
  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                                                        הפקולטה למדעי היהדות

  ד ף  ש ב ו ע י  
  ב"עתש ,תשא-כיפרשת                                                         מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

   957 מספר                                                                                 ש הלנה ופאול שולמן    "ע        

  
  

                                                

   על המקדש כגן עדן – 'בחזרה אל האור'
   אריאלי) דן שמיאור(שמר

         
 טענה זו. עדןגן הקבוע את גלגולו הארכיטקטוני של במקדש ו) משכן(הרואה במקדש הארעי רווחת דעה במחקר 

של הגן בעדן ושל המשכן מבוססת על שיטת הפרשנות הספרותית הקוראת ומשווה את סגנון התיאור המקראי 
אפשרות הוא ה 1)כמו בתרבויות אחרות במזרח הקדום(מקדש /הצופן האידאי שבהקמת המשכן .והמקדש

דוגמאות שכיחות  ציגלהלן נ .כפי שאפשרה השהייה בגן עדן, יתקאלורה ל לספֵ ימעשית בהווה המקראי להעפה
  :מקדש/תיאורי המשכןלשל מוטיבים דומים בין תיאורי הגן במקרא 

ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה -ֵעץ ":ביטוי זה נזכר שוב במשלי. )ט: ב'בר" (ןַהּגָ  )באמצע( ְּבתֹוךְ  "שוכן :עץ החיים) 1(
לוחות , וכידוע 2.ומכאן לתורה בכלל, יתוקא לחכמה הגנוזה בלוחות הברוכמשל ד) יח:ג" (ְותְֹמֶכיָה ְמֻאָּשר
   .דשיםודש הקו בק,מקדש/משכןבמרכז ה הברית מונחים

 סֲֹכִכים"כרובים הה כמו ,)כד: ג'בר" (ֶּדֶרְך ֵעץ ַהַחִּיים-ִלְׁשמֹר ֶאת ...ֵעֶדן-  ְלַגןִמֶּקֶדם"שוכנים  :הכרובים) 2(
דש וגם בכניסה לק 3.ם ושומרים על הלוחות שמתחתיהםיּנִ  מגִ לומרכ, )כ:כה' שמ" (ַהַּכּפֶֹרת-ְּבַכְנֵפיֶהם ַעל

   ). לא:כו( צורות כרובים  היו רקומות, על הפרוכת,םדשיוהק
ַהָּגן ּוִמָּשם ִיָּפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרָּבָעה - יֵֹצא ֵמֵעֶדן ְלַהְׁשקֹות ֶאתְוָנָהר: "מימיוי של הגן מתואר בשפע זנופו הפי :המים) 3(

ּוַמְעָין  ... ַּבּיֹום ַההּואְוָהָיה: "' מים מבית הוצאחזונות הנביאים על אחרית הימים יֵ ל פי  ע4).י: ב'בר" (ָראִׁשים
  ). ח: יד' זכ;יב-א:מז'  וראו יחיח:יואל ד(" ֵיֵצא' ִמֵּבית ה

 נוסף על ,)ט: ב'בר ("ֵעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה ְוטֹוב ְלַמֲאָכל- ָּכל": בגן היו מצויים מינים רבים של אילנות :היהצמחי) 4(
. שעסקו במסורות גן העדןאחרים  גם במופעים מקראיים קייםתיאור מגוון של זנים ". עץ הדעת"ו" עץ החיים"

ְסַעּפָֹתיו  לְּברֹוִׁשים לֹא ָדמּו אֶ להים - אֲעָמֻמהּו ְּבַגן ם לֹאֲאָרִזי": ברושים וערמונים, יחזקאל מדבר על ארזים ,למשל
אל בלעם ממשיל את אוהלי ישר). ח:לא(" ָדָמה ֵאָליו ְּבָיְפיֹו לֹאלהים -א ֵעץ ְּבַגן ָּכל ,ָתיואָהיּו ְּכפֹרֹ ְוַעְרמִֹנים לֹא
אולי כשמם  –" נחלים. ")ו: כד'במ ("םיִ  מָ ילֵ עֲ  יםזִ רָ אֲ ּכַ ' ע הטַ ים נָ לִ הָ אֲ ר ּכַ הָ י נָ לֵ ת עֲ נֹגַ  ּכְ יּוּטָ ים נִ לִ חָ נְ ּכִ " :ומשכנותיו

6.תמרים - הערבי   דומה ליסודות ה כל ז.עצי בשמים מסוימים וארזים –" יםלִ הָ אֲ  עצי. "םכמשמע –" תוגנ "5
, כ-יח: מא'יח; א ו"מל( כקישוטבו והתמרים מגולפים  , במבנהונמצאים )הברושיםו 7הארזים(שחלקם  הבית

 
   פילוסופיה יהודיתל דוקטורנט במחלקה  הואשמר אריאלי.  
1   T. Stordalen, Echoes of Eden, Leuven 2000, pp. 112-122) שם ספרות(.  
 .מזרח הקדמוןשונות בילה לחפץ פולחני בדמות עץ כבתרבויות ולא חל   2
 .למערב הכניסה למקדש היא ממזרח , כידוע.לניגש לארון מצד מזרח   3
אכדית -המילה השומרית נגזרת מן) ו:שם ("ְּפֵני ָהֲאָדָמה-ָּכל-ָהָאֶרץ ְוִהְׁשָקה ֶאת- ַיֲעֶלה ִמןְוֵאד"בפסוק " ֵאד"מילה ב רואיםיש ה  4

edû,25' עמ, 2000תל אביב , )ך"עולם התנ(בראשית , קליין' יראו  ."זרם מים גואה"משמעה  ש.  
, ט" ירושלים תשנ,)דעת מקרא(א , בראשית, קיל' י; 83 הערה ,שא' עמ, ח" ירושלים תשמ,)דעת מקרא( במדבר, צ מושקוביץ"י   5

  . 26'  עמ,)ב"תשס( יג הקדום קר המזרחשנתון לח, " כיווני בין גן העדן והמקדש-הקשר הדו", מזור' ל; 112' עמ
  .13'  עמ,שם, מזור' ל; 112'  עמ,שם, קיל' י   6
   .115' עמ, ראו שם. קיל טוען שעצי השיטים במשכן הם ממין הארז   7
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" לִֹהים-ית אֱ  ְּכַזִית ַרֲעָנן ְּבבֵ ַוֲאִני": למשל ,גם בליטורגיה המקראית מצאנו דימויים מן הצומח בבית המקדש. )כה
י-יג: צבשם" (ַיְפִריחּולֵֹהינּו - ְּבַחְצרֹות אֱ ' ְׁשתּוִלים ְּבֵבית ה:  ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגהַצִּדיק ";)י: נב'תה(
"  ָהִייתָ היםלֹ- קֶֹדׁש אַתִּתיָך ְּבַהר ִמְמַׁשח ַהּסֹוֵכְך ּונְ  ְּכרּוב ַאְּת : "ביחזקאל מצוי על הרהגן המתואר  :ההר) 5(
" ָקְדׁשֹו-ַהר", )ג: כד'תה" ('ה-ְבַהר: "הכינויים למקום המקדשרבים הם גם  .שנבנה על הרמקדש כמו ה 8,)יד:כח(
  . עודו) ב: ב'יש" ('ה- ֵּביתַהר", )טז: כח'יח" (ֵמַהר ֱאלִֹהים", )ב: מחשם(
 השמירה על ביצוע הפולחן כך) טו: ב'בר" (ְלָׁשְמָרּה ּוְלָעְבָדּה" על האדם בגן הוטלה המשימה :מקום פולחן) 6(

   .ייםומוטלת על הכוהנים והלוהייתה ועל המקדש עצמו 
ברכת שלטון שקיבל  ועל אף ,האדם לצד בעלי החיים בהרמוניהחי  בגן עדן - האדםבין ההרמוניה בין החי ו) 7(

לא מקדש /של המשכןבחלקו הפנימי ). ל - כט: א'בר(בעלי החיים בדומה ל, מאכלו מהצומח בלבדהיה  ,עליהם
 לחלקו הפנימי יקר ההשוואה בין המקדש לגן עדן מתייחסתע, פי שהראינו לעיל וכ.הקרבת קרבנותהיה מקום ל
על הרמוניה בין האדם לחיות ובין בעלי החיים לעתיד לבוא מנבא ישעיהו הנביא . דשיםודש הקו לק,של המקדש

ַהר -ַיְׁשִחיתּו ְּבָכל-ָיֵרעּו ְולֹא- לֹא ...ֻחר ָּפֶתן- ְוִׁשֲעַׁשע יֹוֵנק ַעל.ֶּתֶבן-ְוַאְרֵיה ַּכָּבָקר יֹאַכל ...ֶּכֶבׂש-  ְזֵאב ִעםְוָגר ":עצמם
  ).ארץ ישראלשהכוונה ליש מפרשים אף ש(  דיקא" הר קדשי"ב). ט- ו:יא ("ָקְדִׁשי

" לִֹהים ִמְתַהֵּלְך ַּבָּגן ְלרּוַח ַהּיֹום- אֱ ' קֹול ה- ֶאתַוִּיְׁשְמעּו: "בגן ביטוי מיוחד לגילוי שכינה מופיע -גילוי שכינה) 8(
...  ִמְׁשָּכִני ְּבתֹוֲכֶכםְוָנַתִּתי: "ו חוקיוימקיכשי בקרב ישראל להשרות שכינתו'  בדומה להבטחת ה,)ח: ג'בר(
  ).יב-יא: כו'ויק" (לִֹהים-  ְּבתֹוֲכֶכם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאִהְתַהַּלְכִּתיוְ 
אידיאה האוטופית שבחזרה לגן יש ביטוי למקדש /במשכןשאה בכל התחומים הללו מלמדת        ההשוו 

אדם  :לכאורה,  בשונותואך השוואה זו מבליטה גם עניין אחד 9.ים ולחידוש מצבו הבראשיתי של האדםקהאלו
 הזיק ב,או סימבוליתכלשהי רום בגן נודעה משמעות רוחנית ישלעוהדעת נותנת  , עירומיםבגן עדןחוה התהלכו ו

 הפולחנית מקבילהמוטיב זה מהנעדר  מדוע .לאופי הסקראלי שבגןלמעמד הטרומי של האדם לפני החטא ו
ִמְזְּבִחי ֲאֶׁשר - ַתֲעֶלה ְבַמֲעלֹת ַעל-ְולֹא: "ציווי מיוחד על שמירת הצניעות בעת הפולחןאף  יש שם? מקדש/במשכן

 שנהגוהגים פולחניים והתנגדות לנמבטא אולי קאסוטו משער שציווי זה ). גכ: כ'שמ" (ִתָּגֶלה ֶעְרָוְתָך ָעָליו- לֹא
 או המצרים שהיו משמשים ,רומיםי שהיו משרתים בכל טקס פולחני כשהם ע,ריםמֶ אצל הכוהנים השּו

   10.מעין סינר קצר, שלגופם אפוד בד בלבדכ במקדשיהם
 על שתים החושן  היההן הגדולוהכל אחד האביזרים ש. שאף בנושא זה קיימת הקבלהנראה לי להציע 

 כל אחת בצבעה ,אבני החושן האירו בטבען". בגד אור"שהיה מעין  ,)ל-טו: כח'שמ(עשרה אבניו הטובות 
 מן הנמנע לפרש ).ל' י פס"רש, שם(מצוי בכפליו יה הש' אורים ותומים'לה ב ובהקו אף יותר לאחר השאֵ ,הסגולי

גם  אפשר לראות בו . בלבדכסימבול דתי) גם את שאר האובייקטיםוכנראה (אולטימטיבית את מעשה החושן 
 תשע מאבני החושן ה שלמצאנו רשימביחזקאל גם  ,ואכן. ותקועם האלחי מיסטית של מגע - אפשרות מוחשית

ה ֶאֶבן ְיָקרָ   ָהִייָת ָּכלהיםלֹ- אְּבֵעֶדן ַּגן): "דמות לויעל גוף מלך צור המבקש להלמעשה (על גופו של האדם בגן 
 12"ַסִּפיר נֶֹפְך ּוָבְרַקת ְוָזָהב אֶֹדם ִּפְטָדה ְוָיֲהלֹם ַּתְרִׁשיׁש ׁשַֹהם ְוָיְׁשֵפה 11).לשון כיסוייך; חופתך: י"רש( ְמֻסָכֶתךָ 

הן הגדול ו של אבנים טובות כמו בחושן של הכמלבושהיה ) יט- טו, שם(לאדם בגן לפני החטא כלומר ). יג:כח(
אבני 'כלומר , )יד( שבהמשך הקטע 13"אבני אש" אבנים אלו ביחזקאל לילהמנסים להקביש . מקדש/במשכן
, )יח" (ָהָאֶרץ- ְלֵאֶפר ַעל"בעקבות חטאו  ךהפנו, לדברי הנביא, "מתוכו"הוצא זה " לבוש אש", מכל מקום 14.'אור
  . חטאותעקבו בהאדם שהוטלה על) יט: ג'בר" (ָעָפר ָּתׁשּוב-ְוֶאל"גזרה ב כמו

הפשטת האדם : מוטיב אחדשניהם שב  מעלהשל האדם לפני החטא" רוםיע"הבין ו" אור" בין הההקבלה
בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב כותנות  ":מכאן אף מובן המדרש. קליפתו- מלבושו- מחומריותו)תרתי משמע(

ם רוימהע ,לאחר החטא ,תנות של אורומהי הפחיתות המתבקשת בכ:  השאלהעולהו, )בראשית רבה כ" (אור

 
'  יורא. )י:ב(כאותם ארבעה נהרות ,  דרכם של מים לזרום ממקום גבוה למקום נמוךןכש ,הרעל הגן היה כנראה גם בבראשית    8

 .18 ובהערה 10' עמ, שם, מזור' ל; 113 'עמ, שם, ילק
ָראֵׁשי -ַעל"וש )ה: נז'יש" (ֵעץ ַרֲעָנן-  ָּבֵאִלים ַּתַחת ָּכל)המתייחמים (ַהֵּנָחִמים": אחר בתקופת המקראלהבדיל מדפוס פולחני    9

. )יג:הושע ד" ( ְוַכּלֹוֵתיֶכם ְּתָנַאְפָנהֵתיֶכםֵּכן ִּתְזֶניָנה ְּבנֹו-  ִּכי טֹוב ִצָּלּה ַעלַהְּגָבעֹות ְיַקֵּטרּו ַּתַחת ַאּלֹון ְוִלְבֶנה ְוֵאָלה-ֶהָהִרים ְיַזֵּבחּו ְוַעל
  .  מסיבות ידועותתופעה זו מאוסה בדברי הנביאים. את אלוקים מתוך הנוף הפראי של הטבע גופו" לדעת"כלומר אלה שביכרו 

  .178 'עמ, ט"כשירושלים ת, פירוש על ספר שמות, ד קאסוטו"מ  10
' מ: ורא. "של היצור שהיה בגן וגורש ממנו" לבושו" אלא קישוטים ב)האבנים(מסתבר יותר שאין הן : " מפרש הרןכיוצא בזה  11

  .143' עמ, 1999תל אביב , )ך"עולם התנ (יחזקאל, הרן
  .הזהב אינו מופיע באבני החושן  12
  . רכב' עמ, שם, מושקוביץ; 145' עמ, שםהרן ' מ, למשל  13
   .אליעזר מבלגנצי' ראו פירושו של ר  14
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 ,"האור"בלבוש החיצוני של , קאודו נותותוכחידושו הוא בשלפיכך נדמה ? והטבעי לכאורה לפניוהפשוט 
   15.טרם החטא היה אימננטי באדם ובאשתובש

 
מוסיף את דעתו שבגדי הכהונה ו של האדם ואשתו את בגדי הכהונה עורתנות הוהרואה בכ ,מביא מדרש מבראשית רבה קיל' י  15

המקורי של " מלבוש"בגדי הכהונה תואמים את ה, לדברינו. )88 הערה 117 'עמ, שם (של רבי מאיר' כתנות האור'זהים עם 
   . החטאטרם האדם עוד


