
  
 
 
 

 בס"ד

 בס"ד 
1486מספר , בפ"תש, כי תצא תרשפ

 

 טעמים רבים למצוות "שילוח הקן"  

שרביט מעון  ש

ּפֹור ֵרא ַקן צִּ קָּ י יִּ ֶניָך ַבדֶ ל    כִּ כָּ ֶרְך  פָּ   ל ֵעץ אוֹ ב 
ָא הָּ אוֹ רֶ ַעל  ים  ֹרחִּ ֶאפ  ֵאם   ץ  הָּ ו  ים  ֵביצִּ

ים.  ַהֵביצִּ ַעל  אֹו  ים  ֹרחִּ ֶאפ  הָּ ַעל  ֹרֶבֶצת 
ַקח הָּ  יםֹלא תִּ נִּ ַׁשּלַ   חַ ַׁשּלֵ   .ֵאם ַעל ַהבָּ  חּת 

ֶאת  ֶאת ו  ֵאם  יםבָּ הַ   הָּ קַ   נִּ ְך  חּתִּ ַמַען   לָּ ל 
יַטב לָּ  ַהֲאַרכ  יִּ ים ּתָּ ְך ו   .(ז-ו:כב 'דב) יָּמִּ

כידוע, אריש  מיחכ נחלקו,  הביניים  בימי  ל 
טעמים  בשא לבקש  יש  אם  היסודית,  לה 

יש    ת.למצוו המצוות  שלכל  סבר,  רמב"ם 
חכמת   את  לחשוף  האדם  ועל  ל -האטעם 

זאת   עושה  הוא  ואכן  התורה,  שביסוד 
בספרו   נבוכים"בשיטתיות  ג,   "מורה  )חלק 

רמב"ן,   1.כו(פרק   ובראשם  אחרים,  הוגים 
טעם למצוות עשוי  מתן  וסברו, שיו  חלקו על

הד  מהערך  אותן  שלהן.לרוקן  פרשני    2תי 
בשיטת    –  התורה דגלו  שלא  אלה  גם 

למצווה  לא נמנעו מלהציע טעם    –  רמב"םה
בי השכר זו,  בשל  )"אריכות    יחוד  המובטח 

מצוות    :מצוות  תיש  עוד רק בשנאמר  ימים"(  
 מאזני צדק.מצוות ו םכיבוד אב וא

ים, שעוררה  י פסוקבת שנ  מצווה  לפנינו
רב   העניין  נראה    יהם.תלדורו  נים פרשאצל 

 
ש  * הואשמעון  אמריטוס    רביט  של  פרופסור 

אוניברסיטת בר אילן ורקטור המכללה האקדמית  
 .אשקלון 

של    1 ג'  נב" בחלק  את  ה  "וכיםמורה  מונה  וא 
)המיוחס    "החינוך "ספר  .  כל המצוות  ם שלטעמי ה

הוא קורא  לר' אהרן הלוי מברצלונה( הלך בדרכו, ו
 "שורשי המצווה".   יםמלטע

אבו  אלישע  עלור  סיפהדוע  וי   2 שבן    פקר התיה 
טראגי עד    וותי בה אביו ":  לאירוע  לו  שאמר  הרי 

ושלח   לבירה  ועלה  גוזלות,  לי  והבא  לבירה  עלה 
ונט  האם  ומת,  את  נפל  ובחזירתו  הבנים,  את  ל 

של   ימיו  אריכות  והיכן  זה?  של  ימיו  טובת  היכן 
 .(ב"קידושין לט ע)זה?  

היטב,  לי,   שעיינתי  בישלאחר  למיין עלה  די 
ולהע קבוצות  לארבע  הטעמים  להם  את  ניק 

א.   הומאניכותרות:  בעלי    –  נימוק  צער 
ג.  טובות.  למידות  האדם  חינוך  ב.  חיים. 
האדם  חינוך  ד.  בטבע.  מינים  להכרית   שלא 

  .היבנ נה עלם שהגגוע באֵ לא לפ –

 :עלי חייםר ב צע  –  נימוק הומאני  .א 

של  נדיר מי  המקרא  פרשני  בין  סבר  מצוא 
ואפשר הוא    הנימוקש הרחמים",  "מידת 

האמ ודברי  )ועימהשהמשנה  פירוש וראים  ם 
 .כך( מנעו אותם מןרמב"

מתתיהו  .1 בן  האפולוגטי  כתב    יוסף  בספרו 
אפיון" בחמלה 3:"נגד  אותנו  חינך   "ככה 

הברי לובאהבת  וגם  את ות.  שכח  א 
לה שאין  ההחיות  כי  בינה,  לנו  ן  תיר 

כמשפטןעבל בהן  לנהוג    ,וד  עלינו  ואסר 
ך אחרת. ולא נתן לנו להמית את בהן בדר

שת הבית כמבקנמלטה אל  הבהמה אשר  
להוציא   לנו  התיר  ולא   (למוות)רחמים. 

 ".גם את יולדיהם עם הבנים/האפרוחים

צפור ומר על קן  הא"  דעה דחויה במשנה:  .2
ש  יגיעו יזכר  טוב  ועל  מודים  רחמיך  מך 
משתקיןמוד ה,  ים  )ברכות  ג(.   אותו" 

מנמקים:   התלמוד  שעושה  וחכמי  "מפני 
של אלא    מדותיו  ואינן  רחמים,  הקב"ה 

 (. )ברכות לג ע"ב ות"גזר

ר  .3 ו:  דברים  שאמר "בה  אלא  עוד  ולא 
ביום  'הקב"ה   תשחטו  לא  בנו  ואת  אותו 

שנ'אחד וכשם  הקב"ה  ,  על  ים  רחמתן 
על   רחמים  נתמלא  כך  העופות, הבהמה, 

  ".'ךקרא קן צפור לפניכי י'? שנאמר מנין
 
 .עמ' עט,  מאמר ב    3
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וכתב    רמב"םה  .4 נבוכים)מורהאריך  ,  ג  ה 
ואתמח(:   אותו  לשחוט  אסר  בנו    "וכן 

ול להשמר  אחד,  לשחוט ביום  הרחיק 
בעלי   צער  כי  האם,  לעיני  הבן  משניהם 

בין גדול מאד, אין הפרש  צער   חיים בזה 
על שאר  האדם  וצער  חייםיו  כי    4,בעלי 

על הולד אינו נמשך מיה  האם ורח  אהבת
המדמה א הכח  פעל  אחר  רק  השכל  חר 
בה ברוב  כמנמצא  חיים  שנמצא עלי  ו 

מיו  הדין  זה  והיה  ושה, באדם,  בשור  חד 
לנו  מותר  שהם  מן    מפני  אכילתם 

תכיר  אשר  והם  לאכלם,  הנהוג  הבייתות 
הטע וזהו  הולד,  את  האם  ג"כ מהם  ם 

ים אשר שכבה האם  הקן, כי הביצבשלוח  
והאפרוחיםעלי על   הם  לאמם  הצריכים 
וכשישלח הר לאכילה,  ראוים  אינם  וב 

בראות לקיחת  , לא תצטער  האם ותלך לה
יה ועל הרוב  יה סבה להניח הכל, הבנים. 

ל שהיה  מה  אינו  כי  הפעמים  ברוב  וקח 
ראוי לאכילה, ואם אלו הצערים הנפשיים 

ופות, כל ם בבהמות ובעחסה תורה עליה
 ."םבבני אד שכן

  ות טובותם למיד וך האד ב. חינ

על  ההולכי  הפרשנים מדברים  זו  בדרך  ם 
שהמטרה העיקרית  ומציינים,   קון המידות,תי

 .רעבתנות אצל האדםהיא מניעת אכזריות ו

המינין   רשב"ם:  .1 ולתשובת  ארץ  דרך  "לפי 
בַ   ֹלא'כבר פירשתי ב יּג    לּׁשֵ ת    'ֹוּמאִּ   ֲחֵלבבַ   דִּ

כג:י) ב(טשמ'  וכן  ֶאת  ֹו ֹאת',    וי')  'ֹונב    ו 
שדו(:כחכב לא,  ורעבתמה  נות  כזריות 

ולאכול אם ובנים    לקחת ולשחוט ולבשל
בספר  ".  דיח כתב  בפירושו וכן  שמות 

" בַ לפסוק  ת  יּג    לּׁשֵ ֹלא  שמ'  )  "ּמֹואִּ   ֲחֵלבבַ   דִּ
האם,  "הי  :(כג:יט בחלב  לבשלו  רגילים  ו 

וגנאי הוא הדב  ולפי ההוה ר  דבר הכתוב. 
ורע לאכול  ובליעה  עם חבתנות  האם  לב 

תו ואת בנו ושילוח  דוגמא זו באוהבנים. ו
  ".הקן. וללמדך דרך תרבות צוה הכתוב

עזרא:   ' ר  .2 אבן  תכרת  "  אברהם  לא  כאשר 
ה שעזבת  הקן  בעכל  ֶאת  ֹוֹאת'קר:    ' ֹונב    ו 

כב:כח) ורעבתנות (וי'  לאכזריות  שדומה   ,

 
בתלמו  4 נקבע  בעלי    ד: וכבר    ורייתא דא  חייםצער 

 .(ב"ע שבת קכח  )

לקחת ולשחוט ולבשל ולאכול אם ובנים  
 ".יחד

"שאין רחמיו מגיעין בבעלי הנפש   רמב"ן:  .3
מלעשות   אותנו  למנוע  בהם  הבהמית 

וסר השחיטה, אבל  צרכנו, שאם כן, היה א
מדת הרחמנות  למד אותנוטעם המניעה ל

כי נתאכזר.  תתפשט   ושלא  האכזריות 
כ האדם,  ב בנפש  שוחטי ידוע  טבחים 

אנשי   שהם  והחמורים  הגדולים  השורים 
מאד אכזרים  אדם  זובחי  והנדמים  ה  ... 

אינן   ובעוף  בבהמה  האלה  המצות 
בנו  גזירות  אלא  עליהם,  רחמנות 

 5. ת"להדריכנו וללמד אותנו המדות הטובו
  

אכזריות   חזקוני:  .4 דרך  שהוא  "לפי 
וכן   יּג  'ורעבתנות  שמ' )  'ּמֹואִּ   ֲחֵלבבַ   דִּ

ֶאת ֹוֹאת'ן וכ (כג:יט  ".(וי' כב:כח)  'ֹונב   ו 

 ג. שלא להכרית מינים בטבע 

ם" מציין השמדה כללית ם על בניהצירוף "א
מן  ללמוד  שניתן  כפי  וצאצאיה,  האם  של 

האלה:   י ּצִּ הַ "הפסוקים  מִּ   יֵלנִּ א  מִּ   דּיַ נָּ י    דּיַ ָאחִּ
י ֹאת  יֵָּרא  יכִּ   וׂשָּ עֵ  הִּ   אֹויָּב  ןּפֶ   ֹוָאֹנכִּ יכַ ו   ֵאם ַעל   נִּ
יםבָּ  ׁשֹ   דּוּׁשַ י"  (.יב:לב  ר')ב  "נִּ ַמןׁשַ   דכ    ית בֵ   ל 

ֵבאל   אֵ   םֹויב  ַאר  ה  מָּ חָּ ל  ַעל־מִּ יםבָּ ם  ׁשָּ ר    נִּ  "הּטָּ
 .ולכך מכוונים מקצת הפרשנים (.יד:י ')הו

ַׁשּלַ   חַ ַׁשּלֵ '"  בנו בחיי: .1 ע"ד    (כב:זדב'  )  ... 'חּת 
ושלא   המין  בקיום  הכתוב  יצוה  הפשט: 
שחיטת   תורה  שהתירה  שאע"פ  לעקרו, 

תת לא  האדם,  לתועלת  חיים  יר  בעלי 
ההשחתה והעקירה בהם, ואלו לקח האם 
כאלו הכרית המין  הוא  הבנים כאחד    עם 

ו למען  ההוא.  שהשם אמר:  לך,  ייטב 
ל כאשר  ימים,  והארכת  עליך,  א יחמול 

ול האם  ועזבת  המין  כל  עקרת  הכרת  א 
 ".המין

ימים'":  ספורנו.  2 והארכת  לך  ייטב   ', למען 
גמילות  איזה  יש  הקן  שלוח  בענין  הנה 

להמון   עופות  חסד  זרע  להשחית  שלא 
האם.   בשלוח  וזה  הפקר  שהם  השדה 

ה בזה  שאפילו  גאמר,  של  לות מיקצת 

 
ר'  ונראה שכך פ  5 אלא שהיא  "  מנחם המאירי: ירש 

האדם   על  מוטלת  טובהגזרה  מדה  על    להקנותו 
אלא כדי לצרף בהם את  ...  רך מה שאמרו בדרשד

 ".הבריות
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הזה    חסדים, בעולם  פירות  אוכל  יהיה 
  ."והקרן קיימת לעולם הבא

אברבנאל   .3 יצחק  את ר'  באריכות  פיתח 
לאיסור    , ודימהווהרעיון המובע במצווה ז

מלחמה:  בשעת  מאכל  עצי  כריתת  של 
לא ישחית הדבר המוליד  וצוה הקב"ה ש"

שהות כמו  אבל  פרי,  כריתת ועושה  רה 
  י כִּ 'ב  שכתוו  כמ יתת העץהפרי ונאסרה כר

ֹאת  ֶּמּנּומִּ  ו  ֹרת  ֹוֹתאֵכל  כ  תִּ כ:יטדב)  'ֹלא   ')  ,
א הפרי, שאם ככה צוה שנקח הבנים, שהו

ולא   עליהם,  רובצת  בהיותה  נותנת 
נשחית עץ בלחמו, אבל נשלח את האם,  

ים או האפרוחים,  כדי שאנחנו נזון מן הבנ
ההויה  ותתמיד  אחר  פרי  תעשה  והאם 

 ".וההטבה

ם שהגנה  פגוע באל   לא  –  אדםוך ה ד. חינ 
 :על בניה

ההתבוננות בטבע מלמדת, שאצל בעלי חיים 
צאצ על  מגוננת  האם  במחיר רבים  גם  איה 

חייה. סיכון  זה   6של  שטעם  לציין,  ראוי 
  םבמאתיימיוחד לכתביהם של חכמי ישראל  

 7.נותהשנים האחרו

הירש:.  1 רובצת  רש"ר  רק   –  "והאם  מדובר 
בשע נקבה...  ממין  או ת  בעוף  דגירה 

  חים ועל האפר  ול באפרוחים. שעת הטיפב
הביצים  – על  מהקור;  עליהם   –  להגן 

דגירה... טהורה   ובכך  לצורך  ציפור 
אפרוחים   על  יושבת  הפקר  של  שעודנה 
או על ביצים ועוסקת בהם כאם... באותה 

ל מצווה  הוא  וכך  שעה  האם,  את  יטול 
לזכות  אפשרות  שיש  לתודעתו  להביא 

ח הוא  כך  ואחר  אותיבה,  לשלח    ה יב 
הר מגן  חפשי.  קיום תפקידה כאם  גע של 

 ".העל נקבת הציפור בעצמאותה ובחירות

"ב,  הנצי"ב  .2 דברפירושו  "ראיתי   :"העמק 
גמול  שילום  הוא  כי  המצוה  בטעם 

ביכלתה היה  דהאם  מן    הרחמים,  לברוח 
א האפרוחים האדם,  על  להגין  ביקשה  ך 

 
יםבָּ ֵאם ַעל־"וכך פירש רד"ק את הביטוי  מ6 ׁשָּ ר    נִּ   " ה ּטָּ

י  ה: )הושע  על  האם  שרחמי  "לפי  בעת  בניד(:  ים, 
 עליהם". ה  גם, מפלת עצמרצו להר שי 

ההשכלה  בהשפע  7 שבתנועת  ההומניסטי  הזרם  ת 
 . באירופה

וזהו   תמלט,  כן  על  הביצים,  על  או 
 ".םחמימסעיפי הר

אל"כשאד  שד"ל:.  3 קרב  אלמלא    ם  הקן, 
נמלטת   האם  הייתה  בניה,  על  רחמיה 

א אפרוחיה,  ועוזבת  היא לנפשה  בל 
נפשה  את  תשליך  בניה  את  מאהבתה 
תברח   ולא  להצילם,  שם  ותעמוד  מנגד 

וי לקחתה,  למלט את נפשה. על כן אין רא
מעשה   יהיה  לוקחה,  אדם  יהיה  שאם 

בניה את  שאהבה  והאהבה  גורם   הצדקה 
 ."הלה רע

אציגולס החריגים   יום,  דבריו  את 
  8:)והחריפים בניסוחם( של ר' יוסף אבן כספי

הותר  הב זאת שר  לעשות  אין  אבל  לאכילה, 
בגסות רוח, ויש לשמור מעט ענווה ביחסינו 

 .לשאר הנבראים

המצו זאת  מעלינו טעם  להרחיק  ה... 
האכזריות, אבל מצורף לזה אומר אני,  

השלמ תורתנו  לתתכי  רצתה  לנו    ה 
שלמות..דעו נתפשט ת  המבול  ואחר   .

אכילת בעלי חיים, שהוא כאילו נאכל 
כי   סוגנו    (חייםה   בעלי )הוא  אבינו, 

ומהדומם)הקרוב   מהצמחים  ... (יותר 
תורתנו...  נותן  הקננו  הדבר:  וכלל 

ו הענוה  אנחנו השפלותתכונת  כי   ...
גם  ורימון,  ככרוב  גם  ופרד  כחמור 

 .כאבן דומם

הטולסי כל  ארבע  על    –  עמים ום: 
הם תרבותיים וחינוכיים. ועל   –  ותיהםקבוצ

רך  , ואין צולאמץ את כולם  ,לטעמי  ,ראוי  כן
 להכריע ביניהם. 

 
 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
asha2.ac.il/parp://www1.biuhtt 
  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא

ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  
 בדוא"ל.  

 בר אילן אוניברסיטת -דף השבועי  ה 
 יש לשמור על קדושת העלון 

 
 עורך: ד"ר צבי שמעון  

 כהן שיף חל ה ר : ן עורכת לשו
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