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Eïn Aya

Enseignement n°132 - Traité Brakhot - Chapitre 1

(ברכות י.): "והיינו דאמרה חנה, אין צור כאלהינו, אין קדוש כד'
כי אין בלתיך, מאי ואין צור כאלהינו, אין צייר כאלהינו,
מאי כי אין בלתיך, אר"י בר מנסיא, א"ת כי אין בלתיך,

אלא כי אין לכלותך. שלא כמדת הקב"ה מדת ב"ו, ב"ו מע"י
מבלין אותו והקב"ה מבלה מעשיו".

ההוראה האמיתית הצריכה ביותר להרים קרן ביראת האלהים
ואהבתו ונועמו, הוא הראות היחש הפנימי שיש בין השם ית'

ליצוריו. ע"כ בהשכיל האדם שיחשו ית' לנפשו היא
מצד פנימיותה, ישתדל תמיד לדעת את ד' ולדבקה בו,

ולרדוף אחרי דרכי היושר שהם דרכי השם ית' העליונים. והנה
ההוראה האמיתית ליחש הבורא אל הנבראים, הוא כערך
הצורה אל הציור. כי הצורה בהכרח עקר מציאותה היא

משכל הצייר בנפשו וציורו הפנימי. שאם לא קדמה להמצא
בפנימיות נפשו, לא הי' אפשר להמצא רושם ממנה על
הגליון, א"כ הצורה האמיתית היא דבקה עם הצייר באמת,

ומכחה נושמה דוגמתה על הגליון. כמו כ הנבראים כולם, הלא
מאין יצרם יוצרם, א"כ בהכרח קדמה ציורם וצורתם
האמיתית בכח השם ית', ומעיקר הצורה הפנימית ההיא

נמשך הרושם אל המציאות. והנה לפי הדעה האמיתית,
אין אנו מוצאים דוגמא נאמנה שתוכל להורות לנו קצת ערך

אל יחש השם ית' מצד כחו אל הנבראים, כ"א כיחש הצייר
אל הצורה. שהנה להדעה הכוזבת שיש חומר קדום, נוכל

לומר יחש פועל אל פעלו, אבל לפי זה לא הי' אפשר להיות
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גם בנבראים יחש פנימי אל בוראם ית', שהרי היסוד החומרי,
לפי זה הטעות, הוא נמצא זולתו, והוא יסוד הקיום הפנימי

של הנבראים. נמצא שהטועה בדעה זו הנפסדת דומה כמי
שאין לו אלה, כי לא יוכל לרומם נפשו להכיר את קונה

מאמתת מציאותה וקיומה הפנימי. והנה יסוד ענין קדושה
הוא הבדלה ורוממות, עד שבאמת אין שייך יחש וערך

לדבר הקדוש. ע"כ קדושת השי"ת מובנת רק לדעת האמת,
שאין זולתו כלל ושדי באלהותו לבד, וזולתו ובערכו אין שום

מציאות כלל, א"כ הוא הקדוש שאין קדוש כד'.
וביארה הטעם כי אין בלתיך, היינו שזולתך אין שום מציאות

נמצא כלל לא צורה ולא חומר. א"כ כל המציאות כולה,
אפילו החומרי, לא נתחייבה כ"א מכוחו ית' הפנימי, כמציאות

הצורה מאמתת כח המצייר. ע"כ אין צור כאלהינו,
שהוא כערך צורה לכלל המציאות. ובזה הוא חסנם וחזקם,

כי הצורה חזקה באמת במציאות, לא כחומר שיש בו חולשה
רבה.

ואמתת ההבנה היא שאין צייר כאלהינו, ויחשו לנבראיו יחש
הצייר אל הצורה, שהצורה לפי אמתת ענינה אין בה שום
מציאות כ"א מכח הצייר, כך אין מציאות לכל הנמצא כולו,
חומרו וצורתו, כ"א מאמתת שמו הגדול ית'. וזהו כי אין בלתיך,
היינו לא לבד שאין בלתיך באלהות, כ"א אין בלתיך כלל
במציאות. וזהו אין לבלותך, היינו שאין שייך אצלך לגבי מעשי
ידיך ערך הבילוי. דהא לפי הסוברים בקדמות החומר אין שייך
לומר כלל שהקב"ה מבלה מעשיו, שיסוד המעשה הוא החומר
ולדבריהם אינו מתבלה כלל, א"כ אין זה השבח מיוחד לבורא
לדבריהם המוטעים. אבל כיון שלפי האמת אין בלתיך כלל
במציאות, א"כ "המה יאבדו ואתה תעמוד וכולם כבגד יבלו
כלבוש תחליפם ויחלפו" , כי אינם מתקיימים בעצם כ"א מרצונו
ית' וכוחו, ע"כ הוא מבלה מעשיו. וכיון שהוא ית' קדוש,יחשו
שוה לחיצוניות הברואים כלפנימיותם. וכשנתבונן עוד בדבר אין
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שייך כלל לגביה יתברך ערך חיצוני לנבראים, כ"א ערך הפנימי
מצד המושג אצלם ומורגש להם משפעו ורצונו. ע"כ ראוי שיהי'
יחש האדם לשמו ית' יחש פנימי, כמו שכתוב "ושכנתי בתוך בני
ישראל" , ופי' קדמונינו בלבו של כל אחד ואחד. וכמו שאמר
הנביא "נפשי איויתיך בלילה, אף רוחי בקרבי אשחריך" . ומזה
תבין, שמה שאמרנו יחשו ית' לנבראים, הוא הכל מצדינו, אבל
לגבי' ית' אין שייך יחש כלל, מאחר שאין זולתו לפי אמתת
המציאות. וכמו שכתב הרמב"ם בה' יסודי התורה', שזהו מה
שכתוב, "וד' אלהים אמת", שאין מצוי אמת זולתו, והוא הכל,
לפיכך הוא יודע את הכל.
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