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  א
 

  עובר ירך אמו, ובן פקועה בשחיטת אמו (ב)
  אחתהלכה סוגיות נפרדות, או 

  תקציר

  א) עובר ניתר בשחיטת אמו מילפותא מיוחדת.

ע. ויש להבין "ב) דין עובר בכל התורה שנוי במחלוקת האם 'ירך אמו' וכאבר מאבריה, או 'לאו ירך אמו' והוא בריה בפנ

  לפותא לכך שהוא ניתר בשחיטת אמו.ד עובר ירך אמו צריך י"מדוע למ

  ש."(א) את המקרים שנחלקו בהם האם עובר ירך אמו, ואת המקרים שלא נחלקו בהם. עי - ג) קיבצנו בסימן 

יש קנין לעובר לעצמו, להחזיק ממון. ואפילו לחלות קנין נשואין, עד שהֵאם  ע") וההלכות שלא נחלקו בהם הם: דלכוד

  ע."נעשית חמותו עוד קודם לידה. נמצא לענין זה עובר לאו ירך אמו לכו

ודעת אמו היא דעתו, שהרי אינו  - ע מודים שעובר ירך אמו ") וכן מאידך גיסא מצאנו להיפך, שלענין 'דעת' גירות הולד כוה

  כול למחות לכשיגדיל.כגר קטן שי

  ע דם אמו זה זריקת דמו, והקטרת אימורי אמו היא לו הקטרת אימורים.") ובשחיטת מעוברת לקרבן, לכוו

  ) ויש להבין מה הנקודה שנחלקו בה, ומהם הנקודות שמודים בהם לטב ולמוטב.ז

  עמדנו באופן אחד, ובסימן זה נעמוד באופן נוסף. –בסימן ) ח

  מצאנו בגמרא שעובר הוא בעל נשמה נפרדת ורצונות נפרדים, ועפ"ז תחילת מידת הסברא נותנת שנדונו כבריה בפנ"ע.

) כלפי מושכל זה חידש מ"ד עובר ירך אמו לומר להיפך, דכיון שאין לחי זה כח להעמיד את חייו לבדו, נידון הוא כאחד ט

  המקיימת את חייו. - מאברי אמו 

  ) אמנם גם לשיטה זו מבין כל משכיל כי אם 'כלי' יעמיד את חיי העובר, לא ננקוט שהעובר ירך הכלי.י

העובר אינו ש מרגישכל אחד  ,את העובר עד לידתו בצורה זו ונחזיקריאה - מעוברת ללא חיים למכונת לב ולכך אם נחבר) יא

  החילוק בין קיום האם לקיום המכונה.המכונה. וצריך להבין מה  ירך

) וביאורו שלעולם אין החי נטפל למשמשיו, אלא להיפך משמשי החי נטפלים לחי, ולכך גם המתקיים על ידי מכונה, יב

  המכונה נטפלת לו ולא הוא למכונה.

  .לעובריה טפלה תה שהאם אינו בדיןשניהם בעלי חיים ש כיוןעובר המתקיים על ידי אמו, כאשר מדובר על ) אמנם יג

והיינו עובר ירך אמו, או דבכה"ג כל חד לחודיה קאי, המקיים  -  ם) ובזה נחלקו האם בכה"ג המתקיים יהיה טפל למקיייד

  והיינו עובר לאו ירך אמו. - לעצמו והמתקיים לעצמו 

  הוא נפרד.) אלא שכאמור יש מקרים שגם החולקים מודים זה לזה, לפעמים ודאי הוא טפל ולפעמים ודאי טו

ם הנצרך לולד והקיד) ולאור החילוק הנזכר נבין כי בדברים שעיקר עניינם נוגע לנשמה כו"ע מודו שהולד נידון כנפרד, זט

ע"י אמו נועד לקיום 'הגוף' משכן הנשמה, ולא לקיום עצמה של נשמה. ואילו בדברים שבהם הגוף הוא העיקר, כו"ע מודו 

  .בהם נחלקו. ודברים המשמשים בערבוביא שהולד נטפל לאמו המעמידה את גופו

  ) ולכך קניינים ואישות שהם 'זכויות' הם דברים היותר נוגעים לנשמה, ונידון עובר בהם כנפרד לכו"ע.זי

  ) ומאידך דם קרבן ואימורים שזה תבנית הגוף דהקרבן, בזה ודאי העובר טפל.חי

בשביל להגדיר את  דהדעת באההתם מטעמא אחרינא הוא, מה שהוא טפל לאמו לענין 'דעת' גירות, דדעתה דעתו, ו) טי

  המעשה חפצא בשעת עשייתו, ושעתו רק בזמנו בזמן העיבור.
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  ב
 

) ומה שבשחיטה לולי ילפותא היה נידון לכו"ע כאינו ירך אמו, היינו טעמא כיון ששחיטה זה לקבוע תבנית 'מיפק חיותא', כ

  וזה צריך להיות נקבע כלפי כל צורת חי לעצמו.

  

  הילפותא בגמרא להתיר עובר בשחיטת אמו

ע ללא "א) השוחט את הבהמה ומצא בה בן שמנה חי או בן תשעה מת, יש בו היתר אכילה לכו"ד ע"א) אמרינן בגמ' (ע

א, דכיון שעובר זה דומה לחתיכה "ט ע"הגמ' סי דילפינן לה מקרא 'כל בבהמה תאכלו', ומיסוד דברי "שחיטה. ופירש רש

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

וכאשר יצא עובר זה לאחר שחיטה והוא בן תשעה חי, בזה נחלקו רבי מאיר ורבנן האם הוא ניתר בשחיטת אמו או לא, 

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

  אלו היתר.

ס נמצא נידון רחב החוזר "ש כשהוא מת) 'עובר' הוא, ובכללי עוברים בש"והנה עובר זה הנמצא במעי אמו (כשהוא חי וכ

ד 'עובר לאו ירך אמו' ונידון הוא כבריה בפני "אמו' ודומה הוא כאבר מאבריה, אס ובראשונים הרבה האם 'עובר ירך "בש

ס וראשונים הוא מובא כמחלוקת תנאים, עם פרטים רבים שבהם מודים ולא חולקים מחמת סיבות שונות, וכדלהלן "עצמו. ובש

  ה."בע

ה פתחא מהאי דינא דעובר ירך אמו, ואילו בסוגיית היתר שחיטה דהעובר לא נמצא לא בגמרא ולא בראשונים שיפתחו ל

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

ד עובר ירך אמו ניתר הוא "חדש של ילפותא מיוחדת 'כל בבהמה', הא לאו הכי לא היה לו היתר כלל וכלל, ולא אמרינן דלמ

  ככל אברי האם.מעיקר הדין 

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

צריך ילפותא כלל, אלא עיקר המידה משורת הדין שהעובר יהיה ניתר בשחיטת אמו ככל אברי הבהמה, שהרי הוא עתה אבר 

ה מצאנו לה. ואף שם "ה בהג"ב סק"ת נאות יעקב כ"לו האחרונים שתקו בה, ורק בשומאבריה. והוא פלא. ויותר פלא שאפי

ו "ב קט"ם בב"כ הרשב"מ בסוגיין 'עובר ירך אמו', בלשון מושאלת דיבר, ובדומה למש"כ בעה"תירוצו חידוש ודוחק. (ומש

ע אין הכשר בשחיטה אלא "שהרי לכוא. תדע "ה ע"א ובדף ע"ט ע"ה עיין עליו, וכן הנזכר ברבינו גרשום בחולין ס"ב ד"ע

  מילפותא).

  ס"עובר ירך אמו בש

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

עובר לאו נחלקו בגמרא, ומה הם המקרים שנוקטים בהם במוחלט שעובר ירך אמו, ומה הם המקרים שנוקטים בהם במוחלט ש

ז נבין מהו החלון הנכון דרכו להשקיף על "ירך אמו. ומתוך המבט הכולל נשכיל ביסודה של הלכה ונבין בתפארת בניינה, ועי

  היחס הראוי לעובר במעי אמו כלפי מעשה השחיטה.

מ "ירך אמו' מ ד 'עובר לאו"ד 'עובר ירך אמו' וגם למ"את הקיבוץ הנצרך, ועלה מתוכו שגם למ(א)  –וכבר הבאנו בסימן 

                                                        

תאכלו, להתיר אפילו 'בהמה' בתוך בהמה, כיצד  ט) היתר אכילת בן פקועה בשחיטת אמו 'בהמה' 'בבהמה'"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
 

  ע מודים שעובר אינו ירך אמו."ע מודים בהם שדנים את העובר כירך אמו, ולעומת זה יש מקרים להיפך שכו"ישנם מקרים שכו

ע מודים שעובר נידון כנפרד, ויש לו קנין ואף אישות כבר בעודו עובר. ומאידך גיסא "כאשר בקנייני ממון ובקנייני אישות כו

ז ד' "א (אהע"ע נידון העובר כירך אמו. וכבר עורר בה החזו"טרת אימורים. וכן לענין 'דעת גירות' לכובזריקת דם הקרבן ובהק

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

בית ועל גביו עליה, תחילה יש להבין מה היא יצירה  דעת חכמים, ויש להבין בה -ובחילוק זה יש לנו להשתדל בסוד הדעת 

ע, ומאידך רואים אותו כאבר מאברי האם. ושוב יש להוסיף "מורכבת זו המשמשת בערבוביא דמחד רואים אותו כבריה בפנ

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

  ע, ומה מידת הדברים השנויים בפלוגתא."פנב

ואחר שיעלה בידינו בירור זה יש לנו לשוב מתוכו ולהשתדל בהיתר השחיטה בבן פקועה שמצאנו בו שלולי ילפותא היה 

לולי  -ד עובר ירך אמו, וצריך להבין מדוע מעשה זה שייך מסברא תחילה "גם למ -דינו שלא יהיה לו היתר בשחיטת אמו 

  ע."למחלקה של הדברים שאין לראות מסברא את העובר כירך אמו אלא כבריה בפנהילפותא 

ה מצד "ה מצד אחד ובסימן זה נעמוד בע"עמדנו בע -ובהלכה זו יש מקום לעמוד משני צדדים הפוכים זה מזה, ובסימן 

ס 'המתחדש' כלפיו מחמת פתחנו ממבט שעיקר עובר הוא אבר מאמו, והיחס כלפיו כבריה בפני עצמו הוא יח - אחר. דבסימן 

'עתידותיו'. ואילו עתה נבא ממבט הפוך, שתחילת שורת הדין זה לראותו כבריה לעצמו, שהוא חי שלם כחתן שלם, והחידוש 

  ותירוץ זה יותר נראה עיקר. הוא להיפך שמחמת זיקתו לאמו נמחק כוחו מלעמוד כבריה בפני עצמו.

  הגדרת העובר כירך אמו, ונקודת הפלוגתא

 ל"א .יצירה משעת או פקידה משעת באדם ניתנה מאימתי נשמה לרבי אנטונינוס ל"א"ב) "א ע"אמרו בגמרא (סנהדרין צג) 

 זה דבר רבי אמר .פקידה משעת אלא ,מסרחת ואינה מלח בלא ימים שלשה עומדת בשר של חתיכה אפשר ל"א .יצירה משעת

 משעת באדם שולט ר"יצה מאימתי לרבי אנטונינוס ליה ואמר .רוחי שמרה ופקודתך שנאמר מסייעו ומקרא ,אנטונינוס למדני

 למדני זה דבר רבי אמר .יציאה משעת אלא ,ויוצא אמו במעי בועט כ"א ל"א .יצירה משעת ל"א .יציאה משעת או יצירה

  ."רובץ חטאת לפתח שנאמר מסייעו ומקרא ,אנטונינוס

נשמה עצמית, ובעל רצונות עצמיים, (אלא שאינו רוצה רע), ובעל מעשים מפורש בדברי גמרא זו כי העובר מתחילתו בעל 

  לעצמו, ואינו פועל אלא לדעתו ולא לדעת אמו כלל. ועל פי זה ודאי הדין נותן לראותו כחתן שלם לעצמו כבר בזמן עיבורו.

מ אין זה אלא "א מזונו. מפ שאין לו יכולת קיום לעצמו אלא בבנין אמו שהרי על ידה הוא מקיים את גופו וממנה ב"ואע

  פ שמשם מזונו וזה קיומו וגידול יצירתו, אינו חלק מהביצה, אלא אפרוח."כדוגמת אפרוח בביצתו, שאע

ד עובר ירך אמו, דכיון שכל גידולו על ידי אמו וכל אכילתו מגוף אמו זה סיבה לראותו ירך "וכלפי זה באה סברת שיטת מ

  תו של הולד וקובעת לראותו כאבר בגוף אמו.אמו, שצורת קיום זו מוחקת את עצמיו

והנה כאמור סברת חידוש היא להחליט על חי נפרד בעל נשמה ובעל רצונות ואף בעל מעשים הנעשים לדעתו, לבטל את כל 

  עצמיותו מחמת שחייו תלויים בחיי אחרים. אך על אף שחידוש הוא, עדיין נמצא הוא בתחום הסברא.

קובעת את  -דומה אשר בו הלב מחליט כי סברא זו של הווית החיים על ידי 'מחייה' חיצוני אך לעומת הסברא נציב מקרה 

  ך תתברר נשמת עומקה של הלכה.כל לגוף המקיים את חייו, זו אינה סברא. ומתוך פהחי כנט

  ריאה- החילוק בין עובר במעי אמו ובין עובר במעי גוף המתקיים על ידי מכונת לב

ו) כי היתה דעתו שגוף המתקיים על ידי מכונת לב ריאה, במוכרח שגוף זה נידון "י פ"תניינא סוסש "א (מנח"הביא הגרשז
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  ד
 

י "בהלכה כאדם 'חי' לכל דבר, שהרי אמרו בגמ' שמעוברת שמתה, לעולם ולד מת קודם אמו, והא קמן שגם גוף המתקיים רק ע

  ריאה הרי הוא עדיין חי.- מכונת לבמ שכל גוף המתקיים על ידי "מכונת לב ריאה ראוי להחזיק ולד חי, ש

ועל זה השיבהו הרופאים כי יש ביד מכשיר זה להפוך את גוף האם 'לאינקובטור' ואין מכך ראיה על חיות האם. ולהוכיח 

שיתכן כדבריהם עשו לצורכו מעשה והפרידו ראש כבשה מגופה (שוויא גיסטרא) שבזה היא 'מת' לכל דבר, וחיברו את הגוף 

  אה, ולאחר שלש וחצי שעות יילדו כבש חי וקיים.למכונת לב רי

ד עובר ירך אמו, יעלה דכשם שעובר בחיי אמו "וכאשר נבוא לבחון את משפט העובר במעשה זה לאור האמור בסברת מ

אינו מוגדר חי לעצמו אלא אבר מאברי אמו המהווה ומקיימת אותו, וזאת משום שהכל הולך אחר המעמיד, כך בעובר זה 

ל ידי מכונה ננקוט שעד שהוא נולד הוא 'ירך המכשיר'. ובזה כבר כל בר דעת מרגיש שזה לא יתכן, דאין לך אדם חי המתקיים ע

  וזאת גם אם מעולם לא חי בכוחות עצמו בעולם. - בעל נשמה הנעשה 'חלק ממכונה' מחמת שהמכונה מקיימת אותו 

רגש, ולהשתדל לברר ולהעמיד את 'סברת' החילוק בין אך עדיין מוטל עלינו לבאר בשפה ברורה ונעימה את החילוק המו

רק על ידי  -העצמי המונח במעי אמו שמאבד את כל עצמיותו מחמת הקיום המעמידו, ובין העצמי המתקיים באותו מקום 

  מכונת הנשמה, שהוא עצמי ואינו ירך המכונה.

ד מבין כי המכונה טפלה לחי ואין החי נטפל והמחוור בזה דכאשר הנידון הוא על 'חי' המתקיים על ידי 'מכונה' כל אח

  למכונה, דאינו בדין שיהיה העיקר נטפל למשמש אלא לעולם 'משמש' טפל לעיקר שאותו הוא משמש.

אמנם כאשר המשמש את החי הוא עצמו גם חי, אי אפשר שיהיה החי האחד המעמיד את חיי החי השני טפל לו, דמאי חזית 

  עצמו בעל חשיבות עצמית לא פחות מהעובר.שהוא יהיה טפל אצלו אחר שהוא 

ובזה יתכן לקבוע את הדבר באחת מן השתיים, או שהם יהיו כשני שכנים, ואין האחד טפל אצל השני, או שיהיה העובר 

מ יש בהם אחדות של טפלות, כאשר גם המעמיד הוא 'חי' הסברא יותר נותנת שהוא יהיה "מאחר דמד ,נטפל לחי המעמידו

  ת היצירה המשותפת בעלת מבנה הטפלות.המחזיק באדנו

ד עובר ירך אמו סבר כי בסתירה בין 'המעמיד' בעל "ונקודה זו היא גופא מה שנחלקו בה האם עובר ירך אמו או לא, דמ

החיות ובין החי החדש המשתמש בחיי אמו בשביל העמדת חייו, גוברת אחיזת הֵאם לקבוע שהיא העיקר והולד טפל. ואילו 

ו ירך אמו סבר שבסתירה זו רואים את שתי הכוחות ככוחות שאין בהם טפל ונטפל, ודינם כשני שכנים שהאחד ד עובר לא"מ

  מסייע לקיים את חבירו.

  המקרים שנחלקו בהם לעומת המקרים שמודים בהם

 ממון בקנייניד) והנה כאמור לא נחלקו האם עובר ירך אמו בכל דיני התורה, אלא יש יוצאים מן הכלל לשני הצדדים, ד

 הקרבן דם בזריקת גיסא ומאידך. עובר בעודו כבר -  אישות ואף קנין לו ויש ,כנפרד נידון שהעובר מודים ע"כו אישות ובקנייני

וכאן יש לנו לבחון לאור האמור שיסוד המשפט  .אמו כירך העובר נידון ע"לכו ,'גירות דעת' לענין וכן ,אימורים ובהקטרת

עומד על נידון 'חי בעל נשמה' הנצרך להתהוותו וקיומו חי אחר שיהיה מגולגל עמו, באלו נקודות יותר ראוי לו לשמור על 

לעמוד בין המשפתיים לדון עליהם ולחלוק עצמיות, ובאלו נקודות יותר ראוי לו להיות נטפל למעמידו, ואלו נקודות ראוי להם 

  בהם.

לקיומו קבועה כלפי תבנית  ונראה כי בדברים הנוגעים 'לנשמה' יותר ראוי לחי זה לשמור על עצמיותו, שהרי עיקר טפלותו

גופו. ואילו בדברים שכל עניינם הוא תבנית הגוף, יותר ראוי שיהיה משפטו חלק מהעיקר המעמיד את בנין גופו. ואילו בדברים 

  המשותפים לגוף ולנשמה, בזה נחלקו בגמרא כאמור.

פ שזכות ממון זה קנין 'בחפצא' הנקנה, "ולכך קניינים ואישות שהם 'זכויות', הם דברים שברוח, ולכך הם בזכות הנפש, דאע
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  י במרחבי התורהן ישיבתהרב אליעזר הכהן בן פורת                                                                                                   עיו   

 

  ה
 

כ משפטו "מ עיקרה זה בזכות גברא כלפי החפץ הנקנה דנעשה 'שמו' עליו, וזכות גברא יותר שייך לחלק הרוח שבאדם, ע"מ

  ע."מוחלט לזכות עובר כאדם בפני עצמו ולא כירך אמו לכו

הגוף' שהם מעשים בגוף הקרבן ולא בנפשו, ולכך ומאידך גיסא דם הקרבן ואימוריו אינם הנהגות 'הנפש' אלא הנהגות '

  משפטו היותר ראוי לו זה לעמוד כאבר מאמו המעמידה את בנין גופו.

ע, התם מטעמא אחרינא הוא, דכאשר אנו דנים על 'דעת מעשה' "ומה שבדעת גירות אנו דנים את העובר כירך אמו לכו

ק הדעת של מעשה חיצון הנעשה בו, בזה אינו בתורת הדבר, דאין זה הנעשה בזמן עיבורו, שם אין חיכוך בינו ובין אמו, שבחל

 ,רק חסרון 'גמירות דעת' אלא כל מידת עניינו של ולד במעי אמו זה שעושים בו כל צרכו, ולכך בדעת המעשה הנעשה בזמן זה

התנגדות מצד פעלו לטפלותו שבזה אין חיכוך בינו ובין אמו, בזה ודאי דעתו היא דעת אמו, דכלפי זה הוא טפל לה אחר שאין 

כ דעת מעשה היא "א בחלק הנשמה. (ואינו דומה לעצמו של מעשה טבילה שהוא מעשה המחיל 'לעולם', משאועל אף שה -זו 

  נקודת זמן ההווה, ואינה אלא צרכי היום).

  ע מודים שלולי ילפותא לא היה העובר ניתר מדין ירך אמו"הסברא שבשחיטה כו

ד על בינת עיקר היסוד, נבא להבין מדוע כלפי היתר אכילת עובר בשחיטת אמו ודאי שלא היה לו היתר ו) ואחר שזכינו לעמו

  גם אם עובר ירך אמו. -לולי ילפותא מיוחדת 

הסברא נותנת  שהיא תבנית 'הפרדת כח החיים'. ובזה -דמעשה השחיטה בא לקבוע את החי בתבנית צורת 'מיפק חיותא' 

שיש לנו להתייחס לכל 'חי' לעצמו, ולא נלך בזה על פי 'המעמיד' של החי אלא על תבנית 'עצמו' של כל חי וחי, וכיון שהעובר 

ד עובר ירך אמו לא היה "ודאי 'חי' הוא לכך ראוי לחפש את תבנית עצמו שלו שיעמוד בתבנית 'הפרדת כח החיים', ולכך גם למ

  לולי ילפותא. -בגררת צורת מיפק חיותא דאימיה  מועיל בו מיפק חיותא


