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ה' הוא האלוקים
תניא	שער	היחוד	והאמונה	|	פרק	ו

גבורה שבחסד
מידת הגבורה, הבאה לידי ביטוי בשם אלוקים ובטבע שמצמצם ומסתיר את החיות האלוקית, היא זו 

שמאפשרת לעולם להמשיך להתקיים, לחוש את מציאותו כדבר עצמאי, ולגלות גם בעולם כזה את 

המציאות האלוקית. רצון ה' להיטיב עם בריותיו אינו יכול להתממש בלי הצמצום וההסתרה, ומכאן 

שגם מידת הגבורה הזאת, שנראית הפוכה ומנוגדת למידת החסד, שייכת בשורשה לחסד ונובעת 

ממנו. זוהי הגבורה שבחסד, היא משמשת את מידת החסד ותכליתה חסד גמור.

המידות האלוקיות כוללות זו את זו ומשמשות זו את זו. תכונה זו נקראת "התכללות", והיא מגלה לנו 

את האחדות שיש בתוך הריבוי שבמידות. במבט פשוט נראה שחסד וגבורה סותרות זו את זו ואינן 

יכולות לשמש יחד, אך מכיוון ששתיהן מידותיו של ה' ושתיהן בטלות לרצון ה', שהוא עליון מהן - אין 

ביניהן מאבק וסתירה. בשורש של שתיהן יש אחדות פשוטה.

והרי בחי' גבורה זו וצמצום הזה הוא גם כן בחי' חסד שהעולם יבנה בו 

וזו היא בחי' גבורה הכלולה בחסד 

והנה מהתכללות המדות זו בזו נראה לעין דאיהו וגרמוהי חד ]שהוא ומידותיו 
אחד[ שהן מדותיו 

כי מאחר שהן ביחוד גמור עמו לכן הן מתייחדות זו בזו וכלולות זו מזו.
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הוא ושמו אחד
ביאור משמעות שם הוי"ה ושם אלוקים, היחס ביניהם והאחדות האלוקית שבשורשם, מאיר באור חדש 

את מילות הפסוק "וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים". 

הראייה  מזווית  כך  כל  מנוגדים  שנראים  השמות  ששני  לכך  מודעים  להיות  עלינו  מצווה  התורה 

את  ולמולה  הכול,  את  המהווה  האלוקית  החיות  את  המבטאים  אלוקים,  ושם  הוי"ה  שם  האנושית, 

ההסתרה הטבעית, המצומצמת והמוגבלת - שני השמות הללו הם אחד. החסד שבהסתרה אינו קטן 

מן החסד שבגילוי, ושניהם, ההסתרה וגם הגילוי, הם שמותיו של ה', שהוא אחד, ומתוך כך גם בהם 

יש אחדות עליונה.

ועוד: מכיוון שמידת הגבורה והצמצום היא חלק מן החסד וההשפעה, ואין לה עמידה נפרדת משל 

עצמה, היא מופיעה רק כלפינו, הנבראים שמקבלים את השפע מן הבורא. ה' אינו חש כלל בצמצום 

ובהסתרה. מן הזווית שלו אנחנו בטלים ומתאפסים בו, ממש כמו אור השמש שבתוך השמש עצמה.

כאשר אנחנו מבינים שה' הוא האלוקים, וכל ההסתרות והמחיצות הן רק מנקודת המבט שלנו, אך 

לפני ה' הכול אחד, אנחנו מתחילים לראות שכל המציאות, גם זו הגשמית והחומרית, כולה אחדות 

אחת בעיני ה'. זוהי משמעות המשך הפסוקים: "בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד". אין הבדל 

בין העליונים והתחתונים, הכול בטל בפני ה'.

וזזהו שכתוב "והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים" פירוש ששני שמות 
אלו הם אחד ממש 

שגם שם אלהים המצמצם ומעלים האור הוא בחי' חסד כמו שם הוי"ה 

והוא  גמור  ביחוד  עמו  הוא מתיחדות  ברוך  הקדוש  משום שמדותיו של 
ושמו אחד 

שמדותיו הן שמותיו 

ואם כן ממילא תדע ש"בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד" 

פי' שגם הארץ החומרית שנראית יש גמור לעין כל 

היא אין ואפס ממש לגבי הקדוש ברוך הוא 

כי שם אלהים אינו מעלים ומצמצם אלא לתחתונים ולא לגבי הקב"ה 

מאחר שהוא ושמו אלהים אחד
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אין עוד
הפסוק מסיים במילים "בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד". ההתאפסות של הבריאה מול ה' 

בו  ה', אלא היא בטלה  "עוד משהו" לעומת  יחסית בלבד. הבריאה אינה אפילו  ואינה  היא מוחלטת 

לגמרי. 

היינו יכולים לחשוב שהיחס בין ה' לעולם מקביל ליחס שבין הנשמה לגוף: כשם שהנשמה היא מקור 

החיים של הגוף, כך ה' הוא מקור החיים של הבריאה. אך מערכות יחסים אלו שונות במהותן. הגוף 

אינו נוצר מן הנשמה. הוא מקבל ממנה כוח וחיים, אך דרך ההיווצרות שלו היא גשמית. מקורו באב 

ובאם, והוא גדל ומתפתח בעזרת המזון הגשמי שהוא אוכל. הנשמה מעניקה לו חיות, אך בשורש הם 

נפרדים. העולם, לעומת זאת, נברא בידי ה' יש מאין. ה' הוא המקור של המציאות, וכל מהותה העצמית 

מתהווה מהכוח האלוקי.

ולכן גם הארץ ומתחת לארץ הן אין ואפס ממש לגבי הקב"ה ואינן נקראות 
בשם כלל 

אפילו בשם עוד שהוא לשון טפל... 

וכגוף שהוא טפל לנשמה וחיות שבתוכו 

]וז"ש "אהללה ה' בחיי אזמרה לאלהי בעודי" שהחיים נמשכים משם הוי"ה 
והעוד שהוא הגוף הטפל משם אלהים[ 

לפי שהנשמה אינה מהוה הגוף מאין ליש אבל הקב"ה המהוה את הכל 
מאין ליש הכל בטל במציאות אצלו כמו אור השמש בשמש. 

וגו' שלא  לבבך"  אל  והשבות  היום  "וידעת  להזהיר  הכתוב  הוצרך  ולכן 
תעלה על דעתך שהשמים וכל צבאם והארץ ומלואה הם דבר נפרד בפני 

עצמו 

והקדוש ברוך הוא ממלא כל העולם כהתלבשות הנשמה בגוף ומשפיע כח 
הצומח בארץ וכח התנועה בגלגלים ומניעם ומנהיגם כרצונו כמו שהנשמה 

מניעה את הגוף ומנהיגתו כרצונה. 

אך באמת אין המשל דומה לנמשל כלל 

כי הנשמה והגוף הם באמת נפרדי' זה מזה בשרשם כי אין התהוות שרש 
הגוף ועצמותו מנשמתו אלא מטפות אביו ואמו 

וגם אחרי כן אין גידולו מנשמתו לבדה אלא על ידי אכילת ושתיית אמו 
כל תשעה חדשים ואחר כך על ידי אכילתו ושתייתו בעצמו 
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ואפס  מאין  נתהוה  ומהותם  עצמותם  שכל  והארץ  השמים  כן  שאין  מה 
המוחלט רק בדבר ה' ורוח פיו ית' 

ומהוה אותם  ושופע בהם תמיד בכל רגע  ה' לעולם  נצב דבר  וגם עדיין 
גוף כדור השמש עצמו  תמיד מאין ליש כהתהוות האור מהשמש בתוך 

דרך משל 

ית'  פיו  ורוח  ה'  דבר  לגבי  לגמרי  במציאות  באמת  בטלים  הם  כן  ואם 
המיוחדים במהותו ועצמותו ית' 

כמו שיתבאר לקמן כביטול אור השמש בשמש 

החיות  ולהעלים  להסתיר  והצמצום  הגבורה  במדת  גבורותיו  הן  שהן  רק 
השופע בהם שיהיו נראים השמים והארץ וכל צבאם כאילו הם דבר בפני 

עצמו 

וההסתר אלא לתחתונים אבל לגבי הקדוש ברוך הוא  אך אין הצמצום 
כולא קמיה כלא ממש חשיבי ]הכול נחשב לפניו כלא ממש[ כאור השמש בשמש 

כי איננה דבר בפני  ואין מדת הגבורה מסתרת חס ושלום לפניו יתברך 
עצמו אלא ה' הוא האלהים:

לסיכום: בפסוק "וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת 

המחיה  ה'  בדבר  ומוחזק  תלוי  העולם  קיום  שכל  בכך  ולהעמיק  להתבונן  אותנו  מצווה  ה'  עוד"  אין 

ומהווה אותו בכל רגע מאין ליש, והבריאה בטלה באלוקות כשם שהאור היוצא מן השמש אינו ניכר 

בשמש עצמה. הקיום של המציאות כנפרדת מה' וכדבר בפני עצמו, שורשו בצמצום שבשם "אלוקים" 

ובמידת הגבורה, אך כל אלו באים רק כחלק מן החסד של ה', ויש להם משמעות רק לגבי הנבראים. 

מן הזווית האלוקית, לעומת זאת, אין כל צמצום, ריחוק או הסתרה. ה' אחד ואין עוד מלבדו.

שאלות לסיכום ולחזרה:
מדוע מידת הגבורה, הסתרת האלוקות שבעולם, נחשבת לחלק ממידת החסד?  .1

איך מתפרש כאן הביטוי "ה' הוא האלוקים"?  .2

3.  מה פירוש המילים "אין עוד" המסיימות את הפסוק?
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