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 מיצחק אבינולקיחת הברכות  – תולדותפרשת 
ַויֹאֶמר  ר ֵאָליו ִהֵנִני:ַוְיִהי ִכי ָזֵקן ִיְצָחק ַוִתְכֶהיןָ ֵעיָניו ֵמְרֹאת ַוִיְקָרא ֶאת ֵעָשו ְבנֹו ַהָגֹדל ַויֹאֶמר ֵאָליו ְבִני ַויֹאמֶ "שנאמר  עשובנו לברך את  ביקשיצחק אבינו 

ֵצא ַהָשֶדה ְוצּוָדה ִלי ָצִיד: ַוֲעֵשה ִלי ַמְטַעִמים ַכֲאֶשר ָאַהְבִתי ְוָהִביָאה ִלי ְוֹאֵכָלה ְוַעָתה ָשא ָנא ֵכֶליָך ֶתְלְיָך ְוַקְשֶתָך וְ  ִהֵנה ָנא ָזַקְנִתי לֹא ָיַדְעִתי יֹום מֹוִתי:
לכן הלבישה  .לעצמו יעקב שייקח בדרך מרמה את הברכות הללובנה רבקה שמעה זאת וביקשה מ. (ד –)בראשית כז, א " ַבֲעבּור ְתָבֶרְכָך ַנְפִשי ְבֶטֶרם ָאמּות

ְוֵאת  ָקָטן:ַוִתַקח ִרְבָקה ֶאת ִבְגֵדי ֵעָשו ְבָנּה ַהָגֹדל ַהֲחֻמֹדת ֲאֶשר ִאָתּה ַבָבִית ַוַתְלֵבש ֶאת ַיֲעֹקב ְבָנּה הַ שנאמר " אותו כך שאביו יטעה ויחשוב שהוא עשו
ַוִיַגש ַיֲעֹקב ֶאל ִיְצָחק ָאִביו ַוְיֻמֵשהּו ַויֹאֶמר ַהֹקל קֹול ויצחק אכן טעה בו שנאמר " .טז( –)בראשית כז, טו " ַצָּואָריוֹעֹרת ְגָדֵיי ָהִעִזים ִהְלִביָשה ַעל ָיָדיו ְוַעל ֶחְלַקת 

 .כג( –כז, כב )בראשית " ְולֹא ִהִכירֹו ִכי ָהיּו ָיָדיו ִכיֵדי ֵעָשו ָאִחיו ְשִעֹרת ַוְיָבֲרֵכהּו ַיֲעֹקב ְוַהָיַדִים ְיֵדי ֵעָשו:

   ?עשו בנו הגדוללברך את  אביוהברכות שביקש יצחק יעקב את ללהעביר  פעלה בדרך של מרמה ושקר על מנת אמנו רבקה, למה להביןויש 

 רימה את אדם הראשון והביא עליו קללותשיקר והנחש הקדמון 

ַויֹאֶמר ֶאל ָהִאָשה ַאף שנאמר "שקר  על ידי פיתוי היהפרשת בראשית ד"ה אמנם נראה לפרש(  'מוסרשבט ' למחבר)'מגלה צפונות' חלק א'  בגן עדן התחלת הדיבור של הנחש עם חוה
וזה היה (. חיה טהורה ד, כג)בראשית ג, א( )הרמ"ד וואלי בראשית ג על הפסוק 'ויאמר אל האשה אף כי אמר אלקים', 'ליקוטי הלכות' לר' נתן יורה דעה א' סימני בהמה ו" ֵעץ ַהָגןלֹא תֹאְכלּו ִמֹכל ים ִק ִכי ָאַמר ֱאֹל

 יז( –)בראשית ב, טז " : ּוֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע לֹא תֹאַכל ִמֶמנּוָאֹכל תֹאֵכל ִמֹכל ֵעץ ַהָגןים ַעל ָהָאָדם ֵלאֹמר ִק ַוְיַצו ה' ֱאֹלהקב"ה לא אמר כך אלא רק " כישקר 
 שקרה סוף דבריו של הנחש היבוכן . פרשת בראשית ד"ה אמנם נראה לפרש( 'שבט מוסר' למחברנות' חלק א' )'מגלה צפו ולא שאר העצים כלומר שאסר עליהם רק את עץ הדעת

 ה( –)בראשית ג, ד " ֹיְדֵעי טֹוב ָוָרע יםִק ים ִכי ְביֹום ֲאָכְלֶכם ִמֶמנּו ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם ִוְהִייֶתם ֵכאֹלִק ִכי ֹיֵדַע ֱאֹל ַויֹאֶמר ַהָנָחש ֶאל ָהִאָשה לֹא מֹות ְתֻמתּון:שנאמר "
שיקר לאדם וחוה ואמר כי ה' בעצמו אכל מעץ הדעת וכך ברא את העולם, ואם יאכלו גם הם  הוא , כלומר)'ליקוטי הלכות' לר' נתן יורה דעה א' סימני בהמה וחיה טהורה ד, כג(

 .)רש"י בראשית ג, ה(יוצרי עולמות  "יםִק ֵכאֹל ִוְהִייֶתםאז "

ַוֵתֶרא ָהִאָשה ִכי טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל נאמר "ש ששמע לעצתה ואכלחוה התפתתה לדבריו של הנחש ואכלה מעץ הדעת ואחר כך נתנה גם לאדם הראשון 
ַויֹאֶמר אמר אדם הראשון לקב"ה "גם כך ו. )בראשית ג, ו( "ּה ַויֹאַכלְוִכי ַתֲאָוה הּוא ָלֵעיַנִים ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהְשִכיל ַוִתַקח ִמִפְריֹו ַותֹאַכל ַוִתֵתן ַגם ְלִאיָשּה ִעמָ 

ערמומי ההנחש וכל זה היה על ידי . )עפ"י 'עץ הדעת טוב' פרשת תולדות ד"ה והנה עתה עלה ברצונו( )בראשית ג, יב(" ָהָאָדם ָהִאָשה ֲאֶשר ָנַתָתה ִעָמִדי ִהוא ָנְתָנה ִלי ִמן ָהֵעץ ָוֹאֵכל
ֶדהשנאמר " רּום ִמכֹּל ַחַית ַהשָּ יָּה עָּ ׁש הָּ חָּ  בא בעקיפין לאדם הראשון )'ברכת טוב' על התורה לר' משה נראל הכהן פרשת תולדות דף יט ע"ב ד"ה ואפשר שזהו( שבעורמתו )בראשית ג, א( "ְוַהנָּ

, ממהרח"ו( 'ה' הצילה נפשי')'אור החמה' על זוהר פרשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה  שקר ועלילה ובמרמה להטעות את האדםבשפת  )'בגדי אהרן' על התורה פרשת מקץ דף לא ע"ב ד"ה ויאמר אליהם ישראל אביהם(
רשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה )'אור החמה' על זוהר פקללות להביא עליו וכנגדם  )'אור החמה' על זוהר פרשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה 'בג"כ אזדמן' ממהרח"ו( לו ותשהיו מגיעלמנוע ממנו ברכות כדי 

 .ממהרח"ו( 'ה' הצילה נפשי'

' בג"כ אזדמן')עפ"י 'אור החמה' על זוהר פרשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה  'קליפות'ונאחז ב הוא הפסיד אותם אך בעקבות החטאאדם הראשון היה צריך לקבל ברכות מפי הקב"ה 

' בג"כ אזדמן')'אור החמה' על זוהר פרשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה  'קליפות'של ה הוא נדבק בצד ה'ארור'היות ש אותואחרי חטא אכילת עץ הדעת הקב"ה קילל . לכן (ממהרח"ו

ל ּוְלָאָדם ָאַמר ִכי ָשַמְעָת ְלקֹול ִאְשֶתָך ַותֹאַכל ִמן ָהֵעץ ֲאֶשר ִצִּויִתיָך ֵלאֹמר לֹא תֹאַכל ִמֶמנּו " לו אמרכך ו (ממהרח"ו ה כֹּ ֹּאֲכֶלנָּ בֹון ת ה ַבֲעבּוֶרָך ְבִעצָּ מָּ ֲאדָּ ה הָּ ֲארּורָּ
מָּ  ְיֵמי ַחֶייָך: ֲאדָּ ֹּאַכל ֶלֶחם ַעד ׁשּוְבָך ֶאל הָּ ֶדה: ְבֵזַעת ַאֶפיָך ת ַכְלתָּ ֶאת ֵעֶשב ַהשָּ ְך ְואָּ ה ְוֶאל ְוקֹוץ ְוַדְרַדר ַתְצִמיַח לָּ ר ַאתָּ פָּ ְחתָּ ִכי עָּ ה ֻלקָּ ׁשּובה ִכי ִמֶמנָּ ר תָּ פָּ " עָּ

 הקדמון מה שהחטיאו הנחשבעקבות  ,האדם הראשוןבהם התקלל ש )ראה 'במדבר רבה' ה, ד(בסך הכל עשרה קללות ובתוך דבריו של הקב"ה היו . יט( –)בראשית ג, יז 
. וראה 'ילקוט מעם לועז' )'עץ הדעת טוב' לר' חיים ויטאל פרשת תולדות ד"ה או יראה בדרך רמזחוה  באמצעות )עפ"י 'ברכת טוב' על התורה לר' משה נראל הכהן פרשת תולדות דף יט ע"ב ד"ה ואפשר שזהו( באכילת עץ הדעת

 .לר' יעקב כולי תחילת פרק י לפירוט עשרת הקללות(

 התגלגלו ביעקב הצדיק ועשו הרשע הקדמון אדם הראשון והנחש

'לקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת תולדות ד"ה לה' לנוכח אשתו, 'עץ הדעת טוב' לר' חיים ויטאל פרשת תולדות ד"ה והנה עתה ז"ל פרשת תולדות על הפסוק 'ותאמר לו אמו',  )'ספר הלקוטים' להאר"י חוה התגלגלה ברבקה אמנו

'עיני העדה' למחבר ספר 'שבט מוסר' על ספר  ,'חומת אנך' פרשת תולדות פרק כה, ז ד"ה ורבקה אוהבת את יעקב לדות אות ט,פרשת תו להחיד"א 'נחל קדומים', עלה ברצונו, 'לקוטי שושנים' לר' שמשון מאוסטרופולי דף ט ע"ב ד"ה אמרו רז"ל עץ

נאמר על ש כמו לכן .ז"ל פרשת תולדות ד"ה לה' לנוכח אשתו( )'לקוטי תורה' להאר"י כדי לתקנה (, 'מדבר קדמות' להחיד"א מערכת ריש אות ח, 'מגלה עמוקות' פרשת תולדותדניאל דף קל ע"ב ד"ה ויביאה ד' שנים חסרים
ק הָּ  ַוְיִבֶאהָּ רבקה " הִיְצחָּ רָּ ה שָּ ד"ה או אמר )'שפתי כהן על התורה' לר' מרדכי הכהן מצפת פרשת חיי שרה ד"ה ויהיו חיי שרה, 'מגלה עמוקות' לר' נתן נטע שפירא פרשת לך לך דף ח ע"ב  סז( ,)בראשית כד "ִאמֹו אֱֹּהלָּ

ה ִק ַוִיֶבן ה' ֱאֹלחוה "כך נאמר על  במחזה( ם ְלִאשָּ דָּ אָּ ַקח ִמן הָּ ע ֲאֶׁשר לָּ ם ַוְיִבֶאהָּ ים ֶאת ַהֵצלָּ דָּ אָּ )'עיני העדה' על התורה למחבר ספר 'שבט מוסר' על ספר דניאל דף קל  )בראשית ב, כב( "ֶאל הָּ

)בראשית כה, " ַוֶיְעַתר ִיְצָחק לה' ְלֹנַכח ִאְשתֹו ִכי ֲעָקָרה ִהוא ַוֵיָעֶתר לֹו ה' ַוַתַהר ִרְבָקה ִאְשתֹווק "חוה בפסב התגלגלה. וכן נרמז שרבקה ע"ב ד"ה ויביאה ד' שנים חסרים(

'לקוטי שושנים'  ,'עץ הדעת טוב' על התורה לר' חיים ויטאל פרשת תולדות ד"ה או יראה ויעתר, )'לקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת תולדות ד"ה לה' לנוכח אשתו" יוצא 'חוה' ֹוִאְשת חְלֹנכַ  ההו-יל, שסופי התיבות "כא(

 .לר' שמשון מאוסטרופולי דף ט ע"ב ד"ה אמרו רז"ל עץ(

" ְלֹנַכח ִאְשתֹוִיְצָחק לה'  ַוֶיְעַתרשנאמר " אשתו רבקה על מנת לתקנובטן בתוך  ותתגלגל לבואשל אדם הראשון  רוחוהפך ייצחק אבינו התפלל שת
ימי ברב היה צער  רבקהל. אמנם )בראשית כה, כא( )'מגלה עמוקות' פרשת תולדות ד"ה או אמר ותהר(" ַוֵיָעֶתר לֹו ה' ַוַתַהר ִרְבָקה ִאְשתֹווה' יתברך נענה לו שנאמר " )בראשית כה, כא(

עבודה 'כאשר עברה ליד גם לצאת ו מנסהבבטנה ָהֻעָבר היה  'של שם ועבר בית המדרש'עוברת ליד  כי כאשר היתה )'פני דוד' להחיד"א פרשת תולדות אות ח( עיבורה
 ,השני רשעוצדיק הוא אחד שיש שניים בבטנה כאשר  הבינהרבקה  אז. )בראשית כה, כב( "ַוִיְתֹרֲצצּו ַהָבִנים ְבִקְרָבּה" שנאמרכפי מנסה לצאת  היהָהֻעָבר  'זרה

)'מגלה עמוקות' פרשת תולדות דף יח ע"א ד"ה ובזוהר חדש, 'ספר הליקוטים' לר' יחיאל היילפרין במערכת באתי לעולם, שהרי אין זה תיקון  )בראשית כה, כב(" ִאם ֵכן ָלָמה ֶזה ָאֹנִכי"אמרה על כך ו

)'ספר  דבקם בעץ הדעתיאדם וחוה גרם זאת בה ם שלכי חטא בראשית כה, כג()רש"י  דש על ידי שליחח הקֹום בן נח ברּוׁשֵ  והשיב לה. אבות אות רצט בשם ספר 'תורת חיים'(

 .הליקוטים' לר' יחיאל היילפרין במערכת אבות אות רצט בשם ספר 'תורת חיים'(

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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כלומר בישר לה שהם שני צדדים שבעולם, אחד הוא קדוש  )בראשית כה, כג(" ַויֹאֶמר ה' ָלּה ְשֵני גֹוִים ְבִבְטֵנְך ּוְשֵני ְלֻאִמים ִמֵמַעִיְך ִיָפֵרדּולרבקה " השיבוכך 
אדם יעקב שהיה את וכך רבקה ילדה  .)'פני דוד' להחיד"א פרשת תולדות אות ח( והם גלגול אדם הראשון והנחש, )'מגלה עמוקות' פרשת תולדות דף יח ע"א ד"ה בזוהר חדש(והשני הוא טמא 

ההקדמון "וכיון שנאמר לנחש עשו שהיה הנחש.  ואת הראשון ִאשָּ ִׁשית ֵביְנָך ּוֵבין הָּ ה אָּ הוא כי עשו בנה את לכן רבקה היתה שונאת  )בראשית ג, טו( "ְוֵאיבָּ
ואילו את יעקב  ,אוהבת את יעקב()'חומת אנך' פרשת תולדות פרק כה, ז ד"ה ורבקה  בגלגול הקודם הטעה אותהאשר )'עץ הדעת טוב' לר' חיים ויטאל פרשת תולדות ד"ה והנה עתה עלה ברצונו(  ה הנחשהי

ְוִרְבָקה ֹאֶהֶבת אך לא רבקה, ואילו על יעקב נאמר " )בראשית כה, כח(" ַוֶיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָשונאמר ". וזה מה ששהיה גלגול אדם הראשון היא היתה אוהבת
 )'חומת אנך'חילה' תעלה בראשון הדם אראשי תיבות 'שהיא " ֹאֶהֶבתונרמז בתיבה " .נה עתה עלה ברצונו()בראשית כה, כח( )'עץ הדעת טוב' לר' חיים ויטאל פרשת תולדות ד"ה וה" ֶאת ַיֲעֹקב

 .פרשת תולדות פרק כה, ז ד"ה ורבקה אוהבת את יעקב( להחיד"א

'חומת אנך' פרשת תולדות פרק  ,, 'עץ הדעת טוב' לר' חיים ויטאל פרשת תולדות ד"ה והנה עתה עלה ברצונו)'אור החמה' על זוהר פרשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה 'בג"כ אזדמן' ממהרח"ו אדם הראשון התגלגל ביעקב אבינו

 ׁשּוְפֵריּהְדַיֲעקֹּב  ׁשּוְפֵריּהְד לכן אמרו רבותינו ". (, 'מדבר קדמות' להחיד"א מערכת ריש אות חעל התורה פרשת מקץ דף לא ע"ב ד"ה ויאמר אליהם ישראל אביהםכה, ז ד"ה ורבקה אוהבת את יעקב, 'בגדי אהרן' 
ה ם ֲהוָּ דָּ שפירושו כי יופיו של יעקב היה יופיו של אדם הראשון,  (נח ע"אדף גמ' בבא בתרא ב וכן פד ע"אדף )ראה זוהר פרשת תולדות דף קמב ע"ב ד"ה ועשו הוה. וראה לשון דומה בגמ' בבא מציעא  "ְדאָּ

 )'חומת אנך' פרשת וישב אות ב, 'עץ הדעת טוב' למהרח"ו פרשת תולדות ד"ה והנה עתה עלה, 'דרך אמת' למהרח"ו על זוהר פרשת תולדות דף קמבראשון כשכוונתם גם לרמוז כי הוא עצמו היה נשמת אדם ה

י כל 'האותיות י"ת, אזבו"ף קי"ן עו"ד י. ויעקב אבינו היה צריך לתקנו כפי שנרמז בתיבה 'יעקב' שכאשר עושים את אותיות התיבה במילואן כך ע"ב אות ב(
)'שפתי כהן על התורה' פרשת ויצא על הפסוק 'וישם שק במתניו'( יוצאות ביחד שוות בגמטריא לתיבה 'תיקון'  –הנעלמות' שהן כל האותיות למעט האותיות הראשונות יעק"ב 

 .(''תיקונו של יעקב אבינו –מקץ לפרשת ראה מאמרינו  במשך חייו תיקונו של יעקבכל )להרחבה על 

, 'קרבן שבת' לר' בצלאל הדרשן פרק ט )'אור החמה' על זוהר פרשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה 'בג"כ אזדמן' ממהרח"ו, 'חומת אנך' פרשת תולדות פרק כה, ז ד"ה ורבקה אוהבת את יעקב הנחש הקדמון התגלגל בעשו הרשע

כי נולד  )בראשית כה, כה(" ַאְדמֹוִנייצא "הוא לכן  (, 'מגלה עמוקות' פרשת תולדות מהדורא בתרא ד"ה או יאמר שהוצרךאמר אליהם ישראל אביהם'בגדי אהרן' על התורה פרשת מקץ דף לא ע"ב ד"ה וי ,סימן א ד"ה וכלל מזה
בגמטריא  תהתיבה 'עשו' יוצא . ומשום כך)'שתי ידות' לר' אברהם חזקוני פרשת תולדות ד"ה ונראה שעיקר(חש שנולד עמו נהאות נ' כנגד שורש הגם לו  פהבמזל מאדים ונוס

ַוֲהָוה ֵעָשו ְגַבר כתב התרגום " )בראשית כה, כז(" ִאיש ָשֶדה ֹיֵדַע ַצִידַוְיִהי ֵעָשו ִאיש על הפסוק " וכן )'מחשוף הלבן' לר' יעקב אבוחצירא פרשת תולדות ד"ה ונבא לביאור הפסוקים('זהו נחש' 
 (, 'שתי ידות' לר' אברהם חזקוני פרשת תולדות ד"ה ונראה שעיקר)'אגרא דכלה' פרשת תולדות ד"ה במרמה ב' במסורה הקדמון נחשלרמוז על היותו ה ,כה, כז()ראה 'תרגום אונקלוס' ו'תרגום יונתן' בבראשית  "יְרָכןַנְחִש 

 .וכלל מזה()'קרבן שבת' לר' בצלאל הדרשן פרק ט סימן א ד"ה בתחילת בריאתו של עולם וגרם לו לקבל קללות  ברמאותבא על אדם הראשון אשר 

 כדי לתקנו יעקב בבגדיו של אדם הראשוןבנה רבקה הלבישה את 

ועל  )'אור החמה' על זוהר פרשת תולדות דף קמב ע"ב ד"ה 'ותקח רבקה וגו' ממהרח"ו( כאשר יצא אדם הראשון מגן עדן אבדו ממנו הבגדים שקיבל מה' יתברך. נמרוד לקח אותם
. מאוחר יותר עשו הרשע יצא לשדה ועשה מלחמה )בראשית י, ט(" ִלְפֵני ה' ַצִידִלְפֵני ה' ַעל ֵכן ֵיָאַמר ְכִנְמֹרד ִגבֹור  ַצִידהּוא ָהָיה ִגֹבר שנאמר " ידם היה צד ציד

לדות דף קמב ע"ב )זוהר פרשת תו לצאת ולצוד בהם ציד וגם הוא היה רגיל ,לקח את הבגדים הללו ממנו והטמין אותם אצל רבקה אמואז הרג אותו וועם נמרוד 

באו בקלקול לידי עשו, לכן  )ראה רש"י בראשית כז, טו( " על שחמד אותם נמרוד מאדם הראשוןַהֲחֻמדֹּתרבקה ידעה שבגדים אלו הנקראים בגדי ". ד"ה ותקח רבקה(
ֵדי ֵעָשו ְבָנּה ַהָגֹדל ַהֲחֻמֹדת ֲאֶשר ִאָתּה ַבָבִית ַוִתַקח ִרְבָקה ֶאת ִבגְ שנאמר " היא הוציאה אותם מידו והלבישה את בנה יעקב כי חשבה שלו יאה לקחתם

 .פרשת וישב ד"ה וישראל אהב את יוסף(על התורה )בראשית כז, טו( )'תפארת שלמה' " ַוַתְלֵבש ֶאת ַיֲעֹקב ְבָנּה ַהָקָטן

)'אור החמה'  כי יעקב היה גלגול אדם הראשון דף קמב ע"ב ד"ה וכד הוה לביש()זוהר פרשת תולדות  בשעה שיעקב לבש את הבגדים של עשו הרשע חזרה 'האבידה' למקומה

)'פלח הרימון' לר' בצלאל הדרשן אופן ועל מה שניטלה מאדם הראשון אז בגלגולו, חזרה אליו עתה האבידה בגלגול יעקב על זוהר פרשת תולדות דף קמב ע"ב ד"ה 'ותקח רבקה וגו'' ממהרח"ו( 

כי  )זוהר פרשת תולדות דף קמב ע"ב ד"ה וכד הוה לביש(הם העלו ריח טוב  ומחמת שבגדים אלו היו בגדיו של יעקב ממש, לכן כאשר הוא לבשם. והנה נראה לי(שלושים וחמשה ד"ה 
, וגם כל בן עזיאל בראשית רבה סה, יח()'נזר הקודש' לר' יחיאל מי נמרוד ו שלבגדיהם לא היו  שהרי, חזרו לאדוניהם, מה שלא העלו כל זמן שהיו בידי הזרים נמרוד ועשו

'נזר הקודש' לר' יחיאל מיכל בן עזיאל  ,'כתם פז' על זוהר פרשת תולדות דף קמב ע"א ד"ה ד"א כיון דאלביש לו סליקו ,)'אור החמה' על זוהר פרשת תולדות דף קמב ע"ב ד"ה 'וירח את ריח בגדיו' ממהרח"ו עשו הרשע ו שלבגדילא 

יוַויַָּרח ֶאת ֵריַח "על יעקב ולכן נאמר . (בראשית רבה סה, יח דָּ  )'אור החמה' על זוהר פרשת תולדות דף קמב ע"ב ד"ה 'וירח את ריח בגדיו' ממהרח"ו(כי היו בגדיו של יעקב ממש  כז(  ,)בראשית כז "ְבגָּ
 .'בגדי אדם הראשון'( –)להרחבה בעניין הבגדים הללו ראה מאמרינו לפרשת תולדות 

ַויֹאֶמר ֵאָליו ִיְצָחק ָאִביו ְגָשה ָנא ּוֲשָקה ִלי הופיע לפני יצחק אביו על מנת לקבל ממנו את הברכות, יצחק הריח את ריח בגדיו שנאמר "כאשר יעקב 
כז( )'אור החמה' על זוהר פרשת תולדות דף קמב ע"ב ד"ה 'וירח את ריח  –כו  ,)בראשית כז" ֶדה ֲאֶשר ֵבֲרכֹו ה'ַוְיָבֲרֵכהּו ַויֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח ְבִני ְכֵריַח שָ  ַוָיַרח ֶאת ֵריַח ְבָגָדיוַוִיַגש ַוִיַשק לֹו  ְבִני:

כי אדם הראשון , , כז()רש"י בראשית כז' 'ריח גן עדן באותה השעה העלו יעקב בגדים אלו שלבשו בגדיו' ממהרח"ו, 'כתם פז' על זוהר פרשת תולדות דף קמב ע"א ד"ה ד"א כיון דאלביש לו סליקו(
)'אור החמה' על זוהר פרשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה חזר אליו ה'גן עדן' שגורש ממנו בגלגול יעקב עתה ו )'עיקר שפתי חכמים' על רש"י בראשית כז, כז אות ב( בגדים אלו בהיותו בגן עדן לבש

)'מגלה עמוקות' חלק א' עם פירוש פרישת  בגלגול הראשון שם ועל מנת שיתקן את הקלקול שנעשה בהיות ף קמג ע"א אות ב('אדמן מיכאל' מהרמ"ק, 'נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת תולדות ד

 .לביאור הפסוקים()'מחשוף הלבן' פרשת תולדות ד"ה ונבא  ה בגן עדן כך גם הברכה היתה צריכה להיות בגן עדןתהי שהקללהכי כמו  .שלום בפרשת תולדות דף מח ע"ב ד"ה ולכן כשראה יצחק(

. רוח הקודש יהיה לבוש בבגדיוהוא רבקה נתנה את בגדי אדם הראשון ליעקב כדי שיבוא הדבר על מתכונתו, שבשעת התיקון של אדם הראשון 
ַוֵתֶרא היה על ידי חוה שנאמר "הראשון הופיעה ברבקה אמנו להיות עיקר ענין תיקון הקלקול של אדם הראשון על ידה, כי החטא שגרם לקלקול 

היה צריך גם לכן  )בראשית ג, ו(" ַותֹאַכל ַוִתֵתן ַגם ְלִאיָשּה ִעָמּה ַויֹאַכל ִמִפְריֹוָהִאָשה ִכי טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה הּוא ָלֵעיַנִים ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהְשִכיל ַוִתַקח 
נאמר כפי שאת יעקב בעצמה רבקה הלבישה ו .)'מחשוף הלבן' לר' יעקב אבוחצירא פרשת תולדות ד"ה ונבא לביאור הפסוקים(שהיא גלגול נשמתה  רבקהבלהתחיל בעת התיקון 

עד  שהבין כי עירום הואאכילת עץ הדעת  על ידי בגלגול חוה לאדם הראשוןאת מה שגרמה גם בזה תיקנה ו)בראשית כז, טו( " ַיֲעֹקב ְבָנּה ַהָקָטןַוַתְלֵבש ֶאת "
 .ד"ה והנה האר"י()'שארית יעקב' לר' ישראל יעקב מאסקוויטש פרשת תולדות דף מז  שוב את הבגדהלבישה לו בגלגול רבקה כעת , ולבגד שעשה לו הקב"ה נצרךש

 עם יעקבעל ידי מעשיה של אדם הראשון רבקה תיקנה את הקללות 

היה לכן התיקון  חוה אשההכי הקללות באו על ידי  )'מגלה עמוקות' פרשת תולדות דף כא ע"ב ד"ה רבו צרי(קללות שקיבל אדם הראשון הרבקה היתה צריכה לתקן את כל 
)'שארית שהיתה גלגולה  שזהו( )'מגלה עמוקות' פרשת תולדות דף כא ע"א ד"ה מאי ענין חרדה, 'ברכת טוב' על התורה לר' משה נראל הכהן פרשת תולדות דף יט ע"ב ד"ה ואפשרהיא רבקה  ,צריך להיות על ידי אשה

ְתָךלכן אמרה רבקה ליעקב ". יעקב' לר' ישראל יעקב מאסקוויטש פרשת תולדות דף מז ד"ה והנה האר"י( ַלי ִקְללָּ , בסיבתיכלומר שהקללה של אדם הראשון היה  )בראשית כז, יג( "ְבִני עָּ
'שארית יעקב' לר' ישראל יעקב מאסקוויטש פרשת תולדות דף מז ד"ה 'והנה האר"י' בשם האר"י ' חיים ויטאל פרשת תולדות ד"ה או יראה בדרך רמז, לרעל התורה 'עץ הדעת טוב' ) אני רוצה לתקן בזה את החטא הקדוםו

שהיה מוטל על רבקה לעשות לתיקון " מיותרת, והיא כדי לרמוז על התשובה ְוַעָתהכאשר התיבה " )בראשית כז, ח( "ְבִני ְשַמע ְבֹקִלי ְוַעָתה" אמרה וכן .ז"ל(
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)דברים י, יב( )'מגלה עמוקות' פרשת תולדות דף " יָך ֹשֵאל ֵמִעָמְךקֶ ִיְשָרֵאל ָמה ה' ֱאֹל ְוַעָתה" )ראה 'אור החיים הקדוש' דברים י, יב ד"ה עוד יתבאר על זה(התשובה מצות על שנאמר  על דרך ,חוה

 .כא ע"א ד"ה מאי ענין חרדה(

על מה ו .חזרו שוב בגלגול לכן הם )'עץ הדעת הטוב' לר' חיים ויטאל פרשת תולדות ד"ה או יראה בדרך רמז(שבא זמן התיקון של חטא אדם הראשון על ידם ליעקב  רבקה אמרה
קודם לא היית בני ש לומר )בראשית כז, ח( "ְשַמע ְבֹקִלי ְבִניְוַעָתה " ליעקב לכן אמרה .בנה יעקב הרי עתה הוא ,בעלה אדם הראשון היההוא בגלגול קודם ש

" ֶתָך ַותֹאַכל ִמן ָהֵעץ ֲאֶשר ִצִּויִתיָך ֵלאֹמר לֹא תֹאַכלִאְש  ְלקֹול ָשַמְעתָ ִכי אלא בעלי. ומה ששמעת קודם לכן לאשתך חוה כפי שאמר ה' לאדם הראשון "
 )בראשית כז, יג( "ְבקִֹּלי ַאְך ְׁשַמע" אמרה וכן פרשת תולדות ד"ה לכן אמר ורבקה( מהדורא בתרא )'מגלה עמוקות' )בראשית כז, ח( "ְבֹקִלי ְשַמע ְוַעָתה ְבִני"לכן  הרי עתה צריך לתקן )בראשית ג, יז(

 ועל דרך זה. )'עץ הדעת טוב' לר' חיים ויטאל פרשת תולדות ד"ה או יראה בדרך רמז( הקדום החטאלתיקון  )'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת תולדות על הפסוק 'ותאמר לו אמו'( שעתה היא שמיעה טובה
 ָשַמְעתָ ִכי פי שנאמר "כתקלל הוא העל ידו של אדם הראשון שכדי לתקן את השמיעה  )בראשית כז, ה(" ְבַדֵבר ִיְצָחק ֶאל ֵעָשו ְבנֹו ֹשַמַעתְוִרְבָקה "גם נאמר 

 .)'מגלה עמוקות' מהדורא בתרא פרשת תולדות ד"ה ולכן כשראה יצחק( )בראשית ג, יז( "ִאְשֶתָך ְלקֹול

מטעם זה . )'מגלה עמוקות' פרשת תולדות דף כא ע"א ד"ה מאי ענין חרדה( הוצרכה לתקן על ידי אכילה רבקהחוה גרמה להביא קללות לעולם על ידי אכילת עץ הדעת, לכן 
" ים ֹטִבים ְוֶאֱעֶשה ֹאָתם ַמְטַעִמים ְלָאִביָך ַכֲאֶשר ָאֵהבֶלְך ָנא ֶאל ַהצֹאן ְוַקח ִלי ִמָשם ְשֵני ְגָדֵיי ִעזִ רבקה ביקשה מיעקב שיביא לה שני גדיי עיזים שנאמר "

הביא לה שני גדיי עיזים כפי אכן ויעקב . )'אור החמה' על זוהר פרשת תולדות דף קמג ע"ב ד"ה 'מסטרא דחולקי' מהרמ"ק( 'ורע טובטוב והשני רע כנגד 'עץ הדעת כשאחד  )בראשית כז, ט(
לתקן  אמו רבקה ה שללרמוז על כוונת" גמטריא 'חוה' ַוָיֵבאהתיבה "ו ,)בראשית כז, יד(" ַוִיַקח ַוָיֵבא ְלִאמֹו ַוַתַעש ִאמֹו ַמְטַעִמים ַכֲאֶשר ָאֵהב ָאִביוַוֵיֶלְך " שנאמר

ֹּאַכל ַויֵָּבא לֹו ַיִין ַוֵיְׁשְת שנאמר "יעקב גם הביא לאביו יין  מטעם זה .)'מחשוף הלבן' פרשת תולדות ד"ה ונבא לביאור הפסוקים( את חטא חוה כי עץ  )בראשית כז, כה( "ַוַיֶגׁש לֹו ַוי
)'עץ הדעת טוב' פרשת תולדות ד"ה או  יעקב יין ענביםרבקה הביאה על ידי לכפר על זה והדעת היה ענבים וחוה סחטה את הענבים ונתנה לאדם הראשון לשתות, 

 .שת תולדות דף כא ע"א ד"ה מאי ענין חרדה(יראה בדרך רמז, 'מגלה עמוקות' פר

ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ִרְבָקה ִאמֹו ֵהן ֵעָשו ָאִחי ִאיש ָשִער ְוָאֹנִכי ִאיש , ואמר לרבקה אמו "אחיו בלקיחת הברכות של עשו אביו יעקב פחד לרמות את יצחק
ורבקה ענתה לו שאין . )'מגלה עמוקות' פרשת תולדות דף יח ע"א ד"ה בזוהר חדש( יב( –)בראשית כז, יא " ֵתַע ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה ְולֹא ְבָרָכהָחָלק: אּוַלי ְיֻמֵשִני ָאִבי ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ִכְמַתעְ 

. וכפי מזה כללהברכות לעולם, ואין קללה יוצאת את שהופיעה בה שכל העניין הזה הוא להחזיר  'דשח הקֹורּו'ב ותבוודא היא יודעתקללה, כי שם 
)'מחשוף הלבן' פרשת תולדות ד"ה ונבא לביאור  ע לרוח הקודש שהופיעה ביְׁשמַ כלומר  )בראשית כז, יג(" ְוֵלְך ַקח ִלי ְשַמע ְבֹקִליַותֹאֶמר לֹו ִאמֹו ָעַלי ִקְלָלְתָך ְבִני ַאְך שאמרה "

ואני צריכה בכל כוחי שאתה , פרשת תולדות דף יח ע"א ד"ה בזוהר חדש(לר' נתן נטע שפירא )'מגלה עמוקות'  כי כעת עלי לתקן חטא חוה שקלקלה והביאה קללה לעולם הפסוקים(
ֶרְכָך ִלְפֵני מֹותֹו"כאשר הברכות  את יעקב תקבל , עפ"י ברצונופרשת תולדות ד"ה והנה עתה עלה לר' חיים ויטאל )'עץ הדעת טוב'  צא מהקללות של אדם הראשוןתאז ו כז, י()בראשית  "ְיבָּ

 .('מדבר קדמות' להחיד"א מערכת רי"ש אות ח

 לעת זקנותועץ הדעת של יצחק אבינו החליט לעשות תיקון לחטא 

)'אור החמה' על זוהר פרשת  שהוא צדיקאותו עשו הרשע היה מטעה ו )בראשית כז, א(" ַוְיִהי ִכי ָזֵקן ִיְצָחק ַוִתְכֶהיןָ ֵעיָניו ֵמְרֹאתסגי נהור שנאמר " בזקנותויצחק היה 

ו שנאמר "צד ומרמהו בפיו  על ידי שהיהתולדות דף קמג ע"א ד"ה 'פתח אמר' ממהרח"ו, 'ברכת טוב' על התורה לר' משה נראל הכהן פרשת תולדות דף יט ע"ב ד"ה ואפשר שזהו(  ק ֶאת ֵעשָּ ִכי ַוֶיֱאַהב ִיְצחָּ
 .(, 'ברכת טוב' על התורה לר' משה נראל הכהן פרשת תולדות דף יט ע"ב ד"ה ואפשר שזהועל זוהר פרשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה 'פתח אמר' ממהרח"ו ' אברהם אזולאי זקנו של החיד"אלר )בראשית כה, כח( )'אור החמה' "ַצִיד ְבִפיו

'אור החמה' על זוהר פרשת תולדות דף ) "איך מעשרין את המלח?"ו ד"ה ואפשר שזהו( )'ברכת טוב' על התורה לר' משה נראל הכהן פרשת תולדות דף יט ע"ב שהיה אומר לו "איך מעשרין את התבן?"

' משה נראל הכהן פרשת תולדות )'ברכת טוב' על התורה לר )משלי כו, כה(" ֶׁשַבע תֹוֵעבֹות ְבִלבֹו"היו שבעוד , בראשית כה, כח ד"ה ויאהב יצחק( לר' חיים בן עטר 'אור החיים הקדוש'קמג ע"א ד"ה 'ה' הצילה נפשי' ממהרח"ו, 

בשדה לך כי ההיה דובר ֶשֶקר אך  ,)בראשית כד, סג(" ַוֵיֵצא ִיְצָחק ָלשּוַח ַבָשֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב" היה אומר לו שהולך להתפלל בשדה כמוהועוד ו. דף יט ע"ב ד"ה ואפשר שזהו(
יצחק לא הכיר ו. (על זוהר פרשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה 'ה' הצילה נפשי' ממהרח"ולר' אברהם אזולאי )'אור החמה'  )בראשית כה, כז(" ָשֶדהַוְיִהי ֵעָשו ִאיש ֹיֵדַע ַצִיד ִאיש " של חורבן ושיממון

 .ע"א ד"ה 'פתח אמר' ממהרח"ו( על זוהר פרשת תולדות דף קמגלר' אברהם אזולאי )'אור החמה'  בכמה דרכים היה מקיים בו מצות כיבוד אבהוא כי  של עשו בנו ברשעו

כי הנחש , )בראשית כז, א(" ַוְיִהי ִכי ָזֵקן ִיְצָחק. והיה זה בעת זקנותו סמוך למיתתו שנאמר "רוח הקודש הופיעה ביצחק אבינו לעשות תיקון לעץ הדעת
והתיקון לזה על ידי אדם חכם וזקן שייקח את הקדמוני נקרא מלך זקן וכסיל ועל ידי כסילותו ורמאותו נטל הברכות מאדם הראשון וחוה אשתו, 

" ָחְכָמה ִביִשיִשים. ומשום שזקני תורה כל העת שמזקינים דעתם יותר מתיישבת עליהם שנאמר "הברכות מזרע הנחש ויחזירם למקומם מקום הקודש
ראוי לקבל את הברכות אמר  בנו . ויצחק שחשב כי עשו)'מחשוף הלבן' פרשת תולדות ד"ה ונבא לביאור הפסוקים(לכן לא ביקש לעשות את התיקון אלא לעת זקנותו  )איוב יב, יב(

' הוא צורת הכתיב לתיבה צידה'. ד( –)בראשית כז, ג " ַוֲעֵשה ִלי ַמְטַעִמים ַכֲאֶשר ָאַהְבִתי :(ָצִיד )קרי: צידהַהָשֶדה ְוצּוָדה ִלי  ְוַעָתה ָשא ָנא ֵכֶליָך ֶתְלְיָך ְוַקְשֶתָך ְוֵצאלו "
)'אור החמה' על זוהר פיה מיהיה ראוי להתברך כדי ש', הבתיבה 'צידששייצא לשדה בו הוא מתפלל אל השכינה הרמוזה באות ה' האחרונה לו  ", לומרָצִיד"

ַהְבִתי"והתיבות  .'ה' הצילה נפשי' ממהרח"ו(פרשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה   תיקון לעץ הדעתלעשות  שלו היתה" גמטריא 'זה עץ דעת טוב ורע', להודיע שהאהבה ַכֲאֶׁשר אָּ
 .)'מחשוף הלבן' לר' יעקב אבוחצירא פרשת תולדות ד"ה ונבא לביאור הפסוקים(

יצחק אבינו צפה ברוח הקודש שעל ידי אחד מבניו יתוקן חטא אכילת עץ הדעת טוב ורע של אדם הראשון, ורצה להפוך את הקללות שהתקלל אז 
ואשתו אכלו מעץ הדעת, הרי שכך גם  הראשון לכן הוא גמר בדעתו שכמו שהקללה בחטא הקדמון היתה על ידי אכילה כאשר אדםהעולם לברכות. 
ַוֲעֵשה ִלי ַמְטַעִמים ַכֲאֶשר ָאַהְבִתי ְוָהִביָאה ִלי ְוֹאֵכָלה ַבֲעבּור עשו "בנו אמר לוכך . פך הקללה על ידי האכילה וביקש לעשות סעודהיתהיה הברכה ה

שם, כך ביקש יצחק להשיב לו  מושב אדם ואשתו והצליח להתגברמקום וכשם שהנחש הקדמוני בא מכוח עֹּרמתו לגן עדן . )בראשית כז, ד(" ְתָבֶרְכָך ַנְפִשי
כיון שהשדה הוא מקום 'הנחש'. ויצחק חשב לתומו , )בראשית כז, ג(" ְוֵצא ַהָשֶדה ְוצּוָדה ִלי ָצִידכפי שביקש " גמולו בראשו ולהביא את אכילתו מן השדה

שו ויעקב שווים בברכה זו. ובאותה העת עדיין לא עשו ראוי לכך כי הוא הגדול ומצוה בגדול יותר מבקטן, אף שמכל מקום דעת יצחק היתה שעבנו ש
 .)'מחשוף הלבן' פרשת תולדות ד"ה ונלע"ד דאפשר דיצחק(ממש  'הנחש'ידע יצחק שעשו הרשע הוא חלק 

הרגיש יעקב שהוא בצרה גדולה, כי אז  .כא()בראשית כז, " ְגָשה ָנא ַוֲאֻמְשָך ְבִני ַהַאָתה ֶזה ְבִני ֵעָשו ִאם לֹא" שיעקב נכנס ליצחק אביו הוא אמר ליעקב בשעה
" ִמָלשֹון ְרִמָיה ִמְשַפת ֶשֶקרִשיר ַהַמֲעלֹות ֶאל ה' ַבָצָרָתה ִלי ָקָראִתי ַוַיֲעֵנִני: ה' ַהִציָלה ַנְפִשי ע הדבר לפניו. ומיד אמר יעקב "ַוִיָּודַ פחד שאביו יכיר אותו 

גלגול נחש  שהיהלפי , )זוהר פרשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה רבי אלעזר אמר( "ְשַפת ֶׁשֶקרוכוונתו שה' יציל אותו מהדרגה שעשו הרשע היה שרוי בה שהיא " ב( –)תהלים קכ, א 
)זוהר פרשת תולדות דף  דרגת הנחש שהביא קללות על העולם בהתחכמות ועקמימות ושפת שקרוב )'אור החמה' על זוהר פרשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה ה' הצילה נפשי' ממהרח"ו( הקדמון

ואילו את עשו יברך ויהיה  'ארור'תו על מעשיו ויהיה בדרגת אביו אז יקלל אוכי אם יכיר בו  ,יציל אותו שהקב"ה ביקשיעקב . וקמג ע"א ד"ה רבי אלעזר אמר(
)'אור החמה על זוהר  הראשון בימי אדם הראשון, ולא תהיה רפואה למכתו עוד כל ימי עולם הקלקול , ובזה אדרבא יוסיף עוד קלקול גדול על'ברוך'בדרגת 

 .פרשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה 'ה' הצילה נפשי' ממהרח"ו(
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 ~4 ~ 
 

 שהשכינה נכנסה עם יעקב והבין שהוא ראוי לברכהיצחק ראה 

 בשם גם נכנסה עמו השכינה הנקראתאל אביו , כי כאשר נכנס יעקב )'אור החמה על זוהר פרשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה 'ה' הצילה נפשי' ממהרח"ו( הציל את יעקב אבינו הקב"ה
וכשראה יצחק שהשכינה , )בראשית כז, כז(" ֲאֶשר ֵבֲרכֹו ה' ְכֵריַח ָשֶדהלֹו ַוָיַרח ֶאת ֵריַח ְבָגָדיו ַוְיָבֲרֵכהּו ַויֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח ְבִני  ַוִיַגש ַוִיַשקשנאמר " כפי 'גן עדן'

הוא התברך  את יעקב יצחק מברךך כאשר היה . וכרח"ו()'אור החמה' על זוהר פרשת תולדות דף קמד ע"א ד"ה 'כדין אמר' ממה נכנסה עם יעקב אמר "בוודאי שהוא ראוי לברכות!"
ֹּאַאְך יצא יעקב יצאה השכינה עמו שנאמר "וכש. מודה לו על ברכותיולפני השכינה והיא היתה  א יָּצ ִביו יָּצָּ ק אָּ )זוהר פרשת  )בראשית כז, ל( "ַיֲעקֹּב ֵמֵאת ְפֵני ִיְצחָּ

ַגם ִמי ֵאפֹוא הּוא ַהָצד ַצִיד ַוָיֵבא ִלי ָוֹאַכל ִמֹכל ְבֶטֶרם ָתבֹוא ָוֲאָבֲרֵכהּו וברכו " שזה היה יעקב הוא חזר יצחק כאשר הביןלכן  .תולדות דף קמד ע"א ד"ה ובהאי זמנא(
 .ממהרח"ו()'אור החמה' על זוהר פרשת תולדות דף קמד ע"א ד"ה 'כדין אמר' מידיעתי, אחרי שראיתי שהשכינה חפצה בו  )בראשית כז, לג(" ָברּוְך ִיְהֶיה

. אז עשו )בראשית כז, ל(" ְוֵעָשו ָאִחיו ָבא ִמֵצידֹוַיֲעֹקב ֵמֵאת ְפֵני ִיְצָחק ָאִביו  ָיָצא ָיצֹאַאְך השכינה כבר לא היתה שם שנאמר "שנכנס עשו הרשע לעומתו כאך 
 'גהינום'ה עם עשו הרשעבמקום השכינה נכנס כן ו. ע"ב ד"ה 'מסטרא דחולקי' מהרמ"ק( )'אור החמה' על זוהר פרשת תולדות דף קמגהתברך על ידי יצחק לבדו בגשמיות למטה הרשע 

של הס"מ אשר לה שבע  'הְנֵקבָּ נחש 'שהכוונה ל'קליפה' הנקראת גהינום והיא הלילי' אשת השטן הנקראת כ )זוהר פרשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה רבי אלעזר אמר(
 .)'אור החמה' על זוהר פרשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה ה' הצילה נפשי' ממהרח"ו( המביא קללות על העולם עשו הרשע הנקרא 'שפת שקר' והיא דרגתהיכלות הנקראות גהינום עליון, 

ה ַעד ְמאֹּדלכן מיד נאמר " ה ְגדֹּלָּ דָּ ק ֲחרָּ )זוהר פרשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה  נמצא בצד ההוא של הטומאה שעשו בתחילה חשבהוא לא כי  )בראשית כז, לג( "ַוֶיֱחַרד ִיְצחָּ

 .)'מחשוף הלבן' פרשת תולדות ד"ה ונבא לביאור הפסוקים( ממש 'הנחש'חלק וובזה התגלה ליצחק אבינו כי בנו עשו הוא רשע  .רבי אלעזר אמר(

אדם הראשון ולהצילו מדרגת  אתכי יעקב בא לתקן  ()זוהר פרשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה בגין כךאת הברכות  'הנחש'יעקב לקחת מן  מיועדמימות אדם הראשון היה 
לכן השכינה שרתה על יצחק על ידי שייצא מן הקללות ויקבל כנגדם ברכות.  )'אור החמה' על זוהר פרשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה ה' הצילה נפשי' ממהרח"ו( 'ברוך'לדרגת  'ארור'

. וה' יתברך הוא זה מפי יצחק להתברךוכנגדם  ,מפי השכינההראשון שנתקלל האדם בעת שהוציא את הברכות מפיו, כדי לבטל את אותם הקללות 
)'אור החמה' על זוהר פרשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה 'בג"כ אזדמן'  'ברוך'יעקב חזר אל המקור ממנו חוצב לצד הואז . כדי לקיים הדבר הללו שזימן בפי יצחק את הברכות

ָארּור ַאָתה ִמָכל ַהְבֵהָמה ּוִמֹכל ַחַית ַהָשֶדה ַעל ְגֹחְנָך ֵתֵלְך ְוָעָפר " בימי בראשיתכבר לו  שנאמרכפי לדורי דורות  שלובקללות ואילו הנחש נשאר , ממהרח"ו(
יוצא בגמטריא 'אדם חוה' עם הכולל, כדי  )בראשית כז, לג(" הִיְהיֶ  ְךָברּו םגַ סופי תיבות "ועוד  .)זוהר פרשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה בגין כך( )בראשית ג, יד(" תֹאַכל ָכל ְיֵמי ַחֶייָך

 .)'מחשוף הלבן' פרשת תולדות ד"ה ונבא לביאור הפסוקים( הראשוןהברכות שמנע הנחש מאדם את לרמוז שעיקר העניין היה להחזיר 

ַיַעְבדּוָך ַעִמים ְוִיְשַתֲחוּו ְלָך ְלֻאִמים ֱהֵוה ְגִביר ְלַאֶחיָך ְוִיְשַתֲחוּו  ִמַטל ַהָשַמִים ּוִמְשַמֵני ָהָאֶרץ ְוֹרב ָדָגן ְוִתירש: יםִק ְוִיֶתן ְלָך ָהֱאֹליצחק אבינו ברך את יעקב "
ה " התקלל בתחילה. אדם הראשון כנגד מה שהתקללוכל חלק בברכה הוא . כט( –)בראשית כז, כח " ְלָך ְבֵני ִאֶמָך ֹאֲרֶריָך ָארּור ּוְמָבֲרֶכיָך ָברּוְך מָּ ֲאדָּ ה הָּ ֲארּורָּ

ֶרץהתברך על ידי יצחק "ו –גידולים כראוי תעשה שלא  "ַבֲעבּוֶרָך אָּ ה כֹּל ְיֵמי ַחֶייָךהתקלל "ועוד ". ּוִמְׁשַמֵני הָּ בֹון תֹּאֲכֶלנָּ התברך על ידי יצחק ו – "ְבִעצָּ
ֱאֹל" ַמִים יםִק ְוִיֶתן ְלָך הָּ ְךמה שהתקלל " וכן". ִמַטל ַהשָּ ן ְוִתירׁשהתברך על ידי יצחק " –" ְוקֹוץ ְוַדְרַדר ַתְצִמיַח לָּ גָּ ְבֵזַעת ". וכנגד מה שהתקלל "ְורֹּב דָּ

ֹּאַכל ֶלֶחם " כי הם יעבדו את הארץ ובשדה. וכך הכל נטל יעקב זה כנגד זה, ולא נטל ַיַעְבדּוָך ַעִמים ְוִיְׁשַתֲחוּו ְלָך ְלֻאִמיםהתברך על ידי יצחק " – "ַאֶפיָך ת
)ראה 'ילקוט שמעוני' פרשת תולדות רמז  עשרהל התפרטועשרה, כך גם הברכות התפרטו לוכמו שהקללות  .)זוהר פרשת תולדות דף קמג ע"ב ד"ה תא חזי(אלא משלו כי הם היו חלקו 

 .ראל הכהן פרשת תולדות דף יט ע"ב ד"ה ואפשר שזהו()'ברכת טוב' על התורה לר' משה נ קיד(

 יעקב לקח את הברכות ברמאות מדה כנגד מדה לרמאות הנחש הקדמון

כך מדד לו יעקב כמדתו ובא גם כן ברמאות ליטול ממנו כשם שהנחש בא ברמאות דברים על אדם הראשון דרך חוה אשתו וגרם קללה לאדם הראשון, 
, 'מחשוף הלבן' פרשת אופן שלשה עשר ד"ה וענין יעקב לר' בצלאל הדרשן 'אור החמה' על זוהר פרשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה 'בג"כ אזדמן' ממהרח"ו, 'פלח הרימון'למהרח"ו פרשת תולדות ד"ה והנה עתה עלה, )'עץ הדעת טוב'  את הברכות

)'עץ הדעת טוב' למהרח"ו זצ"ל פרשת תולדות  ועשה לו כמשפטו ,פרשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה 'בג"כ אזדמן' ממהרח"ו()'אור החמה' על זוהר  ומנע תחילה מאדם הראשון שגנב( תולדות ד"ה ונלע"ד דאפשר

שהרבה שקרים וענייני שקר . 'בני יששכר' פרשת בראשית ד"ה בפסוק א' והנחש( למחבר'אגרא דכלה' 'אור החמה' על זוהר פרשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה 'פתח ואמר' ממהרח"ו, ) מדה כנגד מדה ד"ה והנה עתה עלה(
)'מחשוף הלבן' פרשת בעת התיקון  )זוהר פרשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה רבי אלעזר( לכן כנגדוועשה הנחש הקדמון לאדם הראשון על מנת להטעותו ולהביא קללות על העולם, 

 .)זוהר פרשת תולדות דף קמג ע"א ד"ה רבי אלעזר אמר(מנע מן העולם שלהביא ברכות על העולם ולקחת מעשו הרשע את מה כמה וערמה יעקב בחבא  תולדות ד"ה ונלע"ד דאפשר(

כדי , )בראשית כה, כח(" ֶאת ֵעָשו ַוֶיֱֶּֽאַהב ִיְצָחק" עד שנעשה אוהב לעשו שנאמר עיניו הגשמיות של יצחק והעלים את רוחניותןזו גם הסיבה שה' הכהה את 
ועל ידי אשה שהיא אמו, כמו ד"ה 'והנה עתה עלה' ועיי"ש בדברים הנפלאים שהביא(  )'עץ הדעת טוב' למהרח"ו פרשת תולדותבדרך רמאות  יבואיעקב שיבחר לברך את עשו הרשע ואז 

)'עץ הדעת טוב'  הנחש ברמאות )'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת תולדות סימן כח על הפסוק 'ותאמר לו אמו', 'שפתי כהן על התורה' פרשת תולדות ד"ה שמעתי דשופריה(שהיה הקלקול בימי אדם הראשון 

)'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת תולדות סימן כח על הפסוק 'ותאמר לו אמו',  ועל ידי אשה שהיא חוה (, 'מדבר קדמות' להחיד"א מערכת רי"ש אות חרח"ו פרשת תולדות ד"ה 'והנה עתה עלה' ועיי"ש עוד דברים נפלאיםלמה

תיקון  בזה עשהו ,)זוהר פרשת בראשית דף לה ע"ב ד"ה ודאי בחכמה(את 'הברכות' ולקח אותן לעצמו  הרשע מעשו מנעאכן ויעקב . 'שפתי כהן על התורה' פרשת תולדות ד"ה שמעתי דשופריה(
 ה ראוי להן, כי הוא עצמווהוא הי )זוהר פרשת בראשית דף לה ע"ב ד"ה ודאי בחכמה(אליו  שהרי הן היו שייכים )'עץ הדעת טוב' למהרח"ו פרשת תולדות ד"ה 'והנה עתה עלה' ועיי"ש עוד דברים נפלאים(

 .)'פלח הרימון' אופן עשרים ושמונה ד"ה ונראה לי שזהו( אדם הראשון היה

" ַויֹאֶמר ֲהִכי ָקָרא ְשמֹו ַיֲעֹקב ַוַיְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים ֶאת ְבֹכָרִתי ָלָקח ְוִהֵנה ַעָתה ָלַקח ִבְרָכִתיהבין מה עשה לו אחיו יעקב, נפל דבר בפיו ואמר "ֵעָשו כאשר 
" בהיותו ַעָתהכלומר שעתה הגדיל לעשות כפול, אני רימיתי אותו לשעבר ועכשיו הוא נהפך אלי להיות הרודף. וגם " –" ַוַיְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים, ")בראשית כז, לו(

וזה הטעם שיעקב נאבק עם מלאך . סוף פרשת תולדות ד"ה אפשר לדקדק( )'ראש דוד' להחיד"א" ממני, כנגד מה שבפעם הקודמת אני גרמתי לו קללה ָלַקח ִבְרָכִתייעקב "
סכים כדי שי, )'שפתי כהן על התורה' פרשת חיי שרה ד"ה 'ויקח העבד עשרה גמלים' מפרקי דרבי אליעזר( על הנחש הקדמון בימי בראשית אשר רכב )'קהלת יעקב' ערך וא"ו ד"ה ואיבה ר"ת ביום ההוא( ס"מ

ֹּא ֲאַׁשֵלֲחָך יעקב למלאך " כפי שאמר )ראה רש"י בראשית לב, כז( )'קהלת יעקב' ערך וא"ו ד"ה ואיבה ר"ת ביום ההוא(יו של יצחק לברכות שהתברך מפ ִניִכי ִאם ל ֵּֽ ַרְכתָּ )בראשית לב, כז(  "ֵבֵּֽ

לקח מאדם הראשון ברכות  שהנחשותיקן מה  הרשע מעשו. וכך יעקב נטל בחכמה את הברכות )'אור החמה' על זוהר פרשת בראשית דף לה ע"ב ד"ה והנחש ר' יצחק אמר' ממהרח"ו(
 ה' יראנו נפלאות מתורתו, אמן. .()'נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר בראשית דף לה ע"ב אות בוהביא במקומן קללות 

 
 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 במהרה

 

 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

 נ. צ. ב. ה. ת.
 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  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 

 הי"ו בת חנה ֵבמּון

אליהו בן גֹוְבָהר 
 הי"ו
 

הפצת העלון השבוע לזווג הגון בקרוב 

 של ידיד נפשו של מחבר העלון

 הי"ו שמואל בן אֹוְלגָּה
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.

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך כמה שנים 

 תרם והדפיס את העלון הזה לזיכוי הרבים:

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

 לרפואת הנערה

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!

 ניתן ליצור קשר: לתרומות ופרטים

  052-7675933  

alon.torat.haim@gmail.com 

בתשובה העלון מופץ לחזרה 
 וישועה של

הי"וישראלה בת מרים    

יהודה וכן מופץ לישועת 

file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_32_0.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-כה%5e%5e85222!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_32_0.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-כה%5e%5e85222!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_35_0.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-לב%5e%5e119603!
mailto:alon.torat.haim@gmail.com

