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דברים כ׳:י״ט-כ׳.1
ל ְואֹ֖תֹו ֣�א ּנּו תֹאֵכ֔ י ִמֶּמ֣ ן ִּכ֚ ַח ָעָלי֙ו ַּגְרזֶ֔ ֹ֤ ית ֶאת־ֵעָצּ֙ה ִלנְּד ּה ֽ�א־ַתְׁשִח֤ יָה ְלָתְפָׂש֗ ם ָעֶל֣ ים ְלִֽהָּלֵח֧ ים ַרִּב֜ (יט) ִּכֽי־ָת֣צּור ֶאל־ִעי֩ר יִָמ֨

ָּת ּוָבִנ֣יָת ית ְוָכָר֑ ץ ַמֲאָכל֙ ֔הּוא אֹ֥תֹו ַתְׁשִח֖ ע ִּכֽי־�א־ֵע֤ ץ ֲאֶׁשר־ֵּתַד֗ ק ֵע֣ א ִמָּפֶנ֖י� ַּבָּמֽצֹור׃ (כ) ַר֞ ֹ֥ ה ָלב ץ ַהָּׂשֶד֔ י ָהָֽאָד֙ם ֵע֣ ת ִּכ֤ ֹ֑ ִתְכר
ד ִרְדָּתּֽה׃ (פ) ה ַע֥ ה ִעְּמ֛� ִמְלָחָמ֖ וא עָֹׂש֧ ָמ֗צֹור ַעל־ָהִעי֙ר ֲאֶׁשר־ִה֨

רמב"ן על דברים כ׳:י״ט:א׳.2
כי האדם עץ השדה -  יפה פירש רבי אברהם כי שיעור הכתוב כי ממנו תאכל כי האדם עץ השדה ואותו לא תכרות לבא

מפניך במצור וטעם כי האדם עץ השדה כמו כי נפש הוא חובל (להלן כד ו) אבל על דעת רבותינו (ב"ק צא) מותר
לכרות עץ מאכל לבנות מצור ולא אמרה תורה רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא וגו' אלא להקדים ולומר שאילן
סרק קודם לאילן מאכל אם כן פירוש הפרשה לדעתם שהזהירה תורה לא תשחית את עצה לכרות אותם דרך השחתה

שלא לצורך המצור כמנהג המחנות והטעם כי הנלחמים משחיתים בעיר וסביב הארץ אולי יוכלו לה כענין שנאמר
(מלכים ב ג יט) וכל עץ טוב תפילו וכל מעיני מים תסתמו ואתם לא תעשו כן להשחיתה כי תבטחו בשם שיתן אותה

בידכם כי האדם עץ השדה הוא ממנו תאכל ותחיה ובו תבוא העיר מפניך במצור לומר אתה תחיה ממנו אחרי שתכבוש
העיר וגם בהיותך במחנה לבא מפניך במצור תעשה כן וטעם אותו תשחית וכרת כי מותר אתה לכרות אותו לבנות

המצור וגם להשחיתו עד רדתה כי לפעמים תהיה ההשחתה צורך הכבוש כגון שיהו אנשי העיר יוצאים ומלקטין עצים
ממנו או נחבאים שם ביער להלחם בכם או שהם לעיר למחסה ולמסתור מאבן נגף

ספרי דברים ר״ג:ו׳-י׳.3
(ו) לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן. אין לי אלא ברזל, מנין אף למשוך ממנה אמת המים? ת"ל לא תשחית את

עצה, בכל דבר.
(ז) (ד"א, כי תצור אל עיר, מגיד שתובע שלום ב' ג' ימים עד שלא נלחם בה. וכה"א (ש"א ב) וישב דוד בצקלג ימים

שנים. ואין צרים על עיר תחלה בשבת, אלא קודם לשבת ג' ימים. ואם הקיפוה ואירעה שבת להיות, אין השבת מפסקת
מלחמתה. זו אחד מג' דברים שדרש שמאי הזקן, (שבת יט) אין מפליגין את הספינה לים הגדול, אלא ג' ימים קודם

לשבת. בד"א - בדרך רחוקה, אבל בדרך קרובה מפליגים אותה).
(ח) כי ממנו תאכל. מצות עשה.

(ט) [ואותו לא תכרות. זו מצות לא תעשה.
(י) כי האדם עץ השדה]. שחייו של אדם (אינו אלא) מן האילן. ר' ישמעאל אומר, מכאן חס המקום על פירות האילן,

ק"ו מאילן. ומה אילן שעושה פירות, הזהירך הכתוב עליו; פירות עצמם, על אחת כמה וכמה. [ד"א,] [הא אם מעכבך]
לבא מפניך במצור - קצצהו.

מכות כ״ב א:י׳.4
מתקיף לה רבינא וליחשוב נמי הקוצץ אילנות טובות ואזהרתיה מהכא (דברים כ, יט) כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות
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https://www.sefaria.org/Deuteronomy.20.19-20
https://www.sefaria.org/Ramban_on_Deuteronomy.20.19.1
https://www.sefaria.org/Sifrei_Devarim.203.6-10


בבא קמא צ״א ב:י״ג.5
הקוצץ נטיעותיו [וכו']: תני רבה בר בר חנה קמיה דרב שורי הרגת נטיעותי קצצת אתה אמרת לי להורגו אתה אמרת לי

לקוצצו פטור א"ל א"כ לא שבקת חיי לברייתא כל כמיניה

בבא בתרא כ״ו א:ה׳.6
מתני׳ לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חבירו אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות אחד גפנים ואחד כל אילן היה גדר

בינתים זה סומך לגדר מכאן וזה סומך לגדר מכאן

בבא בתרא כ״ו א:ו׳.7
היו שרשים יוצאים לתוך של חבירו מעמיק ג' טפחים כדי שלא יעכב את המחרישה היה חופר בור שיח ומערה קוצץ

ויורד והעצים שלו:

בבא בתרא כ״ו א:ז׳.8
גמ׳ תנא ארבע אמות שאמרו כדי עבודת הכרם אמר שמואל לא שנו אלא בארץ ישראל אבל בבבל שתי אמות תניא נמי

הכי לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חבירו אלא אם כן הרחיק ממנו שתי אמות והא אנן תנן ארבע אמות אלא לאו
כדשמואל שמע מינה

שבת ל״ג ב:ז׳.9
נפקו חזו אינשי דקא כרבי וזרעי אמר מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרף יצתה בת

קול ואמרה להם להחריב עולמי יצאתם חיזרו למערתכם הדור אזול איתיבו תריסר ירחי שתא אמרי משפט רשעים
בגיהנם י"ב חדש יצתה בת קול ואמרה צאו ממערתכם נפקו כל היכא דהוה מחי ר' אלעזר הוה מסי ר"ש אמר לו בני די

לעולם אני ואתה

שבת ק״ה ב:ח׳.10
אימר דשמעת ליה לרבי יהודה במתקן במקלקל מי שמעת ליה אמר רבי אבין האי נמי מתקן הוא דקעביד נחת רוח

ליצרו וכהאי גוונא מי שרי והתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר משום חילפא בר אגרא שאמר משום רבי יוחנן בן נורי
המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד עבודה זרה שכך אומנתו של יצר
הרע היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד אמר רבי אבין מאי

קראה לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרע

שבת ק״מ ב:ט׳.11
ואמר רב חסדא האי מאן דאפשר ליה למיכל נהמא דשערי ואכל דחיטי קעבר משום בל תשחית ואמר רב פפא האי מאן

דאפשר למישתי שיכרא ושתי חמרא עובר משום בל תשחית ולאו מילתא היא בל תשחית דגופא עדיף
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י׳-משנה תורה, הלכות מלכים ומלחמות ו׳:ח׳.12
וכלעצהאתתשחיתלאשנאמרשייבשוכדיהמיםאמתמהםמונעיןואיןלמדינהשחוץמאכלאילניקוצציןאין)8(

הקוצץ לוקה ולא במצור בלבד אלא בכ"מ כל הקוצץ אילן מאכל דרך השחתה לוקה אבל קוצצין אותו אם היה מזיק
אילנות אחרים או מפני שמזיק בשדה אחרים או מפני שדמיו יקרים לא אסרה תורה אלא דרך השחתה.

השחתהדרךמאכלותומאבדמעיןוסותםבניןוהורסבגדיםוקורעכליםהמשברכלאלאבלבדהאילנותולא)10(
עובר בלא תשחית ואינו לוקה אלא מכת מרדות מדבריהם.

ספר החינוך תקכ״ט:ב׳.13
שרש המצוה ידוע, שהוא כדי ללמד נפשנו לאהב הטוב והתועלת ולהדבק בו, ומתוך כך תדבק בנו הטובה, ונרחיק מכל

דבר רע ומכל דבר השחתה, וזהו דרך החסידים ואנשי מעשה אוהבים שלום ושמחים בטוב הבריות ומקרבים אותן
לתורה, ולא יאבדו אפילו גרגיר של חרדל בעולם, ויצר עליהם בכל אבדון והשחתה שיראו, ואם יוכלו להציל יצילו כל
דבר מהשחית בכל כחם, ולא כן הרשעים אחיהם של מזיקים שמחים בהשחתת עולם, והמה משחיתים את עצמם במדה
שאדם מודד בה מודדין לו. כלומר, בה הוא נדבק לעולם, וכענין שכתוב (משלי יז, ה) שמח לאיד לא ינקה רע. והחפץ

בטוב ושמח בו נפשו בטוב תלין לעולם זה ידוע ומפרסם.

שבת קכ״ט א:י׳-י״ב.14
אמר רב יהודה אמר שמואל עושין מדורה לחיה בשבת (בימות הגשמים) סבור מינה לחיה אין לחולה לא בימות

הגשמים אין בימות החמה לא…אמר רב חייא בר אבין אמר שמואל הקיז דם ונצטנן עושין לו מדורה אפי' בתקופת
תמוז שמואל צלחו ליה תכתקא דשאגא רב יהודה צלחו ליה פתורא דיונה לרבה צלחו ליה שרשיפא וא"ל אביי לרבה

והא קעבר מר משום (דברים כ, יט) בל תשחית א"ל בל תשחית דגופאי עדיף לי

פרקי דרבי אליעזר ל״ד:ד׳.15
(ד) ששה קולן יוצא מסוף העולם ועד סופו ואין הקול נשמע. בשעה שכורתין את האילן שהוא עושה פרי הקול יוצא
מסוף העולם ועד סופו ואין הקול נשמע, ובשעה שהנחש נפשט, ובשעה שהאשה מתגרשת מבעלה, ובשעה שהאשה

נבעל עם בעלה בעילה ראשונה, אבל אין קולה נשמע, ובשעה שהולד יוצא מן הגוף עד שתראה את השכינה.

For more resources visit:
www.growtorah.org/waste
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https://www.sefaria.org/Mishneh_Torah,_Kings_and_Wars.6.8
https://www.sefaria.org/Mishneh_Torah,_Kings_and_Wars.6.10
https://www.sefaria.org/Sefer_HaChinukh.529.2
https://www.sefaria.org/Pirkei_DeRabbi_Eliezer.34.4
http://www.growtorah.org/waste

