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 בס"ד 
 ועצרת "ו בשבטט

 נבון  ואיזמ הרב
 

  השנה ראש  בניסן באחד  :הם שנים ראשי  ארבעה - א  משנה א פרק השנה ראש מסכת משנה
  באחד אומרים שמעון ורבי אלעזר רבי בהמה למעשר  השנה  ראש באלול באחד ,ולרגלים  למלכים
 ראש בשבט  באחד ולירקות לנטיעה וליובלות  ולשמיטין  לשנים השנה  ראש בתשרי באחד ,בתשרי
   :בו עשר בחמשה אומרים הלל  בית ,שמאי בית כדברי לאילן השנה

 
  ,התבואה על  בפסח :נידון העולם פרקים בארבעה - ב  משנה א פרק השנה ראש מסכת משנה

(  ג"ל  תהלים)  שנאמר מרון כבני לפניו עוברין העולם  באי כל השנה בראש ,האילן  פירות על בעצרת
 :  המים  על נידונין  ובחג  ,מעשיהם כל אל המבין  לבם יחד  היוצר

 
  הלחם  שתי לפני  הביאו תורה  מדאמרה - האילן פירות על ובעצרת -  מברטנורא עובדיה' ר

  ומעץ'( ב  בראשית) דכתיב רחמנא ַקְרֵייּה עץ וחטה ,  האילן פירות לכם  שאברך כדי בעצרת
 : היה חטה  הראשון   אדם שאכל עץ  דאמר כמאן, ורע טוב  הדעת

 

 ~  אילן~ 
 

 [  ב] בשבט עשר לחמישה  שמות  צדיק פרי -  [1900-1823] מלובלין הכהן צדוק' ר
  אומרים  הלל ובית שמאי בית כדברי  לאילן  השנה ראש בשבט באחד( השנה  ראש ריש) במשנה

  א"צ גימטריא אילן דתיבת  וכתבו -  יחיד  לשון -  לאילן תני למה שדקדקו ראיתי. בו עשר  בחמישה
  השנה ראש  בתשרי באחד" דתנן הא יותר  לדקדק  יש ובאמת.  [י-יקוק אדנ]  השמות  שני גימטריא 

  לירקות כך אחר וכן וליובלות  ולשמיטין לשנים  רבים לשון תנן דכולהו  אף יחיד לשון   "לנטיעה' וכו
  תורה  והוא  החיים עץ שברא והיינו'  וגו בעדן  גן אלהים ' ה ויטע ... יחיד  לשון לנטיעה תני ובאמצע

  אילן "לאילן השנה ראש בשבט באחד" שאמרו זה ... .אחד  אילן'( א פרק  רבה אליהו דבי תנא)
 ...  אילן שנקרא  פירות להוציא הנטיעה שנתגדל  ַאַחר  והיינו ורע טוב הדעת עץ נקרא

 

   ב פרק בראשית
ַטע( ח) ים ְיקָוק ַויִּ ֶקֶדם ְבֵעֶדן ַגן ֱאֹלהִּ ים  ְיקָוק ַוַיְצַמח( ט) :ָיָצר ֲאֶשר ָהָאָדם  ֶאת ָשם ַוָיֶשם מִּ ן ֱאֹלהִּ   מִּ

ים ְוֵעץ ְלַמֲאָכל ְוטוב  ְלַמְרֶאה ֶנְחָמד  ֵעץ  ָכל ָהֲאָדָמה ַקח   :ָוָרע טוב ַהַדַעת  ְוֵעץ  ַהָגן ְבתוְך ַהַחיִּ ... )טו( ַויִּ
ֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן  ים ֶאת ָהָאָדם ַוַינִּ  : ְלָעְבָדּה ּוְלָשְמָרּהְיקָוק ֱאֹלהִּ

 

יַטְנפּוהּו שם יכנסו שלא החיות מכל ולשמרה .הגן  להשקות לעבדה :עזרא אבן  .  וִּ
 

ֹכל ֵעץ   ים ַעל ָהָאָדם ֵלאֹמר מִּ ַהָגן ָאֹכל תֹאֵכל: )יז( ּוֵמֵעץ ַהַדַעת טוב ָוָרע לֹא  )טז( ַוְיַצו ְיקָוק ֱאֹלהִּ
ֶמנּו מות ָתמּות: י ְביום ֲאָכְלָך מִּ ֶמנּו כִּ  ... תֹאַכל מִּ

 

  מצות:  תעשה לא  ומצות  עשה מצות, מצות בשתי  בכאן אדם הוזהר  הפשט ד "ע :בחיי רבינו
ֶמנּו לא ורע טוב הדעת ומעץ, תעשה לא מצות, ָאֹכל תֹאֵכל  הגן עץ מכל, עשה  . תֹאַכל מִּ

 

   ג פרק בראשית
ָשה ֶאל  ַהָנָחש ַויֹאֶמר( ד) ... י ( ה) :ְתֻמתּון מות לֹא ָהאִּ ים ֹיֵדעַ  כִּ י ֱאֹלהִּ ֶמנּו ֲאָכְלֶכם ְביום כִּ ְפְקחּו מִּ   ְונִּ

יֶתם ֵעיֵניֶכם ְהיִּ ים  וִּ ָשה ַוֵתֶרא(  ו) :ָוָרע  טוב ֹיְדֵעי ֵכאֹלהִּ י ָהאִּ י  ְלַמֲאָכל  ָהֵעץ  טוב כִּ ם הּוא  ַתֲאָוה ְוכִּ   ָלֵעיַניִּ
יל  ָהֵעץ  ְוֶנְחָמד ַקח ְלַהְשכִּ ְריו ַותִּ פִּ ֵתן   ַותֹאַכל  מִּ יָשּה ַגם ַותִּ ָמּה  ְלאִּ ָפַקְחָנה( ז) :ַויֹאַכל עִּ  ... ְשֵניֶהם ֵעיֵני ַותִּ

ְשַלח ָידו ְוָלַקח ַגם ֵמֵעץ  ְיקָוק ַויֹאֶמר  )כב(  ֶמנּו ָלַדַעת טוב ָוָרע ְוַעָתה ֶפן יִּ ים ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ְכַאַחד מִּ ֱאֹלהִּ
ים ְוָאַכל ָוַחי ְלֹעָלם: ַגן ֵעֶדן ַלֲעֹבד ֶאת  ַהַחיִּ ים מִּ ח ִמָשם)כג( ַוְיַשְלֵחהּו ְיקָוק ֱאֹלהִּ ר ֻלקַּ  :ָהֲאָדָמה ֲאשֶׁ

 

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

בירר לו  וכך לבור לו את דרך המוות.  אך  –החיים, או להחליט בעצמו מה טוב ומה רע 
 . דרך המוות, לדעת בעצמו מה טוב ומה רע

 

 הירש )בר' ב:טז( רב 
  ְכֵלי ַהַהָכָרה... כל ייעודו המוסרימצוה זו פותחת את חינוך האדם לקראת  –" ו "ויצ

לא מצא  ...כולם מתנגדים לאיסור זה.... האדם  –ְוַהֵשֶכל הטעם, הדמיון    –שניתנה לאדם 
... כולן  ,לה כל טעם פרט לרצון ה' המוחלט.... כל הבחינות של תורת ישראל שלעתיד

 כלולות במצוה זו, בה פתח הקב"ה את התפתחות האדם.  
כאדם וחוה בשעתם.  מול דרישת החוק של המוסר   – כולנו עומדים מול עץ הדעת... 

אם נציית לחושניות הגופנית, לדמיון השכל החושני ... או  : שומה עלינו להחליט  , האלהי
 נזכור את ייעודנו הנעלה ונשמע בקול אלהינו. 
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 [  א  עמוד כז דף]  בראשית פרשת( בראשית ) א כרך הרזו
 .תעשה דלאמצות ב "ולשמרה"  דעשהמצות ב "לעבדה "
 

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

  התבואה  על  בפסח נידון  העולם פרקים בארבעה - ב  משנה א פרק השנה ראש מסכת משנה
(  ג"ל  תהלים) שנאמר מרון כבני לפניו עוברין העולם  באי כל  השנה בראש האילן  פירות על בעצרת
 : המים על  נידונין ובחג   מעשיהם כל אל המבין  לבם יחד  היוצר

 
  עם תרגום מתוק מדבש – [ב עמודסג   דף] נח פרשת( בראשית ) א כרך זוהר
  שבא עד הוא  בריך קודשאהעולם היה בעניות מיום שעבר אדם הראשון על מצות   חייא רבי אמר

  עד דנחש מזוהמא יצאה הארץ ולא  עלמא נתיישב לא  יוסי' ר אמר, עלמא נתיישב ו  קרבן וקריב נח
 ... , עלמא תיישבושם נתאחזו בעץ החיים, אז נ   סיניהר   על ישראל שעמדו

 
ַקח( ז) כד פרק שמות ית  ֵסֶפר ַויִּ ְקָרא ַהְברִּ ֶבר  ֲאֶשר ֹכל ַויֹאְמרּו ָהָעם  ְבָאְזֵני ַויִּ ְשָמע ַנֲעֶשה ְיקָוק דִּ  :ְונִּ

   א עמוד פח  דף שבת מסכת בבלי תלמוד
 מי : להן ואמרה קול  בת יצתה  לנשמע נעשה ישראל  שהקדימו בשעה: אלעזר רבי אמר
ָבֲרכּו ְיקָוק ַמְלָאָכיו  "+ קג תהלים+ דכתיב? בו משתמשין השרת  שמלאכי זה רז לבני  גילה

ְשֹמַע ְבקול ְדָברו ֹבֵרי ֹכַח ֹעֵשי ְדָברו לִּ  .  'לשמע' והדר , 'עשי' ברישא, "גִּ
 

 ~ אכילה ~ 
 

Dayan Grunfeld, The Jewish Dietary Laws, Vol I, p12 
The three strongest natural instincts in man are the impulses of food, sex and acquisition.  
Judaism does not aim at the destruction of these impulses, but at their control … It is the 
law which spiritualizes these instincts and transfigures them into legitimate joys of life.  
The first and probably most vehement of the three impulses mentioned is the craving for 
food …  It is no accident that the first law given to man – not to eat of the tree of 
knowledge of good and evil – was a dietary law. … Self-control and self-conquest must 
start with the most primitive and most powerful of human instincts – the craving for 
food.  Thus the dietary laws stand at the beginning of man’s long and arduous road to 
self-discipline and moral freedom. 

 
 ]א[  בשבט  עשר  לחמישה שמות צדיק פרי  - מלובלין הכהן צדוק' ר

  נפשו לשובע  אוכל צדיק( ה"כ, ג"י  משלי) שנאמר  כמו  אכילה תאות  עבודתו  בראשית מתקן הצדיק
 .  מתאוה האכילה תיקון זמן שבט וחודש. תאוה שום בלא נפשו את  להחיות רק

 

Dayan Grunfeld, The Jewish Dietary Laws, Vol II, p3 

The most important aim of the laws relating to the soil and its produce is the 

recognition by the Jew of the sovereignty of God to whom the universe belongs: 

 , מעשר, ערלה, חדש, כילאים, חלה, פאה, לקט, שכחה, שמיטה, יובל, ביכורים. תרומה

 
 ב:ט( הירש )בר' רב 

אך תנאי אחד בדבר: שנקרא טוב ונקרא רע רק מה שהקב"ה קראו   –הארץ יכולה להפוך לגן עדן  
 כן, ואל נבחין בין טוב ורע כראות עיני החושים. 

 
 [  ב עמוד קז דף] אמור פרשת( ויקרא ) ג כרך זוהר

  ממנו תאכל לא ורע טוב הדעת  ומעץ ליה  ואמר  ליה אוכח ידוי עובדי  על לרחמא עילאה ומלכא
  יתיר ולא  סלקא דא לאתר  אתתא דהא לעלמין ואתתרך  אתתיה בתר ואתמשך  מניה קביל לא  והוא

  העץ כימי,  עמי ימי העץ  כימי   כי( סה ישעיה)  כתיב דאתי לעלמא ח"ת , לכלא מותא  גרים ואתתא
  כל מעל  דמעה אלהים' יי ומחה   לנצח המות  בלע( כה שם) כתיב זמנא ביה, דאשתמודע עץ  ההוא
  :ואמן  אמן לעולם' יי ימלוך, ואמן אמן לעולם' יי ברוך, פנים
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