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  פסיק רישיה דלא ניחא ליהאינו מתכוין ב
  והראשוניםרוך ביסוד מחלוקת הע

  ראיות הערוך לשיטתו

ר לאיסורא "ש בפס"ש, דכאשר אמרו אביי ורבא דמודה ר"ל אליבא דר"ר דלא ניח"א) ידועה מחלוקת הראשונים בדין פס

פ שהוא "ש בעיקר ההיתר דאינו מתכוין אע"עומד רפ שאינו מתכוין, סבר הערוך שבמקום שלא ניחא לעושה במלאכה "אע

א) כתב שזו היא "ג ע"א (ק"א) מרב האי גאון, והריטב"ג ע"א (ק"ר. ושיטתו זו נראית קבלת הגאונים, וכמו שהביא הרשב"פס

ו י יש גם שמטים דברי"ב). וברש"ג ע"ח (נדפס על גליון הגמרא ק"דעת מקצת מהגאונים, וכשיטה זו גם נמצא בפירוש הר

ח) הוסיף "כ י"ע (ש"ובשו 1ז הלכות בונה."א) ובאו"א ע"א (פ"כ הריטב"א, וכמש"ג ע"כשיטה זו, והוא בפירוש הגמ' ק

ד]. אמנם שאר ראשונים האריכו לחלוק בהרבה "ב חלק י"ר עלמא נהוג כהערוך [והוא מדברי רבינו ירוחם נתיב י"דלפו

  מקומות.

את ראיות הערוך לשיטתו, ובתחילה נביא את הנמצא בספרו (החסר) הקיים וקודם שנעיין בסברת הפלוגתא נקדים להביא 

כ נוסיף ממה שהביאו הראשונים מספרו (השלם) שהיה בידיהם. (וכאשר האריך "בידינו (בערך 'סבר' ובערך 'פסק'), ואח

  במבוא לערוך השלם).

מ "ר על הסחיטה, מ"פ שהוא פס"דאעכאשר הנסחט הולך לאיבוד,  - דבריו באו על מה שהתיר להדק מטלית בנקב חבית 

ר "פ שהוא פס"א) במלקט עולשין לאכילה בקרקע חבירו דאע"ל לאבד את המשקה. וראיותיו א. אמרו בגמ' (ק"ג ע"לא ניח

ז) "של אחרים אין בו משם חורש. ב. התירו להפשיט את העור בברזי (קיל ביפוי קרקע "מ כיון שלא ניח"על יפוי הקרקע, מ

שלאחר אין ניחותא בקציצת הבהרת, הרי  ל. ג. ס"ד דגמרא במילה בצרעת להעדיף שימול אחר ולא אב כיון"כיון דלא ניח

ב) מי שיש לו הדס אחר יכול ללקט ענבי "ג ע"ל. ד. (סוכה ל"ר דלא ניח"שהתירו (גם בשאר איסורי תורה) אינו מתכוין בפס

ר בתרנגול "כ בפס"לו כבר הדס כשר. (והוסיף הערוך משאל שיש "ר דלא ניח"פ שמתקן את ההדס, דהוא פס"הדס לאכילה אע

  ה)."ל היכי הוה פסיק רישיה. ונרחיב בזה בסוף הדברים בע"דאי לא הוה ניח - ל "בודאי ניח

פ שהוא מצרף, "ב) אע"ד ע"על זאת הוסיפו הראשונים מדבריו. ה. מטילין עששיות של ברזל לחימום המים (יומא ל

פ שהוא מכבה אש המערכה. "ג אישים אע"ב) שמזלפין יין ע"א ע". ו. אמרו בגמרא (זבחים צל על הצירוף"ר דלא ניח"דפס

להנאה, ו) אמרו שמוכרי כסות לובשים כלאים אם אינם מכוונים - ט ב"ל. ז. בכלאים (פ"ר דלא ניח"ט כיון שהוא פס"וה

א) בפוצע חילזון שאין בו משום "ע ה"ל בהנאה. ח. עוד סמכו שיטתו מדברי הגמרא (ע"ר שהוא נהנה, לא ניח"פ דפס"ואע

א) כבשים שסחטן לגופן פטור ומותר, "ה ע"ל במיתתו. ט. וכן מדאמרינן (קמ"פ שהוא מת, כיון שלא ניח"נטילת נשמה אע

  א)."הואיל ואינו צריך למים היוצאים מהם. (תוס' כתובות ו' ע

ן "א ריטב"א ר"מקצת מקומות. (תוס' רמב"ן רשבוכנגד כל ראיותיו ערכו הראשונים תשובה, ועוד הוסיפו הקשו כנגדו 

  ש מאירי, ויש מהם שדברו מקומות)."רא

אמנם כיון שאין בתשובותיהם המצאה חדשה, וגם הערוך ידע שאפשר לפרש את כל הגמרות הנזכרות כדעת שאר ראשונים. 

יה. לכך ודאי ראוי להעמיד את ולומר שנחלקו מחלוקות נפרדות בכל גמרא וגמרא כיצד ראוי לפרשה, זה ודאי מילתא דתמ

מחלוקתם בסברת עיקר היסוד להיתר או לאיסור, ועל פי הכרעת הדעת הראשונה בעיקר הסברא השתלשלה ובאה המחלוקת 

                         
 שאין היא שמסורת )כעיקר טעם בקונטרס דוד בנחלתח מוולז'ין (הובא "ואל תתמה מסתירת משנתו במקומות אחרים, שכבר הודיע הגר 1

 .סוגיא באותה נראה כהיותר מפרש מ"דבכ, לסוגיא מסוגיא ס"בש בדבריו אפילו י"ברש סתירה להקשות
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המקיפה בכל הגמרות הנזכרות האם לפרש בהם כפשוטם כעיקר סברת ההיתר, או להשתדל לדחות ולפרשם באופן אחר בכדי 

  האיסור. ושומא עלינו לעיין ולברר בעיקר הסברא ויסוד הפלוגתא.שלא נמצא בהם סתירה לסברת 

היא הפשוטה וסברת הערוך היא  יהלא יחנר דלא "סברת הראשונים בפס מחמת העדר 'שם המעשה', לסברת היתר אינו מתכוין

  המחודשת

ואה בדברי הערוך ב) נפתח לעיין מה יותר פשוט בסברא הפשוטה, האם כהערוך או כשאר ראשונים. המושכל הראשון ר

ש הוא מחמת הסברא שאיסורי תורה "ש דעת ביסוד הפטור דאינו מתכוין, דטעם הפטור לר"על פי מה שלימד הגרש -חידוש 

אינם אוסרים אלא מעשה שיש בו 'שם מעשה' ולא את עצמה של 'תבנית המעשה', ואכן כל המקרים המוזכרים להיתר דאינו 

יקר, ובזה הכוונה היא הנותנת את פעולת הנגרר כחלק משם המעשה, וכל שאינו מתכוין מתכוין הם פעולות הנעשות בגררת הע

  מותר מחמת ששם המעשה קבוע כשם העיקר שלשמו הוא נעשה ולא כשם הנגרר ונמשך יחד עמו.

ר מחמת ששם המעשה קבוע על כל המוכרח לבא עמו, ולכך במקרה זה גם הנגרר ונספח "ומכאן נולדה סברת החיוב בפס

בוע כשם עצמו של מעשה, וממילא אין היתר בכך שאינו מתכוין, שהרי חלק זה גם קבוע 'בשם המעשה' ואף זה בכלל איסורי ק

  תורה.

ר "ר דלא דניחא ליה כמו בפס"ר ממילא מבין כל אחד שסברת האיסור קיימת בשווה בפס"ואחר שזה יסוד האיסור בפס

  הפשוטה ושיטת הערוך היא המחודשת. דניחא ליה. ועל פי מידה זו שיטת הראשונים היא

היא  הראשוניםהיא הפשוטה וסברת  יהלא יחנר דלא "בפס הערוךסברת  מחמת העדר 'שם העושה', לסברת היתר אינו מתכוין

  המחודשת

ש כמות שהם אינם מספיקים, נמצא "ג) אמנם כאשר נזכיר מה שהוספנו להתבונן שצריך להוסיף על המידה, ודברי הגרש

ש "ד הגרש"הקערה, ואדרבה שיטת הערוך היא הפשוטה ושיטת שאר ראשונים היא המחודשת. דלמדנו לתמוה עשנהפכה 

ש מסברא לחוד דלא אסרה תורה אלא את 'שם המעשה', דילמא "ל לר"ש הם היתר הבא מסברא צרופה, מנ"מאחר שדברי ר

ת הכיבוי גם על ידי מעשה שאין בו 'שם כאשר הזהירה תורה לא לכבות את אש המערכה בא הציווי להפריש מעצם עשיי

  מכבה' דאש המערכה.

ש היא דמשפטי תורה באים למנוע את החלות שם גברא שלא באה תורה למנוע את "ומתוך כך עלה הביאור שסברת ר

ש היא שמשפטי התורה באים להעמיד את התבנית גברא הנצרכת "החרישה אלא למנוע את הגברא מלהיות 'חורש', שסברת ר

וע את התבנית גברא המקולקלת, ולכך לעולם מידת כל איסורי תורה זה שהאיסור אינו קיים אלא אם הוא מעשה הראוי ולמנ

  להחיל על העושה את שמו.

ר על האיסור, כשם ששם המעשה "ר פירושו שכל מעשה שהוא פס"ש בפס"כ שאמרו מודה ר"וכאשר זו היא המידה, א

  שה נקבע על ידו על אף העדר הכוונה.קבוע בו על אף העדר הכוונה כך שם העו

ל לעושה באותה תוצאה מוכרחת, כאן הסברא יותר נותנת כדברי הערוך "וכאשר נבחן על פי זה את הסברא במקרה שלא ניח

על אף שהוא 'נטפל'  - פ שלענין 'שם המעשה', כאשר החלק הטפל מוכרח להוולד כפס"ר, בזה שמו קבוע במעשה "דאע

מהמעשה הוא עצמו נקבע בכלל תואר המעשה, והעדר הכוונה אינה מוחקת את השם. וחלק זה הוא  למעשה, שההכרח שעולה

נכון וקיים אפילו בגוונא שלא ניחא ליה בחלק הטפל. מכל מקום בחלק של 'שם העושה', סברא גדולה היא שכאשר לא ניחא 

  ליה לא יחול על הגברא שם עושה.

שה זה מחמת שאת שם המעשה העדר הניחותא צריך 'לעקור' כאשר הוא קבוע וסברת החילוק בין שם המעשה ובין שם העו
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בפס"ר, והעדר ניחותא אינו מספיק 'לעקור ולמחוק' שם קיים. משא"כ החלק של 'שם העושה' הוא דבר 'המתחדש' ונקבע על 

ות חלות שם, וחלק זה נפעל הגברא על ידי עשייתו, וממילא בו החלק שלא ניחא ליה אינו בא 'לעקור' ֵשם אלא 'למנוע' התחדש

  מסברא אפילו במקום פס"ר. ומעתה נמצאו דברי הערוך פשטות הסברא ושיטת שאר ראשונים היא המחודשת.

  האם נחלקו הראשונים בהיתר אינו מתכוין אם הוא מחמת העדר 'שם המעשה' או מחמת העדר 'שם העושה'

ש היא מחמת העדר 'שם המעשה' ואז הסברא היא "סברת ר ד) ויפרש המפרש שנחלקו הראשונים בדבר זה גופא האם יסוד

ל, או כהסברא שהזכרנו מחמת העדר 'שם העושה' ואז הסברא "ר דלא ניח"ל לפס"ר דניח"כדעת הראשונים שאין חילוק בין פס

  ל וכמו שנתבאר."ר דלא ניח"ל לפס"ר דניח"נותנת יש חילוק בין פס

ש הוא מחמת העדר שם העושה ולא מחמת העדר "לגמרי שיסוד ההיתר לר אך לדידן זה נראה אינו אמת, דדבר זה מוחלט

ש היה מתיר מכח דרשה היה מקום כן, אבל "שם המעשה, דלהתיר מחמת העדר שם המעשה לחוד אינה סברא כלל, ורק אם ר

ורה באים אלא מסברא, בזה אין לנו לראות אלא סברא זו שמשפטי הת כאשר אנו באים להתיר היתר שמתחילתו אינו עולה

ש אינו נתון במחלוקת כלל, ואי אפשר לתלות בו מחלוקת "למנוע חלות שם עושה דגברא, ולכך הא ברירא דעיקר זה בדעת ר

ד גם כאשר לא "ראשונים. ועדיין יש לנו למשמש ולעיין ביסוד הפלוגתא מה היא סברת הראשונים דפליגי על הערות ואסרו פס

  ל."ניח

  עצמו, ובין 'שם עושה' כלפי אחריםחילוק בין 'שם עושה' כלפי 

ה) ולהבין בדבר נחקור בשם זה העומד בעיקר האיסור וההיתר, כאשר אנו אומרים שבאה תורה למנוע את שם העושה 

המתחדש עליו על ידי המעשה, שלא יהיה גברא 'חורש' האם באים למנוע את השם גברא 'הנקבע בעיניו' על עצמו, או את 

  שהוא 'נקבע בעיני אחרים'.השם גברא דהעושה כפי 

ביאור החקירה דכבר הארכנו במושג הנקרא 'שם' שאינו חלות שם המתחדשת מכוח הדין, אלא 'שם' זה תואר הדבר בעיני 

בני אדם, וחידוש ההלכה הוא שהדין מכיר ברושם השם המתחדש בדעת בני אדם כדבר בעל משמעות גם בדיני ההלכה 

  אינו מתכוין ביסוד). -ומשפטי המעשה. (והרחבנו בסימן 

וכאשר אנו עומדים ברושם שם 'עושה' דהגברא, יש לנו את הרושם שהוא עומד בו בעיני עצמו, ולזה אנו קוראים 'שם 

גם כאשר הם יודעים את כל כוונותיו, ולזה אנו קוראים 'שם העושה  -העושה בעיני עצמו', ויש את הרושם הנקבע בעיני אחרים 

  בעיני אחרים'.

קירה זו בידינו נבין שבצדדים אלו גופא נחלקו הערוך והראשונים, כאשר דעת הערוך היא שלעולם המידה היא שם וכאשר ח

ר, אינו רואה את שמו כחורש, וממילא לא אסרה לה "פ שהיא באה פס"ל בתוצאה, אע"האדם בעיני עצמו, ובזה כל שלא ניח

  תורה.

ר גם "א כעושה בעיני אחרים, ושם זה קיים בעיני אחרים בכל פסודעת הראשונים היא שהמידה היא מניעת חלות שם גבר

ל, דכך הוא טבעם של בני אדם שמפרשים את שם העושה כתבנית צורתו המוכרחת ולא ככוונתו, ולכך הדבר "כאשר לא ניח

  אסור.

  

  שאינו מתכויןל להערוך באינו מתכוין הוא משום 'שאין מקבלין את דבריו' "ר דניח"דברי הראשונים דאיסור פס

ר דניחא ליה הוא "ט לשיטת הערוך בפס"ו) ואחר שזכינו לעיקר היסוד, נוסיף ונבין נפלא בדברי הראשונים הנעלמים מ

ה "אסור ואין אנו מחליטים את המעשה על פי הכוונה להתירו מחמת שאין האדם מתכוין למלאכה שבמעשה. דבתוס' (יומא ל



  "עיון הסוגיא"                                                                                'העושה המעשה והתוצאה' - "יצרת"אתה 
  עיון ישיבתי במרחבי התורה                                                                              כללי מעשה ומלאכה בשבת ובכל התורה  

                                                                                             ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 

ז ח') כתב כן דאיכא "ש (שבת פט"ר ונהנה אנן סהדי שהוא מתכוין. וגם הרא"שהוא פס ה הני) כתבו דהאיסור בא כיון"א בד"ע

  למימר אנן סהדי דקמכוין.

ר אינו נאמן לומר שאין בדעתו כוונה לדבר, שהדין רואה אותו כמי "נמצא לדבריהם שהנהנה מהמלאכה במקום פס

  שאינו מתכוין. שמכחיש עדים המעידים שהוא מכוין וכאילו 'אין מקבלין את דבריו'

ר ולא ימות "ש בפס"מודה ר"ל "ולקושטא דבר זה הוא עולה מלשון הערוך עצמו לענין חותך ראש חי, דכתב (בערך פסק) וז

פירוש מי שחתך ראשו של חי, הכל יודעין כי בחתיכת ראשו ימות, ואם אמר איני מתכוין למיתתו אלא להוציא ממנו דם לדבר 

ר "אבל פס". ובהמשך דבריו חזר ושנה בנוסח דומה "הוא 2]ורוצה(ורוצח) [הרי כמתכוין להמיתו צורך, אין ממש בדבריו, אלא 

. נמצאו דברי הערוך מפורשים דמקום "ליכא לספוקי דלא ימות, ובודאי דניחא ליה, דאי לא ניחא ליה היכי הוה פסיק רישיה

יחא ליה') פירושו שאין אנו מקבלים את דבריו ל', אם מטעם שאנו 'מחליטים שנ"ר (אם מטעם 'דניח"שאנו מחייבים בפס

  שאינו מתכוין או שלא ניחא ליה, אלא אנו מחליטים אותו כמתכוין. 

ד, "והדברים מפליאים כל לב כאשר כבר תמהו בה רבים, והרי הוראת הלכה זו היא הוראת כל אדם לעצמו ואינה הוראת בי

לדון כאן האם הוא נאמן על עצמו או לא, לב יודע מרת נפשו וכל אחד  ובזה חובת אדם להכריע את הנהגותיו לעצמו, ומה שייך

ידון ויכריע לעצמו מה היא כוונתו האמיתית ועל פי זה יתנהג, ומה 'אנן סהדי' שייך בזה ומי צריך לקבל את דבריו שנאמר שאין 

ב את המחזיק להתנהג כאנן סהדי זה מ בשניים אוחזין דאנן סהדי דמאי דתפיס האי דידיה זה מחיי"אנו מקבלים. (וכי בריש ב

  ד)."גם בינו ובין עצמו לפני שהדבר בא לבי

  סברת דבריהם בהכרעת ההלכה על פי הכוחות הכהים ולא על פי הכוחות המאירים 

י מסלנט (אור ישראל סימן ו') על הכוחות הכהים לעומת הכוחות "ז) והיה מקום להשתדל לפרש דבריהם מיסוד דברי ר

מינו זה נקרא 'תת מודע' לעומת המודע, שפעמים רבות האדם לא שם לב לכך ועל אף שקיימת סתירה ביניהם, המאירים, ובי

  מ שניהם קיימים."מ

א ביסוד הפלוגתא האם סתם גניבה יאוש בעלים או סתם גזילה יאוש "וכאשר נוסיף להמשיך את דבריו עם דברי החזו

דפירש שם שאפילו במתיאש להדיא אין אנו מקבלים את דבריו שבפה אלא מחליטים על פי ההכרעה הנמצאת בעומק  3בעלים,

  דעתו בכוחות הכהים, ומידה זו עדיפה על פני גילוי דעתו בפיו לעצמו ולאחרים.

דלעולם אנו צריכים את  וניחא ליה, -יהיה מקום לקבוע על מידה זו את סברת הראשונים בדעת הערוך בגוונא דאינו מתכוין 

קביעות המעשה בכל חלקי הדעת, ועד שלא יוחלט לנו העדר הכוונה גם כלפי הכוחות הכהים לא נראה בדבר אינו מתכוין, 

ל ומוחלט בדעתו שאינו מתכוין, עדיין אנו מחזיקים לו כוונה בכוחות הכהים שבהם "ר דניח"ובזה אמרו את דבריהם שפס

  ת האומר שהוא מתייאש לאינו מתיאש, ולכך הדבר עדיין מוחלט באיסורו.החזקנו בדיני חושן משפט א

                         
 נראה שקרא במרכבת המשנה שהזכיר את דברי הערוך על חותך ראש 'עוף' לצורך דמו.וכתיקון זה  2
 ד"א, ליה חזי דלא כיון בעלים יאוש גניבה סתם האם( וגזלן בגנב ורבנן ש"ר דפליגי והא ונעתיק מלשונו.והא)  ה"ד ב"י א"ל (כלים א"חזו 3

 פליגי כ"דא, יתירה יאוש הוי מהן באיזה פליגי דלא נראה), ראשונה בשעה בפניו לעמוד הצליח לא שהרי בעלים יאוש גזילה סתם איפכא
 ומסור, במידה נמדד אינו היאוש ומדת, יאוש פתיכי תקוה ובכל, תקוה מעט בו פתיכי יאוש דכל עניינו אלא, הפוכות בסברות הדבר במציאות

 שהוא הגזילה בסיבת יאוש ליה אלימא ש"ולר, לתקוותו ידוע מקום שאין מצד שהוא הגניבה בסיבת יאוש להו אלימא ולרבנן, לחכמים הדבר
 שיש וכל, קניינו פקע בעליו על החפץ שמרד כל אבל, עליו כששולט אלא ממון על בעלים תורה החשיבה שלא היאוש ענין וכל, כוחו רפיון מצד

 דמיאש' דשמעינן נמי 'דאי שם י"ופירש( מהני' אי בהדיא 'ביאוש ד"קי ק"בב דפליגי והא. קיים קניינו עדיין עליו ולשלוט לשוב והקת עדיין לו
 דלא ד"ומ, פליגי תקוה בו דפתיכי טעמא מהאי נמי), ש"לר גנב וכן, בדינא למנקטיה דעתיה שעתא דכל יאוש' הוי 'דלא בגזלן רבנן אמרי
  .אלימא לא דסיבתו כיון גמור יאוש ליה חשיב לא מהני
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  סברת דבריהם מחמת המוחלטות האמיתית של 'שם העושה'

ח) אך מידת הישרות לא מוצאת פירוש זה בתוך דברי הראשונים הנזכרים. אלא פירוש דבריהם בא מהיסוד הנזכר, שכח 

ושה. ואין פירושו כיצד נקרא 'שם העושה' בדעת לבו של העושה, אלא ההיתר דהערוך בא מחמת העדר שם העושה כלפי הע

כ לדעת "כיצד אחרים רואים את היחס של העושה לעצמו באיזה שם ראוי לו 'לקרא את עצמו' על פי מעשיו אלו ודעתו, (משא

  הראשונים המבט הוא כיצד אחרים רואים 'בדעת עצמם' את שם העושה).

ל כל אחד מחליט ששם העושה יהיה קבוע כמעשה זה על אף העדר "ר דניח"שבכל פס ובזה באו דברי הראשונים לבאר

הכוונה, כיון שאינם מקבלים את דבריו שאינו מתכוין כלפי עצמו, וכיון ששם העושה, קבוע על ידם כעושה האיסור גם כלפי 

כ הוא "ס בעיקר נשמת האיסור, ועשוב נמצא המעשה קבע בו את שמו באמת כעושה איסור מכח אותו אנן סהדי, ונתפ ,העושה

  אסור.

❖  

  סיבת האיסור לדעת הערוך בניתוק ראש בעל חי באינו מתכוין ולא ניחא ליה

ט) ובדברים שאמרנו נוכל להשכיל בדקדוק חילוק חיתוך ההגדרה בין מה שכתב הערוך לאסור חותך ראשו של בעל חי גם 

הוא צריך. ובין לובש כלאים ונהנה, אך כל לבישתו היא להעביר את במקום שאינו מתכוין ולא ניחא ליה, כגון באומר לדם 

פ שהוא מת בכך כיון שהוא "ל, וכן התירו ליטול דם חילזון אע"ר דלא ניח"המכס, דבזה התירו לו מטעם אינו מתכוין בפס

  מ לדפוס הם צריכים."פ שכל משכיל מרגיש כי הדברים חלוקים, מ"ל. ואע"ר דלא ניח"פס

נבין לחלק בין דבר איסור היכול להתהפך ולהיעשות נטפל למעשה היתר, ובין דבר איסור שלעולם הוא  ולמה שביארנו

עיקר המאורע, והטפלות לא תיפול סביבו אלא להיות נטפלים לו אבל הוא לעולם אינו אלא עיקר. דכיון שכח היתר אינו 

בעיני עצמו, בזה כל דבר עיקר שאינו מתהפך לטפל מתכוין מתחיל בקביעות העולם כיצד מתאים לעושה שיקרא את שם עצמו 

קובע את שם העושה באופן מוחלט אצל כל לעיני כל שגם הוא צריך לראות את עצמו כשמו. ורק מעשה איסור שיכול להפוך 

  לנטפל לעיקר אחר הוא העומד לנידון ההכרעה בכל מקרה לגופו להכריע את שם עושהו על פי ממכלול הפרטים והנסיבות.

ועל זה קבוע החילוק שבהפרדת ראש בעל חי לכל צורך שהוא ביטול חיות החי עומד כעיקר שאינו יכול להיות נטפל לעיקר 

באיסורו 'נוטל נשמה', ועל כן לעולם  אחר, ולכך היחס כלפי העושה מוחלט בפי כל שגם הוא צריך לראות את עצמו בתואר

ת הדם, והוא מעשה אחר הגורר נטילת נשמה. וכן לבישת כלאים שהאיור , שעיקר מעשיו זה נטיליעמוד. אבל הפוצע חילזון

שאסרה תורה היא 'הנאה' מלבישת כלאים, כמו שכתבו הראשונים, בזה יש מקום להכיל הכרעה שהחלטת העולם על התואר 

  ל."ר דלא ניח"הראוי לעושה בעיני עצמו אינה נתפסת בתואר עם האיסור, וזה גופא המתיר המתחדש בו בפס


