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 עקידת יצחקב החלפת הנשמות – ויראפרשת 

יְדָך שנאמר "ממנו לעקוד את בנו  וביקשאת אברהם אבינו  ניסהה' יתברך  ְנָך ֶאת ְיחִּ ֹּאֶמר ַקח ָנא ֶאת בִּ ָיה ַוי רִּ ְצָחק ְוֶלְך ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ַהמֹּ ֲאֶשר ָאַהְבָת ֶאת יִּ
ים ֲאֶשר אַֹּמר ֵאֶליָך מלאך ה' עד ש את בנו על גבי המזבח שבהר המוריהקד אברהם אבינו עמד בנסיון וע. )בראשית כב, ב(" ְוַהֲעֵלהּו ָשם ְלעָֹּלה ַעל ַאַחד ֶהָהרִּ

ְזֵבַח ַוַיֲערְֹּך ֶאת קִּ ַוָיבֹּאּו ֶאל ַהָמקֹום ֲאֶשר ָאַמר לֹו ָהֱאֹלשנאמר "יצחק בנו תחת  "ַאִיל"ט וחעצר בעדו ואז אברהם החליט לש ֶבן ָשם ַאְבָרָהם ֶאת ַהמִּ ים ַויִּ
ים: ַמַעל ָלֵעצִּ ְזֵבַח מִּ ְצָחק ְבנֹו ַוָיֶשם אֹּתֹו ַעל ַהמִּ ים ַוַיֲעקֹּד ֶאת יִּ ְשַלח ַאְבָרָהם ֶאת ָידֹו  ָהֵעצִּ ְשחֹּט ֶאת ְבנֹו:ַויִּ ַקח ֶאת ַהַמֲאֶכֶלת לִּ ן  ַויִּ ְקָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ה' מִּ ַויִּ

י: ֵננִּ ֹּאֶמר הִּ ֹּאֶמר ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ַוי ם ַוי י ְיֵרא ֱאֹל ַהָשַמיִּ י כִּ י ַעָתה ָיַדְעתִּ ְשַלח ָיְדָך ֶאל ַהַנַער ְוַאל ַתַעש לֹו ְמאּוָמה כִּ ֹּאֶמר ַאל תִּ ֹּא ָחַשְכָת ֶאת יקִּ ַוי ם ַאָתה ְול
י: ֶמנִּ יְדָך מִּ ְנָך ֶאת ְיחִּ ם ַוִיַקח אֶ  בִּ הָּׂ יו ַוֵיֶלְך ַאְברָּׂ יו ַוַיְרא ְוִהֵנה ַאִיל ַאַחר ֶנֱאַחז ַבְסַבְך ְבַקְרנָּׂ ם ֶאת ֵעינָּׂ הָּׂ א ַאְברָּׂ ה ַתַחת ְבנֹוַוִישָּׂ ַאִיל ַוַיֲעֵלהּו ְלֹעלָּׂ  –)בראשית כב, ט " ת הָּׂ

 .יג(

 ?במקומואיל ב יהקר בסוףלמה הועיל שאז , יצחקאת בנו דווקא בהר המוריה  לה' יתברך הצטווה להקריב אבינו אברהםהרי , להביןויש 

 להוליד לא היה יכול ןלכיצחק אבינו נולד עם 'נשמת נקבה' 

נקבה' אזי גובר  נשמת'אזי יש בכוחו להוליד ולהביא בנים, אך אם הוא מקבל  'נשמת זכר'אם נשמתו היא בא לעולם הוא מקבל נשמה.  אישכאשר 
' שהוא מלשון 'איל זכר' , ונקראת 'איילוניתאינה מולידה 'נשמת זכר'שה שיש לה א וכן. ל להוליד מחמת אותה הנשמהבו והוא אינו יכוכוח הנשמה ש

 )ראה משנה הוריות א, ד, וכן רמב"ם הלכות סנהדרין ב, ג(בסנהדרין  שבת בהוראהבנים אינו ראוי ל שאין לוזקן תלמיד חכם זה הטעם ש .)ראה גמ' כתובות דף יא תחילת ע"א( לדֹושלא י
ת גופה הנברא בצלם נקבה כי אם מריּולא מחמת חֹו ן זהלדּו אשהה את כל מה שפסלוון. פסולה לדּוהרי ואשה  'נשמת נקבה'כי חוששים שיש בקרבו 

יכל דבר ש משוםמצד נשמתה אשר בקרבה,  ְכלִּ  .(' הודפס בשנת תמ"בסיבה שנייה לחשוכי בנים'מצוה קכא ד"ה  לר' יצחק בנימין וואלף )'נחלת בנימן' על טעמי המצוותמחצב הנשמה  ינמשך אחר שִּ

אופן עשרים וששה  לר' בצלאל הדרשן 'פלח הרימון', פרשת וירא סימן כא ד"ה הנה בכתוב הזהלהאר"י ז"ל )'שער הפסוקים'  שכאשר הוא בא לעולם הוא קיבל 'נשמת נקבה' היה עם יצחק אבינוכך 

 אשר היתה משורש נשמת אמו שרה (. וראה 'אור החיים הקדוש' בראשית לה, כחמערכת ש אות יט בש לפי' להחיד"א'ד ,'שפתי כהן על התורה' פרשת וירא ד"ה ויהי אחר הדברים ד"ה 'והנה יש לנו לידע' בשם זוהר חדש,
ה ִאְשֶתָך" שנאמר את שרה וחיפש הםלבשר על לידתו  באו המלאכיםלכן כאשר  .לר' מדזיקוב פרשת חיי שרה ד"ה בפסוק ותהי אשה( על התורה )'אמרי נועם' רָּׂ יו ַאֵיה שָּׂ  "ַויֹאְמרּו ֵאלָּׂ

ָפֵלא שנאמר " שייכת דווקא לה ורת הלידהבשו ,על התורה תחילת פרשת תולדות ד"ה אברהם הוליד(ר' אליהו הכהן  'שבט מוסר'למחבר )'מגלה עמוקות'  לנשמתהיך משּו יצחקכי )בראשית יח, ט(  ֲהיִּ
ֵעת ַחיָּׂה", )בראשית יח, יד(" ּוְלָשָרה ֵבן ָכֵעת ַחָיהמה' ָדָבר ַלמֹוֵעד ָאשּוב ֵאֶליָך  ה ֵבן כָּׂ רָּׂ ּה היה נשמה יכלומר שהוא  –" ּוְלשָּׂ על התורה )'ראש דוד'  א צד הנקבהשהיִמִצדָּׂ

ֹּאֶמר ֱאֹלוזה גם מה שנאמר על ידי ה' ". להחיד"א פרשת תולדות ד"ה ואפשר לומר( ְשְתָך יֶֹּלֶדת ְלָך ֵבן ָשָרהֲאָבל ים קִּ ַוי  ְלָשָרהַוַיַעש ה' שנאמר "מה וכן . )בראשית יז, יט(" אִּ
ֵבר ֲאֶשרכַ  ֵבר" , שהתיבה )בראשית כא, א(" דִּ  )'אור החיים הקדוש'צריך שלם בשלימות כפי ש את יצחק כשהואשלא ילדה  כך על וןומכּו 'דיבור קשה'לשון מהוא " דִּ

 .בראשית כא, א( לר' חיים בן עטר

ֹּאֶמר שֹוב ָאשּוב ֵאֶליָך כפי שהתבשר אברהם על ידי המלאך שנאמר " ,של שרה מצד נשמת הנקבה שבות ַחיּות של יצחק היתה תלויה בַ ַהַחיּו  ָכֵעת ַחָיהַוי
ְשֶתָך ֵנה ֵבן ְלָשָרה אִּ ה " .)'קרבן שבת' לר' בצלאל הדרשן פרק א סימן ד ד"ה לזה אמר המלאך( ת שלו תלוי בשלהשהחיּוהוא לשון נקבה לפי  "ָכֵעת ַחָיה, ")בראשית יח, י(" ְוהִּ רָּׂ ְוִהֵנה ֵבן ְלשָּׂ

לר' חיים בן  , עפ"י 'אור החיים הקדוש')'קרבן שבת' לר' בצלאל הדרשן פרק א סימן ד ד"ה לזה אמר המלאך שבתוכו 'נשמת הנקבה'של שרה מחמת קרא על שמה נכלומר שיצחק  –" ִאְשֶתָך

 נקבה שהיאשרה ל הרקשּו אשר (פרשת וירא על הפסוק 'ויהי אחר הדברים תלמיד תלמידו של האר"י ז"ל 'שפתי כהן על התורה', להחיד"א פרשת וירא אות ו ד"ה ויאמר שוב אשובעל התורה 'פני דוד'  ,בראשית כא, א עטר
יַרש ֶבן ָהָאָמה ָגֵרש הָ "שרה שידעה זאת אמרה לאברהם אבינו על הגר ובנה  .)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת וירא ד"ה והנה יצחק וחבקוק( ֹּא יִּ י ל ֹּאת ְוֶאת ְבָנּה כִּ ָאָמה ַהז

ֹּאת  יַהז ם ְבנִּ ְצָחק עִּ ם יִּ ק ִעם ְבִני"אמרה , )בראשית כא, י(" עִּ פרשת תולדות אות ו  על התורה לר' אריה לייב האשקי )'לב אריה' הנקבית שבה הנשמה דצמנשמה שהוא לפי  "ִעם ִיְצחָּׂ

 .ד"ה זה יתכן(

)'תולדות יצחק' לר' יצחק מנעשכיז וכבר מעת לידתו היה עקר , )'אמרי נועם' לר' מדזיקוב פרשת חיי שרה ד"ה בפסוק ותהי אשה( ראוי להוליד היהלא הוא שגרמה  שביצחק הנקבהנשמת 

מטעם זה אברהם ושרה שכבר היו זקנים לא מיהרו לחתן את . )'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת וירא ד"ה והנה יצחק וחבקוק( אף שגופו הגשמי היה של זכר ד"ה ויקרא אברהם(
לא יכול לפרות ממילא ידעו שכל זמן שיש בו נשמה של נקבה הוא הם  כישיעמיד זרע וימשיך לנטוע נטיעות בתולדותיו,  יצחק אבינו בגיל צעיר

חיי שרה ד"ה פרשת )'חוט של חסד' ת בו נשמה של נקבה אין לו קיום והעמדה ואינו יכול לחיֹו שניתנה זכרידעו ש ועוד .)'ראש דוד' להחיד"א פרשת תולדות ד"ה איכו השתא הבה( ולרבות

כי היה נשמת נקבה  ,שמת בקיצור ימים והחייה אותו אלישע הנביא בן השונמית חבקוק זה היה ממש עניינו של) (' מהגליוןנוקבא')'אור החמה' על זוהר פרשת וירא דף קג ע"א ד"ה לו לבוא והמיתה מזומנת  וה' ברך את אברהם בכל(

 ,ועל פי הדברים האלהחלק א' פרשת וירא ד"ה לר' ברכיה ברך 'זרע ברך'  ,'אור החמה' על זוהר פרשת בשלח דף מד ע"ב ד"ה 'ותעל ותשכיבהו' בפירוש מהרח"ו ,פרשת וירא ד"ה אבל חבקוקלהאר"י ז"ל 'שער הפסוקים' בזה ב ראהו .ולא היה לו חיים
בחלק שמן הטוב על מלכים א' דף צז ע"א ד"ה ועל דרך  על התורה פרשת ויחי דף כב ע"א ד"ה יש לשאול, 'שמן הטוב וזקן אהרן'לר' שלמה אוהב 'שמן הטוב וזקן אהרן' בשמן הטוב  ,'ודא הוא'זוהר פרשת בשלח דף מד ע"ב ד"ה וה' העלים וד"ה 

  .(ואכמ"להאמת 

ֹּאֶמר ֱאֹל" לאברהם לכן קודםכבר הבטיח שהיא תקבל בן שיפרה וירבה, כפי שנאמר  שהקב"הידעה שרה  ְקָרא ֶאת קִּ ַוי ֹּא תִּ ְשְתָך ל ים ֶאל ַאְבָרָהם ָשַרי אִּ
י ָשָרה  יָה ְוָהְיָתהְשָמּהְשָמּה ָשָרי כִּ ַרְכתִּ ֶמָנה ְלָך ֵבן ּוֵבֵֽ י מִּ י אָֹּתּה ְוַגם ָנַתתִּ ם  : ּוֵבַרְכתִּ ים ְלגֹויִּ ְהיּוַמְלֵכי ַעמִּ ֶמָנה יִּ רת המלאך . ואילו לפי בשֹוטז( –)בראשית יז, טו " מִּ
ְשֶתָךשֹוב ָאשּוב ֵאֶליָך ָכֵעת ַחָיה שאמר לאברהם " ֵנה ֵבן ְלָשָרה אִּ צחקה היא על כן  –ולא יוכל להוליד  'נשמת נקבה' הרי שהבן יהיה עם )בראשית יח, י(" ְוהִּ

הרי שלא  עם נשמת נקבה כזהבן לה ועוד שגם אם ייולד  .שנת תרעא דף קמו ד"ה ותצחק שרה וגו'( )'שם משמואל' פרשת ויראשלא היתה נחשבת בעיניה לכלום  רההבשֹועל 
על צחוקה  מיד אמר ה' אמנם .)'אמרי נועם' לר' מדזיקוב פרשת וירא ד"ה בפסוק ותכחש שרה( בעיניה שחוק וצחֹוק בעלמאלהיתה לכן בשורה זו  לא יחיה,הוא ם ויהיה לו קיּו

ָפֵלא מה' ָדָבר" של שרה פרשת  לר' שמואל בורשטיין מסוכוצו'ב )'שם משמואל'כלומר שהיה לה להאמין בתמימות שגם דברי המלאך הם מאמר ה' יתברך  )בראשית יח, יד(" ֲהיִּ

פרשת וירא שנת תרעו דף קעו סוף ד"ה ועוד י"ל דהנה לר' שמואל בורשטיין )'שם משמואל'  כאחד תקייםושני הדברים יכולים לה (שאר דבריה של שרהועיי"ש עוד בביאור  וירא שנת תרעא דף קמז סוף ד"ה ותצחק שרה וגו'

 .לאברהם(

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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 בשעת העקידה יצאה נשמת הנקבה של יצחק והוא קיבל נשמת זכר

עד  (, 'הרוקח' על התורה פרשת וירא שער לקט בראשית כב, יב)'פרקי דרבי אליעזר' פרק לא ד"ה רבי יהודה שוחטוכדי לעל צוארו  העקד את בנו יצחק והחרב הגיעשאברהם אבינו בשעה 
)'פרקי דרבי אליעזר' פרק לא  מיד פרחה ויצאה נשמתו של יצחק – )רד"ל על 'פרקי דרבי אליעזר' פרק לא אות נב ד"ה כיון שהגיע החרב( את החרברק להוליך ולהביא היה נותר כל מה שש

 ,'מאמר חיקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ב פרק ח ,וכן בד"ה והנה יצחק וחבקוק 'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת וירא סימן כא ד"ה הנה בכתוב הזה ' יוסף קארו פרשת תולדות כב חשון ד"ה אבל סוד הדבר,'מגיד מישרים' לר, ד"ה רבי יהודה
'אור החמה' 'הרוקח' על התורה פרשת וירא שער לקט בראשית כב, יב, ) מרוב פחד השחיטה( ' בצלאל הדרשן אופן עשרים וששה ד"ה והנה תדע דליכא'פלח הרימון' לר 'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת וירא ד"ה והנה להבינך דבר זה,

ומיתתו של  .)'נזר הקודש' בראשית רבה נו, ג ד"ה אברהם לא חזר( ואימת המוות (, 'פלח הרימון' לר' בצלאל הדרשן אופן עשרים וששה ד"ה והנה תדע דליכאעל זוהר פרשת מצורע דף נה ע"ב ד"ה 'תוספתא ר' אלעזר' ממהרח"ו
 .והנה יצחק וחבקוק( פרשת וירא ד"ה ל)'שער הפסוקים' להאר"י ז" בתוכוש 'נשמת הנקבה' תיּוחַ זמן  נגמרכבר ש , היותאז תמוכרח יצחק היתה

ְדָך ואמר " לא ד"ה רבי יהודה()'פרקי דרבי אליעזר' פרק  למעלה ובשעה שיצא קול מבין הכרובים )'פרקי דרבי אליעזר' פרק לא ד"ה רבי יהודה  )'הרוקח' על  )בראשית כב, יב( "ֶאל ַהַנַערַאל ִתְשַלח יָּׂ

היתה עתה רק ש)'פרקי דרבי אליעזר' פרק לא ד"ה רבי יהודה, 'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת וירא ד"ה והנה יצחק וחבקוק(  לתוך יצחק שוב נשמההקב"ה הביא ה פרשת וירא שער לקט בראשית כב, יב( התור
'שער ) תוכוונכנסה ב )'פלח הרימון' לר' בצלאל הדרשן אופן עשרים וששה ד"ה והנה תדע דליכא( שבאה לו מהעולם הבא )'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת וירא ד"ה והנה יצחק וחבקוק('נשמת זכר'  זאת

להחיד"א פרשת וירא ד"ה ואפשר לפרש )'ראש דוד' להוליד ולהוציא זרע קודש  את הכוחהיה לה ו 'ראש דוד' להחיד"א פרשת וירא ד"ה ואפשר לפרש פ'(הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת וירא ד"ה והנה יצחק וחבקוק, 

)'נזר הקודש' על בראשית רבה  כי נעשה בן קיימא 'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת וירא ד"ה והנה יצחק וחבקוק(עפ"י ) על ידה ל להמשיך לחיֹותויכהיה שיצחק  כך 'חיים' היו להגם ו, פ'(

 .)'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת וירא ד"ה ומה שאמר אברהם אבינו(נשמה אחרת  לו ובאה של יצחק נשמתו שיצאהאת הסוד  לאברהםגילה  אז הקב"הו .נו, יד ד"ה רבי(

)'פרקי דרבי אליעזר' פרק עמד על רגליו והוא  את יצחק מקשריו, אברהם התיר )זוהר פרשת נח דף ס ע"א ד"ה 'למה נח נח' בחלק תוספתא( ליצחק נשמה מהעולם הבא שבאה ולאחר

ויש אומרים  ,עזר()'הרוקח' על התורה פרשת וירא שער לקט בראשית כב, יב, 'לב אריה' פרשת תולדות אות ו ד"ה 'ולפי זה יתכן' כפי שהביא בשם פרקי דרבי אלי מחיה המתים''ברכת וברך  (רבי יהודהלא ד"ה 
ומחמת  .)'קהלת יעקב' ערך ע"ק ד"ה עקידת יצחק( 'ברוך מחיה המתים' פתחו ואמרומלאכי השרת  וכן .)זוהר פרשת נח דף ס ע"א ד"ה 'למה נח נח' בחלק תוספתא( ברך את הברכהאברהם ש

ֹּאֶמר " נאמרשעליהם  שאר האבותמ בשונהוזה  ,בתורה ברצף פעמייםלא נזכר מו של יצחק ש מהעולם הבא ליצחקהנשמה שבאה   ַאְבָרָהם ַאְבָרָהםַוי
י ֵננִּ ֹּאֶמר הִּ ֹּאֶמר וכן " )בראשית כב, יא(" ַוי י ֲעקֹּבַיֲעקֹּב יַ ַוי ֵננִּ ֹּאֶמר הִּ  ששמותיהם הוכפלו והטעם בזה משום, )בראשית מו, ב( )זוהר פרשת נח דף ס ע"א ד"ה 'למה נח נח' בחלק תוספתא(" ַוי

)'כתם  נכפל שמו לכן לא ,רק רוח אחת היתה לוו' בן עולם הבא' כבר בחייו היהלאחר העקידה ואילו יצחק בעולם הבא, רוחם כנגד רוחם בעולם הזה ו

 .פז' פרשת נח דף ס על התוספתא ד"ה בר מיצחק דלא כתיב(

שהיה  הסיבהוזה  .)'נזר הקודש' על בראשית רבה ל, ד ד"ה כל מי שנכפל(אחיזת היצר הרע  בהולא היה נעלה מאוד בקדושה  אחרי העקידה היתהיצחק הנשמה שקיבל 
)'שם משמואל' פרשת וירא  גודל מעלת נשמתו מחמת, צריך להביא את יצחק בתחילה עם נשמה של נקבה ורק אחר כך לתת לו את נשמתו העיקרית מצד הזכר

שאז החיצונים חושבים  'זיווג פגום'והדרך להביאם הוא על ידי  ,לא מניחים לנשמות הגבוהות לבוא לעולם הזה 'החיצונים'. כי שנת תרע"ז דף קפ ד"ה ובזה יש לפרש(
אך  בימי נדתה.אשתו ולעולם. וכפי שהיה עם אברהם שנולד מתרח  לכן לא מונעים את בואהו ,עוד יותר מהחזור פגומעשיה ותאת נשמה זו תקלקל ש

 בוא לעולם הזהלא תנשמת יצחק כל אשר ביכולתם על מנת ש יעשו 'החיצונים'היה חשש ששה ון שיצחק נולד מאברהם ושרה בתכלית הקדּוומכי
לעולם ראה  גדולות)להרחבה בעניין הבאת נשמות  ד"ה ובזה יש לפרש( )'שם משמואל' פרשת וירא שנת תרע"ז דף קפ מאוד כנגדה יתאמצוכוחות הרע ו )'שם משמואל' פרשת וירא שנת תרפ"א דף רד ד"ה ויש להמתיק הדברים(

 .('ביאת נשמתו של דוד המלך' –וישב מאמרינו לפרשת 

 כי עליו לקטרגכל כך  'החיצונים'מקום לכוחות  היהילא כדי ש ,ראוי להוליד כך שהוא לאעם נשמה של נקבה  ולדייושיצחק  עשה יתברך לכן ה'
בשעה  אמנם. )'שם משמואל' פרשת וירא שנת תרפ"א דף רד ד"ה ויש להמתיק הדברים( תאמצו למנוע את בואו לעולםילא הם מה הישראלית האּו לצאת ממנו יכולההיות שלא 

כל כוחות  ועמהם פרשת נו, ה( 'בראשית רבה') ת העולם למעלהמֹוריהם של אּוהיה הקב"ה כופת את ש ,ואברהם היה עוקד את בנו למטה הגיע עת העקידהש
 שער התוהו דף כ ע"ב ד"ה כי כשנעקד(לר' נפתלי הירץ )'עמק המלך'  ונעקרו גם כל שרי הדין למעלה )'שם משמואל' פרשת וירא שנת תרע"ז דף קפ ד"ה ובזה יש לפרש(הסטרא אחרא המשתלשלים מהם 

)'שם משמואל' פרשת וירא שנת תרפ"א דף רד ד"ה  ואבד כוחם נקשרו אזוכל כוחות החיצונים ובזה יש לפרש(  )'שם משמואל' פרשת וירא שנת תרע"ז דף קפ ד"ה שבעולם כל כוחות הרע והשתתקו

)'שם משמואל'  רלצאת אל האֹו )'שם משמואל' פרשת וירא שנת תרע"ז דף קפ ד"ה ובזה יש לפרש(באין מפריע יכלה ש לפי ,אז ניתנה ביצחק הנשמה מצד הזכרלכן , ויש להמתיק הדברים(

  .פרשת וירא שנת תרפ"א דף רד ד"ה ויש להמתיק הדברים(

הבשורה ביצחק הבן ושם התקיימה  האריך ימים.הוא זכה ל על ידי החלפת נשמתו של יצחק אבינו בשעת העקידה מנשמת נקבה לנשמת זכר
י  ַיַען" אביושנאמרה לאברהם  יֶדָך: כִּ ְנָך ֶאת ְיחִּ ֹּא ָחַשְכָת ֶאת בִּ יָת ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ְול ם ְוַכחֹול  ֶאת ַזְרֲעָך ַאְרֶבה ְוַהְרָבה ֲאָבֶרְכָך ָבֵרְךֲאֶשר ָעשִּ ְככֹוְכֵבי ַהָשַמיִּ
שעת בוכן . 'זרע ברך' לר' ברכיה ברך מהדורה בתרא על פרשת וירא דף ח ע"ב ד"ה ובזוהר איתא() וכפל הלשון על ריבוי הזרע הוא אחד לאב ואחד לבן, יז( –)בראשית כב, טז " ֲאֶשר ַעל ְשַפת ַהָים

ן " קרבן העולה שנאמרציווי וזה נרמז בלעקידת יצחק. כדי שיהיה זכרון בכל יום בבית המקדש,  'תמידעולת 'שני עקידה נתקן שיהיה ה ַצו ֶאת ַאֲהרֹּ
ֹּאת תֹוַרת  וא  ָהעָֹּלהְוֶאת ָבָניו ֵלאמֹּר ז ְזֵבַח תּוַקד בֹו ָהעָֹּלההִּ ְזֵבַח ָכל ַהַלְיָלה ַעד ַהבֶֹּקר ְוֵאש ַהמִּ ההָּׂ תֹוַרת ", )ויקרא ו, ב(" ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהמִּ הִהוא  ֹעלָּׂ ֹעלָּׂ  –" הָּׂ

נשמת נקבה ובשעת העקידה פרחה נשמתו בתחילה על יצחק אבינו שהיה בו  תכי רומזבלשון נקבה,  תבלשון זכר אך נקרא " נכתבתִהואהתיבה "
 .על התורה תחילת פרשת צו ד"ה במדרש תנחומא( לר' מתתיה ליבר מן דרשן )ספר 'מתתיה' אבינו עולה הוא משום יצחקקרבן טעם לפי ש ,לו נשמת זכר נהונזדמ

 הקב"ה רמז לאברהם אבינו שנשמתו של יצחק עתידה להתחלף לזכר

ֹּאֶמר זכר, כפי שנאמר "של  עתיד לשוב לבחינה ינו כי בנו יצחקהקב"ה רמז לאברהם אב שּוב", )בראשית יח, י(" ֵאֶליָך שֹוב ָאשּובַוי  ,נאמר כפול –" שֹוב אָּׂ
בשעת  (. ראה 'אור החיים הקדוש' בראשית יח, יפרשת חיי שרה ד"ה וחלוקת צופיה הליכות שבכל יום )'ראש דוד' להחיד"א זכרכנגד מה שחזר להיות אחד ו נקבהכנגד יצחק שהיה בתחילה אחד 

עתיד  הכוונה שבך הוא –" ֵאֶליָך" .)'ראש דוד' להחיד"א פרשת חיי שרה ד"ה וחלוקת צופיה הליכות שבכל יום( בזכות אברהם )'אור החמה' על זוהר פרשת וירא דף קג ע"א גליון ד"ה נוקבא( העקידה
בתחילה 'נשמת נקבה' הרי שבסוף  ליצחקברמז שאף שיש  לאברהםבישר  כלומר ה', )זוהר פרשת בשלח דף מד ע"ב ד"ה תא חזי באברהם( תקשר ולא בצד הנקבהלה

 . )'קרבן שבת' פרק א סימן דד"ה לזה אמר המלאך(בו  דבקהוא יהיה  ועל ידה חדשה, )'נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת בשלח דף מד ע"ב אות א(העקידה תבוא לו 'נשמת זכר' 

ים על שרה "לאברהם אמר ה' רמז כאשר נזה ו ם ַמְלֵכי ַעמִּ יָה ְוָהְיָתה ְלגֹויִּ ַרְכתִּ ֶמָנה ְלָך ֵבן ּוֵבֵֽ י מִּ י אָֹּתּה ְוַגם ָנַתתִּ ְהיּוּוֵבַרְכתִּ ֶמָנה יִּ ַתִתי ". )בראשית יז, טז(" מִּ ְוַגם נָּׂ
ה ְלָך ֵבן ֹּאֶמר ֱאֹל. וזה גם מה שנאמר "ולבחינתך שהוא בחינת הזכר ויהיה ראוי להוליד לךשייך  בעתיד כלומר שהבן יהיה –" ִמֶמנָּׂ ים ֶאל ַאְבָרָהם קִּ ַוי

ֹּאַמר ֵאֶליָך ָשָרה ְשַמע ְבקָֹּלּה  ְצָחקַאל ֵיַרע ְבֵעיֶניָך ַעל ַהַנַער ְוַעל ֲאָמֶתָך כֹּל ֲאֶשר ת י ְביִּ ָקֵרא ְלָך ָזַרע כִּ ְצָחק, ")בראשית כא, יב(" יִּ י ְביִּ ָקֵרא ְלָך ָזַרע כִּ שהזרע  –" יִּ
)'אמרי  אברהם ךבשעת העקידה תתחלף נשמתו ויתעבר בו מנשמתש הרי רק מנשמת שרהעל אף שבשעת הלידה היה בו כך ש ולשורשך, לךיהיה נקרא 
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קזה גם רומזת התיבה "לו .נועם' פרשת חיי שרה ד"ה ובפסוק ותהי אשה( בו עתה יש יצחק, לפי שהנשמה ש כלבמיצחק אך לא  חלקבשיקרא לו זרע רק  לומר" ְבִיְצחָּׂ
ַרע"אז ו ,תפרחח פרֹו ֵרא ְלָך זָּׂ נרמז גם באות הראשונה של זה ו .להחיד"א פרשת וירא אות כז ד"ה כי ביצחק(על התורה )'פני דוד'  א מהזכרגוף זה עם נשמה אחרת שהיב "ִיקָּׂ

ְצָחקהתיבה " )'בתי הנפש' על ההגדה להחיד"א הובא בסוף ספרו 'מראית העין' ד"ה שאחר העקידה בו יהיה זרע  השניכלומר יצחק  יצחק'-'ב תמתחלק כביכול כאשר התיבה" ְביִּ

 .ברוך שומר(

ן שנאמר "כפי , וזכרהנשמת את כבר קיבל הוא מטעם זה ה' הבטיח מיד אחרי העקידה שיצחק יוליד ויתרבה כי  ית מִּ ְקָרא ַמְלַאְך ה' ֶאל ַאְבָרָהם ֵשנִּ ַויִּ
ם: ידֶ  ַהָשָמיִּ ְנָך ֶאת ְיחִּ ֹּא ָחַשְכָת ֶאת בִּ יָת ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ְול י ַיַען ֲאֶשר ָעשִּ י ְנֻאם ה' כִּ ְשַבְעתִּ י נִּ ֹּאֶמר בִּ י ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך ְוַהְרָבה ַאְרֶבה ֶאת ַזְרֲעָך ְככֹוְכֵבי  ָך:ַוי כִּ

ם ְוַכחֹול ֲאֶשר ַעל ְשַפת ַהָים ְיָביו ַהָשַמיִּ ַרש ַזְרֲעָך ֵאת ַשַער אֹּ י: ְויִּ ְתָבֲרכּו ְבַזְרֲעָך כֹּל גֹוֵיי ָהָאֶרץ ֵעֶקב ֲאֶשר ָשַמְעָת ְבקֹּלִּ  למחבר)'מגלה צפונות' חלק א'  יז( –)בראשית כב, טו " ְוהִּ

ית, "וירא דף יא ד"ה 'קח נא את בנך'( פרשתמתוניס פרשת וירא ד"ה 'ויקרא מלאך ה'' בהערה, 'קרית ארבע' לר' רחמים חורי  'שבט מוסר' רומז על 'הלידה השניה' של יצחק לאחר  –" ֶאל ַאְבָרָהם ֵשנִּ
הגיע לו בזכות אברהם אבינו שנאמר  הזאת ונשמת הזכר י שהוא ראוי עתה להוליד ולהתרבות.לפ 'יצחק' בגמטריא –" ַאְרֶבה" .שהתחלפה נשמתו

ַמְעתָּׂ ְבֹקִלי" בו כוח  נתןיויעל שהעלה אותו למזבח ועל ידי כן גרם שיקבל נשמת זכר  פרשת וירא ד"ה 'ויקרא מלאך ה'' בהערה( ' לבעל השבט מוסר)'מגלה צפונות' חלק א "ֵעֶקב ֲאֶשר שָּׂ
 .)'תולדות יצחק' לר' יצחק מנעשכיז ד"ה ויקרא אברהם(ההולדה 

ְצָחק ֶבן ַאְבָרָהם וכן זה מה שנאמר " ְצָחקְוֵאֶלה תֹוְלדֹּת יִּ יד ֶאת יִּ ם " של יצחק הם משום ש"תֹוְלֹדתשכל ה" כלומר לימד, )בראשית כה, יט(" ַאְבָרָהם הֹולִּ הָּׂ ַאְברָּׂ
ק עמוקות' על התורה 'מגלה  ראה) בעקידה 'נשמת זכר' ליצחקבאה  בזכותועל ידי ש פרשת תולדות ד"ה איכו השתא הבה(להחיד"א )'ראש דוד'  כאשר יצחק כבר היה חי "הֹוִליד ֶאת ִיְצחָּׂ

הרי  ,בעבור שרה אמנו שהיתה נקבה דרוש ט לשבת תשובה ד"ה נחזור לעניננו( להחיד"א )'דברים אחדים'נשמה של נקבה  היה בו על אף שבתחילהו .תחילת פרשת תולדות ד"ה אברהם הוליד(
ק " הוא נקראלכן . )'ראש דוד' פרשת תולדות ד"ה איכו השתא הבה(ה תהשתנ שהיא ם ֶבןִיְצחָּׂ הָּׂ שהיה  לעקידה מה שאין כן קודם ," כי הפסוק מדבר לאחר העקידהַאְברָּׂ

ָצב " ' של יעקב בפסוקאביו'דווקא אברהם נקרא ש זה גם הטעם. פרשת תולדות אות ז ד"ה ולפי זה נראה( לר' אריה לייב האשקי )'לב אריה' שרה' בןנקרא ' ֵנה ה' נִּ ֹּאַמר ְוהִּ ָעָליו ַוי
י ה' ֱאֹל יָךַאְבָרָהם  יקֵ ֲאנִּ ְצָחקקֵ אֹלוֵ  ָאבִּ קיבל ושם  לעקידה שהוליך את יצחקיצחק יוליד את יעקב על ידי כי גרם הוא זה שלפי שאברהם  )בראשית כח, יג(" י יִּ

 .פרשת ויצא ד"ה 'והנה ה' נצב עליו'( 'שבט מוסרלמחבר ')'מגלה צפונות' חלק א'  נשמה שמולידה

ים וה' ֵבַרְך ֶאת פסוק "הכוונת  וזו היא גם )ראה " זו בת שהיתה לאברהם ַבכֹּל"כי אומרים  מרבותינושיש  )בראשית כד, א(" ַאְבָרָהם ַבכֹּלְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָבא ַבָימִּ

 ,ליצחק אבינו זותאמת ורומ הדעות הןשתי ו .)ראה רש"י בראשית כד, א(גמטריא 'בן' ב יוצאתש עצמה תיבהב ונרמז" זה בן ַבכֹּלויש אומרים " גמ' בבא בתרא דף טז ע"ב(
שהיתה  'הבת' ונמצא כי. חק ל'בן' על ידי נשמת הזכר שקיבל, אך אחרי העקידה נהפך יצ'בת'כי קודם העקידה היה בו נשמת נקבה והוא היה בכלל 

הפסוקים  , 'קרבן שבת' פרק א סימן ד ד"ה ויתורץ גם כן'שבט מוסר' פרשת חיי שרה ד"ה וה' ברך את אברהם בכל למחבר)'חוט של חסד' התהפכה ל'בן' וזה נרמז בגמטריא השווה ביניהם " ַבכֹּל" נקראת

מופיע מיד אחרי מיתת וקבורת שרה ללמד  )בראשית כד, א(" ַאְבָרָהם ַבכֹּלוה' ֵבַרְך ֶאת "הפסוק ומטעם זה  .(, 'נזר הקודש' על בראשית רבה ס, יג ד"ה ואמנם שובוד"ה ויתורץ גם כן הקושיא
, 'זרע ברך' פרק א סימן ד ד"ה ויתורץ גם כן לר' בצלאל הדרשן ')'קרבן שבת" ה' את אברהם ֵבַרְךהברכה ש"היא ק בה על ידי נשמתו אלא באברהם אבינו, וזו כבר לא דבּויצחק ש

  .(חלק א' לר' ברכיה ברך פרשת חיי שרה ד"ה ומה שנעשה כך

 נכנסה בתוך האיל שהוקרבשפרחה מגופו נשמת הנקבה של יצחק 

ְשַלח ָיְדָךהיה צער בשעה שנאמר לו " לאברהם רבנו לא שלם ולחינם סידר את הכל ובנה את כי חשב שק)בראשית כב, יב( " ֶאל ַהַנַער ְוַאל ַתַעש לֹו ְמאּוָמה ַאל תִּ
להמזבח. אז זימן לו הקב"ה " ל ַאַחר ֶנֱאַחז ַבְסַבְך ְבַקְרָניושנאמר " "ַאיִּ ֵנה ַאיִּ ָשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוַיְרא ְוהִּ )זוהר  והאיל הזה נברא בכוח. )בראשית כב, יג( "ַויִּ

זדמן בשעה על מנת שיבין השמשות ערב שבת ראשונה של בריאת העולם,  )'אור החמה' זוהר פרשת וירא ד"ה 'אברהם בתרא' מהרמ"ק( הרוחני (פרשת וירא דף קכ ע"ב ד"ה הא תנינן הוא איל
)'אור החמה' זוהר  לפני מועד עקידת יצחק הוא התגשם ונגלם בפועל לצורת איל שנה אחתואז , )זוהר פרשת וירא דף קכ ע"ב ד"ה הא תנינן הוא איל( שיצטרך לו אברהם אבינו

)זוהר פרשת  כשר לקרבן התמידש 'כבש בן שנתו'כ בשעת העקידה ונעשה (פרשת וירא ד"ה 'וכדי שנבוא' בשם הזוהר 'קב הישר' מחבר, 'ברכת שמואל' לאביו של פרשת וירא ד"ה 'אברהם בתרא' מהרמ"ק

לבשם "בתורה נקרא הוא . ומה שע"ב ד"ה הא תנינן הוא איל( וירא דף קכ כבר  להיברא 'רוחניותו'מחמת שהקדימה זה גדול בשנים, היה שהוא על כך מעיד ש "ַאיִּ
   .(דף קלט ע"א ד"ה בראשית תמן אש לעולה . ראה 'תיקוני הזוהר' תיקונא תניינא)'אור החמה' זוהר פרשת וירא ד"ה 'אברהם בתרא' מהרמ"ק בין השמשות בריאת העולםעת ב

פרק לא ד"ה רבי  'פרקי דרבי אליעזר') אז היה עומד שם הס"מ ומסיתו. תחת יצחק להיות מוקרבובא  )'הרוקח' על התורה פרשת וירא חלק לקט בראשית כב, יג( האיל שנברא רץ מגן עדן

ל והיה האיל נאחז בשתי קרניו בין האילנות שנאמר " כדי לבטל את קרבנו של אברהם אבינו. )'הרוקח' על התורה פרשת וירא חלק לקט בראשית כב, יג( ודוחפו זכריה( ֵנה ַאיִּ ְוהִּ
)'ראש דוד' להחיד"א פרשת תולדות ד"ה ואפשר לומר בהקדמה, 'דברים אחדים' דרוש ט  נשמת הנקבהובאותה השעה  .פרק לא ד"ה רבי זכריה( 'פרקי דרבי אליעזר')בראשית כב, יג( )" ַבְסַבְך ְבַקְרָניוַאַחר ֶנֱאַחז 

ד"ה ועוד  )'מאמר חיקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ב פרק ח, 'נחלת בנימן' על טעמי המצוות מצוה קג כנסה בתוך האילנ ,בשעת העקידה שהיתה בתוך יצחק ופרחה לה לשבת תשובה ד"ה ואפשר במה(

 ., 'נזר הקודש' על בראשית רבה נו, יד ד"ה רבי בשם חכמי האמת('ראש דוד' להחיד"א פרשת תולדות ד"ה ואפשר לומר בהקדמה 'דבש לפי' להחיד"א מערכת ש אות יט, ,נראה לפר'

ֵנה"נאמר מיד אחרי שנאמר לאברהם להימנע משחיטת יצחק לכן  ל ַאַחר ְוהִּ למחבר  'מגלה צפונות') שנשמתו של יצחק נכנסה באיל ללמד בכדי, )בראשית כב, יג(" ַאיִּ

וכאילו נכתב  דרוש ט לשבת תשובה ד"ה ואפשר במה(להחיד"א )'דברים אחדים'  בגמטריא 'יצחק' עם הכולל " הואַאַחר" ורמז לכך כי. (שם בהערה 'ויקרא מלאך ה''חלק א' פרשת וירא ד"ה 'שבט מוסר' 
שמוכן מששת ימי הזה הוא התנבא על האיל ו 'רוח הקודש'נצנצה באברהם כבר קודם לכן ו .)'פני דוד' להחיד"א פרשת וירא אות כ ד"ה ואפשר לרמוז( 'והנה איל יצחק'

י שנאמר "כפי  )'ראש דוד' פרשת וירא ד"ה ומעתה נבא לביאור הכתוב(בראשית  ֹּאֶמר ָאבִּ יו ַוי ְצָחק ֶאל ַאְבָרָהם ָאבִּ ֹּאֶמר יִּ ים ְוַאֵיה ַהֶשה ַוי ֵנה ָהֵאש ְוָהֵעצִּ ֹּאֶמר הִּ י ַוי י ְבנִּ ֶננִּ ֹּאֶמר הִּ ַוי
ֹּאֶמר ַאְבָרָהם ֱאֹל ְלעָֹּלה: י ַוֵיְלכּו ְשֵניֶהם ַיְחָדוקִּ ַוי ְרֶאה לֹו ַהֶשה ְלעָֹּלה ְבנִּ ה ְבִני", ח( –)בראשית כב, ז " ים יִּ  שעתיד להיותכלומר השה  –" ִיְרֶאה ּלֹו ַהֶשה ְלֹעלָּׂ

, 'מדרש תלפיות' )'ויואל משה' על 'מאמר חיקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ב פרק ח ד"ה 'מפריחת נשמתו' בשם הגאון מלבוב לו מיצחק בשעת העקידה שתבואמכוח הנשמה " ְבִני"לה הוא ממש עֹוה

, 'פני פרשת וירא ד"ה ומעתה נבא לביאור הכתובלהחיד"א )'ראש דוד'  " שיוצא 'איל'ֹוּלְרֶאה יִ ים ִק ֹלאֱ בראשי תיבות "גם ז נרמו .(ענף יצחק ד"ה 'ספר קרבן שבת' מהמחברלמחבר 'שבט מוסר' הרב אליהו הכהן 

 .(דוד' להחיד"א פרשת וירא אות לג

ל ַוַיֲעֵלהּו ְלעָֹּלה ַתַחת ְבנֹואברהם לקח את האיל והקריב אותו תחת יצחק שנאמר " ַקח ֶאת ָהַאיִּ והתקיים . )'פרקי דרבי אליעזר' פרק לא ד"ה רבי זכריה( )בראשית כב, יג(" ַויִּ
)'ויואל משה' על  באיל שלו שהיתה מכוח הנשמה )'מאמר חיקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ב פרק ח( ףט ושרּוקרבן התמיד, וכאילו יצחק היה שחּובט וניתוח כמו שֵ באיל הפְ 

על הדם אמר "רבון העולמים תהא רואה דם יצחק זרוק  היה תחת בנו.ל פעולה תשכ. ואברהם היה מתפלל חלק ב פרק ח ד"ה ולפיכך( 'מאמר חיקור דין' להרמ"ע מפאנו
. יז, ב( 'במדבר רבה')ר "תהא רואה כאלו עורו של יצחק הפשטתי לפניך" וכששרפו "תהא רואה כאלו אפרו של יצחק צבור על גבי המזבח" לפניך" וכן על העֹו

 להחיד"א )'ראש דוד'ממש  נשחט שיצחק בזה ונמצא )'יד יהודה' על 'מאמר חיקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ב פרק ח אות לא ד"ה ונתקיים( ה נשמת יצחק בתוך האילתוכל זה אמר לפי שהי

 .(בשם חכמי האמת רבי)'נזר הקודש' על בראשית רבה נו, יד ד"ה בגופו  נקרבגם כאילו ו פרשת תולדות ד"ה ואפשר לומר בהקדמה(
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 ~4 ~ 
 

 הנשמות קשריצחק בגלל הנקבה של שרה אמנו נפטרה מיד עם פריחת נשמת 

והיו  )'דבש לפי' להחיד"א מערכת ש אות יט( ונשמה אחתפרשת חיי שרה ד"ה והנה התוספות שם(  לר' ברכיה ברך )'זרע ברך' נשמת יצחק אבינו היתה מהצד של שרה ושניהם היו שורש אחד
אזי באותו רגע ממש  'זרע ברך' פרשת חיי שרה ד"ה והנה התוספות שם('מגלה עמוקות' פרשת וירא ד"ה ואברהם היו יהיה, ) כשפרחה נשמת הנקבה שהיתה ביצחקלכן קשורים זה בזה. 

שנפשה היתה  מחמת שת חיי שרה ד"ה והנה התוספות שם, 'קרבן שבת' פרק א סימן ד ד"ה וכדי לתרץ(פרשת תולדות ד"ה אבל רזא דמילתא, 'זרע ברך' פרלר' יוסף קארו  )'מגיד מישרים' פרחה גם נשמתה של שרה
פרשת חיי שרה ד"ה והנה לר' ברכיה ברך תלמיד 'המגלה עמוקות' )'זרע ברך'  הם התחברו יחדיואז ו ('זרע ברך' פרשת חיי שרה ד"ה והנה התוספות שם'מגלה עמוקות' פרשת וירא ד"ה ואברהם היו יהיה, ) קשורה בנפשו

עקידה בנשמת יצחק  מתה בעת שיצאהגם היא הקשר בין הנפשות , הרי שמחמת שנהאף שהיה על שרה לחיות עוד שלושים ושבע על וכך  .התוספות שם(
 .(')'מגלה עמוקות' פרשת חיי שרה על הפסוק 'ויצחק בא מבא באר

ונרמז , (רש"י בראשית כה, כוכן פרשת שמות אות א,  'מדרש תנחומא'וכן , )ראה זוהר פרשת וירא דף קג ע"א ד"ה והנה בן לשרה שנים כאשר יצחק היה בן שלושים ושבעבשעת העקידה נפטרה שרה 
ים ְשֵני ַחֵיי ָשָרה" בפסוק ים ָשָנה ְוֶשַבע ָשנִּ ְהיּו ַחֵיי ָשָרה ֵמָאה ָשָנה ְוֶעְשרִּ ְהיּושהתיבה " .)בראשית כג, א(" ַויִּ )'שפתי כהן על התורה' פרשת בגמטריא שלושים ושבע  יאה "ַויִּ

 וזה מה שנאמר .נשמת יצחק אם תפרחשרה תמות ש ידע ,הן אחת שידע כי נשמת שרה ונשמת יצחקאבינו ואברהם  .וירא על הפסוק 'ויהי אחר הדברים האלה'(
ְבכָֹּתּה ַוָתָמת" לאחר פטירת שרה ְספֹּד ְלָשָרה ְולִּ ֹּא ַאְבָרָהם לִּ וא ֶחְברֹון ְבֶאֶרץ ְכָנַען ַוָיב ְרַית ַאְרַבע הִּ ֹּא, ")בראשית כג, ב(" ָשָרה ְבקִּ ְספֹּד ַאְבָרָהם ַוָיב שעל מנת  – "לִּ

 שרה ויצחקלפי ש ,'ילאתוך בצחק ינשמת ותיבות '" שהוא ראשי ַויָּׂבֹאונרמז בתיבה ". , כי הבין שהיא נפטרהלספוד לה כדיבלכתחילה  כן הוא בא
 .אות יט( ')'דבש לפי' להחיד"א מערכת ש שורש אחדהיו 

באר', 'לב אריה' , 'מגלה עמוקות' פרשת חיי שרה על הפסוק 'ויצחק בה מבא דף לח ע"א ד"ה תדע כי בענין מתלמידי האר"י ז"ל )'גליא רזיא' אמנו התגלגל ברבקה מנשמתהניצוץ  פטירת שרה אמנו יאחר

 .)'לב אריה' פרשת חיי שרה אות יא ד"ה 'ובזה יתבאר' בשם שפתי כהן על התורה(לכן ביום שמתה שרה נולדה רבקה  (פרשת חיי שרה אות יא ד"ה 'ובזה יתבאר' בשם 'פרקי דרבי אליעזר' אף שלא נמצא במהדורה שבידנו
ה " על רבקה כפי שנאמר )'מגלה עמוקות' פרשת חיי שרה על הפסוק 'ויצחק בה מבא באר'( נודיוקנה של רבקה היה דומה לגמרי לדיוקנה של שרה אמגם ו ֹאֱהלָּׂ ק הָּׂ ַוְיִבֶאהָּׂ ִיְצחָּׂ

ה ִאמֹו רָּׂ חזרו כל כך בשעה שרבקה באה לאוהל של שרה . ומשום קלג ע"א ד"ה אמר רבי יהודה( דף חיי שרה)זוהר פרשת  שהיתה כדמות אמו ממשכלומר  )בראשית כד, סז( "שָּׂ
במשך  ק מערב שבת לערב שבתשהיה דולהנר ו ששרתה שם שכינההכמו  )'מגלה עמוקות' פרשת חיי שרה על הפסוק 'ויצחק בה מבא באר'( שרה ה שלבחיי שם שהיוהסימנים 

 .קלג ע"א ד"ה ויביאה יצחק( דף )זוהר פרשת חיי שרהבכל מעשיה גם לשרה היתה דומה רבקה כן . וכל ימות השבוע

 רק לאחר שיצחק קיבל את נשמת הזכרבת זוגו של יצחק נולדה 

כל עוד היה בו נשמת נקבה  )'דברים אחדים' להחיד"א דרוש ט לשבת תשובה ד"ה ובהכי ניחא( כי הוא לא היה ראוי לישא אשה ,יא את יצחקמלהשאברהם ושרה המתינו 
)'אור החיים הקדוש'  כי אין בת זוג לאדם שיש לו 'נשמת נקבה'לא היתה לו בכלל בת זוג בעולם  ובנוסף גם. )'ראש דוד' פרשת תולדות ד"ה איכו השתה הבה( שאינה מולידה

הוא כבר  )'ראש דוד' פרשת תולדות ד"ה איכו השתה הבה( נשמת זכר שיצחק קיבל בשעת העקידהאך לאחר . (פרשת וירא ד"ה וישב אברהם אל נעריו למחבר 'שבט מוסר' לעד', 'סמוכים בראשית כב, כ
'נזר הקודש' על בראשית רבה ס, יג ד"ה ואמנם )שממנה היה צריך להביא תולדות  ,רבקה )'סמוכים לעד' פרשת וירא ד"ה וישב אברהם אל נעריו( נולדה לו בת זוגו ואז ,נעשה ראוי להוליד

אז ו .בשמים' לר' יצחק בדרשי פרשת חיי שרה דף יד ע"ב ד"ה ונלע"ד הכונה( י)'הר שהתחלפה נשמתו של יצחק בשעת העקידה העת הלבוא לעולם עד אותמהתעכבה והיא  .שוב(
באה לו  אחרי שכברלקטרג עליו מדוע אינו נושא אשה  היה יכולהשטן לא  בגן עדן כי שם עד שרבקה תגדל, יצחק נלקח לגן עדן למשך שלוש שנים

 .)'שמו אברהם' לר' אברהם פאלאג'י מערכת ע' ערך עקדה דף קפה ע"א וד"ה והנה לכאורה(נשמת זכר 

, 'בגדי אהרן' על התורה לר' )'ראש דוד' פרשת תולדות ד"ה איכו השתה הבה של יצחק זוגוהקב"ה בישר לאברהם מיד אחרי העקידה על לידתה של רבקה כדי להודיעו שהיא בת 

ַוָיָשב ַאְבָרָהם ֶאל ְנָעָריו ַוָיֻקמּו "שנאמר  (פרשת וירא ד"ה וישב אברהם אל נעריו 'שבט מוסר' למחבר, 'סמוכים לעד' )'אור החיים הקדוש' בראשית כב, כ נולדה כעתו (אהרן דרשן סוף פרשת וירא ד"ה ויאמר כי נשבעתי
ְבֵאר ָשַבע ים ָהֵאֶלה: ַוֵיְלכּו ַיְחָדו ֶאל ְבֵאר ָשַבע ַוֵיֶשב ַאְבָרָהם בִּ י ַאֲחֵרי ַהְדָברִּ יָך: ַוְיהִּ ים ְלָנחֹור ָאחִּ וא ָבנִּ ְלָכה ַגם הִּ ֵנה ָיְלָדה מִּ ֶאת עּוץ  ַויַֻגד ְלַאְבָרָהם ֵלאמֹּר הִּ

י ֲאָרם:בְ  יו ְוֶאת ְקמּוֵאל ֲאבִּ ְדָלף ְוֵאת ְבתּוֵאל: כֹּרֹו ְוֶאת בּוז ָאחִּ ְלָדש ְוֶאת יִּ ְבָקה ְוֶאת ֶכֶשד ְוֶאת ֲחזֹו ְוֶאת פִּ ְלָכה ְלָנחֹור  ּוְבתּוֵאל ָיַלד ֶאת רִּ ְשמָֹּנה ֵאֶלה ָיְלָדה מִּ
י ַאְבָרָהם ֵאֶּלה" .(, 'בגדי אהרן' על התורה לר' אהרן דרשן סוף פרשת וירא ד"ה ויאמר כי נשבעתיאשית כב, כ)'אור החיים הקדוש' בר כג( –)בראשית כב, כ " ֲאחִּ ִרים הָּׂ י שפרחה אחרהכוונה  "ַאֲחֵרי ַהְדבָּׂ

הּוְבתּוֵאל שנאמר " לידת רבקהבישרו על תכף ה'  ,)'ראש דוד' פרשת תולדות ד"ה ואפשר לומר( יצחק ובאה לו נשמת זכר נשמת הנקבה של ַלד ֶאת ִרְבקָּׂ )'ראש דוד' פרשת  "יָּׂ

 .)'ראש דוד' פרשת תולדות ד"ה ואפשר לומר( לרוב זריזותו אחרת אשהל שיאֹולה ימהר ולא בכדי שיחכהוזה  ,תולדות ד"ה ואפשר לומר, 'בגדי אהרן' על התורה סוף פרשת וירא ד"ה ויאמר כי נשבעתי(

)ראה  ארבעים יום קודם הלידהכבר אף שדרך כל אדם שזיווגו נקבע  פרשה ס, י( 'בראשית רבה')ראה מטעם זה אמרו רבותינו כי הזיווג של יצחק בא מהר המוריה 

כאשר הוא נעקד על המזבח בהר  'נשמת זכר'שאין לה זיווג ב 'נשמת הנקבה'יצחק החליף את שמשום  ,)'קרבן שבת' פרק א תחילת סימן ב ד"ה וכדי לתרץ(גמ' סוטה דף ב ע"א( 
רבקה בת זוגו קיבלה  אזוגם רק , )'קרבן שבת' פרק א תחילת סימן ב ד"ה וכדי לתרץ(נקבה של ורק אז היה ראוי לזיווג  להאר"י ז"ל פרשת חיי שרה ד"ה מה' יצא הדבר(תורה' )'ליקוטי  המוריה

ממה שאמרה בא  של יצחק זיווגוש מרבותינו שאמרוויש . בחלק קנאת אפרים פרק טו דף יא ע"ב ד"ה ונח"ל(' יששכר בער לר)ספר 'ארבע חרשים'  את נשמתה עם פטירת שרה אמנו
ֶבר ה'" בבית בתואל על רבקהרוח הקודש  ָשה ְלֶבן ֲאדֶֹּניָך ַכֲאֶשר דִּ י אִּ כלומר שעד עתה לא הוזכר על יצחק אלא , פרשה ס, י( 'בראשית רבה')ראה  )בראשית כד, נא(" ּוְתהִּ

ְשֶתָך" כגוןשהוא בנה של שרה  ֵנה ֵבן ְלָשָרה אִּ חזר כבר הוא דה יהיה מצד הנקבה שלה, אך לאחר העקש לפי )בראשית יח, יד(" ּוְלָשָרה ֵבן" וכן ,)בראשית יח, י(" ְוהִּ
י " ועל זה נאמרזכר ו לנשמתשנהפכה  'בן אברהם'להיות  ָשה ּוְתהִּ  ושני הטעמים אחד הם. )'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת חיי שרה ד"ה מה' יצא הדבר( "ְלֶבן ֲאדֶֹּניָךאִּ

 (וכן לעיל )בראשית כד, א( )ראה רש"י בראשית כד, א" ַבכֹּלוה' ֵבַרְך ֶאת ַאְבָרָהם גם הסיבה שמיד אחרי שה' ברך את אברהם בבן שנשמתו היא של זכר כפי שנאמר " וז
ים וה' " את בת זוגו ביעו לקחת לווהש שלח את אליעזר עבדו נאמר שהוא ֹּאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבדֹו :ֵבַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ַבכֹּלְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָבא ַבָימִּ ְזַקן  ַוי

י: ים ָנא ָיְדָך ַתַחת ְיֵרכִּ יֲעָך בה'  ֵביתֹו ַהמֵשל ְבָכל ֲאֶשר לֹו שִּ ם ֵואֹלֵק ֱאֹלְוַאְשבִּ י יֹוֵשב ֵק י ַהָשַמיִּ כִּ י ֲאֶשר ָאנֹּ ְבנֹות ַהְכַנֲענִּ י מִּ ְבנִּ ָשה לִּ ַקח אִּ ֹּא תִּ י ָהָאֶרץ ֲאֶשר ל
ְרבֹו  ,שלש שנים לבת הזוג של נשמתו המתין חקוזה היה לאחר שיצ. (, 'קרבן שבת' פרק א סימן ד ד"ה ויתורץ גם כן)'זרע ברך' חלק א פרשת חיי שרה ד"ה ומה שנעשה כך ג( –)בראשית כד, א " ְבקִּ

ְצָחק כפי שנאמר " גיל ארבעיםשהיה בעד  מהעת שכבר היה ראוי להינשא י יִּ ים ָשָנהַוְיהִּ ַפַדן ֲאָרם  ֶבן ַאְרָבעִּ י מִּ ְבָקה ַבת ְבתּוֵאל ָהֲאַרמִּ ְבַקְחתֹו ֶאת רִּ
ָשה י לֹו ְלאִּ  ה' יראנו נפלאות מתורתו, אמן. .)'ראש דוד' פרשת תולדות ד"ה איכו השתה הבה( )בראשית כה, כ(" ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרמִּ

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  סול תמיכל ב
 אורך ימים ושנות חיים!

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  רבקה בת חנה
רפואה שלימה ובריאות 

 !איתנה

 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת 

, חיים בן ז"למאיר 

, מרים בת ז"ללייב 

 ז"לשמואל 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"לאליהו בן ג'ֵנט 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לעילוי נשמות:

רחל בת גרשון 

  ז"ל ושרה

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

 מרים בת רבקה
 

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת אלינור 
  הי"ו

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן לרפואה 

 שלימה במהרה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה

 וכל בני משפחתה

העלון גם 

לרפואה שלימה 

 של

ציונה 

שושנה בת 

 הי"ו חנה ֵבמּון

אליהו בן 

 הי"וגֹוְבָהר 

 

הגון בקרוב הפצת העלון השבוע לזווג 

 של ידיד נפשו של מחבר העלון

 הי"ו שמואל בן אֹוְלגָּׂה
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב 

בית נאמן בישראל בזכות תמיכתו 

 ועזרתו בהפצת העלון 
 

העלון השבוע גם לעילוי 

נשמת הרבנית הצדקת 
 אשת חבר:

 ז"ל    עליזה בת יפה

 ת. נ. צ. ב. ה.

נשמת איש החסד אשר במשך כמה שנים העלון השבוע גם לעילוי 

 תרם והדפיס את העלון הזה לזיכוי הרבים:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר
הלימוד בעלון 

 הנערהלרפואת 

שירה בת 

 הי"ו מוריה

 הפצת העלון גם לרפואתם של

הי"ו יעל בת שירה אושרת  

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו אליהו בן שירה אושר  

 העלון מופץ לרפואה שלימה של

שרה שושנה דבורה בת 
 רוז הי"ו

 העלון מופץ לזיווג הגון של

 הי"ו יוסף בן קרן 
שיזכה להקים בית נאמן 

להצלחתו שלהעלון מופץ   

יוסף יצחק בן עליה 
 הי"ו

  לחזרה בתשובה שלהעלון גם 

 הי"ו בנימין בן שרה
 בקרוב ממש ובנחת!

 alon.torat.haim@gmail.com  7675933-052 ופרטים לתרומות 

לחזרה בתשובה וישועה של מופץ העלון  

ו"היישראלה בת מרים    

ו"הי נעמייהודה הראל בן מופץ לישועת וכן   
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