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Comments on Previous Shows 

Show 236 – Litvish VS Chabad  

Very interesting topic. I didn’t listen to the earlier one about rav schach and lubavitch 

yet. Two points so far. 

1) During your discussion with Rabbi Gifter about his father’s opposition to the Rebbe 

“speaking” to his Shver, I believe Rabbi Gifter said that his father told the Lubavitcher 

Chassidim, “ tell me what the Shver answered” I think Rav Gifter was not criticizing the 

fact that the Chassidim said that the Rebbe spoke to his Shver (that seemed to be the 

whole discussion between you and Rabbi Gifter), he was upset that the Chassidim were 

saying that he was having a conversation like between 2 living people. That’s why he 



jokingly said tell me what the Shver answered. And that upset the chassidim. In a 

similar case, there is a Chassidus that I have heard calls the long not-living Rebbe up to 

Shlishi every Shabbos by Mincha. The joke that is said is let them give him Hagbah 

instead. 

2) During your discussion, I think I heard you say Lubavitch has been Mekarev 

hundreds of thousands. After Lubavitch was Mekarev the first person, that is more than 

I have done, but hundreds of thousands sounds a bit too much. Is your definition of 

Mekarev Shomer Shabbos, kashrus and Tahras Hamishpacha? Even if you meant 

prevented intermarriage, that number sounds too high. I think touched hundreds of 

thousands is a better term. I have gone to public menorah lightings, gone to the 

children’s museum across from 770 with many other Frum Yidden as have many not 

Frum Yidden, but that doesn’t mean they were Mekarev either one of us. 

Just to end with a wonderful story about the Rebbe. In the early sixties, the Rebbe’s 

mother lived near the Rebbe. A young boy named Kiss (I know his nephews and great 

nephews) lived nearby and got a job delivering groceries for a Frum grocer. The normal 

tip in those days was 25 cents and he was trying to save up for a new suit that cost $20. 

The first day, he delivered groceries to the Rebbe’s mother and the Rebbe was there 

visiting. After checking the order to see it was correct, he tipped the young boy $10. 

Leaving the house, a Chossid “bought” the Rebbe’s $10 bill for $20. On the first day, he 

earned enough to buy the suit and that is just what he did. When he told his father what 

happened, his father was upset that a Chossid had given Kedusha to the rebbe’s bill. 

When the next Yom Tov came by and everyone lined up by the Rebbe to say gut Yom 

Tov, he told the Rebbe what happened. During the next few months when he delivered 

to the mother’s house the Rebbe wasn’t there and his mother tipped him a quarter each 

time. Finally, one day the Rebbe was there. When it came time for the tip the Rebbe 

said, “Your father is upset that you sold my $10 bill, so here is $10 and please don’t sell 

it to my Chassidim.” Then he took out another $10 bill handed it to the young boy and 

said, “THIS one you can sell to the Chassidim”. 

Kesiva Vachasima Tova. Thanks for all your effort you put into the podcasts. 

Martin Nerl 



Show 237 - Tefillah 

 



Rabbi Goldberg 

 חזון אמונה ובטחון פרק ב אות ה

 

 אות יג מדרש תנחומא פרשת ויצא

השמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב ועד רע, מכאן אנו למדין שזכות מלאכה עומדת במקום שאין יכול זכות 

אבות לעמוד, שנאמר לולי אלהי אבי אלהי אברהם וגו' א"כ לא עמדה לו זכות אבותיו אלא לשמירת ממונו את 

אלהים ויוכח אמש שהזהירו מהרע לו בזכות יגיע כפיו למד שלא יאמר אדם אוכל עניי ואת יגיע כפי ראה 

ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו, לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת )איוב א(, צריך לאדם 

 .בשתי ידיו והקב"ה שולח את ברכתו לעמול ולעשות

 הלכה ז רמב"ם הלכות שכירות פרק יג

ה"ב שלא יגזול שכר עני ולא יעכבנו כך העני מוזהר שלא יגזול מלאכת בעה"ב ויבטל מעט כדרך שמוזהר בע

בכאן ומעט בכאן ומוציא כל היום במרמה אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן שהרי הקפידו על ברכה רביעית של 

תי את אביכן, ברכת המזון שלא יברך אותה, וכן חייב לעבוד בכל כחו שהרי יעקב הצדיק אמר כי בכל כחי עבד

 לפיכך נטל שכר זאת אף בעולם הזה שנאמר ויפרץ האיש מאד מאד.

 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קסה עמוד א

 אלא, אבק לשון הרע. ס"דבלשון הרע. בלשון הרע  אמר רב יהודה אמר רב: רוב בגזל, ומיעוט בעריות, והכל

 פסוק יח פרק ו פרשת ואתחנןרמב"ן 

על דרך הפשט יאמר תשמרו מצות השם ועדותיו וחקותיו ותכוין בעשייתן לעשות  -והטוב בעיני ה' ועשית הישר 

הבטחה, יאמר כי בעשותך הטוב בעיניו ייטב לך, כי השם מטיב  -הטוב והישר בעיניו בלבד. ולמען ייטב לך 



ין. והכוונה בזה, כי לטובים ולישרים בלבותם. ולרבותינו בזה מדרש יפה, אמרו זו פשרה ולפנים משורת הד

מתחלה אמר שתשמור חקותיו ועדותיו אשר צוך, ועתה יאמר גם באשר לא צוך תן דעתך לעשות הטוב והישר 

 בעיניו, כי הוא אוהב הטוב והישר:

וזה ענין גדול, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיו וכל משאו ומתנו ותקוני הישוב 

אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה, כגון לא תלך רכיל )ויקרא יט טז(, לא תקום ולא תטור )שם והמדינות כלם, 

פסוק יח(, ולא תעמוד על דם רעך )שם פסוק טז(, לא תקלל חרש )שם פסוק יד(, מפני שיבה תקום )שם פסוק 

נים משורת לב(, וכיוצא בהן, חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר, עד שיכנס בזה הפשרה ולפ

הדין, וכגון מה שהזכירו בדינא דבר מצרא )ב"מ קח א(, ואפילו מה שאמרו )יומא פו א( פרקו נאה ודבורו בנחת 

 עם הבריות, עד שיקרא בכל ענין תם וישר:

 



Rabbi Reiss 

 ספר מסילת ישרים פרק יא

פרטי מדת הנקיות, רבים הם מאד, והנם ככל הפרטים שבכל השס"ה מצות לא תעשה. כי אמנם ענין המדה 

הרע  -פי שבכל העבירות משתדל היצר  -על  -כבר אמרתי, שהוא להיות נקי מכל ענפי העבירות. ואולם אף 

על כן יצטרך בהן להחטיא את האדם, כבר יש מהם שהטבע מחמדן יותר ובהן מראה לו יותר היתרים, אשר 

יותר חיזוק לנצח את יצרו ולהנקות מן החטא. וכן אמרו ז"ל )חגיגה יא(: גזל ועריות, נפשו של אדם מחמדתן 

 ומתאוה להן. 

והנה אנחנו רואים, שאף על פי שלא רוב בני האדם גנבים בגלוי הם, דהיינו שישלחו יד ממש בממון חבריהם 

ן, רובם טועמים טעם גניבה במשאם ומתנם במה שיורו היתר לעצמם כ -פי  -על  -לקחת ולשום בכליהם, אף 

להשתכר איש בהפסידו של חבירו ויאמרו, להרויח שאני. ואולם לאוים הרבה נאמרו בגזל: לא תעשוק, לא 

תגזול, לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו, לא תונו איש את אחיו, לא תשיג גבול רעך. הן כל אלה 

ים שבגזל, כוללים מעשים רבים מן המעשים הנעשים בכלל המשא והמתן המדיני, ובכולם איסורים חילוקי דינ

 רבים. כי לא המעשה הניכר ומפורסם בעושק ובגזל הוא לבדו האסור. 

סוף יגיע אליו ויגרום אותו, כבר הוא בכלל האיסור. ועל ענין זה אמרו ז"ל )סנהדרין פא(: ואת  -אלא כל שסוף 

א טימא )יחזקאל יח(: שלא ירד לאומנות חבירו. וכבר היה רבי יהודה אוסר לחנוני, שלא יחלק אשת רעהו ל

קליות ואגוזים לתינוקות להרגילן שיבואו אצלו. ולא התירו חכמים, אלא מפני שגם חבירו יכול לעשות כן )בבא 

למעילה וכו'. וכבר פטרו  מציעא ס(. ואמרו ז"ל )בבא בתרא פח(: קשה גזל הדיוט מגזל גבוה, שזה הקדים חטא

 -את הפועלים העושים אצל בעל הבית מברכת המוציא ומברכות אחרונות דברכת המזון. ואפילו בקריאת 

שמע, לא חייבום לבטל ממלאכתן אלא בפרשה ראשונה בלבד )ברכות טז(. קל וחומר בן בנו של קל וחומר 

בעל הבית. ואם עבר, הרי זה גזלן. הנה אבא  לדברי הרשות, שכל שכיר יום אסור בהן שלא לבטל מלאכתו של

חלקיה, אפילו שלום לא השיב לתלמידי חכמים שנתנו לו שלום, שלא ליבטל ממלאכת רעהו )תענית כג(. ויעקב 

אבינו עליו השלום מבאר בפיו ואומר )בראשית לא(: הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני. מה 

 נאותיהם בשעת מלאכה ובטלים ממנה, או כי יעסקו בחפציהם איש לבצעו. יענו איפוא העוסקים בה

כללו של דבר: השכור אצל חבירו לאיזה מלאכה שתהיה, הנה כל שעותיו מכורות הן לו ליומו, כענין שאמרו ז"ל 

. ואם )ב"מ נ"ו(: שכירות מכירה ליומיה. וכל מה שיקח מהן להנאת עצמו באיזה אופן שיהיה, אינו אלא גזל גמור

לא מחלו, אינו מחול, שכבר אמרו רבותינו ז"ל )יומא פו(: עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכפורים מכפר עד 

 שירצה את חברו. 

ולא עוד אלא שאפילו אם עשה מצוה בזמן מלאכתו, לא לצדקה תחשב לו, אלא עבירה היא בידו, שאין עבירה 

ה, וכענין זה אמרו ז"ל )בבא קמא צד(: הרי שגזל סאה חטים מצוה, וקרא כתיב )ישעיה סא(: שונא גזל בעול

וטחנה ואפאה ומברך, אין זה מברך אלא מנאץ, דכתיב )תהלים י(: ובוצע ברך נאץ ה'. ועל כיוצא בזה נאמר 

)ויקרא רבה(: אוי לו לזה שנעשה סניגורו קטיגורו. וכמאמרם ז"ל )ירושלמי סוכה פ"ג(: בענין לולב הגזול. והדין 

גזל: מה גוזל את החפץ ועושה בו מצוה נעשה סניגורו קטיגורו, אף  -גזל, וגזל זמן  -חפץ  -, כי הרי גזל נותן

הוא חפץ אלא באמונה, וכן הוא  -ברוך  -גוזל את הזמן ועושה בו מצוה, נעשה סניגורו קטיגורו. ואין הקדוש 



ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. ואומר  אומר )תהלים לא(: אמונים נוצר ה'. ואומר )ישעיה כו(: פתחו שערים

 ארץ לשבת עמדי. ואומר )ירמיה ה(: עיניך הלא לאמונה.  -)תהלים קא(: עיני בנאמני 

תטה אשורי מני הדרך ואחר עיני הלך לבי ובכפי דבק מאום. והבט  יוב העיד על עצמו ואמר )איוב לא( אםואף א

פי שאין האדם הולך  -על  -תדבק ביד האדם, שאף יופי המשל הזה, כי דימה הגזל הבלתי נגלה כדבר המ

כן הדבר הזה, שאף שלא יהיה האדם הולך וגוזל  -סוף בידו הוא  -לכתחילה לטול אותו ונשאר דבק מאליו, סוף 

ממש, קשה הוא שיהיו ידיו ריקניות ממנו לגמרי. אמנם, באמת, כל זה נמשך ממה שתחת היות הלב מושל 

ים להם את של אחרים, העינים מושכים את הלב לבקש היתרים על מה שנראה בעינים שלא יניח להיות נע

 להם יפה ונחמד, על כן אמר איוב, שהוא לא כן עשה ולא הלך לבו אחר עיניו, על כן לא דבק בכפיו מאום.

 הלכות שכירות סוף רמב"ם

מלאכת בעה"ב ויבטל מעט כדרך שמוזהר בעה"ב שלא יגזול שכר עני ולא יעכבנו כך העני מוזהר שלא יגזול 

בכאן ומעט בכאן ומוציא כל היום במרמה אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן שהרי הקפידו על ברכה רביעית של 

ברכת המזון שלא יברך אותה, וכן חייב לעבוד בכל כחו שהרי יעקב הצדיק אמר כי בכל כחי עבדתי את אביכן, 

 איש מאד מאד.לפיכך נטל שכר זאת אף בעולם הזה שנאמר ויפרץ ה

 ב-סעיף א שולחן ערוך חושן משפט הלכות גניבה סימן שמח

אפילו דרך שחוק, ואפילו על מנת להחזיר או כדי לשלם  נוב, אפילו כל שהוא, דין תורה. ואסור לגנובלג אסור

 לאועל כל הגונב אפילו שוה פרוטה עובר     כדי שלא ירגיל עצמו בכך. תשלומי כפל או כדי לצערו, הכל אסור

ואחד הגונב מגדול או  של גוים,אחד הגונב ממון ישראל או הגונב ממון  ,וחייב לשלם דלא תגנובו )ויקרא יט, יא(

 מקטן.

 שולחן ערוך חושן משפט הלכות שכירות פועלים סימן שלא

 .השוכר פועלים ינהג עמהם כמנהג המדינה

 סעיף יא שולחן ערוך חושן משפט הלכות שכירות פועלים סימן שלז

אין רשאי לאכול אלא בשעת עשיית מלאכה, ולא שישב ויאמר: מנעתי עצמי עד עתה ולא בטלתי לאכול ועל כן 

שלא יתבטל ממלאכתו, אמרו חכמים שאחר שגמר מלאכת שורה זו  עתה ואוכל. ומפני תקנת בעל הביתאשב 

על הבית כדי שלא שטוב הוא לבוהולך להתחיל שורה אחרת יכול לאכול אף על פי שאינו בשעת מלאכה, 

 יתבטל.

 תלמוד בבלי מסכת מכות דף כד עמוד א

 כגון אבא חלקיהו. -פועל צדק 



 ב-תלמוד בבלי מסכת תענית דף כג עמוד א

אבא חלקיה בר בריה דחוני המעגל הוה, וכי מצטריך עלמא למיטרא הוו משדרי רבנן לגביה ובעי רחמי, ואתי 

שדור רבנן זוגא דרבנן לגביה למבעי רחמי דניתי מיטרא. אזול מיטרא. זימנא חדא איצטריך עלמא למיטרא, 

ולא אסבר להו אפיה. בפניא, כי  לביתיה ולא אשכחוהו, אזול בדברא ואשכחוהו דהוה קא רפיק. יהבו ליה שלמא

 -הוה מנקט ציבי, דרא ציבי ומרא בחד כתפא, וגלימא בחד כתפא. כולה אורחא לא סיים מסאני, כי מטי למיא 

דלינהו למניה. כי מטא למתא נפקה דביתהו לאפיה כי מיקשטא. כי מטא  -אניה. כי מטא להיזמי והיגי סיים מס

לביתיה עלת דביתהו ברישא, והדר עייל איהו, והדר עיילי רבנן. יתיב וכריך ריפתא, ולא אמר להו לרבנן תו 

ידענא דרבנן משום מיטרא קא  תרי. אמר לה לדביתהו: -חדא, ולזוטרא  -כרוכו. פלג ריפתא לינוקי, לקשישא 

אתו, ניסק לאיגרא וניבעי רחמי, אפשר דמרצי הקדוש ברוך הוא וייתי מיטרא, ולא נחזיק טיבותא לנפשין. סקו 

לאיגרא, קם איהו בחדא זויתא ואיהי בחדא זויתא, קדים סלוק ענני מהך זויתא דדביתהו. כי נחית, אמר להו: 

רבנן לגבי דמר למיבעי רחמי אמיטרא. אמר להו: ברוך המקום שלא  אמרו ליה: שדרי לן -אמאי אתו רבנן? 

הצריך אתכם לאבא חלקיה. אמרו ליה: ידעינן דמיטרא מחמת מר הוא דאתא, אלא לימא לן מר הני מילי 

 שכיר יום הואי, ואמינא לא איפגר.  א למר שלמא לא אסבר לן מר אפיה אמר להודתמיה לן: מאי טעמא כי יהבינ

 תענית דף כג עמוד ברש"י מסכת 

 לא החזיר להם פניו. -לא אסבר להו אפיה 

 ספר חסידים סימן שי

אל ילך אדם לדבר עם מלמדי תנוקות בשעה שהוא מלמדם פן יבטלם בדבריו, וכן לשכור פועל של ישראל פן 

נאי. ואם יבטלנו בדבריו. אל ישב אצל שכיר אפי' כשאין שכיר עושה פעולה שמא יהיה לו בושת לומר אין לי פ

רגיל ואין לו בושת מפניו ואינו מבטלו אין בכך כלום. ירא שמים כגון חוני המעגל ואבא חלקיה לא היו מסיחים 

 ואפי' שלום לא רצו להחזיר.

 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף מו עמוד ב

 .דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא

 סעיף א חושן משפט הלכות שכירות פועלים סימן שלא רמ"א

השכיח ונעשה הרבה פעמים, אבל דבר שאינו נעשה רק פעם אחת או שני פעמים  ואינו קרוי מנהג אלא דבר

 .אינו קרוי מנהג

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טז עמוד א

קורין קריאת שמע ומברכין לפניה ולאחריה, ואוכלין  -תנו רבנן: הפועלים שהיו עושין מלאכה אצל בעל הבית 



ולאחריה, ומתפללין תפלה של שמונה עשרה אבל אין יורדין לפני התיבה ואין נושאין  פתן ומברכין לפניה

אי רבי  -רבן גמליאל, הא רבי יהושע.  -אמר רב ששת, לא קשיא: הא  -כפיהם. והתניא: מעין שמונה עשרה! 

בעושין בשכרן,  -ן אלא, אידי ואידי רבן גמליאל, ולא קשיא: כא -יהושע, מאי איריא פועלים, אפילו כל אדם נמי! 

הבית קורין קריאת שמע ומתפללין,  -בעושין בסעודתן. והתניא: הפועלים שהיו עושים מלאכה אצל בעל  -כאן 

פותח  -ברכה ראשונה כתקונה, שניה  -ואוכלין פתן ואין מברכים לפניה, אבל מברכין לאחריה שתים, כיצד 

בעושין בשכרן, אבל עושין בסעודתן  -דברים אמורים בברכת הארץ וכוללין בונה ירושלים בברכת הארץ; במה 

 מברכין כתיקונה. -או שהיה בעל הבית מיסב עמהן 

 ב-שולחן ערוך אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קצא סעיף א

כדי שלא לבטל מלאכת בעל הבית; כיצד, ברכה  מקצרין בבהמ"ז ועלים העושים מלאכה אצל בעל הביתפ

אין אומרים ברכת וכולל בה בונה ירושלים וחותם בברכת הארץ, ו רץראשונה כתקנה, ושנייה פותח בברכת הא

כשנוטלים שכר על מלאכתן מלבד הסעודה, אבל אם אין נוטלים שכר אלא הסעודה  הטוב והמטיב כלל. בד"א

מיסב עמהם, אף על פי שנוטלים שכר מלבד  וכן אם בעה"ב ת כתקנןרכושאוכלים לבד, מברכין כל ד' ב

והאידנא לעולם מברכים כל ארבע ברכות, שאין דרך בני אדם עכשיו להקפיד   הסעודה, מברכין כל ד' ברכות.

 בכך, ומסתמא אדעתא דהכי שוכרים פועלים שיברכו כל ארבע ברכות כתקנם.

 פסוק י ירמיהו פרק מח

ה מ   ֶׂ֛ ֶ֥אכ ת ָא֗רּור ֹעש  ִמָיָּ֑ה ה'ל   .ר 

 הלכה ג תלמוד ירושלמי מסכת דמאי פרק ז

לא יעשה בתוך שלו בלילה וישכיר עצמו ביום לא ירעיב עצמו ולא יסגף עצמו מפני שהוא ממעט במלאכתו של 

ב"ה רבי יוחנן אזל לחד אתר אשכח ספרא איינוס אמר להו מהו כן אמרו ליה ציים א"ל אסור לך ומה אם 

 .בשר ודם את אמר אסור מלאכתו של הקדוש ברוך הוא לא כל שכןמלאכתו של 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף לא עמוד א

אמר רבא: בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו: נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, עסקת בפריה 

 .ורביה, צפית לישועה, פלפלת בחכמה, הבנת דבר מתוך דבר

 וד בתוספות מסכת קידושין דף מ עמ

והא דאמר בפרק במה מדליקין )שבת לא.( כשמכניסין אדם לדין  -אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה 

אומרים לו נשאת ונתת באמונה היינו דווקא לענין שאלה ששואלין לו על משא ומתן אבל מ"מ נפרעים ממנו 

 תחלה על שלא קבע עתים לתורה.



 Harry Rothenberg




