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בעניין שילוח הקן

דברים פרק כב

יצים
אָרץ ֶא ְפר ִֹחים אוֹ ֵב ִ
ֶיך ַבּ ֶדּ ֶר ְך ְבּ ָכל ֵעץ אוֹ ַעל ָה ֶ
)ו( ִכּי יִ ָקּ ֵרא ַקן ִצפּוֹר ְל ָפנ ָ
יצים לֹא ִת ַקּח ָה ֵאם ַעל ַה ָבּנִ ים) :ז( ַשׁ ֵלּ ַח
וְ ָה ֵאם ר ֶֹב ֶצת ַעל ָה ֶא ְפר ִֹחים אוֹ ַעל ַה ֵבּ ִ
ָמים:
יטב ָל ְך וְ ַה ֲא ַר ְכ ָתּ י ִ
ְתּ ַשׁ ַלּח ֶאת ָה ֵאם וְ ֶאת ַה ָבּנִ ים ִתּ ַקּח ָל ְך ְל ַמ ַען יִ ַ
רש"י
רשב"ם
)ו( כי יקרא  -יזדמן על ידי מקרה:
)ו( כי יקרא  -פרט למזומן :לא תקח האם -
לא תקח האם על הבנים  -לפי דרך ארץ ולתשובת
בעודה על בניה:
)ז( למען ייטב לך  -אם מצוה קלה שאין בה חסרון המינין כבר פירשתי בלא תבשל גדי בחלב אמו וכן
כיס ,אמרה תורה למען ייטב לך והארכת ימים,
באותו ואת בנו שדומה לאכזריות ורעבתנות
לקחת ולשחוט ולבשל ולאכול אם ובנים יחד:
קל וחומר למתן שכרן של מצות חמורות:
רמב"ן
)ז( ...אבל במדרשו של רבי נחוניא בן הקנה בשלוח הקן מדרש שיש במצוה סוד ,אמר רבי רחמאי מאי
דכתיב שלח תשלח את האם ולא אמר את האב ,אלא שלח תשלח את האם בכבוד אותה בינה שנקראת
אם העולם דכתיב )משלי ב ג( כי אם לבינה תקרא .מאי ואת הבנים תקח לך ,אמר רבי רחמאי אותם
בנים שגדלה ומאי ניהו שבעת ימי הסוכה ודיני שבעת ימי השבוע וכו' .והנה המצוה הזאת רומזת לענין
גדול ,ולכך שכרה מרובה למען ייטב לך והארכת ימים:
שמות פרק כג פסוק יט

יך לֹא ְת ַב ֵשּׁל ְגּ ִדי ַבּ ֲח ֵלב ִאמּוֹ:
אַד ָמ ְת ָך ָתּ ִביא ֵבּית ה' ֱאלֹ ֶק ָ
כּוּרי ְ
אשׁית ִבּ ֵ
ֵר ִ
רשב"ם )שם(
לא תבשל גדי בחלב אמו  -דרך העזים ללדת שני גדיים יחד ,ורגילים היו לשחוט אחד מהם ,ומתוך
שרוב חלב בעזים כדכת' ודי חלב עזים ללחמך וגו' ,היו רגילים לבשלו בחלב האם ,ולפי ההוה דבר
הכתוב .וגנאי הוא הדבר ובליעה ורעבתנות לאכול חלב האם עם הבנים .ודוגמא זו באותו ואת בנו
ושילוח הקן .וללמדך דרך תרבות צוה הכתוב .ולפי שברגל היו אוכלין בהמות הרבה ,הזהיר בפרשת
הרגלים שלא לבשל ולא לאכול גדי בחלב אמו והוא הדין לכל בשר בחלב כמו שפירשו רבותינו
בשחיטת חולין:

Rabbi Brovender's Parsha Shiur is sponsored by

Dr. Bernard & Robin Cohen, Milwaukee
Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts,
or to sign-up to receive sources in advance.
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