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סיפור גן העדן
גירוש ,שילוח והיפרדות
מבוא קצר לפרקים "שילוח הקן" ו"איילה ונחש"
סיפור גן העדן המקראי מאגד בתוכו רעיונות ודימויים ארכיטיפיים
רבים הנוגעים כולם בבסיס הקיום האנושי .מבין שפע הדימויים
שמעלה הסיפור אתייחס לשני מוטיבים עיקריים :האחד – הגירוש
כתנאי להתפתחות ,והאחר – הנחש כמי שמעורר את האדם
מהתרדמה הרחמית .מוטיבים אלו שזורים בשתי אגדות מהזוהר
העומדות במרכזם של שני פרקי הספר הבאים.
ֹאמר
שה ה׳ אֱ ל ִֹהים וַ ּי ֶ
ש ֶדה אֲ ׁ ֶשר עָ ָׂ
וְ הַ ּנָחָ ׁש הָ יָה עָ רוּם ִמכּ ֹל ַח ּיַת הַ ּ ָׂ
ֹאמר
שה אַ ף ִּכי־אָ ַמר אֱ ל ִֹהים ל ֹא תֹאכְ ל ּו ִמכּ ֹל עֵ ץ הַ ּגָן .וַ ּת ֶ
ֶאל־הָ ִא ּׁ ָ
ְ
שה ֶאל־הַ ּנָחָ ׁש ִמ ּ ְפ ִרי עֵ ץ־הַ ּגָן נֹאכֵ ל .ו ִּמ ּ ְפ ִרי הָ עֵ ץ אֲ ׁ ֶשר ְ ּבתוֹך־
הָ ִא ּׁ ָ
ֹאמר
ן־ת ֻמתוּן .וַ ּי ֶ
הַ ּגָן אָ ַמר אֱ ל ִֹהים ל ֹא תֹאכְ ל ּו ִמ ּ ֶמ ּנ ּו וְ ל ֹא ִת ְ ּגע ּו בּ ֹו ּ ֶפ ְּ
שה ל ֹא־מוֹת ְּת ֻמתוּןִּ .כי י ֵֹדעַ אֱ ל ִֹהים ִּכי ְ ּביוֹם אֲ כָ לְ כֶ ם
הַ ּנָחָ ׁש ֶאל־הָ ִא ּׁ ָ
וָרע .וַ ּ ֵת ֶרא
יתם ּ ֵכאל ִֹהים י ְֹדעֵ י טוֹב ָ
ִמ ּ ֶמ ּנ ּו וְ נִ פְ ְקח ּו עֵ ינֵיכֶ ם וִ ְהיִ ֶ
שה ִּכי טוֹב הָ עֵ ץ לְ ַמאֲ כָ ל וְ כִ י ַתאֲ וָ ה־הוּא לָעֵ ינַיִ ם ,וְ נ ְֶח ָמד הָ עֵ ץ
הָ ִא ּׁ ָ
יש ּה ִע ּ ָמ ּה ,וַ ּיֹאכַ ל.
ש ִּכיל ,וַ ִּת ַּקח ִמ ּ ִפ ְריוֹ ,וַ ּתֹאכַ ל; וַ ִּת ּ ֵתן ּגַם־לְ ִא ׁ ָ
לְ הַ ְ ׂ
(בראשית ג ,א–ו)

שה אָ ַמר הַ ְר ּ ָבה אַ ְר ֶּבה ִע ְ ּצב ֹונ ְֵך וְ הֵ רֹנ ְֵך ְ ּבעֶ צֶב ּ ֵתלְ ִדי בָ נִ ים
ֶאל־הָ ִא ּׁ ָ
ְ
ְ
ְ
י־ש ַמ ְע ּ ָת לְ קוֹל
ל־בך .וּלְ אָ ָדם אָ ַמר ִּכ ׁ ָ
ש ָּ
ישך ְּת ׁשו ָּק ֵתך וְ הוּא יִ ְמ ׁ ָ
ל־א ׁ ֵ
וְ ֶא ִ
ית ָ
יך לֵאמֹר ל ֹא תֹאכַ ל ִמ ּ ֶמ ּנ ּו אֲ רו ָּרה
ִא ׁ ְש ּ ֶת ָך וַ ּתֹאכַ ל ִמן־הָ עֵ ץ אֲ ׁ ֶשר צִ ִּו ִ
הָ אֲ ָד ָמה ַּבעֲבו ֶּר ָך ְ ּב ִע ּצָבוֹן ּתֹאכְ ֶל ּנָה כּ ֹל יְ ֵמי ַח ּי ָ
ֶיך .וְ קוֹץ וְ ַד ְרדַּ ר
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ש ֶדהּ ְ .בזֵעַ ת אַ ּ ֶפ ָ
יך ּתֹאכַ ל ל ֶֶחם עַ ד
יח ל ְָך וְ אָ כַ לְ ּ ָת ֶאת־עֵ ֶׂשב הַ ּ ָׂ
ּ ַתצְ ִמ ַ
ׁשו ְּב ָך ֶאל־הָ אֲ ָד ָמה ִּכי ִמ ּ ֶמ ּנָה ל ָֻּק ְח ּ ָת ִּכי־עָ פָ ר אַ ּ ָתה וְ ֶאל־עָ פָ ר ּ ָת ׁשוּב.
ש ה׳
וַ ִ ּי ְק ָרא הָ אָ ָדם ׁ ֵשם ִא ׁ ְש ּת ֹו ַח ָ ּוה ִּכי ִהוא הָ יְ ָתה ֵאם ּ ָכל־חָ י .וַ ּיַעַ ׂ
ֹאמר ה׳ אֱ ל ִֹהים
אֱ ל ִֹהים לְ אָ ָדם וּלְ ִא ׁ ְש ּת ֹו ּ ָכ ְתנוֹת עוֹר וַ ּיַלְ ִ ּב ׁ ֵשם .וַ ּי ֶ
הֵ ן הָ אָ ָדם הָ יָה ְּכאַ ַחד ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ל ַָדעַ ת טוֹב וָ ָרע וְ עַ ּ ָתה ּ ֶפן־יִ ׁ ְשלַח יָד ֹו
ש ּ ְל ֵחה ּו ה׳ אֱ ל ִֹהים ִמ ּגַן־
עלָם .וַ יְ ׁ ַ
וְ ל ַָקח ּגַם ֵמעֵ ץ הַ ַח ִ ּיים וְ אָ כַ ל וָ ַחי לְ ֹ
שם .וַ יְ ג ֶָר ׁש ֶאת־הָ אָ ָדם וַ ּי ׁ ְַש ּ ֵכן
עֵ ֶדן ַל ֲעבֹד ֶאת־הָ אֲ ָד ָמה אֲ ׁ ֶשר ל ַֻּקח ִמ ּׁ ָ
ִמ ֶּק ֶדם לְ גַן־עֵ ֶדן ֶאת־הַ ְּכ ֻר ִבים וְ ֵאת לַהַ ט הַ ֶח ֶרב הַ ִּמ ְתהַ ּ ֶפכֶ ת לִ ׁ ְשמֹר
ֶאת־דֶּ ֶר ְך עֵ ץ הַ ַח ִ ּיים (שם ,טז–כד).

גירוש האדם מגן העדן מסמל גירושים ו"שילוחים" רבים ומגוונים
שעובר האדם בחייו ,חלקם קשים ודרמטיים וחלקם פנימיים
וסמויים .כך ,למשל ,יציאתו של התינוק מרחם אמו כרוכה
בהיפרדות מהמעטפת הרחמית וכמוה כגירוש מאשליית גן העדן.
שנות הילדות רצופות באתגרי גדילה החוזרים ומדגישים את הניגוד
הנצחי בין המשאלה של הילד לגדול לבין הגעגוע שלו למקום
מבטחים מוגן ורחמי .גם בחיים הבוגרים מתעוררת כמו משום
מקום ,ובעיקר בעת משבר ,הכמיהה לעונג שבינקות .בצמתים אלו
עומד הגיבור במבחן :האם יוכל לעמוד בפני הפיתוי של "מתיקות
גן העדן" כפיצוי למכאוביו? האם יצליח לעמוד במשימתו ולהשלים
עם טעמה המר של הגדילה? או שמא ימעד ויילכד במלכודת הדבש
של טרום לידה וטרום מודעות" .אזורי הנוחות" עלולים לפתות את
האדם להתכרבל בעונג המונח לפתחו ולוותר על המאמץ התובעני
של השלמת ייעודו .חוויה גרעינית זו חוזרת שוב ושוב ומזכירה
לאדם את דרמת הגירוש מגן העדן ואת מאווייו הנצחיים לחזור
ולהסתתר בין עצי הגן עמוסי הפרי.
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סיפור גן העדן מדגיש שההתפתחות האנושית היא תהליך הנכפה,
כביכול ,על האדם .הגירוש מגן העדן מסמל את תחושת הסירוב
העמוקה והבלתי נמנעת המלווה כל בן אנוש המשולח אל מסע
הגיבור שלו .המפגש עם הנחש הפנימי ועם הולדת התודעה מעניק
לאדם את הזכות של "מוֹ תר האדם" ,מקנה לו את מעלותיה של
ההתחדשות ואת חופש היצירה והבחירה ,אולם מחייב אותו לחוות
שוב ושוב את מחיר הטעימה מהפרי האסור .התודעה משכללת
את דרכי ההתמודדות של האדם עם המציאות ,אולם בה בעת היא
מעמיסה עליו את משקלה של הדעת והאחריות .מסעו של האדם –
הישגיו וכשליו – יהיה כרוך לעד בקשיי הלידה ובמכאובי הגדילה,
ובזֵ ַעת ַא ּ ֶפ ָ
ֹאכל ֶל ֶחם.
יך ּת ַ
כנאמר בכתוביםְּ :ב ֶע ֶצב ֵּת ְל ִדי ָבנִ ים ְּ
שני הפרקים הבאים יעסקו בתכנים הקשורים ברובם לארכיטיפ
האמהוּ ת,
האם כמוקד רב־עוצמה של קשר והזנה ,גדילה ופרידהִ .
על כל מופעיה ,נוגעת בתכנים מהותיים של הקיום האנושי .מצדה
האחד ,הרחמי־אלמנטרי ,נוגעת האמהות בפריון ובהולדה ,בהזנה
ובהכלה ,בשמירה ובטיפול .מצדה האחר ,הטרנספורמטיבי ,טומנת
בחובה האמהות את הכמיהה לצמיחה הכרוכה ,מעצם טיבה ,בכורח
ההיפרדות והשילוח.
אגדת הזוהר על מצוות שילוח הקן מתייחסת לקושי הרב של
האם (הציפור) לפרק את ִקנה ולהיפרד מגוזליה .הציווי לשלוח את
מקנה מעורר אצל הקורא רגשות עזים הנוגעים לליבת הקיום
האם ִ
האנושי :שמחת ההיוולדות והגדילה אל מול הגעגוע הנצחי לקן
רחמי שמור וסטטי.
חכמי הזוהר מדגישים את כאבה של הציפור־האם המשולחת ואת
מחיר הצמיחה ,אולם ראייתם רבת־הרבדים מכוונת אל האמונה
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מקנה מאפשר את השחרור מכבלי הרחם ואת
כי רק שילוח האם ִ
פתיחתם של רחמי שמים .בחסות הרחמים מתרחש המסע האנושי
הנע על הציר שבין געגועים נצחיים ורגרסיביים לגן עדן לבין רצון
החיים ומאוויי הגדילה.
אגדת הזוהר על האיילה והנחש המובאת בהמשך מאירה היבט
בצדה המגונן והטבעי של האמהות .האיילה המזינה
נוסף הקשור ִ
והרחומה נעה במעגליות הרמונית אל מחוזות הטבע עד שלפתע
מזדמנים בדרכה ,בזה אחר זה ,שלושה נחשים .מפגש זה מסמל אף
הוא את הפרדוקס הקיומי הנע בין כמיהה אנושית נצחית למרחב
טבעי ומוגן ,חף מהתפתחות ,לבין אותו נחש פנימי החוזר ומגיח
מתוך עפר הנפש ומפתה את בן האנוש לטעום מעץ הדעת .הנחש,
כדימוי ארכאי ,מעיר את האדם מהנוחות של תרדמת הלא־מודע
ודוחק בו לצאת למסע תיקון והתפתחות.
סיפור גן העדן הקדום מהווה ,אם כן ,מקור השראה בלתי נדלה
להוויה אנושית סבוכה זו של געגוע וצמיחה ,קשר והיפרדות .ניתן
לראות בו חלום קולקטיבי המדבר בדימויים ארכיטיפיים והנוגע
בדרמת החיים על שלל מופעיה .מוטיבים אלו חוזרים ומופיעים
במדרשי הזוהר שלפנינו ומאגדים בתוכם בתמציתיות רבה את
סודו הבלתי מפוענח של הקיום האנושי ואת הניגודיות רבת־הפנים
הטמונה בעולמו הפנימי של האדם.

