
" ַמֲעֵנה ָלׁשֹון'ומה, בלֵ ְלָאָדם ַמַעְרֵכי " •

?  אוריאלולמה נקרא שמו 

,  תורה נביאים וכתוביםבשביל

ה מכפר עליו ומאיר להם "שהקב

('במדבר רבה ב. )ישראלל

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9D_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C


ד"בס

י ָהָאָדם " אוסימשה" / ץ ַהָשֶדהע  כִּ



נאמר . האדם הוא עולם קטן: בקבלה•

אדם ואילן היינו ":ט"הבעשבשמו של 

אדם  , (נמוך)אחד קשה ואחד מך , הך

האדם הוא אילן  ". היינו הך-ואילן 

;  המהלך על שתיים

-אדם.....'? אדם'מהי הנקבה של •

ה '', אדום-דם-אדמה ם  ָאדָ ַנֲעשֶׂ

ְדמּוֵתנּוֵמנּוְבַצלְ  .''כִּ

אַדֶמה  : תבחר; דמות ודמיון-אדמה•

.  לעליון או אהיה כדומן השדה



"עץ השדה–כי האדם "

זה מספר דברים  ' פירושים רבים נכתבו על פס•

אכן האדם דומה לעץ  –ואנחנו נפרשו כפשוטו . 'כ

העץ הנטוע בטבע עם –ויתרה מזאת . השדה

שורשיו העמוקים מסמל את הקשר החזק בין 

.  (בת הזוג של אדם-האדמה)האדם לאדמתו 



לכן מצוות הנטיעה היא המצווה הראשונה  •

ץ  עֵ ּוְנַטְעֶתם ָכל ץ אּו ֶאל ָהָאֶר י ָתב  ְוכִּ ": י"לבנ

,                                        (ג"ט כ"י' ויק)"ַמֲאָכל

ובכך מחקים אנו את                                

ה                                      "הנטיעות שנטע הקב

בתחילת :                           "בבריאת העולם

ברייתו של                                            בתחילת

ה                                               "עולם לא נתעסק הקב

אף , "(גן בעדן' הויטע)"אלא במטע תחילה 

י לא תתעסקו אלא במטע "אתם כשנכנסים לא

(.ה"ויקרא רבה כ"     )תחילה



בשפה העברית אותן מלים עשויות לתאר הן את עולם  •
, רוחני–הפיזי הגשמי והן את העולם הנפשי , הטבע
הוא , על העץ' עולה'נקרא כך כי הוא הָעלֶ ה: לדוגמא
ומכיוון שהעלה הנידף . עליוןמעיל מעין , שלועלוה ה, הכיסוי

,  ואצל האדם". לא יבולעלהוו: "נֶׂאמר על הצדיק–ברוח נובל 
והבגד  עלוהכי הם ה, אומרים על התינוקות–' ויונקעוֵלל '

שעודם דֵבקים –העץ ' עוללות'וכמו , המכסים את האב והאם
ותמיד  , דֵבק באימו ויונק ממנה–עוֵלל ה–כך התינוק , בעץ

: והנה עוד קשר; על הצוואר עול כאילו היה , נושאים אותו

הן ענפיו ויונקותיו , התינוקוממנו –הן לאדם ק"ינשרש•
.  הרכים של העץ



וכך , מן הענףֵמציץ של הפרח כאילו  הציץ•

תנובת  , אל השמשומביטים צצים הנבטים

, אצל האדםנבואהשפתיים ולניב השדה מקבילה ל

ערל  מקבילה לערלה, ביכוריםבאדם לצד הבכור 

אחד  –בשדה שוחועל יצחק שיצא ל; שפתיים

שהוא יצא להתבודד  , הפירושים היפים שקראתי

,שיחותלצד שיחים–השיחיםאת לבו עם שיח ול



זרוע  אור "' ומכאן הפס, משותף לאדם ולצמחהֶזרע 

אלא  'שמחה'אל תקרי –' 'שמחהלצדיק ולישרי לב 

צדיק כתמר יפרח  "שהרי על הצדיק נאמר ', צמיחה'

".  כארז בלבנון ישגה

"(שמח בצמח)"

;  הניצנים-נצנוץ, הנצו הרימונים-הנץ החמה-ץ"נ

ן "-זית=זיו מֶׂ יתָזְךת ַזי  שֶׂ , ('ז כ"כ' שמ)" ָמאֹורלַ —ָכת 

.  זכאי=ָזְך

ְשַאר" קֶ ת כְ בֹו עֹוֵלֹל-ְונ  ,  ('ז ו"י' יש)"ַזי תףנ 

ֶקף משך  =חבטות לעומת מסיק, מצפוןת נקיפו=נ 

. בערביתמסכ, ביד

צמיחה ושמחה  הולכים יחדיו, זריחה וזריעה



מזמרים  -"ַזָמרין="יעקבזכרון)לזֵמר –לזמור •

; מנהרה, נהורסגי, ְנהרה–נהר ,  (בכרמים

, פה=פאה; צהריים, טוהר=זוַהר=צוהר, יצהר=זיתים

,  מבוע, נביעה; להטיף, נטיף, טיפות; פי השדה
-ברך-ברכה; הרהור, הרה, הר; לבאר-ְבֵאר; להביע

ַפְרָחה , שמחה=פריחה; עקרות-לעקור; ַהְברכה

ְדבָ ְיש  "א-בערבית ְפַר ה ֵגל ֲעָרבָ ְותָ ; ָיהְוצ  , רשּום מ  ,חְותִּ

ת ַח "ב". ַכֲחַבָצלֶׂ ְפַר ָפר  ילַ , ֵגלְותָ ח תִּ ' יש" )ְוַרֵנןת ַאף ג 

סֶׂ (.  "לה ת ד חֶׂ ָך -לאַ וֱֶׂאמֶׂ ַגְרְגרֹוֶתיָך  -לעַ ֵרם ָקְש ַיַעְזב 

בֶׂ לּוַח -ָכְתֵבם ַעל ,                                                              צוואר( = 'משלי ג" )ָךל 
.תאניםגרגרות , גרון



והוא מציין  , אברהם  אבן עזרא יש הסבר ציורי מעניין למילה גר' לר

ללא  , זער שםפהְזֵער , על עץ שקטפו את פירותיוגרגר דומה לגרשה
נתפסים כחוליה החלשה  –הזר והמהגר , הגר. ולכן קל לעקרו, שורשים

ה "והקב, פעם שלא לפגוע בהם36ולכן חוזרת התורה , בחברה

ומילת  ', אזרח'הההיפך מהגר הוא ". ואוהב גר"המתייצב לצידם נקרא 

כי הוא נטוע בארץ כעץ עם  , עץ='יציבא'לארמית מתורגמת אזרח

ופעמים שתי המילים יבואו יחדיו כדי להדגיש את הניגוד  , שרשים

-ְוָכל: "הדומה לעץ נטוע' אזרח'ההדומה לגרגר לעומת ' גר'ה, ביניהן

מכאן        ; (ז"ויקרא ט" )ַהָגר ְבתֹוְכֶכםר גֵ ְוהַ ָהֶאְזָרח ּו ל א ַתֲעׂשה ְמָלאכָ 

'  וע' ח)לח ורענן , עץ נטוע: משמעו המילולי" אזרח רענן"ש 

,  האזרח זרוע; זרוע=זרוח( נסע/נסח; פצע/פצח; פסע/פסח:מתחלפות
חלקיקי קרני השמש  –זרוחאור "=לצדיקאור זרוע "וכן , שתול כאילן

י : "והפסוק; והאבק נדמים לזרעים יתִּ יָרׁשָ ָראִּ ְתָעֶרה ץ ע ָערִּ ְזָרח  ְכאֶ ּומִּ
שהרשע שולח שורשים ונאחז בקרקע : משמעו–( ה"ז ל"ל' תה")ַרֲעָנן

.  כאילן ירוק ולח



ר  טְלַלקֵ , ַהָשֶדה-ד ֶאלֶאחָ ַוֵיֵצא "• ְמָצא ֶגֶפן , תא  ,  ֶדהׂשָ ַויִּ

מֶ ַוְיַלֵקט  ת ָׂשֶדה מִּ ע  ְגדֹוְמל  וּנּו ַפקע (ג"ל' ב ד"מל" )א בִּ

,  אלישע את תלמידיובזמן הרעב בארץ מצווה•

ר  "ללקט .נזידכדי להכין ממנו, "תא 

מאיר זה  ' תנא משמיה דר":לפי הגמרא במסכת יומא•

שמאירות? למה נקרא שמן אורותיוחנן ' גרגיר אמר ר

ענינו צמחי  -" אורות"":מבארומצודת ציון.את העיניים

(.ט"ו י"כ' ישע)"ָךַטלֶ אֹור תַטל :"שדה כמו

בושם  /מור/תאנים או צוף' ארה'ואולי קרוב לו הפועל •

הצוף הוא הדבר הגשמי  -"(אריתי מורי עם בשמי)"

.  הקרוב ביותר אל האור הרוחני

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95


העמים הקדמונים קבעו את •
כדוגמת )לאליליםהאילנות 

והציבו  ( האלונים והאֵשרות
ויחד  ', כל עץ רענן'עבודה זרה ליד 

והכוח  תֱאָילּוהאיתם עבדו גם את 
,ַאָיל-מאותו שרש)של החיות 

ל בנוסף ( סמלים ליופי ולחוזק-ַאיִּ
ְכּפיפה  . לגרמי השמים לעומתם ה 

, היהדות את כל כוחות הטבע
הדומם והחי לסמכותו ולכוחו של 

לא כל  , כי הוא מעל דמיון, ל-הא
השופטים  גם . מעל לטבע-שכן 

יפה  "כי הקב', אלהים'נקראים  ה י 
.'ידם לעשותלאל ונתן 'כוחם 

12



...אילןשמות עצים משורש המילה 

,  כחפריצה של : פירושול-אשרש •

וחסון הוא  : "גבורה וחוזק

האילן  (. 'ט' עמוס ב)"כאלונים

נקראים  אלה , אלוןושמות העצים 

כי בהם מפכים כוחות רעננים  , כך

, עם עלים' פורצים'וחזקים והם 

מכאן נבין את . ענפים ופרות

בורא עולם  : ה"ל לקב-אהתואר  

הגבורה , ולו הכוח, וריבונו
.  והסמכות להשליט בו חוק ומשפט

13



י” ְמֵרי, ֵתןַהנ  --הְשל חָ ָלהַאיָ ,ַנְפָתל  ר-א  “  ָשפֶׂ

(.א"כ, ט"מ' בר)

איננה בעל חיים  כאןַאָיָלה יש שהבינו ש

-י תרגום השבעים"וזאת עפ', ֵאלה'אלא 

נפתלי דומה לעץ הֵאלה השולח את  

ְמֵרי"ו, ענפיו-שלוחותיו הם  " רָשפֶׂ -אִּ

.היפים של העץאמיריםה



טֶ אָיצָ וְ  שָ ֵגַזעמ  רח  יוָשָרׁשָ מ  ֵנֶצרוְ י י 

ְפֶרה (א"י' יש)יִּ

סיפור

15



בוטנים ושקדים

ְמַרת ְקחּו"• ז  ְכֵליכֶׂםָהאָ מ  ץ ב  ידּו  , רֶׂ ְוהֹור 

ְנָחה יש מ  יְמעַ :ָלא  ר  ,שְדבַ ּוְמַעט , ט צר

('בלוט'-ג"הרס)ט ָוֹלת ְנכ א

ים ים ּוְׁשֵקדִּ (=  'ג א"מ' בר" )ָבְטנִּ

;בטןפרי 

.השקדןוהתלמיד השקדייה 



טֶ ְוָיצָ ": 'א א"י' בישע' הפס• ֵגַזעא ח  ׁשָ ר מִּ ָשָרׁשָ ְוֵנֶצר י יִּ ְפֶרהמִּ "  יו יִּ
כל שש המילים המסומנות קשורות הן לאדם והן לעץ  –

הוא חלק בצומח הקושר ( חזקר"קש=ר"ש)השורש –ש"שר. א•
ומכאן  . ושואב מים כדי להרוות ולהחיות אותו, את העץ לאדמה

במעשיו הטובים –' מים'בחוסנו ואיתנותו תלויים , שורשו–לאדם 
ים : "'כדברי ישע; ובצאצאיו ישרי הדרך יב ַיֲעק  ׁש ֵר ַיְׁש ַהָבא  ץ  ָיצ 

ְשָרֵאל  ככל שיחזק את שורשיו , ככל שישריש(. 'ז ו"כ" )ּוָפַרח י 
כך יפרח  –האבות והאמהות שורשי ככל שיסתמך על –הרוחניים 

ואז  , פירות משובחים הנמשלים למצוות ולמעשים טוביםויתן
ֶרׁש ו" ים בַ ְׁש  יק  מֹוַצד  י־ָר  : "ואיוב אומר(. 'ב ג"משלי י". )טל י  נִּ יתִּ אֲֽ י  אִּ
יׁשֱאוִּ   ִ֑ ,  בראשו, האדם נמצא למעלהשורש -בניגוד לעץ . "יל ַמְׁשרִּ

אף שרגליו  , ולכן האדם תמיד ישאף לשמים, שבו השכל והחושים
אצל האדם ושרירות לב , שרירים: המלים. נטועות באדמה

-השיר,  שרשרתוה)השורש ש קשיותם כמו "ע, נקראים כך
(.של מילים ובתיםשרשרת 



וממנו –ז"גבסיס השורש הוא האותיות –ע"גז. ב•

הוא גוף העץ שממנו  הגזע. לגזור ולגזום, לגזוז

–מדמה את אבי דוד ' ישע. יוצאים חוטרים וענפים
הצאצאים –וממנו ֵיצאו החוטרים , גזעל–ישי 

לגזעאיוב מדמה את קבורת האדם . בעתיד

ץ : "המכוסה עפר ין ָבָארֶׂ ם ַיְזק  ָעָפר ֹוָשְרשא  ת  ָימּוּובֶׂ

ְזעו מובן ע"גזבדורות האחרונים קיבל השרש . "גִּ

גזע–של מוצא משפחתי ושבטי על תכונותיהם 

שורש קרוב לו . 'וכדגזענות, גזעי: וכן–אדם וחיות 

שגודע' גדעון'וממנו השם ,לגדוע–ע"גדהוא 

ר בחו='ַדע'גַ 'ודומה לו הביטוי הערבי, עצים בחזקה

. כארז



הוא הקנה הרך הצומח מן השורש נצר –ר"נצ. ג•
הזה עתיד הנצר ומן, לאחר שגזע האילן נגדע

נוצרמשום שהוא , והוא נקרא כך, להתפתח אילן חדש
נים של אבא  ולא ייפלא שהוא  ; העץ–ונוטר את הגֶׂ

( א"כ' ס)' מכנה ישע–" מטַעיֶנצר": כינוי גם לפרי בטן
קשור  'לנטוע'והנה ראינו שגם הפועל . את עם ישראל

ָטֵעמֹווְ ֵאמֹוְתב  : "לאדם בפרשת " )ְבַהר ַנֲחָלְתָךתִּ
ֵלי  "-ל"שתוכן ; (בשלח –השבוע  ְׁשתִּ ָבֶניָך כִּ

יב יםֵזית   לְ ָסב  ".ָחנֶָׂךְלש 

,  הוא ייחור הצומח מגזע האילן'חוטר'–ר"חט. ד•
ואתא–בהגדה )ובעודו צעיר הוא משמש כמקל 

הוא כינוי הן 'חוטר'ל "ובפסוקנו הנ, ...(והכה'חוטרא'
ר"חט)מטה השלטון /לצאצא והן לשליט שבידו המקל

(.  ר"חדקרוב לשורש 



,  פירושו לפרוץ ולצאת ממחבואי"פרשורש –י"פר. ה•
'  ארות˙פ'וקרוב לו , ומכאן לעלות מהאדמה ולצמוח

פרי. והדר אצל האדם'פאר'וממנו , כלל ענפי העץ=
ְפרו: "השדה מקביל אל החי הפורץ ויוצא מן הבטן

:  וספר דברים מסמיך את שניהם, "וישרצוָפרו"', "ְרבוו
ומכאן הדימוי של , ('ח ד"כ" )אדמתךופריבטנך פרי"

ועל האישה שהיא  , "יוסףפורתבן ": פוריהיוסף לגפן 
שתך כגפן : "נאמרהפריוןמקור  ח  "קכ' תה" )פוריהאֶׂ

באשר , 'ע"שפ'ת "ר-נפיםע, רותפ, ורשיםש,  ('ג
.                             'פריעץ עושה 'להיותתכלית האדם 

תכלית היהודי לא לעשות חיים אלא להפרות את )
.  העולם ולהרבות חיים



מן  לצאת'סתם משמעו גם יציאה מחוץ –א"יצהשורש –א"יצ. ו•
יץ כְ : "לנבוט', הקרקע (. 'ד ב"איוב י( )נבל, נכרת)" ָמלַוי  א ָיצָ צִּ

:  ובעברית; אור=אוְ 'צַ וממנו , שורש זה בערבית פירושו זוך וטוהר
(. להופיע"=יפעת אור"וכן )הכוכבים צאת, יצאההשמש =זריחה

:  הקשר בין מושג האור לבין הוראת הצמיחה נמצא גם בעברית
זרע ; ישועה( אור)מצמיח קרן –צמח ; להציץ–ציץ ; להביט–נבט 

כבר בבריאת  (. להביט)=לנצור –נצר ; (זרוח)=אור זרוע –
תוצא  : "הן את החי והן את הצומח' יצא'העולם משמש הפועל

למה מרחם: "מתלונן' ירמ". ארץ נפש חיההתוצא... הארץ דשא
היוצאבנך : "וכך מייחסים את הבן לאב, (ח"י' כ)" יצאתי

וצאצאי"...: 'צאצא'וממנו גזורה המילה (. ט"י' א ח"מ" )מחלציך
:  האדםצאצאי ואיוב מקשר בין העשב ל, (ט"ח י"מ' ישע" )מעיך
(.ה"כ' ה" )כעשב הארץוצאצאיך "...



פירושו דבר  ץ"עעסקינן הרי שורש ' עץ'בואם •
–העצמות –ומכאן אצל האדם , שנדבק ונצמד ביחד

דבקה  : "כפי שדוד אומר, את חלקי הגוף' מדביקות'ה
החוליות  –' הָעצֶ 'הוכן , ('ב ו"ק' תה" )לבשריעצמי 

ולכן  ; התחתונות בעמוד השדרה שאליהן מחובר האגן
עץ'להצדיק נמשל .א: הדימויים הבאיםייפלאולא 

כימי"עם ישראל יאריך ימים . ב', שתול על פלגי מים
';  החייםעץ'להתורה נמשלת . ג( ב"ה כ"ס' יש)" העץ

–תורה –סמל לאורה –וראוי להזכיר שהמנורה 
ָרה ": העציםתיאורה כולו בא מעולם  ה  ַאְרָבעָ ּוַבְמנ 

קָ  ים ְמש  ע  רֶׂ ְגב  ים ַכְפת  יהָ יהָ ד  "ּוְפָרחֶׂ



ַתַחת" ָבשּוו ָשיָשרָ מ  מַ י  ירֹולִּמַ יל עַ ּומ  "ְקצִּ
.                משל להשמדת האדם–( ח"איוב י)

ירֹו צאצאיו ייכרתו=ימלוהצמרת פי ענ=ְקצִּ

מַ  כדברי מזמור  –לגזור , לכרות='למולל'. ל"מלשורש –ל יִּ

ר : "תהלים קֶׂ יץַבב  ב ָיצ  רֶׂ שאנו  ' והפס". ְוָיֵבשל ְימֹולֵ ְוָחָלף ָלעֶׂ
;  אמולל ואכרית אותם–" אמילםכי ' בשם ה: "קוראים בהלל

ֹלשחוק ולחכּך עלים באצְבעות  -למוללובעברית החדשה 

,  נדירה במקרא' עצוב ומדוָכא'בהוראת ' אומלל'המילה . הידיים

בייחוד  , בתיאורי טבע, בצורת פועל, אך היא מופיעה הרבה

יָשה "בתיאור   ן הֹוב  פֶׂ ְמלָ ְוַהְתֵאָנה ַהגֶׂ ; אומר יואל הנביא"ָלהאע

ְמְלָלה ן-אע ,  נפסקה רטיבותו ורעננותו של העץ-(ד"כ' יש" )ָגפֶׂ

כי הן נגזרות מאברי  -'דיבורמלות'', מילהברית 'וכן . נכמש

כרתעונש , "הנפשונכרתה="עץלכרות'. )"ימללמי "-הדיבור

(  ?של חוה אלברשטייןהאמאמהי המילה הכי יפה של )



יופי של ענפים  –" הוד והדר, פאר"

',  פ ארות'ענפי העץ בטבע נקראים 

באשר הענפים שבראש האילן  

פריאותו ומניבים את ה'מפארים'

י : "המשובח ן ַוַתַעש ְלגֶׂ ַוְתה  ם  יַבד  פֶׂ

ר  ַוְתַשַלח  ומכאן ; ('ז ו"י' יחז" )אותפ 

-"בן פורת יוסף"הכינוי המפורסם 
יוסף בהיותו איש , שתיל פורה

ה ומפרה אחרים ' פֶרה'כלכלה  . ורבֶׂ



שורש זה מציין גם  ". פארותיךהשתרגו "-'בגני, 'רחל

דברים  " )ַאֲחֶריָךְתַפֵאר א ל  ט ז יְתָך י ַתְחב  כִּ : "הכאת ענפים

ומכאן לתיאור  . לא תלקט מה שנשאר בפ ארות –( 'ד כ"כ

ת  ְוא  ": 'ְפֵאר'המגבעת שיוצרה מענפי הכותנה והנקראת 

ש  ְצֶנֶפת ש  ְגבָ ֵרי ַפאֲ -תְואֶ ַהמִּ (ח"ט כ"ל' שמ" )תע  ַהמִּ



בטבע הם מתארים את  –" הוד והדר"כך גם לגבי •

פרי  ': כמו, או הפרי עצמו, הענפים היפים של העץ

ובהשאלה יוקרה ויופי , 'הדר הכרמל'או ', עץ הדר

".הוד והדר לבשת", וכן לבוש מהודר , אצל האדם

משמשות בטבע  " הוד והדר, פאר"המילים , לסיכום•

לתאר את יפי העץ ובהשאלה כמילים נרדפות ליופי  

. גדולה וכבוד לאדם, שגב ורוממות, וזוהר



ם ֶגֶפן : "'תהלים פ ְצַרי  מ  יעַ מ  ֵרשְתגָ ַתס 

ם גֹו ָטֶעהָ י  יָת י.ַותִּ נ  ֵרשַוַתְש יָה ְלָפנֶׂ ּפ 

ץ-ַוְתַמֵלאהָ יָשָרׁשֶ  ים  ָהר  ָכסּו יא.ָארֶׂ

ָלּה ְתַשַלח  יב.ֵאל-ֵזיַאְר ֲעָנֶפיהָ וַ צ 

י לָים -דעַ ֶרָה ְקצִּ ָנָהר-ְואֶׂ

ָה  ָארּווְ יָה ְגֵדרֶׂ ָּפַרְצָת ה ָלמָ יג.יֹוְנקֹוֶתיהָ 

ְבֵרי -כל( כרתו) (  'פ' תה)".ְךָדרֶׂ ע 



, ף"ג, ב"ג, ן"גבן"גפ: שורשים קרובים

,  באשר הגפן כפופה ומעוקלת-ף"כפ

,  כפף, "האילן שורשיוכפן  "ד מכאן "ולענ

ֵנה : "אותם לצדדיםהיטה את  ַהז  ן פֶׂ ַהגֶׂ ְוה 

יָה ָעָליָשרָ הָכְפנָ  ְלָחהו שֶׂ יֹוָתיו ש  "  ֹול-ְוָדל 

,  הגבות, הגב-וכך אצל האדם(='ז ז"י' יחז)

,  כפות הרגליים, הכפיים, הכף, הגפיים

PALM)לצד כפות התמרים  TREE  ,דהפאלמה-

(.  מיורקה



, הגפןץ ע='ַגְפנה'בערבית = ֶגֶפן 

עפעף='ןַגפְ 'ו

ם "-יֳעפִּ :; דליה, ענף=-ף"ע -עֹוףֲעֵליהֶׂ

ם  ְשכֹוַהָשַמי  בֵ י  םֳעָפאין ן מ  ְתנּויִּ "קֹול-י 

,  (ב"ד י"ק' תה)

העפעפיים נעים ומכסים  =ף"ענ+ף"עו

.ושומרים על העין כאילו היו ענפים



ם ט ָנא ַהבֵ -בשּוים ְצָבאֹות  ֱאֹלה  "טו ָשַמי  מ 

ד ה ּוְראֵ  ן ז אתגֶׂ ּוְפק  ָנְטָעה  -רֲאשֶׂ ַכוָּנהוְ "טז.פֶׂ

ינֶׂ  ַמְצתָ ֵבן -ְוַעלָך ְימ  קשורה  ַכוָּנהה". ְךלָ ה א 

מאותה , ענף על ענף ממין אחרלהרכבת 

נקרא  -הענף העליון . משפחת עצים

,  כנהנקרא -והענף שעליו מרכיבים ,רוכב

.ולאחר זמן הם מתאחים

,לתקוע אל תוך=ַכוָּנה

=אצל האדםהכינויומכאן 

.לנקוב בשם, "לנקוב דבר לציון"



ינֶ ָנְטָעה -רֲאשֶ ַכָנהוְ " ן -ְוַעלָך ְימִּ ַמְצתָ בֵּ "ְךלָ ה אִּ

ן" ָר בֵּ ף ת פ  ָרת ב  יֹוס  ן -יֲעל  ן פ  נֹותָעיִּ "שּור-יֲעל  ָצֲעָדה בָּ

ָרת"• ' פורת'ע"ראבולדעת , שתיל פורה" = ֵבן פ 

השופעת ענפים שעליהם  עץפ אַרתמשמעה 

:  וכן , ְפֵארומכאן שער הראש הנקרא ,הפרי

ְצֶנֶפת ֵׁשׁש ת ְואֵ " תֵרי ַפאֲ -תְואֶ ַהמִּ ְגָבע  שמות  " )ַהמִּ

כפי  , את הראש'מפארת'המגבעת -( ח" ט כ"ל

.  שהענפים מפארים את העץ



כדי להבין  ? בין העצים והמעין' בנות', 'בן'מה עושות המלים •

שבו מדמה דוד את  ' את הקשר ראוי לקרוא  בתהלים פרק פ

םן ֶגפֶ "בית יוסף  ל ְצַריִּ מִּ הסיע אותה ממצרים  ה"שהקב" מִּ

והתיאור כולו נאמר במלים הקשורות בגידול  , לארץ ישראל

יעַ ": הגפן ָטֶעהָ ... ַתסִּ לָ ָהרִּ ָכסּו ... ֶׁשיהָ ָׁשָר ֵרׁשַוַתְׁש ... ַותִּ ּה  ים צִּ

יְתַׁשַלח , ֵאל-ֵזיַאְר ַוֲעָנֶפיָה  ...  ָנָהר יֹוְנקֹוֶתיהָ -ָים ְוֶאל-דעַ ֶרָה ְקצִּ

ינֶ ָנְטָעה -רֲאׁשֶ ְוַכוָּנה  ַמְצתָ ֵבן -ָך ְוַעלְימִּ ; "ְךלָ ה אִּ



לאמץ  –' המאומץבן'הבסוף התיאור מופיע •

,  הוא הנטיעה' בן'וה, פירושו לחזק ולקשור

הבן  , 'השתיל הרך שקושרים אותו אל עמוד חזק

,    "ץ ַהָשֶדהעֵ ָהָאָדם "שהרי ', נסמך אל אביו

המשפחה; ית המשפחהבניהוא נדבך בבןוה

דומה לעץ והבנים נדמים לענפים ולשתילים כפי  

ֵלי ָבֶניָך: "שמעיד דוד ְׁשתִּ יב ֵזיתִּ כִּ לְ ים ָסבִּ "  ָחֶנָךְלׁשע

"(בוניך-בניך)"(.  'ח ג"קכ' תה)

ָרת"מעתה נבין ש ,  בן לעץ פורהפירושו "  ֵבן פ 

.ענף פורה או שתיל שיפרה וירבה



-"שּור-יֲעלֵ ָצֲעָדה תָבנֹו:  "בנות -בןורבים של •

.                               המטפסים על החומההענפים הם •

ממש שטיפסו על החומה כדי ליהנות  בנות -ל"חז)

(מיופיו של יוסף



י" ְפָרח -ל אה ְתֵאנָ -כ  יְואֵ ת  ֵחׁשם ין ְיבּול ַבְגָפנ  ת    -ֵשהַמעֲ כִּ ַזי 

כֶׂ ָעָשה -ּוְשֵדמֹות ל א "      גופנאכחש : "ח"בל; ( 'חבקוק ג" )לא 

כחשובהשאלה ל, רזה, הולך וחסר, הדלדל-(ט"נק"ב)

ֲחׁשּו ם ְוגַ ָגְנבּו ם ְוגַ : אצל בני האדם -('יהושע ז)כִּ

מדלדל'ועצמו  ' מרזה, 'מתרפס, משפיל עצמוהמכחש

וקרוב לו . את האמת כדי שתמצא חן בעיני השני' ומייפה

.להעלים ולהסתיר='לכחד'



ְשַאר"• קֶ ת בֹו עֹוֵלֹל-ְונ  ם ת ף ַזיִּ ְכנ  ים  ְשֹלְשַני  ָשה ַגְרְגר 
ירְבר אש  םֶפיָה ְסעִּ ה ב  שָ ֲחמ  ַאְרָבָעה ָאמִּ ָיה ְנא  ר  -ּפ 

ְשָרֵאלֱאֹל' ה ת(. 'זו"י' יש" )ֵהי י  ף ַזי  קֶׂ -נ 

אמרהוא ", ראשי ענפי העץ=אמירי העצים-אמיר•
,     "ויהי

; המצווה הוא נישא ומרומם, האומר-"אומריביע "

ְתאַ  ֲעֵלי -לכָ ְמרּו יִּ ;     'התימר'ובעברית החדשה -"ןָאוֶׂ ּפ 
ְהיֹות ם ַהיֹויְרָך ֶהֱאמִּ ' הוַ : "רומם=האמיר ם  ְלעַ לֹול 
העם  =היושב על ההר-אמוריה; (ח"ו י"כ' דב")ְסג ָלה

-תומר, תמר: וקרוב אליו;הנישא מבין עמי כנען
.'בחור תמיר'ובעברית החדשה 



קֶ • ת ְכנ  אך  ',מסיק'קטיף הזיתים נקרא -ף ַזיִּ

קּו'במשתמשים גם  ?מהו ההבדל ביניהם. 'ףנִּ

י תנועת  "מציין קטיף זיתים ע-ח"מל'מסיק'

, ָמַׁשְךוהוא קרוב ל, בדומה לחליבה, משיכה

קּו'ה. תפס, אחז='כַ ַמסַ 'ובערבית  י  "נעשה ע' ףנִּ

ואצל . י נענוע של טרקטור"ובימינו ע. חביטה בעץ

.מצּפּוןנקיפת-האדם



פֶ • ומן המשמעות הזאת נוצרה בימי הביניים ,ענפיה=יהָ ְסעִּ
חלק  , קטע של פרק: המשמעות המושאלת המוכרת לנו היום

א אנו מוצאים שתי צורות אחרות  "אך ביחזקאל ל. ממסמך
יט  )' בתוספת ר–ַסְרַעפֹותוגםְסַעפֹות:של המילה כמו ַשְרב 

ט  .שבבטןהסרעפתובימינו ; (מקל–הקשור לֵשבֶׂ

יםייתכן שגם המילה• פִּ אליהו לעם על הר . קשורה לכאןְסעִּ
ים ַעל ְשֵתי: "הכרמל ְסח  ם ּפ  יםהַ ַעד ָמַתי ַאתֶׂ פִּ ם –ְסעִּ ' הא 
ים ְלכּו ַאֲחָריוָהֱאֹל , יחמלכים א " )ּו ַאֲחָריוְלכם ַהַבַעל ְוא  , ה 
העשויים  )שסעיפים הם קביים יש המפרשים (. כא

ולפי פירוש זה הדימוי הוא לפיסח הנוטה  , (מענפים
',  מחשבות'אחרים פירשו . בהליכתו פעם לכאן ופעם לכאן

מטפורה למחשבות –כלומר בענפים –בסעיפים וָראו 
ים במשמעות מחשבות או במשמעות קרובה יש באיוב  ) ּפ  ְשע 
יםויש הסוברים כי(. ג"י' ד פִּ כי  ' דעות חלוקות'כאן הם ְסעִּ

.הוא חלוקה ופיצולף"סעעניינו הבסיסי של השורש 



ר י כ  . "ט"י ְקצ  יתִּ ָך ְרָךְקצִּ ַכְחָת  ְושָ ְבָשדֶׂ

מֶ  ה ל א ָתשּוב ְלַקְחתֹו לַ ר ע  ֵגרַבָשדֶׂ

הְ ְוָלַאְלָמָנה ַלָיתֹום  '  הְיָבֶרְכָךן ְלַמעַ יֶׂהי 

י ל ַמֲעֵשה ֱאֹלהֶׂ יָךָך ְבכ  י  כ  'כ{ס}.ָידֶׂ

יָךְתַפֵאר אל  ֵזיְתָך טַתְחב   ר ַלגֵ ַאֲחרֶׂ

הְ ַלָיתֹום ְוָלַאְלָמָנה  ְבצ  י כ  א"כ.יֶׂהי  ר  ת 

יָךְתעֹוֵלל ל א ַכְרְמָך ר ַלָיתֹום  ַלגֵ ַאֲחרֶׂ

הְ ְוָלַאְלָמָנה  (.ד"דברים כ"  )יֶׂהי 



ר "• ְקצ  יתִּ י  ָיד  ֲהָקצֹור ָקְצָרה ": ובמליצה-"ְרָךְקצִּ

ְּפדּות (.'ב' נ' יש)מ 

 ;לאֵלם אלומות, לקשור ולצרור=ם"אל-ַאְלָמָנה•
צרורים  , יושבים אילמים בבית–אילם ואלמנה 

"  החוליות החלשות)"ועצורים מחסרון כוח דיבור 

". ריבו אלמנה"לכן אומר ישעיהו , (בחברה

ומכאן גם  , צרר, אצר, אסף='ַלמַ '' בער

.  המגביל והאוסף את האנשים והחפצים=האולם



נותנת לנו את -בשיכול אותיות -עומר המילה •

לומר לך שהעומר הוא עֵרמת ', עֵרמה'המילה 

ה של  עֵרמ'לשנות חייו של האדם נדמים . דגן

שאול מן השיבולים  " מלאו ימיו"והביטוי ', שנים

רעיון זה . 'ַהְמֵלָאה'ך "המלאות הנקראות בתנ

נמצא  ' ת שניםעֵרמ'לשל גילו של האדם הדומה 

יש  ַקדֵ "–גיל , חיים='עוְמר'בערבית במילה 

ומכאן השיר המפורסם  ? בן כמה אתה?"כעוְמַר 

נְ ' יתַ אִּ .  אתה אהבת חיי='עוְמרִּ



ך גם מטע  "מטע גפנים ּובתנהואהֶכֶרםכְרְמָך

ומכאן , ַכְרם-בערבית. זיתים ּושקדים

שהוא מעין שיבוש של , טולכרםהעיר 

-טורּובארמית , הר הכרם–כרם -טור

בתוספת  , כרם(. ר התחלפו/ל)א כְרמ

המלא כרמים ושדות  ', כרמל'=ד"למ

כינוי לאדם 'כרים'בערבית . פוריים

(כרמיאל. )''העץ הנדיב"= הנדיב 



מ  ן ִאיָלן ִאילָ  ְכָךה בַּ ֲאָבר 
ר  יְ ָך לְ ִאם אֹומַּ ֶ  ש  ירֹו ִִ ה ּ ֵּי יןיָך ְמֶ ּ
  ֶ ירֹו י ֵּי ִִ ֲהרי יןיָך ְמֶ ּ

א  ְיהי הָנא  ָך ִצלְ ש 
י ִצְלָך  הָנא  ֲהרי
א  הי ְֶ מַּ ש  יָךֶ אַּ  ֶ ְח ֶ תַּ ר  ִים עֹוב  מַּ הַּ

יָךי ֲהרי   ֶ ְח ֶ תַּ ר  ִים עֹוב  מַּ ֶ הַּ מַּ אַּ
ָלא יְ  ָרצֹוןי ִה א 
כָ  נֹוְט ְנִטיעֹוֶ ל ש  ָךן ִעיש  ְֶ .ִמְמָך ִיְהי ּ ְכמֹו



ֶשפרי מחשבתי  ' אודה לה–הקט , ואני משה הדל-•

ו  "ט–ה מידי נבט -וזמרת  י, ועיַני פקח במבט, חנט

:'ו בשבט"סדר ט'שורות לטעת כנגד 

לעושה  , בשיר ורננותח נְפצַ , בראש השנה לאילנות. א•
בריות טובות ליָהנות , פרי ומעדנות למנצח  –לִּ

.בנגינות

מפרי עץ הגן  –השותל גן עדן בישראל , נברך לאל. ב•

.אכול תאֵכל

ְרָים . ג• ונטעו  –וָנטע אילנות טובים שנאכל את פִּ

.כרמים ושתו את יינם

וריקנין–עם מטר וטל חרמון , וברא עולם כארמון. ד•

.שָבך מלאים מצוות כרימון

ֵבין גנזיו . ה• התאנה  –שנה וחגיה , שבת ומנהגיה–ומִּ

.חנטה פגיה
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ויתקַדש  ; פרשה וחומש, ותפילה במקדש מעט. ו•
.  ארץ זבת חלב ודבש–החוט המשולש 

על נסי ים סוף ופלאי  , ונשבח שם השם ונשירה. ז•
.  'שירה'שבת –" אז ישיר"בפרשת , המדברה

וארזי לבנון וצדיק  , ומזְמרת הארץ זמורות ָזמר. ח•
תַ –כתמר  .הסמדרח פרחה הגפן פִּ

צחו הרים  , וכל עשב ועשב יש לו שירה ומנגינה. ט• פִּ
.בואו לפניו ברננה, רינה

ְשמונודה . י• ויפרחו כשתילי  , יא על פרי בטן ורביהלִּ
.פוריהֶאשתך כגפן –מיאעל פלגי שקדיה



ונתפלל על  , נחוג בשבעת המינים ויין נמזוג' סדר'הואת . א"י•
.נפשי תערוג' כי אליך ה–ניצני האתרוג 

דרור יקרא לבן עם –ו בשבט מפינו לא יושבת "ֶזמר ט. ב"י•

.בת

–והאביב על הסף , הגשם הלך חלף, בעצים עָלה הׂשרף. ג"י•
.עצי השדה ימחאו כף

כלו ֵרעים ושתו יין השבוע. ד"י• אך  , וצאו אל הטבע בגעגוע, אִּ
!אל נא תעקור נטוע

אושר  , תהא שנת עשייה, פוריהויהי רצון שנזכה לשנה . ו"ט•

ונברך על הכלכלה ועל  , ורעואדיבוק הדדי , וברכת גשמים
.  ה-הללויה -ואנחנו נברך י; נוצר תאנה יאכל פריה... המחיה

"על המחיה"–ונברך ברכה אחרונה •

•

46!נעיםבשבטיולו "ט–ולֵרעים המטיילים ולנוטעים •



!תודה-סוף•


