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 קול דממה

א מעין המשך להפטרת פרשת כי תשא )שהי אליהו בהר חורב אנחנו חוזרים ונדרשים להפטרת השבת מים ראשונים:

עמיק בנושא מיוחד נבקש לה .. הפעם, נתמקד בקול הדממהבשנה האחרת ש, עליה כבר זכינו לדרו(אליהו בהר הכרמל

דומה  -כל הלומד תורה ואינו חוזר עליה ואם נחזור על מדרשים שכבר הבאנו בדף הקודם, הלוא כבר אמרו חכמים: " ,זה

 ובדממה. ברינהמדרשינו ונקצור  אפואנחזור ומדרש בכלל תורה. "א(. סנהדרין צט ע" )לאדם שזורע ואינו קוצר

ֹּאֶמר ֵצא ְוָעַמְדָת ָבָהר ִלְפֵני  ֹּא ָברּוַח  ה'עֵֹּבר ְורּוַח ְגדֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים ּוְמַשֵבר ְסָלִעים ִלְפֵני  ה'ְוִהֵנה  ה'ַוי ל

ֹּא ָבַרַעש  ה' ֹּא ָבֵאש  :ה'ְוַאַחר ָהרּוַח ַרַעש ל  מלכים א פרק יט)ָמָמה ַדָקה: ְוַאַחר ָהֵאש קֹול ְד  ה'ְוַאַחר ָהַרַעש ֵאש ל

 1יב(.-פסוקים יא

ֹּא־ַאִכיר ַמְרֵאהּו ְתמּוָנה ְלֶנֶגד ֵעיָני ְדָמָמה ָוקֹול ֶאְשָמע:  2(.איוב פרק ד פסוק טז) ַיֲעמֹּד ְול

  נח פיסקא במדבר פריס

: אומר אחד בוכתו ,(טז יט שמות) "וברקים קולות ויהי הבוקר בהיות השלישי ביום ויהי: "אומר אחד כתוב

 ,שותקים הכל מדבר ה"כשהקב 3?הללו כתובים שני יתקיימו כיצד -( יב יט א מלכים) "דקה דממה קול"

אּוְך" :שנאמר ֵבי ִאי סֵֹּחר ִצידֹון עֵֹּבר ָים ִמלְׁ  רבי דברי -( ג י ויקרא) "אהרן וידום: "ואומר ,(ב כג ישעיה) "דֹּּמּו יֹּשְׁ

 האש ואחר" :אומר אחד וכתוב( יח ה דברים) "יסף ולא גדול קול" ראומ אחד כתוב :אומר יונתן' ר .יאשיה

 בקול מדברים השרת מלאכי ,גדול בקול מדבר ה"כשהקב ?הללו כתובים שני יתקיימו כיצד -" דקה דממה קול

 דומי אל' ה את המזכירים יחשו לא תמיד הלילה וכל היום כל שומרים הפקדתי חומותיך על: "שנאמר ,נמוך

 4.(ז-ו סב ישעיה) "בארץ להיתה ירושלם את ישים ועד יכונן עד לו דומי נותת ואל לכם

 שמות רבה כט ט 

 לא אופנים ,געה לא שור ,פרח לא עוף ,צווח לא פוריצ ,התורה את ה"הקב כשנתן :יוחנן' ר בשם אבהו ר"א

 :הקול ויצא חרישומ שותק העולם אלא, דברו לא הבריות, נזדעזע לא הים, קדוש קדוש :אמרו לא שרפים, עפו

 ה דברים)" יסף ולא גדול קול קהלכם כל אל' ה דבר האלה הדברים את" :ן הוא אומרוכ ".אלהיך' ה אנכי"

 יוצא שהיה והקול .קול בת לקולו יש לחבירו קורא כשאדם אלא ?יסף ולא מהו :' שמעון בן לקישר אמר 5.(יט

                                                      
בו הביא את העם לקריאה  אלה שיאם של דברי הקב"ה לאליהו שבורח אל הר חורב לאחר הכינוס הגדול שערך בהר הכרמל, 1

ָך ֹפה ֵאִליָּהּווהים, ה' הוא האלוהים". "הגדולה והכפולה: "ה' הוא האל "? שואל אותו הקב"ה בבואו למערה שבהר. והוא עונה ַמה־לְּ
אֹות בקטרוג גדול על עם ישראל, כאילו כלל לא אירע הכינוס בהר הכרמל, כולל נימה אישית: " בָּ ַוֹיאֶמר ַקֹנא ִקֵנאִתי ַלה' ֱאֹלֵהי צְּ

ֵני ִישְּ  ָך בְּ ִריתְּ בּו בְּ זְּ ַקחְּ ִכי־עָּ ִׁשי לְּ ׁשּו ֶאת־ַנפְּ ַבקְּ ַבִדי ַויְּ ֵתר ֲאִני לְּ ִאּוָּ ֶרב וָּ גּו ֶבחָּ רְּ ִביֶאיָך הָּ ֶאת־ נְּ סּו וְּ רָּ ֹחֶתיָך הָּ בְּ ֵאל ֶאת־ִמזְּ ּהרָּ ". על כך עונה לו תָּ
? הקב"ה בפסוקים שהבאנו למעלה: "צא ועמדת בהר וכו' ". ושהקב"ה שואל אותו שוב, לאחר הרעש והדממה: "מה לך פה אליהו"

. הפעם אליהו בהר חורב הוא חוזר על הקטרוג הנ"ל ותשובת הקב"ה על כך הלוא היא בהפטרה וכפי שהרחבנו כאמור בדברינו
 נבקש להתמקד בקול הדממה הדקה.

ה ַוֶיֱחׁשּו ַגֵליֶהםכט: " תהלים קזויש לנו עוד אזכור שלישי ואחרון של דממה במקרא,  2 מָּ מָּ ה ִלדְּ רָּ עָּ ". שם הדממה היא כפשוטה, יֵָּקם סְּ
, ו חיבור של "קול" ו"דממה" שהוא השילוב המענייןיש לנ ,ההפך מסערה. אבל בפסוק באיוב, כמו בספר מלכים אצל אליהו

האם יש הבדל בין רלב"ג על הפסוק. פירוש "קול נמוך המורכב מהקול ומהשתיקה" כלשון במונחי הלשון והספרות.  ןאוקסימורו
הוא  "קול דממה דקה" של אליהו ובין "דממה וקול אשמע" של איוב? האם הקול בא מתוך הדממה הדקה או שמא 'דממה דקה'

 איזה קול? קול של דממה דקה. ועוד נגיע להלן לפרשני המקרא ולפסוק מאיוב. - תיאור של הקול
שים לב לעימות המיוחד הזה בין פסוק בתורה ובין פסוק מהנביאים! ההתגלות על הר סיני שבתורה היא בקולות וברקים והר עשן  3

ה(. במדרש יש לנו תיאור של השקט של מעמד הר סיני )שמות רבה וקול שופר חזק מאד וכו' )שמות פרקים יט, כ, דברים פרק 
כט שנראה להלן(, אבל בתורה: "קולות וברקים" ואת השקט, את קול הדממה הדקה, צריך להביא מאליהו. עימות פסוקים זה הוא 

 בשבחו וטובתו של אליהו, מעצם ההשוואה בין ההתגלות אליו במערה וההתגלות במתן תורה.
מסוחרי  ".שותקים הכל מדבר ה"כשהקב" –סתירה לכאורה בין הפסוקים הוא שהעולם דמם, ורק קולו של הקב"ה נשמע הפתרון ל 4

הוא בדיוק  "קול דממה דקה" אצל אליהואבל ועד מלאכי השרת, כולם דוממים כשהקב"ה מדבר בקול. הכהן צידון, דרך אהרון 
האם זכה אליהו למה שלא זכו בני ישראל וממילא גם העולם דמם.  ההפך. הקב"ה לא דיבר בקול גדול, אלא בקול דממה דקה

, שהבאנו ד פיסקא( שלום איש) רבתי פסיקתאבמעמד הר סיני? האם זכה אליהו במערה למה שמשה זכה רק במשכן? ראה 
וכשהוא מגיע אל קול הדממה הוא משווה , , שמשווה לאורך כל הדרך בין משה בהר חורב ובין אליהואליהו בהר חורב בדברינו

 משה .דבר בכל לזה זה שוין ואליהו שמשה מוצא אתבין הקול שאליהו שמע במערה והקול שמשה שמע מבין הכרובים במשכן: "
. עובר' ה והנה :ובאליהו פניו על' ה ויעבור :במשה ... האלהים איש נקרא ואליהו האלהים איש נקרא משה .נביא אליהו נביא

    בפרשת נשא. וישמע את הקולראה דברינו  ".קול אליו והנה :ובאליהומדבר אליו  הקול את וישמע :במשה
-יש מחלוקת במדרשים ובפרשנים האם "קול גדול ולא יסף" שבמעמד הר סיני הוא קול שפסק ולא הוסיף להישמע, קול מיוחד חד 5

קול שממשיך ללוות אותנו מאז מעמד הר סיני ועד היום, עד אותו תלמיד וותיק שכל מה שעתיד , פעמי; או שמא קול שלא פסק

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%91%D7%94%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%911
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http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%91%D7%94%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%911
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%91%D7%94%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%911
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%91%D7%94%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%911
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9C
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 ואמר הכומרים כל סנֵ כִ  לכרמל כשבא אליהו הרי ,זו על אתה תמה ואם 6.קול בת לקולו היה לא ה"הקב מפי

 והשתיק העולם כל יםִמ דְׁ ִה  ?ה"הקב עשה מה .(כז יח א מלכים)" הוא אלהים כי גדול בקול קראו" :להם

 ואין עונה ואין קול אין" :שנאמר ,בעולם בריה היה לא לויכא ,ובוהו תוהו העולם והיה ,והתחתונים העליונים

 השתיק ,סיני הר על ה"הקב בריכשד על אחת כמה וכמה !עננו הבעל :אומרים הם ,ידבר שאם .(כט שם)" קשב

  7".אלהיך' ה אנכי" :ואמר, ממנו חוץ שאין הבריות שידעו כדי ,העולם כל

 א עמוד טז דף חגיגה מסכת

י . ואף רבי עקיבא בקשו מלאכ"משכני אחריך נרוצה" :רבי עקיבא עלה בשלום וירד בשלום, ועליו הכתוב אומר

 חנה בר בר רבה אמר? דרש מאיהשרת לדוחפו, אמר להם הקב"ה: הניחו לזקן זה, שראוי להשתמש בכבודי. 

" מרבבה דגול": אמר אבהו ורבי. שלו ברבבה הוא אות -ב(  לג דברים" )דשוק תומרבב ואתה": יוחנן רבי אמר

 בצבא הוא אדון - (מח ישעיהו" )ושמ צבאות' ה": אמר לקיש וריש. שלו ברבבה הוא דוגמא -י(  ה השירים שיר)

 באש לא אש הרעש ואחר' ה ברעש לא רעש הרוח ואחר' ה ברוח לא": יוחנן רבי אמר אבא בר חייא ורבי. שלו

 8."עובר' ה והנה...  דקה דממה קול האש ואחר' ה

 ברכות דף נח עמוד א

מצאו מין אחד, אמר לו:  9.רב ששת היה עיוור. היו הולכים הכל לקבל פני המלך וקם והלך איתם רב ששת

הכדים השלמים הולכים לנהר, לאן הולכים הכדים השבורים? אמר לו )רב ששת לאותו מין(: בוא וראה שאני 

יודע יותר ממך. עבר הגדוד הראשון, וכאשר נשמע הרעש אמר אותו המין: בא המלך. אמר רב ששת: לא בא 

המין: עכשיו בא המלך. אמר רב ששת: לא בא המלך. המלך. עבר הגדוד השני, וכאשר נשמע הרעש אמר אותו 

עבר הגדוד השלישי וכאשר השתתקו כולם, אמר לו רב ששת: עכשיו בוודאי בא המלך. אמר לו אותו המין: 

צא " :; דכתיבעא ]מלכות הארץ כעין מלכות שמים[מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקי מנין לך? אמר לו:

ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני ה' לא ברוח ה' ואחר הרוח  ברוועמדת בהר לפני ה' והנה ה' ע

                                                      
. והוא נושא נכבד סנהדרין יז ע"א, פרשני המקרא על הפסוק (. למקורות בנושא זה ראהירושלמי פאה ב דלחדש כבר נאמר בסיני )

לחבר לדרשה שלפנינו, אך הדבר צריך עיון ונשאיר אותו  נראה שאת שתי השיטות ניתן .)בפרשת ואתחנן( שראוי לדף בפני עצמו
 לדף המיוחל. 

 יאמרו שתי רשויות יש בשמים.  שלאבת קול היינו הד.  6
מדרש שמות רבה יוצא לעזרתו של מדרש ספרי הנ"ל ומביא תחילה רמז לשקט ולדממה של מעמד הר סיני מפסוק בתורה: "קול  7

בקל וחומר סיוע נוסף מאליהו. לא מאליהו שבמערה, לא מקול הדממה הדקה שם, אלא  גדול ולא יסף". אך הוא ממשיך ומביא
מהשקט שהיה בעת שניסו נביאי הבעל את כוחם בכרמל! בכך יוצר מדרש זה קשר ברור בין המעמד שבכרמל ממנו בורח אליהו 

נסה, לפחות עפ"י המדרשים, וההתכנסות במערה בחורב שם הוא מבקש מפלט. אליהו שלא בא על סיפוקו במעמד בכרמל מ
שם הרחבנו בנושא זה( ומדרש שמות רבה מחזיר אותו להר  הר חורבאליהו בלהתחבר למשה ולמעמד הר סיני )ראה שוב דברינו 

הכרמל. שם מצויים השקט והדממה שיכולים ללמדנו בקל וחומר על השקט והדממה של מעמד הר סיני! )כי בסיני נאמר לא רק 
בכך אין ל מעמד הר סיני? "אנכי ה' אלוהיך", אלא גם: "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני"(. ואחרי כל זאת, מהו קול הדממה ש

 :ת"ל ?שומע אני קול נמוךולא קול דממה. וכלשון הספרי: " מדרש שמות רבה שונה מהספרי. במעמד הר סיני, היה "קול גדול"
קולו של הקב"ה נשמע על רקע הדממה שמסביב הערפל קול גדול". ו... מתוך האש, הענן את הדברים האלה דבר ה' אל כל קהלכם 

אין זה קול הדממה כפי אולי גם על רקע הדממה שהשתררה כאשר פסק הקול ולא יסף, אבל  ".שותקים הכל דברמ ה"כשהקב" –
 זכה כאן אליהו למה שלא זכו במעמד הר סיני?ושוב אנו שואלים אם . שאנחנו מבינים בפשטות הפסוק אצל אליהו

זומא הציץ ונפגע ... אחר, קיצץ בנטיעות. ורק ר' עקיבא עלה  מדובר בסיפור על ארבעה שנכנסו בפרדס ... בן עזאי הציץ ומת ... בן 8
בשלום וירד בשלום. מה הסוד של ר' עקיבא שידע להיכנס לעולם הסוד ולצאת ממנו בשלום? "מאי דרש"? מה הפסוק שידע 

מציע  אבהו רבי". דשוק תומרבב ואתה": מציע את הפסוק מסוף ספר דברים יוחנן רביבשם  חנה בר בר רבהלדרוש ששמר עליו? 
 אבא בר חייא רבי". ואילו שמו צבאות' ה": מציע את הפסוק מספר ישעיהו לקיש ריש". מרבבה דגול": את הפסוק משיר השירים

ולחבר בין משה, אליהו ורבי  ,מציע את הפסוק שלנו: "קול דממה דקה". הרוצה להיכנס כאן לעולם הסוד ולפרדס יוחנן רביבשם 
קים לקולות הדממה, לאליהו שנכנס ויוצא בבתי המדרש של החכמים, לתשבי שיתרץ לנו קושיות ובעיות קולות וברבין עקיבא, 

פשטי הפסוקים הם שמאליהו אנו לומדים את התגלות השכינה דווקא בשקט ולא  .יעשה זאת בלעדינו. לנו די פשטו של הסוד –
 ונתנה תוקף.ברעש וממנו שאל גם הפייטן את: "וקול דממה דקה ישמע" של תפילת 

אומר ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם. אמר רבי יוחנן:  -הרואה מלכי אומות העולם סיפור זה מסופר בגמרא שם בעקבות הברייתא: " 9
אלא אפילו לקראת מלכי אומות העולם, שאם  ,לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד

 תרגום הגמרא לעברית שלהלן נעשה בסיוע פירוש שטיינזלץ. ."אל למלכי אומות העולםיבחין בין מלכי ישר -יזכה 

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%91%D7%94%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%911
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כי אתא מלכא, פתח רב ששת  10."ואחר הרעש אש לא באש ה' ואחר האש קול דממה דקה .רעש לא ברעש ה'

 12מי שאתה לא רואה אתה מברך?ו אותו המין: לאמר ל 11.וליעבירך ו

 13טזפסוק רש"י איוב פרק ד 

דממה בר אחר: ד 14.קול דבר חשאי הייתי שומע -דממה וקול  בפני ולא הייתי מכיר מראהו: עומד היה -יעמוד 

 15:דממה אלו המלאכים שאומרים שירה כדמתרגם .אבל דממה לא שמעתי ,קול שמעתי מדממה -וקול אשמע 

מכאן שהראשונים נשתמשו בקול  ,משה דממה שמע .קל דמשבחין בחשאי -" ואחר הרעש קול דממה דקה"

 16.כאדם המכה בפטיש וקול ההברה נשמע למרחוק ,בבת קול םאחרוניוה

 פסוק יארד"ק מלכים א פרק יט 

ועבר  ".ויעבור ה' על פניו" :כמו שאמר במשה רבינו עליו השלום ,כבוד ה' עבר לפניו רוש:פי –בר ווהנה ה' ע

פרק הרים ומשבר סלעים דרך ומה שאמר מ... לא ברוח ה'  :לה רוח גדולה וחזק והיה אומר לו הקולילפניו תח

 ,שרעש ההר ,ואחר עבֹור הרוח היה רעש .כי הכבוד לא היה עובר עדיין :ואמר לו הקול בעבֹור הרוח ,הפלגה

והבין אליהו כי אז  ,עבר הכבוד עם קול דממה דקה ,ואחר עבֹור האש .כי הכבוד איננו באש :ואמר לו הקול

 17.עבר הכבוד כשומעו קול דממה דקה

 לטפסוק בחיי דברים פרק ד ]רבינו[ 

                                                      
ִעים לִ וכל זאת מנין? מאליהו. שכתוב: " 10  לָּ ַׁשֵבר סְּ ִרים ּומְּ ֵרק הָּ פָּ ק מְּ זָּ חָּ ה וְּ דֹולָּ רּוַח גְּ ִהֵנה ה' ֹעֵבר וְּ ֵני ה' וְּ ר ִלפְּ הָּ תָּ בָּ ַמדְּ עָּ ֵני ַוֹיאֶמר ֵצא וְּ פְּ

רּוַח ה' ַרַעׁש ה' ה' ֹלא בָּ רּוַח ַרַעׁש ֹלא בָּ ַאַחר הָּ ֵאׁש : וְּ ַרַעׁש ֵאׁש ֹלא בָּ ַאַחר הָּ ה ה'וְּ ה ַדקָּ מָּ מָּ ֵאׁש קֹול דְּ ַאַחר הָּ " )מלכים א יט(. ועל זה וְּ
אמר רב ששת: מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא! וגם ברך רב ששת על המלך בשם ומלכות הגם שלא ראה אותו והגם 

ת. ראה שם מה היה בסופו של מי שהתחכם וחלק על רב ששת. ואגב, חזרנו לאליהו שקצה נפשו ממלכות שעיוור פטור מן המצוו
אחאב והסבל שגרם לו וברח להר חורב. ושם שמע את הדממה הדקה שממנה לקח רב ששת את הסימן למלכות הארץ, גם של 

 מלכים רשעים וכל מיני.   
הרואה מחכמי אומות העולם : "רמב"ם הלכות ברכות פרק י הלכה יאראה  .עיניו, הגם שלא ראה בברוך שנתן מכבודו לבשר ודם 11

 :מלכי ישראל אומר .שנתן מחכמתו ליראיו :חכמי ישראל מברך .ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם שנתן מחכמתו לבשר ודם :אומר
 ."שנתן מכבודו לבשר ודם :מלכי אומות העולם מברך .שנתן מכבודו ומגבורתו ליראיו

" מה היה בסופו של אותו המין שלגלג על רב ומאי הוי עליה דההוא מינא?ורב ששת לא עונה לו, אבל הגמרא שם מסיימת: " 12
נתן עיניו בו! שני דברים )לפחות( למדנו מסיפור זה.  "!רב ששת נתן עיניו בו, ונעשה גל של עצמותששת? ואחת התשובות היא: "

שומעים את קולות הדממה ורואים את המלכות בעיני רוחם  םרואה הרבה. עיוורי -ור נה-האחד, שלא בכדי נקרא הסומא: סגי
עם "לב טוב" כמו אותו המין. ראה גם שאליהו הסתיר את פניו כששמע את הקול,  םיותר טוב מהרבה פיכחים, בפרט פיכחי

תֹו ַוֵיצֵ ככתוב: " ַאַדרְּ יו בְּ נָּ ֶלט פָּ הּו ַויָּ ֹמַע ֵאִליָּ ִהי ִכׁשְּ הַויְּ רָּ עָּ " וגם משה הסתיר פניו )בסנה( וכוסה ע"י הקב"ה בנקרת א ַוַיֲעֹמד ֶפַתח ַהמְּ
הצור )שמות סוף פרק לג(. הדבר השני, הוא היחס למלכות, כולל מלכי אומות העולם, והדממה כסמל לה. הדממה הנובעת מיראת 

ששומע אליהו בשיא קרבתו לקב"ה במערה,  דקההכבוד למלך כשהוא עובר או כשמישהו ניצב לפניו, מושוות עם קול הדממה ה
" חוזר בתיאור מעשה המרכבה כתר מלכות וקול דממה דקההיא נקרת הצור של משה. קול דממה הוא קולה של המלכות. הביטוי "

 במדרשים רבים. וכאן קול הדממה הוא של מלך מאומות העולם )פרסי? נציב רומא?( שרב ששת מכבד אותו וטורח לבוא, להמתין
בפרשת  לחלוק כבוד למלכותולשמוע את השקט המלווה את בואו, משום שמלכות הארץ היא כעין מלכות שמים. ראה דברינו 

 וארא.
מאיוב, הם דברי אליפז רעו שבא לנחמו  נעבור לפרשני המקרא, אבל לפני כן נעשה תחנה קצרה בפסוק שהבאנו בפתח דברינו 13

לונמצא מוכיחו: " ִמִלין ִמי יּוכָּ ֹצר בְּ ֶאה ַועְּ ר ֵאֶליָך ִתלְּ בָּ ה דָּ דּו: ... ֲהִנסָּ חָּ ִרים ִנכְּ ׁשָּ ֵאיֹפה יְּ ד וְּ ִקי ָאבָּ ר־נָּא ִמי הּוא נָּ כָּ נת לחזק את ". ועל מזְּ
ִׁשים:דבריו הוא מתאר את החיזיון שנגלה לו: " ה ַעל־ֲאנָּ ֵדמָּ ֹפל ַתרְּ ה ִבנְּ לָּ יְּ ֹינֹות לָּ ִעִפים ֵמֶחזְּ ַסֵמר ַשֲעַרת ...  ִבשְּ ַני ַיֲחֹלף תְּ רּוַח ַעל־פָּ וְּ

ִרי שָּ ֶנֶגד ֵעינָּ " ומגיע אל הפסוק שלנו: "בְּ ה לְּ מּונָּ ֵאהּו תְּ ֹלא־ַאִכיר ַמרְּ עַיֲעֹמד וְּ מָּ קֹול ֶאׁשְּ ה וָּ מָּ מָּ  ".י דְּ
? מפירוש רש"י עד כאן אפשר לחשוב שכן, משום המילה "חשאי", "קול דממה" של אליהו-"דממה וקול" של אליפז מקביל להאם  14

קול דממה כמו  -דממה וקול על הפסוק: "אבן עזרא למרות שאין הוא מזכיר כאן את קול הדממה של אליהו. וכך אמנם מפרש 
". ניחא אליפז "נבואה קטנה" לאליפז, כך גם לאליהו? בפירוש השני של רש"י הוא יוצר מרחק גדול בין רך נבואה קטנהדקה וזו ד

 שניהם.
 .הסבר באתר דעתראה  כתובים.הנביאים וי ההתרגום לארמית המלווה את ספרתרגום יונתן בן עוזיאל,  15
בפירוש השני, מפריד רש"י באופן ברור בין "קול דממה" של אליהו ובין "דממה וקול" של אליפז. לא ברור מאיפה בא כאן משה  16

ונראה שהוא שיבוש וצ"ל אליהו )גם אם נאמר שיש השוואה מלאה בין משה לאליהו כנ"ל(. אליפז לא זכה לשמוע את הדממה 
את הקב"ה בחשאי. אליפז שמע את הקול שיוצא מהדממה אבל לא את דממת הקול. אליפז שמע את הם המלאכים שמשבחים 

הברת הקול, את ההד שיוצא מהקול המקורי. הראשונים )משה ואליהו( זכו לשמוע את קול הדממה הדקה. השווה עם קול ובת 
 קול )הברת קול( של מדרש שמות רבה לעיל, דרשת ריש לקיש שם. נחזור לאליהו.

רד"ק מנתח את הפסוק של אליהו צעד צעד ויוצר בכך, אולי בלי משים, סימטריה מעניינת עם הסיפור על רב ששת בגמרא ברכות  17
זו הכרזה כללית שהנה המלך עובר בעיר. הרוח היא הגדוד הראשון ואולי חשב אליהו שזהו "ויעבור ה'  –הנ"ל. "והנה ה' עובר" 

לו: אין זה כבוד ה' )עדיין(. בא הגדוד השני, האש, ושוב נלווה לה קול שצריך לומר לאליהו: גם על פניו" של משה, בא קול ואומר 
 בהסברים. שם הבין אליהו מדעתו שזהו כבוד ה'. זה עדיין לא כבוד ה'. וכשבא הגדוד השלישי, קול הדממה הדקה, שוב אין צורך

ול "המורכב מהקול ומהשתיקה" לא הבין אליהו "מרוב כעסו אך ראה פירוש רלב"ג על הפסוק שאומר שאת המורכבות הזו של ק
 על חטאת ישראל" ולכן חזר שוב על מה שכבר אמר בראשונה.

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7-%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7-%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2153
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2153
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זה מצות עשה מן התורה בידיעת השם יתברך שנצטוינו לדעת אותו ולחקור על אחדותו  18."והשבות אל לבבך"

ושלא נסמוך על הקבלה בלבד. והידיעה הזו היא מתוך פעולותיו ומעשיו הנוראים, ונבראיו העליונים 

 19והשפלים.

לעמוד עליה, ועליה נאמר:  י אפשרצד מהותו ועצמותו נמנעת ואוהנה ידיעה זו היא האפשרית, אבל הידיעה מ

. כענין שמצינו באליהו: "לא ברוח ה' ואחר הרוח רעש לא ברעש ה', .. )משלי כה, ב( "כבוד אלהים הסתר דבר"

ואחר הרעש אש לא באש ה' ואחר האש קול דממה דקה", ענין הכתוב: כי כשיחשוב עליו האדם מהו אם הוא 

לם לא ימצא כי אם וואחר המחשבות כ .או אש, יחזור ויסתור בנין מחשבתו בכל מה שיחשוב עליורוח או רעש 

בלום פיך מלדבר ולבך "ה ובלימה, וזהו: "ואחר האש קול דממה דקה", כענין שנזכר בספר יצירה: מָ לְׁ ע  ה  

 20."מלהרהר

 פסוק יבבעל הטורים ויקרא פרק טז 

)מ"א יט יב( ואז נראה כבוד  "ואחר האש קול דממה דקה" :ואידך ,רת סמים דקהוקט 21ב' במסורה. -" דקה"

רת שנאמר בה דקה, יהיה קול דממה וכי בענן הקט :פירוש ,)פסוק ב( "כי בענן אראה על הכפורת" :ה'. וזהו

 .דקה ויראה כבוד ה'

 

..... 

..... 

..... 

 

 דקה קול דממה

 ט הנשמעק  ש  הָ   

  ראיית הסומא  

 תרדמהבמחזה   

 ה ובלימהמָ לָ ע  ה    

 מאומהנגיעה ב  

 מה-ליות בּאלֵ מְׁ   

   מחשבה נעלמה  

 אוושת הנשמה  

 ?מה –היה, הווה, ויהי   

 

 שבת שלום 

 מחלקי המים
                                                      

ל־ַהגֹוִים ֲאֶׁשר ִהִדיֲחָך אין זה " 18 כָּ ֶבָך בְּ בָּ ה ה'ַוֲהֵׁשֹבתָּ ֶאל־לְּ מָּ של תחילת ספר  , אלאפרק ל" מפרשת התשובה בפרשת נצבים, ֱאֹלֶהיָך ׁשָּ
ֶבָך ִכי וְּ : "דברים בָּ תָּ ַהיֹום ַוֲהֵׁשֹבתָּ ֶאל־לְּ ַדעְּ ַחת ֵאין עֹוד ה'יָּ ָאֶרץ ִמתָּ ַעל־הָּ ַמִים ִמַמַעל וְּ ֱאֹלִהים ַבשָּ "והשבות אל לבבך" של ידיעת  ".הּוא הָּ

 יום בתפילה עלינו לשבח. ראה רמב"ם הלכות שופר סוכה ולולב, פרק ג-ה' והכרת ממשלתו בעולם, הפסוק שאנו אומרים יום
 , שמונה פסוק זה עם פסוקי המלכויות. וראה התייחסותו לפסוק זה במורה הנבוכים חלק ג פרק נא.הלכה ט

והחלק הרביעי הוא יחוד האלהים בלב ובלשון, אחר אשר ידע להביא : "שער היחוד פרק ב -ספר חובות הלבבות שער א ראה  19
וזהו החלק השלם והחשוב שבהם והמעלה  .הנכונות השכליותך העיון והסברות תת אחדותו מדריהראיות עליו ולעמוד על אמ

 ."הזאת היא אשר הזהיר עליה הנביא, באמרו וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים וגומר
היא מצווה עשה חשובה ואפשרית  ,ידיעת האל השכלית וחקר אמיתת מציאותו מתוך התבוננות בעולם שסביבנו ובקורות העתים 20

אפשרית, אם בכלל, רק בשתיקה, האחרונה ו אותה אצל מוני המצוות(, אבל אין היא ידיעת עצמותו ומהותו של האל. זו )לא מצאנ
זה הסוד שר' עקיבא בהעלמה ובלימה: בלימת הפה מלדבר והלב מלהרהר. בקול של דממה, בניקוי כל המחשבות הרציונאליות, 

ראה  יצירה ספרמאת הרב יעקב נגן. ולגבי  סודה של תפילת החסידים הראשוניםראה ידע וששמר עליו בכניסה להיכל הסוד. 
    בויקיפדיה.הערך 
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http://www.daat.ac.il/chazal/maamar.asp?id=140
http://www.daat.ac.il/chazal/maamar.asp?id=140
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94
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