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בין עצי הגן
הקשר בין האדם לגַ ן עתיק יומין הוא ,ואף עומד במרכזו של
ֹלהים ּגַ ן ְּב ֵע ֶדן
סיפור הבריאה לפי בראשית פרק ב" :וַ ּיִ ַּטע ה' ֱא ִ
ּיָׂשם ָׁשם ֶאת ָה ָא ָדם ֲא ֶׁשר יָ ָצר" (ב) .עצי הגן מספקים
ִמ ֶּק ֶדם ,וַ ֶ
לאדם מזון ,והם גם בעלי ערך אסתטי עבורו" :וַ ּיַ ְצ ַמח ה'
ֹלהים ִמן ָה ֲא ָד ָמה ּכָ ל ֵעץ נֶ ְח ָמד לְ ַמ ְר ֶאה וְ טֹוב לְ ַמ ֲאכָ ל" (ג).
ֱא ִ
מלכים ואצילים טיפחו גנים מפוארים ,ומנוחת האדם הפשוט
הּודה וְ יִ ְׂש ָר ֵאל לָ ֶב ַטח ִאיׁש
ּיֵׁשב יְ ָ
ָמ ְת ָקה לו בצל עצי הפרות" :וַ ֶ
ַּת ַחת ּגַ ְפנֹו וְ ַת ַחת ְּת ֵאנָ תֹו" (מלכים א ה ,ה).
המילה ּגַ ן משותפת לכמה מן הלשונות השמיות .בנטיותיה
בא דגש – ּגַ ּנְ ָךּ ,גַ ּנִ ים ,ואכן שורשה הוא גנ"ן .שורש
זה מציין ברגיל שמירה (ּגֹונֵ ןֵ ,הגֵ ן) ,ולכן יש הסוברים
שהמילה ּגַ ן מציינת ביסודה שטח מוגן ,שטח מוקף גדר.
יסוד השמירה על הגן מצוי גם הוא בסיפור האדם בגן
עדן" :וַ ּיַ ּנִ ֵחהּו ְבגַ ן ֵע ֶדן לְ ָע ְב ָדּה ּולְ ָׁש ְמ ָרּה" (בראשית ב ,טו).
בעברית החדשה קיבלה המילה ּגַ ן משמעויות נוספות
בהשראת המילים המקבילות בלשונות אירופה .בעקבות
המונח הגרמני  Kindergartenנוצר הצירוף 'גן ילדים',
ומכאן ָקצרה הדרך לשימוש במילה ּגַ ן לבדה באותה
משמעות .בצירופים דוגמת 'גן מדעי'' ,גן טכנולוגי'ּ ,גַ ן
הוא שטח בשולי העיר המשמש לתכלית מסוימת –
בעקבות שימושי המילה פארק.
אל המילה ּגַ ן מצטרפות שתי מילים מקראיות מאותו
השורש – ּגַ ּנָ ה וגִ ּנָ ה ,ככל הנראה בלי הבדל משמעות.
המילה ּגַ ּנָ ה אינה משמשת בלשוננו היום ,ואילו ּגִ ּנָ ה היא
בעיקר גן קטן ,כגון גינה של בית .ויש המכנים במילה ּגִ ּנָ ה גן
שעשועים.
בהקשר החקלאי שטח שמגדלים בו עצים מכונה ַמ ָּטע .מילה
זו ,מן השורש נט"ע ,מופיעה מעט בתנ"ך ורגילה יותר בספרות
חז"ל ולאחריה .יש שהיא משמשת כבימינו ,ויש שהיא שם
פעולה ,כלומר 'נטיעה' .על המילים "וְ כִ י ָתבֹאּו ֶאל ָה ָא ֶרץ
ּונְ ַט ְע ֶּתם ּכָ ל ֵעץ ַמ ֲאכָ ל" (ויקרא יט ,כג) אומר ר' יהודה בן
סימון" :מתחילת ברייתו שלעולם לא נתעסק [הקב"ה] אלא
במטע תחילה ,הדא הוא דכתיב [זהו שכתוב] :ויטע ה' אלהים
גן בעדן .אף אתם כשאתם נכנסין לארץ ישראל לא תתעסקון
אלא במטע תחילה" (ויקרא רבה כה ,ג).
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מטע של ענבים מכונה כידוע ּכֶ ֶרם .הכרם הראשון ניטע לפי
התנ"ך לאחר המבול" :וַ ּי ֶָחל נ ַֹח ִאיׁש ָה ֲא ָד ָמה וַ ּיִ ַּטע ּכָ ֶרם .וַ ּי ְֵׁש ְּת
ִמן ַהּיַ יִ ן וַ ּיִ ְׁשּכָ ר" (בראשית ט ,כ–כא) .פעם אחת מוצאים בתנ"ך
את הצירוף 'כרם זית' – בתיאור נקמתו של שמשון בפלשתים:
ׁשּועלִ ים ...וַ ּי ֶֶפן זָ נָ ב ֶאל זָ נָ ב וַ ּי ֶָׂשם לַ ִּפיד
ָ
"וַ ּיִ לְ ּכֹד ְׁשֹלׁש ֵמאֹות
ֶא ָחד ֵּבין ְׁשנֵ י ַהּזְ נָ בֹות ...וַ יְ ַׁשּלַ ח ְּב ָקמֹות ְּפלִ ְׁש ִּתים וַ ּי ְַב ֵער ִמּגָ ִדיׁש
וְ ַעד ָק ָמה וְ ַעד ּכֶ ֶרם זָ יִ ת" (שופטים טו ,ד–ה) .צירוף זה מעיד
לכאורה על שימוש במילה ּכֶ ֶרם בהקשר של זיתים ,אך יש

הסוברים שכוונת הכתוב היא 'כרם וזית' .כך או כך ,בלשון
ימינו משמש לעתים הצירוף 'כרם זיתים' בהשראת הכתוב
הזה ,לצד הצירוף 'מטע זיתים' .בתנ"ך מטע זיתים מכונה
יהם" (נחמיה ה ,יא).
ית ֶ
יהם זֵ ֵ
יהם ּכַ ְר ֵמ ֶ
"ׂשד ֵֹת ֶ
'זית'ְ :
גני נוי מצויים במקומות רבים ,אך יש תרבויות שהגן המעוצב
והמטופח אופייני להן במיוחד .אחת מהן היא התרבות
הפרסית ,שגניה הסימטריים נודעו לתהילה עוד בימי קדם
(מאפיינים רבים של הגן הפרסי יש למשל בגנים הבהאיים
בחיפה) .לא פלא אפוא שמילים מתחום זה התגלגלו מפרסית
לשפות אחרות .כך היא למשל המילה ַּפ ְר ֵּדס — מן המילה
הפרסית  pairidaēzaשמשמעה המילולי 'שטח מוקף'.
מילה פרסית זו מוכרת בלשונות נוספות ,למשל באנגלית —
( paradiseגן עדן).

נעיר כי משמעה היסודי של המילה הפרסית — מקום מוקף —
מחזק את הדעה שהוזכרה לעיל בדבר משמעה היסודי של
ּגַ ן .משמעות יסודית זו קיימת גם במילים מקבילות בשפות
אחרות ,למשל במילה הגרמנית ( Gartenבאנגלית .)garden
במקורות העבריים הפרדס נזכר בעיקר בהקשרים של עצי פרי:
ּופ ְר ֵּד ִסים וְ נָ ַט ְע ִּתי ָב ֶהם ֵעץ ּכָ ל ֶּפ ִרי" (קהלת ב,
יתי לִ י ּגַ ּנֹות ַ
"ע ִׂש ִ
ָ
ה)" ,משל למלך שהיה לו פרדס נטוע שורה של תאנים ושל
גפנים ושל רמונים ושל תפוחים( "...ויקרא רבה כג ,ג) .בעברית
בת ימינו התייחדה המילה ַּפ ְר ֵּדס לעצי הדר ,ואף נגזר ממנה
שם בעל המקצוע ַּפ ְר ֵּד ָסן.
גם המילה ֻּב ְס ָּתן מקורה בפרסית ,ומשמעה המילולי המקורי
'מקום ריח' .מילה זו חדרה ללשוננו בתקופת חז"ל והיא
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משמשת גם בארמית ובערבית .בימינו בוסתן הוא גן של עצי
פרי שונים ,לרוב בסביבת בתי מגורים.
את הטיול בין עצי הגן פתחנו בסיפור הבריאה ,ובו גם
נסיים – הפעם על פי המתואר במדרש קהלת רבה:
בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון נטלו והחזירו
על כל אילני גן עדן ואמר לו :ראה מעשי כמה נאים
ומשובחין הן ,וכל מה שבראתי בשבילך בראתי .תן
דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי ,שאם קלקלת
אין מי שיתקן אחריך (קהלת רבה ז ,פסקה א).

כתבה :תמר כץ ◆ איירה :דינה שר־רהט

