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בפרק  במורה הנבוכים.פים והחרי )להלן: פרק ל"א( הוא בין הפרקים הביקורתיים חלק גפרק ל"א שב

תפיסה זו גורסת כי טעמי המצוות נעוצים זה מתאר הרמב"ם השקפה המשגיבה את טעמי המצוות. 

. אצל האנשים המאמצים תפיסה זו, הטרנסצנדנטיות של בחכמת האל, שהיא מעבר להשגת בשר ודם

 . זיציה רליגיוזיתמטפיזית; היא בעיקר הלך רוח, דיספו-טעמי המצוות אינה רק טענה תיאולוגית

 .החיים ההלכתייםו של אל נשגב ובלתי מובן הוא מהותם של חיי הדתמסתוריות  רותיציות לגזלדידם, 

היא  –הוולונטריסטית כי המצוות נמשכות מרצון האל -יותר מן התפיסה הכלאמית –הדיספוזיציה הזו 

הוא בפרק ל"א מהותן של המצוות.  בדברהניגוד החריף ביותר לתפיסה הרציונליסטית של הרמב"ם 

רציונלי שביסוד הרוחניות הזו, תוך שהוא מבקרה בחריפות, והכול כדי -חושף את הגרעין האנטי

כלשהי נצטווינו בהן', וכי לגבי  )ארצית( כלומר ש'בשל תועלת ,לשכנע כי לכל המצוות טעם רציונלי

 ן. ידיעת תועלותיהן היא תנאי להתממשות תכלית -מצוות רבות 

ה למרבה הפליאה, פרק ל"א כמעט שלא נדון אצל פרשני הרמב"ם לדורותיהם, והוא גם לא זכ

פה של הדורות האחרונים. כמה חוקרים התייחסו לפרק הדרמטי לניתוח מפורט בספרות המחקר הענ

הזה דרך אגב, ופירשוהו באופן מוטעה. כמו בפרקים רבים אחרים ב'מורה', הטיעון הנפרש בפרק ל"א 

 והתפיסה העולה ממנו מורכבים יותר ממה שנראה בהרהור ראשון. 

אמצעותה אפרש את אציע 'קריאה צמודה' של הפרק הקצר ביחס הזה, שבלהלן  1בסעיף 

בשל דתיות )הלכתית( של מסתורין שלילת טעמים  אבחין בין 2בסעיף  כוונותיו הגלויות והסמויות.
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משיקולים סוגים אחרים של הסתייגות מטעמים:  לבין, שהיא עניינו של פרק ל"א, והשגבה

הזו תחדד  ההבחנה הלכתית( של ציות ושעבוד.)דתיות מה שאכנה בשל ו הלכתיים,-יוריספרודנטיים

והיא תשרת טיעונים  ,שבפרק ל"א שלא תוׂשכל לציווי ולאיסור כל משמעות'את טיבו של הרצון '

של טעמי גורפת כי שלילה , בעקבות הרמב"םאטען,  3בסעיף   ת שיבואו בסעיפים הבאים.יוופרשנו

רות חז"ל, המקרא, ספ -המצוות בשל דתיות של מסתורין והשגבה נעדרת מן הספרות היהודית הקדומה 

אבחין בין גישה השוללת מן  4בסעיף . והיא חידוש של ימי הביניים המאוחרים -וספרות הגאונים 

-ברם מייחסת להם טעמים אי המצוות טעמים כלשהם לבין גישה השוללת מהן טעמים רציונליים

אדגים  5, ואציע כי הביקורת של הרמב"ם בפרק ל"א נסובה על שתיהן. בסעיף ('שמימיים') רציונליים

באמצעות טעמי האיסורים להשחית את פאת הראש שקדמו בסעיפים  ושהוצעוההבחנות  את הפרשנות

פרשנות שהצעתי יאירו בולגלח את הזקן. הטעם שהרמב"ם נתן לאיסורים האלה, והתגובות כלפיו, 

של  . בסופובפרק ל"אהמתוארת המחזיקים בהשקפה על זהות האנשים אעיר  6בסעיף גוונים נוספים. 

שרווחה כנראה בקרב  ,הלכותהו מצוותהאטען כי 'הרליגיוזית ההלכתית' שלא רוצה בטעמי  הסעיף

בקרב מעגלים  - תוך שהיא לובשת צורות שונות - השתרשההתפשטה ו ,יהודים בימיו של הרמב"ם

 .ת החדשהוביותר בעשלאחריו,  רחבים בתפוצות ישראל בדורות

 

 טעמי המצוות כחכמה עלומה .1

 מורה הנבוכים חלק ג, לא: 

 יש אנשים שקשה להם מתן טעם למצָוה מן המצוות. רצוי להם ביותר שלא תוׂשכל (1)

)=תובן בשכל( לציווי ולאיסור כל משמעות. מה שמחייב להם את זאת היא מחלה 

 שהם חשים בנפשותיהם שאין הם מסוגלים לדבר עליה ואין הם מיטיבים להביעה.

כי הם סוברים שאילו היו המצוות האלה מועילות למציאות זאת, ונצטווינו בהן משום  (2)

עתו של בעל ׂשכל. אבל אם הן דבר ד-כך וכך, אזי כאילו באו מתוך מחשבתו ושיקול

שאין מוׂשכלת לו משמעות כלל, ואין הן גורמות תועלת, אזי הן באו בלי ספק מן האל, 

 כי אין מחשבתו של אדם מביאה לדבר מזה. 

בעיני חלשי ׂשכל אלה האדם הוא, כביכול, שלם יותר מיוצרו, מפני שהאדם הוא אשר  (3)

ה עלינו אומר ועוׂשה מה שמביא לתכלית כלשהי, ו האל אינו עוׂשה זאת, אלא ְמַצוֶּ

 לעׂשות מה שעׂשייתו לא מועילה לנו, ואוסר עלינו מה שעׂשייתו לא מזיקה לנו. 

הוא נעלה מאוד )ממה שהם מייחסים לו(! הדבר שונה. כל הכוונה היא להועיל לנו,  (4)

ואמר: כמו שהסברנו את דברו לטוב לנו כל הימים לחֹיתנו כהיום הזה )דברים ו, כד(. 

ים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה )שם, ד,  אשר ישמעון את כל ַהֻחקִּ

ים כולם מורים בעיני כל האומות שהם בָחכמה  ו(. הרי שאמר במפורש שאפילו הֻחקִּ

ותבונה. אילו היה דבר שאין יודעים את טעמו ואינו מביא תועלת ואינו דוחה נזק, 

ערך, ויעורר -או העוׂשה אותו, שהוא חכם ונבון ורבמדוע ייאמר על המאמין בו, 

 פליאה באומות? 



 עיון במורה הנבוכים ג, לא – על השגבת טעמי המצוותלורברבוים, 

3 

 

עֹשרה מצוות אלה -אלא העניין בלי ספק כמו שציַיּנו, שּכל מצָוה משש מאות ושלוש (5)

ק  באה או לתת דעה נכונה או להסיר דעה פסולה, או לתת משפט צדק, או להסיר ֹעשֶּ

הכול תלוי בשלושה דברים,  או לחנך למידה טובה, או להזהיר מפני מידה גרועה.

בדעות, במידות ובמעׂשי הנהגת המדינה. מה שחייב שאין אנו מונים את האמירות הוא 

שהאמירות אשר התורה זירזה לאומרן, או אסרה אותן, חלקן מכלל המעׂשים 

המדיניים, חלקן להקניית דעות וחלקן להקניית מידות. לכן הצטמצמנו כאן בשלושה 

 1טעם לכל מצָוה מן המצוות. עניינים אלה בנתינת

המתודולוגיים לדיון הנרחב בטעמי המצוות שבספר -פרק ל"א הוא מפרקי המבוא התיאורטיים

ו(, שהוא כעין הצהרת פתיחה לכלל פרקי טעמי המצוות, "בפרק כו שבחלק ג )להלן: פרק כ 2'המורה'.

המצוות כולן הגורסים כי ' ,ורה''בעלי עיון מבני התה זו עם בסוגיהמרכזיים את יריביו מזהה הרמב"ם 

, פילוסופים )='בעלי עיון'( תלמידי הכלאם האשעריבהשפעת  3'.בלבד]=רצון[ באות בעקבות ֵחפץ 

חכמים )='מבני התורה'( יהודים אלה סבורים כי המצוות 'נגזרות' מן הרצון החופשי מכל וכול של 

כנגדם סבור הרמב"ם כי  4.: עלה( כלל'הם אינם מבקשים ל'ציוויים שצווינו טעם )ער'האל, ועל כן 

נֶּת בהם תכלית כלשהי, ושלכל  המצוות כולן, גם אלה הקרויות 'חוקים', 'באים בעקבות חוכמה, וְמֻכוֶּ

חוקרים רבים סבורים כי בפרק ל"א מתייחס  5המצוות יש טעמים, ובשל תועלת כלשהי נצטווינו בהן'.

שבפרק כ"ו, ובו, כלשון יונה בן ששון, הוא 'חוזר  הרמב"ם לאותם 'בני תורה' בעלי נטייה כלאמית

  6ומשכנע כי כל המצוות נתנו מחכמה ולא מרצון ללא הסבר'.

                                                 
 י"ל. -. החלוקה לפסקאות ומספורן הוא שלי531-535שורץ, עמ'  1
 מט.-כופרקי טעמי המצוות במורה הם חלק ג,  2

ש' פינס, 'המקורות הפילוסופיים של מורה הנבוכים', בתוך: הנ"ל, בין מחשבת ישראל על יחסו של הרמב"ם לכלאם ראו  3

על השפעת הכלאם על , 175-164עמ'  למחשבת העמים, מחקרים בתולדות הפילוסופיה היהודית, ירושלים תשל"ז,

 .H. Ben-Shammai, 'Kalam in Medieval Jewish Philosophy,' in: D. Hפילוסופים יהודים בימי הביניים ראו: 

Frank and O. Leaman (eds.), History of Jewish Philosophy, Routledge: London and New York 1997, 

pp. 115-148 היהודי השוו. על רס"ג והכלאם :S. Stroumsa, "Saadya and Jewish Kalam," in: D. H. Frank and 

O. Leaman (eds), The Cambridge Companion to Medieval Jewish Philosophy, Cambridge University 

Press: Cambridge 2003, pp. 71-90 :על הגישה היוריספרודנטית של המסורת האשערית ראו .B. J. Weiss, The 

Spirit of Islamic Law, University of Georgia Press: Atlanta, 2006, pp. 35-37 
עם הגאונים, שהושפעו מגישות  'בעלי עיון מבני התורה'(. חוקרים זיהו את 512מורה הנבוכים חלק ג, כו )שורץ, עמ'  4

ש"ז הבלין, 'חוקים ומשפטים בתורה, בחז"ל, השוו , ו74י' כץ, הלכה וקבלה, מאגנס: ירושלים תשמ"ד, עמ' הכלאם, ראו 

. הבלין סבור כי דעה זו מצויה בהקדמת המיוחס 75, הערה 141(, עמ' עמ' כז )תשנ"ה-אילן כו-ובמשנת הרמב"ם, ספר בר

את ההשקפה שהמצוות כולן נמשכות אחר  שם מבטארב האי גאון אם בעיני ספק  .לרב האי גאון, בפירושו לסדר טהרות

וראו י' אכן, קשה לזהות את הגאונים שהחזיקו בהשקפה שמתאר הרמב"ם בפרק כ"ו ביחס לטעמי המצוות,  הרצון.

 .6 , וראו גם להלן סעיף3על כללים וטעמים, תיאולוגיה ולהלכה, פרק ראשון, סעיף א,  –לורברבוים, גזירת הכתוב 
 מורה הנבוכים, שם. 5
]=מקראה בחקר הרמב"ם, י"נ  211-261'לחקר משנת טעמי המצוות במורה נבוכים' תרביץ כט )תש"ך(, עמ' י' בן ששון,  6

; וראו גם: י"ד קאפח, מורה 4-3, עמ'  [.337-324כים, ירושלים תשמ"ה )ליקוטי תרביץ ה(, עמ' אפשטיין ומ' אידל עור
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אלא שקריאה זהירה של פרק ל"א מלמדת כי הרמב"ם פונה בו לאפיין יריבים אחרים, אותם 

, להלן: 'אנשים'(. 'אנשים' ממוקד: 'בני אדם' או 'אנשים' )ער': אלנאס-הלאו הוא מכנה בכינוי הסתמי

אלה אמנם לא מזהים את מקור המצוות ברצון האל המשוחרר מכל אילוץ, ואולם לדעתם הן גם אינן 

(. לפי השקפתם, המצוות מנותקות מתועלות 'ארציות', המוַבנות לבני 2'מועילות למציאות הזו' )פסקה 

 .להשגת בשר ודםהן נעוצות בחכמת האל שהיא מעבר אדם והרלוונטיות לחייהם. 

לפי הרמב"ם, עניינו של 'טעם למצווה' או של 'משמעות' המיוחסת לה הוא הצבעה על 

תכלית, כלומר תועלת לאדם, שהיא נועדה להשיג. כבר בפתח דיונו בטעמי המצוות, בפרק כ"ו, הוא 

א "ל פרקסוף מדגיש כי 'לכל המצוות יש טעמים', כלומר כי 'בשל תועלת כלשהי נצטווינו בהן'. ב

( מטעים הרמב"ם כי תכליות המצוות הן שלוש: )א( ללמד דעה נכונה או להסיר דעה פסולה; 5)פסקה 

ק; )ג( לחנך למידות טובות ולהזהיר מפני מידה גרועה. 'הכול תלוי בשלושה  )ב( משפט צדק והסרת ֹעשֶּ

ת המדינה', כלומר דברים', הוא מסכם )שם(: 'בדעות', כלומר ב'תיקון הנפש', 'במידות ובמעׂשי הנהג

ב'תיקון הגוף'. והוא מסיים: 'לכן הצטמצמנו כאן ]בפרקי טעמי המצוות[ בשלושה עניינים אלה בנתינת 

בתוך המסגרת המושגית הזו מציע הרמב"ם טעמים למצוות כולן.  7טעם לכל מצָוה מן המצוות'.

 למצוות תכליות אחרות זולת אלה.( לא יתכנו)ו לדעתו, אין

למציאות זאת' ו'לשם תועלת' מתכוון הרמב"ם לא רק מועילות במילים 'חשוב להדגיש, 

חוק וסדר, אלא גם , 'שלמות הקנין'(, בריאות)= שתכליתן 'שלמות הגוף'וחברתיות,  לתועלות גשמיות

ב'עולם  'חיי נצח'שתכליתן 'שלמות המידות' ו'שלמות השכל' )שאף עשויה להקנות  ,לתועלות רוחניות

' 'טעמים ארציים :אכנה להלןהאלה, המתאימים 'למציאות זאת', מצוות התועלתיים הבא'(. את טעמי ה

   8או 'טעמים רציונליים'.

בעיניהם מקור המצוות הוא אמנם  9מטעמי מצוות רציונליים. 'אנשים' שבפרק ל"א נרתעיםה

 , האירוניתמשמעית, -הדוחכמת האל, ברם זו כאמור טרנסצנדנטית, כלומר נסתרת מבני האדם, ובלשון 

'קשה' לאנשים אלה 'מתן טעם  10(.2של הרמב"ם: 'אין מחשבתו של אדם מביאה לדבר מזה' )פסקה 

                                                                                                                                            
א' חדד, התורה והטבע בכתבי ; 7, ושם, עמ' 1הנבוכים, מקור ותרגום, ירושלים תשל"ב, חלק שלישי, עמ' תקעב, הערה 

, ושם 212, עמ' , מאגנס: ירושלים תש"ןי'  טברסקי, מבוא למשנה תורה; 127, עמ' הרמב"ם, מאגנס: ירושלים תשע"א

, שם הוא כותב לגבי פרק ל"א: 'יחוס פעולות חסרות תכלית וחסרות הגיון לקב"ה, כאילו הן 215, ובמיוחד בעמ' 51הערה 

 J. Stern, 'The Idea ofרק פועל יוצא שרירותי של רצונו, הוא מעשה של חילול ה''. לפרשנות דומה לפרק ל"א ראו 

Hoq in Maimonides' Explanation of the Law,' Maimonides and Philosophy, Sh. Pines & Y. Yovel 

(eds.), Dordrecht 1986, pp. 113-115  א עם הכלאם שטרן מזהה את השקפת ה'אנשים' שהרמב"ם מתאר בפרק ל"

, 'הרמב"ם על המצוות כגזירות מלך וכאתגר אינטלקטואלי', בתוך א' מ"צ נהוראיהאשערי הוולונטריסטי. השוו גם 

למיטב ידיעתי . 371, בעמ' 374-367שמרנות, מקוריות, מהפכנות, ב, ירושלים תשס"ט, עמ'  –רביצקי )עורך(, הרמב"ם 

שם טוב,  –הפרשנות שאציע להלן לפרק ל"א לא הוצעה בספרות המחקר. היא נרמזת אצל פרשני הרמב"ם בימי הביניים 

 . 6נרבוני, ואולי גם על ידי אבן כספי, ראו להלן סעיף 
 .   42-22)תשמ"ד(, עמ'  13, וראו מ' נהוראי, 'תורת המצוות של הרמב"ם', דעת מורה הנבוכים, חלק ג, לא )שם( 7

 ( אבחין בין 'טעמים ארציים' למצוות לבין מה שאכנה 'טעמים שמימיים'.  4להלן )סעיף  8
 . 4על ההבחנה בין שלילת טעמים לבין שלילת טעמים רציונליים, ראו להלן סעיף  9

 ן.  למשמעות והסרקזם של הלשון הזו ראו לה-על הדו 10
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עוקרים מן המצוות את  ,'ארציים' רציונליים, ( משום שבעיניהם טעמים1למצָוה מן המצוות' )פסקה 

ם ובאיסורים' לא 'ממד העומק' ואת המסתורין שבחיים הדתיים. להשקפתם, היסוד הרליגיוזי ש'בציוויי

 'חכמה אלוהית'הגם אם התועלות הן שלמות המידות והשכל;  -יכול להתמצות בטעמים 'תועלתיים' 

  לא יכולה להיות מובנת לבני אדם.המקופלת במצוות 

לתשומת  ותראוי( 1)פסקה טענות של הרמב"ם בפסקה הפותחת את פרק ל"א -שלוש לשונות

ום יעט'ם עליהם'( ל'אנשים' מתן טעמים למצוות, וכי 'רצוי להם )א( הלשון: 'קשה להם' )ער': 'ק לב:

שלציווים ולאיסורים לא תיוחס כל משמעות; )ב( הלשון: 'מה  11ביותר' )ער': 'ואלחאב עליהם אן'(

היא 'מחלה שהם חשים בנפשותיהם' )ער': 'ואלד'י יוג'ב להם הד'א  ושמחייב' את הרצון והקושי האל

הם'(; )ג( והטענה כי אנשים אלה: 'לא מסוגלים לדבר' על מחלתם, 'ואין הם הו מרץ' יג'דונא פי אנפס

הטענות -מטיבים להביעה' )ער': 'לא יקדרון ינטקון בה ולא יחסנון אן יעברוא ענה'(. שלוש הלשונות

 האלה כרוכות זו בזו. אדון בהן אחת לאחת.

 

 'קשה להם' ו'רצוי להם ביותר' 

ומנומקת כי המצוות  ,אובייקטיבית ,של'אנשים' אלה יש תפיסה מפוכחתאין זה  -לגבי הלשון הראשון 

 ביותרלהם  רצוילהם מתן טעם למצוות'( ו'רצון' חזק )' קשהנעלות מן השכל; יש להם בעיקר 'קושי' )'

מה  12דאי לא טיעון והמשגה.ושלא תושכל ]...['(. הרמב"ם לא מייחס אפוא לאנשים אלה השקפה, בו

 רפלקטיבית. -וא הלך נפש, כעין כמיהה לאשמתואר בפרק ל"א ה

ההטעמה כי הלך הרוח הזה נגרם )'מתחייב'(  - יהיא הלשון השנין לפרשנות הזו היתימוכ 

שתי  תממחלת נפש, ש'אנשים' אלה 'לא מסוגלים לדבר עליה, ואין הם מטיבים להביעה'. לשון זו סובל

בר על ה'מחלה שהם חשים בנפשותיהם' היא פרשנויות. לפי פרשנות אחת, אי יכולתם של ה'אנשים' לד

גם אי יכולת להמשיג את הלך רוחם. אילו יכלו לנסחו )'הטיבו להביעו'( הם היו עומדים על 'טעותם',  

)'כי הם סוברים ]...['( הוא מה  2והיו נרפאים ממחלתם. לפי קריאה זו הטיעון שבא בתחילת פסקה 

 שהרמב"ם ממשיג עבורם.  

'אנשים' אלה אינם מודעים ל'קשייהם' ול'רצונותיהם', כלומר למניעיהם  לפי פרשנות אחרת,

אובייקטיבי, שגורם מצדו -הפנימיים. 'קשיים' ו'רצונות' אלו מתורגמים אצלם למבנה מחשבה תיאולוגי

'קשייהם', כלומר על 'מחלתם'. העדר המודעות של על ; ומכאן אי יכולתם לדבר מאווייהם להדחקת

ה'רוחניות'  .ותיהם' הפנימיים הוא תוצאה של תודעה כוזבת, כעין רציונליזציהאנשים אלה ל'רצונ

                                                 
  '[…] what would please them most'( מתרגם: 532קאפח מתרגם: 'יותר חביב עליהם' )עמ' תקעב(, ופינס )עמ'  11

משתמש בהם ברגיל כדי  ואל'דעה' ול'שיטה', מונחים שה י' ו'רצון' מנוגדים'קושאצל רציונליסט דוגמת הרמב"ם  12

'שיטות' המוטעות של בני אדם בסוגיית ההשגחה, /לאפיין השקפות המנוגדות לדעתו. ראו, למשל, לשונו בעניין ה'דעות'

 (. 512(, או ה'דעת' המוטעית של 'בעלי העיון מבני התורה' בפרק כ"ו )עמ' 474)שורץ, עמ'  מורה הנבוכים חלק ג, יז
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אני נוטה  2.13מטפיזי, שהרמב"ם מציגו בתחילת פסקה -אצטלה של טיעון תיאולוגישאמצו לובשת 

 קרובה יותר ללשון פרק ל"א. לי ית שנרא לקריאה השנייה,

 , כלומראין כל משמעות (מצוות=לציווי ולאיסור )כי לכך או כך, לפי הרמב"ם, ה'השקפה' 

אצל 'אנשים'  ;פילוסופי-באמת עניין עיוניאינה המתאימה לבני אדם,  תועלתשלא ניתן לייחס להם 

של אל נשגב ובלתי מובן הוא מסתוריות רות ישלפיו ציות עיוור לגז ,הלך רוח דתימגלמת  אאלה הי

כלומר , 'השקפתם'היר להם את נלהכמו פסיכולוג מודרני מנסה הרמב"ם מהותם ושיאם של חיי הדת. 

. אפשר שבכך הוא מקווה לסייע שאמצודיספוזיציה הדתית האבסורדיות החבויות בלחשוף את ההנחות 

של דתיות הלכתית  :אכנה להלן ותביחס למצוות ולהלכאת הדיספוזיציה הדתית הזו  .חלמתם'ה'ב

  מסתורין והשגבה.

כפי שהם )היו( מנסחים אותה ( מציג, כאמור, הרמב"ם את השקפת ה'אנשים' האלה 2בפסקה )

לביקורת  בה ומזרהוא ג את השקפתם באור הטוב ביותר, שכן )אילו יכלו(. אלא שספק אם הרמב"ם מצי

ונצטווינו בהן משום  ,'כי הם סוברים שאילו היו המצוות האלה מועילות למציאות זאת שתבוא בהמשך.

 לפי סברתם התיאולוגית של 14.דעתו של בעל ׂשכל'-אזי כאילו באו מתוך מחשבתו ושיקול ,כך וכך

תועלות להן יש . אם מציאות זאת'(מועילות ללמצוות תכליות ארציות )')ולא תיתכנה(  'אנשים' אלו אין

ינו של ב'שיקול דעתו של בעל שכל', הי מקורןהרי  שניתן להצביע עליהן )'נצטווינו בהן משום כך וכך'(

גם  הצירוף: 'בעל שכל' מצייןואירונית, שכן במטפיזיקה המימונית  תיו משמעלשון זו היא ד דם.בשר ו

של הטיעון:  ב'זרוע השניה'מתעצמת  ההאירוני 15.ואף את האלוהות, 'השכל הפועל'(דוגמת מלאך )

אזי הן באו בלי ספק ', 'אין הן גורמות תועלת', כלומר 'אבל אם הן דבר שאין מוׂשכלת לו משמעות כלל'

כי אין הלשון ': ותמשמע-דוכאן יש גם  16., כי אין מחשבתו של אדם מביאה לדבר מזה'מן האל

לבטא  העשויגם א יואולם הבלתי מושג  קעומאמנם  תמבטא מחשבתו של אדם מביאה לדבר מזה'

, הזו 'סברה'של הרציונליות -את האיים מבליעאלה, האירוניים במכוון, הניסוחים הסכלות חסרת שחר. 

 17(.3שתבוא בפסקה הבאה )פסקה הגלויה מכשירים את הקרקע לביקורת  והם

                                                 
( מעיר על הלשון 'הוא חולי שימצאו בנפשם' וכו': 134אבן כספי )משכיות הכסף, שלושה קדמוני מפרשי המורה, עמ'  13

   ואולם '.א היה בעל השתכלות והתחשבות'הכוונה בזה כי הם בורחים פן יפלו לומר כי משה רבנו עשה ספר התורה, שהו

 .  לא מסביר מדוע זהו חולי ולא רק טעותפירוש זה 
ראו א' נוריאל, 'למובנן של המלים 'פכרה' ו'רויה' במורה הנבוכים', ', ופכאנהא ג'את מן פכרהואן רויה' ד'י עקל'ער':  14

 .223-212תרביץ נח )תשמ"ט(, עמ' 

 א ושם, סח )האל הוא 'השכל המשכיל והמושכל'(, ובהל' יסודי התורה ג, י. ראו למשל מורה הנבוכים חלק א, 15
ר"ל כי התחשבות האדם והתייעצו לא יבוא לעשות '"כי לא יבוא מחשבת אדם לדבר מזה", אבן כספי )שם(, ד"ה:  16

 אין בו תועלת כלל'. י"ל( -)דבר
 .[ אזי כאילו באו מתוך מחשבתו ]...[ של בעל ׂשכל'ההנגדה בין 'שאילו היו המצוות האלה מועילות למציאות זאת ].. 17

' לא מתאימה להלך מחשבה אזי הן באו בלי ספק מן האל]...[  אבל אם הן דבר שאין מוׂשכלת לו משמעות כלל'לבין 

ד הזה מאפיין הלך ורציונליות. הניג-וולונטריסטי. מי שטוען שמקור המצוות הוא ברצון האל איננו סבור שהם בהכרח אי

אנשי 'שים' שבפרק ל"א את ההשקפה הכלאמית של נמחשבה שמשגיב את האלוהות. גם בשל כך לא ניתן לייחס ל'א

 שבפרק כ"ו.   'העיון



 עיון במורה הנבוכים ג, לא – על השגבת טעמי המצוותלורברבוים, 

7 

 

בעיני חלשי ׂשכל אלה האדם הוא, כביכול, שלם יותר מיוצרו, מפני שהאדם הוא אשר אומר '

ה עלינו לעׂשות מה שעׂשייתו לא  ועוׂשה מה שמביא לתכלית כלשהי, והאל אינו עוׂשה זאת, אלא ְמַצוֶּ

המעשה הדתי,  ,אלה 'אנשים'בעיני  .(3' )פסקה מועילה לנו, ואוסר עלינו מה שעׂשייתו לא מזיקה לנו

רציונלית, שכן ברגיל רגיל. בעוד שפעולה אנושית היא מעשה מיסודי כלומר קיום מצוות, נבדל באופן 

 הרמב״םל במונחיו שו ,א תכליתללעולם פעולה דתית היא לבעיניהם הרי  ,לשם תכלית כלשהיהיא 

 , להיפך .האלחוקי אינה מרוממת את  , טוען הרמב"ם,מחשבה כזו 18.'מעשה שוואהיא ' -)בחלק ג, כה( 

  19'היא משפילה אותם בתכלית השפלות, והיא אינה מרגישה'. :במקום אחרונו זקק ללשיאם לה

רציונליים? אין זה בגלל שהם דבקים  -מדוע 'אנשים' אלה שוללים מן המצוות טעמים ארציים

לפי 'אנשים' כפי שהערתי לעיל, בתיאולוגיה הכלאמית של האל כרצון, שאינה נזכרת בפרק ל"א כלל. 

אלוהיות'. אינן 'אלה, אם אנו מבינים את משמעות המצוות, כלומר את התועלת שבהן לבני אדם, אזי הן 

 תמיכה 20י מובנות, כלומר נשגבות מהשגת בני אדם.כדי להיות 'אלוהיות' צריכות המצוות להיות בלת

(, שבו מנגיד הרמב"ם בין השקפת ה'אנשים' האלה לבין 4מהמשך הפרק )פסקה גם לקריאה הזו עולה 

התורה. בעוד שלפי לשון ספר דברים )ד, ו( 'החוקים כולם מורים בעיני כל האומות שהם בחכמה 

ו יש לדבר שאין יודעים את טעמו', כלומר הם דבר ש ובתבונה' הרי בעיני האנשים האלה המצוות 'הם

היא כי כי ההשקפה המתוארת בפרק ל"א העירו נשגב. פרשני הרמב"ם, נרבוני ושם טוב, ם ברם הוא עט

  21למצוות תכלית אלוהי, לא יושכל לנו'.'יש 

כלומר  -הרמב"ם חוצץ כנגד הלך מחשבה הרואה בתועלות הארציות בפרק ל"א יוצא 

 מתוכן.שפלות נעדרת שגב, ומחליף אותן בחכמה טרנסצנדנטית כוזבת, ריקה  -ת האנושית ברציונליו

'הוא ]האל[ נעלה מאוד . רציונליים-השגבת המצוות מציירת אותן, ואת האל שציווה עליהן, כאילדידו 

ם של רק ביסוס: 'הדבר שונה', כלומר הפוך, (4)פסקה  שהם מייחסים לו!' מטעים הרמב"ם ממה

היא להועיל  [של התורה]'כל הכוונה  שכן ,את האל שחוקק אותן מרומם טעמים רציונלייםעל החוקים 

 (. 4)פסקה  לנו'

 

 טעמי המצוות כולן  השגבת 

בין  - , למשלבחינה בין סוגים שונים של מצוותלא מ הדתיות ההלכתית של מסתורין והשגבה

'משפטים' לבין 'חוקים', בין מצוות 'שכליות' ל'שמעיות', או בין מצוות שבין אדם לחברו לבין מצוות 

                                                 
(: 'מעשה שאין מתכוונים בו לתכלית כל 551על הצירוף 'מעשה שווא' ראו מורה הנבוכים חלק ג, כה )שורץ עמ'  18

 י"ל(. -' )שם, הדגשה שליהנבוכיםשיהם של מי שדעתם מוסחת ושל עיקר'. לעניינינו מעניינת ההדגמה שלו: 'כמע
והיא תואמת  הקוראת את מדרשות החכמים כפשוטם, זו לשון הרמב"ם בהקדמה לפרק חלק על אודות 'הכת הראשונה', 19

ת את ביקורתו את ה'אנשים' בפרק ל"א. וראו המשך ביקורתו )שם( על כת זו: 'חי ה', כי זאת הכת מאבדת הדרת הד

ומאפילה זהרה, ושמה דת ה' הפך המכוון בה'. אצל הכת הראשונה: 'הנמענות כולן מחויבות המציאות. ואמנם יעשו כן 

תמורות ביחסו של הרמב"ם , וראו י' לורברבוים, 'לסכלותם בחכמות ורחוקם מן המדעים' )שילת, הקדמות, עמ' קלג(

ה כי אנשי הכת הזו )'והיא רוב מי שראיתיו ומי שראיתי חיבוריו . נרא122-11, תרביץ עח )תשס"ט(, עמ' 'ל'מדרשות' חז"ל

 .     6א, ראו להלן סעיף "בפרק ל יםומי ששמעתי עליו', שם( הם ה'אנשים' המתואר

 ??? 17ראו לעיל הערה  20
 .  6לן סעיף .נוספים בפירושי נרבוני ושם טוב לפרק ל"א ראו לההיבטים ל 21
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'גזירות כתוב' במובן  ( כעין1שבין אדם למקום. 'אנשים' אלה רואים בכל 'מצווה מן המצוות' )פסקה 

לפי  22ידוע.-עםט-. לדידם המצוות כולן הן גזירות ללאהנסתרת ת האללפי גרסת חכמ, התיאולוגי

מצוות , שהן 'משפטים' מובהקיםמצוות  –הזו, גם מצוות שתועלותיהן גלויות לעיןתיות )ההלכתית( הד

 ,ה'עמוקים'ה'אמתיים', טעמיהן  כנראה גורסת כי'רוחניות' זו  23.מובנות)באמת( אינן   –שכליות לעילא

גם טעמי מצוות המפורשים בתורה 'אינם לפי הדיספוזיציה הזו, . זאת ועוד, מעבר להשגת בשר ודם הם

 שהם נשגבים 24,)לשון הרשב"א( אלא הטעם ההוא אמת, אך הוא כנקודה מטעמיה ותכליותיה' ,תכלית

 .ונסתרים

 

 'בעלי עיון מבני התורה' בפרק כ"ו ה'אנשים' בפרק ל"א ו

התורה'  מכל האמור עד כה עולה, אפוא, כי ה'אנשים' שבפרק ל"א נבדלים מ'בעלי העיון מבני

 לאלה תואר מחמיא –הם השונים יהוולונטריסטים, המתוארים בפרק כ"ו. מלמדים על כך לא רק כינוי

כאמור, אלא בעיקר האופן שבו מאפיין הרמב"ם את הלך הרוח של ה'אנשים', ש -ולאלה כינוי סתמי 

 –ר, נחותה יותר רציונליות מסוג אח-כרצון. 'אנשים' אלה מאמצים איאין לו ולא כלום עם תפיסת האל 

בין 'חכמה ל רציונליות אנושית ארציתבין  בדיליםמ לשם כך הםלא מעוניינים בטעמים רציונליים.  הם

                                                 
להבחנה בין גזירת הכתוב במובן התיאולוגי לפי גרסת האל כרצון, לבין גזירת הכתוב במובן התיאולוגי לפי גרסת  22

 Y. Lorberbaum, 'Two Concepts of Gezerat ha-Katuv (Decree of Scripture): Aנסתרת ראו ההאל חכמת 

Chapter in Maimonides’ Philosophy of Law and Halakhah – Part I,' Dine Yisrael 28 (2011), pp.123-

בפרק כ"ו מציג, כאמור, הרמב"ם את ההשקפה )שלו( כי המצוות כולן הן בעקבות החכמה ולכולן יש טעם, ברם  ..162

הוא מעיר שאת 'טעמי מקצתן אין אנו יודעים, ולא נדע אופן החכמה בהן' )'ואן אלשראיע כלהא מעללה, ומן אג'ל פאידה' 

מא כונהא כלהא להא עלה ונחן נג'הל עלל בעצ'הא ולא נעלם ואג'ה אלחכמה פיה'(. התפיסה הזו מייחסת מא שרע בהא. א

אי ידיעה של טעמי המצוות  –לכל מצוות טעמים ידועים ברם היא מודה שטעמי כמה מהן נעלמו מאתנו. חשוב להדגיש 

של הרמב"ם אי ידיעה של טעמי מצוות  האלה אינה 'כמיהה' אלא השלמה. כידוע, לפי עמדתו הפילוסופית הספורות

(, ואגרתו 525מורה הנבוכים חלק ג, כט )שורץ, עמ' היסטוריים, ראו -מסוימות היא רק בשל העדר ידיעות ורקע סוציו

 לחכמי פרובאנס, אגרות הרמב"ם, כרך ב )מהדורת שילת(, עמ' תפא, ולורברבוים, הרמב"ם על אגדה הלכה וחוק אלוהי

  .37, הערה 264עמ' , )לעיל הע' ???(
, שם הוא לח ,חלק גנראה כי הרמב"ם רומז לשלילת טעמים בשל דתיות של מסתורין והשגבה גם במורה הנבוכים  23

ת, מפני שכולן מידות שבהן יהיה מצב ' כי: 'שמנינו בהלכות דעות ]...[המצוות כותב על ' רֶּ התועלת של כולן ברורה וְמֻחוֶּ

ודע שכוונתן של כמה מצוות להקנות מידה מועילה, אף שהן מעׂשים שחושבים שהם  ]...[ אדם תקין-חיי היחד בין בני

המטבע 'גזירת הכתוב' מציין כאן מצוות שטעמן לא ידוע, והוא מיוחס על ידי  .' )עמ' ???(גזירת הכתוב ללא תכלית

תאנשים לא מזוהים למצוות שתועלתן  רֶּ א "להמתוארים בפרק נשים לאבפרק זה מתייחס  . נראה כי הרמב"םְמֻחוֶּ

 רציונלית.  תכלית ארציתמשמעה ללא  'ללא תכלית'הלשון  , גם את אלה הרציונליות.המצוותכל שמשגיבים את 
: 'אף המצוות שיראה מפשוטי הטעמים שנתנה בהם התורה שהטעמים איה ה. לשונו המלאשו"ת ח"א סצ"ד ,רשב"א 24

, שהם נסתרים הטעם ההוא אמת, אך הוא כנקודה מטעמיה ותכליותיה' אינה תכלית. אלא –ההם הם תכלית הכוונה בהם 

 D. C. Matt, 'Theוהוגים רבים, בעיקר מקובלים, ראו .  שותפים בעלי הלכהגרסה הזו של השגבת המצוות ל .ונשגבים

Mystic and the Mizwot,' A. Green (ed.), Jewish Spirituality, From the Bible Through the Middle Ages, 

Crossroads: New York 1987, pp. 377-384דברי הרשב"א האלה אני דן במחקר אחר.  . ב 
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מחלת היא ' ה'אנשים' סברת' ,'בעלי העיון מבני התורה' היא טעות דעתשבעוד  25.אלוהית' נשגבת

מחלתם( הרי 'בעלי העיון או על ; בעוד שה'אנשים' בפרק ל"א אינם מסוגלים לדבר על הלך רוחם )נפש

  26.מבני התורה', כמו התיאולוגים המוסלמיים, מיטיבים להביע את השקפתם

 

 א מחלת נפש?ימצוות השגבת טעמי המדוע ה

א כי 'אנשים' אלה לוקים 'במחלה שהם חשים בנפשותיהם' היא חריפה "ההכרזה בתחילת פרק ל

וקיצונית. היא ייחודית אפילו ב'מורה', שבו פרקים ביקורתיים לרוב. מדוע מאפיין הרמב"ם את 

ההשקפה הזו בעניין טעמי המצוות כמחלת נפש? במה היא שונה מטעויות עיוניות אחרות, נחלת 

 יניו באופן לגיטימי? אנשים נורמליים, שהן מוטעות בע

דומה כי התשובה לשאלה הזו נעוצה בכך שהטעות שמייחס הרמב"ם לאנשים האלה אינה 

עניין מקומי, נקודתי; זוהי כעין טעות קטגורית, המכוננת תודעה מקיפה ומעצבת אורח חיים. יותר 

שלפיו המצוות  הלך הרוח -דתיות של מסתורין והשגבה מהשקפות פילוסופיות )או מטפיזיות( אחרות, 

רציונלי. הוא הופך מערכת -אורח חיים אי ,בעיני הרמב"ם ,מכתיב – כולן הן ללא תכלית )ידועה(

תבונית של חוקים מעשיים למקבץ של הוראות שרירותיות. הרמב"ם חוזר כאן לעיקרון האריסטוטלי, 

ה שמביא לתכלית הוא אשר אומר ועוׂשה מ -המגלם את היסוד הרציונלי שבפעולה האנושית: 'האדם 

ואילו 'בעיני חלשי ׂשכל אלה האדם הוא כביכול שלם יותר מיוצרו', שכן האל מצווה עלינו  27כלשהי',

בעינינו( חסרי כל תכלית. מה שהיא, בעיני הרמב"ם, תכליתה ומעלתה של תורת  םלעשות מעשים )שה

נות נעדרת שגב דתי. מה מצטייר בעיני 'אנשים' אלה כתועלת -שהיא מועילה 'למציאות זאת'  –משה 

נתפס אצל 'אנשים'  –חברה מתוקנת, ושלמות מוסרית ושכלית  –שהוא בעיניו רציונלי ועל כן נשגב 

אלה כרדוד ושטחי, כצל חיוור אל מול המסתורין של גזירות האל; וכן להיפך, מה שבעיני האנשים 

ם 'רוחניות' כוזבת. מה שנתפס הוא בעיני הרמב" –קיום מצוות נטולות פשר  -האלה הוא מָעלה דתית 

-מגלם בעיני הרמב"ם אי –המצוות כ'גזירות הכתוב' במובן התיאולוגי  –בעיניהם כחכמה נשגבת 

 רציונליות מובֵנית. 

תרי"ג המצוות, והמון ההלכות הנמשכות מהן, מקיפות כל צד ופינה בחיי אדם וקהילה. אם כל 

לית, כלומר הן מצטיירות כ'מעשי שוא', נקל להבין המצוות וההלכות האלה נתפסות כנעדרות טעם ותכ

פנים את הלך המחשבה הזה הוא אי רציונלי מיסודו. לְשכלתן חסר פשרות -מדוע אורח חייו של אדם שהִּ

                                                 
אם ה'אנשים' שבפרק ל"א שונים מ'בעלי העיון' שבפרק כ"ו אין ממש בקושי שמעורר בן ששון )לחקר משנת טעמי  25

 א אינו במקומו. "( כי פרק ל4המצוות, עמ' 
בהקדמה לפירושו למסכת אבות )שמונה פרקים(, פרק שישי, אמנם כותב הרמב"ם על 'קצת חכמינו האחרונים אשר  26

חלו חולי המדברים' )מהד' שילת, עמ' רמה(, ואולם במורה הנבוכים הוא מתייחס אל הכלאם )המוסלמי והיהודי( כאל 

יהם כמחלת נפש. מסיכום שיטת הכלאם במורה עמדה פילוסופית 'נורמלית'. הוא נמנע ב'מורה' מלתאר את תפיסות

 W. Z. Harvey, 'Why Maimonidesהנבוכים חלק א, עא מתקבל הרושם כי הרמב"ם ראה בהם יריבים מכובדים, ראו 

was not a Mutakallim,' Perspectives on Maimonides, Philosophical and Historical Studies, J. Kraemer 

(ed.), Oxford 1991, pp. 105-114 .  
(. כידוע, 23)=אתיקה נקומכית, ספר א, פרק ז, מהד' ליבס, שוקן: תל אביב , תשל"ג, עמ'  1097a21ראו למשל אתיקה  27

 בעיני אריסטו היסוד התכליתי אינו רק ממאפייני הפעולה האנושית, הוא אחד מסיבות העצם, ואכמ"ל.  
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והיא תכליתן הקרובה והרחוקה של כל מצוות  ,כמו הרמב"ם, שלפיו שלמות השכל היא הייעוד העליון

 אין לך מחלת נפש קשה מזו.  ,התורה

רציונליות עקרונית ועקבית -אכן, בכמה מקומות ב'מורה' מתאר הרמב"ם דיספוזיציה אי

כך, למשל, בפתיחה לחלק  28געון מבני.יטוילא(, כלומר כש )ער': הד'יאנה כמחלה או כ'הזיה ממושכת'

', כלומר מי שזונח את הרציונליות לטובת ש'פנה עורף לׂשכלו וסר ממנו הראשון הוא מעיר כי ה'נבוך'

פגם אף 'ו 'הזיק לעצמוחיי דמיון מפני שהם מתאימים בעיניו ל'יסודות התורה' ול'פשֵטיַה', הרי הוא '

 29ולעולם בכאב לב ומבוכה רבה'. ,והוא 'פוחד וחולה ,בדתו'

 

 הות' אל טעמי המצוותוהעתקת השגב מ'מדע האל

רה המטפיזית בענייני מעתיקים את יסוד השגב והמסתורין מתחום ההכ המתוארים בפרק ל"א 'אנשים'ה

  'מדע האלוהות' אל ענייני התבונה המעשית, שהוא הענף העיוני שאליו שייכים המצוות וטעמיהן.

לדידם, לא רק עצמות האל היא בלתי מושגת אלא גם טעמי מצוותיו. ההעתקה הזו בעיני הרמב"ם היא 

ית, שבתחומה נופל כאמור עניינה המרכזי של התבונה המעש 30כֶּשל עיוני, וכאמור, טעות קטגורית.

עולם ההלכה והמצוות, הוא להביא אדם לשלמות הגוף )החברה והמידות( והנפש )השכל(. המצוות 

                                                 
רציונאלית. -'יאנה( ב'מורה' היא טעות קטגורית המכוננת תפיסת עולם איאבן תיבון מתרגם: 'שגעון ארוך'. 'הזיה' )הד 28

היא 'ממושכת' )טוילא( במובן זה שהיא מכתיבה מכלול רחב של תפיסות ופרקטיקות. כך, למשל, מי שמבקש הסבר 

יוסיף  לפרטי מצוות שהם שרירותיים לפי מהותם אינו רק טועה אלא 'הוזה הזיה ממושכת שלא יסיר בה האבסורד אלא

ברם  א,"בפרק למה'מחלה' המתוארת כה א במידה ידועה הפויההזיה הזו ה(. 514אבסורדים' )שם, חלק ג, כו, שוורץ, עמ' 

כ'הזיה גדולה' מאפיין הרמב"ם גם הסברים לפרטי משלי  ביות.יקוגניט-מחלות מנטליותהן שתיהן, לפי הרמב"ם, 

(, שם הוא מתאר כהזיה פרשנות אלגורית 342ם חלק ב, כה )שורץ עמ' (, וראו ג12הנביאים, ראו שם, פתיחה )שורץ, עמ' 

 'J. I. Gellman, 'Maimonidesובהפניותיו, וראו:  2גמת גישת האיסמאעיליה', ראו שורץ, שם, הערה וקיצונית, ד

Ravings,' Review of Metaphysics 45 (1991), pp. 309-328ין, ידועורברבוים, משלים ומצוות )בהכנה(. ; י' ל

 א היא חריגה בחריפותה. "הלשון שבפרק ל ,בהשוואה לפתיחה ולפרק כ"ו
גם התפיסה הכלאמית שלפיה המצוות נמשכות אחר (. בהקשר זה אעיר כי, לכאורה, 11מורה הנבוכים, פתיחה )עמ'  29

אשית, הגישה רציונלית באורח מבני. ההבדל בינה לבין התפיסה המתוארת בפרק ל"א הוא בשניים. ר-הרצון היא אי

  הןישותירציונלי שבג-את היסוד האַ נטו למתן רציונליות כרציונליות. שנית, כתות הכלאם -סת איפהוולונטריסטית לא תו

את  עצמו אימץ התיאולוגיות, שכן רבות מהן הטעימו כי 'האל רוצה בחכמה'. בכמה מקומות במורה הנבוכים הרמב"ם

, 35הזו. כך, למשל, בסוף חלק א, ב: 'השבח לבעל החפץ, אשר תכליתו וחכמתו לא יושגו' )שורץ, עמ' הכלאמית הנוסחה 

מכן? ולמה ציווה -לכן ולא לאחר-(. ובחלק ב, כה: 'ולמה נתן מצוות בזמן פלוני ולא נתן מצוות קודם26וראו שם, הערה 

מצוות זה? ולמה לא ׂשם בטבענו את הדברים האלה -ציוויים אלה ואסר איסורים אלה? ]...[ ומה היתה כוונת האל במתן

המצווים וָהֲאסורים, אם זאת היתה מטרתו? תשובת כל השאלות האלה היא שייאמר: "כך ָחֵפץ" או "כך הצריכה 

חוכמתו", כפי שהביא לידי מציאות את העולם בשעה שרצה, בצורה הזאת, ואין אנו יודעים את רצונו בכך או את בחינת 

 .  32(, וראו נהוראי, תורת המצוות של הרמב"ם )לעיל הערה ???(, עמ' 343צורותיו וזמנו' )שורץ, עמ'  ייחודהחוכמה ב
התורה אם מעׂשיו יתעלה באים -העיון מבני-על ההקבלה שכזו מעיר הרמב"ם בתחילת פרק כ"ו: 'כשם שנחלקו בעלי 30

ֻצֵוינו'. בעקבות חוכמה, או בעקבות ֵחפץ בלבד ולא מתוך בקשת תכלית כל ים שֶּ וויִּ ל, כן נחלקו אותה מחלוקת עצמה בצִּ

אכן לפי תפיסות וולונטריסטיות קיימת זיקה בין 'מעשי האל' בענייני הפיזיקה הארצית והשמימית לבין מעשיו בענייני 

 המצוות. לא כן לפי גישות המזהות את מהות האל עם החכמה, עיינו שם. 
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המצוות וההלכות  31כפי כוח האדם. ,כולן הן אמצעים, קרובים ורחוקים, להכרת הטבע והאלוהות

]...[  לנוונה היא להועיל שכלו, וכלשון פרק ל"א: 'כל הכו-להתאים לגוף האדם ולנפשו ,אפוא ,צריכות

הרחבת קטגוריות השגב לפי הרמב"ם, " )דברים ו, כד('. כהיום הזה לחֹיתנוכל הימים לנו "לטוב 

או העתקתן, מתחום ההכרה )של עניינים מטפיזיים( לעולם המצוות וההלכות היא  טיות,והטרנסצנדנ

. אם תכלית מרכזית של לא רק מהלך עיוני מוטעה; היא חותרת תחת מהותה של מערכת המצוות

   32יעודן.ילא תתממש אם קיומן יהיה נעדר מודעות להיא המצוות היא עיצוב האישיות 

זו בעיני הרמב"ם היא חסרת שחר, שכן בעוד שהאל הוא מושא הכרה ההעתקה ה-הרחבהה

מסופקות ומוגבלות עד מאוד, הרי  אודותיה לעבתחום המטפיזיקה )'מדע האלוהות'(, שידיעותינו 

וטיות והמצוות וההלכות שייכות לתחומי האתיקה והפוליטיקה, שבהם, לדעתו, ידיעותינו אדק

ומבוססות. בהקשר זה אזכיר כי לפי השקפתו הפילוסופית של הרמב"ם מקור המצוות וההלכות אינו 

תנו על ידי נביא אמת, שלם במידותיו, בשכל ו, ובכוחו המדמה, הרי הן מעשה ידי 'שמימי'; גם אם הן נִּ

לכן אין מניעה עקרונית שידיעותינו  33.)'אשר אומר ועוׂשה מה שמביא לתכלית כלשהי'(רציונלי  אדם

 ן תהיה מוצקה ושלמה.   יהעל אודות

 

 השגבה וסוגים אחרים של הסתייגות מטעמיםשל מסתורין ו דתיות .2

טיבה של הדתיות ההלכתית של מסתורין והשגבה אבחין בינה לבין שתי גישות אחרות כדי לחדד את 

הלכתית, ואת האחרת -את האחת אכנה: גישה יוריספרודנטית –המסתייגות מטעמי המצוות וההלכות 

שתי הגישות האלה גם שונות משלילת טעמים המבוססת על  אכנה: דתיות )הלכתית( של ציות ושעבוד.

בעקבות , שלפיה 'המצוות באות בעקבות החפץ', כלומר הנזכרת בפרק כ"ו וולונטריסטיתהתיאולוגיה ה

 ההבחנות שאציע ישרתו את הדיון להלן. .רצון האל

 

 הלכתיים-התעלמות מטעמים בשל שיקולים יוריספרודנטיים

ההלכתיים יאירו את הכללים הם החשש שההלכתית שוללת טעמים בשל -הגישה היוריספרודנטית

זו, אין מניעה תיאולוגית לידיעת טעמי  לפי גישה .ותקפותם יחסי ויחתרו תחת החלטיותםבאור 

המצוות וההלכות; לדידה, טעמיהן ברגיל ידועים ונגישים. גישה זו גורסת כי בהחלת הכללים 

                                                 
קל אלעמלי( לפי הרמב"ם, ועל ההבדל שבינה לבין 'תבונה עיונית' )ער': אלעקל על 'התבונה המעשית' )ער': אלע 31

 ,H. Kreisel, Maimonides' Political Philosophy, Studies in Ethics, Law, and the Human Idealאלנצרי( ראו 

Suny Press: Albany, 1999, pp. 63-92זכר בכתבי הרמב"ם הוא . קרייסל מעיר כי הגם שהצירוף 'תבונה מעשית' לא נ

. על טיבה של התבונה המעשית אצל הרמב"ם ראו 64-63הושפע בעניין זה מאלפראבי, שהרבה לעסוק בו, ראו שם, עמ' 

 .  22-21סיכומו, שם, עמ' 
לא כן לגבי תכליות כגון חוק וסדר מדיניים, שחלקן תתממשנה באמצעות ציות בלבד. תכליות אלה חשובות כמובן  32

 רם מנקודת המבט המעניינת אותנו הן חלקיות ואף משניות. לרמב"ם, ב
חוק אלוהי"', "י' לורברבוים, 'הרמב"ם על אגדה, הלכה ו(, וראו 315-377ראו מורה הנבוכים חלק ב, לג )שורץ, עמ'  33

 , ובהפניות שם. 274-273תש"ע(, עמ' -כז )תשס"ט-דיני ישראל, כו
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להתעלמות  34.או להעמיד פנים כאילו הם אינם ידועים ,, להסתירםההלכתיים נכון להתעלם מטעמיהם

ת מעשית בעיקר ב'מקרים קשים', שבהם נראה כי הטעמים שביסוד הכללים ההלכתיים אינם שכזו נפקו

משפטי רלוונטיים. התעלמות מטעמי ההלכות בשל שיקולים יוריספרודנטיים היא גרסה של פורמליזם 

במקרים  א כאמור אפקטיביו, וההלכתי הוא עניין לדרגה-רוליזם משפטי 35. (rulism)במובנו כרוליזם 

 חריגים. 

'יוריספרודנציה משפטית המודרנית: -המכונה בספרות התורת -הלכתית שכזו -תפיסה מטא

ייחס למצוות שגב ומסתורין. ל תא מבקשיטעמים מפני שה תהשוללרליגיוזיות שונה מ - 36של כללים'

מורה' אכן, בעוד שבפרק ל"א מבקר הרמב"ם בחריפות דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה הרי ב'

)'דרך הרוב'(,  'כלליםיוריספרודנציה של גרסה רדיקלית של ' טיעון מקורי לטובת ציע חלק ג, לד הוא מ

  37.שאותה הוא מיישם בחיבוריו ההלכתיים

 

 

 

                                                 
אמר רבי יצחק: מפני מה לא נתגלו טעמי תורה? בבבלי סנהדרין כא ע"ב: 'דוגמא לגישה הזו מצויה בדרשת ר' יצחק  34

)דברים יז, טו(, אמר שלמה: אני  "לא ירבה לו נשים"שהרי שתי מקראות נתגלו טעמן נכשל בהן גדול העולם. כתיב: 

)דברים  "לו סוסים לא ירבה")מל"א יא, ד(, וכתיב:  "ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו"ארבה ולא אסור, וכתיב: 

לפי דרשה זו טעמי . ')מל"א י, כט( "ותצא מרכבה ממצרים בשש"יז, טז(, ואמר שלמה: אני ארבה ולא אשיב, וכתיב: 

פוליטיים. מדרש זה ממליץ על הסתרה של טעמי המצוות -המצוות אינם נשגבים, והם נסתרים רק מטעמים אתיים

א מבליע כי כאשר הטעם לא מפורש יש אי וודאות ביחס אליו, מה שמסייע וההלכות ועל מצג של אי ידיעה על אודותם. הו

היא  )במונחיו של רז( ןמצוות שמטרתדגים את גישתו באמצעות ' יצחק מלמנוע את עקיפת המצווה ואת הזלזול בה. ר

את תוקף שמטרתם עקיפה הטעם מסכן מצוות 'כוונה שניה'. באלה הן מצוות שיש להם  במונחיו של הרמב"ם, ועקיפה

הטעם מסכן את , 'כוונתם ראשונה': ובמונחיו של הרמב"ם, הכלל כבר במקרה הטיפוסי. בחוקים שמטרתם היא ישירה

ה זו מובאת בפסקה דרשישירה.  ןשמטרת מצוותאת החשש שלו גם לכליל במקרה החריג. ר' יצחק מרק תוקף הכלל 

'אין מהם גם אחת שאין לה טעם ועלה , יש טעמיםכי לכל המצוות האחרונה של ספר המצוות, שם הרמב"ם מטעים 

לדיון . )לא תעשה שס"ה, מהד' העליר, עמ' קפט( 'יהיה נפסד יושר הדת, אלא שיש להסתירם מן ההמון כדי שלא 'וסבה'

, השוו נהוראי, 5(, סעיף א, ראשוןבמאמר זה, ובדברי הרמב"ם על אודותיו, ראו לורברבוים, גזירת הכתוב, )לעיל פרק 

  . 361)לעיל הערה ???(, עמ'  הרמב"ם על המצוות כגזירות מלך
(. לפי גישה זו ראוי להפעיל את legal rule( משפטי מעניק משקל לנוקשותו של הכלל המשפטי )Rulismרוליזם ) 35

שרת פורמליזם משפטי במובנו כרוליזם יחיל כלל גם במקרים שהחלתו לא ת .הכלל המשפטי גם במקרים חריגים )'קשים'(

קונטקסטואלית היא -רוליזם משפטי גורס כי נוקשות א , והכול בשל שיקולים מערכתיים.את המטרות שלשמן הוא נחקק

-F. Schauer, 'Formalism,' The Yale Law Journal 97 (1988), pp. 534מאפיין מרכזי של כללים משפטיים, וראו  

535 
שאואר  .F. Schauer, "The Jurisprudence of Reasons," 85 Michigan Law Review (1986-1987):  847 ראו: 36

ולא הטעמים  מבחין בין 'יוריספרדנציה של כללים', שלפיה הכללים המשפטיים הם הטעם לפעולה )אף במקרים חריגים(

של טעמים', שלפיה הכללים המשפטיים )רק( מייצגים את הטעמים שביסודם, ואינם  , לבין 'יוריספרודנציהשביסודם

 מתפקדים באמת ככללים, כלומר הכללים המשפטיים עצמם אינם דרך כלל טעמים לפעולה.
(, ד"גזירת הכתוב"', מחקרי משפט כז )תשע"על פורמליזם משפטי ועל י' לורברבוים, 'הרמב"ם על מוסד החוק, ראו  37

 .44-5עמ' 
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 הסתייגות מטעמים בשל תיאולוגיה של ציות ושעבוד  

שונה גם משלילת טעמים  שלילת טעמי המצוות וההלכות בשל דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה

של ציות ושעבוד. דתיות של ציות ושעבוד רואה את השלמות )הלכתית( בשל תיאולוגיה או דתיות 

קבלת 'עול מלכות בעיניה כך את תכלית החיים ההלכתיים, בפיתוח תודעת שעבוד לאל. -הדתית, ובתוך

טעמי המצוות חותרים  ון.עליההערך הדתי היא  –כפיפות סרבילית לאל דרך ציות להלכה  -שמים' 

סמכות האל שכן הן מעוררות תדיר את החשש שמא אדם -תחת תודעת הכפיפות המוחלטת למרות

של  דתיותמקיים מצווה לא בשל גזירת האל אלא בשל טעמה הטוב, כלומר בשל התועלת הגלומה בה. 

דתיים חיים  ,לדידה .יןנאבקת בטעמים לא בגלל שהם ארציים, כלומר נטולי שגב ומסתורציות ושעבוד 

. אפיון המצוות כמהנות, אפילו אם ועוצמתו נוכח גדלות האל והקרבה ביטול עצמי ם חיים של ה

 הקרבה. ביטול עצמי חיים של מתיישב עם  ואינתועלתן היא במישור המוסרי והרוחני, 

חזוקה    חוקיםאולי אף טעם,  ותחסריועילו מצוות לפיתוח תודעת כפיפות ושעבוד שכזו ולתִּ

, אפילו לא חלקן. מה דתיות שכזו אין הכרח כי כל המצוות יהיו ללא טעםפי ואולם ל. אבסורדיים

'טעמן גלוי וטובת ש מצוותלגם מנטלית שתפתח 'ציות עיוור' -טכניקה רוחניתשנדרש הוא בעיקר 

  38'.עשייתן בעולם הזה ידועה

, בספרא קדושים ש המפורסםשל ציות ושעבוד מצויה במדרהלכתית של דתיות מתונה גרסה 

אי אפשי לאכול בשר חזיר, אי איפשי  ,מנין שלא יאמר אדם אי איפשי ללבוש שעטנז: 'פרשה י, כב

ואבדיל אתכם מן העמים "מה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי כך? ת"ל:  - לבוא על הערוה, אבל איפשי

זה לא שולל את טעמי המצוות, מדרש  .', נמצא פורש מן העבירה ומקבל עליו מלכות שמים"להיות לי

שכן אדם שאומר 'אי אפשי לבוא על הערווה' מפני שהוא מבין את הטוב והתועלת הגלומים באיסור 

טועה. מדרש זה )'רק'( קורא לאדם לפתח תודעת כפיפות ושעבוד למצוות, ולקבל על  בהכרח הזה אינו

  39רציונליות, כלומר מועילות. (בעיניו)גם אם המצוות הן  ,'מלכות שמים'עצמו עול 

אברבנאל. כך הוא כותב בפירושו  יותר של דתיות של ציות ושעבוד מביע גרסה קיצונית

 לתורה, בראשית כב: 

 ,וכשהוא כן ,]=בעלת עוצמה מוחלטת[ הנה ראוי שתהיה מצות הש"י בתכלית מה שאפשר

כי אלו היה  ,שות אותהלמנוע מעשות מה שתגזור לע]=טעם נגדי[ אין כח בשום דבר בעולם 

אחר שיש דבר  ,לא תהיה אותה היראה בתכלית מה שאפשר ,דבר יכול לנגד ולמנוע אותה

ולכן היה מן ההכרח שהירא אלהים האמיתי לא יהרהר  ,בעולם יותר חזק מן היראה מנגד לה

 ,ל כל פניםיעשהו ע - ואם יאמר לו הש"י לעשות דבר שהוא זר לשכל מאד .אחר מדותיו כלל

  .שאין ראוי לעבור על מצותיו ,צד היראה שיש לו מאת הש"ימ

                                                 
 לשון הרמב"ם בהל' מעילה ח, ח. 38

: האם הדרשן )ראב"ע( פרשה י, כב, ספרא קדושיםמדרש שבבלא ברור מה הוא המכנה המשותף לרשימת המצוות  39

, שם העריות נופלות תחת הקטגוריה של המצוות יגספרא אחרי מות ט, כגון ערווה )ראו:  –בוחר מצוות שטעמן מבורר 

או שאלה מצוות שטעמן לדעתו עלום )שעטנז?(,  -]...['(  היה לכתבן, כגון: הגזלות, והעריות'שאלו לא נכתבו, בדין 

אפשר שבעיני בהקשר זה אעיר כי ואולי הרשימה כוללת במכוון מצוות משני הסוגים, כדי לטשטש את ההבדל ביניהן. 

 אידיאל אתי לריסון היצרים.  מר, כלוהוא רק אמצעי ל'פרוש מן העברה' ל ציות ושעבודבעל הדרשה פיתוח תודעה ש
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 ,שישחוט האב הזקן את הבן היחיד אשר לו ,זר אצל השכל הומזה הצד שהיה פעל העקד

ולכן נבחן מזה הפעל  ,מאין פנות אם הדבר ראוי או בלתי ראוי ,הסכים אברהם עכ"פ לשחטו

 היותו ירא אלהים. 

תכלית כל התורה ותכלית מה שאפשר לאדם להשיגו מן  ,והנה להיות מעלת היראה אמתית

היה אברהם  ,'ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה' :כאמרו ,השלמות

כדי להגיע אל זאת המדרגה ממעלת היראה  ,משתוקק להשלים הפועל הנפלא מעולת יצחק

 40.האמתית

לעקדת השכל, היא מעלה על נס את אידיאל ה'יראה', המתבטא בעיקר  העקדה היא סמל ,אלנלפי אברב

טעמי  אחר יו', כלומרמצוות האל, ללא כל 'הרהור אחר מדות-בציות 'מאין פנות' )=נטול פניות( לגזירת

את קפיצת האמונה של אברהם ב'עולת יצחק' אל מישור  מעתיק-מרחיבהגזירה. אברבנאל -המצווה

משל לדתיות עילאית של שעבוד. בעוד שהמדרש בספרא קדושים  ואצלהיא המצוות וטעמיהן. העקדה 

כפיפות לגבי מצוות שאדם מבין את טעמן, אברבנאל הופך את 'הפועל ציות והמטעים את תודעת ה

של ו מצוותכפיפות ללדגם ולמופת של  –דבר שהוא זר לשכל מאוד' ' –הנפלא' של גזירת העקדה 

פירוש הדבר כי אברבנאל סבור כי למצוות כולן אין טעמים. טענתו היא ואולם אין  41.שעבוד  להלכה

  .'מעלת היראה האמתיתשקיום המצוות נועד להביא אדם ל'

ההסתייגות מטעמי המצוות בשל דתיות הלכתית של ציות ושעבוד שונה משלילת טעמים בשל 

האלה מבוססים על השקפות דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה. לא זו בלבד ששני סוגי הרליגיוזיות 

אף ניגוד, ביחסן לטעמי המצוות וההלכות. דתיות לעתים תיאולוגיות שונות, אלא שיש הבדל, ו

)'תיאולוגיה'( של מסתורין והשגבה מייחסת למצוות טעמים טרנסצנדנטיים שהם מעבר לכוח השגת  

בילית של 'יראה' ו'קבלת בשר ודם. לעומתה, דתיות הלכתית של ציות ושעבוד שואפת לכונן תודעה סר

אין אצלה מניעה עקרונית שלמצוות בקיום מצוות שטעמיהן לדידה גלויים לעין. )או בעיקר( עול' גם 

ישנו אפוא הבדל עמוק בין דתיות של יהיו טעמים; היא רק תובעת שלא הטעם יהיה המניע לציות. 

שעבוד שמתעלמת מטעמי השגבה שמייחסת למצוות חכמה עלומה לבין דתיות הלכתית של ציות ו

המצוות או שלא מייחסת לכמה מהן משמעות. עמידה נוכח אל שחכמתו נשגבת אינה כעמידה אל מול 

 אל שכוחו ועוצמתו הם לאין שיעור. 

שדתיות הלכתית בכתבי הרמב"ם שורר ניגוד גם בין שתי ההסתייגויות האלה מטעמים. בעוד 

בכתביו ההלכתיים גרסה מתונה  הרמב"ם מאמץ ,פשמתוארת ב'מורה' כמחלת נשל מסתורין והשגבה 

    42.השמרניות , שעולה בקנה אחד עם תפיסותיו המדיניותשל דתיות הלכתית של ציות ושעבוד
                                                 

  אברנבנאל על התורה, בראשית )???(, עמ' ???. 40

 . 61-57מהלך זהה לזה של אברבנאל מצוי אצל י' ליבוביץ, אמונה היסטוריה וערכים, אקדמון, ירושלים תשמ"ב, עמ'  41
 , שם הוא מיישב בין שני אידאלים רמו-, מהדורת שילת, עמ' רמדהרמב"ם למשנה הקדמות ,שמונה פרקים, וראו  42

סותרים: המעולה והמושל ברוחו. לפי פתרונו המעולה' מציית למצוות השכליות בגלל טעמן, ואילו 'המושל ברוחו'  

ווי בלבד. מצוות שמעיות )ללא טעם( נועדו לייצור תודעת ציות ימציית למצוות )'שמעיות'( ללא טעם רק בגלל הצ

, עמ' )לעיל הע' ???( גזירת הכתובלורברבוים,  ראו. וספרא, קדושים י, יאש שם את המדרש בושעבוד. ברוח זו הוא מפר

 הלכות מלכים ח, יא: 'כל המקבל שבע מצות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם. דוגמא אחרת מצויה ב27-25

אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת אין זה  .[]..והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה  ]...[
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, הטעמת הפער בין האדם השפל לאל המרומם –היסודות המשותפים לשתי הגישות האלה 

לטשטוש ום גרעשויים ל –כאן בחכמה וכאן בכוח, וההסתייגות מטעמי המצוות הנגזרת ממנו 

טעמי המצוות  ת שלילבשל כך, לא למותר הוא לציין כי  43ההבדלים ביניהן, ולעתים לשילובן זו בזו.

אצל ה'אנשים' המתוארים בפרק ל"א אינה בשל דתיות הלכתית של ציות ושעבוד. יסודות התיאולוגיה 

 .בלבד השגבהתורין ומסדתיות של , הבלעהבובמפורש , הזו לא נזכרים בפרק הזה, המטעים

 

 , ולא בספרות הגאוניםא בספרות חז"לל ,השגבת טעמי המצוות לא מצויה בתורה .3

התורה:  כי המצוות הן 'דבר שאין יודעים את טעמו' מבוססת גם עלאת ההשקפה של הרמב"ם ביקורתו 

'ואמר: "אשר  44כהיום הזה" )דברים ו, כד('. לחֹיתנוכל הימים  לנו'כמו שהסברנו את דברו: "לטוב 

ים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה" )שם, ד, ו('. על כתוב זה מעיר  ישמעון את כל ַהֻחקִּ

הרמב"ם: 'אילו היה דבר שאין יודעים את טעמו ואינו מביא תועלת ואינו דוחה נזק, מדוע ייאמר על 

(. לפי 4ליאה באומות?' )פסקה ערך, ויעורר פ-המאמין בו, או העוׂשה אותו, שהוא חכם ונבון ורב

פסוקים אלה מספר דברים, מצוות התורה שקופות ונהירות לכל אדם, שכן כל עצמן לא נועד אלא 

 ל'הועיל לנו'. 

ספר דברים מרבה להדגיש כי המצוות 'שקופות' ונהירות לבני אדם. זו גם משמעות אכן, 

ְצָוה ַהֹזאת ֲאשֶּ יד: '-, יאדברים להפסוקים ב י ַהמִּ ְמָך ְוֹלא ְרֹחָקה ּכִּ וא מִּ ְפֵלאת הִּ י ְמַצְוָך ַהּיֹום ֹלא נִּ ר ָאֹנכִּ

וא וא . הִּ ם הִּ וא ]...[ ֹלא ַבָשַמיִּ ר ַלָּים הִּ ְלָבְבָך ַלֲעׂשֹתו]...[ ְוֹלא ֵמֵעבֶּ יָך ובִּ יָך ַהָדָבר ְמֹאד ְבפִּ י ָקרֹוב ֵאלֶּ '. לפי ּכִּ

בשמים' או 'מעבר לים' אלא מובנת א 'לא , הימסתורית, כלומר פסוקים אלה התורה אינה 'נפלאת'

ביחס לטעמי המצוות ספר דברים השקפת  45'(., בפיך ובלבבךופשוטה )'קרוב אליך הדבר מאוד

חלקים אחרים של התורה )והמקרא( אינם  46בפרק ל"א. תמתוארתיות הותכליותיהן מנוגדת, אפוא, לד

  47.הלכתית של מסתורין והשגבהדתיות אולי כספר דברים בעניין זה, ברם גם בהם אין זכר ל

                                                                                                                                            
, על הלכה זו ראו ההפניות אצל טברסקי, מבוא למשנה 'מחכמיהםלא[ ו]נ"א: לא אגר תושב ואינו מחסידי אומות העולם 

על תפיסותיו המדיניות השמרניות של , והשוו הל' איסורי ביאה יד, ג. 232, הערה 332תורה )לעיל הערה ???(, עמ' 

', מחקרי משפט כט "גזירת הכתובעל "פורמליזם משפטי ועל ' לורברבוים, 'הרמב"ם על מוסד החוק, יהרמב"ם ראו 

 )לעיל הע' ???(. הרמב"ם על אגדה, הלכה וחוק אלוהיוהנ"ל,  ,367-362)תשע"ד(, עמ' 
 . 6לן סעיף נראה כי שילוב בין שתי הגישות האלה מצוי באפיוניו של ר' דוד הכוכבי את כת 'התלמודיים', ראו לה 43
 (. 511-517י"ל, וראו גם מורה הנבוכים חלק ג, כז )שורץ, עמ'  –הדגשה שלי  44
 M. Weinfeld, Deuteronomy andעל הזיקה של פסוקים אלה, ושל ספר דברים באופן כללי, לספרות החכמה ראו: 45

the Deuteronomic School, Oxford 1972, pp. 258-259     
-211פסוקים אלה וכיוצא בהם מצויים בעיקר בספר דברים, המכיל שכבות מספרות החכמה, ראו ויינפלד, שם, עמ'  46

. יחד עם זאת, למיטב ידיעתי, אין בתורה, אף לא במקרא, ביטוי מפורש להשקפה כי טעמי המצוות הן מעבר להשגת 244

 . 265-257וראו דיונו של ויינפלד, עמ' בשר ודם. לא כן לגבי ידיעת חוקי הטבע, ראו למשל איוב כח, 
'משפטים' )'מצוות שהשכל מחייבן'( לבין 'חוקים' )'מצוות שאין למצוא לא למותר לציין כי 'ההבחנה המקובלת' בין  47

זהים ל'משפטים' )ראו למשל בראשית כו , ה:  בתורה מצד הלשון וההקשר 'חוקים''( אינה מצויה בתורה. טעם ומובןלהן 

פעמים  13מופיע בתורה )ה והם כעין מונחים נרדפים. הצירוף 'חוקים ומשפטים' ,מרתי מצותי חקותי ותרותי'('וישמר מש

, לדיון במופעים אלה ראו הבלין, חוקים ומשפטים ומשמרת ,מצווה, עדות, תורה :קשור למונחים (פעמים בנ"ך 16-ו
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   - ההשקפה שטעמי המצוות הן מעבר להשגה נעדרת גם מספרות חז"ל. לא זו בלבד שחכמים 

הרבו להביא טעמים למצוות ולעצב לפיהם הלכות אלא שהם הדגישו במקומות  - במיוחד התנאים

ל עניינן של מערך למש וזה 48 הרבה כי המצוות אינן ריקות מטעמים וכי ראוי להתחקות  אחריהם.

 ' )לב, מז(: ק הוא מכםדבר רֵ  דרשות על לשון הכתוב בספר דברים: 'כי לא

 ,דבר שאתם אומרים ריק הוא " )דברים לב, מז(,דבר רק הוא מכם ספרי דברים מח: '"כי לא

  49'.הוא חייכם

אין למה ש ,מכם – ואם הוא רק ",כי לא דבר רק הוא מכם" :דמר רבי מנאירושלמי פא א, ה: '

  50]...['. בשעה שאתם יגיעין בו ?אימתי הוא חייכם "כי הוא חייכם" ,אתם יגיעין בו

שאין אתם  ,מכם –" רק הוא"מז( ואם  ,)דברים לב "כי לא דבר רק הוא מכםבראשית רבה, א: '"

 51'.יודעים לדרוש

אפלו  ,אות לואין לך בתורה אפִּ  ",כי לא דבר רק הוא מכם, מז: '"לבלספר דברים, מדרש תנאים 

רק "ואם ", כי לא דבר רק הוא מכם: "שנ' ,שאין לו כמה טעמים ,ואין צריך לומר פסוק ,תיבה

  52'.לפי שלא התבוננתם בו ופלפלתם בטעמו ,מכם – "הוא

ת כן )'הוא חיוני לעשוכי ניתן להתחקות אחריהן וש כל הדרשות האלה מטעימות כי למצוות טעמים

 חייכם'(.

העובדה כי אין בספרות התלמודית ביטוי להלך הרוח לא פחות היא לעניינינו, חשובה 

. מתן טעם למצווה מן המצוות' ,כלשהם()לחכמים ', כלומר המתואר בפרק ל"א, שלפיו 'קשה להם

מדרשים ספורים, בעיקר מאוחרים, שמהם עולה כי חכמים התקשו למצוא טעם מצויים בספרות חז"ל 

ואולם לא  53מסוימת. כך, למשל, המאמר המפורסם בפסיקתא דרב כהנא, בעניין פרה אדומה.למצווה 

אינם ידועים. פרשנים וחוקרים ייחסו לכמה  ,או רובן כולן ,'השקפה' כי טעמי המצוותבה ה מצויה

                                                                                                                                            
פרט לאותה ברייתא בספרא והברייתא  -ובתלמודים  'אף בברייתות. הבלין מוסיף כי: 142-132)לעיל הערה ???(, עמ' 

כמגדירים ]...[ אנו מוצאים שפירשו מונחים אלה לצדדים אחרים  -שבפסיקתא דר"כ ובתלמוד יומא )ובמקבילותיה( 

רבים מן הפרשנים גם  .53-ו 52הע' על הברייתות החריגות האלה ראו להלן  (.132עמ' שם, חלקים ממצוות התורה' )

 רמב"ןורש"י, ראב"ע, רשב"ם, , ראו למשל פירושיהם של ים לא פירשו מונחים אלה לפי 'ההבחנה המקובלת'הימיביניימ

 .137, ברם השוו לדבריו, שם, עמ' 155-155, וראו הבלין, שם, לברא' שם(
 ראו לורברבוים, גזירת הכתוב, )להלן( נספח א: דרשינן טעמא דקרא.  48

: '"כי לא דבר רק הוא מכם", אין לך דבר ריקם בתורה (315)עמ'  שלו. וראו גם ספרי דברים 151מהד' פינקלשטיין, עמ'  49

 שאם תדרשנו שאין בו מתן שכר בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ]...['.

 . ב"דף טו טו 50
 '. ל שאל את ר' עקיבה]את השמים ואת הארץ[ ר' ישמעא, ד"ה: '12אלבק, עמ' -מהד' תיאודור 51
 . 255מהד' הופמן, עמ'  52
 ריםו. זהו אחד מן המקומות הספ54; וראו גם שם, עמ' 74מהד' מנדלבוים, עמ' פסיקתא דרב כהנא, פרה אדומה, ד,  53

מצויה 'ההבחנה המקובלת' בין 'חוקים' לבין 'משפטים' )ראו לעיל הערה ???(. על חריגותו של  שבו בספרות התלמודית

תשע"ג(, -מדרש מאוחר  זה בספרות חז"ל, ראו י' לורברבוים, 'ריאליזם הלכתי', שנתון המשפט העברי כז )תשע"בקטע 

 . 15-13עמ' 
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, ואולם קריאה מדוקדקת נסתרים מאתנומדרשים ומאמרים תלמודיים את ההשקפה כי טעמי )ה(מצוות 

  54בהם. (מובלעת )או י השקפה זו אינה מצויהתגלה כ

בין כינון הקטגוריה 'חוקים' )ללא טעם( לבין הדיספוזיציה חשוב להבחין  ,לעניינינו

מדרשים, נועדה כמה הרליגיוזית המשגיבה את טעמי המצוות כולן. הקטגוריה 'חוקים', שמופיעה ב

להן מצוא השלמה עם חוסר היכולת ל או שהיא מבטאת 55,ספורות צוותמלסלק טעמים 'בעייתיים' של 

 כולן שלא ייוחסו למצוות 'רצוי ביותרלפיה 'בפרק ל"א, ש תהמתוארה ממנה ההשקפה שונ 56טעם.

 טעמים כלל.

                                                 
בסעיף )מהד' ווייס, עמ' ???( שנדונה  ספרא קדושים פרשה י, כבהראשונה היא הדרשה מ שתי דוגמאות בולטות.ציין א 54

אבל איפשי, מה אעשה ואבי  ]...[ מנין שלא יאמר אדם אי איפשי ללבוש שעטנזלעיל: 'ר' אלעזר בן עזריה אומר:  2

; מאמר זה מבטא גרסה ללא טעםאינן  )ובכלל( מצוות אלהב"ע רא, לפי  )שם(]...['. כפי שהערתי  שבשמים גזר עלי כך?

קדמה למסכת אבות הפירוש הרמב"ם למאמר זה ב השוומתונה של דתיות של ציות ושעבוד, לא של מסתורין והשגבה. 

. לורברבוים גזירת הכתבו )לעיל הערה ???(, פרק שני, סעיף ??? רמו(-ו )מהדורת שילת, עמ' רמה(, שמונה פרקים)

ספרא אחרי מות )מכילתא דמילואים( במדרש אחר שחוקרים ייחסו לו את השקפה כי טעמי )ה(מצוות אינם ידועים הוא 

יקרא יח, ד( אלה הדברים הכתובים בתורה, שאלו לא נכתבו, בדין היה לכתבן, פרשה ט, פרק יג, י: 'את משפטי תעשו' )ו

ואלו שיצר הרע משיב עליהם, ואומות העולם ע"א משיבין עליהם, כגון: אכילת חזיר, ולבישת כלאים, ]...[  כגון: הגזלות

 תלמוד, עליהן משיבין א"ע העולם ואומות עליהןוחליצה יבמה, וטהרת המצורע, שעיר המשתלח, שיצר הרע משיב 

 ,Y. Rozen-Zvi ראו למשל:', וראו המקבילה ביומא סז ע"ב. עליהם להשיב רשאי את אין", חקקתי' ה אני: "לומר

Demonic Desires, Yezer Hara and the Problem of Evil in Late Antiquity, University of Pennsylvania 

Press: Philadelphia 2011, p. 89,  p. 190, n. 2 .הם חז"ל עצמם,  העולם' אומות'ו 'יצר הרע'צבי -לדעת רוזן

טענות היצר נדחות לא בגלל שהן שגויות אלא  .מצוות האלהטעמי הספקות שלהם ביחס לשמחצינים באמצעותם את ה

כדי להתגבר על )המובחנים מ'משפטים'(  חז"ל יוצרים כאן קטגוריה של 'חוקים' ללא טעםדעתו, בגלל שהן משכנעות. ל

ולם דומה כי אפשר וא. או נבטלם מצוות שרירותיות, והכול משום החשש שאם נדון בהם נשנה אותםכמה שנראה להם 

. נראה כי לפי בעל שעל פניהן נראות כלא רציונליותמות ימסומצוות מציין  ן אחר: הואלקרוא את המדרש הזה באופ

ראו מורה הנבוכים חלק ג, כו,  את יסוד הציווי. גייסטעות בהם הוא מ, אלא שבגלל שקל לטעמיםיש למצוות אלה  הדרשה

לעניינינו, חשוב להבחין בין יצירת קטגוריה של 'חוקים' . טויקרא יט, י ,פירוש הרמב"ן על התורה, והלכות מעילה ח, ח

את טעמי המצוות כולן  ימות לבין דיספוזיציה רליגיוזית המשגיבהו)ללא טעם( כדי להימנע מטעמים בעייתיים במצוות מס

מפני שהיא אינה רוצה בהן. על בסיס ניתוח רשימת המצוות במדרש זה שבספרא ובמקבילותיו בבבלי יומא סז ע"ב 

בעיקרן הן עבודות  -כי עניינן המשותף הוא שהן נראות כפעולות תמוהות וזרות  ש"ז הבלין , טען(ובמקורות אחרים)

' וכיו"ב(, ובאופנים משונים )סקילת השור, עריפת פטר חמור, ושרפת שער אדם(, הנעשות בחוץ )'במדבר', 'על פני השדה

פעולות שדומות לעבודות אנשי העולם הקדום, שעניינן פיוס כוחות הרוע, ריצוי הכוחות הדמוניים, השוכנים במקומות 

יב עליהם ולמנות בהן את לאומות העולם, לשטן, וליצר הרע, להש ניםשנותנים שאין בהם יישוב אדם. כל אלה הם עניי

אין זה שהמצוות הבלתי מובנות מעוררות התנגדות, מדרש זה ומקבילותיו נוגע בעניין מיוחד בעולמה לפי הבלין, ישראל. 

; וראו 166-162)לעיל הערה ???(, עמ'  הבלין, חוקים ומשפטים בתורהשל עבודה זרה, שאותה בקשו חכמים לעקור. ראו 

שהשטן/יצר הרע/אומות העולם משיבין עליהן', עטרה לחיים, מחקרים בספרות התלמודית מ' ויינפלד, 'דברים גם 

  .111-155והרבנית, לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי, בעריכת ד' בויארין ואח', ירושלים תש"ס, עמ' 
, פרק )לעיל הערה ???( ראו לורברבוים, גזירת הכתוב ,מהלך שהרמב"ם עצמו עושה בכמה מקומות במשנה תורה 55

 , ראן להלן. Lorberbaum, Part IIIחמישי, 
יצוין כי בעקבות המקרא, כמעט בכל המקורות התלמודיים המונח 'חוק' אינו מציין הלכה ללא טעם )ידוע(, ומן  56

 הבחינה הזו הוא אינו שונה מן המונח 'משפט', ראו הבלין, שם.   
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, המצוות טעמימסתייגת מבפרק כ"ו העיר הרמב"ם כי בספרות התלמודית לא מצויה השקפה ה

ובכללם חכמי התלמוד[ מאמינים שיש להם : 'המון החכמים ]ער': ג'מהור אלחכמים', וכך הוא כותב

בהכרח טעם, כלומר, תכלית מועילה ]...[ לשיטתם יש לכל המצוות טעם, כלומר שלכל ציווי ולכל 

איסור יש תכלית מועילה. יש מהם שבחינת התועלת שבהם ברורה לנו ]...[ ויש מהם שתועלתם לא 

משך הפרק מעיר הרמב"ם: 'אני מצאתי ניסוח בה 57התבררה לנו ]...[ כגון איסור העורלה וכלאי הכרם'.

שממנו נדמה בהרהור ראשון שלחלק מן המצוות אין טעם  58של החכמים ז"ל בבראשית רבה )מד, א(,

אלא הציווי גרידא, ולא נתכוונו לתכלית אחרת ולא לתועלת מציאותית', והוא מציע למדרש זה פירוש 

האריסטוטלי( של הרמב"ם, אין -רושו )הפילוסופי. גם אם לא נשתכנע בפיההזובן שמסלק ממנו את המ

  59ספק כי מדרש זה רחוק מהשקפת ה'אנשים' שבפרק ל"א.

לקטגוריה המפורסמת של רב סעדיה גאון   גם בספרות הגאונים לא מצויה השקפה שכזו.

. כפי שהסברתי במקום אחר, לפי רס"ג, מסתורי ונשגב'מצוות שמעיות' אין כל נגיעה להשקפה שטעמן 

טעמים, דרך כלל יש  ןכולואולם ל שכליות הכמצוות  לא נגזרות מן התבונהאמנם צוות שמעיות מ

אין ולא כלום עם חכמתו הטרנסצנדנטית של האל. גם  רס"גאצל  השמעיותלמצוות  60ברורים ופשוטים.

כפי שהערתי לעיל, זוהי תפיסה  ,אם לפי גאונים אחרים המצוות השמעיות נמשכות מרצון האל הרי

 61של מסתורין והשגבה. )הלכתית( שונה מדתיות

 

 שלילת טעמים ושלילת טעמים רציונליים .4

א מתאר הרמב"ם 'אנשים' הסבורים שהמצוות מושתתות על חכמה "בדיון עד כה הנחתי כי בפרק ל

. ואולם כל משמעות'ור אלוהית הנשגבת מהשגתם, ועל כן 'רצוי להם ביותר שלא תוׂשכל לציווי ולאיס

רציונליים, כלומר טעמים -אפשר שכלולים בקבוצה הזו גם אנשים שמציעים למצוות טעמים אי

א מתאר הרמב"ם לא רק 'אנשים' "אפשר שבפרק ל של בני האדם.הארציות תכליותיהם המנותקים מ
                                                 

 ראו לעיל הערה ???.  57
 .125-124אלבק, עמ' -תיאודורמהד'  58

 . 5א, , סעיף ראשוןפרק  גזירת הכתוב )לעיל הערה ???( זה ראו לורברבוים, מדרשלדיון בפירושו של הרמב"ם ל 59

 אבל אלו ההגדות אשר נתקשו על הרבפירוש הולם של מדרש זה הוצע על ידי הרמב"ן, פירוש לתורה, דברים כב, ו: '

ר להם, שרצו לומר שאין התועלת במצות להקב"ה בעצמו יתעלה, אבל התועלת באדם , כפי דעתי ענין אח]=הרמב"ם[

עצמו למנוע ממנו נזק או אמונה רעה או מדה מגונה, או לזכור הנסים ונפלאות הבורא יתברך ולדעת את השם. וזהו "לצרף 

, וכן המצות להוציא מלבנו כל בהן", שיהיו ככסף צרוף, כי הצורף הכסף אין מעשהו בלא טעם, אבל להוציא ממנו כל סיג

ראו לורברבוים, גזירת הכתוב, פרק שני ??, והבלין, חוקים ומשפטים )לעיל '. אמונה רעה ולהודיענו האמת ולזוכרו תמיד

 הערה ???(, עמ' ???. 
יהיה להם 'ועם זה אי אפשר שלא המצוות השמעיות כותב רס"ג:  על. 4לורברבוים, גזירת הכתוב, פרק ראשון, סעיף א,  60

בהם[, תועלות חלקיות, ועלילה מעטה ]=סיבה מסוימת[ מדרך המושכל,  ]למצוות השמעיות[ עם ההסתכלות ]=העיון

ספר האמונות ראו כאשר היה לחלק הראשון ]=המצוות השכליות[ תועלות גדולות ועלילה גדולה מדרך המושכל'. 

מאמר שלישי, עמ' ???, השוו ספר הנבחר באמונות  והדעות, תרגם: יהודה בן שמואל אבן תיבון, ירושלים תש"ל,

 .והדעות, לרבינו סעדיה גאון, מקור ותרגום, תרגם לעברית יוסף קאפח, ירושלים תש"ל, עמ' קיז
ירושלים תשל"ט, מהד' גרינבוים(, , פירוש לתורה, )אפשר שלפי שמואל בן חופני למצוות שמעיות אין טעם, ראו הנ"ל 61

 .נספח ד, עמ' תקיד
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ת הימיביניימיות הדוגמאו .לא מעוניינים בטעמים רציונליים 'רק'שלא רוצים טעמים אלא גם את מי ש

. תיאורגיים-קבליים או טעמים קבליים תיאוסופיים-הטיפוסיות לטעמים כאלה הם טעמי מצוות פרוטו

  62טעמים 'שמימיים'.טעמים מן הסוג הזה אכנה להלן: 

'סוברים' ניתן לקרוא בשתי דרכים, שאינן מוציאות זו 'רוצים' וא "את מה שה'אנשים' בפרק ל

שהוצעה לעיל, הם שוללים טעמים בכלל, שכן לפי סברתם אם בני אדם מבינים את זו. לפי קריאה אחת, 

את טעמי המצוות אזי הן לא 'אלוהיות'. לפי קריאה שנייה, אנשים אלה שוללים טעמים רציונליים ברם 

לפי סברתם רק טעמים ארציים הרלוונטיים לבני אדם נעדרים מסתורין דתי,  . רציונליים-לא טעמים אי

א כי ה'אנשים' לא רוצים טעמים "שבפרק ל 3-1שמימיים'. לעיל פירשתי את פסקאות 'מים ברם לא טע

כלל, ואולם ניתן לקוראן כאומרות כי הם שוללים מהמצוות 'רק' טעמים רציונליים. הנה קריאה 

למצָוה מן המצוות. רצוי להם ביותר  ]רציונלי[ יש אנשים שקשה להם מתן טעםאפשרית בכיוון הזה: '

כי הם סוברים שאילו היו המצוות האלה ]רציונלית[ ]...[  לציווי ולאיסור כל משמעות לוׂשכשלא ת

דעתו של -מועילות למציאות זאת, ונצטווינו בהן משום כך וכך, אזי כאילו באו מתוך מחשבתו ושיקול

, אזי הן כלל, ואין הן גורמות תועלת]רציונליות[ בעל ׂשכל. אבל אם הן דבר שאין מוׂשכלת לו משמעות 

לפי הקריאה הזו  63.'מביאה לדבר מזה]רציונלי[ באו בלי ספק מן האל, כי אין מחשבתו של אדם 

. באופן דומה ניתן למיניהם 'שמימיים' םהמשפט האחרון מתייחס לא רק לכללי ההלכה אלא גם לטעמי

 . 3לקרוא את פסקה 

משום שהעמדה ההסטה הזו מ'שלילת טעמים' ל'שלילת טעמים רציונליים' היא קלה 

א כולו היא לא עצם הנכונות לתת למצוות טעמים אלא "שהרמב"ם מטעים כנגד יריביו לאורך פרק ל

 מסתורין. שגב והנכונות לייחס להן טעמים רציונליים, כלומר טעמים תועלתיים נטולי 

אלה מ הם רציונליים שונים-טעמים אילמצוות מבחינה פנומנולוגית, אנשים המציעים 

אלו על אלו. אנשים  שטעמי המצוות הם עלומים. גם לפי תפיסתם העצמית הם חלוקיםהסבורים 

כמוהו,  –שמציעים למצוות ולהלכות טעמים, אף שהם אינם ארציים, הם לכאורה במחנה של הרמב"ם 

 תהום 64סבורים גם הם כי לכל המצוות טעמים ידועים; הם רק חלוקים עליו לגבי טיב הטעמים ותוכנם.

ידוע פרי חכמה -טעם-ללא-רוחנית פעורה, לכאורה, בין ההשקפה כי המצוות כולן הן 'גזירות הכתוב'

  65.'הלכות טעמים 'שמימייםהמצוות ופרטי הדנטית, לבין עמדה המציעה לנטרנסצ

                                                 
. הרמב"ם לא הכיר כמובן טעמים קבליים שכאלה. 5תיאורגי למצווה, ראו להלן סעיף -לדוגמא לטעם קבלי תיאוסופי 62

 'M. Kellner, Maimonidesקבליים, ראו -שחוקרים מכנים פרוטו רווחו בימיו טעמים 'שמימיים' יחד עם זאת

Confrontation with Mysticism, Oxford 2006, pp. 18-33ה אעיר כי הדת העממית שכנגדה הרמב"ם . בהקשר ז

 -א(, שהיתה גם נחלת 'המון הרבנים', היא פשוטה יותר מן התפיסות שקלנר מתאר "יוצא במורה הנבוכים )לרבות בפרק ל

ספר יצירה, שיעור קומה וספרות ההיכלות. ספרים אלה לא נקראו בימיו על ידי הציבור הרחב, ואף לא על ידי 'המון 

 על ידי )מה שמכונה( אליטה משנית מסוימת. הרבנים', אלא 
 י"ל.-התוספות בסוגריים המרובעים הן שלי 63
 ואולם ראו להלן הערה ??? 64

)שורץ, עמ'  על גישה כזו לטעמי פרטי המצוות, שהרמב"ם מכנה אותה 'הזיה ממושכת', ראו מורה הנבוכים חלק ג, כו 65

א לבין 'ההזיה "(, וראו לעיל הערה ???, ולהפניות שם. אפשר שיש קשר בין 'מחלת הנפש' המתוארת בפרק ל515

 הממושכת' המתוארת שם, ואכמ"ל.  



 עיון במורה הנבוכים ג, לא – על השגבת טעמי המצוותלורברבוים, 

25 

 

אלא שנראה כי הרמב"ם מתבונן על ההבדלים בין הגישות האלה באופן אחר. מה שעומד  

לייחס למצוות טעמים רציונליים,  םמימיים' שמציעים אנשים הוא סירובלדעתו ביסוד הטעמים ה'ש

  כלומר טעמים שמתאימים ל'מציאות הזו'. כמו אצל אלה השוללים טעמים בכלל, גם בגישתם חבויה

'פוגמים בכבוד'. בעוד שאי הנחת הם ההשקפה כי טעמים רציונליים אינם הולמים את המצוות ו

גורמת לאלה להרחיק עדותם לעולמות היא אלה להשגבה אגנוסטית מניעה את מטעמים רציונליים 

  תם השגכי מקובלים תמיכה לתובנה הזו היא טענה החוזרת ונשנית בכתבי  .עליונים )חסרי שחר(

, 'כטיפה בעולמות העליונים, ובתוך כך בטעמי המצוות ה'שמימיים', חלקית ומוגבלת ביותר

 66.מאוקיינוס'

ות זו לזו בנקודה קרובשתי הקבוצות האלה, היריבות לכאורה,  ,ם"הרמבבעיני רציונליסט כמו 

טעמי המצוות. , שהם בעיניו הגרעין הפנימי של רציונלייםמהותית: לשתיהן התנגדות עקרונית לטעמים 

מגלמות אי הבנה  . שתי הגישותטעמיםמעוניין באמת בלא לפי תפיסתו, מי שמתנגד לטעמים רציונליים 

. בעיני של מעמדה ה'אלוהי' של הרציונליות, ובכללה הרציונליות ה'ארצית' בתחום טעמי המצוות

רציונליות של בני אדם אינה  ;רציונליות שכזו )המתחפשת אצלן ל'חכמה'( היא אבסורד-אי הרמב"ם

 להיפך, הן עולות בקנה אחד. ;סותרת 'אלוהיות'

ת/הלכות במשנה תורה שהרמב"ם מתאר כ'גזירת הכתוב' במחקר אחר דנתי בשלוש מצוו 

תקיעת שופר )' בהל' תשובה ג, ז -הן מצוות/הלכות שטעמם אינו ידוע כי במובן התיאולוגי, כלומר 

]...[ מי שריחם על קן ציפור  :מי שאמר בתחנונים)' בהל' תפילה ט, ז...'(;  בראש שנה גזירת הכתוב

'(; ובהלכות מקוואות יא, מפני שמצות אלו גזרת הכתוב הן ואינן רחמיםמשתקין אותו, ]...[ ירחם עלינו 

 ,דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזירות הכתוב הן, ואינן מדברים שדעתו של אדם מכרעתו') יב

בספרות במחקר האמור הראיתי כי הקביעות האלה מקוריות לרמב"ם, שכן  .('והרי הן מכלל החוקים

 67טעם.-ללא-מתוארת כ'גזירת הכתוב'מן ההלכות האלה התלמודית אף לא אחת 

אמנם במשנה תורה טעמן של שלוש מצוות/הלכות בלבד הוא )לכאורה( מעבר להשגה, ועדיין  

במורה הנבוכים הוא מפני שידוע מתמיהה: ראשית, -טעם-ללא-טענת הרמב"ם כי הן 'גזירת הכתוב'

יקר, בפרקי המבוא לטעמי המצוות, ובמיוחד מציע לכל המצוות האלה טעמים. שנית, ולעניינינו ע

 בפרק ל"א, הוא מבקר בחריפות את האפיון הזה של המצוות, ואף רואה בה ביטוי למחלת נפש.

                                                 
הנשימה הם מדגישים כי טעמים  ברם באותה 'שמימיים',-טעמים קבלייםלמצוות  מציעיםמן המקובלים רבים אכן,  66

, שהם נשגבים ונסתרים אף מהם. ראו למשל את דברי הצמח כנקודה מטעמיה ותכליותיה'ב"א, רק 'אלה הם, כלשון הרש

הוא באמת רמז וטיפה מאוקיינוס  )הקבלה( ומה שמובן קצת עניינו על דרך הנ״לצדק בחיבורו הקבלי על טעמי המצוות: '

לדוגמאות רבות  .1עמ׳ , ג"ברוקלין תשי ,ותר דרך מצותיך, הוא ספר טעמי המצו', ספויותר מזה כי אין ערוך ממש ,בלבד

 D. C. Matt, 'The Mystic and theלעמדה קבלית מן הסוג הזה ביחס לטעמי המצוות )ולתיאוסופיה הקבלית( ראו: 

Mizwot,' in: A Green (ed.), Jewish Spirituality, From the Bible Through the Middle Ages, Crossroads: 

New York 1987, pp. 367-404, in pp. 377-385 . אפשר שהרמב"ם חושד כי בשל היותם של טעמים 'שמימיים' חסרי

על מבינתם.  גם שחר הרי גם אלה שהוגים או מאמצים אותם מודים כי הם לא יורדים לעומקם, וכי הם סודות הנשגבים

 העניין הזה ארחיב במחקר נפרד.
67 Y. Lorberbaum, 'Two Concepts of Gezerat ha-Katuv - Part III:  Decree of Scripture in the 

Theological Sense in Maimonides' Code,' Dine Israel 30 (2014) (forthcoming)  
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'גזירת הכתוב' משתמש הרמב"ם במטבע ה'הלכות' האלה שלוש כי בבמחקר האמור הראיתי 

המטבע  בהלכות מקוואות נועד חינוכיים.-לפי המובן התיאולוגי כאמצעי רטורי לצרכים פוליטיים

)שהן  של הטומאות והטהרות ,המאגית-מיתיתההריאליסטית, מן התפיסה  את הקורא הממוצע לשחרר

ולאפשר פרשנות אלגורית של הלכותיהן. בהלכות תשובה נועדה 'גזירת  כ'טיט וצואה שתעבור במים'(,

הרמב"ם שם  השמימיים' שמצייר ה'הליכים רציונלית, של-ה הדמיונית, האיתמונהאת  סייגהכתוב' ל

רציונליות -לצמצם את האיכדי  ,טרנסצנדנטי ובהל' תפילה היא כעין מטפורה לאל .כדי להניע לתשובה

  68.בתפילה הממוסדתבתחנונים וש

לעניינינו כאן, המסקנה הזו מעניינת מפני שבניגוד לקורא המעולה של 'המורה', ש'די לו' 

ותיקון הנפש(. הרמב"ם יודע כי הקורא הממוצע של הכתבים  בטעמים רציונליים )תיקון הגוף,

ההלכתיים מתקשה ל'הסתפק' בטעמים שכאלה; יש לו משיכה עזה לטעמים מיתיים, מסתוריים, כלומר 

טעם המצווה/ההלכה הוא  –מטפיזי אלטרנטיבי  'טעם'לטעמים 'שמימיים'. לקורא הזה מציע הרמב"ם 

חינוכית -. מבחינה פוליטיתרציונלי-, האידעתו את הטעם המיתיוהכול כדי לעקור מתו - מעבר להשגה

ההשגה עדיף בעיניו מהאירציונליות של טעמים -מן-נעלים-מצוות-המסתורין )חסר השחר( של טעמי

 69'שמימיים'.

 

 קנאטי יטעם איסור הקפת הראש ואיסור השחתת הזקן: הרמב"ם, הטור ור .5

טעמים 'שמימיים'  טעמים רציונליים, שלילת טעמים, ו -את שלוש הגישות האלה לגבי טעמי המצוות 

להקיף את פאת הראש מצווה האוסרת אדגים באמצעות טעם ה - (שלילת טעמים רציונליים)שיסודם ב

יבהיר את  מצוות האלהטעמי הדיון בגישות שונות ל 70השחית את פאת הזקן.טעם המצווה האוסרת לו

 י להם. הרמב"ם בפרק ל"א, ואת הפרשנות שהצעת דברי

ית ֵאת ְפַאת ְזָקנֶָּך' נאמר: כזבויקרא יט,  ם ְוֹלא ַתְשחִּ פו ְפַאת ֹראְשכֶּ '. כמו לגבי רוב ֹלא ַתקִּ

  ל"ת מגהמצוות, גם את האיסורים האלה התורה לא מסבירה. הרמב"ם מציע להם טעם. בספר המצוות 

 , ן שלא נדמה לעובדי עבודה זרהוהאזהרה מזה גם כ]...[  שהזהירנו מהעביר שער הצדעים': הוא כותב

ל"ת  ,נימוק דומה מופיע בספר המצוות 71'.כי כן היו כומרי עבודה זרה שהיו מגלחין שער הצדעים לבד

 : והוא חוזר שוב במשנה תורה, הלכות עבודה זרה, פרק א 72, שעניינו האיסור לגלח את הזקן,מד

 עובדי כוכבים. אין מגלחין פאתי הראש כמו שהיו עושיןהלכה א: 

  דרך כהני עובדי כוכבים היה להשחית זקנם, לפיכך אסרה תורה להשחית הזקן.הלכה ז: '

                                                 
 שם.  68
המטבע 'גזירת הכתוב' מכשיר את הדרך, עבור הקורא  –בהל' מקוואות ובהל' תפילה  -בשתיים מן ההלכות האלה  69

 יי"ש.הממוצע, לטעם רציונלי, ע
לדיון מפורט בטעם הזה ובפולמוס על אודותיו בתולדות ההלכה, ברם מהיבט אחר, ראו לורברבוים, גזירת הכתוב  70

 )להלן(, נספח ב.  
 . קז-מהדורת העליר, עמ' קו 71
 שם.  72
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כבר פירשנו ': )חלק ג, לז( מורה הנבוכיםאת הטעם הזה מטעים הרמב"ם שוב בפרקי טעמי המצוות ב

 73.'זרה מכיוון שזאת אופנתם של כומרי עבודה בחיבורנו הגדול שגילוח פאת ראש ופאת זקן נאסר

( 1343ספרד  – 1262על נימוקו של הרמב"ם לאיסורים אלה מעיר ר' יעקב בן אשר )אשכנז 

  :)להלן סי' קפא( ' קפאייורה דעה, ס, בטור

כן עובדי  גם באלו כתב הרמב"ם שאסרם הכתוב מפני שעושין - הקפת הראש והשחתת הזקן

 ,כוכבים ע"כ, וזה אינו מפורש, ואין אנו צריכים לבקש טעם למצות כי מצות מלך הם עלינו

 . אף לא נדע טעמן

לתורה, לערך(, מראשוני המקובלים באיטליה, כותב בפירושו  1315-1255קנאטי )יואילו ר' מנחם ר

 כט:-יט, כו ויקרא

 שלא הזהירך הנזכרים בפעולות להדבק לך שאסר אחר, הפאות השחתת איסור כן אחרי והזכיר

 פורת 'בן בפסוק רמזתיו, מאד גדול סוד וזהו. החסד למדת והנרמזים המיוחדין הכחות להשחית

 שיש אלהיות לכחות רומזים האדם שערות כי, האדם צורת בסוד, כב(, מט יוסף' )בראשית

 ממדת אצילותם אשר ואותן, הדין ממדת ויש החסד ממדת אצילותן מהן יש, העליון באדם

 אזהרה היא כי, ה(, בראשם' )ויקרא כא קרחה יקרחו 'לא סוד וזהו להשחיתן. אסור החסד

 כל על תער 'והעבירו נאמר הגבורה ממדת שהם ללוים אמנם, החסד ממדת הבאים לכהנים

 . ההם הכחות להחליש, ז(, ח בשרם' )במדבר

 הטומאה שרוח זרה עבודה לכומר ובפרט, עליהם שופעת הדין מדת אשר הגוים כי תראה הלא

 גם מנהגם וכן, בארובה כסומא בזה הם כי, ראשם בהקפת הפאות משחיתים, עליהם שורה

 דוגמת הן כי, הראש בהקפת חייבות הנשים שאין טעם תדע זה וכשתבין. קעקע בכתובת

 . זה והבן, הלויים

 מגדלות הבשם כערוגת 'לחייו שנאמר הדין, לכחות האחרים השערות מתאר הכתוב כי ונראה

 השני 'כחוט וכתיב, יג(, ה השירים עובר' )שיר מור נוטפות שושנים שפתותיו מרקחים

 ל"ז אלעזר' הר כתב הזה ובלשון. הדין למדת רומזים המקומות אלו כל, שפתותיך' )שם, ג, ד(

 74.הכבוד מן המלאכים כמו המוח מן יונקים הראש שערות, הנפש בספר

שלוש הגישות האלה. הרמב"ם מציע לאיסורים האלה טעם מקורי שלא נזכר כאמור נשווה בקצרה בין 

 אופנתםעניינם, לטעמו, הוא הרחקה מעבודה זרה. חיקוי  75בתורה, וגם לא בספרות התלמודית.

מקרבת אדם לאמונותיהם ולדרכיהם המוטעות והנלוזות.  כומרי עבודה זרהעובדי/של  הייחודית

)בתחילת חלק ג, לז(, נועדו לחלץ אדם 'מטעויות עבודה זרה ומדעות הרחקות שכאלה, הוא כותב 

                                                 
 . 562שורץ עמ'  73
לתורה ראו  רקנאטי. על פירוש צז-, עמ' צו2553דברים, ירושלים -במדבר-ר' מנחם ריקנאטי, פירוש על התורה, ויקרא 74

. לאיסורים אלה ניתנו טעמים 71-77מ' אידל, ר' מנחם רקנאטי המקובל, כרך א, שוקן: ירושלים ותל אביב, תשנ"ח, עמ' 

קח. בחיי מציע כדרכו פירושים על -, עמ' קז1222במדבר, בני ברק -קבליים אחרים, ראו, למשל, ר' בחיי על התורה, ויקרא

 )אלגוריה(, והקבלה )הסוד(, עיי"ש.   דרך הפשט, השכל
לורברבוים, גזירת הכתוב )לעיל הערה כח, כטענת הבית יוסף, ראו -אפשר כי הוא מבוסס על ההקשר בויקרא יט, כו 75

 נספח ב. ???(, 
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מבוקשה של התורה ּכולה והציר שעליו היא אחרות בלתי נכונות, שהן גררה של עבודה זרה'. זהו '

האיסורים להקיף את הראש ולהשחית את הזקן היא, אפוא, ארצית לדעתו, תכלית  76' )שם(.סובבת

תכליתם, הישירה או העקיפה, היא 'תיקון הגוף' ובמיוחד  לדחות מאתנו נזק.להועיל לנו או  -ורציונלית 

 .  הרחקה מדעות מוטעות – 'תיקון הנפש'

 - 'וזה אינו מפורש' :, ומעיר בביקורתקפא מציג הטור את טעמו של הרמב"םבתחילת סי' 

, כמו כל טעם שאינו מפורש, הוא ספקולטיבי (מפני שעושין כן עובדי כוכבים')' טעמו של הרמב"ם

למצוות המוצעים ב'מורה' ]...[' רומז לטעמים הרמב"ם ואין לסמוך עליו. הלשון 'גם באלו כתב 

וקף תהטור חרד כי ייוחס לטעמים  -היסטורי -אחרות. אפשר שמובלע כאן אי נחת מאופיים הסוציו

 י, שיערער את מוחלטות האיסורים.הלכת

, רבים ור לגבי טעמי המצוות שבתורה הפוכה מזו של מחוקקים ומשפטניםגישתו של הט

 לחוקים במערכות חוק 77, הסבורים שטעמי החוק הם ברגיל נהירים ושקופים.בעבר ובהווה

טעמים מפורשים )'חרותים'(, ברם אין זה מפריע  ,דרך כלל ,עתיקות ומודרניות אין )קודיפיקציות(

טעמים ולפסוק לפיהם. משפטנים ותיאורטיקנים העירו כי באופן לשופטים ולמשפטנים לייחס להם 

הגם שלמרבית המצוות אין טעם מפורש, התורה  78טיפוסי טעמי החוקים הם כעין דבר המובן מאליו.

 כזכור מכריזה כי הכול )גם הגוים( רואים את החכמה הגלומה בהן, כלומר מבינים את טעמיהן. 

ואין אנו צריכים לבקש ם היא כעין הקדמה להוראה: 'הטור כי טעמי הרמב"ם מסופקיטענת 

'. הצירוף 'מצות מלך' הוא עיבוד של המטבע התלמודי 'גזירת כי מצות מלך הם עלינו ,טעם למצות

דרך  ,איןמלך'. ל'גזירת מלך' במקורות התלמודיים )במדרשי ההלכה, בתוספתא, בבבלי ובירושלמי( 

הוראה לקריאה דווקנית של  'גזירת מלך' בספרות התלמודית מציינת ;מובן של הלכה ללא טעם ,כלל

 אפוא מובנה ;על אודות מצווה כלשהי, ללא התחשבות בטעמים שביסודה לשון הכתוב

-הוא מציין גזירה :לצירוף 'מצות מלך' מובן תיאולוגינראה כי לא כן בסי' קפא, שבו  79.יוריספרודנטי

קורתו על הרמב"ם בקביעה תיאולוגית דרמטית: 'אף לא נדע מסיים את בי )ידוע(. הטור-טעם-ללא

עולה כי יש למצוות טעמים אלא שהם נסתרים מאתנו. לפי ר' יעקב, המצוות כולן הן  נוטעמן'. מלשו

זאת ועוד, לשיטתו 'אין אנו צריכים לבקש טעם למצוות',  80.)ידוע(-ללא טעם-כעין 'גזירת הכתוב'

                                                 
 . 552שורץ עמ'  76
 :J. Waldron, "Did Dworkin Answer the Crits?" S. Hershkovitz (ed.), Exploring Law's Empireראו:  77

The Jurisprudence of Ronald Dworkin, Oxford University Press: Oxford, 2006, pp. 155-181  
, וראו ההפניות שם 367-362עמ'  )לעיל הערה ???(, לדיון בעניין הזה ראו י' לורברבוים, הרמב"ם על מוסד החוק 78

 . לדברי משפטנים

 עמ' ???ירת מלך" ו"גזירת הכתוב" בספרות התלמודית', תרביץ פב )תשע"ד(, ראו י' לורברבוים, '"גז 79

טעמו של הרמב"ם לאיסורים להשחית את פאת הראש ולגלח את הזקן, ודברי הביקורת של הטור ביורה דעה, סי' קפא,  80

סף ודרכי משה על ראו הבית יועוררו אצל פוסקים פולמוס מתמשך בעניין תוקפם ותפקידם של טעמי המצוות וההלכות, 

, )לעיל הערה ???( אתר, וכן הב"ח והט"ז והפנים מאירות. לניתוח הפולמוס הזה ראו )להלן(, לורברבוים, גזירת הכתוב

 נספח ב.
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כדי ל'סבר את האוזן', שכן קוצר השגתינו לגביהן גם לא , י כוחנו'(אפילו לא למטרות חינוכיות )'כפ

  81הוא עקרוני )'לא נדע טעמן'(.

היא קובעת ביובש מגבלה אפיסטמולוגית. ר' יעקב בן הרא"ש לא  .לשון הטור קצרה ונחרצת

ת מסביר בסי' קפא, או בכל מקום אחר, את תפיסתו בעניין טעמי המצוות וההלכות. אפשר שהוא מתמצ

פילוסוף. ספק, על לא היה הטור א שאלהשקפה רווחת, שהוא לא רואה צורך להרחיב עליה את הדיבור. 

לפי הפנומנולוגיה של הרמב"ם כי דומה  82פילוסופי.-להציע לדבריו בסיס עיוניבכוחו כן, אם היה 

לציווי ולאיסור כל  שלא תוׂשכלרצון ' מקופל בפרק ל"א, ביסוד הקביעה הלקונית שבסי' קפא

  משמעות'.

                                                 
כל מה שנוכל  ,מכל מקום הם, כל חוקי התורה גזירות מלךעיר כי גם לפי הרמב"ם ', מבית יוסף, טור יורה דעה סי' קפא 81

אנו ועכ"פ גם לפי הרמב"ם: ' ,'ומה שלא נמצא לו טעם נייחס הדבר לקוצר השגתינו]...[  לבקש לו טעם נאמר בו טעם

שולל מתן )לעומתם( '. לפי פירושו של קארו, הטור חייבים לקיימם כמו המצות שנודע טעמם כי גזירות המלך הם עלינו

אפשר שהטור מבליע בדבריו שבסי' קפא דתיות של ציות ושעבוד, ראו  וכיות.גם למטרות חינמכל וכול, טעמים למצוות 

  להלן הע' ??? )ההערה הבאה(. 

התיאולוגיות. בטור אורח חיים ובפירושו לתורה מצויות התבטאויות -הטור נתן ביטוי, פה ושם, להשקפותיו הדתיות 82

ו. ההערות להלן מבוססות על י' גלינסקי, ארבעה טורים ספורות, גם הן קצרות ולקוניות, שאפשר כי הן קשורות לעניינינ

והספרות ההלכתית של ספרד במאה הארבע עשרה: אספקטים היסטוריים, ספרותיים והלכתיים, עבודת דוקטור, 

. בטור אורח חיים, הל' שבת, סי' רעא, כותב הטור: 'והרמב"ן )נ"א: 114-173אוניברסיטת בר אילן, רמת גן תשנ"ט, עמ' 

על כן כתוב בדברות שניות  ,מורה על אלוה קדמון מחדש חפץ ויכולכי בעבור היות יציאת מצרים פירש  (םוהרמב"

והנה השבת זכר ליציאת  ]...[ את יום השבת"צוך ה' אלהיך לעשות ל כן ע" ,וגו' "וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים"

כי הוא ועושה הכל ברצונו בכל זמן אותות ומופתים כי יזכרו בו ויאמרו כי השם מחדש  ,מצרים ויציאת מצרים זכר לשבת

י"ל, וכן ההדגשות להלן(. אלו -, הדגשה שלי115' )לפי הנוסח אצל גלינסקי, שם, עמ' אשר ברא את הכל במעשה בראשית

הם דברי הרמב"ן בפירוש לתורה, דברים ה, טו, והטור חוזר עליהם בפירושו לתורה, שם )פירוש הטור הארוך לתורה, 

לה הכתוב מצות סוכה ביציאת לים תשמ"א, עמ' ???(. את התפיסה הזו מטעים הטור שוב באורח חיים, סי' תרכה: 'תירוש

א המורה על אמיתת ווה ,לפי שהוא דבר שראינו בעינינו ובאזנינו שמענו ואין אדם יכול להכחישנו ,מצרים וכן הרבה מצות

לעשות בהן  והוא אשר לו הכח והממשלה והיכולת בעליונים ובתחתונים ,רצונובשהוא ברא הכל  ,מציאות הבורא יתעלה

ראו גם (, ו111' )גלינסקי, שם, עמ' כאשר עשה עמנו בהוציאו אותנו ממצרים ,ואין מי שיאמר לו מה תעשה ,כרצונו

 . נחת תפילין. על העיקרון הזה הוא חוזר שוב בטור או"ח, סי' כה, בעניין מצוות הבפירוש הטור לתורה, שמות יג, טז

העיקרון התיאולוגי שלפיו האל פועל כרצונו ללא שום אילוץ ומגבלה, אף לא מצד החכמה, עומד ביסוד תמונת העולם 

הכשרה פילוסופית, ועל כן לא העדר הדתית של הטור )ראו גלינסקי, שם(. הוא לא מפתח אותו, כנראה בשל העדר עניין ו

עם זאת, נקל  לראות את הקשר שבין הוולונטריזם הגלום בהתבטאויות אלה  ברורה מידת מודעותו להשתמעויותיו. יחד

לבין שלילת טעמי המצוות בסי' רפא. הלך רוח וולונטריסטי שכזה ייטה להתנגד לטעמי מצוות בכלל ולטעמים רציונליים 

ניתן לקשר גם את  בפרט, שמסבירים כיצד המצוות מיטיבות עם בני אדם ומסייעות להביאם לכלל שלמות. לעיקרון הזה

': 'אפילו דברים של רשות כגון האכילה לשם שמיםדבריו בטור אורח חיים, סי' רלא, שעניינם הוא ש'כל מעשך יהיו 

והשתייה ]...[ יהיו כולן לעבודת בוראך או לדבר בגורם עבודתו'. גלינסקי הראה כי את התפיסה הזו שאב ר' יעקב מספר 

(, בן דורו 1345(. בעל ההלכה המימוני, ר' דוד הכוכבי, איש פרובאנס )מת 141הערה  ,173חיי עולם האשכנזי )שם, עמ' 

(, כותב כי התפיסה הזו קשורה בטבורה לשלילה של בעלי הלכה )'תלמודיים'( את טעמי המצוות. 1343)מת  הטורשל 

להניח עקיבות אין . 6לן סעיף בעיניהם, אם אדם מקיים מצוות בגלל תועלותיהן אזי הוא מקיימן לא 'לשם שמים'. ראו לה

תיו בעניין 'רצון האל' יובין התבטאו'משפחתית' יש קרבה של הטור, יחד עם זאת נראה כי  ושיטתיות בהערותיו ההגותיות

 . ביו"ד סי' קפא לבין שלילתו את טעמי המצוותבטור או"ח ובעניין 'לשם שמים' 
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לעניינינו די בכמה  ;ניתוח מפורט של דבריו חורג מגבולות המאמר הנוכחי -ובאשר לריקאנטי 

טי למצוות, גם הטעם שהוא נותן לאיסור אהערות מבארות. כמו שאר הטעמים הקבליים שמציע ריקנ

ינה המרכזי הוא הדינמיקה התיאורגית, שעני-השחתת הפיאות והזקן מושתת על הקבלה התיאוסופית

אלוהית של עולם הספירות, שהוא בדמות אדם. תפיסה זו מבוססת על איזומורפיות של עולם -הפנים

על ההשפעה   -בתוך כך ו ,האלוהות האנתרופומורפי וגוף האדם בתחתונים, על נוכחותו של האל באדם

ואצל  ,. זהו אצל ריקנאטיה()=התיאורגי של תחתונים על העליונים, בעיקר באמצעות קיום מצוות

  83הגרעין של 'סוד צורת האדם', שאליו הוא רומז בקטע. ,מקובלים אחרים

העליון', היינו  באדם שיש אלהיות לכחות רומזים האדם גם 'שערותכמו אברים אחרים בגוף 

החסד', כלומר יש שערות אנושיות שהן איזומורפיות  ממדת אצילותן מהן 'יש 84בעולם הספירות.

שער הכהנים, שעליהם את לכוחות החסד המתונים שבעולם האלוהות, שאותן אסור להשחית. למשל 

החסד'. ברם  ממדת הבאים לכהנים אזהרה היא 'כי –בראשם' )ויקרא כא, ה(  קרחה יקרחו נאמר: 'לא

ועל כן  הגבורה', ממדת 'שהם –שערות הלוויים  יש שערות אנושיות שנאצלות ממדת הדין, דוגמת

לפי  .ההם' הכחות בשרם" )במדבר ח, ז(, להחליש כל על תער בעת הקדשת הלוויים: '"והעבירו נאמר

ריקנאטי, שורשן של שערות הגויים בכלל, ושל שערות כמרי עבודה זרה בפרט, הוא באותו מקור 

 בזה הם אש'. הם פועלים כך בבלי משים )'כיאלוהי, ועל כן הם 'משחיתים את הפאות בהקפת הר

-בארובה'(, שהרי אין הכמרים יודעים קבלה. ריקנאטי מעניק כאן לבוש קבלי לטעם הרציונלי כסומא

כי 'הן דוגמת הלויים', הם לפי פירושו נשים פטורות מזאת ועוד, הארצי של הרמב"ם לאיסורים האלה. 

)ח"ג, קמא משך דבריו מצטט רקנאטי קטעים מן הזוהר שהם ושערותיהם ממידת גבורה )=דין( הם. בה

, שעליו הוא מבסס את פירושו ואת טעמיו, ברם הם אינם מעניינינו ע"א, קלג ע"א, וספרא דצניעותא(

   85כאן.

טי הפוכה מזו של ר' יעקב בן הרא"ש. הטור אמבחינה פנומנולוגית, גישתו של ר' מנחם ריקנ

' שכן 'לא אין אנו צריכים לבקש טעם למצות'ומתעקש כי  ,הרמב"םהרציונלי של -נרתע מטעמו הארצי

נדע טעמן'. ריקאנטי לעומתו מכביר לאיסורים האלה טעמים 'שמימיים', שבאמצעותם הוא יודע 

הנים ללוויים ובין נשים לבין גברים. אפשר כי גם ולהסביר את פרטיהם, למשל את ההבדל בין כ

 הם. תהום פעורה ביני -בתודעתם העצמית 

טי אואולם דומה כי לא כך סבור הרמב"ם. דבריו בפרק ל"א לא מתייחסים כמובן לחיבורי ריקנ

או לכתבי מקובלים אחרים כיוצא בו. הערותי להלן נוגעים רק ליחס המושגי שבין טיעונו של הרמב"ם 

י בפרק זה לבין מבנה המחשבה שמציע המקובל האיטלקי )בעקבות הזהר ומקובלים אחרים(, וטעמ

 המצוות הנמשכים ממנו. 

                                                 
(, ס"תש) ה כרך, היהודית המיסטיקה כתבי לחקר עת כתב, קבלה', אלוהים צלם על ן"הרמב קבלת, 'לורברבוים' ראו י 83

 . 326-217' עמ
מחזיק בתפיסת הספירות ככלים או שמא בתפיסת הספירות כעצמות, לעניין זה  רקנאטילעניינינו כאן אין זה משנה אם  84

 . 112-114ראו אידל, שם, עמ' 
זוהר, ראו ספר טעמי המצוות מהאלה הקטעים את הרק  מביא ריקאנטי'ספר טעמי המצוות' דבריו על מצוות אלה בב 85

 השלם לרבינו מנחם ריקא"נאטי ז"ל, לונדון תשכ"ג, פא ע"ב.  
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קנאטי לא מתאימים ל'מציאות הזו', כלומר הם אינם רלוונטיים יטעמיו של רבעיני הרמב"ם 

דעתו של בעל ׂשכל' שכן הם לא מסבירים -לחייהם של בני אדם. הם לא 'באו מתוך מחשבתו ושיקול

א נכונה "( לפרק ל2סע' ב. אם הקריאה שהצעתי לעיל )לנו או מזיקים לנו כיצד איסורים אלה מועילים

הרי מה שעומד, לדעת הרמב"ם, מאחורי טעמים 'שמימיים' שכאלה היא רתיעה מטעמים ארציים, 

'רדודים' ו'שטחיים' ונטולי שגב דתי. אלא שבמקום לאמץ עמדה אגנוסטית, שלפיה הטעמים הם 

 86ית[ ממושכת'.קנאטי ודומיו משגיבים את המצוות, והכול בשל 'הזיה ]מטפיזיטרנסצנדנטיים, ר

הנחת מטעמים -הגרעין המשותף לשתי הגישות המנוגדות האלה, למצער בעיני הרמב"ם, הוא אי

 רציונליים. 

 

 על זהות ה'אנשים' המתוארים בפרק ל"א  הערה  .6

מי הם ה'אנשים' המתוארים בפרק ל"א? האם ניתן לזהותם? מכינוים הסתמי, 'אנשים', ומן האופן שבו 

מטרתו לתאר השקפה, או מוטב זן של  -כי עניינו הוא בעיקר פנומנולוגי אפשר הרמב"ם מאפיין אותם, 

'אנשים' סתמי בשם האפשר שדתיות )רליגיוזיות(, שהיא נחלת בני אדם באשר הם. לפי קריאה זו, 

נכללים לא רק יהודים אלא גם בני דתות אחרות, למשל מוסלמים. יחד עם זאת, לפנומנולוגיה 

בימי הביניים היסטורי. פרשני הרמב"ם -גם הקשר סוציולוגיכנראה שהרמב"ם מציע בפרק ל"א יש 

רויות צביעו על קבוצה יהודית שאליה הוא התייחס. קודם שאציג אותן אעיר כי שתי האפשהמאוחרים ה

 אינן מוציאות זו את זו. –הפנומנולוגית וההיסטורית  –הפרשניות האלה 

, זיהו את במאות הארבע עשרה והחמש עשרהכמה מפרשני הרמב"ם, שחיו באירופה 

 נרבונימשה ה'אנשים' המתוארים בפרק ל"א עם 'התוריי'. בפירושו למורה הנבוכים, חלק ג, ל"א, מעיר 

זיהוי דומה  87לא יושכל לנו'. ,כי כבר יאמר התוריי שיש למצוות תכלית אלהי: '(1361או  1362)מת 

(. בפירושו למורה, חלק ג, ל"א כותב שם , פורטוגל1423הציע אחריו שם טוב בן יוסף ן' שם טוב )מת 

טוב: 'וזה בלי ספק הוא כנגד התוריי, המאמין שיש להם ]למצוות[ תכלית אלוהי, לא תושג לו 

הם אלה שהתמחו  –ריי' הם מי שמכונים לעיתים 'תלמודיים', ובמונחיו של הרמב"ם 'התו 88תועלתם'.

 89'במדע התורה בלבד, דהיינו בהלכה', ואין להם נגיעה ב'חוכמת התורה לאמיתה', היינו בפילוסופיה.

העדר השכלה פילוסופית לא מאפשר  90בכמה מקומות ב'מורה' מכנה אותם הרמב"ם 'המון הרבנים'.

ואין הם  ,אין הם מסוגלים לדבר עליה' :כלשונו בפרק ל"אואלה להמשיג את השקפתם, ל'אנשים' ה

                                                 
יצוין כי גם ריקנאטי כותב כי פירושו מבוסס על 'סוד גדול מאוד', שעיקרו נסתר גם מן ראו לעיל הערה ???.  86

 המקובלים.

והוא ממשיך , '. 'פרק לא , ד"ה:ב"ם, ד"צ ירושלים תשכ"א, סב ע"אשלושה קדמוני מפרשי הרמ , בתוך:ביאור למורה 87

 '. י"ל[ ולא יביא לתועלת, ואם יביא לתועלת אי אפשר שלא יושכל, כי לנו נתנה תורה-ולכן קשר ואמר ]הרמב"ם)שם(: '
אברבנאל(, דפוס ספר מורה הנבוכים, בהעתקת ר' שמואל אבן תיבון, עם ארבעה פירושים )אפודי, שם טוב, ן' קרשקש ו 88

 א'. "צילום ירושלים תש"ך, חלק שלישי, מד ע"ב, ד"ה: 'פרק ל
, שם הוא כותב כי ספרו הפילוסופי, 'מורה (15לשון הרמב"ם במורה הנבוכים, פתיחה לחלק ראשון )שורץ, עמ'  89

ב'חכמת התורה  אלא רק למי שמתעניין 'מדע התורה בלבד, דהיינו בהלכה'הנבוכים', אינו מיועד לרבנים שעניינם 

 לאמיתה'.   
 שם. ברם ראו גם חלק ג, כו, שם הוא מייחס ל'המון הרבנים' את ההשקפה שלכל המצוות טעמים.    90
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או  על כל פנים, לפי הזיהוי של נרבוני ושם טוב, התוריי, היינו 'הרבניים' ) 91'.מיטיבים להביעה

  .( מאמצים דתיות )הלכתית( של מסתורין והשגבה, ראו להלן'התלמודיים'

בן דורו   (,1345מת  ,פרובאנס) ר' דוד בן שמואל הכוכביכך מתאר בעל ההלכה המימוני, 

 מצוות: הטעמי בני זמנו להלכה ול את גישתם של 'התלמודיים')המבוגר( של נרבוני, 

בכל המצוות תכלית דקדוק, ומענים את נפשם בעבודת ה', ולא  ובעלי זאת הכת מדקדקין

בעיניהם רחוק  יבקשו ולא יתורו אחרי שום חכמה ומדע כדי למצוא סיבה או טעם מועיל. 

. אמנם מה' כל מי שיתן סיבה למצוה ויאמתה על דרך החכמה, ויאמרו שזה תורה שלא לשמה

בתורה  ,שבאה הקבלה האמתיתתורה לשמה היא באשר ידרשו בספר תורת אלקים במה 

שבעל פה, ויהיו עיניהם וליבם תמיד בחכמת התלמוד, ר"ל במשא ומתן התלמוד בקושיות 

וכן למען ידעו דיני המצוות  ובתירוצין, למען יתבררו להם תמיד מאמרי התלמוד על נכון ]...[

קיימו אותן  וכן יתנו ליבם לדקדק מצות תורתנו תכלית דקדוק,כפי הקבלה האמתית על נכון. 

. ועם קיום המצוות ועסק התלמוד וק"ש ויאמרו שזהו תורה לשמה ,על צד שהן גזרות מלך

 92ותפילה ]...[ יאמרו שזוהי הדרך לדעת את ה'.

עד כדי עינוי  'תכלית דקדוקבהן ' מדקדקיןאנשיה  .במצוות הכל כול תממוקדהזו  כתההדתיות של 

את  כלומרבינה לבין המצוות, ש, ובמיוחד את נקודות ההשקה הפילוסופיההכת הזו שוללת את  הנפש.

  יניהם רחוקבעמועילים ואילו 'טעמים למצוות הפילוסופיה מציעה  93.'על דרך החכמה' טעמי המצוות

מבית מדרשו של הרמב"ם  רציונלייםמן הסוג הזה; לשיטתם, טעמים  ה סיבה'למצוו מה' כל מי שיתן

  - רוחניתהיא אפילו  - לאדםתועלת הנאה ואם תכלית המצוות היא . לטעמם, 'תורה שלא לשמההם '

 ין להן ערך דתי. א

משא '. )הבבלי( 'תורה לשמה' היא רק מה שבא 'בקבלה האמתית', היינו בתלמודהזו כת הלפי 

. לכן כיניתי את הכת הזו תורהלמוד תומתן התלמוד בקושיות ובתירוצין' נתפס בעיניהם כמהותו של 

 .'(]...[ על נכון הכללים המעשיים )'דיני המצוות, למצער בעיניהם, הוא התלמודעיקרו של  .'תלמודיים'

את הכוכבי מטעים כי  94ינה עוסקת בטעמים.אברגיל , שטריא התלמודיתהשקלא וזהו עניינה של ה

                                                 
: 'אלה 'בני התורה'מתאר הרמב"ם את  . במסגרת משל זהמשל הארמון במורה הנבוכים חלק ג, נאכך גם עולה מ 91

התורה, כלומר עמי -הם המון בני ,אולם מעולם לא ראו את בית המלך ,הפונים אל בית המלך ומתכוונים להיכנס אליו

הארץ העוסקים במצוות. המגיעים אל הבית וסובבים סביבו הם חכמי ההלכה, המאמינים בדעות נכונות שקיבלום במסורת 

 רו ְלַאֵמת אמונה']=ללא עיון[, דנים בהלכות הפולחניות, ואינם בקיאים בעיון בעקרונות הדת ]=בתיאולוגיה[ וכלל לא חק

 לא מסוגלים לנסח את השקפותיהם.השכלה בפרק ל"א, שבשל העדר ש 'אנשים'. תיאור זה הולם את ה(656)שורץ, עמ' 
כותרת . רפו-מהדורת מ' הרשלר, ירושלים תשמ"ג, עמ' רפהמצוות לא תעשה, ספר מצוה ב,  –ספר הבתים, מגדל דוד  92

של )המתונות( על נטיותיו המימוניות מנין המצוות וכוונתם ותכליתם'.  –המשנה של החיבור הזה הוא: 'ספר מצוה 

מ' הלברטל, בין תורה לחכמה, רבי מנחם המאירי ובעלי הלכה המימונים בפרובאנס, מאגנס: ירושלים הכוכבי ראו 

-1341רום צרפת הלכה ופוסקי הלכה בד –על ר' דוד הכוכבי ראו פ' רות, חכמי פרובנס המאוחרים . 216-111, עמ' תשנ"ט

 . 151-142, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"ב, עמ' 1215
 על שלילת בני הכת הזו את הפילוסופיה ראו ספר הבתים, שם, עמ' רפד. 93

 העיוני של לימוד תורה אצל כת התלמודיים הוא ידיעת הכללים ההלכתיים, לא הבנת האידיאל ,הכוכביפי תיאורו של ל 94

  . תכליותיהם
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 ללא טעםהלכות כ'גזרות מלך', כלומר כתופסים בני הכת הזו  תלמודה הלכותאת והתורה  מצוות

הוא הדרך של  )יחד עם קריאת שמע ותפילה( התלמוד'יחד עם זאת, קיום המצוות ו'עסק . )ידוע(

    95.'תלמודיים 'לדעת את ה'ה

תלמודיים כת הגורמת ל ,ואידיאל 'תורה לשמה' ,שלילת טעמי המצוות על דרך החכמה

פרק ל"א, רצוי לבני  במונחי'(. בעיניהם רחוק מה' כל מי שיתן סיבה למצוה)' להסתייג מטעמים בכלל

תושכל לציווי ולאיסור כל משמעות. מתיאורו של הכוכבי נראה כי בני הכת הזו הכת הזו מאוד שלא 

 ',את נפשם בעבודת ה'אפיונם כמי ש'מענים מאמצים דתיות הלכתית של ציות ושעבוד. כך עולה מ

אפשר שבהשקפת ם ואול'על צד שהם גזרות מלך'.  ןתומקיימים אכלומר בקיום המצוות, וכמי ש

  התלמודיים משולבים יסודות של דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה, שאותה מאפיינת שלילה גורפת

ארצו של הכוכבי, נרבוני, זמנו ובן של טעמי המצוות וההלכות. תמיכה להצעה הזו מצויה בדברי בן 

 96.אלהי, לא יושכל לנו'יש למצוות תכלית כסבורים ש' –הלוא הם התלמודיים  –את ה'תורי'  שתיאר

שולל , בן זמנו של הכוכבי ו'תלמודי' מובהק, (1343כזכור, ר' יעקב בן הרא"ש, בעל הטורים )מת 

  97טעמים הן בשל דתיות של מסתורין והשגבה הן בשל דתיות של ציות ושעבוד.

 שם טוב: נחזור לשם טוב. בהמשך פירושו לפרק ל"א כותב 

המצוות יבוא לנו כל טוב העולם והטוב הנפשי מבלי שנדע ואם ישיב התוריי לומר: בקיום 

על איזה צד יתחייבו אלו הטובות מהמצוות, ונדע אנחנו התועלת הבא מהם מבלתי שנדע 

 איך ימשך מן המצוות אלו התועליות על דרך סיבה ומסובב. 

טוב ית )'מבקר כאן גרסה מתונה יותר ביחס לטעמי המצוות. גרסה זו מודה בתועלת הגופנשם טוב 

כי אין לה כל מושג מטעימה היא בה בשעה '( של המצוות, ואולם הטוב הנפשי'( והשכלית )'העולם

'. לפי גישה זו, הסיבתיות הזו נעלית על דרך סיבה ומסובבכיצד הן מועילות לשלמות הגוף או הנפש '

 מן ההשגה האנושית. שם טוב מבקר גישה זו:

שלא יָקֵרא שום אדם חכם אם לא בנתינת סיבות הדברים, כי אם יאמר רופא  -התשובה בזה 

פעל אותו  ,על איזה צד ,אחד: תקח סם אחד ותתרפא, ולא יוכל לדעת בעבור איזה סיבה

ואם בזה תשובות, ]הסם, לא יקרא אותו האיש חכם, אבל שידע הדברים בנסיון כמו הזקנות. 

 . [מה שאמר הרב ]=הרמב"ם הם על דרך הדרש, והאמת

                                                 
ל'התקרב' או שמא  ,ל'עבוד' את ה'' אינו ברור, האם הכוונה שזוהי הדרך שזוהי הדרך לדעת את ה''ובנה של הלשון מ 95

את הוא משבח בניגוד לרמב"ם, הכוכבי היה פילוסוף מתון )'הרמוניסט'(.  יש כאן 'ידיעה' שאינה פילוסופית., ואולי אליו

: ספר מצוה )לעיל הערה ???(, עמ' רפו –, ראו ספר הבתים, מגדל דוד טעמי המצוותכת 'התלמודיים' השוללת את 

 'ואנחנו יודעים שמעלת הכת גדולה, כאשר יתנו לבבם לעסוק בתורה שבעל פה יומם ולילה, ויחקרו ויחפשו לדקדק'.

 .112מ' את אלו המאמינים בהגשמה, עיי"ש, וראו הלברטל, שם, ע -קבוצה מתוכם -הכוכבי מגנה רק תת

אפשר ששילוב דומה מצוי אצל ר' יעקב בן הראש. הטור, כמו התלמודיים, שלל את טעמי המצוות והחזיק באידיאל  96

  , ראו לעיל הערה ???.'תורה לשמה'
 . 5ראו לעיל סעיף  97
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, ריה"ל מבחין בין במאמר שלישי, ז 98גישה המוצעת בספר הכוזרי.כנגד שם טוב מבליע כאן ביקורת 

המעשים המנהגיים והחוקים השכליים הם מצוות 'שכליות' )ו'מנהגיות'( לבין 'מצוות אלוהיות': '

אינם ידועים עד שיבואו  ,גנההנוספים עליהם לחול באומת אל חי שינהי ,הידועים, אבל האלהיים

 וריה"ל ממשיך:  99.]=חתוכים[' מאצלו מפורשים ומחולקים

השכל,  נסתרים על ידי[=] אין שכלנו מגיע אליהם, נדחים אצל - אבל המעשים האלהיים

והם נשמעים כאשר ישמע החולה אל הרופא ברפואותיו והנהגותיו. הלא תראה המילה, 

ה דרך אל ההנהגה, וכבר קבל אותה אברהם עם קושי כמה היא רחוקה מן ההקשה ואין ל

הענין על הטבע, והוא בן מאת שנה, בנפשו ובבניו, והיתה אות ברית להדבק בו ובזרעו 

 100.'והקימותי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך'הענין האלהי, כמו שאמר 

לוהיים', היינו המצוות בניגוד לטעמי 'המעשים המנהגיים והחוקים השכליים', טעמי 'המעשים הא

הריטואליות )שהן עיקר בניינה ומנייה של ההלכה(, סבור ריה"ל, אינם ידועים לנו. לדעתו, -הדתיות

, המצוות ריה"ל . ואולם, מטעיםאף מנוגדות להגיון ,'המצוות האלהיות', דוגמת מצוות המילה

החולים אינם ו ם אם הרופא)ה'אלוהיות'( מועילות. הן מועילות כשם שתרופות מועילות לחולים, ג

 מבינים את דרך פעולתן. 

משל התרופות של ריה"ל נמשך מגישתו הכללית לגבי טעמי המצוות, עליה הוא מצהיר   

חלילה ]=טוען[ אינני גוזר ': ריה"ל בכוזרי מאמר ב, כו. בסוף דיון מפורט בטעמי הקרבנות כותב

)=אלא  הזה אשר זכרתיו, אבל מה (=ההגיון)הוא הסדר  (=ענייני הקרבנות) שהכונה מהעבודה הזאת

שאין בכוח שכלינו להשיגו. וכאן ', ושהיא תורה מאת האלהים יתברך ,שהוא יותר נפלא ונעלה טעם(

 רסמת ביחס לטעמי המצוות כולן: ומעיר ריה"ל את הערתו המפ

אך  .ומי שקבלה קבול שלם מבלי שיתחכם בה בשכלו הוא מעולה ממי שיתחכם בה וחקר

טוב שיוציא בהם מוצאי החכמה משיעזבם  שנטה מהמדרגה העליונה ההיא אל המחקרמי 

  101.לסברות רעות ולספקות מביאות אל אבדון

                                                 
 A. Shear, The Kuzari and the Shaping ofעל יחסם של פרשני המורה במאה החמש עשרה לספר הכוזרי ראו  98

Jewish Identity, 1167-1900, Cambridge University Press: Cambridge & New York, pp. 120-123   
: 'ועוד כי אין המנהגיים והשכליים ההם ידועים, שאם נדעם בעצמם לא נדע שיעורם, כי אנחנו )שם( מוסיףריה"ל  99

לות חובה, וההונאה מגונה, וההפקר עם הנשים מגונה, והביאה על קצת יודעים שהענקה חובה, ומוסר הנפש בכניעה ובשפ

הקרובות מגונה, וכבוד האבות חובה, וכדומה לאלה, אך הגבלת זה ושעורו עד שיהיה טוב לכל, איננו כי אם לאלהים 

כגון שיעורים,  לפי ריה"ל, שכלינו יכול לקבוע את העקרונות הכלליים )דוגמת צדקה( ברם לא את פרטי המצוות, יתברך'.

 שלגביהם נדרשת לדעתו התגלות. כידוע, לרמב"ם בענייני הפרטים השקפה שונה בתכלית, ראו מורה הנבוכים חלק ג, כו.  
תרגום יהודה אבן תיבון, מתוך פרויקט השו"ת, אוניברסיטת בר אילן, המבוססת על מהדורת ציפרינוביץ, וורשא  100

 . עמ' קג תל אביב תשנ"ד, אל,אבן שמותר"ץ, השוו ספר הכוזרי, מהד' 
)ראו  בין השאר כתריס בפני הקראות, ריה"ל מטעים את המסורת והקבלה, ומנגיד אותם לחקירה השכליתכידוע,  101

. לפי ריה"ל השכל אינו מבין את תנאי החיים, אפילו של 65-51יינמן, טעמי המצוות, עמ' הראו , וג, כב( הכוזרי מאמר

מדוע אין פרייה ורבייה בלי זיווג איש ואישה, ג, יג(. עוד פחות מכך מבין השכל את סוד המדרגות התחתונות )למשל: 

החיים הדתיים. מכאן הכלל הגדול של ריה"ל: 'אין אדם מגיע לענין האלוהי אלא בדבר אלוהי, ר"ל במעשים שיצוום 

 .האלוהים'
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' מאמץ דתיות הלכתית של קבול שלם מבלי שיתחכם בה בשכלו')כולן( מי שמקבל את המצוות 

טעם המצווה 'נפלא ונעלה' חש שמסתורין והשגבה. שכן, כפי שריה"ל כותב בפסקה שקדמה, הוא 

. דרגת הפילוסופים, שנוטים אל המחקר, העליונה הדתית-רוחניתמההשגה. זוהי, לפי ריה"ל, המדרגה ה

מציע טעמים רציונליים כדי שלא ֵיעזבו לספקות 'מביאות אל אבדון'. ריה"ל  הם ריה"לנחותה ממנה. ל

ר שהוא הראשון שנתן לה ביטוי מפתח אפוא גרסה מתונה של דתיות של מסתורין והשגבה. )אפש

   מפורש(. 

לא יוכל לדעת בעבור איזה את האנלוגיה בין מצוות לתרופות דוחה שם טוב בלעג: רופא ש'

חכם, אבל שידע  ]...[א רֵ לא יקַ ללא כל תיאוריה, 'רופא שפועל  ', כלומרפעל אותו הסם]...[  סיבה

אפשר כי לפי שם טוב  102, הוא טוען, אינו טעם.סיוןי'. 'טעם' שכל כולו נהדברים בנסיון כמו הזקנות

אין דמיון בין 'טעמי' התרופות לבין טעמי המצוות שכן בניגוד לתרופות, שהאפקטיביות שלהן אצל 

החולה לא תלויה בידיעתו את התיאוריה המדעית שביסודן, הרי ידיעת טעמי המצוות, במיוחד של אלה 

טיביות שלהן, ובמקרים רבים היא אף תנאי לה. שם טוב שעניינן שלמות הנפש, היא רכיב מרכזי באפק

לא מעלה במפורש את הטיעון הזה כנגד ההשקפה שהוא מתאר )ובמובלע כנגד ריה"ל(, ברם דומה כי 

 הוא נמשך מדבריו. הוא יודע שכך סבור הרמב"ם. 

של דתיות הלכתית של מסתורין מתונה גרסה גם הרמב"ם מבקר שם טוב רומז כי בפרק ל"א 

פילוסופית -השקפת ריה"ל לגבי המצוות, המגלמת גישה אנטי 103מן הסוג של ריה"ל. השגבה,ו

ריה"ל לבין השקפת בין יחד עם זאת, יש מרחק  104טעמים, רווחה בקרב 'כת התלמודיים'.המסתייגת מ

, שכן ריה"ל, אמנם בהסתייגות, מציע למצוות טעמים הדתיות של ההשגבה המתוארת בפרק ל"א

 לא רוצים בטעמים כלל.  שבפרק ל"א'אנשים' הלרוב, ואילו רציונליים 

 

*** 

 

הם אבות ה'תורי' שמזהים ? האם ' שהרמב"ם מתאר בפרק ל"א הם ה'תלמודיים' בני זמנואנשיםהאם ה'

ם באירופה במאות הארבע עשרה והחמש עשרה? תשובה יפרשני הרמב"ם ובעלי ההלכה המימוני

 105ם בהעדר מקורות )או בשל תעודות מועטות( היא אינה וודאית.חיובית לשאלה הזו היא סבירה, ואול

                                                 
ות מועילות, או שמא לדעתו אין ממש סיון אכן מלמד שהמצוילא ברור אם שם טוב מקבל את טענת ריה"ל כי הנ 102

 בטענה הזו, וכי האנלוגיה בין המצוות לתרופות רק נועדה לייתר את הבנת 'הקשרים הסיבתיים'.  
. חוקרים רבים העירו על היכרותו של 346, הערה 341, עמ' )לעיל הערה ???( טברסקי, מבוא למשנה תורההשוו  103

 H. Kreisel, 'Judah Halevi’s Influence on Maimonides : a Preliminaryהרמב"ם עם חיבוריו של ריה"ל, ראו 

Appraisal,' Maimonidean Studies 2 (1992), pp. 95-121 
 , לעיל הערה ???, עמ' ???. (Shear)ראו שיר  104

וינו כ"ו, כשהוא מתאר את השקפת אלה הסבורים שהמצוות הן 'בעקבות החכמה, ובשל תועלת כלשהי נצטו ,בחלק ג 105

 בהן(, מטעים הרמב"ם כי 'זאת היא שיטת 'לכולם יש טעם' )הגם שלגבי מקצתן 'אין אנו יודעים את בחינת החוכמהו' בהן'

ובכללם 'המון הרבנים'. האם ניסוח זה הוא רק רטוריקה שנועדה לבסס את השקפתו , ויחידי הסגולה' ההמון, כולנו

באמצעות הטענה שהיא נחלת רוב הציבור, או שמא זו הערכה סוציולוגית כנה? אם האפשרות השנייה היא נכונה אזי 

 בפרק ל"א הוא מתאר קבוצה שולית.   
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ציה הדתית המתוארת יעל כל פנים, מן המקורות שבידינו עולה כי למן המאה השלוש עשרה הדיספוז

בפרק ל"א, שלפיה טעמי המצוות אינם ידועים, היא שכיחה ביותר. הרצון שלמצוות לא יהיו טעמים 

א גם בקרב חוגים יהודיים אחרים, והוא לובש צורות תיאולוגיות רווח לא רק אצל ה'תלמודיים' אל

רצוי להם ביותר שלא תוׂשכל לציווי ולאיסור כל שונות. דומה כי בדורות שאחרי הרמב"ם ה'אנשים' ש'

, הופכת לשלטת. את הטענה הזו אני מקווה לבסס במחקר אחר ' רבים והולכים, והשקפתםמשמעות

על  והשפיע , לצד דתיות של ציות ושעבוד,תית של מסתורין והשגבהם אראה כי הדתיות ההלכשבו ג

   הלכתיים.-בכיוון של פורמליזם וקונספטואליזם משפטייםהשיח ההלכתי 
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 ' רצוי להם ביותר שלא תוׂשכל לציווי ולאיסור כל משמעות'

 על השגבת טעמי המצוות

 עיון במורה הנבוכים חלק ג, לא

 יאיר לורברבוים 

 

 תקציר

 

פרק פרק ל"א שבחלק ג )להלן: פרק ל"א( הוא בין הפרקים הביקורתיים והחריפים במורה הנבוכים. 

ל"א כמעט שלא נדון אצל פרשני הרמב"ם לדורותיהם, והוא גם לא זכה לניתוח מפורט בספרות המחקר 

 הענפה של הדורות האחרונים.  

ה זו גורסת כי טעמי מתאר הרמב"ם השקפה המשגיבה את טעמי המצוות. תפיס ל"א בפרק

המצוות נעוצים בחכמת האל, שהיא מעבר להשגת בשר ודם. אצל האנשים המאמצים תפיסה זו, 

מטפיזית; היא בעיקר דיספוזיציה -הטרנסצנדנטיות של טעמי המצוות אינה רק טענה תיאולוגית

יי הדת והחיים רליגיוזית. לדידם, ציות לגזירות מסתוריות של אל נשגב ובלתי מובן הוא מהותם של ח

יותר מן התפיסה  –את הלך הרוח הזה אכנה דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה. דתיות זו  ההלכתיים.

היא הניגוד החריף ביותר לתפיסה  –הוולונטריסטית כי המצוות נמשכות מרצון האל -הכלאמית

רציונלי -האנטי הרציונליסטית של הרמב"ם בדבר מהותן של המצוות. בפרק ל"א הוא חושף את הגרעין

שביסוד הרוחניות הזו, תוך שהוא מבקרה בחריפות, והכול כדי לשכנע כי לכל המצוות טעם רציונלי, 

ידיעת תועלותיהן היא  -כלומר ש'בשל תועלת )ארצית( כלשהי נצטווינו בהן', וכי לגבי מצוות רבות 

 תנאי להתממשות תכליתן. 

כוונותיו הגלויות אפרש את שבאמצעותה  ל"א, 'קריאה צמודה' פרקאציע סעיף הראשון ב

בין שלילת טעמים בשל דתיות )הלכתית( של מסתורין והשגבה לבין הבחנה אציע  2בסעיף והסמויות. 

, ודחיית הלכתיים-משיקולים יוריספרודנטייםסוגים אחרים של הסתייגות מטעמים: התעלמות מטעמים 

וׂשכל ה הזו תחדד את טיבו של הרצון 'שלא תטעמים בשל דתיות )הלכתית( של ציות ושעבוד. ההבחנ

 3בסעיף המשך. הפרשנות שיבואו באת הטיעונים ואת והיא תשרת  ,לציווי ולאיסור כל משמעות'

של  ,או דתיות הלכתית, אטען, בעקבות הרמב"ם, כי שלילה כוללת של טעמי המצוות בשל תיאולוגיה

והיא  -המקרא, ספרות חז"ל, וספרות הגאונים  -מסתורין והשגבה נעדרת מן הספרות היהודית הקדומה 

אבחין בין גישה השוללת מן המצוות טעמים כלשהם לבין  4בסעיף ידוש של ימי הביניים המאוחרים. ח

. בסעיף רציונליים )'שמימיים'(-מייחסת להם טעמים איהיא גישה השוללת מהן טעמים רציונליים ברם 

את אדגים את הפרשנות ו 5א נסובה על שתיהן. בסעיף אציע כי הביקורת של הרמב"ם בפרק ל"הזה 

האיסורים להשחית את פאת הראש ולגלח את  ם באמצעות טעשקדמו ההבחנות שהוצעו בסעיפים 

 הזקן. הטעם שהרמב"ם נתן לאיסורים האלה, והתגובות כלפיו, יאירו בפרשנות שהצעתי גוונים נוספים. 

חזיקים בהשקפה המתוארת בפרק ל"א. בסופו של הסעיף אעיר על זהות האנשים המ ,6בסעיף ולבסוף, 

הלכות, שרווחה כנראה בקרב יהודים המצוות והאטען כי 'הרליגיוזית ההלכתית' שלא רוצה בטעמי 
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בקרב מעגלים רחבים  -תוך שהיא לובשת צורות שונות  -בימיו של הרמב"ם, התפשטה והשתרשה 

  תקופה המודרנית.וב דשהבתפוצות ישראל בדורות שלאחריו, וביותר בעת הח
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"What Would Please Them Most is that the Intellect Would Not Find a Meaning for 

the Commandments and Prohibitions" 
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