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 שולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן שעה סעיף ז

שיצא קול שהרגוהו לסטים או שגררתו חיה, מאימתי מונים, משנתיאשו סוף, או שיש להם מי שטבע במים 

מלבקש  רין אותו בסימני גופו, אין מונין לו עד שימצא ראשו ורובו או יתייאשומצאוהו אברים אברים ומכילבקש. 

נמצא אחר שנתייאשו ממנו, ח אין הקרובין צריכים לחזור ולהתאבל, אלא הבנים, ואם  )ברייתא מביאה רמב"ן(;

אינם שם, ושמעו אחר  שם בשעה שנמצא מתאבלים אותו היום דלא גרע מליקוט עצמות אביו; אבל אםאם הם 

 .שעבר היום, אין צריכין להתאבל

 ש"ך יורה דעה סימן שעה ס"ק ז

מי שטבע במים שיש להם סוף כו'. נראה להכי נקט מים שיש להם סוף לאפוקי שאין להם סוף דאין מתאבלין 

תו לא עליו כלל וכמ"ש הב"י בשם העיטור בשם תשובת הרי"ף מי שטבע במים שאין להם סוף דאין היתר לאש

ינהוג אבילות והא דתניא באבל רבתי טבע בנהר איכא למימר שנפל ומת או שנפל למים שיש להם סוף עכ"ל 

ולפ"ז מ"ש או שיצא קול כו' או שגררתו חיה כו' היינו נמי בענין שמותרת אשתו להנשא ואף על גב דמדברי רב 

צא בכך מתאבלין עליו נראה כיון האי ורב שרירא שהביא הטור משמע דאפילו לא נתברר שמת אלא קול יו

דנדחו דבריהם בפוסקים כדאיתא בטור וב"י נדחו ג"כ בזה וכן כתב הרב בא"ע סימן י"ז ס"ה דאשתו אסורה 

 להספיד או ללבוש שחורים כל זמן שאין כאן עדות שהוא ראוי להשיאה על ידו עיין שם:

 צפנת פענח הלכות תפילין פרק ד הלכה ד

]ד[ תפילה של ראש כו'. עי' בתוספתא פ"ו דמנחות ע"ש ובתוס' דל"ו ובעל המאור פ"ד דר"ה ע"ש דמפרש 

והנה באמת כך דגבי תפילין של יד המצוה היא ההנחה או הקשירה לשיטת ר"א דצריך למשמש בשל יד אם סח 

ם אור היום אך נ"ל דזה רק ועי' בתוס' סוכה דל"ט ומנחות דל"ו ע"א גבי קוד אבל בשל ראש המצוה שיהיה מונח

אשל יד דאם הניחם קודם אור היום צריך למשמש דשם הנחה הוא מצוה משא"כ בשל ראש דהמצוה שיהיה 

מונח, אך י"ל דזה הוה כמו סידרו הקוף דיומא דכ"ט וכ"מ ועי' בתמורה ד' י"ב גבי אין המים מתקדשים אלא 

ר קודם לא קידש דהוה כמו מאיליו ועיין מנחות ד' ז' במתן אפר ר"ל שיתן האפר במים לקדש אבל אם הניח האפ



ע"א גבי כמנח ליה אדפנא כו' ועי' תוס' סוכה ד' נ' ע"א דהיכא דלא בעיא בגדי כהונה לא איכפת לן בזה ועי' 

בירושלמי פ"ג דבכורים גבי הנחת ביכורים בלילה ע"ש. וגם נ"מ אם קטן או אשה הניחו לו תפילין אם מהני ועיין 

ל"ט ע"א הובא בתוס' מנחות ד' ל"ו אך שם י"ל דר"מ לשיטתיה בעירובין ד' צ"ז דנשים חייבות בתפילין  בע"ז ד'

גם י"ל דרק מסייעת לו בהנחה כעין הך דיומא דף מ"ג ע"א ועיין בזבחים דף י"ד ע"א להכי כתיב ולקח כו' וגם 

ל' ע"ב גבי שתחב לו ועי' גיטין דף ע"ח  י"ל דמה שמניח עצמו להניח לו תפילין הוה כמעשה עיין תוס' כתובות דף

ע"א דעייק ליה חרציה ועי' מכות דף כ"א ע"ב גבי מקיף ע"ש ועי' בתוספתא שבת סוף פ' י"ב גבי קטן אוחז 

בקולמוס ובזה מדוייק מה דאנו מברכין להניח תפילין על של יד ובירושלמי ברכות פ"ב ה"ג אמר שם דעל של 

ע"ש משום דבשל ראש לא הנחה הוא המצוה רק שיהיה מונח, ומ"מ גם  ראש מברך על מצות הנחת תפילין

בשל יד מברך להניח בקמץ ולא בפתח משום דזה גורם לשל ראש שיהיה מונח משום דכל שבין עיניך יהא שנים 

ועיין תוס' ערכין דף ג' ע"ב. אך זה צריך עיון אם הניח תפילין של יד קודם אור היום אם מותר אחר אור היום 

ניח של ראש לקיים מצות של ראש וכעין מש"כ התוס' מנחות דף ל"ח ע"א דנהי דתכלת לא יצא מ"מ מהני לה

עכ"פ להשלים לשל לבן ע"ש וע"ש דף ט"ו גבי פיגול ועיין מש"כ התוס' סוכה דף מ"ה ע"ב דהמצוה כל היום ועיין 

ך של יד משום כל זמן שבין שבת דף קנ"ג ע"א ושמן על ראשך ע"ש אך זה על תפילין של ראש אך מ"מ צרי

עיניך כו' וע"ש דף מ"ט ע"א ובר"ן שם וסנהדרין דף פ"ח ע"ב ע"ש ובזה א"ש דברי התוספתא סוף מס' ברכות 

תפילין שלא הניח שחרית מניח כל היום ע"ש ומה שייך זה הא מצותם כל היום ולא הוי בגדר השלמה ובזה י"ל 

הא דאמר דתפילין אי אפשר לברך בשעת עשייתן על של יד דקאי אשל יד ועי' בירושלמי פ"ט דברכות על 

בחליצתן ר"ל לבני מערבא ועל של ראש בהנחתן ע"ש ובזה י"ל מה דפליגי ר' ורבנן בסוכה דף מ"ו ע"א ע"ש. 

ובזה א"ש מה שכתבו התוס' מנחות דף ל"ו ע"א דהם מצוה אחת וקשה דהא מבואר בהדיא בגמ' שם דף מ"ד 

ה א"ש דכאן ר"ל על ההנחה ושם ר"ל שיהיה מונח ועי' מנחות דף ח' ע"א במה דפליגי ע"א דהוה שתי מצות ובז

רב ורבי חנינא גבי מנחה קדושה בלא שמן ושם דף י"ד ע"ב הכתוב עשאן גוף אחד ועשאו שני גופין ועיין סוכה 

 דף נ"ג ע"ב ע"ש:

. יא ההנחהבמש"כ לחלק דתפלין של ראש המצוה שיהיה מונח ושל יד המצוה ה/מההשמטות/   

ונ"ל דנ"מ ג"כ לשיטת רבינו לק' דבלילה רק האיסור הוא להניח אבל אם היה מונח מבע"י מותר. אך זה רק 

בתפילין ש"י דמה דהמצוה הוא ביום זה אסור בלילה ובתפילין ש"י המצוה היא רק ההנחה זה דוקא אסור 

דברי הגמ' דביצה דף ט"ו ע"א דנקט שם משא"כ בשל ראש דאסור גם אם מונחין כיון דהמצוה היא כן ובזה א"ש 

 רק ותפילין בראשו ע"ש דרק בש"ר אסור ולא בש"י: /ע"כ מההשמטות/

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו עמוד ב

 שתיקותא. -מיא אמר רב פפא: אגרא דבי ט



 אמרי בינה אורח חיים סימן ט

 

----------- 

Riddles of the week 

#1 

 פרקי דרבי אליעזר פרק כט

ְוָאַמר לֹו ַמה ְלָך ֹפה ֵאִלָיהּו ]שם ט[, ָאַמר לֹו ַקנֹא ִקֵנאִתי ]שם י[. ָאַמר לֹו ַהָקדֹוׁש  ָליו ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּואִנְגָלה עָ 

ְלָעָזר ְוג לִקֵנאָת ַבִשִטים עַ  ְמַקֵנא, א( ְלעֹוָלם ַאָתהָברּוְך הּוא,)ס ן אֶׁ נֱֶׁאַמר ]במדבר כה, יא[ ִפיְנָחס בֶׁ ֹו'. ִגלּוי ֲעָריֹות, ׁשֶׁ

יִ  ְוָכאן ַאָתה ְמַקֵנא. ה ְבֵעינֶׁיָך.)סה( ִמָכאן ִהְתִקינּו ֲחָכִמים ׁשֶׁ ַאָתה רֹואֶׁ ֵאין ִיְשָרֵאל עֹוִשין ְבִרית ִמיָלה ַעד ׁשֶׁ יָך, ׁשֶׁ ְהיּו ַחיֶׁ

ם ֲחֵפִצים ִהֵנה ָבא ְוגֹו'.  ַהְבִרית, בֹוד ְלַמְלַאְךמֹוַׁשב כָ  עֹוִשין ר ַאתֶׁ נֱֶׁאַמר ]מלאכי ג, א[ ּוַמְלַאְך ַהְבִרית ֲאׁשֶׁ גמ' ׁשֶׁ

 .עירובין תחומין למעלה מעשרה



ב-תלמוד בבלי מסכת עירובין דף מג עמוד א  

ואסור לשתות יין כל ימות  מותר לשתות יין בשבתות ובימים טובים, -תא שמע: הריני נזיר ביום שבן דוד בא 

היינו דבשבתות ובימים טובים מותר. אלא אי אמרת אין תחומין, בשבתות  -החול. אי אמרת בשלמא יש תחומין 

שאני התם, דאמר קרא הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא וגו', והא לא אתא  -ובימים טובים אמאי מותר? 

י, בחול כל יומא ויומא נמי לישתרי, דהא לא אתא אליהו מאתמול! אלא אמרינן: לבית אי הכ -אליהו מאתמול. 

כבר מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי  -לימא: לבית דין הגדול אתא!  -דין הגדול אתא. הכא נמי 

תי, במעלי משיח נמי לא א -שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני הטורח. קא סלקא דעתך: מדאליהו לא אתא 

בחד בשבא  -הכל עבדים הן לישראל.  -לא אתי, משיח אתי. דכיון דאתי משיחא  -אליהו  -שבתא לישתרי! 

האי תנא  -בחד בשבא לישתרי, דלא אתא אליהו בשבת!  -לישתרי! לפשוט מינה דאין תחומין, דאי יש תחומין 

כיון דחל  -ימת דקא נדר? אילימא דקאי בחול ספוקי מספקא ליה אי יש תחומין או אין תחומין, ולחומרא. דקאי א

עליה נזירות, היכי אתיא שבתא ומפקעא ליה? אלא דקאי בשבתא, וקא נדר, וביום טוב וקא נדר, וההוא יומא 

 אסיר ליה. -דשרי ליה, מיכן ואילך 

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

#2 

 ילקוט שמעוני תורה פרשת פינחס רמז תשעו

ן בו בכבוד וביראה כדרך שנוהגין בך, לפי שהיה משה ]למען ישמעו[ כל עדת בני ישראל ]כז, כ[, שיהו נוהגי

סבור שבניו יורשין מקומו ונוטלין שררותו התחיל מבקש מאת הקדוש ברוך הוא יפקוד ה', אמר לו הקדוש ברוך 

הוא משה לא כמו שאתה סבור אין בניך יורשין את מקומך אתה יודע שהרבה שרתך יהושע והרבה חלק לך 

עריב בבית הועד שלך לסדר הספסלין ופורס את המחצלאות הוא יטול שררות לקיים כבוד והוא היה משכים ומ

 .ת יהושע זש"ה וזרח השמש ובא השמשמה שנאמר נוצר תאנה יאכל פריה, קח לך א

יורה דעה הלכות תלמוד תורה סימן רמה סעיף כב רמ"א  

ה שררה, אין להורידו מגדולתו אף על פי שבא לשם אחר גדול ומי שהוחזק לרב בעיר, אפילו החזיק בעצמו באיז

ממנו )ריב"ש סימן רע"א(. לח[ אפילו בנו ובן בנו לעולם קודמים לאחרים, כל זמן שממלאים מקום אבותיהם 

  ביראה והם חכמים קצת. )רמב"ם פ"א מהלכות מלכים(. 



Selected audio from our listeners 

Answers to the Questions 

Answers to the Question 1 click here 

Answers to the Question 2 click here 

Answers to the Question 3 click here 

Answers to the Question 4 click here 

Answers to the Question 5 click here 

Answers to the Question 6 click here 

Answers to the Question 7 click here 

Answers to the Question 8 click here 

Answers to the Question 9 click here 

Answers to the Question 10 click here 

Answers to the Question 11 click here 

Answers to the Question 12 click here 

Answers to the Question 13 click here 

Answers to the Question 14 click here 

Answers to the Question 15 click here 

Answers to the Question 16 click here 

Answers to the Question 17 click here 

Answers to the Question 18 click here 

Answers to the Question 19 click here 

Answers to the Questions 20 click here

Answers to the Questions 21 click here

https://drive.google.com/file/d/1egzuTph19Tv7Fu1gAYo_lxG6MC1qUib6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPPUbE0obtLvkOXka_Ib4uH4-urDPESF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vICVZFptSW-khQkwRDH7u3YbHGdCiJdi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tB0VNX-WJ_4_s7rMX2DnbAFqJRjIcKFd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iq_rtHxhYNvTC1OBSQdmRnO0u1M84JWy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sdKp7w-xH6QzhBETknuqFyzOl2DGAVYE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UOMEEhQFb6Rsd7oSoea3b5XumSP1UoUo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jppP2DIqXaig5s5LCfTVc2gPYirAy3oo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mt3nECWoZv18ai8ea8EhFlpszwgmKMVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aIcMfJKcLzQ8JY2EEQNOcizi9p_mR3Rp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1miDyl-LX86qv3hDGhtgxY4BYseP1EpbK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v8BQefxFXfmm1c5Ep6wyukA9SvzZonID/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S29qZzjj8GGMgACcRS2yQ1oMTETvGz9V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/121G3TWXtZPF3tppSLs9IeWuNj9cIgjWZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AfNlumac1ShpsayLpdZ-jMdLKnmF1z0h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l6MVOLZ8NbEfWIEQ52sMbgMrX1GWIOFj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i6GK5qaYyS_yPC4PN3DtZ0nOeNOZF2O9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nm03XINeqPrLaADaE7YwuTI_ws-2-SWt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bu_lvidfj3ydoaghIXLVNC0a_knvmUcz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OJB3qQcG4rbEyZMDO7uzeDCwX_0mAEgR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FzVheh9asXfaXAnk4lRvIQ1NO3FWrKsN/view?usp=sharing


Comments on the Show 

Comment 1 click here 

 

 

 

Show Suggestions 

Suggestion 1 click here 

https://drive.google.com/file/d/1vwOWX1vk3WZMukVsymyAtXRQgu6YSj5F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lN016fe9KB2gwVwA6rvdo7DPYzjWlXLx/view?usp=sharing


Selected emails from our listeners 

Answers to the Questions 

1) Rashi end of Kiddushin (70a) there are 2 Eliyahus- one who lived and 

whos life is described in Nach and another who is purely spiritual and is 

basically a malach. It is the physical one who lived that will come to 

herald mashiach and so has to worry about techum. However, the one at the 

bris is (just) a malach/spiritual one and therefore not subject to issurey 

techumim. 

2) moshe's malchus of was a sherara of Torah and therefore not subject to 

yerusha. see chasm sofer 1:13 that says the same about rabbanim for this 

reason, based on Yumo 72B 

Thanks a lot for your awesome podcasts! They're very engaging and topical. 

Keep them coming please. 

PS: just a suggestion- would you be able to say the best answer for the 

riddles every week? I think that will make things so much more interesting, 

to hear the right answer after thinking about a question for a few days. 

Rafi M. 

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

Regarding the problem of Eliyahu Hanavi coming to brissim on shabbos and 

the issur of techumim, see Teshuvos Chasam Sofer (חלק ו סימן צח) who 

addresses this issue: 

 

כי מעולם לא עלה אליהו בגופו למעלה מיו"ד טפחים, אך נפרדה נשמתו מגופו שם, והנשמה  ,האמת יורה דרכו"  

תחתון בעולם הזה, וביום הבשורה במהרה עולה ומשמש למעלה בין מלאכי השרת, וגופו נתדקדק ושורה בגן עדן ה

בימינו תתלבש נשמתו בגוף הקדוש הלז, ואז הוא ככל אדם מחכמי ונביאי ישראל, והוא מוסמך מרבו אחיה השילוני או 

ממשה רבינו ע"ה אם הוא פנחס, והוא יסמוך את חכמי ישראל, ואז יש לו דין ככל בני ישראל, וכן בכל פעם שמתגלה 

  .ה מלובש בגופו הזךומתראה בעולם הז



בנשמתו כמו ביום המילה, אז איננו מחויב במצוות כי במתים חפשי כתיב... וכשמתגלה על אופן זה הרי  אך כשמתגלה

הוא מלאך, ואף על פי שלומד תורה ומגלה דינים אין לקבוע הלכה על פי דבריו, דהוה ליה רק כמו חלום ורוח נבואה 

  כשמתגלה בלבוש גופו הרי הוא מגדולי חכמי ישראל, ותשבי יתרץואין משגיחים בבת קול, אך 

   קושיות

Zev Landerer  

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

Dear Reb Dovid שי 

Thank you for the programs. 

In response to the riddles: 

1. When the Gemorah talks about Moshiach coming, it refers to Eliyahu 

coming as a Navi. But when Midrash refers to Eliyahu, it says מלאך הברית. As a 

 he wouldn't have the halachic restrictions so he can travel to every Bris מלאך

even from outside the תחומין. 

2. The שו"ת חתם סופר או"ח י"ב writes that Moshe's children must have had the 

same qualities as Yehoshua. The proof is that Moshe would only ask for the 

qualities of the successor that his children had. But Hashem wanted it to go 

to Yehoshua because he was around Moshe more. Yet with Aron we see that 

Elazar took over because it works with כתר כהונה but not with כתר תורה.  

Kol Tov  

Levi Silman  

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

1.  Eliyahu at a bris - a bris b’zman is doche Shabbos and Eliyahu brings a 

healing for the baby which is pikuach nefesh.  Both valid reasons to show up 

on Shabbos.   



2. The children will get the yerusha as long as they are chachamim k’sas 

because it is a parnasa. They have to be yirai shamayim and chachamim to 

a level in order to be successful. 

When it comes to Yehoshua, he was the Baal hamesorah.  When it comes to 

carrying the mesorah and transmitting it to the next generation, you need 

the one with their heart completely in it that lives their life for it and spends 

every moment in their teachers tent.  

Once again,  Yasher koach on your work!  I really enjoy the podcast.  

Amir 

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

Some answers to the riddles of the week: 

1) Rav Yosef Shalom Elyashiv asks this question (Shiurei Maran Hagaon Rav 

Yosef Shalom Elyashiv, page 14) and answers with a "mima nafshach": if the 

bris cannot be done on Shabbos without Eliyahu present, then he is like 

machshirei mila that cannot be done before Shabbos, for which Shabbos can 

be violated and he can travel outside his techum. And if the bris can go on 

without him, then he can simply "stay home" and there's no need for him to 

leave his techum to come to the bris altogether. 

 



Rav Elyashiv also references the Chasam Sofer, who asked this question 

over a hundred years earlier (Chiddushei Chasam Sofer, Eruvin 43b) and 

answered that Eliyahu is only bound by halacha when he appears to people 

in a corporeal, human form (e.g., when he arrives as Mashiach). Since 

Eliyahu appears at a bris in an ethereal, non-hmuan form, he has the status 

of a malach and the laws of techumin don't apply. 

 

2) A couple of possible answers to this question come to mind. The first is 

that the Midrash Tanchuma (Pinchas, 11) relates that Hashem told Moshe 

quite clearly that his sons "were not osek in Torah". As difficult as it is to 

understand, perhaps his sons truly were not even "chachamim ketzas". 

 



Another possible answer is that they were "chachamim ketzas", but could 

not--as the Rama requires, based on the Rambam--fill Moshe's position in 

terms of yiras shamayim. This seems quite likely, as per the gemara 

(Brachos 33b) yiras Hashem was a "small thing" to Moshe.  

 

Finally, a number of acharonim, such a Rav Shmuel Wosner (Shevet Halevi 

4:28), say that Moshe passing down the role to Yehoshua was an 

exceptional situation altogether and thus cannot be brought as proof 

that torah leadership is not passed down through inheritance (as is done by 

the Chasam Sofer). 

 



 

A full treatment of this topic can be found on pages 420-23 of (repeat 

sponsor) Headlines 3 by Rav Dovid Lichtenstein  

Best, 

David Birnbaum 

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

In answer to your question about Eliyahu HaNavi being required to appear at 

every Bris Milah even on Shabbos, and yet we see that regarding being 

mevaser about Mashiach, it seems that Eliyahu is restricted by Techum 

Shabbos, the Chasam Sofer says that there are 2 different giluyim of Eliyahu 

HaNavi- a physical manifestation which comes to herald in Mashiach, and 



since he is in a physical form is subject to techum shabbos. But the Eliyahu 

which appears (or doesn't "appear" as it were) by every bris, since it is only 

a ruchani giluy, a spiritual manifestation, as we do not actually see him by 

the bris, this is not restricted by techum Shabbos. 

Thanks for a fantastic shiur week after week. 

Yitzchak Pinkus 

Yerushalayim 

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

By bris he knows there would be a bris so he comes Erev Shabbos, but by 

the Geula it depend on us so he can't know if we would be Zoche so to come 

before Shabbos. 

Isaac Saban 

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

Hi, 

Here are my answers to the riddle of the week: 

1) The simple answer is that the issue of Eliyahu coming is only when 

Eliyahu’s physical body actually comes to be mevaser the geulah, but there’s 

no issue of techumin for him to come in a ruchniyus-dik way at the bris. 

Same reason why it’s not a problem of techumin that some understand he 

shows up at our seder on Pesach night.  

2) The rule is only that a son takes his father’s place if he’s memaleh mekom avosav 

beyir’ah. Even Moshe Rabbeinu’s sons couldn’t have the same level of yiras 

shamayim as Moshe Rabbeinu himself who spoke peh el peh to Hashem and 

who therefore viewed yiras shamayim as a “milsa zutresa” (Brachos 33b). 

Since the sons weren’t memaleh mekomo beyirah, the rabbanus reverted 

automatically to the most fit candidate, who in this case was Yehoshua. 



Thanks. 

Nechama Dembitzer 

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

Hi my name is sruly modes, and I would like to submit answers to the 

weekly riddles. 

1. The chasam sofer explains that when eliyahu comes to a bris he appears 

as a malach, therefore there is no reason he can't come on shabbos as 

malachim aren't mechuyiv in mitzvos. However by the geula, his guf will be 

returned to his neshma and he will appear as a regular person, therefore he 

won't be able to be mechal shabbos by coming. 

2. The chasam sofer explains that the rambam is talking davka about 

"sherarah", meaning all regular jobs, even in kli kodesh like gabai chazon 

ect, that they all have a din yerusha. However the one exception is the area 

of "rabanus", as we find that the "kesser torah" is unique in the sense that 

"yavo hakol veyital", and is therefore not shaich to the parsha of yerusha. 

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

1. I don't know if you ever made a shabbos bris (we did), of course we put 

up eliyahu hanavi for shabbos. 

 (perhaps said in a facetious way. the meat of the answer is that  ישועת ה כהרף

 when it comes to mashiach coming, there is no advanced warning. so :עין

eliyahu cant travel before shabbos. But my parents travelled to the bris in 

advance, and so can eliyahu) 

2. Rav Asher weiss brings from the chasam sofer who brings this exact 

raayah that there is no yerushah b'rabbanus. however, as you noted, the 

rama does sound like there is yerusha. so what to do with Moshe rabbeinu? 



A. Yehoshua was a talmid ,a talmid is like a son and can be yoresh 

rabbanus. (note that Rav Asher has a chiddush that yerusha brabbanus is 

not מדין regular yerusha, but rather a special halacha of הוא ובניו, that his son is 

 (?than a devoted talmid קם במקומו if so who is more worthy to be ,קם במקומו

B. The avnei nezer quotes the medrash rabbah that  ישבו להם ולא עסקו בתורהבניך , 

and therefore werent ראוי whatsoever to the yerusha, certainly a chiddush. 

C. The avnei nezer has a chiddush that whenever there is a machlokes over 

the yerusha b'rabbanus, the yerusha is batel. in a similar vein, the shem 

mishmuel writes that the yerusha is battel if its not accepted by the 

majority. If hashem wants יהושע to replace משה, certainly the majority would 

favor that as well. 

Kol Tuv 

Eliezer Snow 

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

Shalom: I think the first answer is due to mitzvas aseh doche lav/mitzvaso 

b’kach. This has to specifically understood as only by brissim b’zmano. If we 

are willing to break Shabbos by an issur kares, all the more so the lav of 

techum. 

For the second answer, we see from the transition of Shaul to Dovid and 

Dovid to Shlomo, that the malchus is not an automatic right to the oldest 

son. Further, the selection of the next melech is, at least in those cases, al pi 

the Navi, and the best answer is always selected for our leader. That is also 

what happened between Moshe and yehoshua. Additionally, talmid muvhak 

has the status of a son, so perhaps another reason to give the 

malchus/leadership to Yehoshua. 

Thanks, 

Menashe Shapiro 



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

Hi 1st I have to thank you for the show every week!  

Riddle 1  

עין בתשובת חת״ס או״ח חלק ו סימן צ״ח שמחלק שיש שני אופנים היכה אליהו נתגלתה א׳ בגדר מלאך ב׳ בגדר 

 .נפשיות וכשנתגלא כמלאך כמו בברית אינו מקיים מצוות

Riddell 2  

 !!שברבנות ליכא דין ירושה הכאן ראיעיין בתשובת חת״ס או״ח חלק א׳ סימון י׳ב שכתב ממש להפיך ואמר שמ

אבל עיין בתשובת אבני נזר יו״ד סימן שי׳ב אות מ׳א שחולק וכתב דרבנות יורשים הבנים רק במשה לא משום שלא 

ב״ה אמר למשה שבניו לא עסקי בתורה ע׳כ לא ירשהו וכתב שם דברים כמו דאיתא באבות דר׳נ שהק וייםהיה רא

 שמו ועין שם שכתב דברים נפלאיםנפלאים שבניו של משה לא מקרי על 

Hope I am not too late... 

Shaul greenfeld  

444 park Ave Brooklyn New York 11205 

‘Yup Williamsburg’ and yes you got it right ‘Satmar’ and I enjoy every week 

your shows!!! 

 !!!!!!הצלחה רבה

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

R’ Dovid, 

Regarding your first riddle, I have a question. Why do people tend to 

conflate the physical and spiritual worlds? To say that Eliyahu would be 

traveling from up there…  (and referring to physical travel, covering actual 

physical distances)…  Or people talk about the beis hamikdash coming down 

from heaven, as if it’s up there in a cloud or in outer space - as opposed to 

phasing in to a physical existence/dimension from its spiritual one. Is שמים 

really sometimes the heavens and sometimes the sky?  Or are we somewhat 

stuck by modern knowledge - maybe people used to really think heaven was 

up there and gehinom was down there, etc. - but nowadays we have to 

assume that the עולם הרוחני is really not part of the physical world that we 

know, but something different (although of course possibly explainable by 



future science, in which case, conceptually the עולם הגשמי will either be 

relatively larger, or be understood as the world observable by our five 

senses). 

Thanks, Kol Tuv, etc. 

Gavriel Kuritzky 

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

Comments on the Show 

Show Suggestions 

Lchvoid R Dovid shlita, 

Allow me to preface this email by expressing my sincere appreciation for 

your Headlines podcast. In a world with many confusing narratives, I really 

enjoy a podcast that tries to put current events, both secular and religious, 

in their proper contexts. In addition, you manage to book an 

extremely diverse group of guests, many of whom are literally the titans of 

their respective fields. This not only lends the arguments much more 

credibility, but also provides great nuance and clarity.  

I would also like to take the opportunity to thank you for your contributions 

and participation in ensuring the success of the PCS program. I am currently 

a student in the Ms in Accounting program (through FDU), and it brings me 

great joy to report to you that it is truly a phenomenal program. To be able 

to receive a degree with AACSB accreditation while still learning two sederim 

a day is incredible.  

Now to the primary purpose of this communication. The plight of Uygher 

muslims (pronounced Wee - gur)  is eerily familiar. One of the questions that 

used to haunt me about the holocaust is how so many in the world stood idly 

by, while 12 million people - 6 million of them Jews - were rounded up and 

annihilated, many for the crime of practicing the wrong religion. 

Unfortunately, I'm starting to gain some clarity. There are videos (please see 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__drive.google.com_file_d_1Wp5z5IaS-5FIKfLSj0bzg0eV5MiqT6Eouz_view-3Fusp-3Ddrive-5Fweb&d=DwMFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=WYSIT85BmaqjDDiTg2oWelb5EzAaCDDRKk-Kk9wTgGJ2cJWRrOiV2gRTOAoLtX_A


attached) of Uyghers being rounded up with their heads shaved in literal 

train stations before being shipped off to concentration camps. A simple 

google search will inform you of what's happening in those camps. Organ 

Harvesting. Forced sterilization. And many more atrocities. In fact there is a 

recent story of a shipment of 13 tons (!) of human hair that was impounded 

by custom officials in Newark NJ. Hair from the scalps of Uyghurs to be sold 

for the CCPs profit. 

I was wondering if you perhaps considered covering this topic on a podcast. 

You generally do not shy away from covering thorny issues, in fact you 

usually embrace them. That's part of what makes your podcast so great. I 

do understand many large corporations have shied away from being critical 

of China, namely Apple, Disney, the NBA and more, to protect profits. My 

impression of you however is that you "bow the knee" to no one (except the 

ribono shel olam), and you have the objective agenda to cover any issues 

you deem worthy. 

Looking forward to hearing from you and your thoughts on the matter. 

All the best, 

Eli Levin 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__drive.google.com_file_d_1Wp5z5IaS-5FIKfLSj0bzg0eV5MiqT6Eouz_view-3Fusp-3Ddrive-5Fweb&d=DwMFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=WYSIT85BmaqjDDiTg2oWelb5EzAaCDDRKk-Kk9wTgGJ2cJWRrOiV2gRTOAoLtX_A


Rabbi Akivah Tatz 

 דרך ה' חלק ב פרק ב

 במקרי המין האנושי בעולם הזה 

א. הנה כבר הקדמנו, היות תכלית בריאת המין האנושי לכשיזכה ויגיע לטוב האמיתי, שהוא ההתדבקות בו, 

יתברך, לעולם הבא, ונמצא שסוף כל גלגוליו הנה הוא המנוחה לעולם הבא. אמנם גזרה החכמה העליונה היות 

שר ונגבל בחוקות טבע זה העולם, שזה תהיה ההכנה האמיתית ראוי ונאות, שיקדם לזה מצבו בעולם הזה נק

והראויה להגיע אל התכלית הנרצה, ולפי השורש הזה סידרה כל עניני זה העולם, להיות להכנה ולהזמנה למה 

 שיהיה אחר כך בעולם התכליתי, שהוא העולם הבא. 

הוא ענין קניית  -כללי. האישיי  -ני אישיי, והש -ב. אך ההכנה הזאת הנה היא סובבת על שני קוטבים, האחד 

הוא התכונן המין האנושי בכללו לעולם הבא. ופירוש זה הענין הוא, כי בהיות  -האדם את שלמותו במעשיו, והכללי 

המין האנושי נברא ביצר טוב וביצר רע ובבחירה, הנה לא תימנע האפשרות בחלקיו להיות מהם טובים ומהם 

יה שיודחו הרעים ויקבצו הטובים ויעשה מהם כלל אחד, שלכלל ההוא יעותד העולם רעים, וסוף הגלגול צריך שיה

 הבא בטוב האמיתי המושג בו. 

ג. ואולם חוק הבחירה, שמכריח האפשרות שזכרנו בחלקי המין האנושי להיותם טובים או רעים, וכן להיות קצתם 

יש מאישי המין, שאולם אפשר שיהיו כולם טובים וקצתם רעים, הוא עצמו מכריח אפשרות זו גם כן במעשי כל א

טובים או כולם רעים, ואפשר שיהיו קצתם טובים וקצתם רעים, וזה ממה שמעכב קיבוץ השלמים שזכרנו, כי כבר 

ימצא באיש אחד עצמו ענינים טובים וענינים רעים, ולהשגיח על קצתם ולא על השאר, אפילו אם אותם שיושגח 

ממשפט הצדק, כי שורת הדין נותנת שכל המעשים יוגמלו, הן גדולים הן קטנים, הן עליהם יהיו הרוב, הנה אינו 

 הרבה הן מעט.

על כן גזרה החכמה העליונה לחלק הגמול, בין לשכר בין לעונש, בשני זמנים ובשני מקומות, והיינו, שהנה כלל 

לבדו במקום וזמן הראוי לו. ואולם  המעשים יתחלק לרוב ולמיעוט, ויודן הרוב לבדו במקום וזמן הראוי לו, והמיעוט

הישאר האדם הזוכה נצחיי להתדבקות בו  -הגמול האמיתי ועיקרו יהיה בעולם הבא, וכמו שזכרנו, ויהיה השכר 

היותו נדחה מהטוב האמיתי ואובד. אמנם הדין לענין זה לא יהיה אלא על פי רוב המעשה,  -יתברך לנצח, והעונש 

למעשים הרעים אשר לצדיק על צד המיעוט ימצא העולם הזה בהצלחותיו וצרותיו, אך למעשים טובים אשר לרשע ו

שבו יקבל הרשע גמול מיעוט הזכות אשר לו בהצלחותיו והצדיק עונש עוונותיו ביסורין שבו, באופן שיושלם המשפט 

תערובות רעים  בכל, ויישאר הענין לעולם הבא כמו שראוי למצב השלם ההוא, דהיינו שיישארו הצדיקים לבדם בלי

 ביניהם, והם בלי עיכובים בעצמם להנאה המעותדת להם, והרשעים יודחו ויאבדו בלי שתישאר להם טענה כלל. 

ד. ואמנם גזר עוד חסדו, יתברך, להרבות ההצלחה לבני האדם, שיימצא עוד מין צירוף אחר למי שייתכן בו 



ל כך שיהיה משפטו להאבידו לגמרי, והוא כלל עונשים, הצירוף, דהיינו למי שגבר בו הרע תגבורת גדולה, אך לא כ

שהיותר רשום בהם הוא הדין בגיהנם, והכוונה בו הוא להעניש החוטא כפי חטאיו, באופן שאחרי היענשו לא יהיה 

עוד חוב עליו על המעשה הרע שעשה, ויוכל אחרי כן לקבל הגמול האמיתי כפי שאר מעשיו הטובים. ונמצא, שעל 

דים ממש יהיו מזער לא כביר, כי הנה לא יהיו אלא אותם שגבר בהם הרע שיעור כל כך גדול, שאי ידי זה האוב

 אפשר שיימצא להם מקום בשום פנים להיות נשארים בגמול האמיתי ובהנאה הנצחית.

והנה נמצא הדין מתחלק לשלשה חלקים, כי עיקרו הוא לעולם שאחר התחייה, כמו שזכרנו, אך המעשים הראויים 

גמל קודם לכן הנה יש מהם שיוגמלו בעולם הזה ויש מהם שיוגמלו בעולם הנשמות. אכן משפטי הדין הזה לי

בפרטיו אינם נודעים כי אם לשופט האמיתי לבדו, כי הוא היודע אמיתת מציאות המעשים ותולדותיהם בכל 

חר ובדרך אחר. ומה שידענו בחינותיהם ופרטיהם, ויודע מה מהם ראוי שיוגמל בזמן אחד ובדרך אחד ומה בזמן א

אנחנו, הוא רק כלל דרכי ההנהגה הזאת על מה היא מיוסדת ואל מה היא סובבת והוא מה שביארנו שתכלית כל 

הענין הוא לקבץ קיבוץ שלמים שיהיו ראויים להיקבע לנצח בהתדבקותו, יתברך, וכדי שענין זה ישתלם כראוי 

 להזמין הענין הזה התכליתי, וכמו שזכרנו. הוצרכו הענינים הקודמים האלה כולם להכין ו

ה. והנה כשתעיין עוד בענין הזה, תראה שמלבד היות ענין זה נמשך על פי המשפט והדין, כמו שזכרנו, הנה הוא 

מיוסד עוד על פי מציאות הנברא. וזה כי הנה כבר ביארנו, שהמעשים הטובים מעצימים הם באדם בגופו ונפשו 

המעשים הרעים מעצימים בו מציאות עכירות וחסרון, והכל בשיעור מדוקדק כפי  -הפכם מציאות שלמות ומעלה, ו

מה שהם המעשים, לא פחות ולא יותר. והנה האיש הצדיק, שהרבה בעצמו שיעור גדול מן הזוהר והמעלה, אך 

ו תערובת מצד אחר, מפני מיעוט מעשים רעים שעשה, הנה נמצאת בו תערובת קצת חושך ועכירות, כל זמן שיש ב

הזו איננו מוכן והגון לדבקות בו, יתברך, על כן גזר החסד העליון שיימצא לו צירוף, והוא כלל היסורין, ששם, יתברך 

שמו, בסגולתם להסיר מאותו האדם העכירות ההיא, ויישאר זך ובהיר מוכן לטובה בזמן הראוי. ואמנם כפי שיעור 

שיצטרכו לצירופו, ואפשר שלא יהיה בכח היסורין הגופניים להסיר העכירות שקבל האדם במעשיו כך יהיו היסורין 

 העכירות ממנו, ויצטרכו לו יסורין נפשיים. והכלל מתפרט לפרטים הרבה, אי אפשר לשכל האדם להקיף על כולם. 

ו. אכן הרשעים הגמורים הם אותם שנתעצמו בם בעוצם רוע מעשיהם עכירות כל כך גדולה וחושך כל כך רב, עד 

שחתו בגופם ונפשם באמת, ושבו בלתי ראויים בשום פנים להידבק בו, יתברך. והנה אפשר שיימצאו בידם קצת שנ

מעשים טובים, אבל הם מעשים, שבעלותם במאזני צדקו, יתברך, אינם מכריעים את בעליהם לצד הטוב האמיתי 

כבר לא היו נחשבים רשעים גמורים,  כלל, לא מצד כמותם ולא מצד איכותם, כי הרי אילו היו מכריעים אותם לזה,

אלא מאותם שמצטרפים והולכים עד שמגיעים אל מצב מוכן לטוב. אכן כדי שלא תהיה מידת הדין לוקה, שיישארו 

מעשים אלה בלי גמול, הוחק שיינתן להם שכרם בעולם הזה, כמו שזכרנו, ונמצאת הזכות ההיא כלה ואינה מגיעה 

 להעצים בהם שום מעלה אמיתית. 

ז. ואמנם עוד פרט אחד עיקרי מאד יש בזה הענין, והוא, כי הנה בקיבוץ השלמים, שזכרנו שיהיה לעתיד לבוא, אין 

הכוונה שיהיו כולם במדרגה אחת וישיגו השגה אחת; אך הדבר הוא, שהנה שיערה החכמה העליונה, עד היכן יכול 



בו, יתברך, וההנאה בשלמותו. וכנגד זה סידרה, השיעור היותר פחות שבהתדבקות  -להגיע הקצה האחרון, פירוש 

שכל מי שמעשיו יגיעו לפחות אל השיעור הקטן ההוא כבר יוכל לימנות בקיבוץ הזה שזכרנו, ויהיה מן הנשארים 

לנצחיות להתענג בו, אך מי שאפילו לזה לא יגיע, הנה זה יהיה נדחה לגמרי ואובד. ואמנם כל מי שיזכה יותר, הנה 

 עצמו יותר גדול ויותר עליון.יהיה בקיבוץ 

שלא די שלא יזכה  -והיה מעומק עצתו, יתברך, שיהיה האדם עצמו בעל טובו לגמרי, בין בכלל בין בפרט, פירוש 

לטוב אלא אחר שהשיגו בעמלו, אלא אפילו פרט החלק שיותן לו לא יהיה אלא כפי מעשיו בדקדוק. ונמצא, שלא 

הוא עצמו את עצמו בה, וכבר יימצאו בקיבוץ ההוא עליונים ותחתונים,  יהיה האדם במדרגה זולת מה שבחר ושם

גדולים וקטנים, אבל לא יהיה לגובה מעלת האדם ושפלותה, לגדלה ולקטנותה, סיבה אחרת אלא הוא עצמו, באופן 

 שלא יהיו לו תרעומות על אחר כלל. 

ותם, שראוי שתגיע תולדותם לתת עילוי ח. והנה על השורש הזה תמצא עוד הבחנה גדולה בדין המעשים לשפוט א

לאדם בקיבוץ השלמים שזכרנו ושיעור העילוי שיתנו; כי כבר יימצאו מעשים, שכפי המשפט העליון המדוקדק 

והישר לא יגיעו לתת לאדם עילוי לזמן ההוא, אלא יוגמלו בעולם הזה, ואז יישאר אותו אדם משפלי הנצחיים, 

ה קצת לאותם שזכרנו למעלה, שמקבלים שכרם בעולם הזה ונאבדים לעולם בקטני הקיבוץ ההוא. והנה זה דומ

הבא, אך נבדלים מהם הבדל גדול, והוא, כי אותם שזכרנו, שהם הרשעים הגמורים, הנה כלה כל כח מעשיהם 

הטובים בשכר שבעולם הזה ואינם מגיעים אל הנצחיות כלל, ואלו הנה כבר מעשיהם מגיעים אותם אל הנצחיות, 

לו שיצטרך להם צירוף נפשי רב מאד, הנה על כל פנים יש להם חלק בהישארות הנצחית, אלא שמפני קלקול ואפי

מעשיהם אין מצוותיהם מגיעות אלא לתת להם שם אותו החלק הקטן שאמרנו, ורבים מזכיותיהם מקבלים אותן 

בר היו נמצאים האנשים ההם בעולם הזה, שאילו היה הדין נותן עליהם שיוגמלו בעולם הבא ולא בעולם הזה, כ

 במדרגה מן הגבוהות בקיבוץ השלמים. 

ט. ואולם בכל מה שזכרנו עד הנה, הנה נתבאר ענין יסורי הצדיקים בעולם הזה ושלות הרשעים, וכן העונשים 

הנפשיים, מצד מה של הכנה לגמול האמיתי שלעתיד לבוא, אך טובת הצדיקים בעולם הזה נמשכת על דרך אחר, 

לפנים בסייעתא דשמיא. וכל זה שביארנו הוא כפי הקוטב השני הכללי שזכרנו להכנה, אבל עניניה כפי ונבארה 

 הקוטב האישי הולכים מהלך שונה מכל זה, ונבארהו עתה בפרק בפני עצמו בסייעתא דשמיא.

 דרך ה' חלק ב פרק ג

 בהשגחה האישית 

א. הנה כבר הקדמנו, שענין העבודה שנמסרה לאדם תלוי במה שנבראו בעולם עניני טוב ועניני רע והושם האדם 

ביניהם לבחור לו את הטוב. ואולם פרטי עניני הטוב רבים הם, וכן פרטי עניני הרע, כי הלא כל מידה טובה מכלל 

מעניני הטוב,  -מעניני הטוב; הרחמנות  -ענוה מעניני הרע, וה -הטוב, והפך זה כל מידה רעה. דרך משל: הגאות 



מעניני הרע; וכן כל שאר פרטי המידות.  -מעניני הטוב, והפכה  -האכזריות; ההסתפקות והשמחה בחלקו  -והפכה 

והנה שיערה החכמה העליונה כל פרטי הענינים מזה המין, שראויים למצוא וליפול אפשרותם בחק האנושיות לפי 

כרנו במקומה, והמציאה אותם בכל בחינותיהם, סיבותיהם ומסובביהם, וכל המתלווה להם, התכלית העיקרית שז

וחקקה אפשרותם באדם. ואמנם לשיימצאו כל אלה הענינים הוצרכו מצבים שונים בבני האדם, שכולם יהיו נסיון 

ת. דרך משל: להם, במה שיתנו מקום לכל פרטי בחינות הרע האלה ומקום לאדם להתחזק כנגדם ולתפוס בטובו

אם לא היו עשירים ועניים, לא היה מקום לשיהיה האדם לא מרחם ולא אכזרי, אך עתה, הנה ינוסה העשיר 

בעשרו, אם יתאכזר על העני הצריך לו, או אם ירחם עליו, וכן ינוסה העני אם יסתפק במועט שבידו ויודה לה', או 

לבו, או אם יימשך בו אחר הבלי העולם ויעזוב את עבודת  להפך. עוד יהיה העושר לעשיר נסיון, לראות אם ירום בו

 בוראו, יתברך, ואם עם כל עשרו יהיה עניו ונכנע, ומואס בהבלי העולם, ובוחר בתורה ועבודה, וכן כל כיוצא בזה.

ואמנם חילקה החכמה העליונה את עניני הנסיון האלה בין אישי מין האנושי, כמו שגזרה בעומק עצתה היותו ראוי 

נאות, ונמצא לכל איש ואיש מבני האדם חלק מיוחד בנסיון ובמלחמת היצר, והוא פקודתו ומשאו בעולם הזה, ו

וצריך לעמוד בו כפי מה שהוא, ויודנו מעשיו במידת דינו, יתברך כפי המשא אשר ניתן לו באמת בכל בחינותיו, 

ולם צריך שתשתלם עבודת מלכותו, בתכלית הדקדוק. והנה זה כעבדי המלך שכולם עומדים למשמעתו, ובין כ

והנה הוא מחלק לכל אחד מהם חלק מה, עד שבין כולם ישתלמו כל החלקים המצטרכים לו; והנה כל אחד מהם 

מוטלת עליו השלמת החלק ההוא אשר נמסר לו, וכפי פעולתו בפקודתו כן יגמלהו המלך. אך מידת החילוק הזה 

נו לעמוד עליהם, כי אם החכמה העליונה הנשגבה מכל שכל היא ודרכיו נשגבים מאד מהשגותינו ואי אפשר ל

 שיערתם והיא סידרתם באופן היותר שלם. 

ב. והנה בהיות עניני העולם כולם נמשכים ונעתקים בהשתלשלות מענין לענין, ממציאותם בנבדלים עד מציאותם 

פרטי נסיונו של האדם כמו שזכרנו, בגשמיים, וכמו שבארנו למעלה בחלק ראשון, פרק ה, הנה כל הענינים האלה, 

מתחיל שורש בחינותם בנבדלים, לפי המציאות השייך בהם מתיקון וקלקול, כמו שכתבנו למעלה, וכפי ענינם שם 

נידונים ונגזרים להימצא ולהתפשט עד הגשמיות באישים הראויים להם, עד שבכלל דין החילוק הזה ייכנסו כל 

לם השקיפה החכמה העליונה, וכפי אמיתת מציאותם תגזור את היותר נאות פרטי המציאות למדרגותיהם, ועל כו

 והגון, וזה ברור כפי העיקרים שהקדמנו. 

ג. נמצא לפי השורש הזה, שהצלחות העולם הזה וצרותיו תהיינה, לשינוסה בהן האדם בחלק מחלקי הנסיון 

 ששיערה החכמה העליונה היותו נאות לאיש ההוא. 

אחרת נמצאת להם על פי דרכי המשפט והגמול, והוא, כי הנה גזר השופט העליון, יתברך, ד. ואמנם עוד סיבה 

שמתולדת מעשה האדם עצמו יהיה היעזרו ממנו, יתברך, להקל לו השגת שלמותו והיצלו מן המכשולים, כענין 

ימצא אחד ששורת שנאמר )שמואל א ב ט(: "רגלי חסידיו ישמור". ואולם ודאי, שגם בזה מדרגות מדרגות יש, כי י

הדין תתן כפי מעשיו שכבר עשה שיעזרהו הבורא, יתברך, עזר מעט, ואחר שדינו יהיה שיעזרהו עזר יותר גדול 

ויקל עליו השגת השלמות קלות רבה, ואחר שיהיה ראוי לעזר היותר גדול; וכן בהפך, כבר יימצא מי שכפי הדין 



ו השגת השלמות, ואחר שמשפטו יצא שירבו לו העיכובים יהיה ראוי שלא יעזרוהו מן השמים, אך לא תקשה עלי

ויצטרכו לו חוזק גדול ועמל רב עד שישיגנו, ואחר, שהוא הרשע הגמור, שיסתמו בפניו כל דרכי התיקון וידחה 

ברעתו. ויש בכל הדברים האלה פרטי פרטים רבים מאד. והנה נמצא, שאפשר שיזכה האדם ויגזרו עליו הצלחות 

עו בעבודתו, למען יהיה נקל לו השיגו את השלמות המבוקשת ולא יימצאו לו עיכובים, ואפשר בעולם הזה לסיי

שיהיו נגזרים עליו, כפי מעשיו, הפסדים וצרות שיעמדו כחומה לפניו ויפסיקו בינו ובין השלמות, עד שיצטרכו לו 

ג את שלמותו על כל פנים. יותר עמל ויותר טורח לבקוע את המחיצה ההיא ולהתאמץ עם כל טרדותיו להיות משי

והפך זה לרשע, אפשר שיוגזרו עליו הצלחות לפתוח לפניו פתח האבדון שידחה בו, ואפשר שיוגזרו עליו צרות 

וזה יקרה, כשידע המנהיג העליון שאין ראוי לאותו הרשע שייעשה  -למנוע אותו מן הרשע שהיה בדעתו לעשות 

 מ ט(: "אל תתן ד' מאוויי רשע זממו אל תפק".מטעם מה, והוא מה שהיה דוד מתפלל )תהלים ק

ואמנם הנה הוא, יתברך שמו, עושה כל הענינים האלה בחכמתו הנפלאה, הכל כפי מה שראוי לטובת כלל בריותיו, 

כמו שזכרנו, והוא דן את הבריות בכל מצביהם. כפי מה שהם באמת. פירוש, כי הנה אינו דומה מי שהוא במצב 

למי שהוא במצב הדוחק ונטרד בלחצו ולא ישלים את חוקו. והנה דינם לא יהיה שוה, אלא  הריוח ומתרשל מעבודתו

יודן כל אחד כפי מה שהוא באמת, אם שוגג ואם מזיד, אם אנוס ואם פועל ברצונו, והוא, יתברך שמו, יודע אמיתת 

 כל הדברים, המעשים והמחשבות, ודן אותם לאמיתם.

אחד בענין היסורים. כי עוד אפשר, שיהיה אדם צדיק ובידו חטאים, או בינוני ואולם מן השורש הזה יצא עוד ענף 

ושקול במעשיו, ותהיה הגזרה עליו שיעוררוהו לתשובה, והנה אז ייסרוהו מן השמים, כדי שישים אל לבו ויפשפש 

לם הזה, במעשיו, ואמנם אין היסורים האלה ממין יסורי הכפרה, שזכרנו למעלה, שתכליתם למרק העוונות בעו

הערה הם, להעיר הלב לתשובה, כי אולם לא נבראו העונשים אלא בהעדר התשובה, אבל  -אבל יסורים אלה יסורי 

יצטרף בעונשים, כדי שלא  -ישוב, ואם לא שב  -הנרצה לפניו, יתברך שמו, הוא שלא יחטא האדם, ואם יחטא 

ם בהם, אז יתייסר ביסורי המירוק, ועל ענין זה יאבד. ועל כן יבואו תחילה יסורים להערה, ואם לא יתעורר האד

 אמר אליהוא )איוב לו י(: "ויגל אזנם למוסר ויאמר כי ישובון מאון". 

ו. וצריך שתדע, שגבול ניתן למרשיע עד מתי יניחוהו שיהיה מרשיע והולך בבחירתו הרעה, וכשיגיע לאותו הגבול 

מה שקראו חכמינו, זכרונם לברכה )סוטה ט א(: "מלוי  הנה לא ימתינו לו כלל ויישמד מעל פני האדמה, והוא

הסאה", ומה שאמר הכתוב )איוב כ כב(: "במלאת ספקו יצר לו". והנה עד הזמן ההוא אפשר שיצליח וילך מן הטעם 

שזכרנו למעלה, שהוא לפתוח לו פתח האבדון, והוא מה שאמרו חכמינו, זכרונם לברכה )יומא לח ב(: "בא לטמא 

 אך כשיגיע לאותו הגבול, כבר הגיע לאבדון ויאבד, והנה אז יחרה אף ד' ותפול עליו שואה שיושמד בה.  פותחין לו".

ז. עוד צריך לדעת, שהנה ההשגחה העליונה בכל פרט מהפרטים משגחת על כל הנקשר בו מן הקודמים ומן 

ם כל החלקים עם כל חלק המאוחרים, וסוף דבר משגחת בהשגחת כל פרט על כל הכלל כולו מצד כל מה שמתיחסי

לבנינו של הכלל. וממה שיושקף בדינו של איש מהאישים, הוא מדרגתו ומצבו במה שקדמו לו, דהיינו האבות, 

ובמה שיתאחרו לו, דהיינו הבנים, ומה שעמו, דהיינו בני הדור, או בני העיר, או בני החברה; ואחר כך ההשקפות 



כרנו למעלה ויותן לו המשא לעבוד לפניו, יתברך. ואולם הנך רואה, האלה יוגזר עליו החלק בעבודה ובנסיון שז

שזהו רק בענין הדין של העולם הזה, והוא מה שאמרתי שיוגזר עליו החלק בעבודה, דהיינו באיזה מצב יימצא 

בעולם הזה, שכפי אותו המצב כך יהיה המשא שעליו, אך לעולם הבא אין אדם נידון אלא לפי מעשיו, כפי המצב 

היה בו, והוא מה שאמר הנביא )יחזקאל יח כ(: "בן לא ישא בעון האב". וזה, כי הנה אם יזכה אדם שתיפסק לו שי

גדולה ועושר, הנה בניו יולדו עשירים, ואם לא יתחדש עליהם ענין, יהיו עשירים ובעלי גדולה, וכן להפך. נמצא, 

אבות. ואולם אמיתת הענין כך הוא, שהאדם שלא הגיע העושר ההוא לאותם הבנים אלא מצד היותם בני אותם ה

זוכה לבניו בחמשה דברים שמנו חכמינו, זכרונם לברכה )עדיות פ"ב מ"ט(, וכבר אפשר שייולד אדם בטובה, מצד 

היות אביו כבר מוחזק בה, ואפשר גם כן שמצד זכות אביו תגיע לו טובה בזמן מן הזמנים, או להפך; ומצד אחר, 

ובה לו על זרע שעתיד לצאת ממנו; וכן מצד מקומו או חברתו אפשר שתיפסק עליו אפשר שתיפסק הצלה או ט

 טובה או רעה מטובות העולם הזה ורעותיו. 

ח. ואמנם מלבד כל זה, יש עוד ענין אחר נמשך משני חלקי ההנהגה שזכרנו, האישיית והכללית. והוא, כי הנה 

תיקון המין שייעשה ממנו קיבוץ השלמים שזכרנו השקיפה החכמה העליונה על כל מה שיהיה ראוי שיימצא ל

למעלה, וראתה שהיה ענין נאות להם מאד, שיהיה בכח קצתם להועיל לקצתם ולהטיב להם; פירוש, שלא יוחלט 

הדבר, שרק מי שיגיע בכח שלו עצמו אל השלמות יהיה מן הנמנים בקיבוץ בני העולם הבא, אלא גם מי שכבר 

באחר זכאי ממנו יוכל ליהנות בשלמות, הנה ייכנס בכלל ההוא, אלא שיהיה במדרגה יגיעוהו מעשיו, שבהיתלותו 

תחתונה, שהיא מדרגת הנתלה בחברו; ונמצא, שלא יידחה מן השלמות לגמרי אלא מי שלא יהיה ראוי ליהנות בו 

ולם הנהנים לא מצד עצמו ולא מצד היתלותו בזולתו, ונמצאת על ידי זה ההצלה מרובה, וירבו יותר הנהנים. וא

ומהנים לאחרים ודאי שאלו יהיו היותר גדולים בקיבוץ ההוא, והם יהיו הראשים, והצריכים ליתלות בם יהיו 

 משועבדים להם וצריכים להם.

וכדי שיהיה מקום לתיקון הגדול הזה, קשרה מתחילה את האישים זה עם זה, וזה ענין "כל ישראל ערבים זה בזה" 

כה )שבועות לט א(, כי הנה על ידי זה נמצאים מתקשרים קצתם בקצתם ולא נפרדים שזכרו חכמינו, זכרונם לבר

 איש לעצמו, והנה מידה טובה תמיד מרובה, ואם נתפסים זה על זה בחטא, כל שכן שיועילו זה על זה בזכות.

הצדיק הוא ואמנם על פי שורש זה נסדר, שיגיעו צרות ויסורים לאיש צדיק, ויהיה זה לכפרת דורו, והנה מחיוב 

לקבל באהבה היסורים שיזדמנו לו לתועלת דורו, כמו שהיה מקבל באהבה היסורים שהיו ראויים לו מצד עצמו, 

ובמעשה הזה מטיב לדורו שמכפר עליו, והוא עצמו מתעלה עילוי גדול, שנעשה מן הראשים בקיבוץ בני העולם 

 הבא, וכמו שזכרנו.

, יותר גבוה במעלתו מאותו שזכרנו, וזה כי מה שזכרנו הוא שילקה ואולם מזה הסוג עצמו יימצא עוד מין אחר

הצדיק על בני דורו שהיו ראויים לעונש גדול מאד וקרובים לכליה או לאבדון, והוא ביסוריו מכפר עליהם, ומצילם 

ר בעולם הזה ומועיל להם גם לעולם הבא; אמנם יש עוד יסורים שנותנים לחסידים היותר גדולים המושלמים כב

בעצמם, והם לעזור למה שצריך לכלל גלגולי ההנהגה, שיגיעו אל הסוף, שהוא השלמות. ופירוש הענין, כי הנה 



מצד הסדר הראשון, שהוסדר להנהגת העולם וגלגוליו, כבר היה צריך לאדם שיסבול קצת צער לשיגיע הוא וכל 

רך, והסתר פניו, שהושם לאחד מיסודות העולם עמו אל השלמות; והוא מה שהיה מתיילד ונמשך מהעלם אורו, יתב

עניני מצבו של אדם, כמו שזכרנו למעלה; וכל שכן אחרי שרבו הקלקולים בעולם מצד חטאים על חטאים גדולים 

ועצומים שנעשו בו, הנה נתרבה יותר ההסתר ונעלם הטוב, ונמצאו העולם ובריותיו במצב שפל ורע, וצריך על כל 

גל חכמתו הנפלאה בעולם, יגיעו הדברים אל תיקון; ומעיקרם של גלגולים הוא, פנים שעל ידי גלגולים, שתגל

שיקבלו בני האדם עונשים כדי רשעתם עד שתימצא מידת הדין מפוייסת. ואולם סידר האדון, ברוך הוא, שהשלמים 

נם כיון והחשובים יוכלו לתקן בעד אחרים, וכמו שזכרנו, ותפגע בהם מידת הדין תחת פגעה בכלל העולם, ואמ

שהם בעצמם שלמים וראויים לטוב ושהם מתייסרים רק בעבור אחרים, ודאי שתתפייס מידת הדין במועט בהם 

כבמרובה בחוטאים עצמם. ולא עוד, אלא שעל ידי זה זכותם נוספת וכחם מתחזק, וכל שכן שיכולים לתקן את אשר 

גם לענין כל מה שנתקלקל העולם מאז נהיו בו עיותו האחרים; והיינו, כי לא די שיתקנו למה שבבני דורם, אלא 

 חטאים ועד עתה. ובודאי שאלה יהיו אחרי כן בקיבוץ השלמים ראשי הראשונים והיותר קרובים אליו, יתברך שמו. 

ט. והנה כל זה, שזכרנו עד עתה על צד המשפט, מתבאר עוד על צד המציאות כפי אמיתת סדריו, וכמו שזכרנו 

מתרבית הזוהמא, ומתעצמת בבני האדם ובעולם, וגורמת לאורו, יתברך שמו, שייסתר  למעלה. כי הנה בחטאים

ויתעלם העלם על העלם; וכפי התמרק הזוהמא הזאת והיטהר הבריות ממנה, כן חוזר אורו, יתברך שמו, ומתגלה 

ים האלה מתמרקת גילוי על גילוי. ואמנם היסורים הם הממרקים הזוהמא בין בפרט בין בכלל, ועל ידי יסורי החשוב

והולכת לה מכלל הבריאה כולה, ומתקרב העולם מדרגה אחר מדרגה אל השלמות. י. עוד שורש אחר נמצא 

להנהגה בעניני העולם הזה, והוא, שהחכמה העליונה סידרה, להרבות עוד ההצלה, כמו שזכרנו, שנשמה אחת 

ל לתקן בפעם אחת את אשר קלקלה בפעם תבוא לעולם הזה פעמים שונות בגופים שונים, ועל ידי זה הנה תוכ

אחרת, או להשלים מה שלא השלימה, ואולם בסוף כל הגלגולים, לדין שלעתיד לבוא, הנה הדין יהיה עליה כפי כל 

מה שעבר עליה מן הגלגולים שנתגלגלה ומן המצבים שהיתה בם. והנה אפשר שיגיעו ענינים לאדם שנשמתו 

שעשתה בגלגול קודם, ויינתן לאדם ההוא בעולם מצב כפי זה, וכפי המצב מגולגלת כפי מה שיוגרם לה מצד מה 

שיינתן לו, יהיה המשא אשר יוטל עליו, וכמו שזכרנו למעלה. וכבר דינו, יתברך שמו, מדוקדק על כל אדם לפי מה 

 בכל פרטי מצבו, באופן שלא יועמס לעולם על אדם לעולם הבא, שהוא הטוב -שהוא בכל בחינותיו, פירוש 

האמיתי, אשמה שאין לו באמת, אבל יגיע לו מן המשא והפקודה בעולם הזה כפי מה שתפלוג לו החכמה העליונה, 

 וכפי זה ידונו מעשיו.

והנה פרטי בחינות רבות יימצאו בענין זה של הגלגול, איך יהיה האדם נידון לפי מה שהוא בגלגולו, ולפי מה שקדם 

האמיתי והישר, ועל כל זה נאמר )דברים לב ד(: "הצור תמים פעלו כי כל  בגלגול אחר, לשיהיה הכל על פי המשפט

דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא". ואין בברואים ידיעה שתוכל לכלול מחשבותיו, יתברך שמו, ועומק 

גלגול, עצתו, רק הכלל הזה ידענו ככל שאר הכללים, שאחד ממקורות מקריהם של בני האדם בעולם הזה הוא ה

 על פי אותם החוקים והמשפטים הישרים שהוחקו לפניו, יתברך שמו להשלמת זה הענין כולו. 



סיבות שונות ומתחלפות למקרי בני האדם בעולם הזה, אם לטוב ואם למוטב.  -יא. נמצא לפי כל מה שביארנו 

ל אלה הסיבות יימשכו ואמנם אין הענין, שכל מקרה שיקרה יימשך מכל הסיבות האלה, אבל הענין הוא, שמכ

מקרים לבני האדם בעולם, ויימצאו מקרים נמשכים מסיבה אחת, ואחרים מסיבה אחרת. ואמנם החכמה העליונה, 

היודעת ומשקפת תמיד על כל מה שהוא נאות לתיקון כלל הבריאה, הנה היא שוקלת בעומק עצתה כל הדברים 

אי אפשר לכל הסיבות האלה שיולידו תולדותיהן תמיד  ביחד, ועל פי זה מנהגת את העולם בכל פרטיו. כי אולם

בשוה, כי פעמים רבות אפשר לאחת שתכחיש את חברתה, כי הנה, דרך משל, אפשר שלפי זכות האבות יגיע 

עושר או עוני; ואפילו לפי המעשים עצמם, כבר יעשה  -עוני, ולפי החילוק הכללי  -לאדם אחד עושר, ולפי מעשיו 

יהיה הדין בו שתחסר לו הטובה ההיא;  -היה הדין בו שתבוא לו טובה אחת, ומעשה אחר י -האיש מעשה אחד 

ואולם החכמה העליונה שוקלת ומכרעת את הכל על הצד היותר טוב ומזמנת לכל איש ואיש ענינים ממין אחר, 

לאדם, שלא  ענינים נמשכים אחר אחת הסיבות וענינים נמשכים אחר סיבה אחרת. אמנם, לא יקרה מקרה -פירוש 

יהיה כפי אחת מן הסיבות שזכרנו, והפרטים אי אפשר לאדם שידעם כולם, וכבר ידענו הרבה, כשידענו כללי 

 הענינים למיניהם, וכמו שזכרנו. 

 -מקרים תכליתיים, והשני  -יב. ואולם צריך שתדע, שהמקרים הקורים לבני האדם יש בהם שני מינים: האחד 

מקרים שיהיו נגזרים על האדם להיותם ראויים לו מצד אחת מהסיבות שזכרנו  -אמצעיים. פירוש תכליתיים 

מקרים שיקרו לו, כדי שעל ידם יגיע לו מקרה אחר שראוי לו, והוא כענין: "אודך ד' כי אנפת בי"  -למעלה, ואמצעיים 

)ירושלמי הוריות )ישעיה יב א(, שפירשו חכמינו, זכרונם לברכה: שנשברה רגל פרתו ונפלה, ומצא סימא תחתיה 

פ"ג ה"ד(; או שיימלט ממקרה שראוי שלא יגיע לו, כגון שנתעכב ולא הלך בספינה שהיה רוצה לילך, וטבעה 

הספינה בים )נדה לא א(; וגם אמצעיים אלה אפשר שיהיו לצורך עצמו של האדם שיקרו לו, ואפשר שיהיו לצורך 

 זולתו, לשתבוא על ידי זה טובה או רעה לזולתו.

, החכמה העליונה, כמו שתשער הענינים שראוי שיגיעו לאדם, תשער גם כן האמצעים שעל ידם יגיעו לו, עד ואמנם

 שיימצא הכל נגזר בתכלית הדקדוק למה שהוא היותר טוב באמת.

 הקדמה למלחמת ה'

 אמר משה בר נחמן ז"ל

אליו אוחיל. ובשמו אתחיל. לדבר תחלת כל דבור. ופתיחת כל חבור, לבקש בו רצון מה', כי תחלת חכמה יראת ה'. 

עתה בחלק הב' מספרי המאור וכבר השלמתי חיבורי בחלק א' על תכונה אחרת כי הרתיחוני ימי הנעורים. והקדיחו 

הבחורים. אש באפי וקנאתי לרבינו הגדול רבי יצחק אלפסי ז"ל קנאה גדולה מפני שראיתי לחולקים על דבריו שלא 

ם ענין נכון בכל מה שדבר ולא דבר הגון בכל מה שפירש ולא פסק ראוי בכל מה השאירו לו כפי רובי מחלקותיה

שפסק לא נשאר עם דבריהם בהלכות זולתי הדברים הפשוטים למתחיל פרק אין עומדין ובעבור היות רוב דברי 

ים הלכתי הרב ר' זרחיהו הלוי ז"ל על הענין הזה השיבותי על כל מה שאינו נכון בעיני מספרו בסדרי נזיקין ונש



במסלול הדרך אשר הוא ז"ל דרכה לפנינו ואחרי שובי נחמתי ואחרי הודעי חזרתי בי מן הדרך פן אהיה כמתגדר 

במלאכתי ואינה לפי כבוד הרב. והוא הארז האדיר יפה ענף וחרש מצל במקומותינו כרוב ממשח הסוכך בגלילותינו. 

הנזכר זולתי לבקש את נרדף רוצה לומר לתרץ דברי  לכן נמנעתי בכל הסדר הזה והוא סדר מועד מהשיב על הרב

רבינו הגדול ולפרש אותה ורואה אני שזה מותר לי וחובה עלי וזכות לנפשי. ואתה המסתכל בספרי אל תאמר 

בלבבך כי כל תשובתי על הרב רבי זרחיה ז"ל כולן בעיני תשובות נצחות ומכריחות אותך להודות בהם על פני 

מספק אחת מהן על לומדיה או תטריח על דעתך להכנס בנקב המחט לדחות מעליך  עקשותך ותתפאר בהיותך

הכרח ראיותי אין הדבר כן כי יודע כל לומד תלמודנו שאין במחלוקת מפרשיו ראיות גמורות ולא ברוב קושיות 

יינו מכל חלוטות שאין בחכמה הזאת מופת ברור כגון חשבוני התשבורות ונסיוני התכונה: אבל נשים כל מאדנו וד

מחלוקת בהרחיק אחת מן הדעות בסברות מכריעות ונדחוק עליה השמועות ונשים יתרון הכשר לבעל דינה מפשטי 

ההלכות והוגן הסוגיות עם הסכמת השכל הנכון וזאת תכלית יכלתנו. וכוונת כל חכם וירא האלהים בחכמת הגמרא: 

ן רחוקים בפשטי הסוגיא או הסוגיות אבל כוונתנו בזה ויש אשר אנחנו מלמדים זכות על דברי רבינו עם היותם עדיי

לגלות אוזן התלמידים במה שיש בהם מן הזכות ואין אנו מעלימים מהגיד לכל מסתכל בספרנו מה שנשאר עליה מן 

הספק וזה מותר לנו אנחנו מפני שאנו באים ללמד זכות על הרב הגדול ודברי הראשונים. וכן חובותינו עמו כמו 

ישראל ז"ל לתלמידיהם אמרו כי אתי פסקא דדינא דידי לקמייכו לאחר מיתה לא מקרע תקרעוניה ולא  שהורו חכמי

מגמר תגמורין מיניה מקרע לא תקרעוניה דלמא אי הואי אנא אית לי טעמא מגמר לא תגמרון מיניה שאין לדיין 

במיעוט המקומות אבל ברובם אלא מה שעיניו רואות ויצא לנו מזה לחוש לדברי רבינו להחמיר ולא להקל. וזה 

מחשבתנו נכרת מתוך ספרנו שעיקרי הדברים מוכרעין כדברי רבינו ואפי' בשקולין הרי הדין פסוק עלינו בלי להטות 

מדבריו ימין ושמאל כמו ששנו חכמים היו שנים א' מטמא ואחד מטהר אחד אוסר ואחד מתיר אם היה אחד מהם 

וכל שכן בהיותו קודם שהמחלוקת מנועה מבעליה שהיה לו לומר כבר גדול מחבירו בחכמה ובמנין הלך אחריו 

הורה זקן. וזאת אות הברית אשר הקימותי בכל מחלוקותינו בענין ההלכות הדרכתיך במעגלי צדק והאל אשר 

 בתחילתו כל יצוריו מודים. ויודעיו את שמו מיוחדים. יתן לי לשון למודים. להוציא לאור כל תעלומה ולהודיע בסתום

 חכמה יזכנו לבא עד תכלית דבר ועומק יסודותיו. יורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. אמן:



Rabbi Yonah Reiss 

 שולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן שעה סעיף ז

שיצא קול שהרגוהו לסטים או שגררתו חיה, מאימתי מונים, משנתיאשו לבקש. סוף, או  שיש לה מי שטבע במים

מצאוהו אברים אברים ומכירין אותו בסימני גופו, אין מונין לו עד שימצא ראשו ורובו או יתייאשו מלבקש )ברייתא 

שם אם הם  יכים לחזור ולהתאבל, אלא הבנים,אין הקרובין צר נמצא אחר שנתייאשו ממנו,ואם מביאה רמב"ן(; 

יקוט עצמות אביו; אבל אם אינם שם, ושמעו אחר שעבר היום, אין בשעה שנמצא מתאבלים אותו היום דלא גרע מל

 צריכין להתאבל.

 ש"ך יורה דעה סימן שעה ס"ק ז

מי שטבע במים שיש להם סוף כו'. נראה להכי נקט מים שיש להם סוף לאפוקי שאין להם סוף דאין מתאבלין עליו 

ין להם סוף דאין היתר לאשתו לא ינהוג כלל וכמ"ש הב"י בשם העיטור בשם תשובת הרי"ף מי שטבע במים שא

אבילות והא דתניא באבל רבתי טבע בנהר איכא למימר שנפל ומת או שנפל למים שיש להם סוף עכ"ל ולפ"ז מ"ש 

או שיצא קול כו' או שגררתו חיה כו' היינו נמי בענין שמותרת אשתו להנשא ואף על גב דמדברי רב האי ורב שרירא 

לא נתברר שמת אלא קול יוצא בכך מתאבלין עליו נראה כיון דנדחו דבריהם בפוסקים  שהביא הטור משמע דאפילו

כדאיתא בטור וב"י נדחו ג"כ בזה וכן כתב הרב בא"ע סימן י"ז ס"ה דאשתו אסורה להספיד או ללבוש שחורים כל 

 זמן שאין כאן עדות שהוא ראוי להשיאה על ידו עיין שם:

 ג פתחי תשובה יורה דעה סימן שעה ס"ק

שיצא קול עבה"ט סק"ז דמיירי בענין שמותרת אשתו להנשא כו' ועיין בתשו' חינוך ב"י סי' צ"א באחד שנאבד ר"ל 

ולא נודע מה היה לו והורה שבניו לא יאמרו קדיש עליו דג"כ יש לחוש לתקלה כמו באבילות וחכם אחד חולק עליו 

עמיד דבריו והסכימו עמו כמה גדולים וכתב דמ"מ ומחלק בין אבילות לאמירת קדיש והוא ז"ל חזר והשיב לו לה

יעשו נחת רוח לנשמת המת באופן שלא תבא לתקלה כגון לברך בהמ"ז ולהפטיר ולהתפלל לפרקים במקום שאינו 

דוחה שאר אבלים ואם היתום קטן יש לעשות פעולות אחרות כגון ליתן לצדקה עבורו ולשכור אחד ללמוד עבורו 

ח"ב סי' קי"ד( שהקשה מש"ס דכתובות דף ס"ב דא"ל ר' ינאי כפו מטתו אף על גב דודאי  ע"ש. ועי' )בתשו' שבו"י

ע"פ אומדנא כזה שאינו מוכח אין משיאין את אשתו ולכן מחלק דדוקא בנאבד בעלה אין מתאבלין אא"כ בעדות 

מוחין  ברור שמשיאין את אשתו משא"כ בהלך בעלה למקום קרוב שאפשר להתוודע הדבר תוך ימי אבלה אין

להתאבל עליו כיון דהוא מילתא דעבידא לגלויי ע"ש עוד. עי' בתשו' כנסת יחזקאל סוס"י נ"ג כ' אף שמבואר בש"ע 

שאין מניחין בניו ואשתו להתאבל אבל אני נוהג מאחר שכבר מפורסם ששולחין שו"ת לרבנים אני מתיר לבניו 

חיישינן שיבא אחד ויעיד שפלוני מת סתם וגם  להגיד קדיש בביתה לעשות מנין שבזה איכא פרסומי מלתא ולא

 לאשתו ובניו אינו מוחה לילך בבגדי חול אף בשבת אבל לא ללבוש בגדי אבל עכ"ל ע"ש.



 אות ו ס"ק ג טגשר החיים פרק י

 

 שו"ת כתב סופר יורה דעה סימן קפז

ר יקרתו קבלתי והנה מע"כ נ"י דחק השעה כי מלתא דתמי' הוא בעיני המון שלא לנהוג אבילות ולומר קדיש אש

לדעתם בל"ס הוא בעל אשה זו, בדין זה אמינא בקצרה מה שהעלתה מצודתי בעז"ה בעיון מעט מזעיר לשעה 

קטנה, הנה דבר זה שלא להתאבל על מי שלא נתברר מיתתו בבירור גמור כדי להתיר אשתו לא מפורש בשו"ע רק 

מים שיש להם סוף, משמע אבל בב"י יו"ד סי' שע"ה בשם תשובת הרי"ף ובש"ך דייק מדנקיט בשו"ע מי שנפל ל

באין להם סוף אין מתאבלים כלל כתשובת הרי"ף, ולולי הש"ך הי' נ"ל שאין לדייק מזה כלום, דמחבר רבותא נקיט 

בדין דעסיק בי' דאפי' נפל למים שיש להם סוף, מ"מ לא יתאבלו עד שנתיאשו לבקשו, לאפוקי שיטת רב האי ור"ש 

אי ור"ש צ"ל יצא קול שאין ברור ואין מתירים אשתו, מ"מ כיון דלית הלכתא שבטור וב"י, ומ"ש הש"ך שגם לרב ה

כוותי' גם בהאי דינא נדחה שיטתם, לפענ"ד אינו מוכרח כלל דהך דינא דלא יתאבלו עד שיתיאשו מלבקשו, רבו 

י"ף החולקים על ר"ה ור"ש כמ"ש ב"י דנקטינן כתוס' ורמב"ן דבתראי נינהו, אבל בהך דינא דמסתעף מזה שהר

חידש דין זה מדילי' ור"ה ור"ש חולקים עליו ע"כ כמ"ש הש"ך מנ"ל דהלכתא כוותי' דרי"ף להקל באבילות משום 

גזירה מחודשה שיבוא להתיר אשתו, אם לא משום האי כללא דכייל לנו הסמ"ע ח"מ סי' כ"ה ומביאו במג"א סי' 

ובת מהרי"ק ריש שורש נ"ב, וכאן לפי שיטת תמ"ז סק"ד דבכ"מ הלכה כרי"ף חוץ היכא דתוס' חולקים, והוא מתש

תוס' בהך דינא דאין חייבים להתאבל רק אחר שנתיאשו כרי"ף, ואין הכרח דתוס' חולק על הרי"ף בהך גזירה 

דעיגונא, לכן נקטינן כרי"ף כן י"ל, אלא דתשובת מהרי"ק כ' רק לחומרא חוששים כרי"ף בכ"מ אבל לא להקל, 

גזרו שמא יתירוה, ועוד באבילות אזלינן בתר המקיל, עוד י"ל דגם ר"ש ור"ה מודו ואפשר דכאן ג"כ חומרא הוא ש

לתשובת הרי"ף, ומ"ש הש"ך דחולקים על הרי"ף משו' מה דתניא באבל רבתא יצא קול וכו' י"ל ברווק שאין לו אשה 

במים שיל"ס ולא רצה  ובנים, ועיין תשובות ח"ס יו"ד סי' שד"מ, ובאמת שכן נראה מב"י דכ' דהא באבל רבתא איירי

לומר ברווק נראה כש"ך דגזרי' גזירה לגזירה, ואינו יודע אם כ"כ בתשובת הרי"ף או הב"י כ' מעצמו כן, עכ"פ אין 

 מוכח מר"ש ור"ה דחולקים על הרי"ף במקום שיש אשה דיש לחוש ועיין: 

מלשון המחבר ראיי' כ"כ, וממ"ש  ומ"מ לא נמצא הך דינא דפסקי' המחבר מפורש, וכבר כתבנו דאין דיוקו של הש"ך

הרמ"א באה"ע סי' י"ז דלא תספוד ולא תלבש שחורים, אין ראי' לדחות חיוב מצות אבילות, אלא שלא תלבש 

שחורים כאלמנה שאין בו חיוב רק מנהג וגם לכן לא יספידוהו, ומדלא כ' יותר שלא תתאבל משמע דווקא שלא 

 תספיד להוציא מפיה כי מת משא"כ באבילות כן הי' נלפע"ד:  תלבוש שחורים להחזיק עצמה כאלמנה וכן לא

אלא דכבר נהגו עלמא שלא להתאבל האשה ובניה כ"ז שלא נתברר מיתת הבעל כש"ך וטו"ז ביו"ד, ונלפענ"ד אחר 



שכבר נהגו כן בוודאי גזירה קרובה לומר אם תתאבל היא ובני' יאמרו שנתברר מיתתו ויבואו להתירה מאחר 

שאינן מתירים אשתו אינן מתאבלים, וקרוב לומר אפי' ר"ש ור"ה לדעת הש"ך דפליגו בגזירה זו, מודים שיודעים כל 

 עכשיו כי גזירה קרובה הוא כנ"ל: 

אלא דנגד זה עכשיו שכבר ידוע ומפורסם שאין מתירים אשה רק במושב ב"ד ואחר שיהוי ומיתון הרבה ומריצים 

ין לחוש שיתירוה להנשא ע"י שתתנהג באבילות, וסברא זו למדתי הרבנים תשובותיהם עד שתצא הדבר בהיתר א

מתשובת כנסת יחזקאל סי' נ"ד בסופו, וכתב דעושה פשר דבר שיאמרו הבנים קדיש שיעשו מנין בביתם ויאמרו 

קדיש וגם לאשתו ובניו אינו מוחה ללבוש בגדי חול אף בשבת אבל לא בגדי אבל אלו דבריו ז"ל, ובענין אמירת 

בו הדיעות בתשוב' חינוך בית יהודא סי' צ"א ורבו המחמירים, ומ"מ כתבו שבן גדול יתפלל באקראי לפני קדיש ר

העמוד במקום שאין אבלים שיודחו על ידו, וכן יהדר לקרוא ההפטרות וכדומה, וכן הוריתי כמה פעמים כאשר 

 שאלוני שואלי דבר מה אתי ועכשיו עיינתי קצת שלא להשיב פניו ריקם: 

ם רהיטא נלפענ"ד כי אחר שיעיינו רבנים וימצאו היתר לעגונא ע"פ הטביעת עין וסימנים וכדומ' דמן אז יתאבלו ולפו

כמו נתיאשו לבקשו, ולשיטת ר"ה ור"ש אחר שנתברר מיתתו, וכשיתירו' הרבנים ע"פ הסימנים וט"ע הוי כנתברר 

' יהפוך יגון לבנו לששון ולשמחה ויושיע לנו מיד מיתתו אז כנ"ל ויש לחלק, ואין הפנאי מסכים עמדי לעיי' יותר, ה

צרינו אויבי ה' מהרסי תורתו יבושו בושת, ועלינו יציץ נזרו כדכתיב וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק 

 צדיקו של עולם וצדיקיו וחכמיו הכ"ד בחפזון רב מאד ידידו, פה פ"ב ה' ט"ז א"ש תרכ"ד לפ"ק:

 בה"ג מהרמ"ס זצ"ל:הק' אברהם שמואל בנימין 

 ערוך השולחן אבן העזר סימן יז סעיף רמז

 האשה שאמרה מת בעלי תחת המפולת אינה נאמנת דמפולת הוי כמלחמה ואומרת בדדמי וכל דינים שנתבארו

במלחמה הן באומרת קברתיו או באומרת מת על מטתו במפולת או כשעד אחד מעיד לה שמת הכל כמו במלחמה 

וי"א דאפילו למאן דמיקל באומרת מת על מטתו במלחמה כמ"ש בסעי' רל"ו וממילא דמקיל גם במפולת בכה"ג מ"מ 

מ כיון שאינה ממתנת כאן מחמת אם אמרה נהרג או נפל מן הגג ומת לא מהימנא דנהי דלא חיישינן דמשקרא מ"

פחד המפולת ושבקה ליה ואזלה אמרה בדדמי ושמא לא מת מחמת הריגה או נפילה זו ]יש"ש פט"ו סי' ג'[ ויראה 

לי דמפולת שאמרו חז"ל זהו כשמצוי אז מפולת בכל העיר כמו שמצוי בארצות הקדם וכולם בורחים מן העיר 

ולת בית אחת מה ענין זה למלחמה הרי אחר נפילתה חוטטין אחרי ולפיכך הוי כמלחמה ואומרת בדדמי אבל במפ

כל האנשים שתחתיה ואף על פי שמן הסברא נראה כן מ"מ למעשה צ"ע ]עי' רש"י רפט"ו שכתב מפולת שנפל 

הבית עליו או בא רוח סערה והיה מפיל כל בתי העיר עכ"ל ובתענית י"ט. פירש"י מפולת שחומותיה והבתים נופלים 

 "ל וסתם מפולת אעיר קאי כדמוכח שם[:ברוח עכ

 



 תלמוד בבלי מסכת יבמות דף קכא עמוד א

אשתו אסורה, דברי רבי מאיר; וחכ"א: מים שיש להם  -תנו רבנן: נפל למים, בין שיש להם סוף בין שאין להם סוף 

אשתו אסורה. היכי דמי מים שיש להם סוף? אמר אביי: כל שעומד ורואה  -אשתו מותרת, ושאין להם סוף  -סוף 

ע רוחותיו. ההוא גברא דטבע באגמא דסמקי, אנסבה רב שילא לדביתהו. אמר ליה רב לשמואל: תא מארב

נשמתיה, אמר ליה: נשלח ליה ברישא. שלחו ליה: מים שאין להם סוף, אשתו אסורה או מותרת? שלח להו: אשתו 

הם סוף הוא. ומר מאי אסורה. ואגמא דסמקי, מים שיש להם סוף או מים שאין להם סוף? שלח להו: מים שאין ל

כמים שיש להם סוף דמי, ולא היא, כיון דאיכא גלי,  -טעמא עבד הכי? מיטעא טעינא, אנא סברי, כיון דקוו וקיימי 

 אימור גלי אשפלו. קרי שמואל עליה דרב: לא יאונה לצדיק כל און; קרי רב עליה דשמואל: ותשועה ברוב יועץ.

 מן סהסי אחלק אבן העזר שו"ת חתם סופר 

הנה מ"ש דאחר ששהה במקומו כדי י"נ שוב הוה מיעוט שאינו מצוי שימלט במקום אחר ס' זו כתב תוס' בבכורות 

כ' ע"ב ד"ה חלב וכו' אחר שכ' לשיטת ר"ת סמכינן מיעוט המצוי לחזקה ורוב מצוין אצל שחיטה מומחים הוה 

שאין להם סוף= אשתו מותרת ולא אמרי' סמוך המיעוט אינו מצוי כ' וז"ל וכן י"ל בההיא דיבמות משאל"ס =מים 

מיעוטא דנמלטים לחזקת א"א =אשת איש= ומה שהחמירו שם משום חומרא דא"א עכ"ל ולע"ד דכן צריך לפרש 

דברי תוס' דיבמות ל"ו ע"ב ד"ה הא לא שהה ספיקא הוה דלכאורה הני תרי דיבורי' פליגי במציאות אי הוה מצוי או 

בית מאיר סי' י"ז סל"ב הקש' בזה סתירת הרא"ש פ' החולץ סי' ה' עם פ"ק דחולין סי'  אינו מצוי שוב מצאתי בס'

ט"ז ולא תירץ כלום אבל כ' שהעיקר שהוא לא שכיח ע"ש אבל לפע"ד יראה דס"ל בודאי מן התורה לא סמכינן 

טא על א' מיעוטא לחזקה אלא במצוי ומשו"ה משאל"ס ושהה עד י"נ מותרת מן התורה אך רבנן החמירו במיעו

משני אופנים או שיהי' המיעוט מצוי אפי' לא יהי' שום חזקה כגון בספק נפל אף על גב שאין כאן שום חזקה 

מתנגדת עספ"ק דעירוכי' מ"מ כיון דמיעוט המצוי הוא חוששין להחמיר ואו שיהי' חזקה חמורה דא"א אפי' לא יהי' 

סמוך מיעוט שאינו מצוי לחזקה חמורה דא"א ה"נ החמירו המיעוט מצוי ושניהם שקולים הם כי היכי דאחמרו רבנן ל

במיעוט מצוי אפילו בלא חזקה כלל והיינו דהשוו תוס' מיעוט נפלים המצוי למיעוט מים שאל"ס הנסמך לחזקת א"א 

 ואין כאן סתירה ובע"ז מ' ע"ב צ"ע וי"ל דבלא שהה כדי י"נ קאמרי התם. 

ולכאורה יש ראי' מכאן דלית להו להתוס' סברת הריב"ש סי' שע"ט שכתב דמן הדין לא אזלי' בתר רובא במשאל"ס 

משום דרוב' לא עדיף מתרי חזקות חזקת א"א דאשה וחזקת חיים דהבעל והאריך בזה פני יהושע בק"א ספ"ק 

ר ולחלק בין משאל"ס לנפלי' וכן דכתובו' ע"ש והשתא אי ס"ד דס"ל להתוס' כהריב"ש א"כ בפשיטו' הו"ל למימ

בבכורו' לא הו"ל למימר דמשום חומרא דא"א תיפוק לי' מדינא הוא אע"כ ס"ל דהכל חדא חזקה היא דתלי' בהדדי 

וכן יש להוכיח מתוס' ספ"ק דב"מ גבי היכי פשיט מר אי' מממונא הקשו תוס' אדרבא ממונא חמיר דאין הולכי' אחר 

' אחר הרוב כמים שאל"ס ע"ש ולהריב"ש אין כאן חומרא במשאל"ס דמשום תרי הרוב ותי' א"א נמי אין הולכי

חזקות הוא משא"כ במצא גט דליכא אלא חדא חזקה מנ"ל להחמיר שלא לילך אחר הרוב וקו' זו בעצמה קשה 



אהש"ס יבמות ק"כ ע"א דפריך למימרא דסי' לאו דאורייתא ורמינהי מצא קשור וכו' ע"ש ומאי קושי' דלמאי סי' 

דאוריית' הוה מטעם רוב דמיעוט הוא שימצא סימן כסימן ומ"מ מיעוטא איכא וע"כ בנמצא אדם מת מתנגד הרוב 

לב' חזקות לא אזלי' בתרי' משא"כ במצאו קשור ליכא אלא חדא חזקה אע"כ מוכח מש"ס ומתוס' בתלתא דוכתי 

 דלא כהריב"ש ועיי' עירובי' ל"ו ע"א. 

כאן מחלוקו' דעכ"פ מודה הריב"ש דמשום חומרא דאשת איש החמירו אפי'  אמנם כד מעיינות שפיר יראה דאין

היכא דליכא אלא חד חזקה מתנגדת שהרי ביבמו' קכ"א ע"א כ' תוס' ד"ה ולא היא וכו' דרוב ת"ח קלא אית לי' ומ"מ 

נמלטי' לא חיישי' לאותו רוב והיינו משום חומרא דא"א דהא השתא איכא תרי רובא נגד תרי חזקו' דרוב אינם 

ומהמיעוט הנמלטי' רוב ת"ח שבהם אית להו קלא וא"כ נוקמא תרי רובא נגד תרי חזקו' אע"כ חומרא דא"א שאני 

ומיושבי' כל ג' דבורי תוס' בזה וגם הש"ס דיבמות ק"כ ע"א הנ"ל אהך סמוך דע"כ הא דמחזרי' גט בסי' משום דסי' 

ת איש כמו דמחמרינן במשאל"ס בצורבא מרבנן וכנ"ל הוה כעדי' דאי ס"ד כרוב אם כן ה"ל להחמיר בחומרא דאש

ואדרבא נראה דרב אשי לא הוה ס"ל כלל חומרא דא"א אלא טעמא דמשאל"ס משום תרי חזקות וכהריב"ש ומשו"ה 

ס"ל להקל בצורבא מרבנן דהשתא הוה תרי רובא והש"ס מסיק ולא היא דטעמא משום חומרא ואין חילוק בין חד 

 רובא לתרי רובא. 

ו' אחרת כבר כתבתי שלפע"ד נשתנה הענין בדורותינו עכשיו מבדורות הקדמונים ובפרט במדינתנו דקביעי ובתש

דואר ושיירות מצויות מאד ואפי' יהי' אדם בסוף גבעות עולם יכול להודיע לביתו ע"י דואר ובפרט האי גברא דלא 

היו בני ביתו ועירו מצטערים ודואגים הרבה ה"ל קטטה עם אביו ואחיו ואשת נעוריו וראה עצמו נופל למים ויודע שי

א"כ אלו יצא ברחוק מקום ואפי' אירע לו דבר שמחמת כיסופא ערק לעלמא הי' מודיע לביתו ע"י דואר דקביע בכל 

דוכתא וע"כ אם ממתינים עד שיעור שנשתכח שמו ואבד זכרו שכ' רמב"ם ולא בא ממנו שום ידיעה קרוב לודאי לא 

זה איכא למימר ולמיחש לכמה סיבות וחששות וחליל' להתיר על סבר' זו אפי' ע"י צירוף אבל  יצא ונמלט ונהי דבכל

עכ"פ אמת נכון הדבר דכולי עלמא הוה כצורבא מרבנן ואיכא תרי רובא ואין כאן אלא איסור דרבנן משום חומרא 

אר וראיתי ס' כזו בס' דאשת איש דהיינו אחר המתנת זמן רב ונאבד שמו ואבד זכרו ולא כ' שום אגרת עלה דו

עזרת נשים וארכא יהיב יב"ח =י"ב חדש= ואמר שם זכר לדבר נשכחתי כמת מלב והמת משתכח אחרי יב"ח וגם 

בדינא דמלכותא כל שקראוהו ע"י צייטונג /עתון/ ולא בא אחר יב"ח נחשב אבד זכרו ש"מ דאינהו בקיאים דבזמן זה 

 יכול להודיע ע"י דואר אפי' ברחוק מקום.

 

 

 


















































































































































