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  טעמי מצוות

  :ו"כ, ב"ל מ"ריה. 1

את קרבני לחמי " :ועתה אבקש ממך כי תבינני כל אשר קראתי בתורה על הקרבנות דבר שקשה על השכל לקבלו למשל מה שנאמר

  ?הם והם לחמו וריח ניחוח לו'  האין פרוש הדברים כי הקרבנות קרבנות לה"לאשי ריח ניחחי

ונת העבודה הזאת ו כי כ-  חלילה לי מאל- ואין אני טוען ואומר בהחלט  ...שיהול ק מתרץ כ"לאשי"מה שאמר הכתוב : אמר החבר

ומי שקבלה בתמימות בלי  ,להים היא- אומר אני תורת ה.נעלם הדבר ונעלה מזה אל נכון , להפך,היא הסדר הזה אשר אמרתי

 מוטב לו כי ,יונה הזאת אל המחקר אך מי שנטה מן המדרגה העל.התפלפלות ובלי התחכמות מעלה הוא מן המתחכם והחוקר

  .לוהית מאשר יעזבם לסברות רעות ולספקות המביאים את האדם לאבדון-ם לדברים האלה אשר יסודם בחכמה היבקש טע
  

  :ס- ט"שם נ. 2

  ?אל השכל) הענישה בצרעת(היש לך הוכחות מספיקות המקרבות את הדבר : אמר הכוזרי

 וראוי הדבר כי לא נשתדל כלל למצוא סבה לנשגבות האלה, לוהי-בין שכלנו לעניין האין כל יחס כבר אמרתי לך כי : אמר החבר

יתכן כי הצרעת והזיבות תלויות : אני אומר, לוה ומתוך הימנעות מהכרעה-ואולם אחר בקשת הסליחה מאת ה, ולכל בדומה להן

  ...בטומאת המת
  

  .:ה"מגילה כ/  :ג"לברכות . 3

גמרא בשלמא מודים מודים משתקין אותו : חמיך ועל טוב יזכר שמך מודים מודים משתקין אותומשנה האומר על קן צפור יגיעו ר

משום דמיחזי כשתי רשויות ועל טוב יזכר שמך נמי משמע על הטובה ולא על הרעה ותנן חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על 

מערבא רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זבידא חד אמר הטובה אלא על קן צפור יגיעו רחמיך מאי טעמא פליגי בה תרי אמוראי ב

  .דותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינן אלא גזרותימפני שעושה מ וחד אמר מפני שמטיל קנאה במעשה בראשית
  

   :שםי ברכות "רש. 4

  .ולא על שאר בריותיו , לומר על אלה חס-שמטיל קנאה 

תיו וגזרות וקי גזרותיו להודיע שהם עבדיו ושומרי מצווא להטיל על ישראל חאל, והוא לא לרחמים עשה, תיוו מצו-דותיו ימ

  .ה זווולומר מה צורך במצו, אף בדברים שיש לשטן ולנכרים להשיב עליהם, חוקותיו
  

  .:ה"מגילה כ' תוס. 5

שאנו אומרים ' תר אלחנן על מה שיסד הקליר בקדוש" הקשה להר–ה רחמים ואינם אלא גזירות "מפני שעושה מידותיו של הקב

  .והוא אינו אלא גזירהה חס על אותו ואת בנו "ל שהקב"דמשמע שר" צדקו אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד"של פסח ' ביום ב
  

   :תנחומא שמיני פרק ז. 6

האל תמים דרכו אמרת " : כך אמר דוד. הזהרו עצמכם שלא לשקץ את עצמכם בבהמה טמאה ובשרץ טמא:ה לישראל"אמר הקב

 שיאכלו ישראל בלא שחיטה שיהא ישראל נוחר ואוכל מה אכפת להקדוש ברוך הוא :ל רבי" א.ריותיוי בשביל לצרף ב"צרופה' ה

 כי לעתיד לבא עושה סעודה לצדיקים מן .כדי לצרף את ישראלוה השחיטה הזו אלא ו תדע שלא נצט?ואר מן הירךוושוחט מן הצ

  .יתן ואין שם שחיטהוהבהמה ולו
  

   :ו"ג כ"חכים מורה נבו. 7

כן חלקו זאת ,  לא לבקשת תכלית כלל או אחר רצון לבד,כמהונמשכים אחר ח' כמו שחלקו אנשי העיון מבעלי התורה אם מעשיו ית

; שהתורות כולם נמשכות אחר הרצון לבדשיש מי שלא יבקש לזה סיבה כלל ויאמר . המחלוקת בעצמה במה שנתן לנו מן המצוות

ושהמצוות כולם יש להם סיבה ומפני , תכלית אחת -והמכוון בה , כמהו ואזהרה מהם נמשכת אחר החהושכל מצוויש מי שיאמר 

ההמון , הוא דעתנו כולנו -פני החכמה בהם ואלא שאנחנו נסכול עילת קצתם ולא נדע א, והיות לכולם עילה.  צווה בהםהתועלת

  ". צדקו יחדיו,  אמת'המשפטי  "".חוקים ומשפטים צדיקים", וכתובי התורה מבוארים בזה. והסגולות

ואין , דברים שחקקתי לך", ואמרו' ל"ז'אשר כתבו עליהם החכמים ', כשעטנז ובשר בחלב ושעיר המשתלח', חוקים'ואלו שנקראים 

נים שאין להם ישהם עני' חכמים' לא יאמין המון ה-" ואומות העולם משיבים עליהן, והשטן מקטרג עליהן, לך רשות להרהר בהם

 רצוני -שיש להם עילה ' חכמים'יאמין המון האבל ; )כמו שזכרנו( כי זה יביא לפעולות הבל -ה כלל ולא בוקש להם תכלית סיב

יש להם , אם כן', תומצו'כל ה. אם לקיצור דעותינו או לחסרון חכמתנו, אלא שנעלמה ממנו, תכלית מועילה על כל פנים, לומר

 כאזהרה מן ,מהם מה שהתבאר לנו צד התועלת בהם .א או לאזהרה יש תכלית מועילה ההיוהוכי למצ, רצוני לומר ,אצלם סיבה

והם אשר תועלתם . 'כלאי הכרם'ו' ערלה'כאיסור ה, ומהם מה שלא התבארה תועלתם כמו שהתבאר בנזכרים, הרציחה ומן הגניבה

כי לא דבר רק '", ויאמרו תמיד. 'וקיםח'ואלו שאין תועלתם מבוארת אצל ההמון יקראו ', משפטים'מבוארת אצל ההמון יקראו 
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ואם יראה לכם בדבר מן , שאין תכלית מועילה לו, שאין נתינת אלו המצוות דבר ריק,  רצונו לומר-' מכם '-ואם ריק הוא ', הוא

פרה 'מלבד , ששלמה ידע סיבות המצוות כולןוכבר ידעת הדבר המפורסם אצלנו . סרון הוא מהשגתכםי הח-המצות שענינו כן 

 - אשר התבארה עילתם ' מצוות'ש וכמו שארע לשלמה בשל, שלא יזלזלו בהם' מצוות'לוה העלים סיבות ה-שהוכן אמרם '; אדומה

  .וכתובי הספרים יורו עליו, דבריהםועל זה העיקר נמשכו כל 

וה וילה אלא המצאין להם ע' מצוות'יראה ממנו בתחילת מחשבה שקצת ה" בראשית רבה"ב' ל"חכמים ז'אלא שאני מצאתי דבר ל

וכי מה אכפת לו להקדוש ברוך הוא בין מי שהוא ",  והוא אמרם שם-ון בהם תכלית אחר ולא תועלת נמצאת יוולא כ, בהם לבד

אמרת יי ",  שנאמר-לא נתנו המצוות אלא לצרוף בהן את הבריות , הוה אומר? אר למי שהוא שוחט מן העורףושוחט מן הצו

' הומצו'שכלל ה ... פרשתי אני בו פרוש תשמעהו עתה, שלא ימצא לו דומה בדבריהם,  נפלא מאדועם היות המאמר הזה". צרופה

ואשר ראוי להמשיל באמת  ... ה לבדובהם שהם למצו אבל חלקיה הם אשר נאמר, יש לה סיבה בהכרח ומפני תועלת אחת צווה בה

אבל היות הקרבן , )כמו שאני עתיד לבאר(לה מבוארת וה בהקרבת הקרבן יש לה תועלת גדוו כי המצ,ין החלקים הוא הקרבןימענ

וכל מי שמטריד עצמו לתת סיבה לדבר .  זה אי אפשר לתת לו עילה כלל-והיות מספרם מספר מיוחד ' איל'והאחד ' כבש'האחד 

 סיבה הוא ומי שידמה שאלו יש להם. אך מוסיף הרחקות, געון ארוך ואינו מסיר בזה הרחקהימאלו החלקים הוא בעיני משתגע ש

  .כולה היא ללא תועלת נמצאת' והומצ'רחוק מן האמת כמי שידמה שה

וכאילו הוא דבר נמנע בחוק התורה , להיות שם חלקים שאין להם סיבה - שהצורך מביא , אמור,  ואם תרצה-יבה יודע שהחכמה ח

השאלה ההיא בעצמה היתה מתחיבת '? ילא'ולא היה ' כבש' למה היה :מרךו שא–מנעות בו יואופן הה. שלא יהיה בה דבר מזה הכת

ין י ודע זה הענ...? 'שמונה'ולא היו ' שבעה כבשים'למה היו , מרךווכן א; שאי אפשר מבלתי מין אחד', כבש'מקום ' איל'אילו נאמר 

   . חלקיהלא חקירת כל, בכלל' והומצ'וה סיבה ואשר ידע מהם שלמה הוא תועלת הו ואשר אמרו בו תמיד מהיות לכל מצ-והבינהו 

רבות שהם ממין ' מצוות'ויהיה כל כלל כולל , לכללים רבים' שש מאות ושלוש עשרה מצוות'אני רואה לחלק ה, ין כןיואחר שהענ

' והומצ'ואחר כך אשוב לכל ; ואגיד לך סיבת כל כלל מהם ואראה תועלתו אשר אין ספק בה ולא מדחה; נםיאחד או קרובים בעני

מעטות מאד הם אשר ' מצוות'ישאר מהם רק קצת יעד שלא , אשר יכללם הכלל ההוא ואבאר לך סבתהההם ' מצוות'בפני עצמה מה

והנה תשמע אחר . תת סבתוותנאי קצתם ממה שאפשר ל' מצוות'וכן התבאר לי גם כן קצת חלקי . לא התבארו לי סיבותם עד היום

  .כך כל זה
  

   :ט" ופרק כז" פרק כ,שם. 8

  .קון הגוףיקון הנפש ותית, והם, ים שני דבר-כוונת כלל התורה 

 שאין בטבע ההמון -ומפני זה יהיה קצתם בפרוש וקצתם במשל . לתםו שינתנו להמון דעות אמתיות כפי יכ-קון הנפש הוא יאמנם ת

  .ן ההוא כפי מה שהואילסבול העני

 להסיר החמס -האחד מהם , יםשלם בשני דברוין ייוזה הענ, קון הגוף יהיה בתיקון עניני מחיתם קצתם עם קצתםיאמנם ת

והשני ; אבל יעשה כל אחד מהם מה שבו תועלת הכל,  שלא יעשה כל איש מבני אדם הישר בעיניו וברצונו וביכולתו-מביניהם והוא 

  ...ין המדינהיעד שיסודר ענ, דות מועילות בחברהי ללמד כל איש מבני אדם מ-

,  התבררה לי וטעמיהן נודעו לי רק משעמדתי על שיטות הצאביהוות רבותאשוב עתה אל מטרתי ואומר שמשמעותן של מצ

אציין לך את . כאשר אבהיר את טעמיהן של אותן מצוות שחושבים שאין להן טעםכמו שמשמע , מעשיהם ופולחניהם, דעותיהם

טעמיהן של  שמה שאומר על בוודאותכדי שתדע , הספרים אשר מהם יתברר לך כל מה שאני יודע משיטות הצאביה ודעותיהם

שורש תורתנו כולה וצירה כי , הכרת אותן דעות ואותם מעשים היא שער גדול מאוד אל הבנת טעמי המצוות... נכון הואמצוות אלה 

זאת היא ...  הוא מחיית אותן דעות מן הלבבות ומחיית אותן עקבות מן המציאות כדי למחותן מן הלבבותאשר עליו היא סובבת

  ...  ול התורההכוונה הראשונה לכל מכל
  

   :ח" מ,שם. 9

, כי צער בעלי חיים בשה גדול מאד, שמר ולהרחיק לשחוט משניהם הבן לעיני האםי לה-' ביום אחד' 'אותו ואת בנו'וכן אסר לשחוט 

ח ורק אחר פועל הכ, ולד אינו נמשך אחר השכלוכי אהבת האם ורחמיה על ה, אין הפרש בין צער האדם עליו וצער שאר בעלי חיים

 מותר לנו אכילתם מן הביתיות -מפני שהם ', שור ושה'והיה זה הדין מיוחד ב. הנמצא ברוב בעלי חיים כמו שנמצא באדם, המדמה

  .לדו אשר תכיר מהם האם מן הווהם, הנהוג לאכלם

, ם לאכילהכי הביצים אשר שכבה האם עליהם והאפרוחים הצריכים לאמם על הרוב אינם ראויי, 'שילוח הקן'וזה הטעם גם כן ב

קח ברוב הפעמים אינו כי מה שהיה לו, ועל הרוב יהיה סיבה להניח הכל. לא תצטער בראות לקיחת הבנים, וכשישלח האם ותלך לה

  .ראוי לאכילה
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 :'ל"ז'מרם וולא תקשה עלי בא. כל שכן בבני האדם כולם,  התורה עליהם בבהמות ובעופותהואם אלו הצערים הנפשיים חס

, דעת מי שחושב שאין טעם לתורה,  רצוני לומר,כי הוא לפי אחת משני הדעות אשר זכרנום ,"'ר יגיעו רחמיך וגור על קן צפוהאומ"

  .ואנחנו נמשכנו אחר הדעת השני, בדאלא הרצון ל
  

  :ז"כ-ו"כ'  עמתפארת ישראל, ל"מהר. 10

שנויה בלשונה במסכת מגילה והאמוראים האמת כי יש להפליא הפלא ופלא על דברים אלו לומר על משנה שנויה בלי מחלוקת וגם 

  .פרשוה בטעמא ולא ראינו ולא שמענו פוצה פה ומצפצף נגדה ולומר על הכל שאינו הלכה וכל שכן דבר שהוא מגיע לאמונה
  

   .:ירושלמי ברכות דף מ. 11

ועל אותו האיש לא הגיעו  על קן ציפור הגיעו רחמיך ,דותיו של הקדוש ברוך הואיכקורא תיגר על מ :סימון' פינחס בשם ר' ר

 אית תניי תני על ואית . עד קן ציפור הגיעו רחמיך,דותיו של הקדוש ברוך הואיכנותן קצבה למ :יוסי בשם רבי סימון'  ר.רחמיך

תיו דוישעושין למ לא עבדין טבות :בון' ר יוסי בי ר"א .מסייע לרבי יוסי - ומן דמר עד ,פינחס' מסייע לר -תניי תני עד מאן דמר על 

עמי בני ישראל כמה דאנא רחמן בשמים כך תהוון רחמנין בארעא תורתא או רחילה יתה " : ואילין דמתרגמין.ה רחמים"של הקב

  .ה רחמים"דותיו של הקבילא עבדין טבאות שהן עושין מ -" וית ברה לא תיכסון תרויהון ביומא חד
  

   :ז, ם הלכות תפלה ונשיאת כפים פרק ט"רמב. 12

נונים מי שריחם על קן ציפור שלא ליקח האם על הבנים או שלא לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד ירחם עלינו וכיוצא מי שאמר בתח

  .ר לנו שחיטה כל עיקר שאילו היו מפני רחמים לא היה מתיגזרת הכתוב הן ואינן רחמיםות אלו וין זה משתקין אותו מפני שמציבענ
  

  :ב, ם ברכות ה"ש לרמב"פיהמ. 13

לפי שאלו היה דרך רחמים לא , ואינו כן, ה על העוף"לפי שהוא אומר שטעם מצווה זו בגלל רחמי הקב, כן משתקין אותושהאומר 

  .היא מצווה שמעית שאין לה טעםאלא , היה מתיר השחיטה כלל
  

  :ז, מגילה ד, שם. 14

  .זרת הכתוב היאאלא ג' אינו מחמת חמלה מאת ה,  לפי שזה שנאמר לא תקח האם על הבנים–..." ועל קן"
  

   : ו,ב" דברים כ,ן"רמב. 15

כי הטעם בשניהם לבלתי היות לנו לב  , לא תשחטו ביום אחדוה מבוארת מן אותו ואת בנוו גם זו מצ-" כי יקרא קן צפור לפניך"

והבנים והנה ההורג האם , פ שהתיר השחיטה במין ההוא"או שלא יתיר הכתוב לעשות השחתה לעקור המין אע, אכזרי ולא נרחם

ואמר ...  כי טעם שלוח הקן ,וכתב הרב במורה הנבוכים.  דרור לעוף כאלו יכרית המין ההואביום אחד או לוקח אותם בהיות להם

סברת מי שיראה כי אין טעם , כי זו אחת משתי סברות, "האומר על קן צפור יגיעו רחמיך" :שיב עלי ממאמר החכמיםהרב ואל ת

וכי מה " ר"קשה עליו עוד מה שמצא בב והו.ת טעםויה שיהיה בכל המצוינו מחזיקים בסברא השנואנח, ות אלא חפץ הבוראולמצ

 כל אמרת :ף בהם את הבריות שנאמרהא לא נתנו המצות אלא לצר, אר לשוחט מן העורףוה בין שוחט מן הצו"איכפת לו להקב

  ".אלוה צרופה

וה ומלבד שכרן מאת המצ, קון לאדםיכי בכל אחד טעם ותועלת ותמבואר הוא מאד , ת שיש להם טעםון שגזר הרב במצויוזה העני

זה המגלה דברים שכסה עתיק יומין ומאי , "ולמכסה עתיק" ודרשו',  וכו"מפני מה לא נתגלו טעמי תורה"ל " יתברך וכבר ארזבהן

רה אדומה חקרתי ושאלתי ופרשה של פ, שאמר שלמה על הכל עמדתי, )ר יט ג ד"במדב(ניהו טעמי תורה וכבר דרשו בפרה אדומה 

לך אני מגלה טעם פרה ה למשה "חנינא אמר לו הקב' יוסי בר' ואמר ר, )קהלת ז כג(אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני , ופשפשתי

  .והרב הזכיר מהן, רבים מודיעין כןובתורה ובמקרא דברים , וכאלה רבות בדבריהם... , קהואדומה אבל לאחרים ח

אבל ,  יתעלהה בעצמו" להקבותוהתועלת במצשרצו לומר שאין , ן אחר להםיכפי דעתי עני, ו על הרבאבל אלו ההגדות אשר נתקש

או לזכור הנסים ונפלאות הבורא יתברך ולדעת את השם וזהו ,  עצמו למנוע ממנו נזק או אמונה רעה או מדה מגונהבאדםהתועלת 

ות להוציא מלבנו כל ווכן המצ, אבל להוציא ממנו כל סיג, טעםכי הצורף הכסף אין מעשהו בלא , שיהיו ככסף צרוף, "לצרף בהן"

לומר שלא , ה רחמים ואינן אלא גזרות"דותיו של הקבי לפי שעושה מוכן מה שאמרו... אמונה רעה ולהודיענו האמת ולזוכרו תמיד

למנוע אותנו מלעשות בהם שאין רחמיו מגיעין בבעלי הנפש הבהמית , חס האל על קן צפור ולא הגיעו רחמיו על אותו ואת בנו

 ושלא נתאכזר כי האכזריות תתפשט בנפש טעם המניעה ללמד אותנו מדת הרחמנותאבל , שאם כן היה אוסר השחיטה, צרכנו

  ...אנשי דמים זובחי אדם אכזרים מאדכידוע בטבחים שוחטי השורים הגדולים והחמורים שהם , האדם

  ...ה סודו מדרש שיש במצואבל במדרשו של רבי נחוניא בן הקנה בשלוח הקן
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   שיעור ב- סוגיות באמונה 

  

  השבוע נתחיל לעסוק בסוגיית 

  " טעמי המצוות והטעמים לקרבנות"

  דפי מקורות בארונית

  :נקודות להכנת השיעור

  ? ל"ם וריה"במה חלוקים הרמב: 1-2,7מקורות 

  ?ל אלו"לאיזה כיוון מכוונים דברי חז: 3-6מקורות 

  ?הי הסתירה וכיצד לדעתכם ניתן לתרץ מ- 12 ומקור 9מקור 

  
  

   שיעור א-כוזרי 
  ם לפילוסוף" בין הרמב- המשך תכלית האדם ושלמותו 

 


