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 קול מבשר ואומר
ברקאי יאיר

תעיד על . רישומו של קול בנפש האדם, אין שיעור לו
שמיעת קול  1כך ברכת השופר: "לשמוע קול שופר".
, בראש השנה השופר, העומדת במוקד תפילות החג

אמורה להזכיר את שבועת ה' לאברהם לאחר הקרבת 
י  :יח(-טז:כב ')בר תמורתו של יצחקבהאיל  אֶמר בִּ "ַויֹּ

ֻאם ה י נְׁ תִּ ַבעְׁ שְׁ ֹלא ’ נִּ יָת ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה וְׁ י ַיַען ֲאֶשר ָעשִּ כִּ
ֵיי  ל ּגוֹּ ֲעָך כֹּ ַזרְׁ ָבֲרכּו בְׁ תְׁ הִּ יֶדָך... וְׁ חִּ ָך ֶאת יְׁ נְׁ ָת ֶאת בִּ ָחַשכְׁ

יָהָאֶרץ ֵעֶקב ֲאֶשר  לִּ קֹּ ָת בְׁ בגמרא . כפי שכתוב "ָשַמעְׁ
הקב"ה, תקעו לפני "אמר  א(:ע" )ראש השנה, טז

בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן 
אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם 

 לפני".
הקול מלווה את האדם מראשית דרכו, עוד 

עץ מפרי העדן. לאחר שחטא באכילת -בהיותו בגן
ָרא " :סתתר מפניוההדעת, הוא שמע את קול ה' ו קְׁ ַויִּ

אֶמר לוֹּ ַאֶיָכהים ֶאל ָהָאהִּ ֹל-א  ’ ה אֶמר ֶאת  .ָדם ַויֹּ ָךַויֹּ לְׁ  קֹּ
י ָוֵאָחֵבא כִּ י ֵעירֹּם ָאנֹּ יָרא כִּ י ַבָּגן ָואִּ תִּ . (:יג ')בר "ָשַמעְׁ

מחבואו במערומיו, אך פניית את האדם תולה  ,אמנם
"ַאֶיָכה" מופנית לנשמת האדם, לצד המוסרי שלו ' ה

יָך יתִּ ּוִּ ן ָהֵעץ ֲאֶשר צִּ ֶמּנּו  ולא לגופו: "ֲהמִּ י ֲאָכל מִּ תִּ לְׁ בִּ לְׁ
ָת" יא(. האדם מתחבא מפני מצפונו :)שם ?!ָאָכלְׁ

ועבר על ציווי  שלא שמע בקול ה'המייסרו על 
האכילה מעץ הדעת. אפשר להסתיר את הגוף אך לא 
ניתן להיחבא מפני הקול המהדהד בנבכי נשמתך, קול 

 המוסר המייסר.
צח גם בנו, קין, נחשף לקול האלוהי, לאחר שר

יָת אחיו את הבל אֶמר ֶמה ָעשִּ יָך: "ַויֹּ ֵמי ָאחִּ ל דְׁ  קוֹּ
ן ָהֲאָדָמה" ים ֵאַלי מִּ ֲעקִּ יתָ ה מֶ הביטוי ". י(:ד ')בר צֹּ  "ָעשִּ

פנייה לצד יש כאן  ,?! מקביל לביטוי "ַאֶיָכה"?! כלומר
ללוז נפשו, על כך שלא ציית לקול  ,המוסרי של האדם

ֵאת  :ה' שהזהירו מפני יצרו הרע יב שְׁ ם ֵתיטִּ "ֲהלוֹּא אִּ
שּוָקתוֹּ  ֵאֶליָך תְׁ ֵבץ וְׁ יב ַלֶפַתח ַחָטאת רֹּ ם ֹלא ֵתיטִּ אִּ וְׁ

" ָשל בוֹּ מְׁ ַאָתה תִּ שמעת את הקול המתרה, . ו(:שם) וְׁ
ֵמי  , ועתהאך לא הפנמת את המסר המוסרי ל דְׁ "קוֹּ

ן ָהֲאָדָמה" ים ֵאַלי מִּ ֲעקִּ יָך צֹּ קול האובדן האיום של  ;ָאחִּ
 2היה להביא לעולם.אמור הבל ושל צאצאיו ש

                                                      
ד"ר יאיר ברקאי הינו ראש מכללת ליפשיץ לשעבר. הדברים   *

מוקדשים לזכרו של אחי משה צבי בן ר' שמואל ושרה קיילה 
 יז"ל, שנפטר בעת כתיבתם. בגלל קוצר היריעה דברי

 מתייחסים רק לספר בראשית.
שפסק ( אות י', ש פרק ד"מובא ברא)ת "ידועה דעתו של ר  1

כתב , לעומת זאת, ם"הרמב". על תקיעת שופר"שיש לברך 
 ...יש בכללן שלוש מצוות עשה: "בכותרת להלכות שופר

, ג ראש השנה)וכך מסתבר גם מהמשנה ". לשמוע קול שופר
אם ... מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת ושמע קול שופר(: "ז

וו ברור שלפי משנה זו השמיעה היא  ."ן ליבו יצאכִּ
 .המשמעותית

 ."דמו ודם זרעיותיו: "י על אתר"רשוו  2

ונפש האדם  ,תים נוצר מאבק בין שני קולותילע
מובהקת לכך היא ברכת  הדוגמ .נקרעת בהכרעתם
רבקה מצווה את יעקב  אביו.יצחק הבכורה ליעקב מ

 ,להערים על אביו כדי לקבל ממנו את ברכת הבכורה
י  :ח(:כז 'יו )ברהוא ייעד לאחיו עשלדעתה ש נִּ ַעָתה בְׁ "וְׁ

י לִּ קֹּ ַמע בְׁ ָתְך" שְׁ ַצָּוה אֹּ י מְׁ תגובת יעקב קשה . ַלֲאֶשר ֲאנִּ
י  יתִּ ָהיִּ י וְׁ י ָאבִּ ֻמֵשנִּ להבנה מבחינה מוסרית: "אּוַלי יְׁ
ָרָכה" ֹלא בְׁ ָלָלה וְׁ י ָעַלי קְׁ ֵהֵבאתִּ ֵתַע וְׁ ַתעְׁ מְׁ ֵעיָניו כִּ  בְׁ

שצריך . האם החשש מפני הקללה הוא זה יב(:)שם
האם לא  ?להרתיע את יעקב מפני מעשה הרמייה

 מתבקש שהצו המוסרי הוא זה שצריך להניאו
 ?! מלרמות את אביו
גם  מו מתמיההישל רבקה א "מרגיעה"תגובתה ה

י היא נִּ ָך בְׁ ָלתְׁ לְׁ מוֹּ ָעַלי קִּ אֶמר לוֹּ אִּ י: "ַותֹּ לִּ קֹּ ַמע בְׁ  ַאְך שְׁ
י" ֵלְך ַקח לִּ יחסות לצד בדבריה אין כל התי. יג(:)שם וְׁ

המוסרי, אלא אם נפרש כרשב"ם על אתר, שהיא 
דוברת בתוקף קול ה' שנמסר לה בנבואה בעת 

אֶמר ה ים ’ הריונה: "ַויֹּ ֻאמִּ ֵני לְׁ ֵנְך ּושְׁ טְׁ בִּ ם בְׁ יִּ ֵני גוֹּ ָלּה שְׁ
ד  ַרב ַיֲעבֹּ ָמץ וְׁ ם ֶיא  אֹּ לְׁ ם מִּ אֹּ ָפֵרדּו ּולְׁ ְך יִּ ֵמַעיִּ  ')ברצעיר" מִּ

גנבת  האוסר על ,המוסרי העימות בין הקול. כג(:כה
לבין הקול המצווה לציית לצו האם, מגיע  הדעת,

ָחק " )שם(: לשיאו בפסוקים הבאים צְׁ ב ֶאל יִּ ַּגש ַיֲעקֹּ ַויִּ
אֶמר  ֻמֵשהּו ַויֹּ יו ַויְׁ ל קוֹּלָאבִּ ֵדי ֵעָשו ַהקֹּ ם יְׁ ַהָיַדיִּ ב וְׁ  .ַיֲעקֹּ

ֵכהּו ָברְׁ ת ַויְׁ רֹּ עִּ יו שְׁ יֵדי ֵעָשו ָאחִּ י ָהיּו ָיָדיו כִּ ירוֹּ כִּ כִּ ֹלא הִּ  .וְׁ
י ֵעָשו  נִּ אֶמר ַאָתה ֶזה בְׁ יַויֹּ   ".ַויֹּאֶמר ָאנִּ

מענה זה ייסר את יעקב זמן רב. עדות לדברינו 
בראשית פרשת  [בובר]שכל טוב )ניתן למצוא במדרש 

'ויהי בבקר והנה היא לאה'... כל " :(ויצא פרק כט
הלילה קראה 'רחל' והיא עונה, בבוקר צפה בה, והנה 
היא לאה, אמר לה רמאית בת רמאי, למה עשית כך, 

, שהיה קורא עשו ולא כך עשית לאביךאמרה לו 
האם אין המדרש מפנה אותנו לקול המוסר  ?!"וענית

 שמייסר את יעקב?
לאחר  עתה נפנה לקולות הנשמעים בפרשתנו:

לרשת את אינו ראוי ישמעאל שלדעת שנוכחה שרה 
מאברהם לגרש  האברהם יחד עם בנה יצחק, היא דרש

תקשה למלא האת הגר ואת בנה ישמעאל. אברהם 
ורה לו המבוקשה של אשתו, אך נענה לצו האל שאת 

אֶמר א  הלשמוע בקול ָרָהם ַאל ֵיַרע הִּ ֹל-: "ַויֹּ ים ֶאל ַאבְׁ
אַמר ֵאֶליָך ָשָרה  ל ֲאֶשר תֹּ ַעל ֲאָמֶתָך כֹּ ֵעיֶניָך ַעל ַהַּנַער וְׁ בְׁ

ָלּה קֹּ ַמע בְׁ ָך ָזַרע" שְׁ ָקֵרא לְׁ ָחק יִּ צְׁ יִּ י בְׁ  .יב(:כא ')בר כִּ
קולם של בהקולות ושומע  אתאברהם, כדרכו, שומע 

מו. בעת ירש את בנו יחד עם איגהוא ו ,הדוברים
  :תעייתם במדבר אנו קוראים את הדברים הבאים

ֵלְך ֶאת ַהֶיֶלד ַתַחת           ן ַהֵחֶמת ַוַתשְׁ ם מִּ לּו ַהַמיִּ כְׁ ַויִּ
ם יחִּ ֵחק  .ַאַחד ַהשִּ ֶּנֶגד ַהרְׁ ַוֵתֶלְך ַוֵתֶשב ָלּה מִּ

ַטֲחֵוי מְׁ ת ַהָיֶלד  כִּ מוֹּ ֶאה בְׁ ָרה ַאל ֶארְׁ י ָאמְׁ ֶקֶשת כִּ
ָשא ֶאת  ֶּנֶגד ַותִּ ָלּה ַוֵתֶשב מִּ ךְׁ קֹּ ַמע  .ַוֵתבְׁ שְׁ -א  ַויִּ
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לֶאת  יםהִּ ֹל ַאְך  קוֹּ ָרא ַמלְׁ קְׁ ֶאל  יםהִּ ֹל-א  ַהַּנַער ַויִּ
י  אִּ ירְׁ אֶמר ָלּה ַמה ָלְך ָהָגר ַאל תִּ ם ַויֹּ ן ַהָשַמיִּ ָהָגר מִּ

י ָשַמע  לֶאל  יםהִּ ֹל-א  כִּ  ַהַּנַער ַבֲאֶשר הּוא ָשם קוֹּ
 . (טז-טו:כא ')בר

 וננסה לעמוד על טיבם.כאן, שלושה קולות מוזכרים 
 א. הגר

". אם מדובר רק בהבעת צער  ךְׁ ָלּה ַוֵתבְׁ ָשא ֶאת קֹּ "ַותִּ
אליו נקלעה שלא בטובתה, הרי שעל בנה ועל המצב 

את בכייה שבוודאי מתאר נאמנה  כתוב כבר הזכירשה
 '.נשאה קולה'את הרגשתה. אולם בנוסף לבכי נאמר ש

אי מהאם הוא מביע אכזבה  מה מביע קולה של הגר?
קיום ההבטחה שניתנה לה ע"י המלאך במפגש ליד 

ַאְך ה" הבאר בעת מנוסתה משרה? אֶמר ָלּה ַמלְׁ ’ ַויֹּ
ָסֵפר ֹלא יִּ ֵעְך וְׁ ֶבה ֶאת ַזרְׁ ָבה ַארְׁ ב ַהרְׁ ַאְך  .ֵמרֹּ אֶמר ָלּה ַמלְׁ ַויֹּ

י ָשַמע ’ ה ָמֵעאל כִּ שְׁ מוֹּ יִּ ָקָראת שְׁ תְׁ ֵבן וְׁ ַלדְׁ יֹּ ָּנְך ָהָרה וְׁ הִּ
ֵיְך’ ה ל בוֹּ  .ֶאל ָענְׁ ַיד כֹּ ל וְׁ ֶיה ֶפֶרא ָאָדם ָידוֹּ ַבכֹּ הְׁ הּוא יִּ וְׁ

ן כֹּ שְׁ ֵני ָכל ֶאָחיו יִּ ַעל פְׁ כדברי המדרש . יב(-:יטז' בר) "וְׁ
רמז צד(: "אמר ר' ברכיה  ,פרשת ויראל)ילקוט שמעוני 

כמטחת דברים כלפי בוראה. אמרה אתמול אמרת לי 
  .'הרבה ארבה את זרעך' ועכשיו הוא מת בצמא"

ושמא קולה מביע כעס רב על אברהם אישה 
ותה ואת בנו אשנענה לדרישת אשתו שרה וגירש 

תכן שכעסה יהי עם לחם וחמת מים בלבד?למדבר, 
אברבנאל כך נקמה באברהם? ל שמביאה לידי רצון 

באה הנבואה הזאת להגר " 3:בפירושו על אתר כותב
כי  .בעבור אברהם כדי שלא תתיאש מהנער ותעזבהו

בראות הגר שגורש בנה מבית אברהם בבוז ובקלון 
ואולי שבחימה  ה,עליו ונתיאש הכמעט שנתאכזר

באמרה שאם השליכתהו תחת אחד השיחים  השפוכ
ושעל כן  ,עליו היא יותר ממנו עזבו אביו למה תחוש

היתה בוכה וצועקת על רוע מזלה וכמתרעמת על 
 . "אברהם

 ב. מלאך ה'
בפירושו את הקול האלוהי, מסביר אברבנאל 

 בהתגלות מלאך ה' להגר, בדרך הבאה:
מה לך הגר אל 'ולכן שמעה הדבור האלהי          

ים את קול הנער באשר הל-תיראי כי שמע א
האם  )י(,מה לך הגר שתצעק ,כלומר .'הוא שם

חשבת שימות הנער בצמא אין הדבר כן כי עם 
ים בקולך לרחם עליו קהיות שלא ישמע אל
ים את קול הנער באשר קבזכותך הנה שמע אל

 הוא שם מהצער והדוחק. 
כלומר, מלאך ה' מנהיר להגר שאמנם ה' יושיע אותם 
ו במצוקתם, אך לא בזכותה, אלא בזכות הנער ברחמי

 עליו.
שההצלה באה בזכות בהמשך אברבנאל מציין 

  ומנמקה בדרך הבאה: ,אברהם
וחשש ית' שמא תעזוב את ישמעאל וגם          

לאדם אחר וישוב ישמעאל לבית אביו  שתנשא
או יצטרך אברהם לשים לבבו עליו כי לא 
יניחנו משולח ונעזב במדבר, לכן בא המלאך 
לחבב את ישמעאל בעיני הגר ולצוותה ולזה 

קומי שאי את הנער והחזיקי את ידך בו "אמר 
וכל זה כדי לקיים מה  "כי לגוי גדול אשימנו

וא ישגיח לאברהם על ישמעאל בנו שה אמרשנ
הנה א"כ בזכות אברהם ובעבורו  בעניניו.

                                                      
בעל (, ספרד 1458-1535)וכן מפרש גם רבי יצחק קארו וווו 3

 .בו אנו עוסקיםשבפירושו לקטע '  תולדות יצחק'

כדי  הראתה הגר את המלאך בפעם הראשונ
להשיבה אל ביתו ובעבורו באה הנבואה... עתה 

  להגר להצלת בנו.
כלומר, הקול האלוהי לא בא אל הגר, אלא כדי לקיים 

ֵּנה  :את ההבטחה לאברהם יָך הִּ תִּ ַמעְׁ ָמֵעאל שְׁ שְׁ יִּ "ּולְׁ
י אֹּ  תִּ ד ֵבַרכְׁ אֹּ ד מְׁ אֹּ מְׁ תוֹּ בִּ י אֹּ ֵביתִּ רְׁ הִּ תוֹּ וְׁ י אֹּ ֵריתִּ פְׁ הִּ תוֹּ וְׁ

ל" י ָּגדוֹּ גוֹּ יו לְׁ ַתתִּ יד ּונְׁ לִּ ם יוֹּ יאִּ שִּ ֵנים ָעָשר נְׁ  . כ(:יז ')בר שְׁ
, גירוש הגר וישמעאל נועד להגשים את זה לפי

זו שניתנה להגר את ההבטחה שניתנה לאברהם וגם 
אודות ישמעאל, שהרי היא לא הייתה יכולה 

 תממש כל עוד ישמעאל מצוי בבית אברהם. לה
 ג. ישמעאל

ַמע " שְׁ ל ַהַּנַער ֶאת יםהִּ ֹל-א  ַויִּ ַאְך  קוֹּ ָרא ַמלְׁ קְׁ ים הִּ ֹל-א  ַויִּ
י  י כִּ אִּ ירְׁ אֶמר ָלּה ַמה ָלְך ָהָגר ַאל תִּ ם ַויֹּ ן ַהָשַמיִּ ֶאל ָהָגר מִּ

ל ַהַּנַער יםהִּ ֹל-א  ָשַמע  )בר'  "ַבֲאֶשר הּוא  ָשם ֶאל קוֹּ
באשר להשמעת קולו של חלוקים הפרשנים . יז(כא:

ישמעאל. יש הסבורים שאף הוא השמיע קולו 
מכאן שיפה  –'את קול הנער' " :רש"י , כגוןבתפילה

לת אחרים עליו, והיא קודמת ימתפ לת החולהיתפ
   4.להתקבל" )וכן רד"ק ומלבי"ם(

יש המפרשים שהקול שנשמע במרומים, הוא 
הקול הפנימי, קול המוסר, כדברי אברבנאל על אתר: 

הנה אמר  שהנער לא היה קורא ולא צועק"ועם היות 
ע"ד 'קול דמי אחיך  'ים את קול הנערהל-וישמע א'

 הצועקים אלי מן האדמה' כי מיתתו של הבל הית
 כן הדוחק והצער שהיה לישמעאל בו היההצועקת. 

 ."יםהל-הקול ששמע א
נמסר הקול תים ילעשהיוצא מדברינו הוא, 

ועם זאת הוא  ,תים הוא אינו מתומלליבמילים, אך לע
אשר על כן, אנו מבקשים  נשאר משמעותי.

ֵלנּובתפילתנו:  ַמע קוֹּ ֹלֵהינּו, ָאב ָהַרֲחָמן חּוס -א   ה' "שְׁ
ן  ָרצוֹּ ים ּובְׁ ַרֲחמִּ ַקֵבל בְׁ ַרֵחם ָעֵלינּו, וְׁ ָלֵתנּוֶאת וְׁ פִּ  ".תְׁ

אנו מבקשים שבקשותינו תתקבלנה, בין אם הן 
אינן הן מנוסחות במילים הכתובות בסידור ובין אם 

מועברות במילים כתובות, אלא ב'קול', בין אם הוא 
 5:כבקשת המשוררת זלדה שלנו או של הכלל.
ֶכן לְׁ ָנה קוֹּ ַמעְׁ  ַהשְׁ

ת ַהַשַחר ָהֲאהּובוֹּת כוֹּ רְׁ  בִּ
ַגּה ך ַהּנֹּ תוֹּ  בְׁ

ק ֶכן ֶהָעמֹּ לְׁ ָנה קוֹּ ַמעְׁ  .ַהשְׁ

 
 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 גם באתר המידע של ומופיעלתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-בר אוניברסיטת
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilשל הדף: ל"דוא כתובת
לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  ניתן

 בדוא"ל.
 אילן בר אוניברסיטת -השבועי  הדף

 לשמור על קדושת העלון יש
 
 

 ד"ר צבי שמעוןעורך: 
 רחל הכהן שיף: עורכת לשון
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