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  הרב רן כלילי
  

  :סיכום השיעור הקודם

אלא להטיל על ישראל חקי , והוא לא לרחמים עשה, תיוו מצו-דותיו ימ "- 'י ותוס"מרשהכיוון היוצא 

והתקשינו . קבלת עול,  משמעת-" תיו וגזרות חוקותיוו שהם עבדיו ושומרי מצולהודיע ,גזרותיו

  ? רק להראות יראת שמים,  ללא ערךמעשי הבל וכי המצוות הן ,םבהבנת

מפני שאין זה , אלא שהוא מסתייג מהניסיון לדעת אותם,  סובר שיש טעמים למצוותל"שריהראינו 

התמים . מעל להשגת האדםוגם לא ניתן להגיע לטעמים האמיתיים שהם ', מוסיף דבר בעבודת ה

נון הטעמים הוא על דרך  סג-י האיש המסתפק לתת טעמים "וכאשר הוא נדרש ע. נעלה מהחוקר

  .פועלים-רוחניים-טבעיים טעמים -הסוד 

ם הסביר "והרמב,  היינו ללא טעם כלל- על צד הרצוןכיוון אחד שהכל :  הציג שני כיווניםם"הרמב

ה רחמים ואינן אלא "ד שזה מצד מטיל קנאה במעשה בראשית ובין שעושה מידותיו של הקב"בין למ(שזוהי שיטת התנא 

בו ( הכיוון השני  .)ם מוציא את המשנה הזו מההלכה"ולכאורה תמוה למה הרמב" (משתקין"משנה על  ב) גזירות

יכול  ששכל האדם טעם חינוכי לאדםולכל מצווה יש , החכמה הכל על צד -) ם מצדד"הרמב

ם רואה "הרמב. אך בפרטי המצווה קיימים דברים שרירותיים מוכרחים, להשיגוברמה העקרונית 

וגם כחלק מהשגת דעת ,  לחנך-גם כדי לממש את מטרתם , ונה בעיסוק בטעמיםחשיבות עלי

 הרי : בדבריוהתקשנואך  .ם משוכנע שהטעמים שהגיע אליהם הם אמיתיים"הרמב. אלוקים

 וגזרת ,שהמצוות ללא טעםם את השיטה הקיצונית "במשנה תורה ובפירוש המשנה ציטט הרמב

  .הכתוב הם

הוא פירש שהיא , במקום לדחות את המשנה: ם עם שתי חריגות"ן הלך בדרכו של הרמב"הרמב

 בסגנון -חריגה שנייה . מכוונת לעקרון אמוני שהמצוות אינם צורך גבוה אלא לטובתו של האדם

אך גם על דרך הסוד כמצוות , ן נותן טעמים גם על דרך החינוך המידותי והאמוני"הרמב, הטעמים

  .טבעיות פועלות

  .ראינו בשבוע שעברעד כאן חזרה על מה ש

  

  :ם"ל תוקף את שיטת הרמב"המהר
  

ת גזרות ווהלא כל המצו', גזרה היא מלפני'למה כתב בפרה אדומה לשון , אם תאמר"

 האומר על קן צפור יגיעו רחמיך" :כדאמרינן בפרק הרואה, מלפני הקדוש ברוך הוא

 ואם כן כולם ". ואינם אלא גזרותה רחמים"של הקבדותיו ימפני שעושה מ, משתקין אותו

 אין הפירוש שיהיו גזרות בלי טעם !?)ם"קושית הרא(ני הקדוש ברוך הוא גזרות הם מלפ

ד הסוברים שהכל הולך אחר הרצון ולא " בביאור המשנה הזו ע- מח, נ ג"מו(ל "ם ז"ו שסובר הרמבכמ

אחר שיש לכל ' גזרות'ומה שנקראו . גזרות שיש בהם טעםאלא הם , דזה אינו, )החוכמה
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שהקדוש ברוך הוא מרחם על הבריות , היינו שלא יאמר האדם שהם של רחמים, אחת טעם

, דת הדיןישנתן לנו הקדוש ברוך הוא כל דבר במשהתורה , וזה אינו, ועושה דבר לרחמים

רה לאדם ליתן ואפילו מה שאמרה התו .ואינו משום רחמנות, שכך נותן הדין לעשות

דת ית כולם הם גזרות במוכל המצו, מילות חסדוכל הדברים אשר הם מג, צדקה ומעשר

האדם מצד שהוא אדם שכן , כי מה שחייבה התורה בצדקה ובמעשר. ואינם רחמים, הדין

ותה יומה שצ, ואם כן. ולא יהיה נפש רע, כדי שיהיה האדם נפש טוב, יתן מעשריחייב ש

 העני ונכה ולא יביט אל, והוהתורה היא בגזרתו של הקדוש ברוך הוא על המקיים המצ

וה ושאין המצ, זה אינו,  שיהיה מצווה על נתינת הצדקה כדי שיהיה מתפרנס העני-רוח 

לתועלת ת אשר נתן לנו הקדוש ברוך הוא כולם הם ואבל המצו. הואלא לעושה המצו

מפני "וזהו שאמר . אף אותם שהם רחמים, הם כולם גזרותולפיכך . הוהמקיים המצו

 כלומר שכך גזר הקדוש -" א רחמים ואינם אלא גזירותרוך הודות הקדוש בישעושה מ

  .ינם רחמיםוא, דת הדיןיברוך הוא במ

 שהקדוש ברוך " אל עני ונכה רוח,טואל זה אבי"ומה שתמצא שהקדוש ברוך הוא אמר 

על   שרחםוה לאדם לפרנס אותם בשבילוין שיהיה בשביל כך מציאין הענ, הוא עוזר דלים

 הקדוש ברוך הוא בעצמו עושה זה - שהוא עוזר דלים ומרחם אלא מה, שאין זה כן, העני

דת הדין לאדם שילך יוה הקדוש ברוך הוא במווצ, דת רחמיםילדלים ולאביונים במ

  ".בדרכיו
  ) ב,ט" פרק י, במדבר,גור אריה(

  

להידמות  מטרת המצווה היא .אך האדם צריך לרחם מצד מידת הדין, ה מרחם על העני"הקב

   :ן"זה ממש לא כדברי הרמב ).ה בכל רחמן"עוד להסביר איך הקבצריך (' לדרכי ה

ת לישראל על צד הרחמים על וולא נתן הקדוש ברוך הוא המצו, וזהו מגזרתו על האדם"

   ".והוה ומצודאי טעם יש בכל מצווובו. רק מפני גזירות, הבריות
  )שם(

  

כדעת ,הו רצונוה וז"מצד אחד כתב שהציווי הוא ממדת הדין של הקב. ל כפולים"דברי המהר

בהמשך נברר עוד כמו מי . נפש טוב"ן כדי להפוך את האדם ל"או שהולך בדרכו של הרמב. ל"ריה

  .  סובר
  

  

  

, והובאו לידיעתו,  לדעתם)משה(אשר ביקש ") הודיעני נא את דרכיך ("התברר אפוא שהדרכים"

שלוש  "ואומרים" מידות"החכמים קוראים אותם .  היוצאים מלפניו יתעלההמעשיםהם 

ארבע מידות בנותני : "לתכונות אופישם זה ניתן בשימוש לשון שלהם ". עשרה מידות

 הדומים מעשיםאלא הוא עושה ,  תכונות אופילוהמשמעות כאן אינה שיש "... צדקה

לא שהוא יתעלה בעל . כלומר מנטיות נפשיות,  מתכונות אופיאצלנולמעשים הנובעים 

  ...נטיות נפשיות

אנו מגשימים אותו ולומר , ה יש מידות כמו לבני אדם"שאם נגיד שלקבם מסביר "הרמב

  .עליו שהוא רחמן זה דימוי בלשון

 היוצאים מלפני יתעלה המעשיםוהם . התברר לך שהדרכים והמידות הם עניין אחד

 מתארים אותו יתעלה בתואר שממנו -כל אימת שמשיגים מעשה אחד ממעשיו . בעולם
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כאשר משיגים את הנהגתו , למשל. וי בשם הגזור מאותו מעשהנובע אותו מעשה והוא קר

המעודנת ביצירת העוברים של בעלי החיים ובנתינת כוחות בהם ובמי שמגדל אותם אחר 

שומרים אותם מפגיעה ומועילים להם , המונעים אותם מלכלות או להישחת, לידתם

ך היפעלות ורוך וזאת  מעשה כדוגמת זה לא יבוא מצידנו אלא מתו-בפעילויות ההכרחיות 

לא שהוא יתעלה נפעל "... רחום" נאמר עליו יתעלה שהוא -הרחמים "היא משמעות 

ומאבדים בנים ובני בנים ... כן אנו מוצאים במעשיו כלפי בני האדם פגעים גדולים... ורך

ומעשים רבים כגון אלה אשר אינם באים מצידו של אחד ... ואינם משאירים נשים וטף

לכן הוא נקרא לפי . שנאה גדולה או בקשת נקמה, י אחר אלא מתוך כעס חזקמתוכנו כלפ

הווה אומר שמעשים אשר כדוגמתם נובעים ". קנוא ונוקם ונוטר ובעל חמה"מעשים אלה 

היו ראויים לו אלה באים מלפניו יתעלה בהתאם למה ש, אצלנו מתוך נטייה נפשית

  "...ולא בשום פנים מתוך היפעלות, שנענשו

האדם נמצא  ולעומת , ולא כי יש לו דחף לעשות זאתה נוקם כי זוהי האמת"מדבריו שהקביוצא 

  .שמעשיו נובעים מרגשותיו

להידמות בתארים אלה ושמעשים אלה יבואו מצידו , וראוי למנהיג מדינה אם הוא נביא"

ואז ...  גרידא אחרי ההיפעלותהיגררותלא מתוך ,  ובהתאם למה שראויים לומתוך חישוב

א היה לפעמים רחום וחנון כלפי אנשים מסוימים לא מתוך רוך וחמלה גרידא אלא הו

הוא יהיה לעיתים נוטר ונוקם ובעל חמה כלפי אנשים מסוימים . בהתאם למה שמתחייב

מכיוון שתכלית האדם היא להידמות אליו יתעלה במידת ... בהתאם למה שראויים לו

  ."בעל איכות שלו ולא שהוא הפעולהתוארי שהתארים המיוחסים לו יתעלה הם ... היכולת
  )נד, נ א"מו(

  

להידמות לו ולפעול במידות שונות מתוך וראוי לאדם ,  ברחמנותפועלה " אומר שהקבם"הרמב

  .מדרגה גבוהה זו יש לנביאים שמגיעים בעקבות השגת המושכל. שכלו ולא מתוך רגשות

  .       עליו כדי להבין את השאלה ששאלנום הללו נשתמש"בדברי הרמב
  

   

 חוקרים מדעתם ושכלם אנשי חקרי לב ההולכים בדרכי הפילוסופיםיש מבני אדם והם "

ת המעשיות שיזכה האדם הצלחה וין המצויתמוה בעיניהם מאד בענ, על כל הדברים

י מה יועיל מעשה הגשמי אל כואמרו , וה שהוא גשמיתונצחית בעולם הנבדל על ידי המצ

  ?הנפש לקנות על ידי זה שתחיה נצח בעולם הנבדל במקום שאין שם מעשה גשמי
  )ופרק תפארת ישראל ל "המהר(

למה שאדם יזכה . הפילוסופים שאלו מה הקשר בין המצוות שהן גשמיות לבין העניינים הרוחניים

 אלו נפגשים ומשפיעים זה על  מישורים2איך ? רוחנית כתוצאה ממעשה גשמי-בהצלחה נצחית

   ?זה

לם תכונות טובות בנפש האדם כמו וות כולו היו המציויותר מזה הם מתמיהים כי א"

ות לא תשנא אחיך בלבבך ולא תעמוד על דם רעך וכיוצא בהן מן וות צדקה ומצומצ

דמכל מקום יקנה האדם אפשר לומר , דות הטובות שהם תכונות טובות בנפש העושהיהמ

למי ונאמר כי השם יתברך נותן שכר טוב , ן תכונות טובות ומתרחק מן הרעעל ידיה

ת וומצו, ת שעטנז וכלאי זרעיםואבל מצו.  ומשלם רע לעושה הרעשנמצא בו הטוב

 אם מן - וארוואר ולא מן העורף ובמקדש מליקה מן העורף ולא מן הצושחיטה מן הצ
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וא טוב אר הו ואם מן הצו?דשואר במקוהעורף הוא מעשה רע למה נאסר השחיטה מן הצ

חתרו דרכים הרבה לתת סבה וטעם כפי דעתם  והנה הם ?ואם כן למה במקדש נמצא הפכ

ויודעי התורה אליהם בלבד נגלו מצפוני , אשר הוא רחוק מדרכי התורה ומדרכי החכמים

  . החכמה והאמת

 מחייבת  מה שרוצים לתת סבהבר זהי דכ, ואף כי מן הראוי שלא להשיב על שאלתם כלל

 הפחותים מאד היה הדברים הטבעייםאילו היינו רואים שנתנו לנו סבה בכל , בכל הדברים

כי הדברים , ועם כי הבדל יש כגבוה שמים מעל הארץ, מוטל עלינו לתת לב על שאלתם

מכל מקום היה , הטבעיים הם בארץ והתורה לא תמצא אף בשמים כי אם מעולם העליון

אך אין הדברים כך כי הדברים הטבעיים כמו הבעלי . אלהמוטל עלינו לתת לב על הש

כי איך יעלה על הדעת שיתנו סבה מספקת , חיים ואף הצמחים אין נותנים לנו סבה וטעם

     "וכן לצמחים לכל בעל חי מספר גידיו ואבריו לכל אחד סבה ותארו המיוחד

ואף אשר נתנו , ואל תשגיח ברופאים ובחכמי הטבע שאם נתנו סבה הוא לאחד מני אלף"

ואם הדבר הזה הוא בדברים . אין כן האמת הברור כמו שידוע למי שיעיין בדבריהם

למה , להיות אשר חייב האדם לפעול-ות הולהיים והם המצ-ל שכן בדברים הטבעיים כ

כשם שלא נדע גופו ותוארו אשר הוא קיומו , יעשה פעולה זאת ולא יעשה פעולה אחרת

אר לא היה לו חיותו ושלמותו וואם לא היה נברא על זה הת, תז לא נדע על השלמו"הובע

להיות המביאים את האדם אל החיים הנצחיים -ני שיהיה מקוים וכל שכן פעולות ההגופ

והנה לא היתה זאת שאלת . ין הזה אין זה פלאיין ולמה הם בעניאף אם לא נדע באיזה ענ

 לנו סבות בכל הדברים אם לא שהיו נותנים, החכמים שמחויבים אנחנו בתשובתה

 אבל דרכי החכמים יודעי התורה ומצפוניה . באדם ובצמחים ודבר זה אינו נמצאהטבעיים

  "... נעלים ובזה תעמוד על דרכי התורהלא
  )שם(

הרי המדענים  ?מה הם לא נותנים לנו סיבות לעולם החיל: ל שיטת הפילוסופיםל שואל ע"המהר

 הם רק מבררים כמה רגלים יש אלא,  יש כך וכך רגלים למה לנמליםוהפילוסופים לא מסבירים

   !?להם

 כמו שאנו יכולים ).הרוחני והטבעי(מעצם השאלה משמע שהוא משווה בין שני העולמות הללו 

. ואין לנו ידיעה על סיבת המצוות, לדעת רק את העובדות בעולם הטבעי כך גם בעולם הרוחני

ל על טבעיות "ישה זו מאוד דומה לגישת הריהג. נראה שהמצוות הם הסדר של העולםבהמשך 

  . המצוות

  

  

האמת כי יש להפליא הפלא ופלא על דברים אלו לומר על משנה ... ל כתב "ם ז"והרמב"

 והאמוראים פרשוה בטעמא ,ויה בלשונה במסכת מגילהשנויה בלי מחלוקת וגם היא שנ

ו הלכה וכל שכן דבר ולא ראינו ולא שמענו פוצה פה ומצפצף נגדה ולומר על הכל שאינ

   1.שהוא מגיע לאמונה
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 חייכם לא המת מטמא ולא המים :רבן יוחנן בן זכאי אמר לתמידיו :במדרש רבות" :)א( תורה אור , חקת,ה הקדוש" השל

,  קשה".זאת חקת התורה, דכתיב, ה חקה חקקתי גזירה גזרתי אי אתה רשאי לעבור על גזירתי"אלא אמר הקב, מטהרין

וגם ,  עוד קשה כפל לשון? עוד קשה מי נדה אמרה התורה דמטהרה? והתורה אמרה דמטמא,איך אמר לא המת מטמא

   ?תח בתרתי ומסיים בחדאפ
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ועם כי אין ראוי להשיג על הרב הגדול . ..ין זהיל בפרשת תצא האריך מאד בענ"ן ז"והרמב

 כי גם בזה לא נחה דעתי ולא שקטה רוחי .מקום תורה היא וללמוד אנו צריכים מכל ,ל"ז

  ",בקרבי

  :ל שתי שאלות"שואל המהר

  :השאלה הראשונה

 שלא יעשה חלוק ופירוד "שלא יטיל קנאה במעשה בראשית"למאן דאמר כי לא יתורץ "

ואם כי יכול לומר שאין זה . בין הנמצאים שציוה שלא נתאכזר עם זאת ולא ציוה עם זאת

שציוה על האדם , קנאה במעשה בראשית כיון שאין זה מצד השם יתברך רק מצד האדם

ם לא יצאנו ידי קושיא זאת כי למה שלא להתאכזר עם זאת ולא ציוה על זאת אבל מכל מקו

הא למדת כי הטעמים האלו שהם סברת הלב ...  ?ונו על אחרתיויה זאת ולא ציציונו על בר

   "...דות בלבד אין בו ממשילהיות כספר המ-ות התורה הולו מציכא

דבר ?  לפי דבריו כל התורה היא להפוך את האדם להיות אדם מחונך,אם כן: שאלתו השניה היא

  . שה לאור התפיסה שהתורה היא אלוהיתזה ק

ל שאין " כי יש לפרש כי מה שאמרו חכמים ז)ן"לרמב, המשנה על קן ציפור( אבל לא קשיא"

ת וכלומר מה שציוה השם יתברך עלינו המצו, ות השם יתברך רחמים ואינם רק גזירותומצ

וה וק המצר ...  צפור וציוה בשביל כך שישלח האם על קןלא שיהיה השם יתברך מרחם

ומעתה נוכל לומר שהשם יתברך גזר בגזירתו שלא יתאכזר האדם , על האדםגזר בגזירתו 

ולפיכך אין אנו נוטים . קתווכך פרשנו גם כן בחבור גור אריה בפרשת ח... רק האדם ירחם

קן צפור יגיעו רחמיך משתקין האומר על "ל מפני שקשה עליו המשנה "מפירוש הרב ז

מפני "בביאור ( רק כי פירושו אינו עולה כמו שהתבאר למעלה, כלל דזה לא קשיא "אותו

וה לקבוע בנו הטוב שלא נתאכזר וכל ול שטעם המצ"וכך מה שפירש הרב ז, ")שמטיל קנאה

  ".גם כן אינו עולה, תוין המצוידות טובות וזהו עניות הם לקבוע בנו מוהמצ
  )ן"ם ולרמב" ההתייחסות לרמב- 'ותפארת ישראל פרק (

  

  :ל"פרשנות המהר

 ין לומרין זה שאיוביאור ענ..." האומר על קן צפור יגיעו רחמיך " : בפרק אין עומדיןתנן"

וה השם יתברך מצד שהוא מרחם ווה הזאת צודמשמע כי המצ, על קן צפור יגיעו רחמיך

 כי למה ירחם על עד שאין העולם אחדובזה עושה חלוק ופרוד בין הנמצאים  על קן צפור

 שגזר בחכמתו כך אין זה גזרותודאי אם הם ו ד?ר ולא ירחם על מינים אחריםקן צפו

כמו שהמינים מחולקים בעצמם , קא ולא באחרו שגזר בזה דו,ן הגזרהיכי כך עני, קושיא

 אבל ,בר אחר ובמין זה נוהג דבר זהכך יש לומר במין זה נוהג ד, אחרשזה מין זה וזה מין 

 ?וקאוין אחד ואם כן למה ריחם על זה דיחמנות בענים לרימדת הרחמים כל מעשיו ראו

והיה זה פרוד וחלוק במינים שיש דבר במין זה אצל השם יתברך מה שאין כן במינים 

  .אחרים

  

                                                                                                                                             
. וכבר השיגוהו על זה... ם במשנה "וכן פירש הרמב. גזירת המקום מבינים העולם שרצה לומר דבר שאין בו טעםין יענ

. גזור עלינו גזירות, אמרו לו עבדיו, משל למלך הנכנס למדינה" :ובמדרש, ות בטעמיהן הם גזירותוכל המצואדרבה 

קבלו , להיך-' קבלתם עליכם מלכותי אנכי ה, ה לישראל"כך אמר הקב. ור עליכםכשתקבלו מלכותי אגז, אמר להם

 ."עד כאן" להים אחרים על פני-גזירותי לא יהיה לך 
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אינם מצד הרחמים ' שאינו חולק על העיקרון שמצוות ה, ל מסביר את המאן דאמר הראשון"המהר

   ".גזרות"במושג ורומז להבנתו , "גזרות"אלא מצד שהם 

  

דות י פירוש שאין ראוי שיהיו מ"דותיו רחמים ואינם אלא גזרותישעושה מ"ולמאן דאמר "

הגזרה  כי , רק בדין ובגזרה,השם יתברך אשר הוא מנהיג עולמו בתמידות על ידי רחמים

,  ודבר זה ראוי למלך אשר מולך על הכל להנהיג באמת וביושרהוא לפי חכמתו יתברך

ועם כי הוא יתברך עושה .  אמת כי מרחם אף שאינו ראויהרחמנות אין בו מדתאבל 

 שבה דת הדיןימדה שהיא בתמידות הוא יודאי רחמים עם הבריות מכל מקום עיקר המוב

להים לפי שבראו בדין ומנהיגו -ולכך תמצא בכל מעשה בראשית שם , 2מנהיג את עולמו

ומכל , דין מדת רחמיםרק ראה הוא יתברך שאי אפשר לעולם לעמוד בדין שתף עם ה, בדין

על קן צפור יגיעו " והאומר . דין לפי שהוא יושר ודבר זה ראוימקום הנהגה התמידית היא

דותיו שהוא יתברך מנהיג בהן עולמו רחמים שהוא מנהיג עולמו יהוא עושה מ - "רחמיך

  ".בתמידות ברחמים ודבר זה הוא יציאה מן היושר מה שאין ראוי

  :ל"סביר המהר מ? מטרת המצוותימה כ"א

ות שנתן השם יתברך בשביל המקבל שהוא ומדברי חכמים נראה שאין לומר כי המצ"...

 רק הם גזירות מצד השם יתברך הגוזר על עמו גזירות כמו מלך הגוזר גזירה על עמו, האדם

אף כי האמת ימשך מזה מצד שהוא מקיים הגזירה שגזר עליו הטוב  .!)י לעיל"עיין רש(

. מכל מקום אין התחלת הגזירה שנתנה לטוב אל המקבל. חריה הצלחהוההצלחה שאין א

 אין הפירוש -" ולהינו לעשות החקים האלה לטוב לנ-' ונו הוויצ" :ומה שאמר הכתוב

ה עלינו ורק הוא יתברך צו,  שאין זה כך.ות בשביל להטיב לנוווה המציושהוא יתברך צ

ות ולא ו אם נקיים המצ,תנו כיום הזה רק שהגזירה הזאת היא לטוב לנו לחיו,כמלך הגוזר

 והוא עיקר ,מקומות ודבר זה מוסכם בגמרא בכמה ...לת הגזירה הוא לטוב לנוישתח

ות התורה לאו ומצ" : עליו נבנו כמה הלכות שאמרו במקומות הרבה,שורש גדול בגמרא

תנו  התורה לא נמצוותוהטעם בכולם מפני ש ...  אלא בשביל גזירות נתנו-" ליהנות נתנו

 כי כל הדברים ,דת הצדקה דרך רחמנותיכי אין מ...  על האדםלעולליהנות בעולם הזה רק 

רק כי גזר על האדם כך , הם בגזירת הדין ולא מצד הרחמים שהוא יתברך מרחם על העני
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ועל ' הראשון והאחרון שבפ' י על אני ה"פירוש יפה על שפירש רש(ומה ששאלתי " : פרק ו, ווי העמודים,ה הקדוש" השל

, השלישי פירש נאמן לשלם שכר' הראשון דעו מי גזר ועל אני ה' י על אני ה"למה פירש רש) האמצעי לא פירש כלום

י "רש ובא  ...)ן הוא גבי שילוח הקן האומר על קן צפור יגיעו רחמיך משתקין אותויהעני, ועל האמצעי לא פירש כלום

ותיו הם וורות שמצ לה-" דעו מי גזר"ואמר , וה זו של אותו ואת בנוומצ' וה הולפרש שלא תאמר משום רחמנות צ

י "ופירש רש, וה של אותו ואת בנוולמצ - "ונקדשתי בתוך בני ישראל"ולפי זה ניחא שהסמיך , גזירות ולא רחמנות

ה על הבהמה שלא לשחוט אותו ואת בנו ביום "להורות שלא יאמר אדם אם חס הקב, שימסור עצמו על קידוש השם

 לכן בא הכתוב באזהרה .ימסור עצמו להריגה אקדושת שמו הגדולאחד קל וחומר שחס על אדם שלא להרוג נפשו ולא 

ואפילו , ותי גזירות הןוכי כל מצ, מצד הדיןים דייקא הל- ל"יםהל-המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם ל"ואמר 

  אך אתם אל תעשו משום קבלת שכר רק לקיים משפטי וגזירותי וסוף".נאמן לשלם שכר -' אני ה"הכי מסיים הפסוק 

הראשון פירוש דעו מי גזר להודיע שפקודיו ' והשתא ניחא שעל אני ה, נאמן לשלם שכר' הכבוד לבא כי אני ה

להים המורה על דין הוכרח לפרש -האחרון הנאמר גבי להיות לך ל' ותיו אינן אלא גזירות ולא רחמנות ועל אני הוומצ

האמצעי לא ' ועל אני ה,  ולא בשביל תשלום שכרת בדין ובמשפטורק עליכם לעשות המצו, נאמן לשלם שכר' אני ה

 ובזה מתורצים בדרך האמת כל הדקדוקים שנפלו .שלכם' קשה מאומה לכן אין צריך פירוש כי הוא כפשוטו אני ה

 ."בפסוקים הללו
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, וה בשביל כך שיפרנס אותו האדםומרחם על העני וצ' לא שיהיה ה, שיהיה האדם מרחם

ומזה הטעם אין לומר גם כן כי השם יתברך היה .  דחקו כללכי לא הביט אל העני מצד

מרחם על קן צפור כי גזירות שלו דין על האדם והם גזירות התמידיות שהוא מנהיג בהם 

  . עולמו

כי לא יבא מאתו יתברך רק הטוב ,  הם גזירות על ישראל הם לטוב לנומצוותועם כל זה שה

טוב הזה גזר עלינו ולא שיש כאן שום צד רק כי ההגמור כי כל מעשיו הם הטוב הגמור 

   ".רחמנות רק הכל דין

  

. משמעתמצד הרק שטעמי המצוות הן הסוברים   ותוספותי"רשהתקשינו בדברי בשיעור הקודם 

והסדר הזה , והסדר האלוקי שקבע בעולמו'  ההמצוות הן גזירות: ל זה מבואר"לפי דברי המהר

שאם נקיים את , כוונתו, "להודיע שהם עבדיו: "י כתב"מה שרש. טוב רוחני ויוצר פועל במציאות

   . הן יפעלו בנו כדי שיהיה לנו מידותיו שלוהמצוות

אנו נותנים  שהטעמים ש,ל מהשיעור הקודם"ריהלו אנו מבינים טוב יותר את דברי מתוך דבריו א

  .זהו עניינן של המצוותמכיוון ש,  רוחנייםצריכים להיותלמצוות 
  

  

   :התורה משלימה את בריאת האדםשל מסביר "המהר 

להית שהיא -ים לאדם לפי מדרגת נפשו הית התורה הם ראוו שהם מצולהיות-הפעולות ה"

והפעולות האלו הם השלמת האדם שבהם יושלם עד שהוא הבריאה אשר בה רצון , בקרבו

עד שהוא נשלם על ,  כפו של הקדוש ברוך הוא מבחר התחתונים חסרהאדם יציר ... בוראו

-כי מצד שיש בו נפש , ות התורה יגיע האדם אל ההשלמהוועל ידי מצ, ידי מעשה עצמו

 לכך אין השלמתו בדבר שהוא טבעי אבל השלמתו בתורה ,להית–להי שיש בו הכנה 

  .וה שהוא על הטבעוובמצ

ואפילו הוא מעשים . פ הפילוסופים"כפי שהקדים לבאר ע, המצוות אינם מעשים גשמיים

  "".לוהיות–פעולות "הם . להית–גשמיים שמאחוריהם חכמה 
  )'ברק פ ,תפארת ישראל(

  : ל הוא"המהרל ו"ריהבין ם ל"ההבדל בין הרמב

לפי אך , לא שייך כי זהו הסדר האלוקי עיסוקהל "לפי המהר - עצם העיסוק בטעמי המצוות. א

  . ם אם לא נבין את הטעם לא נוכל להתחנך כמו שצריך"הרמב

ל "ריה ולפי ,..")מה אכפת לו"הרי כך הסביר את ( חשובים ךכ לם הפרטים לא כ"לפי הרמב. ב

  .   הסדר האלוקי לא יתקייםפרטים אם אדם ישנה את ה)כפי שהסביר במשל הרוקח(
  

  

   : ומהות התורההיחס לפרטיםל מדבר על "המהר

אין עליך , לך הגוזר על עמודות השם יתברך גזרות על ישראל כמיאחר שבארנו לך כי מ"

 ות לנסות ולצרף בהן הבריותוכי השם יתברך נתן המצ... ל "ם ז"לחשוב כמו שחשב הרמב

וה יש בה דברים פרטיים אין להם ווה ומצווה כי כל מצו לדברים הפרטיים שהם במצ...

 כי שחיטת "אר או מן העורףוה אם שוחט מן הצו"וכי מה אכפת להקב"ועל זה אמר , טעם

ות שחיטה שישחוט ולא ימלוק יש בו טעם אבל שישחוט מן וואר דבר פרטי כי מצוצ

  . אר ולא ישחוט מן העורף לדבר הזה אין לו טעם כך הם דבריווהצו
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כי מי גוי גדול אשר לו חקים " :על כל התורה אמר הכתובכי , הזה' דאי אין טעם לפיוובו

דבר שבתורה בכלל ובפרט הכל דברי והרי כי כל " ... ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת

ולא כמו שחשב הוא כי לדברים הפרטיים אין טעם כלל כי לא היה זה תורה של , חכמה

  . חכמה

רצה לומר על '  וכו"וכי מה אכפת להקדוש ברוך הוא"ן פירש בזה כי מה שאמר "והרמב

לת וה לתועווה המציוודאי הקדוש ברוך הוא צו אבל ב"ואם צדקת מה תפעל לו"דרך 

 התורה על דרך מצוותוכבר אמרנו שאי אפשר לומר שיהיו  ... ולטוב להם כל הימים

ות לא נדע וכי לא תוכל לפרש כך כי רוב מצ, דות טובותילקבוע בנו מל "ן ז"שפירש הרמב

   ?ותוטעמם ואם כן איזה דרך ישכון אור המצ

 הם מצרפים תמצוואין הפירוש כי ה, אמנם מה שאמר לא נתנה תורה רק לצרף הבריות

שבזה יקשה כמו שכתבנו , דות הטובות וההגונותיהאדם במה שידריך האדם עצמו במ

 שנעלם מאתנו טעם מצוות אשר נדע טעמם אבל במצוותלמעלה כי דבר זה היה הגון ב

, ' בעצמם מצרפים נפש האדם להשיב אותה אל המצוותאבל ה. שלהם לא נוכל לומר כך

 הסדר הזה האדם אינו יוצא מן סדרתעשה כי על ידי ות לא וולכך סדר השם יתברך מצ

' נתן לאדם מיד ז, ת לא תעשה נותנים לאדם סדר שלא יצא מן הראויוולהורות כי מצו. כלל

 ש"ע' לו שבע מצוות בחבור גבורת הן אי לא תעשה כמו שבארנו ענימצוות כולם מצוות

שיש להם , יותר ויותריחדו אל השם יתברך יאשר בחר בהם ונת' אמנם ישראל עם ה... 

ה כפי אשר הם "ות לא תעשה שהם שסויחדו עוד במצינת, להית ביותר-נפש מיוחדת 

ח "ות עשה שהם רמויחדו במציועוד נת. יחדו יותר שלא יצאו מן הסדר הראויימיוחדים נת

להית -והיא באמת נפש , טה עצמה אל הטבעכי הנפש שהיא עומדת בגוף נו, תומצו

צריך להוציא אותה מן הטבע ולהיות לה דביקות בו מדת בגוף מלמעלה רק שהיא עו

ועל , ות הוא לפי השכל אשר מסודר לאדםוות אשר מעשה המצווזהו על ידי המצ, יתברך

 ויוצא מן הטבע שהאדם וה שהוא סדר שכלי יש לאדם דביקות בשכליושעושה המצידי 

הקדוש ברוך הוא בין ומה אכפת ל"וזה שאמר . 3חומד בו ואז יש לו דבקות בו יתברך
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 וכמו שלבוש גוף האדם יעשהו האומן בתבנית איברי הגוף כן עשה הוא יתברך את הגוף שהוא: "א, א"שערי קדושה ח 

ולהמשיך על ידם הדם , ה גידים המקשרים את האברים"ח אברים ולהם שס"לבוש הנפש בתבנית דיוקן הנפש ברמ

ה "ח איברים רוחנים ושס"ואחר יצירת הגוף נפח בו נפש חיה כלולה מרמ, נורותיוהחיות מאבר אל אבר כדמיון צ

איברי הנפש פעולתן על ידי הכלים שהם איברי של הגוף ואז פועלים , ה גידים"ח איברים ושס"ויתלבשו תוך רמ, גידים

והראיה לזה כי לא יפעלו איברי הגוף פעולתם אלא בעוד הנפש בהם עין רואה ואוזן שומעת , הגוף כגרזן ביד החוצב בו

  .ח אברים"ובהסתלק הנפש חשכו הרואות בארובות ונתבטלו כל החושים מרמ', וכו

ח "ה גידים שבגוף וממשיכין מזון הגופני שהוא הדם אל רמ"לבשין תוך שסם של הנפש מתיה גידים רוחני"ועל דרך זה שס

וגידי הגוף גם , ואחר הפטירה אין שום חיות נשפע, ח איברי הנפש"איברי הגוף עם מזון הרוחני פנימי בתוכו לפרנס רמ

ש השכלית אשר נמצא כי האדם בעצמו איננו כי אם הנפ, ח האיברים והיו כלא היו"בין כמו רמקכן מתפרקין ומתר

וכמו שלבוש גוף האדם יעשהו האומן בתבנית איברי הגוף כן עשה  ... מתלבשת בגוף הנקרא לבוש שלה בעולם הזה

והנה נפש הטהורה . ה גידים"ח אברים ולהם שס"הוא יתברך את הגוף שהוא לבוש הנפש בתבנית דיוקן הנפש ברמ

, ג אברים וגידין של נפש הטמאה הנקראת קליפת הפרי"רימתלבשת תוך ת, ג אברים וגידים"שהיא הפרי כלולה מתרי

ואברי נפש , ונמצאו איברי נפש הטהורה תוך איברי נפש הרעה, ג אברים וגידים של הגוף"ושתיהן יחד מתלבשות בתרי

ואמנם מזון הרוחני של הנפש , והנה כל אחת משתי נפשות אלו צריכה מזון רוחני להתקיים. הרעה תוך איברי הגוף

כמו , ג אברי הנפש גם הם ונקרא לחם"ג מצוות כדמיון תרי"שה נמשך אליה על ידי קיום התורה הכלולה מתריהקדו

חסת לאותו אבר וכאשר יוה פרטית המתיוזון ממציח איברים נ"וכל אבר מן רמ, לכו לחמו בלחמי) 'ה' משלי ט(שכתוב 

ה "ר ממנו מזונו הנמשך לו מארבע אותיות ההויוה יחסוחס למציגם האבר הפרטי המתי, הויחסר לאדם קיום איזו מצו
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 ורצה לומר -"  בין אוכל טהרות ובין אוכל טמאותואר ובין שוחט מן העורףושוחט מן הצ

כי מה אכפת , כי אין השם יתברך חפץ בשחיטה מצד השחיטה בעצמה שהוא דבר טוב

להקדוש ברוך הוא בשחיטה בעצמה כי אחר שהוא מפסיד הבעל חי מה לי אם מפסידו מן 

 כדי שיהיה מעשה האדם -" לא נתנה תורה רק לצרף הבריות"אלא , ורףאר או מן העוהצו

כוך הנפש כאשר דבק יודבר זה הוא צרוף וז, כאשר נותן הסדר השכלי שלו מן השם יתברך

  "...ךבשכלי ואז יש לו דבקות בו יתבר
  )זרק פתפארת ישראל (

  

 כי זהו הסדרמצוות  אנו עושים .רצון שלו לא מצד הזה.." מה אכפת לו"מסביר שמימרת ל "המהר

  .האלוקי

  
  

  :ל"סביר המהר מ?"לטוב לנו"מה פירוש 

והעלין ,  כי הגרעין אשר נזרע באדמה הוא מוציא אילן ופירות ועלין והענפים,ודע עוד"

ואל תאמר שאם היה , והפירות הם בצורה מיוחדת שראוי אל הגרעין מצד טבעו המיוחד לו

ובצורה  של הגרעין כך גזר הטבערק כי , מוציא הענפים והעלין בצורה אחרת שהיה זה רע

והוא בשלמות כאשר מוציא העלין , על הגמורואר הזה יוצא הגרעין הזה אל הפוזאת הת

וכמו כן עצמו הנפש שהיא מלמעלה היא זכה . והפירות כפי מה שראוי אל טבע הגרעין

וצריך שיוציא אותה אל הפועל כמו שהגרעין יוצא אל , וטהורה ונתנה בגוף האדם למטה

וכאשר יצאה , על כפי מה שראוי לנפשווהיא יוצאת אל הפ, ה שנזרע בועל מן האדמוהפ

כמו שהיא ' ומצד השלמות שלה היא דבקה למעלה עם ה, על היא בשלמותוהנפש אל הפ

כי האילן הוצאת תואר הענפים והעלין וצורת הפירות , רק כי זהו ההפרש. באה מלמעלה

לתו האחרונה טבעית כלל רק יש כי אין מע, אבל האדם הכל מצד הנפש, הכל הוא טבעי

ם י מיוחדות אשר ראוימצוותלהית נתן לו גם כן -וכפי נפשו ה, להית מיוחדת-ש לאדם נפ

ולכך נתן השם יתברך התורה והיא בלתי טבעית ועל ידה יצא אדם לפעל השלמות כמו , לו

 כמו שנתבאר "ם עץ השדהכי האד"והוא אשר רמז הכתוב , על השלמותושיצא האילן לפ

  "...במקום אחר

                                                                                                                                             
ה עם "ה ו"ה עם שמי שס" י:ל"ות כמו שאמרו רבותינו זוים כל המציובהם תלו. "ואתה מחיה את כלם"כמו שכתוב 

  .ח"זכרי רמ

ובהסתלק . ונמצא שהאבר ההוא מת לגמרי, וכמו כן מהם נמשכים ארבעה שרשי יסודות נפשו הקדושה כנזכר לעיל

לא "ל "נו אז יתלבש בו רוח הטומאה מן הארבעה יסודות נפשו הטמאה בסוד מה שאמרו רבותינו זהקדושה ממ

וכמו כן כאשר יקיים ... זון לחם טמא מגואל משםי ונמצא האבר ההוא נ"נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים

ת עשה להמשך דרך ויימו מצוח אל המזון הרוחני הנזכר בקויש כ ... מנעו מלעשותםיות לא תעשה בהוה מצ"האדם שס

יסתם יוכאשר יעבור על איזה עבירה מהם אז , ח איברים שלה"ה גידים של הנפש להחיות הרמ"נורות שהם שסיצ

נור גם כן יחס אל אותה העבירה על ידי הזוהמא של מזון הקליפה הנדבקת שם וכשיבש הצינור הפרטי ההוא המתייהצ

ולכן . יפול בו מוםיות עשה אמנם וין מי שיחסר ממנו איזה מציגמרי כעניבש האבר ההוא אף על פי שלא יוסר לימת

ן להסיר מהאבר הפרטי של ות עשה יכוווכאשר יקיים איזה מצו, תוג מצו"חו לקיים כל תריוצריך האדם לחפש בכל כ

לק ה הקדושה ההיא אחר הסתוה ההיא זוהמת הקליפה ההיא ואזי תחול עליו אבר המצווחס אל המצוינפשו המתי

ימנע , וכמו כן כאשר תבוא לידו איזו עבירה. כי כשזה קם זה נופל, "ותהי עונותם על עצמותם"בסוד , הזוהמא

יחס לאותה עבירה ואז יוכל להמשך שפע ין שעל ידי כן יסלק הזוהמא אשר בגיד הפרטי של הנפש המתומלעשותה ויכו

 הן הן סא ומרכבה אל קדושתו יתברך וזהו סוד האבותועל ידי כן נעשית נפשו כ, נור הרוחנייהרוחני הנמשך דרך הצ

 ."המרכבה
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 אדומים

  )פרק ו, ישראלתפארת (

   

. וכך גם הוא כותב בסוף המורה, ל לגבי הסדר"ם סובר כמו ריה"כנראה נצטרך לומר שגם הרמב

  . גם של החכמה וגם של הרצון:כ למצוות יש שתי דרגות"א

  


