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 ד"בס
 בין טוב ורע –ובחרת בחיים 

 נבון הרב מואיז
 

ם( ט)  כט פרק דברים ִבים ַאתֶּ ם ַהּיֹום ִנצָּ כֶּ ֵני כֻּלְּ ק ִלפְּ ֹקוָּ ם יְּ ם ֱאֹלֵהיכֶּ אֵשיכֶּ ם רָּ ֵטיכֶּ ם ִשבְּ ֵניכֶּ  ִזקְּ
ם ֵריכֶּ ֹשטְּ ֵאל ִאיש ֹכל וְּ רָּ ם( י: )ִישְּ כֶּ ם ַטפְּ ֵשיכֶּ ָך נְּ ֵגרְּ ר וְּ ב ֲאשֶּ רֶּ קֶּ יָך ֵמֹחֵטב ַמֲחנֶּיָך בְּ יָך ֹשֵאב ַעד ֵעצֶּ : ֵמימֶּ

ָך( יא) רְּ בְּ עָּ ִרית לְּ ק ִבבְּ ֹקוָּ יָך יְּ תוֹ  ֱאֹלהֶּ ָאלָּ ר ּובְּ ק ֲאשֶּ ֹקוָּ יָך יְּ ָך ֹכֵרת ֱאֹלהֶּ ַמַען[ 1]( יב): ַהּיֹום ִעמְּ ִקים לְּ  הָּ
ָך ם לוֹ  ַהּיֹום ֹאתְּ עָּ הּוא[ 2] לְּ יֶּה וְּ ָך ִיהְּ ר ֵלאֹלִהים לְּ ר ַכֲאשֶּ ְך ִדבֶּ ַכאֲ  לָּ רוְּ ַבע שֶּ יָך ִנשְּ ם ַלֲאֹבתֶּ הָּ רָּ ַאבְּ ק לְּ חָּ ִיצְּ  לְּ

ַיֲעֹקב ֹלא( יג) :ּולְּ ם וְּ כֶּ ם ִאתְּ כֶּ ַבדְּ ת ֹכֵרת ָאֹנִכי לְּ ִרית אֶּ ת ַהֹזאת ַהבְּ אֶּ ָאלָּה וְּ ת ִכי( יד: )ַהֹזאת הָּ ר אֶּ  ֲאשֶּ
נוֹ  שְּ נּו ֹפה יֶּ ֵני ַהּיֹום ֹעֵמד ִעמָּ ק ִלפְּ ֹקוָּ ֵאת ֱאֹלֵהינּו יְּ ר וְּ ּנּוֵאי ֲאשֶּ נּו ֹפה נֶּ  :  ַהּיֹום ִעמָּ

ם ִכי( טו) ם ַאתֶּ תֶּ ַדעְּ ר ֵאת יְּ נּו ֲאשֶּ ַשבְּ ץ יָּ רֶּ אֶּ ִים בְּ רָּ ֵאת ִמצְּ ר וְּ נּו ֲאשֶּ ַברְּ ב עָּ רֶּ קֶּ ר ַהּגֹוִים בְּ ם ֲאשֶּ תֶּ ( טז: )ֲעַברְּ
אּו ת ַוִתרְּ ם אֶּ ֵאת ִשּקּוֵציהֶּ ם וְּ ן ֵעץ ִּגלֵֻּליהֶּ בֶּ אֶּ ף וָּ סֶּ ב כֶּ הָּ זָּ ר וְּ הֶּ  ֲאשֶּ ן( יז: )םִעמָּ ם ֵיש פֶּ כֶּ ה אוֹ  ִאיש בָּ  אוֹ  ִאשָּ

ה חָּ פָּ ט אוֹ  ִמשְּ ר ֵשבֶּ בוֹ  ֲאשֶּ בָּ ק ֵמִעם ַהּיֹום ֹפנֶּה לְּ ֹקוָּ ת ֱאֹלֵהינּו יְּ כֶּ לֶּ ת ַלֲעֹבד לָּ ֵהם ַהּגֹוִים ֱאֹלֵהי אֶּ ן הָּ  ֵיש פֶּ
ם כֶּ ש בָּ ה ֹשרֶּ ַלֲענָּה ֹראש ֹפרֶּ יָּה( יח: )וְּ הָּ עוֹ  וְּ מְּ שָּ ת בְּ ֵרי אֶּ ָאלָּה ִדבְּ ֵרְך ַהֹזאת הָּ בָּ ִהתְּ בוֹ  וְּ בָּ לֹום ֵלאֹמר ִבלְּ  שָּ
יֶּה רּות ִכי ִלי ִיהְּ רִּ שְׁ י בִּ בִּ ַמַען ֵאֵלְך לִּ פֹות לְּ ה סְּ וָּ רָּ ת הָּ ֵמָאה אֶּ ה ֹלא( יט: )ַהצְּ ק ֹיאבֶּ ֹקוָּ ֹלחַ  יְּ  ָאז ִכי לוֹ  סְּ
ַשן עְּ ק ַאף יֶּ ֹקוָּ ָאתוֹ  יְּ ִקנְּ ִאיש וְּ ה ַההּוא בָּ צָּ בְּ רָּ ל בוֹ  וְּ ה ָאלָּההָּ  כָּ תּובָּ ר ַהכְּ ה ַבֵספֶּ ה ַהזֶּ חָּ ק ּומָּ ֹקוָּ ת יְּ מוֹ  אֶּ  שְּ

ִים ִמַתַחת מָּ ִדילוֹ ( כ: )ַהשָּ ִהבְּ ק וְּ ֹקוָּ ה יְּ עָּ רָּ ֵטי ִמֹכל לְּ ֵאל ִשבְּ רָּ ֹכל ִישְּ ִרית ָאלֹות כְּ ה ַהבְּ תּובָּ ר ַהכְּ ֵספֶּ  בְּ
ה ה ַהתֹורָּ ָאַמר( כא: )ַהזֶּ ַאֲחרֹון ַהדֹור וְּ ם הָּ ֵניכֶּ ר בְּ ם יָּקּומּו ֲאשֶּ ִרי ֵמַאֲחֵריכֶּ כְּ ַהּנָּ ר וְּ ֹבא ֲאשֶּ ץ יָּ רֶּ  ֵמאֶּ
ה חֹוקָּ אּו רְּ רָּ ת וְּ ץ ַמכֹות אֶּ ָארֶּ ת ַהִהוא הָּ אֶּ יהָּ  וְּ ר ַתֲחלֻּאֶּ ה ֲאשֶּ ק ִחלָּ ֹקוָּ ּה יְּ ִרית( כב: )בָּ פְּ ַלח ּגָּ מֶּ ה וָּ ֵרפָּ ל שְּ  כָּ
ּה צָּ ַרע ֹלא ַארְּ ֹלא ִתזָּ ִמחַ  וְּ ֹלא ַתצְּ ּה ַיֲעלֶּה וְּ ל בָּ ב כָּ ֵפַכתכְּ  ֵעשֶּ ֹדם ַמהְּ ה סְּ ה ַוֲעֹמרָּ מָּ בֹוִים< וצביים> ַאדְּ  ּוצְּ

ר ַפְך ֲאשֶּ ק הָּ ֹקוָּ ַאפוֹ  יְּ תוֹ  בְּ רּו( כג): ּוַבֲחמָּ ָאמְּ ל וְּ ה ַעל ַהּגֹוִים כָּ ה מֶּ שָּ ק עָּ ֹקוָּ ה יְּ כָּ ץ כָּ ָארֶּ ה ַהֹזאת לָּ י מֶּ  ֳחרִּ
דֹול ָהַאף ה ַהּגָּ רּו( כד: )ַהזֶּ ָאמְּ ר ַעל וְּ בּו ֲאשֶּ זְּ ת עָּ ִרית אֶּ ק בְּ ֹקוָּ ם ֱאֹלֵהי יְּ ר ֲאֹבתָּ ַרת ֲאשֶּ ם כָּ הֹוִציאוֹ  ִעמָּ  בְּ
ם ץ ֹאתָּ רֶּ ִים ֵמאֶּ רָּ כּו( כה): ִמצְּ דּו ַוֵילְׁ ים ַוַיַעבְׁ ים ֱאֹלהִּ ַתֲחוּו ֲאֵחרִּ ם ַוִּישְּ ר ֱאֹלִהים לָּהֶּ עּום ֹלא ֲאשֶּ דָּ ֹלא יְּ  וְּ
ַלק ם חָּ הֶּ ק ַאף ַוִּיַחר( כו: )לָּ ֹקוָּ ץ יְּ ָארֶּ ִביא ַהִהוא בָּ הָּ יהָּ עָּ  לְּ ת לֶּ ל אֶּ לָּה כָּ לָּ ה ַהּקְּ תּובָּ ר ַהכְּ ה ַבֵספֶּ ( כז: )ַהזֶּ

ֵשם ק ַוִּיתְּ ֹקוָּ ם ֵמַעל יְּ תָּ מָּ ַאף ַאדְּ ה בְּ ֵחמָּ ף ּובְּ צֶּ קֶּ דֹול ּובְּ ִלֵכם ּגָּ ל ַוַּישְּ ץ אֶּ רֶּ ת אֶּ רֶּ ה ַכּיֹום ַאחֶּ  :  ַהזֶּ
 

ִאם( יז) ל פרק דברים נֶּה וְּ ָך ִיפְּ ָבבְׁ ֹלא לְׁ ע וְּ מָּ תָּ  ִתשְּ ִנַדחְּ יתָ וְׁ  וְּ ַתֲחוִּ שְׁ ים הִּ ים ֵלאֹלהִּ ָתם ֲאֵחרִּ  : ַוֲעַבדְׁ
 

  ל פרק דברים
ֵאה( טו) ַתִתי רְּ נֶּיָך נָּ פָּ ת ַהּיֹום לְּ ת ַהַחִּיים אֶּ אֶּ ת ַהּטֹוב וְּ אֶּ ת וְּ וֶּ ת ַהמָּ אֶּ ע וְּ רָּ ר( טז: )הָּ ָך ָאֹנִכי ֲאשֶּ ַצּוְּ  ַהּיֹום מְּ

ה ַאֲהבָּ ת לְּ ק אֶּ ֹקוָּ יָך יְּ ת ֱאֹלהֶּ כֶּ לֶּ יו לָּ כָּ רָּ ִלשְּ  ִבדְּ יו ֹמרוְּ ֹותָּ יו ִמצְּ ֹּקתָּ חֻּ יו וְּ טָּ פָּ ִייתָּ  ּוִמשְּ חָּ ִביתָּ  וְּ רָּ ָך וְּ ק ּוֵבַרכְּ ֹקוָּ  יְּ
יָך ץ ֱאֹלהֶּ ָארֶּ ר בָּ ה ֲאשֶּ א ַאתָּ ה בָּ מָּ ּה שָּ תָּ ִרשְּ ִאם( יז: )לְּ נֶּה וְּ ָך ִיפְּ בְּ בָּ ֹלא לְּ ע וְּ מָּ תָּ  ִתשְּ ִנַדחְּ ַתֲחִויתָּ  וְּ ִהשְּ  וְּ

ם ֲאֵחִרים ֵלאֹלִהים תָּ  :  ַוֲעַבדְּ
 

  יח-טז, ב פרק בראשית
ַצו( טז) ק ַויְּ ֹקוָּ ם ַעל ֱאֹלִהים יְּ ָאדָּ ן ֵעץ ִמֹכל ֵלאֹמר הָּ  ֹתאַכל ֹלא ָוָרע טוֹב ַהַדַעת ּוֵמֵעץ( יז: )ֹתאֵכל ָאֹכל ַהּגָּ

ּנּו יֹום ִכי ִממֶּ ָך בְּ לְּ ּנּו ֲאכָּ  :  ָתמּות מוֹת ִממֶּ
 

 [ ב עמוד כז דף] בראשית פרשת( בראשית) א כרך זוהר
 .ז"ע[ איסור] אלא "צו"הרי מוסכם שאין  "'וגו אלהים' יי ויצו"
 

ר( ד) ... ג פרק בראשית ש ַוֹּיאמֶּ ל ַהּנָּחָּ ה אֶּ ִאשָּ תּון מֹות ֹלא הָּ מֻּ יֹום ִכי ֱאֹלִהים ֹיֵדעַ  ִכי( ה) :תְּ ם בְּ כֶּ לְּ  ֲאכָּ
ּנּו חּו ִממֶּ קְּ ִנפְּ ם וְּ ם ֵעיֵניכֶּ ִייתֶּ ים ִוהְּ ֵעי ֵכאֹלהִּ ע טֹוב ֹידְּ רָּ א( ו) :וָּ ה ַוֵתרֶּ ִאשָּ ֵעץ טֹוב ִכי הָּ ל הָּ ַמֲאכָּ ִכי לְּ ה וְּ  ַתֲאוָּ
ֵעיַנִים הּוא ד לָּ מָּ נֶּחְּ ֵעץ וְּ ִכיל הָּ ַהשְּ יוֹ  ַוִתַּקח לְּ ּה ַּגם ַוִתֵתן ַוֹתאַכל ִמִפרְּ ִאישָּ ּה לְּ נָּה( ז) :ַוֹּיאַכל ִעמָּ ַקחְּ  ַוִתפָּ
ם ֵעיֵני ֵניהֶּ  ... שְּ

  ג פרק בראשית אברבנאל
 אם כי מה-למצוה נכנעים בלתי "ורע טוב יודעי כאלהים והייתם" פירשו אומותה וחכמי... 

 תדמו כי כלל לצווי שתצטרכו מבלי ותרחיקהו הרע ומה ותעשהו הטוב מה תדעו שאתם
 ועושה בהחלט והרע הטוב יודע הוא כי אחר מאלוה ווהמצֻּ  ולא עלול שאינו העולם-לאלוה
 . ז"הכ השאלה בזה והותרה .ממש אלהים שיהיו אמר לא אבל אחרים תוַ במצ ולא כרצונו

 
ר ( כב)...  ג פרק בראשית ק ֱאֹלִהים ַוֹּיאמֶּ ֹקוָּ ּנּו ָלַדַעת טוֹב ָוָרעיְּ מֶּ ַאַחד מִּ ן  ֵהן ָהָאָדם ָהָיה כְׁ ה פֶּ ַעתָּ וְּ

ֹעלָּם ַחי לְּ ָאַכל וָּ ַקח ַּגם ֵמֵעץ ַהַחִּיים וְּ לָּ ַלח יָּדֹו וְּ ֹקוָּ ( כג) :ִישְּ ֵחהּו יְּ ַשלְּ ת ַויְּ ן ַלֲעֹבד אֶּ ק ֱאֹלִהים ִמַּגן ֵעדֶּ
ם ר לַֻּּקח ִמשָּ ה ֲאשֶּ מָּ ֲאדָּ  :הָּ

 (כב:ג' בר)הירש רב 
וכך לבור לו את דרך  –' לדון בין טוב לרע על פי רצון ה: שתי דרכים נמסרו לבחירת האדם

בירר לו אך .  וכך לבור לו את דרך המוות –או להחליט בעצמו מה טוב ומה רע , החיים
 .מה טוב ומה רע בעצמולדעת , תדרך המוו
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רּות רִּ שְׁ י בִּ בִּ כּו =  ֵאֵלְך לִּ דּו ַוֵילְׁ ים ַוַיַעבְׁ ים ֱאֹלהִּ  ֲאֵחרִּ

 

ַמַען[ 1]  כט פרק דברים ִקים לְּ ָך הָּ ם לוֹ  ַהּיֹום ֹאתְּ עָּ הּוא[ 2] לְּ יֶּה וְּ ָך ִיהְּ  ֵלאֹלִהים לְּ
 
  יב פסוק כט פרק דברים הירש ר"רש

 : הברית של הצדדים שני הם אלה. 'וגו היהי והוא' וגו הקים למען( יב)
 

 ~חיים ומוות : תוצאות~ 
 

ֵאה( טו) ל פרק דברים נֶּיָך נַָּתִתי רְּ פָּ ת ַהּיֹום לְּ ת ַהַחִּיים אֶּ אֶּ ת ַהּטֹוב וְּ אֶּ ת וְּ וֶּ ת ַהמָּ אֶּ ע וְּ רָּ  : הָּ
 
ודרך , דרך החיים, שנתן לו המקום לפניו שני דרכים: "'עקיבה על תגובת ה' ודרש ר ה:רבה כא' בר

 ..." ובירר לו דרך אחרת, המות

 
  כד פסוק ג פרק בראשית הירש ר"רש
 .אח ברצח פותחת והיא -, הדמים רווית ההיסטוריה החלה עדן גן תקופת סיום עם מיד
 

 :מייקל נובקפילוסוף 
כבד בדלק מיועד  GNIEOB-767כשבהתחלה מטוס  2001בבוקר השקט והרגוע בספטמבר 

 WORLD TRADE-טסו בשקט לתוך שני בנייני התאומים של ה, אחדואז עוד , לקליפורניה

CENTER ,משהוא מטה, ובתוך שניות התפוצצו לכדורים כתומים של אש יוצאים מהצד השני-
 ....נשבר וקם לחיים, לא רק פסיכולוגי, פיזי קרה במבנה של עולמנו

-MULTICULTURAL)"  תרבותית-יחסיות רב"ההדרגתי ל ההנטיי, לפחות בהתחלה

RELATIVISM)  יכול להיות .  אסור לנו להיות שיפוטי", אנשים היו רגלים להגיד, "הנה.  "נשבר
אין דבר .  אבל אנשים אחרים מסתכלים על זה בדרך אחרת, שאתה מסתכל על דברים בדרך אחת

 בסופו של דבר העיקר.  הכל אותו דבר, של כל אחד, שלו, שלך. יש רק עדיפויות –' טוב ורע'כזה 
כאשר שני המגדלים קרסו במהירות קומה על גבי קומה וקברו מאות , מצטער."  הוא סובלנות

.  אמריקאים גילו מחדש רע שהוא לא סתם עדיפות כמו כל דבר אחר, אנשים חיים בתוך אש ואפר
 .וכמה שאפשר עקירה מהשורש, עצירה, הרע הזה מחייב פסילה

.  נקודה יותר עמוקה נתפס, אכן. חה תרבותיתהקטגוריה של רע חזר לשי, פיזי-במימד המטה
 . תרבות האנושות קמה מתפיסת ההבדל בין טוב ורע

 
ש - כד, ג פרק בראשית רֶּ גָּ ת ַויְּ ם אֶּ ָאדָּ ֵכן הָּ ם ַוַּישְּ דֶּ ַגן ִמּקֶּ ן לְּ ת ֵעדֶּ רֻּ  אֶּ ֵאת ִביםַהכְּ ב ַלַהט וְּ רֶּ  ַהחֶּ

ת כֶּ ַהפֶּ ֹמר ַהִמתְּ ת ִלשְּ ְך אֶּ רֶּ   ס: ַהַחִּיים ֵעץ דֶּ
 

  כד פסוק ג פרק בראשית הירש ר"רש
 לבל -, החיים עץ דרך את לשמור: אופנים בשני לפרש אפשר. החיים עץ דרך את לשמר

 .... בעתיד אליה ישוב ולמען, האדם מן תאבד לבל, עליה לשמור: או; האדם ימצאנה
 נראה... . "דרכינו בכל לשמרנו יצוה אשר מלאכיו", לשכינה מרכבה...  הם הכרובים

 בו יילחם לשוא. בעולם חוזר גלגל שהוא, הסוציאלי הסבל את מסמלת שהחרב, אפוא
 שני את מסמלים והחרב הכרובים, וכך. הסבל על יתגבר לא עצמו בכוחות; האדם

 הסבל: המתהפכת החרב הוא האחד היסוד. החיים עץ דרך את לאדם השומרים, היסודות
 עדן גן תקופת סיום עם מיד. חוזר כגלגל ובאים המתרגשים, הגדולים והזעזועים והצער
 סוללים לכלל וסבל לפרט סבל .אח ברצח פותחת והיא -, הדמים רווית ההיסטוריה החלה

 ימצא, עליון לאל וישתעבד מעלה כלפי האדם יפנה אם שרק -, ההכרה לקראת הדרך את
 ... .אדמות עלי נצח חיי

 

 פרק ל דברים 
ע( טו) רָּ ת הָּ אֶּ ת וְּ וֶּ ת ַהמָּ אֶּ ת ַהּטֹוב וְּ אֶּ ת ַהַחִּיים וְּ יָך ַהּיֹום אֶּ נֶּ פָּ ֵאה נַָּתִתי לְּ ָך ַהּיֹום  (טז: )רְּ ַצּוְּ ר ָאֹנִכי מְּ ֲאשֶּ

ת  ה אֶּ ַאֲהבָּ יו ' הלְּ ֹותָּ ֹמר ִמצְּ ִלשְּ יו וְּ כָּ רָּ ת ִבדְּ כֶּ לֶּ יָך לָּ ִייתָּ ֱאֹלהֶּ חָּ יו וְּ טָּ פָּ יו ּוִמשְּ ֹּקתָּ חֻּ ָך  וְּ ִביתָּ ּוֵבַרכְּ רָּ יָך ' הוְּ ֱאֹלהֶּ
ּה תָּ ִרשְּ ה לְּ מָּ א שָּ ה בָּ ר ַאתָּ ץ ֲאשֶּ ָארֶּ ַתֲחִויתָּ ֵלאֹלִהים  (יז) :בָּ ִהשְּ תָּ וְּ ִנַדחְּ ע וְּ מָּ ֹלא ִתשְּ ָך וְּ בְּ בָּ נֶּה לְּ ִאם ִיפְּ וְּ

ם תָּ ם ַהּיוֹ  (יח) :ֲאֵחִרים ַוֲעַבדְּ כֶּ ִתי לָּ ה ִהַּגדְּ ר ַאתָּ ה ֲאשֶּ מָּ ֲאדָּ ן יִָּמים ַעל הָּ ם ִכי ָאֹבד ֹתאֵבדּון ֹלא ַתֲאִריכֻּ
ה מָּ ֹבא שָּ ֵדן לָּ ת ַהַּירְּ ּה ֹעֵבר אֶּ תָּ ִרשְּ ץ  (יט: )לְּ ָארֶּ ת הָּ אֶּ ַמִים וְּ ת ַהשָּ ם ַהּיֹום אֶּ כֶּ ת ַהִעיֹדִתי בָּ וֶּ ַהמָּ ַהַחִּיים וְּ

לָּה  לָּ ַהּקְּ ה וְּ כָּ רָּ נֶּיָך ַהבְּ פָּ יםּוָבַחרְׁ נַָּתִתי לְּ יֶּה  ָת ַבַחיִּ ַמַען ִתחְּ ָךלְּ עֶּ ַזרְּ ה וְּ ת ה( כ: )ַאתָּ ה אֶּ ַאֲהבָּ יָך ' לְּ ֱאֹלהֶּ
ַבע ר ִנשְּ ה ֲאשֶּ מָּ ֲאדָּ ת ַעל הָּ בֶּ שֶּ יָך לָּ ְך יָּמֶּ ֹארֶּ ה בֹו ִכי הּוא ַחּיֶּיָך וְּ קָּ בְּ דָּ ֹקלֹו ּולְּ ֹמַע בְּ יָך' ה ִלשְּ ם  ַלֲאֹבתֶּ הָּ רָּ ַאבְּ לְּ

ם הֶּ ֵתת לָּ ַיֲעֹקב לָּ ק ּולְּ חָּ ִיצְּ   פ :לְּ
 

 .'תבחרו בה, בחייםתבחרו 


