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מאמר א

שאלת 'למה תוקעין'

תקעו!  אמר  רחמנא  תוקעין?!  למה   - השנה?  בראש  תוקעין  למה  יצחק,  רבי  אמר 

תוקעין  למה  אלא:  תרועה!  זכרון  אמר  רחמנא   - מריעין?   - מריעין?  למה  אלא:   -

ומריעין כשהן יושבין, ותוקעין ומריעין כשהן עומדין? כדי לערבב השטן. 

)ראש השנה טז, א(

שבגמרא:  שגרתיות  הבלתי  ההתבטאויות  שתי  לעבר  מיד  מופנית  הלומד  של  לבו  תשומת 

נפנה  ראשית  בהמשך;  ה'  בעזרת  בהם  נעיין  אנו  השטן'.  את  ו'לערבב  תקעו'  אמר  'רחמנא 

לעיין בעצם המשא ומתן בגמרא וננסה לעמוד על טיבו.

נוסח שאלתו של רב יצחק

מה היה המשפט ה'מקורי' של רב יצחק, שעליו התקיים הדיון? הוא בוודאי הכיל את המילים 

'למה תוקעין' ו'כדי לערבב השטן'. אבל האם זה היה כל המשפט? כך יכול לעלות מקריאה 

פשטנית של הגמרא, שמציגה את 'למה מריעין' ו'כשהן יושבין וכשהן עומדין' כהצעה שלה 

להשלמת דברי רב יצחק. אולם הדבר אינו מסתבר כלל: אין בדברי רב יצחק בסיס מספיק 

ל'למה תוקעין כשהן  יכולה להתכוון  'למה תוקעין' אינה  להוספה כזאת של תוכן. השאלה 

עומדין וכשהן יושבין1'.

וכשהן  יושבין  'כשהן  את  הכיל  המקורי  שהמשפט  היא  כן,  אם  יותר,  המסתברת  האפשרות 

בשלבים,  אותם  'גילתה'  רק  אלא  דבריו,  על  כלום  הוסיפה  לא  למעשה,  הגמרא,  עומדין'. 

במקום בבת אחת. 

אכן, סגנון זה אינו זר לתלמוד ואין סיבה שלא להחיל אותו כאן, אך אין גם סיבה שלא לתהות 

על הקשיים שהוא מעורר2: אם אכן נחה דעתו של המתקיף 'רחמנא אמר’, לאחר ש'התברר' 

לאורך מאמר זה העדפנו שלא להעתיק את 'למה מריעין' כדי לא להכביד על שטף הדברים. בעזרת ה'   .1

נידרש לתוספת זו ולמשמעותה במאמר נפרד.

גם הקושי, מן הסתם, קיים לא רק בסוגייתנו, אולם בעיוננו זה נמקד את השאלה בהקשר שלנו.  .2
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שהשאלה לא היתה על עצם התקיעה אלא על החזרה שלה, שעליה לא ציווה רחמנא, מה 

הטעם, אפוא, לשסע את דברי רב יצחק - להציג כאילו שאלתו היתה 'למה תוקעין' בלבד, 

ואז לתקוף אותו בטענה של 'רחמנא אמר תקעו', ורק אחר כך 'לגלות' ששאלתו היתה בעצם 

'למה תוקעין וחוזרין ותוקעין'?

נראה, אם כן, שהגמרא מנסה לתת בדברי רב יצחק כפל משמעות. הגמרא מעמעמת בכוונה 

את הגירסה המקורית של דברי רב יצחק, ונותנת מקום להבין כאילו היא זאת ש'תיקנה' אותם 

לצורתם הסופית כדי להגן עליהם מהטענה של 'רחמנא אמר'. מטרת הגמרא היא להפוך את 

רק  ולא  תוקעין'  ל'למה  פרשנות  של  לאופן  יושבים'  וכשהם  עומדים  כשהם  תוקעים  'למה 

תוספת. 

כביכול, השאלה 'למה תוקעין וחוזרים ותוקעין' מאפשרת למעשה לשאול על עצם התקיעה, 

'כדי  של  לתשובה  מקום  ויהיה  מספיקה,  תשובה  תהווה  לא  אמר'  'רחמנא  שהטענה  באופן 

לערבב השטן'.

המנהג מגלה על אופי המצוה

איפשור זה הוא תוצאה של הבחנה שאינה מתקיימת כאן, הבחנה המיטשטשת במכוון על ידי 

הגמרא, בין עיקר המצוה מן התורה, לבין אופן הקיום שלה בפועל בעם ישראל. בין 'דאורייתא' 

'דרבנן' ו'מנהג'. 

טענתה המובלעת של הגמרא כאן היא, שכאשר קיום המצוה חורג מתוכנה המצומצם שעליו 

ציותה התורה, ממילא המצוה עצמה גדלה מעבר לממדיה המצומצמים, ומקבלת משמעות 

וטעם חדשים, שאותם לא ניתן להסתיר באמצעות הטענה של 'רחמנא אמר'.

ניתן לראות כאן הנחת אבן פינה לכלל חשוב ועיקרי בתורה שבעל פה: מנהג ישראל מהווה 

לדברי  נותן  בפרשנות שהוא  אלא  בכלל,  אם  מחייב,  הוא  לא בדרגה שבה  פה,  שבעל  תורה 

בלתי  אף  שהיא  ואפשר  בלבד,  כתוספת  בא  כשהוא  גם  במנהג,  התבוננות  בעצמם.  התורה 

מחייבת כלל - יכולה, וצריכה, לתת לנו מבט חדש והבנה נוספת בעצם מצוות התורה.

זו  יסוד זה אינו מובן מאליו, ולאמיתו של דבר השימוש בו אינו נפוץ. אולם דווקא בסוגיה 

אחד  את  מהווה  והוא  הרגילה,  למידה  מעבר  הרבה  משמש  שהוא  נמצא  שופר,  תקיעת  של 

מהיסודות שבה. חלק מהמאמרים הבאים יעסקו בו, אי"ה, מפנים שונות ובכיוונים שונים. 

תוכן שאלת רב יצחק

לכאורה,  יכולה,  היא  כך.  כל  מפורשת  אינה  תוקעין',  'למה  יצחק:  רב  של  שאלתו  ועדיין, 

להתפרש על עצם מצוות התקיעה: מהו טעמה של התקיעה, לשם מה היא נועדה. זו שאלה 
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אפשרית, אם כי אינה מקובלת כל כך. העיסוק בטעמי המצוות אינו נפוץ כל כך, בוודאי לא 

באופן של שאלה ותשובה.

אבל כפי הנראה הגמרא אינה מפרשת כך את השאלה, כי לשאלה כזאת לא מתאימה התשובה 

'רחמנא אמר תקעו'. הלא זו השאלה עצמה, מדוע אמר כן רחמנא, מהו טעמה של המצוה.

הגמרא מפרשת אותה באופן המתאים יותר ללשון של רב יצחק: 'למה תוקעין'. שאלתו של 

רב יצחק היא על הביצוע של התקיעה ולא על הציווי שלה, מדוע עם ישראל תוקע בשופר? 

רוצה  תקעו'!  אמר  רחמנא  תוקעין?  'למה  התשובה–תמיהה:  היטב  מתאימה  כמובן,  כך,  על 

לומר: איזו שאלה היא זו מדוע עם ישראל תוקע בשופר, הלא כך אמר הקב"ה!

ואם כן, מתבקשת תשובת הגמרא במסקנתה, ששאלת רב יצחק היתה 'למה תוקעים כשהם 

יושבים וכשהם עומדים', כלומר, רב יצחק אכן שואל על ביצוע מצוות תקיעת שופר, אבל 

'רחמנא אמר תקעו', אלא  לא על הביצוע של עיקר המצוה, שעליה אין מה לשאול - הלא 

על הביצוע שאינו מעיקר המצוה, שעליו לא אמר רחמנא, מדוע הוא נעשה. מדוע חוזרים 

ותוקעים למרות שאין חיוב בכך.

למסקנת  גם  יצחק,  רב  של  ששאלתו  פירשנו  ברורים.  אינם  עדיין  הדברים  דרכנו  לפי  אך 

הגמרא, היא 'למה תוקעין', כלומר על עיקר התקיעה, והתוספת של חזרת התקיעות דמעומד 

אינה אלא כדי לאפשר את השאלה על העיקר; אך כיצד ניתן לשאול 'למה תוקעין' על עיקר 

התקיעה, ומה מועילה כאן התוספת בחזרת תקיעות דמעומד? הלא ודאי שאת עיקר המצוה 

עושים כי כך ציוה ה', ועל התוספת ניתן לומר טעמים כאלו ואחרים. לא ברור, אם כן, כיצד 

ניתן לומר שהשאלה חוזרת ל'למה תוקעין'.

ננסה לענות על קושי זה במאמר הבא, בדיון מחדש על המשמעות של 'למה תוקעין'.

 להצטרפות לרשימת התפוצה של מאמרי הרב יצחק רצקר
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