
 
 

כגון,   שקופיות, כתוביות,   הוראה עזרי עם וידאו, יחד בסרטון המועבר לימוד המלווה ישיר טקסט להלן

 שהחומר להיות יכול מסוימים במקומות המוצגים החומרים את לאייר כדי הבאים אחרים  גרפיים אמצעים

 ביניהם.  בהתאמה שיבושים ויתכנו הצליל אחר במלואו עוקב אינו הכתוב

 ספרותיות בעבודות מקובלות שאינן דקדוקיות שגיאות להיות  .בנוסף,עשויות

 להלן שמוצעות כפי הכתובות ההשלמות אחר ולעקוב להמשיך סרטון של הצופים את מעודדים אנו

 

 בדיקת הדוקטרינה על זרע הנחש

דוקטרינת זרע , במילים פשוטות?" דוקטרינת זרע הנחש"מה הוא , לאלה שמעולם לא שמעו על זה קודם

הנחש מלמדת שהחטא של חוה לא היה אי ציות פשוט, אלא מגע מיני בפועל עם הנחש. לכן קין היה צאצא של 

 חווה עם הנחש וצאצאי קין הם בעצמם בני שטן ואינם כלולים בתוכנית הגאולה.

 בראשית פרק ג' פסוק טו'

ָשה, ּוֵבין ַזְרע   ית, ֵביְנָך ּוֵבין ָהאִׁ  הּוא ְישּוְפָך רֹאש, ְוַאָתה ְתשּוֶפּנּו ָעֵקב  ָך, ּוֵבין ַזְרָעּה:ְוֵאיָבה ָאשִׁ

יש שושלת גנטית של , לכאורה. מה שנלמד בכמה הבנות של פסוק זה הוא,  שהזרע של הנחש הוא זרע פיזי מילולי

דברים  בספר בראשית הוא כך או שהזרע עליו מ .יש לנו שתי אפשרויות לפנינו." ילד של השטן"קין וכל השושלת שלו הם 

או שזה גנטי והנחש הוא אב מילולי של גזע , להיות ילד של השטן הוא עניין של הלב. מכאן מטפורה רוחנית או שזה ביולוגי ופיזי

 .אנושי שמתחיל עם קין-לא

  .של אלוהים ולקבוע מה מבין השנים הוא תקף אנחנו צריכים לבדוק בכתובים. אלו הם שתי האפשרויות שלנו

 .אז בואו נבחן כמה מהנחות העיקריות של דוקטרינה זו, יכולה להיות ולא משכנעת, לפחות על פני השטח, התמיכה בדוקטרינה זו

יימס באמת התכוונה  היא 'בנוסח המלך גהמתורגמת  " הקסים"בטענה שהמילה בראשית פרק ג' פסוק יג' מצוטט באופן תדיר 

 .פיתה את חוה מיניתהוא להסיק שהנחש , בשלב זה." פיתה"

 בראשית פרק ג' פסוק יג'

ָשה, ַמה ים ָלאִׁ י, ָוֹאֵכל. -ַויֹאֶמר ְיהָוה ֱאֹלהִׁ יַאנִׁ שִׁ ָשה, ַהָּנָחש הִׁ ית; ַותֹאֶמר, ָהאִׁ  זֹאת ָעשִׁ

 הה. )נוסח אנגלית התקנית( מתרגם זאת באופן ז ESVמתרגם את המילה העברית ל"מרומה" וכן גם תרגום של  Strongהחוקר 

 בראשית פרק ג' פסוק יג'

ָשה, ַמה ים ָלאִׁ ָשה, ַהָּנָחש רימה אותיי, ָוֹאֵכל. -ַויֹאֶמר ְיהָוה ֱאֹלהִׁ ית; ַותֹאֶמר, ָהאִׁ  זֹאת ָעשִׁ

יש לציין שמילה מסוימת זה אינה נוכחת , עם זאתיש מילים בעברית שכאשר משתמשים בה בקודש היא מציגה מצג מיני אחר. 

 .שהנחש פיתה את חוה מינית(ג':יג' )אין הרבה תמיכה מחקרית לפירוש זה של  בראשית פרק ג' פסוק יג'.למעשה  בספר בראשית

אבל שנראה בהמשך כיצד פרשנות זו לא ממש הגיוני הרבה , הטקסט בעברית יכול להיות מתוח ואולי באופן רופף לרמוז את זה

 .ולהחזיק במבחן



 נמשיך הלאה

 מגיע ממשלי פרק ל' פסוק כ', שם המחבר משווה את האכילה באופן מטפורי למעשה עריות.  טקסט נוסף שיכול לתמוך

 משלי פרק ל' פסוק כ'

ָשה יָה;  ְוָאְמָרה, לֹא  --ֵכן, ֶדֶרְך אִׁ ָתה פִׁ י ָאֶון. -ְמָנָאֶפת:  ָאְכָלה, ּוָמח   ָפַעְלתִׁ

זה , ובכך יש צורך לנסות ולהוכיח שכאשר אדם וחווה אכלו, כי החטא המוזכר של אדם וחווה כולל אכילה, ההצמדה היא הכרחית

 .אומר משהו מיני במקום רק משהו מילולי

 בראשית פרק ג' פסוקים ה' עד ז'

ים, ֹיְדֵעי, טֹוב ָוָרע.  יֶתם, ֵכאֹלהִׁ ְהיִׁ ְפְקחּו ֵעיֵניֶכם; וִׁ ֶמּנּו, ְונִׁ ָכְלֶכם מִׁ י ְביֹום א  ים, כִׁ י, ֹיֵדַע ֱאֹלהִׁ ָוהַוֵתֶרא הָ כִׁ י ַתא  ָכל ְוכִׁ י טֹוב ָהֵעץ ְלַמא  ָשה כִׁ -אִׁ

ֵתן ַגם ְריֹו, ַותֹאַכל; ַותִׁ פִׁ ַקח מִׁ יל, ַותִׁ ם, ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהְשכִׁ ם ֵהם; -הּוא ָלֵעיַניִׁ י ֵעיֻרמִׁ ָפַקְחָנה, ֵעיֵני ְשֵניֶהם, ַוֵיְדעּו, כִׁ ָמּה, ַויֹאַכל.  ַותִׁ יָשּה עִׁ ְלאִׁ

ְתְפרּו ֹגֹרת.  ַויִׁ  ע ֵלה ְתֵאָנה, ַוַיע שּו ָלֶהם ח 

וכך מערומיהם הפיזיים מרמז על משהו , יכול להיות שהכתוב מכוון אותנו מידית ומראה לנו שאדם וחווה הבינו שהם היו עירומים

של כיסוי על העירום הפיזי עשוי להיות כאן מטפורי ללמדך  על היעדרות הנוכחית , עם זאת. יחד בהקשר  מיני המתרחש בטבע

 . הפיזי משמש לעתים קרובות כדי ללמד אותנו על הרוחני. מכאן אנו רואים כי החטא

 .להיות בחטא גורם לנו לחוש עירומים וחשופים לשיפוטו של אלוהים

הראשון אנו יכולים לראות כי אלוהים הוא הכהן הגדול . אנחנו צריכים להיות מכוסים על החטא ולא להיות עירומים ומבוישים

וכך הצביע להם באופן מיידי על הקורבן שישוע היה , אדם וחווה" את לכסות"נטבח בעלי החיים כדי להשתמש בעורם , ששלנו

 .צריך בסופו של דבר להפוך,  כדי לכפר על החטא וכדי לכסות את כל האנשים שבאמונה

 בראשית פק ג' פסוק כא'

שְ   ים ְלָאָדם ּוְלאִׁ ֵשם.—תֹו, ָכְתנֹות עֹורַוַיַעש ְיהָוה ֱאֹלהִׁ  ַוַיְלבִׁ

מימושם של המערומים פיזיים הוא ללמד הבנה רוחנית של , על מנת לכסות אותם בבגד מעור היה על בעלי חיים למות. לפיכך

המערומים לא אומרים  . זה הבנה מבראשית שנמצאה גם במקומות אחרים במקרא. מערומיהם הרוחניים בחסר כיסוי על חטאם

 .אבל מרמזים על חוסר הכיסוי הרוחני בחטא וחוסר האמונה, מיני בטבעמשהו 

 2-4פסוקים  5השניי לקורינתים פרק 

ם׃  ן־ַהָשָמיִׁ ֶשר מִׁ ְתַעֵטף ְבֵביֵתנּו א  ַנְחנּו ְלהִׁ ים א  ְכָספִׁ ים ְונִׁ י ַגם־ַעָתה ֶנֱאָנחִׁ ים׃  3כִׁ ָמֵצא ע ֻרמִׁ ֵרי ְלַבְשנֻהּו לֹא נִׁ ְלַבד ֶשַאח  י ְבָאֳהֵלנּו ֶזה  4ּובִׁ כִׁ

ים׃ ְפֹשט ְלַמַען ְיֻבַלע ַהָמֶות ַעל־ְיֵדי ַהַחיִׁ ְתַעֵטף ְולֹא לִׁ ים ְלהִׁ ְתַאּוִׁ  ֵנָאַנח ַתַחת ַהַמָשא מִׁ

 17פסוק  3חזון יוחנן פרק 

י־אֻ  י ֹכל ְולֹא ָיַדְעָת כִׁ י ְולֹא ָחַסְרתִׁ י אֹון לִׁ י ָמָצאתִׁ י ָאַמְרָת ַאְך ָעַשְרתִׁ ֵּור ְוֵעֹרם׃כִׁ י ְועִׁ  ְמַלל ַאָתה ְוַדָּוי ְוָענִׁ

 15פסוק  16חזון יוחנן פרק 

י ָבא ְכַגָּנב ַאְשֵרי ַהֹשֵקד ְוֹשֵמר ֶאת־ְבָגָדיו ֶפן־ֵיֵלְך ָעֹרם ְוָראּו ֶאת־ֶעְרָותֹו׃ ְננִׁ  הִׁ

 .הו מיני בטבעשזה לא קובע  האם קרה מש, כדי שנוכל לראות את זה רק בגלל שהם הבינו שהם עירומים

 .כך שהם היו ערומים מבחינה רוחנית, זה פשוט אומר שאדם וחווה נמצאו בחטא

יחד עם זאת הם באמת היו ערומים פיזית, משנפחו עיניהם לאחר אכילת הפרי האסור הם הבינו שהם ערומים והתביישו מעירומם. 

 כסות אותו. גם מבחינה רוחנית ניתן להסביר זאת כאילו הם התביישו בחטאם ורצו ל

וכיסה אותם בעורם גם ככיסוי רוחני , לכן אלוהים הקריב בעלי חיים... הם היו עירומים ומבוישים בגלל חטאם , גם ברמה רוחנית

 .כיסה את חטאינו בהקרבה שלו, שמצביע על  מה אחר כך היה הכיסוי המושלם על ידי המשיח שלנו... זה 



 חזרה לבראשית פרק ג' 

 פסוק ו'בראשית פרק ג' 

ָוה י ַתא  ָכל ְוכִׁ י טֹוב ָהֵעץ ְלַמא  ָשה כִׁ ֵתן ַגם-ַוֵתֶרא ָהאִׁ ְריֹו, ַותֹאַכל; ַותִׁ פִׁ ַקח מִׁ יל, ַותִׁ ם, ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהְשכִׁ ָמּה, ַויֹאַכל-הּוא ָלֵעיַניִׁ יָשּה עִׁ  ְלאִׁ

ח שהפירות מספר בראשית  פרק לנסות להוכינוכל  אם ננסה להשתמש בכתוב בספר משלים פרק ל' פסוק כ',

 .ועכשיו יש לנו כמה דברים רציניים שאנחנו צריכים להתמודד אתם, מתייחסים לאקט מיני בין חווה והנחש ג' 

מה שאומר . אנחנו צריכים לקחת חשבון שזה נאמר שהאדם היה עם חווה כאשר חווה אכל את הפרי  מהנחש

ואז רק אחרי זה החליטה חווה לתת את לאדם  יחסי מין עם אשתו ולא עצר בעדו.שקשה לנו להאמין שאדם ישב וצפה בנחש מקיים 

 לקיים יחסי מין עם הנחש. 

ֵתן ַגם ָמּה, ַויֹאַכל-ַותִׁ יָשּה עִׁ  ְלאִׁ

 מת גישה מוזרהבא

 ".זרע נחש"אז הנה מה שיש לנו עם הדוקטרינה 

ולכן היא הציעה גם , ווה חשבה שיחסי מין עם הנחש היו גדוליםואז ח, האדם צופה באשתו חווה מקיימת  יחסי מין עם נחש, ראשית

 .ואדם הסכים ולאחר מכן הוא מקים יחסים הומוסקסואליים עם נחש מול חוה, לאדם לקיים יחסי מין עם הנחש

 אלא פשוט, אנחנו לא מנסים ללעוג לדוקטרינה או להוראה זו? האם אפשר לצפות שזה מה שבאמת קרה? האם זה נשמע נכון

אנחנו צריכים להיות בקנה אחד עם היישום של מטפורות . עומדת להיות אפילו יותר אבסורדית, שלחשוף שגיאה מקראית

 המקראיות וזה לא.

אם אכילת פירות פירוש יחסי מין עם מי שנותן אותם זה אז יש כאן משהו שצריך לשקול. אם הנחש נותן את פרי של עץ הדעת טוב 

 ?מה זה אומר כאשר אלוהים היה  נותן תחילה את הפירות מעץ חיים לאדם וחווה, הנחשורע פירוש יחסי מין עם 

היינו חייבים להאמין שזה מה שזה אומר אם אדם וחווה קיימו יחסי ? האם זה אומר שאדם וחווה היו מקימים  יחסי מין עם אלוהים

 .יישום של המטפורה ובמקרה אחר ננסה להתעלםאנחנו לא יכולים לבחור פעם אחת את ה. מין עם הנחש על ידי אכילת הפרי

.  זה מה שעושה העץ. זה הוא התוצאה של החיים של העץ, הפרי הוא התוצר של עץ, בפיזי... הפיזי מלמד על הרוחני , זכור

 . במקום פירות מסמלים את  הציות שלנו או אי ציות כפרי טוב או פרי רע, פירות אינם מסמלים יחסי מין, בכתובים

 אלוהים  לראות איך פירות מסמלים ציות לדבר ... לדוגמה  

 20פסוק  4מרקוס פרק 

י ֶזה ְשֹלשִׁ  ים ְפרִׁ ים ֹאתֹו ְוֹעשִׁ ים ֶאת־ַהָדָבר ּוְמַקְבלִׁ ָדָמה ַהטֹוָבה ֵהם ַהֹשְמעִׁ ים ַעל־ָהא  ים ְוֶזה ֵמָאהְוֵאֶלה ַהְזרּועִׁ שִׁ ים ְוֶזה שִׁ  ים ְשָערִׁ

... זה אומר העומד ולבא של דבר האלוהים , ומאז הדבר אלוהים מכיל הוראות, ים ומקבלים את דבר אלוהיםפירות טובים שומע

 בדיוק כפי שהמשיח שלנו עשה כדוגמה לחיקוי

 9פסוק  3לוקס פרק 

גָ  י טֹוב יִׁ ֶשר ֵאיֶנּנּו ֹעֶשה ְפרִׁ ֵּנה ָכל־ֵעץ א  ים ְוהִׁ  ַדע ְוֻהְשַלְך ָבֵאש׃ּוְכָבר הּוַשם ַהַגְרֶזן ַעל־ֹשֶרש ָהֵעצִׁ

 43פסוק  6לוקס פרק 

י טֹוב׃ ְשָחת ֵאיֶנּנּו ֹעֶשה ְפרִׁ ְשָחת ְוֵעץ נִׁ י נִׁ י־ֵעץ טֹוב ֵאיֶנּנּו ֹעֶשה ְפרִׁ  כִׁ

 17פסוק  7מתי פרק 

י ָרע׃ ְשָחת ֹעֶשה ְפרִׁ י טֹוב ְוַהּנִׁ  ֵכן ָכל־ֵעץ טֹוב ֹעֶשה ְפרִׁ



 33פסוק  12מתי פרק 

ְמרּו  ַכר ָהֵעץ׃אִׁ ְריֹו נִׁ י ְבפִׁ ְשָחת כִׁ ְריֹו נִׁ ְשָחת ּוְלפִׁ ְמרּו ָלֵעץ נִׁ ְריֹו טֹוב אֹו אִׁ  ָלֵעץ טֹוב ּוְלפִׁ

 .אבל במקום זה אומר ציות או אי ציות, פירות לא מתכוונים ליחסי מין, אנו יכולים לראות בבירור כי בכתובים

 .אבל מי שיש לו יחסי מין רעים הוא זה שנזרק לתוך האש, וא אחד שחיאחרת יהיה לנו צורך להאמין שזה שיש יחסי מין טובים ה

 .ברור שזה לא מה שאמור להיות מובן

 .אבל אנחנו צריכים להיות עקביים ביישום של המטפורות אלה, בהחלט, מטפורות אומרות דברים בכתבים קודש

 נכסה זאת בהמשך, אנו שהוא רלוונטי באופן מטפורי... כמו כן שימו לב שהפרי מכיל זרע 

 בראשית פק ג' פסוק טו'

ָשה, ּוֵבין ַזְרע ָך, ּוֵבין ַזְרָעּה:  ית, ֵביְנָך ּוֵבין ָהאִׁ  הּוא ְישּוְפָך רֹאש, ְוַאָתה ְתשּוֶפּנּו ָעֵקב.  ְוֵאיָבה ָאשִׁ

 .פסוק זה משמש בניסיון להוכיח שהזרע של הנחש והזרע של האישה מתייחס למשהו פיזי

 צפה כמה פשוטה הגדרה זו . ו למד אותנו שהזרע הוא הדבר אלוהיםהמשיח שלנ

 11פסוק  8לוקס פרק 

ים׃  ְוֶזה הּוא ַהָמָשל ַהֶזַרע הּוא ְדַבר־ֱאֹלהִׁ

 .העבודה נעשית עבורנו. זה לא יכול להיות פשוט יותר מזה כדי להגדיר את המטפורה של הזרע

 .יתנת לנוזהו אחד מכמה מקרים שבהם ההגדרה של המטפורה נ

הזרע של ... לא . אנחנו לא אמרנו שהזרע הוא גם הגנטיקה הפיסית הביולוגית של אלוהים או הגנטיקה ביולוגית הפיסית של הנחש

 .אלוהים הוא הדבר אלוהים ולכן הזרע של הנחש הוא הונאה שהיא נגד הדבר אלוהים

 .מלמד אותופטרוס 

 23פסוק  1הראשונה לפטרוס פרק 

ים ים ַהַחי ְוַהַקָים ְלעֹוָלם׃ ַכּנֹוָלדִׁ ָמר ֶשל־ֱאֹלהִׁ ָשֵחת ַבַמא  ֶזַרע לֹא יִׁ ם־מִׁ י אִׁ ְשָחת כִׁ ֶזַרע נִׁ ית לֹא מִׁ  ֵשנִׁ

 .ואז הזרע של היריב או הנחש הוא כל מה שהוא נגד הדבר אלוהים, אם הזרע של אלוהים הוא דבר אלוהים

עכשיו אנחנו גם .  יה בקנה אחד עם אלה שלא מבינים את דבר האלוהיםזה הגיוני מלא כי מי שבצע את הדבר האלוהים תמיד ה

 .סוג מייצר את אותו הסוג, כל מההתחלה, זכור. מבינים את טבעו של הזרע שנמצא בפירות

כאשר אדם אכל אפילו פירות מהנחש הוא שמע להוראות הנחש ופעל לפי רצונו שזה מנוגד לרצון האלוהים ולכן כל הכתובים 

 זה מספר בראשית ועד לחזון יוחנן.עוסקים ב

ָשה, ּוֵבין ַזְרע ָך, ּוֵבין ַזְרָעּה ית, ֵביְנָך ּוֵבין ָהאִׁ  ְוֵאיָבה ָאשִׁ

 בגלל זה המאמינים מתייחסים אל האישה ככלה של המשיח.

, ים את  הוראותיהםזרעים נבחרו כמטפורה כי זרעים מבצע. אבל מטפורי לחלוטין, הזרע הוא לא פיזי וביולוגי במקרה זה, לפיכך

יכתיבו , הם לא משנה מה ההוראות שאנו עוקבים. או שיש את הוראות השווא של האויב, בדיוק כמו דבר אלוהים נושא הוראות

 .ראה נחשינו הוראה שכותרת ועקרבים, למידע נוסף על זה.    איזה סוג של עץ שהפכנו ואיזה סוג של פירות שאנו מייצרים

 בחזרה לפסוק

ָשה, ּוֵבין ַזְרע ָך, ּוֵבין ַזְרָעּה ְוֵאיָבה ית, ֵביְנָך ּוֵבין ָהאִׁ  ָאשִׁ

 .בעיה נוספת היא זו

 .ואילו כל האחרים יהיו הזרע של אדם וחווה, קין היה כביכול הזרע של שניהם הנחש וחווה

לרמוז שקין הוא לא הזרע של  כך שזה לא הגיוני לנסות... וכל אדם אחר על פני כדור הארץ יהיה זרעיו של חווה , קין, לפיכך



זה לא יכול להיות להתייחס לקין כזרע של . פסוק זה אינו יכול לתמוך בדוקטרינת זרע נחש. האישה אלא רק את הזרע של הנחש

 בניגוד לזרע של האישה., הנחש

 .קין הוא הזרע של שניהם האישה והנחש, אם דוקטרינת זרע הנחש היא אמיתית

 הלאה..בואו נעבור 

 בראשית פרק ד' פסוקים א' עד ב''

ְשתֹו; ַוַתַהר, ַוֵתֶלד ֶאת-ְוָהָאָדם, ָיַדע ֶאת יש ֶאת-ַחָּוה אִׁ י אִׁ יתִׁ ן, ַותֹאֶמר, ָקנִׁ יו ֶאת-ְיהָוה. ַוֹתֶסף ָלֶלֶדת, ֶאת-ַקיִׁ י-ָאחִׁ ֶהֶבל, ֹרֵעה צֹאן, -ָהֶבל; ַוְיהִׁ

ָדָמה.  ן, ָהָיה ֹעֵבד א   ְוַקיִׁ

אשתו לפני לידתו של הבל ועבור  המאמינים של תיאורית זרע ' נוספת של ידיעה'ך אינו מתייחס לאדם "לפעמים זה נאמר שהתנ

. על פי גישה זו התבצעה כאן הפריה של שתי ביציות שונות ונולדו תאומים לא זהים.  זהו הנחש, מצביע שקין והבל היו תאומים

והביצה האחרת מזרע , ביצה אחת מופרה עם זרע מאחד מבני זוגשר תהליך טבעי וידוע בו האישה מבייצת יותר מביצית אחת.  כא

 .של הנחש והבל היה בנו של אדם( או הזרע)נטען כי קין היה בנו , לפיכך. של בן זוג אחר

מה שקרה זה שוב אותו הדבר שהתרחש בפסוק הקודם  כלומר , כך". שוב"בפסוק השני יש לנו מילה עברית שפירושה  , עם זאת

 . כתב פעמים את האקט אלא הזכיר שזה חזר על עצמוהכותב לא 

ְשתֹו; ַוַתַהר, ַוֵתֶלד ֶאת-ְוָהָאָדם, ָיַדע ֶאת ן,-ַחָּוה אִׁ  ַקיִׁ

 .הם ילדו את  קיןאת חווה ו" ידע"התוצאה של אדם , ובמקרה הזה" יחסים אינטימיים"פירושו , לדעת את אשתך בהקשר כזה

 :דוגמאות

 בראשית ד' פסוק כה'

ְקָרא ֶאת-ע ָאָדם עֹוד, ֶאתַוֵידַ  ְשתֹו, ַוֵתֶלד ֵבן, ַותִׁ י ָשת  ְשמֹו ֵשת:-אִׁ ים, ֶזַרע ַאֵחר-כִׁ י ֱאֹלהִׁ ן. --לִׁ ָרגֹו ָקיִׁ י ה   ַתַחת ֶהֶבל, כִׁ

 שופטים פרק יט' פסוק כה'

יַלְגשֹו, ַוֹיֵצא א  -ְולֹא יש ְבפִׁ ֵזק ָהאִׁ ְשֹמַע לֹו, ַוַיח  ים, לִׁ ָנשִׁ ְתַעְללּוָאבּו ָהא  ַהֹבֶקר, ַוְיַשְלחּוָה, -ַהַלְיָלה, ַעד-ָבּה ָכל-ֵליֶהם ַהחּוץ; ַוֵיְדעּו אֹוָתּה ַויִׁ

 בעלות )ַכע לֹות( ַהָשַחר.

 מלכים א' פרק א' פסוק ד'

י ַלֶמֶלְך ֹסֶכֶנת ַוְתָשְרֵתהּו, ְוַהֶמֶלְך לֹא ְיָדָעּה.-ְוַהַּנע ָרה, ָיָפה ַעד   ְמֹאד; ַוְתהִׁ

 25עד  24מתי פרק א' פסוקים 

ְשתֹו ֶאל ֵביתֹו׃  ָּוהּו ַמְלַאְך ְיהָֹוה ַוֶיֱאֹסף ֶאת־אִׁ ֶשר צִׁ ְשָנתֹו ַוַיַעש ַכא  יַקץ יֹוֵסף מִׁ ְקָרא  25ַויִׁ י־ָיְלָדה ֵבן )ֶאת־ְבכֹוָרּה( ַויִׁ ְולֹא ְיָדָעּה ַעד כִׁ

 ֶאת־ְשמֹו ֵישּוַע׃

 .לא הנחש שיידע את חוה והוליד את  קין... זה היה אדם שידע  את חווה  וכך נולד קין , בבירורכפי שאנו יכולים לראות 

 

 בראשית פרק ד' פסוק א'

ְשתֹו; ַוַתַהר, ַוֵתֶלד ֶאת-ְוָהָאָדם, ָיַדע ֶאת יש ֶאת-ַחָּוה אִׁ י אִׁ יתִׁ ן, ַותֹאֶמר, ָקנִׁ  ְיהָוה.-ַקיִׁ

קודם מתעלמים משושלתו של קין וזה משתמע הסבר לאלו הטוענים  שקין לא היה אנושי כמו כן הוא ציין כי לעתים קרובות כתבי ה

 .זה מה שנקרא כשל לוגי ושושלת היוחסין שלו הוא הנחש, 

 44פסוק  8בנוסף הלימוד על זרע הנחש בספר יוחנן פרק 



 44פסוק  8יוחנן פרק 

ֹות א   יֶכם ַהָשָטן ְוַלע שֹות ֶאת־ַתא  בִׁ ֵדי ַדְברֹו ֶשֶקר ַאֶתם ֵמֵאת א  י ֱאֶמת ֵאין־בֹו מִׁ ַפְצֶתם הּוא רֹוֵצַח ָהָיה ֵמרֹאש ּוָבֱאֶמת לֹא ָעָמד כִׁ יֶכם ח  בִׁ

י ַהָשֶקר׃ בִׁ י־ְמַשֵקר הּוא ַוא  בֹו כִׁ לִׁ  ְיַדֵבר מִׁ

אלה מזרע , שלמדנו קודם לכןכפי מתוך פסוק זה הסיקו כי היהודים הם מזרע הנחש אולם, גם כאן ניתן לראות זאת באותו האופן 

 .הטוב שומעים  אחרי הדבר אלוהים ולכן אלוהים הוא האבא שלהם

זה חייב . ולא מילולית, זוהי הבנה רוחנית. ובכך השטן הוא אביהם, ומי שעוקב אחר דרכיו של אדם והעולם הוא הולך  אחרי היריב

הוא אמר את זה בעצמו רק כמה פסוקים קודם . לא הנחש ,משיח הכיר בכך שהיהודים הם אכן של השושלת של אברהם, הלהיות

 :לכן

 37פסוק  8יוחנן פרק 

ֹכן ְבתֹוכ ֶכם׃ י לֹא־יִׁ י ְדָברִׁ י כִׁ יֵתנִׁ מִׁ ים ַלה  ָבל ַאֶתם ְמַבְקשִׁ י־ֶזַרע ַאְבָרָהם ַאֶתם א  י כִׁ  ָיַדְעתִׁ

 .ת היא שזה רוחני בטבעהמציאו... זו טעות להניח שבגלל אחד נקרא ילד של השטן שזה ביולוגי בטבע 

 חטאנו.כולנו , בשלב מסוים

 11-14פסוקים  3הראשונה ליוחנן פרק 

יש ֶאת־ֵרֵעהּו׃  ָבה אִׁ ֶשר ְשַמְעֶתם ֵמרֹאש ְלַאה  י זֹאת ַהְשמּוָעה א  ָרגֹו ַיַען  12כִׁ יו ּוַמדּוַע ה  ן־ָהָרע ְוָהַרג ֶאת־ָאחִׁ ֶשר ָהָיה מִׁ ן א  לֹא ְכַקיִׁ

יו ַמע ֵשי־ֶצֶדק׃  ים ּוַמע ֵשי ָאחִׁ י־ַמע ָשיו ָהיּו ָרעִׁ ְשָנא ֶאְתֶכם ָהעֹוָלם׃  13כִׁ ם־יִׁ ְתְמהּו ֶאָחי אִׁ ן־ַהָמֶות  14ַאל־תִׁ י ָעַבְרנּו מִׁ ַנְחנּו ָיַדְענּו כִׁ א 

ָשֵאר ַבָמֶות׃ֶאל־ַהַחיִׁ  ֶשר לֹא־ֶיֱאַהב יִׁ יש א  ֶשר ָאַהְבנּו ֶאת־ַאֵחינּו אִׁ  ים ַבא 

. גם קובע כי גזע ולא מעמד יש השפעה כלשהי על האפשרות של גאולה 3:28הגלטיים  יש דברים אחרים שצריך לשקול למשל אל 

 ." כולם זה כולם.וץ  מילדי קיןכולם ח"לא , ומר שאלוהים רוצה שכולם יישמרוא 3:9השניה לפטרוס פרק 

 רק מחשבה 

  www.testeverything.netכדי להרחיב בנושא זה הרשו לנו להמליץ לכם לבקר אותנו בכתובת 

 אנו כולנו תקווה כי לימוד זה תרם, חיזק וברך אתכם ואתם תמשיכו לבדוק הכל.
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