
 "עיון הסוגיא"                                                                                                           בהמה המקשה –" שערי דעת"

  י במרחבי התורהן ישיבתהרב אליעזר הכהן בן פורת                                                                                                   עיו   

 

  א
 

  בן פקועה בשחיטת אמו 
  אבר מאברי אמו, או היתר חדש

  תקציר

כ לא היה לבן פקועה היתר בשחיטת אמו "א) לולי גזה

עובר ירך אמו, שלענין זה ראוי לו שלא ידון כירך ד "גם למ

  אמו. וכבר ביארנו זאת בסימנים קודמים בשני מהלכים.

לבחון מה חידשה תורה בילפותא שבן  נתחילב) עתה 

  פקועה כן ניתר.

ג) המושכל הפשוט הוא לומר שעובר כן ירך אמו לענין 

שחיטה. ואפשר לקבל רושם זה בכמה מקומות בלשונות 

  ם.הראשוני

ס מוכח שלא זה החידוש. "ד) אמנם מכמה סוגיות בש

חדא מספק הגמרא על הושיט ידו למעי בהמה ושחט, 

בעודו  -שאם אנו רואים צד הכשר שחיטה בסימני עובר 

  מ שאינו אחד מאברי אמו, דבאבר אין שחיטה."עובר, ש

י שחיטת האם "ה) וכן מספיקות הגמרא האם יעברו ע

עובר חולין או משום שחוטי משום חולין בעזרה כאשר ה

חוץ כאשר העובר קודש. גם כאן שמעינן ששחיטת אמו 

  הרי היא כשחיטה נפרדת בו ולא כירך אמו.

ת שחיובו בא מחמת חלות שחוט על אבר בחוץ. "ו) וא

כבר כתבו תוס' שבשחוטי חוץ אזלינן בתר רוב הבהמה 

  הנשחטת.

א "ז) עוד נלמד כן ממה שפירשו הראשונים בדעת ר

ין שוחטין פרת חטאת מעוברת, דכיון שאינו ירך אמו שא

נמצאת השחיטה כשוחט שתי פרות כאחת, ורחמנא אמר 

מ שגם אחר "ושחט אותה, ולא אותה ואת חברתה, ש

  ז היתר מדין ירך אמו."כ עדיין אי"הגזה

ח) ובשלמא במה שהבאנו מספיקות הגמרא היה אפשר 

להתיר  לדחות שזה גופא נידון הספק האם חידשה תורה

מדין ירך אמו, אבל בפרת חטאת עדיין הראיה מוחלטת 

  ירך אמו. ןשלא נאמר היתר מדי

ל את חידוש התורה, "ט) אחר שאנו יודעים שכך ראו חז

, יש להבין מדוע באמת לא 'מדין 'ירך אמו שההיתר אינו

כ מופקע לומר "ל את הילפותא, מה כ"פירשו כן חז

נידון עובר כירך  תורה בילפותא שלענין שחיטה החידשד

  אמו.

ל "י) והיה מקום לדחות כי אכן לא מסברא מיאנו בה חז

אלא מחמת עצמה של ילפותא, דכאשר מפורש בילפותא 

שהנחתך מהעובר ניתר בשחיטה, ואילו הנחתך מעצמה 

של אם אינו ניתר בשחיטה, זה מלמד שאינו ניתר מדין 

  'ירך אמו', שהרי דינו שונה מדיני ירך אמו.

ף הדין ונם היא גופא טעמא בעי, שהרי לא סיא) אמ

כ "קבע את תחילתו, שאין אנו מסמנים את המטרה ואח

כ היתה סברא מוקדמת שלא "ך, אלא ערקובעים את הד

להתיר עובר בשחיטת אמו מכח הגדרתו כירך אמו לענין 

  שחיטה, ויש להבין בה.

י שנקדים את שני המהלכים שלמדנו "יב) נבין בדבר ע

ז נצרף את הגדרת המתיר "בנידון האם עובר ירך אמו, וע

  שבשחיטה, וכך נשכיל.

יג) עובר הוא בעל נשמה נפרדת ובעל מעשים נפרדים 

ורצונות עצמיים, ואינו חסר אלא את היכולת המוחלטת 

לקיים את גופן לבדו. וגם בחלק זה שהוא מסתייע על ידי 

ם בקרבו. אמו, כל תכלית הקיום עבור העתיד הנפרד הגלו

  נמצא כי רובו ככולו 'עצמי', ואין בו אלא רביע 'תלותי'.

יד) והנה דין שחיטה אינו 'להמית בשחיטה', אלא לתת 

ז נתפס החפצא "'תבנית מיפק חיותא בשחיטה', שעי

  פ השקפת מבט התורה."'בצורת אוכל' ע

טו) ומעתה אם ננקוט שחידשה תורה כי עובר ניתר 

', נמצא כי רושם מידת 'רבע' בשחיטת אמו מדין 'ירך אמו

מצורת חייו מעמידה דפוס תבנית מיפק חיותא בשחיטה 

לשלשת רבעי מידת החיות הנפרדת של העובר, זה ודאי 

  אינו בדין שיתן המיעוט את תבנית הרוב.

טז) לכך העמידה תורה את מידת ההיתר מחמת רושם 

'צורת אוכל' לעצמו של ולד, וזאת ממה שהוא 'מחובר' 

אוכל דהאם, שהמחובר לצורת אוכל גם הוא בצורת לצורת 
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  ב
 

  חקירת האחרונים. - ימן סאוכל, וכמתבאר ב

 

  הוכחות שהיתר בן פקועה בשחיטת אמו אינו ילפותא לדונו לענין שחיטה 'ירך אמו'

ד "כ שיהיה עובר ניתר בשחיטת אמו, לא היה לו היתר בשחיטה זו גם למ"(א) למדנו כי לולי גזהעובר ירך אמו  -א) בסימן 

מ לענין שחיטה ראוי לו להידון כבריה בפני עצמו "פ שבכל דיני התורה היחס כלפיו כאחד מאברי אמו, מ"עובר ירך אמו, דאע

וחד של ילפותא דכל בבהמה בא לכלל היתר. וכבר המונח בתוך חלל אמו, ולא היה לו היתר בשחיטת אמו. ורק מחידוש מי

מדוע באמת כלפי היתר שחיטה תחילת שורת הסברא נותנת כי נראה את העובר  - ובסימן  - ביארנו יפה בשני מהלכים, בסימן 

  ד עובר ירך אמו."גם למ - ע "כנפרד מאמו לכו

ס, ומדוע החליטו כן בעלי "ו, מה עולה מהשכ דעובר ניתר בשחיטת אמ"לעיין מה הנקודה שחידשה תורה בגזה פתחועתה נ

פ שמתחילת מידת הסברא נידון העובר כאינו ירך אמו "ס. המושכל המוקדם ביותר לבאר בחידוש הילפותא הוא לומר דאע"הש

הסברא הישרה היא שיעמוד העובר לענין שחיטה כאחד  מ זה גופא חידשה תורה בילפותא לומר לך דאדרבה"לענין שחיטה, מ

  אמו, וזה התירו.מאברי 

מ ורבנן, ואף הראו מקום "א במחלוקת ר"ה ע"כ ע"ע במש"א, וע"ט ע"ואכן כבר הביאו כלשון זו מדברי רבינו גרשום ס

ב משחיטה י') שאין בשחיטת מעוברת משום "ם שכתב (י"ש בדברי הרמב"וכן פירש או אב)."מ בסוגיין (ע' ע"ללשון בעה

ם "ל שכוונת הרמב"'אותו ואת בנו' כיון שעובר ירך אמו, וכיון ששחיטת מעוברת אינו תלוי במחלוקת האם עובר ירך אמו, צ

ד. [אלא שיתכן "ט סק"י חולין י"ז פירש בקה"שזה מחודש הילפותא. וכעי - ע "שלענין שחיטה נידון הולד כירך אמו לכו

רק בדומה, 'שאחר' השחיטה הוא נקבע כמחובר במידת עובר ירך אמו, אבל בשעת עצמה של שחיטה עדיין לא].  תודכוונ

  ) כתב בלשון זו (כאחד מאבריה) בדברי רבי אמי בשיטת חכמים דמתני'.עוברה "א (ד"ה ע"י ע"וברש

א) בהושיט ידו למעי בהמה "ד ע"(עמידה זו. תחילה הוא ספק הגמרא כאך מכמה סוגיות בגמרא נראית השיטה עולה שלא 

כ דהיתר בן פקועה בשחיטת אמו בא לומר כי "ת שגזה"פ). וא"א, והרחיב בכו"ד ו' ברמ"ע י"ושחט את העובר, (והובא בשו

  כ כיצד יש מקום להתירו בשחיטת עצמו, והרי אבר הוא ואינו בהמה."הוא 'אבר מאברי אמו' לענין שחיטה, א

א) בבהמה שהיא קודש ועוברה חול האם שחיטתה בפנים לקרבן חשיבא שחיטת "מורה יבדומה נביא מספק הגמרא (ת

חולין בעזרה על העובר. וכן הסתפקו שם בהיתה האם חולין והולד קודש, השוחט את האם בחוץ מהו 'שיתחייב' משום שחוטי 

  חוץ

טת' חולין בעזרה ולא קדשים בחוץ, כ אין כאן 'שחי"ת שמחודש הילפותא דלענין שחיטה נדון את הולד כאבר מאמו, א"וא

  מ מספק גמרא זה ששחיטת האם היא שחיטת עצמו של ולד."שהרי זה רק 'אבר מאמו' ואין בו שחיטה לעצמו. ש

                                                        

באו לדחות מי שפירש את האמור 'טמון חייב בבור' על  ב), זה נראה טעות. דדבריו"ו ע"ק (כ"אמנם מה שהוכיחו כן מדברי רבינו חננאל בב א

מ ורבנן) פחות "ח. א. קי"ל עובר ירך אמו. ב. ותו לדברי הכל (ר"נפילת מעוברת לבור, שחייב הוא על הולד על אף שהוא 'טמון'. וזאת דחה ר

דנדון את העובר לענין שחיטה כירך אמו,  מבן ט' מתכשר בשחיטת אמו. ומדבריו אלו למדו שדעתו דחידוש תורה בהכשר שחיטת האם לעובר

  ע."ט אינו טמון לכו"ומה

ל שמכוון דבריו שבאמת אינו 'ירך אמו' לענין שחיטה, ומה שאינו 'טמון' מכח היתר שחיטה, פירושו דכיון שאפשר "וזו אינה ראיה, די

ה דהכריע שבית "ק ב' סק"א ב"[וכזאת יש להתעורר מדברי חזולהושיט יד ולקבוע את דיניו מבחוץ, זה גופא 'גילויו', וכבר אינו 'טמון' בשלמות. 

 ל מה שבתוכו כגלוי. וודאי יש לחלק, אך באנו לעורר דמיון ולא חילוק]."אינו עושה טמון כיון שהבית מיועד לכניסה לתוכו, הו
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  ג
 

ה חתך), "א ד"ו ע"ת דאכן 'אבר מאמו' הוא, וחיובו בא על שחיטת 'אבר בחוץ'. זה אינו, דידועים דברי תוס' (זבחים כ"וא

ם], שהשוחט בהמה שמיעוטה חוץ לעזרה, אינו עובר "ד) נטה לומר כן גם בשיטת הרמב"ה וסקי"א (זבחים כ (ב) סק"[וחזו

ח לא מספיק לנקוט שאבר הבהמה הקדוש בקרבן ניתר "כ כאן בשביל לחייב בשחו"משום שחוטי חוץ, דבתר רובה אזלינן, וא

ע "ל שדנים את הולד לעצמו כחפצא בפנ"שחוטי חוץ, אלא צ בחוץ, דבזה לא היה 'חיוב' אחר שרובו אינו - היתר שחיטה 

מ ששחיטת האם היא מעשה שחיטה נפרד ועצמי בסימני העובר, "שנעשה בו שחיטה לעצמו, ורק בזה יהיו חייבים עליו. ש

פנים  מה שהראנו - חקירת האחרונים הערה  - ל לחייב עליו. [אמנם עיין בסימן "ע בחוץ, ולכך היה מבע"וכאילו נשחט בפנ

  לדחות ראיה זו].

א וחכמים האם פרת חטאת מעוברת "עוד הוא מדברי הראשונים לענין פרת חטאת מעוברת. דבמשנה בפרה (ב' א') נחלקו ר

ט "ש דהנקודה הפוסלת היא דמה"כשרה, ופירשו דנחלקו האם עובר ירך אמו, ומאן דפסל סבר עובר לאו ירך אמו. ופירש הרא

  אחת, ודין הוא שאין שוחטין לפרה אדומה שתי פרות כאחת.ל כשוחט שתי פרות בבת "הו

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

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

  טת הולד.שחי

ל שזה גופא "והנה בשלשת הספיקות שהבאנו מהגמרא, על הושיט ידו ושחט, ועל שחוטי חוץ ועל חולין בעזרה, בכולם י

שהוא נידון כאבר מאמו, ואז לא תהיה לו  מחמת שורש ספק הגמרא, האם חידשה תורה שהיתר בן פקועה בשחיטת אמו

ד חלות דין שחיטה היא כלפי ", ואף לא יהיה בו משום חולין בעזרה. אשחיטה לעצמו, וגם לא יעברו עליו משום שחוטי חוץ

  הולד, ואז יהיו בו כל הדינים הנזכרים.

אך בשיטת הראשונים בפרה, דדינו כשוחט שתי פרות, עדיין ראיה במקומה עומדת דכאן אין לנו ספק, אלא שיטה מוחלטת 

כ ברורה השיטה שגם אחר הילפותא, "אמו כאבר מאבריה, ואבמשנה שגם לענין שחיטה עדיין פלוגתא היא האם עובר ירך 

ד עובר לאו ירך אמו, אינו כירך אמו גם לענין הכשר שחיטה, והילפותא להתירו בשחיטה חידשה גדר אחר, "פ למ"עדיין לכה

מ. "הבעהל שהביאו מדברי רבנו גרשום ו"בחקירת האחרונים. ואם משום הנ -מדברי האחרונים בסימן  ה"ועוד נביא בה בע

  א."א (א) סק"עובי -כ בסימן "עיין מש

  מדוע אכן לא נאמרה ההלכה שלענין שחיטה נדון את העובר כירך אמו

ט באמת לא למדנו מהילפותא שכאן לימדה תורה דלענין שחיטה "ב) וכאשר באנו למידה זו, כאן יש לנו לעמוד ולעיין מ

ד בעלמא עובר ירך אמו, גם "והתמיה תגדל כאשר אנו רואים כי אפילו למנידון העובר כאבר מאברי אמו, וזה משפט התירו. 

הוא אינו מבאר את חידוש הילפותא לומר לך שגילתה תורה בילפותא דעובר ירך אמו גם לענין שחיטה דומיא דשאר משפטי 

  ע שתועיל שחיטת סימני הולד בהושיט ידו למעי אמו)."כדחזינן שמסתפקים לכו(תורה. 

וח במה שנאמר כי בחשבון המקרא עולה כי לא זה חידוש הילפותא, והוא במה שאנו רואים בפסוק את והדעת לא תנ

החילוק בין החתיכות שנחתכו מן העובר ובין החתיכות שנחתכו מן האם, שהנחתך מן הולד ניתר בשחיטה והנחתך מן האם 

מ "לעומת הולד הנקרא בילפותא 'כל בבהמה', ש אינו ניתר בשחיטה. והילפותא לאסור את הנחתך מן האם בא מתיבת 'אותה',

  מ הוא מותר."בילפותא גופא שהולד אינו 'אותה', שהוא לא עצמה של בהמה לענין ההיתר, אלא מילתא אחריתא הוא ומ

כ רחוק מן הדעת לקבוע היתר "ט הדבר כ"מ אינו מניח את הדעת, דעדיין מילתא בטעמא בעינן, מ"פ שהוא נכון, מ"דזה אע

  לולד מכח היותו ירך אמו.שחיטה 

אלא שעדיין היה יכול המשתדל להתאמץ ולומר כי מחמת שרצון התורה היה להעמיד הלכה שחתיכות מהעובר יותרו 



 "עיון הסוגיא"                                                                                                           בהמה המקשה –" שערי דעת"

  י במרחבי התורהן ישיבתהרב אליעזר הכהן בן פורת                                                                                                   עיו   

 

  ד
 

ם לא יותרו בשחיטתה, לכך הוכרחנו מתחילה לקבוע את שחיטת העובר כניתר נפרד, ולא כחפצא אבשחיטת האם וחתיכות ה

  יטה כחפצא אחד היה משפט חלקיו ומשפט חלקי אמו שווים.אחת, שאם היה הולד נידון לענין שח

אך נראה כי השקפה כעין זו חוטאת היא לאמת, דדין תורה אינו מצייר מתחילה את המטרה ועל פי זה סולל את הדרך 

זו לעומתה, אלא בנין ההלכה להיפך הוא נבנה, שתחילת הדרך מכוונת מתחילתה בינות גדרי הסברא וסברת יסוד ההלכה היא 

ט באמת מופקע לראות "שמולידה את התוצאה. וכיון שכך הבנין הראוי לדין, עדיין מוטל עלינו לעיין ביסודו ותחילת בניינו, מ

  את העובר כירך אמו לענין היתר שחיטה.

  ביאור הכרע הסברא שלענין שחיטה העובר ניתר מטעם אחר ולא משום שהוא ירך אמו

הבאים לבאר בשני מהלכים מהו הנידון אם עובר ירך אמו, (ב)  –ובסימן (א)  –ימן ג) נראה כי כאשר נצרף את האמור בס

  ועוד נוסיף על כך את הגדרת היצירה המתחדשת בשחיטה להתיר אכילה, נוכל להבין בה יפה.

ת ס שהעובר הוא בריה בעל נשמה נפרדת, בעל רצונות נפרדים ובעל מעשים עצמיים. ואינו חסר אלא א"דלמדנו מדברי הש

הכלים לקיים לבדו את הגוף העצמי הפועל ועושה ומכיל את הנשמה. וגם בחלק שמקיימים את גופו, הרי זה קיום שמשמש 

ככלי להביא בסופו שיוכל גופו של ולד לקיים את עצמו, דהיינו שהאם המגדלת היא פועלת כל הזמן להביא לכך שהעובר 

  יצליח להעמיד את גופו לבדו ללא חיבורו לאמו.

נמצא שכאשר נבא לבחון את כח החיים אשר בקרבו הרי רובו ככולו עומד כחיים לעצמו, שגם נשמתו וגם כח פעולת גופו 

ם הגוף ורד', ולעומת זאת רק קיפהיום וגם העתיד הגלום בקרבו לעמוד לבדו, הם שלשה חלקים המעמידים אותו באור 'נ

  ווית 'נפרדותו'.בהווה (לאפוקי המחר הגלום בו) הוא החלק שחסר לו בה

ובדין השחיטה למדנו כי אינה באה 'להמית בדרך שחיטה' אלא לתת חותם צורת בהמה של 'מיפק חיותא בשחיטה', 

שחידוש השחיטה זה להפך את הצורה מצורת 'חי' לצורת 'אוכל' כאשר 'צורת אוכל במשקפי תורה' זה קביעות מטבע הבהמה 

  סימניה שחוטים.ב

שבהיתר עובר בשחיטת אמו התחדש לראות את העובר כאבר אמו לענין היתר שחיטה, יעלה ממש בתר ומעתה אם נאמר 

איפכא, שנמצא שצורת 'מיפק חיותא דהאם' רואה את צורת המיפק חיותא המשתלשלת מכך לולד כצורת מיפק חיותא של אחד 

מתוך ארבעה בתבנית חייו הם חיים נפרדים מאבריה בו בזמן שעיקר צורתו כחי היא צורת חיים נפרדים אחר ששלשה חלקים 

  ל."לעצמו כנ

ואחר שאנו למדים מה 'לא' חידשה תורה, לכך הרחיקה תורה העמדת היתר שחיטה בו במידה זו, וקבעתו במידה לעצמה 

  ה בילפותא.ה במה שהרחיבו האחרונים לדון מה 'כן' חידשה תור"נבא ונשתדל בסימן הבא בע

  


