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כי האדם עץ השדה?!
הרב שרון אהרנרייך
עץ השדה – נתן זך
כִּ י הָ אָ דָ ם עֵ ץ הַ ָשדֶ ה:
כְּ מֹו הָ אָ דָ ם גַם הָ עֵ ץ צֹומֵ חַ
כְּ מֹו הָ עֵ ץ הָ אָ דָ ם נִּ גְּ דַ ע
וַאֲ נִּ י ל ֹא יֹודֵ עַ
ִּיתי וְּאֵ יפֹ ה אֶ הֱ יֶה
אֵ יפֹ ה הָ י ִּ
ֵאתי
כְּ מֹו עֵ ץ הַ ָשדֶ ה .אָ הַ ְּב ִּתי ְּוגַם ָשנ ִּ
ּומזֶה
טָ עַ ְּמ ִּתי ִּמזֶה ִּ
אֹותי ְּבחֶ לְּ קָ ה ֶׁשל עָ פָ ר
קָ ְּברּו ִּ
ּומַ ר לִּ י ,מַ ר לִּ י בַ פֶ ה
כְּ מֹו עֵ ץ הַ ָשדֶ ה,
כְּ מֹו עֵ ץ הַ ָשדֶ ה.

כִּ י הָ אָ דָ ם עֵ ץ הַ ָשדֶ ה:
כְּ מֹו הָ אָ דָ ם גַם הָ עֵ ץ צֹומֵ חַ
כְּ מֹו הָ עֵ ץ הָ אָ דָ ם נִּ גְּ דַ ע
וַאֲ נִּ י ל ֹא יֹודֵ עַ
ִּיתי וְּאֵ יפֹ ה אֶ הֱ יֶה
אֵ יפֹ ה הָ י ִּ
כְּ מֹו עֵ ץ הַ ָשדֶ ה .כִּ י הָ אָ דָ ם עֵ ץ הַ ָשדֶ ה:
כְּ מֹו הָ עֵ ץ הּוא ׁשֹואֵ ף לְּ מַ עְּ לָה
כְּ מֹו הָ אָ דָ ם הּוא נִּ ְּש ָרף בָ אֵ ׁש
וַאֲ נִּ י ל ֹא יֹודֵ עַ
ִּיתי וְּאֵ יפֹ ה אֶ הֱ יֶה
אֵ יפֹ ה הָ י ִּ
כְּ מֹו עֵ ץ הַ ָשדֶ ה.

שירו הידוע של נתן זך" ,עץ השדה" המבוסס על פסוק בפרשתנו ,הפך להיות סמל לקשר בין האדם לצומח
ולסביבה .הדימויים החזקים בין חיי האדם לח יי העץ יוצרים תחושה שיש כאן שתי מסכתות חיים מקבילות,
שני מעגלים של חיים ומוות ,של צמיחה ואובדן ,של שיתוף גורל .תחושות קרבה אלו מובילות את האדם לתת
גם כבוד אל הצומח ,שהרי הוא ישות מקבילה אלינו ,לשמור על חייו  -להיות מאלו שגורמים לצמיחה שלו ולא
לגדיעה .במובן זה השיר בהחלט תואם את מגמת הפסוקים לאסור השחתה של עצי פרי בעת מלחמה ועוד
יותר את ההרחבה שעשו חז"ל לפסוקים לאיסור כולל של השחתה של כל דבר צומח ואף דומם.
אולם יש לשאול :האם כוונת התורה במילים המופלאות" ,כי האדם עץ השדה" ,תואמת לכוונת המשורר
בשימוש שעשה במילים אלה בשירו?
הבה נתבונן במילות הפסוק:
כִּ י תָ צּור אֶ ל עִּ יר י ִָּמים ַרבִּ ים לְּ ִּהלָחֵ ם עָ לֶיהָ לְּ תָ ְּפ ָשּה ל ֹא תַ ְּׁש ִּחית אֶ ת עֵ צָּה לִּ נְּ דֹחַ עָ לָיו ג ְַּרזֶן כִּ י ִּממֶ ּנּו ת ֹאכֵ ל ְּואֹתֹו ל ֹא
ִּתכְּ רֹת כִּ י הָ אָ דָ ם עֵ ץ הַ ָשדֶ ה לָב ֹא ִּמפָ נֶיָך בַ מָ צֹור.
ה פסוק מתאר מקרה של מצור על עיר בעת מלחמה ,והתורה אומרת שאסור להשחית את עצי הפרי כי הם
נועדו לאכילה ואסור לכרותם .הפסוק מסיים במילים " :כִּ י הָ אָ דָ ם עֵ ץ הַ ָשדֶ ה לָב ֹא ִּמפָ נֶיָך בַ מָ צֹור.".
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המילה "כי" באה להסביר את הסיבה לאיסור ,ואם כך המילים "כִּ י הָ אָ דָ ם עֵ ץ הַ ָשדֶ ה" יכולות להיות מתאימות
להסברו של נתן זך – מכיוון שיש קשר עמוק ודמיון בין האדם אל העץ אסור לנו לכרותו .אלא שהמילים
המסיימות את הפסוק "לָב ֹא ִּמפָ נֶיָך בַ מָ צֹור " קשות .לכאורה משמע שהדמיון בין העץ לאדם הוא בכך שהעץ
כמו האדם נלחם נגדנו במ צור ,דבר שלא רק שאיננו נכון מציאותית אלא שהוא נוגד את כוונת הפסוק ,שהרי
אם העץ שותף במלחמה נגדנו אז זו סיבה להתיר לכרות אותו.
בעקבות קושי זה פירש רש"י חלק זה בפסוק כתמיהה :האם העץ הוא כמו האדם? האם הוא נלחם נגדך
במצור ,שעל כן אתה רוצה לכרות אותו? השאלה הי א כמובן שאלה רטורית שתשובתה היא שלילית ולכן אל
לאדם לכרות את העץ בשעת מלחמה.
לפי פירושו של רש"י לא רק שפרשנותו של נתן זך למילים אינה תואמת את כוונת הפסוק אלא שהיא הפוכה
ממנה .הפסוק לפי רש"י בא לשלול את הדמיון בין העץ לאדם ולומר שאין דמיון ולכן מותר לנו להילחם באדם
ולא בעץ.
אלא שלא אלמן ישראל ,וישנם פרשנים נוספים שדווקא יקרבו את פרשנות הפסוק לפרשנותו של נתן זך ויישבו
אותו עם פשוטו של מקרא.
ראב"ע לא מקבל את פרשנותו של רש"י .הוא טוען שלפי דברי רש"י הפסוק לא נותן טעם חיובי מדוע אסור
לכרות את העץ אלא נותן רק טעם למה אין צורך לכרות אותו  -כי הוא לא נלחם נגדך .ראב"ע מחפש בפסוק
הסבר חיובי מדוע אסור לכרות את העץ .לכן מסביר ראב"ע את המילים "כִּ י הָ אָ דָ ם עֵ ץ הַ ָשדֶ ה" כעובדה
במציאות – האדם ניזון וחי מן העץ ולכן אין לו רשות לכרות אותו .אלא שחוזרת השאלה מה יעשה ראב"ע עם
סיום הפסוק " :לב ֹא ִּמפָ נֶיָך בַ מָ צֹור "? על כך עונה האב"ע שסיומת זו קשורה לחלק הקודם של הפסוק" :ואותו
לא תכרות ...לבוא מפניך במצור" – אל תכרות את העץ בשביל לחזק את המצור ובמעין סוגריים נכנס ההסבר
"כי האדם עץ השדה" – העץ נותן לך חיים וזו הסיבה לאסור לכורתו.
הסברו זה של ראב"ע מקרב אותנו קצת יותר לפרשנותו של נתן זך למילים בפסוק ,אך נתן זך הלך צעד אחד
מעבר .לפי ראב"ע המילים "כי האדם עץ השדה" כוונתן שהעץ נותן חיים לאדם ,ואילו לפי נתן זך העץ לא רק
משרת את האדם אלא העץ הוא יצור חי הדומה לאדם.
לרשב"ם פרשנו ת אחרת לפסוק ,הפוכה מזו של סבו רש"י .פרשנות שאולי קרובה צעד נוסף אל פרשנתו של
נתן זך.
לפי רש"י הפסוק תמה :וכי העץ הוא כמו האדם שאתה נלחם נגדו? והתשובה הברורה היא לא! לפי הרשב"ם
אכן העץ יכול לפעמים להיות כמו האדם שנלחם נגדך ולסייע לאויב במאמץ המלחמתי .העץ יכול להוות מסתור
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לחיילי האויב וכן לעזור כנתיב מילוט .עצים כאלו אכן מותר לכרות בשעת מצור .לפי הרשב"ם חלק זה של
הפסוק" :כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור" אינו הסבר מדוע אסור לכרות את העץ אלא הסתייגות מדברי
הפסוק לפני כן שאוסר כריתת עצים .המילה "כי" מתפרשת כ"אלא" – אסור לכרות סתם עץ פרי אלא רק
עצים שמסייעים את האדם לבוא מפניך במצור.
מה היחס בין פרשנותו של הרשב"ם לזו של נתן זך? על פי הרשב"ם הביטוי "כי האדם עץ השדה" בא להשוות
בין האדם לבין העץ ששניהם יחדיו מהווים איום מלחמתי נגדך .אולם גם השוואה זו אינה השוואה מהותנית
כפי עושה נתן זך אלא השוואה טכנית ביחס לסיטואציה מסוימת של שימוש בעץ לצורך מלחמה.
האם נתן זך הרשה לעצמו "להתפרע" ולקחת את הדימוי שמביא הפסוק למערכת דימויים כוללת יותר? ייתכן,
אך כפי שנראה הוא אינו הראשון שעושה כן .כבר חז"ל עשו זאת לפניו בגמרא במסכת תענית דף ז עמוד א
(בתרגום חופשי שלי):
"אמר רבי ירמיה לרבי זירא ... :יגיד לי אדוני משהו באגדה .אמר לו :כך אמר רבי יוחנן — מה כוונת הפסוק :״כִּ י
הָ אָ דָ ם עֵ ץ הַ ָשדֶ ה״ ,וכי אדם עץ שדה הוא?
ְּכָרתָ ״ .כיצד זה מסתדר? אם
אלא ,בגלל שכתוב :״כִּ י ִּממֶ ּנּו ת ֹאכֵ ל ְּואֹתֹו ל ֹא ִּתכְּ רֹת״ ,וכתוב :״אֹתֹו תַ ְּׁש ִּחית ו ָ
ְּכָרתָ ״.
״ממֶ ּנּו ת ֹאכֵ ל ְּואֹתֹו ל ֹא ִּתכְּ רֹת״ ,ואם לא — ״אֹתֹו תַ ְּׁש ִּחית ו ָ
תלמיד חכם הגון הוא — ִּ
אנו רואים שחז"ל רואים את המילים " כִּ י הָ אָ דָ ם עֵ ץ הַ ָשדֶ ה" כהשוואה בין האדם אל העץ ,השוואה המעוררת
את הש אלה וכי אדם הוא עץ? חז"ל עונים ,שכמו שבעצים יש עץ שעושה פרי שאותו אסור לכרות וישנו עץ
מזיק שאותו מצווה לכרות כך גם בהשוואה לאדם .תלמיד חכם הוא הגון ובעל מידות ישרות מצווה ללמוד ממנו,
אבל אם ישנו אדם שאינו הגון אסור ללמוד ממנו ומצווה לכרות אותו.
יש כאן דוג מא יפה ,כיצד עולה דרשנותם של חז"ל מתוך התבוננות בחלקו של הפסוק עצמו ,מבלי להזדקק
להקשרו הרחב .חז"ל ראו שישנו קושי להבין את הפסוק בפשוטו והעדות לכך היא הפירושים הרבים שניתנו
לפשט הפסוק ,שניסו להסביר את המילים בהקשר המלחמה .חז"ל מבינים שיש כאן ביטוי שניתן להרחיבו גם
מעבר למה שנצרך בפשט הפסוק.
ברצוני להציע שגם לפי הסברו של רש"י ניתן להגיד שהתורה באה לרמוז בביטוי זה על הקשר בין האדם אל
העץ .רש"י אומנם שם סימן שאלה אחר הביטוי ,אך ייתכן ששאלת הפסוק היא כזו :האם ההשוואה בין האדם
לעץ השדה היא רק לעניין זה שהעץ משמ ש במלחמה נגדך במצור? התשובה היא שישנו קשר אחר עמוק
יותר בין האדם אל העץ ,קשר הגובר על השימוש שנעשה בו במצור .התורה באה להוציא מהמחשבה שמכיוון
שהעץ משמש את האויב ,חלק מהמלחמה הפסיכולוגית הוא גם לגדוע את עצי הפרי שלו .בגדיעת העצים של
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עיר מתבטא חורבן האדם אשר בה .כך עשו הפורעים הערבים שכבשו את כפר עציון ,הם עקרו את כל העצים
שנטעו אנשי כפר עציון .אולם התורה באה ואומרת לנו שישנו קשר עמוק ואוניברסלי בין העץ לאדם באשר
הוא ,ואין לך רשות לגדוע את עצי הפרי של העיר ,אף לא את עצי האויב.
לא לחינם למדו מכאן חז"ל את איסור 'בל תשחית' בהרחיבם את הפסוק לאיסור כללי על השחתה  -ישנו ערך
לדברים בעולם מעבר לזיקה ולתועלת האישית של הבעלים עליהם .כל דבר בעל ערך ,גם אם אינך זקוק לו
אסור לך להשחיתו שהרי יש מישהו בעולם שיכול להזדקק לו" .אין לך דבר שאין לו מקום".
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