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 אות יג קהלת רבה פרשה ז

ראה את מעשה האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון נטלו 

תן והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, 

, ולא עוד שאת גורם מיתה לאותו את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריךדעתך שלא תקלקל ותחריב 

צדיק, משל משה רבינו למה"ד, לאשה עוברה שהיתה חבושה בבית האסורים, ילדה שם בן גדלה שם ומתה 

שם, לימים עבר המלך על פתח האסורים כשהמלך עובר התחיל אותו הבן צווח, ואומר אדני המלך כאן נולדתי 

לתי באיזה חטא אני נתון כאן איני יודע, אמר לו בחטא של אמך, כך במשה כמו שכתוב הן האדם היה כאן גד

 כאחד כתיב הן קרבו ימיך למות.

 ספר מסילת ישרים פרק א

מעשה  -והנה על העיקר הזה העירונו זכרונם לברכה במדרש קהלת )רבה, ז( שאמרו, זה לשונם: ראה את 

ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן  האלהים וגו' )קהלת ז(, בשעה שברא הקדוש

ואמר לו, ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב 

את עולמי. כללו של דבר, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה אלא בעבור מצבו בעולם הבא, אלא שמצבו 

אמצעי למצבו בעולם הבא שהוא תכליתו. על כן תמצא מאמרי חכמינו ז"ל רבים כולם בסגנון  בעולם הזה הוא

למקום המנוחה ואכילת המוכן כבר, והוא מה  -למקום וזמן ההכנה, והעולם הבא  -אחד מדמים העולם הזה 

מי שטרח שאמרו, העולם הזה דומה לפרוזדור, כמו שאמרו ז"ל: היום לעשותם ומחר לקבל שכרם )ע"ז ג(. 

 בערב שבת, יאכל בשבת. העולם הזה דומה ליבשה, והעולם הבא לים וכו' )ק"ר א(. וכאלה רבים על זה הדרך.

 ספר החינוך פרשת שופטים מצוה תקכט

  וכן כל השחתה בכלל הלאושלא להשחית אילני מאכל במצור 

י העיר ולהכאיב לבותם, ועל זה נאמר ]דברים כ', )א( שנמנענו מלכרות האילנות כשנצור על עיר כדי להצר לאנש

י"ט[, לא תשחית את עצה וגו' ואותו לא תכרות. וכמו כן נכנס תחת זה הלאו שלא לעשות שום הפסד, כגון 



לשרוף או לקרוע בגד או לשבר כלי לבטלה, ובכל ענינים אלו ובכל כיוצא בם שיהיה בהם השחתה יאמרו זכרונם 

ושין ל"ב ע"א[ והא קא עבר משום בל תשחית. ומכל מקום אין מלקין אלא בקוצץ אילני לברכה תמיד בגמרא ]קיד

 מאכל שהוא מפורש בכתוב, אבל בשאר ההשחתות מכין אותו מכת מרדות. 

שורש המצוה ידוע, שהוא כדי ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו, ומתוך כך תדבק בנו הטובה 

ונרחיק מכל דבר רע ומכל דבר השחתה, וזהו דרך החסידים ואנשי מעשה אוהבים שלום ושמחים בטוב הבריות 

בדון והשחתה שיראו, ואם , ויצר עליהם בכל אולא יאבדו אפילו גרגר של חרדל בעולםומקרבים אותן לתורה, 

יוכלו להציל יצילו כל דבר מהשחית בכל כחם, ולא כן הרשעים אחיהם של מזיקין שמחים בהשחתת עולם והמה 

משחיתים, במדה שאדם מודד בה מודדין לו, כלומר בה הוא נדבק לעולם, וכענין שכתוב ]משלי י"ז, ה'[, שמח 

 ב תלין לעולם, זה ידוע ומפורסם.לאד לא ינקה רע, והחפץ בטוב ושמח בו נפשו בטו

 הלכה י רמב"ם הלכות מלכים פרק ו

וקורע בגדים, והורס בנין, וסותם מעין, ומאבד מאכלות דרך  ילנות בלבד, אלא כל המשבר כלים,ולא הא

 .השחתה, עובר בלא תשחית, ואינו לוקה אלא מכת מרדות מדבריהם

 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף צא עמוד ב

אסור למקצציה. מיתיבי: כמה יהא בזית ולא יקצצו? רובע! שאני זיתים, דחשיבי.  -יקלא דטען קבא אמר רב: ד

  א"ר חנינא: לא שכיב שיבחת ברי, אלא דקץ תאינתא בלא זמנה.

טז -רבי אריה לוין לחי רואי עמוד טו  

 

 



 בראשית רבה פרשת נח פרשה ל סימן ח

ר' לוי אמר כל מי שנאמר בו היה, ראה עולם חדש, אמר ר' שמואל חמשה הן, נח, אתמול )איוב יד( אבנים 

שחקו מים דאמר רבי לוי בשם רבי יוחנן אפילו איצטרובלין של רחים נמחה במים, והכא את אמר ויהיו בני נח 

 .עולם חדש היוצאים מן התיבה, אתמהא, אלא ראה

 תלמוד בבלי מסכת נדרים דף לב עמוד א

ששקולה כנגד כל המצות שבתורה, שנאמר: כי על פי הדברים האלה וגו'. דבר אחר: גדולה  -ד"א: גדולה מילה 

שאילמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר: אם לא בריתי יומם ולילה וגו': ופליגא דר' אליעזר,  -מילה 

שאילמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר: אם לא בריתי יומם ולילה  -דולה תורה דאמר ר' אליעזר: ג

 חקות שמים וארץ לא שמתי וגו'.

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף ג עמוד א

שמים וארץ יעידו בהם שקיימו את התורה כולה. אומרים לפניו: רבש"ע, שמים וארץ נוגעין בעדותן, שנאמ': אם 

 .ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתים לא בריתי יומ

 ילקוט שמעוני אסתר רמז תתרנז

את ישראל, אמר לו אין אנו יכולים שאין אלהיהם עוזבם כל  א"ר שמעון בשעה שאמר המן לאחשורוש לאבד

עיקר, והיה מטריח על אחשורוש ימים ולילות, אמר לו הואיל וכך הוא נמלך בחכמים ובחרטומים, אמרו כלם 

 .בפה אחד אם אתה מאבד את ישראל אין העולם מתקיים שנאמר אם לא בריתי וגו'

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קג עמוד א

ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: מאי דכתיב בראשית ממלכות יהויקים בן יאשיהו, וכתיב בראשית 

ממלכת צדקיה, וכי עד האידנא לא הוו מלכי? אלא בקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם כולו לתוהו ובוהו 

ונתקררה דעתו. בקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם כולו לתוהו ובוהו  -דורו בשביל יהויקים, נסתכל ב

 בשביל דורו של צדקיה, נסתכל בצדקיה, ונתקררה דעתו.

 תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף נט עמוד ב

 ברכוהו ואמרו מי ילך ויודיעואותו היום הביאו כל טהרות שטיהר רבי אליעזר ושרפום באש, ונמנו עליו ו אמרו

 כולו.שמא ילך אדם שאינו הגון ויודיעו, ונמצא מחריב את כל העולם אמר להם רבי עקיבא: אני אלך, 



 עשרה הרוגי מלכות מדרש

הפושט למקום תפילין התחיל ר"י לצעוק צעקה גדולה ומרה וישא את קולו ויבך, אמרו לו מפני מה וכיון שהגיע 

לא בכית עד עכשיו ועתה אתה מתחיל לבכות, אמר להם ר"י על נשמתי איני בוכה אלא על מקום שבו נתון שם 

לך עכשיו. ומן אותה צעקה אל עליון על התפילין, אמרו לו וכי עדיין אתה בוטח בשם ה', אם גדול הוא יבא ויצי

שצעק ר"י נזדעזע כל העולם, אר"י והרי מכמה שהיו לפני וממה שיהיו אחרי לא נקנסה בעולם מיתה זו, יצתה 

בת קול ואמרה לא קרית גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב וגו' )דברים כ"ח ס"א(, פתחו מלאכי השרת ואמרו 

לו גנזי רקיעים גזרה זו נגזרה עליו? אמר להם הקדוש ברוך לפני הקדוש ברוך הוא רבש"ע צדיק זה שהראית 

הוא הניחו לו כדי שתעמוד זכותו לדורות, ועוד זעק שניה ונזדעזע כסא הכבוד ובקש הקדוש ברוך הוא להפוך 

, אלא אשריך ירד גבריאל ואמר לו לר"י אם תצעק שלישית יהפך העולם לתהו ובהואת העולם לתהו ובהו. 

 ריך מה צפון לכם, כיון ששמע ר"י כך הפך פניו עד שיצאה נשמתו.ישמעאל ואשרי חב

 על נהרות בבל -פסיקתא רבתי פיסקא כח 

אמר ר' אחא בר אבא באותה שעה בקש באותה שעה געו כל ישראל בבכייה עד שעלתה בכייתם למרום, 

שבראתי לא בראתי  אמר הקדוש ברוך הוא כל מה ,הקדוש ברוך הוא להחזיר את כל העולם כולו לתוהו ובוהו

אלא בשביל אלו, שנאמר גם אני אכה כפי על כפי והנחתי חמתי )יחזקאל כ"א כ"ב( עולם שבראתי לא בראתי 

אלא בשתי ידיי שנא' אף ידי יסדה ארץ וימיני וגו' )ישעיה מ"ח י"ג( אחריבנו, אמר רבי תחליפא בר קרויה באותה 

ך הוא ואמרו לפניו רבונו של עולם עולם ומלואו שלך הוא שעה נכנסו כל מלאכי השרת ועמדו לפני הקדוש ברו

לא דייך שחרבת דירתך של מטה אלא שתחריב בית דירתך של מעלה, אמר להם וכי תנחומים אני צריך, או 

בשר ודם אני שאני צריך )תנחומיך( ]תנחומיכם[ הרי אני מכיר בסוף, שנ' עד זקנה אני הוא ועד שיבה אני 

י אשא )שם /ישעיהו/ מ"ו ד'(, על כן אמרתי שאו מני אמרר בבכי אל תאיצו לנחמני )שם אסבול אני עשיתי ואנ

/ישעיהו/ כ"ב ד'( אל תוסיפו לא אמר אלא תאיצו, אמר להם )תנחומיך( ]תנחומיכם[ הללו שאתם מנחמים אותי 

אף הקדוש ברוך  ניאוצים הם לפני, רדו מלפני ושמו את משאוי מעל בני, מיד ירדו, לא מלאכי השרת בלבד אלא

 חתי בבלה )שם /ישעיהו/ מ"ג י"ד(.הוא נשא עמהם, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו למענכם של

 ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק לט

ואמנם כל המצות אשר ספרנום בהלכות שמיטה ויובל מהם לחמלה על בני אדם והרחבה לבני אדם כולם, כמו 

 .שאמר ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל וגו', ושתוסיף הארץ תבואתה ותתחזק בעמדה שמוטה

 



 פרק כב פסוק ו פרשת כי תצארמב"ן 

אף  או שלא יתיר הכתוב לעשות השחתה לעקור המיןכי הטעם בשניהם לבלתי היות לנו לב אכזרי ולא נרחם, 

על פי שהתיר השחיטה במין ההוא, והנה ההורג האם והבנים ביום אחד או לוקח אותם בהיות להם דרור לעוף 

 כאלו יכרית המין ההוא:

 דף פט עמוד א -תלמוד בבלי מסכת שבת דף פח עמוד ב

ואמר רבי יהושע בן לוי: בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, 

 מה לילוד אשה בינינו? אמר להן: לקבל תורה בא. אמרו לפניו: חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים

וארבעה דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו 

אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: החזיר להן  -ה' אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים! 

אמר לו: אחוז בכסא כבודי,  -. אמר לפניו: רבונו של עולם, מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם -תשובה! 

וחזור להן תשובה, שנאמר מאחז פני כסא פרשז עליו עננו. ואמר רבי נחום: מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו 

אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ  -ועננו עליו. אמר לפניו: רבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה 

לא יהיה  -עה השתעבדתם, תורה למה תהא לכם? שוב מה כתיב בה מצרים. אמר להן: למצרים ירדתם, לפר

זכור את יום השבת לקדשו  -עבודה זרה? שוב מה כתיב בה  לך אלהים אחרים, בין הגויים אתם שרויין שעובדין

תן יש ביניכם? שוב מה לא תשא, משא ומ -כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות? שוב מה כתיב בה 

כבד את אביך ואת אמך אב ואם יש לכם? שוב מה כתיב בה לא תרצח לא תנאף לא תגנב, קנאה יש  -כתיב בה 

ביניכם, יצר הרע יש ביניכם? מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא, שנאמר ה' אדנינו מה אדיר שמך וגו' ואילו תנה 

 לא כתיב. -הודך על השמים 

 

 

 

 







The Message of Pesach Sheini 

 פרשת בהעלותך רמז תשכאילקוט שמעוני תורה 

דתניא ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ]ט, ו[ נושאי ארונו של יוסף היו דר"י הגלילי, רע"א מישאל 

ואלצפן היו, ר"י אומר אם נושאי ארונו של יוסף היו כבר היו יכולין ליטהר ]אם מישאל ואלצפן היו היו יכולין 

שביעי שלהן בערב הפסח שנאמר ולא יכלו לעשות הפסח ביום  ליטהר[ אלא מי היו טמאי מת מצוה היו וחל

ההוא, ביום ההוא אין יכולין לעשות הא למחר יכולין לעשות, צריכא דאי אשמעינן התם משום דלא מטא זמן 

חיובא דפסח אבל הכא דמטא זמן ק"ש אימא לא צריכא, ואי אשמעינן הכא משום דליכא כרת אבל התם דאיכא 

ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא שבאותו היום נטמאו איסי בן יהודה אומר ולא יכלו  כרת אימא לא צריכא

לעשות מתקנין היו עצמן לעתיד לבא, ר' אליעזר בר"ש אומר יכולים היו לעשותו ביום שלאחריו מפני שהיה 

 שלישי להזייתן: 

 תלמוד בבלי מסכת מנחות דף מד עמוד א

שהיה זהיר במצות ציצית, שמע שיש זונה בכרכי הים שנוטלת ד' צא ולמד ממצות ציצית; מעשה באדם אחד 

מאות זהובים בשכרה, שיגר לה ארבע מאות זהובים וקבע לה זמן. כשהגיע זמנו, בא וישב על הפתח. נכנסה 

שפחתה ואמרה לה: אותו אדם ששיגר ליך ד' מאות זהובים בא וישב על הפתח, אמרה היא: יכנס, נכנס. הציעה 

שש של כסף ואחת של זהב, ובין כל אחת ואחת סולם של כסף ועליונה של זהב, עלתה וישבה על לו ז' מטות, 

גבי עליונה כשהיא ערומה, ואף הוא עלה לישב ערום כנגדה, באו ד' ציציותיו וטפחו לו על פניו, נשמט וישב לו 

עד שתאמר לי מה מום  ע"ג קרקע, ואף היא נשמטה וישבה ע"ג קרקע. אמרה לו: גפה של רומי, שאיני מניחתך

ראית בי. אמר לה: העבודה, שלא ראיתי אשה יפה כמותך, אלא מצוה אחת ציונו ה' אלהינו וציצית שמה, וכתיב 

בה אני ה' אלהיכם שתי פעמים, אני הוא שעתיד ליפרע ואני הוא שעתיד לשלם שכר, עכשיו נדמו עלי כד' עדים. 

ה שם עירך ומה שם רבך ומה שם מדרשך שאתה למד בו אמרה לו: איני מניחך עד שתאמר לי מה שמך ומ

תורה, כתב ונתן בידה. עמדה וחילקה כל נכסיה, שליש למלכות ושליש לעניים ושליש נטלה בידה, חוץ מאותן 

מצעות, ובאת לבית מדרשו של ר' חייא. אמרה לו: רבי, צוה עלי ויעשוני גיורת, אמר לה: בתי, שמא עיניך נתת 

? הוציאה כתב מידה ונתנה לו, אמר לה: לכי זכי במקחך, אותן מצעות שהציעה לו באיסור באחד מן התלמידים

 הציעה לו בהיתר, זה מתן שכרו בעה"ז, ולעה"ב איני יודע כמה.

 פסוק כא רש"י שמות פרשת משפטים פרק כב

י הוא הדין לכל אדם, אלא שדבר הכתוב בהווה, לפי שהם תשושי כח ודבר מצו -כל אלמנה ויתום לא תענון 

 לענותם:



 הלכה א מסכת ברכות פרק ה תלמוד ירושלמי

חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין שעה ושוהין שעה אחת לאחר תפילתן אימתי עוסקין בתורה 

אימתי עוסקין במלאכתן אמר רבי יצחק בי רבי אלעזר על ידי שהיו חסידים היתה ברכה ניתנת בתורתן וברכה 

 .נתנת במלאכתן

Riddles of the week 

#1 

  פרשת בהעלותך

 פסוק כח פרק יא

ם ֵֽ א  ה ְכלָׁ ָ֖ י ֹמש  ֵ֥ ר ֲאֹדנִּ יו ַויֹאַמַ֑ ָ֖ ְבֻחרָׁ ה מִּ ֶׁ֛ ת ֹמש  ֵ֥ ר  ן־֗נּון ְמשָׁ ַע בִּ ַען ְיהֹוֻשֻׁ֣  :ַוַיַּ֜

 ערוך יורה דעה הלכות כבוד רבו ותלמיד חכם סימן רמב סעיף טושולחן 

אם הוא שם  ור,לקרות לאחרים ששמם כשמו אסואפילו  ולא במותו, יד לקרות לרבו בשמו, לא בחייואסור לתלמ

)ב"י בשם הרמב"ם(.  להזכיר שלא בפני רבו. מותר ו,אבל שם שרגילין ב ין הכל רגילין לקרות בו. הגה:פלאי שא

 ר' מורי פלוני. )כן משמע מפי רש"י פ' חלק(. אבל מותר לומר ו לבד,ינו מזכיר רק שמוכל זה דוקא כשא

 ש"ך יורה דעה סימן רמב ס"ק כד

ניו אבל מותר לומר כו'. נראה דוקא שלא בפניו וכן בד"מ שהוציא כן מרש"י דפרק חלק גבי אלישע מיירי שלא בפ

 אבל בפניו אין להזכיר שמו כלל רק יש לקרותו רבי וכן נוהגין:

#2 

 פרשת שלח

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לד עמוד ב

ר רבא: מלמד, שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על ויבאו מבעי ליה! אמ -ויעלו בנגב ויבא עד חברון 

 שאנצל מעצת מרגלים. אבותי, בקשו עלי רחמיםקברי אבות, אמר להן: 



 שולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקפא סעיף ד

מות נוהגין ו( ויש מקולטבול בערב ראש השנה טו משום קרי(. )כל בנוהגין  סין ומסתפרין בערב ר"ה. )וישמכב

 ונותנים צדקה לעניים )כל בו(. הקברות ולהרבות שם בתחנות, על לילך

 ס"ק יז שםבאר היטב 

מקום מנוחה הצדיקים ומתוך כך הוא מקום קדוש וטהור והתפלה נתקבלה יותר  תהקברו'. דבית הקברו

גמתו נגד המתים אך יבקש מהש"י שיתן עליו רחמים בזכות הצדיקים והמתפלל על קברי הצדיקים אל ישים מ

שוכני עפר מהרי"ל. ויקיף הקברות ויתן צדקה קודם שיאמר התחינות עשל"ה. ואין לילך על קבר אחד ב"פ ביום 

 אחד האר"י ז"ל. ועמ"ש ס"ס תקנ"ט:

 שם ס"ק כזמשנה ברורה 

דביה"ק ]לט[ הוא מקום מנוחת הצדיקים והתפלה נתקבלה שם יותר אך אל ישים מגמתו נגד המתים  -קברות ה

אך יבקש מהש"י שיתן עליו רחמים בזכות הצדיקים שוכני עפר ויקיף הקברות ויתן צדקה קודם שיאמר התחנות. 

 ואין לילך על קבר אחד ב"פ ביום אחד:

 סימן ריזסוף ב"ח יורה דעה 

ך לבית הקברות או למקוה ואירע לו שהלך ע"י עסק שם יצא ידי נדרו. תשובת מהרי"ל סימן קי"ח מי שנדר ליל

ומביאו הרב בהגהות שו"ע )סמ"ח(. עוד ראיתי תשובה על שם מוהר"ר חיים פלטיאל )עי' שו"ת מהר"ם ב"ר 

שנשתטח על ברוך ד"ל סי' קסד( על הנודרים לילך לבית הקברות קצת היה נראה כדורש אל המתים דכלב 

קברי אבות )סוטה לד ב( התפלל לשם במקום קדושה כדי שתהא תפילתו נשמעת וכדכתיב באברהם )בראשית 

יט כז( אל המקום אשר עמד שם אלמא שהמקום גורם א"נ מי שביזה את המת ולכבודו משתטח על קברו זה 

יודעין זה לא ידעתי הליכתן למה  מצינו )חגיגה טז ב, כב ב, יומא פז א, מכות ה ב( אך נשים ובני אדם שאינן

ואני רגיל לפתוח להן בחרטה ויתירו להם הנדר ויתן לצדקה מה שהיה מוציא על הדרך ואח"כ יתן מה שנשער 

כפי שהיה טרחו והילוכו וזה יתן לצדקה וינצל מצעקה ע"כ. מיהו כבר החזיקו במנהג זה ואין מוחה ויש לזה סמך 

( ודוקא להשתטח על קברי אבות ולהתפלל לפניו יתברך על כל צרה שלא עא ב -בספר הזוהר )פר' אחרי ע ב 

תבוא בזכות אבותיו הנקברים פה וכיוצא בזה וכבר נתקנו סדרי התפילה למשתטחים על קברי אבות ואין לשום 

 מורה למנוע ולבטל מנהג זה:
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Selected emails from our listeners 

Comments on the Show 

Sholom and brocha, 

Firstly allow us to thank you for your brilliant podcast. 

Our Rav, HaRav Y. Reuven Rubin, Rav of Adaas Aish Kodesh Manchester UK, is a 

huge fan and advises the Olam to listen regularly. We often discuss the issues raised it 

always lends itself to spirited discussions.  

Your recent program regarding environmental issues is especially pertinent. In 2006 our 

Rav delivered a shiur about some aspects of this subject at a conference of the 

Rabbinical Conference of Europe, of which he is a member of the Rabbinical board. He 

then wrote a column in the Jewish Tribune covering his remarks. The Rav is a weekly 

contributor to the Tribune which is the weekly Newspaper for the British and European 

Torah community. We attach his article and hope you will find it of interest. 

Keep up your great work, 

May you find continued Hatzlacha and Kol Tov 

C Schriebhand 

Administrator  

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

Dear R' Dovid, 

Firstly, I wanted to say that I get a lot of הנאה from your program. I think its impact on 

how people view Halacha is revolutionary. I also applaud the way you bring important 

issues in כלל ישראל to the fore. 

In relation to your program on Climate Change, I wanted to say a big יישר כוחך. I've been 

waiting for a serious Torah discussion of this issue for years and I think you argued your 

side very effectively. 

My experience is: After working as a Rav for 10 years in Sydney, Australia, I started 



working part-time in computers. Quite by chance I got a job in the Climate Change 

Research Centre at the University of New South Wales (http://www.ccrc.unsw.edu.au/). 

Working with climate scientists led me to realize that the science was a lot less 

speculative than I had thought. I've written some articles about the issue myself 

here: https://blogs.timesofisrael.com/author/danny-eisenberg/, partially drawing on the  מראה

 .of R' Micha Cohn's article, although taking it further מקומות

I had a few הערות I wanted to share with you: 

 Rabbi Hershkowitz said that once an issue becomes ideological, there's no way 

of knowing what science really says. Why not ask a Republican climate 

scientist like Richard Alley? (https://www.youtube.com/watch?v=4tMeqjbA94I) 

Trying to be מברר the issue makes more sense than doing nothing. 

 I believe one of the reasons Frum Jews and conservative people are turned off 

the science is because some people on the left speak in apocalyptic terms as if 

the Earth itself is going to come to an end as a result (e.g. the extinction of life 

of earth ר"ל). Speaking to the climate scientists that I work with, and reading 

the reports put out by climate scientists, they talk about serious risks which 

would likely create major havoc in the world, particularly in developing 

countries, but very very few speak in apocalyptic terms.  

 The scientists I talk to are frustrated, because the people on the right spread  שקר

 while the people on the left occasionally overstate the issue, undermining ,וכזב

the scientists' credibility. From what I've seen, the scientists are aware of the 

limitations on their knowledge and don't speculate about what they don't know. 

 An additional מראה מקום - the גמ' מועד קטן דף ה עמוד א talks about the 

responsibility to maintain the roads and the מקוואות for the עולי רגלים, saying 

that one who fails to do is held responsible for any blood that is spilt on those 

roads. לענ"ד it's saying that a society has a responsibility to create a safe 

environment for the people who dwell there and that failing to do so makes us 

responsible for the consequences. Creating a hazardous environment, as the 

http://www.ccrc.unsw.edu.au/
https://blogs.timesofisrael.com/author/danny-eisenberg/
https://www.youtube.com/watch?v=4tMeqjbA94I


world would be with extreme heatwaves and water shortages resulting from 

unlimited CO2 emissions, seems to be a violation of our אחריות. 

In terms of what we can do: 

 If one is unsure what the רבונו של עולם wants from us, as your speakers were, 

wouldn't it be appropriate to employ תפילה to the רבונו של עולם that He should 

guide us on the right path, rather than put one's head in the sand and live in 

denial? 

 The biggest problem with making a difference on this issue is that it is viewed as 

a partisan issue which means that it becomes a political struggle between right 

and left. The best way to do something about the problem is to show that it's 

not a fringe issue that only "tree-hugging liberals" are concerned about, but 

that it's a normal issue that all people - both liberal and conservative - are 

concerned about and will vote accordingly. Then the politicians on the 

conservative side will realize that they need to do something about this as well. 

Your program takes a big step in this direction. 

 As I say in one of my articles, if the Torah world spoke out about this issue, as 

Torah Hashkafa suggests that it should, לענ"ד it would have a massive impact 

among Jews generally. And the Jewish world has a lot of influence. Some 

argue that the Soviet Jewry Movement led to the fall of the Iron Curtain. 

 It seems to me that it is inevitable that people's attitude will change as the 

evidence continues to mount, as is currently happening. The question is how 

quickly will the change happen. The faster we make that happen, the less 

damage will be caused. Each in our own way can all make a difference to that, 

 .בעזהי"ת

May the רבונו של עולם guide us to act according to His רצון. 

Cheilcho l'Oraisa, 

Danny Eisenberg 

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



Good morning. 

I am glad I discovered your show, thank you. I'd like to share a couple of comments and 

insights on your recent global warning segment:  

On the issue of whether or not to hold by the opinion of the רוב of the scientific 

community who say that climate change is human induced: Rabbi Herskowitz's said that 

one of the factors that must be considered is that global warming is itself a controversial 

issue that has developed a kind of "religious" and political fervor. While this is certainly 

true, I think it's very important to understand why this issue has become so 

controversial: My understanding is the mere handful of naysayers in the scientific 

community are in fact paid lobbyists and consultants of the energy industries, and are 

hired exactly to sow confusion and doubt by throwing any and every projectile they can 

into the scientific community's spokes. In fact, seeing a well-spoken climatologist/denier 

interviewed by Fox news, I googled him to learn this was exactly the case. I also 

learned his arguments have shifted over the years as history has continually proven him 

wrong, and he was also hired years ago by Philip Morris for a campaign to dispel the 

notion that smoking is harmful. In conclusion, the Ne'emanus is so lacking of these few 

scientists, so there is no real legitimate debate in actuality. 

Secondly, and I think this is a bigger issue: You questioned whether the Frum Velt's 

opinion on climate change is actually a Christian influence, Rachmana L'Tzlan. But have 

you considered taking this farther? And perhaps you speak about this elsewhere (I've 

just listened to a couple shows so far), but so many of us have become so caught up 

with "right-wing" politics that it has become part-in-parcel with identifying as a "right-

wing" Jew. In actuality, the convenient use of the word "right" to describe a Jew has 

very little parallel to the use in political parlance, and I don't think people realize this. 

We'll find that both of our political parties cobble together a platform out of convenience, 

just like a company will sell the right mix of products to get the most customers. Thus, 

there's typically very little common ideological thread running between issues such as 

immigration, climate change, guns, school vouchers, etc. And if we do find a common 

thread, it's often a retroactive narrative we apply to unite different groups, such as 

Christian groups and secular pro-business folks. 



I see people in our communities argue so passionately and angrily against global 

warning and plastic bag bans. I wonder if our chavrusas would say our eyes light up 

with the same energy when we learn Torah? For various reasons, many of us are 

especially prone to the tactics and influence of the big business of media and it's 

disconcerting as American media can never encapsulate Jewish values, even on issues 

that we need to support as Jews. I've seen Rabbi Avigdor Miller say some poignant 

things on this issue (though I recognize Rav Miller I might not have been so sympathetic 

to specific issue global warming!). 

Thank you Reb Dovid in the event you actually received this message and took the time 

to read it. I enjoyed your show and look forward to hearing more. 

Sincerely, 

Ezra Rubin 

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

Hi, 

Thanks for your shiur on climate change. Here is a very informational pro - climate 

change website that shows the weakness of the climate change deniers.  

https://skepticalscience.com/surface-temperature-measurements.htm 

Yochanan Blumenkopf 

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

Thanks so much for the wonderful show! I found the climate change episode to be very 

interesting. I think though that one point was not brought up by either you or any of the 

guests. I have no right to have any opinion regarding data that climate science has 

produced regarding warming. Nor can I see why counter climate change measures 

taken by countries are in any way against Yiddishkeit. To argue against job loss in the 

coal industry is not a Halachic issue as no one seems to argue about a Halachic issue 

regarding job loss to farmers who are effected by Trumps China push—every country 

sets its laws and priorities and that will always effect some people. 

https://skepticalscience.com/surface-temperature-measurements.htm


The only real issue that I can see with climate change is that of extrapolation and I think 

this is crucial for Frum Jews to understand. You see, there is never a reason NOT to 

trust the large body of scientists except when they seek to extrapolate their data into 

either past or future trends. Extrapolation of geological data, of the expansion of the 

universe and many other trends is what gives us the billion years of the age of the 

universe. Extrapolation of minor changes in species (made famous by Darwin’s finches) 

is what gave us evolution. But as any believing Jew clearly understands, it is hugely 

conceited on the part of science. That they assume that their understanding of even a 

portion of present facts enables them to understand the universe, past as well as future. 

All your comparisons to medicine and climate science fails in this area. Medical science 

is preoccupied with measuring the present results and making at best minor predictions 

of the very near future. Not so climate science. There has been much bombast from 

scientific quarters regarding predictions of the future but this is pure ego. Many of the 

predictions about coastlines in Al Gore’s famous documentary are now, less than twenty 

years later, already failing to flower. Climate is the very example of a chaotic system 

(the famous butterfly that flaps its wings in Africa and causes the hurricane in America) 

and it is difficult enough to extrapolate in the short term. The same things which make it 

hard to predict next month’s weather makes such future predictions all but impossible. 

The best example of this is how the term “global warming” shifted to “climate change.” 

After warmer temperatures in the arctic did something no one predicted—caused polar 

vortexes of brutal cold winters in the American Midwest—the term made the complete 

shift. It became obvious that even as science was predicting warming, that would not be 

all over the planet as effects in the arctic caused unpredictable results. Even the very 

notion that these polar vortexes are caused by climate change is in dispute amongst 

climate scientists. This is also the case with the increase in power of the last few 

hurricanes, the increase in forest fires and other disasters that were not predicted and 

which while many scientists are sure is somehow connected to climate change even if 

they cannot agree exactly how. 

I think that every society should take measures to prevent harmful futures—especially 

when these measures are arbitrarily positive in it of themselves. Yet I will draw the lines 

at the religious convictions engendered by something which is nothing more than a well 

https://www.popsci.com/climate-change-polar-vortex/
https://www.popsci.com/climate-change-polar-vortex/


educated guess as to what the future holds. Even if EVERY current trend holds up to 

EVERY point that scientific data predicts, even then we know the results will be 

unpredictable as is the case of the polar vortex. This is all the more so when one 

believes in a Creator of the world, who may have given us the world to build or destroy 

but never let off running it and has a plan as to where what the future holds. 

The scientific community has become too dogmatic and filled with hubris when it comes 

to things they are not actually able to measure, when it comes to theory. It can be as 

blind as someone predicting a baby’s growth using only the data of the incredible 

growth experienced during its first year. We Frum Jews are painted as fanatics for 

caring very little about the scientific views of the age that is little more than a house of 

cards built on the conceit that the world was always exactly as it is today and that our 

ability to measure it today gives us infinite prediction power. In the same way you argue 

on the show that we should not fly on airplanes because they rely on science, so too 

scientist argue about the age of the universe. Well, those two things are not the same 

things and it was not a correct argument for a Frum Jew like you to engage in. Physics 

is built on hypothesized laws that through repeated experiments and experience show 

to be consistently true. Such is not the case in either predictions of the past or the 

future, where any number of variables could throw off a trend and where 

experimentation and experience is impossible. In essence, any science based on things 

which are extrapolation and prediction becomes not science, but scientism—a religion 

defined by the idea that there is ONLY what can be measured, anything beyond must 

be false. 

Why this is so important to a Frum Jew is because our approach to science has become 

a muddle. Our distrust of scientific extrapolation has not been clearly communicated. 

Instead, all too often, it becomes a simple mistrust of the scientific method. This leads to 

too many Jews saying that since science is wrong on evolution it can also be wrong on 

vaccines. A clearly explained approach to science, showing how scientific data is 

trustworthy, even when there is room to doubt the conceited predictions. 

With that said, I think a sensible Frum person can faithfully support measures like 

renewable energies and others that are positive in it of themselves and support their 

country’s protection of the glories of creation both plant and animal. They can also still 



remain very skeptical of these many 25 year predictions that are built on extrapolation. 

May Moshiach come and heal our world completely sooner than all that! 

Thanks again for the show, 

R. Adler 

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

Hi Reb Dovid! 

Loved the podcast! 

One minor note, when I looked into global warming there was a very big fudged fact 

around the 97% number. There are 3 issues; 1. Is the world getting warmer. 2. Is the 

warming caused by humans, and 3 is this warming caused by humans a bad thing. 97% 

said 1 and 2. #3 is much more up for debate.  

Shkoyach! 

Shlomo Brodie 

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

Dear R’ Dovid, 

I very much enjoy listening to your program and the many interesting topics you 

discuss.  However, I have noticed a disturbing trend which is bothering me greatly 

(albeit the last couple of weeks have been much better again). 

I feel that when one discussing the very heavy Charedi crowds, you often come across 

with a predisposed negative outlook. To me it is obvious that you are misunderstanding 

some of the nuances and incorrectly judging this precious sector of our society. Beyond 

that, the Chofetz Chaim clearly explains that when discussing people, especially groups 

of people, and Kal vachomer when discussing Yidden who have been Zoche to settle in 

E"Y or Bnei Torah, extra caution is warranted. Sometimes, I feel that you are even 

“grouping” people and making as if “everyone” in their group is the same. Furthermore, 

if the negative behavior of certain groups is discussed, then the positive side must also 

be discussed. See below for further clarification of this issue. 



Beyond this, let's get to basics. Kiddush Hashem is first and foremost doing His Ratzon 

and although sometimes that might not seem “normal” to rest of world, that is not our 

concern. It is only when it comes to negative behaviors that have no connection to 

Yiddishkeit e.g. lack of politeness, leaving a mess behind, that we worry about per se 

about Kiddush Hashem. When a community under Da’as Torah (not a cult C"V) have 

adapted a certain way of life e.g. not to wear Sheitels or to take on a more “radical” 

outlook on Tznius such as how men behave in street with their wives, granted it’s not 

our way of life, should we deride it? Ridicule it?  Under pretext of “Kiddush Hashem” or 

extremism?  (and to almost put Lev Tahor on same level as these communities?) 

1. After discussing Meshulochim in such a negative fashion, there is no mention of 

the hundreds and perhaps thousands who are doing this Leshem Shomayim.  I 

can tell you of many first-hand stories, precious Yidden who accept Bushos and 

Cherpos along with each donation, and take very little for their services. Their 

Mesiras Nefesh supports much of the infrastructure of Chareidi Yiddishkeit. And 

don’t forget that this lifestyle is not only encouraged by our Gedolim in their 

speeches and letters, it is given as advice to individuals who ask Sheilos before 

most everything they do.  I certainly would not want the Achrayus of a Ba’al 

Habos turning down the next Meshulach at the door or even not awarding him 

the Kavod he deserves. I myself was so turned off from giving tzedakah by the 

time I had finished listening, I had to remind myself of what Tzedakah really is.   

2. While it was obvious from your interviewees on Kibud Av Vaeim program that 

they generally did not agree with you, the negative still kept coming out.  Did it 

occur to you to ask the parents/grandparents of these families and ask them if 

they feel “abandoned?” before you assume this is a negative movement. What 

bigger Nachas and Kibud Av Za'em can it be that seeing beautiful pure Israeli 

children on a caliber almost unequalled elsewhere in the world. (Quoting an 

article from Ami calling it a "Krumkeit on a krumkeit" I think is EXTREME and 

probably Motzei Shem Ra).  

3. The way you discussed "peleg" as "extremists".  There was even a hint of putting 

Bedatz Olam into same category. These are valid and true Mesoros and they 

might not “stim” with the mind of a modern-day American, but we must accept 



them.  (The Yerushalayin Kanoi Mesorah is an old Mesorah and as for peleg R’ 

Shach said about R' Shmuel אי אפשר לערער אחר דבריו and R' Elyashiv also held 

highly of him). It’s really not up to our “immature” minds to decide who is extreme 

and which behavior is Kiddush Hashem or Chillul Hashem.  

Beyond that, it’s not like “everybody” in either crowd is behaving in such ways. In 

fact in most cases, it is the dropouts and to classify a whole crowd by the 

dropouts makes no sense. And it’s probably better than what dropouts in many 

other crowds are doing- like drugs and alcohol. I personally know many from both 

crowds who are Yereim Ushlaimim on a level in Ruchniyos unsurpassed 

anywhere else. They are down-to-earth, friendly and far from "extremists" that 

you make them sound like. 

4. The subtle derision of “anti-Zionist” crowd.  Are you trying to argue with the 

Chazzan Ish? Who are you? And why do you decide this crowd is extreme? 

Perhaps those in the pro-Zionist crowd are the extreme ones. Since when is it up 

for a layman, however well-learned, to decide on who to classify as extreme? 

(And again, this subtle implication that spitting on a Charedi soldier is considered 

acceptable is inherently untrue.  After 18 years of living in Charedi circles, I have 

never seen such a thing B”H. Beyond this, as hard as it is to say this, the truth is 

that any Charedi boy jolly well knows when he leaves mainstream Israeli Charedi 

Jewry to join the army he is making a certain statement... just the same that any 

BT knows he is making a statement when he adapts the Torah way of 

life).  However more importantly, unlike what one of your interviewees 

inferred, these soldiers do NOT protect this country. It is the thousands of 

Bnei Torah who month after month subsist on nothing, but joyfully plough on. It’s 

the thousands of Gomlei Chassodim in Klal Yisroel.  The myriad of Gemachim 

today is mindboggling, the Askanim, the Irgunei Tzedakah etc. Etc. What about 

the hundreds of Asifos that take place davening for safety of E"Y? 

5. Also, on your shidduch program, you were discussing money. It is a problem and 

I am first to admit it - and honestly I worry about my own kids. But I want to add 

that hundreds and thousands of families are taking children under the Chuppah 

every year and are doing it without sleepless nights and without Chovos they 



cannot pay back (my husband's RK runs a huge Gemach and he says all money 

gets returned in the end).  Of course there are those that struggle and even a lot, 

and there are many many differences of opinions as to what the correct next 

steps are, whether to continue to rely on Nissim or to bring down the levels, but I 

think that is far beyond the scope of your program, and your attitude should have 

been more respectful of those who are doing this year after year and B"H seeing 

beautiful results.  Since your listeners come from Chu"L and are not intimately 

involved in the problem, let them be exposed to the positive side of the Israeli 

culture.  The rest is just plain lashon hara.  It’s not like any of them can solve the 

problem.  And, with all due respect, how many Meshulochim do you in reality get 

at your door collecting for Chasunos? I think percentage-wise, it is very few. And 

did you praise how simple the Chasunos are here?  As someone said to me, her 

Chasunah that took place in Wolf hall in Yerushalayim cost her less than people 

in USA are spending on a Shabbos-morning Kiddush….  Let the rich man hear 

about that also…  

I really think you need to bring on a program about beauty of life in E"Y. How Bnei 

Torah and others who have been Zoche to live here are rising to the challenges, both of 

day-to-day life here and of leaving behind families in Chu"L but keeping up regularly and 

building Kesher with grandparents and cousins abroad. How we encompass the 

stringencies of Israeli lifestyles yet continue to show respect and even more admiration 

and love to our families abroad who live a drop differently. How so many of us have no 

cars, no luxuries, cannot afford to go away in the summer, yet our homes are happy 

welcoming beautiful places. How we love hosting guests of all stripes and crowds, the 

beautiful Yomim Tovim, the ingenious ideas we have found to make Parnossoh etc etc. 

Let Yidden in Chu"L come away in awe at the beautiful Yidden of E"Y!!!! 

This is the ONE and ONLY way we are going to bring Moshiach. Is 2000 years of Golus 

not enough? Can we not get rid of the Sinas Chinam at this point? Can we use your 

program to bring about Ahavas Yisroel? (I dare add even to those who have taken on 

either a different or more stringent lifestyle)?  Let’s look for our similarities which are 

way more than our difference.  That will truly be the biggest Kiddush Hashem when we 

reach a stage of ויעשו כלם אגודה אחת לעשות רצון אביך שבשמים!!!  



*Unrelated to this letter, a friend told me that this story was shared at their Shabbos 

table.  A professor came to Rabbi A Miller and said he wished to discuss important 

things with him. Rabbi Miller asked him what his specialty was; aerospace he 

responded. Fine, said R. Miller, let's discuss that. 

"What do you know about aerospace" laughed the professor. "How on earth can I 

discuss that with you?" 

R Miller answered, "And what do you know about Torah that I should discuss it with 

you?" 

Please realize that the Chareidi way of life is dictated by our Gedolim, and is not up to 

everyone's opinion. 

Mr. R. Gross 

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

Shalom Aleichem Reb Dovid, 

I am a big fan of yours and I always enjoy your weekly podcasts.  Regarding your recent 

show on the topic of Climate Change, you quoted a few times the statistic that 97% of 

climate scientists agree that Climate Change is man-made.  I recently came across this 

article in the very well respected Wall Street Journal, that debunks that claim and I just 

wanted to make sure that you were aware of it. 

https://www.wsj.com/articles/joseph-bast-and-roy-spencer-the-myth-of-the-climate-

change-97-1401145980 

Yasher Koach! 

Dovid Brotsky 

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

Reb Dovid, your recent podcast on global warming omitted the abundance of energy 

that is going to come from safe nuclear technologies in the near future. Here is a 

summary of what is coming 

https://www.wsj.com/articles/joseph-bast-and-roy-spencer-the-myth-of-the-climate-change-97-1401145980
https://www.wsj.com/articles/joseph-bast-and-roy-spencer-the-myth-of-the-climate-change-97-1401145980


Adam Kahn 

Yes, I want nuclear energy *in my back yard*! 

Extraordinary new innovations are giving us failsafe nuclear fission and the potential to 
achieve our age-old dream of fusion. 

This year, Bill Gates commented: “Nuclear is ideal for dealing with climate change, because 

it is the only carbon-free, scalable energy source that’s available 24 hours a day. The 
problems with today’s reactors, such as the risk of accidents, can be solved through 
innovation.” 

This blog is about convincing you to re-consider nuclear as a viable and critical idea. The 
upside of success is extraordinary, which is why, for the first time, we’re beginning to see 
venture capital make massive investments in the field. 

Let’s dive in! 

Nuclear today 

Currently, the U.S.’s 98 active nuclear reactors supply 19 percent of the nation’s total 
electrical energy. 

Far cheaper than fossil fuels, nuclear today generates an astounding abundance of energy. 
One nuclear reactor in the U.S. produces, on average, 8.23 billion kWh — the equivalent 
of 25.7 million solar panels. 

But when was the last time you heard a political candidate discuss, let alone promote, 
nuclear power? While nuclear could be the silver bullet for the world’s energy needs, public 
perception is still catching up. 

Luckily, today’s most brilliant minds, billions of dollars in private funding, and converging 
exponential technologies are poised to usher in a new era of safe, clean, and abundant 
nuclear energy. 

Convergence: How Technology is Changing the Game 

Already, over 75 nuclear start-ups span the U.S., as each company boasts its own process 
for bringing cheap, safe, and abundant nuclear energy to the public. 

One estimate places total private investment in the field at an excess of $1.3 billion. 

Most importantly, unlike the nuclear reactors of a half-century ago, today’s most promising 
designs can be constructed to be “Fail-Safe” and economical, offering us a potential future 
with a squander-able excess of energy. 

Let’s look at some of the innovations below: 



(1) Molten Salts: Conventional nuclear reactors use heat generated from the atomic chain 
reaction to turn water into steam. That steam then powers a turbine which generates 
electricity. However, if something goes wrong — as the disasters at Chernobyl and 
Fukushima have taught us — consequences can be catastrophic. 

Disaster strikes when the reactor’s nuclear core reaches a point of super critical heat, i.e. 
heat generated exceeds the heat removed by a reactor’s cooling systems. As a result, if the 
nuclear fuel exceeds its melting point, dangerous radioactive contamination is exposed to 
the outside world. 

But new technologies, like molten salt reactors, have all but eliminated that risk. 

Molten salt technologies involve the heating of minerals with thorium, as opposed to heating 
of steam with uranium. Not only is thorium far more abundant — and far cheaper — than 
uranium, but molten salts produce a form of lava significantly safer than steam for power 
generation. 

These reactors are designed to be meltdown proof. A plug at the bottom of the reactor melts 
in the event of a power failure or if temperatures exceed a set limit, draining the fuel into an 
underground tank for safe storage. In addition, mining thorium is safer and more efficient 
than mining uranium. 

And on the preventive side of the equation, molten salt reactors can be continually refueled. 
As a result, there is no need to pre-load extra fissile material to allow the reactor to operate 
for a long time. Events like earthquakes or tsunamis are thereby preempted from causing 
any excess reactivity in the pre-loaded materials, as they might in a traditional reactor. 

Today, companies like Bill Gates’ TerraPower stand at the cutting-edge of these 
technologies. According to the company’s CEO, each new reactor costs around $1 billion. 
And as reported by the Washington Post, “Gates, who founded TerraPower in 2006, is 
telling lawmakers that he personally would invest $1 billion and raise $1 billion more in 
private capital to go along with federal funds for a pilot of his company’s never-before-used 
technology.” 

Just this fiscal year, even the U.S. Congress approved $221 million to help companies 
develop advanced reactors and smaller modular reactors. TerraPower, for one, has already 
received $40 million in federal funding. 

As molten salt reactor technologies witness a surge in private and public investment alike, 
safety fears in nuclear power are becoming as obsolete as our need for fossil fuel 
dependence. Molten salt reactors are one of many keys to failsafe nuclear power. 

(2) Micronuclear: Micronuclear refers to small nuclear plants that generate less than 
20MWh of electricity. 

The idea here entails (1) leveraging next-gen nuclear technology and (2) miniaturizing it in 
scale such that you could fit an entire nuclear reactor on a truck. As I discussed in my last 

https://www.diamandis.com/e2t/c/*W48-QMt1fG3QJW2LpVm34Cps4r0/*V-RtJD7VPMv0W5z2PG04mKwfz0/5/f18dQhb0Sq5K8Y9Xq0W7W8Xj_1mTkZBW35v1Pr1Q44h9W1T0W_-1NWFljW2-swXT3-m-4hW3sbNgh5mfJwSW5B47216jy40rW6gDSC75S3yFzW3vBM_G5yh9gsW3XYSfN5rcbVWW5PXRLk6dDFKVW5FzzrY5DcrkjW5L1GjQ3lmB10W5lhgkK5zD8pYW5D5x3D5mg6lyW3VXWvC1X53KdW2_1lbg5rcZX1W2-294g5J0bCQVR-Fcm7lYt77W4Tvhh42JQ8hZW61mzVz8V4mJ6W3FHyq72_1rp5W3ZQ23F8vr5SsW62p2F62Z--g6MVv0xGGLFQTW5qTpwK5N_ggjVJfYLv8l4CDzW8bF6YY13SjLPW8vwwn13L2fdbW3plF9b5GJ8_qW8gzRDk131VP5W8k4RdZ8yWcgbW3b-sXg34TWkhW8dBXZ48mGg5lN3wdXGCP-ZX1W5mglJF5MwWb1N8csGDVD2JBLW7vNFsM5J2gYSW8sW8WY5L33bPV215_B1J7M-7W2WS-cB6WR8W6W6X_xPQ1plgk7W4sk0tX28ChmWW4nc8PQ7TV04jW3wPByY3wqsqsf4R2gzV11


energy blog, a growing trend towards micro-grids (share economies for energy) will soon 
require a boom in local energy sources. 

Companies like U-Battery — which recently received $60 million in funding from the UK 
government — are now commercializing the technology such that you could even one day 
install a nuclear plant in your backyard or local neighborhood. 

Aiming for an operating demonstration of its technology by 2026, U-Battery is building a 
micro modular reactor (MMR) for local power and heat generation. A gas-cooled plant (with 
helium in its primary circuit), U-Battery’s model touts an adaptable configuration, capable of 
being installed in single or multiple units to meet local needs. 

In another iteration of the technology, companies like Westinghouse and NuScale — both of 
which have received around $50 million in venture funding — are using miniature versions 
of molten salt reactors to spearhead safe nuclear technology on a localized scale. 

On aggregate, the implications for energy-independence and rural access are 
ENORMOUS. With safe, commercialized micronuclear technologies, nuclear power could 
one day be deployed anywhere on the planet, at any amount. 

Imagine micronuclear in your neighborhood powering entire football stadiums, hospitals, 
schools, offices, now independent of utility companies and paying a fraction of energy 
prices. 

(3) Nuclear Batteries: The story of nuclear batteries begins with Radioisotope 
Thermoelectric Generators (RTGs). 

Products of the Cold War, these nuclear batteries powered everything from Soviet arctic 
lighthouses to NASA’s Curiosity Rover. 

So what are they? Nuclear batteries harness the power of nuclear decay, rather than the 
power of nuclear reactions. In this way, they work more like a battery than a furnace, 
exploiting electron imbalances instead of heat. 

However, this technology originally came with its own set of problems. For one, nuclear 
battery infrastructure was large and burdensome, making it far less applicable to a variety of 
use cases. And second, the batteries required use of Plutonium-238, one of the rarest 
materials known to man. 

Plutonium-238 is so rare, in fact, that NASA only has enough left to make three more 
batteries like the one powering Curiosity — about 35kg. 

But researchers in Moscow have now fixed this problem. And in doing so, they’ve created a 

nuclear battery 10X more powerful than a traditional chemical battery. 

Leveraging a different material, the battery is powered by stacks of isotope of nickel-63, 
layered between special semiconducting diodes. Independently, researchers at the 
University of Missouri have also invented their own nuclear battery based on nickel-63. 

https://www.diamandis.com/e2t/c/*W48-QMt1fG3QJW2LpVm34Cps4r0/*V-RtJD7VPMv0W5z2PG04mKwfz0/5/f18dQhb0Sq5K8Y9Xq0W7W8Xj_1mTkZBW35v1Pr1Q44h9W1T0W_-1NWFljW2-swXT3-m-4hW3sbNgh5mfJwSW5B47216jy40rW6gDSC75S3yFzW3vBM_G5yh9gsW3XYSfN5rcbVWW5PXRLk6dDFKVW5FzzrY5DcrkjW5L1GjQ3lmB10W5lhgkK5zD8pYW5D5x3D5mg6lyW3VXWvC1X53KdW2_1lbg5rcZX1W2-294g5J0bCQVR-Fcm7lYt77W4Tvhh42JQ8hZW61mzVz8V4mJ6W3FHyq72_1rp5W3ZQ23F8vr5SsW62p2F62Z--g6MVv0xGGLFQTW5qTpwK5N_ggjVJfYLv8l4CDzW8bF6YY13SjLPW8vwwn13L2fdbW3plF9b5GJ8_qW8gzRDk131VP5W8k4RdZ8yWcgbW3b-sXg34TWkhW8dBXZ48mGg5lN3wdXGCP-ZX1W5mglJF5MwWb1N8csGDVD2JBLW7vNFsM5J2gYSW8sW8WY5L33bPV215_B1J7M-7W2WS-cB6WR8W6W6X_xPQ1plgk7W4sk0tX28ChmWW4nc8PQ7TV04jW3wPByY3wqsqsf4R2gzV11


But not only do these batteries pack ten times more power than electrochemical cells of the 

same size; they last for 100 years. Forget ever replacing your batteries again (unless, of 
course, you live to 120). 

The implications are tremendous. 

First, the decaying nickel is encased in a shield of graphene, which is designed to resist 
every conceivable disaster or accident. Moreover, because the batteries are relatively small 
and do not produce any heat, exposed radioactive material is easily contained to the point 
of being foolproof. 

Currently, the one constraint keeping these batteries at bay is the high cost associated with 
their required rare minerals (think: nickel and diamonds). 

Yet as costs steadily decline, 10X nuclear battery technology has the potential to transform 
everything from energy storage to space exploration. 

(4) Fusion: Fusion has long been the dream for permanently solving our energy needs, 
granting us limitless supply at zero cost. 

To put fusion into context: If we could replicate the power-generating process of the Sun 
while eradicating the issues of nuclear waste, it would be the solution to end all solutions. 
Imagine the implications: seawater desalination for infinite clean water supply; electrifying 
the globe at near-free rates; and replacing all other fuel sources. 

Simply, fusion energy reactors replicate the process performed 24/7 by the Sun, fusing two 
heavy isotopes of hydrogen atoms (tritium and deuterium) together at immense pressures 
and temperatures to create helium. In the process, you have 'extra' mass leftover, which is 

converted into the kinetic energy of the neutron, according to Einstein's formula E=mc^2. 

While fusion has long been cast aside as a slow-moving and exorbitantly expensive field, 
private investors and visionaries are beginning to see its near-future, practical potential. Bill 
Gates’ venture fund Breakthrough Energy Ventures has now invested $115 million into 
Commonwealth Fusion Systems, based in Cambridge, MA. Meanwhile, General Fusion has 
also raised northwards of $100 million to further its own fusion process. 

And both these innovative startups use superconducting magnet technology to create a 
fusion reaction on a miniature scale. 

Within fusion, magnets are the name of the game. To achieve practical fusion on Earth, 
fusion reactors will need to control the plasma streams generated from superheating 
hydrogen gas. And the most effective way to do this involves improved magnet technology. 

For this reason, government projects have built up enormous facilities and massive 
magnets. The $438 million Joint European Torus (JET) facility near Oxford, England, has 
achieved brief bursts of fusion energy. Meanwhile, the even bigger International 
Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) near Toulouse, France — which has cost 
about $14 billion so far — is still under construction. 



Dematerializing the pursuit, Commonwealth Fusion and General Fusion both believe that 
their superconductors can achieve the same magnetization at scales orders of magnitude 
smaller. 

Recent breakthroughs — after decades of research and development — might just make 
fusion the next big energy boom. 

Final Thoughts 

In essence, nuclear power marks our ever-closer approximation of the Sun. 

Starting with fossil fuels, we harnessed the Sun by burning ancient plants that captured 
energy from our solar source through photosynthesis. 

More directly, solar panels convert sunrays into electricity, using photons to excite electrons 
in silicon cells. 

And in our charge ahead towards self-generated, renewable, and abundant energy, nuclear 
is approximating the very physics of original power generation, recreating what the Sun 
does… but here on Earth. 

As exponential technologies are converging to make nuclear power safe, ubiquitous, cheap 
and abundant, we are on the cusp of a new energy revolution. 

If and when we achieve such energy abundance, what are the implications to your 
business? Your industry? How will this transform global geopolitics, our families, and our 
environment? 

Join me for these critical conversations. 

Join Me 

(1) A360 Executive Mastermind: Want even more context about how converging 
exponential technologies will transform your business and industry? Consider joining 
Abundance 360, my highly selective community of 360 exponentially minded CEOs, who 
are on a 25-year journey with me — or as I call it, a “countdown to the Singularity." If you’d 

like to learn more and consider joining our 2020 membership, apply here. 

Share this with your friends, especially if they are interested in any of the areas outlined 
above. 

(2) Abundance-Digital Online Community: I’ve also created a Digital/Online community of 
bold, abundance-minded entrepreneurs called Abundance-Digital. Abundance-Digital is my 
‘onramp’ for exponential entrepreneurs — those who want to get involved and play at a 

higher level. Click here to learn more. 

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

https://www.diamandis.com/e2t/c/*W48-QMt1fG3QJW2LpVm34Cps4r0/*W3rR0b54GGWthW6Njb5T6T2gGB0/5/f18dQhb0S3j47Bf-yvV1x-Sv76rYkTVV9SLq1s-nWFW6-lcg95BXCQJW4dDb063kpcvSVtm2w83J7pvbN1qcZGJlv7sSW20VGKx2V_RQQW3J177W1k5bKxW41pV9q7bMmF7W78GLRk8VrCdrW4BmpVL8_-YwnW4BYPgy20Bvn4W2pc_fq7hxPVsW7gc_1Z1SS6xFW8KlrRF84HdR0W749MDq1nz7r6W7K26c91sfYk2W7gYQml5vz6ZcW79P75P5F2wxdW67qjqS63dp85VTgNPw8CR88nW1wX4Cz7l94BzW1XNWmL99T3kWW5ndnVw1cYkCQW4bV4-Z4Kc-qHN350-4bT4NpgW4ScdKJ2_bW70W75YhYm8XZtLfVmL4VW6DVCQfW5s8pV67YSnCgW5R8rxW4RckTfW1vnJyz2HTBt7W1lh9jN76qjKvW1DqL3M26N-VjW3zXg7W214-NgN86sF_J_DPnwW7m3fzF4LBX3ZW4F30CX40kQgJW5Gk0fq3PN7-pW6XLlXq5ZYT9QW7RyD6R7RsswrW3sYmMj6MvpPNW3h0gjN3LsGyhW4HtbQH8JQRGXW6w60CQ9lrwCsW1Mh45m4gk6ptW71hck84xvyfnW2rKDX97Tl3k9N96X1gW5m-WYW45QjB_7BWZwCW2kgdKB2HmmnfW9j-xZ781ZthXW2LV3xL1syQ1vMHYrHxHxzq_f6FGLr611
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Show Suggestions 

How about a show on the halachic perspective of rent regulation?  

1- An actual state of emergency vs. a socialist agenda. 

2- Can one try to undermine the laws if there won’t be Chillul HaShem etc.  

You can tie into Dina Demalchusa vis a vis politicians stealing from the rich and giving 

to the poor or otherwise pandering to voters in a way that is not Takanas Hamedina.  

Daniel S. Klein 



Rabbi Cohn 

To see Rabbi Cohn's article on Climate Change click here 

 סימן קעה דעהשו"ת חתם סופר יורה 

תמול הגיעני יקרת מכתבו ע"י התו' ר' חיים דייטש נ"י וראיתי מגלה עפה מעולפת ספירים בבקיאות וחריפות 

כזוהר הרקיע מזהירים לטהר אשה לבעלה אשר אחר קושי לידתה ראתה ג"פ מ"ת =ג' פעמים מחמת 

ש לסמוך עליו תשמיש= והגידו לפר"מ כבודו ני' שהרופא מומחה עכו"ם הבטיח לרפאותה ופלפל פר"מ אי י

ושוב נודע לו כי לא הבטיח כלל ברפואתה אלא אומר על הימנותי' שהדם איננו מהמקור כ"א מהצדדים גם על 

 זה פקח עיניו דשפיר חזי' להאמין לו גם את זה ובקש ממני לחוות דעתי הקלושה בענין זה. 

א שיכול לסמוך בהסכמתם ומה אם כי המרחק רב בינינו ולא לדידי צריך ומהתם להכא כמה גדולי ישראל איכ

מצא בי כי סמך ראשו ורובו עלי כתיב אך רצון יראי ה' אעשה ורצונו הוא כבודו ואעבור פרשתא דא ואתני' כיד 

ה' הטובה עלי לברר עיקור הדין עפ"י ש"ס ופוסקים ראשונים ז"ל וממילא רווחא שמעתתא להיות לי דברי 

 י כך דרכה של תורה. מעלתו שעשועים לטייל בדבריו ולפלפל בהם כ

ואומר הנה פשוט בהרואה דם מ"ת אם תספור ותטבול אחר כל ראיה מ"ת אין איסור דאורייתא בבעילתה כ"א 

אי' דרבנן שקבעה וסת לתשמיש ואסורה לשמש סמוך לוסתה וקיי"ל וסתות דרבנן ודבר זה כ' מהר"מ מר"ב 

פ"ז ורמז עליו ב"ש סי' קי"ז סק"ו יע"ש ונ"ל אפי' שבתשו' רשב"א סי' תתל"ט ותת"מ ומביאו ב"י בקיצור סס"י ק

לשיטת הרא"ה בב"ה דס"ל אף על גב דוסתות ל"ד כדי שנחזיק אותה בודאי טמאה אחר שעבר רגע הוסת מ"מ 

מה"ת אסורה לשמש בעונה הסמוך לוסתה אחר רגע הוסת דודאי אם רגילה לראות באמצע היום ואנו אוסרי' 

גיע רגע הוסת משום שמא ע"י חמום התשמיש יקדים האורח זהו דרבנן אותה לשמש מתחלת הנץ קודם שת

אבל אחר אמצע היום שכבר עברה רגע הוסת אף על גב דלא מחזקינן לה בודאי ראתה כיון דוסתות דרבנן ולא 

אמרי' כבר ראתה אבל מה"ת אסורה לשמש חצי' של עונה זו מחצי יום ואילך דשמא תראה עתה מחמת חמום 

שכבר הגיע הרגע שהיתה ראוי' לראות בהם אלו דברי הרא"ה בבד"ה יע"ש וא"כ לכאורה ה"נ התשמיש כיון 

דאוריי' הוא שהרי קבעתה וסת לתשמישי' והרי היא משמשת ברגע הוסת ממש דפשיטא דאיכא למיחש שמא 

 תראה מ"מ נ"ל דרא"ה נמי לא אמרה אלא בוסת דעלמא אבל וסת מחמת אונס התשמיש גרוע טפי ולכ"ע ל"ד

וכמ"ש תוס' בנדה ס"ו ע"א ד"ה ונאמנת וכו' דאפי' לרבי דס"ל בעלמא תרי זימני הוה חזקה ואשה קובעת וסת 

בתרי זימני מ"מ בוסת שמחמת תשמיש דגריע טובא בעי' ג' זימני וי"ל דגם רש"י דנדחק ומוקי רישא כרשב"ג 

י תינח בבעל ראשון ושני בעי' בכל א' וסיפא כרבי לא יחלוק על תוס' בזה דוסת תשמיש גרוע אלא דהי' ק' לרש"

ג"פ וגם עוד נניח לה להנשא גם לשלישי אפי' לרבי אבל בבעל השלישי אחר ב' פעמי' בודאי הוחזקה לרבי כיון 

דבעלמא בתרי זימני הוה חזקה והכא נהי דוסת תשמיש גרוע הוא מ"מ אחר שכבר אתחזקה זו ג"פ בתרי 

לרבי שלא תהי' מוחזקת ולמה נתיר לה פעם ג' גם בבעל השלישי  בעלים וב"פ בבעל השלישי שוב אין סברא

אע"כ כרשב"ג אתי' והיינו דמסיים רש"י דתלתא זימני בעי' כרשב"ג בכולהו גרסי' פעם שלישי עכ"ל ר"ל דאפי' 

בבעל הג' נמי גרסי' פעם השלישי מזה מוכח דאתי' כרשב"ג אבל מודה רש"י דגם לרבי בעי' ג"פ בראשון ושני 

בנימוק"י ס"פ הבע"י כ' הא דאנו מכריעי' בנישואי' ומלקיות כרבי בתרי זימני הוה חזקה ובוסת כרשב"ג והנה 

https://matzav.com/climate-change-from-a-torah-perspective-should-we-care/


משום דספיקא הוא אי בתרי זימני הוה חזקה או בתלתא ע"כ בוסתו' דרבנן אזלי' לקולא יע"ש ויבואר לקמן 

בדברינו אי"ה א"כ מבואר מזה דלרבי דס"ל אפי' בוסתות דרבנן בתרי זימני הוה חזקה לא מספיקא אתי עלי' 

זימני הוה חזקה דאוריי' ודאית ומ"מ בוסת התשמיש מודה דבעי' תלתא זימני ש"מ שהוא  אלא לדידי' בתרי

גרוע מאוד משאר וסתות דרבנן אשר ע"כ אני אומר שגם רא"ה בבד"ה הנ"ל מודה בוסת הגרוע הזה שאפי' אי' 

 ה"י. עונה הסמוך לוסת שהיא בעלמא דאורייתא הכא דרבנן בעלמא הוא וזה ברור ונכון בלי פקפוק בעז

ולא הוצרכתי להאריך בזה כיון שגם מעלתו כ"כ בשם הגאון נב"י דאיסור רואה מ"ת לאו דאורייתא וחשב מעלתו 

כי הגאון ז"ל חידש זה ובא מעלתו לעשות לו סמוכים בחריפות ובקיאות ולא צריכנא דכבר קדמוהו רבותינו 

ין דפריך לב"ש למה לי לא יכול /יוכל/ הראשונים ז"ל ולא נסתפק אדם בזה ומ"ש מעלתו מירושלמי שלהי גיט

בעלה אשר שלחה לשוב לקחתה ת"ל דה"ל סוטה וק' מאי קו' דהא משכחת ליה ברואה ג"פ מ"ת והוכרח 

לגרשה ואח"כ הזקינה ופסק' וחדל להיות לה אורח כנשים דהי' מותרת לו ומשו"ה הוצרך ללא יכול א"ד ולק"מ 

דוקא אבל בכה"ג ישרה אותה ע"י שליש עד שתזדקן ותהי' דלב"ש אסור לגרשה אא"כ מצא בה ערות דבר 

מותרת לו ]עיי' סי' קפ"ז סעי' י"ב[ ואפילו למאן דאוסר להשרותה ע"י שליש נמי עיי' ש"ע אה"ע רסי' קי"ז מ"מ 

האי לאו אי' דאורייתא הוא אבל מה"ת יכול הוא להשרותה ע"י שליש וא"כ אסור לגרשה לב"ש אף על גב 

צווחת גרשני ואנשא לשני ואבדוק נפשי מודה ב"ש דיכול לגרשה כיון שהיא רוצית בגירושין דלכאורה אם היא 

א"כ בלא"ה לק"מ ק' הירושלמי דהא צריך קרא כששניהם רוצים בגירושין ויעיי' חי' רשב"א שם ובפר"ח על הל' 

 גיטין בתחלתו יע"ש. 

תאומן במגו דאי בעי תאמר ראיתי דם וכן מה שהקשה אמתני' שלהי נדרים באומרת טמאה אני לך אמאי לא 

מ"ת ג"פ אלא שמעלתו נדחק בזה ופשוט שתוכל לעשות תחבולות שימצא דם על עד שלו שתכניס עמה דם 

צפור כמ"ש הר"ן בשם הירושלמי בסוגי' דפתח פתוח וכן אפי' בבדיקת שפופרת תוכל להתחבל בתחבולות 

ת הנה יעיי' תוס' כתו' ס"ג ע"ב ד"ה אבל אמרה וכו' וימצא דם בראשו וא"כ תאומן טמאה במגו דרואה דם מ"

ועיי' מהרש"א יבמות קי"ו ע"ב בתוס' ד"ה באותה שעה וכו' והשתא כיון דברואה מ"ת יוצא בלא כתובה כמבואר 

רס"י קי"ז אם היה זה בתחלת נישואי' עכ"פ ובאומרת טמאה אני לך למשנה ראשונה יש לה כתובה תו לק"מ 

ותו י"ל לפי הנ"ל דבאומרת שראתה מ"ת אינה בטוחה שיגרשנה כי אפשר שישרה אותה דלית לה מגו כמבואר 

ע"י שליש עד שתזקן ועכ"פ אין יכולי' לכופו להוציא' משא"כ בטמאה אני לך דאפי' להתוס' זבחי' ב' ע"ב ד"ה 

ן שזינתה סתם וכו' הרי הטעם מבואר בתשו' מהר"ם שבתשו' רשב"א סי' תת"מ הנ"ל משום דמאיסה בעיניו כיו

תחתיו ולא יבוא עלי' וזה שייך אי הוא יודע שזינתה או מאמין לה אבל אי אמרה היא טמאה אני לך והוא אינו 

מאמין רק אנחנו נאסור אותה משום דשוי' נפשה חד"א =חתיכה דאיסורא= איננה מאוסה בעיניו שהרי הוא אינו 

 ה נתנה באחר וא"כ לית לה מגו. מאמין לה והיה צריך לגרשה ממש א"כ שפיר חיישי' שמא עיני

וכן מה שהקשה ממתני' דסוטה ר"פ ארוסה דחשיב מעוברת ומניקת חברו דלא שותות משום שאינה ראוי' 

לקיימה ולא קחשיב נמי רואה מ"ת היינו נמי כנ"ל דההוא ראוי' לקיימה היא ולבוא עליה אחר שתזקן משא"כ 

נסא לר"מ ולרבנן דיחזיר אחר כ"ד חדש אה"נ דשותות מעוברת ומניקת דיוצא ולא יחזיר עולמו' משום ק

כמבואר שם כ"ו ע"א ואין להאריך כי עכ"פ הדין דין אמת דהרואה מ"ת אם תספור ותטבול על כל בעילה אזי 

 ליכא אלא איסורא דרבנן והוא אמת נכון. 



ע"י שפופרת כיון  ורש"י ס"ל דלבעל הראשון ושני לא יועיל בדיקה וכ' תוספות שלא תכניס עצמה לספק כרת

שאפשר לה בבעל שני או שלישי וכ"כ המרדכי לשון זה וכן לשון הרשב"א שהקשה על רש"י אי לא היתר 

הבדיקה מבוררת לא התירו חכמים ספק כרת גם אחר בעל השלישי ותשו' רשב"א הנ"ל רס"י תתל"ט כ' מהר"מ 

יר דודאי לפי מה שהנחנו דמן התורה מותרת הואיל ורש"י ור"י פליגי מי יכנס עצמו לאי' כרת ורגיל אני להסב

לשמש סמוך להאי וסת א"כ בהיתרא קא משמשת וא"נ אירע ותראה מ"ת עוד אין עליו עון אשר חטא דאכניסה 

אנוס הוא כדאי' בשבועות י"ח ע"א בשלא סמוך לוסתה אכניסה אנוס וה"נ מה"ת הוי שלא סמוך לוסתה אך 

תי ואה"נ אנו מזהירי' אותו לאמור אם יארע לה כך תפרוש באבר אפרישה אם תאמר לו באמצע תשמיש נטמא

מת ויעמוד בלא דישה אך חכמים חששו פן לא יכול לעמוד על עצמו ויגמור דישתו ויפרוש נמי באבר חי ואש 

בנעורת ואז יהיה אי' כרת ע"כ החמירו בו רבנן וס"ל לרש"י דהבדיקה אינה ברור גמור שיועיל לאי' דאוריי' ונהי 

עיל לאי' דרבנן כי הכא מ"מ כיון שיכול לבוא עי"ז לאי' כרת החמירו עד שנישאי' לג' בעלים ואז משום שלא דמו

תתעגן סמכו על הבדיקה ושנזהיר לבעל הרביעי שלא יפרוש באבר חי ומיושב גם ק' רשב"א הנ"ל על רש"י כי 

 איננו איסור כרת ממש אלא חששא ומשום עיגונא הקילו. 

ה שדקדקו הראשונים הנ"ל לומר שחששו לאי' כרת הל"ל סתמא לאי' דאורייתא דמאי אולמא ובזה יובן נמי מ

דכרת הלא קיי"ל כרבה יבמו' קי"ט ע"א מה לי אי' לאו מה לי אי' כרת אבל המעיי' בלשון רש"י שם וז"ל מה לי 

עביד עכ"ל כוונתו אי' לאו וכו' הא מידי דספיקא לאו הרחקה דרבנן הוא וכו' דהכא שמא אי' דאוריי' ממש ק

מבואר דס"ל בודאי היכי דעסיק בהיתרא רק אנו חוששי' שעי"ז יכול לבוא לידי איסו' בהא בודאי יש לחלק בין 

אי' כרת לאי' לאו והכי איתא להדי' בסנהדרין ר"פ הנחנקין /דפריך/ דאריך א"ה אחר נמי ומשני אחר שגגת לאו 

קל סילוא רק אנו חוששי' אם נתיר לו זה יעשה חבורה ובהא בנו שגגת חנק והיינו משום דבהיתרא קעסיק למש

לאי' חנק חששו לאי' לאו לא חששו אבל התם ביבמות ברישא דמתני' איכא למיחש שהיא גופ' תהי' מחייבי 

כריתות ובסיפא איכא למיחש שפוגע בחייבי לאוי' יבמה לשוק ומה לי האי אי' דאורייתא ומה לי האי אי' 

' בלשון רש"י דיבמות הנ"ל ויראה כי כך כוונתו וא"כ ה"נ אי הוה המובן כפשוטו דכיון דאורייתא וא"ש יעיי

שהבדיקה אינה בדיקה גמורה חיישי' שתראה דם מ"ת ויבוא לידי איסורא בהא מה לי אם יהיה אי' כרת או לאו 

באבר מת ונמצ' אך הכא איסורא ליכא כלל כיון דהך וסת גרוע הוא א"נ תרא' מ"ת לא מחיי' אכניס' ויפרוש 

מתעסק בהיתרא אלא אנו חוששי' שמא אם נתיר לו כן לכתחלה יבוא לפרוש באבר חי ולהא איכא למימר 

 לאיסור כרת חששו ע"כ דקדקו רבותינו לומר שיבוא לידי אי' כרת. 

בהא סלקינן דאע"ג דליכא אי' דאורייתא להדי' מ"מ הרבה חששו שלא להקל כך פן יוכשל באי' כרת וכמ"ש 

ר"מ הנ"ל בתשו' רשב"א הנ"ל ומעתה נחזי אנן מה יהיה בדבורי הרופא וכבר כ' טור י"ד סי' קפ"ז דברי בעל מה

התרומות וכ' ב"י שכ"כ סמ"ג וסמ"ק שמסתפק אם להאמין לרופא ושריצב"א חולק וטרם נבוא לברר דבריהם 

ליבנה וכו' והקשה הרא"ש  בעזה"י נאמר תחלה בהא דאמרי' פ' המפלת כ"ב ע"ב ב' מעשים העלה אבא מטבעון

להרשב"א ממה נפשך אי הרופא נאמן למה הטילוהו למים ואי אינו נאמן וחכמים סמכו על בדיקתם במים א"כ 

רופאים למה לי כלל עיי' תשו' רא"ש כלל ב' סי' ח' ולא נמצא תי' על קו' זו והגאון בעבודת הגרשוני תי' דהיכי 

ה יכולים לברר ע"י בדיקה לא האמינוהו וכ' שכן משמע ג"כ ממ"ש ב"י דליכא לברורי מאמינים לרופאי' והכא דהי

סי' קצ"א אתשו' הר"ן גבי קרטין יע"ש ומעיל צדקה הוסיף דוקא לענין חלול שבת ויה"כ נאמין לרופא לעשות 

ספק פ"נ =פקוח נפש= ודוחה שבת מספיקא אבל לסמוך עליו בודאי לא וקרוב לזה בתשו' מהר"מ לובלין וכן 



דעת מעיל צדקה סי' ל"ד ד"ה והנראה ממה דאיתא וכו' יע"ש ולכאורה נראה שכן דעת רדב"ז בתשו' סי' נוטה 

ת"י בדפוס קונשטאנטינא שכ' שם דאפילו לרש"י דלא שרינן לבעל ראשון אפי' ע"י בדיקה הכא שהרופאי' 

לא היכי דא"א לברר אומרים שנתרפאי' תבדוק אח"כ ע"י שפופרת וכו' יע"ש יראה דס"ל דאין הרופא נאמן א

והכא שאפשר לברר ע"י בדיקה לא מהימן הרופא עד שתתברר ע"י בדיקה מיהו בדיקה לחוד לא הי' מועיל גבי 

בעל ראשון אך לעומת זה שוב הו"ל א"א לברר להיתר בעל ראשון ונסמוך נמי אהרופא וממנ"פ תהי' מותרת 

תו נכונה לדינא דהכא ע"י רוב רופאים בקיאים לבעל ראשון אי משום בדיקה אי משום מאמר הרופא ונ"ל סבר

ומומחים אתה בא להוציאה מחזקת רואה דם ורוב דמים מן המקור וכל שבא רוב להתנגד לחזקה צריך לברורי 

ואעתיק לשוני על גליון מג"א סי' ח' סקי"א שכ' שם דאין סומכי' על החזקה היכי דיכול לברורי וכו' כתבתי עה"ג 

ט בא להוציא מחזקת אבר מן החי כמ"ש מג"א לקמן סי' תל"ז מ"מ הא התם רוב מצוים ואף על גב דהתם בשוח

מומחי' ורובא עדיף מחזקת אי' אמה"ח =אבר מן החי= וכן רוב אנשי' בודקי' בתיהם בליל י"ד עדיף מחזקת 

היכי  חמץ של כל השנה ואפ"ה צריך לברורי אלמא העודפת שיש לרובא על החזקה אינו יכול להתיר בלא ברור

דאפשר ה"נ גבי ציצית דליכא אלא חזקה לבד בלי רובא נמי צריך לברורי משא"כ בטרפות דאיכא רובא בלי 

 התנגדות שם לא בעי' לברורי ולקמן אי"ה עוד יבואר מזה. 

ואומר אני הגם כי לדינא מסברא יש לדון כהגאונים הנ"ל דאין להאמין לרופא היכי דאיכא לברורי מ"מ לא נ"ל 

ה די באר ישוב קו' הרא"ש הנ"ל דאין לשון הש"ס מורה כוותי' והנלע"ד בזה כבר בארתי בתשו' אחרת שיהיה ז

דהיות כל דברי הרופאי' אינו אלא אומד הדעת וכמ"ש מעיל צדקה שם שהם עצמם אומרים כי חכמתם הוא רק 

ות להוליד חצץ אדום עיונת ע"כ המה נאמנים על הכלל ולא על הפרט רצוני שהם נאמנים לומר יש בטבע הכלי

אבל אינם נאמנים על הפרט על גוף זה שיש בכליותי' חצץ כי אולי מחשבותם הטעם לשפוט על גוף זה משפט 

שקר ועתה אשה זו שהפילה כמין קליפות ושערות ואלו נמי היה נותנים בפושרי' ולא נימוחו בכ"ז לא היינו 

ש ואלו הי' אומרי' הרופאי' גוף זה יש לו שומא נמי מחדשים דבר חדש שיש לה שומא אלא היינו תולי' בדם יב

לא היינו מאמינים על גוף פרטי אך האמינו להם עכ"פ שיש במציאות בעולם שיהי' לאשה שומא שממנה תפיל 

שערות וקליפות ובדקו חז"ל ולא נימוחו עי"ז הי' להם ראי' שאשה זו יש לה שומא שהעידו הרופאים שיש 

 שוב קו' הרא"ש עלי נכון בעזהי"ת. מציאות בעולם כן נלע"ד י

ומעתה נבוא לדברי התרומו' שבטור שכ' שאם תרצה להתרפאו' צריכה שקודם שתתחזק ג"פ דאחר שתתחזק 

יש להסתפק אם להאמין אפי' לרופא מומחה וכ"כ סמ"ג וסמ"ק נראה קצת מדבריו דקודם שתתחזק נמי יועיל 

לא רופא נמי מותרת ואם תראה מה תועלת ברופא וקרוב עדות הרופא וזה ק' ממנ"פ אם לא תראה פעם ג' ב

לומר דמאמינים לרופא שכבר נתרפאתה וכשתחזור ותראה פעם ג' נאמר פנים חדשות בא לכאן ולא נצרף עוד 

עם הראשוני' ויש לה זמן לשמש עוד ב"פ כמו אלו היה מפסיק תשמיש היתר בנתיים ושוב ראתה הי' נידונת 

א עושה אותה מוטהרה בודאי וב"פ הראשוני' יפלו ומכאן והלאה חושבנא כך נראה כבתחלה וה"נ נאמנות הרופ

 קצת אלא טעמא בעי כיון שאין נאמנות לרופא מ"ש הך מהא. 

ונ"ל עפ"י מ"ש רי"ף פ' החולץ דפוס זולצבאך ט"ו ע"א וז"ל וכיון דקי"ל דאשתמדעינהו להדין פלני' גילוי מלתא 

מהימני דלאו אמלתא דאיסורא קמסהדי ולאו אממונא אלא מלתא בעלמא בעלמא הוא ואפי' קרוב ואפי' אשה 

הוא דקא מגלו דהדין הוא גברא פלן והדין היא איתתא פלני' וכיון דמודיעי' לן הכי הרי אתחזק גבי' דההוא סהדי 



על גב וכו' הלכך שרי לסהדי למיסמך וכו' בין לענין איסורא ובין לענין ממונא וכו' ע"ש משמע מדבריו ז"ל אף 

דלענין ממונא ואיסורא עדות כשרים בעי' ואפי' משה ואהרן דלא משקרי לא מהימני מ"מ אי אסהדי בשעה שאין 

אנו צריכים לא לענין ממון ולא לענין איסור ואנו מאמינים להם כיון שהוא רק גילוי מלתא בעלמא והרי הוחזק 

סורא סמכי' עליי' כיון שבתחלתם הימנוהו שאז הדבר אצלינו שכן הוא ואם שוב אח"כ יסתעף ממנו ממונא או אי

לא היה נוגע לענין דבר שצריך עדים אזי ישארו בנאמנותם זה נראה כוונת הרי"ף ז"ל והן הנה דברי הרמב"ם 

פ"ט מסנהדרין הלכה וי"ו /ו'/ אינו צריך ב' עדים וכו' יע"ש מבואר מדבריו כיון שהעד הראשון לא בא למלקות 

הן כלאים ולהחזיק האשה בזונה והיה נאמן באי' ואם שוב אח"כ אדם אוכל אותן אלא להחזיק הפירות ש

הפירות בפני ב' עדים בהתראה לוקה ואלו הי' הע"א מחזיק הפירות בכלאים בשעת אכילתו והתראתו לא היה 

ימן לוקה כי אין ע"א =עד אחד= בא למלקות אך כיון שכבר נתקבלה עדותו קודם שבאנו לדין על מלקות והי' מה

שוב לוקי' עליו ועיי' בקידושין ס"ג ע"ב ובס' פ"י בק"א שם ואני עשיתי סמוכים לזה מר"פ אין מכירי' דבעי' קרא 

משפט שלא יהיה ע"א נאמן לעדות החדש וק' ת"ל איך לוקין על מחלל י"ט והאוכל חמץ בפסח ויה"כ שנקבע על 

ספ"ק דר"ה קרובים נאמני' לעדות החדש וא"כ ק'  פי עדות האחד הא אין לוקין עפ"י ע"א ועוד ר"ש ס"ל במתני'

איך לוקין עפ"י קרובי' במחלל י"ט ויה"כ אע"כ כיון דבשעתא דאסהדי הני קרובי' או הע"א לא הי' הדבר נוגע 

למלקות מהמנינן לי' וקובעי' י"ט על פיו ושוב לוקה עפ"י ב' עדים ועוד מנדה גופי' נילף איך משכחת מלקות על 

י הגיד לנו שראתה דם כלל ואם ראתה מי יימר שהרגישה הלא עפ"י עצמה ואיך היא ובעלה בועל נדה כי מ

לוקין עפ"י אשתו אע"כ בתחלה היתה נאמנת שהיא הרגישה ואז היה שלא בשעת עדות ושוב נאמנות אפי' 

נפשי' תחלת ללקות ועיי' תוס' חולין צ"ו ע"א ד"ה פלני' וכו' דלפי הנ"ל לק"מ דבשלמא פלני' דהאי סימנא קטל 

העדות הוא למקטל לא קטלינין אסימנים אבל אם תחלת העדות הוא להתירה לעלמא ולזה מועיל עדות סי' שוב 

 אח"כ עדות קטלא מלתא אחריתי היא וכנ"ל. 

והנה ע"א לא מהימן היכי דאתחזק כמבואר ריש גיטין וטעמא לאו משום דמשקר אלא דאומר בדדמי כמ"ש פ"י 

שם ואם אמר עדותו טרם דאתחזק והמנינן לי' שוב מהימן אח"כ באופן שכתבנו וה"נ אפילו בקידושין ס"ג ובק"א 

מאה רופאים כיון שהוכחנו לעיל דאמרי בדדמי לא מהימן בתר דאתחזקה תלתא זימני ברואה מ"ת אמנם אם 

לאגלוי'  אמר הרופא שריפא אותה קודם דאתחזק ואז לא היה צריכי' לעדותו כלל מהמנינן ליה במלתא דעבידי

 ושוב אף על גב שראתה אח"כ פעם ג' מ"מ בהימנותא עומד ופנים חדשות באו לכאן ומכאן והלאה חושבנא. 

ואמנם מ"מ לא החליטו שלא יאומן בתר דאתחז' אלא כ' יש להסתפק אף על גב דבררנו לעיל מעובדא דהעלה 

הכא לא הוה אתחזק חזקה גמורה ר' צדוק מטבעין ליבנה שאין להאמין לרופאי' משום דאמרי' בדדמי י"ל 

דוסתות בעלמא ל"ד ומכ"ש וסתות דתשמיש דקיל טפי כמ"ש לעיל והיינו נמי טעמא דהריצב"א דפליג להדי' 

ומאמין לרופא אף על גב דבאי' ממש כעובדא דטבעין ליבנה לא מהימן הכא חזקה גריע הוא וחזקת טהרה 

לא עדות הרופא לא יעלה על הדעת שתפליט אשה  דאשה עדיפא טפי מה שאין כן ההוא דטבעין ליבנה אי

 דברים כאלה אלא שחזקתו מן המקור דם יבש. 

והנה הב"ח כ' הביאו הש"כ סי' קפ"ז סקכ"ח דאם עשה רופא זה רפואה זו לאשה אחת קודם שתתחזק 

ונתרפא' יכולה אשה אחרת לסמוך עלי' אף אחר שנתחזק ג"פ וכו' ע"ש הנה לא הוה בעי למימר אם עשה 

רפואה זו לעכו"ם בתר ג"פ משום דאין ראי' מגופי' שלהם לגופי' שלנו כדאמרי' בשבת פ"ו ע"ב ובע"ז ל"א ע"ב 



ונדרי' ל"ד ע"ב אינהו דאכלו שקצים ורמשי' חביל גופי' ע"כ הוצרך לומר שעשה רפואה זו לישראלי' קודם 

מקרה בעלמא הי' ולא מ"ת שתתחזק אלא שצע"ג מנ"ל למסמך על רפואתו של זה כיון דלא אתחזקה ג"פ 

ראתה כלל ואיך נסמוך עליו בראתה ג"פ כבר ונ"ל לישב קצת עפ"י מ"ש נימוק"י ס"פ הבע"י הנ"ל דאנן מספקינן 

אי בתלתא אי בתרי זימני הוה חזקה לכן בוסתות דרבנן אזלי' לקולא דלא הוה חזקה עד ג"פ ע"ש ומינה אם 

ביה חומרא הא בקביעת וסת אית ביה חומרא וקולא ועוד הרי כשם כפשוטו דבאי' דרבנן אזלי' לקולא ק' מי לית 

שאינו נקבע כך אינו נעקר פחות מג"פ אע"כ ה"פ חזקת של וסת חזקה גרוע דרבנן דמה"ת אין זה בגדר חזקה 

אפי' כוונה מאה פעמים ליום ידוע ורגע ידוע אין זה חזקה כלל דהטבע עלולה להשתנות ע"י שינוי מאכלים 

נים ושנותיו של אדם ע"כ אין חזקה לוסת מה"ת כלל ורק רבנן עשו מזה חזקה א"כ דיו שיקבע ומקומות וזמ

בג"פ בין לקולא בין לחומרא ומ"ש אזלי' לקולא לאו לקולא לדינא קאמרו דהא אפי' לחומרא נמי בעי' ג"פ אלא 

 קולא לענין הקבעי' קאמר כצ"ל בנימוקי יוסף הנ"ל. 

מן דהריצב"א ס"ל להאמין לרופא נגד חזקה גרוע הלז ואפי' אם לא ריפא כלל והשתא דברי הב"ח נכונים דהא ק

בשום פעם וכל מה שאנו חוששי' לדברי בעה"ת משום דנימא חזקה אלימתא היא קצת א"כ מכ"ש דנימא אפי' 

בתרי זימני הוה חזקה והרי א"כ ריפא למי שנתחזקה בב' זימני ואם תאמר בחזקה גרוע כזו לא הוה חזקה 

זימני כלל א"כ אפי' בג"פ נאמין להרופא כדעת הריצב"א ועיי' ס"פ המפלת פליגי רבנן ור' ישמעאל רבנן בתרי 

ס"ל סמא דנפצא אשקינהו ור"י איכא גופא דלא מקבל סמא משמע לרבנן דהלכה כוותי' אם ידוע שסם זה יפה 

ל הכלל ולא על הפרט א"כ עכ"פ לדבר פלוני הרי הוא טוב לכל הגופי' בשוה ולפי הנחתינו לעיל דהרופא נאמן ע

נאמינוהו שהוא מקובל שסם זה יפה לחזק עורקי המקור שלא יזובו דם בשעת תשמיש והשתא לפ"ז אם הרופא 

מודה שדם זה מהמקור אלא שאומר שסממניו יפי' להפסיק הדם בהא קאמר ריצב"א דמהמנינן ליה אבל אם 

על גוף זה שאין מקורה חלוש אלא מכה יש בצדדי' אמר דם זה מהצדדים הוא הרי הוא מעיד על דבר פרטי 

מנא ידע זה אם לא משמש שם בידים והאשה מרגשת קצת כאב אפי' רק בשעת תשמיש מכח מיעוך הצדדי' 

בזה כבר קדמוני הרדב"ז סס"י ת"י כיון דיש רגלים לדבר מהימנינן להרופא בצירף הכאב אבל היכי דליכא שום 

 ומדנא דיליה לפע"ד אין לסמוך אהרופא. רמז ורמיזה רק שופט כן עפ"י א

וכל האמור היינו ברופא ישראל אבל בארמאי משמע דפשיט להו דלא מהימן כדמשמע לשון סמ"ק דמייתי ב"י 

צ"ע אם הוא יהודי רופא מומחה וכו' וכן החליט הריצב"א בהדיא דאין להאמין אשר פיהם ד"ש =דיבר שוא= ולא 

א ראיות רבות ועצומות דארמאי נאמן אפי' באי' דאוריי' היכי דלא מרעא מירמי אנפשי' ומעלתו האריך להבי

אומנתי' וכל ראיותיו נכונים ואמתיו' והגם שיש לפקפק על פלפולו לא אאריך בזה כיון שהענין אמת שעכו"ם 

בש"כ אומן נאמן במידי דאומנתי' אפי' באי' כרת ואפי' היכי דיוכל להתנצל מ"מ אמרי' לא מרע אומנתי' כמבואר 

י"ד רס"י קנ"ד במילדת וה"ה ברופא אף על פי שיכול להתנצל שהכביד עליו חליו וכמ"ש ב"י סי' קנ"ה שם מ"מ 

חזקה לא מרע אומנתי' וא"כ ק' אהנך גאוני' אבל מ"מ מפני קו' אין לנו כח לדחות דברי ריצב"א וסמ"ק מהלכתא 

ילדת או הרופא לאשתמוטי היינו משום דלאו אבל הנלע"ד בזה הא באמת טעמא בעי' מ"ט נאמין היכי דמצי המ

דוקא לא מרעא אומנתיי' אלא ניחא להו בהתפארו' שהצליחו במשלחתם וכל שאי לתלות שיש לו סבה שיעשה 

להכעיס ישראל דחביבא ליה טפי מהאי התפארות שריפא חולי שהיה מסוכן אמרי' מסתמא עביד כל טצדקי 

ליח נמי לא הי' מקפח פרנסתו מ"מ אין די השיב בזה כמובן שיצליח במלאכתו אף על פי שאי לא היה מצ

ומשו"ה חולי שאין בו סכנה וכריבדא דכסילתא שאין התפארו' בהצלחתו ואין קפוח פרנסה בהמיתו אותו אין 



מתרפאי' מהם לדעת האומרי' כן בש"כ רס"י קנ"ה הנה כי כן כ"ז שייך התם אבל הכא להאמינו על התפארתו 

לא נאמין לו כי כך דרכם להתפאר שרפואתו בודאי הצליח ולהסמיך העולם על דבוריהם  לומר שריפא את זה

ולבסוף כשלא יעמדו דבריהם יתלו בסבת דבר מה ומפני שנחשד בתפארת אינו נאמן ומיהו רופא אומן ישראל 

 חומר האיסור עליו ומתירא להתפאר בשקר שלא יסמכו עליו באי' כרת משא"כ עכו"ם אשר פיהם ד"ש לא

 מירמי אנפשי'. 

וראי' ברורה לסברא זו הרי ברור שאי' עדות עכו"ם אפי' מסל"ת נאמן בממון ורק ערכאות דלא משקרי )בגיטין 

יו"ד ע"ב וע"ש תוס' ט' ע"ב( ובעדות אשה פלוני מת ונהרג נאמן עכו"ם מסל"ת וא"כ מכ"ש ערכאות לכאורה 

ערכאות ופירש"י בגיטין כ"ח ע"ב וז"ל במלתא דלא ובאמת אינו כן כל מסל"ת =מסיח לפי תומו= נאמן חוץ מ

שייך ביה שאינו תפארת להם אבל במלתא דשייכי בי' כי הכא שמתפארי' שהרגו בדין עבידי לשקר ולומר נהרג 

אף על פי שלא ראוהו אלא יוצא ליהרג עכ"ל וכן הוא בש"ע א"ע סי' י"ז סי"ד בסופו וה"נ דכוותי' לפע"ד וק"ו 

בי' רבנן כמבואר בבכורו' פ' יש בכור לנחלה ע"ש ואין לך מלתא דעבידא לאגלוי' יותר מעדות אשה דהקילו 

מפלוני נהרג דאח"כ יבוא ההרוג ברגליו וז"ל הרמב"ם סוף ה' גירושין אל יקשה בעיניך איך התירו חכמים 

אין הדבר  הערוה החמורה בעדות אשה וכו' אבל דבר שאפשר לעמוד על בוריו וכו' ואין העד יכול להשמט אם

אמת כגון זה שהעיד שמת פלוני ע"ש ואפ"ה אין הערכי נאמן משום דאומר להתפאר מכ"ש ברופא האומר 

להתפאר אף על גב דקצת עבידי לאגלוי מ"מ הכא יכול להשמיט בודאי חיישינן דלהתפאר עביד משו"ה נ"ל 

הדיא דמהימן אפי' בלא בדיקה דעכו"ם בודאי לא מהימן אם לא שמרגשת כאב בצדדי' דכיון דהוזכר ברדב"ז ל

אף על גב דאפשר למבדקה ואף על גב דאפשר הוא מיירי ברופא ישראל מ"מ אפשר להקל נמי ברופא מומחה 

עכו"ם כיון דאיכא רגלים לדבר וטוב לומר לו שאנו רגילין לבדוק ע"י שפופרת שיהיה מרתת קצת פן נבדקה 

קצת שיתגלה בהתתי' דאע"ג דכתבתי דעביד להתפאר  אחריו בשפופרת ונמצא דם על ראשו כדי שיהיה מרתת

אפילו במלתא דעבידא לאגלוי' מ"מ כיון דאיכא נמי רגלים לדבר יש להאמינו ובש"ך י"ד סי' צ"ח ססק"ב כתב 

עכו"ם מסל"ת מהימן משום דאפשר להטעימו קפילא ואין הכוונה לומר שהקפילא נאמן כמו שחשב מעלתו וכ' 

כך דהך מסיח לפי תומו לא הוי כמסיח לפי תומו דעדות נשים דהתם אין מדברים מה שכתב אבל הפירוש הוא 

עמו כלל ולא שואלים אותו שום דבר דאי לאו הכי כבר נפסק ממסיח לפי תומו אבל הכא מטעימים לו ואומרי' 

לין שיודיענו מה טעם נמצא בו אבל הוא מסל"ת שלא נודיעהו שנצטרך הדבר לענין אי' והיתר כך פירש"י בחו

צ"ז ד"ה לטעום קפילא ע"ש והשתא כיון שעכ"פ אמרנו לו שיודיענו האמת איזה טעם נמצא בזה הוא אומר 

האמת כי מירתת שנטעימו לקפילא אחר אפי' יהי' נחתום גוי מ"מ הא קיי"ל גוי מירתת מחברו הוא ש"ס ערוך 

מירתת גוי הטועם שמא נטעימנו  במס' ע"ז ס"פ ר"י גבי עובדא דפרזק רופילא ובש"ע /יו"ד/ סי' קל"א וה"נ

 לקפילא אבל לא מיירי השתא מאומנתו של קפילא רק מירתת מיניה מכ"ש הכא דמירתת מבדיקת שפופרת. 

ומ"מ ברופא מומחה ישראל הי' אתי מקום לומר דהנה לכאורה מסתמא לא ראתה מ"ת ממש בכדי שתושיט 

צא דם סמוך לתשמיש ואנו אין אנו בקיאים ע"כ ידה תחת הכר או על עד שלו כי זה לא נזכר בשאלה אלא נמ

מחשיבי' הכל סמוך כמ"ש ש"ך רס"י קפ"ז והנה כבר הנחנו למעלה שלכאורה אם תרצה לספור ולטבול אחר כל 

ביאה וביאה הוא אי' דרבנן קל מאוד ואין אנו מחמירי' אלא משום שמא תאמר באמצע התשמיש נטמאתי והוא 

שו חז"ל לפי עיקור הדין שרואה בכדי שתרד מן המטה אבל הכא אתתא יפרוש באבר חי והנה חשש זה חש

אינה עלולה להרגיש דמי' שלה באמצע תשמיש עכ"פ ומסתיין דנחשוב אותה כרואה מ"ת אבל שנחוש נמי 



שתרגיש הדם באמצע התשמיש מה"ת לחוש לכך ע"כ אין לפנינו אלא אי' דרבנן קל ואפשר בכה"ג לא החמירו 

ישראל עכ"פ אפי' אינה מרגשת כאב מ"מ לבי נוקפי להתיר כיון דאפשר ע"י בדיקה למה  שלא להאמין לרופא

 נתיר בלא בדיקה. 

ועיי' תוס' ב"מ כ"ד ע"א ד"ה מאן שמעת ליה דאזיל בתר רובא פי' גבי מציאה ולא שייך הא גבי פלוגתא דחיישי' 

ד"ה מי קתני וכו' דלא אזלי רבנן בתר  למיעוט עכ"ל ודבריהם צריכי' ביאור מאי אולמא דמציאה ורש"י שם ע"ב

רובא בממונא עכ"ל והוא מאוד תמוה דאדרבה ממון קיל דאתיהב למחילה רק חזקת ממון אלים שאפי' ממון 

הקל אין מוציאי' ע"י רובא משום דהתפיסה של ממון הוא חזקה אלימא מאוד ומכ"ש באי' היכי דאלים חזקתו 

יש= מכ"ש דלא יועיל רוב דהשתא ממון קיל לא יועיל רוב נגד חזקה כמו חזקת ממון וכגון חזקת א"א =אשת א

אלימתא כ"ש באי' ולזה נתכוונו תוס' ב"מ כ' ע"ב ד"ה איסורא דאלים חזקת א"א כממון וכן נוטה דעת באר יעקב 

סוף חלק א"ח אבל אין שום סברא שממון שאין מי המוחזק בו יהיה חמור מאי' וא"כ דברי רש"י תמוהים אבל 

ע"ד דיתפרשו דברי תוס' ורש"י הנ"ל עפ"י דברי תוס' ב"ב כ"ג ע"ב ד"ה חוץ לחמשי' אמה וכו' בס"ד כיון הנל

דיכול להתברר ע"י הכרזה משו"ה אין הולכי' במציאה אחר הרוב כיון דאיכא לברורי ולזה נתכוונו תוספות בב"מ 

יז קתני ויניח נמצא שאינו מברר ע"י הנ"ל גם כן וצ"ל למאי דמסיק הש"ס מי קתני אינו שלו אינו חייב להכר

הכרזה ומ"מ אינו שלו ולא אזיל בתר רוב נכרים י"ל מכיון שאפשר לברר תו לית לן למיזל בתר רובא שיקח 

לעצמו ומ"מ לא יכריז משום דרובא נכרים ויבוא עכו"ם ויתן בו סי' ויהיה מחזיר אבידה לערבי משו"ה אינו מכריז 

כול להכריז מהאי חששא דמחזיר אבידה אפ"ה אינו שלו כיון שאפשר לברר ע"י ומ"מ אף על גב דהשתא אינו י

בדיקה ועיי' ש"ג שסביב הרי"ף בפ' לא יחפור מייתי דמיון לזה מבדיקת הריאה הואיל ואפשר לברר לית לן 

למסמך ארובא ע"ש והנה לפ"ז למ"ש ר"ן פ"ק דחולין דלשיטת רש"י שהי' דן לפני רבותיו שלא לאסור שום 

אה בלא בדיקה מטעם דאתמול אכלנו מחלבה אם כן אפילו היכא דאיכא לברורי לא בעי לברורי אם כן תיהדר רי

ק' לדוכתא מה טעמא לא ניזל במציאה ג"כ בתר רובא וצריכים לומר לחלק דבאיסור סמכי' ארובא אפילו היכא 

לסמוך ארוב משא"כ ממון  דאיכא לברורי ואם יתגלה אח"כ דטרפה הי' הבהמה אין בכך כלום דהתורה ציוה

מחויב לברר טפי שאם יקחנו לעצמו ויאכל וחדי ואח"כ יבוא ישראל א' ויתן בו סי' והוא כבר אכלו ואפילו נימא 

ממון איתא בחזרה מ"מ ק' גזל הנאכל ועוד הבעלים רוצים בחפץ שלהם ולא בתשלומיו ועל כן לענין זה חמור 

בידה מ"מ לא אזלי' בתר רובא היכא דא"ל והיינו דפירש"י לא אזיל ממון דאפי' היכא דליכא חזקת ממון כגון א

רבנן בתר רובא בממון היינו היכי דא"ל לאפוקי באי' לפירש"י דלא מחמיר בבדיקת הריאה אמנם אנן הא קיי"ל 

בין באי' בין בממון היכי דאפשר לברורי לא סמכי' ארובא א"כ כ"ש בנ"ד דאפי' רובא ליכא דהימנותא דרופא 

חה ישראל גרע מרובא פשיטא שלא נסמוך על דבריו היכי דליכא רגלים לדבר כגון כאב בצדדים ואף על גב מומ

דשוחט דאתמחי אין בודקי' אחריו הסכי' ובה"ש וסימני' התם לאו מטעם רובא אלא כל המומחים שוחטים בטוב 

צריכי' לברר היכי דאפשר ע"י אבל הכא אפילו רופא מומחה שבמומחי' ליכא אלא רובא שלא יטעה בדמיונו ע"כ 

בדיקת שפופרת ואם יראה שתקלקל עצמה עכ"פ תבדוק עצמה בבדיקת ס' תשו' אמונת שמואל סי' נ"ז 

שתבדוק ע"י מוך כעובי אבר ואם תמצא דם על הצדדים ולא בראשו הרי מותרת היא ואם נמי תמצא נמי 

יל ואין מכחול בראש ועדיין תוכל לבדוק בראשו אינה מקולקלת כי תוכל לתלות שראש המוך מן הצדדים הוא

בשפופרת אח"ז והסכים עמו הגאון בסדרי טהרה סק"ז ומשיג על הזכרון יוסף דפליג על אמונת שמואל בזה 

 .ינו מעשה כזה ועלתה בידינו תלי"תוכבר עש





 א סימן יג שו"ת מהרש"ם חלק

מכתבו הגיעני, וע"ד שאלתו באשה שנשאת זה ששה שנים בהיותה בת י"ז, ולא היה לה עוד שום ווסת נדות. 

ובערך שנה אחר הנישואין ראתה פ"א וטבלה. ושוב אחר איזו שבועות ראתה דם בשפע, ואח"כ מצאה בכל עת 

חדשים. ונסעה לוויען  כתמים ומראות של מוגלא בתערובות דם שחור וברוין /חום/, ולא יכלה ליטהר כמה

לדרוש ברופאים. ואמר לה הפראפעסר /פרופסור/ הגדול, שנחוץ לעשות אפעראציאן /ניתוח/. ונתן לה מכתב 

להשפיטאהל /לבית החולים/ שהוא צומח מכה, שקורין פיליף, והוא כמין גבשושית וקרומים. והמכתב הלז עוד 

המראות ערך ד' חדשים. ושוב חזר הווסת, וחזרו גם בידה. ואח"ז חתכו שם המכה ופסק הוסת גבשושית וגם 

הכתמים. ובשנה ב' נסעה שנית לשם, ואמרו הרופאים כי חזר וצמח המכה, וניקו שנית, וחדלו שנית כל הדמים 

משך עשרה חדשים. ושוב חזר הווסת וגם הכתמים, ומנהגה כי בכל ערך ה' או ו' שבועות, בא לה ווסת דם צלול 

אבל לא בהרגשת פתיחת פי המקור, רק הרגשת זיבת דבר לח. ואחר שפוסק הזלת הדם בשפע, ככל הנשים, 

בשפע יוצאים בכל עת בלא שום הרגשה כלל, מראות מוגלא וליחה מעורב בדם שחור וברוין, וכן מוצאת כתמים 

שבא  כאלו. ובשנה העבר נסעה עוד לקראקא וניקו הרופאים שלישית, ואז היתה בריאה משך ה' או ו' חדשים,

לה הווסת בקביעות, בכל ה' שבועות. ואינה זוכרת אם היה ביום קבוע. אבל עכ"פ בפחות מן ד' שבועות לא 

ראתה בשום פעם. וספרה ז' נקיים וטבלה. ואולם בחורף העבר, שוב חזרו המראות וכתמים וא"י לטהר. ושלח 

הנ"ל, ומשם באים המראות, ואין  רו"מ לדרוש ברופאי קראקא, ואמרו שלשה, זה שלא בפני זה, שיש לה מכה

זה דם נדה. אלא שהאחד אמר כי הוא בצואר הרחם, והשני אמר שהוא בתוך הרחם, והשלישי הכריע שהוא 

בסוף הצואר בתחלת הרחם. וידיעתם הנ"ל היא על פי מישוש, בשפוד שמכניסים לשם, וגם ע"י הכרה בתכונת 

אפיראציאן הוציאו קרומים, תבנית מכה הנ"ל, וכי דרך המראות והמוגלא, ע"פ ספרי רפואות. ובעת שעשו ה

 מכה זו לחזור ולצמוח בכל עת. עכת"ד השאלה. 

והנה רו"מ האריך בענין נאמנות הרופאים, והביא דברי הח"ס סי' קנ"ח וסי' קע"ה ושאר אחרונים, בביאור 

יה רק מאין באים עובדא דנדה )כ"ב(, במעשה שהפילה כמין קליפות, והעלה דהתם דהשערת הרופאים ה

הקליפות, בחנו חז"ל אם כדבריהם כן הוא, ולא סמכו עליהם. משא"כ היכא דאומר על גוף זה שהוא חולה 

מאמינים לו. ומ"מ לענין הרפואה יש לספק, אם ידיעתם אמת. והנה בגוף דברי הש"ס הנ"ל, הגם דבתשובת 

כו בזה בפירושים שונים, אבל הנה מצאתי מהרמ"ל סימן קי"א ועבוה"ג סי' כ"ב ומעיל צדקה סי' ל"ד, הארי

בתשובת כנסי"ח סי' ל"ב שכ', דמקובל בידו, דהא דנקט בנדה )כ"ב( תטיל למים, זהו מדברי הרופאים עצמן. 

אבל היכא דאין לרופאים ספק, סמכינן עלייהו. ובזה תי' דברי הב"י סי' קצ"א שכ' ע"ד הר"ן, בדין חצץ אדום, 

. והביא ראיה מעובדא דקליפות ושערות. ותמה בד"מ, דהתם הא מבואר דלא דיש לסמוך על דברי הרופאים

סמכו על הרופאים, ובדקו אם נימוחים. ולהנ"ל צדקו דברי הב"י, דשא"ה שהרופאים עצמן היו מסופקים וצוו 

י' לבדוק כן. וע"ש סוסי' ל"ד עוד בזה, שהחזיק בד"ז, ותי' בזה קו' הרא"ש כלל ב' הנ"ל ע"ש. ובשו"ת רח"כ ס

ל"ה, תי' מדנפשי' דברי הב"י עפ"ד כני"ח סי' ל"ד, ולא ראה בסי' ל"ב הנ"ל שקדמו בעל כני"ח בעצמו. ולענ"ד, 

נראה ראי' לדבריו מתשו' מהרי"ק שרש קנ"ח שרמז הב"י סימן קצ"ט בקיצור, ולא הביא ראיותיו. אבל במהרי"ק 

ת, וז"ל: ובכל מקום מצינו שסמכו חכמים עצמו מבואר במה שצוה לשאול לרופאים אם טבע היין לסבך השערו

ע"ד הרופאים כדאמר בנדה )כ"ב(, אראב"צ ב' דברים העלה אבא וכו', שאלו לרופאים ואמרו מכה יש לה וכו', 

משמע שסמכו ע"ד הרופאים, ואפילו בחששא דכרת, ואף על גב די"ל דשא"ה שכן היו הדברים מוכיחין, שאין 



"מ ג"כ י"ל, דאדרבא שכן הוא, דאפי' התם שהיה שור שחוט לפניהם, דרך האשה לראות דם נדה בכה"ג. מ

דהיינו שערות וקליפות אדומות, וגם שהיה ספק כרת, אפ"ה סמכו, מכ"ש בכאן. וגם דהכא נמי, הדעת מכרעת 

 קצת שאין לחלק בין מים ליין בענין זה. 

א"צ וכו'. ומעשים בכל יום שאנו סומכין וגם מצינו לענין אכילת חולה ביו"כ ששומעין לרופא, אפילו חולה אומר 

ע"ד רופאים גוים, להאכילם עכ"ל. ומבואר דס"ל, דגם על רופאים עכו"ם סומכין. ואף דנידון מהרי"ק, אין בו 

חציצה גמורה בדיעבד, כמ"ש במהרי"ק וב"י שם, מ"מ מראייתו מהש"ס הנ"ל מוכח דס"ל דסמכו שם ע"ד 

לין ביו"כ, ומדמה לה להא דנדה, וס"ל דלא מטעם ספיקא הוא, ובע"כ הרופאים לגמרי. והביא גם מהא דמאכי

דמפרש לעובדא דנדה הנ"ל כדעת הב"י וכנסי"ח הנ"ל. ויעוין עוד בס' האשכול הל' נדה סוף סי' מ' מ"ש מדברי 

הירושלמי בזה. וע"ע בתשו' ב"ח החדשות סי' ל"ו, בשם מהר"א עפשטיין מ"ש בדברי הש"ס הנ"ל ובדברי ב"י 

ל. וע"ש בהג"ה בשם גדול אחד מ"ש בזה. ועכ"פ בדאיכא נמי רגל"ד =רגלים לדבר= והוכחה בודאי יש הנ"

לסמוך על הרופאים, וכמ"ש הרדב"ז בתשו' שהביא הח"ס שם. וכן נראה מהירושלמי פ"ט דנזיר הל' ה' בהא 

ומוכח דסמכינן על  דהמכה את חבירו ואמדוהו למיתה הקל ואח"כ חזר והכביד, דלרבנן חייב, מפני שרגל"ד.

האומד של רופאים, להרוג האדם בצירוף רגל"ד. אבל ברש"י סנהדרין )ע"ח( מבואר דהיינו אומד ב"ד. ובתשו' 

מהר"י אסאד סימן קצ"ג ביאר עפ"ד רמב"ם רפ"ב מסנהדרין שכתב, דהסנהדרין צריכים לידע גם חכמת 

יש להוכיח דגם בדאיכא רגל"ד אין הרופאים הרפואה. ותי' בזה קו' הכ"מ, ושכ"כ בט"א שער ט' ע"ש. וא"כ 

נאמנים באומד שלהם. אבל י"ל דרש"י כ"כ לפי גי' הש"ס דילן, דר"נ פוטר משום רגל"ד, וא"כ חיוב מיתה היא 

בלא רגל"ד, ולכן בכה"ג אין לסמוך על הרופאים. אבל בצירוף רגל"ד לכ"ע נאמנים, וכמ"ש הרדב"ז הנ"ל. ונראה 

רוצח ה"א בהורג טרפה דאינו חייב. ודוקא כשיאמרו הרופאים שאין למחלה זו רפואה עוד ראיה מרמב"ם פ"ב מ

ע"ש. ואולי שא"ה דבאו לפטור את הרוצח ממיתה. וע' בשו"ת נודע בשערים חיו"ד סימן י"ב שהביא בשם ח"א 

י מילתא= ראיה מגיטין )ע"ב(, ה"ז גיטך אם מתי מחולי זה, אומדין אותו וכו'. והוא דחה, דהתם גי"מ =גילו

בעלמא הוא להאמין לרופאים ע"ש. וגם היכא דאיכא הוכחה ורגל"ד, הוי רק גי"מ בעלמא, וכמ"ש בתשובת 

הרשב"א שהובא בש"ך סי' מ"ח סקמ"ב, דמה"ט אפילו קטן נאמן. ובאמת שהוא ש"ס ערוך בב"ק )קי"ד ע"ב( 

ופירש"י דרגל"ד דשלו הן. הרי  דפריך: אשה וקטן בני עדות נינהו? ומשני: כגון שבעלים מרדפין אחריהם,

 דאפילו בממון נאמנים בצירוף רגל"ד. וע' נו"ב מה"ק אה"ע סי' ל"א, וח"ס א"ע סי' מ"ו, שלא הביאו מזה. 

ויש לדון בזה מהא דיו"ד סי' קכ"ט ס"כ בהג"ה בשם מרדכי, וסי' ק"ל ס"ח בשם ת"ה, דנראה קצת סתירה בזה. 

ג, בענין נאמנות הרופאים. ומצאתי בדמש"א פ"ד דחולין סוסי' י"ד וע"ע בתשובת מהר"י אסאד יו"ד סי' קצ"

שהוכיח מדנקט בחולין )ע"ז( שאלתי לחכמים ולרופאים, שבכל דבר התלוי באו"ה אף על פי שהוא מהלכות 

הרופאים, אין סומכין עליהן לבד, עד שישאל גם לחכמים בתורה. כי אין חכמת הרפואה באדם דומה לאיסור 

חילוק בין אם שואל מקודם לחכם או מקודם לרופא ע"ש. נראה מדבריו דבאדם סומכין על הרופא. בבהמה, ואין 

ובש"ס דנדה, שאלו לחכמים והם שאלו לרופאים, וסמכו עליהם. ומצאתי בח"ס בחידושיו לשבת )ס"א( וע"ז 

' שבו"י ח"א סי' ס"ה )ל"א( שפקפק, דאפשר יש חילוק בין גוף עכו"ם לישראל, משום דחביל גופייהו וצ"ע. ובתשו

ס"ו, ועיון יעקב לסנהדרין ע"ה, כתב דצריך ב' רופאים. וגם בתשו' מע"צ סי' ל"ד צידד כן. )ע"ל סי' כ"ה עוד 

 בזה(. 



והנה בנ"ד יש לפקפק. כיון דבתחלה כשעשו הרפואות ואפיראציע חדל גם הווסת, והיה מקום להוכיח מזה כי 

מה שנתהוה אחר הנקיון שעשו בקראקא שחזר הווסת כהוגן וחדלו הווסת וגם המראות ממקום א' הן. אבל מ

המראות, מזה יש הוכחה לדברי הרופאים, והוכיח סופו על תחלתו, שלא נעשה האפיראציע כהוגן, ואולי פגעו 

גם במקור דם הנדה, ועל ידי זה נצמת ונתעכב הדם בתחלה. וגם מה שבא בתערובות מוגלא, הוא הוכחה לזה. 

שם תשו' פ"י חיו"ד סי' א', דכיון דיוצא ליחה מוכח דיש שם מכה. ובשם הסד"ט סימן קפ"ז סקי"ד כמ"ש רו"מ ב

בשם הגש"ד, ואני מוסיף שגם בב"מ סי' קפ"ז הביא כן, בשם תשו' מהר"י סג"ל ע"ש. ועוד אני אומר, דגם במה 

ה, ודחה דאין לצרף שנסתפק הסד"ט שם, אם יש לצרף מה שהדם משונה מדם ווסתה, והביא מתשו' דב"ש בז

ד"ז. ואני מצאתי בשו"ת תשב"ץ ח"ד טור א' סי' מ"ט, בתשו' הר"ש דוראן, דנראה ג"כ דאין לצרף ד"ז כלל. אבל 

מצאתי בתשו' מהר"ח א"ז סי' קי"ב, שצירף ד"ז, דמה"ט י"ל דאינו מן המקור ולצרף לספק אחר. אלא דהתם 

, וזה ל"ש בנ"ד, ולכן מכח שינוי מראה הדם ברמ"ת =ברואה מחמת תשמיש= חשש שמא השמש עכרן ע"ש

עצמו יש הוכחה לדברי הרופאים. ויעוין נדה )י"א ע"ב( ורש"י שם, דמפורש, דטעמא דשמש עכרן לא שייך רק 

 בשמשה, ועיין תשובת רח"כ סימן כ"ט. 

רופא וגם יש לצרף בתשו' רח"כ, בקונטרס שאלת חכם שבסופו בשם ח"א, דברואה בלא הרגשה, מהני אמירת 

עכו"ם לכ"ע ע"ש, וה"נ בנ"ד. וא"כ בנ"ד נאמנים הרופאים שיש לה מכה בצואר או ברחם ותולין במכה, וכמ"ש 

רו"מ בשם תשו' עט"ח =עטרת חיים= סי' י"ח דגם הח"צ סי' מ"ו, מודה בכה"ג לדעת מהרמ"ל, דדוקא בנתלשה 

ארי' ליב מו"ץ בקאמיניץ דליטא ברוסיא  האם ס"ל דהוי דם נדה, משא"כ בכה"ג. והנה בס' מנחת עני להרב מוה'

הביא, בענין אשה שיש לה וסת קבוע, רק בכל יום היתה פעמים שופעת דם עכור ומוגלא, ופעמים זבה ממנה 

דם מעורב במוגלא, ופעמים היתה רואה טפין טפין, והרופאים הגדולים שפטו עליה, שהמקור שלה מוכה ופצוע 

ת רק שכואב לה שם. אבל זאת אם מכתה מוציאה דם שלא בשעת ומשחת לגמרי, והאשה לא היתה יודע

ווסתה, לא היתה יודעת, רק מפי הרופאים. והביא מכמה שו"ת שלמדו מהש"ס דנדה הנ"ל, מהב' מעשים 

שהעלה ר"צ ששאל לחכמים, וחכמים שאלו לרופאים ואמרו להם, אשה זו מכה יש לה וכו', תטיל למים, אם 

ין. ומוכח דהחכמים לא סמכו על הרופאים. ושאל שאלה זו להרב הגאון מו"ה יעקב נמוחו טמאה, ואר"ל ובפושר

אבד"ק קארלין בעהמ"ח ס' משכנות יעקב והשיב לו שבטעות נדפס המאמר: תטיל למים אם נמוחו טמאה, 

בשני המעשים הנ"ל. כי במשנה ר"פ המפלת נאמר שם: המפלת כמין קליפה כמין שערה כמין עפר וכו', תטיל 

ם אם נמוחו טמאה וא"ל טהורה. וזה התטיל למים אם נמוחו טמאה אינו שייך להמעשה הב' הנאמר בגמ' למי

שם, רק הוא מסומן על המשנה, וע"ז אר"ל ובפושרין; והמדפיס הראשון שהדפיס הש"ס טעה וסבר ששייך 

ה, דהא בתוספתא להמעשה, ולכך הדפיס גם במעשה הא' תטיל למים וכו', ובאמת הוא טעות הדפוס. וראיה לז

נדה נאמרו שם שני המעשות האלו, ולא נכתב שם כלל הא דתטיל למים וכו', לא במעשה הראשונה ולא בשני'. 

וכן בירושלמי נדה ג"כ נאמרו ב' המעשים הללו, וג"כ לא נאמר בהם הא דתטיל למים. ונמצא לפ"ז דהחכמים 

ק הוראדנא אמר לי ששמע מפי רבנים, שהגאון שאלו לרופאים וסמכו עליהם. והרב המאוה"ג מו"ה יוסף אבד"

מו"ה חיים ז"ל מוולאזין אמר ג"כ זאת, ויוכל להיות שהה"ג מו"ה יעקב הנ"ל שהיה תלמידו של מוהר"ח הנ"ל 

שמע זאת ממנו. והמעשה עם האשה הנ"ל הוא ג"כ דבר נפלא שלא נשמע כזאת ולא הובא בשום שו"ת בעניני 

יגסבורג, והי' שם אספת הרופאים הגדולים, והסכימו כולם שמונח בהמקור נדה, כיוצא בה דהאשה נסעה לקענ

שלה איזה סמרטוט, שמזה נבלה הבשר דהמקור, ועלה מכות גדולים ופצעים ונשחת כל בשר המקור, ונתנו לה 



רפואות שיפתח המקור כמו בלידת ולד, ויצא מן המקור מה שמונח בו, וכן היה ויצא ממנה סמרטוט עב מן 

ואמרו הרופאים: שבשעה שילדה הולד האחרון הניחה המילדת סמרטוט עב וגס לקבל הדם שיצא פשתן. 

ממנה, ואז היה המקור שלה פתוח ושאב המקור את הסמרטוט לתוכו ונשחת המקור. ועי"ז נתהוו שם המכות 

מצאתי בתוספי הגדולות, ובודאי מכות כאלו מוציאות דם; ובשמעי זאת נהניתי מאוד, עכתו"ד המנחת עני. ואני 

הרא"ש לנדה )כ"ב( שם שכתב וז"ל: אמרו אשה זו מכה יש לה בתוך מיעיה וכו', לא שהי' ברור לרופאים שהי"ל 

מכה בתוך מיעי', דא"כ אפי' אם נימוחו טהורה, כדאמרי' לעיל: הרואה דם מחמת מכה אפי' בתוך ימי נדתה 

ויבדק הדבר ע"י הטלת מים אם נימוחו וכו', וכן  טהורה. אלא אמרו הרופאים, אולי אשה זו מכה יש לה וכו',

ההוא עובדא דשומא עכ"ל. ומבואר דאם אמרו הרופאים דבר ברור, א"צ לבדוק )וגם מבואר דמפרש דהרופאים 

 עצמם צוו להטיל למים(, וכדעת כנסי"ח שהבאתי לעיל. 

אל שבזה"ז שמחללים ש"ק אך מ"מ י"ל דדוקא רופאים ישראלים. וע' במ"נ מ"ת בקו"א בסופו, דרופאי ישר

בפרהסיא, י"ל שאינם נאמנים. ומ"מ נראה דאם אמרו ב', זה שלא בפני זה, בצירוף דלא מרעי אומנתם, יש 

 . וכו' לצדד בזה ובפרט בצירוף רגל"ד

ובעיקר קושית הרא"ש שהביאו הפוסקים בהא דנדה )כ"ב( הנ"ל מצאתי בשו"ת בש"ר =בשמים ראש= סימן 

ק"ו, וכפי הנראה הוא תשובת הרשב"א להרא"ש כמ"ש המגיה שם, והשיב, דהרופאים לא אמרו בבירור שיש 

הם קליפות ממש, הדעת נותן מכה, אלא שהחכמים שאלו מהם על הקליפות מה הן, ואמרו הרופאים שאם 

שיש מכה במיעים, אבל אם הוא דם שנקרש בביה"ח, אלא שנראה בעינינו כקליפות, לא נאמר בשביל שי"ל 

מכה, והרופאים עצמן כשיבא לידם יבחנוהו. והביא ג"כ גי' בש"ס, שהרופאים עצמן השיאום להבחין ע"י הטלתן 

בר הבאתי שהדבר מפורש בתוספי הרא"ש לנדה, למים ע"ש. וזהו כדברי הכני"ח שהבאתי למעלה, וכ

 והאחרונים לא ידעו מזה במחכת"ה. 

 

 

 

 

 

 

 







 תלמוד בבלי מסכת תענית דף כג עמוד א

אמר רבי יוחנן: כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על מקרא זה שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו 

ד הוה אזל באורחא, חזייה לההוא גברא דהוה נטע כחולמים. אמר: מי איכא דניים שבעין שנין בחלמא? יומא ח

אמר ליה: פשיטא לך דחיית שבעין  -אמר ליה: עד שבעין שנין.  -חרובא, אמר ליה: האי, עד כמה שנין טעין? 

 שתלי נמי לבראי. -אמר ליה: האי ]גברא[ עלמא בחרובא אשכחתיה, כי היכי דשתלי לי אבהתי  -שנין? 

ליה שינתא, נים. אהדרא ליה משוניתא, איכסי מעינא, ונים שבעין שנין. כי קם יתיב, קא כריך ריפתא, אתא 

אמר ליה: בר בריה אנא. אמר  -חזייה לההוא גברא דהוא קא מלקט מינייהו. אמר ליה: את הוא דשתלתיה? 

ה ליה: שמע מינה דניימי שבעין שנין. חזא לחמריה דאתיילידא ליה רמכי רמכי. אזל לביתיה, אמר להו: ברי

אמרו ליה: בריה ליתא, בר בריה איתא. אמר להו: אנא חוני המעגל. לא הימנוהו. אזל  -דחוני המעגל מי קיים? 

לבית המדרש, שמעינהו לרבנן דקאמרי: נהירן שמעתתין כבשני חוני המעגל, דכי הוי עייל לבית מדרשא, כל 

נוהו, ולא עבדי ליה יקרא כדמבעי ליה, קושיא דהוו להו לרבנן הוה מפרק להו. אמר להו: אנא ניהו, ולא הימ

 חלש דעתיה, בעי רחמי ומית. אמר רבא, היינו דאמרי אינשי: או חברותא או מיתותא.

 ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק לט

ואמנם כל המצות אשר ספרנום בהלכות שמיטה ויובל מהם לחמלה על בני אדם והרחבה לבני אדם כולם, כמו 

 .שאמר ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל וגו', ושתוסיף הארץ תבואתה ותתחזק בעמדה שמוטה

 טז -רבי אריה לוין לחי רואי עמוד טו

 

 

 שו"ת שאילת יעבץ חלק א סימן עו

ותו קשה לי למאי אייתי הא דאר"ח דלא שכיב שכחת כו'. תיפוק ליה דאי איכא איסורא. מדאורייתא הוא דאסור 

כנז'. וכי ליכא סכנתא מי שרי. אלא שהוא הדבר אשר דברנו דרבר"ח נמי הכי הוה ס"ל. דכה"ג מ"מ איכא 

ך אלא לאשמועינן סכנתא, חששא כדאמרן. אף על גב דשרי מדינא. ולזה הביא ג"כ ראיה מר"ח דלא אצטרי



אף על גב דהוה סבר דהיינו דחדית ר"ח כנז'. משו"ה לא רצה רבר"ח לקוץ בעצמו, ואף ר"י לא אשכחן דקצייה. 

דשרי מדינא ש"מ דעל כרחך מיהא איסורא דרבנן איכא. או סכנתא איתא אפי' מכחיש לגופנא. שומר 

ודרב חסדא דאמר לאריסיה אייתי לי מקורייהו. איכא לאוקמי דבלא טעין קבא אי נמי דהוי  נפשו ירחק ממנו.

 מטא זימנייהו נמי כנ"ל.

 הלכה י רמב"ם הלכות מלכים פרק ו

וקורע בגדים, והורס בנין, וסותם מעין, ומאבד מאכלות דרך  ילנות בלבד, אלא כל המשבר כלים,ולא הא

 .השחתה, עובר בלא תשחית, ואינו לוקה אלא מכת מרדות מדבריהם

 אות יג קהלת רבה פרשה ז

ראה את מעשה האלהים כי מי יוכל לתקן את אשר עותו, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון 

נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, 

, ולא עוד שאת גורם מיתה את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריךתן דעתך שלא תקלקל ותחריב 

לאותו צדיק, משל משה רבינו למה"ד, לאשה עוברה שהיתה חבושה בבית האסורים, ילדה שם בן גדלה שם 

ומתה שם, לימים עבר המלך על פתח האסורים כשהמלך עובר התחיל אותו הבן צווח, ואומר אדני המלך כאן 

לתי באיזה חטא אני נתון כאן איני יודע, אמר לו בחטא של אמך, כך במשה כמו שכתוב הן האדם נולדתי כאן גד

 היה כאחד כתיב הן קרבו ימיך למות.

 ספר מסילת ישרים פרק א

מעשה  -והנה על העיקר הזה העירונו זכרונם לברכה במדרש קהלת )רבה, ז( שאמרו, זה לשונם: ראה את 

האלהים וגו' )קהלת ז(, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן 

עתך שלא תקלקל ואמר לו, ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן ד

ותחריב את עולמי. כללו של דבר, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה אלא בעבור מצבו בעולם הבא, 

אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא שהוא תכליתו. על כן תמצא מאמרי חכמינו ז"ל רבים 

למקום המנוחה ואכילת המוכן כבר,  -בא למקום וזמן ההכנה, והעולם ה -כולם בסגנון אחד מדמים העולם הזה 

והוא מה שאמרו, העולם הזה דומה לפרוזדור, כמו שאמרו ז"ל: היום לעשותם ומחר לקבל שכרם )ע"ז ג(. מי 

שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. העולם הזה דומה ליבשה, והעולם הבא לים וכו' )ק"ר א(. וכאלה רבים על זה 

 הדרך.

 פרק כב פסוק ו פרשת כי תצארמב"ן 

 הכתוב לעשות השחתה לעקור המין או שלא יתירכי הטעם בשניהם לבלתי היות לנו לב אכזרי ולא נרחם, 

אף על פי שהתיר השחיטה במין ההוא, והנה ההורג האם והבנים ביום אחד או לוקח אותם בהיות להם דרור 

 לעוף כאלו יכרית המין ההוא:



 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף צא עמוד ב

אסור למקצציה. מיתיבי: כמה יהא בזית ולא יקצצו? רובע! שאני זיתים, דחשיבי.  -יקלא דטען קבא אמר רב: ד

 א"ר חנינא: לא שכיב שיבחת ברי, אלא דקץ תאינתא בלא זמנה. 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף סז עמוד א

כי היכי  -טוענו באבנים והתניא: אילן שמשיר פירותיו סוקרו )וצובע אותו( בסיקרא וטוענו באבנים. בשלמא 

 כי היכי דליחזייה אינשי וליבעו עליה רחמי -אלא סוקרו בסיקרא מאי רפואה קעביד? דליכחוש חיליה, 

 רמב"ם הלכות נזקי ממון פרק ה הלכה ג

התנה שמרעין בהמה דקה ביערים  א.ו בשעה שחלק את הארץ, ואלו הן: עשרה תנאים התנה יהושע ובית דינ

א גסה ולא דקה אלא מדעת שאילניהן גסין, אבל אין מרעין שם בהמה גסה, ויער שאילניו דקים אין מרעין בו ל

וכן התנה שיהיה כל אדם מותר ללקט עצים משדה חבירו והוא שיהיו עצים פחותים וקרובים להיות  .בבעליו. 

וכן התנה  .גים כגון היזמי והיגי והוא שיהיו לחים ומחוברין, ובלבד שלא ישרש, אבל שאר עצים אסור. קוצ

וכן התנה  .דשיהיה כל אדם מותר ללקט עשבים העולין מאיליהן בכל מקום חוץ משדה תלתן שזרעה לבהמה. 

אלא בזית כביצה ובקנים  שיהיה אדם קוטם נטיעה בכל מקום חוץ מגרופיות של זית ואינו קוטם מן האילנות

ובגפנים מן הפקק ולמעלה ובשאר האילן מחובו של אילן לא מחודו, וכשהתיר לקטום לא התיר אלא מחדש 

וכן התנה  .השאינו עושה פירות אבל לא מישן שעושה פירות, ואינו קוטם אלא ממקום שאינו רואה פני חמה. 

ואין סתפקין ממנו אף על פי שאין עיקרו בחלקם, שהמעיין היוצא בתחילה בני אותה העיר שיצא בגבולם מ

וכן התנה שיהיה כל אדם מותר לצוד דגים מים טבריה והוא שיצוד בחכה  .ולאחרים להסתפק עמהם ממנו. 

וכן התנה שכל אדם  .זני השבט שהגיע אותו הים בחלקם. בלבד, אבל לא יפרוש קלע ויעמיד ספינה שם אלא ב

ה כרכום ונוטל משם ונכנס אחורי הגדר שפגע בו ונפנה שם ואפילו בשדה מליאשצריך לנקביו מסתלק מן הדרך 

וכן  .טולה מפסג ויורד עד שיצא לדרכו. וכן התנה שכל התועה בין הכרמים וכיוצא בהו מפסג וע .חצרור ומקנח. 

התנה שבזמן שירבה הטיט בדרכי הרבים או נקיעי מים יש לעוברי דרכים להסתלק לצדדי הדרכים ומהלכין שם 

וכן התנה שמת מצוה קונה מקומו ונקבר במקום שימצא בו  .ישהן מהלכין בדרך שיש לה בעלים. אף על פי 

מצר או שהיה בתוך התחום והוא שלא יהיה מוטל על המצר ולא בתוך תחום המדינה, אבל אם נמצא על ה

 מביאו לבית הקברות.

 שו"ת הריטב"א סימן קלא

ועתה אדני המלך יר"ה אני אומר שאפי' היה טעות בדין הזה אין אשמה ועונש על הדיין על מה שדן אותו לקצוץ 

בארץ ידו ולשונוה ולפוסלו לעדות, מפני הטענה שאמ' והראה כתוב כי מה שעשה בזה עשה בעצת איש מוחזק 

כחכם ואיש אמת שסומכין עליו הדיינים אשר בארצו. ומלבד זה אני אומר על עיקר הדין במה שאומ' שאול שלא 

והו באו המתרעמין לפניו, וכי לא קראו לפניו העדיות, וכי יש עדיות בלא תרעומת, וכי הרבה מן המוכים מחל

ל הדברים האלו הן בדין שהוא בשורת הדין והמרמות אין עונש גוף בתורתנו, כי כ קודם לכן, וכי על ההכאות



לתרעומת הרבים לתקן את  ויסור להפיס ולדון בין אדם לחברו יחיד או יחידים, אבל בדברים שהדיין עושה דרך

הרבים ולבער הרעות מן הארץ ולסייג לתורה, אין כל זה מעכב בדיננו, כי אין הדין מפני הנחבלים כדי שנדקדק 

ולא ירגילו עושי הרעות לעשות כן, והנשארים ישמעו ויראו, ואם חטא ומחלוהו והוא בזהו אלא מפני שאר העם 

והדיין יכול לדון בכיוצא בו בלא מתרעם כי הוא אביהם של צבור עודנו שב במרוצתוז כ"ש שהוא חייב ויסור, 

בדיין אחד  , וכבר מצינווחייב לתקן זה כמו שחייב לתקן מכשולות הדרכים וכיוצא בהם שלא יזוקו בני אדם

 שקצץ יד איש אחד שהיה רגיל להכות בני אדם. מחכמינו ז"ל

 

 
 
 

 



Rabbi Hershkowitz 

 טור אורח חיים הלכות יום הכיפורים סימן תריח

מאכילין אפשר שיכבד עליו החולי ויסתכן  חולה שצריך לאכול אם יש שם רופא בקי שאומר אם לא יתנו לו

אותו על פיו ואין צריך שיאמר שמא ימות ואם אין שם רופא מאכילין אותו על פיו שמאחר שהודיעוהו שהוא 

ואפי' מאה רופאים אומרים שאינו עליו יותר ואם הוא אומר שצריך  לאכול אין צריך לדקדקי"ה והוא שואל 

אפי' הוא אומר שאינו צריך יתנו לו ואם הוא ורופא אחד עמו נו לו ואם רופא אחד אומר שצריך צריך ית

שנים אומרים שאינו צריך ורופא אחד אומר שצריך או שהוא אינו אומר כלום ורופא אחד אומר שצריך ו

או שנים אומרים  תנו לו עד שיהו שנים כנגד שנים אם הוא ואחד עמו אומרים צריךאומרים אינו צריך לא י

צריך אפי' ק' אומרים שאינו צריך ואפי' הוא אומר עמהם שאינו צריך נותנין לו שאין הולכין בסכנות נפשות 

ו אבל מר איני צריך והרופא מסופק יתנו לאחר רוב דיעות אלא כיון ששנים אומרים צריך יתנו לו ואם חולה או

והחולה מסופק לא יתנו לו איכא מאן דאמר מדקתני מאכילין אותו על פי בקיאין אם הרופא אומר אינו צריך 

ש"מ יחיד מומחה ומוחזק בבקיאות ורופאים שאינן חכמים ומומחין כל כך הולכין אחר הבקיאות ואינו נראה 

במופלג מהם ויודעים במלאכה אין דבריו של אחד במקום שנים ומ"מ  להרמב"ן אלא כיון שכולם רופאים

אם אומר שצריך אפילו במקום שנים ומדברי הרמב"ם ז"ל יראה שהולך אחר רוב בחכמה חוששין לדבריו 

והוא שותק הולכין צריך ומקצתן אומרים אינו צריך  דיעות ואחר בקיאות הרופאים שכתב מקצתן אומרים

לא שנא עוברה שהריחה או חולה שמאכילין אותו קיאים ולא נהירא אלא כדפירשתי באחר הרוב או אחר ה

א יצטרף ככותבת בכדי אכילת פרס אם יספיק להם שיתנו לו מעט מעט פחות מכשיעו' בהפסק כדי של

 נותנין להם מעט מעט כדי להקל האיסור מעליהן אבל אם רואין שצריכין לכשיעור ביחד יתנו להן מיד:

 "א סימן קלאשו"ת הריטב

ועתה אדני המלך יר"ה אני אומר שאפי' היה טעות בדין הזה אין אשמה ועונש על הדיין על מה שדן אותו 

לקצוץ ידו ולשונוה ולפוסלו לעדות, מפני הטענה שאמ' והראה כתוב כי מה שעשה בזה עשה בעצת איש 

ה אני אומר על עיקר הדין במה מוחזק בארץ כחכם ואיש אמת שסומכין עליו הדיינים אשר בארצו. ומלבד ז

שאומ' שאול שלא באו המתרעמין לפניו, וכי לא קראו לפניו העדיות, וכי יש עדיות בלא תרעומת, וכי הרבה 

והמרמות אין עונש גוף בתורתנו, כי כל הדברים האלו הן בדין  והו קודם לכן, וכי על ההכאותמן המוכים מחל

 ויסור לחברו יחיד או יחידים, אבל בדברים שהדיין עושה דרךשהוא בשורת הדין להפיס ולדון בין אדם 

לתרעומת הרבים לתקן את הרבים ולבער הרעות מן הארץ ולסייג לתורה, אין כל זה מעכב בדיננו, כי אין 

הדין מפני הנחבלים כדי שנדקדק בזהו אלא מפני שאר העם ולא ירגילו עושי הרעות לעשות כן, והנשארים 

והדיין יכול לדון בכיוצא בו חטא ומחלוהו והוא עודנו שב במרוצתוז כ"ש שהוא חייב ויסור, ישמעו ויראו, ואם 

בלא מתרעם כי הוא אביהם של צבור וחייב לתקן זה כמו שחייב לתקן מכשולות הדרכים וכיוצא בהם 

 שקצץ יד איש אחד שהיה רגיל להכות בני אדם. מחכמינו ז"ל, וכבר מצינו בדיין אחד שלא יזוקו בני אדם

 



 

 

In black and white: green is good for you 

As the month of Yomim Tovim start to recede from our 
collective memories, and the winter seems to be nipping at 
our toes, it’s time to think of things all natural, and how 
special this huge natural world is. It is no simple matter 
that as we begin anew reading our holy Torah we revisit 
the creation of this world and everything in it. The building 
blocks of our belief are founded in these opening verses, 
and as believing Jews we can’t but be amazed at the huge 
creativity that is found in every speck of Hashem’s 
creation. As such we are in awe, seeing Hashem’s love 
and care in everything about us. That is, if we look around 
with open eyes. For many the world seems shrunken into 
the small city block they live on and just maybe a little 
beyond. In this urban world it isn’t always easy to be in 
touch with the creation that Hashem has given us, and as 
a result we are sometimes desensitised to what mankind 
is doing to this wondrous gift. Let me throw a new 
expression at you and please allow yourself time to really 
think about it.  

Should we not begin to ask how Glatt Kosher our products 
are if they come to us at a huge ecological cost? 

“Carbon Footprint” is a measure of the impact human 
activities have on the environment in terms of the amount 
of greenhouse gases produced, measured in units of 
carbon dioxide. In simpler terms, it is about how much of 
the environment we destroy as individuals, and how much 
havoc our personal actions wreak in terms of Hashem’s 
creation. Or, to use a more Heimishe expression, Baal 



 

 

Tashchis! We have long been consumers in this huge 
world of manufactured materials, with little regards to the 
consequences. For the most part we just go along with the 
crowd, with nary a thought about the impact our actions 
are having. By thinking about what our personal footprint 
is, how much we as individuals are consuming, we may 
begin to accept some difficult truths. The Torah indicates 
that we have been given the world to look after. As 
humans we have a responsibility to keep Hashem’s 
creation wholesome and in good health. Every tree, every 
blade of grass has sparks of Hashem’s creativity within 
them. Without this, nothing exists. Yet, all these wonders 
are slowly being burnt up, and mankind is destroying 
everything just for the sake of an easy life. I realize that 
the average shul- going Yid will think that such matters are 
beyond the realm of anything they can do. We tend to 
think that such matters are really for others to worry about, 
for tree hugging folk who wear sandals. Well perhaps we 
should be adjusting our thoughts on these matters. If we 
really are trying to be connected to Hashem in our daily 
lives, then how can we accept that we are partly to blame 
in His world’s destruction? Do we need huge cars that 
pollute the air which we and our children breathe? Is it 
necessary to schlep home all those plastic bags that are 
destined to be soon clogging up the limited landfill we 
have? How much of a “footstep” do we use? And are we 
doing anything to replace that which we destroy?  

Before you plaster me with a label as a “green” boor, allow 
me to explain that I see these questions as absolute 
spiritual ones, ones that demand answers at a Torah- true 



 

 

level. As Yidden with a goal of being a Light unto the 
Nations, a term not just quaint but very vital to our 
aspirations, should we not begin to ask how glatt kosher 
our products are if they come to us at a huge ecological 
cost? Is this not something we should begin to discuss? 
The world that is being destroyed is the one we live in, and 
as Torah Jews we should at least show some real 
concern. Can you imagine what sort of Kiddush Hashem 
we can create if we are seen as a community that is 
concerned about the limited resources around us? Have 
you any idea what this could mean to the next generation? 
Hashem sent Adam out of  Gan Eden, and since that 
moment we have had to work the land with responsibility. 
Most of us will never grow our own meals, nor see our 
chicken dinner eating its own supper. This doesn’t mean 
what we do doesn’t count. We are consumers, and we 
have the right to ask those who offer us products to make 
some effort to doing so in an environmentally positive 
fashion.  

Should we not expect some sort of indication that our 
kashrus is also aware of what impact its manufacture has 
on the world we live in? Perhaps we should limit the 
amount of packaging kosher products use? Consider the 
fact that some of the more exotic kosher provisions are 
sent to us by planes that use up huge amounts of fuel 
simply to pander to our ever fickle palates. Should all this 
be considered kosher Le’mehadrin?  

The reader will notice I just raise some questions, and in 
truth, this is just the tip of the iceberg. I would like to make 



 

 

a small experiment. Let’s all make a daily list of how much 
rubbish we create, and how many times we realize we are 
wasting energy. List all the times the lights burn for no 
purpose, or we jump in the car to travel to the next 
junction. Start sizing up your own carbon footprint, and 
think of all this in terms of Hashem’s will for His earth. We 
have just come through a period of introspection. Rosh 
Hashonoh and Yom Kippur gave us a new clean slate. 
Succos brought us out of our homes and under Hashem’s 
skies. Now with Bereishis we should look at this world with 
a clearer vision. Let’s revisit this question soon, and 
maybe we can begin to come up with some answers. 

 




