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 היה לו קן והקדישו

ּפֹורנאמר בעניין שילוח הקן, " ֵרא ַקן צִּ קָּ י יִּ ", כִּ

ללמד, שאין הפרשה מדברת אלא במוצא קן 

באקראי, אבל בקן של אדם, שהוא הכינו 

וזימנו, רשאי ליטול ממנו את האפרוחים, בעוד 

 האם רובצת עליהם.

הקן הזה, אף שעל  והוא הדין אם הקדיש את

ידי זה שוב אינו שלו אלא של הקדש, כל זמן 

שהוא במקומו הראשון, לא יצא מכלל מזומן 

, הרי זה פטור משילוח הקן מטעם מזומןבכך, ו

 צריך לטעם הקדש כדי לפוטרו[. ]ואין

ברחו ממנו את הקן אולם אם אחר שהקדיש 

, אין זה נחשב ו וקננו במקום אחרויצא, גוזלות

בזה אינו פטור משילוח הקן אלא ו כמזומן,

, שאסור לשלחו, ומחויב משום שהם הקדש

 להשיבו לגזבר, ]כפי שנתבאר לעיל[.

, כגון שהקדיש גוזלות להביא בקדשי מזבח -

מהן עולה, וקדשו קדושת הגוף, ויצאו וברחו, 

שלא פקעה הכל מודים וקיננו במקום אחר, 

ושתם מהם כשברחו, והרי הם בכלל דין זה, קד

 שפטור בהם משילוח הקן מטעם שהם הקדש.

, כגון שהקדיש אבל בקדשי בדק הבית -

תרנגולת לבדק הבית, וקדשה קדושת דמים, 

ה וברחה וקיננה במקום אחר, בזה נחלקו ויצא

, דבר שאין בו אלא לדעת רברב ושמואל. 

לת מיד הקדש, כתרנגוכשבורח קדושת דמים, 

הוא , והרי פוקעת ממנו קדושתוזו שברחה, 

, מצוות שילוח הקןבה ואם כן נוהגת כחולין, 

]ורק קדושת הגוף אינה פוקעת על ידי הבריחה[. 

, מאחר שכל מקום ולדעת שמואל ורבי יוחנן 

שהיא בורחת אליו, הוא רשות גבוה, שנאמר, 

ּה ה'לַ " ֶרץ ּוְמלֹואָּ אָּ אין הבריחה נחשבת ", הָּ

, ומאחר שבכל מקום מרשות הקדשכיציאה 

יש ועדיין הקדש, לא יצאה לחולין, היא ברשות 

בה ממצוות פטור בה קדושת דמים, ואם כן 

, ]שאסור לשלחה, מטעם הקדששילוח הקן 

 השיבה לגזבר[.ועליו ל

 

 הקדיש קן של הפקר

ׁש ֶאת ֵביתֹו ֹקֶדׁש נאמר בתורה, " י ַיְקדִּ יׁש כִּ  ה'לַ ְואִּ

יכֹו הַ  ע ַכֲאֶׁשר ֹכֵהן ֵביןְוֶהֱערִּ יְך ֹאתֹו ַהֹכֵהן ֵכן  טֹוב ּוֵבין רָּ ַיֲערִּ

ולמדו מכאן, שאין אדם מקדיש דבר, ", יָּקּום

[, אלא אם כן הוא כביתו, כלומר שלו ]וברשותו

הרי זה , ואמר, מי שראה קן של הפקרולפיכך, 

ועדיין , לא אמר כלום, מאחר שאינו שלו, קדוש

הגת בו מצוות שילוח ונו, הוא הפקר כבתחילה

ול האפרוחים בעוד האם , ואינו רשאי ליטהקן

 רובצת עליהם.

ויקנה אותו בהגבהה זו , ורק כשיגביה את הקן

כשיעשה אולם גם , יוכל להקדישו, להיות שלו

לא יהא פטור ממצוות שילוח הקן מטעם , כן

, ]שאסור לשלח את האם אלא להשיבה הקדש

 להקדש[.

, כגון חים בלבדשכן אם מגביה את האפרו

תה האם עליהם, שבשעה שהגביה אותם לא הי

הרי זה פטור משילוח , ואחר כך חזרה האם

, כי מאחר שזכה הקן אף בלא שיקדישם

ם[, מעתה באפרוחים, ]אף שלא זכה בא

, ושוב לא נוהג בהם מצוות כמזומןנחשבים הם 

שילוח הקן, ]כמו ששנינו, נטל את הבנים 

רה האם עליהם, והחזירם לקן, ואחר כך חז

 פטור מלשלח[.

אף על פי , ת האם בלבדואם הגביה א

אינו נפטר בכך ממצוות שילוח , שהקדישה

, כי מיד שהגביה אותה, הוא מתחייב הקן

קדש יכול להפקיעו ממצווה בשילוח, ואין הה

שכבר נתחייב בה, ]כמו ששנינו, שאף על פי 

שכיסוי הדם אינו נוהג בהקדש, השוחט חיה 

קדישה, חייב לכסות דמה, כי כבר ואחר כך מ

 כך קודם שהקדישה[.נתחייב ב

 

 מה בין נדר לנדבה

 .לעניין קדשי מזבח. א

", כלומר מתחייב אני הרי עלי קרבן"האומר 

, וכל זמן שלא יביא נדר הואלהביא קרבן, 

אם הפריש , ולפיכךקרבן, לא יצא ידי נדרו, 

, לא יצא ונגנבה או אבדהבהמה לקיום נדרו, 

תחת אחרת בהמה חייב להביא נדרו, וידי 

 ה.הראשונ

", כלומר בהמה זו הרי זה קרבן"אבל האומר 

, ואין עליו חיוב אלא נדבה היאאביא לקרבן, 

מן שהדבר אפשרי, להביא בהמה זו לקרבן, כל ז



 

אינו מחויב להביא , אם אבדה או נגנבה, ולפיכך

 תחת הראשונה.אחרת 

 .לעניין קדשי בדק הבית. ב

, אם נדר, "הרי עלי הדין כנ"ל –יוחנן  לדעת רבי

להביא ממון להקדש", והפריש ממון להביאו 

להקדש, ואחר כך אבד או נגנב, מחויב להביא 

נדרו, עד שיגיע ממון אחר להקדש, ולא יצא ידי 

ממונו לידי הגזבר. ]ורק אם נדב ממון להקדש, 

שאמר, "ממון זה להקדש", לא נתחייב 

 בד פטור[.באחריותו, ואם נגנב או א

ין נדר של יש חילוק ב –ולדעת ריש לקיש 

, לנדר של קדשי בדק הבית, קדשי מזבח

", מתחייב להביא הרי עלי קרבן, "שהאומר

כל זמן לפיכך, קרבן להקרבה בבית המקדש, ו

, אף שלא הביאו להקרבה בבית המקדש

, ואם לא יצא ידי חובתושהפריש בהמה לכך, 

הרי עלי ", אבל האומראבדה, יביא אחרת. 

ביא ממון ", מתחייב להלהביא ממון להקדש

מאחר שרשות הקדש היא בכל לרשות הקדש, ו

ּה ה'לַ , שנאמר, "מקום ֶרץ ּוְמלֹואָּ אָּ מיד ", הָּ

הרי הוא כמי , יום נדרוכשמפריש ממון לק

, ויצא ידי חובתו, שהביא את הממון ליד הקדש

ומעתה אם אבד או נגנב, פטור מלהביא אחר 

מון קיים באיזה מקום בעולם, ]ודווקא כשהמ

ו קיים, כגון שאמר "הרי עלי אבל אם אינ

להביא שור זה לבדק הבית", ומת השור, מאחר 

שאינו נמצא בשום מקום כפי שהתחייב, לא 

 [. ים נדרו, ועליו להביא שור אחר תחתיוקי

 

 הפריש ערכו ונגנב או אבד

לעיל נתבאר, שיש חילוק בין נדר לנדבה לעניין 

חריות, שהאומר, "הרי עלי קרבן", חיוב א

בהמה לנדרו, ואבדה, חייב להביא  והפריש

אחרת תחת הראשונה, והאומר, "הרי בהמה זו 

חייב להביא לקרבן", ואבדה נדבתו זו, אינו 

 אחרת תחתיה.

ולהלן יתבאר בעזה"י לעניין ערכין, ]שהמתחייב 

[, להביא ערכו, מביא כפי הערך הקצוב בתורה

חייב להביא ערכו, והפרישו, מה דין מי שהת

ב, האם חייב באחריותו, ועליו ואבד או נגנ

 להביא אחר תחת הראשון.

בזה , שלדברי רב המנונא, < מתחילה אמרו

אין ", עלי"ערכי שאפילו אמר , הכל מודים

, באחריות אם יאבד או יגנבעצמו חייב כוונתו ל

ודיו בהפרשת ערכו כדי שיצא ידי חובת ערכו, 

אומר זאת בלשון "עלי", שכן אינו  כי על כרחו

לומר זאת בדרך אחרת, ואם כן, אין ראיה  יכול

מכך שאמר "עלי", שמקבל עליו אחריות, 

 הראיה[.]והמוציא מחבירו עליו 

, הלא היה יכול לומר אולם הקשו על כך -

"הריני בערכי", בלא לומר "עלי", ואם כן, 

מתוך שאמר "עלי", על כרחך קיבל עליו 

אם יאבד או יגנב אחר שיפריש את אחריות 

 ערכו.

, שלדברי רב המנונא, < ולמסקנה אמרו

שאפילו לא , הכל מודיםאדרבה, לעניין ערכין 

ני בערכי", ולא קיבל ", אלא "הריעלי"אמר 

חייב עליו אחריות אם יאבד או יגנב, בכל זאת 

. והסיבה לכך מבוארת בברייתא, באחריות

ַשב לֹו "שנאמר בכתוב,  ֶעְרְכָך ַעדְוחִּ ְכַסת הָּ  ַהֹכֵהן ֵאת מִּ

ַתן ֶאתְׁשַנת ַהֹיֵבל  ֶעְרְכָך ַביֹום ַההּוא  ְונָּ ה'", ֹקֶדׁש לַ הָּ

ם עד שינתנו לגזבר ללמד, שאין הערכין קדושי

בפועל, ואם כן, כל זמן שלא בא הממון ליד 

 הגזבר, לא יצא ידי חובת ערכו.

- 

שכסוי הדם , חומר בכסוי הדם משילוח הקן

 ,במזומן ובשאין מזומן ,והג בחיה ובעוףנ

ואינו נוהג  ,ושילוח הקן אינו נוהג אלא בעוף

 .אלא בשאינו מזומן

 

 הקןדרשות הלמדות מכתובי פרשת שילוח 

ֵרא< " קָּ י יִּ   ".כִּ

בהרים ובגבעות, אינך מחויב לחפש אחר קן  –

לקיים מצווה זו, אלא כשיארע, שתמצא קן, 

 ברייתא. קיימנה, כן מבואר משלון ה

זה בא ללמד, אולם בגמרא אמרו, שהכתוב ה –

בקן שאינו  רקאלא מצווה זו נוהגת שאין 

, כלומר שאינו שלך, אלא רק בקן של מזומן

 הפקר, שנזדמן לפניך.

  ".ַקן< "

 .או אפרוח אחד, אפילו ביצה אחתלרבות  –

ּפֹור< "   ".צִּ

, רק בעופות טהוריםללמד, ששילוח הקן נוהג  –

 פור. ]כפי שיתבאר בעזה"י להלן[.הקרויים צ

ֶניָך"<    ".ְלפָּ

, ]וכגון שהיא רשות שאינה ברשותך –

משתמרת, שאינה קונה לו את הנכנס לתוכה[, 

 ן מבואר בברייתא.כ

אולם בגמרא אמרו, שהכתוב הזה בא ללמד,  –

, וכגון שלךשמצווה זו נוהגת גם בקן שהיה 

, ונעשו הפקר, שעתה נחשב שברחו מרשותך

 אינו מזומן.הוא כ

  ".ַבֶדֶרְך< "



 

נוהגת מצווה זו, ברשות הרבים למד שאף ל –

 כן מבואר מתחילת הברייתא. 

אולם מסקנת הברייתא, שהכתוב הזה בא  –

קנוי שאינו ללמד, שאין דין זה נוהג אלא בדבר 

לך, כדרך, שאינה קנויה לך, ומכאן שאין שלוח 

יוני ו ,יוני שובך ,מכאן אמרו, ]מזומןהקן נוהג ב

 [ין בחומהשנותנ]ם שקננו בטפיחי ,עלייה

ברחו מהבית ש םותרנגולי םאווזיו, ובבירות

, כי אינם מזומנים. חייב בשילוח, קננו בפרדסו

פטור  ,יוני הרדסיאותוכן  ,אבל קננו בתוך הבית

 [. משילוח

קן ובגמרא אמרו שהכתוב הזה בא ללמד על  –

קן  והיה ,ששטף הים את האילן]כגון הנמצא בים 

ילוח הקן, כי שגם בו נוהגת מצוות ש [,בראשו

ַמר נקרא דרך שנאמר "הים גם  ַהּנֹוֵתן  ה'ֹכה אָּ

ֶרְך  הַביָּם דָּ יבָּ ים ְנתִּ ם ַעזִּ ]אבל בקן הנמצא ". ּוְבַמיִּ

לא נוהגת מצוות ]כגון על גבי עוף גדול[ בשמים 

ֶדֶרְך ַהֶּנֶׁשר שילוח הקן ואף על פי שנאמר "

ם  ַמיִּ ׁש ֲעֵלי צּור ֶדֶרְך דֶ ַבשָּ חָּ יָּה ְבֶלב ֶרְך נָּ ְוֶדֶרְך ֶגֶבר  יָּםֳאנִּ

ה מכל מקום השמים אינם קרויים "דרך"  ",ְבַעְלמָּ

", ומצוות שילוח הקן ֶדֶרְך ַהֶּנֶׁשרסתם, אלא "

 אינה נוהגת אלא במקום הנקרא "דרך" סתם[.

ל ֵעץ< "   ".ְבכָּ

, כלומר שמצווה זו נוהגת בקן כפשוטו –

 א בכל עץ.הנמצ

ֶרץ< " אָּ   ".אֹו ַעל הָּ

 .הנמצא בבורות שיחין ומערות להביא אף קן –

 < שאר הכתוב יתבאר בעזה"י בהמשך הפרק.

ים אֹו ַעל" ֶאְפֹרחִּ ֵאם ֹרֶבֶצת ַעל הָּ ים ְוהָּ ים אֹו ֵביצִּ  ֶאְפֹרחִּ

ים נִּ ֵאם ַעל ַהבָּ ַקח הָּ ים לֹא תִּ ַׁשֵלַח ְתַׁשַלח ֶאת  .ַהֵביצִּ

ֵאם ְוֶאת הַ  ְך ְלַמַען הָּ ַקח לָּ ים תִּ נִּ יַטבבָּ ְך ְוהַ  יִּ ֲאַרְכתָּ לָּ

ים מִּ  ".יָּ

 

 מצא קן בראשו של אדם

העפר אינו קרוי אדמה, אלא כשהוא על גבי 

הארץ. ומתוך שמצינו בכתוב, שגם עפר שעל 

רֹאׁש ]"ראש האדם קרוי אדמה,  א ַעד הָּ ד בָּ וִּ י דָּ ַוְיהִּ

ם לֵ  ְׁשַתֲחֶוה ׁשָּ ּנֵ קִּ לאֹ ֲאֶׁשר יִּ אתֹו חּוַׁשי  הים ְוהִּ ְקרָּ לִּ

ַאְרכִּ  ה ַעל רֹאׁשֹוי הָּ מָּ ְנתֹו ַוֲאדָּ רּוַע כֻּתָּ למדנו, "[, קָּ

 שהאדם עצמו גם נחשב כמו ארץ.

אֹו ואם כן, כשאמר הכתוב בעניין שילוח הקן "

ֶרץ אָּ ", קן שבראש אדם בכלל זה, ומכאן, ַעל הָּ

חייב בשילוח שהמוצא קן בראשו של אדם, 

 . הקן

 לפפונאי[. ]כן אמר רב מתנה

 

 נה לפפונאימת עוד דברים שאמר רב

 .משה מן התורה מניין. א

קודם שנולד משה, כבר נרמז שסופו לבוא וכמה 

 ה'ַויֹאֶמר "יהיו שנותיו, בפרשת בראשית, בכתוב, 

ם  ם ְלֹעלָּ דָּ אָּ י בָּ רְבַשַגם לֹא יָּדֹון רּוחִּ שָּ יו  הּוא בָּ יּו יָּמָּ ְוהָּ

ה נָּ ים שָּ ה ְוֶעְשרִּ , 345בגימטריא  "ַׁשַגםבְ ", "ֵמאָּ

ים נאמר, "ו ",משה"כמו  ה ְוֶעְשרִּ יו ֵמאָּ מָּ יּו יָּ ְוהָּ

ה נָּ  .וכך היו ימי חיי משה ",ׁשָּ

 .המן מן התורה מניין. ב

מעשה המן שנתלה על העץ, נרמז בתורה, 

י "בפרשת בראשית, בכתוב,  יד ְלָך כִּ גִּ י הִּ ַויֹאֶמר מִּ

ה  תָּ ֵעץ ֵעיֹרם אָּ ן הָּ ּוִּ ֲהמִּ יָךֲאֶׁשר צִּ ל יתִּ י ֲאכָּ ְלתִּ מֶ  ְלבִּ ּנּו מִּ

ְלתָּ  כָּ  ".אָּ

 .אסתר מן התורה מניין. ג

המעשה שארע בימי אסתר שהיה הסתר פנים 

וצרות נרמז בתורה בפרשת וילך, בכתוב, 

יר " י ַהְסֵתר ַאְסתִּ ֹנכִּ ה ְואָּ עָּ רָּ ל הָּ ַני ַביֹום ַההּוא ַעל כָּ ּפָּ

ים ֲאֵחרִּ  ֲאֶׁשר ה ֶאל ֱאֹלהִּ נָּ י פָּ ה כִּ שָּ  ".יםעָּ

 .ייןהתורה מנמרדכי מן . ד

גדולתו של מרדכי נרמזה בתורה, בפרשת כי 

ה ַקח ְלָך "תשא, בכתוב,  ר ְוַאתָּ ים רֹאש מָּ מִּ ְבשָּ

ןְדרֹור  ְּנמָּ ם  ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוקִּ יִּ אתָּ ים ּומָּ שִּ יתֹו ֲחמִּ ֶבֶשם ַמֲחצִּ

ים שִּ ם ּוְקֵנה ֹבֶשם ֲחמִּ יִּ אתָּ ר ְדרֹורותרגום "", ּומָּ " מָּ

ונקרא בתורה  כמו מרדכי,", מירא דכיא"וא ה

ים רֹאׁש" מִּ ", שהיה ראש לכל הבשמים, הם ְבשָּ

 הצדיקים ואנשי כנסת הגדולה.

 

 יונים הרדסיאות

לעיל נתבאר, שיונים הרדסיאות, מאחר 

שדרכם ליגדל עם בני אדם, נחשבות כמזומנות, 

 ולא נוהג בהם מצוות שילוח הקן.

על שם הורדוס ת שנקראו יוני הרדסיאוי"א  -

 אותם בביתו. שגידל ,מלךה

שבאו על שם שנקראו יוני הדרסיאות וי"א  -

 הנקרא הדרס.מקום מ

אני ראיתי אותן יונים  –ואמר רב כהנא 

שנשארו מבני בניהם של יוני הורדוס, שהיו 

עומדות שש עשרה שורות, שכל שורה רוחב 

]=אדוני אדוני. מיל, והיו אומרות קירי קירי 

ביניהן אחת  היתהונם[. להורדוס שהיה אד וכוונתן

שלא היתה אומרת קירי קירי. אמרה לה 

אמרי קירי קירי  ]כלומר שוטה[,חברתה, סומא, 

כמו שאנו אומרות. ענתה לה אותה יונה, סומא 

]=עבד אמרי בירי בירי ]כלומר את עצמך שוטה[, 

כלומר אותו שאת קוראת לו אדון, עבד עבד[, 

ית רדוס היה מעבדי ב]שהוהוא ולא אדון, 

הביאוה עבדים , ומרד בהם, ומלך[. חשמונאי



 

 שנשארו מעבדי הורדוס, ושחטוה.

שרבי חנינא אמר לו, שאותן  –ואמר רב אשי 

 עופות, על ידי כשפים היו מלומדות לדבר.

 

 טהורה ולא טמאה –צפור 

לעיל נתבאר, שרק עופות טהורים נקראים בשם 

ן שלוח הקן , ולכן, מתוך שנאמר בענייצפור

ּפֹור" ו, שמצווה זו אינה נוהגת אלא ", למדנצִּ

 בעופות טהורים. 

והובאו כאן בסוגיה, הרבה כתובים, שנזכרה 

ּפֹורבהם המילה " ", וכולם נתבארו באופן צִּ

 .שלא תכלול מילה זו אלא עופות טהורים

ף. "א נָּ ּפֹור כָּ ל צִּ ית כָּ  ".ַתְבנִּ

תּו ֶּפן"בעניין איסור עבודה זרה נאמר,  ן ַתְׁשחִּ

יֶתם ר ַוֲעשִּ כָּ ית זָּ ֶמל ַתְבנִּ ל סָּ ֶכם ֶּפֶסל ְתמּוַנת כָּ ה לָּ  .אֹו ְנֵקבָּ

ֶרץ  אָּ ה ֲאֶׁשר בָּ ל ְבֵהמָּ ית כָּ ף ַתְבנִּ נָּ ּפֹור כָּ ל צִּ ית כָּ  ֲאֶׁשרַתְבנִּ

ם יִּ מָּ עּוף ַבשָּ ובכלל האיסור, שלא לעשות דמות ", תָּ

עופות טהורים, ושלא לעשות דמות עופות 

 אים.טמ

ּפֹור"הכתוב  ד שלא לעשות דמות עופות ", מלמצִּ

ף. והכתוב "טהורים נָּ ", מלמד שלא לעשות כָּ

וכן שלא לעשות דמות  ,טמאיםדמות עופות 

 חגבים.

ף. "ב נָּ ּפֹור כָּ ה ֶרֶמש ְוצִּ ל ְבֵהמָּ  ".ַהַחיָּה ְוכָּ

ַהְללּו ֶאת "בעניין הבריות המהללות את ה' נאמר, 

ֶרץ  ה' אָּ ן הָּ ה ֶרמֶ ַהחַ ... מִּ ל ְבֵהמָּ ףיָּה ְוכָּ נָּ ּפֹור כָּ ...  ש ְוצִּ

ב ְׁשמֹו ְלַבדֹו הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ה'ְיַהְללּו ֶאת ֵׁשם  ְשגָּ י נִּ ם כִּ יִּ מָּ  ",ְוׁשָּ

ובכלל המהללים, עופות טהורים, ועופות 

 טמאים.

ּפֹורהכתוב " . טהורים", מלמד על העופות ְוצִּ

ףוהכתוב " נָּ כן ו ,םטמאי", מלמד על העופות כָּ

 על החגבים.

ףֹכל . "ג נָּ ל כָּ ּפֹור כָּ  ".צִּ

ל "בעניין כל החי הבא אל התיבה נאמר,  ה ְוכָּ ֵהמָּ

ֶרֶמש ל הָּ ּה ְוכָּ ינָּ ה ְלמִּ ל ַהְבֵהמָּ ּה ְוכָּ ינָּ ֶרץ  ַהַחיָּה ְלמִּ אָּ ֹרֵמש ַעל הָּ הָּ

יֵנהּו  עֹוף ְלמִּ ל הָּ יֵנהּו ְוכָּ ףְלמִּ נָּ ל כָּ ּפֹור כָּ ֹבאּו ֶאל ֹנחַ . ֹכל צִּ  ַויָּ

טהורים, ועופות  ובכלל הבאים, עופות ,..".

 טמאים.

ּפֹורהכתוב " . טהורים", מלמד על העופות ֹכל צִּ

ףוהכתוב " נָּ ל כָּ  ,טמאים", מלמד על העופות כָּ

 החגבים.וכן על 

ף. "ד נָּ ל כָּ ּפֹור כָּ  ".ֱאֹמר ְלצִּ

כשנצטווה יחזקאל לקבץ את כל החי נאמר לו 

ַמר " ם ֹכה אָּ דָּ ה ֶבן אָּ ּפֹור  לאקים ה'ְוַאתָּ ף ֱאֹמר ְלצִּ נָּ ל כָּ כָּ

י ֲאֶׁשר  ּוְלֹכל ְבחִּ יב ַעל זִּ בִּ סָּ ְספּו מִּ ֹבאּו ֵהאָּ ְבצּו וָּ קָּ ֶדה הִּ ַחַית ַהשָּ

י ֶכם ֶזַבח ֲאנִּ ר  ֹזֵבַח לָּ שָּ ֵאל ַוֲאַכְלֶתם בָּ ְשרָּ ֵרי יִּ דֹול ַעל הָּ גָּ

יֶתם ם ּוְׁשתִּ ובכלל הנקבצים, עופות טהורים,  ",דָּ

 ועופות טמאים.

ּפֹורתוב "הכ . טהוריםעל העופות ", מלמד ְלצִּ

ףוהכתוב " נָּ ל כָּ  ,טמאים", מלמד על העופות כָּ

 וכן על החגבים.

ֲּפֵרי ְשַמיָּא. "ה  ".צִּ

כך מתאר נבוכנצר את האילן שראה בחלומו 

ְפֵיּה " יר]=ענפו[ עָּ ְנֵבּה ]=נאה[ ַׁשּפִּ יא  ]=ופריו[ ְואִּ ]=רב[ ַשגִּ

א ֵבּה זֹון ְלֹכלָּ י  ריות[ויש בו די מזון לכל הב]= ּומָּ ְתֹחתֹוהִּ

א ַתְטֵלל רָּ י  ]=תחת צילו חיות השדה[ ֵחיַות בָּ ּוְבַעְנפֹוהִּ

ן ורָּ ֲּפֵרי ְׁשַמיָּ  ְידֻּ ֵּנּה  ]=ובענפיו ידורו צפורי השמים[ אצִּ ּומִּ

ין ְתזִּ א יִּ ְשרָּ ל בִּ ובכלל העופות ]=וממנו יזון כל בשר[",  כָּ

ים, ועופות הבאים לדור באילן, עופות טהור

 טמאים.

רק במקום שנאמר "צפור" או "צפורים"  שכן

סתם, הכוונה לטהורים בלבד, אבל במקום 

בין ם, שנאמר "צפורי השמים", הכוונה לכול

 .טמאים בין טהורים

 

 דף ק"מ

 

ה תֹאֵכלּו" ]ו[ ּפֹור ְטֹהרָּ ל צִּ  "כָּ

נתבאר, שכל מקום שנאמר "צפור", הכוונה 

ן, כשהזכירה תורה לטהורה בלבד, ואף על פי כ

ל אכילת עופות טהורים, לא נאמר " היתר כָּ

ּפֹור  ה ", אלא "תֹאֵכלּו       צִּ ּפֹור ְטֹהרָּ ל צִּ כָּ

ה"הכתוב ", ולא משום שלולא תֹאֵכלּו " ְטֹהרָּ

היה מקום לומר שגם טמאות בכלל, אלא 

ללמד, שגם בטהורות לא כולן מותרות, ויש מהן 

 שהן אסורות באכילה.

בא ללמד על רצו לומר, שהכתוב הזה מתחילה  -

טהורות שהן טרפה, שאסורות באכילה, אולם 

דחו זאת, כי איסור טרפה כבר מפורש בכתוב 

יאחר " ּה ֲאנִּ ה בָּ ְמאָּ ה לֹא יֹאַכל ְלטָּ ה ּוְטֵרפָּ  ְנֵבלָּ

 .ה'"

בא ללמד איסור עשה ולמסקנה, הכתוב הזה  -

, באכילת הציפור השחוטה של טהרת מצורע

כגון  ,הולא האסור ",ורה תאכלוטה]כלומר, "

ואף [, עשה ,מכלל עשה ולאו הבא ,מצורעשל שחוטה 

ְוֶזה ֲאֶׁשר שכבר נאמר על כך איסור לא תעשה, "

", נאמר על כך גם הכתוב לֹא תֹאְכלּו ֵמֶהם

הראשון, ללמד שיש בה עשה ולא תעשה. ]ואין 

לומר שהכתוב הראשון מלמד איסור עשה 

ו במה שמדובר לטרפה, כי מסתבר להעמיד

ובאותו עניין ]=דבר הלמד מעניינו[, יין, באותו ענ

 [.נאמר דין שחוטה של מצורע

 



 

ּפ  " ]ז[ ים ַחיֹות ְטֹהרֹותְשֵתי צִּ  "רִּ

ַקח "בעניין טהרת המצורע נאמר,  ה ַהֹכֵהן ְולָּ ּוָּ ְוצִּ

ַטֵהר  ים ַחיֹות ְטֹהרֹות ַלמִּ ֳּפרִּ י  ְוֵעץְׁשֵתי צִּ ֶאֶרז ּוְׁשנִּ

יםשנאמר "ומתוך כך ", ת ְוֵאֹזבתֹוַלעַ  ֳּפרִּ ", כבר צִּ

ידענו שהכוונה לטהורות, שכן כבר נתבאר, שכל 

, הכוונה לטהורה, ומה מקום שנאמר בו "צפור"

", בא ללמד ְטֹהרֹות", וגם "ַחיֹותשנאמר גם "

 שני דינים נוספים באותן צפרים.

 ".ַחיֹות. "א

מלמד שיש להביא צפורים שיש בהן חיות  –

 .ברולא חסר בהן שום אה, גמור

 ".ְטֹהרֹות. "ב

מתחילה אמרו, שהכתוב הזה מלמד, שיש  –

 .טרפהלהביא צפרים שאינן 

אולם דחו זאת כי לדעת האומרים שטרפה 

 "ַחיֹותמהכתוב "אינה חיה יש ללמוד דין זה 

 .שכן טרפה אינה חיה

ואף לדעת האומרים שטרפה חיה, ואם כן היא 

דין מכל מקום יש ללמוד  ",ַחיֹותבכלל הכתוב "

]אשם מצינו מכשיר בפנים,  שכן בבניין אב,זה 

מצורע וחטאות מחוסרי כפרה, שהן קרבנות 

וכן מצינו  המכשירים את הבעלים לאכול קדשים[,

ומצינו ]כל חטאות ואשמות[. מכפר בפנים, 

]צפורי מצורי שבאות לטהר אותו[, מכשיר בחוץ, 

ומעתה, לח[. ]שעיר המשתוכן מצינו מכפר בחוץ 

המכשירים ו האמורים בפנים, דין כשם שאל

האמורים כל מיני כשרות וטהרה ]לכדין המכפרים, 

כך למזבח[,  קרבים םהמכשירי שהרי גםבהם, 

האמורים בחוץ, דין המכשיר כדין המכפר, 

]שהרי וכשם שהמכפר אינו כשר כשיש בו מום, 

היה ראוי להיות שעיר הפנימי קודם שהוגרל להיות 

ור בחוץ, הם צפורי כך המכשיר האמתלח[, מש

מצורע, אינם כשרים שיש בהם מום או כשהם 

 טרפה.

ולכן אמר רב נחמן בר יצחק, שהכתוב  –

, שהן צפורי עיר הנידחת" בא ללמד על ְטֹהרֹות"

, אף לציפור הנשחטת שלו. פסולות למצורע

לציפור המשולחת שלו, דין פשוט הוא  ]אבל

תכן סורות בהנאה, ולא ישהן פסולות, שכן הן א

שנשלח אותן על פני השדה, שיכשלו בהם בני 

 אדם[.

" בא ללמד על ְטֹהרֹותורבא אמר, שהכתוב " –

שתי צפורים צפורי מצורע, שאחר שהביא 

, ונשחטה האחת, ויש לו לשלח את למצורע אחד

שלחנה היא פסולה הצפור השניה, עד שי

למצורע אחר, ולא יוכל להביא למצורע אחר 

, ולשלוח את הראשונה יפור אחת, ולשוחטהצ

]ותוס' כתבו שרבא ורב נחמן עבור שני המצורעים. 

בר יצחק לא נחלקו אלא אחד למד את דינו מהכתוב 

 "[.ְטֹהרֹות" ואחד לומד את דינו מהכתוב "ַחיֹות"

" בא ללמד רֹותְטהֹ ורב פפא אמר, שהכתוב " –

, שהן צפורים שקנה בדמי עבודה זרהעל 

ור הנשחטת שלו. למצורע, אף לציפ פסולות

]אבל לציפור המשולחת שלו, דין פשוט הוא 

שהן פסולות, שכן הן אסורות בהנאה, שנאמר 

ֹמהּו" יתָּ ֵחֶרם כָּ יִּ ", ללמד, שכל מה שאתה ְוהָּ

קונה בו נעשה חרם כמוהו, ולא יתכן שנשלח 

 פני השדה, שיכשלו בהם בני אדם[. אותן על

על  " בא ללמדֹהרֹותְט ורבינא אמר, שהכתוב " –

ועדיין לא נגמר דינן  ,צפורים שהרגו את הנפש

למיתה, שהן פסולות למצורע, אף לציפור 

הנשחטת שלו. ]אבל לציפור המשולחת שלו, דין 

פשוט הוא שהן פסולות, שכן יש להביאן לבי"ד 

ַעְרתָּ הָּ שנאמר " ְרֶבָךּובִּ קִּ ע מִּ ", ואיך יהיה מותר רָּ

כן  ר דינה למיתה גםלשלח אותה. וציפור שנגמ

דין פשוט הוא שהיא פסולה אף להישחט 

 למצורע כי דינה בסקילה[. 

- 

אין נוהג , כשעוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור

, כי האם קרויה בפרשה מצוות שילוח הקן

 טהורה."צפור", וכבר נתבאר, שאין צפור אלא 

אין , וכן כשעוף טהור רובץ על ביצי עוף טמא

ְוֶאת בעניין, "כי נאמר  ,הקן נוהג מצוות שילוח

ְך ַקח לָּ ים תִּ נִּ ", ללמד, שאין הפרשה מדברת ַהבָּ

אלא בבנים הראויים לך באכילה, להוציא בנים 

 של עוף טמא, שאין בהם מצוות שילוח הקן.

 

 ם או אפרוחים טרפהאֵ 

אין נוהג מצוות שילוח , ותכשהאפרוחים טרפ

ים תִּ , כי נאמר בעניין, "הקן נִּ ְךְוֶאת ַהבָּ ", ַקח לָּ

למד, שאין הפרשה מדברת אלא בבנים ל

הראויים לך באכילה, להוציא בנים טרפות, 

 שאין בהם מצוות שילוח הקן.

והאפרוחים אינן , אבל כשהאם היא טרפה

, ואין להקיש דין נוהג מצוות שילוח הקן, טרפה

לדין האפרוחים, שכן לעניין זה שאין  האם

הדין לכל  המצווה נוהגת אלא בטהורים, נכתב

]באם נכתב "צפור", ובאפרוחים בפני עצמו, אחד 

ומכאן שדיני האם ודיני נכתב "תקח לך"[, 

האפרוחים אינם למדים זה מזה, ואם כן, 

לעניין טרפה, שנכתב הדין רק באפרוחים, שאם 

שילוח הקן, מאחר הם טרפה אין נוהג מצוות 

שלא נכתב כן גם באם, כשהאם טרפה, נוהג 

 הקן.מצוות שילוח 

 

 ו לקן ושחט מיעוט סימנים.הושיט יד



 

כבר נתבאר שכשהאפרוחים טרפה רשאי לטלם 

בלא לשלח את האם כי מאחר שהם טרפה אינם 

 בכלל הכתוב "תקח לך". 

, מה הדין אם החל נסתפק רב הושעיאו

ן לא סיים את לשוחטם כשהם בקן, ועדיי

השחיטה, האם בשעה זו נוהג בהם מצוות 

ה יוכל יסיים את השחיטשילוח הקן, כי אם 

לאוכלם, ואם כן מחויב גם עתה לשלח את 

האם. או מאחר שאם יניחם כך כמו שהם עתה, 

ולא יסיים את השחיטה, יפסלו מאכילה, לא 

נוהג בהם עתה מצוות שילוח הקן, ורשאי 

 יטה.להחזיק באם ולסיים השח

  .תיקוומסקנת הגמרא 

 

 כמה ספקות בעניין 

 ניםחציצה ברביצת האם על הב

והאם  ,פרוסה על גבי הביצים כשמטלית. א

, נסתפק רבי ירמיה האם הדבר רובצת עליה

נחשב כחציצה, או שגם עניין זה נחשב כרביצת 

 האם על הבנים.

והאם  ,כשיש נוצות תלושות על הביצים. ב

, נסתפק רבי ירמיה, האם רובצת על הנוצות

הדבר נחשב כחציצה, או שגם עניין זה נחשב 

 ם על הבנים.כרביצת הא

]שאין בהם אפרוח ולא כשיש ביצים מוזרות  .ג

על גבי ביצים שיש בהם  נוהג בהם דין שילוח הקן[

, והאם רובצת על הביצים המוזרות ,אפרוח

ב כחציצה, נסתפק רבי ירמיה, האם הדבר נחש

 או שגם עניין זה נחשב כרביצת האם על הבנים.

 והאם ,כשיש שני סדרי ביצים זה על גב זה. ד

, נסתפק רבי ים העליונותרובצת על הביצ

ירמיה, האם הדבר נחשב כחציצה, בינה לבין 

התחתונות ואם רוצה ליטול את התחתונות 

 אינו צריך לשלח את האם.

קבה על גבי והנ, כשהזכר רבוץ על הביצים. ה

, נסתפק רבי ירמיה, האם הדבר נחשב הזכר

כחציצה, בין האם לבין הביצים, ואם רוצה 

נו צריך לשלח את את התחתונות איליטול 

 האם.

  .תיקוובכל אלו מסקנת הגמרא 

 

 כשזכר טהור יושב על הביצים

, אין כאן מצוות שילוח הקן –לדברי הכל 

, לוואפילו הוא יושב על הביצים והאפרוחים ש

ֵאם ֹרֶבֶצת ַעלשנאמר, " ים אֹו ַעל  ְוהָּ ֶאְפֹרחִּ הָּ

ים ובצת ", לא נאמר דין זה אלא כשהאם רַהֵביצִּ

 עליהן.

 

 שנקבה טהורה יושבת על הביציםכ

, כשהיא יושבת על הביצים שלה –לדברי הכל 

, שכן נאמר בכתוב, יש כאן מצוות שילוח הקן

ֵאם ֹרֶבֶצת ַעל" ים ְוהָּ ים אֹו ַעל ַהֵביצִּ ֶאְפֹרחִּ לֹא  הָּ

ֵאם ַעל ַקח הָּ ים תִּ נִּ אולם כשהיא יושבת ... ".  ַהבָּ

יצי כגון יונה על ב, ]על ביצים של עוף טהור אחר

ספק בגמרא אם תסיל, או תסיל על ביצי יונה[, 

. ]כן יש להסתפק יש כאן מצוות שילוח הקן

ברוב הצפורים, חוץ מקורא, שדרכו לישב על 

 עופות אחרים, ודינו יתבאר בעזה"י להלן[.ביצי 

 

 כשקורא נקבה יושבת על ביצי עוף טהור אחר

ל גבי מאחר שהקורא דרכו לישב ע –לדברי הכל 

ות אחרים, כשקורא נקבה יושבת על ביצי עופ

ביצי עופות טהורים אחרים, היא נחשבת כאם 

יש כאן מצוות שילוח של אותן ביצים, ולכן 

 .הקן

 

 שב על הביציםכשקורא זכר יו

יש ללמוד בגזרה שווה,  –לדעת רבי אליעזר 

שרביצת הקורא הזכר נחשבת רביצה גמורה 

לשון דגירה, כרביצת הנקבה, שכן נאמר בו 

דקֹ " ַגר ְולֹא יָּלָּ ", וכן נאמר לשון זה בנקבה, ֵרא דָּ

ּה" לָּ ה ְבצִּ ְגרָּ ה ְודָּ ְקעָּ ", ומעתה כשם שבנקבה ּובָּ

דגירה גמורה  דגירה גמורה היא, כך בקורא זכר

היא, ואם כן, לעניין שילוח הקן הוא נידון 

אפילו יושב על ביצי עוף טהור כקורא נקבה, ו

 .וח הקןאחר יש כאן מצוות שיל

קורא זכר דינו כזכר של שאר  –חכמים ולדעת 

לא נוהג בו מצוות שילוח הקן אף מינים, ו

 .כשהוא רובץ על ביציו שלו

 

 היתה האם מעופפת על גבי הביצים

ֵאם אם היה כתוב בפרשה, "  ת ַעלבֶ שֶ יֹ ְוהָּ

ים ֶאְפֹרחִּ ", לא היה הכתוב מדבר אלא באם הָּ

 היושבת עליהם לגמרי.

אֵ בפרשה, "ואם היה כתוב   ת ַעלפֶ פֶ עֹ ְמ ם ְוהָּ

ים ֶאְפֹרחִּ ", היה הכתוב מדבר אף באם הָּ

 המעופפת גבוה מעל האפרוחים.

ֵאם ֹרֶבֶצת ַעלאבל עכשיו שנאמר בפרשה, "  ְוהָּ

ים ֶאְפֹרחִּ ", אין הכתוב מדבר רק באם היושבת הָּ

עליהם ממש, אלא גם באם המעופפת על 

גביהם, ובלבד שאינה מעופפת גבוה, אלא 

 עת בהם בכנפיה.כשנוג



 

בזמן שכנפיה , היתה מעופפתוזהו ששנינו, 

, אין כנפיה נוגעות בקן .חייב לשלח, נוגעות בקן

  .פטור מלשלח

נוגעת בהם שכשהיא מעופפת ו, ומה שאמרנו

זה כשהיא נוגעת , בכנפיה חייב לשלח

אבל אם נוגעת בהם מן , באפרוחים מלמעלה

 .הצד פטור מלשלח

 

 לא לדעת בהםהיתה רובצת על גביהם ב

מתוך שנאמר  –עת רב יהודה אמר רב לד

ים ֹרֶבֶצת ַעל" ֶאְפֹרחִּ ", יש ללמוד דין נוסף, הָּ

והוא, שאם האם יושבת ממש מעל האפרוחים, 

יש כאן מצוות שילוח אף שאינה נוגעת בהם, 

, ]כגון שישבה על ענפי אילן שמעל הקן

האפרוחים, ואם היו נוטלים את הענפים, היתה 

אם היתה נופלת האפרוחים, אבל נופלת על 

בצידם, אינם נחשבת כרובצת עליהם, ואין כאן 

 וות שילוח הקן[.מצ

, שדין הברייתא, שכשהאם על גבי יש אומרים -

האפרוחים, חייב בשילוח הקן, הוא רק כשהיא 

יש להקשות נוגעת באפרוחים, ואם כן 

 .מהברייתא על דברי רב יהודה אמר רב

על שכשהאם  ,רייתאשדין הב ,ויש אומרים -

גבי האפרוחים חייב בשילוח הקן, הוא אף 

הוא כדברי וחים, ואם כן כשאינה נוגעת באפר

 .רב יהודה אמר רב

 

 היתה האם יושבת בין שני ביצים

אינה נוגעת כשהאם יושבת בין שני ביצים, ו

 ,לדברי הכל אינו חייב בשילוח הקן, בהם

 ורשאי ליטול הביצים בלא לשלחה.

הקשות מהברייתא , שיש להאומריםולדברי  -

בביצים כן הדין גם כשהאם נוגעת על רב, 

ים ַעלשבצידיה, כי נאמר " ֶאְפֹרחִּ ", וכל שאינה הָּ

 על גביהם, אינו חייב בשילוח הקן.

, שיש ראיה מהברייתא לרב, ולדברי האומרים -

כן הדין רק כשהאם אינה נוגעת בביצים 

 חייב, אם היא נוגעת בהםשבצידיה, אבל 

 .בשילוח הקן

 

 דף קמ"א

 

 ה אחת או אפרוח אחדקן שיש בו ביצ

יש בקן ביצה אחת בלבד, או אפרוח אחד בלבד, 

" בלשון יחיד, לרבות ַקן, שנאמר, "חייב לשלח

 אף את אלו.

 

 קן שיש בו אפרוחים גדולים או ביצים מוזרות

היו בקן אפרוחים גדולים, או ביצים מוזרות, 

, שנאמר, לשלחפטור מ]שאין בהם אפרוח[, 

ֵאם ֹרֶבֶצת ַעל הָּ " ים אֹו ַעלְוהָּ ים ֶאְפֹרחִּ " ַהֵביצִּ

להקישם זה לזה. מקיש ביצים לאפרוחים, 

ללמד, שהביצים האמורות כאן, הן ביצים שיש 

בהן אפרוח, כמו האפרוחים. ומקיש אפרוחים 

לביצים, ללמד, שהאפרוחים האמורים כאן, 

 הם קטנים הצריכים לאמן, כמו הביצים.

 

 ו מאה פעמיםאפיל" ַשֵלחַ "

האם וחזרה, אפילו מאה פעמים, עדיין שלח את 

מחויב לשלחה קודם שייטול את הבנים, 

", וכל זמן שהיא כאן, עדיין הוא ַׁשֵלחַ שנאמר "

 מצווה בכך.

 

 אף לדבר מצווה" ְתַשַלח"

", היה מקום לומר, שלא ְתַׁשַלחלולא הכתוב "

ם נטילת חייבה תורה לשלח את האם קוד

צורך עצמו, אלא כשרוצה לקחתם ל הבנים,

אבל כשצריך אותם לדבר מצווה, כגון לטהרת 

ַטֵהר ְׁשֵתי מצורע, שנאמר בה הציווי, " ַקח ַלמִּ ְולָּ

ים ַחיֹות ֳּפרִּ ", רשאי ליטול את הבנים ְטֹהרֹות צִּ

" ְתַׁשַלחאף בלא לשלח את האם ולכך נאמר "

מצווה ללמד שאף כשאתה נצרך להם לדבר 

 ח האם תחילה.עליך לשל

ואמנם, דין זה, שאין לבוא לקחת גוזלים לצורך 

מצווה בעוד האם עליהם, פשוט הוא אף בלא 

", שכן הנוטל גוזלים בלא לשלח ְתַׁשַלחהכתוב "

לֹא ", ולא תעשה "ַׁשֵלחַ את האם, עובר בעשה "

ים נִּ ֵאם ַעל ַהבָּ ַקח הָּ ", ודין פשוט הוא, שעשה תִּ

ַקח " ַטֵהר ְׁש ְולָּ ֳּפרִּ ַלמִּ ", לא ְטֹהרֹות ים ַחיֹותֵתי צִּ

 ידחה עשה ולא תעשה.

" בא ללמד, שגם במקום שאין ְתַׁשַלחוהכתוב "

כאן עשה ולא תעשה של שילוח הקן, שכבר בטל 

אחד מהם, עדיין יש חיוב לשלח את האם קודם 

 שייטול את הבנים לדבר מצווה.

בהם גם  ולהלן יתבארו בעזה"י, האופנים שאין

שילוח הקן שלהם נצרך  גם לא תעשה שלעשה ו

" ללמד שגם לדבר מצווה לא ְתַׁשַלחהכתוב "

 יקח הבנים קודם שילוח האם.

לדעת חכמים, איסור לא תעשה האמור בשילוח 

הקן, ניתק הוא לעשה האמור בו, כלומר, כך 

אמרה תורה, לא תקח האם על הבנים, ואם 

שתחזור עברת על האיסור, תקנתך היא, 



 

אתה כמי שלא עברתה על ה, ובכך נחשב ותשלח

 האיסור.

י"א שתקנת הלאו היא רק אם מיד שהתרו בו  -

לשלח שלח בתוך כדי דיבור אבל אם לקח את 

האם וכשאמרו לו לשלחה לא שלחה מיד ]אף 

ששלחה אחר זמן[ נחשב הוא כמי שעבר על 

 האיסור ומעתה אין בידו אלא מצוות עשה. 

", ַלחְתׁשַ נאמר, "ל האופן הזה < ולדבריהם, ע

ללמד, שגם עתה שאין כאן אלא מצוות עשה, 

לא תדחה מפני מצוות עשה של טהרת מצורע, 

]ואף ששניהם מצוות עשה, היה מקום לומר, 

שמצוות עשה של טהרת מצורע עדיפה, כי גדול 

הוא השלום שבין איש לאשתו, שהתירה תורה 

 לת סוטה[,]במגילמחוק שמו של הקב"ה בעבורו, 

ורע, שעל ידה האיש מותר ם כן, טהרת מצוא

בתשמיש המטה, גדולה היא, ותדחה מצות 

 עשה של שילוח הקן[.

וי"א שתקנת הלאו היא כל זמן שיכול לקיים  -

את העשה, ולכן, כל זמן שהאם קיימת, ויכול 

לשלחה, לא עבר באיסור לא תקח האם על 

נה, הבנים, ועדיין הוא מוזהר בו, ורק כשישחט

ובר באיסור, ואם כן, לשלחה, הוא ע ולא יוכל

לדעתם, כל זמן שהאם קיימת, יש כאן עשה ולא 

תעשה של שילוח הקן, ודין פשוט הוא, שמחויב 

לשלח את האם, גם אם רוצה לקחת הבנים 

 לדבר מצווה.

ולדעת רבי יהודה, איסור לא תעשה האמור 

בשילוח הקן, אינו ניתק לעשה האמור בו, אלא 

האם, ולא תראה קן, שלח מרה תורה כשכך א

תקח אותה על הבנים, אבל העובר על כך, אין 

לו תקנה, ואם כן, לדעתו, כשעבר על האיסור, 

לוקה על כך, ומעתה אינו מצווה לשלח את 

האם, ורשאי לקחת את הבנים עם האם אף 

לדבר הרשות, וקודם שעבר על כך, יש כאן גם 

שלא יקח  עשה וגם לא תעשה, ודין פשוט הוא

 האם, אף לדבר מצווה.נים בלא לשלח הב

< והאופן שבו לדברי הכל יש כאן עשה בלבד, 

הוא, כשנטל את האם על מנת לשלחה, 

שבלקיחה אינו עובר על האיסור לא תקח האם 

על הבנים, שכן לצורך השילוח מותר לקחתה, 

ומעתה כשהיא בידו, אף אם משהה אותה, אינו 

לוקח את  , שהרי אינועובר עוד על האיסור הזה

ונמצא שמעתה אינו מצווה אלא במצוות  האם,

עשה לשלח את האם, ועל האופן הזה נאמר 

", ללמד, שגם עתה, שאין כאן אלא ְתַׁשַלח"

מצוות עשה, לא תדחה מפני מצוות עשה של 

]ואף ששניהם מצוות עשה, היה טהרת מצורע, 

מקום לומר, שמצוות עשה של טהרת מצורע עדיפה, 

השלום שבין איש לאשתו, שהתירה  כי גדול הוא

 ]במגילת סוטה[,תורה למחוק שמו של הקב"ה בעבורו, 

ואם כן, טהרת מצורע, שעל ידה האיש מותר 

בתשמיש המטה, גדולה היא, ותדחה מצות עשה של 

 שילוח הקן[.

- 

 ,ומשלח את הבנים ,נוטל את האםהריני  ,אמר

 , ואתשלח תשלח את האם" ,שנאמר, חייב

לך", ]ולא נאמר, "שלח תשלח את הבנים תקח 

  הבנים ואת האם תקח לך"[.

ואחר כך חזרה לקן, ם והחזיר ,נטל את הבנים

, רשאי לחזור לקחת את הבנים האם עליהם

בלא לשלח את האם, כי מאחר שכבר זכה 

 .פטור משילוח הקןזה קן מזומן ו בבנים, הרי

 

 העובר ונוטל אם על הבנים

ל הבנים חוזר הנוטל אם ע –< לדעת חכמים 

 על כך.משלחה ואינו לוקה ו

וכבר נתבארו דבריהם, שלדעתם, איסור לא 

תעשה האמור בשילוח הקן, ניתק הוא לעשה 

האמור בו, כלומר, כך אמרה תורה, לא תקח 

האיסור, תקנתך  האם על הבנים, ואם עברת על

היא, שתחזור ותשלחה, ובכך נחשב אתה כמי 

מצות לא ר, שכן כל שלא עברתה על האיסו

תעשה שיש בה קום עשה אין לוקים עליה. ]ורק 

כשלא יקיים העשה מיד, או כשיבטל העשה 

נחשב הוא  ]כפי שתי הדעות הנזכרות לעיל[,לגמרי, 

 כעובר באיסור לא תעשה ולוקה על כך[.

הנוטל אם על הבנים, הרי  –< ולדעת רבי יהודה 

, בכל אופן אפילו אם חוזר מיד לוקהזה 

אינו צריך כל מקום מאחר שנטל מומשלחה, ו

 .לשלח

מתחילה נסתפקו בדבר האם גם לדעתו איסור 

לא תעשה האמור בשילוח הקן, ניתק הוא 

לעשה האמור בו ואף על פי כן לוקה על שעבר 

עתו גן לאו הניתק באיסור לא תעשה כי לד

 לעשה לוקין עליו.

אולם למסקנה מודה רבי יהודה שלאו הניתק 

יו וטעמו הוא, כי לדעתו, לוקין על לעשה אין

איסור לא תעשה האמור בשילוח הקן, אינו 

ניתק לעשה האמור בו, אלא כך אמרה תורה 

כשתראה קן, שלח האם, ולא תקח אותה על 

נה, ולוקה הבנים, אבל העובר על כך, אין לו תק

על כך, ומעתה שוב אינו מצווה לשלח את האם, 

 ורשאי לקחת את הבנים עם האם.

- 

רייתא, שלדברי רבי יהודה, גנב וגזלן, מבואר בב

אף שעברו באיסור "לא תגזל", הניתק לעשה 

"והשיב את הגזלה", הרי אלו לוקים על כך, 



 

ומכאן ראיה, שלדעת רבי יהודה לוקים על לאו 

 הניתק לעשה.

אולם רבי זירא דחה דברים אלו, ואמר, שודאי 

 אין כאן מלקות גם לדעת רבי יהודה, כי ודאי

, לאו הניתק לעשה אין לוקים עליו, גם לדעתו

והברייתא הנ"ל, אינה ברייתא ששנו רבי חייא 

, ואינה אמת, ואין להביא ממנה ורבי אושעיא

 ראיה בבית המדרש.

אושעיא, מבואר בברייתא ששנו רבי חייא ורבי 

שלדברי רבי יהודה, הלוקח שכחה, ועובר על 

דֶ הכתוב, " ַכְחתָּ ֹעֶמר ַבשָּ ", ְלַקְחתֹו ׁשּובה לֹא תָּ ְוׁשָּ

לֹא וכן המכלה פאת שדהו, ועובר על הכתוב, "

ְקֹצר ְדָך לִּ ", הרי זה לוקה, אף ְתַכֶלה ְּפַאת שָּ

י ְוַלֵגר שאלו איסורים הניתקים לעשה, " נִּ ֶלעָּ

םַתֲעֹזב אֹ  ", ואם כן לכאורה יש מכאן ראיה, תָּ

שלדעת רבי יהודה, לאו הניתק לעשה לוקים 

 עליו.

ות זאת, כי יתכן, שלדעתו אין כאן ם יש לדחאול

י ְוַלֵגר ַתֲעֹזב לאו הניתק לעשה, שהכתוב " נִּ ֶלעָּ

ם " אינו תקנת הלאו, אלא כך צוותה תורה, ֹאתָּ

מתחילה עליך לעזוב דברים אלו לעניים, לא 

ב אחר השכחה, ולהניח פאה, אבל העובר לשו

 על כך, אין לו תקנה.

ותיר ודה, הממבואר בברייתא, שלדעת רבי יה

מבשר הפסח עד הבוקר, אף שעובר על הכתוב, 

ֶמּנּו ַעד ֹבֶקר" ירּו מִּ ", אינו לוקה על כך, ְולֹא תֹותִּ

ֶמּנּו ַעד כי האיסור הזה ניתק לעשה, " ר מִּ ְוַהֹּנתָּ

ֵאׁש ְשֹרפּו ֹבֶקר בָּ  ".תִּ

ומכאן ראיה שלדעת רבי יהודה, לאו הניתק 

 לעשה אין לוקים עליו.

 

 אחר שנטלה לוח האםמדיני שי

כבר נתבאר שלדעת חכמים, איסור לא תעשה 

האמור בשילוח הקן, ניתק הוא לעשה האמור 

בו, כלומר, כך אמרה תורה, לא תקח האם על 

הבנים, ואם עברת על האיסור, תקנתך היא, 

 זור ותשלחה.שתח

ולהלן יתבארו כמה פרטים בדין זה מה הוא 

 השיעור שצריך לשלחה כדי לקיים העשה

 את האיסור וכיצד עליו לשלחה.המתקן 

 .שיעור השילוח. א

בכך שהוציאה מתחת ידו  ,רב יהודה לדברי -

יכול לחזור אפילו ו] קיים מצוות שילוח,

 [.ולתופשה

  .במה משלחה. ב

, הונא, יאחזנה ברגלה וישלחנהלדברי רב  -

שנאמר בכתוב "שלח", וכן מצינו לשון זו ברגל, 

 ".ַהשֹור ְוַהֲחמֹור ֶרֶגלְמַׁשְלֵחי שנאמר, "

ולדברי רב יהודה יאחזנה בכנפה וישלחנה,  -

שזהו שילוח של צפור. ]וזה שגזז את כנפי 

הצפור ושלחה ברגליה, הכה אותו רב יהודה 

 ממנה מצוות שילוח[.מכת מרדות, על שביטל 

- 

כשהרב נשאל על צפור, האם היא טעונה שילוח 

הרב  הולך הקן, ומורה שהיא טעונה שילוח, אם

ותופס אותה אחר שילוחה, הרי זה מכוער, כי 

יחשדו אותו שלטובת עצמו התיר, כדי שיזכה 

 בה.

אולם אם זוכה בה באופן שאינו ניכר, כגון 

תה, במצודה רחוקה, שאין השואל רואה או

 הדבר מותר, וכן עשה רבא.

 

 מצוות שילוח הקן ביוני שובך 

 ועליה שברשותו של אדם

שילוח הקן במזומן,  מצוותכבר נתבאר שאין 

ואף על פי כן אמרו חכמים, שיוני שובך ויוני 

עליה שברשותו של אדם, יש בהם מצוות שילוח 

 הקן.

אין בהם מצוות שילוח הקן, אלא  –לדעת רבא 

, משעה שיצאו רוב הביצים עד שנפלו לקרקע

אבל אחר שנפלו לרשותו, כבר זכה בהם בקניין 

קן, שהרי לוח החצר, ושוב אין בהם מצוות שי

 אינן הפקר.

כל זמן אף לאחר שנפלו על הקרקע,  –ולדעת רב 

, לא זכה בהם בקניין שהאם רובצת עליהם

ם לזכות בביצים שהאם חצר, שהרי אסור לאד

רובצת עליהם, ומה שאסור לו לזכות בו, לא 

קונה לו חצירו, ורק אם הלכה משם האם, וזכה 

 .בביצים, שוב אין כאן מצוות שילוח הקן

 

 ן גזל בקן שברשות אדםדי

שעפות ומוצאות יוני עליה ושובך . א

 מזונותיהם בשדות.

משתמרות ברשות בעל  ןלדברי הכל מאחר שאינ

 העליה אינן קנויות לו מהתורה.

ומתחילה אמרו, שמדברי חכמים הן קנויות  -

 לו, ויש בהם דין גזל, מפני דרכי שלום.

ת לו אולם למסקנה פירש רש"י, שאינן קנויו -

לא סמכה דעת  ן,לתופש ותנוח ןהואיל ואינכלל, 

 התופס.ואינו מתקוטט עם  ן,היהשובך על בעל

, והביצים שאינם יכולים ולעניין האפרוחים. ב

 לעוף. 



 

זכה בהם בעל , אחר שיצאו מהאם –לדעת רבא 

, אף שלא זכה וקודם לכן. הרשות קניין גמור

, בהם קניין גמור, מאחר שעומדים ליפול בחצרו

 .יש בהם גזל מפני דרכי שלוםתו עליהם, ודע

משעה שמותר לבעל החצר לזכות  –לדעת רב 

אחר שילוח האם[, זכה בהם , ]כלומר בהם

אבל כל זמן . יש בהם גזל גמורבקניין חצר, ו

, ואסור לו לזכות בהם, שהאם רובצת עליהם

חצרו אינו זוכה לו בהם, ואינם שלו מהתורה, 

. ]ואף י שלוםדרכ אין בהם גזל אלא מפניו

שמהתורה הכל אסורים ליטול אותם משום 

מצוות שילוח הקן, יש להעמיד את הדין הזה 

בקטן שנטלם בהיתר, שהרי אינו מצווה 

בשילוח הקן, ומכל מקום אביו מחויב להחזירם 

 מפני דרכי שלום[.

- 

רצה להקנות גוזלות שובכו בר סימון כשלוי 

מאז לרב יהודה, מאחר שלא זזה מהם האם 

, עדיין לא זכה בהם לוי, כי מהביצים שיצאו

אסור לזכות בהם, ולכן הוצרך תחילה לשלח 

די שיזכה בהם, ואז יכול היה את האם, כ

 להקנותם לרב יהודה בקניין סודר.

 

 דף קמ"ב

 

 שכר מצוות

ְךבמצוות שילוח הקן נאמר, " יַטב לָּ  ְלַמַען יִּ

ים , חומר", ויש ללמוד מכאן בקל וְוַהֲאַרְכתָּ יָּמִּ

שאם מצווה קלה כזו, שאין בה חסרון כיס אלא 

של שילוח צפור אחת, שכרה מרובה כל כך, על 

אחת כמה וכמה מצוות חמורות שבתורה, 

 ששכרן מרובה.

ולדעת רבי יעקב כל מקום שפירשה תורה שכר 

ְך" ,כגון בשילוח הקן ,מצוות יַטב לָּ  ְלַמַען יִּ

ים יכֻּן  ַמַעןלְ " ,ובכבוד אב ואם ,"ְוַהֲאַרְכתָּ יָּמִּ ַיֲארִּ

ְך יַטב לָּ אין הכוונה לתשלום שכר  ,"יֶָּמיָך ּוְלַמַען יִּ

לא לתשלום שכר אחר תחיית א ,בעולם הזה

המתים שייטיב ה' בעולם שכולו טוב ויאריך 

 ימים בעולם שכולו ארוך.

והסיבה לכך שכן דעתו, כי מעשה ראה, ששלח 

אחד את בנו לקיים מצוות שילוח הקן, ואף על 

ים בכך גם שילוח הקן וגם כיבוד אב, מת קיפי ש

בירידתו מן האילן. ]ואף ששלוחי מצווה אינן 

ניזוקים, במקום סכנה עלולים להינזק, ואותו 

 אחד עלה בסולם רעוע[.

ואף שרבי יעקב היה יכול לתלות מיתתו בכך 

שהרהר בעבודה זרה, שעונשה אף על ההרהור, 

 רולכן נענש, מכל מקום היה סבור, שאם שכ

המצוות הללו בעולם הזה, היה השכר מגן עליו 

 שלא יחטא.

 

 נזק בקיום המצווה

שעלה לאילן שרבי יעקב ראה אחד  ,נתבאר

לקיים מצוות שילוח הקן וכיבוד אב, ונפל 

ונהרג. והקשו היאך יתכן הדבר, והלא כך אמר 

, לא שלוחי מצוה אינן נזוקים, אלעזר ביר

זרתם חבהליכתם לקיים את המצווה ואף לא ב

 מקיום המצווה.

ותירצו שאותו שנפל עלה בסולם רעוע שההיזק 

ם שהנזק מצוי גם שלוחי מצווה מצוי ובמקו

שמואל, שהיה בשכן מצינו עלולים להינזק, 

שליח מצווה למשוח את דוד למלך בציווי ה', 

ַויֹאֶמר "ובכל זאת היה ירא משאול, כמו שנאמר 

ה מִּ  ה' ַתי ַאתָּ יו ֶאל ְׁשמּוֵאל ַעד מָּ י ְמַאְסתִּ אּול ַוֲאנִּ ְתַאֵבל ֶאל ׁשָּ

ֵאל ַמלֵ  ְשרָּ ְמֹלְך ַעל יִּ ַׁשי ֵבית מִּ ֲחָך ֶאל יִּ א ַקְרְנָך ֶׁשֶמן ְוֵלְך ֶאְׁשלָּ

י ֶמֶלְך יו לִּ נָּ י ְבבָּ יתִּ אִּ י רָּ י כִּ ַויֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֵאיְך  .ַהַלְחמִּ

י  נִּ גָּ אּול ַוֲהרָּ ַמע ׁשָּ ַקח ֶעְגַלת ה' ַויֹאֶמר ֵאֵלְך ְוׁשָּ ר תִּ קָּ בָּ

ְזֹבַח לַ  ַמְרתָּ לִּ י ה'ְביֶָּדָך ְואָּ אתִּ  ב'(.-ט"ז א' '" )שמואל אבָּ

היה  ,שאם היה שכר מצוות בעולם הזה ,ומבואר

הזו שנאמר בה זוכה לאריכות ימים על קיום המצווה 

ורק עניין  ,למרות שהיה במקום סכנהאריכות ימים, 

ום קאינו זוכה לו במ ,זה של הצלת שלוחי מצווה

 סכנה.

 

 הסיבה שאחר יצא לתרבות רעה

יצא  אבויה[]=אלישע בן אחר שש אומרים י

ראה אדם שקיים מצוות לתרבות רעה אחרי ש

, ולא ובתוך כך נפל ומת, כיבוד אב ושילוח הקן

נתקיים בו אריכות ימים המובטחת בשני 

המצוות הללו, ולפיכך אמר אין שכר על קיום 

 המצוות, וחטא.

שראה את ע לו כן אחרי ארש אומרים שוי

 ,מוטלת באשפהלשונו של חוצפית המתורגמן 

קשה איך יתכן שפה שהפיק מרגליות ילחך וה

 עפר, וחטא.

דורש את אחר אם היה אמר על כך רב יוסף שו

הפסוקים כרבי יעקב בן בתו, לא היה חוטא, כי 

אין  אין שום קושיה מהמעשים הללו, שהרי

 .תשלום שכר המצוות בעולם הזה

 ליק פרק שילוח הקןס

 והודו לה' כי טוב כי לעולם חסד
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