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 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף סט עמוד ב

נחמיה בן חכליה קרוי כן בספר עזרא ובגמרת ירושלמי נמצא שעל  -התרשתא  ופרש"י .ויאמר התרשתא להם

סם המות במשקה המלך התירו לו שם שהיה משקה למלך היה צריך לשתות קודם שלא יחשדוהו שמא הטיל 

 יין של עובדי כוכבים לשתות לכך נקרא התרשתא.

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ג סימן צ

אם מי שאסור לו להתענות ביו"כ וע"י זריקת רפואה ע"י תחיבת מחט בגופו יוכל להתענות אם צריך לעשות כן 

 או לא. 

ובדבר אחד שאסור לו לצום ואם יעשו לו זריקת איזה רפואה ע"י תחיבת מחט בגופו יוכל לצום, פשוט לע"ד 

שות זה, ולא מצד שאין לחייבו כיון שהוא פטור להכניס עצמו לחיוב כדכתב כתר"ה, דהא שאינו מחוייב לע

הרמב"ם כתב ברפ"ב משבת דדחויין המצות אצל סכנת נפשות דמשמע ולא הותרה כמפורש בכ"מ, שנמצא 

וב שאף שהוא מסוכן לצום הוא בכלל החיוב אך שנדחה חיובו מלקיימם, אבל מ"מ אין לחייבו משום דנראה דחי

ורפא ירפא שילפינן שיש חיוב לרפא במיני סמים הוא רק לרפא החולים ממחלתם, ולא כשלא ירפאנו אלא 

שיעשו מיני הסמים שיוכל לצום. ומסתפקנא דאולי יש גם איזה איסור בזה, דהא התוספות ב"ק דף פ"ה כתבו 

ורפא ירפא דמה שלא על הא דדרשת ר' ישמעאל שניתן רשות לרופא לרפאות הוא דוקא מדתנא ביה קרא 

שמעינן מרפא לחודיה דהו"א ה"מ מכה דבידי אדם אבל חולי הבא ביד"ש כשמרפא נראה כסותר גזירת המלך 

קמ"ל דשרי, וא"כ אפשר שמה שהתורה התירה וגם חייבה לרפא אינו משום דקמ"ל דלא הוי כסותר גזירת 

הרופא והרפואה שיצטרך ושיהיה לו המלך, מטעם דאמרינן דגזירת המלך היתה רק שיחלה עד שימצאו את 

פחד שמא לא יתרפא ואם עולה הרפואה להוצאת ממון הוא גם להפסידו בממון יחד עם צער הגוף, אלא שאף 

שהוא בעצם כסותר גזירת המלך התירה תורה לרפאותו וגם חייבה, וכמו שמותר וגם חייבין להתפלל לבטל 

מקום שלא גילה השי"ת דעתו שיתפלל אף בלשון הניחה לי, גזירת המלך כדמצינו בכל התפלות שבקראי, ואף ב

כמו כן התירה תורה לרפאות בכל מיני סמים לבטל גזירתו בעניני טבעיים והוא מכבשי דרחמנא שאין לנו לידע, 

וא"כ אפשר שלא התירה תורה לסתור גזירת המלך אלא לרפאות את החולה ממחלתו ואין למילף שיהיה חדוש 

 לקיים מצות הצום מאחר דהוא כסותר גזירת המלך שהמלך אינו רוצה שיצום. זה גם כדי שיוכל 

אך אף אם נפרש דהקמ"ל הוא שאינו כסותר גזירת המלך משום דהגזירה היתה רק על הזמן עד שישיגו את 

הרופא והרפואה ועל ההשתדלות והפסד הממון שזה שייך לומר גם על הרפואה לצום, מ"מ פשוט שאף שליכא 

ר לפ"ז, ליכא עכ"פ חיוב. דהא חזינן שלאכול בעיו"כ הוצרך לקרא דדריש חייא בר רב מדיפתי אף חשש איסו

שהטעם לזה פרש"י ביומא דף פ"א ממשמעות הקרא דנקט לה בלשון ועניתם בתשעה, כלומר התקן עצמך 

משמע  בתשעה שתוכל להתענות בעשרה, ומשמע שמעצמנו לא היינו מחייבין לאכול בעיו"כ בשביל זה. וגם

שהוא רק טעם להמצוה ואין זה עיקר הדין, ואף כשליכא טעם הזה הוא חיוב לאכול בעיו"כ עיין בתשובת רעק"א 



סימן ט"ז שמסתפק בנשים דאפשר הן פטורות כמו כל מ"ע שהזמן גרמא ואף להצד שחייבות הוא מטעם דכיון 

מד שגם הנשים חייבות, וכן איתא דקרא מפיק לה בלשון בתשעה לחדש בערב הוא כהיקש תשיעי לעשירי, לל

בחכמת שלמה סימן תר"ד עיין שם, ואם היה עיקר החיוב להכין עצמו שיוכל להתענות הרי לא שייך להסתפק 

כלל בנשים ואין צורך להיקש, ואין שייך לחייב כשליכא טעם זה כמו בעובדא דאיירי רעק"א שאוכלין היו מזיקין 

א דלא אמרינן דנאמרה מצוה ממש להכין עצמו להתענות אף אחר לה וכל מחייתה היה מסמי תרופה. אלמ

שנאמרה הקרא לחיוב אכילה, אלא שהוא חיוב מצוה חדשה לאכול ולשתות בעיו"כ מצד עצמו ככל מצות התורה 

אף בלא הטעמים, וממילא לא שייך לחייב ליקח מיני סמים וכ"ש בדרך זריקה לתוך בשרו וגידיו ע"י תחיבת 

חייבו. ועיין בפסחים דף ס"ט שחיוב לתקן עצמו לשחיטת הפסח הוא רק משש שעות ולמעלה מחט שלא שייך ל

שכבר רמי חיובא דפסח עליה, ומטעם זה אפשר ליכא חיוב ממש עליה להכין להתענות קודם יוה"כ שעדיין לא 

בעלמא  רמי חיובא עליה, ולכן רק מחיוב מצוה בפ"ע הוא האכילה דבעיו"כ ורק שהכנה להתענית הוא טעם

 שאינו מעיקר המצוה. 

ולכן כיון שחיוב ליכא בכל אופן יש לחוש לחשש האיסור שכתבתי, וגם שתחיבת מחט הוא חבלה שאדם אסור 

לחבול בעצמו כיון שאינו לרפואה, וגם הא בכלל כל סמי הרפואה הוא ספק שמא מזיק לאיזו דבר אף שהרופאים 

מים אף בפה, וכ"ש בזריקה לגופו ע"י תחיבת מחט שאין לעשות אין יודעין מזה ולכן רק לרפואה צריך ליקח ס

זה שלא לרפואה שיש לחוש שיקלקל לאיזו דבר ואסור לעשות זה בשביל שיוכל לצום אף בעיו"כ וכ"ש בתעניות 

 אחרות שלא יעשו זאת. והנני ידידו מוקירו, משה פיינשטיין.

 דף ד עמוד א -תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף ג עמוד ב

היוצא יחידי בלילה, והלן בבית הקברות, והמקרע את כסותו. איתמר, רב הונא אמר: עד שיהו  ר איזהו שוטה"ת

אפילו בחדא נמי. אי  -כולן בבת אחת. רבי יוחנן אמר: אפילו באחת מהן. היכי דמי? אי דעביד להו דרך שטות 

 -והלן בבית הקברות לעולם דקא עביד להו דרך שטות,  -אפילו כולהו נמי לא!  -דלא עביד להו דרך שטות 

גנדריפס אחדיה, והמקרע את אימור  -אימור כדי שתשרה עליו רוח טומאה הוא דקא עביד, והיוצא יחידי בלילה 

כמי שנגח שור חמור וגמל, ונעשה מועד לכל.  הוה להו -אימור בעל מחשבות הוא. כיון דעבדינהו לכולהו  כסותו

יה. זה המאבד כל מה שנותנים לו, הוה הדר ב -: אי זהו שוטה אמר רב פפא: אי שמיע ליה לרב הונא הא דתניא

 תיקו. א להא, או דלמא מכולהו הוה הדרממקרע כסותו הוא דהוה הדר ביה, דדמי איבעיא להו: כי הוה הדר ביה

 דף על הדף חגיגה דף ג עמוד ב

ה עליו רוח מפורסם ששאלו את הגר"ח מבריסק ז"ל שכמו שמי שלן בביה"ק בלבד אומרים שרוצה שתשר

טומאה, והמאבד מה שנותנים לו בלבד אומרים שאחזתו גנדריפס, והמקרע כסותו בלבד אומרים שהוא בעל 

מחשבות, ה"נ כשעושה שלשתן נימא שאחזתו גנדריפס והוא גם בעל מחשבות וגם הוא רוצה שתשרה עליו רוח 

 -, עדיף לומר תירוץ א' שמיישב הכל והשיב על זה הגר"ח דבמקום לומר על ג' מעשים אלו ג' תירוצים טומאה.

 שהוא שוטה.



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

 מגן אברהם סימן תצד

קשה לי היאך אנו אומרים בשבועות יום מתן תורתינו הלא קי"ל כר"י דאמר בז' בסיון נתנה תורה דהא קי"ל 

באיזו פוסק( ולדידן לעולם שבועות בו'  דבעי לפרושי ו' עונות כמ"ש בי"ד סי' קצ"ו )וכמדומה שראיתי קושיא זו

בסיון ובאמת הרמב"ם פרק ה' מהלכות אבות הטומאה פסק דא"צ לפרוש רק ג' עונות וכתב הכסף משנה 

בגירסת הרמב"ם והרשב"א דחכמים סבירא להו ג' עונות ופסק כוותייהו ע"ש. וא"כ מנהגנו הוא על פי הרמב"ם 

שקשה עוד דהתורה ניתנה ביום נ"א לספיר' דהא יצאו ממצרים ביום ה' ומ"ש בי"ד כר' יוסי היינו לחומרא ומה 

והתורה ניתנה בשבת כבר תי' הי"מ דבא לרמוז לנו י"ט שני של גליות ואפשר דהיינו דקאמר יום א' הוסיף משה 

 מדעתו ואין כאן מקומו, בליל שבועות אין מקדשין של הכוס עד צ"ה דכתיב תמימות תהיינה )ע"ה ומ"ב(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 כרך א )בראשית( פרשת וירא דף קג עמוד א זוהר

ו ואברהם ושרה זקנים באים בימים, מאי באים בימים שעורין דיומין דאתחזי כדין להו חד מאה וחד תשעים עאל

 .ביומין שעורא דיומין כדקא יאות

 אות ד פרשת תולדות פרשה סד בראשית רבה

אמרי בן ארבעים ושמונה שנה הכיר אברהם את  עקב אשר שמע אברהם בקולי רבי יוחנן ורבי חנינא תרויהון

 .בוראו

 ג-הלכה ב רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק א

ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו. כיון שנגמל איתן זה 

הגלגל הזה נוהג  התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה תמיה היאך אפשר שיהיה

תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו, כי אי אפשר שיסבב את עצמו, ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא 

מושקע באור כשדים בין עובדי כוכבים הטפשים ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים והוא עובד עמהם ולבו 

תו הנכונה, וידע שיש שם אלוה אחד והוא מנהיג משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונ

הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו, וידע שכל העולם טועים ודבר שגרם להם לטעות זה 

 .ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו ואת הצורות עד שאבד האמת מדעתם,שעובדים את הכוכבים 

 פסוק יא רש"י פרשת בראשית פרק א

הארץ עץ עושה פרי, ולא העץ  שיהא טעם העץ כטעם הפרי, והיא לא עשתה כן, אלא )פסוק יב( ותוצא -פרי עץ 

 לפיכך כשנתקלל אדם על עונוצ נפקדה גם היא על עונה ונתקללה: ,פרי

 משנה טז משנה מסכת אבות פרק ב

 .הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה

 והדעת פרשת נח עמוד מגהמסור 

 



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

Riddles of the Week 

 רש"י מסכת עירובין דף ו עמוד א

משמע רחב שש עשרה אמה, ועיר שמצויין בה ששים ריבוא ואין בה חומה, )או( שהיה רשות  -רשות הרבים 

 הרבים שלה מכוון משער לשער שיהא מפולש, דומה לדגלי מדבר.

 תוספות מסכת עירובין דף ו עמוד א

פ"ה רה"ר רחב י"ו אמות ומפולש משני צדדים משער לשער ומצויין בה ששים רבוא  -כיצד מערבין דרך רה"ר 

וכן יש בה"ג דבעינן דריסת ס' רבוא וקשה לר"ת דבשבת בפ' הזורק )ד' צח.( אמר דעגלות הוו תחתיהן וביניהן 

ר ר"י דמ"מ דרכן היה לצאת ולבא באותו דרך ועוד הקשה דבדגלי מדבר הוו רה"ר ותחתיהן לא היו ס' רבוא ואומ

 טף ונשים לאין מספר וכן קשה מערב רב ויש לומר דלא גמרי' ממשכן אלא מילתא דכתיבא במספרם.

 תוספות מסכת שבת דף ו עמוד ב

 כמו במדבר. משמע קצת דאינה ר"ה אלא א"כ מצויין שם ששים רבוא -כאן בזמן שישראל שרויין במדבר 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שמה סעיף ז

 בכל יום אינו רשות הרבים. ויש אומרים שכל שאין ששים רבוא עוברים בו
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Selected emails from our listeners 

Comments on the Show 

I just recently discovered your program and I love it.  

A few comments: 

1. I think that the title Yated put on the letter "elbow horror" seems to show clear sarcasm 

about the content of the letter on their part. It may have been bad judgment on their part to 

publish it in the first place but I don't think they really took it seriously. 

2. It must be stressed that extremism leads to extremism. The secular world in a state of 

permissiveness and total lack of red lines that may not have existed since the Mabul. That 

must create a reaction on the side of those who see the immense danger of this way of living. 

It's a question of degrees. But there is a war out there. 

3. The fellow who left Yiddishkeit because he discovered the not all Zionists have horns show 

that his Chinuch was based on that issue alone. No Hashem no Torah just anti-Zionism. 

That's absolute bankruptcy. It's like the accusation that the Misrachistim have only one 

Mitzva. And that's because they don't have any real rabbinical leadership. כל הפוסל במומו פוסל. 

Yonah Taube 

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

People such as Neturei Karta thrive on publicity. Dedicating a segment to such garbage like 

them & Lev Tahor is giving those leeches free advertisement on your dime. Bad choice of a 

topic to discuss. 

Bernie Weill 

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

There is so much to discuss on the matter of extremism. In terms of lifestyle and Halacha, 

what is called Orthodox Judaism has increasingly become reactionary and extremist, 

probably due mostly to the fear of the “other,” resulting in paranoia. Thus we have 

rigidification of halachic opinions which not only favor stringent opinions wherever possible, 

but seek to exclude other opinions from the past 1000 years, essentially transforming Torah 



Judaism into a CHURCH with encyclicals and bishops, cardinals and pastors who tell people 

what to do in the most rigid fashion, and who will not tolerate flexibility and leniency except 

where it is advantageous to certain situations. 

 We might describe it more as the Anglican church rather than the Catholic church, since the 

Anglicans have “haredi” elements (the high Church) and modern elements (the low Church). 

 Anyway, this is not only driving non-religious Jews further and further away from Judaism 

(regardless of the empty claims of the Kiruv industry), but is now driving away young people 

from within the religious community, whereby they see no alternative between secular life and 

rigid religious life. This does not only afflict the “haredi” world, but also the increasingly 

intolerant so-called Modern Orthodox society, which seeks to preserve tolerance in only one 

or two areas of halacha that are on the front burner as the Orthodox establishment is always 

looking over its shoulder at the haredi society. 

 David Goldman 

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

Hi Rabbi Lichtenstein,  

I really enjoy listening to all the headlines podcasts. I think it’s genius and all the topics are 

well deserving the attention you give to them.  

I feel like it’s important to state that even though all these extreme opinions are wrong and 

shouldn’t ever be followed Chas V'Shalom, there is always a grain of truth in everything. Like 

you said about vaccines you won’t argue with a Yiddisha mother who’s had experience with 

issues from vaccines, there’s always a grain of truth to things. It doesn’t mean we shouldn’t 

do things, but that there always might be a bit of truth. 

Raina Balsam 

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

Shalom Headlines, 

Thanks for the great program this week. You mentioned the Chilul Hashem the fringe groups 

cause but did not offer a solution. A possible approach to these groups is what we have seen 

from how the WOW (women of the wall) have been overshadowed recently at their monthly 



gathering at the Kosel. Perhaps this should have happened in Monsey, the anti vaxxer 

gathering should have been met with thousands of vaxxers to demonstrate against them and 

drown out their voice. This way the media sees the real side. This should be against the 

Neturei Karta as well. We need to drown out these groups.  

I ask that you suggest this on your next program. We need to be notified about 

demonstrations from fringe groups and come together to drown them out. 

On another point: After listening to your program, we felt quite disturbed (to say the least) 

about the Lev Tahor group. We feel it is unacceptable for them to continue to exist and the 

rest of us to do nothing, but feel helpless. Are there experts you can bring on with 

suggestions? Is law enforcement an address?  

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

Please check out this op-ed in the Daily News. It speaks for itself. 

https://www.nydailynews.com/opinion/ny-oped-vaccination-is-not-an-ultra-orthodox-jewish-hangup-

20190515-jppvzaabqfcm3cku2erlp7piry-story.html 

Meir Anderson 

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

Reb Dovid, 

I’m sure you get a ton of emails each show so I will try to keep my thoughts very brief. I’ve 

been listening to your show for a while but I’ve never felt the need to reach out until now. Two 

thoughts: 

1. I had the same reaction you did when someone showed me the Yated letter to the 

editor, but after reading it again I’m fairly certain the letter was a joke. If you do the 

math as to when “she” claims she graduated, her oldest kid can’t be old enough to 

have a Shemrias Enayim issue. As crazy people can be, I don’t think there’s anyone 

who covers the eyes of their three year old when passing a real woman, let alone a 

statue. You general critique of the erasure of women is valid, but needs to be fair. The 

letter was a spoof. 

https://www.nydailynews.com/opinion/ny-oped-vaccination-is-not-an-ultra-orthodox-jewish-hangup-20190515-jppvzaabqfcm3cku2erlp7piry-story.html
https://www.nydailynews.com/opinion/ny-oped-vaccination-is-not-an-ultra-orthodox-jewish-hangup-20190515-jppvzaabqfcm3cku2erlp7piry-story.html


2. The real reason I reached out is because I was very taken aback by your off-handed 

comment about the Masterpiece Cakeshop case. The issues that arise from this case 

are serious and will, without a doubt, pose a serious issue to religious Jews in the near 

future. You brought up the concern of a bakery potentially discriminating against Jews. 

Jonathan Rosenblum correctly pointed out that it would not be such a big deal 

because you could simply choose a different bakery and move on with your life. The 

reverse question is far more important. We are not far off from a lawsuit against 

Chaim’s One-Man-Band for refusing to play at a gay wedding. Are you comfortable 

with that? Do you want to live in a world where every Heimishe wedding business 

needs to retain a lawyer to advise them how they can and cannot turn down potential 

customers? Are you comfortable with a yeshiva being forced to accept a transgender 

child? With Ateres Fill in the Blank being required to host intermarriages and same-sex 

weddings? There are two routes we can take on this issue: strong anti-discrimination 

laws or absolute freedom of association. As a frum Jew, it seems clear that the latter is 

the far safer route. The reason we do not face serious anti-Semitism in the US is not 

because of any government law or regulation, but because society is simply less anti-

Semitic. Look at Germany where the government is incredibly supportive of the Jewish 

people yet one cannot wear a Yarmulkeh on the street. A government can only do so 

much. (As an aside, the comparison of the Materpiece case to your hypothetical is not 

accurate. The bakers in this particular case were happy to serve homosexuals. They 

would not make a special cake for a gay-wedding. That is an important distinction. A 

better comparison would be to a case where someone refuses to cater to separate-

seating weddings because he finds it primitive.) 

  

Keep the good work. 

Kol Tuv, Gedaliah Wielgus 

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

Show Suggestions 

Hi R’ Dovid, 

I’m an avid listener of the show - I’d like to thank you for tackling difficult, non-mainstream, 



and quasi-verboten topics; you’re a beacon of reason in an ever polarizing Frum Velt. 

There was a slight moment in last week’s show where it seemed like you would start 

discussing a topic that has been increasingly weighing heavily on my mind. The topic is 

global warming/climate change. 

As someone who lives somewhat outside of the Frum/conservative bubble (I live in 

Lakewood, but work in the Wall St area, Be’in Ha’umos Lo Aleinu), I find it alarming how most 

Frum people (and Rabbonim) completely wave away climate change.  

Even if I have complete Bitachon that Hashem will not allow the world to 

be completely destroyed, there is still a huge probability (based on an almost complete 

scientific consensus) that there will be major food chain upheavals, lack of clean water, 

housing destroyed, massive refugee counts, and so on and so forth. If I bring these concerns 

to any Rabbonim - i.e. how should we be preparing ourselves and our families for this 

runaway train, I feel like I would be laughed at and patronized.  

I think this is a huge blind spot in our community; we all know that as society breaks down - 

the Jews will be the first people to suffer. It feels like we are living in Europe circa 1935-1943, 

how the leaders of our community are just ignoring a huge (and pretty certain) upcoming 

disaster.  

This is the same community (and leaders) which has touted its belief in science vis-a-vis 

vaccines (and rightfully so), and yet when it comes to the climate change topic - since it’s a 

partisan issue (for ridiculous reasons; welcome to America) and our community is a hard 

right-wing community (in every issue, seemingly) we somehow just ignore an almost 

complete scientific consensus. 

I know this may be a hard topic for you to broach on the show - but I would greatly appreciate 

if you would have a segment about this. It has been eating away at me since that UN report 

came out (that we have ~10 more years of relative normality before everything collapses). 

Thank you 

Joe Anon 

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



Comments on Previous Shows 

Show 220 – Training & Arming our Shuls  

I just finished listening to the latest episode about arming our shuls, and wanted to point out 

that it seemed to be presented as a binary option of either arming our shuls with guns (via 

hired guards or training our members to carry), or not doing anything at all. 

There is a third option, one which a number of shuls (mostly Modern Orthodox ones, as far as 

I know) are using: CSS. This is an organization that trains shul members to be unarmed 

guards standing outside a shul. This serves as a first line in case someone approaching shul 

is identified, and can attempt to stop/slow them down and contact police immediately. But 

more importantly, it serves also as a deterrent to those driving by and scouting out a shul 

(which is often done), as well as keeping an eye open to notice suspicious activity (e.g., mark 

down license plates and relay them to the police). Such deterrents have been shown to be 

effective, and I think this is a serious option shul should also consider. (I'm not associated 

directly with them, other than being trained in one of their courses.) 

As explained by R' Goldstein, it's possible that training shul members to be adequately 

familiar with using guns is unlikely. But this model still provides security and deterrent without 

presenting the downsides of idolizing guns discussed in your episode. 

Kol Tuv, and you should be Zocheh to continue being Marbitz Torah. 

Ari Diamond 

 

Show 208 – Marrying for money  

I am an avid listener of your radio show Headlines, I have listened to practically all 220 of 

them and I really find them to be informative and enlightening. 

However, as I was listening to one of the recent shows - the one about the Shadchan from 

Beit Shemesh who said that from her experience - "only the Rosh Kollelim and Roshei 

Yeshivas seem to be able to afford to make the million shekel shidduchim..." Therefore, she 

https://www.thecss.org/about/


assumes that they must be pocketing a large percentage of fundraising money - which 

donors believe are heading to the institution. 

Following this show was many, many comments made by R’ Dovid and other listeners. Most 

immediately took this Shadchan’s assumption as a hard and cold fact and begun commenting 

on what a terrible 88888 was taking place.  

However, I have another take on this. 

When R’ Meir Shapira of Lublin opened his large Yeshiva, he enlisted the help of several 

Bochurim to become collectors to enable him to run the Yeshiva successfully. After some 

time, one of the fundraisers approached him and explained that he would arrive at a rich 

man’s home, dirty and sweaty from the long trip and he didn’t feel that it was Kavod HaTorah 

for a Yeshivah Bochur to try fundraising looking and feeling so dirty and exhausted. 

The Bochur proposed that perhaps some of the money collected could be used to buy him a 

new suit and a horse and wagon, so that he would feel and look more of a Chosheva Ben 

Torah, rather than a tramp. To which, R’ Meir Shapira readily agreed. 

A short while later, one of the regular donors to the Yeshiva suddenly stopped his large 

donations. R’ Meir Shapira requested and audience with the Gvir and asked him for the 

reason of his refusal to continue supporting the Yeshiva. 

The man responded that once he saw the fundraiser had a new suit and a horse and cart to 

take him around – he decided to stop his donation – after all, he wanted his money to go 

towards the Yeshiva and not towards the fundraisers clothing. 

R’ Meir Shapira explained that when the Yidden were requested to start donating to the 

Mishkan – Hashem appointed Betzalel Ben Uri to head it. As it is explained that Betzalel was 

able to discern the donators intentions – if one gave willingly – his gold could be used for the 

Aron – however, if one did not give willingly – his donation might just be used for the outside 

of the Mishkan. 

So too, explained R’ Meir to the Gvir, one who donates willingly with the right intentions to our 

Yeshivah – Hashem ensures that that money goes to the Yeshivah. And conversely one who 



gives money to the Yeshiva – albeit with the wrong intentions – his money will go towards the 

horse and cart. 

I think the message of this story is clear.  

It is not up to us to make Cheshbonos and to worry about transparency and what percentage 

the Rosh Kollel is taking – our duty is simply to donate with pure intentions to the worthy 

cause – and Hashem can and will ensure that our money goes to the correct place. 

Thank you for your wonderful program and Hatzlocha for all the future shows. 

Z. Cohen 

Givat Ze’ev, Israel 



Rabbi Bashevkin 

 רמב"ם ריש הלכות דעות

דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם וזו משונה מזו ורחוקה ממנו ביותר, יש אדם שהוא בעל חמה כועס 

מעט בכמה שנים, ויש אדם שהוא תמיד, ויש אדם שדעתו מיושבת עליו ואינו כועס כלל ואם יכעס יכעס כעס 

גבה לב ביותר, ויש שהוא שפל רוח ביותר, ויש שהוא בעל תאוה לא תשבע נפשו מהלוך בתאוה, ויש שהוא 

בעל לב טהור מאד ולא יתאוה אפילו לדברים מעטים שהגוף צריך להן, ויש בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו 

כסף, ויש מקצר נפשו שדיו אפילו דבר מעט שלא יספיק לו מכל ממון העולם, כענין שנאמר אוהב כסף לא ישבע 

ולא ירדוף להשיג כל צרכו, ויש שהוא מסגף עצמו ברעב וקובץ על ידו ואינו אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול, 

ויש שהוא מאבד כל ממונו בידו לדעתו, ועל דרכים אלו שאר כל הדעות כגון מהולל ואונן וכילי ושוע ואכזרי 

 לבב ואמיץ לב וכיוצא בהן.  ורחמן ורך

ויש בין כל דעה ודעה הרחוקה ממנה בקצה האחר דעות בינוניות זו רחוקה מזו, וכל הדעות יש מהן דעות שהן 

לאדם מתחלת ברייתו לפי טבע גופו, ויש מהן דעות שטבעו של אדם זה מכוון ועתיד לקבל אותם במהרה יותר 

תחלת ברייתו אלא למד אותם מאחרים או שנפנה להן מעצמו לפי משאר הדעות, ויש מהן שאינן לאדם מ

 מחשבה שעלתה בלבו, או ששמע שזו הדעה טובה לו ובה ראוי לילך והנהיג עצמו בה עד שנקבעה בלבו. 

שתי קצוות הרחוקות זו מזו שבכל דעה ודעה אינן דרך טובה ואין ראוי לו לאדם ללכת בהן ולא ללמדן לעצמו, 

ואם מצא טבעו נוטה לאחת מהן או מוכן לאחת מהן או שכבר למד אחת מהן ונהג בה יחזיר עצמו למוטב וילך 

 בדרך הטובים והיא הדרך הישרה.

 

 

 אור גדליהו נער לשון התעוררות מהר"ל

 עמק הלכה מלאכים

 סי' כ אגרות חזון איש חלק א

 קריינא דאגרתא

 חזון איש אישות

 

 

 





























הלכה יא רמב"ם הלכות אישות פרק יג

ה בלבד עד שיהיה עליה רדיד החופה את כל גופה כמו מקום שדרכן שלא תצא אשה בשוק בכפה שעל ראש

טלית נותן לה בכלל הכסות רדיד הפחות מכל הרדידין, ואם היה עשיר נותן לה לפי עשרו כדי שתצא בו לבית 

אביה או לבית האבל או לבית המשתה, לפי שכל אשה יש לה לצאת ולילך לבית אביה לבקרו ולבית האבל 

ותיה ולקרובותיה כדי שיבואו הם לה, שאינה בבית הסוהר עד שלא תצא ולא ולבית המשתה לגמול חסד לרע

תבוא. אבל גנאי הוא לאשה שתהיה יוצאה תמיד פעם בחוץ פעם ברחובות, ויש לבעל למנוע אשתו מזה ולא 

יניחנה לצאת אלא כמו פעם אחת בחודש או פעמים בחודש כפי הצורך, שאין יופי לאשה אלא לישב בזוית 

 כתוב +תהלים מ"ה+ כל כבודה בת מלך פנימה.ביתה שכך 




