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 רבי מאיר הרב

 בהמה בכלל ואינו עצמו בפני מין - בן פקועה

 פרקים ראשי

 פקועה בבן ותמוהות ייחודיות הלכות. א

 עצמו בפני מין הוי פ"שב הוכחות. ב
 ושלילתם פ"ב לדין אחרים הסברים. ג

 עין ומראית אחלופי רתיגז אין בהםש מקרים. ד
 ל"זצ ווזנר הלוי שמואל הרב עמדת. ה

   
 בן פקועהב ותמוהות ייחודיות הלכותא. 

 אם ובין'( ט בן) בורויע חודשי שלמו בין, מת בין חי בין, העובר הוא( פ"ב) בן פקועה
 כל כמו ונוהג ונראה שנים כמה בן פ"כשהב גם. כשירה שחוטה במעי הנמצא ,'(ח בן) לא

 מכל השונים מתמיהים דינים יש פ"לב(. יג ד"יו ע"שו, עד חולין) פ"ב הוא עדיין, בהמה
 :עצמו בפני מין הוי פ"שב למסקנה המביא דבר ,וכדלהלן ,רגילה בהמה

 1.ולאכלו חי כשהוא ממנו בשר או אבר לחתוך ומותר ,החי מן אבר איסור אין פ"בב .א

 2.רגילות בבהמות שפוסל טריפות פסול אין פ"בב .ב

 3.רגילה בהמה בכל כמו לנקרו צורך ואין, גיד איסור אין פ"בב .ג

 4.אחרת בהמה בכל האסור לבח   איסור אין פ"בב .ד

 ב,עהחולין ) שבגמרא היא עצמו בפני במין שמדובר המוכיחה ביותר הגדולה הראיה .ה
 5.הדורות כל סוף עד "פלב נחשבים פ"ב של בניו ובני שבניו נפסק( ד,יג ד"יו ע"ושו

 ואין ,חלב עם פ"ב בשר לבשל שמותר הוא באחרונים שנמצא במיוחד גדול חידוש .ו
  6.לבשר נחשב לא שכלל עצמו בפני במין שמדובר נאמר אם אלא הסבר כל לכך

 

שכן עשו בני יעקב, ונדמה ליוסף שזה היה מבהמה רגילה  מפרשים שם חכמים-תיב ובשפ,רש"י בראשית לז .1
 .תורה שהוא הביא דבתם רעה אל אביהםו כוונת הוז .וסיפר מעשיהם ליעקב אבינו

ועל בפרק זה ש מהקביעותראה מאמרו של הרב זאב וייטמן בכרך זה שמפקפק על כמה  הערת מערכת:] 
 [.הראיות המובאות להלן לשיטת המחבר

 בג,שו"ע יו"ד י .2
יהיה ב"פ מגיד הנשה הדבר תמוה שו. , וכן שיטת הרי"ף הרא"ש והרמב"ן ועודסה ושו"ע שם סע' ז יו"דטור  .3

 נוואינ ושב"פ הוי מין בפני עצמלכאורה ההסבר היחיד הוא  המה עצמה שאסור?ומאי שנא מגיד הב מותר
 מאכלות אסוריםבפ"ח מהל' צריכה עיון ששיטת הרמב"ם ולכן אין כאן איסור גיד הנשה. , כלל מין בהמה

שיש איסור גיד הנשה בשליל, אבל לא פירש אם כוונתו דוקא לבן ט' או אפילו לבן ח'. ובשינויי  כתב ה"א
"א"א שכלו לו חדשיו כרבינו  :נוסחאות ברמב"ם מהדורת פרנקל מביא מכ"י שיש כאן השגת הראב"ד

 ם.אפרים". והאחרונים האריכו בשיטת הרמב"
 ב,שו"ע שם סד .4
 כוונתו כמוו"כיוצא בו". כיצד ניתן להסביר דין תמוה זה ענה בקצרה כששאלתי את הר"ח קנייבסקי  .5

 .. דהיינו שהוא מין בפני עצמוב"פמוליד  ב"פשכלבים מולידים כלבים, פרות מולידות פרות, כך 
 ,ב"פהיה מבשר שה שר עשה"ח( על הפסוק "ויקח חמאה וחלב ובן הבקר א,חכמה )בראשית יח-משךראה  .6

. מדבריו משמע שר בחלבולכן לא היתה בעיה בכך שישמעאל שחט את בן הפקועה ולא היתה בעיה של ב

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8_%D7%9E%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8_%D7%9E%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8_%D7%9E%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8_%D7%9E%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8_%D7%9E%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8_%D7%9E%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8_%D7%9E%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8_%D7%9E%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8_%D7%9E%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8_%D7%9E%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%99
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 ובבן ע"דכ אליבא' ח בבן) רביעהבחרישה ולא ב לא ,בהמה כלאי איסור בו אין פ"ב .ז
 7.(גרשום רבנו פירושד אליבא רק' ט

 ,עין מראית מטעם רותיגז כמה בו גזרו ,קרקע גבי על והפריס' ט בן העובר אם ,להלכה
 8.(וסה,ז ב,דס ד"יו) כלום גזרו לא' ח בןעל  אך .שחיטה וחובת וחלב גיד יסורא כמו

 חלב או גיד לנקר בלי, לאכילה והגישום פ"ב עדרי החזיקו האי ורב שרירא רב הגאונים
 9.מטריפות לבדוק בלי וגם

 עצמו בפני מין הוי פ"בש הוכחותב. 

 הוא עוד וכל ,עצמו בפני למין נחשב פ"בש נאמר אם רקכל זאת  להבין ניתן כאמור,
 :ראיות כמה לכך נביא להלן. לבהמה נחשב איננו ההמלטה קודם אמו במעי

 על הבא פ"ב, האב לזרע חוששין האומר לדברי משרשיא רב אמר": (,בעה) בחולין א.
 לו שאין כמי הוא שהרי" :שמפרש י"ברש' ועי ."תקנה לו אין הולד מעלייתא בהמה
, בו נוהגת שחיטה שאין, הוא ועומד שחוט השני שהסימן אמו מצד אחד סימן אלא

 לך שאין, לקמא מצטרף לא בתרא סימנא והאי, מיתכשרה לא סימן בחד ובהמה
 (.ד,יג ד"יו) ע"בשו להלכה ונפסק". משנולד שחוט שהראשון מזו גדולה שהייה

 אין עובר עדיין אכשהו דהיינו, "משנולד שחוט שהראשון" שכתב י"רש מדברי חזינן 
. שחוטים נחשבים אינם גם וממילא, סימנים נקראים במציאות שקיימים הסימנים

 לומר י"לרש ל"הו כ"דאל, שחוטים שסימניו ונחשב בהמה נחשב שנולד לאחר רק
  10.רתםייצ משעת, שנולד לפני שחוט שנחשב

", שחיטה צריכה היתה לא אמו שגם היכא וכן" :(י ק"ס שם) ך"בש מפורש מכך יותר 
 –קודם שהמליטה [ תואר-בפרי מפורש וכן, הרגה אפילו ומשמע] האם שחט שאם

לאחר ש למרות, פ"ב והוי באכילה מותרת שהיא באם שנמצא מטעם, רהולד מות
 שמעון' ר לדעתולד ללא סימני טהרה שמ גרוע ואינו. אין לולד כל תקנה –לידתו 
 ,טעמא והיינו .(א,סט חולין) כשירה שחוטה באם כשנמצא ניתר הוא דגםאסור, 
 בין שהייה שיש או טמא מין דהוי בו לומר שייך לא ולכן אחר מין הוא שעובר

 

וכפי שפירשו  ,שבשרו איננו בשרימין שונה הוא ש , דהיינואינו אסור בחלב ב"פכדבר פשוט שבשר שהבין 
-מקורולא כפי שפירש , ט()ח"ד סי' שי וזמנים-משה שטרנבוך בספרו מועדיםוהרב , הרב יהודה קופרמן

אין אלא שמסתבר ש הוהינו פרו ב"פשלכו"ע בשר  ,משה שטרנבוך ברה חכמה. וכן אמר לי-ךהחכמה על המש
 .ר"ח קנייבסקישמעתי גם מהלבשלו בחלב מפני מראית עין. וכן 

ר"מ שמודים דבן ח' חי הוי א לא הילכו בו ]דהיינו ר"י ויע"אמר רבי אלעזר אמר רבי אוש :ב,חולין עדעיין  .7
קת רש"י ווע' מחל -אלא בבן ט' חי[ אלא על עסקי אכילה בלבד, למעוטי רבעו וחורש בו" לא נחלקו ב"פ, ו

 .ופשוט דבבן ח' חי כו"ע מודים שאין איסור כלאים בפירוש הדברים.ור' גרשום 
 .(בהערה שםראה להלן בפרק ד ו)ובן ט' אפשר לעקוף ה על גזיראת הוגם  .8
ועיין בהערה להלן בסוף  ר"ח קנייבסקיה גםהסכים כך הגהות אושרי ואף שהדברים אינם מפורטים שם  .9

 .פרק ד
ולכאורה לא מצאנו מקור לחידוש זה של רש"י, שהסימנים נחשבים סימנים רק משנולד, אם לא שנאמר  .10

יך בו דין חלב, ומזה למד גם שכן הבין רש"י בסוגיא של חלב, שעד שהעובר נולד הרי הוא מין אחר ולא שי
 לדעת ר' שמעוןגם לגבי סימנים שלא שייך לומר שיש בו סימנים, כי גם סימנים שייכים רק במין בהמה, ו

 לידתו והלאה.רגע מ איסורו הוא רק –שפרה שהמליטה עגל ללא סימני טהרה העגל אסור , )בכורות ו,ב(
, אבל כל עוד שהוא במעי אמו ניתר לאחר לידתו רק אין לו תקנהגם בולד הנולד מזרעו של ב"פ ולכן 
 .ט"זבוכן הוא בש"ך ו "והוליד", :ד,חיטת אמו, וכן הוא בשו״ע יו״ד יגבש
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 נהפכים אז ורק, בהמה למין נהפך העולם לאויר כשיוצא רקו. הסימנים שחיטת
 11.לסימנים סימניו

 חולין) יוחנן' כר פוסק( ד,ז אסורות מאכלות ם"ברמב ומקורו ג,סד ד"יו) ע"בשו ב.
 זה הרי והוציאו חדשיו לו שכלו העובר מחלב וחתך בהמה למעי ידו הושיט: "(,אעה

. "חלב לאיסור הגורמין הן שהחדשים עצמה האם מחלב חתכו כאילו עליו חייב
 מבהמה אינו דעדיין, חלב נחשב זה אין העולם לאויר יצא שלא עוד דכל מזה מבואר

 לא שעדיין הגם לבד החלב דביציאת יוחנן' ר וחידש. חדשיו לו שכלו ואף, מעלייתא
 בכל, חי' ט בן של חלבו שאוסר יוחנן 'לר ואפילו. חלב שם עליו חל מ''מ כולו נולד
 הוא שהטעם וברור(, ג"ה שם) משנה-במגיד כמבואר מת' ט בן של חלבו מתיר זאת
להפוך ואינו יכול  עוברהוא נשאר בגדר , חי בעודנו העולם לאוויר יצא לא שהוא היות

 (ח,סד) חדש-בפרי גם מדויק וכן. חיים רוח עם יצא שלא מאחר, בהמה מיןלהיות 
. ע"לכ אמו בשחיטת ניתר שם והניחו תלשו אבל השחיטה קודם פירוש...  והוציאו"

 מבן או מת או חי' ח מבן תלש אבל גרמי דחדשים י"כר לן דקימא חי' ט מבן ודוקא
 חדשים אין ע"דלכ למחיצתו חוץ שיצא בשר משום אלא חלב משום אסיר לא מת' ט

 שנחתך החלב, כשרה ונמצאה האם נשחטה שאם פשוט ולכן" חיות בלא גרמי
באכילה  מותר והוא חלב אינו השחיטה לפני האם ממעי הוציאו ולא מהעובר
 ד"יו) י"בב להלכה כן ונפסק(, ש"עיי שם מ"הכס הביאם) הראשונים בדברי וכמבואר

 עד חלב ודין שם לו דאין מטעם וזה ,(ו ק"ס שם) ז"ובט( ד ק"ס שם) ך"ובש( סד
 . אמו בשחיטת להתירו אפשר אי שוב לחלב נחשב כבר דאם, העולם לאויר יציאתו

 ,האם את שחט שלא הנ"ל במקרה חי' ט בן של חלב שמתיר, לקיש ריש לשיטת וכן 
 ואין, אחר מין הוא הרי העולם לאויר יצא לא שהעובר עוד שכל טעמא דהיינו ברור

 חלק ויהיה שיולד עד חלב אינו לבדו החלב ביציאת שגם, דהיינו. חלב דין בחלבו
 אבל, חלב לה שיש מעלייתא בהמה להיות מהותו נהפך הולד מיציאת דרק, מהנולד

 מבן חלבש ע"דלכו מבואר וכן. חלבל אין הוא נחשב האם בתוך נמצא שהחלב עוד כל
 .לחלב נחשב אינו, חי אפילו' ח

 נוצר שלא עובר שתוליד שבהמה יתכן האם מסתפקת( ,אע) חולין במסכת' הגמ ג.
 ונכנס מזה ויצא רחמים שני הדביק"': הגמ ל"וז. בכורה מדין אותה יפטור, ממנה
 ",תיקו? פטר נמי דידיה דלאו דילמא או, פטר לא דידיה דלאו, פטר דידיה? מהו לזה

 לידה י"ע בכורה מדין השנייה הבהמה נפטרה האם, היא' הגמ ששאלת י"רש ומפרש
 מזה ויצא רחמים שני הדביק"ש במקרה דוקא דיברה' הגמ למה להבין וצריך. כזו

 להסתפק אפשר והרי השני לרחם הכניסו איך מוריד או מעלה דאינו", לזה ונכנס
 פשוט אלא. אותו והולידה, שנייה לבהמה והכניסושזה עתה נולד  בהמהוולד  בכל

)מבלי שיצא לאויר " לזה ונכנס מזה ויצא רחמים שני הדביק"ב שדווקא, וברור
 את יפטור שלא' לגמ פשוט העולם לאויר יצא אם אבל .השנייה לפטור צד ישהעולם( 
 יכול עובר שרק, לולד עובר בין מהותי הבדל שיש מזה ומוכח. בכורה מדין הבהמה

 

אם הוא  -אחרי שנולד אין לו תקנה עולמית ש, מצד אמו הוא חצי ב"פהעובר אשר כשהב"ח וכן כתב גם  .11 
וכן  .המתרת והיא רק משום מראית עיןנה שחיטה האם איננמצא במעי אמו הוא מותר אף ששחיטת 

"אי הוי מציאות שתהיה אמו מותרת בלא שחיטה היה גם כן ניתר העובר, שם שכתב:  הפרי תוארהסכים 
נו על שאם היתה דרשת... נו בקרא לאו מטעם שהבהמה נשחטהודרשתדרחמנא אמר כל שבבהמה תאכלו, 

מל לדעת ר' שמעון( דהא לא אתא קרא אלא למימר גשדינו כזה האופן לא היינו מתירים מין טמא שבבהמה )
בשרה מותר לך אלא ודאי ה"ק, כל בהמה ש דלא בעי שחיטה, ולמימר דשחיטה הראויה לו היא שחיטת אמו

 .אפילו כה"ג" אכול כל מה שבתוכה
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 הוא ולד כי, רחם פטר מדין בהמה לפטור יכול אינו ולד אבל, אחרת בהמה לפטור
 מהות נהפך הלידה בשעתרק ש ומוכח. בהמה מין אינו עובר כ"משא, בהמה מין

 .בהמהמקבל שם ורק אז הוא , העובר
 מן החי מן חלב אכל יוחנן' ר אמר אבא בר חייא' ר אמר" :(,אקג' )בגמ איתא ד.

 ,נמי אתמר. שלש אומר שאני, שלש מר ולימא אמי' ר ליה אמר, שתים חייב הטריפה
 ,קמיפלגי במאי. שלש חייב הטריפה מן החי מן חלב אכל יוחנן ר"א אבהו' ר אמר
 ולכן) עומדת לאיברים בחייה בהמה קסבר שלש ד"מ ;רובה יציאת עם שנטרפה כגון
 טריפה ואיסור אבר ואיסור חלב דאיסור(, הלידה בזמן מיד החי מן אבר איסור חל

 לאו בחייה בהמה קסבר שתים דאמר ומאן(. הלידה בזמן דהיינו) קאתו הדדי בהדי
 . חייל אתי לא אבר איסור, איכא טריפה ואיסור חלב ואיסור, עומדת לאיברים

 היות הלידה בזמן חל טריפה שדין - הוא שלוש שחייב אבהו' ור אמי' ר דברי ביאור 
 תאכל ולא" דכתיב, הלידה לפני חל אינו החי מן אבר ואיסור, בפועל נטרפה שאז
 וכן. הלידה בזמן רק חל זה ולכן(, יוסף-ראש' עי) נפש אינו ועובר", הבשר עם הנפש
 ה"ד) י"רש ומפרש. חלב אסור חל הלידה בזמן ורק, הלידה לפני חלב איסור אין

, תאכלו בבהמה כל דכתיב, מותר השליל חלב דהא" טעמא שהיינו( נמי איתמר
 לכן, אחת בבת חלים האיסורים ששלוש והיות". כל דכתיב הולד את לרבות ואמרינן

 שנטרפה דוקא שלאו לפרש מוסיפים' תוס. איסור על חל איסור אין של הדין כאן אין
 לפני נטרפה שאם, נ"ואיה. לידה לאחר נטרפה שלא הכוונה אלא, לידה בזמן בדיוק
 שנמצא פ"בד דהא, חזינן. הלידה בזמן אחת בבת חלים איסורים' הג כל הרי, הלידה
 מטעם בעצם הוא טריפות או חלב, גיד איסורי לו ואין באכילה מותר אמו במעי

 ידי על לבהמה נהפך עובר כלל בדרך ואמנם. האלו האיסורים כל את אין שבעובר
 י"ע העולם לאויר יצא שאכן דוקא זהו אמנם, ל"הנ האיסורים עליו חלים ואז הלידה
 הרי האם שחיטת י"ע העולם לאויר יוצא העובר כאשר אבל, הנולדים כדרך לידה
 ".תאכלו בבהמה כל" הדרשה כוונת וזו. כעובר לעולם נשאר דינו

 פסוק מאותו מקור י"רש מביא, חלב איסור חי לעובר שאין האומרת הגמרא על ה.
 הלכות שתי פסוק מאותו ללמוד ניתן איך ולכאורה. פ"בד ההיתר' בגמ נלמד שממנו

 היינו הן ההלכות ששתי היא דהאמת אלא? פ"ב דין וגם מותר שהוא עובר חלב דין -
 טריפה ואינה שנשחטה או] באכילה כשירה ואמו אמו במעי שנמצא עובר דהיינו. הך
 רבות שנים וגם איסורים לו אין[ ב״פ עצמה היא כי שחיטה צריכה ואינה שהרגה או

 ה"בתד מבואר וכן. ומותר, עובר, ההלכה מבחינת הוי, העולם לאויר יציאתו אחרי
 הדדי בהדי דכולהו ניחא והשתא" ל"וז, י"רש דעת דמפרשים (א,קג חולין) דאיסור
 מחייב דלא, אמה במעי נטרפה ה"ה רובה ביציאת שנטרפה דקאמר והא. קאתו
 ".חלב כמו, שיולד עד טריפה משום

 דם שזה שהיות לבאר אפשר היה ובפשטות. אסור שליל דדם מבואר( ,אעד) במשנה ו.
, זה בפירוש מיאנו הראשונים אולם. אסור זה גם הרי, אסור שדמו חי בעל ממין

 טעמים וביארו, ודינו שונה מדין החלב והגיד נאסרמדוע הדם  אצלם תמוה ואדרבה
 הגוף בכל נבלע שהוא לפי" כתב( ה' סי ד"פ) ש"ברא. בשליל דם לאיסור מחודשים

, דבריו את ביאר( ג,יג) ז"והט", עצמה בהמהה של שפירש האיברים כדם וחשיב
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 טעם 12.ממנו ונזון נתהווה שהעובר עצמה הבהמה דם עם מתערב שבעובר שהדם
 תאכלו בבהמה מכל שריותא למגמר דליכא טעמא דהיינו ל"ונ ל"וז ן"בר מצאנו נוסף
 דמשקה כיון דמו אבל, כתיב תאכלוד הנשה וגיד חלב כגון אוכלא דבר במידי אלא
 דבר אמידי לאוקמי דאיכא וכיון... תאכלו בבהמה דכל משריותא נפיק לא הוא

 כולו הוא פ"בד הראשונים רבותינו מדברי חזינן. ל"עכ, אדם ליה מוקמינן לא אכילה
 .לאוסרו וטעם מקור צריך, ממנו שאסור ומה, היתר מין

". אמו נשחטה שלא לפי, שחיטה טעון חי' ט בן בה ומצא קרעה( "ב,עד) במשנה ז.
 תיתי ומהיכי, נשחטה לא הבהמה הרי, בזה התנא חידש דמה ,(ב,יג) הדרישה והקשה
 בפני מין הוא פ"בש שהיות, ט"התוי כך על ומתרץ. כלל שחיטה שום ללא פ"ב להתיר
 נכתבש, תאכלו בבהמה כל מהפסוק פ"ב דין לימדה שהתורה ממה מוכח וזה, עצמו

 וכיון. זביחה מצות בפרשת ולא, טהורות ושאינם הטהורות הבהמות סימני בפרשת
רגע ב ורק, טהורה בהמה מיני בגדרי אלא שחיטה בדיני דין אינו פ"ב שדין ברור, שכן
 על עולה היה ולכן. בשחיטה חייבתה רגילה בהמה מיןהופך העובר להיות  לידהה

בהיתר כל בבהמה תאכלו וכל עוד  נכלל טהורה בהמה בתוך שנמצא שכל לומר הדעת
 יםוחגב כדגים, אלא דינו כמין מותר והוא לא הפך לולד הוא איננו בגדר בהמה 

שהוא נשאר בגדר עובר וניתר בשחיטת אמו  ל"קמדינא ול. שחיטה טעונים שאינם
 13.ולא בבהמה שלא נשחטה באכילה מותרתה בבהמה כשנמצארק 

 בהמהל, בניגוד נבילה מטומאת מטהרתה טרפה בהמה שחיטתד מבואר( ב,עב) בגמ' ח.
 דין איןשבטמאה  משום ,נבילה טומאת מידי מוציאתה התשחיט שאין טמאה
 בן, "נקבע המשנה ובסוף. שחיטה דיןטריפה יש במינה ב כ"משא, עיקר כל שחיטה
 במינו שאין לפי, מטהרתו שחיטתו אין[ י"רש - חיה מבהמה שנולד] חי שמונה
, שאין בה שחיטה טמאה כבהמה דינו שנולד' אפיבן שמונה  שעובר הרי". שחיטה
, נשחט' אפי לטהר במה לנו אין" שמפרש י"ברש כן ומפורש. בהמה מין שאינו דהיינו

, ח"אבמה, גיד, חלב איסור בו שאין דיברנו אשר הוא 14".וצאן בקר בכלל שאינו לפי
 בן שאינו היות שחיטה לענין שייכות שום לו ואין וכו' , כלאיםשר בחלבב, וטריפות

 .מעלייתא לבהמה אותו להפוך מעמדו משנה אינו לידתו' ואפי', ט
 ושלילתם פ"ב לדין אחרים הסבריםג. 

 יכולים אינםטעמים אלו ש נראה אך, פ"ב לדין אחרים טעמים מצינו באחרונים
 : פ"בב שמצינו ההלכות כל את הסבירל

 

 ההוה אמינא של הגמ' )עד( שלר"י דם שליל יהיה מותר כחלב וגיד הרי לפי הרא"ש יתהדא"כ מה הי וקשה .12
דם הרי גם דם הבהמה נכנס לעובר עצמו, אף ששהיא אמינא  אהוהאין זה דם של העובר? ושמא י"ל ד

 .נהפך לדם העובר ונחשב כחלבו וגידוהבהמה 
סופר מתרץ קושיא זו, שכוונת המשנה היא באופן שקרע את האם והעובר עדיין בתוך מעיה, שאפי' -והחתם .13

, ב"פת האם ויתירנה באכילה, בכל זאת שחיטה זו לא תתיר את האם לא נטרפה בקריעה זו, וישחוט כעת א
ג( בזה ,כיוון שעומד לצאת וראה אויר העולם. וצע"ג על פירוש זה, שהרי הדין של משנה זו מובא בשו"ע )יג

משמע שלא נשחט כלל, וכן הוא פשטות  -הלשון "אם לא שחט האם, אלא קרעה... טעון שחיטה לעצמו" 
 ."לפי שלא נשחטה אמו" לשון המשנה, שכתוב

רש"י אינו מתכוון לעובר או לב"פ שאינו בכלל בקר וצאן אלא לבן שמונה שאינו בכלל בקר  :מערכתהערת ] .14
 וצאן מכיוון שלא נשלמה יצירתו וסופו למות.

ח' לא נשלם ולא ישלים יצירתו דודאי ימות וכמת הוי מעכשיו, ולכן אין  גם אם נאמר דבן תשובת המחבר:       
היתר לבשלו בחלב, ושאין בו אסורי גיד או חלב, דגם הבו שחיטה ולא איסור כלאים, עדיין אינו מובן 

 [.בנבילה יש אסורי גיד או חלב ובב"ח וגם אין מובן דבני בניו הוין ב"פ עד סוף כל הדורות
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 ניתר" והפוסקים המשנה וכלשון אמו שחיטת י"ע לשחוט נחשב שהעובר שסברו יש
 ניתן כיצד יסביר לא זה שהסבר אלא". מטהרתו אמו שחיטת" או" אמו שחיטת י"ע

 ,השחוטה במעי שנמצאת טמאה בהמה או נבלה או וטריפות חלב או. הנשה גיד להתיר
 .שחוטה בבהמה מעולם הותרו לא אך פ"בב מותרים אלו שכל

 טעון חי' ט שבן סובר מאיר' שר, וחכמים מאיר' ר מחלוקת (,בעד) במשנה שנינו ועוד
( ה' סי) ש"הרא ומקשה. מטהרתו אמו ששחיטת סוברים וחכמים, התורה מן שחיטה
(? אמו ממעי שהוציאו ולפני) שחיטה לאחר מת דלמא, מת' ט בן הותר איך, מ"ר לשיטת
 "העולם לאויר חי יצא שלא זמן כל מותר, שחיטה אחר מת אפילו ודאי אלא" ומתרץ

 מותר העובר מן חותך שאם תאכלו בבהמה מוכל למדנו שהרי, הוא הכתוב דגזירת"
 אינו זאת בכל, השחיטה בזמן חי שהיה שאף בזה חזינן". אסור הבהמה מן נחתך ואילו
 אמו במעי שנמצא זה עצם הוא המתיר אלא, השחיטה מחמת אינו דהיתרו, אסור

 15.באכילה המותרת

 שאר כמו מותר והוא מהאם לחלק שנחשב הוא פ"ב דין שיסוד הסבירו אחרים
 המקשה בהמה פרק בריש הגמרא את לבאר יכול לא זה הסבר גם אך. האם איברי

 שנחתך ומה הבהמה של הפנימיים מאבריה חותכים שאם( ו,יד ד"ביו להלכה המובאת)
 דהיינו. החי מין אבר מטעם אסורות החתיכות, שחיטתה אחר עד הבהמה במעי נשאר

. לבהמה יםמחוברם אינם ה אם מהחי אבר איסור אתמהם  מסלקת אינה שחיטההש
 של היתרו שאין מזה ברור כ"א. אמו בשחיטת ניתר אמו במעי שנחתך עובר זאת לעומת

 .מהאם לחלק שנחשב מטעם פ"ב

 ואין טעמא בלא מילתא כלומר" הכתוב גזירת" הוי פ"דב והוא מצינו שלישי הסבר
". אחריה להרהר רשות לכם ואין מלפני היא גזירה, "וסברתו הגיונו אחר להרהר לנו

 כדעתו ופוסקים, מחדש שזורי שמעון' ר הנה כי. פ"ב דיני לפרש מספיק לא זה שגם אלא
 כל" בפסוק שמהפכים מה בכל אבל. פ"ב הוין הדורות כל סוף עד בניו דבני( ד,יג ד"יו)

 סמך או רמז שום למצוא אפשר אי פ"ב דיני נלמדים לבד שממנו", תאכלו בבהמה אשר
 יתכן כיצד להסביר יכולה איננה הכתוב גזרת וכן. פ"ב הוין הדורות כל סוף עד בניו דבני
 .16רביעה איסוראולי גם לא ו כלאים איסור לא פ"בב שאין

 עצמו בפני מין הוי פ"שב וברורה פשוטה מסברה נובע פ"ב דין שיסוד פשוט כן ועל
 התמיהות כל את לבאר יכול זה הסבר ורק, לנו המוכרים בהמה דיני בכלל ואינו

ולכן גם נראה שאין מקום לגזרת מראית עין כאשר מדובר במין שונה  .פ"ב לגבי שנאמרו
 שאין גזירת מראית עין בחתיכת דג הנראה כמו בשר ומותר לבשלו בחלב. כמו 

 עין ומראית אחלופי רתיגז אין בהםש מקריםד. 
 אתי דלמא - עין מראית מפני שחיטה ללא פ"ב לאכול שלא גזרו ל"חז שכאמור אף

 בכל 17.וגידם חלבם אסרו וכן שחיטה בלא אותו שאוכל כשרואין בהמות בשאר לאחלופי
  (:ז,סה ד"יושו"ע ) וגידם חלבם והתירוהו, במקרים רבים זו גזירה הגבילו ל"חז זאת

 ע"שו) רגילה בהמה לבין בינו הבדל שום ניכר ואין כשגדל' אפי חודשים' ח בן, פ"ב א.

 

"השוחט את הבהמה, והיה בה בן שמונה  המשנה לא כתבהשהרי פשט המשנה, הם לכאורה ש ודברי הרא" .15
חי", אלא כתוב "השוחט את הבהמה ומצא בה בן שמונה חי", דהיינו שנמצא בזמן שנפקע כריסה ויצא 

על  ב"פשהולד נקרא שפירש שם  (עי' בש"ך )ס"ק זו, ולא "בן שחוטה", ב"פוקא וויר העולם. ולכן נקרא דולא
 שם "שנפקע כריסה ונמצא בה".

 שם.רש"ש תוספות ד"ה למעוטי חולין עד ב ובעיין  .16
 .ט"זבש"ך ווכן בהפריס  ד"ה ב,רש"י עה .17
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 - והלך פרסותיו על עמד) קרקע גבי על הפריס שלא חודשים' ט בן פ"ב ב. (.ב,יג ד"יו
 היכר או סימן לו שאין דוקא היינו, שחיטה שטעון שנפסק חי' ט בן אפילו ג. (.שם ע"שו

 18.היא משונה זו שבהמה
 בשאר לאחלופי חששו ולא, אלו פקועה בני של החלב את אסרו שלא להדגיש ויש

 לא כ"כמו. לאחלופי חששו ולא, גידם אסרו לא וכן. חלב אוכל אותו כשרואין אסור חלב
 ואפילו(. ה ק"ס ך"ובש, שם) ע"בשו כמבואר שחיטה מחמת שאינם טריפות על גזרו

 יתר או חסר כגון, לכל הניכרת שטרפה שסוברים( מא' סי התרומה-ספר' עי) לראשונים
 . שחיטה טעון פ"שהב באופן דוקא היינו, אסורה שהיא רגל

 זצ"ל זנראו הלוי שמואל הרב עמדתה. 

 אלא .פ"ב לעצת התנגדות הביע (קעח סימן ח)ח" הלוי-שבט ת"בשו למעשה הלכה
 בה המובא היחיד והנימוק ,הלכתית נהטו שום בה הנמצא שלא יראה בתשובה שהמעיין

 בה וינהגו, הלכה י"עפ בה ושינהגו התורה מן שחיטה שינהוג ה"ב הבורא רצון זה"ש הוא
 19."טריפות מחששי הפרישות

לעומת דברים אלו, אם אמנם בעדר בני פקועה בני שמונה אין איסור טריפות, חלב 
הן בהעלאת רמת כשרות הבשר, הן  -תהיה בכך תועלת רבה ביותר לעולם הכשרות  ,וגיד

 בהורדת מחירי הבשר הכשר והן במניעת זיופי כשרות.

 

שמותר, מאי טעמא, כל מלתא דתמיהא  ב"פ(, אמר אביי הכל מודים בקלוט ,בהדין זה מבואר בגמ' )ע .18
הוא, ומתוך שתמהין על קליטותו  ב"פ, ומפרש רש"י "קול יוצא מאז, קלוט זה מידכר דכירי לה אינשי
ולהלכה  עיי"ש שיש מצריכים ב' דברים תמוהים .ונפסק כן להלכה בשו"ע )שם סעיף בזוכרין את כל דבריו". 

"או שהיה בו שום שאר דבר תמוה",  מוסיף הרמ"אעל כך ו (.אזלינן בספק דרבנן לקולא ודי בסימן אחד
משה וז"ל ורבי שמריה קבל מרבו רבי אליעזר בן רבינו -אשר"י ודרכי-זרוע, מובא בהגהות-רומקורו מהאו

משולם שרב שרירא גאון, אבי רב האי גאון, עשה ב' מעשים... וגם בני פקועות היו לו ולא שחט אחד מהם, 
"ש דעת רכלום בחופה, ואין משם ראיה להתיר בלא שחיטה ]אלא המית שניהם בקופיץ בין קרניהם והאכי

[ דשאני התם דחופה הוי ותמיהי ראית עיןזירת מגו אין ב שנים וחורש בשדה חמשאפלו בן במשנה ששזורי 
שהוא מותר בלא שחיטה דמתוך שתמה על קליטתו קול  ב"פאינשי, כההיא דאביי דאמר הכל מודים בקלוט 

ר"ח קנייבסקי מנין ידעו הגאונים להשוות דין ושאלתי את ה. תי לאיחלופי עכ"לולא א ב"פיוצא עליו שהוא 
שאינו סימן בגוף הבהמה, ואינו שינוי  פרסותיו קלוטות שאין צריך שחיטה, לההיא מעשה שעשו כן בחופה,

האם הגאונים  עוד שאלתי אותו: ענחתי נכון את הכתב(, "סברא"!לידה כמו בפרסותיו. ותירץ )אם פ משעת
 ".כן"האם מותר לעשות כן לכתחילה היום? תשובתו: . "כן"גידלו עדרים של בני פקועה? תשובתו: 

' וכו הריאה ובדיקת בשחיטות בעיות כמה דיש דהיות ל"מחו אחד מפלפל שאלנו מכבר לא זהוז"ל שם: " .19
 ובן בנו הרי פקועה בת על הבא פקועה דבן ד"ס יג' סי ד"יו ע"בשו המבואר י"עפ העצה לעשות אפשר הלא
 בן היום נקח אם ולכן, בהם פוסל טריפות ואין מדבריהם רק שחיטה טעונים אינם הדורות סוף עד בנו

 . טריפות חשש בלי וגם, חלק כשר השחיטות כל יהיו עדרים עדרים מהם ונעמיד פ"ב על שבא פקועה
 רצון דזה ושנית .הדורות מכל יותר בשחיטה חששות כהיום אהור דאיני חדא ;בעלמא פטפוטים הם אבל 

, טריפות מחששי הפרישות בה וינהגו, הלכה י"עפ בה ושינהגו התורה מן שחיטה שינהוג ה"ב הבורא
 ,תאכל לא אשר החיה ובין הנאכלת החיה ובין, הטהור ובין הטמא בין להבדיל שמיני פ"סו וכמבואר

 סימני נולדו לבין אסורה טריפה סימני נולדו בין רובו נשחט לבין חציו נשחט בין כ"מתו שם י"רש כ"וכמש
 ."דור מדור הנמסר כפי דת להעמיד ואפשר שאפשר שלנו המסורה על להרהר ו"ח ד"סו .כשרה טריפה
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Is Ben Pekua Meat the Solution to 

Prohibitive Kosher Meat Prices?
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