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  ד"בס

  

  בין עץ הדעת לעץ החיים

  נבון. מ

 
  בראשית פרק ב 

ְוֵעץ ַהַחִּיים ְּבתֹוְך ַהָּגן ְוֵעץ ַוַּיְצַמח ְיקָֹוק ֱאלִֹהים ִמן ָהֲאָדָמה ָּכל ֵעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה ְוטֹוב ְלַמֲאָכל ) ט(
  :ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע

 ֵעץ ַהַּדַעת
 )ו:ג(בראשית 

  ...ֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה הּוא ָלֵעיַנִים ַוֵּתֶרא ָהִאָּׁשה ִּכי טֹוב ָה
  

  בראשית פרק ב 
 ְיקָֹוק ֱאלִֹהים ַעל ַוְיַצו) טז(: ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּהַוִּיַּקח ְיקָֹוק ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ַוַּיִּנֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן ) טו(

ַּדַעת טֹוב ָוָרע לֹא תֹאַכל ִמֶּמּנּו ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלָך ּוֵמֵעץ ַה) יז: (ָהָאָדם ֵלאמֹר ִמּכֹל ֵעץ ַהָּגן ָאכֹל ּתֹאֵכל
  :ִמֶּמּנּו מֹות ָּתמּות

  
 )ה:ג(בראשית 

 ונפקחו עיניכם והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע 
  

  בראשית פרק ג 
ֶּפן ִיְׁשַלח ָידֹו ְוָלַקח ַּגם ְיקָֹוק ֱאלִֹהים ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ְּכַאַחד ִמֶּמּנּו ָלַדַעת טֹוב ָוָרע ְוַעָּתה ַוּיֹאֶמר ) כב(

  :ֵמֵעץ ַהַחִּיים ְוָאַכל ָוַחי ְלעָֹלם
  :ַוְיַׁשְּלֵחהּו ְיקָֹוק ֱאלִֹהים ִמַּגן ֵעֶדן ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֻלַּקח ִמָּׁשם) כג(

  
  ה:בראשית רבה כא

רר לו דרך אחרת ובי, ודרך המות, דרך החיים, שנתן לו המקום לפניו שני דרכים: "עקיבה' אמר ר
 "]..." המוות. "א.ז[

 
  )כב:ג' בר(רב הירש 

,  וכך לבור לו את דרך החיים–' לדון בין טוב לרע על פי רצון ה: שתי דרכים נמסרו לבחירת האדם
לדעת , בירר לו דרך המוותאך .   וכך לבור לו את דרך המוות–או להחליט בעצמו מה טוב ומה רע 

  .בעצמו מה טוב ומה רע
  
  

  סור לפילוסופיה מייקל נובקפרופ

 כבד בדלק מיועד BOEING-767 כשבהתחלה מטוס 2001בבוקר השקט והרגוע בספטמבר 
 WORLD TRADE-טסו בשקט לתוך שני בנייני התאומים של ה, ואז עוד אחד, לקליפורניה
CENTER ,משהוא מטה, ובתוך שניות התפוצצו לכדורים כתומים של אש יוצאים מהצד השני-

  .נשבר וקם לחיים, לא רק פסיכולוגי, ה במבנה של עולמנופיזי קר
...  

-MULTICULTURAL)"  תרבותית- יחסיות רב" ההדרגתי לההנטיי, לפחות בהתחלה
RELATIVISM)יכול להיות .  אסור לנו להיות שיפוטי", אנשים היו רגלים להגיד, "הנה.  "  נשבר

אין דבר .  תכלים על זה בדרך אחרתאבל אנשים אחרים מס, 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
.  ם עדיפות כמו כל דבר אחראמריקאים גילו מחדש רע שהוא לא סת, אנשים חיים בתוך אש ואפר

  .וכמה שאפשר עקירה מהשורש, עצירה, הרע הזה מחייב פסילה
  

.  נקודה יותר עמוקה נתפס, אכן. הקטגוריה של רע חזר לשיחה תרבותית, פיזי-במימד המטה
  .תרבות האנושות קמה מתפיסת ההבדל בין טוב ורע

 
  :ְיִהי ִּבְהיֹוָתם ַּבָּׂשֶדה ַוָּיָקם ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו ַוַּיַהְרֵגהּוַוּיֹאֶמר ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו ַו) ח( בראשית פרק ד
  :ַוִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס) יא( בראשית פרק ו
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  ְוֵעץ ַהַחִּיים
D. Birnbaum (God & Evil, p.84) 

  עץ החיים  עץ הדעת

 - בותמחויי, פרטיות, חופש, אתגרים
Life of Challenge, freedom, privacy, responsibility 

   Gilded Cage Existence-" כלוב מוזהב"קיום ב

 Intellectual Satedness -  תיאינטלקטואלעה ישב  Pursuit Of Knowledge -מרדף אחר דעת

   –ת אינסופי התפתחות יכולת
Infinite growth potential  

   – מוגבלת התפתחות יכולת
Limited growth potential 

   Dependence-ת תלו  Independence - ת עצמאיו 

   Eternal Life – חיי נצח  Mortality  - תמותה 

  Leashed natural evil - י מרוסן עבטרע  Unleashed natural evil -בעי משוחרר טרע 

   Blissאושר  Pain & joy -כאב ושמחה 

   -ת לטוב ורע מוסורי אינסופי יכולת
Unlimited potential for moral good and moral evil  

   – מוגבלת לטוב ורע מוסורי יכולת
Limited potential for moral good and moral evil 

 Lesser Dignity -פחות כבוד אישי    Higher Dignity-יותר כבוד אישי 

 
  בראשית פרק ג 

ָדם ַוַּיְׁשֵּכן ִמֶּקֶדם ְלַגן ֵעֶדן ֶאת ַהְּכֻרִבים ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת ִלְׁשמֹר ֶאת ֶּדֶרְך ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָא) כד(
  ס: ֵעץ ַהַחִּיים

 
  בראשית פרק ו 

  :ָנהַוּיֹאֶמר ְיקָֹוק לֹא ָידֹון רּוִחי ָבָאָדם ְלעָֹלם ְּבַׁשַּגם הּוא ָבָׂשר ְוָהיּו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁש) ג(
  

  :ְוָעִׂשיָת ְׁשַנִים ְּכֻרִבים ָזָהב ִמְקָׁשה ַּתֲעֶׂשה אָֹתם ִמְּׁשֵני ְקצֹות ַהַּכּפֶֹרת) יח (שמות פרק כה 
  

  : ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה ְותְֹמֶכיָה ְמֻאָּׁשר) יח(משלי פרק ג 
 

R. Soleveitchik, Reflections of the Rav (Vol.1), p.104 
Apparently, reason is not a reliable guide even with respect to mishpatim.  There are 
borderline situations which confuse the mind, and consequently it finds itself helpless 
in applying its moral norms.  Since our intellect must weigh pros and cons and is slow 
and deliberate in deciding, society starts to nibble away at the edges of marginal, 
borderline problems.  Life must be lived; before our logic can formulate an opinion, 
society will already have weakened all restraints.  Permissiveness will have replaced 
orderliness and the amoral in man will have emerged victorious. 

 
  דברים פרק ל 

  ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ) טז(:   ְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַהּיֹום ֶאת ַהַחִּיים ְוֶאת ַהּטֹוב ְוֶאת ַהָּמֶות ְוֶאת ָהָרע) טו(
' הָכיו ְוִלְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו ְוֻחּקָֹתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוָחִייָת  ְוָרִביָת ּוֵבַרְכָך ֱאלֶֹהיָך ָלֶלֶכת ִּבְדָר' הַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת 

  ְוִאם ִיְפֶנה ְלָבְבָך ְולֹא ִתְׁשָמע ְוִנַּדְחָּת ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ) יז(  :ֱאלֶֹהיָך ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה
  ִהַּגְדִּתי ָלֶכם ַהּיֹום ִּכי ָאבֹד ּתֹאֵבדּון לֹא ַתֲאִריֻכן ָיִמים ַעל ָהֲאָדָמה ) יח(:  םֵלאלִֹהים ֲאֵחִרים ַוֲעַבְדָּת

  ַהִעידִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ) יט(: ֲאֶׁשר ַאָּתה עֵֹבר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָלבֹא ָׁשָּמה  ְלִרְׁשָּתּה
ְלַאֲהָבה   ) כ( :ְלַמַען ִּתְחֶיה ַאָּתה ְוַזְרֶעָךֶניָך ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים  ַהַחִּיים ְוַהָּמֶות ָנַתִּתי ְלָפ

' ֱאלֶֹהיָך ִלְׁשמַֹע ְּבקֹלֹו ּוְלָדְבָקה בֹו ִּכי הּוא ַחֶּייָך ְואֶֹרְך ָיֶמיָך ָלֶׁשֶבת ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע  ה' ֶאת ה
   פ :  ָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ָלֵתת ָלֶהםְלַאְבַלֲאבֶֹתיָך 

  
R. Hirsch (Gen. 2:16-17; p.62)  
“At every demand of God’s laws of morality, still today, every one of us stands, like 
the first human pair, before the tree of knowledge and has to decide whether he will 
follow the voice of his … own judgment and sense, and the wisdom of instinctive 
animal life, or, [be] conscious of his higher calling, the voice of God.” 


