולת הזאת. כתבי הקודש מלמדים בבירור שאלוהים מטבעו אינו מסוגל לחטוא. זהו אופיו  

   ת לחטוא, או לא לחטוא.של אלוהים. אבל לאדם, במצבו המקורי, הייתה יכול

   הבריאהשלטונו על  (3

על הבריאה.   ניתנה השליטה  על הארץ  לאדם, במצב התום המקורי שלו,  במקור, הסמכות 

אלוהים גזע חדש  ברא  הזאת הייתה בידי השטן, אבל הוא איבד אותה כשחטא. כתוצאה מכך  

ניתנה לאדם; היה לו  של בריות, את האדם, ונתן לו את הסמכות הזאת. הסמכות על הארץ  

 (. 8-5; עברים ב 8-5; תהילים ח 26שלטון על הבריאה )בראשית א 

 אלוהים עם שלו   הקשר (4

ככתוב  ההיבט   עם אלוהים.  לו  הוא הקשר הקרוב שהיה  הרביעי של מצב התום של האדם 

עּו ֶאת : 8בבראשית ג  מְׁ שְׁ ְך ַבָגן-ַויִּ ַהלֵּ תְׁ ים, מִּ הָוה ֱאֹלהִּ רּוַח הַ --קֹול יְׁ    יֹום.לְׁ

  , בדרך גלויה לעין,  הופיע לפני אדם וחווהל   אלוהיםנהג  ,  "(היום)"לרוח    שקיעהמדי יום סמוך ל

קרבה מלאה לאלוהים שבאה זכה לבמצב תום מקורי,  שהיה שרוי    ,האדםושהה בחברתם.  

 פנים אל פנים, באופן קבוע, מדי יום ביומו. איתו  לידי ביטוי בפגישה 

 הסביבה המקורית של האדם  .ב

האדם   ב  בתקופת התום שלו  הסביבה המקורית של  בבראשית  הָוה  :  15-8מתוארת  יְׁ ַטע  ַויִּ

ים, ַגן ֶדן-ֱאֹלהִּ עֵּ ֶקֶדם; ַוָיֶשם ָשם, ֶאת --בְׁ ן . ָהָאָדם ֲאֶשר ָיָצר-מִּ ים, מִּ הָוה ֱאֹלהִּ ַמח יְׁ - ָהֲאָדָמה, ָכל -ַוַיצְׁ

ָמד   ץ ֶנחְׁ ַמֲאָכלעֵּ טֹוב לְׁ ֶאה, וְׁ ַמרְׁ ץ, ַהַדַעת טֹוב ָוָרע--לְׁ עֵּ תֹוְך ַהָגן, וְׁ ים, בְׁ ץ ַהַחיִּ עֵּ ֶדן,  .  וְׁ עֵּ א מֵּ ָנָהר ֹיצֵּ וְׁ

קֹות ֶאת ַהשְׁ ים- לְׁ ָבָעה ָראשִּ ַארְׁ ָהָיה, לְׁ וְׁ ד,  ָפרֵּ יִּ ָשם,  ישֹון.  ַהָגן; ּומִּ ם ָהֶאָחד, פִּ ת  --שֵּ ב, אֵּ הּוא ַהֹסבֵּ

יָלה-ָכל ֶאֶבן ַהֹשַהם.  ָשם, ַהָזָהב-, ֲאֶשרֶאֶרץ ַהֲחוִּ וְׁ ֹדַלח,  וא, טֹוב; ָשם ַהבְׁ ַהב ָהָאֶרץ ַההִּ ם.  ּוזְׁ שֵּ -וְׁ

יחֹון י, גִּ נִּ ת ָכל--ַהָנָהר ַהשֵּ ב, אֵּ ַמת  .  ֶאֶרץ כּוש- הּוא ַהסֹובֵּ דְׁ ְך קִּ ֶדֶקל, הּוא ַהֹהלֵּ י חִּ ישִּ לִּ ם ַהָנָהר ַהשְׁ שֵּ וְׁ

בִּ  ָהרְׁ ַהָנָהר  וְׁ ָרתַאשּור;  פְׁ הּוא  י,  ֶאת.  יעִּ ים,  ֱאֹלהִּ הָוה  יְׁ ַקח  ַגן -ַויִּ בְׁ הּו  חֵּ ַוַינִּ ָדּה  -ָהָאָדם;  ָעבְׁ לְׁ ֶדן,  עֵּ

ָרּה. ָשמְׁ   ּולְׁ

של האדם הייתה גן עדן. גן זה סיפק את כל הנחוץ לקיומו באמצעות עצי פרי    סביבת החיים

לקיום החיים עצמם. עבודה הייתה חלק מהסביבה המקורית,    , שונים וגם באמצעות עץ החיים

 אבל לא הייתה זו עבודה מייגעת, מפרכת. היה צורך לעבוד, אבל העבודה הייתה קלה.
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 המקורית של האדם  האחריות  .ג

ניתן לסכם בשתי לאחר בריאתו  תום  של  במצב כשהיה שרוי  האדם  שהייתה על את האחריות  

והיה עליו לציית לאלוהים   ,(15)בראשית ב  עליו  ולשמור    את הגן  דנקודות: הוא היה מחויב לעבו

 (.17-16)בראשית ב 

 של האדם  המבחן תקופת   .ד

 מבחןך תקופת ה, למשעצמו  למבחן  להלן  בתקופת התום שלו. נתייחס  הועמד במבחן  האדם

 .תוולמטר

 המבחן( 1

 ו ומטרתו. יבט, סביב מה נסב המבחןבמבחן עצמו מעורבים שלושה דברים: 

  סביב מה נסב המבחן .א

האמצעי להענקת חיי   -  שני עצים שהיו בתוך הגן. אחד מהם היה עץ החייםהמבחן התמקד ב 

שלו, הוא היה מורשה לאכול מעץ החיים    מבחןנצח. אילו היה אדם עובר בהצלחה את תקופת ה

היה עץ הדעת טוב ורע.  שני  והיה מקבל חיי נצח מאותו רגע ואילך מבלי לראות מוות. העץ ה

ההבדל בין טוב ורע. תהיה זו ידיעה ויבין את  דעת    משמעות האכילה ממנו הייתה שאדם יקבל

לא יצייתו, הם ידעו  אדם וחווה  אם    .וההבנה  רק על השכל  מבוססת  ולאשנובעת מהתנסות  

תהיה ברגע שיאכלו מהעץ הזה  רוע ובמה הוא שונה מהטוב.  ה  משמעותמה    –המר    –מניסיונם  

  .ישבח אותםאלוהים לעשות את הטוב שבזכותו  היכולת להרע, אבל לא להם היכולת

 המבחן טיב  .ב

ים, ַעל:  17-16המבחן עצמו מפורט בבראשית ב   הָוה ֱאֹלהִּ ַצו יְׁ אֹמר:-ַויְׁ ץ  ָהָאָדם לֵּ ֹכל עֵּ ַהָגן, ָאֹכל -מִּ

ל ץ, ַהַדַעת טֹוב ָוָרע, תֹאכֵּ עֵּ ֶמנּו: -- ּומֵּ ֶמנּו לֹא תֹאַכל, מִּ ָך מִּ יֹום ֲאָכלְׁ י, בְׁ  מֹות ָתמּות.--כִּ

את    לאכול כללהרשות  האחד.  ממלבד  המבחן היה פשוט: האדם הורשה לאכול מכל עצי הגן,  

ד לנקודה הזאת וקרוב לוודאי שלא היה לו צורך  ו עממנעץ החיים, אם כי ברור שהוא לא אכל  

ץ, ַהַדַעת טֹוב ָוָרע  איסור אחד בלבד:    נאסר עליולעשות זאת בשלב כה מוקדם לקיומו.   עֵּ  --ּומֵּ

ֶמנּו  . לֹא תֹאַכל, מִּ

היה אדון  אדם  המפני ש  למשל,  מעורבת חמדנות,  הייתהלא  .  מוגבל  היה מאוד  היקף המבחן

היה נשוי לאישה היחידה שהייתה בסביבה. האפשרות   הואמינית כי    פריצות הייתה  הארץ. לא  

  בכל הנוגעאם ייכשל במבחן, יהיה זה  אלוהים.  הרצון    תהייתה דחייבמבחן  היחידה לכישלון  

עבור את המבחן  לאין סיבה טובה לא  ו  דילמ  לציות לאלוהים. כך שהיקף המבחן הזה היה מוגבל

 הזה.

 המבחן  תמטר .ג

קדושת הנברא שעדיין לא זכתה    -כדי שאפשר יהיה לבחון את קדושתו    מבחןהוא הועמד ב
 לאישור.
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 מבחןה  תקופתמשך  (2

 תקופת המבחן הייתה זמנית. לאחר תקופה מסוימת האיסור היה מוסר. 

 המטרה  (3

יכולת לחטוא אדם עם  שלו כך שמ  " הנבראהיצור  קדושת  " מטרת המבחן הייתה לאשר את  

 יכולת לחטוא.  עודשאין לו  אדם יעבור להיות 

ניתן לסכם את תקופת המבחן הזאת בשתי נקודות. ראשית, אם האדם היה עובר את המבחן, 

היה   לאחר שהצעד של המחויבות  שנית,  דבר.  בסופו של  מסתיימת  הייתה  תקופת המבחן 

מעמד ומקבל  תקופת המבחן  פיתוי של השטן, הוא היה משוחרר מל היה מתנגד    אדםהנעשה ו

אלוהים באמצעות אכילה מעץ החיים. זה מה שהיה קורה אילו אדם לא היה אוכל  ל   בןקבוע של  

 מעץ זה.

II.  הפיתוי 

 המקראי  תיאור ה.  א

ים;   :6-1הפיתוי מפורט בבראשית ג   הָוה ֱאֹלהִּ ֹכל ַחַית ַהָשֶדה, ֲאֶשר ָעָשה יְׁ ַהָנָחש, ָהָיה ָערּום, מִּ וְׁ

י-ַויֹאֶמר, ֶאל ָשה, ַאף כִּ ץ ַהָגן-ָהאִּ ֹכל עֵּ לּו מִּ ים, לֹא תֹאכְׁ ָשה, ֶאל.  ָאַמר ֱאֹלהִּ י   ַהָנָחש:- ַותֹאֶמר ָהאִּ רִּ פְׁ מִּ

ץ תֹוְך.  ַהָגן, נֹאכֵּל-עֵּ ץ, ֲאֶשר בְׁ י ָהעֵּ רִּ פְׁ עּו בֹו:--ַהָגן-ּומִּ גְׁ לֹא תִּ ֶמנּו, וְׁ לּו מִּ ים לֹא תֹאכְׁ - ֶפן  ָאַמר ֱאֹלהִּ

ֻמתּון ֶאל.  תְׁ ַהָנָחש,  ָשה:-ַויֹאֶמר  ֻמתּון-לֹא  ָהאִּ תְׁ ֶמנּו, .  מֹות,  מִּ ֶכם  ֲאָכלְׁ יֹום  בְׁ י  כִּ ים,  ֱאֹלהִּ ַע  ֹידֵּ י,  כִּ

ינֵּיֶכם; וִּ  חּו עֵּ קְׁ פְׁ נִּ י, טֹוב ָוָרע וְׁ עֵּ ים, ֹידְׁ יֶתם, כֵּאֹלהִּ יִּ י ַתֲאָוה.  הְׁ כִּ ַמֲאָכל וְׁ ץ לְׁ י טֹוב ָהעֵּ ָשה כִּ ֶרא ָהאִּ -ַותֵּ

ן ַגם תֵּ יֹו, ַותֹאַכל; ַותִּ רְׁ פִּ ַקח מִּ יל, ַותִּ כִּ ַהשְׁ ץ לְׁ ָמד ָהעֵּ ֶנחְׁ ם, וְׁ יַניִּ ָמּה, ַויֹאַכל.-הּוא ָלעֵּ יָשּה עִּ אִּ  לְׁ

 הפיתוי  של  ו יבט .ב

, תחומי הפיתוי והיווצרות  של הפיתוי  ההתקדמותשלבי  :  הקשר זהן שלושה דברים בניתן לציי 

 .  פסולים רצונות

 ההתקדמות  שלבי  (1

השטן .  ופנה אליו  תמיםה  ןאבויתהאת  עורר  הוא    תחילהבשלושה שלבים.  הפיתוי התפתח  

י-ַויֹאֶמר, ֶאל:  1שאל בפסוק   ָשה, ַאף כִּ ים, לֹא  -ָהאִּ ץ ַהָגן?ָאַמר ֱאֹלהִּ ֹכל עֵּ לּו מִּ רע    כללא היה    תֹאכְׁ

למעשה אלוהים אמר להם שהם יכולים  ם.  יתיאבון תמ  בעקבות התעוררותו שלשבאה    אכילהב

 אחד!ממלבד  –לאכול מכל עץ הגן 

השלב השני בהתקדמות הפיתוי היה נטיעת ספק בדברי אלוהים: "האם אלוהים באמת אמר 

 בקשר לדבריו של אלוהים.דבר כזה?" לפתע נוצר ענן של ספק 

ַויֹאֶמר ַהָנָחש, : 4בפסוק  ודברי תהכחשל הספק בקשר לדברי אלוהים הוביל לשלב השלישי ש 

ָשה:-ֶאל ֻמתּון.-לֹא  ָהאִּ אלוהים אמר שאם יאכלו מהעץ הזה הם ימותו;    17בבראשית ב    מֹות, תְׁ

 דבר אלוהים.  כפירה ב ; יש כאןמה שאלוהים אמרהשטן מכחיש את  4אבל פה בפסוק 
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והתעוררות  ואכן, זו התקדמות טיפוסית שכל האנשים עוברים עם כל פיתוי. זה מתחיל במשיכה  

להשביע תיאבון תמים. ברגע שמישהו מתחיל   יש דרך נכונה ויש דרך שגויהשל תיאבון תמים.  

  דבר   הוא מתחיל להטיל ספק בדבר אלוהים, ובסופו של,  בדרכים שגויותהשבעתו  לחשוב על  

 גם הפיתוי הזה. של ממש. כך התפתח לכפירהמוביל זה 

 הפיתויתחומי  (2

הת ב    פתחהפיתוי  הראשונה  יוחנן  באיגרת  המפורטים  התחומים  תאוות  16-12בשלושת   :

הפיתוי בכל שלושת    מתאר כיצד התרחש  6בראשית ג    בשרים, תאוות העיניים וגאוות נכסים.

ַמֲאָכל.ראשית, בתחום תאוות הבשרים:    .התחומים האלה לְׁ ץ  ָהעֵּ טֹוב  י  כִּ ָשה  ָהאִּ ֶרא  אילו   ַותֵּ

היו הרבה עצי רעבה,  ולהשביע  הייתה  יכלה לגשת לאחד מהם  עדן שהיא  בגן  את  בפריו  ם 

רעבונה. העץ הזה היה טוב למאכל, אבל כך היו גם העצים האחרים. לפתע, תאוות הבשרים 

 להשביע אותה רק בפרי המסוים הזה ולא אחר. תוכלנכנסה לתמונה והיא הרגישה ש

העיניים:   תאוות  בתחום  ָשהשנית,  ָהאִּ ֶרא  ַתֲאָוהַותֵּ י  כִּ ם.-...  יַניִּ ָלעֵּ היא  הּוא  הפיתוי,  מן    לפני 

סביר להניח לא הבחינה אף פעם שהעץ הזה בהכרח יותר יפה מהאחרים. למעשה,    הסתם

 יפה ביותר. השהוא לא היה יותר יפה מהעצים האחרים, אבל לפתע, מה שהיה אסור נהייה 

כִּ תחום גאוות הנכסים:  שלישית, ב ַהשְׁ ץ לְׁ ָמד ָהעֵּ ֶנחְׁ אבל עכשיו   חכים היו דרכים אחרות לה  יל.וְׁ

של השטן. הוא הביע    תוגרמה לנפילהיא ש  זאת  שוקההיא רצתה להיות בדיוק כמו אלוהים. ת

יֹון.-ֶאֱעֶלה, ַעל  : 14בישעיהו יד    רצונו  את ֶעלְׁ י ָעב; ֶאַדֶמה, לְׁ אותה  חווה הביעה כעת את    ָבֳמתֵּ

ורע )לפי מה שהשטן אמר לה:  להידמות ל; היא רצתה  תשוקה יֶתם,  אלוהים, לדעת טוב  יִּ הְׁ וִּ

י, טֹוב ָוָרע עֵּ ים, ֹידְׁ    (.כֵּאֹלהִּ

 פסולים  רצונותהיווצרות   (3

(.  3-1מה שאלוהים אסר )פס'  לתשוקה    םעורר בה. ראשית, הוא  רצונות פסולים הפיתוי יצר  

 עכשיו הם חשקו בו. ו - מהעץ המסוים הזהלאכול אלוהים אסר 

 (. אלוהים לא התכוון 5-4שיהיו )פס'    תכנןבהם רצון להיות מה שאלוהים לא    עוררשנית, הוא  

 כדי שיהיו אנושיים, לא אלוהיים. שהם יהיו כמוהו. הוא ברא אותם

(.  6)פס'    ה לדעת את מה שאלוהים לא גילה להםקאת התשובהם  שלישית, הפיתוי הזה עורר  

,  עולם האוקאלטטעימה הראשונה מהחיפוש בהייתה זו  כך ההיה זה ניסיון להשיג ידע נסתר, ו

נמצא   ,עולם האוקאלטבכאן, כמו תמיד  גם  , מתוך רצון להשיג ידע נסתר, שאינו גלוי.  הנסתר

 השטן עצמו. 
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 חמור  כך כל עונש להסיבה  .ג

 זו  מצווה אחת? ראשית, הייתהאי ציות ל  –פשוט    המדוע ניתן עונש כל כך חמור על חטא כ

קלה, י  מצווה  לא  אם  הצייתנות.  גישת  את  לבדוק  שבא  מבחן  הייתה  היא  לציית  ואבל  כלו 

 ?וחמורה  לאלוהים עם מצווה קלה, איך אפשר לבטוח בהם שיצייתו למצווה הרבה יותר גדולה

 לפני הרצון האנושי  מוחשיכך הוצגה באופן  אלא  זניח,  לא היה שרירותי או  הזה  שנית, הציווי  

או שרירותית.    זניחהלא הייתה זו מצווה  .  ם לשלטון ולבעלות המוחלטת שלוהתביעה של אלוהי

 לראות אם רצון האדם יכפיף את עצמו לאדנותו של אלוהים. שנועד היה זה מבחן 

שנלוותה למצווה מראה שהאדם לא נותר באפלה מבלי לדעת על משמעותה האזהרה  שלישית,  

, וגם מה יהיו  מה הייתה המצווה  ידיעה. הוא ידע בדיוק או חשיבותה. האדם לא נכשל בגלל אי 

 . הההשלכות של הפרת

העונש   לכןרצון שנוטה להתמרדות.  ,  ומושחת  אלוהים מרביעית, מעשה המרי חשף רצון מנוכר  

 . חמורכל כך 

 

III ההיכשלות בחטא . 

החטא   :תחומיםבהקשר זה בארבעה    נההקטגוריה השלישית מתמקדת בהיכשלות בחטא, ונדו

וההשלכות בהקשר לחלוקה לעידנים  עצמית, התוצאות  ההצדקה  הקדמון בספר הבריתות, ה

(Dispensations). 

 הבריתות   בספר הקדמון   החטא  .א

אי אפשר להשמיט של כתבי הקודש.  מהמסר  הוא חלק חיוני    –החטא הקדמון    – חטא גן עדן  

והיגיון.  כתמה שאין לאת החטא הראשון של האדם בגן עדן, שכן אז   זהו חלק  וב משמעות 

 כמה דוגמאות: להלן הן בתנ"ך והן בברית החדשה. , אינטגרלי של הסיפור המקראי

י-ָמה: 14איוב טו  י-ֱאנֹוש כִּ כִּ ֶכה? וְׁ זְׁ ָשה? -יִּ לּוד אִּ ַדק, יְׁ צְׁ  יִּ

י:  5-4איוב כ   נִּ ָת, מִּ י-ֲהזֹאת ָיַדעְׁ ים ָאָדם ֲעלֵּ י שִּ נִּ ַחת    .ָאֶרץ- ַעד; מִּ מְׁ שִּ ָקרֹוב; וְׁ ים, מִּ ָשעִּ ַנת רְׁ נְׁ י רִּ כִּ

י  ָרַגע? -ָחנֵּף ֲעדֵּ

ם: 33איוב לא  מֹון בְׁ -אִּ טְׁ ָשָעי, לִּ ָאָדם פְׁ י כְׁ יתִּ סִּ י.כִּ י ֲעֹונִּ  ֻחבִּ

ה: 29קהלת ז  אֵּ ַבד רְׁ ים ֶאת-לְׁ י, ֲאֶשר ָעָשה ָהֱאֹלהִּ ֹבנֹות -ֶזה ָמָצאתִּ שְׁ שּו, חִּ קְׁ ָמה בִּ הֵּ ָהָאָדם ָיָשר; וְׁ

ים.   ַרבִּ

א ָבא ַהָמֶות, :  21-12רומים ה   טְׁ ֶקב ַהחֵּ עֵּ א ָלעֹוָלם, וְׁ טְׁ י ָאָדם ֶאָחד ָבא ַהחֵּ דֵּ ם ֶשַעל־יְׁ שֵּ יָכְך, כְׁ פִּ לְׁ

אּוָכְך שּום ֶשֻכָלם ָחטְׁ י ָאָדם מִּ נֵּ ָכל בְׁ א ָבעֹוָלם, ֶאָלא .   ָעַבר ַהָמֶות לְׁ טְׁ י ַהתֹוָרה ָהָיה ַהחֵּ נֵּ פְׁ י עֹוד לִּ ֲהרֵּ
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ין תֹוָרה אֵּ ָשב בְׁ ין הּוא ֶנחְׁ ָכל זֹאת ָשַלט ַהָמֶות.  ֶשאֵּ אּו    בְׁ ֶלה ֶשלֹא ָחטְׁ ַעד ֹמֶשה ַגם ַעל אֵּ ָאָדם וְׁ מֵּ

יד ָלבֹוא יָלה ָלֶאָחד ֶשָהָיה ָעתִּ בִּ מּות ַמקְׁ ָרה ֶשל ָאָדם, ֲאֶשר הּוא דְׁ ָרה דֹוָמה ָלֲעבֵּ  .ַבֲעבֵּ

ָרה ֶשל ֶאָחד מֵּ  ַלל ָהֲעבֵּ גְׁ ם בִּ ן אִּ ַנת ַהֶחֶסד; ֶשכֵּ י ַמתְׁ ָרה ַכֲהרֵּ י ָהֲעבֵּ ים, ַעל ַאַחת אּוָלם לֹא ֲהרֵּ תּו ָהַרבִּ

ָנתֹו ים ּוַמתְׁ ים ֶחֶסד ֱאֹלהִּ עּו ָלַרבִּ יַח, ָשפְׁ ֶחֶסד ָהָאָדם ָהֶאָחד יֵּשּוַע ַהָמשִּ ַכָמה, בְׁ ין ַהַמָתָנה   ַכָמה וְׁ אֵּ וְׁ

ַאחַ  ָשָעה, ֲאָבל לְׁ ַהרְׁ ָרה ַאַחת ָיָצא לְׁ ֶקב ֲעבֵּ ָפט עֵּ שְׁ י ַהמִּ ה ָהֶאָחד ֶשָחָטא; כִּ ַמֲעשֵּ רֹות ַרבֹות  כְׁ ר ֲעבֵּ

כּוי יא זִּ ַנת ַהֶחֶסד הִּ ים  ;  ַמתְׁ לִּ ַקבְׁ ן ַהמְׁ ָרה ֶשל ָאָדם ֶאָחד ָמַלְך ַהָמֶות, ָכל ֶשכֵּ י ֲעבֵּ דֵּ ם ַעל־יְׁ י אִּ ֶשֲהרֵּ

יחַ  ַלל ָהֶאָחד יֵּשּוַע ַהָמשִּ גְׁ ים בִּ כּו ַבַחיִּ לְׁ מְׁ ָדָקה יִּ ַנת ַהצְׁ ֶאת ַמתְׁ ן,.  ֶאת ֶשַפע ַהֶחֶסד וְׁ כֵּ ָרה   ּובְׁ ם ֶשֲעבֵּ שֵּ כְׁ

י ָאָדם נֵּ ָכל בְׁ ים לְׁ כּוי ֶשל ַחיִּ ָדָקה ֶאָחד הּוא זִּ ה צְׁ ן ַגם ַמֲעשֵּ י ָאָדם, כֵּ נֵּ ָכל בְׁ ָשָעה לְׁ יא ַהרְׁ י  ;  ַאַחת הִּ כִּ

יּותֹו ַלל צִּ גְׁ ן ַגם בִּ ים, כֵּ אִּ חֹוטְׁ ים לְׁ יּותֹו ֶשל ָאָדם ֶאָחד ַנֲעשּו ָהַרבִּ י־צִּ ַלל אִּ גְׁ ם ֶשבִּ שֵּ  ֶשל ָהֶאָחד יֵָּעשּו  כְׁ

ים יקִּ ַצדִּ ים לְׁ א, ַהֶחֶסד ָשַפע עֹוד .  ָהַרבִּ טְׁ ַרָבה ַהחֵּ תְׁ יָכן ֶשהִּ רֹות. ֲאָבל הֵּ ָכְך ַרבּו ָהֲעבֵּ ַהתֹוָרה ָבָאה ּובְׁ

ר ַהת.  יֹותֵּ ָדָקה, וְׁ ָצעּות צְׁ ֶאמְׁ ֹשל ַהֶחֶסד בְׁ מְׁ ן ַגם יִּ א ָמַשל ַבָמֶות, כֵּ טְׁ ם ֶשַהחֵּ שֵּ ָכְך כְׁ י עֹוָלם    -ֹוָצָאה  וְׁ ַחיֵּ

יַח ֲאדֹונֵּנּו  י יֵּשּוַע ַהָמשִּ דֵּ  .ַעל־יְׁ

ים  :22-21האיגרת הראשונה לקורינתים טו   תִּ ַית ַהמֵּ חִּ י ָאָדם, ַגם תְׁ דֵּ ַאַחר ֶשַהָמֶות ָבא ַעל־יְׁ ּומֵּ

י ָאָדם דֵּ יא ַעל־יְׁ ָאָדם ַהֹכל; הִּ מֹו ֶשבְׁ ן כְׁ יּו.  ֶשכֵּ יח ַהֹכל ָיחְׁ ים, ָכְך ַגם ַבָמשִּ תִּ  מֵּ

יא   לקורינתים  השנייה  טּות  :  3האיגרת  ַהַפשְׁ ן  מִּ יֶכם  בֹותֵּ שְׁ ַמחְׁ ָנה  ֻתַדחְׁ ֶשָמא  י  ַשנִּ חֹושְׁ ַאְך 

ָמתֹו.  ָערְׁ יַח אֹוָתּה ַהָנָחש בְׁ דִּ ַחָּוה ַכֲאֶשר הִּ ַרע לְׁ מֹו ֶשאֵּ יַח, כְׁ  ֶשַבָמשִּ

ב   ַחָּוה:  15-13האיגרת הראשונה אל טימותיאוס  ן  כֵּ י  ַאֲחרֵּ וְׁ אשֹוָנה  רִּ נֹוַצר  ָאָדם  י  לֹא ָאדָ .  כִּ ם 

ָרה י ֲעבֵּ ידֵּ ַפֶתה ּוָבָאה לִּ קֹול ַהמְׁ ָעה לְׁ ָשה ָשמְׁ ָתה, ֶאָלא ָהאִּ פְׁ ם .  נִּ ים, אִּ ָלדִּ ָתּה יְׁ דְׁ לִּ ָּוַשע בְׁ יא תִּ ֲאָבל הִּ

יעּות. נִּ ֻדָשה ּוַבצְׁ  ַתֲעֹמד ָבֱאמּוָנה, ָבַאֲהָבה, ַבקְׁ

כל  כתבי הקודש.  של    חטא האדם בגן עדן הוא חלק חשוב ביותרשמן הדוגמאות האלה ברור  

כך הרבה ממה שקורה בכתובים מבוסס על עובדת התרחשותו של החטא הקדמון. התפקיד  

 הוא בעל משמעות רק לאור חטא האדם בגן עדן.  בא למלא ישועש

 עצמית  הצדקה  .ב

מסויםהאדם השתמש בה ג    ליך  בבראשית  כמסופר  מה שעשה,  את  להצדיק  ֶרא  :  6כדי  ַותֵּ

י ַתֲאָוה כִּ ַמֲאָכל וְׁ ץ לְׁ י טֹוב ָהעֵּ ָשה כִּ יֹו, ַותֹאַכל; -ָהאִּ רְׁ פִּ ַקח מִּ יל, ַותִּ כִּ ַהשְׁ ץ לְׁ ָמד ָהעֵּ ֶנחְׁ ם, וְׁ יַניִּ הּוא ָלעֵּ

ן ַגם תֵּ ָמּה, ַויֹאַכל.-ַותִּ יָשּה עִּ אִּ  לְׁ

ַמֲאָכל,שלוש דרכים. ראשית, היא ראתה  חווה הצדיקה את אכילת הפרי ב ץ לְׁ י טֹוב ָהעֵּ  :ואמרה  כִּ

ם-ַתֲאָוה"זהו מזון טוב ואין כל סיבה שלא אוכל אותו". שנית, היא ראתה ש יַניִּ ולכן היה    הּוא ָלעֵּ

"למה שלא ניהנה מהדברים היפים בחיים?" שלישית, היא   :לו ערך אסתטי. לפיכך היא אמרה

יל,  ראתה שְׁ  כִּ ַהשְׁ לְׁ ץ  ָהעֵּ ָמד  יותר?" בשלוש    הרצון להחכיםעם    "מה לא בסדר  :ואז אמרהֶנחְׁ

ן ַגם  :היה מעשה של מרי, אי ציות. ואזשהאכילה,  מעשה  את  חווה  דרכים אלו הצדיקה   תֵּ - ַותִּ

ָמּה, ַויֹאַכל. יָשּה עִּ אִּ  לְׁ
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 מיידיות    תוצאות  .ג

(. הם היו עירומים כל הזמן,  7)פס'    תחושת אשמה ובושה מיידית  התוצאה הראשונה הייתה

   בפעם הראשונה לבעיה מבחינתם.אחרי שחטאו זה הפך להיות אבל 

(. הם לא ניסו להתחבא  8רצון ומאמץ להתחבא מפני ה' אלוהים )פס' התוצאה השנייה הייתה 

. כעת, בפעם הראשונה, מדי יום  התהלך בגן לרוח היום   ר אלוהיםמפני אלוהים לפני כן, כאש

 להתחבא מפניו.הם רצו והתאמצו  שמעו את קולומש

משפט הייתה  השלישית  המיידית  לשטן  שנחרץ    התוצאה  שהרשה  הנחש  על  ארבעה:  על 

 להשתמש בו, על השטן, על אדם ועל חווה. 

 התוצאה המיידית הרביעית הייתה גירושם מגן עדן. 

 ( Dispensations)  לעידנים  חלוקה ל  בהקשר  ההשלכות .ד

עידן  ל  עידן התוםתקופת או  מראשית, משמעות החטא של אדם וחווה בגן עדן הייתה מעבר  

 . המצפון

חטאם סימן את סיום הברית של גן עדן. הברית הראשונה מבין שמונה הבריתות של  שנית,  

 .הסתיימהו בנקודה זו כתבי הקודש הופרה

 הברית עם אדם, השנייה מבין שמונה הבריתות של כתבי הקודש.כריתת , שלישית

IV. התוצאות 

 אשמתו  לטבעו, ע  לגופו, ע  לעם הסביבה, עו  עם אלוהיםיחסיו של האדם    החטא השפיע על

 העונש. לוע

 יחסי האדם עם אלוהים  .א

בנקודה זו צלם אלוהים   :על יחסיו עם אלוהיםהייתה ההשפעה  של החטא  התוצאה הראשונה  

 שבאדם נפגם.

 יחסי האדם עם הסביבה .ב

יחסיו עם הסביבה השתנו בשתי דרכים. ראשית, ממלכת החיות פיתחה זן של חיות שהפכו 

בעלי  להיות טורפות, אוכלות בשר. עד לחטא האדם בגן עדן, כל בעלי החיים אכלו צמחים.  

 בשר. ית אוכלהפכו להיו ם, אלא שהיםהאלה כבר היו קיימ החיים

על יחסיו עם הסביבה הייתה הקללה שהוטלה על עולם החומר  של החטא  ההשפעה השנייה  

קודם לכן האדמה הצמיחה מפרכת.  והפכה להיות קשה  חדלה להיות קלה ווהטבע. העבודה  

היא  בקלות,  יבול   י  ,בקושירק  יבול  תצמיח  עכשיו  ודרדרים,    אלץוהאדם  בקוצים  להיאבק 

 (. 19-17שיטפונות )פס'  בו בצורותב
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 גופניים  שינויים  .ג

להיות    האדם ולמחלות.  הפך  לחולשה  גופני,  לחולי  מהשבריריות כל  נתון  חלק  הם  אלה 

זה נכון רק לגבי  ות רעות.  של רוחפועלן  כל חולי או מחלה הם  שוגים מי שמלמדים שהאנושית.  

נובע  ם.מהמקרי  חלק מחלות  רבות  מהשבריריות  ותפעמים  שהן האנושית    והחולשה  פשוט 

 תוצאה מהחטא הקדמון.

 בזמן מסוים.עמד למות כפוף למוות גופני; הוא נעשה כעת , האדם כמו כן

 האדם   של   בטבעו שינויים   .ד

 עם אלוהים. הוקרוב ת, רוחניה יחסים חימערכת  יותר אין לוו רוחניתכעת אדם מת ה

ההיבט  את    . של האדם  ים מוחלט  , שחיתות וחוסר יכולתקלקול:  היבטיםרוחני יש שני  הלמוות  

 ומוחלט אין משמעהקלקול ההראשון אפשר להגדיר במונחים של מה שאינו ושל מה שהינו.  

משמע אין  טובה.  תכונה  שום  לו  שאין  או  מצפון  נטול  בכלשהאדם    ושהאדם  בפועל   חוטא 

  הזו,   מוחלטתהשחיתות  הקלקול הזה, הטוב.  את האינו מסוגל לעשות  ש  ו, ואין משמעהחטאים

וצייתנו תורת  לפי  כנדרש  ת לאלוהים  משמעה שהאדם מסוגל לכל חטא. הוא משולל אהבה 

שהחטא משמעה הזו מוחלטת החיתות הש האדם אומנם אינו אשם בכל חטא, אבל  אלוהים.ה

בעוונותיו  וקיים בכתפשט  ה מת  ושהוא  פירושה שהאדם משועבד לחטא  ל חלק של האדם. 

; אפסים  23; רומים ז  34; ח  42בכל חלק של ישותו )יוחנן ה    פֹשההחטא  כל כולו נגוע;  ובחטאו.  

 (.  18; ד  1ב 

האדם איבד יכולת שהייתה לו לפני :  השני של המוות הרוחני הוא חוסר יכולת מוחלט  היבטה

תום, הוא היה    של  במצב  שרוי   לבחור באופן מנוגד לרצונו. כשהיהבכוחו  אין  ו  שחטא בגן עדן 

לציית לבחור  ביכולתו  היה  ומושלם.  שאו    ,קדוש  כתוצאה  לבחור  אבל  לציית.  מהקלקול, לא 

האדם  .  לבחור בניגוד לרצונו  עכשיו גם חוסר יכולת מוחלטיש לו    שלו,  מוחלטתהשחיתות  המ

פשעיו וחטאיו  הוא מת ב   טבעו, המשועבד לחטא.רצונו ולם לעדיין מסוגל לבחור, אבל רק בהתא

מסוגל, לא במעשה  משמעו שהחוטא אינו  הזה  (. לפיכך חוסר היכולת המוחלט  1)אפסים ב  

הוא אינו מסוגל    האלוהי.  לחוקמושלמת  התאמה  כדי  להביא את אופיו ואת חייו לולא מרצון,  

  אהבת אלוהים. האדם, במצבו הטבעי, ב  ולהחליפה  לחטואשלו  לשנות את ההעדפה הבסיסית  

שישביע את רצון  החוטא, אינו מסוגל להיענות לאלוהים, וגם אינו מסוגל לעשות מעשה כלשהו  

 (.  14; האיגרת הראשונה לקורינתים ב 7; ח 18; רומים ז 44)יוחנן ו אלוהים 

 אשמה   .ה
אדם מגיע עונש.  לאשמה שלו. לליחסו  קשורה    של האדם  התוצאה החמישית של החטא הקדמון

עצם  לוהי.החוק האלספק את הצדק האלוהי, כפי שנקבע על ידי    חובהשקיימת    אשמה פירושה

אלוהים על  של    הצדקדרישות  לספק את  ה  ת החובכוללת אהעובדה שהאדם הוכרז כאשם  

 של תורת אלוהים. ודעתמההפרה ה

הוא שאדם אשם בפשע, עצם הכרזת האשמה פירושה שמגיע לו להיענש. לפיכך,  פוסקים  כש

את דרישות החוק שהופר. לכן לגבי פשע ספציפי, משמעות סיפוק דרישות החוק    קלספמחויב  
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יקטיבית  יאשמה היא התוצאה האוב  .של כמה שנים או אפילו הוצאה להורגמאסר  עשויה להיות  

 (.  3; אפסים ב 19; ג  18)רומים א  של החטא

 עונש ה  .ו

ידי נותן החוק  עונש משמעו הכאב או האובדן שנגרמים עשיית   לשם  ישירות או בעקיפין על 

הוא מוות )רומים    המגיע על חטא  של הכרזת האשמה. העונש  תהטבעיו ההשלכה  ז  .שלוהצדק  

המוות הנצחי או השני. הדרך היחידה להימלט ואת  לל מוות פיזי, מוות רוחני  ו(. העונש כ23ו  

ישוע, על הצלב, עליהם במקומנו.    מישהו אחר שילםהעובדה ש מהעונשים האלה היא לקבל את  

  לקח על עצמו את העונש של התורה. אם אנחנו מקבלים את ישוע, הרי שהוא סבל ונשא את 

ו. אבל, אם אנחנו דוחים את המשיח, יהיה עלינו לסבול עונש פטר אותנו ממנהעונש במקומנו ו

 זה.

 

 


