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 האדם בגן עדןבני ת ונשמ – בראשיתפרשת 

ים ֶאת ה  נאמר "ש, ׁשם את האדם הראשון אשר ברא והניחהקב"ה נטע גן בעדן  ַקח ה' ֱאֹלהִּ ֵחהּו ְבַגן ַויִּ ם ַוַינִּ ד  ְמר   ֵעֶדןא  ּה ּוְלש  ְבד  )בראשית ב,  "ּהְלע 

)'בן  הוא על פני וומקומ )'תורת האדם' לרמב"ן שער הגמול סוף ד"ה ומה שכר ועונש( הזה הוא המקום הנכבד יותר מכל המקומות שבעולם השפל ' הזהגן עדן' ,טו(

נשמה כל ו .()זוהר פרשת תרומה דף קנ ע"א ד"ה גן עדן איהו בארעא הארץ הזאת ממש יהוידע' מסכת פסחים דף צד ע"א ד"ה 'עולם אחד' עפ"י ספר 'עץ חיים'. ראה גמ' בבא בתרא דף פד ע"א(
 .)זוהר פרשת לך לך דף פא ע"א ד"ה נשמה כד נפקת( שעוזבת את העולם הזהלאחר  אליוהזוכה לכך נכנסת 

 ?מהעולם האדם פטירתלאחר  הנשמה עתידה לשכון שם? וכיצד על פני כדור הארץגן עדן מקומו של  נמצאויש להתבונן, היכן 

ְדרֹוָמּהגן עדן של מטה נמצא במרכז העולם והוא   של ארץ ישראל בִּ

)גמ' פסחים דף נד ע"א, 'תרגום יונתן' בראשית ג  לפני שנברא העולם הזה )'חסד לאברהם' לר' אברהם אזולאי מעין חמישי נהר נא( גן עדן של מטה נברא אלף ותשע מאות שנה

ים ַגן בְ שנאמר " פסוק כד, 'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר נא( ַטע ה' ֱאֹלהִּ ֶקֶדם ֵעֶדןַויִּ ֶקֶדםכלומר שהגן היה " ,)גמ' פסחים דף נד ע"א( )בראשית ב, ח( "מִּ " לבריאת מִּ
'בן יהוידע' בבא בתרא דף פד ע"א ד"ה עפ"י )על פני כדור הארץ  ואחר כך הוא הוׂשם ,ן בראשית ב, ח ד"ה 'והנה אילני' עיי"ש()'פרקי דרבי אליעזר' פרק ג ד"ה שבעה דברים, רמב" העולם

ביום  ע"ב ד"ה ובהאי גן עדן( )זוהר פרשת וירא דף קו ע"ב ד"ה 'אמר רבי יצחק' מדרש הנעלם, 'זוהר חדש' בראשית דף כג האדם הראשון שהונח בגן עדן של מטהלכן  .(ובשער הגמול
)זוהר פרשת וירא דף קו ע"ב ד"ה 'אמר רבי יצחק'  )בראשית ב, ח( "ַוָיֶׂשם ָׁשם ֶאת ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָיָצרכפי שנאמר " )'פרקי דרבי אליעזר' פרק יט ד"ה בשבע שעות ביום(שישי לבריאה 

)'חסד לאברהם' מעין רביעי נהר ז ד"ה  מגן עדן אל העולם הזה לצורך תשמיש הגוף וכל צרכו יכול לצאתהיה , מדרש הנעלם, 'זוהר חדש' בראשית דף כג ע"ב ד"ה ובהאי גן עדן(

)'פרקי  בין השמשות של ערב שבת )'זוהר חדש' בראשית דף כג ע"ב ד"ה רבי שמעון אמר( ה' גירש אותו מגן עדןוחטא באכילת עץ הדעת, עד אשר  .דע כי בעת בריאת(

 .)'פרקי דרבי אליעזר' תחילת פרק כ ד"ה ויגרש את האדם(והוא הלך וישב בהר המוריה  ,רק יט ד"ה בשבע שעות ביום(דרבי אליעזר' פ

אמצע כל היישוב  היכן שהוא ,)זוהר פרשת תצוה דף קפד ע"ב ד"ה בתרין נקודין, 'עץ חיים' להאר"י ז"ל שער מג פרק א ד"ה ונבאר עתה דרך( העולם נמצא באמצעשל מטה גן עדן 
כלומר )זוהר פרשת תצוה דף קפד ע"ב ד"ה בתרין נקודין, 'עץ חיים' להאר"י ז"ל שער מג פרק א ד"ה ונבאר עתה דרך(  שעל פני הארץ וגם אמצע כל המקומות שאין בהם יישוב

ְדָברֹו )זוהר פרשת תצוה דף קפד ע"ב ד"ה בתרין נקודין, 'קהלת יעקב' ערך  של כל העולםאמצע היישוב ב נמצאתירושלים שומכיוון  .)עפ"י 'קהלת יעקב' ערך גן עדן אות ד( תַהמִּ

)'עץ חיים' שער מג פרק א ד"ה ונבאר עתה דרך,  ארץ ישראל לשלכן גן עדן נמצא בחלק הדרומי  –העולם במרכז יישוב  היאבכללותה  ארץ ישראלו גן עדן אות ד(

)'עץ  מטה אל גן עדן שלירושלים דרומית לשהיא דרך המובילה ממערת המכפלה ויש  אוורדי' עפ"י האר"י ב'עץ חיים'('בן יהוידע' בבא בתרא דף פד ע"א ד"ה 'דחלפא 

 להבעת פטירת האדם, נשמתו עוברת דרך מערת המכפ לכן .חיים' שער מג פרק א ד"ה ונבאר עתה דרך, 'בן יהוידע' בבא בתרא דף פד ע"א ד"ה 'דחלפא אוורדי' מהאר"י ב'עץ חיים'(
)זוהר פרשת  אל גן עדן של מטה – )'מדרש תלפיות' ענף גן עדן ד"ה היכל א' הנה היכל( מעבר מהגשמי לרוחניההוא ש, )זוהר פרשת לך לך דף פא ע"א ד"ה 'נשמה כד נפקת' סתרי תורה(

)להרחבה על  ד( -נהר נא ד"ה דע. לגבי מיקום גן עדן עיין גם ב'קהלת יעקב' ערך 'גן עדן' אות א )'חסד לאברהם' מעין חמישי  עפר באמצעות מחילות לך לך דף פא ע"א ד"ה 'נשמה כד נפקת' סתרי תורה(

 .'מערת המכפלה'( –עניין מערת המכפלה ראה מאמרינו לפרשת חיי שרה 

)'מעבר יבק' שפתי רננות פרק לד ד"ה  ואינה נודעתטמונה גנוזה  )'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר מג ד"ה וענין גן עדן( היא מציאות נעלמת 'גן עדן של מטה' מכל מקום

העומד בדרך נס,  )'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר מג ד"ה וענין גן עדן( נה בעלת מציאות גשמית וגם לא חוץ גשמית, אלא ענין דק רוחנינוהיא אי ,נדעה נרדפה(
קודש 'מקדש שהיו נמצאים בבית העל הכרּובים והארון בוהוא בדומה למה שאמרו רבותינו  .שהרי היא לא תופסת שום מקום גשמי בארץ

אמנם הנס בגן עדן גדול ורחב וכל שכן גן עדן המקודש מאוד מאוד.  ,)ראה גמ' יומא דף כא ע"א( ולא תפסו שם מקום אלא היו עומדים בנס 'הקודשים
)'בן יהוידע' לבעל הבן איש חי בבא בתרא דף פד ע"א ד"ה ובשער הגמול, 'בן  י ע"א()ראה תענית דף  מאוד, שהרי 'גן עדן' גדול פי ששים מכל השטח העליון של כדור הארץ

  .יהוידע' פסחים דף צד ע"א ד"ה עולם אחד מששים בגן(

 בעולם הזה חיים םבעודגן עדן של מטה יש בני אדם שהגיעו אל 

פרשת זוהר ) ממש הזאת ארץה פד ע"א(דף בבא בתרא גמ' )'בן יהוידע' מסכת פסחים דף צד ע"א ד"ה 'עולם אחד' עפ"י ספר 'עץ חיים'. ראה  פני עלהנמצא  הוא גן של מטה גן עדן

ויש  .(מסכת פסחים דף צד ע"א ד"ה 'עולם אחד' עפ"י ספר 'עץ חיים' 'הבן איש חי' למחבר 'בן יהוידע' ,שער הגמול סוף ד"ה ומה שכר ועונש להרמב"ן 'תורת האדם'תרומה דף קנ ע"א ד"ה גן עדן איהו בארעא, 
)'בן יהוידע' מסכת פסחים דף צד ע"א ד"ה 'עולם לשון משל וחידה  אין בדבר זהש ,מאיר בן גבאי חלק ב' פרק כט ד"ה כבר כתבנו()'עבודת הקודש' לר'  לדעת ולהאמין בזה בלי ספק

ם ה' שׂש "ַלַהט ַהֶחֶרבב"היו כמה בני אדם שניסו להגיע לגן עדן שבארץ וכשהיו שם מרחוק הם נשרפו ו .(פד ע"אדף בבא בתרא גמ' . ראה אחד' עפ"י ספר 'עץ חיים'
ֶקֶדם ְלַגןַוַיְשֵכן בפתח גן עדן אצל שומרי הגן שנאמר " ים מִּ ְשֹמר ֶאת ֶדֶרְך ֵעץ ַהַחיִּ ְתַהֶפֶכת לִּ ים ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהמִּ )בראשית ג, כד( )'כתם  "ֵעֶדן ֶאת ַהְכֻרבִּ

)'ככר לאדן' להחיד"א על אבות  הגיעו בחייהם לגן עדןרשות והם  להםשניתן כמה בני אדם  אמנם היו. זוהר פרשת ויצא דף קסה ע"א סתרי תורה ד"ה שננא דחרבא( פז' על

 .ע"ב()ראה מסכת תמיד דף לב  אלכסנדר מוקדוןאו לשערי גן עדן כמו  דרבי נתן פרק ב ד"ה 'גנז ספר רפואות' בשם התשב"ץ סימן תמז(

כדי שיוכל לרפא את נח ומשפחתו שנעשו  רפואותהרבה אל גן עדן ולימד אותו  מתוך התיבה ניומבאחד את לקח ומלאך שבא  ,נחבזמן כך היה 
יחולים בגלל  בשם התשב"ץ  'ספר רפואותגנז ')'ככר לאדן' להחיד"א על אבות דרבי נתן פרק ב ד"ה  ם שהיו בתיבה והזיקו להם, ואת הרפואות האלו שלמד כתב בספרַהֵשדִּ

)'חוט של חסד' לבעל 'שבט מוסר' פרשת חקת ד"ה  של מטה )מסכת 'דרך ארץ זוטא' סוף פרק א( לתוך גן עדן בגופםחיים  זכו להיכנסשעשרה אותם עם  היה כך .סימן תמז(

חנוך בן ירד, אליהו הנביא, משיח, אליעזר עבד אברהם, חירם מלך צור, עבד מלך הכושי, יעבץ בנו של יהודה הנשיא, בתיה בת  –והם  יאסף אהרן(
'העקידה' לאחר כן היה ו .)מסכת 'דרך ארץ זוטא' סוף פרק א( ' אופן רכג(רנב אופנים – עז ע"ב וכן 'מגלה עמוקותדף כתובות  גמ' )ראה פרעה, סרח בת אשר ורבי יהושע בן לוי

'שמו ) בשעת העקידה משחיטת הסכין רה שנעשתה לוּום ריפאו את החּבוש שלוש שניםלגן עדן למשך  יצחק אבינולקחו את ומלאכים באו ש

 .(בגן עדן שניםשלש צריך להישאר ' ועיי"ש מדוע היה והנה לכאורה'וד"ה  ד"ה ובעניין יצחק דף קפה ע"א אברהם' לר' אברהם פלאג'י מערכת ע' ערך עקדה

וכן במשך  .פרשת נח פרק ח, יא ד"ה עוד דרשו( 'רבינו בחיי'לג, ו. ראה  'בראשית רבה') הביאה משם עלה זית בפיהו ששלח נח מן התיבה הגיעה לגן עדן היונה כמו כן
 נטע ממנה כרם בארץאחר כך ו המפירותיואכל  חנ  שיצאה מתוך גן עדן ומצא אותה  אחת גפןענף  כמה דברים מתוך גן עדן, כמו יצאוהדורות 

יכאשר הוא יצא מבית האסורים היו  יוסףהבגדים שהלבישו את וכן  .)'פרקי דרבי אליעזר' פרק כג ד"ה מצא נח( )'ילקוט ראובני' פרשת  מלאךהם שהביא לו ַמְלּבּושִּ

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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)'עיני העדה' לבעל שבט מוסר פרשת  גבריאלשמלותיו' בשם השפתי כהן על התורה, 'עיני העדה' לבעל שבט מוסר פרשת מקץ דף נו ד"ה 'ויתכן עוד לפרש' מהשפתי כהן על התורה(  מקץ על הפסוק 'ויגלח ויחלף

וכך היה  .(שפתי כהן על התורההמקץ על הפסוק 'ויגלח ויחלף שמלותיו' בשם  'ילקוט ראובני' פרשת) בהם והלביש אותו גן עדןתוך מ מקץ דף נו ד"ה 'ויתכן עוד לפרש' מהשפתי כהן על התורה(
. 'תרגום יונתן' שמות לה, כח) מתוך גן עדן ר ואת האפרסמון לשמן המשחה ולקטורת הסמיםענני שמים הביאו למשכן את שמן הזית למאֹוש במדברגם 

 מתוך גן עדן 'תולעת השמיר'את לו הביא ו אותוששימש  נשרהיה  שלמה המלךבזמן ו .(על אבות דרבי נתן פרק יא ד"ה לא רצה ליטול עצה וראה 'כסא רחמים' להחיד"א
 .(ד"ה שנו רבותינו משחרב רמז קפב ')'ילקוט שמעוני' מלכים א בניית בית המקדשצורך ל

  מצוותיהממתלבשת בגוף העשוי וכנסת לגן עדן ננשמה האחרי הפטירה 

 בן גבאי חלק ב' פרק כז ד"ה העדון( )'עבודת הקודש' לר' מאיר במותו מגוף האדם תיכף כאשר היא נפרדת אז ,)זוהר פרשת לך לך דף פא ע"א ד"ה נשמה כד נפקת( זוכה הנשמה אם

'זוהר ) אדם הראשוןנמצא מקום בו היה ה אל (פרשה סה סוף אות כב 'בראשית רבה'. ראה )זוהר פרשת לך לך דף פא ע"א ד"ה נשמה כד נפקת 'גן עדן של מטה'לנכנסת  היא

נות פרק לד )'מעבר יבק' שפתי רנ מעין העולם הזההוא שבהרבה בחינות  ,(לח ע"ב ד"ה ובתרדף בראשית על זוהר לו אגלר' שלום בוז'מקדש מלך' חדש' בראשית דף כג ע"ב ד"ה ובהאי גן עדן, 

ר את המאּוס לגהינום לגרֹות הולכ אלא ת מיד לגן עדןנשמה שלא נכנסאמנם יש  .בראשית דף לח ע"ב ד"ה והיכלא דא קאים(פרשת רבה, עפ"י זוהר  ד"ה ואמרו בויקרא
על מנת לרפא  שמש העליוןהאור את  זריח עליהיה' ולגן עדן  תיכנסהיא  ,תצא משםהיא ואחר כך כאשר  .פגם עוונותיה והבאּוש שבה מחמת

)'חסד לאברהם' מעין חמישי נהר טז ד"ה והטעם וד"ה והנה  ם צער עד לריפויה השלםגם שסבול ל ךמשיתהיא ו ,בגהינוםלה את כל הפצעים והחבורות שנעשו 

 .('תורת נתן וליקוטים ממהרח"ו' דף מ ד"ה ועתה , וכן' והלאהבתר דקבילת'זוהר פרשת מצורע דף נג ע"א ד"ה  . ראהכאשר

מכינים כבר מהגוף הגשמי,  יוצאת )עפ"י 'מדרש אליהו' למחבר השבט מוסר בדרוש ה הנקרא 'חלוקא דרבנן' דף כח ע"א ד"ה ובהקדמתנו( של האיש או האישה לפני שהנשמה
לה שהיה  לגוף הגשמיבמראהו דומה אשר  ,)זוהר פרשת תרומה דף קנ ע"א ד"ה וכד מטי( 'ףגו'של  (מאן גריםקנ ע"א ד"ה דף תרומה פרשת )זוהר  רוחני לבוש לה למעלה
תרומה דף קמא ע"ב  פרשת , זוהרבראשית דף ז ע"א ד"ה תו מה רב טובךפרשת , זוהר זוהר פרשת לך לך דף פא ע"א ד"ה 'נשמה כד נפקת' סתרי תורה ,יל)זוהר פרשת שלח לך ד"ה ותא חזי אלמ בעולם הזה

)זוהר פרשת שלח לך ד"ה ותא חזי אלמלי, זוהר פרשת לך לך דף פא ע"א ד"ה 'נשמה  הגוףואז כאשר הנשמה נכנסת לתוך גן עדן של מטה היא מקבלת את  .(ד"ה רוחא דא איהו

'דרך ה'' ' פרשת בראשית ד"ה ודע והבן כי אף, 'רקנאטי) בעולם הזהמראה דמותה כ ושוב נראית )זוהר פרשת תרומה דף קנ ע"א ד"ה וכד מטי( בו ומתלבשת (כד נפקת' סתרי תורה

קנ ע"א ד"ה מאן דף תרומה פרשת )זוהר  הרבה יותר יקר וטוב מהגוף הגשמי שהגוף שםרק  ,(, 'מגדל עוז' ליעב"ץ בית מידות גנזך ט'מר העיקרים פרק 'בגן עדן וגיהנוםלהרמח"ל מא

, 'מדרש אליהו' למחבר השבט מוסר בדרוש ה הנקרא 'חלוקא דרבנן' ד"ה והנה אמת נכון האי לבושא)זוהר פרשת נח דף סו ע"א ד"ה  נקרא בפי רבותינו 'חלוקא דרבנן' וגוף רוחני זה .גרים(

 .דע אתה, 'מגדל עוז' בית מידות גנזך ט( ד)'מצודת דוד' להרדב"ז מצוה עד ד"ה עו מכירים שם הנשמות איש את רעהו ועל ידו ,(הדבר

נעשה על  (, 'מדרש אליהו' למחבר השבט מוסר בדרוש ה הנקרא 'חלוקא דרבנן' ד"ה והנה אמת נכון הדבר)'מגדל עוז' ליעב"ץ בית מידות גנזך ט פטירתו יאחרבו מתלבש  האדםגוף זה ש
ז"ל אבות פרש שישי משנה א ד"ה וזמ"ש  )'שער מאמרי רז"ל' להאר"י במה שטרח ועשה בפשט המצוות )'תולעת יעקב' סוד ראש השנה ד"ה ודע כי במצות( סיגל לעצמושידי המצוות 

)'שער מאמרי  בעולם הזה )'מגדל עוז' ליעב"ץ בית מידות גנזך ט( של רמ"ח מצוות עשה (בדרוש ה הנקרא 'חלוקא דרבנן' ד"ה והנה אמת נכון הדבר 'שבט מוסר', 'מדרש אליהו' למחבר הד' נכנסו

 גמּור ושלם כפי התורה )'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת כי תצא ד"ה גם נתבאר מתוך( בקיומם בגשמיות בפועל, נכנסו( רז"ל' להאר"י ז"ל אבות פרש שישי משנה א ד"ה וזמ"ש ד'
מניחים ועל ידו  'תם המלךחֹו'כמו  כי לבוש זה הוא למעלה, נשמת האדםעולה  על ידי לבישת אותו הלבושו .בן גבאי חלק ב פרק כה(מאיר  )'עבודת הקודש' לר'

על ה' שם  תענגמתיותר היא כך  –וככל שהנשמה מלובשת יותר על ידי המצוות שעשתה  .בגן עדן עד מקום מדרגתה לעלות מריםהשֹו לה
 כדי בפרוזדור עצמך התקן הבא, העולם בפני לפרוזדור דומה הזה העולם" רבותינו אמרוועל זה . שהוא העונג האמיתי בנועם זיו השכינה

 .)'רוח חיים' לר' חיים מוולאזי'ן פירוש על פרקי אבות ד, טז( אבות ד, טז(ראה ) "לטרקלין שתכנס

 גופם הרוחני של הרשעים פגום וחסר והם יכולים לאבד אותו לגמרי

ולא היה לה מצוות בעולם  ועייש עוד בעניין זה( 'תנא זכאין')זוהר פרשת בראשית דף רכד ע"א ד"ה ווי לההוא וכן שם ע"ב ד"ה  אם כל מעשי הנשמה בעולם הזה היה בחטאים
)זוהר פרשת בראשית דף רכד ע"א  לכסות בו 'גוף' כלומר זוהר פרשת נח דף סו ע"א ד"ה כגוונא דא מתלבשין(עפ"י ) 'לבוש' להאין אז  )עפ"י זוהר פרשת נח דף סו ע"א ד"ה כגוונא דא( הזה

אי ש ,'רוח חיים' לר' חיים מוולאזי'ן פירוש על פרקי אבות ד, טז(עפ"י ) להיכנסהשומרים לא מניחים לה אז השוערים וו .ועייש עוד בעניין זה( ד"ה ווי לההוא וכן שם ע"ב ד"ה תנא זכאין
 כבוד הבוראת עליונים, וגם לא להסתכל ולהשיג את ולראות מראֹו )זוהר פרשת נח דף סו ע"א ד"ה כגוונא דא( להתרגל בתוך גן עדן לאותה הנשמהאפשר 

על  ,מול הנשמות האחרותאל שה הולכת בבּווהיא  .)זוהר פרשת נח דף סו ע"א ד"ה כגוונא דא( לראות את האור העליוןו בראשית דף לח ע"ב ד"ה היכלא דא( פרשת )זוהר
מעין ו, הלבוש אחר שלא ממצוותילה אז הקב"ה עושה לפני מותו, בתשובה  האדם חזראם  אך .תרומה דף קנ ע"א ד"ה בר לאינון(פרשת )זוהר  מההיותה ערּו

ים שנאמר אצל אדם וחוה " מה ְשּתֹוַוַיַעׂש ה' ֱאֹלהִּ ם ּוְלאִּ ד  ְתנֹות עֹור ַוַילְ  ְלא  ֵשםכ   .)זוהר פרשת ויחי דף רכג ע"ב ד"ה תנינן(" ּבִּ

כי לא  ש("ועיי 'תנא זכאין'וכן שם ע"ב ד"ה  'ווי לההוא')זוהר פרשת בראשית דף רכד ע"א ד"ה  חסראף שיש להם לבוש רוחני הרי שהוא ו, פגמו הרבהשאוי להם לרשעים ו
לחזור אל העולם א רק הו לכן תקנתם, להשלים את חסרון הגוף הרוחני על ידי ייסורים בגהינום וכדומה ואי אפשר .המצוות את כל קיימו
 'הבגד' לעצמו את חלקי ייקחאלא נאבד ברשעו, אז הצדיק  בגלגולהרשע לא חוזר אם ו. המצוה אשר ממנה יתמלא החסרוןאת ולעשות הזה 

ו הקב''ה לירבעם בבגדו ואמר לו חזור בך ואני ואתה שתפׂשאמרו עליו רבותינו "חטא ירבעם בן נבט ש לאחרש זה הטעם. הכין הרשעשכבר 
של  ' שהוא הבגד העליוןחלוקא דרבנן'ומה שתפס 'בבגדו' הכוונה היא ל ,(ועיי"ש המשך המעשה )ראה גמ' סנהדרין דף קב ע"א בשם ר' אבא "ובן ישי נטייל בגן עדן

מאבד את בגדו העליון על ש יודואג עלהוא כי רמז והקב"ה , וגודל תורתו שלא היה בה שום דופימכוח מעשיו  ירבעם אשר כבר השלים אותו
 .בדרוש ה הנקרא 'חלוקא דרבנן' ד"ה והנה אמת נכון הדבר('מדרש אליהו' )ראה גמ' סנהדרין דף קב ע"א בשם רב נחמן( ) שטרח כל כך הרבה להשלימו

ק הרוחני בחטאם את החלּו איבדובינו שם הה –הוא צדיק גמור מתחילתו ועד סופו וש ,באחיהםלאחר שנודע לאחים של יוסף כי הם טעו וכן 
יׁש חליפות שנאמר " נתן להםיוסף  לכןשהכינו למעלה.  פֹותְלֻכָלם ָנַתן ָלאִּ שוב את  ת להםְלַהְקנֹורצה כי על ידי זה  ,)בראשית מה, כב( "ְׂשָמֹלת ֲחלִּ

 )ראה גב' בבא בתרא דף יז ע"א, גמ' שבת דף נה ע"א( עד יום מותוחטא וגם לא  אחיו שלא חטא עמהם . ואילו לבנימיןמעשיהם בעקבותמהם  שאבדקם חלּו
ַתן ְשֹלש ֵמאֹות ֶכֶסף יותר שנאמר " נתןהוא  ן נ  ְני מִּ ֹלתּוְלבִּ ֹפת ְׂשמ  ֵמש ֲחלִּ בגדי  סוגי על שכרו שמזומנים לו חמשהלו לרמוז כדי , )בראשית מה, כב( "ְוח 

ַדי " על אויביו דוד המלך אמרגם  וכן על דרך זה .חלוקה דרבנן דף כח ע"א טור א( ')'מדרש אליהו' דרוש ה מלכות לעולם הבא כנגד חמשה חומשי התורה ְיַחְלקּו ְבג 
ֶהם  ילּול  י ַיפִּ ל ְוַעל ְלבּושִּ ֶהםכלומר שאויביו מבקשים את מלכותו לכן " ,)תהלים כב, יט( "גֹור  ַדי ל  " שכל אחד אומר "אני אקח את בגדי ְיַחְלקּו ְבג 

ְוַעל אמר "ועל כך  ,הבאשלו בעולם  'דרבנן החלוק'שאין לו חלק לעולם הבא, לכן מפילים גורלות מי ייקח את  סוברים אויביוועוד  .מלוכתו!"
ילּו י ַיפִּ  .חלוקה דרבנן דף כז ע"ב טור ב ד"ה ונחזור להקדמתנו( ')'מדרש אליהו' דרוש ה "גֹוָרל ְלבּוׁשִּ

ְרעּו ְלַבְבֶכםוְ " שנרמז בפסוקוכמו  .עולם הבא הנקרא 'חלוקה דרבנן'השלא לאבד את בגד  , בכדילא לחטואמאוד צריכים להיזהר ישראל   קִּ
ְגֵדיֶכם ְושּובּו ֶאל ה' ֱאֹלֵהיֶכם ְרעּו, כלומר היזהרו שלא )יואל ב, יג( "ְוַאל ּבִּ ק  ְגֵדיֶכם" יִּ ם כעל ידי החטאים, ואז יגרע ל 'דרבנן אהחלוק'" שהוא ּבִּ
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ְרעּו ְלַבְבֶכםעולם הבא. לכן "בהמלבוש להתלבש בו  ְגֵדיֶכם" יקרעו" על ידי התשובה ובזה לא קִּ חלוקא דרבנן דף  ')'מדרש אליהו' דרוש הל העולם הבא ש "ּבִּ

י" וכן נאמר .כז ע"ב ד"ה ונחזור להקדמתנו( י ֶאת ֻכָתְנתִּ יכלומר על ידי מעשי הרעים איבדתי ופשטתי את " )שיר השירים ה, ג( "ֵאיָכָכה ֶאְלָבֶׁשָנה ָפַׁשְטתִּ " ֻכָתְנתִּ
הצדיקים כל  כנגד זה לכן .חלוקא דרבנן דף כז ע"ב ד"ה ונחזור לעניננו( ')'מדרש אליהו' דרוש ה " שכבר נטלוה ממניֵאיָכָכה ֶאְלָבֶׁשָנהשהוא הבגד העליון, ועם כן "

 , כדי לתפור להם 'בגד' רוחני בתפירה שלימה שיהיה מוכן להם ללובשו בשעה שייצאו מהעולםבעולם הזה שתדלים מאוד בהשלמת המצוותמ
 .)'מדרש אליהו' למחבר השבט מוסר בדרוש ה' הנקרא 'חלוקא דרבנן' ד"ה והנה אמת נכון הדבר(

 שבגןדרך עמוד  'גן עדן של מעלה'ל 'גן עדן של מטה'נשמות הצדיקים עולות מ

ראה זוהר פרשת ויקהל  .לח ע"ב ד"ה ובתר שאתתרךדף )'מקדש מלך' בראשית  מזדככות בגן עדן של מטה דף לד ע"א טור א( 'סמיכת חכמים')הקדמה לספר  צדיקים גמוריםשל  נשמות

בן גבאי חלק ב  )'עבודת הקודש' לר' מאיר העליוןולסבול את האור הגדול  ןמכל החושך והאפילה שהתרגלו עם הגוף, עד שיש בכוח (דף ריא ע"ב ד"ה ונשתין סלקין

מעט מעט אל האור ההוא. ואחרי זמן מה בגן עדן  מתרגלותו, בעולם הזה ולשכוח את מנהגן שהיו מונהגות בלבוש הגופני פרק כז ד"ה ואמנם היתה(
 לח ע"ב ד"ה ובתר שאתתרך(דף )'מקדש מלך' בראשית  לעלות לגן עדן של מעלה ראוי ע"א ד"ה ובמה יזכה ליה בר נש( )'כתם פז' על זוהר דף מז כל אחד לפי מדרגתו ,של מטה

' שמעון לביא על זוהר פרשת בראשית דף )'כתם פז' לר עולות ונשמות אלו .בראשית דף כג ע"א ד"ה אמר ליה רבי יהודה(פרשת )זוהר  מכוון כנגד גן עדן של מטה, זה למעלה מזהה

)עפ"י הקדמה לספר 'סמיכת חכמים'  של מטהר בגן עדן לדּו ותהצדיקים נשארנשמות שאר  . אמנםדרך קבע של מעלהר בגן עדן לדּוכדי  מז ע"א ד"ה ר' אבא אמר(

)'כתם פז' על זוהר  'זר הגנּואֹו'על מנת לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו ולהרגיל עצמם ב ועולות רק בשבתות ימים טובים וראשי חודשים ,דף לד ע"א טור א(

 .פרשת בראשית דף מז ע"א ד"ה ר' אבא אמר(

תחילת פרשת שמיני על הפסוק 'ויהי ביום השמיני',  למהרח"ו )'עץ הדעת טוב' של מטהאחד הנמצא במרכז גן עדן  'דעמּו' דרך , עולותלגן עדן של מעלה עולותש נשמותה

ְקָראֶ נקרא בשם "ו לך לך דף פא ע"ב ד"ה ובריש ירחי(פרשת זוהר  וגם  (ויקהל דף ריא ע"א ד"ה ובההיא שעתא פרשת , זוהרהקדושה פרק ד ד"ה ובקדושה יכוון באכילתו)'ראשית חכמה' שער  "הָ מִּ
יֹון"בשם  גן  המדבר עלבפסוק  כפי שנאמר ויקהל דף ריא ע"א ד"ה ובההיא שעתא(פרשת זוהר גלאנטי דף יב ע"א על הפסוק 'לא אליכם עברי דרך',  ר' אברהם'קול בוכים' ל) "ְמכֹון ַהר צִּ
יֹוןּוָבָרא ה' ַעל ָכל " עדן ְקָראֶ ְוַעל  ְמכֹון ַהר צִּ י ַעל ָכל כָ  הָ מִּ אֶ נקרא "העמוד  .)ישעיה ד, ה( "בֹוד ֻחָפהָעָנן יֹוָמם ְוָעָׁשן ְונ ַגּה ֵאׁש ֶלָהָבה ָלְיָלה כִּ ְקר  כי  "ה  מִּ

 )'ראשית חכמה' שער הקדושה פרק ד ד"ה ובקדושה יכוון באכילתו( דרך אותו העמודועולים , וט השכינהומזומנים לקיש נקראים שעולים למעלה אותם צדיקים
 .תחילת פרשת שמיני על הפסוק 'ויהי ביום השמיני'(לר' חיים ויטאל )'עץ הדעת טוב'  שהוא פתח ושער אל גן עדן של מעלה

פא  דף )זוהר פרשת לך לך קם בכל מיני גווניםוהעמוד עצמו מרּו )'רקנאטי' פרשת בראשית ד"ה ובמדרש רות אמר רבי( שער גדוליש  'של מטה גן עדן'נמצא בלעמוד ש

 ענן ועשן מבחוץ )'מעבר יבק' שפתי רננות פרק לו ד"ה סביב העמוד( וסביבו יש, פרשת בראשית ד"ה זכתה נותנים לה( על התורה )'רקנאטי' ץ מלמטה למעלהנעּוו ד"ה ובריש ירחי( אע"
ְקָראֶ ְוַעל כפי שנאמר " ,גה מבפניםוונ כמה' שער פרשת בראשית ד"ה זכתה נותנים לה, 'ראשית חעל התורה )'רקנאטי'  )ישעיה ד, ה( "ָה ָעָנן יֹוָמם ְוָעָׁשן ְונ ַגּה ֵאׁש ֶלָהָבה ָלְיָלהמִּ

 בעמוד למעלה עולותכשנשמות לא יסתכלו הם שעל מנת מפני שאר הצדיקים בגן עדן, הוא סיבת היותו כך ו .הקדושה פרק ד ד"ה ובקדושה יכוון באכילתו(
נשארות רק והם נשמות של צדיקים שלא ראויות לעלות יש  כי (, 'מעבר יבק' שפתי רננות פרק לו ד"ה סביב העמוד)'ראשית חכמה' שער הקדושה פרק ד ד"ה ובקדושה יכוון באכילתו

רבו של בעל 'קב )'יסוד יוסף'  מזיו השכינה ונהנותמלמעלה, עליהן  המושפעמהטוב  ומתעדנות שם )זוהר פרשת חקת דף קפב ע"ב ד"ה ואינון דלא( בגן עדן התחתון

 .ד"ה זכתה נותנים לה(ראה 'רקנאטי' פרשת בראשית  רק טו דף יד ע"ב ד"ה ושבעה פתחים.פהישר' 

היה נמצא ליד העמוד ו מאיר בן גבאי חלק פרק כט ד"ה אבל הכוונה()'עבודת הקודש' לר'  דר בגן עדן של מטה המכוון כנגד גן עדן של מעלההיה אדם הראשון 
עליון דרך העמוד אל גן עדן העולה היה הרי ש –זמן עד להשלמת עבודתו עוד ' יתברך עובד את האלא  וטאחהיה לא  הואאילו ו. גןהשבאמצע 

)'נשמת חיים' מאמר  אמצעי בין העולמותרק הוא  )'עץ הדעת טוב' תחילת פרשת שמיני על הפסוק 'ויהי ביום השמיני'( של מטהכי גן עדן  .העיקרי שנברא לעולם הנשמות

וכמו  )'עץ הדעת טוב' תחילת פרשת שמיני על הפסוק 'ויהי ביום השמיני'( להיכנס לטרקלין העליון שהוא גן עדן של מעלה 'בית שער'ו ראשון פרק עשירי ד"ה ואחר הדברים האלה(
שנכנס תחילה לגן  אדם הראשון עם היה גם , כךאי אפשר לנשמות להיכנס ישר לגן עדן של מעלה אלא אם עוברות קודם דרך גן עדן של מטהש

ולא עלה  מגן עדן של מטה גורׁשהוא  ,חטא ועבר על ציווי ה'שאך כיון  .לר' שמעון לביא על זוהר פרשת בראשית דף מז ע"א ד"ה ר' אבא אמר()עפ"י 'כתם פז'  עדן של מטה
 .)'עץ הדעת טוב' תחילת פרשת שמיני על הפסוק 'ויהי ביום השמיני'( לגן עדן העליון

 לגן עדן של מעלהנשמות הנמצאות בגן עדן של מטה עולות מידי פעם שאר גם 

)זוהר פרשת שלח לך דף קסח ע"א  , לעלות לפני המלך הקדוששל מטהלנשמות הזכרים אשר נשארו בגן עדן גם יש רשות  ,בכל ראש חודש שבת ומועד

ְוָהָיה כפי שנאמר " ד"ה ובריש ירחי( אפא ע" דף )זוהר פרשת לך לך דרך העמוד שבאמצע הגן )זוהר שלח לך דף קנט ע"ב סוף ד"ה ותא חזי אלמלי( למעלה למעלה ד"ה אמר ליה ההוא(
ֵדי  ֵדי ח ֶדׁש ְבָחְדׁשֹו ּומִּ ְׁשַתֲחֹות ְלָפַני ָאַמר ה'ָיבֹוא ָכל ָבָׂשר  ַׁשָבת ְבַׁשַבתֹומִּ  ותמגיע ןשם ה .שלח לך דף קנט ע"ב סוף ד"ה ותא חזי אלמלי( פרשת )זוהר ()ישעיה סו, כג "ְלהִּ

)הקדמת  של מעלה שבגן עדן , הקדמת הזוהר דף ז ע"א ד"ה נגד בני אדם(וד"ה אמר רבי יהודה )'זוהר חדש' בראשית דף כג ע"ב ד"ה ובכל ריש 'ישיבה של מעלה' הישיבה הנקראתאל 

אביגיל  ועל זה אמרה .ד"ה ובריש ירחי( אפא ע"דף )זוהר פרשת לך לך  'בצרור החיים' להתעדן (אות קלג 'ראה 'רגל ישרה' ערך 'מתיבתא דרקיעא .הזוהר דף ז ע"א ד"ה נגד בני אדם
י "המלך  דודלהנביאה  ים ְצרֹורבִּ ה ְצרּוָר ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאד נִּ והוא  .)שמואל א' כה, כט( )זוהר פרשת וירא דף קו ע"ב ד"ה 'אמר רבי יצחק' מדרש הנעלם( "ֵאת ה' ֱאֹלֶהיָך ַהַחיִּ

 ראשי תיבות ת.נ.צ.ב.ה.בהוא ש ,חיים"הצרור ברורה צ םשמתנהיה תמברכים את נשמות הנפטרים "מה 

 יאם היא זכתה לכך, אז. שבגן באותו העמוד המהצדיקים בגן עדן של מטה, ועול 'פנקס' מקבלת 'גן עדן של מעלה'ל שרוצה לעלות כל נשמה
ודוחים  'הפנקס'אזי לוקחים ממנה את  ,זכתה לכךואם לא  .נותנים לה להיכנס אותם השומרים לשומרי גן עדן של מעלה הכאשר היא מגיע

ישנאמר "מה . וזהו אותה לחוץ והיא חוזרת לגן עדן של מטה ֻאנִּ ים ְמצ  ַלי ֹשְמֵרי ַהֹחמֹות ַהֹשְמרִּ י ֵמע  ידִּ ְׂשאּו ֶאת ְרדִּ י נ  עּונִּ י ְפצ  כּונִּ יר הִּ עִּ ים ּב   "ַהֹסְבבִּ
י" ,)שיר השירים ה, ז( ידִּ וכאשר עלתה דרך העמוד אל גן עדן של מעלה, אז  .בתחילה מהצדיקים בגן עדן של מטה שקיבלה הנשמההפנקס  זהו –" ְרדִּ

ישנאמר "ממנה הפנקס  נלקח ידִּ ְׂשאּו ֶאת ְרדִּ ַלי נ   .פא ע"ב ד"ה נשמה היא(דף )זוהר פרשת לך לך  גן עדן של מעלהב הם שומרי החומות –" ֹשְמֵרי ַהֹחמֹות ֵמע 

)'רקנאטי' פרשת בראשית ד"ה ובמדרש רות אמר  תחתוןהפושטות את 'הלבוש' שעליהם השייך לגן עדן כאשר הנשמות עולות לגן עדן העליון, הן קודם לכן 

)זוהר פרשת שלח לך דף קסח ע"א ד"ה  אותן הנשמות לגן עדן התחתון ותוכשחוזר .)'תולעת יעקב' סוד ראש השנה ד"ה ודע כי במצות( זך ופנימי יותר 'לבוש'ולובשות  רבי(

 )עפ"י 'תולעת יעקב' סוד ראש השנה ד"ה ודע כי במצות( הזך והרוחני של גן עדן העליון 'הלבוש'הן פושטות את  ,םדונים שׁשיעל מנת להתעדן בכל הע וכד אהדרן(
הן כעת רק ש, פא ע"ב ד"ה ובריש ירחי(דף )'זוהר חדש' שיר השירים דף פד ע"ב ד"ה ואלין רוחין, זוהר פרשת לך לך  של גן עדן התחתון 'הלבוש'חוזרות ומתלבשות באותו ו

 ותוחוזר ,מלמעלהכמה חידושי תורה  ביאות איתןמ הןו ,פא ע"ב ד"ה ובריש ירחי(דף )זוהר פרשת לך לך  לכן מעוטרות בעטרה כפולה ממה שהיה להן קודם
 .)זוהר פרשת שלח לך דף קסח ע"א ד"ה וכד אהדרן( עליהם בפני ראשי הישיבות שבגן עדן התחתון
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 ~4 ~ 
 

 גדולה מאוד של מעלה'גן עדן 'מעלת הנשמות הזוכות להיכנס דרך קבע ב

בראשית פרשת )זוהר  ובהיכלים שבֹו שיר השירים דף פד ע"ב()'זוהר חדש' ֹ קנובדיּו (ה כד'נשמלך לך דף פא ע"א ד"ה פרשת )זוהר  על אף שגן עדן התחתון הוא כעין גן עדן העליון

בגן עדן העליון שההנאות הרוחניות  לפי .)זוהר פרשת חוקת דף קפב ע"ב ד"ה מאי בין עדן( האור לחושךכמו בין הבדל ביניהם יש  עדיין ,דף לח ע"ב ד"ה היכלא דא(
מהאור הגדול של  ניזוניםבגן עדן העליון שהרי  .לרמח"ל מאמר העיקרים פרק 'בגן עדן וגיהנום'()'דרך ה'  גדולות ונשגבות יותר מההנאות שבגן עדן התחתון

כפי  )'יסוד יוסף' פרק טו דף יד ע"ב ד"ה ושבעה פתחים( מזיו השכינה נהניםרק לו בגן עדן התחתון יוא )זוהר פרשת וירא דף קו ע"ב ד"ה 'גן עדן למטה' מדרש הנעלם( בעצמו מעלה
 דרך חלונות הרקיע שעל גבי גן עדן התחתון חלק ב פרק כט ד"ה אבל הכוונה('עבודת הקודש' בראשית דף כג ע"ב ד"ה שאל רבי חגי, פרשת זוהר ) אליהם מגן עדן העליוןנמשך ש

 .פתחים()'יסוד יוסף' פרק טו דף יד ע"ב ד"ה ושבעה  מזיו השכינה לא ניזוניםאך  ,(אטי' פרשת בראשית ד"ה ודע והבן)'רקנ

)עפ"י 'מעבר  בעולם הזהשלהן המעשים  על ידי )'תולעת יעקב' סוד ראש השנה ד"ה ודע כי במצות( הנכנסות אליו נשמותלאותן הנארג  גן עדן התחתוןב'לבוש' ה

)'תולעת יעקב' סוד ראש השנה ד"ה ודע כי  נארג עדן העליון בגן לנשמות היקר הרוחני לבושה ואילו ,יבק' שפתי רננות פרק לה ד"ה 'ומרקיע גן עדן' כפי שגילה אליהו הנביא לרשב"י(

)'ראשית חכמה' שער  תורהבבתפילה ו (' כפי שגילה אליהו הנביא לרשב"יומרקיע גן עדן'שפתי רננות פרק לה ד"ה )עפ"י 'מעבר יבק'  בעולם הזה צון וכוונת הלברה על ידי במצות(

וכוונת  וסתריה את כוונות התורה ותכוללה )'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת כי תצא ד"ה גם נתבאר מתוך( וידיעת סודות התורה הקדושה פרק ד ד"ה ובקדושה יכוון באכילתו(
לגן עדן  נשמות שעולותה גםו. כוונת התפילה וסתריה ותועלותיה המופלאיםבו בהם בקיומםמופלאים הנרמזים וידיעת הטעמים ה המצוות
 .)'תולעת יעקב' סוד ראש השנה ד"ה ודע כי במצות( הזה לפי מעלתן 'שלבּוה' לאזוכות אז  – ראש חודש ומועד ,בשבת רק העליון

 עד שהלבישו עצמם 'חלוקא וזיקקו אותםקידשו את כל אבריהם  ,)ראה מסכת 'דרך ארץ זוטא' סוף פרק א( הצדיקים שנכנסו חיים לגן עדן התחתוןאותם ו
שה כי גברה עליהם הקדּו ולזכות ללבוש את הבגד העליון, לא הצטרכו לשום מיתה כדי להתמרקהם לכן  .דרבנן' בעולם הזה בעודם בחיים

)'מדרש אליהו' למחבר 'שבט  וכך הם נכנסו לגן עדן התחתון – כמלאכי השרתול ַהצֵ ת ְכַדקּוכל אבריהם נעשו עד ש מר שבהםוהתבטל החֹומעלה מעלה 

 ,לפי שכניסה עם גוף גשמי .מהםגדולה יותר  ממש, מיתה הצדיקים שמתומעלת  אך עם זאת .מוסר' דרוש ה' חלוקא דרבנן דף כח ע"א טור ב ד"ה ובהיות הקדמתנו(
 –וכדומה  כמו אברהם יצחק משה ואהרן ומתו ואילו הצדיקים שהתפשטו מגופם הגשמי .רק לגן עדן תחתון תאפשרי ,וךן וזיכּואחרי ליבגם 

ים ֲעֶדנ ה. וזהו מה שאמר שלמה המלך "יכולים להגיע גם לגן עדן העליון ה ַחיִּ ים ֲאֶשר ֵהמ  ן ַהַחיִּ ר ֵמתּו מִּ ים ֶשְכב  י ֶאת ַהֵמתִּ , )קהלת ד, ב( "ְוַשֵּבַח ֲאנִּ

ים" י ֶאת ַהֵמתִּ ים"אותם  ", יותר מאשרֵמתּובגלל שהם " המתים הצדיקיםמשבח אני את אותם  –" ְוַשֵּבַח ֲאנִּ  שלא מתו צדיקיםהם ש – "ַהַחיִּ
הועתה " ים ֲעֶדנ העדיין " "ֵהמ  'שבט מוסר' ספר  למחבר)'חוט של חסד'  מתוש וזה כי אינם משיגים את המעלה של הצדיקים. כלומר חיים בתוך גן עדן – "ַחיִּ

 .ת ד"ה יאסף אהרן(קפרשת ח

 שנפטרים מביאים את תורתם לישיבה של מעלהחכמי ישראל 

נמצאת בגן ו זוהר פרשת שלח לך ד"ה ותא חזי אלמלי, זוהר פרשת לך לך דף פא ע"א ד"ה 'נשמה כד נפקת' סתרי תורה() מקבלת את הגוף שהכינהלאחר פטירת האדם, הנשמה 
)זוהר  נהנית בהנאות וכיסופים של זיו השכינה שבגן ,)זוהר פרשת בראשית דף לח ע"ב ד"ה 'היכלא דא קאים' היכלות דבראשית( משך הזמן שנקבע להכל עדן התחתון 

אז הנשמה  .)'רגל ישרה' לבעל 'בני יששכר' ערך 'מתיבתא דרקיעא אות קלג( ולומדת תורה באחת הישיבות שם, כפי שורש נשמתה פרשת תרומה דף קמא ע"ב ד"ה רוחא דא(
)'ילקוט ראובני' פרשת  מבינה את פנימיות התורה בכלליה פרטיה ודקדוקיה וסדרי משניותיה כמו שהיה לימוד התורה של אדם הראשון בגן עדן

וערוכים  .היה עקב תשמעון()'מאור ושמש' פרשת עקב ד"ה ו ולומדת את התורה הקדושה על טעמיה על פי הסוד ,בראשית ד"ה 'לעבדה אלו מצות עשה' בשם 'פרדס רימונים'(
)'יסוד יוסף' סוף  העמהם בחיי העם התלמידים שלמד לומדת כןו )'ספר חסידים' סימן תנה( לפניה על השולחן אותם הספרים שהיתה רגילה ללמוד בחייה

)ראה גמ' ברכות דף סד ע"א, גמ' מועד קטן  מנוחהגה ואין לה בזה גה להׂשומתרבה עליה חשק הלימוד וההשכלה, והיא עולה מהׂש .פרק עב ד"ה על אחת כמה וכמה(

 .)'נשמת חיים' מאמר ראשון פרק אחד עשרה ד"ה וזה מה שרצו( דף כט סוף ע"א(

כל חכם לב שבגן שמח אז ומפארים ויפים את הגן. ו גן עדןאל  באים, הם ן בתורהחכמי ישראל שהרביצו תורה ברבים והרבו הֹו נפטרים כאשר
ְרֶּבהלמענו  בחכם הנכנס אצלם כי  את 'דברים חדשים'מיתתם הוא הידור של מעלה לפי שהם מוליכים עמהם ובגן עדן.  'הארה אלקית' ּתִּ

 שםמתבקשים באמת  לפי שהן"הם התבקשו לישיבה של מעלה" כי חכמים שנפטרו הלכן אומרים על סחורות התורה שעשו בעולם הזה. 
)'בית מועד'  ולימודו בידו לשםואשרי אותו אדם שבא . שעשו בעולם הזה 'סחורות התורה' אתשיביאו  על מנתמקומות הישיבה ההיא את  למלא

ורמז לכך הוא כי יש ג"ן פרשיות  .גן עדןוכן כל מי ששמר את התורה זוכה לבוא אל  .לר' מנחם רבא דרוש חמשה וארבעים במיתת החכמים דף קצו ד"ה וזאת תורת האדם(
הן ש ל'-ו-י-מ-אותיות 'מ כלומר את כל אחד מחמשה חומשי תורהאת ת ושמסיימ יותהאותאת יחד אם מצרפים  ועוד. בחמשה חומשי תורה

יִּ " תיבותבסיום ה ְצר  ינ  " לח( )שמות מ," םַמְסֵעיהֶ " )בראשית נ, כו( "םְּבמִּ אֵ " )במדבר לו, יג( "ֹוְיֵרח" )ויקרא כז, לד( "יסִּ ְׂשר  גמטריא יחד  יוצאות הןאזי  )דברים לד, יב( "ליִּ
' וא"ת מנ"ל ש"הששי')'עיר דוד' לר' דוד לידא בית אברהם חדר א דף מו ד"ה  לרמוז למה שזוכים אותם שומרי התורהיוצאות התיבות 'גן בעדן' כך ו .'בעדן'של התיבה 

 .(בשם ספר סודי רזא

לבוש  .קבל עמו יקר ותפארת וגדולהילבוש אשר ודאי  ,, לבוש יקר ונעיםלעולם הבא אשל קיימ 'בוש'ל לעצמו צריך האדם להשתדל לעשות
למעלה  מגיע על ידוריון להגין עליו מכל נזק, לבוש אשר לבוש אשר אינו מתבלה לעולם, לבוש אשר הוא עליו כש וה לו,אשר הרואה אותו מתאו

בסוף דרוש ה היוצא למחבר 'שבט מוסר'  )'מדרש אליהו' שהוא מקום האורה 'עולם הבא'ילבש בלכתו מהעולם השפל והחשוך אל ש לבוש .שב בצד המלךילי

)'מדרש אליהו' בסוף דרוש ה היוצא מהמאמרים  הלבוש את לעצמוכדי לתפור  בעולם הזה בעשיית המצוותשתדל האדם ילכן  .מהמאמרים בפרדס הדרוש ד"ה האדם הנרדם(

י' שעושים וטועים וכמו הכתוב בפשטכפי שהם רק מצוות התורה את ולא יעשה  ,(וכמה מן המתמיהבפרדס הדרוש ד"ה  אִּ ר  , לפי שאינו עושה בזה 'םַהק 
, ובזה משלים את בגדו לעולם וכדומה ותפיליןציצית של בכל פרטי המצוות  ,כלום. אלא צריך לקיים המצוות כפי שפירשו 'רבנן' שהם חכמים

של האדם ועל כן הדבר  קֹולהשלמת חלּו וגרמואשר פירשו את התורה אלו הם דרבנן' כיון שרבנן  אחלוקבשם ' נקרא העליוןלכן הבגד הבא. 
לבוש הזה 'ברוך מלביש ערומים' לבוש את הוה' ברחמיו יזכנו ל .באופן אחר( )'מדרש אליהו' בסוף דרוש ה היוצא מהמאמרים בפרדס הדרוש דף לא ע"ב ד"ה עוד י"ל םהנתלה ב

 , אמן.'מדרש אליהו' בסוף דרוש ה דף לב סוף ע"א()

 

 

 

 העלון השבוע גם לעילוי נשמת:

מאיר בן משה ז"ל, יונה בן 

שמואל ז"ל, ברטה בתיה בת 

מאיר ז"ל, חיים בן לייב 

 ז"לז"ל, מרים בת שמואל 

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון השבוע 
גם לעילוי 

 נשמת:

אליהו בן 

 ז"ל ג'ֵנט

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון השבוע גם 

 לעילוי נשמת:

רחל בת גרשון 

הנולדת משרה 

 ז"ל אשת דוד

 נלב"ע א' בשבט התשע"ט

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם להצלחת 

  היהודית בת ורדה רוזיט

 וכל משפחתה

 השבוע גם לרפואתהעלון 

 הי"ויריב בן יהודית 

בריאות איתנה ורפואה שלימה בכל רמ"ח 

 אבריו ושס"ה גידיו

העלון השבוע גם לעילוי 

 נשמת:

 ז"ליצחק בן רבקה 

הרב יצחק שלמה 

 זצ"לבן שרה 

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון השבוע גם 

 לעילוי נשמת:

שרה סילבי 

בת עזיזה 
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

 

השבוע גם לעילוי העלון 

 נשמת:

 ז"ל אהרן בן עזיזה

ְלי ה בת  ְרֶלט ע  א 
פֹורטּון מסעּודה 

 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם 

 לרפואתה של:

יפה )מוכתרם( 

 הי"ובת שרה 

שה' ברחמיו המרובים 

ישלח לה רפואה שלימה 

 בכל אבריה וגידיה
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