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Questioning God 

1. Mishnah, Berachos 9:5 

One is obligated to recite a blessing for the bad that befalls him 

just as he recites a blessing for the good that befalls him, as it is 

stated: “And you shall love the Lord your God with all your heart, 

with all your soul, and with all your might” (Deuteronomy 6:5). 

“With all your heart” means with your two inclinations, with your 

good inclination and your evil inclination, both of which must be 

subjugated to the love of God. “With all your soul” means even if 

God takes your soul. “And with all your might” means… with every 

measure that He metes out to you; whether it is good or 

troublesome, thank Him. 

הּוא  ה ְכֵשם שֶׁ עָּ רָּ ֵרְך ַעל הָּ ם ְלבָּ דָּ ַחיָּב אָּ

ה ֵרְך ַעל ַהּטֹובָּ נֱֶׁאַמרְמבָּ )דברים ו(  , שֶׁ

יָך ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל קֱאֹלה'  ָת ֵאתְוָאַהבְ 

ְשֵני  ָך. ְבָכל ְלָבְבָך, בִּ ַנְפְשָך ּוְבָכל ְמֹאדֶׁ

יָך, בְ  ר ָרע. ּוְבָכל ְיָצרֶׁ ר טֹוב ּוְבֵיצֶׁ ֵיצֶׁ

ָך. ּוְבָכל  ת ַנְפשֶׁ ּלּו הּוא נֹוֵטל אֶׁ ַנְפְשָך, ֲאפִּ

ָך, ְבָכל ָממֹונֶָׁך. ָדָבר ַאֵחר  ל ְמֹאדֶׁ ְבכָּ

הּוא מֹוֵדד  ה שֶׁ ה ּוִמדָּ ל ִמדָּ ָך, ְבכָּ ְמֹאדֶׁ

ה לֹו ִבְמֹאד ְמֹאד.  ְלָך ֱהֵוי מֹודֶׁ

 

2. Tur, O. C. Siman  222 

וחייב על שמועות שהן טובות לו ולאחרים מברך הטוב והמטיב ועל שמועות רעות הוא אומר בא"י אמ"ה דיין האמת 

כי הרעה לעובדי השם הוא  אדם לברך על הרעה בדעת שלימה ונפש חפצה כדרך שמברך בשמחה על הטובה

 :שבקבלת רעה זו הוא עובד השם שהיא שמחה לותם ושמחתם כיון שמקבל מאהבה מה שגזר עליו השם נמצא טוב
 

3. Bach (ibid) 

לפי שאי אפשר לאדם וכו' והוא  ורבינו דקדק ואמר בדעת שלימה ובנפש חפצה כדרך שמברך בשמחה על הטובה

וצריך לפרש דה"ק כשם שהוא מברך על הטובה בשמחה שאז מברך בדעת שלימה ובנפש חפצה כך  שיהא שמח ברעה

עת שלימה ובנפש חפצה ותיקן עוד שמ"ש שמברך על הרעה בשמחה הוא לפי שבקבלת רעה זו הוא יברך על הרעה בד

 עובד השם והעבודה היא שמחה לו:
 

4. Mesilas Yesharim –  ט"יפרק  

However, in order that the troubles and distress not 

become difficulties and impediments to the love of G-d, a 

person should console himself with two understandings, 

one is suitable to everyone, and the second is for the wise 

who possess depth of understanding. 

The first understanding: "All that G-d does is for the 

good" (Berachos 60b). For even this pain and difficulty 

which appears to one's eyes as evil, is in truth nothing but 

true good. It is analogous to a doctor which must cut away 

flesh or amputate an infected limb so that the rest of the 

body may heal and not die. Even though the act appears at 

first to be cruel, it is really an act of true mercy, in order 

to eventually benefit him in the end. The patient will not 

cease to love the doctor due to this act. Rather, on the 

contrary, he will love him even more. 

So too here, when a person considers that all of what the 

Holy One, blessed be He, does with him, whether to his 

body or to his possessions - is for his own good. Even 

though he does not see nor understand how this is for his 

good, nevertheless, there is no doubt that it is indeed for 

אמנם כדי שלא תהיינה הצרות והדוחקים קושי 

, יש לאדם להשיב אל עצמו ב' ומניעה אל האהבה

תשובות: הא' מהן שוה לכל נפש, והב' לחכמים 

  .בעלי הדעה העמוקה

)ברכות  הא' היא כל מאי דעבדין מן שמיא לטב

ס'(, וזה כי אפילו הצער ההוא הדוחק הנראה 

ניו רעה, איננו באמת אלא טובה אמתית, בעי

וכמשל הרופא החותך את הבשר או את האבר 

שנפסד כדי שיבריא שאר הגוף ולא ימות, שאף על 

פי שהמעשה אכזרי לכאורה, אינו אלא רחמנות 

ולא יסיר החולה אהבתו באמת להטיבו באחריתו, 

, אלא אדרבא יוסיף מהרופא בעבור זה המעשה

  .לאהבה אותו

ר הזה, כשיחשוב האדם שכל מה שהקב"ה כן הדב

עושה עמו לטובתו הוא עושה, בין שיהיה בגופו, 

בין שיהיה בממונו, ואף על פי שהוא אינו רואה 

ואינו מבין איך זה הוא טובתו, ודאי טובתו הוא, 
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his own good. Then, one's love for G-d will not become 

weakened from all difficulties and sufferings. Rather, on 

the contrary, it will intensify and increase in him always. 

But those of true understanding do not need even this 

reason. For they are not to be motivated by their own 

interests at all. Rather, all of their aim is to increase the 

honor of His Name, blessed be He, and to bring 

gratification to Him. The more the impediments against 

them increase, so that they will require more strength to 

overcome them, the more they will strengthen their hearts 

and rejoice to demonstrate the strength of their faith. They 

are as a military general, distinguished for his bravery, 

who always chooses the most difficult battle, to 

demonstrate his prowess in emerging victorious. 

This matter is familiar by every lover of flesh and blood 

who will rejoice when given an opportunity to show the 

subject of his love just how powerful is the extent of his 

love to his beloved. 

הנה לא תחלש אהבתו מפני כל דוחק או כל צער 

  .אלא אדרבא תגבר ונוספה בו תמיד

ית אינם צריכים אפילו אך בעלי הדיעה האמת

, כי הרי אין להם לכוין עצמם כלל, לטעם הזה

אלא כל תפלתם להגדיל כבוד השם יתברך 

וכל מה שיתגברו ולעשות נחת רוח לפניו, 

עיכובים נגדם עד שיצטרכו הם יותר כח 

להעבירם, הנה יאמץ לבם וישמחו להראות 

אשר  כשר צבא הרשום בגבורה תוקף אמונתם,

במלחמה החזקה יותר להראות יבחר לו תמיד 

  .תקפו בנצחונה

וכבר מורגל זה הענין בכל אוהב בשר ודם שישמח 

כי יזדמן לו מה שיוכל להראות בו אל אשר הוא 

 .אוהב עד היכן מגיע עוצם אהבתו

 
 

We Find 2 Forms of Questioning: Inquisitive & Emotional 
 

 Inquisitive 
 

5. Parshas Vayera 18:23-25 

23. Abraham came forward and said, “Will You sweep 

away the innocent along with the guilty? 

24. What if there should be fifty innocent within the city; 

will You then wipe out the place and not forgive it for the 

sake of the innocent fifty who are in it? 

25. Far be it from You to do such a thing, to bring death 

upon the innocent as well as the guilty, so that innocent 

and guilty fare alike. Far be it from You! Shall not the 

Judge of all the earth deal justly?” 

ם  .כג ַגַּ֥ש ַאְבָרָהָ֖ רַויִּ יק ִעם־ ַויֹאַמַ֑ ה ַצִדִּ֖ ף ִתְספֶֶּׁ֔ ַהַאַ֣

ע ָֽׁ שָּ  ׃רָּ

ף . כד יר ַהַאַ֤ ַ֑ ם ְב֣תֹוְך ָהעִּ ָ֖ יקִּ ים ַצדִּ ַּ֥ שִּ י ֵיֵ֛ש ֲחמִּ אּוַלַּ֥

֙ה וְ  ְספֶׁ ם תִּ ָ֖ יקִּ ים ַהַצדִּ ַּ֥ שִּ ַען ֲחמִּ א ַלָמ֔קֹום ְלַמֵ֛ ָש֣ לֹא־תִּ

ּה׃ ְרָבָּֽ ר ְבקִּ ַּ֥  ֲאשֶׁ

ית ַצִדי֙ק . כה ִמִ֤ ה ְלהָּ ר ַהזֶֶּׁ֗ ַ֣ בָּ ת ׀ ַכדָּ ה ְלָךָ֜ ֵמֲעֹשַ֣ לָּ ִלִ֨ חָּ

ע שֶָּּ֔ ע  ִעם־רָּ יק ָכָרָשַ֑ ָ֖ ְך ֲהֹשֵפ֙ט ְוָהָיַּ֥ה ַכַצדִּ ה לֶָּּ֔ לָּ ִלַ֣ חָּ

 ָֽׁ ה ִמְשפָּ ִּ֖ א ַיֲעשֶׁ ֹֹ֥ ץ ל רֶׁ אֶָּּ֔ ל־הָּ  ט׃כׇּ

 

6. Parshas Yisro 19:23 

But Moses said to Hashem, “The people cannot come up to 

Mount Sinai, for You warned us saying, ‘Set bounds about 

the mountain and sanctify it.’” 

ל ֙ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ אמֶׁ ַֹ֤ ר  'ה ַוי ל־ַה֣ ת אֶׁ ם ַלֲעֹלָ֖ ל ָהָע֔ לֹא־יּוַכ֣

ה ַהעֵ  י־ַאָתָּ֞ ָּֽ יָנַ֑י כִּ ר סִּ ת־ָהָהָ֖ ל אֶׁ ר ַהְגֵבַּ֥ נּ֙ו ֵלאֹמ֔ ָתה ָב֙ ֹדַ֤

ֹו׃ ַדְשתָּֽ  ְוקִּ
 

7. Ralbag on Parshas Yisro 
 

 

 

 

 

There is no such thing as an inappropriate question 
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8. Malbim on Yeshayahu 29:13 

ר  אמֶׁ ַֹ֣ ם  ה'ַוי ַ֣ עָּ י ִנַג֙ש הָּ ַען ִכִ֤ ּוִני וְ ַיַ֚ י֙ו ִכְבדֶּ֔ תָּ יו ּוִבְשפָּ ה ְבִפִ֤ ִניַהזֶֶּׁ֔ ֶּ֑ ק ִממֶׁ ֹו ִרַחַ֣ י ִמְצַוֹ֥ת  ִלבִּ֖ ֙ם ֹאִתֶּ֔ תָּ י ִיְראָּ ַוְתִהִ֤

ה׃ ָֽׁ דָּ ים ְמֻלמָּ ִשִּ֖  ֲאנָּ
 

מו שא''א שישכיל בזה הם מרחקים את לבבם ממני, כי עי''ז ידרק בפיו ובשפתיו הם מכבדים אותי בזה, כי 

וכאילו כל הנרצה מן המצוה והתורה הוא רק מעשים חיצונים בלא מחשבה ים ותורתיו, קהאדם גם מצות אל

וכל פקודי ה' הם גויות חומריות אין רוח השכל והמדע , אחר כי מחשבת עליון שגבו מיצור חומר לדעתם, וכונה

 .…בם

מלומדה ומורגלת, ר''ל כי יש יעשה המצות רק מצד שכן הורגל מנעוריו והונהג עליהם, מבלי כונה ומחשבה 

אבל הם לא יעשום מפני שצום ה' כלל רק מפני שכן צוום הוריהם ואבותיהם, וגם ובכ''ז יודע שהם מצות ה', 

לה יתפקרו להכחיש בכלל שיצוה כי ע''י טענות כא זאת מבלי דעת איזה טעם להמצוה רק מצד הלימוד וההרגל

 ה' לאדם מצות וחקים, ושיוכל האדם לעמוד על כונת המצות וטעמיהם הישרים :
 

9. Sefer HaChinuch, Mitzvah 117 

The words of Torah have explanations and benefits - and 

they shall accept them according to their custom and 

according to the weakness of their intellect - and let not the 

commandments be like 'words of a sealed book' at first, lest 

they rebel against them from this in their youth, leave them 

forever and go (to emptiness) in emptiness. Hence I will 

write everything that first comes into my thoughts. And once 

he knows my intention, let not the [critic criticize] me in any 

thing. 

כי יש לדברי תורה טעמים ותועלות, 

ויקבלום על דרך ההרגל שלהם וכפי 

, ואל יהיו להם המצות חלשת שכלם

בתחלה כדברי הספר החתום, פן 

יבעטו בהם מתוך כך בנערותם 

 ויניחום לעולם וילכו )להבל( בהבל.

על כן אכתב בהם כל אשר יעלה 

בתחלת המחשבה, ואל יתפש עלי 

 תופש בשום דבר אחרי ידע הכונה.
 

10.   Midrash Bereishis Raba 56:4  

 

ינּו ַאְבָרָהם ֲאַמר ֵליּה ָבא  ל ָאבִּ ָךלֹו סמא"ל ֵאצֶׁ א אֹוַבְדְת ִלבֶׁ בָּ א סָּ בָּ ה , סָּ נָּה ַאתָּ ה שָּ ִנַתן ְלָך ְלֵמאָּ ֵבן שֶׁ

ֲחטֹו ל ָאַמר לֹו ְלָמָחר אֹוֵמר ְלָך שֹוֵפְך ָדם . ...ַעל ְמנָּת ֵכן, ָאַמר לֹו הֹוֵלְך ְלשָּ מֹו שֶׁ ַפְכתָּ דָּ שָּ ַאְת ַחיָּב שֶׁ

 .ַעל ְמנָּת ֵכן, ָאַמר לֹו, ִבְנָך

11.  Yefeh To'ar (ibid) 

. אך כי לא מאת ה' יצאה הנבואה הזאתבן שניתן לך לק' שנה כו'. הנה השטן בא להסיתו ולהתעותו 

ו. ולכן א"ל סבא ן כזב התעהו. כי הקב"ה אשר עשה פלא לתת לך בן לק' שנה לא יצוה לך לשחטודמי

 .לבך ובלא דעת ולב אתה הולךסבא אובדת 

12.   Commentary of Taz on Chumash - Divrei Dovid  
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 Emotional 
 

 

13.   Tehillim 22 

My God, my God, why have You abandoned me; why so far 

from delivering me and from my anguished roaring? 
י אֵ -אֵ  ִני -ִלַ֣ ֶּ֑ ה ֲעַזְבתָּ ַ֣ מָּ י ִ֭לי לָּ ְבֵרַּ֥ י דִּ ישּוָעתִִּ֗ ִָּֽֽ֝ ֹוק מִּ ָרחַּ֥

י׃ ָּֽ  ַשֲאָגתִּ

 

14.   Metzudas David  (ibid) 

 )חא י״ענני )מ״ לי. כפל המלה כדרך הקוראים והצועקים כמו ענני ה׳-לי א-א

 

15.   Menachos 29b 

Moses said before God: Master of the Universe, You have shown me 

Rabbi Akiva’s Torah, now show me his reward. God said to him: 

Return to where you were. Moses went back and saw that they were 

weighing Rabbi Akiva’s flesh [bemakkulin], as Rabbi Akiva was 

tortured to death by the Romans. Moses said before Him: Master of 

the Universe, this is Torah and this is its reward? God said to him: 

Be silent; this is the  intention that has arose before Me. 

אמר לפניו רבונו של עולם הראיתני 

תורתו הראני שכרו אמר לו חזור 

]לאחורך[ חזר לאחוריו ראה 

ששוקלין בשרו במקולין אמר לפניו 

א"ל  רבש"ע זו תורה וזו שכרה

 ....שתוק כך עלה במחשבה לפני

 

16.   Yom Kippur Machzor – עשרה הרוגי מלכות 

ְעלָּ  ּהַשְרֵפי ַמָֽׁ רָּ ה ְוזֹו ְשכָּ ה. זֹו תֹורָּ רָּ ֲעקּו ְבמָּ  .ה צָּ

 

17.   Sifsei Chaim –  ג"חמועדים  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaction vs. Response 
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18.   Rav Ephraim Oshry (1914–2003) – 'שו"ת ממעמקים חלק א 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.   Chovos HaLevavos - Shaar Ahavas Hashem Ch. 1 

כמו שנאמר על אחד מן החסידים שהיה קם בלילה ואומר: אלקי, הרעבתני, ועירום עזבתני, 

לא אוסיף כי אם אהבה ובמחשכי הלילה הושבתני, ובעוזך וגודלך הוריתני, אם תשרפני באש 

 .ושמחה בך

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


