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No party platform can substitute 
for our mesorah. 
As a community, we ought to clearly and proudly stand up for 
the Torah’s stance on societal issues, embracing a worldview 
that identifies with no party or political orientation. Our 
interests may dovetail with a particular party or politician in 
one or another situation, but our values must remain those of 
Sinai, not Washington.  
     Moral degradation infects a broad swath of the American 
political spectrum. In the camps of both liberals and 
conservatives, many political players are on a hyper-partisan 
quest for victory at all costs. Good character and benevolent 
governance are devalued, contrition is seen as weakness and 
humility is confused with humiliation. Many politicians and 
media figures revel in dividing rather than uniting the citizens 
of our country. Others legitimize conspiracy theories. None of 
this is good for America, and certainly not for us Jews. 
     Shameless dissembling and personal indecency acted out in 
public before the entire country are, in the end, no less morally 
corrosive than  the embrace of abortion-on-demand or the 
normalization of same-gender relationships. The integrity and 
impact of what we convey to our children and students about 
kedusha, tzni’us, emes, kavod habriyos and middos tovos are 
rendered hollow when contradicted by our admiration for, 
or even absence of revulsion at, politicians and media figures 
whose words and deeds stand opposed to what we Jews are 
called upon to embrace and exemplify.  
     These are not new problems. But the challenge seems to 
grow worse with time. If we don’t stop to seriously consider 
the negative impact of our community’s unhealthy relationship 
with the current political styles, we risk further erosion of our 
ability to live lives dedicated to truly Jewish ideals.

We Jews are charged to be  
an example for all Americans.
Serious moral issues – truth, loyalty, contrition, vengeance, 
tolerance – are at the heart of much of today’s political dis-
course. Whether we realize it or not, many of us have come to 
be guided in such matters, at least in part, by politicians and 
media figures with whom we share neither values nor world-
view.  
     We are a people charged with modeling and teaching ethical 
behavior and morality to others. It should be inconceivable 
for us to be, and be seen as, willing disciples of deeply flawed 
people who are now the de facto arbiters of what is morally 
acceptable. We should be ashamed when Torah leaders seem 

to have been replaced as our ethical guides by people of low 
character and alien values.  
     As Orthodox Jews, we live in a benevolent host society to 
which we have rightly given our loyalty. It is thus important 
that we not be regarded by the American public as turning a 
blind eye to the degradation of our moral climate in exchange 
for political support for parochial interests.

We must not allow ourselves 
to be co-opted by any party.
There are issues of great importance to us, like education fund-
ing, anti-discrimination laws and the affordability and safety of 
our neighborhoods, and we rightly advocate for our positions. 
But we must reject the efforts of those who, for self-serving 
electoral gain, seek to turn Jews against any party or faction. 
Our practical focus should be on recruiting allies and building 
alliances, and we ought to shun partisan posturing that only 
alienates us from those who govern us. 

We must ensure that Israel is not used as 
a political weapon.
We must oppose efforts to turn support for Israel from a broad 
consensus into a wedge issue. Although we may rightly be con-
cerned about trends regarding Israel in some corners, indicting 
an entire party as anti-Israel is not only inaccurate but has the 
potential of becoming a self-fulfilling prophecy. Nor should 
any party’s strong support for Israel become a justification to 
blindly support its politicians in every other matter. We should 
advocate for Israel’s security and other needs without painting 
ourselves into a partisan corner.

We should vote as Jews, not partisans.
Nothing stated above is intended to address anyone's voting 
choices. We write simply to caution against the reflexive iden-
tification of Orthodox communal interests with any particular 
party or political philosophy.   
     To that end, let us commit to being guided only by Torah 
perspectives and strive to insulate ourselves, our families, stu-
dents and congregants from being influenced by the objection-
able speech and conduct that have come to infect many parts of 
the political spectrum.  
     When we vote, let us do so as Torah Jews, with deliberation 
and seriousness, not as part of any partisan bandwagon. We 
are not inherently Democrats or Republicans, conservatives or 
liberals. We are Jews – in the voting booth no less than in our 
homes – who are committed, in the end, only to Torah.

Rabbi Emanuel Feldman      Rabbi Hillel Goldberg     Jeff Jacoby

Eytan Kobre      Yosef Rapaport     Rabbi Avi Shafran      Dr. Aviva Weisbord

SINAI, NOT WASHINGTON
An Open Letter to the Torah Community

The unhealthy confusion of Torah values with politics 
brings disrepute to Torah and harm to Torah Jews.



 תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יח עמוד א

ון. מאי כבני מרון? הכא תרגימו כבני אמרנא. ריש לקיש אמר: בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מר

כמעלות בית מרון. )אמר( רב יהודה אמר שמואל: כחיילות של בית דוד. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: 

 וכולן נסקרין בסקירה אחת.

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

Riddle of the Week 

 מציעא דף ל עמוד בבבא  – תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יט עמוד ב

פעמים שאתה מתעלם מהם ופעמים שאין אתה מתעלם מהם; הא כיצד? אם היה כהן והיא  -למת מהם והתע

 בבית הקברות, או היה זקן ואינה לפי כבודו, או שהיתה מלאכתו מרובה משל חברו, לכך נאמר: והתעלמת.

 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף מא עמוד א

 .רב ספרא מחריך רישא, רבא מלח שיבוטאאמר רב יוסף: מצוה בו יותר מבשלוחו; כי הא ד

 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף ע עמוד א

אזל ההוא אזמניה לדינא לקמיה דרב נחמן, אייתי פיתקא דהזמנא. אזל רב יהודה לקמיה דרב הונא, אמר ליה: 

נשיאה איזיל או לא איזיל? אמר ליה: מיזל לא מיבעי לך למיזל, משום דגברא רבה את, אלא משום יקרא דבי 

 קום זיל. אתא אשכחיה דקעביד מעקה



Selected audio from our listeners 

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 

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 Previous Shows 

Show 280 – Women at risk 

Comments on the show 1 click here 

Show Suggestions 

Show Suggestion 1 click here 

Comments on the show 6 click here

https://drive.google.com/file/d/1kCyaCgeOoSc_ufU1Q7WU3bGr0j7jbfsh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eDITiSWZbNF4XtDr2i2WXk2PUf-8ZF5S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vTurV7Ex4dSotdybL_RyhaoVtMI_gP7t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/178RMt0j3e2p7irUSzTkd5VZPrybQ-w5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R19CwZVSHn0gbP3VzHIRc7qIy13Nt-2q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gAVB6smBsOb02FhlDkZnozN3wYjeGyEQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1szyWN-rm_umvqq-SHPEjrhcsE51OnOLc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LAk6TnIJ5EfFwT-KXhWDeIqBItQqDUxv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ecT0ix8rW2CF4EANuN5LHd62VQNpzXW7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/172jMaN503n17mpg5dkNwev2DGo95VAMV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nUqmxSTz5Nd6AYRhYOXoVfm8uT7uL2yv/view?usp=sharing


Selected emails from our listeners 

Comments on the Show 

Hello Reb Dovid, 

First of all, Yasher Koach on your fantastic show and significant Tircha in being Magdil 

Torah V’madirah.   

I was glad you took on such a hot-button issue as supporting or being more reserved 

about President Trump, but I felt one factor to be notably lacking from your discussion: 

schools.  The President has two great advantages in this area over Joe Biden.  The first 

is that President Trump has been a strong supporter of school choice and school 

vouchers, which allow students to use their tax dollars for the schools of their choice 

including day schools and Yeshivos.  Conversely, Biden has been beholden to the 

public teachers’ unions for fifty years and has continually pushed for more public 

education for all students and for a higher public school  budget.  The second issue is 

that Biden and his party have been creating more federal oversight and involvement in 

school curricula and policy issues.  If Biden is elected, he could push for mandates that 

curricula include values and ideas that go against our Mesorah and/or Halacha, as well 

as mandates for different ways schools should organize their facilities.  President Trump 

on the other hand has for a long time encouraged the autonomy of communities to 

educate their children with their values. 

Yasher Koach again, 

Michael Anfang 



Rabbi Feldman  

 סעיף יד שולחן ערוך יורה דעה הלכות עבודת כוכבים סימן קנא

אסור לספר בשבחן של עובדי כוכבים, אפילו לומר: כמה נאה עובד כוכבים זה בצורתו, קל וחומר שיספר 

 שיחבב דבר מדבריו. אבל אם מכוין בשבחו להודות להקב"ה שברא בריה נאה כזו, מותר.בשבח מעשיו או 

 משנה ב משנה מסכת אבות פרק ג

 .רבי חנינא סגן הכהנים אומר הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו

 אות קמח ספר שערי תשובה לרבינו יונה שער ג

ונאמר )משלי כז, כא(: מצרף לכסף וכור לזהב ואיש לפי מהללו", פירושו: מעלות האדם לפי מה שיהלל, אם 

הוא משבח המעשים הטובים והחכמים והצדיקים תדע ובחנת כי איש טוב הוא ושרש הצדק נמצא בו, כי לא 

הבזות בעליהן, מבלי ימצא את לבו רק לשבח את הטוב והטובים תמיד בכל דבריו, ולגנות את העבירות ול

מאוס ברע ובחור בטוב. ואם יתכן כי יש בידו עונות נסתרים, אבל מאוהבי הצדק הוא, ולו שרש בבחירה, והוא 

הוא הרשע הגמור והמחלל את עבודת השם  -מעדת מכבדי ה'. והמשבח מעשים מגונים או מהלל רשעים 

 יתברך.
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 רבינו השאגת אריה עמוד ט

 

 עמוד פב קע-מוריה שנה טו גליון קסט

 

Too see the story about מגילת סראגוסא & פורים סראגוסא click here 

 ה"א מסכת יומא פרק זתלמוד ירושלמי 

כא את אמר מוליכין את התורה אצלן אלא על ידי שהן בני אדם בכל אתר את אמר הולכין אחר התורה וה

והא תמן מייבלין אוריתא גבי ריש גלותא א"ר יוסה בי רבי בון תמן ע"י שזרעו של גדולים התורה מתעלה בהן 

 דוד משוקע שם אינון עבדין לו כמנהג אבהתהון.

 אור שמח הלכות יום טוב פרק ו הלכה יד

פה מה שנשאלתי, במה שהורה חכם מפורסם להתיר לישראל לנגן בכלי שיר ביום טוב שני ביום  הנני לכתוב

גנוסיא של מלך לכבוד המלך. אם יפה הורה, והשבתי לכאורה הלא גדול כבוד הבריות שדוחה ל"ת שבתורה 

בכרמלית בסוף )ברכות יט, ב(, מאן ל"ת, לא תסור, ורב אשי איפסוק ליה קרנא דחוטי בכרמלית ולא שדי ליה 

הקומץ רבה )מנחות לח, א( אולם זה דוקא במידי דבזיונא הוא לבריות, אבל במידי דאין בו משום בזיון, אלא 

ענין של כבוד שצריך לנהוג למלכים צ"ב מי שרי. והנה אשכחן בפרק מי שמתו )ברכות שם( דמוקי הך דמדלגין 

נות יש בהן פותח טפח כו', ומשום כבוד מלכים לא גזרו היינו ע"ג ארונות של מתים לקראת מלכים כו', דרוב ארו

רבנן. הרי דמשום כבוד מלכים מותר במידי דהוי טומאה מדברי סופרים, ובמסקנא דסוגיין )שם כ, א( מסיק 

לחד גירסא שהובא בתוספות )ד"ה שב ואל תעשה( דלאו שאינו שוה בכל דחי ליה מידי דכבוד הבריות, ולפ"ז 

דלגין בטומאה דבר תורה, ומשום דהוי לאו דטומאת כהנים אינו שוה בכל וצ"ל דמה דלא הא תו מצי למימר דמ

הוי בזיון, אלא משום כבוד מלכים, שזה אינו בכל אדם רק במלך, לא אלים למדחי דבר תורה אף שאינו שוה 

 בכל.

ה לא גזרה על ונראה לי דעד כאן לא אשכחן דמידי דכבוד מלכים לא גזרו רבנן, דוקא היכא דאשכחן דהתור

טומאתו במקום בזיון גדול, כמו קבורת מת מצוה, אבל במקום שהתורה לא חילקה ולא מחלה על מצותה משום 



כבוד הבריות תו גם חכמים לא הקילו על מצותן משום כבוד מלכים אף בדבריהם. ומה"ט נ"ל איסור להוציא 

ומא פרק בא לו )פ"ז ה"א( והא תמן מובלין ס"ת לכרמלית בשבת משום כבוד מלכים ]אשר מצאנו כזה ירושלמי י

אורייתא גבי ריש גלותא, אר' יוסי בר"ב כו'[ דכיון דלא שריא רחמנא משום כבוד הבריות תו לא הקילו חכמים 

משום כבוד מלכים, ולפ"ז ביום טוב של גליות דהותרה אפילו מלאכה גמורה לגבי מת, דכחול שויוהו רבנן 

ת דידיה כמו לנגן בכלי שיר שריא משום כבוד מלכים, אף על גב דעיקר דהך דרבנן )ביצה ו, א(, הוא הדין דשבו

הוא יום טוב ראשון, לא אשכחן דניהוי שרי מלאכה גמורה משום כבוד הבריות מ"מ מסתברא כדאמרן, ויפה 

 הורה.

 טמצוה שע סוף ספר החינוך פרשת נשא

וזה שנהגו בגליות היום להוציא ספר תורה לקראת מלכי האומות אין זה בחיוב מצוה זו כלל, שכל בני ישראל 

 רשאין לישא אותו. ואם מדרך כבוד התורה יבחרו גם היום שישאוהו מבני לוי, תבוא עליהם ברכה.

 350עמוד נועת המוסר חלק פרק כד ת

 

 סעיף יד שולחן ערוך יורה דעה הלכות עבודת כוכבים סימן קנא

אסור לספר בשבחן של עובדי כוכבים, אפילו לומר: כמה נאה עובד כוכבים זה בצורתו, קל וחומר שיספר 

 בשבח מעשיו או שיחבב דבר מדבריו. אבל אם מכוין בשבחו להודות להקב"ה שברא בריה נאה כזו, מותר.

 ספר אורחות צדיקים שער השתיקה

 שער השתיקה  -השער העשרים ואחד 

)אבות פ"א מי"ז(: אמר רבן שמעון בן גמליאל: כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי  -השתיקה מהדברים 

לגוף טוב משתיקה. וכן אמר שלמה המלך, עליו השלום )משלי יז כח(: "גם אויל מחריש חכם יחשב". ואמר 

ון, אותו הדיבור מושל בי החכם: כשאני מדבר, הוא ]הדיבור[ מושל בי, כי אם אני מדבר אל האדם שאינו הג

 ומצריכני להיכנע לפניו ולבקש ממנו מחילה, וכשאיני מדבר אני מושל מלאמרו ומלהסתירו. 

אמרו רבותינו )ילקוט שמעוני בהעלותך רמז תשלח(: שני דיקולוגין היו עומדים לפני אנדריינוס, אחד היה מלמד 

מר המלך לאותו שהיה מלמד על הדיבור שהוא על הדיבור שהוא יפה, ואחד מלמד על השתיקה שהיא יפה. א

יפה: היאך אתה אומר? אמר לו: מרי! אלמלא הדיבור ]היאך המלכים מתמלכים בעולם[, היאך הספינות 

פורשות לים, היאך המתים נגמלים חסד, היאך הכלות משתבחות, היאך משא ומתן בעולם? מיד אמר לו המלך 



השתיקה שהיא יפה: היאך שיבחת את השתיקה? מיד בא לדבר, אנדריינוס: יפה דברת! אמר לו למלמד על 

עמד אותו שהיה מלמד על הדיבור שהוא יפה וסטרו, אמר לו המלך: למה סטרת אותו? אמר לו: מרי! אני 

למדתי משלי על שלי, כי למדתי מן הדיבור על הדיבור, וזה בא ללמד משלי על שלו, לכן סטרתי אותו. אמר לו: 

לא אמר האלהים שתהיה יושב ושותק כחרש, אלא אמר )משלי י יט(: "ברוב דברים לא לא כך אמר שלמה? 

 חושך ומונע מלדבר בחבירו. -יחדל פשע וחושך שפתיו משכיל", פירוש 




























