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  - ||= קולות וברקים=|| -

ֵבד ַעל ָהָהר ְוקֹל ׁשָֹפר  ְהיֹת ַהּבֶֹקר ַוְיִהי קֹלֹת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ּכָ י ּבִ ִליׁשִ ְ ָחָזק (שמות יט, טז) ַוְיִהי ַביֹּום ַהׁשּ

ְתַיצְּ  ִּ ֲחֶנה ַוי ה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת ָהֱאלִֹהים ִמן ַהּמַ ֲחֶנה: (יז) ַויֹּוֵצא ֹמׁשֶ ּמַ ר ּבַ ל ָהָעם ֲאׁשֶ בוּ ְמֹאד ַויֱֶּחַרד ּכָ

נֹו כְּ  ֵאׁש ַויַַּעל ֲעׁשָ ר ָיַרד ָעָליו ְיקָֹוק ּבָ ֵני ֲאׁשֶ ּלֹו ִמּפְ ן ּכֻ ית ָהָהר: (יח) ְוַהר ִסיַני ָעׁשַ ַתְחּתִ ן ּבְ ְבׁשָ ן ַהּכִ ֶעׁשֶ

ר ְוָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּנּו ְבקוֹ  ה ְיַדּבֵ ֹוָפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמֹאד ֹמׁשֶ ל ָהָהר ְמֹאד: (יט) ַוְיִהי קֹול ַהׁשּ  ל:ַויֱֶּחַרד ּכָ

  שאלות:

ִהֵּנה  (יט,ט)לשם מה ומה היתה המטרה בקולו ובברקים בשעת מתן תורה. מה עוד, שבתחילה אמר לו  א.

� ַיֲאִמינּו ְלעֹוָלם, ואילו בפועל הענין נראהָאֹנִכי ּבָ  � ְוַגם ְּב � ְּבַעב ֶהָעָנן ַּבֲעבּור ִיְׁשַמע ָהָעם ְּבַדְּבִרי ִעָּמ  א ֵאֶלי

מדוע  ג.כמו"כ, מה היה ההבדל בין הקולות לקול השופר חזק מאד.  ב.כטפל לכל הענין של הקולות והאש.  

אם היה קול שופר איך היה משה מדבר  ד.ן, ומה היתה המטרה. הר סיני עשן כולו, ומה נוסף בעשן הכבש

�ת ְוֶאת ַהַּלִּפיִדם ְוֵאת קֹול ַהֹּׁשָפר ְוֶאת ָהָהר  (כ,יד)להלן  ה.ושומע דברי האלקים.  ְוָכל ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹו

כרו הברקים אלא לפידים. ב] השמיט את ָעֵׁשן ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּינֻעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרֹחק: ושינה בב' ענינים, א] שלא נז

ַוִּתְקְרבּון ַוַּתַעְמדּון ַּתַחת ָהָהר ְוָהָהר ֹּבֵער יב) -(דברים ד,יאבמשנה תורה כתיב באופן נוסף,  ו.הענן הכבד. 

� ָהֵאׁש קֹול ְּדָבִרים  � ָעָנן ַוֲעָרֶפל: ַוְיַדֵּבר ה' ֲאֵליֶכם ִמּתֹו ַאֶּתם ֹׁשְמִעים ּוְתמּוָנה ֵאיְנֶכם ָּבֵאׁש ַעד ֵלב ַהָּׁשַמִים ֹחֶׁש

ֹרִאים זּוָלִתי קֹול: נוספו חושך וערפל שלא נזכרו כאן, ועוד שינה, שכאן משמע שהקול היה מתוך שופר או 

פעם נוספת, ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמֹאד ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם (טו) ענן ועשן, ואילו בדברים מבואר שדיבר מתוך האש, ונזכר שם 

�א ְראִ  � ָהֵאׁשיֶתם ָּכל ְּתמּוָנה ְּביֹום ִּדֶּבר ה' ֲאֵליֶכם ְּבֹחֵרב ִּכי  הכתוב מדגיש "ויחרד כל ההר מאד",  ז.: ִמּתֹו

� ִמְּׂשֵדה ֱאדֹום ֶאֶרץ  ה. וע"ע תהלים סח,ט)-(שופטים ה,דכיו"ב בשירת דבורה  � ִמֵּׂשִעיר ְּבַצְעְּד ְיֹקָוק ְּבֵצאְת

�ֵהי ִיְׂשָרֵאל: אלא ָרָעָׁשה ַּגם ָׁשַמִים ָנָטפּו  ַּגם ָעִבים ָנְטפּו ָמִים: ָהִרים ָנְזלּו ִמְּפֵני ְיֹקָוק ֶזה ִסיַני ִמְּפֵני ְיֹקָוק ֱא

נקטו  (במדב"ר א,ז ועוד)חז"ל  ח.שצ"ב מה תועלת היה בענין מה שההר נזל וחרד, ולשם מה נעשה ונזכר. 

וע בתורה לא נזכרו המים כי אם האש, ועוד שגם מים היה במתן תורה, וכדכתיב נטפו מים. אלא שצ"ב מד

שהמים והאש סותרים זא"ז, ומאחר שהתורה מדגישה נתינתה באש, אין המים נחשבים כלל, ומדוע זכרם 

� ֶאת ִאּׁשֹו ַהְּגדֹוָלה ּו (דברים ד,לו)כתיב  ט.הנביא.  � ֶאת ֹקלֹו ְלַיְּסֶרָּך ְוַעל ָהָאֶרץ ֶהְרֲא ְדָבָריו ִמן ַהָּׁשַמִים ִהְׁשִמיֲע

� ָהֵאׁש: משמע שהיו הקולות ליסרם, והדבר צ"ב, ואם הכונה לחרדה שאחזתם שם, הנה לא  ָׁשַמְעָּת ִמּתֹו

 (דברים ה,יט)כתיב  י.נתבאר לשם מה היה צורך בזה ולשם מה נעשה, הלא פתחו ואמרו נעשה ונשמע. 

� ְוָהָהר ּבֹ  � ַהֹחֶׁש ֵער ָּבֵאׁש ַוִּתְקְרבּון ֵאַלי ָּכל ָראֵׁשי ִׁשְבֵטיֶכם ְוִזְקֵניֶכם: מבואר ַוְיִהי ְּכָׁשְמֲעֶכם ֶאת ַהּקֹול ִמּתֹו

 יתרו

 ה' תשע"ב

  כתובת: 

oraysa@walla.co.il 

  

לע"נ צפורה הדסה ב"ר אברהם ברוך 

 ת.נ.צ.ב.ה.



שהיה הקול מתוך החושך והאש רק בהר, ואילו בכל הפסוקים הנזכרים עד עתה מבואר שהיה הקול מתוך 

�ֵהינּו (פסוק כ) האש ולא מתוך החושך, וכן כתיב שם מיד ֶאת ְּכֹבדֹו ְוֶאת ָּגְדלֹו  ַוֹּתאְמרּו ֵהן ֶהְרָאנּו ְיֹקָוק ֱא

� ָהֵאׁש �ִהים ֶאת ָהָאָדם ָוָחי: ְוֶאת ֹקלֹו ָׁשַמְענּו ִמּתֹו   ַהּיֹום ַהֶּזה ָרִאינּו ִּכי ְיַדֵּבר ֱא

  

  ביאורים:

  א. טעם הקולות וכו'

  עפ"י פשט

ים עפ"י פשט, משמע, שמאחר שבא מלך העולם לדבר עמם ולשכון כבוד במחנה ישראל, הדרך הוא שמריע

לפני המלך ושמחים בבואו. פוק חזי במלכותא דארעא, שבבוא המלך מריעים בכלי שיר, והמלך בא בפמליא 

  גדולה מלווה בשרים ואנשי חיל, וכולם יוצאים לקראתו לקבל פניו. 

עפי"ז יובן, שעצם הקולות והברקים וכו', הם כצורת מלך הבא למחנה. אולם כמו שהמלך מצד עצמו בא 

תיו, ומאידך על העם לקבל פניו, כיו"ב היה כאן. שכל ד' יסודות הבריאה שהם אש רוח מים בצבאו וחיילו

עפר, כולם יצאו לקבל פני המלך ה', הברקים שהם הלפידים הם כח האש, הקולות נובעים מכח הרוח, 

רעידת אדמה, כדכתיב בשופטים ארץ  –המים הם מה ששמים נטפו מים, העפר נשתנה במה שהיה רעש 

  , וגם ההר עצמו ששם איוה למושב לו, חרד כל ההר. רעשה

, ַוֹּיאֶמר ֵצא ְוָעַמְדָּת ָבָהר ִלְפֵני ְיֹקָוק, ְוִהֵּנה ְיֹקָוק ֹעֵבר, ְורּוַח יב)-(מ"א יט,יאכה"ג איתא לגבי אליהו הנביא 

�א ָברּוַח יְ  �א ָבַרַעׁש ְיֹקָוק: ְוַאַחר ְּגדֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים ּוְמַׁשֵּבר ְסָלִעים ִלְפֵני ְיֹקָוק,  ֹקָוק. ְוַאַחר ָהרּוַח ַרַעׁש, 

�א ָבֵאׁש ְיֹקָוק. ְוַאַחר ָהֵאׁש קֹול ְּדָמָמה ַדָּקה: שכולם אין ה' בהם, אולם הם סימן שה' עובר, ולכן  ָהַרַעׁש ֵאׁש, 

  יוצאים לקראתו, או שכך צורת מחנה שכינה וכדלהלן.

  

מביא בשם רי"ד בזה"ל: "ויהי קלת וברקים. הקולות היו קולות  אות ו) (תוספות השלםוהנה בבעלי התוס' 

�ִהים,  (איוב לח,ז)המלאכים שמקלסים להקב"ה בכל בקר ובקר, שנאמר  ְּבָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי ֹבֶקר ַוָּיִריעּו ָּכל ְּבֵני ֱא

�ֵהט, וכתיב ֹעֶׂשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְמׁשָ  (תהלים קד,ד)והברקים הם מלאכים גם כן, שנאמר  (יחזקאל ְרָתיו ֵאׁש 

ְוֹנַגּה ָלֵאׁש ּוִמן ָהֵאׁש יֹוֵצא ָבָרק. וענן כבד על ההר להפריש בין ישראל ובין המלאכים, דאם היו ישראל  א,יג)

ּות ּוִמּתֹוָכּה ְּדמ -ָעָנן ָּגדֹול ְוֵאׁש ִמְתַלַּקַחת ה) -(עפ"י יחזקאל א,דרואים אותם היו נרעדים בראייתם, כן כתיב 

ַאְרַּבע ַחּיֹות". הרי שהוא מבאר בחד גיסא שטעם הקולות וכו' הם כעין ביאת מלך גדול, אולם מאידך גיסא, 

  הוא נוקט שהיו הקולות והברקים מצד הפמליא של המלך הגדול. 

ן ְוָאָתה ֵמִרְבֹבת ֹקֶדׁש ִמיִמינֹו ַוֹּיאַמר ְיֹקָוק ִמִּסיַני ָּבא ְוָזַרח ִמֵּׂשִעיר ָלמֹו הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפארָ  (דברים לג,ב)וכתיב 

סוד  (תיקו"ז קכז.)ֵאׁש ָּדת ָלמֹו: ובתרגום יונתן על מרבבות קודש, שבא ועמו רבבות מלאכים. ועפ"י קבלה 

יכאל מבריאל גפאל רמרכבו ארגמ"ן, שהם ד' כתות המלאכים שהם כסא כבודו, ורמוזים בראשי התיבות, 

וריאל. נמצא שלפי דבריהם, הנה הקולות והברקים וכו', הם סוגי כתות המלאכים שבאו בפמליא של מלך, נ

  ומשום כך נוצרו הקולות והברקים וכו'. 

מבואר ששמעו עם ישראל קולות וברקים אלה, בכדי שיידעו שבא הכבוד לשכון בתוכם. עתה נראה לומר, 

נה שיבואו לקבל את התורה, כי המלך הוא המזמין את העם שהיה בזה נקודה נוספת, שהיה בזה כעין הזמ

לבוא לפניו, ובשמיעת ביאת מחנה שכינה, היה בזה הזמנה שיצאו לקראת האלקים. זהו שאמר הכתוב 



'ויחרד כל העם אשר במחנה', היינו שנודע להם מענינים אלו שבא המלך למחנה, ולכן חרדו לקראתו, 

  והוציאם משה לקראת האלקים.

שבשעת מתן  (זבחים קטז.)ענין הגשם המוזכר בנביא ולא בתורה צ"ב, ונראה לחדש עפ"י מאמרם ז"ל אולם 

תורה שמעו האומות הקולות ורעדה אחזתם, ובאו אצל בלעם ושאלו שמא מבול בא לעולם, ואמר להם 

עמו  שכבר נשבע שלא יבוא  מבול לעולם, אלא שה' עוז לעמו יתן היא התורה, פתחו וענו ה' יברך את

בשלום. עפי"ז  נוכל להסביר, שמה שהרים נטפו מים, לא היה זה בסיני מקום נתינת התורה, אלא שבכל 

העולם כולו נטפו מים, ומשום נטיפת המים והקולות והברקים נתעוררו לשאול שמא מבול בא לעולם. עוד 

נחשול שבים לטובעו, אמר לגבי טיטוס הרשע, בשעה שנסע בים לשוב לרומי, "עמד עליו  (גיטין נו:)איתא 

כמדומה אני שאלהיהם של אלו אין גבורתו אלא במים, בא פרעה טבעו במים, בא סיסרא טבעו במים, אף 

הוא עומד עלי לטובעני במים, אם גבור הוא יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמה, יצתה בת קול ואמרה לו 

תוש שמה וכו'", הרי שהמים הם חרב ביד רשע בן רשע, בן בנו של עשו הרשע, בריה קלה יש לי בעולמי וי

ה' להעניש בהם את הרשעים, ולכן ירדו מים אצל אומות העולם, להודיע שאם יפריעו לישראל וירדפו את 

התורה יענישם במים, אולם בלעם קירר את האמבטיה באמרו שרק נותן תורה ואין לזה שייכות לגבי 

�ִהים ֶזה  י)- (סח,טהאומות. ומצאתי קצת סמך לזה, כי בתהלים  כתיב: ֶאֶרץ ָרָעָׁשה ַאף ָׁשַמִים ָנְטפּו ִמְּפֵני ֱא

� ְוִנְלָאה ַאָּתה כֹוַנְנָּתּה: ועיי �ִהים ַנֲחָלְת �ֵהי ִיְׂשָרֵאל: ֶּגֶׁשם ְנָדבֹות ָּתִניף ֱא �ִהים ֱא ן רד"ק שם, ִסיַני ִמְּפֵני ֱא

ל יהיו גשמי נדבה להריק עליהם שפע שלעומת המים הבאים על האומות בזעם להענישם, על עם ישרא

טובה וברכה. אכן בשירת דבורה שהיה זה על מפלת ססרא במים, שוררה על המים שירדו בשעת מתן תורה 

  שמכחם באה מפלת ססרא. 

  

  עפ"י מדרשו

ויאמר ה' מסיני  (דברים ל"ג)"ויוצא משה את העם. אמר ר' יוסי, יהודה היה דורש,  (יתרו בחודש)במכילתא 

בא, אל תקרא כן, אלא לסיני בא ליתן תורה לישראל, או אינו אומר כן, אלא ה' מסיני בא לקבל את ישראל, 

כחתן זה שהוא יוצא לקראת כלה". היינו שהיו הקולות והברקים, כעין חתן היוצא לקראת כלה, בשירים 

תן לקראתה יוצאת לקראתו להכנס בתופים ובמחולות, ולכן היו קולות ולפידים, והכלה בעת בא הח

  לחופה.

 (תענית כו:)נקודה זו שעם ישראל במתן תורה היו כחתן וכלה, נתבארה במקומות נוספים, כגון אמרם 

מבאר, דהא דאיתא "אל תקרי  (כתובות ז:)"זה מתן תורה". המהרש"א  –ְּביֹום ֲחֻתָּנתֹו  (שה"ש ג,יא)עה"פ 

. עוד תמצא לשונות 1התורה חלו קידושין בין ישראל לאביהם מורשה אלא מאורסה", פירושו שעל ידי

  דומים במדרשים לגבי ענין זה.

לפי"ז יש מקום לומר, שהענן החושך והערפל, וכן האש והעשן על ההר, כולם כעין חופה, היינו מקום 

  שמתייחדים החתן והכלה. החושך סביב והאור בפנים בתוך הסוכה.

                                                             
1

ועיי"ש בהמשך דבריו, שהמשכן הוא מקום החופה, כיו"ב כתב הבניהו בתענית ל:, לפי"ז יבואר ששכינה דברה עם  

משה שם, והיו שם שני כרובים מעורין וכו' ודוק. אולם יש מקום לומר שגם החופה היה בהר סיני, ולכן כפה עליהם 

ת לבו, והבן. אלא שהבניהו מציין לדברי המדרש ריש הר כגיגית, אלא שמקום היחוד והזיווג במשכן, וזהו ביום שמח

תרומה, שהמשיל למלך שהשיא את בתו, וביקש מהחתן והכלה שיעשו לו קיטון אחד לדור עמהם, כך נבנה המשכן 

כקיטון הזה, שמבואר שעם ישראל היו כחתן בת המלך, ואילו למבואר במדרשים למעלה משמע שישראל ככלה למלך, 

   ו לכלה שזינתה תחת החופה לגבי חטא העגל, ודוק.וכן הלשון בחז"ל א

  



  

שט והדרש אחודים זה בזה, אכן עצם צורת הכבוד בבא המלך לשכון כבוד, הרי היא מעתה נוכל לומר, שהפ

כצורה זו שבא בפמליא שלו, וכולם מריעים ויוצאים לקראתו, אולם אם היו ישראל חפצים בתורה לקבלה 

מאהבה, הנה היו הקולות אצלם כקול חתן השש על כלה, אולם מאחר שעדיין לא היו בדרגה זו, ממילא 

חזתם שם, ויחרד כל העם אשר במחנה. אילו היו זוכים ומקבלים מאהבה, היה ההר עליהם כחופה רעדה א

"ויהי קולות וגו'. עוד לא ירד ה' אלא  (יט,טז)לייחד שם חתן וכלה. אפשר שזהו המכוון בדברי העמק דבר 

דברים ד' ל"ו".  באו כדי ויחרד כל העם אשר במחנה. להחריד לבבם. היינו כדי למרק טבע גופם. ועי' ספר

ושם ביאר "מן השמים וגו' וזהו מעלת הנבואה ושמעו בעצמם דבור אנכי ולא יהיה. וביאר איך הגיעו לידי 

נבואה. מתחלה השמיע את קולו ליסרך. דבאמת כמעט מן הנמנע להשיג כח הנבואה בלי מירוק הגוף 

ע הגוף אכן משה השיג מעלה גדולה כדאיתא ביומא ד"ו על משה רבינו שנתקדש בענן ז' ימים כדי למרק טב

נצרך למירוק רב. וכל ישראל לא נצרכו כ"כ אבל מכ"מ בלי מירוק כלל לא היה אפשר לבא לשמץ נבואה 

ע"כ השמיע את קולו ליסרך והיא מירוק והתפעלות עזה". עכ"ד. עפי"ז יבואר, שבעומק הדברים היה צריך 

ליך אלקיך, אולם מאחר שלא היו ראויים, ולא נתקרבו להיות שיבינו בקולות שכמשוש חתן על כלה ישיש ע

בפרישת ג' הימים כדבעי אל ה', ממילא היו הקולות אצלם כקולות האדון המצוה על עבדו, וממילא 

נתייראו מאד, והיה זה כמלך הבא והפמליא עמו, שהקולות והברקים מטרתם לייראות ולהפחיד את עבדיו 

  ולגרום להם לכבד את פני האדון. 
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