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 משלי פרק כא פסוק א

ֶלְך ְביַּד־ ִים ֶלב־ֶמֶ֭ ַ֣ ְלֵגי־מַּ ּנּו: ה'פַּ ץ יֶַּטַֽ ר יְַּחפ ַ֣ ל־ֲאֶשֶׁ֖ ל־כָּ ַֽ  עַּ

 שםמלבי"ם 

תלוי פלגי מים לב מלך, הגם שלב האדם הפרטי נתון ברשותו והבחירה בידו, לא כן לב המלך, אחר שבבחירתו 

אושר הכלל, ואם יבחר בדרך רע ישחית רבים ועצומים, לכן לבו זה הכללי הוא ביד ה', והוא בעניני הכלל משולל 

הבחירה, ומדמהו לפלגי מים שהמים ברדתם מהררי עד וממקורות רבות, יתאספו ויהיו לנחל שוטף, ומן הנחל 

שאם לא ישגיחו להטותם אל מקומות  יפלגו ויזרמו לתעלות רבות, ובפלגי מים אלה תלוי שלמות הכלל,

הצריכים, יעבורו ממקומות הישוב הצריכים למים אל המדבריות והיערות, או יתפשטו אל השדות העומדות 

במישור וישטפום, או אל הערים העומדים בעמקים ויחריבום, וע"כ ישתדלו האנשים לחפור להם תעלה 

ן המקומות הבלתי צריך, וכ"ש ממקומות שיזיקו ולהטותם אל מקומות הצריכים, ולישרם ולהסב אותם מ

וישטופו, אחר שזה צורך הכלל, כן לב מלך אחר שממעשהו יפלגו עניני הכלל אם לשבט אם לחסד אם למלחמה 

ואם לשלום, הם ביד ה', ויטה אותם לפי רצונו, בהנהגת הכלל, אם זכו יטהו לטובה ובהפך, ולא ימתין לשנות 

 תחלת נטית הלב יטה לרצונו כמו שמטים פלגי מים בהתחלת הפלגותם:גמר מעשהו לפי רצונו, רק 

 שםרבינו יונה 

פלגי מים לב מלך ביד ה' על כל אשר יחפוץ יטנו. מפני שהרבים תלוין במלך, ונתן לו השם כח להמית ולהחיות 

ת פני להרע ולהיטיב, שומר השם את לבו שלא יטה רע, לעשות גזרת השם יתברך. על כן ראוי שתהיה מגמ

הלבבות ליראה את השם, ולא ליראת חמת המלך. ומהשם יבקש רחמים ואליו יצפה וישא עיניו, כי הוא המטה 

 .לב המלך לכל אשר יחפוץ, כאשר יטה אדם פלגי מים לכל מקום שיצטרך להטותם

 שםרלב"ג 

שמה החפץ כן יטה  הנה לב המלך ורצונו הוא ביד ה' כמו פלגי מים שיוכלו להטותם אל אשר יהיה -פלגי מים 



הש"י לב המלך אל כל אשר יחפוץ והנה העיר בזה כי פעולות המלך ומחשבותיו הם מוגבלות מהש"י והוא כמו 

שליח הש"י במה שיעשהו מדבר המלכות וזה כלו הוא מיושר החכמה האלהית כי אילו היה פועל המלך באלו 

בעצמו היה זה הענין סכנה נפלאה אל העם  הדברים מסור לבחירתו בשלימות כדרך המס' לבחירתו פעולותיו

אשר תחת המלך ההוא ולזה לא עזב הש"י כל זאת ההנהגה למלך כי גבוה מעל גבוה שומר ולזאת הסבה אמר 

אליהוא ממלוך אדם חנף חמוקשי /ממוקשי/ עם כאילו אמר ממוקשיהם סבה שימלוך אדם חנף ולזאת הסבה 

ו כי לא אצדיק רשע כמו שביארנו שם והנה המכוון ראשונה ייחס הש"י המשפט אשר יגיע מהשופטים באמר

מזה המאמר הוא להעיר על המלך שהוא מושל באדם שקדם זכרו והודיע בזה כי אין בו בעצמו חטא כי תשוקתו 

תהיה תמיד אל הטוב מצד עצמו ולזה אמר כי רצון מלך הוא ביד ה' כמו פלגי מים להטותו אל כל אשר יחפוץ 

 רו לאדם מצד שאר הכחות:ואולם החטאים יק

https://en.wikipedia.org/wiki/Rabbis%27_march_(1943) 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/truman-diary-reveals-anti-semitism-and-

offer-to-step-down-95825.html 

 ספר העיקרים מאמר ד פרק כד

נחת ולזה יהיה מבחר התפלה מה שהיה מתפלל החכם ואומר רבונו של עולם עשה רצונך בשמים ממעל ותן 

רוח ליראיך מתחת והטוב בעיניך עשה, אמר שיעשה רצונו בשמים בענין שיהיה נחת רוח מתחת ליראי ה', וזה 

שישדד המערכת לבטל הגזרה מעל עושי רצונו בענין שיהיה להם כח לינצל מצרתם, ואחר כך אמר והטוב 

לעשות מה שלבי חפץ או מה בעיניך עשה, כלומר ובכל דבר שאני מתפלל לפניך אל תפן לדברי ולא לבקשתי 

שאני שואל, שפעמים הרבה אני מבקש ומתפלל על דבר שהוא רע לי, לפי שאני מדמה וחושב שהוא טוב, ואתה 

הוא היודע יותר ממני אם הדבר ההוא טוב אלי או רע, ועל כן אתה תבחר ולא אני, עשה מה שאתה יודע שהוא 

עיני. ובעבור זה הוא שאמרו רבותינו ז"ל חייב אדם לברך על טוב, וזהו והטוב בעיניך עשה, לא מה שהוא טוב ב

הרעה כשם שמברך על הטובה, לפי שבחינת הטוב הוא אל השם יתברך לא אל האדם, שעל ה' לבחור דרך 

הטוב והישועה אל האדם, אבל האדם אין לו לעשות אלא לברך השם תמיד, וזהו שאמר דוד לה' הישועה, 

וא בחירת דרך הישועה ולא על האדם, ומה שמוטל על האדם הוא לברך את ה' כלומר על השם יתברך לבדו ה

 תמיד על הטובה ועל הרעה ויכיר שהכל הוא לטוב לו, וזהו על עמך ברכתך סלה.

ובעבור זה היתה התפלה היותר ראויה אל השם יתברך לבקש רצונו בדברים כלליים לא בדברים מוגבלים 

מיוחד ודברים פרטיים הנה הוא כאלו רוצה להכריח הרצון האלהי למה  פרטיים ודרך מיוחד, שהמתפלל בדרך

שדעתו נוטה בו ובוחר ואינו רוצה להכריח דעתו לרצון האלהי, וזה כאלו מטיל דופי בידיעת השם יתברך ויכלתו, 
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https://www.independent.co.uk/news/world/americas/truman-diary-reveals-anti-semitism-and-offer-to-step-down-95825.html
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כאלו אין ביד השם יתברך דרך אחרת לתת את שאלתו ולעשות את בקשתו אלא הדרך שהוא בוחר לעצמו, ועל 

צא בזה אמר המשורר אך לאלהים דומי נפשי כי ממנו תקותי, כלומר כשתתפללי לפני בשר ודם את צריכה כיו

לפרש בקשתך והדרך שאת בוחרת בו להגיע אל מבוקשך, שבזולת זה לא ידע מה שבלבך ומה שאת צריכה 

נפשי לפניו אך כשאת מתפללת לפני האלהים אל תפרשי בקשתך, אלא דומי ומה הוא הטוב והמועיל אליך, 

וזהו כי ממנו ישועתי או ממנו  ולא תבחרי את הדרך להצלתך, שהוא יודע הטוב והמועיל אליך יותר ממך,

תקותי, שהוא יודע דרך הישועה או הדרך שתשלם בו התקוה יותר ממני, שפעמים אחשוב אני דרך לעצמי 

במלות כוללות ולהשליך יהבך עליו,  להשיג כבוד או מעלה מה או הצלה ויהיה ההפך, ולזה ראוי להתפלל לפניו

וזהו שאמר המשורר אחר שאמר והתענג על ה', אמר גול על ה' דרכך ובטח עליו והוא יעשה הטוב והמועיל 

אליך, שהוא יודע לבחור דרך הטוב או הכבוד או הישועה יותר ממך, וזה שאמר גם כן על אלהים ישעי וכבודי, 

י נפשי, לפי שעליו לבחור לי מה שהוא ישע אלי או ריוח והצלה או כבוד, כלומר על כן אני אומר אך לאלהים דומ

שאני לא אדע לשער זה, אלא אני משים מבטחי בו שהוא יבחר לי מה שהוא טוב ונכון ונאות לי, וזהו שסיים צור 

 עוזי מחסי באלהים, ויספיק זה הדבור בתפלה:

 ט -בראשית פרשת נח פרק יא פסוק א 

ל־הָּ   י כָּ ְַֽיִהִ֥ ַֽ ֵיִ֥ וַּ ר וַּ ֶׁ֖ ֶרץ ִשְנעָּ ה ְבֶאִ֥ ָ֛ ּו ִבְקעָּ ִַֽיְמְצאִ֥ ַֽ ֶדם וַּ ם ִמֶקָ֑ ַ֣ י ְבנְָּסעָּ ְַֽיִהֶׁ֖ ַֽ ים: וַּ ִדַֽ ים ֲאחָּ ִרֶׁ֖ ת ּוְדבָּ ָ֑ ה ֶאחָּ ַ֣ פָּ ֶרץ שָּ ֶׁ֖ ם: וַּי אְמּרּו אָּ ַֽ ְשבּו שָּ

ְלֵבנָּה   ם הַּ ֶהֶ֤ י לָּ ה וְַּתִהִ֨ ָ֑ ה ִלְשֵרפָּ ֶׁ֖ ים ְוִנְשְרפָּ ַ֣ה ְלֵבִנִ֔ ה ִנְלְבנָּ בָּ הּו הָָּ֚ יש ֶאל־ֵרֵעֵ֗ ֶמר: וַּי אְמּרּו  ִאַ֣ ח ַֽ ם לַּ ֶהֶׁ֖ ִ֥ה לָּ יָּ ר הָּ ֵחמִָּ֔ ַ֣ ֶבן ְוהַּ ְלאִָּ֔

 ַֽ אָּ ל־ְפֵנִ֥י כָּל־הָּ ּוץ עַּ ם ֶפן־נָּפֶׁ֖ נּו ֵשָ֑ ֶׁ֖ ֲעֶשה־לָּ ַֽ ִים ְונַּ מִַּ֔ שָּ ֹו בַּ ל  ְור אשַ֣ יר ּוִמְגדָּ נּו ִעֵ֗ ַ֣ ה׀ ִנְבֶנה־לָּ בָּ ַ֣ ֶַֽרד  ֶרץ:הָּ ֵיַ֣ יר  ה'וַּ ִעֶׁ֖ ת ֶאת־הָּ ִלְרא ִ֥

נֶׁ֖  ר בָּ ל ֲאֶשִ֥ ָ֑ ִמְגדָּ ם:ְוֶאת־הַּ ַֽ דָּ אָּ אֶמר  ּו ְבֵנִ֥י הָּ ר  ה'וַּי ַ֣ ֵצַ֣ א־ִיבָּ ה  ל ַֽ תָּ ֹות ְועַּ ֲעשָ֑ ם לַּ ַ֣ ִחלָּ ם ְוֶזֶׁ֖ה הַּ ת  ְלֻכלִָּ֔ חַּ ה אַּ ֶ֤ פָּ ד  ְושָּ ם ֶאחָּ ֶ֤ ן עַּ ֵהַ֣

 ִ֥ יש ְשפַּ ּו ִאֶׁ֖ א ִיְשְמעִ֔ ם ֲאֶשר  ל ַ֣ ַֽ תָּ ם ְשפָּ ִ֥ ִ֥ה שָּ ה ְונְָּבלָּ ְַֽרדִָּ֔ ה ֵנַֽ בָּ ֹות: הָָּ֚ ֲעשַֽ ַֽ ּו לַּ ר יְָּזמֶׁ֖ ל ֲאֶשִ֥ ם כ ָ֛ ֶפץ ֵמֶהִ֔ הּו: וַּיִָּ֨ ם  ה'ת ֵרֵעַֽ ֶׁ֖ ם ִמשָּ ָ֛ תָּ א 

יר: ִעַֽ ת הָּ ּו ִלְבנ ִ֥ ְחְדלֶׁ֖ ַֽיַּ ַֽ ֶרץ וַּ ָ֑ אָּ ל־ְפֵנַ֣י כָּל־הָּ וִָּ֔  עַּ ם ְיק  ַ֣ ם  ֱהִפיצָּ ֶרץ ּוִמשָּ ָ֑ אָּ ל־הָּ ת כָּ ַ֣ ֶׁ֖ק ְשפַּ וָּ ל ְיק  ִ֥ לַּ ם בָּ ָ֛ ל ִכי־שָּ ֶבִ֔ ה  בָּ א ְשמָּ ֶ֤ רָּ ן קָּ ל־ֵכּ ק עַּ

ֶרץ: ַֽ אָּ ל־ְפֵנֶׁ֖י כָּל־הָּ  עַּ

 אפסוק  שםרש"י 

באו בעצה אחת ואמרו לא כל הימנו שיבור לו את העליונים, נעלה לרקיע ונעשה עמו מלחמה.  -ודברים אחדים 

דבר אחר על יחידוד של עולם. דבר אחר ודברים אחדים, אמרו אחת לאלף ושש מאות חמשים ושש שנים 

 הרקיע מתמוטט כשם שעשה בימי המבול, בואו ונעשה לו סמוכות:

 שםהעמק דבר 

שפה אחת. זה גרם לחטא א', היינו שיסכימו לשבת כולן בקבוץ אחד, וזהו נגד רצון ה' שאמר שרצו בארץ )א( 

 ורבו בה, היינו להתהלך בארץ לארכה ולרחבה, כי לשבת יצרה:



ודברים אחדים. לא ביאר הכתוב הדברים אלא ברמז כמבואר במדרשים, אבל לא פירשן הכתוב מה המה כי אם 

אחדים, וללמדנו דלא משום איכות הדברים התעורר הקדוש ברוך הוא, כי אם בשביל שהיו אחדים, שהיו דברים 

יהיו מה שיהיו, ודבר זה אם כי לפי הנראה אין בזה שום עון, ואדרבה אפי' חבור עצבים ג"כ ראוי להניח, אבל 

 מכ"מ כאן גרם לחשוב שיצא מזה דבר לתקלת הישוב כאשר יבואר:

וגו'. כל המקרא אין בו ענין שראוי להודיע לענין הספור, ומה לי אם היו להם אבנים לבנין או )ג( ונשרפה לשרפה 

בנו בעץ או עשו שריפת לבנים, והלא כבר לפני המבול כתיב ויהי בנה עיר, ולא פירש הכתוב ממה ואיך בנה, 

יל את אברהם אבינו וא"כ יש להבין למאי פירש הכתוב דבריהם. ונראה דכאן מרומז קבלת חז"ל דנמרוד הפ

לכבשן האש, ומגוף המקרא אשר הוצאתיך מאור כשדים אין ראיה לזה, דלפי הפשט הוא מקום או עיר נקרא 

הכי וכמו דכתיב בארץ מולדתו באור כשדים, ויצאו אתם מאור כשדים וגו', אלא כאן מרומז הענין, דהא ודאי 

כבשן האש בשביל זה, אלא היה אתון נורא דלפי הקבלה שהפילו את אברהם אבינו לכבשן האש, לא עשו 

יקידתא לצורך הבריות, והודיע זה הכתוב שהיה כבשן לצורך העיר והמגדל, ומזה נבין כמה גדול ועמוק היה 

הכבשן, ומזה הכבשן ניצול אברהם אבינו. והא שלא פירש המקרא זה הנס באר היטב יבואר להלן י"ב י"ז 

 בהר"ד:

א יעלה על הדעת שיהיה עיר אחת לכל העולם, אלא כסבורים שיהיו כל הערים )ד( וראשו בשמים. זה ודאי ל

סמוכות וטפלות לאותו העיר שבה המגדל, ויהיה המגדל לצפות ממנו למרחוק אחר כל הישוב שלהם, שלא יהיו 

 נפרדים בארץ אחרת, על כן נצרך שיהיה ראשו בשמים:

יו שרי צבא להעניש את העובר, דבלא זה אינו ונעשה לנו שם, אנשים משגיחים וממונים על הדבר, ויה

מועיל המגדל. כל זה היה לחשש, פן נפוץ על פני כל הארץ. אמנם יש להבין מה חששו אם יצאו כמה לארץ 

אחרת, ומובן שזה היה שייך לדברים אחדים שהיה ביניהם, ובאשר אין דעות בני אדם שוים, חששו שלא 

אחרת, על כן היו משגיחים שלא יצא איש מישוב שלהם, ומי שסר יצאו בני אדם מדעה זו ויהיו במחשבה 

מדברים אחדים שביניהם היה משפטו לשריפה, כאשר עשו לאברהם אבינו, נמצא היו דברים אחדים 

 שביניהם לרועץ שהחליטו להרוג את מי שלא יחשוב כדעתם, ויבואר עוד להלן ו':

ו וארד להצילו מיד מצרים, או וירד ה' בעמוד ענן דמרים, דשם )ה( וירד ה' לראות וגו'. ענין ירידה כאן אינו כמ

משמעו גלוי שכינה, אבל כאן לא היה אלא השגחה פרטית, ופי' ירידה הוא באשר היו כל העולם מתנהגים רק 

בטבע ולא בהשגחה פרטית, משום שלא התהלכו על פי תורה ועבודה ואין כבוד לפני הקדוש ברוך הוא להזדקק 

פשוטים כאלה, בכל זאת כשעשו העיר והמגדל שנגע הרבה לכונת הקדוש ברוך הוא ירד ה' עם בני אדם 

 מכבודו ולראות במעשה ידיהם ולהענישם, וע"ע להלן י"ח כ"א:

בני האדם. היינו אנשים פשוטים שאין להם דעת תורה. ויש להוסיף ע"פ מה שפירשנו להלן מ"ח מקרא י"ט 

מילות חסד המיוחדת לאדם בלי דעת תורה, וכן כאן הפירוש שאע"ג בהרח"ד פי' המקרא אהל שכן באדם, ג



דתחלת העסק היה לצרכי האדם והוא בכלל ג"ח, אבל אחר שבלי דעת תורה נעשה אלא מדעת בני האדם, על 

 כן יצא הבנין לרועץ, וזהו אשר בנו בני האדם, הבנין אשר יצא מגמילות חסד בלי דעת תורה:

 היינו במנהג אחד כמש"כ להלן כ"ח ג' בפי' והיית לקהל עמים:)ו( הן עם אחד. משמעות עם 

 וזה החלם לעשות. עתה אינו אלא התחלת דבר עבירה במה שרוצים שיהיו בישוב אחד:

ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. אם יגמרו המגדל יבואו למחשבה שניה למנוע בעל כרחם 

המשחית את הישוב לגמרי, ולזה לא מועיל מה שכעת האנשים שנבדלים מדעתם זו, וזהו דבר רצח ושוד 

 המה מתאחדים בדעה:

וזה שצעק ירמיה הנביא )ב'( מה תיטיבי דרכך לבקש אהבה וגו' גם בכנפיך נמצאו דם נפשות אביונים 

נקיים לא במחתרת מצאתים כי על כל אלה, פי' שהיו בימיו אגודות והיו מתפארים שהמה באהבה ושלום 

ם, ואמר הנביא כי לא כן שהרי גם בכנפיך נמצאו דם נפשות נקיים, ולא משום איזה גניבה יותר מכל בני אד

ואין בזה שבח של שלום אלא וכדומה, אלא משום שלא היה באגודתכם, נמצא באה אגודתם לרציחה, 

 באופן שיהיו נזהרים גם מלעשות רעה עם מי שאינו באגודתם:

פות שונות, ומכל מקום מבינים מה שמדברים, על כן פירש ונבלה )ז( אשר לא ישמעו. כי יש שנים מדברים בש

 שפתם, באופן אשר לא ישמעו איש שפת רעהו שלא יבינו כלל:

)ח( ויפץ ה' אתם וגו' ויחדלו לבנת העיר. ולא כתיב המגדל, דאפי' היה נבנה המגדל היה בטל תכליתו להשגיח 

, ולא ידעו איש שפת רעהו ואי אפשר להנהיג על האנשים שנבדלים מדעתם, אחרי אשר נתבלבלו בלשונם

ממשלה ולהזהיר מה לעשות, אבל עדיין היה אפשר להסכים ברצון אחד לשבת יחד, מש"ה הודיע הכתוב 

 שממילא נפרדו לגמרי:

 ערוך השלחן בהקדמתו

 



Riddles of the Week 

#1 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף קכז עמוד א

אם נא מצאתי חן בעיניך  וגו' הכנסת אורחין מהקבלת פני שכינה, דכתיב ויאמראמר רב יהודה אמר רב: גדולה 

 '.אל נא תעבר וגו

 שלא להפסיק בתפלה: -סימן קד אורח חיים  שלחן ערוך

)א( לא יפסיק בתפלתו. ואפילו מלך ישראל שואל בשלומו, לא ישיבנו; אבל מלך עובדי כוכבים, אם אפשר לו 

כה וסופה קודם שיגיע אליו, יקצר; או אם אפשר לו שיטה מן הדרך, יטה ולא לקצר דהיינו שיאמר תחלת הבר

 יפסיק בדיבור, ואם אי אפשר לו, יפסיק:

)ב( היה מתפלל בדרך ובאה בהמה או קרון כנגדו, יטה מן הדרך ולא יפסיק; אבל בענין אחר, אין לצאת ממקומו 

 עד שיגמור תפלתו, אא"כ הוא בתחנונים שלאחר התפלה:

אפילו נחש כרוך על עקבו, לא יפסיק, )אבל יכול לילך למקום אחר כדי שיפול הנחש מרגלו( )הר"י ריש פרק )ג( ו

אין עומדין( ; אבל עקרב, פוסק, לפי שהוא מועד יותר להזיק, ונחש נמי, אם ראה שהוא כעוס ומוכן להזיק, 

 פוסק:

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

#2 

 ד -פסוק ב בראשית פרשת וירא פרק יח 

ח הָּ  תַּ ם  ִמֶפַ֣ אתָּ ץ ִלְקרָּ ַֽרָּ ֶ֤ ְרא וַּיָּ יו וַּיֵַּ֗ ָ֑ לָּ ים עָּ ִבֶׁ֖ ים ִנצָּ ִשִ֔ ה ֲאנָּ ַ֣ ְרא ְוִהֵּנה  ְשֹלשָּ יו  וַּיִַּ֔ א ֵעינָּ ֶ֤ י וִַּישָּ נֵָּ֗ ר ֲאד  ָ֑ ה: וַּי אמַּ ְרצָּ ַֽ חּו אָּ ֶׁ֖ ֶהל וִַּיְשתַּ א ִ֔

בְ  ל עַּ ִ֥ ר ֵמעַּ ֲעב ֶׁ֖ ִ֥א תַּ ל־נָּ יָך אַּ אִתי ֵחן  ְבֵעיֶנִ֔ ֶ֤ צָּ א מָּ ץ:ִאם־נִָּ֨ ֵעַֽ ת הָּ חַּ ִ֥ ּו תַּ ֲענֶׁ֖ שָּ ְגֵליֶכָ֑ם ְוִהַֽ ּו רַּ ֲחצֶׁ֖ ִים ְורַּ ט־מִַּ֔ ַ֣א ְמעַּ ח־נָּ ַֽ ָך: יֻקַּ  ֶדַֽ

 פסוק ד שםרש"י 

 .כסבור שהם ערביים שמשתחוים לאבק רגליהם והקפיד שלא להכניס עבודה זרה לביתו -ורחצו רגליכם 

 ד"ה אמר רבא תוספות מסכת שבת דף עב עמוד ב

 אמאי לא השתחוה מרדכי להמן וי"ל כדאמרינן במדרש ששתי צורות היו על לבווא"ת ולמאי דפטר רבא 



 Answers to the Riddles

#1 

העמק דבר בראשית פרשת וירא פרק יח פסוק ב

וירא. שני פעמים, ואמרו ברבה וירא בשכינה וירא במלאכים, ואינו מבואר כ"כ, ועוד איתא שם אמר אם 

יהיו מכבדים זה את זה בני אדם גדולים הם ע"ש עוד, ולכאורה קשה וכי דרכו של הכנסת אורחים לבדוק 

באהבת ה'  אותו תחלה אם הוא אדם גדול או לא, אלא כך הענין באשר שהיה א"א שקוע באותה שעה

ובהקבלת פני שכינה, ומלבד שהוא תענוג נפלא עוד הוא מצות עשה ואהבת את ה' כמבואר במקומו, 

ומ"מ אי מתרמי איזה מצוה בשעה שהאדם שקוע באהבת ה', מחויב להפסיק ממצות אהבה שאין לה זמן 

קבלת פני שכינה קבוע, וע"ז איתא במס' שבת פ' מפנין ]קכ"ז א'[ גדולה מצות הכנסת אורחים יותר מה

שנאמר אל נא תעבור מעל עבדך, ואין הכונה דמי שמכניס אורח הוא גדול ממי שזוכה להקבלת פני 

שכינה, אלא שהיא גדולה לדחות הקבלת פני שכינה, שכך הוא רצונו ית' שיהא מצוה מעשית דוחה מצוה 

כינה כדי לעסוק בהכנסת זו שאין לה שיעור וזמן, והביאו ראיה מאברהם אבינו שהפסיק מהקבלת פני ש

אורחים, ורבותא קאמר דאפי' הכנסת אורחים שהיא מצות גמילות חסדים דוחה, מכש"כ מצוה קבועה מן 

התורה, אכן זה אינו אלא במצוה שאי אפשר להעשות ביד אחרים, אבל אם אפשר להעשות ביד אחרים 

לעיל י"ז כ"ב מסוגיא דמ"ק דף ט'. אין ראוי לדחות אהבת ה', והרי זה דומה למצות תלמוד תורה שכתבנו 

וכ"ז מבואר בכתוב, דא"א בשעה שראה את המלאכים וגם ראה בשכינה היה תמה וכאינו יודע מה 

לעשות אם לקבל פני השכינה או להכניס את האורחים, אח"כ נתיישב בדבר ואמר אם בני אדם גדולים 

להפסיק מהקבלת פני שכינה, אבל אם  הם ואין כבודם לצוות למשרתים להכניסם לבית, הרי מחויב אני

 הדיוטים הם אפשר לקיים מצוה זו ע"י אחרים, היינו שיצוה את נעריו ולהכניסם ולהאכילם:

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

סי' סט עובר אורח ז"ל בספרו האדר"ת הגאון  

וירא בא אלי הרב הגאון מורנו הרב בארנשטיין נ"י הרב אב"ד קהילת טראב, ומצאני קורא ביום ו' עש"ק 

בספר תורה בטלית ותפילין כמנהגי בעזה"י בכל ערב ש"ק, וביקשתיו לחכות עד אשר אגמור הפרשה 

שהייתי קרוב לסופה, ואחר זה היצר לי מאוד, ואמרתי לו אולי שגיתי, שהרי אמרו חז"ל ]שבת קכז, א[ 

ג[, אלא  -דולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה ונלמד מפרשה שבוע זאת ]בראשית יח ג

שחשבתי שאני עוסק בקריאה בהספר תורה בכוונה אולי ימצא בה טעות, א"כ היא לתא דמצות עשה 

דכתיבת ספר תורה, א"כ הוי ליה ככל עוסק במצוה שפטור מן המצוה, ואפילו עוסק בקלה פטור מן 

 .כברש"י בסוכה החמורה



ויש לומר דהקבלת פני השכינה שאני ]משאר מצוות[, דהו"ל מצוה שאין לה שיעור וסוף כלל, דכמה שנים 

רצופים הו"ל מצוה, א"כ בכהאי גוונא יש לומר דמצות הכנסת אורחים קודמת לה דהו"ל מצוה עוברת, 

 .ראשונהדלא שייך בזה לתת גבול עד שיפסוק, כיון שגם אחר זמן היא המצוה כב

ומהאי טעמא נראה לפרש טעם הירושלמי בפרק קמא דברכות ושבת ]פרק א' סוף הלכה ב'[ דבקריאת 

שמע אין צריך להפסיק, ופריך מאי שנא סוכה ואינו עושה וכו', ומשני זה שינון וזה שינון, דלענין מצות 

ול כלל, ולא שייך לומר תלמוד תורה ודאי דהא עדיפא מצוה מעשית, דמצות תלמוד תורה אין לה קצב וגב

עד שיפסוק, על כן צריך להפסיק תיכף, משא"כ בשאר מצוה כשעוסק בזו פטור מאחרת עד שיגמור 

הראשונה. ולכן אנכי שקראתי בהספר תורה לא קראתי לשם מצות תלמוד תורה לבד, רק גם לשם הגהת 

מזולתה, על כן כשקראתי הספר, א"כ היא מצוה אחרת, ובמצוה אחרת תו יש לומר דעוסק במצוה פטור 

בספר תורה הייתי פטור מלקבל אורחים, אף שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה, דהיינו 

 .דומיא דהקבלת פני השכינה שהיא מצוה שאין לה שיעור

ואולי ביסוד זה נחלקו הני אמוראי ]שבת קכז, ב[ ר' יוחנן ורב דימי מנהרדעא, דר' יוחנן אמר גדולה 

חים כהשכמת בית המדרש, ורב דימי מנהרדעא אמר יותר מהשכמת בית המדרש, ותרוויהו הכנסת אור

תלי להו בלשון המשנה דריש פרק י"ח דשבת, עיין שם ]ובגמ' קכז, א[. שיש לומר דאם מצות בית 

המדרש היא מצוה שאין לה סוף, ודאי דהכנסת אורחים עדיפא שהיא מצוה עוברת, אבל אם מצות בית 

 .ה סוף, יש לומר דשווים הםהמדרש יש ל

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

 



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

#2 

 שו"ת מהר"ם אלשקר סימן עו

ומה שהוקשה לכ"ת בענין המלאכים של אברהם אבינו ע"ה דמאחר שהיו אצלו ערביים המשתחוים לאבק 

רגליהם איך השתחוה להם בעוד הע"ז עליהם והלא ההשתחויה היא מארבע עבודות עד ולפי' סכן מרדכי 

 בעצמו ולא השתחוה להמן. 

ודאי דאיני רואה בכאן שום קושי דלא אסרו אלא המשתחוה לע"ז עצמה אבל המשתחוה לעובד ע"ז אינו 

אסור וכדאיתה בפ"ד מיתות דתניא לא תשתחוה להם להם אי אתה משתחוה אבל אתה משתחוה לאדם 

עבד ורבא כהמן אבל לא כהמן שכמותך. יכול אפילו נעבד כהמן ת"ל לא תעבדם. והא המן מיראה הוא נ

כהמן דאיהו גופיה ע"ז ולא כהמן דהמן מיראה והכא לאו מיראה וכו' כדאיתה התם. אלמא דאין אסור 

להשתחות לאדם העובד ע"ז. ומינה דאפילו כשהיתה ע"ז תלויה עליו מותר להשתחות לו דלא מיחזי אלא 

ז תלויה בצוארו כדאית' במדרש הביאו אותו כדי לכבדו דאי בע"ז תלויה עליו אסור לימא כהמן שהיתה ע"

התוספות בפרקים ופרק כלל גדול והוי רבותא טפי דאע"ג דאיהו גופיה לאו ע"ז הוא כיון שתלויה עליו 

אסור אלא ש"מ דלא אסרו אלא באיהו גופיה ע"ז. וכן מצאתי בתשובה להר"ר יצחק מאופנ"הם הביאה 

דות הגלחים שיש להם תועבה קבועה לפניהם בבגדיהם ספר תרומת הדשן בהלכות ע"ז זה לשונו על או

וכו' נ"ל שמותר להשתחות להם ולקום מפניהם מאחר שאין עושין עצמן ע"ז ואינם נעבדים אלא מפני 

גדולתן שהם שרי' לא מפני שתי וערב שיש עליהם וראיה מפ"ד מיתות וכו' אלמ' מותר להשתחוו' למי 

כולת או יקום טרם בואם ע"כ. ואי קשיא לך דהתם הקשו בתוספות שאינו נעבד. ומ"מ יעצים עיניו בכל הי

לרבא דאמ' דאפי' באיהו גופיה ע"ז אם מיראה שרי וכדאמרינן לעיל ולא כהמן דהמן מיראה וכו'. ואם כן 

אמאי לא השתחוה מרדכי להמן כיון דהוה שם מיראה ותרצו משום שהיה לו צלמים על לבו. אי נמי משום 

כ נר' מהאי תירוצא קמא דהיכא דאית ליה צלמים אסור ואפי' היכא דאיכא יראה. קדוש השם וכו' א"

ונראה לי בתירוצא דהכי קאמרי אף על גב דלרבא ואפילו אי הוה איהו ע"ז היכא דאיכא יראה שרי שאני 

המן דהוה ביה תרתי איהו גופיה עבודה זרה וגם היה לו צלמים על לבו ולא מצית למימר ביה דהשתחוה 

שום כבוד דהא איהו גופיה הוה ע"ז ונמצא דלא הוה משתחוה אלא לצלם והצלם לא הוה ביה יראה לו מ

דלא צוה המלך להשתחות אלא להמן ואי לגבי המן איכא יראה לגבי צלם ליכא יראה דאי לא תימא הכי 

משמע מאי קא מתרצי אטו מי יש לו צלמים על לבו גדול משאלו היה איהו גופיה ע"ז. הא לא אפשר וכד

מההיא תשובה דלעיל הילכך עיקר טעמא דלא השתחוה מרדכי להמן היינו משום דהוה איהו גופיה ע"ז 

וכמו שכתב רש"י ז"ל שם זה לשונו נעבד כהמן שעשה עצמו ע"ז כדאמרינן במגלה דאי לאו הכי לא הוה 

ע"ה. ומאי מרדכי מתגרה בו והיה כורע ומשתחוה לו ע"כ. מה שאין כן במלאכים של אברהם אבינו 

דאמרינן בפ"ק דע"ז נתפזרו לו מעות לפני ע"ז לא ישחה ויטלם דנר' כמשתחוה לע"ז. ומעין המושך מים 



לפני ע"ז לא ישחה וישתה מפני שנר' כמשתחוה לע"ז. לא תקשי מידי דשאני התם דע"ז עצמה עומדת 

פזרו לו מעות או לא. והכי לפניו והרואים אותו ששוחה אינם יודעי' ששוחה בעבור המעות דמי יודע אם נת

נמי גבי מעין המושך הרואה אותו ששוחה אינו יודע ששוחה לשתות אלא אותו העומד על גביו ורואה אותו 

שותה או העומד בעת שנתפזרו לו המעו' ורואה שמלקטן אבל זולת אלו לא. והיינו דקאמרינן התם דאם 

נרא' שמשתחוה לצלם אלא שנר' מלקט או  אינו נראה מותר כלומר דאם אין שם רואים אי נמי שאינו

שותה מותר. ורש"י ז"ל פי' כגון שפונה לאחריו או לצדדין בעת ששוחה וכיוצא בזה דאינו נר' כמשתחוה 

מותר מה שאין כן בעובדא דילן שההשתחויה לא היתה אלא לאדם שיש עליו ע"ז והרואה אומר שאינו 

יא ע"ז אינה נראית כע"ז דכל עוברי דרכים יש להם משתחוה אלא לאדם כדי לכבדו כדאמרן. וכ"ש דהה

אבק ברגליהם ואין מי שמשתחוה לו אלא הערביים ואין מי שיעלה על דעתו שהוא משתחוה לאבק אלא 

לאדם עצמו. וכ"ש דהכא ליכא רואים כהתם גבי המן. ועוד איכא למימר דכפי הנראה מפשט הכתובי' 

דמי כתי' וישתחו להם כדכתי' התם וישתחו לעם הארץ אברהם אבינו ע"ה לא השתחוה אלא לשם ית' 

וגומ' הא לא כתיב אלא וישתחו ארצה וכמו שכתב רש"י ז"ל שם מב"ר גבי ויאמר יי' אם נא מצאתי חן 

בעיניך וגומ' דהוא קדש ויאמר לשם ית' להמתין וכו' ולפי זה וישתחו ארצה הוי סמיך לויאמר ושיעור 

 יאמר לו אל נא תעבור מעל עבדך.הכתובים וישתחו ארצה לשם ית' ו

 פרי חדש אורח חיים סימן קיג סעיף ח

לא ישחה וכו'. ואם תאמר והא אמרינן פרק ב' דמסכת ראש השנה ]כד, ב[ ההו בי כנישתא דשף ויתיב 

דרטא והוו עיילי רב ושמואל ואבוה דשמואל ולוי ומצלו התם ולא חיישי לחשדא, בנהרדעא דהוה ביה אנ

וי"ל דשאני התם דלא הוה אלא דמות המלך ולא הוה צלם ממש, ואין הכי נמי דאי הוה צלם ממש אסור, 

אעפ"י שלבו לשמים. וכן כתבו בתוספות בסנהדרין ]סא, ב[ גבי ההיא דאמר רבא ]שם[ העובד עבודה 

ומיראה פטור, דהא שלא השתחוה מרדכי להמן לפי שהיו צלמים על לבו, ועיין ביו"ד סימן  זרה מאהבה

ק"ן ]סעיף ג[ בהגה, והא דאשכחן ]בראשית יח, ב[ גבי אברהם שהשתחוה למלאכים והם נדמו לו 

לערביים שמשתחוים לאבק רגליהם ]בבא מציעא פו, ב[, שאני התם שהאבק אינו כנגדו, וכפי זה אם 

 רב מרוקם בבגד גוי מלאחריו ופני המתפלל כנגד פני הגוי שרי:השתי וע

 

 

 

 



 חמרא וחיי סנהדרין דף סב עמוד א

 



Selected audio from our listeners 

Comments on the Show 

Comments on the show 1 click here 

Comments on the show 2 click here 

Comments on the show 3 click here 

Comments on the show 4 click here 

Comments on the show 5 click here 

Comments on the show 6 click here 

Comments on the show 7 click here 

Comments on the show 8 click here 

Comments on the show 9 click here 

Comments on the show 10 click here 

Comments on the show 11 click here 

Comments on the show 12 click here 

Comments on the show 13 click here 

Comments on the show 14 click here 

Comments on the show 15 click here 

Comments on the show 19 click here 

Comments on the show 20 click here 

https://drive.google.com/file/d/1mvDqqxyNH9lKjvRqHovrsAPQiIn5VdkY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zMahO-I2aaq5qYG5u64KWSy5GHVMa_Yv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jrW71uuJAFCRuyPyPvxj4HdBoJpw_aeV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QwLnew4EceVqZ_-pkqACXg1jmO0HRWyA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UHiQkeI0Wim8W-ym74Mw3ii7W4nSFVM2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j28eMG7aAE6djP75oyyFdEEqXx96zhi3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-myeyBcnrqVGeXzmNNcdOvbFo8Pn9Vud/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tCG8TyQM7f0r2YLxHBsHo5PxXhxZrEod/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NsSAjFMKkSUCkz9dXpZGc6xeeUNekhti/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g_1b5fNZlVXZOBymdRVdHEdsaBUwtlU9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cURvcTQKGa_IpcGlFEvHoG2k9U3zT-cv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zyl3RjkUckyaB1_Mbk3vgXMW-g9OqEO4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P41SctEG26L-z6OtGbnXcBBxlga4E705/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qxb2BGPMHV53ighyP0TpHcCjrR8pPZWJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z-z9RxsnhWJmdMTc6rMcVEVPQmVDgni1/view?usp=sharing


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 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 Question 20 click here 

Answers to the Question 21 click here 

https://drive.google.com/file/d/1k7xjqdhra6dsfYIHWeXByw8Gaq0IbaTJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A_DWAgXa_GIHIKdKSqyFp6LtL6auOrmK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1toRPTaUHHVhsRmyXlMdP_PzhyztMI4vC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mw6YIcoIc1KlyFW-AVb6FHZRAe1y8bIa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1olxCCiKKWspxfAzPiz4aJzAjgvCpx5jf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1akwsOxvbTYzrb1hXX1H5Aj-vXKPBik2t/view?usp=sharing


Comments on Previous Shows 

Show 295 – Mesira in Halacha 

Comments on the show 1 click here 

Comments on the show 2 click here 

Show Suggestions 

Suggestion 1 click here 

https://drive.google.com/file/d/1-czk8aBnYEp2tVHKfm2EW6D0M8LMTKmE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O6ef0r492V_l8DfUSdGhNQ_0KOHyynyx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13lGwFEsBLmOXcXFjMnIfQR8tDHy2Feqc/view?usp=sharing


Selected emails from our listeners 

Answers to the Questions 

Hi, I just wanted to say that being "Mekabel Pnei HaShechina" is not the same as 

Davening, which is a Chiyuv and therefore can't be given up for Hachnasas Orchim. 

The Medrash is not saying the Chiyuv of Hachnasas Orchim is greater than the Chiyuv 

of Davening, it may be saying the privilege of doing the Mitzvah Hachnasas Orchim is 

greater than the privilege of being Mekabel Pnei HaShechina.  

Bracha Poliakoff  

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

Shalom. I enjoy listening to your program very much in my car. Regarding your question 

about why Avraham was Machnis Orchim when we know Osek B'Mitzvah is Patur from 

a Mitzvah. The answer may be that Kabbalas Pnei Shechina is a wonderful Madreiga, 

but not a Mitzvah, whereas Hachnasas Orchim is a Mitzvah. Davening is also a Mitzvah 

and therefore Osek B'Mitzvah applies and one should not be Machnis Orech during 

davening. This is like the story with the Arizal who told the RaMAK that if he comes with 

him right away they could bring Moshiach. The RAMAK said he would just tell his wife 

and then come. By the time he returned the Arizal said it was too late.  

When Rav Yiosrael Salanter repeated this story he said that the next time the Arizal 

would ask RaMaK to come he would do the same thing again, because Kavod Ishto is a 

Chiyuv whereas bringing Moshiach--great as it is--is no Chiyuv. 

Regarding the second question the dust was not Avodah Zara like an idol. Who 

worships dust? It means they worshipped themselves, symbolized by what people might 

say "He worshipped the earth that they (whoever their "idol" might be) walked on." 

Hatzlacha. 

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

על השאלה איך הפסיק אברהם באמצע מראה הנבואה לקבל את פני האורחים. יש לומר על פי מה 

אה "וכולן )הנביאים( אין רואים מראה נבואה בפרק ז' מהלכות יסודי התורה על עניני נבו שכתוב ברמב"ם



באמצע מראה  ואם כן מכיון שאברהם היה ."או ביום אחר שתיפול עליו תרדמה אלא בחלום בחזיון הלילה

ורואה שלושה אנשים, הבין אברהם ממה שהופסקה  תרדמה נבואית באמצע שהתעורר נבואי איך יתכן

ומזה למד שקבלת פני האורחים  ם ויכניס אותם לביתו.פתאום שזה היה בכדי שיראה את האורחי נבואתו

 .מקבלת פני השכינה יותר חשובה

 ,בברכה

 יונה טאובה

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

Comments on the Show 

I'm a Chareidi/Yeshivish Jew, who has supported Mr. Trump in the recent elections. I 

did so somewhat reluctantly (and I'll explain my reluctance shortly), and did so solely 

because of his policies, both his domestic policies, and his accomplishments in 

the Mideast, particularly the Abrahamic accords.  

However I would like to point out that as a person, in terms of having a decent character 

and having the sort of integrity that the US president should embody, President Trump 

scores an F in my opinion. I know that this is an unpopular view to hold in our 

community, but I think it needs to be stated. The way he speaks about things related to 

women, his bullying people to get his way politically and otherwise, is so grotesque in 

my opinion, and I really cannot understand the almost unanimous enthusiasm for such 

an individual. The idea that a president would claim baselessly that the elections are 

being stolen from him talks to this.. It's high time that the emperor without cloth is 

pointed out. Joe Biden in contrast is a decent family man, with an accomplished political 

career. I am concerned about some of his policies, but as a person he is certainly 

qualified, and hope that he will succeed as president (as it seems like will be the case). 

Anyhow, I enjoy your show,  

Thank you so much  

A.B. 

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



Hello Reb Dovid I totally agree with the lev melochim byad Hashem Mehalech. My 

question to you is, was all the money donated to liberal/ Conservative party’s by Jews a 

waste? Also here is a quote attributed to you from 2016 “Additionally, we as Tzibbur 

(community) have to recognize that there is a reasonable chance that she will be 

president and for us to have not any friends who support her is not the brightest position 

as a community that we could take,” clearly this isn’t in line with the Possuk. I was also 

wondering why Nachum Ish Gam Zu went to Rome with a gift what happened to Lev 

Melochim??  

Respectfully  

Zevi Markovic  

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

Good evening Reb Dovid Shlita, 

As usual your show with Rabbi Schnell left much room for introspection and debate. Kol 

Hakavod. 

Regarding the Teshuva of R' Moshe regarding suing the government. 

1. As one can see at the end of the teshuva R' Moshe had limited knowledge of the 

details of what was taking place. This seems to indicate that were he to know better the 

actual situation he might have changed his opinion. He was answering in accordance 

with the limited knowledge he was given 

2. The question there was suing the British government in a European court. This is a 

far cry to suing the Governor in an American institution made for this very purpose. I am 

certain that no government wants to be dictated by a foreign institution. An institution 

that it reluctantly has to be a member of. This is not the present situation. 

Thank you for a wonderful show 

Emmanuel Danan   

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



First, let me say I enjoy your show.... and the however  

A few months you made a remark about the scientist rejoicing that they had found the 

Higg's Boson (the so-called God particle ). The scientists were rejoicing at the fact they 

had found a particle for which they had searched for decades - without which the 

universe would not be concretized - the particle is "magshim" as it were, the physical 

universe. 

They were celebrating hundreds if not thousands of individual contributors that made it 

all possible. They were not celebrating a "proof" that God didn't exist. Real scientists 

understand that science does not inform questions of religion and that religion does not 

inform questions of science. If you could prove (or disprove) God's existence - it 

wouldn't be faith - would it ? 

The particle has originally been nicknamed the "the god-damned" particle by Leon 

Lederman - because it was so hard to find. When Lederman wrote a book,  

The publisher required a name change - the name then stuck. 

David Chasman 

 





Lessons in an Era of Rapid Change 

:m~111IMPUCATIONS 
OFA OF 

EVENl'S 
Changes in the World ... Mandating Changes in Ourselves 

EARTH-SHAKING EVENTS 

TIS past year, we were witness 
o revelations of G-d's Hand in 

the events that surround us. If 
earlier generations would have seen 
that which we lived through, they 
would have burst forth with shiros 
ve'sishbadws--Bcmgs of praise to G-d. 

Let us step back for a moment to 
better appreciate what has occurred: 
At those very places where for genera
tions one was not even permitted to 
mention G-d's name, youngsters to
day are studying Torah. In buildings 
where uttering the "Shemd' was for
bidden, five minyanim (myself among 
them) thundered a public Maariv-in 
the Moscow airport, no less! I mar
veled at this and thought: 

If only the Chafetz Chaim, who had 
declared that we should take arms to 
battle against the depraved Commu
nists, would have merited to experi
ence this! If only the revered Slutzker 
Rosh Hayeshiva, Reb Issur Zalmen 
Meltzer, who ran his yeshiva clandes
tinely under Bolshevik rule-if only 
he would have been privileged to visit 
those chadorim with us, to daven that 
Maarivwith us! How they would have 
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sung out with songs of praise to G-d! 
We, who did have the privilege to wit
ness these events, certainly should be 
full of praise of G-d. Just as the Jews 
were enjoined by Moshe Rabbeinu 
with the words: "You saw .. .," referring 
to having been at Sinai and witnessed 
the Giving of the Law, making them 
answerable to a higher level of con
duct. we too are members of a genera
tion that saw outstanding events. 

The Meshech Chochma points 
out that all modem "isms" have 
their roots in earlier times. Fascism, 
for instance, prevailed during the 
Dor Hamabul (the generation of the 
Deluge), when "the earth was full of 
chomos (robbery)" and strong-arm 
tactics prevailed. Communism has 
its precedent, he posited, in the Dor 

Hajlaga. when all of mankind 
pooled their resources to build the 
Tower of Babel: possessions, labor, 
and even families were turned over 
to the community to be shared by 
all. This violation of all standards of 
ethical conduct and basic decency 
earned G-d's wrath who brought 
destruction on this effort. 

Indeed, the Torah's account of 
the Dor Ha.Jlagadescrtbes the entire 
world as being of "one language 
(so/a echad), united Uni purpose 
(devarim achadim)," which Chnzal 
tell us were aimed against Echod
the supreme Oneness that is G-d. 

Unity-achdus-is a key ele
ment in the strength of kedusha, 
the forces of sanctity. Thus when 
Yaakov Avinu and his children trav
eled to Egypt, his family is de
scribed as "shivim nefesh-seventy 
soul," in the singular, so completely 
were they united in thought, iden
tity and purpose. When the forces 
of tuma (depravity and destruction) 
unite, as they did in the Dor 
Hajlaga, they have the power to 
prevail, chalila. Thus did G-d decide 
to intervene with "vayifetz 
Hashem--and G-d scattered" them, 
to negate their power. 

We, in our day, are witness to the 
disintegration of the modern-day 
counterpart to Dor Haflaga. 
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OVERCOMING HARDSHIP AND 
PERSECUTION 

While he was tending Yisro's 
sheep, Moshe Rabbeinu was deeply 
concerned over the fate of the Jews 
in Egypt: How will they ever sutvive 
the harsh Golus? Then he saw the 
sneh-bush aflame, but not con
sumed by the fires that enveloped 
it and the message was clear. The 
Jews, too, would prevail in spite of 
their suffering. 

W e had agonized over the ter
rible suffering of our breth
ren In the Soviet Union, 

and wondered how they could ever 
survive. And now we have seen the 
Hand of G-d scatter the forces of the 
USSR, negating its power, crumbling 
the Union that held it together. Our 
immediate obligation is to do our ut
most to meet the material needs of 
these Jews, while malting certatn that 
their ge'ula, their redemption from 
the Communist yoke of oppression, 
be complete ... paralleling the con
summation of Ge'ulas Mitzrayim, the 
redemption from Egypt, which was 
fully realized with "that they serve 
Elokim on this mountain (Sinai]," 
where they received the Torah. We too 
must lead our (former-) Soviet breth
ren to Sinai, and re-unite them with 
our Torah heritage. 

Our fears over the fate of our 
brothers in Eretz Yisroel and their 
subsequent resolution-outright 
miracles, wherein those closest to the 
Ribbono she! Olam were spared the 
worst-are certainly cause for singing 
shiros ve'sishbachos in praise of G-d. 
But this is not the complete summa
tion of the year in retrospect. 

DARK CWUDS ON THE HORIZON 

We are witnessing an in
crease in anti-semitic 
expression and actions in 

America, and it should provoke us to 
some self-examination: 

The Jews enjoyed a protected 
status in Egypt until Yoseif 
Hatzaddik died. At that point, "the 
land became fiUed with them" 
(Shemos 1,7), and the plans for per
secution began to unfold (ibid, !OJ. 
AslongasYoseifwasalive, theJews 
remained in Goshen, honoring the 
exhortation of Yaakov Avinu: "Do 
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not make yourselves conspicuous 
[among the nations)" (Bereishis 42, 
I). His warning to his sons was to 
avoid behavtor that makes them 
seem privileged. In Yaakov's time, 
that meant not staying home in 
Canaan when others were traveling 
to Egypt to avoid starvation. They. 
too, should journey to Egyptto pur
chase food. 

Let us step back for a 
moment to better 
appreciate what has 
occurred: At those very 
places where for 
generations one was not 
even permitted to 
mention G-d's name, 
youngsters today are 
studying Torah. 

In Egypt after Yoselfs passing, it 
meant pursuing policies of re
straint. But the Jews defied this 
counsel. They were everywhere to 
be found, and incurred the impa
tience and wrath of their host coun
try. And the persecution began. 

We must examine our own mode of 
behavior in America, and ask our
selves if we Jews do not overstep the 
warnings of Yaakov Avinu; "Do not 
make yourselves conspicuous!" Too 
many of us feel over-confident of our 
ability to play a major role in the po
litical arena. After all, we reason, we 
do have senators and congressman 
who are close to us. Why shouldn't we 
exercise our full rights as citizens, 
and even condemn the President 
when it suits our fancy! 

But this is not the prescribed Jew
ish course of action. Yes, Jews have 
always found ways of bringing their 
needs and interests to the attention 
of government officials through 
shtadlonus, which has been the 
highly-effective route pursued by 
Agudath Israel. Our predecessors 
showed us the way by reviewing the 
Parsha of Vayishlach (which tells of 

how Yaakov Avinu prepared for his 
encounter with Eisav and his threat -
ening army), before negotiating with 
non.Jewish officials. Yaakov Avimis 
non-confrontational approach con
tinues to be our source of how to con
duct ourselves in our current Gotus. 

RESPONDING TO SALVATION AND 
SUFFERING 

Tie paradoxical mixture of open 
miracles alongside the up

urge in overt anti-semitism. 
which we are now experiencing, can 
leave one confused. There is a pasuk 
at the end of the Tochacha. however, 
that shows how both trends are inter
related: 

After much suffering, Kial Yisroel 
will say, "Only because G-d is not in 
our midst have all these sufferings 
befallen me" (Devarim32, 17). During 
periods of hastoras Panim, when G-d 
(so to speak) covers His Face, and we 
become unaware of His Presence, 
then do sufferings befall us, ., . .,_ 

The underlying message of all that 
has been occurring-the sweet and 
the bitter-is that we are totally inef
fective in regard to changing events 
on our own. For generations. we 
could neither bring freedom to the 
Jews of the Soviet Union, nor could 
we succeed in fully opening up the 
gates of immigration from that coun
try. Only Divine intervention could 
bring this about. Similarly, we were 
helpless in the face of the Iraqi 
dictator's Scud missile attacks. Only 
Divine protection could spare us the 
worst. And now, the sudden upsurge 
in anti-semitic acts finds us inca
pable of stemming the tide. These 
events of"sufferingbefalling us" only 
occur because we fail to recognize 
G-d's undeniable Presence in our 
midst. Since He is our only means of 
protection, we must increase our sen
sitivity to that Presence, enlarge our 
awareness ofit. and enhance our ut
ter dependency on it. 

THE PLACE FOR INITIATIVES 

There is an area where our ini
tiatives are meaningful and 
where our actions can bear 

fruit on behalf of the existence of Kial 
Yisroel: Torah study. This was im-

7 

yaakov
Highlight

yaakov
Pencil

yaakov
Pencil

yaakov
Pencil

yaakov
Pencil



We must examine our 
own mode of behavior in 
America, and ask 
ourselves if we Jews do 
not overstep the 
warnings of Yaakov 
Avinu: "Do not make 
yourselves conspicuous!" 

plicit in G-d's reassurances to Aaron 
Hakohein, when his heart had felt 
faint for having no share in the dedi
cation of the Mishkan (the portable 
sanctuary used during the 40 years' 
wandering in the wilderness): "Yours 
is greater than theirs." 

The direct reference of G-d's words 
to Aaron is to the daily kindling of the 
menora, which was greater than a 
share in dedicating the Mishkan 
(Rashi). The long-range reference is to 
the Chanuka victory and the result
ant celebration, in the distant future, 
which continues year after year 

(Ramban). The ultimate and most 
profound reference is to Torah study, 
for (as the Netziv elaborates) kindling 
the menora was symbolic of probing 
the depths of the Talmud; and every 
Jew's involvement in Torah study, 
through learning and through sup
port of its scholars and institutions, 
binds him to that act of sacred illu
mination. 

Here our mesiras nefesh can bear 
fruit. G-d takes note of our devotion 
to Torah, and responds to our efforts 
with limitless blessings and grants us 
cause for eternal celebration. • 

All New Series! 
Vayikra 
Series V 

rhe Commuter's Chavrusah 
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 סימן עז שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב

 המדינה בפני שופטים במדינה אחרתאם מותר לתבוע שרי 

ג' ניסן תשל"ז. מע"כ ידידי הנכבד והחשוב עוסק בהרבצת תורה בהעמדת בתי ספר לילדי ישראל ללמדם תורה 

 ויר"ש מוהר"ר אפרים קעסטענבוים שליט"א. 

דאי פשוט וברור שיש להשתדל אצל הנה מצאתי את מכתב מע"כ הרמה וראיתי שאיכא בזה נידון גדול, שאף שו

הממשלה שיתמכו בבתי ספר שהיהודים יסדו לעצמן מאחר שכן הוא דין המלוכה בענגלאנד /באנגליה/ ומחמת זה 

לא הבנתי את השאלה ואמרתי ע"י הטעלעפאן /הטלפון/ שאיני רואה בזה שאלה, אבל בקראי את המכתב שנכתב 

צל שרי המדינה בענגלאנד גופא אלא לתבוע למשפט אשר נמצא באנגלית שהנידון הוא אם יש להשתדל שלא א

במדינה אחרת שגם ענגלאנד שייך להם ולבוא בקובלנא לפני השופטים על השרים של ענגלאנד אשר עושים עוולה 

נגד היהודים, ושיכריחו אותם ליתן גם לבתי ספר של יהודים, שודאי יש לחוש להטלת איבה מהממשלה להיהודים 

ח"ו יביא לתוצאות לא טובות בהרבה ענינים ואיכא בזה ענין רדיפה והרבה חששו חכמים לחשש שזה אפשר ש

איבה והקלו כמה דברים בשביל זה כמפורש במסכת ע"ז דף ו' ע"ב כי צריך לידע שהשנאה לישראל מכל האומות 

' וישלח )ל"ג, ד'( על היא גדולה גם ממלכיות שנוהגין בטובה, וכבר אמרתי על הלשון שהביא רש"י בפי' החומש פ

קרא דוישקהו ארשב"י הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב דמה שייך זה להלכה, דהוא כמו שהלכה לא משתנית 

כך שנאת עשו ליעקב לא משתנית דאף אלו שנוהגות באופן טוב שנאתן גדולה בעצם שלכן ח"ו להתגרות בהם 

שו זה אך מאיזה טעם לא רצה לומר טעמו. ואני מרחוק ולגרום איבה וזהו ודאי טעם הרב פאדאווא שאמר שלא יע

המקום וחסרון ידיעת ענינים הפאליטיים /הפוליטיים/ איני יכול לומר כלום, ומספק יש להחמיר שלא לתבוע את 

המדינה לשופטים שבמדינה אחרת אף שנעשה זה בהסכם ענגלאנד, אבל להשתדל אצל השרים במדינת ענגלאנד 

 דל בכל האפשרי. גופא ודאי צריך להשת

 ובזה אגמור בברכה כפולה לחג כשר ושמח וגאולה שלימה, ידידו, משה פיינשטיין.




