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התורה הסמיכה את סיפור ירידת יהודה לסיפור מכירתו של יוסף, את הקשר בין שניהם מסביר רש"י )לט, א(: 

באצטרולוגין "לסמוך מעשה אשתו של פוטיפר למעשה תמר, לומר לך מה זו לשם שמים, אף זו לשם שמים, שראתה 

 שלה שעתידה להעמיד בנים ממנו ואינה יודעת אם ממנה אם מבתה".

 אתם מבינים ?! אשת פוטיפר התכוונה לשם שמים... "הרבנית פוטיפר תליט"א"...ממש א רעבעצין פון דער היים...

 האמנם? אין הבדל בין תמר לאשת פוטיפר ?

 התכוונו לשם שמים, מה בכל זאת ההבדל התהומי ביניהם ? של פוטיפר ואם אכן כך הוא שגם תמר וגם "רבניתו"

 למה תמר זכתה ויצא ממנה מלכות בית יהודה ומלך המשיח.

ואשת פוטיפר ? נשאר ממנה אולי כמה רגבי עצמות אכולים בקבר מזדמן שנכרה באישון לילה! היא מוזכרת 

 בפרשיות התורה לדראון עולם...

 אשת פוטיפר ? מה ההבדל ? איפה היתה הטעות של

 השבוע מסר לנו הרבי תשובה מפלחת כליות ולב על שאלה זו.

הרבה אנשים רוצים לעשות רצון ה', אבל בעצם הם רוצים שה' יעבוד אותם. כלומר הם רוצים לעבוד את ה', אבל 

 דוקא בדרך מסוימת שהם בחרו, דוקא במצוה מוגדרת שהם תכננו עכשיו לעשות "לשם שמים".

העובד את השי"ת באמת, בכל צורה שהקב"ה יסובב אותו בעולם, בכל מקרה שיקלע אליו מרצון או שלא מאידך 

מרצון, בכל דבר הוא יחפש את הנקודה של העבוידה, הוא יחפש את הקב"ה בכל צורה ויעבוד אותו בצורה ובאופן 

 שהקב"ה החליט שהוא רוצה.

 היכן החילוק ? איפה ההבדל ?

מה השמים עדיין לא רוצים -ויזעק במקרה שהאדם רוצה לעשות משהו לשם שמים, אבל משום ובכן, ההבדל יתחדד

 לעשות משהו בשבילו...

אשת פוטיפר התכוונה לשם שמים, היא החליטה שהיא הולכת "לשרת את אלוקים" ולהקים דורות מיוסף הצדיק... 

 ח החוצה...אבל משום מה השמים לא התכוונו אליה... יוסף עזב בגדו בידיה ובר

את ההמשך כולנו יודעים, הרבנית הכבודה שלפני כמה שניות עצמה עינים בקדושה עילאית והייתה חדורה בחדוות 

מצווה של "לשם שמים", בין רגע פשטה את האיצטלא הרבנית, הפשילה את הטלית בעלת העטרה 

רותחת... אני לא זכיתי להקים דורות  הכפולה..ונכנסה לטרנד של רציחה... האוריינטציה הכעסנית פרצה כלבת געש

 שיכנס לכלא, שיירקב שם עד אחרית ימיו... !מיוסף הצדיק? אם ככה אז אף אחד לא יזכה

אבל תמר?! תמר גם היא הייתה בדיוק בכזה מצב, היא התכוונה לשם שמים, אבל משמים שלחו נסיון, יהודה הורה 

שמים, כל השאיפה לראות דורות של מלכים משרתי ה', הכל "הוציאוה ותשרף...", כל ההשקעה, כל הרצון לשם 

 עומד לרדת לטמיון...הכל היה לשווא... דינה נגזר לשריפה.

ותמר? חושקת שפתיים! תמר נכנעת לגזירת שמים. רציתי לעשות רצון ה', אבל ה' החליט עכשיו שאני יעבוד אותו 

 בצורה אחרת מהמתוכנן. יהי שמו מבורך לעולם ועד.

גם כשהשמים לא שלחו אליה חיוך כובש על ה"לשם שמים" שהיא עשתה, גם אז היא זכרה ש"מוטב יפיל  תמר,

עצמו בכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים"... גם עכשיו אני עבד ה'. גם עכשיו, ודוקא עכשיו כשהקב"ה שולח לי 

 נסיון של "עבוידה", זה הזמן להתחשל ולא להכשל...

 ! יחי ההבדל 'הקטן'

 אוי, כמה שזה חותך, אחח.
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כל אדם רוצה לעשות רצון ה', אבל "למען השם" רק בתכנון שאנחנו רצינו, להספיק כך וכך, להתפלל בצורה כזו או 

אחרת, לעזור לחבר, ואפילו להספיק היום לצאת ל"פעלד"... הכל טוב ויפה... השאלה מה קורה כשמשהו נתקע לנו 

יבל חום וצריך להשאר איתו בבית, פתאום אשתך צריכה עזרה "רק חמש דקות"... בדרך... פתאום הקטנטן שלנו ק

 פתאום האוטובוס ברח לנו מול העינים...

הבה נזכור כי אז, דוקא אז, הקב"ה עומד וממתין לנו... דוקא כשלא הולך לנו לעבוד את השם כפי שרצינו, דוקא שם 

 מתחיל "לשם שמים" האמיתי.זה העבוידה האמיתית שהקב"ה רוצה מאיתנו, שם 

 מוירעדיג!!!

 

 ...וימאן, ויעזוב בגדו אצלה וינס

צעיר וחסון, מסלסל בשערו וממשמש בעיניו,  17מאיפה לוקחים כזה עוצמה ? מאיפה הכוחות ? סך הכל בחור בן 

תבלינים זולים נמצא במצב שאין לו כביכול מה להפסיד, יתום מאמא, נמכר ע"י אחיו עצמו ובשרו תמורת כמה שקי 

מצרי, מרוחק ודחוי ע"י משפחתו שמכרו אותו בלי להניד עפעף, וכעת הוא שוהה במצרים ערוות -המדיפים ריח ערבי

הארץ, מבן זקונים ענוג הוא הפך בבת אחת למנקה ועוזרת בית אצל איזה שייח ערבי מגושם... והנה סוף סוף יש 

 ...מישהו שמחכה לו, מישהו שרוצה אותו

 ?שאב יוסף הצדיק את הכוח העצום לזעוק "וימאן" גם במצב כזה ירוד, ועוד במצרים ערוות הארץמהיכן 

 :רעיון נשגב לחינוך הבנים הבליחו מאורי הדורות מתוך סיפור זה

 ..."בפרשה זו אנו מוצאים עוד פעם את המילה "וימאן", "ויקומו כל בניו ובנותיו לנחמו, וימאן להתנחם

 ?מה היה שם

בנותיו, ואמרו לו: אבא מה אתה בוכה ? תראה איזה שבט יפה הקמת, כולם  12בניו נותרים של יעקב אבינו, ו 11 באו

ראשי ישיבות, ראשי כוללים, מגידי שיעורים, בעלי מוסר, גבירים אגדיים, תומכי תורה, דרשנים מופלגים, ואפילו כמה 

 .ם ידועים, מרצות מבוקשות, נשות חסד ידועותקנאים יש ביניהם. והבנות, הו או, כולם מנהלות סמינרי

 .ילדים חסר אחד ? לא נורא, בכל משפחה יש נפיל אחד, בכל עדר יש כבשה אחת שחורה 24אז מה יש ? מתוך 

מיוצאי חלציו  50%אמרו לו: תן תודה, הרי לסביך אברהם אבינו היה ס"ה בן אחד שהלך בדרך התורה... לאביך יצחק 

 ...מחמוד אבדול ונסראללהקוראים להם בכלל 

 ..."רק אחד גר במצרים ערוות הארץ "ולא מניח תפילין רבינו תם 24אז מה לך לבכות? מתוך 

אבל יעקב אבינו, לא הסכים להתנחם, וימאן... הוא ידע את נפש בנו יקירו שמאחורי הסלסול בשערו ומאחורי 

 ...ף הצדיקהחלומות התכופים, מאחורי הכל עומדת נפשו העמוקה של יוס

האבא המשיך להאמין בבן שלו גם במצב שלכאורה היה נראה אבוד. גם במצב שהיה לו את כל הסיבות להתייאש 

 .ולהפסיק להאמין שיום יבוא ויוסף יביא לו נחת...גם במצב כזה הוא דבק באמונה שהאמין בבנו

יעקב אבינו, זה נתן את הכוח ל"וימאן וינס" אמונה זו שיעקב אבינו האמין בכוחו של יוסף, ה"ויאמן להתנחם" של 

 .של יוסף הצדיק

זו הכוונה "דמות דיוקו של אביו נראה לו", האמונה שהאבא האמין בבנו, החום והאהבה שמילאו את נפשו של האבא, 

 ...על אף ולמרות מצבו, הם אלו שנתנו כוח לבן במצב הירוד בו הוא היה נמצא

 ...רבותי, כל מילה מיותרת

 וימאן...

 מה נתן ליוסף הצדיק את הכח לעמוד בנסיון?

mailto:spinkarebbe@gmail.com


3 
 לתגובות והצטרפות:

spinkarebbe@gmail.com 

 מסביר השפת אמת: הניסיון. זה נתן לו את הכח. כן, הבחירה נתנה לו את הכח לבחור בטוב.

 מה הפשט?

השפת אמת מסביר שכל אדם אשר יתבונן לרגע בעצם הדבר שהקב"ה בחר להעמידו בניסיון מסוים, זה לבד יגרום 

מון. הרי המלך נתן בי אמון, הוא העניק לי גוף ומוח ונשמה, הוא העניק לי בחירה, למה ? הרי לו לא לרצות למעול בא

הוא יכול היה לבראות אותי ללא בחירה, ללא יכולת לפשוע, למה אם כן איפוא בחר המל לברוא אותי כך? כי הוא 

 סומך עלי!

 המלך סומך עלי ואני יפגע באמון ?!

מביא על האדם, זה לבד אמור לגרום לו לא לרצות ליפול, לא לרצות לאבד את כלומר, עצם הניסיונות שהקב"ה 

 הקשר, את האימון, אלא אדרבה הוא ירצה להוכיח נאמנות, להוכיח שלא לחינם בחר המלך דוקא בי לתת אמון.

יק וכך מסביר השפת אמת את מה שיוסף הצדיק ענה לאשת פוטיפר: "כי אם אותך באשר את אשתו", וכי יוסף הצד

 נכנס עמה לויכוח ? הוא בא להסביר לה למה לא ? וינס ויצא החוצה, בלי ויכוחים ובלי הסברים!

אלא מסביר השפת אמת שהסבר זה לא אמרו יוסף לאשת פוטיפר, אלא לעצמו, הרי אני מקושר לקב"ה, הרי הוא 

? שווה לי להרוס את הקשר סומך עלי, וכלום לא חשך ממני רק אותך באשר את אשתו, וכי שווה לי לפגום באמון

 ביני לבין קוני ?

 מסיים השפת אמת: "לכן צריך אדם להתבייש לפניו יתברך, ושלא יוכל לסור מרצונו"...

 ...ויעזוב בגדו אצלה וינס ויצא החוצה

"מה  מסביר הרה"ק רבי הרשעל'ה ליסקער זי"ע, "בגדו" מלשון "בוגד", היצר הרע הגיע ליוסף הצדיק ולחש לו באוזן:

אתה בורח? ממתי אתה כזה צדיק ? אני יודע בדיוק מי אתה עמוק בפנים, כמה בוגדנות יש בך, אז מה תפס אותך 

 עכשיו להיות צדיק?..."

אבל יוסף הצדיק עזב בגדו אצלה, הוא אמר ליצה"ר: עם כל הבוגדנות שיש בי, עם כל הנפילות, עם כל הפעמים 

 ל אבי שבשמים עומד לנגדי... עדיין את הפעם הזאת אני יכול להרוויח...שלא הלך לי... עדיין דמות דיוקנו ש

ויעזוב בגדו אצלה. קח לך את הבוגדנות שלי, קח את הנפילות שלי, הם לא מפריעים לי, אני יכול לצמוח איתם ביחד, 

 אני יכול לצמוח דוקא איתם יחד, הם יהיו בשבילי המנוף לצמיחה, לא הבור לנפילה וליאוש...

מסופר על "חכם" מחכמי חלם ויענקל שמו, שנסע ברכבת יחד עם קצין רוסי עטור דרגות, שניהם פשטו את בגדיהם 

העליונים ונשכבו לישון על הספסל, באמצע הנסיעה התעורר החלמאי ומתוך החושך הכבד הלביש בטעות את בגדיו 

החלמאי טרם התעורר סופית וכבר נחפז של הקצין... עדיין החושך שולט והרכבת עוצרת בתחנת חלם... יענקל 

 לרדת מהרכבת כשהוא לבוש במדיו המגוהצים וענוד בדרגותיו הבכירות של הקצין.

 יענקל מגיע הביתה, וצווחה נפלטת מפיה של זוגתו החלמאית... מה קרה ? יענקל זה אתה ? מתי נהיית קצין ?

הוא מתחיל לצעוק "אוי ויי, בטעות הגיע לפה הקצין  יענקל רץ למראה, ולא מאמין למראה עיניו, "תראו מה קרה"

 הרוסי, ואני נשארתי תקוע ברכבת"...

 ככה זה כשאדם שופט את עצמו לפי בגדיו...לפי בוגדיו...

ויעזוב בגדו אצלה. זה הכוח של יוסף. הבוגדנות שנפלה עלי אתמול לא תשפיע עלי היום לרעה, אדרבה זה יתן לי 

 הנפילה תחשל אותי ולא תכשל אותי.את הכוח להמשך. 

* 

 'ברוך ה' יום יום'
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יום יום ולא שמע אליה... וימאן ויאמר... אינני גדול בבית הזה ממני... ואיך אעשה הרעה הגדולה ויהי כדברה אל יוסף 

 הזאת וחטאתי לאלוקים".

ובאמת 'יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום', להבין מה נתן ליוסף את הכח לעמוד בכזה ניסיון גדול? מובא בגמ'  יש

יע לייאוש איך יעמוד בכל יום מחדש מול היצה"ר שמנסה בכל אדם שרואה כזה מאמר בגמ' יכול מהר מאוד להג 

 הזדמנות להפילו לבאר שחת?

 

 כי ממנו ניקח...

'אני יוסף אחיכם אמת זי"ע מוביל מהלך בענין, ותחילה נקדים את דברי האור החיים הק' זי"ע על הפסוק  השפת

את המילה אחיכם שהיא נראית מקשה האור החיים הק' למה הוסיפה התורה  אשר מכרתם אותי מצרימה'.

כמיותרת? ומבאר, כי לאורך כל הדרך מאותו הרגע שהאחים הגיעו למצרים, אנו רואים שהיו עסוקים כל הזמן שהכל 

 לא נקמה ולא נטירה. –קרה להם בגלל מכירת יוסף, אולם מנגד יוסף עצמו לא אמר להם ולו מילה אחת בענין 

 

שעובר הינם סיבה מאת ה' כדי שיתעורר להתקשר אליו ית'. א"כ הן במכירה  הצדיק חי כל ימיו שכל המעברים יוסף

והן במצבים אחרים אף פעם לא תלה את האשמה באחים או באנשים אלא חיפש וגילה בכל פעם מחדש את יד ה' 

אינם 'הנעלבים ווכמו כן את המאמר  'לא תיקום ולא תיטור',שמכוונת את צעדיו. יוסף חי את התורה שמצוה אותנו 

מהי אותה שמש?  עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו'.

לעתיד לבוא כשהקב"ה יוציא חמה מנרתיקה מובא כי רשעים נידונים בה וצדיקים מתרפאים בה. הא כיצד? מבארים 

דהוא ומציק לשני בוערת באותו הרגע שאותה חמה היא רומזת לאש הפנימית שיש בכל אחד מאיתנו. כשבא מאן 

אש להשיב מלחמה אפיים ארצה להראות לשני מיהו הבעה"ב... אך אם אדם עובד על עצמו ויודע שהאש הפנימית 

הזו היא חיות של ה' שמזמן לו כעת חיים חדשים באופן מיוחד לנצח נצחים, והוא שותק ומבליג על עלבונו, ובזה הוא 

מפנה ומבעיר אותה לעבודת השי"ת ע"י שתיקתו. לעתיד לבוא יוציא הקב"ה חמה זו  אינו מכבה את האש הזו אלא

כלומר יכירו וידעו כל ישבי תבל כי ה' הוא האלקים, ואז מי שעבד והבליג בעת שהחיות הזו היתה נסתרת  –מנרתיקה 

ר בחיי העוה"ז הוא בכל מיני התרחשויות עם הזולת יוכל לעמוד גם באור הגדול הזה של לעתיד לבוא, מפני שכב

הצליח לגלות שם את אותה החיות שה' מנהיג אותו. אך מי שלא זכה לזה לא יוכל לעמוד בפני האמת והאור הגדול 

 נידון בה... –הזה וממילא 

 

 ש...ש...ש...

וייגען, שלונגען, שא עליו. ביידיש ישנו פתגם שאומרים שלוש פעמים ש'. שהיה מצדיק כל דבר שב –יוסף הצדיק זהו 

לבלוע, לשתוק, ואף לא לשמוע מה שהשני מטיח... וזו עבודה קשה מאוד, אך עבודה זו מביאה  –טימען. הוי אומר ש

את האדם לדביקות בקב"ה, על ידי שחי מעל הטבע שלו. מבאר השפ"א, יוסף הצדיק לא התחיל לחיות בעבודת ה' 

אדם כוחות למעברים הבאים. וזה היה הכח של יוסף רק במצרים אלא לאורך כל הדרך, וממילא מעבר אחד נותן ל

הצדיק, כי כשאדם חי מעל הטבע בכל דבר יכול לעמוד גם בניסיון כה גדול של למעלה מדרך הטבע כי בדרך הטבע 

גם כשתכננתם להרוג אותי וגם כשבפועל  – אחיכםלא שייך לעמוד שם. וזה מבאר גם האור החיים הק', אני יוסף 

עדיין אחיכם ולא נוטר לכם איבה על כך כי הכל הוא ההנהגה המופלאה של השי"ת כפי שאמנם  מכרתם אותי, אני

זכה לראות בהמשך הפרשה. הוסיף על כך הרה"ק מלעכוויץ' זי"ע ואמר, ביאור כזה של האור החיים הק' לא בא 

הק' גם עבר מעברים  מאליו אלא רק לאדם כמו האור החיים הק' שג"כ חי בזה הדרך... והיה ידוע שהאור החיים

קשים ואף פעם לא היתה לו טרוניה על אף אחד... וחסידי לעכוביץ' היו אומרים על הרה"ק מלעכוויץ' זי"ע שאמנם 

 גם הוא שאמר מה שאמר על האור החיים הק' כנראה שגם הוא היה כזה...

 

 כח ההתמדה של היצר
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בא ללמד אותנו מצד אחד את הצד החיובי שבענין,  – ''יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםנבאר את מאמר הגמ'.  כעת

שאם היצר בא כל יום זאת אומרת שיש לאדם כוחות לחיות כל יום את הנקודה הפנימית בכל דבר, ומנגד כל יום 

עליו, לא בא אליו סתם כך אלא גובר והולך. ולכן אם אדם לא יעמוד היום בניסיון מחר ילך  מתגבריצרו של אדם 

בר. וא"כ זה שמישהו מציק לשני הוא טובה גדולה בשביל האדם כי הוא דוחף אותו בכח להכרה הזו בבורא הניסיון ויג

עולם, ועל ידי זה האדם מקבל כוחות חדשים לעמוד מול הניסיונות הבאים. אמנם לכאורה מובא עוד שהיצה"ר בא 

היכן התגברות היצר? אך האמת היא  לאדם ואומר לו 'היום עשה כך ולמחר עשה כך עד שאומר לו עבוד ע"ז', א"כ

שדרכו של היצר היא ההתמדה, כי עפ"י התורה הק' אדם תמיד צריך להיות מוסיף והולך ולא לעמוד באותו מקום, 

המשך כפי שאתה, אינך צריך  –והיצה"ר אינו אומר לאדם עשה כך ולמחר עשה אחרת, אלא תמיד 'עשה כך' לאמר 

כי מי שלא מתקדם קדימה הוא צועד אחורה... וכמו כן עשה כך ועשה כך מלמד להתקדם. ובזאת נלכד האדם ונופל 

אותנו שכפי שהיצר לא מתייאש אף פעם מהאדם אלא תמיד בא אליו עם אותם הניסיונות, כך האדם צריך לאזור 

את כח ההתמדה שלו ובכל פעם לאמר לא! וכמו שמבארים ביוסף הצדיק שעל המילה וימאן יש טעם של שלשלת, 

וביארו צדיקים שיוסף אמר ג' פעמים לא! לא! לא! זו העבודה של האדם כל החיים בכל יום מחדש. אמנם יש להבין 

 מדוע עשה כך הקב"ה שכל יום מחדש ישנם ניסיונות ומעברים?

'והטעם כשהקב"ה מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, ממילא נולד התגברות היצר השפ"א זי"ע וז"ל:  מבאר

ן. וכל המסורה על ענין זה. ברוך ה' יום יום. ואהיה שעשועים יום יום. כי רצונו ית' שבניו יבררו בכל יום הרע גם כ

 הטוב מרע'... 

מחדש את הבריאה בכל רגע ורגע והתפקיד שניתן לאדם הוא גם כן על דרך זה של כל רגע ורגע וכל יום  הקב"ה

בשה בין הערבים ובין הערבים לא לבשה את מה שלבשה ויום. ומובא עוד במדרש שבגדים שלבשה בשחרית לא ל 

בערב... וכנגד זה תיקנו חז"ל ג' תפילות בכל יום כי בכל יום האדם צריך להתרומם מחדש כמה וכמה פעמים, ודבר 

 זה הוא שעשוע לפני השי"ת.

 

 להאמין בכוחות

אדמו"ר זצוק"ל מבארים את מאמר הגמ', 'יוסף הצדיק מחייב את הרשעים, הלל מחייב את העניים, ור' אלעזר  בשם

בן חרסום מחייב את העשירים'. והקשה מה שייך לומר על כאלו צדיקים שהם מחייבים את כולם? ובאר שזו הטענה 

יר בבעיה ומתחיל לחפש פיתרון הוא על האדם שהוא מחפש תירוצים תמיד להצדיק את עצמו... אך אם האדם מכ

רואה שחלק הארי כבר מאחוריו... זו הישועה בעצמה. כי כשאדם חי את הסכנה הוא כבר פועל ישועה לעצמו. וזה 

'כי אלו הצדיקים הובאו לידם מבאר השפ"א זי"ע כי היתכן שיאמרו לרשע שיהיה כיוסף הצדיק? אלא הפירוש הוא 

הדורות ועל ידי שהקדים יוסף לעמוד בניסיון הוכן הדרך שיוכל כל איש ישראל ג"כ הניסיונות כדי להכין דרך לכל 

א"כ זו טענה על האדם,  להינצל. וכמו שמצינו שכל יורדי מצרים ניגדרו בעריות בזכותו. וכמו כן נשאר לכל הדורות'.

יום לחיות את הסכנה הלא כבר יש דרך להינצל מן העבירה, וא"כ יש לאדם את הכח לזה, רק צריך להתמיד יום 

 ולהיות כל הזמן בקשר בורא ואז האדם יוכל לעמוד בכל המעברים. 

* 

 

 "מעין עולם הבא"
 

צדיקים מבקשים לישב בשלוה אמר להם הקב"ה לא וישב יעקב, ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף, 

די להם לצדיקים במה שמוכן להם לעוה"ב... הענין הוא עפ"י מאמר חז"ל התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס 

 לטרקלין".

שתכנס לטרקלין מדגיש לנו התנא. על צד הספק, אולי תזכה להכנס. כך צריך להיות המבט של האדם בחיים, כדי 

 הם הקשר הנצחי והדביקות בבורא ית'.  –א ראוי. ותמיד יש לחפש עוד אפשרויות לזכות לחיי העוה"ב שעדיין אין הו
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בענין זה על אחד מתלמידי הבעש"ט הק' שרצה לחזור לביתו ובא לקבל ברכת פרידה ויציאה לדרך. כשדפק  מסופר

אמר לו: אם לומד הנך כאן תקופה בדלת שאלו הרבי מבפנים, מי שם? ענה לו התלמיד: אני. פתח הרבי את הדלת ו

כה ממושכת ומסוגל אתה לומר אני, סימן הוא כי עדיין לא התחלת ללמוד מאומה... כמו"כ כשאדם יגיע לשמים 

וישאלו למעשיו, ויאמר אני למדתי ואני עשיתי וכו'... הרי שלא התחיל כלל את העבודה. וזה מה שמבאר הפרי הארץ 

 תזכה להכנס בסופו של דבר.  אולילטרקלין, הדרך היא תמיד לחיות  במאמר התקן עצמך... כדי שתכנס

מוסיף הפרי הארץ ומדגיש כי אין המשל דומה לנמשל. ובכדי להבין מדוע, מתחיל הפרי הארץ להעמיק בנדבך  אמנם

 נוסף כדרכו, מהו כדי שתכנס לטרקלין.

אל חלק אלוק ממעל ממש. ובאפשרו להתייחד "והרב פי' בענין אחר לשון כדי שהענין הוא ידוע להיות אדם מישר

 אחדות גמור עמו ית' בלי שום הפסק ומסך המבדיל". 

היהודי חצובה ממקום גבוה מאוד חלק אלוק ממעל, ואף יותר גבוה מהמלאכים. כידוע שהמלאכים נמצאים  נשמת

מלאכים נבראים ללא רק בעולמות הבריאה והיצירה... ונשמת האדם חצובה מעולם האצילות. אך ההבדל הוא ש 

לבוש כלשהו ואין להם שום הסתרה כנגד האור אי"ס ב"ה, בכל אופן ברמת דרגתם אשר הם נבראים. משא"כ אנו 

יורדים לעוה"ז עם לבושים המסתירים מאיתנו את הדביקות בא"ס, ואנו צריכים להפשיט את אותם הלבושים ולדבק 

דברינו כעת שאדם צריך לדעת שיש בכוחו לעשות את בה'. ובהמשך נבאר אי"ה כיצד לעשות זאת. היוצא מ

 ההפשטה הזו ולהגיע דרכה לקשר אמיתי עם הבורא ללא שום הפסק.

הקב"ה הוא אינו גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף, אך ע"י התורה הק' והמצוות אפשרי בידינו ההתחברות עמו, אמנם 

פיכך הרבה להם תורה ומצוות. ומכיוון שהקב"ה נמצא ככתוב: רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לזכות מלשון זיכוך. ל 

בתוך התורה והמצוות, אזי אם אדם משקיע את רובו ככולו בתורה אז יכול להגיע למצב שיוצא מבחינת הגוף שלו. 

וכפי שלומדים אנו משכם בן חמור, ומובא במדרש רבה, מפרשתו של אותו רשע אתה למד עבודתו ית'. שנאמר 

ענינו, חפיצה חשיקה ודביקה. ואח"כ מרוב תשוקתו בבת יעקב הסכים להפקיר את כל אשר לו בתורה ג' לשונות ב

ואת כל משפחתו ואף את כל עירו, העיקר למלאות תאוותו. וממנו יש לנו ג"כ ללמוד, שכאשר אדם דבק במטרה 

ם אצלו למען מסוימת, הוא צריך לבוא למצב של הפקרות בשביל זה. ואז הוא שובר את כל המחסומים שקיימי

המטרה. אך כל עוד שמדובר בעבודת ה'. אם כי אנו לפעמים יכולים להרוס את העבר ההוה והעתיד שלנו בשביל 

 (... Offside)לעמוד על דעתינו הקצרה, ובזה כבר יוצא שכרו בהפסדו 

כי ישנו מושג של  נקודה יש לנו לבאר כדי להביא את דברי הפרי הארץ אל יישובם ומקומם הנכון אי"ה, והיא: עוד

אור, וישנו מושג של אור בעל השפעה. השמש כמשל מאירה היא לכולם בין לטובים ובין לרעים, ואין לה שום השפעה 

מאף גורם כלשהו, ואף אם לא ינעם לי אור השמש, היא לא תושפע מכך כלל. משא"כ באור הנשמה הוא סוג אחר 

מחיה אותו, וממילא משפיעה עליו ישירות. ומציאות היא שאם  של אור, כי הנשמה לא רק מאירה את הגוף אלא גם

אדם נוקף אצבעו מיד חש זאת בכל הגוף, משום שזוהי הרגשת הנפש שהיא משפיעה ואף מושפעת מהאדם. וכל זה 

 מבאר הפרה"א בדבריו הק': 

דביקות ואחדות "וכן בצער הנפש מאיזה מדה מפני התקשרותו בה. משא"כ כשהאדם מקשר כל עצמו למקום אחר ב

 גמור הרי הוא נפסק מן ההתקשרות הראשון שהיה לו"...  

מעשה שהיה אצל הרבי מברדיטשוב, בעת שנערכו פוגרומים בעירו ה"י, היו הגוים משתוללים ואוי ליהודי  מספרים

יד שהיה נופל ברשתם. ופעם אחת פרצו הגוים לבית הכנסת בעת שהיה הרבי בתפילת שמו"ע. ותלמידו ה"ה המג 

מקוז'ניץ זי"ע, ברח והתחבא בתוך ארון והציץ כדי סדק צר בנעשה. הגויים החלו להפליא את מכותיהם ברבי 

מברדיטשוב, אך לתדהמת כולם, הרבי לא נע ולא זע. שקוע היה בתפילתו וכלל לא שם לב לנעשה סביבו, ואז תקף 

אך, הבה ננוס מכאן פן יבולע לנו... לאחר שגמר פחד איום את הגויים ואמרו זה לזה: הלא אין זה אדם כלל כי אם מל

הרבי מברדיטשוב את תפילתו, הלך לביתו ואמר כי אין הוא חש בטוב ורוצה לנוח מעט, ורק אז שם לב כי בגדיו 

 מוכתמים בדם...

מוצאים אנו מושג כזה שאדם יוצא ממחסום הגוף שלו ונכנס למצב של דביקות. וזה מה שרוצה הפרה"א  א"כ

ו. שכח זה הוא כח הנשמה, כי חלק הנשמה אשר בגוף הוא חלק קטן ביותר, הידוע כאור הפנימי. אך מעבר ללמדינ
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לכך יש אור מקיף שמקיף את האדם ומחובר עד אין סוף ב"ה, וממילא כשאדם יוצא מהגוף שלו יכול להתחבר ולהגיע 

ן או תאוות אחרות וכשאדם להוט אינו לדרגות עצומות... וכמשל יכולים אנו לראות את עצמינו רודפים אחר ממו

מרגיש לא בחום ולא בקור וכדומ'. וכמו"כ בקדושה ואף יותר מכן כידוע שמידה טובה מרובה ממידת פורענות... הנה 

 זה עומד אחר כתלינו, רק צריכים אנו להזיז את הכותל המסתיר... וכבר הוא מתגלה.

הנקרא הסירו מלבושים הצואים והלבישו מחלצות, שהנה  "והנה כשנכנס אדם עם כל עצמו בדבר קדושה... הוא

 עתה הוא מתלבש ברוח קדושה, וכשמתלבש בתיבות התורה והתפילה נקרא בא אתה וכל ביתך אל התיבה".

לאדם את הכח לבוא בתפילה להתפשטות הגשמיות. צריך להכנס לתוך תיבות התפילה עם כל הכוחות והחיות  יש

והמח. ומסופר על אחד ששאל בלעג את הרבי מקוברין זי"ע, הלא אני גדול מהתיבה ואיך אכנס אליה? השיב לו: אם 

כי האותיות הק' הן חלק אלוק ממעל,  אמנם חושב אתה שהנך גדול מהתיבה, אין יכול אתה לבוא שם כלל! ובאמת,

אפשר לבוא להתאחד עם ה'. וכמו"כ במצות נר חנוכה,  באורייתא ברא קוב"ה עלמא. וא"כ ע"י ש'נכנסים לתיבה'

וכשאדם מתעסק כך בה מתעורר האור הגנוז שאפשר להאיר בו את הנשמה לקבל תוספת כח וקדושה בעבודת ה'. 

ור המקיף מבחוץ, ואור התורה והמצוה מבפנים, ואז בטל הגוף ברוב הקדושה בעניני התורה והמצוות מאיר עליו א

 ונכלל גם הוא בקדושה וטועם מעין עולם הבא.

פסוק זה מבאר לנו כי כל מה שאדם יזכה לדביקות בעולם הבא בקב"ה, הוא לפי הטעימה "וזהו טועמיה חיים זכו"... 

ידע חיי עוה"ב מה הם. למשל: אם יש לאדם כאן בעוה"ז כאבים שטעם בעולם הזה. ואם אדם לא טועם כאן כלום לא י

כגון שמישהו משפיל אותו, הרי ביארנו כבר מספר פעמים שזהו אור אלוקי המלובש במידה זו או אחרת של ניסיון. 

כעת, אם האדם מקשיב לניסיון ומבקש מה' שיתן לו את החכמה להכנע ולגלות את האור הזה שמחיה את הניסיון, 

חיים  –שטועם את האור בעולם הזה. ובמקום להפגע מהשני ולנקום בו, הוא נותן מעצמו נתח ומקריבו לה'. אז הרי 

זכו. שכשיגיע לעוה"ב ויגלה את האור הזה שטעם ממנו, יתחיה מזה. אך אם לא מתגבר כעת ומגשם את האור ע"י 

מנות עליו, משום ששם יהיה הכאב כאין נפילתו בניסיון בשביל לא לסבול כמה רגעים, או אז כשיגיע למעלה רח

וכאפס לעומת הכאב שקיבל בעוה"ז. וזאת, מפני שבעולם הזה האור הזה מגיע אלינו ברחמים ובהתלבשות גדולה 

כדי שנוכל לקבל אותו ע"י התאמצות מועטת. ובהתאמצות זו אדם מגלה את האור ומאיר את נפשו בהארה מתאימה 

ולהכיל את האור הגדול הזה ללא הלבושים. אך אם לא עובדים על זה כאן, בכדי שכשיגיע למעלה יוכל לקבל 

 איום ונורא לנשמה, וזהו הגהינום.כשנחשפים לאור הזה שם ללא הלבוש, הוא צער 

ע"י מעשי התורה והמצוות אדם יכול להרגיל את עצמו לחיות את האור הזה ולגלותו מהמלבושים שלו בעוה"ז.  אמנם

את מעשי התורה  חיברים אותו לזה אחר שהם עצמם כל החיות של הבריאה. וכשאדם כי התורה והמצוות מח

פה בעוה"ז. ולכן מובן היטב מה שאמר הפרי  –כי הוא טועם את טעם עוה"ב  בתוך הטרקלין!!!והמצוות הרי הוא כבר 

אוי ומוכן להכנס הארץ זי"ע בתחילה, כי אין המשל דומה לנמשל. כי במשל אדם מכין את עצמו בפרוזדור שיהיה ר

לטרקלין, אמנם בעבודת השי"ת מי שמכין א"ע כאן בעוה"ז לגלות את חיות ה' שהיא הטרקלין, הרי שטועם טעם 

 שהוא העולם הבא והטרקלין. שתכנס בהם"וזהו כדי שתכנס, פירוש באופן עוה"ב בעוה"ז. 
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