
  עחחולין  
  

 א פרק כב ויקר
(כז) שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה 

 :ה'ל
  (כח) ושור או שה אתו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד:

 
 ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק מח 

וכן אסר לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד, להשמר ולהרחיק לשחוט משניהם הבן לעיני האם, כי צער 
בעלי חיים בזה גדול מאד, אין הפרש בין צער האדם עליו וצער שאר ב"ח, כי אהבת האם ורחמיה על 

משך אחר השכל רק אחר פעל הכח המדמה הנמצא ברוב בעלי חיים כמו שנמצא באדם, הולד אינו נ
והיה זה הדין מיוחד בשור ושה, מפני שהם מותר לנו אכילתם מן הבייתות הנהוג לאכלם, והם אשר 

תכיר מהם האם את הולד, וזהו הטעם ג"כ בשלוח הקן, כי הביצים אשר שכבה האם עליהם 
על הרוב אינם ראוים לאכילה, וכשישלח האם ותלך לה לא תצטער והאפרוחים הצריכים לאמם 

בראות לקיחת הבנים, ועל הרוב יהיה סבה להניח הכל, כי מה שהיה לוקח ברוב הפעמים אינו ראוי 
  לאכילה, ואם אלו הצערים הנפשיים חסה תורה עליהם בבהמות ובעופות כל שכן בבני אדם

  
 רמב"ן דברים פרק כב פסוק ו 

במורה הנבוכים (ג מח) כי טעם שלוח הקן וטעם אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, כדי וכתב הרב 
להזהיר שלא ישחוט הבן בעיני האם כי יש לבהמות דאגה גדולה בזה, ואין הפרש בין דאגת האדם 

לדאגת הבהמות על בניהם, כי אהבת האם וחנותה לבני בטנה איננו נמשך אחרי השכל והדבור אבל 
כח המחשבה המצויה בבהמות כאשר היא מצויה באדם. ואם כן, אין עיקר האיסור  הוא מפעולת

באותו ואת בנו רק בבנו ואותו, אבל הכל הרחקה. ויותר נכון, בעבור שלא נתאכזר. ואמר הרב ואל 
תשיב עלי ממאמר החכמים (ברכות לג ב) האומר על קן צפור יגיעו רחמיך, כי זו אחת משתי סברות, 

ה כי אין טעם למצות אלא חפץ הבורא, ואנחנו מחזיקים בסברא השניה שיהיה בכל סברת מי שירא
המצות טעם. והוקשה עליו עוד מה שמצא בב"ר (מד א) וכי מה איכפת לו להקב"ה בין שוחט מן 

הצואר לשוחט מן העורף, הא לא נתנו המצות אלא לצרף בהם את הבריות שנאמר (משלי ל ה) כל 
  אמרת אלוה צרופה:

  
 ספר החינוך מצוה רצד 

משרשי המצוה, שיתן האדם אל לבו כי השגחת השם ברוך הוא על כל מיני בעלי חיים בכלל, ועם 
בטל מן המינין לגמרי כל השגחתו עליהם יתקיימו לעולם, כי השגחתו בדברים זהו קיומם, ועל כן לא י

ימי עולם. ואף על פי שהשגחתו על מין האדם בפרט, וכמו שכתבתי למעלה בסדר אשה כי תזריע עשה 
ג', לא כן מיני שאר בעלי חיים אלא דרך כלל במין ישים השם השגחתו ברוך הוא, ועל כן נמנענו 

 מלכלות האילן וענפיו ביחד לרמז זה. 
 

ד הפשט כמו כן, שהוא לקבוע בנפשנו מדת החמלה ולהרחיק מדת ועוד נוכל לומר בענין על צ
האכזריות שהיא מדה רעה, ולכן, אף על פי שהתיר לנו האל מיני בעלי חיים למחייתנו צונו לבל נהרוג 

 אותו ואת בנו ביחד, ולקבוע בנפשנו מדת החמלה.
 

  אותו ואת בנו  בפנים  בחוץ  
  מותר  חולין

  
  ביטול עשה

  בהנאהאסור הבשר 
  שוחט לוקהה

  בהנאה אם בפנים, הבשר אסור
  הבשר כשר ,אם בחוץ

  
וגם לוקה  איסור כרת  מוקדשים

  אם היה ראוי ליקרב
  הבשר אסור בהנאה

  השוחט לוקה  מותר
  משום מחוסר זמןאינו ראוי ליקרב 

  בין בפנים בין בחוץהבשר אסור בהנאה 
  


