Zoreah 1 – Planting Made Practical:
Promoting Growth & Putting Flowers in Water on Shabbos

1 –Should I stop my children from throwing their apple cores or
peach pits onto the grass on Shabbos?

2 – If a non-religious guest brings me flowers on Shabbos, am I
allowed to put them in a vase of water?

: שבת דף עג.1
 ִליְתֵני חוֵֹרשׁ ַוֲהַדר ִליְתֵני זוֵֹרַע! ַתָּנּא ְבֶּאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ָקֵאי ְדָּז ְרִעי ְבֵּריָשׁא, ִמְכֵּדי ִמְכָרב ָכּ ְרִבי ְבֵּריָשׁא.ַהזּוֵֹרַע ְוַהחוֵֹרשׁ
. ְוַהַמּ ְרִכּיב — כּוָּלּן ְמָלאָכה ַאַחת ֵהן,I ְוַהַמְּב ִרי, ְוַהנּוֵֹטַע, ְוַהזּוֵֹמר, ַהזּוֵֹרַע:ָתָּנא. ַוֲהַדר ָכּ ְרִבי
We learned in the mishna, among those liable for performing primary categories of labor: One
who sows, and one who plows [is liable]. Since, after all, in terms of plowing, one plows
first and only then sows, let the tanna teach first one who plows, and afterward let him teach
one who sows! The tanna ordered the mishna based on the practice in Eretz Yisrael,
where they sow first and then plow. A baraita is taught: One who sows, and one who
prunes, and one who plants, and one who bends the branch of a vine or a tree into the ground
so that it takes root, and one who grafts, all performed one type of labor.
: מועד קטן דף ב.2
 ר ב י ו ס ף א מ ר,  משום חורש: משום מאי מתרינן ביה? רבה אמר, המנכש והמשקה מים לזרעים בשבת,אתמר
. הכא נמי מצמח פירא,  לצמוחי פירא-  מה דרכו של זורע,משום זורע … אמר רב יוסף כוותי דידי מסתברא
With regard to one who weeds or one who waters seedlings on Shabbat, for what prohibited
labor do we warn him? Rabba said: plowing. Rav Yosef said: sowing … Rav Yosef said:
According to me, it is reasonable. Just as the objective of sowing is to cause the fruit to grow,
here too, weeding or watering causes the fruit to grow …
 רמב"ם הלכות שבת פרק ז הלכה ג.3
 כל אלו אב אחד הן מאבות,וכן אחד הזורע זרעים או הנוטע אילנות או המבריך אילנות או המרכיב או הזומר
. שכל אחת מהן לצמח דבר הוא מתכוין,מלאכות וענין אחד הוא
Similarly, one who sows seeds, plants trees, extends trees, grafts [branches to] trees, or prunes
trees: All of these are considered a single primary category of [forbidden] labor, [for] they share
a commonality, since all these activities have a single intent: to cause [a plant] to grow.
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 .4רש׳׳ש שבת דף עג:
כיון דע"י זריעתו עתה ישרש אח"כ חייב כמו אופה וצולה דחייב אף על פי שנאפה ונצלה אח"כ מאליו .והנה
אם לקט הזרע קודם שנשרש נראה דפטור למפרע על מה שזרע כיון דלא נתקיימה מחשבתו  ...היכא דלא נשרש
עדיין לא נעשה כלום דכמאן דשדא בכדא דמי .והנה בזורע משמע דחייב אף דההשרשה לא תהיה אלא בחול ...
 .5מנחת חינוך מצוה לב ,זורע אות ב
הזריע' שזרע חייב אף בלא השריש ונקלט כלל כגון שנתקלקל תיכף ע"י איזה סיבה או שתיכף הגביה מן
הקרקע חייב על מעשה הזריעה ,ול"ד לאפי' דקודם שנאפה א"ח כמבואר בש"ס התירו לרדותה קודם שתאפה
כדי שלא יבא וכו' דהתם האפי' הוא המלאכה וחייב בשעת אפי' אבל הכא המלאכ 'היא הזריע' וחייב תיכף על
הזריע'  ...ונ"פ אפילו אם זרע אדעתא להגביה תיכף מן הקרקע ולא יצמח כלל מ"מ מעשה הזריעה במקום
צמיחה אסרה התורה וזה הו"ל מלאכה ...
 .6סוכה דף מב.
משנה .מקבלת אשה מיד בנה ומיד בעלה  ,ומחזירתו למים בשבת ,רבי יהודה אומר בשבת מחזירין ,ביום טוב
מוסיפין ,ובמועד מחליפין.
MISHNA: A woman may take a lulav from her son or husband and return it on Shabbat to its
water. Rabbi Yehuda says: On Shabbat one may return the lulav to the water; and on Yom
Tov one may add fresh water; and during Chol HaMoed, one may change the water.
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