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Special Sukkos Edition 

R' Chaim Pinchos Scheinberg at the Kosel on Sukkos  

יֹּום   ם ּבַ ם ָלכֶּ ּוְלַקְחּתֶּ

ִרי ֵעץ ָהָדר  ָהִראׁשֹון  ּפְ  

BITACHON 

WEEKLY 

תּּּּּּּוּ כּ סוּ ּּ-ַּהֲאִזינוּ 

תשפ"ּג

IN THIS ISSUE 
• GREAT THINGS COME ONLY FROM

DIFFICULTIES AND HARDSHIP
• YOM TOV - A TIME TO SHTEIG
• SUKKOS IS WHEN WE SHOW HOW

HAPPY WE ARE FOR THE KAPARA OF
YOM KIPPUR

• ALL THE EVIL IN YOUR LIFE IS
POTENTIAL GREATNESS AND
GOODNESS

• THE ESROG IS SO SPECIAL SINCE IT
SYMBOLIZES THE HEART, THE IKAR

• THE BUMPS IN LIFE ARE WHAT MAKE
US KOSHER AND BEAUTIFUL

• JUST LEARN, AND EVENTUALLY
YOU’LL BECOME A REAL TZADDIK

• NUMBER ONE IN AVODAS HASHEM IS
TO HOLD FROM YOURSELF

• THE REAL BAAL BITACHON IS “MR.
NOBODY”

• HOPE FOR EXTREME GOODNESS
• YESHUOS COME TO THOSE WHO ARE

HAPPY, AND TO THOSE WHO WILL BE
HAPPY WITH THEM

• THOSE WHO WORK ON KEDUSHA ARE
THE FUTURE OF THE WORLD

• BY DOING TESHUVA, YOU ACTUALLY
BECOME AN EXAMPLE OF PURITY

• DIFFICULTIES IN LIFE CAUSE A PERSON
TO APPRECIATE HIS YESHUA EVEN
MORE

• A TZELEM ELOKIM NEEDS TO BE LIKE
HASHEM, AND PRODUCE

• TO BRING OUT HIS POTENTIAL AND
PRODUCE, A PERSON NEEDS TO HAVE
A POSITIVE SELF-IMAGE

• STORIES OF NOVARDOK
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הּו  ֶרנְּ ִאיׁשֹון ֵעינֹוִיצְּ  לב י כְּ

Great Things Come Only from Difficulties 

and Hardship 

Hashem guards us like the pupil of His eye. Rashi 

explains1 the word: ִאיׁשֹון means the black part 

of the eye from which light [vision] comes out.  

Light only comes from blackness, not from the 

white part of the eye. Good things and great 

people come only from difficulties and hardship. 

The problems we face, the people we dislike; they 

were all given to us purposely by Hashem in order 

to brighten our lives and make us great. The easy 

parts of our lives [the “whiteness” of our eyes] 

although important, are not the main part.  Our 

biggest Olam HaBah [and even Olam HaZeh] 

comes from overcoming and accepting the 

blackness of our lives. 

Our difficult tests activate us and give us Chi'yus 

vitality. It is through them that our Bitachon 

becomes real and alive. Without them, we are like 

dead people without challenges. [Madregas 

HaAdam2]. 

A person should welcome his hardships with 

Simcha, since there is no greater thrill than having 

 
ִאיׁשֹון ֵעינֹו רש"י עה"פ  1  הוא השחור שבעין שהמאור יוצא הימנו. [לב י]כְּ
כי הוא  [ רלז, עמ' דפרק  נקודת האמתהוצאה חדשה ירושלים תשסב. מאמר  ,מנובהרדוק, רבי יוסף יוזל הורביץ זצלל"המאמרי הסבא ]ספר מדרגת האדם  2

וזה , כי אז מוציא כל כחותיו וגבורתו ובטחונו בה' מן הכח אל הפועל, ואינו קורא זה נסיון אלא חייםמרגיש מנוחת הנפש ושמחה עצומה בעת הנסיון, 

. וכל שיתמיד יותר הנסיון או שבא נסיון אחר ברציפות, אינו מרגיש זה לעול, ולמקרה רעה, שידחוק את השעה מתי תעבור, אלא אדרבא אז  תכלית החיים

א אצלו יתעורר כל הרוח חיים שלו, ואז הוא מרגיש כי הוא חי לפי דרך השלימות, והוא שבע רצון ללחום אז מלחמת היצר הנדמה לו כתלמיד חכם מה שב

וקק שבונות מן הכתב והקבלה, ולא יניח את עצמו להתרפות ולהתפתה מהרהורי היצר, ואין לך רוח חיים גדול מזה, כי הרגשתו גבוהה מאד ושכלו מזבח

 ומופשט מכל הנגיעות.  
 .דלית נהורא אלא ההוא דנפיק מגו חשוכאקפד א[,  ]זוהר פרשת תצוה  3
זצוקללה"ה, מאמר הבטחון והתחזקות, פרק   אהרן ראטהרבנו קדוש ישראל ותפארתו צדיק יסוד עולם מרן  ספר שומר אמונים ]מאת כבוד קדושת מורינו ו 4

ְך ַוֲאֵפי י[ ָהָיה חׁשֶׁ ַרִים ׁשֶׁ ִמצְּ מֹו בְּ ּנּו הּוא יֹוֵתר ָחׁשּוב, כְּ ה ָהאֹור ַהּיֹוֵצא ִממֶׁ רּובֶׁ כּות מְּ ַהַחׁשְּ ָאז ִכי ָכל ׁשֶׁ כּוָפל, וְּ ְך ָכפּול ּומְּ יָקא ָלה חׁשֶׁ ָרִים לו[ יב ]באַדיְּ ת ִמצְּ לּו אֶׁ ַנצְּ  ַויְּ

ַרָבה מִ וכו',   ִפילֹות ַהדֹור, ַאדְּ כּות ּונְּ נּו רֹוִאים ַחׁשְּ ֲאַנחְּ ָרֵאל, ִכי ֲהַגם ׁשֶׁ ֵבית ִיש ְּ חּוִמים לְּ ֵיׁש ָבזֶׁה ַרב ַתנְּ ַמן ָהֲאִמיִתי  וְּ ַבר הּוא ַהזְּ כְּ ָאָיה ׁשֶׁ ׁשּוַעת  זֶׁה רְּ ָרֵאל נֹוַׁשע ַבַה' תְּ ִּיש ְּ ׁשֶׁ

ָיֵמינּו ָאמֵ  ֵהָרה בְּ  ן. עֹוָלִמים ִבמְּ

יֹו ִנסְּ בּוִלים ׁשֹוִנים, וְּ יֶׁׁש לֹו ִבלְּ ָעצּום, וְּ כּות ַהּיֹוֵתר נֹוָרא וְּ ַחׁשְּ מֹו בְּ ִגיׁש ַעצְּ פִ ַוֲאִפילּו ִאם ָהָאָדם ַמרְּ ַגֵלי ָיִמים רֹודְּ ָבה, נֹות ִמַבִית ּוִמַבחּוץ, וְּ ַאַדרְּ ַרָבה וְּ ׁשֹוב ַאדְּ ים ַאֲחָריו, ַיחְּ

ַנַחת רּו ָרצֹון ּולְּ ה לְּ ִמי ֵאיזֶׁה ֲעבֹוַדת ַה', ַיֲעלֶׁ ַעצְּ ֱחטֹוף לְּ אֶׁ ָהרֹות, וְּ ַהּנְּ בֹור ֵאּלּו ַגֵלי ַהָּיִמים וְּ ׁשְּ ַמן ַכזֶׁה, יֹוֵתר ִמָכל ִמיֵני ֲעבֹודֹותִאם אֶׁ ִעיָדן ּוִבזְּ יָקא בְּ ֵני ַה' ַדיְּ נּוָחה   ַח ִלפְּ ל מְּ ׁשֶׁ

ִרירּות כּות ּומְּ רֹוב ַחׁשְּ יֹונֹות ַרבֹות ַוֲעצּומֹות, וְּ בּו ַלַה' ַרק ַאַחר ִנסְּ ָקרְּ ָכל ַהַצִדיִקים ל א ִנתְּ ֵקט, וְּ ַהׁשְּ ר וְּ ֵחקֶׁ ִלי ִׁשיעּור וְּ  .בְּ
-זצוק"ל ראש ישיבת בית יוסף מזרי'ץבליאכר דוד שיחות ומאמרים שנרשמו ע"י תלמידי ישיבות בית יוסף מפי הגה"צ רבי ]ספר דברי בינה ומוסר,  5

ְךח[  -עמ' קעותל אביב תשל,    ,פודליאסק לֶׁ ל ַׁשַער ַהמֶׁ ַכי אֶׁ דֳּ אינו   ,כל מי שלובש שק ומתענה  חלבו,אמר ר'    ,לשקו ולתעניתו  שחזרמלמד    ]אסתר ו יב[  ַוָּיָׁשב ָמרְּ

ְך  מרדכי:הנה נתקיים ב ]אסתר רבה[. מעבירו ממנו עד שתעשה בקשתו ר  ַאָתה ַעל ָבמֹוֵתימֹו ִתדְּ והראיה  ,והיה בזה נצחון גדול למרדכי על המן]ברכה לג כט[ וְּ

 ,הרי שהרגישה בראשית נצחונו של מרדכי ,השליכה עצמה לארץ ,שכשראתה בתו של המן מתוך החלון שמרדכי רוכב ואביה מכריז לפניו ככה יעשה לאיש

Bitachon despite hardship. It can be more 

Geshmak than having a life without problems, if 

we learn a lot of Mussar on Bitachon and become 

close to Hashem.  

The “pupils of our eyes” should be guarded and 

appreciated. They are the most important part of 

our lives.                     ** 

The holy Zohar says3 that there is no light unless 

it comes from darkness. The more it is dark, the 

more you can expect even more light. [Shomer 

Emunim4]. When a person has dark moments in 

his life, and he really believes that they are 100% 

proof of big Yeshuos, he will be Zoche to big 

Yeshuos. But if he doesn’t have Bitachon and he 

doesn’t believe this, then Chas V'shalom he can 

remain in darkness.     *** 

The Passuk says:  ַויִֵּנקֵּהּו ְדַבׁש ִמסֶַּלע ְוׁשֶּמֶּן

לב י  מֵַּחְלִמיׁש צּור  Hashem gave us honey and 

oil from hard rocks. Again, we see that the most 

wonderful things and successes can come Davka 

from very hard and difficult situations, like honey 

from a rock. 

Bitachon Gems 

R' Dovid Bleicher Zatzal said5 that if a person 
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davens for a great thing, and he gets only partially 

what he wants, he shouldn’t be Mya'esh. Rather, 

he should continue to daven until his final goal is 

reached. Although Mordechai succeeded with his 

Tefilos to cause Haman to take him around on the 

king’s horse, he didn’t stop davening after that, 

but continued to daven until Haman was hanging. 

 

R' Tzadok HaCohen Zatzal says6 that when a 

person has a weakness, it may be a sign that he 

can Davka become strong in that area. For 

example, if a person is a worrier by nature and has 

fears, it may be a sign that with constant Tefila etc. 

he can Davka become a great Baal Bitachon and 

a Tzaddik like Moshe Rabeinu in his own way. 

 

שָׁ  ִמים בַּ עָׁ לׁש פְּ ֹדןׁשָׁ אָׁ ֵני הָׁ ָך ֶאל פְּ כּורְּ ל זְּ ֶאה כָׁ ה'   נָׁה ֵירָׁ
  משפטים כג יז

Yom Tov - A Time to Shteig  

Chazal say: וֹ בי רַ נֵּ יל ְפבִ קְ ַהם לְ ד  יב ָאי  ַח 

ר"ה טז ב לגֶּ רֶּ ְב  A person is Chayav to visit his 

Rebbe on Yom Tov. This is a big Mitzva. We can 

suggest that this is similar to the idea of Aliya 

L'regel. Every Yom Tov we “go up” to 

Yerushalayim. “Regel” means using feet, i.e. 

moving. When you visit your Rebbe, it should be 

 
עד שבעל  ]והנה ראינו שעם כבוד מלכים שהשיג מרדכי  ,ה צריך מרדכי להתרשם ולמעט מבקשתו ומסיגופיו ותעניותיומסתבר אפוא כי עפ"י דרך הטבע הי

ל אצלו כל כבוד ט וכל זמן שלא ראה בהצלת ישראל בשלימות ב ,לא פעל הדבר על פרדכי מאומה [המן לא היה יכול לתאר בדמיונו כבוד גדול ממנוכגאוה 

כי מטבעו של אדם  ,יש ללמוד עוד דבר נפלא ,ו עד שתעשה בקשתורבש שק אינו מעביווהנה ממאמרו של רבי חלבו שכל מי של וכו'.עצמו והיה כלא היה 

שאינו בהישג  י"טוב מד"כסבור הוא בעצמו שמבקש דבר  ,שהוא מטיל פגם בשאיפתו ,כמו שדימה בנפשו משיגולק ברוחנית ואינו חהמשתדל להשיג איזה 

 ,שד שלא במקומהחאך אליבא דאמת חוא טועה טעות גדולה ומטיל    ,ותכי אז לא היתה התכלית גדולה מהשתדלו  ,ין את מבוקשו היה משיגוואילו היה מקט   ו,יד

ו עד ררבי חלבו מי שלובש שק ומתענה אינו מעבי אמרש הווזי. שהשאיפה גדולה מד ודמלחש ,כי מסתבר יותר לחשוד בעצמו שהוא ממעט בהשתדלותו

אדרבה  ו,ולכן איננו מעביר ,לקי ההשתדלות בתפלה ובתחנונים ובכוונהחכל זמן שלא נתמלאה בקשתו הוא חושב שלא מילא כל  ,אדרבה ,שתעשה בקשתו

ויתכן כי צריך לשנות את   ,אבל אינו טועה כטעות הכסיל שמא השאיפה גדולה מדי ,הוא מתאמץ יותר ויותר ומרבה להתענות ולהתפלל עד שתעשה בקשתו

 ו.חשדים אל עצמהומפנה את  שלוומד על עאלא הוא  ,זאת לא זאת ,פבוקשו
  שיצרו תוקפו כל אחד ידע שבמה  אות מט[  מאת כ"ק אדמו"ר הקדוש שר התורה אספקלריא המאירה רבינו צדוק הכהן זצוקללה"ה מלובלין,  צדקת הצדיק ]  6

. ובדברים שהרבה לפשוע בהם, ידע שהוא כלי מוכן להיות דייקא באותו דבר נקי ובר להיות נקיים וזכים אצלו הוא כלי מוכן לאותם דברים ביותר, ביותר

ל הוא גם תיקון נפשו בפרט, לבב, ולכן איתא בויקרא רבה ]פרק כא[ שבאבר שבו חטא בו יעשה מצות ואין זה רק תיקון לעבירה הקודמת מדה כנגד מדה, אב

אלקים דנפש[  כי כל אחד נברא לתיקון איזה דבר פרטי אשר בו נתייחדה נפשו בפרט ואין לה חבר ]כמו שלא נמצא פרצופין שוים, ופרצוף פנים רומז על צלם  

ן אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל, שעל  כנודע מאמר הקדמונים על מאמר רז"ל ]שבת קיח ב[ אבוך במאי זהיר טפי. ועל כזה אמרו ]גיטין מג א[ אי

שמנע תנוקות של בית רבן,   ידי המכשלה הוא מבין שלכך נוצר לתקן אותו דבר. הלא תראה אחז חתם התורה כמ"ש בחלק ]קג ב[ ובמדרש ]ב"ר פרשה מב[

סוף פ"ק דב"ק ופרק ב' דסנהדרין ]כ א[ ועד שלא נמצא ע"ה אמר אם אין גדיים וכו' שהוא היה כלי מוכן להוליד חזקיה שהיה מרביץ תורה ביותר כדאיתא 

   בימיו כדאיתא בחלק ]צד ב[ ע"ש ממש ההיפוך.

the same idea. Yom Tov is a time of Aliya, and a 

Rebbe who you look up to is a person’s main 

source of growth.              ** 

The seven Neiros on the Menorah in the Bais 

Hamikdash are K'neged the seven Ushpi’zin. 

Three were angled to the right, and three to the 

left. They all faced the middle Ner, which 

symbolized Moshe Rabeinu; i.e. they are all 

Mach'nia to the Rabban Shel Yisrael.               *** 

Although we don’t have the Bais Hamikdash, we 

can still be M'kayem the concept of Aliya L'regel. 

Yom Tov is a perfect time to call your Rebbe for 

Eitzos in Avodas Hashem. Indeed, in the time of 

the Gemara, there would be a Drasha by the Rov 

[ַיְרחֵּי ַכל ה] . Yom Tov should be viewed as a 

time for Aliya to become a new person.           **** 

The Seforim HaKedoshim speak about the great 

Hashpa'a of each Yom Tov, and how it spreads out 

to the entire year. Perhaps this can happen 

automatically. But surely an attitude of “getting 

ideas for growth” is a true Yom “Tov” - a “good” 

day, and: ברכות ה א  ְואֵּין טֹוב אֶּל א ּתֹור ה  

what is “good” besides growing in Torah?  

תָׁ ֶאת  דְּ בַּ ת ֲאֶׁשר לֹא עָׁ חַּ הקֶ ֱאֹל  ה'תַּ חָׁ ִשמְּ תבא כח מז יָך בְּ  

Sukkos Is When We Show How Happy We 

Are for The Kapara of Yom Kippur 

Did you ever wonder how does lack of Simcha 

suddenly become the cause of all the horrors, Din, 

Churbanos, and holocausts of our lives? Actually, 
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not having a happy Sukkos could be the problem. 

Sukkos is Zman Simchaseinu, and is the only 

Regel where it says: ראה טז טו   ְוה ִיית  ַאְך ש מֵַּח  

be ONLY happy.         ** 

Why is it so important to be especially B’simcha 

during Chag HaSukkos? The Rema says that if a 

person doesn’t believe that Yom Kippur is 

M'chaper and it takes away all your sins, then he 

doesn’t lose any sins, Chas V'shalom. During the 

Simchas Bais HaSho'eva in the Bais Hamikdash, 

they would sing: י מִ א ּוט א ח ֹלי ׁשֶּ י מִ רֵּ ׁשְ ַא

סוכה נג א  ל לוֹ חוֹ ְמיִ ב וְ ּוׁשא י  ט ח ׁשֶּ   Fortunate 

is a person who never sinned, but one who sinned 

should do Teshuva and he will be forgiven. 

*** 

The reason why we have Chag HaSukkos after 

Yom Kippur is so that we can show how happy we 

are post Yom Kippur. And the happier you are 

during Sukkos, the more you lose your sins. R' 

Nosson Wachtfogel Zatzal said that the more you 

believe that you lost your sins on Yom Kippur, the 

bigger Kapara you get. If we say that:   ַּתַחת ֲאׁשֶּר
תבא כח מז ְבִשְמח הֹלא ע ַבְדּת  אֶּת ה' ֱאֹלקֶּיָך   

serving Hashem without Simcha is referring to 

not being happy during Zman Simchaseinu, then 

it is obvious why all the Tzaros is coming from 

lack of Simcha, since we are still carrying our 

baggage of sins.           **** 

The Chinuch mentions7 what a Chesed is Yom 

Kippur, since without Yom Kippur your sins 

would accumulate and you would be in horrific 

trouble, Rachmana Litzlan. We see that not being 

happy during Zman Simchaseinu means not really 

having the desirable effect of Yom Kippur. And all 

the Tzaros of the world are open, Rachmana 

Litzlan!  

 
ַות ֲעבֹוַדת יֹום ַהִכפּוִרים  ,קפהמצוה  ספר החינוך ] 7 ָוה.    [ִמצְּ ֵׁשי ַהִמצְּ אֵ ִמָשרְּ ֵדי הָׁ סְּ יָׁה ֵמחַּ ֶהם יֹום  -ֶׁשהָׁ ֹבעַּ לָׁ יו ִלקְּ ִרּיֹותָׁ ל בְּ ִאיםל עַּ ֲחטָׁ ל הַּ ה עַּ רָׁ פָׁ כַּ נָׁה לְּ שָׁ ד בַּ ִעם   ֶאחָׁ

ה ֶׁשּיָׁׁשּובּו ׁשּובָׁ תְּ ִיתְּ   ,הַּ ֹלׁש אֹו יֹוֵתר וְּ ִים אֹו ׁשָׁ נָׁתַּ סֹוף ׁשְּ ם לְּ תָׁ אָׁ ֵּלא סְּ מַּ נָׁה ִתתְּ נָׁה ׁשָׁ ִריֹות ׁשָׁ בְּ צּו ֲעֹונֹות הַּ בְּ קַּ יָׁהֶׁשִאּלּו ִיתְּ לָׁ ם כְּ עֹולָׁ ֵּיב הָׁ ָמתֹו בָ חַּ ָחכְּ ַעל ֵכן ָרָאה בְּ רּוְך , וְּ

ִריַאת ָהעֹוָלם )ב"ר ִחַּלת בְּ ַכָפַרת ֲחָטִאים ַלָשִבים. ּוִמתְּ ָחד ַבָשָנה לְּ ַע יֹום אֶׁ ב  ִקּיּום ָהעֹוָלם ִלקְּ ָעדֹו ָהֵאל ָברּוְך הּוא אֹותֹו ַהּיֹום   הּוא לְּ ּיְּ ַאַחר ׁשֶׁ ָכְך, וְּ ׁשֹו לְּ ִקדְּ ָעדֹו וְּ פ"ב ג( יְּ

ַקַדׁש ַהּיֹום וְּ  ַכָפָרה ִנתְּ בֵ לְּ ַהרְּ ָרָכה בְּ רֹוָנם ִלבְּ ָרם ִזכְּ זֶׁהּו ָאמְּ ַכָפָרה, וְּ ַסֵּיַע בְּ הּוא מְּ ה ַעד ׁשֶׁ ַעּלֶׁ ַח ַהַזכּות ֵמִאתֹו ִיתְּ ַכֵפר, ִקֵבל כ  יֹום ַהִכפּוִרים מְּ קֹומֹות )יומא פה ב( וְּ ה מְּ

ר ַבֲעֵברֹות ַכפֶׁ מֹו לְּ ַעצְּ יֹוםַ ִכפּוִרים בְּ ַח לְּ ּיֶׁׁש כ  לֹוַמר ׁשֶׁ  . ַקּלֹות כְּ
א ָהִאָשה ִכי טֹוב ָהֵעץ  ו[  בראשית ג]הה"ד  , אתרוג היהרבי אבא דעכו אמר  ? וכו'היה אותו האילן שאכל ממנו אדם וחוהמה  בראשית רבה ]טו ז[ 8 ַוֵתרֶׁ

ַמֲאָכל  .ואין את מוצא אלא אתרוג ?צא וראה איזהו אילן שעצו נאכל כפריו ,אמרת ,לְּ

ר  דָׁ ִרי ֵעץ הָׁ ִראׁשֹון פְּ ּיֹום הָׁ ֶכם בַּ ֶתם לָׁ חְּ קַּ  אמור כג מּולְּ

Why Is the Esrog So Special?  

WE WOULD THINK THE OPPOSITE! 

First of all, some say8 that the Eitz HaDa'as was 

an Esrog. Look how we make a big Shpeil out of 

the “sin fruit”. So the Esrog was the #1 sin of the 

universe which caused so much pain - death! And 

it caused: בראשית ג  ְבזֵַּעת ַאפֶּיָך ּתֹאַכל לֶּחֶּם

 חְֶּבלֵּי לֵּיד ה  :Sweating for Parnasa, and יט

birth pains and getting thrown out of Gan Eden, 

etc.                                ** 

The word “Esrog” means: ר ִגיג desirable. It is 

also called ְפִרי עֵּץ ה ד ר P’ri Etz “Hadar” which 

means “beautiful”. It has a good taste and smell, 

which symbolizes the Talmid Chochom who has 

Torah and Ma'asim Tovim. We can suggest that 

during the Y'mei HaDin and Teshuva we realize 

that Teshuva makes Aveiros turn into Mitzvos; this 

is symbolized by the “evil” Esrog becoming the 

most special of all the Arba Minim.                          

*** 

All the Evil in Your Life Is Potential 

Greatness and Goodness 

And this is exactly the way a Yid has to view all 

his failures, mistakes, difficulties, horrific issues, 

and his wicked thoughts and sins which drive 

him crazy. They are all potentially pure beauty, 

and most desirable and courted. Like Dovid 

HaMelech, the Admoni and Mo'avi who became 

our beloved Melech HaMoshiach. This is what 

all the evil in your life is all about - everything 

is potential Gevaldige greatness and goodness!                    
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**** 

This is the “Aderaba” mentality that every Yid 

should have every second of the day [for sanity 

purposes!] This is the Yesod of Nachum Ish Gam 

Zu L'tovah - Bitachon! The most extreme bad 

becomes extreme good! [Maharal9]. 

***** 

Fruits are usually sweet since they grow on trees 

which are closer to Shamayim, unlike vegetables 

which are usually not sweet since they sit on the 

ground. Yet, the most desired Esrog is sour! It 

also has almost no meat, unlike a lemon. 

Wouldn’t it be better to use a lemon? It’s much 

more useful than an Esrog! And why in the world 

does an Esrog need so much rind, which seems to 

have no purpose? 

****** 

The Esrog Symbolizes the Heart, the Ikar 

Do you know why the Esrog is so precious? 

Because it symbolizes the heart.  ַרְחמ נ א ִליב א

 Hashem wants our hearts. We just lost all ב עֵּי

our dreadful sins on Yom Kippur, and now comes 

the first day of Sukkos, which is:   ִראׁשֹון

 the new reckoning for our ְלחְֶּׁשבֹון ַעֹונֹות

Aveiros “account”. It’s scary. So Hashem tells us 

that the main thing is for you to try, or at least 

desire to be good. This is called “Hadar” 

beautiful. ֶּיט  עִ ְמַמד ַהח אֶּה וְ בֶּרְ ַמד ַהח א

מנחות קי א  םיִ ַמׁש  לַ   וֹ בת לִ ין אֶּוֵּ כַ יְ ד ׁשֶּ ַבלְ בִ ּו  

Whether your Mitzva is great or small, the main 

thing is that your “heart” is for Shamayim. 

******* 

 
אף אם נראה לו פורעניות היותר גדול,  ולא אמר גם זה, כי רצה לומר  גם זו לטובהד[ ונראה כי מה שאמר -נתיב הבטחון, עמ' רלג ,נתיבות עולם]מהר"ל  9

 יא אוי ואבוי ויללה ]כמו שאמר למי אוי ולמי אבוי וגו' לכךב, וזה נרמז בלשון זו שמספרו י"ג, כי הווי הגמור הוא י"ג לכך היין שמהש"י עושה ממנו טובה

טוב הגמור הוא כתיב בפרשת נח אצל היין י"ג ווי"ן, להורות כי היין מביא כל ווי שהם י"ג[ ונתבאר במקום אחר כי אלו י"ג ווי"ן הם הפך הטוב הגמור, שה

יש, כי הם נגד י"ג  י"ג ]ודבר זה אמרו במסכת תענית אצל ר"א בן פדת שנתן לו הש"י י"ג נהרתא משכי שמן אפרסמון, ובארנו דבר זה אצל להנחיל אוהבי

שגם זו שאם  מדות שהם מדת טובו של הש"י, והפך זה הוא ווי הגמור ג"כ י"ג[ ולכך הוא"ו שהוא לשון ווי הוא י"ג במספרו. ולכך יאמר גם זו לטובה, ר"ל

בו יתברך עדי עד ויכול הוא יתברך שיהיה זה נראה פורעניות וצרה גדולה שהוא י"ג כנגד י"ג ווי"ן, על ידי הבטחון בו יתברך נעשה לטוב הגמור, כי הבטחון 

כי הוא יתברך הדבר שנראה רע הגמור, יכול לעשות ממנו הטוב  ולכך אין לך אות שנקרא אות ההפך כמו הוא"ו שנקרא אות ההפך, דבר זה מורה  לטובה,

. ולכך מספר אחד מספרו ג"כ י"ג כמספר ב הגמורהגמור, וכל זה מפני שהוא יתברך אחד ובידו הכל, ולכך מן דבר שנראה רע גמור עושה ממנו הטו

 ., כי נרמז הכל בלשון זו. והבן הדברים שהם עמוקים ואמיתיםולכך היה נקרא נחום איש גם זווא"ו, 

כמו שהיה אצל ר"ע ואצל נחום איש גם זו. כי מפני שהוא היה בוטח  ,כמה גדול מדת הבטחון שבוטחים בו יתברך בכל לב, עד שכל הדברים נעשים לו לטובה

שאף שרואים וחושבים כי כבר אבדה תקותם אל יתיאש רק יהיו בוטחים בו יתברך שיציל הש"י אותו כי הכל יכול, וכמו שאמר בטחו בו עדי עד, כלומר 

 . "י להציל אותו כאשר שם בטחונו בו יתברךאז על הש ,וכאשר שם בטחונו בו, בו עדי עד כי הש"י יכול להושיע אותם

In your [usually fake] Dimyon, people can look 

down at you for your low grade Chesed, Torah, 

and Tefila. Or at least you’re upset at yourself for 

not being a better person. But Hashem loves you, 

since: ַרְחמ נ א ִליב א ב עֵּי He looks at your 

heart. Having so little “meat” on an Esrog is 

similar to your few Ma'asim Tovim. And the sour 

taste symbolizes the “weak” and “not so nice” 

actions that we perform. Yet, the Esrog has tons 

of protection; i.e. its super thick rind. 

******** 

The Bumps in Life Are What Make Us 

Kosher and Beautiful  

The Esrog shows how important and precious 

all those “few” and “rotten” good things we do 

[without Geshmak and without Li’shmah] are; 

similar to the “bitter” fruit of the Esrog. We 

treasure the “measly” and “weak” goodness in 

our lives! Actually, the bumps and ridges of an 

Esrog ]ְׁשִקיעֹות ּוְבִליטֹות[ are considered 

Mehudar. This can symbolize a “rocky”, 

difficult, and Tz’tumel’dik type of life, which 

isn’t smooth like a lemon. 

********* 

A smooth life without hard Nisyonos is Passul! 

Just as people look for: ְׁשִקיעֹות ּוְבִליטֹות 

bumps and ridges as a form of a beautiful Esrog, 

so is the person with “issues” the most precious, 

thanks to his “lovely” pecklach [but don’t look for 

trouble!] This is the real truth of our existence. 

And this golden yellow Esrog looks like the sun; 

it is the round sunshine of our lives. 
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ִרים  מָׁ ֹפת תְּ אמור כג מ כַּ  

Just Learn, and Eventually You’ll Become A 

Real Tzaddik 

Look how important the Lulav is. The Rambam 

says10 that all four Minim are called Mitzvas 

“Lulav”, and the Bracha we say: ת ילַ טִ ל נְ ַע

בל  לּו  taking hold of the “Lulav” only mentions 

the Lulav. The Lulav tree has only has taste [i.e. 

the dates that grow from it], representing the 

person who has only Torah without Ma'asim 

Tovim. Lesson: The main thing is: Just learn. 

Hashem says:  י  תִ ר  תוֹ וְ  בּוְזי ע תִ אי אוֹ וַ לְ ַה

איכה רבה פתיחתא אות ב רּומ ׁש    Halevai they 

would forget about Me, and just learn My Torah. 

Eventually you’ll become a real Tzaddik. The 

Lulav is a message: JUST LEARN! 

** 

Number One in Avodas Hashem Is to Hold 

from Yourself 

Nobody sees the dates of a Lulav. This teaches us 

that as long as you are affiliated with Torah [like 

the “branches” of a date palm] someday you’ll be 

Zoche to real Torah [sweet dates], as long as you 

want Torah and try to learn. The Ma'ala of a 

Lulav is that it stands tall. Lesson: Hold yourself 

with dignity, even though you’re not learning 

yet.                               

*** 

Number one in Avodas Hashem is to hold from 

yourself! Shtoltz! Upright! ִכי ה ָאד ם עֵּץ ַהש דֶּה  

 A person is compared to a tree. The שופטים כ יט

Adam is a standing creature, unlike animals which 

are horizontal. Ga'ava D’kedusha! You are a 

Tzelem Elokim! It is a Chilul Hashem if you are 

not standing proud of your very noble 

existence.                    

**** 

To sum up: The Lulav is the incomplete person, 

who is proud despite this. We should all copy 

 
ואין פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהן ואם לא  .וכולן נקראים מצות לולבומעכבין זה את זה  ארבעה מינין אלו מצוה אחת הן[  ו-רמב"ם הלכות לולב ]ז ה 10

וכשהוא נוטלם לצאת בהן   ,וערבה ולעשות שלשתן אגודה אחת מצוה מן המובחר לאגוד לולב והדס .נמצא אחד מהן אין מביאים תחתיו מין אחר הדומה לו

 .מברך תחלה על נטילת לולב

the super “straight” and dignified Lulav [which is 

a Hiddur in a Lulav] which looks like it owns the 

world, as it stands tall. Indeed: ד ח ל אֶּיב כ  י  ַח
סנהדרין  םל  עוֹ א ה ר  ְבי נִ ילִ בִ ׁשְ ר בִ ַמד לוֹ ח אֶּוְ 

 Every person is M'chuyav to say: The world לז א

was created just for me. 

ל ֵבי נָׁחַּ רְּ עַּ    אמור כג מ וְּ

The Real Baal Bitachon is “Mr. Nobody”  

Aravos are the zeroes [without any Ta’am taste or 

Rei’ach smell] who steal the show on Hoshana 

Raba. “Mr. Nobody” has the most Bitachon, since 

he has nothing of his own. The leaves of the Arava  

are: מ ׁשּוְך ְכַנַחל long like a river [not round] 

similar to a river which is a moving body of water. 

You can be a nobody, but as long as you try and 

move and desire, you are #1 despite your lack 

of success. 

יֹוןמֵ  ֹפת יִָׁרים ֶאבְּ ׁשְּ ִדיִבים אַּ הֹוִׁשיִבי ִעם נְּ ח-תהלים קיג ז לְּ  

Hope for EXTREME Goodness 

Imagine, you are a zero from the dung heap, and 

you’ll become N’divim nobility! Extreme low 

ends up extreme high. This is real Bitachon. 

ה ִדיִקים קֹול ִרנָׁה ִויׁשּועָׁ ֳהֵלי צַּ אָׁ תהלים קיח טו בְּ   

Yeshuos Come to Those Who Are Happy, And 

to Those Who Will Be Happy with Them  

We say in Hallel: Sounds of “Rina” joy and 

“Yeshua” are heard in the houses of Tzadikim. We 

can explain: If you are happy [Rina], then expect 

a Yeshua. Also, the person who gets a Yeshua is 

the person who will rejoice [Rina] in his Yeshua, 

since Hashem knows that he’ll appreciate it. So 

many people don’t rejoice enough after their 
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Yeshuos, since they’re already worked up about 

the next issue in their lives. If Chizkiyahu 

HaMelech would have been happier [by saying 

Shira] after the Nissim of the downfall of 

Sancheirev, he would have become Moshiach. 

[Gemara11]. 

 

  יׁשינִ יט ִא ִׁש פָׁ ה דְּ מָׁ כַּ  -י לֵ עֲ י מַּ פֵ טְּ  יּהתֵ עֲ דַּ  יׁשינִ יף ִא יִ כַּ ה דְּ מָׁ כַּ 

ר"ה כו ב ילֵ עֲ י מַּ פֵ טְּ  יּהתֵ עֲ דַּ   

Successful People Are Always Going in Two 

Opposite Directions 

As they burned more and more Korbanos on the 

Mizbeach, the ashes would accumulate and 

needed to be removed. The Mishna12 describes 

how the Cohanim would remove the ashes from 

on top of the Mizbeach. They would first shovel 

the ashes into a giant pot. To carry the pot, a 

Cohen would it pull it by a chain that was attached 

to one side of the pot. But a second Cohen would 

stand in the rear, holding a chain connected to the 

other side of the pot. Why did they need a Cohen 

to hold it from behind? 

** 

Because if the first Cohen pulled too hard, the 

entire pot could turn over. So the Cohen from 

behind would hold the pot in check. As the first 

Cohen runs, the second Cohen says: “slow 

down”! This idea is similar to the Chazal that 

says13 it’s advisable to have more than one Rebbe. 

When I first got involved in Zikkui HaRabbim, my 

Rebbe would give me a Hashkafa of “taking over 

 
ָׁשלֹום ֵאין ֵקץ סנהדרין צד א,  11 ָרה ּולְּ ֵבה ַהִמשְּ ַםרְּ וזה  ,מפני מה כל מ"ם שבאמצע תיבה פתוח ,דרש בר קפרא בציפורי ,אמר רבי תנחום ]ישעיה ט ו[ וגו'לְּ

ומה דוד מלך ישראל שאמר   ,רבונו של עולם  :אמרה מדת הדין לפני הקדוש ברוך הוא  ,ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג  ?סתום

ם, לכך נסת]ופירש"י  לכך נסתתם ?חזקיה שעשית לו כל הנסים הללו ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח ,כמה שירות ותשבחות לפניך לא עשיתו משיח

ומורי רבי  .שבקש לעשותו משיח ,שביקש הקדוש ברוך הוא לסתום צרותיהן של ישראל ,לישנא אחרינא .לומר, נסתמו הדברים שעלו במחשבה ולא נעשה

 [.שניצל מסנחריב ונתרפא מחליו -כל הנסים הללו . לפי שנסתם פיו של חזקיה ולא אמר שירה ,פירש
ְך, משנה ]תמיד ה ה[  12 תֶׁ ת לֶׁ ִלי ָגדֹול ַמֲחזֶׁקֶׁ ָתה כֶׁ ֵתר ָהיְּ ַסכְּ ּה ּופְּ יּו בָׁ רֹות הָׁ ׁשְּ רְּ ֵתי ׁשַּ יֹוֵרד, ּוׁשְּ ּה וְּ ת ֶׁשהּוא מֹוֵׁשְך בָׁ חַּ ִביל , אַּ ן ִבׁשְּ לָׁ עְּ מַּ ּה ִמלְּ ת ֶׁשהּוא אֹוֵחז בָׁ חַּ אַּ וְּ

ֵגל לְּ גַּ מורידין הדשן מעל המזבח כדאמרינן בסמוך, וכשמורידו מלא דשן דרך   ושתי שרשרות היו בפסכתר. אחת מצד זה ואחת מצד זה, לפי שבו] ֶׁשּלֹא ִתתְּ

.  קרקע הכבש שהוא משופע היה כהן אחד לפניו שמשכו בשרשרת וכהן אחד היה למעלה מן הפסכתר ותופס בשרשרת שלפניו שלא תתגלגל במדרון הכבש

ת, כֹוִפין אֹוָתּה [פי' הרע"ב ׁשֶׁ ַׁשמֶׁ ָתה מְּ ָבִרים ָהיְּ לָׁשה דְּ ֵבחַ  ּוׁשְּ ן ֵמַעל ַגֵבי ַהִמזְּ ׁשֶׁ ת ַהדֶׁ ץ ַבַשָבת, ּומֹוִריִדין ָבּה אֶׁ רֶׁ ַעל ַהשֶׁ ָחִלים וְּ  .ַעל ַגב גֶׁ
 ,בעינא דאימא לכו מלתא ומסתפינא דשבקיתו לי ואזליתו  ,אמר להו רב חסדא לרבנן  .כל הלומד תורה מרב אחד אינו רואה סימן ברכה לעולםע"ז יט א,    13

ללמוד חריפות וחידוד הלב לאחר שלמד ] הני מילי סברא ,אמר להו .ואזול קמיה דרבא ,שבקוהו .כל הלומד תורה מרב אחד אינו רואה סימן ברכה לעולם

והאי  ,דהאי גריס שמעתא בהאי לישנא ,שלא יתחלקו הלשונות] ג לישנידלא ליפלו כי היכי ,אבל גמרא מרב אחד עדיף [,. רש"יושגורה בפיו גירסת התלמוד

 [.ומיהו תלמיד דגריס מתרוייהו משתבש בגירסיה משום דמבלבל לישני ,וחדא מילתא היא ,גריס לה בלישנא אחרינא

the world.” 

*** 

This attitude helped me become ambitious, and 

conquer so much Middas HaShiflus that causes 

people to do very little. This Hashkafa was 

Gevaldig, until I started becoming frustrated…. 

since I wasn’t actually accomplishing as much as 

my Hasagos ambitions. 

**** 

So I went to a different Rebbe who told me: “You 

don’t have to take over the world.” Although an 

ambitious Hashkafa is very important, a person 

can get caught up in Redifas HaKavod. You 

become competitive, and you’re never happy with 

what you have. 

***** 

“I love my small success, and this is plenty good; 

I don’t have to be the big knocker!” The “slow 

down” mentality gives loads of Menuchas 

HaNefesh and Simcha. It is closely related to 

Middas HaAnava, which gives Menuchas 

HaNefesh. This principle can be applied in all 

areas of your life. 

****** 

Try hard for Gadlus B'torah and all the great 

Middos Tovos, including Bitachon. But you have 

to have a passive side to you; a healthy lazy streak, 

and an attitude of happy acceptance. Just like a 

street needs red lights and green lights; in our lives 

too, we need both the “red” and “green” lights. 
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ֶיֶפת ח ֵׁשם וָׁ ִּיקַּ כּו   וַּ ֵּילְּ ֵניֶהם וַּ ֶכם ׁשְּ ל ׁשְּ ּיִָׁשימּו עַּ ה וַּ לָׁ ִשמְּ ֶאת הַּ

ת   וַּ ֶערְּ ִנית וְּ ֵניֶהם ֲאֹחרַּ ת ֲאִביֶהם ּופְּ וַּ ּסּו ֵאת ֶערְּ כַּ יְּ ִנית וַּ ֲאֹחרַּ

אּו   כג  פרשת נח, טֲאִביֶהם לֹא רָׁ

Those Who Work on Kedusha Are the Future 

of The World 

The Alshich points out14 that when Shem and 

Yefes covered their father, they didn’t just face 

Noach with their eyes closed; they walked 

backwards. This was for Kedusha reasons. The 

Mabul was caused by Gezel and Arayos, and those 

who work on Kedusha are the future of the world. 

Cham was lacking in Kedusha, so he remains a 

slave forever.                 ** 

ל יָֹׁמת אַּ אּוֵבן וְּ ִחי רְּ  וזאת הברכה לג ו  יְּ

By Doing Teshuva, You Actually Become an 

Example of Purity 

Moshe Rabeinu refused to Bentch Shevet Shimon 

because of the Ma'aseh of Zimri. Such a radical 

step; not to Bentch an entire Shevet for that reason. 

Look how Kedusha was first and foremost by 

Moshe! Yet, he is unusual in his support of 

Reuven, and says: ברכה לג ו ְוַאל י מֹת  meaning 

that in Olam HaBah he will be the Bechor. [see 

Ohr HaChaim15]. This is despite the fact that it 

says: וישלח  ַויֵֶּלְך ְראּובֵּן ַויְִּשַכב ֶאת בְִּלָהה

 ***                           !לה כב

 
ַות ֲאִביהֶׁ   בפרשת נח עה"פ  למוהר"ר משה אלשיך  תורת משה  14 רְּ ַכּסּו ֵאת עֶׁ ַרִּנית ַויְּ כּו ֲאח  ם ַוֵּילְּ ֵניהֶׁ ם ׁשְּ כֶׁ ָלה ַוָּיִשימּו ַעל ׁשְּ ת ַהִשמְּ ת אֶׁ ַרִּנית ַוִּיַקח ֵׁשם ָויֶׁפֶׁ ם ֲאח  ֵניהֶׁ ם ּופְּ

ם ל א ָראּו ַות ֲאִביהֶׁ רְּ עֶׁ ַרִּנית"[ הנה אומרו ט כג] וְּ ם ֲאח  ֵניהֶׁ ַות אֲ "הוא מיותר. וגם אומרו  "ּופְּ רְּ עֶׁ ם ל א ָראּווְּ , מי לא ידע שאם הלכו אחורנית ויכסו את ערות  "ִביהֶׁ

ַרִּנית הנה אחרי אומרו   , אך ?אביהם, שערות אביהם לא ראו כּו ֲאח  כו', הוצרך לתת טעם למה זה הפכו פניהם אחורנית, ולא הלכו דרך פנים ויסתמו עיניהם ַוֵּילְּ

ולא בדרך ישרה בעינים אטומות, הלא הוא כי עתה בלכתם אחורנית נמשך כי וערות אביהם לא  לזה אמר תדע למה ופניהם אחורנית, ,לבלתי ראות ערותו

חוזר את פניהם הנזכר, ותצדק בהם ראיה כד"א בלשון   "ָראּו", שאומרו כי אין צריך לומר עיניהם כי אם גם פניהם הנזכר לא ראו ערות אביהםראו, 

ים יראו את קים על פניהם, ולא רצו שפניהם אשר בם קדושת צלם אלקוהוא כי הלא צדיקים היו וצלם אל לבו רואה את הערוה, [ברכות כה ב]רבותינו ז"ל 

ים נוססה קהערוה, גם שיטמטמו עיניהם, וקל וחומר הדברים מאשר הקפידו ז"ל על אשר לבו רואה את הערוה בעת תפלה, וכל שכן פני אדם אשר צלם אל

 .בם
ְך אֹוָתםאור החיים בפרשת ויחי עה"פ  15 ָברֶׁ ם ַויְּ ם ֲאִביהֶׁ ר ָלהֶׁ ר ִדבֶׁ ז את ֲאׁשֶׁ והגם שראינו שלא ברך ראובן ולא שמעון ולא לוי, יגיד הכתוב כי דבורו  ]מט כט[ וְּ

ְך אֹוָתם"הקשה להם היא ברכתם, והוא אומרו  ָברֶׁ ם ַויְּ ם ֲאִביהֶׁ ר ָלהֶׁ ר ִדבֶׁ ז את ֲאׁשֶׁ ברכה על דרך אומרם שם צוה את ה, ומה שאמר לראובן דברי קנטור, "וְּ

 .עתיד הוא לעמוד לשרת לעתיד לבא ,וכפי זה כיון שקבע לו שם הבכורה, ז"ל עתידה עבודה שתחזור לבכורות

ת ר אׁשתנחומא ]כי תשא, אות ז[ מדרש וב שנאמר  ,ואי זהו זה ראובן ,שהוא עתיד לקרב ראשון של שבטים לשכינהרמזו  ,א"ר יוסי בר חנינא ,ִכי ִתָשא אֶׁ

ת ו[ לג כה]בר ַאל ָימ  אּוֵבן וְּ ִחי רְּ ת וזהו  ,יְּ ָרֵאל "ר אׁש"ִכי ִתָשא אֶׁ ֵני ִישְּ  .ראשון של שבטים ,בְּ
עץ, ַעל ְשֹמֶנה מו"ק טז ב, הּוא ֲעִדינֹו ָהֶעְצִני ]ש"ב כג ח[ כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת, ובשעה שיוצא למלחמה היה מקשה עצמו כ 16

ב ל[ ֵאיָכה ִיְרֹדף ֶאָחד ֶאֶלף,  , דכתיב ]האזינו לשהיה זורק חץ ומפיל שמונה מאות חלל בפעם אחת, והיה מתאנח על מאתיםֵמאֹות ָחָלל ְבַפַעם ֶאָחת ]שם[ 

 יצתה בת קול ואמרה: ַרק ִבְדַבר אּוִרָיה ַהִחִתי ]מ"א טו ה[.

And Yehuda is mentioned before Levi, despite the 

Ma'aseh with Tamar! True, Moshe dislikes Z'nus 

in a big way. But this is only when you have a 

Zimri who openly condones his misbehavior [and 

even accuses Moshe for marrying a Midyanis, 

Tzipora]. But those who are Modeh (admit) and 

do Teshuva like Reuven and Yehuda, actually 

become examples of purity! 

**** 

When you do Teshuva your Aveira becomes a 

Mitzva, and you are #1 in the very area that you 

were once zero! Even Yosef who was known for 

Kedusha comes only later in the Brachos! So all 

those who struggle with Kedusha and are 

always trying to do Teshuva and make Gedarim 

because of their weakens in this area - should 

be proud (despite their many Ne’filos)! 

***** 

It is also odd that Shevet Gad is mentioned before 

all the Bnei HaShefachos although Dan and 

Naftoli were both older than him. Perhaps this is 

also because of Kedusha reasons, since he was a: 

 born with a Bris. Also, his abilities נֹול ד מ הּול

in battle to cut down his enemies [head and arm in 

on one blow] can be a sign of Kedusha. 

****** 

The Gemara says16 that after Dovid’s Chet he 

could only kill 800 Pelishtim with one arrow, 

whereas before he could kill 1,000. Also, Jewish 

soldiers wore Tefilin in battle. Perhaps the 
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Kedusha of Shevet Gad’s Tefilin Shel Yad and 

Tefilin Shel Rosh allowed them to destroy heads 

and hands in one blow. 

******* 

Tefilin can only be worn by a: נ ִקי גֹוף  clean 

body [Gemara17] and surely they are a sign of 

Kedusha. [Maharal18]. 

א  צָׁ ם לֹא מָׁ דָׁ אָׁ דֹוּולְּ ֶנגְּ בראשית ב כ  ֵעֶזר כְּ   

Difficulties in Life Cause a Person to 

Appreciate His Yeshua Even More 

Every creature had a mate right away. Only the 

Adam had difficulties. So when he got his Chava, 

he appreciated her. This is why:   ק ׁשֶּה ִזיוּוגֹו

סוטה ב א ָאד ם ִכְקִריַעת ַים סּוףׁשֶּל   Finding 

your Shidduch is as difficult as K'riyas Yam 

Suf. A woman is generally a no-no to all men. 

But by having Kidushin, the worst sin becomes 

the biggest Mitzva. Under the Chuppah we say the 

Bracha about Arayos:  ֶּר ִקְדׁש נּו ְבִמְצֹות יו  ֲאׁש
ְוִצּו נּו ַעל ה ֲער יֹות ְוָאַסר ל נּו אֶּת 
ה ֲארּוסֹות. ְוִהִּתיר ל נּו אֶּת ַהְנשּואֹות ל נּו 
 We are forbidden to ַעל ְידֵּי ֻחפ ה ְוִקדּוִׁשין

Arayos, but we become permitted to marry 

through Chuppah and Kidushin.  

** 

The lowest sin becomes Kidushin! Holy! That’s 

why every man should be overjoyed when he gets 

married! And that’s why a Chasuna is such a 

Gevaldige Simcha. People appreciate things when 

they were difficult but suddenly the door of the 

cage opened up and you become a super happy 

free bird to fly wherever you wish. 

 
ואמאי קרי ליה  .שלא יישן בהן ,רבא אמר .שלא יפיח בהן ,אביי אמר ?מאי היא .כאלישע בעל כנפים תפילין צריכין גוף נקי ,אמר רבי ינאישבת מט א,  17

  ,ראהו קסדור אחד ,והיה אלישע מניחם ויוצא לשוק ,ה מלכות רומי הרשעה גזירה על ישראל שכל המניח תפילין ינקרו את מוחושפעם אחת גזר ?בעל כנפים

לפיכך קורין  ,ונמצאו כנפי יונה ,פשט את ידו .כנפי יונה :אמר לו ?מה זה בידך :אמר לו ,וכיון שהגיע אצלו נטלן מראשו ואחזן בידו ,ורץ אחריו ,רץ מפניו

ף וגו' מה יונה ]תהלים סח יד[ שנאמר  ,משום דאמתיל כנסת ישראל ליונה ?ומאי שנא כנפי יונה משאר עופות .אותו אלישע בעל כנפים סֶׁ ָפה ַבכֶׁ ֵפי יֹוָנה נֶׁחְּ ַכנְּ

 .אף ישראל מצות מגינות עליהן ,כנפיה מגינות עליה
הוא עכור. שתמצא הארץ שהיא יותר גשמית, היא עבה ועכורה לגמרי. והמים יש להם גשם דק, יש   ,ותדע שכל אשר הוא יותר חמרי נצח ישראל ]פרק ז[  18

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי ] בהם בהירות יותר. והרוח יש לו דקות הגשמי יותר, והוא עוד יותר בהיר. וכן תמיד כאשר ידוע. והיה לביתר מדריגה זאת

שהיו מסולקים מן החומר העב. וזהו שזכו ביתר אל מדריגות התפילין, אשר הם פאר    . גיטין נח א[ו בראש הרוגי ביתריוחנן, ארבעים סאה קצוצי תפילין נמצא

מפני שהתפילין  וכל זהתפילין צריכין גוף נקי.  א[ שבת מט ]על גוף האדם, אשר הוא נקי וטהור ובהיר מן החומרי, כי התפילין מצוה דגופא. ואמרו חכמים 

. ומדריגה זאת היה מדריגת ביתר, כאשר תבין הדברים כאשר התבאר למעלה מענין ביתר,  ולכן צריך שיהיה מתייחס אל זה גוף האדם,  דלהם דבר קדוש נב

הוא מסולק   כי הם מסולקים מן עכירות הגשמית, ולכך היה להם היופי והפאר. ומזה הטעם עצמו נקראו התפילין "פאר", כי כל אשר הוא קדוש אל השם יתברך 

 ., כמו שהתבאר למעלההגשמי מן

*** 

A Tzelem Elokim Needs to Be Like Hashem, 

And Produce 

Also, “P'ru” uR'vu means producing and 

productivity, which is the main Tachlis of a 

Tzelem Elokim; i.e. to be like Hashem, and create 

and produce. Having children is the main symbol 

of productivity, and:  הי  ְברִ ה וְ י  רְ פִ ְב ּת קְ סַ ע  

“Were you involved in Pir’ya v’Rivya?” is one of 

the main questions every human being is asked as 

soon as he dies.          **** 

This is also why we make such a big Chasuna 

affair, since getting married is the main Tachlis of 

every person. However, it is also a Siman for the 

person’s Chiyuv to bring out the rest of the many 

Kochos which Hashem gave him. 

***** 

To Bring Out His Potential and Produce, A 

Person Needs to Have A Positive Self-Image 

This is unfortunately rare. The Mussar Yeshivos 

like Slabodka and Novardok specialized in this 

area, and we all need loads of Tefila to be Zoche 

to this. Who knows how many dormant Kochos 

will never be seen L’maase? How many more 

Yeshivos and movements could have existed that 

may have done wonders for the whole world. 

****** 

People are too busy with self-criticism and 

wars and negative thinking. This can be hinted 

in the words of Chazal: ה  י  רְ כַ ל ְזׁשֶּ   תוֹ נּות וְ נְ ַע
גיטין נו  ׁשד  קְ מִ ית ַהה בֵּיב רִ חֱ ס הֶּל  קּוְבן ַאבֶּ

 The “Anava” of Z’charya ben Avkulas  א

destroyed the Bais Hamikdash. 
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• Every person has an obligation  to say: The entire 

world was created for me alone. [Chazal19]. 

• It is forbidden for a person to think he is a Rasha. 

[Chazal20]. 

• A person who thinks he is a Rasha is in danger of 

doing all the worst things possible. [Rambam21]. 

• A person is held responsible to know all his great 

qualities. The more he knows his great qualities, 

the greater Tzaddik he will become. [R’ Ahron 

Kotler22].  

• The worst punishment in the next world is when 

they will show a person how great he could have 

become, but didn’t [because he was an “Anav”] 

[Gr”a]. 

• You can’t be a true Anav until you are very well 

aware of all your wonderful qualities. [Chovos 

Halvavos23].                

• True Anava  means you are so full of thankfulness 

to Hashem for making you so great, you are 

humbled by His goodness.  

• A person who doesn’t know his Maalos is like a 

 
 משנה סנהדרין לז א, לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם. 19
  אבות ]פרק ב משנה יג[ אל תהי רשע בפני עצמך. פרקי 20
ורמב"ם פירש, אל תהי רשע בעיניך כלומר לא תחזיק   :פירוש רבי עובדיה מברטנוראהובא ב[  אל תהי רשע בפני עצמך,  ]ב יגרמב"ם בפירושו לפרקי אבות    21

 עצמך כרשע, שמתוך כך אתה יוצא לתרבות רעה לגמרי. 
כי עם   משנת רבי אהרן ]מאמרים ושיחות מוסר מאת רבינו הגדול שר התורה רבן של ישראל מרן הגאון רבי אהרן קטלר זצוקללה"ה, חלק ראשון עמ' קנז[  22

ות לו לעם סגולה וגו' שעד כאן היא מדרגתו של אדם מישראל בנים למקום חביב אדם שנברא בצלם חביבים ישראל שנקראו קדוש אתה וגו' ובך בחר ה' להי

וא לזה בנים למקום עם קדוש ועם סגולה. ומ"מ בדרך כלל אין האדם מכיר חשיבותו הנוראה הזאת, והוא מכיר את עצמו אך מצד הפחיתות שבו כי קרוב ה

טנותו עיר פרא אדם יולד כי יצר לב האדם רע מנעוריו וממילא הוא פחות ונבזה בעיני עצמו וע"י כך הוא באמת הולך ומתקטן, וכדוגמת מצד חומרו והרגלו מק

ובכוח   וחייב אדם להתבונן ולהכיר החשיבות הגדולה שיש בו בעצמותועשיר שאינו יודע בעשרו וממילא אינו משתמש בו והרי הוא באמת כעני לכל דבר.  

 וזהו גורם גדול ועיקרי לתיקון המעשים יותר מכלוה בו בפועל עם הכרתו בחשיבות זו וכל כמה שמרבה בהכרה זו כן מתרבית וגדלה בו חשיבותו, שמתה

י בנים שהרשהרי מצד הכרת חשיבותו לעולם יחשוב בדעתו אם פעולה כזו ראוייה לו והגונה לו וימנע מכל מעשה ומכל התנהגות שאינה לפי כבוד חשיבותו, 

 אתם וגו' ראויים אתם להיות נאים ומכ"ש מי שעוסק בתורת ה' הרי הוא כעין הכהנים וכו'.
אבל הכניעה היא אשר תהיה אחר רוממות הנפש והתנשאה מהשתתף עם הבהמות במדותם המגונות, וגבהותה מהדמות   [שער הכניעה פרק ב חובות הלבבות ]  23

נפשו וידיעה ברורה במדות הטובות והמגונות, וכאשר יהיה סמוך לזה כניעת הנפש ושפלותה אז תהיה מדה במדות פחותי בני אדם כיתרון חכמה ויקרת 

 משובחת. אבל זולת זה איננו נכנס במדות המשובחות ומעלת הנפש, אך במגונות שבהן כי ענינה בזה כענין הבהמות. 
אדמו"ר מאור עינינו מרן ר' ירוחם הלוי זללה"ה אמר: עמ' קסט[  ה,לבולר' שלמה ו]רבינו ירוחם הלוי ליבוביץ ממיר הובאו דבריו בספר עלי שור  דברי 24

עבודתו אינו   כי אז אפילו את כליאוי ואבוי לאדם שאינו מכיר ליקויי נפשו, שהרי אינו יודע מה עליו לתקן. אבל אוי ואבוי לאדם שאינו מכיר מעלותיו, 

", כלומר לעורר בלימוד המוסר את (positive)עלינו ללמוד "מוסר חיובי  ודאי תכלית לימוד המוסר היא "סור מרע". אבל עוד לפני שאנו ניגשים לזה    מכיר!

ברגשת הנפש וסערת הרוח, "חייב רוממות. ישב אדם חצי שעה, וילמד מוסר בשפתיים דולקות,  -ההכרה החיובית של רוממות האדם, המחייבת אותו לחיות חיי

ניגמל ראשית כל מקטנות המושג על עצמינו, כאילו אנחנו פעוטים וקטני ערך, ומי רואינו ומי יודענו, נלמד ונשנן   כל אחד ואחד לומר: בשבילי נברא העולם"!

 לעצמינו רוממות הנפש והתנשאה מהשתתף עם הבהמות במדותיהן המגונות!     
רבינו יונה ]אות א[ הפתח הראשון הוא שידע האיש העובד ערך עצמו, ויכיר מעלתו ומעלת אבותיו, וגדולתם וחשיבותם וחיבתם אצל ספר שערי העבודה ל 25

הם לבוראו הבורא יתברך, וישתדל ויתחזק תמיד להעמיד עצמו במעלה ההיא ולהתנהג בה תמיד, בכל יום ויום יוסיף אומץ לקנות מעלות ומדות אשר יתקרב ב

אדם וחשוב אליו וכו' ויצא לו מזה כי כאשר יתאוה תאוה ויעלה בלבבו גאוה לעשות דבר שאינו הגון, יבוש מעצמו ויבוש מאבותיו, וישיב לנפשו ויאמר,  וידבק  

לא יכיר מעלתו כמוני היום שיש בי כמה מעלות טובות רמות ונשאות, ושאני בן גדולים בן מלכי קדם, איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וכו' ואם חלילה וחס 

שיבותם ומעלת אבותיו, נקל יהיה בעיניו ללכת בדרכיו הפריצים וכו' על כן האיש העובד ישתדל תמיד להשיג ערכו וערך הצדיקים והחסידים ומעלתם וח

חייו ועיתותיו ושעותיו ורגעיו   וחיבתם לפני השם יתברך ודביקותם, ויבין וישכיל וידע כי יוכל להשיג מעלתם וחשיבותם וחיבתם, כאשר יעבוד כמותם כל ימי

בעזרת ה'.  כפי כחו והשגתו, כמו שנאמר כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו, כי הקל יתברך אינו מבקש מבני אדם כי אם לפי כחם כאשר יתבאר  

 וגם האבות ז"ל לא עבדוהו כי אם לפי כחם והשגתם. 

soldier without weapons; he’s lost!! ]R’ 

Yerucham24[ . 

• A person should constantly remind himself of his 

Maalos and the good things that he has done. 

This is the beginning of all Avodas Hashem. 

]Rabeinu Yonah25[. 

• This is a lifetime job, and the Yetzer Hara  makes 

it difficult. He wants a person to be a fake Anav, 

in order to stop him from becoming great. 

 Novardok 
The Ideal in Novardok – Build A Yeshiva 

[co n t i n u ed ]  

Novardokers seem to have their own Yeshivos, at 

least this is the ideal in Novardok – build a 

Yeshiva. R' Galinsky Zatzal had a Yeshiva in 

Chadera, and R' Gershon Zatzal had a Yeshiva in 

France. Before the Nazis destroyed Yiddishkeit in 
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R' Moshe Shulman [seated third row from top, third from left] 

Europe, there were 85 Novardok Yeshivos. I knew 

a Novardoker who built 11 Yeshivos in pre-war 

Poland. 

** 

He wrote a Sefer with Mussar Shmuessin and 

some pictures of his Yeshivos. Sure enough, he 

was a dynamic type of person; a piece of fire, full 

of enthusiasm. Just the way Rebbetzin Bender 

described Novardokers to me: “energetic”. You 

could tell that he was a good speaker. His name 

was R' Shulman. Yet, I'm sure there were plenty 

of “quiet types” in Novardok.  

*** 

They understood human nature. They gave each 

other a lifetime prescription for what’s the best 

M'halech for him. I once met a Slabodka Talmid 

who told me that in Slabodka everyone knew each 

other’s main Ma'ala, and they appreciated each 

other with an Ayin Tova, e.g. Chaim the Masmid, 

Yankel the Lamdan, Moshe the M'dak'dek 

B'mitzvos, Getzel the Baal Chesed.  

**** 

A Bitachon Weekly reader approached me at a 

Chasuna and told me a story he heard many years 

ago. He is a Chashuva Talmid of R' Motel Katz of 

Telz Zatzal, Here’s the story: R' Hillel Vitkind 

Zatzal had come to Chicago to raise money for his 

Yeshiva. He was known as a Tzaddik and a Talmid 

Chochom, and he gave a Drasha in the shul on 

Shabbos. When he was about to leave Chicago, he 

was told that the plane would be leaving in 5-10 

minutes, and he was about 30-40 minutes away 

from the airport. He was told: It’s not worth it to 

waste your time.  

***** 

R' Hillel told his driver that he wants to go 

anyway. We have to do ours, and Hashem will do 

His. Sure enough, when they arrived at the airport, 

they found out that there was a delay because of 

mechanical difficulties. What was wrong? The 

door of the plane wouldn’t close. They tried again 

and again for half an hour to close it, without 

success. R' Hillel wasn’t fazed. He just went 

ahead and purchased a ticket. As soon as he got 

on the plane, the stewardess tried to close the 

door, and this time it worked! 

****** 

When R' Shlomo Wolbe Zatzal was Maspid R' 

Chaim Shmuelevitz Zatzal, a great part of the 

Hesped was about the Alter of Novardok. He kept 

repeating again and again what an unbelievable 

Madrega of Bitachon the Alter had when he built 

Yeshivos during WWI, with metal flying all over 

the streets and ambulances and sirens screeching.  

The Alter seemed to be totally in his own world, 

busy building his Yeshivos and advertising in the 

newspapers that he is accepting new Talmidim! 

******* 

R' Wolbe said that R' Chaim inherited his 

grandfather’s Midda of Gevura, and used it in his 

Hasmada. We can understand the Bitachon of R' 

Hillel Vitkind in catching a plane when we realize 

what phenomenal experiences he had with his 

Rebbe, the Alter. When you are constantly 

working on feeling the reality of Hashem in your 

life, you are a totally different person and you live 

with constant Nissim.
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Questions To 

Rabbi Mandel 
 

Question: How do I react when $20,000 of jewelry got stolen due to my wife's negligence?  

Answer: R' Chatzkel Levenstein became the great person he became when he lost his whole fortune1. He realized 

how worldly things don’t last; they come and go. Only Ruchaniyus has a Kiyum. The more you laugh at the 

situation, the more reward you will get. The Brisker Rav also lost his fortune2, so consider yourself like him. I 

know two famous Novardokers; the first was R' Nissan Potashinsky [called R' Nissan Rozanker. He became the 

son-in-law of R' Refael Alter Shmuelevitz, who was the son-in-law of the Alter. He was R' Gershon Liebman's 

Rebbi in Bialystok], the second was R' Yoel Baranchik; both of them lost their fortunes3. So you are in great 

company; it is a sign of your greatness. As for your wife, tell her that this is a message from Shamayim that she 

looks great even without her jewelry! 

                  
        R' Nissim Potashinsky             R' Yoel Baranchik                    The Brisker Rav                      R' Chatzkel Levenstein 

 

 
וכשהגיע לגיל בר מצוה מסרו אביו לעבוד בחנות פרחים כדי לעזור בפרנסת  ,מסופר על מרן המשגיח רבי יחזקאל לוונשטיין זצ"ל בהיותו נער צעיר נתייתם מאמו 1

וחסכתי פרוטה לפרוטה כדי לפתוח דוכן בו   ,עבדתי בחנות הפרחים כשליח ,במשך תקופה ארוכה :וכך סיפר ,סיפר המשגיח על מה שעבר עליו בנעוריו ,לימים .הבית

 ומשפחתי.  אהיה עצמאי ואוכל לפרנס בכבוד את עצמי

 , בתחילה הוא הרגיש כמי שחרב עליו עולמו  .גנבו לו שם את כל כספו אשר חסך בעמל רבפעם אחת הלך בערב שבת למקוה לטבול לכבוד שבת, אך לחרדתו גילה כי 

יכול האדם לאבד את  אם ברגע אחד ,לעצמי יחשבת :וכך אמר .ונסע לישיבה ,אך לאחר תקופה קצרה הוא החליט שמפסיק לעסוק במסחר .והסתובב מדוכדך ושבור

שהרי יתכן שגם כל החיים ירויח האדם הרבה כסף ולבסוף ברגע אחד  ,א"כ לא כדאי לאבד ולבזבז את הזמן בשביל זה ,כל מה שהצליח להרויח במשך תקופה ארוכה

וכך עלה ונתעלה בתורה עד שנתמנה למשגיח  ,הוהלך ללמוד בישיב. שלעולם לא יוכל להגנב ממני "אמת"לכן הגעתי למסקנה שצריך לסחור בדבר שהוא  .יאבד הכל

כי הוא אסיר תודה להקב"ה שכך  ,כל ימיו היה אומר .הלא הוא הגה"צ המשגיח ר' יחזקאל לוונשטיין זצ"ל ,ובארץ בישיבת פוניבז' ,ישיבת מיר ,בישיבות המפורסמות

 ]ספר שיח יוסף לר' יוסף פוגל, תשעט עמ' רנג[.. היינו בלימוד התורה והרבצתה ברבים ,סיבב את הענינים שיפסיד את כספו כדי שידע להתעסק בדבר שהוא אמת
ועוד ספרים שנדפסו  ,כמו שולחן ערוך שנדפס בחיי המחבר]סכום כסף גדול וכמה ספרים עתיקים  ,זקנו ומר' דוד מינץ-כנדוניה מחותנו הגרי"זלחתונתו קיבל מרן  2

על מנת שיתפרנס מדמי השכירות החדשיים  ,רשא הבירהוארשם ר' משולם אוירבאך על שמו בנין דירות גדול בו , מלבד זאת. [שנים רבות קודם לכן בחיי מחבריהם

משלומי  ,את דירות המגורים השכיר מרן זצ"ל לתושבים יהודים: ומעשה שהיה כך היה .אולם מספר שנים לאחר מכן ירד כל ההון לטמיון .ששילמו שוכרי הדירות

כשהצטבר חוב גדול  ,כעבור תקופה. שאותם היה עליהן לשלם לעירייה ,והללו לא עמדו בתשלום מיסי הארנונה ,שהפרוטה לא היתה מצויה בכיסם ,לאמוני ישרא

על מנת שיוכלו לתבוע מהם את פרעון   ,למסור את שמות השוכרים שלא שילמו את חובם  [הוא מרן זצ"ל]הגיעה בקשה מן השלטונות לבעל הדירות    ,מתשלום המיסים

אף סכום הכסף הגדול של . ניטלו ממנו הדירות שהיו משועבדות לתשלום המיסים ,בכל תוקף למסור ממונם של ישראל לשלטון כנדרש ממנו מרן משסירב .החוב

 .וכך יצא נקי מנכסיו ,הנדוניה אבד בענין רע

כי העולם חושב שעשיר הוא זה שיש לו  ,ואז התבטא .הרבה מרן זצ"ל לעסוק בשער הבטחון שבספר חובות הלבבות ,ה תקופה בה איבד את בתי הדירות הללובאות

 [. 123]הרב מבריסק, ח"א עמ' . ת הלבבותובחוב ןהוא זה שיש לו את שער הבטחו "גביר"האמת היא ש ,אולם .רשאאדירות בוו "בלוק"בבעלותו 
הבטיחו לדאוג לפרנסתו   ,וריו שהיו אמידים מאדה  .רפאל אלתר שמואלביץ זצ"ל משצוצין  ביבתו של הגאון ר  ,מו"ר זצ"לדתו של אדנשא את נכ  הרב ניסן פוטשינסקי 3

 .וכל רכושם נשרף ,לה בעירדופרצה שריפה ג ,עשו את כל ההכנות לנסוע לחתונתוששבאותו יום  ,אבל מאת ד' היתה זאת ,שדשיך בדרך הקומאחר נשואיו שיוכל לה

 . ]גוילי אש, עמ' קפה[.ומרן הגאון רבי אברהם יפה"ן זצ"ל צירף אותו להנהלת הישיבה ,וקט זר לביאליסחהוא  ,אבל דבר זה לא עשה עליו רושם כלל

  , אמנם כעבור זמן קצר איבד את כל רכושו ו .הזלא הסכים ל רדוק[]האלתר מנובה אבל רבו במסחר,ו דלאחר חתונתו הוא ניסה לשלות יר' יואל ברנצי'ק זצ"ל הי"ד, 

 . ]גוילי אש, עמ' קלג[.רסוממסר כולו להרבצת תורה ותוף חייו הסומאז ועד  ו.וקבל באהבה את היסורים משום שלא שמע בקול רב

You can submit your questions to Rabbi Mandel by emailing them to questionsforrabbimandel@gmail.com 
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