
 

Shidduchim & Dating 
during Corona 

 

Show# 273 | May 23rd 2020 
 

 פסוק מה פרק כו פרשת בחקתירמב"ן 

שאזכור להם כן בין בארץ בין בחוצה לארץ בגלות הנרמזת כאן, וכן בכל  -טעם וזכרתי להם ברית ראשונים 

יתחלל בגוים ולא למענם, כי לא עשו הדורות. וזה טעם "לעיני הגוים", כי יעשה בהם בעבור שמו הגדול שלא 

תשובה ולא נתכפרו עונותם. וכך אמרו רבותינו )תו"כ פרק ח י(, לא מאסתים בימי אספסינוס, ולא געלתים בימי 

 יון, לכלותם להפר בריתי אתם בימי המן, כי אני ה' אלהיהם בימי גוג ומגוג:

 



Selected audio from our listeners 

Answers to the Questions 

Answers to the Questions 1 click here 

Answers to the Questions 2 click here 

Comments on the Show 

Comments on the show 1 click here 

Show Suggestions 

Suggestion 1 click here 

Comments on the show 2 click here

https://drive.google.com/open?id=1y1Tx7Px_e70wwakQpSzlBvy3Ix2sjJr4
https://drive.google.com/open?id=1O6awSqtSDoe_z-vO48R1Vw3lqVys-dw0
https://drive.google.com/open?id=1OfmwZhXETjmOnUuFtfQlVimMSMJJ6aoH
https://drive.google.com/open?id=1HsAvgEGe2DsFB_n57V3hWfbSxE6HzEXv
https://drive.google.com/file/d/13KQ5aIakzL9FZAg0g63ZiyyhfV1keyzG/view?usp=sharing


Selected emails from our listeners 

Comments on the Show 

Hi R.Dovid and Ari 

While I found the latest show very interesting I don’t know why you didn’t mention 

YUconnect, YU’s shidduch initiative which services any single who reaches out, not just 

YU grads. YUconnects has developed video dating to a fine art including suggestions 

for virtual venues—a “visit” to a museum or scenic attraction, online game playing etc 

http://yuconnects.com/wp-content/uploads/2020/03/Dating-Ideas-3.26.20.pdf 

C. Ungar 

------------------------- 

Corona Eruv Tavshilin 

Hello, as you have a broad reach I was wondering if you could entertain the question, 

will an Eruv Tavshilim be valid for Shavuos in areas affected by Corona where people 

are staying home? 

As Eruv Tavshilim is based on the principle that you can heat food on Yom Tov since 

maybe a guest may come, and must fulfil that requirement, and far fetched situations 

like a dangerously sick person is not enough, maybe in this circumstance you cannot 

rely on Eruv Tavshilin? 

Thank you, I am surprised I have not heard anyone mention this concern. 

Shy Young 

http://yuconnects.com/wp-content/uploads/2020/03/Dating-Ideas-3.26.20.pdf


Rabbi Yitzchok Breitowitz 

 חייב בעל הגחלתידף כג עמוד א ד"ה ול תוספות בבא קמא

 .ר עצמו שלא יזיק אחרים משלא יוזקונראה מכאן לדקדק דיותר יש לאדם ליזה

 ואין למו מכשול פרק ח

 

 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף מא עמוד א

שיראנה, שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו, דאמר רב יהודה אמר רב: אסור לאדם שיקדש את האשה עד 

 ורחמנא אמר: ואהבת לרעך כמוך.

 רמב"ם הלכות אישות הקדמה

)א( לישא אשה הלכות אישות. יש בכללן ארבע מצות, שתי מצות עשה, ושתי מצות לא תעשה. וזה הוא פרטן: 

)ד( לפרות )ב( שלא תבעל אשה בלא כתובה וקידושין. )ג( שלא ימנע שאר כסות ועונה.  בכתובה וקידושין.

 ולרבות ממנה.

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יב עמוד א

להיכן הלך? אמר רב יהודה בר זבינא: שהלך בעצת בתו. תנא: עמרם גדול הדור היה, כיון  -וילך איש מבית לוי 

ה תשליכוהו, אמר: לשוא אנו עמלין! עמד וגירש את אשתו, עמדו כולן פרעה הרשע כל הבן הילוד היאור שגזר

וגירשו את נשותיהן. אמרה לו בתו: אבא, קשה גזירתך יותר משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה 

גזרת על הזכרים ועל הנקיבות! פרעה לא גזר אלא בעוה"ז, ואתה בעוה"ז ולעוה"ב! פרעה הרשע, ספק מתקיימת 

ירתו ספק אינה מתקיימת, אתה צדיק בודאי שגזירתך מתקיימת, שנאמר: ותגזר אומר ויקם לך! עמד והחזיר את גז

 אשתו, עמדו כולן והחזירו את נשותיהן.



 שלמי מועד )רבי שלמה זלמן אויערבאך( דף תעג

לערוך סעודת ונשאל עוד הגרשז"א זצ"ל בחתן וכלה שנשאו בימים שלפני שבעה עשר בתמוז האם מותר להם 

שבע ברכות בליל י"ז תמוז, והשיב שאין לעשות סעודת שבע ברכות בליל י"ז בתמוז, והי' מתרעם ע"כ שישנם 

הרוצים להדר בדוקא לעשות משתה וסעודת שבע ברכות בזמנים כאלו, והי' מציין לדברי החת"ס )אהע"ז סי' קכ"ב( 

כו מיום שני ואילך שום ברכה ]משבע ברכות[ רק פ"א שכתב וז"ל ומימי לא שמענו ולא ראינו בפ"פ דמיין שביר

בירכו בסעודת שבת שבע ברכות עפ"י הוראת גדול אחד ולעזה עליו כל המדינה, ומסיים החת"ס דאותו גדול נמי 

 לא אמר אלא בשבת דלא שייך ערבה שמחה דאין להזכיר חורבן ביהמ"ק בשבת אבל בחול מודה עכ"ל.

 


