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 בן גורג'יה זצוק"ל  עובדיה יוסף העלון מוקדש לע"נ גאון עוזנו עטרת תפארת הפוסקים מרן רבנו 

 תכנית "מבית ההוראה" בבצהריים,   12ביום ראשון בשעה ברדיו "קול ברמה"    שבועניתן להאזין לשיעור מידי 

 

בל תשחית  ותהלכ

 שאי השיעור:נו

שימוש בקמח ומים לצורך רפואה נגד זיהומים. עריכת "בר" פירות גדול ומעוצב. מים אחרונים בשאר משקים או  

 דוקא במים. השקעה כספית גדולה בעיצובים והזמנות וכדומה לחתונה. טקס "הפרחת יונים" אחרי החופה. 

 

 עיסה של קמח ומים לצורך רפואה 

של   שאלה:  א. בצק  בעיסת  רפואיים המשתמשים  טיפולים 

בזה   יש  האם  חודרנית,  בציפורן  לטיפול  כגון  ומים,  קמח 

 איסור משום בזיון אוכלים?

 מותר, כיון שהוא לצורך רפואה.  תשובה:

בגמרא במסכת שבת )ק"ח ע"ב( אמרו "שורה אדם פתו ביין 

ומניחה על גב העין", כלומר אדם שיש לו מחלה בעין יכול 

למרות  העין,  על  אותו  ולהניח  "ספוג"  כעין  לחם  לשרות 

א כך  כן שאחר  פי  על  אף  הלחם,  את  עוד  לאכול  אפשר  י 

ו מותר.  סימן קע"א(כתב  הדבר  )ריש   נלמדש  המגן אברהם 

עושה אם  נמאס,  שהוא  אפילו  דבר  שכל  לרפואה    מכאן 

השאלה בנידון  גם  ולכן  של  מותר.  בעיסה  משתמש  שהוא   ,

 קמח ומים, כיון שעושה את זה לצורך רפואה, הדבר מותר. 

 מעוצב ויוקרתיבר" פירות "

כאשר   שאלה:ב.   מעוצב,  פירות"  "בר  לערוך  מותר  האם 

חתוכים מהפירות  רבים  ובחלקים  נזרק  ,  הכל  האירוע  סוף 

 ח, האם יש בזה איסור "בל תשחית"?לפ

 ביזוי אוכלין. מהשחתת ו זהר לה יש תשובה:

ס"ד(בשמרן  כתב   קע"א  )סימן  ערוך  יין ממשיכ":  לחן  ים 

וכלה חתן  לפני  הצנור,  בצנורות  בפי  בכלי  שיקבלנו   " והוא 

]בזמנם היה נהוג שעושים בחתונה כעין "מזרקות", אבל לא 

יין בתנאי שהיין נשפך    , ומותר לעשות כןשל מים אלא של 

לתוך כלי, דהיינו שבסוף הצינור מניח כלי והיין נשפך לשם.  

 כלין. אבל אם נשפך לארץ אסור, מפני שיש בזה ביזוי או

ואגוזים   והוסיף "וזורקים לפניהם קליות  נוספת:    מרן הלכה 

בימות החמה שאינם נמאסים, אבל לא בימות הגשמים מפני  

מיני פיצוחים לפני החתן היו נוהגים גם לזרוק    -"  שנמאסים

סוכריות)וכפי    והכלה עם  היום  במגן    (.שעושים  ומבואר 

שלהם הקליפה  עם  היו  שהם  )סק"ד(  ואאברהם  פי ,  על  ף 

נמאסים הם  אבל  נמאס,  אינו  )סעיף .  שהאוכל  הבא  ובסעיף 

כ מרן  להיזהר ה'(  צריך  חתנים,  לפני  חטים  "הזורקים  תב: 

שלא יזרקו אלא במקום נקי, וגם יכבדו אותם משם )כלומר  

אן. למדנו יטאטו את המקום(, כדי שלא ידרסו עליהם". עד כ

 מכאן שכל דבר שמגיע לידי ביזוי אוכלין אסור.  

 

 

 יותמעש לכותה
 ט"אי של וזזמא יח-מצליחהרב  ן רנו הגאו ו של מו שיעור

 טמ"ק  ןויגל
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אמנם המגן אברהם בתחילת סימן קע"א כתב שכל דבר שיש  

ואין   להשתמש  מותר  לרפואה(  רק  )ולא  לאדם  צורך  בו 

אוכלין.   לביזוי  לצורך לחוש  שאינו  שדבר  סוברים  )ויש 

ך. ע"ש במשנה ברורה  רפואה מותר דוקא אם דרך העולם בכ

 סק"ד(.

מדוע אסור לשפוך יין במזרקות אם אין כלי,    ולכאורה קשה

. אפשר  אגוזים בימי הגשמיםוכן מדוע אסור לזרוק קליות ו

צורךמותר  ש  לחלק בו  שיש  דבר  יין   ,כל  להמשיך  אבל 

לפני   חטים  לזרוק  וכן  ונאבד,  נשפך  הוא  כאשר  בצנורות 

ה שבדברים  מפני  אסור  נקי,  לא  במקום  אין ללו  החתנים 

"בר"  פירות  עיצוב  שעושה  אדם  זה  ולפי  ממש.  צורך 

ממש,   שנצרך  דבר  לא  זה  הרי  לתצוגה  יוקרתי,  רק  זה  כי 

יש   ולכאורה  נזרקים,  הפירות  רוב  האירוע  ובסוף  בלבד, 

בזה.   ס"י( ואכן  לאסור  קע"א  )סימן  תשובות  פסקי  בספר 

 כתב לאסור.  

)סימן קע"א אש"א  אבל להלכה אפשר להקל מגדים  . הפרי 

וזריקת   היין  בהמשכת  שאסרו  שהטעם  מסביר  סק"א( 

וב אוכלין  הפסד  מטעם  לא  הוא  אלא החטים,  תשחית,  ל 

ה' בטובת  מבעט  שנראה  ביזוי,  משום  הוא  ובשפע   הטעם 

זה במקרה שלנו שמי שעושה את  שנתן לו ה' יתברך . ולפי 

העיצובים   את  עושה  שאינו  וברור  פשוט  הפירות,  עיצובי 

בזיון, ולא נראה בכלל כמבעט בטובת ה' חלילה, לכן יש דרך 

כהן   רזיאל  רבי  הגאון  וגיסי  מחקרי האריך  להקל.  בשו"ת 

וגם ק מאד דברי הרב פרי מגדים.  לחז  ח"ד סימן י"א()ארץ  

כ ס"א(  קעא  )סימן  שם  להשתמש  הלבוש  אסרו  שחז"ל  תב 

מפני שנראה כמבעט בר שיש להם בזיון בו,  בדבמיני אוכלין  

בברכותיו ובשפע של הקב"ה. ולפי זה בעיצובי פירות, הרי  

כלל, אלא להיפך    הדבר לא נעשה בדרך של זריקה ובעיטה

כלל   שבדרך  רק  ומעוצבת,  יפה  בצורה  הפירות  את  מניחים 

אף אחד לא מושיט יד לאכול מהפירות כי הוא יקלקל ויהרוס 

ונמצא  לפח,  נזרק  הכל  האירוע  בסוף  וממילא  העיצוב,  את 

שהזריקה לא נעשית בדרך זריקה בכלל, אלא אדרבה מתוך 

   .אפשר להקלכבוד. ולכן 

שתרוג  ונ  משה  רבי  הגאון  מורנו  שכתב  מה  גם  זצ"ל  ציין 

כמה   שיש  בידינו,  קבלה  לד(:  )סימן  משה  ישיב  בשו"ת 

כאשר   גם  עליהם  לסמוך  אפשר  מקילים  הם  שאם  פוסקים 

כי   מגדים",  ה"פרי  זה  מהם  ואחד  מחמירים,  פוסקים  הרבה 

הוא תמיד מצדד להחמיר, ואם הוא כותב שמותר הרי בוודאי  

בזה.   להקל  שם(.  )עשיש  עיצוב יין  לעשות  שרוצה  מי  לכן 

יושלכו לפח  גם אם הם  ויוקרתי, אפשר להקל,  גדול  פירות 

 בסוף האירוע.  

וכמובן שהטוב ביותר שלא לזרוק את הפירות, אלא לקראת  

סוף החתונה אפשר לחלק אותם לבני הבית וקרובי משפחה,  

א ובוודאי  ומשובחים  טובים  פירות  הם  הסתם  נשים  ומן 

לידי   יבוא  שלא  להשתדל  שאפשר  מה  וכל  בזה.  ישמחו 

גולן  ר'  להרה"ג  )וע"ע  בזה  לנהוג  שראוי  בוודאי  השחתה, 

 קבלן בקובץ ויען שמואל חלק ט"ו סימן נא(. 

 מים אחרונים במשקים או דוקא במים?

פעמים רבות יש טירחה לקום ליטול ידים למים  שאלה:  ג.  

כל המשפחה המורחבת או  אחרונים, כגון בסעודת שבת עם  

האם יש חיוב    ,ם מושבוממקו  המים רחוקים ת שבאולם שמחו

ליטול ידיו למים אחרונים? והאם מותר ליטול מים אחרונים  

  במיץ או שיש איסור בל תשחית?

)חו  תשובה: התוספות  דברי  נקדים  ע"א( תחלה  ק"ה   לין 

אחרונים מים  לעשות  בזמנם  נהגו  שלא  שאין שכתבו  כיון   , 

מהלכות  )פ"ו  הרמב"ם  אבל  בינינו.  מצוי  סדומית  מלח 

ה"ג( יש   ברכות  סדומית,  מלח  לנו  שאין  פי  על  שאף  כתב 

סדומית כמלח  שטבעו  אחר,  מלח  מפני  יעביר    ,לחוש  ואם 

אות יסמא  נטילה(  )ללא  עיניו  גבי  על  מרן ן.  ידיו  ופסק 

ס"א( קפא  )סימן  ערוך  חובה.   בשלחן  אחרונים  וגם  מים 
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והאחרונים   ואשכנז  הרמ"א  ספרד  פוסקי  כן גדולי  מורים 

 . 1למעשה. וצריך להקפיד על כך 

מרן ידיו למים אחרונים במשקאות:  ולענין האם מותר ליטול  

נוטלים מים אחרונים    תב,בשלחן ערוך )סימן קפ"א ס"ט( כ

מב יוסף  בבית  ומרן  משקים.  מיני  הם בכל  שגם  מפני  אר 

קולה  בקוקה  אחרונים  מים  לעשות  אפשר  כן  ואם  מנקים. 

 שם )סק"כ( משנה ברורה  בומיץ תפוזים וחלב וכדומה. אבל  

דברי הפרי מגדים, שזה דוקא   הביאו  כף החיים )ס"ק כד(וב

בלבד.   מים  לו  אין  פ'  אם  )ש"א  חי  איש  בבן  גם  פסק  וכך 

פר הרב  סי"א(.  לך  אבל  שלח  טעמו,  מה  ביאר  לא  מגדים  י 

ובל תשחית, כי אם    האוכל  נראה פשוט שטעמו משום ביזוי

יקרים   במשקאות  ולהשתמש  לבזבז  לו  אין  מים  לאדם  יש 

[ משום   וע"עיותר.  שהטעם  )סק"ז(,  כאן  מרדכי  במאמר 

אוכלין משקיןהפסד  לשאר  יין  בין  בזה  חילוק  יש  ואם   ,  .]

( שבת  במסכת  שרבותינו  מה  אומרים  וכעין  ע"ב(  ק"מ  דף 

שאם אדם יכול לאכול לחם של שעורים לא יאכל לחם של  

חטים שהוא יקר יותר, ומשם נלמד שלא מבזבזים דבר יקר,  

 כאשר אפשר להשתמש בדבר זול ופשוט יותר.  

אדם ש יקום  לכן  אלא  יתעצל  לא  בבית,  בשלחן שבת  נמצא 

נמצא באולם,   מים אחרונים במים. אבל כאשר הוא  לעשות 

ואם יקום עלול להפסיד את הזימון, או שמקום הנטילה נמצא  

 
לח סדומית מסמא כיצד אמרו חז"ל שמאדם בחו"ל הקשה לי    1

העיני פנים  את  לשטיפת  תמרוקים  מזה  עושים  היום  והרי  ם, 
העולם לכל  הזה  המלח  את  נכנס  ומוכרים  ופעמים  מהמלח  , 

 אין ניזוקים כלל.  לעינים ו
שבתי לו ב' תשובות: א(, התמרוקים שעושים הם מים המלח,  הו

אבל חז"ל אמרו זאת על מלח של סדום, ואיננו יודעים כיום היכן  
של המדוייק  י"ח  סדום.    המקום  )בראשית  הפסוק  על  רש"י  ב( 

כתב:   י"ז( עושה",  אני  אשר  מאברהם  אני  המכסה  אמר  "וה' 
מ שלא  זה  דבר  לעשות  לי  יפה  לא  לו  בסדום.  נתתי  אני  דעתו, 

נו את הארץ הזאת וחמשה כרכין הללו שלו הן וכו'. עד כאן. דהיי 
הקב"ה   לכן  ישראל,  לעם  שנתנה  ישראל  מארץ  חלק  שזה  כיון 

)וכיו    ן שהם היו צריהודיע לאברהם שהוא מחריבה בעון סדום. 
עם   שכעת  וכיון  העינים(.  את  מסמא  שלהם  המלח  לכן  עין, 

חזר ישראל  ישראל  מארץ  חלק  וזה  ייתכן    לארצו,  לנו,  שניתנה 
,  מסמא את העינים  שמחמת כן עשה הקב"ה שכעת אין המלח

העולם   בכל  וימכרוהו  גדולה  תועלת  ממנו  יפיקו  אדרבה  אלא 
ומכל   מרפא.  הוא  עצמה  בה  מכה,  שהקב"ה  ובמכה  ויתעשרו. 

מלח שיש במקומות  מפני    ,מקום צריך ליטול ידיו למים אחרונים 
בעולם  כמלח    אחרים  שכתב  , סדומיתשטבעו  הרמב"ם.    וכמו 

הפוסקים  ]ו שכתבו  רבים  במקומות  מצינו  שנשתנו  באמת 
 [. הטבעים

ליד עזרת הנשים, או שזה כרוך בטרחה מרובה, או שכולם 

יעצרו אותו לומר לו שלום והוא לא רוצה להתעכב רק לברך  

ול בהם  ברכת המזון  וכיוצא  בכל האופנים הללו  לכת לבית, 

 שיש צורך כל שהוא, אפשר להקל בזה.

 להשקיע בהזמנות ופרחים ועיצובים לחתונה

ד  שאלה:ד.   חילוקי  לגבי  יש  לעתיד,  כלתי  לבין  ביני  עות 

ההו החתונה,  רוצהצאות  ו  כלה  הוצאות להשקיע  להוציא 

  יוקרתיים, נות אוכל וקינוחים  מ   ,זמר מפורסםמרובות, כגון  

בהזמנה   במיוחדואפילו  ויוקרתית  רוצה  .  מעוצבת  והחתן 

 תורה בנושא?הלחסוך וחבל על הכסף, מה דעת 

כאשר    וזהאכן    תשובה: זוגות  של  הגדולים  הלבטים  אחד 

להתחתן ע"ב(   .עומדים  ק"מ  )דף  שבת  במסכת  הגמרא 

אומרת: אמר רב חסדא, אדם שיכול לאכול לחם של שעורים 

חטי של  לחם  ואוכל  זול,  עובר  שהוא  יותר,  יקר  שהוא  ם 

משום איסור בל תשחית, כי הוא מבזבז לחנם לחם יקר. רב  

יין,   שותה  זה  ובמקום  שכר  לשתות  שיכול  מי  אומר,  פפא 

שלחם   כיון  זה,  את  דוחה  והגמרא  תשחית.  בל  משום  עובר 

יותר   בריא  יין  וגם  שעורים,  מלחם  יותר  בריא  חטים  של 

המ תשחית.  בל  משום  בזה  אין  לכן  :  תב כשם  אירי  משיכר, 

לעולם יתנהג אדם במדה בינונית ויצמצם בהוצאתו כפי ענינו 

לעשות  ישתדל  עני  הוא  ואם  שלו(.  היכולת  לפי  )כלומר 

כלומר לידי מצב   -דברים שמהם יבא לידי הסדר בהוצאה )

שיוכל לכלכל את עצמו בדעת ובתבונה(, ואם הוא עשיר אל  

כלומר   -מאכלים אלא בכדי הראוי )יפחית עצמו בצמצום ה

לפי  ל מעט  יצמצם  אבל  בקמצנות,  ינהג  ודרך מעמדוא   .)

צחות אמרו, אמר רב חסדא כשהייתי עני ועשיר מעולם לא  

עני   כשהיה  ירקות.  התיאבון   -אכלתי  את  פותח  שזה  בגלל 

 -וגורם לאכול יותר ולא היה לו מספיק לחם, וכשהיה עשיר  

בירקות הבטן  את  למלא  במקום  ודגים  בשר  לאכול  .  העדיף 

וזה רק משל בלבד לומר שאדם צריך להתנהג בהתאם למדת 

 יכולתו. 
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( "דרך הערה"  אמרו  וכן  המאירי:  להאיר    -וממשיך  כלומר 

שיוכל.   כמה  ביתו  בתוך  יצמצם  שהעני  לבנו(,  תשומת  את 

שעורים  של  לחם  לאכול  שיכול  שמי  רבותינו  אמרו  ולכן 

שיכול  ומי  תשחית,  בל  משום  עובר  חטים  של  לחם  ואוכל 

 שתות שכר ושותה יין עובר משום בל תשחית. עד כאן. ל

לפי זה אין כוונת הגמרא לפסוק את זה להלכה, אלא הכוונה  

להוציא   ולא  במשפט,  צעדיו  לכלכל  צריך  שאדם  לומר 

הוצאות ולאחר מכן לטרוח ולעבוד במשך כמה שנים לכסות  

)וע"ע  החתונה  של  אחד  ערב  בשביל  שעשה  החובות  את 

 חאו"ח סימן ב' אות ג'(.  בשו"ת חקרי הלכה

פ"ב(  כתבו אות  ג'  )שער  תשובה  בשערי  יונה  כתוב  רבנו   :

לנדוח   עצה  את  תשחית  "לא  שופטים  פרשת  בסוף  בפסוק 

עץ   לכרות  שלא  בזה  הוזהרנו  יט(,  כ'  )דברים  גרזן"  עליו 

מאכל, וכן הוזהרנו בזה שלא לפזר לריק אפילו שוה פרוטה. 

ר דברי  ממון ולפי  ולבזבז  להשחית  האיסור  הללו,  יונה  בנו 

כ סמ"ה(  )פכ"ט  חרדים  בספר  וגם  התורה.  מן  תב:  נאסר 

בכלל הלאו של השחתת עץ, שיחוס אדם על ממונו ולא יפזר  

בשלוש   סלאנטר  ישראל  רבי  וגם  פרוטה.  שוה  אפילו  לריק 

פרוטה  להוציא  שלא  כותב  קימוץ(  )אות  שלו  מדות  עשרה 

שצ מה  רק  לצורך,  צריך  שלא  לכן  כלל.  לבזבז  בלא  ריך, 

לומר לכלה, שאדרבה זו דרך חיים נכונה והנחת אבן הפינה 

לבזבז   ולא  להוציא,  מסוגלים  אנחנו  מה  לדעת  בית,  בבניית 

לטרוח   שנים  כמה  במשך  כך  ואחר  אחד  לילה  על  הרבה 

החברים   שכל  זה  על  לסמוך  או  אותו,  לכסות  קשה  ולעבוד 

גדולות כדי לכסות א ת ההוצאות שעשינו להם. יתנו מתנות 

גדול  אירוע  "עשיתי  שמתלוננים:  אנשים  כמה  ]שמעתי 

שיתן  במקום  שקל,  מאתים  רק  לי  נתן  ופלוני  יקר,  באולם 

מאות במסעדה -ארבע  שאוכל  אדם  אבל  שקל".  מאות  חמש 

והוא הולך בהתאם  יודע כמה הוא מוכן לבזבז ולשלם,  הוא 

עובדה   עליו  קובע  אתה  אבל  כזאת,  למסעדה  לאכול  לזה 

באולם יוקרתי ומבקש ממנו לשלם בהתאם..., הוא לא רוצה  

זו   בוודאי שאין  לבוא למסעדה כזאת ומעדיף לשבת בבית[. 

 דרך נכונה להגיע להוצאות כאלה.

 טקס "הפרחת יונים" אחרי החופה

במשפחתה  שאלה:  ה.   שנהוג  "הפרחת  כלה  טקס  לערוך 

רגילים   ואין  מיותר  שהוא  טוען  והחתן  בחופה,  יונים" 

   במשפחתו לעשות כן, כיצד נכון לנהוג?

עושים    תשובה: החופה  שאחרי  אצלם  שמקובל  כאלו  יש 

מן טוב לזוגיות  טקס "הפרחת יונים" לבנות, וטוענים שזה סי 

יונים"(  טובה "זוג  העולם  שאומרים  הרבה  )כמו  עולה  זה   .

לכן  אצלם.  מקובל  שזה  אנשים  יש  שני  מצד  אבל  כסף, 

הייתי מצדד  דוקא במקרה הזה  למרות מה שאמרנו מקודם, 

לסימן   בחופה  דברים  לעשות  ענין  שיש  בגלל  ולא  להקל. 

שהיו  ס"ד(  קע"א  )סימן  ערוך  בשלחן  שכתוב  וכמו  טוב, 

וכלה,   לחתן  בצנורות  יין  ד"ה  ממשיכים  נ:  )ברכות  ורש"י 

במזרקות,   זה  את  עושים  שהיו  שהסיבה  מסביר  ממשיכין( 

הוא לסימן טוב. והיות שכך עושים משפחתה, כך זה מקובל  

וזה כעין מה  ועליו להתאים את עצמו לרמה שלהם.  אצלם, 

שמרן כותב בשלחן ערוך אבן העזר )סימן ס"ד ס"ד(: תקנו 

לקרובים שלו   חכמים שהנושא אשה יעשה סעודה בנישואין

והמפרשים   הכלה.  כבוד  וכפי  כבודו  כפי  הכלה,  ולקרובי 

ממשפחת  יותר  עשירים  החתן  משפחת  שאם  מסבירים, 

ואם   משפחתו.  ערך  לפי  סעודה  לעשות  צריך  הוא  הכלה, 

ממשפחת החתן, צריך לעשות   יותר  משפחת הכלה עשירים 

שאם  מכאן  יוצא  משפחתה.  כבוד  של  הערך  כפי  סעודה 

הכלה ואצל חברותיה לעשות הפרחת יונים   מקובל במשפחת

המשפחה   כל  של  מהרמה  לרדת  ממנה  נדרוש  לא  וכדומה, 

יכולה לדרוש מהחתן  יותר, ולכן היא  ולעשות ברמה צנועה 

לא   ולמחול,  לוותר  מוכנה  שהיא  מה  אבל  זה.  את  לעשות 

 חייב לעשות כמובן.

)סק"ז( שם  היטב  בבאר  כתב  מקום  לפי  ומכל  הכל  מיהו   ,

 . אין לכוף ם יפזרו יותר מידאי ודאי, שאם ההענין
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 עורך העלון: הרב אביחי סעדון ביקורת: הרה"ג רבי יצחק מאזוז 

 A025606532@gmail.com -ל וכן ליצור קשר בדוא"ל, ניתן להצטרף לאלפים המקבלים את העלון במיי

 


