בס"ד
על האכילה – בין גן עדן לפסח
הרב מואיז נבון
שמות פרק יב
(א) וַ יֹּאמֶ ר יְ קֹּוָ ק אֶ ל מֹּשֶ ה וְ אֶ ל ַאהֲ רֹּן בְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לֵאמֹּר( :ב) הַ ח ֶֹּדש הַ זֶ ה ָלכֶם רֹּאש חֳ ָד ִשים ִראשוֹּן
הּוא ָלכֶם לְ חָ ְדשֵ י הַ שָ נָה( :ג) ַדבְ רּו אֶ ל ָכל ע ֲַדת יִ ְש ָראֵ ל לֵאמֹּר בֶ עָ שֹּר ַלח ֶֹּדש הַ זֶ ה וְ יִ ְקחּו לָהֶ ם ִאיש ֶשה
ּוש ֵכנ ֹּו הַ ָקרֹּב אֶ ל בֵ ית ֹּו בְ ִמכְ סַ ת
לְ בֵ ית ָאבֹּת ֶשה לַבָ יִ ת( :ד) וְ ִאם יִ ְמעַ ט הַ בַ יִ ת ִמ ְהיֹּת ִמשֶ ה וְ ל ַָקח הּוא ְ
ּומן הָ עִ זִ ים
נְפָ שֹּת ִאיש לְ פִ י אכל ֹּו ָתכֹּּסּו עַ ל הַ שֶ ה( :ה) שֶ ה תָ ִמים זָ כָר בֶ ן ָשנָה יִ ְהיֶה ָלכֶם ִמן הַ כְ בָ ִשים ִ
ַארבָ עָ ה עָ שָ ר יוֹּם ַלח ֶֹּדש הַ זֶ ה וְ ָשחֲ טּו אֹּת ֹּו כֹּל ְקהַ ל ע ֲַדת יִ ְש ָראֵ ל בֵ ין
ִת ָקחּו( :ו) וְ הָ יָה ָלכֶם לְ ִמ ְשמֶ ֶרת עַ ד ְ
הָ עַ ְרבָ יִ ם( :ז) וְ ל ְָקחּו ִמן הַ ָדם וְ נ ְָתנּו עַ ל ְש ֵתי הַ ְמזּוזֹּת וְ עַ ל הַ מַ ְשקוֹּף עַ ל הַ בָ ִתים אֲ ֶשר יֹאכלּו אֹּת ֹּו בָ הֶ ם:
(ח) וְ אכלּו אֶ ת הַ בָ שָ ר בַ לַיְ לָה הַ זֶ ה ְצלִ י אֵ ש ּומַ ּצוֹּת עַ ל ְמר ִֹּרים ֹּיאכלהּו( :ט) ַאל ֹּתאכלּו ִממֶ ּנּו נָא ּובָ ֵשל
ְמבֻשָ ל בַ מָ יִ ם כִ י ִאם ְצלִ י אֵ ש רֹּאש ֹּו עַ ל כְ ָרעָ יו וְ עַ ל ִק ְרב ֹּו( :י) וְ ֹלא תו ִֹּתירּו ִממֶ ּנּו עַ ד ב ֶֹּקר וְ הַ ּנֹּתָ ר ִמ ֶמּנּו עַ ד
ב ֶֹּקר בָ אֵ ש ִת ְשרֹּפּו( :יא) וְ ָכ ָכה ֹּתאכלּו אֹּת ֹּו מָ ְתנֵיכֶם חֲ ג ִֻרים ַנ ֲעלֵיכֶם ְב ַרגְ לֵיכֶם ּומַ ֶקלְ כֶם ְבי ְֶדכֶם וַ אכל ֶתם
יתי ָכל בְ כוֹּר בְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
אֹּת ֹּו בְ ִחפָ זוֹּן פֶ סַ ח הּוא לַיקֹּוָ ק( :יב) וְ עָ בַ ְר ִתי בְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם בַ לַיְ לָה הַ זֶ ה וְ ִה ֵכ ִ
ָאדם וְ עַ ד בְ הֵ מָ ה ּובְ כָל אֱ ֹלהֵ י ִמ ְצ ַריִ ם אֶ עֱשֶ ה ְשפָ ִטים אֲ נִי יְ קֹּוָ ק( :יג) וְ הָ יָה הַ ָדם ָלכֶם לְ אֹּת עַ ל הַ בָ ִתים
מֵ ָ
יתי אֶ ת הַ ָדם ּופָ סַ ְח ִתי ֲע ֵלכֶם וְ ֹלא יִ ְהיֶה בָ כֶם ֶנגֶף לְ מַ ְש ִחית בְ הַ כ ִֹּתי בְ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
אֲ שֶ ר אַ ֶתם שָ ם וְ ָר ִא ִ
ֹלהים וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל הָ ִא ָשה
בראשית פרק ג (א) וְ הַ ּנָחָ ש הָ יָה עָ רּום ִמכֹּל חַ יַת הַ שָ ֶדה אֲ שֶ ר עָ ָשה יְ קֹּוָ ק אֱ ִ
ֹלהים ֹלא ֹּתאכלּו ִמכֹּל עֵ ץ הַ גָן( :ב) וַ תֹּאמֶ ר הָ ִא ָשה אֶ ל הַ ּנָחָ ש ִמפְ ִרי עֵ ץ הַ גָן ֹּנאכל( :ג)
ַאף כִ י ָאמַ ר אֱ ִ
ֹלהים ֹלא ֹּתאכלּו ִממֶ ּנּו וְ ֹלא ִתגְ עּו ב ֹּו פֶ ן ְתמֻ תּון( :ד) וַ יֹּאמֶ ר הַ ּנָחָ ש
ּומפְ ִרי הָ עֵ ץ אֲ שֶ ר בְ תוְֹּך הַ גָן ָאמַ ר אֱ ִ
ִ
ֹלהים כִ י בְ יוֹּם אכלכֶם ִממֶ ּנּו וְ נִ פְ ְקחּו עֵ ינֵיכֶם וִ ְהיִ יתֶ ם
אֶ ל הָ ִאשָ ה ֹלא מוֹּת ְתמֻ תּון( :ה) כִ י י ֵֹּדעַ אֱ ִ
ֵאֹלהים י ְֹּדעֵ י טוֹּב וָ ָרע( :ו) וַ ֵת ֶרא הָ ִאשָ ה כִ י טוֹּב הָ עֵ ץ לְ מַ אכל וְ כִ י תַ אֲ וָ ה הּוא לָעֵ ינַיִ ם וְ נ ְֶחמָ ד הָ עֵ ץ
כ ִ
לְ הַ ְשכִ יל וַ ִת ַקח ִמפִ ְרי ֹּו וַ ֹּתאכל וַ ִת ֵתן גַם לְ ִאישָ ּה עִ מָ ּה וַ ֹּיאכל( :ז) וַ ִתפָ ַק ְחנָה עֵ ינֵי ְשנֵיהֶ ם וַ י ְֵדעּו כִ י
עֵ ירֻ ִמם הֵ ם וַ יִ ְתפְ רּו ֲעלֵה ְתאֵ נָה וַ ַיעֲשּו לָהֶ ם חֲ ֹגרֹת... :
אבן עזרא בראשית שיטה אחרת  -פירוש פרק ג פסוק ז
חגורות  -להסתיר ערוותם:
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף ע עמוד ב
רבי נחמיה אומר :תאנה היה ,שבדבר שקלקלו בו נתקנו ,שנאמר וַ יִ ְתפְ רּו ֲעלֵה תאנה.
דף על הדף סנהדרין דף ע עמוד ב
החת"ס (פ' בראשית) כתב שטעה אדה"ר באסרו יותר מפרי האילן ,ואסר גם את הנגיעה בעץ ,ולכן
נכשל בזה ,לכן להתוודות על שגגתו אשר שגג ,כתיב :וַ יִ ְתפְ רּו ֲעלֵה ְתאֵ נָה וַ ַיעֲשּו לָהֶ ם חֲ ֹּגרֹּת ,להורות
עתה שהעלין מותרין ,ולא נאסרה כ"א הפרי ,לכן לא הוזק בנגיעת האילן ,והיינו דאחז"ל (כאן)
בדבר שקלקל בו נתקן ,ולכאורה מה תיקן בזה שעשה לו חגורות ממנו ,והשתא אתי שפיר שזהו
ווידוי תשובה על הוספתו.
בראשית פרק ג (ו) וַ ֵת ֶרא הָ ִאשָ ה כִ י טוֹּב הָ עֵ ץ לְ מַ אכל וְ כִ י תַ אֲ וָה הּוא לָעֵ ינַיִ ם וְ נ ְֶחמָ ד הָ עֵ ץ לְ הַ ְשכִ יל
וַ ִת ַקח ִמפִ ְרי ֹּו וַ תֹּאכל וַ ִת ֵתן גַם לְ ִאישָ ּה עִ מָ ּה וַ יֹּאכל:
זוהר (ויקרא טו - ):למדנו :כאשר נתגבר היצר הרע באדם אינו מתגבר אלא בעריות.
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף ע עמוד ב
רבי יהודה אומר :חטה היה ,שאין התינוק יודע לקרוא אבא ואימא עד שיטעום טעם דגן.
דף על הדף סנהדרין דף לח עמוד ב
ועיין שם עוד בהגה"ה מא"א (סי' קמ"ט) דמהאי טעמא גם כן מברכין לחם משנה על הפת בשבת,
לפי שי"א שעץ שאכל אדה"ר חטה היתה ,לכן לתקן את חטאו אוכלים פת.
ר' צדוק הכהן מלובלין  -פרי צדיק ויקרא לחג הפסח
[א] ...אכילת הפסח שהוא קרבן והוא סעודתא דמלכא לחמי לאשי על דרך שמובא (זוהר ח"ג ז' ב)
ישראל מפרנסין לאביהן שבשמים וכן בא מצוה ראשונה בתורה באכילת פסח ,אכילת מצוה ,שבא
לתקן הקלקול של אדם הראשון שהוא שורש הסתת הנחש להכניס תאוה באכילה ובא מצות
הפסח לתקן הפגם ,ובזמן הזה שאין לנו פסח יש אכילת מצוה מצה ומרור שמברכין עליהן אשר
קדשנו במצוותיו וצונו... ,
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R. Soloveitchik, Festival of Freedom, p. 3-4
At the root of the halakhic conception of the se’udah lies a problem which has assailed the minds
of our sages. Man responds to the biological pressure to take nourishment; he has no choice in
the matter… So acts the brute, the beast in the field… There is nothing human or meaningful
about the act of consuming food.
p.6: Judaism developed a new institution, the se’udah. It is neither an ordinary meal nor a feast; it is
more than that. It is the crucible in which the bread of man is transposed into the bread of God.
ֶס ֶל ְקטִיבִּיּות ,ב ְַּר ָרנּות – (1) Selectivity
ְפלִיָאהִ ,השְתָאּות; ְת ִמיהָה – (2) Awe, Wonder

ֲחבֵרּות ,י ְדִ ידּות – (3) Companionship
הקשר משמעותי – (4) Meaningful Context

…p.3: The Seder is the prototype of the se’udah … the se’udah par excellence

~ פסח – מצה – מרור – כרפס ~
(ֶ )1ס ֶל ְקטִיבִּיּות ,ב ְַּר ָרנּות – מרור
מָ רוֹר זֶ ה שֶ ָאנּו אוֹּכְ לִ ים ,עַ ל שּום מה? עַ ל שּום שֶ מֵ ְררּו הַ ִמ ְצ ִרים אֶ ת חַ יֵי אֲ בוֹּתֵ ינּו בְ ִמ ְצ ַריםֶ ,שּנֶאֱ מַ ר:
וַ יְ מָ רֲ רּו אֶ ת חַ יֵיהם בַ ֲעב ָֹּדה ָקשָ ה ,בְ חֹּמֶ ר ּובִ לְ בֵ נִים ּובְ כָל ֲעב ָֹּדה בַ ָש ֶדה אֶ ת כָ ל ֲעב ָֹּדתָ ם אֲ ֶשר עָ בְ דּו בָ הֶ ם ְבפָ ֶרְך.
(ְ )2פלִיָאהִ ,השְתָ אּות; תְ ִמיהָה – כרפס
בָ רּוְך אַ ָתה יי אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ ע ֹּולָםּ ,בו ֵֹרא ְּפ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה.
משנה ברורה סימן תעג ס"ק כא
[חומץ] או מי מלח  -לטבול בהן הכרפס והירק . ... .והנה ענין טיבול הירק במשקה הוא מתקנת
חכמים כדי להתמיה את התינוקות שיראו שינוי שאוכלין הירקות בטיבול שאין דרך לאכלם קודם
הסעודה בכל ימות השנה וישאלו על שינוי זה שאמירת ההגדה מצותה לאומרה דרך תשובה על
שאלות ששאלוהו שנאמר כי ישאלך בנך וגו' ואמרת לבנך עבדים היינו וגו':
חשוקי חמד פסחים דף קיד עמוד ב
שאלה .כתוב בשו"ע (סימן תעג ס"ד) מביאים לפני בעל הבית קערה שיש בה ג' מצות ומרור
וחרוסת וכרפס .וכתב המשנ"ב (שם ס"ק כא) ענין טיבול הירק במשקה הוא מתקנת חכמים ,כדי
להתמיה את התינוקות ... ,ויש להסתפק מה הדין בחולה הנמצא בבית חולים יחידי ,ואין לפניו
תינוקות שישאלוהו ,האם חייב בטיבול זה? תשובה .מבואר בשו"ע הגרש"ז (שם סעיף טו) שחייב
בטיבול זה ,מפני שלא חילקו חכמים בזה.
(ֲ )3חבֵרּות ,י ְדִ ידּות – קרבן פסח
שמות פרק יב ( -ג)  ...וְ יִ ְקחּו לָהֶ ם ִאיש ֶׂשה לְּ בֵ ית ָאבֹת ֶׂשה לַּבָ יִ ת( :ד) וְ ִאם יִ ְמעַ ט הַ בַ יִ ת ִמ ְהיֹּת ִמ ֶשה
ּושכֵנוֹ הַ ָקרֹב אֶׂ ל ּבֵ יתוֹ בְ ִמכְ סַ ת נְפָ שֹּת ִאיש לְ פִ י אכל ֹּו ָתכֹּּסּו עַ ל הַ ֶשה:
וְּ ל ַָקח הּוא ְּ
ֵיתי
ַארעָ א ְד ִמ ְצ ָריִ ם .כָל ִדכְ פִ ין יֵיתֵ י וְ יֵיכֹּל ,כָל ִד ְצ ִריְך י ֵ
 הגדה :הָ א ל ְַחמָ א עַ נְ יָא ִדי אֲ כָלּו ַאבְ הָ תָ נָא בְ ְ
וְ יִ פְ סַ ח.
 שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תפא  -חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח וביציאת
מצרים ,ולספר בניסים ובנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו ,עד שתחטפנו שינה.
( )4הקשר משמעותי  -מצה
R. Soloveitchik, p. 27: Judaism tries to convert the meal into a covenantal feast... What is the
covenant if not the unity of all time dimensions… The covenant combines … the beginning with
the end of days… The covenant redeems the individual from his historical solitude.

את
דברים פרק טז ,ג ֹ -לא תֹּאכַל עָ לָיו חָ מֵ ץ ִשבְ עַ ת י ִָמים תֹּאכַ ל עָ לָיו מַ ּצוֹּת לֶׂחֶׂ ם עֹנִ י כִ י ְב ִחפָ זוֹּן יָצָ ָ
אתָך מֵ אֶׂ ֶׂרץ ִמצְּ ַריִ ם כֹל יְּ מֵ י חַ יֶׂ יָך:
מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לְּ מַ עַ ן ִתזְּ כֹר אֶׂ ת יוֹם צֵ ְּ
מַ צָ ה זו שאנו אוֹּכְ לִ ים ,עַ ל שּום מה? עַ ל שּום שֶ ֹלא ִה ְספִ יק בְ צֵ ָקם ֶשל אֲ בוֹּתֵ ינּו לְ הַ חֲ ִמיץ עַ ד ֶשּנִגְ לָה
ֲעלֵיהֶ ם מֶ לְֶך מַ לְ כֵ י הַ ְמלָכִ ים ,הַ ָקדוֹּש בָ רּוְך הּואּ ,וגְּ ָאלָם ,שֶ ּנֶאֱ מַ ר :וַ יֹּאפּו אֶ ת הַ בָ צֵ ק אֲ ֶשר הו ִֹּציאּו
ִמ ִמ ְצ ַרים ֻעגֹּת מַ ּצוֹּת ,כִ י ֹלא חָ מֵ ץ ,כִ י ג ְֹּרשּו ִמ ִמ ְצ ַרים וְ ֹלא יָכְ לּו לְ ִה ְתמַ ְהמֵ ּהַ  ,וְ ַגם צֵ ָדה ֹלא עָ שו לָהֶ ם.
תוספות מסכת פסחים דף קח עמוד א מאי דהוה הוה  ... -כתובה בתורה זכר לחירות שלא הספיק
בצקם להחמיץ עד שנגאלו ואף על גב דהויא לחם עוני יש לאוכלה דרך חירות ומה שצריך הסיבה
במצה היינו כשמברכין על אכילת מצה ובאפיקומן.
www.DivreiNavon.com
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