
 פרשת בראשית

 עץ הדעת טוב ורע

לקראת סיום רק מלוא משמעותה תקבל את  ספר בראשיתשבפתיחת פרשת גן העדן 

י ְרֵאה"ל, טו(: דברים ה, בפרשת 'ניצבים' )התור ים ֶאת  - - ַהּיֹום ְלָפֶניָך ָנַתתִּ  ,ַהּטֹוב ְוֶאת ַהַחּיִּ

ים ְוֵעץי העצים שבגן העדן: "שנשמות במילים אלו מהדהדים . "ָהָרע ְוֶאת ַהָמֶות ְוֶאת ... ַהַחּיִּ

: בפני עם ישראל מציבהשהתורה  ותדרישלדגם ניסיון קמאי זה הפך ". ָוָרע טֹוב ַהַדַעת ְוֵעץ

י ֲאֶשר" ְדָרָכיו ָלֶלֶכת ֹלֶהיָך-א   ה' ֶאת ְלַאֲהָבה ַהּיֹום ְמַצְוָך ָאֹנכִּ ְשֹמר בִּ ְצֹוָתיו ְולִּ  ְוֻחֹקָתיו מִּ

ְשָפָטי לא הייתה כפי שלימד אותנו רבי שמשון רפאל הירש, המיוחדות שבעץ אכן, . "וומִּ

הלכאורה באנאלית, הדילמה בתכונה מיוחדת שבו, אלא בכך שהוא היה אמצעי לניסיון. 

 לדילמות שילוו אותנו לאורך החיים.  סמלהיא מפרי העץ,  לאכול או לא לאכול

ְדָרָכיו ָלֶלֶכת" צומת, במכונית הנעצרת במחשבתי תמונה של  מעלהביטוי מקרי זה ", בִּ

באיזה משני הדרכים שלפניו אמור  לדעתכדי  שלטי ההוראותפענח את כשהנהג מנסה ל

האדם בחייו שוב ושוב בפני צמתים מכריעים, כשעליו  אכן, בצורה דומה ניצבלנסוע. הוא 

 –כך נדמה לי  –להחליט החלטות קיומיות, מוסריות ודתיות שתהיינה גורליות לחייו. ואנו 

קורא לנו ללכת בעקבותיו. הקב"ה הלדמיין לעצמנו כאילו באחד הדרכים הלך בה חייבים 

ים ֵעץלתורה ולחכמה ש"זוהי הדרך לעץ החיים, הדרך  יא ַחּיִּ ים הִּ יקִּ   ."ָבּה ַלַמֲחזִּ

יאור מצאנו ת מחשבת ישראליצירות רבות בבדרכים. הלשני  המובילהעד כאן הצומת 

י תהדרך הנכונה מלווה בשהדילמה מסתבכת. אכן, שלוש הדרכים. דגם  חשוב נוסף,

נוכל להבין זאת בצורה כמותית, כשהאחת . , ואנו חייבים למצוא אותהלא נכונות דרכים

עלינו לחפש את דרך  על פי רוב, האמצע הוא מהותי. אולם . מחסרת והשנייה מגזימה

 םהרמב"שאולם כפי י תורה יוונית, זוהלכאורה האמצע, את דרך המלך, את שביל הזהב. 

ביטוי נפלא תרבות היוונית. מקבילות ברעיון יהודי מקורי, שיש לו לפנינו  ,לימד אותנו

 ,שבילים לשני דומה הזו התורהבתלמוד הירושלמי )חגיגה ד ע"א(: "לדרך האמצע מצוי 

 יעשה המ. בשלג מת בזו היטה ,באור מת בזה היטה .שלג של ואחד ]=אש[ ראו של אחד

חיבור בעולמם של אנשי קומראן ששמו היה כפי שדוד פלוסר הראה קיים ". באמצע יהלך

'יהלך באמצע',  שלוש דרכים, על שכאשר חז"ל דברו על אני מתאר ליהיה 'שתי דרכים'. 

י ַאליז(: "-)ז, טזברקע עמדו דברי קהלת  יק ְתהִּ ְרַשע ַאל... ַהְרֵבה ַצדִּ וודאי הם ה". ַהְרבֵ  תִּ

הסתכלו על הצדוקים מצד אחד ועל אנשי כת מדבר יהודה מצד שני, ונתנו לנו להבין את 

 זאת!כמה חכמה גנוזה בהערה  הצורך בדרך השלישית.

למצוא את הסינתזה בין שני קצוות,  , תוך ניסיוןחיפשה את הדרך השלישיתגם הקבלה 

חיפוש האיחוד שבין היא תר יפה ביודוגמה לא בכמותם, אלא במהותם. כאמור, המנוגדות 

בקבלה בספירה תפארת. אולם  המתקיים במשפט, כלומר, איחוד , דהיינו דיןחסד וגבורה

מחדש על כל מה שהעלינו לחשוב רעיון אחר שמחייבת אותנו  הודגשחסידות ובייחוד ב



התערבבו וב ורע' ש'טהתוצאה של חטא אדם הראשון היא לדבריהם  .בשורות הקודמות

, ערבוב כזהשאנו אוכלים, דהיינו בכל אחת מהחלטותינו מתקיים כל פרי בביניהם. 

היא כבר  עצמהמאוד. ההפרדה עד לההבחנה וההפרדה ביניהם קשה כלומר , 'בירור'וה

הטוב מכוסה בקליפה של ובלים דברו על קליפות, דהיינו שהמקזאת ועוד. דרך לגאולה. 

שני, יש ניצוצות של טוב גם בתוך הרוע, מצד חייבים להבקיע כדי להגיע אליו.  שאנן רוע

רבות משנוכל  לערבוב הטוב והרע הדוגמאות ואת הניצוצות הללו אני חייבים לגאול.

מלאה עם בעיות אלו. הבעיות הכרוכות ספרות השו"ת, השאלות ותשובות, . לסופרן

י פתרון הדילמות הופך עתה בלתבהצלת האם או העובר הן אחת הדוגמאות הנפוצות לכך. 

קשות ולפעמים אכזריות מתערבבות עם החלטות תופעות לוואי  ואכן,אשפרי כמעט. 

 הסיכול הממוקדבעיות לבקרים.  חדשות ומעוררות שאלות בלתי פתירות ,מוסריות

 אכן,לכך. והתגובה נגד פעולות טרור המתרחשות בחסות אוכלוסיה אזרחית הם דוגמאות 

 ים הגנה למעשי התועבה במה שנתפס כמוסר. הופכת מנוף בידי פושעים המוצאההומניות 

סולם הפאשיזם והנאציזם הפכו את של הטוב. נוראה היא ההיסטוריה המודרנית כמה 

 עשה זאת בעזרת השקר והצביעות,. הקומוניזם רע – הערכים. הרע הפך טוב והטוב

של פרק שלישי איום, הטוב הופך להיות משרתו השפה. ועתה חיים אנו ב יוותיעשקרים וה

 הרוע. 


