
 
 
 
 
 
 

 

 בס"ד

 "כי האדם עץ השדה"

 דף זה לעילוי נשמת האישה הצדקת

 ברוריה צילה בת אסתר

 כ"ז –כ"ב  'שמות, פרק ט"ו, פס .1

אּו  ַוַיַסע }כב{ לֹא ָמצְׂ ָבר וְׂ ת ָיִמים ַבִמדְׂ ֹלשֶׁ כּו שְׂ ַבר שּור ַוֵילְׂ ל ִמדְׂ אּו אֶׁ ָרֵאל ִמַים סּוף ַוֵיצְׂ ת ִישְׂ ה אֶׁ ֹמשֶׁ

 ָמִים: 

ָמּה ָמָרה: ַוָיבֹ  }כג{ ֹתת ַמִים ִמָמָרה ִכי ָמִרים ֵהם ַעל ֵכן ָקָרא שְׂ לּו ִלשְׂ לֹא ָיכְׂ  אּו ָמָרָתה וְׂ

ה ֵלאמֹ  }כד{ ה: ַוִיֹּלנּו ָהָעם ַעל ֹמשֶׁ תֶׁ  ר ַמה ִנשְׂ

ל  }כה{ ַעק אֶׁ קּו ַהָמִים ָשם ָשם לֹו ֹחק ּוִמשְׂ  ה'ַוִיצְׂ תְׂ ל ַהַמִים ַוִימְׂ ֵלְך אֶׁ הָֹוה ֵעץ ַוַישְׂ ָשם ַויֹוֵרהּו יְׂ ָפט וְׂ

 ִנָסהּו: 

קֹול  }כו{ ַמע לְׂ ר ִאם ָשמֹוַע ִתשְׂ ֹוָתיקֱאֹל ה'ַויֹאמֶׁ ִמצְׂ ָת לְׂ ַהֲאַזנְׂ ה וְׂ ֵעיָניו ַתֲעשֶׁ ַהָיָשר בְׂ ָת ָכל יָך וְׂ ָשַמרְׂ ו וְׂ

יָך ִכי ֲאִני  ַרִים לֹא ָאִשים ָעלֶׁ ִמצְׂ ִתי בְׂ ר ַשמְׂ ָך: )ס(  ה'ֻחָקיו ָכל ַהַמֲחָלה ֲאשֶׁ אֶׁ  ֹרפְׂ

ָמִרים ַוַיֲחנּו ָשם ַעל ַהָמִים:ַוָיֹבאּו ֵא  }כז{ ִעים תְׂ ִשבְׂ ֵרה ֵעיֹנת ַמִים וְׂ שְׂ ֵתים עֶׁ ָשם שְׂ  יִלָמה וְׂ

 י"ד –י"ג  'שמות, פרק א', פס .2

ְך: }יג{ ָפרֶׁ ָרֵאל בְׂ ֵני ִישְׂ ת בְׂ ַרִים אֶׁ  ַוַיֲעִבדּו ִמצְׂ

ָכל ֲעבֹ  }יד{ ֵבִנים ּובְׂ ר ּוִבלְׂ ֹחמֶׁ ם ַבֲעֹבָדה ָקָשה בְׂ ת ַחֵייהֶׁ ָמֲררּו אֶׁ ר ַויְׂ ה ֵאת ָכל ֲעֹבָדָתם ֲאשֶׁ ָדה ַבָשדֶׁ

דּו ְך: ָעבְׂ ָפרֶׁ ם בְׂ  ָבהֶׁ

 שמות, פרק י"ב, פס' ח' .3

ִלי }ח{ ה צְׂ ָלה ַהזֶׁ ת ַהָבָשר ַבַליְׂ לּו אֶׁ ָאכְׂ ֻלהּו: וְׂ ֹרִרים יֹאכְׂ  ֵאש ּוַמּצֹות ַעל מְׂ

 משנה פסחים, פרק ב', משנה ו' .4

ֲחִביָנה  ַחרְׂ ָכא ּובְׂ ַתמְׂ ֻעָלִשין ּובְׂ ת ּובְׂ רֶׁ ַסח, ַבֲחזֶׁ פֶׁ ֵדי חֹוָבתֹו }טז{ בְׂ ן יְׂ ָאָדם יֹוֵצא ָבהֶׁ ָרקֹות שֶׁ ֵאלּו יְׂ וְׂ

ָמרֹור  ּובְׂ

 במדבר, פרק ה', פס' כ"ד .5

ָמִרים:  }כד{ ִרים לְׂ ָארְׂ ִרים ּוָבאּו ָבּה ַהַמִים ַהמְׂ ָארְׂ ת ֵמי ַהָמִרים ַהמְׂ ת ָהִאָשה אֶׁ ָקה אֶׁ ִהשְׂ וְׂ

ל  }כה{ ִריב ֹאָתּה אֶׁ ִהקְׂ הָֹוה וְׂ ֵני יְׂ ָחה ִלפְׂ ת ַהִמנְׂ ֵהִניף אֶׁ ָנֹאת וְׂ ַחת ַהקְׂ ָלַקח ַהֹכֵהן ִמַיד ָהִאָשה ֵאת ִמנְׂ וְׂ

ֵבַח:  ַהִמזְׂ

 ביאורי המצוות לרמב"ם .6

חרס... ונותן לתוכו מים... ולוקח עפר מקרקע המשכן ונותנה על גבי המים...  "ואח"כ מביא כלי

 ונותן לתוכם דבר מר... שנאמר מי המרים".

 במדבר, פרק י"א, פס' ה' .7

ת  אֶׁ ָחִציר וְׂ ת הֶׁ אֶׁ ֵאת ָהֲאַבִטִחים וְׂ ַרִים ִחָנם ֵאת ַהִקֻשִאים וְׂ ִמצְׂ ר נֹאַכל בְׂ ת ַהָדָגה ֲאשֶׁ נּו אֶׁ }ה{ ָזַכרְׂ

ת ַהשּוִמים:ַהבְׂ  אֶׁ  ָצִלים וְׂ
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 בראשית, פרק מ"ג, פס' י"א .8

הֹוִרידּו ָלִאי ם וְׂ ֵליכֶׁ ץ ִבכְׂ ַרת ָהָארֶׁ חּו ִמִזמְׂ ם ִאם ֵכן ֵאפֹוא זֹאת ֲעשּו קְׂ ָרֵאל ֲאִביהֶׁ ם ִישְׂ ר ֲאֵלהֶׁ ש }יא{ ַויֹאמֶׁ

ֵקִדים: ִנים ּושְׂ כֹאת ָוֹלט ָבטְׂ ַבש נְׂ ַעט דְׂ ַעט ֳצִרי ּומְׂ ָחה מְׂ  ִמנְׂ

 ן"ודומה לי שהם אפרסקי ..בטנים.רש"י שם: "

 אגוזים".  -אבן עזרא שם: "בטנים 

 ילקוט המכירי, משלי, ג', י"ח .9

 רבי נתן אומר עץ החיים".  -"ויורהו ה' עץ 

 י"א – דברים, פרק י"א, פס' י' .10

ץ ִכי{  י} ר ָהָארֶׁ ָתּה ָשָמה ָבא ַאָתה ֲאשֶׁ ִרשְׂ ץ לֹא לְׂ רֶׁ אֶׁ ַרִים כְׂ ר ִהוא ִמצְׂ ם ֲאשֶׁ ָצאתֶׁ ר ִמָשם יְׂ ַרע ֲאשֶׁ  ִתזְׂ

ת ֲעָך אֶׁ ִקיָת  ַזרְׂ ִהשְׂ ָך וְׂ לְׂ ַרגְׂ ַגן בְׂ  : ַהָיָרק כְׂ

ץ{ יא} ָהָארֶׁ ר וְׂ ם ֲאשֶׁ ִרים ַאתֶׁ ָתּה ָשָמה ֹעבְׂ ִרשְׂ ץ לְׂ רֶׁ ָקֹעת ָהִרים אֶׁ ַטר ּובְׂ ה ַהָשַמִים ִלמְׂ תֶׁ  :ָמִים ִתשְׂ

 ח' – 'זדברים, פרק ח', פס'  .11

יָך ה' ִכי{ ז} ִביֲאָך ֱאֹלהֶׁ ל מְׂ ץ אֶׁ רֶׁ ץ טֹוָבה אֶׁ רֶׁ ֹהֹמת ֲעָיֹנת ָמִים ַנֲחֵלי אֶׁ ִאים ּותְׂ ָעה ֹיצְׂ  : ּוָבָהר ַבִבקְׂ

ץ{ ח} רֶׁ ֹעָרה ִחָטה אֶׁ ן ּושְׂ פֶׁ גֶׁ ֵאָנה וְׂ ִרמֹון ּותְׂ ץ וְׂ רֶׁ ן ֵזית אֶׁ מֶׁ ָבש שֶׁ  :ּודְׂ

 שמות, פרק ט"ו, פס' כ"ז .12

ָשם ֵאיִלָמה ַוָיֹבאּו{  כז} ֵתים וְׂ ֵרה שְׂ שְׂ ִעים ַמִים ֵעיֹנת עֶׁ ִשבְׂ ָמִרים וְׂ  :ַהָמִים ַעל ָשם ַוַיֲחנּו תְׂ

 מכילתא, שם  .13

"רבי אלעזר המודעי אומר, מיום שברא הקב"ה את עולמו ברא שניים עשר מבועין כנגד שניים 

 עשר שבטי ישראל, ושבעים תמרים כנגד שבעים זקנים".

 שם משמואל, ויקרא, פרשת קדושים .14

 לא עולם של ברייתו מתחילת אלא עד' וגו תלכו' ה אחרי פתח ס"בר י"ר( ה"כ' פ) ר"במד

 אתם אף, מקדם בעדן גן אלקים' ה ויטע ד"הה תחילה במטע אלא הוא ברוך הקדוש נתעסק

 ונראה. ונטעתם הארץ אל תבואו כי ד"הה תחילה במטע אלא תתעסקו לא לארץ כשתכנסו

 באת מאין הוא מה מהותו שיחשוב היינו ביטול' בחי, דרכים שני יש י"הש בעבודת דהנה

 ה"ב דעות תמים לפני וקלה מעוטה בדעת עומדת וקטנה שפלה' ברי הוא וכי סרוחה מטפה

 אדם וחייב, י"הש בדרכי לבו שיגבה דרך ויש, י"להש נכנע' יהי ז"ועי נמאס בעיניו נבזה' ושיהי

 אחת מצוה עשה' וכו חייב וחציו זכאי חציו עצמו אדם ויראה, העולם נברא בשבילי לומר

 תקיף' ויהי נשמתו מעלת גודל ויזכור, זכות לכף כולו העולם כל ואת ע"א שהכריע אשוריו

 ישקוט ולא ינוח ולא וכאין כאפס' יהי י"הש עבודת זולת שהוא מה וכל י"הש בעבודת וחזק

 :בו תלוי העולם שכל יודע באשר רגע' אפי

 בארץ הגרעין את שנותן הוא זריעה שענין, לזריעה נטיעה בין ההפרש א"במק אמרנו כבר והנה

 וענין, דבלה לבתר קגביל אימת ל"ז ואמרו אילן או זרעים ממנו נצמח כ"ואח נרקב והוא

 הזמורה שנעשית עד ומתעבה ומתגדל משתרש והוא בארץ זמורה או יחור הנוטע הוא נטיעה

 :רב לאילן שנטע עצמה



 
 
 
 
 
 

 

 היא ל"כנ ביטול' בבחי י"הש שעבודת, ונטיעה לזריעה ל"הנ דרכים שני מכונים י"הש ובעבודת

 עליו יערה אז' בחי בכל י"להש נכנע ונעשה ע"א המבטל כ"וכ, דבלה לבתר דקגביל זריעה כעין

 הוא י"הש בעבודת וחזק תקיף להיות השני והדרך, ויגדל ויצמח חדשה בחיות ממרום רוח

'(, ז פרק) ל"ז ל"למהר ישראל נצח בספר ועיין חוזק לשון היא נטיעה כל כי, נטיעה' בחי

 הלל אמר אלו' בחי שתי ונגד'. וגו מים פלגי על שתול כעץ' והי'( א תהלים) הוא מלא ומקרא

 הדרך הוא לי מי לי אני אין אם, אני מה לעצמי וכשאני, לי מי לי אני אין אם( ד"מי א"פ אבות)

' בחי הוא אני מה לעצמי וכשאני, כל מפני ישוב לא' ה בעבודת וגבור תקיף' שיהי ל"הנ השני

 :ביטול

, נטיעה' בחי זו, בחוזק' ה בעבודת תקיף גבור להיות להקדים שיש נראה האדם בעבודת והנה

, המניעות יתר או עליו המלעיגים בפני ויתבייש שיתבטל לחוש יש ביטול' בבחי יתחיל אם כי

 וכפי, ביטול' לבחי יבוא כן ואחרי, והתלהבות הלב חוזק שהיא נטיעה' בחי להקדים יש כ"ע

 הכתוב לפרש יש וכן. אני מה לעצמי וכשאני כ"ואח, לי מי לי אני אין אם בראשונה הלל שסידר

 שבראשונה היינו, יצר אשר האדם את שם וישם מקדם בעדן גן אלקים' ה ויטע'( ב בראשית)

 בראשונה יקנה האדם כשיבוא למען והתגברות התחזקות היא נטיעה' בחי שנברא' וגו ויטע

 ק"זוה) ל"ז שאמרו כמו, י"הש לעבודת העולם כל את להמשיך תקיף גבור' ויהי ההיא' הבחי

 בדברי שמרומז וזה'. וגו ונשתחוה בואו והחיות הבהמות לכל ר"אדה שאמר( ב א"רכ א"ח

 נטיעה' בחי להקדים הדרך הוא וכן תחילה במטע אלא הוא ברוך הקדוש נתעסק שלא המדרש

 :ל"כנ זריעה' לבחי

 

 

 

 

 


