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Mishneh Torah, hilkhot teshuvah 8:2 
העולם הבא אין בו גוף וגויה אלא נפשות הצדיקים בלבד בלא גוף כמלאכי השרת הואיל ואין בו גויות 

דבר מכל הדברים שגופות בני אדם צריכין להן בעולם הזה ולא אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא 
יארע דבר בו מן הדברים שמארעין לגופות בעולם הזה כגון ישיבה ועמידה ושינה ומיתה ועצב ושחוק 
וכיוצא בהן כך אמרו חכמים הראשונים העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא תשמיש אלא 

ן ונהנין מזיו השכינה הרי נתברר לך שאין שם גוף לפי שאין שם צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיה
אכילה ושתיה וזה שאמרו צדיקים יושבין דרך חידה אמרו כלומר הצדיקים מצויין שם בלא עמל ובלא 

יגיעה וכן זה שאמרו עטרותיהן בראשיהן כלומר דעת שידעו שבגללה זכו לחיי העולם הבא מצויה עמהן 
שאמר שלמה בעטרה שעטרה לו אמו והרי הוא אומר ושמחת עולם על ראשם והיא העטרה שלהן כענין 

ואין השמחה גוף כדי שתנוח על הראש כך עטרה שאמרו חכמים כאן היא הידיעה ומהו זהו שאמרו 
.ה מה שאינם יודעים והם בגוף האפל השפל"נהנין מזיו שכינה שיודעים ומשיגין מאמתת הקב  

The World to Come harbors neither body nor aught of a concrete form, save only the souls of the 
righteous divested of body as are the ministering angels. Inasmuch as it harbors no concrete 
forms there is no need there for eating, drinking, or other of the bodily necessities of the sons of 
man in this world; neither will any of the many things which happen to bodies in this world come 
to pass there, as, for instance, sitting down, standing up, sleep, death, sadness, mirth or the like.  
Thus did the ancient sages say: "In the World to Come there is no eating, no drinking, and no 
family life, save that the righteous are sitting, graced with garlands upon their heads, and indulge 
in feasting upon the luminousness of the Shekinah.” Herefrom, it is clear to you that no body 
exists there, seeing that there is neither eating nor drinking.  
That expression of "sitting" herein employed, is figurative, as if saying that they are there 
without effort or fatigue, and the phrase they employed, saying: "graced with garlands upon their 
heads", means that they have conscious knowledge of the reason why they have merited to be in 
the World to Come, and this is their crown of garlands, as, for example, Solomon said: "The 
crown wherewith his mother hath crowned him" (Songs. 3.11). Moreover, it was said: "And 
everlasting shall joy be upon their heads (Is. 35.10); now joy is not a body to rest upon one's 
head, even so the crown spoken of by the sages refers to knowledge. But what is the meaning of 
the phrase, "and indulge in feasting upon the luminousness of the Shekinah"? It is that by which 
they know and attain part of the Truth of the Holy One, blessed is He! something they do not 
know while in the dark, low body. 
 

Jacob’s Garment of Days 
רבי יהודה פתח ואמר, (ישעיה מב יח) החרשים שמעו והעורים הביטו לראות, החרשים שמעו, אלין בני 

נשא דלא צייתין למלולי אורייתא, ולא פקחין אודנייהו למשמע לפקודי דמאריהון, והעורים, דלא 
שגח. דתניא מסתכלין למנדע על מה אינון קיימין, דהא בכל יומא ויומא כרוזא נפיק וקרי, ולית מאן די

אינון יומין דבר נש, כד אתברי בההוא יומא דנפק לעלמא, כלהו קיימין בקיומייהו, ואזלין וטאסין 
בעלמא, נחתין ואזהרן לבר נש כל יומא ויומא בלחודוי, וכד ההוא יומא אתי ואזהר ליה, ובר נש עביד 

וקאים בלחודוי לבר. בההוא יומא חובא קמי מאריה, ההוא יומא סליק בכסופא, ואסהיד סהדותא, 
ותאנא, בתר דקאים בלחודוי, יתיב עד דבר נש עביד מניה תשובה, זכה תב ההוא יומא לאתריה, לא 
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זכה, ההוא יומא נחית ואשתתף בהוא רוחא דלבר, ותב לביתיה, ואתתקן בדיוקניה דההוא בר נש ממש, 
ואי לאו דיוריה עמיה לביש, בין בגין לאבאשא ליה, ודייר עמיה בביתא. ואית דדיורא לטב אי הוא זכי, 

כך ובין כך אתפקדן אינון יומין וחסרים, ולא עאלין במניינא דאינון דאשתארו, ווי לההוא בר נש דגרע 
יומוי קמי מלכא קדישא, ולא שביק לעילא יומין לאתעטרא בהו בההוא עלמא, ולאתקרבא בהדייהו 

מלכא קדישא, אי הוא זכאה האי בר נש דנפיק קמי מלכא קדישא. תא חזי, כד קריבו אינון יומין קמי 
מעלמא, סליק ועאל באינון יומין, ואינון לבושי יקר דמתלבשא ביה נשמתיה, ואינון יומין הוו דזכה בהו 

ולא חב בהו, ווי לההוא דגרע יומוי לעילא, דכד בעאן לאלבשא ליה ביומוי, אינון יומין דפגים איהו 
ש במנא חסרא. כל שכן אי סגיאין אינון, ולא להוי ליה לבר נש בחובוי חסרין מההוא לבושא, ואתלב

במה דאתלבש בההוא עלמא, כדין ווי ליה ווי לנפשיה, דדיינין ליה בגיהנם על אינון יומין, יומין על 
יומין על חד תרין, דכד נפיק מהאי עלמא לא אשכח יומין לאתלבשא בהו, ולא הוי ליה לבושא במה 

דיקיא דיומיהון כלהון טמירין אינון לגביה דמלכא קדישא, ואתעביד מנייהו דאתכסי, זכאין אינון צ
לבושי יקר לאתלבשא בהו בעלמא דאתי. תנינן ברזא דמתניתין, מאי דכתיב (בראשית ג ז) וידעו כי 
ערומים הם, ידיעה ידעי ממש, דההוא לבושא דיקר דאתעביד מאינון יומין גרע מנייהו, ולא אשתאר 

מין לאתלבשא ביה, הדא הוא דכתיב (תהלים קלט טז) גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם יומא מאינון יו
יכתבו, ימים יוצרו, ימים יוצרו ודאי, ולא אחד בהם. דהא לא אשתאר חד מנייהו לאתלבשא בהו, עד 

דאשתדל אדם ועבד תשובה וקב"ה קביל ליה, ועביד ליה מאנא לבושא אחרנין ולא מן יומוי, הדא הוא 
(בראשית ג כא) ויעש יהו"ה אלהי"ם לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם. תא חזי באברהם דזכה דכתיב 

מה כתיב, (שם כד א) בא בימים, משום דזכה, כד אסתלק מהאי עלמא באינון יומין ממש דיליה עאל 
ר ואתלבש בהו, ולא גרע מההוא לבוש יקר כלום, דכתיב בא בימים. באיוב מה כתיב, (איוב א כא) ויאמ
ערום יצאתי מבטן אמי וערום אשוב שמה, דהא לא אשתאר לבושא לאתלבשא ביה. תנא זכאין אינון 

לבושי יקר  צדיקיא דיומיהון זכאין ואשתארו לעלמא דאתי (זכאין), וכד נפקין, מתחברן כלהו ואתעבידו
לאחייא לאתלבשא ביה, ובההוא לבושא זכאן לאתענגא מענוגא דעלמא דאתי, ובההוא לבושא זמינין 

ולמיקם, וכל אינון דאית להו לבושא יקומון, הדא הוא דכתיב (איוב לח יד) ויתיצבו כמו לבוש, ווי 
לאינון חייבי עלמא דיומיהון בחוביהון (עלמין) חסרין, ולא אשתאר מנייהו במה דאתכסיין כד יפקון 

ההוא עלמא (ס"א מעלמא. תאנא, כל אינון זכאין דזכו לאתלבשא בלבוש יקר ביומיהון, מתעטרן ב
גולמא), מעטורי דמתעטרי בהו אבהן, מההוא נחל דנגיד ונפיק לגנתא דעדן, הדא הוא דכתיב (ישעיה 
נח יא) ונחך יהו"ה תמיד והשביע בצחצחות נפשך וגו', ואינון חייבי עלמא דלא זכו לאתלבשא בלבושא 

יבא טוב ושכן חררים במדבר.  דיומיהון, עלייהו כתיב (ירמיה יז ו) והיה כערער בערבה ולא יראה כי
אמר רבי יצחק, זכאה חולקיה דיעקב דרחצנו יתיר הוה ליה, דכתיב ושכבתי עם אבותי, דאזכי בהו ולא 

 .באחרא, דאזכי בהו לאתלבשא ביומין דיליה וביומין דלהון

The days of Israel grew near to die. He summoned his son Joseph and said to him, “If I have 
found favor in your eyes, place your hand under my thing; act toward me out of true love: please 
do not bury me in Egypt. I will lie down with my fathers; then take me out of Egypt and bury me 
in their Burial place.” (Gen 47:29–30). 
Rabbi Yehudah opened and said: “‘Listen, you deaf ones! You blind ones, look up and see!’ (Isa 
42:18). ‘Listen, you deaf ones!’, you human beings who do not hear Torah speaking, who do not 
open your ears to let in the commands of your Master. ‘You blind ones’ who do not examine 
your own foundations, who do not seek to know why you are alive! 
Every single day a herald comes forth and proclaims but no one hears his message! It has been 
taught: When a human being is created, on the day he comes into the world, simultaneously, all 
the days of his life are arranged above. One by one, they come flying down into the world to 
alert that human being, day by day. If, when a day comes to alert him, he sins on that day before 
his Master, then that day climbs up in shame, bears witness, and stands alone outside. It has been 
taught: After standing alone it sits and waits for that human to turn back to his Master, to restore 
the day. If he succeeds, that day returns to its place; if not, that day comes down to join forces 
with the outlaw spirit. It molds itself into an exact image of that human and moves into his house 
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to torment him. Sometimes his stay is for the good if one purifies himself. If not, it is a horrible 
visitation. Either way, such days are lacking, missing from the total. Woe to the human being 
who has decreased his days in the presence of the Holy King, who has failed to reserve days up 
above—days that could adorn him in that world, days that could usher him in to the presence of 
the Holy King! 
Come and see: When those days draw near to the Holy King, if the person leaving the world is 
pure he ascends and enters into those days and they become a radiant garment for his soul! But 
only his days of virtue, not his days of fault. Woe to him who has decreased his days up above! 
For when he comes to be clothed in his days, the days that he ruined are missing and he is 
clothed in a tattered garment. It is worse if there are many such days; then he will have nothing 
to wear in that world! Woe to him! Woe to his soul! He is punished in hell for those days, days 
upon days, two days for every wasted day! For when he left this world, he found no days to 
wear, he had no garment for cover. Happy are the righteous! Their days are all stored up with the 
Holy King, woven into radiant garments to be worn in the world that is coming. 
We have learned in the mystery of our Mishnah: Why is it written: ‘And they knew that they 
were naked’ (Gen 3:7)? Adam and Eve knew the naked truth: the radiant garment woven from 
their days had faded away. Not one single day was left to wear, as it is written: ‘Your eyes saw 
my unformed limbs; in Your book they were all recorded. The days that were fashioned—not 
one of them is left’ (Ps 139:16). Exactly! Not one of those fashioned days was left to be worn. 
And so it remained until Adam made the effort to turn back to God and mend his ways. The 
Blessed Holy One accepted him and made him different garments but not from his days, as it is 
written: ‘Y-H-V-H Elohim made garments of skin for Adam and his wife and He clothed them’ 
(Gen 3:21). 
Come and see: Abraham, who was pure, what is written of him? ‘He came into days’ (Gen 24:1). 
When he left this world he entered into his very own days and put them on to wear. Nothing was 
missing from that radiant garment: ‘He came into days.’ But what is written of Job? ‘He said, 
“Naked I came from my mother's womb and naked shall I return there”’ (Job 1:21). No garment 
was left for him to wear... 
Rabbi Yitshak said: “Happy is the destiny of Jacob! He had such faith that he could say, “I will 
lie down with my fathers.” He attained their level, nothing less! He surpassed them, dressed in 
his days and in theirs. 
	

Ben Ish Hai, helek ha-halakhot, shanah rishonah, mattot, no. 16, 311. 

 
The blessing after foods is [“Blessed are You, Y-H-V-H, our God, Ruler of the cosmos,] Creator 
of many souls [and their needs, all the things You have created, animating them with the soul of 
all life. Blessed is the Life of all the worlds.”] It alludes to repairing souls (tikkun nefashot) that 
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were reborn in plants, living creatures or some other species. They were reborn there because of 
their sin, and are repaired and ascend from there by means of this blessing. 
This is its explanation [of the blessing]: “Blessed are You, Y-H-V-H, our God, Ruler of the 
cosmos, Creator of many souls”—[referring to] His many creations—“and their needs, all the 
things You have created”—that is, because of their need they must be reborn in one these 
species, each person according to the transgression. Therefore we, through the power of this 
blessing, must “animate them with the soul of all life,” wherever it [i.e. the soul in need] has 
been reborn. Thus [the we conclude]: “Blessed is the Life of all the worlds”—it is wondrous that 
something so great is performed through us. 
 

Sefat Emet, lekh lekha 5643 
 יהיב ה"והקב ק"בזוה כדאיתא מקודם גם גדול חכם 'הי ה"אע אברהם כי .אזנך והטי 'וכו בת שמעי במדרש
 אורחותיו שמיישר צדיק 'נק ואז ולהשיגו לתקנו שיוכל מיוחד דבר על נברא האדם ובודאי לחכימין חכמה

 להפיק יכול מאהבה 'ה שהעובד והיינו .הדין משורת לפנים הנכנס חסיד 'הי ה"אאע אבל המשפט י"עפ
 דברו עושי בפסוק שאמרו כענין אנושי בשכל להשיג א"שא מה נשמתו ממקור לו להשפיע ת"מהשי רצון

 לזכות כדי'ה עובד החסיד כי לעולם וכן ויותר יותר לשמוע זוכין כראוי המעשים תיקון י"שע ד"בק לשמוע
 כ"אח להשיג שיכולין מה שהוא בת שמעי אחר ש"וז חדשות עת בכל לשמוע ומבקש המצוה בשורש להתדבק

 זוכין ז"עי 'כו מארצך לך לך כענין לגמרי הביטול י"וע'ית אליו והשמיעה ההאזנה כל לבטל שהוא אזנך הטי
 ולראות להשיג י"שא מה הוא כ"א אראך אשר ה"אאע השיג כאשר מהטבע שלמעלה חדשה להארה
 י"ע זה מעין ק"בש וכן .דת אש לתורה זכו זרועה לא בארץ למדבר אחריו אחרשנמשכו י"בנ וכן .מעצמו
 .יתירה לנשמה זוכין אליו המעשים כל ביטול

 

 
	
	


