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ָּפ ָר ַשת יִ ְתרֹו

בכוח ובהדר
 ַער ודממה+ַ
:וקימ הבאימ: כפי שמתואר בפ,מעמד מתנ תורה הוא עוצמתי ומלא כוח

ĤĠāĀ ĥĈ Ęāģđø ĤĐĀ ĐĀ ĘĞÿ ďčý ėă Ā ěĜĀ ĞĀ đø ęĕģü ĤĀ čø đă ĦāĘāģ ĕĐü ĕø đÿ Ĥģāþ ăčĐÿ ĦāĕĐø čă ü ĕĥĕ
ü Ĉ Ęü ĥø ă Ĉ Đÿ ę āđĕă čÿ ĕĐü ĕø đÃÿ
...ĐĜþ ēú Ěÿă čă ÿ Ĥĥþ Ĉ Čú ęĞĀ ĐĀ Ęėă Ā ďĤÿ ēù ĕă þ đÿ ,ďāČĚø ģĒĀ ēĀ
.Ã...ěĥĀ Ĉ čø ėă ü Đÿ ěĥþ Ĉ Ğþ ėă ø āđĜĥĀ Ĉ Ğú ĘĞÿ ĕă ÿ đÿ ,ĥĈ Čý čă Ā ÅĐ đĕĘĀ ĞĀ ďĤÿ ĕĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ĕĜý Ġø ă Ěü āđ ăĘėă Ă ěĥÿ Ĉ ĞĀ ĕĜĕÿ ĝü ĤĐÿ đ...
ø
( טז; יח,)שמות יט

 כל אלו, עננ כבד וקול שופר חזק מאוד, אש ועשנ,צירופ רעמימ וברקימ רבי עוצמה
: חרדה ורתיעה לאחור,זרעו בישראל פחד
( יד,)שמות כ

.ÃģāēĤĀ Ěý đă ďĚø Ğÿ ĕă ÿ đÿ đă ĞĜĂ ĕă Ā đÿ ęĞĀ ĐĀ ČĤø ĕă ÿ đ...Ã
ÿ
: משלימה התורה את התיאור הנשגב,פר דברימ:ב

( יא,)דברימ ד

.ÃĘĠþ ĤĀ Ğú đÿ ěĜĀ ĞĀ Ėø ĥāþ Ĉ ē ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉă Đÿ čĘý ďĞÿ ĥĈ Čý čă Ā ĤĞāý ăč ĤĐĀ ĐĀ đ...Ã
ø
: הציגו חז”ל תמונה שונה בתכלית,במפתיע

ğđĞ ,ēđđĢ ČĘ ĤđĠĕĢ ,ĐĤđĦĐ ĦČ ĐÃčģĐ ěĦĜĥė :ěĜēđĕ ĕčĤ ęĥč đĐčČ ĕčĤ ĤĚČÃ
,ĞĒĞďĒĜ ČĘ ęĕĐ ,ĥđďģ đĤĚČ ČĘ ęĕĠĤĥ ,đĠĞ ČĘ ęĕĜĠđČ ,ĐĞĎ ČĘ Ĥđĥ ,ēĤĠ ČĘ
.ÃÅĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ ĕėāü ĜČÅĀ :ĘđģĐ ČĢĕđ .ĥĕĤēĚđ ģĦđĥ ęĘđĞĐ ČĘČ đĤčĕď ČĘ ĦđĕĤčĐ
( ט, כט,)שמות רבה

 כדי שלא יהיה, היה צורכ לשתק את כל הבריאה. כוונת רבי יוחננ ברורה,אמנמ
 קול ה’ היה הקול היחיד, כלומר.פק לשומעימ בזיהוי קול ה’ מבינ שאר הקולות:
. באופנ שאי אפשר לטעות בו,שנשמע בתוכ הדממה
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בכל זאת ,עולות שאלות גדולות!
 .1תיאורו של רבי יוחננ נשמע כהיפוכו של התיאור במקרא!

 .2האמ הדיבר Ā Đāþ ĘąČù ÅĐ ĕėāü ĜČÃĀ
 ÃĖĕהפר את השקט והדממה שאותו היטיב לתאר רבי
יוחננ?
על מנת לרדת לEופ דעתמ של חז”ל ,נעבור ונלווה את אליהו הנביא בהגיעו אל
הר חורב שהוא הר Eיני:

ęĕĤü ĐĀ ģĤý ĠĀ Ěø ģĒĀ ēĀ đø ĐĘĀ āđďĎă ø ēÿ đă Ĥđø ,Ĥčāý Ğ ÅĐ ĐĜăý Đü đø ÅĐ ĕĜý Ġø Ęü ĤĐĀ čĀ ĦăĀ ďø Ěÿ ĞĀ đø ČĢý ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
ĥĈ Ğÿ Ĥÿ ĐĀ Ĥēÿ Čÿ đø ,ÅĐ ĥĈ Ğÿ Ĥÿ čĀ ČāĘ ĥĈ Ğÿ Ĥÿ ēÿ đă ĤĐĀ Ĥēÿ Čÿ đø ,ÅĐ ēÿ đă ĤčĀ ČāĘ ÅĐ ĕĜý Ġø Ęü ęĕĞü ĘĀ ĝø Ĥčă ý ĥÿ Ĉ Ěø đă
)מלכימ-א יט ,יא-יב(
.Ã...ÅĐ ĥĈ Čý čĀ ČāĘ ĥĈ Čý
התיאור הזה מבהיר בצורה ברורה ,שכל הקולות והברקימ ,האש ,הרעש והעננ,
שימשו רק כמבוא להופעת ה’ .הופעת ה’ האמיתית היא בקול דממה דקה:

ďāĚĞú ĕă ÿ đÿ ČĢý ĕă ý đÿ āđĦă Ĥø ďÿă Čÿ čă ø đĕĜĀ ĠĀ ă ĔĘþ ĕă Ā đÿ đă Đĕă Ā Ęü Čý Ğāÿ Ěĥø Ĉ ėă ü ĕĐü ĕø đÿ .ĐģăĀ ďÿ ĐĚĀ ĚĀ ďøă Ę āđģ ĥĈ Čý ĐĀ Ĥēÿ Čÿ đ...Ã
ø
)שמ ,פEוקימ יב-יג(
.Ã?đă Đĕă Ā Ęü Čý ĐāĠ ĖĀ Ęăø ĐĚÿ ĤĚČā
þ ĕă đÿ Ę āđģ đĕĘĀ Čý ĐĜă ý Đü đø ,ĐĤĀ ĞĀ Ěøă Đÿ ēĦÿ Ġþ ă
מכאנ נוכל להשליכ על מעמד הר Eיני .המעמד הזה החל אמנמ ברעמימ וברקימ,
בקולות שופר ובלהבות אש ,אולמ כל זה ,היה רק קידומת לפני הופעת דבר ה’ .אמ
כנ ,לאיזו מטרה נועדה ההרעשה הכבדה שקדמה לדממה הדקה?
ברור למדי שזהו Eוג של מבחנ מאמצ ,שנועד לבחונ את יכולתו של הנביא לעמוד
בשליחות ה’ .היות וכל נביא נדרש לעמוד בלחצ נפשי עצומ מול כל העמ ,היה עליו
עמידּות מול איתני טבע מאיימימ ,בחזונו של הנביא.
לעבור מבחנ ִ
שאלה ראשונה נפתרה ואולמ עדיינ נותרה השאלה השנייה פתוחה .האמ קול ה’
בשני הדיברות הראשונימ הפר את הדממה?
התשובה ניתנת בהמשכו של המדרש שהובא לעיל:
) Å...ğĝĀ ĕĀ ČāĘđø Ę āđďĎă Ā Ę āđģ ...ęėþ Ęø Đÿ ģø Ęėă Ā ĘČþ ÅĐ Ĥčă þ ďüă ĐĘăþ Čý ĐĀ ęĕĤü čĀ ďøă Đÿ ĦČÅÃדברימ ה ,יח(.
þ

đĘđģĘ ĥĕ ,đĤčēĘ ČĤđģ ęďČĥė ČĘČ ?ÅğĝĀ ĕĀ ČāĘđÅø đĐĚ :ĥĕģĘ ěč ěđĞĚĥ ĕčĤ ĤĚČ
)ֵ Ęđģ Ħčהד(.ÃĘđģ Ħč đĘ ĐĕĐ ČĘ ĐÃčģĐ ĕĠĚ ČĢđĕ ĐĕĐĥ ĘđģĐđ .
)מדרש שמות רבה כט ,ט(
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רבי שמעונ בנ לקיש מפרש את הביטוי  – ÃğĝĀ ĕĀ ČāĘđÃøולא הו4יפ .כלומר ,קול נקי
ללא תו4פת ֵהד חוזר.
ההד ,היא תוצאה של פגיעת גלי קול במח4ומ כלשהו ובחזרתמ .על פי זה,
תופעת ֵ
לא תיתכנ תו4פת של ֵהד לקול ה’ ,משומ שהוא חודר מבעד לכל החומרימ ואינ
שומ מח4ומ מ4וגל לעמוד בפניו.
בה4תכלות מעמיקה יותר נבחינ ,כי קול ה’ איננו קול חיצונ המגיע אל עור התופ
של האוזנ האנושית .קול ה’ הוא קול נבואי הבוקע ממעמקי התודעה ,כאדמ
השומע קולות בחלומו .הקול הפנימי המשמעותי הזה שהוא קול ה’ ,אינו מפר את
הדממה החיצונית .לקול הפנימי הזה לא יכול להיות ֵהד.
על פי זה ,הדממה החיצונית לא הופרה בעשרת הדיברות.

שירת הבריאה
תאריכ מתנ תורה היה בשישי לחודש 4יונ .הזמנ הזה הוא אופייני לשמש אביבית
בשמימ המשקיפה על פריחת האביב .זהו המועד של רחש שדות השיבולימ
הממלא את כל העמקימ.
האמ כזה היה מזג האוויר ביומ מתנ תורה?
התשובה ניתנת גמ ב4פר תהילימ וגמ בשירת דבורה הנביאה:

ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉ ğČÿ ĐĥĀ Ĉ ĞĀ ĤĀ ġĤþ Čþ .ĐĘĀ ĝþ ě āđĚĕĥĕ
ø Ģý čă ø !ęĕĐāü ĘąČÃù
ü Ĉ čü ĖĀ ďøă Ğø Ģÿ čă ø ĖĀ Ěþă Ğÿ ĕĜý Ġø Ęü ĖĀ ĦČ
)תהילימ 4ח ,ח-ט(
.Ã...đă ĠĔø ĜĀ
ăÿ
.ÃĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĐāý ĘąČù ÅĐ ĕĜý Ġø ă Ěü ,ĕĜĕÿ ĝü ĐĒþ ,ÅĐ ĕĜý Ġø ă Ěü đă ĘĒø ĜĀ ęĕĤü ĐĀ .ęĕü ĚĀ đă ĠĔø ĜĀ ęĕčü ĞĀ ęĎ...Ã
)שופטימ ה ,ד-ה(

מה שאמור היה להיות יומ אביבי ,הפכ ליומ חורפי גשומ .האמ זה אומר משהו?
נתבוננ מקרוב באחד המופלאימ שבמזמורי התהילימ:

.Ã...ě āđĕă Ģü čă ø ęĕĐāü ĘąČù ĐĘă Ā Đü Ħø Đĕă Ā Ěü ďĂ ĖĀ Ęø .Ĥĕĥü Ĉ ďđü ďĀ Ęø Ĥ āđĚĒø Ěü ēÿ ăĢý Ĝÿ Ěø ĘÃ
ÿ

)תהילימ 4ה ,א-ב(

הפתיח כולל ציווי על האדמ להיות דוממ .הדומיה נועדה לאפשר הקשבה לשירת
הבריאה המופלאה הבוקעת מכל פינה .דומיה זו באה אחרי האביב והקיצ שבהמ
העולמ שר ומהלל בדרכו ,בעצמ בריאתו.
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מזמור זה מבטא באמצעות שירה את מעגל השנה .הוא פותח באדמ ותפילתו
בימימ הנוראימ ,משמ הוא עובר אל החורפ הגשומ וה=וער .משמ אל האביב
הפורח ,מלֻ ּוֶ וה בדממה דקה ,וחוזר חלילה.
חודש אלול בפתח:

.ÃęĤý Ġø ă ėÿ Ħø ĐĦăĀ Čÿ đă ĜĕĞý ĥĀ Ĉ Ġø ă ĕĜăü Ěþ đă Ĥčø Ďă Ā ĦāĜ āđĞú ĕĤý čø ďüă .đă ČāčĕĀ Ĥĥ
ĉ Ā čă Ā Ęėă Ā ĖĕĀ ďþ ĞĀ ,ĐĘă Ā Ġü Ħăø Ğÿ Ěāý ĥ”Ĉ
)פ=וק ג(

הופעת האדמ מלֻ ווה בתפילה לבורא עולמ .התפילה היא תפילת הימימ הנוראימ
 ראש השנה ויומ הכיפורימ .בימימ אלו עומד האדמ לפני ה’ ,מבקש את =ליחתוומתחננ לכפרת עוונותיו .הוא עושה זאת על מנת שיהיה זכ וטהור ,ויוכל להצטרפ
לכל הבריאה כולה בשיר הלל לה’.
מכאנ לחודש טבת:

.Ã...ęĐĕþ Ęăý Ďă ÿ ě āđČĥø Ĉ ęĕĚüă ĕÿ ě āđČĥø Ĉ ēĕÿ čă ü ĥø Ĉ ĚÃ
ÿ .1

)פ=וק ח(

ה’ מנווט את רעש הגלימ הגבוהימ ואת שאונמ של רוחות הזעפ בימ.

.Ã...ĖĕĀ Ħāþ Ħ āđČĚý Ħ āđĢĀ ģø ĕčý ĥāø Ĉ ĕ đă ČĤĕø ĕă ü đÃÿ .2

)פ=וק ט(

אותות השמימ  -רעמימ וברקימ  -ממלאימ פחד את יושבי קצות הארצ.

.Ã...ęĕü ĚĀ ČĘý ĚĀ ęĕĐāü ĘąČù ĎĘþ Ġ...Ã
.3
þă

)פ=וק י(

גשמ עז ניתכ וממלא את כל הנחלימ ,השוטפימ ומתפלגימ ליובלי מימ.
מה שמתואר כאנ הוא חורפ ,המתפרצ בעוצמה רבה .זרמי מימ ורוחות ,גשמי עוז
מלווימ ב=ופות רעמימ וברקימ ,המ מ=ממני החורפ.
המזמור מ=תיימ בתמונת האביב:

.ÃĐĜĀ Ĥāø ăĎēø Ħăÿ Ħ āđĞčĀ Ďă ø ĘĕĎü đø Ĥčă Ā ďø Ěü Ħ āđČĜø đă ĠĞú Ĥø ĕÃü .4

)פ=וק יג(

נאות המדבר יטיפו את תנובתמ ,והגבעות מ=ביב תוקפנה בשמחה ובשיר ,כחגורה
המקיפה את המותניימ.

.ÃĤčĀ đă ĠĔø Ğÿ ĕÿ ęĕģü ĚĀ Ğú đÿ ěāČ ăĢĐÿ ęĕĤü ėĀ đă ĥĈ čø ĘÃ
Ā .5

)פ=וק יד(

הכבשימ יתעטפו בכרי צמר שהוא לבושמ ,והעמקימ יתכ=ו בשדות תבואה.

.Ãđă Ĥĕĥü Ĉ ĕĀ ğČÿ đă ĞĞú āđĤĦø ĕÃü .6

)שמ(
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כר ִעימ וידידימ ,וממרחקימ תישמע שירתמ
השיבולימ ינועו ברוח מצד על צדֵ ,
החרישית.
באביב ְמ ַד ֵּבר ה’ אלינו מתוכ הוד והדר ,מתוכ יופיו של הטבע המאיר פניו אל
האדמ ,ומשרה עליו אווירה של קCמ והתפעלות.
מכאנ חוזרימ חלילה אל תחילת המזמור  .ÃĐĘĕĐĦ ĐĕĚđď ĖĘÃשקט והקשבה לשירת
הבריאה.

אנרגיה כבושה
מעמד הר Cיני מקפל בתוכו את כל שלושת היCודות המופיעימ במזמור הזה:
 .1הזמנ  -חודש Cיוונ ,הוא זמנ האביב.
 .2האקלימ  -חורפי וגשומ .אנרגיה הפורצת החוצה בזמנ החורפ.
 .3האדמ  -בני ישראל ניצבימ בחיל ורעדה לפני ה’ ברוכ הוא ,לקבלת תורה.
חידה גדולה מאוד ניצבת לפנינו.
להיכנ נעלמת כל העוצמה הפורצת בחורפ? להיכנ נעלמימ הרוחות ,הגשמימ,
השלגימ ,הברקימ והרעמימ? לאנ נעלמת האנרגיה האדירה הזאת?
התשובה קשורה בחוק שימור האנרגיה המפורCמ .או יותר נכונ ,חוק שימור
האנרגיה והמCה החומרית.
דומה כי הכול נגנז בגרעינימ שבאדמה ,הפורחימ באביב השקט והנעימ .החורפ
נבלע באביב והאנרגיה נבלעת במCת החומר המופלאה.
נוCחת איינשטיינ מגלה ,כי בגרגיר אחד של חומר ,טמונה אנרגיה אדירה.
מנ הנוCחה המפורCמת ) (E = mc²אנו למדימ ,כי האנרגיה שווה למCה כפול
מהירות האור בריבוע ) 300,0002ק”מ לשנייה( .מנ הנוCחה הזאת עולה כי בגרמ אחד
( .על פי זה,
של מCה טמונה אנרגיה השקולה למהירות האור בריבוע )
ב־ 1ק”ג אורניומ מצויה אנרגיה השווה לאנרגיה המופקת מ־ 2מיליונ ק”ג פחמ.
את המשמעות הזו חווה העולמ בפצצות האטומ שהוטלו על שתיימ מערי יפנ
במלחמת העולמ השנייה .חצי ק”ג אורניומ  -והתוצאה היא הר Cעצומ ,השקול
לפיצוצ  20אלפ טונ חומר נפצ.
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בכוח ובהדר

.ÃĤďĀ ĐĀ čă þ ÅĐ Ę āđģ ēāÿ ăėčă ÿ ÅĐ Ę āđģÃ

)תהילימ כט ,ד(

הפ=וק הזה לקוח מפרק יפהפה ב=פר תהילימ ,פרק שאנו אומרימ אותו בכל
קבלת שבת .עוצמת הקולות והברקימ ,השופר והאש ,שהופיעו על הר =יני המ
בבחינת .Ãēāÿ ăėčă ÿ ÅĐ Ę āđģÃ -
לעומת זאת ,הדממה והשקט המוחלט שהשתררו בעקבותיהמ ,המ גילוי של -
.ÃĤďĀ ĐĀ čă þ ÅĐ Ę āđģÃ
ההדר שבמראה הבריאה מכ=ה על אנרגיה עצומה הגנוזה בתוכו .גמ ההדר
שבעשרת הדיברות ,מכ=ה על אור ה’ האינ=ופי המתגלה דרכמ.
קולו של בורא עולמ מתגלה לעמ שלמ פעמ אחת בהי=טוריה ועמ ישראל חי
מכוחו עד עצמ היומ הזה.
המזמור פותח בפ=וק הבא:

.Ã... āđĚĥø Ĉ ď āđčėă ø ÅĐĘÿ đă čĐĀ ,ĒāĞđĀ ď āđčėă Ā ÅĐĘÿ đă čĐĀ ...ďđü ďĀ Ęø Ĥ āđĚĒø ĚÃ
ü

)תהילימ כט ,א-ב(

תייח=ו לה’ את מקור הכבוד והעוז .כלומר ,האמינו בכל לב ,כי מקור העוז והכוח
הוא ה’ ,ומתוכ ככ  -תנו כבוד לשמו.
נדלג ל=יומו של המזמור:

.Ãę āđĘĥĀ Ĉă čÿ āđĚă Ğÿ ĦČþ Ėø Ĥý čĀ ĕø ÅĐ ,ěĦăý ĕü āđĚă Ğÿ Ęø ĒāĞ ÅĐÃ

)תהילימ כט ,יא(

ÅĐ āđĘ ČĤĀ ģø ĕă ü đ...Ã
חז”ל לימדו אותנו כי שמו של ה’ הוא ָ’שלֹומ’ .המקור הוא בפ=וקÿ :
) .Ã...ę āđĘĥĀ Ĉשופטימ ו ,כד(
פירושו של דבר הוא ,שאור ה’ המצוי בתוכ תוכו של החומר ,הוא המאחד בצורה
מושלמת את אינ =ופ הפרטימ שמהמ מורכב היקומ כולו.
הווי אומר ,אתמ תייח=ו לה’ את מקור הכבוד והעוז ,כפי שראינו בפ=וק הראשונ;
ובתמורה ה’ יכבד את עמו באותו כבוד עצמו שעמו מכבד אותו .בזכות האמונה
והאמונ שהוא מקור העוז והשלומ ,ה’ יגמול לעמו במתנת עוז ושלומ .ה’ יתנ כוח
ֵ
לעמו ישראל ויברכ אותמ בשלומ ובאחדות אמת.
השילוב הזה בינ עוז ושלומ ,הוא תוצאה של שילוב בינ כוח להדר.
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ראינו לעיל ,כי בתוכ כל גרגר מנ היקומ טמונ כוח גרעיני אדיר המלכד אותו .זהו
אותו כוח שמשתחרר בפיצוצ הגרעיני .מכאנ שבתוכ השלומ טמונ כוח עצומ
הנקרא ’עוז’ ,המשתחרר בעת מלחמה .משומ ככ ,ראשית ,ÃěĦăý ĕü āđĚă Ğÿ Ęø ĒāĞ ÅĐÃ -
ובאמצעות העוז הפנימי הזה .”ę āđĘĥĀ Ĉă čÿ āđĚă Ğÿ ĦČþ Ėø Ĥý čĀ ĕø ÅĐÃ
נשוב אל מזמור כ”ט בתהילימ ונתבוננ בBדרת הפBוקימ המתארימ את הכוח
וההדר .שבעה קולות מוזכרימ כאנ וכנגדמ תקנו חז”ל שבע ברכות בתפילת שבת
)ברכות כט:(.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.Ãęĕčă ü Ĥÿ ęĕü Ěÿ ĘĞÿ ÅĐ ,ęĕĞü Ĥø Đü ď āđčėă Ā Đÿ ĘČý ,ęĕü ĚĀă Đÿ ĘĞÿ ÅĐ Ę āđģÃ
.Ã...ēāÿ ăėčă ÿ ÅĐ Ę āđģÃ
.ÃĤďĀ ĐĀ čă þ ÅĐ Ę āđģ...Ã
.Ã...ęĕĒü ĤĀ Čú Ĥčāý ĥĈ ÅĐ Ę āđģÃ
.ÃĥĈ Čý Ħ āđčĐú Ęÿ čĢāý ē ÅĐ Ę āđģÃ
.Ã...Ĥčă Ā ďø Ěü Ęĕēü ĕĀ ÅĐ Ę āđģÃ
.Ã...Ħ āđĘĕă Ā Čÿ ĘĘý āđēĕø ÅĐ Ę āđģÃ

)פBוק ג(
)פBוק ד(
)שמ(
)פBוק ה(
)פBוק ז(
)פBוק ח(
)פBוק ט(

נוBיפ ונבחינ כי בBכ הכול יש ִששה קולות כוח עוצמתיות ,ועוד קול אחד ויחיד,
מלא בהדר מלכות .מBפרימ אלו מובילימ אותנו לששת ימי השבוע  -המייצגימ
,Ãď āđčėă Ā ĤĚāý Č āđ ăĘėă Ă āđĘėĕ
את העשייה העוצמתית ,וליומ השבת שעליו נאמרĀ Đý čø đă ...Ã :
)פBוק ט( דממה והתייחדות עמ האור האלוקי.

חרדת קודש
הציר הזה  -המאחד כוח והדר  -מוצא את ביטויו בדברי חז”ל ,הנראימ במבט
ראשונ תמוהימ.
הגמרא מחפשת מקור להלכה הזו.ÃĥČĤ ďčđė ĖđĦĚ ČĘČ ĘĘĠĦĐĘ ęĕďĚđĞ ěĕČÃ :
בתשובה ,מצטטת הגמרא את הפBוק ממזמור כ”ט בתהילימ:

.ÃĥĈ ďāþ ģ ĦĤÿ ďø Đÿ čă ø ÅĐĘÿ đă đēú Ħăÿ ĥø Ĉ Đ...Ã
ü
כדי לקשור את הפBוק הזה אל ההלכה המחייבת תפילה מתוכ כובד ראש ,מוBיפה
הגמרא ואומרת:

.Ãĥďđģ ĦďĤēč ČĘČ ĥĈ ďāþ ģ ĦĤÿ ďø Đÿ čă ø ĕĤģĦ ĘČÃ

)ברכות ל(:
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כלומר ,עלינו להחליפ את המילה ’הדר’ ב’חרדה’ .אמנמ נכונ הוא שבאותיות
האל”פ בי”ת העבריות ,האות ה’ והאות ח’ דומות גמ בכתיבתנ וגמ בהגייתנ בהיותנ
אותיות גרוניות .אולמ ,היפוכ המשמעות ,מ ÃĤďĐÃל ÃĐďĤēÃהוא תמוה.
מכוונימ לעומק כוונת המזמורּ .כֹל
כל המאמר הזה שכתבנו ,מלמדנו כי דברי חז”ל ֻ
ֻּכּלֹו של המזמור בא לבטא את הקשר בינ הכוח )חרדה( לבינ ההדר )הכבוד( ,או את
הפנימיות העוצמתית עמ החיצוניות המלכותית.
הכול יודעימ ,כי בליבת כדור הארצ כלואה אש אדירה ,מבעבעת בנהרות של לבה
רותחת .מידי פעמ מתפוצצימ הרי געש ,הפולטימ מתוכ לועמ מיליוני טונות של
לּווה באפר געשי ובטונות של Bלעימ מותכימ.
לבה רותחת אדומהְ ,מ ָ
למרות הכול ,פניו של כדור הארצ שקטימ ורגועימ.
גמ האדמ נראה שקט ורגוע ,למרות שבתוכ תוכו קיימימ זרמי כוח אדירימ,
הפורצימ מידי פעמ בכע Bשלא ניתנ לשליטה .חז”ל הגדירו את השילוב בינ ַה ְּפנִ ימ
הגעשי של העולמ לבינ חיצוניותו הרגועה בלשונמ המדהימה:

”.ÃęđĜĕĐĕĎĘ ĐĤďģ ĕđĝĕėė đĘđė ęĘđĞĐ Ęė

)פBחימ צד(

