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The Art of a Kullah – Halachik Decision Making in
Trying Times
I. Introduction
1) Letter to Baltimore Community
Our Pesach will still be beautiful in the eyes of Hashem, just in a different way,
Respectfully,
יהונתן אריה זיידמן
2) With Might and Strength – Rav Shlomo Goren p. 128-9

II. Time for Extra Research
Nefesh HaRav p. 12 (3

III. The Case of Hefsed Meruba
(4תלמוד בבלי מסכת כתובות דף ס עמוד א
תניא ,נחום איש גליא אומר :צינור שעלו בו קשקשין ,ממעכן ברגלו בצנעא בשבת ואינו חושש .מאי טעמא? מתקן כלאחר יד הוא ,ובמקום פסידא לא
גזרו בה רבנן.
 (5שולחן ערוך יורה דעה הלכות תערובות סימן צט סעיף א
א] א'> חתיכת נבלה שיש בה בשר ועצמות שנפלה לקדירת היתר ,עצמות האיסור מצטרפים עם ההיתר לבטל האיסור ,ואצ"ל שעצמות ההיתר
מצטרפין עם ההיתר ,אבל המוח שבעצמות איסור מצטרף עם האיסור .וגוף הקדירה אינה מצטרפת ,לא עם האיסור ולא עם ההיתר .הגה :ויש
מחמירים שלא לצרף עצמות האיסור עם ההיתר לבטל (הגהה אחת בש"ד בשם א"ז) ובמקום הפסד יש לסמוך אמקילין ומתירין ,כי כן עיקר.
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6) Shach – Kitzure B’Hanhagos Horaos
( תלמוד בבלי מסכת פסחים דף ל עמוד א7
- ! וליעבד בהו שלא במינן, ואמאי? לשהינהו אחר הפסח. קדירות בפסח ישברו:אמר רב
, אבל משהי להו לאחר זמנו, לא ישברו: ושמואל אמר.גזירה דילמא אתו למיעבד בהו במינו
 דאמר שמואל להנהו דמזבני, ואזדא שמואל לטעמיה.ועביד בהו בין במינו בין שלא במינו
 דהא שמואל, ולידרוש להו- . דרשינא לכו כרבי שמעון-  ואי לא, אשוו זביני אכנדיכי:כנדי
. אתריה דרב הוה- !כרבי שמעון סבירא ליה
Rab said: Pots must be broken on Passover. Why so? Let them be kept until after
Passover and used with a different kind? — Lest he come to use it with its own kind.
But Samuel maintained: They need not be broken, but can be kept until after its
period and [then] used with their own kind or with a different kind. Now Samuel is
consistent with his view. For Samuel said to the hardware merchants: Charge all
equitable price for your pots, for if not I will publicly lecture [that the law is] in
accordance with R. Simeon. Then let him lecture [thus] to them [in any case], seeing
that Samuel holds as R. Simeon? — It was Rab's town.
8) Birchas Avraham

IV. Clash of Values

( תלמוד בבלי מסכת כתובות דף נב עמוד ב9
 אינון ירתון כסף כתובתיך יתר על חולקהון, לא כתב לה בנין דכרין דיהוו ליכי מינאי.'מתני
. שהוא תנאי ב"ד, חייב- דעם אחוהון
 מפני מה התקינו כתובת בנין דכרין? כדי: אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי.'גמ
 דרחמנא אמר ברא לירות ברתא לא, ומי איכא מידי.שיקפוץ אדם ויכתוב לבתו כבנו
 בקחו נשים: דכתיב, ואתו רבנן ומתקני דתירות ברתא? הא נמי דאורייתא הוא,תירות
 בשלמא בנים בידיה,והולידו בנים ובנות וקחו לבניכם נשים ואת בנותיכם תנו לאנשים
 כי, דנלבשה וניכסה וניתיב לה מידי, אלא בנתיה מי קיימן בידיה? הא קא משמע לן,קיימי
.היכי דקפצי עלה ואתו נסבי לה
MISHNAH. [A HUSBAND WHO] DID NOT GIVE HIS WIFE IN WRITING
[THE FOLLOWING UNDERTAKING:] ‘THE MALE CHILDREN THAT
WILL BE BORN FROM OUR MARRIAGE SHALL INHERIT THE MONEY OF THY KETHUBAH IN ADDITION TO THEIR
SHARES WITH THEIR BROTHERS’, IS NEVERTHELESS LIABLE, BECAUSE [THIS CLAUSE] IS A CONDITION LAID
DOWN BY BETH DIN.
R. Johanan stated in the name of R. Simeon b. Yohai: Why was the kethubah for MALE CHILDREN instituted? In order that any
man might thereby be encouraged to give to his daughter as much as to his son. But is such a regulation found anywhere else? Seeing
that the All-Merciful ordained that a son shall be heir; a daughter shall not’, would the Rabbis proceed to make a provision whereby a
daughter shall be the heir? — This also has Scriptural sanction, for it is written, Take ye wives, and beget sons and daughters,’ and
take wives far your sans, and give your daughters to husbands; [now the advice to take wives for one's] sons is quite intelligible
[since such marriages are] within a father's power but [as to the giving of] one's daughters [the difficulty arises:] Is [such giving]
within his power? [Consequently it must be] this that we were taught: That a father must provide for his daughter clothing and
covering and must also give her a dowry so that people may be anxious to woo her and so proceed to marry her.

( תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נד עמוד א10
 גה' עמך: יברכך ה'; ואומר: ויאמרו לו, ה' עמכם: בוהנה בעז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים: שנאמר,והתקינו שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם
.' הפרו תורתך משום עת לעשות לה: רבי נתן אומר. העת לעשות לה' הפרו תורתך: דאל תבוז כי זקנה אמך; ואומר:גבור החיל; ואומר
 ולא אמרינן מזלזל הוא בכבודו של מקום בשביל כבוד הבריות להוציא, בשמו של הקדוש ברוך הוא-  שיהא אדם שואל לשלום חבירו בשם- רש"י
. ומן המלאך שאמר לגדעון ה' עמך גבור החיל, ולמדו מבעז שאמר ה' עמכם,שם שמים עליו
( תלמוד בבלי מסכת יבמות דף קכב עמוד ב11
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מר רבי אלעזר אמר רבי חנינא :תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם ,שנאמר :בוכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך.
הדרן עלך האשה בתרא וסליקא לה מסכת יבמות.
 (12מהרש"א חידושי אגדות מסכת יבמות דף קכא עמוד ב
נראה דודאי בארבע מקומות אלו יש טעם בדבר דמסיים בהך אגדה ובמקומו של כ"א יתפרש ונראה הטעם דהכא בהך מימרא לפי שיש במסכת זו
דברים תמוהים לכאורה כאילו עוקרים דבר מן התורה דבפרק האשה פריך וכי ב"ד מתנין לעקור דבר מן התורה בכמה דברים ומשני לה והתוס' שם
בר"פ גבי עיגונא הקילו בה רבנן כתבו ואין זה עקירת דבר מן התורה כיון שדומה הדבר הגון להאמין כו' ע"ש והוא דחוק גם בשמעתין היאך הקילו
בא"א לעקור דבר מן התורה דהא מן התורה בעי דרישה וחקירה גם בפ"ק דאמרי' הנך צרות דבית שמאי לבית הלל היכי ניעבד ליחלצו נמאסו
אגוברייהו וכ"ת לימאסן דרכיה דרכי נועם גו' וכן בס"פ יש מותרות ולא נעשה מתים כחיים מק"ו כו' ת"ל דרכיה גו' והוא תמוה לכאורה וכי משום
דלא נימאסן נימא דפטורה מחליצה ואין זה אלא דברי קבלה דרכיה דרכי נועם גו' שאם תמאס בעיניו יתן לה גט .ולזה סיים במסכת זו בדרש הזה
ת"ח מרבים שלום בעולם שנא' וכל בניך למודי גו' ור"ל דאין זו עקירה מן התורה אבל דברים אלו נוגעים במדת השלום כמ"ש פ' נערה וראה בנים
לבניך שלום על ישראל דלא אתיא לידי חליצה ויבום דזה מביא קטטה דשמא הוא לא יחלוץ והיא לא תחפוץ בו ותבא לידי עיגון ואין זה שלום כמ"ש
השרוי בלא אשה שרוי בלא שלום וכן להיפך ועוד כמו ששנינו בפרקין בב' יבמות לזו אין בנים ולזו יש בנים זו שיש לה בנים מותרת והיינו דביש
בנים לבניך איכא לה שלום שתינשא לשוק משא"כ באין לה בנים וכן הרבה:
V. The Other Side of the Scale
 (13רמב"ם הלכות תשובה פרק ג הלכה ג
כל מי שניחם על המצות שעשה ותהה על הזכיות ואמר בלבו ומה הועלתי בעשייתן הלואי לא עשיתי אותן הרי זה איבד את כולן ואין מזכירים לו
שום זכות בעולם שנאמר וצדקת הצדיק לא תצילנו ביום רשעו אין זה אלא בתוהה על הראשונות ,וכשם ששוקלין זכיות אדם ועונותיו בשעת מיתתו
כך בכל שנה ושנה שוקלין עונות כל אחד ואחד מבאי העולם עם זכיותיו ביום טוב של ראש השנה ,מי שנמצא צדיק נחתם א לחיים ,ומי שנמצא רשע
נחתם למיתה והבינוני תולין אותו עד יום הכפורים אם עשה תשובה נחתם לחיים ואם לאו נחתם למיתה.
Just as a person's merits and sins are weighed at the time of his death, so, too, the sins of every inhabitant of the world together with
his merits are weighed on the festival of Rosh HaShanah. If one is found righteous, his [verdict] is sealed for life. If one is found
wicked, his [verdict] is sealed for death. A Beinoni's verdict remains tentative until Yom Kippur. If he repents, his [verdict] is sealed
for life. If not, his [verdict] is sealed for death.

 (14רמב"ם הלכות תעניות פרק א
הלכה א  -מצות * עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור ,שנאמר +במדבר י' +על הצר הצורר אתכם והרעותם
בחצוצרות ,כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן והריעו.
הלכה ב  -ודבר זה מדרכי התשובה הוא ,שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב +ירמיהו ה'+
עונותיכם הטו וגו' ,וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם.
הלכה ג  -אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית ,הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק
במעשיהם הרעים ,ותוסיף הצרה צרות אחרות ,הוא שכתוב בתורה +ויקרא כ"ו +והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי ,כלומר כשאביא
עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהוא קרי אוסיף לכם חמת אותו קרי.
Conversely, should the people fail to cry out [to God] and sound the trumpets, and instead say, "What has happened to us is merely a
natural phenomenon and this difficulty is merely a chance occurrence," this is a cruel conception of things, which causes them to
remain attached to their wicked deeds. Thus, this time of distress will lead to further distresses.
This is implied by the Torah's statement [Leviticus 26:27-28]: "If you remain indifferent to Me, I will be indifferent to you with a
vengeance." The implication of the verse is: When I bring difficulties upon you so that you shall repent and you say it is a chance
occurrence, I will add to your [punishment] an expression of vengeance for that indifference [to Divine Providence].
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