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 ג צקגליון 

 "בית ההוראה" תכנית  "קול ברמה" ב  שודר בערוץ

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

)ב'(  תשחית ת בלו הלכ

 שאי השיעור:נו

קלה  תיקון תוב אם יש חי לאשפה.  רועיםי. השלכת מזון הנשאר מאריות לחם. זריקת שאהשמדת יבול חקלאי

. תרומות ומעשרות לחומראהפרשת  .ד זמןמצריך טרחה ואיבואם תיקון הדבר  ., משום בל תשחיתמת להפסדורהג

ם  אדם הקוצץ בהיתר, הא. מגורים עקירת עץ פרי לצורך . ת ענפי עץ פריקציצ. השחתת בגד כדי למנוע חוסר צניעות

נתינת רעל לחתולים על מנת להורגם. ניסוי חומרים חדשים   .פרי לצורך פיתוח סביבתי  עציעקירת   מסתכן בנפשו?

 על בעלי חיים. בעל הבית שהשחית פלאפון לעובד. מנהל שהשחית כדור לתלמיד בבית הספר.

 

 

 קלאיחיבול השמדת 

החקלאות  לה:אש  א. במשרד  עובד  רוצים ,  אני  וכעת 

אותי   טונות השמילתפקיד חדש, שבו עלי ללהעביר   ד אלפי 

או שיש בזה   לעשות כן  רמות  . האםפירות שראויים למאכל

 איסור בל תשחית?

החל  ה ששהמטר  נקדיםתשובה:   כך שקלאות  משרד  עושה 

ו לשוק  ציאם שאם יולהרע, אלא משולהשחית ומרצון  ה  אינ 

מאידך  ו מים, הפירות יימכרו בזול מאד,  את כל הפירות הקיי

יקנו  להלקוחות   שצריכיא  ממה  יותר  אם  ם,  הרבה  אלא 

קילורגילים   בזוללקנות  שהפירות  במצב  קילו   יקנוהם    , 

 כל היותר. ל וחצי

לדוגמא החקלאי מקבל היום שלושה  גורם שאם  המצב הזה  

יקבל    מוצף הוא  היההשוק יש  תפוחים, באופןשקלים לקילו  

אי יישאר עם הרבה החקלל דבר  ש  ופושקל אחד לקילו, ובס

את  ש  כסף  מאד  מעטיח  וירוו  ,סחורה יכסה  ולא  כמעט 

 ההוצאות.

אות למנוע את זה היא להוציא פחות  קלחהדרך של משרד ה

לשו שהקסחורה  כך  הפירות ,  על  יותר  ישלמו  לקוחות 

ואז    ,ת שלווההוצאו  הטרחה  בורף עותר כסוהחקלאי יקבל י

לעבוד להמשיך  ירצה  להתפתח הוא  לשוק  גורמים  הם  כך   .

 כראוי.

בל תשחיתבל  א כאן שאלה של  יש  לאדם  ,  אכן  מותר  האם 

 מטרה הזו. אבד את הפירות בידים עבור הל

בענין.   רב  מעשה  שרבובמ(  :כתענית  )גמרא  במצינו  א א 

ממעשיו הגדולים של רב ביקש מרפרם בר פפא שיספר לו  

ו  ם בר רפר  .נאהו אחד מהם הוא פפא סיפר לו כמה דברים, 
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לפני שבת, וקונה את    קבאופן קבוע לשו  שרב הונא היה יוצא

רצו  הסוחרים י, כדי שהירקות שנשאר לסוחריםכל הפירות ו

ולא   שלהם היתה נשארת  רה לשוק. אם הסחורהלהביא סחו

אבל רק מעט,    יםביאמ  יוהבאה ההיה מי שיקנה מהם, פעם  

זמנ יש  תבאמ שישנם  ביקוש  ים  לא הרבה  הסוחרים  ואם   ,

  זה יווצר מצב ככדי שלא ייביאו מספיק פירות יהיה מחסור.  

מה קונה  היה  הונא  הרב  שם  בטוחים  היו  וכך  תמיד  כל, 

 פירות בשפע., והיו מביאים הסחורה שלהם תיגמר

הללו?  ומה   הפירות  עם  עושה  היה  הונא  רצה   הוארב  לא 

או שלהביא  כדי  לעניים  יסמכותם  יסמכו   עליו,  לא  )שאם 

וע אחד לא תשאר סחורה ויישארו העניים  עליו, ייתכן ששב

 ת הללו לנהר. פירוה  ולכן היה זורק אתללא אוכל(, 

בל תשחית בידים.  א גדול, כי הוא עושה  ולכאורה יש בזה פל

 .1תהבכלל השח אין זהאלא מוכח מכאן ש

וכמו  ולהיפך, הדב שאדם הזורע חיטה הוא ר דומה לזריעה, 

ושה  שע  קום כיוןמכל מולמעשה גורם לה השחתה וריקבון,  

כאן, כיון שעל ידי הוא הדין  ו  מותר.  ,החיטה תגדלשדי  ן ככ

 המעשה הזה הוא גורם שהסוחרים יביאו פירות בשפע לשוק 

 מותר.הדבר   –ייגרם מחסור  לאו

כדי   היא  החקלאות  משרד  של  כיון שהמטרה  למעשה,  ולכן 

יימנעו    שהחקלאים פרדסים  לא  יטעו  אלא  האדמה  מעבודת 

בשדות, יד  ויעבדו  תהי  יועל  ובזול  חוס  הכך  בשפע    –רה 

 . הדבר מותר

אם   מקום  הללו  ומכל  הפירות  את  לחלק  אפשרות  יש 

ובאמת , בודאי שנכון יותר לנהוג כך.  לאגודות צדקה וכדומה

לאגהמשרד  ש  אומרים סחורה  ומכל  צדקהודות  משחרר   .

 
מאכילים(  1 אין  )ד"ה  שם  רש"י  השני    כתב ואמנם  בפירושו 

לנהר   בני אדם  אין אוומוצ  , ין למקום אחרוהולכשזורק אותן   תן 

שמעתי. עד כאן. מתוך דבריו נראה ברור שלא  כך  ואוכלים אותם.  

דהא עדיפא.    כתב ותירץ  לבהמות,  יתנם  לא  ליישב למה  אלא  זה 

ליה.   קשיא  לא  תשחית  בל  מצד  אם  אבל  גם  ודאי  באמת  אבל 

קום אין ספק שרוב הפירות יפלו במעמקי  , מכל מימצאו בני אדם 

קעא( )סימן  השקל  מחצית  ועיין  במים.  יירקבו  או  ואמרי   הנהר 

ער יע  השלחן  על  משפט  קב  חושן  הגר"ז  הי"ד ) וך  י    ( סימן 

 . שם  וע"ע בהגהות היעב"ץ  בביאורים בסוף דבריו.

הדין   מעיקר  ההדמקום  של  הפירורך  מותרתשמדת  ואין   ת 

 בל תשחית.  חשש שלבזה 

 לחםריות שא ריקתז

שאלה:   קצת    ותנשארכאשר  ב.  והן  והיות  לחם,  חתיכות 

כלם, האם מותר  ות ואינן טריות בני הבית נמנעים מלאיבשו

מצולזורק הדבר  אם?  לאחר  ביותר  הרבה  נשאשירועים  י  ר 

במקרים   לחמניותמאד   לעשות  ניתן  מה  למחצה,  חתוכות 

 כאלה? 

כות  יתשח  (ס"ג  ק"פכתב מרן בשלחן ערוך )סימן    תשובה:

פירורים שאין בהם  לאבדן ביד. ואסור    ,ם כזיתשיש בה  לחם

 יות. כזית מותר לאבדן ביד, ומכל מקום קשה לענ 

הדב )חולין קה:רים  מקור  חשב שהאנשים    אביי(, שבגמרא 

את  נקולמקפידים   מהפירורית  השולחן  שםסביבות  ת  ב יס , 

נקיותיה  דההקפה משום  אבל  א  לו  ,  אמר  מכן  ה  רבלאחר 

כלומר, עניות.  משום  כן  פירורים    שעושים  יש  תחת  כאשר 

בזיון,    השולחן, לידי  שאיןובאים  כזית    למרות  ואין בהם 

 כל מקום הדבר קשה לעניות. מאיסור מעיקר הדין 

מב כהגמרא  על  המעשה  ךיאה  העניו.  ששר  אחד  אדם   ת יה 

העניות(כלומר  ) על  הממונה  להיות   המלאך  לו  לגרום  רצה 

א  עני, שלא  מהיה  אדם  ותו  אבל  הפירורים  על  מקפיד  אד 

האנשים עליהם  אחד  ידרכו  יום  אדם  .  בגינהאותו  , אכל 

ע כי  העניות,  שר  הואושמח  את   כשיו  ללקט  יוכל  לא 

כך יישארו שם הפירורים וידרכו ם, ושביפירורים מבין העה

להטיל עליו  מלאך  היוכל  מעשה זה  ועל ידי  עליהם האנשים,  

 . את העניות

אדל  אב זהיאותו  היה  ום  הלחם,  בכבוד  מאד  סיים  ר  כאשר 

לת אותם  והשליך  העשבים  את  עקר  הוא  הנהר.  ולאכול  ך 

א האיש  שמע  שעה  אומרבאותה  השטן  )לשטןת  לו  אוי   :) ,

י יכול  נ , מעכשיו אינ תו. כלומרוציא אותו מביתו אדם השאו

 יו את גזירת העניות לעולם.להטיל על

מכזית, אם אדם    ם פחותהב  למדנו מכאן שגם פירורים שיש

 יכול לבוא לידי עניות. ומביאם לידי בזיון, םמאבד

שאי פירורים  לאבד  שמותר  שאפילו  מרן  כתב  בהם  ן  ולכן 

)ויש פוסקים רבים הסוברים    שה לעניות. כזית, מכל מקום ק
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י ש כזית, אף על פי שבכל חתיכה  שאם בכל הפירורים יחד 

כי   מן הדין לאבדם.  כזית, מכל מקום אסור  אין  בפני עצמה 

 (. ועוד פוסקיםכולם מצטרפים יחד. עיין למרן החיד"א 

ש מרן  דברי  את  מבארים  רק  האחרונים  מנע  להשיש  לא 

ן זיולמנוע כל צורה של ב יש גםרגלים, אלא מלדרוס אותם ב

וכ במים  ןוגמהלחם,  יירטב  כך    ה,ומדוכ  שלא  ידי  על  כי 

 יכול לבוא לידי עניות חלילה.זה והאדם הלחם מתב 

מקום   מומכל  בגמראמוכח  זור  שם,  המעשה  אדם  את  אם  ק 

ביהל בזה  אין  הנהר,  לתוך  בזה חשש של חם  אין  ולכן  זיון, 

 עניות.

ניח את הלחם בשקית  לה מותר לאדםוסקים, שלמדו מכאן הפ

אותהישלוסגורה   מבאשפה  ם  ויש  לחמיר,  שקית    יחהנ ים 

ב של  חשש  בזה  ואין  שקית,  ובתוך  בא  זיון  לידי  אינו  בכך 

לציון,    עניות. אור  בשו"ת  תרומות  )עיין  עובדיה  חזון 

יאומעשרות אות  יג  סימן  ח"ד  יצחק  מנחת  שו"ת  ועיין  ,   .

שריפת   הלכות  המקוצר  האחרונים בש"ע  בשם  ס"ה    החלה 

שמעתי   וכן  טעמם.  וביאר  שקיות,  בשתי  לתת  שסוברים 

 ממו"ר הגאון המופלא רבנו משה הלוי זצ"ל(.

תבוא    –ל לאכול  יכו  כל מה שאדםלכתחילה    ולכן למעשה,

א אבל  ברכה.  אד עליו  ים  לא  הבית  שבני  יודע  אם  ת אכלו 

שיתכן שאכל ממנו שנמאסים מלאכול דבר  הלחם הזה, וכגון  

ח  יכול להני ,  אחרת  סיבהמ  או שנמנעים מלאכול  ,מישהו אחר

הלחם   בשקית  שקית  באת  שקית)ועדיף  לשים ו (בתוך 

חשש  באשפה חלילה  בזה  אין  וכך  שעוביזיון  ,  כן  מפני  שה 

 כבוד. ך בדר

 ת מזון הנשאר מאירועיםהשלכ

פעמים רבות נשאר באולמות שמחה הרבה אוכל,  :  ג. שאלה

לו המלצרים  האם  על  לאשפה,  הכל  מותר אכן  השליך 

ו עבירן להוניתראוי לאכילה  ל  וכלהשליך לאשפה כאשר הא

 ?תלמשפחות נזקקו

ם מאפשרים למסור  אינ פעמים רבות בעלי אולמות  תשובה:  

, מחשש לתקלות שונות, כגון שהאוכל  את האוכל למשפחות

 .2ביעה כספית ואו אליהם בתיתקלקל ויב

יכולים להגיש את האוכל באירוע אינם  מאידך, בעלי האולם  

האוכל יהיה טרי, ונוצר  ש  יםבעלי השמחה רוצ  כית,  שלמחר

 ות עם האוכל הזה. מה לעשמצב שלבעל האולם אין 

בל תשחית,  יסור של  בזה א בשו"ת שבט הלוי כתב שאכן יש  

אול אם  לקחת  כן  רוצה  גם  דם  לקחת  יכול  מהאירוע  אוכל 

 ללא רשות בעל האולם כי הוא לא מקפיד בכך.

ישנם  האמ כי  כך,  תמיד  לא  מת שזה  קפידים אולמות שאכן 

יש  א  של מהאולם.  אוכל  שלהוציא  וכמו  הרבה  מאפשרים, 

ברקבכמה   בבני  כאן  שאולמות  מ ,  הערב    גיעים בסוף 

מימתנדב שנ   ארגונים  מה  כל  ולוקחים  אבל  חסד  יש  שאר, 

וכמו  הר מאפשרים,  שלא  שהזכרנ במבה  מכיר  קרה  שאני  ו, 

 ותו מקרוב ובאופן אישי.א

אמאלישיב  רי"ש  גה יר  רזצ"ל  האולם  בעל  ואם   צה שהיות 

להשקיע  הל עליו  יהיה  מבוקרת  בצורה  האוכל  את  עביר 

כ בזההרבה  הפיקהחל    –  סף  השינוע,  וומהאריזה,  ,  עודח 

תר מהרווח שיוכל להרוויח על  פעמים ההוצאות גדולות יולו

מקום שה  זה. כיון שכל  איסור,  בזה  אין  גדולה  ולכן  הוצאה 

 מהרווח, אין שם איסור בל תשחית. 

במה גם  קיימת  הזו  הב  ת.דווסשאלה  יש  למשרד  ריאות 

אסור להחזיר אותו    דרישה שאוכל שיצא החוצה לתלמידים

 

וע את כל  ן קבופבעל אולם בדרום שהיה נותן באאני מכיר  ואכן    2

כמה אנשים    אחד היו ד הקרוב ללבו. יום  למוס   שנשאר לו   האוכל

משקיבלו    מהמוסד  נשאלו  החולים  ובבית  קיבה,  אכלו  קלקול  ה 

והומהיכן ענו,  מ   ם  שאכלו  מיד  להם  האולם.  נגדם  אותו  הגישו 

 ת ובדיקות והוצאת שם רע בתקשורת וכו'. פית וחקירוכס תביעה  

ש מהאולם,  בא  לא  הקלקול  כלל  בדרך    ו עצמ   באירועהרי  אמנם 

אנשים   מאות  שבדרךאף  ואכלו  אלא  ניזוק,  לא  מהאולם    אדם 

הנ ככל  תקינוכל  אה  ראהלמוסד  בצורה  עבר  שנותר ה,  לא    כגון 

מחמת כן  ו. אבל  גרמו לקלקול סיבות אחרות ש  בשמש או  זמןמעט  

 אין מאפשרים להוציא מנות אוכל משם. 



4 
  

 ומותר להשליכו  יתאיסור בל תשח  איןגם בזה  לכן  ו  ,ררלמק

 ימוש. מד לשעובלאו הכי המאכל הזה לא הרי ש ,לאשפה

ידי בעל האולם, וכן צוותי ניקיון    מלצר הנדרש עללסיכום:  

הארוחה שאר מהנ ל  ליך אוכדרשים מהנהלת מוסדות להשהנ 

ואירשאלאשפה,   כן  לעשות  בכך  ים  בל  ן  משום  איסור 

 תשחית. 

 מנע מהפסדלתקן דבר כדי להחובה אם 

רוצה שאלה:    ד. ואינו  בניאגרה  נזילה  לו  שיש  אדם 

שעלותיפהחלל מפני  יש    ה  האם  יותר,  גדולה  בזה  הניאגרה 

 בד את המים? ת, שהרי מאבל תשחי לחשש ש

 אין בזה חשש איסור. תשובה: 

, לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים  מצינו  מות מד.(בגמרא )יב

 .  )ח"ב סוף נתיב ל"א(ם. וכך פסק רבנו ירוחם צריכים לה

מקום   רכט(סמ"ג  המכל  סימן  המשחית   )לאוין  שאדם  כתב 

 נו ויהיה י ביתו כדי שייראו ממם דבר להטיל אימה על בנ שו

דול  ל הטלת האימה גמפני שהרווח ש  מותר,   –ביתו  בשלום  

ומבואר מכך שבכל דבר יש לשקול   .תהמההפסד של ההשח

ש כיון  ולכין  ההפסד,  מול  יקהריוח  התיקון  יותר,  עלות  רה 

מעולה   היה  שאם  מההלכה  מוכח  וכך  לתקן.  מחוייב  אינו 

 ב"ק צ"ב ע"א(.בדמים מותר לקוץ )

 אפשר לשקול את הריוח מול ההפסד. ש מבוארמכאן 

עלות    אםך  לפיכ הנ אכן  מהמים    היקריאגרה  החלפת  יותר 

את  שאובדים,   מחליף  שאינו  בכך  תשחית  בל  איסור  אין 

 . ול מהרווחהפסד אינו גדהכי  הניאגרה.

ך בידים אלא אינו מתקן בשב ואל אינו שופכאן שוקל וחומר  

וגם    מהרש"ם )ח"ג סימן שעה(  ו"ת בשיש לציין שתעשה. 

תשחיתבמים  שאין    כתב בל  חקרי  .  איסור  בשו"ת  )וע"ע 

 (. באות י ה חאו"ח סימן ב'הלכ

 ד זמן מצריך טרחה ואיבואם תיקון הדבר 

שאלה:   ברשותה  שה  אה.  ויש  ומצוות,  לתורה  שהתקרבה 

לים  השרווידי הארכת    לבוש צנוע עללעשותם  ם שניתן  די בג

בת לתקן  . האם מחויד זמןאיבוו טרחה  וכדומה, אך זה כרוך ב

אלו אובגדים  לקנו  ,  חשיכולה  בגדים  את  דשת  ולזרוק  ים 

 נים?הישהבגדים 

כתב   )חלק ב' סימן קפג(  בהושבשו"ת התעוררות ת תשובה:  

ד זמן אם ייזהר מלאבד את הדבר טרחה ואיבו  שבמקום שיש

ואיהקיים והטרחה  יו  דבו,  לו  חשובים  מהדבר  תר  הזמן 

בגמרא  שהרי    .להקל  יש  –  פסדלהי  שעלול מבואר 

צריך  ש  ו אומלמקו  פילו עץ מאכל, אם צריךאשובראשונים  

קורו ממנו  ולעשות  מהפירות    יםשו   םהת  יותר  מותר    –לו 

סימן וכ  להשחית. א'  )חלק  בתשובה  בסאן  מהר"י  הגאון  ן 

צא קא( )ב"ק  רש"י  מדברי  שלא  למד  מאכל(  עץ  זה  ד"ה   :

ממש, אבל כל שהוא לצורך   אסרה התורה אלא דרך השחתה

וכו', ואפילו כדי שלא לטרוח ללכת למקום רחוק ממנו שיש  

אילן סרק מותר לקוץ אילשם  יטרח להרחין מאכל,  ולא  ק  , 

 ם(. )עיין ש עד הסרק.

ה'  זכתה  שהאשה  ולכן   ולוברוך  דרכיה  לתקן  לבוש רוצה 

ש ויודעת  צנועים,  היש  אמתהתבגדים  להבגדים  לבוש נים 

זמןתהנדרש   דים חדשים  לרכוש בג  ולהיכ  –  וטרחה  קח לה 

 .יקרעואין בזה חשש כלל וולהשליך את הישנים לאשפה 

 תרומות ומעשרות לחומרא הפרשת 

,  דריןה הכשר מהיש לפירות מחנות שאדם הקונה  ו. שאלה:  

יכול להחמיר ולהפריש מעשרות בבית מהפירות הללו   האם 

 ?בל תשחית שה הזו משוםאו שיש בהפר

ישתשובה:   החזון    בפרטו  ליטאיה ציבור  מה  אכן  מתלמידי 

לש  איש בבית  הפרישנוהגים  ומעשרות  מחשש    ,תרומות 

הש כשרות  כראויופרש  לא  משגיחי  טוב  ע"י  וזה  כ.  די  גם 

 מות ומעשרות. להכיר לבני הבית את מצות הפרשת תרו

שכאשר    ,וררים בערים חרדיותהמתג  רבים  בני תורהישנם  

לנ  ראוקלעים  הכשר  שם  שאין  הפירותמקום  על  ם  אינ   י 

פרשת  השאינם מכירים את מצות  מפני  ,  םשיכולים לקנות מ

ומעשרות, לא    תרומות  מעולם  לשהרי  .  אותה  קייםהוצרכו 

חשוב   וירקות  ולכן  פירות  לפעמים  שאינן לקנות  מחנויות 

כדי   תמהדרין,  ומעשרות.  להפריש  עורכים  רומות  כאשר 

מ הבית  בני  בבית,  ומעשרות  הזו  תרומות  למצוה  תוודעים 

לקיים   כיצד  מכירי  .אותהויודעים  גם  את  כך  בעל הנוסח  ם 

 ר ידיעה. ספה ולא מגיעים למצב בו אינם יכולים לעשר מחו 
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לאבל   מהדרין, שאול:  צריך  בכשרויות  מחנויות  שקונה  מי 

האם יש בזה  ואף על פי כן מפריש תרומות ומעשרות בביתו,  

דרך  ספרו  ב   זצ"לנייבסקי  קר"ח  גהית?  בל תשח  איסור של

מעשר מהלכות  )פ"ט  להפריש  אוי  שרכתב    סק"י(  אמונה 

בו  כי  חנויות,  שקונים במהפירות   יש  ציבורי  דבר  חשש  כל 

 דומה.  וכ הפרישו כראוי, ולאשמא אירעו תקלות 

)ח יצחק  מנחת  בשו"ת  כתב  קט(וכך  סימן  העיר ,  "ט  אבל 

ההרגלשמ  אנשים  ישש אצל כח  מתארחים  כאשר  גם   ,

נמנעים  אינם  חבריהם   כן  ומחמת  לעשר,  בלי  לאכול  רוצים 

אוכלים אף  .  ואינם  מקום  הנכונ הזו  החומרה  שולכן  מכל   ,

כי סוף   ,ה חיובאין בזאבל בבית אחרים  ינהג בה רק בביתו,  

 . תעשרוומ מותתרויש כאן משגיח כשרות שמפריש  סוף

ר כל דבאחרונים שהכתבו    והטעם שאין בזה בל תשחית, כי

עוששאד אפילם  מצוה,  לצורך  לה  חוו  , בעלמא  אמרצורך 

שלו,    אישית  תלתועל  עושהוכמו הרבה דברים שאדם    מותר.

 . מותרש

מעשית.  ו דוגמא  לאדם    לפעמים נביא  מלאמביאים  ה  צלחת 

 ל ומוריד חלקאת כל האוכ  ה לאכולשל אוכל והוא אינו רוצ

יש זה  ממנה.  את  שעושים  אנשים  לעשנם  רוצים  את כי  ות 

הראב"ד )שער הקדושה עמ' , כי ידוע שכתב  "דתענית הראב

יעוט  הדרך הטוב להכנעת היצר, הוא רעבון הנפש ממ קכה(

ומשתה במאכל  ותענוגיה  מעט   הנאותיה  יניח  ולעולם  וכו', 

 (י צרכו ומהשלמת תאוותו, וע"ז אמרו חז"ל )גיטין ע:מכד

. ומכאן למדנו שיש ש("עה שהנאתך משוך ידך ממנה. )סעוד

חלק ומשאיר  מאכל הערב לחיכו    וכלאדם האלה גדולה למע

 .נו ולא אוכלוממ

לא יבוא לידי וכך  ל  וכמהאיוריד מעט  אומרים שמתחלה  יש  

האוכלהפ וסד  כתענ   גם,  לו  ייחשב  נחשב זגם  ית,  זה  ה 

 .לעצירה בעוד שהמאכל ערב לחיך

גם אדם ה מחמת תענית הראב"ד  ל  וכאמהמעט    משאיראבל 

אין בזה איסור, מפני שעושה כן  ולאחר מכן זורק אותו לפח,  

  תיו ולהתקדש. נוצה לכפר על עוורוהוא  ה,  לתועלת של מצו

מז אות  השדה  פאת  ב  מערכת  חמד  שדי  מכלל,  ד"ה    )עיין 

 בשם הגר"ח פלאג'י בספרו גנזי חיים(. 

אנ  שמעירים  אינם  ש  שיםיש  ויש  לאכול,  להמשיך  רוצים 

  . דעת שזה לא נכוןעל בל תשחית. צריך ל  להם שהם עוברים

על זה "בל תשחית דגופא    ותינו אומריםרבלהיפך,  אדרבה  ו

יותר  בל  –  עדיף"  – חמור  הגוף  של  אדם  תשחית  וכאשר   ,

  השחתת הגוף.   שלה איסור  , יש בזשצריךאוכל מעבר למה  

יכול  דם האאמר רב חסדא  ש (:קמשבת  )  ראגמכך מבואר ב

גמרא ב תשחית, אבל  לבב  עובר,  וכל חטיםאלאכול שעורים ו

לאכול פת  ר בריאה, עדיף  יותשכיון שפת חטים    את זה  ודח

הרב    יותר.   בל תשחית של הגוף חמור איסור  כיון ש  ,טיםיח

מרא  עלינו ללמוד מהגכתב על כך ש וק()ערך סיפפלא יועץ  

 .ב לגוףוטהאוכל הזו שזה רק כאשר 

לו    למעשה, ולכן   שנשאר  בצלחתואדם  ,  בעש  והוא   אוכל 

שום  אי שנשארן  מה  את  שיאכל  וצורך  הוא .  אם  אדרבה, 

הוא  או וגם את האוכל שנשאר  כל  גופו  גם את  בזה  משחית 

 בצלחת. 

 השחתת בגד כדי למנוע חוסר צניעות

שאלה:   המגיעה  אשז.  חצאית  עד  שלובשת  הברך    סוףה 

ה את  שתאריך  עמה  מדבר  ובעלה  אינה  בלבד,  והיא  חצאית 

את הבגד  לה    רוס שאי הבעל לה, האם רלדבריורוצה לשמוע  

אקונומיקהכגון   עליו  בזה    ,לשפוך  שיש  בל  או  של  איסור 

 תשחית?

שלנו,תשובה:   לדור  רק  שייכת  לא  הזו  כבר אלא    השאלה 

ח רמרן   יוסף  נשאלבנו  בשו"ת  יים  מן  )סי  תורה לשמה  בזה 

והעת( ו שלה  ,  חשש,  בזה  כןאין  לעשות  לבעל  מפני    מותר 

 .שיש בזה צורך מצוה

מק הומכל  שםוסיום  שאשתו   ף  בלי  כן  לעשות  הבעל  שעל 

 תרגיש. 

 רב פפא את אביי שאל  שאלה שמביאה    (כ:  ברכות)הגמרא  

יו  ה הם  לו בדורות שקדמו לואישלהם אין נסים  ות  בדורמדוע  

נ  הנעשים  שבדורות  לו  והשיב  עושים  קודמסים,  היו  ים 

קי עבור  נפש  והמסירות  המצוות,  המעשה  ום  את  ברב זכיר 

אהבה   בר  אחת  אדא  אשה  מתון  שראה  בג בשם  ד  שלבשה 

 . ומוכח וקרע לה את הבגד רוך שם(כפירוש הע) ובוהק אדום

 תר להשחית בגד על מנת לשמור על הצניעות והקדושה. שמו
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 להרעיל חתולים שמציקים בחצר הבנין

אוכל    . שאלה:ח שאוסף  באזור    מכמהשכן  ומפזר  מקומות 

רבים   חתולים  ובאים  המגורים,  במקום  בניני  והימצאותם 

מפריעה לשכנים, אך גם אחר שדיברו עם השכן הוא ממשיך  

 במעשיו. האם מותר לתת רעל לחתולים הללו?

אספרבה:  תשו ואגב  אמירת  ,  אסור.  התקיימה  בצעירותי 

"סליחות" בישיבה באשמורת, והלכתי לביתו של מרן ראש  

חנה,  בן כמסאנה  מאזוז  )הגאון רבי מאיר  הישיבה שליט"א 

"ה ישלח לו רפואה שלימה ויחלימהו במהרה, יחזקהו  שהקב

גוף  בבריאות  בנעימים  ושנותיו  בטוב  ימיו  יאריך  ויאמצהו, 

ונפש, ויחדש כנשר נעוריו, אמן( כדי ללוות את הרב מהבית 

בחצרו  כלב  שהחזיק  אדם  שם  היה  הרחוב  באותו  לישיבה. 

מזה.   ידעו  וכולם  השבים,  העוברים  על  הרבה  נובח  והיה 

בית הרב, עברתי שם ושכחתי מהכלב הזה, ופתאום  בהלוך ל

הוא התחיל לנבוח בקולי קולות. השעה ארבע לפנות בוקר,  

ונבהלתי בהתחלה. בחזור כשאני מלוה את הרב, עברנו ליד 

אותו הבית, ושאלתי את הרב האם מותר לי לקחת בשר עם  

רעל ולזרוק לו כדי שימות, כי הוא מפחיד את כל מי שעובר 

מרן   מהסיפור  כאן.  ללמוד  שאפשר  לי  אמר  הישיבה  ראש 

בגמרא במסכת חולין )דף ז' ע"ב(: פעם רבי פינחס בן יאיר  

רבי  של  הבית  ליד  עבר  ובדרך  שבויים,  פדיון  למצות  הלך 

יהודה הנשיא, ורבי אמר לו: אולי תבוא לאכול אצלנו? ורבי  

פינחס בן יאיר הסכים. צהבו פניו של רבי משמחה, כי ידוע  

פינ  ורבי שמח שהוא שרבי  היה אוכל אצל אף אחד,  חס לא 

שמח  כ"כ  שהוא  ראה  פינחס  רבי  לבית.  אליו  לבוא  מסכים 

אתה   וכי  לבוא?  אסכים  שלא  חשבת  למה  לו:  ואמר  מזה, 

סבור שאני מודר הנאה מבני ישראל?! ומה שבדרך כלל אני  

לא אוכל אצל אחרים, הוא משום שיש אנשים שהם רוצים 

הם אפשרות והרי זו סעודה שאינה לתת מכל הלב אך אין ל

מספקת לבעליה, ויש אנשים שיש להם לתת הרבה אבל הם 

ו'(   )כ"ג  משלי  בספר  בפסוק  וכתוב  רעה,  עין  עם  קמצנים 

לך   יש  גם  רבי  אתה  אבל  עין".  רע  לחם  את  תלחם  "אל 

טובה  אפשרות, עין  עם  נותן  אתה  אליך  וגם  בא  אני  לכן   ,

ל מאד  ממהר  ואני  היות  אבל  לכן בשמחה.  מצוה,  דבר 

כשאחזור אעבור מכאן ואכנס אליך לבית. בחזור, רבי פינחס  

הפתח   דרך  ולא  אחר,  מפתח  רבי  של  לבית  נכנס  יאיר  בן 

אמר:   לבנות,  פרדות  רואה שם  הוא  והנה  הבית.  הרגיל של 

לסעוד   אוכל  איך  הבית,  בתוך  המות  מלאך  לו  שיש  אדם 

היא   לבנה  מפרדה  מכה  שמקבל  שמי  ידוע  כי  לא  אצלו?! 

הצעות   כמה  לו  והציע  זה,  את  שמע  רבי  לעולם.  מתרפאת 

לתקן את זה. אמר לו: אולי אעקר את הרגלים של הפרדות,  

אולי   לו:  אמר  חיים.  בעלי  צער  שזה  פינחס  רבי  לו  אמר 

לעשות   אפשר  ואי  תשחית  בל  שזה  לו  אמר  אותם,  אהרוג 

דבר כזה. עד כאן. מרן ראש הישיבה אמר לי, למדנו מכאן 

 הרוג סתם בהמות משום איסור בל תשחית. שאסור ל

תרומת הדשן )ח"ב פסקים וכתבים סימן ק"ה(   בשו"ת מנם  א

אין בו משום צער בעלי    תב שכל דבר שהוא לצורך האדםכ

לתלוש   לנוצה  שזקוק  לאדם  מותר  הדין  מעיקר  ולכן  חיים, 

ואל  חיים, והוכיח כן מכמה מקומות בתלמוד. וכתב:  מאווזות  

יאיר בן  בוודאי  תקשה לי מהמעשה של רבי פינחס  , כי שם 

רבי היה מגדל את הפרדות האלה עם שמירה, שהרי הגמרא 

( קמא  בבא  רע טו:במסכת  כלב  יגדל  לא  שאדם  אומרת   )

"לא תשים דמים בביתך",   ביתו שנאמר  ודאי    ואם כןבתוך 

ל היה    ,שמירה  פרדותשהיתה  ולכן  מצוי,  היה  לא  וההיזק 

חסיד  מותר לגדל אותם בבית, רק שרבי פינחס בן יאיר היה  

אלא שהעולם נזהרים בזה משום    והקפיד גם על הדבר הזה.

)ב הקדוש  רבנו  של  הפועלים(.מעשה  פרק  שכל   "מ  נמצא 

דבר שהנזק שלו מצוי מותר להרוג את בעלי החיים האלה, 

 ורק אם זה לא נזק ממש אסור להרוג את הבהמות האלה. 

וכך פסק גם בשו"ת נודע ביהודה )חיו"ד מהדורא תנינא סי'  

עם  י'( ההוא  במקרה  זה  לפי  מותר.  צורך  שיש  שבמקום 

להיבהל   ולא  להיזהר  אפשר  כי  אותו,  להרוג  אסור  הכלב 

וכדומה,   לשמירה  כלבים  עם  בתים  שיש  ולדעת  לחנם, 

 . ובפרט שהכלב לא נושך ולא עושה כלום רק נובח בלבד

פי  על  אף  השאלה,  שבנידון  החתולים  לגבי  הדין  הוא  לכן 

זה לא הצקה   שלא נחמד לחיות בסביבה של חתולים, עדיין 

אמיתית ואין היתר להרוג אותם, ולכן אסור לשים להם רעל 
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ולהרוג אותם, משום בל תשחית )וע"ע בשו"ת חקרי הלכה  

 חאו"ח סימן ב' אות ג', וסוף אות ד'(. 

 ניסוי חומרים חדשים על בעלי חיים 

ים  נסיונות של תרופות וחומר  האם מותר לערוך  שאלה:.  ט

לחומרי   מעבדות  אפילו  יש  לפעמים  חיים?  בעלי  על 

משרד  חדשני  מוצר  מפתחים  שכאשר  וקורה  קוסמטיקה, 

הבריאות דרש ניסוי על בעלי חיים. האם יש בזה איסור מצד  

 צער בעלי חיים?  

 מותר.   תשובה:

שנועד   דבר  שכל  הדשן,  תרומת  הרב  דברי  את  הזכרנו 

והרי בוודאי    לתועלת האדם אין בזה משום צער בעלי חיים,

עדיף שהבהמות ינזקו בצורה כזו או אחרת מאשר שהאנשים  

ישתמשו בחומרים האלה וינזקו ח"ו. אמנם פשוט שכל חומר  

רפואי מנוסה במעבדות על עכברים ובעלי חיים שונים, אבל  

ואפילו   ממש,  חיוני  לא  קוסמטיקה שהוא  של  בחומר  אפילו 

אפש הרי  לכאורה  זה,  את  דורש  הבריאות  שלא  שמשרד  ר 

מכניס  הוא  אם  להלכה  אבל  בכלל.  הזה  המוצר  את  למכור 

על  לוותר  צריך  לא  לאחרים,  או  לאדם  להועיל  ויכול  כסף 

שם המוצר הזה, וכמו שמבואר בתשובת תרומת הדשן הנ"ל.  

יפה   מנת שיהיה  מזנב הכלב על  כתב שאדם שרוצה לחתוך 

חי  בעלי  צער  משום  בזה  ואין  מותר  כן  גם  וקל  יםיותר,   .

 דידן.וחומר בנידון 

ובעוף  הים  בדגת  "ורדו  בראשית  בפרשת  בפסוק  כתוב 

השמים ובכל חיה הרומשת בארץ" )בראשית א' כ"ח(, ורדו  

ותש החיים  פירושה  בעלי  כל  את  נתן  הקב"ה  כלומר  לטו, 

לצורך תשמישו של האדם. ולכן מותר לכתחילה לעשות את  

יודע   שאדם  בשעה  מצפון,  נקיפות  שום  צריך  ולא  זה, 

לצורך  אלא  ח"ו,  רעה  כוונה  מתוך  לא  זה  את  שעושה 

 התועלת של היקום ובני האדם, ולכן הדבר מותר בהחלט. 

 בעל הבית שהשחית חפץ

שאלה: בפיתוחים    י.  שעוסק  במשרד  כשכיר  שעובד  אדם 

עם   לשם  יגיעו  שלא  מאד  מקפיד  הבית  ובעל  שונים, 

יום  שם,  הדברים  את  ויעתיקו  שיצלמו  מחשש  סמארטפון 

אחד הגיע עם סמארטפון ובעל הבית תפס פטיש וניפץ אותו 

זה   האם  היא  השאלה  העובדים.  כל  בל לעיני  מטעם  אסור 

 תשחית?

בתלמוד תורה שבני לומד אוסרים להביא כדורגל  שאלה ב':

של   לפציעה  מחשש  בלבד,  ספוג  כדורי  רק  אלא  וכדורסל, 

הילדים. לכבוד יום ההולדת של אחד הילדים, קנו לו ההורים 

בו   ושיחק  הספר  לבית  איתו  הגיע  הוא  מעור,  כדורגל  שלו 

הוא   זאת  גילה  המנהל  כאשר  הכדור בהפסקה,  את  לקח 

בל  עם  מה  מותר?  היה  זה  האם  כולם,  לעיני  אותו  ופוצץ 

 תשחית?

)  תשובה: פסחים  במסכת  מה פו:הגמרא  "כל  אומרת:   )

שיאמר לך בעל הבית עשה". והגמרא שם מביאה סיפור על 

ביתו של רב נחמן בר יצחק  שהגיע לבריה דרב נתן,  רב הונא  

שלו והמארחים  המקובל,  נגד  דברים  כמה  לא   לבסוף  ונהג 

ותו על כל דבר, וענה להם על זה. יכלו לעמוד מנגד ושאלו א

הכורסא   על  לשבת  לך  כשאמרו  מדוע  השאלות,  אחת 

כורסא  על  לשבת  מקובל  היה  לא  )בזמנם  עליה  התיישבת 

אלא רק משום כבוד, כי בדרך כלל יושבים על המחצלות(. 

התוספות   עשה.  הבית  בעל  לך  שיאמר  מה  כל  להם:  וענה 

זה "מסרבים לקטן   מקשים, למה רב הונא לא ענה להם על 

ועונים, שבדבר של כבוד ושררה כמו    ?ואין מסרבים לגדול"

לשבת על כורסא, אפשר לסרב בעדינות גם לגדול, אבל אם  

בעל הבית אומר לך אסור לסרב לו גם בדבר של שררה. עד  

 כאן.  

אומר  לקח חשוב לחיים: הרי אם גדול הדור היה    כאןמבואר  

כדורגל, ולא משנה מה הסיבה  לך לא להביא סמארטפון או  

שומע לדבריו. על אחת כמה וכמה לכך, הרי בוודאי שהיית  

צריך להקפיד יותר על מה שבעל הבית אומר לך. כך מוכח ש

 מהגמרא לפי דברי התוספות האלה. 
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אגב, זו הערה לכל מיני בחורים וילדים שלומדים בכל מקום  

מה  ועושים  פינות"  "לעגל  אוהבים  כלל  ובדרך  שהוא, 

נגד מה שאמרו הרב או המורה או המנהל או  שנרא ה להם, 

מה  "כל  ההלכה  שלפי  לדעת  צריך  אבל  וכדומה,  המנהלת 

שיאמר לך בעל הבית עשה", ומרן השלחן ערוך )סימן ק"ע  

לעגל   אפשר  אי  וא"כ  למעשה,  הלכה  זה  את  פוסק  ס"ה( 

הבית  בעל  של  הדרישה  לכן  עולם.  של  רבונו  עם  פינות 

שלא   עבודה  מקום  הדרישה באותו  וכן  סמארטפון,  להביא 

ועל   זכותם  זו  של המנהל שלא להביא כדורים לבית הספר, 

 העובד או התלמיד לבצע אותה.

 אין "בל תשחית" במקום שיש תועלת 

תשחית  בל  איסור  שכאשר  3ולגבי  מקומות  מכמה  למדנו   ,

ישמעו   "למען  תועלת  בו  שיש  דבר  לעשות  רוצה  אדם 

זה.   מידות  ויראו", מותר לעשות את  למשל במשנה במסכת 

הבית",   הר  "איש  שמכונה  אדם  שהיה  כתוב  מ"ב(  )פ"א 

בבית   המשמרות  כל  על  בלילות  לחזר  שלו  שהתפקיד 

ומי   הלויים,  של  והמשמר  הכהנים  של  המשמר  המקדש, 

ומדובר   לו.  ומרביץ  במקלות  חובטו  היה  שישן  ניכר  שהיה 

שלושים בגיל  באנשים  מוסיפה  -שם  והמשנה  שנה.  ארבעים 

האלה  " האנשים  כלומר  כסותו",  את  לשרוף  לו  היה  ורשות 

היו לבושים בבגדי כהונה, והיה אותו אחראי יכול לקחת את  

ולכאורה   אותם.  ולשרוף  או הלוי  הכהן  הפרטיים של  בגדיו 

איך עושה את זה ולא חושש לבל תשחית? אלא כותב הרב  

זה   את  שעושה  שכיון  שם,  י"ט(  אות  )יכין  ישראל  תפארת 

ס ועונש, הרי זה לצורך האדם, ואין בזה משום בל משום קנ 

 תשחית.  

ע"ב(  ק"ה  )דף  שבת  במסכת  בגמרא  אמרו  מכך,  ויתירה 

לקרוע   לו  מותר  ביתו  אנשי  על  אימה  להטיל  הרוצה  שאדם 

היו  שכאשר  יהודה  רב  על  מספרת  והגמרא  בחמתו.  כלים 

כועס  היה  הוא  שהיא,  כל  טובה  לא  פעולה  לידו  עושים 

הו כאילו  חוט ועושה  שולף  רק  )והיה  בחמתו  בגד  קורע  א 

שהדבר   ומבינים  זה  את  רואים  היו  והם  בלבד(,  משם  אחד 

חמור מאד. וגם רב אחא בר יעקב שהיו הילדים בבית עושים  

דבר לא טוב, היה לוקח כלים שבורים שלא ניכר שיש בהם  

סדק וחובט אותם בבית, כדי שהילדים יראו איך אבא כועס 
 

גם  כרגע  כנס  א לא    3 סמארטפון  להחזיק  בכלל  מותר  אם  לנושא 

לאדם   שאין  אמרו  ישראל  גדולי  שכל  ידועה  ההלכה  כי  בבית, 

כאלה.   במכשירים  האם  להשתמש  ממונות  מדיני  נדון  לא  כן  כמו 

הנזק בתשלומי  נכנס  חייב  לא  וכן  חינמבחי.  ראוי  נה  האם  וכית 

 רק מצד בל תשחית בלבד. לא נדון א. ת הכדור של הילדלאבד א

ם בל תשחית? אלא כיון שעשו את זה על זה. ולכאורה מה ע

מותר  לכן  שטויות,  לעשות  שלא  שיידעו  פחד  להראות  כדי 

 לעשות את הדבר הזה. 

ד"ה  ע"א  ל"ב  )דף  קידושין  במסכת  התוספות  מזה,  ויותר 

רב( כותבים שמותר לאב לזרוק את הארנק של הבן שלו כדי 

 להטיל עליו פחד ומורא, ואין איסור של בל תשחית בזה.  

הוא   אמנם ההיתר  שכל  כתבו  הראשונים  מרבותינו  כמה 

ו נשחת,  באופן שהדבר לא  בעל החינוך זה  דוקא  לשונו של 

החכמים   של  מעשים  בגמרא  הביאו  אמנם  תקכ"ט(:  )מצוה 

ולזרזם,   ביתם  בני  לייסר  כדי  כעוסים  עצמם  שמראים 

מקום   מכל  דבר,  שום  או  מאכל  שום  מידם  ומשליכים 

שלא ישליכו דבר שיהיה נשחת השגחתם היתה בהם לעולם  

בזה. ועוד ראשונים כתבו את זה )ר' פרחיה בחידושיו שבת  

וחוה   אדם  בתולדות  ירוחם  ורבנו  קעה  מצוה  והסמ"ק  קה: 

התוספות  בדברי  ראינו  שני,  מצד  אבל  ח"ג(.  יח  נתיב 

שאפילו אדם שזורק ארנק מלא כסף של הבן שלו, ובוודאי 

לעשו מותר  לאיבוד,  והולך  נשחת  דעת שזה  וכך  זה.  את  ת 

 הריטב"א עוד ראשונים. 

שצריך   מה  רק  לעשות  מאד  להיזהר  צריך  האדם  למעשה 

פרוטה אחת מעבר לזה. ולכן במקרים של   אבדבלבד, ולא ל

פיתוחים   לו  שיעתיקו  חושש  הבית  שבעל  האלה,  השאלות 

זה  ורוצה להראות אחת ולתמיד שהוא מקפיד על  מסויימים 

הפ  את  לקחת  לו  מותר  הסמארטפון הרבה,  את  ולנתוץ  טיש 

בדרך   זה  את  לעשות  אפשר  אם  אבל  ויראו.  ישמעו  למען 

לגבי   הדבר  אותו  להמנע.  יש  ממש,  נחוץ  לא  והדבר  אחרת 

נפצעים  שילדים  יודע  שהוא  כיון  הספר,  בבית  המנהל 

וחושש   כדור  שהביא  מי  רואה  אם  וכיו"ב,  כדורגל  ממשחק 

את   לקחת  לו  מותר  מזה,  וינזקו  יפצעו  הכדור  שילדים 

נחוץ   הזה  הדבר  כי  וייראו,  ישמעו  למען  אותו,  ולקרוע 

בשביל התועלת של הילדים. אבל צריך תמיד להיזהר שלא 

להפסיד שום דבר שאפשר לשמור עליו, וכמו שאמרנו משם 

 בעל החינוך ועוד ראשונים כנ"ל.
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