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יט:ספר דברים פרק כ
כִּי תָצוּר אֶל עִיר יָמִים ַרבִּים ְל ִה ָלּחֵם ָעלֶי ָה לְתָ פְשָׂהּ ֹלא תַשְׁ חִית אֶ ת ֵעצָהּ ִלנְדּ ֹ ַח ָעלָיו גּ ְַרזֶן כִּי מִ מֶּנּוּ ת ֹאכֵל וְא ֹתוֹ ֹלא תִ כְר ֹת כִּי הָאָ ָדם עֵץ
 )כ( ַרק עֵץ אֲ שֶׁ ר ֵתּדַע כִּי ֹלא עֵץ מַ ֲאכָל הוּא א ֹתוֹ תַ שְׁ חִית ְוכ ָָרתָּ וּ ָבנִיתָ מָצוֹר עַל ָהעִיר אֲ שֶׁר הִוא עֹשָׂה עִמְּ ָך:הַשָּׂ דֶה לָב ֹא מִ ָפּנֶיָך בַּמָּצוֹר
 פ:מִ ְל ָח ָמה עַד ִר ְד תָּהּ
Devarim (Deuteronomy) 20:19: When you besiege a city for many days to wage war against it to seize it,
do not destroy its trees by swinging an axe against them, for from it you will eat, and you shall not cut it
down; is, then, the tree of the field a man that it should enter the siege before you?
ספרי דברים פיסקא רג
 מלמד שחייו של אדם אינם אלא מן האילן,כי האדם עץ השדה.
Sifrei, Devariim (Deuteronomy) ch. 203: (The scriptural verse) "Because man is a tree of the field" teaches
that the life of man is only from the tree.
רבינו בחיי דברים פרק כ פסוק יט
ואין מפעולות עם חכם ונבון...  פירשו המפרשים ז"ל כי חיי האדם ומזונו הוא עץ השדה.יט( ואותו לא תכרת כי האדם עץ השדה
 ולכך אין לך להוציא כח בזה לכרות עץ השדה אלא שתשמור מהשחית אותו ומהזיקו ותקח ממנו,להשחית הדבר הראוי ללא תועלת
התועלת...
Rabbeinu Bachya, 13 th century Spanish commentator, on Devarim (Deuteronomy) 20:19: "…And you
will not cut them down because man is a tree of the field". The commentators, of blessed memory, explain
thusly: because man's life and sustenance is (from) the tree of the field… and it is not the way of a wise and
understanding nation to needlessly destroy something so worthy, and therefore you shouldn't cut down a tree
of the field, rather you should protect it from destruction and damage, and take benefit from it…
רש"י דברים פרק כ פסוק יט
 שמא האדם עץ השדה להכנס בתוך המצור מפניך להתייסר ביסורי רעב וצמא. הרי כי משמש בלשון דלמא- כי האדם עץ השדה
:כאנשי העיר למה תשחיתנו
Rashi (Rabbi Shlomo ben Yitzchak), 1040-1105 C.E., France: See now, that the word ‘Ki’ functions here
in the sense of “perhaps”: Is the tree of the field perhaps a man that it should be included in the besieged
town because of you, to suffer the tribulations of hunger and thirst like the people of the city? Why should
you destroy it? (Artscroll Translation)
 "חורב" פרק לג- (פרקי דרבי אליעזר )היגר
בשעה שכורתין את האילן שהוא עושה פרי הקול יוצא מסוף העולם ועד... ששה קולן יוצא מסוף העולם ועד סופו ואין הקול נשמע
סופו ואין הקול נשמע...
Pirkei deRabbi Elieizer (9 th century, Italy), ch. 33: Six voices go from one end of the world to the other
and the sound is not audible… When a fruit-bearing tree is cut down the voice cries out from end of the
world to the other, and its sound is not audible.

