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HEIJALOT 6 

LAS RECÁMARAS DEL REY 

1 – LA RECÁMARA DEL JASIDUT 

“La Plegaria de Amidá: Un fenómeno no local” 

Que “no hay rey sin pueblo” está ligado al מעמד הר סיני, Maamad Har Sinai, “la Presencia en el 

Monte Sinaí”. Hay que “designar un rey” (לעמיד, leamid, lit. “erguir”) y hay que erigir un pueblo. 

Y está escrito en Jasidut, en los discursos del Ain Beis que estamos estudiando, que está la 

amidá, עמידה, “pararse” frente a ישובה, ieshivá, “sentarse” como la plegaria amidá, “la plegaria de 

pie” –silenciosa-, que es ביטול, bitul, “anulación”. Pero la anulación que aparece junto con la 

revelación de toda la envergadura de la persona erguida donde la cabeza está arriba, “y los Bnei 

Israel salen con el brazo alzado”, luego el cuerpo, las piernas, todo está conectado pero a la vez 

cada parte por separado.  

¿Qué significa ministros de miles, ministros de cientos, y todo el consejo de Itró? Que haya una 

cabeza reconocida pero con un fluir, donde la estatura del pueblo de Israel, los diferentes niveles 

estén conectados. Cuando nos sentamos, así está explicado y es algo simple en Jasidut, al 

sentarnos la cabeza y el cuerpo están más conectados que al estar parados. La cabeza y el cuerpo, 

la mente, el cerebro, al sentarnos están demasiado cerca. O sea, así debe ser para poder estar 

sentados, pero la cabeza unida al cuerpo se refiere a la mente perteneciente a los atributos del 

corazón, (mojín hashaiajím lamidot) que despierta amor y temor en el corazón.  

Pero la mente en esencia (mojín beetzem) es cuando estamos de pie. Entonces la cabeza se eleva, 

como en Shabat, tal como se cuenta de los justos en quienes la cabeza se eleva, porque el Shabat 

es amidá, “parado” en comparación con los días de la semana que son como “sentado”. Ieshivá 

es mojín de ima, “mentalidad de madre”, amidá es mojín de aba, “mentalidad de padre”, es 

anulación. Justamente cuando estoy parado la cabeza es una verdadera cabeza, y el cuerpo es 

cuerpo y las piernas son piernas, y cuando estoy sentado está escrito que en las piernas no hay 

flujo ni conexión. También cuando nos sentamos las piernas pueden quedar en el aire y no estar 

ni siquiera conectadas al suelo. 

La expresión en que encontramos en toda la Biblia es “parado sobre las piernas”, “hombre, 

párate sobre tus piernas”, así Dios se dirige al profeta Iejezkel. Párate sobre tus pies, así se define 

parado, amidá, estar sobre las piernas. Por un lado al estar erguidos se revela la esencia de la 

mente, que es la anulación esencial -no es un pensamiento destinado a despertar amor y temor en 

el corazón- pero por otro lado es sobre las piernas sobre la tierra, sobre el piso. De esta manera 

está aquí todo el fluir, toda la distribución y toda la anulación.  

¿Por qué es así? Nuevamente, el Rebe Rashab explica en el Ain Beis que es así porque, dicho en 

nuestras palabras, la amidá, “estar erguido” es un estado “no local”, לא מקומי, lo mekomí. Por 

supuesto el Rebe no utiliza esta expresión, es una expresión nuestra. Ieshivá, “sentado”, es un 

fenómeno “local”, מקומי, “local” y erguido es “no local”. Y por lo tanto Maamad Har Sinai, la 

“parada” frente al Monte Sinaí, significa que todos estábamos parados, no nos sentamos para 

recibir la Torá. 
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Es sabido que como el mismo Rebe, hay quienes acostumbran ponerse de pie cuando se lee la 

Torá. Cuando se llama a alguien a la Torá se dice: “Párese”, iaamod. No se dice simplemente 

“Ploni hijo de Almoni que suba a la Torá”; para recibir la Torá hay que pararse. Incluso en la 

halajá está escrito que quien sube a la Torá no tiene que apoyarse en el estrado donde se coloca 

la Torá, tiene que estar parado. Que se ponga de pie! No todos tuvieron el mérito aquí escuchar 

un maamar de la boca del Rebe, pero los jasidim que escuchan un discurso de jasídut de la boca 

del Rebe se paran, y así toda la congregación. Seguramente todos vieron las fotos de 770 con 

miles de judíos, jasidim. Si el Rebe da una plática se quedan sentados, pero cuando dice un 

maamar, todos se ponen el gartl, el cinto ritual, (quien no lo tenía ya de antes) todos están de pie 

y el Rebe está sentado y suena exactamente como era con Moshé Rabeinu. 

“Y se sentaba Moshé a juzgar el pueblo y se paraba el pueblo ante él, desde la mañana hasta la 

noche”. Rashi escribe que no sólo desde la mañana hasta la noche, incluso si estaba una hora 

emitiendo su juicio de verdad, se hacía socio con Dios en el acto de la Creación, “y fue la noche 

y fue la mañana, día uno”, incluso por una hora. Entonces existe el hecho de pararse ante Moshé 

Rabeinu, escuchar de él un discurso jasídico, “como fue con sobrecogimiento y temor, con 

temblor y sudor también aquí con sobrecogimiento y temor, con temblor y sudor”. Por eso es un 

maamad, estar de pie. 

¿Qué es en verdad mojín de aba, “mentalidad de padre”, amidá? Temor con vergüenza, “No 

teman, Dios vino sólo a elevarlos. Y su temor estará entonces en vuestros rostros y no pecarán”. 

Dicen los sabios que este es el temor por vergüenza. Esto es la vergüenza. “No teman”, no hay 

que temer por que sí, pero el temor por vergüenza, que es esencialmente pararse ante el Monte 

Sinaí y la amidá, sí es necesario en la Entrega de la Torá. 

¿Qué significa “no teman”? Significa elevarse desde la mentalidad perteneciente a las 

emociones, que está a un nivel de “sentado” y se llama expansión del que se produce con un 

orden y una progresión, es no local, donde el elemento “Ima”, “biná-entendimiento”, sólo llega 

hasta Tiferet y no se expande más allá, y por lo tanto no hay una influencia directa de la 

mentalidad de ima en las piernas, y las piernas no están paradas sobre el suelo. Pero la 

mentalidad de aba es “y rápida correrá su palabra”, iniciales de עמיד, amid, “erguido”, que se 

mantiene de pie, presente. Maamad Har Sinai es también para que podamos sostenernos en el 

momento de la Entrega de la Torá. 

Entonces esta palabra amidá, no hay rey sin amidá, es muy atzmí, algo intrínseco de la 

Recepción de la Torá. Primero hace falta que haya gente que esté firme, en el pueblo de Israel, 

los individuos. Y el mayor deseo del rey es conectarse y unirse con muchos individuos. Por más 

lejos que se encuentre, de todas maneras está allí, porque la mentalidad padre es “no local”, todo 

está erguido, no se sienta. Por eso está escrito que “Para todos siempre la Torá fue entregada en 

Shabat”. ¿Qué es Shabat? Pararse, así explica el Rebe en el Ain Beis. Toda la semana es un 

estado de “sentado”, mentalidad de madre, y Shabat es estar de pie.  

 

 

1 - LA RECÁMARA DE LA MUSICA 

Nigunim “Se alegraran los Cielos” 

Congreso de alumnos del Beit Sefer, 22 de Nisan 5773 
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3 - LA RECÁMARA DE LAS FESTIVIDADES 

 Lag Baomer: La Entrega del Interior de la Torá  

Hablamos antes que hoy, lag baomer, לג בעומר, es la “Entrega de la Torá del interior de la Torá, 

esta es la expresión, pnimius, “interior”. No siempre pnimius (“interior”, que “llena todos los 

Mundos”) es una luz interior, puede ser pnimius hamakif, el interior de la luz circundante (que 

“rodea a todos los Mundos”). Por lo contrario, el nivel de Iejidá del alma, “con toda tu fuerza”, 

es el interior de la luz circundante, la ם mem cerrada de la palabra צלם, tzelem, “imagen”. Allí es 

donde Dios elige por nosotros, el pueblo de Israel. Pero en el exterior de la luz circundante, 

jitzonius hamakif, [“si acertaste qué le has de dar”, Iov 35:7 y “Si te elevaras como un águila”, 

Ovadia 1:4] allí se alimentan las fuerzas de la impureza [ienikat hajitzonim], allí hay igualdad, 

“igualdad de gravamen” (todos son iguales, también las klipot). Pero por el lado de pnimiut 

hamakif, “el interior de la luz circundante”, allí está la elección por el Pueblo de Israel. Y el 

aspecto principal del interior de la “Entrega de la Torá del interior de la Torá” es interior de la 

luz circundante, el interior de Keter, el interior de Atik, Radl”a [la cabeza incognocible] donde se 

“oculta la potencia de la Esencia”. 

Ahora, si este es el día de la Entrega de la Torá del Interior de la Torá, entonces se puede decir 

que hay una letra del alef bet que simboliza el interior de la Torá, la letra פ, pei. También פנימיות, 

“interior”, [פנים, panim, “rostros”, comienza con pei]. La letra pei es la pareja de acuerdo a la 

forma de la letra ט tet, porque ambas se internalizan, está escrito. Cada letra tiene una pareja de 

acuerdo a su forma. Como la א alef hace pareja con la צ tzadik, (ר-ד, נ-ג, כ-ב, צ-א , , ת-ח, ז-ו, ק-ה  

ש-ע, ס-מ, ל-י, פ-ט ) así la letra tet va con la pei. El escriba puede encontrar la similitud, si giramos 

la pei hacia arriba se convierte en una tet. טף, taf, “bebé y mujeres”, טיפה, tipá, gota. Hay otra 

conexión: tet es: “lo bueno está oculto detrás”, es la luz oculta para los justos, por seguro es la 

luz del interior de la Torá. La tet es טוב, tov, “bueno”, y la pei es la letra 17, tov en el orden del 

alef bet. Pei también significa pe, “boca”. La boca expresa el interior de la persona. ¿Cuál es la 

señal de la llegada del Mashíaj? Cuando “el corazón se revela por la boca”. En esta época, el 

corazón no se revela por la boca, no se dicen las cosas desde el punto interior del corazón. Tiene 

que suceder que “las palabras que salen del corazón entran en el corazón y realizan su tarea”, y 

sobre esto está dicho: “E insufló en su boca un alma viviente y fue el hombre un ser vivo”, “lleno 

de espíritu”, cuando la persona puede expresar toda su “alma viviente” en su “psiquis viva”, en 

su “espíritu completo”, es la señal de la llegada del Mashíaj. Así comenzamos a explicar antes. 

Todo está relacionado con “el corazón se revela en la boca”. 

Dijimos previamente algo más. El libro más interior del Tana”j es el Cantar de los Cantares.         

Todos los cantares son sagrados y el Cantar de los Cantares es el sagrado de los sagrados. Es la 

unión del novio y la novia, pertinente a toda boda en el Pueblo de Israel. En especial pertenece a 

la boda de Rabi Shimón bar Iojai, hoy es la elevación-boda de Rashb”i. Por eso hoy es el día 

especial del Cantar de los Cantares. Todavía no dijimos hoy todo el Cantar de los Cantares. En 

Pesaj lo decimos 3 veces, como sabemos entre nosotros.  

¿Cómo sé que Lag Baomer corresponde a la letra pei del Cantar de los Cantares? Hay una señal 

traída en el Shulján Aruj, אתבש, alef-taf-bet-shin, para saber las fechas de las festividades que 

vendrán de acuerdo a la fecha de la primera festividad. ת-א , Alef-tav: el día א alef de Pesaj cae 

como תשעה באב, Tishá BeAv; ש-ב , bet-shin, el día 2 de Pesaj como Shavuot; ר-ג , guimel-reish el 

día 3 de Pesaj como Rosh Hashaná; ק-ד, kuf-dalet, el día 4 como kriá-Simjat Torá (en el 

exterior); צ-ה , el día 5 como Tzom [ayuno] Kipur; פ-ו , vav-pei (es el eje interior del alefbet 
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cuando lo dividimos en dos mitades, la vav es el medio de una mitad y la pei el medio de la 

segunda mitad) por eso פו, pei vav, de guematria פאה, peá, (arista) y el Nombre Elokim, אלהים, 

son una pareja en atba”sh y en alba”m). Así, la señal que trae el Shulján Aruj es que el día 6 de 

Pesaj es Purim pero del año anterior. (El novia y la novia de hoy, Menajem Iair Jana Gueula, de 

iniciales חגים, jaguim, festividades, por eso hoy hablamos de las festividades).  

Pero si vamos hacia adelante, como el resto de las festividades el día 6 de Pesaj es el día 5 de la 

cuenta del Omer, la sefirá de Hod, es decir que todas las sefirot Hod de la cuenta del Omer caen 

el día 6 de la festividad de Pesaj, vav-pei. Una señal de que hay un nombre de Lag Baomer que 

tiene que comenzar con la letra pei, como Purim, para que podamos señalarlo como vav-pei. El 

día 6 de Pesaj es como Pnimiut, “interior”. La entrega de la Torá del interior de la Torá. El 

interior tiene que reflejarse en la “expresión”, como está dicho “día a día se expresa la el dicho”, 

como en la cuenta del omer. Está la expresión del rostro y la expresión de la boca, donde el 

rostro [panim] y la boca [pe] van juntos. También hay frases en común, como 
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 פה(-תופעה לא מקומית )המשך בשעה שהקדימו פג –עמידה 

 ה למעלה והרגלים יורדות עד לקרקע המציאותהראש גבו –עמידה 

כך מתחילים להכנס לנושא שלנו היום, ש"אין מלך בלא עם" קשור למעמד הר סיני. צריך מלך, וצריך שהעם יעמוד. 

במאמרי ע"ב שלומדים כעת כתוב על עמידה לעומת ישיבה, כמו תפלת עמידה )תפלת האצילות, לאחר ק"ש, תפילת 

 –עמידה היא בטול, אבל זהו בטול שמופיע יחד עם התגלות כל שיעור הקומה הזקוף של האדם הבריאה מיושב(. תפלת 

"ואלך אתכם  –החל מהראש הזקוף, "ובני ישראל יוצאים ביד רמה" )ותרגם אונקלוס "בריש גלי"(, עד לרגלים 

שבים הראש והגוף קוממיות". עמידה היא שיעור קומה בו הכל מחובר. מוסבר בחסידות )וזה פשוט(, שכאשר יו

מחוברים יותר מאשר כאשר עומדים. כלומר: ראש ש'קרוב מדי' לגוף, כמו שקורה בישיבה )ובישיבה כך ראוי שיהיה(, 

כמו בשבת, כי  –הוא מוחין השייכים למדות, שעניינם לעורר אהבה ויראה בלב. אבל כאשר עומדים הראש מתרומם 

אמא שהם ישיבה(. כך היו צדיקים כמו ר' חיים מצ'רנוביץ, שהעידו שבת היא עמידה )מוחין דאבא, לעומת מוחין ד

עליהם שבכל שבת הם גבהו בראש. יותר מזה: כשאני יושב הראש מחובר לגוף, אבל אין זרימה וחבור לרגלים, ויתכן 

דה על גם שהרגלים מוגבהות על הדום רגלים או שרפרף, כך שגם אין חבור לארץ. בטוי רווח בתנ"ך לעמידה הוא עמי

"בן אדם עמֹד על רגליך". גדר עמידה הוא שהיא על הרגלים. מצד אחד, עמידה  –הרגלים. כך ה' פונה ליחזקאל הנביא 

מגלה את עצם המוחין, הבטול בעצם )לא מוחין על מנת לעורר אהבה ויראה בלב(, ומצד שני העמידה היא על הרגלים 

רימה, את כל החלוקה וכל החבור. למה? הרבי הרש"ב מסביר והרגלים על הארץ, על הקרקע. יש בעמידה את כל הז

מצב נפשי לא מקומי. ישיבה היא תופעה מקומית ועמידה היא  –בלשון שלנו  –במאמרי ע"ב שכך בעמידה משום שהיא 

 תופעה לא מקומית. 

 עמידה כדי לקבל את התורה

בל את התורה. לא ישבנו. ידוע שיש נוהגים ממילא, מה רוצים לומר בביטוי "מעמד הר סיני"? שכולנו עמדנו שם לק

)כך נהג גם הרבי בעצמו(. איך מכריזים כאשר מעלים מישהו לתורה? "יעמוד פלוני בן  ]יז[לעמוד בקריאת התורה

משים בלשון זה. כדי לקבל את התורה צריך לעמוד. כתוב אפילו בהלכה שמי שעולה לתורה פלוני...". לא מקרי שמשת

הוא צריך לעמוד. לא כולם כאן זכו לשמוע מאמר מפי הרבי, אבל כאשר חסידים שומעים מאמר  –לא ישען על הבימה 

ידים עומדים שם. אם הרבי עם אלפי חס 777חסידות מפי הרבי הם עומדים, כל הקהל. כולם ודאי ראו את התמונות של 

כולם שמים את הגארטל )מי שלא היה לו קודם( ועומדים. כולם  –יושבים. אבל אם הרבי אומר מאמר  –אומר שיחה 

עומדים והרבי יושב. זה נשמע בדיוק כמו שהיה אצל משה רבינו, "וישב משה לשפֹט את העם ויעמֹד העם על משה מן 

אם דן דין אמת לאמתו שעה אחת ביום נעשה כמי שדן מהבקר עד הערב, ונעשה הבקר עד הערב". רש"י כותב שאפילו 

שותף לקב"ה במעשה בראשית. יש כזה דבר שצריך לעמוד על משה רבינו, לשמוע ממנו מאמר דא"ח, "מה להלן 

ת, מהם מוחין דאבא באמת? יראת בש באימה ביראה ברתת ובזיע אף כאן באימה ביראה ברתת ובזיע". לכן זה מעמד.

"ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו". חז"ל אומרים שהיראה הזו היא הבושה. "ויאמר משה אל העם אל 

 לא צריך יראה סתם, אבל כן צריך יראת בשת, שקשורה לעצם מעמד הר סיני.  –תיראו" 

 "עד מהרה ירוץ דברו" –מוחין דאבא 

מדות, שהם בחינת ישיבה )גם מלשון ישוב הדעת, וכידוע מה הכוונה "אל תיראו"? להתעלות מהמוחין השייכים ל

שעיקר ההתבוננות על פי חב"ד הוא לא בדרך של ישוב הדעת, לישב את הדברים על לב האדם כפי שהוא מוגבל 

ומוגדר בציור עצמו, אלא בדרך של התעמקות במושכל האלוקי עד שמתפשט מגשמיותו כלומר מהרגשת עצמו ונמצא 

, היינו סוד העמידה, מוחין דאבא ובטול ]יח[ענין האלוקי, והוא ענין "עמֹד והתבונן נפלאות אל"כולו בתוך השגת ה

ים. יסוד אמא מגיע רק עד במציאות, תוך כדי עבודת ההתבוננות(, התפשטות של הארה מן העצם, שלכן הם מקומי

תפארת ז"א ולא מתפשט הלאה, וממילא אין השפעה ממוחין דאמא לרגלים והרגלים לא עומדות על הקרקע. אבל מוחין 

. גם עומד וגם עמיד, דבר שמחזיק מעמד הוא עמיד. העמידה במעמד הר עמידברו", ר"ת דרוץ יהרה מד עדאבא הם "

הוא מאד עצמי בנוגע  –"אין מלך בלא עמידה"  –הזה. אם כן, המושג עמידה  סיני היא גם כדי שנחזיק מעמד במעמד

לקבלת התורה. שוב, קודם צריך את המעמדות בעם ישראל, את הפרטים, ועיקר הרצון של המלך הוא להתחבר 

http://malchuty.org/2011-01-20-01-37-36/-q/910-q-q-q-q-.html#_ftn17
http://malchuty.org/2011-01-20-01-37-36/-q/910-q-q-q-q-.html#_ftn18


6 

Editorial Gal Einai - La Dimensión Interior – www.dimensiones.org – spanish@inner.org 
 

הכל  –. כמה שהוא רחוק, הוא גם שם, כי הכל לא מקומי. מוחין דאבא הם לא מקומיים ולהתאחד עם ריבוי הפרטים

לכולי עלמא בשבת נתנה תורה לישראל. מהי שבת? עמידה. כך הרבי הרש"ב מסביר  עומד, לא יושב. לכן כתוב ש

ב, לפי המנהג, בע"ב. כל השבוע הוא ישיבה יחסית, מוחין דאמא, אבל שבת היא כבר עמידה, מוחין דאבא. דרך אג

כששומעים את עשרת הדברות בשבת מה עושים כולם, גברים נשים וילדים? כל הצבור עומד על רגליו, גם מי שלא 

"בן אדם עמֹד על רגליך" כדי לשמוע  –עומד תמיד בקריאת התורה )גם בשירת הים, אבל בעיקר בעשרת הדברות( 

 ולקבל את דבר ה', מוחין דגדלות, מוחין של שבת.

 מודעות טבעית של "בכל דרכיך דעהו" –העמידה כח 

מה הביטוי הפשוט ל"לא מקומי" של עמידה? שמי שיש לו מוחין דאבא מקיים בטבעיות את הפסוק "בכל דרכיך 

בעניני חולין, ב"דרכיך" שאינם תורה ומצוות. מי שיש לו רק מוחין דאמא, שהם  מוצא את ה' גם – ]יט[דעהו"

כל עוד הוא נמצא במסגרת של תורה ומצוות הוא בסדר, אבל אין לו את  –התפשטות מן העצם, זו תופעה מקומית 

קבל "איידי המודעות הטבעית כדי לקיים "בכל דרכיך דעהו". כתוב שבמוחין דאמא האדם מקבל, וכל זמן שהאדם מ

הוא לא יכול לצאת החוצה כי הוא מקבל. תלמיד שהלימוד לא התעצם איתו, מסביר הרבי,  –דטריד למבלע לא פליט" 

הוא צריך להיות צמוד אליו כל הזמן. זה תלמיד חכם שצמוד לחכם שלו. אבל כאשר  –לא יכול להתרחק מהרבי שלו 

תולדות ישראל הוא הדוגמה לתלמיד חכם שהתעצם עם מה הוא מתעצם עם מה שלמד, הוא יכול להתרחק. מי בכל 

שלמד? הרמב"ם. יש שיחות של הרבי שאף שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, מי שהתעצם עם 

על כל  עמדהדברים, שהם כבר שלו, לא צריך לצטט. הדוגמה לכך היא הרמב"ם, שלא מביא מראי מקומות. הרמב"ם 

ואז התורה גם משפיעה  –א עמד על התורה היא אצלו, שייכת לו, מזוהה איתו במאה אחוז התורה כולה, וברגע שהו

החוצה בצורה לא מקומית. בעבודת ה' ה"לא מקומי" היינו המודעות הטבעית של "בכל דרכיך דעהו". כך מוסבר 

 במאמר.

 א. פ הפנימיות

 פנימיות המקיף –פנימיות התורה 

פנימיות. לא תמיד 'פנימיות' הוא  –בעומר, הוא "מתן תורה של פנימיות התורה". זה הלשון  לגשהיום,  ]ב[דברנו קודם

ידה שבנפש, "יחידה אור פנימי )ממלא כל עלמין(, יכולה להיות פנימיות המקיף )סובב כל עלמין(. אדרבא, היח

סתומה של מלך המשיח, עליו נאמר  ם-" )הםסתומה של סוד ה"צל ם-ה –ליחדך", "בכל מאדך", היא פנימיות המקיף 

"אם צדקת מה תתן לו", "אם תגביה  –רבה המשרה ולשלום אין קץ"(, שם הקב"ה בוחר בנו. בחיצוניות המקיף ם"ל

, 'שויון בנטל' )כולם נוטלים משם בשוה, גם הקליפות(. מצד פנימיות שם יש יניקת החיצונים, שם יש שויון –כנשר" 

המקיף יש בחירה בעם ישראל דווקא )בסוד "אשכֹל הכֹפר דודי לי", כמבואר לעיל(. עיקר הפנימיות של "מתן תורה 

  ".של פנימיות התורה" הוא פנימיות המקיף, פנימיות הכתר, פנימיות עתיק, רדל"א, ששם "חביון עז העצמות

 לבטא את הפנימיות בפה –פ  –אות הפנימיות 

בית שמסמלת את פנימיות התורה, וזו -אם היום הוא מתן תורה של פנימיות התורה, יש לומר שיש אות אחת באלף

 שתיהן מופנמות. לכל –לפי הציור  ט. האות פ היא גם בת הזוג של האות פ-מתחילה ב –נים פ –נימיות פ. גם פהאות 

על הצד ט -אם מטים את ה –( ש-ע, ס-מ, ל-י, פ-ט, ת-ח, ז-ו, ק-ה, ר-ד, נ-ג, כ-ב, צ-אג לפי ציורה )זו-אות יש בת

ה, פהיא לשון  פבסדר האלף בית.  טוב-היא האות ה פ-וב, "טוביה גניז בגוויה", וטהיא  טיש עוד קשר:  .פהיא נהיית 

לא אומרים דברים מהנקודה הפנימית של  –גליא" הפה אמור לבטא את הפנימיות. בזמן הזה "לבא לפומא לא  –כמובן 

הלב, צריך להיות "דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב ופועלים את פעולתם", ועל כך נאמר "ויפח באפיו נשמת 

כשהאדם יוכל לבטא את כל ה"נשמת חיים" שלו ב"נפש חיה", ב"רוח  –חיים ויהי האדם לנפש חיה", "לרוח ממללא" 

 מן של ביאת משיח. הכל קשור ל"רוח ממללא", כפי שהסברנו קודם.ממללא", זה סי

 פ ברמז אתב"ש-ה –לג בעמר 
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שייך  –הזכרנו ש"כל השירים ]נ"א הכתובים[ קדש ושיר השירים קדש קדשים". שיר השירים הוא יחוד החתן והכלה 

לכן היום יום מיוחד של שיר  חתונה של רשב"י.-לכל חתונה בעם ישראל. בפרט שייך להילולא דרשב"י, היום הילולא

השירים. עוד לא אמרנו היום את כל שיר השירים. בפסח אומרים שלש פעמים שיר השירים, כידוע אצלנו. איך אני 

של שיר השירים? יש סימן שמובא בשו"ע, אתב"ש, לדעת את תאריכי הימים  פ, פבעמר שייך לאות  לג-יודע ש

אש ר – ר-גבועות; ש – ש-בשעה באב; תשל פסח חל כמו  איום  – ת-אח: הטובים שיבואו לפי החג הראשון, חג הפס

בית -בית כאשר מחלקים את האלף-)ציר האלף פ-וום כפור; צ – צ-השמחת תורה )בחו"ל(; -ריאהק – ק-דהשנה; 

זה ורים )של השנה שעברה(. פ –, הן זוג גם באתב"ש וגם באלב"ם( אלהיםושם  פאה, בגימטריא פולשני חצאים, לכן 

אולה, ר"ת גנה חאיר ינחם מכמו כל שאר החגים )החתן והכלה שלנו היום,  –הסימן בשו"ע, אבל אם רוצים קדימה 

בעומר, היום. כל הימים שהם הוד בימי  לגאיזה חג חל תמיד ביום הששי של פסח?  –, לכן מדברים על חגים( חגים

בעומר שצריך  לגשבחסד. סימן שיש איזה שם של  הספירה חלים ביום הששי של חג הפסח, שבספירת העמר הוא הוד

מתן תורה של פנימיות התורה.  –נימיות פ. מה השם? פ-וורים, כדי שנוכל לכוון את הרמז של פ, כמו פ-להתחיל ב

פנים הולכים יחד )יש -יש הבעת פנים ויש הבעה בפה, פה –הפנימיות אמורה להתבטא בהבעה, "יום ליום יביע אמר" 

 ם, כמו "פה אל פה אדבר בו" ו"ודבר הוי' אל משה פנים אל פנים"(. ניבים משותפי

 ב. האות פ בשיר השירים 

 פ לכל פסוק )בממוצע( –שיר השירים 

. מהדברים פבעומר ו"נפלאות" היינו פלא,  לג"גל" הוא  –יש תופעה מיוחדת מאד, "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך" 

. והנה, אם סופרים כמה אהבהפעמים  ט –פסוקים  קיזקדשים, שיש בה המופלאים של מגלת שיר השירים, קדש 

בכל פסוק )לא כך  פ. כלומר, בדרך ממוצע יש קיזבדיוק  –יש בכל מגלת שיר השירים יוצא משהו מופלא  פאותיות 

 טבין בכלל ויש פסוקים עם כמה וכמה פאין(. משהו מופלא ביותר: אמרנו שיש קשר  פבפועל, יש הרבה פסוקים בלי 

 . פפעמים האות  אהבהפעמים  טפסוקים בשיר השירים ובדיוק  אהבהפעמים  טיש  – פ-ו

 פ הראשונה, השביעית והאחרונה-ה

יהו כי פ"ישקני מנשיקות  –אפשר לשיר שוב  –מה הפעם הראשונה )"הכל הולך אחר הפתיחה"(? מה ששרנו כעת 

זה הוד  –יהו" פהראשונה, כלומר הכל קשור ל"נשיקות  פ-[ דודיך מיין". זו הט-פובים, גם היקש ט-יהופטובים ]

להודות למעלה מטעם ודעת, להודות  –שבהוד. יש דבור, מלכות, "מלכות פה תורה שבעל פה קרינן לה", אבל ההוד 

בפנימיות המקיף העליון, שהשרש הכי גבוה לפני הצמצום של פנימיות המקיף הוא "שמיה דגניז בגוויה" ממש, העלם 

של אור בעצמות המאור )בפנימיות המאור( בלשון הרבי הרש"ב )שהוא קדמון כקדמותו יתברך(. זה היום הזה  העצמי

בשיר השירים היא בפסוק האחרון "ברח לך דודי ודמה לך  פיהו". הפעם האחרונה שיש פשל " פ-פנימיות. מתחיל ב –

גם צבי צעיר, כמו שעיר הוא חמור  –יש עפר  ר האילים על הרי בשמים". קודם דברנו על עירים, וכעתפלצבי או לע

"כל השביעין  –השביעית  פ-. ה]ג[ר"פיהו" והאחרונה היא "לעפהראשונה במגלה היא " פצעיר. בכל אופן, האות 

ל הכפר דודי לי בכרמי עין גדי" עליו דברנו קודם. אמרנו ש"הוד שבהוד" פירושו, כמו להודות היא "אשכ –חביבין" 

בהודיה, לכפור בכפירה )יהודי כופר בעבודה זרה(. צריך להיות כופר שבכופר כדי להיות מודה שבמודה, כמאחז"ל 

ר באומות העולם. זה נקרא שהקב"ה כופר באומות העולם ומודה בישראל. כדי להודות בישראל צריך קודם לכפו

 פ-איש שהכל בו, "אשכל הכפר". מה פירוש שהכל בקב"ה? שהוא כופר ומודה, הא בהא תליא, אותו דבר. ה –אשכול 

 השביעית במגלה.  פ-ר" היא הפשל "הכ

 "ישקני מנשיקות פיהו"

 – פבפסוק השני היא  71-אותיות, והאות ה 77עוד רמז מובהק: כמה אותיות יש בפסוק הראשון, כותרת המגלה? יש 

במגלת שיר השירים. יש על זה סיפור שלא נספר כרגע, סיפור פנימי, על לדרוש את הפאין  פ-גם רמז, חפשו את כל ה

 קיז-פאין כנגד ה קיז-עינים. בכל אופן, הדבר המופלא ביותר הוא ה 6או  4-של שיר השירים. אולי נספר בהמשך ב

היכולת לגלות בפה את הנקודה הכי פנימית  – פ-חתן והכלה שיזכו לכל כח הפסוקים של שיר השירים. נברך את ה

שבלב. זו ביאת משיח, ש"לבא לפומא גליא". זה "ישקני מנשיקות פיהו", כמו שרש"י אומר שם שהולך על התורה 

עליהם החדשה של מלך המשיח )"... על שם שנתן להם תורתו ודבר עמהם פנים אל פנים ואותם דודים עודם ערבים 
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מכל שעשוע ומובטחים מאתו להופיע עוד עליהם לבאר להם סוד טעמיה ומסתר צפונותיה ומחלים פניו לקיים דברו 

וזהו 'ישקני מנשיקות פיהו'"(. שנזכה לזה. שוב, ה"נשיקות פיהו" הוא ההוד. הדבור של הפה הוא במלכות, אבל 

ם. נשיר עוד פעם "שיר השירים", ונכוון שב"שיר השירים בזמן הזווג "איהי בהוד". לחיים לחיי –המלכות עולה להוד 

ורח פה ל)"מגד ל-סה"כ זו האות ה – אהבה – 71-יהו" היא האות הפאותיות, ובפסוק השני " 77אשר לשלמה" יש 

ב. פנימיות ל-באויר", סוד הדעת דרדל"א המתגלה באוירא, אוירו של משיח, כמבואר לעיל( מתחלת המגלה, אות ה

 "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך". – פלאה, ואז יש לנו פבב מתגלה לה

 

 


