Perspectivas sobre la Parashá – Bereshit
El Primer Hombre y el Pecado
Dicen los Sabios que la luz que D-os creó el primer día fue utilizada por Adam
HaRishón para ver de un extremo al otro del universo1. ¿Y por qué esto debería
llamarnos la atención? El universo fue creado para servir al hombre, y el primer
hombre y la primera mujer contaban con tal potencial espiritual que eran capaces de
ver desde las alturas del universo espiritual (un extremo) hasta las profundidades del
universo físico (el otro extremo)2. Con este poder espiritual, el primer hombre y la
primera mujer podrían haber revelado completamente la unidad del universo, sin
necesidad de precisar la ayuda del exilio ni de ninguna otra clase de sufrimiento3. La
materialidad del hombre era tan espiritual como lo es nuestra propia espiritualidad en
la actualidad, y por lo tanto su espiritualidad era mucho más elevada4. Si hubiera
continuado creciendo, su materialidad habría llegado al nivel de la espiritualidad con
el cual había comenzado.
Todo esto podría haberse logrado solamente a través del poder del intelecto5.
En esa época, el bien y el mal existían en dos dominios opuestos pero separados6.
Ese intelecto también le impuso una pureza a lo físico. No existía el deseo
sensual, y elegir el bien era la opción más natural7. De hecho, el primer hombre y la
primera mujer eran tan puros que veían sus cuerpos externos simplemente como una
vestimenta de sus realidades internas, tal como dice el versículo:
:ספר בראשית פרק ב )כה( ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבששו
La tzeniut es necesaria cuando existe una incompatibilidad entre la realidad
externa, superficial y la realidad espiritual más profunda8. Por lo tanto la tzeniut nos
permite alejarnos de la superficialidad de la situación para poder identificar su
verdadera esencia. Sin embargo, Adam y Javá todo el tiempo se identificaron con el
bien. Todas las partes de sus cuerpos, incluso las más privadas, no eran más que
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' אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם מביט בו מסוף העולם עד סופו וכו:חגיגה יב ע"א
 פירוש מסוף העולם )הרוחני( עד סופו )סוף העולם הגשמי( הוא כל המציאות.  נפש החיים א פ"ו2
, … ואם היו עושים כן, ומכירים הם האמת, שהיו יכולים בני אדם להיות זוכים במעשיהם, כי הן אמת: דעת תבונות ס' מ3
 ונמצאו מקרבים להם הישועה; ולא היה צריך הקב"ה להראותו הוא להם בדרך,הנה היה יחודו ית' מתגלה אליהם מצד עצמם
. וכשנתברר נתברר, כי כיון שנתברר להם האמת מדעתם די בזה,קשי הגלות וארכו
4
 ]ן[הגופניות שלו אם.…  ותראי כי הגופניות של אדה"ר קודם חטאו היה כערך הרוחניות אשר לו עתה:דעת תבונות דף קיג
 כי כן הדברים מתעלים מעילוי לעילוי, היה יכול להיות כערך הרוחניות של אז, היה מתעלה
, והרי ידעוהו, כי אין צריך אלא שידעוהו, ולקבוע ידיעה זאת בנפשותם מצד החכמה היה די, כי לולי היו רוצים להשיג זה5
.וכשנתברר נתברר
6
 רק הקליפה עומדת נוכח הקדושה ותאותה, כי לא היו מדבקות הקדושה והטומאה זו בזו כלל: מאמר הגאולה ח"ב,רמח"ל
. כי חוק הושם עליה ולא תעברנה, אך לא ניתן לה רשות,להדבק
7

 שכך הוטבע ביצירתו.…  כי בתחלה היה נקל לו לצאת מן החסרון:דרך ד' ח"א פ"ג ס' ח

 שלא היו יודעים דרך צניעות להבחין בין טוב לרע )ב"ר( ואע"פ שנתנה בו דעה לקרות שמות לא. ולא יתבוששו:רש"י ב כה8
:(נתן בו יצר הרע עד אכלו מן העץ ונכנס בו יצר הרע וידע מה בין טוב לרע )ב"ר

instrumentos para cumplir con la voluntad de D-os1, completamente bajo el control de
su דעת.2 Esto era cierto incluso cuando mantenían relaciones maritales3. HaEmek
Davar dice que en la actualidad lo más parecido a esto es el amor entre un hermano y
una hermana. No hay ningún problema de que ellos manifiesten públicamente su
afecto, porque éste no se basa en la sensualidad4.
La espiritualidad de Adam y Javá estaba tan concentrada5 que eran capaces
de lograr a través de una mitzvá positiva (מכל עץ הגן אכל תאכל/)לעבדה, y de una mitzvá
negativa (6מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל/ )לשמרהtodo lo que era necesario para el  תקוןde
este mundo7. (Las Siete Mitzvot de los Hijos de Noaj se encontraban subsumidas bajo
estos dos mandamientos y de hecho se aprenden del mismo versículo). El versículo
dice: Y D-os plantó un jardín en Edén al este y colocó allí al hombre al que había
formado. El Netivot HaMusar dice que lo que sembró fue la Torá, porque había
completa armonía entre el mundo físico y el mundo espiritual. Al vivir en un elevado
 כי אז היו כל פעולותיהם וכל איבריהם לעשות רצון קונם בלבד לא להשיג תענוגות. ערומים ולא יתבוששו:ספורנו ב כה1
נפסדות כלל באופן שהית' פעולת הזיווג אצלם כפעולת האכילה והשתיה המספקת ובכן היה ענין איברים ההם אצלם כמו ענין
:הפה והפנים והידים אצלנו
: והיה אוכל מבלי שיטעם ושומע מבלי שיתענג בשיר, לא היה בוחר בדבר ולא קץ בו: רמב"ן על בראשית פרק ב פסוק ט2
 ולכן היו האיברים כלם בעיניהם, אבל בעת ההולדה יתחברו ויולידו,והנה בעת הזאת לא היה בין אדם ואשתו המשגל לתאוה
כפנים והידים ולא יתבוששו בהם
 וכשעלה ע"ד להיות דבוקה אליו לא בוששה עד שהגיעה לזה אלא השיגה תומ"י וכד דייקת תבין כי העדר:העמק דבר שם3
.הבושה אז היה מסיבת שלא התבוששו בהשגתם
4
 המשל בדביקה לשכינה. וכאמור בשה"ש מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי אמצאך בחוץ אשקך גם לא יבוזו לי:העמק דבר שם
כאהבה בין אנשים והנה כהיום נמשל אהבה זו להקב"ה כמשל אהבת איש לאשה שאינו בא אלא ע"י התעוררות לתאוה ע"כ
 וכך מי שרוצה לדבק דעתו בשכינה נדרש להיות. או להיפך שהאשה תישק לאישה בשוק.חרפה היא לנשק אשתו בשוק
 משא"כ אם יהיה נמשל אהבה זו כאהבת. וכמו שאמרו חז"ל )ברכות ל"ד ב'( חציף עלי מאן דמצלי בביקתא.בצניעות בחדרו
 כך ביקש המשורר. באשר אינו בא ע"י התעוררות תאוה אלא בטבע ההולדה.אח ואחות שאינו לחרפה לנשק את האח בשוק
.שיהיה כ"כ רגיל ונקל להשיג אהבת ה' עד שלא יבוזו לו אם יתדבק בדעת עליון בשוק
 והנה כל הנביאים מי שרוצה להתדבק בשכינה נדרוש להפשיט מעליו לבושי הגוף היינו דעות אנושי ולהתדבק:העמק דבר שם5
 משא"כ. עד שמשתהה כמה שעות להתקרב לא לאט. וא"כ לא בקל ובמהירות משיג מעלה העליונה זו.עצמו ודעותיו בשכינה
 אלא השיג.אדם לפני החטא היה ערום מבלי חציצה מדעות אנושי וא"כ כשרצה להיות דבוק בשכינה לא בושש עד שהגיע לזה
' וה"ז כמו משה רבינו שאמר בפני רבים עמדו ואשמעה מה יצוה ה.'תומ"י אהבת ה
El Rab Hirsch afirma que cuando después tuvo lugar la profecía, "no consideramos a tales
instancias como… eventos no naturales, sino… [más bien] como un momentáneo retorno a
la condición natural original, efectuado a través de la fuerza de la Tora " (Bereshit, pág. 78)
6

El Rab Hirsch señala que este mandamiento era un jok, una ley dietaria, una prohibición
negativa y una transmisión oral - todos los aspectos del judaísmo por los cuales el mundo no
judío siempre se ha sentido agraviado y resentido.
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 לעבדה אלו מצוות:( "ויניחיהו בגן לעבדה ולשמרה" ואמרו )זהר בראשית כז א: בראשית ב טו:רמח"ל מאמר הגאולה ח"ב
 והוא מצות עשה, כתוב )בראשית ב טז( מכל עץ הגן אכל תאכל: ולשמרה אלו מצוות לא תעשה וגו' אולם בהמשך כתב,עשה
 הוא לא תעשה וגו' משמע שלעבדה היא נתבטאת,( ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל )בראשית ב יז, כמו שאמרתי,לתקן הבנין
.על ידי מכל עץ … אכל תאכל ולשמרה נתבטאת על ידי מעץ הדעת … לא תאכל
A continuación el Ramjal procede a explicar por qué el orden es primero la mitzvá positiva y
luego la mitzvá negativa, considerando que está escrito סור מרע ועשה טוב. De manera similar en
el Monte Sinaí, el orden es primero lo positivo נעשה ונשמע. El Ramjal explica que en el nivel de
Adam HaRishón, cuando la tumá y la kedushá ya estaban separadas, lo que el primer
hombre debía alcanzar era el nivel positivo de kedushá necesario ( )לעבדהy luego mantenerlo
()לשמרה. (Éste era un nivel similar al del Monte Sinaí). Sin embargo, después del חטא, cuando
nos encontramos en una situación en la cual la kedushá está mezclada con la tumá, primero
necesitamos separarnos a nosotros mismos de la tumá ( )סור מרעy luego dedicarnos a la
kedushá ()עשה טוב.
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ambiente "físico", el hombre era capaz de entender todo aquello que en la actualidad
nosotros podemos aprender de la Torá1.
),לשמרה( סור מרע , el mandamiento positivo, precedía aלעבדה En ese momento,
porque Adam y Javá ya eran puros2.
 noחטא Aunque el primer hombre y la primera mujer tenían libre albedrío, el
existía como una realidad tangible3. El hombre se identificaba a sí mismo con el bien
 como algo externo a su él4 (el Najash). El Nefesh HaJaim comparaיצר הרע y veía al
la elección de hacer el mal en ese momento con la decisión de colocar nuestra mano
sobre el fuego5. Podemos ser capaces de hacerlo, pero ninguna persona normal
actuaría de una forma tan contraria a sus propios intereses o a su naturaleza6. En ese
momento el hombre no estaba totalmente centrado en sí mismo, considerándose
virtualmente sin ego. Por lo tanto era capaz de verse a sí mismo absolutamente
dedicado a servir a su Creador7. No existía el deseo sensual, porque la fuente del
deseo es la necesidad de darse a uno mismo, "a mí"8.
El mundo pendía de un hilo: con un acto el Hombre podía llevarlo a su
perfección o provocar una terrible destrucción. El hombre eligió la segunda opción9.
:חטא Después del
, el hombre verdaderamente se asemejó a D'os en el sentido deחטא Después del
tener una profunda capacidad de elección, pero el precio que debió pagar fue muy
1

נתיבות המוסר ) מאמר הבריאה פיסקא א מובא בחכמת המצפון עמ' מה( :הנטיעה  ...היתה התורה האלוקית  ...אדה"ר קודם
חטאו  ...היה יכול להתנהג על פי תורת הבריאה ולא היה זקוק לתורה מיוחדת .גן עדן ,הנטיעה ,הם היה בכחם לתת לו את כל
רום גדלות האדם ושלמותו
רמח"ל ,מאמר הגאולה ,ח"ב

2

 3רמב"ן על בראשית פרק ב פסוק ט :האדם היה עושה בטבעו מה שראוי לעשות כפי התולדת ,כאשר יעשו השמים וכל צבאם,
פועלי אמת שפעולתם אמת ולא ישנו את תפקידם ,ואין להם במעשיהם אהבה או שנאה
4

רמח"ל ,מאמר הגאולה ,ח"ב :והיצר הרע מתחלה לא היה רע באדם ,ונעשה רע אח"כ
נפש החיים שער א ,פ"ו וכחות הרע היו עומדים לצד וענין בפ"ע חוץ ממנו … ולכן כשרצה הס"א להחטיאו הוצרך הנחש
לבא מבחוץ לפתות ,לא כמו שהוא עתה שהיצר המפתה את האדם הוא בתוך האדם עצמו
נפש החיים )שער א פ"ו בהג"ה ד"ה והענין :לא שהיה ענין בחירתו מחמת שכחות הרע היו כלולים בתוכו … ]אלא
ש[כחות הרע היו עומדים לצד ,וענין בפני עצמם ,חוץ ממנו ,והיה בעל בחירה ליכנס אל כחות הרע ח"ו ,כמו שהאדם בעל
בחירה ליכנס אל האש .לכן כשרצה הס"א להחטיאו הוצרך הנחש לבוא מבחוץ לפתות ,לא כמו שהוא עתה שהיצר המפתה את
האדם הוא בתוך האדם עצמו ,ומתדמה להאדם שהוא עצמו הרוצה ונמשך לעשות העוון ,לא שאחר חוץ ממנו מפתהו
ועיין מכתב מאליהו ח"ב עמ' 138
5

נפש החיים ,שער א ,פ"ו :והיה בעל בחירה ליכנס אל כחות הרע ח"ו כמו שהאדם הוא בעל בחירה ליכנס אל תוך האש.
6רמב"ן על בראשית פרק ב פסוק ט :האדם היה עושה בטבעו מה שראוי לעשות כפי התולדת ,כאשר יעשו השמים וכל צבאם,
פועלי אמת שפעולתם אמת ולא ישנו את תפקידם ,ואין להם במעשיהם אהבה או שנאה ופרי האילן הזה היה מוליד הרצון
והחפץ שיבחרו אוכליו בדבר או בהפכו לטוב או לרע ולכן נקרא "עץ הדעת טוב ורע" ,כי ה"דעת" יאמר בלשוננו על הרצון,
כלשונם )פסחים ו( לא שנו אלא שדעתו לחזור ,ושדעתו לפנותו ובלשון הכתוב )תהלים קמד ג( מה אדם ותדעהו ,תחפוץ
ותרצה בו ,ידעתיך בשם )שמות לג יב( ,בחרתיך מכל האדם ,וכן מאמר ברזילי האדע בין טוב לרע ,שאבד ממנו כח הרעיון ,לא
היה בוחר בדבר ולא קץ בו ,והיה אוכל מבלי שיטעם ושומע מבלי שיתענג בשיר :והנה בעת הזאת לא היה בין אדם ואשתו
המשגל לתאוה ,אבל בעת ההולדה יתחברו ויולידו ,ולכן היו האיברים כלם בעיניהם כפנים והידים ולא יתבוששו בהם
7
ממעמקים עמ' ) :34כל פי המהר"ל ,שרך החיים על אבות פ"ג משנה טו ד"ה והענין( :טרם חטא האדם ,התייחסותן הטבעית
אל מציאותו היתה כאל מציאותו עלולה טפלה ובטילה למציאו יש מאין .קודם חטא האדם תפיסתו הראשונית היתה שכל
מהותו ותפקידו הוא לעשות רצון קונו .המושג "אני" לא היה קיים כלל במושגי אדם הראשון ,הלכך ליצר לא היה שום מקום
תפיסה לפתות את האדם לעבור על מצות קונו ,כי כל מעשיו נמשכו אחרי רצון ד' באופן טבעיץ
8
ממעמקים ,שם :כל רצון שנולד בלב האדם פונה אליו בלשון של "אני" "אני רוצה"" ,אני צריך" .ע"ש עוד.
 9דעת תבונות ח"ב ס' נח דף נז:דעי כי מתחילה עשה המאציל את עולמו בדרך שיהיה מוכן לקבל מיד השלימות האחרון על
ידי מעשה אחד שיעשה אדם הראשון שיזכה בוף וגם להקלקל בכל הקלקולים .
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alto1. Se mezclaron el jol (lo profano) y el kodesh (lo sagrado)2. El hombre comenzó a
identificar su "yo" con su Inclinación al Mal (yo quiero), mientras que vio la bondad
como algo externo a sí mismo, un imperativo ético ("debería") al cual aspirar3 (Tú
deberías hacer esto, eso te está prohibido, como si nuestra conciencia nos estuviera
hablando en segunda persona).
Como un mashal, consideremos a alguien que se encuentra a dieta, cuando una
porción de torta se convierte en un alimento prohibido. Antes del חטא, la persona
hubiera dicho: "Yo no quiero esa torta" aunque hay algo externo que me dice que
debería tenerla. Después del חטא, la persona dice: "Yo deseo esa torta, aunque sé que
no debería comerla".
La espiritualidad ya no es algo obvio – ahora hay que buscarla por debajo de
la superficie de las cosas4. Esto requiere el instrumento de la tzeniut, sin la cual el
hombre quedaría reducido a poco más que un animal sofisticado, condenado a ver
solamente lo material y no la realidad espiritual5. La necesidad de vestimentas no fue
más que una expresión de esto6.
:7)ז( ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירמם הם ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגרת
:)כא( ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבשם
Lo que hubiera sido posible lograr solamente a través del poder del intelecto,
ahora sólo puede ser entendido empíricamente8, es decir, entender verdaderamente
qué es el mal y luego percibir que a pesar de que aparentemente tiene un amplio
espectro de acción, todo lleva a la revelación de la Unidad de D'os en el mundo9.

El חטא:
El Árbol de la Vida y el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal contienen
entre ellos todo el orden de la Creación10.  עץ הדעתprodujo el deseo – el  – רצוןpara
elegir entre el bien y el mal, y actuar de una forma o de la otra, en contraposición al
 וברצונו להרע או להטיב בין לו בין, והנה אחרי אכלו מן העץ היתה בידו הבחירה:רמב"ן על בראשית פרק ב פסוק ט1
: ורעה לאדם בהיות לו בה יצר ותאוה, וזו מדה אלקית מצד אחד,לאחרים
2

 אז נתערב החול בקדש, וכאשר חטא האדם: ח"ב, מאמר הגאולה,רמח"ל
עיין עוד בר' בחיי ובכתב והקבלה על בראשית ג ה
3
: נשמעים לנו דברי היצר הרע בגוף ראשון, במצב שלאחר החטא:(138 מכתב מאליהו ח"ב מאמר חטא אם הראשון )דף
 כלומר השכל. וכדומה," אסור "לך," "אתה" מחוייב: והיצר הטוב תובע מאתנו בלשון נוכח, "אני" מתאוה,"אני" רוצה
. מזדהה עם התאוה, ורצוננו בתחלה,והמצפון תובעים מאתנו הטוב והישר
 ומיד נכנסה בהן ערמומיות וגאוה וגסות וקנאה ותחרות וחמדנות וצדייה לצדד, ]האשה[ אכלה ונתנה לאישה:בכור שור ג א
ולחניף ולעשות במחשך מעשיהם ולגזול ולגנוב והמרוצה לעשות
.א"א להשיג דרגת לשמה אלא בהצנע לכת... אחר חטא אדם הראשון:116 מכתב מאליהו ח' ג דף4
 בזה האדם נבדל מן הבהמה: צניעות:פלא יועץ5
6
 אין דרך לומר על הבהמה ערומה. שאין נקרא ערום אלא מי שראוי ללבוש ואין לו: מי הגיד לך כי עירום אתה:בכור שור ג יא
. כיון שאינה ראויה לבגדים, מי הגיד לך שאתה ראוי לבגדים? היא...
:רמב"ן על בראשית פרק ב פסוק ט7
... מערומיהם אחרי אכלם ממנו
8
 אז הוצרך להראות לו במופת מה שלא רצה להשיג מצד הידיעה, והנה:דעת תבונות ס' מ
9
 סוף סוף צריך לבא, אף על פי שמניחים לו מקום כל כך גדול, והיינו להראות לו מהו הרע באמת; ואיך:דעת תבונות ס' מ
הכל לממשלת הטוב היחידית
10
 ענין העצים האלה שהם כלולים ענין סדר כל הבריאה כולה:דעת תבונות ח"ב ס' נח דף נז
 ולכן כסו,אמרו המפרשים כי היה פריו מוליד תאות המשגל

ועץ הדעת טוב ורע

5

 דעתclaro con el cual se guiaban Adam y Javá hasta entonces1. El Najash (la sabiduría
animal, de acuerdo con la manera que lo llama el Rab Hirsch2) apeló a la enorme
destreza espiritual e intelectual de Javá al decirle que al comer del Árbol del
Conocimiento,  – והייתם כאלוקיםtendría poderes Divinos para ser capaz de crear nuevos
mundos3. De hecho, el hombre tiene un potencial inherente para imitar a D'os. והייתם
 כאלוקיםno era un mensaje tan extraño. El mismo nombre del hombre, Adam, viene de
la palabra  אדמה- Adamé, me asemejaré– אדמה לעליון. El hombre fue bendecido con un
fuerte poder de imaginación ( דמיוןde )לדמות. Esto es lo que le permite al hombre
imaginar aquello que está más allá de sí mismo (D'os) y esforzarse por acercarse a
Él4.
De esta manera, el Najash alimentó la cualidad natural y positiva de Javá de
imitar a D'os, y la llevó a un mal término.  והייתם כאלוקים- ¡Combina nuestro  כחcon el
 דעתdel árbol, y puedes competir con D'os mismo! Sin embargo, Javá no cayó por esta
razón. Ella no comió del árbol como un acto de arrogancia, sino como un acto de
taavá:
 ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן:ג ו
:גם לאישה עמה ויאכל
Gaavá – la seducción del Najash- es una contradicción más grande con D'os
que la Taavá. La Taavá nos aleja de D'os, pero no constituye una contradicción total
con D'os. Debilita los nexos volviéndonos más materiales, pero no los quiebra5. Desde

 ופרי האילן הזה היה מוליד הרצון והחפץ שיבחרו אוכליו בדבר או: רמב"ן על בראשית פרק ב פסוק ט1
 כלשונם, כי ה"דעת" יאמר בלשוננו על הרצון,"בהפכו לטוב או לרע ולכן נקרא "עץ הדעת טוב ורע
, ושדעתו לפנותו ובלשון הכתוב )תהלים קמד ג( מה אדם ותדעהו,)פסחים ו( לא שנו אלא שדעתו לחזור
 וכן מאמר ברזילי האדע בין טוב, בחרתיך מכל האדם,( ידעתיך בשם )שמות לג יב,תחפוץ ותרצה בו
… שאבד ממנו כח הרעיון,לרע

2

Bereshit – pág. 74: [El Najash dice]: "¡Incluso si D'os lo ha dicho! ¿Ésa es una razón para
que tengan que obedecer? ¿El deseo que sientes en tu interior no es la voz de D'os? Si
comer fuera malo para ustedes, ¿entonces por qué le dio a las frutas la capacidad de
atraerlos y a ustedes el deseo de comerlas? ¿Acaso no les dijo claramente que esa comida y
ustedes son uno para el otro? ¿Acaso esta voz no es Su misma y clara voz?..." Así nos habla
hasta hoy en día la sabiduría animal, ya sea directamente o disfrazada con vestimentas
filosóficas.
כמלאכים

 אמנם האבן עזרא וחזקוני פירשו והייתם כאלוקים.רש"י ג ה והייתם כאלקים יוצרי עולמות3

Y por esto es que D'os prohibió comer del árbol, porque "D'os no prohibió este árbol
preocupado por sus vidas, sino porque Él sabe que al comer de él adquirirán una sabidur[ia
adicional y se volverán omniscientes como Él. Entonces se independizarán de Él". (Rab
Hirsch)
4

 וההתחלה בהשתדלות אדם להתקדש הוא ה]אות[ קוף החפץ להתדמות לאדם העליון: אות ד, מחשבות חרוץ,רב צדוק הכהן
שזהו כל שורש השתדלות אדם על ידי החשק שיש לו להתדמות לעליון היינו להדבק במדותיו ולהתקדש בקדושתו שזהו חשק
היצר טוב
 י"ד( שהוא בקדושה שורש, ועל כן נקרא אדם לשון אדמה לעליון )ישעיה י"ד: מחשבות חרוץ אות ד, רב צדוק הכהן5
 אלא שמצד הידיעה דטוב ורע בא היצר רע והחשק להתדמות לעליון מצד התאוה והחשק לגרמיה,בריאת האדם היה לדבר זה
שהוא הרע ולא על דרך הביטול בא התחלת הסתת הנחש והייתם כאלקים וגו' לפתותו שיוכל להתדמות עצמו לא שיתבטל
,ויתכלל במקורו רק שיהיה נפרד ורשות לגרמיה וכאלקים שזהו עבודה זרה גמורה
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ese momento en adelante la taavá está entremezclada en nuestros más nobles
emprendimientos1.
Y éste se volvió nuestro legado. Mientras los remanentes del jet no hayan sido
resueltos, cierta sensualidad se mezclará virtualmente en todas las cosas2.
La espiritualidad se volvió más oculta. D'os le preguntó a Adam – )ג ט( איכה
¿adónde estás ahora espiritualmente? ¿Dónde están tus elevados niveles espirituales3?
(O, todavía más fuerte. "¿Dónde estás tú en la creación? Ahora eres una
contradicción"). Él le preguntó todavía más– 4 אכלת... המן העץ. Preguntan los Sabios:
5
 המן מן התורה מנייןy citan estas palabras. Para decirlo de otra manera: ¿en qué
momento entró al mundo la fuerza de Hamán, la anti-espiritualidad? O, tal como D'os
le preguntó a Adam: "¿Acaso tú has introducido esta fuerza al mundo haciendo que
sea más difícil para toda la humanidad?"
El Desafío del Mundo después del Jet:
Si el primer hombre y la primera mujer no hubieran hecho lo que hicieron,
habrían introducido la Era Mesiánica al llegar el Shabat (5 horas más tarde)6. El
Primer Hombre habría sido el Meshíaj. Toda la humanidad habría nacido en la Era
Mesiánica. Toda la humanidad habría conformado el concepto de כלל ישראל7. No
habría existido diferencia entre judíos y no judíos.
Después del חטא, la perfección ( )משיחdebe alcanzarse a través de un proceso
mucho más difícil que consta de dos etapas:
i- Primero debemos regresar al nivel de  אדםy  חוהantes del חטא8;
ii- Solamente entonces podemos llegar al nivel de la Era Mesiánica9.

1

Rab Tzadok HaCohen. Posteriormente, aquellos que se apegaron al centro de la neshamá
de Adam HaRishón, los judíos, tuvieron su principal Ietzer Hará en la Taavá. Aquellos que se
apegaron a la periferia de su neshamá, los no judíos, tuvieron su principal Ietzer Hará en la
Gaavá.
 בזוהר חדש סוף פרשה זו אדם הראשון כיון שנטרד מגן עדן חשב שימות מיד והיה בוכה: פרי צדיק ח,רב צדוק הכהן2
 הרי דאדם וחוה שבו... . נתן לו יומו שהוא אלף שנה,'ומתחנן ושב בתשובה עד שקבלו הקב"ה בתשובה והאריך ימיו כו
 היינו שהרגיש הנאת הגוף, אבל כיון שאכל מעץ הדעת... . ויש להבין למה לא נתבטלה הגזירה מכל וכל.בתשובה שלימה
... … באכילה על ידי זה נעשה ערבוב וכל אכילות שאכל הרגיש מעץ הדעת טוב ורע הנאת הגוף וזה ענין עטיו של נחש
 מכל מקום לבטל הגזירה מכל.ומטעם זה אף שהועילה תשובת אדם וחוה להאריך ימיהם עד קרוב לאלף שנה יומו של הקב"ה
.וכל אי אפשר כיון שיש הערבוב וירגיש הנאת הגוף נצרך המיתה להפריד הטוב מהרע שיושאר רק טוב
3
אדרת אליהו
4
? ויאמר מי הגיד לך כי עירם אתה המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת:ג יא
5
חולין קלט ע"ב
6
 ואיתא,( ונח בשלמות לנצח )וכן שם בס' ח, והנה היה ראוי לו שיבחר בטוב … ואז היה משתלם מיד: ח"א פ"ג ס' ו,'דרך ד
 בשלשה כנס,בפסיקתא נמצא אומר בר"ה נברא אדם הראשון שעה ראשונה עלה במחשבה שנייה נתיעץ עם מלאכי השרת
 בח' הכניסו לגן עדן בתשיעית נצטוה בעשירית סרח באחת עשרה, בז זרק בו נשמה, בו עשאו גולם, בה רקמו, בד גבלו,עפרו
.נידון בשתים עשרה יצא בדימוס
 קודם החטא אם היה זוכה לשבת היה נשאר בקיומו טוב לעולם בלי אפשרות ליפול ממדריגתו:שם משמואל עמ' כג
כנ"ל במאמר הראשון בפרשה הזאת דמוכרח להיות שיהיה מושג של כלל ישראל דבשביל ראשית הנקרא כלל ישראל נברא7
. ורק המושג של נכרי לא יהודי הוי חידוש )היינו טעות רב ראובן לויכטר( בעולם.העולם
8

A pesar de que he escrito que tenemos que retornar al nivel de  אדם הראשון קודם החטאantes de
la Era Mesiánica, en la práctica podemos llegar a las primeras etapas de la Era Mesiánica
primero y solo entonces corregir el  חטאantes de continuar hacia los niveles más elevados de
la Era Mesiánica.
9

:דרך ד' שם סוף ס' ח

7

Para poder lograr esto, la neshamá de Adam fue dividida en billones de
personas que llegaron al mundo después de él, cada una encargada de cumplir con una
pequeña parte de la tarea que Adam y Javá podrían haber logrado por sí mismos.
El proceso de lograr el perfeccionamiento se volvió más difícil, pero sigue
siendo accesible. Por una parte, la nueva realidad requirió que Adam y Javá cubrieran
sus cuerpos, a diferencia de cualquier otra criatura de la tierra1. Por otra parte, D'os
mismo hizo sus vestimentas. Ésta fue la manera en la cual D'os les dijo: ""Yo sigo
estando a su lado. Todavía tenemos una relación2".
La entrada al Jardín del Edén fue custodiada por ángeles blandiendo espadas
giratorias3. Por otro lado, sólo fue custodiado, limitando el ingreso, pero no
completamente bloqueado. Ahora la tierra está maldita, pero no así el hombre4. El
primer hombre, y cualquier futura generación, pueden retornar al elevado nivel del
Primer Hombre antes del jet5. El exilio fuera del Jardín fue para una shelijut, una
misión6,  – וישלחהו ד' מגן עדןla misión de reunir las chispas sagradas que se esparcieron
por todas partes como consecuencia del jet7.
El jet de Adam HaRishón trajo la muerte al mundo. La neshamá ya no era
suficientemente poderosa como para purificar al cuerpo8. Esto a su vez previene que
la neshamá pueda expresarse completamente9. La muerte ahora es necesaria para
poder purificar al cuerpo10 al pudrirse en la tierra11 y volver a ser polvo, su forma más
elemental12, de esta manera se descompone y se reconstituye de una manera más
Sin embargo, la destrucción del mundo, necesaria debido al pecado, solo tiene lugar al final
de la Era Mesiánica. (Mijtav MeEliahu Jelek Daled, Daf 151, Derej HaSh-m, Ibíd.)
1

 אין דרך לומר על בהמה. שאין נקרא ערום אלא מי שראוי ללבוש ואין לו: ד"ה מי הגיד לך כי ערום אתה,בכור שור ג יא
 מי הגיד לך שאתה ראוי לבגדים... . כיון שאינה ראויה לבגדים,ערומה היא
2
ר' בחיי
 ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרבים ואת להט החרב המתהפכת לשמר את דרך עץ החיים:בראשית ג כד3
 עיין בכור שור,ולפירוש מלת כרובים
4

Rab Hirsch (págs. 87 -88): En todo el veredicto de D'os, la maldición sólo es pronunciada
contra la tierra y el animal, pero de ninguna manera sobre el hombre. La humanidad de
ninguna manera fue colocada bajo una prohibición a causa de su primera desobediencia. En
todo lo dicho, ni una sola sílaba altera ni una ínfima parte la elevación de las aspiraciones del
hombre ni su capacidad de lograrlas o cumplirlas… Todavía en la actualidad, cada judío se
acerca a D'os reconociendo:  –הנשמה שנתתי לי טהורה היאy mi responsabilidad es mantenerla
pura y devolvértela pura. Enseñan nuestros Sabios:
 אין דור שאין בו כאברהם כיעקוב כמשה כשמואל:ב"ר נו
… En cada generación puede lograrse la mayor elevación espiritual y moral.
5
 רק יש להט החרב, מלשון הפסוקים משמע שיש דרך לבא לגן עדן:( ד"ה ועתה22 אור גדליהו )פרשת בראשית דף
 ביכלתו לחזור לשם,המתהפכת השומר את הדרך למי שאינו ראוי להכנס כי אף שנשלח מגן עדן
6
18 שפת אמת תרס"א דף
7
 שהיה צריך לקבץ את כל ניצוצי...  גירוש אדם הראשון היה כגלות:( ד"ה וישלחהו22 אור גדליהו )פרשת בראשית דף
 ולבררם ולהכניסם לתוך הקדושה,קדושה שנתערבו על ידי החטא בתוך הרע
8
 אין עילויה ]של הנשמה[ מגיע שתוכל לשנות הגוף שיהיה זכוכו נראה לעיניים:דעת תבונות דף סא
אמנם עיין בבכור שור ד יז
9
 ואע"פ שעל ידי המעשים הטובים, כל זמן היותה בגוף בעוה"ז … תהיה גם היא חשוכה ועמומה, הנשמה:(דרך ד' )א ג יב
שהאדם עושה רונה היא בעצמה שלימות ויקר … הכל נשאר כבושה בעצמה
10
 דהיינו, גזרה מדת דינו שלא יוכלו לא האדם ולא העולם מעתה הגיע השלמות עודם בצורה שנתקלקלה:דרך ד' שם ס' ט
 וההפסד לכל, דהיינו המיתה לאדם, אלא יצטרך להם בהכרח עבור מעבר ההפסד, שבה נתרבה הרע, הצורה שיש להם עכשיו
 ואז יחזור ויבנה, אלא לאחר שתצא ממנו תחלה וימות והגוף ויפסד, ולא תוכל הנשמה לזכך הגוף,שאר הווים שנתקלקלו עמו
… בנין חדש
דרך ד' ח"א פ"ג ס' ט
11
כי עפר אתה ואל עפר תשוב
12
והנה הגוף צריך שיחזור ליסודו ותפרד הרכבתו ותפסד צורתו
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pura1. La neshamá va al Olam HaNeshamot (el Gan Edén2), donde también crece3.
Pero todo esto es solamente un juego tratando de recuperar todo el crecimiento
4 hasta que el alma y el cuerpo puedanאדם הראשון  deחטא perdido como resultado del
ser reconstituidos en Tejiat HaMetim5. Entonces tanto el alma como el cuerpo
continuarán creciendo eternamente hacia la espiritualidad verdadera6.

1

שם והיינו המיתה והרקבון הם כדי לנקות את הגוף מזהמתו של חטא אדם הראשון )ר' חיים פרידלנדר הארה  132בדעת
תבונות( והגמ' בבא בתרא יז .כתב שבנימין ,עמרם ,ישי וכלאב בן דוד לא הוסיפו שום עכירות לגופם על ידי מעשיהם .אולם
הוצרכו למות ,כי לא יוגלו אפילו ע"י רוב מעשיהם הטובים לזכך את גופם מהפגם שנגרם ע"י חטא עץ הדעת ,היינו שמתו
בעטיו של נחש ,לתקן פגם זה) .רב חיים פרידלנדר הארה  127בדעת תבונות(
2
רמב"ן שער הגמול ,סימן שמו :עכשיו ביארנו כונתינו בשכרי המצות וענשן ונחזור בקצרה כי שכר הנפשות וקיומם בעולם
הנשמות נקרא לרבותינו "גן עדן" ופעמים קורין אותו "עליה" ו"ישיבה של מעלה" ואחרי כן יבאו ימי המשיח והוא מכלל
העולם הזה ובסופן יהא יום הדין
3
דרך ד' שם :ועל העולם שיחרב ויחזור ויחודש ,והוא ענין מה שאמרו חכמינו ז"ל" :שיתא אלפי שני הוי עלמא וחד חרוב
ולסוף אלף שנה הקב"ה חוזר ומחדש את עולמן" )סנהדרין צז(
4
דרך ד' )א ג יב( :אמנם בצאת הנשמה מהגוף ולכתה אל עולם הנשמות ,הנה שם מתפשטת ומזדהרת בזהירה ,כפי מה שראוי
לה על פי מעשיה ,ובמה שהיא משגת שם כל זמן היותה שם מתחזקת ממה שנחלשה בגוף ,ומזדמנת יותר למה שראוי
שתעשה בזמן התחייה ,עד שכשתשוב בזמן הראוי ,תוכל לפעול בו הפעולה הנאותה לה
5
דעת תבונות )דף נז( :אז כשישוב ]הגוף[ ויבנה תרד בו הנשמה בכל תוקף מעשיה הטובים וזיו אור העליון שנהנית ממנו בגן
עדן כפי מעשיה ,ותאיר בו בגופה אור גדול ,שבו יזדכך לגמרי
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