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 אילני סרק ואילני מאכל 

ֲעֵר  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ָשִנים  ָשֹלש  ֶאת־ִפְריֹו  ָעְרָלתֹו  ַוֲעַרְלֶתם  ַמֲאָכל  ָכל־ֵעץ  ּוְנַטְעֶתם  ֶאל־ָהָאֶרץ  ֵיָאֵכל:ְוִכי־ָתֹבאּו  לֹא    ִלים 

ת תֹאְכלּו ֶאת־ִפְריֹו ְלהֹוִסיף ָלֶכם ְתבּוָאתֹו ֲאִני  ּוַבָשָנה ַהֲחִמיִש   :ה'ּוַבָשָנה ָהְרִביִעת ִיְהֶיה ָכל־ִפְריֹו ֹקֶדש ִהּלּוִלים לַ 

 1כה(.- )ויקרא יט כג :ֱאֹלֵהיֶכם ה'

 מדוע נתקללה האדמה  – פרשת בראשית ה ט בראשית רבה

:  מחויביםיצאו  ארבעה  נכנסו לדין ו: שלושה  ר' נתןבשם    נּוש  ,  2)בראשית א יא(   "ויאמר אלהים תדשא הארץ"

ולמה  ...    (יז  )בראשית ג   " ארורה האדמה בעבורך "  :נתקללה הארץ עמהן, שנאמרו לדין, ואדם וחוה ונחש נכנס 

בן  נתקללה יהודה  ר'  פנחס.   שלום ?  בן    3ור'  יהודה  על הצ  :אמר  שלוםר'  לה    ,וויישעברה    :הקב"השכך אמר 

א  והיא ל  .לאף העץ נאכ   , מה הפרי נאכל  -"    וגו' עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו  תדשא הארץ דשא  "

.  הפרי נאכל והעץ אינו נאכל   -"    וגו'עשב מזריע זרע למינהו ועץ עושה פרי  ותוצא הארץ דשא  "   :עשתה כן, אלא

  . אילני סרק עשו פירות   לואפי  -"  עץ עושה פרי: "סמכה לעשות רצון בוראה  ,ווייאף הוסיפה על הצ  :אמרר' פנחס  

: ארורים  מרוא שאלא כאיש    ?חס למה נתקללהר' פנ של    ואלא על דעת   .ניחא  בן שלום:ר' יהודה  ו של  על דעת 

 4. הדדים שהניקו את זה

 צריך להשמיע קולו ומי לא מי  – פרשת בראשיתטז ג בראשית רבה 

איני צריך, מעשי מודיעים    :אמר להם  5? למה אין קולך הולך  :לפרת  ואמר  :רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר

למה    :אומרים לחדקל  .היא עומדת לג' ימיםשים יום, זורע בי ירק וולשל  אדם נוטע בי נטיעה והיא עושה  ;אותי

 :אמרו להם  ? למה אין קולכם הולך  :אומרים לאילני מאכל  . הא  ר  נ  ו    נו ע קוליהלואי נשמ  :אמר להם  ? קולך הולך

ע  ימ נשהלואי    :אמרו להם  ? למה קולכם הולך  :אומרים לאילני סרק  . עלינו  ם פירותינו מעידים,  אין אנו צריכי

לפיכך אין    ,אלא אילני מאכל על ידי שהן כבדים בפירותיהם  ,לא משום הטעם הזה  :נאא"ר הו   .הא  ר  נ  ו    נוקול

נֹוַע  זהו שכתוב: " .  קולן הולך  ,על ידי שהן קלים בפירותיהם  ,אבל אילני סרק  .קולן הולך ַבב ַעּמֹו כ  בֹו ּול  ב  ַוי ַנע ל 

י־רּוחַ  נ  י־ַיַער ִמפ   6ב(. ישעיהו ז " )ֲעצ 

 
מצוות הנטיעה היא בפירוש על "עץ מאכל" ומהות ט"ו בשבט כראש השנה לאילן )מסכת ראש השנה פרק א משנה א(, דיני מעשרות    1

בט"ו בשבט.   ראש השנה לאילןבפרשת קדושים וכן דברינו  כי תבואו אל הארץ ונטעתםדברינו  ראו ניינם רק בעצי מאכל. ורבעי, ע
אל עצי הסרק, אותם עצים ששימושם למלאכה ולתעשייה, ואל מעמדם בהשוואה עם עצי המאכל. האם  )גם( הפעם נרצה להפליג 

 , גם היא מצווה?עצי סרק  , כיסוי הרי ישראל ביערות נטיעתם
א  יב שם במלואם: "-להבין את הדרשה יש לקרוא את פסוקים יאצרים בפסוק ועל מנת  דרך המעתיקים שהם מק   2 אֶמר ֱאֹלִהים ַתְדשֵׁ ַויֹּ

ֶשה ְפִרי ְלִמינוֹּ ֲאֶשר ַזְרעוֹּ  ץ ְפִרי עֹּ ֶשב ַמְזִריַע ֶזַרע עֵׁ ֶשב ַמְזִריַע ֶזַרע...  ־בוֹּ ַעל־ָהָאֶרץ  ָהָאֶרץ ֶדֶשא עֵׁ א ָהָאֶרץ ֶדֶשא עֵׁ צֵׁ ֶשה־  ַותוֹּ ץ עֹּ ְלִמינֵׁהּו ְועֵׁ
־ב   וכו' ". השלמה זו תובן מהמשך הדרשה.  וֹּ ְלִמינֵׁהּוְפִרי ֲאֶשר ַזְרעוֹּ

 . ץ הדעת טוב ורע שאדם וחוה חטאו בומדוע נתקללה האדמה בעקבות חטא ע שתי דעות שיובאו להלן 3
ר' יהודה בן שלום, חטא האדמה )הארץ( תו של על דע .מדוע נתקללה האדמההלכה ז. ירושלמי כלאים פרק א מקור מדרש זה ב ראו 4

והפרידה בין העץ ובין    שהעץ עצמו נאכל כפרי, אלא רק הוציאה פרי  –היה עוד בבריאה עצמה כשלא קיימה את הציווי "עץ פרי"  
הוא    הארץ בין העץ ובין פריו  באו איתה חשבון רק לאחר חטא עץ הדעת של אדם וחוה )אולי משום שההפרדה שעשתהאך  .  פריו

"נחמד למראה" ולפתות את אדם וחוה(. על דעתו של ר' פנחס, האדמה לא חטאה בבריאה, אדרבא, האדמה  שגרם לפרי להיראות  
תקללה  אדמה נהוציאו פירות! הסיבה שהאכן  עשתה יותר ממה שצוותה )סמכה דעתה, כיוונה, לעשות רצון בוראה( וגם אילני הסרק  

ב  פרק  )ההפך מהשבח: "אשרי יולדתו", אבות    ומצביעים עליה כמי שגדלה ילדים אלה  ניהלאם שסובלת בגין מעשה ב  היא בדומה
(. מה שאולי מלמד שפרי עץ הדעת )שלגביו נחלקו חכמים מה הוא היה,  דברינו בפרשת בהעלותך,  ח, שמות רבה מה ד משנה  

אבות דרבי נתן נוסח    ראו.  הקללה או הקלקלה לא ייתן וזו היא  שוב  ומכאן ואילך    פסיקתא דרב כהנא כ( היה עץ סרק שנתן פירות
ולפי הצעתנו, שהפכו   ."שעלו בה אילני סרק ,הששית הארץ בעקבות חטא עץ הדעת: " ... לקלות שספגהשמפרט עשר קב פרק מב 

יש לעצי הסרק יסוד בראשיתי של עץ פרי    במדרש לעיל,  נראה שלשתי השיטותכך או כך,  .  ם 'אילני סרק'מוקבלו את ש   לאילני סרק
חטא ההפרדה לסוגי עצים שונים. האם זה יכול ללמדנו על מעמדם   -  בשל החטא נפרדו העצים לשני הסוגים או עץ עושה פרי ורק 

   ם וטעמם?צָ של עצי הסרק שאיננו סרק? אולי גם לעתיד לבוא ישתנה שוב עֵׁ 
דקל ופרת, והוא  מדרש זה הוא על הפסוקים בתורה )בראשית פרק ב( על ארבעה הנהרות היוצאים מעדן להשקות את הגן ובהם: חי  5

"ב:  ט ענברכות  גם גמרא    ראוהפרת זורם לאט ובכבדות ובשקט.  אילו  "שהוא חד בקולו" )בראשית רבה שם( ודן בהבדל בין החידקל  
 משם יעבור המדרש לעצי המאכל ועצי הסרק.   ."שמימיו פרין ורבין -אמר רב אשי: שמימיו חדין וקלין. מאי פרת  -מאי חדקל? "

זורם בנחת, שהם שקטים  בין עצי המאכל, המשולים לנהר הפרת ה  א מראשית הבריאה, טובע את חותם ההבדלמדרש זה, גם הו  6
מעשיהם, פירותיהם ותנובתם, מעידים עליהם; ובין עצי הסרק, שבדומה לחידקל   –ועמוסים ואינם צריכים לעשות 'רעש וצלצולים'  

כמו  ".  האֶ רָ נֵׁ וְ   נוע קוליהלואי נשמ"  – ת וספק אם עלה זאת בידם  הזורם בגעש, עושים קולות ומראים עצמם בכל צורה והזדמנו 
על ידי   ,אבל אילני סרק" לב לקטע מואך שיהביטוי "חכמתו או תורתו מעידה עליו" וכמו השמן מול המים, החכם מול הנביא וכו'. 

יש לו פריחה ופרי, אלא שאלה של    אילו פירות קלים יש לאילני הסרק? התשובה היא שכל עץ  -"  קולן הולך  ,שהן קלים בפירותיהם 
דע הבוטניקה, גם עצי הפרי המוכרים לנו: זית, תמר, תאנה, תפוח ועוד, הם בטבע עצים  הסרק אינם ראויים לאכילה. ועל פי מ  עצי

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9b%d7%99-%d7%aa%d7%91%d7%95%d7%90%d7%95-%d7%90%d7%9c-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%95%d7%a0%d7%98%d7%a2%d7%aa%d7%9d
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9F1
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%99-%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA%D7%95#gsc.tab=0
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  באילני סרקך הצור –פרשת וארא ז ד שמות רבה 

  :לויאמר ר'    7להוציא את בני ישראל מארץ מצרים" )שמות ו יג(.   פרעה מלך מצרים ויצום אל בני ישראל ואל  "

  ?מה הנאה יש לך באילני סרק הללו  :אמרו לו עבדיו  .משל למלך שהיה לו פרדס ונטע בו אילני סרק ואילני מאכל

מהיכן הייתי עושה    ,לולי אילני סרקי שא  ;י סרקלאילנ   כך אני צריך   ,אני צריך לאילני מאכלם שכש  :אמר להם

עולה לו מגן עדן    הקב"הכשם שקילוסו של    -"  אל בני ישראל ואל פרעה"  :לכך נאמר  ?לי מרחצאות וכבשונות

א מַ "  :שנאמר   ,מפי הרשעים  וםמגיהינ מפי הצדיקים, כך עולה   כ  ק ַהב  מ  ע  י ב  ר  ִשיתּוהּו ַגם־ב  ֹעב  י  ן  י  יַ ע  כֹות  ה  ר  ט  ע 

ה:     . שמורידין דמעות כמעיינות עד שמצננין את גיהנם בדמעותיהן  "?מעין ישיתוהו" מהו    .(ז  )תהלים פדמֹור 

יפה    !ת  נ  יפה דַ  !ת  ר  מַ ה א  פ  י    :א"ר יוחנן  ?מה הם אומרים  ".גם ברכות יעטה מורה "  :שנאמר   ,ומשם הקילוס עולה

 8! ית  ר  יפה הֹו !ת  ד  ּמַ לִ יפה  !ת  ב  יַ יפה ִח   !את  ּמ  יפה ִט   !ת  ר  הַ ִט 

   להלכה בין אילני מאכל לסרק  הבדלים – פרק ח משנה ג מסכת סוטה

ומי האיש    9" ...  ודברו השוטרים אל העם לאמר מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו וגו'"

 10ם. שה אילני מאכל, ואפילו מחמשת מינייע כרם, ואחד הנוטע חמ אחד הנוט  -אשר נטע כרם ולא חללו וגו'  

שה אילני  יהנוטע ארבע אילני מאכל, וחמ...  ואלו שאינן חוזרין:  ...    המבריך ואחד המרכיבאחד הנוטע ואחד  

 11.סרק

 כלאייםבדיני  –ספרא קדושים פרשה ב )יז( 

  ? ולא עץ מאכל על גבי עץ מאכל  ,בי עץ סרקולא עץ מאכל על ג  ,מנין שאין מרכיבים עץ סרק על גבי עץ מאכל

 12. " )ויקרא יט יט(את חוקותי תשמורו" :תלמוד לומר

 
לא יסכים המדרש בו פתחנו, אבל בשתי הגישות, כולל מדרש אחרון  אולי  שפירותיהם קלים כעצי סרק ותורבתו ע"י האדם. לכך  

 נם כה דיכוטומיים. ה, ההבדלים בין עצי פרי ועצי סרק איז
בתחילת פרשת וארא, לפני התחלת מכות מצרים, חוזרת התורה ומספרת על הטלת השליחות על משה ואהרון "להוציא את בני    7

איזה ציווי הוא זה  הנזכרים במשפט / בציווי אחד.  ישראל מארץ מצרים". לשליחות זו יש שני נמענים מרכזיים: בני ישראל ופרעה,  
  שונות?   שליחויות ינן דיבורא" ורק למען הקיצור חיברה כאן התורה שתי  ה הרשע ולבני ישראל? האם נאמר "פלגבנשימה אחת לפרע

למי האותות  וכן    לחלוק כבוד למלכות דברינו    ראו   שהולך בדרך מיוחדת. לעיל  מדרש  הובתוכם  זה    כפולציווי  מדרשים על  ה  ּוּברַ 
מה לכהן  והדף    הקב"ה במצריםבשביל מי נגלה  הדף  . ראו על פסוק זה גם  בפרשת וארא   וחסים ובעלי שררה במצריםמיוכן    האלה

 . בפרשת בא בבית הקברות
בעוד שאילני המאכל   ,לרשעיםוהם מושווים  בדומה למדרש הקודם, גם כאן, מעמדם של אילני הסרק נחות בהשוואה לאילני המאכל,    8

, גם לא קלים, רק מרחצאות וכבשונות. זאת, משום שבמדרש זה המטרה המרכזית הם  שום אזכור לפירותכאן  ין  צדיקים. ואהם ה
בנויה על  אכן  גאולת מצרים  שרת את הנמשל.  מטרתם לבמשל  שבני ישראל, ועצי הסרק והמאכל    –פרעה, והצדיקים    –הרשעים  

בקש המלך לקוץ  : "שית רבה מטבמדרש ברא  "סדום ועמורה "עצי סרקגם כינוי ערי    ראו)הציווי הכפול לפרעה הרשע ולבני ישראל.  
נמשיך אותו ונאמר: רק מרחצאות וכבשונות? ומה עם בתים להצל    יש כח משלו ואנולמשל    אבל"(.  מתוכה חמשה אילני סרק

?  ותפילה  תורהאם למזון ולמחיה ואם ללימוד    , משמש ומגן מקור ורוח? מה עם רהיטים ובהם כסאות ושולחנות לשבת עליהם
ומה עם כל היערות שהופכים  דש מעץ מאכל(.  ועץ נאה לארון הקודש בבית הכנסת? )אסור לעשות ארון קוומיטה לנוח ואש לחמם?  

"בדיעבד" כמו במדרש הראשון )והשני( מעין    םזאת ועוד, עצי הסרק במדרש זה אינתחמוצת הפחמן לחמצן ואוויר נקי לנשימה?  -דו
,  חטא, אלא "לכתחילה" כחלק מהבריאה על כל צדדיה ופניה! הטבע זקוק לעצי סרק, האדם זקוק להם   עצי מאכל שנפגמו עקב

הקב"ה כביכול זקוק לרשעים! קיום עצי הסרק מקיים את הרשעים בעולם, וזו אולי מעלה חשובה וקשה יותר מקיום  גם  ובנמשל,  
יאל הפרי שטמון בעצי הסרק )הגם שאמרנו שמדרש שמות  הצדיקים. פוטנציאל התשובה הטמון באדם הרשע מחזיר אותנו לפוטנצ

, כפי  המאכל שלנו הם תירבות של עצי סרקון לעיל( ואולי לגישה המדעית שעצי  רבה זה מתווכח עם מדרש בראשית רבה הראש
 ועוד נראה מוטיב זה להלן. שהערנו לעיל

ם את בעליהם מהשתתפות במלחמה )אבל הם לא  בקטע שהשמטנו מפרטת המשנה אילו סוגי בתים חדשים שטרם נחנכו פוטרי   9
 . "(זון, ומתקנין את הדרכיםמספקין מים ומהולכים הביתה, אלא משרתים בעורף: "

 היינו מחמישה מינים שונים של עצי מאכל, אחד מכל מין, ולכאורה אין כאן "כרם".  10
ם ל"כרם" ואינם מהווים פטור מעורכי המלחמה,  הרי לנו להלכה שאילני סרק, בכל כמות שהיא )גם יותר מחמישה( אינם נחשבי  11

  ראו ,  בהלכות הקשורות לעצי סרקגמרא סוטה מג ע"ב(. עוד    ראווי מיוחד,  רק חמישה אילני מאכל )שגם הם אגב נלמדים מריב
ים;  אילני מאכל עשרים וחמש אמה ואילו אילני סרק חמיש: מסכת בבא בתרא פרק ב משנה ז לגבי הרחקת נטיעות עצים מן העיר

באילן סרק מותר לקצוץ כל ענף  דין אילן שגולש לשדה חבירו אם וכמה מותר לקצוץ אותו, שלשיטת אבא שאול  :  שם  משנה יגוב
" שמקיימים בה אילני סרק אבל לא אילני  שדה שאבד קבר בתוכהבדין "  מסכת אהלות פרק יח משנה גשנוטה משדה לשדה. וב

ג ו משניות  כלאיים פרק  ובמסכת  לגפן המודלית ע"ג עץ מאכל  ,  ה-מאכל.  לזרוע מתחת  .  )מותר(  או עץ סרק)אסור(  אם מותר 
 (, ועוד. רבן שמעון בן גמליאל מתיראם מותר לטעת עצי סרק בשביעית "לעשות סייג" ) יעית פרק ג הלכה יטתוספתא מסכת שבוב

בין עץ סרק על גבי עץ מאכל ולא עץ מאכל  מניין שאין מרכי  :תניהלכה ז: "כלאים פרק א  ציטוט מדרש תנאים זה בירושלמי    ראו  12
דין מיוחד זה של כלאי הרכבה באילן לא נזכר במפורש    . "את חקותי תשמורומר:  תלמוד לו   ?מין בשאינו מינו מניין  ,על גבי עץ מאכל 

ובדברים כב  ויקרא יט יט  ספר מצוות כלאיים ב ראו כלאי השדה, כלאי הכרם, כלאי בהמה וכלאי בגד ) בה:  בתורה, כמו שמפורטים
משום חוקים  . וכלשון הירושלמי שם: "יא(, והמדרש לומד אותו מהפתיחה של התורה למצוות כלאיים: "את חוקותי תשמורו"-ט

למשל    ראו ". מפרשי המשנה הביאו דין זה בפירושם למשנה בכלאיים פרק א משנה ז: "אין מביאין אילן באילן".  שחקקתי בעולמי
  . מאכל או אילן סרק באילן    ,אין מרכיבין אילן מאכל באילן מאכל מין בשאינו מינו   -אין אילן באילן  ין מבישם: "אברטנורא  פירוש  

". מדין זה אפשר להסיק שאין באילן סרק  מהם עושה פרי כמין אחד חשוב ושרי  חדכיון שאין שום א  ,אבל אילן סרק באילן סרק 

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7-%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9c%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9c%d7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9c%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9c%d7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%A8%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9c-%d7%9e%d7%99-%d7%a0%d7%92%d7%9c%d7%94-%d7%94%d7%a7%d7%91%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%9b%d7%94%d7%9f-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa1
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%9b%d7%94%d7%9f-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa1
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 מצור על עיר בדין   – ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא רד )כ(

אם סופנו לרבות את    .זה אילן סרק  -"  כי לא עץ מאכל הוא"זה אילן מאכל.    -   )דברים כ כ(  " רק עץ אשר תדע"

יכול אפילו מעולה בדמים    13. מלמד שאילן סרק קודם לאילן מאכל  "?עץ מאכל"ד לומר  מה תלמו  ,אילן מאכל

עושה אתה ממנו תיקים ונדביאות.    -"  אותו תשחית וכרתה"  :מוד לומרתל   ?וכדברי רבי אלעזר ברבי שמעון

 14וכו'. עושה אתה לה מיני מטרנייאות -"  ובנית מצור על העיר"

 י סרק חייבים דין וחשבון לנאיגם  – סימו ו כו פרשה רבה בראשית

אלא    ,אין לך שהוא מתחייב באדם הזה  :אמר רבי אלעזר   15" )בראשית ו ג( ... ויאמר ה' לא ידון רוחי באדם"

 אמר  18. אפילו מקל אפילו רצועה  :רבי הונא בר גוריון אמר  17. אפילו זאב וכלב  :רבי נתן אומר  16. אדם כיוצא בו

  נותן   האדם  מה  -"  השדה  עץ  האדם  כי: "מהכא  אמרי  רבנן  .וחשבון  ןדי   ליתן  עתידין  סרק  אילני  אף  :אחא  רבי

 19.וחשבון דין  נותנין  עצים אף ,וחשבון דין

 עצי הסרק והזהב בבית המקדש - לט עמוד ביומא דף גמרא 

לומר לך: מה יער מלבלב אף בית    - בית יער הלבנון    : דכתיב  ? ר טוביה: למה נקרא שמו יעראמר רב זוטרא ב

מלבלב. מג  המקדש  מיני  כל  בו  נטע  בית המקדש  שלמה  שבנה  בשעה  הושעיא:  רב  של  דאמר  והיו  דים  זהב, 

ומהן    ".ריוירעש כלבנון פ"  :היו נושרין פירותיהן, שנאמר  ,וכיון שהרוח מנשבת בהן  .מוציאין פירות בזמניהן

ל  "   :יבשו, שנאמר  -היתה פרנסה לכהונה. וכיון שנכנסו גוים להיכל   נֹון ֻאמ  ב  ַרח ל    הקב"ה ועתיד  (.  נחום א ד" )לּופ 

ּה" :שנאמר ,להחזירה לנו נֹון ִנַתן־ל  ב  בֹוד ַהל  ן כ  ַרנ  ל ַאף ִגיַלת ו  ג  ת  ַרח ו  ֹרַח ִתפ    20(.ב ישעיהו לה" )פ 
 

. ודווקא בשל כך, מותר לזרוע  לעיל   מדע גישת הה( וגם שלא כשום פוטנציאל של פרי, לא קל, לא בעבר ולא בעתיד )כפי שנרא
 שוב משנה כלאיים פרק ו.  ראוחלק המותר(, משום שאינו נחשב.  תחתיו, גם עם גפן מודלית עליו )ב 

, בפרשת המצור על עיר, אומר מפורש שרק עץ שאיננו עץ מאכל מותר לכרות לשם בניית מצור על  כ(-)דברים כ יט הפסוק בתורה 13
ש גם בעץ מאכל.  . אבל דרשת חז"ל מחלקת את הפסוק לשניים ומחדשת שבתנאים מסוימים ניתן להשתמשכנגדה נלחמים  עיר

באה דרשה על דרשה ושואלת: אם בסופו של דבר מותר להשתמש לצורך המצור גם בעץ מאכל, מה 'היתרון' של עץ סרק? מה פשר  
? התשובה היא: חובה להשתמש עד כמה שניתן בעצי  וף נגיע גם לעצי מאכל, הרי בס "זה אילן סרק  -   כי לא עץ מאכל הוא"הדרשה:  

אגב דברינו    ראווהרי לנו שוב, הקטנת ההבדל בין עצי סרק למאכל.  ברירה, ניתן להשתמש גם בעצי מאכל.  סרק תחילה, ורק כשאין  
 . וקראת אליה לשלום שם 

מדרש  מהדורת פינקלשטיין.  בספרי  לון ג'סטרו ופירושם במים שונים המשמשים למלחמה. ראו  הם כלי  מטרנייאות ו  נדביאות ,  תיקים   14
זה אילן    -כי לא עץ מאכל הוא  זה אילן מאכל,    -תניא נמי הכי: רק עץ אשר תדע  : " קמא דף צא עמוד ב  בבאבגמרא  מובא  תנאים זה  

  ראו  ."סרק; וכי מאחר שסופו לרבות כל דבר, מה ת"ל כי לא עץ מאכל? להקדים סרק למאכל; יכול אפילו מעולה בדמים? ת"ל: רק
אילן סרק בין קרוב לעיר בין רחוק מעיר תשחית לבנות מצור, אבל עץ    -רק עץ אשר תדע וגו'  "  :רשב"ם דברים פרק כ )כ(גם פירוש  

כי האדם  ". וכבר הרחבנו מעט בנושא זה בדברינו  מאכל הרחוק לא תכרות כי אם הקרוב לעיר שמעכב את החיל להתקרב לחומה
רמב"ן עם אבן עזרא שמסכים עם פירושו הנאה שחבלה בעץ מאכל היא כמו  שם בפרט וויכוח    או רבפרשת שופטים.    עץ השדה

"נפש הוא חובל", אבל להלכה אין הדברים כך. יש להעדיף כריתת עצי סרק תחילה, אבל אם אין ברירה והמלחמה נמשכת, מותר  
  : טז(פסוק    פרק ז)קהלת  במחיר חיי אדם, על זה אמר  לכרות עצי מאכל )תחילה הקרובים לעיר כדברי רשב"ם(. לחמול על עצים    גם

ה ְוַאל־ִתְתחַ " םַאל־ְתִהי ַצִדיק ַהְרּבֵׁ ר ָלָמה ִתּׁשוֹּמֵׁ  בקהלת.  אל תהי צדיק הרבהראו דברינו  ".ַכם יוֹּתֵׁ
ל  : "ככתוב התמזגו עם "בנות האדם",פרשת "בני האלהים" שג, נזכרת  -פסוקים א  בראשית פרק ובסוף פרשת בראשית,  15 חֵׁ ַוְיִהי ִכי־הֵׁ

יְֻלדּו ָלֶהם: ל ֲאֶשר ָּבָחרּו:   ַוִיְראּו ְבנֵׁי־ָהֱאֹלִהים   ָהָאָדם ָלרֹּב ַעל־ְפנֵׁי ָהֲאָדָמה ּוָבנוֹּת  ָנה ַוִיְקחּו ָלֶהם ָנִשים ִמכֹּ ת הֵׁ בֹּ   ֶאת־ְּבנוֹּת ָהָאָדם ִכי טֹּ
אֶמר   רּוִחי    ה'ַויֹּ ן  ָשָנהֹלא־ָידוֹּ ְוֶעְשִרים  ָאה  ָיָמיו מֵׁ ְוָהיּו  ָבָשר  ְּבַשַגם הּוא  ָלם  ְלעֹּ שציפה  ". הקב"ה מאוכזב כביכול מכך שרוחו  ָבָאָדם 

ל בני האדם, אשר בקשו להם דברים אחרים לעסוק בהם. ומבני האדם עוברים הדרשנים לדון בבריאה  שתשרה בכל, לא שרתה ע
 . הוטרם זכינו לדון במיוחד ונפרד ראויה לדף שת בראשית "פרשה קטנה" זו החותמת את פרכולה. 

 אדם שפוגע באדם אחראי למעשיו ומתחייב בהם.  16
כת סנהדרין פרק א משנה ד. ואולי גם מתחייבים בפגיעה זה בזה או בפגיעה בטבע  מס  ראו גם בעלי חיים שפגעו באדם מתחייבים,    17

 בפרשת נח.  אם אדם חטא בהמה במה חטאהדברינו  ראוובקיום מינם. 
  "מקל ורצועה" כסמל המשפט והדין   ראום.  אפילו לחפצים הדוממים, למכשירים ולכלים בפרט, יש אחריות על מה שקורה בעול  18

 ". כנגד מקל ורצועה תהא זריז: "סנהדרין דף ז עמוד בבגמרא   וכאזהרה לדיינים,
  והחזירו   נטלו  הראשון  אדם  את   ה"הקב  שברא  בשעה: "א  ז  רבה  קהלתמדרש "המשך" למדרש זה,    ראו ?  והיכן נותן האדם דין וחשבון  19

  ותחריב   תקלקל  שלא  דעתך  תן,  בראתי  בשבילך  שבראתי  מה  וכל   הן  ומשובחין  נאים  כמה  עשימ ראה  :לו  ואמר  עדן  גן  אילני  כל  על
ץ, כולל עצי סרק, ואחריותם המשותפת לקיום העולם,  ". ההשוואה של האדם לעאחריך  שיתקן  מי  אין  קלקלת  שאם ,  עולמי  את

  , בגן עדן, אדם הראשון ב  המשךהדם קדם.  מתחילה בבריאת העולם, על שני נוסחיה: פרק א בו העץ קדם לבריאה ופרק ב בו הא
)דברים כא  " לא תלין נבלתו על העץ"בציווי התורה: עוד )המדרש הראשון שהבאנו(;  שאכל מעץ הדעת אבל נמנע ממנו עץ החיים

(, בדין מצור  דברינו בפרשת בחוקותי,  : "והיה כעץ שתול על פלגי מים" )ירמיהו יז ח, תהילים א ג לעץ  , בדימוי של האדם הצדיקכג(
וכבר הארכנו לדון בהשוואה זו  בדיני ברכות.    "לובחזיד ז: "כי לעץ יש תקוה"  , באיוב  חשוב  לעץ סרק חלקיש  על עיר הנ"ל שבו  

גם הם לתת דין וחשבון.  כאן די לנו בהכללת עצי הסרק כחלק מהבריאה שצריכים  ;  בפרשת שופטים  כי האדם עץ השדהבדברינו  
ודבר זה שגם הצומח, בעלי החיים ואפילו הדומם )מקל ורצועה( צריכים לתת דין וחשבון הוא עניין רב לענות בו ונשמח לשמוע  

 י המים. שואבמפי  לקח
  ראו כן.  מלכים א פרקים ה, ו, ט( ועצי שיטים במש  ראובית המקדש נבנה מעצי סרק, עצי ארזים ועצי ברושים במקדש שלמה )  20

ומה    :אומר לו ,שאם יבקש אדם לבנות ביתו מאילן עושה פירות  ,דרך ארץ לדורות   הקב"הלמד    ?למה עצי שטים ב: "  שמות רבה לה
.  ל אחת כמה וכמה"אתם ע  , כל שלו כשאמר לעשות משכן אמר לא תביא אלא מאילן שאינו עושה פירותשהלך מלכי המלכים  מ

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9b%d7%99-%d7%94%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%a2%d7%a5-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9b%d7%99-%d7%94%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%a2%d7%a5-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94
https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%90%d7%9c-%d7%aa%d7%94%d7%99-%d7%a6%d7%93%d7%99%d7%a7-%d7%94%d7%a8%d7%91%d7%94#gsc.tab=0
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%97%D7%98%D7%90-%D7%91%D7%94%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%98%D7%90%D7%94-2
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%9B%D7%A2%D7%A5-%D7%A9%D7%AA%D7%95%D7%9C-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9b%d7%99-%d7%94%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%a2%d7%a5-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94


 ותשע" ט"ו בשבט

 4מתוך    4עמ'  

 

   21לימי אדם הראשון חזרה  – רשת בחקותי רמז תרעבילקוט שמעוני תורה פ

ומנין    22. אלא כדרך שעשתה בימי אדם הראשון  ,עכשיו  לא כדרך שעושה   - (  כו ד" )ויקרא  ונתנה הארץ יבולה "

)תהלים    " זכר עשה לנפלאותיולמוד לומר: "ת  ? אתה אומר שהארץ עתידה להיות נזרעת ועושה פירות בת יומה

בו ביום עושה    ,נזרעתהיתה  מלמד שבו ביום ש  ",זרעתדשא הארץ דשא עשב מזריע  "  :אומרקיא ד(. וכן הוא  

ומנין אתה    .אלא כדרך שעשתה בימי אדם הראשון  ,עושה עכשיוהוא  לא כדרך ש  -"  יוועץ השדה יתן פר"  . פירות

עץ פרי  "  :ואומר 24". זכר עשה לנפלאותיו" :תלמוד לומר 23? בן יומושהעץ עתיד להיות נטוע ועושה פירות אומר 

תלמוד    ?לכאנומנין שאף העץ עתיד להיות    . שה פירותובו ביום ע   , מלמד שבו ביום שניטע  - "  עושה פרי למינו 

מה   ,אלא "?עץ פרי ", אם כן למה נאמר "עושה פרי" :הרי כבר נאמר ,אם ללמד שעושה פירות ".עץ פרי " :לומר

  ? פירות  עושים  להיות   ם ומנין שאף אילני סרק עתידי  25)נאכל(.   , אף העץ עתיד להיות מאכל)נאכל(  פרי מאכל

 26". ועץ השדה יתן פריו" :תלמוד לומר
 

   27שנה טובה לאילנות 

 28לקי המים ח מ

למרות שדף זה הוקדש למקומם של אילנו הסרק לצד אילני המאכל, לא יכולנו שלא להוסיף את המדרש   מים אחרונים:

ה קולן יוצא מסוף העולם ועד סופו  שי ש: ", שהוא על אילני מאכל דווקא"חורב" פרק לג  - פרקי דרבי אליעזר )היגר(  הבא מ

השווה    ".הקול יוצא מסוף העולם ועד סופו ואין הקול נשמע   ,שהוא עושה פרי  בשעה שכורתין את האילן   .ואין הקול נשמע

תנו רבנן: שלש קולות הולכין מסוף העולם ועד סופו, ואלו הן: קול גלגל חמה, וקול המונה : " יומא דף כ עמוד בעם גמרא  

יוצאה מן הגוף,  אנשמה בשעה ש  בעו רבנן רחמי ... ו  וקול נשמה בשעה שיוצאה מן הגוף. ויש אומרים: אף לידהשל רומי,  

 כריתת עץ היא כמו יציאת נשמה.  ."טלוהי וב

 
)השווה עם מקדש הורדוס שחכמים אמרו לו שלא יצפה    בזהב, כמתואר במלכים א שםים  את עצי הארזים והברוששלמה אף ציפה  

עשה נס, ובתוך המקדש לבלבו העצים והוציאו פירות.  , והנה נ(, סוכה נא ע"ביפה יותרשל אבני השיש  בזהב, שצבע כחול הים  
ר  הסיפור על אלכסנד  ראוללמדך מהו העיקר.    וכך גם לעתיד לבוא.בו פתחנו.    ה ט  בראשית רבה מדרש    ורא כבריאה הראשונה.  

 . בפרשת נח אדם ובהמה תושיע ה'לך קציא שיצא לקראתו עם לחם מזהב, בדברינו מוקדון ומ
 . העדפנו לשון הילקוט ותקנו מעט עפ"י הספרא. )ג( בחוקותי פרשה א הנים( מקור מדרש זה הוא במדרש ספרא )תורת כ 21
   לעיל. 12" בספרא ובהערה  את חוקותי תשמורו"תלכו". השווה עם כך יהיה בברכה המובטחת "אם בחוקותי  22
 מנין לך שמה שקרה בבריאת העולם עתיד לקרות בשנות הטובה והברכה, בשנות "אם בחוקותי תלכו"? 23
 להגיע זמן בו יזכרו את הנפלאות של בריאת העולם, שיחזרו ויתקיימו.  שעתיד 24
 ראשית רבה בו פתחנו, בפרט לשיטת ר' פנחס שם. אם לא מקודם, פה אנחנו מתקשרים למדרש ב 25
  שזה ממש דימוי לשוני קרוב בין פרשת בחוקותי ופרשת בראשית. בקצרה, בשנות הטובה והברכה המובטחות בתורה, בהן יתקיים  26

יא ע"ב(  גמרא בסוף מסכת כתובות )ק  ראו"אם בחוקותי תלכו", נחזור לטבע של בריאת העולם. הכל יעשה פרי והכל יהיה פרי.  
הדנה בשבחי ארץ ישראל, בעקבות המשנה החותמת את המסכת: "הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין", ובעקבות הדין  

וצה לעלות לארץ והשני מסרב שיכולים לכפות זה על זה גירושים ונתינת כתובה: "הוא  בברייתא בגמרא קי ע"ב, של בני זוג שאחד ר
מתארת הגמרא את שבחי  בעקבות כל אלה,  עלות, היא אומרת לעלות והוא אומר שלא לעלות".  אומר לעלות והיא אומרת שלא ל 
שאין    רץ ישראל? אין לך כל גפן וגפן שבאמאי דכתיב: אוסרי לגפן עירה  :אמר  ,כי אתא רב דימיארץ ישראל ובהם, בין השאר: "

שם:  דף קיב עמוד ב ". ובי שאינו מוציא משוי שתי אתונותאין לך כל אילן סרק שבא" - ולשורקה בני אתונו  . ר אחת לבצוריִ צריך עַ 
וגפן נתנו  אמר רב חייא בר אשי אמר רב: עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות, שנאמר: כי עץ נשא פריו תאנה  "

ן והחזרה למעשה  שמתארת את התיקו)הבבלית!(  אגב לב להבדל בין הגמרא בכתובות    מו שי.  ". ככה מסתיימת מסכת כתובותחילם
שמתאר ישראלי(  -)הארץפתיחה: "לא כעולם הזה העולם הבא", ובין מדרש ספרא  -שם גם הכותרת  ראו  -  "לעתיד לבוא"בראשית  

 . , בהם, כידוע, הכל כאן בעולם הזהוקותי תלכו" וקושר הכל לפסוקי המקראאת תיקון חטא הבריאה בשנות "אם בח
מלמד שחייו של אדם אינם אלא מן האילן" )ספרי דברים    -האדם עץ השדה" )דברים כ יט(  ובזכותם תהיה שנה טובה גם לנו "כי    27

 . כו ו(מה האדם נותן דין וחשבון, אף עצים נותנין דין וחשבון" )בראשית רבה ו"פיסקא רג( 
 להשקות בהם כל חי וצומח: אילני סרק כאילני מאכל, ירקות וכל שיח השדה. 28
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