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שמחה מביאה לידי מצווה
תניא	לקוטי	אמרים	|	פרק	לד

מרכבה לשכינה
ה'  למדנו שהאמונה באחדות ה' הגיעה לנו בירושה מן האבות הקדושים. האמונה שאין עוד מלבד 

חלחלה לעומק נפשם של האבות והתגלתה בכל רגע מחייהם ובכל מעשה שעשו. הם היו קשורים 

ודבוקים בה' עד שכל האישיות שלהם הייתה בטלה מולו וכל מעשיהם היו כלי לרצונו, ולכן נקראו 

"מרכבה לשכינה". כשם שהמרכבה משמשת את הרוכב ואין לה רצון נפרד, כך האבות הקדושים היו 

מרכבה לה' בכל מעשיהם, דיבוריהם ומחשבותיהם. בדרך זו הם שימשו דירה לה' בעולם התחתון לא 

רק בהכרה השכלית, אלא במכלול אישיותם, בכל כוחות הנפש והגוף שלהם.

מתוך  יצא  ה'  ודבר  כשהתנבאו  השכינה,  להשראת  כלי  בגופם  שימשו  הדורות  לאורך  הנביאים  גם 

פיהם. אולם היו מדרגות שונות בנבואה, לפי כוח ההכרה של הנביא באחדות ה' וההתבטלות אליו. 

הנביא שהגיע אל המדרגה הגבוהה ביותר של התבטלות בפני ה' הוא משה רבנו, עבד נאמן, ששימש 

צינור נקי ומזוכך לדבר ה' וכתב את תורתו.

זו של אמונה והתבטלות, עד כדי היות מרכבה לשכינה, זכו ישראל בעת ששמעו  למדרגה גבוהה 

את עשרת הדיברות במעמד הר סיני, ולכן "פרחה נשמתן" - התבטלה מציאותם העצמית הנפרדת. 

אך מכיוון שהמדרגה הגבוהה של משה רבנו ושל האבות אינה מתאימה לכל בני ישראל, הם לא היו 

יכולים להישאר בה מבלי שמציאותם תתבטל לחלוטין ונשמתם תעזוב את גופם. ולכן, מיד אחר כך 

ה' ציווה אותם להקים את המשכן, שבו תתגלה מציאותו ואחדותו. זה היה תפקיד המשכן, ולאחריו 

המקדש: לשמש מקום להשראת השכינה, מקום שבו מופיעה האלוקות בתוך העולם הזה ושעל ידו 

מתעלה המציאות כולה.

והנה מודעת זאת שהאבות הן הן המרכבה 

שכל ימיהם לעולם לא הפסיקו אפילו שעה אחת מלקשר דעתם ונשמתם 
לרבון העולמים בביטול הנ"ל ליחודו יתברך 
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ואחריהם כל הנביאים כל אחד לפי מדרגת נשמתו והשגתו 

ומדרגת משה רבנו עליו השלום היא העולה על כולנה 

שאמרו עליו שכינה מדברת מתוך גרונו של משה 

ומעין זה זכו ישראל במעמד הר סיני 

רק שלא יכלו לסבול כמאמר רבותינו ז"ל שעל כל דיבור פרחה נשמתן כו' 

שהוא ענין ביטול במציאות הנ"ל 

לכן מיד אמר להם לעשות לו משכן ובו קדשי הקדשים להשראת שכינתו 
שהוא גילוי יחודו יתברך כמו שיתבאר לקמן

לימוד התורה כמשכן פרטי
מאז חורבן בית המקדש "אין לו לקדוש ברוך הוא אלא ד' אמות של הלכה בלבד". ההקשר היחיד שבו 

הנוכחות האלוקית גלויה וחשופה הוא בתורה ובפרטי ההלכות של המצוות, שמגלים את רצון ה' ואת 

חכמתו בתוך העולם הזה. 

כאשר אנחנו מתבוננים באחדות ה' ובכך שאין עוד מלבדו וחשים בקרבת ה', מתעורר בנו רצון לאחוז 

באמונה הגדולה הזאת ולהטמיע אותה בתוכנו, להשרות שכינה בכל כוחות החיים שלנו, ולא רק בכוח 

אנחנו רחוקים ממדרגת  ומצומצמת.  היא שיכולת ההשגה שלנו באלוקות קלושה  האמונה. הבעיה 

האבות הקדושים ואיננו מסוגלים להיות מרכבה לשכינה בכל רגע ובכל פרט מחיינו. ולכן, הדרך שלנו 

לשמש דירה לה' היא בלימוד תורה. 

כאשר אדם מקדיש זמן ללימוד תורת ה' ביום ובלילה, הוא מקים מעין משכן בתוכו כמה פעמים ביום, 

זוכה לשמש אכסניה לה' בפועל באותם הזמנים של לימוד התורה, ועל ידם לרומם את כל חייו. הזכות 

העצומה הזאת מולידה שמחה והודיה לה' ונותנת לאדם חשק ורצון להוסיף וללמוד אף יותר מכך, 

ולהחליט שאם יתאפשר לו - יעסוק כל היום בלימוד התורה. 

משמעות  מקבלת  הזאת  ההחלטה  לו,  שיתאפשר  ככל  בתורה  לעסוק  בכנות  שואף  אדם  כאשר 

יכול  אינו  ולכן  לעבוד  לצאת  מוכרח  הוא  למעשה  אם  גם  בפועל.  מתממשת  אינה  אם  גם  רוחנית, 

למעשיו  ועוד,  עוד  ללמוד  שלו  הרצון   - הטובה  מחשבתו  את  מצרף  ה'  היום,  כל  וללמוד  להמשיך 

- הזמן הקבוע ביום שהוא אכן מקדיש ללימוד התורה, ומחשיב לו אותם כאילו הוא לומד  הטובים 

תורה בפועל במשך כל היום.
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החסד מרומם
גם בהן דירה לה': מצוות  ולשמש  נוספת לקדש את השעות הרבות של העיסוק בפרנסה  יש דרך 

הצדקה. 

כאשר אדם נותן צדקה הוא דבק במידותיו של ה' והופך את גופו לכלי להשפעת חסדו של ה'. היד 

והאלוקות שוכנת בתוכה. למצוות  ומשרתת אותה,  שנותנת צדקה מתאחדת עם הנתינה האלוקית 

הצדקה יש כוח מיוחד לקדש את האדם לא רק בשעת מעשה המצווה, ולא רק בסכום הכסף המדויק 

שהוא תורם. נתינת חמישית מן המשכורת לצדקה )המידה הגדולה ביותר של נתינת צדקה( מרוממת 

האדם  של  ועיסוקיו  טרחותיו  כל  ואת  המשכורת  של  האחרים  החלקים  ארבעת  כל  את  איתה  יחד 

בענייני הפרנסה ומקדשת אותם. 

מן  המנחה  ובהקרבת  ומתקדשת,  שבעולם  החי  דרגת  כל  החי מתעלה  מן  קרבן  שבהקרבת  כשם 

הצומח מתעלה ומתקדשת כל דרגת הצומח שבעולם, כך גם בנתינת הצדקה מתעלה כל ממונו של 

האדם, וכל הזמן והכוחות המוקדשים לפרנסתו מתקדשים גם הם. 

גם התפילה ולימוד התורה מעלים את מציאות החולין של האדם ומקדשים אותה. כוחות המעשה 

אכילתו,   - גופו  צורכי  סיפוק  את  איתם  יחד  מרוממים  ולתפילה  לתורה  האדם  שמקדיש  הגשמיים 

שתייתו והנאתו - ומקדשים אותם. וכך זוכים אנו, לפי דרגתנו, להיות מרכבה לשכינה הקדושה.

ומשחרב בית המקדש אין להקדוש ברוך הוא בעולמו משכן ומכון לשבתו 
הוא יחודו יתברך אלא ארבע אמות של הלכה 

שהוא רצונו יתברך וחכמתו המלובשים בהלכות הערוכות לפנינו 

ולכן אחר שיעמיק האדם מחשבתו בענין ביטול הנ"ל כפי יכלתו 

זאת ישיב אל לבו כי מהיות קטן שכלי ושרש נשמתי מהכיל להיות מרכבה 
ומשכן ליחודו יתברך באמת לאמיתו 

]שאין מחשבה שלי תופסת  יתברך  בו  ומשגת  דילי תפיסא  מאחר דלית מחשבה 
ומשיגה את ה' יתברך[ כלל וכלל שום השגה בעולם ולא שמץ מנהו ]ממנו[ מהשגת 

האבות והנביאים 

אי לזאת אעשה לו משכן ומכון לשבתו הוא העסק בתלמוד תורה 

כפי הפנאי שלי בקביעות עתים ביום ובלילה כדת הניתנה לכל אחד ואחד 
בהלכות תלמוד תורה 

וכמאמר רבותינו ז"ל אפילו פרק אחד שחרית כו' ]"אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד 
שחרית ופרק אחד ערבית קיים מצות לא ימוש את ספר התורה הזה מפיך" )יבמות צט, ב([
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ובזה ישמח לבו ויגיל ויתן הודאה על חלקו בשמחה ובטוב לבב על שזכה 
להיות אושפזיכן ]מארח[ לגבורה פעמים בכל יום 

לו: ה'  הרחיב  אשר  ידו  כמסת  שלו  והפנאי  העת   כפי 

ואם ירחיב ה' לו עוד אזי טהור ידים יוסיף אומץ ומחשבה טובה כו' ]"מחשבה 
טובה מצרפה למעשה" )קידושין מ,א([

וגם שאר היום כולו שעוסק במשא ומתן יהיה מכון לשבתו יתברך בנתינת 
הצדקה שיתן מיגיעו 

שהיא ממדותיו של הקדוש ברוך הוא מה הוא רחום וכו' 

וכמו שכתוב בתיקונים חסד דרועא ימינא ]זרוע ימין[ 

ואף שאינו נותן אלא חומש הרי החומש מעלה עמו כל הארבע ידות לה' 
להיות מכון לשבתו יתברך 

כנודע מאמר רבותינו ז"ל שמצות צדקה שקולה כנגד כל הקרבנות 

ובקרבנות היה כל החי עולה לה' על ידי בהמה אחת 

וכל הצומח על ידי עשרון סלת אחד בלול בשמן כו' 

ושתה  מה שאכל  כל  לה'  עולה  והתפלה  התורה  הרי בשעת  זה  ומלבד 
ונהנה מארבע הידות לבריאות גופו כמו שיתבאר לקמן.

הזה  הנושא  של  הסיכום  משפטי  בשני  בשמחה.  העוסקים  התניא  פרקי  רצף  את  חותם  ל"ד  פרק 

מחדד אדמו"ר הזקן את ייחודיות הדרך שהוא מתווה בעבודת ה' מתוך שמחה: שמחת האדם צריכה 

לנבוע מן האלוקי שבו, מהנפש האלוקית שמהותה אינה נפגמת לעולם. העצבות ושברון הלב צריכים 

להתמקד בנפש הבהמית ובגוף הגשמי, בפגמים ובחסרונות שלהם, וכך הם אינם עומדים בסתירה 

לשמחה אלא יכולים להתקיים לצידה.

בספר הזוהר מסופר על רבי שמעון בר יוחאי שגילה את סודות החורבן לבנו, רבי אלעזר. רבי אלעזר 

הסודות  בעקבות  אצלו  שהתעצם  החורבן,  צער  על  ובכה  לו,  שנתגלו  הנפלאים  הסודות  על  שמח 

הללו. השמחה והעצב שימשו אצלו בערבוביה, כי השורש שלהם היה משותף: הרצון והגעגוע לקרבת 

ה'. גילוי סודות החורבן חשף את עומק הקשר בין עם ישראל לה' ועורר בליבו של ר' אלעזר שמחה 

בחיבור המופלא הזה , ויחד איתה גם צער מחודש על הנתק שהתרחש בחורבן. 

באותו אופן, גם השמחה על חלק הא-לוה שבקרבנו ועל החיבור העמוק שלנו עם ה', באה יחד עם 

כאב וצער על הריחוק של הנפש הבהמית והגוף שלנו מה'.
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והנה בכל פרטי מיני שמחות הנפש הנ"ל 

נמוכה בשעת  ורוח  ולב נשבר  נבזה בעיניו נמאס  אין מהן מניעה להיות 
השמחה ממש 

מאחר כי היותו נבזה בעיניו וכו' הוא מצד הגוף ונפש הבהמית 

בה  המלובש  אלהות  וניצוץ  האלהית  נפש  מצד  הוא  בשמחה  והיותו 
להחיותה כנ"ל ]בפ' ל"א[ 

וכה"ג איתא בזהר בכיה תקיעא בלבאי מסטרא דא וחדוה תקיעא בלבאי 
מסטרא דא ]בכי אחוז בליבו מצד זה, ושמחה מצד זה[:

שאלות לסיכום ולחזרה:
מדוע לאחר מתן תורה ה' ציווה להקים את המשכן?  .1

באיזה אופן ה' מתגלה בעולם מאז החורבן?  .2

אילו שתי מצוות מרוממות את כל חייו של האדם?  .3
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