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45

שמש ומגן
תניא	שער	היחוד	והאמונה	|	פרקים	ד,	ה,	ו

ה' מאיר וגם מכסה
נשארנו בשאלה: איך ייתכן שאיננו מתאפסים מול המציאות האלוקית שבכל מקום, כמו אור השמש 

שמתאפס ונעלם בתוך השמש עצמה? את התשובה לכך לומד אדמו"ר הזקן מהפסוק "כי שמש ומגן 

ה' אלוקים". 

השמש מקרינה אור וחום על הבריות, וכדי שהאור והחום יהיו במידה שמחיה את הבריות ולא מסנוורת 

במסכת  הגמרא  השפעתה.  את  שמצמצם  נרתיק,  מגן,  בתוך  נמצאת  היא  מדי,  אותם  מחממת  או 

נדרים מתארת כיצד לעתיד לבוא "הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה; צדיקים מתרפאין בה, 

ורשעים נידונין בה". התגלות השמש במלוא כוחה היא אחת מן ההארות השייכות לעתיד לבוא, ואילו 

בזמן הזה היא מוסתרת ומכוסה באמצעות המגן.

הפסוק "כי שמש ומגן ה' אלוקים" מלמד אותנו שה' משמש לנו לא רק כשמש שמאירה ומחיה אותנו, 

אלא גם כמגן שמווסת את השפע של השמש. שתי התכונות ההפוכות הללו מתגלות בשני השמות 

השונים של ה' המוזכרים בפסוק: שם ה', הוא שם הוי"ה, ולעומתו שם אלוקים. וכשם שהמגן מכסה את 

השמש, כך שם אלוקים מכסה את שם הוי"ה.

כי הנה כתיב "כי שמש ומגן ה' אלהים" 

פי' מגן הוא נרתק לשמש להגן שיוכלו הבריות לסבלו 

כמארז"ל לעתיד לבא הקב"ה מוציא חמה מנרתקה רשעים נידונין בה כו' 

וכמו שהנרתק מגין בעד השמש כך שם אלהים מגין לשם הוי"ה ב"ה
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גדולה וגבורה
שם הוי"ה בא מן השורש הו"ה, יחד עם האות התחילית י'. תחילית זו משמשת בדרך כלל לציון זמן 

עתיד: ילך, יאכל, ידבר, אולם יש לה משמעות נוספת של פעולה תמידית שחוזרת שוב ושוב בהווה 

מתמשך: "ככה יעשה איוב כל הימים", כלומר: כך הוא חוזר ועושה בכל יום ויום. אם כן, משמעות שם 

זה מתגלה הכוח האלוקי המחיה את הבריאה  ושוב את הבריאה. בשם  ה' המהווה שוב  היא:  הוי"ה 

ומקיים אותה יש מאין בכל רגע ורגע.

כוח החיים שה' מזרים בעולם מבטא את מידת החסד, שנקראת גם "גדולה". חסדו של ה' וגדולתו 

מתגלים בבריאת העולמות, משום שטבע הטוב להשפיע טוב. ה' מגלה את טובו האינסופי בהשפעת 

החיות על אינסוף נבראים, שכולם נבראו באופן פלאי - יש מאין - והם קיימים בחסד ה', מבלי שעשו 

דבר לשם כך. 

מידת החסד, גדולת ה', היא מידה אלוקית. המידות האלוקיות אינן נפרדות מה', אלא מאוחדות איתו, 

וכמו שה' אינו בר השגה ואי אפשר לתפוס אותו בשכל, כך גם אי אפשר לתפוס ולהבין את גדולתו 

ואת חסדו. 

כוח  היא  הגבורה  אלוקים.  בשם  המתבטאת  ה'  של  הגבורה  מידת  עומדת  החסד,  מידת  לעומת 

הצמצום וההסתרה. היא מונעת את התפשטות החסד, עוצרת ומגבילה אותו. הגבורה האלוקית באה 

לידי ביטוי בכך שה' אינו גלוי בעולם, אלא הוא מסתתר ונעלם. 

הניתוק שאנחנו חשים מה', וההרגשה שהקיום שלנו עצמאי ואינו נובע מן החיות האלוקית שה' משפיע 

עלינו בכל רגע, נובעים ממידת הגבורה של ה', שמגבילה את הופעת האור האלוקי ומצמצמת אותו 

כדי שלא יהיה ניכר.

אם נחזור למשל השמש והאור היוצא ממנה: הסיבה לכך שאנחנו מרגישים נפרדים ממקור החיות 

האלוקי שלנו, כמו האור שיוצא מהשמש, ואיננו בטלים נוכח האלוקות השורה בכל מקום, היא כוח 

הצמצום של מידת הגבורה, שמסתיר כל כך את אור ה' עד שנדמה כאילו הוא רחוק מאיתנו כשם 

שהשמש רחוקה מהעולם שאותו היא מאירה. 

וכשם שאין לנו יכולת להבין את הגדולה האלוקית שהופכת אין ליש, כך גם איננו מבינים את הגבורה 

בטלים  ואיננו  בנוכחותו  מרגישים  איננו  שאנו  עד  אורו  את  ומצמצמת  ה'  את  שמסתירה  האלוקית, 

ממציאותנו, אף על פי שהוא ממלא את כל העולמות.

הפלא שיש בצמצום האור האלוקי, המאפשר לנו להישאר קיימים ולא להתבטל באור האלוקי, הוא 

עצום לא פחות מן הפלא שבקיום המציאות כולה יש מאין בכל רגע, ושני הכוחות האלוקיים האדירים 

האלה הם שמקיימים אותנו בעולמנו: מן הצד האחד כוח שמפיח בנו חיות אלוקית ומהווה אותנו, ומן 

הצד השני כוח שמסתיר את אותה חיות אלוקית, ומאפשר לנו להמשיך להתקיים, לחוש את עצמיותנו 

ולא להתאפס מול ה'. 
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דשם הוי"ה פירושו שמהוה את הכל מאין ליש 

והיו"ד משמשת על הפעולה שהיא בלשון הוה ותמיד 

כדפרש"י ע"פ "ככה יעשה איוב כל הימים" 

ורוחו  ה'  פי  רגע ממש בכל הברואים ממוצא  והיינו החיות הנשפע בכל 
ומהוה אותם מאין ליש בכל רגע 

כי לא די להם במה שנבראו בששת ימי בראשית להיות קיימים בזה כמ"ש 
לעיל. 

והנה בסידור שבחיו של הקב"ה כתיב הגדול הגבור כו' 

ופי' הגדול היא מדת חסד והתפשטות החיות בכל העולמות וברואים לאין 
קץ ותכלית להיות ברואים מאין ליש וקיימים בחסד חנם 

ונקראת גדולה כי באה מגדולתו של הקב"ה בכבודו ובעצמו כי גדול ה' 
ולגדולתו אין חקר 

ולכן משפיע ג"כ חיות והתהוות מאין ליש לעולמות וברואים אין קץ 

שטבע הטוב להטיב 

והנה כמו שמדה זו היא שבחו של הקב"ה לבדו 

שאין ביכולת שום נברא לברוא יש מאין ולהחיותו 

וגם מדה זו היא למעלה מהשכלת כל הברואים והשגתם 

יש  ויכלתה לברוא  זו  ולהשיג מדה  נברא להשכיל  שאין כח בשכל שום 
מאין ולהחיותו 

כי הבריאה יש מאין הוא דבר שלמעלה משכל הנבראים כי היא ממדת 
גדולתו של הקב"ה והקב"ה ומדותיו אחדות פשוט 

כדאיתא בזה"ק דאיהו וגרמוהי חד ]שהוא ומידותיו אחד[ 

יכול להשיג  וכשם שאין ביכולת שום שכל נברא להשיג בוראו כך אינו 
מדותיו וכמו שאין ביכולת שום שכל נברא להשיג מדת גדולתו 

שהיא היכולת לברוא יש מאין ולהחיותו כדכתיב "עולם חסד יבנה" 

כך ממש אין ביכלתו להשיג מדת גבורתו של הקב"ה 

שהיא מדת הצמצום ומניעת התפשטות החיות מגדולתו מלירד ולהתגלות 
על הנבראים להחיותם ולקיימם בגילוי כ"א בהסתר פנים 

                   –     ,"       

                              "  

"              " :     "        

 ,   '                                       –    
                  

   ,                                        
         

"'       " :                     ,   

                                 –  "  "   
                         ,            

 ,                          ,"   "     
           '    

                                     

            

                            ,   

                         

                              ,  

                                            
   

             ,                                          
        –            ,            

[  ] "       "            

                ,                                   
                              .   

"        " :     ,                    

                                

           ,                             
                                  



252

45 • שמש ומגן

עצמו  בפני  דבר  הוא  הנברא  גוף  וכאילו  הנברא  בגוף  מסתתר  שהחיות 
ואינו התפשטות החיות והרוחניות כהתפשטות הזיו והאור מהשמש אלא 

הוא דבר בפני עצמו 

ואף שבאמת אינו דבר בפני עצמו אלא כמו התפשטות האור מהשמש 

יכול לצמצם  מכל מקום הן הן גבורותיו של הקדוש ברוך הוא אשר כל 
הנברא  גוף  יבטל  שלא  ולהסתירו  פיו  מרוח  הנשפע  והרוחניות  החיות 

במציאות 

וזה אין בשכל שום נברא להשיג מהות הצמצו' וההסתר ושיהיה אעפ"כ גוף 
הנברא נברא מאין ליש כמו שאין יכולת בשכל שום נברא להשיג מהות 

הבריאה מאין ליש....

דין ורחמים
מדרש רבה מתאר איך כאשר בא ה' לברוא את העולם "בתחילה עלה במחשבה לבראותו במידת 

הדין; ראה שאין העולם מתקיים, הקדים מידת רחמים ושיתפה למידת הדין". 

של  והסתרה  הגבלה  דין,  המבטא  אלוקים,  שם  רק  מופיע  העולם  בריאת  של  הראשונים  בפסוקים 

החסד האלוקי. העולם נברא באופן שמעלים את החיות של ה' ואינו מאפשר לה להתגלות. הצמצום 

בא לקיים את העולם, אך כאשר יש הסתרות רבות מדי תחושת הניתוק מה' מונעת את קיום העולם 

שמביאה  הרחמים,  מידת  את  שיתף  ה'  ולכן  בעולם.  ה'  את  לגלות   - הבריאה  מטרת  השלמת  ואת 

בצדיקים  אופנים:  בשני  במציאות  מופיעים  אלו  גילויים  והצמצום.  ההסתר  בתוך  חסד  של  גילויים 

השתולים בכל דור ודור ומגלים את החיות האלוקית שיש בבני האנוש, ובניסים שנעשו לעם ישראל 

ומגלים את החיות האלוקית שבטבע.

והנה על זה אמרו רז"ל בתחלה עלה במחשבה לברוא את העולם במדה"ד 
ראה שאין העולם מתקיים שתף בו מדת רחמים 

דהיינו התגלות אלהות על ידי צדיקים ואותות ומופתים שבתורה...

א-להים = הטבע
הגימטרייה של שם "אלוקים", שמשמש כמגן לשם הוי"ה ומצמצם אותו, בגימטרייה היא 86, כמו של 

המילה "הטבע". שם זה מתגלה בטבע העולם, בחוקיות שלו וביציבות שלו. הטבע מאפשר לנו לחוש 

ביטחון בקיום שלנו, הוא מסתיר ו"מטביע" את החיות האלוקית המהווה אותנו כל העת ואת העובדה 
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שמקורנו באין. קיום העולם מבוסס לא רק על שם הוי"ה, ועל התהוותו מאין ליש, אלא גם על שם 

אלוקים, המגן עלינו מפני האור החזק של שם הוי"ה, שעלול לבטל את קיומנו.

והנה שם אלהים הוא שם מדת הגבורה והצמצום ולכן הוא גם כן בגימטריא 
הטבע 

לפי שמסתיר האור שלמעלה המהוה ומחיה העולם ונראה כאילו העולם 
עומד ומתנהג בדרך הטבע 

ושם אלהים זה הוא מגן ונרתק לשם הוי"ה 

להעלים האור והחיות הנמשך משם הוי"ה ומהוה מאין ליש שלא יתגלה 
לנבראים ויבטלו במציאות.

שאלות לסיכום ולחזרה:
מה משמעות הפסוק "כי שמש ומגן ה' אלוקים"?  .1

מה מבטא שם הוי"ה?  .2

מה מבטא שם אלוקים?  .3

מה התשובה לשאלה שסיימה את הפרק שעבר: איך ייתכן שהמציאות אינה בטלה מול ה'?  .4
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