
 ב"ה 

SUGYOS from the PARSHA 
Rabbi Moshe Wolvovsky 

1 

SUGYA 

Mitzvos in Teva (nature) 
Based on Lekutei Sichos, Vol. 35 

Gemarah: Rav Nachman and Rav Yitzchak 

Gemarah, Ta’anit 5b 

יתבי   הוי  יצחק  ורב  נחמן  רב 

לרב   נחמן  רב  לי'  אמר  בסעודתא, 

 יצחק לימא מר מילתא, 

Rav Nachman and Rav Yitzchak were sitting at a meal and Rav 
Nachman said to Rav Yitzchak: Let the Master expound something. 

"ל הכי אמר רבי יוחנן אין מסיחין  א

בסעודה שמא יקדים קנה לושט ויבא  

כשיוצא הקול נפתח אותו כובע  )לידי סכנה  

שעל פי הקנה ונכנס בו המאכל ומסתכן. . 
 .(מאכל ומשתה הולך דרך הושט

He replied: Thus said Rabbi Yochanan: One should not converse at 
meals lest the windpipe acts before the gullet and his life will thereby 
be endangered. 

בתר דסעיד א"ל הכי אמר רבי יוחנן 

 , (לעולם  הוא  חי   אלא)יעקב אבינו לא מת  

א"ל וכי בכדי ספדו ספדנייא וחנטו  

 חנטייא וקברו קברייא, 

After they ended the meal he added: Thus said Rabbi Yochanan: 
Yaacov our patriarch is not dead. 

He [Rav Nachman] objected: Was it then for naught that he was 
bewailed and embalmed and buried? 

מר ואתה א"ל מקרא אני דורש שנא

ואל   ה'  נאם  יעקב  עבדי  תירא  אל 

תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק  

 ואת זרעך מארץ שבים, 

The other replied: I derive this from a scriptural verse, as It is said, 
“Therefore fear thou not, O Yaakov, My servant, said Hashem; neither 
be dismayed, O Israel,- for I will save you from afar and your seed 
from the land of their captivity.” (Yirmiyahu, 30:10)  

קיש הוא לזרעו מה זרעו בחיים אף  מ 

 הוא בחיים. 

The verse likens him [Yaakov] to his seed [Israel]; as his seed will then 
be alive so he too will be alive. 
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Questions: 

1) Why was Rav Yitzchak allowed to say “ בסעודה משיחין  אין ”? 

• “ מת לא  אבינו יעקב  ” is shorter. 

• Rif (on Ein Yaakov):  מאיסורא   לאפרושי  

• Question: 
Why did Rav Yitzchak add “ סכנה לידי ויבא  לושט  קנה  יקדים שמא  ”? 

2) “ נייא וחנטו חנטייא וקברו קברייא ספדו ספד  וכי בכדי ” - Isn’t the greater question, HOW did they do 
it? 

3) “ דורש  אני מקרא  ” - How did Rav Yitzchak answer the question? 

• Maharsha:  חיי הנפש 

• However, see Rashi: 

 סבורים היו שמתוהאי דחנטו חנטייא , מקרא אני דורש

 אבל חי הי' מה להם שמתנדודחנטו חנטייא , ...אף הוא בחיים 

4) Another question on Rashi: 

• Isn’t the main point missing from Rav Yitzchak’s response? 

General Question: 

• What is the connection between the two teachings? 
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Context to This Discussion 

Miraculous Circumstances 

Gemarah, Ta’anit 5a 

א"ל ר"נ לר"י יורה בניסן היא יורה  

 . במרחשון כו'

יוחנן בימי יואל   א"ל הכי אמר רבי 

דכתיב בן   זה  נתקיים מקרא  פתואל 

 .כו'

Rav Nachman said to Rav Yitzchak: Does then the former rain [fall] in 
Nisan? The former rain surely [falls] in Mar Cheshvan…. 

He replied: Thus said Rabbi Yochanan, This verse was fulfilled in the 
days [of the prophet] Yoel, the son of Pesuel… 

אותה שנה יצא אדר ולא ירדו גשמים  

באחד   ראשונה  רביעה  להם  ירדה 

 , בניסן 

In that year, although Adar had passed yet no rain had fallen, and it 
was not until the first of Nisan that the first rain, came down. 

 , א"ל נביא לישראל צאו וזרעו

אמרו לו מי שיש לו קבים חטים או 

קבים שעורין יאכלנו ויחי' או יזרענו  

 , וימות

Thereupon the prophet said to Israel, 'Go and sow'. 

They replied, If a man has a kav of wheat or two kavim of barley, 
should he eat them and keep himself alive, or sow them and die? 

 , אמר להם אעפ"כ צאו וזרעו

מה  להם  ונתגלה  נס  להם  נעשה 

כו' יצאו וזרעו שני ושלישי    שבכתלין 

שני'   רביעה  להם  וירדה  ורביעי 

בששה   עומר  הקריבו  בניסן  בחמשה 

 , עשר בניסן 

He answered: 'Despite this, go and sow', 

A miracle happened for them and they discovered whatever [grain] 
was hidden [in the cracks of] the walls and in the ant-holes; they 
proceeded to sow on the second, on the third, and on the fourth and 
the second rain came down on the fifth of Nisan; on the sixteenth of 
Nisan they offered the Omer, 

בששה   הגדילה  תבואה  נמצאת 

 . חדשים גדילה באחד עשר יום כו'
and thus, it so came about that the grain which should take six 
months to ripen ripened in eleven days. 

 

• Rav Nachman knew the Halacha that “ בסעודה   משיחין  אין ”. 

• Words of Torah are different 

• The obligation to share words of Torah during a meal (Mishna) 

• Rav Yitzchak’s answer: 
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Koheles, 8:5 

 עשומר מצוה לא ידע דבר ר

Gemarah, Pesachim 8b 

 , שלוחי מצוה אינן ניזוקין 

היכא דשכיח היזיקא שאני, שנאמר  

( אלך  איך  שמואל  את  ויאמר  למשוח 

הי'   הרי  הי'  מקום  של  ששלוחו  ואע"פ  דוד, 
ה'  ירא ויאמר  והרגני  שאול  ושמע   )

 עגלת בקר תקח בידך גו'. 

Those sent [to perform] a Mitzvha do not suffer harm, 

Where the injury is probable it is different, for it is said “And Samuel 
said, how can I go? if Saul hear it, he will kill me.” And Hashem said, 
“Take a heifer with you, etc.” 

 "שכיח היזיקא"  - ”שמא יקדים קנה לושט ויבא לידי סכנה“  •

• Although Hashem protects, nevertheless, Mitzvos must be done within nature 

The Continuation of The Discussion 

The Rule of Teva (nature) 

• Two Ways to Understand it: 

1) A Rule in Teva 

Deroshos Haran, Derush 8, Hakdama 1 

אלא  שחפץ השי"ת ורצונו לקיים מנהגו של עולם בכל מה דאפשר והטבע יקר בעיניו ולא ישנהו  
 . לצורך הכרחי

2) A Rule in Torah (ex.: condensing) 

The Difference: 

• Does Teva have power in relation to Torah and Mitzvos 
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Rav Nachman and Rav Yitzchak 

• Rav Yitzchak: “ יעקב אבינו לא מת” - 
Teva has no say 

• Rav Nachman: “ נייא וחנטו חנטייא וקברו קברייא וכי בכדי ספדו ספד  ” - 
Is the Torah describing something untrue, ח"ו? 

• Rav Yitzchak: “ דורש   אני מקרא  ” – “ מה להם שמת נד  ” 
The perspective of the Pesukim, 
and the perspective of the Egyptians, 
but according to Torah 

Nefesh Hahalacha 

The Miraculous Existence of a Jew 

 ""שכיח היזיקא 

Midrash Tanchuma, Toldos 5 

 ... כבשה אחת בין שבעים זאבים

Two Components: 

1) “Siting at a meal” – worldly matters 

2) “After the meal” – above worldly matters 


