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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת חיי שרה תשע"ז

“א ו נו א  ירר לאלזר יבבי”

 מביכרם א  יכלי בביכו  תל לבן יאימר
כדר לשויי תגם מלאך יש בשל כי ו רשני אמן

יצחק  שהתפלל  עד  פירות,  עושה  ברכתם  תהיה 

עליה וזרעו מלא ברכת ה'.

ישראל לברך את הכלה קודם החופה  ומנהג 

וגו',  אחותנו'  'זאת  בברכה  ההינומא  בלבישת 

ולכאורה יפלא מדוע בחרו רק בברכת לבן הברכה 

אחת היא לנו. אבל למען להפוך ברכתו לברכתינו 

חלק  שהוא  שלנו  חלק  'אחותנו',  אומרים:  אנו 

יעקב, זה יהיה לאלפי רבבה".

 יתכרני תויי של
כרב אלזרם מרתיאל

הטעם  מבאר  כאן(  )פרשתנו  סופר"  ב"חתן 

היי  את  "אחותנו  זו:  בברכה  כלה  שמברכים 

)יבמות  פי מה ששנינו בגמרא  לאלפי רבבה". על 

רבבות  ה'  שובה  יאמר  ובנוחה  רבנן  "תנו  סג:(: 

על  שורה  השכינה  שאין  מלמד  ישראל,  אלפי 

הרי  מישראל,  רבבות  ושני  אלפים  משני  פחות 

שהיו ישראל שני אלפים ושני רבבות חסר אחד 

גורם  זה  נמצא  לא  ורביה,  בפריה  עסק  לא  וזה 

לשכינה שתסתלק מישראל".

מבואר מזה שתכלית קיום מצות פריה ורביה, 

היא להשלים מספר שני אלפים ושני רבבות כדי 

זה  מטעם  כן  כי  הנה  בישראל.  שכינה  שתשרה 

לחופה:  כניסתה  לפני  הכלה  את  לברך  נוהגים 

"אחותנו את היי לאלפי רבבה". שתזכה להוליד 

בנים ולהשלים על ידם שני אלפים ושני רבבות 

זה  פירוש  ]לפי  בישראל.  שכינה  שתשרה  כדי 

צריך לומר, כי מה שכתוב: "אלפי רבבה" פירושו 

"אלפי רבבות" שהם כ"ב אלף[.

)כאן(  לדוד"  ב"קרן  גם  מצינו  זה  פירוש  כעין 

"דרש  יז.(:  )סוטה  בתוספת תבלין, על פי מאמרם 

רבי עקיבא, איש ואשה זכו שכינה ביניהן לא זכו 

הנישואין  תכלית  כי  מזה  מבואר  אוכלתן".  אש 

במקום  והנה  השכינה.  להשראת  שיזכו  היא 

 מדוש מביכרם יכלי
בביכ  לבן יאימר

אמנם כבר תמהו על כך המפרשים, מה ראו 

על ככה לברך כל כלה דוקא בברכה זו, שבירכו 

לבן הארמי ובני משפחתו שהיו רשעים גמורים 

את רבקה אמנו, האם חסרות ברכות של צדיקים 

לברך בהן את הכלה הלא דבר הוא. וביותר יפלא 

לא  מה  "מפני  יב(:  ס  )ב"ר  במדרש  המבואר  לפי 

נפקדה רבקה עד שנתפלל עליה יצחק, שלא יהיו 

פירות  עשתה  תפלתינו  אומרים,  כוכבים  עובדי 

אלא ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו".

ד"ה  )פרשתנו  סופר  להחתם  משה"  ב"תורת 

אחותנו( מיישב המנהג בטוב טעם ודעת, כי ליצחק 

צדיק  אחד  ועשו  יעקב  בנים  שני  נולדו  ורבקה 

ואחד רשע, כי מצד יצחק שהיה צדיק בן צדיק 

שהיתה  רבקה  ומצד  צדיק,  שהיה  יעקב  נולד 

צדקת בת רשע נולד עשו שהיה רשע, כמאמרם 

)ב"ב קי.(: "רוב בנים דומין לאחי האם".

לכן לבן הארמי בגודל רשעותו נתכוון לברך 

את רבקה: "אחותנו את היי לאלפי רבבה", שמצד 

היותך אחותנו אנו מברכים אותך, שתהיו לאלפי 

רשעים.  כולם  האם  לאחי  דומים  שיהיו  רבבה 

יעקב הצדיק מברכים את הכלה:  בני  אנו  אולם 

היותך  שמצד  רבבה",  לאלפי  היי  את  "אחותנו 

אחותנו תהיו לאלפי רבבה שיהיו דומים ליעקב 

איש צדיק. והנה הדברים בלשון קדשו:

לפרש  נראה  רבבה.  לאלפי  היי  את  "אחותנו 

מה שאמרו 'אחותנו', כי הנה יעקב ועשו היו שני 

הפכים, והוא יען רבקה היתה צדקת בת רשע, לכן 

היתה מולדת אחד צדיק ואחד רשע, ולבן הרשע 

שלנו  אחוה  חלק  כלומר  'אחותנו',  בברכתו  אמר 

שהוא חלקו של עשו זה יהיה לאלפי רבבה, ולכך 

שלא  עקרה  רבקה  שהיתה  יג(  ס  )ב"ר  חז"ל  אמרו 

על  למדים,  אנו  שרה  חיי  פרשת  בפרשתנו 

בני  ושאר  הארמי  לבן  של  וברכתם  הסכמתם 

)בראשית  ליצחק  רבקה  בין  לשידוך  המשפחה 

כד-ס(: "ויברכו את רבקה ויאמרו לה, אחותנו את 

היי לאלפי רבבה ויירש זרעך את שער שונאיו". 

ברכה  אותה  תקבלו  וזרעך  "את  רש"י:  ופירש 

שנאמר לאברהם בהר המוריה, הרבה ארבה את 

ולא  רצון שיהא אותו הזרע ממך  יהי  וגו',  זרעך 

מאשה אחרת".

הנה כי כן דבר בעתו מה טוב להתבונן במנהג 

ישראל תורה הוא, שלפני הכניסה לחופה הולך 

החתן לראות הכלה, כדי לקיים בכך מאמר חז"ל 

האשה  את  שיקדש  לאדם  "אסור  מא.(:  )קידושין 

של  פניה  את  מכסים  כך  ואחר  שיראנה",  עד 

את  מברכין  פניה  שמכסין  ובעת  בצעיף,  הכלה 

את  "אחותנו  רבקה:  את  שבירכו  בברכה  הכלה 

היי לאלפי רבבה".

חכמים"  עיני  "מאיר  בספר  מצינו  זה  בענין 

זי"ע  קארסטשוב  אב"ד  מאיר  ר'  להרה"ק 

זי"ע:  זיידע  השפאלער  בשם  שכתב  רפז(  )דף 

"שמעתי בשם הזקן הישיש הצדיק הרב ר' ליב 

לקיחת  בשעת  שיאמר  זללה"ה,  מבראסליב 

הדעקטוך על ראש הכלה פסוק אחותנו את היי 

לאלפי רבבה, ונכון מאד לפי עניות דעתי ויש בו 

סוד גדול".

בהמשך דבריו הוא מבאר הענין בדרך סוד, 

נפש  לכל  אבל מה שמובן מדבריו בדרך השוה 

כדי  החופה  לפני  הכלה  את  מכסים  כי  הוא, 

לעורר בכך קדושת רבקה אמנו, שכאשר ראתה 

כד-סה(:  )בראשית  כתוב  לקראתה  בא  יצחק  את 

שמכסים  בשעה  לכן  ותתכס".  הצעיף  "ותקח 

את הכלה לעורר קדושת רבקה, מברכין אותה 

היי  את  "אחותנו  רבקה:  שנתברכה  בברכה 

לאלפי רבבה".
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ככתוב  נמצאות  הברכות  כל  מצויה  שהשכינה 

שמי  את  אזכיר  אשר  המקום  "בכל  כא(:  כ  )שמות 

אבוא אליך וברכתיך". ופירש רש"י: "בכל המקום 

אשר אזכיר את שמי, אשר אתן לך רשות להזכיר 

וברכתיך,  אליך  אבוא  שם  שלי,  המפורש  שם 

אשרה שכינתי עליך".

בכל  הכלה  את  לברך  מבקשים  אנו  והנה 

ידי  על  רק  אליה  זוכים  כאמור  אשר  הברכות, 

שורה  השכינה  אין  הלא  אך  השכינה,  השראת 

רבבות,  ושני  אלפים  משני  פחות  על  בישראל 

על כן מברכים את הכלה טרם כניסתה לחופה: 

שתגרום  רבבה".  לאלפי  היי  את  "אחותנו 

לכל  תזכה  זה  ידי  ועל  השכינה,  להשראת 

הברכות בבחינת: "אבוא אליך וברכתיך".

יומתק לפרש בזה, מה שבירך יעקב אבינו את 

ישראל  יברך  "בך  כ(:  מח  )בראשית  ומנשה  אפרים 

כי  וכמנשה".  כאפרים  אלקים  ישימך  לאמר 

מקרא מלא דיבר הכתוב )דברים לג יז(: "בכור שורו 

יחדיו אפסי  ינגח  וקרני ראם קרניו, בהם  לו  הדר 

ארץ והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה".

"רבבות  על  משה  ברכת  כי  הרמב"ן  וכתב 

משה:  תפלת  כנגד  הם  מנשה"  ואלפי  אפרים 

כי  "שובה ה' רבבות אלפי ישראל". מבואר מזה 

אפרים ומנשה הם בבחינת "רבבות אלפי ישראל" 

שהשכינה שורה עליהם. הנה כי כן זהו שבירכם 

אלקים  ישימך  לאמר  ישראל  יברך  "בך  יעקב: 

לבחינת  שזוכים  ידי  על  כי  וכמנשה".  כאפרים 

ואלפי מנשה", שהשכינה שורה  "רבבות אפרים 

הרי זוכים לכל הברכות.

 ריבבו  אלזר רתיאלר
ברטול יקלרזו   ד ב יר

הכלה  שמברכים  במה  תבלין,  להוסיף  ויש 

פי  על  לחופה,  כניסתה  טרם  דוקא  זו  בברכה 

מה שהביא ב"קול אליהו" בשם הגר"א מווילנא 

"בהם  הכתוב:  לבאר  קלא(  אות  הברכה  )וזאת  זי"ע 

והם  אפרים  רבבות  והם  ארץ  אפסי  יחדיו  ינגח 

אלפי מנשה". כי מצינו )ויחי( שיעקב אבינו שיכל 

את ידיו, את יד ימינו הניח על ראש אפרים ואת 

שכתוב  כיון  מעתה  מנשה.  ראש  על  שמאלו 

ורבבה מימינך".  "יפול מצדך אלף  ז(::  )תהלים צא 

מפילים  בימין  שנתברך  אפרים  כי  נמצא 

מימינך".  "ורבבה  בבחינת:  לרבבות  אויביהם 

אויביהם  מפילים  בשמאל  שנתברך  מנשה  אך 

שהוא  אלף"  מצדך  "יפול  בבחינת:  לאלפים 

בשמאל עכדה"ק.

ונראה לבאר ענין זה ביתר שאת, על פי מה 

"שאין  נפלא:  טעם  )עקב(  יעקב"  ב"יגל  שכתב 

ושני  אלפים  משני  פחות  על  שורה  השכינה 

הכתוב:  דיבר  מלא  מקרא  כי  מישראל",  רבבות 

יגש".  ורבבה מימינך אליך לא  "יפול מצדך אלף 

האדם  את  שמקיפין  הקליפות  כי  מזה  מבואר 

כדי  כי  נמצא  ורבבה.  אלף  הם  ומשמאל  מימין 

בתרי  חד  ביטול  כדין  הקדושה  ידי  על  לבטלם 

אין השכינה  לכן  רבבות,  ושני  צריך שני אלפים 

רבבות  ושני  אלפים  משני  פחות  על  שורה 

מישראל, כי בשיעור זה מתבטלים הקליפות ואז 

שורה עליהם השכינה עד כאן.

לפי זה מבואר היטב ברכת משה: "בהם ינגח 

אלפי  והם  אפרים  רבבות  והם  ארץ  אפסי  יחדיו 

מנשה". כי בכח רבבות אפרים ואלפי מנשה שהם 

כנגד שני אלפים ושני רבבות מישראל שהשכינה 

אלף  בתרי  חד  לבטל  בכחם  הנה  עליהם,  שורה 

קליפות משמאל ורבבה קליפות מימין, לכן בהם 

ינגח יחדיו אפסי הארץ שהם הקליפות.

והנה ידוע מה שאמרו חז"ל )סוטה ב.(: "וקשה 

בזוהר הקדוש  ומבואר  ים סוף".  לזווגן כקריעת 

)תרומה קע:( הכוונה בזה, כי כמו שבקריעת ים סוף 

קטרג השטן וחברת מרעיו מה נשתנו אלו מאלו, 

עבודה  עובדי  והללו  זרה  עבודה  עובדי  הללו 

זרה, כן בזיווגו של אדם מקטרגים הקליפות כדי 

למנוע הזיווג.

לפני  הכלה  מברכים  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

החופה: "אחותנו את היי לאלפי רבבה", שתזכה 

כדי  מישראל,  אלף  כ"ב  של  המספר  להשלים 

שני  על  ששורה  השכינה  קדושת  בזה  לעורר 

אלפים ושני רבבות מישראל, ועל ידי זה מבטלים 

חד בתרי את אלף ורבבה קליפות המקיפים את 

טובה  בשעה  לחופה  הכלה  נכנסת  ואז  האדם, 

ומוצלחת בלי שום קיטרוג כי כבר נתבטלו.

אמנם אחרי כל הביאורים, עדיין צריך ביאור 

את  לברך  ראו  מה  המפרשים,  פליאת  ליישב 

זו,  בברכה  דוקא  לחופה  כניסתה  טרם  הכלה 

שבירכו לבן ובני משפחתו שהיו רשעים גמורים 

את רבקה אמנו: "אחותנו את היי לאלפי רבבה", 

ואין ספק שטמון בזה ענין נעלה ונשגב.

 רוי' ביך א  אביים בכלר 
ריוא ובר  דרנור

זה  קדוש  מנהג  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

לברך את הכלה בברכות של לבן הארמי וחביריו, 

א(:  כד  )בראשית  בפרשתנו  הכתוב  לפרש  בהקדם 

"ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל". 

וצריך ביאור, מה ראה הכתוב להקדים פסוק זה 

את  אבינו  אברהם  ששלח  השליחות  לקראת 

והנה  בנו.  ליצחק  זיווג  למצוא  עבדו  אליעזר 

רש"י מיישב ענין זה: "בכ"ל עולה בגימטריא ב"ן, 

ומאחר שהיה לו בן היה צריך להשיאו אשה".

הלא  כך,  על  המפרשים  תמהו  כבר  אמנם 

מפורש  יצחק  את  הוליד  שאברהם  זה  ענין 

בכתוב פעמים רבות, ומה לנו יותר מפורש ממה 

שכתוב בהמשך הכתובים )שם ד(: "ולקחת אשה 

ללמדנו  צורך  יש  מדוע  כן  כי  הנה  יצחק",  לבני 

בכל"  אברהם  את  ברך  "וה'  גימטריא:  בדרך  גם 

בן היה  לו  ומאחר שהיה  ב"ן,  בגימטריא  - בכ"ל 

צריך להשיאו אשה.

כדי ליישב כל זה, נקדים ביאור נפלא שכתב 

בפרשתנו  קודש  מקראי  לפרש  סופר"  ה"חתם 

הדבר  יצא  מה'  ויאמרו  ובתואל  לבן  "ויען  נ(:  )כד 

לא נוכל דבר אליך רע או טוב, הנה רבקה לפניך 

ה'...  דבר  כאשר  אדוניך  לבן  אשה  ותהי  ולך  קח 

או  ימים  אתנו  הנערה  תשב  ואמה  אחיה  ויאמר 

עשור אחר תלך, ויאמר אליהם אל תאחרו אותי 

וצריך  לאדוני".  ואלכה  שלחוני  דרכי  הצליח  וה' 

להבין הויכוח שהיה בין לבן ובתואל עם אליעזר, 

"תשב הנערה אתנו ימים  שלבן ובתואל ביקשו: 

 רתוב יזלראי: מי יאו של ככי לביך א  יכלי
בביכ  לבן יאימר: רא ו נו א  ירר לאלזר יבביר

   ם סוזי: לבן בריך תיבנרם תל יבקי רירו דומרם לא ר יאם
אנו מביכרם א  יכלי תיבנרם רירו דומרם לרתיאל

 מארי שרנר  כמרם: מניג רתיאל  ויי לכסו  זנר יכלי
לזנר י וזי לשויי קדות  יבקי תכס י זנרי

 רוי' ביך א  אביים בכלר – כל מקום תנאמי וי' יוא ובר  דרנו,
לימפ תגם מד  ידרן יסכרם לביכו
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או עשור אחר תלך", ואילו אליעזר טען לעומתם: 

"אל תאחרו אותי וה' הצליח דרכי".

וביאר החתם סופר, על פי הידוע כי החיצונים 

שם  שהוא  הוי"ה  בשם  אחיזה  שום  להם  אין 

מתמצית  רק  הוא  יניקתם  עיקר  אלא  הרחמים, 

הדין.  מדת  שהוא  אלקים  שם  של  השמרים 

ומטעם זה מצינו בגמרא )ברכות ז.( שבלעם הרשע 

ידע לכוון הרגע שהקב"ה זועם, כי היתה לו אחיזה 

רק במדת הדין שמשם שורש הכעס.

ומקור הדבר ב"שער הכונות" לרבינו האריז"ל 

שכפר  מה  זה  לפי  שמבאר  א(,  דרוש  הפסח  )שער 

פרעה הרשע בשם הוי"ה באמרו )שמות ה-ב(: "מי 

הוי"ה אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל לא 

ידעתי את הוי"ה". ואילו בשם אלקים כן האמין 

כמו שאמר ליוסף )בראשית מא-לט(: "ויאמר פרעה 

אל יוסף אחרי הודיע 'אלקים' אותך את כל זאת 

להם  אין  החיצונים  כי  כמוך".  ונבון  חכם  אין 

אחיזה בשם הוי"ה כי אם בשם אלקים.

רוי' יצלר  דיכרר ריוא ובר  דרנור

היטב  מבואר  סופר,  החתם  אומר  מעתה 

לא  הדבר  יצא  "מה'  ובתואל:  לבן  שאמרו  מה 

נוכל דבר אליך רע או טוב", כלומר כיון שמשם 

אין  בו,  אחיזה  שום  לנו  שאין  הדבר  יצא  הוי"ה 

רבקה  "הנה  כן  על  הדבר,  לעכב  יכולת  שום  לנו 

לפניך קח ולך ותהי אשה לבן אדוניך כאשר דבר 

הוי"ה". אמנם בגודל רשעתם רצו להתחכם על 

אליעזר, לכן אמרו: "תשב הנערה אתנו ימים או 

הזמן  בתוך  שאולי  חשבו  כי  תלך",  אחר  עשור 

יצליחו לעורר מדת הדין משם אלקים שיש להם 

קצת אחיזה בו, ואז ימצאו זמן מוכשר לעכב את 

הזיווג של יצחק ורבקה.

עומק  שתפס  אברהם  עבד  אליעזר  אולם 

להבל  כי  בחכמה  להם  הוכיח  הרעה,  מחשבתם 

ולריק הם מבזבזים את זמנם, וזהו שאמר להם: "אל 

תאחרו אותי", בתקוה שאולי תצליחו לעורר מדת 

הדין ולעכב את השידוך, וכל כך למה, שהרי "וה' 

וידוע מה שפירש רש"י על הכתוב  דרכי",  הצליח 

)בראשית יט כד(: "וה' המטיר על סדום ועמורה גפרית 

ואש, כל מקום שנאמר וה' הוא ובית דינו". הכוונה 

הוי"ה הוא מדת הרחמים,  בזה, כי הן אמת ששם 

ו'  הוי"ה בתוספת  "וה'" שהוא שם  אבל כשנאמר 

אזי הכוונה על "הוא ובית דינו".

וה'  אותי  תאחרו  "אל  אליעזר:  שאמר  זהו 

גם  כי  דינו",  ובית  "הוא  דייקא  וה'  דרכי",  הצליח 

זה,  לזיווג  מדת הדין הסכימה עם מדת הרחמים 

אם כן אין שום טעם להמתין שאולי תצליחו לעורר 

מדת הדין, שהרי גם מדת הדין הסכימה לשידוך 

הזה, לכן "שלחוני ואלכה לאדוני" עכדה"ק.

אליעזר  ידע  מנין  ביאור,  צריך  עדיין  אמנם 

הדין  מדת  שגם  דרכי",  הצליח  "וה'  לומר: 

זה  שמטעם  לומר  ויש  דרכו.  להצליח  הסכימה 

בימים  בא  זקן  "ואברהם  לומר:  הכתוב  הקדים 

וה' ברך את אברהם בכל", כלומר שאברהם זכה 

אליעזר  שפט  ומזה  הדין,  ממדת  גם  להתברך 

של  ושליח  אברהם  של  השליח  שהוא  שמכיון 

כן  גם  זכה  אברהם  בזכות  כן  אם  כמותו,  אדם 

הדין  מדת  שגם  דרכי",  הצליח  "וה'  זו:  לבחינה 

הסכימה עמו.

והנה מה שזכה אברהם אבינו: "וה' ברך את 

אברהם בכל", שגם מדת הדין בירכו בכל, ]מלבד 

הטעם הפשוט שהיה צדיק נשגב[, יש לומר על 

במדת  ה'  את  עבד  אבינו  אברהם  כי  הידוע  פי 

החסד ויצחק אבינו במדת הדין, והנה אברהם על 

ידי עבודתו במדת החסד עורר למעלה בשמים 

עבודתו  ידי  על  יצחק  ואילו  החסד,  השפעת 

לכן  הרשעים,  על  דין  בשמים  עורר  הדין  במדת 

זיווג  למצוא  אליעזר  את  אברהם  שלח  כאשר 

זכה  דין  שמדתו  יצחק  בזכות  הנה  בנו,  ליצחק 

אברהם להתברך גם במדת הדין.

הכתוב  שהקדים  מה  להבין  יומתק  זה  לפי 

זקן  שהיה  בימים",  בא  זקן  "ואברהם  לומר: 

אברהם",  את  ברך  "וה'  זאת  ובכל  רחמים,  מלא 

איך  הטעם  ומפרש  דינו,  ובית  הוא  דייקא  וה' 

יצחק  בזכות  "בן",  בגימטריא  "בכל"  לכך:  זכה 

הלך  כאשר  לכן  הדין.  במדת  ה'  את  שעבד  בנו 

אליעזר בשליחות אברהם שמדתו חסד למצוא 

הדין  מדת  שגם  זכה  דין,  שמדתו  ליצחק  זיווג 

ללבן  אמר  כך  ועל  דרכו,  להצלחת  הסכימה 

שאולי  בתקוה  אותי",  תאחרו  "אל  ובתואל: 

תצליחו לעורר מדת הדין ולעכב השידוך, שהרי 

"וה' הצליח דרכי" הוא ובית דינו.

תם רוירך יתם תל תמרי  ידיך

ויש להוסיף פרפרת נאה במה שאמר העבד 

על  דרכי",  הצליח  וה'  אותי  תאחרו  "אל  הנאמן: 

לפרש  )לקוטים(  ישראל"  ב"אוהב  שהביא  מה  פי 

אלא  יפטר  אל  מחבירו  "הנפטר  פליאה:  מדרש 

ורבים  יחיד  הלכה,  דבר  מאי  הלכה,  דבר  מתוך 

דוקא  בחרו  מדוע  פלא  והוא  כרבים".  הלכה 

בהלכה זו.

השם  כי  במקובלים  המבואר  פי  על  ופירש 

מסופי  שיוצא  יוה"ך  הוא  הדרך  שמירת  של 

יצו'ה  "כ'י מלאכי'ו  )תהלים צא-יא(:  תיבות הפסוק 

מחבירו  הנפטר  והנה  דרכיך".  בכל  לשמרך  ל'ך 

צריך לומר לו הלכה שנרמז בה השם של שמירת 

"מאי דבר הלכה",  הדרך, וזהו ששואל המדרש: 

ועל  זה.  שם  נרמז  הלכה  דבר  באיזה  כלומר 

שנרמז  כ'רבים,  ה'לכה  ו'רבים  י'חיד  מפרש  זה 

שמירת  של  השם  שהוא  יוה"ך  תיבות  בראשי 

הדרך עכדה"ק.

שמירת  של  השם  בין  הקשר  לבאר  ונראה 

ה'לכה  ו'רבים  "י'חיד  ההלכה  ובין  יוה"ך  הדרך 

כ'רבים", על פי המבואר בתלמוד ירושלמי )ברכות 

מבואר  עוד  סכנה".  בחזקת  הדרכים  "כל  לד:(: 

אלא  מקטרג  השטן  "שאין  יט:(:  )שבת  בירושלמי 

בשעת הסכנה". נמצא לפי זה שאפילו אם מצד 

אבל  מסכנה,  להינצל  זה  לאדם  ראוי  הרחמים 

אז  כי  ח"ו,  לכך  ראוי  אינו  הדין  מדת  מצד  אם 

לקטרג  יוכל  הדין  במדת  אחיזה  לו  שיש  השטן 

עליו, לכן העצה היא שיעורר האדם שגם מדת 

הדין תסכים עם מדת החסד לשמור עליו.

הלכה  ורבים  "יחיד  זו:  בהלכה  שרמוז  וזהו 

מי שראוי לשמירה  הוא  "יחיד"  כלומר  כרבים", 

ממדת  ולא  הרחמים  מדת  הוי"ה  שם  מצד  רק 

רק  לא  לשמירה  שראוי  מי  הוא  "ורבים"  הדין, 

   ם סוזי: לבן וב ואל ברקתו לימ רן רמרם או שתוי,
אולר רוכלו לשויי מד  ידרן כדר לבטל יפרווג

 אלרשפי אמי: ראל  א יו או ר וי' יצלר  דיכרר
וי' יוא ובר  דרנו, תגם מד  ידרן יסכרמי לכך

 בכל פרווג מביכרם א  יכלי: רא ו נו א  ירר לאלזר יבביר,
כדר לשויי תגם מד  ידרן  סכרם לפרווג

 בפכו  קדות  יתב  תל רשקב תנולד מרצ ק ויבקי,
ניזך לבן יאימר בב רנ  מלאך יש בשל כי ו רשני אמן
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מצד מדת החסד אלא גם מצד מדת הדין, הנה 

שיזכה  לעורר  ראוי  בודאי  כי  כרבים"  "הלכה 

יחד.  גם  הדין  וממדת  החסד  ממדת  לשמירה 

של  השם  יזכיר  מחבירו  נפטר  אדם  כאשר  לכן 

שמירת הדרך יוה"ך על ידי הלכה זו: "יחיד ורבים 

הדין  מדת  שגם  בכך  לעורר  כדי  כרבים",  הלכה 

תסכים עם מדת החסד לשמירה, ואז אין לשטן 

מקום לקטרג.

על פי האמור נוכל לבאר מה שהביא ב"דרכי 

המקובלים:  בשם  יח(  ס"ק  תעג  סימן  )או"ח  משה" 

מלאך  והוא  יוה"ך,  נקרא  הקב"ה  של  "שחרבו 

וכוונתו  למקובלים".  כידוע  הנקמה  על  הממונה 

רעד:(,  שופטים  )פרשת  הקדוש  בזוהר  המבואר  על 

כי צורת החרב היא בצורת י"ו, אות י' היא צורת 

היד של החרב שמחזיקים בה החרב, ואות ו' היא 

צורת אורך החרב עצמו שמכים בו, וכאשר רוצה 

לחרב  אומר  הוא  הרשעים  את  להכות  הקב"ה 

ה"ך, ואז החרב שהוא י"ו מצטרף עם ה"ך להכות 

באויבי ישראל ונעשה מזה צירוף יוה"ך.

נמצא לפי זה כי יוה"ך הוא השם של שמירת 

בו את  כן החרב שהקב"ה מכה  גם  והוא  הדרך, 

הרשעים בבחינת י"ו הך. אך באמת שני הדברים 

ישנם  בדרך  כי  ופרח,  כפתור  אחד  בקנה  עולים 

להולכי  ח"ו  להזיק  הרוצים  מזיקים  מיני  כל 

דרכים, אמנם על ידי שם יוה"ך שהוא שם החרב, 

לאיש  להזיק  יוכלו  שלא  ברשעים  הקב"ה  מכה 

שהוא החרב להרוג  ישראל, נמצא כי שם יוה"ך 

בו את המזיקים, הנה מטעם זה הוא באמת השם 

של שמירת הדרך.

מעתה יש לומר כי זהו שהזהיר אליעזר את 

לבן הארמי וחבריו: "אל תאחרו אותי וה' הצליח 

דרכי". כלומר אל תאחרו אותי בתקוה שתצליחו 

לי  לגרום  תוכלו  זה  ידי  ועל  הדין,  מדת  לעורר 

דרכי",  הצליח  "וה'  שהרי  בדרכי,  כשאהיה  נזק 

הקב"ה ובית דינו הצליחו את דרכי, אם כן יש לי 

שמירה משם יוה"ך שיוצא מראשי תיבות: "יחיד 

שעיקר  בזה  רמוז  אשר  כרבים",  הלכה  ורבים 

ממדת  גם  שמירה  לו  שיש  למי  הוא  השמירה 

ממנו  ימנעו  אם  כי  אותם  הזהיר  ובכך  הדין, 

שמירת  של  בשם  אותם  יכה  רבקה,  את  לקחת 

הדרך שהוא חרבו של הקב"ה י"ו הך.

 בפכו  תב  קודת מלאך יש
בשל כי ו רשני אמן

שזכה  מה  על  לשבח,  טעם  להוסיף  יתכן 

הצליח  "וה'  בשליחתו:  אברהם  עבד  אליעזר 

דרכי" הוא ובית דינו, עד כדי כך שגם בתואל ולבן 

הארמי הסכימו לשידוך באמרם: "מה' יצא הדבר 

לא נוכל דבר אליך רע או טוב", בבחינת קטיגור 

נעשה סניגור ומלאך רע בעל כרחו יענה אמן, על 

פי מה שמצינו ששבת קודש נקרא על שמו של 

יעקב אבינו, כמבואר בגמרא )שבת קיח.(:

בלי  נחלה  לו  נותנין  השבת  את  המענג  "כל 

והרכבתיך על  ה'  מצרים, שנאמר אז תתענג על 

וגו', לא  במתי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך 

לארכה  בארץ  התהלך  קום  בו  שכתוב  כאברהם 

וגו', ולא כיצחק שכתוב בו כי לך ולזרעך אתן את 

כל הארצות האל, אלא כיעקב שכתוב בו ופרצת 

ימה וקדמה וצפונה ונגבה".

נהפך  שקטיגור  מצינו  קודש  בשבת  והנה 

לסניגור, כמבואר בגמרא )שבת קיט:(: "שני מלאכי 

השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת 

ומצא  לביתו  וכשבא  רע,  ואחד  טוב  אחד  לביתו 

נר דלוק ושלחן ערוך ומטתו מוצעת, מלאך טוב 

ומלאך  כך,  רצון שתהא לשבת אחרת  יהי  אומר 

שבכח  מבואר  הרי  כרחו".  בעל  אמן  עונה  רע 

ובעל כרחו  נהפך מלאך רע לטוב  קדושת שבת 

יענה אמן.

וזהו שמבואר במאמר הזוהר הקדוש )תרומה 

עיל  "כד  קודש:  שבת  בליל  שאומרים  קלה.( 

שבתא איהי אתייחדת ואתפרשת מסטרא אחרא 

שום  אין  בשבת  כי  מנה".  מתעברין  דינין  וכל 

זה  שענין  לומר  ויש  לקטרג.  לחיצונים  שליטה 

נרמז בשמו יעק"ב בגימטריא ב' פעמים מלא"ך, 

כי בכח יעקב שהוא בבחינת שבת גם מלאך רע 

נעשה טוב, ועל ידי זה יש לנו ב' פעמים מלא"ך 

כמספר יעק"ב.

יצחק  שמזיווג  היות  כי  לומר,  יש  מעתה 

על  נקראת  ששבת  אבינו  יעקב  נולד  ורבקה 

שמו, לכן בזכות שבת קודש שיש בכוחו להפוך 

קטיגור לסניגור, גם כאן בזיווג של יצחק ורבקה 

כרחו  בעל  רע  ומלאך  לסניגור  הקטיגור  נהפך 

יצא  מה'  ויאמרו  ובתואל  לבן  "ויען  אמן:  יענה 

הדבר לא נוכל דבר אליך רע או טוב". זאת ועוד, 

שלא היו מסוגלים אפילו להמתין עד שיתעורר 

מדת הדין כמו שאמר להם אליעזר: "אל תאחרו 

אותי וה' הצליח דרכי" - הוא ובית דינו.

 לזנר י וזי משויירם
קדות  רצ ק ויבקי

מנהג  להבין  לנו  יאיר  כך,  לידי  שבאנו  כיון 

ישראל תורה, כי בעת שהחתן מכסה פני הכלה 

לבן  שבירכו  בברכה  הכלה,  את  מברכים  בצעיף 

"אחותנו  אמנו:  רבקה  את  מרעיו  וחברת  ארמי 

מדברי  למדנו  כבר  כי  רבבה".  לאלפי  היי  את 

ורבקה  יצחק  שבזיווג  גדול,  יסוד  סופר  החתם 

מדת  גם  אלא  הרחמים  מדת  רק  לא  הסכימה 

"וה' הצליח דרכי" הוא ובית דינו,  הדין בבחינת: 

לכן גם רשעים כבתואל ולבן הסכימו לשידוך זה, 

שגם  כזה  זיווג  למנוע  יכולת  להם  שאין  בידעם 

מדת הדין הסכימה לכך.

ים סוף,  זיווגו של אדם כקריעת  והנה קשה 

כדי  האדם  על  מקטרגים  שהקליפות  משום 

החתן  הולך  החופה  לפני  כן  על  הזיווג,  למנוע 

עיני  ה"מאיר  כדברי  בצעיף,  הכלה  פני  לכסות 

חכמים" לעורר בזה קדושת רבקה אמנו שכאשר 

ותתכס".  הצעיף  "ותקח  יצחק:  את  ראתה 

רבקה  שנתברכה  בברכה  הכלה  את  ומברכים 

רבבה",  לאלפי  היי  את  "אחותנו  הארמי:  מלבן 

בעל  רע  מלאך  זה  בזיווג  שגם  בזה  לעורר  כדי 

כרחו יענה אמן, ושוב אין למקטרגים כח לקטרג 

ואז נכנסת הכלה לחופה בלי שום מניעות.

יומתק לבאר בזה מנהג ישראל תורה שהביא 

הרה"ק  בשם  ויאמן(  ד"ה  )וישב  נועם"  ב"אמרי 

מרימנאב זי"ע, כי בעת נישואי חתן וכלה מזכירים 

בעת הריקודים שם "שבת", שהיא סגולה נפלאה 

לומר  יש  האמור  לפי  אך  הרע.  מהיצר  לשמירה 

נהפך  ורבקה  יצחק  שבזיווג  היות  כי  בזה,  הענין 

הקטיגור לסניגור, שגם לבן הארמי וחברת מרעיו 

אבינו  יעקב  בזכות  לשידוך,  כרחם  בעל  הסכימו 

שנולד מזיווג זה שהוא בבחינת שבת קודש, שיש 

בכח קדושת השבת להפוך הקטיגור לסניגור, לכן 

בזה  לעורר  שבת  שם  מזכירים  הריקודים  בעת 

אמן  עונה  רע  "מלאך  שבזכותה:  השבת  קדושת 

בעל כרחו", ושוב אין למקטרגים שום כח לקטרג 

אלא אדרבה נהפכים בעל כרחם לסניגורים.

'  - נדבת משפחת מהדב הי"ו - לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי


