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 ובחרת בחיים
 

מחזירות אותנו בלשונן ובעניינן לסיפור ' נצבים'הוראותיו האחרונות של משה לעם ישראל בפרשת 
 ):כ-טו:ל(בפרשתנו נאמר . אדם הראשון ועץ הדעת

ך היֹום לאהבה את אשר אנכי מצו. הרעואת המות  ואת הטוב ואת החייםראה נתתי לפניך היום את 
ואם יפנה לבבך . לֹהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה-א' וחיית ורבית וברכך  ה... לֹהיך-א' ה

החיים והמות נתתי ... הגדתי לכם היום כי אבד תאבדון לא תאריֻכן ימים על האדמה... ולא תשמע 
ואֶֹרך ימיך לׁשבת על כי ִהוא חייך ... ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעךהברכה והקללה לפניך 
 . האדמה

 ):יז-טז, ט: ב' בר(בסיפור אדם הראשון נאמר 
 בתוך הגן ועץ הדעת החייםלֹהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ -א'  ויצמח ה
 לֹא תֹאכל טוב ורעומעץ הדעת . לֹהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכֹל תֹאכל-א' ויצו ה. טֹוב ָוָרע

 . מות תמותום אכלך ממנו ממנו כי בי
ברכה , חיים ומות, טוב ורע: לים מרכזיות ורעיונות מקביליםיהתבוננות בשני הקטעים מראה מ

רעיון חופש הבחירה אף הוא ). בסיפור גן עדן נזכרו ברכה וקללה לאדם בסיפור הכולל(וקללה 
כשם , ך יבחרויה לאדם ולאומה כמי שיש בידם להחליט באיזו דריומתבטא בעצם הפנ, מקביל

ואם הבחירה , יש ברכה ביבול האדמה וריבוי בזרע, אם הבחירה נכונה: שמקבילה התוצאה הכפולה
, מעבר לזה. ת שמטיל צל מתמיד על חיי האדם והאומהויש גירוש מהארץ הטובה ואיום המו, שגויה

 והנחתו בגן העם הצעיר דומה לאדם הראשון לאחר יצירתו: במכלול הסיפורים קיימת הקבלה יסודית
בשני המקרים האב הדואג .  עומדים לפסוע את פסיעותיהם העצמאיות הראשונותבני העם הזהו, עדן

 .יצירו לדרך עם הנחיות ואזהרות שיעזרו לו לעמוד בפני המכשלות הצפויות-שולח את בנו
       בשל ההקבלה והדמיון הרב שבין שתי הפרשיות הן עשויות לפרש זו את זו במקומות של

לא רק כמתן רשות , "מכֹל עץ הגן אכֹל תֹאכל", כך ניתן להבין את דברי אלוקים לאדם: עמימות
כפי שעושה זאת ההוראה , אלא גם כעצה טובה שבאה לכוונו בדרך הנכונה, לאכול מאותם עצים

למען תחיה "לים יגם למ". ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך: "לעם המוצגת בכותרת המאמר
:  אף כי לא נאמרה, הראשון אדםסיפוריש מקבילה ברורה ב, הנאמרות במפורש לעם, "ךאתה וזרע

, כפי שבהיפוכו של מעשה, יזכה בחיים לו ולכל זרעו, ימנע מאכילה מעץ הדעתיאם יאכל מעצי הגן ו
 . הנחיל מוות לו ולצאצאיו

 משתכנעים כי למרות הם: בה מתפתים החוטאים לעבור על הציווי האלוקי יש דמיוןשגם בדרך       
כי יֹדע . ויאמר הנחש אל האשה לא מֹות תֻמתון: "כנאמר,  אלוקים לא תאונה להם רעהיו שלאזהרות

, )ד-ג: ג' בר" (לֹהים יֹדעי טוב ורע-לֹהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כא-א
ום יהיה לי כי בשררּות והיה בשמעו את דברי האלה הזֹאת והתברך בלבבֹו לאמֹר של: "פרשתנובו

 ).יח:כט ("לבי אלך
ודימוי לא , )שם" (למען ספֹות הרוה את הצמאה"על מפר האלה נאמר שהוא עושה זאת ,       בנוסף

', תוספת' לשון -" ספֹות"שמלת , ולפי דעתי: "י רבי אברהם בן עזרא בדרך הבאה"ברור זה נתפרש ע
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כי בצדקת  ',אלך בשרירות לבי'י ש"אעפ', יהיה לישלום ': והטעם). א: ל' יש(' ספות חטאת'כמו 
 1".ואני יחיד חוטא, כי הם רבים, הצדיקים אחיה

 לשאלה מדוע לא הסתפקה חוה באכילת פרי עץ הדעת הוא תשובה הולמת      והנה פירוש זה 
בשני המקרים העובר על הציווי האלוקי חושב שהפורענות : כלומר 2.וטרחה לתת ממנו גם לאישּה

כך תקטן הסבירות , וככל שיגדל מספרם, אם היא תאיים גם על אחרים, ַמנעיעליו תלבוא ויה הצפ
הרשע נהנה בינתיים מן החירות לנהוג : עדיין הרווח שלו שקול כנגד ההפסד, יענשיוגם אם . ענשישי

  3".נחמד להשכיל"ו" תאוה לעינים"וחוה ממלאת את תשוקתה לפרי אשר הוא , בשרירות לבו
 כשנזכר , בפרשת הברכה והקללההקבלה נוספת מבהירה את התייחסות הכתוב למיקום ההרים      

הלֹא המה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ ): "ל-כט :יא' דב(תפקידם בפעם הראשונה 
ההקפדה בציון מקום ההרים לא באה כדי שבני ". הכנעני היׁשב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מֹרה

ויגרׁש את האדם : "בבראשית נראה יותר לפרש שיש כאן אמירה מרומזת לנאמר 4.ותםישראל יזהו א
). כד: ג" (ר את דרך עץ החייםבים ואת להט החרב המתהפכת לשמֹוישכן מקדם לגן עדן את הכֻר

בני ישראל באים מן המזרח אל ועתה , היינו המזרח, בסיפור גן עדן גורש האדם מן המערב אל הקדם
ארץ ישראל היא גן העדן הנכסף ועתה עומדים בני : כלומר. היינו המערב, "א השמשאחרי דרך מבו"

 . ישראל לחזור אליו
:  משתלבת היטב בהנחיה שניתנת לעם,העמדת העם לפני גריזים ועיבל עם הכניסה לארץ      

, ית הפנים אל גן העדן הלאומי היא דחיפת העם בכיוון הרצוייעצם הפנ,  כלומר-" ובחרת בחיים"
ניתן לומר שגם העמדת האדם , ח המקבילות הרבות שראינוומכ. לאפשר לו לזכות בטוב ובחיים

 גריזים ועיבל םהריהובגן עדן הכרובים . בשערי גן עדן באה לכוונו לשאוף לחזרה אל מצבו הראשון
  5.לתורה לציין בשתי הפרשיות את מיקומםומשום כך היה חשוב , הם מורי הדרך

אף הוא מסתבר יותר על רקע הדמיון לסיפור עץ , ל"קטע מטקס הברכה והקללה בפרשנות חז      
 :)ה, משנה סוטה ז(הדעת 

ששה ... כיון שעברו ישראל את הירדן ובאו אל הר גריזים ואל הר עיבל? ברכות וקללות כיצד
והכהנים והלוים והארון עומדים ,  שבטים עלו לראש הר עיבלשבטים עלו לראש הר גריזים וששה

:  שנאמר6,הכהנים מקיפין את הארון והלוים את הכהנים וכל ישראל מכאן ומכאן, למטה באמצע
הפכו פניהם כלפי ). לג: ח' ויה('  וגו'מדים מזה ומזה לארוןפטיו עֹטרים ושֹוכל ישראל וזקניו ושֹ'

הפכו , "אמן"ואלו ואלו עונין ',  האיש אשר לא יעשה פסל ומסכהברוך': הר גריזים ופתחו בברכה
ואלו , )טו: כז' דב" (ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה: "פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בקללה

  .עד שגומרין ברכות וקללות, "אמן"ואלו עונין 

                                                           
 .ה"תנצב. ג"ד אלול תשס"ע בי"שנלב, הרב ראובן בן עודד הכהן, המאמר מוקדש לעילוי נשמת אבי מורי*  1

תל אביב , כהן צמח' פלד ודוינ' מ: עורכים ('ך"עולם התנ' בסדרת ריםדבבדומה לזה נתפרש הפסוק בפירוש לספר 
הוא יהיה ממילא , שהרי אם יבוא חורבן על הארץ, הרשע סבור שאין לו סיבה לחשוש לגורלו): "218' עמ, 1994

 ".ובינתים יוכל הרשע ליהנות ממעשיו, )'הרוה'(והן הצדיקים ) 'הצמאה'(אסון כללי וייספו בו הן הרשעים 
ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה '"): ה,  יטבראשית רבה(וכך פירש המדרש את מניעיה של חוה והתנהגותה  2

אין כל חדש תחת  '–! ?מה אתה סבור שאני מתה וחוה אחרת נבראת לך: אמרה ליה ... -) ו: ג' בר(' עמה ויאכל
). יח:מה' יש(' הו בראה לשבת יצרהתֹלא  '-!  ?או שמא אני מתה ואתה יושב לך הטליס; )ט :א' קה(' השמש

 . שחוה האכילה את הבהמה ואת החיה ואת העופות: בוייכלשון ר) ו: ג' בר" (גם"ובהמשך מתפרשת המילה 
ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם " את הדמיון העקרוני בין הרשע בפרשתנו לבין חוה מבטאת יפה האזהרה 3

: אמר רבי לוי: כמו שאמרו חכמים,  הוא הולך אחרי לבו והיא אחרי עיניה-) לט:טו' במ" (אשר אתם זֹנים אחריהם
 ]).ג, ג[,  ה,ברכות א' ירוש(' ליבא ועינא תרין סרסורי דחטאה

מי שאינו יודע היכן  הִגלגל : ולא להפך, ובדרך כלל מזהים יישוב לפי סימן טופוגרפי בולט,  ההרים עצמם בולטים4
, כמו כן סביר להניח שבכניסת עם ישראל לארץ. ל למצוא את רכסי ההרים המבוקשיםלא יוכ, והיכן אלוני מוֶרה

 . ולציין את מיקומם בעזרתה, היה יותר פשוט לאתר את שכם היושבת למרגלות ההרים, כבימינו
הפרשנות הפילוסופית של ימי  ":והתייחס אליה שלום רוזנברג בכתבו, הבנה כזאת אינה כה מהפכנית כפי שנדמית 5

אך הם , אנחנו חושבים שהכרובים שומרים על עץ החיים כדי שאנחנו לא נגיע אליו. הבינים מפתיעה בנקודה זו
, טוב ורע בהגות היהודית". פירשו שהכרובים שומרים את דרך עץ החיים כדי שאנחנו אכן נגיע אליהם

 .51' עמ, ה"תל אביב תשמ, אוניברסיטה משודרת
וההקבלה לסיפור גן העדן , אך אין הדבר סביר,  הר עיבלועלהר גריזים על עם עומד יג אמנם נאמר שה-יב:כז'  בדב6

הר , עמידתו של העם בין שני ההרים. לג: ח' ול שרוב העם עמד למרגלות ההרים ככתוב ביה"מחזקת את פרשנות חז
עץ : תי האפשרויותכשלפניו מוצעות בשווה ש, דומה לעמידת האדם בתוך גן עדן, החיים והמות, הברכה והר הקללה
עם כל " בתוך הגן" שהוא בוחר בעץ החיים  הנמצא  הדברפירוש, אם יתרחק מהעץ שמביא למות. החיים ועץ המות

 . שאר העצים שהותרו לו
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ר לעם להשמיע שכן נאמ, ת הראש הלוך ושוב לכיוון שני ההרים אינה מופיעה בפשט הכתוביםיהפני
תכן יאך י, כמובן שיש להשמיע ברכות וקללות לסירוגיןלא נאמר ו, )כז' ראה דב(קללות בלבד 

 . שמסומלת בכך תנועת החרב המתהפכת בין שני הכרובים
: אלא הן באות ללמד על התפקיד שנועד לעם ישראל, כל ההקבלות הללו כנראה אינן מקריות      

ולכן נטל פסוק הנאמר בפרשתנו על עם , ן"כך מפרש גם רמב. שילתקן את אשר קלקל המין האנו
 ): ו: ל' דב(ישראל והרחיבו על כלל האנושות 

כי מזמן הבריאה היתה רשות ביד , ונראה מן הכתובים ענין זה שאומר ... 'להיך את לבבך-א' ומל ה'
בחירתם בטוב כדי שיהיה להם זכות ב, וכל זמן התורה כן, האדם לעשות כרצונו צדיק או רשע

לא יתאוה להם הלב למה , אבל לימות המשיח תהיה הבחירה בטוב להם טבע. ועונש ברצותם ברע
מול 'ו, ללב' ערלה'כי החמדה והתאוה , הנזכרת כאן' מילה'והיא ה. שאינו ראוי ולא יחפוץ בו כלל

ם וישוב האדם בזמן ההוא לאשר היה קודם חטאו של אד. הוא שלא יחמוד ולא יתאוה' הלב
 . שהיה עושה בטבעו מה שראוי לעשות ולא היה לו ברצונו דבר והפכו, הראשון

 מעוז-יונה בר
 ך "המחלקה לתנ

  "כתר"ומפעל מקראות גדולות ה
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