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 פרשת בא 

 שיעור א'

 ויה מהו הכוונה בתי כהונה ובתי לו

ויהי כי יראו המילדות את האלוקים ויעש ויהי כי יראו המילדות(.  )ד"ה  במאור עינים  איתא  
חד אמר בתי כהונה ולויה, וחד בפירוש ויעש להם בתים,  רבותינו ז"ל  להם בתים. ודרשו  

ויותר היה לו לומר שיצאו  להבין, מהו לשון בתים על כהונה ולויה,  ויש  אמר בתי מלכות.  
 מהם כוהנים ולויים. ומהו בתי כהונה ובתי לויה. 

 וב בית יראי ד' למה לא כת 

' בית הלוי  ד', בית אהרן ברכו את ד  הפסוק בית ישראל ברכו את ביאור  נקדים  ולבאר זאת  
למה לא נאמר אצל יראי ד' גם כן תיבת בית, ולומר בית יראי  דקדק,  ויש לוגו' יראי ד' וגו'.  

 כמו שנאמר אצל בית אהרן ובית הלוי. ד' וגו', 

 מי יש חכמה חיצוני ויש חכמה פני

ות עם החכמה  אלא יש חכמה ויש חכמה, יש מצב לחיות עם החכמה החיצוני, ויש מצב לחי 
אור  ה הוא ע"י התורה להתחבר להפנימי שזה בעצם מזכך אותו להגיע להקב"ה, ולהגיע לכל ז

התורה ואז מגיעים להקב"ה, אלא השאלה רק איך לומדים תורה, כי בזה שיצאו ממצרים 
היה רק גלות הדעת ויש לנו עדיין עד עצם היום הזה גלות המידות וגם את זה צריכים להוציא  

לות הדעת נקרא לחבר כל דבר להקב"ה, אבל היום יש לנו גלות המידות שזה סערות  משם, ג
מטשטש שזה  להאמין    רגשיות  צריכים  אנחנו  וממילא  הקב"ה,  את  לראות  הדעת  את  לך 

שהדעת שלנו מקושר להקב"ה בכל מצב אפילו בדרגה הכי נמוכה שיש, וברגע שאדם מאמין  
 כל דרכיך דעהו. משם יתפרדו כל פועלי און, וזה בבזה אז 

 ם שחי עם הסכנה מחכה בסבלנות עד שיתבהר העניין אד 

ם שלי,  ולהגיע לכל זה צריכים יראה לפני זה, שזה להכיר את האפסיות שלי ואת החסר אוני
ולדעת ברגע שהמידות מתעוררים יש שם טוב ורע ואין רק טוב או רק רע, וברגע שאדם יודע  

עצם המחשבה הזאת נותנת לו כוח    שם יש רק טוב,עד כמה הוא מסוכן הוא מגיע להקב"ה ש
ואז כל הלימוד שלו אחרת    ומשם יתפרדו כל פועלי און  לחכות בסבלנות עד שיתבהר לו העניין

דה של פסח יש רשע וצדיק, לכאורה למה הוא רשע הרי הוא שואל טוב מאוד,  לגמרי. בהג
אחד   נקרא  וצדיק  להקב"ה  דבר  כל  מחבר  שלא  אחד  נקרא  רשע  דבר  אלא  כל  שמחבר 

 להקב"ה. 

 יש יראת העונש ויש יראת התרוממות 

אבל לפני כל דבר חייבים יראה. יראה הוא כמו השער שיש לפני כל בית, וכמו כדי להיכנס  
אותו דבר לפני הכניסה לתורה חייבים לעבור את    לבית חייבים לעבור את השער לפני זה, 

תיו רק כדי להיות אזרח טוב, ואפשר השער שזה היראה, אפשר לקחת את התורה ולקיים מצו
איזה סוג יראה יש לך,  לעשותם כדי להתחבר להקב"ה ולחיות אחד אתו יתברך, וזה תלוי  

ר לצאת ידי חובתו,  אחד שיש לו רק יראת העונש אז הוא מחפש להתפטר מכל דבר והעיק
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זירותיו,  , אבל העיקר הוא קבלתם מלכותו קבלו גועונשים  והיה מעדיף שלא יהיה כלל מצות
ת והתחייבויות, להיות נאמן למדינה ללמוד את חוקי המדינה  דהיינו אזרחות יש לזה נאמנו

וברגע שמתחברים למדינה אז מקבלים הכל, אותו דבר בני ישראל ברגע שאנחנו מקבלים  
נו חלק כי אנחנו חלק אלוקי ממעל, וישראל אע"פ שחטא ישראל הוא וממילא אנחנו  אנח

 מחוברים. 

 ידו חובתם ויש שרוצים להתקרב   ים לצאת יש שמחפש 

על ידי    א"כ השאלה האם אתה מחפש מה הולכים לקבל כאן או שאתה מחפש להתחבר יותר
נתינה אדם מתחבר הרבה יותר, והעיקר הוא יראת ד' לחיים כי יראת העונש הוא רק כדי  

ו חיים בלעו,  לחיים הוא יראה עילאה ואלמלא מוראו איש את רעה לצאת ידי חובתו, יראת ד'  
ולא היה כלל מצב להחזיק    איש את רעהו חיים בלעו ובלי המלכות אז באמת היה מצב של  

וכל אחד יודע עד כמה טוב המלך, א"כ יש אנשים שמחפשים העיקר רק לצאת ידו    מעמד,
ברגע שאדם מחפש את הפנימיות    חובתם ויש שמחפשים להיות הרבה יותר קרוב למלך, א"כ 

להתחבר הרבה    יעשה כל מה שבעולם לא להתנתק ח"ו מהתורה וינסה של התורה אז הוא  
 יותר מעד עכשיו. 

 חכמה חיצוניות נקרא נובלות החכמה 

נובלות   ג"כ  נקרא  חיצוני  חכמה  פנימי,  חכמה  ויש  חיצוני  חכמה  יש  חכמה  סוגי  שתי  יש 
זאת ואוכלים  החכמה, לפעמים אפשר לראות על הריצפה דברים שנפלו מהעץ ואז מרימים  

עשה זה רק טעימה ממה שיש על העץ, וברגע שאתה מגיע לטעם הטוב של  אותם, אבל למ
הפרי אז אתה רוצה עוד אבל על זה צריכים כבר לשלם, אותו דבר הקב"ה נתן לנו נובלות  
החכמה אבל לא כדי להישאר שם אלא כדי להגיע משם לטעימה ולהבין את הטעם הטוב  

 חכמה בעצמו ומשם להקב"ה. יעים לואז מג מעלה, ולעלות משם עוד יותר ל

 מגיע מהשבירה  כמה נובלות הח 

והנובלות החכמה מגיעים מהשבירה, כידוע בעת שברא הקב"ה את העולם היה מושג של  
שבירה ונפלו אז ניצוצות הקדושות לכל מיני מקומות, וברגע שאדם לוקח את הנבולות הזה  

א מקיים מצות  אדם שחושב שהו  זה נותן לאדם כוח ופיתוי לרצות להגיע לחכמה בעצמו, 
לא   מפחד  הוא  דהיינו  היראה  את  לו  שיש  אחד  אבל  המצות,  לקיים  התחיל  לא  עוד  הוא 
להתנתק מהקב"ה ויודע שאפילו שעשה משהו הוא עוד לא התחיל לעשות כלום מהמצווה,  
אז אולי הוא התחיל לעשות את המצוה, כי אז הוא לא עושה את המצוה העיקר לצאת ידי  

הגיע לפנימיות של המצוה, וזה נקרא שיש לו יראה לפני המצוה ואז  אלא הוא מחפש ל חובתו  
 יהיה לו לא רק את הנובלות אלא גם את החכמה בעצמו. 

 אדם שלומד בשביל הידע יש לו רק יראת העונש 

להיכנס לתוך הבית    כמאמר רבותינו ז"ל תרעא לדרתא.  אך דנודע, שהיראה היא השער,
ד כדי  ונש, וברגע שאדם לומ ומד רק בשביל הידע אז יש לו רק יראת עולתוך החכמה, אדם של

להגיע להקב"ה אז יש לו יראת ד' לחיים ואז יש לו כל הזמן פחד לא להתנתק מהקב"ה ועושה  
כל מה שביכולתו להתחבר להקב"ה, והוא לא מסתפק בידע בלבד אלא ברגע שהוא קרוב  

כרגע יש לך רק נובלות שזה לפתות אותך  ל  למלך הוא רוצה להיכנס להיכל המלך בעצמו, אב
 המלך. כדי שתיכנס להיכל  
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 הוא להבין את הגדלות של המלך השמירה סביב המלך  

כל פעם מבחוץ  וא"כ, מאחר שהיראה הוא השער, בוודאי לפנים ממנה הוא היכל המלך,  
היכל המלך יש שוטרים ושמירה אדוקה, אבל לא שמים את זה כדי שתפחד אלא שתבין מהו  

ואי אפשר לבוא להיכל המלך, כי אם על ידו, שיבוא מקודם בזה השער. הגדלות של המלך,  
לך בלי לעבור את השער לפני זה, אותו דבר היראה הוא השער  כמו שאין מצב להיכנס למ

לחכמה,   כל להיכנס  לבחינת החכמה, שאמרו  יבוא  כך,  ואחר  לד',  זה השער  כמו שכתוב 
וכו'  לחכמתו  קודמת  חטאו  לא  .  שיראת  הוא  אבל  הדבר  סביב  מסתובב  סתם  הוא  אחרת 

 לך. מחובר לשם כלל. וגם רק טעמת טעימות ולא נכנסת באמת להיכל המ

 צדיקים מחפשים להתחבר כמה שיותר להקב"ה 

הרב  כשהגיע לארץ הקודש הלך לבקר את  שהרה"ק המנחת אלעזר ממונקאטש זי"ע  מסופר  
לינו. שאל נה הרב הנה הוא עומד אחר כות ושאל אותו אימתי קאתי מר, וע אלפנדרי זצ"ל,  

הנ"ל א"כ למה הוא לא נכנס, ענה הרב יש מעכבים. ואז התחיל הרה"ק הנ"ל לבכות    הרה"ק 
ידוע   וכמו"כ  ח"ו.  הוא מהמעכבים  אולי  לו  זי"ע  שיגלה  מזידיטשוב  אומר  שהרה"ק  היה 

מחבר את    תמיד שאולי הוא מקליפות נוגה. דהיינו ברגע שמפחדים לא להתנתק בזה אדם
 עצמו עוד יותר.

 מק רם ויש עומק תחת יש עו

ק תחת ועומק רם, בעולם הזה זה נקרא עומק תחת דהיינו הקב"ה  אומר שיש עומהשפ"א  
כי   עומק מאוד,  ויש שם  כלל  מתחבא כאן בעולם הזה, אבל בעולם הבא שם אין גשמיות 

הוא מכוסה ברוחניות.  הקב"ה אינו גוף ולא משיגי הגוף וגם שם אין מצב להשיגו כלל ושם  
אבל בעצם הוא לא השיג כלום, ואחד    דהיינו אחד שאין לו יראה אז הוא חושב שהשיג משהו

שחי עם היראה הוא נמצא בעומק רם ובהיכל המלך, וברגע שהוא נמצא שם הוא רואה עד  
כמה הוא עוד לא התחיל לעשות את המצווה כלל, כי ברגע שהוא נמצא בהיכל המלך הוא  

חושב  ראות עד כמה הוא עדיין רחוק מהיכל המלך. אדם שנמצא בחיצוניות אז הוא  מתחיל ל
את  לשבור  כבר  שהצליח  חושב  הוא  בזה  מצוה  איזה  ולעשות  בבוקר  לקום  שהצליח  בזה 
החומריות וכבר הגיע למטרה, אבל למעשה עוד לא הגיע לעומק רם ששם מסתתר הקב"ה  

 חפש את הקב"ה עוד יותר. בעצמו, וברגע שאדם הגיע לפנימיות אז הוא י

 כשעושים חטא הוא בלי אלופו של עולם 

ידו, שיבואי אפשר לבוא להיכל המלך וא מקודם בזה השער. כמו שכתוב זה  , כי אם על 
כך,   ואחר  לד'.  אז  השער  היראה  את  החכמה,  שעבר  לבחינת  את  יבוא  תחיה  החכמה  כי 

כולו.   העולם  כל  של  לחיות  באים  ושם  שירבעליה.  כל  קודמשאמרו  חטאו  לחכמתו את  ת 
חכמתו מתקיימת וכו'. אבל אם אין לו יראת חטא לפני זה אז אין חכמתו מתקיימת, יראת  

כשאומרים את המילה חטא לא שומעים את האות  הבעש"ט הק'  טאו נקרא כמו שאמר  ח
אל"ף, דהיינו כשעושים חטא הוא בלי אלפו של עולם, יראת חטא נקרא שהוא מפחד שהוא  

 ת הקב"ה ח"ו, אז חכמתו מתקיימת. עלול לאבד א
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 הוא נכנס יותר להיכל המלך   אדם שמתעמק יותר בתפילה 

המלך חוץ    נודע, שאינו דומה מי שרואה את ביאור בחינת ראיית פני המלך בהיכלו, דהנה  ו
בוודאי, הוא התקרבות יתירה מי  ובהיכלו. כי  בביתו  את המלך  לביתו והיכלו, או שרואה  

כך הוא גם כן בעבודת ד'. כי יש  וול לפעול חפצו ובקשתו יותר ויותר.  שרואהו בהיכלו, ויכ
מרחוק ד' נראה להם, מחמת שלא  הוא בבחינת  כמה שעובדים ולומדים תורתו יתברך, אך  

ברגע שאדם נכנס לבית המדרש הוא יכול לומר שהיה בבית המדרש היכלו יתברך.  באו עדיין ל
אדם מתעמק יותר בתפילה בזה הוא נכנס יותר  ועכשיו הוא יכול ללכת הביתה, אבל ככל ש

 להיכל המלך. 

 בנחל יש כל הזמן פרישקייט 

והסיבה לזה, מחמת שלא הלכו דרך השער אשר צדיקים יבואו בו, שהיא היראה כנזכר, 
על כן לא באו מביא אותך למלך בעצמו,  של המלך דרך השער  דהיינו שהם לא נכנסו להיכ 

, נחל נובע ממקור החכמה, בנחל הנ"ל יש כל הזמן  ונהעלילמדריגה שיזכו להשיג מחכמה  
החיים.  נקרא  שהוא  פרישקייט,   הוא  עץ  אז  ית',  להיכלו  ובא  יראה  לו  שיש  מי  אבל 

 בהתקרבות יתירה ויכול לפעול חפצו ובקשתו יותר ויותר. 

 ייה מועטים זוכים לחכמה האמיתית רק בני על 

היראההרי   הוא  עד כאן, שהשער להשגת החכמה  לחכמה  נתבאר  זוכה  ע"י היראה  , אשר 
עץ החיים ודומה לרואה את המלך בהיכלו. אבל מי שלא נכנס דרך שער   העליונה בבחינת

היראה, החכמה שלו הוא רק בבחינת מרחוק ד' נראה לי. ירחיב לבאר ענין השגת החכמה  
  נובלות חכמה שזה חיצוני וחכמה של מעלה שזה   בבחינת עץ החיים, שיש ב' בחינות חכמה, 

דהנה, התורה שאנו רואים אצל רוב בני אדם שלא זכו להיכנס דרך שער היראה, הוא   פנימי.
עץ   שהיא  האמיתית,  לחכמה  זוכים  מועטים  עלייה  בני  ורק  מעלה,  של  חכמה  נובלות  רק 

 ו. החיים, ומי שזכה לחכמה זו הרי הוא כרואה פני המלך בביתו ובהיכל

 ה ק כדי להגיע לחכמה העליונ צריך להתעמ אדם  

כמאמרינו על מה שאמרו רבותינו ז"ל, כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת. 
נודע, כי התורה שאנו רואין  הנה,  דוהביאור בזה,  להבין לשון מתקיימת ולא אמר קיימת.  

במדרש   נובלות החכמה, כמ"ש  נקרא  אדם  בני  רוב  תורה.  אצל  של מעלה,  נובלות חכמה 
דהיינו רוב אנשים  נפלה מחכמה עליונה, הנקרא עץ חיים.  שבחינת חכמה זו, היא חכמה  ש

שלומדים תורה הוא מנובלות החכמה ולא החכמה בעצמו. דהיינו יש להם נקודה של דעת  
בשבירה כי הם  בעצמו  להם את החכמה  אין  עוד  להגיע  אבל  יותר להעמיק  עוד  וצריכים   ,

 לחכמה בעצמו. 

 רוב אנשים משיגים רק נובלות החכמה  

הוא, שרוב בני אדם אין משיגים רק נובלות חכמה של מעלה,    בהא דאמרינןהמובן  הביאור  ו
עץ חיים,  כי החכמה האמיתית העליונה הנ"ל   אי אפשר להשיג, כי אם שיבוא  הנקראת 

הנקרא עץ ית  האמית מי שזוכה להשיג בחינת החכמה  אכן,  תחילה להשער שהיא היראה. ו
לעולם,   וחי  ואכל  בו  נאמר  ל החיים,  נצשזוכה  ואין  חיים  רע. חיים  מיתה  בחינת  ואז    בו 

וברגע שאדם מחפש   מתחברים לחי החיים, ואתם הדבקים בד' אלוקיכם חיים כולכם היום.
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את החיות של המצוה שזה לא רק נר מצוה אלא ותורה אור, אז אתה מגיע למקום שזה וחי  
המה מועטים. ר'   אך, שבני עליה הזוכים לזה לעולם, ואז הפכתי את המוגבל לבלתי מוגבל,  

היה אומר מהו הכוונה מועטים הם, זה אלו שמחזיקים את עצמם לשפל הם מגיעים  שר  א
 לזה. 

 הקב"ה מפזר נובלות החכמה שזה יפתה אותך לבוא להיכלו 

לא זכו מפני שש שהמידות שלהם בנפילה.  יש אנשים שהן בבחינת השבירה,  לעומת זאת,  ו
ומגיעים לזה על ידי שמקבלים מלכותו  אה,  ליכנס בשער המלך מלכות שמים, שהיא היר 

נקרא שאדם מ היראה  יתברך, מלכות שמים  חיים  ואלו שלא  כלל,  מזה  לא להתנתק  פחד 
לא השיגו מעלות החכמה הרמה  ומלכות שמים   כן  ידי  עץ  ועל  בבחינת  והאמיתית שהיא 

נו נידח,  לבל ידח ממהוא יתברך שמו חפץ,  מפני שו  חיים. ולקחו רק פיצוחים ולא יותר מזה.
נובלות החכמה שזה  הקב"ה רוצה שכל אחד יזכה להיכנס להיכל המלך, א"כ הקב"ה מפזרו

 יפתה אותך להיכנס להיכל המלך ולהגיע לחכמה בעצמו. 

 הקב"ה לא מדלג על אף אחד באשר הוא שם 

כי הקב"ה  ישיגו אותו גם כן שם,  אותם אנשים שנמצאים בשבירה  והוא יתברך שמו חפץ, ש
כפי בחינת שכלם ומדריגתם, באשר הוא שם. על כן ,  אף אחד באשר הוא שם  לא מדלג על

למדריגתם   והפיל  יתברך,  הוא  החיים  מובלות  נבחינת  צמצם  עץ  שהוא  עליונה,  החכמה 
שהיה להם נובלות  הנזכר, למען ידעו דעת ד' מה שידעו כפי שכלם המועט. כי לולא זאת  

 כלל.דעת להם לא היה  החכמה וקבלתם טעימה מהחכמה, אז 

 כמה בעצמו על ידי הנובלות אפשר להגיע לח 

גם כשהם ו נובלות חכמה בכדי שישיגו עכ"פ השגה מועטת  הפיל להם  זה שהקב"ה  מלבד 
אפשר, שעל ידי  ד ענין בזה שניתן להם בחינת נובלות חכמה, כי  בתחתית המדריגה, יש עו

שיטעמו טעם מן הנובלות.   בחינת הנובלות, על ידי זה יוכלו לבוא לבחינת עץ חיים, על ידי
וברגע שלקחת טעימה אפשר להגיע לאוכל בעצמו, וכמו אדם שנכנס לחנות כדי לטעום מאכל,  

ע אח"כ למאכל בעצמו, א"כ נובלות החכמה  אבל העיקר הוא לא הטעימה אלא רוצים שתגי
 הוא כדי שתגיע אחרי זה ליראה ואז יהיה מצב להיכנס להיכל המלך. 

 לות שזה מת בלי יראה יש רק נוב 

ועכשיו הולך להסביר מהו הכוונה חכמתו מתקיימת אין חכמתו מתקיימת, לכאורה מהו  
הלשון מתקיימת, אלא מסביר שזה מת קיימת, דהיינו בלי יראה יש לך רק את הנובלות וזה  

ת, וכמו פרי ברגע שנופל על הריצפה הוא מת כי ניתקו אותו מהעץ בעצמו, אותו דבר  נקרא מ
שהרי, הנובלות היא התורה שירדה  הנה, בחינת הנובלות נקרא מת.  מת לגמרי. דנובלות הוא  

ו התחתונות,  בזוה"ק  נודע  בר  כלמדריגות  וימת  דאיתא  ביה  קרי  מדרגיה  דנחית  מי  מאן 
ולכן הנובלות נקרא מת, כי ירד מדרגתו של מעלה. הפרי כל    שיורד מדרגתו קרי ביה וימת.

גע שהוא נפל מהעץ ואז נהיה מנותק ומת לגבי הדרגה  הזמן שעדיין מחובר לעץ הוא חי ובר 
 הקודמת. 

 



 קודש                                   בא                                   שיחות

 ~ יא~ 
 

 פסיד משהו כאן אדם שחי עם יראה מרגיש שי

משיג שיש כאן משהו הרבה יותר, וכל זמן שלומד תורה    ע"י הנובלותמי שעל ידי זה  הנה,  ו
עולה למדריגת היראה שהוא הוא מפחד שיישאר בנובלות ולא יגיע לתורה בעצמו, מתעלה ו

כך,    השער, וברגע  ואחר  עוזרים לאדם שלא מבקש עזרה,  ע"י שנכנס לבחינת היראה, לא 
ורוצה לדעת מה מדברים כאן, וכל זמן שלא    שטועמים את הנובלות אז אדם מקבל חשק 

משיגים אותו הוא חי מהנובלות הוא נהנה מזה ולא יותר מזה, וברגע שיש את היראה לפני  
לפנים, לבחינת  עוד ונכנס  עולה  שאני מפסיד, ואז  זה אז אדם מגיע להכרה שיש כאן משהו  

 החכמה הנקרא עץ חיים.

 ביחד   לה את כולם אתו לה הוא מע ברגע שאדן מע 

ואז לא עוזר רק לעצמו אלא גם הנובלות שהיה לו לפני זה פתאום מקבל חיות, כי כל הירידה  
לם שהיה  היה כדי להעלות משם ניצוצות שנפלו לשם, וברגע שהוא מתעלה מתעלה עמו כו 

ומעלה ומחיה גם כן הנובלות שהיה  שם. לא זו בלבד, שהוא נתעלה לבחינת החכמה, אלא,  
כי אם על ידי שהוא היה בשבירה, למטה,  לא ירדו  תם הנובלות  או שבירה. מאחר שמקום הב

הוא ונכנס לבחינת החכמה בפנים בחינת עץ חיים.  ומאחר שעלה  ולכן ירדו בכדי להעלותו.  
וברגע שאני מעלה את כולם אז במקום שבעלי  קיום וחיים.    , ומביאן לבחינתעולים גם כן עמו

מוד בו. א"כ אי אפשר לתקן את הנובלות אלא  תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לע
 אלו שנפלו יכולים לתקנם. 

 תית וא להגיע לאהבה האמי אהבה הנפולה שיש לנו ה 

בה נפולה מאהבת האמיתית שזה נקרא  ואותו דבר בכל דבר, אדם שיש לו אהבה זאת אה
לך  נובלות אה נותן  ביראה הקב"ה  וכן  ד',  כדי להגיע לאהבת  וזה רק טעם של אהבה  בה, 

גיע משם ליראה בעצמו, אבל אדם צריך שיהיה לך טעימה מה זה יראה שת נובלות של יראה
ול לבוא  לפחד ולדעת שהוא יכול לפספס הזדמנויות כאן, וכמו אדם שהולך על יריד הוא יכ 

וסתם לטייל שם וליהנות ואז בעצם הוא כלל לא מחובר לשום דבר, או שהוא יכול לבוא עם  
 כור ואז הוא מרגיש מחובר לכל הדבר הזה. מטרה כדי לקנות ולמ

 מה וחיות לחכמה שלו ביראה אין תקו  אדם שלא חי 

לי יראת  דהיינו הוא למד אבל ב כל שחכמתו קודמת ליראת חטאו, ור המשנה הנ"ל ביאוזהו 
שעדיין  הוא עדיין בשבירה,  שהחכמה קודמת אצלו ליראה, על כרחך שוא"כ    חטא לפני זה,

וא"כ התורה שלו נקרא נובלות גם כן,  , ויש לו עדיין הנאה מנובלות החכמה.  אין לו יראה
כלומר, שאין תקומה וחיות לחכמה  חכמתו מ"ת קיימת.  בחינת שבירה, וא"כ כביכול אין  

ת, קיימת, אין לה  ה. וזהו אין חכמתו מת, אין החכמה שהוא בבחינת משהוא בבחינת מית 
 תקומה וחיות. 

 וח אלא הפסד ממש יעת רואדם שאין לו יראה הוא לא מנ 

והוא יודע שכל שנייה הוא יכול להפסיד וזה לא מניעת  אבל, מי שיראת חטאו קודמת וכו',  
ה ורווח אלא הפסד ממש,   לו  זה שיש  ו  נכנס בשעריראה  אשר אדם  יבוא  עי"ז  ד',  בוודאי 

וברגע שהוא מחובר להיכל המלך זה עוצמתי מאוד. ובזה הוא  להיכל המלך שהוא עץ חיים,  
מחיה גם כן הנובלות שהיו בשבירה  עי"ז  ומעלה לא רק את עצמו אלא גם את הנובלות עמו,  
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נת מיתה, שהיא  בחינת החכמה שלו שהיה בחי שאז חכמתו מ"ת קיימת,  ואשר על כן,  עמו.  
עכשיו   נמצא  השבירה,  אתה  זה  לפני  היראה  בלי  כי  וחיות,  תקומה  לה  שיש  קיימת  היא 

ונעשה  בשבירה, וברגע שאתה עמו אז כולם עולים איתך,   כן,  על ידי שעלה עולה עמו גם 
 כלולה בעץ החיים אשר נפלו ממנה.

 ר העיקר הוא לקחת אחריות ולהיות חלק מכל דב 

ם אצבע ואז לחכות מתי  היינו אפשר ללכת לעבודה ולשווכל זה חייבים את היראה לפני זה, ד
חלק   להיות  להחליט  אפשר  או  המפעל,  שיישרף  ומבחנתי  מחדש  יום  כל  וככה  ארבע  זה 

להשיג חכמה של זה אי אפשר,  נמצא מבואר מכאן, שומהמפעל ולקחת אחריות על כל דבר.  
 כי אם על ידי שתקדים לו היראה. מעלה ולתקן בחינת נובלות חכמה, 

 ם יראה ואח"כ חכמה י קודם צריכ 

המשנה   על  המפרשים  שהקשו  מה  תבין  הטעם  חטאו הנ"ל  ומזה  שיראת  כל  שאמרינן 
תנן עוד  הא  דהיינו שקודם צריכים יראה ואח"כ חכמה. אבל לכאורה  קודמת לחכמתו וכו'.  

האיך אפשר שיהיה לו יראה קודם שיהיה לו אדם זה שאין לו חכמה,  אין בור ירא חטא, ו
 חכמה.

 ונה א נובלות חכמה ומשם ליראה ומשם לחכמה עלי הסדר הו 

מתחילים עם נובלות החכמה ומשם מגיעים ליראה ומשם   אלא להנ"ל מובן הכל, כי קודם
אומר ייקח נא מעט מים ורחצו  הזידיטשובער רבי מגיעים לחכמה העליונה ולא רק נובלות. 

אז והשענו תחת העץ ויאכלו.  רגליכם דהיינו תקחו קצת תורה לשנות את ההרגלים שלכם ו
מתו, הכוונה היא, על החכמה אך לפי דברינו הוא מובן, כי זה בוודאי שאמרו קודמת לחכ

דהיינו לימוד  העליונה הנקרא עץ החיים. אבל בוודאי, בחינת התורה שהיא בחינת נובלות, 
רק בוודאי צריך שתקדים להיראה בכדי שיצא מבחינת בור, שהתורה ומצוותיה כפשוטם,  

שם ומיוכל לבוא לבחינת יראה, והבן.  שילמד קודם התורה כפי שהוא בבחינת נובלות  ע"י  
 מגיעים לעץ חיים בלבד. 
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 שיעור ב' 

 יום ב' ר"ח שבט

 למה דווקא שבט לוי 

ונודע, כי כהנים ולוים נבחרו להיות   )המשך ד"ה ויהי כי יראו המילדות(.במאור עינים  איתא  
ד',   בבית  המלך,  וקדומשרתים  משרתי  להיות  נבחרו  הם  ולויים  כוהנים  והתקרבותם א 

רק הם יכולים להיכנס להיכל המלך ולא בני ישראל וכש"כ גויים או סתם יתירה על הזרים,  
ודווקא הם זוכים להיות בבית  וזכו להיות רואין פני המלך בביתו ובהיכלו.  זרים אחרים,  

קא שבט לוי הם זכו להיות רואה פני המלך, ווד   המלך ולראות את פניו כביכול. ולכאורה למה
 מה הם עשו יותר מאתנו שהם זוכים ואנחנו לא זוכים לזה כלל? 

 ליט"א רושלים ש ד י פור עם ראב" סי 

כשהיה ילד גדול הביאו אותו לדבר  הראב"ד רבי משה שטרנבוך שליט"א  אלא מספרים על 
ידים  ב שאל שאלה לתלמ ואחרי זמן מה הרהטשיבנער רב  בלימוד עם עוד כמה חברים עם  

ומיד הראב"ד ענה תשובה לשאלה. אמר לו הרב שהתשובה הוא לא שלך, אבל    שהיו שם,
הראב"ד התפלא למה זה לא שלי והרי אני חשבתי על זה. בסוף כשיצאו ניגש להרב ושאל  
אותו הרי אני בדקתי בכל הראשונים ובכל האחרונים ואף אחד לא עונה את זה. אמר לו הרב 

ייתה בוכה בכל ליל שבת בעת הדלקת הנרות שאתה  לך אלא של אימא שלך, כי היא הזה לא ש
אז שלה  הבכיות  בזכות  זה  יודע  שאתה  מה  וממילא  חכם  תלמיד  לא  תגדל  זה  וממילא   ,

 התשובה שלך כלל. 

 על ידי שהמילדות התעקשו זכו לכהונה וללוויה 

ד', והתקרבותם יתירה על  אותו דבר כאן מה שהכוהנים ולוים נבחרו להיות משרתים בבית  
וכל זה זכו המילדות על  הכל הוא בזכות   בביתו ובהיכלו,  הזרים, וזכו להיות רואין פני המלך 

והיראה היה, כי הם היו בחדר היולדות והגיע פקודה מבית המלך שכל הזכרים ידי היראה.  
ורק את הבנות יישארו לחיות, ובעצם הם היו יכולים לעבור על ז ה בשקט צריכים להרוג 

ותו ולא להרוג  ולהגיד מה לעשות זה הפרנסה שלהם וללכת הלאה, אבל הם התעקשו לא לעש
אף אחד, ובזכות היראה שלהם זכו לבתי כהונה ולבתי לוויה. ולכאורה מה הכוונה בתי כהונה  

 ובתי לוייה. 

 קב"ה ך ויש שחיים להגיע לה יש שחיים לא להסתב 

ן העיקר  ים שחיים עלי אדמות, יש כאלו שחיים כא אלא כבר דברנו אתמול שיש שתי סוגי אנש
ת', יש כאלו  לא להסתבך עם אף אחד, ויש שחיים כאן כדי להגיע להקב"ה ולהיות אחד אתו י

שחיים כאן עם יראת העונש והם חיים כאן העיקר לא להסתבך עם אף אחד, והם חיים שיש  
ביב לא נכון שאני רק יעשה,  למעלה אבא רע שמחכה לסדר אותי כל הזמן ולהרביץ לי על כל ס

אבל יש כאלו שחיים העיקר להגיע להקב"ה, אדם צריך לדעת כל פעם שלא הולך לו כמו  
הקב"ה לא מחכה להעניש אותו אלא רוצה לתת לו עוד יותר, מצד אחד לית    שצריך להיות 

אתר פנוי מיניה ומצד שני אדם צריך לדעת שלית ליה מגרמיה כלום, ואם כן יש כאן משהו  
 הלא יש לי ילדים יש לי בית, ובהכרה הזאת אני בעצם מגלה את הקב"ה כל הזמן.
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 ת שבכל חושך מסתתר אור גדול מאוד ם לדע צריכי 

חנו חייבים להרוג כל הזכרים ואם לא  אותו דבר פרעה הביא אותנו למצב שמצד אחד אנ 
מאבדים את הפרנסה על המקום, ומצד שני כל פעם שאני נקלע לכזה מצב זה מביא אותי  

ואיפה אדם נשבר, איפה שחושב שכן יש לו משהו, אבל האמת הוא  ללית ליה מגרמיה כלום,  
ה מסתתר  איפה שאתה לא רואה שום דבר צריכים לדעת שהפוך יש שם אור מאוד גדול רק שז

כאן בחושך גדול, וכמו כאן שבעצם הסתתר כאן אור גדול שנקרא בתי כהונה ובתי לוויה  
שאף אחד אחר בעולם לא יכול לזכות לזה רק אתה בחשיבה נכונה, אבל צריכים לעשות איזה  
פעולה לזה, וזה היה היראה, ובמקום להישבר באותם רגעים אז הם שמעו ד' שמעתי שמעך 

זוב נפשי לשאול הקב"ה לא מחפש כאן את השאול אלא שאתה תתקרב יראתי, כי לא תע
 אליו יתברך. 

 ור עם מוסד של אנשים מוגבלויות פ סי 

מסופר שהיה מוסד שהחזיק אצלם אנשים עם מוגבלויות בדיבור ויש להם שפה משלהם,  
והמוסד חיפש אנשים שמכירים את השפה המיוחד הזה ויבואו לעבוד במוסד. ושמו מודעה  

צעת עבודה ביום זה וזה ובשעה זה וזה ובמקום  ן מי שיודע את השפה מוזמן להגיע להבעיתו 
זה וזה. כשנכנסו למוסד היה כזה שלט שכתוב שם את באתי לרעיון תיגש שם למזכירות  
תמלא טופס ותשב על המקום ותחכה עד שיקראו אותך לרעיון, בינתיים היה שם אוכל בשפע 

 ע את כולם. שתייה ומוזיקה ברקע כדי להרגי

 מנהל לקח אחד למשרה 

ולם מילאו טפסים והתיישבו לחכות אכלו קצת והקשיבו לשירים  ואכן הגיע הרבה אנשים כ
ברקע, וכל הזמן הגיעו עוד אנשים ועוד אנשים עד שהמקום כבר היה מלא לגמרי עד אפס  

כניס  מקום, אבל חיכו ולא קוראים לאף אחד ולא ידעו מה קורה כאן למה לא מתחילים לה
רי שעה הגיע אדם מסתכל ימינה  אחד אחד עד שיבחרו אחד שהוא יהיה האדם המובחר. אח

שמאלה מיד נכנס ישיר לחדר מנהל, ואחרי דקות ספורות הוא יוצא מאושר שהוא זכה לקבל  
תודה לטרחה שלכם את המשרה. מיד אחריו יצא המנהל ואמר לכולם תודה רבה שהגעתם  

 משרה המיוחד הנ"ל. אבל האדם האחרון הוא זכה ל

 להם ן את השפה המיוחד ש רק אחד מתוך כולם הבי 

למשרה הרי אנחנו היינו לפניו ומחכים כבר כמה שעות ולא  מיד כולם קפצו למה הוא זכה  
אדם  אני מחפש  הרי  לכולם,  ענה המנהל  כאן.  קורה  ומה  הצדק  איפה  קראתם לאף אחד 

ברקע ותוך השירים אמרתי כל הזמן  שמכיר את השפה המיוחד שלנו, ואני הפעלתי מוזיקה  
א יגע באוכל ושלא ידבר  בשפה שלנו מי שהגיע כדי להתקבל לעבודה שלא ימלא טפסים ושל

עם המזכירה רק ישר יכנס לחדר מנהל, ולמעשה האדם האחרון רק הוא עשה את זה וממילא  
 הוא זכה במשרה המיוחד הזה.

 הזה   מו מה הוא מחפש כאן בעולם אדם צריך לשאול את עצ 

דהיינו השאלה למה אתה חי את זה, או בשביל הכסף לבד או בשביל כדי להתחבר להדבר  
מונה ובטחון בהקב"ה, ומי  בעצמו, דהיינו מי שאין לו פרנסה אני יודע מאיפה הוא חי, מא

שיש לו פרנסה אני לא יודע מאיפה הוא חי כלל. העיקר הוא מה אדם מחפש בעולם הזה ומה  
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סטו און וואס זיכסטו דא. א"כ אחד שזה החיים שלו ויודע שמאחורי  התכלית שלך ווער בי
ליה  כל דבר יש שם הקב"ה בכל דרכיך דעהו, ויודע שתחת כל תוהו ובוהו מגיע יותר ללית  

מגרמיה כלום, וברגע שמגיע לזה שומע יותר שלית אתר פנוי מיניה מה שלא היה יכול להגיע  
 נמצאים בהיכל המלך עוד יותר ועוד יותר. בלי התוהו ובוהו, וברגע שחיים ככה אז  

 לדעת שבתוך שלא לשמה יש תהליך של לשמה   כים צרי 

מסביר במקום אחר, שכתוב מתוך שלא לשמה בא לשמה. בפשטות לומדים  המאור עינים  
למוד שלא לשמה ויש מצב ללמוד לשמה. אבל הכוונה אינו כן  שזה שתי מצבים יש מצב של ל

מצב להגיע ללמוד לשמה רק אם יש לפני זה שלא לשמה רק אם אלא זה אותו דבר אלא אין  
אבל לא להישבר בשלא לשמה שאין לך כרגע שום הבנה והשגה, אלא יש לפני זה תוהו ובוהו,  

אז יגיע למצב של לשמה, דהיינו אדם  ברגע שאדם לא נשבר שם חבי עד רגע עד שיעבור זעם  
 שם את המצב שנקרא לשמה.  צריך הכיר שבתוך שלא לשמה שזה תהליך עד שמגלים

 היכלו ו ובוהו לראות פני המלך ב ילדות עבדו בתוך התוה המ 

ונודע, כי כוהנים ולוים נבחרו להיות משרתים בבית ד', והתקרבותם יתירה על הזרים, וזכו 
בזכות  מה שהם זכו לבתי כהונה ובתי לוויה היה  להיות רואין פני המלך בביתו ובהיכלו.  

האימה  של  נפש  בתוך המסירת  עצמם  על  עבדו  כבר  הם  וגם  דורות,  הרבה  לפני  שלהם  ות 
התוהו ובוהו שלהם לראות פני המלך בביתו ובהיכלו ובזכותם זכו לזה גם אתם. והם הקב"ה  
זיכה אותם להגיע לכל זה, כי הקב"ה לא מביא לך קושי אם אתה לא יכול לעמוד בזה, והוא  

 א לא היה מביא לי את זה. ה את השליחות הזאת אחרת הוסומך עלי שאני יעש

 זבים הכל ו בורחים ועש יש אנשים במצב קשה  

וברגע שהם לקחו את זה להקב"ה והיה מצב ויהי כי יראו המילדות, ולא רק זה אלא ותחיין  
וכל זה  את הילדים, ואז זכו למדריגות גבוהות ובזכותם זכו לזה גם הדורות שלהם אחרי זה.  

ולמעשה הקב"ה זיכה אותם עם  יגה. ביאה לזה המדרזכו המילדות על ידי היראה, שהיא מ
היו   למעשה  כי  הכל.  מאבדים  היו  ואז  רגשיות  לסערות  יכנסו  שלא  רגעים  באותם  דעת 
במצרים והיה שם קושי השעבוד ורק הם קיבלו משרה ממשלתי עם משכורת מסודרת עם  

  יות ולשאול את בונסים ועם חופשים ועוד כל מיני הטבות, והיו יכולים להיכנס לסערות רגש 
עצמם מה יהיה כאן מאיפה נחיה הלאה. וזה נכון לכל מצב כי יש מצב אנשים בכזה מצב  
שבורחים ועוזבים את הכל ולא מסוגלים להמשיך הלאה, לעומת זאת יש אנשים שיודעים  

 שזה הקב"ה רוצה כרגע ועושים מה שאפשר וממשיכים הלאה עד שיראו ישועות ד'. 

 תר פנוי מיניה המבחן שלנו הוא שלית א 

ה כי זה יקלקל אותי עוד יותר, וחייבים להיכנס  במצבים כאלו אין מציאות להיכנס להבנ
הכוח   לי את  נותן  והוא  זה,  לי את  נותן  ולדעת שהוא  לגמרי להקב"ה,  ולהתבטל  לאמונה 
לעמוד שם, והוא רוצה למנף אותי לכאלו מקומות ולכאלו אוצרות גדולים שלא הייתי יכול  

קבל לצבא כלל, והמבחן  וכל אחד חייב לעבוד מבחן ובלי זה אי אפשר להתזה,    להגיע בלי
הוא שלית אתר פנוי מיניה, דהיינו כשהולך לך זה לא בעיה להגיד שלית אתר פנוי מיניה, אבל  
ברגע שהקב"ה מייבש אותך לגמרי אז או שאתה נשבר שם או שאתה עובר לאמונה ומתחיל  

ת ליה מגרמיה כלום והכל זה הקב"ה כי כרגע אין מצב להאמין שבאמת אין לך כלום ולי
 להבין, ואז זוכים להיכנס להיכל המלך ולראות פני המלך. 



 קודש                                   בא                                   שיחות

 ~  טז~ 
 

 ת זה ם יכולים לגלות א ה יש נשמות שהקב"ה מזכה אותם כי רק  

אדם צריך לדעת שבכל דרכיך דעהו אדם תמיד מקושר להקב"ה, ורק נשמות כאלו שיכולים  
דווקא הם נקלעים לשם, כי הקב"ה מזכה אותם דווקא כי רק  לזהות כל מצב של תוהו ובהו 

יע להם בעצמם שהם יראו שם את  הם יכולים לגלות אותם, ולא רק זה אלא התוהו ובוהו מג 
הקב"ה ולתקן אותם, ואלו שנמצאים כאן הם אלו שהקב"ה מזכה אותם לעבור את התוהו  

מדברים והקב"ה עוד דוחה    ובוהו, אבל אלו שמסודרים הם לא אוהבים לשמוע מה שאנחנו
אותם שלא יתקרבו לכאן, ודווקא אלו שהקב"ה מזכה אותם עם איזה פרעה שמדכא אותם  

ע אותם הם יכולים להגיע למצב של לית ליה מגרמיה כלום, ואז על ידי אמונה באותם  ומשג
 רגעים מגיעים שלית אתר פנוי מיניה. 

 הקב"ה עוזר לנו דרך הקושי להגיע אליו 

שהקב"ה לא רוצה לקחת מאתנו אלא לתת לנו, וצריכים לדעת  חנו צריכים לחיות  דהיינו אנ
נו ית', וברגע  אם יש לנו כסף לקנות במכולת זה לא שלנו אלא הקב"ה נתן לנו את זה והכל ממ

שאדם חי עם הקב"ה ויודע שלית ליה מגרמיה כלום באותו רגע הוא נמצא בבית המלך ואז  
וזר לנו דרך הקושי להגיע לחיות שהוא המנהיג ואז אני  כלום חסר מבית המלך, הקב"ה ע 

צו   שמקבל  אדם  יראה,  דרך  רק  המלך  להיכל  להגיע  אחרת  דרך  ואין  המלך,  להיכל  נכנס 
לעצמו אוי ווי איפה אני יישן היום בלילה, אבל אצל הקב"ה אדם צריך    שמונה מיד אומר 

 לדעת שבזה הוא מתקרב להיות עוד יותר קרוב להקב"ה. 

 ב"ה זה נקרא עול מלכות שמים י עם הק סתדר לך ואז אתה ח כשלא מ 

כתוב המקבל עליו עול מלכות שמים מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, דהיינו כל  
ה מקבל  אחד יש לו מלכות שמים וכל אחד יודע שיש הקב"ה בעולם, רק השאלה האם את

ה אז, וזה נקרא עול תורה  עליך את עול מלכות שמים דהיינו כשזה לא מסתדר מה אדם עוש
כי יש תורה ויש עול תורה, וברגע שזה לא מסתדר גם אז אתה חי עם הקב"ה שזה עול תורה  
אז מעבירים ממך עול מלכות ועול דרך ארץ. אדם שחי עם הקב"ה כל הזמן אז הקב"ה יכול  

ה  הוא יודע שאתה מסוגל לחיות מעל הטבע וממילא הוא ינסה אותך כי אתלנסות אותך כי  
 ממילא אחד אתו יתברך ואז לא יחסר לך שום דבר. 

 יה הוא להחליט שאני לא יכול עיקר הבע 

לקבל מהקב"ה ולדעת שזה    להבין ולהשיג זה הבעיה שלנו, כי  ומה באמת מפריע לאדם, אלא
לראות    הקושי הואממנו ית' זה לא הבעיה, אלא עיקר הבעיה הוא להחליט שאני לא יכול,  

ילא הקב"ה צריך לעזור לי לראות את האפסיות שלי, והקב"ה ידע  את האפסיות שלי, וממ
שהם הולכים לזכות בבתי כהונה ובבתי לוויה והוא רצה לעזור להם לזכות בזה, ואז עברו  
את כל התהליך הזה כדי לזכות לזה, ובעצם בתי כהונה ולוויה זה כלום כי הכל הוא מבית  

כל, כי מאן דאית ביה יראה לית ביה חוסר.  שאתה חי עם המלך אז יש לך ההמלך, אבל ברגע  
ואנחנו מדברים מאמונה, שדווקא בבית פרעה ששם היה בחושך הכי גדול והתוהו ובוהו הכי  

 גדול שם זכו לזה הכל כנ"ל. 

 

 



 קודש                                   בא                                   שיחות

 ~  יז~ 
 

 ת את הקב"ה בכל מצב אדם צריך להתעקש לראו 

תי כהונה כמו שאמר ויהי כי יראו המילדות, יראו דייקא. ויעש להם בתים, בחינת בתים, ב
בזה יתורץ  והבן. ולראות פני המלך בביתו ובהיכלו,  להיות מקורבין בבחינת בית ד',    ולויה,

זהו מה שכתוב בית אהרן ברכו וגו' בית הלוי וגו', וגבי יראי ד' לא מה שהוקשה בתחילה, ש
כמ"ש לעיל, שהיראה מביאה לבוא לבחינת מדריגות בית, והביאור בזה הוא  הוזכר בית.  

ברגע שאדם מזהה בכל מקום את הקב"ה שמסתתר שם, ובהיכלו.  פני המלך בביתו  לראות  
ובכל דבר שרואה מיד מזהה בכל דרכיך דעהו, ובכל מקום שמגיע יודע שיש שם הקב"ה, ובכל  
מקום יש לך עקשנות להגיע להקב"ה, דהיינו לא עקשנות לזכות לכהונה ולוויה אלא שזה  

לא זה אני מת ממש, כמו שכתוב את ייב את הקב"ה ובשאלה של חיים ומוות וממילא אני ח
החיים ואת הטוב את המוות ואת הרע, וברגע שאני נכנס לרע אני מת מיד וברגע שאני מחפש  
את הטוב אני חי, וממילא ובחרת בחיים אנחנו צריכים להחליט על איזה סוג חיים מדברים  

 כאן.

 שלו להגיע להקב"ה   אדם צריך על ידי העבר והעתיד 

פרייער, אבל האמת    מצד אחד מה שאני עובר כרגע אני נראה לכאורה כמוזהו שכר היראה.  ו
הוא שזה יסורי בידקי דמיתה, וכמו אדם שצריך ללכת מהעולם לכאורה כל הבנה שלו וכל  
המעמד שלו הכל נהרס לו ברגע אחד, או שהולך לחפש באותם רגעים לעשות שטויות מכוח  

ד שלו שרואה שאין לו שום סיכוי לשרוד כאן יותר, וממילא  העבר שלו שנכשל ומכוח העתי
ר לעשות שטויות כדי להראות לכולם שאני בעל הבית, אבל הדרך האמת הוא נכון  הוא בוח

שעבר ועתיד מראה לו שאין לו כלום, אבל איך אני חי עכשיו ומה כן יש לי ואז אני מגלה את  
י הולך ללכת עם זה לאיבוד ולהתרסק הקב"ה, א"כ דווקא התוהו ובוהו שאני חשבתי שאנ

חרת לכל החיים שלי, א"כ בכל מצב כזה אדם יכול לחשוב  לגמרי זה בא לתת לי משמעות א
 שהקב"ה רוצה לקרב אותו או שהקב"ה רוצה לסדר אותו עכשיו וברגע אחד. 

 ם צריך להיות נאמן להקב"ה אד 

רך האמת זה אומר שאתה  הוא מצליח להגיע לד  שכר היראה נקרא אדם שנכנס לסערה ועכ"ז
נאמן להקב"ה. מסופר שהיה חייל בצבא של המלך שהתפקיד שלו הייתה לעמוד בסוף של  
הגשר. והוא קיבל הודעה שהיום המלך הולך לעבור בגשר וצריכים להיות מוכן לזה כל היום.  

עוד לא עבר כאן  אבל באותו יום היה חם מאוד וכבר היה כמעט לפנות ערב וראה שהמלך  
יט שכנראה שזה לא יקרה עוד היום, והחליט לקפוץ שנייה להתקרר בנחל הסמוך לגשר. והחל 

ופתאום בעודו בתוך המים שמע קול המלך ולא היה לו זמן להתלבש ולהתייצב לפני המלך.  
ואז החליט לקפוץ מהמים ולהתייצב ככה. ושאלו אותו לפשר הדבר, ואמר שלי יש פקודה  

 איך אני נראה ואפילו בלי בגדים ג"כ. לפני המלך ולא משנה להתייצב 

 צריכים לדעת שאנחנו כאן כדי לעשות רצון המלך 

אותו דבר כאן אדם צריך להתייצב לפני המלך בכל מצב כדי שיראו את מצבך, נכון שאולי  
א"כ הוא מדריגה לפנים כרגע אתה לא במיטבך כתמיד עכ"ז את רצון המלך אנחנו עושים.  

יראי  בית, מאחר שביראי ד'  על כן, לא הוזכר בזה  לבחינת בית.  .  מהיראה, ואחר זה יבוא לה
מדריגה עליונה  הוא  השכר ליראי ד', וכבר  הוא  ד' עצמם עדיין אינם בבחינת בית, והבית  

 ממנה כאמור, והבן.



 קודש                                   בא                                   שיחות

 ~ יח~ 
 

 ה ם לזכות לשער הירא י ש יכול כל איש ואי 

בתמ  אנחנו  לכאורה  ואיפה  ולוויים,  ומכוהנים  מהמילדות  דברנו  עכשיו  רק  עד  אלא  ונה, 
נס לשער היראה, זוכה לבחינה הנ"ל, לראות פני  הכוהנים זוכין לזה אלא כל איש ישראל שנכ

כמו כן הוא בכל  בחינת בית זו שנתבארה לגבי כהנים ולויים,  והנה,  המלך בביתו ובהיכלו.  
ואיש הישראלי,   מי  איש  ולא משנה  ואיפה,  באשר הוא שם  ליכנס בשער ומה  זוכה  אשר 

כותב מי שהולך  זי"ע    ודאי יכנס גם כן לבחינה הנקרא בית כאמור. האמרי יוסףהיראה, בו
הרה"ק רבי  בדרך של הרה"ק רבי זושא שזה דרך השפלות בוודאי לא יכשל כלל. מסופר על  

פעם אחד קיבל מכה ברגל, ובמקום לבכות אמר ברוך שעשה לי כל צרכי. דהיינו  זושא זי"ע  
 הזה.  אי אפשר כל צרכי רק על ידי הכאב

 ית'   אדם שהוא כרגע בניתוק הקב"ה עוזר לו לחזור אליו 

א היות שאני כרגע בניתוק הקב"ה  וכל פעם שאדם מקבל יראה הוא לא כדי להתנתק, אל
עוזר לי לצאת מזה ולחזור אליו יתברך, ובמקום שזה יגרום לי עוד יותר ניתוק אני מחפש  

שהרה"ק יה יכול לזכות לזה. כידוע  עוד יותר להתקרב להקב"ה, א"כ כל אחד איפה שלא יה 
. דהיינו שהיה  היה אומר ביום כיפור וכך הייתי אומר ולא וכך היה אומרהאוהב ישראל זי"ע  

 חי גם היום כמו אז שהיה כהן. 

 ם הכהן גדול במוצאי יום כיפור הסיפור ע 

בעבודת ישראל: בגמרא מס' יומא, ת"ר מעשה בכהן גדול אחד שיצא מבית המקדש  איתא 
שבקוה קא    הוה דהון קא אתי  ואבטליון  חזיונהו לשמעיה  כד  אבתריה,  עלמא  כולי  אזלי 

מיניה דכהן   לדידיה ואזלו לבתר שמעיה ואבטליון. לסוף אתו שמעיה ואבטליון לאפטורי 
עובדא  בני עממיא לשלם דעבדו  ייתון  ליה  בני עממיא לשלם, אמר  ייתון  גדול, אמר להן 

ל אתם אמנם אולי נכדי אהרן הכהן אבל אנחנו באמת לא  יתכן שאנחנו בני גרים, אבדאהרן 
אתם    ולא ליתי בני אהרן לשלם דלא עבדי עובדא דאהרן.  נכדיו אבל אנו עושים עובדא דאהרן

נכ דאהרן.אולי  עובדא  עושים  לא  אבל  שלום,   דים  רודפי  דאהרן,  עובדא  דעבדי  ופירש"י 
 ולכאורה מהו הכוונה בכל זה? עיי"ש. 

 להיות דבוק לצדיק   אדם צריך בכל מצב

כהוגן,  אלא   כך  כל  היה  לא  שני  בבית  ואבטליון  שמעיה  בימי  שהיה  הכהן  מסתמא  כי 
מסתמא לא זכה לעלות לקדש קדשים ביום הכיפורים כי אם על ידי שמעיה ואבטליון שהיה  

וזה דרך הבעש"ט הק' אפילו שאתה    אשי הדור, והם הרימוהו ונשאוהו לזאת המדריגה.אז ר
ולכן   ם צריכים להישאר דבוק בצדיק. ותאמין שמה שהוא אומר לך זה נכון.לא מבין כלו

נכון שאתה בן אחר בן, אבל צריכים את העבודה של    השיבו לכהן גדול שלא יתגאה עליהם,
 ן, פירוש שעיקר העבודה היום היה על ידיהם והבן.כי הם עבדו עובדא דאהר אהרן.

 אדם צריך להיות בפחד כל החיים 

וש השבוע על רבי יוחנן כהן גדול ששירת בבית המקדש שמונים שנה, ובסוף נהיה  דברנו בקיד 
שאדם צריך לפחד כל החיים שלו ר' אשר  צדוקי. ולכאורה איך יתכן כזה דבר, אלא הסביר  

ל הרי הרגל נעשה  אבת לעצמו שום דבר, ועבודת האדם הוא לעמוד בפחד כל הזמן,  לא לקח
ם ברגע שנכנסים לפחד בעצם כבר שוכחים מהקב"ה,  בעצו  טבע א"כ איפה הפחד נכנס לכאן,
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ים ובטוח שכל פעם לפני שנכנס היה  נן כהן גדול ששמונים שנה נכנס לפני ולפנוכמו רבי יוח
ולית ליה מגרמיה    תר פנוי מיניהחי בפחד גדול מאוד, אבל הוא עבד עם עצמו וידע שלית א

ינת הרגל נעשה טבע, שנהיה אצלו בחאה כל המהלך עד  וכן הל  כלום, ד' שמעתי שמעך יראתי
 . פחד כלל ה שהוא שלב הוא התחיל לקחת גם זה לעצמו בלי שוםדהיינו באיז

 ב מסוג אחר כדי לעזור לך הקב"ה מביא לך כא

ה שעוד לא התרגלת לזה כלל,  ם מגיע לך כאב ממקום אחר לגמרי מסוג כאב כזאלא לפעמי
לעבוד בזקא, ואחד שעובד שם יש   כולא ילומד להיות איש הצלה אבל הוא עוד לכמו אחד ש

ת ה"י,  ועוד כאלו מקומו   מא מה שהיה במירוןלו מקריים שהוא לא יכול לעמוד שם ולדוג
ל לדעת שזה לא בא לקחת ממך  ן לזה אבוכדי לעמוד שם חייבים להיות בפחד ולהיות מוכ 

בר מכיר ויודע  "ו, אבל אדם שחושב שכיה לו כוח לעמוד שם ולא ליפול חאלא לתת לך ואז יה
סוף הוא אין סוף    ם האין דעת שגשם בזמנים קשים מאוד, ואדם צריך ל  אז אין לו כוח לעמוד

א יודע  יאות להגיע לסוף כלל, ואדם שלא חי ככה אז מיד הוא נופל ול דהיינו שאין מצ  ב"ה
 . מה לעשות הלאה

 ת גם שם עם הקב"ה האפסי שלו לחיו   חנן כהן גדול הפסיד את הרגערבי יו 

לא כהן גדול, כי    ל הגיע כמה אנשים ועלו על זה שיתכן שהוא כללצל רבי יוחנן כהן גדו וא
לשאת   ומיד נהיה צדוקי ולא היה יכולמא שלו הייתה שבויה בקיצור הוא לא בן אחר בן,  אי

, אבל אם הוא היה חי  את זה, כי אז הוא פגש את הקב"ה על כזה מקום שלא חלם על זה כלל
אפשר כלל, אז הוא היה יכול    קב"ה ולדעת שזה החיות שלו ובלי זה אית הלשכוח אבפחד לא  

כהן גדול, אבל ברגע שאתה מפסיד את הרגע הזה הפסדת  להגיע למצב להיות עוד יותר מ
 בעצם הכל ונהיה באמת צדוקי בסוף. 

 אדם שרוצה בוודאי יכנס לבחינת בית 

יכנס    בשער היראה, בוודאי בכל איש ואיש הישראלי, אשר זוכה ליכנס    והנה, כמו כן הוא
 גם כן לבחינה הנקרא בית כאמור.
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 שיעור ג' 

 ם ג' ב' שבטיו

 אפשר להתעמק בכל מצב ואפשר לחיות שם שטחיות 

שתי    באמצע להסביר שיש המשך ד"ה ויהי כי יראו המילדות(. אנחנו  ) במאור עינים  איתא  
שטחית    מציאות  כל על כל דברויות עולם החיצוני ועולם הפנימי, אפשר להסתסוגי הסתכל 

או שאפשר להסתכל על כל דבר סיבה    ומה עומד מאחורי זה,  ונח כאןמה מ  בלי להתעמק
צוני זה מסוכן  ושר להקב"ה, אדם שחי חית הוא מק ולהתעמק מה מונח שם, אדם שחי פנימיו

כי בח ורעמאוד,  יש שם טוב  זה    ובעצם  הטוב ואפשר אחרי הרע  אפשר ללכת אחרי   יצוני 
, וברגע שאדם מרגיש  ובם שכולו ט ם שחי פנימי שם הוא נמצא בעולמה כל הזמן, אבל אדמלח

 . של כל התענוגים ם לי טוב זה בעצם התענוגואני קרבת אלוקי

 י יש לו תענוג מעולם השבירה אדם שחי חיצונ

ני יכול להיות שיהיה לו תענוג ממשהו, אבל זה תענוג מעולם השבירה, אבל  אדם שחי חיצו
ומר יש אמת היה אר' אשר  ושם זה הטוב שבטוב.    עמוקה מהיכל המלך  זה תענוג  בפנימי

ונים והחוקרים  באמת, יש שקר באמת ויש אמת בשקר, צדיק אמת חי עם האמת באמת, הצי 
ל  ם עם השקר באמת. והכחנו שלא חיים עם הקב"ה חייר, ואנהם מחפשים את האמת בשק

 . י עם הפנימיות בכל דברהאם הוא חי חיצוני או שחך אדם חי לוי אית

 עם הדביקות שלהם בהקב"ה הכוהנים היו דרוכים  

וזה היה הכוהנים שחיו עם הפחד כל הזמן לא לגשם שום דבר וזה היה היראה שלהם וככה  
שהו  שו מהסתכלו מחיצוני לפנימי, והכוהנים והלווים חיו עם הקב"ה כל הזמן ומיד שלא ע

דרוכים עם הדביקות שלהם בהקב"ה, אבל אחד שחי  לם  תנו דין וחשבון, והיו כוטוב מיד נ
תכן שיש לו  , יא בפנימיות שלול המלך אבל רק בחיצוני ולת היכצוני אז יתכן שרואה אחי

ל המלך אבל זה תענוג מעולם השבירה, והתענוג האמיתי הוא להיות  תענוג מלראות את היכ
בנקודה של אמת ובתענוג    לום, ואז הוא נמצא לך ולהיות בפחד חלילה לא לפגום כבהיכל המ

 של כל התענוגים. 

 מחבר אותך יש יראה שסוגר אותך ויש יראה ש 

יראה ויש    ישה ליכנס בשער היראה,  וכואיש הישראלי, אשר זל איש  וא בכוהנה, כמו כן ה
ס אתה  שאז  חיצוני  יראה  יש  ליראה,  לגמרישער  עצמך  את  עם וגר  עסוק  שאדם  וברגע   ,

בר  והעיקר שאדם ישמע בכל די קרבת אלוקים לי טוב,  ז ואנ הפנימיות אז זה מחבר אותך וא
מור. בודאי יכנס גם כן לבחינה הנקרא בית כאפחדו פחד לא היה פחד,  שזה הקב"ה כי שם  

הבה, דהיינו אדם צריך לדעת  ל לא חרדות אלא יראה מתוך א וזה רק אחד שחי עם הפחד, אב
להיות בהיכל המלך. יש אנשים  ואדם שחי ככה זוכה  כל הזמן,  בסכנה    תה שבלי הקב"ה א

בחוץ אבל חיים את   ם הםאבל רק מסתובבים שם, ויש אנשים שאמנ  מצאים בהיכל המלךנש
 זמן. ם עם המלך כל ההפחד כל הזמן וממילא נמצאי
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   מלך לא יחסר לו שום דבר אדם שחי עם ה 

שנמצא ל מי  ש חסות על כי המלך פורוברגע שאדם חי תחת המלך אז לא יחסר לו שום דבר, כ
ל  ל מלכותו אז והיה אם שמוע תשמעו את מלכותו. וברגע שאתה לוקח על עצמך את עותח

יה  הל הכל ואכלת ושבעת ונתתי עשב בשדך ובהמתך וכן הלאה. אבל ברגע שנמצותי, ואז תקב
ים  ושב שאתה כל דבר אז מיד ועבדתם אלוקוח  תה כבר לא עובד את הקב"התם ואאצלך וסר

 ם אחרים. ובד אלוקיי עם החיצוני מיד נקרא ע אחרים, דהיינו אחד שח

 אדם יכול להיות במקום ולא להיות שם 

לכו אחריו, ומיד  ם וכולם ההזכרנו אתמול את הגמרא שהכהן גדול יצא מבית קודש הקדשי
חרי שמעיה ואבטליון. ואחרי כן  ם עזבו את הכהן והלכו אשראו את שמעיה ואבטליון כול

יתכן שאנחנו לא בני אהרן אבל אנחנו עבדו  הם, ומיד אמרו לו והוא הציק לגשו לכהן גדול  ני
דהיינו אחד שחי את הדרך  יתכן שאתה בני אהרן אבל לא עבדו עובדא דאהרן,  עובדא דאהרן,  

ם אבל  ם שלא נמצאי ן אנשים בשיעור ולא נמצאים ויתכתכן אנשים שנמצאיהוא נמצא שם. י
ר אז אתה ג"כ  נמצא, אם המוח שלך בשיעולוי איפה המוח שלך  . וזה ת ר בכוחנמצאים בשיעו

כוהני כאלו  יש  בשיעור,  בהיכנמצא  שנמצאים  שלהם  המוח  וגם  של  כאלו  ויש  שם,  לא ם 
והעיקר שאדם ידע שהוא חייב    ם בתוך ההיכל המלך.נמצאים שם בפועל אבל המוח שלה

י  כ  בר להקב"הפול, ואין מנוס אחרת רק להיות מחוי שלא ייל הזמן כדלחיות עם הסכנה כ
 .ל פועלי און, ורק דרך זה אפשר לצאת ממצריםשם יתפרדו כ 

 כמה שעושים צריכים לדעת שזה רק חלק 

כהן ברגע שהוא נמצא בפנים יש לו את  תם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש.  כמו שכתוב וא
ם יכולים לחיות עם הקב"ה  כל התענוגים בעולם, וגם בני ישראל שהם חלק אלוקי ממעל את

אמר להיות בעולם ולא להיות כלל. יש כאלו  הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז זי"ע  ורגע,    בכל רגע
כלל אלא תמיד ה בעולם  נמצאים  הזה אבל שלא  בעולם  נמצאים  אנחנו  המקדש,  בבית  ם 

שנמצאי כאלו  ויש  הבא,  בעולם  נמצא  שלנו  בעולהמוח  רק  עם ם  רק  כאן  וחיים  הזה  ם 
ו שוהחיצוניות  עם  כלללא  פנימיות  לה  וזה .  ם  יש  ישראל  בעולכל  חלק  דהיינו  ם  הבא,  ם 

צריכים לדעת שיש לנו רק חלק והעיקר הוא לעולם הבא, אבל בלי זה אי אפשר להגיע לשום  
מצב להגיע ללשמה, וצריכים לדעת כמה שעושים ופועלים שזה    מקום, ובלי שלא לשמה אין 

 ר מזה.תוד הרבה יו ם לדעת תמיד שיש עמה שיש צריכיוכ כלל,  ףועוד לא הגעת לסורק חלק 

 הוא מהקב"ה   שמח נקרא אחד שחי שכל דבר

אומר איזהו עשיר השמח בחלקו, לכאורה שמח נקרא רק אחד שיש לו הכל, וברגע  המהר"ל 
יש לו הוא רק חלק אז  שאין לו איך אפשר להיות שמח, אלא זה התשובה אדם שיודע שמה ש

וי ה יותר מזה.  ודע שיש למעוא שמח בחלקו  עוד הרבה  , כי  למה נקרא ישראל שולמיתלה 
ע  ם מלך שהשלום שלו, ואז לא רק מה שאין לי אני יוד פה שחסר לנו אנו אומרידווקא מאי

 לי אני מגיע להכרה שזה מאת הקב"ה.   ת הקב"ה אלא אפילו מה שיששזה מא

 לחפש עצות להתקרב להקב"ה   אדם צריך 

עליכ שתקבלו  ידי  על  לומר,  מלכות  רצה  הנקם  לשון  שהוא  כנודשמים,  ממלכת,  ע רא 
נגד התורה  שהיראה נקרא מלכות שמים,   יהיה  והעיקר שכל מחשבה דיבור ומעשה שלא 
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ם אני לא שם כלל,  ך ממלכות שמייז אותמזה שד דהיינו מ ח"ו, מה דסני עלך לחברך לא תעבי
מר  אוהדגל  .  ל הזמןשה תרי"ג מצות כי הוא מחפש עצות איך להתקרב להקב"ה כואדם עו

התורבע קבלת  ות  של  מצב  היה  רואיה  העם  הקולותכל  את  את ם  רק  שראו  כאלו  היו   ,
השרפים וכן  ברקים ואת  יב, ויש כאלו שראו את המלאכים ואת ההמנורות ואת המצב מסב 

והעיקר להיות במצב   לו וירא העם וינעו ויעמדו מרחוק ולא התקרבו כלל להקב"ה,הלאה, וא
 . חובר לשםולגשת לשם ולהיות מ של פנים בפנים

 ם על החוקי  עם המלכות לא עובר  דם שחי א 

שמיוברגע שאדם מקב  זה מביאל מלכות  היראה,    ם  מלכות כנודע שהילו את  נקרא  ראה 
נול ידי שמקבל עליו עול מלכותשמים, כי ע וו  וברגע שאדם הבן.  פל עליו יראת המלכות, 

מיד המלכות  את  הא  מקבל  השאלה  רק  החוקים,  את  לעבור  מפחד  את הוא  רוצה  הוא  ם 
עם הקב"ה בכל   מלכות או שהוא מפחד על עצמו, וברגע שחי עם יראה פנימיות מיד הוא חיה

 דבר.

 צא בהיכל המלך אדם שחי עם הפנימיות נמ 

ויאמרנו שיש שתי מושגים לית א פנוי מיניה,  נקרא  תר  ליה מגרמיה כלום, מלכות  לית  ש 
, דהיינו  ם לונותני  מלכות הוא רק על ידי העם ומה שהםשלית ליה מגרמיה כלום, כי כל ה

ן לו כלום אבל בחרו שהוא יהיה המלך, וברגע שאדם יודע שלית ליה מגרמיה  הוא בעצמו אי
שלית א לי משהוכלום אז הוא מגיע לראות  יש  פנוי מיניה, דהיינו אם  מכיר    מיד אני   תר 

עם שיש מציאות של תוהו ובוהו אז זה יכול לגרור אותו למצב של ל פ. וכשהקב"ה נמצא שם
מצב שהוא בעצמו בוחר וזה  ולהיכנס לגאווה ובצדק, וזה ה  יאוש עצבות ולרדת עוד יותרי

"ה  יכול להיות טוב ורע יום גלח ויום מלאך, וברגע שחי עם הפנימיות אז הוא יתחבר להקב
הגיד בבוקר חסדך לא הולך לו אז ואמונתך בלילות,  תמיד בכל מצב, הולך לו אז הוא חי ל

 . וא נמצא בהיכל המלך וחי מקושר כל הזמןמיות הדם שחי עם פניא

 לא מספיק המלכות אלא צריכים גם את העול מלכות שמים 

ל המלכות בעצמו אלא צריכים  ינו לא מספיק לקבדהי ל עליו עול מלכותו  כי על ידי שמקב
ורסים אותך ומה רוצים  פייה דתית וה ת העול מלכותו, מצד אחד זה נשמע כמו כלקבל גם א

חרת, אבל השאלה מה אתה מחפש כאן, ים אותך להתלבש בכזה צורה או א ך ועוד מכריחממ
ם  בלי שו  זה לא בדיוק מיד אתה עושה מה שבא לךאם אדם מגיע לעבוד רק חלק אז מיד ש

לא להתנתק אלא  פחד שלא יתנתק כלל, אז הוא לא מחפש רק  כלל, וברגע שאדם מחשבון  
 ל הנ"ל. לכתר ועוד יותר הוא יחפש דרכים איך להתחבר עוד יו

 פור עם החפץ חיים סי 

לה אמר לו שהוא צריך קש ואין לו,  ל עגשנסע פעם מחו לעירו, והבע החפץ חיים  ל  מסופר ע 
ילא אף אחד  לה וראה שדה של קש והחליט לגשת ולקחת הרי ממ בעל עגובאמצע הדרך עצר ה

ה  לצה לקחת מיד התחיל הח"ח לצעוק שרואים תברח מהר. כשעשירד ורמסתכל כלל. כלא  
לו עם האצבע על הקב"ה ואמר לו    שאל את הח"ח מי הסתכל הרי אין כאן אף אחד, והראה 

רגע  מי שחי עם הקב"ה ודבק בו לא יעיז להתנתק ממנו אפילו ל  מסתכלים מלמעלה. דהיינו
 אחת כלל. 
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 הוא תוצאה של קבלת עול מלכות שמים   יראה 

מלכות שמים, של קבלת עול  כלומר, שהיראה היא תוצאה    והבן.  עליו יראת המלכות.  נופל
על ידי זה תזכו לבוא לבחינת כוהנים, ליו יראת שמים.  מים נופל ע שהמקבל עליו מלכות ש

ממלכת    וזהולו יראת שמים יכול לזכות לזה, לראות פני המלך בביתו ובהיכלו.    ישל אחד שוכ
 וזה עבודה של כל יהודי בעולם. כהנים. 

 לם ונות ועמד בכו דוד המלך עבר הרבה ניסי 

וד  ה אמר לדהקב" כמו שמצינו שאמר הנביא לדוד המלך ע"ה והגיד לך ד' כי בית יעשה לך.  
היות שאתה נלחמת כל החיים שלך לחיות עם הקב"ה, והפחד זה מה שהחזיק את דוד המלך  

תי ד' לנגדי תמיד, ואז לא  ממילא שויגדי תמיד ומכאובי נגדי תמיד וכל הימים שלו, חטאתי נ
י על ידי שקיבל דוד המלך ע"ה עול מלכות כלא אני יבנה לך את הבית.  א  יה לך ביתרק שיה

והיה חי עם הקב"ה כל הזמן    ך עבר הרבה ניסיונות ועמד בכולםודוד המלמה,  שמים שלי 
 . ולא משנה באיזה מצב הוא היה

 כל המלך מלך היה חי הסתכלות פנימיות וממילא נכנס להי דוד ה 

בן גרא קילל אותו,    מצד אחד בחיצוניות שמעי רכבה.  לי המעי מרגל רביגעד שזכה להיות ר
ם אמר  יכנס למחלוקת קנאה שנאה רציחה ומה לא, אבל במקום זה אמר אלוקייה יכול להוה

לו שום דבר, דהיינו הוא היה חי הסתכלות פנימי ולא    ם אז לא לעשותלו קלל, ואמר לכול
ם המידות  בית המקדש בימיו עך עבודה, זה נקרא לבנות  יה בהיכל המלך ובתוחיצוני ואז ה

זכה לבחינת בית, להתקרב למלך לראותו ולהשיגו , ו שלו, ואז יש מצב להשיג את המלך בחוש
 כלו.בהי

 סכים להכניסו הקב"ה נמצא איפה שאתה מ 

ר  ועם ד' ולבקתה אבקש שבתי בבית ד' כל ימי לחזות בנאומאת ד'  ם אחת שאלת אנו אומרי
הוא דב בזה  והכוונה  וברגע  ן צריכים לשבאשור  רבהיכלו.  יראת שמים,  ידי  על  ד'  ת בבית 

שלית ליה מגרמיה    וחי  יהתר פנוי מינ ם הקב"ה איפה שרק הולך, וחי שלית אשאדם חי ע
ל איפה  איפה הקב"ה נמצא, ענה הרה"ק הנ"הרה"ק מקאצק זי"ע  ל את  כלום, מישהו שא

דיבור ומעשה, ואז  שבה  ל מחשתכניס אותו שם הוא נמצא. והעיקר להכניס את הקב"ה לכ 
 להיות ולבקר בהיכלו.  הקב"ה יזכה אותנו

 אדם שחי עם הקב"ה מגיע לבתי מלכות 

שם כתוב שהמילדות  על כן אמרו גם כן בש"ס אליבא דחד מאן דאמר, בתי מלכות גם כן.  
מלכות. דהיינו שזכו לחיות    "כ לבתיחד שאומר שזכו גה ולבתי לוויה, ויש אזכו לבתי כהונ
י המלכים הקב"ה. וברגע שאדם חי עם היראה הפנימי מיד נמצא בתוך בתי לפני מלך מלכ

 ות נקרא לראות המלך בהיכלו. מלכות ג"כ. ובית המלכ 

         

 


