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על הסתייגות מטעמים בשיח ההלכתי:

הפולמוס על אודות טעם האיסורים להשחית את פאת הראש והזקן

יאיר לורברבוים

ובפרקטיקה  בתאוריה  מפתח  שאלת  היא  המשפטיים  הכללים  טעמי  של  ותפקידם  מעמדם 

האסכולות  את  הדורות.  לאורך  ומשפטנים  פילוסופים  העסיקו  השונים  היבטיה  המשפט.  של 

בלשון  לדבוק  הנוטה  גישה  לשתיים:  לחלק  ניתן  הזו  בשאלה  החלוקות  השונות  המשפטיות 

הכללים וממעיטה בדמותם של הטעמים שביסודם, וגישה המעצימה את כוחם של טעמים ומרבה 

כללים,  של  ליוריספרודנציה  הנוטות  גישות  לזהות  ניתן  ההלכה  בתולדות  גם  להם.  להיזקק 

הטעמים  של  מעמדם  שלשאלת  אלא  טעמים.  של  ליוריספרודנציה  הנוטות  גישות  ולעומתן 

בשיח ההלכתי היבטים ייחודיים הנעוצים בקושי של בעלי הלכה, למצער בתקופות מסוימות, 

המקרים  לגבי  מתווכחים  חילוניות  חוק  במערכות  שמשפטנים  בעוד  למצוות.  טעמים  לייחס 

ואילך,  ובעלי הלכה, מימי הביניים המאוחרים  הוגים  שבהם ראוי לפנות לטעמים, הרי בעיני 

עצם הלגיטימיות של בקשת טעמים למצוות ולהלכות נשללת. לדידם, העיסוק בטעמי הדינים 

ניתן כלל להתחקות אחרי  ניכרים. היו שסברו כי לא  ובתכליותיהם מעורר קשיים תאולוגיים 

טעמי המצוות וההלכות שכן הם חכמה אלוהית שהיא מעבר להשגת בשר ודם. את ההסתייגות 

הזו מטעמים אכנה: דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה. הוגים ובעלי הלכה אחרים סבורים 

)'עבודה  שמים'  ל'מלכות  המוחלטת  הכפיפות  תודעת  תחת  חותרים  וההלכות  המצוות  שטעמי 

לשמה'(, שכן הם מעוררים תדיר את החשש שמא אדם מקיים מצווה לא בשל גזירת האל אלא 

מטעמים  הזו  ההסתייגות  את  בה.  הגלומה  הרוחנית(  או  המוסרית  )החברתית,  התועלת  בשל 

אכנה: דתיות הלכתית של ציות ושעבוד. בחלקו הראשון של המאמר נדונות גרסאות שונות של 

שתי ההסתייגויות האלה מטעמים, שאינן מוציאות זו את זו, ולעתים הן שלובות זו בזו. 

מוקד המאמר הוא ויכוח שהלך ונמשך בקרב בעלי הלכה מרכזיים, למן תחילת המאה הארבע 

עשרה ועד לשלהי העת החדשה, על אודות טיבו ומעמדו של הטעם שהציע הרמב"ם לאיסורי 

התורה להשחית את פאת הראש ולגלח את הזקן. בוויכוח הזה נטלו חלק הטור, בית יוסף, רמ"א, 

ב"ח, דרישה, ט"ז ופנים מאירות. פוסקים אלה הפליגו בדבריהם מהתייחסות לטעמו של הרמב"ם 

זה מזמן הזדמנות נדירה  ויכוח  אל עבר הערות עקרוניות בדבר מעמדם של הטעמים בהלכה. 

המסקנה  וההלכות.  המצוות  טעמי  בסוגיית  מרכזיים  הלכה  בעלי  של  השקפותיהם  על  לעמוד 

החשובה לענייננו היא כי בעלי ההלכה האלה כולם מסתייגים מייחוס טעמים למצוות ולהלכות, 

זה במפורש ובתוקף זה במתינות או בהבלעה, ועכ"פ, הכול שוללים את תוקפם ההלכתי. כפי 

או  והשגבה  מסתורין  של  הלכתית  בדתיות  בדבקותם  נעוצה  מטעמים  הסתייגותם  שנראה, 

בדתיות הלכתית של ציות ושעבוד או בשילוב שלהם.


