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הקדמה ומבוא
וַמְעָיָנם מוסיף בכל דור ודור לנבוע  למוע„י י˘ר‡ל פנים רבות, 

ביסודות והארות חדשות ולבסם אותנו בחיותם ובקדושתם. 

ל ס„ר˙ "ונ‰ר יוˆ‡ מע„ן", העוסקת במועדים, עומדת  בבסיס‰̆ 
על  מבוססת  היא  התורה.  לכל  הנוגעת  ושורשית,  רחבה  תפיסה 
כך שפרשת גן העדן היא שורש התורה, והיא מכילה את יסודות 
של  במושגים  המרובה.  את  המחזיק  מועט  בבחינת  כולה  התורה 
זו כ"צופן הגנטי של התורה". קומתם  ניתן להגדיר פרשה  ימינו 
שבתורה,  המועדים  בפרקי  נעוצה  ישראל  מועדי  של  הגלויה 
בפרשיות אמור, פנחס, ראה ועוד. בסיסם של מועדים אלו נעוץ 
הקידוש  במטבע  זה  יסוד  חז"ל  קבעו  וכבר  מצרים,  ביציאת  עוד 
בחיבור  מצרים".  ליציאת  "זכר   – כולם  המועדים  של  והתפילות 
המועדים,  של  יותר  העמוקים  השורשים  את  לפגוש  ברצוננו  זה 
המצויים בפרשת גן עדן אשר בה חבויה משמעותה הפנימית של 

התורה בכללה.

באופן  כי  לראות  נוכל  לעומקה,  זו  בפרשה  נעיין  בטרם  עוד 
מפליא היא נוגעת במכלול החומרים היסודיים של החיים, על אף 
קיצורה. אלקים ואדם, נשמה וגוף, מצוה וחטא, טוב ורע, דבקות 
ועמל,  עונג  ומוות,  חיים  ושבירה,  אידיאה  ועורמה,  אמון  ויצר, 
בדידות ומשפחה, גלות וגאולה, ועוד יסודות רבים. במבט עמוק 
זו לא רק מכילה את היסודות הללו  יותר נוכל לגלות, כי פרשה 

אלא גם שופכת עליהם אור חדש ועמוק.

◆ ◆ ◆

הקיום  של  השלמה  דמותו  את  לפנינו  מניחה  עדן  גן  פרשת 
האנושי אל מול מקורו האלוקי, ובכלל זה היא מלמדת אותנו גם 
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הראשון.  אדם  חטא   – האנושות  ראשית  של  הגדול  המשבר  על 
אולם, משבר זה הוא המוליד את כל תורת התיקון ואת ייעודם של 

ישראל במימושה, כדברי חז"ל: 

ישראל  זוהמא,  בה  הטיל  חוה  על  נחש  שבא  שבשעה 

שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן. 

(שבת קמו ע"א)

יסוד זה נידון על ידי חכמים שונים לאורך הדורות. הרחיב בדבר 
הרמח"ל וכתב:

והנה אחר חטאו של אדם ירד העולם ירידה רבה, וכמו 

שביארנו, ונוסף חסרון על חסרון במציאות התחתונים. 

על כן מה שצריך עתה הוא לתקן החסרונות הנוספים 

תחילה. ודבר זה הולך ונעשה עד זמן הגאולה, כי זאת 

שנתקלקל,  מה  לתקן  בגלויות  התכליתית  הכוונה  היא 

הטוב  כך  אחר  להשיג  כדי  שחסרנו,  מה  ולהרויח 

שיבואנו אחר כך, כמו שהיה ראוי לבוא לאדם הראשון 

אילו לא חטא.

(דעת תבונות קנח)

הוא  ברוך  האדון  תלה  ישראל  של  במעשיהם  ואולם 

תקון כל הבריאה ועילויה.

(דרך השם ב ד ט)

הם  יקרות.  באור  ישראל  תולדות  את  מאירים  הרמח"ל  דברי 
בירידתם,  וגם  בעלייתם   – ישראל  עם  חיי  קורות  כי  מבארים 
פרטית  להיסטוריה  מצטמצמים  אינם   – בגלותם  וגם  בעצמאותם 
חייו  קורות  של  השדרה  חוט  הינם  אלא  העמים,  מן  עם  של 
הכלליים של העולם – מהלך היסטורי המביא את העולם מחדש 
העובר  זה  במהלך  תלוי  כולה  הבריאה  גורל  המקורי.  לייעודו 
באמצעות  לשלמות  העולם  את  להביא  שעניינו  ישראל,  עם  על 
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בונה  בלבד  שלו  גורלו  את  לא  לישראל.  שניתנה  התיקון  תורת 
עתידו  את  אם  כי  עליו,  העוברים  המאורעות  במהלך  ישראל  עם 
ישראל שותף לקב"ה במעשה  נעשה עם  בזאת  כולו.  של העולם 
בראשית. הרמח"ל מוסיף ומבאר כי המהלך איננו עתיד להסתיים 
האדם  נועד  אליו  בטוב  סופו  אלא  והחיסרון,  הקלקול  בתיקון 
מתחילה להתעלות – "כמו שהיה ראוי לבוא לאדם הראשון אילו 

לא חטא".

◆ ◆ ◆

ואת  האדם  את  להוביל  נועד  אכן  התורה  של  הכללי  עניינה  אם 
העולם מהמקום אליו ירד, אל המציאות המתוקנת, הרי שלא רק 
אותנו  מובילים  בה  ומתוארים  ישראל  על  העוברים  המאורעות 
חלק  ודאי  יש  שבתורה  ומצווה  מצווה  לכל  שגם  אלא  זו,  בדרך 
בתיקון החטא. כך אמנם מצאנו בדברי חכמי ישראל, כפי שכותב 

למשל אור החיים הקדוש:

לצרף  אלא  אינם  לישראל  ה'  שנתן  המצות  כל  כי 

ולנקות את הסיגים אשר סבבו החטא קדמון. 

(אור החיים ויקרא יב ג)

טמונים  כולן  המצוות  של  הרוחניים  שורשיהן  אלו,  דברים  לפי 
בפרשת גן עדן. חייו של כל אחד ואחת נועדו ליטול חלק במסע 
צדדי  את  שמקיפות  המצוות  של  בעזרתן  העדן,  גן  אל  השיבה 
החיים של כל אחד מאיתנו, ונושאות בתוכן מטען רוחני שמכוון 

לכך.

מתוך מכלול המצוות שבתורה מתמקדת הסדרה שלפניכם דווקא 
שבינו  הקשר  נפגע  הראשון  אדם  בחטא  ובמצוותיהם.  במועדים 
למרומים  נסתלקה  השכינה  מהגן,  גורש  האדם  הקב"ה.  לבין 

והריחוק שנפער הפך לבסיסו הקבוע של המצב החדש. 
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מחודש  ומפגש  ויעוד  של  זמנים  הם  המועדים  זה,  ריחוק  כנגד 
עם־ עם  הקב"ה  של  המחודש  במפגשו  ראשיתם  הקב"ה.  עם 
שלנו,  ההיסטוריה  שבראשית  המכוננים  במאורעות  ישראל 
הם  המועדים  בשנה.  שנה  מידי  זה  מפגש  אל  בחזרתנו  והמשכם 
תיקון לקשר שנותק. ישראל מקדשים את הזמנים, ומחדשים את 
חג  כל  שלו.  המיוחדת  הזווית  דרך  חג  בכל  הקב"ה,  עם  המפגש 
אחד  של  תיקון  מתוך  אלוקית,  נוכחות  עם  מחודש  מפגש  הוא 
כבר  הניתוק.  את  הביא  אשר  הראשון  אדם  של  חטאו  מהיבטי 
ספירת  פסח,  של  החגים  מערכת  כי  הסוד,  פי  על  האר"י  לימד 
כיפור  יום  השנה,  ראש  של  החגים  ומערכת  ושבועות,  העומר 
הראשון  אדם  חטא  של  שונים  צדדים  בתיקון  עוסקים  וסוכות, 

א).  דרוש  השנה  ראש  עניין  שם  א;  דרוש  הפסח  עניין  הכוונות  שער  (ראה 

ושייכים  יותר  קדומים  לכך  המקורות  דבר  של  לאמיתו 
בפסוקים,  שמצויים  רבים  רמזים  שבתורה.  הנגלה  לצד  גם 
רעיוני  מעגל  על  אור  שופכים  חז"ל  בדברי  פזורים  ומאמרים 
מועדי  של  שורשיהם  נעוצים  פיו  על  בתורה,  הטמון  זה  שלם 
מהלכים  של  רסיסים  עדן.  גן  בפרשת  העולם,  בראשית  ישראל 
שלפנינו  ובסדרה  הקדמונים,  בדברי  מצויים  אלו  רעיוניים 
לכדי  וגידים  עור  וקורמים  אלו  רסיסים  ומצטרפים  הולכים 

ומבואר. מקיף  פרצוף 

הכרה  מתוך  התורה,  צדדי  לכל  המבט  את  להרחיב  נשתדל 
ומאירים  לזה,  זה  קשורים  והסודות  הדרשות  טֹות,  ָשׁ שהּפְ
מדויקת  הקשבה  כיצד  לראות  נוכל  כך  מתוך  זה.  את  זה 
של  התמציתיים  בדבריהם  המצויים  בעומקים  הכרה  לפסוקים, 
היונקים  ישראל  חכמי  ושל  הסוד  מקורות  של  והשראתם  חז"ל, 
חדשים  עומקים  לחשוף  אותנו  מביאים  יחד  אלו  כל   – מהם 

בתורה. שחבויים 
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בהלכותיהם,  וגם  לחגים  הנוגעות  באגדות  נשתמש  כך  לשם 
עינינו  לנגד  עומדים  סמויה.  יניקה  ביניהן  מתקיימת  כי  בידיעה 

דבריו של מרן הראי"ה: 

באמת יש בתוך האגדה תמיד תמצית הלכותית, וכמו 

כן בהלכה תוכן אגדי פנימי.

(אורות הקודש א עמ' כו)

◆ ◆ ◆

אחד הערוצים דרכם מתברר הקשר שבין המועדים לפרשת אדם 
הראשון הוא שאלת זהותו של עץ הדעת טוב ורע. ארבעה זיהויים 
גפן,  חיטה,  ורע:  טוב  הדעת  לעץ  חז"ל  בדברי  מצאנו  עיקריים 
הזיהויים  את  ז).  טו  רבה  בראשית  ע"א;  מ  ברכות  (ראה  ואתרוג  תאנה 
יש  אלא  המציאות,  בעובדות  כמחלוקת  להבין  צורך  אין  השונים 
להבינם כבחינות שונות – ככמה היבטים רוחניים המצויים בעץ. 

עמד על כך בתיקוני הזוהר: 

אדה"ר  שאכל  אילן  דמתני'  רבנן  אמרי  הוו  דא  ובגין 

אמרין  ואחרנין  הוה,  גפן  אמרין  ואחרנין  היה,  חטה 

תאנה היתה, ולא הוו חולקין במילולייהו דכלא קשוט. 

[תרגום: ובגלל זה היו אומרים חכמי המשנה, אילן שאכל אדם 

גפן היה, ואחרים אומרים  הראשון חיטה היה, ואחרים אומרים 

תאנה היתה, ולא היו חולקים בדבריהם, שהכל אמת].

(תיקונים מזוהר חדש קז ע"א)

בבסיסה של הסדרה עומדת כאמור ההכרה שאף למועדים השונים 
שורשים בפרשת גן עדן. בין השאר מתבטא דבר זה בהקבלה שבין 
מועדים אלו ובין הזיהויים השונים של עץ הדעת טוב ורע. זיהויו 
המצות  חג  עניני  את  מאיר  החיטה  עם  ורע  טוב  הדעת  עץ  של 
ספירת העומר וחג השבועות, בהם דנים אנו בכרך הנוכחי. בחלק 
העוסק בסוכות נידון גם הקשר שבין חטא אדם הראשון לאתרוג; 
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הראשון  אדם  חטא  בין  הקשר  על  מבוסס  בפורים  העוסק  החלק 
אדם  חטא  שבין  הקשר  נרמז  בחנוכה  העוסק  ובחלק  הגפן;  ובין 

הראשון לתאנה. 

◆ ◆ ◆

נולד, לולא שנתמזגה בי תורה שלמדתי בבתי  זה לא היה  חיבור 
מדרשות שונים, ולולא שזכיתי ללמד לאורך שנים בבית מדרשה 
זכתה  מראשיתה.  זו  סדרה  נרקמה  גם  שם  ירוחם,  ישיבת  של 
אליהו  הרב  הישיבה  ראש  מו"ר  של  המיוחדת  להנהגתו  הישיבה 
ומאפשרת  עליה  השורה  המיוחדת  ולרוחו  שליט"א,  בלומנצויג 
גם  תודה  אחד.  להיכל  התורה  של  ועמוקות  רבות  פנים  מזיגת 
לידידי הרב ניר ויינברג ראש ישיבת אורות הזורעים, ששיחותינו 
בפרשת גן עדן בשנים עברו, השפיעו ודאי על תחילת התרקמותה 

של הסדרה, ולתלמידיי יותר מכולם.

מדרשות  בתי  של  בשעריהם  שהביאני  על  לקב"ה  אני  מודה 
קדמונים  שמדורות  ישראל  חכמי  עם  שהפגישני  על  תורה,  של 
חכמיו  לכל  אני  ומודה  וללמד,  ללמוד  שזיכני  ועל  ומדורותינו, 

אשר מפיהם או מפי כתבם למדתי.

מחכמים  השנים,  לאורך  קראתי  או  ששמעתי  רבים  דברים 
אשר  חוליות  ודאי  השלימו  ומספרים,  ממאמרים  ומתלמידים, 
הצטרפו אל תוך חוט השדרה הרעיוני שבסדרה, ומודה אני לכולם 

אף כי אין בידי לפרטם. 

תודה מיוחדת לבית בו זכיתי לגדול. להורי היקרים אוהבי תורה 
יעקב  אברהם  ר'  המה,  מופת  אנשי  ואדם,  ישראל  אוהבי  וחסד 
ויהודית ציפסר. לסביי וסבתותיי ר' שמואל יהודה ומלכה ציפסר 
תמים  וחסד,  תורה  אנשי  ע"ה,  אפריאל  ורבקה  אהרן  ור'  ע"ה, 
בארץ  פרי  לעצי  שהיו  השואה  מאש  מוצלים  אודים  וישרים, 

קדשנו, בביתם נשמתי הוד קדומים של דורות עברו.
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תודה רבה מקרב לב, לחותני ולחותנתי היקרים יוסי וחנה נוסבוים, 
והחם, על החיבור  אנשי אמונה, אומנות ומדע, על הבית הפתוח 
העמוקות  השיחות  ועל  ובירושלים  ישראל  בארץ  לשורשים 

שמעוררות תמיד למחשבה.

השותפה  שלומית  אשתי  ואהובים,  יקרים  חביבים,  אחרונים 
האמתית עימי בדרך, שנטלה מעולי על כתפיה ועודדתני להשלים 
את המלאכה, וילדינו היקרים. אתפלל שיתקיים בנו "ונהיה אנחנו 
ולומדי  שמך  יודעי  כולנו  ישראל  בית  עמך  וצאצאי  וצאצאינו 

תורתך לשמה".

◆ ◆ ◆

שנים  כמה  במשך  שהתקיימו  בשיעורים  זו,  סדרה  של  ראשיתה 
בישיבת ירוחם. המשכה במהדורה ראשונה בה יצאו לאור חלקים 
תלמידיי  של  המסור  ועמלם  ביוזמתם  רכה,  בכריכה  הסדרה  מן 
הנאמנה  השותפות  על  אקשטיין.  וחיים  רגב  שמעון  היקרים 
במהלך  בינינו  שהתבררו  רבות  סוגיות  ועל  הלידה  בתהליכי 
שלוחה  תודתי  הנוכחית,  המהדורה  של  ובהכנתה  החיבור  עריכת 
סייעו במלאכה. תודה  נוספים עמהם אשר  רבים  ולשותפים  להם 
גם למנהל הישיבה אהד טיברגר על עזרתו החשובה, לדיבון רוזן 
העימוד  על  ניימרק  לשלמה  ההפקה,  למלאכת  ההתמסרות  על 
טעם.  וטוב  במסירות  הכריכה  עיצוב  על  גוטמן  ולתמר  המדוייק 

יהי נועם ה' עליהם ועל כל אשר להם.

תורה  אוהב  הי"ו,  גרוסמן  שמואל  ר'  היקר  לידידי  תודה  שלמי 
של  הופעתו  את  ובממונו,  בגופו  ברוחו  והמניע  המזרז  ומלמדה, 
החיבור שלפניכם. תודה מיוחדת לו ולאשתו רחל הי"ו, שבזכות 
היקר  בנם  נשמת  לעילוי  לאור,  זה  כרך  יוצא  ותמיכתם  עידודם 
ברוח  ברכתו  וישלח  שלימה  משכורתם  ה'  ישלם  ז"ל.  אבינעם 

ובחומר בביתם ובכל מעשי ידיהם.



20 | ונהר יוצא מעדן  

◆ ◆ ◆

אנו  ועתה  במלאכה,  להמשיך  עודדונו  שקיבלנו  מחזקים  הדים 
קשה.  בכריכה  המליאה  המהדורה  את  לפניכם  להביא  שמחים 
בימים שמפסח  עוסק  הנוכחי  הכרך  זו.  כרכים למהדורה  שלושה 
ועד שבועות הקשורים זה לזה. שני הכרכים האחרים; האחד עוסק 
בחגי תשרי שגם ביניהם יש קשרים פנימיים, והאחד עוסק בחנוכה 

ובפורים שהם חגים שתוקנו על ידי חכמים. 

את  וללומד,  לקורא  יטעימו  אלו  חיבורים  כי  חפץ,  אני  בחלומי 
דרך  מורי  יהיו  הם  כי  אני  שואף  החג.  של  והעמוק  הטוב  טעמו 
למפגש ממשי עם הנוכחות האלוקית, הנוגעת דרך ערוצי החגים 
עם  במועדם  הם  ילכו  אז  או  שלנו.  הממשיים  החיים  במעגלי 

הלומד, לכל אשר ילך.

◆ ◆ ◆

יודע אני מיעוט ערכי ומודה לאלוקי על כל שזכיתי לו. אילו פי 
מלא שירה כים אין אני מספיק להודות על העבר, ובעיקר בא אני 
בתפילה לפני ריבון כל העולמים על העתיד – "ותן בלבנו בינה, 
להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים 

את כל דברי תלמוד תורתך באהבה".

יעזרנו ה' להמשיך במלאכה, לבאר את יניקתם של מצוות התורה 
וישקנו  מעדן,  היוצא  הנהר  יבא  עדן.  גן  מפרשת  ומאורעותיה 

ממימיו. 

י ִנַחם  נזכה במהרה שתתקיים בנו במלואה נבואתו של ישעיה: "ּכִ
ׂשֹון  ַגן ה' ׂשָ ֵעֶדן ְוַעְרָבָתּה ּכְ ָרּה ּכְ ם ִמְדּבָ ׂשֶ ל ָחְרבֶֹתיָה ַוּיָ ה' ִצּיֹון ִנַחם ּכָ

ֵצא ָבּה ּתֹוָדה ְוקֹול ִזְמָרה" (ישעיה נא ג). ְמָחה ִיּמָ ְוׂשִ

אוריאל עיטם
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הקדמת העורכים
במהדורה  הראשון  הכרך  לפניכם  מוגש  לה',  ובתודה  בשמחה 

חדשה זו של סדרת ספרי 'ונהר יוצא מעדן' על מועדי השנה. 

האנושות  יסוד   – כולנו  של  הסיפור  הוא  העדן  גן  של  סיפורו 
ומלווה  כולה,  התורה  בבסיס  מונח  הוא  ההיסטוריה.  ושורש 
זו  ספרים  סדרת  אנו.  ימינו  ועד  מראשיתם  הדורות  מהלך  את 
מבקשת להתחקות אחר שורשיהם של המועדים ושל המאורעות 
העיון  מתוך  העדן.  גן  בפרשת   – בהם  הקשורים  ההיסטוריים 
בשורשיהם של המועדים בפרשה המכוננת של התורה ושל מהלך 
הנקודתי  ההיסטורי  המאורע  מגבולות  המועדים  יוצאים  הדורות, 
את  מאירה  זו  מבט  נקודת  חדשה.  עמוקה  משמעות  ומקבלים 
ייעודו של עם ישראל ואת שותפותו של כל יחיד מאתנו, בקידומו 

של העולם אל מצבו השלם. 

אחד  כל  אותם  ובוחן  ובשבועות,  בפסח  עוסק  שבסדרה  זה  כרך 
בפני עצמו, וגם כמערכת שלמה שחלקיה נקשרים זה לזה על ידי 
ספירת העומר. הוא מראה, כיצד חיבורם אל פרשת גן עדן מגלה 
טפח נוסף ביסודות הרוחניים שלהם, ומתוך כך גם מטעין אותם 

במשמעות קיומית מיוחדת. 

◆ ◆ ◆

כרך זה נחלק כאמור לשנים – חלק אחד העוסק בחג הפסח, וחלק 
שבכרך  המאמרים  השבועות.  ובחג  העומר  בספירת  העוסק  שני 
קשורים זה לזה ומשלימים זה את זה, אך עם זאת כל אחד מהם 

עומד בפני עצמו וניתן לקריאה בנפרד. 

החלק הראשון, העוסק בחג הפסח, מברר את שורשי סיפור יציאת 
מצרים והמצוות הייחודיות של החג.
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ח‚ ‰מˆו˙ וטעם ‚ן ע„ן: מˆוו˙ ‰חמı ו‰מˆ‰ וטעמן  המאמר 
– עוסק במרכיב המרכזי שסביבו סובבות רוב מצוות החג – הדגן 
החמץ  איסורי  של  עניינם  המצה.  וגם  החמץ  מיוצרים  שממנו   –
ומצוות אכילת מצה מתבארים לאור דברי רבי יהודה, המזהה את 
עדן  גן  פרשת  את  מקשר  ובכך  החיטה,  עם  ורע  טוב  הדעת  עץ 
מ˜ומ‰  מתברר  אלה  דברים  פי  על  האדם.  של  מזונו  עיקר  אל 
מתברר  העדן,  גן  של  האידיאלית  במציאות  ‰‡כיל‰  ˘ל  ‰נכון 
החטא שבאופן אכילתם של אדם וחווה ומתברר התיקון שבמצוות 

ואיסורי האכילה הייחודיים של חג המצות.

המאמר מ‡רı מˆרים ‡ל ‚ן ‰' - על האדם ופרי האדמה במצרים, 
מוסיף ומלבן את רעיון הזיהוי של עץ   – ובגן עדן  בארץ ישראל 
במאמר,  שמבואר  כפי  זה,  זיהוי  לפי  כחיטה.  ורע  טוב  הדעת 
מזונו העיקרי של האדם הפך מפרי עץ לעשב השדה, ולשינוי זה 
השלכות מרחיקות לכת על האדם. לאור האבחנה בין העץ לעשב, 
ישראל,  ארץ  לגידולי  מצרים  ארץ  גידולי  בין  המאמר  מבחין 
ומבאר כיצד יציאת ישראל ממצרים מהווה את תחילת דרכו של 

האדם חזרה אל גן העדן.

פי  על  עניינו של המרור,  מברר את   – ממרור למ˙י˜ו˙  המאמר 
של  המתיקות  לתכונת  העשב  של  המרירות  תכונת  בין  ההבחנה 
עצי הפרי, ועל פי מה שאירע במרה ובאילים אחרי יציאת מצרים. 

המאמר חרוס˙ על ˘ום מ‰ - על התפוח, הטיט והארס בגן העדן 
– מטפל בטעמים השונים שהביאה הגמרא לדין החרוסת ומבארם 

לאור יסודותיהם בפרשת גן עדן.

 '‰ ועבו„˙  חירו˙  עב„ו˙,  לעבו„˙ו:  ‰מ˜ום  ˜רבנו  המאמר 
‡ˆל ‡„ם ‰ר‡˘ון ו‡ˆל עם י˘ר‡ל – דן בסוגיית ‰עב„ו˙ מול 
מצרים,  יציאת  סיפור  במוקד  העומדת   ,'‰ עבו„˙  ומול  ‰חירו˙ 
עדן,  גן  פרשת  שמשרטטת  האידיאלי  החיים  באופי  עיון  מתוך 

ובקללת השעבוד שנגזרה על האדם בעקבות חטאו.
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המקשרת  העומר  ובספירת  השבועות,  בחג  עוסק  השני  החלק 
שלפניו. הפסח  חג  את  אליו 

שראשיתו  בתהליך  עוסק   – ול‡ן?  מניין  ‰עומר  ספיר˙  המאמר 
ואחריתו  העומר  בספירת  המשכו  בפסח,  העומר  מנחת  בהבאת 
המעבר  במשמעות  דן  הוא  בשבועות.  הלחם  שתי  מנחת  בהבאת 
אפוי, ממאכל בהמה למאכל  חיטים  גרוס לקרבן  מקרבן שעורים 
מעל  האדם  של  ההתעלות  תהליך  ובין  בינו  ומקביל  אדם, 
בין  העוסקת  עדן,  גן  פרשת  לאור  זאת  כל  הבהמיים.  לצדדיו 

ולאחריו. חטאו  לפני   – לאדם  המיועד  במאכל  השאר 

המאמר ממˆ‰ לחמı – עוסק בהיבט אחר של מנחת שתי הלחם, 
את  מבליט  זה  היבט  גם  חמץ.  עשויה  זו  שמנחה  העובדה  והוא 
שבו  הפסח,  חג  לעומת  השבועות  חג  של  הייחודית  מדרגתו 
מתבאר  והחמץ  המצה  של  עניינם  חמור.  באיסור  החמץ  נאסר 
זה  ביאור  ורע.  טוב  הדעת  ולעץ  החיים  לעץ  קישורם  לאור 
שליליות,  בתופעות  הטמון  החיובי  השורש  לחשיפת  צוהר  פותח 
הגשמי,  העונג   – ורע  טוב  הדעת  עץ  ועם  החמץ  עם  שמזוהות 

והגאווה.  היצר 

בהבאת  עוסק   – ‰ע„ן  ‚ן  ופר˘˙  ‰ביכורים  מˆוו˙  המאמר 
את  מזהה  המאמר  השבועות.  בחג  מתחיל  שזמנה  הביכורים 
ובעיקר  במצווה  המשתקף   - ישראל  לארץ  ממצרים  המעבר 
אל  האדם  לשיבת  המגמה  מן  כחלק   - הביכורים  מקרא  בפרשת 
גן עדן. פעולת הבאת הביכורים עצמה מתבארת במאמר כתיקון 
בהשבת  שמתבצע  האדם,  על  שנאסר  העץ  מפרי  הלקיחה  לחטא 

האלוקי.  מקורם  אל  העץ  פירות 

נוגע   – ‰ר‡˘ון  ‡„ם  חט‡  ו˙י˜ון  סיני  ‰ר  מעמ„  המאמר 
לאור  סיני  הר  מעמד  בפרשת  ועוסק  מתן־תורה,  כחג  בשבועות 
פרשת גן־עדן. המאמר עוסק בערבוב הטוב והרע בעולם בעקבות 
יכולת  את  מחזירה  התורה  שבו  ובאופן  הראשון,  אדם  של  חטאו 
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הבירור לעולם ומובילה לזיכוכו של האדם, כפי שהדבר מתבטא 
בו. שניתנו  הדברות  ובעשרת  סיני  הר  במעמד 

בשולי הכרך מובאים שני נספחים:

מרחיב את המבט הכללי על  ‰‡ומנו˙ וˆער ‰פרנס‰ –  האחד – 
במאמר  בעיקר  שנידונה  מזונותיו,  להשגת  האדם  עמל  סוגיית 
"קרבנו המקום לעבודתו", לאור דברי חז"ל אשר ראו את פרשת 

גן עדן כשורש סוגיית הפרנסה. 

מביא   – לחיבורנו  ‰נו˘˜ים  י˘ר‡ל  מחכמי  מ‡מרים   – השני 
הפסח  חג  לענייני  עדן  גן  פרשת  שבין  לקשר  קדומים  מקורות 
מהמקורות  חלק  הספר.  במהלך  הובאו  לא  שרובם  ושבועות, 
מחזקים ואף מוסיפים ביאור על הנאמר במאמרים עצמם, וחלקם 

פותחים כיווני חשיבה נוספים.

◆ ◆ ◆

ייתכן  ידינו,  מתחת  מתוקן  דבר  להוציא  הרב  המאמץ  אף  על 
לתוכן  הקשורות  הערות  בתוכנו.  או  בלשונו  שגיאות,  בו  שנפלו 
 ;eytam.us@gmail.com – ניתן להפנות ישירות לרב בדוא"ל
בענייני לשון, סגנון, טעויות דפוס וכדומה – ניתן ורצוי להפנות 

st.regev@gmail.com ,eckshtein@gmail.com – אלינו

בשמחת  מקדשו  בית  ולירושלים  ברנה  לציון  ה'  שיביאנו  נזכה 
עולם, ושם נעלה ונראה לפניו כבגן עדן מקדם.

חיים אקשטיין
שמעון רגב



שורשיהם של מועדי השנה 
בפרשת גן עדן

פסח 
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חג המצות 
וטעם גן עדן

מצוות החמץ והמצה וטעמן

א

חג המצות – 
הדגן בפסח ובגלות מצרים

הדגן במצוות הפסח

נכון  האכילה.  סביב  סובבות  ורובן  המצות,  בחג  יש  רבות  מצוות 
הדבר הן בנוגע לאיסורי החמץ והן בנוגע לאותן מצוות ה"עשה" 

הקשורות בעיקרן לליל הסדר (המצה, המרור, החרוסת ועוד). 

סוג  סביב  מתרכז  החג  של  לבו  כי  לב,  נשים  יותר  ממוקד  במבט 
מזון יסודי אחד – הדגן. החג נקרא בתורה "חג המצות" (שמות כג 
האיסורים  ומצה.  חמץ  הציר של  סביב  בעיקרו  נע  והוא  ועוד),  טו 

מהאיסור  החל   – הדגן  של  בחימוצו  עוסקים  לחג  המיוחדים 
המרכזי, איסור אכילת חמץ, דרך הרחבת איסור האכילה לאיסור 
שתי  יימצא".  ו"בל  ייראה"  "בל  לאיסורי  ועד  מחמץ  הנאה  כל 
החמץ,  מצוות השבתת  לדגן:  הן  אף  קשורות  בפסח  מצוות עשה 
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 – אלו  כל  ולעומת  לעיל,  האיסורים שהוזכרה  הקשורה במערכת 
מצוות אכילת מצה. כשם שאיסור חמץ המיוחד לפסח הוא איסור 
של אכילת דגן, כך גם מצוות אכילת מצה היא מצווה של אכילת 

דגן. כך קובעת המשנה: 

החטים והשעורים והכוסמין ושבולת שועל ושיפון [...] 

כזית  ידי חובתו,  יצא   – בפסח  כזית מצה  האוכל מהם 

חמץ – חייב בהכרת. 

(חלה א א–ב)

במבט כללי על מצוות אלו, נגלה שמדובר במערכת מצוות יוצאת 
הופך  בפסח  ולפתע  השנה,  ימות  בכל  לגמרי  מותר  הדגן  דופן. 
בנוסף, כפי  להיות מהחמורים שבאיסורי האכילה, שעונשו כרת. 
שהזכרנו, נאסר החמץ אף בהנאה ומדרבנן איסורו אפילו בפחות 
מכזית. גם תערובת חמץ אסרה התורה. חומרתו הייחודית בולטת 
בכך שנאסר לא רק באכילה והנאה, אלא גם באיסורי "בל ייראה" 
ו"בל יימצא", ובכך שנצטווינו במצוות עשה להשביתו. הציוויים 

הללו הם בגדר תופעה חריגה בתורה.

מאוד  מפתיעה  בפסח,  החמץ  איסור  של  היתירה  החומרה  לאור 
לחלוטין  "וירטואלית"  דרך  קיימת  שמדאורייתא  העובדה 
די ב"ביטולו" בלב, גם אם במציאות  להתמודד איתו: מן התורה 

הוא נשאר קיים.1

מצוות  גם  כך  ייחודית,  תופעה  הוא  בפסח  החמץ  שאיסור  כשם 
אכילת  מצוות  אכילת מצה.  מצוות   – החג  העשה המאפיינת את 

בעלמא  בביטול  ש"מדאורייתא  קובעת  ע"ב)  (ד  פסחים  במסכת  1. הגמרא 
וכן  החמץ,  השבתת  את  לקיים  כדי  בלב  בביטול  שדי  פירש  שם  רש"י  סגי". 
פסקו הרמב"ם (הלכות חמץ ומצה ב ב) והטור (אורח חיים תלא), וכך עולה גם 
מתרגום אונקלוס ותרגום יונתן שתרגמו "תשביתו" – "תבטלון" (שמות יב טו). 
היא  החמץ  השבתת  מדאורייתא)  ד"ה  ע"ב  ד  (פסחים  התוספות  לדעת  אמנם, 

דווקא בביעור, והביטול בלב שעליו דברה הגמרא הוא בעצם הפקר.
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האדם  על  התורה  מצווה  שבה  היחידה  העשה  מצוות  היא  מצה 
לאכול מאכל מסוים.

מלבד האופי המיוחד של כל אחת ממצוות אלו בפני עצמה, הרי 
את  ראינו,  שכבר  כפי  נוספת.  תמיהה  מעלה  ביניהן  שההשוואה 
דגן  מיני  חמשת  באותם  דווקא  לקיים  ניתן  מצה  אכילת  מצוות 
מהשוואה  נלמד  זה  שדין  מבואר  בגמרא  חמץ.  באיסור  האסורים 

בין שתי המצוות, בעקבות סמיכותן בכתוב: 

ּתֹאַכל  ָיִמים  ְבַעת  ׁשִ ָחֵמץ  ָעָליו  תֹאַכל  "לֹא  קרא:  אמר 

 – לידי חימוץ  ג). דברים הבאים  טז  (דברים  ַמּצֹות"  ָעָליו 

אדם יוצא בהן ידי חובתו במצה [...] 

(פסחים לה ע"א)

לאור השוואה זו, מתבקשת השאלה: כיצד החמץ והמצה, שהרכבם 
הבסיסי זהה – קמח ומים – זוכים ליחס מנוגד כל כך בחג הפסח? 
מדוע הופכת אכילת החמץ לאיסור חמור כל כך, בזמן שאכילת 

המצה נחשבת לאכילת מצווה?

המדויק  בשמו  או  הפסח,  שחג  מוצאים  אנו  עניין,  של  בסיכומו 
על פי התורה – "חג המצות" – סובב סביב הדגן, במערכת מצוות 
יוצאת דופן. הדגן, שנחשב במשך כל השנה למאכל עיקרי וטבעי 
של האדם, הופך בבת אחת לשני דברים מנוגדים – לאיסור חמץ 

החמור מחד ולמצוות אכילת מצה המיוחדת מאידך.

זה:  מאמר  בבסיסו של  שיעמדו  השאלות  את  לשאול  נוכל  כעת, 
האכילה  בתופעת  בעיקרו  קשור  הפסח  שחג  העובדה  פשר  מה 
הגשמית? מה משמעות אכילת החמץ בפסח, שאיסורה חמור כל 
הדגן  נאסר  מדוע  מצה?  אכילת  מצוות  עומדת  מנגד  ומדוע  כך, 
היא  כמצה  אכילתו  כן  אם  וכיצד  חמץ  כשהוא  בפסח  באכילה 

מצווה?
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הדגן ביציאת מצרים 

בפסוקים  לכאורה,  להימצא,  אמור  שהצגנו  לשאלות  המענה 
המסבירים את טעמי מצוות חג הפסח. נראה שהתורה אכן מנמקת 
בהתרחשות  נעוץ  הפשוט  הנימוק  פניו  ועל  הללו,  המצוות  את 
ֵצקֹו ֶטֶרם ֶיְחָמץ...  א ָהָעם ֶאת ּבְ ּשָׂ ההיסטורית של יציאת מצרים: "ַוּיִ
ָחֵמץ  לֹא  י  ּכִ ַמּצֹות  ֻעגֹת  ְצַרִים  ִמּמִ הֹוִציאּו  ר  ֲאׁשֶ ֵצק  ַהּבָ ֶאת  ַוּיֹאפּו 
ָלֶהם"  ָעׂשּו  לֹא  ֵצָדה  ְוַגם  ְלִהְתַמְהֵמהַּ  ָיְכלּו  ְולֹא  ְצַרִים  ִמּמִ גְֹרׁשּו  י  ּכִ
(שמות יב לד–לט). ייתכן שלכך רומז אף הפסוק המזכיר את איסור 

ְבַעת  החמץ ואת מצוות המצה בסמיכות: "לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ ׁשִ
זֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים..."  י ְבִחּפָ ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם עִֹני ּכִ
(דברים טז ג). כלומר, היציאה החפוזה היא הסיבה הן לאיסור החמץ 

והן למצוות המצה (ראה רש"י על הפסוק). וכך אמנם נקבע בנוסח 
ההגדה:

שלא  שום  על  מה?  שום  על  אוכלים,  שאנו  זו  מצה 

הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם 

מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם, שנאמר: 

י  ְצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות ּכִ ר הֹוִציאּו ִמּמִ ֵצק ֲאׁשֶ "ַוּיֹאפּו ֶאת ַהּבָ

ְוַגם  ְלִהְתַמְהֵמהַּ  ָיְכלּו  ְולֹא  ְצַרִים  ִמּמִ גְֹרׁשּו  י  ּכִ ָחֵמץ  לֹא 
ֵצָדה לֹא ָעׂשּו ָלֶהם" (שמות יב לט).2

(הגדה של פסח)

האם ייתכן שאותה התרחשות היסטורית היא הגורם לכל המערכת 
שקשה  נראה  מצה?  אכילת  ולמצוות  החמץ  איסורי  של  החמורה 
לא  אבותינו  של  שבצקם  לכאורה,  המקרית  העובדה  את  לראות 
ראשית,  זו.  מצוות  מערכת  של  העניין  כשורש  להחמיץ,  הספיק 
המיוחדת  החומרה  את  מוליד  זה  הסבר  כיצד  להבין  יהיה  קשה 
ובל  ייראה  בל  של  המיוחדים  הציוויים  ואת  חמץ  איסור  של 

2. וראה גם במסכת פסחים קטז ע"ב בגרסאות השונות.
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יימצא וחובת ההשבתה; שנית, מפסוקי התורה נראה בבירור שלא 
שהרי  הללו,  המצוות  את  שהולידה  היא  ההיסטורית  ההתרחשות 
לאותה  קודם  כבר  מצרים  יציאת  סיפור  את  מלוות  אלו  מצוות 
על  הקב"ה  ציווה  מצרים  פסח  על  הציווי  בעת  כבר  התרחשות. 
ה ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל  ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ר ּבַ ׂשָ אכילת המצות: "ְוָאְכלּו ֶאת ַהּבָ
שנאמר  דורות,  פסח  על  הציווי  גם  ח).  יב  (שמות  יֹאְכֻלהּו"  ְמרִֹרים 
לבני ישראל ימים מספר קודם ליציאה ממצרים, כלל הן את איסור 

החמץ ומצוות השבתתו והן את מצוות אכילת מצה: 

יתּו  ּבִ ׁשְ ּתַ ָהִראׁשֹון  ּיֹום  ּבַ ַאְך  ּתֹאֵכלּו  ַמּצֹות  ָיִמים  ְבַעת  ׁשִ

ַהִהוא  ֶפׁש  ַהּנֶ ְוִנְכְרָתה  ָחֵמץ  אֵֹכל  ל  ּכָ י  ּכִ יֶכם  ּתֵ ִמּבָ אֹר  ּשְׂ

ֶעֶרב  ּבָ ַלחֶֹדׁש  יֹום  ר  ָעׂשָ ָעה  ַאְרּבָ ּבְ ִראׁשֹן  ּבָ ָרֵאל...  ׂשְ ִמּיִ

ָעֶרב:  ּבָ ַלחֶֹדׁש  ִרים  ְוֶעׂשְ ָהֶאָחד  יֹום  ַעד  ַמּצֹת  ּתֹאְכלּו 

אֵֹכל  ל  ּכָ י  ּכִ יֶכם  ָבּתֵ ּבְ ֵצא  ִיּמָ לֹא  אֹר  ׂשְ ָיִמים  ְבַעת  ׁשִ

תֹאֵכלּו  לֹא  ַמְחֶמֶצת  ל  ּכָ ַהִהוא  ֶפׁש  ַהּנֶ ְוִנְכְרָתה  ַמְחֶמֶצת 

בֵֹתיֶכם ּתֹאְכלּו ַמּצֹות: כֹל מֹוׁשְ ּבְ

(שמות יב טו–כ) 

מכל זאת עולה לכאורה כי לא האירועים ההיסטוריים הם שגרמו 
למצוות אכילת מצה ולאיסור חמץ.3 

קשה כמובן להתעלם מן הפסוקים ומדברי ההגדה שקושרים את 
בכך  הקושי  את  שתירצו  יש  היסטורי.  מאורע  באותו  המצוות 

3. ביטוי נוסף לכך שהחמץ והמצה אינם תולדה של אי החמצת הבצק ביציאת 
היום  בניסן,  ט"ו  מיום  מתחיל  אינו  החמץ  שאיסור  בכך  למצוא  ניתן  מצרים, 
שבו יצאנו בחיפזון ממצרים. איסור זה מתחיל כבר מיום י"ד, המכונה בתורה 
ליציאה  שקדמה  בכורות,  במכת  ישראל  בתי  על  הפסיחה  שם  על  "פסח", 
ם ִזְבִחי"  ח ַעל ָחֵמץ ּדַ ממצרים. התורה מצווה בהקשר של קרבן הפסח: "לֹא ִתְזּבַ
(שמות כג יח), ובמקום אחר קושרת ביחס לקרבן הפסח את איסור החמץ ואת 
ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות"  אכילת המצות גם יחד: "לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ ׁשִ
(דברים טז ג). מהפסוק האחרון לומד רבי יהודה את איסור חמץ מחצות יום י"ד 

בניסן (פסחים כח ע"ב).
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שהקב"ה ציווה את המצווה על שום העתיד (אבודרהם, רי"ד ושבולי 
יותר  שפשוט  נראה  כן,  לתרץ  שניתן  אף  שם).  ההגדה  על  הלקט 

בחיפזון  היציאה  שלא  לומר  יותר  מתבקש  אחרת.  בדרך  לצעוד 
עניינם  בשל  להפך:  בדיוק  אלא  המצוות,  את  שהולידה  היא 
העצמי של מצוות מצה ואיסור החמץ, יהא אשר יהא, נתגלגלו גם 
גם  שניתן  כך  שהתרחשו,  כפי  להתרחש  ההיסטוריים  המאורעות 

ביטוי היסטורי לאותו העניין. 

ומצה?  חמץ  מצוות  של  בשורשן  שעומד  עניין  אותו  כן  אם  מהו 
על מנת לחשוף טפח משורשן של מצוות אלו, נצטרך להרחיב את 

מבטנו אל מעבר לאירוע הנקודתי של היציאה ממצרים. 

הדגן בירידה למצרים 

ציווייה  על  ממצרים  ‰יˆי‡‰  רק  לא  כי  מגלה  יותר  רחב  מבט 
ומאורעותיה סובבת סביב הדגן, אלא גם ‰ירי„‰ למצרים והשעבוד 
של  מחלומותיו  להתגלגל  מתחיל  למצרים  הירידה  סיפור  שבה. 
מצרימה  נמכר  יוסף  שבשדה;  באלומות  עוסק  מהם  שאחד  יוסף, 
חלומות,  כפותר  נודע  הוא  לחם;  לאכול  יושבים  שאחיו  בשעה 
עוסק  פרעה, שאחד מהם  חלומותיהם של שרי  פותר את  כשהוא 
לגדולה כשהוא מפענח את חלומותיו של  ועולה  הוא בלחם,  אף 
פרעה, שגם אחד מהם עוסק בשיבולים. מעל לכל עומד תפקידו 
יר  ּבִ ׁשְ של יוסף כאחראי על איסוף התבואה ועל חלוקתה – "הּוא ַהּמַ
מזון  יש  ובזכותו  בר  צובר  יוסף  ו).  מב  (בראשית  ָהָאֶרץ"  ַעם  ְלָכל 
ָכל ָהֲאָרצֹות ּוְבָכל  במצרים כשמגיעות שנות הרעב – "ַוְיִהי ָרָעב ּבְ
(שם מא נד). מציאות זו, היא שמביאה את  ָלֶחם"  ָהָיה  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ 
ב יֹוֵסף ֶאת  משפחת יעקב לרדת לארץ מצרים ולהשתקע בה: "ַוּיֹוׁשֵ
ֶאֶרץ  ֵמיַטב ָהָאֶרץ ּבְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ ה ּבְ ן ָלֶהם ֲאֻחּזָ ּתֵ ָאִביו ְוֶאת ֶאָחיו ַוּיִ
ְוֵאת  ֶאָחיו  ְוֶאת  ָאִביו  ֶאת  יֹוֵסף  ל  ַוְיַכְלּכֵ ַפְרעֹה:  ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרְעְמֵסס 
ף" (שם מז יא–יב). לאחר מכן הופכים בני  ית ָאִביו ֶלֶחם ְלִפי ַהּטָ ל ּבֵ ּכָ



חג המצות וטעם גן עדן | 33

מתבן  שנעשו  בלבנים  ערים  בונים  הם  במצרים.  לעבדים  ישראל 
שהוא פסולת הדגן. כשמקשה עליהם פרעה את עולו הם נאלצים 

לאסוף בעצמם את התבן ולהגיע לאותה מכסת ייצור ובנייה. 

בהשגת  הקשיים  לדגן.  שניהם  כן  אם  קשורים  והעבדות  הרעב 
ישראל  של  הגעתם  של  ברקע  שעומדים  הם  והלחם  התבואה 
למצרים, וקשיי העבדות בפסולת הדגן מלוים את השעבוד שבה.4 
לאור זאת, אין זה מפתיע שהדגן הוא העניין המרכזי במצוות חג 
סופה.  ועד  מתחילתה  ובלחם  בדגן  קשורה  מצרים  גלות  הפסח. 

אמנם עדיין עלינו לעמוד על משמעות הדברים.

משראינו כי הדגן, הלחם, החמץ והמצה תופסים מקום חשוב בחג 
זה אינו מתחיל מרגע היציאה  הפסח, ומשנוכחנו לדעת כי עניין 
עלינו  כולו,  מצרים  וגאולת  גלות  סיפור  את  עוטף  אלא  לחירות 
לעת  נניח  כך  לשם  אלו.  עובדות  של  במשמעותן  יותר  להתבונן 
המבט  את  ונרחיב  ובמצרים,  הפסח  בחג  ההתמקדות  את  עתה 
נחזור  זה,  חיבור  של  כדרכו  בכלל.  והדגן  הלחם  של  עניינם  על 
שבו  בתורה  הראשון  המקום  אל  התורה,  את  הפותחות  לפרשות 

אנו פוגשים את הלחם – בגן עדן.

4. סוגית השעבוד נידונה בהרחבה להלן, במאמר "קרבנו המקום לעבודתו".
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ב

הלחם בגן עדן

הלחם הראשון בתורה – בקללת האדם

לא  בנסיבות  עדן,  גן  בפרשת  לראשונה  פוגשים  אנו  הלחם  את 
אדם  שנתקלל  הקללה  במסגרת  לראשונה  נזכר  הלחם  נעימות. 

הראשון בעקבות חטאו:

ָהֵעץ  ִמן  ַוּתֹאַכל  ָך  ּתֶ ִאׁשְ ְלקֹול  ַמְעּתָ  ׁשָ י  ּכִ ָאַמר  ּוְלָאָדם 

ָהֲאָדָמה  ֲארּוָרה  ּנּו  ִמּמֶ תֹאַכל  לֹא  ֵלאמֹר  יִתיָך  ִצּוִ ר  ֲאׁשֶ

ר  ְוַדְרּדַ ְוקֹוץ  יָך:  ַחּיֶ ְיֵמי  ּכֹל  ה  ּתֹאֲכֶלּנָ בֹון  ִעּצָ ּבְ ֲעבּוֶרָך  ּבַ

יָך ּתֹאַכל  ֵזַעת ַאּפֶ ֶדה: ּבְ ב ַהּשָׂ ְצִמיַח ָלְך ְוָאַכְלּתָ ֶאת ֵעׂשֶ ּתַ

ֶלֶחם...

(בראשית ג יז–יט)

בקושי  מתאפיין  הוא  בתורה,  הלחם  של  הראשון  באיזכורו  כבר 
המלווה את הדרך להשגתו. קושי זה, הכרוך בהשגת הלחם, אינו 
מאפיין רק שנים של רעב. הוא מתבטא גם בחיי היומיום הרגילים 
כן  ועל  ובשפע,  המוכן  מן  לו  מצוי  מזונו  אין  כאשר  האדם,  של 

חייב הוא לטרוח כדי להשיג את לחמו.

קושי זה, התחדש כאמור בעקבות חטאו של אדם הראשון. עונשו 
מן  מזונו  את  מקבל  הוא  שבו  באופן  בעיקר  עוסק  האדם  של 
האדמה: האדמה מתקללת, ומעתה אכילת האדם כרוכה בעיצבון 
ובזיעת אפיים. אפילו עונש המיתה, שאותו קבע הקב"ה מתחילה 
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הקשור  העונש  אגב  רק  מוזכר  הדעת,  מעץ  האכילה  על  כעונש 
ה  ּנָ י ִמּמֶ יָך ּתֹאַכל ֶלֶחם ַעד ׁשּוְבָך ֶאל ָהֲאָדָמה ּכִ ֵזַעת ַאּפֶ באכילה: "ּבְ

ׁשּוב" (שם פסוק יט). ה ְוֶאל ָעָפר ּתָ י ָעָפר ַאּתָ ְחּתָ ּכִ ֻלּקָ

הלחם כמייצג מזונו של האדם

את העובדה שעונשו של האדם פוגע בעיקר באופן בו הוא אוכל, 
ניתן להבין על פי העיקרון של "מידה כנגד מידה": האדם חטא 
באכילה, ועל כן גם נענש באכילתו. כך עולה גם מניסוח פסוקי 

העונש:

ָהֵעץ  ִמן  ַוּתֹאַכל  ָך  ּתֶ ִאׁשְ ְלקֹול  ַמְעּתָ  ׁשָ י  ּכִ ָאַמר  ּוְלָאָדם 

ָהֲאָדָמה  ֲארּוָרה  ּנּו  ִמּמֶ תֹאַכל  לֹא  ֵלאמֹר  יִתיָך  ִצּוִ ר  ֲאׁשֶ

ר  ְוַדְרּדַ ְוקֹוץ  יָך:  ַחּיֶ ְיֵמי  ּכֹל  ה  ּתֹאֲכֶלּנָ בֹון  ִעּצָ ּבְ ֲעבּוֶרָך  ּבַ

יָך ּתֹאַכל  ֵזַעת ַאּפֶ ֶדה: ּבְ ב ַהּשָׂ ְצִמיַח ָלְך ְוָאַכְלּתָ ֶאת ֵעׂשֶ ּתַ

ָעָפר  י  ּכִ ְחּתָ  ֻלּקָ ה  ּנָ ִמּמֶ י  ּכִ ָהֲאָדָמה  ֶאל  ׁשּוְבָך  ַעד  ֶלֶחם 

ׁשּוב: ה ְוֶאל ָעָפר ּתָ ַאּתָ

(בראשית ג יז–יט) 

על פי הבנה זו, ניתן גם להבין מדוע מתייחס העונש ללחם באופן 
כפי  האדם,  והעיקרי של  הבסיסי  מזונו  הוא  הלחם  מיוחד, שהרי 
שמוכר לנו מהמציאות, וכן מהתורה ומדברי חז"ל. רק על אכילת 
הברכה  וגם  מדאורייתא,  שחיובה  המזון  בברכת  חייבים  הלחם 
הראשונה שנתייחדה לו מלמדת על חשיבותו.5 לכך מצטרפים עוד 
מקורות רבים, ודי אם נציין את הפסוק הפשוט והברור – "ְוֶלֶחם 
נוגעת  (תהלים קד טו). ענישתו של האדם בלחם  ִיְסָעד"  ֱאנֹוׁש  ְלַבב 
באופן  משפיעה  היא  כן  ועל  מתקיים,  הוא  עליו  הבסיסי  למאכל 
דרמטי על כל מהלך חייו. משמעות עונש זה היא שהקיום, שהיה 

פשוט וטבעי בגן עדן, כרוך מעתה בקושי ובזיעת אפיים.

5. ראה מהר"ל נתיבות עולם, נתיב העבודה פרק יז.
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עץ הדעת טוב ורע – חיטה היה

את הלחם, כאמור, פוגשים אנו לראשונה רק לאחר החטא. קריאת 
אפיו,  בזיעת  הלחם  את  האדם  יאכל  מעתה  כי  הקובעת  הקללה, 
מעלה תהייה: מהו השינוי המתואר בקללה ומה היה המצב קודם 
החטא? האם אכל האדם לחם ללא כל טורח, או שמא התקיים על 

אכילת פירות גן עדן ולא נזקק ללחם כלל?

תשובה לשאלה זו מצויה בדברי התנא רבי יהודה, ביחס לשאלת 
זהותו של עץ הדעת טוב ורע. דעות שונות בחז"ל מצויות בשאלת 
משמעויות  בחובה  טומנת  מהן  אחת  וכל  העץ,  אותו  של  זהותו 
עמוקות. הדעה שתאיר לנו את הסוגיות הקשורות בחג הפסח היא, 

כאמור, דעת רבי יהודה:

[...] רבי יהודה אומר:  אילן שאכל ממנו אדם הראשון 
חטה היתה.6

(ברכות מ ע"א)7

ונענש  באכילה  חטא  רק  לא  הראשון  אדם  יהודה,  רבי  דברי  לפי 
יהודה,  ונענש בחיטה. שיטת רבי  באכילה, אלא גם חטא בחיטה 
המזהה את עץ הדעת טוב ורע כחיטה, מחייבת להבין את החיטה 

יודע לקרות אבא ואמא עד  6. ר' יהודה גם מנמק את הזיהוי: "שאין התינוק 
שיטעום טעם דגן". ראה עוד בירושלמי (ברכות פ"ג ה"ה): "בעון קומי [=שאלו 
אמר  אמות?  ארבע  רגליו  וממימי  מצואתו  פורשים  מה  מפני  אבוה,  רבי  לפני] 
[...]". מאמר זה, וכן הנימוק המובא  לון [=אמר להם], מפני שמחשבותיו רעות 
בבבלי, "שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן", רומזים 

לדעת ולידיעת הטוב והרע, המזוהה עם עץ הדעת טוב ורע.

או אחר  זה  ורע כעץ  טוב  זיהויו של עץ הדעת  בדבר  דעות שונות  7. בחז"ל 
 – כלומר  שונות,  כבחינות  להבין  יש  השונים  הזיהויים  את  כיום.  לנו  המוכר 
ככמה היבטים רוחניים המצויים בעץ. כמו כן, אף למועדים השונים שורשים 
בפרשת גן עדן, ומתוך עיון בשורשים אלו ניתן לעמוד על התאמה בין המועדים 
ובין הזיהויים השונים של חז"ל לעץ הדעת. הרחבה בעניינים אלו ראה במבוא 

לכרך זה.
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י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל  באופן אחר מהמוכר לנו היום, שהרי הביטוי "ּכִ
ְוִכי ַתֲאָוה הּוא ָלֵעיַנִים" (בראשית ג ו) שנאמר מפי האישה כשראתה 
את העץ, איננו מתאים כלל להיאמר על שיבולת חיטה. למעשה, 
ולא  ובפרי  בעץ  מפורשות  עוסקת  הראשון  אדם  חטא  פרשת  כל 
בעשב ובגרגירים (בראשית ג). על כן, משמעות זיהויו של העץ עם 
החיטה היא שבגן עדן גדלה החיטה כעץ, שלא נשא גרגירים אלא 
פירות. בעיני רוחנו נוכל לצייר את פירותיו של עץ החיטה המקורי 
ככיכרות לחם טריות, שהן אשר עוררו את תאוותה וחמדתה של 
האישה בראותה אותן (עיין בהערה8). משמעות דברי רבי יהודה היא 
עקב  החיטה:  של  במצבה  למהפכה  הוביל  הראשון  אדם  שחטא 
חטאו הפך "עץ החיטה" לגבעול עשב, ו"פרי החיטה" הפך מפרי 

עסיסי לגרגיר יבש.9

8. כאן המקום להעיר, כי כשעוסקים אנו בתיאור המציאות שבגן עדן, כפי שהיא 
מתוארת בתורה ומתבארת בדברי חכמים, איננו עסוקים במציאות המוכרת לנו, 
ואיננו יכולים להקיש מעולמנו אל גן העדן באופן פשטני. התיאור שבפסוקים 
זהים  מצטייר כתיאור ריאלי, אך אין בידינו לקבוע עד היכן מדובר במושגים 
או דומים לאלו המוכרים לנו, ועד כמה אין זו הריאליה שלנו כי אם מציאות 
לה  שיש  אף  על  לנו,  המוכר  מכל  למעלה  מדרגתה  שונות  שמבחינות  אחרת, 
השלכות עלינו. בדברינו איננו עסוקים בריאליה, כי אם ביסודות הרוחניים של 
עולמנו ובתשתית הרעיונית של תורתנו. על כן, איננו נדרשים ליישב את דברי 
ר' יהודה מבחינה מדעית עם המציאות הטבעית המוכרת לנו. אנו יוצאים מתוך 

דברי רבי יהודה כהווייתם, בכדי לפענח מה טמון בהם מבחינה רעיונית.

9. הגמרא מביאה את זיהויו של רבי יהודה לעץ הדעת, על רקע דבריו ש"חיטה 
מין אילן היא", המביאים לאפשרות שמי שברך על חיטה "בורא פרי העץ" ולא 
"בורא פרי האדמה" יצא ידי חובת הברכה (ברכות שם). המדרש (בראשית רבה 
ומתרץ:  'עץ'!",  "והכתיב  כחיטה:  ורע  טוב  הדעת  עץ  זיהוי  על  מקשה  ז)  טו 
חז"ל:  אמרו  לבא  שלעתיד  המציאות  על  גם  לבנון".  כארזי  היו  "מתמרות 

"עתידה חטה שתתמר כדקל ועולה בראש הרים" (כתובות קיא ע"ב, עיי"ש).

הארץ"  מן  לחם  "המוציא  ברכת  נוסח  את  להבין  ניתן  יהודה  ר'  דברי  לאור 
המתמיה: האם לאחר כל עמל האדם בהפקת הלחם ניתן לומר כי הקב"ה פשוט 
"מוציא אותו מן הארץ"?! על כך עונה המהר"ל: "ועוד יש לך לדעת, כי מה 
הארץ  מן  לחם  הוא שמוציא  יתברך  כי השם  לומר  רצה  לחם,  המוציא  שאמר 
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אדם  של  העונש  פסוקי  את  חדש  באור  מאירים  יהודה  רבי  דברי 
ֲעבּוֶרָך" (בראשית ג יז), המתייחסת  הראשון. הקללה "ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ּבַ
לאדמה ואינה מקללת את האדם עצמו, מתבארת מעתה כגורמת 
לכך שאין עוד באדמה כוחות להצמיח את החיטה כבתחילה. מה 
שצמח, כשהייתה האדמה בשיא כוחה, כאילן ופירות, צומח עתה 
ֶדה" (שם פסוק יח). העמל הארוך  ב ַהּשָׂ כשיבולים – "ְוָאַכְלּתָ ֶאת ֵעׂשֶ
של  המעשית  ההשלכה  הוא  הלחם,  אל  שוב  להגיע  כדי  שנדרש 
ּתֹאַכל  יָך  ַאּפֶ ֵזַעת  "ּבְ השינוי שחל בחיטה, על עולמו של האדם – 

ֶלֶחם" (שם פסוק יט).

הדים לשיטתו של רבי יהודה אפשר למצוא בכמה מקומות בדברי 
ללחם:  הנוגעות  מצוות  שתי  על  רבותינו  בדברי  נתבונן  חז"ל. 
הראשונה שבהן היא קרבן שתי הלחם המובא בשבועות, והשניה 

– מצות הפרשת חלה.

כאחד  השבועות,  חג  את  מזכירה  השנה  ראש  במסכת  המשנה 
מארבעה זמנים בהם העולם נידון על עניינים שונים:

התבואה;  על   – בפסח  נידון.  העולם  פרקים  בארבעה 

באי  כל  השנה  בראש  האילן;  פירות  על   – בעצרת 

הסוכות]  [=חג  ובחג   [...] מרון  כבני  לפניו  עוברין  העולם 

נידונין על המים.

(ראש השנה א ב)

לכל מועד ומועד מצוות המיוחדות לו, ובגמרא מוסר רבי יהודה 
בו  המועד  ובין  מסוימות  מצוות  בין  הקשר  על  העומדת  ברייתא 
שתתברך  כדי  בפסח,  מביאים  העומר  קרבן  את  מתקיימות:  הן 
המיוחדת  המצווה  את  מקיימים  הסוכות  בחג  שבשדות;  התבואה 
באלו.  כיוצא  וכן  השנה  גשמי  שיתברכו  כדי  המים  ניסוך  של 

 [...] בעצמו  הארץ  מן  הלחם  יוצא  שאין  זה  גרם  אדם  רק שהחטא של  לגמרי, 
ואם לא היה החטא היה יוצא בשלימות" (נתיבות עולם נתיב העבודה פרק יז).
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לגבי חג השבועות אומרת הברייתא כך:

 – בעצרת  הלחם  שתי  הביאו  תורה  אמרה  מה  ומפני 

מפני שעצרת זמן פירות האילן הוא. אמר הקדוש ברוך 

שיתברכו  כדי  בעצרת,  הלחם  שתי  לפני  הביאו  הוא: 

לכם פירות האילן. 
(ראש השנה טז ע"א)10

בעוד שבנוגע לשאר החגים ההקבלה ברורה יותר, הרי שביחס לחג 
השבועות היא נראית תמוהה: היינו מצפים כי בזכות מנחת שתי 
אילו  היה  מובן  לחילופין,  החיטה.  תתברך  מחיטים  הבאה  הלחם 
היה נאמר כי פירות האילן מתברכים מכוח מצוות ביכורים, הבאה 
מפירות האילן ואכן זמנה מתחיל בחג השבועות. מה עניינם של 

פירות האילן לשתי הלחם? 

להיות  עשויים  הדברים  החיטה"  "עץ  על  יהודה  רבי  דברי  לאור 
לגרגירים,  שנצטמקה  החיטה  מן  עשויות  הלחם  שתי  מובנים. 
כחיטה  כאן  משמשים  הם  פרי.  כעין  להיות  מחדש  שמעובדים 
פירות  מתברכים  מכוחם  וממילא  עץ,  פרי  שהיתה  המקורית, 
האילן. כך עולה גם מדברי רש"י שם (ד"ה שתי): "ואני שמעתי דרבי 

יהודה לטעמיה [...] עץ שאכל ממנו אדם הראשון חיטה היתה".11

כעת נראה כיצד דברי רבי יהודה מאירים לנו את גדריה העיקריים 
הפרשת  לדיני  ככלל  מקבילים  אלו  חלה.  הפרשת  מצוות  של 

יב): "אמר רבי עקיבא: הבא שעורים  א  (ראש השנה  זה בתוספתא  10. ומעין 
ובכורים  חטים  הבא  תבואה.  עליך  שתתברך  כדי  שעורים,  פרק  שהוא  בפסח 
רמב"ם  עיין  עוד  האילן".  פירות  עליך  שתתברך  חטים,  פרק  שהוא  בעצרת, 

ביכורים ב ז ובקושיית הרדב"ז שם.

את  המגדירות  בגמרא  מימרות  שתי  של  מצירופן  העולה  המסקנה  גם  11. זו 
העצרת כראש השנה. הראשונה קובעת: "ששה בסיון ראש השנה לשתי הלחם" 
(ר"ה ז ע"ב), והשנייה: "עצרת נמי ראש השנה הוא, דתנן 'ובעצרת על פירות 
האילן'" (מגילה לא ע"ב). ראש השנה לשתי הלחם העשויות מחיטים הוא הוא 

ראש השנה לפירות האילן, כיוון שהחיטה במהותה פרי האילן היא.
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על  החלות  בארץ,  התלויות  המצוות  לשאר  בניגוד  אך  התרומה, 
חלה  הפרשת  חיוב  חל  תוספות,  ללא  הטבעית  בצורתו  הגידול 
רק לאחר הוספת המים ויצירת העיסה, ולא על הקמח כפי שהוא 
יהודה מאירים גם  א). דבריו של רבי  ג  (משנה חלה  מופק מהחיטה 
עץ,  היתה  המקורית  החיטה  יהודה,  רבי  לדברי  הזה:  הנעלם  את 
והרי שפרי החיטה, כשאר הפירות, היה עסיסי ומלא מים. בחטאו 
ונותר פרי החיטה כגרגיר יבש  של האדם יבשה החיטה ממימיה, 
ומצומק – שאותו אנו טוחנים לקמח. את אותו הקמח ניתן לראות 
כ"תמצית חיטה", כך שבשעה שמוסיף האדם את המים לקמח ולש 
אותם יחד לעיסה, חוזרת החיטה לכלול את מרכיביה היסודיים – 
רק עתה, לאחר שצורפו המים אל  הפירות.  ומים, כשאר  תמצית 
הקמח, חזרנו אל פרי החיטה המקורי וחל חיובו בהפרשת החלה.12

נענש  כך  באכילה,  הראשון  אדם  שחטא  שכשם  כך  על  עמדנו 
ֵזַעת  "ּבְ  – בעונש  הלחם  של  מקומו  את  ראינו  באכילתו.  בעיקר 
יהודה  רבי  לדברי  כי  ולמדנו   – יט)  ג  (בראשית  ֶלֶחם"  ּתֹאַכל  יָך  ַאּפֶ
החטא היה באכילת החיטה. לפי דבריו מובן, שהאדם נענש "מידה 
שכעת  כך  לעשב,  פרי  מעץ  החיטה  שהפכה  בכך  מידה"  כנגד 

הלחם איננו מוגש כפרי בשל, והפקתו כרוכה בזעה רבה.

12. ראה גם במסכת ביצה לז ע"א, הרואה בעיסה "פרי". ראיה נוספת לקשר 
היא  הראשון,  אדם  חטא  תוצאות  ובין  מהעיסה  חלה  הפרשת  מצוות  בין  זה, 
דווקא על האישה בשל החטא. שיוכה של מצוות  הטלת מצוות הפרשת חלה 
ממסכת  הידועה  המשנה  ביניהם  שונים,  במקומות  עולה  לאשה  חלה  הפרשת 
זהירות  שאינן  על  לדתן:  בשעת  מתות  נשים  עברות  שלוש  "על  ו):  (ב  שבת 
בנדה, בחלה ובהדלקת הנר". במדרשים שונים מובא שהטעם לדבר הוא חלקה 
של האשה בחטא אדם הראשון. כך למשל בבראשית–רבה (יז ח, עיין שם עוד): 
"ומפני מה ניתן לה מצות חלה, על ידי שקלקלה את אדם הראשון שהיה גמר 
חלתו של עולם, לפיכך ניתן לה מצות חלה". האשה שגרמה בחטאה שתהפוך 
הגרגיר  את  ומחזירה  הקלקול  את  חלה  במצות  מתקנת  לגרגיר,  מפרי  החטה 

להיות לפרי. 
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אמנם באור העונש לאור דברי רבי יהודה מעלה גם קושי: קודם 
החטא, כשצמח הלחם כפרי בשל, הרי היה זה הפרי האסור – פרי 
ניתן לראות את הפיכת החיטה  ורע; כיצד אם כן  עץ הדעת טוב 
מעץ לעשב כקללה? הרי מכל מקום קודם החטא היה עץ החיטה 
של  האחרון  בפרקו  נשוב  זו  שאלה  אל  באכילה!  לאדם  אסור 

המאמר. 

בשלב זה נצעד צעד נוסף, וננסה להתבונן מעט יותר בחטאו של 
חטא  דווקא  היה  זה  שחטא  העובדה  משמעות  מה  הראשון:  אדם 
על  נאסרה  ומדוע  ורע  טוב  הדעת  עץ  של  טיבו  מה  אכילה?  של 
האדם האכילה ממנו? לאחר שנעמוד על שאלות אלו, נוכל לשוב 

אל מצוות הפסח, ולגלות בהן טעם חדש.
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ג

אכילה טובה 
ואכילת תאווה

גן עדן של אכילה

שקיימים  אף  אכילה.  של  חטא  הוא  הראשון  אדם  חטא  כאמור, 
היבטים נוספים בחטא, הרי שמכל מקום זהו ההיבט הפשוט והגלוי 
שלו. חטא זה, בהיותו החטא הראשון בהיסטוריה האנושית, הוא 
משמשת  מדוע  בכלל.  בעולם  החטא  של  אב־הטיפוס  בבחינת 

דווקא האכילה בתפקיד החטא ה"מכונן" של האדם? 

מבט על פרשת גן עדן בכללה מגלה שהאכילה תופסת בה מקום 
מרכזי לא רק בהקשר של החטא. כבר בתיאור יצירת הגן מקדישה 
בגן  הצומחים  המאכל  עצי  מגוון  לתיאור  פסוקים  מספר  התורה 
ושפע המים המשקים אותו. הגן מתואר בעיקר כמקום שבו המזון 
מצוי בשפע, על מגוון עצי הפרי השתולים על מי הנהר (בראשית 
ב ה–יז). הציווי היחיד שנאמר לאדם עם הנחתו בגן עדן מתייחס 

ּוֵמֵעץ  ּתֹאֵכל:  ָאכֹל  ן  ַהּגָ ֵעץ  "...ִמּכֹל  לעיל:  שראינו  כפי  לאכילה, 
על  עבר  האדם  טז–יז).  ב  (שם  ּנּו..."  ִמּמֶ תֹאַכל  לֹא  ָוָרע  טֹוב  ַעת  ַהּדַ
הציווי וחטא באכילה, וכמו כן ראינו כי גם הקללה והעונש שבאו 
בסופו של  יז–יט).  ג  (שם  באכילה  החטא מתרכזים  בעקבות  לאדם 
דבר, לאחר שחטא, מגורש האדם מגן עדן – כדי למנוע ממנו את 

האכילה מעץ החיים (שם פסוק כב).
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באופן  אולי  כן,  אם  נע  בפרשה  ההתרחשות  של  המרכזי  הציר 
מפתיע – סביב האכילה. נכון הדבר שבעתיים אם נבין את דברי 
ן ָאכֹל ּתֹאֵכל" (בראשית ב טז) לא כהיתר  הקב"ה לאדם "ִמּכֹל ֵעץ ַהּגָ

בלבד, אלא כמצוות עשה. כך פירש למשל רבנו בחיי: 

הוזהר אדם בכאן בשתי מצות, מצות  על דרך הפשט 

ן  ַהּגָ ֵעץ  "ִמּכֹל   – עשה  מצות  תעשה:  לא  ומצות  עשה 

ַעת טֹוב ָוָרע  ָאכֹל ּתֹאֵכל", מצות לא תעשה – "ּוֵמֵעץ ַהּדַ
ּנּו".13 לֹא תֹאַכל ִמּמֶ

(רבנו בחיי שם)

שתי מצוות ניתנו לאדם בגן עדן – עשה ולא תעשה, אכילת מצווה 
הרוחנית  זה, אפילו עבודתו  פירוש  לפי  איסור אכילה.  ולעומתה 
כי  לומר  וניתן  האכילה,  של  זה  בציר  כולה  קשורה  האדם  של 

האכילה היא מרכז תוכן חיי האדם בגן עדן.14 

13. ממקורות אחרים עולה שמצוות האכילה התייחסה בפרט או בייחוד לעץ 
החיים. ראה על כך להלן בהמשך המאמר. יש אמנם שהסבירו את הביטוי "אכל 
תאכל" כהיתר לאכול מן העצים ולא כמצווה (ראה למשל בפירוש אבן עזרא 
זוהי מצווה. ראה גם בדברי  במקום), אך דרכנו להלן צועדת לאור ההבנה כי 
הרד"ק (במקום), שמעלה את האפשרות שהמצווה נולדת ממילא מתוך ההיתר: 
"'ויצו ה' ֱאלִֹקים' – המצוה על 'לא תאכל ממנו' או על שניהם, כי מצוה היא 
ב  (בראשית  תאכל'"  'אכל  אמר  לפיכך  לו,  במותר  עצמו  את  האדם  להחיות 

טז–יז).

תֹאַכל  לֹא  ָוָרע  טֹוב  ַעת  ַהּדַ ּוֵמֵעץ  ּתֹאֵכל:  ָאכֹל  ן  ַהּגָ ֵעץ  "ִמּכֹל  14. קודם לציווי 
ְמָרּה"  ֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלׁשָ ּנִ ח ה' ֱאלִֹקים ֶאת ָהָאָדם ַוּיַ ּקַ ּנּו" (שם) נאמר: "ַוּיִ ִמּמֶ
(שם פסוק טו). זהו ציר נוסף שקיים בפרשה, אך תופס מקום בולט פחות – ציר 
עבודת האדם. מרכיב זה של הפרשה חוזר להופיע בצורה בולטת בפסוקי עונשו 
של האדם, ההופכים אותו מעבד ה' לעבד לאדמה. היבט זה עוסק במימד אחר 

של הגן ואנו נעסוק בו בהרחבה במאמר "קרבנו המקום לעבודתו".

ניתן אמנם לפרש את הביטוי "לעבדה ולשמרה" כמתייחס אף הוא לאותן שתי 
מצוות האכילה – העשה והלאו – כפי שפירש שם האברבנאל: "והיתה העבודה 

שיאכל מהעצים שהותרו לאכילתו והשמירה שלא יאכל ממה שהוזהר עליו".
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נמצא, שהעובדה שחטא אדם הראשון היה חטא של אכילה איננה 
כולה  שכל  רחבה,  מתמונה  חלק  היא  אלא  כשלעצמה,  עומדת 
סובבת סביב האכילה. השאלה אם כן רק מתעצמת: מדוע תופסת 
הן  הגן,  של  בטיבו  הן  עדן,  בגן  ההתרחשות  מוקד  את  האכילה 

בחטאו של האדם והן בעונשו?

העלינו:  כבר  חלקן  שאת  לשאלות  ומסתעפת  הולכת  זו  שאלה 
כיצד מתפרשת האכילה בגן עדן כמצווה? כיצד אפשר להבין את 
האכילה, שהיא לכאורה פעולה גשמית לחלוטין, פעולה בה האדם 
פועל לטובת עצמו, כמשקפת את מעלתו העליונה של האדם בגן 

עדן ואף את עבודת ה' שלו? 

של  במשמעותה  לעיון  מעט  ניכנס  אלו,  שאלות  על  לענות  כדי 
הנצרך  כפי  מעט,  אך  ממנה  שנטעם  רחבה  סוגיה   - האכילה 

לענייננו.

אכילה מחייה ואכילה לתאווה

את  מזין  האדם  שבה  פעולה  כל  קודם  היא  אכילה  אכילה?  מהי 
מושכלת  הבנה  מתוך  להיעשות  יכולה  הזה  במובן  אכילה  עצמו. 
התלות  את  המשקפת  הרעב,  תחושת  מתוך  וגם  בה,  הצורך  של 

הבסיסית של האדם במזון. 

וחוויה  טעם  של  נוספות  קומות  באות  זו,  בסיסית  קומה  גבי  על 
חושית:  בחוויה  כלל  בדרך  מלווה  האכילה  האכילה.  בפעולת 
המראה, הטעם, המרקם והריח חוברים יחד לחוויה שיש בה משהו 
מעבר לתזונה בלבד. לעתים האוכל אינו ערב לחיך, ואז האכילה 
יכולה להתלוות   – זאת, כאשר האוכל ערב  נעימה. לעומת  אינה 
לאכילה הנאה רבה. עובדה זו עלולה לעתים להפוך את האכילה 
מפעולה שעיקר עניינה תזונתי, לפעולה שעיקרה הטעם, ההנאה 

ואפילו היצר והתאווה.
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לא רק בגן עדן אנו מוצאים את האכילה כעניין המרכזי שסביבו 
נעים החיים. למעט הנשימה, שנעשית מאליה ללא כוונה מודעת 
בצאתו  האדם  של  הראשונה  הפעולה  היא  האכילה  האדם,  של 
כתינוק,  הראשונה  חייו  בתקופת  ללידתו.  בסמוך  מיד  לעולם, 
מכונה  הוא  לחינם  ולא  שלו,  העיקרי  ה"תפקיד"  היא  האכילה 
תינוק, על שם היניקה. גם לאחר תקופת הינקות ממשיכה האכילה 
והקיום  ביומו,  יום  מדי  חייו  ימי  כל  לאורך  האדם,  את  ללוות 

והחיים לעולם תלויים בה. 

המופיעה  הראשונה  התאווה  גם  היא  האכילה  כי  נראה  מנגד, 
האכילה  תאוות  אחריתו.  ועד  מלידתו  איתו  הולכת  והיא  באדם, 
שום  בלא  לעצמו,  כשהוא  באדם  קיימת  שהיא  בכך  גם  מיוחדת 
או  הכבוד  יצר  העריות,  יצר  לעומת  זאת,  נוספת.  לאישיות  יחס 

יצר הקנאה, המתעוררים באדם ביחס לאדם אחר.

"מכל עץ הגן אכל תאכל"

גם בגן עדן אנו פוגשים את האכילה על שני צדדיה.

ואבן  הבדולח  הזהב,  וטוב.  שפע  של  כמקום  מתואר  העדן  גן 
והיופי, נמצאים בארצות  השוהם, הנחשבים אולי לפסגת העושר 
בני  בעיני  כטובים  שנחשבים  הדברים  כי  ללמדך  הגן,  שסביבות 
האדם אינם מגיעים למידת הטוב האלוקי שבגן עדן. הגן מושקה 
ל ֵעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה  משפע מי הנהר היוצא מעדן, וה' מצמיח בו "ּכָ

ְוטֹוב ְלַמֲאָכל" (בראשית ב ט).

מפסוקי התורה עולה בפשטות כי כל הטוב הזה נוצר כדי להיטיב 
לאדם. רק לאחר שיוצר הקב"ה את האדם, הוא נוטע גם את הגן 

ומניח בו את האדם אשר יצר:
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יו  ַאּפָ ח ּבְ ּפַ יֶצר ה' ֱאלִֹקים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ַוּיִ ַוּיִ

ן  ּגַ ֱאלִֹקים  ע ה'  ּטַ ַוּיִ ה:  ַחּיָ ְלֶנֶפׁש  ָהָאָדם  ַוְיִהי  ים  ַחּיִ ַמת  ִנׁשְ

ר ָיָצר:  ם ֶאת ָהָאָדם ֲאׁשֶ ם ׁשָ ׂשֶ ֶדם ַוּיָ ֵעֶדן ִמּקֶ ּבְ

(שם פסוקים ז–ח)

עבור  נוצרו  הם  כי  מלמדים  הגן  לעצי  המתייחסים  הביטויים  גם 
האדם:

ל ֵעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה ְוטֹוב  ְצַמח ה' ֱאלִֹקים ִמן ָהֲאָדָמה ּכָ ַוּיַ

ַעת טֹוב ָוָרע: ן ְוֵעץ ַהּדַ תֹוְך ַהּגָ ים ּבְ ְלַמֲאָכל ְוֵעץ ַהַחּיִ

(שם פסוק ט)

לאדם  המתייחס   – סובייקטיבי  בניסוח  מתואר  העצים  של  טיבם 
הנהנה מהם, הרואה אותם ואוכל מהם. גם עץ החיים ועץ הדעת 
טוב ורע נקראים על שם השפעתם על האדם – יכולתם להעניק לו 

חיי נצח או דעת טוב ורע.

כפי שעולה מהפסוקים, עצי הגן הם עיקר הגן. הראייה הפשוטה 
בנוסף,  "נטיעה".  מכונה  ויצירתו  "גן"  נקרא  עדן  שגן  היא  לכך 
הגן  עצי  סביב  סובבת  שבגן  ההתרחשות  כל  לעיל,  שראינו  כפי 
והאכילה מהם. אף שהעצים מתוארים גם כנחמדים למראה, הרי 

שעיקר עניינם הוא היותם "טובים למאכל".

השפע  האדם,  חיי  את  כמקיימת  האכילה,  של  הבסיסי  במובן 
המצוי בגן מעניק לאדם חיים בטוחים ויציבים. המאכל מצוי בגן 
ל ֵעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה ְוטֹוב ְלַמֲאָכל" (שם). בנוסף על  עדן בשפע – "ּכָ
הריבוי והמגוון המצוינים בפסוק, נשים לב גם ליציבות האופיינית 
לעץ, בייחוד בהיותו מושקה מנהר שיוצא ממקור מים בלתי פוסק. 
החיים בגן עדן נקיים לחלוטין מחרדת הקיום המאפיינת פעמים 

רבות את עולמנו, והם מלאי ביטחון. 

החיים הניתנים לאדם בגן עדן ניתנים לו גם בנעימות ובטעם טוב. 
הקב"ה איננו נוטע לאדם עץ אחד אפרורי וחסר טעם, שיספק לו 
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ל ֵעץ" – שכל  אוכל כדי להתקיים בצמצום, אלא מגוון עצים – "ּכָ
אחד מהם הוא "ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה ְוטֹוב ְלַמֲאָכל".

(שם פסוק  ּתֹאֵכל"  ן ָאכֹל  ַהּגָ הבנת דברי הקב"ה לאדם – "ִמּכֹל ֵעץ 
טו) – כמצווה, משמעותה שהאדם נצטווה לקבל את שפע החיים 
לאכול,  כל  קודם  מצווה  האדם  עליו.  משפיע  שהקב"ה  והטוב 
להחיות ולקיים את עצמו, והוא מצווה גם לאכול "מכל עץ הגן" 
– ליהנות מטובו המלא של הקב"ה, ממגוון המראות והטעמים של 
כל עצי הגן. באכילה זו טועם האדם את טובו של הקב"ה, ובכך 

ממלא את רצונו של מקום – להיטיב לאדם.

נשמה שנתתי בך – החייה אותה

במובן אחד, טובו של הקב"ה בא לידי ביטוי מיוחד דווקא בריבוי, 
יותר, עיקר  במגוון, ביופי ובטעם. אולם במובן אחר, אולי עמוק 
החיים  שפע   – הבסיסי  זה  דווקא  הוא  הקב"ה  שמשפיע  השפע 
הם  החיים  מסוימים  ובמובנים  החיים,  מקור  הוא  הקב"ה  עצמו. 
נקרא  הוא  שמם  על  אחר.  דבר  מכל  יותר  לקב"ה  ששייך  הדבר 
המשמעות  שדווקא  נראה  זאת,  לאור  חי".  ו"א־ל  חיים"  "אלקים 
מתגלה   – החיים  קבלת   – האכילה  של  והפשוטה  הבסיסית 
למעשה  היא  מהקב"ה  החיים  קבלת  ביותר.  העמוקה  כמשמעות 
מעצמו  משפיע  הקב"ה  כאשר  בקב"ה,  דבקות  של  עמוק  ביטוי 

חיים לאדם, והאדם מקבל את אותו שפע חיים אלוקי. 

בעולמנו אדם עשוי לשאול את עצמו אם הוא "חי כדי לאכול" או 
כך: האם  זו מתפרשת  באופן הפשוט שאלה  לחיות".  כדי  "אוכל 
שמא  או  מאכילה,  הנאה  היא  מגמתם  כאשר  חייך  את  חי  אתה 
אתה אוכל וממלא את צרכיך, כדי לחיות חיים שמשרתים מטרה 
נעלה כלשהי. כך למשל כותב הרמב"ם, שעל האדם לאכול כדי 
והאפשרות "לאחוז  לו היכולת  וזאת – כדי שתהיה  להיות בריא, 
בחוכמות, ולקנות מעלות המידות והמעלות השכליות, עד שתגיע 
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לאותה התכלית" – לדעת את ה' (שמונה פרקים פרק ה; ובדומה בהלכות 
דעות ב ב–ג).

כאשר תופשים את האכילה במשמעות של קבלת חיים מה', במובן 
מסוים אין מקום לשאלה האם אדם "חי כדי לאכול או אוכל כדי 
לחיות". כשמבינים כי מגמת החיים היא הדבקות בה', ושהדבקות 
בה' היא בעצם החיים עצמם, מתברר שהאדם "חי כדי לאכול כדי 
האידיאלית,  במציאות  עדן,  בגן  האדם  חיי  מגמת  הרי  לחיות". 
כדי  אכול   – טו)  ב  (בראשית  ּתֹאֵכל"  ָאכֹל  ן  ַהּגָ ֵעץ  "ִמּכֹל  הייתה 

לחיות, לשם החיים עצמם.15

תיאור  לעומת  לקב"ה.  עמוק  קשר  של  חיים  הם  עדן  בגן  החיים 
לו,  מחוץ  כביכול  נמצא  שהקב"ה  עולם  המצייר  העולם,  בריאת 
מתואר גן עדן כ"גן ה'" (בראשית יג י), שבו שוכן הקב"ה בטבעיות 
ן ְלרּוַח ַהּיֹום" (שם ג ח). מרחב הקיום הבטוח והשופע  ּגָ ְך ּבַ – "ִמְתַהּלֵ
אֹור"  ִנְרֶאה  אֹוְרָך  ּבְ ים  ַחּיִ ְמקֹור  ָך  ִעּמְ י  "ּכִ אלוקי,  בגילוי  מקורו 
בהתגלות,  גם  להתבטא  יכול  הקב"ה  עם  המפגש  י).  לו  (תהלים 

בדיבור האלוקי, אך הוא מתבטא קודם כל באכילה. כפי שראינו, 
גם הדיבור של הקב"ה לאדם בגן עדן עוסק באכילה, ומכוון את 
האדם לאכילה הראויה – זו שתעניק לו חיים. באכילה מעצי הגן 
גם  כך  מתוך  טובו.  את  טועם  וגם  מהקב"ה,  חיים  האדם  מקבל 

15. ראה למשל בדברי הרד"ק (בראשית ב טז) שהובאו לעיל: "כי מצוה היא 
להחיות האדם את עצמו במותר לו, לפיכך אמר אכל תאכל".

אכן, בעולמנו שלאחר החטא, השאלה אם האדם "חי כדי לאכול או אוכל כדי 
לחיות" היא שאלה מוסרית חשובה. אנחנו איננו חיים במדרגתו של האדם בגן 
בין האדם לקב"ה שנוצר בעקבות החטא,  ניתוק מסוים  עדן, אלא בעולם של 
כך שקיימת הפרדה בין חיי האדם ובין החיים שבמקור החיים. החטא חידש את 
התערבות הטוב ברע, כך שמוטלת על האדם עבודה מוסרית של בירור והפרדה 
 – הקב"ה  כלפי  כפונה  צרכיו  מילוי  מגמת  הגדרת  הוא  ממנה  שחלק  ביניהם, 
ולא כלפי עצמו. עוד על משמעותו של החטא ותוצאותיו ראה להלן בהמשך 

המאמר.



חג המצות וטעם גן עדן | 49

נבנית באדם תודעה קבועה שהקב"ה מחייה אותו, תודעה שהיא 
עצמה דבקות, והאדם מתמלא בהכרה שיש קשר ישיר בין קרבת 

י טֹוב ה'" (תהלים לד ט). אלקים ובין שפע וטוב – "ַטֲעמּו ּוְראּו ּכִ

(בראשית ב טו)  ּתֹאֵכל"  ָאכֹל  ן  ַהּגָ ֵעץ  "ִמּכֹל  בזוהר, הרואה באמירת 
מצווה, מבואר שמצווה זו התייחסה בפרט או בייחוד לעץ החיים: 

עץ  זהו   – (שם)  ּתֹאֵכל"  ָאכֹל  ן  ַהּגָ ֵעץ  "ִמּכֹל  נאמר  ע"כ 

חטא  לא  והוא  ממנו,  לאכול  לאדם  לו  שהיה  החיים 

אלא בעץ הדעת טוב ורע – שנצטוה שלא יאכל ממנו.
(זוהר חדש ח"א לא ע"ב)16

16. וכן נאמר במדרש תנחומא (מהדורת בובר, פרשת בראשית סימן כה): "א"ל 
הקדוש ברוך הוא אני הנחתיך בגן עדן, שתהא יגע בתורה, ותאכל מעץ החיים". 
הזהיר אדם  לא  יתברך  ה'  כי  "וא"כ התבונן  ה):  (שער  אורה  גם בשערי  וראה 
הראשון שלא יאכל מעץ החיים ולא מנעו ממנו, ומי יתן ויאכל, אבל מנעו שלא 
יאכל מעץ הדעת [...] אבל לאחר שחטא אדם הראשון [...] לא נתנוהו להתקרב 

לעץ החיים [...]".

בניגוד לעץ הדעת טוב ורע – עץ החיים לא נאסר על האדם באכילה מתחילה. 
ָאֹכל  ן  ַהּגָ ֵעץ  "...ִמּכֹל  עליו:  ציווה  עדן,  בגן  האדם  את  הקב"ה  שהניח  לאחר 
ּנּו..." (שם ב טז–יז). רק עץ הדעת  ַעת טֹוב ָוָרע לֹא תֹאַכל ִמּמֶ ּוֵמֵעץ ַהּדַ ּתֹאֵכל: 
ֵעץ  "ִמּכֹל  נאמר  הגן  עצי  שאר  על  ואילו  באכילה,  האדם  על  נאסר  ורע  טוב 
ן ָאכֹל ּתֹאֵכל", ביטוי שניתן להבין לכל הפחות כהיתר, ואפילו כמצווה. עץ  ַהּגָ
החיים – אף הוא בכלל "כל עץ הגן", ואף עליו נאמר "אכל תאכל". רק לאחר 
החיים:  מעץ  האכילה  ממנו  נמנעה  ורע,  טוב  הדעת  מעץ  ואכל  האדם  שחטא 
ַלח ָידֹו  ן ִיׁשְ ה ּפֶ ּנּו ָלַדַעת טֹוב ָוָרע ְוַעּתָ ַאַחד ִמּמֶ "ַוּיֹאֶמר ה' ֱאלִֹקים ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ּכְ

ים ְוָאַכל ָוַחי ְלעָֹלם" (שם ג כב). ם ֵמֵעץ ַהַחּיִ ְוָלַקח ּגַ

נפש  דברי  ראה  החטא,  לאחר  הראשון  מאדם  החיים  עץ  למניעת  הטעם  על 
כו'  היה  האדם  'הן  כך  אחר  יתברך  מה שאמר  הענין  ג''כ  "וזהו  ו):  (א  החיים 
ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם'. והלא חפצו ית''ש 
להטיב לברואיו ומה אכפת ליה אם יחיה לעולם. אמנם רצה לומר שכאשר יאכל 
מעה"ח וחי לעולם ישאר ח''ו בלא תיקון. שלא יתפרד הרע ממנו עד עולם ח''ו 
ולא יראה מאורות וטובה מימיו. לזאת לטובתו גירשו מג''ע. כדי שיוכל לבא 

לידי תיקון גמור כשתפרד הרע ממנו ע''י המיתה והעיכול בקבר".
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האכילה בגן עדן, שמשמעותה העמוקה היא קבלת החיים מהקב"ה, 
אמורה הייתה להגיע לשיאה באכילה מעץ החיים, שסגולתו היא 
הדבקות המלאה במקור החיים – דבקות שתביא את האדם לחיים 

אינסופיים.

בראשית ההיסטוריה, אם כן, שימשה האכילה כערוץ המרכזי של 
הקשר והמפגש בין האדם ובין הקב"ה. מקביל הדבר לכך שהקשר 
של כל אדם עם אמו־הורתו, בתחילת בואו לעולם, מתבטא בייחוד 
דרך האכילה, ביניקה. הקשר העמוק אל מקור הטוב המתהלך בגן 
בלב  העומד  הדבר  והוא  בטוב,  מלאים  חיים  שמחולל  קשר  הוא 
החיים בגן. את המכלול הזה, של הקשר עצמו ושל החיים והטוב 
שהם פירותיו, נועד האדם לחולל ולחוות בעת האכילה בגן עדן, 
ובפרט באכילה מעץ החיים. במדרגה כזאת משמשת האכילה לא 
רק כמכשיר המקיים את החיים, כי אם כמרכז החיים וכמגע עמוק 

עם מקורם.

"לא תאכל ממנו"

ַעת  את הציור המושלם הזה, מיפר בגן עדן גורם אחד: "ּוֵמֵעץ ַהּדַ
מּות" (בראשית  ּנּו מֹות ּתָ יֹום ֲאָכְלָך ִמּמֶ י ּבְ ּנּו ּכִ טֹוב ָוָרע לֹא תֹאַכל ִמּמֶ
יז). עץ הדעת טוב ורע הוא הניגוד לכל מה שמאפיין את הגן:  ב 
לעומת הגן, שכל כולו הוא חיים וטוב, ניצב עץ הדעת טוב ורע, 
שמפגיש אותנו לראשונה עם היפוכיהם של החיים והטוב – המוות 

והרע.17 

אזכורו הראשון של עץ הדעת טוב ורע (שם פסוק ט) הוא גם המקום 

בא  ו"רע"  "מוות"  הצמד  ובין  ו"טוב"  "חיים"  המושגים  צמד  בין  17. הניגוד 
ים ְוֶאת  י ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֶאת ַהַחּיִ לידי ביטוי בדברי הקב"ה לעם ישראל: "ְרֵאה ָנַתּתִ
עדן  בגן  לאדם  לציווי  בהקבלה  טו).  ל  (דברים  ָהָרע"  ְוֶאת  ֶות  ַהּמָ ְוֶאת  ַהּטֹוב, 
לאכול מכל עץ הגן, ובפרט מעץ החיים, ולהימנע מעץ הדעת טוב ורע שמביא 

ים" (שם פסוק יט). ַחּיִ למוות, מצווה הקב"ה את עם ישראל בסמוך: "ּוָבַחְרּתָ ּבַ
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הראשון בתורה בו אנו פוגשים את הביטוי "רע". עובדה זו בולטת 
על רקע ההופעות הרבות של המילה טוב מתחילת התורה, בתיאור 
גן עדן. לאחר שראה אלקים את כל אשר  ובתיאורו של  הבריאה 
עדן,  גן  יצירת  לאחר  ובייחוד  לא),  א  (שם  ְמֹאד"  טֹוב  ה  "ְוִהּנֵ עשה 
ט),  ב  (שם  ְלַמֲאָכל"  ְוטֹוב  ְלַמְרֶאה  ֶנְחָמד  ֵעץ  ל  "ּכָ ה'  הצמיח  שבו 
הצטייר לנו "עולם שכולו טוב", כפי שראינו לעיל. עץ הדעת טוב 
ורע מפגיש אותנו לראשונה גם עם היפוכו של הטוב – עם הרע.18 

עם פגישתנו עם עץ הדעת טוב ורע אנחנו פוגשים לראשונה גם 
שבו  בגן,  הקיום  של  הפשוטה  למגמה  בניגוד  זאת,  המוות.  את 
ן ָאכֹל ּתֹאֵכל" (שם פסוק טו). האכילה, כפי  נאמר לאדם "ִמּכֹל ֵעץ ַהּגָ
שראינו, היא במובנה הבסיסי מעשה של קבלת חיים, ובאופן מלא 
הייתה אמורה להתממש באכילה מעץ החיים. בעץ הדעת טוב ורע 
במובן  גם  למוות.  מביאה  להחיות  שבמקום  אכילה,  פוגשים  אנו 

זה, עומד עץ הדעת טוב ורע כניגודו של הגן.

הרע  על  בנוסף   – בחיים?  ולא  במוות  האדם  בחר  כן  אם  כיצד 
והמוות, אליהם אנו מתוודעים כבר במפגש הראשון עם העץ, עץ 
נוספת – עם  ורע מפגיש אותנו לראשונה עם תופעה  הדעת טוב 
התאווה. בתיאורו של העץ כפי שנראה מנקודת מבטה של האשה 
התאווה  ו).  ג  (שם  ָלֵעיַנִים"  הּוא  ש"ַתֲאָוה  השאר,  בין  עליו,  נאמר 
המעוורת את האדם, היא שמביאה אותו לעשות מעשה חסר היגיון 

ולאכול דבר שבמקום להחיות אותו – צפוי להמית אותו. 

החיים,  קבלת  הוא  עיקרה  והטהורה,  הטבעית  הבריאה,  האכילה 
כך שהמראה והטעם טפלים לעיקר. תאוות האכילה לעומת זאת, 
העיקר  ואת  לעיקר,  הטפל  את  להפוך  האדם  את  להביא  עלולה 
לטפל, ללכת אחר האשליה החושית במקום לבחור בטוב האמתי. 
ידוע כוחה של התאווה, לגרום לאדם להעדיף את ההנאה הרגעית 

18. אמנם העץ איננו נקרא "עץ הרע", אלא "עץ הדעת טוב ורע". לביאור טעם 
הדבר ראה בפרקו האחרון של המאמר.
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אווה  על פני התועלת ארוכת הטווח. בחטאו של אדם הראשון, ַהּתַ
למראה, ולטעם, הביאה את האדם בעיוורונו לבחור במוות במקום 
בחיים. גם במובן הפשוט והמוכר מעולמנו, ההשתעבדות לתאווה 
המזיקים  מאכלים  בקביעות  לאכול  האדם  את  להביא  עלולה 

לבריאותו, עד כדי מחלות ופגיעה בחיים.19

במובן עמוק יותר, מבחינה רוחנית, המוות טמון בעצם ההשתעבדות 
לתאווה. האכילה הטובה, המחייה את האדם, היא מעשה של קשר 
התאוותנית  האכילה  לעומתה,  לעיל.  שראינו  כפי  לקב"ה,  עמוק 
את  מביאה  היא  כן  ועל  מהקב"ה,  וריחוק  ניתוק  של  מעשה  היא 
המוות. ההשתעבדות לתאווה, מכנסת את האדם בעצמו, ב"אני" 
ובכך מנתקת  והרגעית,  ובהנאתו המיידית  והמוגבל שלו  החומרי 
שלו.  ומחייו  מטובתו  ואף  בפרט,  ומאלוקיו  בכלל  מזולתו  אותו 
זה  בזה, כך קשורים  זה  והדבקות באלקים כרוכים  כשם שהחיים 

בזה עד כדי זהות המוות והניתוק מאלקים, מקור החיים.

עפר מת ונשמת חיים

קיומם של שני סוגי האכילה העומדים בפני האדם, יסודו במבנה 
יֶצר ה' ֱאלִֹקים  הפנימי של האדם, המורכב משני צדדים שונים – "ַוּיִ
ים" (בראשית ב ז).  ַמת ַחּיִ יו ִנׁשְ ַאּפָ ח ּבְ ּפַ ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ַוּיִ
הרחוק  החיים,  חסר  לחומר  לדומם,  המובהק  הביטוי  הוא  העפר 

19. בחטאו של אדם הראשון, הפיכת הטפל לעיקר באה לידי ביטוי גם ביחס 
על  החושים,  על  התבסס  לא  הנחש  של  המפורש  פיתויו  לחטא:  המניעים  בין 
אלִֹקים יְֹדֵעי  מראה העץ או על טעמו, כי אם על תכונתו הרוחנית – "ִוְהִייֶתם ּכֵ
בהימשכות  שורשה  לנחש  האשה  שהתפתות  אלא,  ה);  ג  (בראשית  ָוָרע"  טֹוב 
אחר היצר והתאווה, ולכן אנו מוצאים שהתעוררה בה קודם כל המשיכה לטעם 
ו). הטיעון  ָלֵעיַנִים" (שם פסוק  ַתֲאָוה הּוא  ְוִכי  ְלַמֲאָכל  ָהֵעץ  י טֹוב  "ּכִ ולמראה, 
הנחש  להשכיל".  העץ  "ונחמד   – לסוף  נדחק  הפיתוי  התחיל  שממנו  הרוחני 
פונה בטענות "שכליות", ואף שנראה כי איננו מצליח לשכנע את האשה, מכל 
מקום הוא מצליח באמצעותן לחדור לעולמה ולעורר בה את הנטיות החומריות, 

עד שהן מתגברות על שכלה. 
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נופח  ומנותק כביכול מהקב"ה כשהוא לעצמו. את נשמת החיים 
הוא  משלו  שנופח,  "מי   – הקדמונים  וכדברי  באדם,  הקב"ה 
נופח".20 נשמת החיים שנופח הקב"ה מעצמו באדם היא המחייה 

אותו, והיא העומדת בשורשו של הקשר שבין האדם לקב"ה.

העומדות  האכילה  אפשרויות  שתי  נגזרות  האדם  של  זה  ממבנה 
לפניו: אכילה שמחוברת אל נשמת החיים שבו, ואכילה שנכנעת 
אשר  שהוא  הקב"ה,  מכוון  הראשונה  אל  שבו.  האדמה  מן  לעפר 
מן  והזהירו  ולחיות,  לאכול  עליו  ציווה  לאדם,  חיים  ברצונו  נתן 
כה),  סה  (ישעיהו  ַלְחמֹו"  ש"ָעָפר  הנחש,  מפתה  השנייה  אל  המוות; 
במקום  במוות  לבחור   – קונו  רצון  על  לעבור  האדם  את  המסית 

בחיים. 

ָהָאָדם  ַוְיִהי  ים  ַחּיִ ַמת  ִנׁשְ יו  ַאּפָ ּבְ ח  ּפַ "ַוּיִ הכתוב  על  חז"ל  דרשו  כך 
כב  (תענית  יָה"  ַהַחּיֶ  – בך  "נשמה שנתתי  ז):  ב  (בראשית  ה"  ַחּיָ ְלֶנֶפׁש 
זו  בדרשה  שלו.  החיים  נשמת  את  להחיות  מצווה  האדם  ע"ב). 

(שם),  חייו  תּוב את חיובו של האדם לאכול כדי  ַלּכָ הסמיכו חז"ל 
חיוב שהוא במובן מסוים החיוב הבסיסי ביותר שמוטל על האדם, 

ועם זאת, אולי גם העמוק ביותר - לבחור בחיים.21

אינו  בזוהר  מקורו  אך  הזוהר,  ספר  בשם  שונים  בספרים  מובא  זה  20. ביטוי 
ברור. כעין זה כתב הרמב"ן בפירושו לתורה (בראשית ב ז): "[...] ואמר כי הוא 
[...] היא רוח ה' הגדול, מפיו דעת ותבונה, כי הנופח  נפח באפיו נשמת חיים 
הוא  משלו  שנופח  "מי  הקנה:  בספר  נמצא  וכן  בו".  יתן  מנשמתו  אחר  באפי 

נופח". בעניין זה ראה גם ספר התניא פרק ב.

21. לעיל הזכרנו בדרך אגב את הנשימה, שהיא פעולה הכרחית ובסיסית יותר 
מהאכילה, והיא גם הפעולה הראשונה של התינוק כשהוא יוצא לאוויר העולם, 
עוד קודם שיונק מאמו. אכן בנשימה, עוד יותר מבאכילה, האדם ממשיך את 

ים". ַמת ַחּיִ יו ִנׁשְ ַאּפָ ח ּבְ ּפַ פעולתו של הקב"ה – "ַוּיִ

בהן האדם ממלא את  גם את שאר הפעולות  כך  ניתן לתפוס  במידה מסוימת 
צרכיו, לא רק כאמצעי למילוי המטרות אותן האדם מגשים בחייו, אלא כבעלות 

ערך מצד עצמן, בהיותן מחיות את האדם, ואין כאן המקום להאריך.
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שני  בין  הבחירה  אל  מתנקזת  האכילה  אופני  שני  שבין  הבחירה 
העצים שבלבו של הגן – עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע. עץ החיים 
למקורה  אותה  לחבר  אמור  והוא  החיים,  נשמת  של  מזונה  הוא 
באופן המלא ביותר ולהעניק לה חיים מלאים, חיים שממילא לא 
שייך בהם מוות. עץ הדעת טוב ורע מנוגד לעץ החיים, ובאכילה 
ממנו כרוך המוות. האכילה מעץ הדעת טוב ורע היא כניעה של 
שבמקום  לכך  האדם  את  מביאה  היא  נוצר.  שממנו  לעפר  האדם 
י ָעָפר  שיתאפיין בעיקר בנשמה שנפח בו הקב"ה – נאמר עליו "ּכִ
ה" (בראשית ג יט). כניעה זו של האדם לצד העפר שבו, מחילה  ַאּתָ
ׁשּוב"  ּתָ ָעָפר  "ְוֶאל   – עליו את המוות המאפיין את העפר הדומם 

(שם).22 

זו היא הבחירה בין שני אופני האכילה – בין אכילת־עפר, אכילה 
של ניתוק מהקב"ה ומוות, ובין אכילת־נשמה של דבקות בו וחיים.

משמעויות  בין  הבחנה  על  לעמוד  ניתן  כולו,  בתנ"ך  גם  וככלל  22. בתורה, 
עצים  ומגדלת  המצמיחה  קרקע  של  במשמעות  ו"אדמה".  "עפר"  המילים 
במשמעות  משמש  איננו  העפר,  ה"אדמה".  לעולם  תשמש  וכדומה,  ופירות 
זו,  הבחנה  לאור  הארץ.  את  הממלא  הדומם  החומר  של  במשמעות  אלא  זו, 
הביטוי המתאר את החומר ממנו נוצר האדם – "עפר מן האדמה" – הוא ביטוי 
מיוחד, של לקיחת החומר המת, הדומם, אך דווקא מן האדמה, שיש לה היכולת 
הוא  במחשבה,  שעלה  מאז  קודם,  עוד  ואפילו  האדם,  של  מיצירתו  להצמיח. 
נקרא "אדם", על שם האדמה שממנה לוקח. הוא אמנם נוצר מעפר, אך יש בו 
י  פוטנציאל של צמיחה וחיים. אמנם, בעקבות החטא, אומר הקב"ה לאדם: "ּכִ

ה". ָעָפר ַאּתָ
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ד

החמץ והמצה בפסח –
תיקון חטא אדם הראשון

בדרך שבה הלכנו עד עתה עברנו מספר תחנות. ראינו את מקומו 
מעץ  החיטה  הפיכת  ואת  עדן,  גן  בפרשת  הדגן  של  המרכזי 
של  טיבה  על  עמדנו  הראשון;  אדם  חטא  בעקבות  השדה  לעשב 
המקולקלת  זו  של  טיבה  ועל  לאדם  שנועדה  המתוקנת  האכילה 
שהתרחשה בחטאו; בארנו שמאחורי שני סוגי האכילה, זו הדבקה 
היסודות  שני  עומדים  הנחש,  פיתוי  אחר  ההולכת  וזו  בקב"ה 
בין  בכך שהבחירה  חתמנו  והעפר;  הנשמה   – האדם  נוצר  שמהם 
העצים  שני  בין  בבחירה  מתגלה  אכילת־עפר  ובין  אכילת־נשמה 

ורע. טוב  ועץ הדעת  החיים  – עץ  עדן  המרכזיים שבגן 

קודם לכן, בתחילת המאמר, ראינו כי ראשיתו של סיפור יציאת 
בית  את  הוא שהוביל  בתבואה  לדגן, שכן המחסור  קשור  מצרים 
בתכונתה  הוא  גם  הרעב,  תופעת  של  יסודה  מצרימה.  יעקב 
מפירות  נבדלת  היא  שבה  החטא,  בעקבות  החיטה  של  החדשה 
ממעטים  העמוקים  ושורשיו  לשנה,  משנה  מתקיים  העץ  האילן: 
בכל  וצומחת  נזרעת  החיטה  ואילו  הזו,  השנה  בגשמי  תלותו  את 
ונפגעת  השנה  בגשמי  יותר  תלויה  והיא  עשב,  ככל  מחדש,  שנה 
יותר מבצורת. נמצא שהמעבר של החיטה מעץ לעשב, שכאמור 
של  בשורשה  העומד  הוא  הראשון,  אדם  חטא  בעקבות  התרחש 
גלות מצרים. הקשר בין עונשו של אדם הראשון לתופעת הרעב 
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בכלל, ולרעב שגרם לגלות מצרים בפרט, עולה גם מדברי חז"ל: 

אדם  בימי  אחד  לעולם:  באו  רעבון  שני  עשרה 

(בראשית  ֲעבּוֶרָך"  ּבַ ָהֲאָדָמה  "ֲארּוָרה  שנאמר  הראשון, 

ֵאְרָרּה  ר  ֲאׁשֶ ָהֲאָדָמה  "ִמן  שנאמר  למך  בימי  ואחד  ג). 

ֶרד  ַוּיֵ ָאֶרץ  ּבָ ָרָעב  "ַוְיִהי  בימי אברהם  ואחד  ה).  (שם  ה'" 

ָרָעב  "ַוְיִהי  יצחק  בימי  ואחד  יב),  (שם  ִמְצַרְיָמה"  ַאְבָרם 

ָנַתִים ָהָרָעב"  י ֶזה ׁשְ ָאֶרץ" (שם כו), ואחד בימי יעקב "ּכִ ּבָ

[...] (שם מה) 
(בראשית רבה כה ג)23

עתה, משהתוודענו לקשר בין עץ הדעת טוב ורע למקומו של הדגן 
שורשם  ביאור   – המאמר  מגמת  אל  לגשת  נוכל  מצרים,  ביציאת 
של החמץ והמצה בפרשת גן עדן. נשוב לשאלות שבהן פתחנו את 
מסענו – שאלות על עניינם של החמץ והמצה ועל הטמון בדיניהם 

הייחודיים והמקוטבים.

של  בעולמו  המצויים  המאכלים  מגוון  בתוך  ראינו,  שכבר  כפי 
אנחנו  הפסח  בחג  אולם  עיקרי.  כמאכל  הלחם  עומד  האדם, 
מתוודעים להבחנה בין שני סוגי לחם: החמץ והמצה. ההבדל בין 
החמץ למצה דק מאוד. הקמח והמים הם המרכיבים היסודיים הן 
של לחם החמץ והן של המצה. תהליך החימוץ, המבדיל בין החמץ 
המשנה  התפיחה   – ניכרים  חיצוניים  שינויים  לשני  גורם  למצה, 

את המראה, וקבלת הטעם. 

מגמתה  האכילה:  סוגי  בין  הבחירה  צומת  אל  באים  אנו  כאן 
העצמית של האכילה היא קבלת החיים מהקב"ה, והמזון המבטא 
היסודות  בלבד,  ומים  מקמח  המורכבת  המצה,  הוא  זו  מגמה 
מהמצה  החמץ  את  המייחדים  ההבדלים  שני  והמחיים.  המזינים 
בהם  אין  אך  האכילה,  חווית  על  ניכר  באופן  אמנם  משפיעים 

23. עוד בעניין זה ראה במאמר "מארץ מצרים אל גן ה'" בכרך זה.
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כן,  אם  המצה,  החיים.  ונתינת  ההזנה  של  למימד  ישירה  תועלת 
היא לחם שכל שיש בו הוא החיים. החמץ, לעומת זאת, מתייחד 

בתוספות שבמראה ובטעם.

עץ החמץ ועץ המצה

מאפייניו של עץ הדעת טוב ורע מקבילים באופן בולט למאפייניו 
של לחם החמץ. עץ הדעת טוב ורע הוא "עץ חיטה", כדברי רבי 
בתוספת  מתייחד  הוא  לנו,  המוכר  החמץ  לחם  כמו  אך  יהודה, 
ְלַמֲאָכל  ָהֵעץ  טֹוב  י  "ּכִ  – התאווה  את  המעוררים  והטעם,  המראה 
לזיהוי החמץ  ביטוי מובהק  ו).  ג  (בראשית  ָלֵעיַנִים"  הּוא  ַתֲאָוה  ְוִכי 
ליצר  בחז"ל  שמצאנו  המפורסם  בכינוי  לראות  ניתן  התאווה  עם 

ע"א).24  יז  (ברכות  "שאור שבעיסה"   – הרע 

נוכל  ורע כעץ של לחם חמץ,  לאחר שזיהינו את עץ הדעת טוב 
עץ  זהו  לחם־מצה.  של  עץ  גם  עמד  העץ  אותו  בצד  כי  לראות 
החיים, המעניק לאדם חיים טהורים, בדיוק כמו המצה, המכילה 
אשר  שהם  והמים,  הקמח  הלחם,  של  היסודיים  מרכיביו  את  רק 

חיים.  מעניקים לאדם 

היה;  חיטה  ורע  טוב  הדעת  עץ  כי  רק  לימדנו  יהודה  רבי  אמנם, 
חיטה?  של  עץ  היה  החיים  עץ  גם  כי  לומר  בסיס  לנו  יש  האם 
יסוד לכך אכן נמצא בדברי חכמינו, המבארים כי עץ החיים ועץ 
הדעת טוב ורע לא היו שני עצים נפרדים לגמרי, אלא שני עצים 

רבון  כך]:  אמר  [=אחר שהתפלל  הכי  אמר  דמצלי  בתר  אלכסנדרי  24. "ורבי 
העולמים, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב? שאור שבעיסה 
ושעבוד מלכיות; יהי רצון מלפניך שתצילנו מידם, ונשוב לעשות חוקי רצונך 
בלבב שלם". וכפירוש רש"י שם: "ומי מעכב – שאין אנו עושים רצונך. שאור 

שבעיסה – יצר הרע שבלבבנו, המחמיצנו". 

יציאת מצרים היא אב–הטיפוס של השחרור הן ממיצרי היצר, השאור שבעיסה, 
והן משעבוד המלכויות. בעניין זה ראה במאמר "קרבנו המקום לעבודתו".


