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  שחיטה במחובר
  ביסוד הפסול וגידרו

ולדעת הפוסל אמרו פרטים רבים בפסול זה, אשר בכל  ,פתיחה: בהלכה של שחיטה במחובר חלקו בגמ'

אחד מהם קיימת קומת חידוש המוסיפה על חבירו. וכולם צריכים ביאור, אך ככל שאו מוסיפים לעלות 

קומה כך גודלת גם קומת התמיה. ביא את ההלכות לפי סדר הבין, ואח"כ פרט את הצריך עיון בכל 

  קומה.

. ב. אין שוחטין במחובר לעבדים. ג. אין שוחטין במחובר לאדם. ד. אין א. אין שוחטין במחובר לקרקע

שוחטין במחובר לבעלי חיים. ה. אין שוחטין במחובר לבעלי חיים שמתו. ו. אין שוחטין במחובר לחלק 

  חשוב מבעלי חיים שמתו, כגון שן המחוברת לכל הראש.

  שחיטה במחובר לקרקע

בר לקרקע רבי פוסל ור' חייא מכשיר". ומפרש לה בגמ' (ט"ז ע"א) מנ"ל לרבי ט"ו ע"ב "אמר רב כהנא השוחט במחוא) 

כמש"כ בתבו"ש (ו' ו ,שאין שחיטה אלא בתלוש דכתיב ויקח את המאכלת לשחוט. ובפשוטו הדבר נלמד מן המשמעות

  שמלה ה') דדרשינן מה התם דבר הניקח אף כל דבר הניקח לאפוקי מחובר שאינו ניקח.

  עלי חייםשחיטה במחובר לב

אך מאידך חזינן בגמ' שאי אפשר לעמוד בצורת תלמוד זו כפשוטה, שהרי אמרינן בגמ' (י"ח ע"א) דאליבא דרבי שאין 

בע"ח. ואם ענין לשוחטין במחובר גם אין שוחטין בצפורן המחוברת לבע"ח, דהא נמי מחובר הוא שהציפורן מחוברת 

שהמיעוט הניטל, וכיצד נתמעטו מן המקרא הזה לרבי. אלא ודאי מוכח  הילפותא הוא דבעינן דבר הניטל, הרי בע"ח הם דבר

אינו בא להפקיע את החלק של 'אינו מטלטל' שבמחובר, אלא לחדש שהכלי השוחט צריך להיות 'נפרד' ולא חלק מעיקר 

  .שאינו הכלי השוחט. וכל אחד מבין עד כמה צריך להשתדל להעמיד את תוכן ההלכה המתחדשת בילפותא - אחר 

  פסול מחובר בשחיטה הוא מילתא דסברא

שיש  'היתור'אלא מן  'המשמעות'דסברו שאין המקרא הזה מלמד מן לכאורה ומדברי התוס' (ט"ז ע"א ד"ה מנין) נראה 

ולדבריו צריך להבין  שעיקר דינו של רבי סברא הוא וקרא אינו אלא אסמכתא בעלמא.ז "ודלא כמו שעולה מפסקי ריאבו. 

', אלא גם את יסוד הסברא. וכמו כן מעתה יותר צריך להשתדל להבין מה יסוד הפלוגתא בין רבי לרבנן, לא רק את 'הגדר

  דמעתה מחלוקתם בסברא.

בשחיטת הקשו תוס' (הנ"ל) מ"ט . דז דדין זה דין שבסברא הוא"אך לקושטא נראה להוכיח דאף שיטת תוס' כדברי ריא

, כן ילפינן לא ילפינן אבל פסול מחוברכלי י, ואילו בשחיטת חולין קדשים למדים מקרא דויקח את המאכלת דבעינן כל

  ממנ"פ אם קרא בקדשים מיירי לא נילף מיניה לחולין כלל, ואם קרא בחולין נמי מיירי נלמד להצריך כלי גם בחולין.

ת ההלכה הסברא, אלא שהוקבעה הסברא להנהגתחילת בנין הדין בזה עולה מיסוד דודאי בדבריהם המפרשים וביארו 

בכל ענין  ולכך .עקידה לכל מקוםמהנהגת אברהם בע"פ היתור העומד במקרא, אבל אין בזה כלל ללמוד את דמיון ההלכה 
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בא היתור ללמד להצריך  שהדבר יעשה על ידי כלי,בות יהמתאים בו בסברא. ובקדשים שיש סברת חשאנו נותנים את הדין 

  מחובר.הפוסלת סברא לקיום המתקיים הלימוד רק  ,אלא להצריך תלושכלי  להצריךכלי, ואילו בחולין שאין תפיסת סברא 

עותא בשחיטה במחובר, אלא ישיש רדסברא היא הריא"ז  עולים כדעתגם דברי התוס' ולדברי המפרשים נמצא ש

יטה על לעיין מה היא סברת החיסרון בשחנמצא כי גם בשיטת תוס' צריכים אנו שנתווסף להתפיס את הדבר ליתורא דקרא. 

  .בזה רבי חייאורבי דמה יסוד הפלוגתא וכן  .ידי מחובר

  פסול מחובר בגט לעומת פסול מחובר בשחיטה

ח. "גם את המחובר לבעמיעטו המחובר לקרקע, אלא  עלרק  צמצמו את המיעוטב) הבאנו שבמיעוט שחיטה במחובר לא 

לא נפסל אלא המחובר גט במחובר הפוסלת הלכה ב שהרי, בכל מקום ש"ס אינו ממעט מחובר לבע"חבמיעוט מחובר והנה 

  (גיטין י"ט ע"א) שכותב על הקרן של פרה ונותן לה את הפרה. לקרקע, וכמו שאמרו

ומעתה תימה מדוע במיעוט שהוקבע לפסול את השחיטה במחובר הרחבנו את המידה לכלול בתוכה גם את המחובר 

ד ה') "ז קכ"ח (ו' סעיף ו'. אבהא"דמיא דגט, וכאשר תמה הב קעהשוחט במחובר לקר עלרק קבענו את הפסול ח, ולא "לבע

  1.ועוד אחרונים

אלא שהוא חילק את הדברים, דעל המחובר לאדם לא היה לו  גם עמד בדברים, הגרעק"א (שו"ע ו' א', ובשו"ת נ"א)והנה 

ד שרק עבדים הוקשו למ"ד שכל אדם כקרקע, דכיון שדינו כקרקע גם דין המחובר לו כמחובר לקרקע, ולמ" - תימה 

לקרקעות איה"נ נתמעט לפסול מן התורה רק השוחט במחובר לעבד, אבל מחובר לבע"ח נשאר הגרעק"א בתימה מ"ט יצאו 

  מן הכלל לומר שאין שוחטין בזה דבר תורה.

 דנובגיטין (שם) למפ שאדם כקרקע, הרי "שחיטה, דאעפסול ב , מדוע הואהמחובר לאדםאף על אמנם לדידן עדיין קשה 

לא אכפ"ל במה שהוקש  'ניקח', דכל שהוא מגט מחובר שנתמעט פ"אע ונותן את העבד - גט על העבד  אדם כותבש

כיון שהם בני קיחה והם עולים במשמעות  מ"מ אע"פ שעבדים הוקשו לקרקעות,נאמר דכ גם בשחיטה "וא, לקרקעות

 ז"[ועיין ט קעות. והדברים נראים קשים הרבה.אין להם להתמעט אע"פ שהם הוקשו לקר ,המקרא של 'ויקח את המאכלת'

  ח דשפיר ניקח הוא]."ע מפסול מחובר דבע"ט). אמנם עדיין צ"ד סק"ז (קכ"אהע

  שחיטה במחובר למתה

כ"א) "התולש קנה או שן או שקצץ צור - השוחט במחובר למתה. דכתב הרמב"ם (פ"א הי"טבדין עוד תמהו המפרשים ג) 

בהן פגם שוחטין בהן וכו', שחט בהן כשהן מחוברין מתחילת ברייתן קודם שיעקור אותן  או ציפורן והרי הן חדין ואין

שחיטתו פסולה ואף על פי שאין בהן פגם, לקח לחי בהמה שיש בו שיניים חדין ושחט בהן שחיטתו פסולה מפני שהן כמגל 

תימת דברי הרמב"ם שהשוחט אבל בשן אחת הקבועה בלחי שוחט בה לכתחילה ואף על פי שהיא קבועה בו". עולה מס

  לבעל חי שלם בין שהוא חי בין שהוא מת שחיטתו פסולה. במחובר

                         
ח כבר תמהו האחרונים, דגט במחובר לקרקע פסול גם בנותן את הקרקע, וילפותא היא לפסול את החפצא, ולא משום "תירוץ הבועל  1

  חסרון בנתינה.
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) מה גדר פסול זה דהשוחט במחובר למתה, בשלמא בשוחט למחובר ועוד ותמהו המפרשים (עיין מהר"ל צינ"ץ ו' סק"ג

השוחט, וזה נתפס בתואר  לחי עוד יש להבין שהגדר הוא משום שמעשה השחיטה נחשב כנעשה בכל החי ולא רק בחלק

הפסול של שחיטת מחובר לחי, אבל בשוחט בחלק מן המתה הרי הוא דומה לשוחט בסכין שיש לה בית יד גדול, דכיון 

שהיא מתה כבר אין חשיבות בכללות כולה על פני השן או הצפורן השוחטת, ומה מקום דמיון יש לפסול בזה דוגמת השוחט 

  2בחלק מן החי.

  לחלק חשוב' שנחתך מהבהמהשחיטה במחובר '

אם  - ויותר יש להפליא בהלכה זו במה שהוסיף בתבו"ש (שמלה ו' ו') לחדש לפסול גם בשוחט במחובר לחלק מן המתה 

נבילה דאורייתא. וזה ודאי יותר תימה מה בין מחובר ללחי  ושחיטתוהוא חלק חשוב, כגון שן המחוברת לראש שלם וכדו', 

חובר לכל הראש ששחיטתו פסולה, והרי מ"מ מכלל חיבור בהמה נפק וקם בשם חדש של לבד ששחיטתו כשרה לבין המ

  חיבור לראש, ומה לי שם חיבור לראש מה לי שם חיבור ללחי, תרוויהו להוי יד הסכין ותוכשר השחיטה.

פסלה תורה מה 'סברת' החיסרון בשחיטה במחובר. ב. מה נקודת הפלוגתא בין רבי לרבי חייא האם נמצאנו תמהים. א. 

שחיטה במחובר. ג. מדוע מיעוט מחובר בגט ממעט רק חיבור קרקע, ואילו מיעוט מחובר בשחיטה ממעט גם בעלי חיים. ד. 

  מדוע השוחט במחובר 'למתה' פסול. ה. מה בין השוחט במחובר לראש שלם, שהוא פסול, ובין המחובר 'ללחי' שהוא כשר.

  בר אינו בר חלות שם מאכלתש שיש חלות שם 'מאכלת'. ומחו"חידוש האו

ו) השתדל בה, ופירש דבפרשת העקידה חידשה תורה שאין לך שחיטה אלא בכלי העומד "א מגירושין ה"ש (פ"ד) ובאו

בחלות שם 'מאכלת', דכאשר אמרה תורה מאכלת לא התכוונה רק לסיפור דברים על כלי החותך, אלא לכלי שיש בו 'חלות 

ו, דמחובר אינו נתפס 'בחלות שם מאכלת', וזה פסולו. נמצאו דבריו נשענים על שני שם'. וכלפי זה אמר רבי את דברי

  ח אינו בר תפיסת 'חלות שם' מאכלת."חידושים. א. יש לסכין של שחיטה 'חלות שם' מאכלת. ב. מחובר לקרקע או לבע

לבחינת 'ונקרא שמו  אלא שלדידן עדיין צריך ביאור לביאורו, דכאשר אומרים בכל מקום 'חלות שם' אין המכוון

בישראל', אלא באים לומר שהשם מבטא את תוכן הדבר, ויש דברים שמקבלים את התואר המכיל את התוכן, ויש דברים 

  וממילא אינם נתפסים באותו תואר. - שאינם מקבלים את תוכן התואר 

ש, וזאת בשני החלקים "רי האוומעתה כל אחד מבין כי עדיין אנו צריכים להכנס לפנים מן המחיצה בשביל להבין את דב

שהוא חידש. חדא עלינו להבין מה מבטא השם 'מאכלת', איזה תוכן מונח בתואר מאכלת הניתן לכלי השחיטה. ותו עלינו 

  ח רחוק הוא מתוכן זה ואינו יכול לקבל תואר זה."להבין מדוע המחובר לקרקע ולבע

                         
כל שיש בנטילתו משום גוזז הוא נקרא מחובר, שאם שם מצאנו ששבת דהיה מקום להשתדל לדמות את ההלכה למידת 'חיבור' לענין ו 2

  ש"מ שקודם שניתק היה מחובר. גוזזיש בניתוקו תואר 

זה ודאי אינו, דא"כ כיצד הכשיר הרמב"ם שחיטה בשן המחוברת ללחי לבד, והרי בשבת אף הגוזז מן השלח חייב, דמנתק אך נראה כי 
ראוי נטפל מחיבורו לגוף חייב אפילו אם הוא רק מחובר לחלק מן הגוף, ואם תואר מחובר דשחיטה היה נופל מן השם חיבור דשבת, היה 

להפסל גם בזו (וכשיטת הטור). אלא ודאי לא זה הטעם. ועדיין בתחילת הקושיא אנו עומדים מה יסוד דינו של הרמב"ם שהשוחט במחובר 
  למתה שחיטתו פסולה.
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  תוכן שם 'מאכלת'

ש שהוא 'מכשיר "ל בביאור תיבת 'מאכלת', שסכין נקרא מאכלת ע"ד דברי חזכ הערוך מיסו"ה) ולהבין בדבר נביא מש

את האוכלים'. ואפשר לפרש זאת כפשוטו שהוא מסייע לאדם לתקן את מאכלו בכל מקום. אך כאשר נעורר את דברי 

  הראשונים מה היא החלות המתחדשת בשחיטה, נבין כי הרבה יותר מכן שנו כאן.

 שם מחילה שהשחיטה בכך זה, השחיטה ידי על בחפצא החלה' חלות' אותה מחודש כי(א)  היתר שחיטה - למדנו בסימן 

 המיועד' והוקבעה כדבר תורה צורת למשפט -  'אוכל צורת' של חדשה תבנית קובעת שהיא ידי על הבהמה על' אוכל'

, נפש בו שיש דבר אכילת ועלמנ בא אינו ח"אבמה דאיסור, החי מן אבר מאיסור הבהמה את המוציא וזה[', לאכילה ומזומן

 שאינו חי' אכילת למנוע בא זה אלא, י מדרבנן)"ם דבר תורה, ולדעת רש"(לדעת הרמב נפקא הדם על תאכלו מלא שזה

 יצא כבר זו למידה שירד וכיון', לאכילה מיועד' חדשה בחינה בה שיש חדשה לצורה בא כבר, והנשחט', לאכילה מיועד

  נו בה יפה במקומו.וכבר הארכ .]החי מן אבר מכלל

וכאשר אנו מרכיבים את דברי הערוך בהגדרת 'מאכלת' עם העולה מהסוגיות בחלות המתיר של השחיטה, אנו מבינים כי 

הגדרת החפצא של הסכין לשחיטה זה כלי ההופך את הבהמה שאינו אוכל לאוכל, והוא מהפך לה הצורה מצורת 'חי' לצורת 

  'אוכל'.

ש, דחידשה תורה בפרשת העקידה דהכלי המוליד את הצורה צריך "ודש הראשון בדברי האוומכאן נחזור להבין את המח

להיות כלי המיוחד להעמדת הצורה, דתבניתו תעיד עליו על תכליתו, שתכליתו להפך את החי ולעשותו 'אוכל', וזה המכוון 

אלא בכלי המיוחד להזמנת הדבר  בדבריו שאין שחיטה אלא בכלי שיש בו 'חלות שם מאכלת', דהכוונה היא שאין שחיטה

לקבל תורת 'אוכל', דכאשר תיקון צורת השחיטה נעשה בכלי המיוחד להזמנה זו, הזמנת החפצא עדיפא, והצורה קובעת 

  ונקבעת לתכליתה במידה היותר מוחלטת ומאחדת.

  מחובר אינו 'משמש בני אדם', אלא 'האדם משתמש בו'

ש ונבין מדוע מחובר אינו יכול ", ומתוכו נשכיל במחודש השני בדברי האוו) אחר שבאת הקדמה זו לידינו נביא משל

  לקבל 'חלות שם' מאכלת, מה הנקודה המעכבת ממנו חלות שם זה.

כיסא הוא כלי המשמש אדם לישיבה. והנה בדרך כלל האדם יושב על כיסא המיטלטל, אך יכול האדם להתקין לו מושב 

מ כל אחד מרגיש שדברים אלו לא יקבלו שם תואר "ח למושבו, ומ"ד לעצמו איזה בעחקוק בכותל או אפילו בסלע, וכן לייח

מ הדעת אינה "פ שהאדם משתמש בהם כמו שהוא משתמש בכיסא וזה מקום קביעות ישיבתו, מ"חפצא של 'כיסא', ואע

  מקבלת להחזיק יצירה זו בתואר 'כיסא'.

צא 'המשמש בני אדם', אבל דבר שהגדרתו רחוקה יותר, ושורש ההרגש המחליט כן מתחיל מכך שהמושג 'כלי' הוא חפ

שרק 'האדם משתמש בו' אבל הוא אינו 'משמש בני אדם', זה אינו כלי על אף שהאדם נוטל ממנו תשמישים. ולכך האב לכל 

 ובזה עומדת מניעת הדעת מליתן שם הכלים זה שהם יוגדרו 'משמשי בני אדם', ולא סגי בכך שהאדם נוטל מהם תשמישים.

ח, דאין המניעה עולה מהשם הפרטי של הכיסא, אלא זה ריחוק מכל המושג של 'כלי', דהגדרת "'כיסא' למחובר ולבע

ח, אכן הוא משתמש בדבר לישיבה, "'כיסא' זה כלי המשמש את האדם לישיבה, וכאשר האדם יושב על במחובר או על הבע
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כ אינו "מנותק ממנו, ואינו נתפס בהגדרת 'משמשי בני אדם', עאבל כאשר נבוא לבחון את החפצא עצמו, נבין כי עדיין הוא 

ז שכל 'שאין בו תפיסת יד אדם' אינו נתפס "ס ימצא זאת בכלל הגמרא בע"נתפס בתואר 'כיסא'. [והרוצה לה דוגמא מהש

  מ]."ח. ויש להאריך בה, אך אכ"ז, שהגדרה זו כוללת יחד את המחובר ואת הבע"באיסור ע

ח אינם נתפסים "נת יסוד זה, נבין שזה גופא סברת קביעת מסגרת הילפותא המלמדת שמחובר ובעאחר שאנו זוכים לבי

בחלות שם 'מאכלת'. דאחר שהמושג 'חלות שם' דכלי זה לקבוע את מידתו ועניינו 'כמשמש בני אדם' לאותו תשמיש מסוים 

דבר שבני אדם נוטלים מהם תשמישים. ח אינם נתפסים כמשמשי בני אדם אלא כ"שהוא עומד לו, ומאידך כל מחובר ובע

מעתה כאשר לימדה תורה שכלי השוחט צריך להיות מיוחד כמשמש אדם להזמין אוכל, שזה הגלום בתיבת 'מאכלת' שהיא 

ח נעדר כח זה, ואינו מוגדר 'כמשמש בני אדם להזמין אכילה' אלא ככלי "מייחדת לאכילה, ממילא נמצא כי המחובר והבע

זמנת אכילה, נמצאת הזמנת יחוד השחיטה הזמנה חסרה, שחסרה היא את כח יחוד הכלי להעמיד שהאדם משתמש בו לה

  אכילה, ולכך אינה כשרה.

מ אינו דומה הזמנת חפצא על ידי כלי שהגדרתו 'משמש להזמנה' "פ שגם המחובר מזמין אכילה בשיעור ומידה, מ"ואע

אליבא דרבי לומר לך איזו היא מידת היחוד המחליפה את החי להזמנה על ידי כלי הנעדר הגדרה זו. וכאן באה הילפותא 

  למיועד לאכילה, דווקא הבאה בשיעור המוחלט הנולד מכלי המיוחד לכך, ואין לך אלא מידת הממנה זו ולא פחות מינה.

  יסוד מחלוקת רבי ורבי חייא

כ לא נתן "עשיו המתקנים אכילה, על שלא ראה את הכלי כמזמין אכילה, אלא רק את הגברא ומ"ז) ובסברת רבי חייא אפ

  קיום לדקדוק זה של 'מאכלת'.

ל דפליגי יותר ביסוד, נאמר כי רבי סבר לה כהאמור בסימן א' דחלות השחיטה היא לחדש 'אוכל', ובזה יש משקל "ואת

מצוות ח סבר שהחלות היא כהמתבאר בסימן ב', 'נעשית מצוותו "לצורת החפצא המשתפת בקביעת תבנית האוכל . אבל ר

השחיטה דוזבחת כאשר ציוויתיך', וממילא עיקר הכח הפועל דהחלות זה המעשה גברא, ולכך יש לכלי העשיה משקל יותר 

  מועט במעשה, ואין לפרש את המאכלת כדרישה לכלי בעל 'חלות שם מאכלת'. ונחמד.

  ביאור הפסול במחובר למתה או לחלק חשוב מהבהמה

על המידה לפסול אף את המחובר למתה או לחלק החשוב מהמתה. דגם אלו עדיין  ח) ומכאן ועל כאן הוסיפו הפוסקים

 - אינם בדרגה המוחלטת כמשמש בני אדם, דעדיין לא התנתקו במוחלט מאותה נפרדות עצמאית שהיתה בהם בחיי חיותם 

וצרת מכוחם, וחסרה כיון שלא באו לתבנית הרגילה של משמשי בני אדם, וממילא עדיין חסרים הם את ההזמנה המחלטת הנ

  שלמות השחיטה המחדשת הזמנת אכילה.


