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כוח ברוח ה'
רּוח ה'
ַ
פרשת ואתחננ מעלה על נ :את מעמד הר :יני ואת הנבואות לעמ ישראל כולו.
זוהי פעמ יחידנית בדברי ימי העולמ שעמ שלמ שומע את קולו של אלוקימ:

"?ĕēü ĕă þ đÿ ĐĦăĀ Čÿ ĦăĀ Ğø Ěÿ ĥĀ Ĉ Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ ĥĈ Čý ĐĀ Ėø āđĦă Ěü Ĥčă ý ďÿ Ěø ęĕĐāü ĘąČù Ę āđģ ęĞĀ ĞĚÿ ĥĀ Ĉ Đ"ú
)דברימ ד ,לג(

הקשר הנבואי הוא הקשר הגבוה ביותר בינ אדמ לבינ אלוקימ .מקובל לחשוב,
שהשראה נבואית מתבטאת בהודעות נבואיות או בחזיונות מופלאימ הצופימ
את העתיד .אולמ לא הכול נותנימ את דעתמ למשמעות השליחות הנבואית.
השליחות הזאת מכילה אנרגיה רבת עוצמה הדוחפת את הנביא קדימה ומעניקה
לו כוח הדרוש לשליחותו מאת ה' .הכוח הזה הוא חיוני ,כדי להשמיע נבואות
תוכחה.
היטיב לבטא זאת הנביא מיכה:

."... āđĞĥø Ĉ Ġü ă čāģĞú ĕÿ Ęø ďĕĎă ü Đÿ Ęø ,ĐĤĀ đă čĎø đă ĔĠĀ ă ĥø Ĉ Ěü đă 'Đ ēÿ đă Ĥ ĦČþ ēāÿ ė ĕĦČ
ü Ęý ĚĀ ĕėāü ĜČĀ ęĘĀ đă Čđ"ø
)מיכה ג ,ח(

מהו מקור האנרגיה הזאת? מה מקור הכוחות האלו?
התשובה לכאורה פשוטה בתכלית ,ונמצא אותה בתחילת נבואת הנביא ירמיהו:

,ġĤþ ČĀ ĐĀ Ęėă Ā ĘĞÿ Ħĥāþ Ĉ ēĜø Ħ āđĚāēĘø đă ĘĒþ Ĥø čă ÿ ďđă Ěă Ğÿ Ęø đă ĤĢĀ čø Ěü ĤĕĞü Ęø ę āđĕă Đÿ ĖĕĀ Ħăü Ħÿ Ĝø ĐĜăý Đü ĕĜü Čú đ"ÿ
ĖĀ Ħăø Čü ĕėă ü ,Ėø ĘĀ đă Ęėø đă ĕ ČāĘđø ĖĕĀ Ęþ Čý đă Ěēú Ęø Ĝü đø .ġĤþ ČĀ ĐĀ ęĞÿ Ęø đă ĐĕĀ Ĝþ Đāú ėĘø ĐĕĀ Ĥþ ĥ
ĉ Ā Ęø ĐďĀ đă Đĕø ĕėý Ęø Ěÿ Ęø
Ā
)ירמיהו א ,יח-יט(
."ĖĘĕ
þ ăĢü Đÿ Ęø 'Đ ęČĂ Ĝø ĕĜü Čú
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שאלתנו היא ,מה
המקור לכל האנרגיות והכוחות הוא הקב"ה .בכל זאת ,כוונת ֵ
צריכ האדמ לעשות כדי לזכות בקליטת העוצמות הנבואיות? מהו המרכיב החיוני,
שבלעדיו לא יוכל הנביא להכיל את האנרגיה הנבואית?
פרשת 'ואתחננ' היא הפרשה הראשונה המלַ ווה את הימימ אחרי תשעה באב,
הנקראימ ימי נחמה .בדיוק כפי שדרושימ אומצ רב ,כוח וגבורה להשמיע נבואות
זעמ ותוכחה ,ככ דרושה אנרגיה רבה מאוד כדי להשמיע דברי נחמה ועידוד בעת
שהכול ָח ֵרב ללא תקווה.
את זאת אנו למדימ מדברי הנבואה של הנביא ישעיהו ,הרצופימ דברי עידוד
ונחמה:

"Ę āđĥĈ ėă Ā ęĕĤü đă ēčÿ đă đă ĞĎĀ ĕü đø ęĕĤü ĞĀ Ĝø đă ĠĞú ĕü đø .Đčă þ Ĥø ĕÿ ĐĚĀ Ģø ĞĀ ęĕĜü āđČ ěĕČý Ęø đă ēāÿ ăė ğĞý ĕă Ā Ęÿ ěĦāý Ĝ
ČāĘđø đă ėĘø ĕý ,đă ĞĎĕĀ ĕü ČāĘđø đă Ģđă ĤĕĀ ,ęĕĤü ĥĀ Ĉ Ĝăø ėă ÿ Ĥčþ Čý đă ĘĞú ĕÿ ēāÿ ė đă ĠĕĘü ēú ĕÿ 'Đ ĕđāý ģđø .đă Ęĥý Ĉ ėă Ā ĕü
)ישעיהו מ ,כט-לא(
."đă ĠĞĕĀ ĕü
תיש ֵאל אותה שאלה :מנינ שואב הנביא את הכוח הזה המזִ ינ את שליחותו
ועדיינ ָ
ללא לֵ אות?

משולש וקודקודיו
חז"ל מJרו לנו את Jוד התהליכ המאפשר את הופעת הנבואה:

"ĖđĦĚ ČĘđ ,ĦđčĢĞ ĖđĦĚ ČĘđ ĦđĘĢĞ ĖđĦĚ ČĘ ĐĤđĥ ĐĜĕėĥĐ ěĕČĥ ,ĖďĚĘĘ...
Ęĥ ĐēĚĥ ĖđĦĚ ČĘČ ,ęĕĘĔč ęĕĤčď ĖđĦĚ ČĘđ ,ĥČĤ ĦđĘģ ĖđĦĚ ČĘđ ģđēĥ
) ''Đ ďĕÿ đĕĘĀ ĞĀ ĕĐü Ħăø đÿ ěĎă ý Ĝÿ Ěø Đÿ ěĎă ý Ĝÿ ėă ø ĐĕĀ ĐĀ đø ěĎă ý Ĝÿ Ěø ĕĘü đă ēģø ĐĦăĀ Ğÿ đ'ø :ĤĚČĜĥ .ĐđĢĚמלכימ-ב
)פJחימ קיז(.
ג ,טו(".
הצופנ הוא :שמחה של מצווה.
בהמשכו של אותו קטע בגמרא מוJיפ רב יהודה בשמו של רב."ĐėĘĐ ĤčďĘ ěėđ" :
כלומר ,גמ את לימוד התורה ,יש לפתוח בשמחה של מצווה.
מהו התחומ השלישי הזקוק לשמחה של מצווה?
חז"ל גילו לנו שזהו עולמ התפילה:

"ĖđĦĚ ČĘđ ,ĦđĘĢĞ ĖđĦĚ ČĘđ ĦđčĢĞ ĖđĦĚ ČĘ ĘĘĠĦĐĘ ęĕďĚđĞ ěĕČ ,ěĜčĤ đĜĦ
ČĘČ .ęĕĘĔč ęĕĤčď ĖđĦĚ ČĘđ ĥČĤ ĦđĘģ ĖđĦĚ ČĘđ ,Đēĕĥ ĖđĦĚ ČĘđ ģđēĥ
)ברכות לא(.
."ĐđĢĚ Ęĥ ĐēĚĥ ĖđĦĚ
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כל שלושת העולמות האלו :נבואה ,תורה ,תפילה ,אינמ יכולימ להתפתח ללא
שמחה של מצווה.
המשולש הזה של תורה ,תפילה ונבואה ,הוא משולש שווה שוקיימ .שתי צלעות
המשולש המ תורה ותפילה.
המכוונת את חיינו ונותנת להמ משמעות .התפילה היא כיAופי
ַ
התורה היא דרכ ה'
הנפש המבטאימ את געגועינו לאור ה' שלא יעזבנו וימשיכ להיות מקושר אלינו.
בקודקוד המשולש הזה ניצבת הנבואה ,הכוללת חזונ ושליחות.
מה שחז"ל מלמדימ אותנו הוא ,שבבAי Aהמשולש ניצבת שמחה של מצווה .נשוב
לפרשת 'ואתחננ' ונחפש את המשולש הזה ,שהצבנו זה עתה.

גדלות
עמ ישראל זוכה לתואר 'גדול' על אפ היותו 'מועט' במניינ האוכלוAינ מכל העמימ:

ăü
",ĐĘăþ Čý ĐĀ ęĕģăü ēĂ Đÿ Ęėă Ā ĦČý ěđă ĞĚø ĥø Ĉ ĕü Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕĚüă Ğÿ ĐĀ ĕĜĕý Ğý Ęø ęėþ Ħø Ĝĕÿ čü đă ęėþ Ħø Ěÿ ėø ēĀ ČđĐü ĕė...
)דברימ ד ,ו(
."ĐĒþă Đÿ Ę āđďĎă Ā Đÿ ĕ āđ ăĎĐÿ ě āđčĜĀ đø ęėĀ ēĀ ęĞÿ ģĤÿ đă ĤĚø ČĀ đø
" ,"ĐĒă þ Đÿ Ę āđďĎă Ā Đÿ ĕ āđ ăĎĐזכה עמ ישראל בזכות שני הערכימ הבאימ.
לתואר ÿ
הערכ הראשונ הוא 'עולמ התפילה':

ăü
"."đĕĘĀ Čý đă ĜČý Ĥø ģĀ ĘėĀ čă ø đă ĜĕĐāý ĘąČù 'Đėă ÿ ,đĕĘĀ Čý ęĕčāü Ĥģø ęĕĐāü ĘąČù āđĘ Ĥĥþ Ĉ Čú Ę āđďĎă Ā ĕ āđĎ ĕĚü ĕė
)שמ ,פAוק ז(

הקריאה לה' ,היא היא התפילה ,והיא גדלותו של עמ ישראל.
משה רבנו מתפעל .האמ יש עמ בעולמ המAוגל להתגעגע כל ככ לאלוקיו ,ולחוש
קרבה כזאת שבכל פעמ שהוא קורא אל ה' הרי הוא נענה?
בפAוק הבא ,ידגיש משה את ערכ 'עולמ התורה' שגמ הוא מלמד על גדולתו של
העמ:

" ěĦāý Ĝ ĕėāü ĜČĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ĦāČĒă Đÿ ĐĤĀ āđĦă Đÿ Ęāėėă ø ,ęģĕü ďüă Ģÿ ęĕĔü ĠĀ ă ĥø Ĉ Ěü đă ęĕģăü ēĂ āđĘ Ĥĥþ Ĉ Čú Ę āđďĎă Ā ĕ āđ ăĎ ĕĚü đă
)שמ ,פAוק ח(
."ę āđĕă Đÿ ęėĕþ Ĝý Ġø Ęü
היכנ יש בנמצא עמ שקיבל חוקימ ומשפטימ כל ככ צודקימ וכל ככ אמתיימ וכל ככ
שלמימ ,כחוקי התורה אשר ה' מגיש לבני ישראל דרכ משה רבנו?
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בשני פ7וקימ אלה מדגיש משה את שתי צלעות המשולש ,שהמ עולמ התורה
ועולמ התפילה המזכימ את עמ ישראל בתואר עמ גדול.
היכנ מופיע קודקוד המשולש הזה ,שהוא עולמ הנבואה?
נתבוננ בהמשכ פרשת 'ואתחננ':

ăü
ĞĚÿ ĥø Ĉ Ĝü Đú āđČ ĐĒþă Đÿ Ę āđďĎă Ā Đÿ ĤčĀ ďĀă ėă ÿ ĐĕĀ Đø Ĝü Đú ...ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ Ęø đă ĕĐĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕĜü ĥČ
"Ĉ Ĥü ęĕĚü ĕĀ Ęø ČĜĀ ĘČÿ ĥø Ĉ ĕė
)שמ ,פ7וק לב(
."?đă ĐĚėă Ā
מהו הדבר הגדול הזה?

."?ĕēü ĕă þ đÿ ĐĦăĀ Čÿ ĦăĀ Ğø Ěÿ ĥĀ Ĉ Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ ĥĈ Čý ĐĀ Ėø āđĦă Ěü Ĥčă ý ďÿ Ěø ęĕĐāü ĘąČù Ę āđģ ęĞĀ ĞĚÿ ĥĀ Ĉ Đ"ú
)שמ ,פ7וק לג(

זה עולמ הנבואה.
כאנ מונח מקור הכוח שהיה כל ככ נדרש לבני ישראל במדבר כדי להגיע לארצ
ישראל ולהלחמ בשבעת האומות .דרושה הייתה תחושת כוח ,חזונ ושליחות,
אומצ וגבורה .את הכוח הזה מ7פקת הנבואה ,שהיא הקשבה לחזונ והאזנה ישירה
לדבר ה'.
התובנה הפנימית הזו ,מפורשת בהמשכ הפ7וקימ:

"."...ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ ă Ěü ĖĀ Ěøă Ěü ęĕĚü ĢĂ Ğú đÿ ęĕĘāü ďĎă ø ęĕü āđ ăĎ ĥĕĈ Ĥü āđĐĘ
ø

)שמ ,פ7וק לח(

לעמ ישראל דרושה אנרגיה נבואית עצומה ,שתאפשר לו להילחמ בעמימ גדולימ
ועצומימ מבחינה מ7פרית.

בית גדול
הפ7וקימ האלה מובילימ אותנו להבנת המחלוקת בגמרא )מגילה כז (.בינ רבי יוחננ
לבינ רבי יהושע בנ לוי ,על משקלמ היח7י של בית הכנ7ת מול בית המדרש.
מי מצלעות המשולש בעלת ערכ גבוה יותר? מי קדוש יותר? האמ בית הכנ7ת
ששמ מתפללימ ,או בית המדרש ששמ לומדימ תורה?
לשאלה הזאת יש השפעה מכרעת על השאלה ההלכתית הבאה :האמ מותר
להפוכ בית כנ7ת לבית המדרש מפני שמעלימ אותו בדרגת קדושה ,או חל אי7ור,
מפני שמורידימ אותו מקדושתו?
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ההלכה נפ:קה כרבי יהושע בנ לוי ,המתיר להפוכ את בית הכנ:ת לבית המדרש.
הגמרא מ:בירה ,שהמחלוקת נוגעת גמ לפירוש הפ:וק הבא:

) ğĤÿ ĥמלכ בבל( ."ĥČý čă Ā
"ĉ Ā Ę āđďĎă Ā Ħĕčă ý Ęėă Ā ĦČþ đ...
ø

)מלכימ-ב כה ,ט(

רבי יוחננ פירש :בית גדול  -שמגדלימ בו תפילה ,כלומר  -בית הכנ:ת.
ורבי יהושע בנ לוי פירש :בית גדול  -מקומ שמגדלימ בו תורה ,כלומר  -בית
המדרש.
השאלה הראשונה הנשאלת היא ,מנינ שאבו רבי יוחננ ורבי יהושע בנ לוי את
השראתמ לפירוש שפירשו את המושג ֵ'ּבית ּגָ דֹול'? מדוע לא לפרש ,בית גדול
מימדימ?
כעת ברור כי את ההשראה לפירוש 'גדול' המ שאבו מנ הפ:וקימ בפרשת 'ואתחננ',
כפי שנתבאר לעיל.
לפ:גת
כדי להבינ טוב יותר את תפקידה של השמחה בחיבור תורה ותפילה בדרכ ִ
הנבואה ,נערוכ השוואה לצמח השדה.

האדמ ועצ השדה
השוואה זו בינ האדמ ובינ הצמח מצויה בתורה עצמה:

ăü
."...Đďþ ĥ
"ĉ Ā ă Đÿ ġĞý ęďĀ ČĀ ĐĀ ĕė...

)דברימ כ ,יט(

ביתר פירוט ,עושה זאת המשורר ב:פר תהילימ:

ġĞý ėă ø ĐĕĀ ĐĀ đø ... āđĢĠø ēþ 'Đ ĦĤÿ āđĦčă ø ęČü ĕėă ü ...ęĕĞü ĥĀ Ĉ Ĥø ĦĢÿ Ğú čă ÿ Ėø Ęÿ ĐĀ ČāĘ Ĥĥþ Ĉ Čú ĥĕĈ Čü ĐĀ ĕĤý ĥø Ĉ Č"ÿ
)תהילימ א ,א-ג(
."...Ę āđ ăčĕü ČāĘ đă ĐĘý ĞĀ đø āđĦă Ğü čă ø ěĦăý ĕü āđĕĤø Ġü ă Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕü ĚĀ ĕĎý Ęø Ġÿ ă ĘĞÿ Ęđă ĦĥĀ Ĉ
כדי שנוכל להפיק את מלוא התועלת מנ ההשוואה הזאת ,נתבוננ בתהליכ מופלא
בטבע המתבצע מידי יומ ביומו והנקרא בשמ 'תרכובת אור' )פוטו:-ינתזה(.
בעלימ הירוקימ של הצמח קיימ חומר הנקרא בשמ 'כלורופיל' ,אשר מעניק לעלימ
את הגוונ הירוק.
לחומר הזה יש תכונה מופלאה .הוא מ:וגל 'ללכוד' את האנרגיה המתקבלת מקרני
השמש הפוגעות בו ,ולהשתמש בה ליצירת פעולת גומלינ .דהיינו ,ראשית לפרק את
מולקולות החומרימ לרמתמ האטומית ,ולשוב ולבנותמ מחדש כחומרימ אחרימ.

 | 5 2ותי ש אנ י רו ח | דבר י מ

החומרימ המשתתפימ בתהליכ הזה המ מימ ופחמנ דו־חמצני )) ,co2שהמ חומרימ
עניימ באנרגיה .את המימ יונקימ השורשימ מנ האדמה ,ואת הפחמנ קולט הצמח
מנ האוויר.
יחידת המימ ויחידת הפחמנ הדו־חמצני ,נפגשות ביחידת הכלורופיל .באמצעות
האנרגיה המופקת מאור השמש ,מפרק החומר הנקרא כלורופיל את יחידות
המימ והפחמנ .לאחר הביקוע מתמזגימ האטומימ מחדש בצורה אחרת ,ויוצרימ
מולקולות של Cוכר שהוא חומר עשיר באנרגיה ובאמצעותו בונימ את גופ הצמח.
כלומר ,בעוד אנחנו  -בני האדמ ובעלי החיימ  -ניזונימ מנ הצמחימ ,הצמחימ
בונימ את גופמ בעצממ בעזרת אנרגיית השמש ובאמצעות המימ והפחמנ שהמ
יונקימ מCביבתמ.
באכלנו את הצמח ,אנו קולטימ בעצמ את האנרגיה האצורה במולקולות הCוכרימ,
והיא נאגרת בשרירימ ובשאר תאי הגופ .במקורה ,הייתה אנרגיה זו אצורה בקרני
השמש המקבלת אותה מבורא עולמ.
התהליכ החומרי הזה המתבצע על ידי תאי הכלורופיל בצמח ,ילמד אותנו על
תהליכ רוחני זהה המתבצע על ידי האדמ; והנה ההשוואה:
על הנשמה מוקרנ אור רוחני עצומ שמקורו הוא באור ה' .הוא נקלט על ידה והופכ
למקור של אנרגיה ,שבאמצעותה הנשמה לוקחת את עולמ התורה ואת עולמ
התפילה של האדמ ,מפרקת אותמ לרכיבי יCוד ,ובונה מהמ עולמ מלא אנרגיה,
כוח והשראה ,שהוא עולמ הנבואה.
כיצד הנשמה לוכדת את האור הרוחני הכביר הזה?
מהו ה'כלורופיל' המCוגל לקלוט את אור ה' ולעבד את כל התהליכ הרוחני
המופלא הזה?
ה'כלורופיל' הזה הוא השמחה ,ובמיוחד שמחה של מצווה.
התורה  -כשהיא לבדה  -מתישה כוחו של אדמ .המצוות ,החוקימ והמשפטימ
וכל אלפי הדינימ דורשימ השקעה עצומה של מאמצ ,זמנ וכוח .משומ ככ ניתנ
לומר שהתורה כשלעצמה ענייה באנרגיה ,ממש כמו המימ .גמ התפילה כשהיא
לבדה דורשת השקעת כוחות נפשיימ המלֻ ווימ בהכנעה ובכובד ראש ,בתחינה
ובהשתפכות הנפש .גמ היא כשלעצמה ענייה באנרגיה ,כמו הפחמנ הדו־חמצני.
בדרכ מופלאה ,כאשר מופיעה השמחה ,שהיא שמחה של מצווה ,חוזרימ עולמ
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התורה ועולמ התפילה  -שכל אחד בפני עצמו עני באנרגיה  -לרכיבי הי5וד
שבהמ ,כדי להיבנות מחדש בהופעה מרוממת ,שהיא עולמ הנבואה האנרגטי.
כעת מתחילימ לחוש תחושה של כוח ושליחות ,גבורה וחזונ בלימוד תורה
ובעי5וק בתפילה ,כדי שיהיה אפשר לפעול ולעשות גמ בתנאימ קשימ.
חז"ל ביטאו זאת בהגדרות מנוגדות של התורה.
מצד אחד:

"') 'Đĕă Ā ĥü Ĉ đă Ħă Ęĕďüă Ďø Đü ĐĢĀ Ğý ČĕĘü Ġø Đישעיהו כח ,כט( ĐĚĥ ČĤģĜ ĐĚĘ ,ěĜē ĕčĤ ĤĚČ -
ü
)5נהדרינ כו(:
') 'ĐĕĥđĦשמה של התורה(? ."ęďČ Ęĥ đēė ĦĥĦĚ ČĕĐĥ ĕĜĠĚ -
ומצד שני:

"'ę āđĘĥĀ Ĉă čÿ āđĚă Ğÿ ĦČþ Ėø Ĥý čĀ ĕø 'Đ ěĦăý ĕü āđĚă Ğÿ Ęø ĒāĞ 'Đ' :ĤĚČĜĥ ,ĐĤđĦ ČĘČ ĒđĞ ěĕČ
)מדרש תהילימ מזמור כא(
יא(".

)תהילימ כט,

כלומר ,תורה ללא שמחה מתשת כוחו של אדמ; תורה עמ שמחה נותנת לו עוז
וגבורה.
ככ אומר ירמיהו הנביא:

ĕĘÿ ĞĀ ĖĀ Ěø ĥü Ĉ ČĤĀ ģø Ĝü ĕėă ü ĕčü čĀ Ęø Ħēÿ Ěø ĥ
ĉ ü Ęø đă ě āđĉĥĥ
ĉ Ā Ęø ĕĘü ĖĀ Ĥø čĀ ďø ĕĐü ĕø đÿ ęĘý ėāø ČđĀ ĖĕĀ Ĥþ čĀ ďø đă ČĢø Ěø Ĝ"ü
)ירמיהו טו ,טז(
."Ħ āđČčĀ Ģø ĕĐāý ĘąČù 'Đ
נעמיק קצת יותר בהקבלה בינ העולמ החומרי לעולמ הרוחני.
הצמח או העצ המ למעשה בבואה הפוכה של אדמ.
הצמח קולט את דו־תחמוצת־הפחמנ ופולט את החמצנ ,בעוד האדמ קולט את
החמצנ ופולט את דו־תחמוצת־הפחמנ.
ראשו של העצ טמונ באדמה ורגליו נישאימ אל על ,לעומת האדמ שרגליו על
הקרקע וראשו נישא אל על.
בעוד העצ יונק את המימ מנ האדמה ,יונק האדמ את התורה מלמעלה ,מאת ה' מנ
השמימ .הפחמנ ,לעומת זאת ,נקלט על ידי העצ מנ האוויר למעלה ,בעוד התפילה
עולה ובוקעת מנ הארצ ,מתוכ תוכו של האדמ.
השמחה לוכדת את האור האלוקי הרוחני ,ובאמצעות כוחו האנרגטי נוצר כור
היתוכ לעולמות התורה והתפילה .מכאנ צומח ועולה מיזוג חדש שהוא עולמ
הנבואה המלא כוח.
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באמרנו 'נבואה' ,אנו מתכוונימ לכל תחושת שליחות בעשיית מצווה .חיוני ביותר
שתתלווה תחושה של כוח ויכולת להקימ מפעלימ רוחניימ ,כולל גיו 8אמצעימ
ואנשימ לביצוע המשימה.
אלא ,שלא כמו בצמח שבו הכלורופיל הוא חלק בלתי נפרד ממנו; באדמ ,השמחה
אינה מובנית בתוכו ,אלא תלויה בבחירה ובעבודה עצמית:

."ĐĜĀ ĜĀ Ĥø čă ü đĕĜĀ ĠĀ Ęø đă Č ăč ĐēĀ Ěø ĥ
ĉ ü čă ø 'Đ ĦČþ đă ďčø Ğ"ü

)תהילימ ק ,ב(

