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  'תתן אמת ליעקב'
  

  

קום לך פדנה ארם ביתה '. וגוויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו ויצוהו ויאמר לו 'ב) -א(כח, בסוף פרשתן כתיב 

לבית  -כמו לפדן. ביתה בתואל  -פדנה 'רש"י פירש בתואל אבי אמך וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך'. ו

  "א בסופה'.בתואל. כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה הטיל לה ה

  

אלא 'פדנה', בתיבת  כל תיבה שצריכה למ"ד', מיד בתחילת הפסוקזה של 'כלל מדוע לא כתב  ,בדברי רש"י"ע ילו

כבר דועוד יותר קשה ורק אח"כ בתיבות 'ביתה בתואל' אמר את הכלל הלשוני הידוע, , 'כמו לפדןבסתמא 'פירשה 

כלל לא פירש רש"י שם '. ונהנהנהנהלי וקום ברח לך אל לבן אחי חרובק'ועתה בני שמע (כז, מג) נאמר בדברי רבקה כן קודם ל

  .בזה וצ"עולא הזכיר את הכלל הזה, , לחרן'היינו ' ''חרנהש

  

לא פירש בה שהרי מיותרת,  'בתואל', דלכאורה תיבת בתואל'עוד יל"ע בדיבור המתחיל של רש"י שכתב 'ביתה 

  .לא כתב 'פדנה ארם''פדנה' בלבד, ודיבור המתחיל הקודם בשכתב כמו ו ,מידי, והוי ליה למימר רק תיבת 'ביתה'

  

  מאי טעמא שינה יצחק אבינו מדברי רבקה אמנו

  

ונתבונן הנה לכשנתבונן בפסוק דידן בדברי יצחק אבינו ליעקב בנו, ובדברי הפסוקים עצמם יש מקום עיון גדול, ד

   ן עליהם את הדעת.ועצומים שיש לית נמצא כמה וכמה חילוקים גדוליםו, רבקה אמדברי ב

  

ולא אמר ברח,  .''קום לך (כח, ב)צחק אמר ואילו י .'קום ברח לךו' )ג(כז, מ רבקה אמרה ליעקבש ,החילוק הראשון הוא

שהוא מתנחם להרוג את יעקב,  ,שרבקה אמנו אכן לא אמרה ליצחק דבר על אודות עשיו ,והמעיין בפסוקים יראה

שיצווה את יעקב ביקשתו ו ,'קצתי בחיי מפני בנות חת' (שם מו)רק אמרה לו אלא  'יקרבו ימי אבל אבי', (כז, מא)ושאמר 

 המפרשיםהמפרשיםהמפרשיםהמפרשים, כתבו בנו ובטעם הדבר שלא גילתה את אוזנו על דבר עשיוותו לא מידי. שילך ליקח אשה ממשפחתה, 

שישלחנו ליקח אשה  חכמה וביקשהאמנו לא רצתה לצער את יצחק אבינו, ועל כן נתרבקה ש אוה"ח) ,אלשיך ,רד"ק ,(רשב"ם

 ,אבינו שלא ידע מזה כלליצחק משנאת עשיו, אך  וחהבריל עיקר ענינהזה כי  ,'ברח לך'אמרה רק היא על כן , ושםמ

   .אלא אך ורק על סוגיית האיש מקדשמעשיו בריחה העל אמר 'קום לך' ולא דיבר מאומה 
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  יצחק אמר שילך פדנה ארם, ורבקה אמרה שילך חרנה

  

אילו רבקה ו ,'''''פדנה ארם'פדנה ארם'פדנה ארם'פדנה ארםשילך ל אמר ליעקביצחק אבינו שבין דברי יצחק אבינו לרבקה אמנו הוא, שהחילוק השני 

 -'חרנה  (כח, י)וכמו שכתב החזקוני בפרשת ויצא , נתכוונו הנה זה ברור ששניהם למקום אחדו, ''''חרנהחרנהחרנהחרנה''''שילך לו  האמר

   .חרנהקוראתו דווקא ורבקה  ,ארם שיצחק קורהו דווקא פדנה ,אך לא דבר ריק הואהוא חרן הוא פדן ארם'. 

  

פעמים שנקרא בשם 'ארם נהרים', פעמים שנקרא בשם  נקרא בג' שמות, זהמקום שמוכח בפסוקים מעיון ובאמת 

 ארם נהריםארם נהריםארם נהריםארם נהרים'וילך אל  (כד, י)בפרשת חיי שרה מצינו שנאמר באליעזר  .חרנה' –פדנה ארם', ופעמים שנקרא 'חרן  –'פדן 

. ושוב בפרשת ויצא מצינו פדנה ארםפדנה ארםפדנה ארםפדנה ארם, ויצחק אמר חרנהחרנהחרנהחרנהאמרה רבקה מצינו ששת תולדות אל עיר נחור'. בפרשתן פר

'קנינו אשר  (לא, יח)אנחנו'. ולבסוף נאמר  'מחרן'מחרן'מחרן'מחרן (כט, ד), וגם הרועים אמרו לו ליעקב חרנה'חרנה'חרנה'חרנה''וילך  (כח, י)שנאמר ביעקב 

  .ארם'ארם'ארם'ארם' בפדןבפדןבפדןבפדןרכש 

  

היו, ארם נהרים, וארם צובה, קורא אותו פדן,  על שם ששני ארם -והנה רש"י בפרשתן כתב בזה"ל 'מפדן ארם 

כתב בזה"ל 'אל ש (כז, מג) 'תורת משה''תורת משה''תורת משה''תורת משה'בספרו  החת"סהחת"סהחת"סהחת"סמצינו לקדוש א' מדבר בזה ה"ה מרנא ו צמד בקר'.  ז) ,(ש"א יאלשון 

לבן אחי חרנה, שוב כתיב פדנה ארם, ובריש פרשת ויצא כתיב חרנה, ובסוף הסדר כתיב פדן ארם, ונראה שם המדינה 

ויעוי' עוד באלשיך שכתב בדרך  , שני מדינות סמוכות ארם נהרים וארם צובה, נקראו פדן ארם, ושם העיר חרן'.ארם

  אחרת.

  

, וכבר ידוע מה שאמרו בדבריהם אלו כוונה עמוקה ונסתרתהיתה יצחק ורבקה דבר ברור הוא שלעל כל פנים 

  אותו מקום.  לבדוק בשם צריכיםאנו אף , ו'רבי מאיר הוה דייק בשמא' :)יומא פג(בגמרא 

  

  לשם מה הזכיר יצחק את בתואל שמת ק"ד שנה קודם לכן

  

אמת וב אמרה שילך ל'לבן אחי'. רבקהאילו ו ,'ביתה בתואל'שיצחק אבינו אמר ליעקב שילך ל ,הואהחילוק השלישי 

רבקה נשא את יצחק כאשר מאה שנים קודם לכן, שהרי ככבר מת שאת בתואל אבינו הזכיר יצחק בכלל מדוע צ"ע 
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ויעקב אבינו נשא את  ,כו) (כה, יעקב ועשיולו ס' שנים נולדו בן  יצחק , ובהיותניגף בתואלכבר  ,(כה, כ) בהיותו בן מ' שנה

הזכיר מדוע פלא גדול א"כ הוא ובתואל,  מותנמצא שעברו כבר ק"ד שנה מ ,(ב"ר עט, א) רחל בהיותו בן פ"ד שניםולאה 

   .בתואלאת יצחק אבינו 

  

  השקר של לבן הארמי דת אמת ליעקב כנגד מידתמי

  

יעקב , ו'תתן אמת ליעקב' (מיכה ז, כ)היתה מידת האמת, וכדכתיב יעקב אבינו מהותו ובחינתו של הנה ד ,ונראה לומר

'ויגד יעקב לרחל כי אחי וגו' וכי בן  (ע, יג)בפרשת ויצא דרשו חז"ל במד"ר שכך ו, אבינו נחל את מידתו זו מרבקה אמ

  מאמו. נבעהמידת האמת של יעקב ש. חזינן וכי בן רבקה הוא'וכי בן רבקה הוא'וכי בן רבקה הוא'וכי בן רבקה הוא'    ----ואם לצדיק ואם לצדיק ואם לצדיק ואם לצדיק כי אחי אביה הוא,  -ה, אם לרמאות רבק

  

לבן אחיה את בנה התם והישר היושב אוהלים, ל ילחהששמהותה היה מידת האמת, וואשר על כן בשעה שרבקה 

שמו מורה עליו שהוא כאילו לבן וטהור,  גםו מראה את טלפיו ואומר ראו שכשר אני,הוא ושכל כולו רמאות, , הרמאי

קליפת השקר והרמאות אותה מפני מידת הרמאות והשקר, שידע להזהר מהבינה רבקה הצדקת שהיא צריכה להזהירו 

וכפי שאכן ארע בסופו של דבר, שבתחילה היה לבן וישמר את מידת האמת דיליה בתמותה, המנגדת לו בכל תוקף, 

הגידה נא לי מה  ,הכי אחי אתה ועבדתני חינם' (כט, טו)וא דואג ליעקב אבינו ואמר לו נשמע כצדיק הגדול ביותר, שה

רימהו בענין נישואיו וכמו כן חליף את משכורתו עשרת מונים, והרר את חייו של יעקב אבינו, מיבד בבד , ו'משכורתך

 מרנא לבן כדי כך שעל ,ןשויובמשך עשרים ושתים שנה שהיה יעקב בביתו, לא נתנו להיכנס לביתו ל, לרחל וללאה

, מתחת שמי השמים ד את כלל ישראלאביהיינו שאותו ארמי ביקש לה 'ארמי אובד אבי', (דברים כו, ה) 'קרתינו הבתו

מפני תוקף הקליפה הזו הזהירה ו 'ועל שבקש לכלות ישראל נקרא ארמי'. (ויצא יג)במדרש תנחומא חז"ל דרשו כמו שו

 אמנו בשעהה רבק זו היתה כוונתו ,מאותו שקרן רמאי ונוכלשיזהר וישמר לנפשו  רבקה אמנו את יעקב בנה הקטן

  שידע ויזהר מלבן אחיה. .לבן אחי'לבן אחי'לבן אחי'לבן אחי''קום ברח לך אל אמרה לו את יעקב ו ששלחה

  

מפני קליפת  נוסף על זהירתו זוששידע אבינו יעקב ללו ואמר אזהרה על אזהרתה, הוסיף ראה צורך לאבינו יצחק ו

שנים קודם לכן, כבר הרבה הגם שבתואל מת כי התאווה, קליפת  –קליפת בתואל פני מלהזהר ביותר גם עליו , לבן

דע על כן אמר לו יצחק אבינו ליעקב בנו, רות ביתו, ובקו הטומאהכוחות קליפתו נספגו טומאת מ"מ לגודל תוקף 

להזהר ממנו מאוד עליך , ויפהמקום תוקף הקל ,'ביתה בתואל'נותר הוא  , כיהולך לשםאתה זה אשר והזהר מבית 

  . 'קום לך ביתה בתואל', וזו היתה כוונת יצחק באומרו מאוד
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  מחרונו של הקדוש ברוך הוא'  -'מחרן אנחנו 

  

מעתה אחר שהבנו מדוע רחל הזכירה בדבריה את לבן בדייקא, ומדוע הזכיר יצחק את בתואל בדייקא, נעמוד על 

  חרנה', ויצחק אמר 'פדנה ארם'.השינוי שבציון המקום, שרבקה אמרה '

  

'מחרונו של   -'מחרן אנחנו  (ע, י)שכך דרשו בבראשית רבה גילו לנו ש'חרן' הוא מלשון 'חרון אף', שחז"ל מצאנו ב

שכך מצינו שנאמר בפרשת  ,ענין גבוה ומרומםלעומת זה, השם 'פדן ארם' מורה על  הקדוש ברוך הוא אנו בורחים'.

של מעלן  רםרםרםרםעם  -הייתי, ד"א מן ארם  הרמיםהרמיםהרמיםהרמיםמן בזה"ל '  (בלק יז) חז"ל בתנחומאשם ודרשו  ,חני'ינ ארםארםארםארם'מן  (כג, ז)בלק 

  '. הייתי

  

בספה"ק מצינו כמו שו טוב של פדות ורווחה,מורה על ענין רם ונעלה, וכן 'פדן' מורה על ענין 'ארם' שם חזינן ש

ארם רומז לתפילה, דברים ועוד הוסיף שם ' ,'ת רומז לגאולה'פדנה הוא לשון פדושכתב בפרשתן  'אור לשמים''אור לשמים''אור לשמים''אור לשמים'

      ודו"ק'. עכלה"ק. (ברכות ו: ע' רש"י),שעומדים ברומו של עולם 

  

הזהירה את בנה ו נאמנוכל להבין שכשרבקה בעומק השמות הללו,  את המשמעות הטמונהמעתה, אחר שהבנו 

להזכירו ולהזהירו שידע ויזכור שבמקום ראתה צורך מפני קליפת השקר של לבן,  ,יעקב שהשרישה בו את מידת האמת

הרמאי, ויתרחק  ולו בכהוא זה אחר אחיהחלילה לבל ימשך וישמר מאוד לנפשו, יזהר על כן , ושל מקום חרון אףזה יש 

לפי שבאותו מקום שורר חרון אף של  ,'מדבר שקר תרחק' (שמות כג, ז)ממנו הרחק הרחק כמטחווי קשת, וכמו שנאמר 

   .הקב"ה

  

  הוא לשון 'רם'ארם  ',פדות'וא לשון פדנה ה

  

ידע שאותו מקום ש ,הוסיף ואמר לו, מידת התאווה זהיר את יעקב אבינו מפני קליפת בתואלהשבינו יצחק אאמנם 

מורה על והוא  ,'פדן ארם'הוא שמו הכללי מ"מ אך בו ענין של חרון אף, 'חרן' עליו, ויש  מושהגם ש ,שהוא הולך לשם

עם כל הרחקתו מהשקפתו של לבן ועל כן גאולה ושל דברים העומדים ברומו של עולם, של ופדות של טוב, ענין 

 ,'ביתה בתואלל'אלא אדרבא ילך  ,יברח ויתחבא במערות בסדקים ובחוריםיפרוש ממנו לגמרי ולא וממעשיו ומדבריו, 
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 קדושים של רחל ולאההניצוצות אותם המשם את וציא וי, נפשותיפגם חלילה לא שבזהירות ובשמירה הכי גדולה 

 שהם הם פדות נפשם וגאולתם של ישראל, והם העומדים ברום העולם בהביאם את י"ב שבטי קה,, הטמונים שם

ינת אנשי קודש ובכך ינהג באופן של 'אנשי קודש תהיון לי', שלא יפרוש עצמו לגמרי וינהג כמלאך, אלא יהא בבח

  כיר בדבריו את פדן ארם ולא הזכיר את חרן.זה היה טעמו של יצחק שהזו ,'מענטשליך הייליג'

  

מעתה אחר שהבנו את השוני שבין דברי יצחק אבינו לבין דברי רבקה אמנו כמין חומר, נבוא לבאר מדוע כתב 

ולא  ,דווקא על תיבת 'ביתה בתואל' '.הטיל לה ה"א בסופהשצריכה למ"ד בתחילתה תיבה רש"י את הכלל של 'כל 

על הכלל הזה, כתבו בתיבת 'פדנה' שקדמו לתיבת 'ביתה', דהנה לכאורה יש מקום לשאול ולא  ,כתבו בתיבת 'חרנה'

מה הענין בזה, ויתכן לומר דענין הדחייה וה"א, בה  בוכתימתינו לסוף התיבה לו ,מדוע שלא יכתבו בתחילה את הלמ"ד

מקום שורש הטומאה  בא להורות על ההתאפקות וכוח המעצור, שכאשר הפסוק מדבר בענין 'ביתה בתואל' שהוא

והתאווה, הוא מורה על הצורך בסייגים ובגדרות, בכדי לבוא אל הקדושה, ועל כן נטר רש"י כלל זה וכתבו דווקא 

'ביתה בתואל' ולא בחרנה ולא בפדנה,  בכדי שנשים אל לבבנו את עומק הדברים שנאמרו כאן, מאי טעמא תיבות ב

'ביתה בתואל' אע"פ שלא  כתב רש"י בדיבור המתחילו טעמא לכך שאמר יצחק דווקא ביתה בתואל ולא לבן, והיינ

ענינו הנורא של בתואל, ולכן העדיף הפסוק שנשים אל לבבנו את שרצה לרמז לנו פירש אלא את תיבת ביתה, לפי 

   .את הה"א בסוף כנגד תאוות בתואל

  

  קליפת בתואל ולבן הארמי עדיין חיה וקיימת ומפילה חללים רח"ל

  

ונזהיר ונאמר נבוא לשפת המעשה,  ,שהבנו היטב את עומק דברי רש"י ואת סדרן וטעמן של הפסוקיםמעתה אחר 

חיה וקיימת ומפתה ומפילה חללים , את האדם להיטמאות באופן גלוימפתה ה 'ביתה בתואל'קליפת אנו גם בימינו ש

גם היא אה סחי ומאוס ושקר, כל כולה טומבשעה שה, מראה את עצמה כלבנה וטהורהן לבקליפת גם ומאידך רח"ל, 

אפשר  ,שכזולבן  ודוגמא לטומאתחיה וקיימת ומפלת חללים רבים יותר, בהראותה את טוהר פניה ומידותיה כביכול, 

אותם מכשירים שאסרום גדולי תורה, שהם מראים פנים שוחקות, ויש בהם הרבה שיעורי תורה, ואפשר לראות ב

, וכמה וכמה ממש י פחת עד לשאול תחתיותכל האדם לעברי פמורידים את הם במציאות אבל להרבות על ידם תורה, 

הוא, קליפת לבן ין קליפת בתואל ובין שיקעו בענין זה והלכו לאבדון רח"ל, והצד השווה שבשלמות נפשות ומשפחות 

אחר  ודפות, ושמירתם מוטלת עלינו, כי הקליפות הללו רחללים ולהפילם חללים נשמותינולשדרכן לפתותינו ולהזיק 

   באשר היא. כל נשמה יהודית
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יעקב אבינו משפיע את כוח המעצור כנגד קליפת בתואל ואת מידת האמת כנגד קליפת לבן 

  הארמי

  

לבדוק ולבחון ולראות האם קודם כל באופן של סור מרע, , באמת ובתמים עלינו לעשות את חשבון נפשינועל כן 

ענינים שבין אדם לחברו ובענינים שבין אדם למקום, או שכל הנהגתינו מתרחקים מכל פגע ומכל ענין רע באנו באמת 

   ת בתואל או לבן לשלוח יד בנפשינו.היא רק למראית העין, וכאשר חלילה אין אדם רואינו, או אז חלילה תוכל קליפ

  

לתורה לענינים שבקדושה, באמת ובתמים מחוברים וכן גם באופן של עשה טוב, עלינו לבדוק ולבחון האם אנו 

או שאנו עושים את כל לתפילה, ואנו משתדלים באמת בכל כוחינו ללמוד תורה, ולכווין בתפילה, כדבעי למיהוי, 

ואחר חשבון הנפש הזה, נקבל על עצמנו בקבלה מוחלטת, שמהיום והלאה נשתדל  ,הדברים כמצוות אנשים מלומדה

   .תן לה שום דריסה בלבבנו ובנפשינוני בכל כוחינו להימלט עד הקצה האחרון מקליפת בתואל ולבן, ולא

  

יעקב אבינו בבואו אל ביתה בתואל, השפיע לכל זרעו אחריו, נתינת כוח מיוחדת של כוח המעצור להתנגד לקליפת ו

שמידת היינו מידת האמת של יעקב אבינו משפעת לכל אחד ואחד, וכמו שנאמר 'תתן אמת ליעקב', ובנוסף גם בתואל, 

אלא  'ישראל'אפילו מי שאינו בדרגת וד ואחד מזרע ישראל בכל מקום שהוא ובכל מצב שהוא, האמת ניתנת לכל אח

  . ולפום צערא אגרא, 'יעקב'בדרגת 
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