
חיי שרה

Rabbi Mandel Partnership  Dedicated
 לזכות רפואה וישועה מרדכי בן שרה רינה



Bitachon Weekly   פרשת חיי שרה תשפ"ג 

1 
 

To receive Bitachon Weekly by email 

send a request to: 

thenewbitachonweekly@gmail.com 

         For Dedications call  

             (732) 363 – 1180 

The Weekly Vaad can be heard 

 on Kol Halashon  

 (718) 906 – 6400 

   Option 1, 4, 93 

            www.kolhalashon.com 

          And now available on: 

                      
 

             Bitachon Hotline 

           “A Life of Bitachon” 

              (732) 719 – 3898 

Rabbi Mandel can also be heard on Kav Hashgacha Pratis 518-613-0140 

Yiddish #122     Hebrew #222     English #322 

The new edition of Bitachon Weekly is researched and edited by 

Rabbi Yaakov Shur  

 לזכרון עולם בהיכל ה'

 
 

 נחמן בן זאב קהת משה 
יהודה יטלא בת   

 אהרן בן יהודה אריה הכהן 
 טאבא בת ביילא 

 שרגא פייבל בן משה יוסף 
 גבריאל בן פנחס 

 רחל בת נחמן 
 משה בן פנחס 

 
 

 שרה יהודית בת ביילא

 חיה פערל בת ביילא 

 לזכותן של

 

 לזכר נשמות

mailto:thenewbitachonweekly@gmail.com


  

 

BITACHON 

WEEKLY 

חיי שרה תשפ"ג פרשת  

IN THIS ISSUE 
• A SELFLESS PERSON DOESN’T DRAW 

ATTENTION TO HIMSELF, AND DOESN’T 
NEED TO GET HIS WAY  

• BE A FIERY OVED HASHEM, DESPITE 
YOUR ONGOING PERSONAL PAIN  

• HAVING “PROBLEMS” IN LIFE DOESN’T 
MAKE YOU A NEBACH  

• PLACING IMPORTANCE ON “HATZLACHA” 
IN THIS WORLD, IS THE OPPOSITE OF THE 
JEWISH MENTALITY 

• IF YOU HAVE DIFFICULT NISYONOS, YOU 
HAVE CHASHUVA COMPANY, THE AVOS! 

• IN THE END, THE AVOS WERE ZOCHE TO 
EVERYTHING  

• A PERSON’S MAIN ACCOMPLISHMENT IN 
LIFE IS TO MOVE ON DESPITE HIS 
PECKLACH  

• A PERSON’S SUCCESS IS NOT MEASURED 
BY HIS CIRCUMSTANCES, BUT RATHER BY 
THE EXTENT TO WHICH HE CARRIES OUT 
HIS DUTY IN LIFE 

• MIDDOS ARE A FORCE WHICH CAN BE 
CHANNELED FOR SELFISHNESS OR 
SELFLESSNESS  

• THERE IS A TIME AND PLACE WHEN YOU 
GO FIRST   

• BUILDING YOURSELF UP BY SEEING YOUR 
MAALOS GIVES YOU ENERGY IN AVODAS 
HASHEM THAT YOU DIDN’T EVEN KNOW 
YOU HAD  

• HAVING KAVOD AND TRUE RESPECT IS 
OF PARAMOUNT IMPORTANCE  

• A TRUE TZADDIK IS ALWAYS POSITIVE 
AND UPBEAT, NO MATTER WHAT  

• THE LEGACY OF MALCHUS BAIS DOVID IS 
BASED ON THE SUPERIORITY OF A BAAL 
TESHUVA OVER AND ABOVE A PERFECT 
TZADDIK 

• STORIES OF NOVARDOK 
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 כד לד  ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָאֹנִכי

A Selfless Person Doesn’t Draw Attention to 

Himself, And Doesn’t Need to Get His Way  

Notice how Eliezer’s name isn’t mentioned even 

once in the whole Parsha. We can suggest that 

Eliezer was a true Eved who was completely 

Battel nullified to his master’s Ratzon, without 

any Zich “self” whatsoever. This is evident from 

the fact that although Eliezer wanted Yitzchok for 

his own daughter, nevertheless he was M'vatel 

nullified his own desire and went out of his way 

to Davka get a different Shidduch conforming to 

the desire of his master, while ignoring his own 

desires. [see Madregas HaAdam1].                    ** 

He was Eved Avraham who was total selflessness, 

 
ברור המדות פרק ג, עמ' קט[ אם נסתכל   ספר מדרגת האדם ]מאמרי הסבא מנובהרדוק, רבי יוסף יוזל הורביץ זצלל"ה, הוצאה חדשה ירושלים תשסב. מאמר 1

ולפעמים בשקול הדעת הרגילה אצל האדם, נמצא כי יש בו שני מיני שיקולים, אשר אינם יוצאים מידי טעות. לפעמים הוא מפני שחסר לו ההכרה הברורה, 

 מפני שיש לו נגיעה.

נים של אבנים וכו' ויש מאזנים אשר ישקלו ברזל וכו' ואשר ישקלו תבן, משל למה הדבר דומה, למשקלות השונים העשויים כל אחד לצורך פלוני. יש מאז

וכל אשר יהיה הדבר הנמדד יותר דק, יהיה גם המאזנים דק, עד שאם ישקול זהב, אז יהיו המאזנים דק ומדויק, וכן המאזנים אשר שוקלת ושל תבואה וכו', 

ת ולא יותר וכו' וזה פשוט שאם יקח אדם זהב או רפואות וישקול על המאזנים העשוים לשקול רפואות, לפי שמיני רפואה צריך להיות מדויק ומצומצם לא פחו

יארע שאין אבנים, כי לשחוק יחשב הדבר הזה, והוא מפני שהמאזנים הגסה אינה ראויה לשקול על ידה דברים יקרי ערך. וגם אם ישקל במאזנים הנכון, אם 

 אינו עומד שוה אלא יש לו הכרעה לצד אחד, אז גם כן לא יהיה המשקל אמת. הכפות של המאזנים שוה בשוה, והמחט האמצעי

היא וכן הוא הענין למדות האדם, כי באמת כל התורה כלה היא רפואה לחולי נפשו של אדם, וצריך שיקח האדם מן התורה על פי מדה ומשקל, אשר רק 

האמצעי. ומי הם המאזנים אשר הוא שוקל את התורה, הוא רק האדם שנמסר לו כל המאזנים שהיא טובה מכל הצדדים, הן מצד המאזנים, והן מצד המחט 

 התורה כולה לשיקול דעתו.

לי שום ולכן צריך להיות כמו אשר במילי דעלמא יש שני תנאים בדבר, האחד שיהיו המאזנים ממין זה, ועוד שבהמאזנים גופא יהיה המחט מדויק היטב ב

לשיקול הדעת של האדם שני תנאים אלו, האחד שתהיה הכרה אמיתית ומושג ברור בחיוב שלימות האדם במדות ובדעות, ולא  הכרעה לאחד הצדדים. כן נצרך  

תר כמו יביט על כל השלמות ועל ברור המדות בשאלה של "מה זאת?" על ידי שהוא אינו יכול לתפוס במוחו אלא רק חיוב הזהירות מהדברים החמורים ביו

ה, עד שבנוגע לחיובי התורה של מצות הלבבות הוא מביט כעל מדת חסידות והפרזה יתירה, ואינו משים לב ומפנה דעתו לזה כלל, ע"ז ג"ע ושפ"ד וכדומ

ם שצריך ומשולל ממנו אף ההשגה וההבנה בענינים אלו, וזהו החסרון מצד שיקול דעתו שהוא כמו המאזנים המיועד לשקול רק אבנים וברזל וכדומה, במקו

 הרוקח אשר שוקל הכל בדייקנות יתירה ובצמצום דק ולא יחטיא השערה. מאזנים כמו

הוא אדם וגם המאזנים הדק צריך עוד תנאי אשר יהיה המחט האמצעי בלי שום הכרעה לאחד משני הצדדים אלא מדויק היטב בשוה כחוט השערה. הדמיון לזה  

יש לו חסרון מצד שיש לו נגיעה והכרעה לאחד הצדדים ולכן אשר יצא מן המאזנים אשר יש לו הכרה גדולה והרגשה רחבה בכל עניני בירור המדות, אבל 

 שלו הוא שקר ובלתי מדויק.

ָמהועל התנאי השני העירו חז"ל במאמרם ]ב"ר נט ט[   ֵני ִמרְּ ָידֹו מֹאזְּ ַנַען בְּ  ַלֲעֹשק ָאֵהב [ שהיה יושב אליעזר ושוקל אם בתו ראויה או אינה ראויה,  הושע יב ח] כְּ

הראיה, פסוק הנ"ל[ לעשוק אהובו של עולם, זה יצחק וכו' אין ארור מתדבק בברוך, עכ"ל. וזה אמת אשר מצד מעלתו הגדולה היתה בתו ראויה ליצחק, ו]ב

.  כי אחר ששמע את הנגיעה שלו היה הולך בקצה האחרון כדי להשיג אשה אחרת ליצחק כמבואר ומפורש בתורה, והיתה בזה מדה רבה של חסידות

ָמהא לכתחילה היה שוגג בנגיעה זו, ושכח כי מצד שהוא עבד לא יכול להיות הדבר הזה. וזהו מה שאמר המדרש "אל ֵני ִמרְּ ָידֹו מֹאזְּ ַנַען בְּ ", שלא היה חסר לו  כְּ

ון לסבב בכל ההשתדלות לקיים המאזנים הנכונים, כי בזה גדלה מעלתו שיהיו המאזנים שלו ממין החסידות, והראיה כי אחר שהרגיש הנגיעה, הלך בקצה האחר

 רוך".כמו שאמר לו אברהם, אלא כל החסרון היה מצד שהמאזנים היו מאזני מרמה, שהמחט היה לו הכרעה לצד אחד, ולכן שכח אשר "אין ארור מתדבק בב
ָבִרים ֲאָחִדים שאמרו דברים חדים על ה' אל  בראשית רבה ]לח ו[  2 אברהם זה פרדה עקרה הוא    :אמרו  .היה אברהם בארץינו ה' אחד ועל אחד  קר"א אומר ּודְּ

.  ואברהם פרדה עקרה ואינו מוליד ,לזרעך אתן את הארץ הזאת ,כך אמר הקב"ה לאברהם :היו אומרים להם רועי לוט]מא ה[   . ובבראשית רבהאינו מוליד

. אברהם פרדה עקרה ואינו מוליד  :אמרו לעוג לא היית אומר  ,יו שםעוג וכל גדולים עמו ה  ,משתה גדול משתה גדולים  ,אמר רבי יהודה בר' סימוןושם ]נג י[  

ֹעה היה עוג יושב שם ז[  מז ]ויגשבשעה שנכנס יעקב אצל פרעה לברך אותו שנאמר ובדברים רבה ]א כה[  ָבֶרְך ַיֲעֹקב ֶאת ַפרְּ באותה שעה אמר לו פרעה   . ַויְּ

 .הרי בן בנו ושבעים נפש מירכו ?אברהם פרדה עקרה הוא ואינו מולידלא כך היית אומר  :לעוג

like Avraham said: וירא יח    ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר

 I am but dust and ashes. When he was כז

involved in Chesed, Avraham was total 

selflessness, and Eliezer his Eved learned this 

from him. Look how Avraham Avinu went all out 

for his guests. It says: ַוְיַמֵהר ַוָיָרץ he hurried, 

he ran, all over the place. This is despite his lack 

of success in life: לך טו    ְוָאֹנִכי הֹוֵלְך ֲעִריִרי

 I am childless,  and he desperately wanted ב

children.                                                                      
*** 

Be A Fiery Oved Hashem, Despite Your 

Ongoing Personal Pain 

Avraham goes all out to serve Hashem despite 

everyone calling him a barren mule. [Chazal2]. 
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Hashem promises him:    יב ב לך  ַוֲאַגְדָלה ְשֶמָך   

I will  make your name great,  and right 

away: לך יב י ַוְיִהי ָרָעב ָבָאֶרץ  there was a 

hunger, leading to the kidnapping of Sara in 

Mitzrayim. And right after the Ma'aseh Akeida he 

loses Sara. ְוזּו ְשָכָרּה?  ּתֹוָרה ּוז  Is this 

Torah; and the reward for those who keep it?? We 

have so much to learn from him! And perhaps the 

reason why he was Zoche to: ְבשֹוַרת ַהָבִנים the 

news that he would have a child right after his 

extreme Chasadim to the guests was because he 

showed himself to be a fiery Oved Hashem 

despite his ongoing personal pain [of 

childlessness].                                                         **** 

Having “Problems” In Life Doesn’t Make 

You a Nebach 

Notice how upset Sara becomes with Hagar 

when: טז ד  ַוֵּתַקל ְגִבְרָּתּה ְבֵעיֶניָה  she lost  her 

respect for her master. There is no doubt that 

Sara’s reaction wasn’t personal, especially a 

Nevi'a [Sara] has total, pure Middos. But when 

she sees how Hagar views her as a Nebach for not 

having children all these years, while she’s 

pregnant right away [which she interprets to mean 

that she’s a bigger Tzadekes] this is the worst: 

לקּולְ קִ   decline.                                                          ***** 

Placing Importance on “Hatzlacha” In This 

World, Is the Opposite of the Jewish Mentality 

Hagar is living with a Goyishe mentality, where 

Kavod and Hatzlacha is everything. Just the 

opposite of Avraham and Sara who couldn’t care 

less when they have no success, even in their 

greatest desire, i.e. children.                      ******

           

 
 
ֶרָה ִכי ִהיא ַחֶייָך ]משלי ד יג[ כי היא חייך, ַהֲחֵזק ַבּמּוָסר ַאל ֶתֶר עה"פ הגר"א בפירושו למשלי  3 כי מה שהאדם חי הוא כדי לשבור מה שלא שבר עד ף ִנצְּ

 . הנה אותו המדה, לכן צריך תמיד להתחזק, ואם לא יתחזק למה לו חיים
ֶפה ַצִדיק ִעם ָרָשעעה"פ  זללה"ה רפאל הירש בן הר"ר רבי שמשון הגאון מוהר"ר פירוש 4 תֹוְך ָהִעיר ַהַאף ִתסְּ הביטוי כד[ -]יח כג אּוַלי ֵיש ֲחִמִשים ַצִדיִקם בְּ

, אלא "אולי יש חמישים צדיקים בעיר". אין אברהם אומר:  ]פסוק כו], והן בתשובתו של ה'  [פסוק כד]מובלט פעמיים, הן בשאלתו של אברהם    "ְבתֹוְך ָהִעיר"

ָצא  ה'ַויֹאֶמר העיר. וגדולה מזו תשובתו של ה':  "בתוך" ֹדםִאם ֶאמְּ תֹוְך ָהִעירֲחִמִשים ַצִדיִקם  ִבסְּ ָכל ַהָּמקֹום ַבֲעבּוָרם בְּ ָנָשאִתי לְּ . להבנת ביטוי זה יש להשוות וְּ

. הצדיק שבסדום, כפי שדמותו מצטיירת לעיני אברהם, ואשר למענו יינצל צבור החוטאים [ד יג  ,מלכים א]"  ְבתֹוְך ַעִמי ָאֹנִכי ֹיָשֶבתת הכתוב במקום אחר: "א

A Great Story 

A young boy who davens in my Minyan [Shaar 

HaBitachon of Novardok] was asked where he 

davens. He said: “By R’ Mandel’s Shaar 

HaBitachon”. When he was asked: “How many 

people daven there?” He said: “In Novardok the 

“size” of a Minyan is nothing but pure Redifas 

HaKavod, and we don’t get involved in Kavod 

which is Hevel Havalim!”          ******* 

Do you know how much pain people have 

because they don’t work on their Middos? How 

many Rabbonim, Roshei Yeshivos, Menahalim, 

parents, and businessmen, all suffer from sick 

and silly Redifas HaKavod? The size of my 

Yeshiva, shul, family, Nachas, my success in 

Parnasa, etc.                     ******** 

So-and-so’s remark can kill you, Chas V'shalom. 

“Was my impression good?” Look how:  ַמה

 What will people say?? can ֹיאְמרּו ַהְבִריֹות

dominate your life, and sour your whole Geshmak 

in living! All the wars, Arab conflicts, 

depressions, anxieties, and impatience; can all be 

traced to petty Kavod. For so many of us, it would 

be worth investing loads of time and Kochos for 

Middos, as the Gr”a says:3   ִעיָקר ִחיּות ָהָאָדם

 our שְִׁביַרת ַהִמדֹות וְִׁאי ֹלא ָלָמה לֹו ַחִיים

main reason for being alive is to improve our 

Middos.                              ********* 

In last week’s Haftorah we have the Shunamis 

who is described as a: ִאָשה ְגדֹוָלה great woman. 

Nobody knows her name. She was involved in 

Chesed like Avraham Avinu, and when she was 

asked what she would like as a reward, she 

replied: מ"ב ד יג ְבתֹוְך ַעִמי ָאֹנִכי ֹיָשֶבת  I 

dwell “within” my people. RSRH says4 that this is 
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similar to the Passuk:  ֲחִמִשים ַצִדיִקם ְבתֹוְך

יח כד  ָהִעיר  Fifty Tzaddikim “within” the city. 

The concept of “within the city” means that you 

live and care for others. [The Shunamis also had 

no children at age 100, see Radal5].       ********** 

She was a true: ִאָשה ְגדֹוָלה great woman  

because she lived to serve others and was selfless. 

ֹרִעי ֹלא ֶאְחָסרה'   Hashem is my Leader, so I 

lack nothing. She was Zoche to get a Bracha 

from Elisha, and had a son Chavakuk HaNavi 

although she was 100 years old. When Amram 

married Yocheved the second time, it doesn’t say 

his name, just:   ַוֵיֶלְך ִאיש ִמֵבית ֵלִוי ַוִיַקח

שמות ב א ֶאת ַבת ֵלִוי  a man from Shevet Levi 

went and married the daughter of Levi. Perhaps 

this is what caused Moshe Rabeinu, the Anav 

Mi'kol Adam, to be born.                        *********** 

In Sefer Shmuel, we have two stories about 

anonymous women. They were both super smart, 

and were born from Shevet Asher. One was the 

Teko’is who came from Tekoa,6 the city which 

had the most olive oil. [Rashi7]. She was the 

woman recruited by Yoav ben Tzeruya to get 

Dovid to calm down and not be angry at 

Avshalom. The second woman8 was Serach bas 

 
אותו צדיק בסדום לא באפס מעשה יסתכל באבדנם המוסרי של בני עירו. אף אין הוא מתבודד  . אינו מפקיר את ההמונים מתוך יהירות וזחיחות הדעת ,כולו

שכן, אם כך הוא עושה, בעצם התנהגותו זו כבר הוציא את עצמו מכלל הצדיקים, שהרי לא יצא ידי   .שלום עלי נפשי, אני את נפשי הצלתי  :בד' אמותיו ואומר

חדת, ופחות מכל ראוי הוא, שלמענו יינצלו הרבים; הוא, שהפקיר אותם זה מזמן לגורלם המר, מה לזה ולצרת החובה הגדולה המוטלת עליו בסביבתו המיו

לא זה הצדיק, שלמענו תינצל סדום; צדיקו של  .אולי בהרגשה של סיפוק הוא מצדיק עליהם את הדיןהרבים? הן אבדן החוטאים אינו נוגע אל לבו; ואף 

ככל שידו  ,ער וחי לכל סביבתו. אותו צדיק לעולם אינו פוסק מלהוכיח ומלהורות, מלמחות ומלהזהיר, מלתקן ומלהצילשרוי בתוך העיר, בקשר  ,אברהם

גם אם רחוקה התקוה להצלחה. לעולם אינו מתייאש מן האדם, והוא נחלץ לכל פעולה שהיא למען האדם.   ,משגת. לבו ער לכל, ואין הוא נלאה מלנסות ומלתקן

איככה יוכל הוא לראות באבדן בני טפוחיו שנפשו קשורה בנפשם! אכן    :כן רואה הצדיק תפקידו בתקון האדם והצלתו  ,ורח על נטע שעשועיוכגנן זה, העמל וט 

בחורבן ירושלים החל המשחית מן  ]שבת נה א[ חכמינו ז"ל אמרו .חמישים כאלה, הנמצאים בתוך העיר, אפשר ולמענם תינצל גם סדום כולה מן הכלייה

 .לא מחו ולא החזירו למוטב, במקום שהיה למחות ולתקן ,ים "שקיימו את התורה כולה מאל"ף עד תי"ו" מפני שאף הם לא היו בתוך העירהצדיק
בא וראה מאלישע בן שפט  ר,ר' יהושע בן קרחה אומ [עמ' רפבס חדש הוצאת זכרון אהרן פו, בדדף עה א, בדפוס ישן גלרק פד"ל לפרקי דר"א ]ביאור הר 5

בכבוד גדול אחותה של אבישג  גדולה ם וקבלתו אשהנֵ ּושוהלך לְּ  ,מערהלהר וממערה למהר  הולךוהיה  ,יתה אשה יכולה להסתכל בפניו שלא תמותשלא ה

יה בימי יהושפט ערה ]בת י"ב[ ועד ימי אלישע שהוד נסוף ימי דאף שאבישג השונמית שהיתה וכו', וכתב הרד"ל ]אות כח[  השונמית אמו של עודד הנביא

  .נשיםרח "ל כאן שחדל ממנה אכי גם השונמית הזאת זקנה היתה כמשחותה, א השונמית הלז אנה אז, אין לתמוה בזה שתהה יותר מן ק"ל שיהת
קֹוָעה ַוִיַקח ִמָשם ִאָשה ֲחָכָמה. שמואל ב, יד ב.  6 ַלח יֹוָאב תְּ  ַוִישְּ
קֹוָעה רש"י בספר שמואל עה"פ  7 ַלח יֹוָאב תְּ  .כי שמן זית מצוי שם, לכך חכמה מצויה שם [מנחות פה ב]אמרו רבותינו  [ב יד ב"ש]ַוִישְּ
ָרה ֵאֶליָך. שמואל ב  8 ַרב ַעד ֵהָנה ַוֲאַדבְּ רּו ָנא ֶאל יֹוָאב קְּ עּו ִאמְּ עּו ִשמְּ ָרא ִאָשה ֲחָכָמה ִמן ָהִעיר ִשמְּ ]י"א סרח בת אשר היתה. ילקוט מעם לועז על ספר   , כ טז.ַוִתקְּ

 אל עמ' רנא בשם אגדת בראשית כג באורך[. שמו
חֹות  ]ישעיה לב ט[ שנאמר ,גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשיםברכות יז א,  9 ָנה קֹוִלי ָבנֹות ֹבטְּ ַמעְּ ָנה שְּ ָנִשים ַשֲאַננֹות ֹקמְּ

ָרִתי ֵזָנה ִאמְּ "ב, ולהכי פריך רב לר' חייא ]בהמשך הגמ' שם[ נשים במאי זכיין, כיון שאין שייך שכר . ]קרי להון שאננות מעונש, ובוטחות בשכר העוהַהאְּ

ויי בנייהו העוה"ב אלא בלימוד התורה, וכיון שנשים אין בהם לימוד התורה איך יש להם שכר לעולם הבא? והשיבו, כי גם נשים יש להן חלק בהתורה, באקר

ן הן יותר מן האנשים על שלא עליהן חיוב התורה ומ"מ מחזיקות הן ללומדים. הועתק מספר 'הֹעז ביד' על הגמ' לבי כנישתא ובאתנויי גוברייהו וכו', ובטוחי

Asher, who saved a city from destruction with her 

Chochma.                          ************ 

The olive oil [which Shevet Asher is known for] 

is given credit for the Chochma of these women. 

Just as olive oil floats to the top of all liquids [and 

it doesn’t mix], similarly smart people are on 
“top” of a situation, seeing through the 
Dimyon and fallacy of strife and anger. 

Notice how both names aren’t mentioned. The 

smart person doesn’t need the whole world 

talking about him.             ************* 

He sees the fallacy and stupidity of Redifas 

HaKavod. His Simcha comes from the good deeds 

he does in serving Hashem, not from people’s 

opinions [a woman especially has an Inyan of 

Tz'niyus; i.e. not wanting to be seen and known by 

the public]. All these three great women are 

anonymous. A true Eishes Chayil wants to be the 

unknown factor behind her husband’s greatness. 
************** 

משלי לא כג  נֹוָדע ַבְשָעִרים ַבְעָלּה  Her husband 

is known in the important places. Ideally, they 

aren’t interested in being known for beauty, and 

they don’t go Meshuga when they gain some 

weight. For good reason Chazal say9 that women 
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are “Gan Eden” people. ַוִּתְשַחק ְליֹום ַאֲחרֹון 

She laughs on the last day. The one who laughs 

last, laughs best. עֹות ִבְשִביל ָנִשים ְצנּו

 The Geula came through the Zechus of ִנְגַאלּו

the Tzniyus'dike women. [Medrash10]. 

*************** 

The only reason a frum woman cares so much 

about making a good Chitzoniyus impression is 

because the Goyim around us are Shikor over 

Kavod, Kavod, Kavod. I once spoke about not 

gong totally koo-koo because your house 

doesn’t look so perfect, and a woman told me 

that this speech saved her life.   **************** 

It pays to work on your Middos; you live longer, 

happier, and healthier. 

Story 

A Yungerman didn’t have money to pay his 

mortgage. He heard in the name of an Adam 

Gadol that if you daven for a month or more 

straight, then you can even win the lottery. He 

davened a month straight, bought a lottery ticket, 

and didn’t win. His reaction? “I won 90 precious 

Tefilos!”. Two weeks afterwards, a person offered 

to pay his mortgage for him. When you respond 

to failure in a positive way, it brings only 

goodness in your life!                                     

ף ֹעֵבר ַלֹסֵחר סֶׁ ל כֶׁ קֶׁ כג טז ַאְרַבע ֵמאֹות שֶׁ  

If You Have Difficult Nisyonos, You Have 

Chashuva Company; The Avos! 

Although Avraham Avinu had already been 

promised by Hashem that the land is a gift to him, 

he still had to make such a to-do and pay so much 

money to bury Sara; with so much humility. 

 
כיון . ומצאתי כן ברא"ש פרק שני דכתובות סי' ו שכתב על הגמרא הנ"ל וז"ל, 100עמ'  , לר' יהושע קרעלינשטיין, נדפס בבילגורייא שנת תערגברכות שם

בברכות פ' היה קורא גדולה הבטחה שהבטיחן הקב"ה לנשים יותר מן  נןכדאמרי ראויה לכבוד כמאן דקרי ותני ,ימוד בעלה ובניהדלא נצטוית ומשגחת על ל

 [.ומתאחרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן ,א"ל רב לר' חייא נשים במאי זכיין באקרויי בנייהו בבי כנישתא ואתנויי בי רבנן ,האנשים שנאמר נשים שאננות
כדי הוא   ,א"ר חייא בר בה  .ונגדרו כל הנשים בזכותה  ,שרה ירדה למצרים וגדרה עצמה מן הערוה  ,ר' חוניא בשם ר' חייה בר בהפסיקתא דרב כהנא ]יא ו[    10

 ,שלא שינו את לשונם  ,שלא שינו את שמם  ,ממצרים  אלבזכות ארבעה דברים נגאלו ישר  ,ר' חונא בשם בר קפרא  .בזכותו  אלערוה לעצמו שיגאלו ישרגדור  

ֵשם ִאּמֹו  ]אמור כד יא[ אחת היתה ופירסמה הכתוב ,תדע לך שהוא כן וכו' שלא היה בהן פרוץ ערייה ,שלא היה בהן לשון הרע ַמֵטה ָדןוְּ ִרי לְּ ֹלִמית ַבת ִדבְּ  .שְּ

ָלַחִיְך [שה"ש ד יג] בזכות כן ,למצרים וגדרו עצמן מן הערייה אלבזכות שירדו ישר ,ר' פנחס בשם ר' חייא בר בא  . שילוחיך ,שְּ
ולא הרהרו על  ,ל שדי-ויעקב בא הרי כמה פעמים נגליתי על אברהם יצחק ,חבל על דאבדין ולא משתכחין ,סנהדרין קיא א, אמר לו הקדוש ברוך הוא 11

ְך ָבָאֶרץ ְלָאְרָכּה ּוְלָרְחָבּה ִכי ְלָך ֶאְתֶנָנה]לך יג יז[  אמרתי לאברהם . ולא אמרו לי מה שמך ,מדותי בקש מקום לקבור את שרה ולא מצא עד  , קּום ִהְתַהלֵּ

 .ולא הרהר על מדותי שקנה בארבע מאות שקל כסף
 . 2הערה  2לעיל עמ'  לשונו ובאה בראשית רבה ]לח ו[ 12

[Gemara11]. And notice how he loses his dear 

Sara right after the Akeida. Also, Hashem 

promised him: לך יב ב  ֶלְך ְלָך ַוֲאַגְדָלה ְשֶמָך  

Go, and I will make your name great. Avraham 

ran with Bitachon to do Hashem’s bidding. And 

what happened? לך יב י  ַוְיִהי ָרָעב ָבָאֶרץ   There 

was a famine. And then the kidnapping of Sara. 

Look how the: ַהַמֲאִמיִנים רֹאש  forerunner of 

all Ma'aminim and the biggest Baal Bitachon 

seems to get nothing for his blind Bitachon!    ** 

So many people complain to me that they work on 

Bitachon and nothing happens. I say: At least it 

doesn’t get worse like by Avraham Avinu! And 

“Maybe you’re a Gilgul of Avraham?? “Do you 

realize that people used to make fun of Avraham 

Avinu and say: “Look at that barren mule who has 

no children!” [Chazal12]. Everyone has his lovely 

Kinderlach and is marrying them off; the only 

“loser” is Avraham Avinu!                                     *** 

So if you feel like a “loser”, you have Chashuva 

company. And maybe your Yissurim are a sign of 

your Gadlus, as it says:   'ִכי ֶאת ֲאֶשר ֶיֱאַהב ה

משלי ג יב  יֹוִכיַח  Hashem only gives Yissurim 

to someone He loves. Unfortunately, people learn 

Chumash to get information and say a nice Pshat. 

But Chazal say:   ֹלא ַהִמְדָרש הּוא ָהִעָקר, ֶאָלא

אבות א יז  ַהַמֲעֶשה  the Ikar is to absorb the Torah-

lessons into your life. When you learn about the 

difficult Nisyonos of our Avos and Imahos, it 

should cheer you up; you aren’t alone!             **** 

In the End, The Avos Were Zoche To Everything 

And in the end, it says:  ַוה' ֵבַרְך ֶאת ַאְבָרָהם
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כד א ַבכֹל  Hashem gave Avraham everything. 

Have patience! ַָהַעקְָׁשן ַיצְִׁליח The stubborn one 

will be Matzliach. Keep davening and trying to 

improve! The main thrill in your life is to serve 

Hashem, and not necessarily always getting what 

you want. However, a Baal Bitachon usually does 

very well in his life, and even if he has difficulties, 

he suffers much less. A Yungerman had terrible 

family issues. I told him that I suspect that he 

is a Gilgul of Dovid HaMelech, who was loaded 

with abnormal and downright dangerous 

family issues.                                                ***** 

The more you make Hashem the Ikar of your life 

[and not people, people, people], the less you 

suffer. And lots of Chovos Halvavos, especially 

Shaar HaBitachon, is highly recommended for a 

happy life!  

ת ַאְבָרָהם ַבֹכלה' וַ  כד א  ֵבַרְך אֶׁ  

A Person’s Main Accomplishment in Life Is to 

Move on Despite His Pecklach 

RSRH says13 that Avraham Avinu wasn’t just 

blessed. He felt himself blessed, and he grows 

from everything going on in his life. The 

Tzaddikim know how to change a vale of tears 

into a source of Bracha. Everything makes him 

happy, since ‘Sameach’ [joy] and ‘Tzemach’ 

[growing] are the same. He grows from his 

pecklach.                                                             ** 

Like Yaakov Avinu who said: וישלח    ֶיש ִלי כֹל

 ,I have everything. He has everything לג יא

 
ָרָהם    'ַוה  עה"פ  זללה"ה  רפאל הירש  בן הר"ר  רבי שמשון  הגאון מוהר"ר  פירוש  13 מקבילים לפסוק זה את דבריהם   ]ב"ב טז ב[  חכמינו  ]כד א[  ַבֹכלֵבַרְך ֶאת ַאבְּ

ל" את תמצית תוכן חיי האבות, הרי " "כֹ ִמֹכל" "ַבֹכלבראותם בשלשת הביטויים: " .ֹכלֶיש ִלי  ]וישלח לג יא[ ושל יעקב ,ִמֹכלָוֹאַכל  ]תולדות כז לג[ של יצחק

שלשת האבות, ככל   .ל, כֹ ִמֹכל, ַבֹכל :שלשה הטעימן הקדוש ברוך הוא מעין עולם הבא, ואלו הן: אברהם יצחק ויעקב, דכתיב בהו []ב"ב טז ב הם אומרים

וס ים" בין הגויים; כנגדו יעקב, אשר במקלו בידו אנקשנבדלו במעמדם החיצוני, אברהם, שכל חייו היו עליה בלתי פוסקת, ובסוף ימיו זכה להיות "נשיא אל

; ובתווך יצחק, שבביתו כבר נראית השמש הנוטה לשקוע, הרי, עם זה, שלשתם כאחד, הטעימן ]ָלָבן[ נוכל דהיה לברוח ממולדתו לעבוד עבודת עבד אצל דֹו

 ".ל, כֹ ִמֹכל, ַבֹכלשכן זכו לברכת ה' " ,הקדוש ברוך הוא בחייהם מעין עוה"ב
. יש הרואה ברכה בכל אשר יעשה, נכסיו מצליחים בידיו, אך ַבֹכלשל אברהם מתבטא בכך, שהוא נתברך  אם מבינים אנו דברים אלה לאשורם, הרי אושרו

אולם אברהם חש עצמו  ." ופריחה רוחניתצמיחהאין "", שמחההוא עצמו נשאר אומלל בתוך כל אותה ברכה; כל קנינו פורח ומשגשג, אך בלבו אין "

 .ופרח בכל ברכותיו, מבורך

ִשיתּוהּו"; הרי זה מקביל ל"ָוֹאַכל ִמֹכל"האמור ביצחק:    ,פחות מזה ָין יְּ ֵעֶמק ַהָבָכא ַמעְּ ֵרי בְּ ר "  .גם את הדמעה הופך הצדיק למעין ברכה  [.תהלים פד ז]"  ֹעבְּ שֹומֵּ

ובעשיית , השעות הרעות מביאות לו תפקידיםגם  ;  הרואה את כל חייו באספקלריה של "מצוה", לא ידע דבר רע  [.קהלת ח ה]"  ִמְצָוה לֹא יֵַּדע ָדָבר ָרע

 .נהנה מהכל, ִמֹכלהרי הוא "אוכל" : הוא רואה את אושרו בכל עת ,חובתו בצרה

אלא ,  שכן לא ישאף לקחת", הוא לעולם לא יחסר דבר,  ֶיש ִלי ֹכלהדרגה העליונה, היכולה עם זה להיות נחלת כל אדם בכל מצב שהוא, הרי זו מעלת יעקב: "

 ., וגם בשפל המדרגה, כיעקב, ימצא סיפוק עליון לנפשולתת ולפעול

because he wants nothing more than what he 

has. He finds happy satisfaction even during 

his most depressive difficulties. [end quote of 

RSRH].       *** 

Some day they will ask you: Were you happy 

on the day you had trouble with learning, 

depression, Ka'as, Shmiras Einayim, financial 

problems, feelings of inferiority, relationship 

issues etc.? In Shamayim, you are being 

watched, especially during your low points; to 

see if you are working on having a drop less 

Yi'ush, and if you can “hold from yourself” 

when the Yetzer Hara is “proving” to you what 

a “zero” you are.    **** 

Why is the Torah so involved in the pecklach of 

our Avos? Because this is their main 

accomplishment; to move on despite Pecklach, 

whether in Ruchaniyus or Gashmiyus. RSRH says 

that Yaakov “wants to do, more than he wants to 

have.” In Novardok, all they talked about was 

“How did you deal with your issue? Are you 

trying to grow from it, or just kvetching about 

your bad Mazal?”                       ***** 

If you are working on yourself regardless 
of your plight, this is what’s called a good 
Mazal in the true perspective. In Novardok, 

they were super positive, and they considered 

themselves like big businessmen. For example, a 

nasty wife [or husband] is a golden opportunity to 

work on Savlanus, Ayin Tova, being Dan L’kaf 
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Zechus, and Ha'tavah B'makom Hakpada; plenty 

of profit!             ****** 

The worst tragedies can be used for tremendous 

growth. RSRH says that Tzemach and Sameach 

are the same. He lives with true Simcha; i.e. 

growth! It’s a lonely road when all you care about 

is “living happily ever after”, which is a fake 

Goyishe concept.           ******* 

A Person’s Success Is Not Measured by His 

Circumstances, But Rather by The Extent to 

Which He Carries Out His Duty in Life 

RSRH says that:  שֹוֵמר ִמְצָוה ֹלא ֵיַדע ָדָבר

קהלת ח ה ָרע   “One who is involved in a Mitzva 

will not experience anything bad” means that 

when you look at your whole life from the 

viewpoint of “Mitzva” i.e. of doing your duty, 

then nothing is bad. You are always “eating” and 

drawing sustenance from everything [end quote of 

RSRH]. Novardok isn’t a Shita in a corner with 

their own unique Derech. RSRH speaks exactly 

their language! This is the true Derech of 

Avraham Avinu.              ******** 

The Pele Yoetz says14 that if all you live for is for 

your success in marrying off your kids etc. then 

your life is worthless and it would have been 

better for you not to have been born! The Pele 

Yoetz never saw Novardok, yet he sounds 100% 

like their Nusach tune. This is the truth itself, in 

all its beauty of: משלי ג יז ְדָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם  

the pleasant way of the Torah. Novardokers 

would try to isolate themselves from the [albeit 

frum] Klal, in order to expose themselves to their 

own true Torah Hashkafos.                       ********* 

 
היה ראוי לאדם שימאס בחיי העוה"ז   חדוהנה מצד אחיים[  פלא יועץ ]להרב הגדול חסידא קדישא ופרישא, כבוד מורנו הרב רבי אליעזר פאפו זצוק"ל, ערך    14

שהרי אמרו   ,אמנם מצד אחר ראוי להיות חפץ חיים אוהב ימים בעוה"ז יותר מחיי העוה"ב  ,טובותיו אינן טובות כי המה הבל  לוואפי  ,שהוא עולם היגון והאנחה

ראינו ועשות נחת רוח לפני כסא כבודו אפילו שעה א' מכל כי טוב לנו עבוד את בו ,יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא

על זאת יתפלל כל חסיד ולזאת יכוין  ,וזה לא יושג אלא בחיי העולם הזה כי ימי העולם הבא הם ימים שאין בהם חפץ לא זכות ולא חובה ,חיי העולם הבא

ואי משום הא לחוד יותר טוב היה להיות בעולם  ,כי הכל הבל ,וכדומהלא בשביל להשיג לראות בחופת בניו ולראות בנים לבניו  ,כמתאוה ומבקש חיים

 .האמת
תּוֵאל ]כד נ[   15  .רשע היה וקפץ להשיב לפני אביורש"י עה"פ ַוַיַען ָלָבן ּובְּ
כי בעת יחם האריות הלביאה מכנסת   והלביאההנמר הזה נולד מן חזיר היער  פירוש רבינו עובדיה מברטנורא על המשנה בפרקי אבות ֱהֵוי ַעז ַכָנֵמר ]ה כ[    16

ל אע"פ שאין בו גבורה כ ולפי שהוא ממזר הוא עז פניםראשה בסבכי היער ונוהמת ותובעת את הזכר והחזיר שומע קולה ורובעה ונמר יוצא מבין שניהם 

לֹא הַ  ]אבות ב ה[ כאותה ששנינו ,. אף אתה הוי עז ולא תתבייש לשאול מרבך מה שלא הבנתךכ ָשן ָלֵמדוְּ  .ַביְּ

People call me after they have experienced 

personal tragedies. One of their main concerns is 

the reactions of people around them and their 

well-meaning sympathies. They look at you like a 

nebach who didn’t make it. They are just like 

Hagar about whom it says:  ַוֵּתַקל ְגִבְרָּתּה

טז ד ְבֵעיֶניָה  she lost respect for her master 

[Sara]. You’re a nebach “loser” who is all 

messed up because of your “sins” or your “bad 

Mazal”, or because you were “foolish” and you 

made mistakes. 

כד כט ּוְלִרְבָקה ָאח ּוְשמֹו ָלָבן ַוָיָרץ ָלָבן  

Middos Are A Force Which Can Be 

Channeled for Selfishness or Selflessness 

Avraham Avinu said he wanted Davka a Shidduch 

from: ד כד ִכי ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדִּתי ֵּתֵלְך  

my country and family. What did he see in 

Lavan, a first class Chutzpi'nyak? He dominates 

the whole house, with no respect for his parents! 

[Rashi15]. The answer is that the Tur starts off his 

Sefer with: ֶהֵוי ָעז ַכָנֵמר “Be bold as a leopard 

in Avodas Hashem” The wicked leopard is a 

Mamzer full of Chutzpa [Bartenura16], and in 

Avodas Hashem this Midda can be A-1 when 

channeled properly.            ** 

Rivka is extreme in Chesed: ַגם ִלְגַמֶליָך ֶאְשָאב  

 she gave the camels to drink, and in כד יט

Kedusha: כד טז ְבתּוָלה ְוִאיש ֹלא ְיָדָעּה  no 

stranger knew her. She is total Emes, no cheating 

and tricks; the extreme opposite of tricky Lavan 

who cares only for himself. She fits in with 

Avraham Avinu perfectly. Avraham is called: 
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יד יג  ָהִעְבִרי  Ivri, meaning he is on the other side 

of the whole world. [Chazal17]. He is super careful 

with Gezel [his muzzled animals] and extreme in 

Chesed. 

 פסחים קיז בְבָך חֹוְתִמין 

There Is A Time and Place When YOU Go First 

Hashem promised Avraham Avinu that although 

the first Bracha of Shmoneh Esrei mentions all 

three Avos, the end of the Bracha will sign off 

with him alone [Magen Avraham] and not with 

Yitzchok or Yaakov. [Gemara18]. Is this supposed 

to make Avraham happy; being #1 compared to 

his own children? When Eisav asked:  ִמי ֵאֶלה

וישלח לג ה ָלְך  Who are these people? Yaakov 

replied: ַהְיָלִדים ֲאֶשר ָחַנן ֱאֹלִהים ֶאת ַעְבֶדָך 

the children Hashem gave me, i.e. the main 

thing is the children!                                                   ** 

Story 

A person told the Chasam Sofer that he didn’t 

want to send his brilliant son to Yeshiva, because 

the son would end up 

sitting up front in the 

Mizrach, while “Me, the 

father, would be relegated 

to the back of the Bais 

Medrash”. The Chasam 

Sofer replied: This is 

exactly what a Yid should 

want; that his son should 

be on top. This is his greatest Nachas!               *** 

So why should being #1 compared to his children 

make Avraham Avinu happy? I don’t know the 

answer. But this much is clear: There is a time and 

place where you go first and not your children!  

 
ִריבראשית רבה ]מב ח[  17 ָרם ָהִעבְּ ַאבְּ ר'  ,כל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר אחד ,רבי יהודה אומר ,רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנן ]לך יד יג[ ַוַיֵגד לְּ

 .בלשון עברי יחַ שִ ושהוא מֵ  ,שהוא מעבר הנהר ,ורבנן אמרי ,שהוא מבני בניו של עבר ,נחמיה אמר
ֹדִליםפסחים קיז ב,   18 ֵשם ַהגְּ ָך ֵשם ָגדֹול כְּ ָעִשִתי לְּ גֹוי ָגדֹול  ,אמר רבי שמעון בן לקיש  .זהו שאומרים מגן דוד ,תני רב יוסף  ]ש"ב ז ט[  וְּ ָך לְּ ֶאֶעשְּ זהו   ]לך יב ב[  וְּ

ָך ,י אברהםקשאומרים אל ֶמָך ,י יצחקקזהו שאומרים אל ,ַוֲאָבֶרכְּ ָלה שְּ ָרָכהתלמוד לומר  ,יכול יהו חותמין בכולן .י יעקבקזהו שאומרים אל ,ַוֲאַגדְּ ֵיה בְּ בך  ,ֶוהְּ

   .חותמין ואין חותמין בכולן

הי"ה הן ו  ,כי החתימה בשם של ד' שם אחדות על כולן נאמר ת"ל והיה ברכה בך חותמין כו' ,ואמר יכול בכולן חותמין וכתב בחידושי אגדות למהרש"א ]שם[

וכדלקמן אמר הקב"ה אני יחיד בעולמי   ,כי אברהם הוא הראשון אשר על ידו נתייחד שמו של הקב"ה  ,וא"ל הקב"ה שהוא יהא נזכר בחתימה  ,אותיות של שם ד'

רהם זכר שם של ד' בברית בין  אבל גבי אב ,ים לא יקרא גו'קים גו' ולגבי יעקב ויאמר אלקולזה גבי יצחק כתיב ויברך אל ,והוא יחיד בעולם נאה ליחיד כו'

 .אבל נסים הנגלים פועל אותן הש"י בשמו המיוחד שם ההויה ,ים הם נסים נסתריםקאלו כוחות אלו ,הבתרים וא"ל אנכי מגן לך שהוא מעין החתימה

Story 

A Yungerman didn’t 

want to become a Rosh 

Yeshiva in an out of 

town place, because he 

was worried about his 

children. R’ Shach 

Zatzal told him that a 

satisfied father is the 

best thing for his 

children.                      **** 

Story 

I once met a woman who was dying from Yenna 

Machla [in a terrible way, Rachmana Litzlan]. 

She explained to me that her special needs child 

had destroyed her; she cared so much and tried so 

hard until she got sick. It’s sad; but now the child 

has nothing. ב"מ סב א ַחֶייָך קֹוְדִמים  Your life 

comes first!                                                      ***** 

In Novardok they used to tell the story of the cow 

who abandoned her [screaming] nursing calf in 

order to go out with more time to pasture for 

herself. She explained: “I want my calf to have a 

live and healthy mother”. I know people who are 

busy helping all kinds of serious Chesed issues, 

and were told to cut down because they need to 

learn more Torah. [Every case is different. You 

need a Rebbe].                                                    ****** 

True Story 

I know a super Eidel Yungerman whose father 

dominates the Shabbos table, and he is there just 

to shake his head and say nothing [besides Amen 

to his father’s Kiddush]. I told him that he needs 

to learn how to be assertive, and from now on [in 

The Chasam Sofer 

R’ Elozor Menachem Shach 
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a nice way] he should start saying his own Torah. 

True Story                    ******* 

A woman married a super-Eidel husband. He 

adores her and he looks up to her… but they have 

no Shalom Bayis. I told him to write down tons of 

his Maalos, and play down his wife’s “greatness” 

[without telling her, or course]. He became 

tougher and more assertive, and now they have 

Shalom Bayis. The same is true with women who 

are like Shmattes rags; sometimes they need to 

privately blow themselves up in comparison to 

their egomaniac husbands, and this can bring a 

Bracha [with the proper guidance].           ******** 

Sometimes this is a lifetime job; blowing yourself 

up, and putting down all those “g-ds” and jumbo 

elephants in your life. They may be those 

“superior” Chashuva neighbors, or your own 

children. I know a couple who are super soft with 

their arrogant, loud mouth, and spoiled-rotten 

five-year-old. I told them to stop asking him for 

his “holy” opinions about what shoes to buy, etc. 
********* 

They had to blow themselves up and “ignore” 

their “Mr. Nobody tiny-rutzer”, and always be 

involved in something more important than their 

koo-koo baby-size brat. They had a major turn-

around. More important than anything is 
the Zechus of working on your Middos, 

 
וכמו  [ו, עמ' קסט פרק  דרכי התשובההוצאה חדשה ירושלים תשסב. מאמר  ,מאמרי הסבא מנובהרדוק, רבי יוסף יוזל הורביץ זצלל"ה] ספר מדרגת האדם 19

מה אשר לכאורה קשה על כל הדרך שלו בעת שהלך על פי צווי של אברהם לקחת ליצחק אשה מבנות קרוביו. ראשית קשה, ל  שמצינו באליעזר עבד אברהם,

אברהם כל  היה צריך להתפלל לה' שיצליח דרכו, היה לו לסמוך שודאי אברהם התפלל עליו. ועוד, למה נתן לה הנזמים טרם ידע בת מי היא? ולמה שיבח את 

ָבָריכך? ולמה אמר:  ִתי דְּ ה מיד, מפני מה היו כל ההשתדליות  ]כד לג[? ולמה השתדל בל יניח לה לישב "ימים או עשור", אלא ליקח אות לֹא ֹאַכל ַעד ִאם ִדַברְּ

 האלה, אשר אם לצאת ידי חובת הדבר, גם אם מגרע מהשתדלותו היה גם כן הענין נעשה ונגמר?

ב, כי רצה ]כד לט[ ֵאַלי כתי  ֻאַלי לֹא ֵתֵלְך ָהִאָשה ַאֲחָריאלא הוא הדבר שאמרנו לעיל, כי חז"ל אמרו ]ילקוט הושע רמז תקכח, ובקיצור בב"ר נט ט[ על הפסוק:  

לא היה יכול עתה להתנהג , וכיון שהרגיש את הנגיעה שלו, והיתה לו נגיעה גדולה אשר לא תאבה האשה וישאר יצחק אצלוליקח את יצחק לבתו. 

יעה עוד , כי הנגיעה תובעת לעקם את הישרות ולהתעצל בהשתדלותו, ועל כל פנים להרבות אמצעיים אשר על ידם יקרב הענין אל צד הנגבדרך הישרות

בזה שישתדל בחריצות ובערמימות , להטות את מדותיו לצד ההיפוך, ויצא כגבור להלחם עם נגיעתו, והיה מתגבר על טבעויותר. זה ודאי לא עשה, 

 . ואמתלא קלפעול על הענין שיגמר ויצא לאור בלי שום ספ, ובכל דבר המועיל

יצליח לו השם את הדרך לבל ילכד במצודת הנגיעה להכשיל את הדבר, שלא לבד שלא יועיל, עוד יוכל ולכן מתחלה התפלל על זה, והתפלה היתה ודאי אשר 

כדאי הוא להזיק בפעולת מה. ואחר כך כאשר השלימה הסימנים, נתן לה הנזמים והיה כדאי לו מספק ליתן לה הנזמים, כי אפילו אם לא תהיה מן קרוביו, 

 מן הספק כי שמא באמת היא הנרצה, מוכרח הוא ליתן לה הנזמים, כי אולי היא תתקרב לדעתו על ידי הנזמים האלה.  לשלם לאברהם נזמים אחרים, וכדי לצאת

ידבר דברו,   וכיון שהוא חשד את עצמו שמא נגיעתו גורם לו אשר לא יתן לה הנזמים מספק, לכן יצא על זה בקצה השני של הנגיעה. וכן לא רצה לאכל עד אם

ה שלא להניח את הנגיעה לפתוח לו פתח שיצעצל בדבר, כי שמא אם יּוַתר החוט השערה הזאת, יתן בזה מקום לחוט השערה שאחריה, לכן והוא גם כן מטעם ז

שלא להניח   לא ִויֵתר כלום. וכאשר בקשו שתשב ימים או עשור, גם כאן חשד עצמו שמא הוא מתרצה מפני נגיעתו, לכן גם על זה יצא בקצה האחרון להתאמץ

 ם החלק הזה, עד שיגמר כל הענין והביאה ליצחק. ג

which is the reason you have this issue. 
********** 

Some people’s Neshamos are desperate for more 

Romemus, and others need more Anava and 

patience. Most people need both; the only 

question is when and where. Believe it or not, 
working on kosher Ga'ava is a great 
Mitzva! And you’ll get tremendous Schar 
for it in the next world (and sanity in this 
world).                                               *********** 

Some people need to learn to keep quiet and 

accept Bizyonos B’simcha, and others need to 

learn how to stick up for themselves. In this Dor, 

it is often preferable to accept your abnormal 

situation, and to daven that Hashem will make 

everything work out A-1 despite the crazy 

Matzav. לכוֹ ל יָ כֹ ַה  Hashem can do anything! 

ר לֹו כד ב  ְזַקן ֵביתֹו ַהּמֵשל ְבָכל ֲאשֶׁ  

Building Yourself Up by Seeing Your Maalos 

Gives You Energy in Avodas Hashem That 

You Didn’t Even Know You Had 

Eliezer is about to embark on a Gevaldige mission 

of selfless Chesed for his master. He was 

constantly breaking his Middos, by Davka being 

M’zarez to get Rivka, since deep down he wanted 

Yitzchok for his own daughter. [see Madregas 

HaAdam19]. What is the secret to Eliezer’s 
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unusual Madrega of Chesed and selflessness? 

Just before Moshe embarks on a career of Chesed, 

it says:   ב  שמות  ַוִיְגַדל מֶֹשה ַוֵיֵצא ֶאל ֶאָחיו

 Moshe became great and went out to his  יא

brothers. Rashi explains20 that he gets a top job in 

Paroh’s  palace. By Avraham Avinu too; first he 

hears: לך יב ב ַוֲאַגְדָלה ְשֶמָך  I will make you 

great, and later we hear of his great Chasadim.  ** 

When you are built up as:   ְזַקן ֵביתֹו ַהמֵשל

כד בלֹו  ְבָכל ֲאֶשר  the chief of staff you can 

become totally selfless and break your most 

difficult Middos. How important it is to constantly 

record your Maalos and prove yourself to be a 

Rash’kebe’hag Gadol HaDor in some way or 

other [just like there are: ַלּתֹוָרה ָפִנים ִשְבִעים  

seventy ways to explain the Torah, figure out a 

way to explain why you are a Gadol]. It gives you 

energy in Avodas Hashem that you didn’t even 

know you had. 

 

הּו  ן ָבא ַבָיִמים ַוְיַכסֻּ מ"א א א  ַבְבָגִדים ְולֹא ִיַחם לֹוְוַהֶמֶלְך ָדִוד ָזקֵּ  

Having Kavod And True Respect Is of 

Paramount Importance 

Dovid was once M'vazeh clothing, so in the end of 

his life, clothing didn’t help him. [Rashi21]. Davka 

from a Melech we learn this Yesod, since a Melech 

is #1 in Kavod. In fact, a person is actually Chayav 

 
מגופי  ועל זה אמרו חז"ל ]ב"ר ס ח[ יפה שיחתן של עבדי האבות יותר מתורתן של בנים, שהרי פרשתו של אליעזר שנים ושלשה דפין היא אמורה, והשרץ

הוא  , ולכן כאשר כל שיחתן של עבדי האבותוהוא משום שכל התורה ניתנה רק לתקן מדותיו של האדםתורה ואין דמו מטמא כבשרו אלא מרבוי המקרא, 

ט להתלמד דרך בתיקון המדות, ומכל פעולה ודיבור ומילה שלהם נוכל להבין איך לעבוד על המדות ולהטותם אל קצה ההיפוך, לכן כתבה התורה כל פרט ופר

י בעת ששאלו  כמו שאמרו חז"ל ]שבת פט א[ כ  אשר זו מטרתה של כל התורה כולה , ונמצא שהן גופי תורה כי זו היא התורה האמיתיתמהן איך לעשות, 

 המלאכים תנה הודך על השמים, השיב משה: כלום קנאה יש בכם, כלום שנאה יש בכם.  
ַדל מֶשה עה"פ בפרשת שמות רש"י  20 ַדל ַהֶיֶלד]ב יא[ והלא כבר כתיב ַוִיגְּ שמינהו הראשון לקומה והשני לגדולה  ,אמר רבי יהודה ברבי אלעאי [,פסוק י] ַוִיגְּ

 .פרעה על ביתו
לֹא ִיַחם לֹו רש"י עה"פ  21  .לפי שקרע את כנף המעיל לשאול, כל המבזה בגדים, אינו נהנה מהם לסוף [ברכות סב ב]אמרו רבותינו  ]מ"א א א[וְּ
או שלא יצא  ,אפילו גזר על אחד משאר העם שילך למקום פלוני ולא הלך .רמב"ם הלכות מלכים ]ג ח[ כל המורד במלך ישראל יש למלך רשות להרגו 22

ַצֶּונּו יּוָמת ]יהושע א יח[  שנאמר ,ואם רצה להרגו יהרג ,חייב מיתה ,מביתו ויצא ֹכל ֲאֶשר תְּ ָבֶריָך לְּ ַמע ֶאת דְּ לֹא ִישְּ ֶרה ֶאת ִפיָך וְּ כל המבזה וכן  .ָכל ִאיש ֲאֶשר ַימְּ

 .כשמעי בן גרא ו יש למלך רשות להרגואת המלך או המחרפ
א,  להיות צועקת ואומרת תן לי צדיקים אין לי עסק ברשעים דןען עתידה גשמות רבה ]ז ד[  23 ֵלי ָשוְּ ִרים ַהבְּ ולמי אני  שנאמר ]תהלים לא ז[ ָשֵנאִתי ַהֹשמְּ

ִתי, ועתידה גיהנם להיות צועקת ואומרת אין לי עסק בצדיקים ולמי אני מבקשת לרשעים   מבקשת לאותן שהיו בטוחים על שמך שנאמר ]שם[ ַוֲאִני ֶאל ה' ָבָטחְּ

ֵתי ָבנֹות.   להבלי שוא לאותן פועלי השוא, והקב"ה אומר תנו לזה צדיקים ולזה רשעים, שנאמר ]משלי ל טו[ ַלֲעלּוָקה שְּ

Missa for being M'vazeh a Melech. [Rambam22]. 

We are all waiting for Melech HaMoshiach. 

Perhaps, giving Kavod and having true respect [in 

our hearts] for all those holy things in our lives 

[especially people, mainly Yidden] can be 

M'karev the Geula.        ** 

Danger: No looking down at all those nebachs 

[including yourself] despite all those sins and silly 

mistakes. This is of paramount importance. 

Respect life! Respect your own abilities, and stop 

making away with even your [or others’] smallest 

accomplishments.      *** 

In our Dor that has so much Bittul discrediting 

going on, going extreme would probably be 

justified. Chazal say:   ,ַאל ְּתִהי ָבז ְלָכל ָאָדם

אבות ד ג ְוַאל ְּתִהי ַמְפִליג ְלָכל ָדָבר  Don’t 

look down at ANYONE or devalue ANYTHING. 

Respect even tiny efforts or desires for 

goodness. They should be viewed as Kodesh 

Kodashim.                       ****  

ִאים ְרָשִעים ספרים בשם חז"ל ַחָרטֹות  ְמלֵּ  

A True Tzaddik Is Always Positive and 

Upbeat, No Matter What 

Reshaim are totally negative. Chazal say23 that 

Gan Eden will one day scream: “Give me 

Tzaddikim who are Baalei Bitachon”. A true 

Tzaddik is always positive and upbeat, even if he 

sins at times. Be a Tzaddik and have Bitachon, no 

matter what. The Maharal says that by saying 

Gam Zu L'tovah, you actually change a sad 
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Matzav to extreme Tov!                                ***** 

A person doesn’t realize what a Posek he is on 

people and situations. For example, a person may 

be weird and not so nice. But if you articulate this 

and say that he is, then you make it official; and it 

gets worse [unless there is a constructive reason 

for your remark]. מועד    ְבִרית ְכרּוָתה ַלְשָפַתִים

 ******           .Your words have real power קטן יח א

The same with your outlook on situations. A 

person doesn’t realize his tremendous power 

being a Tzelem Elokim; he is almost like a partner 

with Hashem. תהלים  יםקִ ַוְּתַחְסֵרהּו ְמַעט ֵמֱאֹל

 Man is “just a little less” than a Malach! As ח ו

it says [about Noach]:  ֵשיֵ ח וְ ַבשְ ין לִ שִ רְ דוֹ   שי  

אינַ גְ ין לִ שִ רְ דוֹ   Some explain it as praise, and 

some explain it as criticism. [Rashi24]. Always 

be:  ֹחַבשְ לִ  שרֵ דו  judge positively, yourself and 

others. Every positive word makes the 

goodness more and more official, and you can 

bring a Bracha on a bad situation JUST BY 

SAYING Gam Zu L'tovah.                             ******* 

Nachum Ish Gam-Zu’s very name was Bitachon! 

Every move he made, he was turning bad to good, 

and bringing Bracha to the entire universe. He 

was Zoche to be the Rebbe and Mechanech of our 

greatest Rabbi Akiva. We should try to emulate 

him, and this will bring only goodness to our lives 

and to others. It is magic. 

 
ֹדֹרתָ רש"י בפרשת נח עה"פ   24 לפי   ,ויש שדורשים אותו לגנאי .כ"ש שאלו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר ,יש מרבותינו דורשים אותו לשבח  ]ו ט[ יובְּ

 .דורו היה צדיק ואלו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום
ַכב ֲאֹדִני ַהֶּמֶלְך ִעם  אברבנאל עה"פדון יצחק  השלםהרב פירוש  25 ָהָיה ִכשְּ ֹלֹמה ַחָטִאיםוְּ ִני שְּ ָהִייִתי ֲאִני ּובְּ מן  "חסרים"ואין פירושו אצלי  ]מ"א א כא[ ֲאֹבָתיו וְּ

אדוניה  ,אבל פירושו הוא שבשכב המלך עם אבותיו .כדברי רלב"ג ,במה שלא גלו את אזנו ושתקו כל זה "חטאים"ולא שהיו  .הגדולה, כמו שת"י ופרש"י

ויאמר שזנתה תחת בעלה בחייו וידון אותה למות על זה, גם יאמר  ,למה, ורמזה בזה כי אז יזכור ענין בת שבע ואוריהיבקש תואנה להמית את בת שבע ואת ש

ואמנם אם ימלוך שלמה ויתפרסם בעולם החטא ההוא שהיה מכוסה ונעלם, כמו שפירשתי בספר שמואל,  ,ובזה ימית האם והבן ,ששלמה בחטא יחמתהו אמו

 ולא היתה אסורה עליו אחרי מות אוריה. ושראויה היתה בת שבע לדוד, השם היתה מסבהיהיה גלוי לכל העמים שמ
לא מיראה ולא  ,ופירש ולא עשה מפני התשובה ,ואפשר בידו לעשותו ,זה שבא לידו דבר שעבר בו ,אי זו היא תשובה גמורה רמב"ם הלכות תשובה ]ב א[ 26

זהו בעל  ,ופירש ולא עבר ,ובמדינה שעבר בה ,ובכח גופו ,והוא עומד באהבתו בה ,ולאחר זמן נתייחד עמה ,הרי שבא על אשה בעבירה ,כיצד .מכשלון כח

חּוֹרֶתיָך ]קהלת יב א[ הוא ששלמה אמר .תשובה גמורה ֶאיָך ִביֵמי בְּ ֹכר ֶאת בֹורְּ  . ּוזְּ
לֹא ִיַחם לֹו ד[ -]מלכים א, א א דכתיב ?אבישג מאי היאסנהדרין כב א,  27 ָגִדים וְּ ַכֻסהּו ַבבְּ ַהֶּמֶלְך ָדִוד ָזֵקן ָבא ַבָיִמים ַויְּ שּו ַלאֹדִני ַהֶּמֶלְך . וְּ ַבקְּ רּו לֹו ֲעָבָדיו יְּ ַויֹאמְּ

ַחם ַלאֹדנִ  ֵחיֶקָך וְּ ָבה בְּ ָשכְּ ִהי לֹו ֹסֶכֶנת וְּ ֵני ַהֶּמֶלְך ּותְּ ָדה ִלפְּ ָעמְּ תּוָלה וְּ אּו ֶאת ֲאִביַשג ַהשּוַנִּמית ַוָיִבאּו ֹאָתּה . י ַהֶּמֶלְךַנֲעָרה בְּ צְּ ָרֵאל ַוִימְּ בּול ִישְּ ֹכל גְּ שּו ַנֲעָרה ָיָפה בְּ ַבקְּ ַויְּ

ֵתהּו.  ַלֶּמֶלְך ָשרְּ ִהי ַלֶּמֶלְך ֹסֶכֶנת ַותְּ ֹאד ַותְּ ַהַנֲעָרה ָיָפה ַעד מְּ חסריה   :אמרה ליה  . רש"י[ תי שמונה עשרהשכבר נשא]  אסירת לי  :אמר לה  !נינסבן  : אמרה  .וכתיב וְּ

כשהגנב חסר, שאינו מוצא מקום לגנוב, מחזיק עצמו בענוה כאיש שלום, כלומר מפני שזקנת ותשש כחך אתה אומר שאני אסורה ]  לשלמא נקיט   ,לגנבא נפשיה

באותה שעה קינחה בת שבע בשלש עשרה  ,אמר רב יהודה אמר רב ,ָרהַוָתבֹא ַבת ֶשַבע ֶאל ַהֶּמֶלְך ַהַחדְּ  ]פסוק טו[ וכתיב ,קראו לי לבת שבע :אמר להו [לך

ַהֶּמֶלְך ָזֵקן  :ובמקרא זה כתובים שלש עשרה תיבות .ומקנחת בין תשמיש לתשמיש ,שבא עליה שלש עשרה ביאות] מפות ָרה וְּ ַוָתבֹא ַבת ֶשַבע ֶאל ַהֶּמֶלְך ַהַחדְּ

ָשַרת ֶאת ֹאד ַוֲאִביַשג ַהשּוַנִּמית מְּ  [. ַהֶּמֶלְך מְּ

ת   ְךַוֲאִביַשג ַהּׁשּוַנִּמית ְמָשַרת אֶׁ לֶׁ מלכים א, א טו ַהּמֶׁ  

The Legacy of Malchus Bais Dovid Is Based 

on The Superiority of a Baal Teshuva Over 

and Above A Perfect Tzaddik 

Bas-Sheva had just entered Dovid’s room, to ask 

that her son [Shlomo] become king instead of 

Adoniyahu. If not, then she and her son will be: 

 sinners. The Abarbanel explains25 that ַחָטִאים

people will say that Dovid’s sin with Bas-Sheva 

was not forgiven. But if Shlomo becomes king 

then they’ll know it was forgiven, since the 

product of Chet could not become the king of Klal 

Yisroel.        ** 

So why does it say that Avishag HaShunamis was 

in the room with Dovid? The Rambam says26 that 

real Teshuva is when you have the same 

opportunity to sin, and you don’t. Why did Dovid 

need Avishag [the single most beautiful woman in 

Klal Yisroel] to be with him?     *** 

Dovid had already 18 wives [the maximum a king 

is allowed to have] and that’s why he kept away 

from Avishag. [Gemara27]. Here he has an 

opportunity to sin, and he doesn’t. We can suggest 

that Avishag is mentioned when Bas-Sheva enters 

asking that she and Shlomo shouldn’t be 

considered: ַחָטִאים sinners, since as a result of 

Avishag’s presence Dovid was doing an A-1 

Teshuva on the Chet of Bas-Sheva. Through 
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Teshuva, the Aveira turns into a Mitzva, and all 

the more reason that Shlomo should be king since 

ין ים ֵאדִ ְמה עוֹ ָבּושי ְּתלֵ ֲעַבם שֶ קוֹ ָמְב
ברכות לד ב  דמוֹ ֲעין לַ לִ כוֹ ים יְ רִ מּוים גְ יקִ דִ ַצ  

Baalei Teshuva are even GREATER than pure 

Tzaddikim! So Malchus Bais Dovid continues 

with Shlomo who symbolizes the highest 

Madregos.                                   **** 

The Yerushalmi says28 that Dovid deliberately 

dressed up his concubines and had them walking 

past him, and he said: “You took what wasn’t 

yours. Now refrain even from what’s permissible 

to you!” We see how Dovid was always trying to 

do the opposite of his Chet.                               ***** 

The Passuk says29 that Dovid never scolded 

Adoniyahu if he did something wrong. We can 

suggest that Adoniyahu considered a sinless 

Tzaddik superior to a Baal Teshuva, and this is 

why he wanted to be king. 

Novardok 
The average person has something bothering him 

quite often. Novardokers were excellent 

psychologists who could pinpoint what the 

problem was, and learn Mussar to help eliminate 

the pain. For example: So-and-so’s remark makes 

me feel inferior. So you learn Mussar about 

Kavod being Hevel Havalim, or:   ָארּור ַהֶגֶבר

 One who relies on humans ֲאֶשר ִיְבַטח ָבָאָדם

is in trouble [or other Pesukim or Chazal’s that 

calm you down], i.e. “I don’t need to spend my 

precious life living off people’s “holy” opinions 

of me”.                    ** 

Or you can spend time writing various reasons 

why you are a better person [often because you 

 
נּות ַחיּות ]ש"ב כ ג[ אין נושאין לא אלמנתו ולא גרושתו של מלך. על שםירושלמי סנהדרין ]פרק ב הלכה ג[  28 מְּ ֻררֹות ַעד יֹום ֻמָתן ַאלְּ ֶייָנה צְּ . ר' יודה בר ַוִתהְּ

חייך שאני  ?תאבתה דבר האסור לך :ואומר ליצרו הרע ,מלמד שהיה דוד מקלעתן ומקשטתן ומכניסן לפניו בכל יום ,פזי בשם ר' פזי בשם ר' יוחנן

כלי המלך שנשתמש בהן  ,ומה כלי הדיוט שנשתמש בהן הדיוט אסור למלך להשתמש בו ,רבנין דקיסרין אמרין אסורות ממש היה !מתאיבך דבר המותר לך

 .הדיוט אינו דין שיהא המלך אסור לשמש בהן
ָפָניו 29 ֹלְך ַוַיַעש לֹו ֶרֶכב ּוָפָרִשים ַוֲחִמִשים ִאיש ָרִצים לְּ ַנֵשא ֵלאֹמר ֲאִני ֶאמְּ אֹמר ַמדּוַע ָכָכה ָעִשיתָ . ַוֲאֹדִנָיה ֶבן ַחִגית ִמתְּ  ו.-מ"א א ה. ְולֹא ֲעָצבֹו ָאִביו ִמָיָמיו לֵּ

have more Yissurim], or just focusing on your 

Maalos and his Chesronos. Bitachon is always a 

major Refua for all kinds of “maladies”. 

Novardokers are always giving themselves 

psychotherapy. For good reason they were all 

super content and self-confident, with no need for 

any mental health treatments.                              *** 

Often, constant repetition [e.g. every day and even 

twice a day] is needed to help remove the 

unnecessary pain caused by bad Middos and lack 

of Emuna and Bitachon. With time, this can turn 

you into a solid and happy “brick wall” of Simcha. 
**** 

A Yungerman called for Eitzos on how to 

overcome a severe Ka'as problem. He was 

destroying his wife and kids with his impatient 

Ka'as, just like his parents had destroyed him! I 

told him that he should learn all kinds of 

interesting Seforim on Ka'as for a half hour a day. 

Also, he should accept [Bli Neder] no Ka'as or 

Hakpados for the first two minutes he enters his 

house, for thirty days in a row!                      ***** 

Four weeks later he is a new person, and his 

family never had such a beautiful Yom Tov. I have 

told people to stop finishing Shas and instead 

spend a half hour or more if needed on their 

Kin'ah-Ta'ava-and-Kavod problem. You feel 

good about being the big Tzaddik who runs 

around doing Tzedaka and Chesed or finishing 

Shas, while your envy, or evil thoughts about 

other types, is going full force.                     ****** 

You may be saying lots of Tehilim, but Dovid 

HaMelech was not your speed. He was mainly 

into loving enemies and forgiving people who 

don’t deserve it; and he wasn’t impressed with the 

greatest Talmidei Chachomim or the biggest 

Baalei Chesed.                                            ******* 
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R’ Binyamin Yehoshua Zilber 

R’ Binyamin Zilber Zatzal 

had been in Novardok for 

about a year and a half, and 

for the rest of his life he 

remained a Novardoker. 

He was a Gadol in Torah 

and Yiras Shamayim, and 

was respected by the 

Chazon Ish and R’ 

Chatzkel Levenstein. He 

was known as Binyamin 

HaTzaddik. R’ Scheinberg Zatzal was addicted to  

his Sefer “Bais Boruch” [on Hilchos Shabbos]. 

The Novardokers cared for him like a brother, and 

were able to get him to go to Eretz Yisroel with 

Nisei Nissim. He went into Galus every year, from 

Rosh Chodesh Elul until after Yom Kippur, with a 

Taanis Dibbur for forty days.                             ** 

He once walked into the street, and saw a Yid 

walking with his wife. The Yid was wearing a 

frock, but his wife was lacking in Tznius. He told 

the Yid to cut off some of his long frock and give 

it to his wife.                                                     *** 

He was an Alman at 72, and they redd him a 

Shidduch with a woman barely 50. The woman 

was afraid that by being married to such an older 

person, she would become an Almana. He told her 

not to worry, since he would daven for Arichus 

Yamim! He was Niftar in his early nineties, three 

weeks after his wife’s Petira. There are many 

stories about him leaving the hospital 

prematurely, since he felt that he had been 

“Yotzei” Hishtadlus. 

Gevaldige Story 

A Chashuva Talmid Chochom in Lakewood had a 

sick relative in the hospital. This Talmid Chochom 

is involved in the Bitachon Hotline [or Bitachon 

Weekly], and during his personal crisis he became 

increasingly involved in Emuna and Bitachon. He 

became so close to Hashem, that he started having 

miraculous Yeshuos constantly. He refused to rent 

a car to go to the hospital, and he got wherever he 

wanted without Hishtadlus. When his ordeal was 

over, and he returned to normal life, he felt a big 

drop in his closeness to Hashem.                       ** 

Similarly, I heard from a Talmid of R’ Gershon 

Zatzal that during WWII, R’ Gershon’s level of 

Simcha was super high, since the Nisyonos the 

Nazis gave him made him much closer to 

Hashem. Although he was always a very upbeat 

and happy person, after the war he wasn’t as 

Simcha'dike as during the war!     

Stories of the Chofetz Chaim 

I once heard that the Chofetz Chaim wanted to get 

together and make a meeting with the Gedolim to 

discuss the bitter Matzav of Klal Yisroel’s 

Ruchaniyus those days. He was asked:  

“What can you accomplish by this meeting?” He 

responded: “What do you mean ‘accomplish’? 

We can get together and faint!” [thereby showing 

how much we care, and Hashem will surely be 

impressed when we show our sincerity].            ** 

R’ Yaakov Moshe Shurkin Zatzal was a Talmid of 

the Chofetz Chaim. He related to his Talmidim 

that one day the Chofetz Chaim came to Yeshiva 

with a stack of rifles to give out to the Bachurim 

so they would fight the communists. The  Chofetz 

Chaim was stopped by the Gedolim from carrying 

out his plan. But they say that had he carried out 

his plan, the Zchus would have been so great, that 

Klal Yisroel would have had major Yeshuos.   

The power of Mesirus Nefesh to go to war for our 

Ruchaniyus is priceless. Even though it doesn’t 

appear to us that it was worth anything, 

nevertheless: ַרְחָמָנא ִליָבא ָבֵעי Hashem 

wants our intentions.

 

R’ Binyamin Yehoshua Zilber 



To hear a clear recording of Rabbi Mandel’s shiurim, call by dialing:

USA 718 298 2077

UK 0330-1170305

Israel 072-398-2980

Canada 647-797-0056

Here are the ID numbers for last week’s Shiurim. When the menu starts, press 9 and enter the

Shiur ID right away

Parshas Vayeira 5783

Shiur ID Duration Language

210806 4:05 English

211020 :35 Hebrew

211018 :56 Yiddish

211165 41:35 English

210807 2:01 English

211036 :51 Hebrew

212021 :38 Yiddish

211031 :58 Yiddish

212025 :57 Hebrew

211026 :57 Hebrew

211038 1:04 Hebrew

210808 4:47 English

211032 :39 Yiddish

211039 :52 Hebrew

211151 18:50 Yiddish

211152 11:07 Hebrew

211162 5:42 English

211033 1:12 Yiddish

211163 6:30 English

211023 1:07 Yiddish

211134 1:07 Yiddish

211040 :47 Hebrew



211027 :37 Hebrew

211819 44:00 English

211164 4:15 English

211024 :28 Yiddish

211028 1:42 Hebrew

211035 1:12 Yiddish

211041 :47 Hebrew



Own the Zechus of Spreading Emunah & Bitachon Worldwide

Send your names to weinberger138@gmail.com
You will get a reply with your monthly supporter number which you
will need if you would want to change or add names in the future.

Have Rabbi Mandel Daven for your whole family each 
month.

FOR ANY QUESTIONS OR COMMENTS: 848-245-4278

Your Donation will directly help spread Bitachon Weeklys Worldwide
$10 MO.= 12 Bitachon Weeklys
$18 MO. = 20 Bitachon Weeklys
$36 MO. = 40 Bitachon Weeklys
$52 MO. = 60 Bitachon Weeklys
$72 MO. = 84 Bitachon Weeklys

$100 MO. = 120 Bitachon Weeklys

Rabbi Yehudah Mandel will Daven for every 
monthly supporter each erev Rosh Chodesh

BITACHON WEEKLY
Become a

Monthly Supporter

Zelle info: 
congshbt@gmail.com

FOR YOUR DONATION:

Checks: 
Cong. Shaarei Bitachon
tax ID 87-4766435
Address: 11 Isabella dr Lakewood NJ 08701

Call/Text:
848-245-4278 

Link:  
https://pay.banquest.com/shaareibitachon

Email:
weinberger138@gmail.com

Paupal:
PayPal.Me/congshbt



 

Dedication Opportunities: 

R’ Mandel Partnership                                $ 7,500 ($ 625/M)                          

sefer Sponsor                                                            $ 3,600 ($ 300/m)  
Parsha Sponsor                                            $ 1,200  ($ 100/m) 
city Sponsor                                                         $ 600 ($ 50/M) 
BW Supporter                                                      $ 360 ($ 30/m) 

                                  Corporate sponsorship  -  Call us ! 
 

Bitachon Weekly  
Live a life of Menucha and Happiness  

 

hundred’s of Yidden testify that bitachon 
weekly has truly enhanced their lives. Your 

Donation will impact thousands 
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The printing and distribution of 
hundreds of copies in Lakewood, 
Bnei brak, Brooklyn. Monsey, 
Great neck, Deal, Baltimore and 
more.  

BRING BITACHON WEEKLY TO YOUR 
CITY FOR ONLY $60-$120/Week 

Call/Text (848) 245-4278 



 

Questions To 

Rabbi Mandel 
Question: I have a sibling who acts like a nudnik, and is very annoying. How do I deal with him? 

Answer: A nudnik is very good for a person! It forces one to have Savlanus and Anava. The more, the better [if 

you can handle it]. You should learn Mussar on anger, on Hachna'a, and on Anava. My Rebbi said that dealing 

with these people is like a gold mine. If you look at it like that, it gets much easier. 

*** 

Question: Several weeks ago, the Rav quoted the Malbim1 who praises the high Madrega of people who have 

Bitachon without Hishtadlus. How does this concur with the Gemara that says: אְְֹלןְוְ עוְ מ 'ְשְ רְַכְ ְְּוׂשהְָעבֵּרְ ַה

ברכותְלהְבְןדְָיְָהְב ָתלְ ָע   Many people attempted to follow in the footsteps of Rabbi Shimon [who did zero 

Hishtadlus and just trusted in Hashem] but did not succeed? 

Answer: It depends on your level. But generally, today we find that the Kollel system is booming, and everyone 

is being Matzliach. Although it says that many tried to do like Rabbi Shimon and did not succeed, there is 

obviously a major Si’ata D’Shmaya these days before the coming of Mashiach, because it’s working! A Talmid 

of mine wanted to take a big Achrayus to fund a big Chabura, and he asked his Rosh Yeshiva, who is a prominent 

Gadol, and he said that these days before Mashiach you can be a little reckless and you will have Si’ata D’Shmaya. 

Obviously, this it isn’t for everyone. 

*** 

Question: How do I continue being M’kabel from a Rebbi of mine who I have found has made mistakes in 

Halacha and in other areas. 

Answer: The Mishna in Pirkei Avos [1:6] says: ְְְבֶּןְפ ַרח ָיהְאו מֵּר,ְֲעׂשֵּהְל ָךְַרב,ְּוק נֵּהְל ָך י הו שַֻׁע

 Make for yourself a Rebbe, acquire a friend, and judge each ָחבֵּר,ְוֱֶּהוֵּיְָדןְאֶּתְָכלְָהָאָדםְל ַכףְז כּות

person L'kaf Zechus. Based on this, Rabbi Miller says that one must be careful to judge even a Rebbi favorably. 

[Sometimes it’s not possible, and then you should go elsewhere]. Very often, there is an added benefit to try your 

best and be Mach'nia; and you will lose by not being Mach'nia. This happens a lot when a Tzaddik is Niftar and 

the young son takes over, that there are people who don’t want to be Mach'nia to him, while many go along with 

the young son who takes over and they succeed. My Shver was very Mach'nia to the Minchas Elazar's Einikel, 

even though he was younger. My Shver was very unusual. Many people never had a Chinuch to be Mach'nia. We 

find a lot of Hachna'a by Chasidishe Rebbe’s and others; there is a lot of His’batlus to them. I had a boss in my 

life who I was Mach'nia to, and I succeeded through that. Some people have to be Mach'nia to their wives and 

they will gain a lot by that. Everyone is different. 

 
 

 
רהמלבי"ם עה"פ  1 בֶּ רּוְך ַהגֶּ ר ִיְבַטח ַבה' בָּ יָּה  ֲאשֶּ ר ]ירמיה יז ז[ ִמְבַטחֹו ה'ְוהָּ בֶּ רּוְך ַהגֶּ יָּה כי גם  ,אשר לא לבד שיבטח בה' בָּ כי הבוטח בה' שיושיעהו ע"י  ,ִמְבַטחֹו ה'ְוהָּ

והגם שאינו   .שמקוה שעל ידם יושיעהו ה'  ,אינו ה' רק האמצעיים הטבעיים  [יושג בטחונו  דויל  היינו הדבר שע]שלו    "מבטח"בכ"ז ה  ,הגם שיבטח בה'  ,אמצעיים טבעיים

 ., עד שה' הוא גם המבטח שלו, היינו הדבר שבו יושג בטחונוי כללרק אם יבטח בה' שיושיעהו בלא שום אמצעאינו ברוך ג"כ,  ,ארור אחר שבוטח בה'

 

You can submit your questions to Rabbi Mandel by emailing them to  

questionsforrabbimandel@gmail.com 
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