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נָא לִ ְׁשמֹור ַעל קְׁ דֻשַ ת הגיליון

תִע ָצהִוְ ַה ְד ָר ָכה
תו ֶס ֶפ ֵ
הִב ֹ
ְּ
םִה ּמ ְצוָ
עו ְרר ּותִלְ ק ּי ּו ַ
הִ ְת ֹ
ִמּתֹוְך הַ סֵּ פֶ ר "ל ֹא תַ עֲמֹוד עַ ל דַ ם ֵּרעֶ ָך"
ִ
ּכיִי ָ ּק ֵראִ ַקןִצ ּפ ֹורִ ְלפנ ָ
ךִ ְּב ָכלִ ֵעץִאוִִֹ ַעלִ ָה ָא ֶרץִ ֶא ְפרֹחיםִאוִִֹ ֵביצים ִ
ֶיךִִ ּ ַב ֶּד ֶר ְִ
ָ
וְ ָה ֵאםִר ֶֹב ֶצתִ ַעלִ ָה ֶא ְפרֹחיםִאוִִֹ ַעלִ ַה ּ ֵביציםִלֹאִת ַ ּקחִ ָה ֵאםִ ַעלִ ַה ּ ָבניםִ ִ:
תִיָמיםִ :
חִ ְּת ַש ּ ַלחִ ֶאתִ ָה ֵאםִוְ ֶאתִ ַה ּ ָבניםִ ּת ַ ּקחִלָ ְךִִ ְל ַמ ַעןִי ַטבִלָ ְךִִוְ ַהאֲ ַר ְכ ּ ִָ
ַש ּ ֵל ִַ

[ ְׁדבָ ִרים כב פָ ָרשַ ת כִ י תֵּ צֵּ אִ .],

ושמרתם את כל מצוותי
ּתֹורה כְ ִמנְ יַן אֵ בָ ִרים שֶ בָ אָ דָ םּ ,ובְ כָל יֹום וָיֹום צֹועֲקִ ים עַל הָ אָ דָ ם :עֲשֵ ה אֹותָ נּו שֶ ִּתחְ יֶה בִ זְכּותֵ נּו ,וְ תַ א ֲִריְך
ּושמֹ נֶה ִמצְ ֹות יֵש בַ ָ
אָ מַ ר ַרב אַ דָ א' :מָ אתַ יִ ם אַ ְרבָ עִ ים ְ
[מ ְד ַרש ּתַ נְ חּומָ א פ ָָרשַ ת וַיִ גַש].
אֹותָך וְׁ אֶ ת הָ עֹולָם לְׁ כַף חֹובָ הִ .
י ִָמים' ,וְׁ כָל ִמ ְׁצוַת ל ֹא ּתַ עֲשֶ ה צֹ וַחַ ת וְׁ אֹומֶ ֶרת לָאָ דָ ם :אַ ל ּתַ עֲבֹור ִבי אֶ ת הָ עֲבֵּ ָרה הַ ז ֹאת ,וְׁ אַ ל ּתַ כְׁ ִריעַ ְׁ

דַ ע! שֶ כָ ל נִ ּצֹוצֵּ י נְׁ שָ מֹות ִמ ָכל נְׁ שָ מָ ה ּונְׁ שָ מָ ה ְׁמ ֻחיֶבֶ ת לְׁ קַ יֵּם ָכל הַ ּתַ ְׁריַ"ג ִמצְׁ ֹותִ ,אם ל ֹא אֹותָ ן שֶ אֵּ ין ְׁביָדֹו יְׁ כֹולֶת לְׁ קַ יְׁ מָ ם ,כְׁ מֹו :יִ בּום ,חֲלִ יצָ ה ,גֵּט,
פִ ְׁדיֹון בֵּ ן בְׁ כֹור וְׁ כַדֹומֶ ה ,שֶ ְׁדבָ ִרים אֵּ ּלּו אֵּ ינָם ְׁביַד הָ אָ דָ ם ,אֲ בָ ל ָכל הַ ְׁשאָ ר חַ יָב אָ דָ ם לְׁ קַ יְׁ מָ ן ,וַאֲ פִ ּלּו אֹותָ ן שֶ אֵּ ינָם חֹובָ ה עַ ל הָ אָ דָ ם אֶ ּלָא ְׁב ִהזְׁדַ מֵּ ן ,כְׁ גֹון
ִמצְׁ וַת ִשּלּוחַ הַ קֵּ ן שֶ אֵּ ינֹו ְׁמ ֻחיָב לִ ְׁרדֹוף אַ ח ֲֶריהָ  ,אֶ ּלָא "כִ י יִ קָ ֵּרא קַ ן צִ פֹור וְׁ גֹו" :שֶ הּוא דֶ ֶרְך ִמקְׁ ֶרה וְׁ כַיֹוצֵּ א בָ זֶה ,עִ ם כָ ל ז ֹאת צָ ִריְך הָ אָ דָ ם לְׁ חַ פֵּ ש
אַ ח ֲֵּריהֶ ם וְׁ ַלעֲשֹותָ ם ,כִ י ָכל זְׁמַ ן שֶ ּל ֹא ִה ְׁשלִ ים ּתַ ְׁריַ"ג ִמ ְׁצֹות שֶ הֵּ ם כְׁ ֶנגֶד ַרמַ "ח אֶ ְׁב ֵּרי וְׁ גִ ידֵּ י נִ ְׁשמָ תֹוִ ,הנֵּה נִ ְׁשמָ תֹו חֲסֵּ ָרה ִמן הָ אֵּ בָ ִרים וְׁ נִ קְׁ ֵּראת בַ עַ ל
ּומקַ יֵּם הַ ִמ ְׁצֹות שֶ אֵּ ינָם נֹ הֲגֹות
מּום ,וְׁ עָ לָיו נֶאֱ מַ רָ " :כל אֲ שֶ ר בֹו מּום וְׁ גֹו' ל ֹא יִ גַש" :עַ ד שֶ ַיחֲזֹור וְׁ ַי ְׁשלִ ים הַ ּתַ ְׁריַ"ג ִמ ְׁצֹות ...וְׁ דַ ע! כִ י ִב ְׁהיֹותֹו ְׁמחַ פֵּ ש ְׁ
ּובפְׁ ָרט בַ יֹום הַ הּוא עַ ְׁצמֹו שֶ קִ יֵּם אֵּ יזֹו ִמצְׁ וָה
גֹורם אֶ ל הַ ְׁש ָראַ ת רּוחַ הַ קֹ דֶ ש אֶ ל הָ אָ דָ ם לְׁ הַ ִשיג יְׁ ִדיעָ ה וְׁ חָ כְׁ מָ ה ִ
ּתָ ִדיר ,כְׁ מֹו ִמצְׁ וַת זְׁרֹועַ ּולְׁ חָ יַיִ ם וְׁ כּו'ֵּ ,
אֲריזַ"ל בַ הַ קְ דָ מָ ה דַ ף ג].
[שַ עַר הַ ִמצְ ֹות לְ ַרבֵ נּו הָ ִ
מֵּ הֶ ם...
ו ְכָל אֵ בֶ ר ִמן ַרמַ "ח אֵ בָ ִרים נִ ּזֹון ִמ ִמצְ וָה פְ ָר ִטית הַ ִמ ְתיַחֶ סֶ ת לְ אֹותֹו אֵ בֶ ר ,וְ ַכאֲשֶ ר יֶחְ סַ ר לָאָ דָ ם קִ יּום אֵ יזֹו ִמצְ וָה ,גַם בָ אֵ בֶ ר הַ פְ ָר ִטי הַ ִמ ְתיַחֵ ס לְ ִמצְ וָה יֶחְ סַ ר
ִממֶ ּנּו ְמזֹונֹו ,וְ נִ ְמצָ א שֶ הָ אֵ בֶ ר הַ הּוא מֵ ת לְ ג ְַמ ֵריּ ,ובְ הִ ְסּתַ לֵק הַ קְ דֻשָ ה ִממֶ ּנּו אָ ז יִ ְתלַבֵ ש בֹו רּוחַ הַ ֻט ְמאָ ה וְ נִ ְמצָ א הָ אֵ בֶ ר הַ הּוא נִ ּזֹון לֶחֶ ם טָ מֵ א ְמגֹ אָ ל ִמשָ ם ,וְ ָלכֵן
צָ ִריְך הָ אָ דָ ם לְ חַ פֵש בְ כָל כֹ חֹו לְ קַ יֵם כָל ּתַ ְריַ"ג ִמצְ ֹות ,וְ ַכאֲשֶ ר יְקַ יֵם אֵ יזֶה ִמצְ וַת עֲשֵ ה יְ ַכּוֵן לְ הָ ִסיר מֵ הָ אֵ בֶ ר הַ פְ ָר ִטי שֶ ל נַפְ שֹו הַ ִמ ְתיַחֵ ס אֶ ל הַ ִמצְ וָה הַ הִ יא,
זֻהֲמַ ת הַ קְ לִ פָה הַ הִ יא ,וְ אָ ז ּתָ חּול ָעלָיו אֵ בֶ ר הַ ִמצְ וָה הַ קְ דֻשָ ה הַ הִ יא אַ חַ ר הִ ְסּתַ לֵק הַ ּזֻהֲמָ ה ,כִ י כְ שֶ ּזֶה קָ ם זֶה נֹופֵל[ .שַ ע ֲֵרי קְ דֻשָ ה לְ ַרבִ י חַ יִ ים וִ יטַ אל זַצַ "ל ,פ ֶֶרק א].

ֲשיבּות הַ ִמ ְׁצוָה וְׁ עַ ל ְׁשכָרֹו הַ גָדֹול שֶ ל ִמי שֶ זֹוכֶה לְׁ קַ יְׁ מָ ּה:
לֶקֶ ט ִמ ִד ְׁב ֵּרי ֲחזַ"ל וְׁ ַרבֹותֵּ ינּו הָ ִראשֹונִ ים וְׁ הָ אַ חֲרֹונִ ים עַ ל ח ִ











ּומי ג ַָרם שֶ הַ קָ דֹוש בָ רּוְך הּוא יָחּוס ֲעלֵיהֶ ם
עֹור ֶרת ַרח ֲִמים עַל כָל הָ עֹולָםִ ,
אָ מַ ר הַ קָ דֹוש בָ רּוְך הּוא :אַ ְש ֵרי הַ ְמשַ לֵחַ אֶ ת הַ צִ פֹור ִמחּוץ לְ קִ ּנָּה וְ הִ יא ְמ ֶ
וִ ַירחֵ ם עַל כָל הָ עֹולָם? זֶה הָ ִאיש שֶ ִשלֵחַ אֶ ת הַ צִ פֹור שֶ ִּתצְ טַ עֵר בִ ְשנֵי אָ פְ נֵי צַ ַער :לְ קִ יחַ ת בָ נֶיהָ  ,וְ ִשלּו חָ ּה ִמקִ ּנָּהּ .ובַ עֲבּור זֶה ְשכָרֹו שֶ ל זֶה הָ ִאיש מַ ה
[זֹהַ ר חָ דָ ש רּות דַ ף צד].
שֶ כָתּוב" :יִ טַ ב לְָך וְׁ הַ אֲ ַרכְׁ ּתָ י ִָמים".
הֹושי ַע אֶ ת יִ ְש ָראֵ ל לְ מַ עֲנֹו ּולְ מַ עַן כְ בֹוד ְשמֹוּ .ובָ זֶה
ִבזְׁמַ ן שֶ יִ ְׁש ָראֵּ ל ְמקַ יְ ִמים ִמצְ וַת ִשלּוחַ הַ קֵ ן ,בְ אֹותָ ּה שָ עָה הַ קָ דֹוש בָ רּוְך הּוא צֹועֵק ,וְ אֹומֵ ר לְ ִ
[ּתקּונֵי הַ ּזֹ הַ ר ִּתקּונָא ְש ִתיתָ אָ ה דַ ף כג].
ִ
עֹורר ַרח ֲִמים עַל הַ ְשכִ ינָה הַ קְ דֹושָ ה וְ עַל בָ נֶיהָ שֶ הֵ ם בַ גָלּות.
ִמ ְת ֵ
[ ִמ ְד ַרש ַרבָ ה].
אָ מַ ר ַר ִבי ּתַ נְׁ חּומָ אִ :אם קִ י ְַמּתָ הַ ִמצְ וָה הַ ּז ֹאת ,אַ ּתָ ה ְממַ הֵ ר לְ הָ בִ יא אֶ ת מֶ לְֶך הַ מָ ִשיחַ .
[מ ְד ַרש ַרבָ ה ,פ ָָרשַ ת כִ י תֵ צֵ א].
ִ
אָ מַ ר ַר ִבי ּתַ נְׁ חּומָ אִ :אם קִ י ְַמּתָ הַ ִמצְ וָה הַ ּז ֹאת ,אַ ּתָ ה ְממַ הֵ ר אֶ ת אֵ לִ יָהּו ז"ל שֶ יָבֹוא.
[סֵ פֶר הַ פְ לִ יאָ ה ,יַלְ קּוט ְראּובֵ נִ י ,כִ י-תֵ צֵ א].
עֹורר אֶ ת הַ גְׁ אֻ ּלָה הָ ע ֲִתידָ ה ְׁבעֶ ז ְַׁרת ה' ִּת ְׁהיֶה ַעל יְׁ דֵּ י ִמצְׁ וַת ִשּלּוחַ הַ קֵּ ן.
עֹוררּות שֶ יְׁ ֵּ
ִה ְׁת ְׁ
[ּתַ נְ חּומָ א ,כִ י-תֵ צֵ א].
אֵּ ין לְָך ִמצְׁ וָה קַ לָה בְ כָל הַ ִמצְ ֹות יֹותֵ ר ִמ ִשלּוחַ הַ קֵ ןּ ,ומַ ה ְשכ ָָרּה? "לְׁ מַ עַ ן יִ טַ ב לְָך וְׁ הַ אֲ ַרכְׁ ּתָ י ִָמים".
ּומַ ה ְׁשכ ָָרּה שֶ ל ִמצְׁ וָה זֹו ? שֶ ִאם אֵ ין לְ ָך בָ נִ ים אֲנִ י נֹותֵ ן לְָך בָ נִ יםִ ,מּנַיִן? שֶ ֶּנ ֱאמַ ר" :שַ ּלֵּחַ ְּׁתשַ ּלַח אֶ ת הָ אֵּ ם וְׁ גֹו"ּ :ומַ ה הַ שָ ָכר אַ ּתָ ה נֹוטֵ ל? "וְׁ אֶ ת
[מ ְד ַרש ַרבָ ה פ ָָרשַ ת כִ י-תֵ צֵ א].
ִ
הַ בָ נִ ים ִּתקַ ח לְָך" וְׁ גֹו'
[רבֵ נּו בְ חַ יֵי].
ַ
עֹוררּות וְׁ ַרח ֲִמים עַ ל ָכל הָ עֹולָם.
יֵּש ְׁבקִ יּום ִמצְׁ וָה זֹו ִה ְׁת ְׁ
[יַלְ קּוט ִש ְמעֹונִ י תתק"ל].
אָ מַ ר הקב"ה ִאם קִ י ְַׁמּתָ ִמצְׁ וַת ִשּלּוחַ הַ קֵּ ן ,אֲ פִ ּלּו הָ יִ יתָ עָ קָ ר וְׁ ל ֹא מֹולִ יד ,חַ יֶיָך שֶ אֲ נִ י פֹ קֶ ְׁדָך ְׁבבָ נִ ים.
[סֵ פֶר הַ חִ יּנּוְך].
וְׁ נֹוהֶ גֶת ִמצְׁ וָה זֹו ְׁבכָל מָ קֹום ּובְׁ ָכל זְׁמַ ןִ ,ב ְׁזכ ִָרים ּונְׁ קֵּ בֹות [גְׁ בָ ִרים וְׁ נ ִָשים].
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גֹור ֶרת ִמצְ וָה ִמּנַיִן? ִדכְ ִתיב "כִ י יִ קָ ֵּרא קַ ן ִצפֹור לְׁ ָפנֶיָך וְׁ גֹו' ,שַ ּלֵּחַ ְּׁתשַ ּלַח וְׁ גֹו" :אַ ח ֲָריו מַ ה כְ ִתיב? "כִ י ִת ְׁבנֶה בַ יִ ת חָ דָ ש וְׁ גֹו"ִּ :ת ְזכֶה לִ ְבנֹות
ִמצְׁ וָה ֶ
בַ יִ ת חָ דָ ש וְ ַלעֲשֹות מַ עֲקֶ ה ,מַ ה כְ ִתיב אַ ח ֲָריו? "ל ֹא ִתז ְַׁרע כ ְַׁר ְׁמָך כִ לְׁ אָ יִ ם וְׁ גֹו"ִּ :ת ְזכֶה לְ כ ֶֶרם וְ לִ זְרֹו ַע שָ דֶ ה ,מַ ה כְ ִתיב אַ ח ֲָריו? "ל ֹא תַ חֲרֹ ש ְׁבשֹור
ֲמֹורים .מַ ה כְ ִתיב אַ ח ֲָריו? "ל ֹא ִתלְׁ בַ ש שַ ע ְַׁטנֵּז וְׁ גֹו"ִּ :ת ְזכֶה לִ ְבג ִָדים נ ִָאים ִמצֶ מֶ ר ,וְ לִ בְ ג ִָדים נ ִָאים ִמפִ ְש ִּתים .מַ ה
ּובַ חֲמֹ ר וְׁ גֹו"ִּ :ת ְזכֶה לִ ְשו ִָרים ַוח ִ
כְ ִתיב אַ ח ֲָריו? "גְׁ ִדלִ ים ּתַ עֲשֶ ה ּלְָך וְׁ גֹו"ִּ :ת ְזכֶה לְ ִמצְ וַת צִ יצִ ית ,מַ ה כְ ִתיב אַ ח ֲָריו? "כִ י יִ קַ ח ִאיש ִאשָ ה וְׁ גֹו"ִּ :ת ְזכֶה לְ ִאשָ ה ּולְ בָ נִ ים .הָ א לָמַ ְדנּו
[ּתַ נְ חּומָ א פ ָָרשַ ת כִ י-תֵ צֵ א].
גֹור ֶרת ִמצְ וָה ,שֶ ִאם קִ י ְַׁמּתָ ִמצְׁ וַת ִשּלּוחַ הַ קֵּ ן ִּת ְׁזכֶה לְׁ ָכל הַ ִמצְׁ ֹות הַ ּלָלּו ,שֶ ּלְׁ ָכְך נִ ְׁס ְׁמכּו הַ פָ ָר ִשיֹות הַ ּלָלּו.
שֶ ִמצְ וָה ֶ
סוד גדול ונורא מובא בספר הקדוש מגיד מישרים למרן הבית יוסף זיע"א בפרשת כי תצא בענין חשיבות ומעלת מצות שילוח הקן ואלו עיקרי דבריו:
יש נשמות ערומות (נשמתין ערטילאין) הנקראות גם נשמות שוממות שנמצאות בכף הקלע או בגיהנום ואין להם זכויות ומעשים טובים כדי להכנס לגן עדן לאחר קבלת
עונשם והן הולכו ת סביב לפרגוד בצער .ועוד שאם ירדו שוב לעולם הזה (בגלגול רגיל) קרוב לודאי שיחטאו שוב ולא יתוקנו .אז אומרים להם (בבית דין של מעלה)
שיותר טוב להם שיתוקנו ע"י אחרים .ואז נשמותיהם יורדות בגלגול באפרוחים או בביצים.
אפרוחים – אלו נשמות שיש בהן קצת מעשים טובים אלא שלא נשלמו במעשיהם והם דוגמת אפרוחים שיש בהם כנפיים קצת או ביצים – בהן מגולגלות נשמות שלא
זכו לעשות טוב בחייהם (שיזכה אותם להכנס לגן עדן) והאם רובצת – היא השכינה הקדושה שחסה עליהם ומבקשת רחמים עליהם שיזכו להתקן ע"י אחרים ולהכנס
אח"כ לגן עדן .והנה כאשר בא האדם לקיים מצות שילוח הקן ,הוא משלח האם (השכינה) ולוקח הבנים .אזי הוא לוקח את הנשמות המגולגלות בביצים או באפרוחים
תחת חסותו ומעתה תיקונם נעשה על ידו ובזכותו והוא מביאם אח"כ לגן עדן .למען יטב לך והארכת ימים – ובזכות קיום המצוה הזאת יאריך ימים .ואעפ"י שנשלם
הזמן שנגזר עליך לחיות בעולם הזה מכל מקום כיוון שתיקון הנשמות האלו נעשה על ידך ,לכן אם נדרש לתיקון שלהם עוד כמה וכמה שנים ,אזי יאריכו ימיך בעבורם
ובזכותם ולא תסתלק מהעולם הזה עד שיסתיים תיקון הנשמות האלו על ידך .א.ה .וכל המרבה לקיים מצוה זו ,יזכה בעז"ה לאריכות ימים גדולה יותר .ויותר.
֎ ראוי שדברי המגיד מישרים יהיו תמיד לנגד עינינו כבנין אב המלמד על כל מצוות התורה .ונאמין ונשיב אל הלב שבכולן יש עומק גדול ,תיקונים עצומים וסודות
נשגבים ונוראים כדברי דוד מלכנו רחבה מצותך מאוד .ול כן ביקש הבינני ואלמדה מצוותיך ,מצוותך הבנני ואמר פיקודיך דרשתי ,עדותיך אתבונן ועוד (עיין תהילים קיט).
ויהי רצון שנזכה כולנו לקיים את כל המצוות דאורייתא ודרבנן כראוי באמונה ובשמחה.




דֹושים גִ לּו לָנּו שֶ הַ ְמקַ יֵם ִמצְ וַת ִשלּוחַ הַ קֵ ן כ ָָראּוי יִ ְזכֶה לְ בָ נִ יםִ ,אם כֵן פָשּוט ּובָ רּור שֶ ִמי שֶ עֲדַ יִ ן ל ֹא הִ ְתחַ ּתֵ ן ,ה ֲֵרי בִ כְ לַל הַ בְ טָ חָ ה זֹו
אָ מַ ר הַ ְמלַקֵ ט :כֵיוָן שֶ ֲחזַ"ל הַ קְ ִ
שֶ יִ ְזכֶה קֹודֶ ם ָלכֵן לִ שָ א ִאשָ ה ,וְ ִאם כֵן ָראּוי לְ כָל בָ חּור [וְ הּוא הַ דִ ין גָרּוש אֹו אַ לְ מָ ן שֶ אֵ ין לָהֶ ם עֲדַ יִ ן ְילָדִ ים] ,שֶ יִ ְשּתַ דֵ ל ְמאֹ ד לְ קַ יֵם ִמצְ וָה זֹוּ ,ובִ ְשכַר ז ֹאת יִ ְזכֶה גַם
כֵן בְ ֶעז ְַרת ה' לִ ְמצ ֹא אֶ ת זִּוּוגֹו ,וְ ָראּוי לְ פ ְַרסֵ ם עִ ְניָן ֶזה ,בִ פְ ָרט בֵ ין אֵ לֶה שֶ ְמ ֻעכָב זִּוּוגָם.
דֹושים ל ֹא צְ ִריכִ ים ְראַ יָה ,וְ ֶנאֱמָ ן הּוא ה' ֱאֹלקֵ ינּו וְ ֶנ ֱאמָ נִ ים ְדבָ ָריו ,וְ דָ בָ ר
ּתֹורה הֵ ם בִ בְ חִ ינַת "כֹ ה ְׁדבָ ִרי כָאֵּ ש נְׁ אֻ ם יְׁ ָי ּוכְׁ פַ ִטיש יְׁ פֹ צֵּ ץ סָ לַע" :וְ כֵן ִדבְ ֵרי ֲחזַ"ל הַ קְ ִ
ִהנֵּה כִ י ִדבְ ֵרי הַ ָ
הֹוסיף ִמ ְשפָ ט אֶ חָ ד שֶ ִאם ל ֹא יֹועִ יל ל ֹא ַיּזִיק ,וְ הּוא ,שֶ ֵעינַי ָראּו
ּומקַ יֵם ,כִ י כָל ְדבָ ָריו אֱמֶ ת וָצֶ דֶ ק  ,אַ ְך אָ מַ ְר ִּתי לְ ִ
אֶ חָ ד ִמ ְדבָ ָריו אָ חֹור ל ֹא יָשּוב ֵריקָ ם ,כִ י הּוא אֹומֵ ר וְ עֹושֶ הְ ,מדַ בֵ ר ְ
וְ ל ֹא זָר ,בְ אֶ חָ ד עָנִ י שֶ קִ יֵם ִמצְ וָה זֹו כְ הִ לְ כָתָ ּה ,וְ ָזכָה לְ כָל הַ ּנִ ְזכָר לְ עֵיל :לְ ִאשָ ה ,בָ נִ ים ,בַ יִ ת גָדֹול עִ ם מַ עֲקֶ ה וְ גַם גִ ּנָה ,וְ נָטַ ע כ ֶֶרם וְ שָ דֶ ה ,וְ ָזכָה לְ טַ לִ ית גָדֹול נָאָ ה.

ֲהלָכֹות וְׁ עֵּ צֹות לְׁ קִ יּום הַ ִמצְׁ וָה:















ִמצְׁ וָה זֹו הַ ֻמגְׁ דֶ ֶרת בַ ִמ ְׁד ָרש ּתַ נְׁ חּומָ א 'קַ ּלָה שֶ בַ קַ ּלֹות'ְׁ ,מעַ ִטים זֹוכִ ים לְׁ קַ יְׁ מָ ּה ,וְׁ לָאו דַ וְׁ קָ א ִמשּום שֶ ִהיא קָ שָ ה אֹו ִהלְׁ כֹותֶ יהָ ְׁמרֻ ִבים .נַּצִ יעַ ִבפְׁ נֵּי
שּורים ְׁבקִ יּום הַ ִמצְׁ וָהַ ,כאֲ שֶ ר חֵּ לֶק מֵּ הֶ ם לְׁ עִ כּובָ א ,וְׁ עִ ם ְׁמעַ ט ִה ְׁתבֹונְׁ נּות וְׁ ִשימַ ת לֵּב נּוכַ ל ְׁבסַ "ד לְׁ קַ יֵּם הַ ִמצְׁ וָה
קֹורא הַ יָקָ ר כַמָ ה פְׁ ָר ִטים הַ קְׁ ִ
הַ ֵּ
צֹורְךּ ,ולְׁ הֶ פְׁ סֵּ ד הַ ִמ ְׁצוָה עַ ְׁצמָ ּה ,כְׁ מֹו כֵּ ן אָ נּו ְׁמגַּלִ ים דַ עְׁ ּתֵּ נּו
וְׁ לִ זְׁכֹות לְׁ כָ ל הַ נִ ְׁזכָר לְׁ עֵּ יל .חֹוסֶ ר ְּׁתשּומַ ת לֵּב יָכֹול לִ גְׁ רֹום לְׁ צַ עַ ר בַ ֲעלֵּי חַ יִ ים שֶ ּל ֹא לְׁ ֶ
פֹוסקִ ים ֲה ָלכָה ְׁבשּום אֹ פָ ן.
שֶ אֵּ ין אָ נּו ְׁ
אֹומ ִרים :שֶ אֵּ ין חַ יָב לְׁ שַ ּלֵּחַ הָ אֵּ ם אֶ ּלָא ִאם ֵּכן רֹוצֶ ה ְׁבבָ נִ ים ,וְׁ זֹו מַ חֲלֹוקֶ ת גַם בֵּ ין
כֵּיוָן שֶ בָ אָ ה הַ ִמ ְׁצוָה לְׁ יָדֹו חַ יָב לְׁ קַ יְׁ מָ ּה[ .לְ בּוש מַ לְ כּות] .וְׁ יֵּש ְׁ
הַ חֲוֹות י ִָאיר ( ִסימָ ן מז) ,וְׁ הֶ חָ כָם צְׁ ִבי ( ִסימָ ן פג).
[שֻ לְ חָ ן עָרּוְך יו"ד רצא].
ִשּלּוחַ הַ קֵּ ן אֵּ ינֹו נֹוהֵּ ג אֶ ּלָא ְׁבעֹוף טָ הֹור כְׁ גֹון ּתֹור ,יֹונָה ,צִ פֹור ְׁדרֹור.
[שֻ לְ חָ ן עָרּוְך שָ ם].
"כִ י יִ קָ ֵּרא קַ ן צִ פֹור לְׁ פָ נֶיָך וְׁ גֹו" :פְ ָרט לִ ְמז ֻמָ ן אֶ צְ לֹו ,כְ גֹון יֹונִ ים שֶ דַ ְרכָן לִ גָדֵ ל עִ ם ְבנֵי אָ דָ ם ְבבֵ יתָ ם.
[שֻ לְ חָ ן עָרּוְך שָ ם].
ְׁבכָ ל מָ קֹום שֶ יִ ְׁמצָ אֶ נּו בֵּ ין בָ ִאילָן בֵּ ין בָ אָ ֶרץ אֹו בַ בֹ רֹות ,חַ יָב לְׁ שַ ּלֵּחַ .
"שַ ּלֵּחַ ְּׁתשַ ּלַח אֶ ת הָ אֵּ ם וְׁ גֹו" :אֶ ת הָ אֵ ם דַ וְ קָ א ,וְ ל ֹא אֶ ת הָ אָ ב .וְׁ אֵּ יְך יֵּדַ ע ִמי הִ יא הָ אֵ ם? ְבתֹור אֹו ְביֹונָה :דַ ְרכָם ִהיא שֶ הָ אָ ב דֹוגֵר בַ יֹום וְ הָ אֵ ם בַ לַיְ לָה,
בְ עֵ ֶרְך ִמ ְשעַת הַ ְשקִ יעָהַ ,עד הַ ְּז ִריחָ ה לְ מָ חָ ָרת ,וְ אָ ז דַ וְ קָ א יּוכַל לְ קַ יֵם הַ ִמצְ וָה בְ יֹונָה ,וְ קַ ל יֹותֵ ר וְ נֹ חַ יֹותֵ ר לְ קַ יֵם הַ ִמצְ וָה ְבתֹור אֹו בְ יֹונָה .בְ צִ פֹור ְדרֹור
אֹומנם הָ אֵ ם הִ יא הַ דֹוג ֶֶרת ּתָ ִמיד ,אַ ְך לָרֹוב הִ יא ְממַ הֶ ֶרת לִ בְ רֹוחַ מֵ הַ קֵ ן עֹוד לִ פְ נֵי שֶ ְמשַ לְ ִחים אֹותָ ּה.
ְ
וְׁ כֵּ ן פָ סַ ק הַ שו"ע שֶ ִאם הָ יְ תָ ה ְמעֹו ֶפפֶת עַל הַ קֵ ןִ ,אם כְ ָנ ֶפיהָ נֹוגְ עֹות בַ קֵ ן חַ יָב לְ שַ ֵלחַ  ,וְ ִאם לָאו פָטּור ,אַ ף עַל פִ י שֶ ּנֹוגְ עֹות ִמן הַ צַ ד.
[שֻ לְ חָ ן עָרּוְך שָ ם].
רֹוחים ֲאפִ ּלּו נֹוגַעַ ת בָ הֶ ם ,פָ טּור.
הָ יְׁ תָ ה יֹושֶ בֶ ת הָ אֵּ ם בֵּ ין הַ בֵּ יצִ ים אֹו בֵּ ין הָ אֶ פְׁ ִ
יצים ְׁבכָל גּופָ ּה ,אֶ ּלָא אֲפִ ּלּו הָ יְׁתָ ה
רֹוחים אֹו עַל הַ בֵּ ִ
ִמ ִדכְׁ ִתיב "רֹ בֶ צֶ ת" :וְׁ ל ֹא כְׁ ִתיב 'יֹ שֶ בֶ ת'ִ ,דקְׁ ְׁדקּו ֲחכ ִָמים שֶ אֵּ ינָּה ְׁצ ִריכָה לִ ְׁהיֹות יֹושֶ בֶ ת עַל הָ אֶ פְׁ ִ
ְׁמעֹופֶ פֶת עַ ל הַ קֵּ ןִ ,אם כְׁ נָפֶ יהָ נֹוגְׁ עֹות בֹו זֶהּו גַם כֵּן ִבכְׁ לַל "רֹובֶ צֶ ת" :וְׁ חַ יָב לְׁ שַ ּלְׁ חָ ּה ,לַאֲ פּוקֵּ י ְׁמעֹופֶ פֶ ת וְׁ אֵּ ינָּה נֹוגַעַ ת שֶ פָ טּור ִמ ִשּלּוחַ [ .לְ בּוש מַ לְ כּות].
[לְ בּוש יו"ד רצב].
ִאם אֵּ ין בַ קֵ ן אֶ לָא אֶ פְ רֹוחַ אֶ חָ ד אֹו בֵ יצָ ה אֶ חָ ת ,חַ יָב לְ שַ לֵחַ .
אם יש בקן שתי ביצים יכול לשלח האם ,לקחת ביצה אחת בלבד ולמחרת יקיים שוב המצוה הוא או חברו בביצה השניה.
[עֲטֶ ֶרת מַ לְ כּות לְ הָ ַרב מָ ְר ְדכַי ָיפֶה].
מּורים! לְׁ פִ י ָכְך צָ ִריְך לְׁ שַ ּלֵּחַ אֶ ת הָ אֵּ ם עַ ד שֶ ּתֵּ צֵּ א ִמּתַ חַ ת יָדֹו  -וְׁ אַ חַ ר ָכְך יִ קַ ח הַ בָ נִ ים.
ּלּוחין גְׁ ִ
צָ ִריְך ַלעֲשֹות ִש ִ

אֹופַ ן הַ ִשּלּוחַ  :יֵש ְשּתֵ י דֵ עֹות בָ עִ נְ יָן:



דֵּ עָ ה ִראשֹונָה :צָ ִריְך לְ תָ פְ סָ ּה [וִ י ַכּוֵן שֶ ל ֹא לִ זְכֹות בָ ּה] ,וְ אָ ז לְ שַ לְ חָ ּה ִמיָדֹו.
דֵּ עָ ה ְׁשנִ יָה :לְ שַ לֵחַ בְ כָל אֹופָן שֶ הּוא ,כְ גֹון שֶ ַיעֲשֶ ה ַרעַש בְ סָ מּוְך לַקֵ ןַ ,יכֶה אֹו יִ ְדחֹוף בַ מַ קֵ ל אֶ ת הַ צִ פֹור אֹו אֶ ת הַ קֵ ן וכו' ,וְ כֵן ְמבָ אֵ ר הַ חַ תַ ם סֹופֵר אֶ ת
דֹורנּו.
פֹוסקִ ים ַרבִ ים בְ ֵ
דַ עַ ת ַר ִש"י ,וְ זֹוהִ י גַם דַ עַת הַ חֲזֹון ִאיש וְ עֹוד ְ
[ר ְמבָ "ם ,וְ כֵן בַ בִ ְרכֵי יֹוסֵ ף בְ שֵ ם הַ ח ֲֵר ִדים].
ַ

3

'ּתֹורה לִ ְׁשמָ ּה' לְׁ בַ עַ ל הַ 'בֶ ן ִאיש חַ י' ( ְּׁתשּובָ ה רעח) ,שֶ גַם לְׁ אֹותָ ם שֶ סֹו ְׁב ִרים כְׁ דֵּ עָ ה ִראשֹונָה ה ֲֵּרי שֶ ְׁב ִדיעֲבַ ד אַ ף עַ ל פִ י שֶ ּל ֹא ּתָ פַ ס
ָ
ְׁראֵּ ה ְׁבסֵּ פֶ ר שּו"ת
אֹותָ ּה וְׁ גַם ל ֹא ָנגַע בָ ּה כְׁ לָל ,ה ֲֵּרי שֶ ִאם שַ ּלֵּחַ אֶ ת הָ אֵּ ם ִמכֹ חֹו שֶ ּלֹו כְׁ גֹון עַ ל יְׁ דֵּ י מַ קֵּ ל וְׁ כַדֹומֶ ה ,ה ֲֵּרי ֶשקִ יֵּם אֶ ת הַ ִמ ְׁצוָה[ ,וְׁ הַ בָ א לְׁ קַ יֵּם הַ ִמצְׁ וָה ְׁבצִ פֹור
ְׁדרֹור כִ ְׁמעַ ט ִבלְׁ ִּתי אֶ פְׁ שָ ִרי לְׁ תָ פְׁ סָ ּה ְׁביָדֹוָ ,כְך שֶ חַ יָב לְׁ שַ ּלְׁ חָ ּה עַ ל יְׁ דֵּ י מַ קֵּ ל וְׁ כַדֹומֶ ה ,וְׁ גַם ְׁביֹונָה פְׁ עָ ִמים שֶ הַ גִ ישָ ה אֵּ לֶיהָ קָ שָ ה ,וְׁ ִאי אֶ פְׁ שָ ר שֶ יִ ְׁתקָ ֵּרב
אֵּ לֶיהָ לְׁ תָ פְׁ סָ ּה ִמ ְׁבלִ י שֶ ּתַ ְׁרגִ יש בֹו וְׁ ִת ְׁב ַרח ,גַם ְׁב ִמקְׁ ֶרה ָכזֶה ַיע ֲִדיף לְׁ שַ ּלְׁ חָ ּה עַ ל יְׁ דֵּ י מַ קֵּ ל אָ רֹוְך ,אֹו ְׁבדֶ ֶרְך אֲ חֶ ֶרת].
ִ אם ְׁמטַ פֵּ ס עַל עֵץ אֹו עֹושֶ ה דַ ְרכֹו לְ כִ ּוּון הָ אֵ ם הַ דֹ ג ֶֶרת כְ דֵ י לְ שַ לְ חָ ּה ּולְ קַ יֵם הַ ִמצְ וָה  ,וְ הָ אֵ ם ִה ְרגִ ישָ ה בֹו ּובָ ְרחָ ה מֵ עַצְ מָ ּה ,ל ֹא קִ יֵם אֶ ת הַ ִמצְ וָהָ ,לכֵן לִ פְ נֵי
שֶ עֹושֶ ה אֶ ת דַ ְרכֹו אֶ ל הַ קֵ ן י ְַתנֶה ְּתנַאי וִ י ַכּוֵן שֶ בְ נִ עְ נּועַ הָ ֲענָפִ ים שֶ יִ ְהיֶה מֵ חֲמַ ת הַ ִטפּוס שֶ לֹו עַל הָ עֵץ וכו' ,בָ זֶה גּופָא הּוא ְמ ַכּוֵן לְ שַ לֵחַ הָ אֵ ם ּולְ קַ יֵם הַ ִמצְ וָה.
ּתֹורה "וְׁ אֶ ת הַ בָ נִ ים ִּתקַ ח לְָך וְׁ גֹו" :וְ דָ ְרשּו ֲחזַ"ל ' לְ ָך וְ ל ֹא לִ כְ לָבֶ יָך'ְ ,דהַ יְ נּו שֶ צָ ִריְך שֶ הַ בָ נִ ים יִ ְהיּו ְראּויִ ם ַלאֲכִ ילָה .יֵּש ִמי שֶ אֹומֵּ ר שֶ גַם בִ זְמַ ן
 כָ תּוב בַ ָ
הַ ִשלּוחַ צָ ִריְך שֶ הַ בֵ יצִ ים ִּת ְה ֶינָה ְראּויֹות לַאֲכִ ילָהְ ,דהַ יְ נּו שֶ יְ קַ יֵם הַ ִמצְ וָה עַ ד ְשֹלשָ ה י ִָמים מֵ אָ ז הַ טָ לַת הַ בֵ יצִ ים שֶ אָ ז עֲדַ יִ ן אֵ ין דָ ם בַ בֵ יצִ ים ,וְ הֵ ם ְראּויִם
[ספר קן ציפור].
עֲדַ יִ ן לַאֲכִ ילָה ,אֹו בְ אֶ פְ רֹוחִ ים אַ ח ֲֵרי ִששָ ה י ִָמ ים מֵ אָ ז בְ קִ יעַת הַ בֵ יצִ ים ,שֶ אָ ז יֹוצֵ א הָ אֶ פְ רֹוחַ ִמ ִדין שֶ ֶרץ ,וְ ָראּוי לִ ְש ִחיטָ ה וְ לַאֲכִ ילָה.
סֹומכִ ים בָ זֶה
רֹוחים ִמ ְבלִ י לִ ְבדֹוק מַ ה מַ צָ בָ ם ,וְ ְ
מֹורים ַל ֲה ָלכָה לְ שַ לֵחַ אֶ ת הָ אֵ ם מֵ עַל הַ בֵ יצִ ים וְ /אֹו הָ אֶ פְ ִ
פֹוסקִ ים ל ֹא סֹובְ ִרים כֵן אֶ לָא ִ
 לְׁ מַ עֲשֶ ה רֹוב כְ כָל הַ ְ
עַל הָ ַר"ן ,שאומר וְ זֹו לְ שֹונֹו' :אֶ ּלָא שֶ יֵּש לֹומַ ר :שֶ ִאם יָכֹול הָ יָה ל ִָשים הַ בֵ יצִ ים ּתַ חַ ת עֹוף אַ חֵ ר חַ יָב לְ שַ לְ חָ ּה' ,עַד כָאן לְ שֹונֹו .וְׁ כַ ָּונָתֹו לֹומַ ר :שֶ ִאם
צֹורְך הַ ְשלָמַ ת הַ ְדגִ ָירהֲ ,אזַי אַ ף עַל פִ י שֶ ל ֹא עֹושֶ ה כֵן ְבפֹועַל ,ה ֲֵרי זֶה יָכֹול לְ שַ לֵחַ אֶ ת הָ אֵ ם,
קַ יֶמֶ ת אֶ פְ שָ רּות לְ הַ ּנִ יחַ הַ בֵ יצִ ים וְ /אֹו הָ אֶ פְ רֹוחִ ים בְ קֵ ן אַ חֵ ר לְ ֶ
דֹורנּוְׁ .בסֵּ פֶ ר 'שַ לֵחַ ְּתשַ לַח' חִ דֵ ש ַעל פִ י ִדבְ ֵרי הָ ַר"ן הַ לָלּו דָ בָ ר נֹוסָ ף לְ ִחּזּוק הָ עִ נְ יָן ,שֶ ִמכֵיוָן שֶ כַיֹום יָכֹול כָל אֶ חָ ד לְ הִ ְשּתַ מֵ ש
וְ כֵן הֹורּו לְ מַ עֲשֶ ה רֹוב גְ דֹולֵי ֵ
נֹורה בִ כְ דֵ י לְ הַ ְשלִ ים הַ ְדגִ ָירה באופן מלאכותי בִ ְמקֹום הָ אֵ םֲ ,אזַי ג"כ בְ כְָך ְמקַ יְ ִמים אֶ ת הַ ְּתנַאי שֶ אָ מַ ר הָ ַר"ן ,וְ יָכֹול לְ שַ לֵחַ הָ אֵ ם
בְ ִאינְ קּובַ טֹור אֹו בְ חֹום ְמ ָ
ְבלִ י שֶ יִ בְ דֹוק אֶ ת מַ צַ ב הַ בָ נִ ים כַּנִ ְזכָר.
" וְׁ אֶ ת הַ בָ נִ ים ִּתקַ ח לְָך וְׁ גֹו" :יש דעה שֶ אֶ ת הַ בָ נִ ים צָ ִריְך לָקַ חַ ת וְ ל ֹא לְ הַ ֲחזִיר ,אַ ף עַל פִ י שֶ אֵ ין ְב ַכ ָּונַת ְמקַ יֵם הַ ִמצְ וָה לְ אָ כְ לָם ,וְ ִאם ל ֹא לָקַ ח אֶ ת הַ בָ נִים
האֹומ ִרים שֶ יָכֹול לְ הַ ֲחזִיר אֶ ת הַ בָ נִ ים לַקֵ ן .לאחר ששילח האם וזכה בבנים ומקיים בכך המצוה לכתחילה.
ְ
פֹוסקִ ים ַרבִ ים
אֲ זַי ל ֹא קִ יֵם הַ ִמצְ וָה ,וְ יֵש ְ
ּובבַ עֲלּותֹו ,אֶ לָא הֵ ן הֶ פְ קֵ ר וְ ל ֹא שַ יָכֹות לְ אַ ף אָ דָ ם ,אֲ בָ ל קֵ ן הַ ּנִ ְמצָ א
 הַ ִשּלּוחַ  :כְ פִ י שֶ ֻה ְזכַר לְ ֵעיל הּוא בְ צִ פ ִָרים שֶ אֵ ינָן ְמז ֻמָ נֹות ,דהַ יְ נּו שֶ אֵ ינָן בִ ְרשּותֹו ְ
בַ חֲצֵ רֹו שֶ ל אָ דָ ם אֹו בְ גַגֹו הַ פְ ָר ִטיֶ ,נחֱשַ ב ְׁמז ֻמָ ן ,כִ י חֲצֵ רֹו שֶ ל אָ דָ ם קֹונָה לֹו אֲפִ לּו שֶ ל ֹא ִמדַ עְ ּתֹו.
[חֹ שֶ ן ִמ ְשפָט סִ ימָ ן ו ,וְ כֵן בְ ִסימָ ן רסח ,ג].
יצים וְׁ ל ֹא
יצים ,אֲ בָ ל ִאם הָ אֵּ ם ִה ִטילָה אֶ ת הַ בֵּ ִ
יצים וְׁ עָ פָ ה מֵּ הֶ ם אֲפִ ּלּו לִ זְׁמַ ן קָ צָ ר ,שֶ אָ ז הֶ חָ צֵּ ר קֹונָה אֶ ת הַ בֵּ ִ
 וְׁ כָל זֶה דַ וְׁ קָ א אַ ח ֲֵּרי שֶ הָ אֵּ ם ִה ִטילָה אֶ ת הַ בֵּ ִ
יצים וְׁ הֵּ ן ל ֹא ֶנחֱשָ בֹות ְׁמז ֻמָ ן וְׁ יָכֹול לְׁ קַ יֵּם בָ הֶ ן אֶ ת הַ ִמ ְׁצוָה ַכ ֲה ָלכָה אפילו בחצרו .וְׁ כָל זֶה
י ְָׁר דָ ה עֲדַ יִ ן מֵּ עַ ל הַ קֵּ ן ,אֲ זַי עֲדַ יִן ל ֹא קָ נְׁ תָ ה הֶ חָ צֵּ ר אֶ ת הַ בֵּ ִ
חֹורים בַ גָדֵּ ר אֹו ְׁבקִ ירֹות הַ בָ ִּתים
ּובכְׁ לָל זֶה ִ
שֶ חֲצֵּ רֹו שֶ ל אָ דָ ם קֹונָה לֹו אֲפִ ּלּו שֶ ּל ֹא ִמדַ עְׁ ּתֹו זֶה דַ וְׁ קָ א בֶ חָ צֵּ ר הַ ִמ ְׁשּתַ מֶ ֶרת ,אּולָם חָ צֵּ ר שֶ אֵּ ינָּה ִמ ְׁשּתַ מֶ ֶרתִ ,
הַ פֹונִ ים לְׁ צַ ד הָ ְׁרחֹוב שֶ הּוא ְׁרשּות הָ ַר ִבים ,יָכֹול לְׁ שַ ּלֵּחַ אֶ ת הָ אֵּ ם וְׁ לָקַ חַ ת אֶ ת הַ בָ נִ ים וְׁ לִ זְׁכֹות ְׁב ִמ ְׁצ ָוה ֲחשּובָ ה זֹו[ .קַ ן צִ פֹור הַ שָ לֵם ,עַמּוד טוִ ,סימָ ן ד].
֎ עֵּ צָ ה נִ פְׁ לָאָ ה מּובֵּ את בְׁ סֵּ פֶ ר קַ ן צִ פֹור הַ שָ לֵּם ,שֶ אָ מַ ר אֹותָ ּה הגה"צ ַר ִבי דָ וִ ד יּונְׁ גְׁ ַרייז זַצַ "ל ַראֲ בַ "ד בעיה"ק יְׁ רּושָ לַיִ ם ,וְׁ ִה ְׁסכִ ים לָּה גַם כֵּן הַ גָאֹון
אטמֶ ר זַצַ "ל ,שֶ אַ ף קִ יֵּם ִמצְׁ וַת ִשּלּוחַ הַ קֵּ ן לְׁ פִ י עֵּ צָ ה זֹו .וכן נוהגים כיום כל בית ישראל .עַ ל פִ י עֵּ צָ ה
יטלְׁ בֹוים הָ אַ ְׁדמֹו"ר ִמסַ ְׁ
הַ ּצַ ִדיק ַר ִבי יֹואֵּ ל טַ יְׁ ְׁ
יצים בַ חֲצֵּ רֹו עַ ל זֹו הַ דֶ ֶרְך' :אֲ נִ י ְׁמ ַגּלֶה דַ עְׁ ִּתי
פֹורש קֹודֶ ם הַ טָ לַת הַ בֵּ ִ
זֹו יָכֹול כָל אָ דָ ם לְׁ קַ יֵּם ִמצְׁ וַת ִשּלּוחַ הַ קֵּ ן אַ ף בַ חֲצֵּ רֹו הַ פְׁ ָר ִטית ִאם י ְַׁתנֶה ְּׁתנַאי ְׁמ ָ
יצים יִ שָ אֲ רּו הֶ פְׁ קֵּ ר' .וְׁ ָלכֵּן
מֵּ עַ ּתָ ה וְׁ עַ ד עֹולָם ,שֶ אֲ נִ י ל ֹא חָ פֵּ ץ שֶ חֲצֵּ ִרי ִּתקְׁ נֶה לִ י אֶ ת הַ בֵּ י צִ ים שֶ ָכל יֹונָה אֹו צִ פֹור ּתַ ִטיל בַ קֵּ ן שֶ בַ חֲצֵּ ִריְּׁ ,ורצֹונִ י שֶ הַ בֵּ ִ
ִאם רֹואֶ ה צִ פֹור שֶ בֹונָה קֵ ן בְ גַגֹו אֹו בַ חֲצֵ רֹו וְ אָ מַ ר נֹוסַ ח זֶה לִ פְ נֵי הַ טָ לַת הַ בֵ יצִ ים ,יּוכַל אַ חַ ר כְָך לְ קַ יֵם הַ ִמצְ וָה ְבקֵ ן הַ ּנִ ְמצָ א ִב ְרשּותֹו הַ פְ ָר ִטית לכתחילה.





לְׁ פִ י דֵּ עָ ה זֹו יָכֹול לִ ְבנֹות שֹובָ ְך בַ חֲצֵ רֹו כְ דֵ י לִ ְמשֹוְך יֹונִ ים שֶ יְ קַ ּנְ נּו בַ חֲצֵ רֹו וְ אָ ז לְ קַ יֵם הַ ִמצְ וָה עַל פִ י הָ עֵצָ ה הַ ּנַ"לִ .אם גָר ְבבַ יִ ת ְמשֻּתָ ףּ ,ובֹו לְ מָ שָ ל אַ ְרבָ עָה
דַ י ִָרים ,וְ לָהֶ ם גַג ְמשֻ ּתָ ף ,וְ רֹוצֶ ה לְ קַ יֵם שָ ם אֶ ת הַ ִמצְ וָה ,צָ ִריְך שֶ כָל הַ דַ י ִָרים יַגִ ידּו ְּתנַאי זֶה וְ נֹוסַ ח זֶה ,וְ אָ ז יּוכְ לּו ֻכלָם לְ קַ יֵם הַ ִמצְ וָה.
חידוש גדול יש בין הפוסקים בימינו ובכללם הגר"ח קנייבסקי הסוברים שכיום כיון שלא משתמשים עם הביצים של הציפורים וגם הציפורים
מלכלכים את רשותו וסתם אדם לא מעוניין לזכות בהם ממילא אין פה חיסרון של מזומן .כי מה שחצרו קונה לו זה דוקא משום שזה זכות עבורו
[מובא בספר שלח תשלח עמוד קסז בשם הגרח"ק].
אבל כאן אין ברצונו לקנות אותם ולכן יכול לקיים המצוה בחצרו אפי' שלא הפקיר אותה כנז"ל.
הַ ִאם יֵּש ַלעֲשֹות ִה ְשּתַ ְדלּות לְ קַ יֵם הַ ִמצְ וָה עַל יְ דֵ י שֶ יְ חַ פֵ ש אַ ח ֲֶריהָ ? ַנזְכִ יר אֶ ת ִדבְ ֵרי הָ אֲ ִריזַ"ל שֶ הֵ בֵ אנּו לְ עֵ יל ,וְ זֹו לְ שֹונֹו' :וַאֲ פִ לּו אֹותָ ן ִמצְ ֹות שֶ אֵ ינָן
חֹובָ ה עַל הָ אָ דָ ם אֶ לָא בְ הִ זְדַ מֵ ן ,כְ גֹון ִמצְ וַת ִשלּוחַ הַ קֵ ן שֶ אֵ ינֹו ְמ ֻחיָב לִ ְרדֹוף אַ ח ֲֶריהָ  ,אֶ לָא "כִ י יִ קָ ֵּרא קַ ן צִ פֹור וְׁ גֹו" :שֶ הּוא דֶ ֶרְך ִמקְ ֶרה וְ כַיֹוצֵ א בָ זֶה,
דֹורנּו וְ הַ דֹור הַ קֹודֵ ם שֶ חִ פְ שּו אַ חַ ר הַ ִמצְ וָה לְ קַ יְ מָ ּה ,וְ ל ֹא שָ קְ טּו
עִ ם ָכל זֶה צָ ִריְך אָ דָ ם לְ חַ פֵש אַ ח ֲֵריהֶ ם וְ ַלעֲשֹותָ ם' .וְ כֵן שָ מַ עְ נּו וְ ָר ִאינּו מַ עֲשֵ י ַרב ִמגְ דֹולֵי ֵ
וְ ל ֹא נָחּו עַ ד שֶ קִ יְ מּוהָ [ .וְׁ כֵּן ָראּוי לְ כָל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ַלעֲשֹות ,הֵ ן לְ גַבֵ י ִמצְ וָה זֹו וְ הֵ ן לְ גַבֵ י ִמצְ ֹות נְ ִדירֹות נֹוסָ פֹות].

הדרכה מעשית





ְמצִ יאַ ת קֵ ן הִ יא צַ עַ ד גָדֹול לְ קִ יּום הַ ִמצְ וָה ,וְ ָלכֵן חָ שּוב לָדַ עַת שֶ טֶ בַ ע הַ צִ פ ֳִּרים הּוא לִ בְ נֹות קֵ ן ְבמֶ שֶ ְך כַמָ ה י ִָמים לִ פְ נֵי הַ טָ לַת הַ בֵ יצִ יםְ ,בנִ יַת הַ קֵ ן ַנעֲשֵ ית
בִ ְשעֹות הַ בֹ קֶ ר בדרך כלל ,וְ ָלכֵן הָ רֹואֶ ה אָ ז צִ פֹור עִ ם קַ ש ,נֹוצָ ה וְ כַדֹומֶ ה בְ פִ יהָ ִ ,י ְסּתַ ֵכל הֵ יטֵ ב לַכִ יּוּון אֵ לָיו ִהיא ָעפָה ,וְ כְָך יִ ְמצָ א קֵ ן ,כְ מֹו כֵן יִ ְתבֹונֵן
חֹורים שֶ בְ קִ ירֹות הַ בָ ִּתים הַ פֹונִ ים לִ ְרשּות הָ ַרבִ ים וְ כֵן בֵ ין עַנְ ֵפי עֵצִ ים.
בַ ִ
פֹורים לִ ְשהֹות בַ קֵ ן לִ פְ נֵי הַ טָ לַת הַ בֵ יצִ יםָ ,לכֵן ִאם עֹוקֵ ב וְ רֹואֶ ה שֶ הַ צִ פֹור ִה ְתי ְַשבָ ה עַל הַ קֵ ן יֵדַ ע שֶ ִהיא ִמ ְתכֹו ֶננֶת לְ הַ ִטיל בֵ יצִ ים בַ יְ מָ מָ ה
אֵּ ין דֶ ֶרְך הַ צִ ִ
הַ קְ רֹובָ ה ,ויכין עצמו לקיים המצוה.
דַ ְׁרכָ ן שֶ ל הַ יֹונִ ים הִ יא שֶ הֵ ן ְמ ִטילֹות ְשּתֵ י בֵ יצִ ים בִ לְ בָ ד כָל אַ חַ ת ,יֹום אַ חַ ר יֹום ,לָ ֵּכן! ִאם ָראָ ה ְבקֵ ן שֶ ל יֹונָה ַרק בֵ יצָ ה אַ חַ ת בִ לְ בַ ד ,יָכֹול לְ קַ יֵם אֶ ת
הַ ִמצְ וָה ,וְׁ ִאם אַ חַ ר כְָך הִ ִטילָה שּוב הַ יֹונָה בֵ יצָ ה נֹוסֶ פֶת יְ קַ ֵים הַ ִמצְ וָה ַפ ַעם נֹוסֶ פֶ ת ,אֹו שֶ יְ ַזכֶה אֶ ת חֲבֵ רֹו בְ ִמצְ וָה יְ קָ ָרה זֹו.
ָהּ/ת ְשעָה י ִָמים ְרצּופִ ים ,וְ אַ חַ ר ָכְך נֹוהֶ גֶת לְׁ הַ פְׁ ִסיק אֶ ת הַ ְדגִ ָירה עַל
חָ שּוב לָדַ עַ ת  :לְ מַ עֲשֶ ה בְ דֶ ֶרְך כְ לָל הָ אֵ ם דֹוג ֶֶרת עַל הָ אֶ פְ רֹוחִ ים בְ מֶ שֶ ְך עַד ְשמֹ נ ִ
הַ בָ נִ ים ,וְ ַרק ְמסַ פֶקֶ ת לָהֶ ם אֹוכֶל .בְ שָ לָב זֶה כְ בָ ר ִאי אֶ פְ שָ ר לְ קַ יֵם הַ ִמצְ וָה ,וְ ָלכֵן הַ ְּזמַ ן הַ מַ ְת ִאים לְ קַ יֵם אֶ ת ִמצְ וַת ִשלּוחַ הָ אֵ ם מֵ עַל הָ אֶ פְ רֹוחִ ים הּוא כַּנִ ְזכָר
ָהּ/ת ְשעָה י ִָמים לְ ע ֵֶרְך ,וְ ע ִָדיף לְ הַ קְ ִדים וְ ל ֹא לְ הִ ְת ַעכֵב שֶ מָ א ַיח ֲִמיץ אֶ ת הַ ִמצְ וָה.
עַ ד שֶ הַ גֹ זָלִ ים הֵ ם בְ נֵי ְשמֹ נ ִ
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כְׁ שֶ רֹוצֶ ה לִ בְ דֹוק קֵ ן ִאם יֵש בֹו בֵ יצִ ים אֹו אֶ פְ רֹוחִ ים כְ דֵ י שֶ יּוכַל לְ קַ יֵם אַ חַ ר כְָך אֶ ת הַ ִמצְ וָה ,י ְַב ִריחַ אֶ ת הָ אֵ ם ,אֹו את האב .יִ בְ דֹוק הַ קֵ ן ,אַ ְך ל ֹא יִ גַע ְביָדָ יו
אֹומ ִרים שֶ ֶּזה עָלּול לִ גְ רֹום לְ כְָך שֶ הָ אֵ ם ל ֹא תָ שּוב לִ דְ גֹור עַל בָ נֶיהָ  ,וְ הָ ַר ְמבָ "ן אֹומֵ ר שֶ הַ יֹונָה ל ֹא ּתַ עֲזֹוב אֶ ת בָ נֶיהָ בְ שּום עִ נְ יָן,
בַ בֵ יצִ ים אֹו בַ קֵ ן ,כִ י יֵש ְ
תֹורתֹו לְ עֹולָם.
בֹוראָ ם וְ ָ
וְ כֵן יִ ְש ָראֵ ל שנמשלו ליונה ל ֹא ַיחֲלִ יפּו ְ

אֵּ ין לְׁ ִה ָכנֵּס לְׁ מַ ּצָ ב שֶ ל סַ ָכנָה ִבכְׁ דֵּ י לְׁ קַ יֵּם אֶ ת הַ ִמ ְׁצוָה הַ נַ"ל ,כְׁ גֹון לְׁ טַ פֵּ ס עַ ל עֵּ ץ גָבֹוּהַ  ,גַג ְׁמ ֻסכָן ,וְׁ כַדֹומֶ ה.
לעִ נְׁ יָן הַ ְׁב ָרכָה לִ פְ ֵני קִ יּום הַ ִמצְ וָה :הָ ַר ְשבָ "א (בְ ִסימָ ן רפ"ח) ,כָתַ ב לְ בָ ֵרְך ,וְ כֵן סֵ פֶר עָרּוְך הַ שֻ לְ חָ ן ,לְ עֻמָ תָ ם הַ ִב ְרכֵי יֹוסֵ ף (ביו"ד רצב) ,כֹותֵ ב בְ שֵ ם הָ ַר ֲאבַ "ד

שֶ ל ֹא לְ בָ ֵרְךַ ,ל ֲה ָלכָה ּולְׁ מַ עֲשֶ ה אֵּ ין לְׁ בָ ֵּרְך לִ פְׁ נֵּי ע ֲִשיַת הַ ִמצְׁ וָה.
ּושכִ ינְ ּתֵ יּהִ ,ב ְדחִ ילּו ְּורחִ ימּו,
קּודשָ א ְב ִריְך הּוא ְ
הכנה למצוה :מצוות צריכות כוונה והכנה ולכן קֹודֶ ם שֶ ְמקַ יֵם ִמצְ וַת ִשלּוחַ הַ קֵ ן י ֹאמַ ר' :לְ שֵ ם יִ חּוד ְ
תֹורתֹו הַ קְ דֹושָ ה ,שֶ ֶּנ ֱאמַ ר" :שַ ּלֵּחַ ְּׁתשַ ּלַח אֶ ת הָ אֵּ ם וגו" :ו ִּמצְׁ וַת ל ֹא ּתַ עֲשֶ ה שֶ ל ֹא
יִתבָ ַרְך ְשמֹו בְ ָ
בֹור ִאי ְ
ּומז ֻמָ ן לְׁ קַ יֵּם ִמצְׁ וַת עֲשֵּ ה שֶ צִ ּוַנִ י ְ
ה ֲֵרינִ י מּוכָן ְ
לִ קַ ח הָ אֵ ם עַל הַ בָ נִ ים ,שֶ ֶּנ ֱאמַ ר" :ל ֹא ִתקַ ח הָ אֵּ ם ַעל הַ בָ נִ ים וגו" :לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו לתקן שורש מצוות אלה במקום
עליון יחד עם כל המצוות הכלולות בהן וִ יהִ י נֹו ַעם וְ כּו' ...יְ הִ י ָרצֹון ִמלְ ָפנֶיָך ,שֶ ְּתהֵ א חֲשּובָ ה לְ ָפנֶיָך ִמצְ וַת ִשלּוחַ הַ קֵ ן כְ ִאלּו כִ ּוַנְ ִּתי ְבכָל הַ ַכּוָנֹות הָ ְראּויֹות
ֹושים'.
לּוריָא אַ ְשכְ ַנ ִּזיַ ,ר ִבי יִ ְש ָראֵ ל בַ עַל שֵ ם טֹוב וְ תַ לְ ִמידָ יו הַ קְ ד ִ
ְ
לְ ַכּוֵן בָ ּה עַ ל דַ ַעת ַר בִ י ִש ְמעֹון בַ ר יֹוחָ איַ ,רבֵ נּו יִצְ חָ ק
[עיין בסֵ פֶר "הַ בָ נִ ים ִּתקַ ח לְָך"].





הרבה להם תורה ומצוות

ּומצְ ֹות ,עִ ם ְמעַט ָיזְמָ ה ּומַ אֲ מָ ץ ל ֹא גָדֹול יָכֹול אַ ּתָ ה
ּתֹורה ִ
הּודי יָקָ ר! ְבוַדַ אי יָדַ עְ ּתָ שֶ ָרצָ ה הַ קָ דֹוש בָ רּוְך הּוא לְ זַכֹות אֶ ת י ְִש ָראֵ ל לְ פִ יכְָך הִ ְרבָ ה לָהֶ ם ָ
יְׁ ִ
דֹור ִשים ,כְ גֹון כִ סּוי הַ דָ ם ,מַ ְּתנֹות-כְ ֻהּנָה,
יטיב ְמאֹ ד עִ ם נִ ְשמָ ְתָך טֹובָ ה נִ צְ חִ ית עַל יְ דֵ י שֶ ְּתקַ יֵם עֹוד ִמצְ ֹות נְ ִדירֹות שֶ אֵ ין לָהֶ ן כָל כְָך ְ
לִ זְכֹות ,לְ הַ ְשלִ ים ּולְ הֵ ִ
זְרֹועַ לְ חָ יַיִ ם וְ קֵ בָ ה ,וְ כֵן ִמצְ ֹות הַ ְּתלּויֹות בָ אָ ֶרץ ,כְ גֹון לֶקֶ ט פֵאָ ה וְ ִשכְ חָ הִ ,מצְ ֹות הַ ְּתלּויֹות ְבכ ֶֶרם וְ עֹוד .לדוגמא קבוצה של החפצים במצוות ה' יקנו
כבש במשותף ,ישחטו אותו ויתנו לכהן מתנות כהונה זרוע לחיים וקיבה .כ"כ יחפשו פטר חמור לפדותו בשה[ ,ועוד :לְׁ ִמי שֶ יֵש חָ בֵ ר וְ לֹו כ ֶֶרם
אֹותָך בְ קִ יּום הַ ִמצְ ֹות בְ כ ְַרמֹו וְ כֵן הָ לְ אָ ה ,וְ תֵ ן לֶחָ כָם וְ י ְֶחכַם עֹוד ,וְ יִ ְהיּו לְ ֶנגֶד ֵעינֶיָך ּתָ ִמיד ִד ְב ֵרי הַ 'פֶ לֶא יֹועֵ ץ' בְ ֵע ֶרְך
ְבגִ ּנָתֹו ּתּוכַל ַלעֲשֹות קִ נְ יָן שֶ יְ ַזכֶה גַם ְ
ּובכָל ְׁמאֹודֹו ,כִ י זֶה כָל פְׁ ִרי יְׁ ִשיבַ ת אֶ ֶרץ יִ ְׁש ָראֵּ ל'].
'אֶ ֶרץ-יִ ְש ָראֵ ל' וְ זֶה לְ שֹונֹו' :וְ עִ קָ ר שֶ יִ זָהֵּ ר ְׁב ָכל עֹוז לְׁ קַ יֵּם ִמצְׁ ֹות הַ ְּׁתלּויֹות בָ אָ ֶרץ ְׁב ָכל נַפְׁ שֹו ְׁ
ל ְַׁמעֻנְׁ יָנִ ים לְ הַ ְרחִ יב אֶ ת י ְִדיעֹותֵ יהֶ ם בְ עִ נְ יְ נֵי ִמצְ וַת ִשלּוחַ הַ קֵ ן ,יֵש בָ רּוְך ה' כמה ְספ ִָרים שהיו לנו לעזר רב ,ובפרט הַ סֵ פֶר "הַ בָ נִ ים ִּתקַ ח לְָך" :מֵ אֵ ת הָ ַרב
מַ ְר ָגלִ יֹות ְשלִ יטָ "א בְ טֶ לֶפֹון .050-4115062 :הספר קן ציפור השלם להרב דן שוורץ זצ"ל  02-6272694הספר שלח תשלח לרב נפתלי וינברגר שליט"א
 02-5860752והספר שילוח הקן כתיקנה לרב דוד בן זקרי שליט"א.

מ ְֻׁמלָץ לִ ְׁשמֹור קּונְׁ ְׁט ֵּרס זֶה לְׁ ִמקְׁ ֶרה שֶ ִּתזְׁדַ מֵּ ן הַ ִמ ְׁצוָה לְׁ יָדֶ ָךּ ,וכְׁ דַ אי ַלעֲבֹור עַ ל דַ ף זֶה ִמ ְׁספַ ר פְׁ עָ ִמים לִ פְׁ נֵּי קִ יּום הַ ִמ ְׁצוָה.



עַ ל יְ דֵ י ִמצְ וַת הַ צְ דָ קָ ה זֹוכִ ים לְ קַ יֵם ִמצְ וַת ִשלּוחַ הַ קֵ ןּ ,ופָשּוט שֶ הָ עִ קָ ר הּוא לְ הַ קְ ִדים ְּתפִ לָה וְ לִ ְשפֹוְך ִשיחָ ה לִ פְ נֵי הַ מֶ לְֶך שֶ יְ ַזכֶה אֹותָ נּו לְ קַ יֵם הַ ִמצְ וָה,
ּומי שֶ מֵ פִ יץ קּונְ ְט ֵרס זֶה ּובִ זְכּותֹו ֲאחֵ ִרים ְמקַ יְ ִמים ִמצְ וַת ִשלּוחַ הַ קֵ ן ,יָכֹול לִ זְכֹות גַם כֵן שֶ יִ ְתקַ יְ מּו בֹו כָל הַ הַ בְ טָ חֹות
שה יֹותֵ ר ִמן הָ עֹושֶ הִ .
גָדֹול הַ ְׁמעַ ֶ ֹ
לִ ְמקַ יְ מֵ י הַ ִמצְ וָה :בַ יִ תִ ,אשָ ה ,בָ נִ ים וְ כּו'.

מצות ראשית הגז

מצות לקט פאה שכחה

מצות פדיון פטר חמור

מצוות התלויות בכרם

ומצות זרוע לחיים קיבה לכהן
ּובכְָך ִּת ְתקָ ֵרב הַ גְ אֻ לָה שֶ אֵ ין
ִמצְׁ וָה גְ דֹולָה לְ תַ ְרגֵם דַ ף זֶה לְ שָ פֹות שֹונֹותּ ,ולְ הָ פִ יץ בְ כָל קְ הִ לֹות יִ ְש ָראֵ ל בָ עֹולָם ,וְ עַל יְ דֵ י כְָך ַר ִבים ִיזְכּו לְ בָ נִ ים ְב ֶעז ְַרת ה'ְ ,
בֶ ן דָ וִ ד בָ א עַד שֶ יִ כְ לּו כָל הַ ּנְ שָ מֹות שֶ בַ גּוף ַכיָדּועַ .

עֹורר ַרח ֲִמים גְׁ דֹולִ ים עַ ל עַ ם יִ ְׁש ָראֵּ לְׁ ,ממַ הֵּ ר אֶ ת ִביאָ תֹו שֶ ל אֵּ לִ יָהּו הַ נ ִָביא וְׁ אֶ ת ִביאַ ת
הּודי יָקָ ר ,זְׁכֹור! כָל הַ ְׁמקַ יֵּם ִמ ְׁצוָה זֹו ְׁמ ֵּ
יְׁ ִ
עֹורר אֶ ת הַ גְׁ אֻ ּלָה ְׁבעֶ ז ְַׁרת ה' ִב ְׁמהֵּ ָרה ִּת ְׁהיֶה ִבזְׁכּות ִמצְׁ וַת ִשּלּוחַ הַ קֵּ ן שֶ ּ -לְׁ ָ -ך!
עֹוררּות שֶ ְּׁת ֵּ
הַ מָ ִשיחַ  .וְׁ אֶ פְׁ שָ ר שֶ הַ ִה ְׁת ְׁ
תף בַּ הֲ פָּ ָּצתֹו.
ירּושלַּ יִם עִ יר הַּ ק ֶֹּדש ְבטֶ לֶ פֹון  050-4114066וְלִ ְהיֹות שֻׁ ָּ
ָּ
ְט ֵרס זֶה ִחנָּם ִב
שיג קּונ ְ
תן לְ הַּ ִ
ִנ ַּ
כמו כן ניתן לתרום להדפסתו ולהיות שותפים בכל הזכויות היוצאות ממנו ,ואשרי הזוכה לכך.
ּוקבָּ צִ ים נֹוסָּ פִ ים בַּ ִקּׁשּור הַּ בָּ אbit.ly/TOVHASHEM :
הֹוריד קֹובֶ ץ זֶה ְ
תן לְ ִ
כְ מֹו כֵן ִנ ַּ
היטיבה ה' לטובים – ויזכו התורמים להפצת דף זה לאריכות ימים ,לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ולהשיאם לזווגים הגונים לבית חדש ועוד...

