
 

האם שרי לטלטל מוקצה משום 
 צער בעלי חיים

 

לכאו' יש לפשוט האי ספיקא מדברי הגמ' בשבת 
ב[ דבהמה שנפלה לאמת המים וא"א ]קכ"ח ע"

לעשות לה פרנסה במקומה מביא כרים וכסתות 
ומניח תחתיה, ואע"ג דמבטל כלי מהיכנו, מבטל 
כלי מהיכנו דרבנן וצער בעלי חיים דאורייתא ואתי 

וה"נ י"ל בשאר איסורי דאורייתא ודחי דרבנן. 
דרבנן דכל שא"א להצילה מצער בענין אחר אתי 
איסור דאורייתא דצער בעלי חיים ודחי איסור 

 דרבנן.
שם ]פי"ח אות ג'[  הרא"ש וכיוצ"ב מצינו בדברי

דמכאן התיר רבינו מאיר ללמוד לנכרי שיחלוב את 
בהמתו בשבת, שהבהמה מצטערת מרוב חלב 

ורייתא דחי שבות שבדדיה וצער בעלי חיים דא
 דאמירה לנכרי.

]נ"א ע"א  בשלטי גיבוריםוכדברינו איתא להדיא 
דאם א"א ע"י כרים  דריא"זאות ג'[ משמיה 

וכסתות מותר להעלותה בידים שצער בעלי חיים 
איסורו מן התורה והתירו איסור של דבריהם מפני 

 איסור של תורה. 
]פכ"ה מהל' שבת הכ"ו[ אחר  דברמב"םאיברא 
ההיא דינא דגמ' דשרי לבטל כלי מהיכנו  שהביא

ע"מ להעלותה כתב להדיא דאסור להעלותה בידו. 
 וחזינן דס"ל דאין לדמות איסורים דרבנן זה לזה.

]סי' ש"ה סי"ט[ הביא ההיא דינא גמ'  המחברוהנה 
דשרי לבטל כלי מהיכנו משום צער בעלי חיים, 
ומייתי נמי התם ]ס"כ[ ההיא דינא דר' מאיר דשרי 

חלוב הבהמה ע"י נכרי משום צער בעלי חיים. ל
 אולם לא פי' מאי דינא בשאר איסורי דרבנן. 

ס"ק י"א[ הביא דברי הרמב"ם ]הנ"ל[ ]שם  ובמג"א
דאסור להעלותה בידים, וכתב דמשמע דאע"ג 
דאיכא צער בעלי חיים אסור, דאין לנו לדמות 
גזירות חכמים זה לזה דיש דברים שהעמידו אפי' 

. אולם פשוט דמותר לומר לנכרי במקום כרת
להעלותה כדמוכח מסעיף כ' ]גבי חליבת פרה 

 בשבת[.
]ס"ק י"ח[ כתב לחלוק על המג"א בא"ר אולם  

ולכך אם אי אפשר ע"י  –וז"ל: צער בעלי חיים וכו' 
כרים וכסתות מותר להעלותה בידים שגם זה אינו 
אלא איסור דרבנן )שלטי הגיבורים נא ע"א אות ג 

ומז"ה(, וכן כתב הב"ח סוף סימן ש"ח. ולפ"ז וריא"ז 
נראה לי מה שכתב הרמב"ם )סוף פכ"ה( דאסור 
להעלותה בידים, היינו כשאפשר ע"י כרים 
וכסתות, לאפוקי ממג"א )ס"ק י"א( שלא הבין כן 

 ואישתמיטתיה כל דברי הגדולים הנ"ל.
ס"ק ע'[ כתב וז"ל: אבל אסור להעלות ] ובמשנ"ב

הם מוקצים, ואע"ג דאיכא  בידים דכל בעל חיים
צער בעלי חיים אסור דאין לנו לדמות גזירות 
חכמים זה לזה ]מ"א ותו"ש שכן מוכח מרמב"ם[, 
ועיין בא"ר שהביא דיש פוסקים שמקילים 

 להעלותה בידים אם א"א ע"י כרים וכסתות.
]סי'  דבתשובות הרמ"אס"ק י"ב[ כתב ] במג"אוהנה 

"ם להמרות ע"ט השני[ מבואר דשרי לומר לעכו
האווזות פעם אחת ביום משום צער בעלי חיים 
דאין יכולים לאכול, ומשמע שם דאי ליכא עכו"ם 
שרי ע"י ישראל משום צער בעלי חיים, וטוב 

 לעשות ע"י קטן. עכ"ד.
וצ"ב אמאי התיר הכא המג"א ולא אסר משום 
טלטול מוקצה אחר שהוא גופיה הביא בס"ק 

ור להעלות הקודם לזה את דברי הרמב"ם דאס
 הבהמה בידים אע"ג דאיכא צער בעלי חיים.

]בהגהותיו שם[  הגרעק"אובאמת כבר עמד בזה 
וכתב דאולי י"ל דמיירי היכא דאין צריך ליקח 
האווזה ולטלטלה רק שמונח האווזה במקומה 
והוא מכניס האוכלים לפיהן, והכי משמע לישנא 
דרמ"א בתשובה שכתב שאין כאן מלאכה רק 

 .עובדא דחול
וכיוצ"ב יש להעיר על דברי המשנ"ב דאע"ג דבס"ק 
ע' הביא את מח' המג"א והא"ר לענין להעלות 
הבהמה בידים, מ"מ בס"ק ע"א הביא בסתמא דברי 
המג"א דאי ליכא אינו יהודי שרי להמרות ע"י 
ישראל משום צער בעלי חיים, ולא כתב לבאר 
דהיינו דוקא בדליכא משום טלטול מוקצה, וע"כ 

מך על דבריו הנ"ל דהיינו דוקא בדליכא צ"ל דס
 משום טלטול מוקצה.

גופיה ]סי' שכ"ד ס"ק י'[ החמיר  הא"ר]ובאמת 
בההיא דינא, ואחר שהביא דברי המג"א כתב דהוא 
אומר דמשמע בתשובות הרמ"א שם להחמיר ע"י 

 ישראל.
אע"ג דבסי' ש"ה ס"ק ע"א הביא דברי  והמשנ"ב

כ"ז אחר המג"א בסתמא מ"מ בסי' שכ"ד ס"ק 
שהביא דברי המג"א כתב דהא"ר ס"ל לאסור 
וכדעת המהרש"ל, וכן החמיר בזה בנתיב חיים, וכן 

 משמע בחי' המאירי והר"ן כדעת האוסרים[.   
והנה במשנ"ב בסי' של"ב ]ס"ק ו'[ גבי ההיא דינא 
דמייתי שם המחבר דאם אכלה כרשינין הרבה 
 ומצטערת דיכול להריצה בחצר כדי שתייגע

פא, כתב דאסור לעשות בשבילה שום ותתר 

 בס"ד

 מיקתאעתא מעש

 רמות ב' -קהילת "חניכי הישיבות"  / "אה'תשע פקודי פ' - 'אנ גליון
 
 

 מי שהחליט לתת צדקה יכול לחזור בו  האם
 תוך כדי דיבור

ולענין ". מקדש ומגרשו ע"זחוץ ממגדף ועובד  תוך כדי דבור כדבור דמי" פז.() נדריםבאיתא 

' ועי )ס"ק טואע"פ שבסי' רס"ז . "שלום עליך רבי" הואש ()סי' תקפב ס"ק ז, סי' רו ס"ק יב וסי' תפז ס"ק ד מ"בל מצינו דשיעור תכ"

 יש ליישב דבריו אלא שאין כאן מקומו[.שהוא "שלום עליך רבי ומורי"  'כת (סי' קכד ס"ק לדב

ך כדי דיבור. וכן לא מהני חזרה תו שב"הקדש" נמי)מעה"ק פט"ו ה"א( הרמב"ם הנה דעת ו

אמירה לגבוה כמסירה להדיוט. אולם והוסיפו דטעמא כי  )מנחות פא: ד"ה תודה( התוס'כתבו 

תמה עליהם והאריך לדחות דבריהם דאף בהקדש מהני חזרה תוך  )חו"מ סי' רנה ס"ק ה( הש"ך

 .[)יו"ד סי' רנח אות יט( הערוה"ש]וכדבריו נקט כדי דבור 

 , האם מהני חזרה תוך כדי דיבור בנדרי צדקה.זומחלוקת נפקא מינה למעשה מצינו בו

)שם הרמ"א  פסק שבנדרי צדקה "מחשבה" מהני. וכן דעת )חו"מ סי' ריב סע' ח( השו"עדהנה 

שכתב שדוקא צדקה וה"ה קבלת  )סי' תקסב על סע' ו( בביאור הגר"א . ועייןויו"ד סי' רנח סע' יג(

. וכן )סי' רי סע' א(ר נדרים לא וכמ"ש ביו"ד תענית "דדמיה להקדש" מהני מחשבה אבל שא

 הסובר שם דלגבי קבלת תענית לא מהני קבלה בלב. ]דלא כהרמ"א  )סי' תקנג ס"ק ב וסי' תרח ס"ק טו( המ"בנקט 

 .  שכתב שדברי הרמ"א ביו"ד שם לא נאמרו בשאר מצוות אלא במצות צדקה לחוד[)יו"ד שם אות לט(  בערוה"שועיין עוד 

דהיינו טעמא דמהני הרהור אך ורק בענין נדר של צדקה )חו"מ סי' ריב אות י(  ה"שהערווכתב 

כי בתרומת המשכן כתיב "כל נדיב לב" ובקרבן גם כן כתיב "וכל נדיב לב עולות" הרי 

 דצדקות והקדשות חיובם בלב, ע"כ. 

ר לפ"ז יש לומר שלפי הרמב"ם הנ"ל ודעימיה הסוברים דלא מהני לחזור תוך כדי דיבוו

 בהקדש הוא הדין בנדרי צדקה לא מהני חזרה תכ"ד שהרי דינה כהקדש. 

שמסיק שהעיקר כדברי הרמב"ם דגבי הקדש ליכא  )צדקה סי' ח( במחנה אפריםו"מ בס"ד ש

משום דאמירתו לגבוה  )שם(חזרה אפילו תוך כדי דבור. ולפי הטעם שכתבו בזה התוס' 

)יו"ד סי' לע זו לצדקה לעניים שכתב הטור כמסירתו להדיוט היה נראה דהוא הדין באומר ס

 דאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט יע"ש, ע"כ.  רנח(

לא קדושת הגוף ולא  שבהקדשות שלנו דלא הוו )סי' רנה סס"ק ב( הקצות החושןיהו דעת מ

לא אמרינן אמירה לגבוה ובזה [ )חו"מ סי' צה סע' א( טשו"ע]עיין קדושת בדק הבית אלא לעניים 

להדיוט ואינו עושה קנין אלא דצריך לקיים נדרו ומשום דכתיב בפיך זו צדקה, אם כמסירה 

 )יו"ד סי' רנח אות יט( הערוה"שכן לא עדיפא מנזירות דמהני חזרה תוך כדי דיבור. וכ"כ 

ומסיק שצדקה שבזמן הזה דינה כהדיוט ושכן הכריעו כל הגדולים וכן עיקר לדינא והמחמיר 

י"ש שכתב שהלכה פסוקה היא בחו"מ סי' צ"ה דכל הקדש לעניים ולבהכ"ס ולס"ת ]ועייחמיר לעצמו, ע"כ. 

דנודר לבהכ"נ עדיף מצדקה ומהני  )יו"ד ח"ב סי' פב אות יא( ית יצחקבוב )ח"ג תתקנז( ברדב"זדינם כהדיוט, ועיין עוד 

 )אות יג(ם. ועיי"ש מחשבה דבהכ"נ הוי כמקדש מעט אף לסוברים דל"א אמירה לגבוה כמסירה להדיוט בממון עניי

 .[)יו"ד סי' רנח סע' יג( ברמ"אשדחה דברי הקצות דאמרינן אמירה להקדש כמסירה להדיוט כמבואר 
כי סגי בגמר עמא דאין חזרה בהקדש אפילו תכ"ד טכתב ד )מעה"ק פט"ו( בקרית ספרולם א

הסכים בהסכמה ה היינו אם שנדר במחשב )אהע"ז ח"ב סי' קא ד"ה הנה( בחת"ס]ועיין לבו כדכתיב כל נדיב לב. 

 . [גמר בלבו ממש בהחלטבענין צדקה, שבעינן  )חו"מ סי' רנח אות לט( ש"בערוה. וכ"כ גמורה

ביאר דכיון דמחשבה מהני בהקדש מה לו להוציא )תרומות סי' ז ד"ה ולכאורה(  בינה ובאמרי

בהחלטה  בשפתיו, אלא ודאי כיון שהוציא בדבור פיו הדברים על כרחך דכבר נגמר בלבו

ועכשיו חוזר בו ואינו יכול לחזור משא"כ באם נגמר במחשבתו ולא הוציא עדיין מפיו בזה 

]ולפי דבריו יוצא יכול לחזור ממחשבתו תכ"ד דהחזרה לעד מוכח דהגמירה בלב היה בטעות. 

, והיוצא מזה( ד"ה כץ סי' יח) ב הכהןבושדאף אם החליט לתת צדקה ב"מחשבה" מ"מ מועיל לחזור בו תכ"ד. וכן נקט 

 .משא"כ לדעת הקרית ספר די"ל דלא מהני[

לפי דבריהם שוב יש לומר דאף אם נאמר שבצדקה ליכא משום אמירה לגבוה כמסירה ו

להדיוט, מ"מ א"א לחזור תוך כדי דיבור כי הקדש חל במחשבה לבד, ואם כן לדעת הרמ"א 

)יו"ד סי' קיא ד"ה  בכתב סופר]שו"ר הנ"ל הסובר שצדקה נמי חלה במחשבה שוב אינו יכול לחזור בו. 

, אף להסוברים דמהני חזרה תכ"ד )לפי הסוברים כן(ה מהני כמו הקדש קשכתב דכיון דמחשבה לענין צדומ"ש( 

 'שכת )ח"ד אלף שנ ד"ה ולענין החזרה(ברדב"ז ועיין לא במחשבה גרידא. בדבור ואלא  לחזור בו בהקדש, מ"מ אינו מועיל

 [.הואכי שיעור מועט שעבר הזמן תכ"ד, ספק זה הוי קרוב לודאי שאם מסופק אם חזר בו 

 )כץ סי' יח( הושב הכהןשהביא דברי הקצות ושוב נקט כדעת )חו"מ שם ס"ק ב(  בפת"שועיין 
 במנ"ח. וכ"כ )יו"ד שם אות ז( הפת"שוכן נקט דלא מהני חזרה תוך כדי דיבור בנדרי צדקה. 

 .ודו"ק .)מצוה תעט אות ו(



 

מלאכה דאורייתא או דרבנן אפי' היא מתה ורק ע"י א"י מותר שבהמה 
 חולה ]ח"א[.

וצ"ב דהלא חזינן להדיא בגמ' דאתי איסור צער בעלי חיים ומבטל 
והמשנ"ב גופיה ק לה המחבר בסי' ש"ה סי"ט וס"כ, איסור דרבנן, ופס

 ר מוקצה. הביא שם מח' המג"א והא"ר לענין איסו
דהוא מקור  -)סי' נ"ט ס"י  החיי אדםאיברא דדבריו יתבארו ע"פ דברי 

דברי המשנ"ב( דכתב וז"ל: בהמה שנפלה לגומא שבחצר וירא שמא 
תמות אפשר שיש לסמוך על הש"ג להתיר טלטול מוקצה דאין לו 
שורש מן התורה משום צער בעלי חיים, ואם הוא בכרמלית ופשיטא 

ור הוצאה אסור להעלות בידים. וע"י נכרים לכו"ע ברה"ר שיש שם איס
מותר להוציאה אפי' ברשות הרבים משום צער בעלי חיים דהוי 
דאורייתא )עי' בשו"ע סי' ש"ה, בש"ג פ' מפנין מתיר להוציאה בידים 
אם א"א בע"א ומדמה זאת לחולב ע"י נכרי, וצ"ע דהתם דוקא ע"י נכרי 

 מותר(. עכ"ל.
לק בין איסור דרבנן דאין לו שורש מן התורה ומבואר בדבריו דיש לח

לאיסור דרבנן שיש לו שורש מן התורה. וצ"ל דהיינו נמי כוונת 
המשנ"ב במ"ש לאסור בכל איסור דרבנן דהיינו בכה"ג דיש לו שורש מן 

 התורה.
ולענין נידון דידן מבואר בח"א דרק בכה"ג דאיכא חשש שמא תמות 

 אפשר דיש לסמוך על השלטי גבורים.
]סי' נ"ב ס"ק ט"ז[ העלה לדינא דיש להקל באיסור מוקצה  ובחזו"א

 במקום דאיכא צער בעלי חיים והפסד ממון.
]יו"ד ח"א סי' א'[ כתב להקשות דאי בשביל ריוח  ברב פעלים והנה

האדם וצורכו התירו צער בעלי חיים )ע"ש שהאריך בזה(, איך משום 
ו כמבואר בשו"ע סי' צער בעלי חיים עבדי איסורא לבטל כלי מהיכנ

ש"ה סעיף י"ט, וכתב לבאר דנראה דהתם שאני שיש לחוש שתמות 
מאותו הצער ויש בזה נמי איסור בל תשחית כיון דיש לחוש שתמות 
ומש"ה התירו בזה, וה"נ מ"ש השו"ע סי' ש"ה ס"כ דמותר לומר לגוי 
לחלוב בהמתו בשבת משום צער בעלי חיים הנה מפ' שם בספרן של 

דהתירו בזה משום סכנת הבהמה שתסתכן מרוב חלב וכמ"ש ראשונים 
 המחזיק ברכה סי' ש"ה וסי' רמ"ו ע"ש. עכ"ד. 

ומבואר דס"ל דלא התירו לעבור איזה איסור דרבנן במקום צער בע"ח 
אלא היכא דאיכא חשש שמא תמות ואיכא נמי איסור בל תשחית, 

ה שנפלה ואיכא סייעתא לדבריו מלשון הגמ' בשבת דאמרינן התם בהמ
לאמת המים עושה לה פרנסה במקומה בשביל שלא תמות. ומ"מ 

     מסתימות השו"ע משמע דמשום צער בעלי חיים גרידא נמי שרי. 

 ש.פ. שליט"א[ ב]נכתב ע"י הר
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 עבודת המועדים

 )א( משנכנס אדר מרבין בשמחה
 

 אמר רבבמשנה בתענית )כו:( איתא משנכנס אב ממעטין בשמחה. ובגמ' )כט.( "
יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב כשם שמשנכנס אב ממעטין 

וצריך להבין יחודיותו של חודש אדר  ".בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה
 שמרבין בו בשמחה יותר ממועדים אחרים שגם בהם נעשו ניסים לישראל.

רבין וכתב בקונטרס נתיבות שלום )פורים, עמ' ט( "וביאור ענין משנכנס אדר מ
בשמחה, שלא מצינו כמותו בשאר חגים וזמנים שענינם מתחיל כבר מר"ח. דהנה 
איתא מהרה"ק מרוז'ין זי"ע שפורים עוד יותר גבוה מיום הכפורים כדאיתא 

וכשם שמצינו ביום פורים, וקטן נתלה בגדול. -בתקוני זוהר שיוהכ"פ נקרא יום כ
 ם עשרת ימי הכנה.הכיפורים עשרת ימי תשובה כ"ש שלפני פורים צריכי

וזהו ענין משנכנס אדר מרבין בשמחה, כי הארת פורים מתחלת כבר מי"א אדר, 
כדאיתא בעבודת ישראל אהא דמגילה נקראת בי"א וכו', שמיום י"א כבר 

בעולמות העליונים. וכהכנה לזה  נקראתנמשכים ההארות של פורים, והמגילה 
דת ההכנה להארת פורים יש עשרת ימי שמחה משנכנס אדר בהם מתחילה עבו

 הגדולה".
הרי שענין השמחה המתחלת כבר מר"ח אדר היא כהכנה לשמחה הגדולה של 
פורים. ויתכן לפי זה לבאר דברי הגמ' "כשם שמשנכנס אב ממעטין" וכו', שהרי 
במשנה מבואר רק על משנכנס אב ממעטין, ובחודש אב ענין ממעטין בשמחה 

להגיע למצב של אבלות ביום אחד של תשעה  הוא, כיון שטבע האדם שאינו יכול
באב, ובפרט על חורבן ביהמ"ק שהוא דבר שצריך האדם לעורר עצמו לזה, לכן 
תקנו חכמים סדר של אבלות בהדרגה, ממעטין בשמחה, וכן אח"כ ישנם דינים 

 חמורים יותר לשבוע שחל בו ת"ב וכן לערב ת"ב.
ע ליום הפורים בהכנה הראויה ועל דרך זה בחודש אדר, כיון שצריך האדם להגי

ולקיים מצות השמחה, לזה תקנו להרבות בשמחה כבר מתחילת החודש, 
 ולהרגיל עצמו וטבעו בשמחה. 

הוא חודש של  שכל החודש]כך י"ל ע"ד העבודה, אמנם יש בזה בחינה נוספת 
, וכן מהגמ' שם "ימי נסים היו לישראל פורים ופסחברש"י שם "שמחה כמבואר 

דין עם נכרי שיעשנו בחודש אדר, וזהו כמ"ש במגילה "והחודש אשר  דאם יש לו
 נהפך להם מיגון לשמחה"[.

והטעם לכך שנתייחד נס פורים בשמחה הגדולה, עד כדי שעיקר מהות היום היא 
שמחה, ביארו בספרים שהוא משום הגילוי המיוחד של אהבת ה' אלינו מה שלא 

והחושך אז מתגלית אהבת ה'  מצינו בשום חג ומועד, שדוקא מתוך ההסתר
"כי חפץ הקב"ה בצורה מיוחדת, וכמו שכתב בנתיבות שלום )שם עמ' לח( 

להראות לישראל גילוי אהבה נפלא שכמוהו לא נהייתה, ע"ד אהבת האב לבנו 
שיש בה ג' סוגים... ולמעלה מהם היא האהבה בשעה שהבן צריך לעבור ניתוח 

בשר בנו, אז הבן רואה אותו כאכזר והאב הוא הרופא המנתח שעליו לחתוך ב
הגדול ביותר, ואילו בקרבו של האב בוערת האהבה ולבו נקרע לגזרים מרוב 
אהבה ורחמים, אלא שאין לו ברירה אחרת ומוכרח להציל את בנו... עד"ז חפץ 
הקב"ה להראות לישראל מידה כזו של אהבה שכמוה לא נהייתה... ואחר ההסתר 

 ור האהבה בלי גבול שכמוהו לא נהיתה".הנורא הזה נתגלה גילוי א
והדרך להגיע לשמחה היא ע"י מידת הבטחון, שנזכור שבכל המצבים הנראים 
כהסתר וחושך ישנו אב הרחמן המרחם ומשגיח עלינו בכל רגע, והתבוננות 

שער בזה, מביאה את האדם לשמחה וכמבואר בארחות צדיקים ) אמיתית
עשה שיצדיק כל מאורעותיו שנאמר: במידת השמחה תלויה מצוות ( "השמחה

 ..ח, ה(. דבריםיך מיסרך" )ק"וידעת עם לבבך, כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אל
" ל יתברךקוכל זה תלוי במידת השמחה, מי שהוא שמח בחלקו שחלק לו ה

  ועיי"ש שהאריך מאד לבאר מידת הבטחון בה'.
פורים הבעל"ט, והן יעזרנו ה' לקנות בנפשנו מידת השמחה, הן כהכנה לימי ה

 כהנהגה עצמית לימים אלו.
 

 בעזהי"ת בגליון הבא -על האופן המעשי להנהגת 'מרבין בשמחה' 
 

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים"
 
 
 
 
  

 
 

ים על מאכלים שיש בהם חומרים מברכהאם 
 המזיקים את הגוף

דהשותה שמן זית הדבר מזיק לו ועל כן אין  )לה:( בש"ס ברכותבואר מ
כוונת הגמ' שהשמן מזיק את גוף האדם ועל )שם(  רש"ימברכים עליו. לדעת 

נה ברכה דגבי ברכה "ואכלת" כן אין מברכים עליו, דאין זו אכילה שטעו
 כהריטב"אודלא . (שם) תר"יוה כה. ברי"ף(ברכות ) ףרי"ה פירשווכן  כתיב.

שחולק על רש"י הנ"ל ופירש דמש"כ הגמ' דאזוקי מזיק  )שם ד"ה היכי דמי(
ליה אין פירושו שהשמן מזיק לשותה, אלא שהשותה מזיק את השמן כי אין 

 . [)שם אות ב( בשלטי גבוריםועיין ] נהנה ממנו
שלא מברכים ודעימיה כדעת רש"י  )סי' רב סע' ד( השו"עפסק  למעשה כברו

 לציון באורועי' בביאור דברי השו"ע.  )שם( בביאור הגר"א וכ"כ]על שמן זית כיון שמזיק 

דאף דיש רוצים לומר דכיום אין שמן זית מזיק, מ"מ לא נראה לומר דהשנו  )פי"ד אות א בהגה(

שיברך מאכל אחר  הטבעים מזמן מהשו"ע, ומ"מ השותה שמן זית עליו לפוטרו לכתחלה ע"י

שאף שמן זית בזמנינו  )שערי ברכה פי"ח הגה פח( בעל השבט הלוי. וכן דעת שברכתו שהכל

 [.שמוציאים ממנו החומרים המזיקים נחשב כמזיק לענין ברכה
איתא דעל קמח שעורים אע"פ "שקשה לתולעים"  )לו.(אע"פ שבגמ' שם ו

הוא  "קשה"מברכים עליו משום שנהנה, מכל מקום יש לומר דהתם 
לתולעים ולא שהוא מזיק והיינו שאע"פ שעלול להזיק מ"מ לא מזיק ודאי 

 בפר"חועיין  .המהר"ם שיק]עיין לקמן מש"כ בשם  כשמן זית המזיק מיד את הגוף

שיש לברך גם על השמן זית.  )המובא לקמן(הרמב"ם  למדשמכח קושיא זו  )בליקוטיו סי' רב ס"ק ד(

. )ברכת הנהנין אות ג( ובעמק ברכה)או"ח סי' קנג אות ח(  באבני נזר, ()סי' רב אות ד בב"חועיין 

דהרי התם נהנה מטעם  לא קשה מידי מהא דקמח שעורים אמנם לפי דברי הריטב"א הנ"ל

 [.הקמח
 הרמב"םועוד יש לומר דשאני שמן זית דליכא הנאה ממנו כלל וכמ"ש 

שכתוב בגמ' שם,  משא"כ בקמח שעורים שיש בו הנאה כמו )ברכות פ"ח ה"ב(
. וא"כ יש לומר דאין מברכים על דבר המזיק אלא )סי' רד ס"ק טו( מ"בה וכ"כ

 כשאין הנאה משא"כ היכן דנהנה. 
שכתב דאוכלים ומשקים שהחיך נהנה מהם אע"פ  )סי' רב אות י( בגר"זשו"מ 

שהם מזיקים וקשים לגוף צריך לברך עליהם ברכה המיוחדת להם ואם אין 
 הם אע"פ שהם יפים ומועלים לגוף אין מברכים עליהם, ע"כ.החיך נהנה מ

שכתב דשמן זית אזוקי מזיק ליה  )שם ס"ק כז( המ"בוכן יש לדייק מדברי 
 מברכים עליו.  איןדשמן כמות שהוא "אין נהנה ממנו" ועל כן 

שהקשה על  )ח"ו אסיפת הדינים ברכות אות לג מד"ה והנה בהא( כהשד"חכל זה דלא ו
שאף מי שאינו שותה יין מפני שמזיקו סע' י( ) ב"סי' תעבבשו"ע  הא דמצינו

חייב לדחוק עצמו לקיים מצוות ד' כוסות בפסח, ומסתמיות דברי הפוסקים 
נראה דשותה ומברך, ואמאי מברך והרי על דבר המזיק אין מברכים ומדברי 

בדבר שנהנה ממנו מ"מ כיון שגם  'מתבאר דאפי)בליקוטיו לסי' רב( הפר"ח 
 זיק לו אינו מברך, וצ"ע, ע"כ.מ

שהדבר מובנים דברי השו"ע דשם, שהרי ס"ל  הנ"להגר"ז והמ"ב  לפי אולם
חלק בין ול ועוד יש לומרתלוי בהנאה וכיון שנהנה אע"פ שמזיקו מברך. 

, לבין יין שאינו מזיק כ"כ אלא מצטער הדבר המזיק ממש כשמן זית וכנ"ל
 .[)סי' תעב ס"ק לה( במ"]עיין בשתייתו וכואב בראשו מחמתו 

על דברי השו"ע הנ"ל דמי נמי שהקשה  )או"ח סי' רס( ר"ם שיקבמהו"מ ש
שמזיק לו שתיית יין אינו יכול לקיים מצות ד' כוסות שהרי האוכל דבר 

דאם אוכל אכילה גסה או  )פ:(המזיק לגופו לא נחשב אכילה כמבואר ביומא 
יק, ופירש הרמב"ם כוסס שעורה פטור משום דכתיב כי יאכל פרט למז

דהיינו הואיל ומזיק לגופו לא מקרי אכילה ושתיה. ותירץ דהא  )תרומות פ"י(
בשעת אכילתו  מזיק לו מידדממעטין כי יאכל פרט למזיק, היינו אם הוא 

ושתייתו, וא"כ אינו נהנה ממנו מיד, וכמ"ש בספר תוס' יוה"כ, וא"כ אם אין 
לאכול "ומברך" כדמוכח מדברי  מזיק לו, שפיר מחויב 'בו חשש סכנה, אפי

 ., ע"כ)שם(השו"ע 
על הרבה מאכלים שיש בהם  נינועתה מבואר שפיר אמאי מברכים בזממ

)כמו צבעי מאכל שאינם טבעיים וכדו'( מיני חומרים המזיקים את הגוף 
והיינו כי נהנים מהם והרי לפי המ"ב  ולית דחייש שלא לברך עליהם,

יכא נזק מברך, וכמו כן לפי המהר"ם ודעימיה אם איכא הנאה אע"פ דא
שיק י"ל משום דאין חומרים אלו מזיקים מיד בשעת אכילתם אלא לאחר 

ועוד יש לחלק דשאני שמן זית וכדו' דכחו להזיק ממש משא"כ חומרים אלו דאין ]זמן 

שנראה דאינו סובר חילוק  (שם) באור לציוןבאכילתם נזק רק אחרי ריבוי אכילתם. אולם עי' 

מאכלים שיש בהם סוכר  האוכלכרת וכדו' וחולה סה"ה לולפ"ז  ודו"ק. ,[זה
 עליהם )אע"פ שאינו נוהג כהוגן( לברך ועליהגם שמזיקים בריאותו,  וכדו'

 .מטעמם הכיון שנהנ

 
 

 העלון נתרם בעילום שם 

 להצלחת התורם ומשפחתו 
 בכל הענינים
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