
Bal Tashchit – Principle and Practice 

) דברים פרק כ, יט-כ 1  (

ה(יט) שה פש תה יהה לש לי ם עה חם לה הל ים לש בל ים רב יר יהמל ל על צור אי  כלי תה
נו תאכםל מי זין כלי מל יו גברש לה חחב עה נשד צהה לל ת עם ית אי חל שש לא תב

נייך פה בא מל ה לה די שה ץ הב ם עם אדה כשרת כלי הה ושאתו לא תל
צור:  מה כהל הוא אתו(כ)בב אכ ץ מב ע כלי לא עם דב ר תם שי ץ אכ ק עם  רב

ה וא עשה ר הל שי יר אכ על ל הה צור עב נליתה מה תה ובה ית ושכהרה חל שש תב
ה:  תה דש ד רל ה עב מה חה לש ך מל מש  על

) ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא רג 2  (

(יט) כי תצור אל עיר, במלחמת הרשות הכתוב מדבר. אל עיר,
ולא לכרך אל עיר ולא לכפר. 

להלחם עליה לתפשה, ולא לשבותה. לא תשחית את עצה
לנדוח עליו גרזן, אין לי אלא גרזן מנין אף למשוך הימנה אמת

המים תלמוד לומר לא תשחית את עצה בכל דבר. 
ממנו תאכל, מצות עשה ואותו לא תכרת, מצות לא תעשה. 

רבי ישמעאל אומר מיכן חס המקום על פירות האילן קל וחומר
מאילן ומה אילן שעושה פירות הזהירך הכתוב עליו פירות

עצמם על אחת כמה וכמה. 
לבוא מפניך במצור, הא אם מעכבך לבוא מפניך במצור קצצהו.

) ספר החינוך מצוה תקכט 3  (

שהוא כדי ללמד נפשנו לאהוב הטוב, שורש המצוה ידוע
ומתוך כך תדבק בנו הטובה ונרחיק מכל, והתועלת ולהדבק בו

וזהו דרך החסידים ואנשי מעשה, דבר רע ומכל דבר השחתה
,אוהבים שלום ושמחים בטוב הבריות ומקרבים אותן לתורה

ויצר עליהם בכל, ולא יאבדו אפילו גרגר של חרדל בעולם
ואם יוכלו להציל יצילו כל דבר, אבדון והשחתה שיראו

ולא כן הרשעים אחיהם של מזיקין, מהשחית בכל כחם
במדה שאדם מודד, שמחים בהשחתת עולם והמה משחיתים

וכענין שכתוב, כלומר בה הוא נדבק לעולם, בה מודדין לו
והחפץ בטוב ושמח בו, שמח לאד לא ינקה רע'], ה, ז"משלי י[

. זה ידוע ומפורסם, נפשו בטוב תלין לעולם

What does it apply to?

) ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה נז 4  (

והמצוה הנ"ז היא שהזהירנו מהשחית האילנות כשנצור על עיר
כדי להצר לאנשיה ולהכאיב לבבם והוא אמרו יתעלה (ס"פ

שופטי') לא תשחית את עצה כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות.
וכן כל הפסד נכנס תחת לאו זה כגון מי שישרוף בגד לריק או

ישבר כלי לריק גם כן הנה הוא עובר משום לא תשחית ולוקה.
ובסוף מכות (כב א) התבאר שהקוצץ אילנות טובות לוקה

ואמרו ואזהרתיה מהכא כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. וכבר
נתבארו משפטי מצוה זו בשני מבבא בתרא (כו א): 

What's counts as destroying?

) רמב"ן דברים פרק כ פסוק יט 5  (

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 (מ"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:

) תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף צא עמוד ב 6  (

אלא דקץ תאינתא בלא, לא שכיב שיבחת ברי: ר חנינא"א
. מותר- ואם היה מעולה בדמים : אמר רבינא. זמנה

) תלמוד בבלי מסכת שבת דף קכט עמוד א 7  (

-הקיז דם ונצטנן : אמר רב חייא בר אבין אמר שמואל
שמואל צלחו ליה. עושין לו מדורה אפילו בתקופת תמוז

לרבה, רב יהודה צלחו ליה פתורא דיונה, תכתקא דשאגא
והא קעבר מר: ואמר ליה אביי לרבה. צלחו ליה שרשיפא

עדיף- אמר ליה בל תשחית דגופאי ! - תשחית בלמשום 
. לי

) תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף יא עמוד א 8  (
 

ושרף עליו אונקלוס הגר שבעים, ג הזקן"ומעשה שמת ר
. מנה צורי

) תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף צא עמוד ב 9  (

אמר רבי, מקרעין על המת ולא מדרכי האמורי: דתניא
לוקה- שהמקרע על המת יותר מדאי , שמעתי: אלעזר

, תשחית משום בל

Throwing out usable things?

ת שבט הלוי חלק ט סימן קנט   "  ) שו10  (

ואשר שאל בענין מי שיש לו בגוד ומנעלים הרבה שאין. ב
צורך בו ואין לו מקום להחזיק ואינו מוצא מי שרוצה לקחת

את זה אם מותר להם להשליך הדברים מטעם בל
,הנה ענין זה מקבל אורך אבל אומר בקיצור, תשחית



דכבר ידוע מחלוקת הקדמונים אם בל תשחית בשאר ענינים
מ גם אם הוא"מכ, חוץ מאילנות הוא מהתורה או מדרבנן

לא שייך גדר בל תשחית אלא בעושה, ת כהסכמת הרוב"מה
אבל במפקיר כליו ומוציאם לרחוב דרך, מעשה השחתה

הפקר נהי דיכול להיות השחתה אבל אינו מוכרח דקרוב
. ואין זה כלל בגדר השחתה, דיבאו אחרים ויקחו

ת שבט הלוי חלק ט סימן קכ   "  ) שו11  (

בענין מכירת חמץ ממש בעין אשר החמירו כמה גדולי. ב
מ שאל האיך לנהוג כאשר באים"מכ, והטעמים ידועים, ישראל

ג"אנשים שנשארו להם דברים יקרי ערך כקופסאות בשר וכה
דאם יאבדם איכא חשש מלאו דבל, שיש תערובת חמץ

. תשחית
נהוג זה מעיקר הדין אין כאן לאו דבל תשחית' הנה אם הי

וקרוב דגם אם נהוג זה, דהותר מכללו במקום תועלת או הלכה
מ כלפי מי"שלא למכור חמץ ודאי אינו מעיקר ההלכה מכ

,....שמחמיר בזה אין חשש בל תשחי

Non tangible value

Wedding glass

) פרי מגדים אורח חיים משבצות זהב סימן תקס 12  (
 
ויראה לשבור תחת החופה כוס שלם ואין משום בל תשחית 

כ בתנאים שעושין"משא, כיון שעושין לרמז מוסר למען יתנו לב
להבהיל ולמעט השמחה ראוי ליקח קדירה שבורה חרס

'ואנו'ובלבוש אבן העזר , מחרסי האדמה לשבור והבן זה
כלומר אנו נוהגין', ב וזהו מנהגם כו"ש הר"נוהגין בו פירוש למ

:והבן, כלי חרס לא כוס זכוכית

Havdala wine 
) שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רצו 13  (

ונוהגין לשפוך מכוס של יין על הארץ, קודם שסיים בפה"ג, כדי
שלא יהיה הכוס פגום. וטעם השפיכה, דאמרינן: כל בית שלא

נשפך בו יין כמים אין בו סימן ברכה, ועושין כן לסימן טוב
בתחלת השבוע. 

) ט"ז אורח חיים סימן רצו ס"ק א 14  (

ובעיקר הפי' של אומרים כל בית שאין נשפך בו יין כמים
כו' לא נ"ל דצוו חכמים לשפוך יין דאדרב' יש איסור

בזה...אלא נ"ל דכוונת רז"ל בנשפך יין כמים הוא בדרך זה
….דנתכונו לומר שלא יתרגז אדם בביתו אפי' אם יארע לו
היזק דהיינו שכבר נשפך יין בשוגג ע"י שום א' מבני הבית

ודרכן של בני אדם להתרגז בשביל זה.....וא"כ אין ראי'
מכאן לשפוך יין לאיבוד אף על גב שמתכוין לסי' ברכה

דהא גם בחתן מתכוין כן ע"כ נ"ל דיש למעט בחלק הנשפך
במ"ש בכוס הבדלה משום הפסד משקין:

:  Lag B'omer

 ת תורה לשמה סימן ת   "  ) שו15  (

 כל כהאי גוונא שהוא מתכוין לשם מצוה ליכא בזה....
והנה בזה תדע כי מנהג ישראל... תשחית משום בל

למירון ושם מדליקים חתיכות ג לעומר"שהולכים בליל ל
א אין לפקפק על זה"י זיע"בגדים חשובים לכבוד הרשב

מאחר שהם מתכוונים לשם מצוה אין כאן חשש בל
ומנהג ישראל תורה הוא ועוד תדע שהרי נוהגים תשחית

י שאין"להדליק כמה נרות בבית הכנסת גם ביום ואעפ
המקום מאיר באורם דשרגא בטיהרא מאי אהני ובפרט
מקום שאינו מקורה ואורו רב ביממא ואור השמש זורח

מפני שהם תשחית ז אין בזה חשש משום בל"בתוכו ועכ
.....מדליקים לכבוד בית הכנסת או לכבוד הצדיקים 

Is it bal tashcit not to recycle something?

Beware of the trees

) ספר חסידים (מרגליות) צואת ר' יהודה החסיד 16  (

מה. אילן העושה פירות אין לקצץ אותו.

) פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק לג 17  (

בשעה שכורתין את האילן שהוא עושה פרי הקול יוצא
מסוף העולם ועד סופו ואין הקול נשמע 

 


