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מֹור ָנא ֻדַשת ַעל ִלשְׁ  הגיליון קְׁ

תֹוֶסֶפתִֵעָצהְִוַהְדָרָכההִ  ְצָוהִּבְ ּיּוםִַהּמ   ְתעֹוְררּותְִלק 
ֶפרִמּתֹוְך   ֶעָך םדַ  ַעלַתֲעמֹוד  לֹא" ַהסֵּ  "רֵּ

ִ

י ֵראִּכ  ּקָ ּפֹורִַקןִי  ֶרךְְִִלָפֶניךִִָצ  ּדֶ ָכלִּבַ יםִָהָאֶרץִַעלִאוִִֵֹעץִּבְ יםִאוִִֶֹאְפֹרח  ִֵביצ 

יםִַעלִרֶֹבֶצתְִוָהֵאם יםִַעלִאוִִָֹהֶאְפֹרח  יצ  חִלֹאִַהּבֵ ּקַ יםִַעלִָהֵאםִת  נ  ִִ:ַהּבָ

חִַ ּלֵ ַ חִש  ּלַ ַ ש  יםְִוֶאתִָהֵאםִֶאתִּתְ נ  חִַהּבָ ּקַ ַטבְִלַמַעןִָלךְִִּת  יםְִוַהֲאַרְכּתִִָָלךְִִי  ִ:ָימ 

ָבִרים] א ִכי ָפָרַשת כב דְׁ צֵּ ִ,[.תֵּ
 

 

 ושמרתם את כל מצוותי
ָאָדם: ֲעֵשה אֹוָתנּו ֶשִּתְחֶיה ִבְזכּוֵתנּו, ְוַתֲאִריְך 'ָמאַתִים ַאְרָבִעים ּוְשֹמֶנה ִמְצֹות ֵיש ַבּתֹוָרה ְכִמְנַין ֵאָבִרים ֶשָבָאָדם, ּוְבָכל יֹום ָויֹום צֹוֲעִקים ַעל הָ  ָאַמר ַרב ַאָדא:

אֹוֶמֶרת ָלָאָדם: אַ ָיִמים',  ַות לֹא ַּתֲעֶשה ֹצַוַחת וְׁ ָכל ִמצְׁ ָרה ַהזֹאת,וְׁ ַכף ל ַּתֲעבֹור ִבי ֶאת ָהֲעבֵּ ֶאת ָהעֹוָלם לְׁ ָך וְׁ ִריַע אֹותְׁ ַאל ַּתכְׁ   ַוִיַגש[. ָפָרַשת ]ִמְדַרש ַּתְנחּוָמא חֹוָבה. וְׁ

ַי"ג ַקיֵּם ָכל ַהַּתרְׁ ֻחֶיֶבת לְׁ ָשָמה מְׁ ָשָמה ּונְׁ ָשמֹות ִמָכל נְׁ י נְׁ ט,  ַדע! ֶשָכל ִנּצֹוצֵּ מֹו: ִיבּום, ֲחִליָצה, גֵּ ָמם, כְׁ ַקיְׁ כֹוֶלת לְׁ ָידֹו יְׁ ין בְׁ ֹות, ִאם לֹא אֹוָתן ֶשאֵּ ִמצְׁ
ָמן,  ַקיְׁ ָאר ַחָיב ָאָדם לְׁ ַיד ָהָאָדם, ֲאָבל ָכל ַהשְׁ יָנם בְׁ ּלּו אֵּ ָבִרים אֵּ ַכדֹוֶמה, ֶשדְׁ כֹור וְׁ ן בְׁ יֹון בֵּ יָנם חֹוָבה ִפדְׁ גֹון ַוֲאִפּלּו אֹוָתן ֶשאֵּ ן, כְׁ ַדמֵּ ִהזְׁ ַעל ָהָאָדם ֶאָּלא בְׁ

דֹוף ַאֲחֶריָה, ֶאָּלא " ֻחָיב ִלרְׁ ינֹו מְׁ ן ֶשאֵּ ַות ִשּלּוַח ַהקֵּ גֹוִמצְׁ א ַקן ִצפֹור וְׁ ש  ":ִכי ִיָקרֵּ ַחפֵּ א ָבֶזה, ִעם ָכל זֹאת ָצִריְך ָהָאָדם לְׁ ַכיֹוצֵּ ֶרה וְׁ ֶשהּוא ֶדֶרְך ִמקְׁ
ַלֲעשֹותָ  יֶהם וְׁ ָמתֹוַאֲחרֵּ ָמתֹו, ִהנֵּה ִנשְׁ י ִנשְׁ ִגידֵּ י וְׁ רֵּ ֶנֶגד ַרַמ"ח ֶאבְׁ ם כְׁ ֹות ֶשהֵּ ַי"ג ִמצְׁ ִלים ַּתרְׁ ַמן ֶשּלֹא ִהשְׁ את ַבַעל ם, ִכי ָכל זְׁ רֵּ ִנקְׁ ָבִרים וְׁ ָרה ִמן ָהאֵּ  ֲחסֵּ

ָעָליו ֶנֱאַמר: גֹו' מּום, וְׁ יַ  :לֹא ִיַגש" "ָכל ֲאֶשר בֹו מּום וְׁ ֹות.ַעד ֶשַיֲחזֹור וְׁ ַי"ג ִמצְׁ ִלים ַהַּתרְׁ ַדע ..שְׁ יָנם ֹנֲהגֹות  !וְׁ ֹות ֶשאֵּ ַקיֵּם ַהִמצְׁ ש ּומְׁ ַחפֵּ יֹותֹו מְׁ ִכי ִבהְׁ
ָחַיִים  רֹוַע ּולְׁ ַות זְׁ מֹו ִמצְׁ מֹו ֶשִקיֵּם ,כּו'וְׁ ָּתִדיר, כְׁ ָרט ַביֹום ַההּוא ַעצְׁ ָמה ּוִבפְׁ ָחכְׁ ִדיָעה וְׁ ַהִשיג יְׁ ָרַאת רּוַח ַהֹקֶדש ֶאל ָהָאָדם לְׁ ם ֶאל ַהשְׁ ָוה  גֹורֵּ יזֹו ִמצְׁ אֵּ

ֶהם...                                                             [.ג ]ַשַער ַהִמְצֹות ְלַרֵבנּו ָהֲאִריַז"ל ַבַהְקָדָמה ַדף                                                                                                                                         מֵּ

ְלאֹותֹו ֵאֶבר, ְוַכֲאֶשר ֶיְחַסר ָלָאָדם ִקיּום ֵאיזֹו ִמְצָוה, ַגם ָבֵאֶבר ַהְפָרִטי ַהִמְתַיֵחס ְלִמְצָוה ֶיְחַסר  ְָכל ֵאֶבר ִמן ַרַמ"ח ֵאָבִרים ִנּזֹון ִמִמְצָוה ְפָרִטית ַהִמְתַיֶחֶסתו
ְמָאה ְוִנְמָצא ָהֵאֶבר ַההּוא ִנּזֹון ֶלֶחם ָטֵמא ְמֹגָאל ִמָשם, ְוָלֵכן ַח ַהטֻ ִמֶמּנּו ְמזֹונֹו, ְוִנְמָצא ֶשָהֵאֶבר ַההּוא ֵמת ְלַגְמֵרי, ּוְבִהְסַּתֵלק ַהְקֻדָשה ִמֶמּנּו ָאז ִיְתַלֵבש בֹו רּו

ס ֶאל ַהִמְצָוה ַהִהיא, ָהִסיר ֵמָהֵאֶבר ַהְפָרִטי ֶשל ַנְפשֹו ַהִמְתַיחֵ ָצִריְך ָהָאָדם ְלַחֵפש ְבָכל ֹכחֹו ְלַקֵים ָכל ַּתְרַי"ג ִמְצֹות, ְוַכֲאֶשר ְיַקֵים ֵאיֶזה ִמְצַות ֲעֵשה ְיַכֵּון לְ 
 ]ַשֲעֵרי ְקֻדָשה ְלַרִבי ַחִיים ִויַטאל ַזַצ"ל, ֶפֶרק א[.    ֶּזה ָקם ֶזה נֹוֵפל.זֲֻהַמת ַהְקִלָפה ַהִהיא, ְוָאז ָּתחּול ָעָליו ֵאֶבר ַהִמְצָוה ַהְקֻדָשה ַהִהיא ַאַחר ִהְסַּתֵלק ַהּזֲֻהָמה, ִכי ְכשֶ 

י  רֵּ ָכרֹו ַהָגדֹול ֶשל ִמי ֶשזֹוֶכה לְׁ ֶלֶקט ִמִדבְׁ ַעל שְׁ ָוה וְׁ ָהַאֲחרֹוִנים ַעל ֲחִשיבּות ַהִמצְׁ ינּו ָהִראשֹוִנים וְׁ ַרבֹותֵּ ָמּה:ֲחַז"ל וְׁ  ַקיְׁ

 :ִמחּוץ ְלִקָּנּה ְוִהיא ְמעֹוֶרֶרת ַרֲחִמים ַעל ָכל ָהעֹוָלם, ּוִמי ָגַרם ֶשַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ָיחּוס ֲעֵליֶהם  ַאְשֵרי ַהְמַשֵלַח ֶאת ַהִצפֹור ָאַמר ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא
ָחּה ִמִקָּנּה. ּוַבֲעבּור ֶזה ְשָכרֹו ֶשל ֶזה ָהִאיש ַמה ְוִשלּו ִויַרֵחם ַעל ָכל ָהעֹוָלם? ֶזה ָהִאיש ֶשִשֵלַח ֶאת ַהִצפֹור ֶשִּתְצַטֵער ִבְשֵני ָאְפֵני ַצַער: ְלִקיַחת ָבֶניָה,

ָּת ָיִמים"ֶשָכתּוב:  ַהֲאַרכְׁ  ]ֹזַהר ָחָדש רּות ַדף צד[.                                                                                                                       ."ִיַטב ָלְך וְׁ
 ל ָראֵּ ַמן ֶשִישְׁ ְלַמֲענֹו ּוְלַמַען ְכבֹוד ְשמֹו. ּוָבֶזה ְמַקְיִמים ִמְצַות ִשלּוַח ַהֵקן, ְבאֹוָתּה ָשָעה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא צֹוֵעק, ְואֹוֵמר ְלהֹוִשיַע ֶאת ִיְשָרֵאל  ִבזְׁ

 .]ִּתקּוֵני ַהֹּזַהר ִּתקּוָנא ְשִתיָתָאה ַדף כג[                                                            ִמְתעֹוֵרר ַרֲחִמים ַעל ַהְשִכיָנה ַהְקדֹוָשה ְוַעל ָבֶניָה ֶשֵהם ַבָגלּות.
 :חּוָמא  ִמְדַרש ַרָבה[.]                                                                  .ִאם ִקַיְמָּת ַהִמְצָוה ַהּזֹאת, ַאָּתה ְמַמֵהר ְלָהִביא ֶאת ֶמֶלְך ַהָמִשיחַ  ָאַמר ַרִבי ַּתנְׁ
 :חּוָמא  ַרָבה, ָפָרַשת ִכי ֵתֵצא[. ]ִמְדַרש                                                   ִאם ִקַיְמָּת ַהִמְצָוה ַהּזֹאת, ַאָּתה ְמַמֵהר ֶאת ֵאִלָיהּו ז"ל ֶשָיבֹוא. ָאַמר ַרִבי ַּתנְׁ
 .ן ַות ִשּלּוַח ַהקֵּ י ִמצְׁ דֵּ ֶיה ַעל יְׁ ַרת ה' ִּתהְׁ ֶעזְׁ ֻאָּלה ָהֲעִתיָדה בְׁ ר ֶאת ַהגְׁ עֹורֵּ רּות ֶשיְׁ עֹורְׁ  .ֵתֵצא[-ִכייָאה, ַיְלקּוט ְראּוֵבִני, ]ֵסֶפר ַהְפלִ                                   ִהתְׁ
 ָוה ין ָלְך ִמצְׁ ָּת ָיִמים"ַקָלה ְבָכל ַהִמְצֹות יֹוֵתר ִמִשלּוַח ַהֵקן, ּוַמה ְשָכָרּה?  אֵּ ַהֲאַרכְׁ ַמַען ִיַטב ָלְך וְׁ  ֵתֵצא[.-ַּתְנחּוָמא, ִכי]                                     ."לְׁ
 ָוה זֹו ָכָרּה ֶשל ִמצְׁ ם"? ֶשִאם ֵאין ְלָך ָבִנים ֲאִני נֹוֵתן ָלְך ָבִנים, ִמַּנִין? ֶשֶּנֱאַמר: ּוַמה שְׁ ַשַּלח ֶאת ָהאֵּ ַח ּתְׁ גֹו ַשּלֵּ ֶאת ּוַמה ַהָשָכר ַאָּתה נֹוֵטל? ": וְׁ "וְׁ

גֹו' ַהָבִנים ִּתַקח ָלְך"  .ֵתֵצא[-]ִמְדַרש ַרָבה ָפָרַשת ִכי                                                                                                                              וְׁ
 .ַרֲחִמים ַעל ָכל ָהעֹוָלם רּות וְׁ עֹורְׁ ָוה זֹו ִהתְׁ ִקיּום ִמצְׁ  ]ַרֵבנּו ְבַחֵיי[.                                                                                                   יֵּש בְׁ
  ָבִנים. הקב"הָאַמר ָך בְׁ לֹא מֹוִליד, ַחֶייָך ֶשֲאִני ֹפֶקדְׁ ן, ֲאִפּלּו ָהִייָת ָעָקר וְׁ ַות ִשּלּוַח ַהקֵּ ָּת ִמצְׁ  ]ַיְלקּוט ִשְמעֹוִני תתק"ל[.                               ִאם ִקַימְׁ
  ְָׁכִרים ּונ ַמן, ִבזְׁ ָכל זְׁ ָכל ָמקֹום ּובְׁ ָוה זֹו בְׁ נֹוֶהֶגת ִמצְׁ ָנִשים[.וְׁ ָבִרים וְׁ בֹות ]גְׁ  ]ֵסֶפר ַהִחיּנּוְך[.                                                                             קֵּ
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  ָוה גֹוֶרֶרת ָפֶניָך ִמְצָוה ִמַּנִין? ִדְכִתיב  ִמצְׁ א ַקן ִצפֹור לְׁ גֹו"ִכי ִיָקרֵּ ַשַּלח  ',וְׁ ַח ּתְׁ גֹוַשּלֵּ ֶנה ַבִית ָחָדשַאֲחָריו ַמה ְכִתיב?  ":וְׁ גֹו "ִכי ִתבְׁ ִּתְזֶכה ִלְבנֹות  ":וְׁ
ָאִים ַמה ְכִתיב ַאֲחָריו?  ,ַבִית ָחָדש ְוַלֲעשֹות ַמֲעֶקה ָך ִכלְׁ מְׁ ַרע ַכרְׁ גֹו"לֹא ִתזְׁ שֹור  ַמה ְכִתיב ַאֲחָריו? ,ִּתְזֶכה ְלֶכֶרם ְוִלְזרֹוַע ָשֶדה ":וְׁ "לֹא ַתֲחֹרש בְׁ

גֹו ּוַבֲחֹמר נֵּז" ִּתְזֶכה ִלְשָוִרים ַוֲחמֹוִרים. ַמה ְכִתיב ַאֲחָריו? ":וְׁ ַבש ַשַעטְׁ גֹו לֹא ִתלְׁ ִּתְזֶכה ִלְבָגִדים ָנִאים ִמֶצֶמר, ְוִלְבָגִדים ָנִאים ִמִפְשִּתים. ַמה  ":וְׁ
גֹו"ְכִתיב ַאֲחָריו?  ִדִלים ַּתֲעֶשה ָּלְך וְׁ גֹוַמה ְכִתיב ַאֲחָריו?  ,ִּתְזֶכה ְלִמְצַות ִציִצית ":גְׁ ְדנּו ִּתְזֶכה ְלִאָשה ּוְלָבִנים. ָהא ָלמַ  ":"ִכי ִיַקח ִאיש ִאָשה וְׁ

כּו ַהָפָרִשיֹות ַהָּללּוֶשִמְצָוה גֹוֶרֶרת ִמְצָוה,  מְׁ ָכְך ִנסְׁ ֹות ַהָּללּו, ֶשּלְׁ ָכל ַהִמצְׁ ֶכה לְׁ ן ִּתזְׁ ַות ִשּלּוַח ַהקֵּ ָּת ִמצְׁ  ֵתֵצא[.-]ַּתְנחּוָמא ָפָרַשת ִכי                    .ֶשִאם ִקַימְׁ
 

 שילוח הקן ואלו עיקרי דבריו:חשיבות ומעלת מצות זיע"א בפרשת כי תצא בענין  מגיד מישרים למרן הבית יוסףסוד גדול ונורא מובא בספר הקדוש 
לגן עדן לאחר קבלת יש נשמות ערומות )נשמתין ערטילאין( הנקראות גם נשמות שוממות שנמצאות בכף הקלע או בגיהנום ואין להם זכויות ומעשים טובים כדי להכנס 

לה( ת סביב לפרגוד בצער. ועוד שאם ירדו שוב לעולם הזה )בגלגול רגיל( קרוב לודאי שיחטאו שוב ולא יתוקנו. אז אומרים להם )בבית דין של מעעונשם והן הולכו
 באפרוחים או בביצים.ואז נשמותיהם יורדות בגלגול  שיותר טוב להם שיתוקנו ע"י אחרים.

בהן מגולגלות נשמות שלא  – או ביצים אלו נשמות שיש בהן קצת מעשים טובים אלא שלא נשלמו במעשיהם והם דוגמת אפרוחים שיש בהם כנפיים קצת – אפרוחים
ים ולהכנס היא השכינה הקדושה שחסה עליהם ומבקשת רחמים עליהם שיזכו להתקן ע"י אחר – והאם רובצת זכו לעשות טוב בחייהם )שיזכה אותם להכנס לגן עדן(

ם והנה כאשר בא האדם לקיים מצות שילוח הקן, הוא משלח האם )השכינה( ולוקח הבנים. אזי הוא לוקח את הנשמות המגולגלות בביצים או באפרוחי אח"כ לגן עדן.
צוה הזאת יאריך ימים. ואעפ"י שנשלם המ ובזכות קיום – למען יטב לך והארכת ימים תחת חסותו ומעתה תיקונם נעשה על ידו ובזכותו והוא מביאם אח"כ לגן עדן.

יאריכו ימיך בעבורם  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
                      ויותר. המרבה לקיים מצוה זו, יזכה בעז"ה לאריכות ימים גדולה יותר. וכל א.ה. .ובזכותם ולא תסתלק מהעולם הזה עד שיסתיים תיקון הנשמות האלו על ידך

 ב אל הלב שבכולן יש עומק גדול, תיקונים עצומים וסודותיונאמין ונש ראוי שדברי המגיד מישרים יהיו תמיד לנגד עינינו כבנין אב המלמד על כל מצוות התורה. ֎
 (תהילים קיט.עיין )כן ביקש הבינני ואלמדה מצוותיך, מצוותך הבנני ואמר פיקודיך דרשתי, עדותיך אתבונן ועוד לו. כדברי דוד מלכנו רחבה מצותך מאודונוראים נשגבים 

 כראוי באמונה ובשמחה.ויהי רצון שנזכה כולנו לקיים את כל המצוות דאורייתא ודרבנן 
 

  ִָנים, ִאם ֵכן ָפשּוט ּוָברּור ֶשִמי ֶשֲעַדִין לֹא ִהְתַחֵּתן, ֲהֵרי ִבְכַלל ַהְבָטָחה זֹו ָאַמר ַהְמַלֵקט: ֵכיָון ֶשֲחַז"ל ַהְקדֹוִשים ִגלּו ָלנּו ֶשַהְמַקֵים ִמְצַות ִשלּוַח ַהֵקן ָכָראּוי ִיְזֶכה ְלב
ַגם ֶשִיְשַּתֵדל ְמֹאד ְלַקֵים ִמְצָוה זֹו, ּוִבְשַכר זֹאת ִיְזֶכה  [,ְוהּוא ַהִדין ָגרּוש אֹו ַאְלָמן ֶשֵאין ָלֶהם ֲעַדִין ְיָלִדים]ְוִאם ֵכן ָראּוי ְלָכל ָבחּור  ,ִאָשהֶשִיְזֶכה קֹוֶדם ָלֵכן ִלָשא 

 ה, ִבְפָרט ֵבין ֵאֶלה ֶשְמֻעָכב ִזּוּוָגם.ְוָראּוי ְלַפְרֵסם ִעְנָין זֶ  ,ְבֶעְזַרת ה' ִלְמצֹא ֶאת ִזּוּוגֹוֵכן 
 ָבִרי כֹ "ִבְבִחיַנת ִדְבֵרי ַהּתֹוָרה ֵהם  ִהנֵּה ִכי שה דְׁ ֻאם ָכאֵּ יָ  נְׁ ַפִטיש יְׁ ץ ּוכְׁ ֹפצֵּ ְוֶנֱאָמִנים ְדָבָריו, ְוָדָבר , ְוֶנֱאָמן הּוא ה' ֱאֹלֵקינּו ָיהְראַ ְוֵכן ִדְבֵרי ֲחַז"ל ַהְקדֹוִשים לֹא ְצִריִכים  :ָסַלע" יְׁ

 , ַאְך ָאַמְרִּתי ְלהֹוִסיף ִמְשָפט ֶאָחד ֶשִאם לֹא יֹוִעיל לֹא ַיִּזיק, ְוהּוא, ֶשֵעיַני ָראּוֶאָחד ִמְדָבָריו ָאחֹור לֹא ָישּוב ֵריָקם, ִכי הּוא אֹוֵמר ְועֹוֶשה, ְמַדֵבר ּוְמַקֵים, ִכי ָכל ְדָבָריו ֱאֶמת ָוֶצֶדק
 ָגדֹול ִעם ַמֲעֶקה ְוַגם ִגָּנה, ְוָנַטע ֶכֶרם ְוָשֶדה, ְוָזָכה ְלַטִלית ָגדֹול ָנָאה.ְולֹא ָזר, ְבֶאָחד ָעִני ֶשִקֵים ִמְצָוה זֹו ְכִהְלָכָתּה, ְוָזָכה ְלָכל ַהִּנְזָכר ְלֵעיל: ְלִאָשה, ָבִנים, ַבִית 

 
ִקיּום  צֹות לְׁ עֵּ ָוה:ֲהָלכֹות וְׁ  ַהִמצְׁ

  ִָקא מ ָלאו ַדוְׁ ָמּה, וְׁ ַקיְׁ ַעִטים זֹוִכים לְׁ חּוָמא 'ַקָּלה ֶשַבַקּלֹות', מְׁ ָרש ַּתנְׁ ֶדֶרת ַבִמדְׁ ָוה זֹו ַהֻמגְׁ ֻרִבים.ִמצְׁ כֹוֶתיָה מְׁ נֵּי  שּום ֶשִהיא ָקָשה אֹו ִהלְׁ ַנִּציַע ִבפְׁ
שּוִרים  ָרִטים ַהקְׁ א ַהָיָקר ַכָמה פְׁ ַקיֵּם הַ ַהקֹורֵּ ַס"ד לְׁ ב נּוַכל בְׁ ִשיַמת לֵּ נּות וְׁ בֹונְׁ ַעט ִהתְׁ ִעם מְׁ ִעכּוָבא, וְׁ ֶהם לְׁ ֶלק מֵּ ָוה, ַכֲאֶשר חֵּ ִקיּום ַהִמצְׁ ָוה בְׁ ִמצְׁ

יל עֵּ ָכר לְׁ ָכל ַהִנזְׁ כֹות לְׁ ִלזְׁ צֹוֶרְך, ּו .וְׁ י ַחִיים ֶשּלֹא לְׁ ַצַער ַבֲעלֵּ רֹום לְׁ ב ָיכֹול ִלגְׁ שּוַמת לֵּ ָמּהחֹוֶסר ּתְׁ ָוה ַעצְׁ ד ַהִמצְׁ סֵּ ֶהפְׁ נּו  ,לְׁ ּתֵּ ַגִּלים ַדעְׁ ן ָאנּו מְׁ מֹו כֵּ כְׁ
שּום ֹאָפן. ִקים ֲהָלָכה בְׁ ין ָאנּו פֹוסְׁ  ֶשאֵּ

 ָמּה ַקיְׁ ָידֹו ַחָיב לְׁ ָוה לְׁ יָון ֶשָבָאה ַהִמצְׁ ִרים ]ְלבּוש ַמְלכּות[. .כֵּ יֵּש אֹומְׁ ין ַחָיב :וְׁ זֹו ַמֲחלֹוֶקת ֶשאֵּ ָבִנים, וְׁ ן רֹוֶצה בְׁ ם ֶאָּלא ִאם כֵּ ַח ָהאֵּ ַשּלֵּ ין ַגם  לְׁ בֵּ
ִבי  ,(זמ ִסיָמן)ַהֲחוֹות ָיִאיר  ֶהָחָכם צְׁ                                                                                                                                        .(גפ ִסיָמן)וְׁ

  ,גֹון ּתֹור, יֹוָנה עֹוף ָטהֹור כְׁ ג ֶאָּלא בְׁ ינֹו נֹוהֵּ ן אֵּ רֹור.  ִצפֹורִשּלּוַח ַהקֵּ   ]ֻשְלָחן ָערּוְך יו"ד רצא[.                                                           דְׁ
  ָפֶניָך א ַקן ִצפֹור לְׁ גֹו"ִכי ִיָקרֵּ  ]ֻשְלָחן ָערּוְך ָשם[.                                           . ִלְמזָֻמן ֶאְצלֹו, ְכגֹון יֹוִנים ֶשַדְרָכן ִלָגֵדל ִעם ְבֵני ָאָדם ְבֵביָתםְפָרט  ":וְׁ
 .ַח ַשּלֵּ ין ָבָאֶרץ אֹו ַבֹברֹות, ַחָיב לְׁ ין ָבִאיָלן בֵּ ָצֶאנּו בֵּ ָכל ָמקֹום ֶשִימְׁ  ]ֻשְלָחן ָערּוְך ָשם[.                                                                                       בְׁ
  ם ַשַּלח ֶאת ָהאֵּ ַח ּתְׁ גֹו"ַשּלֵּ יְך יֵַּדע ֶאת ָהֵאם ַדְוָקא, ְולֹא ֶאת ָהָאב. ":וְׁ אֵּ יֹום ְוָהֵאם ַבַלְיָלה, ֶשָהָאב דֹוֵגר בַ  ַדְרָכם ִהיאִמי ִהיא ָהֵאם? ְבתֹור אֹו ְביֹוָנה:  וְׁ

ְבִצפֹור ְדרֹור  .ר ְוֹנַח יֹוֵתר ְלַקֵים ַהִמְצָוה ְבתֹור אֹו ְביֹוָנהְבֵעֶרְך ִמְשַעת ַהְשִקיָעה, ַעד ַהְּזִריָחה ְלָמָחָרת, ְוָאז ַדְוָקא יּוַכל ְלַקֵים ַהִמְצָוה ְביֹוָנה, ְוַקל יֹותֵ 
 ָהֵאם ִהיא ַהדֹוֶגֶרת ָּתִמיד, ַאְך ָלרֹוב ִהיא ְמַמֶהֶרת ִלְברֹוַח ֵמַהֵקן עֹוד ִלְפֵני ֶשְמַשְלִחים אֹוָתּה.ם אֹוְמנ

 ן ָפַסק כֵּ                            ִפי ֶשּנֹוְגעֹות ִמן ַהַצד. ַח, ְוִאם ָלאו ָפטּור, ַאף ַעלֶשִאם ָהְיָתה ְמעֹוֶפֶפת ַעל ַהֵקן, ִאם ְכָנֶפיָה נֹוְגעֹות ַבֵקן ַחָיב ְלַשלֵ  שו"עהַ  וְׁ
 .רֹוִחים ֲאִפּלּו נֹוַגַעת ָבֶהם, ָפטּור ין ָהֶאפְׁ יִצים אֹו בֵּ ין ַהבֵּ ם בֵּ ָתה יֹוֶשֶבת ָהאֵּ  ]ֻשְלָחן ָערּוְך ָשם[.                                                                   ָהיְׁ
  ִתיב לֹא   ":ֹרֶבֶצת"ִמִדכְׁ קּו  וְׁ דְׁ ִתיב 'ֹיֶשֶבת', ִדקְׁ יָנּה  כְׁ יֹות יֹוֶשֶבת ַעל  ֲחָכִמים ֶשאֵּ ִריָכה ִלהְׁ ָתה  צְׁ ָכל גּוָפּה, ֶאָּלא ֲאִפּלּו ָהיְׁ יִצים בְׁ רֹוִחים אֹו ַעל ַהבֵּ ָהֶאפְׁ

עֹות בֹו ֶזהּו ַגם  ָנֶפיָה נֹוגְׁ ן, ִאם כְׁ עֹוֶפֶפת ַעל ַהקֵּ ַלל מְׁ ן ִבכְׁ ָחּה ":רֹוֶבֶצת"כֵּ ַשּלְׁ ַחָיב לְׁ יָנּה נֹוַגַעת  ,וְׁ אֵּ עֹוֶפֶפת וְׁ י מְׁ  ]ְלבּוש ַמְלכּות[.    ֶשָפטּור ִמִשּלּוַח. ַלֲאפּוקֵּ
 ין  ]ְלבּוש יו"ד רצב[.                                                                                    . ַבֵקן ֶאָלא ֶאְפרֹוַח ֶאָחד אֹו ֵביָצה ֶאָחת, ַחָיב ְלַשֵלחַ  ִאם אֵּ
  בקן שתי ביצים יכול לשלח האם, לקחת ביצה אחת בלבד ולמחרת יקיים שוב המצוה הוא או חברו בביצה השניה.אם יש 
  ִָפיָכְך צ מּוִרים! לְׁ א ִמַּתַחת ָידֹו ָצִריְך ַלֲעשֹות ִשּלּוִחין גְׁ צֵּ ם ַעד ֶשּתֵּ ַח ֶאת ָהאֵּ ַשּלֵּ ַאַחר ָכְך ִיַקח ַהָבִנים. -ִריְך לְׁ                                                                                                             .]ֲעֶטֶרת ַמְלכּות ְלָהַרב ָמְרְדַכי ָיֶפה[   וְׁ

 : ֵיש ְשֵּתי ֵדעֹות ָבִעְנָין:ַהִשּלּוחַ אֹוַפן 

  :ָעה ִראשֹוָנה  [.]ַרְמָב"ם, ְוֵכן ַבִבְרֵכי יֹוֵסף ְבֵשם ַהֲחֵרִדים                                                  ָצִריְך ְלָתְפָסּה ]ִויַכֵּון ֶשלֹא ִלְזכֹות ָבּה[, ְוָאז ְלַשְלָחּה ִמָידֹו. דֵּ
 ָעה ִנָיה:  דֵּ אֹו ֶאת ַהֵקן וכו', ְוֵכן ְמָבֵאר ַהַחַתם סֹוֵפר ֶאת  רְלַשֵלַח ְבָכל אֹוָפן ֶשהּוא, ְכגֹון ֶשַיֲעֶשה ַרַעש ְבָסמּוְך ַלֵקן, ַיֶכה אֹו ִיְדחֹוף ַבַמֵקל ֶאת ַהִצפֹושְׁ

 ַדַעת ַרִש"י, ְוזֹוִהי ַגם ַדַעת ַהֲחזֹון ִאיש ְועֹוד פֹוְסִקים ַרִבים ְבדֹוֵרנּו.
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ַבַעל ַה'ֶבן ִאיש ַחי'  ָמּה' לְׁ ֶפר שּו"ת 'ּתֹוָרה ִלשְׁ סֵּ ה בְׁ אֵּ שּוָבה רעח)רְׁ אֹוָתם ֶשסֹו(ּתְׁ ִדיֲעַבד ַאף ַעל ִפי ֶשּלֹא ָּתַפס , ֶשַגם לְׁ י ֶשבְׁ ָעה ִראשֹוָנה ֲהרֵּ דֵּ ִרים כְׁ בְׁ
ַכדֹוֶמה,  ל וְׁ י ַמקֵּ דֵּ גֹון ַעל יְׁ ם ִמֹכחֹו ֶשּלֹו כְׁ ַח ֶאת ָהאֵּ י ֶשִאם ַשּלֵּ ָלל, ֲהרֵּ ַגם לֹא ָנַגע ָבּה כְׁ ַקיֵּם הַ אֹוָתּה וְׁ ַהָבא לְׁ ָוה, ]וְׁ י ֶשִקיֵּם ֶאת ַהִמצְׁ ִצפֹור ֲהרֵּ ָוה בְׁ ִמצְׁ

ַגם בְׁ  ַכדֹוֶמה, וְׁ ל וְׁ י ַמקֵּ דֵּ ָחּה ַעל יְׁ ַשּלְׁ ָידֹו, ָכְך ֶשַחָיב לְׁ ָסּה בְׁ ָתפְׁ ָשִרי לְׁ ִּתי ֶאפְׁ ַעט ִבלְׁ רֹור ִכמְׁ ב דְׁ ָקרֵּ ָשר ֶשִיתְׁ ִאי ֶאפְׁ ֶליָה ָקָשה, וְׁ ָעִמים ֶשַהִגיָשה אֵּ יֹוָנה פְׁ
ִלי ֶשּתַ  ָסּה ִמבְׁ ָתפְׁ ֶליָה לְׁ ֶדֶרְך ֲאֶחֶרת[.אֵּ ל ָארֹוְך, אֹו בְׁ י ַמקֵּ דֵּ ָחּה ַעל יְׁ ַשּלְׁ ֶרה ָכֶזה ַיֲעִדיף לְׁ ִמקְׁ ַרח, ַגם בְׁ ִתבְׁ ִגיש בֹו וְׁ  רְׁ

 

 ס ַטפֵּ , ְוָהֵאם ִהְרִגיָשה בֹו ּוָבְרָחה ֵמַעְצָמּה, לֹא ִקֵים ֶאת ַהִמְצָוה, ָלֵכן ִלְפֵני ַעל ֵעץ אֹו עֹוֶשה ַדְרכֹו ְלִכּוּון ָהֵאם ַהֹדֶגֶרת ְכֵדי ְלַשְלָחּה ּוְלַקֵים ַהִמְצָוה ִאם מְׁ
 ַכֵּון ְלַשֵלַח ָהֵאם ּוְלַקֵים ַהִמְצָוה.ֹו ַעל ָהֵעץ וכו', ָבֶזה גּוָפא הּוא מְ ֶשעֹוֶשה ֶאת ַדְרכֹו ֶאל ַהֵקן ַיְתֶנה ְּתַנאי ִויַכֵּון ֶשְבִנְענּוַע ָהֲעָנִפים ֶשִיְהֶיה ֵמֲחַמת ַהִטפּוס ֶשל

 ֶאת ַהָבִנים ִּתַקח ָלְך " ָכתּוב ַבּתֹוָרה גֹווְׁ ר ְלָך ְולֹא ִלְכָלֶביָך', ְדַהְינּו ֶשָצִריְך ֶשַהָבִנים ִיְהיּו ְראּוִים ַלֲאִכיָלה.'ְוָדְרשּו ֲחַז"ל  ":וְׁ ֶשַגם ִבְזַמן  יֵּש ִמי ֶשאֹומֵּ
ָטַלת ַהֵביִצים ֶשָאז ֲעַדִין ֵאין ָדם ַבֵביִצים, ְוֵהם ְראּוִים לּוַח ָצִריְך ֶשַהֵביִצים ִּתְהֶיָנה ְראּויֹות ַלֲאִכיָלה, ְדַהְינּו ֶשְיַקֵים ַהִמְצָוה ַעד ְשֹלָשה ָיִמים ֵמָאז הַ ַהשִ 

 .]ספר קן ציפור[                   ים ֵמָאז ְבִקיַעת ַהֵביִצים, ֶשָאז יֹוֵצא ָהֶאְפרֹוַח ִמִדין ֶשֶרץ, ְוָראּוי ִלְשִחיָטה ְוַלֲאִכיָלה.ֲעַדִין ַלֲאִכיָלה, אֹו ְבֶאְפרֹוִחים ַאֲחֵרי ִשָשה ָימִ 
  ַמֲעֶשה ים ִמְבִלי ִלְבדֹוק ַמה ַמָצָבם, ְוסֹוְמִכים ָבֶזה רֹוב ְכָכל ַהפֹוְסִקים לֹא סֹוְבִרים ֵכן ֶאָלא מֹוִרים ַלֲהָלָכה ְלַשֵלַח ֶאת ָהֵאם ֵמַעל ַהֵביִצים ְו/אֹו ָהֶאְפרֹוחִ לְׁ

ַכָּוָנתֹו, ַעד ָכאן ְלשֹונֹו. 'ָיה ָלִשים ַהֵביִצים ַּתַחת עֹוף ַאֵחר ַחָיב ְלַשְלָחּהֶשִאם ָיכֹול הָ  :ֶאָּלא ֶשיֵּש לֹוַמר'ְוזֹו ְלשֹונֹו: שאומר ַעל ָהַר"ן,  ֶשִאם  :לֹוַמר וְׁ
ה ֵכן ְבפֹוַעל, ֲהֵרי ֶזה ָיכֹול ְלַשֵלַח ֶאת ָהֵאם, ִפי ֶשלֹא עֹושֶ ַקֶיֶמת ֶאְפָשרּות ְלַהִּניַח ַהֵביִצים ְו/אֹו ָהֶאְפרֹוִחים ְבֵקן ַאֵחר ְלצֹוֶרְך ַהְשָלַמת ַהְדִגיָרה, ֲאַזי ַאף ַעל 

ֶפר ְוֵכן הֹורּו ְלַמֲעֶשה רֹוב ְגדֹוֵלי דֹוֵרנּו. סֵּ ֶשַכיֹום ָיכֹול ָכל ֶאָחד ְלִהְשַּתֵמש  'ַשֵלַח ְּתַשַלח' ִחֵדש ַעל ִפי ִדְבֵרי ָהַר"ן ַהָללּו ָדָבר נֹוָסף ְלִחּזּוק ָהִעְנָין, ֶשִמֵכיָון בְׁ
ְבָכְך ְמַקְיִמים ֶאת ַהְּתַנאי ֶשָאַמר ָהַר"ן, ְוָיכֹול ְלַשֵלַח ָהֵאם ג"כ ִבְמקֹום ָהֵאם, ֲאַזי באופן מלאכותי ְבִאיְנקּוַבטֹור אֹו ְבחֹום ְמנֹוָרה ִבְכֵדי ְלַהְשִלים ַהְדִגיָרה 

 ֹוק ֶאת ַמַצב ַהָבִנים ַכִּנְזָכר.ְבִלי ֶשִיְבד
 גֹו ֶאת ַהָבִנים ִּתַקח ָלְך וְׁ ְוִאם לֹא ָלַקח ֶאת ַהָבִנים  ,ֶשֶאת ַהָבִנים ָצִריְך ָלַקַחת ְולֹא ְלַהֲחִזיר, ַאף ַעל ִפי ֶשֵאין ְבַכָּוַנת ְמַקֵים ַהִמְצָוה ְלָאְכָלם יש דעה ":"וְׁ

 לאחר ששילח האם וזכה בבנים ומקיים בכך המצוה לכתחילה. ֶשָיכֹול ְלַהֲחִזיר ֶאת ַהָבִנים ַלֵקן.פֹוְסִקים ַרִבים האֹוְמִרים ְוֵיש  ,ֲאַזי לֹא ִקֵים ַהִמְצָוה
  :ֶשֵאיָנן ִבְרשּותֹו ּוְבַבֲעלּותֹו, ֶאָלא ֵהן ֶהְפֵקר ְולֹא ַשָיכֹות ְלַאף ָאָדם, ֲאָבל ֵקן ַהִּנְמָצא ְכִפי ֶשֻהְזַכר ְלֵעיל הּוא ְבִצָפִרים ֶשֵאיָנן ְמזָֻמנֹות, דַהְינּוַהִשּלּוַח 

זָֻמןַבֲחֵצרֹו ֶשל ָאָדם אֹו ְבַגגֹו ַהְפָרִטי, ֶנֱחַשב    ]ֹחֶשן ִמְשָפט ִסיָמן ו, ְוֵכן ְבִסיָמן רסח, ג[.                            ֲאִפלּו ֶשלֹא ִמַדְעּתֹו., ִכי ֲחֵצרֹו ֶשל ָאָדם קֹוָנה לֹומְׁ
  ר קֹוָנה ֶאת ַמן ָקָצר, ֶשָאז ֶהָחצֵּ ֶהם ֲאִפּלּו ִלזְׁ ָעָפה מֵּ יִצים וְׁ ם ִהִטיָלה ֶאת ַהבֵּ י ֶשָהאֵּ ָקא ַאֲחרֵּ ָכל ֶזה ַדוְׁ לֹא וְׁ יִצים וְׁ ם ִהִטיָלה ֶאת ַהבֵּ יִצים, ֲאָבל ִאם ָהאֵּ ַהבֵּ

ַקיֵּם בָ ָירְׁ  ָיכֹול לְׁ זָֻמן וְׁ ן לֹא ֶנֱחָשבֹות מְׁ הֵּ יִצים וְׁ ר ֶאת ַהבֵּ ָתה ֶהָחצֵּ ן, ֲאַזי ֲעַדִין לֹא ָקנְׁ ַעל ַהקֵּ ָוה ַכֲהָלָכהָדה ֲעַדִין מֵּ ָכל ֶזה  .אפילו בחצרו ֶהן ֶאת ַהִמצְׁ וְׁ
רֹו ֶשל ָאָדם ָקא ֶשֲחצֵּ ּתֹו ֶזה ַדוְׁ ִקירֹות ַהָבִּתים קֹוָנה לֹו ֲאִפּלּו ֶשּלֹא ִמַדעְׁ ר אֹו בְׁ ָלל ֶזה חֹוִרים ַבָגדֵּ ַּתֶמֶרת, ּוִבכְׁ יָנּה ִמשְׁ ר ֶשאֵּ ַּתֶמֶרת, אּוָלם ָחצֵּ ר ַהִמשְׁ  ֶבָחצֵּ

וָ  ִמצְׁ כֹות בְׁ ִלזְׁ ָלַקַחת ֶאת ַהָבִנים וְׁ ם וְׁ ַח ֶאת ָהאֵּ ַשּלֵּ שּות ָהַרִבים, ָיכֹול לְׁ חֹוב ֶשהּוא רְׁ ַצד ָהרְׁ  ִסיָמן ד[. ,]ַקן ִצפֹור ַהָשֵלם, ַעמּוד טו.    שּוָבה זֹוה חֲ ַהפֹוִנים לְׁ
 

ם, ֶשָאַמר אֹוָתּה  ֎ ֶפר ַקן ִצפֹור ַהָשלֵּ סֵּ את בְׁ ָלָאה מּובֵּ ָצה ִנפְׁ ַרייז ַזַצ"ל ַרֲאבַ  הגה"צעֵּ גְׁ ן ַהָגאֹון ַרִבי ָדִוד יּונְׁ ִכים ָלּה ַגם כֵּ ִהסְׁ רּוָשַלִים, וְׁ "ד בעיה"ק יְׁ
ַות ִש  ֶמר ַזַצ"ל, ֶשַאף ִקיֵּם ִמצְׁ מֹו"ר ִמַסאטְׁ בֹוים ָהַאדְׁ לְׁ יטְׁ ל ַטיְׁ ָצה זֹו.ַהַּצִדיק ַרִבי יֹואֵּ ִפי עֵּ ן לְׁ ָצה וכן נוהגים כיום כל בית ישראל.  ּלּוַח ַהקֵּ ַעל ִפי עֵּ

יִצים בַ זֹו ָיכֹול ָכל  פֹוָרש קֹוֶדם ַהָטַלת ַהבֵּ ַנאי מְׁ ֶנה ּתְׁ ָרִטית ִאם ַיתְׁ רֹו ַהפְׁ ן ַאף ַבֲחצֵּ ַות ִשּלּוַח ַהקֵּ ַקיֵּם ִמצְׁ רֹו ַעל זֹו ַהֶדֶרְך:ָאָדם לְׁ ִּתי ' ֲחצֵּ ַגֶּלה ַדעְׁ ֲאִני מְׁ
י ֶנה ִלי ֶאת ַהבֵּ ִרי ִּתקְׁ ץ ֶשֲחצֵּ ַעד עֹוָלם, ֶשֲאִני לֹא ָחפֵּ ַעָּתה וְׁ רמֵּ קֵּ יִצים ִיָשֲארּו ֶהפְׁ צֹוִני ֶשַהבֵּ ִרי, ּורְׁ ן ֶשַבֲחצֵּ ן  .'ִצים ֶשָכל יֹוָנה אֹו ִצפֹור ַּתִטיל ַבקֵּ ָלכֵּ וְׁ

  .לכתחילה ִמְצָוה ְבֵקן ַהִּנְמָצא ִבְרשּותֹו ַהְפָרִטיתֵים הַ רֹוֶאה ִצפֹור ֶשבֹוָנה ֵקן ְבַגגֹו אֹו ַבֲחֵצרֹו ְוָאַמר נֹוַסח ֶזה ִלְפֵני ַהָטַלת ַהֵביִצים, יּוַכל ַאַחר ָכְך ְלקַ  ִאם

 ָעה ִפי דֵּ ְבַבִית ְמֻשָּתף, ּובֹו ְלָמָשל ַאְרָבָעה  ִאם ָגר י ָהֵעָצה ַהַּנ"ל.זֹו ָיכֹול ִלְבנֹות שֹוָבְך ַבֲחֵצרֹו ְכֵדי ִלְמשֹוְך יֹוִנים ֶשְיַקְּננּו ַבֲחֵצרֹו ְוָאז ְלַקֵים ַהִמְצָוה ַעל פִ  לְׁ
 ְונֹוַסח ֶזה, ְוָאז יּוְכלּו ֻכָלם ְלַקֵים ַהִמְצָוה. ַדָיִרים, ְוָלֶהם ַגג ְמֻשָּתף, ְורֹוֶצה ְלַקֵים ָשם ֶאת ַהִמְצָוה, ָצִריְך ֶשָכל ַהַדָיִרים ַיִגידּו ְּתַנאי ֶזה

 בימינו ובכללם הגר"ח קנייבסקי הסוברים שכיום כיון שלא משתמשים עם הביצים של הציפורים וגם הציפורים  פוסקיםבין היש  חידוש גדול
כי מה שחצרו קונה לו זה דוקא משום שזה זכות עבורו  .מלכלכים את רשותו וסתם אדם לא מעוניין לזכות בהם ממילא אין פה חיסרון של מזומן

 בשם הגרח"ק[. עמוד קסז ]מובא בספר שלח תשלח         כנז"ל. אותה אפי' שלא הפקיר בחצרו יכול לקיים המצוהאבל כאן אין ברצונו לקנות אותם ולכן 
 ְלשֹונֹו: 'ַוֲאִפלּו אֹוָתן ִמְצֹות ֶשֵאיָנן ְוזֹו  ִהְשַּתְדלּות ְלַקֵים ַהִמְצָוה ַעל ְיֵדי ֶשְיַחֵפש ַאֲחֶריָה? ַנְזִכיר ֶאת ִדְבֵרי ָהֲאִריַז"ל ֶשֵהֵבאנּו ְלֵעיל, ַהִאם יֵּש ַלֲעשֹות

א ַקן ִצפֹור חֹוָבה ַעל ָהָאָדם ֶאָלא ְבִהְזַדֵמן, ְכגֹון ִמְצַות ִשלּוַח ַהֵקן ֶשֵאינֹו ְמֻחָיב ִלְרדֹוף ַאֲחֶריָה, ֶאָלא  גֹו"ִכי ִיָקרֵּ ֶשהּוא ֶדֶרְך ִמְקֶרה ְוַכיֹוֵצא ָבֶזה,  ":וְׁ
 ְולֹא ָשְקטּו  ְוֵכן ָשַמְענּו ְוָרִאינּו ַמֲעֵשי ַרב ִמְגדֹוֵלי דֹוֵרנּו ְוַהדֹור ַהקֹוֵדם ֶשִחְפשּו ַאַחר ַהִמְצָוה ְלַקְיָמּה, ל ֶזה ָצִריְך ָאָדם ְלַחֵפש ַאֲחֵריֶהם ְוַלֲעשֹוָתם'.ִעם כָ 

ן]ְולֹא ָנחּו ַעד ֶשִקְימּוָה.  כֵּ  [ָראּוי ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַלֲעשֹות, ֵהן ְלַגֵבי ִמְצָוה זֹו ְוֵהן ְלַגֵבי ִמְצֹות ְנִדירֹות נֹוָספֹות. וְׁ
 

 

 הדרכה מעשית
 

ִרים הּוא ִלְבנֹות ֵקן ְבֶמֶשְך ַכָמה ָיִמים ִלְפֵני ַהָטַלת ַהֵביִצים ,ְמִציַאת ֵקן ִהיא ַצַעד ָגדֹול ְלִקיּום ַהִמְצָוה ְבִנַית ַהֵקן ַנֲעֵשית  ,ְוָלֵכן ָחשּוב ָלַדַעת ֶשֶטַבע ַהִצפֳּ
ְכמֹו ֵכן ִיְתבֹוֵנן  ,ל ֵהיֵטב ַלִכיּוּון ֵאָליו ִהיא ָעָפה, ְוָכְך ִיְמָצא ֵקן, ְוָלֵכן ָהרֹוֶאה ָאז ִצפֹור ִעם ַקש, נֹוָצה ְוַכדֹוֶמה ְבִפיָה, ִיְסַּתכֵ בדרך כללִבְשעֹות ַהֹבֶקר 

 ים ְוֵכן ֵבין ַעְנֵפי ֵעִצים.ַבחֹוִרים ֶשְבִקירֹות ַהָבִּתים ַהפֹוִנים ִלְרשּות ָהַרבִ 
 ין ִמְתכֹוֶנֶנת ְלַהִטיל ֵביִצים ַבְיָמָמה  ִלְשהֹות ַבֵקן ִלְפֵני ַהָטַלת ַהֵביִצים, ָלֵכן ִאם עֹוֵקב ְורֹוֶאה ֶשַהִצפֹור ִהְתַיְשָבה ַעל ַהֵקן ֵיַדע ֶשִהיא ֶדֶרְך ַהִצפֹוִרים אֵּ

 , ויכין עצמו לקיים המצוה.ַהְקרֹוָבה
  ַָכןד ןל ,ָבד ָכל ַאַחת, יֹום ַאַחר יֹוםֶשל ַהיֹוִנים ִהיא ֶשֵהן ְמִטילֹות ְשֵּתי ֵביִצים ִבלְ  רְׁ  ָיכֹול ְלַקֵים ֶאת ,ִאם ָרָאה ְבֵקן ֶשל יֹוָנה ַרק ֵביָצה ַאַחת ִבְלַבד !ָכֵּ

ִאם ,ִמְצָוההַ   ם ַהִמְצָוה ַפַעם נֹוֶסֶפת, אֹו ֶשְיַזֶכה ֶאת ֲחֵברֹו ְבִמְצָוה ְיָקָרה זֹו.ַאַחר ָכְך ִהִטיָלה שּוב ַהיֹוָנה ֵביָצה נֹוֶסֶפת ְיַקיֵ  וְׁ
 ִסיק ְך נֹוֶהֶגת : ְלַמֲעֶשה ְבֶדֶרְך ְכָלל ָהֵאם דֹוֶגֶרת ַעל ָהֶאְפרֹוִחים ְבֶמֶשְך ַעד ְשֹמָנה/ִּתְשָעה ָיִמים ְרצּוִפים, ְוַאַחר כָ ָחשּוב ָלַדַעת ַהפְׁ ִגיָרה ַעל ֶאת ַהדְ לְׁ

ְוָלֵכן ַהְּזַמן ַהַמְתִאים ְלַקֵים ֶאת ִמְצַות ִשלּוַח ָהֵאם ֵמַעל ָהֶאְפרֹוִחים הּוא ַכִּנְזָכר  ,ְבָשָלב ֶזה ְכָבר ִאי ֶאְפָשר ְלַקֵים ַהִמְצָוה .ַהָבִנים, ְוַרק ְמַסֶפֶקת ָלֶהם אֹוֶכל
 ְוָעִדיף ְלַהְקִדים ְולֹא ְלִהְתַעֵכב ֶשָמא ַיֲחִמיץ ֶאת ַהִמְצָוה. ,ֵהם ְבֵני ְשֹמָנה/ִּתְשָעה ָיִמים ְלֵעֶרְך ַעד ֶשַהֹגָזִלים
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 הגונים לבית חדש ועוד... ויזכו התורמים להפצת דף זה לאריכות ימים, לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ולהשיאם לזווגים –היטיבה ה' לטובים 

 ֶשרֹוֶצה ִיְבדֹוק ַהֵקן, ַאְך לֹא ִיַגע ְבָיָדיו  .את האבאֹו  ָהֵאם,ִלְבדֹוק ֵקן ִאם ֵיש בֹו ֵביִצים אֹו ֶאְפרֹוִחים ְכֵדי ֶשיּוַכל ְלַקֵים ַאַחר ָכְך ֶאת ַהִמְצָוה, ַיְבִריַח ֶאת  כְׁ
, ִעְנָין ְבשּום ָבֶניהָ  ֶאתַּתֲעזֹוב  לֹא ַהיֹוָנהשֶ  אֹוֵמרְוָהַרְמָב"ן  ,ה ָעלּול ִלְגרֹום ְלָכְך ֶשָהֵאם לֹא ָתשּוב ִלְדגֹור ַעל ָבֶניהָ ּזֶ שֶ  אֹוְמִרים ֵישַבֵביִצים אֹו ַבֵקן, ִכי 

 . ַיֲחִליפּו בֹוְרָאם ְותֹוָרתֹו ְלעֹוָלם לֹאשנמשלו ליונה  ִיְשָרֵאל ְוֵכן
סֻ  ץ ָגבֹוַּה, ַגג מְׁ ס ַעל עֵּ ַטפֵּ גֹון לְׁ ָוה ַהַנ"ל, כְׁ ַקיֵּם ֶאת ַהִמצְׁ י לְׁ דֵּ ַמָּצב ֶשל ַסָכָנה ִבכְׁ ִהָכנֵּס לְׁ ין לְׁ ַכדֹוֶמה.אֵּ  ָכן, וְׁ

 ָרָכה ָין ַהבְׁ  כֹוֵתב ְבֵשם ָהַרֲאַב"ד, (ביו"ד רצב) ְלֻעָמָתם ַהִבְרֵכי יֹוֵסף ,ָכַתב ְלָבֵרְך, ְוֵכן ֵסֶפר ָערּוְך ַהֻשְלָחן ,(ח"ְבִסיָמן רפ)ָהַרְשָב"א  :י ִקיּום ַהִמְצָוהִלְפנֵ  לִענְׁ
נֵּי ֲעִשַית  ,ֶשלֹא ְלָבֵרְך ְך ִלפְׁ ָברֵּ ין לְׁ ַמֲעֶשה אֵּ ָוה.ַלֲהָלָכה ּולְׁ  ַהִמצְׁ

 ְלֵשם ִיחּוד קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ּוְשִכיְנֵּתיּה, ִבְדִחילּו ּוְרִחימּו, 'ר: קֹוֶדם ֶשְמַקֵים ִמְצַות ִשלּוַח ַהֵקן יֹאמַ מצוות צריכות כוונה והכנה ולכן  :הכנה למצוה
הֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזָֻמן  ַות ֲעשֵּ ַקיֵּם ִמצְׁ ם :בֹוְרִאי ִיְתָבַרְך ְשמֹו ְבתֹוָרתֹו ַהְקדֹוָשה, ֶשֶּנֱאַמר ֶשִצַּוִני לְׁ ַשַּלח ֶאת ָהאֵּ ַח ּתְׁ ַות לֹא ַּתֲעֶשהו :"וגו "ַשּלֵּ ֶשלֹא  ִּמצְׁ

ם ַעל ַהָבִנים :ִלַקח ָהֵאם ַעל ַהָבִנים, ֶשֶּנֱאַמר במקום ות אלה בוראנו לתקן שורש מצולעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון  :"וגו "לֹא ִתַקח ָהאֵּ
י ְבָכל ַהַכָּונֹות ָהְראּויֹות ִויִהי נֹוַעם ְוכּו'... ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך, ֶשְּתֵהא ֲחשּוָבה ְלָפֶניָך ִמְצַות ִשלּוַח ַהֵקן ְכִאלּו ִכַּוְנּתִ  ןעליון יחד עם כל המצוות הכלולות בה

                                                                       '. ֹוִשיםִבי ִשְמעֹון ַבר יֹוָחאי, ַרֵבנּו ִיְצָחק לּוְרָיא ַאְשְכַנִּזי, ַרִבי ִיְשָרֵאל ַבַעל ֵשם טֹוב ְוַתְלִמיָדיו ַהְקדְלַכֵּון ָבּה ַעל ַדַעת ַר 
 ."[ָלְך ַקחּתִ  ַהָבִניםֵסֶפר "עיין ב]

 תורה ומצוותהרבה להם 
 

 !הּוִדי ָיָקר ִעם ְמַעט ָיְזָמה ּוַמֲאָמץ לֹא ָגדֹול ָיכֹול ַאָּתה  ,ְבַוַדאי ָיַדְעָּת ֶשָרָצה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְלַזכֹות ֶאת ִיְשָרֵאל ְלִפיָכְך ִהְרָבה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצֹות יְׁ
, ְכֻהָּנה-ן ָלֶהן ָכל ָכְך דֹוְרִשים, ְכגֹון ִכסּוי ַהָדם, ַמְּתנֹותִלְזכֹות, ְלַהְשִלים ּוְלֵהיִטיב ְמֹאד ִעם ִנְשָמְתָך טֹוָבה ִנְצִחית ַעל ְיֵדי ֶשְּתַקֵים עֹוד ִמְצֹות ְנִדירֹות ֶשֵאי

קבוצה של החפצים במצוות ה' יקנו  לדוגמא. ְועֹודְבֶכֶרם  ַהְּתלּויֹות תִמְצֹוֵפָאה ְוִשְכָחה,  ֶלֶקט ְכגֹון, ָבָאֶרץְזרֹוַע ְלָחַיִים ְוֵקָבה, ְוֵכן ִמְצֹות ַהְּתלּויֹות 
ִמי ועוד:]ר לפדותו בשה, כ"כ יחפשו פטר חמו .יבהקכבש במשותף, ישחטו אותו ויתנו לכהן מתנות כהונה זרוע לחיים ו ֶשֵיש ָחֵבר ְולֹו ֶכֶרם  לְׁ

יֹוֵעץ' ְבֵעֶרְך  ֶפֶלאְוִיְהיּו ְלֶנֶגד ֵעיֶניָך ָּתִמיד ִדְבֵרי ַה' ,ְוֵתן ֶלָחָכם ְוֶיְחַכם עֹוד ,ְבִגָּנתֹו ּתּוַכל ַלֲעשֹות ִקְנָין ֶשְיַזֶכה ַגם אֹוְתָך ְבִקיּום ַהִמְצֹות ְבַכְרמֹו ְוֵכן ָהְלָאה
ִשיִיְשָרֵאל' ְוֶזה ְלשֹונֹו: 'ְוִעָקר -'ֶאֶרץ ִרי יְׁ אֹודֹו, ִכי ֶזה ָכל פְׁ ָכל מְׁ שֹו ּובְׁ ָכל ַנפְׁ לּויֹות ָבָאֶרץ בְׁ ֹות ַהּתְׁ ַקיֵּם ִמצְׁ ָכל עֹוז לְׁ ר בְׁ ל'ֶשִיָזהֵּ ָראֵּ  [.ַבת ֶאֶרץ ִישְׁ

 ָיִנים ֻענְׁ  ָהַרבֵמֵאת  :"ַהָבִנים ִּתַקח ָלְך" ַהֵסֶפרובפרט  ,לעזר רב נושהיו לְסָפִרים כמה ֵיש ָברּוְך ה'  ,ְיֵני ִמְצַות ִשלּוַח ַהֵקןם ְבִענְ ְלַהְרִחיב ֶאת ְיִדיעֹוֵתיהֶ  ַלמְׁ
לרב נפתלי וינברגר שליט"א שלח תשלח ספר ה 02-6272694זצ"ל רץ להרב דן שוו קן ציפור השלםהספר  .050-4115062 ְבֶטֶלפֹון: "אְשִליטָ ת ֹוילִ גָ ְר מַ 

 לרב דוד בן זקרי שליט"א. שילוח הקן כתיקנההספר ו 02-5860752

ָלץ  מֹורֻממְׁ ס ִלשְׁ רֵּ טְׁ ן  ֶזה קּונְׁ ַדמֵּ ֶרה ֶשִּתזְׁ ִמקְׁ ָוהלְׁ ָיֶדָך, ּו ַהִמצְׁ עָ אי דַ כְׁ לְׁ ַפר פְׁ ָוהַלֲעבֹור ַעל ַדף ֶזה ִמסְׁ י ִקיּום ַהִמצְׁ נֵּ  .ִמים ִלפְׁ
 ֹוְך ִשיָחה ִלְפֵני ַהֶמֶלְך ֶשְיַזֶכה אֹוָתנּו ְלַקֵים ַהִמְצָוהְיֵדי ִמְצַות ַהְצָדָקה זֹוִכים ְלַקֵים ִמְצַות ִשלּוַח ַהֵקן, ּוָפשּוט ֶשָהִעָקר הּוא ְלַהְקִדים ְּתִפָלה ְוִלְשפ ַעל, 

ה ַעֹשֶ ֹו ָכל ַהַהְבָטחֹות יץ קּוְנְטֵרס ֶזה ּוִבְזכּותֹו ֲאֵחִרים ְמַקְיִמים ִמְצַות ִשלּוַח ַהֵקן, ָיכֹול ִלְזכֹות ַגם ֵכן ֶשִיְתַקְימּו ביֹוֵתר ִמן ָהעֹוֶשה. ּוִמי ֶשֵמפִ  ָגדֹול ַהמְׁ
 ִלְמַקְיֵמי ַהִמְצָוה: ַבִית, ִאָשה, ָבִנים ְוכּו'.

 

 

 

 

ָוה  ֶשֵאין ַהְגֻאָלה ִּתְתָקֵרב ּוְבָכְךה',  ְבֶעְזַרת ְלָבִנים ִיְזכּו ַרִבים ָכְך ְיֵדי ְוַעל, ְגדֹוָלה ְלַתְרֵגם ַדף ֶזה ְלָשפֹות שֹונֹות, ּוְלָהִפיץ ְבָכל ְקִהלֹות ִיְשָרֵאל ָבעֹוָלם ִמצְׁ
 .ַכָידּועַ  ֶשַבגּוף ַהְּנָשמֹות ָכל ֶשִיְכלּו ַעד ָבא ָדִוד ןבֶ 

ר ֶאת ִביָאתֹו שֶ  ַמהֵּ ל, מְׁ ָראֵּ דֹוִלים ַעל ַעם ִישְׁ ר ַרֲחִמים גְׁ עֹורֵּ ָוה זֹו מְׁ ַקיֵּם ִמצְׁ כֹור! ָכל ַהמְׁ הּוִדי ָיָקר, זְׁ ִלָיהּו ַהָנִביא וְׁ יְׁ ֶאת ִביַאת ל אֵּ
ַות ִשּלּוַח ַהקֵּ  ַהָמִשיַח. כּות ִמצְׁ ֶיה ִבזְׁ ָרה ִּתהְׁ הֵּ ַרת ה' ִבמְׁ ֶעזְׁ ֻאָּלה בְׁ ר ֶאת ַהגְׁ עֹורֵּ רּות ֶשּתְׁ עֹורְׁ ָשר ֶשַהִהתְׁ ֶאפְׁ  ָך! - ּלְׁ  - ן שֶ וְׁ

ן ִשיג ִנתַּ ִים  ִחנָּם ֶזה קּוְנְטֵרס ְלהַּ לַּ ֶדש ִעירִבירּושָּ קֹּ ף ְוִלְהיֹות 050-4114066ְבֶטֶלפֹון  הַּ תָּ תֹו שֻׁ צָּ ֲהפָּ  .בַּ
 כמו כן ניתן לתרום להדפסתו ולהיות שותפים בכל הזכויות היוצאות ממנו, ואשרי הזוכה לכך.

ן ֵכן ְכמֹו ִצים ֶזה קֹוֶבץ ְלהֹוִריד ִנתַּ ִפים ּוְקבָּ ִקּׁשּור נֹוסָּ א בַּ בָּ  bit.ly/TOVHASHEM: הַּ
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