
 

 חיים נבון

המוטיבציה לשינויים בהלכה

"ואע"ג שהדברים יגעים אם דרשינן טעמא דקרא, זהו לענין  .1

דינא שלא נעבור על דברי תורה לקולא מצד הטעם, אבל 

במקום שע"פ טעמא דקרא הי' ראוי להורות לקולא לגמרי, ודאי 

  שפיר דמי להורות שנוכל לנהוג בדבר ע"י הערמה המותרת" 

 , מבוא, פרק י"ג, עמ' קיב(.שבת הארץהראי"ה קוק, )  

 הרתיעה המיידית

"ואם תראה מצוות אשר אין טעם להם, כמו לשחיטה מן  .2

הצוואר ולא מן העורף, ידוע תדע כי אמרת אלוה צרופה, לצרף 

את הבריות בהן, ולנסותם הישמעו בקולו אם לא, ולתת שכר 

טוב לשומרים את דברו, כדי שיהיה על ידי זה מגן לכל החוסים 

כי גם המצוות אשר אין טעם בהן, טעמן בצדן; כי הקב"ה בו. 

ציווה אותם למען ידבקו בו, ויזכרו תמיד כי ה' הוא המפקד 

 )יפה תואר, בראשית רבה מ"ד, א(. ומצווה אותם לעשותם"

"אבל היות הקרבן הזה כבש וזה איל, ושיהיה מניינן מניין  .3

עצמו מסויים, לזה אי אפשר ליתן טעם כלל, וכל מי שמעסיק 

לדעתי בהמצאת טעמים לאחד מן הפרטים הללו הרי הוא הוזה 

 )מורה נבוכים, מהד' קאפח, חלק ג', כ"ו(. הזיה גדולה" 

"אין נימוק אחר למשמעתנו, כי אם רצונו של מלך ישראל. אוי  .4

לנו אם "טעמי המצוות", כפי שאנחנו חושבים להכירם, הם גם 

   טעמי משמעתנו" 

 .(111ירושלים תשי"ד, עמ' מוריה, י' ברויאר, )  

 השיקול הערכי

"...שאני בעצמי אינני מאמין כלל לא בתועלתו ולא באפשרותו  .5

של תיקון הדת בדרך מלאכותית. כל האומר לתקן את הדת, הרי 

הוא בעיני כאילו אומר לקרר את האש, כלומר שני הפכים 

בנושא אחד. הדת היא דת כל זמן שבעליה מאמינים במקורה 

בעוד שרעיון התיקון יוכל לעלות על הלב רק אחר האלוהי, 

שאבדה אמונה זו, והשכל האנושי לא יירא עוד מגשת אל 

   הקודש ומלראות בו מגרעות הדורשות תיקון בידי אדם"

 )אחד העם, על פרשת דרכים, ברלין תר"צ, כרך א', עמ' קח(. 

"וידבר ה' אלי לאמר: ...ראה נתתי בידך את סיחן מלך האמורי  .6

ת ארצו, החל רש והתגר בו מלחמה... ואשלח מלאכים וא

  ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום לאמר"

 כו(. -)דברים ב', יז  

"אף על פי שלא צוני המקום לקרוא לסיחון לשלום, למדתי  .7

ממדבר סיני, מן התורה שקדמה לעולם: כשבא הקב"ה ליתנה 

לפניו שלא  לישראל, חזר אותה על עשו וישמעאל, וגלוי

יקבלוה, ואף על פי כן פתח להם בשלום, אף אני קדמתי את 

סיחון בדברי שלום. דבר אחר: 'ממדבר קדמות', ממך למדתי 

שקדמת לעולמך: יכול היית לשלוח ברק אחד ולשרוף את 

 )רש"י שם, על פי חז"ל(. המצריים, אלא שלחתני אל פרעה" 

צורך בכל זמן "שידוע לפני ה' יתעלה שדיני התורה הזו יש  .8

ומקום כפי שינויי המקומות והמאורעות וחיובי הנסיבות 

  לתוספת במקצתן או גרעון במקצת"

 )מורה נבוכים, מהד' קאפח, ח"ג, פרק מ"א(. 

"...וראיתי שברוב דברינו כוונתנו הולך אל מקום אחד, אלא  .9

שכבוד תורתו נוטה אל החומרא, מחמת שאין הדבר מוטל 

לא פניתי אל צדדי ההיתרים העולים  עליו. ואף אני כמוהו

מתוך העיון טרם הועלה עלי עול ההוראה. והן עתה שבעוה"ר 

בסביבותינו נתייתם הדור מחכמים, והעלו על צווארי עול 

ההוראה מכל הסביבה... וחשבתי עם קוני, וראיתי חובה לעצמי 

  להתחזק בכל כוחי לשקוד על תקנת עגונות" 

 ת חוט המשולש, ח"א סי' ח'(.שו"ר' חיים מוולוז'ין, ) 

"...ובוודאי האמת כך הוא, שהרבית הוא טובת שניהם, רק  .11

שאיסור רבית אינו בשביל קלקול משא ומתן, רק גזירת הכתוב 

 (.ע"ב מציעא עה-חדושי אגדות על בבאמהר"ל, ) הוא" 

ר ידוע הוא, שבדורות האחרונים המציאו היתר הלוואה "דב .11

בריבית בהיתר עסקא שנבאר עניינו בסמוך. ולכאורה דבר פלא 

הוא, שלא מצינו כל רמז קל בתורה להמצאת היתר לאיסור זה, 

ולא נתבאר היסוד והבסיס על מה ראו חז"ל לבנות עמודי 

  ההיתר. 

ר עניין זה ונראה בזה, שראו חכמינו יסוד וגם הכרח להית

בכלל, משום דחקרו ובאו עד תכונת האיסור הזה ביסודו 
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ועיקרו שבתורה, הבנוי ומיוסד על העניין 'וחי אחיך עמך', שאז 

 -בימי נתינת התורה היו עיקרי יסוד חיותם ועסקם של ישראל 

עבודת האדמה, והוא היה היסוד והעמוד לעשרם ולמצבם, כי 

ב לעשיר, והכסף לא היה מי שהיה לו תבואות בהמון היה נחש

נחשב להם לעיקר ויסוד החיים. וכשהיו לווים כסף, לא היה 

למען עשות מסחר וקניין, רק למען השג על ידו לחם ובגד למי 

שחסר לו כזה משדהו ועבודתו. ולפי זה ממילא מובן כי להעני 

הלווה הזה לא היה כל חשבון לשלם ריבית, וגם להמלווה 

יכר בהלוואת כספו בלא ריבית, אחרי העשיר לא היה חיסרון נ

כי בכלל לא היה להם עסק כספים, ולא שייך בשניהם בזה 'וחי 

אחיך עמך'. אבל בימי הביניים, שאבדה לישראל חלק ונחלה 

בעבודת האדמה, ונשארו גוי החי רק על המסחר לבדו, לא יכלו 

עוד להחזיק באיסור ריבית, כי הכסף נעשה ליסוד עיקרי 

ים והמסחר, ונעשה עסק הריבית עסק שווה גם לאמצעית החי

להלווה גם להמלווה, ושייך בשניהם בזה 'וחי אחיך עמך'. ולכן 

ראו חכמים למצוא היתר לאיסור זה, וחשבו שעל דעת כן לא 

 , ויקרא כ"ה, לו(.תורה תמימה) אסרה התורה עניין זה בכולה"

 הסיכונים שבשיקול הערכי

שהרי שתי מקראות נתגלו  "מפני מה לא נתגלו טעמי תורה? .12

טעמן, נכשל בהן גדול העולם. כתיב 'לא ירבה לו נשים ]ולא 

יסור לבבו[', אמר שלמה: אני ארבה ולא אסור; וכתיב 'ויהי 

לעת זקנת שלמה, נשיו הטו את לבבו'. וכתיב 'ולא ירבה לו 

סוסים ]ולא ישיב את העם מצרימה[', אמר שלמה: אני ארבה 

 )סנהדרין כא.(. א מרכבה ממצרים' " ולא אשיב; וכתיב 'ותצ

"לפני עשרים שנה, טרם יצא החוק ע"י מחוקקי צרפת להנהיג  .13

הגירושין בין איש לאשתו, לא ידעו עמי צרפת מהות הגירושין, 

וגם יהודי צרפת ורבניה העומדים בראשם. והיה כאשר תקרינה 

לפעמים גרושין ע"פ דת משה וישראל בהסכמת הבעל והאשה 

ים אשר באו הנה משארי ארצות במקום דלא מיתדרי, בין היהוד

היה לגועל נפש גם בעיני הרבנים, ויבזום לאמר כי יהודי רוסיא 

ואויסטרייך אינם חיים ע"פ הנמוס ודרך ארץ לעשות פרוד בין 

איש לאשתו, ואף כי קשר הנישואין לא היה טוב, מהנימוס כי 

ולא יתפרדו  יסבלו שניהם עד עולם, כי הקשר צריך להיות אמיץ

לעד, ודתי תורת משה אינם מתאימים לפי רוח הזמן וחוקי דרך 

  ארץ בזמננו.

אמנם כאשר יצאו חוקי נאקע בשנת תרמ"ד לאור להנהיג 

הגירושין גם בארץ צרפת, אז נהפכה דעת הרבנים לגמרי, וגם 

הנימוס ודרך ארץ קיבלו פנים אחרות, ואז החלו לחבב תורת 

ע"פ דת משה, ועוד יותר ממה שכתוב גרושין העתיקה הנהוגה 

כי התורה אמרה 'והיה אם לא תמצא חן בעיניו וכתב  -שמה 

מדעתו, שיהי'  -לה ספר כריתות', רצונה )=לומר( 'וכתב לה' 

הכוח ביד הבעל לגרש אף שלא מרצונה, ורגמ"ה הוסיף )ולא 

גרע ח"ו( לתקן להצריך גם רצונה, והגרושין יקום רק בהסכמת 

להנהיג גרושין ע"פ דעת אחרים במקום שהבעל  שניהם, אבל

  מוחה אין זה גרושין כלל.

ומאז יצא החוק במדינת צרפת לגרש אפילו שלא ברצון הבעל, 

רק על פי שופטי המדינה, חתרו הרבנים המתקנים להתאים 

דעת תורת משה שהיא נצחיית לדעת המחוקק הצרפתי העשויה 

  להשתנות בכל דור" 

 ין, הרב יהודה לובעצקי, וילנא תר"ץ, עמ' א(.)אין תנאי בנישוא 


