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  כי תצא
  

  ברכות דף לג עמוד ב תלמוד בבלי מסכת 
  .  משתקין אותו- 'מודים מודים, על קן צפור יגיעו רחמיך ועל טוב יזכר שמך'האומר .  משנה

  
 נמי משמע על הטובה -ועל טוב יזכר שמך ,  משום דמיחזי כשתי רשויות-בשלמא מודים מודים משתקין אותו . גמרא

 -? על קן צפור יגיעו רחמיך מאי טעמא, אלא. על הטובהחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך : ותנן, ולא על הרעה
, מפני שמטיל קנאה במעשה בראשית: חד אמר; רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבידא, פליגי בה תרי אמוראי במערבא

אתה : ההוא דנחית קמיה דרבה ואמר. ואינן אלא גזרות, מפני שעושה מדותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים: וחד אמר
והא :  אמר ליה אביי-! כמה ידע האי צורבא מרבנן לרצויי למריה: אמר רבה.  על קן צפור אתה חוס ורחם עלינוחסת

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

  ם דברים פרק כב פסוק ו "רשב
  :  יזדמן על ידי מקרה- כי יקרא )ו (

המינין כבר פירשתי בלא תבשל גדי בחלב אמו וכן באותו ואת  לפי דרך ארץ ולתשובת -לא תקח האם על הבנים 
  : בנו שדומה לאכזריות ורעבתנות לקחת ולשחוט ולבשל ולאכול אם ובנים יחד

  
  ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ט הלכה ז "רמב

ום אחד  מי שאמר בתחנונים מי שריחם על קן ציפור שלא ליקח האם על הבנים או שלא לשחוט אותו ואת בנו בי
שאילו היו מפני רחמים , מפני שמצות אלו גזרת הכתוב הן ואינן רחמים, ירחם עלינו וכיוצא בענין זה משתקין אותו

וכן לא ירבה בכנוים של שם ויאמר האל הגדול הגבור והנורא והחזק והאמיץ , לא היה מתיר לנו שחיטה כל עיקר
  .  מה שאמר משה רבינו עליו השלוםאלא אומר, שאין כח באדם להגיע בסוף שבחיו, והעיזוז

  
  ח"מ, מורה נבוכים ג

דבר שיש ,  בתור סייג והרחקה פן יישחט הָוָלד לנוכח האם30כן נאסר לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד 
מפני שאהבת , החיים-שּכן אין הבדל בין צער האדם וצער שאר בעלי, החיים-בו צער גדול מאוד לבעל

 וגעגועיה אליו אינם נמשכים אחר הׂשכל אלא אחר פעולת הכוח המדמה הנמצא ברוב האם לילדּה
מפני שהם המותרים לנו באכילה , 31דין זה מיוחד לשור ושֹה. החיים כמו שהוא נמצא באדם- בעלי

  . ובהם מכירה האם מי הָוָלד, ושמקובל לאוכלם לרוב, מבין בהמות הבית
ים הביצים שנדגרו והגוזלים הצריכים לאם אינם מפני שברוב המקר, 32זה גם הטעם לשילוח הקן

אין היא מצטערת לראות את , וכאשר משחררים את האם והיא בורחת לבדה, ראויים לאכילה
שהרי לרוב אין הנלקח ראוי , 33וברוב המקרים זה עׂשוי להביא לעזיבת הכול. הגוזלים נלקחים

על אחת כמה וכמה בפרטי , ואם התורה מתחשבת בייסורים נפשיים אלה בבהמות ובעופות. לאכילה
" על קן צפור יגיעו רחמיך"האומר : ל"ז) של החכמים( ואל תטען נגדי בדבריהם 34מין האדם בכללותו

דעתם של הסוברים שאין , כלומר, מפני שזאת אחת משתי הדעות אשר הזכרנו, 35]משתקין אותו[...
  .37ואילו אנו הולכים בעקבות הדעה השנייה, 36טעם לתורה זולת הרצון גרידא

  
  
  

  ז- ו ים  פסוקן דברים פרק כב"רמב
כי הטעם ). ויקרא כב כח( גם זו מצוה מבוארת מן אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד -כי יקרא קן צפור לפניך ) ו (

פ שהתיר "או שלא יתיר הכתוב לעשות השחתה לעקור המין אע, בשניהם לבלתי היות לנו לב אכזרי ולא נרחם
אחד או לוקח אותם בהיות להם דרור לעוף כאלו יכרית המין והנה ההורג האם והבנים ביום , השחיטה במין ההוא

  : ההוא



כדי להזהיר שלא , כי טעם שלוח הקן וטעם אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד) ג מח(וכתב הרב במורה הנבוכים 
 כי, ואין הפרש בין דאגת האדם לדאגת הבהמות על בניהם, ישחוט הבן בעיני האם כי יש לבהמות דאגה גדולה בזה

אהבת האם וחנותה לבני בטנה איננו נמשך אחרי השכל והדבור אבל הוא מפעולת כח המחשבה המצויה בבהמות 
 ,ויותר נכון. אבל הכל הרחקה, אין עיקר האיסור באותו ואת בנו רק בבנו ואותו, ואם כן. כאשר היא מצויה באדם

  . . .בעבור שלא נתאכזר
לומר שלא חס האל על קן , ה רחמים ואינן אלא גזרות"ה מדותיו של הקבלפי שעוש) ברכות לג ב(וכן מה שאמרו .... 

, שאין רחמיו מגיעין בבעלי הנפש הבהמית למנוע אותנו מלעשות בהם צרכנו, צפור ולא הגיעו רחמיו על אותו ואת בנו
פשט כי האכזריות תת. אבל טעם המניעה ללמד אותנו מדת הרחמנות ושלא נתאכזר, שאם כן היה אוסר השחיטה

ומפני זה , כידוע בטבחים שוחטי השורים הגדולים והחמורים שהם אנשי דמים זובחי אדם אכזרים מאד, בנפש האדם
אלא , והנה המצות האלה בבהמה ובעוף אינן רחמנות עליהם. טוב שבטבחים שותפו של עמלק) קידושין פב א(אמרו 

כמו ,  הם כל המצות שבתורה עשה ולא תעשה גזירותוכן יקראו. גזירות בנו להדריכנו וללמד אותנו המדות הטובות
אמר להם כשיקבלו מלכותי , במשל המלך שנכנס למדינה אמרו לו עבדיו גזור עליהם גזירות) מכילתא בחדש ו(שאמרו 

שם (' קבלו גזירותי לא יהיה לך וכו, )שמות כ ב(אלהיך ' ה קבלתם מלכותי אנכי ה"כך אמר הקב, אגזור עליהם גזירות
  ): גפסוק 

  
  
  
  


