
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 'גפרק  תשיראב
ׁש א חָּ רּום, ְוַהנָּ יָּה עָּ ל חַ , הָּ ֶדהִמכֹּ ה , ַית ַהשָּ שָּ אֶמר; ֱאֹלִהים 'הֲאֶׁשר עָּ ה-ֶאל, ַויֹּ ִאשָּ , הָּ

ן, ָאַמר ֱאֹלִהים-ַאף ִכי ל ֵעץ ַהגָּ אְכלּו ִמכֹּ  .ֹלא תֹּ
 

 
Genèse Chapitre 3 
1 Mais le serpent était rusé, plus qu'aucun des animaux terrestres qu'avait faits l'Éternel-
Dieu. Il dit à la femme : "Est-il vrai que Dieu a dit : vous ne mangerez rien de tous les arbres 
du jardin ?" 

 
 י"רש

רּום יָּה עָּ ׁש הָּ חָּ ְתנוֹּת  .ְוַהנָּ ם ּוְלִאְׁשּתוֹּ כָּ ָאדָּ ְך ַוַיַעש לָּ יָּה לוֹּ ִלְסמוֹּ אן הָּ ן ֶזה ְלכָּ ַמה ִעְניָּ
ׁש  חָּ ַפץ ַהנָּ ה קָּ א ְלַלֶמְדָך ֵמֵאיזוֹּ ִסבָּ ר ַוַיְלִביֵׁשם ֶאלָּ ם ֲערּוִמים עוֹּ תָּ ָאה אוֹּ ֲעֵליֶהם רָּ

ּה ל ְוִנְתַאֶּוה לָּ   :ַוֲעסּוִקים ְבַתְׁשִמיׁש ְלֵעין כֹּ
ל רּום ִמכֹּ ל  .עָּ ל ָארּור ִמכֹּ רּום ִמכֹּ תוֹּ עָּ לָּ ה ַמפָּ ְיתָּ תוֹּ הָּ תוֹּ ּוְגֻדלָּ ְרמָּ ְבֵראִׁשית )ְלִפי עָּ

ה אכְ  .'ַאף ִכי ָאַמר ְוגוֹּ  :(ַרבָּ ֶכם ֹלא ּתֹּ א ָאַמר לָּ ל ְוגוֹּ ֶׁשמָּ ָאה ' לּו ִמכָּ ְוַאף ַעל ִפי ֶׁשרָּ
א ְלַדֵבר ְבאוֹּתוֹּ  ִרים ְכֵדי ֶׁשְּתִׁשיֶבנּו ְויָּבֹּ ֶליהָּ ְדבָּ ה עָּ ְכִלים ִמְשָאר ֵפרוֹּת ִהְרבָּ ם אוֹּ תָּ אוֹּ

ֵעץ  :הָּ
 

 

Rachi 
"Mais le serpent était rusé": quel rapport avec ce qui précède? On aurait dû tout de suite 
nous dire  "Il fit pour l’homme et pour sa femme des tuniques de peau. Il les en vêtit" (infra 
3,21)! Mais cela t’apprend par quelle manigance le serpent s’est attaqué à eux. Il les a vus 
nus et en train d’avoir des rapports sexuels à la vue de tous, et il a eu envie d’elle. 
"Rusé, plus qu'aucun des animaux terrestres": plus grande a été sa ruse, plus grande a 
été sa chute. Ici: "plus rusé", plus loin: "maudit plus que tous les animaux". 
"Est-il vrai que Dieu a dit": peut-être vous a-t-Il dit: "vous ne mangerez rien de tous les 
arbres du jardin". Il les voyait pourtant manger des autres fruits. Il a multiplié les paroles 
inutiles afin qu’elle lui fournisse l’occasion, en lui répondant, de parler de l’arbre [vraiment 
défendu]. 
 

Les dangers de la frustration 
 

La rhétorique du serpent 
 

Le dialogue entre Eve et le serpent suscite de 
nombreuses interrogations: comment le serpent 
peut-il lui parler, que voulait-il obtenir, pourquoi 
Dieu lui permet-il de distiller son venin ?  
Les commentateurs abordent ces questions sans 
aucune concession. 

Certains commentateurs prétendent que le serpent a 
convoité Eve à défaut de la terre entière. 

 

http://www.sefarim.fr/Pentateuque_Gen%E8se_3_21.aspx
http://www.sefarim.fr/Pentateuque_Gen%E8se_3_21.aspx


 

 

 
 

 תורה תמימה
רּו יָּה עָּ ׁש הָּ חָּ ה כי ביום אכלך "יודע אני שאמר הקב, אמר, מאי ערמומתיה .םְוַהנָּ
והם אוכלים ונענשים , הולך ומרמה את האדם ואשתו הרי אני, ממנו מות תמות

 [.א"ד ה"ירושלמי קידושין פ]לעצמי  ואני יורש את הארץ
 

Tora Temima 
Mais le serpent était rusé: quelle fut sa ruse ? Il a dit : je sais que Dieu a dit "car du jour où tu 
en mangeras, tu dois mourir" (Genèse 2,17). Je m’en vais aller entourlouper Adam et sa 
femme, ils vont en manger et recevoir leur châtiment et le monde m'appartiendra. (Talmud 
de Jérusalem, Traité Kidouchin Chapitre 4, Michna 1). 

 

 
 אור החיים

רּו יָּה עָּ ׁש הָּ חָּ בא להודיע אותה ידיעה אחת כי כיון שלא השיגה לאכול  . ]...[םְוַהנָּ
הכוונה בזה כי , מעץ הדעת יהיה הדבר בעיניה כאלו אינה אוכלת מכל עץ הגן

והוא אומרו אף כי ', כולן כאין נגדו והיו כלא היו לגודל מעלתו וחשיבותו וכו
שקה נתכוון בזה להגדיל ח, פירוש יהיה בעיניך כאלו נצטוית על הכל', אמר וגו

וזו היא המדה אשר מתנהג בה היצר הרע . בו ולהבזות כל תאוותיה בכל עצי הגן
עם הנשמעים לו שיסיר מהם תאוות ההיתר וימאסנו בעיניהם ויגדיל בעיניהם 

כי חוה לא , להיות', נתכוון באומרו אף וגו]...[ תאוות האיסור עד אין כמוהו 
מקומו לזה בא המסית ואמר נצטוית מפי הבורא אלא מפי אדם וכמו שפירשנו ב

עליה היא שלא תאכל מכל עץ הגן כי הוא עד בדבר ' לה הודעה אחת כי מצות ה
תאמין דבריו , הא, ן זה לרעהמחשבות לעניוכוונת המסית ב. עליה' שכן צוה ה

 בו להסית סותאסור הכל ואז יכנס בטענת מניעת האפשריות ויש לו מבוא להכנ
הוא לצד השגת טוב המופלא ' ות שכל מחשבת הלהי, ככה' וטעם שעשה ה[ .]..

והוא תלוי בבחינת עבודה זו לזה הגדיל בחינת ערמתו ויכלתו ולפי הצער 
  :שיסבול אדם ויתחכם להנצל ממנו יעלה במעלות

, פירוש בציפצוף אשר ידברו בו הבעלי חיים בלתי מדברים. 'ויאמר אל האשה וגו
יש לו ' כי כל מה שברא ה. שיחת הדומם ואפילו' ואז היו מכירים כל ציפצופי וכו

' כל פעל ה( משלי טז)כפי בחינתו דיבור לטעם אשר ישבח את קונו כאומרו 
ומצאנו לגדולי ישראל שהיו מכירים בכל . וצא ולמד מפרקי שירה, למענהו

 ...צפצוף ושיחה

 
Or Ha’haïm 
"Mais le serpent était rusé": […] le serpent voulut lui faire entendre qu'étant donné qu'elle 
ne peut pas consommer de l’arbre de la connaissance elle ne peut en fait consommer 
d’aucun arbre du jardin, car finalement, seul celui-ci importe vraiment et les autres n’existent 
pas comparés à lui. C’est ce qu’il a dit en affirmant : "Est-il vrai que Dieu a dit". C’est-à-dire, 
que paraisse à tes yeux comme si tout t’avait été interdit. Son but était d’amplifier son attrait 
pour cet arbre et dédaigner son attirance pour les autres arbres du jardin. C’est la manière 
avec laquelle le mauvais penchant s’adresse à ceux qui lui prêtent attention ; il détourne 
d’eux l’envie de ce qui est permis jusqu’à ce qu’il soit détestable à leurs yeux et amplifie 
leurs attirances pour l’interdit sans commune mesure […] en disant: "Est-il vrai que Dieu a 
dit" il avait l’intention de la dévoyer en l’informant que Dieu lui avait ordonné de ne pas 
manger de tous les arbres du jardin et qu’il avait été témoin de cet injonction. C’est la visée 
du déviant et de ses projets néfastes ; crois ses paroles selon lesquelles tout est interdit et 
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alors il pourra s’immiscer arguant que rien n’est possible et arriver à ses fins […] Dieu a donc 
agi ainsi car l’intention divine est que l’homme perçoive l’extraordinairement bien, et cela est 
fonction de son labeur, Il a donc amplifié la ruse et son influence. Plus l’homme sera aux 
prises avec elle et en souffrira, plus il en sortira grandi et s’élèvera.  
"Il dit à la femme": c’est-à-dire en employant le langage utilisé par les animaux, ils 
connaissaient alors tous les langages utilisés par les animaux et même celui des minéraux, 
car tout ce que Dieu a créé à la faculté de s’exprimer pour rendre gloire au Créateur selon le 
verset : "L'Eternel a tout fait pour un but prédestiné" (Proverbes 16,4), apprends du Cantique 
de la création, et nous savons que les grands sages d’Israël connaissaient tous les langages 
et expressions… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traduction : www.sefarim.fr & David Horowitz  
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