
 

ד "בס  

 

 

 

 

 

 

 קדושת לוי
 

 

 

 

Kedushat Levi 

 

Traducción electrónica, contiene errores 
 

 

 

 

 

 

 

 

Versión original Rab Eliyahu Munk 

 

Edición al Español  
David Weiss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosh Jodesh Shevat 5773 

Efshar.co 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sefer Vayikra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 Vayikra 1 שמות כד,  ) ויקרא אל משה )ויקרא א, א(. ויקרא אל"ף זעירא. יבואר על דרך שבארנו

ואל משה אמר עלה אל ה', כי כשאדם עושה מצוה זה המצוה עושה רושם למעלה וזה מעורר אותו   (א

השלום רצון שלו היה לעשות ולעלות לעשות תמיד רצון הבורא בזה המצוה. והנה משה רבינו עליו 

ונמצא זה שהיה רצונו תמיד  . (שם יט, ג) תמיד אל ה' כמבואר בזוהר הקדוש ומשה עלה אל האלהים

לעלות אל ה' זה היה מעורר אותו תמיד לעלות אל ה'. וזהו ואל משה אמר עלה אל ה', זה שהיה רצונו  

זעירא, כי משה רבינו עליו השלום מדתו היה   לעלות אל ה' זה אמר לו עלה אל ה'. וזהו הרמז באלף

שהיה עניו מכל אדם ולכך האל"ף זעירא לרמוז על מדתו. הכלל, כי קרבן בדמות השפע שהקדוש  

ברוך הוא משפיע מחמת חסדו הגדול בלא מעשה התחתונים לזה הקרבן הוא חי, כי חי הוא מהקדוש  

תונים שאדם צריך לעשות בו איזה פעולה  ברוך הוא והנסכים הם מצומצמים והוא על ידי מעשה התח 

לנטוע או לזרוע. והנסכים מורים על השפע הנשפע מהבורא ברוך הוא מחמת מעשה התחתונים  

שישראל ראוים מחמת מעשיהם הטובים שהבורא ברוך הוא ישפיע עליהם טובות. והנה ישראל  

היה השפע הנשפע להם   במדבר היו בבחינה שהקדוש ברוך הוא השפיע להם מחמת חסדו הגדול ולכך

בדוגמא זו, דהיינו המן והבאר שאין בהם כלל מעשה מאדם אבל בארץ ישראל היה השפע הנשפע  

עליהם מחמת מעשה התחתונים כנ"ל ולזה היה השפע הנשפע עליהם מה שזרעו ונטעו מזה אכלו  

כי   (ג-בבמדבר טו, ) דוגמת השפע הנשפע עליהם מחמת מעשה התחתונים כנ"ל. וזהו הרמז בפסוק

תבואו אל ארץ מושבותיכם כו' ועשיתם עולה לה' וכו', ותלוים הנסכים בארץ לרמוז על הנ"ל  

שהנסכים מורים על השפע שנשפע אל הארץ כנ"ל. וזו שפירש רש"י שאין אומרים שירה אלא על 

 :היין, כי זה השפע הנשפע לאדם מחמת מעשה התחתונים הוא שמחה לאדם

  
Levítico 1,1. “Llamó a Moisés”; el hecho de que la letra א en este versículo esté 

escrita en letra más pequeña se explica por algo que habíamos discutido en Éxodo 

24,1 en la línea:   משה אמר עלה אל ה' ואל , “y a Moisés Él había dicho: 'asciende hacia 

Hashem'”. Cuando una persona cumple uno de los mandamientos de Di-s, esto 

deja una impresión en las esferas celestiales y ayuda a despertar en él el deseo de 

realizar mandamientos adicionales para que estar constantemente ocupado en 

hacer la voluntad de Di-s. Había sido la voluntad de Moisés realizar continuamente 

la voluntad de Di-s y de ese modo continuar ascendiendo cada vez más alto y 

acercarse a Hashem como lo establece el Zohar al explicar la línea:   ומשה עלה אל

 y Moisés había ascendió hacia Di-s» (Éxodo 19,3). La invitación de Di-s“ ,האלוקים

registrada en Éxodo 24 para ascender (una vez más) fue el resultado de haberlo 

hecho en Éxodo 19,3 cuando había comenzado a hacerlo antes de que se emitiera 

una invitación para hacerlo. El Zohar II,69 adscribe la invitación a Moisés en 

nuestro versículo de ascender a Hashem como recompensa por la iniciativa de 

Moisés en Éxodo 19,3. Esto se refleja aquí en la letra א escrita en letra pequeña. 

Reconoce la humildad de Moisés que excedía la humildad de cualquier otra 

persona, es decir, el "pequeño" א. Tenemos una regla al ofrecer un sacrificio a Di-s 

que esta ofrenda es para reflejar la generosidad que Di-s ha visto. apto para 

otorgarnos, sin que nosotros, en las regiones inferiores del universo, hayamos 

realizado buenas obras para merecer esto. Esta es la razón por la que el sacrificio 

de animales debe ser dedicado y consagrado en vida, ya que el último regalo que 

Di-s puede otorgarnos es la vida misma. La vida solo puede ser otorgada por Di-s 

mismo. Las libaciones, es decir, las ofrendas que consisten en aceite o vino (con 

aditivos) son una forma de "mini-ofrenda", pero representan una entrada de los 

residentes en esta parte inferior. del universo, el hombre tuvo que sembrar y 



 

plantar la tierra antes de finalmente producir el producto del que se hace el aceite y 

el vino. Estas libaciones también reflejan la generosidad de Di-s, es decir, la 

generosidad otorgada a nosotros como resultado directo de nuestras actividades 

constructivas en la tierra. En otras palabras, a los israelitas se les permitió (solo 

después del asunto de los espías) presentar tales libaciones en reconocimiento de 

sus buenas obras. Mientras los israelitas estaban en el desierto, estaban en la 

posición de recibir la generosidad de Di-s. sin haber hecho un aporte propio, ya 

que no podían sembrar ni sembrar huertas ni hacer crecer grano en el desierto. En 

reconocimiento de su incapacidad para hacerlo, Di-s les proporcionó pan celestial, 

es decir, el maná. En lugar de ofrecer libaciones a Él, Di-s les proporcionó un pozo 

de viaje que se ocupaba de sus necesidades diarias de agua fresca. Todo esto ha 

sido aludido en Números 15,2 cuando la Torá comienza a describe cómo cambiará 

la vida de las personas una vez que lleguen a la tierra de su herencia, es decir,   כי

מושבתיכם וגו' תבאו אל ארץ   , “cuando lleguen a la tierra en la que residirán 

permanentemente, etc. ” La Torá allí continúa enumerando las diversas clases de 

ofrendas (primero animal) y luego las libaciones, en ese orden. La razón por la 

cual estas ofrendas de sacrificio están vinculadas a que las personas estén en 

posesión de sus hogares permanentes en Tierra Santa es porque los sacrificios son 

reflejos, es decir, actos de reconocimiento y gratitud por la generosidad de Di-s al 

darles una herencia ancestral. . Esto también explica por qué los sabios han 

decretado אין אומרים שירה אלא על היין, “al entonar canciones de acción de gracias a 

Di-s, uno solo debe hacerlo mientras dice una bendición sobre el vino (y lo bebe) 

como reconocimiento de el producto más preciado que la tierra (la parte inferior 

del universo) tiene para ofrecernos por la gracia de Di-s”. (Comparar Rashi en 

Erchin 11)  

  
Vayikra 2   תחטא ועשתה אחת מכל מצות ה' אשר לא תעשינה ולא ידע אשם )ויקרא ה, אונפש כי -

ז(. כי הנה ידוע יותר מה שהאדם עובד את הקדוש ברוך הוא יותר הוא בעיני עצמו כלא נחשב נגד  י

גדולת הבורא יתברך אבל כשהאדם עושה מצוה והוא סובר שהוא עובד את ה' זה המצוה אינו נחשב 

סוק ונפש כי תחטא, כלומר מה החטא. ועשה אחת מכל מצוה ה' אשר לא לכלום. וזהו פירוש הפ 

 :תעשינה ואשם, כלומר שהמצוה הזאת יעשה לו כלא והוא סובר שעובד ה' כראוי ואשם

  
Levítico 5,17. “y si una persona que ha pecado al cometer inadvertidamente uno de 

los actos que no debe cometer, y como resultado se ha hecho culpable;” es bien 

sabido que cuanto más se dedica una persona a servir a Di-s, menos piensa en su 

propio valor como individuo en comparación con el Creador y Su grandeza. Sin 

embargo, cuando una persona cumple un mandamiento de la Torá y al mismo 

tiempo reflexiona sobre la insignificancia del mandamiento en el esquema general 

de las cosas, comete un error; esta es la razón por la cual este versículo comienza 

con la letra conjuntiva  ו lo cual es difícil de justificar desde el contexto del párrafo. 

El significado de toda la línea es que, como resultado de tal actitud, se vuelve 

culpable, aunque la actitud fue el producto directo de cumplir un mandamiento de 

la Torá. [El autor llega claramente a esta exégesis porque no sabía por qué la Torá 

tenía que decirnos que una persona que transgrede un mandamiento negativo se 



 

vuelve culpable; quien no sabia esto Ed.] 

  
1Tzav    ענין חטאת ועולה חטאת קודמת לעולה, כי חטאת הוא אור ישר מעולם העליון לעולם

התחתון. ועולה, הוא חוזר מעולם התחתון לעולם העליון ולכך עולה כולה כליל. וזו ויקרב את העולה  

 :(חסר) ויעשה כמשפט, היינו כמו ר"ח תשרי האותיות הם למפרע בסוד אור חוזר ודו"ק

  
En Parashat Tzav, cuando se discuten los respectivos sacrificios conocidos como 

 ofrenda por ,חטאת  holocausto, donde el animal entero se quema en el altar, y ,עולה 

el pecado por la violación inadvertida de muchos pecados que de otro modo serían 

severamente punibles, el La Torá primero legisla los detalles de la ofrenda por el 

pecado. La razón de este orden aparentemente invertido, es que aunque la ofrenda 

 se considera de un orden superior, la ofrenda por el pecado simboliza lo que עולה 

ya hemos descrito en otro lugar como la luz directa  אור ישר, la iluminación original 

derivada de las regiones celestiales más altas, mientras que  עולה simboliza   אור חוזר

, luz reflejada, luz que contiene una respuesta humana a la luz original. La razón 

por la cual se quema todo el cuerpo del animal usado en la ofrenda de  עולה, de 

modo que la  ריח ניחוח, fragancia agradable, se eleva hacia el cielo, es porque 

prueba que el hombre ha respondido positivamente al don del “luz original.”Este 

es también el significado de la línea en Levítico 9,17:   העולה ויעשה כמשפט ויקרב את , 

“Él presentó la ofrenda total y realizó su ritual de acuerdo con las reglas 

pertinentes a ella ;” El autor insinúa un paralelismo con las letras de la palabra 

 en el que las letras (excluyendo la última que simboliza el nombre de Di-s) תשרי 

aparecen en el orden inverso del alfabeto. El primer día de  תשרי, el día de Año 

Nuevo, es el día en que las criaturas volvemos a Di-s arrepentidos, es decir, 

enviamos   אור חוזר, “luz reflejada”, prueba de que podemos responder a la gran 

bondad de Di-s al haber iluminado nuestro universo con la luz directa de Su 

esencia.  

  

Éxodo 11,1. Hashem habló a Moisés y Aarón para decirles: hablad a los Hijos de 

Israel; diciendo: “esta es la categoría de criatura viviente que se os permite comer, 

etc.;” primero debemos concentrarnos en el significado de las palabras  לאמר אלהם, 

una combinación que no se encuentra en ninguna otra parte de la Torá. Para 

obtener una mejor comprensión de la legislación que sigue, vale la pena mirar a 

Rashi en Éxodo 2,27 donde Miriam, la hermana de Moisés, le pregunta a la hija 

del faraón si debe llamar a una nodriza hebrea para que amamante al niño Moisés. 

Rashi explica que Moisés se había negado a ser amamantado por cualquiera de las 

nodrizas egipcias, porque a la luz de su destino de comunicarse estrechamente con 

Di-s en el futuro, no era apropiado que su cuerpo han absorbido la leche que 

sustenta la vida de una nodriza ritualmente impura. Najmánides agrega que lo que 

la Torá prohibía comer al pueblo judío eran esas criaturas que son crueles e 

insensibles por naturaleza, y si tuviéramos que absorber su carne parte de dejaría 

tales tendencias atrás en nuestros cuerpos. El pueblo judío, siendo una nación 

santa, debe preservar este estatus y mostrar amor y compasión en lugar de crueldad 

o insensibilidad a las necesidades de otras criaturas. Lo tenemos por autoridad del 



 

profeta Joel (Joel 3,1) que llegará un momento en que todos los miembros del 

pueblo judío serán dotados de poderes proféticos y para que Di-s se comunique 

con ellos directamente sus cuerpos deben conservar la capacidad de responder en 

todo momento con amor a las necesidades de los demás. Sería muy inapropiado 

que la presencia divina se dirigiera a la boca que ha sido alimentada ritualmente 

con criaturas impuras y, por lo tanto, aborrecibles. Una alusión a este futuro estado 

de cosas está contenida en las palabras לאמר אלהם, “hablarles”, en este punto antes 

de que la Torá enumere las criaturas vivientes a las que se hace referencia 

repetidamente como abominables, y por lo tanto no aptos como alimento para la 

nación judía, [aunque, después del diluvio, todos ellos se habían vuelto permitidos 

para los descendientes de Noaj. ed.] 

  
 Shmini 2*   בפסוק ואל בני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר עיזים לחטאת, ומסיים הכתוב שור ואיל

ד(. הנה לכאורה יש  - לשלמים לזבוח לפני ה' ומנחה בלולה בשמן כי ה' היום נראה אליכם )ויקרא ט, ג 

שלכל קרבן צריך ביקור ד' ימים ולמה בכאן צוה השם יתברך   (.פסחים צו) רי אנן קיימא לןלתמוה ה

ליקח קרבן וליקרב ביום א' בלא ביקור ד' ימים. עוד בפסוק וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם וירד 

העם, מעשות החטאת כו' ויבא משה ואהרן אל אהל מועד ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד ה' אל כל 

יש לדקדק במה שכתוב וירד מעשות החטאת, ולא כתב ויצא מעשות כמו שכתוב בפסוק של אחריו  

 :ויצאו ויברכו את העם

  
Éxodo 9,3. “y a los Hijos de Israel diles lo siguiente: 'Tomad un macho cabrío 

como ofrenda por el pecado;” este versículo concluye con las palabras: “así como 

un buey y un carnero como ofrenda de paz para degollar en la presencia del Señor 

y ofrenda de regalo empapada en aceite, porque en este día el Señor se te ha 

aparecido. ” (colectivamente). Este versículo, que suena como si fuera una 

ocurrencia tardía, plantea la pregunta de cómo fue posible esto, ya que tenemos 

una regla (Pessachim 96) de que cualquier animal designado como animal de 

sacrificio debe someterse a un examen de al menos 4 días para determinar si no 

está manchado de ninguna manera. ¿Por qué ordenó Di-s tomar estos animales y 

presentarlos como sacrificios el mismo día en que habían sido seleccionados sin 

que tuvieran que pasar por el período de cuatro días durante los cuales serían 

examinados en cuanto a su estado físico? El hecho de que esto ocurriera en el 

mismo día es evidente por el hecho de que Aarón no descendió del altar y bendijo 

al pueblo hasta que todos los animales y la ofrenda se hubieron presentado 

(versículo 23). 

  
 Shmini 3  ר' אומר איזה דרך ישרה ( ב, א) אבותונבא לבאר מקודם מאמר חכמינו ז"ל במסכת

שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם כו', כי הנה ידוע גודל מעלות ישראל,  

כי יעקב בחר לו יה, ורצה בנו להיות לו לעם סגולה מכל העמים לעבוד אותו יום ולילה בלב תמים. 

בלב שלר' שהם מושלים כביכו"ל בהקדוש ברוך הוא והנה ידוע גודל מעלות הצדיקים העובדים אותו 

צדיק מושל ביראת אלהים, מי מושל בי צדיק, והם למעלה ממדריגות   (:מו"ק טז) כמאמר חכמינו ז"ל

שוש אשיש בה', כי שלמה המלך עליו השלום   (ישעיה סא, י) המלאכים. ולפי זה נאמר בכוונת הכתוב

קראים בנים למקום. ונמצא כשהצדיק עובד את ה' אזי  בן חכם ישמח אב, ואנו נ (משלי י, א) אמר

כביכו"ל השם יתברך מקבל תענוג מאדם הזה. והנה דרך משל, לאב שיש לו בן והבן ההוא לא יחסר  



 

לו כלל שהון ועושר בביתו והאב יש לו מזה תענוג שהולך לבנו כאשר לבו חפץ. והנה להבן ההוא 

זה שנתן לו השם יתברך רב טוב וברכה, רק התענוג הבן שנתן לו השם יתברך כל טוב אין לו תענוג מ

ההוא הוא מה שהאב יש לו תענוג מאתו זהו שמחתו ותענוגו. כך הצדיק העובד את ה' ומוכן לרב טוב  

הצפון לו לעתיד לבוא אך החדוה והשעשועים שלו שהשם יתברך יש לו תענוג מעבודתו. וזהו שוש, 

בה', שאני מביא שמחה בה' בשביל זה אני שמח שמחה   כלומר שאני שוש בשמחה רבה מחמת אשיש

רבה שזכיתי לכך להביא חדוה להשם יתברך קרוץ מחומר כמוני ישמח את הבורא ברוך הוא אשר ידו  

בכל משלה. והנה הטעם מה שהשם יתברך מקבל תענוג מעבודת האדם יותר מאלף אלפי אלפים כתות 

רע מנעוריו ומיד לפתח חטאת רובץ, ואף על פי כן  מלאכים שעובדים אותו, כי ידוע שיצר לב האדם

כשאדם פונה עצמו מכל עסקיו ומתחיל לעבוד את הבורא בשמחה ובלב שלם לעשות נחת ליוצרו 

ומתגבר על יצרו שלא לילך אחר תאוות לבו אזי השם יתברך יש לו תענוג גדול במה שהוא מכניע את  

 :היצר הרע לעבוד את השם יתברך בלב שלם

  
También es significativo que la Torá describe a Aarón descendiendo del altar sobre 

el cual se habían presentado la ofrenda por el pecado, la ofrenda total y la ofrenda 

de paz, mientras que al informar que Moisés y Aarón “se fueron” antes de bendecir 

al pueblo, el La Torá no menciona qué habían estado haciendo dentro del 

Tabernáculo antes de salir de él. Antes de responder a nuestra pregunta es 

necesario explicar una Mishná en Avot 2,1 en la que el autor del tratado Rabí 

Yehudah hanassi responde a su retórica. pregunta: "¿cuál es el curso correcto en la 

vida que una persona debe caminar?" (cómo debe organizar su vida diaria), el 

rabino respondió:  כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם, “solo debe hacer lo que 

refleja crédito (distinción) sobre sí mismo, quien lo adopta y se confiere crédito a 

sí mismo a los ojos de otras personas.” Sabemos por los salmos 135,4 que el 

pueblo judío logró gran distinción cuando leemos  כי יעקב בחר לו קה ישראל לסגולתו, 

“porque Di-s escogió a Yaakov para Sí mismo, Israel como su posesión más 

preciada.” También sabemos cuán altamente estimados son los justos a Sus ojos 

que se preocupan principalmente por servirle con un corazón sincero, de modo que 

en la jerga de nuestros sabios se les considera ejerciendo una influencia dominante 

sobre Di-s mismo. , como sabemos por Moed Katan 16, donde el Talmud 

considera que la fuente de la influencia dominante de la justicia sobre Di-s es su 

mismo temor y asombro por Di-s. Esta posición del pueblo judío, colectivamente, 

se percibe como un rango superior en las regiones celestes que el otorgado a los 

ángeles, y por eso el profeta Isaías (Isaías 61,10) pudo decir ' שוש אשיש בה, “En 

gran manera me gozo en el Señor”, ya que Salomón había dicho en Proverbios 

 el hijo sabio da alegría a su padre”, y nosotros, el pueblo“ ,בן חכם ישמח אב  10.1

judío, han sido llamados hijos de Di-s en Deuteronomio 14,1 donde la Torá 

escribe:  בנים אתם לה' אלוקיכם, “ustedes son los hijos del Señor su Di-s”. De esto se 

deduce que el hijo (hijo) justo que sirve a Su Padre con sinceridad y meticulosidad 

proporciona a Di-s un verdadero placer. Describamos nuestra relación con Di-s en 

términos de una parábola de un padre que tiene un hijo. y este hijo es tan perfecto 

que no le falta nada, ya que su padre es bendecido con riqueza material ilimitada y 

el hijo proporciona a su padre un placer constante mientras observa su desarrollo 

hacia la edad adulta. En otras palabras, el padre está completamente feliz. Di-s en 

Su capacidad de ser nuestro "padre", está en una posición similar cuando Le 



 

servimos como Él merece ser servido, ya que nuestra obediencia y amor son los 

únicos bienes en el universo sobre los cuales Él no ejercer un control absoluto 

desde el momento en que comenzaron a existir. Del mismo modo, no hay mayor 

satisfacción para el hijo que servir a su padre con amor, sabiendo que ese es el 

único regalo que su padre no podría darse a sí mismo. Es por esto que el profeta 

Isaías escogió la expresión שיש שוש א , “Me regocijaré y causaré gozo”, ( אשיש, en 

modo causativo) enfatizando la relación recíproca entre nosotros y nuestro padre 

en el cielo. Isaías describe el gran gozo que siente el pueblo judío por tener el 

privilegio de brindar este sentimiento de satisfacción que Dios tiene cuando una o 

más de Sus criaturas de libre albedrío se relacionan con Él de esta manera. Miles 

de ángeles que cumplen obedientemente las órdenes de Di-s no pueden brindarle a 

Él un sentimiento de alegría similar, ya que los ángeles no han sido equipados con 

libre albedrío y tienen que cumplir Sus órdenes independientemente de sentirse tan 

inclinados o inclinados. No. Di-s mismo ha declarado en Génesis 8,21 que el 

hombre está expuesto a los malos impulsos desde el día en que nace,  יצר לב  כי

 y que el mal impulso lo acecha. antes de poner un pie fuera de su ,האדם רע מנעוריו 

casa,  לפתח חטאת רובץ, de modo que ciertamente tiene en cuenta esto cuando 

compara al hombre que le sirve con los ángeles que le sirven. Él, como Creador 

del hombre, está familiarizado con los obstáculos que el hombre tiene que superar 

para convertirse no solo en un fiel servidor Suyo, sino en uno que se regocija de 

que se le haya concedido el privilegio de demostrarlo. El mayor logro del hombre 

es humillar el impulso del mal [o mejor, el impulso predispuesto a llevar al hombre 

a volverse malvado, ya que siendo la criatura de Di-s, este impulso no puede ser 

malo per se. ed.] 

  
Shmini 4 גמורים אין  במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים (. סנהדרין צט) וזה כוונו חכמינו ז"ל

יכולים לעמוד, כי הקדוש ברוך הוא מקבל תענוג מבעל תשובה יותר מהצדיק גמור, שהצדיק גמור אין  

לו יצר הרע כבר ובקל הוא עובד אותו אבל הבעל תשובה שעד עתה היה יצרו מתגבר עליו ועכשיו 

אבות ב,  ) כמינו ז"לשיבר אותו ומכניע אותו עד לעפר ואז להשם יתברך תענוג גדול ממנו. וזה כוונו ח 

איזה דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיה, דהיינו שכל עסקיו יחשוב שיעשה   (א

תענוג להשם יתברך שיתפאר השם יתברך עמו וזהו שיהיה תפארת לעושיה, דהיינו להשם יתברך  

ל המלאכים  שהוא ברא אותו. ומפרש ותפארת לו, כלומר למה הוא תפארת להשם יתברך ממנו ולא מכ

והשרפים. ואמר מן האדם, כלומר עבור שהוא אדם לבוש בגשמיות ואף על פי כן הוא מתגבר את  

עצמו לעבוד אותו בלב שלם ומזה בעצמו השם יתברך מתפאר עצמו עם בריותיו יותר מכל המלאכים 

 :והשרפים שעובדים אותו

  
Estas consideraciones llevaron al Talmud en Sanedrina 99 a indicar במקech   שבעלי

 ve. estos últimos han luchado mucho más para rehabilitarse después de haber תשוב

probado los beneficios inmediatos en esta vida de haber pecado”. El pecador 

arrepentido proporcionó a Di-s mucho mayor placer cuando se arrepintió que el 

 la persona justa sin mancha que nunca había estado expuesta a la ,צדיק גמור

tentación y la había vencido. El pecador arrepentido había probado que es posible 

romper el lazo que el mal impulso había ejercido sobre él después de haber 

establecido este lazo como resultado de que su víctima había sucumbido a la 



 

tentación la primera vez. Este es el significado más profundo. de la Mishná en 

Avot 2,1 donde el rabino Yehudah hanassi describió lo que es un curso exitoso para 

que el hombre siga en la vida como proporcionar “gloria”,  תפארת para Su creador. 

La segunda parte de la declaración del rabino Yehudah de que las acciones del 

hombre también deben “conferir gloria a האדם, “la persona que ha realizado estas 

acciones”, nuestro autor considera que significa que el hombre debe apreciar que 

su “gloria” consiste en  siendo capaz de hacer lo que ningún ángel puede hacer, es 

decir, servir al Señor y proporcionarle placer debido a que ha tenido que superar 

obstáculos en su deseo de servir a su Hacedor. Esta es la “gloria” que Di-s había 

otorgado al hombre. Si usted dijera que Rabí Yehudah atribuye esta “gloria” como 

emanando del “hombre”, es decir, מן האדם, lo que Rabí Yehudah quiso decir con la 

palabra מן, “de”, es “que se origina de , es decir, la gloria del hombre se origina en 

el hecho mismo de que es hombre, dotado de opciones para que la elección 

correcta resulte en alegría tanto en el cielo como en la tierra. 

  
Shmini 5   ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם,  ( שמות כה, ח) שכתב האלשיך, על פסוקוהנה ידוע מה

שלא יהיו ישראל סבורים שהשם יתברך ישכון בבית המקדש לבד, רק שהעיקר שהשכינה תשרה  

בישראל. וזה אמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כלומר ושכנתי בישראל אשכון ולא בבית המקדש  

מר ושחט אותו על ירך המזבח כו', אפילו שהוא עכו"ם כו'. ונבוא לבד. והנה אמרו רבותינו ז"ל כל האו 

לבאר מאמר חכמינו ז"ל, כי הנה ידוע כי מהראוי היה שישראל יקרבו עצמם לה' לכפר עליהם אך 

שהשם יתברך ברוב רחמיו ציוה להקריב בהמה חלף האדם עצמו ולכן כשהאדם אומר ושחט אותו  

ושחט אותו, דהיינו אותו עצמו הוא רוצה לשחוט בשביל אהבת  יחשוב בדעתו כמו שאמרו חכמינו ז"ל 

הבורא וזהו ושחט אותו. ואזי כשחושב כך אז אפילו הוא עכו"םכו', כי זה הוא דבר גדול לחשוב 

להקריב את עצמו. והנה משום הכי צוה הקדוש ברוך הוא לטעון ביקור לקרבן, כי כשהקריבו קרבן  

ו וכאילו הוא עצמו הקריב עצמו. והנה יש ד' יסודות בבהמה, הצריכו לחשוב שהקרבן יהיה חלף עצמ 

ולכן בכל יום ויום היה הביקור להוציא אותו מיסוד הבהמה עד שיצא מיסוד הבהמה כדי שיהיה חשוב  

כאדם עצמו. והנה הכא ביום השמיני דמלואים לא הצריכו ביקור, כי הקרבן לא היה פועל באותו הזמן,  

ביל לכפר עליהם, כי אז היה להם הזדככות והיו מטוהרים מכל חטא ועון  כי לא הצריכו לקרבנות בש 

רק הקרבנות היו לשמוח לפני ה' ולכן היה השראת השכינה במשכן בשביל אהבת הבורא לישראל  

דוקא שהיה עת רצון מחמת שהיו ישראל אז במדריגה גדולה ובמעלה עליונה ולא בשביל הקרבנות, כי  

 :ר כו', ומזה הטעם לא היה טעון ביקורלא הצרוכו הקרבנות אז לכפ

  
El comentario del rabino Moshe Alshich sobre Éxodo 25,8 en el que Di-s instruye 

al pueblo judío a través de su líder Moisés a construir para Él un Tabernáculo 

(residencia) en la tierra en medio de ellos, no pretendía implicar que esto señalara 

G El paso de 'd's de las regiones celestiales a la tierra, es bien conocido. El 

propósito del Tabernáculo es señalar que la Presencia principal de Di-s iba a estar 

en la tierra, es decir, entre el pueblo judío, como queda claro en las palabras: 

 Voy a residir entre ellos;" La palabra operativa en esa línea es la“ ,ושכנתי בתוכם 

palabra בתוכם, que debe traducirse como "dentro de ellos", dentro de los corazones 

y las mentes de los israelitas, en oposición a la presencia de Di-s confinada a un 

Templo. Al comentar sobre Levítico 1,11   צפונהושחט אותו על ירך המזבח , “ha de 

sacrificarla (la oveja o la cabra ofrecida como holocausto) en el lado norte del 

altar”, comentan nuestros sabios. [viendo que no está muy claro quién es el sujeto 



 

de la palabra  ושחט, Ed.] que incluye también a un gentil que ofrece un holocausto 

consistente en una oveja o una cabra. [No pude encontrar la fuente de esta 

declaración. Ed.] Necesitamos explicar qué impulsó a nuestros sabios a hacer el 

comentario que acabamos de citar. Generalmente se acepta que la idea del 

sacrificio animal contiene una gran dosis de simbolismo, es decir, que el donante 

presenta el animal en lugar de sí mismo, quien si el sacrificio fuera en expiación de 

un pecado cometido por el donante, debe haber pagado esto con su propia vida. La 

expresión  לכפר עליהם, “para expiar por ellos” (o una fórmula similar) aparece 

docenas de veces en la Torá junto con el sacrificio de animales. Nuestros sabios, 

por lo tanto, consideraron adecuado entender el tema en nuestro verso de la 

palabra אותו como no siendo el animal, sino la persona que lo presenta como un 

sacrificio. Ellos no, si entiendo correctamente al autor, consideran esto como un 

acto de contrición por parte del donante del holocausto, [ya que un holocausto no 

expia las transgresiones de los mandamientos negativos, Ed.]  sino como una 

expresión del amor del donante por Hashem, su preparación para demostrar ese 

amor con su propia vida. cada uno requiere un día de observación antes de que se 

apruebe el posible animal. Por lo tanto, los cuatro días simbolizan un ascenso 

progresivo "espiritual" en la aptitud de tal animal para sustituir a su dueño. Solo 

entonces es sacrificado. Una vez que el animal ha superado las pruebas relativas a 

su salud, es percibido como lo más cercano posible al ser humano, de modo que 

puede ocupar el lugar del ser humano en cuyo nombre se ofrece. El capítulo que 

nos ocupa describía el estado de la nación en el octavo día de la consagración del 

Tabernáculo, (9,1) el primer día de Nisán, día en que los sacerdotes ya habían 

cumplido siete días de preparación. Durante los siete días anteriores no existió la 

necesidad de un sacrificio animal para expiar al pueblo ni a los sacerdotes, ya que 

ambos habían sido lo suficientemente refinados espiritualmente durante esos días 

para que estuvieran en un estado de pureza física y mental. No obstante, la única 

razón por la que se presentaban estos sacrificios era para permitir que el pueblo se 

regocijara en la presencia del Señor, de modo que, como resultado, la Shejiná [que 

no se había manifestado desde el pecado del becerro de oro, Ed. .] se manifestaría 

una vez más como presente entre la nación. Cuando la Torá por lo tanto, escribió 

en 9,3 que el pueblo debía tomar (como sacrificio) un macho cabrío, como ofrenda 

por el pecado, así como un becerro y una oveja como holocausto, no había nada 

extraño en esto haciéndose sin la preparación acostumbrada para estos animales 

por cuatro días antes de ser sacrificados. De hecho, las palabras 'והקרב לפני ה, “y 

presente como sacrificio en la presencia del Señor” (versículo 2) pueden 

entenderse como un permiso específico para prescindir en esa ocasión de los 

exámenes habituales y del período de espera.  

  
Shmini 6  ,'וזה כוון הכתוב קחו שעיר עיזים, כלומר קחו השתא. ושור ואיל לשלמים לזבוח לפני ה

כלומר קחו מיד היום לזבוח לפני ה'. ועל מה לא היה טעון ביקור על זה אמר הכתוב כי היום ה' נראה 

אליכם, כלומר השראת שכינתו תהיה אליכם, כלומר בשבילכם ולא בשביל הקרבן, רק מחמת שאוהב  

ם הוא משרה שכינתו ביניכם לכן לא הצריכו ד' ימים ביקור. והנה העיקר למדריגה של כהן גדול אתכ

שכיפר על כל ישראל היה צריך להיות במדריגה יותר מכל ישראל לכן היה מכפר על כל ישראל. והנה  



 

עיקר השראת השכינה על האדם הוא כשמנהיג את העולם ועוסק עם כל אחד ואחד לקרב אותו  

הבורא ברוך הוא כל אחד ואחד לפי מדריגתו אז בזכותא דרבים שעוסק עמם שמא יחזרו   לעבודת

בתשובה והשם יתברך משרה שכינתו עמנו. והנה זה הצדיק שאינו מקרב כל כך לעסוק עם כל אחד  

לקרב אל הבורא רק מחזיק לעצמו אזי אין השכינה שורה עליו כל כך, כי ליכא זכותא דציבורא. ולזה  

וב וישא אהרן את ידיו, כלומר נשא את עצמו להיות מופרש ומובדל מישראל להיות בעצמו  כוון הכת

שלא לעסוק עמהם. אל כל העם, כלומר מה שהיה עד עכשיו אל כל העם, כלומר שעסק עמהם ועכשיו  

וישא אהרן את עצמו מהם לכן וירד מעשות החטאת, כלומר שירד מהשראת שכינתו שעד עתה לא היה  

החטאת העולה והשלמים, כי כתבנו שבהיות כהן גדול מקריב קרבן בשביל ישראל היה   יכול לעשות

צריך להיות במדריגה גדולה ועתה שהופרש את עצמו מהם שלא היה זכותא דרבים עליו ולא היה 

במדריגה גדולה כל כך שיהיה יכול להקריב קרבן בשביל כל ישראל. ואחר כך ויבא משה ואהרן אל  

, כלומר ממדריגתם שהיו עד עכשיו שלא להיות פרוש ומובדל מן הציבור רק לעסוק  אוהל מועד ויצאו

עמהם כאשר היה בתחילה ויברכם וירא כבוד ה' אל כל העם, והתחיל גם עליהם לשרות שכינתו 

כבראשונה מחמת שהיו עוסקים עם הציבור והיה בזכותא דציבורא להשרות שכינתו עליהם יותר מאם 

 :ור אמן כן יהי רצוןהיה פורשין מן הציב 

  
Si tuviéramos que preguntar por qué fue posible prescindir del examen habitual, la 

Torá misma responde a esta pregunta escribiendo: ,  כי היום ה' נראה אליכם“porque en 

este día el Señor se ha manifestado a usted." Di-s le prometió a Moisés cuando dio 

la orden de que se aparecería al pueblo de nuevo en ese día. a  בשביל קרבנכם, “a 

causa de tu ofrenda”. La presencia de la Shejiná se debió al amor de Di-s; esta es 

la razón por la que no hubo necesidad de cuatro días de preparación para los 

animales de sacrificio antes de ser sacrificados. La razón principal por la que solo 

el Sumo Sacerdote podía ser el intermediario del pueblo judío en el proceso de 

expiación , era que tenía que alcanzar un mayor grado de pureza espiritual que el 

resto del pueblo judío. Esto permitió al Sumo Sacerdote lograr la expiación en 

nombre de los pecados del pueblo judío. El ingrediente principal de la presencia de 

la Shejiná entre cada individuo del pueblo judío fue que el Gobernante de todo el 

universo tomó tiempo para ayudar a cada uno. uno en sus esfuerzos por convertirse 

en un mejor siervo del Señor. Cada uno experimentó una elevación espiritual de 

acuerdo con su nivel previo de logro espiritual. Se deduce que cuando un tzadik se 

preocupa exclusivamente por su propio progreso personal hacia la intimidad con 

Di-s en lugar de intentar influir en las personas que lo rodean para que se 

conviertan en penitentes, no ha emulado realmente los atributos de Di-s, y la 

Shejiná no descansará sobre él ya que no comparte el mérito de haber elevado el 

nivel de espiritualidad de sus pares. A esto se refiere la Torá cuando describe 

(Levítico 10, 22)   אל העם ויברכםוישא אהרן את ידיו , “que Aarón levantó sus manos 

hacia el pueblo y lo bendijo”. El hecho de que Aarón levantara las manos 

simbolizaba su elevación a un nivel espiritual más alto, uno que lo distinguía de la 

gente en general, de modo que después de haber realizado el ritual de ofrecer la 

ofrenda por el pecado en su nombre, necesitaba “descender, es decir, וירד, para 

continuar con su anterior preocupación de ayudar a la gente a alcanzar niveles cada 

vez más altos de espiritualidad. La necesidad de “descender” espiritualmente, que 

a primera vista suena como una contradicción en los términos, se explica por lo 

que dijimos anteriormente que cuando un tzadik está preocupado por elevar su 



 

propio nivel espiritual al descuidar su preocupación por el progreso espiritual de 

sus compañeros, en realidad se priva momentáneamente o más de la presencia de 

la Shejiná. En el caso de los deberes del Sumo Sacerdote, tal auto-elevación había 

sido un requisito previo para que pudiera lograr su propósito; sin embargo, esto 

había sido permitido solo en los días en que él tenía que ser el pueblo 

intermediario para su expiación. Una vez que Moisés y Aarón abandonaron la 

Tienda de Reunión (versículo 23 y regresaron al pueblo, es decir, su participación 

en ayudar al progreso espiritual del pueblo, la presencia de la Shejiná descendió 

sobre ellos también, como atestigua la Torá cuando escribe en el final de este 

verso: וירא כבוד ה' אל כל העם, “la gloria del Señor se apareció a toda la nación”. 

  
Homily for Pesach 1 בזמן  (. ב"ב י) בהא לחמא עניא די וכו'. ויבואר בזה מאמר חכמינו ז"ל

מקום נקראין עבדים. לכאורה  שישראל עושין רצונו של מקום נקראין בנים וכשאין עושין רצונו של 

אינו מובן, כשאין עושין רצונו של מקום חס ושלום הם רשעים חס ושלום. והנראה, דהנה כשאדם  

מאמין באמונה שלימה שהקדוש ברוך הוא הוא אבינו ויש לו תענוג כשמשפיע טובות על עמו ישראל 

וכשיבקש מן הקדוש ברוך כאשר היכולת בידו לתת טובות לכל העולמות אז האדם אינו חסר כלום  

תמים תהיה   (דברים יח, יג) הוא לרחם על עמו בודאי הקדוש ברוך הוא ימלא רצונו. וזה הרמז בפסוק

עם ה' אלהיך, כלומר אתה תהיה תמים בלתי חסר שום דבר כשתהיה עם ה' אלהיך. אבל כשאדם אינו 

להשפיע עלינו טובות. וזהו הרמז כהא  מאמין בזה אז הוא חסר, כי אינו עושה רצון בהשם יתברך 

פסחים  ) לחמא עניא, כי ישראל במצרים היו בבחינה קטנה וזהו לחמא עניא. ועל זה רמזו חכמינו ז"ל

 :לחם עני, מה דרכו של עני בפרוסה, כי פרוסה הוא לשון חסרון (.קטז

  

Homily for Pesach 2  בפסח ואינו שואל  בפסח שואל הבן מה נשתנה, ולמה דוקא שואל הבן

חד אמר בניסן נברא העולם וחד אמר בתשרי   (:ר"ה י) בסוכות מה נשתנה. הכלל כי יש פלוגתא בגמרא

נברא העולם. והנה יש שני הנהגות שהקדוש ברוך הוא מנהיג העולם. האחד, שהקדוש ברוך הוא  

עולם על ידי תפארת  מנהיג עולמו בטובו ובחסדו הגדול. והנהגה הב', שהקדוש ברוך הוא מנהיג את ה

ישראל שהקדוש ברוך הוא מתפאר עצמו עם עמו ישראל ועושה רצונם להשפיע להם טובות כאשר  

אז ישיר משה וכו' את השירה הזאת לה', הרמז זה  (שמות טו, א) יבקשו מלפניו. וזהו הרמז בפסוק

מנהיג את   השירה עצמה אשר אמרו ישראל זה השירה עצמה שר ואמר ה', כי כשהקדוש ברוך הוא

העולם על ידי תפארת ישראל אז ממלא רצונם וחפצם וכאשר יאמרו ישראל כן יאמר ה'. וזהו הרמז 

בגמרא חד אמר בניסן נברא העולם, כי בניסן הוא הנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג העולם על ידי  

נברא   תפארת ישראל לכך היו להם לישראל ניסים ונפלאות גדולים בזה החודש. וחד אמר בתשרי

העולם, זה הוא ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג העולם בחסדו הגדול. ונמצא אלו ואלו דברי אלהים  

חיים. וזהו הרמז שהבן שואל בפסח, כי באמת זה שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו על ידי תפארת  

מזה ובזה ישראל הוא זה שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו בעבודת עמו ישראל ויש לו תענוג גדול  

ממלא רצונם וחפצם. ולדוגמא זה הוא שאלת הבן לאביו, כי שכל האב גדול משכל הבן רק לאהבת  

האב להבן מצמצם עצמו האב להשיב תשובה על קושיות הבן הוא לדוגמא הנ"ל שהקדוש ברוך הוא 

 :מצמצם מצמו במדות ישראל להתפאר עמהם לעשות רצונם

  

Homily for Pesach 3  חד אמר בניסן נברא העולם וחד אמר בתשרי  (: ר"ה י) הגמרא הנ"למאמר

נברא העולם. ונבאר דליכא פלוגתא ביניהם ויבואר על דרך משל, אחד שעשה איזה דבר יש בו שני 

דברים. אחד, העשיה. ואחד, הטעם למה עשה כן. כביכול כשברא הקדוש ברוך הוא את עולמו לא  

עיקר בריאות העולם היה בשביל להשתעשע בעולמו עם  נודע הטעם על מה ברא העולם ובאמת

ישראל שיעשו רצונו ויכירו גדולתו ויבינו שהכל לכבודו ברא, אבל בשעת בריאת העולם עדיין לא  



 

נודע הטעם על בריאתה עד לניסן שיצאו ישראל ממצרים וראו הכל כי הוא אלהים אדון עולם וכי הוא 

צא בניסן נתגלה הטעם על בריאת העולם כדי שיתגלה  ברא כל העולמות ואותו ראוי לעבדו ונמ

אמר ר' ישמעאל פעם אחת   (.ברכות ז) אלהותו בעולם וזה היה טעם בריאת העולם. ובזה יבואר הגמרא

נכנסתי לפני ולפנים לראות וכו' וראיתי את אכתריאל כו' ואמר לי ישמעאל בני ברכני, כי יש חסדים  

קדומים אשר נשבעת מימי קדם, מה שהבורא ברוך הוא ברא קדומים ויש חסדים מחודשים. חסדים 

עולמו בחסד. ויש חסדים מחודשים, מה שהבורא ברוך הוא כביכול מכתיר עצמו בתפארת ישראל  

במעשיהם הטובים ובזה משפיע להם חסדים. ונמצא כל זמן שישראל עושין רצון הבורא יתברך יותר  

בתפארת ישראל ומשפיע להם חסדים על חסדים. וזהו   ויותר כביכול הבורא יתברך מכתיר עצמו יותר

הרמז וראיתי את אכתריאל כו'. כביכול מכתיר את אלהותו בתפארת ישראל. וזהו הרמז ישמעאל בני  

תנו עוז לאלהים, ישראל מוסיפין כח בפמליא של מעלה. וזהו הרמז  (תהלים סח, לה ) ברכני, הרמז

י מעשיהם הטובים ודיבורים הטובים בתורה ובתפלה  ברכני, להגדיל התפארת ישראל למעלה על יד

 :ובזה יושפע רב חסד למטה. וזהו שאמר יהי רצון וכו' ודו"ק

  

Homily for Pesach 4  ברוך המקום ברוך הוא כנגד ארבעה בנים דברה תורה. הנה האר"י ז"ל

ובשתים יעופף, כי הכלל שאדם  בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו   (ישעיה ו, ב) כתב על פסוק

אסור לו לחקור בעבודת אלהות מה שאין שכלו משיג חס ושלום וזהו ככופר בעיקר כמאמר חכמינו  

אסור וכו' מה למעלה וזה בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו, דהיינו שלא יאמר   (:חגיגה יא) ז"ל

בא צריך אדם לחקור במה ששכל  אדם אם כן לא אחקור אפילו במה שהשכל שלו משיג זה אסור אדר

שלו משיג אבל לחקור בזה שאין שכל אדם משיג זה אסור, כי באמת השם יתברך אין סוף ואי אפשר  

 :(חסר הסיום) לשום נברא להשיג אותו

  

Homily for Pesach 5   ענין פסח שנמצא בדברי רבותינו ז"ל שהוא מלשון פ"ה ס"ח. להבין הדבר

שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו לעד ולנצח נצחים עשה עמנו ניסים ונפלאות  על דרך זה, שהרי מה 

והכה את מצרים בכל מכה הוא כדי לשלול דעה הנפסדת מאמיני הקדמות ומכחישים בחידוש העולם 

ואולם בעבור זאת העמדתיך כו'. ולמען ספר שמי בכל הארץ, כי מכיון   (שמות ט, טז) כמאמר הכתוב

ד המערכה ועשה בהם כרצונו שמע מינה שיש מנהיג העולם המחדש בטובו  שראינו שהוא יתברך שוד

בכל יום תמיד מעשה בראשית. והנה מלך בשר ודם המצוה לעבדיו לעשות כך וכך עודם מדברים עמו  

יש יכולת בידם לבקש להפוך ציווי אבל משדיבר עמהם והלכו מלפניו אי אפשר להפוך דבריו. אבל 

דת בשר ודם, שאף שנאצלו האותיות ונבראו ונציירו ונעשו והגיע  מדת הקדוש ברוך הוא לא כמ

השתלשלותם בעולם השפל הזה להעשות כך וכך יש צדיקים המהפכים מידותיו או אם יעשו בניו 

תשובה אזי תיכף נתהפכו לצירוף אחר לעשות עם עמו לטובה אות דמיון המלך המדבר עם עבדיו 

ולית אתר פנוי מיניה וככחו אז כחו עתה. וזהו פ"ה ס"ח,    בעודם לפניו מפני שמלא כל הארץ כבודו

רצה לומר פה המדבר, כלומר אף שכבר ברא כל העולמות הרי הוא בבחינת מדבר עם עבדיו ועודם 

 :לפניו

  

Homily for Pesach 6  או יאמר, לפי שכולם בחכמה עשית, כל מה שנמצא בעולם הכל נעשה

כשהקדוש ברוך הוא משנה סדרי בראשית כביכול הוא ביטול חכמתו. על דרך בחכמה נפלאה נמצא 

האב האוהב את בנו קטן לאהבתו הוא מצמצם את שכלו הגדול ומדבר עם הבן כפי השגתו, כך מרוב  

חבקוק ג,  ) אהבתו יתברך עושה לנו ניסים ונפלאות ומשנה סדרי בראשית. וזהו פ"ה ס"ח, מלשון

 :רידה ממדריגתושחו גבעת עולם שהוא י  (ו

  
se podría decir, ya que "Todos los hiciste con sabiduría", todo en el mundo fue 

hecho con una sabiduría maravillosa. Por lo tanto, cuando el Santo Bendito cambia 

los órdenes de la creación, es como si Ellos anularan Su sabiduría, como si tal cosa 



 

pudiera ser. Esta es como la forma en que un padre le habla a su hijo pequeño. El 

amor del padre por su hijo lo lleva a contraer (metzamtzem) su intelecto adulto y 

hablar con el hijo según sus capacidades. Del mismo modo, basado en la grandeza 

de Su amor, el Bendito realiza para nosotros señales y prodigios y cambia las 

órdenes de la creación. Esto es "peh sach", la boca que conversa [discutida en el 

punto 5 anterior como una idea de la Pascua], del lenguaje del verso (Habacuc 3:6) 

"los montes milenarios se quebrantan ("sachu", doble que significa 'conversar')" 

refiriéndose a cuando descienden de su nivel. 

  
Homily for Pesach 7   חכם מה הוא אומר מה העדות והחוקים והמשפטים אשר צוה ה' אלהינו

כם ושייכות התירוץ של אין  אתכם כו' אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. בכדי להבין קושיות הבן ח

מפטירין להקושיה נקדים הקדמה אחת. וזהו הוא מלת מצה וענינה הוא מורה על חידוש העולם שיש  

לעולם מחדש בראו מאפס המוחלט והמציא יש מאי"ן, כי לשון חמץ הוא מלשון אין מחמיצין את הדין,  

ו דבר ישן וההיפך הוא מצה, רצונו  או אין מחמיצין את המצות, שפתרונו אין משהין. נמצא שחמץ ענינ

לומר דבר מחודש. והורה לנו יוצרנו במצות מצה שיש מחדש את העולם ובכל יום ובכל רגע הוא  

מחדש את עולמו כרצונו כאשר עשה ביציאת מצרים שהפליא לעשות שלא כדרך הטבע, כי כל המכות  

ידינו ורגלינו לעשות שום דבר, כי  העשרה היו שלא כדרך הטבע. וכאשר נדע זה ידיעה ברורה לא נזוז 

אם מה שמגיע לכבוד שמו יתברך ויתעלה ויש לנו לירא ממנו יראת הרוממות בגין דאיהו רב ושליט  

ולאהבה אותו אהבה עזה כאשר אנו רואים שהוא יתברך אוהב אותנו אהבת עולם. ואין להקשות דאם 

קושיא זו בספר הזוהר, ותירצו דדי לנו  כן היה לנו לאכול מצה כל השנה. כבר הרגישו חכמינו ז"ל ב

בהערה אחת לכל השנה. והוא הדין בנידון דידן. אבל אי קשיא הא קשיא, דלמה לנו לרמ"ח מצות  

עשה, הלא המצות נקראים בזוהר הקדוש רמ"ח עיטין, רוצה לומר רמ"ח עצות לבוא על ידיהם ליראת  

להיך כל הימים, שכל התורה והמצות  הבורא ואהבתו ומקרא מלא הוא למען תלמד ליראה את ה' א

בכדי לבוא על ידיהם ליראת הרוממות ואהבה ולמה לנו כל זה הלא די לנו במצות מצה המורה על  

חידוש העולם בכל רגע ובידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש. התירוץ בזה, כיון שנאכל אחר כך חמץ  

שאלת הבן חכם מה העדות והחוקים חשש קרוב הוא שנשכח את הדבר ויתבטל ההערה של פסח. וזהו 

כו', די לנו במצוה זה של מצוה דהלא ממנו אנו למידים ליראה ולאהבה את השם הנכבד הגדול הנורא  

ומה צורך לעדות והחוקים ומשפטים. ולזה משיבין לו אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, רצה לומר  

חמץ וחוששין שמא יהיו נגררים אחר  דאחר הפסח דוקא הוא דאין אוכלים כלום אבל אחר כך נאכל 

 :היצר

  

Homily for Pesach 8  או יבואר חכם מה הוא אומר מה העדות והחוקים והמשפטים כו', אין

מפטירין אחר הפסח אפיקומן. הנה כל המצות של לילה זאת לעשות זכר לניסים שעשה עמנו וזהו  

בקטנות אבל כשבא האדם לגדלות השכל ומשיג  שמשיג את הבורא על ידי ניסים הוא כשהשכל הוא 

את הבורא ברוך הוא מחמת השכל נקרא חכם ואומר למה העדות והחוקים והמשפטים כו'. והתירץ על  

זה, כי אפשר ליפול בקטנות השכל על כן צריך להאמין בניסים ובנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא 

 :כר עמנו ונשאר טעם זה תמיד. וזה אין מפטירין אחר הפסח 

  

Homily for Pesach 9  ובאופן אחר, כי הבורא ברוך הוא מחדש ונותן חיות לכל העולמות שפע

וברכה. והנה כשהברואים משיגים את המחדש ונכנסו לשער האי"ן ובטלו ממציאות זה נקרא מצה, כי  

זה הוא טעם הראשון. אבל אחר כך נקרא חמץ כשאינם רואים את המחדש לשון חמוץ ונגזל טעמו.  

המחדש יכול להדביק את עצמו בהבורא ברוך הוא בלא עובדא, אבל והנה כשאדם משיג את הבורא 

כשאינו משיג צריך לעשות מצות בדחילו ורחימו כדי לבא לדביקות. וקשה למה לי העדות והחוקים  

והמשפטים מוטב היה להדבק בבורא תמיד כנ"ל. והתירוץ על זה אין מפטירין כו' אפיקו מ"ן, ראשי  



 

 :זה שמדבק את עצמו במצותיו מעלה מיין נוקביןתיבות מיין נוקבין, שעל ידי 

  

Homily for Pesach 10   רשע מה הוא אומר מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לו, ולפי שהוציא

את עצמו מן הכלל כפר בעיקר ואף אתה הקהה את שיניו. לכאורה משולל הבנה דבשביל שאלה מה  

דכל  (:ברכות יז) נה ידוע מאמר חכמינו ז"להעבודה כו', יקרא רשע. אך שורש הדבר כך הוא, דה

העולם ניזון בשביל חנינא בני כו', ואעתיק לך מה שכתב במדרש תלפיות וזה לשונו, אמר המאסף  

מכאן יראה מעלת הצדיק לפני הקדוש ברוך הוא ושמסר העולם ברשותו ושיעבד לו לעשות כל רצונו  

לכן   (:שם ו) נבראו לצוותו כמאמר חכמינו ז"ל  כו', והטעם שכיון שהעולם נברא בשביל הצדיק וכולם

מסר הקדוש ברוך הוא כל העולם בידו ושיעבדו תחתיו לקיים כל מה שיגזור ואלו היו יודעים העמי  

ארצות בזה היו מעטרים את הצדיק בכל יום עטרות זהב לו והיו מספיקים לו כל צרכו, כי משלו  

נונות דעבד שקנה נכסים עבדי דמאן נכסי דמאן,  נותנים לו כעבדים המשמשים את המלך במסים ואר

נמצא שהכל משל הצדיק ובשבילו נברא ולו נתן הקדוש ברוך הוא הכל במתנה. וכל מה שאוכלין  

ושותין עמי הארץ במותרים ונפרדים מהצדיק גזילה הוא בידם. דבשלמא בשביל לשמש לצדיק בכל  

הם כעבדים המשמשים את רבם שאוכלים  צוותיו מה שאוכלין אינו גזל אצלם לפי שהם משמשים ו

ושותים והוא ברשות רבם עד כאן. הרי לפניך, דאם האדם מאמין דהצדיק הוא עובד את השם בשביל 

כל ישראל הנצרכים אם כן אם היה זה ברור בלבו של אדם אז בוודאי אף אם הוא בעצמו אין יכול  

והיה מהנהו מנכסיו כיון דהוא ניזון   לעבוד את השם כראוי על כל פנים הוא מחבר את עצמו להצדיק

בזכותו. אך באמת יש רשעים בעולם אשר אומרים בלבבם מה בצע לנו בצדקת הצדיק ובעבודתו אם  

הוא עובד את השם לו לבדו היתרון, ואם כן הוא כופר בעיקר הבריאה דתחלת בריאת כל העולמות  

פים ולבושים הצריכים להצדיק אך היה עבור הצדיק וכל העולם לא נבראו אלא לשמשו והכל הם ענ

מדהוא מרחיק את עצמו מהצדיק ע"כ כופר בזה ובדיבור זה ניכר רשעתו אשר הוא כופר בדבר שהוא  

 :עיקר אצלו יתברך

  

Homily for Pesach 11  וזה שכתוב רשע מה הוא אומר, רוצה לומר שניכר הרשע על ידי דיבורו

ששואל מה העבודה הזאת לכם. וזה שאמר המסדר אגדה  שאומר ומתוך שאלתו ניכר מחשבתו הרע  

לכם ולא לו, דעבודה של הצדיקים הוא להם לבדם אבל לא לו שאין עבודתו מועיל לכל הברואים וגם 

הוא בכלל ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, על ידי זה ניכר שהוא כפר בעיקר ושורש הבריאה אשר  

ה הקהה את שיניו, רוצה לומר דבאמת אסור להצדיק  הכל נבראו בשביל הצדיק. וזה שאמר ואף את

להתפאר בעצמו ולומר בלבו שמעשיו מגינים על העולם ונותן מזון לכל הברואים, כי הצדיק כל 

המעשים אשר עושה הכל מעט בעיניו נגד חסדי השם אשר עושה עמו. אך לכל זאת הותרה הרצועה  

תן לו התנא רשות להצדיק להתפאר נגדו. וזה  לפי הוראת השעה הזאת להקהת שיניו של אותו הרשע נ

שאמר ואף אתה הצדיק שאין לך להחזיק בעיניך לגדול ולומר בלבך שמעשיך מזכה כל זרע ישראל  

והכל ניזונין בזכותך וכל העולם לא נברא אלא בשבילך אבל נגד הרשע הזה רשאי להתפאר נגדו  

ים והגאולה של מצרים הכל לא היה אלא  ואמור לו בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים, שכל הניס

בשבילו וכל מה שטרח השם יתברך בבריאת כל העולמות ובכל הגאולות והניסים והיד החזקה אשר  

 :עשה עמנו הכל היה בשבילי אבל לא לך ואלו היה שם לא היה נגאל ובזכותי נצלת 

  

Homily for Pesach 12 שמות  ) ויבואר פסוק( מיכה ז, טו. )בימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות

אהי"ה אשר אהי"ה, על פי משל לעני שהרויח עשרת אלפים בפעם אחד והיה לו תענוג גדול   (ג, יד

ואחר כך הרויח עוד ך' אלפים יש לו גם כן תענוג אבל נגד תענוג הראשון אין תענוג זה נחשב לכלום. 

גם כן עכשיו תענוג כמו התענוג הראשון  ואם היינו רוצים להעריך נגד התענוג הראשון שיהיה לו 

צריך להרויח ריבוא רבבות אלפים. והנמשל, הקדוש ברוך הוא פדה אותנו ממצרים מבית עבדים 

ועשה עמנו ניסים ונפלאות והיה זה התענוג הראשון ובמהרה אם ירצה השם יעשה עמנו ניסים 

קדוש ברוך הוא יעשה עמנו כל כך  ונפלאות. ולכאורה נגד התענוג הראשון לא יהיה זה תענוג. אך ה



 

ניסים ונפלאות עד אין מספר ואפילו אם נערוך נגד התענוג הראשון אף על פי כן יהיה גם כן תענוג  

כמו התענוג הראשון. וזה כימי צאתך מארץ מצרים, אפילו נגד התענוג הראשון יהיה גם כן תענוג.  

 :אראנו נפלאות, וזה אהי"ה אשר אהי"ה

  

 r Pesach 13Homily fo ויבואר הטעם למה נקרא החג  ( שמות ג, יד) או יבואר אהי"ה אשר אהי"ה

פסח. דהנה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים כדי שנעבוד אותו וכדי לקבל את התורה הקדושה 

תעבדון את האלהים על ההר הזה, ומהראוי היה שיקבלו קודם את התורה אבל   (שם ג, יב) כמו שנאמר

אנכי ה' אלהיך   (שם כ, ב) הקדוש ברוך הוא דילג קבלת התורה וזה אהי"ה, לשון עתיד. והנה נאמר

אשר הוצאתיך מארץ מצרים, וקשה למה לא נאמר אשר ברא שמים וארץ. התירוץ הוא, דבעת ההוא 

היו משיגים את הבורא ברוך הוא מחמת שהוציא אותם ממצרים ואורייתא וקודשא בריך הוא חד הוא  

מו שהיו משיגים את הבורא מחמת יציאת מצרים כך היו משיגים את התורה ולא יותר. אבל לעתיד  וכ

במהרה הקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות עד אין מספר ונהיה יכולים להשיג את הבורא 

  והנה לעתיד (ישעיה נא, ד) .ברוך הוא יותר ממילא ישיגו את התורה יותר וזה תורה חדשה מאתי תצא

יהיה במהרה גם כן כך מקודם יפדה אותנו קודשא בריך הוא ויעשה עמנו ניסים ונפלאות כו', ואחר כך  

 :ישיגו את התורה חדשה כנ"ל ויהיה גם כן תענוג העתיד בחינת אהיה כנ"ל. וזה אהיה אשר אהיה

  

Homily for Pesach 14 בנגפו   ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים

ידוע, כי עיקר יציאת מצרים היה על ידי השם יתברך ברוך  (שמות יב, כז) .את מצרים ואת בתינו הציל 

הוא ממש ולא על ידי שליח, כי כביכול היה התגלות אור גדלות מלכותו עלינו והמצריים לא היו יכולין  

בקולו, והיה לו אחיזה  מי ה' אשר אשמע  (שם ה, ב) לסבול זה האור שנתרבה ופרעה שהיה אומר

באותיות מ"י מאלהים כמו שכתוב בכוונות והמשיך עליו זה הארה. מה עשה השם יתברך שהיפך  

אותיות מ"י לי"ם, וטבעו בים כמו אדם שיש לו שכל לשתות מהכוס שותה כדרך כל הארץ ומי שאין 

ף עצמו, כך פרעה  לו שכל והוא גרגרן ומהפך הכוס בבת אחת כשלוקח לפיו נשפך על כל גופו ומטנ

בזה הדבר בעצמו שהיה לו אחיזה בו טבעו שנתהפך מ"י לי"ם. ולישראל באופן זה בא הארת מ"י  

גמטריא נו"ן ימים מפסח עד עצרת שיקבלו התורה וקבלו הארה מנו"ן שערי בינה. וכך היה במכת  

ם ההולך  בכורות במצרים שנתגלה השם יתברך לישראל בזה הארה גדולה ונגפו מצרים. למשל אד

בדרך ומונח איזה דבר בדרך המונע אותו בהליכה משליך זה הדבר או שממעך אותו ברגל ואם אדם 

גדול הולך לאיזה מקום הולכים משרתים מקודם לפניו ומפנים הדרך ומשליכים כל המניעות המונחים  

וא  בהפסקות הדרך, ומכל שכן מלך כשהולך בדרך, ומכל שכן מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך ה

 :שהגיע הזמן ליגאול לבנים והמצריים שהיו ביניהם נתמעכו ובזה המדה היה מכת בכורות

  

Homily for Pesach 15   וזה שכתוב זבח פסח הוא לה', שהוא בכבודו היה פסח על בתי בני ישראל

הדרך פנוי  שנתמעכו מכח זה שיהיה  (ירמיה יג, טז) במצרים בנגפו את מצרים , לשון יתנגפו רגליכם

לפניו ובא ממילא נגיפה למצרים ואת בתינו הציל, כי זה כל התגלות שמו יתברך. נמצא השורש הבא 

מזה שאין אדם צריך לראות, רק להמשיך על עצמו היראה של השם יתברך והמשכת כל הטוב על  

בשלימות  עצמו וממילא ישפיל כל המקטריגים ממנו ואין צריך לבקש על המניעות אך לדבק בו יתברך 

 :ושורה בו כל הטובות והמניעות נתמעכו ונטבעו בזה הארה בעצמו שאינם יכולים לסבול הארה

  

Homily for Pesach 16   ונראה לבאר, דבהלל הגדול לא נזכר נתינת השבת ומתן תורה וירידת

שמיא,  המן ונתינת ארץ ישראל. ובהגדה על אחת כמה וכמה טובה כו' נזכרים שם. והנראה בסיעתא ד

אותם הטובות שנראה לעין כל שהוא טובות הנצחיות לא הוצרך בהלל הגדול להזכיר כי לעולם חסדו,  

דכוונתו בזה להודיע שהוא חסד לעולם ועד דהלא הכל רואין זה בעין שכלם. אמנם טובות יציאת  

קריעת ים  מצרים שהיו יכולים לומר שלא היו טובות נצחיות דהרי אחר כך גם כן אנחנו בגלות וכן ב

סוף דנטבעו המצריים והרי אנו משעובדים לאומות אחרים לזה הזכיר אותם להזהיר שאל תאמר כן  



 

ואמר עליהם כי לעולם חסדו, שהוא חסד עולם, כי תועלת הנמשך מיציאת מצרים ומקריעת ים סוף 

מר  שידעו כי הוא הבורא רב ושליט בעליונים ובתחתונים בים וביבשה מזה יראו את ה' כמו שא

דהכוונה  (תהלים קלו, טז) ויראו כו' זה הוא חסד עולם. וכן למוליך עמו במדבר (שמות יד, לא) הכתוב

שהיה בו נחשים ועקרבים והצילם שלא תאמר שהוא חסד שעה הזכירו לומר כי לעולם חסדו, שהוא  

במלחמות  חסד עולם בתועלת הנמשך שמזה יראו את ה' בראותם כי כל אשר בארץ עושה דברו. וכן 

סיחון ועוג ונתינת ארצם שלא תאמר שהוא חסד שעה כיון דארץ סיחון ועוג אין בו קדושת ארץ  

ישראל כמאמר חכמינו ז"ל, הזכיר ואמר כי לא כן הוא, רק שהוא גם כן חסד עולם ואמר כי לעולם  

חסדו, מתועלת הנמשך שראו שביד הבורא ברוך הוא להמית הקליפות ויכין רשע וצדיק ילבש  

בהנחילם את ארצם ומזה הגיע להם יראת ה' זהו חסד עולם לירא מה'. מה שאין כן נתינת שבת לא  

שהוא   (:ברכות נז) הוצרך להזכיר שהוא חסד עולם שהכל יודעים שהוא חסד עולם כמאמר חכמינו ז"ל

נסת מעין עולם הבא. וכן גם כן נתינת התורה אין צריך להזכיר, כי הכל יודעים זה כמאמר אנשי הכ

הגדולה וחיי עולם נטע בתוכנו. וכן נתינת ארץ ישראל, הכל יודעים שהוא חסד עולם שהוא ארץ אשר  

ה' דורש אותה תמיד. וכן בנין בית המקדש, שאמרו חכמינו ז"ל לא זזה שכינה מכותל מערבי והשראת  

סד עולם  שכינה בארץ התחתון הכל יודעים שהוא חסד עולם. וכן נתינת המן, הכל יודעים שהוא ח

דחכמינו ז"ל אמרו לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. והטעם, כמבואר בזוהר הקדוש שעל ידי המן  

שהיה ממקום גבוה זכו להשגת התורה, אם כן המן היה חסד עולם שעל ידו זכו להשיג התורה ומשום  

 :הכי אלו הטובות שהכל יודעים שהוא חסד עולם לא הוצרך להזכיר בהלל הגדול

  

mily for Pesach 17Ho   .מה שמקשים התוספות למה אין מברכין במוצאי יום טוב על הבשמים

ואם תאמר שביום טוב לא יש נשמה יתירה, אם כן למה אין מברכין במוצאי שבת שחל להיות ביום  

טוב על הבשמים עיין שם. ובזה יתורץ מה שקשה על הפייט, שסותר את עצמו. במקום אחד כתב,  

ם עצמו. ובמקום אחר כתב, שביום הכפורים מל אברהם עצמו. כי הכלל בר"ח  שבפסח מל אברה

הבחינה מה שכל העולמות ממליכים על עצמם את הבורא ברוך הוא, ובפסח הבחינה מאהבת הבורא  

מה שהברואים יש להם אהבת הבורא ברוך הוא, ובראש השנה הבחינה מה שכל העולמות יש להם  

בשבועות וסוכות בחינה אחרת שהברואים עושים מעשים נאים בכדי יראה ופחד מהבורא ברוך הוא, ו

שהבורא ברוך הוא כביכול יהיה לו תענוג מעולמו. ובאמת כל השנה כשאדם מעורר אהבת הבורא אז 

יש לו הבחינה ופועל בעולמות העליונים כפי מה שפועלים בעולמות עליונים בפסח בבחינתו באהבת  

ינה מעורר העולמות עליונים כפי מה שפועלים באותם ימים עצמם. הבורא, וכן בשאר כל בחינה ובח

אבל לעשות אותו יום כפי הבחינה שיש לו, דהיינו באם שיש לו אהבת הבורא בשאר ימים יעשה פסח,  

זה אי אפשר מחמת שצריכין בעולם עשיה שיהיו כל ישראל בבחינה זו אבל בעולמות עליונים אפשר 

בל להביא המצות במעשה לעשות יום טוב גם כן זה אי אפשר עד שיהיו  לפעול כפי הבחינה שיש לו. א

כל ישראל בבחינה זו. אבל אברהם אבינו היה אחד שהיה עובד את הבורא ברוך הוא ומעורר המדות  

אחד היה אברהם, נמצא אברהם אבינו היה אפשר לו לעשות לו יום   (יחזקאל לג, כד) כמאמר הפסוק

זה מדה ממדות הנ"ל שהוא היה אחד לעורר המדות. וכן היה אפשר לו טוב בכל יום שהיה מעורר אי

לעשות שני יום טוב ביום אחד, דהיינו כשהיה לו אהבת הבורא אז היה אפשר לו לעשות פסח וכן  

כשהיה לו באותו יום עצמו יראת ה' אז אותו יום הוא יום הכפורים כפי הבחינה אשר התעורר כן היה  

בעולמות עליונים ובמעשה היה גם כן יכול להביא כיון שהוא היה אחד אז   אותו יום אצלו כיון שפעל

פסחים  ) בעולם נמצא לאברהם היה אפשר להיות יום הכפורים ופסח ביום אחד. וכן מבואר בירושלמי

שכל אחד ביום שהביא קרבן היה לו יום טוב, מחמת שבקרבן היה מעורר אותו הבחינה והיה   (פ"ד ה"א

בחינה אפילו בעשיה לעשות יום טוב. ובזה יבואר הקושיא הנ"ל מה שמקשה  יכול להביא אותו 

 :תוספות

  

Homily for Pesach 18   והנה נבוא לבאר קודם על מה שבשבת אין מביאין חטאת ובראש חודש

פסחים  ) וביום טוב מביאין חטאת כמאמר שעירי חטאת לכפר בעדם. כי הנה אמרו חכמינו ז"ל



 

קביעא וקיימא ראש חודש ויום טוב ישראל מקדשי להו, כי בשבת הוא התעוררות העליון.  שבת   (:קיז

אבל יום טוב וראש חודש, הוא התעוררות התחתון בעת שישראל יש להם התעוררות התחתון לקדש  

החודש הן ביום הכ"ט הן ביום הלמ"ד בו ביום מקדשין החודש והיום טוב, וכפי מה שיראו לחכמי  

ינה לקדש היום באותו בחינה כדי לקדש יום טוב באותו יום הראוי לאותו בחינה הדור לפי הבח

המכוונת עליו. ובאמת התעוררות התחתון יכול האדם לקשר עצמו בזה הבחינה לעולם, דהיינו או  

בחינת אהבה או בחינת היראה או בחינת התענוג אבל שבת הוא התעוררות העליון ואינו יכול לקשר  

ם טוב וראש חודש הוא התעוררות התחתון יכול אדם לקשר עצמו בו לעולם אפילו  עצמו בו. אבל יו

לאחר יום טוב. וזהו הרמז שלאחר יום טוב הוא אסרו חג ואחר שבת אין עושין שום אסרו שבת כי  

ביום טוב יכול האדם להתקשר עצמו בזה הבחינה מחמת שיום טוב הוא התעוררות התחתון וזה שאחר  

חג להתקשר עצמו בזה הבחינה. ובזה מתורץ קושית תוס' שאין מברכין אחר יום   יום טוב הוא אסרו

טוב ואין מברכין במוצאי שבת החל ביום טוב על הבשמים כי ביום טוב יש נשמה יתירה ולכך אין  

מברכין במוצאי שבת החל להיות ביום טוב ומה שאין מברכין במוצאי יום טוב עצמו על הבשמים 

אדם ביום טוב שהוא על ידי התעוררות התחתון יכול אדם לקשר עצמו בו  משום שהבחינה שיש ל

ולכך אין צריך לברך על הבשמים במוצאי יום טוב. אבל שבת הוא התעוררות העליון וכיון שיצא  

שבת מסתלק התעוררות העליון ואי אפשר לאדם לקשר עצמו בו אם לא בשבת הבא שמגיע התעוררת  

מברכין על הבשמים , כי באמת בשבת בא הנשמה יתירה לאדם מחמת עליון מחדש ולכך במוצאי שבת 

התעוררת העליון וביום טוב בא הנשמה יתירה לאדם מחמת התעוררות התחתון ונמצא בין כך ובין כך  

יש לאדם נשמה יתירה ביום טוב לכך אין מברכין במוצאי שבת שחל ביום טוב על הבשמים, ואין  

 :מברכין במוצאי יום טוב

  

Homily for Pesach 19   ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמה שאמר. הנה

איתא במדרש שהשר של מצרים טען למה לא היו בגלות מצרים כאשר נגזר עליהם ובאמת נחסר ק"ץ  

שנים. והתירוץ הוא, שהקדוש ברוך הוא הודיע הגלות להאבות והאבות היה להם צער מגלות בניהם 

של האבות לגלות על ישראל כאלו היו ישראל בגלות גם הק"ץ שנים. וזהו חישב את  ונחשב הצער

הק"ץ, אף על פי שהאבות לא היה להם גלות רק בא במחשבה, דהיינו שהיה להם צער במחשבה  

מהגלות נחשב לישראל כאילו היו בגלות. וזהו הרמז חישב את הקץ, אלו הק"ץ שנים שנחסר הוא 

 :ם במחשבה מהגלות לעשות חישב לעשיה כאלו היו בגלות ממשהצער של האבות שהיה לה 

  

Homily for Pesach 20   וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים )במדבר כ, טו(. לכאורה אינו מובן, הלא

כתיב אני ולא מלאך. והנראה, דהנה זה הנס שהשם יתברך עושה עמנו והאומות הם נכנעים בזה  

קרא מן ה' לבדו וזה הנס שהאומות אינם נכנעים ואינם עוזבים ועוזבים את הבחירה שלהם זה הנס נ

את הבחירה שלהם זה הנס נקרא על ידי מלאך. והנה באמת מצרים הכניעו לפני ישראל ועזבו את  

הבחירה שלהם אצלם הנס הוא מה'. וזהו הרמז בפסוק ועברתי בארץ מצרים גו' אני ולא מלאך, אני ה' 

לפני ישראל ועזבו את הבחירה וזהו אני ה', ולא אחר. אבל אצל  ולא אחר, מחמת שהמצרים נכנעו 

לא תתעב אדומי, ונמצא שהם היו חושבים שהיה בחינת מלאך. וזהו   (דברים כג, ח) אדום שצוה הכתוב

 :וישלח מלאך ויוציאנו

  

Homily for Pesach 21   במה מעלות טובות למקום עלינו כו'. לכאורה הוי ליה למימר ממקום

עלינו. ועוד מה זה מעלות. והנראה, דהנה באמת הקדוש ברוך הוא יש לו תענוג כשמשפיע טובות על  

עמו ישראל, דהיינו שמתפאר עצמו עם ישראל עמו ומשפיע עליהם טובות. וזהו הרמז למקום עלינו,  

וש  כביכול שהקדוש ברוך הוא יש לו נחת רוח כשמשפיע טובות על ישראל וזהו הרמז מעלות. כי הקד 

ברוך הוא הוא אין סוף רק לאהבת ישראל מצמצם עצמו בישראל ואז שייך בו כביכול מעלה. וזהו  

 :מעלות טובות, כביכול כשמצמצם עצמו בישראל עמו

  



 

Homily for Pesach 22   .יום טוב של פסח הוא נגד אברהם כידוע. ושבועות נגד יצחק עיין שם

זהו מדת יצחק. וסוכות נגד יעקב על שם הרמז   (.הוריות ח) נוהרמז אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמע

וראש חדש נגד דוד. ולכך אנו מזכירין בשמיני עצרת של מוסף   (בראשית לג, יז) .ויעקב נסע סוכתה

זיל לעין טב וקדשא לי ירחא כו' ושלח   (.ר"ה כה) דראש חודש ובשירי דוד עבדך וכו'. וזהו רמז בגמרא

 :ישראל חי וקייםליה סימנא דוד מלך 

  

 Homily for Pesach 23*   אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת )שמות טו, א(. להבין

תיבת הזאת, למה לא נאמר את השיר הזה. הנה ידוע בכתבי האר"י ז"ל ענין בריאת ד' העולמות  

הוא הוא אין סוף פשוט  אצילות, בריאה, יצירה, עשיה, שהיה על ידי בחינות הצמצום, כי הבורא ברוך 

בתכלית הפשוטות. והנה כאשר עלה ברצונו הפשוט בריאות העולמות, כי חפץ חסד הוא ובמי נמלך  

בנשמתן של צדיקים שהסתכל בבני ישראל עם קדושו איך שיעבדו אותו במסירות נפש בתורה ומצות  

עד סוף כל דרגין   ומעשים טובים. הנה ברצון הפשוט הזה היה נכלל כל העולמות מריש כל דרגין

ומרצון הקדום הזה נמשך שיהיה התהוות העולמות אצילות בריה יצירה עשיה. ולהבין זאת על דרך 

משל, של אומן כשעולה ברצונו לבנות איזה בנין היכל ופלטרין הנה בתחילה עולה ברצונו כל פרטי  

שכיל להשכיל  הבנין בדרך כלל לבד, ואחר כך כשהוחלט בדעתו והוסכם אצלו על הבנין אז מ

ולהתחכם בהחכמות הבנין איך ששכליים גדולים וחכמה עמוקה ונפלאה מלובש בבנין ההוא והשכל 

ההוא עדיין הוא מתאחד עם הרצון הקדום הנ"ל, ואחר כך מעיין שלפי ערך החכמה והשכל שמלובש  

ביופי ציוריו   בבנין כך יהיה אופני הבנין בכל פרטיו ואחרי זה חושב במחשבת הבנין איך לבנות אותו

ומצייר כל דבר ודבר במחשבתו ואחר כך עשיות הבנין בפועל. והנה מה שנתעורר לחפוץ בבנין 

הוא מחמת שהסתכל וצפה והביט מתחילה כאשר יוגמר הבנין בשלימות איך יקבל תענוג גדול   ,ההוא

ממשל הנ"ל נוכל ונפלא מהבנין מזה נתעורר אצלו תענוג גדול שיהיה חפצו ורצונו בבנין ההוא. והנה 

להבין גם כן למעלה כאשר הסתכל הבורא ברוך הוא בנשמתן של צדיקים איך שיעבדו אותו בתורה  

ומצות ומעשים טובים באהבה עזה ועצומה ותשוקה גדולה ויראה נפלאה בכלות נפשם ויוסיפו שמחה  

ה ברצונו בריאת  ותענוג גדול בכל עבודתם עבודת הקודש, הנה מבחינת תענוג גדול הזה חפץ חסד ועל

העולמות וכאשר נמשכו העולמות בפרטיות הנה מתחילה נמשך עולם האצילות בפרטיות י"ס וכנ"ל  

ויאצל מן הרוח,  (במדבר יא, כה) ובדרך כלל נקרא בחינות חכמה עילאה ולשון אצילות כמו שנאמר

תב בספר יצירה  ועדיין הוא מתאחד ברצון הפשוט הנ"ל וכמאמר איהו וחיוהי וגרמוהי חד, וכמו שכ 

כשלהבת הקשורה בגחלת וכמאציל מנר לנר, ואחר כך נמשך עולם הבריאה יש מאין ביו"ד מאמרות  

יהי אור כו' וגן עדן העליון ונשמת הצדיקים ומלאכים מחנה מיכאל ומחנה גבריאל, ואחרי זה נמשך  

היצירה מקבלים עולם היצירה שהוא בא בשיעור וגבול ומדה ומלאכים ושרפים וחיות הקודש דעולם 

האור והחיות כל אחד ואחד לפי ערכו וממדריגתו, ואחר כך עולם העשיה שהוא שמים וארץ שמש 

 :וירח וכוכבים ומזלות וע' שריו

  

Homily for Pesach 24   והנה לכל העולמות מריש כל דרגין עד סוף כל דרגין נמשך אור וחיות

מהבורא ברוך הוא בכל עת ורגע לצורך קיום עצמותם, כי אם היה נפסק חס ושלום רגע אחד האור  

והחיות מהעולמות היו כל העולמות בטילים ממציאותם והיו כלא היו וכמאמר כד אנת תסתלק כו'. לכן  

וחיות כמאמר המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, וכל אחד ואחד בכל עת ורגע נמשך אור  

מקבל האור והחיות לפי ערכו ומדריגתו. ולכן כל פרטי המציאות הוא בקיום עצמותו ומהותו כמו  

שנברא מששת ימי בראשית. ומעתה נבוא לבאר הנס דקריעת ים סוף, כי הנס קריעת ים סוף נהפך 

סק האור והחיות ממנו שנמשך אליו תמיד לצורך קיומו ובעת ההוא  הים ליבשה, היינו מחמת שנפ

נתעלה האור והחיות שלו לכן היה בטל ממציאות עצמותו ומהותו וממילא נבקע ונגזר לגזרים, כי  

נשאר בלי אור וחיות. ומזה הטעם הנס דקריעת ים סוף גדול מכל הניסים, כי לבד מה שהיה שינוי  

בר חדש ופלא אשר לא היה כמוהו מבריאת העולמות, כי היה היפוך  הטבע בעולם התחתון היה בזה ד

סדר השתלשלות מאשר הוטבעו מעת הבריאה. כי ידוע שבכל עולם ועולם יש בחינת ים ויבשה,  



 

וכאשר בעולם התחתון נהפך ים הגשמי ליבשה כך היה בענין בחינת ים ויבשה שבכל העולמות ובכל  

 :מטעם שנתעלה האור והחיות שלהם למעלה מעלה  העולמות נהפכו בחינת ים ליבשה והכל

  

Homily for Pesach 25 אז ישיר משה ובני ישראל את השירה, דהיינו  ( שמות טו, א) וזהו פירוש

שהשירה היה על גודל הנס שנעשה להם אשר האור והחיות שבבחינת מקבל נתעלה למעלה למקור  

זא"ת שהוא בחינת מקבל כידוע נתעלה לה' ולכן   הראשון. וזהו את השירה הזאת לה', היינו שבחינת

נהפך הים ליבשה כי נסתלק האור והחיות שלו למעלה. וכל הנ"ל מרומז בתיבת אז, כי ידוע דאות  

אל"ף הוא מרמז על רצון הפשוט רצון הקדום שהיה על בריאת העולמות, כי אל"ף אותיות פל"א  

ן בו שום השגה והתגלות, רק שהוא שורש  וכידוע בענין פל"א העליון שהוא מופלא ומכוסה שאי

ומקור לבריאת העולמות ואות זיי"ן הוא מרמז על בריאת העולמות כידוע שכל השפעות הם נמשכים  

מז' מדות עליונים שהם בבחינת התגלות ולכן האור והחיות שנמשך בהתגלות לצורך קיום העולמות  

דוע. וזהו א"ז אל"ף זיי"ן, דהיינו שבחינת  מרומז באות זיי"ן שהוא בא בהתגלות בכל עולם ועולם כי

אות זיי"ן שהוא בחינת האור והחיות נתעלה למעלה לבחינת אות אל"ף פלא העליון שהוא שורש  

 :ומקור בהתגלות האור והחיות של העולמות וזה היה בקריעת ים סוף כנ"ל

  

Homily for Pesach 26  גבי לבינה, כי ידוע בפסוק  ובזה יובן הטעם מה שהשירה נכתבת אריח על

שקיום פרטי המציאות הם אותיות שמו של כל דבר ודבר, כי  (בראשית ב, כ) ויקרא האדם שמות

בדבר ה' שמים נעשו. וכידוע בענין  (תהלים לג, ו) האותיות נמשכו מבחינת דיבור העליון כמו שנאמר

עצמות ומהות האור ומאמר יקוו המים, היו"ד מאמרות יהי אור, שאותיות אור הם החיות והקיום של 

שאותיות מים הם החיות והקיום של עצמות ומהות מים. ולכן בשעת קריעת ים סוף כאשר נסתלק  

ונעלה האור והחיות מהים הוא מטעם שנסתלק בחינת האותיות שלו ולכן נשאר הים בלי אור וחיות,  

ת אריח על גבי לבינה, מקום פנוי  כי אין קיום לשום דבר זולת האותיות. ומטעם זה השירה נכתב

 :מהאותיות שמרמז על הנס ההוא שנסתלקו האותיות לשרשם

  

Homily for Pesach 27   וזהו פירוש הכתוב ימינך ה' נאדרי בכח )שמות טו, ו(, כי ידוע שבשעת

  קריעת ים סוף היה התכללות מב' מדות חסד וגבורה. חסד, על ישראל. וגבורה, על המצרים. ומטעם

זה בחג הפסח נמשך חסדים גדולים על ישראל מהבורא ברוך הוא בהתגלות עצום בעונג ושמחה רבה  

מבחינת עונג ותענוג העליון שהוא עולם החירות כידוע והשפעת החסדים הם מבחינת חסד העליון  

אשר נמשך ונשפע בשעת קריעת ים סוף על עמו בית ישראל אשר בעת ההוא היה השפע מב' מדות  

היינו שנאדר ויפה כאשר בחינת ימינך, שהוא  (שמות טו, ו) ,וזהו פירוש ימינך ה' נאדרי בכחכנ"ל. 

בחינת חסד. וכח, שהוא בחינת גבורה הם בהתכללות יחד, היינו חסד על ישראל וגבורה על אויבי ה', 

ות  כי אז הוא תשועה לישראל. ובכל הנ"ל יובן מה שחג הפסח נקרא ה' ראשונה, כי ידוע שד' עולמ 

אצילות בריאה יצירה עשיה בדרך כלל הם נגד ד' אותיות הוי"ה ברוך הוא. אצילות, נגד יו"ד בחינת 

חכמה. בריאה, נגד ה' ראשונה בחינת בינה ובבריאה הוא ראשית התגלות מאין ליש וכידוע. יצירה,  

מעלה. הנה   נגד וי"ו בחינת תפארת. עשיה, נגד ה' אחרונה בחינה אחרונה בחינת מלכות, וכן למעלה

השורש והמקור הראשון לבריאת כל העולמות שהוא בחינת פלא העליון הוא גם כן נגד ה' ראשונה 

וכידוע ליודעי חן. ולכן בפסח שאז הוא עליות העולמות לשורש ומקור הראשון שנתעלה האור והחיות  

ר מעין כל חי  של העולמות בבחינת א"ח לשורש ומקור הראשון לבחינת פלא העליון שהוא נעלם ונסת 

שהוא גם כן נגד ה' ראשונה שהוא שורש ומקור הראשון להתהוות כל העולמות יש מאין, ואחר כך  

נמשך מבחינה זה אור וחיות לכל העולמות וחסדים גדולים לישראל בעונג ותענוג גדול מבחינת תענוג  

 :העליון שהוא עולם החירות והבן

  

 Homily for Pesach 28*  ואראך מתבוססת בדמיך ואומר לך בדמיך חיי  ואעבור עליך

הנה להבין הטעם למה ימי הסכות הם שמונה וימי חג הפסח אינם רק שבעה. כי הנה  (יחזקאל טז, ו) .'כו



 

ידוע שכל המשכות והשפעות מהבורא ברוך הוא הם על ידי ז' המידות שעל ידם נשפע ונמשך כל  

שמונה, כי ז' ימים הם נגד ז' המדות הנ"ל, ויום הח' הוא נגד השפעות. ומזה הטעם ימי הסוכות הם 

ביום השמיני  (במדבר כט, לה) בחינת מקבל השפעה. ולכן יום השמיני דסכות נקרא עצרת כמו שכתוב

עצרת תהיה לכם, היינו שבחינת המשכה והשפעה הנשפע מהבורא ברוך הוא בז' ימים על ידי ז' 

בל, דהיינו שביכולת המקבל לקבל ההשפעה. זהו עצרת תהיה  המדות הוא נעצר ונקלט בבחינת מק

לכם, דהיינו ההשפעה אשר נשפע להם כנ"ל תעצרו לכם, היינו שתקבלו לכם ויהיה נקלט השפע בכם. 

וכל זה הוא בחג הסוכות, כי אז ביכולת הכנסת ישראל שיקבלו השפע רב טוב הניתן והנשפע להם  

השנה ויום כיפור במסירות נפש לה' ונזדככו מחומריותם   מהבורא ברוך הוא על ידי שנתעלו בראש

וגשמיותם אשר אז הוא זמן עליות העולמות. ואחר כך בימי הסכות נמשך להם בכל יום השפעה 

והארה חדשה על ידי ז' המדות ועל ידי עלותם לה' בראש השנה ויום כפור כנ"ל הם ראוים להיות כלי  

ם השמיני וביכולתם לעצור לקלוט ההשפעה בתוכם ביום לקבל כל השפעות של ז' ימי הסוכות ביו

השמיני. מה שאין כן בחג הפסח שעדיין אינם ראוים לקבל ההשפעה, כי עדיין לא הזדככו מטומאת  

מצרים בשלימות ובחג הפסח הם צריכים להזדכך ולעלות במעלות המדריגות, כי אז הוא זמן עליות  

הטבע. וכמו שנהפך הים ליבשה בשינוי הטבע בעולם  העולמות על ידי שנהפך הים ליבשה בשינוי 

התחתון, כמו כן נהפכו כל בחינות ים ויבשה שבכל עולם ועולם. ומחמת שנהפכו ונשתנו כל העולמות  

מאיכותם ועצמותם מכמו שהוטבעו בעת הבריאה לכן גם הן אין ביכולתם לקבל ההשפעה ולעצור  

מי ספירת העומר, אז יוכלו לקבל ההשפעה מטעם ולהקליט אשר נשפע להם. אך בחג השבועות אחר י

כי בימי הספירה שנזדככו מחומריותם וגשמיותם בעלותם לפני ה' במסירות נפש באהבה עזה וכלות  

נפשם ומטוהרים בטהרת הנפש וטהרת הגוף אז בחג השבועות הם ראוים להיותם כלי לקבל אור וחיות  

רוך הוא. וגם כל העולמות אחרי עלותם לה' אשר  האלקי הנשפע להם בכל ז' ימי חג הפסח מהבורא ב

נהפכו ונשתנו בבחינת ים ויבשה ונתעלו למעלה בבחינת א"ח ביכולתם לקבל אחר כך השפעות אור  

וחיות ה' כל חד וחד לפי ערכו ומדרגתו. וכל זה הוא בחג השבועות שאחר הספירה, שאז כולם ראוים 

ן גם חג השבועות נקרא עצרת בלשון המשנה, כי גם אז  ונכונים להיות כלי לקבל השפעת ה' כנ"ל. ולכ

 :ביכולתם לעצור ולהקליט השפעת ה' בתוכם

  

Homily for Pesach 29 אדם אתם, אתם קרוין אדם (. יבמות סא) והנה דידוע מאמר חכמינו ז"ל

פלא  ואין אומות העולם כו', כי ידוע בפירוש אדם שהוא אותיות אל"ף דם, ואל"ף דאדם מורה על  

העליון שהוא קדמות השכל רצון הקדום אשר מבחינה זו נמשכו נשמות ישראל וכשהנשמה מאיר על  

בחינת דם שהוא הנפש, כי הדם הוא הנפש כידוע נקרא אדם ולכן אתם קרוין אדם דוקא ישראל  

ישראל עלו במחשבה, וכמו  (ב"ר א) נשמותיהם של ישראל נחצבו במחשבה עילאה כמאמר 

כי חלק ה' עמו, לכן עליהם דוקא מאיר אל"ף דאדם שהוא בחינת פלא העליון   (ב, טדברים ל ) שנאמר

בחינת קדמות השכל מקור הראשון. מה שאין כן אומות העולם שאינו מאיר עליהם האלף דאדם בחינת 

קדמות השכל מקור הראשון הנ"ל אינם קרוין אדם. ומזה הטעם תיבת אדם כולו נקוד בקמץ, כי הנה 

ודת קמץ לנקודת סגול, כי נקודת סגול הם ג' נקודות מפורדים שהוא מורה על ג'  ידוע ההפרש בין נק 

בחינות, היינו בחינת משפיע ובחינת מקבל ובחינת ממוצע כי ידוע שבחינת משפיע ומקבל הם שני 

הפכים בתכלית ואי אפשר לירד השפעת המשפיע למקבל כי אם על ידי בחינת ממוצע שמחברם יחד  

' נקדות כנ"ל שהוא מורה על ג' בחינות הנ"ל ג' קוין חח"נ בג"ה דת"י כמו שמבואר  ולכן הוא בנקדות ג

בכתבי האריז"ל. וכל זה הוא, כי נקודות סגול, הוא מורה על בחינת אור וחיות כמו שהוא בא בהשפעה  

בעולמות שהשפעה בהעלמות בא בהתחלקות קוין ובחינת משפיע ומקבל וממוצע וכל אחד ואחד מקבל 

ו ומדריגתו. מה שאין כן נקודות קמץ, הוא מורה על מקור ושורש הראשון פלא העליון בחינת  לפי ערכ 

קדמות השכל כנ"ל שהוא למעלה מסדר השתלשלות העולמות אשר שם לא שייך בחינת התחלקות  

קוין ומשפיע ומקבל וממוצע, כי שם כל הקוין ומשפיע ומקבל וממוצע הם בהתכללות אמיתי ובאחדות  

נקודת קמץ אינו בא בהתחלקות ונקודות מפורדים רק הג' נקודות מתאחדים יחד, כי הוא  גמור. לכן

מורה על מקור ושורש הראשון שהוא קדמות השכל כנ"ל לכן תיבת אדם שהוא מורה גם כן על בחינת  



 

 :פלא העליון קדמות השכל המקור ושורש הראשון כולו נקוד בנקודת קמץ כנ"ל

  

0Homily for Pesach 3   וזהו פירוש הפסוק ואראך מתבוססת בדמיך, כי ידוע שישראל כאשר

היותם במצרים היו משוקעים בטומאת מצרים ולא היה יכול להאיר עליהם אור וחיות מבחינת קדמות 

השכל השורש ומקור הראשון שהוא האלף דאדם ולא היה בהם רק בחינת דם לבד. וזהו ואראך  

בצירוף אלף דאדם, כי לא האיר עליהם בחינת האלף דאדם  מתבוססת בדמיך, בבחינת דם לבד ולא

בחינת קדמות השכל מחמת טומאת מצרים ולא נשאר רק בחינת ד"ם לבד. אמנם אחרי שהסירו  

והשליכו מעליהם בגדים הצואים ולבושים החיצונים דטומאת מצרים והקריבו את דמם ונפשם לה' כמו  

צעקה רבה ממר לבם במסירות נפש ואהבה גדולה ותשוקה  ויזעקו אל ה', בזעקה ו (שמות ב, כג) שנאמר

נפלאה ועצומה לה'. אז היה ביכולתם להמשיך על בחינת דמ"ם שהוא נפשם מבחינת אור וחיות 

ממקור ושורש הראשון שלהם שהוא מקור חוצביהן ושורש נשמותיהן בחינת פלא העליון קדמות  

חינת אל"ף דאדם. וזהו ואומר לך בדמייך השכל מחשבה עילאה כמאמר ישראל עלו במחשבה, שהוא ב

חיי, דהיינו אחרי שהקריבו את דמ"ם והעלו את נפשם לה' אז היה בכחם להמשיך בחינת החיים להיות 

מאיר עליהם בחינת אור וחיות מחיי החיים שהוא בחינת קדמות השכל השורש והמקור של ישראל  

דמות השכל המקור ושורש הראשון אז שהוא בחינת אל"ף דאד"ם. וכאשר המשיכו עליהם בחינת ק

נתאחד ונצטרף יחד בחינת האל"ף עם בחינת ד"ם ואזי קרוין אד"ם וכולו בנקודות קמץ דווקא  

 :וכמאמר חכמינו ז"ל הנ"ל אתם קרוין אד"ם וכו' והבן

  

Shir HaShirim 1 שיה"ש  . )שיר השירים אשר לשלמה ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין

נראה בסייעתא דשמיא, על פי מה שפירש האלשיך ז"ל, אל מלך גדול ומהולל בתשבחות,   (, בא' א

שעל זה בלבד שאנו זוכים לשבח שמו הגדול על זה יש לנו להלל שזכינו לזה. וזהו מהולל בתשבחות,  

שאנו מהללים אותו יתברך על שזכינו לשבחו ובעבור התשבחות אנו מהללים עד כאן. וזהו שיר 

אשר לשלמה, שאנו משוררים על שזכינו לשורר לשמו הגדול שיר ידידות ועל אותן השירים   השירים

שאנו זוכים לשורר אנו אומרים שיר להשם יתברך שזכינו לשורר לשמו הגדול ואנו אומרים שיר על  

 :השירים אשר לשלמה

  

Shir HaShirim 2  העבודה תמה שצריך האדם  או יבואר, שיר השירים אשר לשלמה, פירוש, כי

להיות כוסף אל ה' תמיד הוא שיתענג מעבודת בוראו שזכה להיות ממשרתיו עושי רצונו שהרי יש לו  

שרפים וחיות ואופנים ומלאכים המשמשים לפניו במרום ובחר בגולמי גוש אין לך גדול מזה. ובאמת  

א שאין זה עבודה שלימה,  שהצדיקים האמיתים הם עובדים את בוראם אף באכילה ושתיה ושינה אל

רק לדבק נפשינו ורוחינו ונשמותינו יתברך בתפלה ושירות ותשבחות ושמו מוכיח עליו שתפלה הוא  

לשון דביקות כידוע. וזהו שיר השירים, פירוש שצריך לשורר על זה שזכינו לשירים ותשבחות לומר  

 :ושתיה ושינה לפניו. אשר לשלמה, פירוש שזה שלימות העבודה, מה שאין כן באכילה

  

Shir HaShirim 3 דהנה יש שני בחינות  ( שיה"ש א, ב. )ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין

בעבודת השם יתברך. יש שאוהב השם יתברך מחמת שהשם יתברך אוהב אותנו ומקבל ברצון  

עבודתינו וישלם לאיש כמעשיהו ברב טוב הצפון ויתן לנו שכר טוב עין לא ראתה וכו', ועבור אהבת 

ויש מדריגה  השם יתברך אותנו שנותן לנו שכר טוב ומקבל ברצון עבודתינו אוהבו אהבה גמורה. 

למעלה מזו, האוהבים השם יתברך מחמת אהבתו יתברך אותנו בלבד ואפילו אם היה שלא יומשך מזה  

שום תשלום גמול על כל זה אהבתו יתברך בנו בלבד הוא החביב והנחמד והנעים ומחמת אהבתו בלבד 

אותנו שכר  אנו אוהבים אותו יתברך אהבה שלימה ואין אהבתינו יתברך מחמת שיומשך מזה מאהבתו

טוב ליראיו ולשומרי מצותיו, רק מאהבתו יתברך אותנו בלבד שבחר בעמו ישראל באהבה הוא החביב  

לנו מרוב כל. וזהו ישקני מנשיקות פיהו, שאנו אומרים שאהבתנו והנשיקין יהיה רק מחמת נשיקות 

וב רק שנאהב  פיהו, היינו אהבתו יתברך אותנו ולא מחמת שיומשך מאהבתו יתברך בנו שום שכר ט 



 

אותו אהבה שלימה מחמת אהבתו יתברך בנו בלבד. ויש לרמוז זה בדברי רש"י ז"ל כנסת ישראל  

מבקשת ישקני מנשיקות פיהו, כחתן המנשק את הכלה פה אל פה לא כדרך הנושקים על גב היד. 

תו  פירוש, שיהיה כחתן לכלה המנשק פה אל פה, היינו שיהיה אהבתינו אותו יתברך רק מחמת אהב

יתברך אותנו בלבד. ולא כמנשקים על גב היד, לא שיהיה אהבתינו אותו יתברך שמחמת מאהבתו 

יתברך בנו יתן לנו שכר טוב רק כמנשקים פה אל פה, היינו שיהיה אהבתינו אותו יתברך מחמת אהבה 

תי אתכם יתברך אותנו בלבד. וזהו כי טובים דודיך מיין, שטובים לנו דודיך ואהבתך יתברך אותנו אהב

אמר ה', זה טוב לנו מיין, כינוי לתענוגים שישלם שכר טוב עין לא ראתה וכו'. ואין אהבתינו מחמת  

שיומשך מאהבתו יתברך אותנו שכר טוב, רק אהבתו יתברך אותנו בלבד הוא החביב והנחמד והנעים 

 :לנו בלבד ועל זה אנו אוהבים אותו אהבה שלימה

  

Shir HaShirim 4 ישקני מנשיקות פיהו וכו' ()שיר השירים א, ב(. דידוע שבשביל  או יבואר ,

ישראל נבראו העולמות ונשמות ישראל עלו במחשבה. והנה הבורא ברוך הוא היה לו אהבה לנשמות  

ישראל קודם שנבראו וגם אחר כך והנה אהבת הקדוש ברוך הוא קודם שנבראו נקרא נשיקין כמו מי  

את היה בלתי השפעה והאהבה הזאת נקרא אל"ף על שם ואאלפך שיש לו אוהב ומנשקו והאהבה הז

ואהבה של הבורא ברוך הוא לנשמת ישראל אחר שנבראו נקרא בי"ת בינה. והנה  (איוב לג, לג) .חכמה

ידוע שנשמת ישראל נקרא ה'. והנה האהבה שנקרא אל"ף למי הוא האהבה לה' ואהבה הנקרא ב' גם  

לה' וב' לה' הוא אותיות אהבה. וזהו ישקני מנשיקות פיהו, כלומר  כן לה' תצטרף אחד אל אחד א' 

 :משני אהבות כמבואר ודו"ק 

  

Shir HaShirim 5  לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך משכני אחריך נרוצה

  דהנה (ד-שיה"ש א, ג) .הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דודיך מיין משרים אהבוך

הצדיקים העובדים את הבורא ברוך הוא הם מתענגים מעבודת השם יתברך ועובדים בשמחה ובטוב  

לבב ויש להם תענוג בעבודתם מעין עולם הבא ואין ערך לתענוג זה מתענוגי עולם הזה. שהתענוגי  

עולם הזה, אין תענוגים רק בשעת המעשה שמתענג ואחר זה חלף והלך לו התענוג והיה כלא היה. מה  

שאין כן מתענוגי עולם הבא הצדיקים העובדים השם יתברך, הגם שיש זמן שיפול הצדיק ממדריגתו  

ואין יכול בעת ההוא לעבוד עבודתו כמוקדם, על כל זה הרשימה שנשאר בו מעבודתו שמקודם מועיל  

לו גם בעת נפילתו ממדריגתו שמתחזק לעלות אל מקום קדשו ומחזק את עצמו גם בעת ההוא לעסוק  

תורה ובמצות עד שיזכה לעלות אל מדריגתו והגם כי בעת ההוא אין יכול לעבוד כל כך בשלימות  ב

הגמור רק בשביל שכר העולם הבא וכדומה ולא כמו בעת הראשון שהיה עובד בשכל גדול שאוהב את  

השם יתברך יותר מכל תענוגי עולם הזה ועבודתו היה שלא על מנת לקבל פרס ואין אהבתו מחמת  

ולם הבא כלל רק מאהבת השם יתברך היה עובד אותו יתברך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל  שכר ע

תענוגי עולם הבא, על כל זה בעת שנפל ממדריגתו מחזיק את עצמו לעבוד השם יתברך בכל יכולתו  

כפי מדריגתו בעת ההוא עד שיזכה לחזור לשוב לאיתנו הראשון. אך להבין למה ברא השם יתברך זה  

ממדריגתו, הלא לכאורה הוא יותר טוב שיעמוד צדיק תמיד על עמדו לעבוד השם יתברך  שיפול צדיק

בשכל גדול ולאהוב אותו אהבה שלימה. דבר זה אמר הבעל שם טוב ז"ל, ומורי הצדיק מורינו דוב 

בער ז"ל, שמזה שנופל הצדיק ממדריגתו ומתחזק לחזור ולשוב לאיתנו מזה נבראו נשמות. והוא כמו  

להעלות את חבירו מטיט ורפש שצריך גם הוא לירד סמוך להטיט ורפש להעלות אותו, כמו   מי שרוצה

כן מזה נבראו נשמת גרים ממה שהצדיק נופל ממדריגתו ומתחזק את עצמו לעבוד השם יתברך ולחזור  

 :ולשוב אל מקומו עד כאן דבריו. והוא נרמז גם כן בכתבי האר"י ז"ל

  

Shir HaShirim 6 פירוש הפסוק לריח שמניך טובים שמן תורק שמך, שאפילו בעת   וזהו נראה

שהצדיק נופל ממדריגתו וזהו שמן תורק שמך, ששמן היינו תורה ומעשים טובים, ואפילו בעת שהשמן  

תורק ונופל ממדריגתו, על כל זה לריח שמניך טובים, הריח והרשימה שנשאר בו ממעשים הקודמים  

ים אפילו בעת ששמן תורק שמך שנפל הצדיק ממדריגתו. אך למה  שהיו טובים הרשימה הזאת הם טוב



 

ברא שיפול הצדיק ממדריגתו. על זה אמר על כן עלמות אהבוך, ופירש רש"י ז"ל שבא יתרו ונתגייר  

ושמעה רחב ונתגיירה עיין שם. פירוש, שמזה שנופל הצדיק ממדריגתו ומתחזק לשוב אל מקומו מזה 

שכני אחריך נרוצה, שאפילו בעת שנפל ממדריגתו ואין יכול לעבוד נתעלה נשמת גרים וכו'. וזהו מ

השם יתברך בשלימות, רק בשביל עולם הבא וכדומה והוא כינוי אחוריים וזהו משכני אחריך, שאפילו  

בעת שנפל ממדריגתו והוא בבחינת אחריך, עם כל זה נרוצה ומתחזק את עצמו בכל יכולתו לחזור  

כשיזכה לחזור ולעלות אל מקום קדשו. וזהו הביאני המלך חדריו, שנזכה  ולשוב אל מקום הראשון ואז 

לחזור למדריגתו ולבקר בהיכלו וחדריו אזי נגילה ונשמחה בך, אז אין אהבתו בשביל שכר עולם הבא 

רק שאהבת השם יתברך הוא הנאהב אצלו יותר מכל תענוגי עולם הבא ונגילה ונשמחה בך, ששמחתו  

רה דודיך מיין, שאהבת השם יתברך הוא הנאהב אצלו מכל תענוגי עולם הבא.  הוא בהשם יתברך. נזכי

וזהו נזכירה דודיך ואהבתך יותר מיין, היינו תענוגי עולם הבא. וזהו משרים אהבוך, שזה האהבה  

השלימה שאז הם אוהבים השם יתברך במשרים ואהבת השם יתברך אצלם יותר מרוב תענוגי עולם 

 :הבא ודו"ק

  

Shir HaShirim 7 דידוע, דעיקר ( שיה"ש א, ה.' )שחורה אני ונאוה בנות ירושלים כאהלי קדר וכו

מדריגת האדם להכיר ערך שפלותו בעמדו לפני המלך רם ונשא ורואים גדולתו ורוממותו והאיך כל 

שרפי מעלה עומדים באימה וביראה וחיל ורעדה יאחזון ממילא ניכר רוב ערך שפלותו. והנה כתיב  

והאיש משה עניו מאד מכל אדם אשר על פני האדמה, מרומז על פי בחינה זו ואיש משה עניו מאד מכל  

האדם, והגורם היה לזה שבא לכלל מדריגת ענוה יותר מכל אדם מפני שהם על פני האדמה. אמנם  

משה היה תמיד בשכלו הקדוש והטהור בעולם העליון וראה האיך כל שרפי מעלה עומדים באימה 

אה מזה בא למדריגת ענוה כנ"ל. וזה המדריגה הוא בצדיק גמור וקדוש שבא למדריגת ענוה  וביר

למה הצדיקים דומים   (.פסחים ח) מחמת הבטת רוב גדולת הבורא ברוך הוא. וכמו שחכמינו ז"ל אמרו

בפני השכינה כנר בפני האבוקה. ויש אחד שבא לכלל ענוה מחמת שיודע רוב שפלותו ומיעוט ערכו.  

הצדיק גמור הוא מחמת הבטת רוב גדולת הבורא כנ"ל ובעבור זה תשכון בקרבו מדת הענות   אמנם

בראות רוב הבהירות הגדולה של מעלה. ומשום הכי אמרו חכמינו ז"ל כנר בפני אבוקה, כפירוש  

רש"י כשהנר בא בפני אבוקה לא ניכר הארת הנר מחמת בהירות האבוקה ונזכר בחכמי המחקר 

אדם לפני השמש השמש משחיר פניו והשמש באמת לבן ומשחיר לבנינות אחר,  הדמיון כשבא פני

אמנם מחמת כי השמש הוא שורש כל הארת והבהירות ולכן הבהירות כשמסתכל בשמש ורואה שורש  

כל הבהירות חוזר לשורשו ואינו ניכר כלל הלבנינות. כן כשאדם מסתכל בבהירות הבורא ברוך הוא 

מותו ומהותו ואינו יודע כלל מעצמותו. וזהו מדת ענוה המשובח והמפואר  חוזר הכל לשורש ונשכח עצ

אשרי מי שזכה לזה. וזהו כוונת הכתוב שחורה אני, פירוש שבא שחרותי בשביל מדריגת ענוה ולא  

תאמר שחרותי הוא מחמת שבאמת אני שפל ואני יודע מיעוט ערכי ומחמת זה באתי לענוה זה אינו רק  

במצות ובמעשים טובים. ואם תאמר מהיכן בא שחרות מדריגת ענוה שלי, על זה  ונאוה, שאני נוה מאד

קאמר כאהלי קדר, פירוש כמו שאהלי קדר שחרותם הוא שהשמש משחיר אותם מחמת כי הם מביטים  

בשורש הבהירות כנ"ל, כן שחרותי מחמת הסתכלות ברוב הבהירות וגדולת הבורא ברוך הוא ממילא  

מדריגת ענוה שלי. וזהו כוונת הכתוב אל תראוני שאני שחרחורת ששזפתני  נשכח עצמותי ומזה הוא 

השמש, פירוש שכשתראוני שאני שחרחורת לא תראוני שאני שחרחורת לומר שאני באמת שחורה  

במצות, רק שחרות שלי שאתה רואה ששזפתני השמש כנ"ל מחמת הסתכלותי בגדולת הבורא ברוך  

 :תי ואיכותי וזהו מדריגת ענוה שליהוא בבהירות גדול ממילא נשכח עצמו 

  

Shir HaShirim 8 ונבאר קודם מאמר חכמינו  ( שיה"ש א, ו.' )אל תראוני שאני שחרחורת כו

שנים ירדו למטה אחת זה ירד וזה לא ירד זה נענה וזה לא נענה זה התפלל תפלה שלימה  (.ר"ה יח) ז"ל

וזה לא התפלל תפלה שלימה. ומלת שלימה אינו מובן, הוי ליה למימר זה התפלל תפלה טובה כו'.  

אמנם יבואר, והוא שאנו רואים שיש צדיקים שפועלין בתפילתן מה שרוצים ויש צדיקים שאינם 

ן הוא כך, שזה הצדיק הגדול כאשר בא לחצר גינת ביתן המלך מלכו של עולם ומיישב  פועלים. העני



 

עצמו שבא לפני המלך נשתכח מאתו מה שהיה לו לבקש בעסקי העולם הזה ואינו מבקש רק שיהיה  

דבוק תמיד בהמלך, כי מה ערב עליו, כי אם היותו עובד הבורא ולהיות עבד המלך ושוכח כל עסקיו.  

ם שאינם במדריגה זו אף על פי שעומדים לפני המלך זוכר בקשתו מה שהוא חפץ  לא כן הצדיקי

לבקש. ולהכי זה הצדיק כשבא לפני המלך אינו זוכר הבקשה מעסקי עולם הזה שהוא חפץ לבקש לכן  

אינו פועל, והצדיק הקטן ממנו שזוכר בעת עמדו לפני המלך בקשתו ומבקש מאתו הבקשה לכן פועל. 

אינו זוכר בקשתו להביא השפע לעולם הזה נקרא לא התפלל תפילה שלימה שאין  והצדיק הראשון, ש

בו שלימות שאינו מביא את השפע, רק חושב עסקי עולם הבא להיות עובד הבורא. וזה שחשב גם  

בקשתו להביא השפע גם לעולם הזה נקרא תפלה שלימה, כי יש בתפילתו שלימיות שמביא שפע גם 

למטה אחת כו' זה התפלל תפלה שלימה, רצה לומר שתפילתו הוא שלימות    לעולם הזה. וזה שנים ירדו

שזוכר גם הבקשה בעת בואו לפני המלך. וזה לא התפלל תפלה שלימה, שאין בתפילתו שלימות בעת 

 :בואו לפני אדון כל אינו זוכר כלל להביא השפע לעולם הזה

  

Shir HaShirim 9 שאיני פועל בתפילתי. ששזפתני   וזהו אל תראוני שאני שחרחורת, כלומר

השמש, שעל ידי שאני רואה הבהירות אני שחור כנ"ל בעת בואי לפני אדון כל אני שוכח בעסקי עולם  

הזה. ומבאר יותר שמוני נוטרה את הכרמים, כלומר בעת בואי לפניו אני נוטר כרמים אחרים, כלומר  

ודם לבקש. אמנם כרמי שלי לא  אני מבקש בקשה אחרת להיות עובד הבורא מה שלא חשבתי מק

נטרתי, פירוש הבקשה שלי שהייתי חפץ לבקש נשכח ממני ואיני זוכרה לבקש מאתו מרוב בהירות  

שאני רואה אז עיקר תשוקתי שאהיה עובד הבורא. ולכן אמר שמוני נוטרה את הכרמים, דכרם הוא 

 :מורה על הקדושה

  

Shir HaShirim 10  תראוני שאני שחרחורת, היינו שלא תראוני באותיות, כי לית או יבואר, אל

 :מחשבה תפיסה ביה כלל ודו"ק

  

Shir HaShirim 11 הכלל הוא,  ( שיה"ש א, ח. )אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן

אותו. ויש  כי יש אדם שעובד את הבורא מחמת שהוא יודע שבוודאי ישפיע עליו כל הטובות כשיעבוד 

אדם שעובד בלי שום טעם, רק מחמת שהוא יודע שברא אותו וברא כל הנמצאים ועל ידי זה הוא 

בני אדם שמשימין עצמם כבהמה. הרצון בזה,  (תהלים לו, ז) 'עובדו באמת. וזהו אדם ובהמה תושיע ה

בד מחמת  שעובד את הבורא ברוך הוא בלי שום טעם וכוונה על הטוב שישפיע עליו, כי כשאדם עו

הטעם הוא בבחינת אדם ומי שעובד אותו בלי שום טעם זהו בבחינת אדם ובהמה שמשימין עצמן  

כבהמה תושיע ה'. וכשאדם עובד אותו מחמת טעם שיודע שהבורא ברוך הוא ישפיע עליו כל הטובות 

ם לא  אז הוא בבחינת נוקבא בבחינת מקבל. וכשאדם עובד בלי שום טעם אז אינו בבחינה זו. וזהו א

תדעי לך היפה בנשים, הרצון בזה אם לא תרצה לידע הטעם מהעבדות ואז לא תהיה בבחינת נוקבא  

בבחינת מקבל. צאי לך בעקבי הצאן, כמו שכתבנו אדם ובהמה, בני אדם שמשימין עצמן כבהמה  

 :'תושיע ה

  

Shir HaShirim 12 מקום הרוכב   כי כל( שיה"ש א, ט.' )לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי כו

מנהיג הסוס וכאן היה הסוס מנהיג הרוכב לטבוע בים. כן אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, כי כל  

העולמות אני מנהיג אבל בישראל הם מנהיגים אותי לעשות רצונם כמו בסוסי פרעה היה הסוס מנהיג  

 :הרוכב כן אני מדמה אותך להיות מנהיג אותו לבטל רצוני ולעשות כרצון ישראל

  

Shir HaShirim 13  או יבואר, לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי נאוו לחייך בתורים, בתורה

שבכתב ובתורה שבעל פה. דהנה הבורא ברוך הוא מנהיג את עולמו בחסד. ויש הנהגה שניה שהבורא  

ברוך הוא עושה ומנהיג כמו שאנו עמו בית ישראל רוצים שיהיה לנו חיים ושלום ושפע רב וברכה 



 

נפשנו. והנה כשהבורא ברוך הוא עשה עמנו ניסים ונפלאות ביציאת מצרים  ומשלם גמול לכל אויבי

ושינה את הטבע זה מופת גדול שהקדוש ברוך הוא עושה כמו שאנו רוצים שהוא הבורא ברוך הוא 

ברא את הטבע ורוצה בטבע ומשנה את הטבע בשבילנו לעשות עמנו ניסים זה מורה שהבורא ברוך  

ראל רוצים שיהיה לנו חיים ושלום ושפע רב. והנה דבר זה שהקדוש  הוא מנהיג כמו שאנו בית יש

ברוך הוא עושה רצונינו הוא נוהג בעולם, שנה, נפש, דהיינו בעולם, הוא שהקדוש ברוך הוא נותן לנו  

חיים ושלום וברכה. ובשנה הוא קביעת המועדים אשר תקראו אותם כמו שאמרו חכמינו ז"ל. ובנפש,  

וא פירוש על תורה שבכתב כמו שאנו רוצים אליעזר בני אומר כו'. וידוע  נקרא תורה שבעל פה שה 

והנה אצל פרעה היו הסוסים מושכין   (דברים לג, כו) 'שהקדוש ברוך הוא נקרא מנהיג ורוכב שמים כו

את הרוכב ומרמז באלף אלפים הבדלות כביכול על הנהגה שניה כנ"ל שהקדוש ברוך הוא ציית אותנו  

מיתיך רעיתי נאוו לחייך בתורים, תורה שבכתב ושבעל פה, הוא בנפש צווארך  וזהו בעולם וזה ד

 :בחרוזים הוא לענין קריאת המועדים בשנה

  

Shir HaShirim 14   בפסח היו מביאין מנחת שעורין ובשבועות מנחת חיטים. דהכלל הוא, שיש

הבורא על ידי ניסים ונפלאות  שני מיני השגות שאנו משיגין את הבורא ברוך הוא. האחד, שמשיג את 

שעשה עמנו ועושה עמנו בכל עת שמשפיע לנו חיים ושלום וברכה ומשלם גמול לכל איבי נפשינו.  

והשני, שמשיג את הבורא בהשכל שהוא מחודש והבורא הוא המחדש נותן שפע וברכה. והנה כשמשיג  

עלה על ידי שיעור וזה בפסח  את הבורא על ידי ניסים ונפלאות הוא משיג בשעורים ונודע בשערים ב

על כן מביאין מנחת שעורין לשון שיעור. אבל כשמשיג את הבורא ברוך הוא בהשכל משיג בלא 

שיעור וזה בשבועות ומשיג על ידי כ"ב אותיות התורה בלא שיעור ומדה על כן מביאין מנחת חיטים. 

 :חטה, בגימטריה כ"ב אותיות

  

Shir HaShirim 15 רצה לומר, שהקדוש ברוך  ( שיה"ש א, טו. )הנך יפה עיניך יונים הנך יפה רעיתי

הוא מתפאר בעמו ישראל הנך יפה רעיתי, שמסגלים תמיד מעשים טובים לאביהם שבשמים ואף  

שלפעמים הם הולכים בשווקים וברחובות לבקש את שאהבה נפשם על כל זה כל כוונתם לשם שמים  

לצדקה ולענג שבתות וימים טובים ולישב בשבת תחכמוני כאשר שאם ירויחו איזה ממון מפזרין ממנו  

יהיה צרכיהם מוכנים. וזהו הנך יפה עיניך יונים, פירוש שתמיד עיניך צופות לדבק בבת זוגך הקדוש  

 :ברוך הוא כביכול דוגמת היונה שאינה ממירה בבת זוגה

  

 Shir HaShirim 16  הענין הוא ( שם ו, ב.' )וללקוט כודודי ירד לגנו לערוגת הבושם לרעות בגנים

כך, כשאדם רוצה לדעת ההצליח ה' דרכו שהמחשבה שחשב בה אם טהורה היא ונקתה הבחינה לזה 

הוא כשעומד להתפלל ואין מעכב ומבלבל תפילתו ואדרבא מסייעת את האדם לעבודת בוראו וודאי  

רפנה כצרוף הכסף. כי יש בה מחשבה טובה וזכה היא, אבל אם מבטלת תפילתו ומבלבלת אותו אזי יצ

סיגים אף שלפי דעתו נראה לו שמחשבה קדושה היא. וזהו דודי ירד לגנו, רוצה לומר אל מקום  

התענוג של הקדוש ברוך הוא כביכול דמיון הגן העשוי לתענוג לפי שהקדוש ברוך הוא כביכול  

ג גדול מהם. אמנם  משתעשע במעשים טובים ובמחשבות קדושות של ישראל עם סגלתו ויש לו תענו

לא מכולם הוא מקבל התענוג, כי אם מאותם אשר בחר לו יה, בין טוב לרע יבקר כבקרת רועה עדרו.  

 :וזהו לרעות בגנים, רוצה לומר הוא בתענוגיו דמיון הרועה אשר בין טוב לרע יבקר 

  

Shir HaShirim 17 דאיתא  ( שיה"ש ח, יג. )היושבת בגנים חבירים מקשיבים לקולך השמיעני

בספרי יראים, שבשעת תורה ותפלה יעלה בדעתו שהוא בגן עדן וכל האבות והנשמות הקדושות שבגן  

עדן כולם מקשיבים לקולו ומענגים בו. אך מהו הקול של היושבת בגנים ושמקשיבים החבירים, הוא 

 :מה שאנו צועקים השמיעני שהשם יתברך ישמיענו תמיד הוראת דרכו באמת

  



 

Tazria 1 ג(. רבים -אשה כי תזריע וילדה זכר גו' וביום השמיני ימול בשר ערלתו )ויקרא יב, ב

מקשים מה שייכות זה לביום השמיני גו'. והנראה, דהנה יש התעוררות עליון שהקדוש ברוך הוא  

מרחם על ישראל בשביל מדתו שנקרא רחום וחנון אשר לזה ברא כל העולמות כמאמר רבותינו ז"ל  

דיתקרי רחום כו'. ויש שהקדוש ברוך הוא מרחם על ישראל מחמת התעוררת מלמטה כאשר   בגין

מנין   (:יבמות סד) ישראל מבקשים מלפניו יתברך לרחם עליהם אז מרחם עליהם כמאמר רבותינו ז"ל

שהקדוש ברוך הוא מתאוה לתפילתן של צדיקים כו'. ובאמת אצל הקדוש ברוך הוא חביב יותר  

על רחמים מן התעוררות מלמעלה. וזהו הרמז אשה כי תזריע, כי העולמות נקראים  התעוררות מלמטה

בבחינת אשה שהם מקבלים תמיד מהקדוש ברוך הוא זהו אשה כי תזריע, כאשר העולם שהם ישראל  

מעוררים הרחמים. וילדה זכר, כלומר רחמים גדולים וחזקים הרחמים הם בבחינות זכר וכו'. ומבאר  

הם מהתעוררות מלמטה הם חביבים אצל הקדוש ברוך הוא. וזהו וביום השמיני  הפסוק שהרחמים ש

ימול בשר כו', על דרך שמבואר ברבותינו ז"ל שאל האי מינא מי נאה מעשה הקדוש ברוך הוא או  

מעשה בשר ודם כו' למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ערל כו', והשיב לו שהקדוש ברוך הוא 

נמצא מזה מוכח שהתעוררות מלמטה חביב אצל הקדוש ברוך הוא רצונו לזכות את ישראל. ו

מהתעוררות מלמעלה. וזהו וביום השמיני ימול, מוכח שהתעוררות מלמטה חשוב יותר מהתעוררות  

 :מלמעלה

  
Éxodo 12,2. “Cuando una mujer da a luz y da a luz un niño varón,….en el octavo 

día la carne de su prepucio debe ser removida.” Muchos eruditos han preguntado 

qué vínculo conceptual hay con la circuncisión realizado el día ocho después del 

nacimiento del bebé. [Naturalmente, el mandato de la Torá, que se remonta a la 

circuncisión de Yitzchok, fue aceptado sin cuestionamientos. Ed.][Es posible que 

el lector no encuentre la respuesta del autor a la siguiente pregunta como adecuada 

después de haberla leído. Por lo tanto, me tomo la libertad de iniciar su tratamiento 

del tema recordando al lector que el mandamiento de ser circuncidado está dirigido 

a la persona misma, no a su padre o alguna otra autoridad. El autor aborda la 

pregunta de por qué la Torá ha adelantado tanto el momento de la circuncisión que 

el niño en cuestión evidentemente no puede realizar el acto por sí mismo. En otras 

palabras, la pregunta sobre el momento en que se debe realizar la circuncisión 

podría haberse planteado igualmente si la Torá hubiera decretado el noveno día 

después del nacimiento del niño, cuando según la halajá, la función del pene como 

órgano masculino cobra relevancia por primera vez. Ed.] Hemos aprendido en el 

Zohar II,13 que Di-s creó los diversos universos para que Sus criaturas lo perciban 

como  רחום וחנון, ”compasivo y lleno de gracia”; en ocasiones la compasión de Di-s 

es “despertada” por actos realizados por el pueblo judío, como dijeron nuestros 

sabios en Yevamot 64 donde se hace la pregunta de dónde tenemos pruebas en las 

Sagradas Escrituras de que Di-s anhela escuchar las oraciones de los justos. 

Además de citar un versículo de Isaías, la prueba se deduce del hecho de que a 

Sara, Rivkah y Raquel no se les concedieron hijos hasta que se volvieron a Dios en 

oración. Lo que aprendemos de lo anterior es que aunque G 'd inicia la compasión 

y la gracia, Él prefiere el aporte humano, es decir, cuando los seres humanos 

demuestran su creencia en Él a través de la oración a Él por sus necesidades.Esta 

es la alusión contenida en el versículo inicial de nuestra porción  וילדה אשה כי תזריע

 cuando la mujer (símil de seres humanos en su calidad de “receptores”) desea“ ,זכר

despertar la compasión celestial,  תזריע, (como símil de la fuente de toda 



 

compasión), וילדה זכר, como resultado ella dará a luz (despertará con éxito) el 

atributo masculino de Di-s, la fuente de toda compasión, (compasión deletreada 

con C mayúscula). El mensaje general de nuestro verso es que cuando G La 

compasión de 'd se despierta a través de la acción de Sus criaturas, se fortalece 

inconmensurablemente. Este concepto se refleja en el mandamiento de circuncidar 

al niño recién nacido ya en el octavo día de su vida.Toda la idea se explica mejor 

cuando consideramos la historia del blasfemo que quería saber de Rabí Akiva si el 

hombre las acciones creativas son más impresionantes y agradables que las 

acciones de Di-s. (Comparar Tanchuma Tazria 5) Sin repetir todo el debate 

relatado allí en el que el blasfemo argumentaba que el hombre no podía crear un 

universo, Rabí Akiva quien había señalado primero que el hecho de que debemos 

cortar el cordón umbilical del bebé, prueba que las acciones del hombre son más 

importantes. El rabino Akiva continúa explicando que el hecho de que el hombre 

nazca con un prepucio que posteriormente se extrae no es una prueba de la 

insuficiencia de Di-s, sino que, por el contrario, es una prueba de que Di-s desea 

que el hombre realice el "último El tacto ante un ser humano (masculino) es 

completo, es decir, perfecto. Di-s eligió el momento más temprano posible en la 

vida del infante para hacer esto, es decir, el día ocho, ya que antes de esto la 

operación pone en peligro la vida del infante. Al realizar este mandamiento en el 

momento correcto, el padre/mohel se convierte en el instrumento que abre las 

puertas a la compasión de Di-s en las regiones celestiales. 

  
Tazria 2   או יבואר, אשה כי תזריע וילדה זכר )ויקרא יב, ב(, אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש

מזריע תחילה יולדת נקיבה. ובו יבואר הפלוגתא חד אמר בניסן נגאלו, ובניסן עתידין לגאול, וחד אמר 

שהקדוש ברוך הוא בעצמו ברוב רחמיו מרחם על עמו  בניסן נגאלו, ובתשרי עתידין לגאול. הכלל, יש 

ישראל בלי שום התעוררות התחתונים, ויש שהקדוש ברוך הוא מרחם עצמו על עמו ישראל מחמת 

מעשה התחתונים מעמו ישראל במעשיהם הנאים במה שעושים ומקיימים מצותיו. והבחינה הב', יותר  

הוא המשפיע חיות בכל עת ורגע על כל העולמות  טוב לפני עמו ישראל. וזהו הרמז, כי הקדוש ברוך 

נקרא בשם איש והעולמות המקבלים חיות מאתו בכל עת ורגע נקראים אשה. וזהו אשה מזרעת  

תחילה, דהיינו כשהשפע בא מחמת מעשה התחתונים אין בו שום קטרוג חס ושלום וזהו יולדת זכר על  

ש ברוך הוא בעצמו מעורר השפע על עמו הרמז כאיש גבורתו. איש מזריע תחילה, דהיינו כשהקדו

כי שם חס ושלום יש קטרוג.   (.ברכות לב) ,ישראל. זהו הרמז יולדת נקבה, על הרמז תש כחו כנקבה

וזהו הרמז בגמרא ולא פליגי. כי כשיהיה אם ירצה ה' הגאולה במהרה בימינו מחמת התעוררות  

הדין כיון שהגאולה יהיה אם ירצה ה'   התחתון אז יהיה הגאולה בתשרי אפילו שהחודש הזה מורה על

מחמת התעוררות התחתון אבל כשיהיה הגאולה מחמת רוב רחמיו אז יהיה דווקא בניסן בעת שאין  

דינין שורה כלל, כי על זה רומז זה שהחודש ניסן נקרא חודש אביב אל"ף בי"ת כסדר ותשרי הוא  

 :הוא אור החוזר מורה על דין אותיות תשר"ק, כי ניסן הוא אור הישר מורה על חסד. ותשרי

  
Una explicación alternativa de la línea: אשה כי תזריע וילדה זכר, “cuando una mujer 

tiene un orgasmo delante de su pareja, el bebé resultante es un varón”. (Compare 

Rashi basado en B'rajot 60 y Niddah 25.) Esto también ayuda a explicar el 

desacuerdo entre los sabios si el universo fue creado en Nissan o en Tishrey, y que 

la redención final también ocurrirá en  mes correspondiente a la creación del 

universo. (Comparar con Rosh Hashaná 10) Suscribimos la regla de que Di-s, 



 

incluso sin que el hombre lo incite a través de sus acciones para extender la 

compasión, ocasionalmente lo hará sin incitarlo. En otras ocasiones, Él espera con 

manifestar Su compasión hasta que las acciones de Sus criaturas, es decir, las 

acciones positivas del pueblo judío, Su pueblo, lo animen, es decir, lo “despierten” 

para hacerlo. Las “acciones” a las que nos referimos son el cumplimiento 

obediente y gozoso de los mandamientos establecidos en la Torá de Di-s. Cuando 

la compasión de Di-s ha sido despertada a través del cumplimiento de la mitzvá, el 

resultado de que Di-s manifieste Su compasión y proporcione Su generosidad será 

mucho más impresionante que si hubiera tenido que mostrarla sin haber sido 

"despertado". La Torá ocasionalmente se refiere a Di-s como איש, "hombre", 

aunque en el sentido constructivo como un atributo, por supuesto, no como parte 

de Su esencia. [Ejemplo: (Éxodo 15,3)  ה' איש מלחמה, “Di-s es un hombre de 

guerra”, o cuando un ángel se le aparece a Josué disfrazado de ser humano y se le 

llama  איש antes de identificarse como ángel, (Josué 5,13) y ejemplos similares 

donde la expresión  איש אלוקים, parece minimizar la diferencia entre criatura y 

Creador. Ed.] Siempre que la Torá usa el término איש como un símil para 

Divinidad, el término que lo acompaña אשה también debe verse como Divinidad, 

es decir, el aspecto receptivo femenino de la Divinidad, o Sus criaturas.Cuando el 

Talmud afirma que cuando  אשה מזרעת תחלה, normalmente traducido como “cuando 

la mujer llega al orgasmo primero”, el significado más profundo es cuando la 

mujer inicia la concepción de la vida, es decir, ha despertado la compasión de Di-s, 

entonces el “ nacimiento” del זכר resultante, masculino, no tuvo que lidiar con las 

obstrucciones de las fuerzas negativas en el universo, mientras que cuando la parte 

del  איש, la parte que debería haber sido la parte iniciadora en este  el intercambio 

se ha reducido a la mera respuesta, el producto descrito se llama נקבה, “una mujer”, 

es decir, reflejando el hecho de que no había sido iniciado por las buenas obras del 

hombre, sino por la magnanimidad de Di-s en mostrando Su compasión sin tener 

una razón específica para hacerlo. “Nacimiento” de una נקבה, “hembra”, es un 

símil de los obstáculos de naturaleza espiritual que acompañaron al “embarazo” 

precedente, [y no es de extrañar que el período de impureza ritual de la madre 

después de haber dado a luz a una niña es mucho más tiempo que cuando dio a luz 

a un זכר, “macho. Ed.]Según nuestro autor, el largo debate en el Talmud Rosh 

Hashanah sobre el mes durante el cual ocurrirá la redención final, no refleja una 

disputa. [El “argumento” introductorio sobre el “mes” en el que Di-s creó el 

universo se usa solo como un paralelo, dado que el “Tiempo” no se había creado 

en el momento en que Di-s dijo: “que haya sé luz.” Ed.] Según nuestro autor, no 

hay realmente ninguna discusión entre el rabino Eliezer y el rabino Joshua sobre el 

"mes" en que ocurrirá la redención final. El mes de Tishrey es un símbolo en el 

que las letras aparecen en el orden inverso al aleph bet, lo que refleja el concepto 

de  אור חוזד, la luz original de Di-s que regresa después de haber absorbido el aporte 

humano, especialmente el aporte humano bienvenido a Di-s, es decir, teshuvá 

arrepentimiento. El mes de ניסן, que simboliza como אביב, primavera, las letras אב, 

que aparecen en su orden normal, simboliza la luz original que emana de Di-s, 

algo que no contenía aporte humano. Si el pueblo judío en el momento de la 



 

redención final lo merece, se considera que la redención ocurre en Tishrey, 

mientras que si no lo merecen, se considera que ocurre en Nisán, un período en el 

que el atributo de la Justicia no tiene punto de apoyo ya que el mundo fue creado 

por pura חסד por Di-s, no habiendo ninguna necesidad de cooptar el atributo de la 

Justicia en ese momento. Ninguno de los sabios pretendió ser un profeta que 

hubiera previsto cuál sería la condición moral del pueblo judío en el momento de 

la redención. 

  
Tazria 3  הקדוש אתתא משעתא דאיתעברת אין  או יבואר, אשה כי תזריע וילדה זכר. עיין זוהר

בפומא אלא או זכר תלד או נקבה. הכלל כי האדם צריך לעבוד תמיד את הבורא ברוך הוא והמחשבה 

המורה על הנשמה היא תמיד חושבת שהעבדות יהיה שלא על מנת לקבל פרס, רק שהבורא ברוך הוא  

כביכול. וזהו הרמז, כי הנשמה  יהיה לו תענוג ממעשיו מעמו ישראל ונמצא הוא המשפיע על הבורא 

היא נקראת אשה, כי היא נשפעת מהבורא ברוך הוא. וזהו הרמז בזוהר הקדוש אתתא משעתא  

דאתעברת, כלומר תיכף כשעובדת את הבורא ברוך הוא אזי אינה חושבת אלא או נקבה תלד  

ת לקבל פרס,  שהעבדות יהיה על מנת לקבל פרס והיא בבחינת נקבה, או זכר תלד כלומר שלא על מנ

 :רק כדי שהבורא ברוך הוא יהיה לו תענוג ונמצא הוא המשפיע

  
Todavía otra dimensión del verso de apertura en nuestra porción   אשה כי תזריע וילדה

 cuando miramos el Zohar Vayikra (Tazria) 42, encontramos la afirmación de ;זכר

que desde el momento en que una mujer queda embarazada ya no puede influir en 

el sexo del bebé que nacerá mediante sus oraciones. [ya que esto ya ha sido 

decidido por un Poder superior. Ed.] Tenemos una regla que el hombre necesita 

servir a su Creador en todo momento, y los pensamientos que gobiernan este 

servicio del Señor deben concentrarse en que este servicio no se rinda en aras de la 

recompensa del Creador sino en para proporcionar al Creador un sentimiento de 

placer y satisfacción por haber creado tal ser humano. Cuando lo hace, Di-s está 

complacido y dispensará Su generosidad. 

  
 Tazria 4   ,או יבואר, אשה כי תזריע. איתא בזוהר הקדוש על פסוק הנזכר לעיל כי תהר מבעי ליה

אמר רבי יוסי איתתא מיומא דאתעברת עד יומא דיולדת לית לה בפומא אלא ילידא דילה אי להוי דכר  

י ממורי ורבי מורינו דוב בער נשמתו עדן, מאמר חכמינו ז"ל ישראל מפרנסין  כו'. דהנה שמעת

לאביהם שבשמים, על דרך דאיתא במשלי בן חכם ישמח אב דהיינו במה שאנו עושים מצות ומעשים  

טובים אנו גורמים תענוג להבורא ברוך הוא וזהו ישראל מפרנסין לאביהם שבשמים, שהתענוג נקרא  

ן. והנה לפי זה איך ראוי לכל איש הישראלי לעשות מצות ומעשים טובים בכדי פרנסה כביכול עד כא

שיגיע התענוג מזה להבורא ברוך הוא, הלא להקדוש ברוך הוא יש כמה אלפים מלאכים שהם אומרים  

קדוש קדוש קדוש באימה וביראה ומה אנוש כי תזכרנו. ונבאר על דרך משל, כמו שיש לשרי אומות  

ד על לשון בני אדם והשומע מתמיה כנגדו ואומר לשאר חביריו בואו ונשמע  שמלמדין את עוף אח

ונראה דבר חידוש. והנמשל מובן. ואם כן אתם בני אדם פקחו עיניכם וראו גודל מעלת מצות ומעשים 

 :טובים עד שכל עבודת מלאכי מעלה חשובים כאין נגד מעשה בני אדם

  
Otra exégesis de nuestro versículo llama la atención sobre la palabra  וילדה, “ella da 

a luz”, que no ha sido precedida por la habitual  ותהר, “ella concibió y quedó 

embarazada”. Rabí Yossi, en el párrafo citado anteriormente del Zohar, declaró que 

Di-s distingue entre una gota de semen que contiene esperma predominantemente 



 

alcalino y el que es más ácido, afectando el sexo final del bebé nacido. Di-s, como 

el tercer compañero en cada ser humano nacido, entra en escena después de que la 

mujer ha recibido la eyaculación seminal de su pareja masculina. Luego decide el 

sexo del bebé que resultará. Otra exégesis de nuestro versículo llama la atención 

sobre la palabra  וילדה, “ella da a luz”, no habiendo sido precedida por la usual  ותהר, 

“ella concibió y se hizo embarazada.” El rabino Yossi, en el párrafo del Zohar 

citado anteriormente, afirmó que Di-s distingue entre una gota de semen que 

contiene predominantemente esperma alcalino y el que es más ácido, afectando el 

sexo eventual del bebé nacido. Di-s, como el tercer socio en cada [claramente una 

referencia a las ofrendas de sacrificio del pueblo judío. La palabra usada en el 

Zohar es  סעודה, “comida”. Ed.] Entendió esta afirmación como una hipérbole, 

similar a cuando Salomón dice en Proverbios 10,1 חכם ישמח אב  בן  “el hijo sabio 

alegra al padre”. Quería decir que las acciones realizadas por el hijo sabio dan 

como resultado que su padre obtenga placer de esto. Del mismo modo, los 

mandamientos de la Torá realizados por los israelitas proporcionan a su Padre en el 

cielo una satisfacción y un gozo similares. En otras palabras, la palabra  תענוג 

también se puede traducir como  פרנסה, “sustento”. Si eso fuera así, debemos 

preguntarnos cómo es que Di-s, Quien tiene millones de ángeles a Su mando en las 

esferas celestiales, debería mirar a los israelitas para que le proporcionen Su 

parnasá”. En nuestras oraciones diarias (kedushah) citamos a los ángeles que en un 

coro celestial proclaman la santidad de D's con asombro y temor de modo que en 

las palabras del salmista:  תזכרנו מה אנוש כי , ¿de qué significado es hombre para que 

siquiera hagas mención de él? (salmos 8,5)Tenemos que recurrir a una parábola 

para entender mejor el Zohar. Imagine que los líderes de las naciones gentiles han 

emprendido un programa para enseñar a un pájaro específico el idioma hablado 

por los humanos. Cuando alguien se entera de esto, queda tan asombrado que se lo 

cuenta a sus colegas, invitándolos a examinar personalmente la verdad de esta 

afirmación. La moraleja de esta parábola es bastante obvia. Se invita a la especie 

humana (gentiles) a observar el efecto de la observancia de los mandamientos de la 

Torá por parte del pueblo judío y el efecto de la realización de actos amables hacia 

sus semejantes, para que aquellos que observan el éxito excepcional de la nación 

judía en adelante considerará a los ángeles como insignificantes en comparación 

con el pueblo judío. 

  
Tazria 5 רבי אומר איזה דרך ישרה שיבור לו  ( ב, א) ועל פי זה נוכל לבאר המשנה דפרקי אבות

לעושיה ותפארת לו מן האדם. דהנה רבי בא ללמד אותנו דרך טוב הנכון  האדם כל שהיא תפארת 

לעבוד את הבורא, דהיינו לאחוז במדת התפארת ולהעלות אותה, דהיינו שעיקר מחשבתו של העובד 

יהיה רק בכדי שיתפאר עמו השם יתברך, דהיינו שהקדוש ברוך הוא מתפאר עם עבודות בניו אשר הם  

ואף על פי כן נותנים את לבם בכדי להפשיט את הגשמיות ולהלביש את   מלובשים בגוף העב והחומר

עצמם ברוחניות ובקדושת הבורא כביכו"ל ובזה הוא מתפאר עמנו כביכו"ל. וזהו כל שתפארת  

לעושיה, דהיינו שהקדוש ברוך הוא הוא עשנו מתפאר עמנו וגילה לנו רבי במה הוא ההתפארות ועל  

האדם, ובזה מגיע תענוג גדול להבורא ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך  זה אמר אחר כך, ותפארת לו מן 

הוא נקרא כביכול בבחינת מקבל על קבלת התענוג כמ"ש. וכמו ששמעתי ממורי ורבי מהו' דוב בער  

מאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו, כי מלת זאת נקרא על   (תהלים קיח, כג) ממעזריטש, על פסוק



 

כפי שאמרנו לעיל, שעיקר העבדות יהיה רק על סיבת התענוג המגיע  בחינת נוקבא כידוע. והנה 

להבורא ברוך הוא ואז נקרא כביכול הבורא ברוך הוא בחינת מקבל. וזהו מאת ה' היתה זאת, דהיינו  

שהקדוש ברוך הוא כביכו"ל יהיה בבחינת נוקבא בחינת זאת הוא נפלאת בעינינו, פירוש הוא פלא 

 :מאד בעינינו עד כאן דבריו

  
Habiendo dicho esto, también podemos explicar la Mishná en Avot 2,1 donde el 

rabino postuló que el camino correcto para que un hombre tenga éxito es realizar 

obras que reflejen la gloria de aquellos que las realizan, en la medida en que él es 

un ser humano, es decir   האדםמן . Si y cuando el hombre, a pesar de haber sido 

provisto de un cuerpo y un alma, logra sublimar su cuerpo hasta el punto de servir 

casi exclusivamente a su deseo de servir mejor al Señor y proporcionarle una 

satisfacción placentera, entonces ha alcanzado un rango espiritual mucho más alto 

que los ángeles en el cielo. Él ha permitido a Di-s “alardear” de Su decisión de 

crear al hombre, y ha calmado de una vez por todas la oposición en el cielo que 

había sido expresada por algunos de los ángeles cuando Su intención se había dado 

a conocer. es todo paralelo a la explicación de los salmos 118,23  'היתה זאת  מאת ה

 esto se originó con Hashem, es maravilloso a nuestros ojos”, por“ ,היא נפלאת בעינו 

mi venerado maestro, el rabino Dov Baer de Meseritch . Se concentró en la palabra 

 en este versículo, entendiéndola como una referencia al elemento femenino [en זאת

oposición a la palabra זה en el versículo inmediatamente siguiente, Ed.]; 

Anteriormente explicamos que el elemento principal para servir a Di-s es 

proporcionarle una satisfacción placentera, es decir, convertirlo en un receptor en 

lugar de un iniciador, originador. Básicamente, el papel de receptor es el de la 

mujer que, en comparación con el hombre, siempre es vista como receptor. Ya 

hemos explicado repetidamente que esto no hace a la mujer “inferior”, como 

describimos la  אור חוזר, “la luz que refleja”, las buenas obras realizadas por el 

hombre en respuesta a que Di-s lo haya bendecido con luz que él no había hecho 

nada para merecer, como superior en términos éticos morales, incluso a la luz 

original, אור ישר. 

  
Tazria 6   והנה בכל אדם יש שלש בחינות הללו. זריעה, והריון, ולידה. זריעה, נקראת בחינת

התעוררות המעוררת לב בני אדם לעבודת הבורא. והריון, נקראת במי שרוצה לעשות המצות. ולידה  

נצבה שגל לימינך בכתם   (.ר"ה ד) הוא, כשאדם עושה את המצוה ההוא. וזהו שאמרו חכמינו ז"ל

בשכר שישראל מחבבים את התורה יותר ממה שהאומות מחבבין את השגל זכו   (תהלים מה, י) אופיר

לכתם אופיר. ולכאורה מה ראו לתפוס במה שמחבבין את השגל, והלא יש כמה וכמה עבירות אשר הם  

וזהו שאמרו דייקא    עושין. אלא הנראה כדרך שכתבנו, לפי שבעבירה של משגל שייך משפיע ומקבל

תאות המשגל, לפי שכנגדם שהם משפיעים ונעשה מהשפעותם עבירה גדולה, אבל לא כן אנו בני 

ישראל שאנו עובדים את השם יתברך בבחינת מקבל ומשפיע כמ"ש ובשביל זה זכו וכו', וזהו שאמר  

שמתחיל לעבוד  הזוהר איתתא מיומא וכו', איתתא הוא כנסת ישראל. מיומא דאתעברה, דהיינו מעת 

את הבורא אז נקרא בבחינת הריון כמ"ש. עד יומא דיולדת, דהיינו עד שעושה המצות שאז נקרא 

בבחינת לידה כנ"ל. לית לה בפומא אלא ילידא דילה אי להוי דכר, דהיינו שיהיה עבודת המצות  

 :"ל אמןבבחינת דכר ואז גורם שפע בכל העולמות כן יזכנו השם יתברך לעבוד אותו בבחינות הנ

  
Todo ser humano, hasta convertirse en un ser humano viable, tuvo que pasar por 



 

tres etapas en ese desarrollo, inseminación, existencia embrionaria en el vientre 

materno, embarazo y nacimiento. La etapa que describimos como inseminación se 

entiende en la jerga de los cabalistas, como  התעוררות, una forma de despertar, 

excitación, que llama al corazón del hombre a servir a su Maestro, el Creador. La 

etapa conocida como embarazo se alcanza cuando un individuo está listo y 

dispuesto a cumplir los mandamientos de Di-s. Finalmente, el nacimiento es la 

etapa en la que el hombre se dedica activamente a cumplir los mandamientos de la 

Torá. A esto es a lo que aludieron nuestros sabios en Rosh Hashaná 4 cuando 

dijeron, citando los salmos 45,10  לימינך בכתם אופיר נצבה שגל , “una consorte se paró 

a nuestra derecha ataviada con oro de Ofir”. Ellos entendieron que el salmista 

decía que como recompensa por los israelitas que obtienen más placer de servir al 

Señor que la persona promedio experimenta cuando se involucra en relaciones 

maritales,  שגל, han sido recompensados con oro de Ofir. [la fuente del oro más 

precioso. Ed.]Ante esto, debemos preguntarnos qué impulsó al salmista a hacer 

una comparación entre una sensación física, como tener relaciones sexuales, con la 

experiencia espiritual de servir al Señor? La realización del acto sexual es a 

menudo un acto de complacer la libido de uno en pecados de la clase más severa, 

entonces, ¿qué relación tiene esto con la forma en que servimos al Señor? Creo 

que lo que el salmista, un descendiente de Kóraj, tenía en mente cuando dijo que 

esto era que el acto sexual consiste en partes recíprocas desempeñadas por el 

 Esta es la .מקבל y el receptor, la mujer, el ,משפיע  el iniciador, el varón, el ,משפיע 

razón por la cual los sabios optaron por enfatizar el sentimiento de lujuria de la 

persona que se complace en iniciar relaciones sexuales prohibidas, como lo 

contrasta el salmista con todo lo contrario, el deseo abrumador del hombre judío 

de complacer a su Creador al cumplir Sus mandamientos con un entusiasmo 

similar al del pecador que disfruta del sexo prohibido. Esto es también a lo que 

aludía el Zóhar que citamos cuando dijo que desde el momento en que una mujer 

queda embarazada se concentra exclusivamente en esperar el día que da a luz un 

niño varón. La “mujer” en el Zohar es un símil del alma colectiva del pueblo judío, 

ישראל כנסת  , y el término “embarazo”, se refiere al momento en que el pueblo judío 

tomó la decisión de servir al Señor, mientras que el “nacimiento” en esa línea del 

Zohar, se refiere al tiempo cuando el pueblo judío colectivamente ha cumplido con 

su resolución de servir al Señor. Cuando se ve a la “mujer” en el Zohar esperando 

ansiosamente dar a luz a un hijo varón, el símil describe la esperanza del alma 

colectiva del pueblo judío de realizar su servicio al Señor de tal manera. manera 

que se reconoce como זכר, masculino, ya que entonces será el disparador para 

liberar la generosidad de Di-s en medida abundante en todo el universo. 

  
Metzora 1  ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם וכו' )ויקרא יד, לד(. עיין ברש"י שהוא בשורה

יקר השמחה כשאדם מעלה נצוצות לעבודת טובה מפני האוצרות שהטמינו האמוריים. הכלל, הע

הבורא יתברך וכשאדם מעלה נצוצות אז הפנימיות שבתוך הנצוצות ההוא הוא מעלה אותו והחיצונית  

הוא זורק ומחמת שהוא זורק החיצונית מזה בא הנגע בבית, כי הפסולת שבתוך הניצוץ הוא מסריח.  

משבע עממין רק הניצוץ היה בתוך הבתים.   (טזדברים כ,  ) וכאן שצוה השם יתברך לא תחיה כל נשמה

וזהו שפירש רש"י בשורה מפני האוצרות שהטמינו שהם הנצוצות. וזהו בשורה טובה שרומז על  



 

 :שמחה. וזהו עיקר השמחה מעליות הנצוצות

  
Levítico 14,34. “Daré (infligiré) una plaga eruptiva sobre la casa que se ha 

convertido en tu posesión ancestral”. Se remite al lector a Rashi, quien ve en este 

versículo buenas noticias para el dueño de una casa así. Esto se debe a que la plaga 

de tzoraat que requiere que el propietario derribe toda la casa revelará tesoros 

enterrados debajo por el propietario anterior, cuyo valor es mucho mayor que el 

valor de toda la casa. Debemos recordar la regla. que el verdadero gozo que 

experimenta el hombre es cuando eleva las chispas “caídas” de la Shejiná 

llevándolas al nivel de servir a su Creador. Cuando logra hacer eso, la 

espiritualidad contenida dentro de estas "chispas" eleva no solo la espiritualidad 

que es parte de él, sino que incluso tiene un efecto sublimador y espiritualmente 

elevador en las partes de él que están secularmente orientadas, conocidas como su 

 de modo que se le permite desechar esa parte de sí mismo. Una vez que ha ,חצוניות 

logrado deshacerse de esta parte esencialmente física, su casa es propensa a 

desarrollar un נגע, es decir, el mal olor residuo de lo que queda de la fisicalidad que 

ha sido transportada a regiones espiritualmente superiores. Cuando la Torá en 

nuestro verso habla de que el exterior de la casa muestra repentinamente signos de 

una plaga, esto no es más que el residuo de mal olor que queda en su casa después 

de que los israelitas hubieron cumplido el mandamiento de Di-s (Deuteronomio 

20,16) de no permitir que ninguno de los residentes cananeos sobreviviera. Cuando 

Rashi habla de este versículo que contiene buenas nuevas para el pueblo judío, ¿se 

refiere a su gozoso descubrimiento de que las chispas mismas se habían ido (para 

regiones espiritualmente más elevadas)? 

  
Metzora 2   .)ואשה אשר ישכב איש אותה שכבת זרע ורחצו במים וטמאו עד הערב )ויקרא טו, יח

לכאורה הם אינם מובנים ונקרב אל  פירש רש"י גזירת הכתוב שתטמא האשה בביאה וכו'. דברי רש"י 

השכל, כי הנה לכאורה יפלא בעיני אדם על מה שצוה התורה לטמא בשכבת זרע, הלא הוא צווי השם  

יתברך. רק העיקר הוא, כי בוודאי שכבת זרע אינו מטמא כי הוא צווי השם יתברך, רק כי לא אפשר  

תו רק המצוה ומשום הכי בא פסולת  לאדם להכניע היצר ולהגביר עליו שלא להיות חושב כלל להנא

בדבר שחושב גם כן להנאתו ולכן שכבת זרע מטמא עבור פסולת שיש בו. והנה הדבר זה דומה למלך  

אדיר וחזק שהיו לו ב' עבדים שהם פרתמים וצוה להם לעשות לו מלאכה ועשו שניהם חק המלך ודתו  

לך לעשות נחת רוח לפני המלך  כאשר צוה להם, רק שהיו מחולקים בטעמים. אחד, עשה מצות המ 

לקיים דבר המלך. והשני, עשה שלא לשם מצות המלך, רק בעבור שהיה חפץ בעבודה זו להנאת עצמו  

לכן עשה ולא היה כוונתו לדבר המלך. נמצא נבין החילוק בין שניהם הלא שניהם עשו דבר המלך.  

וא ממליך את המלך עליו. וזה החילוק הוא, בזה שעושה לקיים מצות המלך אזי בעשותו דבר המלך ה

השני בעת עשותו דבר המלך אינו ממליך המלך עליו. וכן נמי מצות ביאה עושה דבר המלך אך שאינו  

חושב בשביל מצות הבורא רק להנאתו ונמצא אינו ממליך עליו את הבורא בעשותו הדבר הזה ומשום  

הטעם ששכבת זרע מטמא על זה  הכי שכבת זרע מטמא. וזה כונת רש"י וטמאו עד הערב, פירש רש"י

פירש גזירת המלך הוא, כלומר עבור שגזירת המלך הוא ואינו ממליך עליו את השם יתברך בעשותו  

את הדבר משום הכי שכבת זרע מטמא. ולכן צריך האדם להזהר מאוד לעשות הכל בשביל כוונת  

עמוס ד,  ) לאדם מה שיחו מגיד (:חגיגה ה) הבורא, דהיינו בשביל מצות הבורא וכמאמר חכמינו ז"ל

אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו כו'. וכמו שכתב רמ"א באורח חיים סימן א' שויתי ה' לנגדי   (יג

תמיד וכו', כי אינו דומה תנועות האדם ועסקיו והוא לבדו בביתו כישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא 



 

של עולם מלך מלכי המלכים עומד עליו   לפני מלך גדול כל שכן כשישים האדם אל לבו כי המלך מלכו

אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו וכמאמר חכמינו   (ירמיה כג, כד) ורואה במעשיו שנאמר

 :'דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכו (אבות ב, א) ז"ל

  
Lvítico 15,18. “cuando un hombre ha tenido relaciones sexuales con una mujer, 

ambos deben limpiarse ritualmente en un baño ritual, después del cual permanecen 

ritualmente impuros hasta la noche”. Rashi afirma que el decreto de que la mujer 

también permanece ritualmente impura hasta el anochecer es un decreto divino 

para el cual no se ha ofrecido ninguna explicación. A primera vista, los 

comentarios de Rashi son difíciles de entender, ya que parecen desafiar la lógica, 

ya que la idea general de la contaminación ritual como resultado de que el hombre 

cumpla el primer mandamiento de la Torá, ser fructífero y multiplicarse, cuando se 

involucra en relaciones maritales con su esposa no debe resultar en la 

contaminación ritual de ninguna de las partes. Por lo tanto, debemos concluir que 

no es el acto de entablar relaciones maritales lo que causa la profanación ritual. El 

problema es que el impulso de tener relaciones sexuales es despertado por el 

impulso del mal, y siendo así, incluso cuando el acto se realiza para cumplir el 

mandamiento de tener hijos, es imposible no derivar algún placer físico de realizar 

este acto, y esta parte de la realización del mandamiento es lo que explica la 

necesidad de purificarse uno mismo posteriormente y así expiar los pensamientos 

impuros entretenidos durante la ejecución del mandamiento, es decir, el acto de 

impregnar a la pareja con el esperma de uno. El asunto es comparable a un rey 

poderoso que tenía dos sirvientes, ambos miembros de la más alta nobleza del 

reino. El Rey encargó a estos dos nobles que llevaran a cabo una tarea específica 

en su nombre. Ambos nobles llevaron a cabo su parte de la tarea de acuerdo con 

sus instrucciones, la única diferencia entre los dos es su motivación al realizar esta 

tarea. Uno de los nobles llevó a cabo la tarea para proporcionar al rey, su señor, 

una sensación de satisfacción y placer, mientras que el segundo fue motivado 

puramente por el hecho de que era una tarea cuya ejecución estaba muy de su 

agrado, el haber deseado poder realizarla aun sin habérsele dado la oportunidad 

por mandato del rey. Cuando el primer noble llevó a cabo la orden del rey, el 

efecto de su actuación fue que "entronizó" al rey, es decir, testificó de la 

legitimidad y el poder del rey, mientras que el segundo noble, aunque había 

realizado el mismo acto, había de ese modo simplemente complació sus deseos 

personales. La misma distinción se aplica a los maridos que realizan el acto de la 

relación marital con sus respectivas esposas, sabiendo que de ese modo cumplen el 

mandato de su Creador. Un esposo que utiliza la oportunidad de tener relaciones 

sexuales conyugales con su esposa para satisfacer sus impulsos sexuales, no puede 

pretender haberlo hecho como una forma de "entronizarse", es decir, confirmar que 

reconoce a Di-s como su Maestro. . Esto es lo que Rashi quiso decir con su 

comentario sobre las palabras:  וטמאו עד הערב, “permanecerán ritualmente impuros 

hasta la tarde”. Cuando Rashi se refirió al hecho de que la emisión seminal causa 

la impureza ritual como un "decreto real", se refirió a las personas que cumplen un 

decreto real no porque pretendieran "entronizar" al rey. De todo esto aprendemos 



 

cuán cuidadosos una persona tiene que ser cuando lleva a cabo los mandamientos 

de la Torá que lo hace por las razones correctas, principalmente para "entronizar" 

al Creador mediante su observancia voluntaria. El Talmud (Chagigah 5) relata que 

el rabino Iylah una vez escuchó a un joven en la escuela leyendo en voz alta un 

verso de Amos 4,13, donde los profetas dicen:  חו מגיד לו מה שי , “(Di-s) puede citar a 

una persona cada palabra que pronunció, (incluso las palabras pronunciadas 

durante la intimidad en la conversación con su esposa mientras está en la cama);” 

el rabino Moses Isserles en su glosario sobre el Orach Chayim capítulo 1,1 explica 

la importancia del versículo en los salmos 16,8 donde David dice que “siempre 

estoy atentos a la presencia del Señor”,  'שויתי ה' לנגדי תמיד וגו. El significado simple 

de esta línea es que nunca debemos considerarnos "solos", desapercibidos 

dondequiera que estemos, ya que Di-s está al tanto de todas nuestras acciones en 

todas partes y de todos nuestros pensamientos. Este debe ser uno de los primeros 

pensamientos que cruzan nuestra mente al despertar por la mañana. Cuando 

tenemos este versículo en mente, contribuirá en gran medida a garantizar que tanto 

nuestras acciones como nuestros pensamientos y planes permanezcan dentro de los 

canales que la Torá nos anima a navegar. Tanto Jeremías 23,24 que dijo, citando a 

Di-s: “si un hombre entra en un escondite, ¿no lo veo?”, como la Mishná en Avot 

2,1 que concluye con el rabino Yehudah (el editor) diciéndonos: “Conoced lo que 

está por encima de vosotros; un ojo que ve y un oído que oye, y que todas tus 

obras están registradas en el Libro, y no caerás fácilmente en las garras del 

pecado;” han hecho el mismo punto usando una sintaxis ligeramente diferente. Sin 

embargo, las palabras del rabino Yehudah necesitan un análisis más profundo, ya 

que "¿cómo podemos saber lo que está por encima de nosotros", es decir, más allá 

de nuestros poderes de percepción con nuestros sentidos? Al ver que Hashem 

reside no solo en las regiones celestiales que están más allá del acceso a nosotros, 

sino incluso en regiones más altas que los ángeles de más alto rango, los serafines, 

¿qué quiso decir el rabino Yehudah hanassi cuando usó el mundo? דע! ? ¿Por qué 

el rabino Yehudah agregó la palabra  ממך, “más allá de ti”? 

  
Metzora 3   והנה נבין מאמר הנ"ל, כי הדברים אין להם שחר באמרם דע מה למעלה ממך, והלא

מכל העולמות ומכל השרפים ומכל החיות הקודש ולמה נאמר ממך. ומקודם  השם יתברך הוא למעלה  

עיני ה' אל צדיקים ואזניו אל שועתם, דלכאורה יפלא בעיני האדם על   (לד, טז) נבין פסוק בתהילים

המראה הזה שחס ושלום לחשוב זאת, כי הלא כל אדם צריך להאמין שאין לו דמות הגוף. רק כי דוד 

תהלים קכא, ) ון לדבר גדול מאוד בדברים הללו. והנה איתא במדרש על פסוקהמלך עליו השלום כו

ה' צלך, כי מה שאדם עושה הצל עושה תנועות האדם כאשר האדם עושה כן הצל עושה אחריו   (ה

כעשייתו וכהוייתו. כן כשאדם עובד את ה' בורא כל העולמים אזי מה שהצדיק עושה למטה כל תנועה  

כתיר את הבורא ברוך הוא בדיבוריו הקדושים. וכמו שכתוב בזוהר. כי בכל  ותנועה נעשית למעלה ומ

לילה ולילה כשהנשמה של הצדיק הולכת למעלה אז כל המלאכים מכריזין הבו יקר לדיוקנא דמלכא.  

ובדרך משל לבן שעושה דבר חכמה לפי השגתו אז האב מתפאר עצמו בחכמת התינוק, הגם שלפי  

ה כלל, רק אף על פי כן לפי שכל הבן בן ה' שנים אזי הדבר הוא חכמה.  שכל האב הדבר הזה אינו חכמ

שם קיא, ) כן אנו נקראים בנים למקום, וכשאנו עובדים אותו אזי אנו עושים חכמה גדולה וכדכתיב

ראשית חכמה יראת ה', לכן השם יתברך ברוך הוא מתפאר עצמו למעלה בחכמת התינוק ואומר   (י

ני שגדלתי שמכווין את עצמו למלאות רצוני וחפצי שאקבל ממנו תענוג  לכל פמליא של מעלה ראו ב



 

וזהו כל מגמותיו. ונמצא מה שהאדם עושה טוב עם העין אז העין חקוק למעלה לעשות להשם יתברך  

ברוך הוא נחת רוח מזה העין. וכן כשאדם שומע תורה עם אזניו ומשמר שלא לעשות דבר נגדו באותן 

שמוע דבר ליצנות וניבול פה חס ושלום אזי האוזן חקוק למעלה. וזה האברים שלו ומשמר שלא ל

כוונת חכמינו ז"ל דמות צורתו של יעקב חקוק מתחת כסא כבודו, כי הוא עבד את הבורא ולכן היתה 

 :צורתו חקוקה למעלה

  
Antes de responder a esta pregunta primero debemos entender un verso en los 

salmos 34,16 en el que David describe  ואזניו אל שועתם עיני ה' אל צדיקים , los “ojos” de 

Di-s como dirigidos a los justos, mientras que Sus “oídos” como en sintonía con 

sus oraciones. ¿Cómo se relaciona un judío común, uno que ha sido educado para 

creer que Di-s no es corpóreo, que no posee un cuerpo, etc.”, con David 

describiendo los órganos físicos como actos para los cuales se requieren órganos 

físicos? ? ¿No es uno de los 13 “dogmas” básicos de Maimónides que (artículo 3) 

“el Creador, bendito sea su nombre, no es un cuerpo y está libre de todas las 

propiedades de la materia y no tiene ninguna forma en nada?” En realidad, el rey 

David, en el versículo citado de los salmos 34,16 pretendía transmitirnos un punto 

muy importante. El Midrash hablando del salmo 121,5 ה' צלך על יד ימינך, “Jehová es 

tu sombra, a tu diestra”, señala que así como la sombra del ser humano lo 

acompaña a donde quiera que vaya Siempre que va allí, Di-s acompaña al hombre. 

Por lo tanto, el mensaje de David es que cuando el hombre, en su capacidad de ser 

un siervo del Creador, actúa en consecuencia, Di-s por Su parte actuará como si 

fuera la "sombra" de este tzadik, como si estuviera copiando lo que hace el tzadik 

en las regiones inferiores del universo, en Su propia región en las esferas 

celestiales. Cuando el hombre “entronice” a Di-s con sus palabras y acciones, 

cuando su alma ascienda cada noche a las regiones celestiales, encontrará que los 

ángeles le han preparado una gran bienvenida, ya que han oído hablar de sus 

logros en nombre de Dios. del Creador en las regiones inferiores del universo. Si 

tuviéramos que ilustrar esta relación por medio de una parábola, considere esto. 

Un hijo joven ha realizado un acto inteligente, (según su edad y capacidad mental). 

Cuando esto llega a la atención de su padre, el padre se jactará de los logros de su 

hijo, es decir, tomará parte o la mayor parte del crédito por los logros de su hijo. 

Lo hará, aunque, medido por el nivel de inteligencia del padre, el logro del hijo es 

realmente insignificante. El factor importante aquí es que aunque el hijo tiene solo 

cinco años en nuestra parábola, y como tal posee el intelecto de un niño de cinco 

años, el padre tiene derecho a regocijarse por el hecho de que su hijo ha cumplido 

todas las expectativas que un padre podría tener de un niño de cinco años. Lo 

mismo se aplica a los seres humanos que sirven a su Creador. El Creador no espera 

que muestren la madurez intelectual del Creador mismo. Tal vez esto es lo que 

David tenía en mente cuando dijo en los salmos 111,10  יראת ה' שכל טוב  ראשית חכמה

 ,El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; .” Por lo tanto“ ,לכל עושיהם 

tiene perfecto sentido que cuando Di-s mira a los tzadikim y observa cómo estos 

seres humanos físicos cumplen los mandamientos de la Torá y cómo viven a la 

altura de su potencial, le da la oportunidad de demostrar a las miríadas de 

celestiales siervos Suyos, que al crear un ser humano y dotar a esta especie de la 



 

capacidad de rebelarse contra Él mediante el libre albedrío que Él les otorgó, no 

había errado. Cuando un ser humano hace el bien con sus ojos, es decir, muestra 

compasión por sus compañeros menos afortunados, Di-s "graba" este hecho en Su 

trono para servirle como un recordatorio constante de este hecho. Lo mismo es 

cierto cuando un judío "escucha" los mandamientos de la Torá cuando los escucha 

leer y, como resultado, los cumple. Como recordatorio, Di-s graba "orejas" en Su 

trono. 

  
Metzora 4 י ה'. על זה אמר  וזה כוונת הכתוב עיני ה' אל צדיקים )תהלים לד, טז(, כלומר מהיכן עינ

מהצדיקים, שעושים טוב עם העין ולכן יש למעלה עין. ואזניו, כלומר מהיכן הם אזניו, על זה אמר אל 

שועתם, כלומר מאילו שהם צועקים להשם יתברך ועובדים אותו ונמצא עושין טוב עם האוזן, כי 

ן חקוק למעלה. ונמצא  כשמתפלל עם הפה צריך להשמיע לאזניו מה שהוא מוציא מפיו ומשום הכי אוז

אם העין רואה בדבר רע חס ושלום אזי העין החקוק למעלה סתומה ואם הוא עושה טוב עם העין אזי 

הטה אלהי אזניך פקח עיניך וראה, כלומר   (דניאל ט, יח) העין החקוק למעלה פתוחה. וזה כוונת הכתוב

למעלה ולכן אנו מבקשים שיפתח את  שעשינו עד עכשיו דברים רעים עם העין ונמצא העין סתומה 

העין שהיא סתום. וזה כוונת חכמינו ז"ל דע מה למעלה ממך, כלומר מה שהיא למעלה הכל ממך ממה  

שאתה עושה למטה כן חקוק למעלה. ותדע עין רואה ואזן שומעת, כלומר שהעין של מעלה רואה ואוזן  

 :שאתה עושהשלמעלה שומעת ומהיכן בא למעלה אוזן או עין הוא ממעשיך 

  
Cuando David, en los salmos 34,16 habló sobre el 'עיני ה, “los ojos del Señor”, no 

quiso decir que Di-s posee “ojos” y otros órganos en el sentido que entendemos 

esto en nuestro regiones del universo, pero lo que quiere decir es si, como nuestros 

sabios nos dicen que las características del patriarca Yaakov fueron grabadas en el 

"trono" de Di-s, a la pregunta de "de dónde salieron las imágenes de tales órganos 

físicos". penetrar en las esferas celestiales”, tanto David como nuestros sabios 

describen cómo Di-s tiene un recordatorio perdurable del logro de los justos y los 

órganos que han usado para servirle y cumplir Sus mandamientos los tenía 

“grabados” en Su trono como un recordatorio constante, especialmente en los 

momentos en que Su pueblo experimenta una depresión espiritual. En esos 

momentos, el "ojo" grabado en el trono de Di-s puede cerrarse en lugar de abrirse. 

Cuando el rabino Yehudah en Avot 2,1 nos advirtió que miráramos a  מה למעלה ממך, 

no se refirió a que debiéramos mirar a Di-s, sino a que recordáramos que la imagen 

del hombre grabada en G El trono de 'd refleja la condición del hombre en la tierra, 

ya que las imágenes en el trono de Di-s no son estáticas sino que su condición se 

alterna de acuerdo con la condición espiritual de Su pueblo en la tierra. Este “ojo” 

en el trono de Di-s observa lo que hacemos en la tierra; los oídos en ese semblante 

de nuestro patriarca Yaakov “oír” qué y cómo hablamos. Su condición refleja si lo 

que escuchó le dio placer a Di-s o al revés. El rabino Yehudah nos recuerda que es 

lo que hacemos aquí abajo lo que determina si nuestra imagen en las regiones 

celestiales sigue siendo positiva. 

  
Metzora 5 שבא גר להתגייר  (. שבת לא) ובאופן אחר על זה נראה, והוא על פי מאמר חכמינו ז"ל

להלל ואמר למדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחד, אמר ליה מה דעלך סני לחברך לא  

תעביד. ונמצא מזה יש לאדם ליקח מוסר גדול בדרך משל, הנותן לחבירו הון ועושר ואינו מחזיק לו  



 

בירא  (:ב"ק צב) טובה למלאות רצונו בוודאי יחרה אפו בחבירו על הדבר הזה וכמאמר חכמינו ז"ל

דשתית מיניה מיא אל תשדי ביה קלא, מכל שכן הבורא שנותן לאדם כח וגבורה ורוח ונשמה וכד הוא  

מסתלק אשתאר כגופא בלא נשמתא וברא אותו לעבוד אותו והאדם אינו מחזיק להבורא ברוך הוא 

לך סני לחברך לא כביכול טובה לעבוד אותו בלב שלם ובנפש חפיצה, ואם כן הרי הוא עובר על מה דע

תעביד, כלומר דאם היה הוא עושה לאדם טובה ולא היה מחזיק לו טובה אזי היה חרה אפו מאד באדם 

ההוא, והוא בעצמו לא מחזיק טובה להבורא ברוך הוא עבור שנותן בו כח ונפש רוח ונשמה, ונמצא  

לה כמו שאמר הכתוב  האדם יקח ראיה מעצמו דהוא מלמטה שיחזיק טובה למי שנותן לו כח שהוא למע 

ושכינת עזו בגבהי מרומים. וזהו כוונת מאמר חכמינו ז"ל דע מה למעלה ממך, כלומר מה שתחזיק  

טובה להבורא שהוא למעלה ממך, כלומר תביא ראיה ממך שאם אדם היה לו טובה ממך ולא היה 

ה להחזיק  מחזיק לך טובה אזי היה חרה לך מאוד, מכל שכן שאתה צריך לעבוד הבורא שצריך את

 :טובה להבורא שברא אותך

  
También podemos usar el símil del rabino Yehudah con respecto a cómo nuestras 

acciones en la tierra son registradas y evaluadas en las esferas celestiales como un 

medio para entender la respuesta de Hillel dada a los paganos que estaban 

dispuestos a convertirse al judaísmo con la condición de que Hillel pudiera 

enseñarle el judaísmo durante el tiempo que pudo pararse sobre un pie. (Shabat 31) 

Hillel resumió el judaísmo diciéndole al posible converso que "lo que es odioso 

para ti no se lo hagas a ninguno de tus semejantes". El Talmud Baba Kamma 92 lo 

expresa como una virtud negativa cuando nos advierte no tirar una piedra en un 

pozo del que primero habíamos bebido agua. La “fortuna” que el Creador nos ha 

dado gratis a cada uno de nosotros, es nuestro cuerpo y sus órganos, así como las 

facultades intelectuales que sirven bien durante nuestra vida en la tierra. ¿Es 

concebible que seamos tan faltos de gratitud como para negarnos a cumplir con las 

mínimas demandas que nos hizo nuestro Creador? Si alguno de nosotros no 

cumple los mandamientos de Di-s, ¿no tiene derecho a convertirse muy enojado 

con esa persona? Todo lo que tenemos que hacer para darnos cuenta de cuán 

injustificable es tal conducta, es el hecho de que nosotros mismos consideramos a 

cualquiera que no muestre gratitud hacia un prójimo que nos ha dotado 

gratuitamente de riquezas materiales como por debajo del desprecio. Lo que Hillel 

dijo a los paganos que deseaban convertirse no es otra cosa que en el judaísmo 

consideramos a un ingrato como el que cometió el pecado capital. La palabra  מעלה 

en la declaración de Rabí Yehudah también se puede traducir como “virtud”, es 

decir, considere en su relación con Di-s que ha demostrado en la tierra que sabe 

cómo practicar la gratitud. Seguramente, la gratitud que le debes a tu Creador no 

puede ser menor que la que le debes a tus semejantes en la tierra. El rabino 

Yehudah insinúa que las virtudes que practicamos a diario en nuestro trato con los 

demás seres humanos, ciertamente también deben practicarse en nuestro trato con 

Di-s. 

  
Achrei Mot 1 אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימותו )ויקרא אז, א(. פליגי תנאי רבי 

אליעזר ורבי יהושע, רבי אליעזר סבר שהורו הלכה בפני רבן. ורבי יהושע סבר שתויי יין  

צריך לדעת למאן דאמר הורו הלכה בפני רבן מהו שנאמר בקרבתם לפני ה' וימותו,  (ויק"ר כ) .נכנסו

ואם מפני שלא שאלו למשה עיקר חסר. וכן לאידך תנא נמי קשה זאת. ונראה, דלמאן דאמר שהורו  



 

כה בפני רבן, הפירוש הוא של בקרבתם לפני ה', דצריכין להבין מפני מה המורה הלכה בפני רבו  הל

חייב מיתה אף על פי שהורה כדת. דהנה השם יתברך ברא מחיצות מחיצות וכל מלאך שנכנס לפנים 

ממחיצתו נשרף שהשתלשלות העולמות מעולם השרפים והוא כסא הכבוד לעולם החיות ומעולם 

לם האופנים דרך הצמצום. והנה אם מלאך אחד עולה למעלה מצמצום שלו נתבטל  החיות לעו

במציאות. וכן בישראל השם יתברך צמצם שכינתו במשה רבינו ע"ה וממשה לאהרן ומאהרן לבניו  

כיצד סדר משנה  (:עירובין נד) ומבניו לזקינים ומהם לנביאים ומהם לכל ישראל כמאמר חכמינו ז"ל

לעלות יותר מצמצום שלהם ולא שאלו את משה רבן ויקרבו עצמן לפני ה', שהם  כו', ובני אהרן רצו

יקבלו מהשם יתברך ולא על ידי משה ומשה לאהרן ואהרן להם נתבטלו ממציאותן ונשרפו. והוא הדין 

בכל ישראל ובכל דור ודור השם יתברך צמצם שכינתו לגדול הדור וממנו לתלמידיו ומהן לכל ישראל  

פני רבו, ורוצה לעלות ממדריגתו ומצמצום שלו ללמוד בעצמו ולהתקרב בעצמו  והמורה הלכה ב

להשם יתברך שלא על ידי המשכת הצינורים מרבם חייב מיתה. וזהו בקרבתם לפני ה' כו', כלומר  

קרבו עצמם להשם יתברך שלא על ידי המשכת צנורים למשה וממשה לאהרן ומאהרן להם לכן קרה  

כל עת, בכל עת הוא למעלה מהצמצום שכל יום ויום יש לו צמצום בפני  להם כה. וזהו ואל יבוא ב

 :עצמו, כי לכאורה למאן דאמר מורה הלכה בפני רבן היו מהו בכל עת. אך לפי זה הוא מובן

  
Éxodo 16,1 “después de la muerte de dos hijos de Aarón cuando se acercaron 

(demasiado) a la Presencia de Hashem y murieron (como resultado)”. Hay un 

desacuerdo entre el rabino Eliezer y el rabino Joshua con respecto al significado 

preciso de nuestro versículo. El rabino Eliezer sostiene que estos dos hijos de 

Aarón eran culpables de dictar sentencias halájicas en presencia de sus maestros, 

es decir, adelantarse a ellos. El rabino Joshua sostiene que su pecado consistió en 

entrar en los recintos sagrados en estado de embriaguez. (Comparar Vayikra 

Rabbah 20,7 y 9 respectivamente)· Necesitamos comprender cómo el rabino 

Eliezer dedujo que los hijos de Aarón dictaron una decisión halájica sin consultar a 

sus maestros de las palabras: בקרבתם לפני ה' וימותו . Si la razón por la que murieron 

fue que no habían pedido permiso a Moisés o Aarón para entrar en los terrenos 

sagrados, ¿por qué la Torá omitió mencionar la razón más importante de su 

muerte? La afirmación del rabino Joshua de que estaban borrachos aparentemente 

tampoco está respaldada por el texto. Para comprender mejor la opinión de que 

estos hijos de Aarón eran culpables de pasar por alto a sus maestros al no pedir 

permiso para entrar en los recintos sagrados del Tabernáculo, primero debemos 

entender por qué un pecado descrito como no pedir permiso a sus maestros debe 

llevar la pena de muerte a manos de Di-s. Después de todo, no habían dictado un 

fallo erróneo, de modo que su pecado pareciera haber sido solo "mala educación". 

Debemos entender que cuando Dios creó el mundo, también creó límites entre 

diferentes dominios tanto en la tierra y en las regiones celestiales. Cualquier ángel 

que entra en un dominio que no es suyo sin permiso expreso para hacerlo, es 

inmediatamente quemado. La cadena de dominios en el universo comienza (arriba) 

con el dominio de los ángeles conocido como Serafines, el dominio que contiene 

el trono de Di-s. El siguiente dominio inferior es el dominio de los ángeles 

conocido como chayot. El siguiente nivel inferior en los dominios celestiales es el 

conocido como ophanim. Comenzando con el siguiente dominio “inferior”, 

ingresamos al mundo de tzimtzum, descrito en los textos cabalísticos como las 10 

emanaciones,  ספירות. Si cualquier ángel entra en un dominio por encima del nivel 



 

que se le ha asignado, simplemente desaparece en la nada. Existe un sistema 

similar de diferentes dominios entre el pueblo judío. Di-s primero había 

condensado Su brillo para que Moisés pudiera soportarlo. Moisés, a su vez, tuvo 

que condensarlo aún más para la protección de su hermano Aarón cuando le habló. 

Este proceso continuó con los hijos de Aarón, seguidos por los ancianos, seguidos 

nuevamente por los profetas, y de ahí finalmente comprendió a todos los israelitas. 

Sabemos esto por la autoridad del Talmud en Eyruvin 54 en el párrafo que 

comienza con las palabras:  ?כיצד סדר משנה, “¿cuál fue el orden en el que se enseñó 

la Torá al pueblo israelita originalmente?” El problema con los hijos de Aarón era 

que querían saltar de un rango a un nivel más alto que el que les había sido 

asignado. No se habían molestado en pedir permiso para hacerlo ni a Moisés ni a 

Aarón, que pertenecía a un dominio superior. Ellos simplemente se “presentaron” 

ante Di-s sin haber obtenido las credenciales que los hubieran hecho bienvenidos. 

Como resultado, fueron removidos de la tierra. Lo que les sucedió a ellos podría 

haberle sucedido igualmente a cualquier otro israelita en un nivel inferior que 

hubiera presumido de “promoverse” a sí mismo sin la bendición de sus mentores 

espirituales. El principio conocido en el Talmud como  המורה הלכה בפני רבו, “enseñar 

las normas halájicas en presencia de los maestros”, es decir, tratar de impulsar 

relaciones más estrechas con Hashem sin la aprobación de sus mentores es un 

pecado lo suficientemente grave como para justificar la pena de muerte a manos de 

Di-s. [Cuando Pinjás, casi 40 años después, hizo algo, que a primera vista parecía 

similar, esto no solo no era punible sino que merecía una recompensa ya que 

estaba completamente consciente de que arriesgó su vida al hacerlo, pero no lo 

hizo por un sentimiento de superioridad hacia sus mentores sino para salvar la vida 

de muchos miles de israelitas que ya estaban siendo víctimas de una plaga que 

asolaba el acampar. (Números 25,6-8) Ed.] Después de este trágico suceso, la Torá, 

para aclarar este punto de una vez por todas, legisla que incluso el Sumo Sacerdote 

Aarón, un íntimo de Di-s, permitió para pronunciar el santo nombre de Di-s, debe 

saber que incluso él no puede elegir arbitrariamente cuándo invocar esta intimidad 

y que puede entrar en el lugar santísimo en el Tabernáculo solo cuando es invitado 

a hacerlo, o cuando el El ritual prescrito por la Torá para ciertos días en el 

calendario hizo de este un evento anual. (Comparar 15,2) 

  
Achrei Mot 2   ועתח נבאר דעת שתויי יין נכנסו, וכי איך יעלה על דעת קדושי עליונים שיכנסו

כתוב בפסוק זה הדבר אשר   (ט, ו) שתויי יין ובפרט שהוא אחר אזהרה. ונראה, כי לעיל בפרשת שמיני

שם  ) הפסוק. ורש"י ז"ל פירש בפסוקצוה ה' לעשות וירא אליכם כבוד ה'. ולכאורה הוא שפת יתר זה 

ויצאו ויברכו את העם, לפי שכל שבעת ימים שהעמיד משה את המשכן ושימש לא שרתה בו   (כג

שכינה והיו ישראל נכלמים ואמרו למשה כל הטורח שטרחנו כדי שתשרה שכינה בינינו שיתכפר לנו 

אליכם כבוד ה', אהרן אחי כדאי וחשוב  מעשה עגל. אמר להם משה זה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא 

ממני שעל ידי קרבנותיו תשרה שכינה בכם ותדעו שעל פי הדיבור אהרן נכנס ומשמש בכהונה גדולה.  

והנה לא נרמז בפסוק דרוש של רש"י. ונראה, דהנה כשאדם עובד את ה' מרגיש תענוג גדול, כי  

חכם ישמח אב, ובא שמחה ותענוג לכל   בן (משלי י, א) בעבודתו משמח את הבורא ברוך הוא כמאמר

העולמות ומכריזין בכל העולמות הבו יקר לדיוקנא דעביד רעותא דמרא ואין לך תענוג גדול ושמחה  

וחדוה יותר מזה. אכן אין זה עיקר העבודה כי זהו על מנת לקבל פרס. והרמב"ם בהלכות תשובה 



 

ין דאיהו רב ושליט והוא נותן חיות בכל  קראו שלא לשמה. אמנם עיקר העבודה את ה' אלהינו הוא בג

העולמות ובכל הנשמות. ולכן נראה לבאר על מה שהוקשו כל המפרשים למה לא נאמר בתורה שכר  

עולם הבא, כי הנה כל שכר העולם הבא אינו מפורש כלל בתורת משה, רק בדברי חכמינו אשר המה  

עשעו עם נשמת כל הצדיקים בפרט כנים ואמיתים כגון תענוג של לויתן אשר בתוכו צדיקים ישת

 :(חסר הסיום) התענוג אשר יתענגו

  
Exploremos ahora qué llevó a los eruditos que afirmaban que estos dos hijos de 

Aarón estaban borrachos en la ocasión mencionada en Levítico 10,1-3, a llegar a 

esa conclusión. ¡estos ישראל  אצילי בני , “estas almas nobles” entre los israelitas de 

haber sido culpables de tal conducta cuando la Torá no lo había deletreado! ? ¿No 

había señalado la Torá en Levítico 10,8-11 que entrar en el Tabernáculo en estado 

de ebriedad es un pecado capital? ¿Cómo pudieron estos hijos de Aarón haber 

ignorado esto? Creo que podemos encontrar la respuesta a esta pregunta 

examinando el texto en Levítico 10 más de cerca. , “esto es lo que debes hacer 

para que la gloria de Hashem se te aparezca”, en ese párrafo parece ser superfluo, 

o al menos no conectado con el tema en discusión. (Levítico 9,6)Rashi, al 

comentar Levítico 9,23 cerca del final de este párrafo donde la Torá escribe:   ויצאו

 ,”salieron (Moisés y Aarón del Tabernáculo) y bendijo al pueblo“ ,ויברכו את העם 

escribe que durante los siete días anteriores a los ritos de consagración del 

Tabernáculo, la Shejiná no se había manifestado, por lo que el pueblo se había 

quejado de por qué se habían esforzado tanto en construir el Tabernáculo si 

después de todo esto A Di-s no le había parecido conveniente instalarse entre ellos. 

Moisés les dijo lo que debían hacer para merecer que la Shejiná se manifestara 

nuevamente entre ellos como prueba de que el pecado del becerro de oro había 

sido perdonado. Explicó que al ver que su hermano Aarón, que era el Sumo 

Sacerdote, era más digno que él, hasta que Aarón hubiera presentado sacrificios en 

el Tabernáculo, la gloria de Di-s no se manifestaría. Es por esto que en el versículo 

24 se nos dice que Aarón cumplió con sus deberes como resultado de lo cual la 

Shejiná se manifestó en ese fuego celestial que consumió las porciones de los 

sacrificios en el altar. No parece haber una alusión a todo esto en el texto de la 

Torá, entonces, ¿de dónde tomó Rashi su exégesis? da placer a su Creador. Este es 

el significado alegórico de Proverbios 10,1   ישמח אבבן חכם , “que el hijo inteligente 

complace a su padre”. Este placer o alegría no se limita a un dominio en el 

universo, sino que se extiende por todo el universo. Un llamado sale en todas 

partes del universo para honrar a la persona que, a través de su devoto servicio a su 

Creador, ha brindado tanto placer en todo el universo. No hay mayor placer que 

este.Sin embargo, al ser conscientes de esto, esto reduce nuestro servicio al Señor a 

uno que está ligado a la expectativa de la recompensa. Maimónides en su hiljot 

teshuvá capítulo 10 llega tan lejos como para llamar a tal servicio de Di-s como 

 guardar los mandamientos de la Torá por motivos ocultos”. El“ ,שלא לשמה

propósito principal del servicio puro del Señor es que se lleva a cabo en 

reconocimiento de la grandeza del Creador que proporciona todas las formas de 

vida en este universo y que nos ha dotado de almas que contienen cualidades 

divinas. Podemos Bueno, pregunte por qué no se hace mención en la Torá de 



 

ninguna recompensa por el cumplimiento de los mandamientos de la Torá que se 

acumula para el hacedor en el mundo más allá de la muerte del cuerpo. La 

recompensa en el  הבאעולם , el mundo venidero, aunque discutido extensamente por 

nuestros sabios, no se trata en absoluto en la Torá escrita. [Falta la conclusión del 

párrafo del autor.] 

  
Achrei Mot 3   את משפטי תעשו ואת חקותי תשמרו )ויקרא יח, ד(. כי חוקות הם המצות שאין

עם. והמשפטים הם המצות שיש להם טעם. ובאמת כשאדם עושה המצות שאין להם טעם אזי להם ט

הוא מזדכך בזה להבין המצות שיש להם טעם אבל חס ושלום כשאדם אינו עושה המצות שהם חוקים  

אזי אין לו שכל כלל להבין המצות שיש להם טעם כדי לעשות. וזהו את חוקתי תשמורו, כשתעשה  

שאין להם טעם אזי יזדכך שכלך להבין המצות שיש להם טעם לעשות. וזהו ואת   המצות שהם חוקים

 :משפטי תעשו כו'. וזהו הרמז אשר יעשה האדם וחי בהם, שיבין שהמצות הם החיות שלו

  
Levítico 18,4. “observaréis mis leyes sociales y mis estatutos guardaréis con 

diligencia”; los “estatutos” son los mandamientos en la Torá acerca de los cuales la 

Torá no reveló por qué el Creador ha ordenado que los observemos, ni se 

recomiendan a nuestro intelecto. Debemos recordar que la verdadera prueba de la 

creencia de un judío en Di-s es si observa estos estatutos y cómo lo hace. Si guarda 

estos estatutos meticulosamente, por lo tanto refina su carácter. Si uno elige 

cumplir solo aquellos mandamientos para los cuales la Torá ha proporcionado una 

razón, o con respecto a los cuales creemos que entendemos lo que Di-s tenía en 

mente cuando los decretó, uno demuestra que no tiene cualquier intelecto en 

absoluto, es decir, ni siquiera entenderá la verdadera razón detrás de los 

mandamientos que ha elegido observar. Este es el verdadero significado de la 

línea:  את חקותי תשמרו. La Torá promete que si observamos los estatutos sin saber su 

razón nuestra recompensa será que comprenderemos verdaderamente las  משפטים, 

las reglas que parecen dirigirse ante todo a las relaciones entre el hombre y su 

prójimo . Cuando la Torá escribió (18,5) אשר יעשה אתם האדם וחי בהם, “que el 

hombre debe cumplir para vivir a través de ellos”, alude a este efecto de cumplir 

aquellos mandamientos que no podemos entender. . 

  
Achrei Mot 4  וה אני ה' )ויקרא יח, י(.  בתיב איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ער

בכל דרכיך דעהו, דהיינו שבכל   (משלי ג, ו) נבוא לבאר, כי הנה ידוע מה שאמר דוד המלך עליו השלום

עסקיו ומעשיו יהיה כוונתו רק בשביל תענוג הבורא ברוך הוא ומה שנושא אשה לא משום תאותו, רק 

תמיד ולא יקרבו אליה חס ושלום משום שציוונו השם יתברך ליקח אשה צריכים אנו לחשוב זה 

בשביל הנאתו, רק יקרב אליה מציווי הבורא ברוך הוא. וזה כוונת הכתוב איש איש אל כל שאר  

בשרו, דהיינו לאשתו שהיא שאר בשרו. לא תקרבו לגלות ערוה, כלומר לא תקרבו אליה, רק משום  

ו בשביל זה אצלה, רק בשביל  לגלות ערותה ולא בעבור ציווי הבורא. על זה הזהיר הכתוב לא תקרב 

זה יקרב לחשוב שעושה זה לקיים ציווי הבורא ברוך הוא. וזה כוונת הכתוב אני ה', כלומר שיקרב  

 .אליה לחשוב שאני ה' ואני צויתי לו והוא מקיים מצותי בזה ולא להנאת עצמו כלל

  
Levítico 18,6. “Ninguno de vosotros se acercará a nadie de su propia carne para 

descubrir desnudez; Yo soy el Señor.” Primero quiero explicar lo que dijo el rey 

Salomón en Proverbios 3,6   דרכיך דעהו בכל , “en todos tus caminos debes 



 

reconocerlo”. Salomón quiere decir que todas nuestras actividades deben tener 

como fin último proporcionar satisfacción y placer a nuestro Creador. Cuando un 

hombre se casa con una mujer, esto no debe ser simplemente un medio legal de 

satisfacer sus impulsos sexuales, sino que debe ser el cumplimiento del primer 

mandamiento de la Torá. Al tener relaciones maritales con la esposa, el objeto no 

debe ser satisfacer la libido. Las palabras: איש איש אל כל שאר בשרו se refieren a su 

esposa como  שאר בשרו. Las palabras:  ערוהלא תקרבו לגלות , significan que cuando te 

involucras en relaciones íntimas con tu esposa, no lo haces solo con el propósito de 

satisfacer tus impulsos sexuales. La razón por la que el verso concluye con las 

palabras: 'אני ה, es un recordatorio de que incluso al participar en el acto más físico, 

uno no solo autorizado legalmente por Di-s sino ordenado por Él, debes nunca 

olvides que lo haces para cumplir uno de Sus mandamientos. 

  
 1Kedoshim  תלמוד לומר כי  יכול כמוני, ( ויק"ר כד) קדושים תהיו כו' )ויקרא יט, ב(. במדרש

קדוש אני ה', קדושתי למעלה מקדושתכם. הנראה לי בזה וכבר האריכו הקדמונים בענין הזה, דהיינו  

במה שיכול האדם לגשת על עבודת הקודש איזה עבודה שהוא בלב הוי אומר זה תפלה, דהיינו במה  

הגדול מלך מלכי   שנותן נגד עיניו גדולת הבורא ברוך הוא אומר מה אני לבקש ולזעוק לפני המלך

המלכים הקדוש ברוך הוא הלא אני עפר רמה ותולעה מלא עונות ופשעים, ואחר כך חושב בעצמו  

מהיום והלאה אני מקבל עלי עול מלכות שמים באמת ובלב שלם וכן בכל יום ויום ילך ממדריגה 

שמאי אומרים כו',  נר חנוכה בית   (:כא) למדריגה וישמע חכם ויוסיף לקח. וזהו דאיתא במסכת שבת

ובית הלל אומרים מוסיף והולך, פירוש לפי שבכל יום מהח' ימי חנוכה כאשר מקיים מצוה ומצוה  

גוררת מצוה, אזי מתדבק לעבודת הבורא ברוך הוא ובכל יום כאשר עושה עוד מצוה אזי מתדבק יותר  

אל המלך אזי נראה יותר  להבורא ברוך הוא ונמצא אז רואה גודל שפלותו, כי כל מה שהוא קרוב יותר 

בעיניו גודל שפלותו ובזה יהיה יכול לבוא אל מדריגת אי"ן ולענוה יתירה. ובית הלל שהיו במדת ענוה 

ביותר על כן אמרו מוסיף והולך כנ"ל. וזה כוונת המדרש קדושים תהיו, יכול כמוני, תלמוד לומר כי  

קדושתכם אזי נתקדש שמי ביותר. וזהו  קדוש אני ה', קדושתי למעלה מקדושתכם, דהיינו מחמת רוב 

קדושתי למעלה , דהיינו שנתקדש שמי מחמת קדושתכם. והנה מה טוב ומה נעים לכל איש הישראלי  

עקב ענוה יראת ה', ואז יגרום שיתקדש שמו הגדול   (משלי כב, ד) להתדבק במדת ענוה וכמאמר הכתוב

ומעשים טובים ואף על פי כן הם בעיניהם בזה על ידי אנשים אשר הם בוודאי חשובים ועושים מצות 

 :כאין נגד הבורא וזהו שנתגדל שמו ברבים. כן יתן לנו השם יתברך מדת ענוה ושאר מדת ישרות אמן

  
Levítico 19,2. “Sed santos, etc.” Vayikra Rabbah 24,9, considerando las palabras: 

 porque soy santo”, pregunta si es posible que la Torá exija que“ ,כי קדוש אני

nosotros, el pueblo judío, seamos tan santos como Él. ¿es? La respuesta del 

Midrash es que, por el contrario, las palabras כי קדוש אני, indican que la verdadera 

santidad es algo reservado solo para el Creador. Por más santos que podamos 

llegar a ser, Su santidad siempre será superior a la nuestra. Los comentaristas 

anteriores ya han tratado extensamente el significado de este versículo, es decir, la 

cuestión de cómo se puede servir al Señor por medio de la santidad, y concluyeron 

que esto se refiere a servir al Señor con el corazón. En cuanto a cómo se debe 

hacer esto con precisión, hemos aprendido en Taanit 2 que la oración es el mejor 

medio para servir al Señor con el corazón. La “oración” a la que se refiere el 

Talmud no es que dirigimos nuestras peticiones al Señor, sino que expresamos 

nuestra conciencia de Su grandeza y al mismo tiempo nuestra insuficiencia para 



 

expresar con palabras lo que realmente sentimos por Él. Al afirmar que frente a Él 

somos sólo polvo y ceniza, que estamos manchados por nuestros pecados y que 

aceptamos el yugo de servirlo como nuestro Maestro, podemos comenzar a 

desarrollar gradualmente el nivel de santidad que es posible que cualquiera de Sus 

criaturas lo alcance. Cuando Salomón en Proverbios 1,5 habla de   ישמע חכם ויוסף

 un hombre sabio escuchará y (cada vez) aumentará su conocimiento, habla de ,לקח 

cuán continuo, y más aún, el estudio repetitivo de la Torá aumentará nuestro nivel 

de espiritualidad, de santidad.En este sentido nuestro autor se refiere a la conocida 

disputa sobre el procedimiento adecuado para encender las velas de Januca. 

(Shabat 21) La escuela de Shammai sostenía que comenzamos con ocho velas la 

primera noche y progresivamente encendemos una vela menos cada noche. La 

escuela de Hillel adopta el punto de vista opuesto, dictaminando que encendemos 

solo una vela en la primera noche pero aumentamos esto en una vela adicional 

cada noche hasta que en la última noche encendemos ocho velas. La escuela de 

Hillel explica que la razón por la que quieren aumentar el número de luces cada 

noche es que aunque la cantidad de aceite milagroso ha disminuido 

constantemente, la apreciación del milagro aumenta con cada noche que 

pronunciamos la bendición cuando encendiendo las velas como un acto de gratitud 

por el milagro de Di-s en ese momento. Con el reconocimiento creciente del 

milagro de Janucá, viene una mayor conciencia de nuestra relación con el Creador, 

o expresado de otra manera, מצוה גוררת מצוה, “la ejecución de uno de los 

mandamientos de Di-s trae consigo el deseo para cumplir más de Sus 

mandamientos.” El reconocimiento de la grandeza de Di-s conduce 

inevitablemente a la conciencia de la pequeñez del hombre en comparación con Él. 

Es esta conciencia de nuestras propias limitaciones la que nos acerca gradualmente 

a comprender y emular la virtud de la אין סוף, última forma de humildad. La 

escuela de Hillel, discípulos de Hillel, quien era mundialmente conocido por su 

modestia y humildad personal, siguió a su mentor cuando formularon el concepto 

de מוסיף והולך, que una chispa de santidad se alimenta de sí misma y hace ondas 

como un  piedra arrojada sobre la superficie del agua. Esta idea también se refleja 

en las palabras iniciales de nuestra porción שים תהיו קדו , “comienza el proceso para 

volverte santo, ya que es continuo y se alimenta de sí mismo”. Un factor adicional 

que te ayuda a progresar en esta ruta es כי קדוש אני, “porque Yo soy santo”, es decir, 

cuando contemplas Mi santidad, esto te inspirará a emular Mi santidad en la 

medida en que sea humanamente posible. De hecho, Di-s dice que Su propia 

santidad aumentará proporcionalmente a la cantidad de santidad que se encontrará 

entre Su pueblo en la tierra. [Esta no es una declaración sorprendente, ya que en 

asuntos de pureza e impureza también ya que en materia de santidad y secularidad 

no aplicamos varas objetivas sino subjetivas, relativas. Un buen ejemplo se 

encuentra en Levítico 14,36 donde a pesar de que según la razón los muebles de la 

casa afligida serían ritualmente impuros como la casa es impura, los habitantes 

pueden retirarlos antes de la llegada. del sacerdote Ed.] Uno de los fenómenos más 

bienvenidos en la tierra que Di-s mira con el mayor placer es la virtud de la 

humildad. Este pensamiento se refleja en Proverbios 22,4 'עקב ענוה יראת ה, “el 



 

resultado natural de la humildad es el temor del Señor; cuanto más practica la 

gente la humildad, mayor es la santidad de Di-s.”[La virtud de la humildad no solo 

es grandiosa sino que es muy difícil de adquirir. Primero se deben poseer 

cualidades que sean el resultado de la construcción del propio carácter; una vez 

que uno posee estas cualidades de las que otros se jactan, uno debe ocuparse de sus 

asuntos como si no supiera que posee tales cualidades. Si Moisés hubiera 

respondido a la acusación de su hermana Miriam (de haberlos escuchado), lo 

habría hecho a costa de su humildad. Ed.]  

  
Kedoshim 2   ,או יבואר קדושים תהיו, להבין הענין מאי קדושים תהיו כו', איש אמו ואביו תיראו

לזה. ונבאר קודם משנת עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בג' דברים וכו', דע מאין  מה סמיכת זה 

באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מאין באת, מטפה סרוחה. ולאן אתה  

אבות ג,  ) .הולך, למקום כו'. ולפני מי אתה עתיד כו', לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא

וא תמיה, כי מי לנו גדול מעקביא בן מהללאל בענוה ויראת חטא וידבר ממדריגה קטנה  ולכאורה ה (א

כזאת שהוא יראת העונש. ב', קשה אריכות הלשון דע מאין כו' ולאן אתה הולך כו', והדר מפרש,  

 :ומהראוי היה לו לומר, דע מאין באת מטפה סרוחה כר 

  
Otro acercamiento a las palabras  ו קדושים תהי  y lo que significa, ya que es una 

virtud abstracta y no se puede demostrar con hechos. Para entender esto 

necesitamos explicar por qué esta línea es seguida por  איש אמו ואביו תיראו, el 

mandamiento de “temer” a la madre y al padre. Esto también se entenderá mejor 

después de apreciar el dicho en Avot 3,1 donde Akavya ben Mahallel nos exhorta a 

tener presentes los siguientes tres conceptos en todo momento, ya que son de gran 

ayuda para evitar que cometamos transgresiones. . Nos pide que recordemos 

nuestro humilde origen, es decir, una gota pútrida de esperma, hacia dónde nos 

dirigimos, es decir, polvo, y ante quién tendremos que rendir cuentas, es decir, el 

Juez más alto del universo. Las palabras de un modelo de humildad como Akavya 

ben Mahallel, probablemente la persona más humilde de su generación, al 

hablarnos de su temor de enfrentarse al tribunal celestial después de su muerte, nos 

hacen comprender de qué se trata la verdadera humildad. ya que ni siquiera se 

acredita a sí mismo con poseer el nivel más bajo de temor del Señor, el nivel 

basado en יראת העונש, temor al castigo. Otra característica notable de su Mishná es 

su redacción un tanto engorrosa y extensa. ¿Por qué Akavya no dijo simplemente: 

"sabes que te originas de una gota pútrida de esperma, etc;?" Esto habría ahorrado 

más de la mitad de las palabras que usó. 

  
Kedoshim 3   ונראה לפרש בעזרת השם הענין הוא כך, אם תהיה טוב אז מאי"ן באת כו', במדריגה

טובה. ואם חס ושלום להיפך אזי יהיה מאין באת מטפה סרוחה. כי ידוע שיש שני מיני מדריגות של  

יראת השם יתברך. האחד, הוא יראת העונש חס ושלום. והב', היא יראת הרוממות היא יראה 

גת צדיקים מחמת שהצדיק מסתכל תמיד באי"ן הנעלם והחכמה מאין תמצא  האמיתית והוא מדרי

ומעלה תמיד על מחשבתו שהבורא ברוך הוא וברוך שמו אין סוף ואין תכלית ולית מחשבה תפיסה 

ביה כלל ומעלה תמיד על מחשבתו איך שכל המלאכים ושרפים חיות ואופני הקודש עד אין שיעור  

ר כולם מתבהלים ומתפחדים מאימתו ואיך בריה שפלה כו'. והנה  ומספר וכל העולמות עד אין מספ 

כשבא צדיק ליראה זו ומתמיד בה הוא דבוק ברוחניות ומשבר כל התאות הגשמיות הוא חלק אביו  



 

קידושין ) ואמו שנתנו בו ומדבק בנ"ר ונשמה חלק הבורא ברוך הוא וברוך שמו כמאמר חכמינו ז"ל

שמהפך חומר לצורה ומסתכל תמיד באי"ן הנעלם. וזה היה מדריגת  שלשה שותפים באדם, עד  (:ל

משה רבינו עליו השלום שהיה עניו מכל האדם, רוצה לומר שהיה תמיד דבוק באי"ן הנעלם וממילא 

היה בעיניו כאין והיה עניו מכל אדם. וזאת היראה היא עיקרית מכל המצות, כי כל המצות הם  

גד רמ"ח איברים ושס"ה מצות לא תעשה כנגד שס"ה גידין,  להזדככות החומר רמ"ח מצות עשה כנ

בכדי שיבא לידי יראה זו ולדבק את עצמו במדת אין. והנה מי שזוכה ליראה זו כיון שהזדכך חמרו  

ובטל ממנו חלק אביו ואמו ונעשה מחומרו צורה ודבק בהשם יתברך בוודאי הוא אינו בא מטפה  

בן  (משלי י, א) הצדיק נקרא בן להקדוש ברוך הוא כמאמרסרוחה ואין הולך למקום כו'. גם ידוע ש

חכם ישמח אב וכו', והחכמה הוא היראה כידוע. וכשבא בן אצל אביו למשפט בודאי אין לו לירא כלל,  

כי בוודאי יצא זכאי בדין. מה שאין כן מדריגה השניה שהוא יראת העונש ואין לו יראת הרוממות  

אזי הוא בא מטפה סרוחה והולך למקום כו' והוא במדריגת עבד הנ"ל הוא מדובק מחלק אביו ואמו 

 :והעבד כשבא למשפט אינו יודע אם יצא זכאי

  
Esperamos justificar el uso de Akavyah del lenguaje registrado en la Mishná. 

Akavyah postula que una persona al evaluarse a sí misma, al hacer un balance de 

sí misma, se siente tentada a mirar primero una lista de sus logros. Si esa persona 

es una buena persona, Akavyah le recuerda que al ver que él es "descendiente" de 

una gota de semen que huele mal, realmente no tiene nada de qué jactarse. Si es 

una persona moralmente débil o inferior, se le recuerda a sus ancestros superiores 

como su origen, algo que debería avergonzarlo por no estar a la altura de los 

estándares de sus antepasados. Akavya era consciente de que hay dos niveles de 

"temor del Señor". El nivel inferior se llama "miedo al castigo", mientras que el 

nivel superior se llama יראת הרוממות "el asombro de la superioridad abrumadora del 

Creador". Por lo tanto, se dirige a ambas categorías de individuos, asumiendo que 

a cada categoría le resulta difícil en ocasiones resistir el impulso del mal para que 

pueda cometer una transgresión. El verdadero  יראת השם es solo esta última 

categoría de “temor y reverencia al Señor”. Este es el nivel de  יראת שמים de los 

justos, viendo que  צדיק siempre se enfoca en el concepto de  אין סוף, “Di-s como 

personificación del infinito”. En Job 18,12 se nos ha enseñado que   חכמה, 

“verdadera sabiduría”, solo se encuentra en el ámbito descrito como מאין, las 

mismas letras que אין en  אין סוף. El tzadik siempre sigue reflexionando sobre el 

concepto fantástico de la infinidad del Creador y cómo Él está a cargo de millones 

de diferentes categorías de santos ángeles y un universo cuya extensión supera la 

imaginación. Piensa en cómo todos estos ángeles están en constante temor 

reverente de Él para que a través de su preocupación con tales pensamientos no sea 

víctima del impulso de saborear los placeres físicos que ofrece la región en la que 

hemos sido colocados por nuestro destino. Estos impulsos físicos, después de todo, 

se han convertido en parte de él solo por transmisión genética de su padre y su 

madre, mientras que su alma divina, la contribución de Di-s a cada ser humano 

como parte integral de Él, es suministrada por Él. Quien, ciertamente, no está 

sujeto a tales impulsos. Fue la habilidad de Moisés de concentrarse en ese 

“tercero” de su ancestro, es decir, el  אין סוף, lo que resultó en que se le describiera 

como איש האלוקים, un “hombre piadoso”. (Deuteronomio 33,1) Había alcanzado 

este estatus al convertirse en lo que la Torá llama: “el hombre más humilde de la 



 

tierra”. (Números 12,3) Se deduce de la definición de la Torá de su personalidad 

que se había concentrado en la conexión más cercana posible con lo que estaba 

oculto para él, (así como para cualquier ser humano vivo) es decir, la esencia de 

Di-s , de modo que se consideraba a sí mismo como אין, como si no existiera, fuera 

inmaterial. 

  
Kedoshim 4   וזהו כוונת עקביא בן מהללאל שמדבר מב' מדריגות הנ"ל. מדריגה הא', דע מאין

פירוש שיסתכל האדם תמיד באי"ן הנעלם איך הוא מחיה ומהוה כל העולמות כולם בכל רגע  באת, 

ממש מאין ליש ובלתי חיותו הכל אפס וזו גם כן ולאן אתה הולך, כלומר שכל עשיית המצות כדי  

שתקרב עצמך למדת האי"ן. מה שאין כן חס ושלום אם לא תעשה רצונו של מקום ותדבק עצמך  

ן באת מטפה סרוחה ולאן אתה הולך כו' ולפני מי אתה עתיד כו' לפני מלך מלכי  בגשמיות אזי מאי

המלכים הקדוש ברוך הוא, כיון שהוא במדריגת עבד משפטו לפני המלך דייקא ואינו יודע אם יצא 

זכאי. וזו כוונת הפסוק קדושים תהיו כי קדוש אני איש אמו ואביו תיראו, היינו שצריך אדם לירא 

מו בחלק אביו ואמו שהוא הגשמיות ולקדש את עצמו ולבקש ולדבק בחלק הבורא שלא ידביק עצ

 :'יתברך שמו ויהיה מובדל מהגשמיות. וזו כי קדוש אני ה

  
Quien tiene la fortuna de haber refinado su personalidad hasta tal punto, 

difícilmente puede haberse considerado a sí mismo como procedente de una gota 

putrefacta de esperma, en palabras de Akavya, ni se habría considerado a sí mismo 

como procedente de una destino descrito por Akavya como  עפר רמה ותולעה, “polvo, 

descomposición y alimañas”. su padre, aun para ser juzgado, no se acerca a su 

padre con temor porque está seguro de que su padre lo hallará inocente de las 

acusaciones que lo llevaron a ser juzgado. Tal confianza en sí mismo por parte de 

un hijo no es automática si el hijo había estado toda su vida obedeciendo a su 

padre solo porque temía ser castigado si se descubriera alguna mala acción suya. 

El hecho de que este tipo de hijo no hubiera mirado a su padre como alguien 

merecedor del máximo respeto independientemente de su poder para imponer 

castigos, había impedido que se estableciera un vínculo estrecho entre padre e hijo. 

De ahí la verdadera angustia del hijo al presentarse ante su padre como acusado. El 

hijo cuya obediencia se basó en el miedo al castigo está mucho más ligado a su 

padre y a su madre físicos, de modo que cuando se le recuerda que su origen en 

este mundo se remonta a una gota pútrida de semen, es probable que esto le 

recuerde de su insignificancia, y le impedirá cometer transgresiones, la mayoría de 

las cuales se deben a su arrogancia frente a sus semejantes. No está en una relación 

de hijo con su Creador, sino más bien en la relación de siervo a amo. Cuando un 

criado es citado a comparecer ante un tribunal para responder a alguna acusación, 

no está sumamente seguro de su absolución, -suponiendo que sea inocente-, pero 

está muy preocupado por el resultado del juicio. Esto es lo que Akavya tenía en 

mente cuando dirigió su dicho, aunque no a los pecadores, sino a dos categorías 

diferentes de judíos, quienes observan los mandamientos pero por razones 

diferentes. Cuando habló de preocuparse por “hacia dónde te diriges”, quiso decir 

que cuando te preocupas por acercarte constantemente a tu Creador mientras lo 

sirves debido a tu  יראת הרוממות, quiso decir que esto por sí mismo asegurarse de 

que no caería en el pecado. Sin embargo, cuando se dirigía a la persona que servía 



 

a Di-s por temor al castigo, le recordaba que si no consideraba que su destino 

podría convertirse en polvo, descomposición y alimañas, sin la perspectiva de un 

más allá, esto podría actuar como un impedimento para ser atraído al pecado. A la 

luz de lo anterior, concluimos que la razón por la cual el versículo   איש אמו ואביו

 que a primera vista parece repetir el quinto mandamiento de “honrar a tu ,תיראו 

padre y a tu madre”, con una variación menor, es insertado por la Torá en este 

punto para advertirnos que no nos apeguemos a las partes meramente físicas de 

madre y padre, sino que busquemos una asociación más cercana con el Padre 

Divino, el origen espiritual de uno. De esta parte del origen del hombre solo se 

puede decir: כי קדוש אני, “porque soy santo”. 

  
Kedoshim 5   איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו )ויקרא יט, ג(. הכלל הוא, כי הירא

מדבר בוודאי קצת דקצת משיג, דהיינו שיש לו יראה ממנו ובוודאי להשיג כל מהות הדבר אי אפשר  

גדולה מדבר שמשיג כן הוא בוודאי כיון שהעולמות יש להם מהקדוש ברוך  להשיג כי במחשבה היא 

הוא יראה בוודאי הם משיגים קצת דקצת ממדותיו. ובוודאי להשיג כל מדותיו אי אפשר, רק ששופע  

וזורח על העולמות שיש עילה על הכל אשר אין להשיג אותו. והנה זה הבחינה אשר העולמות משיגים  

י לירא מלפניו זה נקרא אב ואם, כי אב ואם הוא מה שהעולמות משיגים קצת  קצת דקצת מדותיו בכד

מגדולת הבורא בכדי לירא מלפניו. וזה הבחינה אשר הוא שופע וזורח על העולמות שיש עילה על הכל  

אשר אי אפשר להשיגו זה נקרא בחינת שבת, כי שבת הוא בטל ממלאכתו, ואף על פי כן יש שם  

יש אמו ואביו תיראו, כי מזה מה שהעולמות משיגים קצת דקצת מדתו זה  פעולה במחשבה. וזהו א

 :העיקר היראה. ואת שבתותי תשמורו, מזה שופע עליהם בחינת שבת כנ"ל

  
Levítico 19,3. “Cada persona debe reverenciar a su madre y a su padre y ustedes 

deben observar Mis días de reposo”. Es una regla psicológica que cuando alguien 

tiene miedo de algo o de alguien, una pequeña porción del miedo es transmitida e 

irradiada por su personalidad cuando está en contacto con los demás. Claramente, 

no es capaz de reflejar todo el alcance de su temor, especialmente cuando el tema 

es el temor del Señor, ya que todo el concepto de Di-s es un concepto que no 

puede expresarse adecuadamente con meras palabras. ejemplo práctico de lo que 

queremos decir, tomemos los poderosos fenómenos de la naturaleza, todos los 

cuales por ser Sus criaturas están claramente en un estado de temor reverencial 

frente a su Creador, tanto que una pequeña porción de este temor se transmite a la 

persona o personas que miran estos poderosos fenómenos como el sol, las 

tormentas eléctricas, el vasto firmamento lleno de estrellas, etc. Al mismo tiempo, 

ninguno de estos fenómenos es capaz de transmitir toda la extensión de su 

asombro por el Creador a las personas que los miran.[La forma en que varias 

partes del universo físico reflejan una pequeña parte del temor del Señor con el 

que se relacionan con Él es que se nos aparecen como fuentes de efusión de 

bendiciones o maldiciones. Es posible errar y sentir que este temor reflejado del 

Señor emanado por ellos es lo “real”, es decir, que estos fenómenos aunque meras 

criaturas son Divinos. Esta es una "oportunidad" que el Creador ha tomado, 

confiando en nuestro sentido común para no confundir al agente con el originador. 

Esta también fue la respuesta de Di-s al interrogador que acusó a Di-s de 

engañarnos al proporcionarnos un sol que podría confundirse con una deidad. He 



 

creído necesario insertar este párrafo. Ed.] El fenómeno abstracto que refleja temor 

del Señor, es decir, reverencia por el Señor en este universo, se llama Shabat, por 

que significa que el Creador proyecta Su supremacía al abstenerse de Su función 

principal de actividad creativa. Nosotros, Su pueblo, al abstenernos de trabajar en 

el día de reposo pero todavía pensando en ello, reflejamos que hemos absorbido el 

concepto que el día de reposo debe transmitir. Cuando la Torá vincula el temor a 

los padres con la observancia del sábado, alude al hecho de que así como nuestros 

padres no son realmente nuestros creadores, sino que cada uno es solo una 

"sombra" del Creador, [אדם בצלם נברא , “el hombre fue creado como una “sombra, 

imagen,” Avot 3,14.Ed.] entonces el Sabbath es un concepto que trasciende nuestra 

capacidad de entenderlo completamente, ya que es un concepto Divino y podemos  

sólo entiendo ciertas partes de ella. Al emular lo mejor que podamos lo que Él hizo 

en el sábado de la creación, podemos absorber algo del verdadero significado del 

concepto del sábado. 

  
Kedoshim 6   מפני שיבה תקום והדרת פני זקן כו' )ויקרא יט, לב(. כי הנה לפי מה שכתבנו שעיקר

היראה הוא יראת הרוממות בגין דאיהו רב ושליט עיקרא ושרשא דכל עלמין וכולהון קמיה כלא  

בין, וכשהאדם הוא במדריגה זו הוא נקרא בן אהוב למקום. והנה בן חביב שאביו אהבו אהבה רבה חשי

ואהבת עולם הבן ירא מאוד לעבור רצון אביו חס ושלום שלא יהיה צער לאביו חס ושלום אשר אהבו  

ישראל   (:חגיגה טו) אהבה עזה וכל מגמתו לעשות נחת רוח לאביו שבשמים כמאמר חכמינו ז"ל

מפרנסין לאביהן שבשמים, בתורה ועבודה וגמילות חסדים וקיום המצות. אבל חס ושלום להיפך אמרו  

חכמינו ז"ל שכינה מה הלשון אומרת קלני מראשי, כביכול יש לו צער להבורא ברוך הוא. והצדיק ירא  

ו  תמיד שלא לצער חס ושלום לאביו שבשמים, רק לעשות נחת רוח לאביו שבשמים ובחינת יראה ז

הוא שירא ממדת הרחמים, כי יש מי שירא ממדת הדין חס ושלום ובבחינות הנ"ל הוא שהצדיק ירא 

ממדת הרחמים שלא יהיה צער חס ושלום למדת הרחמים כי עיקר בריאת העולם היה להטיב לברואיו  

כידוע. ויותר ממה שהעגל רוצה כו', עיקר כוונתו היה להשפיע חסדו ורב טוב לבית ישראל וכשחס 

וחלילה אין עושין רצונו של מקום שכינה מה הלשון אומרת קלני מראשי כו'. ונמצא עיקר יראת  

הצדיק שלא יהיה חס ושלום צער למדת הרחמים ולהשפיע חסדים ורחמים וחיים ושלום על ישראל,  

כי זה עיקר התענוג של הבורא ברוך הוא. וידוע שזקן ושיבה הוא מדת הרחמים כידוע מאמר חכמינו  

ל בסיני נדמה להם כזקן מלא רחמים. וזו פירוש הפסוק מפני שיבה תקום, רוצה לומר שעיקר  ז"

היראה הוא ליראה מפני שיבה, הוא מדת הרחמים. והדרת פני זקן, שלא תאמר קלני מראשי חס  

 :ושלום, כי אם עוז והדר לפניו עוז וחדוה במקומו. וזהו והדרת פני זקן

  
Levítico 19,32. “Te levantarás ante los ancianos y mostrarás deferencia a los 

ancianos, temerás a tu Di-s”. Viendo que hemos señalado que el elemento principal 

en lo que se llama “temor del Señor”, es el asombro con el que debemos 

relacionarnos con Su sublimidad y grandeza, וממות ר , título que se deriva del hecho 

que Él es el Originador de todos los fenómenos que podemos percibir con nuestros 

sentidos así como de los que no podemos percibir, merece nuestro mayor respeto. 

Cuando un ser humano ha alcanzado ese nivel de conocimiento, se le llama   בן אהוב

 un hijo amado de Di-s”. Cuando un padre mortal tiene un hijo a quien ama“ ,למקום

más que cualquier otra cosa en la vida, ese hijo tendrá mucho cuidado de no 

causarle a su padre ningún dolor en absoluto. Por el contrario, este hijo se desviará 

de su camino para causarle a su padre solo placer y satisfacción. Parafraseando 



 

este ejemplo, nuestros sabios en el Zohar III,7 afirman que Israel proporciona 

parnassah, sustento, para el Todopoderoso. Este sustento consiste en el estudio de 

la Torá, sirviéndolo con oraciones y realizando obras de caridad para con sus 

semejantes, además de guardar los demás mandamientos de la Torá. Si, Di-s no lo 

quiera, dejaran de hacer todo esto, nuestros sabios en Chagigah 15 se lamentan, 

“¿qué sería de la Shejiná”? Las palabras en el Talmud que describen la reacción de 

la Shejiná ante la falta de servicio de Israel el Señor y observar Sus mandamientos, 

es  קלני מראשי, “Siento que mi cabeza está confusa, tambaleante”. En otras palabras, 

nuestra mala conducta causa a Di-s el equivalente del dolor físico y la confusión. 

Un tzadik se preocupará toda su vida de no causarle a su padre en el cielo ninguna 

aflicción o dolor. Constantemente se esfuerza por ser sólo la causa de que su Padre 

en el cielo se sienta bien y satisfecho con Sus criaturas. es decir, que Di-s tendría 

que aplicar ese atributo al juzgarlo para que no sufriera daño. [Cuando Yaakov 

despertó de su sueño de la escalera, juró que si regresaba a salvo a la casa de su 

padre, diezmaría todas sus adquisiciones de ahora en adelante, y que de ahora en 

adelante estaba listo para ser juzgado por el atributo de Justicia en su lugar. de 

tener que esperar el atributo de la Misericordia lidiando con sus carencias. 

(Comparar Génesis 28,21). Ed.] La gente común por lo general tiene miedo del 

atributo de la Justicia al tratar con sus transgresiones.  La filosofía del tzadik no se 

limita a su relación personal con Di-s, sino que espera que su meticulosa 

observancia de los mandamientos de Di-s sin buscar recompensa, alentará a Di-s a 

aumentar el flujo de Su generosidad hacia el pueblo judío y que, como resultado, 

estos se beneficiarán de esa generosidad en todas las esferas de la vida. Él es 

consciente de que nada agrada tanto al Señor como tener una excusa para dirigir 

un flujo cada vez mayor de esta generosidad a Su pueblo. Los términos   זקן así 

como שיבה son sinónimos del atributo de la misericordia, como sabemos por 

Pessikta Rabbah 21, donde se percibe que Di-s se apareció al pueblo judío en la 

revelación bajo la apariencia de un anciano barbudo, lleno de compasión. Teniendo 

esto en cuenta, podemos entender el mandamiento de tratar a los ancianos con 

deferencia y respeto como una exhortación a relacionarse con Di-s con tales 

sentimientos. Las palabras:  והדרת פני זקן, por lo tanto, pueden ser entendidas como 

una orden para no causar que la Shejiná grite de dolor  קלני מראשי, “mi cabeza está 

en confusión”. En cambio, debemos asegurarnos de que el versículo que habla de 

במקדשוהוד והדר לפניו עוז וחדוה   , que “gloria y majestad están delante de Él, y fuerza y 

esplendor en Su Templo”. (Comparar salmos 96,6) 

  
Emor 1   אמור אל הכהנים בני אהרן )ויקרא כא, א(. הענין, כי יש ד' עולמות אצילות בריאה יצירה

אחד יש בחינות חיים וחס ושלום להיפך, כי בעולם העשיה אנו רואים שיש חיים וחס  עשיה לכל 

ושלום להיפך. וכמו כן בעולם היצירה שהוא הדיבור יש בחינה כשאדם מדבר דבר הבל זה נקרא היפך  

וכשאדם מדבר דבורים טובים בתורה ובמצות ובעבדות הבורא ברוך הוא זה הבחינה נקרא חיים. וזהו  

החיים כו'. וזהו עיקר בעבדות ה' שישמור האדם בדיבורו. וכמו כן בעולם   (משלי יח, כא) סוקמרומז בפ

הבריאה שהוא המחשבה יש בחינות חיים כשאדם מחשב תמיד בעבודת ה' הבחינה הזאת נקרא חיים  

וחס ושלום להיפך כו'. ויש עולם למעלה מהם שהוא עולם היראה שהוא בטל במציאות שם יש גם כן  

ת חיים וחס ושלום להיפוך. והעיקר הוא הדיבור שישמור האדם עצמו בדיבורו, כי הכל תלוים  בחינו



 

בדבורים של אדם. וזהו הרמז אמור אל הכהנים כו' ואמרת אליהם לנפש לא יטמא, כי הכל תלוים  

 :בדיבור ודו"ק

  
Levítico 21,1. “Habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón”. El tema aquí trata con 

cuatro universos diferentes (partes) llamados   עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם

העשיההיצירה, עולם   , respectivamente. En cada uno de estos “mundos” hay “vida” y 

Dios no lo quiera, es lo contrario. Nosotros en nuestro mundo de עשיה, un dominio 

que representa el mundo material físico después de haber sido completado, 

experimentamos tanto la vida como Dios no permita su opuesto, la muerte. Del 

mismo modo, podemos visualizar “vida” y “muerte” en el עולם היצירה, que a falta 

de un término mejor llamaremos el mundo del habla, דבור, ya que según la Torá 

Di-s había lo creó con directivas verbales. Cuando el hombre abusa del poder de la 

palabra, profiriendo cosas vanas o mentiras, se percibe que está “matando” la vida 

en ese dominio. Cuando el hombre emplea constructivamente el poder del habla, 

se considera que da vida a ese dominio. Esta condición se llama חיים, “vida”, y ha 

sido aludida por Salomón en Proverbios 18,21, donde escribió:  חיים ומות ביד לשון, 

“la vida y la muerte están al alcance de la mano”. El abuso del poder del habla es 

el elemento más importante del que hay que cuidarse cuando se sirve al Señor. La 

misma regla se aplica al mundo conocido como  עולם הבריאה, “el mundo de la 

creación”, es decir, un mundo físicamente subdesarrollado. Esto puede describirse 

mejor como el mundo del pensamiento, un mundo en el que los productos del 

pensamiento y la boca aún no han producido un producto terminado. Cuando el 

hombre está constantemente preocupado en su corazón y en su mente sobre cómo 

servir mejor al Señor, se le considera vivo, mientras que, si Dios no lo quiera, está 

preocupado por lo contrario, se le considera “muerto”. Hay otro mundo, en un 

plano superior a los tres que ya hemos definido, el mundo de יראה, asombro, 

(referido anteriormente como  אצילות) este mundo es completamente abstracto en 

comparación con los otros tres mundos. Incluso en ese mundo, sin embargo, 

existen los conceptos de "vida" y "muerte". nos ha concedido, la capacidad de 

comunicarnos con nuestros semejantes y de transmitir nuestros pensamientos más 

íntimos. La influencia de este don no se puede subestimar, y es por eso que la Torá 

cuando habla a los sacerdotes, comienza con  לנפש לא יטמאאמור אל הכהנים ואמרת להם , 

“habla a los sacerdotes y diles que el sacerdote no debe contaminarse bajo pena de 

muerte;” el significado es que el sacerdote, por mal uso del poder del habla, no 

debe cometer una ofensa capital. 

  
Emor 2   או יבואר הפסוק אמור אל הכהנים, בהיות כאשר ציוה ה' למשה לאמר לכהנים שיקדשו

עצמם, אך פן ירום לבב הכהנים ויתגאו לבבם לאמר מי כמוהם אשר בהם בחר ה' מכל ישראל  

להקדישם בקדושה והאכילם קדשי שמים שאסור לזרים בוודאי הם חשובים לפני המקום מאוד וחיבתו  

וירום לבבם על אחיהם בני ישראל. לכן להוציא זה מלבם צוה הקדוש ברוך   להם יותר מכל ישראל

הוא שיקדים להם הקדמה אחת שלא ירום לבבם ואחר כך יגיד להם את אשר צוה ה'. והוא, דבאמת לא  

שייך שיתנשא האדם אלא בדבר שהוא עמל וטורח ויגע עצמו בו מה שאין כן דבר שלא עמל בו כגון 

בזה התנשאות, כי במה נחשב הוא, וזהו אמור אל הכהנים בני אהרן, כלומר   יחוס אבותיו לא שייך

שמקודם תקדים להם מה שחפץ השם יתברך בהם הוא לא מצד עצמם רק מצד היותם בני אהרן, 



 

שאהרן היה קדוש כל כך עד שבקדושתו הכניס בבניו קדושה גדולה קדושי עליון ולא הם עצמם פעלו  

התפאר. ואחר כך אז ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו, הקדושה  כל זאת ולכן אין להם במה ל

שאני מקדש אותם. מה שאין כן כשתאמר להם מקודם ירום לבבם על אחיהם בני ישראל וצוה השם  

 :יתברך להכניסם במדת ענוה לבלתי ירום לבבם

  
Otro enfoque de las palabras אמור אל הכהנים, “habla con los sacerdotes”. Al ver que 

el tema del discurso de Moisés a los sacerdotes se refiere a la santificación de los 

sacerdotes al abstenerse de incurrir en la profanación ritual, todas las leyes 

especiales dirigidas a ellos pueden hacerlos sentir superiores, o incluso altivos. 

Moisés debe advertirles que el hecho de que una parte de la Torá esté dirigida 

exclusivamente a ellos no debe hacerles sentir que son mejores o más santos que el 

resto de sus compañeros. Moisés debe primero familiarizarlos con la ley de que los 

sacerdotes no deben contaminarse ritualmente, incluso cuando no sea probable que 

sean llamados a realizar sus deberes en el Templo como parte de la lista semanal. 

Tal profanación dañaría gravemente su נפש, “su esencia” como siervos del Señor. 

Se sabe que Di-s odia la arrogancia, la altivez, etc.; en el caso de la altanería de los 

sacerdotes, una consideración adicional es que la altanería cuando es el resultado 

de que alguien ha realizado una tarea difícil, algo en lo que ha invertido mucho 

esfuerzo y tiempo, sigue siendo inaceptable como sabemos de Jeremías 9,22. Si la 

soberbia o la altanería se miran como un atributo negativo en tales casos, cuánto 

menos se acepta en personas que han sido promovidas a un estado elevado 

simplemente por haber nacido de un padre sacerdote, sin poder para reclamar 

superioridad en razón de su excelencia personal? Esto está implícito en la línea: 

 di a los sacerdotes, los hijos de Aarón, etc.” No hubo“ ,אמור אל הכהנים בני אהרן 

necesidad de agregar las palabras: בני אהרן, “hijos de Aarón”; todos sabemos que 

los sacerdotes eran descendientes de Aarón. La Torá agregó estas palabras como un 

recordatorio de que el estatus de sacerdote no se gana, sino que es gratuito. La 

santidad del sacerdote es hereditaria. Si Aarón no hubiera sido “santo”, ninguno de 

sus descendientes podría haber reclamado esta distinción sin merecerla. Por lo 

tanto, no tienen ninguna razón para jactarse de su estatus superior, [al contrario, 

tienen la obligación de no deshonrar su estatus por una conducta impropia. [el 

escritor es un sacerdote) Ed.] 

  
Emor 3   ובת כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת באש תשרף )ויקרא כט, ט(. דידוע כשאדם

חוטא חס ושלום עושה פגם למעלה ונותן כח לקליפות. והרפואה לזה לשרוף את החיצונים על ידי  

וההתלהבות ההוא בא על ידי החטא מחמת שחטא והיה    שמתלהב להבורא ברוך הוא וברוך שמו

במחשבות חשכות. וזה פירוש ובת כהן כו', כלומר הנשמה כדאיתא בזוהר. כי תחל לזנות את אביה 

היא מחללת, שעושה פגם למעלה ונותן כח לחיצונים. הרפואה היא באש תשרף, פירוש על ידי  

 :שביל החטא שחטא תשרף כל הקליפות אמןהתלהבות שמתלהב אחר כך לעבודת הבורא ברוך הוא ב

  
Levítico 21,9. “Si la hija de un sacerdote se contamina mediante la prostitución, ha 

deshonrado a su padre y ha de morir quemada”. Ya sabemos que cuando alguien en 

nuestro dominio del universo comete un pecado, eso deja una “mancha” o defecto 

correspondiente en el dominio celestial. En la práctica, esto significa que los 



 

pecados cometidos en la tierra fortalecen las fuerzas de las "cáscaras" de kelipot, 

es decir, las fuerzas que rodean la santidad y, por lo tanto, la hacen menos efectiva 

o ineficaz, de la misma manera que una cáscara nos impide llegar a la fruta dentro 

de ella. . El mejor remedio disponible para reparar este daño espiritual es quemarlo 

en el fuego. “Arder” no necesita ser un proceso físico, sino que puede ser un 

servicio del Señor con tanto entusiasmo que estalla en “llamas”. [El autor no se 

aparta del sentido judicial del versículo, según el cual la ramera que es hija de un 

sacerdote será sentenciada a muerte en la hoguera. Simplemente superpone una 

exégesis alegórica del verso. Ed.] Según la explicación alegórica del autor, la 

palabra בת, “hija”, debe entenderse como “el alma. La “prostitución” no debe 

entenderse literalmente, sino como albergar pensamientos inapropiados, 

pensamientos inspirados por el mal impulso”. La única forma de purgar el alma de 

tales pensamientos es una dedicación intensificada a servir al Señor. A su debido 

tiempo, esto puede cambiar a esta persona, eventualmente tanto que por su propio 

 literalmente “ardiendo en llamas”, o alegóricamente, “entusiasmo”, puede ,התלהבות

ser transformado de ser un pecador en un personalidad santa. En el análisis final, 

su mismo pecado se convirtió en la causa que lo convirtió en un individuo a quien 

Di-s le da una calurosa bienvenida.  

  
 *Emor 4   והשיאו אותם עון אשמה באכלם את קדשיהם אשר ירימו לה' )ויקרא כב, טו(. מילת

והשיאו, אינו מובן. ורש"י נדחק בזה מאד. ולבאר על פי טעם למה הזהירנו השם יתברך שלא לאכול  

קדשים מאחר שהמאכל קדוש אדרבה היה מהראוי לצוות אותנו לאכול מאכל הקדוש הזה לקדש  

י משל יבואר, שאין מניחים לבית מלך אלא חכם אשר יודע האיך לכבד את המלך  עצמינו. אמנם על פ

ברוב נעימות קולו, לא כן האיש חסר תבונה אשר אינו יודע האיך לעמוד בפני המלך והאיך לעמוד  

באימה בחדריו אין מניחים אותו לחדרי המלך כיון שהוא חסר תבונה וחס ושלום כשיבוא לחדרי  

דרי המלך גדול עונו מנשוא, כי אם הוא מבחוץ לא איכפת למלך כל כך  המלך ויעשה שטות בח

בעשיתו מעשה נערות ואם יהיה בחדריו ויעשה שטותיו גדול עונו מנשוא. כן הדבר הזה, דבשלמא 

הכהנים יש להם דעת ושכל האיך להיות בחדרי המלך ואיך לעמוד לפניו ולכן הכהנים הכניסם השם 

יתירה לאכול מאכלים קדושים בעבור היותם קדושי עליון ויודעים   יתברך לחדריו וקדשם בקדושה

האיך להתנהג, לא כן הזרים שאין להם דעת ותבונה האיך להיות בגינת ביתן המלך מלכו של עולם לכן  

לא הכניסם לקדושה זו לאכול מאכלים קדושים כאלו, כי כשחס ושלום יבואו בחדריו ויעשו שטות אזי  

ושלום ויהיה להם זה לרעה, כי אם עושים השטות כשהם מבחוץ אין העון   יתגדל ויתנשא העון חס

 :גדול, מה שאין כן כשיבואו בחדרי המלך יתגדל העון ויתנשא

  
Levítico 22,16. “se harían culpables al consumir sus porciones sagradas que 

deberían ofrecer a Hashem”; (Las últimas tres palabras están tomadas del final del 

verso anterior.) [No estoy seguro de que esto esté en el manuscrito del autor, o sea 

un error del impresor o editor. Ed.] Antes de continuar, el lector debe recordar que 

en los versículos anteriores se ha prohibido a los no sacerdotes consumir ciertos 

productos sagrados como la terumá de su cosecha de granos, que es uno de los 

regalos que la Torá ha designado para el sacerdotes y miembros de su casa.[Varias 

ediciones del Kedushat Levi han omitido este extenso párrafo por completo. Ed.] 

La palabra  והשיאו en este versículo es muy difícil de entender. Rashi está en apuros 

para dar una explicación satisfactoria. Por lo tanto, intentaremos dar una 



 

explicación satisfactoria de por qué Di-s nos advirtió que no consumiéramos 

terumah debido a que es sagrada. A primera vista, y de acuerdo con otras 

situaciones similares, el mismo hecho de que fuera sagrado debería haber sido la 

razón por la que debería haber sido permitido, especialmente, viendo que la carne 

de las ofrendas de paz, de un nivel superior. de santidad, se le permite al no 

sacerdote, dueño del animal que se ofrece para comer, no sólo se le ordena 

comerlo, sino que se le advierte que no deje nada después de un tiempo 

determinado. Trataremos de explicar esto por medio de una parábola. Es 

costumbre llevar al palacio del Rey a personas inteligentes y educadas que den una 

imagen de ser miembros respetados de la sociedad. Estas personas son capaces, 

debido a su formación genética y educativa, de entretener al rey y ponerlo de buen 

humor si es necesario. Está fuera de cuestión que los consejeros del rey 

encomienden tales tareas a alguien que carezca de las cualidades que acabamos de 

describir. Si bien el rey tolera a tales personas no calificadas fuera de su palacio, 

ciertamente no les daría la bienvenida en su hogar palaciego. Si sus consejeros se 

atrevieran a admitir gente tosca en su presencia, esto sería considerado como un 

pecado imperdonable.Si los sacerdotes son admitidos a la presencia del “Rey de 

Reyes”, el Templo, es porque representan a la élite de los súbditos del Rey. Esta es 

también la razón por la que se les permitió compartir la "comida" del Rey, es decir, 

parte de la carne del sacrificio ofrecida en la Mesa del Rey, el "altar". Ninguno de 

los no sacerdotes compartía estos privilegios, ya que carecían de los requisitos 

previos necesarios para hacer compañía al Rey. No se les permitía comer del tipo 

de comida que se servía en la mesa del Rey para que no avergonzaran al rey por su 

falta de “modales en la mesa”. Si eso sucediera, la vergüenza resultante para el 

“Rey” sería mayor que la causada por la ausencia de estas personas del palacio del 

Rey donde sus necedades no perturbaron a nadie. 

  
Emor 5  וזהו כוונת הכתוב ולא יחללו את קדשי בני ישראל, פירש רש"י להאכיל לזרים. וכדי שלא

תקשה למה לא ציוונו השם יתברך להאכיל קדשים לזרים. על זה מפרש הכתוב והשיאו אותם עון  

בהיותם אוכלים את הקדשים יתנשא ויתגדל. וזהו לשון והשיאו  אשמה, כלומר שהעון שנעשה אז 

אותם עון, כלומר שהעון יתנשא אותם אליהם באכילתם את קדשיהם, לכן אסר להם לאכול בקדשים  

שלא יגיע להם רעה מזה לא כן הכהנים מביני דעת להשכיל לעמוד בחצר המלך הקדישם לאכול  

מאד במדת הענוה שלא יעלה במעלות המדריגות אשר   בקדשים ובשאר קדשי כהנים. לכן יזהר האדם

אין ערכו בכך ואשר עדיין לא הגיע לזה, כי אם אדרבה להיות שפל רוח בעיניו. ואם רואה בעצמו  

איזה מצות ומעשים טובים לא יהיה נחשב בעיניו שהוא עובד ה' ואדרבה צריך להסתכל שיש צדיקים  

דברים ד,  ) ולי רגליהם. וכמו שביארנו על הפסוקעובדים ה' יומם ולילה אשר אינו מגיע לקרס 

וידעת היום כו' כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ואל הארץ מתחת, דעיקר בריאת אדם לבוא   (לט

במדריגת ענוה ואם יראה אדם בעצמו מצות ומעשים טובים צריך להסתכל שיש צדיקים עובדים ה' 

בהסתכלותו בהם מיעוט ערכו ושפלותו. לא כן  יומם ולילה אשר אינו מגיע לקרסולי רגליהם ויבין 

בעסקי עולם הזה כשיש לו מאה זהובים אל יסתכל שיש עשיר יותר ממאה זהובים ויקנא עצמו בו, רק  

אדרבא יסתכל במה שלמטה ממנו שיש עני אחד אשר אין לו אפילו פרוטה. והנה רבותינו ז"ל דרשו  

. וזהו כוונת הכתוב בשמים, כלומר בצרכי שמים,  בשמים ממעל, זו הנשמה. ועל הארץ מתחת, זו הגוף

דהיינו בצרכי הנשמה מה שנוגע לעבדות הבורא ברוך הוא תסתכל ממעל, על דבר שהוא ממעל לך על  

הצדיק שיש בידו מעשים טובים יותר ממך ותבין שפלותך. ועל הארץ, בעסקי הגוף הנוגע לעולם הזה 



 

 :יותר ממך כנ"ל ודו"קמתחת, פירוש תסתכל במה שלמטה ממך שיש עני 

  
Este es el significado de la línea:   ולא יחללו את קדשי בני ישראל, “para que no 

profanen las sagradas contribuciones de los Hijos de Israel”. Sobre este versículo, 

(22,15) Rashi comenta que la profanación a la que se refiere es la de alimentar 

porciones sagradas a los no sacerdotes. El versículo 16 luego retoma este tema y 

agrega lo que sucedería si se violara esa ley:  והשיאו אותם עון אשמה, “el pueblo que 

hubiera alimentado con estas ofrendas sagradas a los no sacerdotes cargaría con 

una culpa al pueblo que comiera lo mismo que es susceptible de volverse más 

grave”. Este es el significado de la expresión inusual  והשיאו, “crecerá más y más 

alto”. La razón por la cual el consumo de las contribuciones sagradas, además de 

las que se ordena específicamente que coman los no sacerdotes como parte de “ 

sus” ofrendas- están prohibidas, es para proteger a estas personas de que no se 

carguen con un pecado grave si al comerlas inadvertidamente erraran en el lugar o 

tiempo o estado de pureza ritual, todos los cuales son requisitos previos incluso 

para la  sacerdotes a quienes se les ordena comer esas porciones. Se podía confiar 

en que los sacerdotes, que siendo la élite del pueblo, estaban familiarizados con 

todos los peligros potenciales que podrían causar la profanación de estas porciones 

sagradas, no cometerían ninguno de estos errores. .El tema de la santidad del 

Tabernáculo/Templo está lleno de tantas transgresiones potenciales que se exhorta 

a cada persona a practicar la humildad, es decir, a no jactarse de estar en un nivel 

espiritual tan alto que puede “ascender ” -en el alegórico al significado de la 

palabra plataformas espirituales para las que aún no ha calificado. Si un individuo 

siente sinceramente que se ha destacado en el cumplimiento de algunos 

mandamientos, y que esto es prueba de su pertenencia a una élite del pueblo judío, 

en lugar de menospreciar a los demás, debe admirar a esos individuos. cuya vida 

entera gira en torno a servir a Di-s con exclusión de cualquier preocupación 

"privada". Esto lo hemos explicado con mayor detalle en Deuteronomio 4,39   וידעת

 sabéis que el Señor está solo en la“ ,בשמים ממעל ועל הארץ מתחת  היום כי ה' הוא האלוקים

tierra y arriba en el cielo debajo." En asuntos terrenales, aunque la mayoría de las 

personas que han amasado, digamos, un millón de dólares, siguen esperando el día 

en que puedan duplicar esto, se les pide a los judíos que se las arreglen con 

adquisiciones modestas y que no persigan valores que no pueden tomar con ellos. 

ellos al mundo más allá de la muerte del cuerpo; sin embargo, en lo que respecta a 

los asuntos espirituales, se nos pide que miremos constantemente hacia arriba y 

que acumulemos para siempre más méritos, ya que estos nos serán de gran utilidad 

en regiones donde el dinero no nos ayudaría en nada. Nuestros sabios, al 

interpretar el versículo citado , entienden las palabras  בשמים ממעל, “en lo alto del 

cielo”, como alusión al alma, mientras que entienden las palabras  ועל הארץ מתחת, 

“y abajo en la tierra”, como alusión a nuestro cuerpos. En consecuencia, el 

significado general del versículo es que la expresión "en el cielo" se refiere al 

requisito en el cielo, es decir, las necesidades del alma, es decir, cómo el alma 

puede servir mejor al Creador, y la respuesta es “mira esas criaturas”, es decir, los 

justos, que están en un nivel superior al nuestro y trata de emularlos; y al mirar a la 



 

tierra, nunca olvidar que hay gente pobre que está mucho peor que nosotros para 

que no hagamos de acumular más riqueza material una prioridad en nuestra corta 

vida en la tierra. 

  
Emor 6 טז(. לכאורה להבין למה  - וספרתם לכם ממחרת השבת. ממחרת יום טוב של פסח )ויקרא טו

בשביל ישראל כו',  (בראשית א, א) בראשית (ב"ר א) חכמינו ז"לכתוב השבת. ויבואר על פי מאמר 

נמצא כל העולמות נבראו בשביל ישראל. ובאמת עד שעת יציאת מצרים לא נתגלה עדיין אהבת ה'  

לישראל, רק בשעת יציאת מצרים נעשה הגמר לבריאת עולם ונתגלה הטעם מבריאת עולם משום כי  

פסח הוא כמו שבת, כי הטעם בשבת כי בו שבת מכל   אז נתגלה החיבה מן ה' לישראל. ונמצא

ובפסח שבת מן המחשבה כמבואר בזוהר הקדוש, כי יש שבת עליון ושבת   (בראשית ב, ג) מלאכתו

התחתון הרצון במעשה ומחשבה ושבת בראשית כי בו שבת מכל מלאכתו, דהיינו שאז נתגלה מעשה  

שביל ישראל כנ"ל. ואז נגמר בריאת עולם,  ה' בבריאת עולם. ופסח נתגלה המחשבה מבריאת עולם ב

כי אז ביציאת מצרים נתגלה אלהותו יתברך ונתגלה המחשבה מבריאת עולם. ונמצא פסח הוא שבת  

 :כנ"ל. וזה ממחרת השבת על פסח

  
Levítico 23,15. “Contaréis para vosotros desde el día siguiente a la festividad, 

(Pascua), etc.;” necesitamos entender en primer lugar por qué la festividad de 

Pesaj se conoce como Hashabbat en nuestro versículo. Esto ha sido explicado por 

nuestros sabios, (Tanna de bey Eliyahu 14) donde el autor interpreta la palabra 

 por el bien de Israel”. Concedido que esto es“ ,בשביל ישראל  en el sentido de בראשית

cierto, sin embargo, no llamó la atención del mundo hasta que Di-s redimió a Israel 

de Egipto cuando Su amor por Su pueblo se manifestó. Como resultado, la Pascua 

se volvió similar al Sábado. El Shabat es único ya que en el Shabat Di-s se abstuvo 

de Su actividad creativa, mientras que, según el Zohar, en Pesaj se abstuvo de 

albergar pensamientos. Cuando Di-s "descansó" en el sábado original, Su obra 

durante los seis días anteriores fue revelada por primera vez. Asimismo, su amor 

por el pueblo judío se reveló por primera vez con motivo de la redención de 

Egipto, es decir, el día del Éxodo. El primer día de Pesaj finalmente quedó claro 

por qué Di-s se había molestado en crear el universo por completo. En otras 

palabras, la Pascua puede verse como la conclusión lógica de lo que se puso en 

marcha en el momento en que Di-s pensó por primera vez en el pueblo de Israel 

como un proyecto para el futuro. Este es también el significado de una declaración 

de los sabios en Shabat 118 de que si los israelitas observaran dos días de reposo, 

es decir, el sábado terrestre y el sábado celestial, serían redimidos inmediatamente. 

El erudito a quien se le atribuye esta declaración citó Isaías 56,4 como respaldo, 

donde Di-s promete la redención a los eunucos que guardan Sus sábados, 

siguiendo en el versículo 7 con: “y los llevaré al monte de Mi santidad etc,. etc." 

Los “dos” sábados de los que habla el Talmud no deben entenderse 

cuantitativamente, es decir, 2 días de sábado separados, sino que se refieren al   שבת

 y al ,תחתון  observancia del sábado con nuestro cuerpo, es decir ,שבט עליון  y al תחתון 

mismo tiempo observándolo con nuestros corazones y mentes, es decir,  שבת עליון, 

el sábado en nuestras regiones superiores, nuestras cabezas. Cuanto más los 

israelitas se comprometan a servir al Señor, más claro se volverá que Di-s solo 

creó el universo a causa de los israelitas. Hay una alusión a esto en las letras de las 



 

palabras  מן פסח cuando invertimos el orden del aleph bet, es decir, que la letra   ,א=ת

ש, ג=ר -ב  etc. [Magen Avraham sobre las leyes de la Luna Nueva, capítulo 428, 

subsección 3 trata esto con mayor detalle, es decir, que ciertos festivales deben 

ocurrir en los días de semana correspondientes a otros festivales que los preceden 

durante el mismo año. Ed.] ... 

  
  Emor 7  ,דהיינו שבת עליון כנ"ל, כי כל  וזה שאמרו רבותינו ז"ל אלו שמרו ישראל שני שבתות

מה שאדם עובד יותר ועושה מצות ה' ביותר נתגלה הטעם מבריאת עולם בשביל ישראל שעושים  

רצונו יתברך. וזהו שנרמז בסימן מן פסח א"ת ב"ש ג"ר ד"ק ה"ץ על ימים טובים הבאים ו"פ מורה על  

להבא ועל פורים על עבר, כי  פורים שעבר. ועיין במגן אברהם. ונבין למה מורה על כל יום טוב

מבואר ברמב"ן הקדוש פרשת בא בסופו, שהקדוש ברוך הוא עושה תמיד ניסים עם ישראל כנאמר על  

נסיך שבכל יום כו' ועל נפלאותיך כו', רק שאין ידוע לנו עיין שם. כי הכלל יש ניסים נגלים עם 

למעלה מן הטבע, ויש ניסים   ישראל שהוא למעלה מהטבע כנס יציאת מצרים וקריעת ים סוף שהוא

שהם מלובשים בטבע כנס של מרדכי ואסתר עם אחשורוש שהרג אשתו כו' ואחר כך הרג אוהבו  

בשביל אשתו שהנס נראה בטבע. אבל כאשר נתגלה הניסים שהוא למעלה מן הטבע כנס של יציאת 

אה שהנסתר שנעשה מצרים אז נתגלה שגם זה שהוא נעשה בטבע הוא רק מן ה' לבדו, כי מן הנגלה נר

בטבע הוא רק על ידי ה' לבדו ולא בטבע כלל. והנה כל הניסים שכתוב בתורה עד יציאת מצרים כגון  

המלחמה שעשה אברהם עם הארבעה מלכים ושאר ניסים היה נראה כטבע, אבל אחר כך כאשר  

ושבע של   נתגלה הניסים של יציאת מצרים נתגלה אז שכל מה שנעשה מן בריאת עולם, דהיינו הרעב

מצרים ושאר ניסים שכתוב בתורה כנ"ל היה הכל מן ה' לבדו ולא בטבע כלל, כי מן הנגלה כו' וכאשר  

ביארנו שהנס מפורים היה גם כן בטבע, רק מן הנס של יציאת מצרים נראה שהכל אינו טבע כלל רק  

אומה הישראלית  מן ה' לבדו. וזהו שמורה הסימן א"ת ב"ש ג"ר ד"ק ה"ץ על להבא, כי בפסח נתגלה  

לה' לבדו ולהם קבע היום טוב לכך מורה על להבא, כי מאז נתגלה אהבת ה' לישראל וניתן לישראל 

היו"ט ו"פ מורה על פורים שעבר, דהיינו להורות על כל המעשים אשר נעשו עד יציאת מצרים שהיו  

הנ"ל רק הכל מן  נראה כטבע וכן הנס דפורים שנראה כטבע מורה ו"פ שאינו בטבע כלל כל המעשים 

 :ה' ומעשה ה' הוא ולא בטבע כלל

 

  
Según el Shulján Aruj allí, estas alusiones se refieren a los días de la semana en los 

que pueden ocurrir diferentes festivales, incluido Purim. Debemos examinar por 

qué esto es importante e incluso se aplica a festivales que son post bíblicos, como 

Janucá, o incluso Purim, que básicamente está conectado solo con la diáspora. El 

día de la semana en que ocurre Pessach gobierna las festividades que siguen y 

Purim que precede. Nachmanides al final de Parashat Bo, explica que la razón por 

la que hablamos en la oración diaria de amidah sobre Di-s realizando milagros 

para nosotros constantemente en todo momento y en muchos lugares, es que la 

mayoría de estos milagros nunca los reconocemos como tales. [Si nos atropella un 

automóvil a 70 millas por hora y sobrevivimos, sabemos que se ha realizado un 

milagro para nosotros. Si ese mismo conductor, en lugar de atropellarnos, nos erró 

por poco, lo más probable es que sea un milagro aún mayor, ya que ni siquiera 

fuimos hospitalizados, pero ni siquiera sabíamos que habíamos estado en riesgo. 

Ed.]Israel experimentó lo que se llama  נסים גלויים, milagros visibles, experiencias 

sobrenaturales, como la división del mar de juncos, la bajada de la comida 

celestial, el maná, etc. etc. Sin embargo,  también experimentó "milagros" 



 

disfrazados como si fueran hechos naturales, como los milagros cuya combinación 

resultó en la historia de Purim. Ni una sola ocurrencia en el Libro de Ester es en sí 

misma sobrenatural. La combinación de eventos y su tiempo es lo que hace que la 

salvación del pueblo judío en ese momento sea un milagro grande e inolvidable. El 

hecho de que Ajashverosh mandó matar a su primera esposa, aunque luego se 

arrepintió, y luego mató a su mejor amigo, Amán, a causa de su segunda esposa, 

Ester, ya es asombroso. El milagro del Éxodo, claramente sobrenatural después de 

una noche en que todos los primogénitos egipcios habían muerto como lo había 

predicho Moisés, permitió a los historiadores en un período posterior admitir que 

la supervivencia del pueblo judío, ninguno de los cuales había sido dañado , 

también debe ser considerado como un milagro realizado por Di-s para Su pueblo, 

a pesar de que estaban en el exilio. Todos los milagros descritos en la Torá como 

ocurridos antes del Éxodo de Egipto, como la derrota de los cuatro poderosos 

reyes por Avraham y 318 hombres, que a primera vista parecían haber sido 

naturales. eventos, fueron de hecho milagros realizados por Di-s que fueron 

reconocidos como tales solo después de que el hombre había experimentado los 

eventos claramente sobrenaturales durante el Éxodo de Egipto del pueblo judío. 

Los siete años consecutivos de abundancia en Egipto seguidos por los siete años de 

hambruna fueron igualmente reconocidos como orquestados por Di-s solo en 

retrospectiva. Si no hubiera sido por el Éxodo del pueblo judío de Egipto, que fue 

un milagro indiscutible, los eventos narrados en el Libro de Ester no habrían sido 

reconocidos como iniciados por Di-s hace unos 1500 años. luego. Las alusiones a 

los días de la semana en los que no pueden comenzar ciertas festividades que 

citamos del Shulján Aruj, deben entenderse como mirando hacia adelante con 

respecto a Pessaj, Shavuot, Rosh Hashaná y Yom Kippur, pero como mirando 

hacia atrás. con respecto a Purim. [Naturalmente, las reglas descritas en el Shulján 

Aruj se aplican solo porque tenemos un calendario fijo y ya no determinamos la 

Luna Nueva sobre la base del testimonio de que la luna nueva ha sido vista por 

seres vivos testigos. Ed.]    

  
Emor 8  ישראל שיוכלו לעבוד השם יתברך  או יבואר, וספרתם לכם ממחרת השבת. דהנה בקשת

בלב תמים ובגשתם להעתיר מהשם יתברך כל בקשתם הוא שיוכלו לעבוד השם יתברך ואינם זוכרים  

כלל לבקש מהשם יתברך צרכם ופרנסתם. אמנם יש עת לישראל שאינם במדריגה זו ומתפללים  

ז אינן חושבים כלל להשם יתברך עבור עניני צרכם ופרנסתם. אפס כשישראל הם במדריגה גדולה א

להעתיר עבור צרכם. והנה זו המדריגה לבקש הכל עבור עבדות ה' זה נקרא שבת, כי שבת הוא מעין  

עולם הבא ואין בו שום אחיזה מעולם הזה. וזה כוונת הכתוב וספרתם לכם, פירוש אימתי תביאו  

בבחינת אחר  בהירות בעסקי הטבעיים לכם, בעניני פרנסה וצרכי האדם. ממחרת השבת, כשאתם

השבת. אמנם כשאתם בבחינת השבת אזי ישכח מאצליכם לבקש טובה עבורכם. והנה בימי הספירה  

אנו מבקשים טובה עבורינו, ובשבועות אנו מעלים מה שבקשנו עבור צרכינו בימי הספירה הכל  

וביום   (כובמדבר כח, ) לעבודת השם יתברך, כי בחג השבועות אנו מבקשין הכל עבור עבדות ה'. וזהו

הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבועותיכם, פירוש מה שפעלתם בשבועותיכם, דהיינו בימי 

 :הספירה שהיו בשבועותיכם שלכם שבקשת' עבורכם תביאו הכל לה' להשם יתברך 

  
Otro enfoque del significado del versículo que comienza con:   וספרתם לכם ממחרת



 

 contad por vosotros mismos inmediatamente después del sábado”. Se“ ,השבת 

presume que Israel solicitó que se le concediera la capacidad de servir al Señor con 

un corazón puro, y mientras se dedicaban a pedirle a Di-s que concediera todas sus 

diversas solicitudes, omitieron por completo cualquier referencia a sus requisitos 

personales, es decir, a asuntos mundanos. Sin embargo, hay momentos en que 

incluso los israelitas en el nivel espiritual más alto encuentran necesario apelar a 

Di-s para que les conceda peticiones tan mundanas como su sustento. La Torá se 

refiere a los períodos durante los cuales los individuos o incluso los grupos de 

israelitas se encuentran en el nivel espiritual más alto como שבת, ya que la 

percepción del sábado es que es una versión condensada del mundo del futuro. , 

 Ese mundo no está conectado directamente con el mundo en el que .מעין עולם הבא 

nos encontramos, llamado עולם הזה, “el aquí y el ahora”. Nuestro versículo nos dice 

bajo qué circunstancias es posible sublimar las condiciones del “aquí y ahora” a tal 

grado que la preocupación por nuestras necesidades personales de supervivencia 

ya no se considera como algo mundano o secular. La respuesta está en las palabras: 

 Mientras .”שבת  después de haber alcanzado primero el nivel llamado“ ,ממחרת השבת 

estamos en la meseta espiritual descrita como שבת, ni siquiera recordaríamos 

preocupaciones tan irrelevantes como nuestro sustento. La receta de la Torá de 

cómo alcanzar tal meseta es el “conteo continuo, día tras día, de nuestro ascenso 

hacia esa meta”. Durante los 49 días de la cuenta todavía estamos en el nivel que 

nos impulsa a acercarnos a Di-s con peticiones para hacer nuestras vidas en esta 

tierra cómodas. Con el advenimiento de la festividad de Shavuot, hemos alcanzado 

un nivel superior, uno que está marcado por nuestra ofrenda una nueva ofrenda de 

regalo”,  מנחה חדשה, (Números 28,26). La razón por la que la Torá lo llama 

 en tus semanas”, es que esta ofrenda refleja nuestro propio progreso“ ,בשבועותיכם 

espiritual logrado durante las semanas de cómputo. Al ver que esto es así, se nos 

pide que ofrezcamos esto a Hashem, quien lo aceptará con este espíritu. 

 

  
Emor 9 ממחרת הפסח, (: מנחות סה) או יבואר, וספרתם לכם ממחרת השבת, אשר דרשו חכמינו ז"ל

לאפוקי דעת הצדוקים. וצריכין אנו להבין למה דייקא בכאן נקרא יום טוב שבת, כי הנה כשהאומן  

עושה מלאכה כשגומר המלאכה וניכר למה עשאו ותכליתו של המלאכה אז כשגומר המלאכה ותכליתו  

אשית  אז שבת וכן כביכו"ל אצל השם יתברך אחר ששת ימי המעשה שבת ממלאכתו ונקרא שבת בר

וכשברא החיות הוא השכליות לעבדו ולידע שהוא הבורא והוא היוצר והוא האל אחר שנגמר וניכר  

בעולם החיות הללו, דהיינו השכליות הללו אז שבת ונקרא שבת. והנה משנברא העולם אף על פי  

, כי  שעשה נפלאות גדולות כגון בימי המבול ומעשה דור הפלגה והפיכת סדום עדיין לא נתגלה אלהותו

לא חזר שום אדם בתשובה ממעשים הללו, כי כולם עמדו במרדם ונח צדיק מעיקרו היה וכן אברהם  

בימי דור הפלגה צדיק מעיקרו היה ולא מחמת הנפלאות שהכירו את הבורא. אמנם ביציאת מצרים  

מטובות הבורא ברוך הוא לישראל אז הכירו והבינו והשכילו את הבורא ברוך הוא ונגמר בריאת  

חיות הוא השכליות לעבדו בחג הפסח כי אז נעשו הנסים הללו לכן נקרא ממחרת השבת ממחרת  ה

הפסח, כלומר שאז נגמר בריאת החיות והשכליות לעבוד הבורא ברוך הוא. ולכן נאמר וספרתם לכם, 

דאיתא בזוהר, וספרתם לכם, לכם דייקא. דהנה הבריאת העולמות בגשמיות זה אינו תלוי במעשינו, כי  

ם כאשר ברא ויצר ועשה והגביל הבורא ברוך הוא. אכן בריאת החיות והוא העולם השכליות לעבדו  א

ולאהבה אותו וליראה מפניו זה תלוי בבחירת האדם. לכן נאמר וספרתם לכם, לכם דייקא כלומר  



 

 :הדברים תלוים בכם

  
Otro enfoque más de la expresión  ממחרת השבת se preocupa por la mala 

interpretación de estas palabras por parte de los tzedaukim, el gran grupo de 

personas que prestan atención solo al significado literal de la Torá escrita, lo que 

los llevó a insistir en que la La cuenta de los cuarenta y nueve días siempre debe 

comenzar el primer día de la semana, inmediatamente después del sábado. 

Nuestros sabios en Menachot 65 nos recuerdan que la palabra השבת en este caso se 

refiere al primer día de Pesaj y no al séptimo día de la semana. Aún así, 

necesitamos entender por qué en este caso, y solo en este caso, la Torá eligió 

referirse al primer día de Pesaj, es decir, un festival, como השבת. Cuando un 

artesano realiza su trabajo, y él llega a la conclusión de cualquier proyecto en el 

que estaba ocupado, se le considera como “descansando”,  שבת, hasta que comience 

a trabajar en su próximo proyecto. Lo mismo se aplica al Creador. Cuando 

completó el universo, "descansó" (no en el sentido de recuperar el aliento), sino en 

el sentido de contemplar lo que se había completado y lo que esperaba su atención 

en el futuro. El período original de “descanso” se llama  שבת בראשית, “el período de 

descanso” que sigue al comienzo. Después de haber creado criaturas vivientes 

equipadas con un cerebro, criaturas que están destinadas a "servirlo" a Él, 

reconociendo Su grandeza, "se tomó un tiempo". Aunque Dios continuó realizando 

milagros alucinantes, como el diluvio. , durante la vida de Noaj, o la dispersión de 

la humanidad y la interferencia con su idioma durante el período de la Torre, 

ninguno de estos milagros tuvo el efecto deseado en la humanidad, y no 

reconocieron la tierra como el lugar legítimo de Di-s. dominio y por lo tanto no 

hizo teshuvá, penitencia. El paganismo floreció sin cesar a pesar de individuos 

destacados como Noaj y los patriarcas que deberían haber inspirado a la 

humanidad a cambiar sus caminos por su misma ocurrencia. El período que 

comenzó con el séptimo día de la creación, el  שבת בראשית, llegó a su fin con la 

redención de todo un pueblo, el pueblo judío, después de cientos de años de cruel 

represión. Un nuevo capítulo en la historia del hombre comenzó a partir de ese 

momento, y el período durante el cual progresó hacia la madurez tomó siete 

semanas, y es por eso que la Torá describe este período entre Pesaj y Shavuot 

como ממחרת השבת, como “ el seguimiento del sábado original.” Durante este 

período la inteligencia de toda una nación maduró y comenzó a ver el propósito de 

sus vidas al servicio de su Creador. Sin embargo, Di-s nunca se retractó de Su plan 

original de crear al hombre como una criatura dotada de libertad de elección, la 

capacidad de negar y oponerse a la voluntad de su Creador. 

  
Emor 10   או יבואר, וספרתם לכם, והוא קרוב לאופן הנ"ל, כי הנה בפסח נתגלה אלוהותו על ידי

ניסים ונפלאות ושראוי לעבדו. אמנם השם יתברך רוצה הגם שהוא מעורר אותנו מלמעלה לעבדו  

שנהיה אנחנו חפיצים להתעוררות הזה. וזה סוד הספירה שבשבוע הראשון אנחנו חפיצים באהבתו, 

אנחנו חפצים ביראתו, ובשבוע השלישית אנחנו חפצים שיתפאר בנו כאב המתפאר  ובשבוע השניה 

בבנו, ובשבוע הרביעית והחמישית שנאמין באמונת הבורא ברוך הוא, ובשבוע השישית שנהיה אנחנו 

דבוקים ומקושרים בעבודתו, ובשבוע השביעית שאנחנו ממליכים אותו על כל העולם כולו ועלינו. לכן  



 

ות נמשכים מהבורא ברוך הוא באלו ימי הספירה יש לאדם בימי הספירה להתבודד אחר שאלו המד

ולעבוד את ה' אלהינו כיון שבאלו הימים נמשכים אלו המדות הישרים לעמו בית ישראל, ובפרט בעת 

הספירה יש לאדם לשמוח ולדבק את עצמו באלו המדות ישרים, כין שאדם חפץ שמידות ישרים  

בדרך שאדם רוצה לילך   (:מכות י) הבורא ימשוך בו כמאמר חכמינו ז"לימשוך בו אהבה ויראת 

מוליכין אותו. והנה בפסח היה התגלות והתעוררת של מדות ישרים והשכליות מהבורא ברוך הוא, 

ובספירה הוא התעוררת שלנו שאנחנו חפיצים בזה התעוררת העליון מה שנתגלה בפסח ממילא  

ת בזה החפץ והרצון שאנחנו חפיצים. לכן יש לספור ספירת  ניתוסף מלמעלה יותר הארה והזדככו 

העומר באהבה וביראה וכן בימי הספירה להיות מוכנים ורוצים בזה השפע. וזהו וספרתם לכם, לכם  

דייקא, כלומר הפעולה שאתם מעוררים עצמיכם לאלו המדות בספירה זהו בכם, כי בפסח היה  

התעוררת וזהו לכם. ונמשך לנו מלמעלה בימי הספירה התעוררת העליון ובספירה אנחנו רוצים לזה 

 :מה שנמשך בפסח ביותר הזדככות וביותר הארה

  
Las palabras וספרתם לכם, “ustedes contarán por ustedes mismos”, necesitan más 

análisis, [como en todos los casos en que la Torá añade el aparentemente superfluo 

 puede entenderse como Di-s reiterando que לכם  En este caso, la palabra [.לכם 

aunque es nuestra tarea en la vida servirle, cada uno de nosotros debe decidir 

hacerlo por su propia voluntad. No debe sentirse coaccionado, como si sintiera que 

nunca podría calificar para la recompensa que la Torá nos promete por observar los 

mandamientos de Di-s. La primera de las "siete" semanas que debemos "contar", 

midiendo nuestro progreso espiritual, están dedicados a 1) digerir el hecho de que 

finalmente, después de cerca de 2500 años de existencia humana, la raza humana 

había llegado a reconocer a su Creador y el hecho de que Él tenía un pueblo 

predilecto, cuyos tres patriarcas de alguna manera los había sostenido lo suficiente 

para que aceptaran a Moisés como Su profeta. Como resultado, nuestro pueblo 

aprendió a relacionarse con Di-s con amor. 2) La segunda de las siete semanas está 

dedicada a abrazar a Di-s con reverencia y asombro, reconociendo en Él la 

grandeza del Creador de toda la existencia. La tercera semana está dedicada a 

garantizar que Dios tenga razones para “jactarse” de Su pueblo y sus logros 

espirituales. La cuarta y quinta semana de nuestra cuenta está dedicada a 

profundizar nuestra fe en el Creador, nuestra capacidad resistir cualquier cosa que 

pueda hacernos dudar de que Él sea el único Dios en el universo. La sexta semana 

está dedicada a fortalecer nuestros lazos con Él a través de la intensidad con la que 

le servimos. Finalmente, la séptima semana está dedicada a declararlo como 

nuestro Rey, entronizándolo como el Rey de reyes de todo el universo. A la luz del 

hecho de que estos atributos son derivados de la Esencia de Di-s Mismo, durante 

los días en que observamos el mandamiento de contar los días y las semanas, es 

especialmente importante que cada uno de nosotros reserve tiempo para 

contemplar estos pensamientos sagrados y sirva al Creador al hacerlo, como los 

sabios nos han enseñado. que   מוליכים אותו בדרך שאדם רוצה להלוך , “que las personas 

que deseen viajar por el camino correcto disfrutarán de la ayuda celestial para 

hacerlo”. (Makkot 10) Al ver que la redención ocurrió en la Pascua, (15th Nissan) 

sabemos que cada año en ese momento, Di-s está singularmente preparado para 

revelarse a Sí mismo como lo hizo con ocasión de la primera Pascua,  [en realidad, 

según la tradición ya en la noche en que Avraham derrotó a los cuatro reyes más 



 

poderosos con sus 318 hombres, comparar Génesis 15,15 Ed.] El período entre ese 

momento y la festividad de Shavuot es especialmente adecuado para cualquiera 

que desee experimentar el progreso espiritual para hacerlo mediante la observancia 

de este mandamiento de contar con especial devoción. La palabra לכם, por lo tanto, 

se traduce mejor como "para su beneficio personal", lo que sugiere que los 

piadosos deberían aprovechar este período más que ningún otro para elevarse 

espiritualmente.  

  
Emor 11   ,וזה שאמרו במסכת ראש השנה חכמי ישראל מונין למבול כר"א, ולתקופות כרבי יהושע

כי תקופות המה הסיבות, וגם תקופות מורה לזמן, והוא סוד החיות שבעולמות והמשכיל יבין. ועתה  

במבול כר"א ולתקופות כרבי יהושע וחכמי אומות העולם  הגיע עת דודים במה שאמרו חכמינו ז"ל 

מונין אף למבול כרבי יהושע, כי לכאורה אין לו הבנה כיון שאומות העולם מונין שלא כדעת חכמי  

ישראל למה קורין אותם חכמים מי שהוא נגד דברי תורה ושלמה קראו כסיל ואויל. אמנם נראה דרך  

כשחלה ר' ישמעאל בר' יוסי שלחו לו אמור ב' או ג'  (:קיח) יםדרש, כי כבר ביארנו בביאור מסכת פסח

מה עבידתיה אלא  (תהלים קיז, א) 'דברים שאמרת לנו בשם אביך, שלח להם הללו את ה' כל גוים כו

הללו את ה' כל גוים, אניסים ונפלאות דעביד בהדייהו וכל שכן אנן דכי גבר עלינו חסדו. והנה בודאי 

הקדוש ברוך הוא שום נס. אפס דמלת בהדייהו קאי על ישראל. אך איך שייך  לאומות העולם לא עשה 

הלשון אניסים ונפלאות דעביד בהדייהו. ונראה, דעיקר תכלית כל הנבראים לעבדו ולהללו ולכבודו  

ברא הכל ואפילו בהמות וחיות וצמח אדמה כדי להלל לשמו ושיאכל האדם ויהיה לו כח לעבדו ובזה 

חד מבני ישראל נהרג על קידוש השם ושמח מאוד שזכה שיתקדש שם שמים על  עלייתן. והנה כל א

ידו. והנה כשהקדוש ברוך הוא עושה ניסים ונפלאות לישראל ונוקם בצריהם באומות העולם היה 

לאומות העולם להללו ולשבחו שהם כלים שנתגלה אלהותו בעולם ויתקדש שם שמים על ידם ולהיות 

להם לשמוח. אמנם טח עיניהם מראות וזה דרכם כסל למו ולא יחפוץ  מקבלים עליהם באהבה וראוי

כסיל בתבונה אך לעתיד לבא אשר יפקח ה' עיני עורים ויהפכו כולם לעבוד את ה' כמו שהבטיח לנו  

בית יעקב לכו ונלכה באורחותיו, אז יהללו את שמו על ניסים ונפלאות שעשה  (ישעיה ב, ה) הנביא

לומר עם אומות העולם שהם היו כלים שיתקדש שמו הגדול והנורא בעולם. לישראל בהדייהו עמהם, כ 

אמנם הם היו כלים שנתגלה מדת הגבורה ונקם בצרינו כל שכן אנן אניסים ונפלאות שנתגלה בעולם  

אלהותו עלינו כמו ביציאת מצרים שהיה חסד וטובה לישראל. וזהו מאמר כל שכן אנן דכי גבר עלינו 

ונתגלה חסדו ואמת ה' לעולם. נמצא כשהשם יתברך נוקם באומות העולם ועושה   חסדו ניסים ונפלאות

בהם נפלאות זהו חסדים שהאומות העולם נעשים כלי שיתקדש שם שמים על ידם שבחייהם לא 

נתקדש בשום פנים שם שמים על ידם. ואצל ישראל כשנותן להם גדולה הם מקטינים את עצמם 

ת שמו יתברך כשהשם יתברך משפיע לנו טובה הוא החסד. ואצל  ותולין הגדולה בבעליו ומהללים א

האומות החסד כשהשם יתברך נוקם בהם ונעשים כלי שיתקדש שמו על ידם מה שלא נעשה על ידם 

בחייהם. ונודע שבתשרי מתגלה מדת המשפט ובניסן מתגלה מדת החסד והטוב לישראל. וזהו במבול 

א מדת משפט. ולתקופות כר' יהושע, כי הוא הנהגת  שאז היה מדת המשפט כר"א. בתשרי, שאז הו

עולם בחסד כמאמר המנהג עולמו בחסד. וזהו כר' יהושע בניסן, כי בניסן נגלה החסד. וחכמי אומות  

העולם שרוצים שיתקדש שם שמים על ידם אף במבול כר' יהושע, כלומר אף שהוא משפט הוא חסד.  

ם על ידם. וזהו כרבי יהושע שבניסן מתגלה  שמדת משפט שלהם הוא חסד להם שיתקדש שם שמי 

החסד. וזהו למבול כר"א, ומדייק תיבת למבול, דלכאורה למבול איננו מוזכר לא בדברי ר"א ולא 

בדברי ר' יהושע, רק לבריאת העולם וללידת האבות ולגאולה. ולפי זה מדוייק היטב. והשם יתברך  

 :ושלום אס"ו  ישפיע עלינו חסד ורחמים ושמחה וטובה וברכה וחיים

  
Los sabios en Rosh Hashaná 12 aludieron a esto cuando afirmaron que “el pueblo 

judío tiene la costumbre de contar las fechas del calendario bíblico basándose en el 



 

punto de vista del rabino Eliezer cuando habla del diluvio (año solar), mientras que 

hazlo de acuerdo con la opinión del rabino Joshua al contar las estaciones las 

estaciones del año”. (año lunar"). El Talmud agrega que los astrónomos de las 

naciones gentiles también cuentan el diluvio según la opinión del rabino Joshua. 

[Toda la declaración es extremadamente desconcertante, nuestro autor contribuye 

con una interpretación novedosa al entenderla como relacionada con la dimensión 

mística de la vida en la tierra. Ed.]Nuestro autor plantea la pregunta de que viendo 

que los astrónomos de las naciones gentiles adoptan una opinión contraria a la 

halajá, ¿cómo pueden describirse como “sabios de las naciones gentiles”? Tenemos 

una regla de que cualquiera que contradiga lo que está escrito en la Torá o 

registrado como sabiduría por el rey Salomón es un tonto absoluto. Necesitamos 

explicar la declaración anterior alegóricamente. Ya hemos explicado en relación 

con una declaración en el Talmud Pessachim 118 que cuando el rabino Yishmael, 

hijo del rabino Yossi, (un sabio de la quinta generación de los sabios que 

pertenecieron al período de la Mishná) enfermó, el rabino Yehudah (¿hanassi?) 

enviado a él pidiéndole que les dijera una o dos ideas de la Torá de su padre que no 

había revelado previamente. Él respondió ofreciendo una interpretación de un 

pasaje difícil en los salmos 117,1 donde el salmista parece invitar a las naciones 

del mundo a alabar a Di-s, diciendo:  הללו את ה' כל גויים שבחוהו כל האומים, “ Alabad al 

Señor todas las naciones; ¡Alabadle, pueblos todos!” Al ver que el siguiente 

versículo describe los milagros que Di-s ha realizado a favor del pueblo judío, 

¿qué razón tendrían los gentiles para alabar a Di-s por esto? Respondió que si los 

gentiles están obligados a alabar al Señor por haber sido testigos de los milagros 

realizados para los israelitas, ¡cuánto más los israelitas tienen el deber de alabarle 

por esto! ¡Cuánta bondad amorosa hemos experimentado de manos de Di-s sin 

haberle dado las gracias adecuadamente! Acto seguido, el rabino pidió otra perla 

de sabiduría que el rabino Yossi aún no había revelado. Les dijo que en el 

momento en que vendría el Mesías, los gentiles lo recibirían con regalos. Parece 

claro que las palabras  שבחוהו, “alabadlo”, en el salmo no significan un 

reconocimiento de lo que Di-s había hecho por los gentiles, sino por lo que Él 

había hecho por Su pueblo, los israelitas. Es el deber primordial de todas las 

criaturas de Di-s, incluidas las bestias en el campo, alabar al Creador de acuerdo 

con la manera en que son capaces de hacerlo. Esto incluye incluso la flora que 

parece estar atada al lugar en el que crece, y que ni siquiera disfruta de la 

capacidad de moverse libremente en la tierra de Di-s. ¿Cuánto más deben las 

formas de vida más avanzadas en la tierra alabar a su Creador, al ver que pueden 

disfrutar mucho más del mundo en el que han nacido? Podemos tomar como 

ejemplo las palabras de Rashi en Shabat 50, “todo lo que Dios creó, lo creó para la 

mayor gloria de Su nombre”. Cuando los judíos son asesinados por la santificación 

del nombre del Señor (habiendo tenido la oportunidad de salvarse negando el 

judaísmo, como sucedió con frecuencia durante las cruzadas) lo hacen con alegría. 

Por lo tanto, no es difícil comprender que el salmista  recuerda a los gentiles su 

deber de alabar al Señor ya que Él les ha dado la oportunidad de llevar a cabo Su 

voluntad. Los milagros que Di-s realizó para los israelitas frecuentemente fueron a 



 

expensas de los gentiles que los habían oprimido. El salmista advierte a estos 

gentiles que están obligados a alabar al Señor por haber tenido el privilegio de 

experimentar Su grandeza incluso mientras perecen en el proceso. El hecho de que 

hayan sido elegidos para ser el medio de Dios para mostrar Su poder a los 

israelitas es algo que deben reconocer, no de mala gana, sino con alegría. El hecho 

de que deliberadamente traten de cegarse a tal reconocimiento, los marca como 

tontos totales. El problema perenne con los necios es que no desean ser 

iluminados, creyéndose sabios. Sin embargo, llegará un momento en que Di-s 

abrirá los ojos de los ciegos y de todos ellos [aquellos que han sobrevivido a los 

eventos cataclísmicos que ocurrieron primero, Ed.] se convertirán en siervos del 

Señor. En el momento del Éxodo, cuando Di-s realizó milagros que permitieron 

que los israelitas fueran redimidos, Él reveló Su poder a los  Egipcios al mismo 

tiempo, por supuesto. Sin embargo, estos últimos, casi hasta su último aliento, no 

reconocieron que era Di-s Quien los estaba combatiendo cuando las olas del mar 

de juncos se abalanzaron sobre ellos. (Éxodo 14,25)Los judíos no siempre han sido 

mejores, por lo que Isaías 2,5 nos dice que llegará el tiempo en que –después de 

que los gentiles hayan reconocido ya todo esto en Isaías 2,3– también ellos 

experimentarán la “luz” del Señor. En los salmos 118 David prevé todo esto ya 

cientos de años antes que el profeta Isaías. Volvamos al pasaje del Talmud Rosh 

Hashanah 12, y la extraña afirmación que se refiere a los astrónomos de los 

gentiles como “sabios”. Tradicionalmente, el mes de Tishrey simboliza que el 

atributo de justicia de Di-s se sienta en el juicio de Sus criaturas el primer día de 

ese mes. El mes de Nisán, sin embargo, simboliza el atributo de la Misericordia, la 

bondad amorosa, ya que es el mes en el que el pueblo judío, que tenía un mínimo 

de méritos en su haber, fue redimido después de cientos de años de persecución. 

Cuando se mira desde la perspectiva de los gentiles, el mes de Nisán simboliza el 

atributo de la justicia, ya que durante ese mes Di-s trajo retribución a la nación 

líder de los gentiles, reduciendo una potencia mundial, Egipto, a convertirse en una 

“república bananera”, prácticamente de la noche a la mañana. El efecto de esto fue 

tan abrumador que Rahab de Jericó, que albergaba a los espías de Josué, todavía 

estaba asombrada por ese evento. (Josué 2,9-11). Rabí Eliezer correctamente se dio 

cuenta de que para los gentiles lo que percibimos como un desastre absoluto, en 

realidad es el catalizador que los lleva a reconocer a Di-s al final, al ver en el mes 

de Tishrey también es un presagio del atributo de la Misericordia, ya que es la 

última oportunidad de los gentiles para cambiar sus caminos y sobrevivir como 

siervos de Di-s. El Talmud introduce una referencia al período durante el cual 

ocurrió el diluvio, es decir, en Marcheshvan, aunque ni el rabino Joshua ni el 

rabino Eliezer habían hecho referencia alguna a ese evento. Cuando se describe a 

los "sabios" de las naciones gentiles tomando como ejemplo el diluvio como de 

acuerdo con el rabino Josué, incluso cuando se refiere al diluvio, lo que el Talmud 

quiere decir es que estos "sabios gentiles" reconocieron que el desastres que los 

habían golpeado también fue un derramamiento del amor de Di-s, ya que esto 

permitió a los sobrevivientes reconocer a Di-s como un Di-s de amor después de 

todo. [Según el Talmud allí, los sabios gentiles reconocieron lo que Yitro reconoció 



 

más tarde también, (Éxodo 18,11), es decir, que cuando Di-s trae la retribución, Él 

hace que el castigo se ajuste al crimen. Ed.] 

  
Emor 12   מערב עד ערב תשבתו שבתכם )ויקרא כג, לב(. הענין, כי שבת הוא לשון ביטול

וזה מערב עד ערב, יהיה הפעולה שלכם. שתשבתו, שתבטלו  שבת משוש כו'.  (איכה ה, טו) כמד"א

 :שבתכם מי שרוצה לבטל אתכם, דהיינו המקטרג תבטלו אותו על ידי תפלתכם מערב עד ערב

Levítico 23,32. “De tarde a tarde guardaréis este día de reposo vuestro”. El 

término שבת, que principalmente denota abolición, anulación, (comparar 

Lamentaciones 5,15  שבת משוש לבנו נהפך לאבל מחולנו, “el sábado que solía ser el 

gozo de nuestros corazones se ha convertido en luto de bailar”) La palabra  תשבתו, 

tan estrechamente relacionada con la palabra  שבת significa que así como en el 

sábado abolimos las preocupaciones de los seis días laborables que lo preceden, así 

mediante nuestro arrepentimiento de una tarde a a la noche siguiente, abolimos el 

residuo de nuestros pecados. Todo lo que se necesita es nuestra sinceridad y 

nuestras oraciones. 

  
Behar 1  ושבתה הארץ שבת לה' )ויקרא כב, ב(. כי איתא בכתבי האריז"ל ואתה תדבר אל בני

היה משה רבינו  ואיתא בטור, כי בשעת שעבוד מצרים  (שמות לא, יג) .'ישראל את שבתותי תשמורו כו

עליו השלום מבקש מפרעה שיהיו ישראל נוחים יום אחד בשבוע מעבודה ובחר את יום השבת ובשעה  

שנצטווינו על השבת אזי שמח משה במתנת חלקו, כי הוא מקודם הציווי עלה במחשבתו שזה יום  

רו, שיהיו מנוחה. וזה פירוש ואתה תדבר, כי אתה מקודם צוית לנוח בשבת. וזהו את שבתותי תשמו

ישראל נוחים בשבת לא בשביל מנוחת עבודתם, רק מחמת שצוה השם יתברך לשבות בשבת. וזהו  

ושבתה הארץ שבת לה', כי דרך העולם לחרוש שדה שנה אחד ולהניח בור שנה ב' כדי שיהיה יפה 

להוציא הזרע. על זה בא מאמר השם יתברך ושבתה הארץ שבת לה', שבשנת השמטה שישבות הארץ  

 :תהיה השביתה מחמת טובות הארץ, רק שבת לה' מחמת צווי השם יתברך לא

  
Levítico 25,2. “la tierra descansará, un 'Reposo' para el Señor.” Para entender el 

significado de la línea “la tierra descansará para Di-s”, debemos referirnos a Éxodo 

ישראל ....את שבתותי תשמורו  בניואתה דבר אל   31,13  los Hijos de Israel a observar Mis 

días de reposo, etc. Ed.] “mientras estaba en Egipto, Moisés discutió con Faraón, 

sugiriendo que si quería aumentar la productividad de los esclavos judíos debería 

permitirles un día de descanso cada semana, siendo este día el día de reposo.” [No 

está claro si Faraón aceptó la sugerencia. Ed.]Cuando la Torá ordenó al pueblo 

judío descansar en el Shabat, Moisés se sintió feliz por haber sido quien ya había 

sugerido esto mientras estaba en Egipto. Él se consideraba a sí mismo como parte 

de esta legislación [Probablemente esto se quiere decir cuando decimos en nuestras 

oraciones del sábado por la mañana ישמח משה במתנת חלקו, “Moisés puede 

regocijarse de haber recibido su parte (del sábado) .”Ed.]Esta es la razón por la 

cual la Torá escribe:   תשמרו אתה דבר...את שבתתתי , “diles a los Hijos de Israel que 

observaréis Mis días de reposo”. El pueblo judío debía apreciar que el descanso 

sabático, aunque lo hayan disfrutado en Egipto, no debía ser un descanso físico de 

las labores de la semana, sino algo decretado por Di-s, para traerlos más cerca de 

Él. Al ver que había sido Moisés el responsable de su socorro ese día en Egipto, 

tenía que ser él quien les dijera que el sábado ahora asumía una dimensión 



 

completamente diferente. La dimensión también subyace en la legislación del año 

sh'mittah presentada en nuestro capítulo. La tierra no tiene que descansar por 

razones de estar "cansada". La tierra que había servido al hombre durante los seis 

años anteriores, habiendo estado a disposición del hombre, tomará un año y 

volverá a estar a disposición de Di-s, por así decirlo. 

  
Bechukotai 1  אם בחקותי תלכו ואת מצותי תשמורו ועשיתם אותם )ויקרא כו, ג(. ולכאורה נראה

מצותי ונתתי כו'. אבל הנראה בזה, דאיתא  בכאן יתר לשון, ומהראוי היה לכתוב אם תשמורו את  

מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה, דהיינו במה שהאדם חושב ומקבל   (.קידושין מ) בגמרא

עליו במחשבה לעשות איזה מצוה אזי הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, דהיינו כאלו עשאה מיד. וכל  

יכול להיות שיבוא אל מדריגה הגדולה לעשות  שכן כשאדם עושה איזה מצוה באמת בלי שום פניה אזי 

עוד מצוה ואם עשה עוד מצוה אחת אזי יבוא למדריגה יותר גדולה. ולפי זה נקרא הצדיק בבחינת  

מהלך לפי שהולך ממדריגה למדריגה. וזהו מצוה גוררת מצוה. ועל פי זה נוכל לבאר מאמר חכמינו  

ל יום מובטח וכו'. פירוש, זה קאי על הצדיק. ועל זה תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכ (.נדה עג) ז"ל

אמר כל השונה הלכות, דהיינו שישנה בכל יום. הליכותיו, שהולך בכל יום ויום למדריגה יותר גדולה.  

אז מובטח לו שהוא בן עולם הבא. וזהו אם בחקותי תלכו, דהיינו אם תדבקו בחקותי אזי תהיה בבחינת  

דהיינו עוד אני אומר באם שתשמורו   (בראשית לז, יא) ון שמר את הדברמהלך. ואת מצותי תשמורו, לש

את מצותי. כלומר, באם שתחשבו לעשות מצותי אף על פי שאין אתם עושים עדיין אזי ועשיתם  

אותם. פירוש, שתחשב בעיני כאלו עשיתם אותם לפי שמחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה  

 :למעשה. וזהו ועשיתם אותם

  
Levítico 26,3. “si caminas en mis estatutos y observas mis mandamientos y los 

cumples”. A primera vista, parece haber palabrería innecesaria en este versículo. 

Habríamos esperado que la Torá escribiera simplemente:  מצותי ונתתי  אם תשמרו את

 si observan Mis mandamientos, les proporcionaré lluvia en el“ ,גשמיכם בעתו 

momento apropiado”. Sin embargo, la razón de las palabras adicionales puede 

entenderse cuando recordamos que el Talmud en Kidushin 40 establece que Di-s 

contará una buena intención como si fuera una buena acción, es decir, que la buena 

intención ya está contabilizada como cumplimiento de un mandamiento. En otras 

palabras, la buena intención se cuenta como si ya se hubiera traducido en acción, 

de modo que si a través de un accidente fuera del control de uno se impidió la 

realización real de la buena intención, todavía se le da crédito por ello. Levítico 

26,3. “si caminas en mis estatutos y observas mis mandamientos y los cumples”. A 

primera vista, parece haber palabrería innecesaria en este versículo. Habríamos 

esperado que la Torá escribiera simplemente:   מצותי ונתתי גשמיכם בעתו אם תשמרו את , 

“si observan Mis mandamientos, les proporcionaré lluvia en el momento 

apropiado”. Sin embargo, la razón de las palabras adicionales puede entenderse 

cuando recordamos que el Talmud en Kidushin 40 establece que Di-s contará una 

buena intención como si fuera una buena acción, es decir, que la buena intención 

ya está contabilizada como cumplimiento de un mandamiento. En otras palabras, 

la buena intención se cuenta como si ya se hubiera traducido en acción, de modo 

que si a través de un accidente fuera del control de uno se impidió la realización 

real de la buena intención, todavía se le da crédito por ello. De esto se deduce que 

cuando uno realiza una buena obra (mandamiento) verdaderamente sin ningún 



 

motivo oculto, esto puede resultar en que esa persona sea transportada a un nivel 

espiritual más alto que el que tenía antes del cumplimiento de ese mandamiento. . 

Como resultado de tal “promoción” espiritual, a uno se le otorgará la oportunidad 

de cumplir aún con otros mandamientos. El proceso continuará como una profecía 

autocumplida. Esto es lo que tenían en mente los sabios cuando decían que la 

recompensa de cumplir un mandamiento es otro mandamiento. (Avot 4,2) También 

es el significado de  גוררת מצוה מצוה , “el cumplimiento de un mandamiento arrastra 

un mandamiento adicional a su paso”. (ibid.) Teniendo esto en cuenta, también 

podemos entender el significado de la línea en Niddah 73 citada en el nombre de 

Tanna de bey Eliyahu que cada persona que tiene como regla estudiar al menos 

una halajá diariamente , tiene la seguridad de que tendrá una parte en el mundo 

venidero. El significado es que ese individuo progresará cada día más cerca de su 

objetivo final del mundo venidero ya que no ha sido desviado de su camino. Este 

es el significado del verso de la Escritura citado por el autor de este dicho, es decir, 

Chabakuk 3,6  הליכות עולם לו, “él avanzará constantemente hacia otra vida 

eterna”.Las palabras:  אם בחקותי תלכו, significa que “si te apegas a Mis estatutos”, 

serás considerado como “caminando” por el camino correcto,  תלכו. Las palabras: 

 se refieren a tu planificación, pensamiento, cumplimiento de Mis ,ואת מצותי תשמרו 

mandamientos, aunque por alguna razón no hayas logrado llevar a cabo tu buena 

intención, lo consideraré como si lo hubieras hecho. , es decir  ועשיתם אותם. Cuando 

se entiende de esta manera, ninguna de las palabras de nuestro versículo es 

superflua o repetitiva. 

  
Bechukotai 2   ונתתי גשמיכם בעתם )ויקרא כו, ד(. מחמת שדברנו מקודם מענין שכר מצוה. כי גם

שכר מצוה   (ד, ב) בזה קשה הלא שכר מצוה בהאי עלמא ליכא. ונראה לתרץ, מהא דאיתא בפרקי אבות

מצוה, פירוש כי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא. אלא שכר מצוה היא שגוררת עוד מצוה אחרת. וזהו  

נתתי גשמיכם בעתם, ומחמת הגשם תהיה ברכה בעולם ותוכלו ליתן כל אחד צדקה, והיינו שכר מצוה  ו

 :מצוה, שמצוה גוררת מצוה

  
Levítico 26,4. “entonces te daré tu lluvia en el momento apropiado”. Al ver que 

nos hemos referido a la recompensa por el cumplimiento de los mandamientos 

como reservada para el mundo venidero, este versículo plantea la pregunta de que 

parece contradecir la declaración de nuestros sabios de que no hay recompensa por 

el cumplimiento de la mitzvá para esperarse en esta vida en la tierra. (Kidushín 39) 

Podemos responder a esta aparente contradicción recordando al lector Avot 4,2 en 

el que se nos dice que la recompensa por realizar una mitzvá es la oportunidad de 

realizar mitzvot adicionales. Recibir la lluvia que necesitamos a tiempo da como 

resultado nuestra viabilidad económica y nuestra capacidad para cumplir 

mandamientos adicionales, como ser caritativos con los pobres con nuestro ingreso 

disponible. Todo esto viene bajo el título de “cumplimiento de un mandamiento 

que arrastra a su paso la oportunidad de cumplir mandamientos adicionales”. Esto 

no contradice lo que los sabios querían decir cuando describieron la recompensa 

“real” por cumplir los mandamientos siendo salvos para vivir más allá de la muerte 

de nuestros cuerpos. 



 

  
Bechukotai 3   ופקדתי עליכם בהלה וכו' )ויקרא כו, טז(. ופקדתי, לשון חסרון כמו ויפקד מקום

היינו אחסר מעליכם הבהלה ושאר מכות כי לא יהיה אצליכם. וזרעתם לריק, כי   (שמואל א' כ, כה) דוד

עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת ותהיה הזריעה לריק, כי לא יהיה צורך לזריעה רק  

 :ם יזרעואויביכ

  
Levítico 26,16. “Te causaré miseria;” la raíz  פקד generalmente se refiere a la falta 

de algo, algo que falta que debería haber estado allí. Lo encontramos en este 

sentido cuando el asiento de David cerca del rey Sha-ul estaba vacío. (Samuel I 

20,25) Di-s dice que quitará de nosotros ciertas plagas, ya que el hecho de que 

sembremos y no cosechemos, pero nuestros enemigos cosechen el fruto de nuestro 

trabajo, es castigo suficiente. Según las predicciones de nuestros sabios (Shabat 

30), en el futuro, el suelo de la tierra de Israel producirá bollos y bollos listos para 

que el agricultor israelí no necesite arar, sembrar y cosechar. En aquel tiempo estas 

obras serán realizadas por nosotros por los gentiles. Nuestros versículos describen 

que ocurre exactamente lo contrario como la retribución de Di-s por descuidar la 

Torá, tanto que incluso cuando realizamos estos trabajos nosotros mismos, solo 

servirán a otros, ya que no nos beneficiaremos de nuestros trabajos. 

  
Bechukotai 4  סליק ספר ויקרא 

 


