
     .נבואה גם בזמן הזה אשה לאיש 'מהחיי שרה רשת פ
תחושה מיוחדת יצאה מפי משפחת  -"מה' יצא הדבר לא נוכל דבר אליך טוב או רע" 

הכלה רבקה לאליעזר החפץ למלא שליחותו למשפחת החתן יצחק, והתחושה היא 
מכך  "מה' יצא הדבר" הזיווג בין איש לאשה הוא גם בימינו אנו נבואה ברורה ויותר

שמלכות ד' בכל משלה גם לקבוע ענין זה של זיווג בין בני זוג והוא אחד הדברים 
שבהם רואים בחוש את השגחתו יתברך ועד שאף הרחוק שברחוקים כמו בתואל 

  ולבן מרגישים שהכל משמים.
  
ואמרו חז"ל מו"ק דף יח : אמר רב ... מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מ"ה'  

ן התורה  דכתיב  (בראשית  כד) ויען לבן ובתואל ויאמרו מה' יצא אשה לאיש".  מ
הדבר מן הנביאים דכתיב (שופטים יד) ואביו  ואמו  לא ידעו כי מה' היא.  מן 

  הכתובים דכתיב (משלי יט) בית והון נחלת אבות ומה' אשה  משכלת." עכ"ל.
  

ין זיווגו של אדם ולכאורה הדבר אינו מובן מדוע צריך פסוקים ודרשה ללמדינו שענ
הוא בידי שמים והרי אנו יודעים שכל מאורעות העולם הם בידי שמים ומה המיוחד 

  שבענין הזיווג שיש ללמוד זאת במפורש מפסוקים?
  

ויתרה מכך אם מתבוננים אנו בהתבטאותו של לבן "מה' יצא הדבר לא נוכל דבר 
מאשר בנבואה  אליך טוב או רע" נמצא שבזיווגו של אדם מתגלה יותר הקב"ה

נבואה שהרי כשהיה לבן מחפש אחר יעקב אבינו הב"ה נגלה אליו בחלום הלילה 
וא"ל "השמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רעה", ובכ"ז אמר לבן אח"כ יש לאל 
ידי לעשות עמכם רע, ואלהי אביכם אמש אמר אלי לאמר, השמר לך מדבר עם יעקב 

ש כח בידו לעשות עמכם רע רק אני מצווה מטוב עד רע",כלומר עדין מרגיש לבן שי
ועומד שלא לעשות אולם אותו לבן כאשר ראה את השתלשלות ענין הזיווג בין רבקה 
ליצחק ביטה זאת בצורה ברורה שאי אפשר לנו לדבר אליך רע או טוב כי מד' יצא 

  הדבר. 
וביאור הדבר הוא כי יסוד גדול אמרו רבותינו ז"ל כי כאשר עושה הקב"ה נס בצורה 
של נס אין הדבר קשה אולם כאשר עושה הקב"ה נס ומסתיר אותו בטבע זה קושי 
כביכול לקב"ה ולכן נחשב הזיווג כדבר קשה כמו שמצינו  בתלמוד (סוטה ב. 

כקריעת ים סוף שנאמר  ) אמר רבה בב"ח א"ר יוחנן קשה לזוגם- וסנהדרין כב.
  "אלוקים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות.ע"כ. 

 -ומורי ורבי הגרש"ז אוירבך זצ"ל הקשה מה שייך אצל הקב"ה קושי ? ותירץ
שהקושי הגדול היה לקב"ה בקריעת ים סוף הוא שהיה כולו נס ופלא ובכל זאת בקע 

ולהטעות את מצרים, וא"כ  הקב"ה את הים ע"י רוח קדים כדי להסתיר את הנס
כיסוי הנסים והנפלאות בהנהגה טבעית קשה בפני הקב"ה ולזה רמזו חז"ל שקושי 
כזה יש גם בענין הזיווג שמה' אשה לאיש והקב"ה מכסה הענין ע"י שליחים או 

  דרכים אחרות.
  

ואכן השקפת היהדות היא לראות את מוסד הנישאין  יחד עם השותף השלישי והוא 
ן יהודי מאמין יודע כי רק אשה אחת מכל מליונים ויותר שנים שיש הקב"ה ולכ

בעולם מתאימה לו ומה שגזרו משמים הוא הטוב ביותר עבורו, תחושה זו מעניקה 
כח ויוכלת להאמין בחיזוק ויעול מוסד הנישואין ומוצאיה מהאדם תחושות של 

בתפארתם מתוך ראיה ומחשבה ח"ו בשדות זרים, ויתן ד' שנזכה לראות בתי ישראל 
  כבוד הדדי בין איש לאשתו כי מד' יצא הדבר.

  
  בברכת שבת שלום
  הרב אליהו אלחרר

 רב העיר מודיעין


