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ּתֹורה? אָׂ מַ ר ַרבִּ י חִּ יָׂיא,
ּתֹורה ִּמכָׂל נְ שֹות הָׂ עֹולָׂם שֶ ל ֹּא כְ תּובָׂ ה כְָׂך ִּמיתָׂ תָׂ ן בַ ָׂ
וַיִּ הְ יּו חַ יֵּי שָׂ ָׂרה .מַ ה ּׁשֹונֶה כָׂאן שֶ כְ תּובָׂ ה ִּמיתָׂ תָׂ ּה בַ ָׂ
וְ ל ֹּא!? וְ הִּ נֵּה כָׂתּוב (בראשית לה) "וַּתָׂ מָׂ ת ָׂרחֵּ ל ו ִַּּתקָׂ בֵּ ר בְ דֶ ֶרְך אֶ פְ ָׂרתָׂ ה" ,וְ כָׂתּוב (במדבר כ) "וַּתָׂ מָׂ ת שָׂ ם ִּמ ְריָׂם" וְ גֹו',
בֹורה מֵּ ינֶקֶ ת ִּרבְ קָׂ ה" ,וְ כָׂתּוב (בראשית לח) "וַּתָׂ מָׂ ת בַ ת שּועַ אֵּ שֶ ת יְ הּודָׂ ה".
וְ כָׂתּוב (בראשית לה) "וַּתָׂ מָׂ ת ְד ָׂ
אָׂ מַ ר ַרבִּ י יֹוסֵּ י ,בְ ֻכלָׂם ל ֹּא כָׂתּוב כְ מֹו שֶ כָׂתּוב בְ שָׂ ָׂרה ,שֶ נֶאמַ ר וַיִּ הְ יּו חַ יֵּי שָׂ ָׂרה מֵּ אָׂ ה שָׂ נָׂה וְ עֶ ְש ִּרים שָׂ נָׂה וְ שֶ בַ ע שָׂ נִּ ים ְשנֵּי חַ יֵּי שָׂ ָׂרה.
שֶ ה ֲֵּרי בְ ֻכלָׂם ל ֹּא נִּ ְמנּו י ִָּׂמים וְ שָׂ נִּ ים כְ מֹו לְ שָׂ ָׂרהּ ,ובְ ֻכלָׂם ל ֹּא כָׂתּוב פָׂ ָׂרשָׂ ה אַ חַ ת לְ בַ דָׂ ּה כְ מֹו לְ שָׂ ָׂרה .אֶ לָׂא סֹוד הּואִּ ,מּׁשּום אֹותָׂ ּה
הַ דַ ְרגָׂה שֶ כָׂל הַ י ִָּׂמים וְ הַ ּׁשָׂ נִּ ים שֶ ל אָׂ דָׂ ם ְּתלּויִּ ים בָׂ ּה [שזו היא ה''א האחרונה] .פָׂ תַ ח וְ אָׂ מַ ר( ,קהלת ה) "וְ יִּ ְתרֹון אֶ ֶרץ בַ כֹּ ל הִּ יא מֶ לְֶך
לְ שָׂ דֶ ה נֶעבָׂ ד" .וְ יִּ ְתרֹון אֶ ֶרץ בַ כֹּ ל הִּ יא וַדַ אי ,שֶ ה ֲֵּרי ִּמּׁשָׂ ם יֹוצְ אֹות הָׂ רּוחֹות וְ הַ נְ שָׂ מֹות וְ תֹועֶ לֶת לָׂעֹולָׂם.
"מֶ לְֶך לְ שָׂ דֶ ה נֶעבָׂ ד" ִּ ,מי הַ מֶ לְֶך? זֶה הַ קָׂ דֹוש בָׂ רּוְך הּוא .לְ שָׂ דֶ ה נֶעבָׂ ד ,כְ שֶ הּוא נִּ ְתקָׂ ן כ ָָׂׂראּויּ .ומֶ לְֶך זֶה הַ מֶ לְֶך הָׂ עֶ לְ יֹון שֶ ִּמ ְתחַ בֵּ ר
לַשָׂ דֶ ה כְ שֶ הּוא נֶעבָׂ דִּ .מי הַ שָׂ דֶ ה ? זֶה הַ שָׂ דֶ ה אֲ שֶ ר בֵּ רֲ כֹו ה' ,שֶ כָׂתּוב (בראשית כז) "כְ ֵּריחַ שָׂ דֶ ה אֲ שֶ ר בֵּ רֲ כֹו ה'".
שֶ כְ שֶ הּוא [נעשה] נֶעבָׂ ד וְ נִּ ְתקָׂ ן בְ כָׂל מַ ה ּׁשֶ צָׂ ִּריְך לֹו כ ָָׂׂראּוי ,אָׂ ז הַ מֶ לְֶך הָׂ עֶ לְ יֹון ִּמ ְתחַ בֵּ ר עִּ מֹוַ .רבִּ י אֶ לְ עָׂ זָׂר אָׂ מַ ר" ,מֶ לְֶך לְ שָׂ דֶ ה נֶעבָׂ ד"
ּומזְדַ ּוֵּג עִּ ם ִּא ְשּתֹו לְ הֹולִּ יד
שֹורה בַ בַ יִּ ת לְ הִּ ּתַ קֵּ ן בָׂ ּה אֶ לָׂא בִּ זְמַ ן שֶ נִּ שָׂ א אָׂ דָׂ ם ִּ
כַמָׂ ה גְ וָׂנִּ ים סֹודֹות עֶ לְ יֹונִּ ים כָׂאן .מֶ לְֶך  -זֹו הַ ְּׁשכִּ ינָׂה שֶ אֵּ ין ָׂ
ּומּׁשּום כְָׂך לְ שָׂ דֶ ה נֶעבָׂ ד וְ ל ֹּא לְ אַ חֵּ ר.
וְ ַלעֲשֹות פֵּ רֹות ,וְ הִּ יא מֹוצִּ יאָׂ ה נְ שָׂ מֹות לְ הַ ְשרֹות בָׂ ּהִּ ,
דָׂ בָׂ ר אַ חֵּ ר ,מֶ לְֶך  -זֹו ִּאּׁשָׂ ה יִּ ְראַ ת ה' ,כְ מֹו שֶ נֶאמַ ר (משלי לא) " ִּאּׁשָׂ ה יִּ ְראַ ת ה' הִּ יא ִּת ְתהַ לָׂל" .לְ שָׂ דֶ ה נֶעבָׂ ד  -זֹו ִּאּׁשָׂ ה ז ָָׂׂרה,
כְ מֹו שֶ נֶאמַ ר (שם ז) "לִּ ְשמָׂ ְרְך מֵּ ִּאּׁשָׂ ה ז ָָׂׂרה" ִּ .מּׁשּום שֶ יֵּש שָׂ דֶ ה וְ יֵּש שָׂ דֶ ה .יֵּש שָׂ דֶ ה שֶ כָׂל הַ בְ ָׂרכֹות וְ הַ קְ דֻּׁשֹות בֹו שֹורֹות,
עָׂמים
כְ מֹו שֶ נֶאמַ ר "כְ ֵּריחַ שָׂ דֶ ה אֲ שֶ ר בֵּ רֲ כֹו ה'"  ,וְ יֵּש שָׂ דֶ ה שֶ כָׂל ח ְֻרבָׂ ן וְ ט ְֻמאָׂ ה וְ כִּ לָׂיֹון וְ הֶ ֶרג ּוקְ ָׂרבֹות ְשרּויִּ ים בֹו ,וְ הַ מֶ לְֶך הַ זֶה לִּ פְ ִּ
שֶ הּוא נֶעבָׂ ד לַשָׂ דֶ ה הַ זֹו ,שֶ כָׂתּוב (שם ל) "ּתַ חַ ת שָׂ לֹוש ָׂרגְ זָׂה אֶ ֶרץ" וְ גֹו' "ּתַ חַ ת עֶ בֶ ד כִּ י יִּ ְמלֹוְך" וְ גֹו' "וְ ִּשפְ חָׂ ה כִּ י ִּת ַירש גְ בִּ ְרּתָׂ ּה".
ּומּׁשּום כְָׂך הַ שָׂ עִּ יר שֶ ל ר ֹּאש חֹּ דֶ שִּ ,מּׁשּום שֶ נִּ פְ ָׂרד הַ שָׂ דֶ ה הַ הּוא ִּמן
ּומ ְתחַ בֵּ ר לְ מַ עְ לָׂהִּ .
וְ הַ מֶ לְֶך הַ זֶה ִּמ ְתכַסֶ ה אֹורֹו וְ נ ְֶחשָׂ ְך עַד שֶ נִּ ְטהָׂ ר ִּ
הַ מֶ לְֶך הַ קָׂ דֹוש וְ ל ֹּא שֹורֹות בַ שָׂ דֶ ה הַ זֹו בְ ָׂרכֹות ִּמן הַ מֶ לְֶך הַ זֶהּ .וכְ שֶ הּוא נֶעבָׂ ד לַשָׂ דֶ ה הַ זֹו ,אָׂ ז כָׂתּוב (דברים כב) "כִּ י בַ שָׂ דֶ ה ְמצָׂ אָׂ ּה"
וְ גֹו' .כִּ י בַ שָׂ דֶ ה ,כְ מֹו שֶ נִּ ְתבָׂ אֵּ ר.
ב ֹּא ְראֵּ ה ,בָׂ אָׂ ה חַ ּוָׂה לָׂעֹולָׂם וְ נִּ ְדבְ קָׂ ה בַ נָׂחָׂ ש הַ זֶה ,וְ ִּה ִּטיל בָׂ ּה זֻהֲמָׂ ה ,וְ ג ְָׂרמָׂ ה מָׂ וֶת לָׂעֹולָׂם ּולְ בַ עְ לָּׂה .בָׂ אָׂ ה שָׂ ָׂרה וְ י ְָׂרדָׂ ה וְ עָׂ לְ תָׂ ה וְ ל ֹּא
נִּ ְדבְ קָׂ ה בֹו ,כְ מֹו שֶ נֶאמַ ר (בראשית יג) " ַויַעַ ל אַ בְ ָׂרם ִּמ ִּמצְ ַריִּ ם הּוא וְ ִּא ְשּתֹו וְ כָׂל אֲ שֶ ר לֹו" .בָׂ א נֹּ חַ לָׂעֹולָׂם ,מַ ה כָׂתּוב? (שם ט)
ּומּׁשּום שֶ אַ ְב ָׂרהָׂ ם וְ שָׂ ָׂרה ל ֹּא נִּ ְד ְבקּו בֹוִּ ,מּׁשּום כְָׂך זָׂכְ תָׂ ה לְ חַ יִּ ים עֶ לְ יֹונִּ ים
" ַוי ְֵּש ְּת ִּמן הַ יַיִּ ן וַיִּ ְשכָׂר וַיִּ ְתגַל" וְ גֹו'ִּ .
לָּׂה ּולְ בַ עְ לָּׂה ּולְ בָׂ נֶיהָׂ אַ ח ֲֶריהָׂ  .זֶהּו שֶ כָׂתּוב (ישעיה נא) "הַ בִּ יטּו אֶ ל צּור חֻצַ בְ ּתֶ ם וְ אֶ ל מַ קֶ בֶ ת בֹור נֻקַ ְרּתֶ ם".
וְ עַ ל כֵּן וַיִּ הְ יּו חַ יֵּי שָׂ ָׂרה ,שֶ זָׂכְ תָׂ ה בָׂ הֶ ם בְ ֻכלָׂם .וְ ל ֹּא כָׂתּוב בְ כָׂל הַ נ ִָּׂשים וַיִּ הְ יּו חַ יֵּי חַ ּוָׂה ,וְ כֵּן בְ ֻכלָׂם.
(הזוהר הקדוש ,קכב ע"א)
הִּ יא נִּ ְדבְ קָׂ ה בַ חַ יִּ ים ,וְ עַ ל כֵּן שֶ לָּׂה הָׂ יּו הַ חַ יִּ ים.
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