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  א
 

  בן פקועה בשחיטת אמו
  בחקירת האחרונים בגדר ההיתר

  תקציר

 האחרונים חקרו אמו בשחיטת פקועה בן היתר בגדר) א

דשחיטת  מחד. הם הקוטביים והצדדים. נוסחאות בכמה

 השני והקוטב. סמניו נשחטו כאילו הולד את קובעת םהאֵ 

 אותם גם -  הולד איסורי כל את מתירה האם שחיטתד

  .ֵחלב דוגמת, שחיטה להיתר בעלמא שייכים שאינם

 האריכו וגם, צד לכל רבות ראיות הביאו האחרונים) ב

  .צד לכל ראיות כמה ונביא, ראיה כל על מ"במו

, חול ועוברה קודש בבהמה הסתפקו בתמורה בגמרא) ג

 בעזרה חולין שחיטת תהיה בעזרה לקרבן שחיטתה האם

  .כנשחט הולד את שדנים מ"ש. הולד שחיטת מפני

 ועוברה חול בהיא גיסא לאידך שם הסתפקו וכן) ד

 שחוטי משום חייב יהיה האם, לעזרה חוץ ושחטה, קודש

  .כנשחט הולד את שדנים חזינן כאן גם, חוץ

 כאבר שאין בו אלא חלות שחיטה לדחות ואין) ה

 אלא ח"בשחו חייבין שאין' תוס דעת שהרי. האם מאברי

 מ"ש, בחוץ עליו לחייב ט"שו ואם. בחוץ' רובה' בבהמה

  .לבדו כנשחט הוא נידון

 הפסול רתבמעו חטאת פרת דשחיטת במשנה אמרו) ו

 מ"ש. אמו ירך לאו עובר ד"למ -  פרות שתי שוחט משום

  .לעצמה פרה שחיטת היא הולד ששחיטת

 הם פקועה מבן ונולד החוזר הולד שסימני י"רש כתב) ז

  .כשחוט שלו אחד סימן מתערובת ובנולד', שחוטים'

 חדא. השני צדל הוכחות באו ל"הנ ההוכחות לעומת) ח

 בר שאינו אף על -  אמו במעי ניתר מת עובר שגם מכך

  .לעצמו שחיטה היתר

 במעי והוא מהעובר שנחתך מה שאפילו וביותר) ט

 ונאסר קדם שכבר פ"אע שחיטה י"ע וניתר חוזר האם

  .החי מן אבר משום

 האם ששחיטת ובראשונים בגמרא שיטה מצאנו עוד) י

 בתוך ומונחים התנתקו שכבר העובר ֵחלב חתיכות מתירה

  .ניתוקם בשעת ֵחלב באיסור נאסרו שכבר פ"אע -  האם

 העובר שדם הסיבה שכל ן"הר מדברי הוכיחו תו) יא

 והתורה, משקה שהוא מפני אמו בשחיטת ניתר אינו

  .אכילה רק התירה

 האם שחיטת כח את רואים אנו הללו הדינים בכל) יב

 מחמת ולא', הולד איסורי כל את מתיר' ככח הולד כלפי

  .נשחט כאילו שהוא

 נראה לדידן אמנם, האחרונים חקירת את הבאנו כ"ע) יג

 דגם. החקירה ג"מע לפרוח שתלמדנו אחת שאלה לשאול

 תימה עדיין, הולד מנייס' נשחטו' שכאילו טנחלי כאשר

 לא, ח"שחו משום עליו 'חייבין' שיהיו הנזכר הצד מה

' כאילו' רק הוא שהרי, עליו חייבין' כאילו' אלא יהיה

  .נשחט

 לחייב באנו האם מאברי אחד שחיטת משום ת"וא) יד

 ל"כנ' תוס שיטת הרי. סמניו נשחטו כאילו משום ולא עליו

  .בחוץ בהמה רוב כאשר אלא ח"שחו חיוב שאין

 להתיר מילפותא העולה הדין עיקר בגדר ע"יל עוד) טו

 נראה דזה, האם מן הנחתך את ולאסור מהולד הנחתך את

  .איפכא בתר

 שחידשה הנקודה את להזכיר נקדים הסוגיא לבינת) טז

, בשחיטה' חיותא מיפק' ז"שאי, שבשחיטה במתיר תורה

 ששחט נח בן וכן, 'חי' הוא הרי שניים בו שנשחטו דאדם

 חידשה אלא. החי מן אבר משום נהרג אבר ואכל שניים

 פ"ע לאכילה המיוחד אוכל צורת מעמידה ששחיטה תורה

  .תורה מבט

 בן בהיתר האחרונים חקירת את להעמיד נבא כאשר) יז

 בהיתר הנזכרת ההגדרה פ"ע אמו בשחיטת פקועה

 הולד את קבעה שחיטה האם החקירה תעמוד, שחיטה

 תורה חידשה ד"א, התורה מבט פ"ע אוכל בצורת לעצמו

  .אוכל בצורת שאינו אף על נאכל שולד

 מדוע נבין החקירה של הראשון בצד זו מידה פי על) יח
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  ב
 

 על אינו ח"שחו שחיוב דנבין, ח"שחו משום עליו 'חייבין'

 הנולדת התוצאה על אלא, שבשחיטה קוף המעשה

 הולד זה וכלפי, אוכל לצורת הדבר שבא, מהשחיטה

 ולא, התורה מבט פ"ע אוכל צורת בתבנית נקבע' באמת'

  .בחוץ עליו לחייב ט"שו ולכך', כאילו' רק

 והכרעת החקירה משפט את כן נעמיד כאשר אמנם) יט

 שהרי, זו הכרעה לסתור ראיות יהיו לא שוב מעתה, הראיה

, עובר חלקי על או מת עובר על מדברים אנו כאשר גם

 שהוא משום שהתירו זה גדר סובל הכל, עובר ֵחלב ואפילו

 והתייחד, תורהה פ השקפת עיני"ע' אוכל צורת' עתכ

  .לאכילה

 של עצמה חלב בין לחלק וגידרה הילפותא ובסברת) כ

 או העובר חלב ובין, שנחתכה חתיכה כל או שנחתך בהמה

 המתחדשת בהגדרה תוספת בהקדמת נבין שנחתכו אבריו

  .אמו בשחיטת' אוכל צורת' מקבל שהולד

 זה אוכל לצורת' מחובר' שהולד ידי שעל דגידרו) כא

 ליד דהעומד, אוכל צורת של מסויימת מידה בו מוליד

 מידה עצמו זה' חיבור' עמה לו ויש מושלמת אוכל תבנית

  .הא כי צורה בשיעור לן שסגי תורה וחידשה, הוא בצורתו

 זה', מחובר' היותו מחמת באה היתרו שמידת ודבר) כב

, אמו במעי ומונח התנתק כאשר גם ממנו הנפסד תואר לא

  .בו' מחובר' מידת דעדיין

 מחמת והתירו, בהמה של עצמו שהוא דבר כג) אמנם

 אלא ואינו התנתק כאשר יועיל לא בו, עצמו צורת הטבעת

 לו ואין', עצמו צורת' מחמת להיתר נקבע שהוא', מחובר'

  .חיבורו מחמת יתרה

  

  חקירת האחרונים בגדר היתר בן פקועה לאכילה

א) שהמקור להתיר את העובר ואבריו (שנחתכו) על ידי שחיטת אמו, מהכתוב 'וכל בהמה... "ט ע"א) אמרו בגמרא (ס

בבהמה תאכלו'. והדרשה יכולה להתפרש בשני אופנים. א. וכל... מפרסת פרסה... בבהמה תאכלו', דפירושו שתאכלו את כל 

לו כל בהמה הנמצאת בתוך בהמה, ואבר והוא בעל פרסה. ב. 'וכל בהמה... בבהמה תאכלו', דפירושו שתאכ -המונח בבהמה 

כ דתרי קראי איכא, ומכל "א מתו"בהמה גם הוא נקרא בהמה (כמו שפירש רבינו גרשום בתחילת דינא). [ומה שהביא מהרש

  ס לא כשיטה זו]."אחד ילפינן דין אחד. פירוש הראשונים בסתימת הש

ובגדר חידוש הדין חקרו האחרונים בכמה נוסחאות בכמה דרגות, כאשר שני הצדדים הקוטביים בהם זה. א. שחיטת האם 

פועלת שנדון את סמני הוולד כשחוטים. ב. שחיטת האם מתירה את כל איסורי הוולד, דכשם שבמים ומלח אין איסור, כך בולד 

  בין שני צדדים אלו נשנו כמה וכמה צדדים הממצעים בין הצדדים. לאחר שחיטת אמו אין איסור מאיסורי תורה. ובתווך

לחקירה זו הביאו האחרונים כמה ראיות לכל צד וצד כל אחד לפי דרכו וחקירתו. ואף השתדלו בדחיית הראיות לכאן ולכאן. 

י "ובקה ,ו"ק ט"א ל'ד ס"חובמקור ברוך  ,ב, ובאמרי משה ד'"ב כ"ובשערי ישר ש ,ה"ד, ובזכר יצחק ל"עיין באתוון דאורייתא י

ה "ט ד"ה מטומאת מת ה"ועיין אבי עזרי פכ ובשחיטת חולין בפרקין. ,ט"ג אדלשטיין י"ובהערות וביאורים ממרן הגרי ,ט"י

  והנה בחולין.

  מהוכחות האחרונים שסימני הוולד 'כאילו נשחטו'

א) בבהמה שהיא "סתפקו בגמרא (תמורה ילצד המחליט את סימני העובר כאילו נשחטו הביאו שלשה ראיות נכבדות. א. ה

ת ששחיטת האם רק 'מתירה' את "קודש ועוברה חול האם שחיטתה בפנים לקרבן חשיבא שחיטת חולין בעזרה על העובר. וא

מ מספק גמרא זה ששחיטת האם היא שחיטת עצמו "כ אין כאן 'שחיטת' חולין בעזרה. ש"הוולד ואינה 'שוחטת את הולד', א

  של ולד.

ב. עוד הסתפקו שם בגמרא והיא ראיה יותר גדולה, בהיתה האם חולין והולד קודש, השוחט את האם בחוץ מהו 'שיתחייב' 
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  ג
 

  משום שחוטי חוץ.

ד) נטה לומר כן גם בשיטת "ה וסקי"א (זבחים כ (ב) סק"ה חתך, [וחזו"א ד"ו ע"והנה בדין שחוטי חוץ דעת תוס' זבחים כ

כ כאן בשביל לחייב "חוץ לעזרה, אינו עובר משום שחוטי חוץ, דבתר רובה אזלינן, וא ם], שהשוחט בהמה שמיעוטה"הרמב

בחוץ, דבזה לא היה 'חיוב' אחר שרובו אינו  -ח לא מספיק לנקוט שאבר הבהמה הקדוש בקרבן ניתר היתר שחיטה "בשחו

מ "בזה יהיו חייבים עליו. ש ע שנעשה בו שחיטה לעצמו, ורק"ל שדנים את הולד לעצמו כחפצא בפנ"שחוטי חוץ, אלא צ

  אל לחייב עליו."ע בחוץ, ולכך היה מבע"ששחיטת האם היא מעשה שחיטה נפרד ועצמי בסימני העובר, וכאילו נשחט בפנ

א וחכמים האם פרת חטאת מעוברת כשרה, ופירשו דנחלקו האם עובר ירך אמו, ומאן "ג. במשנה בפרה (ב' א') נחלקו ר

ל כשוחט שתי פרות בבת אחת, ודין הוא שאין שוחטין לפרה אדומה "ט הו"ש דמה"ו. ופירש הראדפסל סבר עובר לאו ירך אמ

  שתי פרות כאחת.

כ לחושבו לענין שחיטה כחלק מאמו, אלא שחיטת "נמצא מפורש דשחיטת העובר שחיטה נפרדת היא, ואינו ניתר בגזה

שחיטות בשתי פרות, גם שחיטת האם וגם שחיטת האם דומה היא כשחיטה נפרדת בוולד, והשוחט עושה בשחיטה אחת שתי 

  הולד.

י שאין לו תקנה כיון שסימן אחד "י לענין וולד הנולד מבן פקועה הבא על בהמה בעלמא, דפירש"ד. עוד הוכיחו מדברי רש

  שלו 'שחוט ועומד', וכאשר שוחט את הסימן השני בולד נמצא ששהה שהייה גדולה בין הסימנים.

כ הם 'שחוטים' עד שאפילו "שפט היתר בן פקועה מחדש לראות את סימני העובר כשחוטים ממש, וכגם כאן אנו רואים שמ

  וולד הנולד ממנו 'סימניו שחוטים' ואינם רק 'מותרים'.

  מהוכחות האחרונים שכל היתר הולד הוא 'היתר אכילה' ואינו 'כאילו נשחט'

ש התורה הוא לראות בולד חפצא שאינו צריך שחיטה. א. ל הוכיחו האחרונים לאידך גיסא שכל חידו"לעומת ההוכחות הנ

  פ שאינו בר הכשר שחיטה בגופו, דאין שחיטה למתים."אע - שחיטת האם מתירה גם עובר מת בתוכה 

באכילה, שיפה כח  אסור הכליות ומן הטחול מן באכילה, מותר שבמעיה מעובר פ דחותך"ב. וביותר הרי דין הוא במשנה בר

אפילו להתיר 'חתיכות בשר' מהעובר, ונמצאת השחיטה מתירה חתיכות שכבר קדמו ונאסרו באיסור 'אבר מן החי', השחיטה 

  ובאה שחיטה ומבטלת גם איסור אבר מן החי.

נמצא בו. חדא, השחיטה 'מתירה' גם בלי חלות 'נחתכו סימני עובר' שהרי אין לאבר סימנים. ותו. מצאנו ששחיטת האם 

  ר בעלמא, שאין זה מועיל רק למידת 'אינו זבוח', אלא גם איסור אבר מן החי מאבר שנתלש חוזר וניתר.מתירה איסור עוב

ד דבן פקועה מותר כולו גם 'חלּבו', וֵחלב זה 'ניתר' בשחיטת אמו, שהרי אם היה מושיט ידו "ט) מ"ג. אמרו בגמרא (ס

  טת אמו מתירה חלבו.ותולש מחלבו ומוציאו קודם שחיטה היה אסור משום ֵחלב, ורק שחי

ד. וכבר "ובראשונים פירשו הלכה זו בכמה אופנים, וכבר הבאנו מדבריהם בקונטרס 'למעלה על החלבים' סימן א' סק

ט רק ֵחלב העובר מותר ולא דמו, "ן שירד לבאר מ"ט להביא את הר"ם המובאים שם ראיה, אך לעניינינו יותר בנו"מדברי הרמב

                                                        

בהמה, דעד כאן לא דברו תוס' אלא  אמנם ראיה זו יש לדחות ולומר דכאשר נשחט 'קרבן שלם' בחוץ עוברים עליו אפילו אם הוא מיעוט א

ורובו נשחט בפנים. אבל כאשר כל החלק של 'שחיטת קרבן' נשחט  -פ רובו "מחמת דשדינן מיעוטא בתר רובא, ותואר 'שחיטת קרבן' נקבעת ע

פ שאינו אלא "אע פנים המושלמת העומדת בפנינו, ושפיר ראוי להתחייב עלה תבחוץ, בזה יש לנו לראות בשחיטת חוץ זו חורבן על השחיט

 מיעוט בהמה.
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  ד
 

מ שאם מעיקר הילפותא היה מקום ששחיטה תתיר אפילו "שבבהמה ולא משקה שבבהמה. שדלא התירה תורה אלא 'אוכל' 

  דמו של וולד, וכל הסיבה שאינו ניתר רק מפני שהוא משקה ואינו אוכל.

נמצא כי מחודש המתיר של הולד על ידי שחיטת אמו זה ששחיטת האם משמשת כח מתיר על כל איסורי אכילה דהולד 

  ענין למידת 'כאילו נשחט' כלל.המונח בקרבה, ואין זה 

  חייב 'ממש' - 'כאילו' נשחטו סימנים 

ב) ובדברי האחרונים כל אחד ידע דרכו ותירץ את העומד כנגד שיטתו. אמנם לדידן נראה לשאול שאלה גדולה על תחילת 

  לוק כח הראיה.החקירה, אשר ממנה נשכיל בינה כי ראויה הסוגיא לפרוח מעל החקירה, וממילא תעלה הכרעה על ידי סי

ד 'לחייב' משום שחוטי חוץ על עובר, ואף לאסור בו משום חולין בעזרה. ומכאן למדו "הבאנו את דברי הגמרא דס

  האחרונים דשחיטת האם קובעת את העובר 'כאילו נשחטו סמניו עצמו'.

ל 'כל הכועס "עצמך כאשר אמרו חזט הוא 'חייב' יהיה 'כאילו' חייב. הגע "וכאן הבן משתומם, אם 'כאילו' נשחטו סמניו, מ

ט כאן על "ז בשגגה, ומ"ז', וכי הכועס בעדים והתראה חייב מיתה, או הכועס בשגגה חייב קרבן כעובד ע"כאילו עובד ע

  'כאילו' נשחט היה מקום 'לחייב' קרבן, והרי חיוב תורה נאמר על שחיטה ממש וזה אינו אלא 'כאילו' שחט.

כי אין זה 'כאילו נשחט' אלא נשחט ממש, דכשם ששחיטת בהמה עושה את כולה שחוטה והיה מקום להשתדל בה ולומר 

  וכל חלק וחלק שבה שחוט, כך הולד גם 'שחוט' בתוך אמו ועל זה חיובו.

אמנם הא תינח אם חייבים משום שחוטי חוץ אפילו במקצת בהמה בחוץ, אך כבר הבאנו שיטת תוס' ועוד שאין חייבין 

ע כמו שהוא בריה "כ בשביל לחייב על העובר משום נשחט בחוץ צריכים אנו לדון עליו בפנ"בחוץ, וא בחוץ אלא ברוב בהמה

ז צריך להזדקק להגדרה שכאילו נשחט לעצמו בחוץ, דשחיטת אמו אינה שחיטתו כאשר אחד "לעצמו שנשחט כולו בחוץ, וע

ט אין עליו דין שיהיה רק "'כאילו' נשחט, מ כ שוב באנו לשאלה אם הוא"מאבריה בחוץ, שעל אבר בחוץ אין חייבין, וא

  'כאילו' חייב.

וכאן נראה מקום גם להוסיף חידוד לשאלה ולתמוה אם העובר נידון לענין שחוטי חוץ כחפצא 'נפרד' לעצמו, כיצד תועיל 

עמו, ונמצא כ לדונו לענין שחיטה כחפצא אחד "בו לדבר זה שחיטת אמו, והרי כל כח המתיר של שחיטת אמו זה מחמת הגזה

  הוא מוחזק בחבל אחד משני קצוותיו בבת אחת.

  אסור - מותר, חותך מעצמה של בהמה  - חותך מעובר 

 ואילו החותך מן, באכילה מותר שבמעיה מעובר ל שחותך"ג) הלכה נוספת שיש לעמוד בעיקר הסוגיא זה חילוק המשנה הנ

השחיטה להתיר חתיכות שבתוך הבהמה כאשר הם יותר באכילה, שיפה כח  אסור הכליות דעצמה של בהמה ומן הטחול

  שהם רק 'וולד' דידה, ולא את החתיכות שהם עצמה של בהמה שנחתכו והם בתוכה. -רחוקים מעצמה 

מ גם בדין הנולד מילפותא צריך תבנית והגדרה, מה חילוק הוא בין "והנה הלכה זו ילפותא היא כדאמרינן בגמ', אך מ

  ראוי להכשר שחיטה מאשר חתיכות הבאות מעצמה של בהמה. הנחתך מהעובר שהוא יותר

  גדרי היתר שחיטה

ד) ולהבין בסוגיא נקדים ממה שלמדנו בשחיטה סימן א' דיסוד המתיר דשחיטה אינו מציאות המיפק חיותא דהשחיטה, 

פ "הוא דבר תורה, ואעי הוא גם נאכל כמות ש"שהרי שחט בו שניים ורוב שניים כבר אין בו משום 'אבר מן החי', ולדעת רש

שבכל דיני התורה גם אחר שחיטת רוב שנים עדיין הוא 'חי' לכל דבר ובאדם ראוי הוא לגרש את אשתו, וגוי שיאכל בהמה 

מ ששחיטה אינה מתיר מחמת 'מיתה' אלא מחמת דבר "שנשחטה על ידו ועדיין מפרכסת יהיה נהרג משום אבר מן החי. ש
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  ה
 

  אחר.

בשחיטה זה במה שהדבר נהפך ונעשה 'אוכל' בשחיטה, שהשחיטה באה לייחד את הדבר ובזה עלתה השיטה שהמתיר ש

פ משפטי הצורה בתורה הוא "לאכילה על ידי העמדתו בתבנית צורה של 'אוכל' דבר תורה, שכל העומד בצורת 'אוכל' ע

  'מיוחד' לאכילה. והארכנו במקומו.

  גדר היתר עובר בשחיטת אמו

ז מקבל החפצא 'תבנית אוכל' דבר תורה וחל בו תורת 'יחוד "ש היתר שחיטה במידה זו, שעיה) כאשר אנו מוחזקים בחידו

והזמנה' לאכילה, כאשר נבחן מה חידשה תורה בילפותא להתיר את העובר בשחיטה, וננסה להעמיד את חקירת האחרונים 

וכל' על ידי קביעת אמו בצורת אוכל, הנזכרת כלפי גדר זה, החקירה תהיה האם חידשה תורה שנראה את העובר כבעל 'צורת א

  ד חידשה תורה שעובר נאכל על אף שאינו בצורת 'אוכל' בהשקפת מבט התורה."א

ומעתה על פי הצד שהעובר עומד 'בתבנית אוכל' בעצם זה שהוא חלק מצורת אוכל דהאם, כבר נמצא מובן ברור למה 

  נו אלא 'כאילו' נשחט בחוץ, וראוי לו שיהיה רק 'כאילו חייב'.ד לחייב עליו משום שחוטי חוץ, והרי אי"שתמהנו כיצד היה ס

ח או כאשר אסרה תורה חולין בעזרה, לא אסרה את המעשה קוף של החיתוך "ז נבין כי גם כאשר חייבה תורה על שחו"דעפ

זה עצמו היצירה סימנים, אלא את בנין היצירה העולה מהחיתוך, שזה חידוש 'תבנית אוכל', וכיון שקיבל העובר תבנית זו, 

ח, דאכן נידון הוא כנפרד לעצמו "האסורה גם בשחיטת אמו, ולכך שפיר ראוי להתחייב עליו כשם שמתחייבים על כל שחו

  שקיבל צורת אוכל הדומה לשחוט, וזה גופא איסורו.

  ראיות חקירת האחרונים לאור הגדר המתחדש

את הצד הרואה בולד 'כאילו שחוט', שאם חידוש הילפותא אמנם כאשר זה גדר החידוש, מעתה כבר אין לנו ראיה לסתור 

בא להעמיד 'צורת אוכל' דבר תורה, זה יכול לחול גם על עובר מת, וגם על חלקי עובר ואפילו על ֵחלב, דלעולם יש בידינו 

ו ראיה אלא כצד ז נמצא כי אין לנ"להעמיד גדר זה גם על מקרים אלו שיקבלו 'צורת אוכל' בשחיטת האם וזה יהיה היתרם. ועפ

  זה ואין ראיה לסתור צד זה.

  אסור - מותר, ואילו החותך מעצמה של בהמה  - סברת חילוק הדין שהחותך מעובר 

ו) ולהעמיד את סברת הילפותא המחלקת בין חתיכות העובר שיש להם הכשר בשחיטה ובין חתיכות האם שאין להם הכשר 

בילפותא שהולד מקבל 'תבנית אוכל' על ידי מה שאמו קיבלה 'צורת בשחיטה, נקדים להוסיף חקר בבירור הגדר המתחדש 

  אוכל'.

כ לא היה מתחייב עלה "ידוש זה אינו ילפותא לומר לך דכלפי תבנית אוכל העובר 'ירך אמו' עד שצורתה צורתו, דאחד

  י השחיטה."ורת אוכל' עמ הוא מקבל 'צ"כ 'נפרד' הוא, ומ"ל שאין מתחייבין על אבר אחד בחוץ. אלא ע"משום שחוטי חוץ כנ

ופירושו שעל ידי שהוא 'מחובר' לצורת אוכל חל בו צורת אוכל, דהמחובר לצורת אוכל זה עצמו בחינה מסוימת של הזמנה 

לאכילה, וכיון שחיבורו משוויא ליה מיוחד לאכילה, זה עצמו מעמיד את החיבור כצורת אוכל באיזו מידה. ומחודש הילפותא 

  דסגי בתבנית הזמנת אכילה בשיעור זה הנולד מהמחובר לאוכל בשביל היתר אכילה. בא ללמד דבר זה גופא

ז לעולם תחילת משפט הניתר בצורה זו שיהיה מוגדר 'מחובר', שרק כאשר הוא מוגדר 'מחובר' הוא יכול לקבל תבנית "ועפ

הנחתכות מעצמה של האם, דתואר זו מחמת היותו 'מחובר לצורת אוכל'. ולכך רק העובר יכול לקבל מידה זו ולא חתיכות 

עובר מעולם היה 'מחובר' לאמו, ולכך עד שייצא ישאר בו יחס זה של 'מחובר לאמו' על כל חלקיו בין כשהוא כולו שלם ובין 

  כשהוא נחתך חתיכות. ואף 'חלבו' עומד במידת 'מחובר' לאמו.
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אבל חתיכות שנחתכו מעצמה של האם, וכן חלּבה, דבר זה קודם שנחתך לא היה 'מחובר' לאם, אלא היה 'עצמה של האם',  

ולכך אין בו מידת 'מחובר' עד שיקבל צורת אוכל בגררת החיבור, אלא אדרבה בניתוקו קיבל תואר 'מנותק' על אף שדומה הוא 

  כעת לחלקי הוולד.

נמצא כי חומרו של חלקי האם שהוא מתחילה 'עצמה' של בהמה, זה השולל ממנו את ההיתר מחמת 'מחובר לצורת אוכל', 

שעצמו של בהמה שהתנתק הפך 'מעצמו' 'למנותק' ונמצא ברושם הסותר את 'צורת החיבור' ואינו עומד בתבנית הנצרכת לכל 

  מהלך ההיתר.


