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  ליה ניחא ולא מתכוין אינו
  הדין מחמת רק ליה ניחא בלא

  תורה דיני ושאר, זרעים הכשר, עגלה, בפרה

  פ שמפסיד דמיה"בפרה אעדברי הראשונים בטעם הפסור במלאכה 

והסיבה  ,ששכן עוף על פרת חטאת ועגלה ערופה לא פוסל זה מחמת 'שלא ניחא ליה'ב) שהסיבה "ו ע"אמרו בפסחים (כא) 

ה "ג ד"ז כ"כ תוס' ע"אכה היא 'נשיאת' הזכר (כמשפ שהמל"שבעלה עליה זכר היא כין נפסלת זה מחמת שניחא ליה. ואע

והחלק שניחא ליה בו  ,). ודלא כהעולה מתוס' בסוגיין בסוף הדיבור'מ ל"ק ב"א ושטמ"ריטבפ "ב ד', תור"ש פרה פ"מ, ר"ש

  זה הרביעה והעיבור. אנו דנים הכל כאחד והכל קבוע כניחא ליה.

ש בפרה) וכי בשופטני עסקינן דניחא ליה "ש ורא"ר ,ג"ז כ"א ובע"מ ל' ע"ובב ,ר כאן"ש ועו"והקשו הראשונים (תוס' ותורא

  בשביל עובר. םכ יקרי"רה שדמיה כלהפסיד פ

כ הוא גלגל החוזר שעד כמה שלא "א ,ל בולד"סל הפרה ניחפכיון שאם לא תונביא מהם שלשה. א.  ,ותירצו בכמה אופנים

אין להכשירה מצד  ,ל"כיון שבמעשה מצד עצמו ניח ב. 1איסור.בג עוצר הגלגל "ובכה ,ל כיון שלא נפסד"ל שוב ניח"ניח

ק שם הזכיר את שני "מ ובשטמ"ן בב"שהר ,שאם כן יהיה פסולה סיבת הכשרה. (ותירוץ זה אינו התירוץ הראשון ,פסולה

זה  ,ל"ג שהשתדל בחילוק הדברים). ג. כיון שבשאר פרות דעלמא ניח"ק י"ע סי' ט' סעי' ד' ס"התירוצים. ועיין נחל איתן על ע

ש הזכירו בתחילה תירוץ זה ועליו הוסיפו את התירוץ הראשון שהזכרנו). "אש והר"דהר ,חשיב 'ניחא ליה'. (וגם זה תירוץ נפרד

  ד."ע בסוף הספר סק"ועיין קוה

  ל מחמת העוון"ר דלא ניח"האם הכלל נכון גם בדעת הערוף באינו מתכוין בפס

ש "וכן בשיטת הערוך שהתיר לר ,אבל בהכשר זרעים ,והראשונים דברו בזה דוקא על מלאכה בפרה אדומה ועגלה ערופה

שאינו רוצה שהזרעים  ,לא דברו מה הדין במקום שלא ניחא ליה רק מחמת הדין ,כל שלא ניחא ליה - ר "אינו מתכוין גם בפס

ד הדברים "ל. א"ג נאמר את הכלל של תוס' שזה חשיב ניח"האם גם בכה ,ינו רוצה לעבור איסורי שבתאאו ש ,יקבלו טומאה

  2דמות מילתא למילתא.ואין ל ,חלוקים

וכללים אלו נכונים בכל מקום ולא רק בפרה  ,שהרי תוס' אמרו כללים בסברא ,ומקופיא נראה דאין כאן בית הספק כלל

וכדלהלן  ,אך המתבונן ימצא חילוק גדול 3והכלל ללכת אחר עלמא גם קיים בכל מקום. ,שהגלגל קיים בכל מקום ,ועגלה

                         
ובין ולד שהריוח כ "ואינו מרויח כז מה החילוק בתוס' שם בין דישה שהריוח מועט "מ סי' כ"ובאגב נזכיר במה שתמה בדברות משה ב 1

' לא נמצאו בשאר מקומות בתוס' ובראשונים, כ"ש. אמנם תיבות אלו של 'כ"ל בו. עי"גדול, והרי עד כמה שלא תפסל הפרה, כל ריוח שיהיה ניח
  ס."כ יותר נראה שהוא ט"מ אינו נמצא. ע"י בב"וגם בתוס' מכת

עיר הוכמו שכבר  ,האם בשעת מעשה או גם לאחר מעשה ,ד את פרה ועגלה להכשר כלפי החלק של זמן הניחותא"פ שהשוו תוס' בסו"ואע 2
  ג)."(מכשירין ב' יא "בחזו

  בו עדיין ספק במקומו עומד. ,שכלפיו הדינים יותר שווים. אבל בחלק שלא ניחא ליה מחמת הפסד הדין ,כל זה הוא דוקא לפרט מסוים זה

פ שהמקרים באינו מכוין שונים מפרה עגלה והכשר, שהם מדברים על אדם שאינו עושה מעשה בידים כלל, וכל הנידון הוא על "וזאת אע 3
כ הנידון של אינו מתכוין ולא ניחא ליה מדבר בעושה מעשה בידים, אלא שלא ניחא ליה בחלק האיסור "הניחותא שלו במעשה דממילא. משא

 מ. "הנגרר ויוצא מן המעשה. דכלפי משפט הגלגל נראה מקופיא שאין בזה נפק
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  4ה."בע

  תירוצי הראשוניםקושיות המפרשים על 

דהוא  ,היותר נעלם הוא מה שאמרו דאזלינן בתר פרות דעלמא ץובעיקר תירוצי הראשונים יש לעיין הרבה. התירוב) 

ויש בה סיבות מסוימות  ,והרי פרה זו שונה מפרות דעלמא ,ט ניזיל בתר פרות דעלמא"ל מ"חתום כיון שבפרה זו לא ניח

  ט הם מהוים מידה מכריעה לגבי פרה זו."ומ ,ל"יש בכך שבפרות דעלמא ניח ואיזה מעלת ניחותא ,ל"שמחמתם לא ניח

ש "משפטי הגלגל הוא כמו שיסד הגרשתימה שהכלל ב ,ל"ומה שתירצו שהוא גלגל החוזר שאם נכשיר שוב יהיה ניח

זו שמתעכבת והיינו שהחלות הצריכה 'להתחדש' היא  ,היא לא חלה מתחילתה ,שחלות שאם היא תחול היא תגרום לביטולה

  ולא מתחדשת מחמת שהתחדשותה תגרום לביטולה.

נראה שהרצון החיובי של האדם בקיום המלאכה הא  ,ואם נבא לבחון במקרה שבפנינו מה היא התחדשות החלות 'החיובית'

כ הדין נותן שלא "א ,ואם משפט הגלגל הוא שהחלות לא תחול ,מחדש שם 'פועל' על הבהמה החלות החיובית שהוא

ט ראו בזה הראשונים עילה "ומ ,ט"ואדרבה הוי לן להכשירה מה ,יתחדש עליה שם פועל כיון שחידושו יחזור ויבטלנו

  לפסול.

  החילוק בין מחשבת גוי בהכשר ובין מחשבת גוי בפרה 

 אחותא בהכשר ובין מחשבת ניחותבין מחשבת ני ונראה דנבין בדבר יפה כאשר נרחיב בחילוק שכבר הזכרנו בהערהג) 

  ).-"מ פ"ר מדברי האבי עזרי (חווכאשר יש להתעור ,בפרה ועגלה

דמחשבת גוי  ב דתני רבי הושעיה"ג ה"וביבמות פי דתרומותא "הא "הירושלמי פח) מ"א (מכשירין ו' סק"הביא החזודהנה 

דלא  ,רותיוילא הוכשרו פ ,שבכל מקום שהגוי לא עשה מעשה אלא דניחא ליה במים ,אינה מחשבה לענין הכשר מים לטומאה

ח) דמחשבת גמר מלאכה "מ שס"ך (חו"אלא בישראל ולא בגוי. וכן הביא שם מדברי הש 'בדעָ  'חידשה תורה את הבחינה של 

א. ועיין בדבריו "ך דחה שם החזו"[אמנם את הראיה מדברי הש לענין חלות שם כלי אינה אלא על ידי ישראל ולא על ידי גוי.

  5א]."א סקי"עוד בכלים ל

שהרי הקשו  ,אפילו בניחותא לבד גם כשאינו עושה מעשה -ין מלאכה בפרה ודאי שמחשבת גוי הויא מחשבה נואילו לע

והרי כל מעוברת כבר  ,ל מעוברת והיא כשרה"כיצד משכח ,פרה מעוברת(פרה ב' א') שהכשיר  על רבי אליעזרראשונים ה

 ,מ שהיה פשוט להם שגם פרת גוי נפסלת בכל עליה"ש ,רי בפרת גויואף אחד לא תירץ דמיי ,שעלה עליה זכרפסולה מחמת 

ובאופן  -ל על ידי תגרי ישראל "מ משכח"פ שלרבי אליעזר אינה ניקחת מגוי. מ"(ואע דבזה הניחותא של הגוי מועילה.

  ששימרו אותה עוד בבית הגוי מרביעת איסור).

אלא שחידשה תורה  ,'פועלשממעשה בהמה מגדיר אותה ' ,דבפרה ועגלה אנו מדברים על עצמו של מעשה ,והחילוק פשוט

אבל כל עוד שהוא לא ביטל אותו סיבת הפסול  ,את הגדרת הדבר כמעשהשכאשר הבעלים לא מסכים הרי הוא כמוחק ומבטל 

 -היא מחמת עצמו של מעשה שקביעות זו כיון  ,גם דעת הגוי קובעת ומטעם זה .היא מחמת עצמו של מעשה ולא מחמת הדעת

  .כל עוד שלא יהיה עיכוב בעלים

                         
א) שמחשבת גוי על הכשר "ירושלמי בתרומות (פתדע שחלוק הכשר זרעים מדעת מלאכה בפרה ועגלה, שהרי בהכשר זרעים אמרו ב 4

  דממילא אינה מחשבה, ואילו בפרה ועגלה חזינן בדברי הראשונים שמחשבת גוי על מלאכה דממילא הויא מחשבה.

וכאשר ראינו בעירובין בזבחים  ,ס בין משפט בעלות ישראל למשפט בעלות הגוי"ואפשר להשכיל בזה יפה על פי החילוק העולה הרבה בש 5
 מ."דבעלות ישראל היא חלות בעיקר החפצא ואילו בעלות גוי היא רק זכות גברא. אלא שאכ ,מ"במנחות ובבכורות ובעו
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לכך כאשר התורה צמצמה את הכח לדעת  ,כל כח ההכשר הוא חידוש דין שיש במעשה כח מכשיר ,אבל בענין הכשר

ומשום הכי בזה דעת  ,ולא שאי רצונו משמש ככח מעכב ,זאת אומרת שדעת הבעלים משמשת כאן ככח מחיל בחיוב ,בעלים

  6.ולא לדעת גוי דעת ישראלב ארה כח דעת המוליד הזמנת ההכשר אלשלא חידשה תו ,הגוי אינה קובעת

  והחילוק בין פרה להכשר זרעים ,ביאור סברת הראשונים בהפסד פרה על אף שלא ניחא ליה להפסיד דמיה

דמעתה נמצא שהמונח הראשון הוא  ,שוב נתבונן בתירוצי הראשונים ונמצא אותם פשוטים ,וכאשר אנו זוכים לבינה זוד) 

וחידוש כח הדעת הוא שהבעולים או העושה יכול לצמצם ולמחוק את הגדרת  ,שכל מלאכת פרה היא מלאכה גם בלי דעת

  המלאכה מהמעשה.

 ,המלאכהדהחלות המתחדשת היא 'עקירת'  ,מחמת גלגל החוזר ברור תירוצי הראשונים. א. התירוץ הפוסלוכלפי זה נאמרו 

וכיון שעקירת המלאכה תגרום להתחדשות  ,ובזה הוא מתאים למשפט הרגיל שכל חלות הגורמת לביטול עצמה אינה חלה

  המלאכה לכך העקירה לא חלה ותואר המלאכה נשאר כעיקרו מחמת צורתו ללא עקירת הדעת.

ואין לו  תלוי ועומדתנה רק לדבר שבתירוץ זה שנו שעקירת הדעת ני ,ב. וזה גם תירוץ הראשונים דאזלינן בתר פרות דעלמא

שבזה הדעת תכריע האם לקיים בו את תואר הפועל או לא. אבל דבר שתוארו קבוע  ,תואר קבוע של מלאכה בכל מקום

  זה אינו נתון לשלטון עקירת הדעת ובשמו הוא עומד כאשר היה. ,כמלאכה בכל העולם

וגם מי שאינו רוצה בהכשר מחמת שאינו רוצה להביא את  ,םלא קיי הראשוניםומעתה נזכה להבין שבהכשר זרעים כל דין 

ל בתיקון המים. שבהכשר המידה "שוב ניח -על אף שאם נסכים לו שלא יוכשרו  ,לא יוכשרו פירותיו ,הפירות שיקבלו טומאה

עת של בזה הד ,והיא זו שמחדשת את כל הכח למעשה ,דכיון שהמחשבה היא צריכה 'להחיל' את ההכשר ,היא באמת הפוכה

הראשון  במושכלא "ונשארו הפירות ללא הכשר. וזו היא סברת החזו ,וממילא הניחותא לא חלה ,הניחותא תבטל את עצמה

  .ג"במכשירין ב' י

  ובין לא ניחא ליה מחמת האיסור בפסיק רישיה דלא ניחא ליה לדעת הערוך ,החילוק בין לא ניחא ליה להפסיד דמי פרה

ונמצא אותו דומה להכשר  ,ר"ל בפס"רים נבא לבחון בדינא דהערוך דאינו מתכוין ולא ניחואחר שזכינו לדברים האמוה) 

  .מ בחלק של 'שם העושה' הוא דומה להכשר זרעים"מ ,פ שבחלק של 'שם המעשה' הוא דומה לפרה"זרעים ולא לפרה. ואע

וכמו שעולה מדברי התורי''ד בפסחים  \והכונה לעיקר ולא לטפל ,דהנה כל הנידון באינו מתכוין מדבר בעיקר שיש עמו טפל

. והנידון העומד להכרעה הוא. ) וכן מטים דברי הרמב''ם פ''א משבת ה''ה- ן את דבריו והרחבנו בנם בסימכ''ה ע''ב. (והעתקנו 

א. מה שם המעשה. ב. איזה שם חל על העושה. האם החלק הטפל קובע את שם המעשה והעושה על אף שהוא נגרר עם 

  כוונה. וכבר הארכנו.המעשה ללא 

ודאי ששם המעשה לא נתפס על  ,ר שהאיסור יעשה"ואין פס ,ובכל מקום שהמעשה אינו מוכרח לגרור עמו את הנטפל

אלא דסבר שחייבה תורה על עצם המעשה גם אם אין לו 'שם מעשה'].  ,י מודה"ו שלא על העושה. [ובזה גם ר"וק ,המעשה

  ולכך הוא אסור. ,למעשה נתפס חלק זה גם כתואר המעשה ושם העושה ומאידך אם האדם מתכוין גם לחלק הטפל

שההכרח שעולה  ,למעשה 'על אף שהוא 'נטפל -בזה שמו קבוע במעשה  ,ר"ובמעשה שהחלק הטפל מוכרח להוולד כפס

בגוונא והעדר הכוונה אינה מוחקת את השם. וחלק זה הוא נכון וקיים אפילו  ,מהמעשה הוא עצמו נקבע בכלל תואר המעשה

  שלא ניחא ליה בחלק הטפל.

                         
  '.תנאי' רק שהיא או, בחלות' עיקר' היא הדעת האם חילק עזרי ובאבי 6
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שבחלק זה כל שלא ניחא ליה זה מפריע ומונע מהשם מלחול על  ,הנקודה שחידש הערוך היא בחלק של 'שם העושה'ו

  הגברא.

והטעם לחלק בין שם המעשה ובין שם העושה זה מחמת שאת שם המעשה העדר הניחותא צריך 'לעקור' כאשר הוא קבוע 

ונקבע על  'המתחדש'כ החלק של 'שם העושה' הוא דבר "ינו מספיק 'לעקור ולמחוק' שם קיים. משאוהעדר ניחותא א ,ר"בפס

ליה אינו בא 'לעקור' שם אלא 'למנוע' התחדשות חלות שם, ולכך דבר זה  ניחאמילא בו החלק שלא מ, והגברא על ידי עשייתו

  ר."נעשה אפילו במקום פס

כ "שבלא ניחא ליה זה על ידי דעת 'המונעת' התחדשות חלות שם, א ואם זו היא המידה בדעת הערוך, שהכח המתיר

ה הדבר להכשר זרעים ולא לפרה, שבזה גם אם העדר הניחותא בא רק מחמת הרצון למנוע את הדין והאיסור, הדבר שוו

אנו  רא שם עושה עדייןא יתחיל לחול, וכל שלא חל על הגבשהחלות המבטלת את עצמה במקרה זה פועלת שהשם לנמנע, 

  ע."עומדים על עיקר ההיתר, וגם בזה מותר. ויל


