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 "דבס
 גן עדן לפסחבין  – על האכילה

 נבון ואיזמהרב 
 

  יב פרק שמות
ָוק ַויֹּאֶמר( א) ֶשה ֶאל ְיקֹּ ן ְוֶאל מֹּ ר ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ַאֲהרֹּ ֶדש( ב) :ֵלאמֹּ ן ֳחָדִשים רֹּאש ָלֶכם ַהֶזה ַהחֹּ  ִראשוֹּ

ר ִיְשָרֵאל ֲעַדת ָכל ֶאל ַדְברּו( ג) :ַהָשָנה ְלָחְדֵשי ָלֶכם הּוא ֶדש ֶבָעשֹּר ֵלאמֹּ  ֶשה ִאיש ָלֶהם ְוִיְקחּו ַהֶזה ַלחֹּ
 ְבִמְכַסת ֵביתוֹּ  ֶאל ַהָקרֹּב ּוְשֵכנוֹּ  הּוא ְוָלַקח ִמֶשה ִמְהיֹּת ַהַבִית ִיְמַעט ְוִאם( ד) :ַלָבִית ֶשה ָאבֹּת ְלֵבית
 ָהִעִזים ּוִמן ַהְכָבִשים ִמן ָלֶכם ִיְהֶיה ָשָנה ֶבן ָזָכר ָתִמים ֶשה( ה) :ַהֶשה ַעל ָתכֹּּסּו וֹּ אכל ְלִפי ִאיש ְנָפשֹּת
ֶדש יוֹּם ָעָשר ַאְרָבָעה ַעד ְלִמְשֶמֶרת ָלֶכם ְוָהָיה( ו) :ִתָקחּו תוֹּ  ְוָשֲחטּו ַהֶזה ַלחֹּ  ֵבין ִיְשָרֵאל ֲעַדת ְקַהל כֹּל אֹּ

ת ְשֵתי ַעל ְוָנְתנּו ַהָדם ִמן ְוָלְקחּו( ז) :ָהַעְרָבִים ף ְוַעל ַהְמזּוזֹּ תוֹּ  ֹיאכלּו ֲאֶשר ַהָבִתים ַעל ַהַמְשקוֹּ  :ָבֶהם אֹּ
ת ֵאש ְצִלי ַהֶזה ַבַלְיָלה ַהָבָשר ֶאת ּואכלוְ ( ח) ִרים ַעל ּוַמּצוֹּ  ּוָבֵשל ָנא ִמֶמּנּו ּואכלתֹּ  ַאל( ט) :הּואכליֹּ  ְמרֹּ

ִתירּו ְוֹלא( י) :ִקְרבוֹּ  ְוַעל ְכָרָעיו ַעל רֹּאשוֹּ  ֵאש ְצִלי ִאם ִכי ַבָמִים ְמֻבָשל ָתר בֶֹּקר ַעד ִמֶמּנּו תוֹּ  ַעד ִמֶמּנּו ְוַהּנֹּ
תוֹּ  ּואכלתֹּ  ְוָכָכה( יא) :ִתְשרֹּפּו ָבֵאש בֶֹּקר  ֶתםאכלוַ  ְבֶיְדֶכם ּוַמֶקְלֶכם ְבַרְגֵליֶכם ַנֲעֵליֶכם ֲחֻגִרים ָמְתֵניֶכם אֹּ
תוֹּ  ן אֹּ ָוק הּוא ֶפַסח ְבִחָפזוֹּ ר ָכל ְוִהֵכיִתי ַהֶזה ַבַלְיָלה ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ְוָעַבְרִתי( יב) :ַליקֹּ  ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ְבכוֹּ

ָוק ֲאִני ְשָפִטים ֶאֱעֶשה ִמְצַרִים ֱאֹלֵהי ּוְבָכל ְבֵהָמה ְוַעד ֵמָאָדם ת ָלֶכם ַהָדם ְוָהָיה( יג: )ְיקֹּ  ַהָבִתים ַעל ְלאֹּ
ִתי ְלַמְשִחית ֶנֶגף ָבֶכם ִיְהֶיה ְוֹלא ֲעֵלֶכם ּוָפַסְחִתי ַהָדם ֶאת ְוָרִאיִתי ָשם ַאֶתם ֲאֶשר  :  ִמְצָרִים ְבֶאֶרץ ְבַהכֹּ

 
ָוק ָעָשה ֲאֶשר ַהָשֶדה ַחַית ִמכֹּל ָערּום ָהָיה ְוַהָּנָחש( א)  ג פרק בראשית  ָהִאָשה ֶאל ַויֹּאֶמר ֱאֹלִהים ְיקֹּ

אֶמר( ב) :ַהָגן ֵעץ ִמכֹּל ּואכלתֹּ  ֹלא ֱאֹלִהים ָאַמר ִכי ַאף ( ג) :אכלנֹּ  ַהָגן ֵעץ ִמְפִרי ַהָּנָחש ֶאל ָהִאָשה ַותֹּ
ְך ֲאֶשר ָהֵעץ ּוִמְפִרי  ַהָּנָחש ַויֹּאֶמר( ד) :ְתֻמתּון ֶפן בוֹּ  ִתְגעּו ְוֹלא ִמֶמּנּו ּואכלתֹּ  ֹלא ֱאֹלִהים ָאַמר ַהָגן ְבתוֹּ

ֵדעַ  ִכי( ה) :ְתֻמתּון מוֹּת ֹלא ָהִאָשה ֶאל  ִוְהִייֶתם ֵעיֵניֶכם ְוִנְפְקחּו ִמֶמּנּו ֶכםאכל ְביוֹּם ִכי ֱאֹלִהים יֹּ
ְדֵעי ֵכאֹלִהים ב יֹּ ב ִכי ָהִאָשה ַוֵתֶרא( ו) :ָוָרע טוֹּ  ָהֵעץ ְוֶנְחָמד ָלֵעיַנִים הּוא ַתֲאָוה ְוִכי אכלְלמַ  ָהֵעץ טוֹּ
 ִכי ַוֵיְדעּו ְשֵניֶהם ֵעיֵני ַוִתָפַקְחָנה( ז) :אכלַויֹּ  ִעָמּה ְלִאיָשּה ַגם ַוִתֵתן אכלַותֹּ  ִמִפְריוֹּ  ַוִתַקח ְלַהְשִכיל
   ... :ֲחֹגֹרת ָלֶהם ַוַיֲעשּו ְתֵאָנה ֲעֵלה ַוִיְתְפרּו ֵהם ֵעיֻרִמם

  
  ז פסוק ג פרק פירוש - אחרת שיטה בראשית עזרא אבן

 :תםוערו להסתיר - חגורות
 

  ב עמוד ע דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד
 . תאנה ֲעֵלה ַוִיְתְפרּו שנאמר, נתקנו בו שקלקלו שבדבר, היה תאנה: אומר נחמיה רבי

 
  ב עמוד ע דף סנהדרין הדף על דף

 ולכן, בעץ הנגיעה את גם ואסר, האילן מפרי יותר באסרו ר"אדה שטעה כתב( בראשית' פ) ס"החת
רֹּת: כתיב, שגג אשר שגגתו על להתוודות לכן, בזה נכשל  להורות, ַוִיְתְפרּו ֲעֵלה ְתֵאָנה ַוַיֲעשּו ָלֶהם ֲחגֹּ
( כאן) ל"דאחז והיינו, האילן בנגיעת הוזק לא לכן, הפרי א"כ נאסרה ולא, מותרין שהעלין עתה

 שזהו פירשתי אשתא וה, ממנו חגורות לו שעשה בזה תיקן מה ולכאורה, נתקן בו שקלקל בדבר
 .הוספתו על תשובה ווידוי

 
ב ִכי  ָהִאָשה ַוֵתֶרא ( ו) ג פרק בראשית   ְלַהְשִכיל ָהֵעץ ְוֶנְחָמד ָלֵעיַנִים הּוא ַתֲאָוה ְוִכי ְלַמאכל ָהֵעץ טוֹּ

אכל ִמִפְריוֹּ  ַוִתַקח   :  ַויֹּאכל ִעָמּה ְלִאיָשּה ַגם ַוִתֵתן ַותֹּ

 
 למדנו: כאשר נתגבר היצר הרע באדם אינו מתגבר אלא בעריות. -)ויקרא טו:( זוהר 

 
  ב עמוד ע דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד

 . דגן טעם שיטעום עד ואימא אבא לקרוא יודע התינוק שאין, היה חטה: אומר יהודה רבי
 

  ב עמוד לח דף סנהדרין הדף על דף
, בשבת הפת על משנה לחם מברכין כן גם טעמא דמהאי( ט"קמ' סי) א"מא ה"בהגה עוד שם ועיין

 .פת אוכלים חטאו את לתקן לכן, היתה חטה ר"אדה שאכל שעץ א"שי לפי
 
  הפסח לחג ויקרא צדיק פרי - מלובלין הכהן צדוק' ר
( ב' ז ג"ח זוהר) שמובא דרך על לאשי לחמי דמלכא סעודתא והוא קרבן שהוא הפסח אכילת[ ...א]

 שבא ,מצוה אכילת ,פסח באכילת בתורה ראשונה מצוה בא וכן שבשמים לאביהן מפרנסין ישראל
 מצות ובא באכילה תאוה להכניס הנחש הסתת שורש שהוא הראשון אדם של הקלקול לתקן
 אשר עליהן שמברכין ומרור מצה מצוה אכילת יש פסח לנו שאין הזה ובזמן, הפגם לתקן הפסח
  ... ,וצונו במצוותיו קדשנו
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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. 
 

(1) Selectivity – ְרָרנּות  ֶסֶלְקִטיִבּיּות, בַּ

(2) Awe, Wonder – ְפִליָאה, ִהְשָתאּות; ְתִמיָהה 

(3) Companionship – ֲחֵברּות, יְִדידּות 

(4) Meaningful Context – הקשר משמעותי 
 

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

 ~ כרפס –מרור  –מצה  –פסח ~ 
ְרָרנּות( 1)  מרור – ֶסֶלְקִטיִבּיּות, בַּ
 

ֵתינּו ְבִמְצַרים, ֶשֶּנֱאַמר:  ָמרוֹר ְכִלים, ַעל שּום מה? ַעל שּום ֶשֵמְררּו ַהִמְצִרים ֶאת ַחֵיי ֲאבוֹּ ֶזה ֶשָאנּו אוֹּ
ָדָתם ֲאֶשר ָעְבדּו  ָדה ַבָשֶדה ֶאת ָכל ֲעבֹּ ֶמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבֹּ ָדה ָקָשה, ְבחֹּ  ָבֶהם ְבָפֶרְך. ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵייהם ַבֲעבֹּ

 

  כרפס – ְפִליָאה, ִהְשָתאּות; ְתִמיָהה( 2)
 

ָלם, ָברּוְך  ִרי ָהֲאָדָמהַאָתה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוֹּ  . ּבוֵֹרא פְּ
 

  כא ק"ס תעג סימן ברורה משנה
 מתקנת הוא במשקה הירק טיבול ענין והנה. ... . והירק הכרפס בהן לטבול - מלח מי או]חומץ[ 
 קודם לאכלם דרך שאין בטיבול הירקות שאוכלין שינוי שיראו התינוקות את להתמיה כדי חכמים

 על תשובה דרך לאומרה מצותה ההגדה שאמירת זה שינוי על וישאלו השנה ימות בכל הסעודה
 ':וגו היינו עבדים לבנך ואמרת' וגו בנך ישאלך כי שנאמר ששאלוהו שאלות

 

  ב עמוד קיד דף פסחים חמד חשוקי
 ומרור מצות' ג בה שיש קערה הבית בעל לפני מביאים( ד"ס תעג סימן) ע"בשו כתוב. שאלה

 כדי, חכמים מתקנת הוא במשקה הירק טיבול ענין( כא ק"ס שם) ב"המשנ וכתב. וכרפס וחרוסת
 לפניו ואין, יחידי חולים בבית הנמצא בחולה הדין מה להסתפק ויש ... , התינוקות את להתמיה
 שחייב( טו סעיף שם) ז"הגרש ע"בשו מבואר. תשובה ?זה בטיבול חייב האם, שישאלוהו תינוקות
 .בזה חכמים חילקו שלא מפני, זה בטיבול

 

 קרבן פסח – , יְִדידּותֲחֵברּות( 3)
 

ה ִאיש ָלֶהם ְוִיְקחּו ...( ג) - יב פרק שמות ֵבית שֶׂ ה ָאֹבת לְּ  ִמֶשה ִמְהיֹּת ַהַבִית ִיְמַעט ְוִאם( ד) :ַלָּבִית שֶׂ
ָלַקח ֵכנוֹ  הּוא וְּ ל ַהָקֹרב ּושְּ  :ַהֶשה ַעל ָתכֹּּסּו אכלוֹּ  ְלִפי ִאיש ְנָפשֹּת ְבִמְכַסת ֵּביתוֹ  אֶׂ

 

 ל, ָכל ִדְצִריְך ֵייֵתי  :הגדה ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְבַאְרָעא ְדִמְצָרִים. ָכל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹּ
 ְוִיְפַסח.

 

 וביציאת הפסח בהלכות לעסוק אדם חייב - תפא סימן פסח הלכות חיים אורח ערוך שולחן 
 .שינה שתחטפנו עד, לאבותינו הוא ברוך הקדוש שעשה ובנפלאות בניסים ולספר, מצרים

 
 מצה - הקשר משמעותי( 4)

 

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.   
 

אַכל ֹלא - ג, טז פרק דברים אַכל ָיִמים ִשְבַעת ָחֵמץ ָעָליו תֹּ ת ָעָליו תֹּ ם ַמּצוֹּ ן ִכי ֹעִני לֶׂחֶׂ  ָיָצאתָ  ְבִחָפזוֹּ
ַמַען ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֹכר לְּ ת ִתזְּ ָך יוֹם אֶׂ ץ ֵצאתְּ רֶׂ ַרִים ֵמאֶׂ ֵמי ֹכל ִמצְּ יָך יְּ   :ַחיֶׂ

 

ְכִלים, ַעל שּום מה? עַ  ַמָצה ֵתינּו ֶשֹלא ִהְסִפיק ְבֵצָקם ֶשל ל שּוםזו שאנו אוֹּ ְלַהֲחִמיץ ַעד ֶשִּנְגָלה  ֲאבוֹּ
ָאָלםֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים, ַהָקדוֹּש ָברּוְך הּוא,  ִציאּו  , ֶשֶּנֱאַמר: ַויֹּאפּו ֶאתּוגְּ ַהָבֵצק ֲאֶשר הוֹּ

ת ַמּצוֹּת, ִכי ִמִמְצַרים ְרשּו ִמִמְצַרים ֻעגֹּ  ֹלא ָעשו ָלֶהם.  ם ֵצָדהְוֹלא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה, ְוגַ  ֹלא ָחֵמץ, ִכי גֹּ
 

 הספיק שלא לחירות זכר בתורה כתובה...  - הוה דהוה מאי א עמוד קח דף פסחים מסכת תוספות
 הסיבה שצריך ומה חירות דרך לאוכלה יש עוני לחם דהויא גב על ואף שנגאלו עד להחמיץ בצקם
 .ובאפיקומן מצה אכילת על כשמברכין היינו במצה
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