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תניא	לקוטי	אמרים	|	פרק	לג

ה' אחד
תהליך הביטוש מסתיים בשמחה על כך שהנפש האלוקית מעלה ומרוממת את הנפש הבהמית ואת 

הגוף הגשמי במעשה המצוות, ומממשת את תכלית ירידתה לעולם. אך יש שמחה עליונה מזו. שמחה 

שמתעלה למדרגה שבה אין הבדל בין הנפש הבהמית לנפש האלוקית, והאחדות האלוקית ממלאת 

הכול. 

הדרך אל השמחה הזאת מתחילה בהתבוננות שכלית בגדולת ה', שהוא "ממלא כל עלמין" )ממלא את 

כל העולמות(. ה' אינו נפרד ונבדל מאיתנו, אלא ממלא את כל העולם. כל פרט וכל חפץ בבריאה הוא 

התגלות של ה'. אולם ה' אינו רק אוסף כל ההתגלויות שלו בבריאה, הוא מעל ומעבר לכל המציאות, 

תמיד היה ותמיד יהיה, ואינו מוגבל במקום ובזמן. וכשם שהיה קיים בכל מקום ובכל זמן לפני בריאת 

העולם, כך הוא גם קיים בכל מקום ובכל זמן לאחר בריאת העולם. המשתמע מכך הוא שבריאת 

העולם לא שינתה דבר בעצמותו של ה', היא לא החסירה בו מאומה. ומכיוון שכך, אפשר לומר שכשם 

שלפני העולם הכול היה אלוקות בלבד, גם כעת הכול אלוקות בלבד. ה' אחד.

ההתבוננות באינסופיות האלוקית דורשת שחרור מתפיסת המציאות כפי שהיא מוכרת לנו מן העולם 

נדרשים  אנחנו  כך  לשם  העניין.  של  הבנה  ברסיסי  לגעת  יכולים  אנחנו  אבל  בו,  חיים  שאנו  הסופי 

להתבונן בעולם לא מזווית הראייה של הנבראים אלא מזו של הבורא.

את היחס בין ה' לבין הבריאה אפשר לדמות ליחס בין השמש לבין האור היוצא ממנה. כשמביטים 

מכדור הארץ, אפשר לראות את השמש וגם את האור הנוצר ממנה, שמקיף אותה ומגיע עד לארץ. 

אולם כאשר מסתכלים מתוך השמש עצמה אי אפשר לראות את האור היוצא ממנה, משום שהשמש 

עצמה כולה אור, האור שיוצא מן השמש מתאפס ונכלל בשמש, ואי אפשר להפריד ביניהם. 

בהר 
בחוקותי
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גם כשמביטים על המציאות מן הכיוון האלוקי, היא מתאפסת ונכללת במקור החיות שלה. אין עוד נפש 

אלוקית ונפש בהמית, אין סטרא אחרא ואין מחיצות, ה' הוא הכול, כי ה' הוא מקור הכול, והוא מחיה 

והאינטימי  ביותר  זוהי קרבת אלוקים במובן העמוק  ה'.  ובין  בינינו  אין דבר שמפריד  וממילא,  הכול. 

ביותר.

דירה בתחתונים
בנפש,  סותרות  תחושות  שתי  בין  המפגש  מן  נוצרת  האלוקים  קרבת  גילוי  מתוך  שבאה  השמחה 

ריחוק מחד וקרבה מאידך. מזווית הראייה שלנו כנבראים אנחנו רחוקים מה' מאוד, אנחנו מוגבלים, 

האלוקית  הראייה  שמזווית  מבינים  אנחנו  אבל  ואינסופי.  גבולי  בלתי  הוא  ואילו  וסופיים  מצומצמים 

אנחנו קרובים ממש, מאוחדים עמו כמו בזמן שטרם נבראנו. כאשר מתגלה שה' האינסופי והרחוק 

הוא בעצם קרוב כל כך, הנפש מתמלאת שמחה.

הגילוי המשמח הזה הוא למעשה מטרת בריאת העולם הזה והעולמות העליונים - "להיות לו דירה 

בתחתונים". ההכרה שגם העולם התחתון והגשמי שלנו הוא למעשה אלוקי לגמרי, יוצרת בו "דירה" 

לה' ומשכנת את שמו בתוך העולם הזה. כך מתממשת תכלית הבריאה.

ה' בעולם דומה לזכות של אדם פשוט שהמלך בא להתארח בביתו.  הזכות להיות מי שמשכן את 

אנחנו מתמלאים הכרת תודה ושמחה עצומה כשאנחנו מבינים שנבחרנו להיות המארחים של המלך 

- מלכו של עולם, שהוא עליון ונשגב, עד שאי אפשר לגשת ולהתקרב אליו, ועם זאת הוא בחר בנו 

שנשמש לו דירה בעולם התחתון.

עוד זאת תהיה שמחת הנפש האמיתית 

ובפרט כשרואה בנפשו בעתים מזומנים שצריך לזככה ולהאירה בשמחת 
לבב 

אזי יעמיק מחשבתו ויצייר בשכלו ובינתו ענין יחודו יתברך האמיתי 

איך הוא ממלא כל עלמין עליונים ותחתונים ואפילו מלא כל הארץ הלזו 
הוא כבודו יתברך וכולא קמיה כלא חשיב ]והכול לפניו אינו נחשב[ ממש 

והוא לבדו הוא בעליונים ותחתונים ממש כמו שהיה לבדו קודם ששת ימי 
בראשית 

וגם במקום הזה שנברא בו עולם הזה השמים והארץ וכל צבאם היה הוא 
לבדו ממלא המקום הזה 

כן הוא לבדו בלי שום שינוי כלל מפני שכל הנבראים בטלים  וגם עתה 
אצלו במציאות ממש... 
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ואור  זיו  ביטול  מענין  לזה  גשמי  משל  אחר  במקום  כן  גם  שכתוב  וכמו 
השמש במקורו הוא גוף כדור השמש שברקיע 

שגם שם מאיר ומתפשט ודאי זיוו ואורו וביתר שאת מהתפשטותו והארתו 
בחלל העולם 

אלא ששם הוא בטל במציאות במקורו וכאילו אינו במציאות כלל:

ומלואו במציאות לגבי מקורו  וככה ממש דרך משל הוא ביטול העולם 
שהוא אור אין סוף ברוך הוא וכמו שנתבאר שם באריכות. 

והנה כשיעמיק בזה הרבה ישמח לבו ותגל נפשו אף גילת ורנן בכל לב 
ונפש ומאד באמונה זו כי רבה היא 

כי היא קרבת אלהים ממש 

וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאות כל העולמות עליונים ותחתונים 
להיות לו דירה זו בתחתונים כמו שיתבאר לקמן באריכות. 

והנה כמה גדולה שמחת הדיוט ושפל אנשים בהתקרבותו למלך בשר ודם 
המתאכסן ודר אתו עמו בביתו 

וקל וחומר לאין קץ לקרבת ודירת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא 
וכדכתיב "כי מי הוא זה אשר ערב לבו לגשת אלי נאם ה'".

אמונה שעוברת בירושה
האמונה בכך שה' נמצא בכול לא נולדה בנו מתוך התבוננות שכלית. היא מתעלה מגבולות השכל 

האנושי ורואה את המציאות בעיניים אלוקיות. את הכוח המיוחד הזה קיבלנו במתנה, ירושה מן האבות 

הקדושים, ועליו אנחנו מודים בתפילה "ומה יפה ירושתנו". יש במתנה הזאת שמחה כפולה: שמחה 

עוד  שאין  ובכך  ה'  באחדות  האמונה  במתנה.  אותה  שקיבלנו  על  ושמחה  האמונה,  מתוך  שנובעת 

מלבדו נמסרת בעם ישראל מדור לדור, היא חקוקה בלב שלנו ואנחנו מעידים עליה בכל יום: "שמע 

ישראל ה' אלוקינו ה' אחד". 

אמונה זו כוללת את תמצית חיי עבודת ה' שלנו, וחבקוק הנביא מעמיד עליה את התורה כולה: "וצדיק 

באמונתו יחיה", משום שקיומה הוא קיום כל המצוות. כאשר אדם רואה איך כל המציאות היא גילוי של 

ה' ואין דבר מלבדו, והוא מוצף שמחה על הזכות לשמש לה' דירה ומשכן בעולם הזה, מתמוססים כל 

העיכובים ואין מה שימנע ממנו לעבוד את ה' ולדבוק בו בכל ליבו ונפשו.

האמונה נותנת לנו מבט חדש על ההסתרות וההחשכות שבעולם הזה, שבלעדיהן לא היה יכול לבקוע 

האור האלוקי המיוחד המאיר דווקא מתוך החושך, ואשר בזכותן מתממש הרצון האלוקי. כאשר אנו 
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מתבוננים בחשכת העולם הזה מתוך האמונה והשמחה באחדות ה', היא הופכת לאור גדול, המוות 

הופך לחיים. "וצדיק באמונתו יחיה", אמונה זו היא התשתית של החיים הרוחניים, והיא מפיחה חיים 

בכל המציאות. 

ההבנה שהאמונה שלנו בה' וגילוי קיומו בעולם התחתון משמחים את ה' ומממשים את רצונו לסלק 

את חשכת הקליפות מהדהדת בלב בשמחה נוספת, כפולה ומכופלת. אנחנו שמחים על קרבת ה' 

ושמחים על שמחתו בנו, ועל כך שברא אותנו בעולם התחתון והגשמי הזה, עולם העשייה, כדי שנוכל 

לשמחו. 

ועל זה תיקנו ליתן שבח והודיה לשמו יתברך בכל בקר ולומר "אשרינו מה 
טוב חלקנו" וכו' "ומה יפה ירושתנו" 

כלומר כמו שהאדם שש ושמח בירושה שנפלה לו הון עתק שלא עמל בו 

כן ויותר מכן לאין קץ יש לנו לשמוח על ירושתנו שהנחילנו אבותינו הוא 
יחוד ה' האמיתי אשר אפילו בארץ מתחת אין עוד מלבדו וזו היא דירתו 

בתחתונים 

וזהו שאמרו רבותינו ז"ל "תרי"ג מצות ניתנו לישראל בא חבקוק והעמידן 
על אחת שנאמר 'וצדיק באמונתו יחיה'" 

כלומר כאלו אינה רק מצוה אחת היא האמונה לבדה 

כי על ידי האמונה לבדה יבא לקיום כל התרי"ג מצות 

דהיינו כשיהיה לבו שש ושמח באמונתו ביחוד ה' בתכלית השמחה

בריאתו  תכלית  לבדה  והיא  לבדה  זו  מצוה  רק  עליו  היתה  לא  כאלו 
ובריאת כל העולמות 

הרי בכח וחיות נפשו בשמחה רבה זו תתעלה נפשו למעלה מעלה על כל 
המונעים קיום כל התרי"ג מצות מבית ומחוץ. 

וזהו שאמר "באמונתו יחיה" 

יחיה דייקא כתחיית המתים דרך משל 

כך תחיה נפשו בשמחה רבה זו 

והיא שמחה כפולה ומכופלת כי מלבד שמחת הנפש המשכלת בקרבת ה' 
ודירתו אתו עמו. 

עוד זאת ישמח בכפליים בשמחת ה' וגודל נחת רוח לפניו יתברך באמונה 
זו 
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דאתכפיא סטרא אחרא ]שנכפית הסטרא אחרא[ ממש ואתהפך חשוכא לנהורא 
]ומתהפך החושך לאור[

שהוא חשך הקליפות שבעולם הזה החומרי המחשיכים ומכסים על אורו 
יתברך... 

וזהו שכתוב "ישמח ישראל בעושיו" 

פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש 
ושמח בדירתו בתחתונים.

שאלות לסיכום ולחזרה:
איך מתממש רצון ה' שתהיה לו דירה בעולם התחתון?  .1

על איזו ירושה אנו מודים בתפילה?  .2

מדוע התורה כולה עומדת על האמונה?  .3

מהי השמחה הכפולה שלנו באמונה?  .4
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