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רמב"ן על התורה !
Selected'Pieces'from'the'Ramban’s'Commentary'on'the'Torah '

 מלוקט ע"פ קונטרוס של הרה"ג ירחמיאל פרייד
 ענין פסוק פרק
כח !ב  ענין המלכות שבגדי כהונה, והכוונה שצריך בעשייתם  

ל  אופן פעולת אורים ותומים ורוח הקדש שהיה קשר אתם   
קול הפעמונים בכניסת כה"ג לקדש הטעם דבעינן שמיעת    

כט מו  ה' משרה שכינתו בישראל למענו ולצרכו כבי'   
ל א  ענין מזבח הקטרת וסגולת הקטורת    

גור אריה להמהר"ל  
Selected'Pieces'from'the'Maharal’s'Gur'Aryeh '
מלוקט ע"פ קונטרוס של הרה"ג יהושע דוד הרטמן !

אות (ע"פ הוצאת ממכון  פרק
 ירושלים)

 ענין

כז יג  "תמיד" הנאמר בשולחן שונה מ"תמיד" הנאמר במנורה   
כח ג  מצנפת ומגבעת    

ט  הם תרתי דסתריראיה וזכרון    
יא  הסדר של אבני האפוד   
יב  מחלוקת רש"י ורמב"ן ב"פעמון זהב ורמון"   
טז, יט  החילוק בין מכנסיים לשאר בגדי כהונה   

כט ב  מעשה העגל, והצורך בשתי כפרותקרבנות משה ואהרן באו לכפר על    
ב ד"ה והקשה  מתי מתחשבים ב"אין קטגור נעשה סניגור" ומתי לא   
טז  כמה חטאות חיצונית היו שנשרפו   
מב  קביעות מקום להתוועדות ה' עם משה   
מג  האם יציאת מצרים היתה בשביל שה' ישכון בתוכם   
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5"Parsha"Highlights"for"Further"Discussion"

• 'Moshe'needed'the'light'of'the'menora,'since'light'leads'to'clarity'of'thought,'and'clarity':הוצת 'ר המכח ךשמ
of'thought'leads'to'happiness,'and'without'happiness,'Moshe'could'not'receive'nevuah.'

• 'The'tzitz'functioned'to'provide'kapara'for'the'nation'through'the'two'words:'"Kadosh':חל:חכ םייחה רוא
LaShem".'The'Or'Hachaim'suggests'that'those'words'are'a'reference'to'Klal'Yisrael'(not'the'kohen'gadol).'
The'tzitz'therefore'functions'as'a'constant'testament'to'the'unique'relationship'between'Klal'Yisrael'and'
Hashem.'

• 'Every'kli'in'the'mishkan'was'made'of'both'wood'and'gold,'except'the'menora'and':הוצת ףוס א״ח חולישה ימ
kapores.'These'two'items'represent'the'eyes'and'heart'respectively.'While'wood'represents'the'ability'to'
grow'and'develop,'gold'is'constant.'Every'aspect'of'a'person'has'room'for'their'own'development,'but'the'
eyes'and'heart'need'to'remain'unchanged'since'they'have'the'power'to'destroy'the'individual.''

• '?Why'did'the'kohen'gadol'need'to'wear'the'names'of'the'shvatim'on'the'choshen':ןרהא אשנו ה״ד יול תשודק
To'indicate'that'even'though'the'kohen'is'chosen'for'this'task,'it'does'not'in'any'way'belittle'the'rest'of'Klal'
Yisrael.'

• 'Why'did'it'need'to'be'so?'Surely'he'could'have'done'.תראפתלו דובכל'Aharon's'clothing'was':ב:חכ רבד קמעה
the'job'in'more'humble'attire?'His'clothing'was'not'for'him,'but'rather'that'people'should'understand'and'
give'kavod'to'his'job.'(Important'application'for'educators'and'mekarvim...)'



Foundations  
טעמי המצוות  

The$Reasons$for$the$Commandments '

This,parsha,,and,those,in,the,weeks,to,come,,spend,a,lot,of,time,discussing,the,obscure,rules,of,the,Mishkan,and,the,Temple,
service.,,Many,commentators,struggle,to,understand,the,reason,for,these,detailed,commandments.,,This,week,we,will,

examine,the,differing,views,on,the,reasons,for,the,commandments,

1. Do"the"Mitzvos"have"reasons?"
a. Rambam"–"The'Rambam'is'clear'that'all'mitzvos'have'reasons'(See'Moreh'Nevuchim'3:26,'31,'48).''According'

to'the'Rambam'every'commandment'serves'some'rational'purpose,'either'mercy,'justice'etc.''"
i. The'Rambam'raises'a'question'on'himself'from'the'Gemorah'in'Brachos'33b'which'says'that'someone'

who'says'the'mitzvah'of'Shiluach'HaKan'is'to'promote'mercy'should'be'silenced,'this'seems'to'
indicate'that'the'mitzvos'don’t'have'clear'reasons.''Similarly,'Bereishis'Rabbah'44:1'indicates'that'the'
point'of'mitzvos'is'לצרף את הבריות'to'have'mind'faithfully'follow'God,'but'not'that'each'one'has'a'
detailed'reason.''To'explain'these'statements,'Rambam'explains'that,'in'fact,'there'is'an'opinion'in'the'
Talmud'which'understands'that'commandments'have'no'reasons.''The'accepted'opinion,'says'
Rambam,'is'not'like'this'opinion'though."

b. Ramban'–'The'Ramban'deals'at'length'with'the'opinion'of'the'Rambam'in'his'commentary'and'the'reason'for'
mitzvo'in'his'commentary'on'the'Torah'(Devarim'22:6).''In'principle'the'Ramban'agrees'that'every'mitzvah'
has'a'reason,'but'he'emphasizes'that'the'reasons'on'not'for'God’s'sake,'but'are'always'for'man’s'sake."

c. Maharal'–'The'Maharal'(Tiferes'Yisroel'Ch.'6)'disagrees'with'Rambam'and'Ramban'and'explains'that'mitzvos'
are'not'specific'means'to'a'rational'end'or'to'cultivate'certain'moral'characterisitcs.''Rather,'he'explains,'
mitzvos'as'a'system'allow'man'to'establish'spiritual'order'in'this'world'and'access'Godliness."

2. Should"we"search"for"reasons?"
a. Rambam'(Hil'Meilah'8:8)'says'we'should'think'and'consider'the'reason'behind'each'commandment."
b. Kuzari'(2:26)'reasons'should'be'sought'for'mitzvos'only'if'the'person'is'struggling'with'the'commandment."
c. R.'Shamshon'R.'Hirsch'(heard'from'R.'Yaakov'Glasser)'explains'that'the'word'טעם'means'reason,'but'can'also'

mean'taste.''The'טעמי המצוות'are'meant'to'infuse'taste'and'flavor'into'our'actions.''It'is'not'the'sole'
motivation,'but'each'person'is'encouraged'to'find'their'own'flavor'to'their'halachic'experiences."

3. Reason"or"Mysticism"Behind"the"Reasons"
a. The'Rambam'received'a'lot'of'criticism'for'giving'rational'explanation'for'many'of'the'mitzvos,'specifically'

those'in'the'Beis'Hamikdash.''Notably,'he'explains'the'mitzvah'of'ketores'as'a'means'of'removing'the'foul'
smell'of'the'sacrifices'(Moreh'Nevuchim'3:45).''Many,'many'commenataries'struggles'with'the'Rambam’s'
rationalistic'approach.''Particularly,'in'Hassidic'thought,'there'were'extremely'divergent'opinions:"

i. R’'Nachman'of'Breslov'–'Felt'the'Rambam’s'rationalistic'explanations'were'heretical'(Shivchei'
Moharan,'p.'37)"

ii. Izhbitz/Radzin'–'R.'Gershon'Leiner'(the'grandson'of'the'Izhbitzer'and'the'famed'“Baal'Techeiles”)'
thought'the'Rambam'did'possess'a'mystical'tradition'(see'introduction'to'Beis'Yaakov)"

iii. R.'Zadok'–'Even'though'the'Rambam'did'not'know'Kabbalah,'his'words'and'ideas'can'be'reinterpreted'
through'a'kabbalistic'perspective'(Likkutei'Maamarim,'Inyan'Shimshon,'#29)"

"

"
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D O  T H E  M I T Z V O S  H A V E  R E A S O N S ?  

  מורה  הנבוכים  חלק  ג  פרק  כו

  תכלית  לבקשת  לא  לבד  הרצון  אחר  או  חכמה  אחר  נמשכים  יתעלה  מעשיו  אם  התורה  מבעלי  העיון  אנשי  שחלקו  כמו
  שהתורות  ויאמר,  כלל  סבה  לזה  יבקש  שלא  מי  שיש,  המצות  מן  לנו  שנתן  במה  בעצמה  המחלוקת  זאת  חלקו  כן,  כלל
,  אחת  תכלית  בה  והמכוון  החכמה  אחר  נמשכת  מהן  ואזהרה  מצוה  שכל  שיאמר  מי  ויש,  לבד  הרצון  אחר  נמשכות  כלם

  אופני  נדע  ולא  קצתם  עלת  נסכל  שאנחנו  אלא  עלה  לכלם  והיות,  בהם  צוה  התועלת  ומפני,  סבה  להם  יש  כלם  ושהמצות
  אמת'  ה  משפטי,  צדיקים  ומשפטים  חוקים,  בזה  מבוארים  התורה  וכתובי  והסגולות  ההמון  כלנו  דעתנו  הוא,  בהן  החכמה
  דברים  ואמרו  ל"ז  החכמים  עליהם  כתבו  ואשר,  המשתלח  ושעיר  בחלב  ובשר  כשעטנז  חקים  שנקראים  ואלו,  יחדו  צדקו

  החכמים  המון  יאמין  לא,  עליהם  משיבין  העולם  ואומות  בהן  מקטרג  והשטן  בהם  להרהר  רשות  לך  אין  כבר  לך  שחקקתי
  תכלית  להם  בוקש  ולא  כלל  סבה  להם  שאין  ענינים  שהם   שזכרנו  כמו  ההבל  לפעולת  יביא  זה  כי,   המון  יאמין  אבל,

.  חכמתנו  לחסרון  או  דעתנו  לקצור  אם,  ממנו  שנעלמה  אלא,  פנים  כל  על  מועילה  תכלית  ל"ר,  עלה  להם  שיש  החכמים
  התועלת  צד  לנו  שהתבאר  מה  מהם,  מועילה  תכלית  יש  לאזהרה  או  ההוא  למצוה  כי  ל"ר,  סבה  להם  יש  כן  אם  המצות  כל
  וכלאי  הערלה  כאסור,  בנזכרים  שהתבאר  כמו  תועלתם  התבארה  שלא  מה  ומהן,  הגניבה  ומן  הרציחה  מן  כאזהרה,  בהן

,  חקים  יקראו  ההמון  אצל  מבוארת  תועלתם  שאין  ואלו,  משפטים  יקראו  ההמון  אצל  מבוארת  תועלתם  אשר  והם,  הכרם
  תכלית  שאין  רק  דבר  המצות  אלו  נתינת  שאין  לומר  רוצה,  מכם  הוא  רק  ואם,  מכם  הוא  רק  דבר  לא  כי  תמיד  ויאמרו
  ששלמה  אצלנו  המפורסם  הדבר  ידעת  וכבר,  מהשגתכם  הוא  החסרון  כן  שענינו  מהמצות  בדבר  יראה  ואם,  לו  מועילה

  לשלמה  שאירע  כמו,  בהן  יזלזלו  שלא  המצות  סבות  העלים  שהשם  אמרם  וכן,  אדומה  פרה  מלבד  כלן  המצות  סבות  ידע
  דבר  מצאתי  שאני  אלא,  עליו  יורו  הספרים  וכתובי  דבריהם  כל  נמשכו  העקר  זה  ועל,  עלתם  התבארה  אשר  מצות  בשתי

  כיון  ולא,  לבד  בהן  המצוה  אלא  עלה  להם  אין  המצות  שקצת  מחשבה  בתחלת  ממנו  יראה  רבה  בבראשית  ל"ז  לחכמים
  למי  הצואר  מן  שוחט  שהוא  מי  בין  ה"להקב  לו  איכפת  מה  וכי  שם  אמרם  והוא,  נמצאת  תועלת  ולא  אחרת  תכלית  בהם
  היות  ועם',  וגו  צרופה'  ה  אמרת  שנאמר  הבריות  את  בהם  לצרף  אלא  המצות  נתנו  לא  אומר  הוי  העורף  מן  שוחט  שהוא

  דבריהם  מסדר  נצא  שלא  עד  עתה  תשמעהו  פירוש  בו  אני  פרשתי,  בדבריהם  דומה  לו  ימצא  שלא  מאד  נפלא  הזה  המאמר
  הוא  רק  דבר  לא  כי,  במציאות  מועילה  תכלית  בהם  בוקש  המצות  כל  היות  והוא,  עליו  המוסכם  מהשורש  נפרד  ולא  כלום
  שדעתו  מי  כל  שיאמינהו  צריך  ואשר,  מישרים  מגיד  צדק  דובר'  ה  אני,  בקשוני  תהו  יעקב  לזרע  אמרתי  לא  ואמר',  וגו

  הם  חלקיה  אבל,  בה  צוה  אחת  תועלת  ומפני  בהכרח  סבה  לה  יש  המצוה  שכלל  וזה,  שאספרהו  מה  הוא  הענין  בזה  שלמה
  שאנחנו  כמו  התועלת  מבוארת  הטוב  המזון  לצורך  חיים  בעלי  שהריגת  בו  והמשל,  לבד  למצוה  שהם  בהם  נאמר  אשר

  בהם  לצרף  בהן  וכיוצא  אלו,  מיוחד  במקום  והגרגרת  הוושט  ובפסיקת,  בנחירה  לא  בשחיטה  היותו  אמנם,  לבאר  עתידים
  ל"ז  בדבריהם  שבא  מפני  המשל  זה  לך  וזכרתי,  העורף  מן  לשוחט  הצואר  מן  שוחט  ממשלם  לך  יתבאר  וכן,  הבריות  את

  העורף  מן  לשוחט  הצואר  מן  שוחט   הוא  הדבר  אמתת  אבל,   למיתה  כיון  חיים  בעלי  לאכילת  ההכרח  הביא  כאשר  כי,
  התנו  קלה  מיתה  ולברור,  דבר  בכל  אפשר  והשחיטה  בו  וכיוצא  בסיף  אלא  צואר  הכאת  א"שא,  המעשה  קלות  עם  הקלה
  גדולה  תועלת  לה  יש  הקרבן  בהקרבת  המצוה  כי,  הקרבן  הוא  החלקים  מענין  באמת  להמשיל  ראוי  ואשר  הסכין  חדוד

  לו  לתת  א"א  זה,  מיוחד  מספר  מספרם  והיות  איל  והאחד  כבש  האחד  הקרבן  היות  אבל,  לבאר  עתיד  שאני  כמו  מבוארת
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  כלל  עלה   בזה  מסיר  ואינו  ארוך  שגעון  משתגע  בעיני  הוא  החלקים  מאלו  לדבר  סבה  לתת  עצמו  שמטריד  מי  וכל,
  ללא  היא  כולה  שהמצוה  שידמה  כמי  האמת  מן  רחוק  הוא,  סבה  להם  יש  שאלו  שידמה  ומי,  הרחקות  מוסיף  אך  ההרחקה
  נמצאת  תועלת   חיבה  שהחכמה  ודע.   מביא  שהצורך  אמור  תרצה  ואם,   הוא  וכאלו,  סבה  להם  שאין  חלקים  שם  להיות,

  השאלה,  איל  היה  ולא  כבש  היה  למה  שאמרך  בו  ההמנעות  ואפני,  הכת  מזה  דבר  בה  יהיה  שלא  התורה  בחק  נמנע  דבר
  היו  ולא  כבשים  שבעה  היו  למה  וכן,  אחד  מין  מבלתי  א"שא,  כבש  מקום  איל  נאמר  אלו  מתחייבת  היתה  בעצמה  ההיא
  א"א  אשר  האפשר  לטבע  זה  ידמה  וכאלו,  בהכרח  מספר  מבלי  א"שא'  ך  או'  י  או  שמונה  היו  אם  שואלים  היו  כן  שמנה
  השאלה  זאת  כי,  האפשרים  מן  זולתו  היה  ולא  האפשר  זה  היה  למה  לשאל  ראוי  ואין,  האפשרים  מן  האחד  היות  מבלתי
,  סבה  מצוה  לכל  מהיות  תמים  בו  אמרו  ואשר,  והבינהו  הענין  זה  ודע,  זה  מקום  האחר  האפשר  הנמצא  היה  אלו  תתחייב
  מצות  ג"התרי  לחלוק  רואה  אני  כן  שהענין  ואחר,  חלקיה  כל  חקירת  לא  בכלל  המצוה  תועלת  הוא  שלמה  מהם  ידע  ואשר

  ואראה  מהם  כלל  כל  סבת  לך  ואגיד,  בעניינם  קרובים  או  אחד  ממין  שהן  רבות  מצות  כולל  כלל  כל  ויהיה,  רבים  לכללים
  מדחה  ולא  בה  ספק  אין  אשר  תועלתו   ההוא  הכלל  יכללם  אשר  ההם  מהמצות  עצמה  בפני  מצוה  לכל  אשוב  כ"ואח.
  התבאר  וכן,  היום  עד  סבתם  לי  התבארו  לא  אשר  הם  מאד  מעטות  סבות  קצת  רק  מהם  ישאר  שלא  עד,  סבתה  לך  ואבאר

  אלו  לך  לבאר  לי  אפשר  ואי,  זה  כל  כ"אח  תשמע  והנה,  סבתו  לתת  שאפשר  ממה  קצתם  ותנאי  מצות  חלקי  קצת  כ"ג  לי
  והם,  כוונתיו  אשר  זה  לענין  הצעה  שהם  מועילות  הקדמות  בהם  אכלול  רבים  פרקים  לך  שאקדים  אחר  אלא  כולם  הסבות

  :עתה  בהן  אתחיל  אשר  הפרקים  אלו

  מורה  הנבוכים  חלק  ג  פרק  לא

,  כלל  ענין  ולאזהרה  למצוה  יושכל  שלא  אצלם  והטוב,  המצות  מן  למצוה  סבה  נתינת  עליהם  שיכבד  אנשים  אדם  מבני
  יהיו  שאם  יחשבו  שהם,  והוא,  אותו  לומר  ידעו  ולא  בו  להגות  יוכלו  לא  בנפשם  שימצאוהו  חלי  הוא  זה  אל  יביאם  ואשר
  בהם  נצטוינו  כך  ומפני  המציאות  בזה  מועילות  התורות  אלו   שכל  בעל  והשתכלות  ממחשבות  באו  כאלו  יהיו,   אמנם,

  לדבר  אדם  מחשבת  יביא  לא  כי  השם  מאת  ספק  בלא  יהיה,  לתועלת  יביא  ולא  כלל  ענין  לו  יושכל  שלא  דבר  יהיה  כאשר
  מזה   מעושהו  שלם  יותר  אצלם  האדם  היה  הדעת  חלושי  אלו  כאילו,   שמביא  מה  ויעשה  יאמר  אשר  הוא  האדם  כי,

,  עשותו  יזיקנו  שלא  מה  מעשות  ויזהירנו  עשותו  יועילנו  שלא  מה  לעשות  יצונו  אבל  כן  יעשה  לא  והשם,  אחת  לתכלית
  כהיום  לחיותנו  הימים  כל  לנו  לטוב  מאמרו  שביארנו  כמו  להועילנהו  כלה  והכונה,  זה  בהפך  הענין  אבל,  חלילה  לו  חלילה

  כלם  החוקים  שאפילו  באר  כבר,  הזה  הגדול  הגוי  ונבון  חכם  עם  רק  ואמרו  האלה  החקים  כל  את  ישמעון  אשר  ואמר,  הזה
  יאמר  למה,  נזק  ידחה  ולא  תועלת  יביא  ולא  סבה  לו  יודע  שלא  ענין  יהיה  ואם,  ובתבונה  בחכמה  שהם  הגוים  כל  אל  יורו

  שכל  והוא,  ספק  בלא  שזכרנו  כמו  הענין  אבל,  האומות  מזה  ויפלאו  המעלה  וגדול  ונבון  חכם  שהוא  בעושהו  או  במאמינו
  או,  עול  להסיר  או,  ישר  סדר  לנתינת  או,  רע  דעת  להסיר  או,  אמתי  דעת  לנתינת  אם,  היא,  מצות  ג"התרי  מאלו  מצוה

  טובות  במדות  להתלמד   רעות  ממדות  להזהיר  או,   דברים  בשלשה  נתלה  הכל,   בדעות,   ובמדות,   ההנהגה  ובמעשה,
  המדינית   שהוא  מה  מהם,  מהם  הזהיר  או  לאומרם  התורה  זרזה  אשר  המאמרים  כי,  המאמרים  נמנה  שלא  חייב  ואשר,

  בנתינת  ענינים  השלשה  אלו  לנו  הספיק  זה  ומפני,  מדות  ללמד  ומהן,  אמתי  דעת  ללמד  ומהם,  המדינים  המעשים  מכלל
  :המצות  מן  מצוה  בכל  סבה

  מורה  הנבוכים  חלק  ג  פרק  מח

  ובהלכות,  שחיטה  ובהלכות  אסורות  מאכלות  בהלכות  ספרנום  אשר  הם,  עשר  השלשה  הכלל  אותם  כלל  אשר  המצות
  נוסיף  ועוד,  מאד  רחבים  בדברים  גמור  באור  הכלל  זה  תועלת  אבות  ובפירוש  המאמר  בזה  בארנו  וכבר,  ונזירות  נדרים
  ואין,  מגונה  מזונם,  המאכלים  מן  עלינו  התורה  שאסרתו  מה  כל  כי  ואומר,  שם  המנויות  המצות  פרטי  בזכרון  באור  עליו
  ורב,  שצריך  ממה  לח  יותר  החזיר  כי  כן  הענין  ואין,  והחלב  החזיר  רק,  בו  הזק  שאין  שיספק  מה  עלינו  שנאסר  מה  בכל

  והמותרות  הפסולת   הנמאסים  בדברים  ומזונו  לכלוכו  לרוב  התורה  שמאסתו  מה  ורוב,   על  התורה  הקפדת  ידעת  וכבר,
  המדינה  בתוך  שכן  כל  במחנה  בשדות  ואפילו  הלכלוכים  ראיית   עם  השווקים  היו  החזיר  אכילת  מותרת  היתה  ואילו,
,  דמי  עוברת  כצואה  חזיר  פי  אמרם  ידעת  כבר,  היום  הצרפתים  ארצת  שתראה  כמו,  הכסא  מבית  מלוכלכים  יותר  הבתים

  מדובק  קר  דם  ומוליד  העכול  ומפסיד  משביע  הקרב  חלב  וכן   והנבילה  הדם  וכן,  מאכילתו  ראויה  יותר  היתה  ושרפתו,
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  פרסה  ושסיעת  גרה  העלאת  לומר  רוצה  הסימנים  שאלו  ודע.  היא  נבלה  תחלת  שהטרפה  וידוע,  רע  ומזונם  להתעכל  קשים
  בדגים  וקשקשת  וסנפיר,  בבהמות   המין  בו  יודע  סימן  הם  ואמנם,  האסור  סבת  העדרם  ולא  ההתר  סבת  מציאותם  אין,
  שכן  ועוד,  אכזריות  ומלמד  מקנה  היותו  הוא  החי  מן  אבר  טעם  ואמנם,  כתוב  הנשה  גיד  וטעם.  המגונה  המין  מן  המשובח

  ואמנם,  אותו  ואוכלים  ידוע  אבר  בהמה  מן  חותכין  שהיו  ל"ר.  כן  עושים  היו  זרה  לעבודה  וגם,  הגוים  מלכי  אז  עושים  היו
  כך  אולי,  זרה  עבודה  ריח  בו  שיש  אצלי  רחוק  אין,  רב  מלוי  ומוליד  ספק  בלא  מאד  עב  מזון  היותו  עם  בחלב  בשר  איסור

  שצותה  מה  תחלת,  פעמים  שני  אותו  התורה  זכר  אצלי  זה  שמחזק  וממה,  מחגיהם  בחג  או  מעבודתיה  בעבודה  עושין  היו
  שם  שתבשל  מה  תבשל  לא  לפני  ובואכם  חגיכם  בעת  אמר  כאלו,  זכורך  כל  יראה  בשנה  פעמים  שלש  החג  מצות  עם  עליו
  עושים  הם  שהיו  כמו  פלוני  דרך  על   בענין  אצלי  החזק  הטעם  זהו,   מספרי  שראיתיה  במה  כתוב  זה  ראיתי  לא  ואמנם,

  בארץ  והצומחים  הזרעים  מין  הוא  אדם  לבני  הטבעי  שהמזון  מפני,  הכרחית  היא  בהמה  שחיטת  מצות  ואמנם.  ה"הצאב
  טוב  הכרח  הביא  וכאשר,  רופא  בו  יסופק  שלא  מה  וזה,  לאכלו  לנו  שהותר  מה  הוא  שבבשר  והטוב,  חיים  בעלי  ומבשר
  מהם  יחתך  ולא  בנחירה  ולא  רעה  בשחיטה  אותם  שיענה  ואסרה  שבמיתות  לקלה  התורה  כונה  חיים  בעלי  להריגת  המזון
  צער  כי,  האם  לעיני  הבן  משניהם  לשחוט  ולהרחיק  להשמר,  אחד  ביום  בנו  ואת  אותו  לשחוט  אסר  וכן,  שבארנו  כמו  אבר
  נמשך  אינו  הולד  על  ורחמיה  האם  אהבת  כי,  ח"ב  שאר  וצער  עליו  האדם  צער  בין  הפרש  אין,  מאד  גדול  בזה  חיים  בעלי
  מפני,  ושה  בשור  מיוחד  הדין  זה  והיה,  באדם  שנמצא  כמו  חיים  בעלי  ברוב  הנמצא  המדמה  הכח  פעל  אחר  רק  השכל  אחר
  כי,  הקן  בשלוח  כ"ג  הטעם  וזהו,  הולד  את  האם  מהם  תכיר  אשר  והם,  לאכלם  הנהוג  הבייתות  מן  אכילתם  לנו  מותר  שהם

  לה  ותלך  האם  וכשישלח,  לאכילה  ראוים  אינם  הרוב  על  לאמם  הצריכים  והאפרוחים  עליהם  האם  שכבה  אשר  הביצים
,  לאכילה  ראוי  אינו  הפעמים  ברוב  לוקח  שהיה  מה  כי,  הכל  להניח  סבה  יהיה  הרוב  ועל,  הבנים  לקיחת  בראות  תצטער  לא
  צפור  קן  על  באמרם  עלי  תקשה  ולא,  אדם  בבני  שכן  כל  ובעופות  בבהמות  עליהם  תורה  חסה  הנפשיים  הצערים  אלו  ואם
,  לבד  הרצון  אלא  לתורה  טעם  שאין  שחושב  מי  דעת  ל"ר,  זכרנום  אשר  הדעות  משתי  אחת  לפי  הוא  כי',  וגו  רחמיך  יגיעו

  ועם,  טהור  ועוף  טהורה  בחיה  מיוחד  והיותו  הדם  כסוי  לטעם  התורה  באור  זכרנו  וכבר,  השני  הדעת  אחר  נמשכנו  ואנחנו
  או  עלי  אסור  הלחם  זה  אדם  כשיאמר  כי  והוא,  אסר  בנדרי  כן  גם  צותנו  האסורים  המאכלים  מאיסור  התורה  שצותנו  מה
  אמרו,  והמשתה  המאכל  תאות  ולחסום,  ההסתפקות  מדת  לקנות  להרגיל  זה  כל,  לאכלו  עליו  נאסר,  עלי  אסור  הבשר  זה

  לפרישות  סיג  נדרים   נפשם  וחולשת  הפעלותם  לקלות  לכעוס  ממהרות  שהנשים  ומפני.   שבועותיהן  ענין  היה  אלו,
  אסור  וזה,  לאשה  ואסור  לאיש  מותר  המזון  מן  המין  זה  בהיות,  סדר  והפסד  ומחלוקת  בבית  גדול  צער  בזה  היה  ברשותן

  ברשות  שהיא  שמי  תראה  הלא,  תועלת  או  נזק  בו  לו  שיש  מה  בכל  הבית  לבלע  הענין  סמך  זה  ומפני,  לאם  ומותר  הבת  על
  מי  או  אב  לה  שאין  ומי  בעל  לה  שאין  מי  ל"ר,  בנדרים  האנשים  כדין  דינה,  להנהיגה  הבית  בעל  אחר  נמשכת  ואינה  עצמה

  שבגרה   מאד  מבואר  נזירות  וטעם.   כל  ועצומים  רבים  והאחרונים  הראשונים  מן  הפסיד  אשר  היין  מן  הפרישות  והוא,
  שיספיק  עד  יתירה  להרחקה,  היין  מגפן  יעשה  אשר  כל  מאיסור  שתראה  מה  הנזירות  מדין  ובא,  שגו  ביין  אלה  וגם  הרוגיו
  לאביו  אפילו  יטמא  שלא  עד,  בקדושה  גדול  כהן  במדרגת  והושם,  קדוש  נקרא  ממנו  הנשמר  כי,  הצריך  הדבר  ממנו  לאדם
  :היין  מן  שפירש  מפני  הגדולה  זאת,  כמוהו  ולאמו

  לג  עמוד  בתלמוד  בבלי  מסכת  ברכות  דף  

  .אותו  משתקין  -  מודים  מודים,  שמך  יזכר  טוב  ועל  רחמיך  יגיעו  צפור  קן  על  האומר

  לך  פרשה  מד  אות  א-בראשית  רבה  פרשת  לך

  לכל  הוא  מגן  צרופה'  ה  אמרת  דרכו  תמים  האל)  יח  תהלים'  (וגו  לאמר  במחזה  אברם  אל'  ה  דבר  היה  האלה  הדברים  אחר
  מה  וכי,  הבריות  את  בהן  לצרף  אלא  המצות  נתנו  לא  אמר  רב,  וכמה  כמה  אחת  על  הוא  תמימים  דרכיו  אם  בו  החוסים
,  הבריות  את  בהם  לצרף  אלא  המצות  נתנו  לא  הוי,  העורף  מן  ששוחט  מי  או,  הצואר  מן  ששוחט  למי  ה"להקב  ליה  איכפת

  ט  נחמיה(  שנאמר  אברהם  זה  דרכו  תמים  האל  א"ד   לפניך  נאמן  לבבו  את  ומצאת)   ה  אמרת,   צרופה'   ה"הקב  שצרפו,
  .לך  מגן  אנכי  אברם  תירא  אל,  בו  החוסים  לכל  הוא  מגן,  האש  בכבשן
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  רמב"ן  דברים  פרק  כב  פסוק  ו

  כח  כב  ויקרא(  אחד  ביום  תשחטו  לא  בנו  ואת  אותו  מן  מבוארת  מצוה  זו  גם  -  לפניך  צפור  קן  יקרא  כי   הטעם  כי).
  השחיטה  שהתיר  פ"אע  המין  לעקור  השחתה  לעשות  הכתוב  יתיר  שלא  או,  נרחם  ולא  אכזרי  לב  לנו  היות  לבלתי  בשניהם

  :ההוא  המין  יכרית  כאלו  לעוף  דרור  להם  בהיות  אותם  לוקח  או  אחד  ביום  והבנים  האם  ההורג  והנה,  ההוא  במין

  אחד  ביום  תשחטו  לא  בנו  ואת  אותו  וטעם  הקן  שלוח  טעם  כי)  מח  ג(  הנבוכים  במורה  הרב  וכתב   שלא  להזהיר  כדי,
  בזה  גדולה  דאגה  לבהמות  יש  כי  האם  בעיני  הבן  ישחוט   בניהם  על  הבהמות  לדאגת  האדם  דאגת  בין  הפרש  ואין,   כי,
  כאשר  בבהמות  המצויה  המחשבה  כח  מפעולת  הוא  אבל  והדבור  השכל  אחרי  נמשך  איננו  בטנה  לבני  וחנותה  האם  אהבת
  שלא  בעבור,  נכון  ויותר.  הרחקה  הכל  אבל,  ואותו  בבנו  רק  בנו  ואת  באותו  האיסור  עיקר  אין,  כן  ואם.  באדם  מצויה  היא

  משתי  אחת  זו  כי,  רחמיך  יגיעו  צפור  קן  על  האומר)  ב  לג  ברכות(  החכמים  ממאמר  עלי  תשיב  ואל  הרב  ואמר.  נתאכזר
  סברות   הבורא  חפץ  אלא  למצות  טעם  אין  כי  שיראה  מי  סברת,   המצות  בכל  שיהיה  השניה  בסברא  מחזיקים  ואנחנו,
  הא,  העורף  מן  לשוחט  הצואר  מן  שוחט  בין  ה"להקב  לו  איכפת  מה  וכי)  א  מד(  ר"בב  שמצא  מה  עוד  עליו  והוקשה.  טעם
  :צרופה  אלוה  אמרת  כל)  ה  ל  משלי(  שנאמר  הבריות  את  בהם  לצרף  אלא  המצות  נתנו  לא

  מאת  שכרן  מלבד,  לאדם  ותקון  ותועלת  טעם  אחד  בכל  כי  מאד  הוא  מבואר,  טעם  להם  שיש  במצות  הרב  שגזר  הענין  וזה
  ולמכסה)  א  קיט  פסחים(  ודרשו',  וכו  תורה  טעמי  נתגלו  לא  מה  מפני)  ב  כא  סנהדרין(  ל"ארז  וכבר.  יתברך  בהן  המצוה
  שאמר),  ד  ג  יט  ר"במדב(  אדומה  בפרה  דרשו  וכבר.  תורה  טעמי  ניהו  ומאי  יומין  עתיק  שכסה  דברים  המגלה  זה,  עתיק
  ז  קהלת(  ממני  רחוקה  והיא  אחכמה  אמרתי,  ופשפשתי  ושאלתי  חקרתי  אדומה  פרה  של  ופרשה,  עמדתי  הכל  על  שלמה

  יד  זכריה(  דכתיב,  חקה  לאחרים  אבל  אדומה  פרה  טעם  מגלה  אני  לך  למשה  ה"הקב  לו  אמר  חנינא'  בר  יוסי'  ר  ואמר),  כג
  צפויים  להיות  עתידין  הזה  בעולם  מכם  המכוסים  דברים,  כתיב  יקפאון,  וקפאון  יקרות  אור  יהיה  לא  ההוא  ביום  והיה)  ו

  הבא  לעולם   דצפי  סמיא  כהדין,   טז  מב  ישעיה(  דכתיב,   ידעו  לא  בדרך  עורים  והולכתי)   שם(  וכתיב,   הדברים  אלה)
  ושכבר,  בשכלנו  עורון  אלא  ממנו  תורה  טעמי  מניעות  שאין  בארו  הנה.  עקיבא'  לר  עשיתים  שכבר,  עזבתים  ולא  עשיתים
  ישראל  לחכמי  שבהם  החמורה  טעם  נתגלה   בדבריהם  רבות  וכאלה,   כן  מודיעין  רבים  דברים  ובמקרא  ובתורה,   והרב,
  :מהן  הזכיר

  בעצמו  ה"להקב  במצות  התועלת  שאין  לומר  שרצו,  להם  אחר  ענין  דעתי  כפי,  הרב  על  נתקשו  אשר  ההגדות  אלו  אבל
  יתעלה   מגונה  מדה  או  רעה  אמונה  או  נזק  ממנו  למנוע  עצמו  באדם  התועלת  אבל,   הבורא  ונפלאות  הנסים  לזכור  או,
  בהן  לצרף"  וזהו.  השם  את  ולדעת  יתברך   צרוף  ככסף  שיהיו",   להוציא  אבל,  טעם  בלא  מעשהו  אין  הכסף  הצורף  כי,
  :תמיד  ולזוכרו  האמת  ולהודיענו  רעה  אמונה  כל  מלבנו  להוציא  המצות  וכן,  סיג  כל  ממנו

  שוחט  בין  ה"להקב  לו  איכפת  מה  וכי,  החיה  זאת  בפרשת)  ח  שמיני  תנחומא(  בילמדנו  הוזכרה  עצמה  האגדה  זו  ולשון
,  טמאות  אוכל  או  טהורות  אוכל  בין  לו  איכפת  מה  או,  מזיקו  אתה  כלום  או  מועילו  אתה  כלום  ואוכל  נוחר  או  ואוכל  בהמה

  אמרות'  ה  אמרות)  ז  יב  תהלים(  שנאמר,  הבריות  את  לצרף  אלא  המצות  נתנו  לא  הא),  יב  ט  משלי(  לך  חכמת  חכמת  אם
  התועלת  שאין  אלא  לומר  באו  שלא  בכאן  מפורש  הנה.  עליך  מגין  שיהא,  למה,  צרופה  אלוה  אמרת  כל  ונאמר,  טהורות

  ואפילו.  מפשוטיהם  כנראה,  הקטרת  וריח  הקרבנות  למאכל  ושיצטרך,  המנורה  מן  כמחושב  לאורה  שיצטרך  יתעלה  אליו
  האמת  אנחנו  שנדע  רק,  לו  התועלת  אין,  בראשית  ומעשה  מצרים  ליציאת  לזכר  לעשות  שצוה  שעשה  לנפלאותיו  הזכר
  :לו  נחשבו  ותוהו  מאפס  בנפלאותיו  וספרנו  כבודנו  כי,  עלינו  מגן  להיות  ראויים  שנהיה  עד  בו  ונזכה

  ה"להקב  ולא  לנו  שכולם  לומר  והעורף  הצואר  מן  השוחט  מן  ראיה  והביא   בה  שיהא  בשחיטה  לומר  יתכן  שלא  לפי,
  הניחור  או  מהעורף  יותר  בצואר  יתברך  לבורא  וכבוד  תועלת   בעת  גם  הרחמים  בנתיבות  להדריכנו  הם  לנו  אלא,

  השחיטה   אחרת  ראיה  והביאו.   המותרים  המאכלים  והם  טהורות  אוכל  בין  לו  איכפת  מה  או,   והם  טמאות  לאוכל,
  האסורים  המאכלים   כח  יא  ויקרא(  התורה  בהם  שאמרה,   לכם  המה  טמאים)   חכמים  הנפש  נקיי  להיותנו  שהוא  ורמז,
,  הטובות  המדות  ללמדנו  הצואר  שחיטת  כגון  המעשיות  המצות  כי  הזכירו,  לך  חכמת  חכמת  אם  ואמרם.  האמת  משכילי
  ובעוף  בבהמה  נפשותיכם  את  תשקצו  ולא)  כה  כ  שם(  תורה  שאמרה  כמו,  נפשותינו  את  לזקק  במינין  הגדורות  והמצות

)  ו  לה  איוב(  אליהוא  שאמר  כמו  וזה.  בלבד  לתועלתנו  כלם  כ"א,  לטמא  לכם  הבדלתי  אשר  האדמה  תרמוש  אשר  ובכל
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  דברי  בכל  מוסכם  דבר  וזה.  יקח  מידך  מה  או)  ז  פסוק  שם(  ואמר,  לו  תעשה  מה  פשעיך  ורבו  בו  תפעל  מה  חטאת  אם
  :רבותינו

  השאלה  על  והשיבו,  המקום  לבין  שבינו  בדברים  המקום  בכבוד  לאדם  פותחין  אם)  א"ה  ט"פ(  בנדרים  בירושלמי  ושאלו
  משמע,  המקום  כבוד  והיינו,  מניח  שאיני  תפילין  נוטל  שאיני  לולב  עושה  שאיני  סוכה  כגון  המקום  כבוד  זהו  אי,  הזאת

.  לו  תעשה  מה  פשעיך  ורבו  בו  תפעל  מה  חטאת  אם,  יקח  מידך  מה  או  לו  תתן  מה  צדקת  אם  כהדא,  דמהני  הוא  דלנפשיה
'  ה  הוציאך  חזקה  ביד  כי  עיניך  בין  ולזכרון  ידך  על  לאות  שיהו  בהן  שצוה  והתפילין  והסוכה  הלולב  שאפילו  בארו  הנה

  ממצרים   ה  לכבוד  אינן,   יתברך'   נפשותינו  על  לרחם  אבל,   הכפורים  יום  בתפלת  לנו  סדרו  וכבר.   אנוש  הבדלת  אתה,
,  לך  לטוב)  יג  י  לעיל(  בתורה  אמר  וכן.  לך  יתן  מה  יצדק  ואם  תעשה  מה  לך  יאמר  מי  כי  לפניך  לעמוד  ותכירהו  מראש
  יב  פסוק  שם(  פירשתי  כאשר   ה  ויצונו  וכן),   ה  את  ליראה  האלה  החקים  כל  את  לעשות'   הימים  כל  לנו  לטוב  אלהינו'

  ומזוקקות  צרופות  בריותיו  שיהיו  שנצטוינו  מה  כל  אבל,  ויתעלה  יתברך  לו  ולא,  לנו  לטוב  בכלם  והכוונה).  כד  ו  לעיל(
  :מגונות  ומדות  רעות  מחשבות  סיגי  בלא

  צפור  קן  על  האל  חס  שלא  לומר,  גזרות  אלא  ואינן  רחמים  ה"הקב  של  מדותיו  שעושה  לפי)  ב  לג  ברכות(  שאמרו  מה  וכן
  שאם,  צרכנו  בהם  מלעשות  אותנו  למנוע  הבהמית  הנפש  בבעלי  מגיעין  רחמיו  שאין,  בנו  ואת  אותו  על  רחמיו  הגיעו  ולא
  השחיטה  אוסר  היה  כן   נתאכזר  ושלא  הרחמנות  מדת  אותנו  ללמד  המניעה  טעם  אבל,   בנפש  תתפשט  האכזריות  כי.

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

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

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

  תשלח  שלח  דכתיב  מאי  רחמאי  רבי  אמר,  סוד  במצוה  שיש  מדרש  הקן  בשלוח  הקנה  בן  נחוניא  רבי  של  במדרשו  אבל
  אם  כי)  ג  ב  משלי(  דכתיב  העולם  אם  שנקראת  בינה  אותה  בכבוד  האם  את  תשלח  שלח  אלא,  האב  את  אמר  ולא  האם  את

  שבעת  ודיני  הסוכה  ימי  שבעת  ניהו  ומאי  שגדלה  בנים  אותם  רחמאי  רבי  אמר,  לך  תקח  הבנים  ואת  מאי.  תקרא  לבינה
  :ימים  והארכת  לך  ייטב  למען  מרובה  שכרה  ולכך,  גדול  לענין  רומזת  הזאת  המצוה  והנה'.  וכו  השבוע  ימי

  תפארת  ישראל  (מהר"ל)  פרק  ו

  בעיניהם  תמוה.  הדברים  כל  על  ושכלם  מדעתם  חוקרים,  הפילוסופים  בדרכי  ההולכים  לב  חקרי  אנשי  והם,  אדם  מבני  יש
  מה  כי,  ואמרו.  גשמית  שהיא  המצוה  ידי  על  הנבדל  בעולם  נצחית  הצלחה  האדם  שיזכה,  המעשיות  המצות  בענין  מאד
  מזה  ויותר.  גשמי  מעשה  שם  שאין  במקום,  הנבדל  בעולם  נצח  שתחיה  זה  ידי  על  לקנות  הנפש  אל  הגשמי  מעשה  יועיל
  תשנא  לא"  ומצות),  ח,  טו  דברים(  צדקה  מצות  כמו,  האדם  בנפש  טובות  תכונות  כלם  המצות  היו  אילו  כי;;  מתמיהים  הם

  יז,  יט  ויקרא"  (בלבבך  אחיך   תכונות  שהן,  הטובות  המדות  מן  בהן  וכיוצא),  טז  שם  שם"  (רעך  דם  על  תעמוד  לא"ו),
  השם  כי  ונאמר.  הרע  מן  ומתרחק,  טובות  תכונות  ידיהן  על  האדם  יקנה  מקום  דמכל  לומר  אפשר,  העושה  בנפש  טובות
  זרעים  וכלאי),  יט,  יט  ויקרא(  שעטנז  מצות  אבל.  הרע  לעושה  רע  ומשלם,  הטוב  בו  שנמצא  למי  טוב  שכר  נותן  יתברך

  העורף  מן  אם),  ב  יט  חולין(  הצואר  מן  ולא  העורף  מן  מליקה  ובמקדש,  העורף  מן  ולא  הצואר  מן  שחיטה  ומצות),  שם(
.  הפכו  נמצא  במקדש  למה  כן  אם,  טוב  הוא  הצואר  מן  ואם).  שם(  במקדש  הצואר  מן  השחיטה  נאסר  למה,  רע  מעשה  הוא
,  התורה  ויודעי.  החכמים  ומדרכי  התורה  מדרכי  רחוק  הוא  אשר,  דעתם  כפי  וטעם  סבה  לתת  הרבה  דרכים  חתרו  הם  והנה

    .והאמת  החכמה  מצפוני  נגלו  בלבד  אליהם

  כלל  שאלתם  על  להשיב  שלא  הראוי  מן  כי  ואף   הדברים  בכל  מחייבת  סבה  לתת  שרוצים  מה  זה  דבר  כי.   היינו  אילו,
  יש  הבדל  כי  ועם.  שאלתם  על  לב  לתת  עלינו  מוטל  היה,  מאד  הפחותים  הטבעיים  הדברים  בכל  סבה  לנו  שנתנו  רואים
  מכל,  העליון  מעולם  אם  כי,  בשמים  אף  תמצא  לא  והתורה,  בארץ  הם  הטבעיים  הדברים  כי,  הארץ  מעל  שמים  כגבוה
    .השאלה  על  לב  לתת  עלינו  מוטל  היה  מקום
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  על  יעלה  איך  כי.  וטעם  סבה  לנו  נותנים  אין,  הצמחים  ואף,  חיים  הבעלי  כמו,  הטבעיים  הדברים  כי.  כך  הדברים  אין  אך
  תשגיח  ואל.  לצמחים  וכן,  המיוחד  ותארו  סבה  אחד  לכל,  ואבריו  גידיו  מספר;;  חי  בעל  לכל  מספקת  סבה  שיתנו  הדעת

  למי  שידוע  כמו,  הברור  האמת  כן  אין  -  נתנו  אשר  ואף.  אלף  מני  לאחד  הוא  -  סבה  נתנו  שאם,  הטבע  ובחכמי  ברופאים
  בדבריהם  שיעיין   הטבעיים  בדברים  הוא  הזה  הדבר  ואם.   חייב  אשר  האלקיות  המצות  והם  אלקיים  בדברים  שכן  כל,
  בעולם  קיומו  הוא  אשר  -  ותוארו  גופו  נדע  שלא  כשם.  אחרת  פעולה  יעשה  ולא  זאת  פעולה  יעשה  למה,  לפעול  האדם
  שכן  ומכל.  מקוים  שיהיה  הגופני  ושלמותו  חיותו  לו  היה  לא,  התאר  זה  על  נברא  היה  לא  ואם.  השלמות  על  נדע  לא  -  הזה

.  פלא  זה  אין,  הזה  בענין  הם  ולמה  ענין  באיזה  נדע  לא  אם  אף,  הנצחיים  החיים  אל  האדם  את  המביאים  האלקיות  פעולות
  הטבעיים  הדברים  בכל  סבות  לנו  נותנים  שהיו  לא  אם,  בתשובתה  אנחנו  שמחויבים  החכמים  שאלת  זאת  היתה  לא  והנה
  ובצמחים  באדם   נמצא  אינו  זה  ודבר,   נעלים  לא  ומצפוניה  התורה  יודעי  החכמים  דרכי  אבל.   דרכי  על  תעמוד  ובזה,
    .התורה

  'מודים,  'שמך  יזכר  טוב  ועל,  רחמיך  יגיעו  צפור  קן  על  האומר),  ב  לג  ברכות(  עומדין  אין  בפרק  תנן   משתקין',  מודים'
  על  דמשמע,  נמי'  שמך  יזכר  טוב  ועל.  'רשויות  כשתי  מחזי',  מודים'  'מודים'  בשלמא),  שם(  בגמרא  וקאמר.  כאן  עד,  אותו

  הטובה   הרעה  על  ולא,   א  נד  ברכות(  ותנן,   הטובה  על  שמברך  כשם  הרעה  על  לברך  חייב)   יגיעו  צפור  קן  על'  אלא.
  שמטיל  מפני,  אמר  חד;;  זבידא  בר  יוסי  ורבי,  אבין  בר  יוסי  רבי,  במערבא  אמוראי  תרי  בה  פליגי.  לא  טעמא  מאי',  רחמיך
  לומר  שאין,  זה  ענין  וביאור.  כאן  עד,  גזרות  אלא  ואינם,  רחמים  מדותיו  שעושה  מפני  אמר  וחד.  בראשית  במעשה  קנאה

  חלוק  עושה  ובזה.  צפור  קן  על  מרחם  שהוא  מצד  יתברך  השם  צוה  הזאת  המצוה  כי  דמשמע',  רחמיך  יגיעו  צפור  קן  על'
  גזרות  הם  אם  דודאי.  אחרים  מינים  על  ירחם  ולא,  צפור  קן  על  ירחם  למה  כי.  אחד  העולם  שאין  עד,  הנמצאים  בין  ופרוד
  שזה,  בעצמם  מחולקים  שהמינים  כמו.  באחר  ולא,  דוקא  בזה  שגזר,  הגזרה  ענין  כך  כי,  קושיא  זה  אין,  כך  בחכמתו  שגזר
  ראוים  מעשיו  כל,  הרחמים  מדת  אבל.  אחר  דבר  נוהג  זה  ובמין,  זה  דבר  נוהג  זה  במין  לומר  יש  כך,  אחר  מין  וזה,  זה  מין

,  יתברך  השם  אצל  זה  במין  דבר  שיש,  במינים  וחלוק  פרוד  זה  והיה.  דוקא  זה  על  ריחם  למה  כן  ואם,  אחד  בענין  לרחמנות
    .אחרים  במינים  כן  שאין  מה

  מנהיג  הוא  אשר,  יתברך  השם  מדות  שיהיו  ראוי  שאין  פירוש',  גזרות  אלא  ואינם,  רחמים  מדותיו  שעושה'  דאמר  ולמאן
  על  מולך  אשר  למלך  ראוי  זה  ודבר,  יתברך  חכמתו  לפי  הוא  הגזרה  כי.  ובגזרה  בדין  רק,  רחמים  ידי  על,  בתמידות  עולמו
  בודאי  עושה  יתברך  הוא  כי  ועם.  ראוי  שאינו  אף  מרחם  כי,  אמת  מדת  בו  אין  הרחמנות  אבל.  וביושר  באמת  להנהיג,  הכל

  הבריות  עם  רחמים   הדין  מדת  הוא  בתמידות  שהיא  המדה  עיקר  מקום  מכל,   עולמו  את  מנהיג  שבה,   בכל  תמצא  ולכך.
  א  פרק  בראשית(  בראשית  מעשה   אלהים"  שם)   בדין  שבראו  לפי",   בדין  ומנהיגו,   אפשר  שאי  יתברך  הוא  ראה  רק.
  שהוא  לפי,  דין  היא  התמידית  הנהגה  מקום  ומכל).  א,  א  בראשית  י"רש(  רחמים  מדת  הדין  עם  שתף,  בדין  לעמוד  לעולם
,  רחמים  -  עולמו  בהן  מנהיג  יתברך  שהוא  -  מדותיו  עושה  הוא',  רחמיך  יגיעו  צפור  קן  על'  והאומר.  ראוי  זה  ודבר,  יושר
    .ראוי  שאין  מה,  היושר  מן  יציאה  הוא  זה  ודבר,  ברחמים  בתמידות  עולמו  מנהיג  שהוא

  ח"פמ  ג"ח(  נבוכים  מורה  בספר  כתב  ל"ז  ם"והרמב   כב  דברים(  הקן  שלוח  טעם  כי),   ז,   אמם  ששוכבת  הביצים  כי),
.  לאכילה  ראוי  אינו  הפעמים  ברוב  שלוקח  מה  כי.  הכל  להניח  סבה  יהיה  הרוב  על,  לאמם  הצריכים  והאפרוחים,  עליהם

  קן  על  האומר'  אמרם  על  תקשה  ולא.  אדם  בבני  שכן  כל,  ועופות  בבהמות  עליהם  התורה  חסה  הנפשיים  הצערים  אלו  ואם
  רצון  אלא,  לתורה  טעם  שאין  שחושב  מי  דעת  לומר  רצה,  זכרנו  אשר  דעות'  מב  לאחד  הוא  כי'',  וכו  רחמיך  יגיעו  צפור

  יתברך  הבורא   הב  הדעה  אחר  נמשכנו  ואנחנו.   כאן  עד',   אלו  דברים  על  ופלא  הפלא  להפליא  יש  כי  האמת.   על  לומר,
  שנויה  היא  וגם.  נגדה  ומצפצף  פה  פוצה  שמענו  ולא  ראינו  ולא,  בטעמא  פרשוה  והאמוראים,  מחלוקת  בלי  שנויה  משנה

    .לאמונה  מגיע  שהוא  דבר  שכן  ומכל,  הלכה  שאינו  הכל  על  ולומר).  א  כה(  מגילה  במסכת  בלשונה

  שהאריך  כמו,  נתאכזר  שלא  הקן  שלוח  טעם  כי  ואמר,  זה  בענין  מאד  האריך)  ו,  כב  דברים(  תצא  בפרשת  ל"ז  ן"והרמב
  אשר  להעם  יתברך  השם  שצוה  במצות  דעתו  וזה.  נתאכזר  שלא),  כח,  כב  ויקרא"  (בנו  ואת  אותו"  טעם  פירש  וכן.  שם
  להם  להטיב  טובות  מדות  בהם  לקבוע,  בחר   מזה  טובה  דבר  מקבל  יתברך  שהוא  מבלי,   וגו  לנו  להטיב  רק,   יסוד  זהו',
,  דעתי  נחה  לא  בזה  גם  כי.  צריכים  אנו  וללמוד,  היא  תורה  מקום  מכל,  ל"ז  הגדול  הרב  על  להשיג  ראוי  אין  כי  ועם.  דעתו
  בקרבי  רוחי  שקטה  ולא   בראשית  במעשה  קנאה  יטיל  שלא  דאמר  למאן  יתורץ  לא  כי.   בין  ופירוד  חלוק  יעשה  שלא,

  הנמצאים   כיון,  בראשית  במעשה  קנאה  זה  שאין  לומר  יכול  כי  ואם.  זאת  עם  ציוה  ולא  זאת  עם  נתאכזר  שלא  שציוה,
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  מקום  מכל  אבל.  זאת  על  ציוה  ולא,  זאת  עם  להתאכזר  שלא  האדם  על  שציוה,  האדם  מצד  רק,  יתברך  השם  מצד  זה  שאין
    .אחרת  על  צונו  ולא,  זאת  בריה  על  ציונו  למה  כי,  זאת  קושיא  ידי  יצאנו  לא

  כן  אם.  חיים  בעלי  עם  נתאכזר  שלא,  הרחמנות  מדת  בנו  לקבוע  כדי  הטעם  ל"ז  ן"הרמב  נתן  כן  שגם,  בנו  ואת  באותו  וכן
  וכן.  בכל  עולה  טעמו  אין  והנה).  ב  עט  חולין(  בנו  ואת  אותו  לשחוט  בחיה  לנו  והתיר,  ושה  בשור  לנו  אסר  דלמה,  קשיא
  בתחלת  ואחד,  היום  בסוף  אחד  שחט  ואם",  אחד  ביום  בנו  ואת  אותו)  "כח,  כב  ויקרא(  לשחוט  נתאכזר  שלא  אותנו  ציוה

  אם  נתאכזר  שלא  אותנו  וציוה).  א  פג  חולין(  שאסור,  במנחה  והשני  שחרית  מאחד  יותר  אכזריות  בזה  ויש.  מותר,  הלילה
  אם,  בנו  ואת  באותו,  ועוד).  ב  קמ  חולין(  הקן  על  מעופפת  היא  אם  והתיר,  הביצים  על  או  האפרוחים  על  יושבת  האם

  בן  חלב  וכן.  יותר  בו  מותר  האכזריות  וכי).  א  עד(  חולין  במסכת  כדאיתא,  פקועה  בן  לנו  התיר  למה,  נתאכזר  שלא  הטעם
  מותר  פקועה   ז  ויקרא(  אסור  חלב  ושאר,   כג,   האלו  הטעמים  כי  למדת  הא).   הלב  סברת  שהם,   התורה  מצות  כאילו,

    .לחלק  טעם  אין  ל"ז  ן"הרמב  פירש  אשר  לטעם  כי.  ממש  בו  אין,  בלבד  המדות  כספר  האלקיות

  זה  דבר.  לצרכנו  חיים  בעלי  לקיחת  מאתנו  מונע  אין  כי  ל"ז  ן"הרמב  פירש,  רחמים  יתברך  השם  מדות  שאין  שאמר  ומה
  גזרות  אלא  ואינם  רחמים  יתברך  השם  מדות  שעושה'  שאמר  מה  כלל  הגמרא  סובל  אין '  ה  עשה'ש  למימר  ליה  והוה',

',  גזירות  אלא  ואינם  רחמים  יתברך  השם  מדות  שעושה'  ל"ז  שאמרו  מה  אמנם'.  מרחם  שאינו  במקום,  הבהמה  על  לרחם
  לפירושו  אף  כלל  קשיא  לא   זה  מדבר  שהקשה  ל"ז  ם"הרמב  וגם.   הלכה  אינה  המשנה  כי  לומר  ונדחק,   שתראה  כמו,

  רחמים  יתברך  השם  מצות  שאין'  ל"ז  חכמים  שאמרו  מה  כי  לפרש  יש  כי,  קשיא  לא  אבל.  ערוכה  משנה  שדחה  מדבריו
  גזירות  רק  ואינם   המצות  עלינו  יתברך  השם  שציוה  מה  כלומר',   צפור  קן  על  מרחם  יתברך  השם  שיהיה  לא,   וציוה,
  השם  מרחם  שהיה  לא),  יא,  טו  דברים(  הצדקה  על  יתברך  השם  ציוה  כאשר  באדם  אפילו  וכן.  האם  שישלח  כך  בשביל
  את  לצוות  צריך  ואין,  בעצמו  שירחם  לו  אפשר,  מרחם  יתברך  השם  היה  שאם,  אינו  זה.  לפרנסו  וצוה,  העני  על  יתברך
    .האדם  על  בגזירתו  גזר  המצוה  רק.  האדם

  האדם  יתאכזר  שלא  בגזרתו  גזר  יתברך  שהשם  לומר  נוכל  ומעתה   ירחם  האדם  רק,   שלא  רק  ל"רז  כונת  היה  לא  כי.
  שמרחם  או,  צפור  קן  על  מרחם  יתברך  הוא  שהיה  בשביל  האדם  על  המצוה  כי  לומר,  רחמים  יתברך  השם  מדות  יעשה

  פרשנו  וכך.  כלל  קשה  ולא,  האדם  יתאכזר  שלא  האדם  על  בגזירתו  שגזר,  להיות  ויכול,  הוא  אפשר  מקום  ומכל.  העני  על
  עליו  שקשה  מפני  ל"ז  הרב  מפירוש  נוטים  אנו  אין  ולפיכך).  א  אות  ט"פי  במדבר(  חקת  בפרשת  אריה  גור  בחבור  כן  גם

  שהתבאר  כמו,  עולה  אינו  פירושו  כי  רק.  כלל  קשיא  לא  דזה',  אותו  משתקין  רחמיך  יגיעו  צפור  קן  על  האומר'  המשנה
  למעלה   וכך.   נתאכזר  שלא  הטוב  בנו  לקבוע  המצוה  שטעם  ל"ז  הרב  שפירש  מה,   מדות  בנו  לקבוע  הם  המצות  וכל,
    .עולה  אינו  כן  גם,  המצות  ענין  וזהו,  טובות

  מצד  גזירות  הם  רק,  האדם  שהוא  -  המקבל  בשביל  יתברך  השם  שנתן  המצות  כי  לומר  שאין  נראה  חכמים  מדברי  אבל
  יתברך  השם   גזירות  עמו  על  הגוזר,   עמו  על  גזירה  הגוזר  מלך  כמו,   מקיים  שהוא  מצד  -  מזה  ימשך  כי  האמת  כי  אף.

  ומה.  המקבל  אל  לטוב  שנתנה  הגזירה  התחלת  אין  מקום  מכל.  הצלחה  אחריה  שאין  וההצלחה  הטוב  -  עליו  שגזר  הגזירה
  ר(  הכתוב  שאמר   ו  דברים'   "כד,   ה  ויצונו)   לנו  לטוב  האלה  החקים  לעשות  אלהינו'   צוה  יתברך  שהוא  הפירוש  אין",
  לנו  להטיב  בשביל  המצות   כך  זה  שאין,   הגוזר  כמלך  עלינו  צוה  יתברך  הוא  רק.   לנו  לטוב  היא  הזאת  שהגזירה  רק,
  לזכות  ה"הקב  רצה)  'ב  כג  מכות(  שאמר  ומה.  לנו  לטוב  הוא  הגזירה  שתחלת  ולא,  המצות  נקיים  אם  הזה  כיום  לחיותנו

  ומצות  תורה[  להם  הרבה  לפיכך  ישראל  את   וכו]   גזירות  הרבה  להם  שיש  בשביל  כי  פירושו'',   הרבה  יש  כך  בשביל,
  במקומות  שאמרו.  הלכות  כמה  נבנו  עליו,  בגמרא  גדול  שורש  עיקר  והוא,  מקומות  בכמה  בגמרא  מוסכם  זה  ודבר.  זכות
,  השופר  מן  הנאה  המודר)  א  כח  ה"ר(  אמרו  ולפיכך.  נתנו  גזירות  בשביל  אלא',  נתנו  ליהנות  לאו  התורה  מצות'  הרבה
).  שם(  מצוה  טבילת  בו  טובל,  המעין  מן  הנאה  והמודר).  שם(  לו  לתקוע  מותר,  מחבירו  הנאה  והמודר.  בו  לתקוע  מותר
  בכולם  והטעם.  בגמרא  רבות  וכהנה   ליהנות  נתנו  לא  התורה  שמצות  מפני,   פירוש  כי  תאמר  ואל.  האדם  על  לעול  רק,

,  הבא  בעולם  להם  להטיב  לישראל  המצוה  נתינת  תחלת  היה  דאם.  הבא  לעולם  לנו  לטוב  רק,  הזה  בעולם'  ליהנות  לאו'
  כן  אם,  לנו  לטוב  היא  המצוה  שתחלת)  ו,  כב  דברים(  ל"ז  ן"הרמב  שפירש  כמו  הוא  הדבר  ואם.  נתנו  ליהנות  מצות  כן  אם
  עלינו  המצוה  בודאי  אבל.  ממנו  הנאה  מודר  היה  והוא,  מצוה  של  תקיעה  לו  לתקוע  מותר  שיהיה  -  כך  הזה  הדין  היה  לא

    .אלה  בכל  שמותר  אמר  ולכך,  שבארנו  וכמו,  עמו  על  הגוזר  כמלך
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  ר(  הכתוב  כפשט,  הימים  כל  לנו  לטוב  עלינו  יתברך  השם  מצות  כי  לומר  נפשך  נכספה  ואם   ו  דברים' '  ה  ויצונו)  "כד,
  שיהיה  הזה  באופן  אבל,  כך  לומר  נוכל".  הזה  כהיום  לחיותנו  הימים  כל  לנו  לטוב  האלה  החקים  כל  את  לעשות  אלהינו

  דרך  על,  להפטר  יכול  המקבל  אז  הגזירה  לקבל  רוצה  אינו  ואם,  לאחד  להטיב  שרוצה  מי  כמו  ולא,  בגזירה  כן  גם  זה  דבר
  בעצמו  ההוא  שהטוב  רק,  אינו  זה  שדבר'.  בעינא  שכרו  ולא,  בעינא  איהו  לא,  שכר  לקבל  רק  לנו  נתת  כלום)  'ב  סט  יומא(

  ישראל  על  גזירה   ה  ויצונו"  פירוש  ויהיה.   וגו  לנו  לטוב  האלה  החקים  כל  את  לעשות  אלהינו'   גזר  יתברך  השם  כי'",
  לאו  מצות'  בזה  יאמר,  אדם  של  כרחו  בעל  גזירה  הוא  הזה  שהטוב  כיון  מקום  ומכל.  הטוב  עלינו  שגזר  מפני,  המצות  עלינו

  ענין  על  תבין  ל"ז  ן"הרמב  דעת  ובודאי.  האדם  על  עול  הם  המצות  כך  ובשביל,  המקבל  דעת  על  נתנו  לא  כי',  נתנו  ליהנות
  והם,  טובות  מדות  באדם  לקבוע  הם  כלם,  המצות  שאר  וכן,  האדם  על'  ה  גזר  הזאת  המדה.  נתאכזר  שלא  המצות  כי,  זה

    .האדם  על  גזירות

  על  האל  חס  שלא  לומר',  גזירות  אלא  ואינן,  רחמים  ה"הקב  מדות  שעושה'  שאומר  מי  טעם  ל"ז  ן"הרמב  שפירש  מה  אבל
  היה  כן  שאם,  צרכנו  ממנו  למנוע  הבהמית  נפש  בבעלי  מגיעים  רחמיו  שאין,  בנו  ועל  אותו  על  רחמיו  הגיעו  ולא,  צפור  קן

  בעל  במין  שדוקא  משמע  אלה  ומדבריו'.  וכו  נתאכזר  שלא  הרחמנות  מדת  אותנו  ללמד  המניעה  טעם  אבל.  השחיטה  אוסר
  אינו  זה  דבר.  צדקה  לתת  צוה  ולכך,  העני  על  מרחם  היה  שהשם  לומר  אפשר,  הצדקה  כגון,  האדם  אבל.  כך  לומר  אין  חי
  על  מרחם  יתברך  שהוא  הרחמים  מצד  ולא,  הדין  בגזירת  הם  הדברים  כל  כי.  רחמנות  דרך  הצדקה  מדת  אין  כי,  כן  גם

.  האדם  אותו  שיפרנס  כך  בשביל  וצוה,  העני  על  מרחם'  ה  שיהיה  לא,  מרחם  האדם  שיהיה  כך  האדם  על  גזר  כי  רק.  העני
  גזירות  כי,  צפור  קן  על  מרחם  היה  יתברך  השם  כי  כן  גם  לומר  אין  הטעם  ומזה.  כלל  דחקו  מצד  העני  אל  הביט  לא  כי

  האדם  על  מרחם  יתברך  השם  כי  לומר  אפשר  ואם.  עולמו  בהם  מנהיג  שהוא  התמידיות  גזירות  והם,  האדם  על  דין  שלו
  כי  רק.  מצרכינו  אותנו  מונע  אם  אף,  נתאכזר  שלא  חיים  הבעלי  על  מרחם  יתברך  השם  כי  לומר  אפשר  כך,  צדקה  לעשות

  מרחם  שהיה  בשביל  המצוה  לאדם  ניתנה  לא   עלינו  גזירה  המצוה  כי  רק,   חפץ  שהמקבל  מה  יתברך  השם  הביט  ולא,
  ורוצה   עלינו  גזירה  הכל  רק,   העולם  את  יתברך  השם  שברא  וכמו.   בטוב  הוא  הכל  ברא  אשר  שכל  ועם,   וכדכתיב,

,  העולם  אל  להטיב  העולם  את  ברא  לא  מקום  מכל",  מאוד  טוב  והנה  עשה  אשר  כל  את  אלהים  וירא)  "לא,  א  בראשית(
  נברא  הדין  בגזירת  רק   אלהים"  שם  בראשית  מעשה  בכל  וכדכתיב,   בתורה  עצמו  וזה".   נועם  דרכי  דרכיה  שכל  עם;;
    .דין  בגזירת  הכל  לעולם  נתינתה  מקום  מכל),  יז,  ג  משלי(

  יש,  הרחמנות  מדת  בנו  לקבוע  רצה  יתברך  השם  כי  שסובר  סברתו  לפי  דאף.  כלל  לדחוק  ל"ז  ן"הרמב  אל  צריך  היה  ולא
  יתברך  השם  כאילו',  רחמים  יתברך  השם  מדות  שעושה  מפני,  אותו  משתקין  רחמיך  יגיעו  צפור  קן  על'  שאמרו  מה  לפרש
  ואם.  נתאכזר  שלא,  הרחמים  עלינו  שגזר  רק.  רחמים  ולא,  גזירות  רק  יתברך  השם  מדות  ואין.  צפור  קן  על  מרחם  הוא

    .אינו  זה  ודבר,  צפור  קן  על  מרחם  יתברך  הוא  כאילו',  רחמיך  יגיעו  צפור  קן  על'  אומר

  הם  מעשיו  כל  כי,  הגמור  הטוב  רק  יתברך  מאתו  יבא  לא  כי.  לנו  לטוב  הם,  ישראל  על  גזירות  הם  שהמצות  זה  כל  ועם
  בן  יוחנן  רבי  תשובת  בעצמו  וזה.  דין  הכל  רק,  רחמנות  צד  שום  כאן  שיש  ולא,  עלינו  גזר  הזה  הטוב  כי.  הגמור  הטוב
  להם  נטפל.  השבת  אחר  עצרת  אומרים  בייתוסים  שהיו),  א  סה(  ישמעאל  רבי  פרק  במנחות  כדאיתא,  לבייתוסים  זכאי
  להם  ואמר  זכאי  בן  יוחנן  רבי   שוטים,   לכם  זה  מנין,   משיבו  שהיה  אחד  אדם  היה  ולא.   מפטפט  שהיה  אחד  מזקן  חוץ,

.  ימים  שני  שיתענגו  כדי,  שבת  לאחר  ותקנה  הוא,  אחד  יום  שעצרת  ויודע,  היה  ישראל  אוהב  רבינו  משה,  ואמר,  כנגדו
  איחרן  למה,  היה  ישראל  אוהב  משה  ואם",  שעיר  הר  דרך  מחורב  יום  עשר  אחד)  "ב,  א  דברים(  זה  מקרא  עליו  קרא

    .כאן  עד,  שנה  ארבעים  במדבר

  גזירת  ואינו,  ישראל  ולעונג  לטובת  כולם  כן  גם  והשבת  והמועדים  החגים  כי  סובר  היה  הזה  הבייתוסי  כי,  זה  ענין  וביאור
  דין   ואמר.   ישראל  אוהב  היה  משה  כי,   להם  לטוב  שיהא  לישראל  התורה  נתנה  ידו  ועל, '  ב  להתענג  להם  יש  ולפיכך,

  להם  ונתן,  ישראל  אוהב  ה"הקב  כי  הדבר  תלה  ולא',  היה  ישראל  אוהב  משה'  שאמר,  הבייתוסי  דברי  והבן  וראה.  ימים
  ימים  שני  שיתענגו   בתורה  כופרים  הבייתוסים  ואין.   זה  מצאנו  שלא,   פה  שבעל  בתורה  כופרים  שהם  רק,   גם  אבל.

  דין  -  וגזרתו  יתברך  השם  מדות  כי  יודעים  היו  הבייתוסים   אמר  רק.   עליו  רבינו  משה  ידי  על  נתנה  שהתורה  בשביל,
    .ימים'  ב  שיתענגו  ידו  על  ונתן,  ישראל  אוהב  היה  והוא,  מוכן  שהמקבל  כמו  ידו  על  נתנה  ולכך,  השלום
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  מחורב  יום  עשר  אחד"  יוחנן  רבי  השיב  זה  ועל   היושר  מדתו  היה  משה  מעשה  כי  בזה  ורצה".   בדין  הכל  אצלו  והיה,
,  המקבל  לטובת  שהיא  ידו  על  תורה  שתנתן,  ישראל  לטובת  משה  מוכן  היה  ואם.  ידו  על  דין  של  תורה  ניתנה  ולכך.  ויושר
  הדין  במדת  ולא   שנה  ארבעים  במדבר  הוליכן  למה,   שלהם  מנהיג  היה  והוא,   אותם  לענג  מוכן  משה  היה  שלא  נמצא.

,  שנה  ארבעים  במדבר  אותם  ומנהיג  מאחר  היה,  בדין  זכו  לא  וכאשר.  והאמת  היושר  אל  מוכן  היה  משה  רק,  ולהנאותם
  להנאת  שהוא  בזה  יאמר  לא,  וביושר  הדין  במדת  הכל,  משה  ידי  על  יתברך  השם  שנתן  התורה  וכן.  בדין  הנהגתו  כל  כי

    .זכאי  בן  יוחנן  רבי  השיב  מאד  עמוק  ודבר.  המקבל

  והנועם  הטוב  התורה  דברי  עם  שאין  ושלום  חס  פה  הכונה  אין  אמנם   נועם  דרכי  דרכיה  כל  כי,   שלום  נתיבותיה  וכל,
  בדין  תורה  ניתנה  רק,  להנאתם  תורה  ניתנה  הזה  מצד  לא  כי  פה  הכונה  רק.  שיתבאר  וכמו  ברור  דבר  שזה),  יז,  ג  משלי(

  לטוב  היא  התורה  ולפיכך.  טוב  רק  ממנו  שיבוא,  האמתי  הטוב  הוא  אשר  אל  ראוי  אין  כי.  לנו  לטוב  הכל,  זה  ועם.  וביושר
  ועוד'.  גזירות  אלא  ואינם,  רחמים  יתברך  השם  מדות  שעושה'  שאמר  וזה.  המצות  עליהם  שגזר  גזירה  היא  הצואה  אך,  לנו

  .יתבאר

 

S H O U L D  W E  S E A R C H  F O R  R E A S O N S ? 

  רמב"ם  הלכות  מעילה  פרק  ח  הלכה  ח

  אל  עילה  לו  ידע  ולא  טעם  לו  ימצא  שלא  ודבר,  כחו  כפי  ענינם  סוף  ולידע  הקדושה  התורה  במשפטי  להתבונן  לאדם  ראוי
  כמה  וראה  בוא.  החול  דברי  בשאר  כמחשבתו  בו  מחשבתו  תהא  ולא,  בו  יפרוץ  פן'  ה  אל  לעלות  יהרוס  ולא  בעיניו  קל  יהי

  נתקדשו  בלבד  בדברים  עליהם  העולם  אדון  שם  שנקרא  כיון  ואפר  ועפר  ואבנים  עצים  אם  ומה,  במעילה  תורה  החמירה
  האדם  יבעט  שלא  ה"הקב  לנו  שחקק  למצוה  וחומר  קל,  כפרה  צריך  שוגג  היה  ואפילו'  בה  מעל  חול  מנהג  בהן  הנוהג  וכל
  טעמן  ידע  שלא  מפני  בהן   החול  כדברי  מחשבתו  בהן  יחשוב  ולא  השם  על  כן  לא  אשר  דברים  יחפה  ולא,   נאמר  הרי,

,  כמשפטים  לחוקים  ועשייה  שמירה  ליתן  חכמים  אמרו,  אותם  ועשיתם  משפטי  כל  ואת  חקותי  כל  את  ושמרתם  בתורה
  המצות  הן  והמשפטים,  המשפטים  מן  פחותין  שהן  ידמה  ולא  בהן  שיזהר  והשמירה,  החוקים  שיעשה  והיא  ידועה  והעשייה
  שאין  המצות  הן  והחוקים,  ואם  אב  וכיבוד  דמים  ושפיכות  גזל  איסור  כגון  ידועה  הזה  בעולם  עשייתן  וטובת  גלוי  שטעמן
  משיבין  העולם  ואומות  בהן  נוקפו  אדם  של  ויצרו,  בהן  להרהר  רשות  לך  ואין  לך  חקתי  חוקים  חכמים  אמרו,  ידוע  טעמן
  מן  מצטער  המלך  דוד  היה  וכמה,  המשתלח  ושעיר  אדומה  ופרה  ערופה  ועגלה  בחלב  ובשר  חזיר  בשר  איסור  כגון  עליהן

  החקים  על  משיבין  שהיו  ם"העכו  ומן  המינים   דעת  קוצר  לפי  שעורכין  השקר  בתשובות  אותו  רודפין  שהיו  זמן  וכל,
  מצותיך  כל  בענין  שם  ונאמר,  פקודיך  אצור  לב  בכל  אני  זדים  שקר  עלי  טפלו  שנאמר,  בתורה  דביקות  מוסיף  היה  האדם
,  עומד  העולם  הקרבנות  עבודת  שבשביל  חכמים  אמרו,  הן  החוקים  מכלל  כולן  הקרבנות  וכל,  עזרני  רדפוני  שקר  אמונה

  את  ושמרתם  שנאמר,  החוקים  על  ציווי  תורה  והקדימה,  הבא  העולם  לחיי  הישרים  זוכין  והמשפטים  החוקים  שבעשיית
  .בהם  וחי  האדם  אותם  יעשה  אשר  משפטי  ואת  חקותי

  הכוזרי  מאמר  ב  אות  כו

,  אלי  מיוחסים  הם  אשר  הניחוח  וריח  והלחם  ההוא  הקרבן  כי  אומר  הוא.  קשה  כל  מישר"  לאשי:  "שאמר  מה:  החבר  אמר
  בזה  והכונה,  חלקה  שאר  הכהנים  יאכלו  כן  ואחר,  הקרבנות  מאכלה  אשר',  ית  לדברו  הנפעלת  האש  ל"ר,  לאשי  הם  אמנם
  טבעי  בגוף  החלה,  המדברת  הנפש  האלהי  הענין  דמיון  ושים.  מקום  חול  לא  גדולה  חול  המלך  בו  שיחול  כדי  הסדר  תקון
  ראוי  היה,  הבהמות  מענין  נעלה  יותר  לענין  נכון  סדור  והראשיים  העליונים  כחותיו  ונסדרו  טבעיו  נשתוו  כאשר,  בהמי
  יפרד  הסדר  יפסד  וכאשר,  ההוא  הסדר  ישאר  אשר  עת  כל  אצלו  ולהתחבר  ולישרו  אותו  להורות  אצלו  השכל  מלך  שיחול
  ממנו   לכסיל  ודומה.   ולריח  ולמשתה  למאכל  צריך  השכל  כי,   נפרד  בהתמדתם  מתמיד  הוא  כי  אותו  שרואה  בעבור,
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  ממנו  ימנע  לא  הנהגתו  לקבל  ויכון  דבר  שיסתדר  ובעת,  לכל  הטוב  רוצה  מטיב  האלהי  הענין  אכן,  כן  ואיננו,  בהפרדם
  ודעת  וחכמה  אור  עליו  לאצול   הפסדו  ויהיה  ההוא  האור  יקבל  לא  סדרו  יפסד  וכאשר,   מהשיג  האלהי  הענין  והתעלה.
  תכלית  על  והמשתה  והמאכל  והזמירות  והקטורת  והקרבנות  מהעבודה  עבודה  בסדר  שיש  מה  וכל  הפסד  או  שנוי  אותו

  והקדושה  הטהרה   "בהם  נאמר,   ה  עבודת:   זה  וזולתי"  אלהיך  ולחם' ,  והכהנים  באומה  הטוב  בסדר  לרצונו  כנוי  והכל,
  מאכלם  אך,  ובמשתיהם  במאכלם  ההנאה  מן  ונקדש  נעלה  והוא,  להם  לכבוד  אצלם  וחולו  הדמיון  דרך  על  מנחתם  וקבולו

  לנפשותם   נתקן  היה  כאשר  והכבוד  האצטומכא  שעכול  כמו,   בלב  ממנו  הצלול  יתקן  כ"ואח, ,  ברוח  שבצלול  והצלול,
  הדפקים  דרך  אליהם  ההולכות  ברוחות  האברים  ושאר  העכול  כלי  כן  גם  ויתוקנו,  ההוא  במזון  והמוח  והרוח  הלב  יתוקן

  היא  אשר,  המדברת  הנפש  הנהגת  לקבול  ומזומן  מתוקן  כולו  המזג  שיהיה,  דבר  של  וכללו.  השוכנים  והורידים  והעצבים
  ב  דניאל+  בהם  שנאמר  המלאכים  לעצם  קרוב  נפרד  עצם   חול  בגוף  ויחול",  איתוהי  לא  בשרא  עם  מדרהון  די+  "א"י'

  אם  כי  יחול  לא  האלהי  והענין.  ממנו  נעלה  היא  כי  מאומה  ההוא  מהמזון  נהנית  לא  והיא,  מקום  חול  לא  והנהגה  מלכות
  טבעי  חם  ברוח  אם  כי  תתחבר  לא  והנפש,  השכל  מקבלת  בנפש   בו  שיקשר  מקור  בלתי  לו  אפשר  אי,   הלהב  כהקשר,
  הפתילה  בראש   הלב  היא  הפתילה  דמיון.   דם  משך  אל  צריך  והלב,   העכול  כלי  בסבת  אם  כי  יתהוה  לא  והדם,   כן  על,
  החזה  למיתר  המניע  והמיתר  והקרום  והאף  והגרון  הריאה  אל  הלב  נצטרך  וכן.  ושמשיהם  הכבד  האצטומכא  אל  הוצרך

  דוחות  מכחות  כלים  אל  המזונות  מותרי  לבער  והוצרך,  היוצא  ובעשן  הנכנס  באויר  הלב  מזג  להשוות,  הנשימה  לעבודת
  והשתן  היציאה  וכלי   זכרנו  אשר  מכל  הגוף  והיה,   אליו  שצריך  מה  לבקשת  למקום  ממקום  הגוף  העתקת  אל  והוצרך.

  שיזיקהו  ממה  ולברוח   מעליו  וידחו  אליו  שיביאו  וכלים,   ורגלים  ידים  אל  והוצרך,   במה  מתרים  יועצים  אל  והוצרך,
  אל  והוצרך.  לקוותו  או  לעתיד  מכמוהו  להזהר  שעבר  מה  ומזכירים  כותבים,  שהיה  מה  יודעים,  אותו  ויקוה  ממנו  שיירא

  והנסתרים  הנראים  החושים   מחניהם  הראש  והיה,   והמשכתו  הלב  בעזרת,   אחד  סדר  מסודר  כלו  הגוף  והיה,   אל  שב,
  האלהית  החיה  האומה  נסדרה  וכן.  הלב  במצוע  שני  חול  הוא  במוח  תחול  ואם,  לנפש  הראשון  מחנה  הוא  אשר  הלב  הנהגת
  "יהושע  אמר  כאשר   קבול  אות  והיתה  באומה  ברצותו  האלהים  בחפץ  האש  נפעלה",  בקרבכם  חי  אל  כי  תדעון  בזאת.
  ותשורתם  מנחתם   מהגופות  הירח  גלגל  תחת  אשר  מכל  והנעלה  הדק  הוא  האש  כי,   חולה  מקום  והיה.   חלבי  שומן,

  והשמנים  הקטורת  ענן  ועשן  ועתרם  הקרבנות   נתלית  איננה  אשר  האש  בדרך,   ובשמן  בשומן  בחלב  אם  כי,   כהחום,
  העולות  כן  ואחר,  והמנורה  הקטורת  ובמזבח  העולה  במזבח  יתברך  האל  וצוה.  מהדם  השמן  בדק  נתלה  הוא  אשר  הטבעי
  יותר  היא,  לאש  הזהב  ומזבח,  הגלויה  האש  בו  להדבק  העולה  מזבח  אולם,  המשחה  ושמן  המאור  ושמן  הסמים  וקטורת

  ודקה  קלה   והדעת  החכמה  אור  בה  להדבק  המנורה  אבל.   שאמרו  כמו  הגופיות  והטובות  השפע  בו  להדבק  והשולחן,
  הלב  במדרגת  הם  אשר  ולכרובים  לארון  עבודות  אלה  וכל".  יצפין  להתעשר  הרוצה,  ידרים  להתחכם  הרוצה:  "רבותינו
  וסירות  ומנקיות  וכפות  וקערות  ומחתות  ומלקחים  וכנו  הכיור  כמו,  ושמשים  כלים  לאלה  והוצרך.  עליו  מרחפת  והריאה
  והוצרך.  וכליו  המשכן  חצר:  הכל  ולשמור,  ומכסהו  והאהל  המשכן:  אותם  שישמור  דבר  אל  והוצרך,  זה  וזולת  ומזלגות
  ויאספו+  "ו"כ  ב"ל  שמות:  +שנאמר  העגל  מעת  שכן  כל,  הקרובים  שהם  לוי  בני  לזה  האלהים  ובחר,  אלה  לכל  לנושאים

+  ז"ט'  ד  במדבר:  +שאמר  כמו,  שבהם  והדק  שבדברים  לנכבד  הכהן  אלעזר  והוא  שבהם  לנכבד  ובחר",  לוי  בני  כל  אליו
  המשחה  ושמן  התמיד  ומנחת  הסמים  וקטורת  המאור  שמן  הכהן  אהרן  בן  אלעזר  ופקודת"   בהם  נתלית  אשר  אלה  כל,

  ותומים  באורים  הנבואה  אור  ועוד  והדעת  החכמה  ואור  הדקה  האש   קהת  בני  והם  אחריו  הלוים  שבכתות  ולנכבדת.
  במדבר:  +נאמר  ובהם,  בהם  ישרתו  אשר  הקדש  וכלי  והמזבחות  והמנורה  והשלחן  הארון  כמו,  הפנימים  האברים  לשאת

  ז   הכחות  אבל,  נשיאתם  על  שעוזרים  עצמות  הפנימים  לאברים  אין  כאשר",  ישאו  בכתף  עליהם  הקדש  עבדת  כי'+  "ט'
  והם,  החיצוניים  הרכים  האברים  נשיאת,  גרשון  בני  והם  מהלוים  שתחתם  ולמי,  בהם  שדבק  במה  אותם  נושאים  והרוחות
  קרשיו  קרסיו  הקשים  האברים  לשאת  מררי  בני  והם  שתחתם  ולמי,  התחש  ומכסה  מכסהו  מועד  ואהל  המשכן  יריעות
  בעגלות  בנשיאתם  הכתות  שתי  ונעזרו.  ואדניו  עמודיו  בריחיו   העגלות  וארבע  גרשון  לבני  העגלות  שתי:  "שאמר  כמו,
  ז  במדבר"  +עבודתם  כפי  מררי  לבני   ז'   אלהית  חכמת  ותכונת  בסדר  זה  כל'+.   מהעבודה  שהכונה  חלילה  גוזר  ואינני.
  שקבלה  ומי,  יתברך  האלהים  מאת  תורה  ושהיא  ונעלה  נפלא  יותר  שהוא  מה  אבל,  זכרתיו  אשר  הזה  הסדר  הוא  הזאת
  אל  ההיא  העליונה  מהמדרגה  שנטה  מי  אך,  וחקר  בה  שיתחכם  ממי  מעולה  הוא,  בשכלו  בה  שיתחכם  מבלי  שלם  קבול

 .אבדון  אל  מביאות  ולספקות  רעות  לסברות  משיעזבם  החכמה  מוצאי  בהם  שיוציא  טוב,  המחקר
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  פרק  מהמורה  הנבוכים  חלק  ג  

  העשירי  הכלל  אותם  כלל  אשר  המצות   בו  והעובדים  המקדש  כלי  והלכות  הבחירה  בית  בהלכות  ספרנום  אשר  הם,
  המקדש  ביאת  והלכות   כלל  דרך  על  הכלל  זה  תועלת  הגדנו  וכבר,   היכליהן  לבנות  מכוונים  היו  ז"ע  שעובדי  וידוע,

  הגבוה  בהיותו  המוריה  הר  ה"ע  אבינו  אברהם  בחר  ולזה,  הרמים  ההרים  על  שם  שימצא  הגבוה  במקום  צלמיהם  ולהעמיד
  ובארו,  במערב  שכינה  אמרם  ענין  והוא,  במערב  הקדשים  שקודש  המערב  וייחד',  ה  ביחוד  שם  ופרסם  שם  אשר  שבהרים
  הקדשים  קדש  בית  ל"ר  המערב  ייחד  אבינו  שאברהם  יומא  בגמרא  ל"ז  רבותינו   הדעת  שהיה  שמפני  אצלי  זה  וסבת,
  אבינו  אברהם  פנה  זה  מפני,  למזרח  פונים  כלם  היו  אדם  שבני  ספק  אין,  האלוה  ושהוא  השמש  עבודת  בעולם  אז  מפורסם
  הקודמות  לדעות  ושובם  כופרם  בעת  ישראל  תראה  הלא,  לשמש  אחוריו  שישים  עד  במקדש  ל"ר  המוריה  בהר  למערב
  ספק  ואין,  הפליאה  זאת  והבן,  לשמש  קדמה  משתחוים  והם  קדמה  ופניהם  השם  היכל  אל  אחוריהם,  עשו  מה,  ההם  הרעות
  בית  שיהיה  אותם  צוה  שאברהם,  רבים  ואצל  רבינו  משה  אצל  ידוע  היה  בנבואה  אברהם  ייחדו  אשר  שהמקום  כ"ג  אצלי

  עבודה   ואמר  המתרגם  שבאר  כמו,   ההוא  באתרא  תמן  אברהם  וצלי  ופלח,   ה  קדם  ואמר, ',  וכו  דריא  פלחין  יהון  הכא'
,  חכמות  שלש  אצלי  בו  יש',  וגו'  ה  יבחר  אשר  המקום  אל  ואמר  אליו  רמז  אבל,  בפרט  נזכר  ולא  בתורה  התבאר  לא  ואשר
  מהן  האחת .  התורה  תכלית  הוא  הארץ  מן  המקום  שזה  כשידעו  חזקה  מלחמה  עליו  וילחמו  האומות  בו  יחזיקו  שלא,

  כל  יבקש  שלא,  שבהם  החזקה  והיא,  והשלישית.  יכלתם  בכל  וישחיתוהו  עתה  בידם  שהוא  מי  יפסידוהו  שלא,  והשנית
  המצוה  באה  ולזה,  הכהונה  בבקשת  שנפל  כמו  והקטטה  המחלוקת  מן  עליו  נופל  והיה,  בו  ולמשול  בנחלתו  היותו  שבט
  המחלוקת  ותסתלק  לבנותו  שיצוה  מלך  הקמת  אחר  אלא  הבחירה  בית  יבנה  שלא   וידוע  שופטים  בספר  שבארנו  כמו,

  לעבדה  מסכימים  שהיו  הצורה  ההוא  בהיכל  משימים  והיו  לכוכבים  היכלות  בונים  היו  ההם  שהאנשים   צורה  ל"ר,
  אבנים  לוחות  שני  בו  שיש  הארון  בו  ונשים  יתעלה  לשמו  היכל  שנבנה  אנחנו  וצוונו,  אחד  לגלגל  או  אחד  לכוכב  מיוחסת
  לא  והנביא  תורה  אין  נביא  אין  שאם,  התורה  לאמונת  קודמת  הנבואה  אמונת  שפנת  נודע  וכבר,  לך  יהיה  ולא  אנכי  שבהן

  תחלת  רבינו  שמשה  עד,  מלספור  הרבה  וזה',  ה  מלאך  לה  ויאמר',  ה  מלאך  ויקרא,  מלאך  באמצעות  רק  הנבואה  תבואהו
,  הנבואה  לאמונת  קודמת  המלאכים  מציאות  שאמונת  התבאר  הנה,  אש  בלבת'  ה  מלאך  אליו  וירא,  במלאך  היה  נבואתו
  התורה  לאמונת  קודמת  הנבואה  ואמונת   יתעלה  השם  מציאות  ה"הצאב  אנשי  סכלו  וכאשר,   הקדמון  שהנמצא  וחשבו,
  וכוכביו  הגלגל  הוא  כלל  העדר  ישיגהו  לא  אשר   לומר  רצוני  האילנות  וקצת  הצלמים  על  ממנו  שופעות  ושכחות,

  מה  אותם  ויודיעו  בחזון  עמם  וידברו  הנביאים  בפי  הנבואה  דברי  ישימו  אשר  הם  והאילנות  שהצלמים  חשבו,  האשרות
  שיזיק  ומה  שיועיל   האשרה  ובנביאי  הבעל  בנביאי  מדעתם  לך  שבארתי  כמו,   ונודע  לחכמים  האמת  התבאר  וכאשר,
  שאינם  נבדלות  אחרות  נמצאות  כ"ג  ושיש,  אחד  ושהוא  האמתי  האל  והוא,  בגוף  כח  ולא  גוף  שאינו  נמצא  שיש  במופת
,  וכוכביו  הגלגל  זולת  הם  כולם  הנמצאות  ואלו,  שבארנו  כמו  המלאכים  והם  יתעלה  ואורו  טובו  עליהם  ששפע  והוא  גופות
  שהקדמנוהו  במה  התבאר  הנה,  והאשרות  הצלמים  לא,  הנביאים  בפי  אמת  ישימו  אשר  הם  ההם  שהמלאכים  באמת  נודע

  צוה  הפינה  זאת  אמונת  ולחזוק,  והתורה  הנבואה  תתכן  ובהן,  השם  מציאות  אמונת  אחר  נמשך  המלאכים  מציאות  שאמונת
  לאמונת  שני  אמתי  דעת  הוא  אשר,  ההמון  באמונת  המלאכים  מציאות  לקיים,  מלאכים  שני  צורת  הארון  על  לעשות  י"הש

  כרוב  צורת  ל"ר  אחת  צורה  היתה  ואילו.  שבארנו  כמו  זרה  עבודה  ומבטל  ולתורה  לנבואה  התחלה  והוא,  השם  מציאות
  אחד  איש  הוא  שהמלאך  או,  ז"עע  עושים  שהיו  כמו,  הנעבד  האל  צורת  שהיא  חושבין  שהיו  כן  גם  הטעאה  בו  היה,  אחד
  במציאות  הדעת  קיום  יתבאר,  אחד'  ה  אלהינו'  ה  ביאור  עם  כרובים  שני  עשה  וכאשר,  שניות  לקצת  מביא  והיה,  כן  גם

  אלו  ברא  והוא  אחד  שהשם  אחר.  אלוה  שהם  שיחשבו  אדם  בני  בהם  מתעות  בטוח  הענין  והיה,  רבים  ושהם  המלאכים
  הרבים   לפניו  מנורה  הושמה  כן  ואחר,   לבית  ולתפארת  לכבוד,   לו  יש  בפרכת  הנסתר  תמיד  הנר  בו  שדולק  הבית  כי,
  גדולה  מעלה  בנפש   ויראתו  המקדש  גדולת  באמונת  התורה  חזוק  ידעת  וכבר,   והחמלה  הענוה  מדת  לאדם  שיגיע  עד,
  ומזבח  הקטורת  למזבח  והצורך,  המקדש  יראת  לחזק  שבת  בשמירת  וסמכו,  תיראו  מקדשי  ואמר,  כשיראהו  הלבב  ורכות
  מבואר  וכליהם  העולה   סבה  בו  אדע  לא  תמיד  הלחם  עליו  והיות  השלחן  אבל,   עד  אותו  איחס  דבר  לאיזה  יודע  ואיני,
  שיונף  דין  אינו  באמרם  בו  שנתנו  הסבה  ידעת  כבר,  ברזל  עליהם  יניף  שלא  גזית  המזבח  אבני  מהיות  האזהרה  אבל,  היום

  באבני  מזבחותיהם  בונים  היו  ז"שעע  וזה,  מבוארת  בו  והסבה,  שזכרנו  כמו  הדרשות  צד  על  טוב  וזה,  המאריך  על  המקצר
  עשותו  א"א  ואם,  לי  תעשה  אדמה  מזבח  אמר,  בהם  מהדמות  לברוח  מאדמה  המזבח  ושיהיה,  בהם  מהדמות  והזהיר  גזית

  כולה  והכוונה',  ה  מזבח  אצל  עץ  כל  ומנטוע  משכית  מאבן  שהזהיר  כמו,  יחצבו  לא  הטבעית  בצורתם  יהיו  אבנים  מבלתי
  אחת   לנעבדיהם  אותה  עושין  היו  אשר  החלוקות  עבודתם  כדמות  השם  נעבוד  שלא  והוא,   בכלל  הזהיר  הענין  זה  ועל,
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  תועבת  כל  כי  אמר  אשר  לסבה,  לשם  כן  יעשו  שלא  ל"ר  אני  גם  כן  ואעשה  אלהיהם  את  האלה  הגוים  יעבדו  איכה  ואמר
  צוה  זה  מפני,  הערוה  בגלוי  היתה  אשר  ההם  בזמנים  פעור  עבודת  פרסום  ידעת  וכבר,  לאלהיהם  עשו  שנא  אשר  השם

  ערותך  תגלה  לא  אשר  במעלות  זה  כל  עם  למזבח  יעלה  ושלא,  העבודה  בעת  ערוה  בשר  לכסות  מכנסים  לעשות  הכהנים
  והטמאים  כן  גם  הסכלים  יהרסו  ושלא  ולפארו  אותו  לכבד  הוא,  תמיד  למקדש  סביב  והסבוב  השמירה  היות  ואמנם,  עליו
  שיתבאר  כמו  גופו  רחץ  שלא  מי  וכל  האנינות  בעת  ולא  אליו   עד  ולפארו  המקדש  להגדיל  המביאים  הדברים  ומכלל,

,  בגדים  וקרוע  ראש  פרוע  לומר  רצוני  ראשו  רחץ  שלא  מי  ולא  טמא  ולא  שכור  לא  אליו  יבא  שלא,  ממנו  יראה  לנו  שיגיע
  הכהנים  להלביש  וצוה,  והלוים  הכהנים  ונבדלו  עובדיו  מעלת  הגדיל  עוד  הבית  ולהגדיל,  ורגליו  ידיו  יקדש  עובד  ושכל
  ולתפארת  לכבוד  קדש  בגדי  וטובים  יפים  ומלבושים  נאים  בגדים   מום  בעל  בעבודה  ישמש  ושלא,   לבד  מום  בעל  ולא,
  המצוה  זאת  בתלמוד  שהתבאר  כמו  בכהנים  פוסלים  כ"ג  הכעורים  אלא   בצורתו  אצלם  אדם  יגדל  לא  שההמון  ומפני,

  מקריב  שאינו  לוי  בן  אבל,  הכל  אצל  ותפארת  גדולה  לבית  שתהיה  והמכוון,  בגדיו  ויופי  איבריו  בשלמות  אלא  האמתית
  הוא,  לבד  השיר  אמירת  בו  הכוונה  אך,  עליה  וכפר  עליו  וכפר  בכהנים  שבא  כמו,  עונות  מכפר  שהוא  עליו  חושבין  ואין
  כלי  ועם  הערבים  ולנגונים  לקולות  רק  הנפשות  יפעלו  ולא  ההם  בדברים  הנפש  להפעל  בשיר  כ"ג  המכוון  כי,  בקול  נפסל
  ומהכנס  בו  משבת  מוזהרים  במקדש  העומדים  הכשרים  כ"ג  הכהנים  ואפילו,  תמיד  במקדש  הענין  שהיה  כמו,  כ"ג  השיר

  עת  בכל  ההיכל  אל   ד  הכפורים  ביום  גדול  כהן  אלא  כלל  הקדשים  לקדשי  ומהכנס,   יותר  ולא  פעמים'   להגדיל  זה  כל,
  המקדש   הקרב  בו  ורוחצין  ושורפין  הבשר  בו  ומחתכין  יום  בכל  רבות  בהמות  המקודש  במקום  שוחטים  היו  וכאשר.

  והכרעים   הבשר  מקומות  כריח  ריחו  היה  הענין  זה  על  אותו  מניחים  היו  שאילו  ספק  אין,   בו  להקטיר  צוה  זה  מפני,
  היו  מיריחו  אמרם  ידעת  כבר,  בו  העובד  כל  בגדי  וריח  ריחו  להטיב,  הערבים  ובין  בבקר,  יום  בכל  פעמים  שתי  הקטורת
,  שכנגדו  לו  היה  אם  שכן  כל  טוב  ריח  לו  היה  לא  אם  אבל,  המקדש  יראת  שמעמיד  ממה  כ"ג  וזה,  הקטרת  ריח  מריחים

.  ממנו  ותברח  הרע  הריח  מן  ותתרחק  אליו  ותטה,  הטוב  לריח  מאד  תתרחב  הנפש  כי,  ההגדלה  הפך  האדם  בלב  מביא  היה
  נבדל  והיותו  וקדושתו  הנמשח  הדבר  גדולת  ולהאמין,  בו  שימשח  מה  ריח  להטיב,  תועלות  שתי  בו  יש  המשחה  שמן  אבל

  מינו  משאר  לטובה   יהיה  אדם,   בגד  או,   כלי  או,   ליראתו  סבה  שהיא,  המקדש  ליראת  שב  הכל,   הפעלות  התחדש  מפני,
  אליו  שיכנס  בעת  האדם  בנפש   ויכנעו  הקשים  הלבבות  וירכו,   מרחוק  בעצות  ההתחכמות  זה  כל  השם  התחכם  אשר,

  הבית  אל  שיבאו  בעת  ולהכניע  לרככם   וייראוהו  המיישירות  השם  מצות  שיקבלו  כדי, ,  התורה  בלשון  לנו  שבאר  כמו,
  ואמר   ה  לפני  ואכלת,   ה  את  ליראה  תלמד  למען  וצאנך  בקרך  ובכרת  ויצהרך  תירושך  דגנך  מעשר  אלהיך'   כל  אלהיך'
  הימים   היא  מה  הפעולות  אלו  בכל  המכוונת  התכלית  לך  התבאר  הנה,   המשחה  כשמן  מעשות  האזהרה  סבת  ואמנם.

  מי  כל  כ"ג  יחשוב  ושלא,  יותר  עליהם  ההפעלות  אז  ויהיה,  שם  אלא  ההוא  הריח  יריחו  שלא  כדי,  מאד  מבוארת,  והקטרת
  נשא  הארון  היות  אמנם.  ומחלוקות  גדולים  הפסדים  זה  בעבור  ויתחדשו,  נכבד  יהיה  בו  בכיוצא  או  השמן  בזה  שימשח
,  הטבעות  מן  הבדים  בהוציא  ואפילו,  וצורה  תכונה  לו  תפסד  ושלא,  מבוארים,  בו  ההגדלה  מפני,  העגלות  על  לא  בכתף

  חתוך  מבלתי  באריגה  כולם  הבגדים  מלאכת  ושתתוקן,  האחר  מן  האחד  בהסיר  ואפילו  והחשן  האפוד  צורת  תפסד  לא  וכן
  והעסקים  המלאכות  כי,  חברו  במלאכת  יתעסקו  שלא  המקדש  מעובדי  אדם  כל  הזהיר  וכן,  האריגה  צורת  תפסד  שלא  עד

  ההדרגה  שזאת  הוא  ומבואר.  הכל  מן  והעצלה  ההתרשלות  יפול  מיוחדת  למלאכה  איש  כל  ייוחד  לא  אם,  לרבים  המסורים
  נתנו  אשר  במקומות   דינים  הבית  להר,   דינים  ולחיל,   עצמם  בפני  דינים  נשים  ולעזרת,   אחרים  דינים  ולעזרה,   עד  וכן,

  הכלל  זה  חלקי  סבות  זכרנו  כבר  הנה.  אליו  מכוין  כל  בלב  יתירה  יראה  ונתינת  הגדלה  תוספת  כולו  שזה,  הקדשים  קדש
  :כלו

  


