
 בס"ד

 מה דינה לעתיד לבוא? ,אלמנה שנשאת
 

 ד-דברים כד, ב .1

ית֑ו   ְוָיְצָאָ֖ה ר ְוָהְיָתָ֥ה ְוָהְלָכָ֖ה ִמבֵּ ַ֣ל... ְלִאיׁש־ַאחֵֵּֽ ְעָלַּ֣ה ֹלא־יּוכ  ן ב  ר־ִׁשְִׁ֠לָחּה ָהִראׁשַ֣ו   ָלׁשּׁ֨וב ֲאׁש ֵֽ
ְחָתָּּ֜ה ת ְלק  י֙ ְלִאָשָּׁ֗ה לַ֣ו   ִלְהי֧ו  ַ֣ר ַאֲחרֵּ ָמָָּ֔אה ֲאׁש   ...ֻהט 

 

 . ספר התחי' והפדות לרב סעדי' גאון2

 שאלה ששית כיון שיחיו המתים ויבקשו לארס ולקדש הידע כל איש ואיש את אשתו? 

תשובה שאלה זו הרי היא כתשובת שאלה מי ששאל כיון שיחיו המתים צריכים למי נדה 
לפניו ובלי ספק כי או לא, ונשיב כי במקום שמשה רבינו עומד אין לנו רשות להורות 

משה רבינו ושאר הנבראים יחיו בימים של משיח והם יורו לנו האסור והמותר וישיבו 
 לנו על כל אלו הספיקות עם שאר ספירות שיהיו.

 

 שו"ת מצב ישר חלק א סי' ז .3

תרומיות ורוח המקום ורוח הבריות  תו שהי' איש מצוין במעלות ובמדותלשאביו חתן מע
אמו של האברך נכדו... להנשא ושבק חיים לנו ולכל ישראל והי' בדעת היו נוחים הימנו... 

ם לאיש, אלא שמונעת את עצמה מזה משום שמתפחדת שכשנזכה לזמן תחיית עוד הפע
 .המתים שלא תחזיר אז לבעלה הראשון

 

 ענף יוסף סנהדרין פרק חלק. 4

 דומה הראשון בעלה מיתת כי האחרון אצל שתשאר נראה הרבה אנשים לה שהיו אשהו
 ולכן לקחתה לשוב שלחה אשר הראשון בעלה יוכל לא (כד דברים) שכתוב לגירושין
 .הוטמאה אשר אחרי ראויה אינה לראשון

 

 שו"ת דבר יהושע חלק א סי' פט. 5

לעלמא... מ"מ יש חילוק ביניהם  שהאין לדמות מיתה לגירושין דאע"ג דשניהם מתירין א
אב"ע סי' מ"ה לענין שחקר שם אי אלמנה מחויבת בכבוד  וכמ"ש הרב השואל בנובי"ת

מ"מ קשה לדמות בזה מיתה לגירושין  וכתב בזה"ל .בעלה או הויא כגרושה שאינה מחויבת
בכמה דברים בנגלה ובנסתר ואע"ג דגרושה אינה מחויבת עוד בכבודו מ"מ אלמנה 

 דמחויבת עדיין בכבודו עכ"ל. מסתברא

 



  ב כא, בראשית ק"זוה. 6

  ...לקדמאה אהדרת עלמא בההוא ,בתרין דאתנסיבת נוקבא אוליפנא מכאן

  .הראשון לבעלה לעתיד חוזרת זה אחר זה אנשים' לב שנשאת' פי :שם בהגליון בינה אמרי

 

 . שו"ת מצב ישר שם7

אמנם בס' קטן הכמות ורב האיכות הוא ס' איגרת הטיול להגר"ח חבירו של הרמ"א ואחיו 
 .של מהר"ל מפראג כתוב "טעם יפה קבלתי על אזהרת גרושה אחר שנישאת לאיש אחר

שאם תהא מותר לעשות כן לפעמים שהעשיר יחמוד אשת העני ויתן לו ממון שיגרשנה 
 רשנה כדי שתחזור ותנשא לבעלה הראשון"לזמן מועט ואחר שמילא רצונו יחזור ויג

ולפי זה לעתיד לבוא שיבטל היצר הרע מן העולם כדאיתא במסכ' סוכה לעתיד לבוא 
שוחטו בפני הצדיקים... ונפל הטעם הזה לגמרי ממילא ישתנה ומביא הקב"ה ליצר הרע 

 דין הזה ג"כ לגמרי ותהא רשאי אז להנשא לבעלה הראשון.

 

 ב סוד ישרים סי' ב. שו"ת רב פעלים חלק 8

וכשיעמוד הגוף ויחי' הנה זה גוף חדש, ועל כן כל קשר ואגד של קירבה שיהי' בין הגופים 
משתנה, וכאשר יחי'  בהיותם חיים בעוה"ז, הנה בודאי שיופר ויתבטל אחר המיתה דהגוף

 הגוף לעתיד פנים חדשות באו לכאן.

 

 מדרש רבה פרק כח . 9

רוך הוא אדריאניס שחיק עצמות שאל את ר' יהושע בן חנניא אמר לו מהיכן הקדוש ב
לו  ראמ ?אמר לו מנין אתה יודע .אמר לו מלוז של שדרה ?מציץ את האדם לעתיד לבוא

נתנו במים  ,ו באש ולא נשרףפשר ,טחנו ברחיים ולא נטחן .מודע לךי ואנא איתיתיה ליד
, נתנו על הסדן והתחיל מכה עליו בפטיש נחלק הסדן ונבקע הפטיש ולא חסר ולא נמחה

 כלום.

 

 . פרקי דרבי אליעזר פרק לד10

 כמלא אלא הגוף מן משתייר שאינו עד הארץ בעפר נוגעין הגופות כל אומר שמעון רבי
 כשיקרא לבא ולעתיד .בעיסה מתערב שהוא כשאור הארץ בעפר מתערב והוא ,רקב תרווד
 מתערב שהוא כשאור הארץ בעפר שמתערב ההוא הגופות כל פקדון שיתן לארץ ה"הקב

 .מום בלא הגוף כל את ומעלה ומרבה מיפה בעיסה


