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Dovid Lichtenstein 

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיג עמוד ב

אמר רבי שמואל בר רב יצחק אמר רב: מותר לשנאתו. שנאמר כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו מאי 

שונא ישראל.  -ישראל, ולא שונא נכרי. אלא פשיטא שונא  -והא תניא: שונא שאמרו  -שונא? אילימא שונא נכרי 

כולי עלמא נמי  -אלא: דאיכא סהדי דעביד איסורא  -ומי שריא למסניה? והכתיב לא תשנא את אחיך בלבבך 

מיסני סני ליה, מאי שנא האי? אלא לאו כי האי גוונא, דחזיא ביה איהו דבר ערוה. רב נחמן בר יצחק אמר: מצוה 

 את ה' )שונאי( +מסורת הש"ס: ]שנאת[+ רע.לשנאתו, שנאמר יר

 רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק יג הלכה יד

השונא שנאמר בתורה הוא מישראל, לא מאומות העולם, והיאך יהיה לישראל שונא מישראל והכתוב אומר לא 

מצוה לשנאו  תשנא את אחיך בלבבך, אמרו חכמים כגון שראהו לבדו שעבר עבירה והתרה בו ולא חזר הרי זה

עד שיעשה תשובה ויחזור מרשעו, ואף על פי שעדיין לא עשה תשובה, אם מצאו נבהל במשאו מצוה לפרוק 

ולטעון עמו ולא יניחנו נוטה למות שמא ישתהה בשביל ממונו ויבא לידי סכנה, והתורה הקפידה על נפשות 

אמור אליהם חי אני נאם  ר הדת, שנאמרעיקישראל בין רשעים בין צדיקים מאחר שהם נלוים אל ה' ומאמינים ב

 הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה.ה' אלהים אם אחפוץ במות 

 שולחן ערוך חושן משפט הלכות פריקה וטעינה ודין הולכי דרכים סימן רעב סעיף יא

מעו"ג הוא אלא מישראל. והיאך יהיה לישראל שונא )מישראל(, והכתוב אומר: לא  השונא האמור בתורה לא

תשנא את אחיך בלבבך )ויקרא יט, יז( אמרו חכמים: כגון שראהו לבדו שעבר עבירה והתרה בו ולא חזר, הרי 

מצוה לשנאותו עד שיעשה תשובה וישוב מרשעתו; ואף על פי שעדיין לא עשה תשובה, אם מצאו נבהל במשאו 

לידי סכנה, והתורה הקפידה על  מצוה לטעון ולפרוק עמו, ולא יניחנו נוטה למות שמא ישהה בשביל ממונו ויבא



נפשות ישראל בין רשעים בין צדיקים, מאחר שהם נלוים אל ה' ומאמינים בעיקר הדת, שנאמר: אמור אליהם חי 

 אני נאם ה' אלהים אם אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה )יחזקאל יח, כג(.

 אהבת חסד מרגניתא טבא -חפץ חיים 

חבירו ולרדוף אחר השלום ולהזהר מלאו דלא תשנא ואף ברשע גמור יש איסור לדעת יז. להשתדל בטובת 

מהר"מ מלובלין לשנאותו כ"ז שלא הוכיחו ואין בדור הזה מי שיודע להוכיח שמא אם היה לו מוכיח היה מקבל 

ש שאסור וטבעו הרע גרם לו כמ"ש ואל תדין את חבירך עד שתגיע למקומו וכמ"ש שאסור לקלקלו ]נ"ל שצ"ל וכ"

לקללו[ רק יבקש רחמים עליו שיעזרהו ה' על תשובה שלמה ולא יכנה שם לחבירו ולא יקראהו בכינוי שכינוהו 

 אחרים:

 חזון איש יורה דעה סימן ב ס"ק כח

 



 

 

 



 תניא ליקוטי אמרים פרק לב

ו נמאס וקלה לבא לידי קיום מצות ואהבת לרעך כמוך לכל נפש מישראל למגדול ועד קטן. כי מאחר שגופ

ומתועב אצלו והנפש והרוח מי יודע גדולתן ומעלתן בשרשן ומקורן באלקי' חיים. בשגם שכולן מתאימות ואב א' 

לכולנה ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם בה' אחד רק שהגופים מחולקי'. ולכן העושי' גופם 

לא התלויה בדבר לבדה. וז"ש הלל הזקן עיקר ונפשם טפלה אי אפשר להיות אהבה ואחוה אמיתית ביניהם א

על קיום מצוה זו זהו כל התורה כולה ואידך פירושא הוא כו'. כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלו' 

הנפש על הגוף מעלה מעלה עד עיקרא ושרשא דכל עלמין וגם להמשיך אור א"ס ב"ה בכנסת ישראל כמ"ש 

הוי אחד באחד דוקא ולא כשיש פירוד ח"ו בנשמות דקב"ה לא שריא לקמן דהיינו במקור נשמות כל ישראל למ

 :באתר פגים וכמ"ש ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך וכמ"ש במ"א באריכות

ומ"ש בגמ' שמי שרואה בחבירו שחטא מצוה לשנאותו וגם לומר לרבו שישנאהו. היינו בחבירו בתורה ומצות 

תך עם שאתך בתורה ובמצות ואעפ"כ לא שב מחטאו כמ"ש בס' חרדים וכבר קיים בו מצות הוכח תוכיח את עמי

אבל מי שאינו חבירו ואינו מקורב אצלו הנה ע"ז אמר הלל הזקן הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום וכו' אוהב 

את הבריות ומקרבן לתורה. לומר שאף הרחוקים מתורת ה' ועבודתו ולכן נקראי' בשם בריות בעלמא צריך 

לי עבותו' אהבה וכולי האי ואולי יוכל לקרבן לתורה ועבודת ה' והן לא לא הפסיד שכר מצות אהבת למשכן בחב

ריעים וגם המקורבים אליו והוכיחם ולא שבו מעונותיהם שמצוה לשנאותם מצוה לאהבם ג"כ ושתיהן הן אמת 

חיה נפשם שנאה מצד הרע שבהם ואהבה מצד בחי' הטוב הגנוז שבהם שהוא ניצוץ אלקות שבתוכם המ

האלקית וגם לעורר רחמים בלבו עליה כי היא בבחי' גלות בתוך הרע מס"א הגובר עליה ברשעי' והרחמנות 

מבטלת השנאה ומעוררת האהבה כנודע ממ"ש ליעקב אשר פדה את אברהם ]ולא אמר דה"עה תכלית שנאה 

 ת[:בגמרא ר"פ ט"ז דשב שנאתים וגו' אלא על המינים והאפיקורסים שאין להם חלק באלהי ישראל כדאיתא

 

Too see Hilchos Nidui in Shulchan Aruch click here 
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Questions of the week 

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף ו עמוד א

אין  -אמר רב עמרם: הא מילתא אמר לן רב ששת, ואנהר לן עיינין ממתניתין: סוטה שיש לה עדים במדינת הים 

 .המים בודקין אותה

 הלכה ח משנה למלך הלכות סוטה פרק ב

בשם הרא"ש דהכריח דהא  ה נמנעת בדיקת המים מההיא דכתבנוונראה דע"כ אית לן למימר דמשום שוגג אינ

תיו וכלותיו שלא היו המים בודקין דהיינו דוקא כשידע ולא מיחה דאי לא תימא הכי היכי דאמרינן דמשום עון בנו

דייק רב ששת וכו' יע"ש. והשתא אי אמרת דמשום שוגג נמי אין בודקין היכי קאמר רב ששת סהדי שקרי הוו 

עון אשר ודלמא בעל בעילה אסורה והוא לא ידע ומשקה אותה ומה שלא בדקוה המים הוא משום דיש בידו 

חטא וכי תימא דמאי דפשיט רב ששת הוא משום דס"ל דמאי דקתני מתני' ושבאו עדים הוא עד אחד וכמ"ש 

התוס' שם. עכ"ז לא הועלנו כלום. חדא דרבינו בפי' חולק על זה וסבירא ליה דלא האמינה תורה עד אחד אלא 

ך לקמן פ"ג מהלכות אלו דין כ"ג קודם שתייה אבל לאחר שתייה לא וכבר הארכנו בזה לעיל )א"ה יתבאר ל

יע"ש(. ועוד דאף כפי סברת התוס' אכתי קשה דנהי שאם היה הבעל מכחיש ואומר שמעולם לא חטא בשום 

ביאה אסורה היינו יכולים לומר דע"כ עד זה שקר ענה מדלא בדקוה המים והיה מכריח רב ששת סברתו. אבל 

נדחה דברי העד משום שלא בדקוה המים. נימא דמה שלא  אי אמרת דאפילו משום שוגג אין המים בודקין איך

בדקוה הוא משום דחטא בשוגג והוא לא ידע כי היכי דאמרינן מה שלא בדקוה הוא משום דלמא יש עדים 

במדינת הים. שהרי כתבנו )א"ה שם במקום הנזכר( דאף אליבא דהתוס' מ"מ משום עד אחד דטומאה אינה 

סברת רב ששת היא דהיכא דבא עד אחד אנו מאמינים אותו ואנו דנין דמה  נמנעת בדיקת המים. וא"כ כפי זה

שלא בדקוה המים הוא משום דילמא יש עד אחד במדינת הים. ויותר קרוב הוא לומר שחטא באיזו ביאה אסורה 

ומש"ה לא בדקוה המים. ומלבד כל זה נ"ל שממקומו הוא מוכרח שהרי האשה שקינא לה בעלה ונסתרה כבר 

בעלה מן הדין שהכתוב עשה בה ספק כודאי מפני שיש רגלים לדבר ואפילו שהיא טהורה אסורה לו נאסרה ל

ואם בא עליה עבר על לאו הבא מכלל עשה וכמ"ש התוספות בפרק כשם )דף כ"ח( ד"ה מה ת"ל יע"ש אלא 

שהכתוב חידש השתייה להתירה לבעלה לומר שע"י השתייה יתברר הדבר אם נטמאה אם לא נטמאה 

נמנעה השתייה כגון שהיא מן הנשים שאינן שותות או בזמן הזה נשארה באיסורה וכמבואר. והשתא אי וכש

אמרת בשלמא דמשום חטא דשוגג אינה נמנעת בדיקת המים ניחא מה שהתירה אותה התורה לאחר השתייה 

כיון שיודע  אם לא נבדקה דלמאי ניחוש אי משום דאינו מנוקה להא ליכא למיחש דפשיטא דאינו משקה אותה

דאין המים בודקין ואי משום דשמא יש עדים במדינת הים להא לא חיישי' וכמ"ש בגיטין עלה דההיא דתקנו זמן 

בגיטין דזנות בעדים לא שכיחא יע"ש. אבל אי אמרת דאפילו משום דשוגג אין המים בודקים הוא תימה בעיני 

גג והוא חששא קרובה יותר מכל החששות דנתיר אותה לבעלה משום שתייה שלא בדקוה דאפשר דחטא בשו

שבעולם וכ"ש באותה דרב ששת דאיכא עדים שהיא טמאה דפשיטא שנתלה מה שלא בדקוה המים משום עון 



 :המים דיקתדשוגג אלא ודאי דמשום שוגג אינה נמנעת ב

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף כו עמוד א

שאם היתה עקרה נפקדת, דברי ר' עקיבא; אמר לו ר' ישמעאל: אם כן, יסתרו  -לכדתניא: ונקתה ונזרעה ]זרע[ 

שאם היתה כל העקרות ויפקדו, וזו הואיל ולא נסתרה הפסידה! אם כן, מה תלמוד לומר ונקתה ונזרעה זרע? 

 יולדת לבנים. -יולדת ארוכים, שחורים  -יולדת זכרים, קצרים  -יולדת בצער יולדת בריוח, נקבות 

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

 מט(-פרק ד )פס' כא פרשת נשאתורת משה 

יב נשא את ראש בני גרשון גם הם. מה לשון גם הם, ומ"ט לא ישא ראשם כמו בני קהת. והנה בבני מררי לא כת

כי שלשה בני לוי בהם מרומזים כל אשר אירע לישראל, כי קהת הוא על זמן  נשיאות ראש. כבר כתבתי במק"א

קהלת ישראל בארצם ומקדשם וה' עמהם, והיינו קהת לשון קהלה ]כמו[ לו יקהת עמים )בראשית מ"ט י', ורש"י 

תו של , וחברון חברותא ודביקות, ועוזיאל תוקפו וגבורהם ברומו של עולם, יצהר כצהר צחרשם(. ובניו עמרם ש

אל, אמנם גרשון בזמן שמגורשים ובנים גלו מעל שולחן אביהם בעו"ה, מלבן עוונותיהם במקום קרבן כשהם 

בכל מקום מוקטר מוגש לשמי ומנחה טהורה, ודרשו חז"ל )ויק"ר ז' ג', יב שביניהם, כדכת שומעים לחכמים

הקריבו כל הקרבנות, והיינו בני גרשון לבני, ליבון ומנחות ק"י ע"א( אלו ת"ח שבבבל שעוסקים בתורה כאלו 

)וכמו שדרשו חז"ל )ספרי שם( לבנון שמלבין עונותיהם של ישראל(, ע"י  הטוב הזה והלבנוןעונותיהם כמו ההר 

ששומעים פי חכמים. ואמר נשא את ראש בני קהת וגו' למשפחותם לבית אבותם, שימשיך ראש נשמתם לבית 

אפי' מחיצה  ם הראשונים ואבות העולם, ואמר נשא את ראש בני גרשון, אעפ"י שהם מגורשים בגלות מ"מאבות

, ונשא גם הם לבית אבותם כמו בני קהת. אך מררי הם דורו של שמד רח"ל אשר מררו של ברזל אינה מפסקת

מושי, משו מאהליהם ובחוצות  חייהם ביסורין קשים, ובניו מחלי, כל חולי ומכה אשר לא כתובה סבלו, ושם השני

הושלכו לעוף השמים בעו"ה, ואין ברי' יכולה לעמוד במחיצתם, )כמו שאחז"ל פסחים נ' ע"א הרוגי מלכות אין 

ברי' יכולה לעמוד במחיצתם(, ומה יאמר אליהם נשא ראשם לבית אבותם, הלא אבותם טפלים להם והם 

 גדולים מהם כנלע"ד.

 רב נחמן -אור האמונה

 



Selected audio from our listeners 

Last week's show 

Comments regarding last week's show 1 click here 

Comments regarding last week's show 2 click here 

Comments regarding last week's show 3 click here 

Comments regarding last week's show 4 click here 

Comments regarding last week's show 5 click here 

Comments regarding last week's show 6 click here 

Comments regarding last week's show 7 click here 
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Comments regarding last week's show 9 click here 

Comments regarding last week's show 10 click here 

Comments regarding last week's show 11 click here 

Comments regarding last week's show 12 click here 

Comments regarding last week's show 13 click here

Comments regarding last week's show 14 click here
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https://drive.google.com/file/d/1hjCsfxoI0meaikhaEKBx3GGINSWlCkHa/view?usp=sharing


Questions of the week- Answers 

Answers to the questions 1 click here 

Answers to the questions 2 click here 

Answers to the questions 3 click here 

Answers to the questions 4 click here 

Answers to the questions 5 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 the show 6 click here 

Show suggestions 

Show Suggestion- Divulging Due Dates click here 

Comments on the show 7 click here

Comments on the show 8 click here

Comments on the show 9 click here

Show Suggestion- Moshiach click here

Comments on the show 10 click here

https://drive.google.com/file/d/15QnRWfYVLvHDIAeHA3x73nY6KD6ubmHF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Am56JjGX4HeGcXOoB5d8EBsv3b_61b7Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JSthH__Q19pT5TTwUKKFPhXDZfHJ9Ihx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pB1YR40Ri5dV0XuZg8BD8NjZ14aRMy4Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15YFlEcfafY_gaWyOZz7IZn0VvYPfz3uH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/107E2zhnrDviTH1Q56GJGBTwLmArVR3bn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E_SsLFrB9N6yg7cQmbWobafZEhX7N9k-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZVL9fvNm5WG4gqaqcNw3s_UcXKOtIwff/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wu1p2IR1Ga64IP8E3rv_iQYl_xsxPcjX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jKIRYZ26WaCHJigAVo7ekx6J5nYU1kZA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F-U4YTyBbYrnfTOSxjVAkplC-mtp4WKc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RISHN0GZCiUoSJBMje3BDLvcvMJu7qyv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TjZ9YHJT0v3auNLdYA1uffOm8AXbZ-nl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nTVsUXhsU-0Siuox4JrAP5OXOJR7nZ_z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OcrQdpEGetzqZ0esfx5cxpno9fO6OJs4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tVZYY5NwXhy5lWVedYlWMRoPoIIhGrS1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UmFvLdlqmBYeVSiJUDeSMeV-31X0PND_/view?usp=sharing


Selected emails from our listeners 

Answers to the Questions 

Shalom R' Dovid, 

Thanks for your amazing show. I enjoy listening every week. 

Regarding the two Shailos/Kushyos you asked last week. 

Firstly, you asked that according to the Mishneh Lemelech that a single witness in 

Medinas Hayam is able to prevent the Mayim from being Bodek the Sotah, why can the 

Bo'eil himself not count as a valid Eid since we can apply Palginan Diburah to his 

Eidus? Excellent kushya! That is the Kushya of the Minchas Chinuch 365:30 on the 

Mishneh Lemelech and he uses this to disagree with him. However, if you look in the 

Mishneh Lemelech himself you will notice that he disagrees with the Rashba (1:552) in 

applying Palginan Dibura here because if we were to believe the Bo'eil that she was 

Mezaneh but disregard his Eidus on himself (and interpret his words that she was 

Mezaneh with someone else per Palginan) then his Eidus would not correlate with that 

of the Edei Stirah who say that she had Yichud with the Bo'eil. In other words, the Edei 

Stirah are testifying that she had Yichud with the Bo'eil but the Bo'eil is saying she was 

Mezaneh with him, but the Beis Din cannot accept his Eidus on himself (Ein Adam 

Meisim Atzmo Rasha) so they re-interpret his words (per Palginan Dibura) that she was 

Mezaneh with someone else.  But this is unacceptable because the Eid Tumah has to 

be testifying about the same person as the Edei Stirah. So the Mishneh Lemelech 

rejects applying Palginan Diburah here and hence according to his own Shitah he does 

not have this Kushya. 

And regarding the second kushya of why the Sotah is rewarded with children when she 

clearly was Oveir on the Issur of Yichud Deoraisa: My chavrusa R' Yoni Sagal 

suggested a beautiful idea that we find in the Torah that lack of children causes tension 

between husband and a wife whereas having children brings Shalom to the home. For 

example, when Rachel Imeinu could not have children it caused tension between her 

and Yaakov Avinu. Similarly, when Leah had her third child she called him Levi because 

Atah Yilaveh Ishi Alai (Yaakov Avinu would be more with her). Also, Rashi says on 



Vehayu LeBasr Echad that this is referring to having children - a home is more whole 

when there are children. So my chavrusa suggested that perhaps her having children is 

part of the function of the Mei Sotah bringing Shalom between the husband and wife. It's 

not there to reward her for acting improperly Chas Veshalom but instead to strengthen 

the bond between the couple. 

Again, thank you for your show and your great work! Looking forward to hearing more 

from you. 

Kol Tuv and Hatzlacha Rabah. 

Michoel Stein 

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

Comments on the show 

I heard a similar story to the beautiful one you said over with Rav Aharon Leib zt"l that 

he didn't let the Principal throw out a kid from Yeshiva if he didn't daven for him. 

The Gadol asked the Principal or Rebbe what color eyes the kid has. When they 

couldn't answer, the Gadol said that obviously they never really sat down with the boy 

and had a heart-to-heart talk to him so they have no right to throw out the kid. 

You know they say that the Alter asked Rav Hutner for his mother's name to daven for 

him. 

With regard to the Chazon Ish's Shita about not hating even a big Rasha, in a similar 

vein but not exactly, I remember reading, I think in Maaseh Ish that someone mentioned 

Ben Gurion's name and then said Yemach Shmo. The Chazon Ish said that you can't 

say Yemach Shmo on any Jew because if he would die, his brother would have to do 

Yibum (if he's willing) and Yibum is L'hakim Shaim so you can't be Frummer then the 

Torah. 

Thanks for the shows; I always love! 

Yaakov M. Berger 

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



Gutte Voch Reb Dovid. 

Regarding this week's episode  

1. Regarding the fellow who called in a response to the episode on alternative lifestyle. I 

would respond differently though maybe it is somewhat what you meant. I would say 

that there's a difference between a person who is giving in to his desires and/or 

inclinations, against the Torah but is hurting nobody (besides perhaps himself) and 

between someone who is giving in to his desires/inclinations but hurting others in the 

process. You can't compare two sinners just because they both sin - one is hurting 

others and that makes all the difference. 

2. Regarding the topic itself, a Rav once said, somewhat critically, that in today's 

Yeshiva a person could sit and learn Torah all day long and not think once about 

Hashem. 

3. When the issue was mentioned of one who would take off his hat and jacket to learn 

and other who would put it on to learn... I would like for you to take this on as a topic for 

a future episode. What is the purpose, Halachically and Hashkafically, of the hat and 

jacket. Sometimes it is described as a social uniform while other times it is treated as a 

halachic obligation and at other times a sign of respect and honor for such as the 

person wearing it to learn Torah)...  

Kol Tuv  

Rafi Goldmeier 

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

Reb Dovid,  

Thank you for your efforts in trying to smooth out the differences between Chassidim 

and Litvaks. Pertaining to your last class I found this online and I think it gets to the core 

of the argument much better. 

http://www.toratchabad.com/files/maynotecha/or/or5.pdf 

Yochanan Gordon 

http://www.toratchabad.com/files/maynotecha/or/or5.pdf


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

Was blown away by this program! Great guests with great Tochen. Thank you. 

Eli Cohen 

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

Fascinating discussion - very deep (maybe too deep) and above the heads of most 

listeners. 

I loved your point about how the original Machlokes may have resulted in the stark 

contrast between the Litvishe & Chassidishe in how they learn (and where most of the 

Talmedei Chachoim come from). 

But now it seems many of the Chassidim are coming over to the Litivishe side - look 

how many of them are in the Mir and they hire Litvishe Roshei yeshiva. 

Keep the good stuff coming! 

P.S. Rabbi Feldheim sounds like a very interesting fellow, I would love to get to know 

him better 

Aaron Parnes 

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

Rav Nochum zt"l said.. 

I heard the version a little different, that Rav Nochum said; "With you (Chassidim), 

Torah is Avodah and Avodah is with a jacket. With us, Torah is life and life is even 

without a jacket! 

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

Thank you for the informative programs. 

Attached is a summary of the Shitas of the Baal Hatanya and the Nefesh Hachaim on 

Torah Lishmah.  All positions are sourced and the author (Chabad publication called  אור

https://drive.google.com/file/d/1pe5R-sEIUeE45Hu7hdvle9Y72-S_sO_Y/view?usp=sharing


 shows the two are in general agreement, although there are a few narrow (וחיות

differences. 

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

Hi, 

Let me Preface by saying that I enjoy listening to your show. I just wanted to comment 

on one a point that was brought up several times throughout different broadcasts. To 

me it sounded (I could be wrong on my interpretation) that you were insinuating that 

Chassidus was sort of proven to be "correct' due to the fact that it had a better success 

rate against Haskala. To this I would respond in a number of ways.  

1. Does the validity of an argument such as determining the correct approach to a 

religion get measured by its (short term) success rate? Does the religion of Islam have 

more credibility than other religions by that measurement? 

2. The very nature of Chassidus which imbued the idea of not dealing with matters on 

(purely) rational levels was specifically designed to battle the advent of Haskala, so it 

certainly makes sense that it may have had more success. The question is, is that what 

Judaism is all about? Think of a "Na Nach" (Breslover Chosid) which by some accounts 

(Rabbo Elioch's book on Chasidus Volume 3)is what Chassidus looked like back then, 

do you think a Maskil would have an easy time convincing him to join? I don't think so. 

Does that make it correct? Certainly not. 

3. Regarding most of the matter debated 250 years ago, at least 85 percent of them 

have nothing to do with Litvaks per se. That is what Jews were doing before the Bal 

Shem Tov came around. It was Chasidus that began 250 years ago, not Hisnagdus. 

The term Hisnagdus means-opposition. So If Misnagdim were wrong then so were the 

Rishonim etc.. So this would be similar to the Mussar movement. Were the Misnagdim 

to it, namely - anyone that lived pre Musser Era, incorrect? (assuming it was a success) 

of course not! Except that in the case of Chassidus there were bigger issues with it 

(according to the Gr''a).  



4. Even during pre WW11 while the Chasidim seemed to have been "dealing" with 

Haskala, things were not that Rosy there either, and give it another couple generation or 

2, the entire thing could have collapsed. 

5. Looking at Judaism today. If one were to argue (and prove) that Litvishe Derech is 

producing more quality than the Chasidim, would you agree that the Litvishe Derech is 

correct? Or perhaps Litvaks today have adopted some stuff from the Chasidim? (Which 

by the way would make for a fascinating discussion). 

6. A somewhat supporting idea to the above would be that you don't really find any 

Litvishe Gedolim "converting" based on the success rate against Haskala. 

7. Finally- One big Shita of the Litvaks was that we don't accept the concept of doing an 

Aveira Lishmo- we don't look at the results, we do what the Torah thinks is correct. So 

while it may be possible that Chasdius would keep a larger percent of the population 

Frum- it still does not justify joining them. From the very fact that an Aveira Lishmo 

exists we can see that on the surface an act could be forbidden, yet the result can look 

more productive (spiritually) if committed. Yet still if in our view the Torah forbids it- we 

refrain. The same is true for Chasidus. 

Zvi Erblich 

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

 

Dear Reb Dovid, 

Yasher Koach for your fascinating weekly podcast which is filled with  תורה, ישראת

  .לטובת כלל ישראל and care שמים

I recently listened to the podcast about the מחלוקת between the בעל התניא and the  נפש

 which was really interesting. Unfortunately though I did not come out feeling that החיים

the topic was properly addressed in a clear and understood manner  במחילת כבוד

  .of the guests תורתם

Being a Lubavitcher, naturally I'm more comfortable speaking on the שיטה of the  בעל

  .אלטער רבי or as we call him the התניא



There are different points that are discussed in תניא regarding לימוד התורה. There is 

a מעלה in learning תורה over other מצות and the כוונה that should be had when 

learning תורה.  

In פרק ה of תניא he writes about the יחוד נפלא that there is between the לומד and הקב"ה. 

In his words " .הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו רצונו וחכמתו של הקב"ה... וגם שכלו מלובש בהם

והוא יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד 

 just תורה לשמה of what is כוונה doesn't discuss the בעל התניא Over here the ".ופנה

the מעלה and unbelievable יחוד that is formed through לימוד התורה. And he explains what 

is unique about לימוד התורה over other חכמות is that "הוא וחכמתו אחד" so when you are 

one with the תורה you are in effect one with הקב"ה. Unlike when you think about the sun, 

you are one with the idea, not with the sun. 

In פרק מא of תניא he describes the כוונה that should be had before 

fulfilling מצות including לימוד התורה. And that is לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה. This is how he 

categorizes תורה לשמה having this כוונה (though he explains how to have 

this כוונה properly in the highest level). He clearly writes that this כוונה is not for the 

duration of the learning rather "קודם שיתחיל ללמוד צריכה הכנה זו לפחות". He compares it 

to  כוונת כתיבת הגט וספר תורה that the כוונה has to be in the beginning only for throughout 

learning your concentrating on "שור שנגח את הפרה". I must add that the בעל התניאadds 

that you should have this כוונה once per hour as there is a new אור and המשכה that 

shines with each newצירוף of שם הוי"ה.  

When reading the נפש החיים שער ד פרק א, it seems that the נפש החיים is primarily taking 

issue with a הנהגה more than a שיטה and that is that many were replacing  לימוד

 In the end he mentions that some .ספרי המוסר with only learning גפ"ת

explain לשמה as דביקות although that does not seem to be the שיטה of the בעל התניא in 

his explaining the main כוונה in תורה לשמה although he clearly says that a דביקות is 

formed. And in the הנהגה that he admonishes, חב"ד never took that approach as 

the אלטער רבי had a ישיבה with tremendous גאונים in all areas of תורה. Many of 

his חסידים and those of subsequent דורות wrote שו"ת and חידושים על הש"ס. I am not 

familiar with the שיטה of the נפש החיים however when reading the above I'm not 

convinced that he is referring to the בעל התניא or his חסידים.  



This is a glimpse as I understand it and I'm sure הרבה גדולים וטובים ממני can illuminate 

the topic more broadly and clearly.  

Respectfully, 

Rabbi Yoel Wolf 

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

Show suggestions 

What is Talmud Torah 

1: With regard to the Gemara, there is a fundamental question to consider: Is any 

information included in the Talmud by definition regarded as Torah? For example, the 

Gemara in the beginning of the third Perek of Pesachim says:  

Any food or medical treatment that is effective in healing this sickness or this limb is 

deleterious for that one. And any food or treatment that is deleterious for this one is 

effective in healing that one, except for moist ginger, long peppers, and bread made of 

refined flour, and fatty meat, and aged wine, which are effective to heal all limbs of the 

body. 

There is no “Torah” content here. This was cited in connection with a list of items 

recorded in the mishna that may or may not have the status of Chametz, but this is 

purely nutritional/health advice. Why the editors of the Talmud saw fit to include this 

type of information is another question, but after they have included it, does it assume 

the status of Torah? Does it matter why someone studies those lines? I.e., is there a 

difference if one studies them in the course of learning the masechta, or if one studies 

them in an attempt to research Babylonian nutritional advice from the 4th century?  

To take it a step further: The Rambam includes many statements about health in 

Hilchos De’os. We also have several medical texts written by the Rambam. It seems 

clear that the study of the latter is not Talmud Torah at all. But what if the exact same 

information is presented in both locations? It would be difficult to understand that the 

same information, written by the same person, could have the status of Torah when 

written in book A but not when written in book B.  



2: Another example from the same Masechta (113a):  

Rav said to Ayvu, his son: I struggled to teach you Halacha but my efforts did not 

succeed, as you did not become a great scholar. Come and I will teach you about 

mundane matters: Sell your merchandise while the dust from the road is still on your 

feet. As soon you return from your travels, sell your wares, lest the prices fall in the 

meantime. Furthermore, it is possible that anything you sell might later cause you to 

regret the sale, except for wine, which you can sell without regret. 

Here, Rav himself refers to what he is teaching as “mundane matters (מילי דעלמא).” The 

business advice he gives his son is sound advice, but is it Torah? I am sure that Rav 

himself did not ask his son whether or not he had recited Birchas HaTorah before giving 

him the advice. Is there any logic by which the words of Rav himself, spoken at the time, 

did not have the status of Torah, but by virtue of being recorded in the Talmud now 

have that status? 

3: Everyone has seen the Tosafos (in Eiruvin and Sukka) that discusses mathematical 

issues, such as the diagonal of a square, or the relative area of a square to a circle. 

Tosafos cites mathematical proofs to back up the assertions made in the Gemara about 

these matters. So, is studying that Tosafos talmud Torah? What if one is studying the 

Tosafos in researching mathematical proofs employed in 12th century France? What if 

one struggles to understand the Tosafos, so instead watches a video on YouTube 

explaining how to calculate the diagonal of a square, or the relative area of a square to 

a circle? Is that different from learning the Tosafos, and if yes, in what way? 

4: There are entire Perakim in Maseches Nedarim that try to define terms used in a 

Neder to decide what they include. This is not halachic content per se, rather an 

analysis of לשון בני אדם. So if I would embark on a study of the corpus of spoken English 

in order to determine what would be included in a Neder not to derive benefit from, e.g., 

furniture, trying to figure out what exactly falls under the definition of furniture, is that 

Talmud Torah? How is that different from studying those Perekim in Nedarim? 

These are a few examples; I am sure you can come up with more. 



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

Would really appreciate to hear a class on סתם Wine in today's time is is it נסך? 

Love your classes!!!! 

Mordy Gluck 

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

Hi! 

Thank you so much for an informative show; I really enjoy listening to the various 

interesting Halachic discussions! 

If it's possible, can you please make a show regarding movies and TV, or if not please 

respond to my email. 

I work in a Yeshiva, yes it is a bit more open minded, but I am so confused why 

watching movies is such an acceptable thing. Understandably, people will be influenced 

and watch, but when has it become a norm in the Torah world? Is there a Heter in 

Halacha for watching Goyishe films? The things my young students talk about is 

startling!! 

Second question, isn't Judaism more than just Halacha?  Like aren't there prerequisites 

for a Jew before the acceptance of Torah, for example being a Mentch, Middos, being 

separate from the goyim etc. I would appreciate if you can respond. 

Thank you! 

Malka W. 
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Rabbi Greenstein 

 אבות פרק ו

שנו חכמים בלשון המשנה ברוך שבחר בהם ובמשנתם: רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים 

הרבה ולא עוד אלא שכל העולם כלו כדי הוא לו נקרא ריע אהוב אוהב את המקום אוהב את הבריות משמח את 

ומכשרתו להיות צדיק וחסיד וישר ונאמן ומרחקתו מן החטא המקום משמח את הבריות ומלבשתו ענוה ויראה 

ומקרבתו לידי זכות ונהנין ממנו עצה ותושיה בינה וגבורה שנאמר לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה ונותנת לו 

מלכות וממשלה וחקור דין ומגלין לו רזי תורה ונעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק והוי צנוע וארך רוח 

 :על עלבונו ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשיםומוחל 

 תוספות מסכת ברכות דף יז עמוד א

וא"ת האמר רב יהודה אמר רב פרק מקום שנהגו )ד' נ:( לעולם יעסוק  -העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא 

 אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה וי"ל דהכא מיירי שאינו לומד אלא לקנתר

 חביריו והתם מיירי שלומד ע"מ שיכבדוהו.

 תוספות מסכת פסחים דף נ עמוד ב

תימה )דרב( גופיה אמר בפ"ב דברכות )ד' יז.( כל העוסק בתורה שלא  -וכאן בעושים שלא לשמה וכדרב יהודה 

אינו לשמה נוח לו שלא נברא ואור"י דהתם מיירי כגון שלומד כדי להתיהר ולקנטר ולקפח את חביריו בהלכה ו

לומד ע"מ לעשות אבל הכא מיירי דומיא דההיא דלעיל יש שפל ונשכר דלא עביד כוליה שבתא ולא במעלי 

 שבתא שאין מתכוון לשום רעה אלא מתוך עצלות אפ"ה גדול עד שמים חסדו.

 תלמוד בבלי מסכת נדרים דף סב עמוד א

 .ה דברים לשם פעלם, ודבר בהם לשמםרבי אליעזר בר ר' צדוק אומר: עש

 רא"ש נדרים

 

 תלמוד בבלי מסכת נדרים דף פא עמוד א

מפני מה אין מצויין ת"ח לצאת ת"ח מבניהן? אמר רב יוסף: שלא יאמרו תורה ירושה היא להם. רב ששת בריה 

דרב אידי אומר: כדי שלא יתגדרו על הצבור. מר זוטרא אומר: מפני שהן מתגברין על הצבור. רב אשי אומר: 

יהודה אמר רב, מאי דכתיב: מי  משום דקרו לאינשי חמרי. רבינא אומר: שאין מברכין בתורה תחלה, דאמר רב

האיש החכם ויבן את זאת? דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו, עד שפירשו הקדוש ברוך הוא 



בעצמו, דכתיב: ויאמר ה' על עזבם את תורתי וגו', היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה! אמר רב יהודה אמר 

 רב: שאין מברכין בתורה תחלה.

 הר"ן מסכת נדרים דף פא עמוד א

מדכתי' ויאמר ה' על עזבם את תורתי מכלל דליכא דידע להדורי  -דבר זה נשאל לחכמים וכו' ולא פרשוהו 

טעמא אלא קודשא בריך הוא בלחוד ומצאתי במגילת סתרים של ה"ר יונה ז"ל דקרא הכי דייק דעל שלא ברכו 

תחילה אבדה הארץ דאם איתא על עזבם את תורתי כפשטא משמע שעזבו את התורה ולא היו עוסקין בתורה 

בה כשנשאל לחכמים ולנביאים למה לא פרשוהו והלא דבר גלוי היה וקל לפרש אלא ודאי עוסקין היו בתורה 

ו שהוא יודע תמיד ולפיכך היו חכמים ונביאים תמהים על מה אבדה הארץ עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמ

מעמקי הלב שלא היו מברכין בתורה תחלה כלומר שלא היתה התורה חשובה בעיניהם כ"כ שיהא ראוי לברך 

עליה שלא היו עוסקים בה לשמה ומתוך כך היו מזלזלין בברכתה והיינו לא הלכו בה כלומר בכונתה ולשמה אלו 

 דברי הרב החסיד ז"ל והם נאים ראויין למי שאמרם.

 ים סימן מזב"ח אורח חי

ומ"ש דאמר רב יהודה אמר רב וכו'. רבינו מביא ראיה מרב יהודא אמר רב שהקב"ה מקפיד על לומדי תורה 

אפילו עוסקין בה טובא אם אינן זהירין לברך בתורה תחלה. ואיכא לתמוה טובא למה יצא כזאת מלפניו 

בירה קלה ונראה דכונתו יתברך להענישם בעונש גדול ורם כזה על שלא ברכו בתורה תחלה שהוא לכאורה ע

מעולם היתה שנהיה עוסקים בתורה כדי שתתעצם נשמתינו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה ולכן 

נתן הקדוש ברוך הוא תורת אמת לישראל במתנה שלא תשתכח מאתנו כדי שתתדבק נשמתינו וגופינו ברמ"ח 

עשה שבתורה ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת איברים ושס"ה גידין ברמ"ח מצוות עשה ושס"ה לא ת

היו המה מרכבה והיכל לשכינתו יתברך שהיתה השכינה ממש בקרבם כי היכל ה' המה ובקרבם ממש היתה 

השכינה קובעת דירתה והארץ כולה היתה מאירה מכבודו ובזה יהיה קישור לפמליא של מעלה עם פמליא של 

רו חוק זה שלא עסקו בתורה כי אם לצורך הדברים הגשמיים להנאתם מטה והיה המשכן אחד אבל עתה שעב

לידע הדינים לצורך משא ומתן גם להתגאות להראות חכמתם ולא נתכוונו להתעצם ולהתדבק בקדושת 

ורוחניות התורה ולהמשיך השכינה למטה בארץ כדי שתעלה נשמתם למדרגה גדולה אחרי מיתתם הנה בזה 

מן הארץ ועלתה לה למעלה והארץ נשארה בגשמיותה בלי קדושה וזה היה גורם  עשו פירוד שנסתלקה השכינה

חורבנה ואבידתה והוא אמרו מי האיש החכם וגומר על מה אבדה הארץ וגומר ויאמר ה' על עזבם את תורתי 

אשר נתתי לפניהם וגומר ואמר תורתי תורת אמת אשר נתתי במתנה שלא יהיו למדין ושוכחין וגם פירשתי להם 

עם כל הדברים ופירושיהם וזהו אשר נתתי לפניהם כשלחן ערוך וכו' וכמו שכתבו רבותינו ז"ל )עירובין נד ב, ט

מכילתא ריש משפטים( על פסוק )שמות כא א( ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם וכוונתי שיתקשרו בעצם 

כו בה פירוש תחלת קדושת תורתי תורת אמת והשכינה תהא שורה בקרבם והמה עזבו את תורתי ולא הל

ההליכה ברוחניות התורה ממדרגה למדרגה כדי שתתדבק הנשמה בעצמות קדושת התורה לא הלכו בה דהיינו 



לא הלכו בה לשמה בשעה שבאו לפתוח בעסק התורה ולברך לפניו יתברך ולהודות לו על נתינת התורה לעמו 

בברכת אשר בחר בנו על אשר קרבנו לפני ישראל כדי שיהיו דבקים בקדושתה ובשכינתו יתברך והוא המכוון 

הר סיני ונתן לנו תורתו הקדושה כלי חמדתו שהיה משתעשע בה בכל יום כדי שתתדבק נשמתינו בעצמות 

קדושת התורה ורוחניותה ולהוריד השכינה בקרבנו לא הלכו בה לעסוק בדברי תורה לשמה כי בזה נענשו 

נצתה כמדבר מבלי עובר כלומר נחרבה ונשארה חומרית שנסתלקה השכינה מן התחתונים ואז אבדה הארץ 

מבלי עובר שם קדושת השכינה כי נסתלקה השכינה לגמרי מן הארץ ועלתה לה למעלה וכך היא גירסת רב 

 אלפס )ברכות ה ב( ולומדי תורתך לשמה וכזה ראוי להגיה בסדורים:

 ו עמוד אזוהר כרך ג )ויקרא( פרשת שמיני דף ל

ובגין כך מאן דאשתדל באורייתא כאלו אשתדל ביה בשמא קדישא והא אתמר, דאורייתא כלא חד שמא קדישא 

עלאה איהי, ובגין דאיהי שמא קדישא פתחת בבי"ת דאיהי כללא דשמא קדישא בתלת קשרי מהימנותא, ת"ח 

י דאורייתא ואתרחימו לעילא כל אינון דמשתדלי באורייתא מתדבקין ביה בקודשא בריך הוא ומתעטרי בעטר

באורייתא  ותתא וקודשא בריך הוא אושיט לון ימיניה )ס"א וקודשא בריך הוא ארשים לון( כ"ש אינון דמשתדלי

 .נמי בליליא והא אוקמוה

 פרק ו תדרך החיים אבו -מהר"ל

 



 

 











































































































































































 מאור עינים בראשית פרשת ויצא

 

איתא במדרש )שהש"ר א( מעין גנים באר מים חיים וגו' מעין גנים זה אברהם באר מים חיים זה יצחק ונוזלים מן 

לבנון זה יעקב הענין הוא כי פיה פתחה בחכמה כי אורייתא מחכמה נפקת ותורת חסד על לשונה ואיתא בתיקונים 

ה כמו שאמר הכתוב )איוב כח, כא( ונעלמה חסד חס ד' כי נודע החכמה עליונה היא יו"ד נקודה שאין בה תפיס

מעיני כל חי ומעוף השמים נסתרה ומה שנתן השי"ת את התורה לבחינת התגלות שנתגלה אצלינו הוא חסד והוא 

חסד שעשה הקדוש ב"ה עם מדריגות התחתונים והוא חס ד' שחס על בחינת ד' דלית לה מגרמ' כלום ויכירו על ידי 

ציאת האל יתברך כל אחד לפום שיעור' דילי' כפי מה שמשער אלהותו בקרבו לכן התגלות התורה כל אחד את מ

נתצמצמ' החכמה עליונה מבחינ' העלם לבחינת התגלות שנוכל להבין את מציאותו יתברך ואז כשמסתכל האדם 

שהיא בהתורה ופועלת בו החכמה שבא לבחינ' בינה ואז נעשין בחינת חכמה ובינה תרין ריעין דלא מתפרשין כמו 

בבחינה למעלה ונעשה אצלו הרחבת הדעת שממשיך חיותו יתברך ממקור שנקרא באר מים חיים חיי החיים ב"ה 

שהוא נוזל מן לבנון ל"ב נו"ן ל"ב נתיבות החכמה ונו"ן שערי בינה שבעולם הבינה כמו שאמור הכתוב )בראשית ב, 

פרד שאחר כך באים לעולם הפירוד כל אחד כפי י( ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ג"ן סדרים דאורייתא ומשם י

שרואה בה והבן וכל זה הוא בבחינ' חסד חס ד' כאמור ועל ידי היראה הגמורה זוכה לדבק בבחינ' באר מים חיים 

כמ"ש על מאמר רבותינו זכרונם לברכה )אבות פ"ו( ר"מ אומר כל העוסק בתורה לשמה לשם תורה שתורה לו דרך 

תגבר וכנהר שאינו פוסק שנתלבש בו אותה בחינה מעיין המתגבר הנקרא באר מים חיים ה' אזי נעשה כמעין המ

ובחינ' נהר ונעשה עמו אחדות גמור ונקרא רחובות שנתרחב הדעת אצלו וזהו ענין הבארות שחפרו האבות כי 

ור אנוש אברהם שהוא חסד קיים כל התורה כי אז הותחלו השני אלפים תורה שעד אברהם היו שני אלפים תהו ד

ודור המבול ודור הפלגה ומשבא אברהם הותחלו השני אלפים תורה והתחיל לחפור בארות מים חיים ולקרב את 

הבריות אל בחינת באר מים חיים כמו שכתוב )בראשית יב, ה( ואת הנפש אשר עשו בחרן ותרגום אונקלוס 

ו( וכל הבארות וגו' סתמום פלשתים וימלאום דשעבידו לאורייתא ואח"כ בא יצחק וישב ויחפור וגו' דכתיב )שם כו, ט

עפר שסתמום ביסוד העפר ולכן וישב ויחפור וגו' שהדריך את בני העולם בבחינת יראה לבא לבחינת באר חיים 

ומתחלה היה קטרוג השטן על זה כמו שכתוב ויקרא שמה שטנה עד שאחר כך שחפר עוד בשכל יותר גדול ואז 

הדעת ובבא יעקב סוד הדעת כתיב ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר כי  ויקרא שמה רחובות שבאו להרחבת

הרע נקרא אבן נגף כמו שאמרו ז"ל )סוכה נב א( שבעה שמות יש לו ליצר הרע ואחד מהן הוא אבן נגף ויעקב ראה 

לא ברוח הקודש שהאבן נגף מעכב מאוד מלהגיע לבחינת הבאר חיים והוא המשיך את הדעת והחליש כח הרע ש

ישלוט כ"כ בכדי שיהא באפשרי לדורות הבאים להגיע לבחינת הבאר חיים כי בזולת זה לא היה אפשר להנתן 

תורה לישראל כי אם על ידי פעולתו שפעל ונעשה רגלי המרכבה העליונה ואז אחר כך נעשה בחינת ג"ד גומל דלים 

חכמה מלשון ואאלפך חכמה )איוב לג, לג( כמ"ש בגמרא )שבת קד א( א"ב אלף בינה ג"ד גומל דלים כי אל"ף הוא 

כי התורה שיצאת משם היא גומל דלים כמ"ש חסד חס ד' ולכן נאמר וידבר אלהים את כל הדברים האלה ואמרו 

רבותינו זכרונם לברכה )מכילתא יתרו פ"ד( בדבור אחד נאמרו והענין כי על ידי שהחכמה נתצמצמה לא יכלו 

ינת י' שאין לה התגלות והיא נקודה נעלמה מעין כל חי על כן היו כלולים בה ישראל לשמוע את התורה כי הוא בח

כל הדברות לכן אמרו ישראל קרב אתה ושמע דבר אתה עמנו שהוא סוד הדעת שימשיך להם צמצום החכמה בכדי 

 .שיוכלו לקבלה








































