Choreish 1 – Plowing Made Practical: Pushing Strollers, Wearing Heels & Playing in
Sandboxes on Shabbos

1 – There’s a short cut between Horton and Lamberton that I sometimes
take when pushing my stroller. I noticed that when the ground is damp, the wheels
leave an indented trail in the dirt. Is that a problem on Shabbos?
2 – After it rains, the ground in our backyard is soft enough that chair legs
sink into the ground when sat on. Is it still ok to sit on the chairs on Shabbos?
3 – Can my children play in our backyard sandbox on Shabbos if they are
going to dig holes in the sand?

: שבת עג.1
 ַבַּבִּית ַחָיּיב, ָהְיָתה לוֹ גּוָּמּא וְּטָמָמהּ: ָאַמר ָרָבא...  ַהחוֵֹרשׁ ְוַהחוֵֹפר ְוַהחוֵֹרץ כּוָּלּן ְמָלאָכה ַאַחת ֵהן: ָתָּנא.ְוַהחוֵֹרשׁ
.  ַבָּשֶּׂדה ִמשּׁוּם חוֵֹרשׁ,ִמשּׁוּם בּוֶֹנה
One who plows. A tanna taught : One who plows, and one who digs, and one who makes a
furrow in the ground have all performed one type of labor ... Rava said: One who had a hole
and filled it, in the house he is liable due to the labor of building. In the field, he is liable due
to the labor of plowing.
: רש׳׳י שבת דף עג.2
: אינו חייב אלא אחת דכולהו לרפויי ארעא עבידי- מלאכה אחת הן
: דמרפי ארעא- משום חורש
: ר׳׳ח שבת דף עג.3
 כל שהיא ליפות הקרקע בשדה. אסיקנא כל אלו משום חרישה. החופר כולן מלאכה אחת הן. החורץ.החורש
חייב משום חורש
: מועד קטן דף ב.4
 רב יוסף, משום חורש: משום מאי מתרינן ביה? רבה אמר, המנכש והמשקה מים לזרעים בשבת,אתמר
. האי נמי מרפויי ארעא, לרפויי ארעא-  מה דרכו של חורש, כוותי דידי מסתברא: אמר רבה.משום זורע:אמר
...  הכא נמי מצמח פירא,  לצמוחי פירא-  מה דרכו של זורע, כוותי דידי מסתברא:אמר רב יוסף
It was stated: one who weeds or one who waters seedlings on Shabbat, for what prohibited
labor do we forewarn him? Rabba said: plowing. Rav Yosef said: sowing. Rabba said:
According to my opinion it is reasonable. Just as the usual objective of plowing is to loosen
the earth, so too, this loosens the earth. Rav Yosef said: According to my opinion, it is
reasonable. Just as the usual objective of sowing is to cause the fruit to grow, here too causes
the fruit to grow …
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 .5תוספות ביצה דף ז :ד׳׳ה בעפר
 ...וי"ל דהתם מיירי שכל המקום סביב עפר תיחוח וכשמגביה הביצה אז נופל הקרקע ואין ניכר כאן שיש
גומא ,אבל הכא מיירי שהוא קשה סביב והעפר תיחוח באמצע וא"כ כשמגביה )הביצה( נכרת הגומא:
 .6ביצה דף כג:
ַרִבּי ְיהוָּדה אוֵֹמר :ׇכּל ַהֵכִּלים ֵאין ִנ ְגָר ִרין ,חוּץ ִמן ָהֲעָגָלהִ ,מְפֵּני ֶשִׁהיא כּוֶֹבֶשׁת.
R. Yehuda says: no vessels may be dragged on the ground on Shabbat except for a wagon,
which is permitted because its wheels merely press the earth down.
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