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דירה בתחתונים
תניא	לקוטי	אמרים	|	פרק	לו

בפרק הקודם למדנו על מעלת קיום המצוות המעשיות, המרוממות את הנפש הבהמית ואת הגוף 

החומרי ומשרות עליהן שכינה. פעולה זו של השראת שכינה על החומר ועל הקליפה, מממשת את 

נתאווה  הוא את העולם,  ברוך  "בשעה שברא הקדוש  כפי שהיא מובאת במדרש:  תכלית הבריאה, 

שיהא לו דירה בתחתונים". 

מה משמעות הביטוי "דירה בתחתונים"? מה הופך את העולם התחתון לשונה מן העולמות העליונים? 

ה' הרי ממלא את כל העולמות, ובריאת העולם לא צמצמה את ה' ולא חוללה בו שינוי, ה' אחד בכל 

העולמות, הוא נמצא בהם בשווה ולפניו אין תחתון ואין עליון. ואם כן, איך מתפרש הרצון שלו לדירה 

בתחתונים? 

עליונים ותחתונים
מנקודת  אלא  האלוקית,  המבט  מנקודת  לתחתון  נחשב  אינו  שלנו  שהעולם  מסביר  הזקן  אדמו"ר 

המבט שלנו, הנבראים. כל העולמות - גם העולמות העליונים, של המלאכים והשרפים, וגם העולם 

הזה, הגשמי, כולם מעלימים ומכסים את האור האלוקי, ולכן הנבראים - בני האדם והמלאכים, אינם 

יכולים לראות את ה' ולהיפגש איתו ישירות, בלי הסתרות. כך מפרשים חז"ל את הפסוק "כי לא יראני 

האדם וחי": גם בני האדם וגם המלאכים, חיות הקודש, אינם רואים את ה'. 

העולמות משתלשלים זה מזה. כל עולם נמוך יותר מקודמו, והאלוקות בו נסתרת יותר. בכל עולם 

גילויי האלוקות עטופים בכיסויים רבים יותר, עד שבעולם הזה, שהוא התחתון ביותר, הכיסויים מרובים 

כל כך עד שאיננו רואים דרכם את ה'. העולם הזה עשוי מחומר גשמי ומוחשי, שאוטם את האור האלוקי 

ודאי  כאילו הקיום של המציאות החומרית  שווא,  חזיון  יוצרת  אותו לגמרי. האטימות הזאת  ומסתיר 

ובטוח יותר מן הקיום האלוקי. הקליפות שיש בעולם הזה לא רק מכסות את ה', אלא אף מתכחשות 

שלח לך
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לקיומו. הן נותנות לנו הרגשה שהעולם החומרי, הגשמי והמוחשי - אמיתי וקיים, ומעמידות את קיומו 

של ה' בסימן שאלה.

אם בעולמות העליונים אי אפשר לראות את ה' ישירות, אך מובן מאליו שהוא נוכח ואי אפשר לכפור 

בו, הרי שבעיני יושבי העולם הזה המציאות האלוקית נסתרת לגמרי, ואילו המציאות הגשמית היא 

השולטת. 

הוא  הזה  עולם  בריאת  שתכלית  ז"ל  רבותינו  מאמר  זאת  מודעת  והנה 
שנתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. 

והנה לא שייך לפניו יתברך בחינת מעלה ומטה כי הוא יתברך ממלא כל 
עלמין בשוה. 

יחיד  יתברך  לבדו  הוא  היה  העולם  שנברא  קודם  כי  הענין  ביאור  אלא 
ומיוחד וממלא כל המקום הזה שברא בו העולם וגם עתה כן הוא לפניו 

יתברך 

ידי  על  שמקבלים  יתברך  ואורו  חיותו  המקבלים  אל  הוא  שהשינוי  רק 
לבושים רבים המכסים ומסתירים אורו יתברך 

כדכתיב "כי לא יראני האדם וחי" 

וכדפירוש רבותינו ז"ל שאפילו מלאכים הנקראים חיות אין רואין כו' 

וזהו ענין השתלשלות העולמות וירידתם ממדרגה למדרגה 

על ידי ריבוי הלבושים המסתירים האור והחיות שממנו יתברך 

עד שנברא עולם הזה הגשמי והחומרי ממש 

והוא התחתון במדרגה שאין תחתון למטה ממנו בענין הסתר אורו יתברך 
וחשך כפול ומכופל 

עד שהוא מלא קליפות וסטרא אחרא שהן נגד ה' ממש לומר אני ואפסי 
עוד.

אור מתוך החושך
ובינינו למלאכים, נדמה לנו שהמלאכים  כאשר אנחנו משווים בין העולם שלנו לעולמות העליונים, 

קרובים יותר מאיתנו אל השלמות, אל תכלית הבריאה, משום שהם חשופים יותר לאור האלוקי. אנחנו 

ה'  לרצון  מאפשרות  ואינן  בפנינו  מכשול  מהוות  הזה  העולם  של  וההסתרות  שהקליפות  מרגישים 

להתממש. 
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אולם למעשה מטרת בריאת כל העולמות והשתלשלותם מן העולמות העליונים אל העולם התחתון 

מתוך  והסתרה,  חשכה  מתוך  יאיר  שאורו  הוא  ה'  רצון  החשוך.  הזה,  העולם  של  קיומו  דווקא  היא 

הקליפות של העולם הזה, והארה זו תהיה עזה יותר מכלל ההארות הנפלאות שבעולמות העליונים.

ומלכותו אך מסתירים אותו עצמו.  ה' מתגלה בעולמות העליונים דרך לבושים המראים את כבודו 

לעומת זאת, העולם הזה עתיד להפוך להיות דירה לה'. כשם שבדירה שלו עצמו המלך אינו זקוק 

לבגדי הפאר שלו, ושם הוא מתגלה כפי שהוא בעצמו, כך ה' עתיד להתגלות בעולם הזה, בלי לבושים 

והסתרות כלל, כפי שהוא בעצמו. גשמיותו וחומריותו של העולם הזה יהפכו כלי לגילוי שלם של האור 

האלוקי.

הגילוי העצום הזה, שיתרחש באחרית הימים, יוכל להתקיים רק בעולם הזה, הגשמי. משום שבכל 

העולמות הרוחניים, גילוי אלוקות כזה ימוסס את העולמות ויבטל את מציאותם. דווקא בעולם החומרי 

והתחתון יכול ה' להתגלות מבלי לבטל אותו ולהפוך אותו לאין. 

בכוח התורה
הכוח שיאפשר לעולם להישאר קיים גם כאשר תתגלה בו עצמותו של ה' הוא כוח התורה. 

כפי שהוסבר בפרק הקודם, התורה מתרגמת את הרצון העליון אל תוך פרטי המציאות הגשמית, 

התורה,  המצווה.  וחפצי  הגשמי  גופו  באמצעות  ה'  של  הגלוי  ברצון  לאחוז  אפשרות  לאדם  ונותנת 

שמחברת יחד אלוקות עם חומריות, בונה את הנפש כך שבתחיית המתים היא תוכל להיפגש עם גילוי 

האלוקות ולהמשיך להתקיים. 

המימוש השלם של תכלית הבריאה, "להיות לו יתברך דירה בתחתונים", יהיה בתחיית המתים, כאשר 

וה' יתגלה לעין כול. כך מתארות נבואות הנחמה בספר  ישובו לחיות בגופים בעולם הזה,  הנשמות 

ֵנף עוד מֹוֶריָך והיו עיניך רואות את מוריך". כלומר, לעתיד לבוא ה' לא יסתתר עוד בכנף  ישעיהו: "ולא ִיכָּ

הבגד ובלבושים, אלא ייראה לעינינו בעצמו. וכן: "כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון". המפגש עם ה' יהיה 

ישיר, "עין בעין", בלי חציצה. וכך גם מתבאר הפסוק: "לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנֹגה הירח 

לא יאיר לך והיה לך ה' לאור עולם", השמש, שדרכה מקבל העולם אור וחום, מסתירה את האלוקות 

המחיה אותה, וגורמת לנו לחשוב שהיא עצמה מקור האור. אך לעתיד לבוא אור ה' יאיר עלינו ישירות, 

בלי שיעבור דרך הצמצום וההסתרה של המאורות.

אינו  למדרגה  ממדרגה  וירידתם  העולמות  השתלשלות  תכלית  והנה 
בשביל עולמות העליונים... 

אלא התכלית הוא עולם הזה התחתון 

שכך עלה ברצונו יתברך להיות נחת רוח לפניו יתברך 

כד אתכפיא סטרא אחרא ואתהפך חשוכא לנהורא ]כשמתכופפת הסטרא אחרת 
והופך החושך לאור[
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שיאיר אור ה' אין סוף ברוך הוא במקום החשך והסטרא אחרא של כל 
עולם הזה כולו 

עליונים  בעולמות  מהארתו  החשך  מן  אור  ויתרון  עז  ויתר  שאת  ביתר 
שמאיר שם על ידי לבושים והסתר פנים המסתירים ומעלימים אור אין סוף 

ברוך הוא שלא יבטלו במציאות. 

ולזה נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את התורה שנקראת עוז וכח 

וכמאמר רבותינו ז"ל שהקדוש ברוך הוא נותן כח בצדיקים לקבל שכרם 
לעתיד לבא שלא יתבטלו במציאות ממש באור ה' הנגלה לעתיד בלי שום 

לבוש 

כדכתיב "ולא יכנף עוד מוריך" ]פי' שלא יתכסה ממך בכנף ולבוש[ "והיו עיניך רואות 
את מוריך" 

וכתיב "כי עין בעין יראו" וגו' 

וכתיב "לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם וגו' כי ה' יהיה לך לאור עולם" 
וגו'. 

ונודע שימות המשיח ובפרט כשיחיו המתים הם תכלית ושלימות בריאות 
עולם הזה שלכך נברא מתחילתו

אתה הראית לדעת
חזון אחרית הימים של גילוי ה' במציאות והפיכת העולם התחתון לדירה לה' התרחש כבר פעם אחת 

הוא  הדיברות  את  ישראל  לעם  אמר  ה'  כאשר  התורה.  קבלת  בעת  סיני,  הר  במעמד  בהיסטוריה, 

ביטא את עצמו, את חכמתו ואת רצונו באופן גלוי לגמרי. ההתגלות האלוקית לא הייתה רק רוחנית 

ומופשטת, אלא חושית ממש. בראייה - "אתה הראית לדעת כי ה' הוא האלוקים", ובשמיעת הדיברות, 

ויותר מכך - בהכרה שאינה מצטמצמת לחושים נפרדים, אלא כוללת את החושים יחד: "רואים את 

הקולות". באותה שעה פרחה נשמתם של ישראל מעוצמת הגילוי האלוקי, והקדוש ברוך הוא החיה 

אותם, כשם שהוא עתיד להחיות מתים, בַטל התורה. 

באמצעות התורה ה' חושף את עצמו לישראל, מגלה את אור פניו בלי חציצות. התורה היא גם הכוח 

שמאפשר לישראל להישאר קיימים נוכח הגילוי הזה ולא להתמוסס באלוקות. מתן תורה גילה את 

תכלית בריאת העולם ואת האופן שבו התכלית תתממש. אך כשחטאו ישראל בחטא העגל ועזבו את 

התורה, נלקחה מהם גם המדרגה העליונה שהגיעו אליה במעמד הר סיני.
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לעתיד לבוא, בתחיית המתים, נשוב אל המדרגה המיוחדת שטעמנו ממנה בקבלת התורה. ה' יאיר 

והעולם כולו יתעלה. ההארה המיוחדת של  עלינו באור פניו בלי הסתרות ומבלי שתפרח נשמתנו, 

התורה שתאיר על ישראל תשפיע על העולם כולו ותרומם את כל הנבראים.

וגם כבר היה לעולמים מעין זה בשעת מתן תורה 

כדכתיב "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלהים אין עוד מלבדו" 

הראת ממש בראיה חושיית 

כדכתיב "וכל העם רואים את הקולות" רואים את הנשמע 

ופירשו רבותינו ז"ל מסתכלים למזרח ושומעין את הדבור יוצא אנכי כו'. 

וכן לארבע רוחות ולמעלה ולמטה 

וכדפירשו בתיקונים דלית אתר דלא מליל מיניה עמהון כו' ]שלא היה מקום שלא 
דיבר ממנו איתם[

והיינו מפני גילוי רצונו יתברך בעשרת הדברות שהן כללות התורה שהיא 
פנימית רצונו יתברך וחכמתו ואין שם הסתר פנים כלל 

כמו שכתוב "כי באור פניך נתת לנו תורת חיים" 

ולכן היו בטלים במציאות ממש כמאמר רבותינו ז"ל שעל כל דיבור פרחה 
נשמתן כו' 

אלא שהחזירה הקדוש ברוך הוא להן בטל שעתיד להחיות בו את המתים 
והוא טל תורה שנקרא עוז 

כמאמר רבותינו ז"ל "כל העוסק בתורה טל תורה מחייהו" כו' 

רק שאחר כך גרם החטא ונתגשמו הם והעולם 

עד עת קץ הימין שאז יזדכך גשמיות הגוף והעולם ויוכלו לקבל גילוי אור 
ה' שיאיר לישראל על ידי התורה שנקראת עוז 

ומיתרון ההארה לישראל יגיה חשך האומות גם כן 

כדכתיב "והלכו גוים לאורך וגו' וכתיב בית יעקב לכו ונלכה באור ה'" 

וכתיב "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו" וגו' 

וכתיב "לבוא בנקרת הצורים ובסעיפי הסלעים מפני פחד ה' והדר גאונו" 
וגו' 

וכמו שכתוב "והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך" וגו':
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שאלות לסיכום ולחזרה:
מה ההבדל המהותי בין העולם הזה לעולמות העליונים?  .1

מדוע תכלית הבריאה מתקיימת דווקא בעולם החומרי?  .2

מתי תושלם תכלית הבריאה?  .3


