בת קול
ïéøãäðñ
תנו רבנ  :משמתו נביאי האחרוני
חגי זכריה ומלאכי  נסתלקה רוח
הקודש מישראל ,וא על פי כ היו
משתמשי בבת קול.

äìéâî
ואמר ר' שפטיה אמר ר' יוחנ  :מני שמשתמשי בבת
קול? שנאמר ואזני תשמענה דבר מאחרי לאמר.
והני מילי  דשמע קל גברא במתא ,וקל איתתא
בדברא .והוא דאמר הי הי  ,והוא דאמר לאו לאו.
)(à"ò áì

(àé ,â) éøæåë
היו טובי ה'חכמי' שב'בית שני' ,רואי צורות
ושומעי 'בת קול' – והיא מדרגת החסידי,
אשר למעלה ממנה רק מדרגת הנביאי.
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(ç ,âì íéøáã) ééçá åðéáø
ודע כי ארבע מדרגות ה בנבואה :בת קול,
אורי ותומי ,רוח הקדש ,נבואה .וכל
מדרגות חלוקות זו למעלה מזו.
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בת קול י"מ לפי שהוא יוצא במדה
ואי כל אד שומעו אלא הראוי
לשמעו .הרא"ש.

בת קול יש אומרים שלא היו
שומעין קול היוצא מן השמים
אלא מתוך אותו קול יוצא קול
אחר כמו פעמים שאדם מכה
בכח ושומע קול אחר היוצא
ממנו למרחוק ואותו קול היו
שומעין לכך קורין אותו בת
קול:

מהר" חיות )סנהדרי (
אולי מפרש בת לשון מדה כמו
שמצינו מדת הבת אלפים בת יכיל.
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בת קל שנזכר הרבה פעמים בדברי רז"ל שהוא
קול שנשתמשו בו לאחר שפסקה הנבואה והוא
קול מחודש לשעתו מהבורא יתברך להודיע
סודו ליראיו ואותו קול קראוהו בת קול .וכתבו
התוספות בפ"ק דמסכת סנהדרין ד' י"א וז"ל
י"א שלא היו שומעים קול היוצא מן השמים
אלא מתוך אותו קול יוצא קול אחר כמו פעמים
שאדם מכה בכח ושומע קול אחר היוצא ממנו
למרחוק ואותו קול היו שומעין לכך קורין אותו
בת קול ע"כ ולי נראה שנקרא בת קול לפי
שאינו קול לו קול אליו כמו שנאמר )במדבר ז'(
וישמע את הקול מדבר אליו שזהו נבואה ממש
אבל קול זה שאנו בו הוא מעינו ודוגמתו
במדריגה למטה ממנו ולכך קראוהו בת קול
שהיא הבת לאביה ולתשות כחה לא קראוהו בן
קול אלא בת קול.
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ומענינים הם דבריו של הבעש"ט" :מהו שאמרו בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת אוי להם לבריות
מעלבונה של תורה קשה שאם אין שומע הכרוז למה מכריזין ואם יש שומע קשה שהחוש מכחישו ,כי מי זה יאמר
ששמע כרוזין של מעלה ואף אם ימצא אחד שאומר ששמע מי הוא פתי אשר יאמין לדבריו ונדוניהו כנביא שקר .ואם
כן לאיזה תועלת הוא הכרוז ללא יועיל" ובא לידי מסקנה" :בענין הכרוזין של מעלה שאינו דיבור ,כי אין אומר ואין
דברים שם למעלה אלא עולם המחשבה ,על המחשבות שבאין לאדם בכל יום הרהורי תשובה" הארה משמים.
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