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  1דף מקורות          ד"בס

  טעמי המצוות
  

  :א"ג פל"חנ "מו, ם"רמב
 שלא אצלם והטוב, המצות מן למצוה סבה נתינת עליהם שיכבד אנשים אדם מבנייש 

 לא בנפשם שימצאוהו חלי הוא זה אל יביאם ואשר, כלל ענין ולאזהרה למצוה יושכל
 מועילות התורות אלו היוי שאם יחשבו שהם, והוא, אותו לומר ידעו ולא בו להגות יוכלו
, שכל בעל והשתכלות ממחשבות באו כאלו יהיו, בהם נצטוינו כך ומפני המציאות בזה

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

 יזיקנו שלא מה מעשות ויזהירנו עשותו יועילנו שלא מה לעשות יצונו אבל כן יעשה לא
 שביארנו כמו להועילנהו כלה והכונה, זה בהפך הענין אבל, חלילה לו חלילה, עשותו
 החקים כל את ישמעון אשר ואמר, הזה כהיום לחיותנו הימים כל לנו לטוב מאמרו
 אל יורו כלם החוקים שאפילו באר כבר, הזה הגדול הגוי ונבון חכם עם רק ואמרו האלה

 ולא תועלת יביא ולא סבה לו יודע שלא ענין יהיה ואם, ובתבונה בחכמה שהם הגוים כל
 מזה ויפלאו המעלה וגדול ונבון חכם שהוא בעושהו או במאמינו יאמר למה, נזק ידחה
, היא, מצות ג"התרי מאלו מצוה שכל והוא, ספק בלא שזכרנו כמו הענין אבל, ותהאומ

 או, עול להסיר או, ישר סדר לנתינת או, רע דעת להסיר או, אמתי דעת לנתינת אם
, בדעות, דברים בשלשה נתלה הכל, רעות ממדות להזהיר או, טובות במדות להתלמד
 המאמרים כי, המאמרים נמנה שלא חייב ואשר, המדינית ההנהגה ובמעשה, ובמדות

, המדינים המעשים מכלל שהוא מה מהם, מהם הזהיר או לאומרם התורה זרזה אשר
 ענינים השלשה אלו לנו הספיק זה ומפני, מדות ללמד ומהן, אמתי דעת ללמד ומהם

  :המצות מן מצוה בכל סבה בנתינת
  

  :ם"השורש התשיעי לרמב
 והמצווה מהם המוזהר הדברים אבל והעשה הלאוים למנות ראוי שאין התשיעי השרש

  :בהם
 ובמדות ובפעולות בדעות. דברים בארבעה הם הנה ואזהרותיה התורה צוויי שכל דע

 היחוד להאמין שצונו מה כמו הדעות מן אחת דעת להאמין צונו שהוא וזה. ובדבור
 מה מוכ הדעות מן אחת דעת מהאמין שהזהירנו או). ד - ב' ע (ויראתו' ית האל ואהבת

 שצונו מה כמו. הפעולות מן בפעולה צונו וכן. לזולתו האדנות מהאמין) א ת"ל (שהזהירנו
). כ' ע (המקדש ובנות) פד ז - עו עב - סב נה נא - לט ח -  כז' ע (הקרבנות להקריב

 יתעלה האל לזולת מהקריב) ז - ה' ל (שהזהירנו מה כמו הפעולות מן מפעולה והזהירנו
 בחמלה שצונו מה כמו. מהמדות במדה להתנהג צונו וכן. ולתוז לנעבד ומהשתחוות

. כמוך לרעך ואהבת) רו ע"ומ נה' עמ לעיל (אמרו והוא והחסד והצדקה והרחמנות
) ה -  שב' ל (והנקימה והנטירה מהשנאה שהזהירנו מה כמו המדות מן במדה והזהירנו
 מן מאמר לומר וצונו. שאבאר כמו הרעות המדות מן זה וזולת) רצב ת"על (הדם ודרישת

 ועל העונות על ולהתודות) ה' ע (אליו ולהתפלל לשבחו שצונו מה כמו. המאמרים
 מה כמו הדבורים מן אחד מדבור והזהירנו. שיתבאר ממה לזה והדומה) עג' ע (הפשעים

) רפא' ל סוף (הרע ולשון) שא' ל (והרכילות) רמט סג סא' ל (לשקר מהשבע שהזהירנו
 הענינים שיימנו ראוי הנה, הענינים אלו וכשהגיעו. זה וזולת) יח -  שטו (והקללה
  .מדה או אמונה או דבור או פעולה יהיו, מהם המוזהר או בהם המצווה

 האזהרות לרבוי או בו המצווה מן היה אם ההוא בענין שבאו הצוויין לרבוי נביט ולא
  ...לבד לחזוק הם כלם כי. ממנו המוזהר מן היה אם ממנו שבאו
 בשבת שהציוי נודע כבר. המצוות ירבו העשה או הלאוין ברבוי לא כי התבאר כבר הנה
' דברי כו כג יט ויקרא לה לד פ"ד לא כג כ שמות (פעמים עשרה שתים בתורה נכפל לנוח

 המנוחה עשה מצות מכלל כי שיאמר המצוות ימנו מאשר אחד שיחשוב התראה). ה
 ז ג ויקרא (פעמים שבע דם מאכילת האזהרה באה וכן. מצות עשרה שתים והיא בשבת

 מה זה. מצות שבע הדם שאיסור ויאמר משכיל שום כן גם היחשוב). פ"ב יב ראה' פ פ"ג
) קנד (עשה מצות מכלל אחת מצוה שהיא שבת בשביתת כלומר. אחד בו יטעה שלא

  ).קפד (תעשה לא ממצות אחת מצוה שהיא דם מאכילת ובאזהרה
  
  'התשובה, 'קובץ מאמרים אלחנן וסרמן' ר
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  :א"מ קטו ע"ב

 שנאמר, אותה ממשכנין אין - עשירה שהיא בין ענייה שהיא בין, אלמנה. משנה
  . אלמנה בגד תחבל ולא+ ד"כ דברים+

 דברי, אותה ממשכנין אין -  עשירה שהיא בין ענייה שהיא בין, אלמנה: רבנן תנו. גמרא
, אותה ממשכנין אין -  ענייה, אותה ממשכנין - עשירה: אומר שמעון רבי. יהודה רבי

  .בשכנותיה רע שם משיאה ואתה לה להחזיר חייב שאתה
  

  ):ד"ב מ"פ(א "משנה סנהדרין כא ע
 בגמרא שם ישנה ילפותא לכך שזוהי מידת [אלא שמונה עשרה' לא ירבה לו נשים'

' ר. יהודה אומר מרבה הוא לו ובלבד שלא יהוא מסירות את לבו' ר]. הריבוי האסורה
לא ירבה 'אם כן למה נאמר . אומר אפילו אחת מסירה את לבו הרי זה לא ישאנהשמעון 

  .אפילו כאביגיל', לו נשים
  

  :ל"מ הנ"גמרא בסוגיית ב
 נשים לו ירבה ולא, קרא דמפרש הכא ושאני, דקרא טעמא דריש לא יהודה רבי לעולם

 בעלמא מכדי :שמעון ורבי -. יסור דלא משום - נשים לו ירבה לא טעמא מאי, יסור ולא
 מאי: ידענא ואנא, יסור לא בעינן ולא ירבה לא רחמנא לכתוב - דקרא טעמא דרשינן
 ומסירה אחת אפילו? לי למה רחמנא דכתב יסור לא, יסור דלא משום - ירבה לא טעמא

  . ישאנה לא זה הרי - לבו את
  

  : שםסנהדריןש "פיהמב, ם"רמב
  .יהודה' שמעון ולא כר' אין הלכה כר

  
  :ב"ג ה"מלכים פ'  הל,ם"רמב

מפי השמועה למדו שהוא לוקח עד שמונה עשרה נשים בין הנשים , לא ירבה לו נשים
ויש לו לגרש ולישא אחרת , ואם הוסיף אחת ובעלה לוקה, ופלגשים הכל שמונה עשרה

   .תחת זו שגירש

  
  :ם שורש חמישי"רמב

שני ודאי טעם למניעה שזה הלאו ה', לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו'כענין שנחלקו ב
לא 'יהודה דורש מה טעם ' שר, כ נחלקו בו חכמי ישראל"ואעפ, שקדמה מריבוי הנשים

, ולימד שמרבה הוא נשים ובלבד שלא יהו מסירות את לבו', לא יסור'משום ' ירבה
אפילו : אמר. שמעון דורש אותו לאו בפני עצמו' ור, כלומר שתהיינה בדוקות בכשרות

הנה . דאפילו כאביגיל'? לא ירבה'אם כן למה נאמר . בו לא ישאנהאחת ומסירה את ל
  .עשאו לאו בפני עצמו לייתורו

  
  ק"ף תחילת ב"רי

  : ושן ורגל ברשות הרבים פטורין משום דאורחייהו הוא
  

  ש בתחילת בבא קמא"רא
ר דאורחיה הוא תמיה לי מה הוצרך לפרש טעמא דפטירי משום "ושן ורגל פטורין ברה

ואפשר שבא לפרש . ר"הוא הא קרא כתיב ובער בשדה אחר ודרשינן ולא ברהדאורחייהו 
ר ואי אפשר שילכו "ר לפי שדרכו לילך ברה"טעם הפסוק למה פטרתו תורה ברה

פ שדרכו לילך שם דכיון דאיועד "ר אע"אבל קרן חייבת ברה. הבעלים אחריהן תמיד
סא הוא כי היכי דלינטריה ל דקנ"קי) והכי(ויודע שהוא נגחן הוה ליה למריה לנטוריה 

י "ר ומקצתו ברה"לתוריה ונפקא מינה מטעם זה שאם היה עץ ארוך מונח מקצתו ברה
יצחק ' י כלים כיון שדרכה לילך ולדרוס עליו פטורין ור"ר ושברה ברה"ודרסה עליו ברה

  :שמואל לא פירש כן לקמן גבי שור יוכיח שברשות' בר
  
  
 
 


