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 שמות פרק טו פסוק יא 

ֹמָכה ִמי 'ה ָּבֵאִלם ָכֹמָכה ִמי  ּכָ
ַּבקֶֹדׁש ֶּנְאָדר ה ְּתִהלֹת נֹוָרא ּ  ֹעׂשֵ
 :ֶפֶלא

 י "רש

 הארץ אילי ואת) יג יז יחזקאל (כמו, בחזקים - אלםב
 :חושה לעזרתי אילותי) כ כב תהלים(, לקח
 כמו, ימעטו פן תהלותיו מלהגיד יראוי - תהלות נורא

 :תהלה דומיה לך) ב סה שם (שכתוב
 

 ן"רמב
. י"רש לשון). ב סה תהלים (תהלה דומיה לך כמו, ימעטו פן תהלותיו מלהגיד יראו - תהלותתהלותתהלותתהלות    נוראנוראנוראנורא

 שמו להלל חייבים והם, תהלתו לכ ישמיע מי כי, שמו להלל יראים המהללים כל כי פירש א"ר וגם
 דברים יעשה כי, בתהלות נורא שהוא תהלות נורא טעם כי דעתי ולפי. פלא עושה לבדו הוא כי

 נורא בזה הוא והנה, עבדיו את בהם והושיע רצונו בעוברי נקמות שעשה, בהם ומתהלל נוראים
 הוא אשר בדברים נורא הוא' ה כי אמר, ונלוז בעשק נוראים ארץ מלכי כי ובעבור. מאד ומהולל
 רצונם יפיקו לך המיחלים כל כי, תהלה לך התוחלת הפשט דרך על תהלה דומיה לך וכן. בהם מהולל
 כי נפשי דומי לאלהים אך מלשון, צרתם בעת נדרו אשר נדרם את שם וישלמו בציון שמך ויהללו
, נפשי דומיה אלהים אל אך וכן). י יג יהושע (עמד וירח השמש וידום, )ו סב תהלים (תקותי ממנו

 לפעליך תהלה תשיג לא כי התהלה משתתקת לך, אומרים שמעתי ואחרים. לי נראה כך. מיחלת
, )ב סה שם (בציון אלהים טעם ויהיה, )ג כב תהלים (לי דומיה ולא ולילה מלשון, והנוראים הגדולים
 :שאמרנו מה והנכון. שם השוכן כלומר, בציון אשר האלהים

 

 א " יח עמסכת מגילה דף
 מאי הפקולי שמעון, הסדר על תפלה תקנו, נביאים כמה ומהם, זקנים ועשרים דמאה מאחר כיו

 רבי דאמר, הוא ברוך הקדוש של בשבחו לספר אסור ואילך מכאן. וסדרום וחזר שכחום -? הסדיר
 -' ה גבורות למלל נאה למי, תהלתו כל ישמיע' ה גבורות ימלל מי )ו"ק הליםת( דכתיב מאי: אלעזר

 הקדוש של בשבחו המספר: יוחנן רבי אמר חנה בר בר רבה אמר. תהלתו כל להשמיע שיכול למי
 כי איש אמר אם אדבר כי לו היספר )ז"ל איוב(: שנאמר, העולם מן נעקר - מדאי יותר הוא ברוך
 לך )ה"ס תהלים( דכתיב מאי: חיל גבור כפר איש לה ואמרי, גבוריא כפר איש יהודה רבי דרש. יבלע
, בסלע - מלה: במערבא אמרי: אמר דימי רב אתא כי. משתוקא דכולה סמא - תהלה דמיה

 . בתרין - משתוקא
 

 
 

 

Rabbi Shalom Carmy is professor of Bible, Philosophy, and Jewish Thought at  

Yeshiva University in New York, and the editor of Tradition: A Journal of 

Orthodox Jewish Thought. He is delivering this week's Parsha Shiur as part of 

the intensive week he is spending in Jerusalem, mentoring and teaching at ATID,  

as our 2008 Scholar-in-Residence. Rabbi Carmy's essays can be sampled at: 
www.atid.org/resources/carmy.asp 
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 ב "מסכת ברכות דף לג ע
 החזק והיראוי והעזוז והאדיר והנורא הגבור הגדול האל: אמר, חנינא דרבי קמיה דנחית ההוא

? דמרך שבחי לכולהו סיימתינהו: ליה אמר סיים כי, דסיים עד לו המתין. והנכבד והודאי והאמיץ
 אנשי ואתו, באורייתא רבינו משה דאמרינהו לאו אי - דאמרינן תלת הני אנן? האי כולי לי למה

, משל! ואזלת האי כולי אמרת ואת, להו למימר יכולין הוינן לא - בתפלה ותקנינהו הגדולה כנסת
! לו הוא גנאי והלא, כסף בשל אותו מקלסין והיו, זהב דינרי אלפים אלף לו שהיו ודם בשר למלך
' ה מה ישראל ועתה: )'י דברים( שנאמר, שמים מיראת חוץ - שמים בידי הכל: חנינא רבי ואמר

 משום חנינא רבי והאמר? היא זוטרתא מילתא שמים יראת אטו. ליראה אם כי מעמך שואל אלהיך
: שנאמר, שמים יראת של אוצר אלא גנזיו בבית הוא ברוך להקדוש לו אין: יוחי בן שמעון רבי

, משל: חנינא ביר דאמר. היא זוטרתא מילתא משה לגבי, אין -! אוצרו היא' ה יראת )ג"ל ישעיהו(
 ככלי עליו דומה - לו ואין קטן - קטן ככלי עליו דומה - לו ויש גדול כלי ממנו שמבקשים לאדם
 . גדול

 
 
 
 
Maimonides, The Guide of the Perplexed I: 59 (trans. S. Pines) 

As everyone is aware that it is not possible, except through negation, to achieve an 

apprehension of that which is in our power to apprehend and that, on the other hand, 

negation does not give knowledge in any respect of the true reality of the thing with 

regard to which the particular matter in question has been negated — all men, those of 

the past and those of the future, affirm clearly that God, may He be exalted, cannot be 

apprehended by the intellects, and that none but He Himself can apprehend what He is, 

and that apprehension of Him consists in the inability to attain the ultimate term in 

apprehending Him. Thus all the philosophers say: We are dazzled by His beauty, and 

He is hidden from us because of the intensity with which He becomes manifest, just as 

the sun is hidden to eyes that are too weak to apprehend it. This has been expatiated upon 

in words that it would serve no useful purpose to repeat here. The most apt phrase 

concerning this subject is the dictum occurring in the Psalms (65:2), Silence is praise to 

Thee,
 
which interpreted signifies: silence with regard to You is praise. This is a most 

perfectly put phrase regarding this matter. For of whatever we say intending to magnify 

and exalt, on the one hand we find that it can have some application to Him, may He be 

exalted, and on the other we perceive in it some deficiency. Accordingly, silence and 

limiting oneself to the apprehensions of the intellects are more appropriate — just as the 

perfect ones have enjoined when they said (Ps. 4:5): Commune with your own heart upon 

your bed, and be still. Selah. 
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 הרב יצחק הוטנר, פחד יצחק – פסח, מאמר סא

 

      


