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HEIJALOT 8 

LAS RECÁMARAS DEL REY 

1 – LA RECÁMARA DEL JASIDUT 

“Con Mucha Música y Canto” – “La Corona del Buen Nombre está encima de las demás” 

Las tres palabras últimas que dijo el Rebe, que escuchamos son: “Con mucha música y canto”, 

 Ahora calculemos la guematria, qué quiso significar el Rebe con la guematria .ברב שירה וזמרה

de estas tres palabras. Escribámoslo respetando la gramática bet reish bet, berov sin la vav, shin 

iud reish hei – vav zain mem reish hei. Si realizan el cálculo verán que suma 977, que entre otras 

cosas es igual a כתר שם טוב, Keter Shem Tov, “La Corona del Buen Nombre”. 

Dijimos que hay 3 justos que están relacionados a la festividad de Shavuot: Moshé Rabeinu, 

David Hamelej y el Baal Shem Tov. Muchas veces explicó el Rebe que corresponde también a 

 Jitat, Jumash-Tehilim-Tania, donde el Jumash corresponde a Moshé Rabeinu, los Salmos ,חת"ת

pertenecen al rey David, y el Tania es la enseñanza de nuestro maestro el Baal Shem Tov, la 

Torá del Mashíaj, el inicio de la revelación de “Una nueva Torá de Mí saldrá”. En el Pirkei Avot, 

los Tratados de Nuestros Padres, Rabí Shimón Bar Iojai explica que son 3 las coronas: La 

Corona de la Torá, la Corona del Sacerdocio y la Corona del Reinado, y luego agrega una cuarta 

corona y dice: la Corona del Buen Nombre está encima de ellas, de todas las demás coronas. 

Ahora, Moshé Rabeinu corresponde a la Corona de la Torá, Aharón su hermano, a quien todavía 

no lo conectamos con la festividad de Shavuot, es la Corona del Sacerdocio, el rey David que 

está conectado con Shavuot es la Corona del Reinado. El Baal Shem Tov, que también tiene una 

conexión esencial con la festividad de Shavuot, es el día de su desaparición, es la Corona del 

buen Nombre. Entonces hay algo en la Corona del Buen Nombre que la conecta con “Gran 

Música y Canto”. Es decir, hay alguien grande en Torá, uno que es un sacerdote justo que sirve 

en el Templo Sagrado, y también es un enviado del Misericordioso y está el rey David que reina 

sobre el Pueblo de Israel. ¿Quién es la Corona del Buen Nombre? Son todos los músicos del 

pueblo de Israel. Todo el que hace música, que alegra al novio y la novia. También, dijimos 

antes que “Uno frente al otro hizo Elokim”. Hubo en el pasado algunos músicos tradicionales, 
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“kleizmerim” [klei zemer, instrumentos musicales], de las historias del Baal Shem Tov que no 

ameritaron el “buen nombre”, porque hicieron cosas que no se deben hacer. Se puede decir que 

mancillaron el pacto del matrimonio. Pero el cometido verdadero, que tiene una prueba explícita 

en el Talmud, es que los músicos, muchos de ellos muy sagrados, es que no hay quien merece 

más que ellos la Corona del Buen Nombre. Y esta es una alusión muy bella de que “Con mucha 

música y canto”, de guematria “Corona del Buen Nombre”, y esta es la Corona del Mashíaj, no 

la Corona de la Torá, ni del Sacerdocio ni del reinado. Mashíaj tiene su Torá nueva, es un rey, 

pero la principal corona del Mashíaj es la del Buen Nombre.  

Entonces, hay que invitar a todo aquel que hace música, todos hacen el buen nombre. Se necesita 

todo el Bueno Nombre, todo el significado profundo del Buen Nombre, que en verdad sea la 

Corona del Buen Nombre, que son las palabras que el Rebe dijo al final, “Con Mucha Música y 

Canto”.  

Nuevamente, hay 3 personajes relacionados a la festividad de Shavuot, y todas las coronas tienen 

que estar en esta festividad. Corona de la Torá tenemos, Moshé Rabeinu; Corona del sacerdocio 

tenemos, el rey David; Corona del Buen Nombre tenemos, el Baal Shem Tov. 

Es una novedad, pero piensan que el Baal Shem Tov reveló cosas nuevas de la Torá, el amor a 

Israel, enseñó muchas cosas muevas, pero no dicen que la principal novedad del Baal Shem Tov 

es la música, neguiná. Y por lo visto la principal novedad de las enseñanzas del Baal Shem Tov 

es la música. Incorporó una melodía nueva al mundo. O sea, toda la Torá, y el amor que trajo es 

en esencia un canto nuevo. 

_______________________________________________ 

2 – LA RECÁMARA DE LA MUSICA 

Reunión Jasídica de Músicos – Tel Aviv 

“Todos los Cantares son Sagrados y el Cantar de los Cantares es El Sagrado de los 

Sagrados” 

“Cantar de los Cantares, de Shlomó, bésame con los besos de tu boca.”   

_______________________________________________ 

 

3 – LA RECÁMARA DEL REINADO DE ISRAEL 
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La Verdad dentro del Conflicto 

El atributo de tiferet, belleza, es אמת, emet, verdad, como está dicho “dará verdad a Iaacov”, y en 

particular es el iesod de tiferet, fundamento de belleza. Entonces unimos a la verdad con el 

atributo de fundamento en general, es decir que hoy, que es fundamento de fundamento en la 

cuenta del omer, es la verdad de la verdad. Por lo general, de acuerdo con el verso “dará verdad a 

Iaacov”, se identifica a la cualidad de la verdad con el atributo de belleza, que corresponde a 

Iaacov.  

¿Qué sucede si en vez de emet con alef, אמת, cambiamos la alef por la ain, ע? Obtenemos  את זה

זה עשה האלהים ֻעמתל , “uno frente al otro hizo el Elo-him, עמת, umat, enfrente, opuesto. También 

puede ser עמית, amit, colega o compañero, como está dicho הוכח תוכיח את עמיתך, hojiaj tojiaj et 

amiteja, “amonestar amonestarás a tu compañero”, quien está contigo en Torá y mitzvot, ain 

mem tav. Tal parece que hay una conexión cierta entre אימות, imut con alef, “verificar” y עימות, 

imut, con ain. Porque imut con ain puede significar “compañero”, pero hoy en general significa 

“conflicto” entre dos adversarios, donde uno se opone al otro. 

La Verdad en el Conflicto  

Parece que este par de palabras quiere decirnos que justamente en el atributo de tiferet, la línea 

central, que conecta y balancea los dos extremos, dos adversarios del conflicto entre la izquierda 

y la derecha, que en todo conflicto hay alguna verdad. Así Dios creó el mundo, אבר תבראשי 

םאלקי , “en el principio creó Elokim”, cuyas letras finales forman emet, “verdad”, y también el 

final de la creación תלעשו םאלקי אאשר בר , “que Dios creó para hacer”, las letras finales son אמת, 

“verdad”. Tanto el principio y en especial en el final que están las letras en orden, אמת. Es sabido 

que en total, en los seis días de la creación está escrito 6 veces “verdad” con las letras finales, 

correspondientes a las 6 combinaciones de las 3 letras de emet. Todas son firmas de Dios, porque 

Hashem creó el mundo con la verdad. ¿Y qué es verdad? Conflicto. “Uno y lo contrario hizo 

Dios”. Hay algo muy verdadero en el conflicto. Hay personas que temen enfrentarse a un 

conflicto, y piensan que no hay que llegar al enfrentamiento. No es así. Si no eres verdadero, 

entonces por cierto no se necesita un conflicto. Pero justamente si eres verdadero, y vas con la 

verdad, la verdad depura dentro de “uno frente al otro”, dos lados que luchan entre sí. Cada uno 

es llamado זה, ze, “este”, como la profecía de Moshé, llamada “el espejo luminoso”, “este frente 

al otro hizo el Elokim”. ¿Por qué hizo uno frente al otro, que cada uno tenga su opuesto? Para 
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que justamente así se llegue a la verdad. La verdad se refleja en el conflicto de “uno frente al 

otro”.  

La rectificación del “Arbol del Conocimiento del Bien y el Mal” con la verdad del Shabat, 

la veracidad de los oponentes. 

En general, cuando se dice “uno frente al otro hizo el Elokim”, se refiere, como está escrito 

también en el Libro de la Formación, a “el bien y el mal”. En el Paraíso primigenio hay dos 

árboles, el árbol de la vida, que es todo vida, sin conflicto, y el árbol del conocimiento. El 

conocimiento, daat, es el alma de la sefirá de tiferet, “bellez a”, el interior de tiferet, y ese árbol 

es justamente el conocimiento del bien y el mal. Si hubieran esperado hasta el día del Shabat 

sagrado hubiera sido una gran acción, una mitzvá, el placer del Shabat, comer del árbol del 

conocimiento del bien y el mal. ¿Por qué? Porque el día de Shabat es el día de la verdad. Está 

escrito que incluso el ignorante no es sospechoso de mentir en Shabat, porque Shabat es el día de 

la verdad. Cuando se tiene la verdad no hay miedo del enfrentamiento del bien y el mal. Por el 

contrario, la verdad brilla dentro del “árbol del conocimiento del bien y el mal” y hay 

procreación. Está escrito literalmente, dice el Ibn Ezra qué es “el árbol del conocimiento del bien 

y el mal”. ¿Qué hay dentro del conflicto del bien y el mal? Un despertar y una fuerza para 

procrear. Por eso el sabio se une a su esposa en Shabat Kodesh, cuando también queda claro que 

“el deseo de los justos es sólo bueno”, dentro del conflicto.  

¿Qué es conflicto? Fricción, calor, energía, potencia. Salvo que todo tiene que ser en kedushá, 

sagrado, ese conocimiento del bien y el mal. ¿Cuándo es sagrado? ¿Cuándo todo es deseable 

desde el principio? En Shabat. Está escrito que cuando tomamos la palabra פאר, la raíz de tiferet, 

 Shabat, el día que ,שבת suman de guematria ,פא אלף ריש belleza, los nombres de las letras ,תפארת

es todo verdad, todo belleza, el día de “dará verdad a Iaacov”. El conflicto, עימות imut, se 

santifica y se transforma en עמית, amit, “colega”, el mejor compañero. Las dos cosas enfrentadas.  

¿Cuál es la finalidad de la izquierda y la derecha, que hay un conflicto entre ellos? ¿Por qué tiene 

que haber izquierda y derecha en el pueblo de Israel? Derechistas, izquierdistas, tan extremistas. 

El conflicto tiene que depurarse, aclararse, como está dicho “se purificaron y se blanquearon y se 

refinaron muchos”, a tal punto que a través del conflicto llegamos a “la verdad y la paz amaron”. 

Esto es la llegada del Mashíaj, el resplandor del Shabat, de la verdad.  

Nuevamente, la procreación de las almas más elevadas, que bajan sólo en Shabat Kodesh, viene 

de la amit-imut, el compañerismo-conflicto, el apareamiento sagrado que contiene la cualidad de 
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la verdad. Estas son cosas muy difíciles de decir, cómo la verdad se conecta con “uno frente al 

otro hizo el Elokim”. Pero, nuevamente, Hashem hizo esto así por la cualidad de la verdad. 

“Verdad a Iaacov” – “su lecho era íntegro” en medio de todos los conflictos de su vida. 

Quien más vivió en constantes conflictos toda su vida fue nuestro patriarca Iaacov. Por eso él es 

la verdad. Tiene el poder. Dios no mezquina a sus criaturas. Iaacov tiene el poder para luchar y 

realizar todas las depuraciones en su vida, y en mérito de esto su lecho es íntegro. Esta también 

es la cualidad de la verdad, el lecho completo, todos sus hijos son sagrados. 

- [hoy la mayoría de los conflictos producen distancia]  

- Porque los comemos antes de Shabat, no realizamos las batallas en honor al Shabat. 

- [¿Cómo hacemos batallas, conflictos sabáticos?]  

- Tienes aquí el ejemplo con la educación de los niños.  

Hay dos métodos, está el método teóricamente más tradicional, donde tiene que haber sólo 

acatamiento y disciplina. Si hay que recibir todo lo que te dan sin discutir, o si es positivo que 

haya discusiones, que haya enfrentamientos dentro del aula incluso entre maestro y alumnos. 

Todo tiene que ser en la dosis correcta. En la dosis adecuada es algo muy positivo. ¿Dónde se 

encuentra el verso que citamos antes “amonestar amonestarás a tu compañero, y no cargarás por 

él su pecado”? No lo avergüences, ámalo, pero muéstrale su error, incluso enfréntate con él, pero 

porque es mi compañero, si no fuera mi compañero no tengo sobre qué discutir con él. Respecto 

a las discusiones, hay que evitarlas si no tienes el sentimiento interior de que es tu amigo, a pesar 

de tener la diferencia entre las opiniones superficiales. 

Como dice el Baal Shem Tov, tengo que amar “al judío que nunca he visto”, el que está más 

alejado, de opiniones opuestas y que no puedo entenderlo para nada. Es tan opuesto a mí que no 

tengo ninguna cercanía. Y sobre esto está dicho: “Según la mayoría o el cercano, ve tras la 

mayoría”. No tengo ningún acercamiento con él, pero qué se puede hacer, es la mayoría y hay 

que arreglarse con él, ir detrás, acercarse, allegarse a él, y enfrentarse con él porque es un 

compañero, y al final “la verdad y la paz amarán”. 
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 "כתר שם טוב עולה על גביהן" –ו. "ברב שירה וזמרה" 

 כתרי חג השבועות

 שירה ברבנעשה עוד גימטריא לכבוד הסיום: שוב, שלש המלים האחרונות ששמענו שהרבי אמר הן "

. אמרנו שיש שלשה צדיקים טוב שם כתר, שבין היתר שוה 799שוה  –" )כך הכתיב על פי דקדוק( וזמרה

משה רבינו, דוד המלך והבעל שם טוב. הרבה פעמים הרבי הסביר שהם כנגד  – שקשורים לחג שבועות

חומש של משה רבינו, תהלים של דוד המלך, והתניא היא תורת הבעל שם  –תניא -תהלים-חומש –חת"ת 

טוב )תורת משיח, תחלת הגילוי של "תורה חדשה מאתי תצא"(. בפרקי אבות רבי שמעון בר יוחאי אומר 

הם, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות" ואחר כך מוסיף כתר רביעי, "וכתר שם טוב עולה "שלשה כתרים 

 –שטרם הזכרנו אותו וקשרנו אותו לחג שבועות  –על גביהן". משה רבינו הוא "כתר תורה", אהרן אחיו 

שור הוא "כתר כהונה", דוד המלך, שקשור לחג שבועות בעצם, הוא "כתר מלכות", והבעל שם טוב, שגם ק

 בעצם לחג שבועות, ההילולא שלו, הוא "כתר שם טוב". 

 כתר הנגינה –כתר שם טוב 

יש משהו ב"כתר שם טוב" שהוא "ברב שירה וזמרה". כלומר, יש אחד שגדול בתורה, יש אחד שגדול 

אבל מי הם ה"כתר שם טוב"? כל הנגנים של עם ישראל. כל  –בכהונה, יש אחד שהוא מלך על עם ישראל 

נגן, כל מי שמשמח חתן וכלה. אמרנו קודם ש"את זה לֻעמת זה עשה האלהים". היו כמה כלייזמרים מי שמ

אפשר לומר שפגמו בברית, בנישואין. אבל יש  –יש סיפורים מהבעל שם טוב  –בעבר שלא זכו בשם טוב 

ן אחד אסמכתא מפורשת בגמרא מה תפקיד הנגנים, שהיו נגנים קדושים מאד, ומי שמשמח חתן וכלה אי

הוא הכתר של המשיח, לא תורה,  – טוב שם כתר" עולה וזמרה שירה ברבשיותר גדול ממנו. הרמז היפה ש"

מי שמנגן.  –כהונה או מלכות. למשיח יש תורה חדשה, הוא מלך, אבל עיקר הכתר שלו הוא "כתר שם טוב" 

ל ה"שם טוב", שיהיה הכתר כל מי שמנגן רוצה שם טוב, שיזמינו אותו. צריך את כל המשמעות הפנימית ש

 של השם הטוב. אלה המלים שהרבי אמר בסוף, "ברב שירה וזמרה". 

 שיר חדש –תורת הבעל שם טוב 

שוב, אמרנו שיש שלשה שקשורים לחג שבועות, ולכאורה כל הכתרים צריכים להיות קשורים לשבועות. יש 

וב. לגבי הבעל שם טוב מה שאמרנו לנו כתר תורה, משה, כתר מלכות, דוד, וכתר שם טוב, הבעל שם ט

הוא חדש תורה, הוא חדש דרך של אהבת ישראל, ולא אומרים שעיקר החידוש  –הרגע הוא קצת חידוש 

שהוא הכניס  –שלו הוא נגינה, מוזיקה. אבל כנראה שבאמת עיקר החידוש של הבעל שם טוב הוא מוזיקה 

ו היא בעצם "שיר חדש", זה ה"כתר שם טוב" מנגינה חדשה לעולם. כל התורה שלו וכל אהבת ישראל של

 שלו. 

 מרים-אהרן-כתובים כנגד משה-נביאים-תורה
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למה התורה נתנה בחדש סיון, החדש השלישי? כי היא "אוריאן תליתאי", תורה  –יש עוד דבר שכתוב 

רמז משה, אהרן ומרים, שלשת האחים הקדושים. יש  –משולשת, וחז"ל מוסיפים שהיא נתנה על ידי שלשה 

כתובים, שלשה החלקים של -נביאים-תורה –שזה בא בהקבלה, כמו שהתורה עצמה היא תורה משולשת 

כך שלשת הנותנים שלה. המיוחד של חלק התורה הוא שמשה התנבא באספקלריא המאירה,  –התורה 

כל "כה תברכו את בני ישראל". כתוב ש –התנבא ב"זה". אהרן הוא ראש שאר הנביאים, שהתנבאו ב"כה" 

הנביאים בעם ישראל, חוץ ממשה רבינו, כלולים באהרן. מה לגבי מרים? היא האמא של דוד המלך. כתוב 

שמרים היא כנגד הכתובים, החלק השלישי של "אוריאן תליתאי". שוב, התורה כנגד משה, הנביאים כנגד 

תיקון ליל שבועות. אהרן והכתובים כנגד מרים. איך הכתובים מתחילים? יש כמה סדרים, אבל נאמר לפי 

בדרך כלל כתובים מתחילים מספר תהלים, אבל בתיקון הספר הראשון של הכתובים הוא המגלה המיוחדת 

מגלת רות, לפני תהלים. הכל מתחיל מרות, מאשה. יש משהו נשי בכתובים, כי בין שלשת  –של חג שבועות 

נבואת משה ונבואת שאר  –אה האחים שרשם במרים. כתובים בכלל הם רוח הקדש. יש שני סוגי נבו

ויש רוח הקדש. נבואה היא מלמעלה למטה, זכר, ורוח הקדש היא מלמטה למעלה,  –הנביאים, משה ואהרן 

 כתובים הם משה אהרן ומרים. -נביאים-נקבה. אז בעצם תורה

 ארבעת הכתרים בחג השבועות

בעצם משה כולל את כל שלשת למה אמרנו את כל זה? כי משה הוא בגלוי דמות עיקרית בשבועות, אבל 

כתר תורה, כתר כהונה וגם  –האחים שנתנו את "אוריאן תליתאי". ממילא יש לנו בשבועות את כל הכתרים 

כתר מלכות )שהיא החלק השלישי של התורה, שלכן מתחיל במגלת רות, יחוס המלכות, וממשיך בתהלים( 

כוונה "עולה על גביהם"? גם בתורה גופא מה אבל "כתר שם טוב עולה על גביהם", שהוא הנגינה. מה ה –

שעולה על כל הדרגות הוא הטעמים, השירה של התורה. צריך לומר שבכל אחד מהכתרים הקודמים יש 

איך הוא מתנגן, איך הוא מחבר את הבכיה והחדוה יחד, וזה ה"כתר שם טוב"  –בשפיץ, למעלה, שירה 

 שעולה על גביהם, בגימטריא "ברב שירה וזמרה".

זו תוספת. אפשר לנגן עוד משהו. רציתי שאחד החברים ינגן, אבל הוא אומר שבלי הכלי שלו הוא לא מנגן 

בחור מפונק. לפני המון שנים נגנו את הניגון של ויטבסק, הוא הקליט, ואחר כך כל מיני אנשים לקחו את  –

גן את הניגון. אריאל נגד עד עצם היום הזה זה נפוץ בכל עם ישראל. ננ –זה לכל מיני סיפורי ילדים 

שמי שמתחיל בסולם נמוך לא יעלה. זו גזירה מלפני מתן תורה. הוא מלפני  –"תחתונים לא יעלו למעלה" 

 מתן תורה, אבל אחרי מתן תורה "תחתונים יעלו למעלה". לחיים לחיים.

תוך כדי  –שיהיה חג שמח, שתהיה קבלת התורה בשמחה ובפנימיות. עובד, אפשר לנגן מה שאתה רוצה 

 התקפלות...
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 עמת-אמת

בכל אופן, מה עיקר הצמד שנשים במדת התפארת? מדת התפארת היא אמת, "אמת ליעקב". בפרט האמת 

היא היסוד של התפארת. אנחנו גם מייחדים את האמת עם היסוד בכלל. יסוד שביסוד, היום, הוא אמת 

ה בראשית, ומיהו שותפו של הקב"ה לאמתו )כל מי שדן דין אמת לאמתו נעשה שותף לקב"ה במעש

הצדיק אמת, ה"צדיק יסוד עולם", היסוד והעמוד, "צדיק שמו", שכל מעשה בראשית  –במעשה בראשית 

עומד עליו(. אבל בדרך כלל, לפי הפסוק "תתן אמת ליעקב", מזהים את האמת עם התפארת, עם יעקב אבינו. 

ים "את זה לֻעמת זה עשה האלהים". יכול להיות גם ע? מקבל-א ב-מה קורה אם במקום אמת מחליפים את ה

א, -"הוכח תוכיח את עמיתך", מי שעמך בתורה ומצוות. כנראה יש קשר הדוק בין אמת, אימות ב –עמית 

 . ע-לעימות ב

 האמת שבעימות

שוב, עמיתך יכול להיות חבר, אבל היום בדרך כלל עימות הוא בין "את זה לֻעמת זה", שני מנגדים אחד 

ני. כנראה שהצמד הזה רוצה לומר לנו, דווקא במדת התפארת, קו האמצעי שמחבר וממזג את שני לש

הקצוות, שני הניגודים של הימין והשמאל, שבכל עימות יש איזו אמת. כך ה' ברא את העולם. ה' ברא את 

תחלת  גם – אמת" ס"ת תלעשו םאלהי או"]אשר[ בר אמת" ס"ת םאלהי אבר תהעולם במדת האמת, "בראשי

צירופי  ו)כנגד  אמתובכל ששת ימי בראשית יש ו"פ ס"ת  –מע"ב וגם סוף מע"ב )ודווקא בסוף לפי הסדר( 

"את זה לעמת זה עשה האלהים", יש משהו מאד  –(. ה' ברא את העולם באמת, ואמת היא גם עימות אמת

אם אתה לא אמיתי אז  אמיתי בעימות. יש אנשים שפוחדים מעימות, שלא צריך להגיע לידי עימות. לא,

האמת מתבררת מתוך "זה לעמת זה", שני  –תי והולך על האמת באמת לא צריך עימות, אבל אם אתה אמי

 –צדדים שמתעמתים, "זה לעמת זה" )והיינו מי שדן דין אמת לאמתו בין שני בעלי דין המתעמתים זע"ז 

דווקא כאשר האמת מתלבשת בתוך העימות אזי היא נעשית אמת לאמתו, וככה אפשר להבין את תכלית 

"את זה  –אספקלריא המאירה  (. כל אחד נקרא "זה", כמו נבואת משה בבכל מקום ע-ב אההתלבשות של 

לעמת זה עשה האלהים". למה הוא עשה "את זה לעמת זה", שלכל דבר יש את ה"לעמת זה" שלו? כדי 

  שדווקא מתוך כך נגיע לאמת. האמת משתקפת בתוך העימות של ה"זה לעמת זה".

 יתות המתעמתיםעמ –תיקון "עץ הדעת טוב ורע" באמת של שבת 

בדרך כלל כשאומרים "את זה לעמת זה עשה האלהים" מתכוונים, כמו שגם כתוב בספר יצירה, לטוב ורע. 

עץ החיים, שכולו חיים, ללא עימות, ואת עץ הדעת. הדעת היא נשמת  –בגן עדן מקדם שני עצים יש 

ת קדש היה ענין גדול, מצוה, היו מחכים ליום השבהתפארת, פנימיות התפארת, והוא "דעת טוב ורע". אם 

ענג שבת, לאכול מעץ הדעת טוב ורע. למה? כי יום השבת הוא יום של אמת. כתוב שאפילו עם הארץ לא 

שבת הוא יום של אמת. כשיש אמת אין פחד מהעימות של טוב ורע. אדרבה, האמת  –חשוד לשקר בשבת 

שאומר האבן עזרא מהו "עץ הדעת טוב מאירה מתוך "עץ הדעת טוב ורע" ויש הולדה. הרי כתוב, פשט 
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עונת ת"ח הוא בשבת קדש, שאז מה יש בתוך עימות הטוב ורע? התעוררות וכח להוליד. לכן עיקר  –ורע" 

גם מתברר "תאות צדיקים אך טוב" מתוך העימות. מהו עימות? חיכוך. חיכוך הוא חום, אנרגיה, כח. רק 

רע". מתי הכל בקדושה? מתי הכל רצוי לכתחילה? בשבת. שהכל צריך להיות בקדושה, כל ה"עץ דעת טוב ו

, יום שכולו אמת, שבתבגימטריא  פא אלף ריש –שרש של תפארת  –כתוב שכאשר לוקחים את המלה פאר 

החבר הכי טוב. שני  –כולו תפארת, יום של "תתן אמת ליעקב". העימות מתקדש והופך להיות עמית 

ושמאל, שבינתים יש ביניהם עימות? למה צריך להיות ימין  הדברים המתעמתים. מה התכלית של ימין

"יתבררו ויתלבנו ויצרפו  –ימניים, שמאלנים, כאלה קיצונים. העימות צריך להתברר ושמאל בעם ישראל? 

עד שמתוך העימות נגיע ל"האמת והשלום אהבו". זו ביאת משיח, הארה של שבת, של אמת. שוב,  –רבים" 

העימות, הזיווג של העימות - עמית י גבוהות, שיורדות רק בשבת קדש, באה מהכל ההולדה של נשמות הכ

איך אמת מתחברת עם  –של הקדושה, שיש בו את מדת האמת. שוב, אלה דברים שמאד קשה לומר אותם 

  "את זה לעמת זה עשה האלהים". אבל שוב, ה' עשה ככה בשביל מדת האמת.

 ותי חייו"מטתו שלמה" מתוך כל עימ –"אמת ליעקב" 

מי שהכי חי בעימותים, כל החיים שלו בעימותים, הוא יעקב אבינו. לכן הוא האמת. לא בא הקב"ה בטרוניא 

יש לו הכח להתעמת ולעשות את כל הבירורים שלו בחיים, ובזכות זה מטתו שלמה. זו גם  –עם בריותיו 

ם ריחוק[. כי אוכלים אותם לפני מדת האמת, שמטתו שלמה, כל הילדים קדושים. ]היום רוב העימותים עושי

כאן החבר'ה שהכי  שבת, לא עושים את העימותים לכבוד שבת קדש. ]איך עושים עימותים שבתיים?[.

מתעמתים הם כנראה החברה הכי אמתיים, אבל האמת הצרופה, האמת לאמתו, כמו שנסביר יותר בספירת 

ונשיאת הפכים. אבל זה שאתה מתעורר זה היסוד שביסוד, היא דוקא לחבר. קו האמצעי בכלל הוא חבור 

ב"ה, לייבעדיק. יש פה הרבה מוחות חריפים שיכולים לעזור לתרץ את התירוץ הזה, איך מתוך  –מצוין 

העימותים מגיעים לאמת. אבל אתה מאמין שכך בלשון הקדש? קבלת שיש אמת ויש "זה לעמת זה עשה 

 ל בסדר, נזכה לזה בפועל ממש.הכ –חמד? אם אתה מאמין -האלהים" וכנראה שזה צמד

 להתעמת רק עם עמיתים –"הוכח תוכיח את עמיתך" 

נתן משל אחד בחנוך ילדים: יש שתי שיטות. אחת, לכאורה המסורתית יותר, שצריכה להיות רק משמעת. זה 

שייך גם למורה או ר"מ בכתה או בישיבה. האם צריך לקבל את כל מה שאומרים לך, בלי להתווכח, או 

בי שיש ויכוחים, שיש עימותים בתוך הכתה, בין המורים לבין הילדים? הכל צריך להיות במינון הנכון. שחיו

במינון הנכון, וכוחים הם דבר מאד חיובי. איפה כתוב "עמיתך"? "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו 

ר, זה "את זה לעמת אל תבייש אותו, תאהב אותו, אבל "הוכח תוכיח", גם להתווכח איתו. כלומ – חטא"

הוא הניגוד, אבל הוא "עמיתך". "הוכח תוכיח את עמיתך" היינו להתעמת על רקע זה שהוא העמית  –זה" 

שלי, החבר שלי. אם הוא לא העמית שלי אין מה להתווכח איתו. באמת לגבי ויכוחים, צריך להמנע 

וק בדעות החיצוניות. כמו מויכוחים שאין בהם הרגשה פנימית שהוא באמת החבר שלך, למרות הריח

שהבעל שם טוב אומר שצריך לאהוב יהודי "שלא ראית מעולם", שהכי רחוק ממך, הפוך בדעות ואין לי 
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אין לי שום קרוב איתו, אבל הוא כנראה הרוב,  –שום קירוב, אבל על זה נאמר "רוב וקרוב הלך אחר הרוב" 

תו מתוך זה שהוא עמית, ובסוף "והאמת והשלום מה לעשות. צריך להסתדר איתו, לחזר אחריו ולהתעמת אי

 אהבו". צריך להאמין בזה.

רבתי של  ב-האמת בתוך העימות, "את זה לֻעמת זה עשה האלהים". זה ה –של התפארת  ע-וה א-זה ה 

הכל הולך  –כל דבר ה' ברא בזוג. או זוג יונים, או זוג משהו אחר, אבל הכל הולך בזוגות  –ראשית ב

 יים לחיים. זו תפארת.בעימותים. לח

  

 עם-עצר; אם-נצח והוד: אצר

 בזבוז האוצרות כדי לנצח

. נשים את הזוג הזה בנצח, כמו שנסביר. בהמשך האחרון של הרבי הקודם, עצר-אצרקודם הזכרנו את הזוג 

"באתי לגני", כתוב באריכות על בזבוז האוצרות. הוא אומר שבזבוז האוצרות הוא לשם נצחון המלחמה. 

לשם  –ר למלך יש עימות קשה, מלחמה קשה מאד נגד אויב אמתי, והאויב הזה מתנגד למלך עצמו כאש

הנצחון המלך מוכן לבזבז את כל האוצרות שלו )ומה שירש מאבות אבותיו(, לחלק אותם לחילים הפשוטים 

ימים  דרך השרים והמפקדים, הכל בשביל לנצח את המלחמה. הבעל שם טוב אמר, כפי שלמדנו לפני כמה

יום", על הפסוק "כי תהיו אתם ארץ חפץ אמר הוי' צבאות", שאנחנו, עם ישראל, ה"ארץ חפץ" של   ב"היום

מה"ארץ   הקב"ה, כל יהודי הוא אוצר בלום, יש לו אוצרות, והבעל שם טוב אמר שבאתי לעולם כדי להוציא

לשם  –מון בעם ישראל. גם זה האוצר שהיא יכולה לתת, לגלות את האוצר הט-חפץ", מהאוצרות, את היבול

 הנצחון. 

 הברקת "זה יעֹצר בעמי" –ראשית בנין המלכות בפועל מספירת הנצח 

עוד כלל גדול, כתוב על בנין המלכות, שאם כי הכח שנמשך במלכות כדי למלוך הוא מהגבורה, אבל בפועל 

ות, בונות את המלכות מלכות, ארבע הספירות האחרונ-יסוד-הוד-ראשית בנין המלכות הוא מהנצח. נצח

החל מספירת הנצח. בשביל להקים פה מלכות צריך לחזק מאד את מדת הנצח )שנרצה באמת  –בפועל 

לנצח(, ובשביל מדת הנצח צריך גילוי אוצרות. מה זה נותן למלך? איזה כח? אחד הלשונות לגבי מלך 

"זה", מצביע על שאול  –מי" ישראל הראשון, שאול המלך, הוא שה' אומר לשמואל הנביא "זה יעֹצר בע

הנצח  –המלך, המלך הראשון בישראל, ואומר שהוא המלך. למה הוא המלך? זו ראשית ההברקה כביכול 

, זה מוכשר ]יד[בונה את החכמה של המלכות, ההברקה הראשונה של המלכות היא ש"זה יעצר בעמי"

ומסוגל לעצור בעמי. לעצור פירושו לאחד, כמו שהרמב"ם כותב שתכלית פעולת המלך היא ללכד את העם 

 זו חכמת המלך )בחג העצרת קבלנו את התורה דמחכמה נפקת(.  –

 כח המלך: לחשוף את האוצרות הטמונים בעם

http://malchuty.org/2011-01-20-01-37-36/-q/953-q-q-q-q-.html#_ftn14
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שזה גם הכח לדעת את מי צריך לעצור, את מי לשים במעצר, ואת ללכד את העם? כנראה -מה הכח לעצור

יש הרבה  –מי לא צריך, את מי להוציא. גם, ובעיקר, להכיר את כל האוצרות שטמונים בתוך המעצרים 

בחורי חמד שהם אוצרות בלומים ויקרים שבינתים מישהו שם אותם במעצר. יש קשר בין אוצר לבין עוצר 

כול לעצור בעמי הוא מי שיכול לגלות, לחשוף, את האוצרות הבלומים בעם ישראל )שניהם סגורים(. מי שי

כידוע  –הוא ראוי להיות מלך. זה גם כח הנצח שלו, הנצחון שלו, הנצחיות שלו, הארגון שלו )"למנצח"(  –

ח את שבנצח יש שלשה פירושים, נצחון, נצחיות וניצוח על המלאכה. מי יכול גם לארגן, גם לנצח וגם להנצי

עם ישראל בארץ ישראל? לבנות צבור, ש"צבור לא מת", הוא נצחי. מי יכול? מי שיש לו את האוצרות, את 

הכח לעצור בעמי, שהוא  –שיכול לפתוח את האוצרות ולבזבז אותם. אם כן, האוצר  –המפתח אליהם 

 את הזוג הזה נשים במדת הנצח. –ראשית בנין המלכות בפועל, מדת הנצח בקבלה 

 "הוד מלכות" ו"ברב עם הדרת מלך" –וי תודעת האומה בספירת ההוד גיל

"אין  –מיד נעשה את ההוד, יחד עם הנצח, בהיותם "תרין פלגי גופא": בהוד יש את המלה הפשוטה עם 

. או אם? עם, מה צריך להאיר ולהתלבש בא-ב ע-מלך בלא עם", "ברב עם הדרת מלך". אם מחליפים את ה

"לאום מלאום יאמץ", אומה, "אום אני חומה". מי אומרת "אום אני חומה, ברה  –אם, אמא, או לאום 

כחמה"? ספירת ההוד. מה הקשר לאמא? למה אום ואמא הם מאותה לשון? כי באמת האמא היא אם כל 

תודעת האומה מתפשטת ומתגלה בתוך ספירת ההוד. הוד  –הילדים, אבל כתוב ש"בינה עד הוד אתפשטת" 

מה שהעם מקבל את המלך, שהעם מכתיר ונותן למלך גם את ההוד שלו,  –מלכות שמים"  בקבלה הוא "עול

הכתר שלו, "הוד מלכות", וגם שהוא עומד מסביב למלך ונותן לו את ההדר שלו. שוב, זה שהעם משתחוה 

ביחד  –שיש הרבה עם  –למלך מגלה אצלו את הרוממות העצמית שלו, שנקראת הוד מלכות. זה שהעם נצב 

ביב מקיף את המלך, זה "ברב עם הדרת מלך". לא שהעם משתחוה דווקא, אלא שרואים את המלך בתוך מס

האומה -התלבשות האם-העם שלו הוא הגדוד שלו. זה נותן לו את ההדר. הכל בא מהארת –הגדוד שלו 

 בתוך העם. 

 קבלת מלך מתוך עמימות ההבנה

וחין. אדרבה, הודיה היא להודות לדבר שאיני מבין עם הוא גם לשון עמום. לא צריך יותר מדי בהירות מ

 –אותו עד הסוף. יותר כיף לקבל מלך שאיני צריך להבין בדיוק את הראש שלו. אם אני יותר מדי מבין אותו 

הוא לא בדיוק מלך. צריך לקבל את מלכותו של המלך ברצון, בכיף, דווקא בלי יותר מדי להבין. תכל'ס, אם 

ת של מלכות דאצילות, ולמעלה בקדש עד מלכות דאין סוף וכו'(, אני גם לא מסוגל זה מלך אמתי )התגלמו

להבין אותו. אבל אפילו אם נאמר שזה עוד בן אדם, אבל מקבלים אותו כמלך, דווקא צריך לסלק במודע את 

אמא היא הבנה, בינה, אבל "בינה עד הוד -להיות עמום. אם –הרצון שלי להבין אותו. צריך להיות עם 

הבינה צריכה להתפשט ולהתלבש בתוך ההוד, שאני מודה למלך. זה גם שמח, כי אמא היא  –אתפשטת" 

 "אם הבנים שמחה". דווקא כשהאמא מתפשטת להוד הוא מאד שמח, בלי להבין, רק להודות. 

 המלכות בהוד-המלך בנצח והעם



12 

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

הוד והדר. אם כן,  –הוא הדר עוד פעם, הפשט של הודיה הוא להשתחוות, לתת הוד למלך, אבל לבוש ההוד 

 –"איהו בנצח, איהי בהוד". לכן שמנו תכונה של המלך עצמו בנצח  –בבנין המלכות צריך את הנצח וההוד 

הגישה שלו לאוצרות של כל בני עמו, ומכחה "זה יעצור בעמי", הוא ראוי להיות מלך. בהוד שמנו את 

היכולת לגלות את ההוד אצלו וגם לתת לו את  גם מצד –סגולת העם לקבל את המלך, להמליך את המלך 

 ההדר מסביב. בקיצור נמרץ עשינו נצח והוד, שכבר מתחיל להיות בנין המלכות. לחיים לחיים.


