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Devarim 1 במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תופל. נראה אלה הדברים אשר דבר משה וכו .'

לפרש שערבה הוא לשון ערב )דברים א, א(. והנה בברייתו של עולם ערב קודם לבוקר כדאמרינן  

בריש ברכות. ואם כן תחלת ימי האדם נקראים ערב.לזה אמר בערבה מול סוף, דהיינו בהתחלת  

שנקראת סוף כידוע. בין פארן, כמו שדרשו  שנותיו של אדם תיכף יהיו כל מעשיו מול השכינה 

רבותינו ז"ל שנקרא פארן שמשם יוצא פריה ורביה. ובין תופל, כמו שפירש רש"י לשון דיבור, והיינו 

 :שבין ברית המעור ובין ברית הלשון הכל יהיה מול סוף בקדושה ושמירה מעולה

  
Deuteronomio 1,1. “Estas son las palabras que habló Moisés a todo el pueblo de 

Israel en el desierto, frente al desierto cerca de Suf, entre Parán y entre Tophel y 

Laván”. Parece razonable ver en la palabra ערבה, desierto, una referencia a la 

primera vez que aparece la palabra ערב en el relato de la Creación (Génesis 1,5) 

donde el significado es “tarde”, una transición de día a la noche En el momento de 

la creación la tarde precedió a la primera mañana, ya que antes de la creación de la 

luz el universo había estado en tinieblas, como leemos allí en el versículo 2, y 

como señala el Talmud al comienzo del tratado B 'rajot, cuando se habla de los 

tiempos para recitar el keriyat sh'ma. Si seguimos el ejemplo de ese párrafo en la 

Torá, los primeros años de nuestras vidas se describirían como ערב. Teniendo esto 

en cuenta, la Torá, es decir, Moisés, alude aquí a la necesidad de que todo ser 

humano, desde su más tierna juventud, centre todas sus actividades en el aspecto 

de Di-s que nos es familiar con el nombre de Shejiná, “La presencia de Di-s”. El 

significado más profundo detrás de las palabras: בין פארן, es que este es el lugar en 

la tierra del cual se deriva la capacidad para que las criaturas vivientes en la tierra 

se vuelvan fructíferas y se multipliquen. En cuanto a las palabras:  ובין תפל, 

seguimos a Rashi, quien cita al rabino Shimon bar Yochai, quien afirma que nadie 

ha podido encontrar estos dos lugares. Por lo tanto, concluyó que estos nombres 

son símiles, usados por Moisés para reprender a los israelitas que habían hablado 

con desdén del maná (Números 1,7), que era blanco, לבן. La palabra  תפל, 

[posiblemente como raíz de:  תפלה “oración”. Ed.], según Rashi, es otra palabra 

para “discurso” (presumiblemente Israel acepta la Torá con las palabras  ונשמע נעשה , 

“haremos y escucharemos (la instrucción)”. Moisés'  El discurso que enseña a los 

israelitas a enfocarse en Di-s en todo momento, y a observar estos pactos 

meticulosamente, cubre el período entre el pacto de la circuncisión hecho con 

Avraham y el de los Diez Mandamientos hecho con la nación judía reunida en 

Monte Sinaí. 

  
Devarim 2 במדבר ד,  ) אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר כו' )במדבר א, ב(. ויבואר על פי פסוק

', הכלל יש בקדושה עשר ספירות ונאמר זה לעומת כו'. רק שבקדושה כביכול הוא  שמן וקטורת כו (טז

וגרמיה חד הוא וזהו עשר ולא אחד עשר, אבל בסטרא אחרא כו', אף על פי כן לית אתר פנוי מיניה 

וצריך החיות מקדושה כחודה של מחט ושם נקרא אחד עשר וכנגדן אחד עשר סימני קטורת להעלות  

ת שלה אל הקדושה ובזה ממילא בטל הסטרא אחרא. וזהו שאמר משה רבינו עליו  הסטרא אחרא החיו 

השלום לישראל י"א יום מחורב, כי הסטרא אחרא נקרא חורב, כלומר על ידי ישראל מעלים הכל אל  

הקדושה. וזהו אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר, כי היצר הרע נקרא הר ונקרא שעיר כמאמר  

דיקים נדמה להם כהר רשעים נדמה להם כשער. וזהו דרך הר שעיר, כלומר  צ (סוכה נב) חכמינו ז"ל

 :להעלות תאות היצר הרע עד קדש עד הקדושה



 

Deuteronomio 2,1. “Son once días (marzo) desde Chorev hasta Kadesh Barnea”. 

Para entender la relevancia de esta línea, es útil entender un versículo en 

Proverbios 27,9 donde Salomón dice que  שמן וקטורת משמח לב, “el aceite (para la 

unción) y el incienso alegran el corazón”. Cuando se trata de asuntos relacionados 

con la santidad, el número básico utilizado es el número 10. Ya en el texto 

cabalístico más antiguo, el sefer yetzirah, el número diez se menciona 

repetidamente en contraste con el número once. Las diez emanaciones,  ספירות, 

diferentes niveles de santidad, son “igualadas” por diez niveles de niveles 

espiritualmente negativos, la diferencia entre los dos es que  גורמים, causas, de los 

diez niveles de santidad y la santidad resultante se ve como parte de algo integral, 

mientras que no se supone que exista una "integridad" similar de causa y efecto 

cuando se trata de fuerzas espiritualmente negativas y sus causas. Cuando leemos 

en el sefer yetzirah sobre “diez niveles de emanaciones y no once”, el autor quiere 

señalar que las causas de las sefirot y las sefirot mismas no se ven como entidades 

separadas. Cuando Moisés habla de una “distancia,” de once días [en un sentido 

espiritual, como en: '49 niveles de contaminación ritual', Ed.], la palabra  חורב, [a 

diferencia de Sinaí. Ed.], debe entenderse como simbolizando las  סטרא אחרא, las 

diez fuerzas espiritualmente negativas que son el contrapeso de las diez fuerzas 

espiritualmente positivas. Los israelitas (sacerdotes) solían ofrecer dos veces al día 

una ofrenda de incienso conocida como קטורת, que constaba de 11 categorías 

diferentes de fragancias. Cuando Moisés elabora diciendo que los “11 días” a los 

que se refiere estaban en dirección al monte Seir, la región del Reino de Edom, 

queda claro que se refería a algo que alejó a los israelitas del mundo espiritual. 

atmósfera elevada del monte Sinaí en dirección al dominio espiritualmente 

totalmente contaminado de Esaú/Seir. Esta es una introducción adecuada a Moisés 

reprendiendo a los israelitas en este Libro. En la jerga de nuestros sabios, el 

impulso del mal se refiere a menudo como הר, montaña, es decir, que representa un 

obstáculo casi insuperable. También se llama שעיר como sabemos por la Sucá 52. 

[Ninguno de los siete nombres mencionados en el Talmud allí es שעיר, Ed.] El 

Talmud allí dice que el impulso del mal aparece como una montaña alta. a los 

justos, mientras que a los impíos les parece tan insignificante como un cabello 

fino. 

  
Devarim 3   דבר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה ה' אותו אליהם )דברים א, א(. ויבואר על פי

מה שכתב בזוהר הקדוש על המשנה כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל כו', הכלל התורה הקדושה יש  

בה פנימיות סודות נעלמות ומה שנאמרה התורה בסיפורי מעשיות מעשה אברהם, מעשה יצחק, מעשה  

מעשה אמהות, מעשה בלעם ואתון שלו, באמת יש בהם סודות נעלמות פנימיות, רק  יעקב עם לבן, 

שמגוף התורה שמבואר במעשה גם כן ילמדו ממנה מדות טובות, דהיינו מעשה אברהם ללמוד לעשות  

חסד מאברהם, מעשה יעקב להראות צדקתו של יעקב, מעשה האמהות להראות וללמוד צדקת  

ה הזכות קיים לנו שהכניסה צרתה כו', כמבואר ברבותינו ז"ל שעל האמהות צדקת רחל אשר עדיין ז

קול ברמה כו', רחל כו'. ונמצא נכתבו המעשים כדי ללמוד גם מהמעשה המדה   (ירמיה לא, יד) זה נאמר

התלויה בה. וכן כתיב מעשה בלעם ואתון שלו, כדי להראות מעשה מגונה של אותו הרשע להרחיק מן  

מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו כו', דהיינו   (אבות ה, כב) למעשיו כמאמר חכמינו ז"

ליקרב עצמו למדת אברהם ולרחק עצמו ממדת בלעם הרשע. נמצא זה שהתורה נאמר בסיפורי  



 

מעשיות כדי שגם מן המעשה נלמד המדה אבל באמת ישנו בה סודות נעלמות עד אין סוף. וכן אפילו  

פירוש יש בה סודות נעלמות. וזהו כל דבר שהיה בכלל, דהיינו  שאר התורה שנאמרה בה המצוה ב

התורה שהוא הכלל מן העולמות. ויצא מן הכלל, להכתב בסיפור מעשה. ללמד, דהיינו ללמוד גם מן  

המעשה עצמה המדה המבואר בה. וזה לא ללמד על עצמו יצא כו', כלומר לא בהתורה אשר נכתבה 

גם בהתורה אשר מבואר המצוה בה באר היטב יש בה סודותכו',  בסיפור כו' יש בה סודות כו', אלא 

וזהו אלא ללמד על הכלל כולו יצא. וזה מבואר קצת בזוהר הקדוש. ובאמת במשנה תורה לא נכתבה  

בסיפור מעשה, רק מבואר בה במצות היטב מדות השם ודרכי השם ותוכחה לישראל להסיר מדרך  

כי דור שהיו במצרים והיו משוקעים בטומאת מצרים ועל  הרע ולדבק בדרך הטוב בדרך ה' ולמה זה, 

ידי זה הכעיסו לפניו יתברך כנאמר ברבותינו ז"ל, ועיין ברש"י בערבה מול סוף בין פארן כו', ודי זהב 

כו' עיין שם. ונמצא על ידי זה הוצרך להלביש התורה בסיפורי מעשיות כנזכר לעיל. אבל במשנה 

לארץ הקדושה שלא היו משוקעים בטומאת מצרים לכך נאמר להם   תורה שהיו דור שלם דור שנכנסו

התורה בלי שום לבוש כנזכר לעיל. וזהו אלה הדברים, כל מקום שנאמר אלה פוסל את הראשונים,  

כלומר מה שנאמר לראשונים תורה בלבוש כנ"ל, הוא מחמת במדבר בערבה כו', כפירוש רש"י אחרי  

 :כו', ככל אשר צוה ה' אותו אליהם כנ"ל הכותו כו', הואיל משה באר את התורה

  
Deuteronomio 1,3. “Moisés habló a los Hijos de Israel de acuerdo con todo lo que 

Hashem le había ordenado acerca de ellos”. Este versículo se entenderá mejor 

cuando veamos el Zohar III 149, donde la Baraitha de Rabí Yishmael al comienzo 

de Torat Kohanim, declara כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל וגו', “cualquier cosa que se 

incluyó en una declaración general, pero luego se seleccionó para enseñar algo, no 

se seleccionó para enseñar solo sobre sí mismo, sino para aplicar su enseñanza a 

toda la generalidad;” Cuando se aplica a la Sagrada Torá, tenemos que distinguir 

entre asuntos tratados por la Torá como “más profundos que inmediatamente 

visibles después de una lectura superficial del texto, es decir,  ת וסוד פנימיוו , “algo 

místico, enterrado profundamente”, y entre asuntos que todo lector pueda entender 

a la vez, como referencias a lugares, fechas, como cuando la Torá relata detalles de 

la vida de Avraham, Yitzchok y Yaakov. Cuando la Torá informa sobre sus 

respectivos tratos con Lavan, o las historias contadas sobre las matriarcas, Bileam 

y su asno, no deben entenderse solo al pie de la letra, sino que contienen aspectos 

profundamente ocultos, como que somos aprender de los extractos de la vida de 

Avraham cómo practicar el amor bondadoso con nuestro prójimo. De los detalles 

revelados sobre la vida de Yaakov, debemos aprender acerca de la justicia de 

Yaakov; De manera similar, hay muchos atributos humanos practicados por 

nuestras matriarcas que debemos aprender a emular sumergiéndonos más 

profundamente en las historias de la Torá que leyendo una novela. La lectura 

adecuada de estas “historias” nos ayuda a comprender que hasta el día de hoy nos 

beneficiamos de los méritos acumulados por nuestros antepasados, algunos de los 

cuales, nosotros, como sus descendientes, estamos siendo recompensados. El 

matrimonio anterior de Raquel con su prometido, Yaakov, para no avergonzar 

públicamente a su hermana Lea, es uno de los ejemplos destacados de abnegación 

de los que debemos aprender, según nuestros sabios, cuando comentan sobre 

Jeremías 31, 14 נשמע נر קול ברמ  amaza  בכי תמרורים רחל מבכγ על בני importa מאנ caso 

se han ido.” En su introducción a meguilat eyjá, Lamentaciones, el autor, citando 

el verso anterior de Jeremías, lo interpreta como la promesa de Di-s de traer la 



 

redención a los descendientes de Raquel a causa de sus méritos. Si la Torá se tomó 

la molestia de relatar fragmentos del vidas de los patriarcas y matriarcas para 

enseñarnos a emular sus virtudes, escribió sobre la conducta de Bileam para 

enseñarnos a no emular el abuso que Bileam había hecho de su libertad de 

elección. Cualquiera que lea cómo el jactancioso Bileam hizo el ridículo y dejó a 

Balac después de haber quedado totalmente desacreditado, seguramente aprenderá 

una lección de esto. Avot 5,9 señala la diferencia entre los discípulos de Avraham y 

los discípulos de Bileam. Vale la pena emular las virtudes de Avraham, mientras 

que los grandes dones intelectuales de Bileam, debido a que su dueño abusó de 

ellos, deben ser evitados. En otras palabras, aunque podemos derivar mucho valor 

de solo leer el texto superficialmente, lo que se esconde detrás de esa lectura 

superficial del texto es aún más esclarecedor. De manera similar, con las partes de 

la Torá que en la superficie pretenden enseñar los mandamientos de Di-s; aunque, 

por supuesto, debemos usar el texto para saber qué mandamientos cumplir y 

cuándo y dónde, el texto contiene muchos matices ocultos que se descubren solo 

cuando nos aplicamos con la intención de descubrirlos. lo que quiso decir el autor 

de la Baraitha de Rabí Yishmael que citamos anteriormente cuando afirmó que 

“cualquier asunto que fuera parte de una declaración general, etc.”, la declaración 

general es la Torá como un todo, mientras que “la  declaraciones destacadas”, son 

los detalles específicos sobre los momentos críticos en la vida de nuestros 

patriarcas y matriarcas, así como los detalles críticos en la vida de otras 

personalidades que la Torá ha destacado entre los millones que podría haber 

elegido. Las palabras en el Baraitha "pero luego fue seleccionado de una 

declaración general para enseñar algo solo sobre sí mismo", se refieren a atributos 

específicos que poseen las personas mencionadas, que están destinados a ser 

emulados o evitados. Las palabras: "no fue singularizado para enseñar solo sobre sí 

mismo", enseña que el atributo enfatizado en ese ejemplo no debe tratarse como 

una excepción, sino que debe aplicarse en general. Que Baraitha también insinúa 

con su redacción que no solo debemos buscar algo más allá del texto simple en las 

historias que la Torá cuenta sobre personalidades destacadas, sino buscar un 

significado más profundo en el texto que enseña los mandamientos. Hay una 

lección que aprender no solo con respecto a cómo cumplir los mandamientos, sino 

también con respecto a las lecciones morales/éticas que se derivan de cada 

mandamiento. Esta última idea se elabora un poco en el Zohar. Es interesante notar 

que el quinto Libro de la Torá también se conoce como  משנה תורה, [traducido 

libremente como “revisión de la Torá”, aunque es mucho más que eso, ya que 

contiene mandamientos que no aparecieron previamente en absoluto. Ed.] En este 

Libro, el énfasis no está tanto en los atributos de los seres humanos sobresalientes, 

sino en los atributos del Creador, y Su relación con Su pueblo escogido bajo 

diversas circunstancias. Conociendo la manera en que G El d se relaciona con Su 

pueblo es la clave de todas las advertencias emitidas por Moisés al pueblo con 

respecto a su desviación del camino correcto y las consecuencias que esto traería 

tarde o temprano, cada vez que la paciencia de Di-s en la espera de que el pueblo 

se arrepintiera llegaría a su fin. Dado que el Libro de Deuteronomio estaba 



 

dirigido (en ese momento) a la generación de israelitas que no eran adultos en el 

momento del Éxodo, o que aún no habían nacido en ese momento, no necesitaban 

tener todo se les explicó por medio de las historias de la Torá, es decir, parábolas, 

según el propio testimonio de Moisés en Deut. 29,3 se habían convertido en una 

generación que podía usar sus ojos y oídos (no solo físicamente). Esta era una 

generación que no estaba manchada por la contaminación ritual que había sacado 

con ellos de Egipto. Así es como debemos entender Bereshit Rabá 12,3 que 

dondequiera que la Torá comienza un párrafo con las palabras: אלה וגו ', "estos", 

etc., significa que las condiciones que habían existido antes de este punto se habían 

vuelto completamente irrelevantes. En la línea de Génesis 2,4 donde encontramos 

la palabra אלה por primera vez, esto indica que todo lo que la Torá había escrito 

sobre el estado del universo antes de la creación de la luz, es decir, el estado de  

 caos total, ahora se había vuelto totalmente irrelevante. Cuando aplicamos ,תהו ובהו

este Midrash al Libro de Deuteronomio, significa que las reglas que habían sido 

relevantes para las personas que habían salido de Egipto como adultos ya no tenían 

ninguna relevancia. La generación actual estaba espiritualmente en un nivel mucho 

más alto que Moisés podía hablarles sin tener que usar parábolas. Esto es también 

lo que Rashi tenía en mente cuando en su comentario sobre las palabras:   אחרי

 después de haber herido a Sijón, etc.” (1,4) dice que Moisés“ ,'הכותו את סיחן וגו

esperó con sus palabras de reprensión para el pueblo hasta que Di-s había 

comenzado el cumplimiento de Su promesa de dar la tierra de los cananeos a Israel 

dándoles un vasto territorio en la orilla este del Jordán. Esa importante victoria 

había concluido los 40 años de vagar por el desierto sin avances significativos. En 

ese momento, Moisés pudo hablarle al pueblo de la manera en que Di-s le había 

ordenado que lo hiciera (final del versículo 3). 

  
Devarim 4  ברש"י באר בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את התורה )דברים א, ה(. עיין

ה' יספור בכתוב  (תהלים פז, ו) בשבעים לשון. ולמה ביאר כאן התורה בשבעים לשון, ובו יבואר הפסוק

בראשית לא,  ) עמים זה יולד שם סלה, הכלל, כי לפעמים כתיב בתורה תיבת התרגום כגון יגר סהדותא

וכן הן  (:זבחים לז) םוכן הלשון של שאר אומות כגון טוטפת ט"ט בכתפי שתים פת באפריקי שתי (מז

בלשון יוני אחת, וכן שאר לשונות שכתוב בתורה מלשונות הגוים. וחד טעם הוא, כי הלשון של כל  

האומות הוא החיות מן האומה ולשון הקודש הוא של ישראל לבד. ובאמת ישראל שמעו התורה בסיני  

יכין להיות בגלות  רק בלשון הקודש והקדוש ברוך הוא המביט מראשית אחרית שראה שישראל צר

לזה כתב בתורה לשון של שאר אומות שעל ידי זה יהיה להם אחיזה בחיות שלהם שהוא הלשון  

בהתורה הקדושה בכדי שישראל יוכל להיות להם תקומה בגלות. וזהו הרמז בפסוק ה' יספור בכתוב  

יולד שם  עמים, כלומר שהקדוש ברוך הוא כתב בתורה איזה כתב מן העמים מן שאר האומות. זה 

כל העולם לא  (:ברכותו) סלה, בכדי שהצדיק יוכל לקיים שם, כי הצדיק נקרא זה כמאמר חכמינו ז"ל

נברא אלא לצוות לזה. וזהו הרמז זה יולד שם סלה, בכדי שהצדיק יהיה לו קיום בגלות. וזהו בארץ  

ץ לארץ  מואב, כי בארץ ישראל לא היה רק לשון הקודש אבל בארץ מואב שהוא ארץ הגוים חו 

 :ישראל צריך לבאר התורה בכל הלשונות בכדי לקיים ישראל בגלות

  
Deuteronomio 1,5. “al otro lado (orilla oriental) del Jordán en la tierra de Moab, 

Moisés se comprometió a explicar esta Torá;” Una mirada a Rashi, basada en 

Tanjuma, nos muestra que Moisés tradujo la Torá a 70 idiomas. ¿Por qué Moisés 



 

consideró necesario elegir este momento y lugar para traducir la Torá a todos los 

idiomas conocidos en ese momento? Si esto fue así, esto nos ayuda a explicar un 

verso en los salmos 87,6  'יספור בכתוב עמים זה ילד שם סלה ה , “Jehová inscribirá en su 

registro a todos los pueblos que han nacido, selah .”Es una regla aceptada que en 

ocasiones la Torá escribe algunas palabras en arameo, como en Génesis 31,47 “ יגר

 la piedra del testimonio”, mientras que Yaakov nombró el mismo“ ”,סהדותא 

montón de piedras גלעד en su equivalente hebreo. El arameo no es el único idioma 

extranjero (no hebreo) que se encuentra en la Torá. Un ejemplo que me viene a la 

mente es la palabra  טוטפות utilizada por la Torá para describir el área de la frente 

donde se colocan las filacterias. (Deuteronomio 6,8). La palabra puede describir 

algunas joyas usadas en la cabeza. Todavía hay otras ocasiones en que la Torá usa 

palabras del griego o de otros idiomas. El Talmud Zevachim 37 trata el tema. El 

punto es que los gentiles encuentran palabras en la Torá que les son familiares de 

su propio idioma. Más que eso; la lengua de una nación es parte esencial de su 

“vida”, es decir, de su cultura, de su razón de ser una nación separada. Al ver que 

Di-s previó que en algún momento en el futuro el pueblo judío pasaría su vida en 

el exilio entre personas que hablaran una lengua "extranjera", el hecho de que la 

extraña palabra de tales idiomas les fuera familiar desde el La Torá serviría como 

un estímulo para ellos, recordándoles que no estaban en un mundo totalmente 

extraño. Es este pensamiento al que aludió el salmista en los salmos 87,6 cuando 

se refirió al pueblo judío aunque en el exilio nunca será contado como parte 

integral de la nación anfitriona, sino como “sionistas”, véase la referencia en el 

versículo que precede a los salmos 87,6. (Comparar con Alshich) Según nuestro 

autor, la mezcla de palabras extranjeras en la Torá está diseñada para dar a los 

judíos nacidos en tierras extranjeras debido a que sus padres están en el exilio, la 

confianza de que pueden vivir allí como judíos, siempre que vivan como judíos. a 

 Comparar con) ,זה personas justas, ya que al tzadik también se le llama ,צדיקים 

B'rajot 6) y esto es a lo que alude el salmista cuando escribe la palabra זה después 

de la palabra  עמים en el versículo citado anteriormente de los salmos 87,6. El 

Talmud cita como ejemplo la palabra זה en el último verso de Kohelet, donde la 

línea כי זה כל האדם, porque este es el ser humano “completo”, implica que solo una 

persona que es un  םירא שמי , ”vive en temor de Su Creador”, es verdaderamente un 

ser humano. La razón por la que la Torá se refiere a Moisés explicando la Torá en 

la tierra de Moab es que solo en חוץ לארץ, fuera de la Tierra de Israel propiamente 

dicho, ¿hay alguna necesidad de que la Torá también sea entendida recurriendo a 

una lengua que no sea la Lengua sagrada?.   

  
Devarim 5   ואצוה את שופטיכם בעת ההוא לאמר שמוע בין אחיכם )דברים א, טז(. כלומר, בעת

דמורח   (:סנהדרין צג) כדי לשפוט צדק אבל לעתיד לבא במשיח כתיב ההוא צריך לשמוע הבעלי דינין

 :ודאין, אין צריך לשמוע הבעלי דינין. דמורח, אפילו בלא שמוע הבעלי דינין יודע עם מי האמת

  
Deuteronomio 1,16. “Te mandé en aquel tiempo: escucha a tu prójimo para que 

juzgues con justicia”; las palabras בעת ההיא, “en aquel tiempo”, parecen superfluas; 

el hecho es que sólo en la diáspora los jueces tienen que escuchar los argumentos 



 

de los litigantes. En el futuro, después de la llegada del mesías (Sanedrín 93), los 

Jueces sabrán quién tiene razón y quién está equivocado en una disputa sin largas 

discusiones por parte de los litigantes. 

  
Megillat Eicha 1 כי כשאדם פועל בבכיותיו אזי  ( איכה א, ב. )בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה

הדמעות שלו עושה רושם וחס ושלום וכו'. ובאמת על חורבן כשאדם בוכה אזי עושה רושם בבכיותיו.  

 :וזהו ודמעתה על לחיה, שהדמעות עושה רושם למעלה 

  

Megillat Eicha 2   היו צריה לראש כו', כי ה' הוגה על רוב פשעיה עולליה הלכו שבי לפני

כי מה שנראה נפלא ותמיה למה באים מחשבות זרות בעת התפלה בהכנת הלב לתפלה.   (, האיכה א) צר

הענין הוא, כי מה שירד על ידי חטא ופשע אדם משתוקק להעלות בעת עבודת התפלה. וזהו היו צריה  

לראש, המחשבות זרות שבמוח. כי ה' הוגה, לשון דיבור, פירוש בדברי השם הוא על רוב פשעיה, הוא  

מכל הפשעים. עולליה הלכו שבי לפני צר, הם מתעלים למעלה מן הצר. עולליה, הם הניצוצות  למעלה

 :'שהלכו שבי לפני צר, הם למעלה מן הצר על ידי דבר ה

  

Megillat Eicha 3 הכלל, זה שהשם יתברך החריב ( איכה ג, י. )דוב אורב הוא לי אריה במסתרים

כי בודאי ירחם ה' עלינו יותר   ,את בית תפארתו ואנחנו ישראל בגלות הכל הוא בודאי טובה לישראל

ויותר ויבנה בית מקדשנו ביתר שאת ויתר עז. ונמצא מה שנראה עכשיו הגלות לא טוב אבל באמת 

שאמר דוב אורב כו', הרמז על   להקדוש ברוך הוא נגלה כל הנסתרים שהכל הוא טובה לישראל. וזהו

הגלות שהוא לא טוב. אריה במסתרים, אריה, רומז על מדת החסד, כי הוא צד ימין המרכבה מורה על  

חסד זהו במסתרים, שנסתר, היינו הכוונת של הצרה הגלות והחרבן בית המקדש הוא רק חסד על 

 :ישראל כנ"ל

  

Megillat Eicha 4 הכלל הצער ( יד-איכה ג, יג. )בני אשפתו הייתי שחוק לכל עמים הביא בכליותי

והחורבן בית מקדשינו לעתיד כאשר יבנה הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו וחסדיו ביתר שאת ויתר עז  

אז יתגלה שזה הצער והחורבן היה רק חסד ונמצא הצער יוליד השמחה ונמצא הצער הוא כדמיון האב 

ות בן להצער. וזהו שאמר הביא בכליותי, כלומר השם יתברך נתן המוליד להשמחה והשמחה בבחינ

במחשבתי שאני זוכר ומצפה להישועה והשמחה אשר יבוא מזה הצער. וזהו בני אשפתו, כלומר אשר  

יולד מזה הצער, דהיינו השמחה, דהיינו בני ולכך הייתי שחוק לכל העמים. ובזה, כלומר כשאני מעלה  

 :מזה הצער, אז אני שחוק לכל העמיםעל מחשבתי השמחה אשר יולד 

  

Megillat Eicha 5   ואומר אבד נצחי ותוחלתי מה' זכור עניי ומרודי לענה וראש זאת אשיב אל לבי

זאת   יש לדקדק שהוה ליה למימר (כ-איכה ג, יח) .על כן אוחיל חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו

אשיב אל לבי חסדי ה' וכו'. על כן אוחיל. ומדוע מקדים על כן אוחיל, המסובב להסבה שהוא חסדי ה'  

כי לא תמנו. אמנם הענין מה שקורין שבת חזון על שם מה שאינו לשבחן של ישראל, יש לומר שחזון  

לנפשות   לשון מחזה, מה שמראין היעודים רב טוב הצפון אחר כבוש המלחמה הגדולה בעזרת השם

ישראל הנשלחים לעולם הזה מחמת שהם אוהבי השם יתברך ואוהבים לו וכל מגמתם אליו קודם 

שנשלחו לעולם הזה למלחמה מראין להם רב טוב הצפון, אך בעונותינו הרבים תרגז בטנם של שונאי 

שלא אבד ישראל עלינו, אך ממה שאנו זוכרים עניינו ומרודינו ותשוח עלינו נפשנו מזה ניכר בבירור 

נצחינו ותוחלתינו חס ושלום, כי נגזר על המת שישתכח מן הלב מחמת שנסתלק הניצחון למעלה בלי  

תוחלת חזרה עתה, מה שאין כן חי אינו משתכח. וזהו זאת אשיב אל לבי, מה שזכור תזכור ותשוח 

מה ידידות  (ג-תהלים פד, ב) נפשי מזה נראה בעליל כי לא נכזבה תוחלתי בכל יום על כן אוחיל. וזהו

משכנותיך ה' כו' נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה', כי משכן על שם משכן שנתמשכן בעונותינו  



 

הרבים אך משכון ולא מכר, כי ציון במשפט תפדה, כמו משכון הנפדה וזה ניכר על ידי מה שנכספה  

 :וגם כלתה נפשי לחצרות ה' תמיד

  

Megillat Eicha 6 יבואר על דרך משל, לאדם  ( איכה ג, כד. )כן אוחיל לו חלקי ה' אמרה נפשי על

עשיר שהיה לו אוהב איש עני והיה נותן לו כל הצטרכות ואחר זה נתהוה איזה שנאה מהעשיר 

להעני.והנה אם העשיר אומר אחר כך לעני לבי אליך, דהיינו שלבי משוכה לאהבתך אזי העני מצפה  

שפיע כל הטובות כאשר בראשונה כיון שלבו עליו. כן  שבוודאי יחזור אהבה לכמות שהיה ויחזור וי

אנחנו ישראל אף על פי שאנחנו עתה בגלות כיון שיש התעוררות העליון עלינו שאנחנו חלק ה' אלהי. 

וזהו חלקי ה' אמרה נפשי, הנפש הוא התעוררות העליון אומר לי שאני חלק ה', על כן אוחיל לו, בזה 

 :אני מצפה שירחם ה' עלינו

 

  

 Megillat Eicha 7 עיין ברבותינו ז"ל  ( תהלים עט, א. )מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך

'. ויבואר על פי משל, למלך שבנו טינף פלטין שבנה לו ולא רצה המלך בעצמו לחרוב מזמור כו

הפלטין של בנו מחמת צער הבן, מה עשה המלך סילק השגחתו ממנו ובאו האויבים והחריבו, ונמצא  

מזה שלא חרב המלך בעצמו הפלטין שבנה ניכר אהבת המלך עדיין על בנו. אבל על חרבות הגוים  

פורה דרכתי לבדי, שהקדוש ברוך הוא בעצמו ידרוך פורה שלו להחריב הגוים.   (ג, גישעיה ס) נאמר

 :וזהו מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך

  

Megillat Eicha 8 איכה ה, יח.' )אתה ה' לעולם תשב כסאך כו' על הר ציון ששמם שועלים כו-

רבי ישמעאל ור' עקיבא ראו שועלים   (:דמכות כ) סמיכות הפסוקים יבואר על פי מאמר רבותינו ז"ל (טי

יוצאים מבית קדש הקדשים ר' ישמעאל בכה כו' ור' עקיבא שמח אמר כיון שנתקיים כו'. ויבואר על פי  

  ושממו עליך אויביך, שכמה פעמים רצו המלכיות (ויקרא כו, לב) שמבואר ברמב"ן הקדוש על פסוק

לעשות ארץ ישראל ישוב טוב כמו שאר מדינות ולא עלה בידם. ולמה זה, כי באמת ברא הקדוש ברוך  

הוא כל הארץ ויש מקומות שנגזר עליו להיות ישוב ויש שנגזר עליו להיות מדבר. והנה הישוב כאשר  

ין  נעשה חרב הוא מדבר ובמדבר דרכו להיות חיות כו', ואחר כך כשנעשה המקום חרב עוד ישוב א

בתוכו חיות כמו במדבר, אבל ארץ ישראל כאשר ישראל בבטח בתוכה הוא ישוב, אבל כאשר גלו  

ישראל ממנה אף על פי שיושבים בו שאר אומות הוא מדבר. ולמה זה, שלפי שארץ ישראל של  

ישראל הוא נמצא תמיד כל זמן שאין ישראל בו בבטח הוא מדבר שיש בו חיות למה שאין ישראל  

ל פי שיש בו שאר אומות הוא מדבר ויש בו חיות כמו שמבואר אצל סנחרב שהושיב  בתוכו, אף ע

הכותים בארץ ישראל ובאו עליהם דובים ואריות והמיתם כמו במדבר. כי הכלל כל זמן שאין ישראל 

בה אף על פי שיושבים בה שאר אומות הוא מדבר. נמצא מזה מוכח שארץ ישראל שלנו הוא דייקא  

רק לישראל. וזהו אתה ה' לעולם תשב, כלומר בזה אנחנו בטוחים כי לעולם תשב  ואינה מקבלת ישוב

בארץ ישראל. ולמה זה, על הר ציון ששמם שועלים הלכו בו, ואינה מקבלת בישוב לשום אומה, רק  

הוא תמיד מדבר למה זה שהארץ של ישראל הוא וכל זמן שאין ישראל בה הוא מדבר אף על פי שיש 

 :שם שאר אומות

  

Megillat Eicha 9   אלי ציון ועריה כמו אשה בציריה. והכלל, כי האשה בשעה שכורעת לילד יש

לה צער אבל באמת אחר כך כשתלד יהיה לה שמחה גדולה. וכן כל העומדים שם אפילו בשעת צערה  

יש להם שמחה, כי הם יודעים שבוודאי תלד בן או בת וזה באמת הוא שמחה. וגם לה באמת יהיה אחר  

כך שמחה כשתלד, רק בשעת מעשה יש לה איזה צער. כן באמת ציון אפילו שעכשיו יש לה צער  

מחורבנה הוא רק כמו אשה בציריה אבל באמת הקדוש ברוך הוא יש לו שמחה מזה, כי הוא יודע  

שהצער הוא רק לשעה אבל אחרי זה יבנה הקדוש ברוך הוא ביתר שאת ויתר עוז. וזהו הרמז  

בראשית  ) אין לה מנחם, כל מקום שנאמר אין לה הוה לה אחר כך כמו בשרה נאמר (איכ"ר א) במדרש



 

ותהי שרה עקרה אין לה ולד ובאמת היה לה ולד ויבואר כמו שאמר אדמ"ו אין מזל לישראל,   (יא, ל

וזהו אין לה מנחם,  (במדבר כד, ז) האי"ן הוא מזל לישראל, הוא המשפיע מזל לשון יזל מים מדליו

 :מנחם לה, כי הוא יודע שבוודאי יבנה אותה וינחם אותה בכפלי כפליםהאי"ן הוא 

  

Megillat Eicha 10 הן  הכלל, הקדוש ברוך הוא כל מדותיו( ישעיה סג, ג. )וכל מלבישי אגאלתי

מלבושיו כולו חסד ודרכו לעשות עם כל בריותיו. והנה הקדוש ברוך הוא לפעמים מכה שונאי ישראל  

ועושה להם נקמה גדולה. והנה כאשר בארנו לעיל זה הוא חסד להם מה שהקדוש ברוך הוא מכה  

אותם, כי על כן נתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא כמו בפרעה וסנחרב והמן וסיסרא שעל ידם 

ש שמו יתברך ועל ידי זה זכו שמבני בניהם התקרבו לה' כמאמר חכמינו ז"ל מבני בניו של פרעה  נתקד

ובני בניו של סנחרב מבני בניו של המן כו'. ונמצא זה חסד להם מה שהקדוש ברוך הוא עושה להם  

נקמה מחמת שהם נעשים כלי להתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא על ידם זוכים שמבני בניהם כו' 

צא זה הדין הוא חסד להם. אבל לעתיד לבוא יעשה הקדוש ברוך הוא נקמה גדולה בכל הגוים ואי  ונמ

אפשר לבוא להם מזה איזה תקומה אחר כך, כי אי אפשר להוציא מבני בניהם איזה ניצוץ קדוש 

כמאמר חכמינו ז"ל אין מקבלין גרים לימות המשיח, ונמצא אי אפשר שיבוא מזה איזה חסד. וזה הרמז  

עתיד לבוא כשהקדוש ברוך הוא עושה נקמה גדולה בכל הגוים מלבושי שהם מדותי אגאלתי, כי  ל

 :תמיד מדותי הנקראים לבוש דרכי שיבא מזה חסד ועתה אי אפשר לבוא מזה חסד

  

Megillat Eicha 11   ציון נקראת עתה יתום ומלכות בית דוד נקראת עתה בגלות אלמנה וכל המרחם

 :ואלמנה יזכה לראות בנחמות ציון ובמלכות בית דוד על מכונהעל יתום 

  

Megillat Eicha 12   כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. הכלל הוא, כל כחות האדם

נמשך אחר המחשבה בזה שהאדם חושב נמשך כל עצמות האדם. ונמצא כאשר האדם חושב בקדושה  

בקדושה וזוכה הוא לשון הזדככות, אז האדם מזדכך ורואה   ומתאבל על ירושלים אז מחשבתו ועצמותו

 :עתה בשמחה קצת, דהיינו קצת משמחת ירושלים איך יהיה לעתיד לבוא

  

Megillat Eicha 13 גואלינו לימות המשיח. כלומר כשיבוא משיח צדקינו במהרה   אפס בלתך

בימינו אז יתגלה שכל המאורעות שהיו בגלות לנו היה הכל הכנה לגאולה, כי עתה בגלות אינו נראה 

אבל בזמן גאולה יתגלה זאת שהכל היה הכנה לגאולה. וזהו אפס בלתך, כלומר היום אינו יודע זאת, כי  

 :וא הכנה לגאולה. וזהו אפס בלתך גואלינו לימות המשיחאם הקדוש ברוך הוא שהכל ה

  

Megillat Eicha 14 מנעי קולך כו', שהיא מעוררת הגאולה ובאמת ( ירמיה לא, טו ) זה שנאמר ברחל

ורוח אלהים כו', הכלל כאשר מבואר  (בראשית א, ב) שמו של משיח הוא לפני בריאת העולם שנאמר

כתב והודיע בתורה נחמות הגאולה כדי שעל ידי זה יוכלו ישראל  בזוהר הקדוש שהקדוש ברוך הוא 

לסבול עול הגלות כאשר רואים ישראל נחמת הגאולה בתורה יש להם שמחה בהנחמה אשר יהיה אם 

ירצה ה' בעת הקץ ויכולים לסבול עול הגלות. וזה היה פעולת רחל שפעלה בבקשתה שישראל ישיגו  

 :יהם בכדי שיוכלו לסבול עול הגלותבגלות מעט מנחמות העתידות לבוא על

  

Megillat Eicha 15 יש אדם   דהנה( כב-איכה ה, כא.' )השיבנו ה' אליך ונשובה כו' כי אם מאוס כו

שמגרש את אשתו מחמת שמצא בה ערות דבר, ויש שמגרש אשתו מחמת לא תמצא חן בעיניו. 

והחילוק שביניהם, כשמגרשה מחמת שמצא בה ערות דבר, אזי אסור להחזירה וליקח אותה.  

וכשמגרשה מחמת כי לא תמצא חן בעיניו, אז מותר להחזירה וליקח אותה. וזהו פירוש הפסוק השיבנו  

ונשובה, ואל תאמר חס ושלום שגירש אותנו מחמת ערות דבר ונמצא אסור ליקח שוב אותנו.  ה' אליך

זה אינו, כי אם מאוס מאסתנו, הגירושין לא היה רק מחמת כי לא תמצא חן בעיניו ומותר לחזור וליקח  



 

 :אותנו

  

Megillat Eicha 16 ויש דקדוק  ( , כאאיכה ה. )או יבואר, השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם

דברים י,  ) מאי כקדם. ויבואר על פי המדרש ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה

אדם ואדם מישראל   אין ועתה אלא תשובה, ופירוש כך הוא, משום דכל (ב"ר כא) ואיתא במדרש (יב

ב"ר  ) מחיוב להאמין באמונה שלימה שבכל רגע ורגע מקבל חיות מהבורא ברוך הוא כמו שדרשו

שבכל רגע החיות רוצה לצאת מן  (תהלים קנ, ו) כל הנשמה תהלל כל נשימה ונשימה תהלל י"ה (יא

אדם, כי בעת   האדם והקדוש ברוך הוא שולח לו בכל רגע חיות חדש. נמצא לפי זה מהני תשובה לכל

שעושה תשובה מאמין שהוא כעת בריה חדשה ובזה השם יתברך ברוב רחמיו אינו מזכיר לו עונות  

הראשונים. אבל אם חס ושלום אינו מאמין בזה חס ושלום לא מהני התשובה. וזה פירוש המדרש אין  

וש הפסוק  ועתה אלא תשובה, כיון שהוא מאמין שהוא עתה בריה חדשה מהני לו תשובה. וזהו פיר

אימתי אתי   (.סנהדרין צח) השיבנו ה' אליך ונשובה, ואיך נשובה חדש ימינו כקדם, ובו יבואר הגמרא

 :מר אמר לו היום כו'. היום אם בקולו תשמעו, כשתהיו על בחינה הזאת שבכל יום נעשה בריה חדשה

  

Megillat Eicha 17 כי לשון עזיבה שייך במי ( ישעיה מט, יד. )ותאמר ציון עזבני ה' ואדני שכחני

שהיה אוהב מתחלה בלא טובה שעשה לו עכשיו אינו זוכר האהבה ראשונה וזהו לשון עזיבה למה  

עזבה אהבתך. ולשון שכחה שייך במי שעושה טובה ואינו זוכר הטובה שעשה בזה שייך לשון שכחה  

שייך שום מדה כי הוא למה תשכח הטובה שעשיתי לך. והנה שם הוי"ה ברוך הוא וברוך שמו בו אין 

ושמיה חד, אבל שם אדנ"י מורה על מדת מלכות. והנה מדת מלכות הוא על ידי ישראל שקבלו התורה  

וקבלו עול מלכותו עליהם, כי אין מלך בלא עם, ונמצא ישראל שקבלו עול מלכותו הם היו הגורם על  

לא תזכיר הטובה שעשיתי  שם אדנ"י כביכול הרומז על המלכות ונמצא שייך שפיר לשון שכחה למה  

שהמלכתי אותך עלי. אבל שם הוי"ה ברוך הוא שורה על עצמותו ברוך הוא ובאמת לאהבת ישראל  

ברא כל העולמות ובזה שייך שפיר לשון עזיבה למה תעזוב אהבתך הישינה. וזהו ותאמר ציון עזבני 

למה תעזוב אהבתך. ואדני, הוא שם אדנ"י   (וזהו) ה', כביכול השם הוי"ה שיש לו אהבה לעמו ישראל

שמורה על מדת מלכות שאני הגורם לזה שקבלתי עול מלכותך למה תשכח הטובה שעשיתי, כי על ידי  

 :אתה נקראת במדת מלכות, כי אין מלך בלא עם. וזהו ואדנ"י שכחני למה תשכח הטובה

  
“Y Sión dijo: “El Señor me ha desamparado, y el Señor se ha olvidado de mí”. (Is. 

49:14) El lenguaje del abandono es aplicable a aquel cuyo amor desde el principio 

estuvo desconectado de cualquier favor que se le hiciera y ahora ya no recuerda su 

amor original. Esto es lo que significa el abandono: ¿por qué has abandonado a tu 

amor? El lenguaje del olvido es aplicable a quien recibió un favor pero no recuerda 

lo que se hizo. Aquí es cuando la palabra olvido es relevante: ¿por qué olvidas el 

bien que te hice? Ninguna característica particular está relacionada con el nombre 

de cuatro letras de Di-s, bendito sea Él y bendito sea Su nombre, 'porque Él y Su 

Nombre son uno' (Zohar haKadosh I 7b), mientras que el Nombre de dominio 

(adonay) indica el atributo de la realeza (Zohar haKadosh III 11a). El atributo de la 

realeza llega a ser a través de Israel que aceptó la Torá y aceptó el yugo de Su 

realeza sobre sí mismo, porque no hay rey sin pueblo. Entonces encontramos que a 

través de la aceptación de Israel del yugo de Su reinado, ellos son la causa, por así 

decirlo, de Su nombre de adonay, que indica realeza. Por lo tanto, el lenguaje del 

olvido está correctamente relacionado con este nombre (en el verso): ¿por qué no 

recuerdas el bien que hice cuando te coroné como rey? Pero el nombre de cuatro 

letras indica Su esencia, bendito sea Él, y en verdad Él creó todos los mundos por 



 

amor a Israel. Por lo tanto, el lenguaje del abandono está correctamente 

relacionado con este nombre (en el verso): ¿por qué abandonas tu amor de antaño? 

Por eso está escrito 'Y Sion dijo que HaShem me abandonó' como para preguntarle 

al nombre de cuatro letras, ¿quién ama a Israel, por qué has abandonado tu amor? 

Y el nombre adonay indica el atributo de la realeza, que ocasioné cuando acepté el 

yugo de vuestra realeza. ¿Por qué te has olvidado del bien que hice, porque por 

mis manos eres llamado en el atributo de realeza, porque no hay rey sin pueblo? 

Por eso está escrito 'Adonay me olvidó', ¿por qué te olvidas del bien que he hecho? 

  
Vaetchanan 1 חנן אל ה' בעת ההוא לאמור כו' )דברים ג, כג(. תיבת לאמר, הוא מיותר.  ואת

והנראה, דהפירוש הפסוק ואתחנן אל ה' בעת ההוא, פירוש שהיה מתחנן תחילה כדי שיוכל להתפלל  

אחר כך. לאמור, פירוש הדבר שהיה צריך לאמר אלא שקודם לא היה יכול לאמר, כי היה בוש מלפניו  

 :תפלל שיוכל להתפלליתברך והיה צריך לה 

  
Deuteronomio 3,23. “Le supliqué a Hashem en ese momento, que dijera:” la 

palabra לאמור después de que se nos haya dicho que Moisés le suplicó a Hashem 

parece totalmente superflua. ¿A quién más se le iba a transmitir esto? A la luz de 

esto, parece que la interpretación correcta de este versículo es que antes de que 

Moisés orara a Di-s en su propio nombre, le rogó a Hashem que se asegurara de 

estar en un estado de ánimo receptivo para la oración que seguirían. Esta es 

también la razón por la que la Torá agregó las palabras:  ההיאבעת , “en ese 

momento”, para enseñarnos que antes de ese tiempo Moisés se sentía demasiado 

avergonzado para ofrecer súplicas u oraciones en su propio nombre. 

  
Vaetchanan 2  או יבואר, ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר. תיבת לאמר מיותר. ונראה, דבגמרא

מסקינן דאדני שפתי תפתח, לא הוי הפסק בין גאולה לתפילה אפילו בשחרית, דכיון   (:ט) ברכות

ליה למימר תקינו רבנן לתפילה, אלא על כרחך   דתקינו ליה רבנן כתפלה אריכתא דמיא. דלכאורה הוה 

דלא היה בכלל תקוני התפלה דמאנשי כנסת הגדולה ובתר הכי דתקינו ליה הוי ליה כתפלה אריכתא. 

הטעם הוא, דאדני שפתי, הוא שנוכל להתפלל ובזמן התנאים והקודמים להם לא היו צריכין להתפלל  

תמעטו הלבבות ברבות הימים הוצרכו לקבוע תפלה  על זה, כי בוודאי היה תפלתם זכה, ואחר כך שנ 

עד שתהא תפילתנו זכה. ונמצא יש לנו ב' בחינות בתפלה. א', התפלה עצמה. והב', התפלה שיהיה יכול  

להתפלל. ומשה רבינו עליו השלום בודאי היה תפלתו תמיד בבחינה העליונה שבמדריגת התפלה  

דחזינן דלא נתקבלה תפלתו בודאי ממילא לא היה   ותמיד היה תפלתו שגורה בפיו ומקובל, אבל עתה

תפלתו שגורה בפיו והוצרך להתפלל שיוכל לבקש מן השם יתברך תפילתו ליכנס לארץ ישראל ושאל  

ממנו מענה לשון. לזאת ואתחנן אל ה' בעת ההוא, דוקא. לאמר, שיוכל לאמר דברי תפלה כהוגן, מה  

מקור הנובע מעין תפילתו תמיד ובפרט כי היה שכינה  שאין כן תמיד לא היה צריך לזה, כי לא נסתם 

מדברת מתוך גרונו של משה ולא היה הדיבור פורש ממנו. ובזה מיושב מה דקשיא טובא מדוע התרעם  

משה רבינו עליו השלום על ישראל על שלא רצו לשמוע התורה כולה מפי הקדוש ברוך הוא אחרי 

ם משה רבינו אחר כך, ומשה רבינו עליו השלום  שומעם אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה, והשמיע

התרעם עליהם בזה שאמרו ואת תדבר עלינו, ודרשו חכמינו ז"ל תשש כוחו כנקבה במה שלא שמעו  

מפי הגבורה, כי אינו דומה שומע מפי הרב לשומע מפי התלמיד, והלא השם יתברך אמר ומי יתן והיה 

שרצו לשמוע מפי משה רבינו עליו השלום. ולפי   לבבם זה ליראה אותי כל הימים, הרי שהסכים למה

הנ"ל מיושב היטב, דבאמת כיון דהשכינה מדברת מתוך גרונו של משה רבינו עליו השלום הטיבו אשר  

דברו לשמוע מפי משה רבינו עליו השלום ולפי הנ"ל אין הפרש בין מפיו יתברך ובין מפי משה רבינו 



 

  :לגודל ענוה שלו אמר שאינו דומה שומע כרעליו השלום כי הכל אחד, אבל משה רבינו 
Otra forma posible de explicar la línea de apertura de nuestra Parashá se basa en 

una afirmación del Talmud B'rajot 9 según la cual aunque tenemos una regla de 

que no debe haber interrupción de ningún tipo entre la conclusión de la berajá “que 

concluye con las palabras  ישראל גאל , y la Amidá que sigue, las palabras דוני שפתי  -א

 Señor, abre mis labios” (en oración), no constituyen una  interrupción. La“ ,תפתח 

razón es que los sabios declararon la Amidá como una “oración larga”, es decir, la 

línea que comienza con “Señor, abre mis labios”, se considera una parte integral de 

la Amidá y no una mera introducción. Aunque los miembros de la “Gran 

Asamblea” que compusieron la oración de Amidá no habían incluido estas 

palabras en su fórmula, las autoridades religiosas posteriores decidieron agregar 

esta línea. Aparentemente, durante la era de la "gran Asamblea", un período que 

comenzó con la llegada de Ezra a Eretz Yisrael, no había necesidad de que la gente 

pidiera ayuda Divina antes de poder concentrarse en decir sus oraciones. Para el 

tiempo de la Mishná, 200-250 años después aproximadamente, de acuerdo con el 

principio de  ירידת הדורות, “la disminución gradual pero constante del nivel 

espiritual del pueblo judío”, se había vuelto necesario Pedir ayuda del cielo para 

permitirnos orar con la concentración mental sin la cual nuestras oraciones no son 

un cumplido para Di-s, sino que Di-s no lo quiera, un insulto. De lo anterior se 

deduce que nuestras oraciones deben ser visto como compuesto de dos 

componentes separados. Uno consiste en la oración real, compuesta por los 

miembros de la Gran Asamblea, y el segundo consiste en una súplica que nos 

permita orar de tal manera que nuestras oraciones puedan encontrar la respuesta 

deseada de Di-s. No puede haber duda de que Moisés no requirió estas ayudas 

“artificiales” no solo para formular sus oraciones sino para orar con la 

concentración mental apropiada. Sus oraciones en favor de su pueblo siempre 

habían encontrado un oído receptivo, pero ahora, cuando por primera vez su 

oración no había sido aceptada, está claro que la razón debe haber sido que la 

oración misma era de alguna manera defectuosa, no no fluya de su boca como lo 

había sido en todas las otras ocasiones. Por lo tanto, consideró necesario pedirle a 

Di-s que lo ayudara a formular su oración de manera apropiada. La palabra לאמור 

en el verso citado anteriormente refleja esta necesidad de Moisés de pedir ayuda a 

su súplica para que se le permitiera entrar en Tierra Santa. La palabra  לאמור en esta 

ocasión en relación con la oración de Moisés nos muestra que esta fue la única vez 

en su carrera como líder de la nación que sintió la necesidad de asistencia en esto. 

Además, como regla general , cuando la Torá informa que Moisés estaba hablando, 

simplemente informa que la voz de Di-s estaba hablando a través de su garganta. 

Esto también nos ayuda a responder la pregunta de por qué Moisés, durante la 

revelación en el Monte Sinaí, estaba enojado con la gente que habían escuchado a 

Di-s hablarles directamente cuando solicitaron que en lugar de tener que escuchar 

Su voz, prefirieran escucharla tal como les fue transmitida a través de Moisés 

como Su intérprete. En ese tiempo (Deuteronomio 5,24) los israelitas se habían 

dirigido a Moisés como si fuera mujer usando el pronombre femenino  את, para “y 

tú”, en lugar del masculino  ואתה. Nuestros sabios, citados por Rashi, comentando 



 

esto, observan que Moisés sintió que él personalmente había sido debilitado por el 

pueblo, porque no habían mostrado la capacidad de servir al Señor por amor, de lo 

contrario no habrían tenían que tener miedo de que la voz de Di-s les causara la 

muerte, como afirmaban. A la luz de lo que dijimos, es decir, que generalmente la 

voz de Di-s salía de la garganta de Moisés, podríamos haber entendido la reacción 

de Moisés. muy bien, ya que escuchar la Torá del estudiante del rabino no se puede 

comparar con escucharla del propio rabino. Pero si Di-s realmente estaba hablando 

a través de la garganta de Moisés, no debería haber diferencia entre escucharlo de 

esa manera o escucharlo sin Moisés como intermediario. ¿Por qué, entonces, 

Moisés se disgustó con su pedido, especialmente cuando Di-s mismo le dijo (Deut. 

5,26) que el pueblo había hecho bien en solicitar un cambio de lugar al pedir que 

Moisés fuera su intermediario? Por lo tanto, debemos recurrir a una declaración de 

nuestros sabios de que había tres cosas que Moisés había hecho sin haber 

consultado a Di-s.  

  
Vaetchanan 3 ג' דברים עשה משה רבינו מדעתו והסכים  (. שבת פז) ובזה מיושב מאמר חכמינו ז"ל

הקדוש ברוך הוא על ידו. אחד, במה ששיבר הלוחות ודן קל וחומר מה פסח אחד מתרי"ג מצות  

התורה ערל לא יאכל בו, התורה כולה לא כל שכן. והקשו התוספות כיון דדן קל וחומר בזה וקל חומר  

ה כי אם מדעת המקום ברוך הוא על פי  הוא אחד מי"ג מדות שהתורה נדרשת בהם ואין זה מדעת מש

התורה. ואם יש פרכא על הקל וחומר האיך דן אותו משה רבינו, וכן קשה במה שפירש מן האשה על  

פי קל וחומר מפרישה דמתן תורה הוא שאין הדיבור פורש ממנו לא כל שכן שגם כן הוי קל וחומר  

תו של משה רבינו הוי ליה קל וחומר,  והאיך קאמר עשה מדעתו. ומיושב גם כן על פי הנ"ל, דלסבר 

ובאמת אין כאן קל וחומר כלל דבאמת פסח שאני שהוא דבר של הנאה, מה שאין כן קבלת התורה 

דלאו להנות ניתנו, אך שבבחינת משה רבינו ארבעים יום לחם לא אכל ונהנה מזיו השכינה, 

וחיות רוחני זה לזה לדעתו היה   ולענותנותו היה בעיניו שכל ישראל ראוים לאיצטלא זו בחינות הנאה

קל וחומר. וכן בפרישה מאשה, דלכאורה לא דברה תורה בשוטים ובודאי העדה השלמה דקבלת 

התורה היו כל מעשיהם בקדושה ובטהרה לשם שמים ומביתם למה פירשו. אך מכל מקום כיון שיש  

משה רבינו שהיה כולו  דבר הרגשת גופניות אינו תופס קדושה גמורה כקדושת התורה, מה שאין כן 

טוב ובטל ממנו הרגשת גופניות לגמרי הוי קל וחומר פריכה, רק לענותנותו דמשה רבינו שהיה בעיניו 

 :שכל ישראל הגיעו למדריגתו ודן הקל וחומר דגם בבחינתו יש הבדלה בין קודש לקודש

  
(Comparar Shabat 87) En el evento, Di-s estuvo de acuerdo con Moisés, es decir, 

aprobó su iniciativa después del evento. Una de las tres cosas fue que añadió un 

día adicional para que el pueblo se preparara mentalmente, (espiritualmente) para 

la Revelación y la recepción de la Torá. La segunda fue que rompió el primer 

juego de las Tablas que contenían los Diez Mandamientos. Aplicó la lógica al 

hacer esto, razonando que si a un judío que no ha sido circuncidado se le prohíbe 

participar de la Pascua debido a su estatus, y este es solo un mandamiento, cuánto 

menos merece la Torá completa, haber sido culpable de idolatría? Esta lógica es 

defectuosa, ya que en el caso de la Pascua, la Torá prohíbe la participación en un 

ritual que brinda placer al participante, es decir, comer el cordero, algo que no se 

aplica a la mayoría de los otros mandamientos de la Torá. Tenemos una regla 

general de que los mandamientos de la Torá no nos han sido dados por el placer 

físico que produciría su ejecución. Tossaphot en ese folio pregunta cómo los sabios 



 

podrían describir esta decisión de Moisés como tomada. por sí mismo cuando 

había usado la Torá como la vara de medir por la cual había llegado a esta 

decisión? Responden que dado que la lógica de Moisés en ese caso fue defectuosa, 

la decisión debe ser vista como suya y no como inspirada por su estudio de la Torá. 

El tercer ejemplo de Moisés tomando una decisión prepotente sin consultar a Di-s 

es su separación de su esposa, el tema por el cual Miriam lo criticó en Números 

12,1-2. En esa ocasión también, según el Talmud, usó la lógica, una herramienta 

válida de interpretación de la Torá, diciendo que si las personas que escucharon 

hablar a Di-s por solo unos minutos tenían que separarse de sus esposas por tres 

días antes de eso, él, a quien Di-s hablaba casi a diario, [antes del pecado de los 

espías, Ed.] seguramente tenía que separarse de su esposa permanentemente. Sobre 

esa lógica señala el Talmud que viendo que Di-s le había dicho a Moisés que 

enviara a los israelitas a casa con sus esposas, mientras que al mismo tiempo le 

ordenó que permaneciera en el lugar de la revelación, seguramente a la luz de esta 

decisión de Moisés no podría ser interpretado como llegado por su cuenta? Aquí 

también, el Talmud dice que mientras Moisés consideraba su lógica como 

inexpugnable y por lo tanto basada en la Torá, de hecho su lógica puede ser 

desafiada. Moisés estaba en una categoría por sí mismo, habiendo afirmado que 

durante 40 días en las regiones celestiales (en la cima del monte Sinaí) no había 

comido pan ni bebido agua. (Dt. 9,9) Su alimentación había consistido en la   זיו

 gozar del esplendor de la Presencia Divina”. Debido a su extrema“ ,השכינה

humildad, Moisés supuso que toda la nación judía tenía derecho a una experiencia 

similar, es decir, la capacidad de satisfacer los requisitos del cuerpo a través de 

infusiones de espiritualidad de una fuente celestial. Esto es sobre lo que construyó 

su lógica ( קל וחומר) al sacar conclusiones del período de tres días de abstención de 

las relaciones maritales durante los preparativos para la Revelación en el Monte 

Sinaí, así como de las leyes relativas a quién puede participar de la Pascua. Razonó 

que la Torá ciertamente no se dirige a los imbéciles, sino a un pueblo en el más 

alto nivel espiritual, de lo contrario, ¿cómo podrían escuchar a Di-s hablarles 

directamente en esa ocasión? Consideró como seguro que en ese momento todo lo 

que la gente hacía era solo por los motivos más elevados, es decir, לשם שמים, ¿por 

qué si no se mantendrían alejados de sus cónyuges? Se equivocó al comparar a 

todo el pueblo consigo mismo, de modo que la lógica que formó la premisa de su 

decisión fue defectuosa. En otras palabras, sus decisiones no se basaron en 

interpretaciones correctas de los precedentes en la Torá, por lo que los sabios del 

Talmud estaban en lo correcto al describir sus tres decisiones como “de cosecha 

propia”. 

  
Vaetchanan 4 בחזק יבוא וזרועו  הנה ה' אלקים( יא-ישעיה מ, י) ובזה יש לפרש פסוקי דאפטרתא

מושלה לו הנה שכרו אתו ופעולתו לפניו כרועה עדרו ירעה ובחיקו ישא עלות ינהל, דבאמת עניני 

עולם הזה כשהם בקדושה אנו זוכים בהם משולחן גבוה אשר לו הארץ ומלואה אף שהניח יעקב 

נה אלהים בחוזק  לעשיו עולם הזה, על כל זה ביד השם יתברך ליתן לנו גם מה שאינו שלנו. וזהו ה

יבוא, בחינת חזקה, היינו תגברות כבישת כל מתנגד הנה שכרו אתו תיכף בלי הצטרכות כעוטיה על  

עדרי חבריך, רק משולחן גבוה עולם הזה. וזהו כרועה עדרו ירעה, דבבבא מציעא גבי ההוא רעיא, 



 

את השם יתברך מסקינן רועה את שלו רועה בשל אחרים רועה דאחרים אינו רועה בשל אחרים, לז

רועינו לא יחסר כל טוב הארץ כמו רועה עדרו שמרעה בכל אשר ימצא כן ירעה אותנו השם יתברך  

 :בכל טוב העולם שהכל ברא לכבודו בשביל ישראל

  
El profeta Isaías 40,10-11 nos enseña algo sobre los diferentes niveles de santidad. 

El profeta escribe lo siguiente: דוני אלוקים בחזק יבוא וזרועו משלה לו, הנה שכרו  -הנה א

כרועה עדרו ירעה בזרועו יקבץ טלאים ובחיקו ישא עלות ינהל. אתו ופעולוו.   . ”He aquí, el Señor 

D's viene con poder, y Su brazo triunfa para Él; mira, su recompensa está con él, 

su recompensa delante de él. Como pastor apacienta su rebaño; Él recoge a los 

corderos en Sus brazos, y los lleva en Su seno, Él arrea a las madres ovejas.” 

Cuando nos conducimos en un espíritu santo, entonces toda la generosidad del 

Señor que experimentamos contiene santidad, de modo que en En efecto, incluso 

cuando comemos nuestro pan de cada día, estamos participando de una comida 

servida en una mesa celestial, la mesa de Aquel que posee la tierra y todo lo que 

hay en ella. Aunque, como hemos aprendido (basado en un Midrash en Génesis 

33,13) Yaakov y Esaú acordaron dividir el universo entre ellos, convirtiéndose 

Esaú en heredero de la tierra y de todos sus bienes materiales, mientras que 

Yaakov se reservó para sí el mundo venidero, un mundo de criaturas 

desencarnadas, esto no No significa que Di-s no pueda proporcionar generosidad 

de tipo material para que su pueblo sea disfrutado mientras sus almas habitan sus 

cuerpos. Cuando el profeta dice: “He aquí que el Señor viene en poder”, se refiere 

a que Di-s nos da a nosotros, el pueblo judío, algo que, según la división de Esaú y 

Yaakov, no teníamos derecho legal a reclamar. [Esaú no está siendo privado de 

nada de lo que Di-s nos da al pueblo judío, a través de Su generosidad. Ed.] El 

símil del pastor utilizado por el profeta, recuerda una afirmación del Talmud Baba 

Metziah 5 según la cual es natural para un pastor que cuida ovejas que le son 

propias, tratarlas incluso con más cuidado que él de las ovejas que pertenecen a 

otros. Por lo tanto, no hay razón por la que Dios no deba tratar a Su pueblo con 

especial preocupación.  

  
Vaetchanan 5   או יבואר, ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר. ובו יבואר נימנו וגמרו טוב לאדם שלא

ויש לדקדק הלא ברוך הוא מדת החסד ומה זה שאמרו טוב לאדם   (:עירובין יג) .נברא יותר משנברא

שלא נברא. ויבואר, כי זה הוא מדת החסד, כי הצדיק אינו רוצה לצאת לזה העולם, רק שיורד לזה  

העולם לעשות רצון הבורא ברוך הוא ונמצא תיכף כשבא לעולם מקיים מצות הבורא ברוך הוא. וזהו  

אינו רוצה שיברא, רק לקיים מצות הבורא ברוך הוא הוא יורד   שאמרו טוב לאדם שלא נברא. ונמצא

למטה. ואם כן זה הוא מדת החסד מה שנברא ונמצא כשנברא רוצה לדבר תמיד ביראת ה' ולהכתיר  

את הבורא בדיבורו תמיד. וזהו ואתחנן אל ה' בעת ההוא, להתחנן אל ה' שידבר תמיד בדבורו לה'.  

 :וזהו לאמר

  
Otra forma más de interpretar la línea  לאמור ואתחנן אל ה' בעת ההיא , se basa en la 

discusión de los rabinos en Eyruvin 13 sobre si habría sido más cómodo para la 

raza humana si no hubiera nacido para vivir en esta tierra. El debate concluyó con 

un voto de la mayoría de los participantes que ciertamente hubiera sido más 

cómodo ( נוח לו לאדם) no haber nacido, pero viendo que esta era la voluntad de Di-s 



 

debemos, por supuesto, Por supuesto, respeta Su decisión. El debate suena difícil 

de entender, ya que se supone que Di-s representa principalmente el atributo del 

Amor, חסד, entonces, ¿cómo podrían los eruditos siquiera atreverse a discutir si, 

viendo que Él había considerado adecuado crear al hombre, este podría no haber 

sido “bueno” para el hombre?[el autor se refiere a que la discusión se centró en 

torno a la palabra  טוב “bueno”, es decir, un término objetivo. Una mirada al texto 

del Talmud muestra que la palabra  טוב no aparece; en cambio, los eruditos se 

refirieron a un término relativo, la palabra נוח לו, "es cómodo para el hombre". A la 

luz de esto, la pregunta del autor está fuera de lugar. Ed.]El autor parte de la 

premisa de que el tzadik no desea entrar al universo inferior, es decir, a nuestro 

mundo. Lo hace sólo para cumplir la voluntad de Di-s, es decir, los mandamientos 

de la Torá. Al ver que al nacer en esta parte del universo, al tzadik se le ha dado la 

oportunidad de cumplir los mandamientos que no podría haber cumplido en las 

esferas celestiales con los ángeles, Di-s ciertamente practicó el atributo de  חסד 

cuando decidió crear la raza humana. Cuando la Torá informa que Moisés usó las 

palabras   ההיאואתחנן בעת , desea transmitir que Moisés no oró por una extensión de 

su vida ni por disfrutar más de su estadía en la tierra, sino solo para tener la 

oportunidad de cumplir mandamientos que no podrían ser cumplidos excepto 

cruzando el Jordán y sirviendo a Di-s en Tierra Santa. 

  
Vaetchanan 6 חנן אל ה' בעת ההוא לאמר. ידוע אהבת השם לישראל וכל המעשים או יבואר, ואת

אשר נעשים לישראל וכל המאורעות אשר לישראל הכל מאת השם יתברך לטובה על ישראל. ואף על  

פי שבתחלת המעשה לא נראה הטובה אבל סוף הטובה יהיה כי הכל לטוב לישראל אף על פי שתחלת  

נו ה' חסדך, יודעים אנו שסוף הכל הוא טובה לישראל לזה אנו  המעשה אינו כל כך. וזהו בקשתינו הרא

מבקשים שהטובה יתראה תיכף בתחלת המעשה. וזהו ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר, לאמר הוא  

וה' האמירך, כלומר שאהבתך, היינו החסד שלך עלי יתגלה   (דברים כו, יח) לשון אהבה כמאמר הפסוק

 :עכשיו

  
Otro aspecto más de la primera línea de nuestra Parashá. Cuando evaluamos los 

acontecimientos en esta tierra, siempre partimos de la premisa de que todo lo que 

Di-s hace o permite que suceda es para bien, aunque en ocasiones lleva un tiempo 

darse cuenta de que lo que comenzó aparentemente como un terrible evento, 

finalmente se dará cuenta de que ha sido el comienzo de algo bueno. [Según la 

fórmula del rabino Nachum ish gam zu. Cuando le pedimos a Di-s en los salmos 

 muéstranos, oh Señor, tu bondad concédenos tu“ ,הראנו ה' חסדך וישעך תתן לנו  85,8

liberación”, estas palabras surgen de nuestra convicción de que, por supuesto, lo 

que Di-s tiene en mente es para nuestro propio bien. Nuestra oración es que se nos 

conceda vivir lo suficiente para ver esto confirmado con nuestros propios ojos. La 

palabra  לאמור que habíamos cuestionado al principio, debe entenderse como en 

Deuteronomio 26,17 y 18  האמרת y  האמירך, donde estas palabras son expresiones de 

amor. Moisés ora para que se le conceda ver con sus propios ojos esta expresión 

del amor de Di-s. 

  
Vaetchanan 7   אתה החלות להראות את עבדך כו' )דברים ג, כד(. לפירש"י שפירש במה שאמר



 

ו שרצונו בתפלה אין מבואר לפי זה מה את גדלך ואת ידך החזקה.  הניחה לי, הראה ל (שמות לב, י) לו

והפירוש הוא, דעל ידי ועתה הניחה לי, נגלה לו שהקדוש ברוך הוא מתאוה לתפלת הצדיקים ויצו עליו 

במפגיע להפוך מדת הדין למדת הרחמים בתפלת הצדיקים. וזה פירוש הפסוק אתה החלות להראות את  

 :בדך ואתו עמו הוא את גדלך וידךעבדך את גדלך, שעל ידי ע 

 

  
Deuteronomio 24:3, has comenzado a mostrar a tu siervo, etc.” Según el 

comentario de Rashi sobre Éxodo 32,10, donde Dios trató de anticiparse a la 

oración de Moisés en nombre de su pueblo, esto había sido una indicación de que 

básicamente Di-s está muy interesado en nuestras oraciones. A la luz del 

comentario de Rashi allí, ¿por qué Moisés se refirió a “Tu grandeza, etc.; ¿en este 

punto?" La respuesta es que al haber dicho en esa ocasión “Déjame en paz”, Di-s 

había indicado que normalmente anhelaba las oraciones de los justos, oraciones 

que son capaces de revertir decretos potencialmente dañinos en beneficios. Cuando 

Moisés se refirió aquí a que Di-s había mostrado esa misma grandeza, la ocasión 

había sido su propia disposición para orar y revertir Su decreto. Por lo tanto, era 

apropiado ahora que ahora hiciera lo mismo en su propio nombre. 

  
Vaetchanan 8  או יבואר, אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה. הכלל, השם

יתברך ברא כל העולמות ואף על פי כן הנהגות העולמות הוא על ידי ישראל כאשר רצון ישראל  

להשפיע חסד הקדוש ברוך הוא משפיע חסד ועל מי שישראל רוצים שהקדוש ברוך הוא יעשה בהם 

ברוך הוא ממלא רצונם כרצון הצדיקים שבכל דור ודור כן הקדוש ברוך הוא מנהיג כל  דין כן הקדוש 

העולמות. וזהו אתה החלות להראות את עבדך, כלומר את עבדך עם עבדך כרצון עבדך. את גדלך ואת  

 :'ידך החזקה, הן לעשות חסד הן כו

  
Otro ángulo desde el cual entender la línea   וגואתה החילות ' ; sabemos que Di-s creó 

todas las diversas partes del universo. A pesar de esto, Su supervisión y guía de las 

diversas partes del universo están influenciadas en gran medida por el pueblo 

judío. Al ver que Di-s deseaba otorgar Su generosidad al pueblo judío, y que esto 

incluye a las personas con las que el pueblo judío pide que Él trate sobre la base 

del atributo de Justicia, Moisés se refiere a este aspecto de G la grandeza de d 

cuando dice: “Tu grandeza y tu mano fuerte”. En otras palabras, “Tu cumplimiento 

de los deseos expresados en mi oración son prueba de Tu grandeza y Tu poder”. 

  
Vaetchanan 9   אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך )דברים ג, כד(. להבין זה, נראה כי

הצדיקים נקראים מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא וצדיק מושל ביראת אלהים כו'. ומי אשר יוכל  

לעשות אפילו כמעשה הצדיקים. וזהו אשר יעשה כמעשיך אשר יעשה אפילו כמעשה הצדיקים אשר  

 :הם מעשה ידי הקדוש ברוך הוא

  
“Tú que no tienes paralelo en el cielo ni en la tierra por las grandes y poderosas 

obras que has realizado.” Para entender a qué se refiere Moisés aquí, se debe 

asumir que los tzadikim, los justos, son referidos en esta línea como la obra de las 

manos de Di-s,  מעשיך. La definición de un tzadik es alguien que está 

constantemente en control de su asombro por el Creador. Moisés continúa 



 

describiendo incluso a las personas que pueden actuar como los tzadikim como 

algo tan sobresaliente que tales personas no tienen iguales en ninguna parte, es 

decir,   כמעשיך אשר יעשה . 

  
Vaetchanan 10 ם ד ,ד(. כי שם אלהים הוא סיבות כל הסיבות  ואתם הדבקים בה' אלהיכם )דברי

עילת כל העילות. ואלהינו הוא בחינות שכל המסובבים להסיבות הכל בשביל ישראל ועל ידי ישראל  

מתנהג הכל. ובזה מיושב מה שהקשו הקדמונים בפסוק שמע ישראל ה' אלהינו, הוא מיותר דהוי ליה  

הינו מסבב כל הסיבות. ה' הוא אחד שכל  למימר שמע ישראל ה' אחד. אך הפירוש ה' הוא אל

הסיבובים אף על פי שנראה אינם נוגעים אלינו הכל בשבילנו ועל ידי ישראל נתייחד שמו של הקדוש 

ברוך הוא שיהיה נגלה בתיקון העולמות שה' אחד ושמו אחד גם עתה נתייחד על ידי ישראל ידענו 

אלהיכם. אלהיכם, דייקא כל הסיבות   אמונה שלימה שהכל בסיבתינו. וזהו ואתם הדבקים בה'

 :בשבילנו

  
Deuteronomio 4,2. “y en lo que respecta a ustedes que se han adherido al Señor su 

Di-s, etc.;” cuando la Torá emplea el nombre elo-him cuando se refiere a Di-s, esto 

significa que se refiere a Él como la causa raíz última de todo fenómeno y como la 

altura máxima de todo lo que ha sido elevado espiritualmente. Nuestro Di-s 

combina dentro de Sí mismo todos los aspectos de todo lo que lo rodea. Todo esto 

se debe a la existencia del pueblo judío, por lo que indirectamente el pueblo judío 

tiene una mano en todo lo que ocurre en el mundo. Esto responde a una pregunta 

que ha inquietado a los miembros de las culturas antiguas cuando miran la primera 

línea. del k'riyat sh'ma שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, "escucha, oh Israel, el Señor 

nuestro Dios, el Señor es Uno". No podían entender la necesidad de las palabras: 

 Jehová es nuestro Di-s”, cuando ya se les había dicho que solo hay Un“ ה' אלוקינו 

Di-s. La respuesta simple a esta pregunta es que las palabras  ה' אלוקינו, significan 

que este Di-s nuestro combina dentro de Él todas las causas subsidiarias en el 

universo. Ninguna de estas llamadas “causas” son independientes y no deben 

rendir cuentas a Hashem. Al ver que esto no es algo que sea visible y rastreable por 

los científicos, la Torá tuvo que afirmar que, no obstante, es así. Debido al hecho 

de que Israel es el vehículo a través del cual toda la raza humana finalmente se 

dará cuenta de la Unidad única de Di-s, Moisés les dice que tienen esta distinción 

con las palabras: ואתם הדבקים בה' חיים כולכם היום. , “y vosotros que os habéis unido a 

Di-s, por lo tanto, estáis vivos hoy”. 

  
1Vaetchanan 1  או יבואר, ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כולכם היום. הכלל הוא, כי הא

היום לעשותן ומחר לקבל שכרן. באמת עיקר השכר הוא למחר אבל כשאדם   (.עירובין כב) דאמרינן

עושה מצוה ולומד תורה אזי מגיע לו חיות מעשיות המצות והתורה והשכר זה היום והחיות הוא 

הן יראת ה'  (איוב כח, כח) מעשיות המצות והתורה, ומיראה זוכה לחכמה כנאמרהיראה שמגיע לאדם 

הוא חכמה והחכמה תחיה בעליה. וזהו הפירוש ואתם הדבקים בה' אלהיכם, כשאדם מדבק עצמו 

בהקדוש ברוך הוא אזי עיקר השכר הוא למחר אבל החיות שמגיע לו מעשיות המצות הוא היום. וזה 

 :צות והתורה הוא היוםחיים כולכם, החיות מהמ

  
Otra forma de entender la línea: 'ואתם הדבקים בה pone el énfasis en la elección de 

Moisés de la palabra:  היום, “hoy”. El Talmud en Eyruvin 22 establece que, como 



 

regla, cuando no parece haber ninguna otra razón para insertar esta palabra, el 

significado es “que si cumples el mandamiento hoy, tu recompensa se retrasará 

hasta mañana, ” es decir, algún tiempo en el futuro. Si bien es un hecho que la 

recompensa “principal” se pagará en el más allá, cuando una persona cumple un 

mandamiento como estudiar la Torá, por ejemplo, recibe una dimensión adicional 

y casi tangible de la vida como consecuencia inmediata. de haber cumplido el 

mandamiento, más una dimensión adicional de sabiduría. Sabemos esto por Job 

חכמה הן יראת ה' היא   :28,28 , “he aquí que la reverencia a Di-s resulta 

inmediatamente en sabiduría”. Esta sabiduría adicional, a su vez, proporciona una 

dimensión adicional de la vida a quienes están dotados de ella. Este es el 

significado de Moisés diciéndole al pueblo que si bien el cumplimiento de su 

mitzvá debido a que se han adherido a Él les ha asegurado una recompensa en el 

futuro, pueden estar seguros de que también hay un beneficio inmediato por el 

cumplimiento de la mitzvá. , es decir, la dimensión adicional de la propia 

vitalidad; este último aspecto se describe como  היום אתם חיים, “una vitalidad que ya 

experimentas este mismo día”. La palabra  אלוקיכם, “tu Di-s”, es una alusión al 

hecho de que todas las iniciativas son indirectamente atribuibles a la existencia del 

pueblo judío. 

  
Vaetchanan 12   ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' אלהי לעשות כן בקרב הארץ

)דברים ד, ה(. יבואר על פי מה שבארנו ויעשו בני ישראל כאשר צוה ה' את משה, הכלל השם יתברך  

כו', ולא קבלו באותו שכל הגדול  אמר למשה המצות לומר לישראל ובאמת אינו דומה שומע מפי הרב 

שאמר השם למשה, רק כאשר עשו מצות ה' אז מחמת עשיות המצות השיגו זה השכל איך שקיבל  

משה מפי ה' המצות ההוא. וזהו ויעשו בני ישראל כאשר צוה ה' את משה, באותו השכל אשר צוה ה'  

צוה ה' את משה. והנה משה   את משה, אותו השכל השיגו בשעת עשיות המצות, וזהו ויעשו כו' כאשר

אמר לישראל המצוה בזה השכל שאמר לו השם המצוה ההוא אבל ישראל לא השיגו המצוה ההוא  

באותו שכל עד שעשו אותם. אבל משה אמר להם באותו שכל שקיבל המצוה ההוא מפי השם. וזהו  

אומר לך   שאמר ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' אלהי, כלומר בזה השכל אני

המצוה ההוא ושמא תאמר מחמת שעשה משה המצות לכך השיג. וזהו שאמר לעשות כן בקרב הארץ,  

ומשה לא בא לארץ ולא עשה המצות בוודאי הוא שהשיג מעצמו השכל איך שאמר לו השם המצות  

 :בלא שום עשיות אותן המצות

  
Deuteronomio 4,5. “Mira, te he enseñado estatutos y leyes civiles como el Señor 

mi Dios me ordenó, para que hagas una vez que estés en medio de la tierra”. Este 

versículo se comprende mejor sobre la base de lo que hemos explicado en Éxodo 

 los israelitas hicieron conforme a lo que“ ,ויעשו בני ישראל כאשר צוה ה' את משה  :12,28

Dios había mandado a Moisés. ” [En ese momento, habríamos esperado que la 

Torá escribiera que los israelitas hicieron lo que Moisés les había ordenado, ya que 

no habían escuchado el mandato de Di-s a Moisés. Ed.] Cumplimos con la regla de 

que Di-s le dijo a Moisés los detalles de los mandamientos para que él los 

transmitiera al pueblo, es decir, el significado de la palabra: לאמור, “decir”. 

[Debemos recordar siempre, sin embargo, no equiparar a la persona que aprende 

algo a través de sus propios esfuerzos con alguien que lo aprende de su rabino. Es 

mejor haberlo aprendido del rabino de uno. Ed.] (Ketuvot 111). Los israelitas, al 



 

escuchar las instrucciones de Moisés en el nombre del Señor, generalmente no 

entendieron el valor de estos mandamientos. Fue solo después de que las 

realizaron personalmente que su significado cayó sobre ellos. En ese momento, sus 

poderes perceptivos fueron mejorados para que pudieran ser descritos como 

habiendo "escuchado" los mandamientos de Moisés tan claramente como Moisés 

los había escuchado de Di-s mismo. Este es el significado más profundo del 

versículo en Éxodo 2,28 que informa que los israelitas cumplieron los 

mandamientos. A partir de ese momento, fue como si hubieran escuchado los 

mandamientos de la boca de Di-s. En el caso de que algún lector pueda entender 

que los conocimientos adquiridos por los israelitas provinieron de Moisés 

ejecutándolos en lugar de hacerlo ellos, la Torá en nuestro versículo agrega la 

palabra  לעשות, “hacer”, es decir, tenían aún no se ha realizado. 

  
Vaetchanan 13 לעשות כן  או יבואר, ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' אלהי

בקרב הארץ. ובו יבואר מאמר חכמינו ז"ל הקדוש ברוך הוא לא נתן התורה רק למשה ומשה היה לו  

עין יפה ולמדה לישראל, כי הנה כאשר כתבנו כמה פעמים כל הנביאים כו' ומשה באספקלריא  

אז המאירה וכן משה נתנבא בזה. כי שאר נביאים כאשר קבלו נבואתם מאת הבורא יתברך היה להם 

שכל גדול וכאשר אמרו נבואתם אז אמרו בשכל קטן מזה אבל משה רבינו בזה השכל אשר קיבל  

נבואתו בזה השכל עצמו אמר נבואתו. וזה הרמז בגמרא אלא שנהג בו עין יפה ולמדה לישראל שזה 

עין יפה שלמדה לישראל באותו השכל עצמו אשר קיבל מאת הבורא יתברך ולא בשכל קטן מזה. וזהו  

ז ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים, כלומר שאני לומד אתכם באותו השכל כאשר צוני ה' אלהי הרמ

בזה השכל עצמו אני לומד אתכם. ומפרש הפסוק והא ראיה שאני לומד אתכם בזה השכל לעשות כן  

בקרב הארץ, כי כל נביא כאשר אמר נבואתו היה צריך להיות דבוק תמיד במה שאמר נבואתו באיזה 

באיזה מדה שאמר היה צריך תמיד להיות דבוק באותו מצוה ובאותו מדה. ומשה רבינו עליו  מצוה ו

השלום לא בא לארץ ולא היה אפשר לו לדבק במצות הנוהגת בארץ ואיך אמר נבואתו ומשה רבינו  

כאשר אמר היה אז באותו השכל כאשר קיבל נבואתו מאת ה' והקדוש ברוך מלא כל הארץ כבודו, 

מר אף על פי שלא בא לארץ, כי אמר נבואתו כאשר שמע מאת ה'. וזהו הרמז בפסוק  והיה יכול לו

לעשות כן בקרב הארץ, שאני אומר המצות לעשות בארץ אף על פי שאני לא אבוא אל הארץ אלא  

 :וודאי שאני אומר לך נבואתי כאשר אני מקבל מאת ה'. וזהו כאשר צוני ה' אלהי, באותו השכל

  
Otro enfoque de la línea: רא para למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ecimiento 

 aunque cam. Ech. Moisés, ya que solo él combinó todos los לעשות כן בקרב'

atributos necesarios dentro de un solo ser humano para calificarlo para ser el 

receptor de tan maravilloso regalo. Siendo de una naturaleza excepcionalmente 

generosa, decidió compartir este regalo con la gente. Por eso se tomó tanto tiempo 

para enseñar la Torá a la gente. Ya hemos mencionado repetidamente que la forma 

en que la Torá fue entregada a Moisés se conoce como אספקלריא מאירה, “una luz 

clara y distinta”. (Yevamot 49) Cuando Moisés pronunció profecías, estas 

profecías siempre reflejaron lo que había visto como una visión clara e inequívoca. 

Cuando otros profetas tuvieron visiones, aunque en ese momento sus poderes 

perceptivos habían sido aumentados para que pudieran entender estas visiones, 

cuando las transmitieron a sus oyentes ya no estaban en el mismo plano espiritual 

elevado en el que estaban. había sido en el momento en que los habían recibido. 

(Sifri Mattot 2) Normalmente, incluso cuando un profeta transmite visiones e 



 

instrucciones que ha recibido sin diluir, puede hacerlo solo si se enfoca 

constantemente en el mandamiento en cuestión. Cuando estos mandamientos son 

capaces de cumplirse solo en Tierra Santa, no puede concentrarse en ellos lo 

suficiente mientras está fuera de Tierra Santa. Moisés insinúa al pueblo que él era 

una excepción a esta regla en el sentido de que, aunque se le prohibió cumplir 

cualquiera de estos mandamientos dentro de Tierra Santa, pudo comunicar las 

leyes con la misma claridad sin diluir como si hubiera sido en proceso de 

realizarlas dentro de Tierra Santa. A esto es a lo que aludió con las palabras   לעשות

 los que se realizarán (solo) dentro de la Tierra Santa”. Le asegura a“ ,כן בקרב הארץ

la gente que las lecciones e instrucciones que habían recibido de él estaban 

completamente “sin diluir”.  

  
Vaetchanan 14   וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' כו' )דברים ד, לט(. דהנה ידוע פלוגתת רש"י

ורבינו תם בסדר פרשיות תפילין. ואחד מראיות רבינו תם לסברתו מלשון הש"ס מנחות פרק הקומץ  

כיצד סדרן של תפילין קדש, והיה כי יביאך, מימין. שמע, והיה אם שמוע, משמאל.   (:לד) רבה

כדמפרש שם בסדר זה לימין הקורא ולימין המניח הוי אפכא שהכריחו בתוספות שם כדעת רבינו תם,  

דאם לא כן הוה ליה לומר קדש מימין וכל האחרות משמאל או ג' ראשונות מימין והיה אם שמוע  

ג להו שנים שנים, מזה הכריחו כרבינו תם דסדרן קדש מימין שמע משמאל עיין שם  משמאל ואמאי פל

בהקומץ רבה. ויש לתרץ קושית התוספות גם לרש"י דברמב"ם ורמב"ן ובטור אורח חיים מבואר  

באריכות דד' פרשיות אלו הם שעל ידי זכרון הניסים והאותות שעשה עמנו השם יתברך ביציאת  

מתדבק באחדות השם יתברך ובאמונתו התמימה שאין עוד מלבדו וכל  מצרים מתעורר לבבינו ו

הנמצאים זולתו מציאתם מחודש מאתו יתברך וכולם בידו כחומר ביד היוצר. וזה מבואר בפרשת קדש  

והיה כי יביאך, בזכרון הניסים והנפלאות נפתחים לנו שערי חכמה וההבנה בלבנו לאהבה וליראה של  

העולם הוא מחודש להוציא מדעת האפקורסים כמבואר ברמב"ן ובטור  אין סוף ברוך הוא לראות ש

כמה פעמים באריכות. ובפרשיות שמע והיה אם שמוע, מבואר עול מלכות שמים ועול מצות, דהיינו  

בפרשת שמע מקבל עול מלכות שמים, וקבלת עול מלכות שמים הוא העבדות של השם יתברך  

אה בהתפשטות הגשמיות. ובפרשת והיה אם שמוע הוא  בבהירות הלב והמוחין קרוב למדריגת הנבו

והיינו עבדות השם יתברך אפילו בקטנות   (.ברכות יג) קבלת עול מצות כמאמר חכמינו ז"ל בש"ס

השכל אפילו בחשכת השכל אדם ובהמה תושיע ה', אדם שמשים עצמו כבהמה, ואם כן אתי שפיר מה  

דתינו להשם יתברך בהזכרת יציאת מצרים  שמחלק הגמרא הפרשיות שנים שנים, כי על ידי עבו

נפתחים שערי החכמה והבנה בגדולת השם יתברך להאמין במציאותו וחידוש העולם. ולזאת ימין 

המניח לרש"י מתחיל בו והיה אם שמוע, שהוא עבודת השם יתברך בקטנות, ואחר כך בא לעבודת  

האמונה בחכמה השלימה אשר   השם יתברך בגדלות השכל שהוא פרשת שמע ועל ידי זה בא לבחינת

הוא הדביקות האמיתי בשם יתברך. ולימין הקורא להיפך, כי ישראל מעידין להשם יתברך וניכר מהם  

חכמת אמונת האמת וההבנה ואחר כך נתקע בלב אהבה גמורה ואחר כך מקבלים עליהם עול מצות  

להים, אתה דווקא, על ידי  בחינות של פרשיות והיה אם שמוע. וזהו אתה הראית לדעת כי ה' הוא הא

העבדות בהזכרת יציאת מצרים נראה לנו בחוש שהשם יתברך לבדו אין עוד ואחר שתקוע בלבנו  

אמונתו ומציאתו שהעולם הוא מחודש אז נתעורר לבב עמו ישראל לאהבה אותו ואמונת מציאותו  

ביאך, ואחר זה נתקע וחידוש העולם הוא על ידי יציאת מצרים. וזה הוא הרמז בפרשת קדש והיה כי י

 :בלבנו אהבתו ויראתו פרשת שמע והיה אם שמוע

  
Deuteronomio 4,39. “Conocerás este día y lo recordarás que solo el Señor es Dios 

arriba en el cielo y abajo en la tierra; no hay otro." La mayoría de ustedes está 

familiarizado con el desacuerdo entre Rashi y Rabbeinu Tam con respecto al orden 



 

de los cuatro pergaminos que contienen extractos de la Torá en las filacterias que 

se usan en la cabeza. [Dado que Rabbeinu Tam tenía solo 5 años cuando murió su 

abuelo Rashi, el primero no estaba al tanto de un desacuerdo con su nieto. Ed.] 

Una de las “pruebas” citadas por Rabbeinu Tam de que estaba en lo correcto, se 

basa en la redacción del Talmud Menachot 34 según la cual el orden es:   קדש, והיה

 a la izquierda. [El Talmud allí cita והיה אם שמוע más שמע, a la derecha , y כי יבאך,

inmediatamente a un baraitha diciendo lo contrario. Ed.] La palabra: “a la 

derecha”, se entiende que significa “al lado derecho del lector”. Si el significado 

hubiera sido “al lado derecho de la persona que lleva las filacterias”, el orden 

tendría que ser al revés, como es la opinión de Rashi. Tossafot allí gobierna de 

acuerdo con el punto de vista anterior, afirmando que si la última versión fuera 

correcta, la redacción de la primera opinión citada debería haber sido: “ דשק  a la 

derecha y lo que sigue (secuencialmente en la Torá) a la izquierda”, o: los primeros 

tres párrafos deben organizarse a la derecha con el párrafo que comienza con las 

palabras:  והיה אם שמוע a la izquierda afuera. ¿Por qué ambas opiniones requieren 

que dos de las cuatro los párrafos estén emparejados, es decir, los dos párrafos del 

Libro de Deuteronomio que aparecen uno al lado del otro en el orden en que están 

escritos en la Torá? Según varios codificadores, el párrafo que comienza con  שמע

 se percibe como nuestra aceptación de la Unicidad del Creador, mientras ,ישראל

que el segundo párrafo representa nuestra aceptación del yugo de los 

mandamientos escritos en la Torá. El autor enumera diferentes puntos de vista 

sobre esto e intenta explicar la divergencia de opiniones basándose en si el autor 

nos ve colectivamente como en el nivel de recibir visiones poco claras en 

oposición a visiones claras, como explicamos en 4,5. [He abreviado porque el 

autor es extenso, y no es realmente su estilo dedicar tanto espacio a una discusión 

del texto como si la halajá estuviera realmente basada en el texto en lugar de en 

nuestra tradición oral. Ed.] 

  
Vaetchanan 15 שלא כמדת  (. ברכות ה) ידוע מאמר רבותינו ז"ל( שמות יט, כ. )וירד ה' על הר סיני

הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם כו'. וכאן המוכר והלוקח שמח דאיתא במסכת בבא מציעא דף נ"ט 

עיין שם גבי מעשה תנור דעכנאי אמר ר' יהושע אין משגיחין בבת קול לא בשמים היא, דהנה התורה 

ול יוצאת אין אנו  ניתן לנו כמו שאנו משיגים התורה ועושים פירוש לתורה כן הוא, הגם שבת ק 

צדיק מושל ביראת אלהים, מי   (:מו"ק טז) משגיחין בבת קול וכביכול אנו מנצחין הבת קול כמאמר

מושל בי צדיק, הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה וצדיק מבטלה. וזהו וירד ה' על הר סיני, כשנתן לנו  

ה נראה בגמרא הוסיף משה  התורה היה כביכול ירידה, כי נתן לנו התורה ואנו מנצחים הבת קול. ובז

מדעתו יום אחד, ולכאורה כי דבר ה' לא ישוב חס ושלום ריקם, כי מאמר השם יתברך היה כי ביום 

השלישי ירד ה'. אך הכלל הוא, אברהם אבינו עליו השלום קיים כל התורה כולה עד שלא נתנה, כי 

זדככות הגופניות שמחמת גודל  התורה קדומה הוא, רק זאת בשעת ימי הגבלה היה לנו גודל פרישות וה

הזדככות היה זאת להועיל שיהיה בשכלנו ובידינו התורה שיהיה שלנו כמו שאנו עושין פירוש לתורה  

כן יקום. הגם שבת קול יצא להיפוך אין אנו משגיחין בבת קול, כי לא בשמים היא, רק לנו מסר 

היו נכונים ליום השלישי כי ביום   פירוש וזאת היה בשלשת ימי הגבלה על כן צדקו דברי השם יתברך

כביכול לשון ירידה שהתורה תהיה לנו ולא למעלה כשאנו אומרים  (שמות יט, יא) 'השלישי ירד ה

הפירוש ובת קול להיפוך אין משגיחין בבת קול, ולא היה כוונת השם יתברך שביום השלישי יהיה  

ן הוסיף יום אחד משה מדעתו,  קבלת התורה, רק שביום השלישי יגמור שהתורה תהיה לנו על כ



 

 :שבשלשת ימי הגבלה מסר לנו שיהיה בידינו הפירוש של התורה ויום אחד על קבלת התורה

  
(Éxodo 19,20) “El Señor descendió sobre el monte Sinaí;” Es bien conocida la 

declaración de nuestros sabios en Berajot 5 de que las varas de medir que 

aplicamos a las acciones de los seres humanos no deben aplicarse cuando la Torá 

parece aplicarlas también a las acciones de Di-s. El ejemplo citado por el Talmud, 

describe a la persona promedio que vende algunas de sus pertenencias sintiéndose 

triste porque las circunstancias lo obligaron a hacerlo, mientras que el comprador 

está feliz de haber tomado posesión de lo que se había ofrecido en venta. No es así 

con Di-s. Cuando Él “vende” algo, tanto el comprador como el vendedor se 

regocijan. Cuando Di-s "vendió" Su Torá a Israel, se alegró de haber encontrado a 

alguien digno de recibir esa "mercancía" exclusiva. En Baba Metzia 59 hay una 

declaración interesante en relación con una ingeniosa construcción de un cierto 

horno de cocción, cuyos constructores habían encontrado una manera de proteger 

ese horno contra la contaminación ritual de contratación. A pesar de que el rabino 

Eliezer, el sabio destacado de la época, dio su bendición a este horno, la mayoría 

de los sabios lo superaron en votos y declararon que requería los mismos 

procedimientos de purificación que se requerían para los hornos ordinarios. si este 

último se hubiera contaminado. Cuando el rabino Eliezer invocó el apoyo de 

fuentes celestiales para su opinión y una voz celestial proclamó que su decisión era 

correcta, los otros sabios ignoraron esa voz, diciendo que desde que la Torá había 

sido dada al hombre, es decir, Moisés y el pueblo judío, el cielo ya no tenía 

autoridad legal para interpretarlo. Este es también un ejemplo práctico de la 

capacidad de los justos para anular o revertir los decretos celestiales. En el 

lenguaje de los sabios:  צדיק מושל ביראת אלוקים. Hay una declaración algo 

enigmática en Moed Katan 16 que se lee de la siguiente manera, basada en Samuel 

II 23,3 (David Speaking)  אמר אdos A primera vista, la traducción sería más o 

menos así: “El Dios de Israel ha hablado, la Roca de Israel dijo acerca de mí; El 

que gobierna a los hombres con justicia, el que gobierna con temor a Di-s”. El 

Talmud, es decir, el rabino Abahu, después de una breve discusión, explica el 

versículo de la siguiente manera: “La Roca de Israel me habló, diciendo: “ Yo 

gobierno al hombre. A la pregunta de ¿quién “gobierna” a Di-s? A David se le dio 

la respuesta: “el tzadik”. Luego, Di-s elaboró diciendo que la “regla” del tzadik 

significaba que, mientras que Él, Di-s, formula decretos, el tzadik, a fuerza de su 

relación con Di-s, ביראת אלוקים, puede revertirla. El rabino Abahu puede haberse 

inspirado en nuestro versículo cuando la Torá describe a Di-s como 

"descendiendo" al Monte Sinaí, es decir, como dándonos la Torá, esto puede 

entenderse como Israel, es decir, la élite de Israel, los justos. habiendo obtenido 

una victoria sobre "Él". En conmemoración de esto, el Talmud describe a Moisés 

agregando un día adicional a los preparativos para recibir la Torá (Comparar 

Shabat 87) Normalmente, habríamos supuesto que cuando Di-s decretó dos días de 

preparación, es decir, היום ומחר , “hoy y mañana,” (Éxodo 19,10) ¿cómo pudo 

Moisés arrogarse el derecho de retrasar la entrega de la Torá por un día más? ¿La 

declaración subsiguiente de Di-s de que Él descendería a la Montaña al tercer día 



 

no significa que Él había aceptado la adición de Moisés de un día extra de 

santificación? (Éxodo 19,11)La respuesta es que Avraham había observado todas 

las leyes de la Torá incluso en su propia vida, sin que la Torá le hubiera sido 

revelada. (Comparar Yuma 25) La Torá había existido, según Pessachim 54 y otros 

midrashim (2000 años) antes de que Di-s creara el universo y sus letras habían 

servido a Di-s como "bloques de construcción" para el universo. . Si Avraham 

podía adivinar el contenido de la Torá sin habérselo revelado, Moisés sintió que si 

incluso en esta etapa el pueblo judío solo podía calificar para la entrega de la Torá 

después de separarse de sus esposas, eso para que la Torá se vuelva firmemente 

nuestra, de modo que podamos ignorar la interferencia de una voz celestial si 

nuestra interpretación de la Torá fuera desafiada, un día adicional de santificación 

podría asegurar esto. Al poder hacer esto, demostraríamos que la Torá no está en el 

cielo, como Moisés le dijo al pueblo en Deuteronomio 30,12. Cuando Di-s dijo 

que descendería sobre el monte Sinaí solo al tercer día, no quiso decir que 

retrasaría la entrega de la Torá [después de todo, observamos Shavuot en el sexto 

día de la ed. de Siván] sino que el La Torá se convertiría verdaderamente en 

propiedad del pueblo judío solo en ese día. Esto es también lo que Di-s había 

querido decir cuando le dijo a la gente que estuvieran preparados “para tres días”. 

(Éxodo 19,15) 

  
Vaetchanan 16 ת שאר  או יש לומר וירד ה', כי נשתנה נבואת משה משאר נביאים, כי נבואו

נביאים דבריהם חתומים ונבואת משה דבריו יכולין להבין. דהנה הכלל, הנביא כמו שמשיג בשכלו  

דברי השם כן מגיד לישראל ומי ששומע מהנביא אינו יכול לשנות שום דבר מהשגת הנביא, אבל גבי 

מבין  משה רבינו שהיתה השכינה מדברת מתוך גרונו וכאלו כל אחד שומע מהשם יתברך בעצמו היה 

כל אחד לפי מדריגתו משכל העליון שנתצמצם עד שכל התחתון שבקטן שבישראל ולכן נבואת משה 

הוא מפורש לכל אדם. וזהו וירד. ובזה יתורץ קושיית התוספות בברכות, משה ידבר והאלהים יעננו  

מכאן שלא יגביה קולו המתרגם יותר מן הקורא. והקשו התוספות, אדרבה משם   (שם יט, יט) בקול

נלמוד שהקורא לא ירים קולו יותר מהמתרגם. ולפי הנ"ל ניחא, דהנה השם יתברך מדבר מתוך גרונו  

של משה וכל אחד ואחד שומע מפיו יתברך. וזהו משה ידבר והאלהים יעננו בקול, כביכול שהשם  

 :אחד ואחד יתברך היה מתרגם לכל

  
Sin embargo, es posible interpretar nuestro versículo teniendo en cuenta que la 

calidad de las visiones proféticas de Moisés era superior a la de otros profetas. 

Esto se expresó en la regla de que, mientras que otros profetas tenían el deber de 

relatar los mensajes que habían recibido de acuerdo con la forma en que lo habían 

entendido de Di-s sin agregar, restar o cambiar un ápice. A las personas que habían 

escuchado el mensaje entregado por los profetas no se les permitía alterar ninguna 

parte del mismo. Moisés, por otro lado, al ver que la voz de Di-s era pronunciada 

por su garganta, (Zohar III 232) de modo que la gente que la escuchaba en realidad 

escuchaba la voz de Di-s, fue entendida por el pueblo de acuerdo con el intelectual 

capacidad de cada individuo. La palabra וירד, “Él (Di-s) descendió”, por lo tanto, 

debe traducirse como “descendió”, es decir, cuando la voz de Di-s fue recibida por 

el pueblo que la “escuchó” de la garganta de Moisés. experimentó un “descenso”, 

es decir, fue entendido por cada individuo de acuerdo con sus poderes perceptivos. 



 

Cuando entendemos nuestro versículo de esta manera, la pregunta planteada por 

Tossafot en B'rachot 45 sobre las palabras: (Éxodo 19, 19)   משה ידבר והאלוקים יעננו

 generalmente traducido como “Moisés hablaría y Di-s respondería ,בקול 

audiblemente”, se puede responder.[El Talmud había usado este versículo para 

”probar” que la persona quien tradujo cada palabra leída por el Lector de la Torá 

en hebreo no debe elevar su voz a un nivel más alto que el del lector. Suponiendo 

que nuestra traducción de ese versículo fuera correcta, Tossaphot argumenta que 

deberíamos derivar todo lo contrario de esto, es decir, ¡que el Lector no debería 

elevar su voz por encima del nivel del traductor! Tossaphot, basado en Alfassi, 

intenta alguna explicación forzada. Ed.] Nuestro autor traduce el verso 

simplemente como diciéndonos que aunque al oyente le parecía que Moisés estaba 

hablando, en realidad viendo que la voz de Di-s estaba hablando a través de su 

garganta, él estaba en la posición del traductor, es decir, comunicar lo que Di-s ya 

había iniciado. 

  
Vaetchanan 17  על פני, ( שמות כ, ג) לך אלהים אחרים על פני. ועיין ברש"י פרשת יתרולא יהיה

כל זמן שאני קיים שלא תאמר לא נצטווינו על עבודה זרה אלא אותו הדור. והקושיה מפורסמת מהיכי  

אלא על אותו הדור. והתירוץ, כי ישראל שמעו התורה מפי הגבורה, ונמצא הם  תיתי לומר לא נצטוינו

למעלה מכל משרתי עליון, אבל האומות שלא שמעו המצות מפי הגבורה, לכך גוי העובד בשיתוף 

פטור, אבל ישראל ששמעו התורה מפי השם לכך חלילה וחלילה לישראל לעבוד בשיתוף בלתי לה' 

ר על הדור ששמעו תורה מפי השם שהיו למעלה מכל משרתי עליון אבל לבדו. ושמא תאמר שזה נאמ

הדורות הבאים שלא שמעו התורה מפי השם שמא תאמר חס ושלום להם לא נאסר בשיתוף , לזה 

נאמר על פני, ופירש רש"י כל זמן שאני קיים, כלומר שהבורא ברוך הוא נצחי תמיד וכל מעשיו  

וכה משיג התורה כמעמד הר סיני ושומע התורה מפי השם קיימים תמיד. ובכל יום כאשר האדם ז

כאשר אז במעמד הר סיני, כי האדם מישראל אפשר לו להשיג זה המדריגה כאשר במעמד הר סיני  

ונמצא כל ישראל מוזהרים לעבוד בשיתוף רק את ה' לבדו כיון שנשמת ישראל יכולים להשיג בכל  

ם להשיג. וזה שפירש רש"י כל זמן שאני קיים, כלומר  יום מעמד הר סיני מה שאין אומה ולשון יכולי

כיון שאני קיים גם כל מעשי קיים לעד ונאסר על כל הדורות לעבוד בשיתוף חס ושלום בלתי לה'  

 :לבדו

  
Deuteronomio 5,7. “No tendrás otras deidades fuera de Mí”. En cuanto a la 

expresión:  על פני, es importante leer el comentario de Rashi sobre estas palabras en 

Éxodo 20,3. Él entiende estas palabras literalmente, es decir, "mientras yo (Di-s) 

exista". Rashi considera necesario explicar sus propias palabras (basadas en 

Mechilta) diciendo que el pueblo judío no debería decir que la idolatría está 

prohibida solo para la generación a la que Di-s se dirigió en ese momento. 

Cualquiera que lea estas palabras de Rashi seguramente debe preguntarse qué pudo 

haber hecho pensar a Rashi que podríamos malinterpretar este mandamiento y 

pervertirlo de tal manera. La respuesta es que cuando los israelitas escucharon este 

mandamiento de la propia boca de Di-s en el Monte Sinaí, estaban 

(temporalmente) en un dominio supraterrestre, algo que no se podría decir de las 

generaciones futuras, ni de los gentiles de la misma generación. Esta es también la 

razón por la que, según la halajá, a los gentiles no se les prohíbe adorar a algún 

tipo de "socio menor" además de Hashem. [Los católicos no son considerados 



 

idólatras. Ed.] La Torá, según Rashi basado en Mejilta, por lo tanto advierte a las 

futuras generaciones judías que no utilicen la misma excusa para adorar a los 

“socios menores” de Di-s basados en este argumento. El significado de las 

palabras: על פני en el sentido de “mientras yo exista”, por lo tanto, es que esta ley 

es aplicable para los judíos eternamente. La parte positiva del mensaje del 

versículo es que viendo que G' d es eterno, las personas que lo merecen tienen 

acceso a la Torá en el mismo plano que lo tuvo la generación durante la cual la 

Torá fue revelada por primera vez en el Monte Sinaí. El paso más importante en 

esta dirección es servir a Di-s exclusivamente como la única deidad. Las almas 

divinas de todos los israelitas, debido a su estatus, son potencialmente capaces de 

alcanzar la misma meseta espiritual que los israelitas en la revelación en el Monte 

Sinaí habían alcanzado en su tiempo. Cuando Rashi dijo que el significado de las 

palabras על פני es: “mientras esté vivo”, quiso decir que Di-s nos asegura en este 

versículo que lo que podría suceder en el Monte Sinaí, es decir, que Él podría 

hablar directamente al hombre, básicamente puede volver a suceder siempre que 

seamos dignos y adoremos solo a Él con todo nuestro corazón. 

  
Vaetchanan 18   כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך ה' אלהיך כו' )שמות ד, יב(. להבין מפני מה

אנו מחויבים לכבד אב ואם, אך אם אמר לו  בדברות הראשונים לא נאמר כאשר צוך. ונראה, דבאמת

אביו חלל שבת אין צריך לשמוע לו, כי אמך ואביך חייבים בכבודי. וזה שאמר כבד את אביךכו', אך 

באופן כאשר צוך ה' אלהיך, שלא יהיה נגד דברי תורה. ואתי שפיר בדברות אחרונות שכבר ניתנה  

 :הראשונים  התורה לכך אמר כאשר צוך ה', מה שאין כן בדברות

  
Deuteronomio 5,16. “honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha 

mandado, etc.” Necesitamos entender por qué las palabras:  כאשר צוך ה' אלוקיך, 

“como el Señor tu Di-s te lo ordenó”, no aparecen en la versión de los Diez 

Mandamientos en el Libro del Éxodo. Parece que la versión que tenemos en 

Deuteronomio añade una dimensión adicional a este mandamiento. Si estas 

palabras no hubieran aparecido al menos en la segunda versión, podríamos haber 

pensado que incluso cuando el padre ordena a su hijo algo que la Torá había 

prohibido, el mandato del padre anula el mandato de la Torá. El Talmud Yevamot 5 

explica esto de manera muy simple. Dado que tanto el padre como la madre ya 

habían recibido la orden de observar el sábado, ¿cómo podría ser relevante que le 

prohibieran al hijo que lo hiciera? En otras palabras, las palabras “como el Señor 

Di-s te ordenó”, significan “con la excepción de cuando el padre o la madre te 

pidan que violes uno de Mis mandamientos”. Estas palabras no habrían sido 

apropiadas en Éxodo, ya que la mayor parte de la Torá aún no se había dado en el 

momento en que se reveló la primera versión de los Diez Mandamientos. 

  
Vaetchanan 19   שמע ישראל )דברים ו, ד(. הכלל, כשישראל מתפללים ואומרים האל הגדול, אז

השם יתברך מתלבש עצמו בגדולה, וכשישראל אומרים הגבור השם יתברך מתלבש עצמו בגבורה.  

וכשאומרים הנורא, אז מתלבש עצמו בנורא. וזה שהשם יתברך מלביש עצמו על ידי תפלת ישראל  

אמה המודדת. אבל צריכין ישראל לדבק בזה שנתלבש בהשורש שיצא  נקרא אם, לשון מדידה, לשון 

ממנו ההתלבשות וזה נקרא מטי ולא מטי, בכדי שלא יהיה חס ושלום פירוד. וזהו שאנו מיחדים שמע  



 

ישראל ה', הוא מה שלא בא עדיין להתלבש. ואלהינו, הוא שמצמצם עצמו להלביש עצמו על ידי  

להדביק בשורש וזהו ה' השני, דהיינו לחזור אל השורש ובזה  תפלת ישראל ובאמת צריכין ישראל 

 :אחד ליחד הכל

  
Deuteronomio 6,4. “¡Escucha, oh Israel!” es una regla basada en la tradición que 

cuando los israelitas oran y se dirigen a Di-s como הגדול ל -הא , “el gran Di-s”, Di-s 

responde envolviéndose en Su grandeza, mientras que cuando agregamos las 

palabras: הגבור, “el Fuerte”, Di-s se cubre a sí mismo con vestiduras que indican 

que Él es poderoso. Cuando continuamos en nuestras oraciones para referirnos a 

Di-s como הנורא, “el asombroso”, Di-s se viste a Sí mismo con una túnica que 

simboliza ese adjetivo o atributo. El fenómeno de Di-s ataviándose con varios 

mantos en respuesta a nuestras oraciones se conoce como אם, una forma abreviada 

de la palabra אמה, “codo”, una unidad básica para medir longitudes. [Si entiendo 

bien, esto se usa como un dispositivo para interponerse entre la raíz, la esencia y la 

imagen visual de la esencia que esconde. Ed.] La "esencia" detrás se conoce como 

 tanto capaz de ser encontrado como no capaz de ser encontrado"; [en" ,מטי ולא מטי

el sentido de “al mismo tiempo alcanzable y, sin embargo, no alcanzable”. Ed.] 

Incluso esta expresión nunca aparece sin un adjetivo modificador adjunto, atributo. 

Cuando recitamos la primera línea del kriyat sh'ma, es decir, el verso anterior, nos 

referimos a Di-s en Su esencia antes de que Se vistió con “túnicas”, para que nos 

sea más fácil visualizarlo, viendo que Su Esencia está más allá de nuestra 

capacidad de visualización. En el momento en que agregamos la palabra:  אלוקינו, 

es decir, “nuestro Di-s”, ya hemos agregado algo que refleja cómo Di-s se ha 

impuesto restricciones a Sí mismo y la libertad absoluta representada por Su 

Esencia. Es importante que recordemos en todo momento que no dirigimos 

nuestras oraciones a la versión “visualizada” de “Hashem,” sino a Su 

Esencia.[Para comprender el concepto de אם המדידה “madre de la medición”, el 

lector puede recordar que hay una varilla de exactamente un metro de largo 

conservada en París como términos de referencia cada vez que surgía una disputa 

sobre la precisión de un dispositivo que afirmaba tener exactamente un metro de 

largo. Ed.]  

 

  
Vaetchanan 20  או יבואר, ה' אלהינו, כי באמת יש להם זה הכח לצמצם ולהלביש במה שהם

אומרים כנ"ל, וזהו יהיה לעתיד לבא ניכר לכל שישראל יש להם כח הזה. וזהו שמע ישראל כו',  

ל יש להם זה הכח לעתיד לבוא יהיה זה נגלה שפירש רש"י ז"ל על לעתיד לבוא, כלומר זה שישרא

 :לכל העולם. וזהו ה' אלהינו, היינו שהוא כביכול מתלבש עצמו במה שישראל כו' אחד

  
Una forma alternativa de entender las palabras: ה' אלוקינו, traducido libremente 

como “el Señor nuestro Di-s”, es que es un hecho que el pueblo judío posee el 

“poder” para describir a Di-s como si Él estaba de alguna manera restringido a los 

atributos que elegimos asignarle, como lo expresaron nuestros sabios cuando 

formularon la liturgia. Sin embargo, este “poder” será universalmente reconocido 

solo en una era futura, y es por eso que Moisés dice:  'שמע ישראל וגו, lo que Rashi ya 



 

entiende como algo dirigido al futuro cuando dice que el palabra: ישראל en nuestro 

versículo significa que en el momento en que se pronunciaron estas palabras, Di-s 

era “Di-s solo entre los israelitas”, mientras que en el futuro Él sería reconocido 

como tal universalmente. Esto es básicamente lo que Rashi quiso decir cuando 

habló del futuro, es decir, que los israelitas poseen el potencial para lograr el 

reconocimiento universal de Di-s como el Creador y Dueño del universo, y todas 

las consecuencias que conlleva este reconocimiento. . 

  
Vaetchanan 21  בכל יום (. חגיגה טו) דרך מה שמבואר ברבותינו ז"לאו יבואר, שמע ישראל, על

בת קול יוצאת מהר חורב כו', והצדיקים זוכים לשמוע זה. וזהו שמע ישראל, אתה ישראל שמע שבכל  

 :עת ובכל רגע קול יוצא ה' אלהינו ה' אחד

  
Alternativamente, Moisés se refiere a lo que dijeron nuestros sabios cuando 

hablaron sobre una voz celestial que emana del monte Chorev, que se puede 

escuchar a diario proclamando que el Señor nuestro Di-s el Señor es Uno, 

implorando al pueblo judío que regrese a G' d en penitencia, y que los justos 

puedan oír esta voz. 

  
Vaetchanan 22   או יבואר, שמע, כי שמע. הוא שם עי"ן, כי באמת מי שרואה את המלך אינו מן

המוסר לקרות אותו בשמו, כי כן מנהג בני אדם כשאחד מדבר עם חבירו פה אל פה אינו קורא אותו  

רואה את המלך אז שייך לקרוא אותו בשמו וכן אצל הבורא ברוך הוא, כי יש   בשמו, אבל אם אינו

שכל אשר משיג את הבורא כביכול. וזהו השכל אומר להשכל שאינו רואה את הבורא ברוך הוא. וזהו 

שמע שם עי"ן, שם זה השכל שאינו רואה אז הוא קורא בשם זה השכל משכיל עצמו מזה השכל  

 :שרואה אינו קורא בשם ודו"קשרואה וזהו עי"ן, כי זה 

  
Otra forma de entender nuestro versículo es contrastar su mensaje con las normas 

aplicables en nuestras partes del universo. Cuando conversamos entre nosotros, no 

seguimos mencionando los respectivos nombres de nuestros socios en la 

conversación. Sin embargo, cuando uno no ve al Rey, es decir, en ausencia del 

Rey, uno constantemente se refiere a él por su nombre o título. Lo mismo ocurre 

cuando hablamos del Creador; como Él no está visiblemente presente en medio de 

nosotros, nos referimos a Él con respeto, como si estuviera presente. Algunos de 

nosotros cuando conversamos, sentimos que estamos en la presencia de Di-s; otros 

no son conscientes del hecho de que Di-s está siempre presente. Si la última letra 

de la palabra  שמע está escrita en una fuente más grande, es un recordatorio para 

que cada judío se vea a sí mismo en todo momento como si Di-s estuviera parado a 

su lado y escuchando lo que tenía que decir. decir. Si él es consciente de la 

presencia de Di-s, entonces la palabra  שמע no requiere énfasis en la letra עין, “ojo”, 

ya que sentimos Su presencia. Si no sentimos Su presencia, la carta sirve como un 

recordatorio para establecer contacto visual en lugar de simplemente contacto 

auditivo. [Algunas de estas palabras son mías. Ed.] 

  
Vaetchanan 23   או יבואר, שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד. כי האדם בכל עשיותיו יכול לדבק

ויכול להשיג אחדות הבורא ברוך הוא מכל   (משלי ג, ו) עצמו ביראת ה' כהא דאמרינן בכל דרכיך דעהו



 

על פי התורה. ועל פי זה יבואר למה אנו אומרים שמע ישראל, הלא זה אמר  עשיותיו כשעושה הכל

משה לישראל שמע ישראל, והיה לנו לומר ה' אלהינו ה' אחד. ובזה יבואר שמע ישראל, כלומר אתה  

יכול לשמוע ולהשיג אחדות הבורא מכל עשייתך אתה משיג ה' אלהינו ה' אחד, אחדות הבורא ברוך  

 :הוא

  
Se nos ha enseñado que adherirse a Di-s es algo que se puede lograr a través del 

temor del Señor, en palabras de Salomón en Proverbios 3,6 בכל דרכיך דעהו, 

“esforzaos por llegar a intimar con Él por medio de todas tus actividades”, en otras 

palabras, si todas nuestras actividades se basan en las enseñanzas de la Torá y en 

cumplimiento de ella obtendremos conocimientos cada vez mayores. Moisés 

aprovechó la oportunidad para enseñarnos este gran principio en pocas palabras 

cuando dijo: “Escucha, oh Israel”; como resultado de hacerlo, “Jehová nuestro 

Dios será Uno, es decir, Su unidad será demostrada a todos.” 

  
Vaetchanan 24 הכלל, השם יתברך הוא אחדות הפשוט אבל  או יבואר, שמע ישראל ה' אלהינו .

באמת הבחינה לעבוד אותו יתברך יש חילוק יש שעובד אותו במדת אהבה ואחד עובד אותו במדת  

יראה ואחד בבחינות התפארת וכן בשאר המדות אשר אינם שוים. וזהו הרמז כי שם הוי"ה ברוך הוא 

ך. וזהו שפירש רש"י ז''ל בכמה מקומות  הוא שם עצמותו ושם אלהים רומז על בחינות עבודתו יתבר

שם אלהים מורה לשון רבים, כי באמת בעבודתו יש בחינות הרבה כנ''ל. ובאמת האדם כל מדה ומדה  

שעובד בה את הבורא ברוך הוא צריך לדבק בשם הוי"ה ברוך הוא שהוא מורה על מדת אחדות  

תם צריכים לדבק בה' אלהיכם, הפשוט. וזהו הרמז בפסוק ואתם הדבקים בה' אלהיכם, כלומר שא 

היינו כל אחד ואחד כפי עבודתו צריך לדבק הכל בה' שהוא אחדות הפשוט אף על פי שהעבודות המה  

מחולקים צריך לדבק הכל בה' כנ"ל. וזהו הרמז ה' אלהינו. ה', הוא המורה על עצמותו יתברך שהוא  

ש בה בחינות רבות אבל אנחנו צריכין  אחדות הפשוט. אלהינו, זה שאנו עובדים אותו יתברך. ובאמת י 

 :לדבק כל עבודתינו בו יתברך וזהו ה' אחד, צריך לדבק בה' שהוא מורה על אחדותו יתברך שמו

  
Un enfoque algo diferente del versículo  'אלוקינו ה' אחדשמע ישראל ה , “Escucha, oh 

Israel, el Señor nuestro Di-s, el Señor es Uno”, se concentra en las diferencias de 

significado entre los diferentes nombres de G 'd usado por Moisés en un solo 

verso. Sabemos que el tetragrama, es decir, el nombre de cuatro letras de Di-s 

deletreado ה- ו - ה-י , describe la Esencia de Di-s, “unidad” en su forma más simple y 

sin complicaciones. Si bien esto es ciertamente cierto, las personas que adoran a 

Di-s lo hacen en diferentes niveles, motivadas por diferentes consideraciones, de 

modo que, por implicación, incluso mientras adoran al único Creador, de alguna 

manera "socavan" este concepto de G'. d's Unity por el enfoque multifacético de 

Hashem. Moisés es consciente de esto, y toma debida nota de ello al hablar 

primero de Di-s como el tetragrama, es decir, Hashem, mientras que 

inmediatamente casi “se corrige”: a sí mismo cambiando al nombre אלוקים, es 

decir,  אלוקינו, un atributo específico de Di-s, uno que alude a las muchas facetas de 

Di-s a los ojos de Sus adoradores. Moisés lo describe en esta etapa como “nuestro 

Di-s”, en lugar de como un Di-s universal. Esta idea también se refleja en el 

comentario de Rashi, quien afirma en varias ocasiones que la razón por la cual el 

mismo nombre  אלוקים está siempre en modo plural, refleja el hecho de que incluso 

las personas que lo adoran, exclusivamente, no se relacionan con Él desde 



 

perspectivas idénticas, creando así la impresión de que Él no es una Unidad 

absoluta. Por lo tanto, Moisés se esfuerza por enseñarnos que no debemos permitir 

que tales consideraciones socaven nuestra percepción de Él como Unidad total, por 

lo que concluye con las palabras ה' אחד, “Hashem es la Unidad absoluta”, una vez 

más. . Cada uno de nosotros, sin importar si adoramos a Di-s por temor al castigo, 

porque hemos aprendido a amarlo, porque deseamos establecer una relación 

conocida como דבקות, “aferrarse a Él”, debe nunca perdáis de vista el hecho de que 

Él es la única Unidad verdadera que existe, y que cualquier cosa menos que esta 

Unidad, está algo alejada de la Esencia del Creador a Quien adoramos como tal. 

 

Vaetchanan 25   ותאמרו הן הראנו כו' היום הזה ראינו כי ידבר אלהים את האדם וחי ועתה למה

כא(. הקושיא מבוארת, דהלא מתחילה אמרו שראו כי ידבר אלהים את האדם -נמות כו' )דברים ה, כ 

וחי, ואחר כך אמרו שחשו אם ישמעו הקול ימותו. והנראה, דמבואר בזוהר הקדוש בפרשת פנחס  

נחס בן יאיר אמר שאומות העולם אין הגוף מנענע עצמו באומרו דבר כי אין בו רוח חי כו' של  שרבי פ

קדושה, מה שאין כן בישראל באומרו דבר קדושה מתעורר בו רוח חיים רוח טהרה וקדושה שיש בו.  

משום הכי בהזכירו דבר קדושה אזי רוח טהרה וקדושה תנועע בו בדבק עצמו בשורשו עיין שם. וגלל  

כן אם היה השם יתברך מדבר עם אומות העולם עכו''ם היו סובלים הדיבור בלי שום פחד דהם כעצים 

ואבנים שאין בהם שום נקודה של קדושה שיפול עליהם פחד מדברי אלהים חיים. מה שאין כן בדברו  

עם ישראל מאז התחיל לדבר עמם אז נתעורר בקרבם התלהבות של אש בוער מהקדושה שיש בם ואז  

ע"ז ) רוב התלהבות חשו שלא תצא נשמתן. והנה תוספות כתבו על הא דהקשו דחכמינו ז"ל אמרומ

אפילו גוי שעוסק בתורה, והא חכמינו ז"ל   (ויקרא יח, ה ) 'אלה המצות אשר יעשה אותם האדם כו (.ג

, מה אתם קרוים אדם ואין אומות העולם קרוים אדם. והעלו, דהאדם נקרא אפילו גוי (:ב"מ קיד) אמרו

שאין כן אדם בלא ה"א אין נקרא גוי. וזה שאמר הכא היום הזה ראינו כי ידבר, רוצה לומר אם 

כמאמר חכמינו ז"ל כי משמש גם כן בלשון אם, פירוש אם היה מדבר עם האדם דנקרא אומות העולם  

ו בקל גם כן האדם אזי וחי מחמת שאין בהם התלהבות. ועתה למה נמות, רוצה לומר מה שאין כן אנחנ

יוכל לומר, כי תאכלנו האש גדולה הזאת שיש לנו אש גדול בשמענו דברי אלהינו כי מי כל בשר אשר  

שמע קול אלהים חיים מדבר מתוך האש, רוצה לומר שידבר שיהיה נשמע לדבר שהוא מתוך האש 

מתו שרוח אלהים בו בהתלהבות כמוני ויחי שמרוב התלהבות יכול לבוא כל כך לידי עייפות עד שנש

 :יוצא מרוב דביקות

  
5,21. “ustedes (el pueblo judío) dijeron, aquí el Señor nos ha 

mostrado……..hemos visto (realizado) este día que cuando Di-s habla con el 

hombre, él es capaz de sobrevivir a esta experiencia, etc.” ¿Por qué debemos morir 

cuando el gran fuego nos consume, etc.? La dificultad en estos versículos debe 

sorprender a cualquier lector. ¿Por qué un pueblo que había sobrevivido a la 

experiencia de ser abordado por Di-s personalmente, de repente debería tener 

miedo de los truenos y relámpagos que acompañaron la revelación? Creo que una 

mirada al Zohar en Parashat Pinjas nos ayudará. entender este enigma. Se cita al 

rabino Pinjas ben Yair diciendo que cuando un miembro de las naciones gentiles 

dice algo espiritualmente significativo, su cuerpo no se mueve automáticamente 

como resultado de su habla. No así cuando un israelita habla del mismo tema. El 

hecho es que un israelita tiene un alma dotada del espíritu de vida,  רוח חיים, es 

decir, vida de una dimensión espiritual. [No existe tal Zohar citando al rabino 

Pinjas ben Yair que este editor haya podido encontrar. Ed.] Siguiendo el concepto 



 

esbozado por nuestro autor, viendo que hemos sido dotados de un alma 

espiritualmente más sensible que los gentiles, tan pronto como un judío abre su 

boca para pronunciar cosas relacionadas con la santidad, incluso su todo el cuerpo 

reacciona a esto moviéndose, ya que siente que se ha establecido contacto entre él 

y su origen, es decir, el Creador, su última raíz. Por otro lado, si Di-s se dirigiera 

directamente a los miembros de las naciones gentiles, sus cuerpos no responderían 

en absoluto, ya que sus almas carecen de la sensibilidad a la santidad que es una 

segunda naturaleza del judío. Viendo que los judíos son tan sensibles a ser 

expuestos a la santidad, no sorprende que temieran que este fenómeno fuera el 

preludio de su muerte, es decir, la separación de sus almas de sus cuerpos. Este 

sentimiento se expresó en la especie de éxtasis que arde dentro del hombre 

amenazando con engullirlo por completo y quemarlo. Tossafot sobre Avodá Zará 3 

escribe sobre una cuestión planteada allí sobre la exégesis de Deuteronomio 7,11: 

donde la Torá escribe que los mandamientos que acababan de ser revelados al 

pueblo debían cumplirse  היום, “esto día”, es decir, desde este día en adelante. El 

Talmud explica que el énfasis en el cumplimiento de los mandamientos “este día” 

tiene la intención de informarnos que aunque el cumplimiento de los 

mandamientos está programado para la vida en este mundo, la recompensa se 

pagará en un mundo diferente, es decir, el después de la muerte del cuerpo. Según 

el Talmud en Pessachim 56 era la costumbre de la gente de Jericó, al recitar el 

keriyat sh'ma diario en el que encontramos la línea:  היום על לבבך “este día, en  tu 

corazón;" contrario a los israelitas en otras ciudades, no detenerse antes de las 

palabras: על לבבך. Aunque se registra que los sabios desaprobaron algunas de las 

costumbres de la gente de Jericó, esta no era una de las costumbres que 

desaprobaban. Tossafot, a la luz de lo que hemos escrito anteriormente, afirma que 

la palabra היום enfatiza el “aquí y ahora”, y pregunta por qué los sabios, mientras 

desaprobaban, no exigieron que cambiaran su costumbre como lo hicieron con 

respecto a otros asuntos. habían desaprobado. La respuesta ofrecida es que 

mientras que en Deuteronomio la Torá no habla de la recompensa por el 

cumplimiento de los mandamientos sino de la manera de su cumplimiento, las 

palabras  היום deben entenderse literalmente. Sin embargo, la ejecución del 

mandamiento es obligatoria diariamente, es decir, cada “día” es היום, en lo que se 

refiere al tema del versículo. Cuando el tema es la recompensa por realizar buenas 

obras, hay una diferencia entre judíos y gentiles, ya que estos últimos no califican 

automáticamente para una vida después de la muerte, por lo que Di-s tiene que 

pagar su recompensa en esta vida. Para seguir mejor este tema debemos referirnos 

al Talmud en Baba Metzia 114 donde se señala que mientras que el pueblo judío ha 

sido distinguido con el título, “אדם,” nunca encontramos que el los gentiles son 

referidos por ese título complementario. El Talmud deriva de esto que cuando la 

Torá escribió en Números 19,14 que  אדם כי ימות באהל que cuando un judío, es decir, 

 muere mientras está en un espacio cerrado, casa o tienda, entonces las leyes ,אדם

de impurezas rituales que se aplican a las personas presentes en ese mismo espacio 

aéreo se aplican solo si la persona muerta era judía. Una lección similar se puede 

aprender de nuestro versículo aquí (5,21) donde la Torá no escribió אדם sino האדם 



 

para alertarnos del hecho de que no solo los judíos sino cualquier ser humano está 

incluido en el recordatorio. que Di-s puede dirigirse directamente a cualquier ser 

humano. El gentil, debido a las limitaciones de su alma que discutimos, puede que 

no sobreviva la experiencia de ser abordado por Di-s directamente, mientras que 

 es decir, un judío, no tiene razón para hacerlo. tener miedo de ,ה sin el prefijo ,אדם

esto. La línea que comienza con  למה נמות, generalmente traducida como “¿por qué 

deberíamos morir?”, no debe entenderse como una pregunta, sino como una 

afirmación, aunque reflexiva, que significa: “nosotros, siendo אדם  y no 

simplemente האדם, no tenemos motivo para temer que moriremos, ya que nos 

hemos imbuido de este gran fuego de fervor religioso,  הגדולה האש , que nos protege 

eficazmente contra los peligros que enfrentan las almas de los gentiles si Di-s se 

dirige directamente. De hecho, los israelitas, es decir, Moisés como su portavoz, 

reafirma que no hay otro pueblo que el pueblo judío que esté tan dotado 

espiritualmente que haya sobrevivido a la revelación en el Monte Sinaí con la 

mente y el cuerpo intactos. Moisés explica claramente que la razón por la cual su 

pueblo sobrevivió a esa tremenda experiencia fue ese entusiasmo, este éxtasis 

ardiente con el que actuaron en ese momento, [un ejemplo de lo cual fue que le 

dieron a Moisés un cheque en blanco al decir sobre el Torá a recibir:  נעשה ונשמע, 

“la observaremos tan pronto como la hayamos estudiado”. Ed.] Este entusiasmo 

fue tan agotador que se desmayaron y parecían casi muertos.    

  
 Vaetchanan 26*   ושמרת את מצוה את החוקים ואת המשפטים אשר אנכי מצוך היום לעשותם

(. ולכאורה קשה מהו סמיכות הפרשה זה לזה. ועוד מהו לשון  יב-והיה עקב תשמעון כו' )דברים ז יא

תשמעון, דמשמע בעל כרחם. אך ידוע בכתבי האריז"ל בענין הגלגולים דהאדם צריך לגלגל כמה  

פעמים עד שיתקן את מעשיו הרעים. ולזה כיונו הכתובים האלה ושמרת את החוקים היום לעשותם,  

שות את החוקים והמשפטים בפעם הראשון בכדי שלא רוצה לומר העצה הטובה לפניך שתשמור לע

תצטרך לבא לגלגול. וזהו והיה עקב תשמעון, וידוע שעקב הוא לשון סוף, רוצה לומר הלא הסוף יהיה  

שתהיה מוכרח לשמוע ותצטרך לבא לגלגולים עבור זה עד שבסוף הגלגולים תתקן מעשיך, לכן עצה  

יכף שלא תצטרך לגלגולים. ובזה נכון לפרש מאמר  היעוצה לפניך שיותר היה טוב לשמור היום ת

חכמינו ז''ל טוב לאדם שלא נברא כו' ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, דהיינו טוב שלא נברא 

משנברא, רוצה לומר משיהיה נצרך לבא בגלגולים. ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, שיהיו מעשיו  

 :מתוקנים בכדי שלא יצטרך לבוא בגלגולים

  
Deuteronomio 7,11 “observaréis el mandamiento, los estatutos y las leyes que 

regulan las relaciones interpersonales que os he mandado cumplir desde hoy en 

adelante, como resultado de haberlos escuchado, etc.;” hay una pregunta básica 

sobre la conexión conceptual entre Parashat Vaetchanan y la porción siguiente, es 

decir, Parashat Eykev Además, ¿qué necesidad hay de la palabra  תשמעון, "oirás o 

escucharás", en el primer verso de la parashá Eykev. Esta palabra implica que un 

acto que realizaste bajo coacción, es decir, escuchaste algo, es decir, una orden. En 

los escritos del Ari z'al nos encontramos con una declaración de que un ser 

humano debe pasar por una serie de re -encarnaciones, es decir, su alma volverá a 

la tierra y habitará cuerpos diferentes cada vez hasta que se haya rehabilitado de 

los pecados cometidos durante un ciclo de vida anterior en la tierra. De acuerdo 



 

con este concepto, los versos al final de la parashá Vaetchanan y al comienzo de la 

parashá Eykev aluden a estas reencarnaciones. Las palabras:  היום לעשותם, deben 

entenderse como un buen consejo, es decir, si observará los mandamientos 

mientras esté en la tierra en este momento, no tendrá que nacer de nuevo y 

experimentar la vida en la tierra por segunda vez antes de cumplir su propósito en 

la tierra. Esta es también la conexión con la siguiente Parashá que comienza con 

las palabras:  והיה עקב תשמעון, donde la Torá establece que si no lo hacemos, y lo 

hacemos solo al final del tercer o cuarto reencarnación, entonces las promesas de 

la Torá que siguen serán nuestras para disfrutar solo עקב al final de tales múltiples 

experiencias de vida en un cuerpo en la tierra. Cuando tengamos esto en mente, 

también será más fácil entender una declaración en el Talmud Eyruvin 13 de que 

hubiera sido más cómodo para el hombre no haber sido creado nunca, pero como 

hemos sido creados, es mejor que ajustarnos a esto y cumplir con nuestros deberes 

en la tierra sin demora ni dilación. La alternativa sería que tenemos que 

experimentar la vida en esta tierra incluso más de una vez antes de cumplir nuestro 

destino en la tierra. Es este aspecto de la existencia humana, es decir, los ciclos de 

vida posiblemente recurrentes en la tierra que la misma alma debe experimentar 

para rehabilitar lo que no logró dentro del cuerpo que había habitado en un ciclo de 

vida anterior que Moisés insinúa. . La mayoría de los eruditos en el Talmud 

encontraron la vida en la tierra, por lo tanto, como una carga potencial.  

  
Vaetchanan 27  ובזה נראה לבאר פירוש המדרש על פסוק והיה עקב וזה לשונו, הלכה אדם

מישראל שיש לו מנורה שעשויה פרקים מהו לטלטל בשבת, ומסיק דמותר לטלטל בשבת. הנה 

תשמעון. אמנם הנה ידוע המחלוקות בין  המדרש הוא נפלא מעין כל חי להבינו מה ענין זה לעקב 

המקובלים למחקרי האלקים בענין אדם אשר נתגלגל בכמה גלגולים באיזה גוף יתחדש. שדעת  

המקובלים בגוף הראשון. ודעת המחקרים, בגוף האחרון. ולי נראה בדרך ממוצע, דהנה ידוע שרמ"ח  

דין וכל אבר הוא נגד מצות  מצות עשה הם נגד רמ"ח אברים, ושס"ה לא תעשה הם נגד שס"ה גי

שאברהם אבינו עליו השלום קיים אפילו ערובי   (:יומא כח) פרטיות וכמו שידוע מאמר חכמינו ז"ל

שהוא קודם מתן תורה. אמנם בהשגת האברים שלו היה משיג כל התורה כולה ונמצא כשאדם   תחומין

הוא מקיים כל התורה כולה הוא מתקן ומשלים כל בנין גופו ברמ"ח אברים ושס"ה גידין וכשהוא  

פוגם באיזה מצוה אזי הוא פוגם ומקלקל אותו האבר שהוא נגד אותו המצוה והוא מחוסר אבר ולכן  

שהוא פוגם במצות עשה או בלא תעשה הוא פוגם ומקלקל את עצמו ועושה עצמו מחוסר   אותו אדם

אבר שהוא נגד אותו מצוה שפוגם בה וצריך לבוא בגלגולים רבים עד שיתקן כל המצות ועל ידי זה 

נתרפאו כל האברים שלו עד שהוא מתקן ומשלים כל בנין גופו בתכלית השלימות. ולכן בת"ה בעת  

כל נדחי ישראל לנקבציו אזי כל אחד ואחד מישראל יהיה נשלם בבנין גופו ונפשו  אשר יקבץ ה' 

בתכלית השלימות, דהיינו שיהיה ראוי לבא בהיכל המלך בלי שום חסרון אבר כלל על ידי שיתקבצו  

כל האברים שלו השלימים, היינו כל אבר ואבר המתוקן ונשלם ונתרפא בכל גלגול וגלגול ומאותן  

קנו ונתרפאו בכל הגלגולים מכל גלגול וגלגול פרטי אותו האבר פרטי אשר הוא  האברים אשר נת

מתוקן יהיה מצורף ונתלקט לבנין גופו עד שיהיה גופו שלם בתכלית השלימות מכל אותן האברים 

 :השלימים ומתוקנים על ידי כל הגלגולים בלי שום חסרון כלל וכלל

  
En relación con esto, ahora también podemos entender el significado de un 

Midrash Rabá un tanto enigmático sobre Deuteronomio 3 (Eykev) que dice lo 

siguiente: “un problema halájico relacionado con si un israelita que posee un 



 

candelabro que consiste en una serie de velas separadas partes pueden moverlo en 

sábado? Hemos aprendido en el Talmud Shabat 47 que si alguien junta los 

diferentes componentes de un candelero en sábado (sin darse cuenta) debe traer 

una ofrenda por el pecado por haber violado el mandamiento de no realizar actos 

de construcción en sábado. . El autor del Midrash que tenemos ante nosotros 

concluye que el candelabro mencionado como compuesto de varios componentes 

se puede mover en sábado. Esta “regla” es algo que todos los eruditos encontraron 

extremadamente desconcertante a la luz de la declaración en Shabat 47 que hemos 

citado. [La razón aducida para la prohibición era que si por casualidad se le cayera 

uno de los componentes, el propietario lo volvía a poner y así se completaba el 

proceso de “construir” el candelabro. Ed.] Nuestra pregunta es simplemente ¿por 

qué el autor del Midrash decidió insertar este problema al comienzo de la Parashat 

Eykev? No parece haber un solo vínculo conceptual con las palabras   והיה עקב

 como resultado de tu escucha”; sin embargo, entre los cabalistas por un“ ,תשמעון 

lado, y los “científicos” religiosos, hay Es un desacuerdo bien conocido en cuanto 

al número de veces que se le da a un alma la oportunidad de rehabilitarse en otro 

cuerpo por no haber logrado su objetivo (el de Di-s) durante su primera vida en la 

tierra. De manera similar, existe un desacuerdo en cuanto al tipo de cuerpo que se 

le asignará al alma en las siguientes rondas de vida en la tierra. las almas. He 

decidido no omitirlo por completo, ya que el autor siente firmemente que el 

vínculo entre el último verso de Vaetchanan y el primer verso de Eykev se basa en 

ese concepto. Además, entre los cabalistas existe la tradición de que cualquiera que 

estudie Cabalá nunca tendrá que soportar la transmigración de su alma. ed.] 

  
Vaetchanan 28   ועל ידי זה מובן פירוש המדרש הלכה אדם מישראל שיש לו מנורה שעשויה

פרקים מהו לטלטל בשבת, כי ידוע דגוף האדם נקרא מנורה כמו שכתוב נר ה' נשמת אדם, וכשהנשמה  

קרויה נר אם כן הגוף נקרא מנורה אשר הנר עומד בה. וזהו שאלת המדרש אדם מישראל שיש לו  

ו הגוף, שעשויה פרקים, רוצה לומר שנתלקט ונתקבץ מהאברים המתוקנים והשלמים על  מנורה, היינ

ידי הגלגולים כנ"ל, מהו לטלטל בשבת היינו לעתיד הנקרא יום שכולו שבת, דהיינו אם אותו הגוף  

בבנין האברים אלו מוקצה לבוא בהיכל המלך, כי מתחלה לא נברא באותן האברים והאברים אשר 

הגלגולים הם אברים מחודשים ואפשר הם כמו מוקצה כדבר אשר לא היה דעתו עליו נתקנו על ידי 

מערב שבת אסור לטלטלה בשבת כמ"ש ענין הזה. ומסיק דמותר לטלטל בשבת, כי לא מחודשים הם 

מעיקרם, כי מתחלה לא נברא אלא באותן האברים אך שפגם וקלקל אותם ועל ידי הגלגולים הוא  

אברים חדשים מעיקרא. והראיה לזה מאזהרת התורה הקדושה ושמרת  מתקן אותם אבל לא שהם  

החוקה וכו' והיה עקב תשמעון, דהיינו לשמוע בפעם הראשון בכדי שלא יצטרך לבוא בגלגולים לתקן  

אותם כנ"ל. ואם על ידי הגלגולים נתחדשו אברים מחודשים לגמרי, איך יוכל האדם לבנות גופו בפעם  

דשים אשר לא נברא בהם. אלא בודאי הן הן אותן אברים עצמן שנברא הראשון באברים אחרים מחו

בהם מתחלה, לכן הזהיר התורה שלא יקלקל אותן בכדי שלא יצטרך לבוא בגלגולים לתקן אותן וכנ"ל 

בפסוק והיה עקב תשמעון. וזהו כוונת מאמר המדרש על והיה עקב, כי מוהיה עקב, נפשוט השאלה  

 :שמותר לטלטל בשבת והבן

  
El autor ve en el Midrash que trata del candelabro de varias partes una alusión al 

cuerpo humano, cada uno de cuyos miembros ha sido encargado de cumplir uno de 

los 248 mandamientos positivos de la Torá. Asimismo, cada uno de los 365 



 

tendones ha sido responsabilizado de no transgredir ninguno de los 365 

mandamientos negativos. Avraham pudo cumplir todos los mandamientos que 

luego fueron revelados en la Torá debido a su asombroso intelecto. (Comparar 

Yuma 28) Cualquier persona nacida después de que se entregó la Torá que está 

obligada a guardar los mandamientos, causa daño a partes de su cuerpo al no 

cumplir con cualquier mandamiento que sea capaz de cumplir. Por lo tanto, su 

cuerpo se vuelve defectuoso y requiere rehabilitación. El instrumento que Di-s 

seleccionó para ayudarnos a lograr esta rehabilitación es darle a nuestra alma una 

ronda adicional de vida en la tierra durante la cual podemos compensar nuestros 

fracasos en la ronda anterior. Según nuestro autor, la palabra היום en el último 

verso de Vaetchanan, alude al individuo que, a través del meticuloso cumplimiento 

de las mitzvá, no necesita experimentar la transmigración, mientras que la palabra 

 en el primer verso del siguiente porción alude a la ronda final de la vida en la עקב

tierra experimentada por alguien que necesitaba experimentar la transmigración 

para completar su tarea en esta tierra. 

  
For Shabbat Nachamu 1" בעת שינחם השם  ( ישעיה מ, א. )נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם

יתברך במהרה בימינו אותנו יזכור לנו כל הצרות שעברו עלינו כדי שיהיה נחמה בכפליים. וזהו  

 " :אלהיכם, מדת הדין

  

For Shabbat Nachamu 2"   או יבואר, נחמו נחמו כו'. כי מה שהשם יתברך מנחמינו בזה לבד

ניחומים ודברי אהבה אינו נחמה עד גמר  יש לנו נחמה. דרך משל, אינו דומה שומע מפי השר דברים 

קבלת טובה ממנו, מה שאין כן פי מלך רצונו כעב מלקוש ואמרי פיו הם מעשה טוב גמור, כי בשמוע 

דברי תנחומים מפיו ישעשעו נפשינו. או יאמר, שהנחמה כפולה במה שכל הסיבות אף על פי שאינם 

א ינהגנו כו', אלהים סיבות כל הסיבות. אלהינו, נראים נוגעים אלינו הם בשבילנו זה אלהים אלהינו הו 

שכל הסיבות הסובבים הם בשבילנו כמאמר חכמינו ז""ל חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. וזהו  

 " :יאמר אלהיכם

  

For Shabbat Nachamu 3" גבורותיו   או יאמר, נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם. כי עתה הן הן

שגוים מרקדים כו' וצר לנו בצרות זכרון מאמר השכינה קלני כו', שהדיבור בגלות על ידי אריכות  

אפו, כי הכל נעשה בדבר ה', ואז אם ירצה השם יאמר אלהיכם. וזהו ט""ו באב שבו כלו מתי מדבר  

ילוק הדיבור ויאמר  לשון מיתות הדיבור, היינו בחינת סילוק ונחית מדריגה בחינת הדיבור ואז כלה הס 

 " :הנחמה

  

For Shabbat Nachamu 4" הנה בעת שישראל  ( ישעיה מ, א. )נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם

תהלים סז,  ) עושין רצונו של מקום נקרא אלהינו, כי בזה אנו מורים שהוא אלהינו.וזהו פירוש הפסוק

, פירוש שהבורא יתברך יברכנו שיהא נקרא אלהינו. וזהו אמר הנביא שנחמו  יברכנו אלהים אלהינו (ז

 " :נחמו, ובמה לזה אמר הכתוב שיאמר אלהיכם

  

 For Shabbat Nachamu 5" הכלל, לעתיד ( ישעיה מ, ב. )דברו על לב ירושלים כי נרצה עונה

ם מתענוג רוחנית, דהיינו  לבא הגוף יהיה לו תענוג מסעודת לויתן אבל הלב אין לו תענוג כי א

גדולה  (:יומא פו) בהתבשר לה על מחילת עונות ועל רוב מצות. וזהו כי נרצה עונה כמאמר חכמינו ז''ל

 " :תשובה שזדונות נעשה לו כזכיות. וזהו כי נרצה עונה, מהעון נעשה רצון הוא מצוה



 

  

For Shabbat Nachamu 6"   ,ובשבועות קורין גם כן עשרת  בשבת נחמו קורין עשרת הדברות

ישעיה נא, ) הדברות, כי בשבועות נתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל, וכן כשיבא משיח צדקינו כתיב

 " :תורה חדשה מאתי תצא לכן קורין עשרת הדברות בשבת נחמו (ד

  

"For Shabbat Nachamu 7 ב""ב  .' )לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב כו

ויבוא עמלק וילחם בישראל כו', כי בתחילה כתיב   (שמות יז, ח) יבואר על פי פירוש על פסוק (:קכא

היש ה' בקרבנו אם אין, משל לבן שהיה מורכב על כתפו של אביו כו' גירה בו כו', נמצא האב מפחיד  

להציל אותו מהפחד וכאשר יודע שיש לו אב אז מקרבו בכל מיני  הבן כדי שידע שיש לו אב שיכול

קרבות. ולזה נקרא זה החודש אב וחרב בו הבית המקדש שלנו כדי שנדע שיש לנו אב וכאשר יבוא  

באב  על ט""ו (:תענית ל) הידיעה לנו אז יבנה הקדוש ברוך הוא הבית המקדש. והנה מבואר בגמרא

שבו הותרו השבטים לבוא זה בזה, ועוד טעם שבו כלו מתי מדבר, ועוד טעם תבר מגל עיין שם.  

ונער יכתבם, וכאשר מצייר ציורין   (ישעיה י, יט) הכלל, השם יתברך נקרא יו""ד שאין לו דמות כנאמר

אל י""ד.  הוא ה""א וכאשר ישראל הם באחדות עם השם יתברך, דהיינו שני אותיות י""ה להמשיך ה'

וזהו חמשה עשר י""ה נ' נמשך ליו""ד. והנה כל שבט ושבט מישראל יש לו בחינה מיוחדת ולמטה  

נקרא גוון לכל שבט ושבט כאשר נרשם הגוון מכל שבט באבנים על חושן כידוע מגוון כל אבן מדריגת  

שגה לישראל  כל שבט. והנה כאשר כל השבטים הם באין אז כל הגוונים כלולים זה בזה וזה כשיש ה

על ידי הידיעה שיש אב אחד לנו וזה שהותרו השבטים לבא זה בזה, לרמז על הנ""ל. והנה כאשר  

ישראל הם דבוקים באי""ן אז יש להם יראה ויראה הוא חכמה כנאמר ויאמר לאדם הן יראת ה' כו',  

ואר בשם והחכמה הוא חיות כנאמר והחכמה תחיה. וזהו הרמז שבו כלו מתי מדבר כנ""ל.והנה מב

האר""י ז""ל יוצר אור ובורא חושך, כאשר האדם מסתכל על הבורא הוא חושך שאין להשיגו וזהו  

ולילה כיום יאיר. והנה ט""ו באב לרמוז על השגת ידיעה לישראל שיש להם אב והם דבוקים אל  

""ל על  האי""ן הנרמז אל חושך כנ""ל. וזהו שבו תבר מגל תש כחו של חמה והלילה גובר לרמז על הנ

 " :התדבקות ישראל אל האי""ן שהוא בחינת חושך לילה כנ""ל

  

For Shabbat Nachamu 8"  או יבואר, לא היו ימים טובים לישראל בחמשה עשר באב שבו

ונראה לדקדק תיבות לישראל לכאורה הוא מיותר. והנראה, דהנה  (:תענית ל) .פסקו עצי המערכה

השלם כמו שמברכין על קידוש הלבנה בעת מלואה, דהיינו ישראל אין מברכין כי אם על דבר 

שמתחיל להתמלאות שהוא עת השלימות. ולכאורה כאן בט""ו באב תש כוחו של חמה בעצי המערכה  

ולמה הוא יום טוב לישראל. אך כשישראל מונין ללבנה באי""ן והאומות לחמה ונמצא לישראל הוא  

ים טובים לישראל, לישראל דייקא, כי אז תש כחה של  יום טוב כשתש כחה של חמה. וזהו לא היו ימ

 " :חמה וסימן רע לאומות העולם ולישראל יום טוב כמו בקידוש לבנה

  

"For Shabbat Nachamu 9   או יבואר, לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב שבהם

בנות ישראל יוצאות ומחולות בכרמים בכלי לבן שאולין. והנראה למה בכלי לבן שאולין דווקא. 

עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים   (.תענית לא) ונראה לבאר על פי מאמר חכמינו ז""ל

וררת, יש שאדם מעורר עצמו לעבודת הבורא יתברך, ויש  לעתיד לבא, כי הנה יש שני מיני התע

התעוררת דלעילא מה שמגיע לאדם התעוררת מלעילא לעשות רצון הבורא יתברך והנה מה שאדם 

מעורר מעצמו זה נקרא שלו ומה שמגיע לאדם התעוררות מלעילא זה אינו שלו ונקרא זה אצל האדם 

הבורא יתברך ויש לו פחד מיום הדין.ובחמשה   שאולה. והנה בראש השנה האדם עצמו מעורר רצון

עשר באב מגיע לאדם התעוררת מלעילא, כי בא הקדוש ברוך הוא לשפוט את העולם. וזהו הרמז  

שבהם בנות ישראל, רומז על נשמות וכנסת ישראל. בכלי לבן, לבן מרומז על האי""ן, כי בלבן כלול  

ררת בא להם מעילא כנ""ל. וזהו הרמז ומחולת  כל הגוונין. וזהו הרמז שאולין, שזה הבחינה והתעו

בכרמים, כי מחול הוא מה שאדם מנגן בכלי זמר וזה עושה המחול כפי הניגון שזה מנגן ונמצא איש  



 

אחר מעורר אותו. וזהו הרמז עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, שהקדוש ברוך הוא 

י התעוררת שמגיע עליהם. וזהו הרמז גם כן  מעורר אותם לעשות רצונו יתברך והם יעשו רצונו כפ

בכאן שזה היום מעורר על התעוררת מלעילא וזה מחולת בכרמים כנ""ל. וזה שפירש רש""י יום  

שהותרו השבטים לבא זה בזה, כי האבות כל אחד היה עובד את הבורא בבחינתו. אברהם, במדת 

זה מרומז יסוד האש. יעקב, במדת  אהבה אשר לזה מרומז יסוד המים. יצחק, במדת היראה אשר על 

התפארת אשר על זה מרומז יסוד הרוח. ובאמת כל כוונתם היה למדת מלכות להמליך עליהם מלך  

ואנכי עפר,   (בראשית יח, כז) מלכי המלכים. ועל זה המדה רומז יסוד העפר ועל זה אמר אברהם אבינו

בדו בהם האבות הרי כאן י""ב כנגד ונמצא הרי כאן ארבעה מדות וכל אחד כלול מתלת המדות אשר ע

י""ב שבטים אשר כל אחד היה עובד בבחינתו ובמדתו. ובאמת כל זה הוא שייך כשאדם עצמו הוא  

מעורר לעבודתו יתברך. אבל כשמגיע לאדם התעוררת מלעילא אז יכול האדם לעבוד את הבורא 

וא כלול מכל המדות. וזה יתברך בכל המדות כיון שמגיע אליו התעוררת מאת הבורא ברוך הוא וה 

היום רומז על התעוררת מלעילא כנ""ל כאשר כתבנו במלת לבן, שכלול כל הגוונים, כי להאבות היה  

לכל אחד גוון אחד. וזה היום שמגיע התעוררת מלעילא אז הוא הגוון שכלול כל הגוונים. וזהו הרמז  

 " :ודו""קשהותרו השבטים לבא זה בזה, שכל אחד היה לו גם בחינות חבירו  

  

"For Shabbat Nachamu 10   חודש אב, פירוש אב, היינו תחילה עד ט""ו באב ארור. ומחמשה

, ארור ברוך. וכן הצירוף מזה החודש הסכת ושמע ישראל היום  עשר באב, היינו ברוך. וזהו א""ב

הס   (:ברכותסג) שהצמיחה אחר ההעדר וכן השלימיות אחר החסרון וכן הסכת כמאמר חכמינו ז""ל 

 " :'ואחר כך כת כו', ושמע ישראל כו

  

Eikev 1 ושמר ה' לך את הברית ואת החסד כו' )דברים ז, יב(. דהכלל הוא, והיה עקב תשמעון כו '

דבאמת מה שהקדוש ברוך הוא נותן שכר בעד המצוה זה הפחות שבתענוגים והתענוג העיקר והשכר  

הוא המצוה גופא מה שאדם עושה נחת רוח ליוצרו ועושה רצונו ומקיים מצותו כמו שאמר  

א של מצוה הוא התענוג והשכר בעד המצוה, ומה שהקדוש  שכר מצוה מצוה, דגופ(אבות ד, ב) התנא

ברוך הוא הוא משלם השכר לעולם הבא הוא פחות שבתענוגים , אבל עיקר התענוג הוא המצוה גופא  

מה שאדם עושה רצון הבורא ומשמח כביכול הבורא כל העולמות. וזה שכתוב והיה עקב, זהו העקב  

, מה שישמור לך. את החסד והברית, יטיב לך וישלם וסוף. הדבר אשר תשמעון ושמר ה' אלהיך לך

 :לך שכר הוא הפחות שבתענוגים, אבל עיקר התענוג הוא עשיות רצון בוראו כר

  
Deuteronomio 7,12. “Será que como resultado de vuestra escucha, etc., Dios 

mantendrá fielmente para vosotros el pacto y el atributo de amor que ha jurado a 

vuestros antepasados”. Es un principio aceptado que la “supuesta” recompensa que 

Di-s nos otorga por cumplir los mandamientos de la Torá es el menor de todos los 

placeres que experimentaremos. El mayor placer es la satisfacción que nos deriva 

de haber podido dar al Creador un sentimiento de satisfacción de que Él creó a la 

humanidad, y que al menos una parte de la humanidad, Israel, ha tenido a bien 

reconocerlo. Esto es lo que quiere decir la Mishna en Avot 4,2 cuando el autor 

afirma que la verdadera recompensa por cumplir los mandamientos es el 

mandamiento mismo. Cuando reflexionemos sobre el significado del 

cumplimiento del mandamiento nos daremos cuenta de que haberlo cumplido fue 

un placer sin igual. Incluso la recompensa que Di-s ha “ahorrado” para nosotros en 

el más allá palidece hasta la insignificancia cuando se compara con la satisfacción 

de haber podido complacer a Hashem. Esto es lo que Moisés tenía en mente 

cuando describió la ejecución de la mitzvá con la palabra עקב en nuestro versículo 



 

anterior. Esta palabra, que significa "talón", cuando se usa en otras partes de las 

Escrituras, es utilizada por Moisés para describir la parte mínima del placer que la 

"recompensa" de Di-s nos proporciona cuando la comparamos con el placer que 

proporcionamos. nosotros mismos por haber sido instrumento para agradar al 

Creador. 

  
Eikev 2   או יבואר, והיה עקב תשמעון, הכלל הוא, כי יש אדם שעובד את הבורא ברוך הוא וישיג

וך הוא ומשיג בשכלו אלהותו ואחדותו ואז עובד  אחדותו על ידי שחוקר בשכלו עבדות הבורא בר 

אותו. ויש אדם שעובד את הבורא ברוך הוא ומשיג אחדותו ברוך הוא על ידי האמונה שמאמין שיש  

אלוה בעולם אשר ברא כל הנמצאים בלי שום חקירה על ידי השכל שלו. והכלל הוא, כמו שיש באדם 

ותוך וסוף, כי הבחינה הראשונה שעובד את הבורא  ראש ועקב וידים, כך יש בעבדות הבורא בזה ראש 

ברוך הוא ומשיג אחדות הבורא על ידי שחוקר בשכלו ומשיג שיש אלוה בעולם ואחדותו ברוך הוא  

הבחינה זו נקרא ראש, והבחינה השנית שעובד את הבורא ברוך הוא מחמת האמונה שמאמין באלהותו  

י הוא סוף המדריגה, והידים רומז על אהבת הבורא  ובאחדותו ועובד אותו הבחינה הזאת נקרא עקב, כ

ברוך הוא. ולכך הידים, לפעמים הם למעלה נגד הראש שרומז שהאדם יש לו אהבת הבורא ברוך הוא  

מחמת שמשיג אלהותו ואחדותו יתברך על ידי שהשיג בשכלו שיש אלוה בעולם על ידי זה יש לו  

ה. ולפעמים הידים, הם למטה, הרמז שיש לו  אהבת הבורא ברוך הוא. וזהו הרמז שידים הם למעל

 :אהבת הבורא ברוך הוא מחמת האמונה שמשיג על ידי האמונה אחדותו ואלהותו

  
Una forma alternativa de entender la palabra עקב en el versículo anterior: Es un 

hecho que algunas personas que sirven al Señor y que han llegado a comprender la 

singularidad del Creador, llegaron a esta conclusión a través de su inteligencia. Sus 

conclusiones intelectuales están en el origen de ser siervos voluntarios del Señor. 

Un segundo grupo de personas llega al sentimiento compulsivo de que deben 

servir al Creador porque tienen una fe abrumadora en Su existencia, sin dudar 

nunca por un momento en que el universo debe haber sido creado por un Ser 

Supremo. No necesitan ser apoyados en su fe por evidencia científica de eso. 

Simplemente sacan conclusiones de su propia existencia. Son conscientes de que 

poseemos cuerpo y cabeza, brazos y pies (talón). Consideran como natural que el 

servicio del Señor se componga de tres partes, es decir, “cabeza-torso-bajo”. Le 

atribuyen “partes” similares al Todo mayor llamado Di-s, a falta de un nombre 

mejor. Se dan cuenta de que también en el servicio del Señor tiene que haber 

aspectos que se consideran centrales, es decir, una “cabeza”, y otros que son 

subordinados.Servir al Señor por haberse convencido a través de la inteligencia 

que debe haber un Creador Quien es la causa raíz de toda existencia, y Quien, por 

lo tanto, ordena la obediencia de todas las criaturas se llama servir a Di-s con la 

cabeza, ראש, mientras que servirlo a Él debido a la fe profunda de uno que Él 

existe y guía la vida de sus criaturas se llama עקב, “talón”, es decir, “punta de la 

cola”; es la etapa final en el servicio al Señor. [El autor continúa ahora con la 

comparación que ha hecho entre el cuerpo humano, es decir, un microcosmos y Di-

s, es decir, un macrocosmos. Ed.][Nuestro intelecto no es tan perfecto que 

podamos comprender todo lo que sucede en el mundo en un momento dado y usar 

nuestro entendimiento como motivación para nuestro servicio al Señor. Ed.] 

  



 

Eikev 3   וזהו והיה עקב תשמעון, וזהו שפירש רש"י ז"ל מצות שאדם דש בעקביו, הרמז, כי עיקר

וכל   עבדות והשגת אחדות הבורא ברוך הוא העיקר העבדות הוא על ידי האמונה שהוא סוף המדריגה

אדם יכול לעבוד את הבורא ברוך הוא על ידי האמונה שמאמין באמונה שלימה שיש אלוה בעולם. 

וזהו הרמז והיה עקב, כי במלת והיה הצירוף של הוי"ה ברוך הוא, כי אותיות י"ה רומז על הבחינה  

מז על הראשונה שעובד את הבורא ברוך הוא ומשיג אחדותו על ידי החקירה בשכל. ואותיות ו"ה, מר

הבחינה השניה שהוא עובד על ידי האמונה. וכאן מרמז על עיקר עבודתו שהוא על ידי האמונה כמו 

 :שמרומז במלת עק"ב. ולכך אותיות ו"ה, הוא קודם לאותיות י"ה. וזה והי"ה, ו"ה קודם לי"ה

  
Esta última experiencia en diferentes momentos de nuestras vidas, es descrita por 

Moisés en nuestro versículo de apertura como והיה עקב תשמעון, o lo que Rashi ha 

descrito como la manera en que nos relacionamos con ciertos mandamientos que 

aparentemente pisoteamos. ya que no entendemos su importancia.De todo esto se 

hace evidente que el método superior de servir al Señor es hacerlo desde un 

profundo sentimiento de fe, ya que no podríamos observar todos los mandamientos 

racionalizándolos, ver la lógica de algunos mandamientos está más allá de nuestro 

intelecto para comprender. Nuestro autor ve en las mismas letras de las palabras 

ה -י dos partes del tetragrama, es decir, las letras והיה )עקב(   aludiendo al aspecto de 

servir a Di-s con el intelecto de uno viendo que nuestro cerebro nos obligaba a 

concluir que Él debe existir, mientras que las letras ה -ו  simbolizan la otra cara de la 

moneda, la necesidad de fe en nuestra relación con y servicio del Creador. El 

hecho de que las letras וה precedan a las letras ה -י  en la palabra והיה se considera un 

indicio de que servir al Señor invocando nuestra fe en Él es el método preferido 

para servirle. La palabra  עקב como ya se mencionó es una alusión a la fe.[Quizás el 

hecho de que el valor numérico de la palabra 172=עקב, sea el mismo que el de las 

palabras ל נאמן -א  la “G 'd Who is fiel', es una alusión adicional a lo dicho por 

nuestro autor. Ed.] 

  
Eikev 4 והיה העקוב למישור. ויבואר על פי פירוש הרמב"ן ז"ל על  ( ישעיה מ, ד) ובזה יבואר הפסוק

פסוק והיה עקב תשמעון, כי מלת עקב הוא סבה כמו שתרגום אונקלוס חלף דתקבלון עיין שם. ונראה, 

כי מה שאדם עוסק עתה בגלות מחמת האמונה שהוא סבה כשיבוא גואל צדק במהרה בימינו מתגלה  

 :היה הכל במישור. וזהו והיה העקוב למישורהכל כל שורש דבר ודבר על פי השכל וי

  
la luz de lo anterior, ahora también podemos entender el versículo de Isaías 40,4, 

donde el profeta habla de los tiempos mesiánicos,   העקוב למישורוהיה , generalmente 

traducido como “y lo que se ha doblado y deformado se enderezará”. afuera." 

Nachmanides cita este versículo de Isaías en su comentario sobre el versículo de la 

Torá anterior. Entiende la palabra como equivalente a סבה, la causa de los futuros 

desarrollos. Onkelos entiende la palabra  עקב positivamente, es decir, compensación 

de los méritos adquiridos en circunstancias difíciles. En otras palabras, si el pueblo 

judío observa los mandamientos de la Torá incluso cuando está en el exilio, cuando 

es mucho más difícil observar estos mandamientos, la recompensa final será 

proporcional a las dificultades experimentadas en el exilio. La palabra  עקוב es una 

descripción adecuada de las dificultades que enfrenta el pueblo judío que quiere 

permanecer o volver a ser fiel a la Torá en el exilio. Cuando algo se retuerce una y 



 

otra vez, haciendo casi imposible llegar a lo que está adentro, esto describe los 

obstáculos que enfrentan los judíos en el exilio cuando quieren observar la Torá. 

Parte de la recompensa para las personas que observan la Torá mientras están en el 

exilio, cuando lo hacen por pura fe, sin saber si llegará la redención y cuándo, será 

que cuando llegue la redención, podrán realizar la Torá sin dificultad ya que el 

Mesías les habrá enseñado la razón detrás de todos los mandamientos. Isaías 40,4 

por lo tanto alude exactamente al mismo fenómeno al que aludió Moisés en 

nuestro versículo anterior. 

  
Eikev 5   או יבואר, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. כלומר תיכף

כשתשמע המצות בכל לב ותכוין עצמך לשמוע מצות הבורא יתברך זה יהיה השכר שלך מחמת 

שתשמע מצות הבורא יתברך כתרגומו חלף דתקבלין. ושמרתם ועשיתם אותם, תזכה בודאי לעשות  

יבואר, כי לעתיד לבוא יחזור הקדוש ברוך הוא כל התורה לישראל כמבואר תורה חדשה   אותם. או

מאתי תצא. וזהו והיה עקב תשמעון, כי עקב הוא לשון סוף. תשמעון, כלומר לעתיד לבוא תשמעו  

התורה מפי הקדוש ברוך הוא. או יבואר והיה עקב תשמעון, כי עיקר העבודה של האדם שיהיה לו  

היראה מגיע לאדם שמחה וזו השמחה נקראת השראת השכינה ואז שומע תורה קדושה   יראת ה' ואחר

 :מלמעלה. וזה הרמז והיה, הוא שמחה. עקב, לשון סוף שהשמחה יהיה אחר היראה. ואז תשמעון כנ"ל

  
Otro acercamiento a la línea   האלה ושמרתם ועשיתם אותם והיה עקב תשמעון את המשפטים , 

enfatiza la inmediatez con la cual el pueblo responderá a los mandamientos y el 

entusiasmo con el cual los cumplirá. Moisés le revela al pueblo que Di-s no solo 

responde al hecho de que el pueblo guarda los mandamientos, sino que toma nota 

de cómo el pueblo se relaciona con los mandamientos, si los cumple a 

regañadientes y arrastra los pies. antes de realizarlos, o si buscan oportunidades 

para cumplir estos mandamientos y habiendo encontrado tales oportunidades, con 

cuánto entusiasmo se pondrán a realizarlos. Di-s recompensará a la gente por su 

actitud entusiasta hacia los mandamientos. Esto es lo que Onkelos pudo haber 

tenido en mente cuando dijo:   ושמרתם ועשיתם אותם חלף תקבלון , “recibirás la 

recompensa como un intercambio inmediato por cumplir los mandamientos”. No 

solo esto; tu actitud hacia Mis mandamientos determinará que encontrarás 

oportunidades para cumplir estos mandamientos. También es posible que Moisés 

quiera decir que llegará un tiempo en que Di-s restaurará al pueblo judío toda la 

Torá, de acuerdo con una declaración en Vayikra Rabba 13,3 donde el Midrash 

dice: תורה חדשה מאתי תצא, “una nueva Torá emanará de Mí”. [Según varios 

comentaristas sobre ese Midrash la palabra חדשה se refiere a interpretaciones 

nuevas basadas en circunstancias temporales y excepcionales, como cuando el 

profeta Elías tuvo que reparar un altar difunto en la cima del Monte Carmelo. 

Dichos altares estaban prohibidos desde que el Templo estuvo en Jerusalén (o 

incluso en Shiloh) Ed.] Es posible que el autor del Midrash sugiera que mientras 

que en el Monte Sinaí la gente solo podía escuchar los dos primeros de los Diez 

Mandamientos de la boca de Di-s directamente, en el momento en que Moisés 

prevé que serán lo suficientemente maduros espiritualmente para escuchar el texto 

completo de la Torá directamente de la boca de Di-s. 

  



 

Eikev 6   כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני איכה אוכל להורישם לא תירא מהם. ועיין ברש"י

עבדות שמדקדק על לשון כי. ונראה באמת, כי הכלל הוא אם יבוא לאדם איזה מניעה חס ושלום ל

הבורא ברוך הוא העיקר שלא יעלה שום מורא ופחד על ראשו ואז בודאי בעזרת הבורא ברוך הוא לא  

יזיק לו. וזה הרמז בפסוק כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני, רשאי אתה לומר כן, רק התורה  

, כלומר על  נותן עצה. וזהו הרמז איכה אוכל להורישם, כלומר התורה נותן עצה איכה אוכל להורישם

 :ידי זה תוכל להורישם. לא תירא מהם, ואז בודאי תוכל להורישם

  
Deuteronomio 7,17. “Cuando dirás en tu corazón: 'Mirando que estas naciones son 

mucho más numerosas que yo, ¿cómo las voy a desposeer? No tengas miedo.'” 

Vale la pena mirar a Rashi quien se enfoca en la palabra כי al principio de nuestro 

párrafo. Él insiste en que en este caso la palabra  כי debe entenderse como דלמא, 

“quizás, quizás”.Rashi ha tocado un importante principio psicológico, a saber, que 

cada vez que encontramos alguna dificultad para llevar a cabo los mandamientos 

de Di-s, es decir, servirlo con todo nuestro corazón, el miedo es el mayor enemigo 

para servir a Di-s de todo corazón. Si podemos resistir el miedo, Di-s nos ayudará 

a superar cualquiera de estas supuestas dificultades para servirle. Preguntas como 

"¿cómo podemos superar un problema como el que nos superan en número?" son 

preguntas legítimas. Sin embargo, no debemos permitir que tales preguntas nos 

hagan tener miedo de llevar a cabo la voluntad de Di-s. El remedio de Moisés en 

tres palabras cortas es  לא תירא מהם, “¡no les tengas miedo!” ¡Si puedes dominar tu 

miedo, ciertamente podrás expulsarlos, desposeerlos!” 

  
ikev 7E  כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון את הארץ. הכלל הוא, אפילו אם האדם אינו יכול

לקיים כל המצות, דהיינו מצות התלוים בארץ ומצפה לקיים המצות ועל ידי זה שמצפה זוכה לקיים. 

וזהו הרמז כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות, כלומר תצפה לעשות המצות התלוים 

ואביו שמר את הדבר, לשון   (בראשית לז, יא) ץ ועל ידי זה יזכה לקיים. ולשון תשמרון מלשוןבאר

 :מצפה, ועל ידי זה ובאתם וירשתם את הארץ תזכו לבוא לארץ לקיים המצות

  
Deuteronomio 8,1. “Todo el mandamiento que os ordeno hoy es para que viváis 

(prosperéis) y os multipliquéis y podáis tomar posesión de la tierra, etc.”; Tenemos 

una regla que aun si una persona no puede observar todos los mandamientos de la 

Torá, especialmente en el exilio, cuando todos somos incapaces de cumplir los 

mandamientos que son aplicables a las personas que residen en Tierra Santa, 

mientras esas personas anhelen el día en que puedan observar estos mandamientos, 

Di-s los ayudará a poder cumplir estos mandamientos en Tierra Santa a su debido 

tiempo.Este es el mensaje que Moisés transmite al pueblo en esta coyuntura 

cuando hablando de כל המצוה, “todo el conjunto de mandamientos”. Si anhelas, a 

partir de ahora, cumplir estos mandamientos tan pronto como se presente la 

oportunidad, seguramente disfrutarás el mérito de hacerlo en persona. La palabra 

 en este versículo debe entenderse en el de la misma manera que cuando se תשמרון

relata a Yaakov al reaccionar al sueño de José en el que 11 estrellas y el sol y la 

luna se inclinan ante él. En ese punto (Génesis 37,11) la Torá escribe:   ואביו שמר את

 su El padre esperaba con ansias el asunto”. [Contrariamente a los hermanos“ ,הדבר

de José, que estaban indignados por el sueño de José de enseñorearse de ellos, su 



 

padre no lo descartó de plano, aunque señaló que la difunta madre de José 

ciertamente no podía inclinarse ante él. .] 

  
Eikev 8  ואת חטאתכם כו' ובתעברה ובמסה כו' ממרים הייתם עם ה' כו' ואתנפל לפני ה' כו' ויש

', באמצע התוכחה של מעשה העגל שכתוב לדקדק שכתוב ובתבערה ובמסה כו', ובשלוח ה' אתכם כו

בסוף ואתנפל, שהוא במעשה העגל, ולמה מפסיק באמצע ובתבערה ובמסה כו'. ונראה לתרץ, ונקדים  

בתחילה הדקדוק בפרשת כי תשא, שכתוב שם במעשה העגל וידבר ה' אל משה לך רד כי שחת עמך  

פני ה' למה ה' יחרה אפך בעמך. ומדקדק   כו', ויאמר ה' ראיתי כו', ועתה הניחה לי כו', ויחל משה את

הרמב"ן הקדוש, כיון שמשה התפלל תיכף בשעה שאמר לו השם יתברך ועתה הניחה לי, כדכתיב ויחל  

משה כו'. נמצא התפלל ומחל לו הקדוש ברוך הוא ולמה עלה מ' יום להתפלל עליהם כדכתיב בפרשת  

כל חטאתכם כו', כי יגורתי מפני האףכו', אשר    עקב ואתנפל לפני ה' כראשונה מ' יום ומ' לילה כו' על

קצף ה' עליכם, וישמע ה' אלי כו', הלא כבר התפלל תיכף כדכתיב ויחל משה ומחל לו השם יתברך  

כדכתיב וינחם ה' על הרעה כו'. ומתרץ הרמב"ן הקדוש, כי בתחילה לא ביקש רק מחמת שהיה הקצף  

עליו השלום לבטל הקצף שהיה עליהם לכלות  לכלות אותם תיכף באותו רגע וזה פעל משה רבינו

אותם באותו רגע כדכתיב ועתה הניחה לי כו', וביקש משה רבינו לבטל הקצף שהיה עליהם לכלות 

אותם באותו רגע, אבל עדיין לא היה מחילת החטא וזה פעל במ' יום שהתנפל לפני ה' כראשונה למחול  

 :החטא

  
Deuteronomio 9,21. “y (el objeto de) tu pecado que formaste, el becerro de oro, y 

en Taveyrah, y en Massah,   y cuando Hashem te envió fuera de Kadesh Barnea, 

etc, has sido repetidamente desafiante hacia el Señor. Cuando me postro ante el 

Señor, etc.; etc.” Parece difícil entender por qué Moisés, que había comenzado en 

el versículo 18 a describir su postración ante el Señor después del pecado del 

becerro de oro, después de recitar muchos otros pecados del pueblo judío, una vez 

más continúa con relatando sus súplicas por su pueblo mientras se postraba ante 

Di-s en el versículo 25.Creo que para entender mejor a Moisés, debemos volver al 

texto de la Torá en Éxodo 32,7 donde Di-s le dice a Moisés descender de la 

Montaña porque el pueblo se había hecho un becerro de oro como símbolo de Di-s. 

En ese momento Di-s le había dicho a Moisés que no interviniera suplicando por el 

pueblo para que Él pudiera proceder a aniquilarlo. (Éxodo 32,10) En ese momento 

Moisés había ignorado la "sugerencia" de Di-s e inmediatamente había comenzado 

a suplicar por la supervivencia del pueblo judío, el informe de la Torá comenzaba 

con las palabras:   וגו'  ויחל משה , “Moisés imploró, etc.”. Najmánides en este 

versículo señala que viendo que Moisés había suplicado inmediatamente cuando 

Di-s le había dicho que lo dejara solo “en ese momento”, es decir,  ועתה הניחה לי, Di-

s respondió “perdonando” al pueblo, es decir (32,14). Viendo que Di-s había 

“perdonado”, ¿por qué Moisés pasó 40 días en la Montaña después de haber 

destruido la evidencia del pecado para obtener el perdón de Di-s, como nos dice en 

este párrafo cuando se refiere a una segunda estancia en el monte Sinaí durante la 

cual no comió pan ni bebió agua durante 40 días consecutivos? (9,18) ¡Moisés 

atribuye que permanece a su temor de que Di-s todavía estaba enojado con el 

pueblo! Najmánides en este versículo señala que al ver que Moisés había suplicado 

inmediatamente cuando Di-s le había dicho que lo dejara solo “en ese momento”, 

es decir,  ועתה הניחה לי, Di-s respondió “perdonando” al pueblo, es decir (32,14). 



 

Viendo que Di-s había “perdonado”, ¿por qué Moisés pasó 40 días en la Montaña 

después de haber destruido la evidencia del pecado para obtener el perdón de Di-s, 

como nos dice en este párrafo cuando se refiere a una segunda estancia en el monte 

Sinaí durante la cual no comió pan ni bebió agua durante 40 días consecutivos? 

(9,18) ¡Moisés atribuye eso a su temor de que Di-s todavía estaba enojado con el 

pueblo! 

  
Eikev 9  דברי הרמב"ן הקדוש, כי ידוע שהבורא ברוך הוא רצונו לעשות חסד עם עמו  ונראה להבין

ישראל תמיד ובזה מנהיג כל מדותיו כביכול ברוך הוא על ידי תפארת ישראל ובזה משפיע חסד תמיד 

על ישראל ולבטל מעליהם כל הגזירות הרעות כיון שהוא מנהיג מדותיו על ידי תפארת ישראל בידם 

טוב. ונמצא כשישראל חטאו בעגל אז נתבטל זה ההנהגה שיתנהג כל מדותיו על  להפוך כל דבר רע ל 

ידי תפארת ישראל. וזה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה כי שחת עמך, קרא להם עמך. אבל משה  

רבינו עליו השלום רצה לתקן את זאת ורצה ההנהגה הראשונה שכל ההנהגות וכל המדות יתנהגו על  

, כי משה רבינו היה חושש שאפילו אם נמחל להם זה החטא פן חס  ידי תפארת ישראל כבראשונה

ושלום יחטאו עוד ונמצא אם חס ושלום לא יתוקן ההנהגה ראשונה אין בידם לבטל הגזירה, אבל 

כשיתקן ההנהגה ראשונה אפילו אם יחטאו יהיה בידם לבטל הגזירה כיון שעיקר ההנהגה הוא על ידי 

בטל הגזירה. וזו שיתוקן ההנהגה כבראשונה פעל משה זאת במ' תפארת ישראל בידם לבקש מחילה ל

יום שעלה, אבל מחילת החטא עצמו פעל תיכף בשעת מעשה כדכתיב ויחל משה כו' וינחם ה', אבל 

עדיין לא חזר עטרה ליושנה שיתנהג כבראשונה על ידי תפארת ישראל. ומשה רבינו עליו השלום ידע 

ו', מיום דעתיכו', ואם חס ושלום לא היה מתקן הנהגה ראשונה  שיחטאו עוד אחר זה כנאמר ממרים כ 

לא היה להם תקומה חס ושלום ולתקן זאת עלה לשמים מ' יום לתקן הנהגה ראשונה על ידי תפארת 

ישראל. וזהו שאמר להם ואתנפל לפני ה' כו' על כל חטאתכם כו', ומפרש הכתוב למה נפל מ' יום לפני  

ף כמו שרומז בפסוק ואת חטאתכם אשר עשיתם כו'. ובזה מתורץ, כי  ה', הלא מחילת החטא היה תיכ

ידעתי שלסוף תחטאו לפניו בתבערה ובמסה ממרים הייתם כו', ונמצא אני יודע שתחטאו לבסוף 

ונמצא אפילו אם נמחל החטא אם לא נפלתי לפני ה' לתקן הנהגה ראשונה עדיין לא היה לכם תקומה  

התנפלתי לפני ה' מ' יוםכו', אחר מחילת החטא לתקן הנהגה חס ושלום כשתחטאו לבסוף ובזה ש

ראשונה אפילו אם יחטאו חס ושלום בזה הנהגה שמתנהג על ידי תפארת ישראל בידם לבטל הגזירה.  

וזה שכתוב לבסוף ואתפלל אל ה' ואומר ה' האלהים אל תשחת עמך, כלפי שאמר הקדוש ברוך הוא 

הרמז שיקראו עם ה' ויתוקן הנהגה כבראשונה שנקראו  לך רד כי שחת עמך, קרא להם משה עמך, 

עמך, עם ה' על ידי תפארת ישראל. ובזה מתורץ הדקדוק הנ"ל, למה בא זה באמצע התוכחה על מעשה  

 :העגל. ובזה יובן

  
Para entender correctamente las palabras de Najmánides, debemos recordar que 

hasta el momento del pecado del becerro de oro, Di-s había tratado al pueblo judío 

sobre la base del atributo de la Misericordia, es decir, incluso cuando había 

cometido pecados, había tenido en cuenta que este era el pueblo que representaba 

la emanación de תפארת, generalmente traducido como “armonía”, pero quizás aquí 

más apropiadamente como “gloria”, es decir, eran las personas que permitían D's 

para ser glorificado ya que habían aceptado Su gobierno voluntariamente. En el 

momento en que este pueblo se hizo culpable de construir un becerro de oro y 

deificarlo, dejó de ser el pueblo de Di-s y se convirtió en el pueblo de Moisés, 

como Di-s le dijo a Moisés en Éxodo 32,7 cuando G' d le dijo a Moisés:   שחת עמך

מצרים אשר העלית מארץ   , “tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido.” Moisés 

estaba ahora (segunda estancia de 40 días en el Monte Sinaí) preocupado por 



 

revertir esta degradación. del pueblo judío de ser el pueblo de Di-s y convertirse en 

su pueblo. Estaba ansioso de que Di-s tratara una vez más con el pueblo judío 

sobre la base de que había tratado con ellos antes de este colosal error de su parte. 

Tenía miedo de que incluso si Di-s perdonara al pueblo el pecado cometido en el 

Monte Sinaí, esto no era garantía de que en un tiempo futuro no volverían a 

cometer un pecado como resultado del cual su existencia como nación estaría en 

peligro. Si en ese momento la gente, básicamente, era su pueblo en lugar del 

pueblo de Di-s, esto podría resultar una barrera insuperable para el perdón de Di-s, 

[especialmente si ocurriera cuando ya no tuvieran un líder como Moisés. Ed.] Fue 

esta segunda parte del perdón de Di-s lo que Moisés tardó 40 días en asegurar. 

Mientras que el perdón por el pecado mismo ocurrió incluso antes de que Moisés 

descendiera de la Montaña por primera vez, es decir,  וינחם ה' על הרעה אשר דבר

 Di-s había reconsiderado el daño que había dicho que haría a Su“ ,לעשות לעמו

pueblo” (Éxodo 32,14). El estatus de Israel como pueblo de Di-s no había sido 

restablecido. [Al ver que en el versículo 14 se hace referencia nuevamente a Israel 

como “Su pueblo”, la presunción de que Di-s había repudiado a toda la nación 

cuando acusó a Moisés de que los pecadores eran su pueblo, es difícil de aceptar. 

Ed.]Moisés previó que los israelitas serían culpables de otros pecados en el futuro. 

Moisés le recuerda al pueblo que su obstinado desafío a Di-s había comenzado 

mucho antes del pecado del becerro de oro, es decir,  ממרים הייתם מיום דעתי אתכם, 

“fuiste desafiante desde el día que te conocí”. Si Moisés no lograba restaurar el 

estado anterior de Israel de תפארת, siendo el pueblo con el que Di-s podía 

“glorificarse a Sí mismo”, todo su futuro estaría en peligro. Por eso, el día después 

de que Moisés rompió las Tablas, quemó el becerro de oro, ejecutó a los idólatras 

activos y limpió ritualmente a los supervivientes rociándolos con agua que 

contenía polvo de oro del becerro, ascendió de nuevo a la Montaña. , 

espontáneamente esta vez. (Éxodo 32, 30-31) La mención de los diversos pecados 

enumerados anteriormente en 9,22-24 son la manera de Moisés de explicar por qué 

tuvo que subir de nuevo al monte Sinaí de inmediato como si no fuera a obtener la 

rehabilitación del el estado del pueblo a los ojos de Di-s, cualquiera de estos 

pecados que él sabía que cometerían en el futuro podría haber significado su 

perdición. Cuando Moisés le recuerda al pueblo en 9,26 que apeló a Di-s con las 

palabras: אל תשחת עמך, ”no aniquiles a tu pueblo”, estas fueron las palabras que usó 

la primera vez después de que Di-s le dijo que descendiera ya que su pueblo se 

había corrompido. Inmediatamente había querido rechazar la noción de que los 

israelitas se habían convertido en su pueblo en lugar del pueblo de Di-s. Ahora 

podemos entender la secuencia en la que Moisés recuerda eventos pasados sin 

ceñirse al orden cronológico.   

  
Eikev 10  'ואפן וארד מן ההר כו' )דברים ט, טו(. ואשים את הלוחות בארון אשר כו' כאשר צוני ה

משה או תוכחה אשר הוכיח משה את ישראל,   ויש לדקדק, דהנה כל המשנה תורה הוא מצוה שצוה

וענין זה אין בו לא מצוה ולא שום תוכחה. ונראה, דהנה כל העבדות מהבורא ברוך הוא צריך להיות  

בעולם שנה נפש. והנה נגד זה יש זכירת מצרים, שהוא בעולם שעל ידי יציאת מצרים נתגלה אלהותו  

וא נגד נפש, כי שם אחיזתו. וזכירת מרים, הוא נגד בעולם. וזכירת שבת, הוא בשנה. וזכירת עמלק, ה



 

דברים  ) ותדבר מרים זכירת מתן תורה ככתוב (במדבר יב, א) רוח על שם לרוח ממללא על שם הפסוק

וזה הרמז בפסוק ואשים את   .(חסר כאן) יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב הוא נגד נשמה (ד, י

עוררת על ידי משה רבינו עליו השלום להתלבש עצמו  הלוחות בארון, כי אחר חטא העגל היה הת

במדות רחום וחנון ושאר המדות על ישראל. והנה בחינת התלבשות נקרא שערות, כי השערות הוא  

בבחינת לבוש ונמצא אם לא היה חטא העגל היה הלוחות באתגליא ונמצא הוא תוכחה שהוכיח משה  

 :ה צריך לתת הלוחות בארון את ישראל שמחמת חטא העגל היה צריך ללבושים והי 

  
Deuteronomio 9,15. “Me di la vuelta y descendí de la Montaña, etc.;……….. 

“Coloqué las tablas dentro del arca que había construido como Dios me lo había 

ordenado”. (Deteronomy 10,5) Al ver que todo el libro de Deuteronomio consiste 

en palabras de reprensión de Moisés al pueblo o mandamientos, transmite que Di-s 

le había dicho que enseñara al pueblo, por qué, de repente , ¿Moisés relata algo 

que no se ajusta a ninguno de los otros dos criterios? 'd ha creado en términos 

conocidos como ,שנה, נפש עולם, traducido libremente como “espacio, ubicación”, 

“tiempo, año”, “dimensión espiritual”. Ed.] La Torá prescribe que una serie de 

acontecimientos deben ser “recordados” a intervalos regulares. Esto incluye el 

Éxodo de Egipto, un evento notable por el lugar donde tuvo lugar, es decir, Egipto. 

El Sabbath debe ser recordado (en el Kidush) principalmente como símbolo de la 

dimensión del “Tiempo”. El ataque y eventual derrota de Amalec debe recordarse 

principalmente como un símbolo de la lucha entre mundos opuestos del Espíritu. 

Para que el Libro de Deuteronomio represente estos tres elementos de la creación 

de Di-s, se simboliza el hecho de que la Esencia de la Torá escrita, las Tablas con 

los Diez Mandamientos, tenían que estar ocultas, en lugar de ser reveladas. Moisés 

recibió la orden de “esconder” esta herencia espiritual en el Arca Sagrada. Si el 

pueblo judío no hubiera sido culpable del pecado del becerro de oro, las Tablas con 

los Mandamientos habrían permanecido expuestas. [Me he tomado la libertad de 

presentar esto en una versión abreviada para no confundir al lector. Ed.]  

  
  Eikev 11   ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה )דברים י, יב(. הכלל, האדם צריך

ובכל מעשיו ושמא תאמר בעבדות ה' גם כן יהיה עניו, חס ושלום לומר כן    להיות עניו בכל דרכיו

אדרבה האדם צריך לומר מעשי שאני עושה מצות ה' חשוב אצל הבורא יתברך והשם יתברך כביכול  

יש לו תענוג מן המצות שלי שאני עושה, כי אם חס ושלום האדם יהיה עניו במצות ה' ויאמר מה מעשי  

א כפירה, אדרבה במצות ה' צריך האדם להיות לו לאמר מעשי שאני עושה רצון  חשובים אל ה' זה הו

ה' הם חשובים בעיני הבורא ויש לו תענוג להשם יתברך ממעשי שאני עושה את מצותיו יתברך. וזו  

שמתא מאן דאית ביה שמתא מאן דלית ביה שמיני שבשמינית, כי עולם   (.סוטה ה) רמזו רבותינו ז"ל

התענוג הוא מדה שמינית כידוע, דהיינו שהבורא יתברך יש לו תענוג ממצות בני ישראל והאדם צריך  

להיות לו תענוג מה שעושה נחת רוח להבורא יתברך גם כן והוא מדבק עצמו במדה שמינית שהוא  

מינית, שיש לו תענוג ממה שהבורא יתברך יש לו תענוג ממצות איש  עולם התענוג זהו שמיני שבש

ישראל שעושה לפניו כידוע מאמר רבותינו ז"ל ישראל מפרנסין לאביהם שבשמים, פרנסה, הוא  

תענוג, כלומר שהשם יתברך יש לו תענוג ממצות ישראל. וזהו ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל  

ענוה כמאמר רבותינו ז"ל לא כאברהם כו' אלא כמשה  מעמך כי אם ליראה, מ"ה, היינו מדת ה

ואנחנו מה. וזהו מה, היינו מדת הענוה. ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה כו',   (שמות טז, ח) שאמר

כלומר במדת שיהיה לך יראת ה' אסור להיות לך מדת ענוה לומר חס ושלום מה מעשי חשוב אצל  

 :יו זה אסור לומר אדרבה כו' כנ"להשם יתברך להיות לי יראת ה' לעשות מצות



 

  
Deuteronomio 10,12. “Y ahora, Israel, ¿qué pide de ti el Señor tu Di-s sino 

reverenciar y temer?” Es una regla bien conocida en el judaísmo que debemos 

esforzarnos por ser modestos, humildes, en todas nuestras aspiraciones, así como 

en todas nuestras empresas. En el caso de que alguien malinterpretara esta regla 

como si se extendiera también a la manera en que nos relacionamos con el servicio 

al Señor, sería un grave error; por el contrario, debemos recordar constantemente 

que nuestras obras en términos de servicio al Señor son de suma importancia para 

Él y, por lo tanto, debemos tratar de sobresalir en ese ámbito de nuestras 

actividades. Al ver que nuestro "servicio" le proporciona placer, es lógico que 

debemos esforzarnos por proporcionarle tanto "placer" como sea posible para 

nosotros. Si extendiéramos el principio de modestia y humildad a la forma en que 

servimos al Señor, y lo presentáramos como parte de nuestra modestia, esto sería 

de hecho similar a la blasfemia. Nuestros sabios han aludido a este tema en Sotah 

5 donde el Talmud dice que entre las personas excomulgadas hay algunas que son 

altivas y otras que no lo son. El Talmud había recomendado previamente que los 

eruditos de la Torá deben poseer un mínimo de respeto por sí mismos visible 

conocido como sh'minit be'shminit (la unidad de medida más pequeña) ya que, de 

lo contrario, la gente común, en lugar de reverenciarlos, los menospreciaría. y si 

eso sucediera, de hecho menospreciarían el conocimiento de la Torá que tales 

eruditos representan. De acuerdo con nuestro autor, el mismo hecho de que 

debemos proporcionar a Di-s "placer" a través de nuestro servicio implica que 

nosotros mismos tendremos cierta satisfacción de haber sido el vehículo para 

causar tal "placer" a Di-s. Si tuviéramos que ser demasiado modestos, ¿cómo 

podríamos sentirnos privilegiados de haber sido este vehículo del “placer” de Di-s? 

Nuestros sabios en Chagigah 7 tienen constancia de que los israelitas proveen a 

Di-s con Su sustento. Recibir el sustento de uno ciertamente da como resultado 

que el receptor "disfrute" algún placer de la experiencia. Esto es lo que Moisés 

tenía en mente cuando hizo la pregunta retórica: “¿Qué pide el Señor tu Di-s de ti? 

La virtud de  יראת השם, “reverencia al Señor”, no es otra que la virtud de la 

humildad. Nuestros sabios en Chulin 89 hablan sobre la relativa humildad y 

modestia de Avraham y Moisés, citando varios versos sobre el tema. Concluyen 

que cuando Moisés dijo de sí mismo y de su hermano Aarón: ונחנו מה, “¿y a qué 

nosotros llegamos?” [omitiendo incluso la letra א de la palabra  אנחנו para 

“nosotros”, Ed.] que este es el nivel de humildad que Di-s espera de cada uno de 

nosotros. En otras palabras, mientras que en todos los demás atributos, la humildad 

debe acompañarlos para que el poseedor los practique de manera óptima, cuando 

se trata de reverencia al Señor, tales consideraciones son contraproducentes; el 

temor/la reverencia/el asombro del Señor deben maximizarse para proporcionarle 

al Señor una cantidad máxima de “placer”. 

  
Eikev 12   או יאמר, ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' כו'. הכלל, כי

רוכב שמים בעזרך, כי הקדוש ברוך הוא הוא אין סוף, רק לאהבת   (דברים לג, כו ) מבואר בפסוק

ישראל צמצם בעצמו מדות והמדות הם מישראל כמו שישראל מתנהגים עצמם למטה כן הקדוש ברוך  



 

הוא מתנהג עצמו עם ישראל. באם שישראל מתנהגים במדת החסד אז הקדוש ברוך הוא מתנהג עם  

ולנקום משונאי השם כן הקדוש ברוך הוא מכלה ומשבר  עמו במדת החסד. וכן במדת היראה לשנוא 

שונאי ישראל וכן בשאר המדות. וזהו הרמז, כי שם הוי"ה הוא שם העצם. ושם אלהיך, מורה על  

המדות שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו כנזכר לעיל. וזהו אלהיך, כמו שאתה מתנהג כנזכר לעיל. וזהו  

הוי"ה שהוא שם העצם כביכול צמצם בעצמו מדת שיהיה  הרמז ועתה ישראל מה ה', כלומר מה ששם 

נקרא אלהיך שואל לשון שאלה, כלומר כמו שאתה מתנהג כו' כנ"ל. וזהו כי אם ליראה כו', כלומר  

שזה הוא עיקר היראה מה שאדם משים עצמו בדעתו כמו שאני מתנהג כן כביכול כו'. וזהו שפירש 

למוד לומר אני ה' אלהיכם, שזה עיקר היראה מה שאדם רש"י ז"ל אני ואתה אטייל עמכם יכולכו', ת

 :מטייל עצמו עם השם יתברך

  
Otra forma de ver esta declaración inusual de Moisés, en la que, al menos 

superficialmente, parece describir la reverencia a Di-s como un atributo que el 

hombre cultiva fácilmente. Leemos en Deuteronomio 33,26 donde Moisés describe 

algunas de las capacidades fenomenales del Creador en las palabras:   רוכב שמים

 Él cabalga sobre los cielos en apoyo de ti (Su pueblo)”. Aunque las“ ,בעזרך

habilidades de Di-s son ilimitadas,  אין סוף, no obstante, Él se ha impuesto 

restricciones a Sí mismo debido a Su amor por el pueblo judío, tanto que cuando 

aplica Sus muchos atributos en la práctica, primero compara la forma en el cual Su 

pueblo, Israel, practica estos mismos atributos aquí en la tierra. Cuando Di-s 

observa al pueblo judío sobresaliendo en la práctica de la bondad amorosa hacia 

sus hermanos judíos, Él, a su vez, también practicará este atributo en una medida 

muy generosa. Lo mismo ocurre con otros atributos, como mostrar una hostilidad 

implacable hacia aquellos que blasfeman y menosprecian a Di-s, o cosas peores. Él 

tratará a tales personas con dureza, habiendo seguido el ejemplo de la forma en 

que Su pueblo se comporta con ellos. Esto estaba implícito cuando mencionamos 

anteriormente en relación con Di-s siendo descrito como Hashem y como elokim 

en el mismo versículo, (Deut. 6,4) (comparar página 732) que mientras que el 

nombre Hashem es un “ completo” que incluye todos los múltiples atributos de Di-

s, el nombre “elokim” se usa cuando se refiere a un atributo específico de Él 

siendo prominente en ese momento. Cuando Moisés, en nuestro versículo aquí, 

enfatiza el nombre de Di-s como Su atributo de אלוקיך, "tu Di-s", esto sugiere que 

Él aplica Sus atributos de acuerdo con la forma en que Su pueblo practica este 

atributo en tierra en su trato con los demás.  

  
Eikev 13   או יבואר, ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל כו'. כי הכלל, השם יתברך הוא אין סוף ואינו

שאדם  מושג מהותו לשום נברא לכל העולמות לשום מלאך וחיה ואופן ולא לשום אדם. ובאמת כל מה 

ויק"ר  ) עובד יותר ויותר אז הוא משיג יותר שאינו משיג כלל מהותו יתברך. וזהו הרמז במדרש

יכול כמוני תלמוד לומר כי קדוש אני ה', קדושתי למעלה   (ויקרא יט, ב) 'קדושים תהיו כו (כ"ד

מקדושתכם, כלומר אתם משיגים קדושתי שהוא למעלה עד אין סוף. וזהו ששמעתי מהרב הקדוש  

זה תמיד שאלתי   (תהלים כז, ד) ורינו הרב יחיאל מיכל זצ"ל, אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקשמ

שאבקש תמיד מאת ה' אותה אבקש שאבקש תמיד מאת ה' ודפח"ח. וזה הרמז ועתה ישראל מה ה' 

אלהיך, כי מ"ה רומז על אין סוף. וזהו מה ה' אלהיך, הוא אין סוף בלתי השגה. כי אם ליראה, כי מזה 

ינו מושג אי אפשר להיות יראה מפניו כיון שאינו מושג. וזה שאמר כי אם ליראה, הוא מושג, שא

דהיינו גדולת הבורא יתברך הוא מושג כדי להיות לאדם יראה מלפניו כמו שאדם משיג כמה מלאכים  



 

 :וכמה שרפים עומדים לפניו באימה וביראה ופחד

  
Moisés comienza sus comentarios con la palabra: ועתה, "y ahora", para insinuar 

que así como Di-s en Su capacidad de Hashem se ha impuesto a Sí mismo 

restricciones en la medida en que te trata como si te lo merecieras. Él te consulta 

antes de actuar, es decir,  שואל, al igual que un estudiante que busca una aclaración 

de su maestro, esta misma característica de no actuar de manera prepotente sino 

consultar primero a una autoridad superior, es una característica que Di-s espera de 

ti. para ser practicado sin reservas, es decir, lo probarás en la manera en que lo 

reverencias. Esto es también lo que Rashi (Levítico 26,12) donde la Torá escribe 

de Di-s diciendo:  בתוככם והתהלכתי , “Estaré caminando entre vosotros”, tenía en 

mente, cuando parafraseó a Moisés diciendo:  אטייל עמכם, “Saldré a caminar 

contigo”, es decir, aunque te sentirás tan familiar Conmigo, no debes olvidar ni por 

un momento que a pesar de esto, debes tratarme con la mayor reverencia,  יראה. 

Una tercera interpretación de nuestro verso, es aquella que retrata a Moisés 

haciendo demandas máximas al pueblo judío, en lugar de mínimas, como 

implicaría una lectura superficial de nuestro verso. El axioma de que el Creador es 

 ”,un Ser cuya extensión cuyos atributos multifacéticos no conocen límites“ ,אין סוף 

[mi traducción, Ed.] incluye la incapacidad de Sus ángeles para comprenderlo 

completamente también. Esto ya se alude en el comentario de Vayikra rabbah 

Levítico 24,9 donde el autor, al tratar de explicar la línea: יקדושים תהיו כי קדוש אנ , 

comúnmente traducido como “esfuérzate por ser santo porque yo soy santo ”, 

afirma “nunca podrás ser tan santo como Yo soy, ya que Mi santidad parecerá 

progresivamente más allá de tu alcance, cuanto más te acerques a Mí”. No solo 

eso, sino que a medida que obtengas mayores conocimientos, te darás cuenta de 

cuán más allá estoy. Al mismo tiempo, cuanto más te esfuerces por ser santo, más 

de Mi santidad llegará a ser parte de ti.  

  
Eikev 14 כי הכלל השם יתברך נתן המצות לישראל עם קרובו ואין אדם או יבואר, ועתה כו .'

בעולם רשאי להוסיף עליהם ולא לגרוע מהם, דהיינו תפילין וציצית להוסיף או לגרוע מהם וכן שאר  

המצות. אבל יראה יש לאדם רשות להוסיף עליו ומחויב להוסיף עליו, דהיינו בחינה אחת שהוא משיג  

שהוא משיג פחד השרפים וכן פחד הכסא כבוד עד אין סוף זה רשאי האדם פחד המלאכים, ובחינה הב' 

 :להוסיף

  
Todavía en el tema de  ועתה מה ה' שואל ממך, sabemos que es una regla férrea de no 

añadir a las leyes básicas de la Torá ni quitarlas, (Deut. 4,2) como añadir tzitzit 

extra, o poner menos de la cantidad requerida de flecos de una prenda de cuatro 

esquinas, por ejemplo. Solo hay una excepción a esta regla, y es seguir 

aumentando el grado cualitativo y cuantitativo o la cantidad de reverencia y 

asombro por nuestro Creador. 

  
 (Eikev 15 חסר הסיום:)  

este respecto he oído una brillante interpretación del santo Rabí Yechiel Michel, de 

bendita memoria, acerca de lo dicho por David en los salmos 27,4 donde dice:   אחת



 

מאת ה' אותה אבקש שאלתי )תמיד(   , “allí es una cosa que le pedí a Hashem, de manera 

continua”. David reiteró constantemente la misma petición, a saber, obtener más 

conocimientos sobre Di-s y convertirse en un siervo Suyo más verdadero y más 

preciado. En nuestro versículo anterior, Moisés expresa sentimientos similares. 

Primero alude a Di-s como el אין סוף cuando menciona Su nombre Hashem; insinúa 

que, como tal, sería imposible tener una idea de la esencia de Di-s, ya que uno no 

puede definir algo o alguien a quien obviamente no puede entender. Por lo tanto, 

agrega el otro nombre de Di-s,  אלוקים, lo que significa que la esencia de Di-s está 

compuesta de muchas partes, atributos. Dado que es posible que entendamos los 

atributos, es posible emularlos una vez que los hayamos visto en acción. Una vez 

que comprendemos estos atributos individuales de Di-s, no es difícil desarrollar un 

sentido de asombro y reverencia por Él. 

  
Eikev 16   ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך. ופרכינן

זוטרתא הוא. ומשני אין, לגבי משה מלתא זוטרתא הוא. ומקשים   אטו יראה מלתא (:ברכות לג) בגמרא

ויהי כי  (שמות א, כא) המפורשים הלא לישראל אמר משה זאת. ונראה לתרץ, כי הנה איתא בפסוק

יראו המילדות את האלהים ויעש להם בתים, ופירש רש"י בתי כהונה ולויה ומלכות, נמצא שנולד  

מכל אדם, נמצא כשמשה הסתכל על עצמו שהוא נולד בשכר   משה בשכר יראה ומשה היה עניו מאד

יראה והוא היה שפל בעיניו מאד נמצא מוכח שהיראה הוא דבר קטן. וזהו פירוש אין לגבי משה,  

 :שהוא היה מסתכל על עצמו שהוא נולד בשכר היראה, נמצא מלתא זוטרתא הוא

  
Todavía en el tema de Di-s “solo” pidiéndonos que lo reverenciamos, etc; El 

Talmud en Berajot 33 pregunta cómo es posible que Moisés describa el temor y la 

reverencia por Di-s, como algo que califique para la descripción como algo 

"mínimo", es decir, כי אם. Seguramente una persona que siente temor por Hashem 

ha alcanzado una elevada plataforma espiritual. El Talmud responde que desde el 

punto de vista personal de Moisés, poseer reverencia y asombro por Di-s era de 

hecho algo muy pequeño, que no requería ningún gran esfuerzo. Los 

comentaristas, desconcertados por esto, preguntan que viendo que Moisés pidió a 

los israelitas en general que adquirieran tal reverencia y asombro, ¿la facilidad 

personal de Moisés para haberlo adquirido parece bastante irrelevante? Parece que 

una respuesta apropiada a esto sería Éxodo 1,21 donde la Torá relata la reacción de 

las parteras judías ante la orden del faraón de matar a los bebés varones judíos 

antes de que hubieran nacido. La Torá describe la negativa de las parteras a 

cumplir la orden del Faraón como basada en el hecho de que tenían miedo y 

asombro ante el Di-s judío de no cometer asesinato. Como recompensa, Di-s 

“construyó casas para estas parteras”. Rashi explica que las "casas" a las que se 

hace referencia en ese versículo significan que sus descendientes serían levitas, 

sacerdotes o realeza, es decir, la élite de la nación. En otras palabras, Moisés nació 

como resultado de la reverencia y el asombro por Di-s mostrados por su madre 

Yocheved cuando ella puso su vida en peligro al asegurarse de que los bebés 

varones judíos sobrevivieran. Moisés era un hombre extremadamente humilde y 

hombre modesto, según el testimonio de la Torá, más que cualquier otro ser 

humano; De esto se deduce que vio el hecho de haber sobrevivido al nacimiento 



 

como una recompensa por el temor reverencial de su madre hacia Di-s, que la 

había incitado a desafiar la orden del faraón de asesinar a los bebés varones judíos. 

Él, naturalmente, consideró la posesión de tal reverencia por Di-s como algo 

relativamente fácil de adquirir, tal como había sido un atributo natural de su madre. 

Esto es lo que tenía en mente el Talmud cuando describe este atributo como algo 

relativamente menor. 

  
Eikev 17 שהוא  טו(. כי הנה החול"ם-הן לה' אלהיך השמים כו' רק באבותיך חשק ה' )דברים י, יד

נקודה לעילא מורה על עצמותו ברוך הוא וברוך שמו. ושב"א נקודה לתתא מורה על הצמצום. והקמץ  

מורה על התפשטות השפע אחר הצמצום. וזהו חש"ק הראשי תיבות חולם שבא קמץ. וזהו לאהבת  

 :'האבות צמצם עצמו. וזהו רק באבותיך חש"ק ה

  
Deuteronomio 10,14. “Fíjate, los cielos hasta sus confines son dioses, etc.;” la 

vocal “o” (cholem) encima de la letra simboliza la esencia de Hashem tanto en el 

nombre Hashem como en elokim, mientras que la semivocal sh'va, debajo de la 

letra simboliza el tzimtzum, restricciones que G 'd se ha impuesto a sí mismo en 

sus relaciones con los habitantes de nuestra parte del universo. La vocal kametz 

por otro lado, simboliza la generosidad de Di-s después de que Él se ha impuesto 

restricciones a Sí mismo. Este es el significado alegórico de la palabra חשק en el 

versículo 15, una palabra que normalmente se traduce como “tener cariño”, en el 

sentido de desear. Según el autor, Moisés usó esta palabra allí como un acrónimo, 

una secuencia de las primeras letras de las vocales  ,קמץ חולם, שוא . El mensaje que 

Moisés deseaba transmitir al pueblo judío era que Di-s se impuso restricciones a sí 

mismo para poder dispensarles Su generosidad. [Supongo que viendo que la 

palabra חשק se usa en el sentido de deseo carnal, como en Génesis 34,8 donde 

Jamor, padre de Squem explica el enamoramiento de su hijo por la hija de Yaakov, 

Dina, nuestro autor prefirió no entenderlo en este sentido. Ed.]Moisés da a 

entender que los patriarcas del pueblo judío habían sido los únicos destinatarios de 

este derramamiento de la generosidad de Di-s.   

  
Eikev 18   למען ירבו ימיכם כו' כימי השמים על הארץ. דהיינו כאשר משפיעים להארץ

את הארץ והולידה והצמיחה,  כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים כו' כי אם הרוה (ישעיה נה, י) כנאמר

כן תהיו גם אתם בבחינה זו להשפיע להכל. וזהו למען ירבו ימיכם כימי השמים על הארץ, להשפיע  

  :לכל
Deuteronomio 11,21 “Para que tus días y los días de tus hijos sean numerosos 

sobre la tierra mientras haya un cielo sobre la tierra”. Encontramos un versículo en 

Isaías 55,10 donde el profeta expresa un sentimiento similar, parafraseando aquí 

las palabras de Moisés. En lugar de hablar del cielo y la tierra, el profeta Isaías usa 

la parábola de la nieve y la lluvia como fenómenos que perduran en nuestro 

mundo, y agrega que mientras estos fenómenos sean beneficiosos en la tierra, la 

voluntad de Di-s palabra sea eficaz en la tierra y beneficie a la humanidad en su 

conjunto. 

  
 Eikev 19* שואל מעמך כי אם ליראה כו'. הנה ידוע מאמר רבותינו ז"ל  ועתה ישראל מה ה' אלהיך



 

עקב ענוה יראת ה'.  (משלי כב, ד ) מה שעשתה חכמה עטרה לראשה עשתה ענווה עקב לסוליתה שנאמר

ראשית חכמה יראת ה'. הנה מתחלה נקדים ענין הידוע שיש ב' בחינות יראה.  (תהלים קיא, י) וכתיב

תתאה. בחינת יראה תתאה, הוא בחינת יראת חטא, ואין זה בחינת   בחינת יראה עילאה, ובחינת יראה

יראה העונש לבד אשר גם פחותי הערך יש להם יראה זה, כי זה לא נקרא יראת חטא. אמנם יראת  

חטא, הוא למעלה במדריגה מיראה זה שיראת חטא נקרא מה שמתיירא מפני החטא מחמת שהוא נגד 

דל מה', רק חפצו ורצונו להתקרב לה' ושרש בחינת יראה זה נובע רצון ה' דאינו רוצה להיות נכרת ונב

ממקור התבוננותו והסתכלותו בגדולת הבורא ברוך הוא איך שהוא עיקרא ושרשא דכל עלמין וסובב 

וממלא כל עלמין וכל העולמות ונשמות ומלאכים ושרפים ואופנים וחיות הקודש הם כאין וכאפס נגדו  

ות הנשפע להם מהבורא ברוך הוא בכל עת ורגע כאמור המחדש בטובו  וכל קיומם הוא רק מאור וחי

בכל יום תמיד מעשה בראשית, ובהעדר רגע אחד האור והחיות חס ושלום היה כולם כלא היה 

ומהסתכלות והתבוננות זאת מסתעף להיות מסתכל על שפלות עצמותו ופחותית ערכו להיות ממאריה  

דע אינש בנפשו אז הוא נבזה ונמאס בעיניו בתכלית ומזה  דחושבנא איך שהוא רחוק מה'. וכאשר י

תפול עליו אימה ויראה שלא לעבור על רצונו חס ושלום וזהו הנקרא יראה תתאה, שהוא יראת חטא.  

אמנם בחינת יראה עילאה, הוא למעלה ממדריגה זו, כי בחינת יראה עילאה הוא בחינת ביטול  

די התבוננות והסתכלותו בעצמות הבורא ברוך הוא איך  במציאות מפני רוממות ה' והדר גאונו על י

שהוא אין סוף פשוט בתכלית הפשוטות לית מחשבה תפיסא ביה ולאו דאית ליה מכל אינון מדות כלל 

וכו', והוא למעלה מעלה מהשתלשלות העולמות, כי אין ערוך אליו כנ"ל. ועל ידי העמקת דעתו  

יאות בתכלית ולא מרגיש עצמותו כלל ולא שייך בעת  בהסתכלות זה בעיון הדק היטיב הוא בטל במצ

ההוא לומר שהוא ממאריה דחושבנא להסתכל על שפלות עצמותו ופחיתות ערכו כנ"ל, כי הוא  

בתכלית הביטול בהעדר הרגשת עצמותו והוא הנקרא בחינת יראה עילאה. שהוא על דרך משל, הבא 

והדר גאונו עד שהוא בטל במציאות ואינו  לפני המלך שנופל עליו יראה גדולה מפני עצמות המלך 

מרגיש עצמותו שלא שייך לומר שבעת ההוא הוא מסתכל על שפלות עצמותו ופחיתות ערכו, כי בעת 

ההוא הוא בבחינת ביטול ואינו מרגיש עצמותו כלל. מה שאין כן כשאינו לפני המלך, רק שהוא 

כה מסתכל בשפלות עצמותו ופחיתות  מתבונן בגדולות המלך אזי לפי ערך שמשיג בגדולות המלך כ

ערכו ועל ידי זה ירא לעבור רצון המלך ומצותיו שהוא בחינת יראה תתאה יראת חטא. וזה עיקר  

ההפרש שבין בחינת יראה תתאה יראת חטא, ובין בחינת יראה עילאה שהוא בחינת ביטול במציאות 

מה, שאינו מרגיש עצמותו כלל  בתכלית והעדר הרגשת עצמותו והוא בחינת מ"ה כמו שנאמר ונחנו  

וכל מה שיוסיף כח חכמתו להעמיק דעתו בהסתכלות זאת ככה יתוסף לו בחינות יראה עילאה לבא 

הן יראת ה' הוא חכמה, כי שניהם  (איוב כח, כח) לבחינת ביטול באמת בחינת מ"ה הנ"ל כמו שנאמר

מקודם יגיע לבחינת יראה  עולים בקנה אחד. אמנם אי אפשר לבוא לבחינת יראה עילאה זה עד ש

תתאה, בחינת יראת חטא הנ"ל, שהוא התבוננותו בגדולות הבורא ברוך הוא שעל ידי זה הוא ממאריה 

דחושבנא להסתכל על שפלות עצמותו ופחיתות ערכו ונבזה בעיניו ונמאס והוא בחינת ענוה שהוא  

עילאה בביטול במציאות   שפל בעיניו באמת ועל ידי זה יוכל לבוא ולהגיע למדריגת בחינת יראה

והעדר הרגשת עצמותו מפני רוממות עצמות הבורא ברוך הוא והוא בחינת מ"ה כנ"ל. אבל בלעדי 

הקדמת יראה תתאה יראת חטא הנ"ל, אי אפשר לבוא לבחינת יראה עילאה. והוא על דרך משל הידוע  

ואפס ככה אי אפשר    בגרעין הנזרע בארץ שאי אפשר לצמוח מחדש עד שיהיה נרקב בארץ ויהיה אין

לבוא לבחינת יראה עילאה הנ"ל עד שיקדים בחינת יראה תתאה יראת חטא הנ"ל שהוא בחינת ענוה  

  :להיות משים עצמו כשירים בבחינת אין ואפס
[En este punto, algunas ediciones de Kedushat Levi contienen un párrafo adicional 

extenso que trata sobre lo que Moisés tenía en mente cuando le dijo al pueblo que 

las demandas de Di-s sobre ellos eran mínimas, es decir, ועתה מה ה' אלוקיכם שואל 

 en 10,12. La esencia de ese párrafo es que el autor, en lugar de distinguir ממכם 

como es costumbre entre dos niveles de 'יראת ה, “temor del Señor”, viendo el nivel 

inferior de eso como miedo al castigo por los pecados cometidos, mientras que el 



 

nivel más elevado es un reconocimiento y un sentimiento abrumado por la 

grandeza de Di-s, no considera el miedo al castigo ni siquiera como un nivel 

"bajo" de 'יראת ה. Como este editor no ha alcanzado el nivel del autor de 

comprender suficientemente tales conceptos, no me he atrevido a tratar de traducir 

sus palabras al inglés. Ed.] 

  
Eikev 20   וזהו כוונת חכמינו ז"ל מה שעשתה חכמה עטרה לראשה, היינו התבוננותו והסתכלותו

ובעצמות הבורא ברוך הוא וכו' וכנ"ל שהוא בחינת חכמה בחינת ראיה על דרך משל, הרואה את  

נת ענוה כנ"ל, כי אי  המלך וכנ"ל עשתה ענוה עקב וכו', היינו בחינת יראה תתאה יראת חטא שהוא בחי

אפשר לבוא לבחינת יראה עילאה הנ"ל עד שיקדים בחינת יראה תתאה יראת חטא הנ"ל. וזהו מאמר  

הכתוב ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה וכו', פירוש בחינת מ"ה הוא שואל מעמך  

יראה עילאה. כי אם  שהוא בחינת ביטול במציאות מדרגת משה כמו שכתוב ונחנו מה, שהוא בחינת

ליראה, פירוש, היינו רק באופן שתקדים בחינת יראה תתאה בחינת יראת חטא שהוא עיקר היסוד  

ומצב להיות סולם לעלות במעלות המדריגה בחינת יראה עילאה בחינת ביטול במציאות בחינת מ"ה  

 :וכנ"ל והבן

  

Re'eh 1  ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה )דברים יא, כו(. לכאורה תיבת היום, אינו מובן. אך

דידוע שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, דהוא יתברך נותן בכל יום  

בהירות חדש ומשפיע חסדים חדשים ואדם העובד שמו יתברך מקבל עליו בכל יום בהירות ושכל חדש  

ה יודע אתמול. וזהו שכתוב ראה אנכי נותן לפניכם היום, על דרך שאמרו חכמינו ז"ל  מה שלא הי

 :היום, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, רצה לומר בכל יום תקבל ברכה וחסד חדש

  
Deuteronomio 11,26. “Mira que pongo delante de ti la bendición de este día;” a 

primera vista no parece necesaria la palabra: היום, “hoy”, ya que sabemos que Di-s 

renueva Sus bendiciones cada día, así como renueva el acto de la creación del 

universo al brindar luz luz a Su universo ya que esto es parte de Su bondad. Las 

personas que le sirven son conscientes de que reciben nuevos conocimientos 

diariamente y aprenden cosas que no sabían el día anterior. Por lo tanto, podemos 

entender la palabra:  היום, como “cada día”, como dijeron nuestros sabios:   בכל יום

 La generosidad de Di-s estará en tus ojos como si algo nuevo“ ,יהיו בעיניך כחדשים 

cada  día.” 

  
Re'eh 2   או יש לומר, שהמפרשים דקדקו על הלשון אשר תשמעו, שהיה לו לומר אם תשמעון, כמו

דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא, אבל   (:קידושין לט) . ונראה דידוע דברי חכמינו ז"לגבי אם לא תשמעון

רוצה לומר דשכר של   (אבות ד, ב) יש שכר אחד שאדם מקבל אף בזה העולם והוא דשכר מצוה מצוה

גופא שעשה דאין צריך יותר שכר, רק זה גופא שזוכה לעשות מצוה ועשה תענוג   מצוה הוא המצוה

להבורא אין לך שכר יותר מזה. וזה שאמר הפסוק ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה, רוצה לומר  

אפילו בעודכם חיים כשתעשו מצות הבורא תקבלו ברכה בזה העולם. ומפרש מהו הברכה וזהו שאמר  

ר תשמעון, זה גופא מה שאתם תשמעון לי ותעשו מצותי זה גופא יהיה הברכה,  הפסוק את הברכה אש

כי אין תענוג גדול יותר מזה כנ"ל שכר מצוה מצוה, מה שאין כן גבי קללה חס ושלום דוקא אם לא 

 :תשמעון, הוצרך לכתוב אם 

  
Alternativamente, debemos enfocarnos en las palabras:  אשר תשמעו en el siguiente 

verso. Esta formulación es inusual, ya que la Torá normalmente escribe:  אם תשמעון, 



 

“si escuchas”, y no  תשמעו אשר . Muchos de ustedes, mis lectores, están 

familiarizados con una declaración en el Talmud Kidushin 39 según el cual 

ninguna recompensa por observar los mandamientos de la Torá puede esperarse en 

esta vida. Hay, sin embargo, un tipo de “recompensa” que el hombre recibe ya 

durante su vida en la tierra, es decir,  שכר מצוה מצוה, “haber cumplido el 

mandamiento resulta en la satisfacción obtenida del conocimiento de que uno ha 

podido cumplir el mandamiento en cuestión.” (Avot 4,2). ¿Qué mayor 

“recompensa” puede haber que el conocimiento de que uno ha proporcionado 

placer al Creador con su obra? Es esto lo que Moisés le dice al pueblo aquí, 

“Mirad que os he dado una bendición (recompensa) ya en este día, es decir, en esta 

vida.” Todo lo que tienes que hacer para calificar para esta bendición es servirle. 

Al volverse más preciso sobre lo que se debe hacer para calificar para esta 

"recompensa", la Torá (Moisés hablando) continúa con אשר תשמעו, "que escuches 

las instrucciones de Di-s". En otras palabras, el mismo acto de “escuchar” te 

califica para la bendición de la que habla Moisés, una bendición que está 

disponible en su vida diaria en la tierra. La comparación con la קללה, maldición de 

la que habla Moisés y que será el destino del pueblo si no escuchan la voz de Di-s 

apartándose del camino correcto (versículo 28), nos mostrará que la palabra:  םהיו , 

"este día", mientras está vivo en la tierra, está significativamente perdido. Además, 

la idea misma de que la gente se desvíe del camino correcto se menciona solo 

como una posibilidad, es decir, אם לא תשמעו, no como certeza, es decir, אשר. 

  
Re'eh 3 יאמר, ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. תיבת היום ידויק, פי' היום מתחיל   או

הברכה אף על פי שהברכות והקללות נאמרו על הר גריזים והר עיבל, מכל מקום מתחילין מהיום. 

ומפרש את הברכה אשר תשמעון אל מצותי כנ"ל, פירוש שזהו גופא הברכה במה שתשמעו מצות ה'  

יותר מזה שנשמע למצות ה' מעתה אם היום בקולי תשמעו יהיה הברכה היום כיון שזהו דאין לך ברכה 

 :הוא הברכה במה שאתה שומע מצותיו

  
Otra forma de explicar la palabra  היום en nuestro versículo es que aunque las 

“bendiciones” y “maldiciones” que a su debido tiempo se pronunciarán dentro de 

Tierra Santa en el Monte Gerizim y el Monte Eyvol, (Deuteronomio 27,12 -26) la 

“bendición de la que Moisés habla aquí se aplica inmediatamente, y el pueblo no 

tiene que esperar hasta haber conquistado parte o toda la tierra de Canaán. Moisés 

deletrea la bendición con las palabras:  אשר תשמעו, para que podamos entender que 

el mismo hecho de que escuchamos las instrucciones de Di-s trae bendiciones a su 

paso. Simplemente escuchar cómo cumplir un mandamiento es en sí mismo el 

cumplimiento de un mandamiento.  
 Re'eh 4*  ,ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. ולכאורה יקשה למה נאמר ברכה וקללה יחד

שלא יגבה לבו   ולא נאמר ברכה אם תשמעון וכו'. ולהבין זאת, נקדים לבאר כלל גדול בעבודת האדם,

ולא יהיה נדמה בעיניו אשר הוא עובד ה' בעבודתו אשר עובד בתורה ומצות ואהבה ויראה, כי במה  

שיורגש בנפשו ועבודתו יפול הנופל חס ושלום מדרגה אחר מדרגה עד שיבוא לתאות גשמיות. אלא 

חלל ונשבר  אדרבה לא יהיה נחשב עבודתו אצלו כלום ולא יהיה שום הרגשה בעבודתו ויהיה לבו

בקרבו שעדיין לא התחיל לעבוד את ה' כלל, כי כאשר יתבונן היטב בגדולות הבורא ברוך הוא איך  

שהוא עיקרא ושרשא דכל עלמין וסובב וממלא כל עלמין ולית מחשבה תפיסא ביה כלל וכל העולמות  



 

דו. וכמו  ונשמות ומלאכים ושרפים ואופנים וחיות הקודש כולם בטילים לפניו וכאין וכאפס נג

שאומרים וכולם עושים באימה וכו' ואופנים וחיות הקודש, כו', אזי יתעורר להיות כלתה וגם נכספה  

נפשו להתלהב בעריבות מתיקות ידידות לחפוץ ולהשתוקק עבודת ה' בכל עת ולא יורגש אצלו עבודתו  

תלהב לבו לעבודת  כלל וכל מה שיעמיק דעתו יותר בהתבוננות השגת גדולות הבורא ברוך הוא יותר י

ה' ולא יהיה נחשב בעיניו כלום ולא יהיה שום הרגשה בעבודתו ויהיה לבו נשבר בקרבו על שהוא  

תהלים  ) מרחוק מה' ולא התחיל לעבוד אותו כלל, כי לפי ערך גדולתו מה הוא ומה עבודתו. וזה שכתוב

בשם שופר מלשון שפרו  תקעו בחודש שופר, כי ידוע שהאדם העובד את ה' הוא מכונה  (פא, ד

רוצה לומר, שעבודה זה שמכונה   (בראשית לב, כו) מעשיכם. תקעו, הוא מלשון ותקע כף ירך יעקב

בשם שופר שהוא תקועה תמיד בלבבכם יהיה חדש אצליכם כמו שעדיין לא התחלתם לעבוד את ה' 

נפלאות עשה, על ידי היינו שתשיר שיר חדש תמיד. כי  (תהלים צח, א) כלל. וזהו שירו לה' שיר חדש

שתעמיק דעתך בגדולת הבורא ברוך הוא ותשיג איך שהוא מופלא ומכוסה רם ונשא שאין לכל  

העולמות ומלאכים נשמות שום השגה ותפיסה ביה כלל מזה תתלהב נפשו ולא יהיה נחשב אצלו  

ע  עבודתו לכלום וישיר שיר חדש תמיד כאלו עדיין לא התחיל לעבוד את ה' כלל. וכמו שידו

על דרך משל, שמרגילין את הקטן לילך לאט   (שם מח, טו) על פסוק הוא ינהגנו עלמות (הבעש"ט) מאמר

לאט הנה כל מה שמתרחקין מן הקטן יותר הוא מרגיל את עצמו לילך, כמו כן על ידי מה שאנחנו 

  משיגין שהבורא ברוך הוא הוא מופלא ומכוסה ולית מחשבה תפיסא ביה כלל מזה מרגילין לבוא

לגשת לעבוד עבודת הקודש, כי על ידי השגת רוממות הבורא ברוך הוא לא נחשב בעינינו עבודתינו  

לכלום , כי לפי ערך רוממות גדולתו עדיין לא התחלנו לעבוד עבודתו כלל ועבודת כל יום הוא דבר 

 :חדש. וזהו שיר חדש, כי בכל יום יהיו בעיניך כחדשים

  
[El siguiente párrafo extenso ha sido omitido en varias ediciones del Kedushat 

Levi. Lo he incluido porque estoy desconcertado por qué algunos editores se han 

tomado la molestia de omitir una prueba tan impresionante del elevado concepto 

moral del autor de cómo un judío puede convertirse en la personalidad que refleja 

que él ha "digerido" a fondo. de lo que la Torá lo considera capaz. Ed.] “He aquí 

que os he puesto hoy bendición y maldición.” Parece algo extraño que Moisés 

haya agrupado dos opuestos, como bendición y maldición, en un solo versículo, en 

lugar de tratarlos en párrafos separados, como es el caso cuando la Torá, en dos 

ocasiones separadas en Bechukotai. y Ki Tavo, enumera los resultados de obedecer 

o desobedecer los mandamientos de Di-s. Para entender esto, primero expliquemos 

una regla importante con respecto a las obras realizadas por el hombre, algo 

diseñado para evitar que nos volvamos autoritarios y tomemos  crédito indebido 

cuando servimos al Creador al realizar los diversos mandamientos que Él nos ha 

dado para nuestro beneficio. Si hiciéramos eso, estaríamos a solo unos pasos de 

generar deseos físicos que pueden abrumarnos. No solo no debemos felicitarnos 

por nuestro servicio al Señor como un logro importante de nuestra parte, sino por 

el contrario, debemos considerar tal servicio como mínimo, y como resultado de 

esto debemos tomar conciencia de la inmensa brecha espiritual entre nosotros y el 

Creador, de modo que terminemos con el corazón roto al considerar nuestra 

relativa impotencia en comparación con Él. Cuanto más le sirvamos, más nos 

daremos cuenta de que todavía estamos en el comienzo de obtener una 

comprensión de la inmensidad de un Ser que ha llamado a la existencia a todo el 

universo y se mantiene en contacto constante con todas Sus criaturas, siendo 

conscientes de lo que hacen en cualquier lugar y en cualquier momento. Si 



 

simplemente nos tomamos un tiempo para contemplar que el nuestro no es el único 

planeta que Di-s ha creado, sino que hay millones como él, ¿cómo no podemos 

sentir nuestra relativa insignificancia en el esquema de las cosas que Di-s ha 

creado? ?Podemos vislumbrar los sentimientos generados por los servidores de 

Hashem en las regiones celestiales cuando recitamos diariamente en nuestras 

oraciones matutinas que, a pesar de saberse amados, puros y poderosos, es decir, 

 sin embargo, a pesar de su “estación en las alturas ,כלם אהובים כלם ברורים, כלם גבורים

del universo”, ברום עולם, se relacionan con el Creador con asombro y temor, es 

decir,  באימה וביראה. Si esto se aplica a los ángeles principales, ¿cuánto más se 

aplica a nosotros, los seres humanos mortales? De la versión citada en nuestras 

oraciones parece que estos ángeles no experimentaron los sentimientos de su 

insuficiencia hasta que estuvieron activamente involucrados en la realización de 

actos de servicio para el Creador. Inmediatamente después de estas líneas en las 

oraciones de la mañana, el más alto categoría de ángeles, los serafines, chayot y 

ofanim, son descritos como habiendo intensificado y reforzado su adoración al 

proclamar la santidad de Di-s tres veces, es decir,  קדושה. Cuando servimos al Señor 

de la manera adecuada, nuestro progreso espiritual asumirá la naturaleza de una 

"reacción en cadena", cada acto de servicio resultará en una mejor comprensión 

del Creador por parte de Su criatura. Nuestro autor ve en el mandamiento de servir 

al Señor tocando el shofar el día de Año Nuevo, (Salmos 81,4) una “invitación” a 

mejorarnos espiritualmente, la palabra  שופר de la raíz  שפר, personificando el 

concepto de embellecer, es decir, mejorar uno mismo. La palabra  תקיעה, basada en 

la raíz  תקע, que significa “firmemente plantado (tienda)”, véase Génesis 31,25 

cuando se usa con el toque del cuerno de carnero, sugiere que este servicio del 

Señor sea algo firmemente arraigado en nuestra personalidad, [no una visita 

ocasional a la sinagoga. Ed.] El hecho de que se realice simbólicamente en Año 

Nuevo, especialmente, señala el efecto que tiene en la renovación de nuestro 

compromiso con Hashem. La misma idea de que necesitamos “renovar” 

periódicamente este compromiso, sugiere que todavía estamos en el “comienzo” 

de nuestro ascenso espiritual. Esto también se refleja en la exhortación del salmista 

(salmos 98,1) a “cantar un cántico nuevo al Señor”. Las  נפלאות, maravillas, obradas 

por Di-s que el salmista describe en los salmos 98, son que profundiza las 

facultades perceptivas de Sus siervos, los que cantan cánticos nuevos en Su 

alabanza. Vale la pena recordarlo. una explicación del Baal Shem Tov en los 

salmos 48,15, donde David describe que Di-s nos guía para siempre con las 

palabras:  הוא ינהגנו על מות, “Él nos guiará más allá de la muerte”. El Baal Shem tov, 

utiliza una parábola para explicar ese versículo. Un padre, cuando enseña a 

caminar a su hijo, procura que no empiece corriendo sino dando pasos lentos. Para 

animar a su hijo a caminar cada vez más seguro, se distancia gradualmente del 

hijo, de modo que éste necesita recorrer más distancia antes de llegar al abrazo de 

su padre. El hecho de que Di-s, es decir, Su esencia, nos parezca muy lejano nos 

anima a esforzarnos más en resolver este misterio acercándonos a Él sirviéndole 

mejor. Esto, a su vez, crea la sensación dentro de nosotros de que, aunque no 

hemos logrado nuestro objetivo de desentrañar todos los misterios que rodean a 



 

Di-s, ya no consideramos que nuestros esfuerzos sean intrascendentes. Todos los 

días sentimos como si estuviéramos entrando en un nuevo capítulo en nuestro 

servicio al Señor.  

  
e'eh 5R כל הדר בארץ דומה כמי שיש לו אלוה, היינו כל  (: כתובות קי) וזהו פירוש מאמר חכמינו ז"ל

הדר בגשמיות אשר נדמה ונחשב בעיניו ליש ודבר שהוא עובד ה' דומה כמי שיש לו אלוה, רוצה לומר  

ואינו תופס  שהוא סובר שהוא עובד ה'. וכל הדר בחוץ לארץ, היינו חוץ לגשמיות ונבזה בעיניו ונמאס

מקום כלל ולא נחשב עבודתו בעיניו לכלום דומה כמי שאין לו אלוה, היינו שעדיין לא התחיל לעבוד  

את ה' כלל. וזהו פירוש הפסוק וקווי ה' יחליפו כח, היינו שמתחלפין תמיד שאינם עומדים בבחינה 

כלומר שלא נדמו   אחת, כי בכל יום עבודתם חדשה כנ"ל. לא ייעפו, לשון עוף דבר שעף למעלה,

בעיניהם שהם עובדי ה' ועולים במעלות המדרגות, רק אדרבה לא יגעו, רוצה לומר שנדמה בעיניהם 

שעדיין לא הגיעו לשום מדריגה איך לעבוד את הבורא ברוך הוא ולא התחילו כלל לעבוד אותו. וזהו  

 :(תהלים קג, ה) 'תתחדש כנשר נעורייכי וכו

  
El Talmud Ketuvot 110 establece que cualquiera que resida en Tierra Santa es 

comparable a alguien que tiene un Di-s. El significado de esa declaración es que 

todos los que viven físicamente en la tierra de Israel se ven a sí mismos sirviendo 

al Señor por su misma presencia en la Tierra Santa, una tierra de sustancia. Por 

otro lado, cualquiera que reside fuera de Tierra Santa, viendo que vive en una 

tierra carente de sustancia, se ve a sí mismo como si no tuviera un Di-s. Esto 

significa que tal persona ni siquiera ha comenzado a servir al Señor (aunque crea 

que lo ha hecho). Este es también el significado de Isaías 40,31  וקווי ה' יחליפו כח, 

“pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas (constantemente);” el 

profeta asegura a los siervos del Señor, que viendo que su servicio al Señor los 

lleva a nuevos conocimientos diariamente, nunca se detendrán (espiritualmente 

hablando). Es por esto que el profeta agrega que no experimentarán fatiga, es 

decir,  לא ייעפו. La palabra עף, que principalmente significa “volar”, es utilizada por 

el profeta aquí para indicar que el verdadero siervo del Señor no se ve a sí mismo 

como “volando alto” espiritualmente, sino todo lo contrario,  לא ייגעו , se ven a sí 

mismos como si aún no hubieran llegado a la primera estación en el camino a su 

destino. Este es también el significado del salmo 103,5   כנשר נעוריכי תתחדש , “tu 

juventud se renovará como la de las águilas”. 

  
 Re'eh 6 נפש כי תחטא, ומפרש מהו החטא, בעשותו  ( ויקרא ד, כז) ואפשר לומר שזהו פירוש הפסוק

אחת מכל מצות ה' אשר לא תעשינה, רוצה לומר אשר מן הראוים היה בעשותו איזה מצוה שיהיה  

נדמה בעיניו כאלו לא עשה כלום והיא לא כן אך שנחשב בעיניו ליש ודבר על ידי עשיות המצות ועל  

חטא גדול. ונוכל לומר שלזה כיוונו חכמינו  ידי זה הוא מתגדל בעיניו אז ואשמ', כי זהו עצמו הוא 

כי ענין מצוה   (ישעיה סא, ח ) .שדרשו מצוה הבאה בעבירה, מקרא דשונא גזל בעולה (.סוכה ל) ז"ל

הבאה בעבירה הוא כנ"ל שאחר המצוה הוא מתגדל ומתנשא בעיניו על ידי עשיות המצות וזאת  

רך זה, שונא גזל בעול"ה, דהיינו שעל ידי ההתנשאות נחשב כעבירה. וכוונת הכתוב הוא גם כן על ד

המצות הוא עולה ומתגדל בעיניו להיות נחשב ליש ודבר לכן כמו גזל יחשב, כי באמת לא מכוחינו  

ועוצם ידינו אנחנו מקיימין המצות רק הכל מאת הוא ה' אשר בחר בנו וכו' ונתן לנו את תורתו וזכינו  

 :ו שנוכל להשיג עבודתו איך לעבוד אותולקיים מצותיו וחקותיו ומאיר עינינו בתורת 

  



 

También es posible entender Levítico 4,27 en un sentido similar donde la Torá 

describe la comisión de un pecado de una manera peculiar al escribir:  נפש כי

תעשינהתחטא....בעשותה אחת ממצות ה' אשר לא   , “cuando una persona comete un pecado 

al cumplir uno de los mandamientos de Di-s que no debe cumplirse”. Lo que se 

quiere decir es que “alguien peca por la manera en que cumple un mandamiento, 

es decir, dándose crédito por el cumplimiento, un acto de arrogancia”. En otras 

palabras: debemos guardarnos de ser presumidos acerca de nuestro nivel de 

servicio al Señor. Se describe como:  ואשם, se hizo culpable.También podemos 

decir que esto es lo que tenían en mente nuestros sabios en la Sucá 30 donde 

derivaban el rechazo de la ofrenda de alguien en el altar, cuya presentación era 

posible solo a través de la comisión previa de un pecado, de un versículo en Isaías 

61,8 el profeta dice que Di-s odia un holocausto que fue ofrecido como resultado 

de que el donante haya robado primero el animal ofrecido, es decir   כי אני ה' אוהב

 porque yo, el Señor que amo la justicia, aborrezco el robo“ ,משפט שונא גזל בעולה 

con holocausto”.Nuestro autor entiende el concepto de מצוה הבאה בעברה“ de los 

mandamientos de Di-s a costa de cometer un pecado”, como el “pecado” que 

consiste en la presunción de la parte preocupada por los otros mandamientos que 

ya ha cumplido. Tal presunción, es decir, la arrogancia espiritual, se considera 

pecaminosa. Considera que el versículo de Isaías 61,8 que citamos más arriba se 

refiere a este tipo de pecado. Cualquier judío que se considere a sí mismo un יש, 

“alguien”, como resultado de haber cumplido los mandamientos en lugar de haber 

adquirido un sentido más profundo de humildad, no ha logrado absorber las 

lecciones básicas del judaísmo. Olvida u olvidó que incluso la fuerza, física y 

moral, para cumplir estos mandamientos fue algo que nos concedió el Creador; no 

es algo “de cosecha propia”.  

  
Re'eh 7   ועתה נבוא לבאר כוונת הכתוב ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. פירוש ראה, הוא

בחינת ראיה, היינו הבהירות להשגה. אשר אנכי נותן לפניכם, שיהיה ביכלתכם לעבוד עבודה שלימה  

הוא על ידי בחינת ברכה, רוצה לומר על ידי שתמשיכו עול מלכות שמים עליכם, כי ברכה הוא מלשון  

משכה כמו בריכות המים, דהיינו שיותר מה שתמשכו עליכם עול מלכות שמים על ידי התבוננות  ה

בגדולות הבורא ברוך הוא איך שהוא עיקרא ושרשא דכל עלמין וסובב וממלא כל עלמין וכל העולמות  

 ונשמות ומלאכים הם בטלים וכאין וכאפס נגדו אז תתלהב נפשו ולבו לה'. ועל ידי זה וקללה, רוצה

לומר, כי על ידי ברכה הנ"ל שממשיך על נפשו עול מלכות שמים על ידי השגות גדולות הבורא ברוך  

הוא כנ"ל אזי וקללה, כלומר על ידי זה לא יהיה נחשב בעיניו לכלום, כי יהיה נבזה ונמאס בעיניו ולא  

ית השפלות יהיה עבודתו מורגשת אצלו להיות נחשב בעיניו ליש ודבר אלא אדרבא יהיה תמיד בתכל

ויהיה מקולל בעיניו. והנה נתבאר בדברינו שעל ידי שאדם משים עצמו כשירים ואינו תופס מקום  

להיות נחשב בעיניו ליש ודבר על ידי זה יוכל להיות כלי מוכשר לקבל השפעת ה' תמיד, כי כלי ריקן 

 :יוכל לקבל וכר

  
Procedamos ahora a interpretar la línea: היום ברכה וקללה תן לפניכם  ראה אנכי נו , “¡mira! 

He puesto delante de ti hoy bendición y maldición.” La palabra ראה en este 

contexto no es una directiva para estar alerta de lo que sigue, sino que se refiere al 

significado literal de la raíz ראה, “ver” con los ojos, aprovechar la luz brillante. 

para distinguir entre diferentes fenómenos. (Tanto los abstractos como los físicos) 



 

El israelita es invitado u ordenado por Moisés a distinguir entre los fenómenos que 

aparecen uno al lado del otro, para reconocer cuáles de ellos son beneficiosos para 

él y cuáles representan una maldición potencial para él. Moisés da a entender que 

el israelita tiene la opción de aceptar el “yugo de los cielos”, es decir, los 

mandamientos de la Torá, algo que resultará sumamente beneficioso para él, o 

rechazar ese yugo en favor de todo tipo de indulgencias en nuestro mundo 

material, algo que al final habrá resultado ser una maldición para él. yugo es el 

instrumento por medio del cual se hace que un buey jale el arado, la herramienta 

que eventualmente provee al hombre con sus medios, es decir, pan.[El término 

“yugo del reino celestial” para los mandamientos del Torá, es posbíblica, y no 

aparece hasta los tiempos talmúdicos. El símil de un judío que guarda los 

mandamientos como si hubiera aceptado el "yugo" del cielo, retrata a tal judío 

como tirando de una reja de arado, la recompensa por  hacerlo es un largo camino, 

hasta que se haya recogido la cosecha y se pueda consumir. Cuando reflexionemos 

sobre esto, encontraremos que nuestros sabios fueron muy astutos al acuñar esta 

frase. Ed.]En esta coyuntura nuestro autor hace comparaciones entre el significado 

de la palabra  ברכה “bendición,” y בריכה, “cisterna,” de la cual el balde saca el agua. 

También compara la palabra ברכה con  המשכה, “continuidad”, por medio de tirar de 

algo. Esta sería otra forma de explicar el símil  עול מלכות שמים. La proximidad de la 

palabra  וקללה, “o una maldición”, es percibida por nuestro autor como una 

advertencia de no permitir que el hecho de haber aceptado el yugo del cielo se nos 

suba a la cabeza y nos dé nociones de  superioridad, viendo que si hiciéramos esto, 

lo que debía ser una bendición podría, Dios no lo quiera, convertirse en una 

maldición debido a nuestra arrogancia. 

  
Re'eh 8 ונתתם חמישית לפרעה וארבע הידות יהיה ( בראשית מז, כד) ובזה יובן מה שנאמר גבי יוסף

השפעת המשפיע למקבל שהוא על ידי בחינת גבול וצמצום, כי אם לא היה  לכם. כי הנה ידוע בענין

השפעתו על ידי בחינת צמצום לא היה יכול המקבל לקבל ההשפעה אשר נשפע לו. ומזה מובן  

שבהשפעת המשפיע נכלל בחינת חסד וגבורה בחינת חסד הוא השפעתו אשר רוצה להשפיע. ובחינת  

ר השפעתו בא בשיעור ומדה שיוכל המקבל לקבל. וזהו אצל  גבורה הוא בחינת גבול והצמצום אש

המשפיע ואצל המקבל הוא גם כן על דרך זה, היינו התכללות בחינת חסד וגבורה בחינת החסד שבו,  

פסחים  ) היינו מה שרוצה לקבל ההשפעה, כי על ידי זה הוא משפיע תענוג להמשפיע כידוע במאמר

נת גבורה, היינו מה שמשים עצמו כשירים בבחינת ביטול כאין  יותר מה שהעגל רוצה וכו'. ובחי (.קיב

ואפס שלא יהיה תופס מקום כלל בלי שום הרגשת עצמותו ואזי יכול לקבל השפעת המשפיע וכמו 

שידוע בענין גרעין הנזרע בארץ שלא יכול לצמוח עד שירקב בארץ ויהיה אין ואפס. ומובן מזה שבין 

' מדות אצל כל אחד ואחד ב' מדות והם נקראים ארבע ידות שהוא המשפיע ומקבל יש ביניהם בחינת ד

כמו דבר הניתן מיד ליד. והנה ידוע שב' מדות חסד וגבורה הם ב' ההפכים בתכלית ובכדי שיוכל לירד  

השפעת המשפיע למקבל צריך להיות בחינת ממוצע ביניהם והוא בחינת דיבור שעיקר ההשפעה הוא  

ממוצע כידוע ששורש הדיבור הוא למעלה גם מבחינת החכמה וככל  על ידי הדיבור שהוא בחינת ה

הנ"ל כמו כן השפעת הבורא ברוך הוא להעולמות ולנשמות ישראל, כי ישראל עלו במחשבה הוא על  

ידי בחינת צמצום וגבול כידוע שבריאת העולמות היה על ידי בחינת צמצום, כי עצמות הבורא ברוך  

פשיטות ולאו דאית ליה מכל אינון מדות כלל ולית מחשבה תפיסא  הוא הוא אין סוף פשוט בתכלית ה

ביה. אמנם בכדי להיטיב לבריותיו כי חפץ חסד הוא מתלבש במדות על ידי בחינת צמצום הנ"ל לצורך  

קיום העולמות בכדי שיוכלו העולמות וכנסת ישראל לקבל ההשפעה וכמו שידוע כל זה היטב למעיין  



 

וכלו העולמות וכנסת ישראל לקבל ההשפעה הוא גם כן על ידי בחינת  בכתבי האריז"ל. והנה מה שי

מדות כנ"ל בחינת חסד זה שרצונם וחפצם ותשוקתם בכלות נפשם לקבל ההשפעה ועל ידי זה הם 

מוסיפים תענוג ושמחה למעלה, כי יותר מה שהעגל כו', כנ"ל ובחינת הגבורה הוא על ידי שמשימים  

ן וכאפס כנ"ל וזה נקרא בחינת ד' ידות כנ"ל. אך עיקר ההשפעה  עצמם כשירים בבחינת ביטול כאי

בדבר ה' שמים נעשו, וכמו שידוע   (תהלים לג, ו) באה על ידי בחינת הממוצע בחינת דיבור וכמו שנאמר

בענין עשרה מאמרות. יהי אור כו', והנה ידוע שבחינת הדיבור נקרא פרעה מלשון פריעה והתגלות  

החמישית לפרעה, היינו בחינת הה' שהוא בחינת הדיבור לפרעה שהוא   וזהו פירוש הפסוק ונתתם

בחינת ההתגלות שהוא עיקר ההשפעה, כי על ידו נשפע השפעת המשפיע למקבל. וארבע הידות  

תהיינה לכם, פירוש שכל זה הוא בשביל שבחינת הידות שהוא בחינת המדות יהיה בשבילכם שיהיה  

ברוך הוא לאו דאית ליה מכל אינון מדות כלל, רק לצורך קיום   קיום העולמות, כי מצד עצמות הבורא

 :העולמות וכנסת ישראל הוא מתלבש במדותיו כנ"ל והבן

  
[He decidido omitir el resto de este extenso párrafo ya que, en mi opinión, no 

agrega nada a lo que el autor ha escrito extensamente anteriormente. Ed.]. 

  
Re'eh 9   לשכנו תדרשו ובאת שמה )דברים יב, ה(. שמה, אותיות משה. ויבואר על פי מה שכתב

ממכון שבתו השגיח, ראשי תיבות משה. ועל פי מאמר חכמינו   (תהלים לג, יד) בתיקונים על פסוק

משה שקול כנגד כל ישראל וכל אחד מישראל צריך להיות לו בחינת משה וזהו ממכון   (שיהש"ר א) ז"ל

כו' כל יושבי הארץ, על ידי משה משגיח הקדוש ברוך הוא על כל הארץ הם ישראל. וזהו ובאת שמה, 

 :על ידי בחינת משה תבואו למדריגת השראת שכינה אליך. וזהו לשכנו תדרשו ובאת שמה

  
Deuteronomio 12,5. “Buscarás Su residencia e irás allá”; las letras en la palabra 

 algo que ha sido explicado en el ,משה son las mismas que en el nombre de שמה 

Tikkuney Hazohar así como en Zohar III 273, en conexión con los salmos 33,14,  

 desde Su morada Él supervisa, etc.” Allí también, la primera“ ,ממכון שבתו השגיח

letra de cada una de estas tres palabras deletrea el nombre  משה. Allí se señala que 

ya en Génesis 6,3 la palabra בשגם alude a Moisés, viendo que las letras  ש y  מ son 

directamente parte de su nombre, mientras que el valor numérico combinado de las 

letras ב y ג suman hasta 5=ה. Según el Midrash Shir Hashirim rabbah, 1,64 Moisés 

era equivalente a todo el pueblo judío por un lado, mientras que cada israelita 

individual tenía que esforzarse para volverse igual a Moisés. En otras palabras, la 

palabra  שקול “de igual peso” debe entenderse como “en ambas direcciones”. 

Cuando se aplica al verso en los salmos 33,14 “Di-s supervisa toda la tierra,” se 

refiere a los israelitas, y las palabras ובאת שמה, en nuestro verso anterior aseguran a 

Moisés que él es el vehículo que permite el israelita individual sea bienvenido en 

la residencia de Di-s, el Templo o el Tabernáculo. Fue Moisés quien permitió que 

los israelitas alcanzaran ese nivel de santidad. 

  
Re'eh 10  עשר (. שבת קיט) עשר תעשר את כל תבואת זרעך )דברים יד, כב(. ודרשו רבותינו ז"ל

כשאדם עושה צדקה אזי הצדקה עולה למעלה לפני הקדוש   בשביל שתתעשר. להבין זה נראה, דהנה

ברוך הוא. והנה על דרך משל, האדם הנותן זהב אחד או מדה אחת תבואה מעשר כשהצדקה עולה  

למעלה ומסתכלין זה המעשר מאין הוא בא והלא בא מחמת שהיה לו עשרה זהובים או עשרה מדות  

לם נכנסין במצוה זו, כי מחמת שיש לו עשרה תבואה ונמצא אלו העשרה זהובים והעשרה המדות כו 

זהובים ועשרה מדות נותן אחד זהב או אחד מדה ובזה זוכה לשנה הבאה שיתן י' זהובים וי' מדות  



 

מעשר דהיינו שיהיה לו מאה זהובים ומאה מדות תבואה ונמצא שכל התבואה שהיה לו בפעם הראשון,  

די זה זוכה שבשנה הבאה יזכה שיתן ממאה דהיינו עשרה מדות שממנו נתן מדה אחת מעשר על י

מעשר, דהיינו שיהיה לו מאה מדות. והטעם לזה, כיון שכולם נכנסין במצוה כנ"ל. וזהו עשר, כשתתן  

מעשר. תעשר את כל תבואת זרעך לשנה הבאה, תזכה שכפי התבואה שהיה לך בשנה העבר יהיה 

 :עתה כל התבואה מעשר כנ"ל. וזהו הרמז עשר בשביל שתתעשר

  
Deuteronomio 14,22. “diezmarás (dos veces) todo el producto de tu siembra, etc.” 

El Talmud, Shabat 119 al comentar sobre la repetición de las palabras  עשר תעשר, 

dice: “da tu diezmo para que a tu vez te vuelvas rico, es decir, capaz de diezmar 

más”.Para entender qué aparece a primera vista como una forma arbitraria de 

interpretar este versículo, debemos considerar lo siguiente. Cuando una persona 

hace una donación caritativa, ya sea a un individuo oa una organización caritativa, 

este acto llama la atención de Di-s en el cielo. Ilustremos por medio de una 

parábola. Cuando una persona ha donado una moneda de oro a la caridad o alguna 

otra unidad medible de su cosecha, la décima parte de ésta sube al cielo, y cuando 

llega allí se inspecciona y se identifica su procedencia. Se reconoce que esta 

donación fue el resultado de que el donante poseyera diez veces la cantidad que 

donó a la caridad. Como resultado de haber sido asociado en el cielo como 

perteneciente al donante de la moneda de oro que llegó al cielo, las 9 monedas de 

oro restantes pertenecientes al donante en la tierra ahora se consideran en el cielo 

como parte del cumplimiento de este mandamiento. La razón es simple, que a 

menos que el donante hubiera tenido diez monedas de oro, no podría haber donado 

esta moneda a esta organización benéfica en particular. Como resultado, el donante 

podrá donar diez monedas de oro como su diezmo de la cosecha del año siguiente 

(ingresos). De ello se deduce que toda su cosecha del año anterior se había 

convertido para entonces en un “diezmo”, es decir, el 10% de su cosecha 

(ingresos). Este proceso puede repetirse año tras año, siempre y cuando el dueño 

del oro o del campo cumpla meticulosamente la mitzvá de diezmar. La Torá al 

escribir  עשר תעשר, insinúa que las personas que cumplen este mandamiento 

experimentarán que su riqueza se multiplica por diez, es decir,  עשר תעשר es 

equivalente a decir: “diez veces diez”. 

  
Shoftim 1  ושפטו את העם משפט צדק )דברים טו, יח(. שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך כו '

דהנה הקדוש ברוך הוא שופט את הכנסת ישראל בבוא יום המשפט בגודל רחמיו וחסדיו. אך צריכין  

אתערותא דלתתא לעורר את המדה של רחמנות למעלה. ועל ידי מה נתעורר אותו המדה של חסד, 

אל לדונן לכף זכות ואז על ידי זה גם  כשאנו למטה מתנהגים בחסד ולמדים זכות על כל איש מישר

מלמעלה נתעורר אותו המדה ולמדין גם עליו וגם על כל זרע ישראל חסדים. ואם כן האדם מעורר  

בעובדא שלמטה השער העליון לפתוח שערי חסד להריק ברכה על כל זרע ישראל. וזה שכתוב  

ותכין המשפט של מעלה על  שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך, רוצה לומר שאתה בעצמך תתקן  

ידי שעריך, והוא השערים שלך שאתה עושה ומעורר במעשיך. וזהו ושפטו את העם משפט צדק,  

רוצה לומר כל איש ילמוד את עצמו להתנהג לשפוט את העם משפט צדק ללמד צדקה וזכות על כל  

ל מעלה, כי במדה זרע ישראל ואז האדם מעורר השער של מעלה ועל ידי זה יוצא בדין זכאי במשפט ש

 :שאדם מודד מודדין לו

  



 

Deuteronomio 16,18. “Jueces y agentes de la ley nombraréis en vuestras “puertas” 

para que juzguen al pueblo con justicia”. Si bien es cierto, como todos sabemos 

que Di-s se sienta a juzgar al pueblo de Israel el día de Año Nuevo, momento en el 

cual ejerce Su amor y Su misericordia, todavía existe la necesidad de que se haga 

justicia. dictada aquí en la tierra por jueces humanos, es decir, mortales. Los jueces 

que imparten justicia en la tierra también deben reflejar el atributo de Misericordia 

empleado en las esferas celestes. Cuando los jueces aquí en la tierra emulan el 

acercamiento al acusado que se muestra en las esferas celestes, es decir, suponen 

que incluso si es culpable, hay algunas excusas para encontrar la conducta del 

acusado, entonces podemos esperar que, por teniendo esto en cuenta, nuestro 

propio juicio en el día de Año Nuevo también reflejará esta consideración 

mostrada a los pecadores que habían sido víctimas del impulso del mal. De lo 

anterior, es claro que está en nuestro poder, aquí abajo en la tierra para "abrir" las 

puertas de la bondad amorosa, la fuente de las bendiciones de Di-s para la 

humanidad. Esta es la razón por la que la Torá vincula la dispensación de justicia 

justa a “todas tus puertas”. La Torá nos dice que nosotros mismos debemos iniciar 

el proceso de justicia dando a cualquiera que parezca cometer un mal el beneficio 

de la duda, es decir, como dice el Talmud en Meguilá 12: “el hombre se mide con 

las varas que mide”. se aplica a los demás.” 

  
Shoftim 2  אבות ד,  ) )דברים טו, כב(. נראה לפרש על פי שאמרו רבותינו ז"ללא תקים לך מצבה

התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין, כי העולם הזה הוא הכנה לעולם הבא ומה שאדם  (כא

אוכל ושותה הוא כדי להיות בריא וחזק לעבודת השם יתברך ולא להנאת עצמו חס ושלום. והנה מה  

חציו לכם. וזהו הרמז לא  (:פסחים סח ) שאדם אוכל ומתהנה בעולם הזה נקרא לך כמאמר חכמינו ז"ל

לך, פירוש תענוגי עולם הזה הנקרא לך. מצבה, פירוש מעמד ומצבה לקיום רק הכנה לעולם  תקים  

 :הבא

  
Deuteronomio 16,22 “y no te levantes un pilar de piedra (como símbolo 

religioso)”. Creo que debemos interpretar este versículo de acuerdo con un dicho 

de los sabios en Avot 4,21:  התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין, “prepárate en el 

vestíbulo para que puedas entrar en el salón del banquete.” El autor de este dicho, 

el rabino Yaakov, considera que la vida en la tierra se vive en el vestíbulo de las 

regiones celestiales, y que aquellos que lo ameriten serán admitidos en "el palacio" 

al dejar sus cuerpos en la tierra. Todo lo que el hombre come y bebe en esta vida es 

meramente una preparación para la vida venidera. Debe asegurarse de que cuando 

llegue el momento entrará en ese dominio en una condición saludable. La suma 

total de lo que consumimos en comida y bebida mientras estamos en la tierra es 

descrita por el Talmud en Pessachim 68 como "la mitad que es tuya". personas, 

una opinión que establece que la "mitad" debe usarse para comer, beber y dormir, 

mientras que la otra mitad debe dedicarse a actividades espirituales. El Talmud, 

por supuesto, cita versos de las Escrituras que apoyan tal punto de vista. El rabino 

Eliezer no está contento con tal interpretación e insiste en que todo el día de la 

festividad se dedique a actividades espirituales o a actividades mundanas, con la 

diferencia de que festividad está destinada a la devoción solo a actividades 



 

espirituales. Ed.]Nuestro autor entiende que la palabra לך en nuestro versículo 

anterior significa que cualquier disfrute físico que nos permitamos incluso en los 

días festivos, cuando esto es un mandamiento, debe verse como algo transitorio, 

como solo un trampolín hacia el momento en que se nos permitirá la entrada en el 

"salón de banquetes", es decir, las esferas celestiales. 

  
Shoftim 3   לשמש או לירח אשר לא צויתי )דברים יז, ג(. עיין רש"י אשר לא צויתי לעבדם. וכן

זקנים לתלמי המלך בהעתיקם התורה לו. והנראה, כי מצינו בתורה שהשתחוו לצדיק כגון   שינו הע"ב

מגילה  ) עובדיה לאליהו, כי הצדיקים יש להם תורת ה' ומצינו שקרא הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו אל

רוצה לומר מחמת שקיים כל התורה היה בבחינת אל כמו כן כל הצדיקים מחמת ציווי התורה יש   (.יח

הם בחינה זו ומותר להשתחוות להם. אבל השמש והירח אשר אין להם ציווי תורתו הקדושה אסור  ל

להשתחוות להם. וזהו לשמש או לירח אשר לא צויתי, כלומר שאין להם הציווי שלי, היינו התורה  

 :שניתנה לישראל

  
Deuteronomio 17,3 “ni al sol ni a la luna ni a las constelaciones celestiales que 

nunca os mandé”. Rashi explica esta línea como si las palabras “para adorarlos” se 

hubieran omitido al final de este versículo, y se espera que el lector las añada él 

mismo. El Talmud Meguilá 9 parece adoptar el mismo enfoque cuando nos dice 

que la Septuaginta, los 72 eruditos obligados por los griegos/egipcios bajo el rey 

Talmay a traducir toda la Torá al griego mientras cada uno estaba incomunicado 

con cualquier otra persona. Todos tradujeron el versículo de esa manera. [La razón 

por la que se separaron fue para que los griegos señalaran las discrepancias en las 

traducciones y las usaran como pretexto para invalidar la Torá. Ed.] En ese 

momento, cada uno de estos eruditos añadió algunas palabras propias siendo 

guiados por el Espíritu Santo. En el caso de nuestro verso, agregaron la palabra: 

 para servirles.”En este caso, Rashi presumiblemente se basa en el“ ,לעובדם 

significado de la palabra  השתחוה, que no siempre significa “para adorar a Di-s”. En 

Reyes I 18,7 encontramos ese término aplicado al hombre, cuando Ovadías hizo 

una reverencia al profeta Elías. Aunque el mismo Ovadías era un profeta, se refirió 

a Elías. Incluso encontramos que Di-s mismo en una ocasión se refirió a Yaakov 

como ל -א , “un poder divino”. Lo hizo porque Yaakov observó todas las leyes que 

luego aparecerían en la Torá (comparar el comentario en Talmud Meguilá 18) 

Todas las personas justas tienen derecho a este atributo, por lo que está permitido 

hacer una reverencia llamada  השתחוויה a ellos. No ocurre lo mismo con el sol, la 

luna o las constelaciones celestiales, ya que no han sido encargados de observar la 

Torá. El significado de  אשר לא צויתי, “que no he ”, es que, dado que Di-s no ordenó 

a estas poderosas fuerzas de la naturaleza que observaran la Torá, no califican para 

ninguna reverencia a ellas por parte del hombre, es decir, los israelitas, a quienes 

se les ha ordenado guardar la Torá. Torá. [El problema en nuestro versículo es que, 

a primera vista, parece que las palabras  וישתחו y  ויעבוד se usan para crear la 

impresión de que cuando la Torá no repetía la prohibición específica de  hacer una 

reverencia a través de  השתחוויה, esta forma de reverencia podría haber sido 

permitida. Ed.]  

  



 

Shoftim 4 לך ה' ( דהי"א כט, יא) ראשית גז צאנך תתן לו )דברים יח, ד(. דהנה דוד המלך אמר

הגדולה והגבורה. דגדולה מרמז על מדת אהבה. וגבורה, היא מדת יראה שאדם ירא מפניו יתברך. וכן  

מדת התפארת, וכן מדת הנצחון וכן מדת הוד. וכן מדת התקשרות דהוא הדביקות אליו יתברך וכן מדת 

ג' מדות  מלכות שאנו ממליכין אותו יתברך עלינו וחשב דוד המלך השבע מדות וכולם נכללים ב

ראשונות דכולם נכללים באי"ן ומן האי"ן באין אל בחינות יש. ויש עוד מדה אשר הוא ממוצע בין  

העילה לעלול דהוא המקשר האי"ן עם היש והוא הדעת המחבר היש אל האין, ואם כן יש ג' מדות  

וזהו    אשר מתוך הג' מדות יוצאים השבעה מדות והכל הם עשר מדות דהם ג' ראשונות וז' אחרונות

בחינת ג"ז דהג' נפרד מהז' דהג' מרמז על ג' ראשונות השייכים כאחת והז' הוא מרמז על שבע מדות.  

וזהו ראשית ג"ז   (תהלים קיא, י) 'והנה כולם תלוין במדת יראה שהוא הראשית ראשית חכמה יראת ה

ה והחסד דהוא  צאנך תתן לו. או יש לומר, דהראשית מן הז' המדות היוצאות מן הג' מדות הוא האהב

גדולה בחינה ראשונה מן הז' מדות והוא הראשית. והנה הכהן הוא מרכבה לחסד דהוא מסטרא דימינא. 

וזהו ראשית ג"ז צאנך, רוצה לומר שהם יוצאות מן הג' מדות הראשית דהוא החסד. תתן, היינו לכהן  

 :דהוא מרכבה למדה זו

  
Deuteronomio 18,4. “y la primera esquila de tus rebaños le darás a él. (el cura)." 

[Nuestro autor explica el significado de la palabra: גז en términos de cómo los 

diferentes atributos de Di-s se derivan de los números 3 y 7. Como el tema es para 

estudiantes avanzados de Cabalá, he decidió omitirlo Ed.]. 

  
Shoftim 5   תמים תהיה עם ה' אלהיך )דברים יח, יג(. הכלל הוא, כי הבורא ברוך הוא דרכו להיטיב

ן בנו קודם שיצטרך  ובפרט לישראל עם קרובו שנקראים בנים למקום ובוודאי האב ממלא חסרונו ורצו

ובודאי אדם אשר יש לו אמונה כזאת בהבורא בודאי ממלא לו חסרונו. וזהו הרמז תמים תהיה עם ה', 

כלומר כשאתה על זה הבחינה בחינת השלימות שיש לך אמונה בבורא ברוך הוא שבודאי ימלא לך  

 :חסרונך אז תדע שבודאי עם ה' אלהיך, שבודאי ה' עמך

  
Deuteronomio 18,13. “Serás de todo corazón con el Señor tu Dios”. [A este editor 

le parece que a nuestro autor le molestó la posición de este versículo en la mitad 

del capítulo en lugar de al final o al principio. Ed.] De acuerdo con nuestro autor, 

la demanda de Moisés de todo el corazón del pueblo judío, los hijos de Di-s, en su 

fe en su Di-s, se basa en ver que son “hijos” de Di-s, y un padre siempre trata de 

mantener a sus hijos, naturalmente también buscan a Di-s para su sustento; sin 

embargo, a menos que lo hagan con fe absoluta en Hashem, la Torá no promete 

que sus esperanzas se cumplirán. La única condición es ser y permanecer  'עם ה

  .con el Señor tu Di-s“ אלוקיך 
Shoftim 6 ג(. הכלל, השם יתברך לית מחשבה  תכין לך הדרך ושלשת את גבול ארצך )דברים יט ,

תפיסה כו', רק שצמצם עצמו במדת אברהם לעשות חסד וכן במדת יצחק לירא מפניו וכן במדת יעקב  

לרחם ועל ידי זה כביכול נעשה גבול ובזה הארץ שלך. וזהו תכין לך הדרך, בזה תכין לך הדרך להשיג  

 :ידי זה הוא ארצך ה' על ידי מדותיו ועל ידי זה ושלשת את גבול, וגם על

  
Deuteronomio 19,3. “Te prepararás el camino dividiendo tu territorio en tres 

partes;” Sabemos que es imposible para el cerebro humano comprender la esencia 

de Di-s. Dado que Di-s está siempre preocupado por facilitar el acercamiento de 

los israelitas a Él, Él se ha impuesto progresivamente restricciones a Sí mismo a 

través de los tres atributos principales que distinguieron a los patriarcas Avraham, 



 

Yitzchok y Yaakov, es decir, el atributo חסד, bondad amorosa,” יראה “manifestación 

de reverencia y asombro, y el atributo de Yaakov de practicar la misericordia. 

Moisés se refiere a esta división de los atributos de Di-s en tres partes distintas 

que, cuando se usan correctamente, permiten al pueblo judío afianzarse 

firmemente en su tierra natal, por lo que puede describirse como ארצך, “tu tierra”. 

Esta resultará ser la ruta por medio de la cual alcanzarás tu objetivo, es decir, 

 .”estrecho apego a Hashem“ ,דבקות ה'

  
 Ki Teitzei 1 ררות התעוררת דלעילא  כי יקרא קן צפור כו' )דברים כב, ו(. כבר נודע שיש ב' התעו

והתעוררות דלתתא ואין האדם רשאי לסמוך עצמו על התעוררות דלעילא, רק ליהנות מיגיע כפו  

להתעורר מעצמו ואז נחה עליו רוח ה' התעוררות דלעילא, כי הקדוש ברוך הוא יהיב חכמה לחכימין,  

לו התעוררת העליון.  כאשר מתעורר עצמו והוא בבחינת חכם כבר אז השם יתברך יהיב חכמה ושולח 

אמנם כשהתינוק קטן האם צריכה להטות עצמה להתינוק שיניק כן השם יתברך כשאין לאדם שכל  

כלל שיוכל להתעורר מעצמו שולחין לו התעוררת דלעילא. ודע שכתב הט"ז בשלחן ערוך סימן א', 

עצמו השחר,   שיהא הוא מעורר השחר ולא השחר מעורר אותו, רוצה לומר שיהא הוא מעורר על ידי

היינו התעוררת עליון ולא השחר מעורר אותו עיין שם, וזה שכתוב כי יקרא קן צפור, צפור, מלשון 

צפרא, דהיינו בהירות, רוצה לומר כשיקרה לך בהירות והתעוררות עליון יאיר עליך בדרך פירוש  

. והאם רובצת על  בדרכי ה' בהליכות עולם הבא, דהיינו במעשים טובים או בעץ עץ החיים זו התורה 

האפרוחים, פירוש מחמת שאתה עדיין אפרוח קטן בדעת להתעורר עצמך לכן צריך האם אימא עילאה 

לרבץ עליך בתחילה. הגם שהמדה ליהב חכמה לחכימין, אמנם אתה אין לך שכל שתהא תוכל  

א מה  להתעורר עצמך מלתתא ואף על פי כן לא תקח האם על הבנים, לא תסמוך על התעוררות דלעיל

שאימא עילאה רובץ על כו', דהיינו עליך. למען ייטב לך, פירוש על ידי התעוררות שלך יש להבורא  

יותר תענוג כמאמר חכמינו ז"ל ישראל מפרנסין לאביהם שבשמים, התענוג שמביאים בבורא הוא 

ה  נקרא פרנסה ונמצא על ידי התעוררת שלך יש להשם יתברך יותר תענוג ולפי רבות התענוג ירב

השכר שלך ויהיה טוב לך. וזהו והארכת ימים, פירוש עוד טובה יגיע לך על ידי שתתעורר עצמך  

במעלת הקדושה מצד מעשיך הטובים אז יהיה מקום להתעוררות עליון להיות זמן רב אצלך, מה שאין  

כן כשבא התעוררות עליון מקודם שאתה בחוסר כל אין מקום להתעוררות לשרות בו זמן רב. וזהו  

והארכת ימים מלשון הבהירות דהיינו הבהירות שנתן לך מלעילא תגרום שתאריך אותו שיהיה אצלך  

זמן רב. שלח תשלח את האם, פירוש שלח מלשון הפשטה, והיינו להפשיט אותך מגשמיות כשאתה  

 :רוצה. האם הוא התעוררת עליון למען יהיה מנוח לכף רגלה על מה לשרות

  
Deuteronomio 22,6. “si por casualidad te encuentras con un nido de pájaro, etc.;” 

es bien sabido que existen dos tipos de  התעוררות, “despertares animados”; uno es 

espiritualmente positivo, un impulso de elevar el potencial espiritual de uno; el 

otro es un impulso a veces abrumador de abrazar todo lo físico. Está prohibido 

usar los impulsos espirituales de una manera que resulte en dejar el sustento y los 

asuntos relacionados con él simplemente a Di-s, es decir, confiar en los milagros. . 

En cambio, uno debe esforzarse por ganarse la vida con el trabajo de sus manos, 

dejando que Di-s haga que sus esfuerzos en esta dirección tengan éxito. Si uno 

sigue este camino, es razonable esperar que sea bendecido con la inspiración 

divina en los momentos críticos de su vida. Di-s tiene el hábito de agregar 

sabiduría adicional a aquellos que usan su sentido común. Aun así, mientras el 

niño sea muy pequeño, es tarea de la madre actuar como el proveedor inmediato 

del niño, ya sea suministrándole leche de su cuerpo o de otra fuente. Solo cuando 



 

un ser humano no ha sido equipado con ninguna inteligencia, Di-s proveerá para 

un ser humano tan indefenso que no puede dar pasos en esa dirección por sí 

mismo. Turey Zahav (Rabí David ben Rabí Sh 'muel Halevi) en su glosario sobre 

el Shulján Aruj sección 1,1 citando al rabino Yaakov ben Asher, autor del “Shulján 

Aruj original, ( ארבעה טורים) escribe que depende de nosotros (los provistos de 

inteligencia) para “despertar la mañana y no esperar a que la mañana nos 

despierte”. Este pensamiento se alude en nuestro versículo anterior cuando la Torá 

habla de “mañana”, es decir, la palabra  צפור en arameo es צפרא, “brillo, mañana”.Si 

tuviéramos que traducir nuestro verso alegóricamente, sería algo así: “cuando 

experimentas un despertar espiritual, brillo, lo que indica que Di-s ha allanado el 

camino para que adquieras conocimientos, conocimientos que te revelen algo 

sobre un mundo más allá de nuestro mundo físico, realizarás buenas obras y 

estudiarás la Torá i n para calificar para una eventual membresía en la sociedad 

que habita ese mundo. Los אפרוחים, polluelos, mencionados en nuestro versículo 

como indefensos en el nido, simbolizan al hombre como un bebé indefenso, que 

depende de la madre para su nutrición. Se nos enseña a través de la parábola de la 

Torá que no debemos depender de que nuestras madres nos alimenten con cuchara 

un día más de lo necesario, sino que debemos aprender a valernos por nosotros 

mismos. La Torá promete una recompensa,  למען ייטב לך, por esta iniciativa que 

mostraremos para asegurar nuestra alimentación con nuestros propios esfuerzos a 

menos que estemos discapacitados por causas ajenas a nosotros. Di-s obtiene 

satisfacción de nuestros esfuerzos por trabajar para nuestro sustento. Nuestros 

sabios en el Zohar III 7 afirman que los israelitas proveen el sustento de Di-s para 

Él. Su “sustento”, por supuesto, no es de tipo físico, sino que consiste en el disfrute 

que Él experimenta cuando Sus criaturas usan su “despertar animado” de la 

manera adecuada. La respuesta de Di-s a nuestro aporte espiritual corresponde a la 

calidad y cantidad (frecuencia) con la que lo hacemos. Es por eso que la Torá habla 

tanto de   למען ייטב לך  “para que te vaya bien”, como de  והארכת ימים, “disfrutarás de 

una larga vida”. Estas “recompensas”, es decir, bendiciones, son prometido solo si 

tú mismo iniciaste tu "despertar espiritual animado", התעוררות. Cuando la Torá 

habla de  אריכות ימים, “días largos”, al describir una larga vida, en lugar de hablar de 

años, o de envejecer en la línea: שלח תשלח את האם, el significado de la palabra  שלח, 

es similar a cuando uno se despoja de su ropa y la tira. La Torá nos aconseja 

urgentemente despojarnos de preocupaciones seculares y mundanas si deseamos 

experimentar este “despertar espiritual animado”,  התעוורות, que emana en las 

regiones celestiales, descritas aquí como האם, “la madre, ” para que encontremos 

un lugar donde reposar nuestros pies para servir al Señor. 

  
Ki Teitzei 2  כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך )דברים כב, ח(. הכלל הוא, כשמגיע לאדם איזה

שמחה מהבורא ברוך הוא אזי יראה לדבר דבורים להביא השמחה באותיות בתורה ובתפלה ושירות 

ותשבחות בכדי לדבק השמחה למעלה בבורא ברוך הוא. וזהו הרמז כי תבנה בית חדש, כשמגיע לך  

מעקה, לעלות השמחה על ידי אותיות כנ"ל. וזהו מעקה, כי המעקה יבנה למעלה  שמחה חדשה. ועשית 

למעלה. וזהו הרמז לגגך, כדי להביא השמחה באותיות. וידוע, כי כח המנענע בכל האותיות הוא השם  

 :הוי"ה ברוך הוא הרצון באותיות משם הוי"ה. וזהו גג"ך, גימטריא כ"ו



 

  
Deuteronomio 22,8. “Cuando construyas una casa nueva, debes rodear su techo 

con una barandilla protectora”. Observamos la costumbre de que cada vez que 

experimentamos un evento placentero nos aseguramos de expresar nuestra gratitud 

a Di-s no solo en nuestros corazones sino también con las palabras apropiadas. 

Estas palabras suelen contener citas de los cantos de la Torá que exaltan las 

virtudes y el Poder de Di-s, y van acompañadas de oraciones especiales. El techo 

de la casa de la que habla la Torá, simboliza que nuestra alegría está enfocada 

hacia el cielo. El valor numérico de la palabra  גגך es 26, es decir, equivalente al 

valor numérico del nombre principal de Di-s ה -ו- ה-י . La Torá nos recuerda que el 

nuevo techo que tenemos sobre nuestras cabezas es por la gracia de Hashem. 

  
 Ki Teitzei 3   לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה' על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים )דברים

כג, ד(. הכלל הוא, שישראל נקראו בני בכורי, הרצון בזה שכל שפע נשפע על ידי תפארת ישראל  

ומות הם צריכים להחזיק טובה  ומהתמצית יונקים כל האומות על ידי תפארת ישראל ונמצא כל הא

לישראל על זה. והנה עמון ומואב כחשו זאת שעיקר השפע לתפארת ישראל והם המשפיעים לכל  

 :העולם. וזהו אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים

  
Deuteronomio 23,4. “Ningún amonita ni moabita será admitido en la congregación 

del Señor… porque no te recibieron con comida ni agua en tu viaje después de que 

saliste de Egipto”. el pueblo judío al Faraón como “mi hijo primogénito”. (Éxodo 

4,22) Lo que esto realmente significa es que el pueblo judío es el conducto a través 

del cual Di-s canaliza Su generosidad hacia el mundo. Ammon y Moav negaron el 

principio de que el principal objetivo de canalizar la generosidad hacia la 

humanidad era para la gloria de Israel, quien sería percibido como el eslabón más 

importante de esa cadena, beneficiando indirectamente a toda la humanidad. Al 

describir a los amonitas y moabitas como no ofreciendo “pan y agua” al pueblo 

judío, la Torá insinúa que no reconocieron la existencia del pueblo judío como algo 

beneficioso para toda la humanidad. 

  
Ki Teitzei 4 פירוש, כי האדם צריך לצמצם לעשות איזה דברים כדי שיוכל לקבל  ושכב בשלמתו .

השפע מאת הבורא יתברך ושלמה נקרא מלבוש. וזהו הפירוש על ידי מה יוכל לעשות צמצום, על ידי 

  :ושכ"ב, היינו שין תלת ראשין וכ"ב אותיות
Deuteronomio 24,13. “para que pueda acostarse a dormir estando en posesión de 

su manto”; [legalmente, no hay base para este requisito. Ed.] El punto que la Torá 

desea señalar es que así como Di-s se ha impuesto restricciones a Sí mismo en Su 

relación con Sus criaturas, el israelita debe aprender cuándo renunciar a algo a lo 

que tiene derecho legalmente, para que no convertirse él mismo en un 

impedimento para el flujo de generosidad de Di-s hacia la humanidad. La palabra 

 ,שלמה  la primera letra de la palabra ש que consta de la letra de tres cabezas שכב

“vestimenta”, que simboliza este tzimtzum, restricción voluntaria impuesta sobre 

uno mismo, más las letras  כב, alusión a las 22 letras en el aleph bet de la Lengua 

Sagrada, alude a este elevado concepto. 

  



 

Ki Teitzei 5   וברכך ולך תהיה צדקה לפני ה' אלהיך )דברים כד, יג(. ועיין פירוש רש"י. ונראה

לבאר כך, כי כשיחזור המשכון לעני בוודאי העני יברך אותו ונמצא אפשר יעשה זאת למען יברך אותו  

העני. ולזה מבאר הפסוק שאל יעשה זאת בכוונה הנ"ל, רק יעשה למען ה' ולא יצפה לברכת העני  

וזהו הרמז ולך תהיה צדקה, אתה תעשה הצדקה הזאת כשתעשה המצוה. לפני ה' אלהיך,  בשביל זה.

 :פירוש כשתעשה המצוה רק בשביל ציווי הבורא יתברך ולא בשביל ברכת העני

  
“como resultado de tu sensibilidad a sus necesidades, él te bendecirá y esto a su 

vez te será contado como un acto de justicia ante el Señor tu Di-s”. Vale la pena 

revisar el comentario de Rashi sobre estas palabras. Rashi simplemente escribe que 

si el dueño de esta prenda no bendice a su acreedor, Di-s considerará la acción del 

prestamista como un acto de justicia. Creo que deberíamos extendernos un poco 

sobre Rashi para que su significado sea más claro. Rashi presume que la razón por 

la cual el prestamista devolvió esta prenda aunque el prestatario aún no le había 

pagado es para que él se convirtiera en el beneficiario de la bendición del 

prestatario. Da a entender que en realidad el prestamista debería haber devuelto la 

prenda en este momento porque Di-s se lo había instruido en la Torá, y punto. Si 

esta no hubiera sido su motivación, podríamos haber concluido que el prestamista 

no es recompensado por su acto; por lo tanto, según Rashi, la Torá agrega que Di-s 

considerará el acto del prestamista como un acto de rectitud y, por lo tanto, digno 

de ser recompensado, es decir,   תהיה לך לפני ה' אלוקיךוצדקה . 

  
Tavo 1 Ki  את ה' האמרת היום וכו' )דברים כו, ז(. הכלל הוא, כי השפע מהבורא ברוך הוא נקרא

בדבר ה' שמים נעשו, וכשישראל הם במדריגה עליונה אז כביכול ישראל   (תהלים לג, ו) דבור כנאמר

שמות טו,  ) ברוך הוא להשפיע עליהם טובות, כי אם חס ושלום אינו כן נאמר גורמים הדיבור בהקדוש

באלמים כו'. וזהו הרמז את ה' האמרת היום, אתה גורם היום  (:גיטין נו) מי כמוך באלים, ודרשינן (יא

בדיבור בהקדוש ברוך הוא להשפיע שפע טובה על ישראל וזהו כשישראל הם במדריגה עליונה  

 :יום ויום יהיה בעיניהם כחדשים בבחינת היום שבכל

  
Deuteronomio 26,17. “hoy has garantizado que el Señor será para siempre tu Di-

s;” por regla general la propaganda dispensada por Di-s a la humanidad se conoce 

como דבור, como sabemos por los salmos 33,6: עשו וברוח פיו כל צבאם בדבר ה' שמים נ , 

“por la palabra de G fueron hechos los cielos y por el soplo de su boca todo su 

ejército.” Cada vez que el pueblo judío se encuentra en una meseta espiritualmente 

elevada, es como si hicieran que Di-s dispensara Su generosidad para ellos, 

mientras que si, Di-s no lo quiera, han caído de ese nivel el Talmud (Gittin 56) los 

compara con Éxodo 15,11  'מי כמך באלם ה, que según el Talmud debe leerse  מי כמך

 quién como Tú entre los “mudos, es decir, silenciosos, oh ¿Señor?”[El“ ,באלמים

Talmud llega a esta interpretación porque la palabra אלים está mal escrita, sin la 

letra י que indicaría el modo plural, Ed.] Esta es la alusión en nuestro versículo 

donde la Torá habla –de forma elogiosa- de Israel como causante de que Di-s 

“hablara”, es decir, dispensar Su generosidad. Moisés agrega la palabra היום, "este 

día", para indicar que en lo que respecta al estado de Israel, cada día se considera 

una unidad separada, para que se les pueda acreditar sus logros espirituales cada 

día. . 



 

  
Ki Tavo 2   וה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה כו' ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהלה

(. הנה בביאור הפסוק אין קישור תיבות אשר עשה לשם בתחילה  ולשם ולתפארת )דברים כו, יח

התיבות לשם כו'. ויבואר על דרך כו', לתיבת כל הגוים, מהראוי היה לכתוב מאמר חכמינו  

מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד שם וכו'. ויבואר   (.סנהדרין צט) ז"ל

דולה תשובה שזדונות נעשו לו כזכיות. להיות כי יש שני מיני ג (:יומא פו) עוד מאמר חכמינו ז"ל

עבדים. אחד, שרואה תמיד פני המלכות ועובד אותו. ואחד, שאינו רואה תמיד פני המלכות אך מעורר  

עצמו לעבוד את המלכות ואין מבקש מאת המלכות ההצטרכות שמגיע לעצמו, אך בקשתו שיהיה יכול  

תו כך שאינו מבקש ההצטרכות שנוגע לעצמו רק בקשתו לעבוד אותו  לעבוד אותו. והנה זה שעובד או

תפלה לעני כי   (תהלים קב, א) תמיד ומפנה עצמו מכל עסקיו ומשעבד נפשו אל ה'. זהו מכוון בפסוק

יעטוף, רוצה לומר זה התפלה שהוא לצורך עצמו, דהיינו לעני שהוא צריך לפרנסה, כי יעטוף לשון  

נו מבקש אותו, רק לפני ה' ישפוך שיחו, דהיינו שיוכל להיות תמיד לפני ה'  איחור הוא מאחר אותו ואי

ולעבוד אותו, הגם שיש לו דאגת פרנסה, אף על פי כן הוא משעבד נפשו לה'. והנה אז יש להקדוש 

ברוך הוא תענוג גדול ואומר ראו אדם מלא עון כזה ימלא לבו לדבר גדול כזה לעבדני ושמח בעבודתו  

אמרו מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד שם, כי מבעלי כל כך. וזה ש

תשובה יש להקדוש ברוך הוא תענוג גדול שהוא איש בער ועד השתא הלך בדרכי כסיל והשתא  

יתלהב כך לעבודת ה'. ומשום הכי גדולה תשובה שזדונות נעשין לו כזכיות, כי מחמת גודל התענוג של  

עושה לו מזדונות שלו זכיות. והנה כאשר הקדוש ברוך הוא משגיח על ישראל ועל   הבורא ברוך הוא

האומות ורואה שאין האומות עובדין אותו הקדוש ברוך הוא מתפאר מאוד בישראל ואומר כל שבעים  

 :אומות הם כסילים ושוטים וישראל בחר לו יה

  
Deuteronomio 26,18. “Y Hashem por Su parte os ha garantizado este día para ser 

Su pueblo atesorado, como Él os había dicho.” El siguiente versículo explica el 

resultado de Di-s habiendo avalado al pueblo judío, es decir   ולתתך עליון על כל הגוים

 Y para poneros en alto sobre todas las demás“ ,אשר עשה לתהלה לשם ולתפארת 

naciones, alabanza, en nombre y en gloria”; Al tratar de explicar este versículo, 

nos vemos bloqueados por el hecho de que la palabra: לשם no precede a las 

palabras: לתהלה ולתפארת. Esta aparente anomalía se explica con la ayuda de la 

declaración en el Talmud Sanedrín 99 que los pecadores arrepentidos ocupan una 

meseta espiritual que es más alta que la de las personas justas nacidas 

naturalmente, que nunca han pecado. Se explica además mediante una declaración 

en el Talmud Yuma 86 que el efecto del arrepentimiento es tan grande que los 

pecados anteriores pueden convertirse retroactivamente en hechos meritorios. Los 

siervos de Di-s pueden dividirse en dos categorías distintas. . Una categoría tiene 

una imagen mental de Di-s y lo que Él representa frente a él en todo momento, 

mientras que la segunda categoría se despierta de vez en cuando para invocar tal 

imagen de la Majestad de Di-s. , lo que a su vez le imprime el deber de servirlo 

como corresponde a un rey. Sin embargo, este último tipo de persona no le 

presenta al Creador una lista de solicitudes personales. Está contento de poder 

servir a su Señor el Rey de Reyes, de hecho lo considera un privilegio. Este último 

tipo de individuo solicita únicamente poder continuar sirviendo al Señor, y 

mientras está así ocupado, excluye cualquier pensamiento relacionado con su 

rutina diaria, la búsqueda de un sustento, etc. Él pone toda su persona en  el 

servicio del Señor. Es de este tipo de individuo del que habla el salmista en el 



 

salmo 102,1 cuando comienza con las palabras:  תפלה לעני כי יעטוף, “oración del 

humilde cuando está desmayado, etc.” Cuando tal persona, a pesar de que tiene 

deberes urgentes que atender, deberes que no le permiten el lujo de dejarlos en 

suspenso, ofrece todo su ser al servicio del Señor, es algo que provoca Di-s para 

experimentar una gran cantidad de satisfacción placentera. Reacciona diciendo: 

“Mira a este ser humano, que, aunque culpable de numerosos pecados en el 

pasado, se ha recobrado para servirme”; merece que incluso sus pecados anteriores 

se conviertan en méritos”, ya que fue el reconocimiento de la inutilidad de su 

anterior estilo de vida pecaminoso lo que eventualmente lo llevó a convertirse en 

penitente. Alguien criado en una familia devota, que había aceptado la devoción de 

su familia como algo que no necesitaba ser cuestionado, no podría haber 

entretenido el tipo de pensamientos que pasaban por la mente del pecador 

arrepentido antes de que decidiera volverse. sobre una hoja completamente nueva. 

Cuando Di-s mira al pueblo judío y los compara con las naciones gentiles, y ve 

cómo ninguno de ellos le sirve, naturalmente se glorifica en el pueblo judío, 

considerando al resto de la humanidad un montón de tontos en comparación. 

  
Ki Tavo 3  וזה שנאמר וה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה כו' על כל הגוים אשר עשה, אם

תאמר למה ברא אותם, לזה אמר שברא את הגוים לשם ולתפארת ולתהלה שיוכל להתפאר בישראל.  

והנה התפארות הוא לבוש שהשם יתברך ברוך הוא מתלבש בתפארת ונתכנה התפארת בשם לבוש  

רוצה   (מיכה ז, יט) ועשית בגדי קודש לשם ולתפארת. וזהו יכבוש עונותינו  (שמות כח, ב) שנאמר  כמו

כזה יעבוד   לומר, מלשון כבשים ללבושיך, דהיינו תפארת, פירוש שמתפאר עם עונות לאמר איש עון

אותי נמצא מתפאר הקדוש ברוך הוא עם העונות. וזהו יכבוש עונותינו, שהתפארת מכונה בשם לבוש  

שהקדוש ברוך הוא מתלבש בתפארת ההוא. וזהו מעביר ראשון ראשון, פירוש של חוטא הזה הקדוש  

פארות  ברוך הוא מעביר ראשון ראשון העונות. והטעם דכך הוא המדה, פירוש לבוש, דהיינו הת

שמתפאר הקדוש ברוך הוא עם עונותינו, רוצה לומר וכן הוא המדת תפארת שהקדוש ברוך הוא  

 :מתפאר עם עונותינו ולכן מעביר ראשון ראשון אמן

  
Es este pensamiento el que Moisés expresó en nuestro versículo cuando dijo: “y 

Hashem os ha garantizado hoy que esta nación será una nación preciosa para Él, 

etc.”. Si tuvieras que preguntar que si Di-s, Quien todo lo sabe, obviamente sabía 

todo esto de antemano, ¿por qué se molestó en crear las naciones gentiles por 

completo? La respuesta es que Di-s creó las otras naciones  לשם ולתפארת ולתהלה, 

“para Su nombre, gloria y esplendor,” para poder gloriarse en los logros de Israel 

en comparación. Si no hubiera personas inferiores que hubieran comenzado con 

los mismos atributos que los israelitas, los logros de Israel no serían apreciados 

como sobresalientes. La palabra:  תפארת, “esplendor”, es un adjetivo alternativo 

usado en conexión con las vestiduras del Sumo Sacerdote, (Éxodo 28,2) una 

prenda que se usa externamente, destinada a reflejar la belleza interior del usuario . 

Cuando el profeta Miqueas 7,19 habla de Di-s   ותשליך במצולות ים יכבוש עונותינו , 

“exprimiendo nuestros pecados y arrojándolos a lo profundo del océano”, la 

imagen ante el ojo mental del profeta era que de la persona que lava ropa sucia, y 

viendo que no sólo la suciedad ha desaparecido sino que el resultado es algo 

espléndido,  תפארת. Mostrarle a alguien cómo una persona totalmente manchada 



 

por sus pecados, se ha rehabilitado es seguramente motivo para que el dueño de 

esa “vestidura” se jacte de la “reencarnación” que ha ocurrido, especialmente 

cuando fue espontánea. Esto es también el significado de Rosh Hashaná 17 donde 

se describe que el proceso de quitar los pecados ocurre  ראשון מעביר ראשון , 

generalmente traducido como “quitar los pecados en el orden en que han sido 

cometidos comenzando con el primero”. Nuestro autor entiende que esto significa 

que Di-s había usado el primer pecado cometido por los pecadores arrepentidos 

como algo para adornarse como Su primera vestidura. Conviene, pues, que una vez 

que el pecador se vuelve penitente, que no sea el último, sino el pecado original 

que ha cometido, sea “invertido”, convirtiéndose en mérito.[Cuando un pecador 

persiste en pecar, las “vestiduras” en las que Di-s se envuelve, lejos de convertirse 

en algo espléndido, se convierten en símbolos de Su progresivo alejamiento de Su 

esencia de tal pecador, por supuesto. Ed.] 

  
Ki Tavo 4   או יבואר, וה' האמירך כו'. ולהיותך עם קדוש כאשר דבר. הכלל, הדיבור שיוצא מפי

הקדוש ברוך הוא הוא רק חסד על העולמות ובאמת הדיבור בשעה שהוא דבוק להקדוש ברוך הוא אז 

ור מפי הקדוש ברוך הוא אז החסד מצמצם עצמו כפי שיוכלו  הוא חסד גדול אבל כשמתפשט הדיב

העולמות לקבל כל אחד כפי בחינתו אבל באמת אדם אשר דבוק תמיד להקדוש ברוך הוא אז יכול  

לקבל החסד כאשר הוא דבוק להקדוש ברוך הוא. וזהו לעם קדוש כאשר דיבר, כאשר הדיבור דבוק  

 :להקדוש ברוך הוא

  
Otro acercamiento a la línea: “y el Señor os ha garantizado hoy que seréis para Él 

una nación santa como Él ha dicho”. Como regla general, las declaraciones de Di-s 

son expresiones de Su amor por las diversas partes del Universo que ha creado. 

Esto es válido para el momento en que se hacen estas declaraciones. A medida que 

estas expresiones se extienden por varias partes del universo, esta “bondad 

amorosa”, חסד, tiende a ser ocultada debido a la necesidad de D's de imponer 

restricciones a Su generosidad para que no en última instancia, resulta 

contraproducente para el hombre, que no es capaz de utilizar la bondad de Di-s de 

la manera adecuada. Por lo tanto, esta “bondad amorosa” debe adaptarse de 

acuerdo con lo que finalmente resulte beneficioso para el destinatario a quien se 

dirige. Las personas que se apegan constantemente a su Creador no requieren que 

Di-s proteja Su "bondad amorosa". Moisés ha descrito aquí a este pueblo como   עם

 una nación santa correspondiente a cómo este término es“ ,קדוש כאשר דבר 

entendido por Di-s”. 

  
 Ki Tavo 5   ובתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב )דברים כז, ח(. ועיין ברש"י

ז"ל באר היטב בע' לשון. וצריך להבין מה צוה בכאן לכתוב את התורה בע' לשון. ויבואר על פי  

',  כו', כדי שלא יאמרו כו', הם אומרים להם כל הארץ כו (בראשית א, א) ז"ל בראשיתפירוש רש"י 

וברצונו ניטלה מהם ונתנה לנו. הפשט הפשוט כיון שישראל קבלו התורה ולכך נתן לנו את הארץ, וזה  

שאמר הקדוש ברוך הוא להקים אבנים ולכתוב עליהם התורה בשבעים לשון בבואם לארץ כדי  

להראות לכל האומות לכך יקחו ישראל את הארץ, כי על שלא קבלו התורה כל האומות כי אם ישראל  

 :בדם הם קבלו התורה לכך יקחו ישראל את ארץ ישראלל

  



 

Deuteronomio 27,8. inscribirás en estas piedras todas estas palabras de la Torá, 

muy claramente”. Una mirada al comentario de Rashi sobre la expresión revelará 

que él entiende esto como una traducción de toda la Torá a 70 idiomas. 

interpretación al considerar que las letras de la palabra היטב cuando se convierten 

en lo que se conoce como tzeyrufim, ”permutación de letras”, ה, הי, היט, היטב, 

suman un valor numérico de 70. Ed. .] Aun así, debemos tratar de entender qué 

llevó a Moisés a ordenar en este punto que la Torá estuviera disponible en escritura 

indeleble (grabada en piedra) en todos los idiomas conocidos de ese tiempo. 

Podemos encontrar la respuesta en el comentario de Rashi sobre el primer verso de 

la Torá, donde dijo (basado en Bereshit Rabbah 1,3) que la razón por la cual la 

Torá comenzó con la afirmación de que Di-s había creado el cielo y la tierra, era 

que cuando un Tribunal de Justicia internacional declaraba ilegal la conquista y el 

posterior despojo de las siete naciones cananeas por parte de los israelitas, 

respondíamos que los cananeos mismos habían reclamado derechos territoriales 

sobre una tierra que les pertenecía exclusivamente a Di-s que lo había creado. 

Seguramente el propietario tenía el derecho de reasignar la tierra a los 

arrendatarios de Su elección. Toda la idea detrás de los mandamientos de Di-s de 

tomar piedras del río Jordán y (erigirlas cerca del Monte Gerizim) para inscribir en 

ellas la Torá en todos los idiomas conocidos decía que si los israelitas, en este 

momento, se preparaban para tomar posesión de las tierras de los cananeos, lo 

harían con el permiso del propietario, es más, con las instrucciones del propietario. 

Además, esto debería recordar a las naciones del mundo que la razón por la que 

ahora estaban siendo desposeídos era porque se habían negado a aceptar esta 

misma Torá cuando se les había dado la oportunidad de aceptarla. Al ver que los 

israelitas eran la única nación dispuesta a aceptar la Torá, la mayoría de cuyos 

mandamientos sólo pueden ser observados en la tierra que hasta entonces había 

pertenecido a los cananeos, los cananeos ahora se vieron obligados a abandonarla 

o morir en la lucha por aferrarse a ella.    

  
Ki Tavo 6  הלוים כו' היום הזה נהיית לעם גו' )דברים כז, ט(. פירש רש"י בכל  וידבר משה והכהנים

יום יהיה בעיניך כחדשים ועל ידי מה מחמת שאתה מאמין שבכל נשימה ונשימה אתה מקבל חיות 

חדש אם כן אתה בריה חדשה, אם כן תזכה על ידי אמונה זו לשמוע בכל יום את מעמד הר סיני, ואם  

י זהו שאמר ושמעת בקול ה' אלהיך, כי בלא זה אין אתה שומע בקול ה'  כן כיון שתשמע מעמד הר סינ

רק דברי תורה. אבל כשאתה זוכה לשמוע בכל עת מעמד הר סיני תזכה לשמוע בקול גופא של ה'  

 :אלהיך

  
Deuteronomio 27,9. “Moisés y los sacerdotes, miembros de la tribu de Leví, se 

dirigieron a todos los israelitas, diciendo: 'En este día ustedes se han convertido en 

una nación para el Señor su Di-s'”. Rashi, [muy consciente de que esta declaración 

después de 40 años en el desierto como pueblo de Di-s, un pueblo que Él había 

redimido de la esclavitud en Egipto, debe sonar desconcertante para el lector, Ed.] 

entiende la palabra היום, “hoy”, como un recuerde a la gente que cada día debe ser 

visto por cada uno de nosotros como una nueva oportunidad para convertirse en un 

siervo del Señor, o para profundizar ese compromiso. De hecho, cada respiración 



 

que tomamos nos presenta nuevas oportunidades para hacerlo. Es como si la 

llamada del Sinaí, hace varios miles de años, aún resonara en nuestros oídos, y se 

nos invitara a responder a ella. Esta es la razón por la cual Moisés continúa en el 

versículo 10 con las palabras: ″ בקech ה γ 'אלוקיך ועשית את מצותיículo comportza 

mandamientos y sus estatutos que yo os ordeno hoy. [No se habían emitido nuevos 

mandamientos en este día. Ed.] La idea central del versículo es que los 

mandamientos deben ser como si los hubieras oído en este día por primera vez. 

Debes sentir como si los hubieras escuchado en el Monte Sinaí. 

  
Ki Tavo 7   והיה אם שמוע תשמע בקול ה' אלהיך )דברים כח, א(. יבואר על פי מאמר חכמינו

בכל יום בת קול יוצאת מהר חורב שובו בנים שובבים. ובאמת כל איש ישראל זוכה  (:חגיגה טו) ז"ל

לפי מדרגתו לשמוע זה הקול וכמאמר רבותינו ז"ל אף על גב דאיהו לא חזי מזלייהו חזי. ומזה הקול  

בא התעוררת תשובה לכל איש ישראל בכל יום. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל חוץ מאחר, כלומר את אחר  

ר זה הקול לשוב בתשובה, רק אם יתעורר מעצמו לשוב בתשובה יקבלו אותו. אבל זה הקול  אינו מעור 

אינו מעורר אותו לשוב בתשובה, כי הוא היה למעלה ולא שב לכך צריך להתעורר מעצמו בתשובה 

אבל את כל ישראל חוץ כו', מעורר זה הקול לשוב בתשובה. וזהו והיה אם, והיה לשון שמחה. אם 

לקול ה' אלהיך, היינו הקול מלמעלה המשמיע בכל יום, היינו הבת הקול כנ"ל המשמיע  שמוע תשמע 

 :בכל יום לשוב בתשובה

  
Deuteronomio 28,1. "lo será si escuchas meticulosamente la voz del Señor tu Di-s, 

etc." [Nuestro autor se enfoca en el significado de “la voz”, viendo que no todos 

merecemos escuchar la voz de Di-s hablándonos. ” Ed.] Podemos entender mejor 

este versículo cuando recordamos una declaración de nuestros sabios en Chagigah 

15 de que un eco celestial que emana del Monte Chorev (Sinaí) se escucha 

diariamente llamando a los pecadores a regresar a G' d en penitencia. De acuerdo 

con el Talmud allí, cada judío individual, de acuerdo con su nivel espiritual, es 

capaz de escuchar esta voz de acuerdo con Meguilá 3 donde se nos dice que una 

vez cuando Daniel (Daniel 10,7) se describe a sí mismo como merecedor de una 

visión celestial, una que sus compañeros no pudieron ver, [siendo sus compañeros 

los profetas Zacarías, Chagai y Maleachi, quienes no pudieron compartir esta 

visión con él. Ed.] Sin embargo, según el propio testimonio de Daniel, estos tres 

profetas fueron vencidos por un gran temor de repente en ese mismo momento. Al 

examinar este fenómeno, el Talmud pregunta que si a esos profetas no se les 

mostró la visión, ¿por qué fueron vencidos por un miedo tan irrazonable? 

Responden que aunque ellos personalmente no vieron la visión, su mazzal (alter 

ego en las esferas celestes) la vio. El Talmud usa este ejemplo para demostrar que 

cuando algunos de nosotros a veces somos vencidos por una debilidad repentina 

que bordea la inconsciencia, esto puede ser una indicación de que nuestros alter-

egos han escuchado o visto un mensaje celestial. Nuestros sabios a quienes 

citamos en Chagigah afirman que cada persona posee tal alter ego en las esferas 

celestiales, uno que está al tanto de escuchar la voz de Di-s, con la excepción de 

Acher, es decir, elisha ben avuyah famoso por haberse convertido en un apóstata 

aunque en un tiempo fue un amigo cercano de Rabí Akiva. Él mismo le dijo al 

rabino Meir, quien le pidió que se convirtiera en penitente, que su alter ego había 



 

oído en el cielo que su penitencia no sería aceptada. Lo que nos importa en todo 

esto es que la penitencia es algo que no debe posponerse. Debemos actuar como si 

hubiéramos sido invitados a convertirnos en penitentes con la implicación de que 

nuestro arrepentimiento será bienvenido por Di-s, y por lo tanto no debemos 

“esperar” una segunda invitación. Según Devarim Rabbah 7,3, la  קול, “voz”, a la 

que los israelitas deben escuchar si quieren convertirse en destinatarios de todas 

las promesas de Di-s es este eco celestial que nos llama a convertirnos en 

penitentes. La palabra introductoria והיה en ese versículo alude al gozo que 

resultará de escuchar las instrucciones de Di-s. 

  
Ki Tavo 8   בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך )דברים כח, ז(. הכלל, כי ישראל עם

קדוש יש להם יראת ה' ואהבה לה' והתפארות הבורא ברוך הוא וכן יש להם כל הז' מדות להבורא  

כל המדות להבורא ברוך הוא וכמו כן לעומת זה יש ברוך הוא בכדי ליתן שפע טוב לישראל שיש להם 

יראה חיצונית וכן אהבה ושאר המדות. והחילוק הוא, בקדושה יכול להיות כל המדות ביחד באחדות  

הפשוט ורחמנא לשזבן בחיצונים אינו יכול להיות כל השבע מדות ביחד כיון שיש לו יראה אינו יכול  

דושה יכול לעבוד עם כל המדות ביחד באחדות פשוט. וזהו  להיות אהבה עמו וכן שאר המדות, אבל בק

הרמז בדרך אחד יצאו אליך, כי החיצונים אין להם אלא מדה אחד או אהבה או יראה או שאר מדה  

אחד משבעה מדות אבל אינם יכולים להיות כל השבעה מדות ביחד. אבל אתה שאתה הוא בקדושה  

בכל השבע מדות ביחד. וזהו הרמז בדרך שהאויב  ואתה יכול לעבוד בקדושה את הבורא ברוך הוא

אינו יכול לבוא עליך, רק במדה אחת אבל אתה יש לך כל השבעה מדות לכך ינוסו לפניך. וזהו  

 :ובשבעה דרכים ינוסו לפניך 

  
Deuteronomio 28,7. “Saldrán contra ti por un solo camino, pero huirán por siete 

direcciones”. [Nuestro autor ve en el número “uno” y el número “siete” en este 

versículo una referencia a la diferencia entre una nación santa como Israel, cuando 

está en su mejor momento, y las naciones gentiles. Los “números” aluden a 

atributos empleados por las personas en pos de un objetivo. Sólo cuando uno es 

“santo” es capaz de hacer uso de atributos aparentemente contradictorios como el 

miedo y el amor al mismo tiempo. Es por eso que solo los israelitas pueden 

relacionarse con Di-s con amor y asombro al mismo tiempo. Las naciones gentiles 

pueden relacionarse con Di-s en un momento solo con amor o temor. Lo mismo es 

cierto de otros atributos que, solo cuando son empleados por un Israel de alto 

rango espiritual, pueden ser invocados simultáneamente. He reformulado el 

comentario del autor conservando el mensaje que contiene, basado en nuestro 

versículo. Presuntamente, el autor sintió que después de la palabra  לפניך נגפים , 

“serán derrotados delante de ti”, la Torá no necesitaba agregar estos detalles 

adicionales a menos que deseara enseñar una lección adicional. Ed.]  

  
Ki Tavo 9 ח(. כי הכלל, כי יש שהבורא ברוך הוא יצו ה' אתך את הברכה באסמיך )דברים כח ,

משפיע טובות שדרכו לרחם על עמו ישראל ומשפיע טובות וברכות על עמו ישראל. וזהו השפע הוא  

שפע מגולה ונראה טוב ויש שהבורא ברוך הוא משפיע טובות על עם קדוש בהתעוררת התחתונים 

פע ההוא הוא בלבוש ובתחילה  והשפע הטוב הנשפע מהבורא ברוך הוא בהתעוררות התחתונים הש 

נראה לא טוב. רק אחר כך בא הטוב ונמצא הטוב הוא סתום. וזהו יצו ה' אתך את הברכה, הנשפע 

מכחך מחמת התעוררות שלך, וזה אתך את הברכה, הברכה הנשפע מאתך מחמת התעוררת שלך זהו 



 

 :בעקידת יצחק הברכה הוא באסמיך דבר הסמוי מן העין, כלומר הטובה הוא סתום וגנוז כמו

  
Deuteronomio 28,8. “Jehová te dará bendiciones para tus graneros”. Dado que es 

costumbre de Di-s dispensar generosidad y bendiciones a Su pueblo Israel, el 

método que Di-s emplea para hacerlo varía según las circunstancias. Puede ser  גלוי, 

manifiesto, es decir, queda inmediatamente claro para todos los espectadores que 

Di-s ha realizado un acto de gran beneficio para el pueblo judío. A menudo esto 

toma la forma de un milagro que se está realizando. Por otro lado, cuando Di-s usa 

medios encubiertos para dispensar Su generosidad a Su pueblo, a menudo puede 

parecer que no es así al principio, aunque con el transcurso del tiempo resultará 

que fue planeado como tal. por Di-s ya mucho antes de que se sintiera el efecto. 

Cuando Moisés habla de que Di-s ordenó (la naturaleza) para otorgar sus 

bendiciones sobre el pueblo judío, se refiere a las bendiciones debidas a que el 

propio pueblo judío se despertó. espiritualmente, como resultado de lo cual sus 

graneros se llenaron de producto en el tiempo de la siega. Moisés se refiere a algo, 

cuyo beneficio para el receptor no se hace evidente (en el momento en que ara y 

siembra), sino solo después de que ha pasado la mayor parte de un año en el 

momento de la cosecha. Cuando Di-s le pidió a Avraham que le ofreciera a su 

amado hijo, Avraham no se dio cuenta inmediatamente de los grandes beneficios 

que resultarían de esto. [En ese momento él pudo haber considerado que la 

"prueba" de Di-s había sido ideada por el atributo de Justicia en lugar del atributo 

de Misericordia. Ed.] Fue solo después de la conclusión exitosa de esa “prueba”, 

que reconoció en ella la mano de Hashem en lugar de la mano de elokim. 

Comparar Génesis 22,14.  

  
Ki Tavo 10   ב"ב  ) חכמינו ז"ליפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים. הכלל יבואר על פי מאמר

עתידים מלאכי השרת לומר לפני הצדיקים קדוש, ונמצא הצדיקים זוכים יותר משמים. וזהו יפתח   (:עה

ה' לך את אוצרו הטוב את השמים, כלומר זה הטוב אשר אצל השמים הוא אוצר, כלומר סגור וסתום  

 :השמיםזה יפתח לך הקדוש ברוך הוא שאתה יהיה לך מדריגה גדולה יותר מן 

  

Ki Tavo 11 ברכות  ) או יבואר, יפתח ה' לך את אוצרו הטוב )דברים כח, יב(. על פי דאמרינן בגמרא

אין להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ד' אמות של יראת שמים. הכלל כי בתחלה בא לאדם היראה   (:לג

לה לא היה העבדות  ואחר היראה בא התענוג והתענוג הוא גנוז בהיראה, כי אם היה בא התענוג בתח

נחשב כלל, כי לא היה עבדות כלל מצד בחירה רק מחמת התענוג ולכן צריך להיות התענוג טמיר  

וגנוז, רק צריך האדם ליגע עצמו ביראת ה' כל הימים, ואחר כך משיג התענוג. וזהו הרמז  

היראה גנוז תענוג.   יראת ה' היא אוצרו, כי אוצר נקרא דבר הטמיר וגנוז, כי בתוך  (ישעיה לג, ו) בפסוק

וזהו יפתח ה' לך את אוצרו הטוב, כלומר יפתח ה' לך את הטוב הגנוז באוצר שהוא יראת ה' אחר  

שיעבוד את הבורא ביראה. וזהו שמסיים הפסוק לתת מטר ארצך בעתו, כי יש שהבורא ברוך הוא 

בשים במדה משפיע טובות והם מגולים ויש שהבורא ברוך הוא משפיע טובות והם סתומים ומלו 

שאינה טובה כמו בעקידה של יצחק. אבל כשהקדוש ברוך הוא משפיע טובות מגולים על ישראל אז  

יושפע במדה הראויה לה. וזהו מטר ארצך בעתו, במדה הראויה ונמצא בתחלה צריך להיות העבדות 

 :ואחר כך בא התענוג. וזהו זכור ושמור זכור מרומז בעבדות, והתענוג מרומז בשמור

  
Deuteronomio 28,12. “Hashem abrirá para ti Su generoso almacén, los cielos”. 



 

Aunque tenemos una declaración de nuestros sabios en Berajot 33 de que las 

únicas “posesiones” de Di-s en Sus cámaras del tesoro son los cuatro codos de 

“halajá”, es decir, la reverencia por Él mostrada por la meticulosa observancia de 

las leyes de la Torá, [una declaración basada en Deuteronomio 10,12, Ed.], 

también tenemos una regla que aunque el viaje espiritual del hombre en este 

mundo comienza con una dosis de reverencia y asombro por Hashem, esto es 

seguido por un sentimiento de placer que resulta haber estado “escondido” dentro 

de los pliegues de la prenda llamada יראה, pavor. La razón de que esto sea así es 

que si el servicio del Señor hubiera comenzado con sentimientos de placer, su 

valor ético hubiera sido nulo y sin efecto, ya que “servir” al Señor se habría 

convertido en un acto enteramente placentero, no es algo que sea el resultado de 

elegir esta opción sabiendo que la alternativa parecía ofrecer recompensas más 

inmediatas. Esta es la razón por la cual los aspectos placenteros de practicar la 

reverencia y el asombro por el Señor deben ocultarse durante la vida en esta tierra. 

Cuando el hombre “se cansa” durante una vida de servicio a su Creador, entonces 

Di-s abrirá Su cámara del tesoro en los cielos para que disfrute del placer. A esto se 

ha aludido en las palabras de Isaías 33,6 donde el profeta dice:  יראת ה' היא אוצרו,”la 

reverencia al Señor – ese era su tesoro. (Sión) La palabra אוצר, generalmente 

traducida como "tesoro o granero", se aplica a algo almacenado fuera de la vista, 

escondido. Este “tesoro” normalmente escondido dentro del atributo de יראה, 

“miedo, asombro,” será liberado abiertamente, es decir, a su debido tiempo Di-s 

“abrirá” estos tesoros previamente mantenidos ocultos como resultado de que el 

destinatario habiendo servido al Señor lealmente. Por lo tanto, nuestro versículo 

concluye con el símil de la lluvia beneficiosa, es decir, los tesoros de Di-s siendo 

revelados abiertamente al pueblo judío, así como al mundo en general, como Su 

regalo para ellos. [Durante la historia judía temprana, cuando Yitzchok, en un año 

de hambruna, y aunque no era agricultor por vocación, podía sembrar y su cosecha 

era 100 veces mayor que la cosecha en años normales, esto convenció a los 

filisteos de permanecer en buenos términos con él. (Génesis 26,12-14 y 26-31) 

Ed.] Esta es también la razón por la que la Torá decreta una vez que observemos el 

shabat escribiendo:  זכור את יום השבת לקדשו, “recuerda el día de Shabat para 

santificarlo, (Éxodo 20,8) y en otra ocasión  שמור את יום השבת לקדשו, “guardar el día 

de reposo para santificarlo”; (Deuteronomio 5,12). La primera vez se hace 

referencia a servir al Señor observando activamente el sábado; la segunda vez se 

refiere al tiempo en que serás pasivo, es decir, recibirás la recompensa por haber 

observado el sábado aquí en la tierra.  

  
Ki Tavo 12 (. לכאורה תיבות  והיית לראש ולא לזנב והיית למעלה ולא תהיה למטה )דברים כח, יג

ולא לזנב, וכן תיבות ולא תהיה למטה, היא מיותר. והנראה, דהנה יש שלשה עולמות. עולם המחשבה,  

ועולם הדיבור, ועולם המעשה, וכולם הקדוש ברוך הוא מחיה אותם. והנה ראש עולם המעשה הוא  

וראש עולם  שוה עם סוף עולם הדיבור, וראש עולם הדיבור הוא שוה עם סוף עולם המחשבה,  

המחשבה הוא למעלה הימנו. וזה הרמז והיית לראש כו'. והיית למעלה, כלומר שאתה תהיה דבוק  

בראש עולם המחשבה שאין למעלה הימנו. וזהו הרמז בפסוק הנ"ל ולא לזנב, כי כשאדם דבוק בראש  

וא בסוף  עולם הדיבור אזי הוא דבוק בסוף עולם המחשבה וכן כשהוא דבוק בראש עולם המעשה אזי ה



 

 :עולם הדיבור, אבל כשאדם דבוק בראש עולם המחשבה אזי אין שם סוף כלל

  
Deuteronomio 28,13. Él te pondrá por cabeza y no por cola; siempre estarás arriba, 

nunca abajo”. A primera vista, no parece necesario que la Torá haya escrito: "y no 

la cola", ni parece necesario que la Torá haya escrito: "nunca en el fondo". Sin 

embargo, en una consideración más profunda, debemos considerar que este 

universo se compone de tres dominios. 1) El dominio del pensamiento abstracto. 

2) El dominio del habla (preparatorio para traducir el pensamiento en acción) 3) El 

dominio de la acción. Los tres dominios existen solo gracias a Di-s, Quien les dio 

"vida". Los puntos de contacto entre estos tres dominios son los siguientes. El 

comienzo del dominio de la “acción” está muy cerca, es decir, toca el final (parte 

inferior) del dominio del habla. El comienzo del dominio del habla toca el final del 

dominio del pensamiento abstracto. [El autor, por supuesto, ve el dominio del 

habla abstracta como superior al dominio del habla, que, a su vez, es superior al 

dominio de la acción, viendo que el dominio del pensamiento abstracto es el más 

cercano al dominio en el que Di-s formuló el plan para crear el universo. Ed.] La 

“cabeza” del dominio del pensamiento “toca” el  אין סוף, un “dominio” más allá del 

universo, exclusivamente del Creador. Es este “dominio” del que habla Moisés 

cuando promete que el pueblo judío, cuando esté en su mejor momento, será  לראש, 

“a la cabeza, a la cima del dominio llamado: el dominio del pensamiento abstracto 

.” Las palabras: ולא לזנב, “y no en la cola”, se refieren al extremo inferior del 

dominio del pensamiento abstracto. Cuando alguien ha alcanzado el rango más 

alto dentro del dominio del habla, está casi en el nivel más bajo del dominio del 

pensamiento abstracto. Lo mismo es cierto de alguien que ha alcanzado el rango 

más alto en el dominio de la acción estando casi en el nivel más bajo del dominio 

del habla. Cuando alguien ha alcanzado el rango más alto en el dominio del 

pensamiento abstracto, no hay posibilidad de que se convierta en la "cola" de nada 

más allá de eso, ya que no hay nada más allá. El escrito de la Torá de que Israel en 

su mejor momento no será la “cola” es muy apropiado por lo tanto. 

  
Nitzavim 1 ה ר) אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלהיכם )דברים כט, ט(. ובו יבואר הגמרא"

אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם אמרו לפני זכרונות כדי שתעלה זכרוניכם לפני לטובה.  (:לד

כי הכלל, הוא הבורא ברוך הוא דרכו להיטיב ובפרט לישראל וזה רצונו כשמשפיע טובות וברכות  

רוך הוא לישראל עמו וחס ושלום כשישראל אינם ראוים להשפיע עליהם טובות אין זה רצון הבורא ב

אדרבא רצון הבורא ותענוגו כשמשפיע טובות על ישראל והם ראוים להשפיע עליהם כל הטובות  

והברכות וחס ושלום להיפך אין זה רצון הבורא. והכלל הוא, דבר אשר הרצון רוצה בזה הבחינה  

שמה הזאת נקרא פנים ואשר אין הרצון רוצה בזה נקרא אחור. וזהו הרמז בגמרא אמרו לפני מלכיות 

שתמליכו אותי יהיה בבחינת פנים. וזהו אמרו לפני זכרונות, והזכירה תהיה לפני בבחינות פנים ולא  

בבחינת אחור ועל ידי זה כדי שתעלה זכרוניכם לפני לטובה, כי בזה שאני משפיע טובות רצוני בזה 

ינות פנים לטובה להשפיע עליכם טובות כדי שתהיו בבחינת פנים. וזהו כדי שתעלה זכרוניכם לפני, בח

שרצוני בזה על הטוב להשפיע. וזהו הרמז בפסוק אתם נצבים היום כולכם לפני ה', אתם היום לפני ה'  

בבחינות פנים. וזהו אלהיכם, כי המדה המשפיע טובות לישראל המדה הזאת נקרא אלהיכם, כלומר  

טובות הנרמז במלת  בזה שאתם נצבים היום לפני ה' בבחינת פנים על ידי זה יושפע עליכם כל ה 

אלהיכם כנ"ל, כי מלת פנים הוא מלשון פונה ובה טובות השם יתברך שרוצה לפנות לעמו ישראל  



 

 :לטובה אבל בהרעה אין רוצה השם יתברך נקרא אחור שאין השם יתברך פונה לזה 

  
Deuteronomio 29,9., “Todos ustedes están reunidos hoy en la presencia del Señor 

su Dios;” el párrafo que comienza aquí con “en presencia, etc.”, parece contener 

palabras innecesarias. [Nuestro autor se refiere especialmente a las palabras: “en 

presencia del Señor tu Di-s”, viendo que cuando Moisés se dirigía al pueblo en el 

nombre del Señor durante su estancia en el desierto siempre habían estado “en la 

presencia” del Señor. Ed.] Nos ayuda a comprender una declaración en Rosh 

Hashaná 34, según la cual el toque del shofar, así como la recitación de ciertas 

bendiciones en el servicio de oración, son obligatorios en el día de Año Nuevo y 

en Yom Kippur, ( año jubilar) a diferencia de otras ocasiones, como los días de 

ayuno público decretados por los rabinos. Esto se basa en que Di-s ha pedido que 

en estos días lo proclamemos como 1) Rey, 2) como Aquel que recuerda todo lo 

que ha ocurrido en la historia, los pensamientos, palabras y hechos de cada 

individuo, y 3) ha prometido que al hacerlo sonando el shofar, esto tendrá un 

efecto benéfico en cómo seremos juzgados en estos días. [La mayoría de ustedes 

saben que la Musaph amidah del día de Año Nuevo incluye 10 versos de las 

Escrituras refiriéndose a estos tres elementos, maljiot, zichronot, shofarot, que 

distinguen este Día. Ed.] Como hemos repetido en muchas ocasiones, Di-s está 

interesado en dispensar Su generosidad a la humanidad, y especialmente a 

nosotros, Su pueblo; la palabra פנים, generalmente traducida como “rostro o 

presencia”, alude a que Di-s está en un estado de ánimo benévolo hacia la 

humanidad o Su pueblo, mientras que la palabra  אחור, generalmente traducida 

como “ atrás, o hacia atrás”, aluden a momentos en que Di-s está enojado con la 

humanidad o, Di-s no lo quiera, con Su pueblo. Señor cuando está en un estado de 

ánimo benévolo, Moisés insinúa que la razón por la que Di-s está en tal estado de 

ánimo es porque Él no solo es Di-s, sino "tu Di-s", es decir, has relacionado a Él 

como tu Patrono. El autor añade otro matiz a la palabra  פנים, llevándola a la raíz 

 girar, cambiar de dirección. Di-s está buscando una razón para apuntar Su ,פנה

generosidad en tu dirección.[Viendo que en el versículo 17 la Torá usa la palabra 

אשר    :también negativamente, es decir, como alejarse de Di-s, cuando escribe פנה

 cuyo corazón se aparta de estar con el Señor nuestro“ ,לבבו פונה היום מעם ה' אלוקינו 

Di-s”, y no encontramos la palabra אחור en ese contexto, es difícil aceptar la 

afirmación del autor definición de  ואחור פנים . Ed.] 

  
Nitzavim 2   והותירך ה' אלהיך בכל מעשי ידיך בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטובה כי

ישוב ה' לשוש עליך לטוב כאשר שש על אבותיך )דברים ל, ט(. לבאר הלשון והותירך, נראה 

הכל צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נידון, דקשה כיון דתיבת נידון קאי על  (אבות ג, יט) דאיתא

ם ועולם מכונה בלשון נקיבה ונידון הוא לשון זכר והוי ליה למימר נדונה. אמנם נבאר הלשון, כי  עול

תפלתינו בראש השנה ובימים נוראים שהשם יתברך ישפיע עלינו רב טובות וברכות. והנה בזוהר  

ות  הקדוש מקפיד מאוד על דבר זה כידוע מאמר הזוהר בריש שתא אינון צווחין כו'. אמנם נראה בבקש

בני אדם יש שני בחינות. יש בחינה שמבקש מהבורא ברוך הוא שיתן לו כי הבורא ברוך הוא שש וגיל 

בהשפעתו לאנשי סגולתו ולבניו החביבים כאשר האב אוהב את בנו כשמשפיע ונותן לבנו יש לו חדוה  

ים  וגילה מזה כן הבורא יתברך, ולהיפוך חס ושלום כשאינו יכול להשפיע מחמת העדרת המקבל



 

יותר מה שהעגל רוצה לינוק   (.פסחים קיב) כביכול השם יתברך לא ניחא ליה בזה כמאמר חכמינו ז"ל

פרה כו'. ובהיות הדבר כן אז בראש השנה ששופטים את ישראל לפניו המשפט הוא לאלהים כביכול  

כי השם יתברך מקבל תענוג מזה בהשפעתו לישראל וכאשר ישראל ראוים ויכולים לקבל יש לו  

הבורא יתברך חדוה. וזהו שכתב בזוהר ראיתי את ה' צבאות יושב על כסא כבוד וכל צבא השמים  ל

עומדים עליו עליו דייקא עיין שם, כי המשפט נוגע כביכול בעצמו, כי מגיע להשם יתברך תענוג  

 :בהשפעתו לנו ומשום הכי המשפט נוגע כביכול להשם יתברך עצמו

  
30,9. “Y entonces el Señor tu Di-s te hará sobreabundar en toda la obra de tus 

manos, el fruto de tu vientre y el fruto de tus animales domésticos para bien; 

porque el Señor se regocijará de nuevo por vuestro éxito como lo ha hecho por 

vuestros antepasados.” Para comprender verdaderamente la expresión inusual 

והרשות  הכל צפוי   :Él te hará  sobreabundante”, ayudará mirar Avot 3,15“ ,והותירך 

 ”;es dado y el mundo es juzgado según el bien [de elección] נתנה ובטוב העולם נידו

una de las dificultades de esa Mishná es que la palabra נידון “es juzgado”, que se 

refiere a la palabra עולם, está en modo masculino, aunque la palabra  עולם que 

define es un sustantivo femenino , por lo que habríamos esperado que el autor de 

la Mishná hubiera dicho נידונה, en modo femenino. Sin embargo, podemos explicar 

este modo masculino de la palabra  נידון viendo que en nuestras oraciones en el día 

de Año Nuevo y Yom Kippur, los días en los que Di-s se sienta a juzgar cuando, 

con suerte, decide brindarnos una abundancia de bendiciones y cosas buenas en el 

año que recién comienza. Nuestro autor cita Tikkuney Hazohar 68 según el cual el 

día de Año Nuevo toda la humanidad implora a Di-s que Su generosidad sea 

generosa en el año que comienza. Hay, sin embargo, dos clases de seres humanos 

que piden esto, es decir, aquellos que realmente lo merecen sobre la base de su 

desempeño pasado, y aquellos que en el pasado no lo merecieron, sino sobre la 

base de su promesa de mejoren sus caminos en el año que comienza, esperen 

recibir esta generosidad de Di-s “a crédito”, por así decirlo. Cuando las almas del 

pueblo judío “hagan fila” para ser juzgadas el día de Año Nuevo, G Deriva una 

gran satisfacción de los que se inscribieron de inmediato por un buen año. El 

placer de Di-s se describe en un proverbio citado en Pessachim 112 que dice que la 

madre vaca está más ansiosa por proporcionar leche a su ternero recién nacido que 

el ternero por amamantarlo. El Zohar II 32 describe el siguiente escenario (Reyes I 

22,19) donde Michayoh, el único verdadero profeta en el Reino del Norte, 

aconseja al rey Achav que no intente recuperar Ramat Gilad, ya que le costaría la 

vida al rey. Leemos allí:   ומשמאלו ראיתי את ה' יושב על כסאו וכל צבא השמים עומד מימינו , 

“He visto una visión de Dios sentado sobre Su trono celestial.” [no alrededor de él. 

Ed.] La frase inusual de que los ángeles están por encima de Di-s, incita al Zohar a 

entender este versículo como que los ángeles están a punto de "juzgar" a Di-s. Esto 

también hace más plausible algo que hemos leído en un libro supuestamente dado 

a Adán por el ángel רזיא'ל en el que se hace referencia a Di-s como  מלך עלוב, “un 

rey en un mundo miserable, miserable estado de ánimo.” [más sobre este ángel en 

 [.por el rabino Reuven Margolies. Ed מלאכי עליון 

  
 Nitzavim 3 כי השם יתברך נקרא מלך עלוב כביכול לשון ובזה יבואר מה שכתוב בספר רזיא"ל ,



 

בושה. ויבואר על דרך משל, אם חכם גדול בא לשאול עצה אם יעשה דבר זה או לא ויעצו אותו שלא  

יעשה והחכם לא חש לעצתם ועשה הדבר וכשעשה הדבר חס ושלום לא עלה כהוגן ונגמר הדבר חס  

כן השם יתברך כשעלה ברצונו לברוא   ושלום כעצת היועצים אז חס ושלום החכם ההוא מתבייש.

האדם אמר נעשה אדם שנמלך במלאכי מעלה אם לברוא האדם והמלאכים אמרו מה אנוש כו'. והשם 

יתברך ברחמיו לא חש לעצתם וברא את האדם. ועתה כשחס ושלום הם עושין נגד רצונו ומוטב היה  

תהלים פא, ) כן מה שאמר הכתוב להם שלא היו נבראים אז כביכול השם יתברך נקרא עלוב. וזהו גם

כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב, עיין בר"ה ד"ח וי"ל הל"ל, כי משפט לאלהי יעקב הוא חק   (ה

לישראל. ובזה יבואר הפסוק כך, כי חק לישראל הוא, כלומר לישראל עם קדוש בוודאי יהיה להם חוק  

ממאי דהאי חק לישנא דמזוני הוא עיין שם.  (.ביצה טז) והוא לשון מזוני פרנסה כמאמר חכמינו ז"ל

והאיך מוכח שבודאי לישראל יהיה פרנסה. על זה מתרץ הכתוב משפט לאלהי יעקב, כלומר מה 

שרוצים לשפוט את ישראל אם ליתן להם פרנסה המשפט אינו לישראל, רק המשפט הוא לאלהי יעקב  

וכיון שהדבר כן ממילא נסתמו פי כל  כביכול המשפט לאלהים הוא וכמאמר הזוהר עליו דייקא וכו', 

המקטריגים וכל המסטינים מעמו ישראל, כי לא להם המשפט רק הדבר נוגע להבורא ברוך הוא ואז 

חיל ורעדה יאחזון לפתוח פיהם, כי אז יעשן אף ה', ויתחיל לשפוט אותם שאף שהם מלאכים קדושים  

 :ם לא זכו בעיניוהן צבא השמי (איוב טו, טו) לא יזכו בעיניו כמאמר הכתוב

  
En ese libro se ilustra este asunto por medio de una parábola. Cuando un hombre 

muy sabio le hace una pregunta a alguien sobre algo que está fuera de su campo de 

especialización, y este ignora el consejo dado procediendo a seguir su propia 

intuición, y resulta que estaba equivocado, este “sabio ”, sin duda se sentirá 

profundamente avergonzado por no haber seguido el sabio consejo que había 

recibido. En el momento en que Di-s estaba ocupado creando el universo y todo lo 

que contiene, había consultado con los ángeles acerca de la conveniencia de crear 

la especie humana, es decir, una especie a la que se le otorgó libre albedrío para 

determinar si obedecer las directivas del Creador. (Comparar Bereshit Rabá 8,5). 

En ese tiempo, Di-s siguiendo Su atributo preponderante de misericordia, había 

decidido ignorar el consejo que le habían dado los ángeles que habían previsto 

todas las imperfecciones de la especie humana y el “angustia” que esto causaría. el 

Creador por lo que habían advertido contra la creación de esta especie. Ahora que, 

lamentablemente, el consejo de los ángeles había demostrado ser previsor, el 

Creador sintió עלוב. [El rey Achav, aunque nacionalista y dispuesto repetidamente 

a dar su propia vida para proteger a su pueblo, había cometido, sin embargo, un vil 

asesinato judicial al incriminar al propietario de un viñedo ancestral como culpable 

de un crimen que Navot, el dueño de esa viña no había cometido. Su único “delito” 

había sido su negativa a venderle al Rey. El verso citado de Reyes I 22,19 es el 

preludio de Di-s sentado en el juicio de Ajav por su crimen. Ed.] Incidentalmente, 

la parábola del sefer Rezie'l también da cuenta de una anomalía en los salmos 81,5 

לאלוקי יעקבכי חק לישראל הוא ומשפט  , “porque es un estatuto (inmutable) para Israel y 

un gobernante  (dependiendo de las circunstancias) por el Di-s de Yaakov” 

(comparar Rosh Hashaná 8) en ese versículo. Se podría haber esperado que el 

salmista escribiera: ישראל כי משפט לאלוקי יעקב הוא וחק ל . El Talmud allí explica la 

redacción de ese versículo en el sentido de que el primer día de Tishrey sirve como 

una fecha en la que toda la humanidad es juzgada en el cielo, siempre que Israel 

sea la primera nación en ser juzgada así. Para los israelitas que básicamente 



 

observan las leyes de Di-s y, por lo tanto, son una nación santa, el significado de la 

palabra חוק es que su sustento para el año siguiente se determina en ese día como 

enseñaron los sabios en Beytzah 16.   (Comparar Proverbios 30, 8  הטריפני לחם חוקי, 

“Aliméntame con el pan que me corresponde.” O: Levítico 10,13  חוקך וחוק בניך היא

 tu porción de las ofrendas encendidas del Señor y la de tus hijos.”) [El 'ה es“ ,מאשי

versículo recién citado, dirigido a los sacerdotes, comienza con las palabras: 

 ubicación.”] Esto deja abierta la posibilidad de que en ,ואכלתם אותה במקום קדוש 

nuestro versículo en los salmos la palabra pueda significar “estatuto,” o algo 

similar. ¿Cómo sabemos que en los salmos también significa lo mismo que en los 

versículos que citamos de Levítico y Proverbios, es decir, que se refiere a 

parnassah, sustento? La secuencia inusual de חוק לישראל משפט לאלוקי יעקב nos 

proporciona la respuesta a esta pregunta. El tema sobre el cual Israel será juzgado 

en el día de Año Nuevo es su sustento. El salmista se regocija en el hecho de que 

estas decisiones no son tomadas por los detractores de Israel sino que son dominio 

exclusivo de אלוקי יעקב. Según el Zohar, tan pronto como nuestros enemigos 

entienden esto, dejan de demonizarnos. La traducción apropiada del versículo en 

los salmos 81,5 por lo tanto es: “si nuestros enemigos, (sean seres celestiales que 

se opusieron al creación de la humanidad en conjunto, o simplemente nuestros 

perennes oponentes, las fuerzas de Amalek (en cualquier forma que aparezcan) 

quieren sentarse en el juicio de Israel, משפט לישראל, el salmista Asaf les aconseja 

que nuestro חוק, sustento, es decidido por el Di-s de Yaakov, לאלוקי יעקב, nadie 

más. Como resultado de esto, nuestros detractores se apoderan de חיל ורעדה יאחזון, 

ellos (nuestros adversarios) se apoderan de miedo y temblando porque (Dt. 29,19) 

la ira de Di-s se despertaría contra ellos, etc., esto es también de lo que habló Job 

en Job 15,15 cuando afirmó que ni siquiera Su séquito celestial halló gracia en Sus 

ojos.  

  
Nitzavim 4 כי  וזה כוונת הכתוב אל תבוא במשפט עמנו כי לא יצדק לפניך כל חי, עמנו דייקא ,

השם יתברך כביכול נידון גם כן עמנו, והיינו גם כן כי לא יצדק לפניך כל חי, היינו המלאכים  

הנקראים כל חי, כי בני אדם הם מורכבים מחיים ומיתה והמלאכים נקראים כל חי. וזה מאמר התנא 

השם  ובטוב העולם נידון, רוצה לומר כשהשם יתברך רוצה להשפיע טוב על העולם נידון כביכול 

יתברך בעצמו עמהם אם ליתן להם השפעה זאת ויקבל השם יתברך תענוג ונחת מזה. ותיבת נידון  

לשון יחיד ולשון זכר קאי על השם יתברך, כי אליו נוגע הדבר ולכך כאשר השם יתברך רוצה  

להשפיע לנו רב טוב וברכות אינו מביט בנו אם אנו ראוים אם לאו חס ושלום, כי רצונו וחפצו  

 :יע לנו ואין טעם ברצון, לא כן באומות העולם כשמשפיע להם מביט במעשיהם אם ראויןלהשפ

  
Esta es también la esencia de los salmos 143 2  לא יצדק  אל תבא במשפט את עבדך כי

 no entres en juicio con tu siervo, porque delante de ti ningún ser“ ,לפניך כל חי 

viviente puede pretender ser justo”. Las únicas criaturas a las que se refieren 

nuestras Escrituras como   חיכל , completamente vivas, son los ángeles, ya que la 

materia prima de la que están hechos, a diferencia del hombre, no contiene 

componentes sujetos a la muerte.Cuando el autor de la Mishná en Avot 3,15 dijo: 

 y el mundo es juzgado por el Bien”, quiso decir que cuando Di-s“ ,ובטוב העולם נידון 

desea dispensar Su bondad al mundo, debate consigo mismo si por su deseo de 



 

experimentar el placer que le concede el hecho de que sus criaturas le sirvan de 

todo corazón, dispensa esta bondad personalmente, no a través de un 

intermediario. Esta es la razón por la que la palabra נידון aparece tanto en modo 

masculino como en singular, en esa ocasión. Cuando las bendiciones de Di-s 

alcanzan a Sus criaturas a través del desvío de Sus agentes, ya sean los que residen 

en las regiones celestiales o los que están en la tierra, algo que es un lugar común 

en Su trato con las naciones gentiles, Él no experimenta la satisfacción. de hacer 

esto que Él experimenta cuando lo “goza”, como se describe al final de nuestro 

versículo.  
Nitzavim 5 לטובה, דהיינו כשישפיע לך טובה וברכה יותיר אותך ואת   וזהו והותירך ה' אלהיך

מעשיך, כי לא יביט בך כלל לראות במעשיך ובזכיותך, רק ישפיע לך מחמת רצונו הטוב וזה לשון 

והותירך. ועל זה מסיים קרא ומפרש מחמת איזה דבר יעשה לך השם יתברך כן, על זה קאמר כי ישוב  

תיך, דהיינו כדי שיקבל חדוה וגילה מחמת קבלתינו מאתו ה' לשוש עליך לטוב כאשר שש על אבו 

 :הטובה אמן

  
El verso que comienza con la palabra: והותירך, etc.; por lo tanto, describe una 

rehabilitación del pueblo judío después de un período de distanciamiento relativo 

entre Su pueblo favorito y Él mismo. 

  
Nitzavim 6   או יבואר לשון והותירך, כלומר אפילו מה שיקבל טובות מאת השם יתברך טובות

כי טובות העולם הזה מה שמשפיע עלינו יש לו כביכו"ל עולם הזה ולא ינוכה לנו מזה לעולם הבא, 

נחת וחדוה. וזו לשון והותירך, כלומר שלא ינוכה לך מזכיותיך יתר על שכרך וכל זכיותיך יותיר לך  

להעולם הבא, כי השם יתברך יש לו תענוג כשמשפיע עלינו טובה בעולם הזה וזו כי ישוב ה' לשוש  

 :עליך לטוב אמן

  
Otra forma de interpretar la palabra:  והותירך. El versículo es una promesa de Di-s 

de no deducir nada de nuestra parte en el mundo venidero porque habíamos 

disfrutado algunas partes de nuestra existencia en la tierra mientras éramos 

beneficiarios de la generosidad de Di-s. 

  
"Haftarah of Nitzavim 1  לבית ישראל כו' אשר גמלם  חסדי ה' אזכיר תהלות ה' וכו', ורב טוב

נראה, כי הנה בימים נוראים עיקר מבוקשתו של אדם מאת הבורא  .(ישעיה סג, ז) כרחמיו וכרוב חסדיו

יתברך יהיה בעבור שהבורא יתברך מצד טובו וחסדו חפץ להשפיע לעמו ישראל ולא מצד זכותו שיש  

שנה שרשין בתחלתה כו'. כי עיקר    כל (:ר""ה טז) לו אלא יעשה עצמו כעני ורש כמאמר חכמינו ז""ל

לעמוד כעני בפתח ויחשוב שלרש אין כל זכות ולא מעשים טובים. והחילוק שיש בין זה שעומד לבקש  

מאת הבורא מחמת גודל חסדו ובין זה שעומד לבקש מצד זכיותיו, כי זה שעומד מצד זכיותיו יש ערך 

ליו הבורא יתברך, מה שאין כן כשמבקש  וסוף לבקשתו, כי כפי זכיותיו אשר יש בידו כך ישפיע ע

מהבורא מצד חסדו אין להטובה ההוא ערך וסוף, כי אין ערך לחסדיו ואין ערך להשפעתו. וזו כוונת  

הפסוק ורב טוב לבית ישראל, אימתי הוא רב טוב, דהיינו שאין לה קצבה לההשפעה אשר גמלם  

היך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך  כרחמיו וכרוב חסדיו. וזהו גם כן כונת הפסוק אנכי ה' אל

ואמלאהו, דהיינו שתבקש הרבה מאוד בעבור שהבקשה יהיה עבור חסדי הבורא שאין לה ערך 

 " :וקצבה

  

 "Haftarah of Nitzavim 2 למה נמשלו צדיקים  (. יומא כט) וזהו פירוש מאמר חכמינו ז""ל



 

כאילה, מה אילה כל זמן שמגדלת קרנותיה מתפצלות, כך צדיקים כל זמן שמרבים בתפלה תפילתם 

נשמעת, דהיינו שמרבים בתפלה, פירוש שמבקשים שישפיע להם הבורא יתברך הרבה עבור ענותנותן 

הבורא אין  של הצדיקים שעיקר בקשתם עבור חסדי הבורא ולהכי מבקשין הרבה טובות, כי חסדי 

להם ערך ואין מבקשים בזכותם. ועל בחינה זו אמר גם כן הרב הקדוש מורינו הרב מנחם מענדיל 

מבאר נחלת יעקב יירש בלי מצרים. נחלה, דהיינו שאם תחפוץ לבקש מאת הבורא ברוך הוא עבור 

לירש,   חסדיו ולא מצד זכיותיך, רק תעשה עצמך כאלו אין בך זכות כלל, דהיינו נחלת יעקב תרצה

שהיינו שתבקש מהבורא ברוך הוא מצד רחמיו ולא מצד זכיותיך אז תירש נחלה בלי מצרים שלא 

יהיה שיעור וערך, כי חסדי הבורא אין לו שיעור. ובדרך משל נראה לבאר, למלך שנתן מתנה לשני  

חד עבדיו בשוה, אך מצד המקבלים היה שני בחינות אחד החשיב את המתנה בעצמו מחמת חשיבתה וא

החשיב את המתנה שמחמת המתנה נראה ומוכח שהמלך אוהבו מחמת שנתן לו מתנה כזו. והנה 

החילוק שבין שני הבחינות, דהבחינה הא', יש לה קץ וסוף להמתנה לפי גודל ערכה. אך הבחינה הב',  

אין לה קץ כיון שאין רואה אל המתנה אך לאהבת המלך ואהבת המלך אין לה שיעור וערך לכל דבר 

יצטרך. וזה כוונת הכתוב ורב טוב לבית ישראל, כי הם אינם ראוים, רק אשר גמלם כרחמיו וכרוב  ש

חסדיו ורוב רחמיו וחסדיו אין לה שיעור וערך. וזהו ורב טוב וכו'. וזהו הפירוש מה יפית ומה נעמת 

נתן לו  כי זה שאינו מחשב רק המתנה אז אין לו רק תענוג אחד ש ,(שיה""ש ז, ז) אהבה בתענוגים

המתנה וזה שעיקר החשיבות שלו רק אהבת המלך שמכח המתנה נראה אהבת המלך עליו אז יש לו  

שני תענוגים. א', מה שנראה מהמתנה אהבת המלך עליו וזה הוא עיקר וגם מהמתנה יש לו גם כן 

נוגים  תענוג. וזה מה יפית, כלומר זה יפה. ומה נעמת, זה נעים כשיש לו מאהבת השם יתברך עליו בתע

 " :שני תענוגים

  

For Rosh HaShanah 1 זה ראש חודש אלול. ובמים עזים נתיבה ( ישעיה מג, טז) הנותן בים דרך

ומלכותו לנשמת ישראל וכי    זו חנוכה. הכלל הוא, כי בראש חודש אלול השם יתברך מגלה אלהותו

הוא מנהיג את כל העולמות בחסדו הגדול וישראל עם קדושו ממליכים עול מלכותו עליהם. וזה הנותן 

בים דרך זה ראש חודש אלול, כי ים מרמז על בחינות הקדושה וזה ראש חודש אלול. ובמים עזים 

ה, כי בחנוכה מתחיל הארת השם  נתיבה, זו חנוכה, כי עזים מרמז על הקליפה וזו חנוכה. הרצון בז

יתברך על ידי נסים ונפלאות ועל ידי הניסים ונפלאות הקליפה נכנעה לפני הקדושה וזהו בחנוכה. וזהו  

אדקטיר לו לבר קטיר ספינתך, בשעה שאתה קושר לבך לעבדו קטיר ספינתך תקשור על זו המדריגה  

נהיג העולם. וספינתך, מלשון חשוב  שבראש חודש אלול מגלה השם יתברך לנשמת ישראל, כי הוא מ

 :(.מו"ק כח) מלשון מאן חשוב מאן ספון 

  

For Rosh HaShanah 2    או יבואר, הנותן בים דרך זה ראש חודש אלול. הכלל הוא, כי הבורא

ברוך הוא אינו נתפס בשום אות ונקודה וקוץ ובראש חודש אלול מצמצם שפע הבורא ברוך הוא  

השנה וביום הכפורים אנו ממשיכים השפע בכל העולמות. וזהו הנותן בים דרך זה באותיות. ובראש 

 :ראש חודש אלול, כי אז מצמצם השפע באותיות כנ"ל

  

For Rosh HaShanah 3 חד אמר בניסן נברא העולם וחד אמר בתשרי  (: ר"ה י) יבואר הגמרא

וזרים להאי"ן. דהיינו שמדבקים  וכו', הכלל הוא, השם יתברך משפיע תמיד שפע ויש שהעולמות ח 

כוחם בהאי"ן בכדי שהבורא ברוך הוא יצמצם עצמו על כל אחד ואחד כפי בחינתו על דרך משל שכל  

התלמיד עולה לשכל הרב בכדי שעל ידי זה יצמצם הרב את שכלו איך ללמוד עם התלמיד כפי שכלו. 

ניסן כו'. כי ניסן הוא נקרא אביב, והנה זה שהקדוש ברוך הוא משפיע זה נקרא אור ישר וזהו הרמז ב

דהיינו אל"ף בי"ת כסדר וזה שהעולמות מדבקים עצמם כנ"ל זה נקרא אור חוזר וזה בתשרי תשר"ק  

באותיות להיפך, ולהיכן הם הולכים ומדבקים לחכמה וחכמה הוא יו"ד וזהו תשרי, תשר יו"ד האותיות  

שורש זה הוא בראש השנה בתשרי כנ"ל.  תשר"ק חוזרים ליו"ד כו'. והנה זה שהשכל מדבק עצמו ב

וזה הוא אצל הרב בחינות הריון מה ששכל התלמיד הוא דבוק לשכל הרב בכדי שהרב ילמוד עם  



 

התלמיד כבחינתו וכן למעלה כשהעולמות מדבקים עצמם כנ"ל אז הוא למעלה בחינת הריון. וזהו  

 :שאנו אומרים בראש השנה היום הרת עולם, מלשון הריון

  

For Rosh HaShanah 4 לבאר, כי בראש ( .תהלים מז, ז) זמרו לאלהים זמרו זמרו למלכנו זמרו

השנה וביום הכפורים שאז הוא המתקת הדין צריך האדם לחתוך את הדינים ולעבוד את הבורא במדת  

הרחמים ולא במדת דין ששופט את עמו, רק לאחוז במדת הרחמים וכמו האב שופט את בנו. והנה ידוע  

להים, מרמז על דין. וזהו זמרו, כלומר תראו לחתוך זה המדה שלא ישב במדת דין שופט את עמו,  שא

 :רק כאב את הבן והוא יציל אותנו מכל דופי

  

For Rosh HaShanah 5 הכלל, שהקדוש ברוך  ( .תהלים פא, ה' )כי חק לישראל הוא משפט וכו

הוא משפיע שפעו טוב על ישראל וישראל הם מצמצמים את השפע כל אחד לרצונו לחיים ולשלום 

 :כו'. וזהו כי חק לישראל הוא, חק הוא לשון צמצום

  

For Rosh HaShanah 6   באין מליץ יושר כו'. דעיקר הוא דאדם אף על פי שחטא רק כיון שיודע

ך שימחול לו ומכיר בשפלותו זה הוא גופא למליץ יושר לפניו. וזהו באין,  שחטא ומבקש מלפניו יתבר 

במדה שאדם מחזיק עצמו לאין, זה גופא מליץ יושר. הכלל, כל המלאכים וכל חיות הקודש כולם  

חרדים מיום הדין וכן האדם כל אבר ואבר חרד מיום המשפט אך אם האדם מיישב עצמו אין לו פחד, 

ואב בודאי שופט בנו לרב טוב לכל הטובות. והנה בשעה שאדם עובד ה' אז   כי הבורא ברוך הוא אב

אינו מתירא משום דבר ואינו צריך לעשות שום פעולה אך בשעה שיצא רגע אחת לפעמים מעבודת ה'  

צריך לפעול אז להרים הנצוצות שיעבדו הבורא ברוך הוא. והנה הגבהת הנצוצות נקרא יד שהגבהת  

מות כוז"ו במוכס"ז. כוז"ו, הנכתב במזוזה על ידי השמות האלו הוא עליות  הנצוצות הוא על ידי ש

הנצוצות ושמות אלו מנין אותיותיהם הוא ארבעה עשר כמנין י"ד ולכן הגבהת נצוצות נקרא י"ד. וזהו  

פירוש בשעה שאתה יוצא מחוץ למחנה אז תהיה לך עליות   (דברים כג, יד) וי"ד תהיה לך מחוץ למחנה

רא י"ד כנ"ל. ואם אתה עושה כן אז ויצאת שמה חוץ, אתה רשאי לצאת לפעמים רגע  הנצוצות הנק

אחת מעבדות ה' כדי להעלות הנצוצות. והנה אם אדם שומר אזנו מלשמוע דברים רעים, אז זוכה 

שישמע הכרוז שמכריזים למעלה בכל יום שובו בנים שובבים, ואז בשמעו הכרוז יש לו תמיד בושה  

דון כזה אשר כל העולמות חרדים ופוחדים מלפניו ומכריזים שובו בנים שובבים  האיך יחטא לפני א

כמו שדרשו חכמינו   (שם כג, יד) והאיך יחטא חס ושלום לפניו. זהו ויתד תהיה לך על אזניך

אל תקרי אזנך אלא אזנך, פירוש שתהיה לך יתד על אזנך שתשמור אזנך מלשמור   (.כתובות ה) ז"ל

שה כן מסיים הפסוק וחפרת בה, פירוש על ידי זה תזכה שתשמע הכרוזים  דבר רע אז אם אתה עו

ותתבייש תמיד מלפני הבורא. וזהו לשון בושה כמו חפרה הלבנה אם יצאת פעם מהעבדות וחטאת  

תשוב תיכף להבורא שיצאת מעבדות הבורא רגע אחד, כי תבוש בושה גדולה מחמת שמיעות קול  

 זן תגרום לך פעולה שעל ידי כן תהיה בוש לפני הבורא ברוך הואהכרוז. וזהו על אזנך וחפרת, שהאו

:  

For Rosh HaShanah 7   והנה הבורא ברוך הוא נקרא רחום וחנון ארך אפים ורב חסד. והנה מדת

רב חסד שגומל חסדו לבנו באהבתו, אך אף על פי כן ברב חסד לבד אין בה דבר המכריח להשפיע  

חסדיו יכול להיות לפעמים יחסר לאדם איזה דבר, כי לבוש רב חסד הוא לבוש שהקדוש ברוך הוא 

זה הדבר שהבורא ישפיע טובות ליכא במדת רב חסד, רק מדות רחום   משפיע. אך דבר ההכרח שיגרום

הוא דבר המכריח להשפיע טובות, כי מדות רחום גורם באדם גופא בפנימיות שבו דבר שאין יכול  

לסבול לראות חס ושלום ברעת חבירו, רק רוצה להיטב לחבירו מחמת רחמיו על חבירו. ומדת רחום, 

ול לסבול לראות ברעת חבירו חס ושלום ונמצא מדת רחום הוא הוא דבר המכריח לכך שאינו יכ

המחבר ומקשר הבורא ברוך הוא בבניו שישפיע להם טובות, כי מדת רחום הוא הלבוש פנימי בבורא  

ברוך הוא שפועל בו כביכול שאינו יכול לסבול לראות ברעות כלל, רק מחמת רחמיו שיש לו על בניו  

ולך מבורא ברוך הוא לברואיו שמחבר עצמו עם ברואיו עם  רוצה להשפיע להם טובות והשפע ה



 

מדריגות תחתונים להטיב להם מחמת רחמיו. והנה דבר שהולך מאדם לחבירו הוא דיבור כמו כשאדם  

מדבר לחבירו הולך ההבל שבדבור מזה לזה וכן ריח החוטם הולך מזה לזה אבל לא כל כך כמו דיבור.  

ז"ל שנקרא שערות דשפה שעל הפה דהוא בחינת דיבור שרחום  ולכן מדות רחום איתא בכתבי האר"י 

מחבר והולך מבורא ברוך הוא לברואיו ולכן הוא על הפה שהוא דיבור וחנון הוא גם כן קצת בחינה 

זה, אך אינו כל כך כמו רחום וקצת הוא גם כן לבוש חוץ שברואיו מצאו חן בעיניו יתברך כמו בן יש  

הוא קצת התחברות כמו ריח החוטם ולכן נקרא אורחא דתחות חוטמא.   לו חן אצל אביו, אף על פי כן

וארך אפים, הוא התחברות גם כן שבין הבורא לברואיו דארך הוא שמאריך הזמן וגבול העולמות. 

ולכן ארך אפים הוא גם כן שערות הפה, אך דהוא שערות שתחת הפה שערות דדיקנא. ורב חסד, הוא 

דוני מורי ורבי הקדוש אמר כך מדות רחום, הוא גזירה שוה שמשוה  שערות לבד לבוש לבד כנ"ל. וא

הבורא לברואיו להתחבר עמהם. וחנון, הוא שבן יש לו חן גבי אביו והוא בנין אב מכתוב אחד עד כאן  

 :דבריו

  

For Rosh HaShanah 8 להתנהג עם עבדיו ויש לפעמים שהמלך   והנה יש שהמלך חושב האיך

חושב הנהגות עבדיו האיך עבדיו מנהיגים את עצמם. והנה הבורא ברוך הוא נקרא כלל, כי הוא כולל  

הכל והנהגות עולם הזה נקרא פרט. וכאשר הבורא ברוך הוא מסתכל בהנהגת עולם התחתון נקרא  

הבורא ברוך הוא חושב הנהגת  כלל ופרט דהכלל חושב את הפרט. ולכן מדת ארך אפים הוא ש

העולמות ואינו משלם להם כפי מעשיהם נקרא זה המדה כלל ופרט דהכלל חושב הפרט. ולכך אמרינן  

 :בגמרא אין בכלל אלא מה שבפרט

  

 For Rosh HaShanah 9  בנוסח זכרינו לחיים מלך חפץ בחיים. להבין מהו הענין הזכירה

וע מאתו לא תצא הרעה. אך כשהשפע נתקבל בעולם אזי נתקבל  והכתיבה אצל הבורא ברוך הוא. כי יד

לכל אחד לפי כוחו השגת יד המקבל כן תחול השפע עליו. אם בעת שהשפע באה לשרות עליו הוא 

עוסק במצות אלהים ובתורתו ומחשבתו תתהלך בטוב ובצדק אזי תתלבש ותפעול השפע ההוא ויכול  

ה הן לחיים או לטובה ולשלום ובני חיי ומזונא לאיזה האיש ההוא להמשיך השפע ההוא לכל מה שירצ

דבר שירצה, כי השפע לבד במהותה היא חיונית פשוט ממקור החיים נשתלח לברואי העולם לטוב  

להם והחיונית ההיא תתלבש ותתפשט לכמה גוונין לחיים ועושר וכבוד לחן ולתפארת. והנה כך הוא 

חשבתו משוטטת במדריגת אלקים. והנה אם חס ושלום אם השפע ההוא תפגישהו ותדבקהו וימצא כי מ 

להיפוך הוא, אזי תתמשך השפע ההוא בחיצונים ובמדריגת השפלים חס ושלום. והנה על כן בעשרת  

ימי תשובה שאז תצא חיתוך השפע ונגזר אומר החיונית לכל אדם מהמקור החיים אזי צריך האדם  

ם, רק יהיה מחשבתו דבוק בהמקור החיים כדי  ליזהר שלא יהיה חס ושלום מחשבתו בדברים הגשמיי

שישרה עליו החיונית להמשיך אותה לדברים טובים ולא יתלבש חס ושלום השפע ההוא בחיצונים.  

והנה כל ימות השנה אזי תצא השפע הפשוטה ההוא אשר ירדה ביום ראש השנה בלא התאחזות ובלתי  

תלקט לילך ולהתלבש באותיות להביא חיונית  נשפע עוד בה לבוש האותיות אזי דבר יום ביומו תבוא ו

באותיות לחיים לבינה ושכל וחכמה לכל מה שירצה לילך ותלך אז כל השנה ולהתלבש בתוך בחינת  

הדיבור שהמה האותיות ולכל מה שרוצה להמשיך השפע יכול להמשיך, רק שישמור האדם מאד שלא 

ס ושלום בחיצונים. והנה נודע לנו  יהיה מחשבתו בדברים גשמיים כדי שלא יתלבש השפע ההוא ח

שכל אחד מקבל לפי מדריגתו, אם הוא טוב. אזי הוא מקבל השפע לטוב. ואם הוא איש רע. אזי השפע 

מתהפך לרעה חס ושלום. הנמשל הוא כבר נזכר בחכמי המחקר, כי אם ישטח אדם בגד של פשתן  

ן. ואם ישטח בגד של פשתן שחור לבינה נגד אור החמה אזי תקלוט הבגד מאור החמה צבע שלו של לב

נגד החמה אזי תקבל בגד הוא צבע שחור. והנה לכאורה יפלא בעיני אדם למה הוא זה, רק באמת לפי  

כח המקבל זה יש בו לקבל צבע לבן וזה יש בו לקבל צבע שחור, כי מאיזה צבע שהבגד הוא כן מקבל  

שהשפע הוא מאת הקדוש ברוך הוא  מאור החמה. וכך הוא הנמשל, דבאמת מאתו לא תצא הרעה, רק 

ונותן לאדם השפע. ואם האדם ההוא הוא טוב אזי השפע ההוא גם כן ממשיך לו לטוב. ואם הוא רע 

אזי הוא מקבל מהשפע ההוא לרע שהשפע נתהפך לו לרע. וזהו כמו הצבע של אדם כן הוא מקבל  



 

 :מהשפע

  

For Rosh HaShanah 10 ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה  ( דברים יא, כו) וזה שאמר הכתוב

וקללה, כלומר אני נותן לפניכם בחינת היום, דהיינו בחינות אור החמה שזורחת ביום. וזה תבין  

שהשפע כוללת פעם אחת ברכה לאדם ופעם אחת קללה לאדם. את הברכה אשר תשמעון אל מצות ה'  

לכם לקללה אם לא תשמעו אל  אלהיכם. והקללה, כלומר קללה תהיה לכם, דהיינו שיתהפך השפע 

מצות ה' אלהיכם. כמו שבחינת היום, דהיינו השמש לזה מלבין ולזה משחיר לפי צבע שלו כן הוא  

מקבל, כך לפי מה שהאדם הוא כן נתהפך השפע לו לקללה ולברכה. אבל חס ושלום מאתו לא תצא  

ניכר בה עדיין האותיות,  הרעה, רק שתלוי הכל לפי איכות המקבלים אך שהשפע עצמו החיונית בלתי 

כי עדיין אינו בהתגלות הדבר זולת שהיא כמוסה בבחינת קול שהוא סוד עלמא דאתכסיא. והנה 

כשהשפע פשוטה בא לעולם הנה השפע ההוא כל מה שירצו המקבלים לקבל ממנה מה שעד עתה לא  

בהעתקה נעתקת   היו מהות הדבר ההוא הנעשה מהשפע נתגלה בו, כי הוא חיונית פשוט. אמנם בבואם

מבחינת קול לדיבור שהם אותיות שהוא סוד עלמא דאתגליא שהוא בחינה הכתובה אז הוא שיכול 

המקבל לקבל איזה דבר שירצה רוצה מחיה בה באהבה לכל מה שירצה רוצה מחיה בה ביראה לכל 

ברוך כמה שירצה תהיה השפע כוללת. והנה ביום ראש השנה הוא עת פתיחת האוצרות שפותח הבורא 

הוא שערי חיים לחתוך חיים לכל חי והוא השפע הניתנה אז ממרומים ביום ראש השנה. והנה בכל 

ימות השנה יום ביומו תתחלק השפע ההוא לפי איכות המקבלים להאיש הטוב לפני האלהים יתנו לו  

ום לכל דבר שיצטרך דבר בעתו שהוא צריך לאותו דבר אזי תנתן לו נפשו בשאלתו ובבקשתו. אך בי

ראש השנה השפע פשוטה באה מאת הבורא ברוך הוא ואז עדיין הוא כמוס בבחינת קול ולכן הוא הוא 

ענין בראש השנה שאנו תוקעים בשופר, והוא קול בלא דיבור ואנו מעוררין הקול העליון שהוא השפע  

ים וזהו  שיורד שהוא גם כן קול בלא דיבור שיתפשט השפע העליונה ויורד לכל העולמות ובכל המלאכ

 :הענין מהות תקיעות שופר

  

For Rosh HaShanah 11  והנה כשהשפע יורד למטה נתלבשת בבחינת הדיבור ואז נקרא כתיבה

שבאה לתוך לבוש האותיות והנה מי יביאה לתוך הדיבור הוא הצדיק, שהולך בדרך הישר שמתפלל  

יתפלל הצדיק ויבקש מאת ה' יזהר  ומדבר דיבורים אז מביא החיונית הזאת לתוך מה שירצה. והנה כש

שלא יתפלל שיהיה בתפילתו כמו שהוא רוצה, רק כך יבקש מאת הבורא מה שאני מתפלל יהיה רק  

כפי חסדך וכפי רחמיך וכפי דעתך ורצונך כך תתן לנו. וזהו יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך  

י, מה שאני מתפלל זה התפילה שיהיה  כלומר שהבקשה יהיה שיהיו לרצון אמרי פ (תהלים יט, טו) 'ה

אל תעש תפלתך   (אבות ב, יח) לפניך ה', כלומר כמו שאתה רוצה ה' יהיו לרצון. וזהו כוונת חכמינו ז"ל

קבע, רוצה לומר שיהא האדם נזהר שלא יעשה תפילתו, דהיינו כמו שהוא רוצה כן יקבע ויהיה רק  

מר שיבקש הרחמים מאת השם יתברך כפי גודל  רחמים ותחנונים שלך להשם יתברך לפני המקום, כלו 

חסדו וטובו המקום ברוך הוא אבל לא יבקש בתפילתו מה שמבקש מאת השם יתברך כן יהיה, רק זה  

 :יהיה עיקר בקשתו בתפילתו כפי דעת ורחמיו השם יתברך כן יתן לו השם יתברך כפי חסדו וטובו

  

For Rosh HaShanah 12  חד אמר אדם נידון בכל יום, וחד  (. ר"ה טז) הפלוגתאובזה נבאר ענין

חיים, כי לפי מה שכתבנו לעיל, בראש השנה  אמר נידון בראש השנה. ובאמת אלו ואלו דברי אלהים 

הוא יום פתיחת האוצרות שהשפע בא לעולם, רק בראש השנה השפע עדיין בבחינת קול ובכל השנה 

הוא נעתק מבחינת קול לדיבור ומשום הכי גם בכל יום נידון על השפע, וזהו כוונת מאן דאמר אדם 

שאז הוא פתיחת האוצרות שהשפע בא לעולם. וזה נידון בכל יום. ומאן דאמר אדם נידון בראש השנה, 

 :וזה סובר אדם נידון בכל יום גם כן שהשפע בכל יום הוא גם כן נמשכת ונעתקת מבחינות קול לדיבור

  

For Rosh HaShanah 13   והנה להבין מהות הענין מהו שהשפע תנתן בכל יום ולמה לא תנתן

שאלו תלמידיו את ר' שמעון בר יוחאי מפני   (.יומא עו) בפעם אחת. להבין, נקדים מאמר חכמינו ז"ל



 

מה ירד המן בכל יום, למשל לאב שרוצה לבנו שיבוא אצלו תמיד הוא נותן לו מתנה בכל יום ואינו  

נותן לו מתנה כוללת, כי לא יבוא אליו לכן נותן לו מתנה בכל יום שיהיה נצרך אליו בכל עת ויבוא 

יו ולית ליה מדליה כלום. וזהו ענין נמי שנותן השם יתברך שפע אצלו תמיד וגם ידע שהוא נצרך אל

בכל יום, כדי שנדע שאנו צריכין אליו תמיד וזהו בשביל אהבת הבורא ברוך הוא שרוצה להשתעשע  

עם ישראל בניו ולקבל ממנו תענוג כאב מבנו לכן ישלח לו השפע החיונית מידי יום ויום כדי שנדע  

ובכל עת ובכל שעה. והנה כל זה כדי שיקבל מאתנו אבינו שבשמים תענוג  שאנו צריכין אליו בכל יום  

וחמדה בנתינות שיר ושבח להבורא ברוך הוא על המשכת השפע שיורדת מבחינת קול לדיבור, דהיינו 

שהשפע החיונית פשוט באה לפי רצון הצדיקים אם לחיים או לפרנסה או לשכל כן נמשכת השפע.  

ניתנה התורה אלא לאוכלי המן, הוא כמו זר נחשב, כי יתחמץ לב האדם  וזהו כוונת חכמינו ז"ל לא

לומר הלא בעת הזאת אנו רואין שהמן איננו יורד. אך הפירוש הוא כך, המן היו צריכין ללקט בכל יום 

 :'כדי להצטרך לה

  

For Rosh HaShanah 14 תהלים קטז, ) מה דכתיב(: פסחים קיח) וזהו ענין מאמר חכמינו ז"ל

אהבתי כי ישמע ה' את קולי תחנוני, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא אימתי אני אהובה  (א

לפניך בזמן שאתה שומע קול תחנוני, רוצה לומר בראש השנה אז השפע בא לעולם שעדיין היא 

ון הצדיקים  כמוסה בבחינת קול ועדיין לא נעתקת בבחינת הדיבור, רק שבכל יום היא נמשכת לפי רצ 

לאיזה דבר שירצו. וקשה למה השם יתברך אינו משפיע השפע בראש השנה מיד בבחינת הדיבור. אך 

התירוץ, השם יתברך רוצה שיבקשו מאתו מידי יום ביומו מה שצריכין אליו והוא בשביל אהבת 

ק  ישראל שרוצה לשמוע קולינו תמיד לכן אינו משפיע השפע בראש השנה מיד בבחינת הדיבור ר 

בבחינת קול ובכל יום מתפשטת לאיזה דבר שירצה הצדיק כדי להתפלל אליו בכל יום. וזה כוונתם 

אימתי אני אהובה לפניך, כלומר בזמן שאתה רוצה לשמוע קול תחנוני אז אני יודע בודאי שיש לך  

ול  אהבה עלי. וזה כונת הכתוב עצמו אהבתי, כלומר שבשביל שאני אהובה לפניך. כי ישמע ה' את ק 

תחנוני, אתה רוצה לשמוע קול תחנוני תמיד. כי הטה אזנו לי, שאתה רוצה להטות לתפלתי תמיד  

ומשום הכי אתה נותן לי השפע בכל יום כדי ובימי אקרא, שאצטרך לקרא אליך כל ימי, כי אתה רוצה  

לי  לשמוע תמיד בשביל שאני אהובה לפניך ומשום הכי אתה נותן לי השפע בכל יום כדי שתשמע קו

 :בכל יום. והדבר מובן מאליו

  

For Rosh HaShanah 15 הפסוקים של   והנה להבין ענין מה שאנו אומרים ראש השנה במלכיות

כתובים קודם מפסוקים של נביאים, והוא היפך הסדר שקודם נביאים ואחר כך כתובים. להבין, ידוע 

כי סוד נביאים הוא סוד קול בלתי דבור והראיה הוא כמו ישעיה ושאר נביאים שנבואתם הם הכל  

בבחינת  נביאות מה שעתידות להיות והוא מפני שלא נגמר השפע במלואה שהיה רק שפע פשוטה 

הקול והנביאים היו בסוד ה' שהיו יכולים מיד לצמצם השפע בבואם מאת השם יתברך מבחינת קול  

קודם גשתם על העולם להתלבש במלבוש גשמי שהוא למינהו ולכן היה עושה עם השפע כל מה שלבו  

י המה  חפץ הן לטוב הן לרע, ולכן כתיב בישעיה ובירמיה וביחזקאל הכל עתידות פורעניות הגוים, כ

קבלו השפע ברוחניותו. והיו תולין אומה זו נגד משא זו. ואומה זו נגד משא זו. ולכן כתיב משא בכל  

משא מואב משא כל האומות, כי היה כח להם לעשות עם השפע ולהמשיך אותם לפי רצונם אבל 

כלל.  כתובים הוא הכשרת הדיבור בגמרא שהוא בחינת הכתיבה והאותיות ולכן לא נאמר שם עתידות 

ואם יקשה לך הלא דניאל הוא גם כן בכלל כתובים ושם אמר עתידות של ימות המשיח. דע, כי גם שם  

לא נחשב העתידות לעתידות כדכתיב שם עתידות, כי הגאולה כבר הבטחתו שעלה במחשבת האין סוף  

כידוע שהוא אחד משבעה דברים שקדמו לבריאת עולם שאחד הוא שמו של משיח ולכן כל ימות  

שנה קדמה נביאים לכתובים שהוא סוד קול בלא דיבור שהשפע הישינה עדיין לא נגמרה הליכתה  ה

והמשכתה בדיבור. אבל ביום ראש השנה שנגמר ירידת כל השפע של אשתקד והוא דיבור מוכשר הוא 

לכן אז בבחינת כתובים קדמו לנביאים שמכבר השפע מושפע ועומד. ולכן יראה הצדיק לשמור עצמו  

ות זרות ובפרט בעשרת ימי תשובה שאז בראש השנה יורדת השפע הפשוטה בלתי לבוש  ממחשב 



 

אותיות. גם בעשרת ימי תשובה השפע הפשוטה ההוא יורדת וההתקבלות השפע ההוא לפי השגת  

המקבלים לכן יכין עצמו בעשרת ימי תשובה בקדושה יתירה מאוד לשמור מחשבתו מאוד שגם 

גם כן ונכנס מקול לדיבור להתלבש באותיות, רק אף על פי כן נגד בעשרת ימי תשובה נתגשם השפע 

 :שאר ימות השנה המה עשרת ימי תשובה דוגמת אוצר הפתוח

  

For Rosh HaShanah 16 הראני ה' חסדך, כי ידוע כי בענין ההשפעה ( תהלים פה, ח) והנה כתיב

הב', כשנתקבל השפע הטוב לפעמים  יש שני בחינות חלוקים באיכות השפע. א', לפי יד והכנת המקבל.

אינו יורד השפע הטוב מגולה אך הטוב מסתתר בתוך הרע. וזה שאמר הכתוב הראנו ה' חסדך, הטוב, 

ולא תהיה מסתתר ומונח בקופסא בתוך הרע, כי אם כשיבא השפע יתגלה לו והפעולה בזה שאני חפץ  

וזהו גם השם יתברך רוצה, כי מאתו  שיתגלה לי השפע מיד כדי שלא יניקו החיצונים מאתנו השפע. 

לא תצא הרעה, אך הטוב. וזה שאנו מבקשים זכרנו לחיים, שהוא בחינת קול שפע פשוטה שהוא לטוב  

כי הוא מלך חפץ בחיים, ובודאי הוא רוצה גם כן כי מאתו לא תצא הרעה, רק הטוב. וכתבינו, רוצה  

שיתגלה הטוב במהרה בבואו בבחינת   לומר בחינת הדיבור שהוא כתיבה תהיה גם כן מיד לחיים,

הדיבור שהוא כתיבה. ומפני מה אני נכנס ומבקש בדבר הזה ואיני מובטח בדבר הזה שבודאי מאתך  

לא תצא הרעה, לזה אמר למענך אלהים חיים, כלומר אני בודאי מובטח שמאתך לא תצא הרעה, רק  

להים גם כן חיים מזה השפע לכן אני  שאני מתיירא שלא יהיה אלהים, היינו החיצונות שמכונים בשם א

מבקש שתתגלה השפע מיד לטוב שלא יהיה להם חלק בשפע ההוא וכעובדא דלתתא כן עובדא 

 :דלעילא

  

For Rosh HaShanah 17 להודיע על פי משל  או יבואר, זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים כו .'

ומליצה, אם אחד רוצה ליתן מתנה לחבירו ואין לו שום קטרוג ומסטין על רצון הנתינה אזי בזכרון  

בעלמא סגי, דהיינו שמה שמוציא מפיו ליתן לו המתנה אזי ככתובין וכמסורין דמי, אבל לא כן הוא  

להכתב בספר חוק ולא יעבור  כשיש כת המונעים נתינת המתנה מיד הנותן ליד המקבל אז מן הצורך  

ואז יסתלקו ויכלו הכת המונעים מזה, כי אם לא יהיה רק דיבור אזי יסטין הכת המונעים אבל מכיון  

שכבר נכתב לחוק לא יהיה להם כח להסטין, כי כבר נכתב לחוק. וזה כונת זכרינו, על דעת זה זכרנו  

יים, אזי אני איני צריך רק הזכירה  לחיים מלך חפץ בחיים, כלומר לאותו המדה שאתה מלך חפץ בח

לבד ובהזכירה לבד דיו. כי ידוע מה שהקדוש ברוך הוא אומר לטוב אפילו על תנאי אינו חוזר כמאמר  

ומכל שכן כי יגזור אומר להיטיב לבניו בודאי לא יסוג אחור להפר עצתו, כי   (.ברכות ז) חכמינו ז"ל

עת אלהים המתיצבים להסטין צריך שתכתבם עצת ה' לעולם תעמוד לטוב לבניו אבל למשמרת לד

בספר לחיים טובים לחוק ולא יעבור ואז יסתלק כת המונעים בעצמם כיון שכבר נחקק בספר לחיים.  

וזהו וכתבנו בספר החיים למענך אלהים, בעבור מדת אלהים, דהיינו דין כידוע דאלהים מורה על דין, 

מונעים לכן בשביל זה אני מבקש שתכתוב בספר, ואז דהיינו בעבור שיש בעולם מדת דין, דהיינו כת ה

 :ממילא יסוגו אחור

  

For Rosh HaShanah 18   באופן אחר נראה לומר ולהקדים מה זה ענין שלרוב נזכרה גלות

השכינה, מהו גלות השכינה. הכלל הוא, כי הבורא ברוך הוא משפיע תמיד לכל העולמות והבורא  

להשפע שרוצה להשפיע תמיד, כי כביכול יש תענוג להשם יתברך מה  ברוך הוא חפץ שיהיה לו מקבל 

שמקבלים מאתו השפע ואם אין אנו מקבלין חס ושלום השפע מאתו כביכול יש לו צער מזה ונותן  

השפעתו לחיצונים כמשל המובא בזוהר הקדוש החילוק אשר יש בין היותינו בארץ ישראל ובין  

ראוי לכל בר נש מישראל לומר בלבו הנני מוכן להתפלל בעד   היותינו עתה נדחים בחוץ לארץ ואם כן

חיים ופרנסה בשביל הבורא ברוך הוא שיהיה לו תענוג מזה שאני מקבל לידי השפע. וזהו כונת הזוהר 

בריש כל שתא ושתא אינון צווחין הב לן חיי הב לן מזונא כו' ככלבין דמצוחין דאינן מצוחין אלא 

בב אנוש בראותו הדברים האלה למה אף על פי כן אנו מבקשין עבור בני לגרמייהו, ולכאורה יתחמץ ל

חיי ומזונא. אבל לפי דברי אלה שכתבנו שיהא כונת האדם בבקשתינו שיתן לנו כדי שיהיה להקדוש  



 

ברוך הוא תענוג מזה, כי השם יתברך חפץ בזה. וזה כונת הזוהר הקדוש הנ"ל צווחין הב לן חיי,  

וכן מזונא. וזהו ככלבים אינון מצווחין לגרמייהו ואינן רשאין אלא כונתינו  כלומר למענינו תן חיים

יהיה שיהיה להקדוש ברוך הוא תענוג מזה. נמצא לפי דברינו אלה שגם המקבל הוא משפיע, דהיינו 

שמשפיע להקדוש ברוך הוא תענוג. וזהו שאמר זכרינו לחיים, כלומר תן לנו חיים כדי שנהיה אנחנו 

, דהיינו משפיעים לך תענוג ולמה לך זה כי מלך חפץ בחיים אתה, ונמצא כשאנו מקבלין בבחינת הזכר

מאתך אנו משלימים חפצך לכן כתבינו בספר החיים למענך אלהים חיים, כלומר למענך שיהא לך  

עשה רצונך כרצונו כדי שיעשה רצונו כרצונך, פירוש עשה  (אבות ב, ד) תענוג מזה. וזה שמזהיר התנא

כרצונו כמו שרצון הקדוש ברוך הוא להשפיע כך יהא רצונך כדי שיעשה רצונו כרצונך, לא רצונך 

 :נתינות טעם הוא, אלא ראוי למעלה שיהא רצונו כרצונך שווין

  

For Rosh HaShanah 19 ותשב עליו באמת. כי כשהקדוש ברוך הוא דן את    ויכון בחסד כסאך

עולמו בחסד אזי יש קיום. וזהו באמת, כי אמת הוא דבר הקיום אבל חס ושלום כשהקדוש ברוך הוא  

ונמצא כביכול אינו  (:מו"ק טז) דן כו' אז הצדיקים שבדור יש להם כח לבטל. וזהו מי מושל בי צדיק

עולמו בחסד אז יש לו קיום ואין מי שיבטל. וזהו ויכון   מתקייםכו', אבל כשהקדוש ברוך הוא דן את

 :בחסד כסאך ותשב עליו באמת, כיון שכונן בחסד כסאך אז הוא באמת

  

For Rosh HaShanah 20   בשחרית דראש השנה קודם הקדושה ומידו ניתן שתי קדושות ויקדש

ך שיש לו שלשה כתרים  דאיתא, משל למל (ויק"ר כד) באחת משלש קדושות. יבואר על פי המדרש

ונתן לבנו שני כתרים ולא השאיר לעצמו אלא כתר אחד ושאלו למלך למה נתן לבנו שני כתרים ולו  

כתר אחד. והשיב שכבר שמי יצא בעולם ושם בני עדיין לא יצא בעולם ולכך נתן לבנו שני כתרים. 

על עמו ישראל.והבחינה  ויבואר מה הם שתי קדושות שנותן לעמו ישראל. האחת, מה שיש לו רחמים 

השנית, מה שנותן כח לעמו ישראל לצמצם רחמנותו, כי באמת רחמנות הבורא ברוך הוא עד אין סוף  

ויבואר הפסוק והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני. ועיין במדרש יכול כמוני תלמוד לומר כי  

בוק בקדושת הבורא  קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם, הרצון בזה, כי כל מה שאדם הוא ד

יתברך הוא יודע בעצמו שהוא מרוחק מקדושת הבורא יתברך ובמה הוא יודע שהוא מקורב לקדושת  

הבורא כשהוא משיג קדושת הבורא ברוך הוא ויודע שהוא מרוחק מקדושת הבורא ברוך הוא. וזהו  

  :יכול כמוני, תלמוד לומר כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם

  

Rosh HaShanah 22For    תקיעה שברים תרועה תקיעה. תקיעה, הוא לשון אהבה מלשון נתקע

ביבמתו, כי בתחלה באה האהבה מהקדוש ברוך הוא על ידי ישראל שישראל עובדים אותו באמת  

ובאהבה ובזה שישראל עובדים ה' באהבה משברים היצר הרע שרוצה להרע לישראל וישראל  

עה, לשבר היצר הרע שרוצה להרע אחר כך נוסיף האהבה מהקדוש  משברים אותו. וזהו שברים תרו

 :ברוך הוא על ישראל וזהו תקיעה בסוף

  

For Rosh HaShanah 23   או יבואר, תקיעה שברים תרועה תקיעה, כי הרמב"ן הקדוש כתב על

התורה שקללות שבתורת כהנים הוא רומז על חורבן בית ראשון וקללות שבמשנה תורה על חורבן  

בית שני. ובאמת מאתו יתברך לא תצא הרע חס ושלום, רק כונת חורבן בית ראשון לבנות ישראל בית  

ות בית לעתיד אם ירצה השם ביתר שאת והדר. וזהו תקיעה ראשונה שני וכן חורבן בית שני כדי לבנ

ר"ה  ) על האהבה ראשונה שהוא בית ראשון שברים תרועה כל ב' חרבנות. וזהו שרמזו רבותינו ז"ל

 :גנוחי גנח ילולי ילל תקיעה בסוף רומז על בית העתיד אם ירצה השם ביותר הוד והדר (:לג

  

For Rosh HaShanah 24 אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם, זכרונות כדי שיעלה   בגמרא

דהנה הוא יתברך הוא מושל במדת מלכותו אבל גם הצדיקים הם  (:ר"ה לד) .זכרוניכם לפני לטובה



 

מלכים שהקדוש ברוך הוא גוזר גזירה והצדיק מבטל, ואם כן הכנסת ישראל הם משפיעין במדת 

וכפי שהם רוצים הם מתנהגים ומושלין בבחינת מלכות. וזה    מלכות והם מתנהגים בבחינה של מלכות

ויהי בישורון מלך, רוצה לומר בתוך ישורון הם הכנסת ישראל שם יש בחינה  (דברים לג, ה) שכתוב

של מלך, והנה ידוע דבחינת דכר הוא משפיע, ובחינת נוקבא הוא מקבל. וזה שאמר אמרו לפני  

כדי שתמליכוני עליכם, רוצה לומר שתגיעו לבחינה של מלכיות שתשפיעו למלכות שלי שעל   מלכיות

ידי הצדיקים כפי חפצם ורצונם יתנהגו המדות מלכות. וכן זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם, רוצה לומר  

שתעלו בבחינת דכר שתשפיעו למעלה. והנה הצדיק יכול לבטל כשהקדוש ברוך הוא גוזר גזירה לרעה  

ס ושלום אז יכול הצדיק לבטלה אבל אם הקדוש ברוך הוא גוזר לטובה על כנסת ישראל בזה אין ח

יכולת בשום אדם לבטל. וז"ש שהצדיק על ידי זכרונות עולה בבחינות דכר אימתי זה כשהוא לטובה.  

סד  וזהו אמרו לפני, לפני הוא רצונו והוא לטובה כשהצדיק רוצה לבטל גזירת יתברך להמשיך טובה וח

 :על ישראל

  

For Rosh HaShanah 25   אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר

יובן על פי דאיתא בזוהר הקדוש מי קיימא לשאלה. ולהבין   (יומא פ"ח מ"ט) .אתכם אביכם שבשמים

במספרו ומה  זה, כי ידוע מה שחכמי פלוסיפיא כתבו שבכל דבר יש כמות ומהות. רוצה לומר כמה הוא

לא כאברהם שאמר ואנכי עפר ואפרכו', אלא כמשה שאמר ונחנו   (:יומא פה) הוא בערכו. ואיתא בגמרא

מה, וידוע שעל הבורא יתברך לא יתכן לשאול מי הוא, כי אחדות הפשוט אין סוף ברוך הוא ומי ישיב  

מנו חכמינו  על שאלה זו והנשמה הוא חלק אלוה ממעל והוא דוגמת קודשא בריך הוא כמו ש

כמה דברים שהנשמה דומה להקדוש ברוך הוא. והנה כל נשמת ישראל יש להם אחדות   (.ברכות י) ז"ל

גמור עליות שלהם הוא לאין ולא יתכן לשאול עליהם גם כן מי, כי הם באחדות הפשוט. וזהו שאמר  

ליהם לשון מה.  משה ונחנו מה, דאנחנו מרומז על רבים אנחנו רבים ויש אחדות מה יכולין לשאול ע

וידוע שיום הכפורים אינו מכפר רק עד שיכניס עצמו לגדר האי"ן שיאמר אני ומה שיש לי וכל  

הכוחות שלי הכל הוא להבורא יתברך ואז מדבק עצמו במדת אי"ן. ואפשר שזהו כוונת השתחויה של  

הכל יום הכפורים של כהן גדול בקדשי קדשים שבשעה שהשתחוה היה מכוין שכל מה שיש בו 

להבורא ברוך הוא ושם יחליפו כח. וזהו פירוש דברי ר' עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם 

מטהרים, פירוש במדריגה שהוא לפני מי אתם מטהרין, דהיינו שהוא למעלה ממדריגה מי שלא שייך 

לשאול שם מי דהיינו להבורא ברוך הוא ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים, דהיינו כשאתם מדבקין בו  

 :אמן כן יהי רצון

  

For Rosh HaShanah 26  לבאר על מה כהן גדול בשאר ימות השנה שמש בבגדי זהב ובבגדי

בדבר ה' שמים נעשו,   (תהלים לג, ו) צבעונים, וביום הכפורים בפנים דוקא בבגדי לבן. הנה כתיב

הקדוש ברוך הוא ברא כל העולמות בדיבורו ובכל העולמות חיותו ובחיותו הם מתקיימות ואם חס 

ושלום יעבור העדר אפילו רגע אחת בלתי באפשרי כלל היה לכל העולמות להתקיים ונמצא כל  

ד שהשפע אינו  העולמות קיימים בחיותו. והנה השפע אשר הבורא ברוך הוא משפיע לכל העולמות בעו

מתפשט בכל העולמות אז השפע הוא בלתי גוון וציור כלל וכשהשפע מתפשט בהעולמות אז השפע  

הוא בגוון וציור, דהיינו כשהשפע מתפשט בעולם השרפים אז השפע יש לה ציור ודמיון כדמיון עולם  

ולם אשר  השרפים וכן לכל העולמות כשהשפע מתפשטת שם אז השפע יש לה ציור וגוון כדמיון הע 

מתפשט שם, דהיינו לדומם צומח חי אז השפע הוא בגוון דומם צומח חי ובחינה הזאת נקרא כלל  

ופרט, כי כשהשפע עדיין אינו מתפשט בעולמות אז השפע הוא כלל, כי הוא כלול מכל וכשהשפע  

ן  מתפשטת בעולמות אז השפע נקרא פרט, כי כשהשפע כבר התפשט בעולמות יש לו ציור וגוון כדמיו

העולם אשר הוא פשטה שם, דהיינו למשל כשהשפע בעולם השרפים אז הוא בציור וגוון כדמיון עולם  

השרפים ואין ביכולתה יותר להשפיע רק לעולם השרפים וכן לכל העולמות. ועל בחינה הזאת רומז  

מה דאמרינן בגמרא כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט. וזאת הבחינה הוא כשיש התעוררת  

א, אבל כשיש התעוררת מלתתא להשפיע אז הוא להיפך, כי באמת התעוררת מלתתא הוא רק  מלעיל



 

על הפרט אבל השפע אשר הבורא יתברך משפיע על העולמות השפע ההוא נקרא כלל, כי היא כלולה  

 :מכל וכל ועל הבחינה הזאת אמרינן בגמרא פרט וכלל נעשה הכלל מוסיף על הפרט 

  

HaShanah 27For Rosh    ועל דרך זה יתבאר, כי כהן גדול ביום הכפורים ממשיך השפע לכל

העולמות והשפע הזאת בעוד שהוא בהמשכה שעדיין אינו מתפשט בעולמות כבר בארנו שהשפע הזאת 

הוא בלתי גוון כלל ועל זה רומז כהן גדול ביום הכפורים שהולך דוקא בבגדי לבן, הרמז על המשכת  

יום הכפורים שהוא בלתי גוון כלל ובשאר ימות השנה עבודתו היה רק לקיים  השפע אשר ממשיך ב

השפע בעולמות וכאשר בארנו כשהשפע היא בעולמות אז השפע יש לה ציור וגוון ועל בחינה הזאת  

כהן גדול בשאר ימות השנה עבודתו היה בבגדי זהב ובבגדי צבעונים. והנה השפע עליונה קודם  

ב חיוורתא, כי השפע בא על העולמות מחמת עמו בית ישראל ואלו י"ב  התפשטותה בעולם נקרא י"

חיוורתא הם כנגד י"ב שבטי י"ה. וזאת הוא מרומז בתיבת אחד. החי"ת והדלי"ת, הם י"ב. והא', מורה 

על מקום אשר משם נמשך השפע ושם אלו הי"ב חיוורתא הם באחדות גמור. ועל זה רומז הא' של  

המיחדים. וזה אמרינן בגמרא ובלבד שלא יאריך באל"ף, כי האל"ף הוא אחד, כי האל"ף הוא מקום  

פלא ושם אין רשאין לדרוש. והנה נבאר השפע בזמן שכבר התפשט בהעולמות אז השפע הוא בבחינת  

דיבור, כי כאשר בארנו כשהשפע מתפשט בעולמות אז על השפעה הזאת רומז הקול, כי הקול עדיין  

שטותו בעולמות הוא גם כן בלתי גבול, כי בראש השנה השפע עדיין לא בא בגבול והשפע קודם התפ 

בהמשכה ועדיין לא התפשט השפע בעולמות ועל זה רומז הקול תקיעתינו, כי התקיעה הוא קול בלא  

 :דיבור הרמז הוא להמשיך השפע אשר הוא בלתי גבול, כי כאשר בארנו שהקול הוא גם כן בלתי גבול

  

8For Rosh HaShanah 2 שלשה עשר שופרות היה במקדש,  ( שקלים ו, ד) וזה דאמרינן בגמרא

הרמז הוא י"ג קולות אשר הם י"ג חיוורתא והשלשה עשר הוא המיחדם כאשר בארנו. ועל זה הרמז 

מה דאמרינן בגמרא והיה כתוב עליהם תקלין חדתין עתיקין, כלומר חדתין, רומז על י"ב חיוורתא. 

ם היחוד, כי הוא מקום המיוחד אלו י"ב חיוורתא והוא המשפיע על שם  ועתיקין, רומז על י"ג אשר ש

עתיק יומין יתיב וכו' ותקלין, הוא רומז על משקל שכבר בא אל המדה, כי תקלין הוא לשון משקל 

וכבר בא אל המדה וגבול, וכאשר השפע התפשט בעולמות אז השפע בא בגבול ובמדה. וזה דאמרינן 

דם להתפלל אל יכנוס לפתח ראשון אלא יכנוס לפתח ולפנים מן  במדרש פרשת תבא כשיכנוס א

הפתח, הרמז הוא לבל יכנוס לפתח ראשון שהוא י"ב חיוורתא אלא יכנוס לפתח ולפנים מן הפתח  

 :שהוא השלשה עשר אשר שם היחוד מן אלו הי"ב חיוורתא והוא למעלה מהם ודו"ק

  

For Rosh HaShanah 29   ענין הפרישה לכהן גדול קודם יום הכפורים שבעת ימים יתבאר על

בחינה זו, כי יש שבע מדות חג"ת נהי"מ. המדה ראשונה היא גדולה ויש אדם חס ושלום פוגם במדה זו  

דהיינו שלקח גדולה לעצמו. ובאמת עיקר המדה הזאת אשר היא מורה על אהבה צריך לעבוד בה את  

ועיקר הגדולה הוא לעבוד במדה הזאת את ה' ברוך הוא. וכהן גדול    הבורא ברוך הוא לאהוב אותו

אשר צריך לעבוד העבודה ולכנוס לפני ולפנים בשביל כל ישראל לכפר עליהם צריך לתקן מקודם כל  

המדות, דהיינו באם חס ושלום פגם איזה אדם במדה גדולה כנ"ל אז כהן גדול ביום ראשון לפרישתו  

דה הזאת לעבודת הקדוש ברוך הוא וכן מדת הגבורה אשר היא מורה על  מתקן המדה הזאת ומעלה המ

היראה באם חס ושלום פגם בה אדם הכהן הגדול ביום שני לפרישתו מתקן אותה, דהיינו להיות עיקר  

היראה מפני הברוך הוא וכן במדת התפארת דהעיקר המדה הזאת לעבוד את הבורא בכדי שיקוים בנו  

ובאם חס ושלום פגם בה איזה אדם   (תהלים קד, לא) וק ישמח ה' במעשיוישראל אשר בך אתפאר, ופס

במדה זו, דהיינו שהתפאר עצמו במעלה שלו הכהן הגדול ביום השלישי לפרישתו מתקן אותה ומעלה  

המדה זאת להבורא ברוך הוא בכדי שיקויים בנו ישראל אשר בך אתפאר, וכן במדת הנצח, כי עיקר  

רא, דהיינו להרגיז היצר טוב על היצר הרע ולנצח אותו ובאם חס ושלום  המדה זו לעבוד בה את הבו 

פגם בה איזה אדם לעשות נצחון גשמי אז כהן גדול ביום רביעי לפרישתו מתקן אותה, וכן מדת ההוד  

באם חס ושלום פגם בה איזה אדם הכהן הגדול ביום חמישי לפרישתו מתקן אותה, וכן מדת היסוד  



 

שעיקר המדה הזאת לעבוד בה את הבורא ברוך הוא להיות קשור ודבוק    שהוא מורה על התקשרות

בעבדות שלו ובתורה ומצות ולא להתקשר עצמו לשום תאוה גשמיות ובאם חס ושלום פגם בה איזה 

אדם הכהן הגדול ביום ששי לפרישתו מתקן אותה. וכן מדת מלכות כהן גדול ביום שביעי לפרישתו  

לך ה' הגדולה כו', ועל פי   (דהי"א כט, יא) בה איזה אדם. וזה שכתובמתקן אותה באם חס ושלום פגם 

ללשכת פרהדרין ומקשה בגמרא מאי פרהדרין כו' עיין שם, ובו יבואר   (.יומא ט) זה יבואר הגמרא

וקוי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים, כי האדם צריך להעלות על מחשבתו תמיד   (ישעיה מ, לא) הפסוק

רא ברוך הוא ברוב חסדיו וברוב רחמיו נותן לו חיות חדש וכל רגע ורגע הבורא שבכל רגע ורגע הבו 

 :ברוך הוא מחדשו

  

For Rosh HaShanah 30 על כל נשימה  ( תהלים קנ, ו' )וזהו דאמרינן בגמרא כל הנשמה כו

ונשימה תהלל יה, דהיינו שבכל רגע הנשמה רוצה לצאת ממנו והקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו בכל  

רגע ורגע משגיח על האדם ומרחם עליו ואינו מניח להנשמה לצאת ממנו. ונמצא לפי זה כשאדם מעלה  

דת הבורא על מחשבתו תמיד הבחינה הזאת הוא בכל רגע ורגע בריה חדשה ויש לו התלהבות לעבו

ברוך הוא, כי לדבר החדש והמחודש יש התלהבות וכיון שהוא נעשה בכל רגע ורגע מחודש יש לו 

התלהבות גדולה לעבודת הבורא ברוך הוא. ויש אדם שאינו מעלה על מחשבתו הבחינה אמיתיית  

הזאת ומעלה על מחשבתו שחס ושלום אין הקדוש ברוך הוא מחדשו בכל רגע ורגע ומעלה על 

ו כיון שברא אותו הקדוש ברוך הוא בתחילה שוב אינו מחדש אותו בכל רגע ורגע ולזה אין לו  מחשבת

התלהבות לעבוד את הבורא ברוך הוא, כי דבר תמידי אין תענוג כלל ומחמת זה לפעמים נופל  

 :ממדריגתו ואחרי זה כשמתחיל לעבוד את הבורא יש לו התלהבות גדול

  

For Rosh HaShanah 31   פירוש הפסוק וקוי ה', שהקדוש ברוך הוא נותן להם בכל עת ובכל  וזהו

רגע כח חדש ובכל רגע ורגע הם מחליפים כח מהקדוש ברוך הוא. וזהו יחליפו כח, הפעולה הוא יעלו  

אבר, כי מלת אבר מורה על התלהבות וכן כתוב בכתבי האר"י ז"ל אלו שיש להם התלהבות כאלו  

ז אחרי זה בא להם התלהבות. וזהו כנשרים, כי נשר הוא לשון נופל  שלפעמים הם נופלים ממדריגתם א

לשון אילן הנושר את פירותיו במשנה, וזהו כנשרים, הרצון אלו יש להם התלהבות תמיד ואין צריכין  

כלל ליפול ממדריגתם כיון שהוא על הבחינה זאת שהוא בכל רגע בריה חדשה. וזהו הפירוש בגמרא 

הדרין ומפרש בגמרא למה נקרא שמה פרהדרין על שם שמחליפין כו'. ויש  שבעת ימים כו' ללשכת פר 

בכאן דקדוק, כי לפי זה הטעם אינו דבר טוב ולמה מכנה הלשכה זאת שיושב בו כהן גדול על זה השם.  

ונראה, כי לפי הנ"ל שכהן גדול צריך לתקן כל השבע מדות הנ"ל והאיך מתקן המדות הנ"ל כשמצייר  

בכל רגע מקבלים כל העולמות ועולם התחתון חיות חדש מהבורא ברוך הוא במחשבתו שבכל עת ו

ומחמת זה יש לו להבורא ברוך הוא אהבה גדולה ויראה גדולה לפני הבורא ברוך הוא וגודל התפארות  

 :שיתפאר עמו הבורא ברוך הוא בכל עת ושאר המדות הוא למעלה רק להבורא ברוך הוא

  

For Rosh HaShanah 32 פירוש הגמרא שבעת ימים, אלו שבעה מדות. שמפרישין כהן גדול    וזהו

מביתו, הרצון בזה הכהן הגדול מפריש עצמו מביתו זו גופו מן המדות הגשמיות מאהבה גשמיית ושאר  

מדות גשמיות להבורא ברוך הוא ובכל יום ויום משבעת הימים הוא מתקן מדה אחת כנ"ל. ולכך ביום  

נה את אחת ואחת אחת ושתים כו', אחת בכל פעם לפי שביום הכפורים  הכפורים בשעת הזיה היה מו

הוא מעלה כל המדות אלו השבע להבורא ברוך הוא אחת הוא הבורא ברוך הוא. ואחת, הוא מדה 

ראשונה שמעלה להבורא ברוך הוא וכן אחת, הוא הבורא ברוך הוא. ושתים שני המדות שמעלה אותם 

כי אחת הוא מורה על אחדותו עד אחת ושבע הוא מדת מלכות   להבורא ברוך הוא. וכן אחת ושלש,

בכל פעם הוא מזכיר אחת לעלות כל המדות לאחדות הבורא ברוך הוא לעבדו בכל המדות. וזהו  

הפירוש בגמרא ללשכת פרהדרין, כי מלת פרהדרין הוא מלשון חילוף כמו דאמרינן בגמרא מה  

 :עלה אותן מן הגשמיות לעבדות הבורא ברוך הואפרהדרין הללו כו', הרמז בזה שהחליף המדות וה

  



 

For Rosh HaShanah 33   אתה זוכר מעשה עולם פוקד כל יצורי קדם. ויבואר על דרך משל, אם

התינוק מדבר איזה דבר חכמה האב מענג עצמו ומשתעשע עצמו בדיבורו של תינוק אפילו ששכל האב  

לאהבת האב לתינוק מחסר שכלו ומצמצם בשכל התינוק בכדי  יותר גדול שאין להשיג אף על פי כן 

להתענג בו ולהשתעשע עמו ונמצא האב מחסר שכלו ואינו משגיח על שכלו אף על פי שהוא יותר 

גדול שאין להשיג מחסר שכלו ואינו חושב שכלו לאהבת התינוק. וזהו הרמז אתה זוכר מעשה עולם,  

ישראל אף על פי שכנגד השם יתברך אינו חשוב כלום  הרמז שאתה זוכר מעשה עולם הטובות לעמו 

פוקד ומחסר כל יצורי קדם, רמז על עולם   (שמואל א' כ, כה) פוקד לשון חסרון מלשון ויפקד מקום דוד

 :האצילות כביכול עושה חסרון בו בכדי להתענג ולהשתעשע עם עמו ישראל

  

For Rosh HaShanah 34 יבואר על פי דאיתא  ( תהלים מז, ו. )בתרועה ה' בקול שופר עלה אלהים

בתיקונים בשעה שישראל תוקעים בשופר ה' הולך מכסא דין לכסא רחמים. וזהו הרמז עלה אלהים  

בתרועה ה' השם אלהים שמורה על דין יש לו עליה ה' בקול, רוצה לומר שנקרא ה' שמורה על רחמים  

 :בקול שופר בשעת תקיעת שופר

  

 For Rosh HaShanah 35*   במסכת ראש השנה דף י"ז ע"א תנא דבי ר' ישמעאל מעביר ראשון

ראשון וכך הוא המדה וכו', ענין זה יבואר על דרך מאמר במסכת שבת דף ע"ז ע"ב על שאלת מאי 

טעמא הני עיזי מסגי ברישא, א"ל כברייתא של עולם ברישא חשוכא והדר נהורא כמו שנאמר ויהי  

בקר וכו'. הנה ידוע בכתבי האריז"ל על פסוק ויהי ערב וכו', בענין בריאות העולמות שהיה ערב ויהי 

על ידי בחינת הצמצום כי אם לא היה בחינת הצמצום לא היו העולמות יכולים להיות בבחינת גבול  

לכן  ומדה, כי כמו שהבורא ברוך הוא הוא אין סוף ובלי גבול כן היה העולמות גם כן בלי גבול ותכלית  

הוכרח להיות בחינת הצמצום וכו', כדי שיוכל להיות התהוית העולמות בבחינת גבול ותכלית ובחינת  

הצמצום הזה נקרא בחינת ערב כמו שכתוב ויהי ערב, הצמצום והסתלקות האור וכו', ואחר כך ויהי  

שידוע  בקר, שהוא בחינת המשכות האור שעל ידי בחינת קו וחוט שהוא שרש לבריאות העולמות כמו

כל זה היטיב למעיין בכתבי האריז"ל. והנה בהשתלשלות העולמות ריבוי רבבות מדריגות מדריגה  

אחר מדריגה כל מה שנשתלשל יותר למטה יותר בא בבחינת גבול וצמצום עד שבעולם העשיה יש לו  

בחינת  בחינת נפרד מאלקות ויניקות החיצונים כמו ע' שרים וכו', ומזה נשתלשל גם בבריאות האדם 

סנהדרין  ) נפש הבהמיות יצר הרע שהוא התנגדות לנפש אלקים יצר הטוב. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל

לפתח חטאת רובץ, שמיד ביצירת האדם נתאכסן היצר הרע עמו לכן   (בראשית ד, ז) על פסוק (:צא

שנה אז נעשה כמו טבע אצלו להתאוה תאות גשמיות לדברים חיצונים שהוא נגד רצון ה' עד אחר י"ג 

נתגלה אצלו היצר טוב ואז יוכל בחינת נפש אלקות להתגבר על יצר הרע. והטעם לזה, כברייתא של 

עולם ברישא חשוכא והדר נהורא, כי השרש ומקור לזה הוא בחינת הצמצום והאור והצמצום הוא 

 :'קודם להמשכות האור כנ"ל בפירוש ויהי ערב כו

  

For Rosh HaShanah 36 ד המלך עליו השלום הן בעון חוללתי, פירוש התחלת וזה שאמר דו

בריאותי הוא בעון, פירוש עם היצר הרע שנתחבר עם האדם תיכף ביום הלידה. ואחר כך אמר לב  

טהור ברא לי כו', כי ברישא חשוכא בחינת הצמצום הסתלקות אור האלקים, ואחר כך בחינת האור  

ן באופן הזה בתחלה נברא עמו היצר הרע ואחר כך  וכו'. לכן נשתלשל גם בבריאות האדם להיות גם כ

היצר טוב. וזהו כונת חכמינו ז"ל מאי טעמא עיזי מסגי בריש אימרא, פירוש למה ביצירות האדם נברא 

היצר הרע מקודם ליצר טוב, כי עז נקרא יצר הרע כמו שפירש''י על פסוק ושלח השעיר וכו', ואימרא 

כברייתא של עולם ברישא חשוכא והדר נהורא, פירוש כי   נקרא יצר הטוב שהוא צאן קדשים. א"ל

השרש ומקור השתלשלות זאת הוא בחינת הצמצום הראשון שקודם בחינת האור וכו', וכנ"ל. וזהו  

כונת תנא דבי ר' ישמעאל מעביר ראשון ראשון, רוצה לומר כי שרש ומקור לזה הוא בחינת הצמצום  

 :ות גבול ומדה והבןשהוא לצורך בריאות העולמות שיהיה בבחינ

  



 

 For Rosh HaShanah 37*  או יבואר מאמר תנא דבי ר' ישמעאל הנ"ל מעביר ראשון וכו', כי

כיון שעבר אדם עבירה ושנה נעשה לו כהיתר, ואם כן לפי זה   (.קידושין מ) ידוע מאמר חכמינו ז"ל

יכול האדם להתנצל על פי הדין על העונות שעבר פעם שנית ושלישית שעליהם לא יהיה חייב מחמת 

שהיה נדמה לו כהיתר, כי אם היה נדמה לו כאיסור לא היה עובר כלל, רק על פעם ראשון אין לו  

לו כאיסור ואף על פי כן עבר וחייב מצד הדין. אמנם הקדוש   התנצלות, כי בפעם הראשון היה נדמה

ברוך הוא ברוב רחמיו הוא מוחל עונות הראשונים. וזהו כונת תנא דבי ר' ישמעאל מעביר ראשון  

ראשון, רוצה לומר העון הראשון צריך הקדוש ברוך הוא למחול ונמצא על העונות שעברו פעם שנית  

יא המדה, רוצה לומר שהדין נותן שיהיו פטורים, כי נדמה כהיתר  שלישית הם פטורים ממילא כי כך ה

 :כנ"ל

  

 For Rosh HaShanah 38* הנה ידוע שדבר קשה  ( הושע יד, ג. )אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב

מאוד לעשות המצוה בשלימות ולהעלותה למעלה מעלה כראוי ונכון אם לא שהקדוש ברוך הוא עוזרו  

לעשותה ולהעלותה להיות פוגם בעולמות ובאורות עליונים חס ושלום. וזהו כל   אבל עבירה בקל יכול

תשא עון, כלומר העון הכל יכולים לעשותו ולהעלותו להיות פוגם למעלה. וקח טוב, פירוש אבל טוב,  

 :היינו המצוה צריך אתה ליקח להעלותה למעלה

  

 For Rosh HaShanah 39*  שיה"ש א, ) על פסוק(: שבת פח ) ז"לאו יבואר על דרך מאמר חכמינו

בו הוא יכפר בעדי. כי הנה על דרך משל, בשעה שהאב הוא משתעשע  אשכול הכופר, איש שהכל (יד

עם בנו הקטן אזי הוא מקבל תענוג אפילו מדבר שהוא נגד רצונו כאשר יעשה זאת בפעם אחר, היינו 

כמו בהחזקת זקנו או בשער ראשו אשר מתרעם עליו על זה. אך בשעת השעשועים הוא מקבל תענוג  

ה בראש השנה הוא עת רצון וכאשר הזדונות יתהפכו לזכיות אזי יש גם מזה. וכמו כן יובן, כי הנ

להבורא ברוך הוא תענוג גדול. וזהו כל תשא עון, פירוש אתה שכל יכול תשא עון, רוצה לומר בידך  

 :להעלות העונות יתהפכו לזכיות אז וקח טוב, כלומר אזי תקבל תענוג גדול מזה והבן

  

 For Rosh HaShanah 40*  נבוא ( תהלים צח, ו.' )רות וקול שופר הריעו לפני המלך הבחצוצ

לבאר על דרך משל ומליצה, למלך בשר ודם שנסע ליער גדול להשתעשע ולקבל תענוג מצידות חיות  

ועופות עד שבא לעמק היער ולא מצא את דרך המלך הנכון והישר לשוב לביתו וראה ביער אנשי 

ך ולא ידעו מה להשיב לו, כי מעולם לא ידעו את דרך  כפרים ושאלום על הדרך ולא הכירו את המל 

המלך הגדול הנכון והישר. עד שמצא איש חכם ונבון ושאלו על הדרך אז החכם הבין שהמלך הוא 

נזדעזע לאחוריו ושמע תיכף לרצונו ויראהו את הדרך, כי מרוב חכמתו ידע את דרך המלך הנכון 

על כסא ממלכתו וימצא האיש ההוא חן בעיני המלך   והישר ויולך את המלך לבית המלוכה וישב אותו

מאד וינשאהו מכל שרי המלוכה וילבוש את האיש ההוא בגדים יקרים ואת בגדיו צוה להכניס לבית 

גנזיו. ויהי אחרי ימים רבים חטא אותו איש להמלך ויקצוף עליו המלך ויצו לשריו היושבים ראשונה 

מצות המלך. ויצר להאיש מאד, כי ידע כי משפטו יהיה  במלכות לשפוט אותו האיש כדין העובר על 

חרוץ לרע לו על דבר אשר חטא נגד המלך. ויפול לפני המלך ויבקש על נפשו ויתחנן לו שקודם שיצא 

דבר המשפט ימלא שאלתו בדבר אחד להלביש אותו בגדיו הראשונים שלו בשעה שהוליך את המלך  

הלביש אותו האיש את הבגדים הנ"ל, זכר המלך את   מהיער וישא לו המלך לדבר ההוא. ויהי כאשר

גודל החסד אשר עשה עמו אותו האיש אשר החזיר אותו לבית המלוכה ויושיבהו על כסא ממלכתו  

ויכמרו רחמיו וימצא חן וחסד לפניו והעביר את חטאתו מלפניו והשיבו על כנו. הנה ככל המשל הנ"ל  

אשר החזיר הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון   כמו כן אנחנו עמו בית ישראל בשעת מתן תורה

שיקבלו את התורה ולא רצו ואנחנו עמו בית ישראל קבלנו את התורה בשמחה ותענוג גדול עד אשר 

קדמנו נעשה לנשמע וקבלנו עלינו עול מלכות שמים והמלכנו אותו למלך עלינו וקבלנו מצותיו ותורתו  

השנה יראים אנחנו מיום הדין אשר בא במשפט על כל  הקדושה. ועתה פשענו ומרדנו נגדו. ובראש 

נעלם ולכל איש ואיש נקצב משפטו כפי מעשיו לכן אנחנו תוקעין בשופר ומלבישין אנחנו אותנו  



 

שמות יט,  ) באותו הלבוש שהיה במתן תורה שקבלנו את התורה והמלכנו אותו בשופר כמו שכתוב

י שיזכור לנו מזה הזכות וימחול לנו על כל עונותינו  ויהי קול השופר הולך וחזק מאד כו', והוא כד (ט

 :ופשעינו ויפטרנו מן הדין ויכתבנו לאלתר לחיים ארוכים וטובים אמן כן יהי רצון

  
Con trompetas y la voz del Shofar, resuenen delante del Rey Adonai (Salmos 

98:6). Expliquemos a la manera de la parábola y la metáfora - la de un rey moral 

que viajó a un gran bosque para divertirse en la caza de animales y pájaros. Llegó 

a un valle en el bosque y no pudo encontrar el camino recto, el verdadero camino 

del rey para regresar a casa. Vio a los aldeanos en el bosque y les preguntó por el 

camino, pero no reconocieron al rey y no supieron cómo responderle. ¡Porque 

nunca habían conocido el camino recto y verdadero del rey! Finalmente, encontró 

a un hombre sabio y comprensivo y le preguntó sobre el camino. El sabio entendió 

que este era el rey y se sorprendió y retrocedió. Él lo escuchó e inmediatamente le 

mostró el camino, porque en su gran sabiduría conocía el camino recto y verdadero 

del rey, y lo llevó a su palacio y lo sentó en su trono. Halló gracia a los ojos del 

rey, quien lo exaltó entre los ministros del reino, lo vistió con ropas lujosas y lo 

nombró miembro de su tesorería. Después de un tiempo, el hombre pecó contra el 

rey y el rey se enojó y ordenó a los más altos ministros del reino que juzgaran al 

hombre según sus transgresiones contra los mandamientos del rey. El hombre 

sufrió mucho porque sabía que el juicio le iría muy mal, según la forma en que 

había pecado contra el rey. Se arrojó ante el rey y rogó por su vida y le imploró 

que antes de que se dictara el veredicto le concediera una petición en un asunto: 

que lo vistiera con la ropa original que llevaba cuando se llevó al rey de los 

bosques El rey accedió a hacerlo. Y así fue que cuando vistió al hombre con esas 

ropas, el rey recordó la gran bondad que el hombre hizo por él al regresarlo a su 

palacio y sentarlo en su trono. Su compasión se movió y perdonó el pecado contra 

él y restauró al hombre a su lugar. Ahora bien, esto ha sido una parábola: así 

también con nosotros, el pueblo de la Casa de Israel, que en el momento de la 

entrega de la Torá, el Santo Bendito ofreció a cada nación en todos los idiomas 

para que pudieran aceptar la Torá, pero ellos no lo quería Pero nosotros, el pueblo 

de la Casa de Israel, aceptamos la Torá con gran gozo y alegría, y antecedimos al 

entendimiento con la acción. Aceptamos sobre nosotros el yugo del Gobierno 

Celestial y lo convertimos en nuestro Rey sobre nosotros y aceptamos los 

mandamientos de Dios y la sagrada Torá. Y ahora hemos transgredido y nos hemos 

rebelado contra Dios. Y en Rosh Hashaná, tenemos miedo del día del juicio, del 

veredicto oculto contra cada persona según sus obras. Por lo tanto, hacemos sonar 

el shofar y nos vestimos con la ropa que usamos en el momento de la entrega de la 

Torá, cuando aceptamos la Torá y levantamos a Dios como nuestro Rey con el 

shofar, como está escrito, "la voz del shofar creció". más fuerte" (Éxodo 19:19). 

Esto es para que Dios se acuerde de nosotros según ese mérito y nos perdone 

nuestros pecados y transgresiones y nos exima del juicio y nos escriba para una 

larga y buena vida, amén, sea la voluntad de Dios. 

  
 For Rosh HaShanah 41* למה תוקעין כו', אלא למה תוקעין  אמרינן (. טז) בגמרא דראש השנה



 

ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין אלא כדי לערבב את השטן. ולהבין במה מערבבין 

אלהים  (תהלים פב, א) השטן בתקיעות דמיושב ודמעומד. ונראה על פי מה דאיתא במדרש על פסוק

יושב ולכן כשמוע תקיעות דמעומד יודע  נצב בעדת אל, בדת של ישראל עומד ובדת של אומות העולם 

שהמשפט הוא של ישראל הוא מקטרג וכשמוע תקיעות דמיושב סובר שהמשפט הוא של אומות 

 :העולם ומתחיל להמליץ טוב ונעשה מקטיגור סניגור ולכן מערבבין אותו בזה

  

 For Rosh HaShanah 42* שאלו מלאכי השרת להקדוש ברוך הוא מפני (: לב ) עוד במסכת הנ"ל

מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה אמר להם ספרי החיים כו'. ולכאורה יקשה אדרבה  

יותר מהראוי היה לומר שירה בעת ההוא בכדי לעורר חסדו הטוב. אמנם באמת על דרך משל, אדם 

ר לא מכיר את האיש ההוא אבל אם גם המשבח את חבירו לא שייך לשבח אותו כי אם לאיש זולתו אש

זולתו מכיר אותו האיש בכל המעלות לא שייך לשבח ולפאר לפניו כי גם לפניו נגלה כל המעלות. וכמו  

כן הנה ידוע בכל השנה כשישראל אומרים שירה למטה אזי כל העולמות ומלאכים אומרים שירה  

דושה למעלה עד שישראל אומרים  למעלה כידוע מאמר רבותינו ז"ל אין מלאכי השרת אומרים ק

קדושה למטה, והטעם מפני שנשמות ישראל הם למעלה במדריגה ממלאכים וביכולתם להעלות  

במעלות המדריגות להשיג גדולות הבורא ברוך הוא יותר מהם ולכן נשמות ישראל ממשיכים התגלות  

גים גדולת הבורא ברוך  אלקית בכל עולמות ומלאכים על ידי שירות והתשבחות ואזי גם המלאכים משי

הוא על ידי התגלות זאת. אבל בראש השנה שכל העולמות מתעלים למעלה מעלה ונגלה כבוד מלכותו 

בכל העולמות אזי אין מהצורך השירות והתשבחות. וזהו פירוש ספרי חיים, היינו שכולם עולים לפני  

ה, כי הכל יודעים ומכירים  ונמשך התגלות אלקית וכבוד מלכותו לכל לא שייך בעת ההוא לומר שיר

 :והבן

  

 For Rosh HaShanah 43*   עוד יש טעם לומר והוא על דרך משל, בני המלך האהובים למלך

מאד והם תמיד אצל המלך ויודעים ומשיגים היטב גדולת המלך ותמיד הם משבחים ומפארים את  

רחוקה ונתעו בדרך וידלו מאד  אביהם המלך כי רואים תמיד גדולת המלך. ולימים נתרחקו ממנו בדרך 

והלכו חשוכים וקדרנית כי בלו הלבושים היקרים מהם וכל טוב המלך שהיה להם נחסר להם והם 

מלוכלכים בטיט חוצות עד אשר כמעט שכחו כל הטוב וגדולת המלך. ויהיה כאשר צר להם מאד שבו  

בשו ויכלמו מאד על רוע  לבית המלך וכאשר באו לשער המלך ויראו את גדולת המלך והדר גאונו וי

מעלליהם אשר הרחיקו מהמלך ולא היה להם דעת להשיג גדולות המלך ולפאר ולשבח אותו כמאז  

ומקדם, כי נכלמים מאד לפניו, כי מעשיהם הרעים ולבושיהם המלוכלכים נגד פניהם עדי אשר בקשו  

ין לבוא בשער המלך  והתחננו על נפשם למחול על עונם ולהסיר מעליהם מלבושיהם המלוכלכים כי א

בלבוש שק, ולהלבישם בגדים נאים שיהיו ראוים לעמוד לפני המלך ולהטעימם מתענוגי המלך בכדי  

להשיב רוחם ויכמרו רחמי המלך על בניו הנעימים ויעש כן אז היה ביכולתם לראות פני המלך להשיג 

הנקראים בנים למקום   גדולתו ולשבח ולפאר אותו. וכמו כן מובן הנמשל, שאנחנו עמו בית ישראל

אשר עזבנו את ה' הלכנו למקום רחוק בדרך עקלתון וחטאנו ופשענו ומלוכלכים אנחנו על ידי העונות.  

והנה בראש השנה אנחנו שבים ומתעלים לפני הבורא ברוך הוא ודוה לבנו מאוד על חטאתינו ופשעינו 

תינו ואימה ויראה ופחד נופל עלינו  נגד פנינו ובושים ונכלמים אנחנו על אשר מלוכלכים אנחנו בעונו 

מפני רוממות גדולתו והדר גאונו ומפני גודל הפחד אין בנו דעת להשיג גדולתו ולשבח ולפאר אותו כי 

מלוכלכים אנחנו בטיט חוצות על ידי עונותינו ומבקשים ומתחננים אנחנו להבורא ברוך הוא שימחול  

מלוכלכים והבורא ברוך הוא ברוב רחמיו וחסדיו  לנו על כל עונותינו ופשעינו ולהסיר המלבושים ה

הוא מוחל לנו כי הוא חנון ומרבה לסלוח ורוח חדש מחדש בקרבינו בלב טהור לעבודתו אז ביכולתינו  

 :לעבוד עבודתו להשיג גדולתו ולומר לפניו שירות ותשבחות והבן

  

 For Rosh HaShanah 44* יבואר  ( תהלים מז, ב. )כל העמים תקעו כף הריעו לאלהים בקול רנה

על דרך משל, עבדי המלך האהובים למלך כאשר באים לפני המלך לבקש חפצם אז מגודל גדולות 



 

והתנשאות המלך נופל עליהם פחד לדבר לפני המלך, כי יראים אולי לא יוכלו לדבר כראוי ויהיה  

רק מבקשים רצונם וחפצם ברמז בעלמא והמלך ממלא שאלתם.  פתחון פה להמקטרג להסטין עליהם,

כמו כן בראש השנה אשר אנחנו עמו בית ישראל מתעלים לפני הבורא ברוך הוא אזי אימה ויראה 

גדולה נופל עלינו אשר אנחנו יראים לדבר לפניו, כי אולי נהיה נכשלים חס ושלום באיזה דבר ויהיה 

קים אנחנו בקול בלא דיבור, היינו בקול שופר שהוא קול פשוט  פתחון פה להמקטרג להסטין לכן צוע

צעקה רבה מעומק הלב והבורא ברוך הוא בוחן לבות ויודע נסתרות ממלא משאלותינו לטובה. וזהו כל  

העמים תקעו כף הריעו לאלהים בקול רנה, היינו בראש השנה שבאים ומתעלים כולם לפני הבורא  

דיבור, כי יראים שלא יהיה פתחון פה להמקטרג והקדוש ברוך הוא  ברוך הוא מריעים בקול לבד בלי 

 :ברוב רחמיו ממלא בקשת עמו בית ישראל לטובה והבן 

  

 For Rosh HaShanah 45*   אל תבוא במשפט עמנו כי לא יצדק לפניך כל חי. יבואר על דרך

משל, בעבד המלך אשר חטא נגד המלך ויבקש את המלך להעביר את חטאתו ויצו המלך אותו לאמר  

אתה בעצמך תשפוט ותדין אותך ואיך שיהיה משפטיך על פי הדין כן יקום ויתמרמר העבד על נפשו  

כן, כי ידע בנפשו שבודאי יתחייב על פי הדין שידין את עצמו    ויצעק צעקה גדולה ומרה שלא יעשה לו

והוא אינו יכול לעשות לפנים משורת הדין ויבקש את המלך ויתחנן לו שהוא ידין אותו כי מלך חנון  

ורחום הוא וכל יכול ובידו למחול את חטאתו לעשות לפנים משורת הדין. כמו כן אנחנו מבקשים אל  

ומר שגם אנחנו נהיה גם כן שופטים אותנו כי לא יצדק כו', פירוש כי  תבוא במשפט עמנו, רוצה ל 

ידענו שעל פי הדין אנחנו חייבים ואין בידינו לעשות לפנים משורת הדין. רק אתה בעצמך תשפוט  

ותדין אותנו, כי רחום וחנון אתה ומרבה לסלוח וכל יכול לעשות עמנו חסד לפנים משורת הדין  

מלפניך   (תהלים יז, ב) נו ברחמיך המרובים. וזהו כונת דוד המלך ע"הולמחול על חטאתינו ופשעי 

משפטינו יצא עניך תחזינה משרים, כלומר שיצא משפטינו לפניך שלא תביט ותסתכל על משפטינו, כי  

לפי משפטינו בודאי אנחנו חייבים, רק בעצמך תשפוט ותדין אותנו ואז בודאי נהיה זכאים במשפט, כי  

ים, כי רחום וחנון ובידך לעשות לפנים משורת הדין למחול על עונותינו להשפיע  עיניך תחזינה משר

 :לנו חיים וברכה וטובות וישועות ונחמות אמן כן יהי רצון

  

Vayeilech 1   וילך משה וידבר את כל הדברים האלה )דברים לא, א(. יבואר על פי שאמרו חכמינו

לפני התיבה, כי הצדיק בשעה שמתפלל לפני השם  ז"ל פעמים היורד לפני התיבה ופעמים העובר  

יתברך צריך לדבק עצמו בהתיבות מהתפלה והתיבות הקדושות הם הם המנהיגים אותו. ויש צדיקים  

גדולים אשר הם למעלה ממדריגה זו אשר הם מנהיגים את התיבה וזהו מדריגות משה שהוא בעלה  

בה שהתיבה מנהיג אותו והוא למטה מן  דמטרוניתא כנאמר בזוהר הקדוש. וזהו היורד לפני התי 

התיבה. ויש צדיק העובר לפני התיבה שהוא מנהיג התיבה והוא למעלה מן התיבה. וזהו העובר לפני  

התיבה. וכאן שהיה סוף ימיו של משה ונסתם ממנו מעיין החכמה כמבואר במדרש והיה בבחינה 

ך אל הדיבור שהתיבה היה למעלה  הראשונה שהתיבה היה מנהיג אותו. וזהו וילך משה וידבר, הל

ממנו. ובזה תבין דבר נפלא למה בשירת האזינו נביאות משה רבינו סתומה מאוד שלא מצינו כזאת  

בכל התורה. כי הענין כך הוא, שנבואת משה רבינו היה באספקלריא המאירה וכל הנביאים  

אירה היה לו כח גדול  באספקלריא שאינה מאירה ולכך נבואתו של משה רבינו שהיה באספקלריא המ

שיאמר הדברים כמו שקבל מהשם יתברך בלי שום התלבשות בדרך משל וחידה, מה שאין כן שאר  

הנביאים שלא היה להם כח של משה רבינו היו צריכים להלביש נבואתם דרך משל וחידה כמו נבואות  

הסתלקותו של   זכריה ושאר נביאים שסתומים מאד וזו נקרא אספקלריא שאינה מאירה. והנה קודם

משה רבינו ע"ה ניטלה מסורת החכמה ממנו וניתנה ליהושע, ולכך שירת האזינו היא סתומה בדרך  

 :התלבשות

  
Deuteronomio 31,1. “Moisés fue y habló todas estas palabras a todo el pueblo de 

Israel”. que nuestros sabios, cuando se refieren al hombre que dirige la 



 

congregación en oración, a veces se refieren a él como descendiendo frente al 

Arca, mientras que en otras ocasiones lo describen como  עובר לפני התיבה, 

”pasando” frente al Arca. el Arca. Cuando un tzadik está rezando, necesita 

apegarse a las letras de su oración, es decir, תיבות, [un significado alternativo de 

 que a su vez le da guía y dirección a su oración. por lo que sus oraciones se ,[תיבה

enfocan mejor en su objetivo. Hay algunos tzadikim destacados que no necesitan 

esta guía, sino que, por el contrario, dan un significado más profundo a cada una 

de estas letras y palabras. El último tipo de tzadik era Moisés, quien en la jerarquía 

celestial representaba a la Matronita, como sabemos por el Zohar donde Moisés es 

descrito como el esposo de la Matronita en el sentido de “compañero dominante de 

esta Matronita que es  retratado como una combinación de la emanación de maljut 

y la Torá”. En cualquier caso, la expresión  יורד לפני התיבה, “descender debajo del 

Arca”, es decir, la palabra o letra, significa recibir la inspiración espiritual de uno 

desde arriba, mientras que las personas que dirigen la congregación en oración y 

que se describen como לפני התיבה עובר , se supone que están al menos en el mismo 

nivel espiritual que el “arca”, para que puedan inspirar al Arca, es decir, palabras o 

letras, con algo de su santidad. Moisés era un individuo perteneciente a este 

segundo grupo de tzadikim, tanto así, que después de descender del Monte Sinaí 

con el segundo juego de Tablas, su frente emanaba tanta luz espiritual que tuvo que 

“tamparla” ya que asustó a la gente que vio en él un fenómeno sobrenatural. 

Hemos explicado repetidamente que el nivel de su profecía era tal que vio visiones 

claras mientras que otros profetas solo vieron visiones confusas y turbias. 

(Yevamot 49) Esto le permitió relatar las palabras que Di-s le había hablado, 

palabra por palabra, sin tener que parafrasearlas.Así como Yaakov perdió su 

habilidad profética cuando estaba a punto de revelar detalles del eventual 

redención a sus hijos en su lecho de muerte (Génesis 49,1-2) por lo que a Moisés 

le fue arrebatada la preeminencia profética poco antes de su muerte, ya que la 

mayor parte de ésta fue transferida a su sucesor Josué. Por eso su “canción” de 

despedida, האזינו, está llena de alusiones, muchas de las cuales son difíciles de 

descifrar. Nuestro versículo anterior alude al proceso de transición de los poderes 

espirituales de Moisés a Josué. 

  
"Ha'Azinu 1 פסחים  ) ויכתוב משה את דברי השירה הזאת על ספר עד תומם. דאמרו רבותינו ז""ל

הקדושות   לא גלו ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם גרים. דישראל מעלים הנצוצות (:פז

שבתוך האומות ועל ידי זה נוטלים מאתם כל הנצוצות. ולהכי נקרא דברי משה שאמר בפרשת האזינו  

שירה שרומז על שמחה, הגם שנאמר בו שישראל יהיו בגלות, אף על פי כן הגלות גופא הוא שמחה  

משה את  שיעלו ישראל נצוצות הקדושה מאתם ואז בכלות מאתם הקדושה ממילא יכלו. וזהו ויכתוב 

דברי השירה הזאת, שנקרא שירה שמורה על השמחה הגם שנאמר בו גלות. לזה אמר עד תומם, 

 " :פירוש שהגלות גורם להאומות כליה, כי ישראל מעלה מתוכם נצוצות הקדושה

  
Deuteronomio 31,22-24 “Moisés escribió este 'cántico' en un libro hasta su 

conclusión.” Nuestros sabios en Pessachim> 87 afirman que la única razón por la 

que el pueblo judío fue exiliado y esparcido entre las diversas naciones [en lugar 

de ser desterrado a una isla grande pero despoblada, Ed.] es para que su presencia 



 

atraiga a personas dignas entre los gentiles para tener la oportunidad de convertirse 

al judaísmo. Solo los israelitas pueden ayudar a estas “chispas” de espíritus santos 

entre los gentiles que han “caído” de su hogar celestial para rehabilitarse a sí 

mismos a través de su unión a la nación judía. [Nuestro autor ha trabajado este 

concepto en varias ocasiones. Ed.] Esta es también la razón por la que las palabras 

que Moisés dirige a su nación en esta ocasión se titulan “ שירה”, “cántico”, 

expresando poéticamente los sentimientos de alegría de uno. Esto es así a pesar del 

hecho de que los israelitas en ese momento están en el exilio en tierra extranjera, y 

se puede suponer que no se sienten alegres en absoluto. Los aspectos positivos del 

exilio, que son exclusivos del exilio, son en realidad una experiencia gozosa, ya 

que, una vez repatriadas las “almas perdidas”, es decir, “chispas” de espiritualidad 

esparcidas entre el pueblo gentil, no hay nada que hacer. impedir que Di-s aniquile 

al resto de este pueblo. 

  
"Ha'Azinu 2 לשארית נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפץ    מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע

על זה חד אמר נושא   (.ר""ה יז) ואיתא בגמרא (יט-מיכה ז, יח) .חסד הוא ישוב ירחמינו יכבוש עונותינו

וחד אמר כובש, פירוש נושא העונות בכף מאזנים והקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו וחסדיו מטה כלפי  

חסד, דהיינו שנושא הצד עבירות למעלה ואז מכריע ממילא הזכיות. וחד אמר כובש, דהיינו שכובש 

ד. והנה לכאורה יש  הכף של העבירות ואז ממילא הצד של מצות מכרעת למטה והיינו מטה כלפי חס

לדקדק בפסוק הנ""ל מי אל כמוך נושא עון, דהיינו שנושא העבירות למעלה ואחר כך אמר יכבוש  

 " :עונותינו דהיינו שנושא המצות למעלה

 

  
Miqueas 7,18: “¿Quién es un Dios como Tú, que perdonas la iniquidad y perdonas 

la transgresión; El que no ha mantenido para siempre su ira contra el remanente de 

su pueblo porque ama la misericordia, ¿nos recibirá con amor y cubrirá nuestras 

iniquidades”? Con respecto a la declaración anterior del profeta, hay un debate en 

el Talmud Rosh Hashaná 17 sobre cómo deben entenderse las palabras  יכבוש

 Él remite la transgresión”. Según una opinión, las palabras están“ ,עונותינו 

definiendo las palabras  נושא עון, al comienzo del versículo, es decir, mientras 

“pesamos” nuestros pecados en una balanza, Di-s presiona el lado opuesto de la 

balanza para que el los pecados parecen más ligeros que en la realidad. Esto 

explicaría que Di-s sea visto como  מטה כלפי חסד, “que tiende en la dirección de la 

bondad amorosa”. La otra opinión citada la entiende simplemente como que Di-s 

“aplasta” los pecados, por lo que nuestras acciones positivas ocuparían más 

espacio que los pecados, de modo que el lado de la balanza en el que se encuentran 

las acciones positivas se pesan serán correspondientemente más pesados. 

  
"Ha'Azinu 3  ונראה לתרץ דאיתא בגמרא ולקחתם לכם ביום הראשון, וכי ראשון הוא וכו', אלא

ראשון לחשבון עונות. שלכאורה אין לו ביאור כאשר האריכו למעניתם המפרשים הקדמונים.  

והנראה, כי באמת נכון הדבר שבימים האלו מראש השנה עד יום הכפורים כל איש ואיש בודאי עיניו  

לשוב אל ה' איש לפי שכלו יהולל ולפי מדריגתו מפחד ה' ומהדר גאונו בקומו  פקוחות על כל דרכיו  

לשפוט הארץ כי קרוב יום ה' ומי יכול להצטדק בדין ומי הגבר אשר לא ירא ואיזהו נפש אשר לא 

תעונה, כי יבא להיות נשפט לפני שופט כל הארץ על כל מעשיו הלא החרד על דבר ה' יעשה במרום  



 

שר עוות והתשובה נקרא תשובה מיראה. ואחר יום הכפורים כשעוסקין במצות  הר שכלו לתקן את א

סוכה ולולב וד' מינים וצדקה כיד ה' הטובה בנדבה וחובה לעבוד את עבודת ה' בשמחה וטוב לב, אזי 

התשובה הזאת תשובה מאהבה. וידוע מאמר חכמינו ז""ל שעל ידי תשובה מיראה הזדונות נהפכו  

ה מאהבה הזדונות נהפכו לזכיות כאשר איתא שם. והקדוש ברוך הוא ברוב  לשגגות ועל ידי תשוב

רחמיו וחסדיו הרוצה בתקנות השבים לפניו באמת ובאהבה כאמור ולא תחפוץ במות המת כי אם 

בשובו מחטאיו וחיה. על כן בחג הזה שאנו באים לחסות בצל שדי על ידי מצות ומעשים טובים  

ת לידע כמה מצות יהיה חילוף העונות, מה שאין כן עד סוכות  מאהבת השם יתברך אז מונה העונו

דהוא מיראה אזי לא ימנה כלל שעדיין הם שגגות. אמנם בסוכות שאז הוא מאהבת השם אז השם 

יתברך מונה וסופר העונות כדי שיתהפכו לזכיות ויהיו מליצים טובים על ישראל. וזהו פירוש ראשון,  

משפט להקרא ראשון על שיש בו מעלות חשבון העונות ואזי הוא  הוא שנקרא החג הזה ראשון כי לו  

משפיע לנו טובה וברכה כאשר רצונו יתברך להשפיע תמיד, כי יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה  

 " :'רוצה כו

  
Esto también nos permite responder una declaración en Tanjuma sobre la parashá 

Emor, con respecto a Levítico 23,40   ביום הראשון פרי עץ הדר וגו'ולקחתם לכם , “adquirir 

para vosotros mismos en el primer día (de la fiesta de Sucot) el fruto del árbol de 

los cítricos, etc.”. La descripción “en el primer día”, parece curiosa, ya que el día 

en cuestión es el quince del mes. El Midrash explica que la palabra "primero" se 

refiere al primer día después del día de la Expiación, al que siguieron cuatro días 

en los que los nuevos pecados cometidos no se inscribieron en el libro mayor de 

Di-s. A primera vista, esta declaración parece desconcertante; ¿Cuál es el vínculo 

de esa declaración con el Día de la Expiación mencionado en los 14 versos de la 

Torá anteriormente? El tema ha llamado la atención de comentaristas anteriores 

que han tratado de encontrar una explicación plausible. En realidad, la respuesta es 

relativamente simple. Nuestro capítulo trata básicamente de fiestas, aunque el 

período entre el día de Año Nuevo y el día de la Expiación difícilmente se ajusta a 

la descripción de “fiestas”, dado que durante estos días estamos preocupados casi 

exclusivamente con el arrepentimiento, es decir, nuestro estado de ánimo es 

sombrío e introspectivo. Hasta la conclusión del día de la Expiación, estamos 

llenos de temor en lugar de estar llenos de alegría, como corresponde a los días 

festivos. La Torá ha reservado el último de estos diez días como uno en el que cada 

uno de nosotros debe practicar la abnegación como parte del proceso de 

arrepentimiento. (Levítico 23,29) tanto que a quien no siga estas instrucciones se 

le advierte que perderá su parte en el más allá por no haberlo hecho. Cualquiera 

que explote estos diez días para el arrepentimiento, sin embargo, solo ha cumplido 

el requisito mínimo, es decir, se ha arrepentido por temor al castigo. Cuando el Día 

de la Expiación ha pasado y estamos preocupados con los diversos mandamientos 

que nos permiten celebrar Sucot con alegría, nuestro estado de ánimo sufre un 

cambio drástico y estamos felices de tener la oportunidad de cumplir con los 

muchos mandamientos relacionados con esa fiesta. . El efecto de todo esto es que 

nuestro arrepentimiento, que antes podía atribuirse simplemente a nuestro miedo al 

castigo, ahora se ha convertido en arrepentimiento por un sentimiento de amor por 

Di-s y Su Torá. El efecto de esto es tan poderoso que las iniquidades de las que 

éramos culpables antes del período de diez días de arrepentimiento, ahora se han 



 

convertido en el catalizador del cumplimiento de nuestra mitzvá, de modo que, en 

retrospectiva, estas iniquidades también se han convertido en algo constructivo, ya 

que sin el necesitamos arrepentirnos y tomar medidas para rehabilitarnos, nunca lo 

hubiéramos hecho. de buscar la seguridad relativa de estructuras sólidas para 

habitar, de confiar en la cubierta de nubes endebles, recordándonos que Di-s nos 

cuida. Al ver que esto es una demostración de nuestra fe en Él, y la eficacia de 

nuestro arrepentimiento, el primer día de este festival es como una nueva hoja en 

nuestra vida posterior a Yom Kippur, e incluso cualquier error que hayamos 

cometido durante los días transcurridos desde Yom Kippur no han sido registrados 

en nuestro libro mayor como débito. Por lo tanto, la palabra ראשון en el versículo 

anterior se puede aplicar a toda la festividad de Sucot, ya que marca el comienzo 

de un nuevo período en nuestras vidas. Como resultado de nuestros preparativos 

para este festival, Di-s renueva la dispensación de Su generosidad para con 

nosotros con energía renovada. Esto nos recuerda la declaración en Pesachim 112 

de que la madre vaca está aún más deseosa de proporcionar al becerro su leche que 

el becerro está ansioso por beberla. 

  
"Ha'Azinu 4 ה לחסות תחת ונמצא בזה מכוון פסוק הנ""ל, דהיינו שידוע כל איש מישראל רוצ

כנפי השכינה תמיד וכמו שיסד הפייט הכל חפיצים ליראה את שמך, ומי מעכב שאור שבעיסה והנה 

באם שירחם ה' את שארית עמו ישראל ויסיר מהם היצר הרע אזי יהיה רצונם תמיד לירא מלפני השם  

וך הוא יתברך בגין דהוא רב ושליט ושרשא לכל עלמין. והנה מובא בגמרא על שלשה הקדוש בר

מתחרט ואחד מהג' על היצר הרע. והנה בזה הטענה באנו לפני השם יתברך לאמר לפניו מה אשמים  

אנחנו על בגדינו ואשמותינו הלא אתה גרמת לנו מה פשענו ומה חטאנו לפניך סור נא מעלינו היצר  

רחמנותו   הרע ואז בודאי נעבוד אותך ביראה ופחד תמיד וכשמוע הרחמן הגדול טענות בניו אז ירום

יתברך נושא את העונות למעלה מאתנו והמצות נשאר אצלינו להיותם מליץ יושר בעדינו להשפיע לנו 

רב טוב הצפון. וזהו שאמר הכתוב מי אל כמוך נושא עון, דהיינו מי אל גדול כה' אלהי ישראל אשר  

ה ואז הזכיות  מתנהג במדותיו תמיד במדה טובה וישרה, דהיינו שהעונות נושא מאתנו למעלה למעל

נשאר אצלינו למליץ טוב בעדינו לפניו יתברך. וזהו שאמר הכתוב ישוב ירחמינו, דהיינו שהתשובה  

 " :אשר הם עושים מאהבה אז היא גורמת שיכבוש עונותינו למטה והחטאים ישליך במצולת ים

  
Aplicado a la situación descrita aquí en la Torá, se reconoce que el pueblo judío 

está ansioso por estar bajo el paraguas protector del Creador, pero Él está aún más 

ansioso por extendernos esta protección que nosotros por buscarla. Uno de 

nuestros poetas litúrgicos parafrasea este concepto al estipular que aunque todos 

están dispuestos a servir al Señor con reverencia y asombro, ¿cómo es que la 

realidad no refleja esto? Él culpa a lo que él llama la “levadura en la masa”, es 

decir, el mal impulso dentro de nosotros. En otras palabras, si tan solo Di-s 

eliminara el mal impulso de este universo, todos serviríamos al Creador de la 

manera que debemos, ya que, después de todo, Él es el Rey reinante en Su 

universo. una declaración interesante en el Talmud Sukkah 52 en el que se cita a 

Di-s teniendo cuatro “arrepentimientos” con respecto a cuatro de los fenómenos 

que Él había creado, uno de los cuales es el impulso del mal. El sabio que hace 

esta afirmación se basa en un versículo de Miqueas 4,6 donde leemos:  'ביום נאום ה

הצלעה והנדחה אקבץ ואשר הרעותיאספה   , “en aquel día echaré fuera y juntaré el a los 



 

que he tratado duramente.” Cuando comparecemos ante el Señor para el juicio 

usamos este versículo en nuestra defensa, diciendo: “¿cómo podemos ser culpables 

de pecados si Tú no nos has librado del mal impulso con el que nos han nacido?” 

Si tan solo hubiéramos estado libres de los impedimentos puestos en nuestro 

camino por el impulso del mal, Tu criatura, te habríamos servido de la manera que 

te corresponde. Cuando el Dios misericordioso escucha estas quejas de Sus 

criaturas, nuestro verso de Miqueas 7,18 elabora diciendo que el atributo de la 

Misericordia de Di-s se despierta para que Él "levante" la carga de nuestras 

iniquidades de nosotros al proporcionarnos un poderoso consejo de defensa, al 

quitar la carga de nuestros pecados sin compensar esto con nuestros méritos 

acumulados. Di-s “compensa” por habernos ensillado con el mal impulso al 

relacionarnos con nosotros en el momento del juicio principalmente bajo la 

apariencia de los atributos mencionados por el profeta en los versículos citados al 

comienzo de este párrafo (parte superior de  página 785). El profeta Miqueas allí 

concluye describiendo nuestros pecados como enviados a las profundidades del 

océano. 

  
V'Zot HaBerachah 1  ה' מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן כו' מימינו אש דת למו

)דברים לג, ב(. דהנה לכאורה יקשה על מה דאיתא במדרש דהקדוש ברוך הוא חזר עם התורה על כל  

אומה ולשון ולא רצו לקבל והשיבו לך מעמנו. וקשה הא ברשות השם יתברך היה שהגוים יקבלו את  

רך עשה זה כדי לחבב את ישראל שעל ידי שיחזור על כל האומות ולא התורה. אך דבאמת השם יתב

ירצו לקבל וזרע ישראל יקבלו אותה ועל ידי זה יתוסף אהבתו עליהם ועל ידי החזרה בא אהבה  

שבת  ) לישראל ועל ידי קבלת התורה מזו האהבה נתוסף שנאה על אומות העולם. וכן אמרו חכמינו ז"ל

שנאה לאומות העולם אך זה השנאה לא היה אלא אחר קבלת התורה   דלכך נקרא סיני שירדה (:פט

אבל קודם הקבלה לא היה עדיין שנאה לאומות העולם. וידוע דאהבה נקרא ימין וזהו פירוש הכתוב ה' 

מסיני בא, רוצה לומר שהחזיר על כל אומה ולשון ולא קיבלו את התורה ועל ידי זה זרחה האהבה על 

משעיר למו, רוצה לומר משעיר בא הזריחה על ישראל הופיע והבהיק אורו  ישראל. וזה שנאמר וזרח  

על ידי הר פארן. וזה שנאמר מימינו, רוצה לומר מחמת זה ניתוסף האהבה על ישראל שקיבלו את 

 :התורה אש דת למו בא על אומות העולם. אש, רוצה לומר השנאה והגבורות

  

V'Zot HaBerachah 2   אשריך ישראל מי כמוך עם נושע כו' )דברים לג, כט(. הענין הוא, דאסור

להתגאות רק זה מותר שלא לירא משום דבר להתגאות שיש לו פטרון אביו שבשמים ואפשר על זה 

שמיני שבשמיני מותר ועל ידי זה הורג הקליפות. וזה שאמר אשריך   (.סוטה ה) רמזו חכמינו ז"ל

'. ואשר חרב גאותך, רוצה לומר דזה הגאוה שאתה יודע שהשם יתברך  ישראל מי כמוך עם נושע כו

מגן עזריך הוא לך חרב שעל ידי זה תהרוג אותם. ואתה על במותימו תדרוך, כלומר על ידי גאוה שלך  

הקליפות שמכונה בשם במה לשון גבהות תדרוך, דעל ידי גאותם תהרוג אותם דהם מתגאים בעצמם  

 :ולא בהשם יתברך

  

V'Zot HaBerachah 3 סליק ספר דברים 
 


