
השידוך יגיע – אך טרם בא לעולם...

העלון מוקדש לזרע בר קיימא אליהו בן אדלה ורבקה בת מרים
ולרפואת ר’ יצחק בן חנה, פירחה בת רבקה, תקוה בת רחל רוחאם

ַאְרָּבִעים  ֶּבן  ִיְצָחק  ַוְיִהי 
ַּבת  ִרְבָקה  ֶאת  ְּבַקְחּתֹו  ָׁשָנה 
)בראשית  ה  ְלִאׁשָּ לֹו  ְּבתּוֵאל... 

כה, כ(.

גיל  עד  יצחק  המתין  מדוע  קשה,  לכאורה 
ארבעים שנה מלישא אשה, הרי אמרו רבותינו 

)אבות פ"ה מכ"א(: "בן שמונה עשרה לחופה"?

ֶאת  "ְּבַקְחּתֹו  הפסוק:  בהמשך  רמוזה  התשובה 
ִרְבָקה ַּבת ְּבתּוֵאל" - הוא המתין עד גיל ארבעים 

כיון שזיווגו עדיין לא נולד!
אומרת התורה )בראשית כב, כ-כג( "ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים 
ִמְלָּכה ַגם  ָיְלָדה  ִהֵּנה  ְלַאְבָרָהם ֵלאמֹר  ַוֻּיַּגד  ָהֵאֶּלה 
ִהוא ָּבִנים ְלָנחֹור ָאִחיָך... ּוְבתּוֵאל ָיַלד ֶאת ִרְבָקה". 
וכתב רש"י: "הרי ליצחק שלושים ושבע שנים, 
שתהא  עד  לה  המתין  רבקה,  נולדה  בפרק  ובו 

ראויה לביאה שלש שנים - ונשאה". 
על פי זה אפשר להסביר את התופעה הרווחת, 
זכו  טרם  וארבעים  שלושים  בני  שאנשים 
להתחתן, למרות שהם מאוד מעוניינים להקים 
נחשבים  הם  ישרים.  דור  ולהעמיד  ביתם  את 
סגולות  מיני  כל  ומחפשים  שידוך"  "מעוכבי 
האמיתית  הסיבה  אולם  העיכובים,  את  להסיר 
או  לימים,  צעיר  עדיין  זיווגם   - מאוד  פשוטה 
עד  להמתין  ועליהם  בעולם,  נולד  לא  שעדיין 
מקרים  יש  לכן  המתאים.  לגיל  ויגיע  שיגדל 
לחייהם  והחמישי  הרביעי  בעשור  שאנשים 
עשרה,  שמונה  בנות  צעירות  לבחורות  נישאים 
ואז מתברר למפרע שכשהאנשים הללו היו בני 

עשרים - הזיווג שלהם טרם נולד.

אולם הידיעה הזאת אינה פוטרת את 
כי  זיווגו,  אחר  ולחפש  מלחזר  האדם 
איש אינו יודע מיהי המיועדת לו ובת 
ב  )קידושין  חז"ל  שאמרו  וכמו  היא,  כמה 

אבידה,  לו  שאבדה  לאדם  "משל  ע"ב(: 

מחזר  אבידה  בעל  מי?  על  חוזר  מי 
האדם  של  'אבידתו'   - אבידתו"  על 
ובשר  מעצמיו  עצם  שהיא  האשה,  זו 

מבשרו )בראשית ב, כג(.
שהיה  אבינו  יצחק  על  מעידה  התורה 

שזיווגו  אלא  ביתו,  את  להקים  מוכן 
ֶאת  "ְּבַקְחּתֹו  לעולם.  בא  לא  עדיין 
ה".  ְלִאׁשָּ לֹו  ְּבתּוֵאל...  ַּבת  ִרְבָקה 
הדגישה התורה "לו לאשה" - דהיינו, 
היא בת זוגו המיועדת 'לו', לכן התעכב 
עד שהגיעה לגיל המתאים ואז נשאה 

לאשה.  

זצ"ל  הסטייפלר  מרן  אל  הגיע  רווק  בחור 
לו  לזיווג הגון במהרה. אמר  וביקש ממנו ברכה 

הסטייפלר: "זיווגך עדיין לא בא לעולם"...
שלי  הזיווג  אם  הייתכן?  חרדה.  נתקף  הבחור 
עדיין לא נולד, יהיה עלי להמתין כעשרים שנה 

עד שאמצא את זיווגי... 
המחשבה הזו העיבה על מצב רוחו. הוא שב אל 

הסטייפלר ותינה בפניו את צערו.
אמר לו הסטייפלר: "תנוח דעתך, אמת דיברתי 
אז כי הזיווג שלך עדיין לא בא לעולם, אבל אל 

דאגה, בקרוב תזכה להתארס"...



ייתכן שמצד  תמה הבחור בליבו: איך 
ומצד  לעולם,  בא  לא  עדיין  שלו  הזיווג  אחד 
ואולי  בקרוב?!  להתארס  יזכה  הוא  שני 
ילדה  עם  יתארס  שהוא  לו  רומז  הסטייפלר 

בת שלוש-ארבע?...
אולם חזקו עליו דברי הסטייפלר והוא המתין 
חודשים  כמה  כעבור  דבר.  יפול  איך  לראות 

הוא התארס עם... גיורת.
שבשעה  מסתבר  לו:  התחוור  הכל  ואז 
של  ברכתו  את  לבקש  לראשונה  בא  שהוא 
תהליכי  באמצע  היתה  הבחורה  הסטייפלר, 
גיור. כל עוד לא התגיירה בפועל, חשובה היא  
כמי שלא באה לעולם. כאשר הוא בא בשנית 
הגיור,  את  עברה  כבר  היא  הסטייפלר,  אל 
"גר   - לעולם  שבאה  כמי  נחשבת  ומעתה 
וזכה  ע"ב(.  מח  )יבמות  דמי"  שנולד  כקטן  שנתגייר 
שנתקיימה בו ברכתו של הסטייפלר שבקרוב 
מן  לו  שנקבע  כפי  זיווגו,  עם  להתארס  יזכה 

השמים.

מלישא  התעכב  אבינו  שיצחק  מפרשים  יש 

עתיד  ישראל  שבית  שידע  כיון  אשה 
לבנות  צריך  כך  ולשם  ממנו,  להיבנות 
עצמו  ולהשקיע  הרוחנית  קומתו  את 
לא  אשה  יישא  ואם  התורה,  בלימוד 

שאמרו  כמו  כראוי,  בתורה  להתעלות  יוכל 
חכמים )קידושין כט ע"ב(: "ריחיים בצווארו ויעסוק 

בתורה?"
על כן, את שנות עלומיו הקדיש יצחק ללימוד 
)ויקרא  לה'"  ִהּלּוִלים  "ֹקֶדׁש   - כוחו  בכל  התורה 
יט, כד(, ורק לאחר שבנה את עצמו ומילא כרסו 

בתורה - אז הגיעה העת לשאת אשה ולהקים 
את ביתו.

כן, הלא אין אדם עומד על דעת רבו  יתר על 
בארבעים  כן  אם  ע"ב(,  ה  )ע"ז  שנה  ארבעים  עד 
שנותיו של יצחק לא קיבל די מאברהם אביו. 
הגיעו  לאחר  עד  אשה  מלישא  המתין  כן  על 
ולקבל  להוסיף  שיוכל  כדי  ארבעים,  לגיל 
מאברהם ויזכה לעמוד על דעתו, ורק אז נפנה 

לשאת אשה.

שבת שלום לכל בית ישראל
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                         העלון מוקדש לזיווג הגון
רבקה בת תקוה

העלון מוקדש לרפואת
|גרשון חי בן רחל רוחאם

להשהות  שמותר  פי  על  אף  א. 
תבשיל שנתבשל כמאכל בן דרוסאי 
על גבי כירה שיש בה גחלים, וכיוצא 

פי  על  בבגדים, אף  היא מכוסה  בזה, מכל מקום אם 
כיון  כן  אע"פ  עצמן,  מחמת  הבל  מוסיפים  שאינם 
אוסרים,  יש  הבל,  תוספת  גורמת  שתחתיו  שהאש 

ויש מתירים, וכן המנהג להקל.

ב. אם פינה התבשיל בשבת מן הקדרה שנתבשל בה, 
מוסיף  שאינו  בדבר  להטמינה  מותר  אחרת,  לקדרה 
לכלי  כך  אחר  התבשיל  ועירה  חזר  אם  ואף  הבל. 
הראשון שנתבשל בו מותר להטמין, כי שוב אין עליו 

תורת כלי ראשון.

הלכות שהייה והטמנה

העלון מוקדש לעילוי נשמת: אור אורי בן ירדנה  ז׳׳ל, מרים בת רחל ז׳׳ל, יעקב בן רחל ז׳׳ל, ר' יגאל בן מלכה ז׳׳ל,  רגינה בת צילה ז׳׳ל ,
שמואל גד בן מיסה ז׳׳ל,  אליעזר בן רגינה ז׳׳ל , מרדכי בן רגינה ז׳׳ל ,  אברהם בן חאקי קלרה ז׳׳ל,  רבקה בת אסתר ז׳׳ל ,  רבקה בת תאג'י רחל ז׳׳ל


