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  א
 

  שחיטת אמושחיטת בן פקועה אחר שניתר ב
  מחתך בשר בעלמא, או שיש בו בחינת שחיטה מן התורה

  תקציר

לדעת חכמים בן פקועה ניתר בשחיטת אמו אפילו בן ) א

  תשעה חי.

ב) בפשוטו אחר שניתר העובר בשחיטה, מעתה הוא 

כבשר בקלחת, ושחיטתו תהיה כחותך בשר בקערה, וזאת 

בין אם משפט עניינו 'כאילו נשחט' ובין אם משפט עניינו 

  . שהותרו כל איסוריו בשחיטה

ח נחלקו האם משפטו "פ שלענין פדיון פט"ג) ואע

נין כבשרא בדיקולא או 'כשה'. אדרבה משם נשמע כי לע

  החלק של השחיטה ודאי משפטו כבשרא בדיקולא.

הלכות מצאנו  שבארבעהד) ומעתה כמה יש להפליא 

  דשחיטתו אינה 'מחתך בשר' אלא 'שחיטה' דבר תורה.

י שהסיבה שבן פקועה אינו "כ רש"ה) ראשונה הוא מש

מ דשחיטה כן יש "בא לקרבן זה מחמת היותו 'יוצא דופן', ש

  '.בו, וכאשר כבר עוררו תוס

ד 'ארבעה סימנים אכשר "י דלמ"כ רש"ו) עוד הוא מש

 - רחמנא' בן פקועה הבא על בהמה מעליא, יש לולד תקנה 

מ "פ שמשפטו כשחוט מכח שחיטת אמו ואם אמו, ש"אע

  שלשיטה זו יש שחיטה לשחוט וכמו שהקשו תוס'.

י בשיטת רבנן יש "א דלרש"ז) עוד הוא דקדוק הגרעק

  בן פקועה.ה בטובח "חיוב תורה על דו

) כזאת נלמד גם מדברי התוספתא דבעינן ילפותא ח

שבשחיטת בן פקועה ביום שנשחטה אמו, אין איסור אותו 

מ דשחיטה היא אלא שאינה 'שחיטה "ואת בנו. ש

  המחוייבת'.

) להבין בדבר נקדים ונזכיר כי המתיר בבשחיטה אינו ט

', אלא מה שהדבר קיבל 'צורת אוכל', ולכך גם 'מיפק חיותא

אם כח החיים שבו נידון בעלמא כחי, ומגרש הוא את אשתו, 

  מ בבהמה יש בו היתר שחיטה."מ

) עוד נקדים כהמשך להקדמה הקודמת, מה שלמדנו י

שגדר היתר עובר בשחיטת אמו אינו מפני שהוא עצמו 

  .בצורת אוכל, אלא מפני צורתו כמחובר לצורת אוכל

) ומשתי הקדמות אלו נשכיל יפה כי המשמעות אי

המתחדשת בשחיטתו היא שמעתה הוא קיבל בעצמו צורת 

אוכל, דאינו רק 'צורת מחובר לצורת אוכל', אלא הוא עצמו 

  'צורת אוכל'.



  היתר בן פקועה לאכילהחקירת האחרונים בגדר 

י ורבנן בשוחט את המעוברת ומצא בה בן תשעה חי האם הוא צריך שחיטה דבר תורה או "א) ר"ד ע"א) נחלקו במשנה (ע

  לא, ודעת חכמים שאינו צריך שחיטה.

ובחלות היתר שחיטה דהעובר מכח שחיטת אמו, כבר חקרו האחרונים הרבה, כאשר הצדדים הקוטביים הם מחד 'כאילו 

הן את הניתרים בשחיטה והן את שאינם ניתרים  -שחטו סימני העובר', ומאידך שחיטת האם מתירה את כל איסורי הולד נ

. ועתה נבא לפרט אחד שעמדנו בו בתוך -ובסימן  -בשחיטה, ולכך אף חלבו מותר ולא רק בשרו. וכבר הארכנו בדברים בסימן 

  .ע"ן בפנלו שיבא יותר בהרחבה בסימהדברים שם, אבל ראוי 

פ לענין 'שחיטה' כבשר בקלחת, דכיון "הנה כאשר דין העובר ששחיטת אמו התירתו, מעתה ראוי לו שיהיה משפטו לכה

שחל בו היתר שחיטה, מעתה גם אם יעשו מעשה חיתוך דוגמת שחיטה אין לנו לראות בכך אלא כמחתך בשר בקערה. דעד כאן 

ח, אבל לענין עצמה של שחיטה ודאי סברא "קולא אלא לענין לפדות בו פטב) האם הוא כבשר בדי"ד ע"לא נחלקו בגמרא (ע

בכמה מקומות היא שלא נראה אותו אלא כחתיכת בשר בעלמא. ומעתה כמה יש לנו להפליא ולתמוה במה שאנו רואים 

  שחיתוכו בצורת שחיטה מוליד בו תורת 'נשחט' נוסף דבר תורה.
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  ב
 

פודין פט"ח בבן פקועה דילפינן 'שה' 'שה' מפסח, כשם שקרבן פסח אינו בבן  אמרו בגמרא (ע"ד ע"ב) דלמר זוטרא איןא. 

  פקועה כך פדיון פט"ח אינו בבן פקועה.

והסיבה שקרבן פסח אינו בבן פקועה פירש"י מטעם שהוא 'יוצא דופן'. אמנם תוס' מיאנו בזה ופירשו שאינו בקרבן כיון 

  שהוא 'שחוט' וכמו שפירש מהרש"א ועוד.

רש"י מפורש דבן פקועה ישנו בשחיטת קדשים, ומה שהוא כבר שחוט ועומד אינו מבטל מנו תורת שחיטת לענין נמצא כי ל

קרבן. וידוקדק דאף תוס' לא הקשו מה"ט 'כיצד שוחטים שחוט', אלא מדר"מ מקשו, ש"מ שבעיקר הסברא יש גם לדבריהם 

  הגמ' למדו שלא זו השיטה.מקום ששייך 'לשחוט' בן פקועה שוב 'שחיטת קדשים', ורק מחשבון 

ומעתה כמה יש להשתומם בהאי מילתא, שהרי כל כולה של שחיטת קדשים היא 'שחיטת חולין' לצורך 'הקרבן', וכמש"כ 

 -תוס' (זבחים י"ד ע"ב ד"ה הג"ה, יומא ל"ב ע"א ד"ה שחיטה) וכאשר הארכנו באתה קדשת זבחים בענין שחיטה עבודה 

תורה ששחיטת חולין תשמש את הקרבן, דהתחדש ליטול צורת חפצא הצריכה להיות מוטבעת פירושו כי קבעה  עבודה,ואינה 

לומר לך כי צורה זו נדרשת גם משום חלק  מדין התיקון חולין שבו, ולהשתמש בצורה זו לתיקוני צורת קרבן -בקרבן בלא"ה 

 על השחיטת חולין ואינם יצירה חדשה.ואמנם יש דינים נוספים לשחיטת קדשים, אך הם תוספת  הבנין של 'הצורת קרבן',

  ת)."ט מהדו"ב מביכורים ה"ד בפי"(וכבר שב ועורר על זאת באבי עזרי בסו

ן שבן פקועה אינו בתורת שחיטה לאחר שחיטת אמו, מעתה איזו משמעות יש לשחיטתו כקרבן אם כל שחיטת קרבן ווכי

ב, אינו מספיק, דכל מידת "ז בכורות י"בשיעורי הגרי(ומה שהביאו  היא העצמה של השחיטת חולין. והדברים מופלאים.

ב, "ה ע"כ תוס' ע"'ארבעה סימנים אכשר ביה רחמנא' מדובר כאשר לא השלים את תיקונו בשחיטת סימני אמו וכמש

  וכדלהלן).

לזרע האב, בן פקועה הבא על  ד חוששין"ב) שלמ"ה ע"י הזכיר כזאת עוד בדבריו על מה שאמר רב משרשיא (ע"ורשב. 

י שאם ארבעה סימנים אכשר "בהמה מעליתא, אותו הולד אין לו תקנה, כיון שהגדרתו לציו שחוט וחציו אינו שחוט. ופירש רש

  ביה רחמנא יש לולד זה תקנה בשחיטה.

א התירתו שחיטת וכבר תמהו תוס' שהרי כל הנידון האם ארבעה סימנים הכשיר רחמנא מדבר בשחיטת עובר כלפי מה של

אמו, כגון הושיט ידו למעי אמו, או כאשר שחיטת האם היתה שחיטת טריפה, אבל רב משרשיא מיירי בנשחטה האם שחיטה 

  כתיקונה, ובזה אין את המושג 'ארבעה סימנים אכשר'.

אף שהוא כבר נו 'ארבעה סימנים אכשר רחמנא' נאמר כי יש משמעות לשחיטת העובר על רי כאשר אמ"נמצא כי לשיטת רש

  קדם וניתר לאכילה דבר תורה בשחיטת אמו.

י "ופירש רש ,ה"ב דאמרו שם בגמ' שהגונב בן פקועה וטבחו אינו חייב עליו דו"ו ע"ק ק"א בב"ג. וכזאת הראה הגרעק

ה דקדק מינ ,ואפילו לא מגזירה - ג קרקע אינו טעון שחיטה כלל "ש שזורי דמתני' דסוגיין שגם הפריס ע"דסוגיא זו כר

  ה."א שאליבא דרבנן דמתני' דידן הטובח בן פקועה חייב עליו דו"הגרעק

א דנמצא מוכח בשיטת "כ עורר הגרעק"וא ,אלא על טביחה דאורייתא דאורייתאא דאין חיוב "והא הווה פשיטא להגרעק

על אף שהוא  דין תורה אינו מחתך בשר בעלמא וגם לענין ,''שחיטה דאורייתא הי דלדעת רבנן מונח בשחיטת בן פקוע"רש

ם מכך שלא הביא את דין הגמ' לפטור "(ודקדקו האחרונים שזוגם שיטת הרמב אש מאירי.". ועיכבר נידון כשחוט ועומד

                                                        

ות כלל דין תורה, ונמצאת מחלוקתם האם גזרו מחלוקת שיסודה בדין תורה האם יש בו מושג ש אין לשחיטתו משמע"ומינה ידוקדק דלר א

 - לא שייך בו 'שחיטה דבר תורה' ולכך לא גזרו. וכבר הרחבנו בסימן  ש שזורי"'שחיטה', דלרבנן שייך בו מושג שחיטה, ולכך גזרו, ואילו לר
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  ג
 

  בטובח בן פקועה).

מים אין מה, דאמרו (פ"ד ב') דהשוחט את הבהמה ומצא בה בן ט' חי לדעת חכווספתא אף הביאו לתמוה בדתובדברי הד. 

איסור בשחיטתו ביום אחד משום 'אותו ואת בנו' שנאמר אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, את שטעון שחיטה אסור משום 

ד ג' "ג שפ"ג י"י ובפמ"ב משחיטה ה"מ פי"(והובא בכס אותו ואת בנו, ואת שאין 'טעון' שחיטה מותר משום אותו ואת בנו.

  מה שחידש). 149/  95 פ תנינא"ע בצ"ו. וע"ז ט"א ט"ובביהגר

מפורש כי הסיבה שאין בו איסור בשחיטה משום שאינו 'טעון' שחיטה, אבל שחיטה מיהא אית ביה, דאת"ל דשחיטתו 

א גם צמחתך בשר בעלמא, א"כ מאי בעי קרא, תיפו"ל דלא עדיף מנחירה אלא עוד גרע מינה דאינו אלא מחתך בשר בקערה. נמ

בן פקועה כמעשה שחיטה דבר תורה באיזו מידה. והדבר צ"ת ועיון  משמעות. לשחיטת בדברי התוספתא כי גם לחכמים יש

  גדול.

  גדרי היתר שחיטה בעלמא, והיתר בן פקועה בשחיטת אמו

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

פ "י הוא גם נאכל כמות שהוא דבר תורה, ואע"שניים כבר אין בו משום 'אבר מן החי', ולדעת רששהרי שחט בו שניים ורוב 

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

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

  דבר אחר.

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

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

  'מיוחד' לאכילה. והארכנו במקומו.

ז מקבל החפצא 'תבנית אוכל' דבר תורה וחל בו תורת 'יחוד "וכאשר אנו מוחזקים בחידוש היתר שחיטה במידה זו, שעי

להבין כי כאשר נבחן מה חידשה תורה בילפותא להתיר את העובר בשחיטה, לא  -למדנו בסימן מתוך כך והזמנה' לאכילה, 

ו של ולד קיבל תבנית אוכל מחמת צורת עצמו, אלא יהיה פירושו שעל ידי שהעובר 'מחובר' לצורת אוכל יהיה המכוון דעצמ

חל בו צורת אוכל, דהמחובר לצורת אוכל זה עצמו בחינה מסוימת של הזמנה לאכילה, וכיון שחיבורו משוויא ליה מיוחד 

ש הילפותא בא ללמד דבר זה גופא דסגי בתבנית הזמנת לאכילה, זה עצמו מעמיד את החיבור כצורת אוכל באיזו מידה. ומחוד

  אכילה בשיעור זה הנולד מהמחובר לאוכל בשביל היתר אכילה.

  החידוש המתווסף בשחיטת בן פקועה אחר שכבר ניתר בשחיטת אמו

זהו  ח) ואחר שזו השיטה דעובר אינו מקבל תבנית צורת אוכל מחמת עצם צורתו, אלא מידת צורתו כמחובר לצורת אוכל

מטבע צורת הכשרו, מעתה נבין דכיון שצורתו 'חצי צורה', עדיין יש בו מקום להוסיף על הצורה ולהעמידו בצורת אוכל הבא 

מ ודאי לא זה "מתבנית השחיטה דכל הנשחטים, דעל אף שלימדה תורה כי סגי להכשר אכילה בצורת 'מחובר לצורת אוכל', מ

  ה זה כאשר הוא עצמו בתבנית שחוט.בנין הצורה בשלמותה, ובנין הצורה השלמ

י על שחיטת קדשים בבן פקועה, וכן ביאור שיטתו בשיטת מאן דאמר ארבעה סימנים אכשר "כ זה ביאור דברי רש"וא

. וכן ה מדין טביחה"בריו לחייב על שחיטה זו דוואף דקדוק ד ,מ שייכת בו שחיטה"רחמנא, שעל אף שהוא כבר שחוט מ

בדברי התוספתא להצריך מיעוט שאין בשחיטתו משום 'אותו ואת בנו'. דזהו פירושו דכיון שמוסיף הוא על צורתו של עובר זה 

                                                                                                                                                                                 

 שחיטת בן פקועה מדרבנן.



 "עיון הסוגיא"                                                                                                           בהמה המקשה –" שערי דעת"

  י במרחבי התורהן ישיבתהרב אליעזר הכהן בן פורת                                                                                                   עיו   

 

  ד
 

'יוצא  כ לולי פסול"לעשותו עצמו בתבנית צורת אוכל, ואינו רק 'מחובר לצורת אוכל', זו משמעות השחיטה המתחדשת בו, וע

ז בגדרי תקנת "ד שיהיה בדין אותו ואת בנו' על תוספת שחיטתו. ועוד יש לבאר עפ"דופן' היה בו שחיטת קדשים, וכן היה ס

  ה."ע בע"ג קרקע. אך נעמוד בכך בסימן בפנ"ל להצריכו שחיטה בהפריס ע"חז


