
הארץ  על  אלהיך  ה'  את  וברכת  ושבעת  "ואכלת 
הטבה אשר נתן לך" (דברים ח י). אדם שאכל ושבע 
לכל הדעות חייב מן התורה בברכת המזון. לדעת ר' 
מאיר כל שאכל שיעור כזית ושתה רביעית חייב מן 
דווקא באכילה  יהודה החיוב הוא  ר'  ולדעת  התורה, 
של שיעור כביצה (ברכות מט:). גם אדם עני בתכלית 
כשיעור  אחרים,  של  מזון  משיירי  הוא  מאכלו  שכל 
ביצה פת צנומה במלח במשורה בלבד חייב להודות 
ולברך לה' יתברך על טובתו. ואותו עני לא מברך על 
טובתו בלבד אלא מזכיר הוא בנוסח הברכה "הזן את 
ויש  וברחמים".  בחסד  בחן  בטובו  כולו  העולם 
מסעודתו,  האדם  הנאת  בין  הקשר  מה  להתבונן 
זן  שהקב"ה  למה  דלה,  שסעודתו  זה  בעני  ובמיוחד 

את העולם כולו?

אלא שמכח אכילת סעודה אחת של האדם נפתחת 
לנגד עיניו ההבנה של מעיין הברכה השופע בעולם 
משמיים לארץ. ישנן הרבה הנהגות לה' יתברך, ומכח 
אותו מעיין הברכה של "בחן בחסד וברחמים" נפתח 
חסדו  לעולם  כי  בשר  לכל  "לחם  של  הברכה  מעיין 
ובטובו הגדול תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו". כאן, 
באכילה של האדם הפרטי, מתגלה מה שהקב"ה זן 
משפע  ניזונה  כולה  הבריאה  כיצד  כולו,  העולם  את 
הברכה והטובה של הקב"ה. "פותח את ידך ומשביע 

לכל חי רצון".

של  והטובה  הברכה  שפע  על  שלנו  ההודאה  אחרי 
הקב"ה לכל הנבראים אנו ממשיכים "על ארץ חמדה 

הרב אריה לוין זצ"ל -"רב האסירים" בנשיאותו של הרב חיים אידלס שליט"א

כ"ב אב פרשת עקב
תשפ"א
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מארץ  אלהינו  ה'  שהוצאתנו  ועל  ורחבה,  טובה 
יציאת מצרים כל  מצרים". יש לנו חיוב להזכיר את 
ימי חיינו, כפי שנזכיר בשבוע הבא "למען תזכר את 
יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך" (דברים טז ג). 
אך מדוע נתקנה אותה זכירה דווקא בברכת המזון? 
כאשר האדם סועד את ליבו וזוכה ליהנות מחסדי ה' 
עליו להרחיב את מבטו ולראות את חסדי ה' מימות 
ועד  מאז  מהם  ניזונים  שאנו  חסדים  אותם  עולם, 
עצם היום הזה. כלומר, לאחר הסעודה שאדם פוגש 
הטוב  כל  איך  האלהיים,  והרחמים  החסד  החן,  את 
האדם  אל  ההטבה  עד  העולם  כל  מהנהגת  נשפע 
החסדים  את  לראות  עיניו  נפתחות   – בעצמו  הזה 
שמעבר לאכילה עצמה והקיום הגופני הפרטי שלו 
שביציאת  החסד  את  לראות  הוא  יכול  כעת  בלבד. 
מצרים, בירושת הארץ, ברית המילה, קבלת התורה, 
שסעודה  אותנו  מלמדת  התורה  ירושלים.  בניין 
משביעה שמתקבלת במעמד נפש של הכרת הטוב 
גדולים  חסדים  ראיית  של  רגש  באדם  מעוררת 

ומופלאים שסובבים אותו ואת כל העולם כולו.

כפי  הביכורים,  במצות  שוב  פוגשים  אנו  זה  עניין 
או  רימון  איזה  בשביל  תבא.  כי  בפרשת  שתופיע 
תאנה בודדים שביכרו עולה האדם לירושלים ומעיר 
אלהיך  ה'  לפני  ואמרת  "וענית  ומופלא  ארוך  הלל 
מעט  במתי  שם  ויגר  מצרימה  וירד  אבי  אבד  ארמי 
המצרים  אתנו  וירעו  ורב.  עצום  גדול  לגוי  שם  ויהי 

המשך בעמוד הבא



הארץ  על  אלהיך  ה'  את  וברכת  ושבעת  "ואכלת 
הטבה אשר נתן לך" (דברים ח י). אדם שאכל ושבע 
לכל הדעות חייב מן התורה בברכת המזון. לדעת ר' 
מאיר כל שאכל שיעור כזית ושתה רביעית חייב מן 
דווקא באכילה  יהודה החיוב הוא  ר'  ולדעת  התורה, 
של שיעור כביצה (ברכות מט:). גם אדם עני בתכלית 
כשיעור  אחרים,  של  מזון  משיירי  הוא  מאכלו  שכל 
ביצה פת צנומה במלח במשורה בלבד חייב להודות 
ולברך לה' יתברך על טובתו. ואותו עני לא מברך על 
טובתו בלבד אלא מזכיר הוא בנוסח הברכה "הזן את 
ויש  וברחמים".  בחסד  בחן  בטובו  כולו  העולם 
מסעודתו,  האדם  הנאת  בין  הקשר  מה  להתבונן 
זן  שהקב"ה  למה  דלה,  שסעודתו  זה  בעני  ובמיוחד 

את העולם כולו?

אלא שמכח אכילת סעודה אחת של האדם נפתחת 
לנגד עיניו ההבנה של מעיין הברכה השופע בעולם 
משמיים לארץ. ישנן הרבה הנהגות לה' יתברך, ומכח 
אותו מעיין הברכה של "בחן בחסד וברחמים" נפתח 
חסדו  לעולם  כי  בשר  לכל  "לחם  של  הברכה  מעיין 
ובטובו הגדול תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו". כאן, 
באכילה של האדם הפרטי, מתגלה מה שהקב"ה זן 
משפע  ניזונה  כולה  הבריאה  כיצד  כולו,  העולם  את 
הברכה והטובה של הקב"ה. "פותח את ידך ומשביע 

לכל חי רצון".

של  והטובה  הברכה  שפע  על  שלנו  ההודאה  אחרי 
הקב"ה לכל הנבראים אנו ממשיכים "על ארץ חמדה 
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אלהי  ה'  אל  ונצעק  קשה.  עבדה  עלינו  ויתנו  ויענונו 
אבתינו וישמע ה' את קלנו וירא את ענינו ואת עמלנו 
ובזרע  חזקה  ביד  ממצרים  ה'  ויוצאנו  לחצנו.  ואת 
אל  ויבאנו  ובמפתים.  ובאתות  גדל  ובמרא  נטויה 
המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב 
האדמה  פרי  ראשית  את  הבאתי  הנה  ועתה  ודבש. 
אשר נתתה לי ה' והנחתו לפני ה' אלהיך והשתחוית 
לפני ה' אלהיך" (דברים כו ה-י). שוב אנו רואים את 
החזרה לאותם חסדים שעברו עלינו מימות עולם – 
הבחירה ביעקב, הירידה למצרים והיציאה ממנה עד 
הזכייה בירושת הארץ, משל קרה זה היום – "כי באתי 
את  מעוררת  שביכרה  התאנה  אותה  כי  הארץ".  אל 
האדם לכל החסדים שמכוחם בא החסד האישי של 

התזונה שלי. 

שבת שלום!
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במשך שנים רצו רבים שר' אריה יוכתר בתואר 'אזרח כבוד' של 
ירושלים. מאות אנשים מקרב כל החוגים פנו במכתבים לעירייה 
בטענה כי אם ר' אריה לא מוכתר כאזרח כבוד של ירושלים אזי 

מי זכאי לכך?! מי ראוי לכתר זה יותר ממנו? 

בהגיעו לגבורות סר אליו ראש העיר דאז מר מרדכי איש שלום 
מסרב  בשלו  אריה  ר'  אך   – הרבים  למשאלת  ייעתר  כי  וביקשו 
לכבוד זה. אמר לו ראש העיר: "והרי זו משאלתם המלאה של כל 
לנו,  הוא  וכבוד  בכבודך  להתכבד  ברצוננו  העיר.  מועצת  חברי 
לאנשי ירושלים, אם תיאות להימנות על אזרחי הכבוד של עירנו". 
אך ללא הועיל. אף ביקשו ממר מנחם בגין שישפיע עליו – והוא 

בשלו...

ונתן ר' אריה טעם לסירובו: "אדם אינו צריך לרדוף אחר הכבוד, 
אבל אם הכבוד רודף אחריך, אם רוצים לחלוק לך כבוד מבלי 
שתרוץ אחריו, שמא יש מקום להיענות לכך? אולם לו הייתי אומר 
'הן' ומסכים לקבל תואר זה, הרי כשאבוא באחרית ימיי בפני כס 
שופט עליון, ישאלוני 'איך הסכמת, הרי זה עניין של כבוד? אדם 
כמוך לא היה צריך להשלים עם כיבודים וכבוד!'. אף לא אוכל 
לגונן על עצמי ולומר שלא חשבתי שיש בכך כבוד. כשחולקים לי 
כבוד בדרך אחרת, כותבים מה שכותבים, אולי אפשר לטעון 'לא 
אבל  מיוחד'.  כבוד  בו  יש  לי  שניתן  שתואר  חשבתי  'לא  ידעתי', 
במקרה דנן, איך אוכל לטעון זאת?! והרי שמו של העיטור מעיד 
במפורש  נאמר  שקיבלת  בתואר  שהרי  לנחול,  רצית  שכבוד 
'אזרח כבוד', והמילה כבוד בתוך התואר עצמו... ומה אומר ביום 

הדין ובמה אתגונן?!...".

וסיים באמרו: "אם יוענק לי תואר זה ייגרם לי אך צער, באשר כל 
ימיי משתדל אני לברוח מן הכבוד ומאמר חז"ל לנגד עיניי "איזהו 
להלך  שזכיתי  במה  לי  די  ואני  הבריות".  את  המכבד  מכובד? 

ברחובות ירושלים במשך למעלה מחמישים שנה".

(איש צדיק היה עמודים 54-55)
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הלכה ומנהג
י) כתב שמי שמאבד כלים דרך השחתה עובר על בל תשחית  ו הלכה  הרמב"ם (הלכות מלכים פרק 
מדרבנן.  או  התורה  מן  הוא  האיסור  אם  והאחרונים  הראשונים  נחלקו  למעשה  מרדות.  מכת  ולוקה 
הסוברים שהאיסור מדרבנן נוקטים שהאיסור של בל תשחית מן התורה הוא בהשחתת עץ מאכל בלבד 
(עי' מנחת חינוך מצוה תקכט, ובשו"ת דובב מישרים ח"ב סי' טז). ובספר הנפלא מרבה של צפת הגר"ש 
העליר הרחיב שאם יש איסור השחתה בעץ מאכל קל וחומר שיש איסור השחתה בפירות עצמם. על כל 

פנים האיסור הוא ברור וחמור לכל הדעות.

עוד אמרו חז"ל (תענית ב:) שאסור לתת מאכל אדם לבהמה וכדומה כי זוהי השחתה וזלזול במאכל. 
וביאר רש"י (שם) שהוא משום שנחשב כבועט בטובתו של מקום או משום שהתורה חסה על ממונם של 
ישראל. ולפי טעמים אלו דנו הפוסקים (הפרי מגדים סי' רצו, ועוד) שגם דבר שהאדם אינו יכול לאכלו, 
כגון מאכלות אסורים או משום רוח רעה השורה עליהם, אסור ליתנם לבהמה וחיה אלא יזרקם בדרך 

כבוד. 

ויש לדעת שבעל הפמ"ג (שם) כתב שהאיסור הוא רק משיעור של 'כזית' במאכלים (27.5 גרם) ורביעית 
ומצאתי  חיים.  לבעלי  להשליכו  מותר  והשתייה  האכילה  משיירי  שנשאר  מה  ולכן  מ"ל).   86) במשקים 
בשו"ת מהרי"ל דיסקין (קונט"א סי' ה אות קפו) שכל החילוק בין יש בו שיעור לאין בו שיעור הוא דווקא 

לאחר האכילה והשתייה, אולם קודם לכן אין חילוק והדבר אסור מכל וכל.

לגבי זריקת לחם וכל דבר מאפה העשוי מחמשת מיני דגן, פסק השו"ע (סי' קמא) שאין לזורקם לעולם, 
ולכן יש להיזהר מאוד כשמחלקים את החלה בשבת קודש שלא לזורקה.  ואף לא על גבי מקום נקי. 
זורק את החלה  (ח"א סי' קכא) העיד על אביו הכתב סופר שהיה  ואעיר שבשו"ת התעוררות תשובה 
לסועדים. אולם כפי שכתב רבי חיים צאנזר שבעל נפש צריך להחמיר בזה. ויש להמליץ זכות על אלו 
הזורקים את שיירי המזון ובהם חמשת מיני דגן אחר האכילה, שכן מגלגלים את מפת הניילון על כל 
תכולתה וזורקים משום שיש בזה טרחה רבה לאסוף את שיירי המזון הקלו בזה אף ביותר מכזית. וכפי 
לגבי  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן  דו"ז  פסק  וכן  קא).  סי'  תודה  (לחמי  באסאן  מהר"י  עליהם  שהמליץ 
אולמות ומלונות שהדבר קשור בטרחה רבה. אך במידה שישנה אפשרות יש לזרוק את האוכל בדרך 

כבוד.    

המשך בעמוד הבא 



הלכה ומנהג
וכתב מרן השולחן ערוך (סי' ק"פ) כתב שאפילו שמותר לאבד פירורים הפחותים מכזית זה קשה לעניות. 
שהמלאך  שם  ומסופר  קה:),  חולין  קיא:,  פסחים  נב:,  (ברכות  בש"ס  מקומות  בכמה  הדברים  ומקור 
הממונה על העניות רצה להעני אדם אחד ולא הצליח בשום אופן, עד שאותו אדם אכל לחם על גבי 
על  ידרכו  ואנשים  העשבים  מבין  הפירורים  את  יאסוף  לא  שהאדם  שמכיוון  המלאך  וחשב  עשבים 
הפירורים הוא יהפוך את האדם לעני. אבל אותו אדם עקר את העשבים עם מעדר והשליך את העשבים 
עם הפירורים לנהר. וגם בזוהר (פ' פנחס רמד:) כותב שמי שזורק פירורי לחם יהא נע ונד ויהא עני ולא 
ימות מהעולם עד שיצטרך לבריות. ובספר תומר דבורה - מנהגי החת"ס כותב שהחת"ס היה אוכל את 
פירורי ברכת "המוציא" כסגולה לזכרון (עי' הוריות יג:). ובשמירה על הפירורים יש גם תיקון לעוון קרי 

(יסוד יוסף אות כב).
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הלכה ומנהג
אין אומרים תחנון מראש חודש סיון ועד יום י"ב בו. בראש חודש מטעם שמחת היום, כבכל ראש חודש. 
בימים ג'-ה' לחודש משום שהם היו 'ימי ההגבלה' ימים בהם התכוננו עם ישראל בקדושה וטהרה למתן 
תורה. ביום ו' משום שהוא חג השבועות. ביום ז' שהוא אסרו חג, והוא 'יום טבוח' – יום בו היו מקריבים 
זכה  שלא  למי  השלמה  ימי  הם  לחודש  ומח'-יב'  בשבת,  השבועות  חג  יוצא  בה  בשנה  ראיה  קרבנות 
'יום מיוחס', הוה  להקריב את קרבן הראיה בחג עצמו. ביום ב' בחודש אין אומרים תחנון משום שהוא 
אומר יום המוטל בין שני ימים בהם אין אומרים תחנון, ולכן אין אומרים בו. ויש המבארים שהכוונה היא 
וגוי קדוש"  לי ממלכת כהנים  "ואתם תהיו  הייחוס המיוחד לישראל, שבו נאמר להם  ניתן  שביום הזה 

(שמות יט ו). 
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

מכיוון שכיום אוכלים עם סכו"ם והידיים לא מתלכלכות נשים פטורות ממים אחרונים (שבט הלוי תשובה |
ח"ד סי' כג, תשובות והנהגות ח"א סי' קעד). ורק אם הן נגעו בידיהן ממש באוכל יהיו חייבות ליטול 

מדינא. 

ולכן הגברים בכל מקרה  פי הסוד,  ויש להעיר שיש לנטילת מים אחרונים טעמים עמוקים על 
נוטלים מים אחרונים ואף שידיהם נקיות לחלוטין. שבזהר הקדוש (תרומה) כתוב שעל ידי המים 
אחרונים המקטרגים לא נמשכים אחרי האדם, והמקטרג נקרא 'חובה' וזה הסוד במה שאמרו 
חז"ל (חולין קה:) "מים אחרונים חובה". ולכן הכריעו הרש"ל, המגן אברהם, הברכי יוסף והגר"א 
שאפילו אם הידיים נקיות צריך ליטול מים אחרונים, כמו שהביא בשמם מרן המ"ב (סי' קפא ס"ק 
כב). וכאמור כל זה הוא בגברים, אך אשה שיודעת שידיה נקיות אינה צריכה ליטול מים אחרונים.

האם נשים חייבות במים אחרונים?שאלה |

השו"ע (סי' קעא ס"ב) כותב שאסור לשבת על ספסל שיש בתוכו תאנים, כי התאנים נמעכות תשובה |
בישיבתו (עי' מ"ב שם). ורק בכדי לשמח חתן וכלה התירו לזרוק קליות ואגוזים, ובתנאי שייזרקו 
במקום שאינו מאוס, כך שכאשר יאספו אותם יהיו ראויים לאכילה. לכן אסר מרן הבא"ח בעירו 
בגדאד לעשות כל מיני סידורי פרחים לחתן וכלה, כשמכניסים את הפרחים לתוך פירות ושמים 

כל מיני קמחים כדי לייצב את הפרחים. 

ואני הקטן מוצא זכות להתריע על המנהג הלא-טוב בכל מיני אולמות יוקרה שמגישים את המרק 
בתוך לחם אפוי מאוד, והלחם משמש כקערית למרק, כשאת הקערית לא שייך לאכול, משום 
שנאפה באפייה ממושכת על מנת שייתקשה ביותר. ויש בזה בוודאי ביזוי אוכלים, ועוד ביזוי של 

לחם – פת; ואחר כך זורקים את כל הלחמים משל היו צלחות. 

ולגוף השאלה, אם הקטניות שאיתן עושים את הקישוטים לא נמאסות, אזי אין שום מניעה לעניות 
דעתי. אולם ישנן כיום כל מיני עיסות מקמחים שעוברים תהליך עיבוד כזה ואחר שלא ניתן לאכלן 
לאחר מכן, וזה בוודאי שייך לאותו גדר שכעת דיברנו עליו, וצריך לאסור את הדבר. וכפי שאמור 

בגמרא הדבר מביא חס ושלום להתגברות הדינים.

כמחנך לילדים, האם כשהם משחקים בבניית צורות וקישוטים מקטניות יש בזה בעיה?שאלה |
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