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וחה אד ְְַַָָָקברת
ב) לג, רות  ב חדש (זוהר

גּ ןרי  לפתח   ּסמו הּמ כ ּפ לה מערת אמר, קיסמא ִַ
ו ׁש ם  ׁש ם, לקברּה  אדם בּ א  חוּ ה ׁש ּמ תה  בּ ׁש עה עדן .
רצה  ׁש ם. ׁש היה הריח בּ אוֹ ת וֹ  עדן , גּ ן  מריחוֹ ת הריח
ׁש עה  בּ אוֹ תּה  דּ יּ ךּ . ואמרה: קוֹ ל בּ ת יצאה  יוֹ תר , לחצב

בּ וֹ  נתעּס ק מי נקבּ ר. ו ׁש ם  יוֹ תר , חצב ולא  ׁש ת עמד , ? 
וּ בצלמוֹ . בּ דמוּ תוֹ  היה  ׁש הוּ א בּ נ וֹ ,

בּ וֹ אמר  נתעּס ק הוּ א   ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  רחוּ מאי, רבּ י ַָ
בּ וֹ , ׁש יּ וֹ דע מי היה ולא  כּ ׁש ּמ ת . בּ וֹ  ונתעּס ק כּ ׁש נּ וֹ צר ,
ל ׁש ם, ונכנס הל וֹ ם עליו  אבינוּ  אברהם  ׁש בּ א עד 
ו ׁש מע  עדן , גּ ן ׁש ל בּ שׂ מים ריח והריח א וֹ תוֹ , וראה 
ׁש ם, קבוּ ר הראׁש וֹ ן  אדם אוֹ מרים: הרת מלאכי  קוֹ ל
ראה  ה זּ ה. ל ּמ קוֹ ם  יהי וּ  מוּ כנים ויעקב יצחק ואברהם
הזּ ה. ה ּמ קוֹ ם על תאותוֹ  היתה  מיּ ד ויצא. - דּ וֹ לק ה נּ ר

היוּ אמר רבּ ים אברהם, ׁש בּ א קדם הוּ נא, רב ַָ
לכנס. יכלוּ  ולא  ׁש ם , דּ וֹ לקת א ׁש  ור וֹ אים הּמ קוֹ ם, ׁש וֹ מרים היוּ  הרת  וּ מלאכי ׁש ם, ל ּק בר מבקׁש ים

הּמ קוֹ ם. את וקנה ונכנס, אברהם ׁש בּ א  עד 


