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מאמר ב

אפימושאהמרמ"םאל'לרהאתוקעין'א

אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב - רמז יש בו, כלומר: עורו ישנים 

וזכרו  בתשובה,  וחזרו  במעשיכם,  וחפשו  מתרדמתכם,  הקיצו  ונרדמים  משנתכם, 

)רמב"ם, הלכות תשובה, פרק ג' הלכה ד'( בוראכם. 

' ףאעלאפיאשגזימתאהכתומ'

פי  על  'אף  מעין  ב'התנצלויות'  דרכו  אין  כלל  ובדרך  למצוות,  טעם  בנתינת  רגיל  הרמב"ם 

את  להעתיק  בחר  הוא  שבו  האופן  היא  זו,  שהתנצלות  לדבר,  רגלים  הוא'.  הכתוב  שגזירת 

טענת התלמוד 'רחמנא אמר תקעו'. הרמב"ם, איפוא, מעתיק לכאן, בדרכו שלו, את סוגית 

'למה תוקעין' )במאמר הבא, נראה כיצד 'לערבב את השטן' מוצא את דרכו מהגמרא לכאן(.

אולם, אם כן, לפנינו מחלוקת בין התלמוד והרמב"ם - התלמוד סובר שטענת 'רחמנא אמר 

ממש.  זו  בטענה  שאין  סובר  והרמב"ם  שופר,  למצוות  טעם  נתינת  מאפשרת  אינה  תקעו' 

האמנם? ואם כן, האם לא היה נכון יותר להתעלם מטענה זו, במקום להביא אותה ולכתוב 'אף 

על פי כן' בלא נימוק?

במאמר הקודם ביארנו שגם התלמוד עצמו מרמז על כך, שטענת 'רחמנא אמר תקעו' אינה 

ותוקעין'  ל'חוזרים  המצוה  קיום  של  שההרחבה  משום  תוקעין,  למה  שאלת  את  מבטלת 

 – כך  כל  גדול  אינו  לרמב"ם  התלמוד  בין  הפער  כן,  אם  עצמו.  המצוה  קיום  על  משליכה 

ומתן התלמודי,  למשא  להיכנס  מבלי  יצחק,  רב  שאלת  לעיקר  מתייחס  , למעשה,  הרמב"ם 

כדרכו. אלא שכפי שסיימנו שם, הדבר צריך ביאור, משום שאם שאלת 'למה תוקעין' היא על 

תופעת התקיעה, התשובה 'רחמנא אמר תקעו' אמורה להיות תשובה מספיקה: תוקעים כי 

הקב"ה ציוה. 

ושמא כוונתו של הרמב"ם כך היא 'אף על פי שתקיעת שופר גזירת הכתוב היא' – ולכן אין 

לתת בה טעם, מכל מקום - 'רמז יש בו', רמז אפשר לתת. אבל מהו ההבדל בין טעם לרמז? 

ומדוע התלמוד אינו משתמש ביישוב זה?
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פימושאקדשאל'לרהאתוקעין'

'למה תוקעין'. בדרך כלל אנו  אפשר ובדברי הרמב"ם ישנו פתח לפרש פירוש חדש לביטוי 

רב  לכך,  ובהתאמה  השאלה;  למושא  הגורם  הדבר  מהו  הסיבה',  כ'מה  'למה'  לפרש  רגילים 

גם  יכול להתפרש  'למה'  אולם  ישראל לתקוע בשופר.  הגורם לעם  יצחק שואל מהו הדבר 

במובנים נוספים, כמו 'מה ההצדקה', או, באופן מדויק יותר בהקשר שלנו, 'מה הפשר'. תקיעה 

בשופר, מעצם היותה השמעת קול גבוה ללא כל הקדמה, קול שאינו אומר כלום, מעוררת 

מטבעה 'הרמת גבה'. היא חייבת לבוא בתוך הקשר מסוים, שיעניק לה משמעות כל שהיא. 

אול זו השאלה 'למה תוקעין', כלומר, מהו פשר התקיעה, מה משמעותה. 

אצל הרמב"ם השאלה היא מסוימת עוד יותר: 'מה אומרת התקיעה'. התקיעה אינה מדברת, 

אולם הרמב"ם 'שומע' בה דיבור מפורט מאד: רמז יש בו, כלומר: עורו עורו ישנים משינתכם, 

והקיצו נרדמים מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה, וזכרו בוראכם. אלו השוכחים 

הביטו   - יציל  ולא  יועיל  לא  אשר  וריק  בהבל  שנתם  כל  ושוגים  הזמן,  בהבלי  האמת  את 

לנפשותיכם, והטיבו דרכיכם ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה, ומחשבתו אשר לא 

טובה. 

'רמז יש בו', 'רמז' ולא 'טעם'. רמז הוא אופן של תקשורת, הבנוי על הקשבה ומאמץ פרשני של 

השומע, באמצעות 'העמסה' של תוכן מעולמו שלו. זהו, כביכול, חלק מה'הסכם' בין המרמז 

לנרמז. המרמז, מסיבותיו שלו, חפץ דווקא בצורה כזאת של תקשורת, בה יעבור המסר ממנו 

אל הנמען באופן בלתי מפורש, והנמען יפרש אותו באופן הנכון. תקשורת באמצעות רמזים 

מחייבת הבנה הדדית בסיסית בין הצדדים, הרומז סומך על הנרמז שהוא יתאמץ לפרש אותו 

באופן הנכון, והנרמז מבין שהרומז מתכוון להעביר לו מסר: תנועותיו, קריצותיו או קולותיו 

השונים אינם פעולות סתמיות אלא הם מכוונות אליו.

זוהי תקיעת השופר: השופר אינו מדבר, אבל מאחר והוא מהווה 'השמעת קול גבוה ללא כל 

הקדמה', פעולה העשויה לעורר 'הרמת גבה', הרי העושה זאת בוודאי מתכוון לכך. הוא רוצה 

לזעזע את השומע, לנער אותו משלוותו, וסומך עליו שהוא יבין את אשר לפניו – אם זו סכנה 

מתקרבת, או קריאה דחופה, או תזכורת – הכל לפי ההקשר שבו נתונים הרומז והנרמז. בעיני 

הרמב"ם, ההקשר ידוע וברור, והוא מאפשר העמסה של תוכן רב ומפורט על תקיעת השופר. 

)לחידוש זה של הרמב"ם נתייחס בע"ה בנפרד, בהמשך מאמר זה ובמאמרים הבאים(.

אם כן, שאלת 'למה תוקעין' היא: מה פשר הדבר הזה, שבאמצע היום, ללא כל סיבה הנראית 

לעין, אנו אוחזים בשופר ותוקעים? מה משמעות התקיעה הזאת, ובאיזה הקשר היא נתונה? 

ובמילים אחרות: מה באה התקיעה לומר לנו? מיהו הנמען שלה, וכיצד הוא אמור להבין את 

המסר שלה?
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פימושא'מקר  א רמאתקעו'אלדמךאזו

על  כערעור  להישמע  עשויה  תקעו!'  אמר  רחמנא  תוקעין?!  'למה  הגמרא  תשובת/תמיהת 

הנחתו של רב יצחק, המחפשת הקשר ומשמעות: רק תקיעה של רשות טעונה הסבר, אבל 

תקיעה של מצוה – היא ההסבר של עצמה, ואין לה צורך במשמעות חיצונית. היא נתונה בתוך 

הקשר פנימי של ציווי ה'.

קושי במציאותה של  כהעלאת  כערעור על בקשת המשמעות, אלא  ניתן לפרש זאת לא  אך 

המשמעות. כלומר: משמעות יכולה להיות רק כאשר התקיעה נתקעת מתוך בחירה, וממילא 

היא בוודאי נושאת בחובה מסר, שאותו מכוון התוקע להעביר אל שומעיו; תקיעה שנתקעת 

מכח ציווי אינה יכולה להעביר מסר משום שהמסר אינו מהווה את סיבת התקיעה. הגמרא 

מעלה איפה מצוקה - תקיעה של מצוה אינה יכולה לישא בתוכה תוכן כלשהוא, כיון שהיא 

אינה תלוית הקשר.

לזה נמצא פתרון באמצעות הרחבת המצוה. מאחר וישראל תוקעים כשהם יושבים וחוזרים 

ותוקעים כשהם עומדים – וחזרה זו אינה מחוייבת – הרי שהתקיעה כבר איננה מעשה מצוה 

בעלמא, אלא היא נעשית מכח בחירה של עם ישראל. דבר זה מאפשר לנו לשים את התקיעה 

'אף על פי שתקיעת שופר  בתוך הקשר, ולהטעין אותה במשמעות. זהו שאומר הרמב"ם – 

בראש השנה גזירת הכתוב - רמז יש בו'. כלומר, העובדה שתקיעת השופר היא גזירת הכתוב 

היתה עלולה שלא לאפשר את מציאת המשמעות שבו; היא היתה עלולה, אבל בפועל, מציאת 

המשמעות התאפשרה בעקבות המנהג לחזור ולתקוע למרות שאין חובה בכך.

מאחר  ומתן,  המשא  את  משמיט  שהוא  תוך  תוקעין',  ל'למה  הרמב"ם  העתקת  איפוא  זוהי 

ומסקנת הגמרא, לפירושו, היא ששאלת המשמעות יכולה להישאל על עצם התקיעה.

כיצדארפמשאהמרמ"םא תאתשומתאממאיצקק

כפי  מאד,  ומפורט  ברור  באופן  השופר  של  הרמז  את  מפרש  הרמב"ם  לעיל,  כאמור  ברם, 

שציטטנו שם את לשונו. מלאכת 'פענוח' הרמז תלויה, בראש ובראשונה, בשאלת זהות המרמז 

והנרמז, ואופי הקשר ביניהם. פרשנותו של הרמב"ם לרמז של תקיעת השופר, מבוססת על 

כך שהמרמז הוא הקב"ה, הנרמז הם בני ישראל, ואופי הקשר הוא תביעה של הקב"ה מעמו 

להתנהג בדרך טובה. זהו ההקשר הראשוני והמיידי, המשייך אליו באופן מובנה את תקיעת 

השופר.

ואם הרמב"ם מעתיק את דברי רב יצחק, הרי שכוונת הרמב"ם להעתיק גם את תשובתו של 

רב יצחק 'כדי לערבב השטן'. כך הרמב"ם מפרש את 'ערבוב השטן': 'עורו ישנים משנתכם'. 

ועל כך, ועל פירושים נוספים לערבוב השטן, נעמוד אי"ה במאמר הבא.


