
אם יש גן עדן
קריאה ב"בראשית", פרק ב' | יאיר אגמון

ימי הקורונה המבלבלים הללו הגדירו לנו מחדש את המושג "מקום". מה זה "בית", מה זה "עיר", מה 
זה "מדינה". השיעור הזה מוקדש לאחד המקומות החשובים בתרבות האנושית – למקום הטוב ביותר, 

המושלם ביותר, הנשגב ביותר – לגן העדן.

הטענה שאותה אנסה להציג בשיעור הזה, היא שגן העדן הוא מקום שהיינו אמורים להיפלט ממנו, ושלא 
לשם אנחנו שייכים. כדי שתאמינו לי אני מזמין אתכם לקרוא קריאה צמודה בשלושת הפרקים הראשונים 

בתורה, ובסיפור אחד נפלא ממסכת סנהדרין. 

חג שמח.

←



בראשית פרק א ←  	

)א( ּבְֵראִׁשית ּבָָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהָּׁשַמיִם וְֵאת ָהָאֶרץ: )ב( וְָהָאֶרץ ָהיְָתה תֹהּו וָבֹהּו וְחֶֹׁשךְ ַעל ְּפנֵי ְתהֹום וְרּוַח 
ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפנֵי ַהָּמיִם: )ג( וַּיֹאֶמר ֱאלִֹהים יְִהי אֹור וַיְִהי אֹור: )ד( וַּיְַרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהאֹור ּכִי טֹוב וַּיַבְֵּדל 

ֱאלִֹהים ּבֵין ָהאֹור ּובֵין ַהחֶֹׁשךְ: )ה( וַּיְִקָרא ֱאלִֹהים לָאֹור יֹום וְלַחֶֹׁשךְ ָקָרא לָיְלָה וַיְִהי ֶעֶרב וַיְִהי בֶֹקר יֹום ֶאָחד: 

]...[

)כ( וַּיֹאֶמר ֱאלִֹהים יְִׁשְרצּו ַהַּמיִם ֶׁשֶרץ נֶֶפׁש ַחּיָה וְעֹוף יְעֹוֵפף ַעל ָהָאֶרץ ַעל ְּפנֵי ְרִקיַע ַהָּׁשָמיִם: )כא( וַּיִבְָרא 
ֱאלִֹהים ֶאת ַהַּתּנִינִם ַהּגְדֹלִים וְֵאת ּכָל נֶֶפׁש ַהַחּיָה ָהרֶֹמֶׂשת ֲאֶׁשר ָׁשְרצּו ַהַּמיִם לְִמינֵֶהם וְֵאת ּכָל עֹוף ּכָנָף 

לְִמינֵהּו וַּיְַרא ֱאלִֹהים ּכִי טֹוב: )כב( וַיְבֶָרךְ אָֹתם ֱאלִֹהים לֵאמֹר ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמלְאּו ֶאת ַהַּמיִם ּבַּיִַּמים וְָהעֹוף יִֶרב 
ּבָָאֶרץ: )כג( וַיְִהי ֶעֶרב וַיְִהי בֶֹקר יֹום ֲחִמיִׁשי: 

)כד( וַּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ּתֹוצֵא ָהָאֶרץ נֶֶפׁש ַחּיָה לְִמינָּה ּבְֵהָמה וֶָרֶמׂש וְַחיְתֹו ֶאֶרץ לְִמינָּה וַיְִהי כֵן: )כה( וַּיַעַׂש 
ֱאלִֹהים ֶאת ַחּיַת ָהָאֶרץ לְִמינָּה וְֶאת ַהּבְֵהָמה לְִמינָּה וְֵאת ּכָל ֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה לְִמינֵהּו וַּיְַרא ֱאלִֹהים ּכִי טֹוב: 

)כו( וַּיֹאֶמר ֱאלִֹהים נֲַעֶׂשה ָאָדם ּבְַצלְֵמנּו ּכְִדמּוֵתנּו וְיְִרּדּו בְִדגַת ַהּיָם ּובְעֹוף ַהָּׁשַמיִם ּובַּבְֵהָמה ּובְכָל ָהָאֶרץ 
ּובְכָל ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש ַעל ָהָאֶרץ: )כז( וַּיִבְָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ּבְצַלְמֹו ּבְצֶלֶם ֱאלִֹהים ּבָָרא אֹתֹו זָכָר ּונְֵקבָה 

ּבָָרא אָֹתם: )כח( וַיְבֶָרךְ אָֹתם ֱאלִֹהים וַּיֹאֶמר לֶָהם ֱאלִֹהים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמלְאּו ֶאת ָהָאֶרץ וְכִבְֻׁשָה ּוְרדּו ּבְִדגַת 
ַהּיָם ּובְעֹוף ַהָּׁשַמיִם ּובְכָל ַחּיָה ָהרֶֹמֶׂשת ַעל ָהָאֶרץ:

השאלה המעניינת ביותר בפרק א' בבראשית – היא שאלת התנינים הגדולים. הפער בין התכנית 
שבפסוק כ', לבין המימוש שלה שבפסוק יא הוא פער חד ובולט. אלוהים לא תכנן לברוא את התנינים 

הללו, ובכל זאת הם נבראו. מה פשרם? מה זה הדבר הזה?! ואם הם כבר נבראו – למה אלוהים רואה 
את זה )בסוף פסוק כ"א( כדבר טוב? 

התשובה להבנתי נמצאת בפרק ג'. הנחש – מחולל העלילה העיקרי בפרק – דמות מסתורית בעלת 
גפיים )הוא עוד לא נענש ללכת על גחונו!( – מצליח לתמרן את חוה ואת אדם, ולהביא עליהם את 

קללת הגירוש האיומה. אבל אם היא כל כך איומה, למה ברא האל את התנינחש הזה, ולמה הוא חושב 
שזה טוב?   

בואו נמשיך.



בראשית פרק ב ←  	

)ד( ֵאּלֶה תֹולְדֹות ַהָּׁשַמיִם וְָהָאֶרץ ּבְִהּבְָרָאם ּבְיֹום עֲׂשֹות יְהוָה ֱאלִֹהים ֶאֶרץ וְָׁשָמיִם: )ה( וְכֹל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם 
יְִהיֶה בָָאֶרץ וְכָל עֵֶׂשב ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם יִצְָמח ּכִי לֹא ִהְמִטיר יְהוָה ֱאלִֹהים ַעל ָהָאֶרץ וְָאָדם ַאיִן לֲַעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה: )ו( 
וְֵאד יֲַעלֶה ִמן ָהָאֶרץ וְִהְׁשָקה ֶאת ּכָל ְּפנֵי ָהֲאָדָמה: )ז( וַּיִיצֶר יְהוָה ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם עָָפר ִמן ָהֲאָדָמה וַּיִַּפח ּבְַאָּפיו 

נְִׁשַמת ַחּיִים וַיְִהי ָהָאָדם לְנֶֶפׁש ַחּיָה: )ח( וַּיִַּטע יְהוָה ֱאלִֹהים ּגַן ּבְֵעֶדן ִמֶּקֶדם וַּיֶָׂשם ָׁשם ֶאת ָהָאָדם ֲאֶׁשר יָצָר: )ט( 
וַּיַצְַמח יְהוָה ֱאלִֹהים ִמן ָהֲאָדָמה ּכָל עֵץ נְֶחָמד לְַמְרֶאה וְטֹוב לְַמֲאכָל וְעֵץ ַהַחּיִים ּבְתֹוךְ ַהּגָן וְעֵץ ַהַּדַעת טֹוב וָָרע: )י( 
וְנָָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן לְַהְׁשקֹות ֶאת ַהּגָן ּוִמָּׁשם יִָּפֵרד וְָהיָה לְַאְרּבָָעה ָראִׁשים: )יא( ֵׁשם ָהֶאָחד ִּפיׁשֹון הּוא ַהּסֹבֵב ֵאת 

ּכָל ֶאֶרץ ַהֲחוִילָה ֲאֶׁשר ָׁשם ַהּזָָהב: )יב( ּוזֲַהב ָהָאֶרץ ַהִהוא טֹוב ָׁשם ַהּבְדֹלַח וְֶאבֶן ַהּׁשַֹהם: )יג( וְֵׁשם ַהּנָָהר ַהֵּׁשנִי 
ּגִיחֹון הּוא ַהּסֹובֵב ֵאת ּכָל ֶאֶרץ ּכּוׁש: )יד( וְֵׁשם ַהּנָָהר ַהְּׁשלִיִׁשי ִחֶּדֶקל הּוא ַההֹלֵךְ ִקְדַמת ַאּׁשּור וְַהּנָָהר ָהְרבִיִעי 

הּוא ְפָרת: )טו( וַּיִַּקח יְהוָה ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם וַּיַּנִֵחהּו בְגַן ֵעֶדן לְָעבְָדּה ּולְָׁשְמָרּה: )טז( וַיְצַו יְהוָה ֱאלִֹהים ַעל ָהָאָדם 
לֵאמֹר ִמּכֹל עֵץ ַהּגָן ָאכֹל ּתֹאכֵל: )יז( ּוֵמעֵץ ַהַּדַעת טֹוב וָָרע לֹא תֹאכַל ִמֶּמּנּו ּכִי ּבְיֹום ֲאכָלְךָ ִמֶּמּנּו מֹות ָּתמּות: 

בפרק ב' בספר בראשית מתרחש מפנה ספרותי תמוה ומשונה. פס' ט' ופס' ט"ו ממשיכים זה את זה בטבעיות, 
וביניהם 'תקועה' פסקה שלמה ארוכה ומוזרה שמספרת על הנחלים שיוצאים מגן העדן. תתארו לעצמכם סצינה 

קולנועית שבה שני גיבורי הסרט נכנסים לבית קפה ומתיישבים בו – והמצלמה בדרך פלא – יוצאת משם ומתחילה 
לשוטט ברחובות הסמוכים. זה מה שקורה כאן בפסוקים הללו. ושווה לחשוב למה. מה זה הדבר הזה, מה התורה 

עושה כאן, מה היא מנסה להשיג?

את הפסוקים הבאים תקראו סתם כי זה יפה. 

)יח( וַּיֹאֶמר יְהוָה ֱאלִֹהים לֹא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם לְבַּדֹו ֶאֱעֶׂשּה ּלֹו ֵעזֶר ּכְנֶגְּדֹו: )יט( וַּיִצֶר יְהוָה ֱאלִֹהים ִמן ָהֲאָדָמה ּכָל ַחּיַת 
ַהָּׂשֶדה וְֵאת ּכָל עֹוף הַָּׁשַמיִם וַּיָבֵא ֶאל ָהָאָדם לְִראֹות ַמה ּיְִקָרא לֹו וְכֹל ֲאֶׁשר יְִקָרא לֹו ָהָאָדם נֶפֶׁש ַחּיָה הּוא ְׁשמֹו: )כ( 

וַּיְִקָרא ָהָאָדם ֵׁשמֹות לְכָל ַהּבְֵהָמה ּולְעֹוף הַָּׁשַמיִם ּולְכֹל ַחּיַת ַהָּׂשֶדה ּולְָאָדם לֹא ָמצָא ֵעזֶר ּכְנֶגְּדֹו: )כא( וַּיֵַּפל יְהוָה ֱאלִֹהים 
ַּתְרֵּדָמה ַעל ָהָאָדם וַּיִיָׁשן וַּיִַּקח ַאַחת ִמּצַלְעָֹתיו וַּיְִסּגֹר ּבָָׂשר ַּתְחֶּתּנָה: )כב( וַּיִבֶן יְהוָה ֱאלִֹהים ֶאת ַהּצֵלָע ֲאֶׁשר לַָקח ִמן 

ָהָאָדם לְאִָּׁשה וַיְבִֶאָה ֶאל ָהָאָדם: )כג( וַּיֹאֶמר ָהָאָדם זֹאת ַהּפַעַם ֶעצֶם מֲֵעצַָמי ּובָָׂשר ִמּבְָׂשִרי לְזֹאת יִָּקֵרא אִָּׁשה ּכִי ֵמִאיׁש 
לֳֻקָחה ּזֹאת: )כד( ַעל ּכֵן יֲַעזָב ִאיׁש ֶאת ָאבִיו וְֶאת ִאּמֹו וְָדבַק ּבְִאְׁשּתֹו וְָהיּו לְבָָׂשר ֶאָחד: )כה( וַּיְִהיּו ְׁשנֵיֶהם עֲרּוִּמים ָהָאָדם 

וְִאְׁשּתֹו וְלֹא יְִתּבָֹׁשׁשּו:

ועכשיו לסיפור ה'גירוש'. אני כותב גירוש במרכאות כי אני חושב שהיינו צריכים להיות מגורשים משם. אנחנו לא 
באמת שייכים לגן העדן. הנה בואו תקראו.



בראשית פרק ג ←  	

)א( וְַהּנָָחׁש ָהיָה עָרּום ִמּכֹל ַחּיַת ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר עָָׂשה יְהוָה ֱאלִֹהים וַּיֹאֶמר ֶאל ָהאִָּׁשה ַאף ּכִי ָאַמר ֱאלִֹהים לֹא 
תֹאכְלּו ִמּכֹל עֵץ ַהּגָן: )ב( וַּתֹאֶמר ָהאִָּׁשה ֶאל ַהּנָָחׁש ִמּפְִרי עֵץ ַהּגָן נֹאכֵל: )ג( ּוִמּפְִרי הָעֵץ ֲאֶׁשר ּבְתֹוךְ ַהּגָן ָאַמר 

ֱאלִֹהים לֹא תֹאכְלּו ִמֶּמּנּו וְלֹא ִתּגְעּו ּבֹו ּפֶן ְּתֻמתּון: )ד( וַּיֹאֶמר ַהּנָָחׁש ֶאל ָהאִָּׁשה לֹא מֹות ְּתֻמתּון: )ה( ּכִי יֵֹדַע 
ֱאלִֹהים ּכִי ּבְיֹום ֲאכָלְכֶם ִמֶּמּנּו וְנְִפְקחּו ֵעינֵיכֶם וְִהיִיֶתם ּכֵאלִֹהים יְֹדֵעי טֹוב וָָרע: )ו( וֵַּתֶרא ָהאִָּׁשה ּכִי טֹוב הָעֵץ 

לְַמֲאכָל וְכִי ַתֲאוָה הּוא לָעֵינַיִם וְנְֶחָמד הָעֵץ לְַהְׂשּכִיל וִַּתַּקח ִמּפְִריֹו וַּתֹאכַל וִַּתֵּתן ּגַם לְִאיָׁשּה עִָּמּה וַּיֹאכַל: )ז( 
וִַּתּפַָקְחנָה עֵינֵי ְׁשנֵיֶהם וַּיְֵדעּו ּכִי עֵיֻרִּמם ֵהם וַּיְִתּפְרּו ֲעלֵה ְתֵאנָה וַּיַעֲׂשּו לֶָהם ֲחגֹרֹת: )ח( וַּיְִׁשמְעּו ֶאת קֹול יְהוָה 

ֱאלִֹהים ִמְתַהּלֵךְ ּבַּגָן לְרּוַח ַהּיֹום וַּיְִתַחּבֵא ָהָאָדם וְִאְׁשּתֹו ִמּפְנֵי יְהוָה ֱאלִֹהים ּבְתֹוךְ עֵץ ַהּגָן: .]..[ וַּיְִקָרא ָהָאָדם ֵׁשם 
ִאְׁשּתֹו ַחּוָה ּכִי ִהוא ָהיְָתה ֵאם ּכָל ָחי: )כא( וַּיַעַׂש יְהוָה ֱאלִֹהים לְָאָדם ּולְִאְׁשּתֹו ּכְָתנֹות עֹור וַּיַלְּבִֵׁשם: )כב( וַּיֹאֶמר 

יְהוָה ֱאלִֹהים ֵהן ָהָאָדם ָהיָה ּכְַאַחד ִמֶּמּנּו לַָדעַת טֹוב וָָרע וְעַָּתה ּפֶן יְִׁשלַח יָדֹו וְלַָקח ּגַם ֵמעֵץ ַהַחּיִים וְָאכַל וַָחי 
לְעֹלָם:  

עכשיו תקראו את סיפור הגירוש. איך הוא נראה לכם. האם הנחש / תנין נראה לכם דמות שלילית? 
למה עץ הדעת כל כך יפה ומפתה? מה פשרה של התודעה הנודיסטית שנחתה עליהם?

אני סבור שהתורה מספרת כאן סיפור עדין ומורכב – על גן עדן מושלם ומופלא – שפשוט לא מתאים 
לנו. לא סתם היא מספרת לנו כמה דברים נפלאים מתרחשים מחוצה לו. לא סתם נברא הנחש, לא 

סתם היה הטעם של עץ הדעת מתוק כל כך.

בראשית פרק ד ←  	

)א( וְָהָאָדם יַָדע ֶאת ַחּוָה ִאְׁשּתֹו וַַּתַהר וֵַּתלֶד ֶאת ַקיִן וַּתֹאֶמר ָקנִיִתי ִאיׁש ֶאת יְהוָה:

נו הבנתם מה יש מחוץ לגן העדן? הבנתם למה היינו אמורים לעוף משם בהקדם האפשרי? 

יש שם חיים! 

בבלי סנהדרין, צז ←  	

״אמר רבא: בתחילה הייתי אומר שאין אמת בעולם. אמר לי אחד החכמים, ורב טבות שמו, )ויש אומרים, 
 רב טביומי שמו(, ]שהיה אדם[ שאם היו נותנים לו את כל חלל העולם, לא היה משקר:

“פעם אחת, הזדמנתי למקום אחד, ו’קושטא’ )אמת( שמו, ולא היו משקרים שם, ולא היה מת אדם שם 
 בלא זמנו. 

נשאתי אישה מביניהם, והיו לי שני בנים ממנה. יום אחד הייתה אשתו יושבת וחופפת את ראשה. באה 
 שכנתה ודפקה בדלת. 

 חשב: אין זה דרך ארץ, אמר לה: איננה כאן. מתו לו שני הבנים. 
 באו אנשי המקום אליו, אמרו לו: מה זה?

 אמר להם: כך היה מעשה. 
אמרו לו: בבקשה ממך, צא ממקומנו, ואל תגרה את המוות באותם אנשים.” 



הסיפור במסכת סנהדרין נפתח בהנחת היסוד הקודמת של רבא - בעולם שלנו אין אמת. ואם גם אתם 
חיים כמוני בעולם הזה, אתם בטח יודעים שזה נכון. העולם הזה הוא עולם של שקרים ועוויתות. אנחנו 

כפופים למניפולציות, לאופנות, ללחצים חברתיים ותרבותיים, לתודעות כוזבות, לרשתות חברתיות, 
ולאנשים אחרים. החיים הללו הם סבך סמיך של שקרים ופשרות. ובעולם שלנו אין אמת.

 

וכשרב טבות, "איש האמת", האיש שלעולם לא משקר, מגיע ל"עיר האמת", רבא משתכנע, לכאורה, 
שיש אמת בעולם. הנה - יש מקום שנקרא אמת. אבל האמת היא )!( שהעיר הזו היא מקום איום ונורא. 
כשרב טבות מנסה לגונן על כבודה של אשתו, ולנהוג בה דרך ארץ, שני ילדיו מתים במקום. ואז, במקום 
לנחם אותו בשעת צערו, ולדאוג לליבו השבור - תושבי העיר מסלקים אותו מעיר האמת שלהם בבושת 

פנים. 

מן המקום שבו אנו צודקים לא יצמחו לעולם פרחים באביב, כתב יהודה עמיחי, ובצדק. בעיר האמת 
אין נימוס, בעיר האמת אין דרך ארץ, בעיר האמת אין רגישות, בעיר האמת אין חיים. וכשרבא מספר לנו 

סיפור על "עיר האמת" ומתאר אותה ככה - הוא מחזיר אותנו אל "עולם השקר" שבו אנחנו חיים עם 
לחלוחית נפלאה בעיניים. בחיים האלה, העקומים, המצ'וקמקים, השבורים - פועמת אמת צרופה. יש 
בהם נימוס, ויש בהם חמלה, ויש בהם חסדים, ויש בהם שקרים לבנים ורכים. והעולם שלנו - על כל 

שקריו וסדקיו ומשבריו וגליו - הוא הוא עולם האמת. 

את הסיפור הזה על עיר האמת 'דוחפת' הגמרא בתוך דיון שלם על "ימות המשיח", ועל "העולם הבא". 
בני האדם עסוקים מאז ומתמיד ב"גן העדן" - בחיים שאחרי החיים הללו. העולם המעוך והסדוק הזה 

מאכזב אותם, אז הם מפנים את המבטים ואת האנרגיות לעולם אחר. והמיקום המופלא והטעון של 
הסיפור הזה, כך לימדני מורי האהוב, יובל ריבלין, הופך את הגמרא על פיה, וגורם לנו להחזיר את 

המבט אל החיים עצמם. 

אל ההבלים, אל האפרוריות, אל משחקי הכבוד בעבודה, וארוחת השבת המשפחתית. החיים העקומים 
הללו, על הבליהם ושקריהם - הם העיקר. בעולם החבוט הזה שוקקת אמת עקומה וחמה וטובה. 

הסיפור שלנו הוא הסיפור שלנו. גם אם אנחנו לא מושלמונים, גם אם גן העדן רחוק מאי פעם - יש לנו 
את העולם הטוב שלנו. יותר מזה אנחנו לא צריכים.


