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אשית
ָּפ ָר ַשת ְּב ֵר ׁ ִ

עצ החיימ ועצ הדעת )א(
טֹוב ָו ָרע
חלק מנ האירועימ המרכזיימ המוזכרימ בפרשת בראשית ,הנ חידות שפענוחנ
מתגלה בDופ Dפר התורה .אחת מנ החידות היותר קשות ,היא פרשת עצ הדעת.
האמ באמת היה העצ הזה עצ פלאימ שהקנה לאוכל ממנו מעמד כה נשגב של
?ÃĞĤĀ đĀ č āđĔ ĕĞý ďāø ĕÃ
האמ ייתכנ ,שקודמ האכילה מעצ הדעת היה אדמ הראשונ נבער מדעת כבהמה
ולא ידע להבחינ בינ טוב לרע? אמ ככ היה ,כיצד נצטווה על ידי ה’ וכיצד דיבר
אתו? הרי ה’ איננו מדבר עמ נבערימ מדעת! זוהי הערת הרמב”מ במורה הנבוכימ.
ועוד ,כיצד בלי דעת ,היה יכול אדמ הראשונ לקרוא בשמות מתאימימ לכל בעלי
החיימ בעולמ?
מלבד כל זאת ,האמ מתקבל על הדעת ,שאכילת פרי  -חשוב ככל שיהיה ,תוכל
 Ã?ĞĤĀ đĀ č āđĔ ĕĞý ďāø ĕ ęĕĐāü ĘąČėă ý ęĦĕכיצד
להקנות לאדמ ַּב ַער ,מעמד גבוה כזה של þ ĕü Đø đü ...Ã
ניתנ לעקופ עמל ויגיעה של עשרות שנימ בלימוד תורה ובתיקונ המידות ,ולהגיע
ליעד ההבחנה בינ טוב לרע באמצעות Dגולה פלאית קטנטנה ,שתהווה תחליפ
לכל העשייה החיובית רבת השנימ?
הפתרונ לשאלות האלה ,מצוי בDופ Dפר התורה ,בפרשת ניצבימ:

.”ĞĤĀ ĐĀ ĦČþ đø Ħđþ ĚĀă Đÿ ĦČþ đø č āđĔă Đÿ ĦČþ đø ęĕĕă ü ēÿ Đÿ ĦČþ ę āđĕă Đÿ ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ Ęø ĕĦăü Ħÿ ĜĀ ĐČý ĤÃø

)דברימ ל ,טו(

בפDוק הזה מצויינימ כל ארבעת היDודות המרכזיימ ,הבונימ את ציר עצ החיימ
ועצ הדעת בפרשת בראשית :החיימ והמוות ,הטוב והרע .
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בפרשת ניצבימ מגלה התורה ,כיצד עצ החיימ ועצ הדעת האמיתיימ ,באימ לידי
ביטוי:

đĕĔĀ ĠĀ ă ĥø Ĉ Ěü đă đĕĦāĀ ģă ēĂ đø đĕĦĀ āđĢø Ěü ĤāĚĥø Ĉ Ęü đø ...ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ ĦČþ ĐčĀ Đú Čÿ Ęø ę āđĕă Đÿ ĖĀ đøă Ģÿ Ěø ĕėāü ĜČĀ Ĥĥþ Ĉ ČÃú
)שמ ,פ?וק טז(
.”...Ħĕ
Ā čü ĤĀ đø ĦĕĀ ĕü ēĀ đø
המובנ ברור למדי .לשמוע אל מצוות ה’ ,זהו הטוב והתוצאה היא חיימ .מצד שני,
לא לשמוע אל מצוות ה’ ,זה הרע והתוצאה היא מוות ,כפי שנזכר בהמשכ:

.”...ěđă ďčČ
ý Ħă ďāčČĀ ĕėă ü ę āđĕă Đÿ ęėþ ĘĀ ĕĦăü ďø Ďă ÿ Đü ...ĞĚĀ ĥø Ĉ Ħü ČāĘđø ĖĀ čø čĀ Ęø ĐĜþ Ġø ĕü ęČü đÃø
)שמ ,פ?וקימ יז-יח(

על פי זה ,נבוא לתובנה חדשה .עצ החיימ ועצ הדעת שנזכרו בפרשת בראשית ,המ
עצי פרי רגילימ ככל עצי גנ עדנ .ראיה ראשונה נביא מדברי חז”ל על עצ הדעת.

:ĤĚđČ ĐĕĚēĜ ĕčĤ ...ĐĕĐ ěĠĎ :ĤĚđČ ĤĕČĚ ĕčĤ ,ěđĥČĤĐ ęďČ đĜĚĚ ĘėČĥ ěĘĕČÃ
)מ?כת ברכות מ(.
.”...ĐĕĐ ĐĔĕē :ĤĚđČ ĐďđĐĕ ĕčĤ ...ĐĦĕĕĐ ĐĜČĦ
כלומר ,עצ הדעת יכול להיות אחד מנ העצימ האלו ,או גפנ או תאנה או חיטה.
המכנה המשותפ הוא ,שעצ הדעת הוא עצ פרי מצוי ושכיח מבינ שלל עצי המאכל,
ללא כל ?גולות פלאיות.
דרכ אגב ,רבי יהודה שזיהה בחיטה את עצ הדעת ,נימק זאת באמרו ,שאינ התינוק
יודע לקרוא אבא ואימא עד שיטעמ טעמ דגנ .כוונתו לומר ,שעד שהתינוק לא
טועמ טעמ דגנ ,הוא מכיר רק את אמו דרכ החלב שהוא יונק .טעמ דגנ ,מזכיר
את פרי עבודתו המפרכת של האב בשדה מידי שנה בשנה .כעת הוא מכיר גמ את
אביו .שאר פירות האילנ שאיננ חיטה ,גדלימ מאליהמ כל שנה ,כמעט ללא ִטרחא.
מכאנ ,שכל אי?ור האכילה מעצ הדעת ,אינו נובע מפירותיו הפלאיימ של העצ
 .ÃĦĞÿ ďĀă ęďĀ ČĀ ďĚýă Ęÿ Ěø ĐÃהטוב והרע שבעצ הדעת הוא דבר אחר לגמרי .זהו עצ ני?יונ
ÿ
בידי ה’ .השמ ’עצ הדעת’ ניתנ לו ,כי הוא מיועד לבעלי דעה בלבד ,ועל ידו ייוודע
אמ אדמ הראשונ בחר בדרכ הטוב או בדרכ הרע.
במ?לול הזה ,דווקא השמיעה בקול ה’ וההימנעות מאכילת פירותיו של העצ ,היא
הטוב .מאידכ ,ה?ירוב לשמוע בקול ה’ והעיקשות לאכול מפירותיו ,הוא הרע.
עצ הדעת איננו עצ המקנה לאדמ דעת .אדרבה ,הוא עצ המיועד רק לאלו היודעימ
להבחינ בינ טוב לרע.
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באותו אופנ בדיוק ,הוא עצ החיימ.
עצ החיימ איננו עצ המקנה לאדמ חיימ .אדרבה ,הוא עצ המיועד רק למי שזכה
לחיי נצח.

הנחש הקדמוני
הדעה הזאת ,שהאכילה מפירות העצ מצמיחה דעת אלוקימ ,היא דעת הנחש
הקדמוני .הוא זה שהיטה את פרשנות הצו האלוקי ,האו<ר אכילה מעצ הדעת,
לכיוונ התובנה ,כי בפרי הזה טמונה <גולה מיוחדת ,המלמדת אדמ דעת .עצת
הנחש ,היא ה<יבה לכל הטעות והבלבול.
הנה ציטוט מדברי הנחש:

ăü
ĕĞý ďāø ĕ ęĕĐāü ĘąČėă ý ęĦĕþ ĕü Đø đü ęėĕþ Ĝĕý Ğý đă ēģø Ġø Ĝü đø đă ăĜĚþă Ěü ęėþ Ęāø ėĀ Čú ę āđĕčă ø ĕėă ü ęĕĐāü ĘąČù Ğāÿ ďĕý ĕėÃ
)בראשית ג ,ה(
.ÃĞĤĀ đĀ č āđĔ
הנחש טוענ בדברי הה<תה ,כי בפרי עצ הדעת טמונה <גולה פלאית .כל האוכל
ממנו ,נפתחימ לו שערי דעה והשכל ,והוא מתעלה לדרגת אלוקימ .התובנה הזאת
מולידה את ההרהור הכפרני הבא .מדוע או<ר אלוקימ על האדמ את האכילה מנ
העצ הזה? כנראה מפני שהוא אינו רוצה שבני אדמ יהיו כמוהו ,אלא יישארו לנצח
נחותימ ממנו!
רש”י מו<יפ דברימ מפורשימ יותר בכוונת הנחש.

.Ã...đĦđĜĚđČ ĕĜč ĦČ ČĜđĥ ěĚđČ ĘėĥÃ

)רש”י בראשית ג ,ה(

כלומר ,ה’ אינו רוצה מתחרימ מ<וג בשר ודמ!
כל אלו אינמ אלא דברי ה<תה כפרניימ ואוויליימ ,שא<ור להאזינ אליהמ .חוה
האזינה ונפלה לתוכ המלכודת .היא התבוננה בפירות העצ ונוכחת ,שאכנ פירותיו
טובימ למאכל ונחמדימ להשכיל .הצעד הבא היה כמעט בלתי נמנעāđĕĤø Ġü ă Ěü ēģăÿ Ħăü đÃÿ .

Ã.ĘėČā
ÿ Ħă đÿ

)בראשית ג ,ו(
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ההתפכחות והבושה
ישאל השואל .איכ יתפרש הפ9וק הבא ,שנראה ממנו שהמ השיגו דבר מה?

.Ã...ęĐĕþ Ĝý ĥø Ĉ ĕĜĕý Ğý ĐĜĀ ēø ģÿ ĠĀ ă Ħăü đÃÿ

)בראשית ג ,ז(

התשובה היא ,אמנמ עיניהמ של אדמ וחוה נפקחו ,אכ לא כה9תת הנחש
 ,ÃęĕĐāü ĘąČėă ý ęĦĕובפועל מה שקרה הוא
ודמיונותיו .הוא אמרþ ĕü Đø đü ęėĕþ Ĝĕý Ğý đă ēģø Ġø Ĝü đÃø :

.ÃęĐý ęĚüă ĤĕĂ Ğý ĕėă ü đă Ğďø ĕă ý đÿ ęĐĕþ Ĝý ĥø Ĉ ĕĜĕý Ğý ĐĜĀ ēø ģÿ ĠĀ ă Ħăü đÃÿ

)בראשית ג ,ז(

אמור מעתה ,ברגעימ שלפני ביצוע עבירה כלשהי ,מופיע דחפ של תאווה ,המעוור
את עיני השכל .מיד אחר גמר ביצוע העבירה ,נעלמת התאווה ובמקומה באה
התפקחות ,המלווה בהרהורי חרטה ובתחושה של בושה גדולה .בתהליכ הזה,
הופכ האדמ להיות בזוי בעיני עצמו ולכנ הוא חש צורכ להתכ9ות.

.ÃĦāĤĎā ēú ęĐþ ĘĀ đă ĥ
ĉ Ğú ĕă ÿ đÿ ĐĜĀ Čý Ħø ĐĘý Ğú đă ĤĠø ă Ħø ĕă ü đÃÿ

)שמ(

הכי9וי הזה הוא מזערי ואיננו מ9פק בשעה שהמ שומעימ את קול ה’ מתהלכ בגנ.
אדמ וחוה יודעימ ,שהמ עתידימ לעמוד לפני האלוקימ ולה9ביר את מעשיהמ.
לכנ מתעורר צורכ בכי9וי יותר משמעותי הדוחפ לחיפוש מקומ מחבוא מפני ה’.

.ÃěĎă Ā Đÿ ġĞý Ėø āđĦčă ø ęĕĐāü ĘąČù ÅĐ ĕĜý Ġø ă Ěü āđĦă ĥø Ĉ Čü đø ęďĀ ČĀ ĐĀ Ččă ý ēÿ Ħø ĕă ü đÃÿ

)שמ ,פ9וק ח(

מנינ נובעת הבושה?
הבושה נובעת מהתנהגות בלתי מו9רית ומתחושת כפיות טובה .ה’ מצידו ,לקח
את האדמ ,הניחו בגנ עדנִ ,אפשר לו לאכול מכל פירות עצ הגנ כאוות נפשו ,ואפילו
מעצ החיימ .אמנמ ,התורה לא הדגישה את ההיתר לאכול מעצ החיימ ,מנ ה9יבה
כי עדיינ לא ירדה גזרת המוות לעולמ .בינתיימ ,רק עצ אחד נא9ר עליו מכל עצי
הגנ ,והוא עצ הדעת .האמ כל ככ קשה להתנזר מעצ אחד בלבד?! האמ גמ את
הדבר הפעוט הזה קשה לעשות למענ ה’ שנתנ לו הכול? זה מקור הבושה.
אכ כדרכו של עולמ ,האדמ מתפתה שוב ושוב ולא לומד מנ הלקח .התעורר חשש
שישלח ידו אל עצ החיימ ,וכפי שאומר הקב”ה:

ġĞý Ěý ęĎă ÿ ēģÿ ĘĀ đø āđďĕĀ ēĘÿ ĥø Ĉ ĕü ěĠþ ă ĐĦăĀ Ğÿ đø ,ĞĤĀ đĀ č āđĔ ĦĞÿ ďÿ ĘĀ đă ăĜĚþă Ěü ďēÿ Čÿ ėă ø ĐĕĀ ĐĀ ęďĀ ČĀ ĐĀ ěĐÃý
)בראשית ג ,כב(
.Ã!ęĘāĀ ĞĘø ĕēÿ đĀ Ęėÿ ČĀ đø ęĕĕă ü ēÿ Đÿ
לכאורה ,הפ9וק הזה הוא ללא הבנה ,לא חציו הראשונ ולא חציו השני.
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 .1האמ בככ ה’ מאשר את דברי הנחש ,שאמר ęĕĐāü ĘąČėă ý ęĦĕþ ĕü Đø đü ęėĕþ Ĝĕý Ğý đă ēģø Ġø Ĝü đÃø
Ã?ĞĤĀ đĀ č āđĔ ĕĞý ďāø ĕ
 .2האמ ייתכנ שאחרי שה’ גזר על אדמ הראשונ עונש מוות ,האדמ יעקופ את
הגזירה על ידי גניבת פרי עצ החיימ ואכילתו ,ובככ הוא יאלצ כביכול את ה’
להעניק לו חיי נצח? האמ ה’ מפחד מצעד כזה של האדמ? ברור שזו מחשבה
טיפשית ואבBורדית.
לאחר התבוננות ,יתפרש הפBוק באופנ הבא.

) ęďĀ ČĀ ĐĀ ěĐÃýלפי דעתו( ) ĞĤĀ đĀ č āđĔ ĦĞÿ ďÿ ĘĀ đă ăĜĚþă Ěü ďēÿ Čÿ ėă ø ĐĕĀ ĐĀוזה לא נכונ(ĐĦăĀ Ğÿ đø ,
זאת() ,ęĕĕă ü ēÿ Đÿ ġĞý Ěý ęĎă ÿ ēģÿ ĘĀ đø āđďĕĀ ēĘÿ ĥø Ĉ ĕü ěĠþ ă ,והוא יחשוב( ) ,ęĘāĀ ĞĘø ĕēÿ đĀ Ęėÿ ČĀ đøוגמ זה איננו

)לפי דעתו

נכונ(.
כלומר ,הרי האדמ התחיל להאמינ ,שבאכילתו מפירות עצ הדעת ,התעלה כבר
להיות כאלוקימ יודע טוב ורע .מתוכ דעה זו ,שמקורה הוא בעצת הנחש ,הוא
יתפתה להמשיכ לצעד הבא על פי אותו מתכונ.
הוא יחשוב שהאכילה מעצ החיימ תעניק לו חיי נצח כנצחיות האלוקימ ,והגנה
מפני עונש המיתה .אולי ככ יתקיימו דברי הנחש שהבטיח להמÃěđă ĦĚĂ Ħăø Ħ āđĚ ČāĘÃ :
)בראשית ג ,ד( .כלומר ,הדבר תלוי בידכמ!
ממשיכ הקב”ה ומBביר.
אמ האדמ יאכל מעצ החיימ ,הוא יחשוב כי הגיע לחיי נצח )דבר שאיננו נכונ( .כעת,
הוא לא יפחד מאיומ עונש המוות ולא יחזור בתשובה לפני מותו .לכנ ,אBור
לאפשר לו לאכול מעצ החיימ ובככ להידרדר לתהומ .אBור לו להישאר בגנ עדנ,
וצריכ לתת לו Bיכוי לחזור בתשובה מחוצ לשערי הגנ.

להיות כאלוקימ
בדברי ההBתה שלו ,נגע הנחש הקדמוני בנקודה מוBתרת בנפש האדמ ,והיא
הרצונ להיות קרוב מאוד לאלוקימ ,כדברי הכתובÃč āđĔ ĕĘü ęĕĐāü ĘąČù Ħčÿ Ĥø ģü ĕĜü Čú đÃÿ :
)תהילימ עג ,כח(.
מצד שני ,הציג הנחש תמונה מעוותת ,ובה הוא נימק את הצו האלוקי ,האוBר על
האדמ לאכול מעצ הדעת ,כצעד שנועד להרחיק אותו מלהיות כאלוקימ יודע טוב
ורע .בדבריו אלו ,הכשיל הנחש את חוה.
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האמת האובייקטיבית הפוכה לחלוטינ.
האמת היא ,שה’ מעוניינ מאוד להעלות את האדמ להיות דומה לו וזו ה;יבה
להענקת צלמ אלוקימ לאדמ בחיר יצירתו ,שהוא הרצונ והבחירה החופשית ,כפי
שנאמר בתהילימ:

ĤďĀ ĐĀ đø ď āđčėĀ đø ęĕĐāü ĘąČù Ěý ĔĞÿ Ěøă đă ĐĤý ĝăø ēÿ Ħăø đÿ ,đă ăĜďþ ģø Ġø Ħü ĕėă ü ęďĀ ČĀ ěčþ đă đă ăĜĤþ ėă ø Ēø Ħü ĕėă ü ĥĈ āđĜČù ĐĚÃ
Ā
)תהילימ ח ,ה-ו(
.”đĐĤý Ĕø ă Ğÿ Ħăø
זאת ועוד.
ה’ לא ה;תפק ביצירת אדמ ,אלא קרא לו בשמ.

.ÃęČĀ Ĥø čă Ā Đü ę āđĕčă ø ęďĀ ČĀ ęĚĀ ĥø Ĉ ĦČþ ČĤĀ ģø ĕă ü đÿ ęĦāĀ Č Ėø Ĥþ čĀ ĕø đÿ ęČĀ ĤĀ čă ø ĐčĀ ģý Ĝø đă ĤėĀ ĒÃĀ
)בראשית ה ,ב(

קריאה בשמ היא הטלת שליחות .ה’ קובע לאדמ יעד ,והוא להידמות אליו .השמ
 ÃęďČÃכולל אל”פ מ”מ שהמ צירופ האות הראשונה והאחרונה משמ אלוקימ.
באמצע ,האות דל”ת רומזת ל’דמות’ או ’דמיונ’.
הפירוש המעשי הוא כמו שאמרו חז”ל:

ĐĕĐ ĐĦČ ğČ - ęđēĤđ ěđĜē ČđĐ ĐĚ :đĘ ĐĚđď ĕđĐ - đă Đđý Ĝø Čÿ đø :ĤĚđČ ĘđČĥ ČčČÃ
)שבת קלג(:
.ÃęđēĤđ ěđĜē
לא האכילה מעצ הדעת ה;גולי ,היא שתביא את האדמ להיות כאלוקימ ,אלא
ההיפכ הוא הנכונ.
דווקא השמיעה בקול ה’ וההימנעות מאכילה ,היא הדרכ המובילה את האדמ
להיות כאלוקימ .את התובנה העמוקה הזאת מגלה הגמרא במ;כת ;נהדרינ
)דפ ;ה:(:

.(ęĘđĞ ęĕĤĢđĕ đĕĐ ,ęĕģĕďĢ đĢĤ ęČ) ČĚĘĞ đĤč ,ĕģĕďĢ đĞč ĕČ :ČčĤ ĤĚČÃ
ă ü :ĤĚČĜĥ
ęėĕþ Ħý āđČĔă ēÿ đø ęėĕþ Đāý ĘąČù ěĕčý Ęø ęėþ Ĝĕý čă ý ęĕĘü ďüă čø Ěÿ đă ĕĐĀ ęėĕþ Ħāý Ĝ āđĞú ęČü ĕėÃ
)ישעיהו נט ,ב(
.Ãęėă þ Ěü ęĕĜü ĠĀ đă ĤĕĦăü ĝø Đü
כלומר ,הקב”ה נטע באדמ כוחות אדירימ .אדירימ עד כדי ככ ,שאמ ישתמש בהמ
נכונ ,יוכל להיות כאלוקימ ולברוא עולמ .מה שמונע מנ האדמ להיות כאלוקימ,
אלו העוונות ,היוצרימ ַחיִ צ בינו לבינ ה’ .דווקא השמיעה בקול ה’ ,היא זו המ;ירה
את המחיצות המבדילות.
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רבא הוכיח את דבריו באמצעות מעשה מופלא שעשה ,כפי שהגמרא ממשיכה
ומ8פרת.

ČĘ ĐĒĐ ęďČĐđ đĦČ ĤčďĚ ČĤĕĒ ĕčĤ ĐĕĐ .ČĤĕĒ ĕčĤ ĕĜĠĘ đēĘĥ .ęďČ ĤĢĕ ČčĤÃ
)8נהדרינ 8ה(:
.ÃĖĤĠĞĘ čđĥ ?ĐĦČ ęĕĤčēĐ ěĚ :đĘ ĤĚČ .Ĥčď čĕĥĚ ĐĕĐ
רבא יצר אדמ על ידי צירופ אותיות של שמ ה’ ,אלא שהאדמ הזה היה ללא כוח
דיבור .רבי זירא הבחינ והבינ ,שהוא מנ הנבראימ על ידי האמוראימ .על כנ גזר עליו
לשוב להיות עפר.
ה8יפור המדהימ הזה ממחיש את עומק כוונתו של רבא ,האמורא הגדול.
המ8ר העמוק הוא ,שבצד יכולתמ המופלאה של הצדיקימ להיות שותפימ
בבריאה ,קיימת מוגבלות מהותית בפעולתמ .אמנמ יש בידי הצדיקימ להתחיל
להידמות לאלוקימ ביכולת בריאת עולמ ואדמ ,אכ האדמ שייווצר יהיה נטול כוח
בחירה חופשית וקבלת החלטות עצמאיות .הוא יהיה נשלט על ידי יוצרו וישרת
אותו כגולמ.
יוצא אפוא ,שההבדל בינ האלוקימ לבינ הצדיקימ הוא ,שה’ ברא אדמ עמ יכולת
להתנגד לה’ .כלומר ,אדמ עמ מחשבה עצמאית ובחירה חופשית ללא כפיה.
במילימ אחרות ,העובדה שהאדמ יכול להגיד לה’  ,ÃČĘÃהיא ההוכחה שה’ אכנ
מעוניינ להעניק לאדמ צלמ אלוקימ ,כלומר להיות כמוהו עצמאי בהחלטותיו.
אפשר להו8יפ כי ,עצמ היכולת של אדמ הראשונ לבחור שלא למלא אחר מצוות
ה’ ,היא הייתה צריכה להיות עבורו תשובה ניצחת לדברי הנחש ,שטענ שהאלוקימ
אינו מעוניינ שהאדמ יהיה כמוהו .אדרבה ,ה’ מעוניינ שהאדמ יהיה כמוהו בעל
בחירה חופשית לחלוטינ ,נטולת כל לחצ ואילוצ.

עצ החיימ
על פי הפירוש הזה ,אמ אינ כל 8גולה גמ בפירות עצ החיימ ,מדוע הוא נקרא עצ
החיימ?
הנחש יטענ ,שזהו עצ ,שמי שיאכל ממנו יחיה לעולמ .אנו נאמר ,שזהו העצ שנועד
למי שחי חיי נצח.
אי אפשר לפרש כדברי הנחש .שהרי ,כל מושג המוות קשור באכילה מעצ הדעת
הא8ור .יוצא אפוא ,שאמ אדמ הראשונ היה מקיימ את מצוות ה’ ולא היה אוכל
מעצ הדעת ,היה חי לנצח.

בר א שי ת | ע צ החיימ וע צ ה דע ת )א( | 21

אמ כנ ,לשמ מה דרוש עצ החיימ?
מכאנ ,שעצ החיימ איננו עצ שהאוכל ממנו חי לעולמ .אדרבה ,רק החי לעולמ
רשאי לאכול ממנו .זהו עצ המיועד לחיימ בלבד .כלומר ,לפני שאדמ הראשונ אכל
מעצ הדעת ונקנ?ה עליו מיתה ,היה רשאי לאכול מעצ החיימ ללא הגבלה .עצ
החיימ הוא חלק מני?יונ עצ הדעת .דהיינו ,לתת מקומ לפיתויי עצת הנחש ,שכשמ
שאכילה מעצ הדעת תוביל לדעת אלוקימ ,ככ אכילה מעצ החיימ תוביל לחיי נצח.
אכ האמת היא ,ש?וד חיי הנצח היא השמיעה בקול ה’ .היא זו המעניקה דעת
אלוקימ והיא זו המעניקה את חיי הנצח כפי שציטטנו בתחילת המאמר.

&ופ דבר
אחת המ?קנות החשובות היא ,שהפיתוי לעשות פעולה ?גולית קלה ומהירה
כאכילת פרי ובככ לזכות להיות כאלוקימ בעל הידיעה המושלמת של טוב ורע או
בחיי נצח ,זו בעצמ עצת הנחש.
אדרבה ,ה’ התווה לאדמ דרכ אחרת ,דרכ של עבודה עצמית יומ יומית לאורכ
זמנ .דרכ של רי?ונ התאוות ושמיעה בקול ה’ .זו היא הדרכ היחידה שתעלה אותו
הקרבה לאלוקימ ולעושר החיימ הנצחיימ.
לדרגת ִ
על פי זה נבינ ,מדוע המצווה היחידה שהקב”ה ציווה את אדמ הראשונ הייתה
מצוות לא תעשה דווקא ,ולא מצוות עשה .הטעמ הוא ,כי מצוות עשה מתבצעת
בפעולה אחת ,ואילו מצוות לא תעשה נמשכת לאורכ כל החיימ.
לאורכ כל שנות חייו של אדמ הראשונ היה עליו לעמוד ולהתבוננ בעצ הא?ור
ולכבוש את תאוותו .עבודת ה’ היא התמודדות יומיומית תמידית שאינה פו?קת
לאורכ כל משכ החיימ.

