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  רמב"ם ורמב"ן בטעמי המצות מחלוקת – כי יקרא קן צפור לפניך

 
  ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק כו 

כמו שחלקו אנשי העיון מבעלי התורה אם מעשיו יתעלה נמשכים אחר חכמה או אחר הרצון לבד לא לבקשת תכלית כלל, כן חלקו 
זאת המחלוקת בעצמה במה שנתן לנו מן המצות, שיש מי שלא יבקש לזה סבה כלל, ויאמר שהתורות כלם נמשכות אחר הרצון 

ת אחר החכמה והמכוון בה תכלית אחת, ושהמצות כלם יש להם סבה, ומפני ויש מי שיאמר שכל מצוה ואזהרה מהן נמשכלבד, 
התועלת צוה בהם, והיות לכלם עלה אלא שאנחנו נסכל עלת קצתם ולא נדע אופני החכמה בהן, הוא דעתנו כלנו ההמון 

אים חקים כשעטנז ובשר , חוקים ומשפטים צדיקים, משפטי ה' אמת צדקו יחדו, ואלו שנקרוהסגולות וכתובי התורה מבוארים בזה
בחלב ושעיר המשתלח, ואשר כתבו עליהם החכמים ז"ל ואמרו דברים שחקקתי לך כבר אין לך רשות להרהר בהם והשטן מקטרג 

בהן ואומות העולם משיבין עליהם, לא יאמין המון החכמים שהם ענינים שאין להם סבה כלל ולא בוקש להם תכלית, כי זה יביא 
אבל יאמין המון החכמים שיש להם עלה, ר"ל תכלית מועילה על כל פנים, אלא שנעלמה ממנו, אם כרנו, לפעולת ההבל כמו שז

מהם , לקצור דעתנו או לחסרון חכמתנו. כל המצות אם כן יש להם סבה, ר"ל כי למצוה ההוא או לאזהרה יש תכלית מועילה
הן מה שלא התבארה תועלתם כמו שהתבאר מה שהתבאר לנו צד התועלת בהן, כאזהרה מן הרציחה ומן הגניבה, ומ

בנזכרים, כאסור הערלה וכלאי הכרם, והם אשר תועלתם מבוארת אצל ההמון יקראו משפטים, ואלו שאין תועלתם מבוארת 
, ויאמרו תמיד כי לא דבר רק הוא מכם, ואם רק הוא מכם, רוצה לומר שאין נתינת אלו המצות דבר רק שאין אצל ההמון יקראו חקים

ית מועילה לו, ואם יראה בדבר מהמצות שענינו כן החסרון הוא מהשגתכם, וכבר ידעת הדבר המפורסם אצלנו ששלמה ידע תכל
וכן אמרם שהשם העלים סבות המצות שלא יזלזלו בהן, כמו שאירע לשלמה בשתי מצות סבות המצות כלן מלבד פרה אדומה, 

אלא שאני מצאתי דבר לחכמים ז"ל בבראשית ובי הספרים יורו עליו, , ועל זה העקר נמשכו כל דבריהם וכתאשר התבארה עלתם
רבה יראה ממנו בתחלת מחשבה שקצת המצות אין להם עלה אלא המצוה בהן לבד, ולא כיון בהם תכלית אחרת ולא תועלת 

י אומר לא נתנו נמצאת, והוא אמרם שם וכי מה איכפת לו להקב"ה בין מי שהוא שוחט מן הצואר למי שהוא שוחט מן העורף הו
ועם היות המאמר הזה נפלא מאד שלא ימצא לו דומה , המצות אלא לצרף בהם את הבריות שנאמר אמרת ה' צרופה וגו'

בדבריהם, פרשתי אני בו פירוש תשמעהו עתה עד שלא נצא מסדר דבריהם כלום ולא נפרד מהשורש המוסכם עליו, והוא היות 
, כי לא דבר רק הוא וגו', ואמר לא אמרתי לזרע יעקב תהו בקשוני, אני ה' דובר אותכל המצות בוקש בהם תכלית מועילה במצי

וזה שכלל המצוה יש לה סבה צדק מגיד מישרים, ואשר צריך שיאמינהו כל מי שדעתו שלמה בזה הענין הוא מה שאספרהו, 
בו שהריגת בעלי חיים לצורך  והמשל, בהכרח ומפני תועלת אחת צוה בה, אבל חלקיה הם אשר נאמר בהם שהם למצוה לבד

המזון הטוב מבוארת התועלת כמו שאנחנו עתידים לבאר, אמנם היותו בשחיטה לא בנחירה, ובפסיקת הוושט והגרגרת 
, וכן יתבאר לך ממשלם שוחט מן הצואר לשוחט מן העורף, וזכרתי לך זה במקום מיוחד, אלו וכיוצא בהן לצרף בהם את הבריות

אבל אמתת הדבר הוא, כי כאשר הביא ההכרח לאכילת בעלי הם ז"ל שוחט מן הצואר לשוחט מן העורף, המשל מפני שבא בדברי
חיים כיון למיתה הקלה עם קלות המעשה, שא"א הכאת צואר אלא בסיף וכיוצא בו והשחיטה אפשר בכל דבר, ולברור מיתה 

כי המצוה בהקרבת הקרבן יש לה תועלת גדולה  קלה התנו חדוד הסכין ואשר ראוי להמשיל באמת מענין החלקים הוא הקרבן,
מבוארת כמו שאני עתיד לבאר, אבל היות הקרבן האחד כבש והאחד איל והיות מספרם מספר מיוחד, זה א"א לתת לו עלה 

כלל, וכל מי שמטריד עצמו לתת סבה לדבר מאלו החלקים הוא בעיני משתגע שגעון ארוך ואינו מסיר בזה ההרחקה אך מוסיף 
. ודע ומי שידמה שאלו יש להם סבה, הוא רחוק מן האמת כמי שידמה שהמצוה כולה היא ללא תועלת נמצאת, תהרחקו

שהחכמה חיבה, ואם תרצה אמור שהצורך מביא, להיות שם חלקים שאין להם סבה, וכאלו הוא דבר נמנע בחק התורה שלא יהיה 
היה איל, השאלה ההיא בעצמה היתה מתחייבת אלו נאמר ואפני ההמנעות בו שאמרך למה היה כבש ולא בה דבר מזה הכת, 

איל מקום כבש, שא"א מבלתי מין אחד, וכן למה היו שבעה כבשים ולא היו שמנה כן היו שואלים אם היו שמונה או י' או ך' 
מה שא"א מבלי מספר בהכרח, וכאלו ידמה זה לטבע האפשר אשר א"א מבלתי היות האחד מן האפשרים, ואין ראוי לשאל ל

, כי זאת השאלה תתחייב אלו היה הנמצא האפשר האחר מקום זה, ודע זה הענין היה זה האפשר ולא היה זולתו מן האפשרים
, ואשר אמרו בו תמים מהיות לכל מצוה סבה, ואשר ידע מהם שלמה הוא תועלת המצוה בכלל לא חקירת כל חלקיהוהבינהו, 

לכללים רבים, ויהיה כל כלל כולל מצות רבות שהן ממין אחד או קרובים בעניינם, ואחר שהענין כן אני רואה לחלוק התרי"ג מצות 
ואגיד לך סבת כל כלל מהם ואראה תועלתו אשר אין ספק בה ולא מדחה. ואח"כ אשוב לכל מצוה בפני עצמה מהמצות ההם אשר 

לא התבארו לי סבתם עד היום, וכן יכללם הכלל ההוא ואבאר לך סבתה, עד שלא ישאר מהם רק קצת סבות מעטות מאד הם אשר 
התבאר לי ג"כ קצת חלקי מצות ותנאי קצתם ממה שאפשר לתת סבתו, והנה תשמע אח"כ כל זה, ואי אפשר לי לבאר לך אלו 

הסבות כולם אלא אחר שאקדים לך פרקים רבים אכלול בהם הקדמות מועילות שהם הצעה לענין זה אשר כוונתיו, והם אלו הפרקים 
  בהן עתה: אשר אתחיל 

 
  ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק מח 

ואמנם מצות שחיטת בהמה היא הכרחית, מפני שהמזון הטבעי לבני אדם הוא מין הזרעים והצומחים בארץ ומבשר בעלי חיים, …
כונה וכאשר הביא הכרח טוב המזון להריגת בעלי חיים והטוב שבבשר הוא מה שהותר לנו לאכלו, וזה מה שלא יסופק בו רופא, 

התורה לקלה שבמיתות ואסרה שיענה אותם בשחיטה רעה ולא בנחירה ולא יחתך מהם אבר כמו שבארנו, וכן אסר לשחוט 
אותו ואת בנו ביום אחד, להשמר ולהרחיק לשחוט משניהם הבן לעיני האם, כי צער בעלי חיים בזה גדול מאד, אין הפרש בין 

רחמיה על הולד אינו נמשך אחר השכל רק אחר פעל הכח המדמה הנמצא צער האדם עליו וצער שאר ב"ח, כי אהבת האם ו
, והיה זה הדין מיוחד בשור ושה, מפני שהם מותר לנו אכילתם מן הבייתות הנהוג לאכלם, והם ברוב בעלי חיים כמו שנמצא באדם

פרוחים הצריכים לאמם על וזהו הטעם ג"כ בשלוח הקן, כי הביצים אשר שכבה האם עליהם והאאשר תכיר מהם האם את הולד, 
הרוב אינם ראוים לאכילה, וכשישלח האם ותלך לה לא תצטער בראות לקיחת הבנים, ועל הרוב יהיה סבה להניח הכל, כי מה 

שהיה לוקח ברוב הפעמים אינו ראוי לאכילה, ואם אלו הצערים הנפשיים חסה תורה עליהם בבהמות ובעופות כל שכן בבני 
רם על קן צפור יגיעו רחמיך וגו', כי הוא לפי אחת משתי הדעות אשר זכרנום, ר"ל דעת מי שחושב ולא תקשה עלי באמ, אדם

  …שאין טעם לתורה אלא הרצון לבד, ואנחנו נמשכנו אחר הדעת השני
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  רמב"ן דברים פרק כב 
כי הטעם בשניהם לבלתי גם זו מצוה מבוארת מן אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד (ויקרא כב כח).  - ) כי יקרא קן צפור לפניך (ו

והנה , , או שלא יתיר הכתוב לעשות השחתה לעקור המין אף על פי שהתיר השחיטה במין ההואהיות לנו לב אכזרי ולא נרחם
  :ותם בהיות להם דרור לעוף כאלו יכרית המין ההואההורג האם והבנים ביום אחד או לוקח א

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

לבני בטנה איננו נמשך אחרי השכל והדבור אבל הוא מפעולת כח המחשבה המצויה בבהמות כאשר היא מצויה באדם. ואם כן, אין 
ואמר הרב ואל תשיב עלי . ויותר נכון, בעבור שלא נתאכזרעיקר האיסור באותו ואת בנו רק בבנו ואותו, אבל הכל הרחקה. 

ות לג ב) האומר על קן צפור יגיעו רחמיך, כי זו אחת משתי סברות, סברת מי שיראה כי אין טעם למצות ממאמר החכמים (ברכ
והוקשה עליו עוד מה שמצא בב"ר (מד א) וכי מה . אלא חפץ הבורא, ואנחנו מחזיקים בסברא השניה שיהיה בכל המצות טעם

שנאמר (משלי ל ה)  נו המצות אלא לצרף בהם את הבריותאיכפת לו להקב"ה בין שוחט מן הצואר לשוחט מן העורף, הא לא נת
  כל אמרת אלוה צרופה:

וזה הענין שגזר הרב במצות שיש להם טעם, מבואר הוא מאד כי בכל אחד טעם ותועלת ותקון לאדם, מלבד שכרן מאת 
ם קיט א) ולמכסה עתיק, זה . וכבר ארז"ל (סנהדרין כא ב) מפני מה לא נתגלו טעמי תורה וכו', ודרשו (פסחיהמצוה בהן יתברך

המגלה דברים שכסה עתיק יומין ומאי ניהו טעמי תורה. וכבר דרשו בפרה אדומה (במדב"ר יט ג ד), שאמר שלמה על הכל עמדתי, 
ופרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני (קהלת ז כג), ואמר ר' יוסי בר' חנינא אמר לו 

וך הוא למשה לך אני מגלה טעם פרה אדומה אבל לאחרים חקה, דכתיב (זכריה יד ו) והיה ביום ההוא לא יהיה אור הקדוש בר
יקרות וקפאון, יקפאון כתיב, דברים המכוסים מכם בעולם הזה עתידין להיות צפויים לעולם הבא, כהדין סמיא דצפי, דכתיב (ישעיה 

(שם) אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים, שכבר עשיתים לר' עקיבא. הנה בארו שאין  מב טז) והולכתי עורים בדרך לא ידעו, וכתיב
וכאלה רבות בדבריהם, ובתורה מניעות טעמי תורה ממנו אלא עורון בשכלנו, ושכבר נתגלה טעם החמורה שבהם לחכמי ישראל, 

  :ובמקרא דברים רבים מודיעין כן, והרב הזכיר מהן
רב, כפי דעתי ענין אחר להם, שרצו לומר שאין התועלת במצות להקב"ה בעצמו יתעלה, אבל אלו ההגדות אשר נתקשו על ה

אבל התועלת באדם עצמו למנוע ממנו נזק או אמונה רעה או מדה מגונה, או לזכור הנסים ונפלאות הבורא יתברך ולדעת את 
וכן המצות ל להוציא ממנו כל סיג, וזהו "לצרף בהן", שיהיו ככסף צרוף, כי הצורף הכסף אין מעשהו בלא טעם, אב. השם

  :להוציא מלבנו כל אמונה רעה ולהודיענו האמת ולזוכרו תמיד
ולשון זו האגדה עצמה הוזכרה בילמדנו (תנחומא שמיני ח) בפרשת זאת החיה, וכי מה איכפת לו להקב"ה בין שוחט בהמה ואוכל או 

פת לו בין אוכל טהורות או אוכל טמאות, אם חכמת חכמת לך (משלי ט נוחר ואוכל כלום אתה מועילו או כלום אתה מזיקו, או מה איכ
יב), הא לא נתנו המצות אלא לצרף את הבריות, שנאמר (תהלים יב ז) אמרות ה' אמרות טהורות, ונאמר כל אמרת אלוה צרופה, 

ורה כמחושב מן המנורה, שיצטרך לא הנה מפורש בכאן שלא באו לומר אלא שאין התועלת אליו יתעלהלמה, שיהא מגין עליך. 
ושיצטרך למאכל הקרבנות וריח הקטרת, כנראה מפשוטיהם. ואפילו הזכר לנפלאותיו שעשה שצוה לעשות לזכר ליציאת 
מצרים ומעשה בראשית, אין התועלת לו, רק שנדע אנחנו האמת ונזכה בו עד שנהיה ראויים להיות מגן עלינו, כי כבודנו 

  :נחשבו לווספרנו בנפלאותיו מאפס ותוהו 
והביא ראיה מן השוחט מן הצואר והעורף לומר שכולם לנו ולא להקב"ה, לפי שלא יתכן לומר בשחיטה שיהא בה תועלת וכבוד 

. והביאו ראיה לבורא יתברך בצואר יותר מהעורף או הניחור, אלא לנו הם להדריכנו בנתיבות הרחמים גם בעת השחיטה
ת והם המאכלים המותרים, לאוכל טמאות והם המאכלים האסורים, שאמרה בהם התורה אחרת, או מה איכפת לו בין אוכל טהורו

ואמרם אם חכמת חכמת לך, הזכירו כי (ויקרא יא כח) טמאים המה לכם, ורמז שהוא להיותנו נקיי הנפש חכמים משכילי האמת. 
, כמו שאמרה תורה זקק את נפשותינוהמצות המעשיות כגון שחיטת הצואר ללמדנו המדות הטובות, והמצות הגדורות במינין ל

(שם כ כה) ולא תשקצו את נפשותיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמוש האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא, א"כ כלם לתועלתנו 
בלבד. וזה כמו שאמר אליהוא (איוב לה ו) אם חטאת מה תפעל בו ורבו פשעיך מה תעשה לו, ואמר (שם פסוק ז) או מה מידך יקח. 

  :מוסכם בכל דברי רבותינווזה דבר 
ושאלו בירושלמי בנדרים (פ"ט ה"א) אם פותחין לאדם בכבוד המקום בדברים שבינו לבין המקום, והשיבו על השאלה הזאת, אי זהו 

כבוד המקום כגון סוכה שאיני עושה לולב שאיני נוטל תפילין שאיני מניח, והיינו כבוד המקום, משמע דלנפשיה הוא דמהני, כהדא אם 
הנה בארו שאפילו הלולב והסוכה דקת מה תתן לו או מה מידך יקח, אם חטאת מה תפעל בו ורבו פשעיך מה תעשה לו. צ

והתפילין שצוה בהן שיהו לאות על ידך ולזכרון בין עיניך כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים, אינן לכבוד ה' יתברך, אבל לרחם 
ים, אתה הבדלת אנוש מראש ותכירהו לעמוד לפניך כי מי יאמר לך מה תעשה ואם . וכבר סדרו לנו בתפלת יום הכפורעל נפשותינו

יצדק מה יתן לך. וכן אמר בתורה (לעיל י יג) לטוב לך, כאשר פירשתי (שם פסוק יב), וכן ויצונו ה' לעשות את כל החקים האלה 
ולא לו יתברך ויתעלה, אבל כל מה שנצטוינו שיהיו  והכוונה בכלם לטוב לנו,ליראה את ה' אלהינו לטוב לנו כל הימים (לעיל ו כד). 

  :בריותיו צרופות ומזוקקות בלא סיגי מחשבות רעות ומדות מגונות
וכן מה שאמרו (ברכות לג ב) לפי שעושה מדותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינן אלא גזרות, לומר שלא חס האל על קן 

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

(קידושין פב א) טוב  , ומפני זה אמרובטבחים שוחטי השורים הגדולים והחמורים שהם אנשי דמים זובחי אדם אכזרים מאד
והנה המצות האלה בבהמה ובעוף אינן רחמנות עליהם, אלא גזירות בנו להדריכנו וללמד אותנו שבטבחים שותפו של עמלק. 

. וכן יקראו הם כל המצות שבתורה עשה ולא תעשה גזירות, כמו שאמרו (מכילתא בחדש ו) במשל המלך שנכנס המדות הטובות
ר עליהם גזירות, אמר להם כשיקבלו מלכותי אגזור עליהם גזירות, כך אמר הקדוש ברוך הוא קבלתם למדינה אמרו לו עבדיו גזו

  מלכותי אנכי ה' אלהיך (שמות כ ב), קבלו גזירותי לא יהיה לך וכו' (שם פסוק ג):
, אמר רבי רחמאי מאי דכתיב שלח תשלח את האם אבל במדרשו של רבי נחוניא בן הקנה בשלוח הקן מדרש שיש במצוה סוד

ולא אמר את האב, אלא שלח תשלח את האם בכבוד אותה בינה שנקראת אם העולם דכתיב (משלי ב ג) כי אם לבינה תקרא. מאי 
צוה והנה המואת הבנים תקח לך, אמר רבי רחמאי אותם בנים שגדלה ומאי ניהו שבעת ימי הסוכה ודיני שבעת ימי השבוע וכו'. 

  :הזאת רומזת לענין גדול, ולכך שכרה מרובה למען ייטב לך והארכת ימים


