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  "לִהים ַיֲענּנֶּו ְבקֹול-ְוָהֱא"

  
ר ֵּבה ְיַדֶשד מָֹפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמאַֹוְיִהי קֹול ַהּׁשֹ" : דיאלוג בין משה לאלוקיםמתוארת צורתיט :יט' שמב

ופעה תב דובר מלמד שמ,ו ההיפוך"יבלי ו, עתידזמן בבפסוק זה  השימוש ."ִהים ַיֲענּנֶּו ְבקֹוללֹ-ְוָהֱא
 אלוקים עם ששוחחבכל השיחות : קושי ראשון .וקבפס יש שני קשיים ואולם. החוזרת על עצמה

ואילו בפסוקנו מוצג ,  לקריאה האלוקיתענה ומשה ,הוא שיזם את השיחה' ה, בפרק יט משה
שכן לא ברור לאן משתייך תיאור ,  קושי שני הוא מיקומו של הפסוק;הדיאלוג כיזום בידי משה

. הבאה השיחה מתוארת כאןאו שמא  ,לפסוק יטעד שיחה שניהל משה ל הוא מתייחסהאם  :לוגאהדי
 ;)פסוק טז (כי קול השופר לא רעם לפני בוקרו של היום השלישי, אפשרות הראשונה אינה סבירהה

צדיק כדי להאין בתיאור השיחה הקרובה בין אלוקים למשה שכן , יה אף היא דחוקהיהאפשרות השנ
, ידי אלוקים לראש ההר-על נקרא  משההריש, יה של אותה שיחהיתן הפסוק לאופאת ההסבר שנו
  1.ולא משה , אלוקיםתח בהשפ שיחה ושם התנהלה

שענות יההא הו, מדוע אין לייחס את התיאור בפסוק לשיחות המתוארות בסמוך לונימוק נוסף 
ַעב ֶהָעָנן ְּבא ֵאֶליָך ָּבִכי ה ָאנֵֹנה ִהֶׁשמ ֶאל' אֶמר הַוּיֹ": נאמר בוש 2,פסוק יט על פסוק טל שהברורה 

 מדובר על שיחה עתידית שהעם יהיה שותף ."ָך ַיֲאִמינּו ְלעֹוָלם ְּבְך ְוַגםָּמִרי ִעְּבַדְּבַמע ָהָעם ְשֲעבּור ִיָּב
אף שבדרך זאת הלכו , ושתי השיחות שדובר בהן עד עתה אינן מתאימות להגדרה זאת, לה כמאזין

   3.כמה מן הפרשנים
  : ) דבחדש פרשה דכתיתרו מס( דרבי ישמעאל ניתן מענה במכילתא שנשאלולות לשא

 
 אך אין משמעות ,שאין קול השופר מפריע לשיחה המתקיימת בין משה לאלוקים, מסביריםרבים מהפרשנים    1

אף אם תאמר שמשה שומע את דברי . הזכרת קול הרעש של השופר אם מדובר בשיחה שבאה לאחר פסוק יטל
 . קרבת המקום שתוארה בין שני המשוחחים מאפשרת לשוחח בקלות, אלוקים כקול פיזי מוחש

תח את מסתמכים על השמות השונים של אלוקים כדי לנה ,שהחוקריםעד הקשר בין שני הפסוקים הוא כה הדוק    2
כן ברור ששני -פי-על- ואף, ה ובפסוק יט נזכר אלוקים- י- ו-  נזכר שם הבפסוק ט: נבוכים, סיפור למקורותיוה

  !הפסוקים חייבים להיות באותו סיפור
 'ת אללא יוכל העם לעלֹ': כגון שהיה אומר, שהיה משה מדבר כ-משה ידבר : "יוסף בכור שור' כך פירש ר   3

בעבור 'כמו שאמר , הוא מדבר עמו  עד שהיו ישראל שומעין כשהקדוש ברוך- ו בקול להים יעננ-הא, )כג ,להלן(
שכן , א אפשר להבין בדרך דומה ,ם בהלכות יסודי תורה ח" גם את דברי רמב.")ט ,לעיל ('ישמע העם בדברי עמך

 במעמד ?בו האמינו ובמה: "וואלה דברי,  שמיעה שיש עמה הבנה את עשר הדברותאינו סבור שהעם שמעהוא 
 מדבר והקול ,הערפל אל נגש והוא ,והלפידים והקולות האש אחר ולא שמעו ואזנינו זר ולא ראו שעינינו ,סיני הר
   ".וכך כך להן אמור לך ,משה ,משה :שומעים ואנו אליו



 2

, ה מדבר"שאין הקב,  מנין אתה אומר:אליעזר אומר'  ר- 'להים יעננו בקול- משה ידבר והא'
. 'להים יעננו בקול- משה ידבר והא' :לכך נאמר, שכבר קבלו עליהם בניך, עד שמשה אמר דבר

ה כח " אלא מלמד שנתן הב?'משה ידבר' :ל" תומה, הוא הדבר בודאי כן :עקיבא' אמר לו ר
היה משמיע את , ובנעימה שהיה משה שומע בו, ה מסייעו בקולו"והיה הקב, וגבורה במשה

   .'משה ידבר והאלהים יעננו בקול'לכך נאמר , ישראל
  

 ולא ,לזמן אמירת עשר הדברות שהתיאור בפסוק יט שייךעקיבא מפרשים ' אליעזר וגם ר' גם ר
שבעקבותיו , פעמי של משה- חדאליעזר סבור שמדובר בהיגד ' אלא שר, לשיחות הסמוכות לפסוק יט

 שבו שיתוף , תהליך ממושך יותרעקיבא מתאר' ואילו ר, נענה האלוקים ונתן את עשר הדברות
  .םקיכולל דיבור מצדו של משה ופעולת תגבור מצדו של אלו ים למשהקפעולה בין אלוה

  :י" רשו ופירטופירשש ,עקיבא' כז בפירושו של רבעיוננו נתר
  

 שהרי לא שמעו מפי הגבורה -  כשהיה משה מדבר ומשמיע הדברות לישראל - משה ידבר 
 הקדוש ברוך הוא מסייעו לתת בו כח להיות -) א ,ראה מכות כד(' לא יהיה לך'ו' אנכי'אלא 

  .קולו מגביר ונשמע
  

  : א:כ'  בפירושו לשמוהוסיף
  

מה שאי ,  ְמַלֵמד שאמר הקדוש ברוך הוא עשרת הדברות בדבור אחד- ים האלה את כל הדבר
שחזר ופירש ? )ג:להלן ב ('לא יהיה לך' ו'אנכי'אם כן מה תלמוד לומר ; אפשר לאדם לומר כן

   4.כל דיבור ודיבור בפני עצמו
  

יה על משה  ה,ן שבמעמד הר סיני לא היה העם מסוגל להבין את דברי אלוקיםו כיו,לפי פירוש זה
זני קהל ו כדי שקולו של משה יגיע לא.לפעול כמתווך ולהשמיע להם לאחר כל דברה את מילותיה

להים יעננו - והא": וזהו מה שנאמר, בסיוע אלוקיהיה צורך , המיליונים שעמד למרגלות הר סיני
  ."בקול

 אותו ול דורשוכביכ, ממשמעותו השכיחה" יעננו"וציא את הפועל עקיבא מ' פירושו של ר
 , עלום מתהום הנשייהשורשעקיבא מציל ' נראה שר, אדרבה. ולא היא, לשון הבניגוד לחוקי

 בתקופת התנאיםו 6,ובערבית 5קיתי בפינ מקבילותזה יש שורשל .'הושיע', 'הציל', 'עזר'משמעו ש
 פירשובה ניכר מהדרך ש' עזר' במשמעות ה"ענבשורש  השימוש החי .בשימושעדיין כנראה היה 
ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו " :לז:א יח" את תפילת אליהו במל)ב"עבבלי ברכות ו (מוד תלב

 יאמרו מעשה כשפים שלא -וענני ,  שתרד אש מן השמים-ענני ; 'ענני' ענני ה ','הנביא ויאמר וגו
  .7"הם

תשובה היינו , 'ענה'במשמעות השכיחה של הראשון אפשר עוד להבין ' ענני'את ההסבר ל
. השני' ענני'ההסבר שניתן ללא כך  .ליםי ולא במאשתשובה שמתבטאת ב,  לבקשת אליהואלוקית

-איזאת  ועזרת אלוקים ,בכך שמעשיי לא יתפרשו בדרך לא נכונהעזרני : הואכאן ברור שהפירוש 
   .אפשר בשום פנים להבינה כתשובה

  : יליםלפרק כ בתהגם  תיתן הבנה מעמיקה יותר 'עזר'ה במשמעות "הכרת השורש ענ

                                                 
 בודאי שכל: ואני אפרש לך קבלת רבותינו: " את דברי המכילתאאחרתן אף שפירש "בעקבותיו הלך גם רמב   4

 אבל בשני הדברות הראשונות היו שומעין; כפשוטו של כתוב, להים-הא ת הדברות שמעו כל ישראל מפיעשר
כמו , ון אל עבדוכאשר ידבר האד ועל כן ידבר עמהם, הדיבור ומבינים אותו ממנו כאשר יבין אותם משה

ויצטרך משה לתרגם , ו ישמעו קול הדבור ולא יבינו אות-בשאר הדברות  ,ומכאן ואילך, )יט:יט' שמ(שהזכרתי 
מקראות פ "יוסף בכור שור הם ע' ן ור" רמב,י"הציטוטים של רש ".להם כל דבור ודבור עד שיבינו אותו ממשה

  .הוצאת אוניברסיטת בר אילן, 'הכתר'גדולות 
 R.T.O. Callaghan., "The great phoenician Portal Inscription from Kartepe", Orientalia 18ראה    5

(1949), pp. 173-205. . וען אנך )הורדתיםוואני אזתוד השפלתים = (ואנך אזתוד ענתנם ורדם": בכתובת נאמר 
 :בכתובת' ען' על שורש 186' מחבר המאמר אומר בעמ)". השפלתי ארצות עזות במערב= (ארצת עזת במבא

"Possibly a Qal participle from - to behold, survey, but a Piel form of - to oppress, humble, i.e. 
to conquer, is preferred, cf. Gen. 15,10, 2Sam. 7,10".     

  .נ"בערבית השורש הוא עו   6
, שעשה האותות מפני ישראל בו האמינו לא רבנו משה": א,הלכות יסודי התורה ח, ם"ראה משנה תורה לרמב   7

   ."וכשוף בלט תהאו שיעשה שאפשר דופי בלבו יש האותות פי על שהמאמין
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ּיֹון ָך ִמּקֶֹדׁש ּוִמִצֶעְזְר ַלח ִיְׁש.ם ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹבְבָך ֵשְיּשּגַיֹום ָצָרה  ְּב'הַיַעְנָך  .ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד
ָעֶתָך יׁשּו ִּבָנהְנַרְנ. אֲעָצְתָך ְיַמֵל ְלָבֶבָך ְוָכלְלָך ִכן ִיֶּת. ֶנה ֶסָלהְועֹוָלְתָך ְיַדְשֶתָך ִמְנחֹ  ִיְזּכֹר ָּכל.ִיְסָעֶדָּך
 ֵמי ִמְשַיֲעֵנהּויחֹו ִׁשְמ' י הֹוִשיַע הי ִּכ ַעָּתה ָיַדְעִּת.ֲאלֹוֶתיָךִמׁשְ לּכֹ' ל ְיַמֵלא הלֵֹהינּו ִנדּגְֹ-ֱא ּוְבֵשם

ְרעּו  ֵהָמה ָכ.ירלֵֹהינּו ַנְזִּכ-ֱא' ה-םֶכב ְוֵאֶלה ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו ְבֵשה ָבֶר ֵאֶל.ע ְיִמינֹוָקְדׁשֹו ִּבְגֻברֹות ֵיַש
  .ָקְרֵאנּו-  ְביֹוםַיֲעֵננּוֶלְך ֶמ ַהיָעההֹוִש'  ה.ְתעֹוָדדְמנּו ַוִנְחנּו ַקּו ַוֲאַנְוָנָפל

  

ה בא "שורש ענוה, רעיון שחוזר בפרק בכמה צורות,  אלוקיםעזרתטחון ביהבהדגשת  מיוחד בפרק כ
,  פנה בבקשה כלשהי לאלוקיםהישועהשנמען נאמר  מלכתחילה לא .ע"יש ולב"שגלבפרק בתקבולת 

כפי שעולה ,  ולהצלהלעזרהאיחול  בראשית המזמור מתפרש טוב יותר אם נראה בו 'יענך'על כן ה
 בייחוד יש לשים לב לפסוק המרכזי המבטא את ודאות .שוב ושוב מהפסוקים הבאים לאחר מכן

במקביל , וביש ש ,"וְיִמינע ְגֻברֹות ֵיַשִּבֵמי ָקְדׁשֹו  ִמְשַיֲעֵנהּויחֹו ְמִש'  היַעהֹוִשי י ִּכה ָיַדְעִתַעָּת": הישועה
' ה" -  אלוקיםאל נזכרת קריאה בו אף בפסוק האחרון ש. פעמיים הושעה ופעם גבורה, ה"ענלשורש 
 ההושעה היא' עננו'לקריאת בולטת העובדה שהמקבילה עדיין  ,"ָקְרֵאנּו-  ְביֹוםַיֲעֵננּוֶלְך  ַהֶמ,יָעההֹוִש

ים שמתמזגים למשמעות ניכר שבפסוק האחרון נעשה שימוש מתוחכם בשני שורשים דומ. 'הבידי 
   . אויביומפני עזרה אך המענה הוא , לקורא אליועונהאכן  ל- אה: אחת מועצמת
להוות דוגמה למקומות נוספים בתהילים ובדברי הנביאים שבהם נזכר מענה אפוא  יכול פרק כ

  .משמעי-רב ויהיה מענהאז ו, אלוקים בהקשר של חילוץ מצרה
כאשר שומע יהושע  .ברורים יותרנעשים חטא העגל לאחר גם דברי משה ברדתו מהר סיני 

ְגבּוָרה ְוֵאין קֹול ֵאין קֹול ֲענֹות "עונה לו משה׃ , סבור שאלה קולות מלחמההוא ו, קולות מן המחנה
האפשרות הראשונה שמשה מעלה היא קול  .)יח:לב' שמ ("ה קֹול עּנַֹות ָאנִֹכי ׁשֵֹמַעֲענֹות ֲחלּוָש

 ,נדכאיםה צעקת הנענים וה היאיהשניהאפשרות  ;צחוןית נוזו קריא, הושיע לשיש בידםבורים יג
 8."ָלּה ֶרם ֶחֶמר עּנַּוֶּכּיֹום ַההּוא ַּב": ב:כמו בישעיה כז,  זמרקול -השלישית   ;אולי המנוצחים בקרב

שיישם את התובנות שעולות מפירוש המכילתא , מנחם המאירי' מבין פרשנינו ראוי לציין את ר
   9:ר בהקדמתו לתהיליםאומהוא וכך , נוספיםמקומות ב

  

, )יט:יט' שמ ('להים יעננו בקול-והא' על שם - ) כ:פט' תה" ('בורויתי עזר על ִגִש 'וואמר
והכסף יענה את '; )כד:ב'  הו;ואת התירוש: בנוסחנו ('שוהארץ תענה את הדגן והתירו'מלשון 
  .)יט:י' קה ('הכל

  

,  שמדובר בשורש שמשמעו לעזורם שמתפרשים טוב יותר אם נניחאפשר להציע מקומות נוספי
  . ואידך זיל גמור,)טז:מא' בר( "להים יענה את שלום פרעה- א: "כמו בפסוק, לחזק

  
  יונה בר מעוז 

  'הכתר'ך ומפעל מקראות גדולות "המחלקה לתנ
  
  

  
  
 

                                                 
פירוש  :אתר בספרו-ד קאסוטו על" ופירושו של מ, iv'ענה' ערך  BDBהמשמעות השלישית היא בעקבות מילון   8

  .ירושלים תשיט, על ספר שמות
 .'מ' רמת גן עמ, הוצאת אוניברסיטת בר אילן. 'הכתר'מקראות גדולות , ראה תהילים כרך א   9
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