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ד׃ ויקרא כ "ב :כח 1.    ֹום  ֶאָחֽ א ִתְׁשֲח֖טּו ְּבי֥ ֹ֥ ה ֹא֣תֹו  ְוֶאת־ְּב֔נֹו  ל   --   ְוׁ֖שֹור  אֹו־ֶׂש֑

An ox or a sheep, you shall not kill it and its young both in one day. 

 . --    ְותֹוְרָתא אֹו  ִׂשיָתא  ַלּה ְוִלְבַרּה  ָלא ִתְּכסּון ְּביֹוָמא ַחדתרגום אונקלוס ויקרא  כ " ב:כ" ח 2.   

Whether it be a cow or ewe, ye shall not immolate (both) her and her offspring on one day. 

ֶׂשב  ׁ֣שֹור   --ב:כז "כ ויקרא   אֹו־ֵעז֙   אֹו־ֶכ֤
         ֵעז אֹו ִאַּמר  אֹו   ּתֹור                     

a bullock, or lamb, or goat 

 --    אותו  ואת  בנו –  נוהג  בנקבה   שאסור  לשחוט האם והבן  או   הבת,  ואינו נוהג  בזכרים,  רש"י ויקרא כ "ב:כ "ח 3.   
.   והבן  האב  לשחוט  ומותר   

בנו ואת   אתו  [AND WHETHER IT BE AN OX OR A SHEEP YE SHALL NOT SLAUGHTER] IT AND ITS YOUNG 
[BOTH IN ONE DAY] – This law applies only to the female parent, although Scripture uses the masculine 

term אתו — that it is forbidden to slaughter the dam and its male or female young in one day, but it 
does not apply to the male parent, and it is permissible to slaughter the father animal and its young 

whether male or female in one day (Chullin 78b; cf. also Onkelos). 

 חנניה אומר  --  מאי  חנניה ומאי  רבנן דתניא  "אותו  ואת  בנו" נוהג בנקבות ואינו  נוהג בזכרים    בבלי  חולין  ע" ח: 4.  
–בנקבות   ובין  בזכרים   בין נוהג  

The Gemara asks: What is the opinion of Ḥananya, and what is the opinion of the Rabbis that were 
mentioned earlier? Their opinions are elucidated as it is taught in a baraita: Despite the fact that the 
verse is written in the masculine form, the prohibition against slaughtering itself and its offspring in a 



single day applies to females, i.e., to a mother and its offspring, but it does not apply to males, i.e., a 
male animal and its offspring. Ḥananya says: It applies both to males and to females.   

 רמב"ם  הלכות  שחיטה י "ב:י "א 5.   

.  ֶאָחד ְּביֹום  ְׁשֵניֶהן  ׁשֹוֲחִטין  ֵאין  ָאִביו  הּוא ֶׁשֶּזה ַוַּדאי  נֹוַדע  ְוִאם. ַוַּדאי  ְּבָנּה ֶׁשֶּזה ִּבְנֵקבֹות   נֹוֵהג ְּבנֹו  ְוֶאת אֹותֹו  ִאּסּור) יא
   :נֹוֵהג  ֵאינֹו אֹו  ִּבְזָכִרים   נֹוֵהג ִאם  ָסֵפק  ֶׁשַהָּדָבר .  לֹוֶקה  ֵאינֹו   ָׁשַחט  ְוִאם

 תורה  תמימה  ויקרא כ "ב :כ" ח 

: אותו  ואת  בנו  – תניא, יכול  יהא  אותו  ואת  בנו  נוהג בין  בזכרים  בין  בנקבות , ת " ל אותו ,  אחד  ולא  שנים ,  חולין  ע"ח 
  בנקבות  הכא אף  בזכרים  ולא  בנקבות התם מה , הבנים  על   באם וחייב  כאן  חייב , דן אני  הרי, אחד   באיזה יודע  ואיני 

  [דבאם  על הבנים כתיב  והאם  רובצת ,  וזו  דעת  חכמים  דאין  חוששין   לזרע  האב, ולכן  רק  באמו נוהג  וולא  בזכרים 
  ולא  קי״ל  כמאן הרבה פלפלו ובגמ׳,  האב  לזרע  גם  דחוששין  ס״ל   חנניא אבל , ודאית  דאמו   משום, ובנו  אותו  איסור
  מפני , לוקה  אינו  שחט ואם   אחד ביום   שניהם  שוחטין אין   אביו  הוא שזה ודאי   נודע שאם קי״ל   ולכן ,  דבר   הוכרע

  זה חזון  שאין  לי   וכמדומה, בספק  קיימא  זה שדבר  במקומו הרמב״ם וכ״פ. לא או  בזכרים  נוהג  אם ספק שהדבר 
  גם   יש  איסור אבל   מלקות לענין  רק הוא  זה  כל ואמנם. בספק ויניח  הדבר יכריע  שלא  הרמב״ם  בחבור נפרץ

] בזכרים .. 

 שולחן  ערוך  יורה  דעה  ט "ז 6.   

,  ֶאָחד   ְּביֹום ְׁשֵניֶהם  ׁשֹוֲחִטין   ֵאין, ָאִביו  הּוא ֶׁשֶּזה  ַוַּדאי   נֹוַדע ְוִאם ;  ַוַּדאי  ְּבָנּה  ֶׁשֶּזה,  ִּבְנֵקבֹות   נֹוֵהג" ְּבנֹו  ְוֶאת  אֹותֹו "  ִאסּור
נֹוֵהג  ֵאינֹו אֹו  ִּבְזָכִרים   נֹוֵהג ִאם  ָסֵפק  ֶׁשַהָּדָבר ,  לֹוֶקה  ֵאינֹו   ָׁשַחט  ְוִאם . 

 7.   'ט"ז  יורה  דעה  ט"ז :ב 

  לחומרא  חוששין  ל" וקי  אב  לזרע  חוששין  ליה  דסבירא   כחנניא ל "קי   אי  בגמרא  לן דמספקא .  בזכרים  נוהג  אם  ספק )  ב
ספק.  על לוקין   דאין למלקות   לא אבל   

 8.  מציון מכלל יופי רב נבנצל  (עיין 'פרשגן' מאת רפאל בנימין פוזן זצ"ל). 

 



קמט  סימן  לאוין  גדול  מצוות ספר .  9  

]  היא שזו) [זהו( אחריו  כרוך שבנו  מי  שמשמע   בנו  וכתיב ודאי  בנה  שזה בנקבות  נוהג בנו  ואת   אותו) ב,  עח (  תניא
  אמר ,  האב  לזרע   חוששין  שסובר נוהג  ובבן  באב אף  אמר   וחנניה, אחד  ביום  לשחוט  מותר והבן האב  אבל  האם

  באותו  לא   כחנניה הלכה שאין  אלפס   ורב . . . . .  בתו  הדין   דהוא   דווקא לאו  ובנו . כחנניה הלכה )  א , עט שם (  שמואל
  וגם   בפרדות  יהודה  כרבי  הלכה שפוסק ) ב,  קיא (  דכתובות   אחרון בפרק  שמצינו  מאחר בפרדות  ולא  בנו  ואת

  מספק  לאסור  להתקיים  יכול  כחנניה \ שמואל  שפסק\  פסק אמנם,  למעלה  ביארנו  כאשר כן נוהגים  היו האמוראים
  מסופקים  שאנו   מאחר לוקה אינו   אבל  האב לזרע חוששין  אם  מסופקין יהודה '  ור וחכמים  אליעזר   שרבי  מאחר

 תפס דבריו באם  ללקות  עליו   אבל  מודה  שאף באב   שיתא  או  ותורתא בדבר , ואונקלוס שתרגם  ושור או  שה   
.בארנו כאשר מספק אסור  ובבן  

ב "י ':ג ויקרא  ן "רמב. 10  

  וארנבת   ושפן וחמור  כגמל, ולנקבה לזכר אחד  שם  ברובם כי , הבהמות  בשם  הקדש   לשון יקפיד  לא:  דעתי  ועל 
  לא, ועז תיש ,  כשבה כשב, ופרה  שור : כגון, ולנקבה לזכר שמות  להם  אשר  במינים  וגם.  ותור  יונה,  ובעופות ,  וחזיר 
  בפרה  והוא – ) ח "כ: ב "כ ויקרא (  בנו ואת  אותו   שה  או  ושור: שכתוב  כענין, לנקבה ושור  שה: ואמר, יקפיד

  ויקרא(  יקריבנו תמים  זכר  העזים מן : וכן  ).ח" ע חולין   בבלי( האב  לזרע   חוששין  אין:  האומר   כדעת, בלבד  וכשבה 
  שעירת  או   כשבה – ') ז':ה ויקרא (  שה  די  ידו  תגיע  לא  ואם : וכן. נקבה  או   זכר –  קרבנו  עז  ואם, התישים מן  – ') י': א

   . עזים

ח "כ :ב" כ ויקרא )  יונתן( ירושלמי  תרגום .  11  

  תיכסון לא ברה וית  יתה  רחלא  או תורתא  בארעא  רחמנין   תהוון כן  בשמיא  רחמן  דאנא  היכמא  ישראל   בני  עמי
חד ביומא  . 

Sons of Israel, my people, as our Father in heaven is merciful, so shall you be merciful on earth: neither 
cow, nor ewe, shall you sacrifice along with her young on the same day. 

ה   פרק  ברכות   מסכת) וילנא( ירושלמי  תלמוד .  12  

  וטעה  התיבה לפני  העובר אותו  משתקין  מודים  מודים  שמך  יזכר  טוב  ועל  רחמיך יגיעו צפור  קן   על   האומר 'מתני
זה  שטעה ברכה  מתחילת מתחיל  הוא ומאין  שעה באותה סרבן   יהא  ולא  תחתיו אחר   יעבור : 

 [   הגיעו  ציפור  קן על   הוא ברוך  הקדוש של מדותיו  על   תיגר כקורא  סימון ' ר  בשם  פינחס' ר ' גמ  ] א  עמוד מ  דף
  קן   עד  הוא ברוך  הקדוש  של  למדותיו  קיצבה   כנותן סימון רבי  בשם יוסי ' ר  רחמיך הגיעו  לא האיש  אותו ועל  רחמיך 
  יוסי  לרבי  מסייע  עד   דמר  ומן  פינחס ' לר מסייע  על   דמר  מאן עד תני  תניי ואית  על תני  תניי  אית   רחמיך הגיעו  ציפור 

  כמה  ישראל בני  עמי"  דמתרגמין  ואילין  רחמים ה"הקב  של למדותיו   שעושין  טבות עבדין   לא  בון '  ר  בי  יוסי  ר "א
  " חד  ביומא תרויהון  תיכסון לא   ברה וית  יתה  רחילה  או  תורתא  בארעא  רחמנין תהוון כך  בשמים   רחמן דאנא 

רחמים  ה" הקב  של מדותיו   עושין שהן   טבאות  עבדין לא  . 

ה   פרק ברכות  תמר   עלי. 13  

  לפני  נאמר  זה י "א  ותרגום   אמור בפרשת   ע" יב של תרגומו  הוא זה תרגום  ברם  . . . '. וכו   טבות עבדין לא   א" בר י" אר
  א "לר   אונקלס בתרגום  עיין   ת"בשו   גאון  ה"ר  ש"כמ  אשי   רב בימי שהיו  ה"ור  אבא   רבי ולפני   אסא ורבי  אמי  רבי 

  ה"וכ  ס" ר  של טעמים  כשני ל" וס א "ריבר  של טעמו  על   שחלקו   נראה מזה דבריו   ובהמשך ג "קע   עמוד ב "ח  ברלינר
,  רחמים משום  שהוא בפיוטו כ "ג שיסד  הקליר  על ה"כ  במגילה'  התוס  קושית   וסרה,  תצא כי פרשת  רבה  בדברים

  בתפלה שכשאומר   בתפלה דווקא   טעמיה  'וכו  בתפלתו  האומר  י "רש  כתב  ל "ז ט" יו '  תוס   עיין  ן" הרמב פירש  וכן



  כלומר ' וכו  ואמר   דנחית ההוא  בגמרא  וכן  פשט  או  דרש   דרך   כן שאין   מה אותו  משתקין   ולהכי הדבר   מחליט
  ע "תיב  גם  אכן , זה בכלל   הוא המתורגמן דרשת  שאף  מירושלמי  לדבריו  סתירה   ויש . ל "עכ  התיבה לפני  יורד  שהיה

  אין  ותרגום  בדרשה   רק  שלדעתם  ל "וי  ,מתרגמין   כאלין  המקרא  מתרגמין תצא  כי  פ"בר  רבה  ומדרש  באמור 
. י "רש בדעת  ט" יו' התוס  ש" כמ שאסור   מודים הם  גם  בתפלה אבל   בזה   קפידא  

 


