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  תיקונו של יצחק אבינו  –  פרשת לך לך
ן , שנאמר "ימשיך את זרעושלאברהם כי הוא עתיד להוליד בן  בישרהקב"ה  ָך בֵּ ֶלֶדת לְׁ ָך יֹּ תְׁ ֹּאֶמר ֱאֹלִהים ֲאָבל ָשָרה ִאשְׁ ַוי

ָחק  מֹו ִיצְׁ ָקָראָת ֶאת שְׁ עֹו ַאֲחָריווְׁ ַזרְּ ִרית עֹוָלם לְּ ִריִתי ִאּתֹו ִלבְּ ִריִתי ָאִקים ֶאת " והוסיף לומר )בראשית יז, יט(" ַוֲהִקֹמִתי ֶאת בְּ ֶאת בְּ וְּ
ָחק ד ַהֶזה ַבָשנָ  ִיצְּ ָך ָשָרה ַלּמֹועֵּ ד לְׁ לֵּ וה' ָפַקד ֶאת ָשָרה ַכֲאֶשר ָאָמר ַוַיַעש " וכך אכן היה שנאמר .)בראשית יז, כא(" ה ָהַאֶחֶרתֲאֶשר תֵּ

ר: ָשָרה ַכֲאֶשר ִדבֵּ ד ֲאֶשר ִדבֶ  ה' לְׁ ֻקָניו ַלּמֹועֵּ ן ִלזְׁ ָרָהם בֵּ ַאבְׁ ֶלד ָשָרה לְׁ נֹו ַהּנֹוַלד  ר אֹּתֹו ֱאֹלִהים:ַוַתַהר ַותֵּ ָרָהם ֶאת ֶשם בְׁ ָרא ַאבְׁ ַוִיקְׁ
ָחק ָדה ּלֹו ָשָרה ִיצְׁ ֹּאֶמר שנאמר "לעלות אותו עֹולה ציוה את אברהם הקב"ה  ,וכאשר גדל יצחק .ג( –)בראשית כא, א " לֹו ֲאֶשר ָילְׁ ַוי

ָת ֶאת  ָך ֲאֶשר ָאַהבְׁ ִחידְׁ ָך ֶאת יְׁ ֶליָךַקח ָנא ֶאת ִבנְׁ עָֹּלה ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶשר אַֹּמר אֵּ הּו ָשם לְׁ ַהֲעלֵּ ִרָיה וְׁ ָך ֶאל ֶאֶרץ ַהּמֹּ ֶלְך לְׁ ָחק וְׁ " ִיצְׁ
 .)בראשית כב, ב(

 לו זרע, הוא ציוה לעקוד אותו בהר המוריה?ה הודיע לאברהם אבינו כי מיצחק יהיה אחרי שהקב", מדוע להביןויש 

 ביצחק אבינו לתקן את עוון שפיכות דמיםרוחו של אדם הראשון התגלגלה 

ַצו ה' ֱאֹלִהים הקב"ה הזהיר את אדם הראשון שלא יבוא לידי שפיכות דמים שנאמר " אמֹּר ָאָדםַעל הָ ַויְׁ ַעל ", )בראשית ב, טז(" לֵּ
אך כאשר חטא . (לבתר אתא יצחק, זוהר פרשת בהר דף קיא ע"ב רעיא מהימנא ד"ה ב בשם ר' יוחנן)גמ' סנהדרין דף נו ע" על שפיכות דמיםציווי זה  – "ָאָדםהָ 

כי 'המוות' ניתן אז בידי  'ילקוט דוד' פרשת וירא ד"ה ויצחק תיקן בחטאו()דמם של כל הברואים את גרם בחטאו לשפוך  הוא אדם הראשון
ץ ַהַדַעת " קודם לכן ודבר זה נאמר לו. ונגזרה מיתה על כל אדם ('כתונת פסים' בתוך ספר 'חלוקא דרבנן' דף קה ע"בפירוש ) מלאך המוות עֵּ ּומֵּ

ָך ִמֶּמּנּו  יֹום ֲאָכלְׁ ֹּאַכל ִמֶּמּנּו ִכי בְׁ ֹּא ת )ראה 'בראשית רבה' לדורות  ומיתהלו  מיתה –" ָתמּות מֹות, ")בראשית ב, יז( "ּותמֹות ָתמטֹוב ָוָרע ל

)'מאמר חיקור דין'  'שפיכות דמים'עבר על חטא שלו נחשב  זה ,הביא מיתה לעצמו ולכל הדורותאדם הראשון ש ובעבור. טז, ו(

בפרק  'למחבר 'סדר הדורות ')'ספר הליקוטים ח''רּוחלק הכי החוטא בשפיכות דמים פוגם ב .חֹוונפגמה רּו חלק ג פרק יח ד"ה בהעקד(להרמ"ע מפאנו 

 ח' ו'נשמה' שיש באדם.מתוך שלשת החלקים הרוחניים 'נפש' 'רּו ('גלות' אות כח ד"ד טעם דשעבוד

. ראה ')'שער הפסוקים' להאר"י פרשת ויגש סימן מז על הפסוק 'ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי התגלגל ביצחק אבינוח של אדם הראשון חלק הרּולכן 

הפסוק 'ויאמר יעקב  )'שער הפסוקים' להאר"י פרשת ויגש סימן מז על החלק הזההוא בא לתקן את כי  (זוהר פרשת בהר דף קיא ע"ב ד"ה 'והכי אתלבן' רעיא מהימנא

'עמודיה שבעה'  ,פרשת ויחי ד"ה יעקב וכל האבותלר' דוד פויזנר 'ילקוט דוד'  ,, 'עץ הדעת טוב' לר' חיים ויטאל פרשת ויצא ד"ה 'או יראה בא ג"כ' עפ"י הזוהר'אל פרעה ימי שני מגורי

'יצחק' תיבה כפי שנרמז ב (דות דף ז ע"א ד"ה ויתרוצצו הבניםלר' בצלאל הדרשן עמוד הראשון סימן ו ד"ה אבל ביאור אחד להם, 'מגלה עמוקות' על התורה פרשת תול
 'רּוח'התיבה אותיות מ שהן של אדה"ר( חלק ג פרק יח ד"ה רוחולהרמ"ע מפאנו על 'מאמר חיקור דין'  'יואל משה'פירוש ) ח'בגמטריא 'רשהיא יוצאת 

ֶייןָ בפסוק "גם נרמז ו. בערך גלות אות כח ד"ה ועוד שם(למחבר 'סדר הדורות' )'ספר הליקוטים'  ָחק רּוחַ ֹמַרת ַוִּתהְּ ִיצְּ ָקה לְּ ִרבְּ )'מגלה  )בראשית כו, לה(" ּולְּ

חטא  ןק  יַת היה צריך לִה  אצל יצחק וכך. ועיי"ש שנרמזה גם רבקה כי היא באה לתקן חלק הרוח של חוה ואכמ"ל( רשת תולדות ד"ה 'ויהי כי זקן יצחק'עמוקות' פ
'שער הפסוקים' להאר"י פרשת ויגש סימן מז על הפסוק 'ויאמר יעקב זוהר פרשת בהר דף קיא ע"ב ד"ה 'והכי אתלבן' רעיא מהימנא, ) של אדם הראשון 'שפיכות דמים'

תקוני 'עפ"י , זה אומר ה ועל פי'פני דוד' להחיד"א פרשת ויצא אות יד ד" ,'עץ הדעת טוב' לר' חיים ויטאל פרשת ויצא ד"ה 'או יראה בא ג"כ' עפ"י הזוהר, 'אל פרעה ימי שני מגורי

 .תיקונא תניינא דף קלט ע"א ד"ה לבתר אתלבש( 'הזוהר

ַגן הראשון היה בגן עדן שנאמר "דומים זה לזה. אדם היו ון ויצחק אבינו אדם הראש הּו בְּ ַוִיַקח ה' ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ַוַיִנח 
ָרּה ָשמְּ ָדּה ּולְּ ָעבְּ ֶדן לְּ אחרי העקידה כי , )ספר 'נופת צופים' לר' יצחק בן חיים אלפואל אות ג ד"ה מיני אותיות( היה בגן עדן יצחק וגם )בראשית ב, טו( "ע 

ָחק ָבא ִמבֹוא כשיצא משם נאמר "ו ן.מלאכים לקחו אותו לגן עדן והוא שהה שם שלש שנים כדי להירפא מפגיעת הסכי ִיצְּ וְּ
ר ַלַחי א  , 'ילקוט ראובני' פרשת וירא פרק כב פרשת תולדות שנת שד"ה אור ליום שבת כ"ב לחשון ד"ה אבל סוד הדברב לר' יוסף קארו )'מגיד מישרים' )בראשית כד, סב( "ֹרִאי בְּ

ָחק נאמר " וכן( אות קסט ד"ה אמרו רבנן א ִיצְּ נֹות ָעֶרב ַבָשֶדהׂשּוַח לָ ַוי צ  )'מדרש תלפיות' ענף גן עדן ד"ה סימן ל"א הא דכתיב בשם 'עשרה  )בראשית כד, סג( "ִלפְּ

ועוד בשעה שנכנס אליו יעקב לקבל את הברכות . (פרק 'יצחק ודור שבימיו' אות יז ד"ה הא דכתיבלר' ישראל מבלזיץ , 'ילקוט חדש' מאמרות' להרמ"ע מפאנו
ִני נפתחו לו שערי גן עדן ואמר " יַח בְּ ה ר  א  יַח רְּ ר  ֲרכֹו ה' ָׂשֶדהכְּ )ספר 'נופת צופים' לר' יצחק בן חיים אלפואל אות ג ד"ה מיני  )בראשית כז, כז( "ֲאֶשר ב 

 .("ה אדם הראשון בשם הר"ר רפאל אלפואלענף אדם הראשון ד ', 'מדרש תלפיותאותיות

ִבֶאהָ נכתבה התיבה "בתורה לכן רק בשני מקומות  ת ַוִיֶבן ה' ֱאֹלִהים אֶ חסרה אות י', פעם אחת אצל אדם וחוה "כשהיא  "ַויְׁ
ָלע ֲאֶשר ָלַקח ִמן הָ  ִאָשה ַהצֵּ ִבֶאהָ ָאָדם לְׁ ִבֶאהָ ופעם שניה אצל יצחק ורבקה " )בראשית ב, כב(" םֶאל ָהָאדָ  ַויְׁ ֱהָלה ָשָרה  ַויְׁ ָחק ָהאֹּ ִיצְׁ

ִא  ִהי לֹו לְׁ ָקה ַותְׁ ָחק אַ ֱאָהֶבָה וַ ָשה ַויֶ ִאּמֹו ַוִיַקח ֶאת ִרבְׁ ם ִיצְׁ י ִאּמִיָּנחֵּ כי כמו שמאדם , בראשית ב, כב( 'בעל הטורים')ראה  )בראשית כד, סז(" ֹוֲחרֵּ
יעקב ועשו אשר אחד הוא צדיק  וקין אשר אחד הוא צדיק ואחד רשע, כך מיצחק ורבקה שהם כנגדם יצאוהבל  ויצאוחוה 

ִהי שנאמר " הצדיקאחיו וכמו שקין הרשע הרג את הבל . ספר דניאל ד"ה ויביאה(פירושו על ב)'עיני העדה' למחבר 'שבט מוסר'  ואחד הוא רשע ַויְׁ
יֹוָתם ַבָשֶדה  הּו ַוָיָקם ַקִיןִבהְׁ גֵּ שנאמר  אחיו הצדיקכך ביקש גם עשו הרשע להרוג את יעקב , )בראשית ד, ח(" ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו ַוַיַהרְׁ

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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לִ " ָשו בְׁ ֹּאֶמר עֵּ ָגה ֶאת ַיֲעקֹּב ָאִחיַוי ַאַהרְׁ ֶבל ָאִבי וְׁ י אֵּ מֵּ בּו יְׁ רְׁ , )ספר 'נופת צופים' לר' יצחק בן חיים אלפואל אות ג ד"ה מיני אותיות )בראשית כז, מא(" בֹו ִיקְׁ

 .(ענף אדם הראשון ד"ה אדם הראשון בשם הר"ר רפאל אלפואל ''מדרש תלפיות

 של אדם הראשון רוחועקידה ותיקן את ביצחק מסר את עצמו למיתה 

 ,     )'ראש דוד' להחיד"א פרשת תולדות דף כא ע"ב טור ב( הכין עצמו לשחיטהכאשר יצחק תיקן את חטא שפיכות דמים של אדם הראשון 
להחיד"א פרשת תולדות דף )'ראש דוד'  ונעקד על גבי המזבח ,(ד"ה יצחק ענף גלגול אות יוד לר' אליהו הכהן האיתמרי )'מדרש תלפיות' מסר את עצמו לעקידה

העקידה מטרת כי , ('מדרש תנחומא' פרשת וירא אות כג, ראה )ראה גמ' תמיד דף לא ע"בזו לזו שלו היד והרגל  קשר אתאברהם אז ו. כא ע"ב טור ב(
על מפיבושת בן שאול  כמו שנאמר אבר ההֹולדה המכונה 'רגל'בו ,אבר הידשהיה ב היתה לתקן את חטא אדם הראשון

ָליו" לֹא ָעָׂשה ַרגְּ אל תביאנו רגל ו "כנגדהעץ צעק , הנחש התקרב לעץ הדעת לקחת מפריֹו. מטעם הזה כש)שמואל ב' יט, כה(" וְּ
. ועוד 'רגל' דעת מגדילה את תאוות העריות, לכן אמר לווכוונתו שהאכילה מעץ ה, )ראה 'ילקוט שמעוני' תהלים בסוף רמז תשכז( גאווה!"

לתיקון אותם  יד ורגלביצחק היתה של  ולכן עקידתתוך פיו. בידו, כי לקח מפרי עץ הדעת ונתן לחטא גם אדם הראשון 
היה יודע שיצחק לא ש , היותלאחדים כאגודהאלא רק ביצחק לא עשה קשר גמור אברהם  אמנם .של אדם הראשון אברים

 .פרשת וירא כב, ט ד"ה ויעקד את יצחק(לר' יהונתן אייבשיץ )'תפארת יהונתן' רצה בזה הוא גם  שהרייפרק את האגודה ויברח 

בפירושו על  'שבט מוסר, 'עיני העדה' למחבר ', 'מדבר קדמות' מערכת יוד אות אד"ה ועל פי זה אומר אות יוד )'פני דוד' להחיד"א פרשת ויצא יצחק מסר את עצמו למיתה

וקיבל  'מדבר קדמות' מערכת א אות ג ד"ה אבות העולם(, ד"ה ועל פי זה אומר אות יוד י דוד' פרשת ויצא)'פנ פשט את צוארו על גבי המזבח (ספר דניאל ד"ה ויבאה
לכן 'יצחק'  .)'מדבר קדמות' מערכת א אות ג ד"ה אבות העולם( לה לשם ה'להישחט לעֹו ד"ה ועל פי זה אומר(אות יוד )'פני דוד' פרשת ויצא  עליו דין 'הרג'

שהיא מדתו של יצחק  'גבורה'המדה וגם . (, 'מדבר קדמות' מערכת יוד אות אד"ה ועל פי זה אומר אות יוד )'פני דוד' פרשת ויצא 'יוצא בגמטריא 'הרג
אות  )'פני דוד' להחיד"א פרשת ויצא צריך להיהרגֶשָהַרג כי זה הדין שמי , ()'מדבר קדמות' מערכת יוד אות א אותיות 'בֹו ֶהֶרג' יוצאת צירוףאבינו 

ְך שנאמר "( ד"ה ועל פי זה אומר יוד ְך ָאָדםַדם הָ ֹשפ  תחילתו 'כללי הספר' כלל שני ד"ה )עפ"י 'פלח הרמון' לר' בצלאל הדרשן ב )בראשית ט, ו( "ָבָאָדם ָדמֹו ִיָשפ 

נשפך דמו על ו )'זרע ברך' לר' ברכיה ברך תלמיד 'המגלה עמוקות' פרשת ויצא ד"ה ולכך לקח יעקב( פרחה נשמתויצחק, נשחט ואז כאשר . (שהיה מן הראוי
 .פרשת ויצא ד"ה או יראה בא ג"כ()'עץ הדעת טוב' לר' חיים ויטאל  תיקן מה שחטא אדם הראשון בשפיכות הדמיםכך ו – בעקידה המזבח

'ילקוט ראובני' פרשת 'מאמר חיקור דין' חלק ג פרק יח ד"ה בהעקד יצחק, )ד עמו גם רוחו של אדם הראשון בשעה שנעקד יצחק על גבי המזבח, נעק

אות י בשם  'יצחק ודור שבימיו''ילקוט חדש' ערך 'ילקוט ראובני' וירא כב, ט ד"ה 'בהעקד יצחק על גבי המזבח' בשם עשרה מאמרות להרמ"ע מפאנו,  ,בראשית ד"ה רוח של אדה"ר

שכך עולה מעניינו של  "ש היטב' סוף ד"ה 'צריך להבין' עיי'שער הפסוקים' להאר"י פרשת ויגש סימן מז על הפסוק 'ויאמר יעקב אל פרעהי עפ") אשר נוספה לו (עשרה מאמרות

אות י  'יצחק ודור שבימיו''ילקוט חדש' ערך ) שגרם מיתה לכל עולם 'שפיכות דמים'עוון על  אדם הראשוןללכפר  על מנתוזה , (יעקב אבינו

י ֱאֹלִהים והתקיים אז " .יצחק(עשרה מאמרות, 'יד יהודה' על 'מאמר חקור דין' חלק ג פרק יח ד"ה בהעקד בשם  ח  ָבָרה רּוחַ ִזבְּ  כי נשבר )תהלים נא, יט(" ִנשְּ
 ועל כך היו מלאכי השרת צועקים ובוכים .זקן יצחק()'מגלה עמוקות' פרשת תולדות ד"ה ויהי כי  בשעת העקידה של אדם הראשון חֹורּו

)ראה 'ילקוט שמעוני' "רחם על יצחק שהוא אדם ובן אדם נעקד לפניך כבהמה"  באותה שעה ומבקשים ממי שרחמיו על כל מעשיו

רוח של אדם ה על'אדם' הוסיפו לומר גם ושמצד עצמו הוא נקרא בן אדם, על יצחק אבינו אמרו 'בן אדם' , פרשת וירא רמז קא(
 .פרשת לך לך דף ט ע"ב טור א ד"ה ובזה אנו נכנסים( למתתיהו ליברמן בן אשר למלר'  יה' על התורה-)ספר 'מתתבו  התעברר השאהראשון 

ֹּאֶמר" , נאמר פעמייםנעקדה יחד עם יצחקאשר סוד רוחו של אדם הראשון וכדי לרמוז על  " כאשר פנה יצחק אל אביו ַוי
ֹּאֶמר " שנאמר ָחקַוי ָרָהם ָאִביו  ִיצְׁ ֹּאֶמר ָאִביֶאל ַאבְׁ ָלה ַוי עֹּ ַאיֵּה ַהֶשה לְׁ ִצים וְׁ ָהעֵּ ש וְׁ ה ָהאֵּ ֹּאֶמר ִהּנֵּ ִני ַוי ֹּאֶמר ִהֶּנִּני בְׁ , )בראשית כב, ז(" ַוי
ֹּאֶמר"לפי ש ֹּאֶמר"קרא לאביו, ור שאכעצמו ביצחק  אותו ראמ הראשון" ַוי היה אדם הראשון ש היתה של רוחהשני  "ַוי

נֹו" בשעת העקידה נאמר". וכן ָאִביבתוכו, אשר גם קרא לאברהם אביו בשם " ָחק בְׁ ַח  ַוַיֲעקֹּד ֶאת ִיצְׁ בֵּ ַוָיֶשם אֹּתֹו ַעל ַהִּמזְׁ
ִצים: ָרָהם ֶאת ָידֹו ַוִיַקח ֶאת ַהַּמֲאֶכֶלת  ִמַּמַעל ָלעֵּ ַלח ַאבְׁ נֹוַוִישְׁ חֹּט ֶאת בְׁ נֹו" במפורש מר, פעם אחת אי( –)בראשית כב, ט " ִלשְׁ ָחק בְׁ " ִיצְׁ

נֹו" בלשון סתומה, ופעם שניה אמר שם נעקדש כנגד יצחק ממשכי הוא  – ח של אדם על חלק הרּו לרמוז כי הכוונה –" ֶאת בְׁ
 .(ואם דרושני נכוןפרשת לך לך דף ט ע"ב טור א ד"ה ל במתתיהו ליברמן בן אשר למלר' יה' על התורה -)ספר 'מתת צריך להישחטו הראשון שהיה בתוך יצחק

 את התיקוןאיל ושחיטתו ושריפתו השלימה יצחק אבינו נכנסה בנשמת 

ָךַאל " שנאמר לו וויהצ על פיאברהם עצר את עקידת יצחק  כאשר ַלח ָידְׁ אּוָמה ִתשְׁ ַאל ַתַעש לֹו מְׁ  הוא ,)בראשית כב, יב(" ֶאל ַהַּנַער וְׁ
ָניו"שנאמר  "ַאִיל"ראה שם  ַקרְׁ ַבְך בְׁ ה ַאִיל ַאַחר ֶנֱאַחז ַבסְׁ ִהּנֵּ א וְׁ יָניו ַוַירְׁ ָרָהם ֶאת עֵּ האיל הזה נברא . )בראשית כב, יג(" ַוִיָשא ַאבְׁ

בין  זוהר פרשת וירא ד"ה 'אברהם בתרא' מהרמ"ק(לר' אברהם אזולאי זקנו של החיד"א )'אור החמה'  הרוחני)זוהר פרשת וירא דף קכ ע"ב ד"ה הא תנינן הוא איל(  בכוחו
)זוהר פרשת וירא דף קכ ע"ב  השמשות של ערב שבת ראשונה של בריאת העולם, על מנת שיזדמן בשעה שיצטרך לו אברהם אבינו

)'אור החמה' זוהר פרשת וירא ד"ה 'אברהם  לפני מועד עקידת יצחק הוא התגשם ונגלם בפועל לצורת איל שנה אחתואז  .א תנינן הוא איל(ד"ה ה

 )זוהר פרשת בן שנתו' שכשר לקרבן התמיד ונעשה כ'כבׂש בתרא' מהרמ"ק, 'ברכת שמואל' לאביו של בעל קב הישר פרשת וירא ד"ה 'וכדי שנבוא' בשם הזוהר(

מחמת וזה שמעיד על כך שהוא גדול בשנים, מה  "ַאִילבשם "הוא נקרא בתורה אמנם . וירא דף קכ ע"ב ד"ה הא תנינן הוא איל(
)'אור החמה' זוהר פרשת וירא ד"ה 'אברהם בתרא' מהרמ"ק. ראה 'תיקוני הזוהר' תיקונא תניינא דף שהקדימה 'רוחניותו' להיברא כבר בעת בריאת העולם 

 .ד"ה בראשית תמן אש לעולה(קלט ע"א 
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פרקי דרבי ') ובא להיות מוקרב תחת יצחק )'הרוקח' על התורה פרשת וירא חלק לקט בראשית כב, יג( רץ מגן עדן ,קודם לכן שנבראהזה האיל 

, תולדות דף כא ע"ב טור ב)'ראש דוד' להחיד"א פרשת  באותה שעה נשמתו של יצחק אשר פרחה ממנו, נכנסה באילו. פרק לא ד"ה רבי זכריה( 'אליעזר

ַוִיַקח שנאמר " אברהם לקח את האיל והקריב אותו תחת יצחקו ('נחל קדומים' להחיד"א פרשת ואתחנן אות ב, 'דבש לפי' להחיד"א מערכת ש אות יט
נֹו עָֹּלה ַתַחת בְׁ הּו לְׁ ט וניתוח כמו  הזה התקיים באילאז ו. ריה()בראשית כב, יג( )'פרקי דרבי אליעזר' פרק לא ד"ה רבי זכ" ֶאת ָהַאִיל ַוַיֲעלֵּ ש  הפְּ

שהיתה נשמת יצחק מכוח  )'מאמר חיקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ב פרק ח( ףט ושרּוהיה שחּובעצמו כאילו יצחק נעשה בקרבן התמיד, ו
על ידי שחיטה זו ו. 'כתונת פסים' בתוך ספר 'חלוקא דרבנן' דף עג ע"א( פירוש"ע מפאנו חלק ב פרק ח ד"ה ולפיכך, )'ויואל משה' על 'מאמר חיקור דין' להרמ אילתוך ב

 )'ראש דוד' להחיד"א פרשת תולדות דף כב ע"א טור א(חטא שפיכות דמים של אדם הראשון ל בא תיקון ,כהבתֹו עם נשמת יצחק של האיל

 .'עקידת יצחק'( –)להרחבה על פריחת נשמת יצחק בעקידה ראה מאמרינו לפרשת וירא 

)'פרקי דרבי אליעזר' פרק לא ד"ה רבי יהודה, 'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל  והוא קם לתחייה יצחק אבינו גופו של אחר כך נכנסה שוב נשמה לתוך

היה וכמו שהאדם הראשון  והוא התקדש בקדושת הגוף. קֹודש' ממרוםה'רוח  עליוה' הערה אז ו .פרשת וירא ד"ה והנה יצחק וחבקוק(
גופו של אדם הראשון שלא נוצר  מעין 'בריאה חדשה' נעשהיצחק אבינו  גםמטיפה גשמית, כך  הלא נוצרבריאה חדשה ש

שנבראה האיל שנברא בבין השמשות של ערב שבת בראשית נעשה תמורה ליצחק, כי האיל היה בריאה מטיפה. לכן דווקא 
ה ַאִילוְׁ " עליו כפי שנאמר ,עם שאר הבהמות ביום החמישי לבריאה הבפני עצמה ולא נבראכך  אחר  )בראשית כב, יג(" ַאַחר ִהּנֵּ

הוא  במקום המקדש על המזבח כעולה תמימה,ר עלה יצחק כאשאז . )'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת וירא אות כא ד"ה והנה להבינך(
לילך מחוץ  על יצחקנאסר דש של מקום המקדש, וקֹוהמן אדמת עפרו נלקח ר שא 'אדם הראשון'התקדש בקדושת 

 .(כבר כתבנו)'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת וירא אות כא ד"ה  לקדושת ארץ ישראל

 האדמוניבעשו הרשע  הזוהמת שפיכות הדמים שהיתה ביצחק אבינו יצא

)זוהר פרשת בהר דף קיא ע"ב ד"ה  כאשר העבירו את סכין השחיטה על צוארו של יצחק נתקן חטא שפיכות דמים של אדם הראשון

 מדברינו( על התורה פרשת צו דף עט ד"ה כלל עולה לר' אברהם חזקוניידות'  )'שתילגמרי, והושלם כאשר יצא אך לא נגמר , 'לבתר אתא יצחק' רעיא מהימנא(
היה שופך ר שא ,פרשת צו דף עט ד"ה כלל עולה מדברינו( )'שתי ידות' על התורה האדמוני )זוהר פרשת בהר דף קיא ע"ב ד"ה 'לבתר אתא יצחק' רעיא מהימנא( עשו

ת ומקלקול אדם הראשון בעניין שפיכ ' שנשארה בוהזוהמא'א הוכי , )זוהר פרשת בהר דף קיא ע"ב ד"ה 'לבתר אתא יצחק' רעיא מהימנא( דמים
צער לו היה  ,על כךשידע  יצחקו. (. ראה 'תיקוני הזוהר' תיקון ע דף קכח ע"ב ד"ה ואתמר באדם)'לב אריה' לר' יהודה אריה לייב האשקי פרשת וירא אות כא הדמים

אֹּדִאם ָבַחר ִבי " לאביו בדרך לעקידה אמרורב בזה שעתיד לצאת ממנו בן שופך דמים,  תּוָנה לֹו, ַעל ָדִמי ַצר ִלי מְׁ ִשי נְׁ י ַנפְׁ " ֲהרֵּ
תּוָנה לֹו", 'מדרש תנחומא' פרשת וירא אות כג(ראה ) ִשי נְׁ י ַנפְׁ מזה  מונע את עצמי לטבח ואיני פושט את צוארישאני  –לה' יתברך " ֲהרֵּ

אֹּדבכלום, אך " אֹּדש" כלומר –" ַעל ָדִמי ַצר ִלי מְׁ כדי להשלים את  שעתיד לצאת ממני דםעל אותו אחד רשע שופך  "ַצר ִלי מְׁ
 .)'לב אריה' לר' יהודה אריה לייב האשקי פרשת וירא אות כא(התיקון 

מֹוִני"לכן הוא היה  'שפיכות דמים'שמץ בעשו הרשע נשארה  אּו שנאמר " "ַאדְּ רְּ ָער ַוִיקְּ ַאֶדֶרת ׂש  מֹוִני כֻּּלֹו כְּ א ָהִראשֹון ַאדְּ ַוי צ 
ָׂשו מֹו ע  כאשר רבקה היתה בהריון נאמר עליה שטעם וזה ה. ('במדרש בפסוק והאלקים ניסה את אברהם'פרשת וירא ד"ה חלק א' )'זרע ברך'  "שְּ

רש ֶאת ה'" ֶלְך ִלדְׁ ִכי ַותֵּ ן ָלָּמה ֶזה ָאנֹּ ָבּה ַותֹּאֶמר ִאם כֵּ ִקרְׁ רֲֹּצצּו ַהָבִנים בְׁ ָבּה", )בראשית כה, כב( "ַוִיתְׁ ִקרְּ ֹרֲצצּו ַהָבִנים בְּ שעשו  –" ַוִיתְּ
. ורבקה ראתה כל זאת )ראה 'בראשית רבה' סג, ו( הרשע היה מבקש להרוג את יעקב עוד בבטן אמו, להיותו בטבעו שופך דמים

וכוונתה לומר  –" ָלָּמה ֶזה ָאנִֹּכיבנבואה, והבינה מכך שעוד לא נתקן יפה עוון שפיכות דמים של אדם הראשון, לכן אמרה "
כי אז , של שפיכות דמים מאדם הראשון אם לא נתקן עדיין העוון "ֶזהכמניין התיבה " שבטים למה לה להעמיד שנים עשר

ִרבֹונֹו ֶשל עֹוָלם שאמר "אברהם אבינו דעת . ובזה הסכימה דעתה עם ' בצאצאים מתוקניםטה שלימהיהמ'בוודאי לא תהיה 
ַהֲעִמיד ְך ֲעִריִרי ִאם ָעִתיד ֲאִני לְׁ ָך, מּוָטב ִלי ַוֲאִני הֹולֵּ ִעיסְׁ ַהכְׁ  .ולכך לקח יעקב סימן בידו(ד"ה  ויצא)'זרע ברך' פרשת  )ראה 'בראשית רבה' פד, ט(" ָבִנים ּולְׁ

ן הוא נקרא בנו המיוחד כיון שעשו הרשע בא לעולם מכוח זוהמת שפיכות הדמים שהיתה ביצחק אביו מאדם הראשון, לכ
ִה "שנאמר  לו ָשו ַויְׁ ָרא ֶאת עֵּ אֹּת ַוִיקְׁ רְׁ יָניו מֵּ ֶהיןָ עֵּ ָחק ַוִתכְׁ ן ִיצְׁ נֹוי ִכי ָזקֵּ ִניַהָגדֹּל  בְׁ ָליו ִהּנֵּ ֹּאֶמר אֵּ ִני ַוי ָליו בְׁ ֹּאֶמר אֵּ . )בראשית כז, א(" ַוי
ָקה שנאמר " אמובן המיוחד ל נקראלכן , מיצחק אביויעקב שלא היה בו את הזוהמא של אדם הראשון  זה לעומתו ִרבְׁ וְׁ

ָרה ֶאל  ָנּהַיֲעקֹּב ָאמְׁ אמֹּר בְׁ ָשו ָאִחיָך לֵּ ר ֶאל עֵּ ַדבֵּ ִתי ֶאת ָאִביָך מְׁ ה ָשַמעְׁ אמֹּר ִהּנֵּ ועוד כאשר  .)'לב אריה' פרשת וירא אות כא( )בראשית כז, ו(" לֵּ
ִני ָנא ִמן ָהָאדֹּם " בא מן השדה עייף ורעב נאמר עשו ִעיטֵּ ָשו ֶאל ַיֲעקֹּב ַהלְׁ ֹּאֶמר עֵּ מֹו ַוי ן ָקָרא שְׁ ִכי ַעל כֵּ ף ָאנֹּ ָהָאדֹּם ַהֶזה ִכי ָעיֵּ

 ים"מן העדש" אמר ולא "ִמן ָהָאדֹּם"הלעיטני  וגם אמר ,"ָהָאדֹּם ָהָאדֹּםכפל את התיבות "הרשע  עשוש, )בראשית כה, ל(" ֱאדֹום
" מכל ִכי ָעי ף ָאֹנִכי" .הזה םהאדֹותיקונו תן לי את  שאניהראשון  האדםשמכוח חטא "כי כוונתו לומר ליעקב  – כפי הראוי

 'דמיםהשפיכות 'זוהמא של ה היצאָיִדי  שעלגם ו .(הרג את נמרודשבאותו היום  )ראה 'דעת זקנים' בראשית כז, ו דמיםהת שפיכּות והרציחֹו
 .)'לב אריה' פרשת וירא אות כ( "אביךיצחק תיקונו של  שהוא

 שלושה חטאיםתיקנו אדם הראשון ו יהיו גלגולהאבות הקדושים כל 

לכן הוא התגלגל בשלושת  .עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות –עבירות קלקל בשלושה הוא כאשר אדם הראשון חטא 
'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת ויגש סימן מז על , )זוהר פרשת בהר דף קיא ע"ב ד"ה ובגין דא ד"ה לבתר אתא יצחק וד"ה לבתא אתא יעקבאותו האבות שבאו לתקן 

file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_32_0.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-כב%5e%5e69199!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_32_0.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-כב%5e%5e69199!


 

 ~4 ~ 
 

 'הנשמה'יעקב את חלק ו 'הרוח', יצחק את חלק של אדם הראשון 'נפשה'אברהם קיבל את חלק  כאשר, (הפסוק 'ויאמר יעקב'
וכל אחד מהאבות תיקן את החלק הרוחני שקיבל אשר היה פגום באחד  .('שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת ויגש סימן מז על הפסוק 'ויאמר יעקב')

אברהם ש כך, )'ילקוט חדש' ערך 'אדם והדורות עד נח' אות קכח מהמגלה עמוקות( 'גילוי עריות'ו 'שפיכות דמים' 'עבודה זרה'משלושת החטאים 
)זוהר פרשת בהר דף קיא ע"ב ד"ה  גילוי עריותתיקן את חטא עבודה זרה, יצחק תיקן את חטא שפיכות דמים, ויעקב תיקן את חטא 

'עץ הדעת טוב' לר' חיים ויטאל פרשת ויצא ד"ה או , 'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת ויגש סימן מז על הפסוק 'ויאמר יעקב', ובגין דא ד"ה לבתר אתא יצחק וד"ה לבתא אתא יעקב

לר' , 'מעולפת ספירים' , 'מדרש תלפיות' ענף חטא ד"ה שלשה חטאים היו באדם הראשון בשם 'עשרה מאמרות'פי זה אומר 'פני דוד' להחיד"א פרשת ויצא אות יד ד"ה ועל ,יראה בא ג"כ

 .(עפ"י תיקוני הזוהר תיקונא תניינא דף קלט ע"ב ד"ה ואשתזב אברהם וד"ה ולבתר אתלבש ,ליום עשירי אות יטשלמה אלגאזי 

)זוהר פרשת  תרח אביו שלהעבודה זרה  שבר את פסלישל אדם הראשון בזה שהוא  אברהם אבינו תיקן את חטא עבודה זרה

)זוהר פרשת בהר דף קיא ע"ב ד"ה 'במאי בגין' רעיא מהימנא, 'שער מאמרי רז"ל' להאר"י ז"ל דף  וכן כאשר מסר את נפשו ,בהר דף קיא ע"ב רעיא מהימנא ד"ה ובגין דא(

)זוהר פרשת בהר דף קיא ע"ב ד"ה 'במאי בגין' רעיא מהימנא, 'שער מאמרי רז"ל' להאר"י ז"ל  דיםר כׂשאּון האש בלכבש הושלךו נה ד"ה אמר שמואל מצאתי כתוב(

ן את חטא שפיכות הדמים אבינו תיקיצחק . (' בשם האר"י ז"לאבות העולם''מדבר קדמות' להחיד"א מערכת א, ג ד"ה  ,דף נה ד"ה אמר שמואל מצאתי כתוב
ויעקב אבינו תיקן את חטא . צוארו על גבי המזבח וקיבל עליו להישחט לעולה לה' את פשטשל ידי של אדם הראשון ע

' בשם אבות העולם''מדבר קדמות' להחיד"א מערכת א, ג ד"ה ) שנהגילוי עריות על ידי ששמר את עצמו ולא ראה קרי במשך שמונים וארבע 

כִֹּרי כפי שאמר לראובן בנו " (האר"י ז"ל ן בְׁ אּובֵּ אִשית אֹוִניַאָתה כִֹּחי וְׁ רְׁ כלומר "אתה הטיפה הראשונה שלי משום )בראשית מט, ג( " רֵּ
האבות הקדושים ראה מאמרנו אותו וכיצד תיקנו  בחטא עבודה זרה וגילוי עריותהיה קלקולו של אדם הראשון  )להרחבה מה )רש"י בראשית מט, ג( שמימי לא ראיתי קרי"

 .'תיקונו של אברהם אבינו'( –ומאמרינו לפרשת לך לך  ,'תיקונו של יעקב אבינו' –לפרשת מקץ 

 גמטריא ותיוצא ללעם הכותיבות אלו ש'אברהם יצחק יעקב'  שמםהוא ב ,האבותאדם הראשון על ידי לתיקון רמז ו
נרמזו ועוד  .ב ד"ה ויברא אלקים את האדם(פרק בראשית  שהיה מגורי האר"י ז"לתלמיד לר' ישראל די קוריאל  )'שפתי כהן' על התורה התיבות 'באו לתקן האדם'

ָרא ֱאֹלִהים אדם הראשון "ההאבות במה שנאמר על בריאת  מֹוֶאת הָ ַוִיבְׁ ַצלְׁ ֶצֶלם ֱאֹלִהים ָבָרא אֹּ  ָאָדם בְׁ ָבה ָבָרא בְׁ קֵּ תֹו ָזָכר ּונְׁ
ֶצֶלם ֱאֹלִהים, ")בראשית א, כז( "םאָֹּת  ָר " .בגמטריא 'אברהם' –" בְׁ סופי תיבות אמ"ת כנגד יעקב שנאמר עליו  –" תֶא  םֱאֹלִהי אַוִיבְׁ

ן ֱאֶמת" ַיֲעקֹּב ִתתֵּ מֹו" .)מיכה ז, כ(" לְׁ ַצלְׁ )'שפתי כהן' על התורה יוצא בגמטריא 'זה יצחק'  –י הכולל כנגד התיבות שנעוד עם  "ָהָאָדם בְׁ

, קוראים רק אברהם יצחק ויעקב מטעם זה שהאדם הראשון התגלגל בשלושת האבותו .פרשת בראשית ד"ה ויברא אלקים את האדם(
 האבעל שם  'עץ הדעת טוב' לר' חיים ויטאל פרשת תולדות ד"ה או ירצה בדרך רמז בקרוב( ,'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת ויגש סימן מז) להם בשם 'אבות'

 .)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת ויגש סימן מז( שהוא אדם הראשוןהראשון 

, 'תיקוני זוהר' תיקון ע דף קכח ע"ב ד"ה ודא הוה חטא וד"ה )'תיקוני זוהר' תיקון סט דף קט ע"ב ד"ה ובאן אתר אזדריקו בשלושת האבותאדם הראשון התגלגל 

, ץ דף כ ע"ב טור ב(")'סמיכת חכמים' לר' נפתלי כ אברהם התחיל את תיקון חטא אדם הראשון ויעקב השלים את גמר התיקון, (ואתמר באדם
לכן אברהם אבינו לא הוליד  .שבטיםהועד שלא הושלם תיקונו של אדם הראשון לא היו יכולים להוציא את שנים עשר 

חלק א פרשת ויצא לר' ברכיה ברך תלמיד 'המגלה עמוקות' )'זרע ברך'  לא הולידם את השבטים הקדושים כי רק התחיל התיקון וגם יצחק אבינו

צחק אבינו לא נשא את רבקה לאשה עד אשר השלים את חלקו בתיקון אדם הראשון בעת יועוד . ד"ה ולכך לקח יעקב סימן(
ָחק ֶבן , שרק אחר כך נאמר "העקידה ִהי ִיצְׁ ָבִעים ָשָנהַויְׁ ל ָהֲאַרִּמי ַארְׁ תּואֵּ ָקה ַבת בְׁ תֹו ֶאת ִרבְׁ ַקחְׁ וכן עשה יעקב . )בראשית כה, כ(" בְׁ

 עריותהאיסור ב כב ע"א טור א( דף)'ראש דוד' להחיד"א פרשת תולדות  את חטא אדם הראשוןאבינו שלא נשא את רחל ולאה עד אשר תיקן 
חלק א פרשת ויצא לר' ברכיה ברך )'זרע ברך' הוא הביא את שנים עשר השבטים  את התיקון השליםש ואחרי. )'דבש לפי' להחיד"א מערכת י אות כא(

 .ד"ה ולכך לקח יעקב סימן(

 עמוד הראשון סימן ו ד"ה אבל ביאור אחד להם( לר' בצלאל הדרשן )'עמודיה שבעה' מערת המכפלה ובנה את מקומהחצב ועשה את אדם הראשון 
 ד"הרות דף צז ע"ב  מגילת)'זוהר חדש' על  כמו שהתעסק בו ביצירתו התעסק בו במותוש בעצמונקבר שם על ידי הקב"ה הוא ואחר כך 

ויצחק את  הראשון, כאשר אברהם תיקן את נפשו של אדם תיקונו של אדם הראשון. וכיון שאבות העולם הם (אמר רבי רחומאי
לר'  )'עמודיה שבעה' חלק אדם הראשון היוכי  במערת המכפלה הוצרכו כולם להיות קבורים שםהם לכן  ,רוחו ויעקב את נשמתו

טרח ויגע לקבל חמדו להיקבר שם, כמו שהיה עם אברהם אבינו ש והאבות אכן. עמוד הראשון סימן ו ד"ה אבל ביאור אחד להם( בצלאל הדרשן
בֹּר ֶאת על ידי בני חת "נאמר לו אז ו ,את מערת המכפלה ינּו קְׁ ָברֵּ ַחר קְׁ ִמבְׁ נּו בְׁ תֹוכֵּ ִשיא ֱאֹלִהים ַאָתה בְׁ ִני נְׁ נּו ֲאדֹּ ָמעֵּ ֶתָךשְׁ ִאיש  מֵּ

 ֹּ רֹו ל בֹּר ִמֶּמּנּו ֶאת ִקבְׁ ָך ִמקְׁ ֶלה ִמּמְׁ ֶת א ִיכְׁ ֶת ", כג, ו()בראשית " ָךמֵּ להיקבר שעתידים  לשון רבים לכלול גם את יצחק ויעקב –" ָךמֵּ
ה'  .'מערת המכפלה'( –)להרחבה על מערת המכפלה ראה מאמרינו לפרשת חיי שרה אבינו כפי שרצה אברהם  )'ילקוט דוד' פרשת ויחי ד"ה יעקב וכל האבות חמדו( שם

 יראנו נפלאות מתורתו, אמן.

 

 

 של שבוע שעברתיקון טעות בעלון 

 בנושא דור מגדל בבל פרשת נח
 בנושא "דור מגדל בבל"במאמר שבוע שעבר 

כי נמרוד התגלגל בסנחריב  4נכתב בטעות בעמוד 
 קודםשנמרוד התגלגל למרות  נבוכדנצר, אחרי

את . לכן יש לתקן בסנחריב ואחר כך בנבוכדנצר
 סוףשלישית מה פסקההתיבות בתחילת ה

נשמתו של " הבאות תיבותאת הולכתוב  העמוד
וכן  ."נמרוד התגלגלה גם בסנחריב מלך אשּור

 בפסקה "ואחר כךיש למחוק את התיבות "
 , אמן.משגיאותה' יצילנו   .זההאחרונה בעמוד 

 

 העלון השבוע גם לעילוי נשמת:

מאיר בן משה ז"ל, יונה בן 

בת שמואל ז"ל, ברטה בתיה 

מאיר ז"ל, חיים בן לייב 

 ז"ל, מרים בת שמואל ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון השבוע גם לעילוי נשמת:

 ז"ל אליהו בן ג'נֵּט

 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
 

העלון השבוע גם 

 לרפואת

יריב בן יהודית 
 הי"ו

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.
 

גם  העלון השבוע

 לעילוי נשמת:

שרה סילבי 

בת עזיזה 
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

 

העלון השבוע גם לעילוי 

 נשמת:

 ז"ל אהרן בן עזיזה

ָיה בת  ֶלט ָעלְׁ ָארְׁ
פֹורטּון מסעּודה 

 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

ו לעילוי נשמת בטל' ניתן להקדיש את העלון לרפואה א
ולקבל את וכן ניתן לשלוח הערות/הארות  .052-7675933

 tora.haim@gmail.comהעלון במייל  
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