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 ואותם. זרה מעבודה להרחיק אלא אינו החוקים מרוב טעמו שנעלם וכל
 לפי הדבר סיבת, תועלתם מה ידעתי ולא טעמם ממני נעלם אשר הפרטים

 משיטות אני שידעתי מה בכדי אין ולפיכך, כנראים הנשמעים הדברים שאין
, לנוכח מעשיהם שראה מי ידיעת כמו, הספרים מן ששמעתי ממה" צאבה"ה

  .יותר או שנה אלפים זה אבדו כבר ההשקפות שאותן ובפרט
 מתבארים היו, ההשקפות אותם פירוט ושמענו, המעשים אותם פרטי ידענו ואילו
 כי. טעמו אצלי נתגבש שלא ממה וזולתן והטומאות הקורבנות מעשה בפרטי החכמה אופני לנו
 ולבטול, המחשבה מן נכונות הבלתי ההשקפות אותן למחות אלא אינו זה שכל ספק לי אין

 ההשקפות אותן והטרידו, והבל בתהו אדם בני ימי כילו אשר מועילים הבלתי המעשים אותם
 : ואמרו, נביאינו לנו שבארו כמו, מועיל מעשה או מושכל בציור מלחקור האנושית המחשבה את
. מועיל בם ואין הבל אבותינו נחלו שקר אך ירמיה ואמר, 'הלכו יועילו לא אשר התהו אחרי'

  . לאו אם בהסרתו הכוחות כל את לתת שראוי דבר הוא והאם, הזה ההפסד גדול כמה התבונן
 העצום הטורח אותו ולהקלת, ההשקפות אותן להסרת אלא אינם שביארנו כפי המצוות רוב והנה

 תורתית אזהרה או ציווי כל ולכן, לעבודתה העמים אותם קבעום אשר והצער והעמל, המיגע
, היום אותם יודעים אנו אין אשר המחלות מאותם מחלה רפאות אלא אינו, טעמו ממך שנעלם
  . כך על לאל ותודה

 לזרע אמרתי לא' יתעלה אמרו אמתת וידע, שלמות לו שיש מי כל בדעת להיות שראוי מה זהו
  .'בקשוני תהו יעקב
 ולא. טעמיהן על והעירונו, הללו הקבוצות כללום אשר המצוות מכל אחת אחת על דברתי והנה
 טעמים נתננו כבר באמת כי ואם, מעטים ופרטים אחדים אם כי טעם בו נתתי שלא מהן נשאר

 .הנבון למתבונן הקרוב בכוח להם גם

  (מורה נבוכים ג, מט)
  

 אף התורה מן זז דבר אין ,תורה מתן בעת העולם במעמד נעוצה התורה נצחיות ם"להרמב
 כמו, ההויה של הרוחני מהטבע אינה רבינו משה נבואת. משתנים העולם שעניני פי על
 של נבואתו אבל, טבעית היא והופעתה, פליאה היא לה הראוי מן שהעלמתה ,נבואה שאר שהיא
 עובר הוא ההויה חידוש של שהמומנט וכמו. מאין יש העולם כבריאת, היא נס הנביאים אדון
. התורה שינוי תקבל לא כן, שינוי יקבל לא זה פרוצס ויסוד ,ובאים השוטפים הזמנים בכל

 כשתיעקר ואף, ונעקרת הולכת זרה ועבודה, זרה עבודה לעקור כדי צריכים אז היו הקרבנות
 אלהית הופעה של עליונה עצה פי על, עקרתה שהיא העבודה, יישאר עקירתה קיום יסוד, כולה

 אפשר שערכם טעמים למצוות ליתן, זה נימוק בשביל ,ם"הרמב חרד לא. תקום היא, עליונה
 בעצמו תורה מתן של במאורע, התורי שהנצח מפני, עבר כבר כן גם ולפעמים ,עובר להיות
  .יעבור ולא הוא חוק, אזמחויב שהיה ומה, תלוי הוא

  (ערפלי טוהר, הרב קוק)
  

כשאנו נכנסים לתוך אותה החלקה הרחבה להמקצוע הגדול של דרישת טעמי המצות, לא 
י החשוב מאד הזה, שלפי תכנו נוכל להפטר מהשתוממות על דלות ההפריה בחלק הספרות

  היה ראוי להיות דשן ורחב הרבה יותר משאר מקצעותיה של דרישת התורה.
בדורנו זה הננו מרגישים הרבה את חסרון החקירה במחקר הזה החשוב מאד; הדאגה על דבר 

שבקרבנו,  זוק היהדות, העיונית והמעשית, מקפת את החלק היותר נכבד מבעלי הכשרוןיח
  ים על בסיס היהדות ונכונים להקריב את נפשם עליה.יהעומדים במעמד מוצק וק
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ולכאורה דבר פשוט הוא, שיסוד התחיה ותגברת החיים ואפילו העמדת הכחות במצבם ההוה, 
טל של דעה ורגש, הגורם לחבב ולהעמיד ח ם, מליצריך הוא להמשך מהזלת אור חיים פנימי

הם. ולתכלית זו הלא העבודה היותר נצרכה היא: הרחבת הדרישה את המעשים הנסמכים עלי
  בטעמי המצות באופן עמוק, המלא חיים מקוריים.

המורה". אבל "והנה הראשון אשר האיר את אופקנו בדרישת טעמי המצות הוא הרמב"ם בספרו 
ות מה מאד נתפלא, אם נביא לידי חשבון את הרושם שעשו כל הגיונותיו בטעמי המצות על כלל

פחות מכל הגיון . האומה ועל היחידים המצויים אצל החקירות הדתיות, מימיו עד הדור האחרון
ומחשבה היוצאים מספריו, הביא תנובה החלק הזה, של טעמי המצות; לא נודעו לנו בו כמעט 
לא עקבות הרחבה, ולפי הערך, אף לא עקבות של חקוי. הדברים מעידים על עצמם, שיש כאן 

שהוא צריך להתמלא, בשביל שיכנס במקצוע החביב הזה כח חיים חדש ואור זרוע איזה חסרון 
  ומפריא. 

עבודה זרה". בזה יש "החוט החורז העובר בתוך טעמי המצות של הרמב"ם ז"ל הוא: יסוד מחית 
אמנם כח קולטורי יפה של העבר, המפיח ג"כ רוח חיים אידיאליים, גאון לאומי של השתתפות 

לם הרוחני והתרבותי, אבל בטבעו הוא הולך ומתחלש, כי נקודת הזוהר היותר גדולה בבנין העו
עליונה אצלו הוא העבר. ואולם באמת הרי היסוד היותר עקרי הגנוז ומקופל בטעמי המצות 
ונמוקיהן הוא העתיד; העבר לבדו, אעפ"י שהוא נכבד מאד, מ"מ יכול הוא לבוא עד לכדי ערך 

בה תוכן לחיים בפועל, וההוה לבדו בודאי לא יספיק להזריח של ידיעה ארכיאולוגית, שאין 
אור אידיאלי המרומם את הרוח, וממלאהו שירה והופעת קדש. ואולם כאשר יגיע זרם החיים 
של העבר, דרך ההוה, אל העתיד הגדול ההולך ומאיר, או אז ישתלמו תנאי החיים בתוך הרוח 

מו והן בפעולתו לתחית היהדות. אבל כל המדעי הזה, הן בעצם יקרת המדע הנשגב הזה לעצ
עוד שלא יחובר אל העבר זרם מקורי הזורם בכח מהעבר העתיק ומתפלש בכח בהוה ומוסיף 
אמץ ואורה לעתיד נשגב המלא צפיות אידיאליות לרוממות וחיים, הוא עלול להלביש את היהדות 

ני"ת, אשר ההגיון של בצורה ארכיאולוגית. ככה באמת ראינו במערב אירופא מהתנועה הרמבמ
הרמב"ם בטעמי המצות נטל החלק היותר חשוב בציורי היהדות שלוו. אמנם נתגדל כבוד היהדות 

מקום גדול בפעולות הספרותיות של הדורות שהיו  חבלב יחידים, והערך ההיסטורי של העבר לק
בקרבה מושפעים מרוח זה. אבל מכיון שאור הנשמה הפנימית של הרמב"ם ז"ל לא זרח שם, ש

נתאחד העבר עם ההוה והעתיד, שזה לא נתגלה בצורה ההגיונית של "המורה", שנשארה עומדת 
עם העבר, כ"א בצורת הקדושה והתמימות האלהית של ה"משנה תורה" ששמה חדרה ההרגשה 
העדינה ביד חזקה למעלה מגבול ההבנה ההגיונית ע"כ הספיק רוח הגיון זה רק להלהיב את 

ניותיה של האומה ולשימת לב לכל רכושה הרוחני בתור דבר עבר הראוי התשוקה לחקר קדמו
לכבוד וחבה, אבל לא להעמיד את היהדות במקור של חיים הממלאים את כל חדרי הלב והמוח, 

  והמעסיקים את הכחות הרעננים היותר פועלים בדעת נפש ובאהבה חיה שאיננה פוסקת.

 )א טללי אורות(


