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 דברים פרק כב
ֶא  ֵאם ֹרֶבֶצת ַעל הָּ ים ְוהָּ ים אֹו ֵביצִּ ֶרץ ֶאְפֹרחִּ אָּ ל ֵעץ אֹו ַעל הָּ ֶניָך ַבֶדֶרְך ְבכָּ ּפֹור ְלפָּ ֵרא ַקן צִּ קָּ י יִּ ַקח )ו( כִּ ים לֹא תִּ ים אֹו ַעל  ַהֵביצִּ ְפֹרחִּ

ים: נִּ ֵאם ַעל ַהבָּ ְך ְלַמעַ  הָּ ַקח לָּ ים תִּ נִּ ֵאם ְוֶאת ַהבָּ י)ז( ַשֵלַח ְתַשַלח ֶאת הָּ ים: ן יִּ ְך ְוַהֲאַרְכתָּ יָּמִּ  ַטב לָּ
 

 רש"י 
 בעודה על בניה: - לא תקח האם פרט למזומן: - כי יקרא)ו( 
אם מצוה קלה שאין בה חסרון כיס,  - למען ייטב לך)ז( 

אמרה תורה למען ייטב לך והארכת ימים, קל וחומר למתן 
 שכרן של מצות חמורות:

 רמב"ן
גם זו מצוה מבוארת מן אותו ואת  - כי יקרא קן צפור לפניך)ו( 

בנו לא תשחטו ביום אחד )ויקרא כב כח(. כי הטעם בשניהם 
לבלתי היות לנו לב אכזרי ולא נרחם, או שלא יתיר הכתוב לעשות 
השחתה לעקור המין אף על פי שהתיר השחיטה במין ההוא, והנה 

 אחד או לוקח אותם בהיות להם דרור  ההורג האם והבנים ביום
וכתב הרב במורה הנבוכים )ג מח( כי טעם שלוח הקן וטעם אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, כדי  .לעוף כאלו יכרית המין ההוא

אהבת  להזהיר שלא ישחוט הבן בעיני האם כי יש לבהמות דאגה גדולה בזה, ואין הפרש בין דאגת האדם לדאגת הבהמות על בניהם, כי
האם וחנותה לבני בטנה איננו נמשך אחרי השכל והדבור אבל הוא מפעולת כח המחשבה המצויה בבהמות כאשר היא מצויה באדם. 

ואם כן, אין עיקר האיסור באותו ואת בנו רק בבנו ואותו, אבל הכל הרחקה. ויותר נכון, בעבור שלא נתאכזר. ואמר הרב ואל תשיב עלי 
ג ב( האומר על קן צפור יגיעו רחמיך, כי זו אחת משתי סברות, סברת מי שיראה כי אין טעם למצות אלא ממאמר החכמים )ברכות ל

חפץ הבורא, ואנחנו מחזיקים בסברא השניה שיהיה בכל המצות טעם. והוקשה עליו עוד מה שמצא בב"ר )מד א( וכי מה איכפת לו 
מצות אלא לצרף בהם את הבריות שנאמר )משלי ל ה( כל אמרת אלוה להקב"ה בין שוחט מן הצואר לשוחט מן העורף, הא לא נתנו ה

 צרופה:
וזה הענין שגזר הרב במצות שיש להם טעם, מבואר הוא מאד כי בכל אחד טעם ותועלת ותקון לאדם, מלבד שכרן מאת המצוה בהן 

ט א( ולמכסה עתיק, זה המגלה דברים יתברך. וכבר ארז"ל )סנהדרין כא ב( מפני מה לא נתגלו טעמי תורה וכו', ודרשו )פסחים קי
שכסה עתיק יומין ומאי ניהו טעמי תורה. וכבר דרשו בפרה אדומה )במדב"ר יט ג ד(, שאמר שלמה על הכל עמדתי, ופרשה של פרה 
וא אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני )קהלת ז כג(, ואמר ר' יוסי בר' חנינא אמר לו הקדוש ברוך ה

למשה לך אני מגלה טעם פרה אדומה אבל לאחרים חקה, דכתיב )זכריה יד ו( והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקפאון, יקפאון 
כתיב, דברים המכוסים מכם בעולם הזה עתידין להיות צפויים לעולם הבא, כהדין סמיא דצפי, דכתיב )ישעיה מב טז( והולכתי עורים 

( אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים, שכבר עשיתים לר' עקיבא. הנה בארו שאין מניעות טעמי תורה ממנו בדרך לא ידעו, וכתיב )שם
אלא עורון בשכלנו, ושכבר נתגלה טעם החמורה שבהם לחכמי ישראל, וכאלה רבות בדבריהם, ובתורה ובמקרא דברים רבים מודיעין 

 כן, והרב הזכיר מהן:
כפי דעתי ענין אחר להם, שרצו לומר שאין התועלת במצות להקב"ה בעצמו יתעלה, אבל אבל אלו ההגדות אשר נתקשו על הרב, 

התועלת באדם עצמו למנוע ממנו נזק או אמונה רעה או מדה מגונה, או לזכור הנסים ונפלאות הבורא יתברך ולדעת את השם. וזהו 
וציא ממנו כל סיג, וכן המצות להוציא מלבנו כל אמונה "לצרף בהן", שיהיו ככסף צרוף, כי הצורף הכסף אין מעשהו בלא טעם, אבל לה

 רעה ולהודיענו האמת ולזוכרו תמיד:
ולשון זו האגדה עצמה הוזכרה בילמדנו )תנחומא שמיני ח( בפרשת זאת החיה, וכי מה איכפת לו להקב"ה בין שוחט בהמה ואוכל או 

ו בין אוכל טהורות או אוכל טמאות, אם חכמת חכמת לך )משלי ט נוחר ואוכל כלום אתה מועילו או כלום אתה מזיקו, או מה איכפת ל
יב(, הא לא נתנו המצות אלא לצרף את הבריות, שנאמר )תהלים יב ז( אמרות ה' אמרות טהורות, ונאמר כל אמרת אלוה צרופה, למה, 

כמחושב מן המנורה, ושיצטרך שיהא מגין עליך. הנה מפורש בכאן שלא באו לומר אלא שאין התועלת אליו יתעלה שיצטרך לאורה 
למאכל הקרבנות וריח הקטרת, כנראה מפשוטיהם. ואפילו הזכר לנפלאותיו שעשה שצוה לעשות לזכר ליציאת מצרים ומעשה 

בראשית, אין התועלת לו, רק שנדע אנחנו האמת ונזכה בו עד שנהיה ראויים להיות מגן עלינו, כי כבודנו וספרנו בנפלאותיו מאפס 
 ו לו:ותוהו נחשב

והביא ראיה מן השוחט מן הצואר והעורף לומר שכולם לנו ולא להקב"ה, לפי שלא יתכן לומר בשחיטה שיהא בה תועלת וכבוד לבורא 
יתברך בצואר יותר מהעורף או הניחור, אלא לנו הם להדריכנו בנתיבות הרחמים גם בעת השחיטה. והביאו ראיה אחרת, או מה איכפת 

ם המאכלים המותרים, לאוכל טמאות והם המאכלים האסורים, שאמרה בהם התורה )ויקרא יא כח( טמאים לו בין אוכל טהורות וה
המה לכם, ורמז שהוא להיותנו נקיי הנפש חכמים משכילי האמת. ואמרם אם חכמת חכמת לך, הזכירו כי המצות המעשיות כגון 

את נפשותינו, כמו שאמרה תורה )שם כ כה( ולא תשקצו את שחיטת הצואר ללמדנו המדות הטובות, והמצות הגדורות במינין לזקק 
נפשותיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמוש האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא, א"כ כלם לתועלתנו בלבד. וזה כמו שאמר אליהוא )איוב 

 ם בכל דברי רבותינו:לה ו( אם חטאת מה תפעל בו ורבו פשעיך מה תעשה לו, ואמר )שם פסוק ז( או מה מידך יקח. וזה דבר מוסכ
ושאלו בירושלמי בנדרים )פ"ט ה"א( אם פותחין לאדם בכבוד המקום בדברים שבינו לבין המקום, והשיבו על השאלה הזאת, אי זהו 

כבוד המקום כגון סוכה שאיני עושה לולב שאיני נוטל תפילין שאיני מניח, והיינו כבוד המקום, משמע דלנפשיה הוא דמהני, כהדא אם 
מה תתן לו או מה מידך יקח, אם חטאת מה תפעל בו ורבו פשעיך מה תעשה לו. הנה בארו שאפילו הלולב והסוכה והתפילין צדקת 

שצוה בהן שיהו לאות על ידך ולזכרון בין עיניך כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים, אינן לכבוד ה' יתברך, אבל לרחם על נפשותינו. וכבר 
אתה הבדלת אנוש מראש ותכירהו לעמוד לפניך כי מי יאמר לך מה תעשה ואם יצדק מה יתן לך. וכן סדרו לנו בתפלת יום הכפורים, 

אמר בתורה )לעיל י יג( לטוב לך, כאשר פירשתי )שם פסוק יב(, וכן ויצונו ה' לעשות את כל החקים האלה ליראה את ה' אלהינו לטוב 
לו יתברך ויתעלה, אבל כל מה שנצטוינו שיהיו בריותיו צרופות ומזוקקות בלא  לנו כל הימים )לעיל ו כד(. והכוונה בכלם לטוב לנו, ולא

 סיגי מחשבות רעות ומדות מגונות:
וכן מה שאמרו )ברכות לג ב( לפי שעושה מדותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינן אלא גזרות, לומר שלא חס האל על קן צפור ולא 

מגיעין בבעלי הנפש הבהמית למנוע אותנו מלעשות בהם צרכנו, שאם כן היה אוסר  הגיעו רחמיו על אותו ואת בנו, שאין רחמיו
השחיטה, אבל טעם המניעה ללמד אותנו מדת הרחמנות ושלא נתאכזר. כי האכזריות תתפשט בנפש האדם, כידוע בטבחים שוחטי 

דושין פב א( טוב שבטבחים שותפו של השורים הגדולים והחמורים שהם אנשי דמים זובחי אדם אכזרים מאד, ומפני זה אמרו )קי
 ותנו המדות הטובות. וכן יקראו הםעמלק. והנה המצות האלה בבהמה ובעוף אינן רחמנות עליהם, אלא גזירות בנו להדריכנו וללמד א
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יהם כל המצות שבתורה עשה ולא תעשה גזירות, כמו שאמרו )מכילתא בחדש ו( במשל המלך שנכנס למדינה אמרו לו עבדיו גזור על
גזירות, אמר להם כשיקבלו מלכותי אגזור עליהם גזירות, כך אמר הקדוש ברוך הוא קבלתם מלכותי אנכי ה' אלהיך )שמות כ ב(, קבלו 

 גזירותי לא יהיה לך וכו' )שם פסוק ג(:
האם ולא אמר  אבל במדרשו של רבי נחוניא בן הקנה בשלוח הקן מדרש שיש במצוה סוד, אמר רבי רחמאי מאי דכתיב שלח תשלח את

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 

 מרובה למען ייטב לך והארכת ימים:גדול, ולכך שכרה 
 

 פרשת לך לך פרשה מד -בראשית רבה 
אחר הדברים האלה היה דבר ה' אל אברם במחזה לאמר וגו' )תהלים יח( האל תמים דרכו אמרת ה' צרופה מגן הוא לכל  [א]

החוסים בו אם דרכיו תמימים הוא על אחת כמה וכמה, רב אמר לא נתנו המצות אלא לצרף בהן את הבריות, וכי מה 
ורף, הוי לא נתנו המצות אלא לצרף בהם את הבריות, ד"א איכפת ליה להקב"ה למי ששוחט מן הצואר, או מי ששוחט מן הע

האל תמים דרכו זה אברהם שנאמר )נחמיה ט( ומצאת את לבבו נאמן לפניך, אמרת ה' צרופה, שצרפו הקדוש ברוך הוא 
 בכבשן האש, מגן הוא לכל החוסים בו, אל תירא אברם אנכי מגן לך.

 
Guide of the Perplexed III:26 
In this sense they always speak; and Scriptural texts support the idea. I have, however, found one utterance made by them 

in Bereshit Rabba (44:1), which might at first sight appear to imply that some commandments have no other reason but the fact 

that they are commanded, that no other object is intended by them, and that they do not serve any useful object I mean the 

following passage: What difference does it make to God whether a beast is killed by cutting the neck in front or in the back? 

Surely the commandments are only intended as a means of trying man; in accordance with the verse, “The word of God is a test” 

(lit. tried) (Ps. 18:31). Although this passage is very strange, and has no parallel in the writings of our Sages, I explain it, as you 

shall soon hear, in such a manner that I remain in accord with the meaning of their words and do not depart from the principle 

which we agreed upon, that the commandments serve a useful object; “for it is not a vain thing for you”; “I have not said to the 

seed of Jacob, seek me in vain. I the Lord speak righteousness, declare that which is right” (Isa. 45:19). I will now tell you what 

intelligent persons ought to believe in this respect; namely, that each commandment has necessarily a cause, as far as its general 

character is concerned, and serves a certain object; but as regards its details we hold that it has no ulterior object. Thus killing 

animals for the purpose of obtaining good food is certainly useful, as we intend to show (below, ch. 48); that, however, the killing 

should not be performed by neḥirah (poleaxing the animal), but by sheḥitah (cutting the neck), and by dividing the œsophagus and 

the windpipe in a certain place; these regulations and the like are nothing but tests for man's obedience. In this sense you will 

understand the example quoted by our Sages [that there is no difference] between killing the animal by cutting its neck in front 

and cutting it in the back. I give this instance only because it has been mentioned by our Sages; but in reality [there is some reason 

for these regulations]. For as it has become necessary to eat the flesh of animals, it was intended by the above regulations to 

ensure an easy death and to effect it by suitable means; whilst decapitation requires a sword or a similar instrument, 

the sheḥitah can be performed with any instrument; and in order to ensure an easy death our Sages insisted that the knife should 

be well sharpened. 

 

 ב"מסכת ברכות דף לג ע
אומר על קן צפור יגיעו רחמיך ועל טוב יזכר שמך, מודים . המשנה

 משתקין אותו.  -מודים 
משום דמיחזי כשתי  -. בשלמא מודים מודים משתקין אותו גמרא

נמי משמע על הטובה ולא על הרעה,  -רשויות, ועל טוב יזכר שמך 
ותנן: חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. אלא, על 

פליגי בה תרי אמוראי  -רחמיך מאי טעמא?  קן צפור יגיעו
במערבא, רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבידא; חד אמר: מפני 

שמטיל קנאה במעשה בראשית, וחד אמר: מפני שעושה מדותיו של 
הקדוש ברוך הוא רחמים, ואינן אלא גזרות. ההוא דנחית קמיה 

אמר  דרבה ואמר: אתה חסת על קן צפור אתה חוס ורחם עלינו.
אמר ליה אביי:  -רבה: כמה ידע האי צורבא מרבנן לרצויי למריה! 

 לחדודי לאביי הוא דבעי. -והא משתקין אותו תנן! ורבה נמי 

 רש"י 
 - על קן צפור יגיעו רחמיך בתפלתו. - האומר .משנה

אנשים שהיו מראים עצמם כמתכונים להעמיק בלשון 
תחנונים, ואומרים: רחום וחנון אתה, ועל קן צפור 

יגיעו רחמיך, שאמרת לשלח את האם, או שאומר: על 
מודים טוב שאתה עושה לנו יזכר שמך, או שאומר: 

לומר:  - שמטיל קנאה .גמרא משתקין אותו. - מודים
מצותיו,  -מדותיו  ה חס, ולא על שאר בריותיו.על אל

והוא לא לרחמים עשה, אלא להטיל על ישראל חקי 
גזרותיו; להודיע שהם עבדיו ושומרי מצותיו וגזרות 

חוקותיו, אף בדברים שיש לשטן ולנכרים להשיב 
ורבה נמי לחדודי  עליהם, ולומר מה צורך במצוה זו.

 .שישיב לו מה שהשיב - לאביי הוא דבעי
 

 פירוש המשנה לרמב"ם 
, הוא שיאמר כשם שחסת על קן צפור ואמרת לא תקח האם על הבנים כך חוס עלינו, על קן צפור יגיעו רחמיך]ג[ ענין אמרו 

שהאומר כן משתקין אותו, לפי שהוא אומר שטעם מצוה זו בגלל רחמי הקדוש ברוך הוא על העוף, ואינו כן, לפי שאלו היה 
, יוצא מכך על טוב יזכר שמךך רחמים לא היה מתיר השחיטה כלל, אלא היא מצוה שמעית שאין לה טעם. וכן אם אמר דר

 שעל רע לא יזכר, וזה היפך הדין, לפי שחובה להודות לה' על טוב ועל רע. 
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