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מאמר ד

שניאסממיאתקיעות

סממאתקיעותאלגזימתאהכתוב,אוסממאתקיעותאלעמבבא תאהשטן

במאמרים הקודמים פירשנו את מימרת 'למה תוקעין', והדיון התלמודי שעליה, כביטוי למתח 

הצענו  בו'.  יש  'רמז  לבין  הכתוב'  'גזירת  בין  הרמב"ם,  בלשון  שהוא,  שופר,  בתקיעת  שיש 

שהתלמוד אכן משאיר את המתח הזה בלתי פתור לחלוטין, באופן שניתן לפרש שהמשמעות 

שאינן  בתקיעות  כלומר  דמעומד',  ב'תקיעות  מתחילה   – השטן  את  לערבב   – התקיעה  של 

חובה ומשכך קל יותר לתת בהם משמעות, ומשם היא הולכת לאחור אל התקיעות דמיושב. 

התקיעות הנתונות, מחד, בתוך הסד של 'גזירת הכתוב', או בלשון הגמרא 'רחמנא אמר תקעו'; 

ומאידך, הם משתייכות לכל טקס התקיעה הכללי ומקבלות את משמעותן ממנו. 

במאמר זה נבקש לחדד יותר את המתח המדובר ולבנות בו קומה נוספת, ולראות כיצד הוא 

מתבטא היטב בתוך ה'תקיעות דמיושב ודמעומד'. נציע שאכן יש שני סדרי תקיעה, האחד 

כדי לקיים 'רחמנא אמר תקעו', והשני כדי 'לערבב את השטן'; וההקשר, הקובע את משמעות 

התקיעה – הוא אופן העיצוב של הצליל שלה: עיצוב הלכתי או עיצוב משמעותי, חוויתי.

פימושא'כשהםאיושביםאוכשהםאעורמים'

ראשית יש לפרש את דברי הגמרא: 'למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין, ותוקעין ומריעין כשהן 

הוא  הראשונים,  אצל  הרווח  הפירוש  עומדין'?  וכשהן  יושבין  'כשהן  הכוונה  למה  עומדין'. 

שהכוונה למנהג שנהגו לתקוע לפני מוסף )וזהו 'כשהן יושבין'( ולחזור ולתקוע בתוך תפילת 

מוסף )'כשהן עומדין' כלומר, בתפילה(. 

של  הברכות  סדר  על  הנעשית  העיקרית,  התקיעה  היא  מוסף,  תפילת  שבתוך  זו  תקיעה 

מלכויות זכרונות ושופרות, וכפי שמתבטא הרמב"ן, כאשר הוא מבאר את שאלת רב יצחק 

'למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין, ותוקעין ומריעין כשהן עומדין':

רב יצחק הכי קאמר: למה הנהיגו חכמים באותן תקיעות ראשונות, ולא פטרו עצמן 

 - מהן?  לפטור עצמן  יכולין  ואינן  סדר הברכות, שהן עליהם חובה  בתקיעות שעל 

כדי לערבב את השטן.
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לאור דברי הרמב"ן, היה מתבקש לומר שהתקיעות הראשונות הן 'לערבב את השטן', משום 

שהן אינן נצרכות, והתקיעות השניות הן לקיים גזירת המלך 'רחמנא אמר תקעו', שהרי 'אין 

יכולים לפטור עצמן מהן'.

המשמעות  את  לראות  אותנו  ומביא  ההיפך,  את  מעלה  תשר"ת'  'תקיעת  בסוגית  עיון  אך 

הממשית של התקיעה באופן אחר. 

התמועהא–אגנוקיא ואיילולי

כידוע, סדר התקיעות הוא 'תקיעה תרועה תקיעה'. קול התקיעה הוא ידוע – קול פשוט וארוך, 

אבל קול התרועה נמצא במחלוקת תנאים, כפי שמציבה הגמרא: 

שיעור תרועה כג' יבבות, והתניא שיעור תרועה כשלשה שברים? אמר אביי: בהא 

וכתיב  לכון,  יהא  יבבא  יום  ומתרגמינן  לכם  יהיה  תרועה  יום  דכתיב  פליגי,  ודאי 

ילולי  סבר  ומר  גנח  גנוחי  סבר  מר  סיסרא,  אם  ותיבב  נשקפה  החלון  בעד  באימיה 

)ראש השנה לג, ב( יליל. 

המובאה מאם סיסרא מלמדת אותנו שהיבבה – התרגום של תרועה – היא קול של אדם דואג, 

שליבו מצוי תחת לחץ. במצבי לחץ האדם מתקשה לנשום, וממילא הוא אינו מסוגל להשמיע 

קול רצוף אלא קטוע: זוהי היבבה. 

כך  מתגברת,  הלחץ  שרמת  ככל  האדם:  נמצא  בן  הדחק  בדרגת  תלוי  היבבה  שצליל  אלא 

הקול הופך קטוע יותר ויותר. המחלוקת היא אפוא איזו דרגה של לחץ אמור קול התרועה 

לבטא, האם דרגה בינונית המתבטאת בגניחה, שהיא קול קטוע אך בעל אורך מסוים, וזהו 

קול השברים - או דרגה חמורה המתבטאת ביילול, שהוא קול קטוע ומרוסק לחלוטין, וזהו 

קול התרועה. )כבר עמדו הראשונים, על שיתוף השם בין התרועה המקראית שהיא מתפרשת 

בשני אופנים – גנוחי ויילולי, לבין התרועה החזלי"ת שהיא קול יילול בלבד, ואין כאן המקום(.

מכאן, לכאורה, נוצרת מחלוקת, האם יש לתקוע 'תקיעה שברים תקיעה', או 'תקיעה תרועה 

תקיעה'1.

לכאורה, זוהי מחלוקת יסודית יותר על עמדתו הנפשית הראויה של האדם הראש השנה, ומהו 

הלחץ בו הוא אמור להימצא - מחלוקת הנוגעת לשרשי ההשקפה על ראש השנה. בעזרת ה' 

ניגע בכך במאמר אחר.

אכן, יש לתת את הדעת על כך שמחלוקת זו לא התפרשה באף מקום. המחלוקת היחידה שהתפרשה   .1

היא במעגל השני - בשיעור התקיעה, הבנוי על שיעור התרועה, והלא דבר הוא.
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תש"תאתמ"תאתשמ"ת

בהמשך הסוגיה – ובאופן מפתיע )הדורש דיון בפני עצמו( לאחר הפסקה ארוכה, בה חוזרת 

הגמרא לשרשי מצות התקיעה והתרועה עצמה – נוספת אפשרות שלישית לקול התרועה: 

כדי  תקיעה,  שברים  תקיעה  השיטות:  כל  על  שעונה  תקיעה  סדר  ונוצר  'שברים-תרועה', 

לצאת ידי שיטת 'גנוחי'; תקיעה תרועה תקיעה, כדי לצאת ידי שיטת 'ילולי'; ותקיעה שברים 

תרועה תקיעה, כדי לצאת ידי אפשרות שלישית שהתרועה היא 'גנוחי והדר ילולי'. 

– מרתקים  היווצרותה של האפשרות השלישית  והשתלשלות  אופן הצגת הדברים בגמרא, 

וחשובים ביותר להעמקה בתוכן הצדדים השונים, ובאפשרות המשונה של 'שברים-תרועה'; 

מחוסר מקום במאמר זה, נסתפק בהצגת הרושם הכללי, כי אכן מעל נידון זה של קול התרועה 

שורר ערפל, המתחיל בדברי הגמרא והולך ונהפך סמיך יותר בדברי הראשונים, המתבססים 

במהלך  נשכח  זה  וקול  בדווקא,  מסוים  קול  ישנו  לתרועה  אכן  האם  השונים:  המנהגים  על 

הדורות? האם מדובר כאן בספק של ממש? 

רנהגאישמ לאבסממאהתקיעות

של  לקולה  בנוגע  בזמנם,  הרווח  המנהג  לאור  בעיקר  נוצר  הראשונים  שבדברי  הערפל 

ומצות התקיעה מן התורה, היא לתקוע שלשה סדרים של תקיעה תרועה  התרועה. מאחר 

ותקיעה, הרי שכדי לצאת ידי הספק מהו קול התקיעה הנכון, יש לתקוע שלש פעמים בכל 

סדר – פעם עם שברים, פעם עם תרועה, ופעם עם שברים תרועה, וכך הוא אכן המנהג, מזמן 

הראשונים ועד זמננו. 

אלא שכל זה נהג בזמנם רק ב'תקיעות דמיושב'. בתקיעות דמעומד היה המנהג שונה: מאחר 

 - הברכות  סדר  על  אלו  התקיעה  סדרי  שלשת  את  לתקוע  היא  שהוזכר,  כפי  חז"ל,  ותקנת 

אחד אחרי ברכת מלכויות, אחד אחרי זכרונות, ואחד לשופרות, היה המנהג לשנות את קול 

התקיעה בכל סדר – במלכויות תקעו שברים, בזכרונות תרועה, ובשופרות שברים תרועה.

הטעםאוההצמקהאלרנהג

מנהג זה הציף דיון מעניין, מרתק וחשוב, באשר לתקפו של מנהג נגד העולה מפשטות הסוגיות, 

וכיצד יש לתת טעם ותוקף הלכתי למנהג. לא נוכל להאריך כאן בכל זה, ונסתפק בכך שרב 

האי גאון נדרש לטעמו של המנהג, וקבע, שבניגוד לעולה מדברי הגמרא – אין באמת ספק 

מהו קול התקיעה 'הנכון', ויוצאים ידי חובה בין בגניחה, בין ביללה, ובין בגניחה ויללה כאחד. 

המנהג הוא אפוא רק 'לגוון' בין הקולות השונים, ואין בכך כל פסול. 

מדוע, אם כן, בתקיעות דמיושב המנהג לחשוש, ולתקוע את שלשת הקולות בכל סדר? כפי 

הנראה, בכל אריכות דברי רב האי אין התייחסות לכך.
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הרי"ף, לעומתו, נותן טעם אחר למנהג, המיישב גם את החילוק בין מעומד למיושב:

אלא  יושבין,  כשהן  שתקעו  כסדר  ברכות  סדר  על  אותן  תוקעין  שיהו  הוא  ובדין 

שתקעו  באותן  חובתן  ידי  יצאו  הרי  התקיעות  את  מעכבות  אין  שהברכות  כיון 

כשהן יושבין, ודי להם לתקוע תשר"ת תש"ת תר"ת על סדר ברכות פעם אחת, שלא 

להטריח את הצבור. וכן המנהג בכל העולם ובשתי ישיבות.

לפי הרי"ף, אכן מעיקר הדין יש לחשוש ולתקוע את שלשת הקולות בכל סדר – אלא שאין אנו 

צריכים לכך בתקיעות דמעומד, משום שכבר יצאו ידי חובה במיושב, ומאחר ותקיעת שלשת 

הקולות בכל סדר מטריחה את הציבור, אין מחמירים בכך. 

אולם אם אכן לפי הרי"ף ישנו רק קול אחד 'נכון' של התרועה, מה הטעם לתקוע בכל סדר 

קול אחר, הלא נמצא שאין כאן רק תקיעה אחת נכונה, והשאר כמי שאינם?

הנה דברי הרמב"ן במלחמות ה', שכדרכו נחלץ לבאר את דברי הרי"ף:

ואני אומר שטעמו של רבינו ז"ל בטורח הצבור בכאן אמת ונכון הוא, ועיקר הדברים 

כשהן  ומריעין  תוקעין  להיות  חכמים  שתקנו   - למעלה  שפירשנו  מה  פי  על  מיוסד 

סדר  על  עומדין  כשהן  ומריעין  תוקעין  שיהו  ותקנו  חובתן,  ידי  ויוצאים  יושבין 

נתקנו  בהתרועות  עיקרן  כל  ושופרות  זכרונות  מלכיות  הללו  שהברכות  הברכות, 

בתקיעות  חייב  ויחיד  יחיד  כל  ואין  תורה,  של  תקיעות  חובת  ידי  שיצאנו  וכיון   ]...[

-לא נשאר לנו אלא חובת ברכות שתקנו בהן תקיעות כדי שיעלה זכרוננו לטובה 

בשופר]...[ ובתקיעה כל שהוא יצאו ידי התרעה של ברכות, הלכך לא רצו להטריח 

ונהגו לעשות בכולן תקיעה, ועושין בתרועה כשלש סברות הללו דר'  שלא לצורך, 

אבהו. וזה טעם יפה מרפא לעצם ומתוק לפה, ואם באת לדון אחריו - כבר נהגו.

כדי לבאר את דברי הרי"ף - הרמב"ן מוכן להרחיק לכת ולומר, שהתקיעות דמעומד, שלכאורה 

הם עיקר התקיעות, שהרי חובה היא לתקוע על סדר הברכות – למעשה אין הם אלא 'חובת 

כל  בתרועה  לנו  שדי  כיון  התרועה,  של  ה'נכון'  בקול  בהם  לדקדק  צורך  אין  ולכן  ברכות', 

שהיא, ולא רצו להטריח את הציבור; עיקר התקיעות שבהם יוצאים ידי חובה – הם התקיעות 

של  הנכון  הקול  על  מקפידים  באמת  ושם  כלל,  הברכות  סדר  על  נתקעות  שאינן  דמיושב, 

התרועה ותוקעים את שלשת הקולות בכל סדר.

תקיעותאהלכתיותאותקיעותארשרעותיות

דבר גדול למדנו מדברי רמב"ן: דווקא התקיעות העיקריות, הנעשות על סדר הברכות, כתקנת 

חז"ל – אינן נחשבות תקיעות מן התורה כלל, משום שקול התרועה שבהן אינו מתאים לאף 
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שיטה. אין כאן תקיעות 'הלכתיות'. כל עיקר תקיעות אלו אינו אלא 'שיעלה זכרוננו לטובה 

בשופר', וממילא, 'כדי לא להטריח הציבור' אין חוששים בהם לתקוע את כל שלשת קולות 

התרועה, אלא תוקעים לכל סדר קול אחר.

נראה שבעומק הטעם 'שלא להטריח את הציבור' נמצאת תחושת אי נוחות שיש מהחזרה 

שוב ושוב על התקיעה, שמא לא יצאנו ידי חובה בראשונה. חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי 

היו עלי לטרח'. רגש הטרחה נובעת מדבר שאין לו טעם, מאיבוד החוויה ותחושת המשמעות. 

זוהי ההרגשה המלווה את התקיעות החוזרות ונשנות, משום שאין טעם בחזרה הזאת, היא 

אינה טעונה במשמעות, אלא כל כולה פעולה הלכתית כדי שנצא ידי חובה באחת מן החזרות. 

הצורך בחזרה זו מובן, משום שבסופו של דבר, רחמנא אמר תקעו, וכל עוד הדבר בספק עלינו 

לחזור ולתקוע עד שיהיה ודאי לנו שיצאנו ידי חובה; אבל העובדה שכך עלינו לעשות מצד 

ההלכה, אינה מורידה ואולי אף מגבירה את תחושת התפלות ואי הנוחות שיש בדבר. 

מתוך כך זכינו, לפי הסבר הרי"ף, לשני סדרים של תקיעות. התקיעות הראשונות, תקיעות 

היא  שבהם  והתחושה  ביחד,  כולם  נתקעות  אלא  הברכות,  סדר  על  שלא  נתקעות  דמיושב, 

'לצאת ידי חובה'. אין אנו מחפשים את חווית התקיעה ואת משמעותה, ואולי להיפך: בתקיעות 

'גזירת הכתוב' שבתקיעה, את ה'רחמנא אמר  חווים באופן מוחשי את המימד של  אנו  אלו 

תקעו', תחושת החובה הגמורה, האדישה לשאלת המשמעות והתוכן ואינה מבקשת לספק 

לנו חוויה כלשהיא.

שהתקיעות  משום  הברכות,  סדר  על  ותוקעים  חוזרים  אנו  מוסף,  בתפילת  מכן,  לאחר 

את  ממלא  אינו  תקעו'  אמר  ה'רחמנא  של  הטעם  סיפוקנו.  על  אותנו  הביאו  לא  הראשונות 

הנפש, ו'ישראל המחבבין את המצוות' )כלשון רש"י על אתר( מבקשים לתקוע שוב, למרות 

שאין עליהם חובה, כדי לחוש את הטעם ואת משמעות התקיעה באופן המקורי שלה, מבלי 

ש'בעיות הלכתיות' יגרמו לה לאבד מצורתה. תקיעות אלו הם 'לערבב את השטן', משום שיש 

בהם משמעות: הם אומרות משהו, דווקא משום שהם נלחצות מהצורך לספק את ה'רחמנא 

אמר תקעו'.

ואת  התקיעה  חווית  את  לשמר  הציבור',  את  להטריח  'שלא  מבקשים  אנו  אלו  בתקיעות 

זו בלבד שאין אנו חוששים לתקוע את כל שלשת הקולות לכל סדר,  ולכן, לא  משמעותה, 

אלא שאנו מגוונים בקולות אלו – תוקעים בכל סדר קול אחר. גיוון, שכל תוכנו הוא חוויתי, 

והוא גובר על העיצוב שההלכה דורשת לתת לתקיעות. העיצוב ההלכתי התקיים בתקיעות 

דמיושב, התקיעות של 'רחמנא אמר תקעו'; כעת המקום לתקיעות מסוג אחר, תקיעות שיש 

בהם ממשות, שאומרות משהו, שאפשר לשמוע בהם את ה'רמז יש בו', תקיעות של 'לערבב 

את השטן'. 


