


MYTH :

THE FRUIT OF 

THE EITZ HADA’AS

WAS AN APPLE





אומרמ"רתניא-.עסנהדרין'מס
ממנוהראשוןאדםשאכלאילןאותו
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WAS THE FORBIDDEN FRUIT IN GAN EDEN AN APPLE?  

By: Mitchell First 

A few explanations for the identification of the fruit as an apple

have been suggested. One suggestion is that the apple was

chosen because of a medieval belief in its romantic or

aphrodisiacal qualities.

Another suggestion is that the apple was chosen because the

words for “apple” and “evil” are identical in Latin. The word for

both is “malum.” (This is just coincidence. The two words have a

different origin and are pronounced slightly differently.) Adam

and Eve’s eating of the apple represents “original sin,” so

“malum” would seem to be an appropriate choice for the fruit

involved…



WAS THE FORBIDDEN FRUIT IN GAN EDEN AN APPLE?  

By: Mitchell First 

Many have suggested that the Christian interpretation of the

forbidden fruit as an apple was influenced by a story found in

Greek mythology. In this story, a golden apple inscribed “for the

most beautiful one” was thrown toward three Greek

goddesses…it was purposely thrown to cause a quarrel among

the recipient goddesses, as Eris knew they would argue about

who was the appropriate recipient…This quarrel set off a chain of

events that led to a most tragic war in Greek history: The Trojan

War! Many Christians would have known this Greek story. Since

the troublesome fruit was an apple there, this may have led to the

identification of the troublesome fruit in Gan Eden as an apple as

well.





“Many scholars have argued in favor of
the common apple, Malus pumila. But
most botanists agree that it is not
native to the Holy Land. It was only
comparatively recently that the "poor
wild fruits of the common apple have
been so improved by selection and
cultivation as to bring them to a form
which would fit the description in the
Biblical quotations.”



• 6 cups peeled, 

cored and 

grated Granny 

Smith apples.

• 1 cup roughly 

chopped 

walnuts.

• 1 cup golden 

raisins.

• 1/2 cup honey.

• 1 teaspoon 

cinnamon.

• 1/4 cup kosher 

for Passover 

sweet red wine.



FACT:

THE FRUIT OF THE 

EITZ HADA’AS WAS 

NOT AN APPLE



MYTH :

THE DAUGHTERS OF LOT 

COMMITTED AN ABHORRENT 

SIN AND ADDED FURTHER 

DISGRACE TO THEIR FAMILY BY 

THE CHOICE OF NAMES FOR 

THEIR SONS



ֵקף-יטבראשית ֵניַעלַוַישְׁ ֹדםפְׁ ַעלַוֲעֹמָרהסְׁ ֵניָכלוְׁ ָכרֶאֶרץפְׁ אַהכִּ ֵנהַוַירְׁ הִּ וְׁ
יֹטרָעָלה יֹטרָהָאֶרץקִּ קִּ ָשןכְׁ בְׁ ּצֹוַערלֹוטַוַיַעל...ַהכִּ ֵתיָבָהרַוֵיֶשבמִּ ֹנָתיוּושְׁ ּמֹובְׁ עִּ
י צֹוַערָלֶשֶבתָיֵראכִּ ָעָרהַוֵיֶשבבְׁ ֵתיהּואַבּמְׁ ֹנָתיוּושְׁ יָרהַותֹאֶמר.בְׁ כִּ ֶאלַהבְׁ

יָרה עִּ ינּוַהּצְׁ ישָזֵקןָאבִּ אִּ ֶדֶרְךָעֵלינּוָלבֹואָבָאֶרץֵאיןוְׁ ָכה.ָהָאֶרץָכלכְׁ ֶקהלְׁ ַנשְׁ
ינּוֶאת ןָאבִּ ָבהַייִּ כְׁ שְׁ נִּ ּמֹווְׁ ַחֶיהעִּ ינּוּונְׁ ָָ.ָזַרעֵמָאבִּ ֶקין יֶהןֶאתַוַתשְׁ ןֲאבִּ ָלהַייִּ ַבַליְׁ
יָרהַוָתבֹאהּוא כִּ ַכבַהבְׁ שְׁ יהֶָָאתַותִּ לֹאָאבִּ ָבּהָיַדעוְׁ כְׁ שִּ קּוָמּהבְׁ י.ּובְׁ הִּ ָּמֳחָרתַויְׁ מִּ

יָרהַותֹאֶמר כִּ יָרהֶאלַהבְׁ עִּ יֵהןַהּצְׁ תִּ יֶאתֶאֶמשָשַכבְׁ ֶקנּוָאבִּ ןַנשְׁ ָלהַגםַייִּ ַהַליְׁ
י יּוֹבאִּ בִּ כְׁ ּמֹושִּ ַחֶיהעִּ ינּוּונְׁ ָָ.ָזַרעֵמָאבִּ ֶקין ָלהַגםַוַתשְׁ יֶהןֶאתַההּואַבַליְׁ ןֲאבִּ ָייִּ
יָרהַוָתָקם עִּ ַכבַהּצְׁ שְׁ ּמֹוַותִּ לֹאעִּ ָבּהָיַדעוְׁ כְׁ שִּ ֻקָמּהבְׁ ָָ.ּובְׁ ֵתיַוַתֲהֶרין נֹותשְׁ לֹוטבְׁ

יֶהן יָרהַוֵתֶלד.ֵמֲאבִּ כִּ ָראֵבןַהבְׁ קְׁ מֹוַותִּ יהּואמֹוָאבשְׁ ַעדמֹוָאבֲאבִּ
יָרה.ַהיֹום עִּ ַהּצְׁ ואַגםוְׁ ָדההִּ ָראֵבןָילְׁ קְׁ מֹוַותִּ יֶבןשְׁ יהּואַעּמִּ ֵניֲאבִּ ַעדַעּמֹוןבְׁ
.ַהיֹום



ישריםכי':(הכתובמהו)דכתיבמאי,יוחנןרביאמרחנהברבררבהאמר-.כגנזיר'מס
הן,עמובנותיוושתיללוטמשל...?(ידהושע)'בםיכשלוופושעיםבםילכווצדיקים'הדרכי

',בםיכשלוופושעים'-עבירהלשםשנתכויןהוא',בםילכווצדיקים'-מצווהלשםשנתכוונו
...עבירהשםעלהזההפסוקכליוחנןרביאמראיכוויןמצוהלשוםנמיהואודלמא

ועשאהעבירהאלאמצוהאינהוהיאמצוהלעשותשמחשבאדם-תרמה'סחסידיםספר
שאלולאלשאולממילוהיהאםאבללוטכבנותשכרמקבללשאולממילוהיהלאכי

...נענש



שכרמקפחה"הקבאין:יוחנןרביאמראבאברחייארביאמר-:לחק"ב'מס
ה"הקבלואמר'מואב'דקאמרהבכירהדאילו:נאהשיחהשכראפילו,בריהכל

ַאלמֹוָאבֶאתָתַצרַאלֵאַלי'הַויֹאֶמר"(בדברים)למשה ָגרוְׁ תְׁ ָחָמהָבםתִּ לְׁ ,"מִּ
ליהאמר'עמיבן'דקאמרה,צעירה;בהועבידאנגריאהא,דלאהואמלחמה

תָָ"(שם)למשהה"הקב ָקַרבְׁ ֵנימּולוְׁ ֻצֵרםַאלַעּמֹוןבְׁ ַאלתְׁ ָגרוְׁ תְׁ :כלל"ָבםתִּ
.בהותעבידלאאנגריאדאפילו



-15'עמ'חחלקמשהאגרות'לסהקדמת



FACT :

THE DAUGHTERS OF LOT 

ACTED WITH PURE 

INTENTIONS AND MAY HAVE 

NAMED THEIR SONS WITH 

SIMILAR INTENTIONS AS WELL



MYTH :

THE GARMENT THAT 

YAAKOV GAVE TO YOSEF 

WAS MULTICOLORED



ָרֵאל-ג:לזבראשית יֹוֵסףֶאתָאַהבְוִיש ְ
ל ָניוִמכ ָ ָ יב  הוֹֹלהו אְזֻקִניםֶבןכ ִ לוְֹֹוָעש ָ
ֹתֶנת יםכ ְ ס ִ ַ .פ 

ביןבנואדםישנהאללעולם-:ישבת'מס
שנתןמילתסלעיםשנימשקלשבשבילהבנים
,אחיובונתקנאו–בניומשאריותרליוסףיעקב

למצריםאבותינווירדוהדברונתגלגל

אאסתר)כמו,מלתכלילשון-פסים-שםי"רש
כתונת(יחיג'בשמואל)וכמו,ותכלתכרפס(ו

.ואמנוןדתמר,הפסים

פסעדמגעתשהיתהפסים-פדרבהבראשית
ידו



ָרֵאל-ג:לזבראשית יֹוֵסףֶאתָאַהבְוִיש ְ
ל ָניוִמכ ָ ָ יב  הוֹֹלהו אְזֻקִניםֶבןכ ִ לוְֹֹוָעש ָ
ֹתֶנת יםכ ְ ס ִ ַ .פ 

ביותרוקלהדקהשהיתה–פדרבהבראשית
ידבפסונטמנת

משיוערבוששתובד–ג"רס

לפיסוכדינאהכתונת,"פיוסין"לשון–חזקוני

שונהמצבעאחדופסזהמצבעאחדפס–ק"רד





למהטיבוליתרי...-:קידפסחים'מס
היכיראדליהויהיכיכי-לי

.לתינוקות

,שישאלותינוקותמשום-שםי"רש
.טובאהיכיראועבדינן

ב:מ ח"ם חו"רבינו מנוח על הרמב



FACT :

THERE IS VERY LITTLE 

EVIDENCE TO SUGGEST 

THAT THE GARMENT THAT 

YAAKOV GAVE YOSEF WAS 

MULTICOLORED



MYTH :

MOSHE RABBEINU WAS 80 

YEARS OLD WHEN HE 

FIRST SPOKE TO PHARAOH 



ה-ז:זשמות ֶ ןו מֹש  ֶ ב 
מִֹנים ְ ָנהש  ָ ןְוַאֲהרֹןש  ֶ ב 
ֹ לֹש  ָ מִֹניםש  ְ ָנהו ש  ָ ָרםש  ַדב ְ ב ְ
ְרעֹהֶאל ַ פ 

80 years old  

•First 
encounter 

80-81 years 
old

•10 maakos
(approx. 10 
months) 

81 years old

•Yetzias
Mitzraim (15 
Nissan)

81-121 years 
old

•40 years in 
midbar

120 years old

•Moshe’s 
death



'שהיה"מרעבשנות...-כט:וסופרחתםת"שו
וארא'בפפרעהלפניבעמדושנהשמוניםבן

חודשב"ימצריםומשפטשליחותובתחלת
ממצריםשיצאופסחנמצאעדיות'במסכמבואר

ונשתהושלפניואדר'בזא"פבןה"מרענעשה
מאהבןאמרואיךא"קכהרישנה'מבמדבר
בןנדחקלאאםהיוםאנכישנהועשרים
ונכנסשניםט"עשעברוהיינווארא'דפשמונים

'דפועשריםמאהובןמשנותיושמוניםלשנת
לשנת'איוםונכנסכ"קכברשעברווילך
אינםהמספריםששניאומרנמצאת...א"קכ

.ע"צועדייןשוים



FACT :

MOSHE RABBEINU MAY 

HAVE ONLY BEEN 79 

YEARS OLD WHEN HE 

FIRST SPOKE TO PHARAOH 



MYTH :

WHEN CROSSING THE 

YAM SUF, BNEI YISRAEL

EMERGED ON THE OTHER 

SIDE OF THE SEA





ברכדרבה;היואמנהמקטניהדורשבאותוישראלהונאר"א-.טוערכין'מס
למעןויושיעםסוףביםיםעלוימרו":דכתיבמאי,מריבררבהדאמר,מרי
עוליםשאנוכשםואומרים,שעהבאותהממריםישראלשהיומלמד?"שמו
אחרמצדעוליםמצריםכךזהמצד

מקטניכ"כהדורבאותוישראלהיואיךלתמוהיש-שםתוספות
י"לאמארצםלהעבירםלמצריםנסיםה"הקביעשהשכךשסברואמנה
מצדלרחבוהיםעברולאשישראלשמואלרביאביובשם'רואומר

ביםעברואחתרצועהאלאי"אאלללכתממהריםהיוכ"שאלזהזה
מכלללכתיכוליןהיולאכיאחדלצדלמדברשפנועדהיםלאורך

לפיכךומשמאלםמימינםלהםהיוומצריםהיםיעברולאאםצד
שאנוכשםוזהאחדמצדלמדברשפנועדאחתרצועההיםעברו
המדברמןאחרמצדעוליןמצריםכךלמדברובאנוזהמצדעולין

יבאואלאביםהמצרייםיעברושלאסבוריםכיוישיגואחרינווירדפו
אחרמצד



ספר ערבי נחל



דכתיבהאניחאובהכי...-שםתוספות
יםעלויחנו'וגוממרהויסעו(לגבמדבר)

מצדהיםעברעדהיםרוחבעברוואםסוף
חזרווכיביםעודפגעוהיאךאחר

באורךשנסעולאחרמ"שאלאלאחוריהם
לדרוםהיםלאורךכןכמוויצאוהים

שלדרומיתלרוחכןכמושמצריםמצרים
ונילוסמערבלצדדרומיתלסוףקרובי"א

מצדוהיםי"אוביןמצריםביןמפסיק
למערבממזרחמצריםארץשלדרומית
דרומיתשהואהיםמצפוןהיםלחוףונסעו

כחצישהלכולאחריצאוכ"ואחמצריםשל
שהיאשלהםצפוניבצדויצאועגולהגורן

ארץשלומזרחיתאדוםארץשלדרומית
מרהעדימיםקצתהלכוכ"ואחמצרים

ליכנסוכשהוצרכוהיםאצלעדייןהיוכ"ואח
סיבבואלאהיםלעבורהוצרכולאי"לא

שלבדרומיתשהואמואבוארץאדוםארץ
.מצריםארץשלומזרחיתי"א



FACT :

WHEN CROSSING THE YAM 

SUF, BNEI YISRAEL DID NOT 

NECESSARILY EMERGE ON 

THE OTHER SIDE OF THE SEA



MYTH :

THE LUCHOS HAD 

ROUNDED TOPS





ואמהרחבווחציואמהארכווחציאמתים,משהשעשהארון-.ידב"ב'מס
ששהורחבןששהארכן,והלוחות;טפחיםששהבתבאמה,קומתווחצי

...בארוןאוכלותלוחותכמה;ארוןשלארכוכנגדמונחות,שלשהועביין







ואמהרחבווחציואמהארכווחציאמתים,משהשעשהארון-.ידב"ב'מס
ששהורחבןששהארכן,והלוחות;טפחיםששהבתבאמה,קומתווחצי

...בארוןאוכלותלוחותכמה;ארוןשלארכוכנגדמונחות,שלשהועביין



Rav Menachem 

Mendel Schneerson z”l
Sicha כי תשא 5741

“The simple and true reason why Jews see the image of the
tablets as semi-circular on top is because when they used to give
a sefer for printing, they mostly gave it to a non-Jew, and
because of [a/the] royal decree it also had to ago through a
censor and mostly it was a non-Jewish censor - so they (the non-
Jewish printers and censors) would put on the cover or in
another available space at the beginning of the book an image of
the tablets in the way that it appears to them, that is, that the
tablets are semicircular on top, in the manner that non-Jews
render the image of the tablets.
And when the sefer got to the Jews they didn't look and weren't
strict regarding what was located on the cover nor what it said in
the rabbinical recommendations [ -[הסכמות rather they learned
what was written inside; therefore, they didn't pay attention to
the fact that the tablets were semicircular on top.
And so it went from generation to generation, and it became a
normal thing that in Jewish books you see images of the tablets
being semicircular on top.”











FACT :

THE LUCHOS WERE NOT 

ROUNDED AT THE TOP



MYTH :

IF RABBEINU TAM WERE 

ALIVE TODAY HE WOULD 

WEAR A PAIR OF  

‘RABBEINU TAM TEFILLIN’



ֹ-יגשמות ש  כֹורָכלִליַקד ֶ ֶטרב ְ ֶ לפ  ְבֵניֶרֶחםכ ָ ָרֵאלב ִ ָאָדםִיש ְ ָ ב 
ֵהָמה ְלִזכ ָָֹיְדךַָֹעלְלאֹותְלךְָֹוָהָיה...הו אִליו ַבב ְ יןרֹוןו  ֵ ְלַמַעןֵעיֶניךָֹב 

ְהֶיה ֹוַרתת ִ ִפיךָֹ'הת  יב ְ ָידכ ִ ְצָרִיםִמֹ'ההֹוִצֲאךֲָֹחָזָקהב ְ :מ ִ

יְוָהָיה-יגשמות ַנֲעִניֶאֶרץֶאל'הְיִבֲאךָֹכ ִ אֲַֹהכ ְ רכ ַ ֶ עש  ב ַ ְ ְלךִָֹנש 
ְנָתָנהֹ ְוַלֲאבֶֹתיךָֹ יןֹוָטפֹתו ְלטָיְדָכהַעלְלאֹותְוָהָיה...ָלךו  ֵ יֵעיֶניךָֹב  כ ִ

חֶֹזק ְצָרִים'ההֹוִציָאנוֹ ָידב ְ .ִממ ִ

ם-ודברים ְרת ָ ַ :ֵעיֶניךָֹיןב ְֵֹלטָֹטפֹתְוָהיוֹ ָיֶדךַָֹעלְלאֹותו ְקש 

ם-יאדברים ֶ ְמת  ָבַריֶאתְוש ַ הד ְ ֶ ֶכםַעלוְְֹלַבְבֶכםַעלֵאל  ְ ַנְפש 
ם ֶ ְרת  ַ יןְלטֹוָטפֹתְוָהיוֹ ֶיְדֶכםַעלְלאֹותאָֹתםו ְקש  ֵ :ֵעיֵניֶכםב 



שמועאם'והישמע,מימיןיביאךכי'והיליקדשסדרןכיצד:ר"ת-:לדמנחות'מס
מניחשלמימינוכאןקוראשלמימינוכאןק"לאבייאמראיפכאוהתניא.משמאל
.פסולות-פרשיותיההחליף:רבאמרחננאלרבאמר.כסדרןקוראוהקורא



-דח"אותניינאמהדוראביהודהנודעת"שו
הרבידידיתלמידיאהובילכבודשלוםתשובה
:י"נאוישאהרן'מוהוסופרחכם'המופל
אשרתורהדבריעלזהזולת'וכומכתבוקבלתי

לדעתלחושהמדקדקיםנהגולמהושאלבא
בסידורי"רשעלשנחלקבמהתםרבינו

לדעתוכ"גחשולאולמהתפיליןשלהפרשיות
דלדעתהנחתןבאופןי"רשעלשנחלקבמה
ולדעתכמנהגנוהבתיםבתוךזקופיםהמהי"רש

ג"לדףבמנחותכמבוארשוכבותהמהתםרבינו
'וכודעבידאהאה"ד'בתוסא"ע



לאודמעומדת"לרוקשיא-.לגמנחות'מסתוספות
מושכבשבארוןולוחותתורהוספר...הואכבודדרך
(.ידדף)בתראדבבאק"בפכדמשמעמעומדולא
רומודארוןמעומדלהניחויכוליןשהיופ"אע

ת"אורהיהנמיתפיליןשלפרשיותוכן...כרחבו
הוייןת"לפרולמזוזה...מעומדולאמושכבשמניח
...מעומדהקונטרס'ולפימיושב



-דח"אותניינאמהדוראביהודהנודעת"שו
ידידיתלמידיאהובילכבודשלוםתשובה

אוישאהרן'מוהוסופרחכם'המופלהרב
:י"נ

לחושמחמיריםהמדקדקיםאםהנה...
גאוןהאירבינושגםבמהתםרבינולדעת
קיימוגאוניםושארעלםטוביוסףורבינו

ב"עד"לדףבמנחותכמבוארבשיטתיה
לדעתוכ"גניחוש'וכווהקוראה"בד'בתוס

.גאוניםמשארימסייעלושאיןבשוכבות
לנדאל"סגיחזקאל'הק:אוהבודברי



Rav Yechezkel Sarna z”l 1890-1969 '  הגיוני הלכה חלק ב' ס



FACT :

IF RABBEINU TAM WERE 

ALIVE TODAY HE WOULD 

NOT WEAR A PAIR OF  

‘RABBEINU TAM TEFILLIN’



MYTH :

RASHI’S DAUGHTERS 

WORE TEFILLIN



RASHI, RAV SHLOMO 

YITZCHAKI Z”L

1040-1106, FRANCE

RASHI’S 4 DAUGHTERS:

• Yocheved, married Rav Meir ben
Shmuel. They had 4 sons:

oYitzchak (Rivam)
oShmuel (Rashbam)
oShlomo (the grammarian)
oYaakov (Rabbeinu Tam)

• Miriam, married Yehuda ben
Natan (Rivan)
• Rachel
• ?



Sources that claim that Rashi’s daughters wore tefillin:

• Life on the Fringes: A Feminist Journey Toward

Traditional Rabbinic Ordination, Dr. Haviva Ner-David

(Boston, 2000)

• Journal of Jewish Music and Liturgy (Leon Katz,

“Halakhic Aspects of Bar-Mitzvah and Bat- Mitzvah,” vol. 9

(1986-7): 27)

“Regarding Rashi’s daughters, one can argue that absence

of evidence is not evidence of absence. However because

the notion of Rashi’s daughters wearing tefillin appears only in

late twentieth-century writings, and does not seem to appear

anywhere before that, this would indicate that it is, in fact, a

myth.” – Rabbi Dr. Ari Zivotofsky



“There is no proof for the popular legend that

Rashi’s daughters wore tefillin. However, it is

interesting to speculate on why this association

arose; it probably has to do with the fact that

Rashi’s daughters were known to be exceptional

in that they were educated.”

- Dr. Aliza Berger , “Wrapped Attention: May

Women Wear Tefillin?” in Jewish Legal Writings

by Women, edited by Micah D. Halpern and

Chana Safrai (Jerusalem, 1998)



FACT :

THERE IS NO EVIDENCE 

THAT RASHI’S DAUGHTERS 

WORE TEFILLIN



MYTH :

THE PURIM STORY 

SPANS SEVERAL 

MONTHS









FACT :

THE PURIM STORY 

SPANS 10 YEARS 




