אתוח דאותיתא
ועיי שחימתאמו הרי אינו נחשב זבוח רק הימר בעלמא
סואוכרל פ״כ ליה בי׳ במעי אמו עשה דשאינו ובוח
א״אשיאסר
דנהי דשייך בי׳ וביחס בשחיעח עצמו
מכס אינו זבוח כיון שישלו הימרשלא פ״י זריחה דהיינו
פ״*שמיפמ אמו ואינו צריף להיומ זבוח בדווקח ודו״ק
היטב :
ו הג ה מהשכחבמי דהיחר בן פקועה איננו משאת
שנחשב הפובר ל>שחט• פ״י שחיטת האס רק
הימר בעלמא הוא שהמירתו מורה לכאורה יש ראי׳לזה
ממה שמומר גס בנמצא מת רמעי אמו דלא שייך בי׳
מו שחיטה כלל כיון שמח מקודם וכבר נאסר משוס
נבילה ועל כרמך דהיחר גרידא הוא שהמירה חורה כל
הנמצא בה ואפי׳ איסור נבילה ופל כן גס בבן ט׳ חי
הנמצא בה שסיר נראה דאין טפס ההיחר מפאחשנחשב
העובר לנשחט רק ששחיטח האם מחרח אח האיסור
אמ״השבו הימר.גרידא כמו שמחרח במח אח האיסור
נבילה דאין שוס סברא לחלק ביניהם כיון דמרוייהו מחד
קרא ילח־נן להו מקרא דכל בבהמה מאכלו ועוד שהרי
בבן ט׳ ח־ עצמו מצינו שהיא מתרח אח האיסור שבו
שהרי אפי׳ בן ט׳ חי טריפה הנמצא כה נמי שרי ואז
ג״כ איסור טריפה הניתר בו הרי איננו מפאת שנחשב
כנשחט שהרילא עדיף שחיטתוע״י האס משחיטת בהמה
בעצמה שאין השחיטה מחרה איסור טריפה ועל כרחך
דהיתר גרידא הוא מה ששחיטת אמו מתרת איסור
טריפה שבו וא״כמניין לנו לחלק בין איסור טריפה שבו
לאיסיר אמ׳׳השכו ולומר דאיסור ^ומ״ה אין שחיטת אמו
מתרח היתר גרידא רק שנחשבת שחיטת אמו כאילו סחט
גם אח העוכר אולם י״ל דטעס ההיתר לסי שנחשב
הסובר כחלק ממנה וכאחד מאיברי׳ וט״כ גס במת וגם
בטריפה שפירשרי דלאשייך מימה וטריפות באבר אחד
רק בכלליותשל בהמה דאפי׳ באבר המדולדל בבהמת
שאין בו חיות קי״ל דאיןשחיטה עושה ניפול וניתר האבר
פ׳׳י שח־טת הכהמה וכ״ש העובר שנחשב כאחד מאברי׳
סמחובריס בה דאין שייך בי׳ מיתה וגס טייסות לא
שייך בי׳ מפאתשנחשב רק לאברשל בהמה דאפי׳’בחצי
חיות הוא סלוגתא בחולין דל״ב ע״באי שייך טריפותט״ש
וע׳׳נ גס בשח־טת האסשסיר נחשב העובר לנשחט כ^
שאר איברי׳ ואפי׳ למ״ר דעובר לאו ירך אמו היא עכ״ז
לעניין שריותא רבן פקועה י״ל דלסרע הזה גילתה תורה
דהוא ירך אמו ונחשב כחלק ממנה וכנ׳׳ל וע׳ במהרי״ט
אלגאזי ה׳ בכורות ס״א אות ב׳ שנסתפק אי חלב פקועה
חשיבא חלב שחוטה לענין בב״ח עש״ה והנה זה ג״כ
מלוי בספק הנ״ל דאס היתר בן פקועה היא מסאם
שנחשב כשחוט א״כ הרי *חלב סיא חלב שחוטה ואם
הימירו היתר בעלמא הוא ואינו נחשב לשחוט כלל אזי
שפיר חלבו ככל חלב חי׳ דעלמא ושפיר אוסרבבב״ח ופ״ע
בחולין לע׳׳ד ע״א דאמתני׳ דחנן דבן שמונה חי אין
שחיטתו מטהרחו לפי שאין במינו שחיטה פריך 3גמ׳
והתני׳ בן שמונה חי יוכיחשאפ״טשיש ׳במינו שחיטה וכו׳
א״ר כהנח יש במינו שחיטה אגב אמו ומנא דידן מינא
דאמי׳ לא פריך פכ״ל הגמ׳ וצרך להבין באתה סברא
נחלקוהמשנה וסבריתאהנ״ל דהבריתא סוברת דבןשמונה
חי חשיב יש במינו שחיטה הואיל דש בו שחיטה
!אגב אמו ואילו המשנה סוברת דלא חשיב יש במינו
שפיטה מפאת השחיטה אגב אמו ולפמ״ש י״ל דפליגי
בספק הנ״ל אם הימר בן פקועה הוא מפאת שנחשב
העופר לנשחט ע״י שחיטת האס א״ד היתר גרידא הוא
דהבריימא סופרת דההימר מפאת שנחשבהפובר לנשחט
ופ״כשסיר חשיב יש במינו שחיטה אגבאמו אבלהמשנה
סוברת דרק הימר בעלמא הוא ולא מפאת שנחשב כשחוט

בז

ופ״כ שפיר אין במינו שחיטה כלל כיון דגם אגב אמו־
.־\י איננו נשחט רקשנעשה היתר בעלמא ולא מטפס
שחיטה אולס לקושטא דמילחא נלענ״ד דשריותא דבן
פקועה הוא מפאת שנחשב העובר לנשחט ולאו ר\מר
גרידא הוא ומנא אמינא לה מהא דאמרי׳ בתמורה די״א
פ״ב בפא מיני׳ אביי מר׳ יוסף היאשלמים וולדה חולין
ושחטה בפנים מהו )ס־׳ ששחט בהמת שלמיס מעוברת
בפכיס והפובר שפה ה־א סולין כגון שהקדישה חון
מעוברה( מ* הוי )העובר( חולין כפזרס או לא א׳׳ל מי
קרינא בי׳ ט ירחק ממךהמקוס וזבחת )פי׳ דמתאי קרא
הוא דילפי׳ דאסור לשחוטחולין בעזרה משוס דכתי׳ ט
ירתק וגו׳ ודרשי׳ בריחוק,מקום אתת זובח וא• אתה
זובח בקירוב מקום והשתא בהמה זו מי קרינן בה ט
ירחק וגו׳ הלא בוודאי לא קרינן בה שט שהרי מוכרת
לשחטה בעזרה שהרי שלמים היא וע״כ כיון שא״א לו
לשחוט בריחוק מקום אין עובר .על הוולד שבה משוס
שחיטת חב״ע( פכ״ל הגמ׳ ומפורש בזה דשדותא דעופר
בשחיטת אמו היא מפאת שנחשב העובר לנשחט דאי
נימא דהיתר גרידא הוא שהתירתו תורה אצל לא מסעם
שחיטה א״כ מאי סלקא דעתך דאביי כלל שיעבוד אפובר
משום שחיטת חב״ע וגהל״ל לר׳ יוסף טעמא דעי קרינא
ט׳ כי ירחק וגו׳ הרי בלא״ה אין כאן שחיטת חבי׳עכלל
שהרי לא שחט את העובר שהיא חולין כלל רק התירו
ע״י שחיטת האס שהיא קדשים ועל כרחך דשריותא
דעובר בשחיטת אמו הוא ■מפאת שנחשב כשוחט את
העובר עצמו וע*כ שסירחשי :כשוחט חכ״ע כיון שהעובד
היא חולין ודו״ק היטב כי ראי׳ ברורה ונכונה היא בפ״ד
ועוד יש להביא ראי׳ פני׳ לזה מש״ס ג״ק דע״ח פ׳׳י
דחנן שס לאס ננב בהמה ומכרה אפי׳ חון מאחד ממאת
שבה פטור מד׳ וה׳ משוס דבעי׳ מכירת כולה בלי שיור
ובעי תחם בגמ׳ מכרת חון מעוברה מהו אליבא דמ״ד
עובר ירך אמו הוא לא תיבפי לך דוודאי חשיב שיור ט
תיבעי לך אליבא דמ״ד עובר לאו ירך אמו היא מהו כיון
דלאו ירך אמו הוא לא הוי שיור או דילמא כיון דצר^
)העוברי צריך לאס( לאשתרויי בהדה בשחיטה כמאן
דשייר בגופה דמי עכ״ל הגמ׳ ומוכח גס מזה לתדיא
דהיתר בן פקועה מטעם שחיטה היא שנחשב העובר
כנשחט מדבעי למימר דהעוכר חשיב שיור מפאת שניתר
עס האס בשחיטה והא דדבר הניתר בשחיטה חשיבשיור
לגבי מכירה היינו משום דכתי׳ וטבחו או מכרו ורעי׳
מטרה חמי׳ דטביחה וכמבואר בסוגי׳ דב״ק שס עש״ה
וא״כ על כרחך שהעובר נחשב כנטבח פ״י שחימת האם
והוא בכלל וטכסו ופ״כ חשיב ג״כשיור לגבי מכירה ודו״ק
היטב וגס זה נכון בס״ד ועוד מצאתי מפורש כן דשריוחא
דבן פקועה היא מטעם שנחשב כשוחט את העובר והוא
בפי׳ הרא״ש מס׳ פרה ס״ב מ״אשכ׳ אהא דפליגיהתס
ר׳ אליעזר ורבנן בפרס מעוברת דר׳׳א מכשיר וחכמים
סוסלין וכ׳ הוא ז״ל בטעם מחלקותס דר׳׳א לטעמי׳ אזיל
דס״ל בעלמא דעובר ירך אמו הוא והוי כגופה דפרה
ורבנן ס״ל עובר לאו ירך אמו היא וחשיכ כשוחטשתי
פרות וכו׳ עכ״ל ומבואר להדיא דפובר במעי אמו חשיב
בשטטח אם כשוחט את העובר ופ״כ לרכק דעובר לאו
ירך אמו הוא והוי העובר פדה לעצמו פ״כ כששוחט
סרה מעוברת חשיב בזה בשוחט שתי סרות דשחיטמו
פסולה מדרשא דושסט אותה ולא אותה ואת חברתה
וכמבואר בחולין רס״ב ושוב ראיתי שבמקור הפנין ג״כ
מוכח בן דנחשב כשוחט את העובר עצמו עיין היטב
בחולין דע׳׳ד ע״ב מהו לפדות בק פקועה וט׳ ושס דט״ה
ע״ב ברש׳׳י ד״ה אין לו תקת ובחוד׳ה בן פקועה י״ש
ותבן ויש לדון סול הרבה בענץ זה ובאתי כעת רק
כלל
להפד:

