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 שליט"א שטיין נח מו"ר ר' דניאל          דניקיר -ביהמ"ד "אהבת חסד" 
                                                  נוא יארק

 

 
 
 

 הנישואין בנויים על יסוד של חסד 
 

 החובה לערוך שידוכים   א[ 

 

 זו ידוע כפרשת השידוכים בגלל שמוקלט בתוכו פרשה

על ידי  שהוסדרחק ורבקה של יצהשתלשלות הנישואין  

במשך כל  כלל . אמנם הדבר הפלא ופלא, שלא נזכר אליעזר 

מופיע  הוא, שבכל פעם שאליעזר את שמו הפרטי של הפרשה 

בתוך הסיפור הוא מתואר רק כ"איש" או כ"עבד". ובס' שם 

 ביארו משמואל )חיי שרה תרע"ב( ובס' אמונת עתיך )חיי שרה(

במשך כל הענין כדי ללמד אותנו  הוסתר  ששמו של אליעזר 

 אינו אלא הואש ,דמות ראשית בעריכות השידוךאינו  שהשדכן

האמיתי בכל  המסדר הוא  בעצמו ה' ש כיון ,שלוחו של הקב"ה

בהמדרש )ויצא פר' ס"ח אות ד'( מטרונה מבואר הזיווגים, וכ

שאלה את ר' יוסי בר חלפתא אמרה לו לכמה ימים ברא הקדוש 

כי ששת ימים " ברוך הוא את עולמו אמר לה לששת ימים כדכתיב 

מאותה   , אמרה לו מה הוא עושה" עשה ה' את השמים ואת הארץ

שעה ועד עכשיו, אמר לה הקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זיווגים 

הרי שלאחר כלות מעשה בתו של פלוני לפלוני וכו' ע"כ. 

ומתוך הבנה זו בראשית, הקב"ה בעיקר יושב ומזווג זיווגים. 

להצליח בלשון של "מקרה" וכדכתיב, "הקרה נא  אליעזר  התפלל

אליעזר  בודאי, אע"ג שלפני היום וגו'" )בראשית כ"ד, י"ב(

כל דבר שבקדושה רק באה מתוך השתדלות עצומה ולא ש מסכים

אליעזר הכיר שסוף סוף אין לו שום שייכות מכ"מ , באקראי

להשגת השידוך למעשה כיון שהזיווגים הם התחום המיוחד של 

 קיום ,שעשה והפעולותהקב"ה, ולכן אפילו לאחר כל ההכנות 

 כמו דבר שלגמרי במקרה.לא הוי בידו כלל וחשוב התפקיד 

ה"ט זכה משובתשו' ארץ צבי )דרוש ה'( הביא בשם החי' הרי"ם 

לקפיצת הדרך, דכתיב "ואבא היום  דוקא באותה שעה אליעזר 

אל העין וגו'" )כ"ד, מ"ב(, ופרש"י וז"ל, היום יצאתי והיום 

כל שלהודיע לנו  ,מכאן שקפצה לו הארץ וכו' עכ"ל ,באתי

בידו  שידוכים הםשה ,באמצעות ניסים יםהוותרק מ יםזיווגה

אדם לוותר על שום אין למכאן יש להתחזק שו .של הקב"ה לבד

 בס' הלקח והלבוב שישועת ה' כהרף עין. ועולם ל מציאת בת זוגו

)בראשית עמ' ק"י( הציע שהשידוך הראשונה נעשית דוקא ע"י 

אליעזר, שהעיר בס' דברי סופרים, להג"ר צדוק הכהן מלובלין 

ז"ל, )אות ט"ז( ש"אליעזר" בגימטריא שי"ח שהוא אחד למעלה 

להתייאש בעניני נו לשאין  חזק אותנומ"יאוש" שעולה שי"ז, ל

 זווגים כי הם כולם בידו של הקב"ה ולמעלה מן הטבע. 

 

 שהקב"ה משקיע זמנו בסידור שידוכים, ה"ה שיש לכלנו כיוןו

מצוה לעסוק בשידוכים בתורת "והלכת בדרכיו"  

חקות את הנהגותיו של חובה כללית ל הוא)דברים כ"ח, ט"ו(, ש

 ,זה ראוי להתבונן בעניןאף אתה. ו ,מה הוא ,הקב"ה, באופן של

, היה גם יצחקל שידוך למצואשטרח אליעזר באותה שעה גופא ש

, דכתיב "ויצחק בא מבוא באר לחי ראי ך לאביושידו מחפשיצחק 

וגו'" )בראשית כ"ד, ס"ב(, ופרש"י וז"ל, שהלך להביא הגר 

לאברהם אביו שישאנה וכו' עכ"ל. ובס' חמין במוצאי שבת, 

מטאלנא שליט"א, )חיי שרה תשס"א מאמר ב'(  להאדמו"ר 

העיר שיצחק אבינו באותה שעה היה בן ארבעים שנה, ובודאי 

תבונן במצבו, היה יכול לבוא לידי עצבות ומרה אילו היה מ

, מעמדושחורה. ויצחק אבינו לא רק שלא דאג בשביל עצמו ועל 

הרי הוא התאמץ לעזור ולסייע לאחרים הנמצאים במצבו, אלא 

אביו. ובאמת הוא דבר קשה   ו שללביתועל כן דאג להשיב את הגר 

מאוד למי שהוא עצמו שרוי במצוקה גדולה ואינו מוצא שידוך 

לעצמו, לעלות ממצבו הפרטי ולדאוג לחזור ולמצוא שידוך 

 ,ימיםהמדלאחרים, אע"פ שאותם האחרים כבר זכו לנישואין 

מצות "ולערב אל כדי לקיים  זיווג שניקבל מצפים רק לועתה הם 

באותו לאחר המעשה נתגלה שותנח ידך וגו'" )קהלת י"א, ו'(. 

עסוק וטרוד בשידוכי אביו, היה  היה יצחק אבינורגע ממש ש

הוא כששהרי  .בשבילואליעזר עבד אברהם מחזר אחר שידוך 

, הקב"ה יושב ודואג עבורו למה שהוא יםעסוק בטובת אחר היה  

כל המתפלל בעד ש סםהידוע ומפור  קיום הכללנצרך, והיא 

ה תחילה )גמ' ב"ק צב.(. נחבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נע

דכל מי שעוסק בטובת חבירו בעת שהוא עצמו נצרך לאותו הענין 

הרי הקב"ה עצמו עוסק בצרכיו. והוא לימוד גדול לכל דרכי 



 

 ב 

שמי וסגולה נפלאה לאלו שעוסקים בעניני שידוכים, העבודה 

דואג ומחזר אחר טובת חבירו, יזכה לקבל כל אשר  תמידהוא ש

 .הוא נצרך ודורש, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצות

 

 ב טוב ל ב[ 

 

שפרשה זו הוא הפרשה של שידוכים לכאורה יש ללמוד  וכיון

מכאן התכונות שעלינו להתעדף כאשר מחפשים אחר בת  

והנה כתיב "ואשביעך בה' אלקי השמים ואלקי הארץ אשר . זוג

לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו. כי אל 

, ארצי ואל מולדי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק" )בראשית כ"ד

ד'(. הרי שהשביע אברהם את אליעזר שלא ליקח אשה ליצחק -ג' 

מארץ מולדתו,  אלא רקשמעשיהם מקולקלים,  םמבנות הכנעני

 כ"כ היה בטוחאבינו חרן. אבל יש להבין מדוע אברהם בנות מ

והרי גם בחרן היו עובדי   ,ארץ כנען  ותחרן עליונים על בנ  ותשבנ

שאברהם אבינו עבודה זרה. וביאר בדרשות הר"ן )דרוש ה'( 

העדיף את בנות חרן שלכה"פ היה להם מידות טובות לעומת 

 ותע"פ שהיה לבנאבנות כנען שהיה להם מידות מקולקלות. ו

, הםמקולקלות, אין הדבר בלתי נמנע שיעברו לצאצאי דעותחרן 

ד תורה ומיל ע"יב בעצמו כפי שכלו, ושיש יכולת לכל אדם לחשו

בנות דעות ישרות. משא"כ ל הזכידיעת אלקים אולי י תשיורכ

ומדות מקולקלות, בלי שום  לא טובותתכונות  שהיה להם כנען

, שמדות רעות הםצאצאיספק שאותם המדות והתכונות יעברו ל

דחה אברהם את בנות כנען שהיו לכן ותורשתית. הוי כמו מחלה 

, ובחר להתדבק בבנות חרן שאינם לא טובותטבעים בתכונות מו

 ביארו  היו עובדי עבודה זרה.שגם ה  ,מוטבעים באותן התכונות

"אשר אנכי  לאליעזר, אברהם הכתב סופר )שם( שמה"ט הסביר 

 , שאנו כבר יודעים שאברהםהוא יושב בקרבו" שלכאורה מיותר 

להצדיק את  התדר כעת בארץ כנען. אלא י"ל שכונתו הי היה

שאע"פ שגם בנות חרן היו עובדי עבודה שיקולו בנקודה הזאת. 

תלמוד   אולי  לצפות שכשתבוא האשה אל ביתומקום  זרה מכ"מ יש  

 השפיע עליהםהצליח ל  כל הנפשות שהואכמו  ,ממנו לירא את ה' 

 שום אין מדות מקולקלות, שהם בעלי כנעןבנות  מנםבחרן. א

 שהוא עיד על עצמו,ה אברהםש ,לטוב להשפיע עליהםתקוה 

אשר " ולכן אמר . כמה שנים ולא למדו ממנו זה בתוכם ישב כבר

 ממני וידעתי שלבם רע ולא ילמדו כלומר  ," אנכי יושב בקרבו

יש ו ." מולדתי תלךאל כי אם אל ארצי ו" א"כולא יקחו מוסר, 

 את המעלה של יש לנו להעדיף בת זוגבחפישת ש ללמוד מכאן

משנה באבות ה, וכן הוא מסקנת למעלה מן הכל תמדות טובו

דבק בה האדם ביותר הוא להיות תשיהישרה  )פ"ב מ"ט( שהדרך  

בעל לב טוב. וכתב בס' אגרה דכלה )פר' בראשית( שזה מרומז 

הוי  )בראשית א', ד'( "טוב"עד תיבת  מהתחלת התורהבמה ש

 ב טוב הוא הטוב הכללי" לשהשגת נו ל להורותל"ב תיבות, 

"הרי  שלוסח נהבתוך נישואין, שותכלית הבריאה. ובפרט לגבי 

את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל" יש ל"ב אותיות 

בפרט ט' תיבות, שהוא עוד רמז להחשיבות של ל"ב ט'וב במשך 

 עניני שידוכים.  

  

 לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' ג[  

 

ת הדגיש אליעזר מד אחר בת זוג ליצחק באמת חיפושווב

והיה המידות, וכדכתיב "  כלשאר מ החסד יותר 

הנער אשר אמר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם 

גמליך אשקה אתה הכחת לעבדך ליצחק ובה אדע כי עשית חסד 

וגם מצינו שבני ישראל נאסרים " )בראשית כ"ד, י"ד(. עם אדני

חסד, ה את מלהינשא לבני עמון ומואב מפני שהם מתעבים

דכתיב "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' גם דור עשירי לא וכ

יבוא להם בקהל ה' עד עולם, על דבר אשר לא קדמו בלחם ובמים 

בדרך בצאתכם ממצרים אשר שכר עליך את בלעם בן בעור 

ה'(. וכבר הקשו -)דברים כ"ג, ד' מפתור ארם נהרים להקללך"  

הוא ולכלותם חסו"ש בלעם לקללם  כירתכל המפרשים דהרי ש

שלא קדמו אותם בלחם ובמים שאין זה  ממה חטא חמור ביותר 

הקדים הכתוב את וא"כ אמאי וידידות,  צדקה אלא מניעת

בלחם ובמים לפני החטא ששכרו בלעם  אותםהחטא שלא קידמו 

ן העולם. ובס' באר יוסף )פר' כי תצא( תירץ ולאבדם מ םלקלל

שהתורה באה בזה ליתן טעם על מה שאסור לנו להינשא לבני 

עמון ומואב באיסור עולם משא"כ המצריים שלא נאסרו אלא עד 

עשו חסד עם ישראל  עכ"פ וזהו מפני שהמצריים .שלשה דורות

במה שקיבלו את יעקב ואת משפחתו לגור בארצם, וזנו אותם 

ב, משא"כ בני עמון ומואב שמעולם לא ביצעו מעשה בשנות הרע

של חסד כלפי בני ישראל. והמרכיב החשוב ביותר כדי לאשר עם 

מישהו ראוי לבוא בקהל ה' ולינשא בתוך בני ישראל הוא מדת 

החסד. ובאמת בחי' הרי"ם )פר' וירא( הביא בשם הס' מוצל 

לעמון  ינשאהבכלל האיסור ל הנשיםמאש שמה שלא נכללו 

, וכמו שדרשינן בגמ' יבמות )עו.( עמוני ולא עמונית מואבו

מתוך   שרה  לא יצאהבפר' וירא  מואבי ולא מואבית, היינו מפני ש

ויאמרו אליו איה שרה כדי לשרת את אורחיה, וכדכתיב "  אהלה

" )בראשית י"ח, ט'(, ופרש"י שצנועה אשתך ויאמר הנה באהל



 

 ג

ורות מלמדנו שהנשים פטוזה  .היתה וכל כבודה בת מלך פנימה

נשי עמון  אין מקום לטעון כנגדמלצאת להכניס אורחים. וא"כ 

בדרך בצאתם  ני ישראלבל ומזון מים על מה שלא הספיקו ומואב

הכניס מחוייבות לעזוב את ביתם כדי ל שלא היו ממצרים,

לעמון  ינשאהומה"ט הם אינם בכלל בכלל האיסור ל ,יםחאור 

. והוסיף בס' דבר טוב, להג"ר יעקב טראב זצ"ל, )דרוש ומואב

רות כל הפסוקים מתחילים  פר ה עמ' קט"ז( שבסא' לשבת כל

והראשי תיבות של הני ח'  .באות וא"ו מלבד שמונה פסוקים

והוא בכדי לרמז שעיקר  .פסוקים הם בסימן ישע"י באה"ל

להכניס  הישועה של דוד היינו מפני ששרה לא זזה מתוך האהל

פי"ז ועשהתאפשר לנו לדרוש מואבי ולא מואבית,  אורחים,

   הולידו את דוד.ו ביהרות המואובועז  ושאינ

 

 ת ברית וכרית [  ד 

 

 שכל זה מפני שהנישואין בנויים על היסוד של חסד, ונראה

ועשיית חסד הוא המהפך את הבית להיות מקום של  

השראת השכינה. שלכאורה הדבר תמוה כיון שברא הקב"ה את 

כל הבריאה יש מאין אמאי בחר דוקא לייצור את חוה מתוך הצלע 

של אדם הראשון. וי"ל שזהו בכדי ללמדנו שא"א להצליח בשום 

מוכן מערכת יחסים שבעולם, וכל שכן בנישואין, אם אין כל אחד 

זמנו בשביל אחרים. דהנה העיר הגר"א לייחד מגופו ולתרום 

בפירושו לספר היצירה )פ"א מ"ח אופן א'( שבלשון התורה כל 

יצירת קשר בין איזה ב' צדדים נקראת בלשון של "כריתות ברית", 

שהוא מלשון "להכרית", שבכדי לייצור קשר של קיימה בין ב' בני 

להיות  שלו הטבעית ייהמהנטאדם כל אחד חייב לכרות חלק 

. ומה"ט לחשוב על מישהו אחר ו ועצמטרדת בלגמרי שקוע 

ברית עם  ב"הא"ר יוחנן לא כרת הקאיתא בגמ' גיטין )ס:(, 

ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה, שנאמר כי על פי הדברים 

הרי שהקשר בין הקב"ה ע"כ.      האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל

שהוא הצורה  פ" עבשמושרש בדוקא בלימוד התו לאר שי יובנ

זהו מפני שאע"ג שכל התורה האישית ביותר של לימוד התורה. ו

 מ"ס' בראשית(, מכל ההקדמרמב"ן )הוא שמותיו של הקב"ה 

ת והרשה א  ,כ" בשמהתו  פ" עבשהפריש הקב"ה את התוש  הז  י" ע

 אותה שלפר ועקרונותיה ומידותיה,  תא להחיל חכמי המסורה

 .עם בנ"יוצר קשר מיוחד כרת הברית וננולהתפתח אותה, 

 

שני א"כ א לתוך הבית השכינה השראת הביאלשא"א  ה"הו

ולהקריב חלק  םלתרום חלק מגופ ניםמוכ בני הזוג 

ולבני הפילגשים אשר כתיב " למען בן זוגם. ד נכסיהםזמנם ומ

שלא   חסר כתיבהפלגשם  " )כ"ה, ו'(, ופרש"י וז"ל,  וגו'לאברהם  

היתה אלא פלגש אחת, היא הגר היא קטורה. נשים בכתובה, 

בס' פנינים משלחן הגר"א ווכו' עכ"ל.  פילגשים בלא כתובה

מדוע ם אלא פלגש אחת, אברההיה לו לשאם לא )שם( הקשה, 

 לשון יחיד, ועודבאחר שהוא מ פלגש"ולא "  "ם"פלגש נכתב

בלא  םיגשלישנשים בכתובה ופ לבאר הוסיף רש"י כאן אמאי

וביאר הגר"א עפ"י הגמ' סוטה )יז.( שדרש רבי עקיבא  כתובה.

איש ואשה זכו שכינה ביניהן וכו'. ופרש"י וז"ל, שכינה ביניהן 

עכ"ל.  "ד באיש וה"א באשהיואת שמו ושיכנו ביניהן חלק שהרי 

 צריכים עדיין, ששםה חציי"ה הוא רק אותיות וצריך ביאור הלא 

ביאר הגר"א כי על . והוי"ה כדי להשלים את השםאותיות ו"ה 

, יקנו חכמים לכתוב כתובה לאשה נשלמו אותיות ו"התידי ש

" "וה", כלומר ע"י כתב"בות  תילפרק  התה ניתן ל" שתיבת כתוב

נשלם הוסיף אותיות ו"ה ו  כתובה שנמסר לה בכתבחיובים של הה

גש ברי רש"י, שפילמעתה מבואר המשך ד. הוי"ה את השם

אך אין לה החיובים של הכתובה, שורה  ידושיןשנתקדשה בק

אולם מאחר שאין לה  ואשה,י"ה שבין כל איש האותיות ביניהם 

שם" שהם חסר אצלה אותיות ו"ה, ולכן כתוב "הפלגכתובה 

מפני   זה  וכל  השם.חצי    אצלה  רק נמצא"ג ש"ם, לרמז שאותיות פל

בה מציין את החובות ההדיים שיש לכל אחד מבני הזוג שהכתו

זה מהם ממען לשעבד את עצמו לחבירו,  אחדאם כלפי השני, ו

    שות אלא פילגשות.במקצת, ואין כאן אי  מונע ומסלק את השכינה

 

 אפילו המזבח מוריד עליו דמעות [ ה 
 

 את תופסיםוחסד ה מתנכרים אתהם  בני הזוגהיכא ש וכל

הנאת בשביל ועובד דואג רק כל אחד ות עד שיכאנוה 

התורה יכול לכן ו כרח שהנישואין ייכשלו.בה ו,עצמ והצלחת

 , וכדכתיביפת תואר לא יצליח ם האשתעחזות שהנישואין ל

וגו'  וראית בשביה אשת יפת תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה" 

, "אדברים כ"א, יוגו'" ) היה אם לא חפצת בה ושלחתה לנפשהו

עכ"ל. וכו'  הכתוב מבשרך שסופך לשנאותהוז"ל  (. ופרש"יי"ד

ושלא יצליח  ולכאורה יש לתמוה מנין להתורה שסופך לשנאותה

וי"ל שזהו מפני שלא נשאה ימים רבים. במשך  הנישואין עמה

אותה מעיקרא אלא בכדי למלא את תאוותו, וכמו שפרש"י )שם( 

והואיל ולקח   ,לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע וכו' עכ"לוז"ל,  

יעלה  לא בודאיידוע מראש שת, הדבר סיבות אנוכיואותה מ

איתא בגמ' גיטין )צ:( כל המגרש את אשתו מה"ט הזיוג יפה. ו



 

 ד

אמאי  . ויש לעייןוכו'  ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות

 כל משאר  יותר בוכה בשביל המגרש את אשתו דוקא המזבח 

ח המזבש י"ל שזהו מפניו .ון הארון והשלחן, כגמקדשלים שבהכ

מה שאנו מוכנים להקריב בשביל ו ,הקרבהשל את המושג ל ממס

חובה ה"ה שו .להשראת השכינה בתוך הביהמ"ק הקב"ה גורם

 יתו, תוך בב  בית  שלום  כדי לייצור   מעצמוחלק    הקריבל  יחידעל כל  

יש לחוש ירושין  ג  שלבכל מקרה  . והכרק עי"ז ישכון השכינה בתוו

יכך לוותר אחד להשני, ולפולא עשו מספיק  לא הקריבו אוליש

  דמעות עליהם. ידור מדוקא המזבח 

 

 רבו אשר אנכי יושב בק[ ו 

 

 לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני, " לכן דרש אברהםש נראהו

, וכבר דקדקנו שהתיבות וגו'"  אשר אנכי יושב בקרבו 

אבל י"ל שהכונה הוא   ."אשר אנכי יושב בקרבו" נראות מיותרות

 כיות"ו"אנשל  שהבעיהמכיון  בנות כנעןאחד מינשא ללה סירב

שהאנוכיות   .נישואיןהכל  את  , שהוא יערער ויחבל  יושבת בקרבם

 תוהסתלקכונות ההרסניות ביותר וגורם לאחת מהתהוא 

רה"ק בשם ההביא ( ואתחנןפר' מאור ושמש ) ' סבשכינה. הש

פסוק "אנכי עומד בין ה'  שפירש את המגיד מזאלטשוב ז"ל

מחשב שמחזיק באנוכיות ושמי  (ה', ה'  וביניכם וגו'" )דברים

מבדיל שעל ידי זה הוא עושה מסך    ,בובלאת עצמו ליש ומתפאר ב

 .ולהתקרב אליו אלקותו לבל יוכל להשיג רךבינו לבין השם יתב

אדם לזכות להשראת השכינה אא"כ הוא עובד לסלק את א"א לו

האנוכיות מקרבו, וכמו שאמר יעקב אבינו "אכן יש ה' במקום 

, שרק אפשר לזכות כ"ח, ט"ז( הזה ואנכי לא ידעתי" )בראשית

ל "ואנכי לא ידעתי" על ידי הסרת כל להשראת השכינה בתנאי ש

ת למקום של כדי להפוך את הבי ה"הו אנוכיות. של תועקב

 .ן בני הזוגבי אנוכיותשל  מץששום השראת השכינה, א"א להיות 

ושמח את אשתו אשר גו' ה וח איש אשה חדשוהנה כתיב "כי יק

 היאךנחלקו רש"י והתרגום יונתן )שם(  ו.  לקח" )דברים כ"ד, ה(

 חתןהוצה לומר שר , האם  " את אשתו  "ושמח  את המצוה של  לפרש

או שהוא צריך להיות שמח איתה. ובס' שמן  תהולשמח א חייב

ולים בקנה אחד, הפירושים ע  הטוב )ח"ג עמ' רכ"ה( הציע ששני

תה. תה אז הוא יזכה להיות שמח אילשמח או הבעל שאם כונת

 מפרשה זו לחזק את היסוד של חסד ותהתעורר  יקח כל אחדם או

 ,ולסלק כל שמץ של אנוכיות נישואין לשאת כל הענין  תומךש

של  תיםבתחום הזאת, ולבנות ב פלאהנ להצלחה אי"ה יזכו כלנו

לשם   ים לנצחעומדובנינים עדי עד    יהיושחסד והשראת השכינה  

 .לתפארתו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


