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In the closing verses of the sixth day of creation, 
God gives his charge to man as to how he will 
interact with the creation that preceded him.  “Be 
fruitful and multiply, fill the earth and master it; rule 
over the fish of the sea, the birds of the sky and 
all living things that move on earth.”1  God then 
instructs man as to what menu is available to him 
in order to sustain himself: 

 בראשית פרק א
ֵעֶׂשב זֵֹרַע ֶזַרע ים ִהּנֵה נַָתִּתי ָלֶכם ֶאת ָּכל קִ (כט) וַּיֹאֶמר ֱאֹל

ֲאֶׁשר ּבֹו ְפִרי ֵעץ זֵֹרַע ָהֵעץ ֲאֶׁשר ַעל ְּפנֵי ָכל ָהָאֶרץ וְֶאת ָּכל 
ְלָכל ַחּיַת ָהָאֶרץ ּוְלָכל עֹוף ּו(ל)  ָלֶכם יְִהיֶה ְלָאְכָלה: ָזַרע

ָּכל יֶֶרק  ֶאתַהָּׁשַמיִם ּוְלכֹל רֹוֵמׂש ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ּבֹו נֶֶפׁש ַחּיָה 
  וַיְִהי ֵכן: ֵעֶׂשב ְלָאְכָלה

 

God said, “Behold, I have given you every seed-
bearing herbage that is upon all the earth, and 
every tree that has seed-bearing fruit; they shall 
be yours for food.  And to all the animals on land, 
to all the birds of the sky, and to everything that 
moves on earth, within which there is a living soul, 
[I give] all the green herbage for food. And it was 
so.”  The Gemara in Sanhedrin commenting on 
this verse states that it clear from these Pesukim 
that Adam was not permitted to consume meat2 
since the Torah describes the animals’ feed, but 
not that the animals will be food.3  Rashi, both in 
Sanhedrin and in the Torah, comments that man 
and animal were equated in their foraging for food 
since both were permitted to consume vegetation 
and fruits.4  He sees the “Vav ( ּוְלָכל ַחּיַת ָהָאֶרץ) 
connecting the two verses as a conjunction (Vav 
HaChibur) whereby the animals are also granted 
the same rights as the humans that preceded 

                                                 
ּו ֶאת ָהָאֶרץ וְִכְבֻׁשָה ּוְרדּו ִּבְדַגת ים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאקִ ים וַּיֹאֶמר ָלֶהם ֱאֹלקִ וַיְָבֶרְך אָֹתם ֱאֹל  1

  )בראשית א,כח( :ַהּיָם ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמיִם ּוְבָכל ַחּיָה ָהרֶֹמֶׂשת ַעל ָהָאֶרץ
עיין תוד"ה אכל תאכל סנהדרין נו: שרק נאסר בשר דרך הריגה אבל מתה מאליה מותר   2

ולא הרשה לאדם ולאשתו להמית בריה ולאכול וגם נשמע ככה מרש"י בראשית א,כט 
  בשר

אמר רב יהודה אמר רב: אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה, דכתיב לכם יהיה   3
כם. וכשבאו בני נח התיר להם... (סנהדרין ולא חית הארץ ל -לאכלה ולכל חית הארץ 

 נט:)
לכם ולחיות נתתי העשבים והאילנות ואת כל ירק עשב לאכלה, אבל לא חית הארץ   4

השוה להם הכתוב בהמות וחיות למאכל, ולא הרשה  \\) :טנ ריןדסנהי "רשנתונה לכם (
י "רשלאדם ולאשתו להמית בריה ולאכול בשר, אך כל ירק עשב יאכלו יחד כלם (

  בראשית א,כט)
לא הרשה לאדם ולאשתו להמית בריה ולאכול  -הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע   5

ר להם בשר, שנאמר (להלן בשר, אך כל ירק עשב יאכלו יחדיו כלם, וכשבאו בני נח התי
ט ג) כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכם את כל. כירק עשב 

לשון רש"י. וכן פירש הרב במסכת שהתרתי לאדם הראשון התרתי לכם את כל, 
(נט: ד"ה לא הותר) ולכל חית הארץ, לכם ולחיות נתתי העשבים ואת האילנות  סנהדרין

ואם כך יהיה פירוש "את כל ירק עשב לאכלה" "ואת כל ירק ה. ואת כל ירק עשב לאכל
ואינו כן, אבל נתן לאדם ולאשתו כל עשב זורע זרע וכל פרי עץ. ולחית הארץ   :עשב"

, ולעוף השמים נתן כל ירק עשב, לא פרי העץ ולא הזרעים. ואין מאכלם יחד כלם בשוה
והיה זה,   שוטו של מקרא:אך הבשר לא הורשו בו עד בני נח כדעת רבותינו. והוא פ

מפני שבעלי נפש התנועה יש להם קצת מעלה בנפשם, נדמו בה לבעלי הנפש 
המשכלת, ויש להם בחירה בטובתם ומזוניהם, ויברחו מן הצער והמיתה. והכתוב אומר 
מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ 

וטעם את כל עשב זורע זרע ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע ...(קהלת ג כא):
שיאכלו זרועי העשב כגרגרי החטה והשעורה והקטניות וזולתם,  -לכם יהיה לאכלה 

עד שנתקלל , אבל העץ עצמו אינו להם לאכלה, וגם לא העשבויאכלו כל פרי העץ. 
  )א,כטן בראשית "רמב( ונאמר לו ואכלת את עשב השדה (להלן ג יח): אדם

them.  The Ibn Ezra and the Ramban disagree 
with this contention because Rashi’s reading of 
the verse would require an additional “Vav (and)” 
before “[I give] all the green herbage for food ( ֶאת
 at the tail end of the Pasuk to ”(ָּכל יֶֶרק ֵעֶׂשב ְלָאְכָלה
indicate that the green herbage (vegetables) has 
the same status as the previously mentioned 
foods, i.e. that it is permitted to both man and 
animal.5  Without the addition of that “Vav (and)”, 
it would be a dangling phrase according to Rashi’s 
explanation.  Therefore, the Ramban asserts that 
a more careful reading of the verse yields a 
different understanding of the Pasuk whereby the 
“Vav” between the two Pesukim is actually a 
divider and distinguisher (Vav HaChiluk) and not 
a combiner.  In this way, man and animal do not 
share the same trough, but rather man is granted 
the seed-bearing herbage6 and fruits of the tree 
( ָהֵעץ ֲאֶׁשר ּבֹו ְפִרי ֵעץ זֵֹרַע וְֶאת ָּכל ...ֵעֶׂשב זֵֹרַע ֶזַרעֶאת ָּכל 
 whereas the animals are granted green ,(ָזַרע
herbage7 (ֶאת ָּכל יֶֶרק ֵעֶׂשב).8 
 

This distinction becomes much more apparent in 
the second chapter of Breishit when Adam is 
placed into the Garden of Eden.  In that garden, 
“God caused to sprout from the ground every tree 
that was pleasing to the sight and good for food, 
with the Tree of Life in the middle of the garden 
and the Tree of Knowledge of Good and Bad.”9  
Adam is instructed to “work and preserve ( לעבדה
 this garden full of trees.  That directive 10”(ולשמרה
which follows the description of the garden is 
followed by another command that from amongst 
all the trees of the garden you may partake with 
the exception of the Etz HaDa’at.  From the 
Pesukim, it seems that the main feature of the 
Garden was its trees and that Adam’s work and 
sustenance revolved around these trees.  All this 

ועיין במלבי"ם שם לפירוש  \\זה תבואה וקטניות  )בראשית א,כט(ע"פ הרמב"ן והחזקוני   6
היינו זרועי העשב כגון יחד לבני אדם שיאכלו כל עשב זורע זרע. . יםקויאמר אל :אחר

התבואה והקטניות, וכן מן העץ יאכלו הפרי, ולחית הארץ יחד ירק עשב לא הפרי. כן 
פי' הרמב"ן, אולם ממה שכפל נתתי לכם, לכם יהיה לאכלה. מבואר שלאדם נתן ומסר 

ול והעשב והעץ ליתר תשמישיו, וכן העץ והפרי, הפרי לאכ. את הכל בין העשב בין הפרי
וע"ז אמר נתתי לכם את כל, לכם יהיה לאכלה מה שראוי לכם לאכילה. אבל לכל חית 

 ... העלין והקש של התבואה וירק העץ בכלל, לא הפרי.הארץ מסר רק ירק של העשב
  )ם בראשית א,כט"מלבי(

נותן אני עתה לכם  הנה נתתי לכם \\כגון כרוב ותרדין  )בראשית א,כט(ע"פ החזקוני   7
את כל עשב זרע  ובלע"ז דונאץ וכן הרימתי ידי מרים אני, נתתי כסף השדה נותן אני.

דם אבל לכל חית השדה נתתי כגון תבואה וקטנית ופירות האילן אלו הן למאכל א זרע
את כל ירק עשב כגון כרוב תרדין וכיוצא בהן וכשחטא אדם נגזר עליו לאכול עשב 

הוא שנאמר נמשל כבהמות נדמו שאם  שנאמר וקוץ ודרדר וגו' ואכלת את עשב השדה
  )חזקוני בראשית א,כט( .לכם יהיה לאכלה הותר לו בשר אם כן מצינו חוטא נשכר.

האבן עזרא מעלה כעין שילוב בין רש"י והרמב"ן שאדם וכל נפש חיה הותר להם כל   8
עשב לאכילה ופירות האילן מיועדים לאדם בלבד והעשב הירק לחיות ולכל רומש אבל 

 לת הפסוק לסופויאת פירוש זה בפסוק כי פירוש מלת "לכם" משתנה מתחקשה לקרא 
 כל עשב התיר לבני אדם ולכל שיש בו נפש חיה לאכול ים הנה נתתי לכםקויאמר אל \\

. ועד כה לא הותר הבשר עד וכל פרי עץ מותר לאדם, והעשב הירק לחיות ולכל רומש
  )אבן עזרא בראשית א,כט( אחר המבול:

ע יְקָֹו֧ק ֱאֹל  9 ר יָָצֽר:ִק֛ וַּיִַּט֞ ם ֲאֶׁש֥ ם ֶאת־ָהָֽאָד֖ ֶדם וַָּיֶׂ֣שם ָׁש֔ ֶדן ִמֶּק֑ ק ֱאֹל ים ַּגן־ְּבֵע֖ ח יְקָֹו֤ י֙ם ִמן־קִ וַּיְַצַמ֞
ַעת ֥טֹוב וָָרֽ  ץ ַהַּד֖ ן וְֵע֕ ץ ַהַֽחּיִי֙ם ְּב֣תֹוְך ַהָּג֔ ל וְֵע֤ ה וְ֣טֹוב ְלַמֲאָכ֑ ד ְלַמְרֶא֖ ץ נְֶחָמ֥ ה ָּכל־ֵע֛ ֲאָדָמ֔  ע:ָה֣

  )ט-בראשית ב,ח(
ים ַעל קִ וַיְַצו יְקֹוָק ֱאֹל :ָדּה ּוְלָׁשְמָרּהים ֶאת ָהָאָדם וַּיַּנִֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן ְלָעבְ קִ וַּיִַּקח יְקֹוָק ֱאֹל  10

ּוֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹוב וָָרע ֹלא תֹאַכל ִמֶּמּנּו ִּכי ְּביֹום  :ָהָאָדם ֵלאמֹר ִמּכֹל ֵעץ ַהָּגן ָאכֹל ּתֹאֵכל
  )יז-טוב, ראשיתב( :ֲאָכְלָך ִמֶּמּנּו מֹות ָּתמּות
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would corroborate that which is described in the 
first chapter of Breishit that the fruits of the tree 
were designated as the exclusive fare of man.  
Moreover, the Gemara Berachot brings a dispute 
amongst the Tana’im as to the identity of Etz 
HaDa’at.11  Rabbi Meir believes that is was a 
grape vine since wine is the cause of the majority 
of man’s woes, Rabbi Nechemya suggests it was 
the fig tree since after Adam and Chava sin they 
cover themselves in fig leaves (the sin is the 
source of their salvation), whereas Rabbi Yehuda 
proposes that it was wheat since a youngsters 
speech and discernment (דעת) develops at the 
threshold when he begins to consume grain 
products.  Without regard to which opinion is 
correct, Rabbi Yehuda’s suggestion that wheat is 
subsumed under the category of trees12 only 
serves to reinforce the distinction suggested by 
the Ramban that the grains and the fruits of the 
trees were the purview of man and not the 
animals. 
 

After Adam and Chava sin by partaking of the Etz 
HaDa’at, God renders Adam’s punishment as 
follows, “Because you listened to your wife’s 
suggestion and partook of the tree about which I 
commanded you saying, ‘You shall not eat from 
it,’ accursed is the ground because of you; 
through suffering shall you eat of it all the days of 
your life.  Thorns and thistles shall it sprout for 
you, and you shall eat the herbage of the fields 
 By the sweat of your brow you shall  .(עשב השדה)
eat bread…”13  Man’s punishment is to now 
consume herbage (עשב), the items that were once 
the sole province of the animals.14  In his failure to 
utilize his elevated status to do the will of God, 
Adam in his new diminutive state is relegated to 
eat the same food and face the same fate (death) 
as the animals.15  He trades the fruits of the tree 
that represent the image of God in man ( כי האדם
 for the vegetation of the field that 16(עץ השדה
                                                 

דתניא אילן שאכל ממנו אדם הראשון, רבי מאיר אומר: גפן היה, שאין לך דבר שמביא  11
יללה על האדם אלא יין, שנאמר: וישת מן היין וישכר; רבי נחמיה אומר: תאנה היתה, 

ו נתקנו, שנאמר ויתפרו עלה תאנה; רבי יהודה אומר: חטה שבדבר שנתקלקלו ב
  היתה, שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן (ברכות מ.)

רכות בין אילן היא (דאמר חטה מאמר רב נחמן בר יצחק: לא נצרכה אלא לרבי יהודה  12
  )מ.

ִמן ָהֵעץ ֲאֶׁשר ִצּוִיִתיָך ֵלאמֹר ֹלא תֹאַכל ִמֶּמּנּו ּוְלָאָדם ָאַמר ִּכי ָׁשַמְעָּת ְלקֹול ִאְׁשֶּתָך וַּתֹאַכל   13
ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּוֶרָך ְּבִעָּצבֹון ּתֹאֲכֶלּנָה ּכֹל יְֵמי ַחּיֶיָך: וְקֹוץ וְַדְרַּדר ַּתְצִמיַח ָלְך וְָאַכְלָּת 

ָדָמה ִּכי ִמֶּמּנָה ֻלָּקְחָּת ִּכי ָעָפר ֶאת ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה: ְּבֵזַעת ַאֶּפיָך ּתֹאַכל ֶלֶחם ַעד ׁשּוְבָך ֶאל ָהאֲ 
 יט)-ַאָּתה וְֶאל ָעָפר ָּתׁשּוב: (בראשית ג,יז

וגם יש הרבה ילדים שסוברים  )7ו 5עיין הערות ( עיין רמב"ן וחזקוני בראשית א,כט 14
  ככה

לשחיטה, ספרא דאיוב אמר הכי: סוף אדם למות, וסוף בהמה רבי יוחנן כי הוה מסיים  15
והכל למיתה הם עומדים. אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו, 
וגדל בשם טוב ונפטר בשם טוב מן העולם, ועליו אמר שלמה טוב שם משמן טוב ויום 

 )ברכות יז.( המות מיום הולדו.
ַח ָעָלי֙ו ּגַ  16 ֹ֤ ית ֶאת־ֵעָצּ֙ה ִלנְּד ּה ֹֽלא־ַתְׁשִח֤ יָה ְלָתְפָׂש֗ ם ָעֶל֣ ִהָּלֵח֧ ים ְלֽ ים ַרִּב֜ ן ִּכֽי־ָת֣צּור ֶאל־ִעי֩ר יִָמ֨ ְרֶז֔

יָך ַּבָּמֽצֹור: א ִמָּפֶנ֖ ֹ֥ ה ָלב ץ ַהָּׂשֶד֔ י ָהָֽאָד֙ם ֵע֣ ת ִּכ֤ ֹ֑ ל וְאֹ֖תֹו ֹ֣לא ִתְכר ּנּו תֹאֵכ֔ י ִמֶּמ֣  )דברים כ,יט( ִּכ֚
אמר ליה רבי ירמיה לרבי  \\ "...כי חיי בן אדם הוא עץ השדה..." :ובאבן עזרא שם \\

לימא מר מילתא דאגדתא.  -יה: חלש לבאי, ולא יכילנא. זירא: ליתי מר ליתני! אמר ל
, וכי אדם עץ שדה הוא? יוחנן: מאי דכתיב כי האדם עץ השדהאמר ליה: הכי אמר רבי 

אלא משום דכתיב כי ממנו תאכל ואתו לא תכרת, וכתיב אתו תשחית וכרת. הא כיצד? 
 אתו תשחית וכרת. -ממנו תאכל ואתו לא תכרת, ואם לאו  -אם תלמיד חכם הגון הוא 

  )תענית ז.(

denotes the animalistic side of man ( ומותר האדם
 because he did not fully 17(מן הבהמה אין
comprehend his unique exalted status that 
differentiates him from the animals ( אדם ביקר ולא
 18.(יבין נמשל כבהמות נדמו
 

This difference is brought to bear later in the 
Torah in the distinction drawn between Eretz 
Yisrael and Mitzrayim.  “The Land of Israel that 
you are about to enter and possess is not like the 
land of Egypt that you left.  There you sowed your 
seed and had to water it by your own labors, like 
a vegetable garden (כגן הירק).”19  Egypt is 
compared to a vegetable garden20 whereas the 
mountainous Israel is like an orchard and a 
vineyard.  When the spies want to bring back 
something that is peculiar and distinctive from the 
Land of Israel, they come laden with a cluster of 
grapes, pomegranates and figs.21  Later on in 
Parshat Chukat when Bnei Yisrael run out of 
water, they charge Moshe with misrepresenting 
their destination as being a place of seeds, figs, 
grapes and pomegranates while in reality they 
were dehydrating and going to perish in the 
desolate desert.22  On the other hand, when Bnei 
Yisrael pine to return to the Land of Egypt, they 
remember it as a place bountiful with fish, 
cucumbers, melons, leeks, onions and garlic 
(vegetables).23  The most striking manifestation of 
this is in the Torah’s description of the unique 
endowments of Eretz Yisrael in Parshat Eikev 
 ,as a “land of wheat, barley (שבעת המינים)
grapes, figs and pomegranates; a land of oil-
olives and date-honey.”24  This notion is also 
reinforced by the fact that the Torah has a specific 
injunction against destroying fruit trees (ֹֽלא־
ל וְאֹ֖תֹו ֹ֣לא  ּנּו תֹאֵכ֔ י ִמֶּמ֣ ן ִּכ֚ ַח ָעָלי֙ו ַּגְרֶז֔ ֹ֤ ית ֶאת־ֵעָצּ֙ה ִלנְּד ַתְׁשִח֤
ת ֹ֑  which only serves to heighten one’s 25(ִתְכר
sensitivity to this concept that fruit trees carry a 
special status and meaning. 
 

ד 17 ה וְ֥רּוַח ֶאָח֖ ן ֣מֹות ֶז֔ ם ְּכ֥מֹות ֶז֙ה ֵּכ֣ ה ֶאָח֙ד ָלֶה֔ ה ּוִמְקֶר֤ ה ַהְּבֵהָמ֗ ם ּוִמְקֶר֣ ה ְבֽנֵי־ָהָאָד֜  ִּכ֩י ִמְקֶר֨
ל  ֹ֑ ל ָהֶֽבל: (קהלת ג,יט) עיין גם ברכות יז. סוף ַלּכ ֹ֖ י ַהּכ יִן ִּכ֥ ם ִמן־ַהְּבֵהָמ֙ה ָא֔ ר ָהָאָד֤ ּומֹוַת֨

 לשחיטה, והכל למיתה הם עומדיםאדם למות, וסוף בהמה 
ל ַּכְּבֵה֣מֹות נְִדֽמּו (תהילים מט,כא)  18 ין נְִמַׁש֖ יָקר וְֹ֣לא יִָב֑ ם ִּב֭ האדם שי"ל יקר שהיא  \\ָאָד֣

נפשו הנצחיית שהוא יקר אמתי, והוא לא יבין ויחליפנה בעבור הבל ורעות רוח, א"כ 
ה כמות זה כן מות זה הוא נמשל כבהמות נדמו, כי חיי גוף האדם דומה כחיי הבהמ

 (מלבי"ם שם)
ר 19 ם ֲאֶׁש֤ ם ִמָּׁש֑ ר יְָצאֶת֖ וא ֲאֶׁש֥ יִ֙ם ִה֔ ֶרץ ִמְצַר֙ ּה ֹ֣לא ְכֶא֤ ָּמ֙ה ְלִרְׁשָּת֔ ה ָבא־ָׁש֙ ר ַאָּת֤ ֶרץ ֲאֶׁש֨ י ָהָא֗  ִּכ֣

ק: (דברים יא,י) ן ַהּיָָרֽ יָת ְבַרְגְלָ֖ך ְּכַג֥   ִּתְזַר֙ע ֶאת־ַזְרֲעָ֔ך וְִהְׁשִק֥
ה  צרים כתובלמרות שאצל מ 20 ּה ַמְׁשֶק֑ י ֻכָּל֖ ן ִּכ֥ ר ַהּיְַרֵּד֔ יו וַּיְַר֙א ֶאת־ָּכל־ִּכַּכ֣ וַּיִָּׂשא־֣לֹוט ֶאת־ֵעינָ֗

ַֹֽער: (בראשית  ה צ יִם ּבֲֹאָכ֖ ֶרץ ִמְצַר֔ ה ְּכַגן־יְקֹוָ֙ק ְּכֶא֣ ק ֶאת־ְסדֹ֙ם וְֶאת־ ֲעמָֹר֔ ָ֗ ת יְקֹו ִלְפֵנ֣י׀ ַׁשֵח֣
מים מהנילוס שדומה לנהרות שיוצאות מעדן וריבוי יג,י) הדמיון שם הוא לגבי הריבוי ה

  העושר ולא דרגת החיים הרוחניים (שמצרים הניגוד המוחלט לזה)
הּו ַבּ֖מֹוט ּבִ  21 ד וַּיִָּׂשֻא֥ ם ְזמֹוָר֙ה וְֶאְׁשּ֤כֹול ֲענִָבי֙ם ֶאָח֔ ל וַּיְִכְר֨תּו ִמָּׁש֤ ֹ֗ אּו ַעד־ַנַ֣חל ֶאְׁשּכ ֹ֜ יִם ּוִמן־וַּיָב ְׁשָנ֑

 ים ּוִמן־ַהְּתֵאִנֽים: (במדבר יג,כג)ָהִרּמֹנִ֖ 
ַרע ּוְתֵאָנ֤ה וְגֶ֙  22 ע ַהֶּז֑ה ֹ֣לא׀ ְמ֣קֹום ֶז֗ נּו ֶאל־ַהָּמ֥קֹום ָהָר֖ יא אָֹת֔ יִם ְלָהִב֣ נּ֙ו ִמִּמְצַר֔ ה ֶהֱֽעִליֻת֙ ֶפ֙ן וְָלָמ֤

יִן ִלְׁשּֽתֹות: ( יִם ַא֖  כ,ה) מדברבוְִרּ֔מֹון ּוַמ֥
ה ֲאֶׁשר־נֹא 23 ְרנּ֙ו ֶאת־ַהָּדָג֔ יר ָזַכ֙ ים וְֶאת־ֶהָחִצ֥ ים וְֵא֙ת ָהֲֽאַבִּטִח֔ ת ַהִּקֻּׁשִא֗ יִם ִחָּנ֑ם ֵא֣ ל ְּבִמְצַר֖ ַכ֥

ים וְֶאת־ַהּׁשּוִמֽים: (  יא,ה) מדברבוְֶאת־ ַהְּבָצִל֖
ֶמן ּוְדָבֽׁש: (דברים ח,ח) 24 ֶרץ־ֵז֥ית ֶׁש֖ ֶפן ּוְתֵאָנ֖ה וְִרּ֑מֹון ֶאֽ ה וְֶג֥ ֶרץ ִחָּט֙ה ּוְׂשעָֹר֔   ֶא֤
ן ִּכֽי־ָת֣צּור  25 ַח ָעָלי֙ו ַּגְרֶז֔ ֹ֤ ית ֶאת־ֵעָצּ֙ה ִלנְּד ּה ֹֽלא־ַתְׁשִח֤ יָה ְלָתְפָׂש֗ ם ָעֶל֣ ִהָּלֵח֧ ים ְלֽ ים ַרִּב֜ ֶאל־ִעי֩ר יִָמ֨

ץ ֲאׁשֶ  ק ֵע֣ יָך ַּבָּמֽצֹור: ַר֞ א ִמָּפֶנ֖ ֹ֥ ה ָלב ץ ַהָּׂשֶד֔ י ָהָֽאָד֙ם ֵע֣ ת ִּכ֤ ֹ֑ ל וְאֹ֖תֹו ֹ֣לא ִתְכר ּנּו תֹאֵכ֔ י ִמֶּמ֣ ר־ִּכ֚
ע  ה ֵּתַד֗ וא עָֹׂש֧ ָּת ּוָבִנ֣יָת ָמ֗צֹור ַעל־ָהִעי֙ר ֲאֶׁשר־ִה֨ ית וְָכָר֑ ץ ַמֲאָכל֙ ֔הּוא אֹ֥תֹו ַתְׁשִח֖ ִּכֽי־ֹלא־ֵע֤

ד ִרְדָּתּֽה: (דברים כ,יט ה ַע֥  כ)-ִעְּמָ֛ך ִמְלָחָמ֖
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This idea that the fruit trees connote an idealistic 
state of man akin to his sojourn in the Garden of 
Eden is found in other places in the Tanach as 
well.  When the Tanach wants to express an idyllic 
time blessed with cornucopia, such as in the time 
of King Solomon, it describes individuals basking 
under their grapes vines and fig trees.26  
Similarly, in Sefer Michah, it describes the “end of 
days” when the mountain of God’s temple will 
stand firm and above all the other mountains and 
many nations will flock to the Temple in order to 
gain insight into God’s will because “instruction 
will come forth from Tzion and the word of God 
from Yerushalayim ( 'כי מציון תצא תורה ודבר ה
 There again it chronicles that, “every  27”.(מירושלים
man will sit under his grapevine and fig tree with 
no one to disturb him, for it was the God of Hosts 
who spoke.”28  Once again here, the fruit trees are 
used to characterize a panacea of man in a 
spiritual state. 
 

What is the difference between the fruits of the 
tree and grains that make them the food of Gan 
Eden rather than the herbage and vegetables?  
One key difference is in the delayed gratification 
that is required to reap the benefits of fruits and 
grains versus vegetation.  Animals need their food 
to be available in a form whereby its benefits can 
be realized immediately.  They eat by instinct to 
satisfy their subsistence needs and they consume 
whatever they see or desire without concern for 
the broader repercussions of their actions.  God 
provides what they need in the wild from that 
which grew of its own accord or that which does 
not require any processing.  On the other hand, 
trees are a long term investment.  One has to 
devote the energy to nurture the seed and then 
the sapling for years before there is any 
produce.29  Once the tree begins to yield fruit, it 
can continue for years to produce with 
significantly less input than those initial 
investment years.  Similarly, grains are not edible 
in their harvested state, but after much toil and 
processing they can yield flour, bread, cakes and 
etc., items with significantly more nutritional value 
than the grain in its raw state.  The common 
denominator is that one must delay their 
fulfillment and indulgence in order to enjoy the 
benefits of these items, but if they do so, the 
results are significant. 

                                                 
ל  26 ה וְיְִׂשָרֵא֜ ַחת וַּיֵֶׁש֩ב יְהּוָד֨ ַחת ַּגְפנֹ֙ו וְַת֣ יׁש ַּת֤ ַטח ִא֣ נָ֔תֹו ָלֶב֗ י ְּתֵאֽ ל יְֵמ֥ ֹ֖ ַבע ּכ ר ָׁש֑ ן וְַעד־ְּבֵא֣ ִמָּד֖

ה: (מלכים א ה,ה) ֹֽ  ְׁשֹלמ
א ֖הּוא ִמְּגָב֑עֹות וְנָ  27 ים וְנִָּׂש֥ אׁש ֶהָהִר֔ ֹ֣ ק נָכֹו֙ן ְּבר ר ֵּבית־יְקָֹו֤ ְהיֶה ַה֣ ים יִ֠ ית ַהּיִָמ֗ ה׀ ְּבַאֲחִר֣ ֲה֥רּו וְָהָי֣

יו ַעִּמֽים: ק וְֶאל־ֵּבי֙ת ֱאֹל ָעָל֖ ָ֗ ה ֶאל־ַהר־יְקֹו ְמרּ֙ו ְל֣כּו׀ וְנֲַעֶל֣ ים וְָאֽ ַ ֵק֣ ְוָֽהְל֞כּו ּגֹוִי֣ם ַרִּב֗ נּ֙ו י י ב וְיֹוֵר֙ ֹ֔ ֲעק
ֽם: ק ִמירּוָׁשָלִ ה ּוְדַבר־יְקָֹו֖ א תֹוָר֔ י ִמִּצּיֹו֙ן ֵּתֵצ֣ יו ִּכ֤ ְרחָֹת֑ ֹֽ ה ְּבא יו וְנְֵלָכ֖ ים  ִמְּדָרָכ֔ ים ַרִּב֔ ין ַעִּמ֣ ט ֵּב֚ וְָׁשַפ֗

 ֹֽ ים וֲַחנִית ם ְלִאִּת֗ ים ַעד־ָר֑חֹוק וְִכְּת֨תּו ַחְרבֵֹתיֶה֜ יַח ְלגֹוִי֥ם ֲעֻצִמ֖ ֵתיֶה֙ם ְלַמְזֵמ֔רֹות ֹֽלא־יְִׂש֞אּו וְהֹוִכ֛
ֶרב וְֹלא־יְִלְמ֥דּון ֖עֹוד ִמְלָחָמֽה: ַחת וְיְָׁש֗בּו  ּ֤גֹוי ֶאל־ ּגֹו֙י ֶח֔ ַחת ַּגְפ֛נֹו וְַת֥ יׁש ַּת֧ ין ִא֣ ְּתֵאנָ֖תֹו וְֵא֣

י יְקָֹו֥ק ְצָב֖אֹות ִּדֵּבֽר: יד ִּכי־ִפ֛ ים יְֵל֕כּו  ַמֲחִר֑ ַעִּמ֔ י ָּכל־ָה֣ ם ֱאֹלִּכ֚ יׁש ְּבֵׁש֣ ְך ְּבֵׁשם־ָק֑ ִא֖ ְחנּו נֵֵל֛ יו וֲַאנַ֗
ם וֶָעֽד:ֵק֖ יְקָֹו֥ק ֱאֹל  )ה-מיכה ד,א( ינּו ְלעֹוָל֥

 

The Torah connects between the abundance of 
natural water resources and the raising of 
vegetables which is represented by the Land of 
Egypt.  The Egyptians are steeped in materialism 
and lack spirituality because they can detach 
themselves from God.  They do not need rain 
because the Nile provides them with a constant 
source of water and they plant vegetables ( כגן
 living a life of instant gratification, that ,(הירק
makes it difficult for them to forgo their animalistic 
side in favor of the possible longer term spiritual 
benefit.  The Land of Israel is reliant on rain for its 
water supply which as the Torah in Sefer Devarim 
indicates is dependent on one’s adherence to the 
word of God.30  In addition, the favored crop of 
fruits is an exercise in delayed gratification.  Both 
of these factors are conducive to helping one live 
a life of spirituality that is more akin to the idyllic 
state of Gan Eden.  This difference is also 
highlighted in the impact of the Shemitta on these 
items.  Vegetables are annuals and therefore the 
restrictions of Shemitta will prevent one from 
engaging in raising those items during the 
Sabbatical year.31  It in a sense shuts down the 
avenue of instant gratification.  On the other hand, 
fruit trees, which are perennials, will continue to 
produce, even if in a curtailed fashion, during the 
Shemitta year despite the lack of direct human 
care.  The result is that generally there is a lack of 
vegetables during the Shemitta year whereas 
there are plenty of fruits with the sanctity of 
Shevi’it (קדושת שביעית). 
 

Adam was charged with simply maintaining the 
Garden of Eden, living a life connected to God, 
but he could not resist the temptation and the 
desire associated with the Etz Hada’at.  That 
miscalculation landed him expelled from the 
incubator of spirituality and thrown out into a world 
where it was easy to be indistinguishable from the 
animals.  A place where the shared trough of 
instant gratification looms large and spirituality 
and connection to God is far murkier.  Our job is 
to reverse that mistake and grasp for the Tree of 
Life, rather than the Etz Hada’at, despite there 
being a fiery ever-turning sword of materialism 
and pleasure (להט החרב המתהפכת) that 
continuously tries to derail us. 
 

Shabbat Shalom

ַחת וְיְָׁש֗בּו  28 ַחת ַּגְפ֛נֹו וְַת֥ יׁש ַּת֧ י יְקָֹו֥ק ְצָב֖אֹות ִּדֵּבֽר (ִא֣ יד ִּכי־ִפ֛ ין ַמֲחִר֑  ),דד יכהמְּתֵאנָ֖תֹו וְֵא֣
 הראשונות הם אסוריםובמיוחד לפי דיני ערלה שהפירות של שלשת השנים  29
ם ַהּ֑יֹום ְלַא 30 י ְמַצֶּו֥ה ֶאְתֶכ֖ ר ָאנִֹכ֛ י ֲאֶׁש֧ ַע ִּתְׁשְמעּ֙ו ֶאל־ִמְצֹוַת֔ ֹ֤ ה ִאם־ָׁשמ ק וְָהיָ֗ ה ֶאת־יְקָֹו֤ ֲהָב֞

ם ּוְבָכל־נְַפְׁשֶכֽם: ה ּוַמְל֑קֹוׁש  ֱאֹֽלֵהיֶכ֙ם ּוְלָעְב֔דֹו ְּבָכל־ְלַבְבֶכ֖ ם ְּבִעּ֖תֹו יֹוֶר֣ י ְמַטֽר־ַאְרְצֶכ֛ וְנַָתִּת֧
ָך: ירְֹׁשָ֖ך וְיְִצָהֶרֽ ָך וְִתֽ ָך וְָאַסְפָּת֣ ְדָגנֶ֔ ֶׂשב ְּבָׂשְדָ֖ך ִלְבֶהְמֶּת֑ י ֵע֥ דברים ( וְָאַכְלָּת֖ וְָׂשָבְֽעָּת: וְנַָתִּת֛

  )טו-יא,יג
ומפני זה אלא ללקיטה ואכילה מידית וגם מה שנזרע לפני השמיטה לא נועד לאוצר  31

  ירקות עם קדושת שביעית נעלמים מהר מאד


