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TEHILLIM TOGETHER by HaRav Betzalel Rudinsky - Week 3

Psalms 1:3

תהילים א׳:ג׳
ל  א־ִיּ֑בֹול ְוֹכ֖ ֹֽ הּו ל ן ְּבִעּ֗תֹו ְוָעֵל֥ ר ִּפְר֨יֹו ׀ ִיֵּת֬ ִים ֲאֶׁש֤ י ָמ֥ ל־ַּפְלֵג֫ ה ְּכֵע֮ץ ָׁש֪תּול ַעֽ ָהָי֗ (ג) ְוֽ

יַח׃ ה ַיְצִלֽ ֲאֶׁשר־ַיֲעֶׂש֣

(3) He is like a tree planted beside streams of water,  which yields its fruit in season,  
whose foliage never fades,  and whatever it produces thrives.

Deuteronomy 20:19
(19) When in your war against a city you have to besiege it a long time in order to capture 
it, you must not destroy its trees, wielding the ax against them. You may eat of them, but 
you must not cut them down. Are trees of the field human to withdraw before you into 
the besieged city?

נצח ישראל ח׳:כ״ז
(כז) כי באמת האדם נקרא "עץ השדה", דכתיב (דברים כ, יט) "כי האדם עץ השדה", 
רק שהוא אילן הפוך, כי העץ שורשו למטה תקוע בארץ, ואילו האדם שרשו למעלה, 

כי הנשמה הוא שורש שלו, והיא מן השמים. והידים הם ענפי האילן, הרגלים הם ענפים 
על ענפים, גופו עיקר האילן. ולמה הוא אילן הפוך, כי העץ שורשו למטה, כי העץ 

חיותו מן האדמה, והאדם חיות נשמתו מן השמים. וכל ענין של ביתר עם הנטיעה הזאת, 
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Complex Netzach Yisrael 7:27

להראות הדביקות עם השם יתברך, שזהו חוזק ותוקף האדם, כי אין העיר גורם, רק 
החבור והנטיעה עם השם יתברך גורם החוזק. וזהו ענין התפילין, לנטוע את האדם עם 
השם יתברך. ולפיכך התפילין הם על המוח, ששם שורש החיות, וכנגד הלב שגם שם 

שורש החיות, עד שיש להם נטיעה עליונה עם השם יתברך. וכאשר הגיע העונש - 
נחרבו. ולכך נמצא בראש הרוגי ביתר דוקא תפילין, כי התפילין ראוי לאנשי ביתר כפי 

מעלתם ומדריגתם, כי הם על המוח, ועל ידי התפילין נקרא שם יקוק עליו, כדכתיב 
(דברים כח, י) "וראו כל עמי הארץ כי שם יקוק נקרא עליך ויראו ממך":

...

Shaarei Teshuvah 2:18

שערי תשובה ב׳:י״ח
(יח) ודע כי נפש הרשע אשר כל תאותה לחפצי הגוף בחייו. ונפרדת תאותה מעבודת 

הבורא ונבדלת משרשיה.

...

Avodah Zarah 19a
§ The Gemara returns to its interpretation of the first verses of Psalms. “And he shall be 
like a tree planted [shatul] by streams of water” (Psalms 1:3). The students of the 
school of Rabbi Yannai say: The verse states that a Torah scholar is comparable to a 
tree that has been uprooted from its original location and replanted [shatul] somewhere 
else. It does not say that he is comparable to a tree that is planted [natu’a] and 
remains in one place. This is teaching that anyone who learns Torah from one teacher 
alone never sees a sign of blessing, as it is necessary to acquire knowledge from many 
teachers.

Chidushei Agadot on Avodah Zarah 19a

חידושי אגדות על מסכת עבודה זרה י״ט א
והיה  כעץ שתול ולא כעץ נטוע כל הלומד מרב אחד אינו רואה וכו'. ועל זה רמז 
הכתוב בניך כשתילי זיתים ולא כנטועים סביב לשלחנך של ת"ח כי כן יבורך גבר 

שרואה סימן ברכה וק"ל: 

...

רש"י על עבודה זרה י״ט א
שתול - נעקר מכאן וחזר ונשתל במקום אחר: נטוע - מעיקרו ולא זז משם לעולם. 

כלומר כעץ שתול יעשה תלמיד [את] עצמו לילך וללמוד מכל האדם ולא כעץ נטוע 

https://www.sefaria.org/Shaarei_Teshuvah.2.18
https://www.sefaria.org/Shaarei_Teshuvah.2.18
https://www.sefaria.org/Avodah_Zarah.19a.18
https://www.sefaria.org/Chidushei_Agadot_on_Avodah_Zarah.19a.14
https://www.sefaria.org/Chidushei_Agadot_on_Avodah_Zarah.19a.14
https://www.sefaria.org/Rashi_on_Avodah_Zarah.19a.18.1-2


2/5/2019 Integrating Torah Into One's Everyday Life | Sefaria Source Sheet Builder

https://www.sefaria.org/sheets/150664?editor=1 3/3

 

Rashi on Avodah Zarah 19a

להשתקע לפני רב אחד:

...

Leviticus 26:3
(3) If you follow My laws and faithfully observe My commandments,

Rashi on Leviticus 26:3:1
 IF YE WALK IN MY ORDINANCES — One might think that this אם בחקתי תלכו (1)
denotes the fulfilment of the commandments; but when Scripture states “and ye shall 
keep My commandments and do them”, it is plain that in this passage there is mentioned 
the “fulfilment of the commands”. How then must I explain אם בחקתי תלכו? As an 
admonition that you should study the Torah laboriously (Sifra, Bechukotai, Section 1 
1-2)

Vayikra Rabbah 35:1

ויקרא רבה ל״ה:א׳
(א) ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו (ויקרא כו, ג), ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב (תהלים קיט, נט): ִחַּׁשְבִּתי ְדָרָכי 

ָוָאִׁשיָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעֹדֶתי�, ָאַמר ָּדִוד ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ְּבָכל יֹום ָויֹום ָהִייִתי ְמַחֵׁשב ְואֹוֵמר 
ְלָמקֹום ְּפלֹוִני ּוְלֵבית ִּדיָרה ְּפלֹוִנית ֲאִני הֹוֵל�, ְוָהיּו ַרְגַלי ְמִביאֹות אֹוִתי ְלָבֵּתי ְכֵנִסּיֹות 

ּוְלָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות...

(1) If you will walk in my statutes: This is what is written (Psalms 119:59), "I 
considered my ways and I turned my feet to your testimonies." David said, "Master of 
the universe! On each and every day I would consider and say, 'To place x and to 
the home of y am I walking,' but my feet would bring me to the synagogues and to 
the Houses of Study...
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