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  א
 

  (א) ובן פקועה בשחיטת אמו ,עובר ירך אמו
  או הלכה אחת ,סוגיות נפרדות

  תקציר

  א) עובר ניתר בשחיטת אמו מילפותא מיוחדת.

ב) דין עובר בכל התורה שנוי במחלוקת האם 'ירך אמו' 

ע. ויש "וכאבר מאבריה, או 'לאו ירך אמו' והוא בריה בפנ

ד עובר ירך אמו צריך ילפותא לכך שהוא "להבין מדוע למ

  ניתר בשחיטת אמו.

י שנציג את המקרים "ילת בינת ההלכה תהיה עג) ותח

. ונביא את המקומות 'ס האם 'עובר ירך אמו"שנחלקו בש

ע "ע מודים שהוא ירך אמו, ואת המקומות שכו"שכו

  מודים שעובר לאו ירך אמו. ומתוך כך נשכיל.

ד) כשרות ולד טריפה לקרבן נתונה במחלוקת אם עובר 

  ו בעלי התוס').ירך אמו. (ולהתירו לאכילת הדיוט נחלק

ד עובר ירך אמו כשרה, "ה) פרה אדומה מעוברת, למ

ד עובר לאו ירך אמו פסולה. או משום 'משא' שהאם "ולמ

  נושאת את הולד, או משום שוחט שתי פרות בבת אחת.

ד עובר ירך אמו הולד "כ נרבעה, למ"ו) עיברה ואח

ד עובר לאו ירך אמו הולד כשר "'נרבע' ונפסל לקרבן, ולמ

  לקרבן.

כ ילדה, גובים מוולדה "ז) פרה מעוברת שנגחה ואח

  ק)."כ תוס' בב"כמש וד עובר ירך אמ"(למ

ח) פרה הנסקלת שהתעברה לאחר גמר דין, הולד נעשה 

  כ תוס' בסנהדרין)."ד עובר ירך אמו כמש"נ (למ"איסוה

ט) אשה היוצאת ליהרג, אין ממתינין לה עד שתוליד 

  ד עובר ירך אמו."למ י בערכין דהיינו דוקא"ופירש

י) בטביחה ומכירה, מכר את האם ושייר את הוולד, 

ד עובר ירך אמו פשיטא שאינה מכירה להתחייב עליו. "למ

  ל."ד עובר לאו ירך אמו מספ"ולמ

יא) הנותן גט שחרור לשפחתו לשחרר את העובר, 

ד עובר ירך אמו השתחרר הולד כמשחרר אחד "למ

  מאבריה.

ד עובר ירך אמו 'טבילת "רת, למיב) טבילת גירות מעוב

טבל לעצמו, ד לאו ירך אמו הרי הוא כ"האם' מועילה, ולמ

  ואין לו חציצה דהיינו רביתיה.

ל התלויות במחלוקת, ישנן "יג) לעומת ההלכות הנ

  הלכות שלא נחלקו בהן, לטב ולמוטב.

לעצמו, להחזיק ממון. ואפילו ע יש קנין לעובר "יד) לכו

ם נעשית חמותו עוד קודם האֵ עד שקנין נשואין,  לחלות

  ע."לידה. נמצא לענין זה עובר לאו ירך אמו לכו

טו) מאידך גיסא מצאנו להיפך, שלענין 'דעת' גירות 

ודעת אמו היא דעתו,  - ע מודים שעובר ירך אמו "הולד כו

  שהרי אינו כגר קטן שיכול למחות לכשיגדיל.

 זהע דם אמו "טז) וכן בשחיטת מעוברת לקרבן, לכו

  הקטרת אימורים.דמו, והקטרת אימורי אמו היא לו  זריקת

על הסתירה שבין וחג ההלכה סובב  מחוגיז) ונבין כי 

תבנית העובר בהווה, ובין תכלית עתידו הגלומה בו, עם 

הדגש על כך שכל הווית חיבורו לאמו בהווה בא לשמש 

  לצורך תכליתו בעתיד כדבר נפרד.

פעמים וההווה גובר, ופעמים יח) ובהכרעת סתירה זו 

  והעתיד גובר, ופעמים הצדדים ממוצעים, ובאלו נחלקו.

כ) לאור האמור מידת החילוק המתבקשת היא שדינים 

היותר נוגעים להווה יהיה משפטם עובר ירך אמו כצורת 

ההווה, והדינים הנוגעים לעתיד יהיה משפטם עובר לאו 

פרד, והדברים על פי התגלמות העתיד הנ - ע "ירך אמו לכו

שנחלקו בהם הם הדברים שההווה והעתיד משמשים בהם 

  יחד.

. נחזור להשקיף על ההלכות הנזכרותכא) ועל פי זה 

משפטי הקניינים והאישות הם ודאי לצורך תכלית העתיד, 

ש קנין אישות זה לשמר ולקיים את "שמהות הקנין, וכ

  הנהגת הקנין בזמן העתיד הנפרד.

שה הגירות בא עחלק 'הדעת' שבמכב) ולעומת זאת 

  להגדיר את 'המעשה', והוא אינו אלא בזמן העיבור.

דם ואימורים של כזאת אף בקרבן במה שמצאנו שכג) ו

האם הם משמשים גם לולד, שמעשה ההקרבה מקבע את 

  תכלית השתמשות החפצא כהווה ללא עתיד.

כד) אחר ההקדמה, התבנית שתעלה לבאר מדוע 

ותא הדין היה נותן ששחיטת האם לא לולי ילפ - בשחיטה 

תועיל לולד, משום שחידוש יצירת שחיטה לעובר הוא לפי 
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  ב
 

  תבניתו העתידית ולא להווה.

כה) אמנם היא לכאורה תימה, דאדרבה שחיטה היא 

  ל בקרבן."לקבע את דפוס ההווה, וכנ

 בריש מכילתין כו) אך באמת נכון הוא, דאחר שלמדנו

על  - ל' י יציקת תבנית 'אוכשחיטה זה על ידשהמתיר של ה

  פי השקפת מבט התורה.

כז) ומאחר שעובר מגלם בתוכו עתיד נפרד, השחיטה 

לכל צריכה לקבוע 'צורת אוכל' גם לעתיד הגלום בו, וזה 

אינו  צורת עתיד הולדש ,י צורת אמו"ע השיטות לא נקבע

שחיטת האם, לכך לולי ילפותא תבנית על ידי  נקבע

  תר.מיוחדת לא היה לו הי

והנקודה שכן חידשה תורה בילפותא, היא צריכה בירור 

  ה."בעחקירת האחרונים  - לעצמו, ויתבאר בסימן 

  

  הילפותא בגמרא להתיר עובר בשחיטת אמו

ע "כוליש בו היתר אכילה  ,ה מתעבן שמנה חי או בן תשא) השוחט את הבהמה ומצא בה "ד ע"אמרינן בגמ' (ע א)

עובר זה דומה דכיון ש ,א"ע ט"ומיסוד דברי הגמ' ס ,י דילפינן לה מקרא 'כל בבהמה תאכלו'"ללא שחיטה. ופירש רש

  'כל בבהמה' תאכלו. נתפס הוא במה שאמרה תורה לחתיכה המונחת בתוך הבהמה

הוא ניתר בשחיטת אמו  םבזה נחלקו רבי מאיר ורבנן הא ,שעה חיוכאשר יצא עובר זה לאחר שחיטה והוא בן ת

ע ואינו בכלל "י שהוא 'בהמה' בפנ"מ פירש"ואילו לדעת ר ,דלדעת חכמים אף זה בכלל 'כל בבהמה' תאכלו ,או לא

  א'כל בבהמה' ואין לו היתר.

ס נמצא נידון "ובכללי עוברים בש ,' הוא'עוברש כשהוא מת) "(כשהוא חי וכוהנה עובר זה הנמצא במעי אמו 

ד 'עובר לאו ירך אמו' "א ,ודומה הוא כאבר מאבריה ''עובר ירך אמו הרבה האםס ובראשונים "רחב החוזר בש

עם פרטים רבים שבהם מודים ולא  ,ס וראשונים הוא מובא כמחלוקת תנאים"ונידון הוא כבריה בפני עצמו. ובש

  .ה"עוכדלהלן ב ,חולקים מחמת סיבות שונות

ואילו בסוגיית היתר שחיטה דהעובר לא נמצא לא בגמרא ולא בראשונים שיפתחו לה פתחא מהאי דינא דעובר 

מ אין לו היתר "מ ,אלא מתחילה ועד סוף פשוט ומוחלט בדעת וסברא כי עובר זה גם אם הוא מת ,ירך אמו

ולא  ,לא היה לו היתר כלל וכללהא לאו הכי  ,בשחיטת האם אלא מחידוש חדש של ילפותא מיוחדת 'כל בבהמה'

  תר הוא מעיקר הדין ככל אברי האם.ד עובר ירך אמו ני"אמרינן דלמ

ד עובר ירך אמו "פ בראשונים להעיר ולעורר כי למ"וכל לומד משתומם מדוע דבר זה לא נזכר בגמרא או לכה

ניתר בשחיטת אמו ככל אברי העובר יהיה עיקר המידה משורת הדין שאלא  ,דבר זה אינו צריך ילפותא כלל

ת נאות יעקב "ורק בשו ,שהרי הוא עתה אבר מאבריה. והוא פלא. ויותר פלא שאפילו האחרונים שתקו בה ,הבהמה

בלשון  ,מ בסוגיין 'עובר ירך אמו'"כ בעה"(ומש ה מצאנו לה. ואף שם תירוצו חידוש ודוחק."ה בהג"ב סק"כ

א "ט ע", וכן הנזכר ברבינו גרשום בחולין סה עיין עליו"ב ד"ו ע"טב ק"ם בב"כ הרשב"ובדומה למש ,מושאלת דיבר

  ).ע אין הכשר בשחיטה אלא מילפותא"א. תדע שהרי לכו"ה ע"ובדף ע

                                                        

ט) היתר אכילת בן פקועה בשחיטת אמו 'בהמה' 'בבהמה' תאכלו, להתיר אפילו 'בהמה' בתוך בהמה, כיצד "ע בה למאן דדריש לעיל (ס"ויל א

 ט כל שהוא נולד בן תשעה חי אין לו היתר."מ, מ"יפרש את שיטת ר
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  ג
 

  ס"עובר ירך אמו בש

מה הם  ,ב) והמעיין יבין שבכדי להשכיל בדבר יש לנו לראות בראיה רחבה את ההלכה של עובר ירך אמו

ומה הם המקרים  ,ומה הם המקרים שנוקטים בהם במוחלט שעובר ירך אמו ,המקרים שבהם נחלקו בגמרא

 ,בתפארת בניינהתוך המבט הכולל נשכיל ביסודה של הלכה ונבין בהם במוחלט שעובר לאו ירך אמו. ומשנוקטים 

יין (וע מהו החלון הנכון להשקיף על היחס הראוי לעובר במעי אמו כלפי מעשה השחיטה. ומשם נשוב ונשתדל לראות

  ר סנהדרין לדף פ')."בשיעורי הגרש וסבראבידיעה בכללות הענין קיבוץ נרחב 

ואילו לרבי יהושע  ,א) אליבא דרבינא דולד טריפה לרבי אליעזר לא יקרב לגבי מזבח"ח ע"א. אמרו לעיל (נ

 ,ירך אמו'א סבר 'עובר "דר ,ה אינה יולדת)"ברה ולבסוף נטרפה (דבלאייקרב. ומפרש בגמרא שנחלקו בגוונא שע

וממילא נפסל מהקרבה. נמצאת פלוגתא בדין הגדרת הולד 'טריפה' לענין קרבן  ,י)"'כאחד מאבריה' (רשוהוא 

  בכאשר הוא נולד מן הטריפה.

ש "ש והרא"ואילו לרבנן פסולה. ופירשו הר ,א דפרה אדומה מעוברת כשרה"ב. במשנה בפרה (ב' א') אמר ר

ונמצאת הפרה עושה מלאכה  ,למשא ודומה היא ,שהיא נאסרת משום דעובר לאו ירך אמו דטעמא דחכמים

וילפינן ושחט את הפרה ולא  ,שחיטת הפרה כשחיטת שתי פרות ,ע"נ כיון שהעובר פרה בפנ"בנשיאת העובר. א

  שתי פרות.

משום 'משא' ולא  ואין בו לא ,וממילא עובר זה כאבר מאברי אמו ,טעמיה דסבר עובר ירך אמוא ל"רואילו 

  ג.'משום 'שוחט שתי פרות

אסור דהיא וולדה נרבעו. ומפרש  ולד הנרבעת בגוונא שעיברו ולבסוף נרבעוא ד"ב) אמר ר"ג. בתמורה (ל' ע

א סבר עובר ירך אמו, וכיון שהוא עצמו עצמה של אם, נמצא הוא עצמו נרבע ואסור "נ דהיינו טעמא כיון דר"ר

  ובר לאו ירך אמו ומותר בהקרבה.בהקרבה. ואילו רבנן סברו ע

ט גופה היא. ופירשו שם תוס' דהיינו טעמא "מ ,א) פרה שהזיקה גובה מוולדה"ז ע"ק (מ"ד. עוד הוא בגמ' ב

                                                        

ה רבי אליעזר) סברו שאף להדיוט הוא אסור, דכיון שירך אמו "ב ד"' עובמשפט העובר לאכילת הדיוט נחלקו הראשונים. תוס' בתמורה (ל  ב

  הוא הרי הוא כאבר בהמה טריפה.

ע אינו מקבל הגדרת חפצא של "ט דכל שיש לו חיות בפנ"ט גופה) דלאכילת הדיוט ודאי שרי, וה"ה מ"א ד"ז ע"ק (מ"אמנם שיטת תוס' בב

 טריפה בעצמו.

ט)], שיסד שכלפי האם ודאי אינו ירך אמו, "ז ק"ד רס"ח (עבדים), [וכבר נמצא כן בפרישה (יו"ד הגר"ובאגב נזכיר מה שהקשו ממשנה זו ע ג

  שהרי האם אינה זקוקה לולד, וכל הנידון הוא רק כלפי הולד האם הוא חלק מאמו מפני שהוא זקוק לה.

שגם כלפי האם אהני תורת עובר ירך אמו לעשותו אחד מ "ד עובר ירך אמו, האם אינה נושאת את הולד, ש"והקשו ממשנה זו ששנו בה דלמ

  ל שטיינמן."מ שך ומהגראי"ח מה שהביא מהגרא"עמה. ועיין עטרת יצחק חולין עמ' קל

  ל שעצם זה שכלפי הולד המבט שהוא 'לא נישא', זה עצמו מבטל מאמו תורת 'עבודת משא'."אך נראה שאין זו טענה, דשפיר י
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  ד
 

  מפני שהוא 'גופה'. המוולדמ) דפרה שהזיקה גובה "ט מנז"ם (רפ"כיון שעובר ירך אמו. ובדומה כתב הרמב

ומשנגמר הדין  ,עד שלא נגמר הדין הנוגחת(סנהדרין פ') דאם התעברה  ,ה. בדומה לו אמרו בדין שור הנסקל

אבר זה למות.  ןנפסק דיד כ תוס' שם)"(כמש עובר ירך אמוד "והוא רק למ ,דין העובר גם הוא למיתה ,ילדה

  דב)."מ (הי"א מנז"ם פי"ונפסק ברמב

י שם נראה שהוא רק "ומפירוש רש במשנה בערכין (ז') אמרו על היוצאת ליהרג שאין ממתינין לה שתוליד.ו. 

  א בערכין שם.". וכבר עמד בה הגרעקא)"ח ע"א במכילתין (נ"ד עובר ירך אמו. וכן הוא ברשב"למ

האם  ,מוכר בהמה חוץ מעוברהבבי ירמיה רדבעי  ח) אמרו לענין טביחה ומכירה"בבא קמא (עבגמרא וז. 

  ז מכירה."ד כיון שלא מכר את כל הבהמה אי"א ,מכירתו מכירה להתחייב עליה

שהרי הוא שייר  ,ד עובר ירך אמו אין מקום להסתפק שאינה מכירה להתחייב עלה"ואמרו בגמרא דאליבא דמ

  ד עובר לאו ירך אמו."וכל הספק הוא רק למ ,במכירתו

 ,העובר יוצא לחירות ,ותן גט לשפחתו בשביל לשחרר את העוברג) אמרו לענין שחרור עבדים דהנ". ובגיטין (כח

  דכיון שעובר ירך אמו נעשה שחרור זה כמי שמקנה לה אחד מאבריה.

לגירות האם מועילה ד עובר ירך אמו טבילת "ח) אמרו לענין טבילת גירות במעוברת דלמ". וביבמות (עט

לאו ירך אמו מועילה טבילת האם לוולד כאילו טבל  ד עובר"ואילו למ ,תיה'יגם ללא סברת 'היינו רב - הוולד 

(וביאור מידה זו 'דהיינו רביתיה',  דאמו היינו רביתיה. ,אלא שאין בטבילתו חציצה מחמת חציצת אמו ,הוולד לעצמו

  ה.]א לענין עובר מהו להעשות גלגלין לרקב אמו"א ע"ע נזיר נ"וע[ ד)."התבאר יפה בשערי דעת מקוואות סימן י

                                                        

נ, "נ, דכיון שהיה שעה אחת חפצא דאיסה"הנוגחת לא אמרו שחל בולד דין 'שור הנסקל', אלא רק דין איסוהר בעניינא דולד "אלא דלפו ד

ש שעובר במעי אשה שנגמר הדין "ה בסנהדרין. ומינה כ"שוב הוא כן לעולם, אבל מכי נולד אין עליו דין 'סקילה', וכמו שאמר להדיא ביד רמ

  ונולד לא יהיה דין מיתה.

ד עובר ירך אמו, אפילו ולד אדם שנגמר דין אמו למיתה בזמן עיבורו, "א) נראה שלמ"ח ע"ף במכילתין (נ"ן עהרי"דברי הראך לעומת זאת מ

  ישאר כלפיו דין מיתה.

אמנם כל אחד מרגיש כי הדבר רחוק מן הדעת, שאדם חי יומת בחטאי אמו בזמן עיבורו. לכך שומא עלינו לדחוק דבריו שלא בא אלא לדחות 

  ע."ה מהמשנה להכרעת ההלכה, אבל לא לקבוע את הנולד בדין מיתה מחמת גזר דין אמו בשעת עבורו. וילאת הראי

ה עובר) הסבירו זאת יותר פשוט, דחידוש דין המיתה דמעוברת הוא להפסיק את כל כח חיות האם, "ב סוד"[ובתוס' בסנהדרין (פ' ע

הצומחים מכוחו, אבל אין בזה פסק דין על החיים מכוחה, אלא רק על שורש החיים וכיון שנפסק לסתום את פי המעיין ממילא יתיבשו כל 

 ].'שלה, וממילא אין זה שייך לנידון 'עובר ירך אמו

ד "א ל"ובהאי דינא דעובר מהו שיעשה גלגלין לאמו, דנשמע שאם עובר ירך אמו יש בו סברא שלא יעשה גלגלין. כבר עורר במקור ברוך (ח ה

על אף שלאחר מיתה אינו 'מתקיים'  -אן חידוש שגם חיבור האם עם הולד לאחר מיתה משתמש בגדרי 'אחדות' כאבר מאבריה ד) דנמצא כ"סקי

  על ידה, דקיומו מחיים מקבע את האחדות אף לאחר מיתה.

ג ודאי שיהיה העובר נעשה "האם והעובר עדיין חי בקרבה, הרי הוא כמונח בקופסא, בכה ד שבנהרגה"ז נראה ברור האמור בתוס' נדה מ"ועפ
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שאם הוא  ,נמצאו הלכות רבות מאוד בכל משפטי התורה המעמידות את הוולד כתלוי ועומד בין עצמו ובין אמו

הרי הוא כבריה היושבת בבית  ,ואם הוא נפרד ,חלק מאמו הרי הוא 'אבר מאבריה' כאשר הזכירו הראשונים הרבה

  אמה.

  ולמוטב ,לטב ,הלכות שאין בהם מחלוקת האם עובר ירך אמו 

ד "למכאשר  ,'לאו ירך אמו'ד "מ'ירך אמו' ובין  ד"מ מוחלט בין שבהם יש חילוקמת כל ההלכות הנזכרות לעוג) 

לאו ירך אמו הוא נפרד. יש עוד הלכות שמשפטן מוטה באופן מוחלט לטב ד "למואילו  ,ירך אמו הוא מחובר

ילו באותה פצמו. ולפעמים אד עובר ירך אמו רואים בוולד בריה בפני ע"שגם למשמצאנו כמה דינים  ,ולמוטב

  ואינו ירך אמו. - שהוא ירך אמו  ,מוצאים את הדברים משמשים בערבוביאהלכה אנו 

ע מודים שרואים "שכויש דינים מ "מ ,ובריה הוא בפני עצמו ,ד עובר לאו ירך אמו"להיפך מצאנו שאפילו למ וכן

  א. ונפרט."אבר מאבריה. ובחלק מהדברים כבר עורר החזואותו כירך אמו וכ

ל פסק כשיטת 'עובר ירך "מהנ תשבהרבה הלכו ,ם נקטו רוב האחרונים שפסק 'עובר ירך אמו'"א. בשיטת הרמב

  ואף הזכיר כמה פעמים לשונות המורים שהעובר נידון כאבר מאברי אמו. ,אמו'

כייתו אינה רק הרי הוא זוכה בו. וז י) שעובר שהקנה לו אביו ממון"ב ממכירה ה"פסק (כ םדיני קניניבמ "ומ

ש "ד). ועיין קו"ח ה"(פ ד בהלכות תרומות"וכדחזינן בשיטת הראב ,אלא כבר בעודו עובר 'בעלים' הוא ,לכשיוולד

  צ."ב ת"ב

ע ". ומאידך הוא בריה בפנדמחד הוא 'ירך אמו' וכאבר מאבריה ,יםשנמצא בזה שהעובר רוכב על שני רא

  ודיניו דיני ממונו. ,המחזיק ממון לעצמו

 ,מקודשת - אם ילדה אשתך נקבה דפסק ,ז) לענין המקדש עובר"ז מאישות הט"ם (פ"בדומה לו מצאנו ברמבב. 

ר ט) פירש דכבר בעודה עוב"ב מאישות ה"מ (פ"הרי זו מקודשת. ובפשוטו נראה דמקודשת היא לכשתוולד. אמנם המ

י (יבמות ". וכן עולה בנמחמותו -עד שנקראת האם  במעי אמה עוד קודם הלידה חליםדהקידושין  ,נוהג בה אישות

  ם."א) בדעת הרמב"ט סק"ח (ר"ב) בענין חמותו ממאנת. וכן נקט בקצוה"ב ע"י

מ יש בו אישות והוא אדם "מ ,ם שעובר ירך אמו ואבר מאבריה"ל סבר הרמב"פ שכנ"גם כאן אנו רואים דאע

והרי הוא דומה לאדם לעצמו על אף שהוא ירך  ,אישות ודיני קורבא מחמת אישות לעצמו ששייכת בו תפיסת קנין

  אמו.

מוכרחים אנו לומר שאינו  ,ד עובר לאו ירך אמו"ז ד' ט') שגם למ"א (אהע"יא מה שהוכיח בחזוג. מהצד השני נב

                                                                                                                                                                                 

  כ מת בקרבה."אם אח -גלגלין לאמו 

מ "ג לשיטת ר"מ אין לו היתר בשחיטת אמו, מ"ש בסוגיין סימן ה' דחידש שאם נשחטה הא והולד עדיין חי, דבכה"אמנם עיין ברא

 - להתירו באכילה. נמצא שגם עובר חי בבהמה מתה, חוזר ומקבל את דינו אמו המתה טה ראשונה אם שוב מת והוא בקרבה, תועיל לו שחי

  מכי ימות הוא, שחוזר ונעשה חלק ממנה לכל דיניו. 
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ד עובר "אמו למ. דהנה אמרו שקטן מתגייר עם שהרי מצאנו שדעת אמו היא דעתו ,בריה לעצמו באופן מוחלט

. והנה גר קטן כ הוא דומה לקטן שאמו טבלתו"וא ,ל"משום שהוא טובל בעצמו ללא חציצה כנרק לאו ירך אמו 

ואילו בגירות עובר אגב אמו לא מצאנו  ,ותחוכשהגדיל יכול למ ,מדין 'זכין'אינו גר אלא שהטבילהו לאחר לידה 

ואין בגירותו  ,דעת אמו היא דעתו - מ שבבחינת הדעת ". שד עובר לאו ירך אמו"גם למ - שיכול למחות לכשיגדיל 

  משום זכין.

ומאידך דעת אמו  ,דמחד אינו ירך אמו וכטובל בעצמו ,הרי לך מעשה אחד שאוחזין בו את החבל משני הקצוות

  ואינו כאדם לעצמו. ,היא דעתו

היא זריקת דמו  דם אמוריקת וז ,דעובר כולו כבשר הקרבן וכאברי אמו ,עוד מצאנו בשחיטת מעוברת לקרבןד. 

  ולא נמצא בזה חילוק אם עובר לאו ירך אמו. ,ע"לכו

דיניו מורכבים " .ונביא מעט מתוך לשונו ,ד)"ובסק ,ג א'"ל ,ב ז'"ובתמורה ל ,מ (שם"א בהלכה זו בכ"ועמד החזו

אין הולד 'גוף נמצא בעולם' למידן בדינים של גופים נמצאים  כיון דלעולם"עוד כתב 'גוף אחר'".  ' ומדיןמדין 'אבר

ז "[ומדבריו נשכיל גם כי אי ."כ נחשב לעצמו"ואח ,ונחשב חיי האם לחיים להעובר ,אלא בשותפות כח האם - 

ועיין בדומה בחידושי  אלא מילתא היא מעיקר הסברא]. ,הלכה מכח הילפותא שהתירה עובר בשחיטת אמו דסוגיין

  ח עמדה ב')."הלוי בהלכות תמורה (דף נ ז"מרן רי

תו ומ עדיין משמש בו בא"מ ,נפרדת כבריהגם בזו מוצאים אנו כנזכר שעל אף שהעובר חפצא לעצמו ודנים אותו 

  זמן הנהגת אבר מאברי אמו שחיי האם הם חייו.

בנרבעת גם  ,ירך אמוד עובר "פ מה שאמרו דלמ"עג) "קע אא הידועה (קמ"קושיית הגרעק ,ה. עוד אחת נוסיף

 נמצא הואוהא  ,כ תימה כיצד אדם מותר באשתו מעוברת נקבה"א ,רבעו וולדהן היא נהולד נפסל מקרבן דאמרי

  בא על בתו. ותירץ שם.

שעובר זה  ,'דגם כאשר עמד בשיטת 'עובר ירך אמו ,ובקושייתו ראו המפרשים דארכביה לעובר אתרי ריכשי

נמצא כי בבת  ,ע"ואין זה 'בתו' אלא אם נתייחס לעובר כבריה בפנ ,א 'בתו'"קראו הגרעק ,אבר הוא מאברי אמו

  ע הנקרא בתו."והוא גם בריה בפנ ,אחת נקטינן לתרוויהו שהוא אבר של אמו

ע יש "ע יש בעובר בחינה מסוימת שהוא נידון כבריה לעצמו. ומאידך לכו"נמצאנו למדים מכל האמור כי לכו

איזה מהם  דון כאבר מאברי אמו. ובתווך נמצאים דינים אמצעים המוטלים בפלוגתאבעובר בחינה מסוימת שהוא ני

וגדרי "ז שם) וכתב "א (אהע"או הנהגת 'אבר מאברי אמו'. וכבר עורר בה החזו ,ע'"יגבר האם הנהגת 'בריה בפנ

  ."אין לנו אלא מה שאמרו חכמים ,הדברים לענין מה נחשב 'לעצמו' ולענין מה מועלת לו מעשה אמו

תחילה יש להבין  ,גביו עליה לויש להבין בה בית וע ,דעת חכמים - להשתדל בסוד הדעת  עלינוומעתה שומא 

וכאבר מאברי האם. ושוב יש להוסיף מדרגה ולבאר  ,ע"נפיצירה מורכבת זו המשמשת בערבוביא כבריה בהיא מה 

או שהוא מוחלט כבריה  ,האם הוא מוחלט כירך אמו ,למה שראו חכמים באותה הלכה - מה הסברא בכל הלכה 

נשוב מתוכו להשתדל בהיתר בן פקועה  ומה מידת הדברים השנויים בפלוגתא. וכאשר יעלה בידינו בירור זה ,ע"בפנ
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  ע."את העובר כירך אמו אלא כבריה בפנ לולי הילפותא הסברא נותנת שלא נראהע להבין מדובשחיטת אמו 

  ובין כח העתיד הגלום בהווה ,נידון ההלכה סובב על הסתיה בין תבנית ההווה

ה מצד אחד ובסימן הבא "ובסימן זה נעמוד בע ,ובהלכה זו יש מקום לעמוד משני צדדים הפוכים זה מזהד) 

  ה מצד שני."נעמוד בע

כאשר מחד  ,ין כי סוד הנידון על העובר חג סביב הסתירה הקיימת בין צורת ההווה ובין העתיד הגלום בהווהונב

אך המבט הרחב יותר רואה בעובר כבר עכשיו יצירת חי נפרד.  ,ההווה עומד כתבנית ברורה של אבר מאברי האם

וזכות הקיום שהעובר נמצא בה  ההווהאלא כל תכלית  ,רואה את העתיד התכליתי המזומן לבא שהדעתולא רק 

  כאחד מאברי האם זה רק לצורך תכליתו העצמאית לכשיוולד.

צריכים  ,לצורך תכליתו העתידית הווייתווכאשר מידת עניינו של עובר נתונה בסתירה בין צורתו בהווה ובין 

או העתיד הגלום בו היום הוא יכריע את  ,זה מה שיכריע את גדרו -  ם צורתו בהווהלהכריע במשפט עניינו האִ 

אלא בכל דין ודין יש לבחון מהו המשפט  ,והכרעה זו אינה צריכה להיות במידה אחת לכל משפטי העובר וגידרו.

  להכריע.ז "ועפ ,או יותר שייך לעתיד הגלום ,האם הוא יותר שייך לתבנית ההוה ,הראוי לו

שהוא  - ה כך יותר פשוט להכריע את משפט העובר כמידת ההווה ועל פי זה יעלה שככל שהדין יותר שייך להוו

וככל שהדין יותר שייך לעתיד הגלום בהווה יהיה יותר פשוט להכריע את משפטו על פי העתיד  .אבר מאברי אמו

בה נעמוד  ,ואילו בדברים שההווה והעתיד משמשים בהם בשווה תייחס לעובר כבריה בפני עצמו.ולה ,הנפרד

  ן להכריע בו.שקולים למני

הם מוכרעים כי כל הדברים שמצאנו בגמרא ש ,וכאשר זו המידה נחזור אל אחור ומתוך כך תתברר לנו השיטה

א כי עיקר עניינם זה בהנהגת ההווה. ומאידך גיסא הדברים שמצאנו כי הם אות הו ,במידת ירך אמו לכל השיטות

א כי עיקר עניינם בכוח העתיד הגלום בהווה ולא בצורת ההווה. ובתווך אות הו ,ע"ע כבריה בפנ"מוכרעים לכו

הם הדברים שההווה והעתיד משמשים  ,הדברים שמצאנו שנחלקו בהם האם עובר ירך אמו או עובר לאו ירך אמו

  שבהם נחלקו כיצד לדון את ההכרעה. ,בהם בערבוביא

  משפטי הקניינים שייכים לעתיד

כל אחד  ,נבא לראות כיצד הדבר מתפרש בכל דין ודין מהדינים הנזכרים ,מחזיקים במידת היסודה) ואחר שאנו 

  ואחד למה הוא שייך ואיה מקום קביעותו.

זכויות  כנפרד לעצמו, שיש לוע רואים את העובר "שבהם לכו הקנייניםתחילה נזכיר את כל מה שראינו במשפטי 

לזכות  ולייחדוכל תוכן הקנין בא לשמר את הדבר ש דכיון ,היותר פשוט ו אישות. והואלואפי ,בעלות ממון וקנייני

ת העתיד הגלום בו ודאי נראה לעיקר א ,כאשר מעמידים קנין או אישות לעוברוממילא  ,השתמשות הבעלים

                                                        

ה) דפירש שגם אם עובר ירך אמו יתכן שלא תחול בו קדושת אמו, כיון "ב סק"ה ע"א (ליקוטים לתמורה לדף כ"וסברא זו נזכרת בדומה בחזו ו

 כאחד מאבריה מלחול עליו. -ידותיו להיות קרבן לעצמו דוחה את כח קדושת אמו שעת
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  ח
 

 שבאים היום לבנות את תשמישי אותו זמן ,שהרי כל עיקר הקנין ועניינו הוא כלפי אותו עתיד הגלום בהווה ,בהווה

 - ע "ולכך בו היה פשוט לגמרא והראשונים כי המבט כלפיו במעשים אלו נקבע כבריה בפנ ,עתידי של הווה זה

  ע."עשות לבריה בפנהשזה כח העתיד הגלום בהווה להתהוות ול

  הגדרת היחס 'בתו' שייכת לעתיד

 ,אמו הוא נקרא 'בתו'א שכלפי הגדרת היוחסין של העובר ודאי גם אם הוא ירך "ובדומה נבין בסברת הגרעק

הכח ודור  דזרעו של אדם זה הכח להעמיד ,זה העתיד הגלום בו - בעובר כל מה שיש  היוחסין ודאידבהכרעת 

  בו. םהעתיד הגלו הואעיקר הולכך בו ודאי  ,להמשיך דור

  'הדעת' שבגירות שייכת להווה

וגם אם אינו ירך אמו לענין מעשה  ,ע דעת אמו היא דעתו"שבה ראינו כי לכו ,שבגירות 'הדעת'ומאידך בחלק 

דדעת אמו היא דעתו במוחלט. דבר זה נמצא מהצד  ,מ אין לו דין גר קטן שיכול למחות כשיגדיל"מ ,טבילת הגירות

  שחלק זה של דעת הגירות הוא יותר עיקר בהווה מאשר בעתיד הגלום בהווה. ,השני

שהוא נעשה ישראל הן בזמן ההווה והן בעתיד הגלום  ,דהאמנם שעצמה של גירות נוגע להווה ולעתיד בשווה

תו טביל ,ואם אינו ירך אמו ,גירות אמו היא גירותו ,ירך אמוהוא אם ש ,ולכך מעשה זה עומד בפלוגתא -  בהווה

שהיא אינה  ,ההווההיא טבילה נפרדת. אך החלק של הדעת הקובעת את הגדרת המעשה למעשה גירות היא רק 

ירך וא על פי תבנית ההווה שהוא עומד כע מוכרע ה"ובזה לכו ,אלא הגדרת עצמו של מעשה הנעשה בזמן ההווה

  ע שדעתה היא דעתו."ולכך פשיטא לכו ,אמו וכאבר מאברי אמו

  יקת דמו נקבע על פי צורת ההווההכשר קרבן בזר

דכל שהוקבע להקרבה כאשר הוא עובר  ,ע"גם הסיבה שהקרבת אמו וזריקת דמה מועיל להכשר העובר לכו וזה

 ,העתיד האצור בתוכוולא כשנקבע ריצוי קרבנו כצורתו במעי אמו  ,לחלק הקרבן 'עתיד'כבר אין לו  ,במעי אמו

  אין לך בו אלא כמו שהוא בצורתו. ע"ולכו

  דפוס היתר שחיטה ביחס להווה וביחס לעתיד

להיתר שחיטה לולי הילפותא.  הראוינשוב לראשונה ונשתדל במשפט  ,ו) כאשר למדנו לקרא את תמונת הסוגיא

בר דחזינן שתחילת משפט הסברא מורה כי עו ,העולה ממשפט היתר השחיטה 'התבנית'תחילה להעמיד את  ונפתח

  כ נשתדל גם להבין בה סברא."ואח ,לאו ירך אמו

אלא רק על פי  ,כלפי הכשר שחיטה ודאי שאין לנו לראות את העובר על פי צורת ההווהדהתבנית העולה היא 

  היה בן שמנה מת.ולכך לולי ילפותא ודאי שלא היה ניתר בשחיטת אמו אפילו אם הוא  ,העתיד הגלום באותו הווה

. שוחה עמוקהבפל וונ כחוזרכל מה שלמדנו עד עתה עד שנדמה  ,אה ממש בתר איפכארנדין זה אמנם לסברא 

ונמצאת כל שחיטתו כבאה לקבוע את צורתו להפסיק ולבטל על ידה את  ,שהרי הנשחט שוב אין לו עתידות

כהדין ו ע"לכו' ירך אמו' -  על פי האמור משפטוהדין נותן כי יהיה כ "עתידותיו ולהעמידו בצורתו בהווה. וא
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ע לולי קרא לא היה לו היתר "דבה לכו ,ואילו בגמרא חזינן איפכא ,הנזכר בו בזריקת דם קרבן על ידי אמו

  נפלו בבירא.כל דברינו ונמצאו  ,בשחיטת אמו

ובהבנה זו עצמה נוושע תשועה  ,אך כאשר נתבונן בעומקה של הלכה נמצא דאדרבה יוצאים אנו מהפיכה לגאולה

ולא רק  ,רק עצמו של מעשהכאשר למדנו (שחיטה סימן א') נקודת ההיתר שבמעשה שחיטה אינו . דהנה נכונה

שהתורה רואה  ,'אוכל' על פי השקפת מבט התורהאלא נקודת ההיתר זה הטבעת הבהמה בתבנית  ,צורת התוצאה

  בתבנית אוכל. על העומדאלא  - ישראל ואינה נותנת בהמה לאכילת  ,בצורת 'שחוט' צורת 'אוכל'

שרואים בצורתו  ,דבר זה נכון גם כלפי צורת תבניתו ,וכאשר אמרנו שעובר מכיל הן את ההווה והן את העתיד

הגלומה בו. ומעתה כאשר באה השחיטה להחליף את  העתידוצורתו צורת  ,צורתו כמו שהוא הווה ,צורה כפולה

אלא צריך שגם צורת העתיד  ,ת הווה לחודאוכל לצורלא סגי לן בנתינת תבנית  ,ליצוק בה צורת 'אוכל' ,הצורה

בשעת שחיטה עדיין כיון ש וכאשר אנו מדברים על חלק זה ,יקבל צורת 'אוכל' על פי מבט התורה הגלום בעיבור

צריך להטביע אף את מידת  ,את חלק העתיד הגלום בו שאף הוא 'צורת אוכל'לתקן והשחיטה באה  ז,יש בו עתיד

  ח.על פי מבט התורה שגם זה יקבל צורת אוכל - ה העתיד הגלומה בהוו

של 'היתר שחיטה' לעובר מחמת שחיטת אמו צריך מעתה ברור נפלא מדוע פשיטא שהלכה זו  ,זו המידהוכאשר 

י "ע 'נקבעה בתבנית 'אוכלהעובר פ שצורת ההווה של "אע ,דלולי ילפותא ד עובר ירך אמו."ילפותא גם למ

דצורת אמו כאוכל אינה  ,מ חלק העתיד הגלום בו לא קיבל צורה חדשה של 'אוכל'"אך מ ,קביעות צורת אמו כאוכל

ולכך אילולי ילפותא לא היה העובר ניתר בשחיטת אמו מאחר  ,נותנת 'צורת אוכל' לעתיד העצמאי הגלום בעובר

  טהוא היתר שחיטה.וכל שאינו צורת אוכל בשלמות עדיין חסר  ,שחלק העתיד הגלום בו עדיין משולל צורת 'אוכל'

❖  

                                                        

 וסופו. בשר כחתיכת לאלתר יסריח שלא משמרו אמו במעי קיומו שהרי. הווה רק ולא לעצמו עתיד יש לו גם ,אמו במעי שמת עובר ואפילו ז

  .נפרדת כחתיכה ויעמוד שיפלט

 בזה, בהווה הגלום לעתיד ביטוי ואין' עובר' של ההווה בצורת כקרבן לעולם שהוקבע דכיון פשוט כדבר נקטנו שבעבודת הקרבן פ"ואע ח

  .ההווה צורת על רק שדנים פשיטא

 כל', קרבן צורת' להעמיד באים אנו דכאשר, שבשחיטה' אוכל צורת' קביעת לבחינת הקרבן שבעבודת' קרבן צורת' קביעות בחינת דומה אינו

 באה שאותו השורש כל הרי', אוכל צורת' בהעמדת מתעסקים אנו כאשר אבל. עתיד צורת להעמיד בכך באים ולא, ההווה צורת זה צורתו מהות

  '.אוכל' עתידותיו בכל לשמש זו תכליתו על מורה וצורתו לאוכל מיועד שהוא, החפצא של העתידי התשמיש את זה לבטא הצורה

 חי' יהיה ולא, בו הגלום עתיד אותו לכלל יבא שלא ההווה את המקבע מעשה עושים כאשר גם, לעתיד וגם להווה גם מתייחס שהוא כיון ובזה

 הוא גם, בעובר הגלום עתיד אותו גם, הבהמה של העתיד תכלית את לקבוע באה והשחיטה, נפרד עתיד שחיטה בשעת בו שגלום כיון מ"מ', נפרד

  .אוכל לצורת הזמנה צריך

ע. התם אחר הילפותא דעובר ניתר בשחיטת אמו הוא "ל לגמרא שתועיל שחיטת האם לעובר לכו"חוץ ובחולין בעזרה מבע ומה שבשחוטי ט

  בן פקועה בשחיטת אמו. -ע בסימן "ז מדין 'ירך אמו'. וכבר עמדנו בה בפנ"בא, ואי
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  י
 

ולהשתדל להבין מה כן חידשה תורה  ,מעתה שומא עלינו לעלות מדרגה ,אחר כל ההקדמה הנפלאההנה ו

בילפותא ללמד ששחיטה כן מתירה. וכבר נודעה חקירת האחרונים וראיותיהם האם הוא כאילו עצמו של עובר 

  ה."בע בסימנים הבאיםד לומר לך שהוא אינו צריך שחיטה. ונעמוד בדברים "א ,נשחט


