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  א
 

  באבר היוצאטומאה וטהרה 
  תקציר

אכילה  רא) אבר היוצא ממחיצת אמו אין לו הכש

בשחיטתה, אמנם להוציאו מטומאת נבילה בשחיטתה 

נחלקו התנאים, לדעת חכמים שחיטת אמו מטהרתו, 

  טהרת שחיטה כלל. וולר"מ אין ל

ה, ב) בברייתא הביאו את הדו"ד בין ר"מ ורבנן בהרחב

טענת ר"מ שאם אבר חלק מהאם, א"כ תועיל בו שחיטת 

אמו להתירו באכילה, ואם הוא נפרד, לא תועיל שחיטה גם 

  לטהרו מטומאת נבילה.

ג) תשובת חכמים היא שיש לדמות אבר היוצא 'לטהרת 

נבילה', להכשר אברי בן פקועה שנחתכו במעי האם, 

  שמצאנו להם תיקון שחיטה אפילו לאכילה.

ד דומה לסתרי תורה, מה תשובת חכמים על ד) והדו"

  השאלה כיצד חתיכה זו גם 'נפרד' גם 'מחובר' בבת אחת.

ה) ויותר תימה כיצד אפשר למצוא תשובה לטענה זו 

בהלכה שאברי בן פקועה שנחתכו נידונים כמחוברים לאם 

  באופן מוחלט לכל דבר.

ו) בדעת ר"מ עצמו יל"ע שגם בשיטתו מצאנו את 

לדבר אחד ונפרד לשאר דברים, שהרי האבר כמחובר 

שיטה היא בתוס' דאבר היוצא בטמאה מטמא לאלתר 

כנבילה, ובטהורה טהור עד שיחתך או עד שתשחט אמו 

(והוא מת), ויתמה ר"מ לנפשיה 'מחובר' הוא זה או 

  'נפרד'.

ז) עיקר החילוק בין מידת היוצא מהטהור למידת היוצא 

  מהטמא צריכה הגדרה.

מצאנו בשיטת המפרשים בדעת ר"מ לתת מעלה ח) עוד 

לאבר היוצא לענין טומאה יותר מלענין אכילה, דאבר 

לשיטת הראשונים גם  - היוצא ושוב חזר, ללישנא דמערבא 

לרבי יוחנן עומד הוא באיסורו, ואילו לענין הצלת שחיטה 

מטומאה אליבא דר"מ כל עוד שהוא בחוץ טמא, ואם חזר 

ומאה. ויש להבין את החילוק שחיטה מועילה לטהרו מט

  בין חזרה להכשר אכילה ובין חזרה לטהרה מטומאה.

ט) לבינת הסוגיא נקדים כמה יסודות שהורחבו 

במקומם. תחילה נביא מה מחדשת פעולת השחיטה, והם 

שלשה. האחד, שינוי 'צורת' החפצא מצורת חי לצורת 

שחוט, וחלק זה הוא המוציא 'מטומאת' נבילה, (וכך 

בשיטת הרמב"ם מדוע שחיטת ואפילו שחיטת קוף ביארו 

מוציאה מטומאת נבילה). השני, הוא קיום מצות 'וזבחת', 

ועשיה זו מוציאה גם מאיסור 'אכילת' נבילה כל שנעשית 

השחיטה כתיקונה, אפילו אם לא התירה באכילה 

(כטריפה). השלישי הוא הזמנה לאכילה ונתינת תבנית 

  'אוכל', וזה המתיר לאכילה.

י) דבר שאינו בר צורת אוכל כגון טריפה, או אפילו עיר 

הנידחת, חסר בו החלק השלישי, דאינו בר 'צורת אוכל' 

  מצד אחר, ולכת אין לו היתר אכילה בשחיטה.

יא) 'אבר היוצא' זו צורת חפצא בפנ"ע לאבר המסוים, 

  וצורת אבר כזה לא ניתנה לאכילה.

חילוקי הצורה שבין יב) השקפת הדין הנולדת מחמת 

  האבר ובין שאר הבהמה, זה לראות בהם 'נפרדים'.

יג) כל נפרדות האבר היא כלפי 'צורת אוכל', שהוא 

מחמת שצורתו 'אינו אוכל', אבל כלפי איסור אכילת נבילה 

  וטומאת נבילה אין סיבה לראותו כנפרד.

יד) נמצאת צורת האבר מוטלת בסתירה בין מבט 'נפרד' 

'מחובר' מאידך, דכלפי הצורה בטהרתה  מחד ובין מבט

הוא 'מחובר' וכלפי צורת החפצא להזמנת אכילה הוא 

  'נפרד'.

טו) על פי חתימת הדברים ברורה סברת רבנן לראותו 

מחובר ומנותק כאחד, שבצורת החפצא האבר מחובר, 

  ובצורת אוכל הוא מנותק.

טז) ומה שהביאו רבנן ראיה לשיטתם מהכשר אברי 

במעי אמו, דשחיטה מתירתו לאכילה, למדו עובר שנחתך 

משם שקביעת המאוחד לעומת הנפרד בפרשה זו נמדד 

לפי השקפת הדין ולא לפי השקפת האדם, ולכך אפשר 

  לרות בבת אחת חיבור למידה אחת וניתוק למידה אחרת.

יז) ור"מ עצמו גם ראה את היוצא כנתון בסתירה, אלא 

ת', ולכך את חלק שלא נתן מקום לקיום הנהגת שתי 'צורו

  הצורה הכריע במוחלט למידה אחת, והוקבע כמנותק.
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  ב
 

יח) אמנם לבד מסתירת הצורה יש גם סתירה בין רושם 

הניתוק מהחי, ובין כח החיים המכפך בו, ובזה גם ר"מ 

מודה שמציאות החיים המפכפכת מונעת טומאה, וזה גורם 

פלגינן בין הנהגת הצורה, ובין משפט החיים לענין 

  ה, ולא גברה יד הצורה להביאו לכלל טומאה.טומא

יט) והסיבה שבבהמה טמאה יש צד שהאבר היוצא 

ן שבטמאה אין אלא צורת ויטמא מחיים ובטהורה לא, כי

חי לעומת צורת מת, משא"כ בטהורה חידשה תורה שלש 

וארבע מדרגות, ע"כ בהמה טהורה יותר בת מיצוע לראות 

  בכללה שילוב של צורות סותרות.

והסברא שיותר תועיל חזרת אבר למקומו לענין כ) 

טהרה מטומאה אע"פ שלאכילה אינה מועילה, ה"ט 

ולא 'מחובר', ומניעת טומאה יש  'דהחוזר אינו לא 'נפרד

כל מה שלא נפרד, וצורת אוכל מתחדשת רק על  לע

  המחובר.

כא) ונקודת הפלוגתא בין ר"מ לרבנן ע"פ האמור היא 

בחפצא אחת גם שתשתמש  האם יש קיום להנהגת סתירה

בשני כתרי צורה הסותרים, א"ד כלפי 'צורה' לעולם צריך 

הכרעה אחת, וקיום סתירה שייך שתעמוד ללא הכרעה רק 

  בסתירה בין הצורה ובין כח החיים.

  

תיים, 'נמצא' בחוץ 'ומחובר' לפנים. וכשם שעצמו של אבר משוך לכאן ולכאן, כך : אבר היוצא מונח בין המשפהקדמה

גוברת, כל  םדיניו נמשכים לכאן ולכאן, במקרים שונים בדינים שונים ובשיטות שונות, פעמים יד חוץ גוברת, ופעמים יד פני

באופן המשלב בין הסתירות וממצע בין הכרעת הגדרת המציאות עם הכרעת הדין לכך  מקום לפי סברותיו על פי פרטיו.

  .זה לב הסוגיא ועיקרה ההגדרות

שתדל בהאי דינא זה להעמיד תחילה את הסתירות בין הדינים ואת החיכוכים בין ההגדרות המתנגדות, ומתוך כך שנוהצורה 

ל לו -תפילה אל א השביל המרוצה בין הצדדים המקיים את 'ההפרדה' וגם נותן מקום 'לחיבור'. נישא מהושתדל למצוא נ

  דומיא תהילה כי נזכה למצוא פתח שערי אורה לצאת מתוך ההפיכה.

מפאת רוחב פרטי הסוגיא נפתח בה בצורה חדשה, ונציג תחילה את השאלות בקצרה ורק לאחר מכן נרחיב בסוגיא ונעמיד 

  את הקשיים בהרחבה.

  
  תקציר הקושיות

מטומאת נבילה בשחיטה, יש תימה מאחר שאבר היוצא 'התנתק' ביציאתו ממקום  טהרה אבר היוצאשיש לא. בדעת חכמים 

אם  ,חיבורו, וזה הסיבה שאין בו היתר שחיטה, כיצד הוא יכול להיות 'מחובר' לענין הפקעת טומאת נבילה מחמת השחיטה

  'מחובר' הוא, יהיה מחובר לכל דבר, ואם 'מנותק' הוא, יהיה מנותק לכל דבר.

שיש הכשר שחיטה לטהר למדו חכמים שהכשירה תורה 'לאכילה' אברי בן פקועה החתוכים בתוך מעי האם, ב. כיצד מכך 

  ., והרי זה 'מחובר' לכל דבר וזה 'מנותק' לענין הכשר אכילהמטומאת נבילה אבר היוצא ונמצא בשעת שחיטה בחוץ

ד' גמור ביציאה, יטמא לאלתר כנבילה היוצא אין טהרה בשחיטה, תימה אם אבר היוצא נעשה 'נפר לאברג. בדעת ר"מ 

  (וכמש"כ התוס' בבהמה טמאה), ואם אינו 'נפרד', מדוע ל"מ בו טהרת שחיטה.

בין לרבנן יש לעיין שיטה אחרונה דתוס' דילפינן שבבהמה טמאה אבר היוצא מטמא לאלתר, ואילו בבהמה טהורה לא, בד. 

שהוא  לתבנית 'יוצא' בטמאהשהוא עדיין 'מחובר קצת' וצא' בטהורה בין לר"מ מה הגדר המחודש בילפותא לחלק בין תבנית 'י

  .'נפרד גמור'

ה. גם למ"ד דלא מהני חזרה להתיר אבר באכילה, מועילה חזרה לדעת ר"מ בכדי שתועיל בו מעתה שחיטה להוציאו מטומאת 
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  ג
 

  נבילה. ותימה אם 'נפרד' הוא כיצד תועיל לו חזרה, וכי חזרה 'מחברת נפרדים'.

לו לענין חלות השחיטה להיתר ו. עוד תימה מה פלגינן זה דלענין מעלת השחיטה להפקעת טומאת נבילה מועילה חזרה, ואי

  .פ חזרה 'מחברת' או 'לא מחברת'", ממנאכילה לא מועילה החזרה

  

  מ וחכמים וטענותיהם בתועלת השחיטה לאבר היוצא"מחלוקת ר

א) שאבר היוצא ממחיצת אמו אינו ניתר לאכילה בשחיטתה. אמנם עדיין לא אמרו מה משפטו "ח ע"פ (ס"א) למדנו בר

ע, זה מחמת שמצאנו "ע, ועל השחיטה לענין נבילה בפנ". והסיבה לדון על השחיטה לענין אכילה בפנלענין טומאת נבילה

בטריפה שיש לה שחיטה להוציאה מנבילה על אף שאין שחיטתה מולידה היתר אכילה, וזה מלמד כי יצירת השחיטה מולידה 

מ "צא אינו בתבנית 'שחוט' לענין הכשר אכילה, משני חלקים שונים בהפקעת טומאת נבילה, לכך גם אחר שידענו כי אבר היו

   אע מה משפטו לענין הפקעת טומאת נבילה."עדיין יש לברר בפנ

מ סבר שדינו כאבר ללא שחיטה, דאחר שהדין רואה אבר היוצא כמנותק "א), ר"ב ע"מ וחכמים במשנה (ע"ונחלקו בה ר

הוא לכל דבר, וכניטל בלא שחטה דמי, ודינו כנבילה לכל דבר. מאמו, ואינו בכלל הדין של 'כל בבהמה תאכלו', מעתה 'נפרד' 

ט "ואילו לדעת חכמים אבר זה נידון כטריפה, ששחיטה אינה מתירתו לאכילה, אך יצא הוא מטומאת נבילה. ובמתני' שו

  ט ביתר הרחבה, ויש להשתדל ולעמוד בה בסוד קדושים רבה."מ ורבנן בקצרה, ובברייתא נמצא השו"ר

מ תחילה כי אינו דומה מי שנעשה בו מעשה שחיטה 'בעצמו' כמו "רבנן שאבר היוצא דומה לטריפה. כנגד זה השיב רטענת 

  בטריפה, למי שנעשה מעשה שחיטה באמו כאשר הוא היה מונח חוצה לה בתבנית 'אבר היוצא'.

ר אכילה יחד עמה, ואם אינו ניתר פ, אם אבר זה נתפס כחלק מאמו, יהיה לו הית"מ ממנ"ובברייתא הרחיבו בטענה, דטען ר

  במ נפרד הוא, וכבשר שלא נשחט הוא עומד, וכיצד נחשוב אותו למנותק ומחובר בבת אחת."באכילה ש

גם אם נחתכו בתוכה ונעשו  -ועל זה באה תשובת חכמים דכשם ששחיטה מתירה את כל חלקי העובר המונחים במעי האם 

ר ומוחלט אפילו לאכילה, כך דין הוא שתפקיע שחיטה את האבר היוצא שלא תהיה 'נפרדים' בתוכה, והיתר זה הוא היתר גמו

  פ שנעשה נפרד מחמת היציאה."בו טומאת נבילה אע

מ, אם אבר זה חלק מהאם תועיל "ד לסתרי תורה. דעיקר הדין נעלם וכטענת ר"ב) וכל לומד רואה עד כמה דומה הדין והדו

  ן האם לא יהיה לו גם הכשר שחיטה לטומאת נבילה.לו שחיטה גם להיתר אכילה, ואם התנתק מ

ורחוק לומר דלשיטת חכמים התירתו שחיטה באכילה, אלא שחל עליו איסור חדש של בשר בשדה טריפה. שכבר הבאנו 

ד מה שהאריכו המפרשים להוכיח דתרתי איתא באבר יוצא זה, שאכן הוא חפצא דאיסורא -ק ג"עזרה וירושלים ס -בסימן 

                                                        

פ"ב משאר אבות ד משחיטה היא, "פ(ם "שיטת הרמבואף מידה יתירה מינה מצאנו, לחלק בכך השחיטה בדיני נבילה עצמם, והוא ב א

היא גם ש ,שחיטת קוףה "ז ה"מ דעפ"הכס[והוסיף יש בה איסור אכילת נבילה, , אך טומאת נבילהגורמת שלא יהיה שחיטת גוי ד הטומאה ה"י)

ומתוך כך אתה למד כי לשיטה זו המוציא מטומאת נבילה זה צורת חפצא של בהמה שחוטה, וכשם שבשר שיצא דמו יצא (תועיל באותה מידה, 

 .)]מאיסור דם כך בהמה שצורתה שחוטה יצאה מטומאת נבילה

מים כי השאלה היתה כיצד יתכן לחלק בין היתר אכילה הנולד מהשחיטה ובין הפקעת תורת נבילה הנולד מהשחיטה. ובתחילה סברו חכ ב

מ לבאר "ז חזרה טענת ר"ולכך באה תשובתם מטריפה שמצאנו בה חילוק בין היתר שחיטה לאכילה ובין כח שחיטה להוציא מכלל נבילה. וע

 , כיצד יתכן לראות בעין אחת את האבר גם 'מחובר' לאמו וגם 'מנותק' מאמו.דבריו שמשום תבנית עצמו של חפצא הוא שואל
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  ד
 

  כ תמיה במקומה 'מחובר' הוא זה או 'נפרד' הוא זה."נם הוא גם נעדר היתר שחיטה לאכילה, ואכטריפה, אמ

אמנם בזה היה מקום להשיב שכל הסיבה שאין הכשר שחיטה לאכילה זה רק מחמת הטריפה, והיינו שבאמת האבר אינו 

ממנה טריפה וחלק ממנה כשרה,  'נפרד', אלא חתיכת 'טריפה' המחוברת לכשרה, שהתחדש בהלכה זו שיש לך בהמה שחלק

  גומה שאין בו חלות הכשר שחיטה לאכילה זה כמו כל טריפה שנקטו הרבה מהאחרונים שאין בה חלות הכשר שחיטה לאכילה.

אך ממקום אחר יש לנו ללמוד על 'ההפרדה', שהדין רואה באבר היוצא חפצא 'נפרד' בכל הבהמה [חוץ ממה שעלה בידינו 

ה וחכמים) "א ד"ב ע"ל], דמדחזינן בתוס' (ע"הגמרא על אבר היוצא בעזרה ובירושלים כאמור בסימן הנכן בכל נידון 

מ דתחילת שורת הדין זה לראות את האבר היוצא "שבבהמה טמאה סברא היא שאבר היוצא יטמא לאלתר בחיי אמו כנבילה, ש

אה הקושיא אם תבנית היוצא 'נפרד' הוא, ואכן לענין כמנותק במוחלט מאמו עד שאפילו בחינת 'מחובר לחי' אין בו. ובכאן ב

  אכילה גם בטהורה נקטינן כן, כיצד ומדוע 'מחובר' הוא לענין הפקעתו מטומאת נבילה על ידי שחיטת אמו.

ויותר נוסיף דמדברי רבנן גופיהו חזינן שגם הם מודים שעיקר המשפט הראוי לתבנית זו של אבר היוצא הוא 'נפרד' דמתוך 

מ אנו למדים כי אכן קיבלו את הטענה כי האבר היוצא 'נפרד' הוא, אלא שבאו ללמוד על כח השחיטה לפעול "לר תשובתם

חלות בחלקי עובר נפרדים מכך שהשחיטה מתירה באכילה עובר שנחתך במעי אמו ונעשה 'נפרד'. וממילא עדיין מוחזקים אנו 

  ר לדבר אחד, ואם 'מחובר' הוא כיצד נידון הוא 'כנפרד' לדבר אחר.מ אם 'נפרד' הוא כיצד הוא נידון כמחוב"בעיקר קושיית ר

מ גם רואה כל לומד כי תשובה טמירתא היא, שהרי אם אברי עובר שנחתכו הותרו לאכילה "ובעיקר תשובת חכמים לטענת ר

חתיכה זו מ דמחודש ההלכה לראות את חלקי העובר החתוכים במעי האם כחלק טפל לאם, שהדין רואה "בשחיטת האם, ש

כ כיצד זה מלמד לחדש יצירה חדשה של חפצא 'מחובר' 'ונפרד' כאחד, שנפרד הוא לענין אכילה, "'מחובר' לאם ולא נפרד, וא

מ היתה שאין חיבור לחצאין, ומה תשובה "שאין בו היתר אכילה, 'ומחובר' הוא לענין הפקעה מטומאת נבילה, והרי כל טענת ר

מ "א פלאי. נמצאת שיטת חכמים חתומה הן בעצם סברת חילוק הדין. והן בתשובתם לרהשיבהו על טענתו אשר טען. והו

  ד."בדו

                                                        

מ זה גופא "פ שמצטרפין. מ"פ שחסר בהיתר שחיטה, אינו נעשה נבילה, שהרי לאו דטריפה ולא דנבילה לאוין חלוקים הם. (ואע"אמנם אע ג

ט אינה נבילה. ואם אינה נבילה "בה ביאור, אם חסר בהשחיטה מ ם שכאן נאמר חידוש 'ששני' לאוין מצטרפין). ומעתה צריך להוסיף"אמר הרמב

  ז)."ב ז' סק"זו מיתת נבילה. (ועיין באחיעזר ח -מ 'שחוטה' היא, דכל שאינה שחוטה "ש

) והשתדל בה באגב, אלא שדבריו צריכים תוספת ביאור, ונביא את 158ל עמ' "ז (במכתב בחידושי מרן ריזה"ונראה שכבר הרגיש בה הגרי

מ מיהא אין כאן גריעותא בגוף השחיטה לומר ששחיטת טריפה אינה מתרת, ורק "דנהי דטריפה אית בה חסרון היתר שחיטה, אבל מ"ונו. לש

. אמנם עדיין גם אחר דבריו תורה חתומה "פ שחיטה מעליתא"דהטריפה עצמה לא חלה בה דין היתר שחיטה לאכילה, אבל השחיטה בעצמה עכ

כ מה הכוונה 'שגוף השחיטה "אור. שאם 'גוף השחיטה' מתרת, מדוע היא אינה חלה, ואם אינה חלה מאיזה טעם אנתנה, וצריכה תוספת בי

  מתרת', והלה אינה חלה להתיר.

ו אות ב'). א. צורת שחוט. ב. קיום וזבחת. ג. העמדת צורת מיוחד "ונראה כי על פי האמור להלן בחלקי השחיטה כי שלשה הם (לקמן סק

כי הפקעת טומאת נבילה באה על ידי העמדת הצורה. והחלק של מניעת איסור אכילת נבילה נפעל על ידי קיום וזבחת. אך שלמות  לאכילה. נבין

  תיקון השחיטה נפעל רק בהעמדת הזמנת אכילה על ידי קביעת 'צורת אוכל'.

ז, דשחיטת טריפה יצרה תבנית 'שחוט', ואף פעלה קיום וזבחת. אך יצירת 'צורת אוכל' בשחיטה אין בה דכיון "ונבין כי זה כוונת הגרי

  דטריפה אינה צורת אוכל דבר תורה אי אפשי להשלים בה תיקון זה דשחיטה, ועדיין חסרה היא מעיקר המתיר דהשחיטה. 
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  ה
 

  מ קודם שחיטה"דין טומאת אבר היוצא לר

מ יש לעיין מיניה וביה, דעד שהקשה לחכמים כיצד יתכן להביט על האבר היוצא כמחובר לחצאין, יתמה "ג) בדעת ר

מ אבר זה היוצא, כל עוד שלא נחתך אינו "רד מחד ומחובר מאידך. שהרי גם לרלנפשיה, דמצאנו גם לשיטתו שהאבר נידון כנפ

מ שעדיין "א], ש"ש) [ועי' חידושי הגרעק"ה וחכמים. ונמצא יותר ברור בתורא"א ד"ב ע"כ תוס' (ע"מטמא כנבילה כמש

  כנבילה, תועיל לו גם שחיטה.ט אינו מטמא "מ לנפשיה אם מחובר הוא לאמו ומה"כ יתמה ר"מחובר הוא לאמו, וא

ת שהלכה זו אינה מחמת 'החיבור' למעי אמו אלא מחמת שהוא עדיין 'חי' שכל היונק חיות מן החי בכל מקום שהוא "וא

ל העלו תוס' סברא דאבר היוצא בבהמה טמאה מטמא "אפילו אם הוא מוגדר 'נפרד' מן החי. זה אינו, דכנ -אינו מטמא כנבילה 

כ קושיא במקומה עומדת דיתמה "ע, וא"י האם, חזינן שיניקת בשר מן החי אינה סיבה שלא יהיה נבילה לכואפילו במחובר בחי

  מ לנפשיה אם אבר היוצא מנותק הוא מן האם לכל הלכות שחיטה, כיצד עדיין מחובר הוא לעשותו כחי שאינו מטמא."ר

מ היא גופא בכלל התימה "תקת את האבר. ממ 'שחיטה עושה ניפול' שרק השחיטה מנ"פ שאמרו בגמ' להלן דלר"[ואע

כ "מ דתבנית יוצא היא תבנית מנותקת מחמת עצם הצורה, וא"דאחר שבטמאה חזינן דאבר היוצא מנותק כבר בחיי אמו, ש

מ לומר לך מחובר הוא זה וגם נפרד. (דנפרד הוא מחיים לענין זה "כיצד ומדוע בטהורה רוכבים אנו על שתי ראשים גם לר

  א יכולה לחול בו כלל)].שהשחיטה ל

  דין אבר היוצא בבהמה טמאה

ד) ועיקר השיטה הנזכרת מדברי תוס' לחלק בין בהמה טמאה לטהורה, שבטמאה אבר היוצא נידון כהתנתק מהבהמה מיד 

 פ שלא יטמא"עם יציאתו עד שהוא לאלתר כחפצא של נבילה לכל דבר, ואילו בטהורה יש לו עדיין דיני חי, לרבי יהודה לכה

  לאלתר, ולרבנן חיבורו יותר אלים, עד שאפילו תועיל בו שחיטת אמו להוציאו מטומאת נבילה.

ח, "ב יפה, כיצד ניתן לחלק בהגדרת 'חיבור אבר היוצא לאמו' בין מיני הבע"חילוק זה נראה חידוש גדול בבנין הבהמה וצ

היוצא, ומה שייך לחלק שבטהורה מידת הזיקה הרי כל ההלכה מוכרעת לטב או למוטב על פי הגדרת הזיקה בין האם לאבר 

  מ מילתא בגידרא וטעמא בעינן."פ שדוגמת ילפותא היא, מ"שונה מאשר בטמאה. ואע

  מ"דין אבר החוזר לענין טהרת שחיטה אליבא דר

ד מ זה בדיני אבר היוצא שחזר. והוא במה שלימ"ה) דבר נוסף שיש לנו לראות כסתירה בין החיבור להפרדה גם בשיטת ר

ד בגמרא שלדעת רבי יוחנן מודים חכמים "א) דאמרו שם בס"ג ע"בראש יוסף דעת מדברי הגמרא והראשונים לקמן (ע

פ שבאבר היוצא מועילה לו שחיטת אמו להוציאו מידי נבילה. "אע -ששחיטת אבר המדלדל עושה ניפול ונעשה נבילה 

כ גם אם לא חזר, עדיין "שלאבר היוצא יש היתר בחזרה, עוהסברא לטהר אבר היוצא בשחיטה יותר מאבר המדלדל, זה מפני 

  הוא יותר מחובר לאמו מאשר אבר המדלדל.

ק בין ללישנא דמערבא שאבר היוצא שחזר חוזר להכשרו. אמנם "י פירש יפה גמרא זו לשיטתו דרבי יוחנן סבר בין לל"ורש

מ ביה חזרה, תמה "ר היוצא נשאר באיסורו לעולם ול) שללישנא דמערבא מודה רבי יוחנן שאמ-ל בסימן "לדעת הראשונים (הנ

  א כיצד כאן אמר רבי יוחנן שאבר היוצא יש לו תקנה בחזרה. והיא קושיא גדולה."הרשב

א מי שתירץ עלה דגם אם אין החזרה מועילה, היינו דווקא להחזירו להכשר אכילה, אבל לכך שתועיל בו "והביא הרשב

א על דבריהם, דהא לשיטת רבנן "נבילה, שפיר מועילה חזרה גם ללישנא דמערבא. אמנם תמה הרשבהשחיטה להוציאו מידי 

  דמתני' שחיטה מוציאה אבר היוצא מטומאת נבילה גם בעודו בחוץ, ואיזו תקנה התווספה לו בחזרה.

רת אבר היוצא, מ שסבר ששחיטה לא מטה"מ, דגם ר"מכח קושיא זו דקדק בראש יוסף דסברת תירוץ זה היתה בדברי ר

שתועיל שחיטה לטהרו מידי נבילה, ועלה הוא דאמרינן שהיוצא עדיף על  -מודה שאם חזר האבר קודם שחיטה חזר לטהרתו 
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  ו
 

  המדלדל בכך שיש לו תקנה בחזרה.

מ נותן מעלה לאבר היוצא בענין טומאה יותר מאשר לענין אכילה, שפחות התנתק האבר "נמצאנו עומדים בעוד הלכה שר

ל לענין הכשר אכילה הוא 'התנתק' ולא רק שהוא "לענין טומאה לעומת הניתוק היותר מוחלט לענין אכילה, (שהרי כנמאמו 

באיסור חדש של טריפה), ושוב אנו תמהים לשיטתו את מה שהוא תמה אליבא דחכמים, האם 'נפרד' הוא זה או 'מחובר' הוא 

  זה.

אינו ניתר באכילה מחמת 'ניתוקו' לדעת חכמים, כיצד חלה בו שחיטה נשוב ונסכם את השאלות בקצרה. א. אם אבר היוצא 

מאה, מתוך כך שמצאנו הכשר אכילת אברי בן פקועה שנחתכו ולטהרת נבילה. ב. מה הפרט המלמד לטהר אבר היוצא מט

ה בתוס' מה מ שאבר היוצא מנותק גם לטהרת טומאה, מדוע אינו מטמא כנבילה לאלתר. ד. לשיטה אחרונ"בתוכה. ג. לדעת ר

ע כל זמן שהוא מחובר. "בין בהמה טמאה שבה אבר היוצא מטמא לאלתר משעת יציאה, ובין בהמה טהורה שאינו מטמא לכו

מ כיצד מועילה 'חזרת אבר' לכך שתועיל בו שחיטה לטהר מטומאה. ו. מה בין היתר אכילה דלא מהניא לה חזרה, "ה. לשיטת ר

  חזרה.ובין טהרה מטומאת נבילה. דמהני לה 

  יסודות גדרי שחיטה, ויסודות בסוגיית אבר היוצא

סוגיית אבר היוצא, אשר ישמשו וחלקם ממסוגיות שחיטה,  חלקםיסודות כמה ו) להעמדת בנין ביאור הסוגיא נקדים להציג 

  ויש מהם שהארכנו בהם במקומות אחרים כדלהלן. לנו כאבני הבנין מהיסוד ועד ראש הפינה.

של  נפרדתדברים. האחד, שינוי תבנית החפצא, דכשם שיש צורת 'חי' ויש צורת 'מת', כך יש צורה א. שחיטה פועלת כמה 

 הראשוןהשני, יחוד החפצא לקיום מצוות 'וזבחת'. השלישי, יחוד החפצא והזמנתו לאכילה. הרביעי, מתוך הפרט  .'שחוט'

  ב). –(שחיטה סימנים א  ה.עולה שבצורת 'שחוט' מונח 'צורת אוכל' על פי השקפת מבט התור יוהשליש

ב. כל דבר שצורתו אינה צורת אוכל מאיזה טעם, וכגון 'טריפה', זה גורר שגם העמדת צורת אוכל דידיה בשחיטה תלקה 

ן "ה וגדולה) דחזינן בר"ג (ד"י חולין כ' סק"בחסר, דצורתו אינה יכולה לעמוד על צורת אוכל בשלמות. ועיין בדומה בקה

ז הלוי עמ' "כ בחידושי מרן רי"הנידחת מקלקל ומגרע בחלות מתיר דהשחיטה. (ומכאן יש להעיר על מששאפילו איסור עיר 

ל בהערה "לענין חלות שחיטה בשור הנסקל). אמנם פחת זה עדיין אינו 'חסרון שחיטה' במידה הגורמת שיהיה נבילה, וכנ 158

-.  

ת החפצא לאכילה', נבין כי גם כאשר קיימת 'צורה' נעדרת ג. כאשר למדנו שיצירת השחיטה יוצרת 'צורה' המורה על 'הזמנ

  הזמנה, יש לה משמעת מסוימת.

פ שהבשר אסור באכילה כנבילה, דהחלק "ם דשחיטת גוי מוציאה מטומאת נבילה אע"כ בדעת הרמב"וזה מה שפירשו הנו

  ב) -(שחיטה סימנים א  גם אם זו שחיטה שאין בה 'הזמנת אכילה'. "של הפקעת טומאת נבילה עולה מחמת עצמה של 'צורה

ע, וצורה זו לא נתנה תורה לאכילת אדם, דכשם שטריפה היא 'צורה' חדשה שלא ניתנה "ד. 'אבר היוצא' היא 'צורה' בפנ

 –סימן בר היוצא (א לאכילה, כך אבר היוצא הוא שינוי בצורת האבר, ואבר זה בעל הצורה המיוחדת לא ניתן לאכילת אדם.

  אבר היוצא ממחיצתו).

מה שתולדת שינוי זה שלא יצא (על פי השקפת מבט התורה) בצירוף ה. הווית האבר בצורה שונה מתבנית צורת אמו והולד 

הביאה לכך שהאם והולד יכולים לקבל יחוד הזמנה לאכילה, והאבר היוצא אינו ראוי לכך (שהרי הוא תבנית שאינה נאכלת), 

  ירושלים). –(אבר היוצא סימן  , שאינו 'מאוחד' אלא רק 'סמוך'.'נפרד'עומד כסיבה לראות את האבר היוצא כחלק  דבר זה

ו. כאשר נצרף את האמור בסעיף ג' עם האמור בסעיף ד' יעלה בשיטת חכמים שאבר היוצא מקבל 'צורת' שחוט, אבל אינו 

  מקבל חלות 'הזמנת שחיטה לאכילה'.
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ל מוליד 'סתירה' בחזותא של צורת האבר היוצא, דכאשר מביטים מהנקודה של "וף ההקדמות הנז. מעתה יעלה כי ציר

'צורת שחוט' המועילה להפקיע מטומאת נבילה, אין צורתו חלוקה ממנו, שהרי לצורה זו לא צריך 'הזמנת אכילה' אלא סגי 

ק ממה שאינו ראוי לקבל הזמנת אכילה אחר בעצם הצורה, וזה שייך ביוצא כמו באמו (שכל מופקעותו מהיתר שחיטה נולד ר

שדינו טריפה), וממילא אין סיבה לראותו כמנותק, שהרי הם צורה שווה. ואילו כאשר מביטים על הצורה המעידה על הזמנת 

אכילה, בזה צורתם חלוקה, שזה בר צורת מזומן, וזה אינו בר צורת מזומן, וכיון שצורתם חלוקה ממילא המבט רואה בהם 

  ים'. ונמצא המבט על הצירוף בין האבר ובין האם עומד בסתירה פנימית המולידה סתירה חיצונית.'נפרד

  ביאור סברת רבנן

ז) על פי הקדמת היסודות נשתדל לשוב ולענות על השאלות. קושיא ראשונה היתה מדוע לענין הכשר אכילה האבר נידון 

  כנפרד, ואילו לענין טומאה האבר נידון כמחובר.

ז', דכאשר למדנו הפקעת החפצא מטומאה נקבעת על פי 'צורת החפצא',  - פ המתבאר באות ו' "ו מיושבת ברור עקושיא ז

כ חידוש היתר אכילה יורד רק מחמת קביעות "סיבה שלא תהיה בו טומאת נבילה, משאכבר זה  - שאם תבנית הצורה 'שחוט' 

  הזמנת החפצא ליחוד אכילה.

זה, הרי אם מחמת עיקר תבנית צורתו אין סיבה לראותו נפרד, ורק הצירוף של האיסור  ומעתה כאשר אנו בוחנים אבר יוצא

שזה מונע חלות יחוד הזמנת אכילה כלפיו, זה הפקיעו מהכשר השחיטה ונתקו מאמו. ולכך כל המוכרע על  -אכילה שהיה בו 

לכך יצא מכלל טומאת נבילה, אבל החלק פי הצורה בטהרתה ללא צירוף יחוד ההזמנה, בו עדיין האבר בכלל צורת השחיטה, ו

בו אכן מידתו 'נפרד'. (ומה שהוא צריך  -כיון שצירוף ההלכות העמיד את האבר באור 'נפרד' דשל 'הזמנה לאכילה' לא חל בו, 

'הפרדה' בשביל מניעת ההיתר, ולא סגי בעצם היותו חפצא בצורת טריפה בשביל מניעת חלות היתר שחיטה, התבאר יפה 

  ה)."עזרה וירושלים סק -בסימן 

  ביאור ראיית רבנן מאברי בן פקועה שנחתכו במעי אמן

שמשם נלמד לטהר  -עוד תמהנו בדברי רבנן מה תשובה הביאו מהכשר שחיטה לאכילת אברי בן פקועה שנחתכו במעי אמן 

  אבר היוצא מטומאת נבילה על ידי שחיטה.

שלא המציאות קובעת את  לומר לךפקועה שנחתכו במעי האם,  ונבין כי הנקודה המתחדשת בתשובתם ללומדה מאברי בן

הצורה אלא הדין קובע את הצורה, וכשם שבאה הכרעת הדין לראות אברי בן פקועה כמאוחדים עם האם על פי ראות עיני הדין 

  יתוק.פ שאברי עצמה של אם שנחתכו בתוכה נפרדים הם, כך באבר היוצא הדין הוא הקובע את האחדות לעומת הנ"אע -

וכיון שלמדנו שהאחדות וההפרדה אינם 'מציאות החיבור' אלא 'יחס הדין לצורה', מעתה כבר שייך לראות את הצורה 

  כמחוברת לענין דבר אחד ונפרדת לענין דבר אחר וזאת כפי אמת מידת ראות עיני הדין.

  ביאור סברות רבי מאיר

'לנפרד' באופן מוחלט, ולכך אין לו גם תיקון שחיטה לענין טהרה, מדוע אינו מ אבר היוצא דומה "ח) עוד תמהנו אחר דלר

  כ 'מחובר' הוא ותועיל לו גם שחיטת אמו לטהרו."ת שחיבורו לחי מועיל לשמר את טהרתו, א"מטמא מיד ביציאתו. וא

ים המפכפך בו דרך אמו, מ האבר נתון בסתירה מסוימת, והיא סתירת הדין המנתקת, לעומת סתירת כח החי"ונבין כי גם לר

(שגם כאשר הוא מת, עדיין יש בו יניקת חיות מחיי אמו). דהפרדת הדין נותנת לו צורת 'אינו חי', שאבר יחיד תלוי ועומד 

לעצמו זה צורת 'אינו חי', אמנם לעומת תבנית הנפרד הנגזרת מן הדין ומולידה צורת אינו חי, חוזר כח החי המפכפך בו מאמו 

  חי, עד שנמצאת מידת 'חי' דאבר זה מוטלת בהכחשה ונמשכת לכאן ולכאן.ומטהו לצורת 
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אמנם כח חיים זה המפכפך בו אינו 'צורה' אלא חיות, לכך כל כוחו מועיל רק למנוע דין טומאה בעודו חי, אבל להועיל 

ותרת את רושם צורת שתחול בו קביעת 'צורת' שחוט בשחיטה אין זה מועיל, דכלפי זה גברה יד 'צורת הנפרד' דידיה וס

השחוט דהאם מלכלול עמה את האבר הנפרד, דבמשפט על הכרעת הצורה כח הצורה עדיף על כח החיות, והצורה היא נפרד, 

  פ שלא היה נבילה מחיים, נבילה הוא לאחר שחיטה."לכך אע

  אביאור החילוק בין אבר היצא מהטהור ובין אבר היוצא מהטמ

דיני אבר היוצא בין בהמה טהורה לטמאה (לאותה שיטה) שמגע אבר היוצא בטמאה ט) וכאשר נבא לבאר את החילוק ב

ל ביסודות גדרי שחיטה אות "מגע נבילה מחיים, ואילו מגע אבר היוצא בטהורה אינו מטמא מחיים. נקדים להזכיר שוב את הנ

נבילה, אך עדיין ישנו באיסור וחלק זה כבר מוציא 'מטומאת'  - ב', שבשחיטת טהורה יש שלשה חלקים. א. 'צורת שחוט' 

אכילת נבילה. נמצאת לפנינו נבילה לחצאין. ב. קיום מצוות 'וזבחת', וחלק זה מתקיים גם בשחיטת טריפה, והוא מוציא הן 

פ משפטי צורת אוכל דבר תורה. "מטומאת נבילה והן מאיסור אכילת נבילה. ג. 'הזמנת אכילה' על ידי קביעות 'צורת אוכל' ע

מ עדיין "פ שיצא במוחלט מכלל נבילה, מ"עדר הן מן הטריפה והן מהאבר היוצא, וזה המכוון של מה שאמרו דאעוחלק זה נ

  חסר בו בהיתר שחיטה.

על פי הקדמה משכלת זו נמצא כי בתבנית בהמה טהורה קיימים בתורה כמה מידות, קיימת בה מידת צורה שיש בה 

משמעות רק לענין טומאה, ויש מידת צורה שיש בה משמעות רק לתואר 'נבילה' ועדיין 'מתה' היא ולא שחוטה, ויש מידת 

  לא מידה אחת 'חי' לעומת 'מת', וכל מת הוא נבילה.צורה של 'שחוטה' בשלמותה. אך לעומת זאת בבהמה טמאה אין א

מ, נראה כי סתירת אבר היוצא בטהור יותר "ן לריומעתה כאשר נחזור ונבחן את הסתירה שבה נתון אבר היוצא בין לרבנן וב

כ "מתמצעת מאשר סתירת אבר היוצא בטמא, דמידת צורת הטמא מוכרעת לאחד משני קטבים, ויותר קשה היא למיצוע, ע

מ מוכרעת צורתו בחיי "סתירת 'הצורה' לעומת 'החיות' המפכפכת, הצורה גוברת ומוכרעת לטומאת נבילה, ואילו טהור, לרב

אמו למניעת טומאתו אחר שצורתו אינה מכריחה את נבלותו, דצורת טריפה בטהור אינה צורת נבילה, ולרבנן אפילו שחיטה 

  דוע צורתו.ז מחמת דימ"ל סק"תועיל בו לתת בו צורת שחוט כנ

  בין חזרת אבר להביאו להכשר אכילה, ובין חזרת אבר להביאו לטהר מטומאה

י) נשאר לנו לבאר מה הסברא שיותר תועיל חזרת אבר להביאו לטהרת טומאת נבילה בשחיטת אמו, מאשר להתירו באכילה 

  בשחיטת אמו.

צא והוא בחוץ מוגדר 'נפרד', אמנם כאשר חזר, אינו לא ונבין כי יש 'נפרד' ויש 'מחובר', ויש 'לא נפרד ולא מחובר'. אבר היו

נפרד ולא מחובר, אינו נפרד שהרי נפחתה ממנו צורת 'נפרד', ואינו מחובר אחר שיש בו זמן מן הזמנים שהיה נפרד, וזה גופא 

  מציאות המונעת ממנו תואר 'מחובר', נמצא חוזר זה אינו לא מחובר ולא נפרד.

שחיטה למניעת טומאה נקבעת על כל מה שאינו נפרד, דן היתר שחיטה למניעת טומאת נבילה, ובזה גופא עומד החילוק בי

ילה צריך להיות 'מחובר' שרק המחובר כהיתר א ןלטומאת נבילה 'הצורה' קובעת, אבל לעניאילו דכבר הוא בכלל הצורה, ו

                                                        

זו שצריכה שלא יהיה בה סתירה, ואילו כאן הסתירה היא בין הצורה ובין  ואל תתמה כיצד זה מתיישב עם נקודת שיטת ר''מ שהצורה היא ד

  כח החיים, וזה יכול להתקיים בסתירה

שהרי כאן גם רבנן מודים שאי אפשר לקיים את הסתירה, אלא הניתוק מוחלט, על אף שבעלמא אפילו בסתירת הצורה לא איכפת להם. 

מצאנו מיצוע מדרגות כלל, בה לעולם הכרעתו מוחלטת באחת לטב או למוטב, ולכך נידון הוא דפירושו שכאשר הסתירה נופלת בדבר שלא 

  כנחתך ממש.
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  ת אכילה בשחיטה, ודינו טריפה שלא יאכל.י תבנית השחיטה, וזה שלא חזר ונעשה מחובר אין בו הזמנ"נקבע בהזמנת אוכל ע

  פ המתבאר"מ וחכמים ע"נקודת הפלוגתא דר

ו דברינו היתה אמ ורבנן', דעד שב"אחר כל מה שלמדנו לבאר, מתוך כך יעלה לנו דבר חדש לעיין בו, 'במה נחלקו רי"א) 

המשפתיים נמשך לכאן ונמשך לכאן, וחיבורו מחלוקתם ברורה, האם לראות את היוצא כמנותק באופן מוחלט, או כיושב בין 

מ אבר היוצא מוטל בין "מ הדין משמש בו בערבוביא, וגם לר"וניתוקו משמשים בערבוביא. אמנם אחר שלמדנו שגם לר

ד ביניהם רק כמה שיעור המשיכה לכל צד, ומה אמת המידה לגזור בה את "לכאן ולכאן, נמצא כי כל הדו ךהמשפתיים ונמש

מ שתעמוד בצורה יותר ברורה חתוכה "ן. ומעתה מוטל עלינו להעמיד את נקודת מחלוקתם באופן חדש עהמשיכה והיכ

  ומאירה.

מ מיאן באחיזת הנהגת צורות סותרות "ר ונשוב ונאמר את הדברים בצורה נפרדת.אך באמת זה כבר התבאר בתוך דברינו, 

  לק הצורה ובין חלק החיות.בכפיפה אחת, אבל לזאת הסכימה דעתו שתהיה הנהגה סותרת בין ח

כל שהסתירה בין הצורה העולה מהדין ובין הצורה העולה מהמציאות,  –ואילו רבנן ראו מקום גם לכך שיהיו צורות סותרות 

  ל."והיא גופא מה שלמדו מאברי עובר שנחתכו וכנ

בסתירת הצורה. התם פירוש ההלכה שאין אנו רואים את החפצא בסתירה  [ואע''פ שבדין אבר החוזר עביד ר''מ פלגינן גם

, ובמידה חדשה זו יש הבדל ונעשה 'אינו נפרד' 'ואינו מחובר' כלל, שהרי כמשנ''ת על ידי חזרתו החליף הוא את משפט צורתו

  בין אכילה לטומאה].


