
'כדברים 

ַח עָ  יט ית ֶאת־ֵעָצּ֙ה ִלְנֹּד֤ א־ַתְׁשִח֤ ֹֽ ּה ל יָה ְלָתְפָׂש֗ ם ָעֶל֣ ִהָּלֵח֧ ים ְלֽ ים ַרִּב֜ י־ָת֣צּור ֶאל־ִעי֩ר ָיִמ֨ ן ִּכֽ ָלי֙ו ַּגְרֶז֔
א ִמָּפֶנ֖י ַּבָּמֽצֹור׃  ֹ֥ ה ָלב ץ ַהָּׂשֶד֔ ָאָד֙ם ֵע֣ י ֽהָ ת ִּכ֤ א ִתְכֹר֑ ֹ֣ ל ְוֹא֖תֹו ל ּנּו תֹאֵכ֔ י ִמֶּמ֣ ץ אֲ כִּכ֚ ק ֵע֣ ֶׁשר־ַר֞

ה וא ֹעָׂש֧ יָת ָמ֗צֹור ַעל־ָהִעי֙ר ֲאֶׁשר־ִה֨ ָּת ּוָבִנ֣ ית ְוָכָר֑ ץ ַמֲאָכ֙ל ֔הּוא ֹא֥תֹו ַתְׁשִח֖ י־לֹא־ֵע֤ ע ִּכֽ ֛  ֵּתַד֗ ִעְּמ
ּה׃ ד ִרְדָּתֽ ה ַע֥ ִמְלָחָמ֖

'הלכה ח' הלכות מלכים ומחלמות פרק ום משנה תורה "רמב

ים כדי כל המשבר אין קוצצין אילני מאכל שחוץ למדינה ואין מונעין מהם אמת המח 
ולא במצור . וכל הקוצץ לוקה". לא תשחית את עצה) "יט, דברים כ(שנאמר . שייבשו

ם היה אבל קוצצין אותו א. בלבד אלא בכל מקום כל הקוצץ אילן מאכל דרך השחתה לוקה
רה לא אס. או מפני שדמיו יקרים. או מפני שמזיק בשדה אחרים. מזיק אילנות אחרים

:תורה אלא דרך השחתה

אינו עושה אלא וכן אילן מאכל שהזקין ו. כל אילן סרק מתר לקץ אותו ואפלו אינו צריך לוט 
רבע . ווכמה יהא הזית עושה ולא יקצנ. דבר מועט שאינו ראוי לטרח בו מתר לקץ אותו

:ודקל שהוא עושה קב תמרים לא יקצנו. הקב זיתים

. יןוסותם מע. והורס בנין. וקורע בגדים. אלא כל המשבר כלים. ולא האילנות בלבדי 
:הםואינו לוקה אלא מכת מרדות מדברי . עובר בלא תשחית. ומאבד מאכלות דרך השחתה

ט"פרשת שופטים מצווה תקכספר החינוך 

לאנשי  שנמנענו מלכרת האילנות כשנצור על עיר כדי להצר -שלא להשחית אילני מאכל 
לא  ואותו' לא תשחית את עצה וגו) דברים כ יט(ועל זה נאמר , העיר ולהכאיב לבותם

גד או לקרע ב , כגון לשרף, שלא לעשות שום הפסד, וכמו כן נכנס תחת זה הלאו, תכרת
ו ואמר. ובכל ענינים אלו ובכל כיוצא בם שיהיה בהם השחתה, או לשבר כלי לבטלה

קום ומכל מ, והא קא עבר משום בל תשחית) א, קידושין לב(זכרונם לברכה תמיד בגמרא 
 אבל בשאר ההשחתות מכין, שהוא מפרש בכתוב, אין מלקין אלא בקוצץ אילני מאכל

).ם מלכים ו י''רמב' עי(אותו מכת מרדות 

כך  ומתוך, שהוא כדי ללמד נפשנו לאהב הטוב והתועלת ולהדבק בו, שרש המצוה ידוע
שי וזהו דרך החסידים ואנ, ונרחיק מכל דבר רע ומכל דבר השחתה, תדבק בנו הטובה
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לו ולא יאבדו אפי, מעשה אוהבים שלום ושמחים בטוב הבריות ומקרבים אותן לתורה
ל יצילו כל ואם יוכלו להצי, ויצר עליהם בכל אבדון והשחתה שיראו, גרגיר של חרדל בעולם

, ולא כן הרשעים אחיהם של מזיקים שמחים בהשחתת עולם, דבר מהשחית בכל כחם
בה הוא נדבק , כלומר. והמה משחיתים את עצמם במדה שאדם מודד בה מודדין לו

נפשו  והחפץ בטוב ושמח בו. שמח לאיד לא ינקה רע) ה, משלי יז(וכענין שכתוב , לעולם
.בטוב תלין לעולם זה ידוע ומפרסם

לני שלא אסרה תורה שלא לקץ אי, )ב, ק צא''ב(מה שאמרו זכרונם לברכה . מדיני המצוה
ון כג, אבל ודאי מתר לקץ אם ימצא בדבר תועלת, אלא בקוצץ אותם דרך השחתה, מאכל

מזיק  שהיה, כגון, או לסלק בקציצתן נזק, שיהיו דמי אותו העץ יקרים וזה רצה למכרו
כיוצא בו  בכל צדדין אלו ובכל, או מפני שמזיק בשדות אחדים, אילנות אחרים טובים ממנו

וכל , ושמתר לקץ ואפילו בשאינו צריך ל) שם(אמרו זכרונם לברכה , וכל אילן סרק. מתר
. שבילןשאין ראוי לטרח בו ב, אילן מאכל שהוא זקן מאד עד שאינו עושה אלא מעט פרות

דקל וב, בזית כל שהיא עושה פחות מרבע זיתים מתר לקץ אותה, ואמרו זכרונם לברכה
.שיעשה פחות מקב תמרים

ך והמשחית שום דבר מתו, ודרך כלל אסרו זכרונם לברכה לעשות כל דבר של השחתה
ם היו, שכן דרכו של יצר הרע, שהוא כעובד עבודה זרה) ב, שבת קה(חמה אמרו עליו 

כל אדם חיב כלומר ש, אומר לו עשה כן ואם יאמין אותו למחר יאמר לו לך עבוד עבודה זרה
ה לגער ביצרו ולכבש תאותו עד שיגביר נפש המשכלת על נפש המתאוה עד שתהיה ל 

מעשים בקצת החכמים ) שם(ואמנם הביאו בגמרא . והיא גברת לעולם ועד, לאמה
ו שום כדי ליסר בני ביתם ולזרזן ומשליכין מידם שום מאכל א, שמראים עצמן כעוסים

ר וית. ומכל מקום השגחתם היתה בהם לעולם שלא ישליכו דבר שיהא נשחת בזה, דבר
].ז''מלכים פ' ה[בבבא בתרא פרק שני , פרטי המצוה

ילני מאכל והעובר על זה והשחית א, הונוהג אסור זה בכל מקום ובכל זמן בזכדים ונקבות
ין ועל שאר השחתה בכל שאר דברים שאינן מפרשים מכ. עבר על לאו זה וחיב מלקות

.אותו מכת מרדות
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