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Beraishit 5727 “Eating from the Tree of Knowledge” http://www.nechama.org.il/cgi-

bin/pagePrintMode.pl?Id=62  

(Con’t. of Alon HaDeracha: 

 :יכורי העתים )תקפ"ז עמוד קפ"ח(ב ,שד"ל 

ערום" הוא משורש ערם לפי הדקדוק והנה אין לו עניין כלל עם לשון ערמה אשר משורשו; אבל המדקדקים יאמרו, "

ועצם הוראתו על העדר הלבושים. והנה מזה נמשך, כי הדבר הכתוב על אבותינו הראשונים,  ,כי הוא עניין בפני עצמו

עו כי ערומים הם" קוץ מכאיב היה בעיני המפרשים כולם, כי איך תהיה פקיחת עיני אדם "ותפקחנה עיני שניהם ויד

אז  ,סיבה לידיעתו היותו ערום? וגם העור יודע, אם ערום הוא, אם לבוש. ואולם אם נפקח עינינו להביט גזרת המלות

                 .נדע כי עירומים היינו עד הנה מידיעת מילת ערום

זאת איננו ע ר ם, כי אם ע ר ה, שורש מונח להורות על גילוי הדבר אשר דרכו להיות מכוסה. שממנו שורש המילה ה

 .שם "מערה", כי קרב הארץ לאשר דרכו להיות נעלם מעיני כל חי, פתוח וגלוי במערות

ערות על יאור על '" (ישעיה י"ט ז )ישעיה בהינבאו על מפולת מצרים אמר, כי היאור המשקה אותם ייבש... ושם אמר

פי יאור וכל מזרע יאור יבש נדף ואיננו". הטעם: לא זו בלבד שלא יעלה היאור וישקה את כל מצרים, כי גם סביבות 

יתה דרכה להיות מכוסה בכל מיני דשא, ערות על היאור..." גם על ידי היאור, האדמה אשר הי" :היאור יהיה חורב

כי זה משפט היסוד להיות מכוסה ונסתר,  –ערו ערו עד היסוד בה" " (תהלים קל"ז )וכן ...מגולהזרעים ונטעים תהיה 

 ם... וכן באדם יאמר על גילוי איברים אשר משפטם להתכסותוכן חומות בבל ערער תתערער, יגלו יסודותיה המכוסי

 "וה' פתהן יערה". ומן השורש הזה השם "עריה" על גילוי איברי הבושת,... ומשקל אחר "ערווה" (ישעיה ג' י"ז)

 ... ."ויכסו את ערוות אביהם'" (בראשית ט)

והנה מילת "ערום" גם הוא משורש ע.ר.ה, ואין עצם הוראתה העדר הלבושים, כי אם גילוי מה שראוי להתכסות, גילוי 

יהן בושה. ובהפך יקרא "ערום" גם אדם המביא לידי בושה. הידיים והפנים לא יאמר עליהם "ערומות", כי אין בגילוי

כי תראה ערום וכסיתו" וכן ישעיה הלך במצוות '" (ישעיה נ"ח ז )אפס כי מדיו קרועים, ובשרו נראה כה וכה ,לבוש

ל -מה טעם להוסיף "יחף"? והנה מצוות הא –היה עליו לבוש כלל  ל "ערום ויחף", ואם היה עניין "ערום" שלא-הא

אליו היתה "לך, ופתחת השק מעל מתניך..." לא נאמר לו "ופשטת השק", כי אם "ופתחת", שיתירנו עד שלא יהיה 

 ..."חבוש ואדוק על בשרו כמשפט, ומתוך כך יהיה בשרו נגלה לרגעים, וזה מביא לידי בושה והוא "ערום

מגולים הם   ברים האלה, נבין מה הדבר אשר ידעו אדם וחוה כאשר נפקחו עיניהם. ידעו כי עירומים הם, כיואחרי הד

 .בושה –במקומות הראויים להתכסות. ידעו, כי היו בגלויים 

 .עד כאן דברי שד"ל                                                                                    

 :ועיין רש"י)

 :'בראשית פרק כ"ג פסוק ח

 .ד"ה ופגעו לי: לשון בקשה כמו )רות א( אל תפגעי בי

 .ולא מבראשית כ"א שהביא ראיה מרות 

 :פרק מ"ו פסוק כ"ט

א אינו שם עליו עילות ד"ה ויבך על צווארו: לשון הרבות בכיה וכן )איוב לד( כי לא על איש ישים עוד לשון רבוי הו

נוספות על חטאיו אף כאן הרבה והוסיף בבכי יותר על הרגיל אבל יעקב לא נפל על צוארי יוסף ולא נשקו ואמרו 

 .רבותינו שהיה קורא את שמע

 .ועיין גיליון ויגש תשי"ח !שהביא ראייתו מאיוב

  :'במדבר פרק א' פסוק נ

יםד"ה ואתה הפקד: כתרגומו מני לשון מנוי שררה על דבר שהוא ממונה עליו כמו )אסתר ב( ויפקד המלך פקיד . 

 שהביא ראייתו ממגילת אסתר ולא הביאה מספר בראשית מ"א.(
 

 בראשית פרק ב
שּו:  √ ָשִּֽ א ִיְתבֹּ ָֹּ֖ ֹו ְול ם ְוִאְשתּ֑ ָאָדָ֖ ים ָהִּֽ ְה֤יּו ְשֵניֶה֙ם ֲערּוִמִּ֔  )כה( ַוִיִּֽ
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 בראשית פרק ג
ָוָ֣ק ֱאֹל)א( וְ    √ ה ְיקֹּ ר ָעָשָ֖ ה ֲאֶשֶׁ֥ ֙ל ַחַיָ֣ת ַהָשֶדִּ֔ ּום ִמכֹּ ר ֱאֹלקַהָנָח֙ש ָהָיָ֣ה ָערִּ֔ י־ ָאַמָ֣ ף ִכִּֽ ה ַאַ֚ ִאָשִּ֔ אֶמ֙ר ֶאל־ָהָ֣ ֹּ֙ ים קים ַוי

ָּֽן: ץ ַהָגִּֽ ל ֵעֶׁ֥ ּו ִמכָֹּ֖ אְכלִּ֔ א תִֹּּֽ ָֹּ֣  ל
ל: ֹּאֵכִּֽ ָּֽן נ ץ־ַהָגָ֖ י ֵעֶׁ֥ ש ִמְפִרֶׁ֥ ה ֶאל־ַהָנָחּ֑ ִאָשָ֖ אֶמר ָהִּֽ ֶֹּׁ֥  )ב( ַות

ר ֱאֹל   √ ר ְבתֹוְך־ַהָג֒ן ָאַמָ֣ י ָהֵע֘ץ ֲאֶשָ֣ ּון:ק)ג( ּוִמְפִרָ֣ ֹו ֶפן־ְתֻמתִּֽ ּו בּ֑ א ִתְגעָ֖ ֶֹּׁ֥ נּו ְול אְכלּ֙ו ִמֶמִּ֔ ִֹּּֽ א ת ֹּ֤  ים ל

ּון:   √ ֹות ְתֻמתִּֽ א־מָ֖ ִֹּּֽ ה ל ִאָשּ֑ ש ֶאל־ָהִּֽ אֶמר ַהָנָחָ֖ ֶֹּׁ֥  )ד( ַוי

ַע ֱאֹל ֵדָ֣ י יֹּ י ְביֹו֙ם ֲאָכְלֶכָ֣ם ִמֶמִּ֔ ק)ה( ִכַ֚ אֹלים ִכִּ֗ יֵניֶכּ֑ם ִוְהִייֶת֙ם ֵכִּֽ ּו ֵעִּֽ ע:קנּו ְוִנְפְקחָ֖ ֹוב ָוָרִּֽ י טֶׁ֥ ְדֵעָ֖  ים יֹּ
יל ַותִ    √ ד ָהֵע֙ץ ְלַהְשִכִּ֔ ִים ְוֶנְחָמ֤ ּוא ָלֵעיַנִּ֗ ֲאָוה־הָ֣ י ַתִּֽ ל ְוִכִ֧ ץ ְלַמֲאָכָ֜ י טֹו֩ב ָהֵעֵ֨ ה ִכָ֣ ִאָשָּׁ֡ ֶרא ָהִּֽ ֹו ַותֹּאַכּ֑ל )ו( ַוֵתָ֣ ח ִמִפְריָ֖ ַקֶׁ֥

ן ַגם־לְ  ל:ַוִתֵתִ֧ ֹּאַכִּֽ ּה ַוי ּה ִעָמָ֖  ִאיָשָׁ֛
ּו ָלֶהָ֖    √ ה ַוַיֲעשֶׁ֥ ה ְתֵאָנִּ֔ ִָּֽיְתְפרּ֙ו ֲעֵלָ֣ ם ַוִּֽ ם ֵהּ֑ יֻרִמָ֖ י ֵעִּֽ ּו ִכֶׁ֥ ְָּֽדעִּ֔ ם ַוֵיָ֣ ְחָנ֙ה ֵעיֵנָ֣י ְשֵניֶהִּ֔ ת:)ז( ַוִתָפַק֙ רִֹּּֽ  ם ֲחגֹּ

ָוִ֧ק ֱאֹל ֹול ְיקֹּ ִָּֽיְשְמ֞עּו ֶאת־קֵ֨ ּוַח ַהיּ֑ קי)ח( ַוִּֽ ָּֽן ְלרָ֣ ְך ַבָגָ֖ ָוָ֣ק ֱאֹלם ִמְתַהֵלֶׁ֥ ֹו ִמְפֵנ֙י ְיקֹּ ם ְוִאְשתִּ֗ ָאָדָ֜ א ָהִּֽ ֹוְך קֹום ַוִיְתַחֵבֵ֨ ים ְבתָ֖

ָּֽן: ץ ַהָגִּֽ  ֵעֶׁ֥
ָוֶׁ֥ק ֱאֹל א ְיקֹּ ָכה:ק)ט( ַוִיְקָרָׁ֛ ֹו ַאֶיִּֽ אֶמר לָ֖ ֶֹּׁ֥ ם ַוי ָאָדּ֑  ים ֶאל־ָהִּֽ

ִכי ָואֵ  ם ָאנָֹּ֖ י־ֵעירֶֹּׁ֥ א ִכִּֽ ָּֽן ָוִאיָרָׁ֛ ְעִתי ַבָגּ֑ ְלךֶׁ֥ ָשַמָ֖ אֶמר ֶאת־קֹּ ֹֹּּ֕ א:)י( ַוי  ָחֵבִּֽ
נּו ָאָכִּֽ    √ י ֲאָכל־ִמֶמָ֖ יך ְלִבְלִתֶׁ֥ ר ִצִּויִתָׁ֛ ץ ֲאֶשִ֧ ָתה ֲהִמן־ָהֵעִּ֗ ם ָאּ֑ י ֵעירָֹּ֖ יד ְלךִּ֔ ִכֶׁ֥ י ִהִגָ֣ אֶמר ִמַ֚ ֹֹּּ֕  ְלָת:)יא( ַוי

ל: ֵכִּֽ ץ ָואֹּ י ִמן־ָהֵעָ֖ ְתָנה־ִלֶׁ֥ וא ָנִּֽ י ִהָׁ֛ ָתה ִעָמִדִּ֔ ר ָנַתָ֣ ִאָש֙ה ֲאֶשָ֣ ם ָהִּֽ ָאָדּ֑ אֶמר ָהִּֽ ָֹּ֖  )יב( ַוי
ָוִ֧ק ֱאֹל)יג אֶמר ְיקֹּ ֵֹּ֨ ל:קי( ַוי ֵכִּֽ ִני ָואֹּ ש ִהִשיַאָ֖ ה ַהָנָחֶׁ֥ ִאָשִּ֔ אֶמ֙ר ָהִּֽ ֹּ֙ ית ַות את ָעִשּ֑ ָֹּ֣ ה ַמה־ז  ם ָלִאָשָ֖

ק ֱאֹל ָוֵ֨ ֹּאֶמ֩ר ְיקֹּ הק)יד( ַוי ל ַחַיָ֣ת ַהָשֶדּ֑ ה ּוִמכָֹּ֖ ֹּא֒ת ָא֤רּור ַאָת֙ה ִמָכל־ַהְבֵהָמִּ֔ יָת ז י ָעִשָ֣ ל־ַהָנָח֘ש ִכָ֣ ְנךָ֣  ים׀ ֶאִּֽ ַעל־ְגחֹּ

יך: י ַחֶיִּֽ ר תֹּאַכָ֖ל ָכל־ְיֵמֶׁ֥ ְך ְוָעָפֶׁ֥  ֵתֵלִּ֔
אש ְוַאָתָ֖  ִֹּּ֔ ּוא ְישּוְפךָ֣ ר ּה הַ֚ ין ַזְרָעּ֑ ין ַזְרֲעךָ֖ ּוֵבָ֣ ה ּוֵבֶׁ֥ ִאָשִּ֔ ין ָהִּֽ יְנ֙ך ּוֵבָ֣ ית ֵבִּֽ ה׀ ָאִשִּ֗ ב: ס)טו( ְוֵאיָבָ֣ נּו ָעֵקִּֽ  ה ְתשּוֶפֶׁ֥

ה אַ  ר ַהְרָב֤ ה ָאַמִּ֗ ל־ָהִאָשָ֣ ּוא ִיְמָשל־)טז( ֶאִּֽ ְך ְוהָ֖ ים ְוֶאל־ִאיֵשְ֙ך ְתשּוָקֵתִּ֔ י ָבִנּ֑ ְלִדָ֣ ֶצב ֵתִּֽ ְך ְבֶעָ֖ ֵנִּ֔ רֹּ ְָּֽך ְוֵהִּֽ ְרֶב֙ה ִעְצבֹוֵנָ֣

ְך: ס  ָבִּֽ
א תֹּאַכָ֖  ֶֹּׁ֥ ר ל י֙ך ֵלאמִֹּּ֔ ר ִצִּויִת֙ ץ ֲאֶש֤ אַכ֙ל ִמן־ָהֵעִּ֔ ֹול ִאְשֶת֒ך ַותֹּ֙ י־ָשַמְעָת֘ ְלקָ֣ ר ִכִּֽ ם ָאַמִּ֗ ה ל ִמֶמּ֑ )יז( ּוְלָאָדָ֣ נּו ֲארּוָר֤

יך: י ַחֶיִּֽ ל ְיֵמֶׁ֥ ָנה כָֹּ֖ אֲכֶלִּ֔ ִֹּּֽ ך ְבִעָצבֹו֙ן ת ֲעבּוֶרִּ֔ ֲאָדָמ֙ה ַבִּֽ  ָהִּֽ
ה: ֶשב ַהָשֶדִּֽ ְך ְוָאַכְלָתָ֖ ֶאת־ֵעֶׁ֥ יַחִּֽ ָלּ֑ ר ַתְצִמָ֣ ֹוץ ְוַדְרַדָ֖  )יח( ְוקֶׁ֥

י  ה ִכֶׁ֥ ֲאָדָמִּ֔ ּוְב֙ך ֶאל־ָהָ֣ ד שִּֽ ֶחם ַע֤ אַכל ֶלִּ֔ ָֹּ֣ י֙ך ת ת ַאֶפ֙ ּוב:)יט( ְבֵזַע֤ ר ָתשִּֽ ָתה ְוֶאל־ָעָפָ֖ ר ַאִּ֔ י־ָעָפָ֣ ְחָת ִכִּֽ ָנה ֻלָקּ֑  ִמֶמָ֖
י: ם ָכל־ָחִּֽ ה ֵאֶׁ֥ ְיָתָ֖ וא ָהִּֽ י ִהֶׁ֥ ֹו ַחָּוּ֑ה ִכָׁ֛ ם ִאְשתָ֖ ם ֵשֶׁ֥ ָאָדָׁ֛ א ָהִּֽ  )כ( ַוִיְקָרִ֧

ק ֱאֹל ָוֵ֨ ם: פק)כא( ַוַיַעש֩ ְיקֹּ ֹור ַוַיְלִבֵשִּֽ ֹות עָ֖ ֹו ָכְתנֶׁ֥ ם ּוְלִאְשתָׁ֛  ים ְלָאָדִ֧
ָוָ֣ק ֱאֹל)כב( וַ  אֶמר׀ ְיקֹּ ָֹּ֣ ץ קי ם ֵמֵעָ֣ ֹו ְוָלַק֙ח ַגַ֚ ה׀ ֶפן־ִיְשַלָ֣ח ָידִּ֗ ע ְוַעָתָ֣ ֹוב ָוָרּ֑ ַעת טָ֣ נּו ָלַדָ֖ ד ִמֶמִּ֔ ָאָד֙ם ָהָי֙ה ְכַאַחָ֣ ן ָהִּֽ ים ֵה֤

ם: ָלִּֽ י ְלעֹּ ים ְוָאַכָ֖ל ָוַחֶׁ֥ ַחִיִּ֔  ַהִּֽ
ָוֶׁ֥ק ֱאֹל הּו ְיקֹּ ְָּֽיַשְלֵחָׁ֛ ֙ד ֶאת־ָהָ֣ ק)כג( ַוִּֽ ֲעבֹּ ֶדן ַלִּֽ ם:ים ִמַגן־ֵעּ֑ ח ִמָשִּֽ ר ֻלַקָ֖ ה ֲאֶשֶׁ֥  ֲאָדָמִּ֔

ֶכת ֶר֙ב ַהִמְתַהֶפִּ֔ ַהט ַהֶח֙ ת ַל֤ ים ְוֵאֵ֨ ֶדן ֶאת־ַהְכֻרִבִּ֗ ֶדם ְלַגן־ֵעָ֜ ם ַוַיְשֵכ֩ן ִמֶקֵ֨ ָאָדּ֑ ֶָּֽרש ֶאת־ָהִּֽ ֶרְך  )כד( ַוְיָגָ֖ ר ֶאת־ֶדָ֖ ִלְשמֹֹּּ֕

ים: ס ַחִיִּֽ ץ ַהִּֽ  ֵעֶׁ֥
Alef.  

 :There does seem to be a disagreement between the two commentaries on RaShI .א1

Mizrachi: Adam and Chava had no sense of Tzniyut, because such a sensibility is relevant 

only when the Yetzer HaRa is extent, and that only happened when the two ate from 

the Tree of Knowledge of Good and Evil.  

Mordechai Yaffa: The idea of Tzniyut existed in the minds of Adam and 

Chava; however it was not necessary since their was still an absence of the 

Yetzer HaRa. 

 Both commentaries wish to avoid the implication that Adam and Chava were completely  .ב

“clueless” until they ate from the Tree of Knowledge. Mizrachi states that Adam and Chava 
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were aware of Emet and Sheker; Mordechai Yaffa posits that they were aware even of 

Tzniyut, but they had no need to act accordingly. 

 Mordechai Yaffa assumes that RaShI was inaccurate regarding the expression—העברת לשון  .ג

that he used. Although RaShI says that Adam and Chava were unaware of Tzniyut, that’s 

not really the case, but rather just had no use for it since they had not reached the point 

where the Yetzer HaRa took effect. 

 It seems to me that Abrabanel disagrees in both of his interpretations with RaShI’s   .א2

approach:  

RaShi: There was no sense of Tzniyut because there was no Yetzer HaRa. 

Abrabanel 1: Adam and Chava loved one another so much that they had the status of 

Basar Echad. Just as an individual on his own is not embarrassed by his nakedness, so 

too Adam and Chava viewed themselves as a single entity. Therefore, there could have 

been a sense of Tzniyut, but it was not engaged.  

Abrabanel 2: Since there is no social convention as yet to be clothed, there was no cause 

for embarrassment. There could have been a sense of Tzniyut, but only after eating 

from the Tree of Knowledge, would it come into play due to the internalization of the 

Yetzer HaRa. 

  :The hints in the verses that support Abrabanel I  .ב

ים )ב: ְה֤יּו ְשֵניֶה֙ם ֲערּוִמִּ֔ ֹוכה( ַוִיִּֽ ם ְוִאְשתּ֑ ָאָדָ֖ שּו: ָהִּֽ ָשִּֽ א ִיְתבֹּ ָֹּ֖  הלשון משמע שהם בשר אחד. )דברים ְול

 ח, כ, כאדומים בפסוקים ג:

 

ְחָנ֙ה ֵעיֵנָ֣י ְש ג:) םז( ַוִתָפַק֙ ת: ֵניֶהִּ֔ רִֹּּֽ ם ֲחגֹּ ּו ָלֶהָ֖ ה ַוַיֲעשֶׁ֥ ה ְתֵאָנִּ֔ ִָּֽיְתְפרּ֙ו ֲעֵלָ֣ ם ַוִּֽ ם ֵהּ֑ יֻרִמָ֖ י ֵעִּֽ ּו ִכֶׁ֥ כאילו זה קרה  ַוֵיְָָּֽ֣דעִּ֔

 בבת אחת.

  

ָוָ֣ק ֱאֹלשם:) אֶמר׀ ְיקֹּ ָֹּ֣ ן קכב( ַוי ָאָדם֙ ים ֵה֤ ם ָהָי֙ה ְכאַ  ָהִּֽ ֹו ְוָלַק֙ח ַגַ֚ ח ָידִּ֗ ה׀ ֶפן־ִיְשַלָ֣ ע ְוַעָתָ֣ ֹוב ָוָרּ֑ ַעת טָ֣ נּו ָלַדָ֖ ד ִמֶמִּ֔ ַחָ֣

ם: ָלִּֽ י ְלעֹּ ל ָוַחֶׁ֥ ים ְוָאַכָ֖ ַחִיִּ֔ ץ ַהִּֽ  אע"פ שזה שייך גם לאדם ולחוה, רק מזכירים "האדם" ֵמֵעָ֣

 

ֶָּֽרש ֶאת־:שם) םכד( ַוְיָגָ֖ ָאָדּ֑ ֶדן ֶאת־הַ  ָהִּֽ ֶדם ְלַגן־ֵעָ֜ ר ֶאת־ַוַיְשֵכ֩ן ִמֶקֵ֨ ֶכת ִלְשמֹֹּּ֕ ֶר֙ב ַהִמְתַהֶפִּ֔ ַהט ַהֶח֙ ת ַל֤ ים ְוֵאֵ֨ ְכֻרִבִּ֗

ים: ַחִיִּֽ ץ ַהִּֽ ֶרְך ֵעֶׁ֥  אע"פ גם אדם וגם חוה נתגרשו, רק כתוב "האדם", כאילו שניהם אדם א'. ֶדָ֖

Beit.  

1.  From Chava’s response after the Nachash’s presentation: 

ה  ִאָשָּׁ֡ ֶרא ָהִּֽ י )ו( ַוֵתָ֣ לִכָ֣ ץ ְלַמֲאָכָ֜ ֹו ַותֹּאַכּ֑ל  טֹו֩ב ָהֵעֵ֨ ח ִמִפְריָ֖ יל ַוִתַקֶׁ֥ ד ָהֵע֙ץ ְלַהְשִכִּ֔ ִים ְוֶנְחָמ֤ ּוא ָלֵעיַנִּ֗ ֲאָוה־הָ֣ י ַתִּֽ ְוִכִ֧

ל: ֹּאַכִּֽ ּה ַוי ּה ִעָמָ֖ ן ַגם־ְלִאיָשָׁ֛  ַוִתֵתִ֧
by virtue of the fact that she doesn’t focus upon only the fruit of the tree’s intellectual 

attraction but also its gastronomic qualities, something that it must have shared with many 

of the other trees in the Garden, the Nachash had succeeded in “souring” her on the 

permitted trees, and thereby heightened her desire to sample the Tree of Knowledge. 

2.   Reading the initial statement of the Nachash: 

ר ֱאֹל י־ ָאַמָ֣ ף ִכִּֽ ה ַאַ֚ ִאָשִּ֔ אֶמ֙ר ֶאל־ָהָ֣ ֹּ֙ ּו קַוי אְכלִּ֔ א תִֹּּֽ ָֹּ֣  , ים ל

 it appears completely non-sensical and false. HaShem had specifically said:   

ָוָ֣ק ֱאֹל...טז( ב:) לים ַעלקַוְיַצ֙ו ְיקֹּ ל תֹּאֵכִּֽ ָּֽן ָאכֶֹּׁ֥ ץ־ַהָגָ֖ ל ֵעִּֽ ר ִמכֶֹּׁ֥ ם ֵלאמֹּּ֑ ָאָדָ֖  :־ָהִּֽ

But if we are first told that the Nachash is extremely sly, then we won’t dismiss his words 

out-of-hand when he says something that appears false. Ohr HaChayim proceeds to attempt 

to explain how the Nachash’s first statement is in fact a reflection of his plotting intelligence.  

Gimel.  
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1.  If one takes the word “VeTipakachna” literally, then it implies that until this point, Adam and 

Chava were blind. Such a condition is not indicated anywhere in the text.  

2.  Mizrachi insists that the ability of man to give names to various creatures (Beraishit 2:19) 

aptly indicates that he possessed intelligence. Therefore, RaShi’s comment that Ibid. 3:7, is 

reflecting an added level of intelligence, has to be understood in light of Beraishit Rabba 

19:6. The upshot of the Midrash is that the “opening” of Adam and Chava’s eyes should be 

understood as coming to an appreciation of the implications of the loss of a state of purity 

and holiness, to be replaced by a perspective of lasciviousness and crude sexuality. Whereas 

human beings were aware of and participated in such activities before tasting of the Tree of 

Knowledge took place, now the perspective of what such activities signify had dramatically 

changed, never to revert back to its original, purer outlook. 

3.  The verb used in the phrase in Ibid. 3:7  ם ם ֵהּ֑ יֻרִמָ֖ י ֵעִּֽ ּו ִכֶׁ֥  implies some sort of cognitive ַוֵיְָָּֽ֣דעִּ֔

process. It is assumed that the emotion of embarrassment is not associated with the verb 

meaning “to know.” Therefore, an interpretation is given by RaShI that is consistent with 

such a verb, i.e., they realized how bereft they felt now that the single Mitzva that they had 

been given, they recognize that they were unable to fulfill.  

4.  RaShI’s problem with the simple literal meaning of the text is why should it be necessary for 

an outside individual to tell Adam that he was naked? Isn’t this obvious to the person 

himself? Therefore, RaShI understands the language of the verse to connote the 

embarrassment associated with being without clothes, rather than the experience itself.  

5.  RaShI changed the language of the verse, which states “Who told you?” to “from where did 

you realize?” because no one in fact is recorded in the biblical text as talking to Adam about 

his undressed state. For this reason, RaShI phrases the question in terms of self-knowledge of 

Adam.  

6.   

 רבי אליהו מזרחי בראשית פרשת בראשית פרק ג פסוק יא
וליכא למימר ערום מן המצוה כדלעיל )רש"י בפסוק ז(, שזה לא יפול עליו מאמר "מי הגיד לך" …

עצמו יודע שעבר עליה. ועוד, שלא תפול היראה אלא על שעבר על האזהרה שהוזהר בה, לא שהוא 

 …על היותו ערום מן המצוה
Daled.  

 (For the passage from ShaDaL on this topic that Nechama refers to, see the 

top of this page which reproduces ShaDaL’s commentary appearing in the 

Alon HaDeracha.) 

 

1.  ShaDaL interpreted “Eirumim” as the exposure of that which should be covered, as opposed 
to simply being without clothing, because prior to their eating from the Tree of Knowledge, 
neither Adam nor Chava had any clothing.  

2.  It would appear that ShaDaL disagrees with RaShI, since the latter defined “Eirum” as being 
without Mitzvot, as opposed to feeling that certain parts of one’s body should be covered.  

Heh.  
1.   

 דברים פרק ד
 ֹ֣ ֹנִכ֙י ְמַצּו  ר אָּ ֶׁ֤ ֙ר ֲאש  בָּ פּו ַעל־ַהדָּ א ֹתִסִ֗ ֹֹ֣ ֹ֣ק ֱאל  )ב( ל ת־ִמְצֹו֙ת ְיֹקוָּ ר א  ּנּו ִלְשֹמִ֗ ֶּ֑ א ִתְגְר֖עּו ִממ  ֹֹ֥ ם ְול ְתכ ֶ֔ י קה א  ֹנִכ֖ ר אָּ ֹ֥ ם ֲאש  יכ ֶ֔

ם: ְתכ   ֹ֥ה א   ְמַצּו 
 משלי פרק ל
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: ְבתָּ יַח ְבךֹ֣ ְוִנְכזָּ  ן־יֹוִכ֖ יו פ  ֶּ֑ רָּ ֹוְסְף ַעל־ְדבָּ  )ו( ַאל־תֹ֥
The verse in Devarim specifically concerns the Mitzvot of the Tora that Moshe is instructing 
the people to carry out. The verse in Mishlei is a general statement of following God’s Rules 
and not altering them.  

 The problem in the verse is that whereas the text in Chapter 2 only mentions the  .א2
prohibition against eating, Chava in 3:4 adds to this prohibition one of coming into contact 
with the Tree of Knowledge and/or its fruit.  

 The Nachash could not know for sure what sort of affect eating the fruit of the Tree might .ב  
have on Chava, but he knew that God had Said nothing about not touching the fruit. 
Therefore, he was confident that if Chava saw that nothing happened as a result of touching 
the fruit, she would similarly conclude that nothing would happen were she to eat the fruit.  

  :The verse in question in Kohelet is .ג   
 קהלת פרק ז

ם: ה ִתּׁשֹומ   ֖מָּ ר לָּ ֶּ֑ ם יֹות  ה ְוַאל־ִתְתַחַכ֖ י ַצִדי֙ק ַהְרב ֶ֔  )טז( ַאל־ְתִהֶׁ֤
The verse states that by undertaking additional stringencies, like not even touching the fruit 
of the Tree in question, one can come to more grievous, destructive transgressions.  

3.  A rationale has to be supplied as to why God would Wish to restrict man’s acquiring 
knowledge. Shouldn’t this be a positive value that is encouraged rather than discouraged by 
God?  

4.   
 ת פרק ג פסוק ומזרחי )רא"ם( בראשי

ויחוייב מזה שיתפרשו כל השלשה מאמרים הללו שהם "כי טוב העץ למאכל, וכי תאוה הוא לעינים ונחמד ...
ים, יודעי טוב ורע". ומה שפירש קהעץ להשכיל" על שלשה דבורי הנחש שהם "ונפקחו עיניכם, והייתם כאל

מפני שפירוש דבור השני של האשה "כי טוב העץ למאכל" על הדבור השני של הנחש, ולא על הסדר, הוא 
מורה על הדבור הראשון של הנחש, והדבור השלישי של האשה מורה על הדבור השלישי של הנחש ונשאר 

 ..הדבור הראשון של האשה בהכרח על הדבור השני של הנחש.

Perhaps the change in order reflects how Chava’s priorities were not identical with those of 
the Nachash. 

 
 

 

 


