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 בחזרה לגן עדן? 
יהודה אלטשולר 

את חומש    "בחוקותי"פרשת  עם  יחד  חותמת    נופרשת
החומש שמשרטט את הוא  למעשה  ש  ,'הניםוכתורת  '
הכוק ממלכת  של  המתאר  אמורים  אותה  שהנים  ווי 

ממלכהישראל   שלל   "קדושים"שת  פרש  ,לייסד.  על 
  ,(:יחוי' יט)   "ָךֹומּכ  ְלֵרֲעָך    ּת  ְוָאַהבְ "  –ן  ראשוב  , מצוותיה
היחסים    מאפיינת האזרחים  שאת  בהבין    . החיים 
כ  הממלכה  במרכז עם  ולוומקדש    ,ייםו הנים 

בפרש הוגדרו  , "מצורע"  , "תזריע"ת  ושתפקידיהם 
מערכות היחסים בין המוני בית    ." אמור"ו  "אחרי מות"

והכ החוקים   הניםוישראל  במערכות  מיוצגות 
שלמקבילוש העריות  דיני  בין  של  הנים  והכ  ת  לאלה 
שלבזיקה  ראל,  יש למקדש  ישראל  כל  של  ש  ומיוחדת 

ים קרבורבנות שמביאים ישראל ומו, ובקפעמים בשנה
 הנים. ו ידי הכעל 

הכלכלית   הכהמערכת  הזו ובממלכת    הנים 
בפרשתנו   השמיטה  מצוות  לצד    .בהרחבהמתוארת 

ש  ,והיובל יחסי אחת למסו היוצרות  שניויון  יש  פר  ם, 
תי תחרותבפרשתנו  חברה  של  מחירים    יתאור  הגובה 

הּוָאִחיָך    ְךּו י מ  ְוִכי"  :אפשריים בדמות ט  וי'  )  "ְךּמ  עִ   ֹוי ד  מ 
"(:להכה או  ַכרּוָאִחיָך    ְך ּוי מ  יּכִ ,    , (שם:כה)  "ֹותּז  ֵמֲאח    מ 

" כמו  חריגות  בנסיבות  עִ   ְךּוי מ  ִכיואפילו   ְךּמ  ָאִחיָך 
ל המקרים האלה אנו  כב  .(מז/שם:לט)  "לך/לגר..   רּכַ ְוִנמְ 

לקיימצווי אלא  מנגד  לעמוד  שלא  הציווי:  ם  את  ם 
   .(שם:לה) "ּבֹו ּת  ְוֶהֱחַזקְ "

את   גם  כמובן  לצרף  יש  האלה  המצוות  לכל 
בפרשת  ש המתוארת  הכספים  שבחומש   "ראה"מיטת 

המִ   :התתכליו  ,דברים להשמיט  עשה  לוה  "מצות 
 . בשביעית" )רמב"ם, הל' שמיטה ויובל ט,א(

ה  החוקה של אותאת    ה מהוורא  ויק  חומש ,  אם כן
כ שכל  וממלכת  אנשים  של  ממלכה  מהם  הנים,  אחד 

ובין  ו בין אם הוא כ  ,בו הוא מכהןשמודע לתפקיד   הן 
הש  מן  יהודי  הוא  חלקו  אם  את  למלא  המצווה  ורה 

 בממלכה.ואת תפקידו 

זאת,   למשמעות  עם  רמז  יש  שבפרשה  נדמה 
סוקי  פ  ן בי  תמסועפ  הקבלות  מערכתב  נרמזתה  נוספת
 גן של מוםוע קסום עתיק עולם לבין ,ותכניה שההפר

  
המדרש * בית  ראש  אלטשולר,  יהודה  ד"ר  כון המ  –  הרב 

 אילן.-ה, אוניברסיטת בר גבוה לתורה

מחד בראשית  בספר  עתידיים, גיסא  העדן  ולעולמות   ,
 . גיסא מאידך

לגן    החלום מאז   עדןלשוב  האנושות  את  מלווה 
גן    ממנו.  וגורש הראשון  אדם  שחטא   אותו  מהו  אך 

 עדן? ולהיכן רוצה האדם לשוב?

ת  רה אהתו  בשורה של רמיזות עדינות מהדהדת 
 בפרשתנו. נציג כאן כמה מהן. השבת

 ( כג ז,-ד , גכה:' וי) שמיטה (יא-שמ' כ:ט)  שבת 

  ֲעֹבדּתַ י ִמים    תֵׁשׁשֶ 
  ָךּתֶ ְמַלאכְ  לּכ   ית  ׂשִ ְוע  

  ֶאת   ְזַרעּתִ   ִנים ׁש    ֵׁשׁש וְ 
  ֶאת   ּת  פְ סַ ְוָא  ַאְרֶצָך

 (:ישמ' כג) ּהָאת  ּובּתְ 
 : ןוכ

  ... ֶדָךׂש    ְזַרע ּתִ   ִניםׁש    ֵׁשׁש
וי' )  ּהָאת  ּובּתְ   ֶאת  ּת  ְוָאַספְ 
 (כה:ג

  ת ַׁשּבַ   ִביִעת ּׁשְ הַ   נ הּׁש  בַ ּו ה'לַ  תַׁשּב    ִביִעיּׁשְ הַ   םֹוְוי
 ה' לַ  תַׁשּב  ... ןֹותַׁשּב  

ל הׂשֶ ַתעֲ  ֹלא ה  כ  אכ  ֹלא    ְדָךׂש   ְמל  ְוַכְרְמָך  ע  ִתְזר  ֹלא 
 ִתְזֹמר

  ָך ּדְ ַעבְ   ָךּתֶ בִ ּו  ָךנְ בִ ּו  הּת  אַ 
ְתָך  ַוֲאמ 

ה   ְית  ֶכם    תַׁשּבַ ְוה  ל  ָאֶרץ  ה 
ְלָך   ה   ָךּדְ ְלַעבְ ּוְלָאְכל 

תֶ   ָך ְוַלֲאמ 

אֲ   ָךּתֶ ְבֶהמְ ּו   רׁשֶ ְוֵגְרָך 
ֶריָך ִּבׁשְ   ע 

  ִרים ּג  הַ   ְבָךֹוׁש  ְלתּו  ִכיְרָךׂשְ ְולִ 
  ה ּי  ְוַלחַ   ָךּתְ ְוִלְבֶהמְ   .ְךּמ  עִ 
 ַאְרֶצָךּבְ  רׁשֶ אֲ 

  ה'  הׂש  ע    י ִמים   ת ֵׁשׁשֶ   יּכִ 
ָאֶרץ ְוֶאת ַמִיםּׁש  הַ  תאֶ   ה 

ָאֶרץ ִלי יּכִ   ה 

מקדש הימים,    תהשבת  מקדשת  ואילו  את  השמיטה 
הש נאת  השבת  העמליםנים;  למנוחת  גם   גםו  ,ועדה 

משביתה  השמ עויטה  מ  דיב את  גם   .תםעבודהשדה 
לאמונה  האדם  את  מכוונות  השמיטה  וגם  השבת 

מפורטת האך נראה שההקבלה    בבורא העולם ומנהיגו.
שהיא מעין עולם הבא, היא   ,לשבתיטה השמ בין ,ללעי

 ון לפני ההשוואה לגן העדן עצמו: רק השלב הראש

לבריאת האדם:   קשרב נאמר    ',פרק אב  ,שיתבברא
ֶכם ֶאת  יּתִ נ תַ   ה ּנֵ ֹלִהים הִ -אֱ   אֶמרּיֹ וַ " ֶזַרע    ב ׂשֶ עֵ   לּכ    ל  ֹזֵרַע 
ל   ֵני ּפְ   ַעל   ר ׁשֶ אֲ  ָאֶרץ   כ  ֵעץ  לּכ    ְוֶאת  ה  ץ  עֵ   ְפִרי   ּבֹו   ר ׁשֶ אֲ   ה 
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הֹזרֵ  ֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכל  ַרע ל  ל ּו   .ַע ז  ָאֶרץ    ת ּיַ חַ   ְלכ  לּוה    ף ֹוע  ְלכ 
ָאֶרץ אֲ   ַעל ׂשמֵ ֹור  ְלֹכלּו ַמִיםּׁש  הַ    לּכ    ֶאת  ה ּי  חַ   ׁש ֶנפֶ   ּבֹו   רׁשֶ ה 

ה  ב ׂשֶ עֵ   ֶיֶרק  . (ל-טכפס' )" ֵכן ַוְיִהי  ְלָאְכל 

למדי דומה  ב  יאמירה  בפרשתנו  גם   קשרנשמעת 
ה  "למצוות השמיטה:   ְית  ה ְלָך   ֶרץָאה    ת ַׁשּבַ ְוה  ֶכם ְלָאְכל  ל 

ְולִ   ָךּדְ ְלַעבְ ּו ֶתָך    . ְךּמ  עִ   ִריםּג  הַ   ְבָך ֹוׁש  ְלתּו  ִכיְרָך ׂשְ ְוַלֲאמ 
ל   ְהֶיהּתִ   ַאְרֶצָךּבְ   ר ׁשֶ אֲ   ה ּי  ְוַלחַ   ָךּתְ ְוִלְבֶהמְ    ּה ָאת  ּו ב ּתְ   כ 
 . (ז-' כה:ו יו" )ֶלֱאֹכל

לבורא שייך  כולו  בכך  ,העולם  להכיר  האדם    ועל 
א לכל  זו  בשנה  מעשית  בצורה  ט  ללק  דםולאפשר 

בפני הבהמות והחיות על    אותם  חותואף לפ  ,דותיובש
שי בהמנת  מזוםרעו  יתרה  אדם למתירה  ההלכה    ,. 

המאכל רק כל עוד  גידולי השביעית  ללקט את מזונו מ
ל ביתו זמין עדיין  לאסוף א רוצה  הוא  הספציפי שאותו  

שמיטה ויובל  לחיה בשדה. וכך פוסק הרמב"ם בהלכות  
 ז, א:  

שביעית   אוכלין איפירות  אל  ן  כמהן   מןזל  א 
בשדה מצוי  המין  ולבהמתך "  :שנאמר  ,שאותו 

 . "אתה לאכולולחיה אשר בארצך תהיה כל תבו
אתה  חי ש  מןזל  כ השדה  מן  זה  ממין  אוכלת  ה 

חייב   השדה  מן  לחיה  כלה  שבבית,  ממה  אוכל 
 .  ער אותו המין מן הביתלב

המעניין בעה"ח  , היחס  ובין  האדם  בין  כאן   ,המתואר 
המתארת את גם בנבואת ישעיהו  אחרת  ורה  בצ מופיע  

כימים   המשיח  כבשוגיבהם  שימות  עם  זאב    , ר 
יחסמערכו  נהרורשתו מעניינות  ת  האדם ביגם  ים  ן 

" ר    ַעל  ֵנק ֹוי   ע ׁשַ עֲ ׁשִ וְ והחיה:  ְמא  ֶתןּפ  ח    ִני ֹוִצְפע  ַרתּוְוַעל 
ה  ֹוי ד  לּומּג   ד  יא:ח)  "ה  זכתה    . (יש'  זו  מיוחדת  נבואה 
המדרשית  ל בספרות  הפסוק  שנפרוהדיון  על  ית 

פרשת   ""בחוקותי"בתחילת  ִמן   הּי  חַ   יְׁשַּבּתִ ְוהִ :  ה  ע    ר 
ָאֶרץ ספר  כשכר על קיום    נאמר  זה   פטמש.  (ו:ווי' כ )  "ה 
השמיטה    ,הברית מצוות  קיום  הוא  העיקרי  שתוכנו 

הרמוניה בין האדם  שבו שוררת מעין    ,והיובל. מצב זה
  ,ןעדהלראשונה בפרקי גן    ,כאמור  ,הופיע  ,ובין בעה"ח

 המזון השווה של האדם ובעה"ח.גם ם מתואר בהו

העבדים   בשחרור  הוא  היובל  של  מתבצע  השיאו 
של הרמב"ם   אך בתיאורו  , בשנת היובל  יפורים ביום הכ

י, ) ויובל  במסכת   ,(יד  שמיטה  הסוגיה  על  המבוסס 
 עולמות שונים:  , יש הדהוד מעניין לבע" חראש השנה 

ה יום הכפורים לא  עד  נפע  יומר"ה  טרים בדים 
השדות   ולא  לאדוניהן,  ולא משתעבדין  לבתיהן 

וש  אוכלין  עבדים  אלא  לבעליהן,  ותים  חוזרות 
בראשיהם ועטרותיהם  שהגיע  ון  כי  .ושמחים 

עבדים  נפטרו  בשופר  ב"ד  תקעו  הכפורים  יום 
לבעליהןלבתיהן   שדות  הלכות )  וחזרו  רמב"ם 

 (.י הלכה יד"שמיטה ויובל פ

מבוס זה  ציורי  עס  תיאור  ספק  דומהללא  תיאור   ל 
 את העולם הבא: (אע"יז )בברכות  שמתארת הסוגיה

בו לא אכי אין  ולא  העולם הבא  ולא שתיה  לה 
ור משא  פריה  ולא  ולא ביה  קנאה  ולא  ומתן 

יושבין   צדיקים  אלא  תחרות,  ולא  שנאה 
  1. יהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינהועטרות

ברוצה  התורה  י  ולוא לנו  ההשאמצעולרמוז  אות  וות 
עדן וללילות הקבוהמ לגן  חלום    , שהחלום לשוב  הוא 

ממש בו  אך    ,של  הילדות.יש  מתום  התורה    קצת 
א כאןמצווה  לפתח  הא  ,ותנו  כדור  פני  כאן  על  רץ, 

ישראל נוכל   ,בארץ  נרצה  רק  אם  ממש.  של  עדן  גן 
הנים וגוי  ולקיים כאן תנאים שבהם תתפתח ממלכת כ

מקאדם    לכשממלכה    ; דושק את  יודע  ביחס ו  ומבה 
מקומו  לב ואת  לזולתורא  שכזוביחס  חברה  אין  ש  ,ו. 
ת  ווהדדי ת בזולאונאה, אלא תמיכה  גם לא  הונאה ובה  

ה י ד"  כאשר ט  , היא חברה שיוצרת  (וי' כה:לה)   "ְךּמ  עִ   ֹו מ 
 כאן גן עדן אמיתי.

מתואר   הזה  העדן  גן  של  פרשת שיאו  בתחילת 
 : נקרא במנחה של שבת , שאותה"בחוקותי"

הַ  ...  ָאֶרץּב    םֹולׁש    יּתִ ְונ תַ ...  ֹוְריּפִ   ן ּתֵ יִ   ה דֶ ּׂש  ֵעץ 
ִניִתיּו ְוִהְר   פ  ֶאְתֶכם  ְוִהְפֵריִתי  ֶאְתֶכם   יִתיּבֵ ֲאֵליֶכם 

ֶאת  י ּתִ כְ ּלַ ְוִהְתהַ ...  ֶכםּתְ אִ   יִתיִר ּבְ   ַוֲהִקיֹמִתי 
 .(יב-וי' כו:ד)  ֲכֶכםֹותּבְ 

ת בבראשינמצא    בין בני האדם  ר הקב"ה כמהלךואית
ג כתוב:    '.פרק  ֹלִהים  -אֱ   ה'  לֹוק  ֶאת  ּועמְ ִּיׁשְ וַ "שם 
וחוה,  (חפס'  )  "םּיֹוהַ   חַ ּוְלר  ןַּבּג    ְךּלֵ ִמְתהַ  אדם  זכו  לא   .

מגן מצואך    , עדן  וגורשו  כאןאנו  ולבנות  לנסות    וים 
וה שלנו,  העדן  גן  שאת  לנו  מבטיח  מצידו    ִאם "קב"ה 

ם  ם יתֶ ׂשִ ַועֲ   ּוְמרִּתׁשְ ִמְצוַֺתי    ְוֶאת  ּוֵלכּתֵ   ַתיּקֹ ח  ּבְ  וי'  )  "ֹאת 
ה,  (כו:ג העדן  או   ;התרחשלגם  יכול    הז גן  כנס  לא 

כפרס חיצוני אלא כתוצאה מעמל רב של בניית חברה  
לחסד    ,ה לצדק ומשפט, לחמלהשערכיה מובילים אות 

ל הזולולרחמים,  למצוקות  ולקשב  בות  מחוית 
לבנייתו   המתכון  את  לנו  מציעה  התורה  וסולידריות. 

הדרך אליו  יאת  למצ  האחריותבות והמחוי  ;של גן עדן
אלא    ,לחפש אותו  ן אנו צריכים. אישלנו  ון תלויה ברצ

 מו ידינו. ליצור אותו ב
 

 הנשיא  מופץ בסיוע קרן הדף השבועי
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