
    

 שער העיון
øãééðù ìàâé áøä  

  

  השחתת דבר שאין בו הנאה
  

ז היא שהזהירנו מהשחית "צ מצוה נ"ם בסהמ"כתב הרמב
האילנות כשנצור על עיר להצר לאנשיה ולהכאיב לבבם והוא 
. אמרו יתעלה לא תשחית את עצה כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות

וכן כל הפסד נכנס תחת לאו זה כגון מי שישרוף בגד לריק או 
  .ת ולוקה"כ הנה עובר משום ב"ישבר כלי לריק ג

אם הוא קלקול , ויש לחקור מהו הגדר של איסור בל תשחית
או . ז איסור"דכל שמקלקל ומשחית דחלק מהבריאה הרי, בעצם

 מ בדבר"ונפק. דענינו הוא הפסד ההנאה והתועלת היוצאת ממנו
כגון [, שאין בו הנאה לשום אדם אם מותר להשחיתו שלא לצורך

  ].לקטוף עלה בודד
משמע דגדר " וכן כל הפסד נכנס תחת לאו זה"' ם שכ"הרמב' ובל

והיינו שמחמת איבודו נוצר חסרון כל " הפסד"ההשחתה הוא 
בשורש המצוה ללמד נפשנו לאהוב הטוב ' מ בחינוך שכ"וכ. שהוא

  .  משמע דהאיסור רק בדבר שיש בו תועלת.והתועלת ולהידבק בו
שנשאל אם מותר לעסוק בציד ) ד סימן י"תנינא יו(י "וכך פסק הנוב

ומשום בל תשחית נמי , ח אין איסור"והשיב דמשום צעב, חיות
ועוד דעיקר "ליכא שהרי נהנה בעור וגם אינו דרך השחתה 

איסור בל תשחית היינו שלא ישחית דבר שיוכל אדם ליהנות 
, ד"עכ. "ת"ש בל"נו אבל דבר שאין הפסד לשום אדם לממ

הרי דגדר האיסור אינו כל קלקול והשחתה אלא דוקא באופן שיש 
  .בזה הפסד הנאה במציאות

דהנה עץ סרק מותר לקוצצו , ע"אכן נראה דאינו מוסכם לכו
רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אותו "דמפורש בקרא 

כל אילן סרק ) ט"מלכים ה' ו מהל"פ(ם "הרמב' וכל..." תשחית וכרת
  . ואפילו אינו צריך לומותר לקוץ אותו 

ומצינו שדנו בזה אם מותר ללקוצצו בלא שום צורך כפשטות 
פ ההיתר הוא רק לצורך מסויים אבל "או דעכ, ם"לשון הרמב

י בסאן והחקרי "ונחלקו בזה המהר. בלא זה אכתי חשיב השחתה
נ דמותר לקוצצו בלא " דאיה)קא' סי(י בסאן "דדעת המהר, לב

הביאו ונחלק ) יא' ד סי"ב יו"מהדו(אך החקרי לב . שום צורך
ת "עליו דאסור לקצצו לחינם דלא גרע משאר דברים שיש בהם ב

צ לו לקורה "צ לו היינו שא"א' ם אפי"ש הרמב"ומ. פ מדרבנן"עכ
מהא  ' וקצת ראיה לשי. ['מ קוצצו לצורך הסקה וכדו"אך מ

  .]בקרא' לצורך בניית המצור כמפו' בעצי סרק נאדהיתר הקציצה 
ל "הנ' י בסאן באמת אזיל בשי"ל דהמהר"ויתכן דתליא בהנ

וממילא דגדר , דאיסור ההשחתה הוא רק בדבר שיש בו הנאה
וממילא בעץ סרק שאין בו הנאה , ת הוא הפסד הנאה"האיסור דב

ל דעיקר האיסור הוא מצד "אך החקרי לב ס. אין סיבה לאסור
, ס איכא קלקול"וזה שייך אף באילנות סרק דסו, ם הקלקולעצ

אלא ההיתר הוא דוקא , ומה דאין מהם הנאה אינו סיבה להתיר
  .כשקוצץ לצורך

ויתכן דתליא בזה גם גדר ההיתר למצוה אם הוא דחייה או היתר דאי [
  ]. ל דבמקום מצוה חשיב תיקון"י" קלקול"ת הוא "ב

  4' המשך בעמ
  

 הפלפולשער 
áéåè ìàåé áøä  

  בל תשחית במקום תועלת
  

úìòåú íå÷îá úéçùú ìá øåñéà ùé íà ïåãì ùé   .
÷ìçð äøåàëìåøàåáéù åîëå íéðåùàøä äæá å . äðä

ñåúá ')á"åë á .ã"àðà ä( åðéà íéøçàì ÷éæîä õòã øàåáî 
á øåñéà äçåã"ú .ñã øàåáîå" àì úìòåú íå÷îá óàã ì

úéçùú ìá øåñéà øúåä.] å÷áå" ù)ãö úåà (ã øàéá 'ñåúä '
ùîëå õòä éåéùî úåçô ÷æéääù íåùî"ñåú ë ,'åä ïëì" ÷éæîã åàì ì

áã åàì ãâðë" úàåù"ú .ñåúìã äàøð úö÷å 'ðä" äåùù ìåãâ ÷æéä ì
éøù õòä ïî øúåé , çååø åðéàã ÷éæî øåñéà úòéðîå ïè÷ ÷æéä ÷øå
øéúî åðéà éîùâ ,ôìå"ñåú óà æ 'úìòåú ìë øéúî . úåçãì øùôà êà

îëàå"ì.[áîøä êà "àøäå ï"éâéìô ù ,åäã ïåéëã" ÷éæî ì
á äæ ïéà õå÷ì áééçå"ú ,éà úìòåú íå÷îá øàåáîåá ï"ú .
úåçãì øùôà äéäå ,òã ïåéëã íúðååëã" åöå÷ì áééç ïéã ô
áã åàì øîàð àì"íåé÷ øá åðéàã ïåéë ú. áîøä ìáà" í

)ô íéëìî"ä å"ç (ë 'àøäë"áîøäå ù"ï , íòèä øàéáå
éàã íåùî øúåîã"äúçùä êøã æ . ïåéëã åúðååëã øùôàå

äúçùä úìåòô áùçð åðéà ÷éæî ÷åìéñ åúìåòô úøãâäã ,
ðéçá ìáà êå)àìù äåöî(â áúë "áîøë ë"í , óéñåäå

 ïàë ùéã íåùîãתועלתá äæ ïéà "ú , åá ùéù ìëã òîùîå
á ììëá åðéà úìòåú"ú .  

òá ïééòå  " æ)àé(. êìî éñåñ úåñøô íéø÷åòã øàåáîã 
úîù ,ãåúáå"ë íéø÷åò ä ' úéçùú ìá íåùî åá ïéàã

äðî äàî ìù íéëéøëú åîëå äúçùä êøã äæ ïéàã .
ñåúáå 'á" î)áì :ã"éøáãî ä(ë  ' øåñéà äçåã êìî ãåáëã

á"ú .åàëìå ' íå÷îá úéçùú ìá øåñéà ùé íà éâéìô
úìòåú ,ñåúäå 'òá"áá íúèéùë éìæà æ"ðä á"ì.  

éòå  'àøá" ù)ô 'ìáåçä ,èá àáåä"åé æ"è÷ ã"÷ñ æ"å(ëù  '
åîå÷î êøåöì õò øå÷òì øúåîã ,èä øéúä äæîå" æ)íù( 

ïéðá êøåöì .ìôá éåìú äøåàëìåðä àúâå"ì .]éòå ' íéîùá
ãìù ùàø ,åç"äö÷ é ,åù"î÷ á÷òé úéá ú ,åù"åé ÷çöé úéá ú" áî÷ ã

á ,ç øáã áéùî"åð á ,åéøáãá åðãù.[  
çîá øéòäì ùéå   'ùá úåîå÷î äîëî åæ"ñ ,áá äðäã" ÷

)àö(: øúåî úåøå÷ì íéîãá äìåòî àåä íàã øàåáî 
åööå÷ì ,áã òîùîå"éøù úìòåú íå÷îá ú .é êà" ì
éùôáåë äæáã úåè"åãåî ò , éùéîùúî ãçà äæã íåùî
õòä ,ëå"øáã áéùîá ë .ôì àçéðå"â æ" øàåáîù äî ë

 úåëøáá)àì(. äçîùá ñåë øåáùì øúåîã ]ñåúáå ' åáúë íù
äôåçá ñåë úøéáùì øå÷îä åäæã[ ,úáùá øàåáîù äî ïëå 

)ä÷ (.äéúéá éùðéàà àúîéà àîøéîì éìë øåáùì øúåîã ,
 úáùá ïëå)èë÷(.úåîã  øçà íîçúäì éìë óåøùì ø

äæ÷ä , áåùç øúåé ïôåàá õôçá ùîúùî åìà ìëáã
ìéâøäî ,éàå"äúçùä êøã æ.  
ö êà  "ôì ò" ïéùåãé÷á æ)áì(. éãë ãâá òåø÷ì øåñàã 

ñòëé íà åðá úà úåñðì ,â åäæã øéúð àì äîìå" ùåîéù ë
ãâáá .éå"ðá êøã äæ ïéàã ì"à , íãà éðá ìöà ñçåéîå

úìòåúä ïî ìåãâ ÷æðëá áéùçã "ú .åàëìå 'ö"ñåú ìò ò '
áá"ðä î"äúçùä êøã áéùç íéëìîä ìò íéø÷åòã ì ,

êìîä ãåáëì ùåîéù äæã ïðéøîà àì òåãîå .éå" ïéàã ì
õôçä ïî ìòôðä ùåîéù äæ , àéä äúçùää íöòã àìà

úìòåúä ,äúçùä úìåòô áùçð äæå .åàëìå ' äòéø÷ ïéã
çéëåú úîä ìò ,á äæ ïéàã èåùô äæáù"ú ,ä íùã äòéø÷

  ח" תשסשופטיםפרשת , ד"בס
  

  :נושא הפרשה

  בל תשחית
  

...äöò úà úéçùú àì ...ë ,èé  
  



     

  שער ההלכה
  

øìâ ììä áøä  
  

  איבוד מאכלים
  

ä áúë  áîø" í)ô"î å íéëìî úåëìäç äëìä-é ( ïéööå÷ ïéà
 úîà íäî ïéòðåî ïéàå äðéãîì õåçù ìëàî éðìéà

åùáééù éãë íéîä ,äöò úà úéçùú àì øîàðù , ìëå
öå÷ää÷åì õ... ,ãáìá úåðìéàä àìå , øáùîä ìë àìà
íéìë ,íéãâá òøå÷å ,ïéðá ñøåäå ,ïéòî íúåñå , ãáàîå

äúçùä êøã úåìëàî ,úéçùú àìá øáåò , ä÷åì åðéàå
íäéøáãî úåãøî úëî àìà ,ëò"ì . ùéù ïéãä øå÷î åäæå

íéìëàî ãåáéà ìò úéçùú ìá ìù øåñéà . åðãå
åú øåñéà àåä äæ øåñéà íà íé÷ñåôä øåñéà åà äø

ïðáøã .]íù êìîì äðùîá ïéåòé ,èë÷ú äåöî êåðéç úçðîáå.[  
å   êåðéçä)èë÷ú ( úà øàéá éãë àåäù äåöîä ùøåù

åá ÷áãäìå úìòåúäå áåèä áåäàì åðùôð ãîìì , êåúîå
 øáã ìëîå òø øáã ìëî ÷éçøðå äáåèä åðá ÷áãú êë

äúçùä.å ù íù óéñåä äùòî éùðàå íéãéñçä êøã åäæ
ù íéáäåà ïúåà íéáø÷îå úåéøáä áåèá íéçîùå íåì

äøåúì ,íìåòá ìãøç ìù øâøâ åìéôà åãáàé àìå , øöéå
åàøéù äúçùäå ïåãáà ìëá íäéìò , ìéöäì åìëåé íàå
íçë ìëá úéçùäî øáã ìë åìéöé , íéòùøä ïë àìå

 äîäå íìåò úúçùäá íéçîù ïé÷éæî ìù íäéçà
íéúéçùî ,ëò"ì .  

åéøáãá øàåáî   ,úåãéñç úãîù, ìë åìéôà ãáàì àìù 
åäù .úåãéñç úãî ÷ø éäåæ ïëà ,ïéãä ø÷éòîå , øåñéàä

äèåøô äåù ìù øåòéùá ÷ø àåä , éøòùá òîùîãëå
 äðåé åðéáøì äáåùú)áô úåà â øòù .( úåøâàá ïéåòé ãåò

 äùî)åé"ç ã"åì ïîéñ à ( ìù ìåãâ áåøù íå÷îá íâù áúëù
àòøàã àðôñî íä íéöéáä , àöîð íà ïéãä ø÷éòîå

ùíã äöéáá í , úà ìåëàìå íãä úà êéìùäì øúåî
äöéáä øàù , ãñôä ïéà äæä ïîæáù ïåéëî íå÷î ìëî

íãà ìëì ãñôäì áùçð äöéá ìù ,äæá øéîçäì ïåëð ,
øëæî íéàáä íéöéá ìù èåòéî ùéù ïåéëî ,åòé"ù .

 éôì ããîð úéçùú ìá ìù øåòéùäå øãâäù øàåáî
ïîæäå íå÷îä ,áùçð àì íéùðà éðéòáù íå÷îáå øáãä 

ãñôäì ,úéçùú ìá ìù øåñéà ïéà.  
  

íéøáãä ìëá ùéù úéçùú ìá ìù øåñéàä ãáìî   ,
ïéìëåà ãåáéàá ,óñåð øåñéà ùé , úà ãáàî øùàë

ïåéæéá êøãá ìëåàä ,ïéìëåà éåæéá ìù øåñéà àåäå , åîëå
ñîá øàåáîù ' úéðòú)ë .(: ìù øåòéùä ïéìëåàá ïë åîëå

úéæëá àåä úéçùú ìá ,åëøáá øàåáîë ú)áð (: øúåîù
úéæë íäá ïéàù ïéøåøéô ãáàì . ãáàì ïéàù àìà
ìåãâ ïåéæéá êøãá åìà íéøåøéô ,íäéìò êåøãì ïåâë ,

åùá øàåáîëå"ñ ô÷ ïîéñ ò"ã ,îáå"íù á.  
äìéëàì ïééåàøä ïåæî éøééùá íéðåøçàä åðã   , ïéàù

íìëåàì íéãéúò ,äôùàì íëéìùäì øúåî íà , úòãã
ôèåòì øúåîù íéðåøçà äáøä êëå úé÷ù åà øééðá í

íëéìùäì ,ïåéæéá êøãá íãáàì àìù éãë , íéâäåðù åîëå
äæä ïîæá äîåøú ãáàì . äãùä õò øôñá àéáäù åîëå

îò 'èø.  
 íéðåøçàä åáúë ãåò  äúçùä øåñéà êééù àìã , àìà

íéãéá äúçùä äùòî äùåòá ,äùòú ìàå áùá àì ìáà ,
 åðééäãìëåà åðéàù ,òå éãé ìæä åùôòúéù íøåâ 

ïîöòî íéìëàîä ,àøåñéà àëéì .]åæçá øàåáî ïë" ìò à
áîøä"ô í"íéëìîî å ,ç ÷çöé úçðîáå"á úåà äî ïîéñ â , ãåòáå

íéðåøçà .[ùøâä íùá àáåî äæ ãåñé éô ìòå" êáøòéåà æ
öæ" ìåëàì àìå åîöò ìò øéîçäì äöåø íãà íàù ì

åìëåàì øúåî ïéãä ø÷éòîù ìëàî ,ëòù øäæéù" àì ô

  איבוד מאכליםהמשך 
úøëéð úåîëá ïéòá õîç åì øàùðù éî éáâìå ,

åãáàì äöåø àåäå , ìò êåîñì äöåø àì éë
õîç úøéëî , äæá ïéàã íé÷ñåôä åáúë ùùç ìù
úéçùú ìá . äæ øåñéàù íåùî åììëî øúåä

äëìä åà úìòåú íå÷îá ,ïëìå øéîçîù éî éôìë 
úéçùú ìá ùùç ïéà äæá,éàù ãåòå  äåöî ï

õîç øåëîì ,õîç úéáùäì àìà , íéé÷îù éîå
äø÷éòë äåöîä úà , ìá ìò øáåò àìù éàãå

 שער הבירור
  

øâøáðù äéîçð áøä  
  

  בל תשחית בממון הפקר
  

äìàù :ø÷ôä ìù õôçá ïåãì ùé ,]ùåîéùì éåàø ïééãòå[ ,
íééåñî íãàì ÷éæî åðéàå ìéàåä åúéçùäì øúåî íàä , åà

î àîù"úéçùú ìá øåñéàá øáåò ì÷ì÷îù ïåéë î.  
äáåùú :éçùú ìáã åàìá ÷ìçì äàøð äéä àì àøáñî ú

éèøô ùåëøå ïåîîì ø÷ôä ïåîî ïéá , øîàðù àåä ìæâ éëå
éøù ø÷ôäáã .äæá ÷ìçì øå÷î àéáäì ïëúé íìåàå . äðäã

éðúîá ')ô úåãî"î à"á ( åúøîùî ìò ïùéä éåì åà ïäë éáâì
úéáä øäá ,åúåñë úà óåøùì åì äéä úåùøå ïðú . øàéáå

àøä" ù)ñîá 'ãéîú ( íåùî úéçùú ìá øåñéà ïàë ïéàã
 ø÷ôäãéá"ø÷ôä ã .ñã åéøáãî òîùîå" ø÷ôä ïåîîáã ì

úéçùú ìá øåñéà ïéà.   
] íäøáà øáãä ïëà)ç"éñ à 'è"ääâäá æ (ãá äîú 'àøä"äî ù" ú

á àëéì ø÷ôä ïåîîáã"ú ,äîå"ðã áúë è"èã ì"öå ñ" äéùå÷äã ì
ìåæâú ìáã åàì íåùî äúéä ,òå"éá ø÷ôä éðäî øéôù æ"ã . éôì íðîà

åàëì åðéðôìù àñøéâä 'ëåîàøä éøáãî ç" àëéì ø÷ôä ìù õôçáã ù
úéçùú ìá íåùî.[  

ëå"øäîä ë" ãàñà é)åé äìòé äãåäé"éñ ã 'ãñ÷(,îâäî çéëåäå  '
òá" æ)ì (: äîäá ïëñì øåñéàäã òîùîã]á íåùî" ú

ùøãë"íù é[ ,íéìòá äì ùéùá ÷ø àåä , äëìäì ïë è÷ðå
ùø úòãá"àøäå é"á àëéìã ù"ø÷ôäá ú  .  

êãéàî ,úåéàø äîë åðéöîá øåñéà êééù ø÷ôäá óàã "ú ,
 éáö øäá çéëåäù éôë)ë ãéîú"ç :(.à . ïéìåçá àéâåñî)æ (.

 ïðéøîàã"úéçùú ìá àëéà åäì àðø÷ò " ïðéøîà àìãîå
íãå÷î øé÷ôéù ,úéçùú ìá êééù ø÷ôäá óàã çëåî .

]éòå"î ù"àøä éøáã øàáì ù" àëéìã ùãåçî ïôåàá ù
ðì äéàø"ã .[á .á àéâåñá" á)ë"å (.éì øîààðöéé÷ àì àðà ä ,

ðë çëåîå íãå÷î øé÷ôé àä éù÷úå"ì .â . íù àéáä ãåò
øãàä ïåàâä íùá á÷òé úåðëùî øôñî"æ ú" çéëåäù ì

å÷î 'ñåúä  ' úåëøá)ì"å :ã"ïéööå÷ ïéà ä ( úéòéáùá óàã
á øåñéà àëéà"ú ,òàå" ø÷ôä éåäã ô]éòëå" úðôöä çéëåä æ

 çðòô)á"àö ÷ (:áë úåëîî .úéòéáùá íù éøééàã .[ã . ãåò
ãò çéëåäì äàøð" ïéùåã÷î æ)ì"á (. òø÷ éëéä êéøôã

 ìá íåùî øáò÷ àäå áà ãåáëá åðá úåñðì éãë íéãâáä
úéçùú ,øôúá åäì òø÷ã éðùîå ,åàëìå ' éðùî àì éàîà

ïëì íãå÷ åøé÷ôäù ïôåàá éøééàã] .òå"åù ò" ãåã úéá ú
)øòèééì (éñ 'é ' àåäù ïéáì ø÷ôä ïåîî àöåî ïéá ÷ìéçã

îöòìàã àøúéä àëéì æàã øé÷ôî å"çëùî àì ë" øåñéà ì
äæ .[åùáå"øâä ò" æ)ìä 'åâ úøéîù"ãé ð (àøáñî áúë , àäã

 óéãò àìå íäîò íéîçìðù íéøëðä éöòá äøåúä øåñéà
ø÷ôäî.  

éòå 'éáåðá" ú)åé"éñ ã 'é 'ã"íðîàå ä ( ïéãá ÷ôúñðù äàøðã
ëù äæ '"äæ êééù ø÷ôä ìù øáãá åìéôà éìåàå."   

  

ì ùéåðáì úìòåú íåù åá ïéàù ø÷ôä ÷åìç íà ïåã" à] úåéç åîë
áåðä íäá ïãù øòéä"íù é[ ,ðá ùåîéùì ãîåòä ø÷ôäî" à] ïìéà ïåâë
øáãîá ìãâä úåøéô[ ,åë äæá àîìãã"úéçùú ìá àëéàã åãåî ò.  
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 שער הציון
  

  טעם האיסור

' ובחינוך תקכט כ". חס המקום על פירות האילן"' בספרי שופטים אי
דרכים ' הן ב' ולכאו, פשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהידבק בוללמד נ

באלשיך דהוא ' ועי. או מצד תיקון מדות האדם, אם מצד קלקול החפץ
' ובכתב והקבלה פי. 'כבור ששתית ממנו מים וכו, משום הכרת הטוב

  .משום שתכלית העץ להחיות האדם ואין ראוי שישמש להפך מבריאתו
  

  השחתת אילנות

ועץ : ק צא"וכמבואר בב.  אילן מאכל כדכתיב בקרא-ר עיקר האיסו
ולגבי ] ל"י בסאן וחק"המהר' בשער העיון פלוג' עי[סרק מותר לקצוץ 

ÌÈÙ�Úדגם ) קא(י באסאן "דעת המהר', נחלקו הפוס,  של אילן מאכל
ג , מ ז"מ איסו"ומל) קצה(י "והחקרי לב הביא חו, בענפים עובר בלאו

י שם לא מוכח דליכא שום איסור רק "ואכן בח[דאין איסור בענפים 
  ].ע"וצ, דעדיף לקצוץ הענפים מאשר את האילן

  
  השחתת שאר דברים

 -בגדים.   שבת קכט-כלים : ת בשאר דברים"מ דשייך ב"בכ' מצינו בגמ
שמירת גוף ' הל) מ"חו(ז "ע הגר"שו' ועי: שבת קמ-מאכל .  קידושין לב

  .א" בו בנב המקלקל דבר שראוי ליהנות"כל כיו"ונפש 
: כ איסור תורה"אכן נחלקו הראשונים אם השחתת שאר דברים הוא ג

ולוקה [ושאר דברים מדרבנן , ם דהלאו רק באילנות מאכל"דעת הרמב
. ר ממכות כב"לה' ונר]. ת נז"מ ל"ש בסה"ע ממ"וצ[י "ו ה" פ-] מכת מרדות

מה לא אוקמוה ול, ליחשוב קוצץ אילנות טובות' והק' על החורש תלם וחייב עליו וכו

דלעולם הכל ' ם יש שכ"אכן אף בדעת הרמב. שחורש במקום שהוא קלקול
ח "שד' עי, ת אלא דהמלקות הם רק על מה שמפורש בתורה"אסור מה

  .ש מז"ב פאה' מער
כ "כ, ת"אך דעת רוב הראשונים דשאר דברים בכלל הלאו ואסור מה

וכן מוכח , )שפב(יראים , )א"נל(ו "רי, )קעה(ק "סמ, )לאוין רכט(ג "הסמ
י "וכן משמע מרש. ש בתמיד לגבי שריפת כסות כהן הישן"הרא' מקו

' מ בתוס"וכ. ת"גבי שריפת חלות תודה דעבר בבה ומשני "סד. מנחות פא
  . ח תקכט"מנ' ועי. ש"עיה מדברי "ד: לבמ "ב
  

  נזיקין

 שעח דיסוד איסור מזיק מדאסרה תורה בל תשחית מ"הלבוש בחו' כ
' ועי] ת"דמזיק ששילם לא עבר בב' ובתפארת יעקב כ [.ברוו בשל ח"בשלו ק

  .ת ממזיק וחמור מיניה"דחלוק ב. ב כו"ש ב"קו
  

  פיזור ממון ובזבוז

אם , אם כשמשלם מחיר גבוה יותר או כשקונה שלא לצורך' יש להס
 וכן הוזהרנו בזה שלא לפזר ממון -ג אות פב "שת "ל השע"וז. ת"עובר בב

,  אכן יתכן דפיזור ממון היינו איבודו לריק.לריק אפילו שוה פרוטה
אבל כשמשלם יותר אף "]. הזורק מעות לאיבוד"ז "ע הגר"שו' וכל[

כ "וכ[שמצידו מפסיד ממון אך אינה השחתה כיון שמגיע לידי אחר 
כ בכל תשלום ונתינה "וא]. כד' ז הע"א בעץ השדה ס"בשם הגריש

ד אוירבאך "הגרא' שנסלג הביא מה ' ז הע' וש בסי, ת"לאחר לא שייך ב
ÏÓ˘Á ÊÂ·Ê··ת משום שהחשמל עצמו " ונוטה שאין בזה איסור ב

ומצד התשלום הרי הממון אינו , י השימוש"אינו דבר שכלה או נשחת ע
דהאוכל פת : ע משבת קמ"אך צ. ש"עי, הולך לאיבוד ולא גרע ממתנה

ואף למאי דדחו שם הוא משום , ת"חיטים במקום פת שעורים עובר בב
ת "משמע דעבר בב, ת דגופא"אבל באופן דליכא ב, ת דגופא עדיף"דב

  .  פ דגופו נהנה ולא הושחת המאכל לריק"ואע
ת ולכן יצמצם "דבהוצאה יתירה עובר בב' כ) ערך סיפוק(ובפלא יועץ 

  .מ תכז יא"ש חו"ערוה' ועי. ש"עי, כ בערך מותרות"וכ, במאכל ומשתה
  

  בל תשחית בזמן

כגון באולמות [ורמת טרחה ואבוד זמן יקר ת ג"באופן שהזהירות מב

מותר כיון דיש ' דלכאומ לה "חות התעוררות תשובה "בשו' כ] לשמחות
אך דחה דאינה ]. וכמו אילן מאכל שצריך למקומו[כאן השחתת זמן 

מבואר ) לב, יא(אך בחיי אדם .  השחתת זמן שהרי עוסק בדבר מצוה
שה בעיניו הטירחה לגבי החלפת ציציות שאם ק' ת שכ"דאין בזה ב

וכן הביא בעץ השדה . [ת"מותר לנתקן ואין בזה ב, להתיר את הישנים
א שמותר לזרוק כשהוצאת הטיפול "א בשם הגריש' יא הע' סי

  ].  בשאריות יתירה על שווים
  

 שער הדעת
  

לבעל גם מתרפה במלאכתו אח הוא "
בא להוכיח העצל . ]ט,משלי יח ["משחית

ר כי אין עונש המתרפה במלאכתו שלא יאמ
אך אם , רק במתרפה במלאכת אחרים

, מתרפה במלאכת עצמו לא יהיה בי חטא
כי יחשב , "אח הוא לבעל משחית"ז "ואמר ע

ולא "וכן כתיב , המשחית ממון עצמו חוטא
ומבואר הענין הזה , "תשחית את עצה

והנה המתרפה במלאכתו . ל"בדבריהם ז
אח הוא "ומפסיד הריוח ומאבד טובה הרבה 

כי יחשוב בלבבו כמשחית , "בעל משחיתל
  .ממון עצמו

  רבינו יונה על משלי

  
אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב ["

אתה רצית ... א"ד] תהלים צט" אתה עשית
שיתכונן ויתקיים כל ישר וכל דבר שהוא 
מתוקן ומוכן לתועלת הבריות שלא ישחת 

ד כי "ויפסד אלא ישאר ליהנות בני אדם הה
', לא תשחית את עצה וגו' ר וגותצור אל עי

ודרוש כל פרשת המצור והלכות איסור בל 
וזהו משפט שיש עמו צדקה לישראל , תשחית

כשיקיימו הדברים הצריכין לבריות ויהנו 
  . מהם בני אדם ואין לך צדקה גדולה מזו
  שופטים' תורת המנחה פר

  
והרע הוא , דע כי אין רע יורד מלמעלה...

 בענין זה במקום והארכתי, בשביל הטוב
ודבר שיש . ובכלות הרע מתגבר הטוב. אחר

וזהו לא תשחית , בו טוב צריך לראות בקיומו
וכן בכל דבר מוזהרין על בל . את עצה

דומם , כי לכל דבר יש שורש למעלה, תשחית
ואסור לעקור הצומח אלא . וצומח וחי ומדבר

, כגון לעקור צומח לצורך מזון בעל חי, לצורך
 ממדריגת הצמיחה למדריגת שאז מעליהו

וכן שחיטת בעל חי לצורך מאכל . בעל חי
ואז מעליהו ממדריגת חי למדריגת חי , האדם
ושנינו . וזהו לחוב על מנת לזכות, מדבר

כשכורתין , בברייתא של רבי אליעזר הגדול
נשמע קולו , אילן עושה פרי בארץ ישראל

  .מסוף עולם ועד סופו
  שופטים עמוד השלום' ה פר"של

  
  

  

ì úåîåøú úåùåøã"äùøôã à÷îåò"  
4122753 -050  
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ñá íéàáä úåðåéìâä éàùåð"ã:  

   מעקה- פרשת כי תצא

   והלכת בדרכיו- פרשת כי תבא

   תשובה- פרשת נצבים

   הקהל- פרשת וילך

  

  ,ת למדורים השונים יתקבלו בשמחה"ד
  ]גם הערות קצרות[

  

  , בצירוף שם וטלפון] ג דיסק"עדיף ע[נא למסור  
  " עומקא דפרשה"בתיבת 

  .ס בית יוסף"שמימין הכניסה לאוצה
  ]עד שבועיים לפני תאריך הגליון [

 

  דבר שאין בו צורך חתתהש 1' המשך מעמ

איש הר הבית היה מחזר על כל משמר ) ב"א מ"פ(מדות ' והנה תנן במס
ומשמר ואבוקות דלוקים לפניו וכל משמר שאינו עומד אומר לו איש הר 
הבית שלום עליך ניכר שהוא ישן חובטו במקלו ורשות היה לו לשרוף את 

. ל"עכ,  הפקרד"ת דהפקר בי"ש שם דאין כאן משום בל"הרא' וכ. כסותו
מאי מהני ' ל דגדר האיסור בכל דבר שיש בו הנאה לכאו"הנ' ולפי השי

ס יש בו הנאה דיש לאחרים שימוש בו והיאך התירו "הא סו, דהוי הפקר
  .  להשחית את כסותו

ת כמקרע "דאין כאן משום בל) ט"י(ש בתפארת ישראל "ונוכל לומר כמ
ך אדם דאין בו משום ל כלצור"על מתו יותר מדי דכל שהוא קנסא הו

דהגדר מצד ' כ לשי"וא. והיינו דכאשר עושה לחינוך הכהן מותר, ת"בל
  .ש אלא ההיתר משום צורך"הרא' הפסד ההנאה ליכא לתי

דאין הכוונה דהבגד נעשה הפקר , ש הכי קאמר"אכן נראה לומר דאף הרא
ד הפקר ומחמת כח זה אפשר "ל דהפקר בי"אלא ר, ואז מותרת ההשחתה

וממילא דליכא כאן בל תשחית ] י"ש התפא"כמ[בממונו כדי לחנכו לפגוע 
  .כיון שהוא לצורך

  בל תשחית לתועלת 1' המשך מעמ
 ïéìåçî øéòäì ùé ãåò)æ(:éáøã úåãéøôá  ,

áôø øñàã"íâøäì é , íåùî ÷éæî áéùçã óà
úéçùú ìá .éå"øåîâ ÷éæî éåä àìã ì , àìà

áôøã úåãéñç úãéîî"øñà é ,ëå"åçá ë" é
íù.  

 ãéîúî øéòäì ùé ãåò)èë(. éöò úåøëì øúåîã 
äëøòîä êøåöì äðàú . òáù øàááå] àáåäå

ìîá"ñéà î"ô á"ä æ"â [åäã áúë"äáø äåöî ì ,
ñåú úøáñë äøåàëì åðééäå 'áá" øéúäã î

êìî ãåáë íåùî ,éòëå" øáã áéùîá áúë æ
÷éæî ÷åìéñ åøéúäù íéðåùàøä úòãá .

 íâã äàøðå úòéðî øéúî åðéà òáù øàáä
å÷á äåöîë øåñéà"ò . àéáä ÷çöé úéááå

äò úåôé íéðôî"ú ,òáù øàáá øàéá ïëå ,
úåøå÷ì íéîãá äìåòî åîë éåä äáø äåöîã .
äáø äåöî êéøö ïéà åéøáã éôì äøåàëìå ,

úåøéôî äìåòî äåöî ìëã , ìù åðåùìá íâå

  
  

  

  חברותא לזמן אלול
ת ב ו ת כ   :ה

  

7 21 41 91  
  קובעי עיתים

  !השאר הודעתך ונחזור אליך
  
  

  

  
  

  דרושים מתנדבים 
  , ללימוד עם מתחילים
  כל מי שיש בידו 

  וחותיו לתרום מזמנו וכ
  .מתבקש להתקשר עמנו
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