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כוח הבורא 
בתוך הבריאה

תניא	שער	היחוד	והאמונה	|	פרק	ב

השגחה פרטית
התלות של קיום העולם כולו בדיבור האלוקי שמקיים אותו בכל רגע מלמדת על הקשר התמידי בין 

הבורא לנבראים, קשר שנקרא "השגחה פרטית". אלו הכופרים בהשגחה הפרטית של ה' על הנבראים 

רואים בעולם יצירה מוגמרת של ה', כאילו לאחר שסיים לברוא אותה היא מתנהלת בלעדיו. לשיטתם, 

ה' אינו מתערב בעולם והעולם אינו זקוק עוד לה', ומכאן שאין ניסים ואין השגחה אלוקית על הבריאה. 

תפיסה זו משווה את בריאת העולם ליצירה אנושית: כאשר צורף מסיים ליצור כלי חדש מכסף, הכלי 

אינו תלוי עוד ביוצרו ויש לו קיום נפרד לעצמו.

אולם בהשוואה בין בריאת העולם ובין יצירת כלי יש טעות יסודית, משום שכאשר אדם יוצר כלי, הוא 

לוקח חומר קיים בצורה מסוימת ומשנה אותו לחומר קיים בצורה אחרת. יצירה זו מכונה ֵיש מֵיש. אין 

בה שינוי במהות אלא רק בצורה, ולאחר סיום היצירה אין עוד קשר וזיקה בין היוצר ליצירתו, משום 

שהוא לא חולל בה שום שינוי עצמי.

לעומת זאת, בריאת העולם היא יצירת יש מאין. יצירה זו מחוללת שינוי עצום, מהפך של ממש במהות 

של המציאות. לפני בריאת העולם היה הכל אין, והבריאה הפכה אותו ליש, למציאות קיימת, מוחשית 

וחיה. מהפך כזה דורש התחדשות תמידית, משום שהוא פועל נגד הנטייה הטבעית של האין להמשיך 

להיות אין, כלומר לא להיות קיים כלל.

והנה מכאן תשובת המינים וגילוי שורש טעותם 

הכופרים בהשגחה פרטית ובאותו' ומופתי התורה 
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שטועי' בדמיונם הכוזב שמדמין מעשה ה' עושה שמי' וארץ למעשה אנוש 
ותחבולותיו 

כי כאשר יצא לצורף כלי שוב אין הכלי צריך לידי הצורף 

כי אף שידיו מסולקות הימנו והולך לו בשוק הכלי קיים בתבניתו וצלמו 
ממש כאשר יצא מידי הצורף 

כך מדמין הסכלים האלו מעשה שמים וארץ 

אך טח מראות עיניהם ההבדל הגדול שבין מעשה אנוש ותחבולותיו 

שהוא יש מיש רק שמשנה הצורה והתמונה מתמונת חתיכת כסף לתמונת 
כלי 

למעשה שמים וארץ שהוא יש מאין

נס קריעת ים סוף נותן לנו קצה של הבנה בפלא שביצירת יש מאין: ה' הוליך רוח עזה בים, שבקעה 

אותו לשניים והעמידה את המים כחומה. ברור לגמרי שאם לרגע הייתה הרוח מפסיקה לנשוב היו 

המים חוזרים לזרום, כטבעם, ולא היו ממשיכים לעמוד כחומה. במשך כל זמן ההתרחשות של הנס 

היה צורך ברוח שתעמיד את המים כל העת.

השינוי שהתחולל במים בעת קריעת ים סוף - הפסקת הזרימה הטבעית שלהם והעמדתם כחומר 

מוצק - הוא שינוי קל וזעיר לעומת השינוי שבבריאת העולם מאין ליש. ולכן ברור שגם קיום העולם 

בכל רגע ורגע תלוי בכוח האלוקי שמופעל בתוכו, מחיה ומקיים אותו. אם לרגע אחד ה' יעזוב את 

העולם ויתנתק ממנו, לא יהיה עוד מה שיהפוך את האין ליש וממילא הכול יחזור אל האין.

בכוח האלוקי  קיום המציאות תלוי  ה'.  בלי קשר תמידי עם  ייתכן שהעולם מתנהל בעצמו,  לא  לכן 

שפועל בתוכה כל הזמן - "כוח הפועל בנפעל" - והופך אותה למה שהיא.

והוא פלא גדול יותר מקריעת ים סוף עד"מ שהוליך ה' את הים ברוח קדים 
עזה כל הלילה ויבקעו המים ונצבו כמו נד וכחומה 

ואילו הפסיק ה' את הרוח כרגע היו המים חוזרים וניגרים במורד כדרכם 
וטבעם ולא קמו כחומה בלי ספק 

אף שהטבע הזה במים גם כן נברא ומחודש יש מאין שהרי חומת אבנים 
נצבת מעצמה בלי רוח רק שטבע המים אינו כן 

יותר  ופלא  והפלא  מהטבע  למעלה  שהיא  מאין  יש  בבריאת  וק"ו  וכ"ש 
מקריעת ים סוף 

ואפס  לאין  הנברא  ישוב  ח"ו  הנברא  מן  הבורא  כח  עאכ"ו שבהסתלקו' 
ממש 
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אלא צריך להיות כח הפועל בנפעל תמיד להחיותו ולקיימו 

והן הן בחי' אותיות הדבור מעשרה מאמרות שבהם נבראו

אתה מחיה
אין הכוונה כאן למחֶיה במובן של חיים לעומת מוות,  כולם".  "ואתה מחיה את  על כך אומר הכתוב 

אלא במובן יסודי יותר: הוויה מאין ליש. ה' מהווה ומקיים את המציאות בכל רגע, ובלי החיות הזאת 

המציאות לא הייתה מתה אלא גרוע מכך - היא הייתה חוזרת לאין ואפס, להעדר מוחלט. אותיות 

המילה אתה, א'-ת'-ה', מבטאות את האופן שבו החיות האלוקית מצטמצמת אל תוך העולם להחיותו: 

עשרים ושתים אותיות האל"ף בי"ת, מאל"ף ועד תי"ו, ששורשן באות ה"א שהיא בגימטרייה חמש, כנגד 

חמשת מוצאות הפה - איברי חיתוך העיצורים: גרון, חיך, לשון, שיניים ושפתיים.

איך אפשר לומר על ה' שהוא מחיה את העולם בדיבור, באותיות ובעיצורים? הרי ה' אינו נתון בתוך 

גוף?

כאשר אנו משתמשים במונחים דיבור אלוקי, עיצורים, אותיות ומוצאות הדיבור, איננו מתכוונים לכך 

שה' מדבר מתוך פה גשמי, כאדם. כמו שאין זו כוונת הפסוקים "וידבר ה'", "ויאמר ה'" וכו'. משמעות 

הדיבור כאן היא סמלית: כשם שאדם מבטא בדיבורו את עצמו ומגלה משהו מתוכו כלפי חוץ, כך גם 

דברי ה' אל הנביאים הם האופן שבו הוא מתגלה אליהם, ובדומה לכך - המציאות כולה היא התגלות 

של ה' כלפי חוץ, היא דיבור של ה' אלינו. 

ושתיים  הן השתקפות של עשרים  מן הדיבור האנושי הפיזי,  לנו  ושתיים האותיות המוכרות  עשרים 

אותיות עליונות, אלוקיות ומופשטות, שהן אבני היסוד של ההתגלות האלוקית בעולם, והן יוצרות את 

החזיונות הנבואיים ומהוות את בסיס הקיום של המציאות על כל פרטיה. 

וע"ז נאמר "ואתה מחיה את כולם" אל תקרי מחיה אלא מהוה דהיינו יש 
מאין 

ואתה הן בחי' האותיות מאל"ף ועד תי"ו והה"א היא ה' מוצאות הפה מקור 
האותיות 

ואף שאין לו דמות הגוף הרי מקרא מלא דבר הכתוב וידבר ה' ויאמר ה' 

בשכלם  ומתלבשות  לנביאי'  עליונות  אותיות  הכ"ב  התגלות  בחי'  והיא 
והשגתם במראה הנבואה וגם במחשבתם ודיבורם כמ"ש רוח ה' דבר בי 

ומלתו על לשוני וכמ"ש האר"י ז"ל ]בשער הנבואה[ 

וכעין זה היא התלבשות האותיות בברואים כדכתיב "בדבר ה' שמים נעשו 
וברוח פיו כל צבאם".
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שאלות לסיכום ולחזרה:
מה שורש הטעות של הכופרים בהשגחה פרטית?  .1

מה יקרה אם לרגע אחד ייפסק הכוח האלוקי המחיה את העולם?  .2

מה משמעות האמירה שהעולם מתקיים באמצעות הדיבור של ה'?   .3


