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אין עוד מלבדו
תניא	שער	היחוד	והאמונה	|	פרק	א

האמונה באחדות ה' היא אחד היסודות שעליהם מונחת כל עבודת ה' שלנו. כל יהודי בעולם מכיר את 

הפסוק "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד". 

מהי אותה אחדות? ומה משמעותה?

על פי תורת החסידות, אחדות ה' אינה באה רק לשלול קיום של אל זר, אלא היא נוגעת לאופן שבו 

אנחנו תופסים את כל המציאות ומלווה כל התמודדות שיש לנו בעבודת ה'. בחלק השני של ספר 

התניא, "שער היחוד והאמונה", אדמו"ר הזקן עוסק בנושא אחדות ה', מבאר ומסביר אותו על פי תורת 

החסידות.

דבר ה' מחיה
בעל התניא פותח בעיון בפסוק המבאר את האמונה באחדות ה': "וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' 

הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד". על פי פשוטו, הפסוק נראה תמוה מאוד: מן 

המילים "והשבות אל לבבך" אנו מבינים שיש כאן עניין מיוחד, שהאמונה בו דורשת התבוננות ומאמץ 

נפשי. מדוע קשה כל כך להאמין שאין מלבד ה' אלוהים נוסף, המצוי מעל לשמים או מתחת לארץ? 

הוא  שה'  בכך  לאמונה  אלא  היחיד,  האלוקים  הוא  שה'  בכך  לאמונה  מתייחס  אינו  שהכתוב  אלא 

המציאות היחידה. אין עוד מלבדו, כלומר: כמו קודם בריאת העולם, כך גם עכשיו - ה' הוא היחיד, בכל 

העולמות ומעבר לעולמות, ואין עוד. אמונה זו באה בסתירה לתחושה הטבעית שלנו, שאנחנו קיימים 

ושהעולם סביבנו קיים ונפרד מה', עם כל הבריות והנבראים החיים בו ועם כל עולם הצומח והדומם 

שבו. כדי להבין ולהאמין בכך שאכן אין עוד מלבד ה' עלינו לרדת לעומק הדברים.

הבעל שם טוב מפרש את הפסוק "לעולם ה' דברך ניצב בשמים", ומסביר שהמאמר שבאמצעותו ה' 

ברא את השמים, "יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים", לא היה מאמר חד פעמי, כדיבור 
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של אדם שנמשך רגע ומפסיק. עשרת המאמרות של בריאת העולם נמשכים מבריאת העולם ועד 

לרגע זה ממש, והם יימשכו לעולם - כל עוד העולם קיים. משום שהעולם תלוי בהם, הם מקיימים 

ומחזיקים את כל חיות העולם. השמים קיימים מכוח הדיבור האלוקי הניצב בהם כל העת. 

של  והאותיות  המילים  הדיבור.  כוח  הוא  המציאות  את  ומחיה  מקיים  ה'  שבאמצעותו  הכוח  כלומר: 

דבר ה' הן הצינור שדרכו מצטמצמת החיות האלוקית, חודרת אל העולם ומחיה אותו, ובלעדיהן היה 

העולם הופך חזרה לאין, כשם שהיה לפני בריאתו מאין ליש. המילים "יהי אור" מחזיקות את קיום האור, 

המילים "ייקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותיראה היבשה" מקיימות את היבשה, וכן הלאה - 

כל מאמר מעשרת המאמרות של ה' בבריאת העולם מקיים ומחיה את מה שנברא באמצעותו.

יותר מכך: כל פרטי המציאות שבכל העולמות - המלאכים, השרפים וחיות הקודש, וגם כוכבי הלכת, 

ההרים, הצמחים, העננים והחיות - כולם תלויים באותיות שמקיימות אותם, ובלעדיהן יחדלו מהיות 

ויהפכו לאין. החיות האלוקית מחיה ומקיימת הכול, גם את עולם החי והצומח וגם את עולם הדומם. 

הדומם אולי נראה לנו חסר חיות, אך למעשה עצם הקיום שלו בעולם, ממשותו הפיזית, היא החיות 

שבו, וכאשר ייפרד ממקור חיותו יהפוך לאין מוחלט.

ועל  הוא האלהים בשמים ממעל  ה'  כי  והשבות אל לבבך  היום  "וידעת 
הארץ מתחת אין עוד". 

וצריך להבין וכי תעלה על דעתך שיש אלהים נשרה במים מתחת לארץ 
שצריך להזהיר כ"כ והשבות אל לבבך. 

הנה כתיב "לעולם ה' דברך נצב בשמים" 

תיבות  וגו'  המים"  בתוך  רקיע  "יהי  דברך שאמרת  כי  ז"ל  הבעש"ט  ופי' 
ומלובשות  השמים  רקיע  בתוך  לעולם  ועומדות  נצבות  הן  אלו  ואותיות 

בתוך כל הרקיעים לעולם להחיותם 

כדכתיב "ודבר אלהינו יקום לעולם ודבריו חיים וקיימים לעד" כו' 

כי אילו היו האותיות מסתלקות כרגע ח"ו וחוזרות למקורן היו כל השמים 
אין ואפס ממש והיו כלא היו כלל וכמו קודם מאמר "יהי רקיע" כו' ממש 

הלזו  ארץ  ואפי'  ותחתונים  עליונים  העולמות  שבכל  הברואים  בכל  וכן 
הגשמית ובחי' דומם ממש אילו היו מסתלקות ממנה כרגע ח"ו האותיות 
מעשרה מאמרות שבהן נבראת הארץ בששת ימי בראשית היתה חוזרת 

לאין ואפס ממש כמו לפני ששת ימי בראשית ממש 

וז"ש האר"י ז"ל שגם בדומם ממש כמו אבנים ועפר ומים יש בחי' נפש וחיות 
רוחנית 

דהיינו בחי' התלבשות אותיות הדבור מעשרה מאמרו' המחיות ומהוות 
את הדומם להיות יש מאין ואפס שלפני ששת ימי בראשית 
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שאלות לסיכום ולחזרה:
על איזו אמונה אנחנו מצווים בפסוק "וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים"?  .1

איך מפרש הבעל שם טוב את הפסוק "לעולם ה' דברך ניצב בשמים"?  .2

באמצעות איזה כוח ה' מקיים את העולמות?  .3


