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BITACHON 

WEEKLY 

וארא תשפ"ג פרשת  

IN THIS ISSUE 
• WHEN YOUR BITACHON DOESN’T SEEM 

TO WORK…. IT’S JUST A TEST 

• THE POWER OF ACHDUS 

• THE TORAH WANTS US TO LEARN HOW 
TO GET ALONG WITH DIFFICULT PEOPLE 

• IF YOU HAVE A NISAYON IN A 
RELATIONSHIP, HAVE AYIN TOVA AND 
SEE ONLY GOOD 

• DON’T SAY THAT YOU ARE INCAPABLE 

• IF YOU HAVE BITACHON, YOU CAN HAVE 
INSTANT YESHUOS 

• YOU ARE JUST AS GOOD AS THE GADOL 
HADOR, SINCE YOU EXCEL IN THE AREA 
YOU ARE GOOD AT 

• SEE THE POSITIVE IN THE NEGATIVE, AND 
FIND REASONS TO THANK HASHEM 

• RESPECT ALL THOSE NEBACHS AND 
NOBODIES IN YOUR LIFE 

• YOUR LIFE’S “ISSUES” ARE ALL A JOKE 
COMPARED TO THE POWER OF HASHEM 

• STOP LIMITING YOURSELF - THINK BIG! 

• MAKING A JOKE AND LAUGHING AT 
TEVAH 

• A “NEBACH” NEEDS HASHEM MORE 
THAN OTHERS, WHICH MAKES HIM 
AHEAD OF EVERYBODY 

• THE TORAH STICKS UP DAVKA FOR 
THE UNDERDOG 

• HASHEM CAN CHANGE YOUR 
CIRCUMSTANCES FROM ONE 
EXTREME TO THE OPPOSITE EXTREME  

• LOOK HOW GREAT A HUMAN CAN 
BECOME 

• LEAVING MITZRAYIM MEANS LEAVING 
OUR NEGATIVITY AND BAD MIDDOS 

• “GIVE HIM A CHANCE TO GROW UP” 

• STORIES OF NOVARDOK      
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ר ֱאֹל ו ב יםק  ַוְיַדבֵּ   

When Your Bitachon Doesn’t [Seem To] Work 

IT’S JUST A TEST 

Until now, Hashem had spoken to Moshe with the 

soft: ַויֹּאֶמר Va’Yomer, and “Hashem”, the name 

that represents the Midda of Rachamim. Now 

suddenly Hashem speaks to Moshe with a tough: 

 Vay’daber, and the strict “Elokim” which ַוְיַדבֵּר

represents Din. This is because Moshe was upset, 

since Hashem was testing his Bitachon. Not only 

were things not getting better, but Paroh tortured 

Klal Yisroel even more, since Moshe asked him to 

allow the Yidden to leave Mitzrayim. [Rashi1]. ** 

How often do we get upset when Hashem doesn’t 

give us our wishes despite all our working on 

Bitachon? Bitachon is a Mitzva, and when 

Hashem tests you by making things worse, you 

shouldn’t get angry. You should be M'chazek 

yourself in Bitachon even more. Then you pass 

this test, and then you are Zoche; if your Bitachon 

is real. Getting upset can earn you a:  ַוְיַדבֵּר

  ***               .mode, Chas V'shalom [harsh] ֱאֹלִקים

At least we should try to work on accepting the 

pain that Hashem gives us. This is also Bitachon, 

and a big Zechus which can bring Yeshuos.     **** 

Rabeinu Yonah says2 that the darkness in a 
person’s life is the reason for the 

 
ר ֱאֹלרש"י עה"פ  1  . דבר אתו משפט על שהקשה לדבר ולומר למה הרעותה לעם הזה ]ו ב[ ֶאל מֶשהים ק  ַוְיַדבֵּ
, כמו שכתוב ]מיכה ז ח[ ַאל  כי יהיה החושך סבת האורה אות ה[ ויש על הבוטח בשם להוחיל במעוף צוקתו,  ,]שער בשערי תשובה  בספר רבינו יונה 2

י  י כ  י ָקְמת  י ָנַפְלת  י כ  י ל  י ֹאַיְבת  ְשְמח  י, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה ]מדרש תהלים מזמור כב[ אלמלא נפלתי לא קמתי, אלמלא ישבתי ת  ב ַבֹחֶשְך ה' אֹור ל  שֵּ אֵּ

 בחושך לא היה אור לי.
ין בטחון[ בענ ,אות מא 12זי"ע ועכי"א, נדפס פעם שני בהוספות ותיקונים הרבה, פיעטרקוב תער"ב, עמ'  טובם שבינו בעל רברי דספר דרש טוב ]הם  3

לטב ואפילו שלפעמים רואה שחלילה עוברת עליו סיבה שלפי ראות בני אדם נראה שאינה טובה, עם כל זה יאמין בהש"י בשמחה רבה דמה דעביד רחמנא 

 עביד דגם זה לטובה, ובודאי ע"י האמונה והבטחון יזכה שיתהפך לטובה ישועה ונחמה. 

ן השי"ת יוצאין טובות רק מצד מקבל ולהבין למה באמת יש לאדם מקרים רעים ר"ל,  הלא השי"ת טוב ומטיב וממנו לא תצא רעות. גם להבין אמרם ז"ל ֶשמ 

אה רעה, נעשה רעות, הענין הוא כי יש שני מיני בחינות בטובות השי"ת. יש שבאה לאדם טובה פשוטה ונגלית לעין כל שהיא טובה. ויש שבאה הטובה שנר

לה בזה הענין. כן האמת. הכלל, כשזוכה באה טובה באתגליא, ואם אין זוכה חלילה אז כשיוצא הטובה מעילא לתתא יש  אמנם בזמן מה נתגלה שטובה גדו

ואם אדם זה יעמוד בנסיון  מקטרגין שאין מניחין לבא הטובה. אז הפסק דין לעילא כך: שלעת עתה יגיע טובה זו לאדם בצירופים אחרים ברעה מלובשת ח"ו.  

מה וחזקה באמת דכל מאי דעביד רחמנא לטב עביד ויאמין שאין יוצא ממנו שום רעה ח"ו כי טוב ומטיב ורחום בי"ג מדות ויתחזק באמונה שלי

אז בזכות אמונה ובטחון יתהפכו הצירופים ויתהוו הצירופים אחרים הקודמים הטובים כמו שהיה    ויאמין שהיא טובה גדולה רק אינה נגלית לו עדיין,

יתהווה טובהלה טובה לעין כל קודם המקטרגים, ויתג ומן הרעה בעצמו  ותר ביתר שאת  י ו יותר   .  ויתגדל הטובה 

upcoming light. He quotes Chazal who say: If 

I hadn’t fallen, I would not have risen up. A dark 

situation can precisely be the cause for all 

goodness.               ***** 

Sometimes, Hashem wants to give a person a 

great Chesed. However, first Hashem sends a 

painful darkness in his life, to see how the person 

will react. If he becomes strong in his Bitachon, 

and insists that Hashem will only give him good 

from this difficulty, he will be Zoche that his 

situation will become better than ever. [Baal Shem 

Tov3]. 

ה  ה ְוַאֲהֹרן -הּוא ַאֲהֹרן ּומשֶׁ כז-ו כו הּוא משֶׁ  

The Power of Achdus 

Both of these Pesukim say “He” is Moshe and 

Ahron. It should say “they” are [plural] Moshe and 

Ahron! This teaches that they had Achdus, and 

therefore they were like one person. We find them 

mentioned in singular form later in the Parsha:  

ז י  ַויָּבֹּא מֶשה ְוַאֲהרֹּן ֶאל ַפְרעֹּה  and:   ַוַיַעׂש

ז ו מֶשה ְוַאֲהרֹּן ַכֲאֶשר ִצוָּה ה' . That makes 

four times in this Parsha, and last week in 

Parshas Shemos it says:  ַויֵֶּלְך מֶשה ְוַאֲהרֹּן
ד כט  ַוַיַאְספו ֶאת כָּל ִזְקנֵּי ְבנֵּי ִיְׂשרָּאֵּל  

again, in singular form. And right afterwards it 

says: ד לא  ַוַיֲאמֵּן הָּעָּם  the nation had Emuna, 

referring to Klal Yisroel in singular form. It seems 

like the Achdus of the leaders spills over to the 
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masses.        **  

The Meforshim say that Ahron and Moshe were 

both needed only for Yetzias Mitzrayim. 

Afterwards, Moshe operates alone [Netziv4]. But 

for Yetzias Mitzrayim, both brothers were needed. 

Why indeed did there have to be two leaders to 

take us out of Mitzrayim? Perhaps it was the 

power of Achdus that was needed to take them out 

of Mitzrayim; especially since Mechiras Yosef 

[i.e. Sin'as Chinam] was one of the causes of 

Galus Mitzrayim.                                                            ***  

The Maharal says5 that a brother is like a: צ רָ ה co-

wife and a competitor [and that’s why: ַאְחָאב 

Achav is called an: ַאח Ach, “a brother” to 

Hashem, since he contested with Hashem, 

Rachmana Litzlan]. There is tremendous power in 

breaking bad Middos. And just like it’s L'maala 

Min HaTevah above human nature for two 

brothers to respect each other with a: ֵָָלבָשֶׁש ַמח

ָָאחִּיו  heart that rejoices with his בְִּגדּוַלת

brother’s greatness, so too would they be Zoche 

to big Nissim L'maala Min HaTevah above the 

laws of nature in their Zechus.                         ****  

This can be a Remez why the Torah stresses: 

ֲאֶשר ָאַמר ה' לֶָּהם הוא ַאֲהרֹּן ומֶשה 
הוִֹּציאו ֶאת ְבנֵּי ִיְׂשרָּאֵּל מֵֶּאֶרץ ִמְצַרִים ַעל 

ו כו ִצְבאֹּתָּם  “He” is Ahron and Moshe 

[singular] who were told by Hashem to take the 

Yidden out of Mitzrayim  and: הֵּם ַהְמַדְבִרים

נֵּי ֶאל ַפְרעֹּה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְלהוִֹּציא ֶאת ְב
כזו ִיְׂשרָּאֵּל ִמִמְצרִָּים הוא מֶשה ְוַאֲהרֹּן   

“They” [plural] are the ones who spoke to Paroh, 

“he” is Moshe and Ahron [singular]. The Passuk 

 
ם  4 ְצָרי  ל ְוֶאל ַפְרֹעה ֶמֶלְך מ  ְשָראֵּ ר ה' ֶאל מֶשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ַוְיַצוֵּם ֶאל ְבנֵּי י  ֶאֶרץ העמק דבר להנצי"ב עה"פ ַוְיַדבֵּ ל מֵּ ְשָראֵּ יא ֶאת ְבנֵּי י  יא ֶאת ְלהֹוצ  ם ]ו יג[ ְלהֹוצ  ְצָרי  מ 

ם ְצָרי  ֶאֶרץ מ  ל מֵּ ְשָראֵּ  .. והיו משה מדבר בעצמו עם ישראל כל מה שנדרששוב לא יהא נצרך משה לאהרן בשום דבר צריםמציאת לאפוקי אחר י. ְבנֵּי י 
 כי האחים מצד עצמם הם מתנגדים זה לזהג' מלכים,  ותדע מה שנקרא אחאב יורה על שהוא נגד הקב"ה יותר מכל    חידושי אגדות מהר"ל ]סנהדרין קב ב[  5

ָּולֵּד ]משלי יז יז[ וכדכתיב  ., רק בשביל שיצאו מאב אחד בזה מתחברים אבל מצד עצמם הם מתנגדים, ולכך נקרא אח להקב"הָאח ְלָצָרה י 
אויוואראש שבאונגארן, בעל מחבר שו"ת פני מבין, בעראגסאס תרפז,  להרה"ג המפורסם רבי נתאנל הכהן פריעד אבדק"ק  מצאתי כן בספר פני מבין עה"ת ]  6

ְתַחְכָמה לֹו [ צא א  נקראו בלשון יחיד חתוכשישראל באגודה א ,םהשום אומה ולשון שולטת באין  חתחז"ל אמרו כשישראל באגודה א הנה]שמות א י[ ָהָבה נ 

ְתַחְכָמה על זה וכו', פירוד  הוטוב יותר שיהי ,המה חתובאגודה א ,הוא משום דיש להם שלום ,בלשון יחיד על כל ישראל ",ֹול"ואמרו  ,וזה שאמר פרעה ָהָבה נ 

ל ]שמות ג טז[ ולכן אמר הקב"ה למשה ישראל וכו'לבבות בין בני  ְשָראֵּ ְקנֵּי י  ְך ְוָאַסְפָת ֶאת ז   .אחדות ואגודה אחת לעשות רצון אבינו שבשמים יהשיה ,לֵּ

is hinting here that it was this Achdus [where both 

are like one, “he” instead of “they”] that took us 

out of Mitzrayim!             *****  

Being under Lavan was its own Mitzrayim, and 

even worse, as we say in the Haggada:  לָּבָּן

 Lavan tried to uproot the ִבקֵּש ַלֲעקוֹּר ֶאת ַהכֹּל

Jewish nation entirely. And notice that when 

Yaakov told his wives that he decided to leave 

Lavan, it says: ויצא לא יד  ַוַתַען רָּחֵּל ְולֵָּאה  

Rochel and Leah replied [singular]. A Lashon 

Yachid singular form for two Tzaros co-wives 

who normally hate each other. Perhaps this was 

the Koach that helped Yaakov escape from the 

clutches of Lavan.            ****** 

Achdus Is Power! Machlokes Makes You Weak! 

By Shimshon HaGibbor it says:   ַֹּויֹּאֶמר לו

שופטים יד ג  ָאִביו ְוִאמוֹּ   his father and mother 

said to him, also in Lashon Yachid singular 

form. Perhaps this is why they were Zoche to a 

son who was such a Gibbor, who saved Klal 

Yisroel from the Pelishtim. The Velt says6:   הָּבָּה

שמות א יִנְתַחְכמָּה לוֹּ    let’s devise a plan for 

“him” [singular form] since Paroh tried to 

destroy us by causing: ִפירוד division in Klal 

Yisroel. 

STORY 

I knew a big Tzaddik who repeatedly called 

another person, in order to ease the tension that he 

had with that person. They say that this Tzaddik 

had Ruach HaKodesh, which I could believe, 

since it’s so rare to find people who work on 

living with the Emes and working on their 

Middos. This person learned lots of Mussar.   
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 ַמַכת ָבָרד

The Torah Wants Us to Learn How to Get 

Along with Difficult People 

Rashi says7 that fire and water are enemies, but to 

do Ratzon Hashem, they made peace. Perhaps this 

is a Remez how humans should tolerate each 

other; like those who are different than you, or 

situations that require you to be: ַָעלַָמֲעִביר

ַויָֻּקצו ִמְפנֵּי  .humble and give in ִמדוֹּתָּיו

א יב  ְבנֵּי ִיְׂשרָּאֵּל  The Mitzri'im were disgusted 

from the Jews. They couldn’t tolerate us, so they 

got Makkas Barad where two opposites [fire and 

water] tolerate each other, to destroy the humans 

who don’t work on their Middos. 

ה  ַמַכת ַאְרבֶׁ

If You Have a Nisayon In A Relationship, 

Have Ayin Tova And See Only Good 

The two middle letters of the word: ַאְרֶבה Arbeh 

suggest: ִריבוי Ribui [an abundance of] tons 

and tons of locusts. It says:   וְבנֵּי ִיְׂשרָּאֵּל פָּרו
ַָוַיַעְצמו ִבְמאֹּד ְמאֹּד וגו'ַוִיְשְרצו ַוִיְרבו 

יב-א ז ַויָֻּקצו ִמְפנֵּי ְבנֵּי ִיְׂשרָּאֵּל  The rapid 

multiplication of the Jews intimidated the 

Mitzri'im. A person is given a test to see if he can 

live with people who are intimidating him. If he 

can’t stand the multitudes of Jews and have an 

Ayin Tova on them, then he gets multitudes of 

locusts, Chas V'shalom.                       **  

This is true in our lives. We are given small 

relationship Nisyonos. If we accept and see only 

good, then we grow. If we complain and see bad, 

then that issue multiplies. 

ַלי ַפְרֹעה ְשַמע אֵּ יְך י  ם ְואֵּ י ֲעַרל ְשָפַתי  ן ֲאנ  ו ל הֵּ   

Don’t Say That You Are Incapable! 

Last week’s Parsha is loaded with Moshe 

 
ְתַלַקַחת ְבתֹוְך ַהָבָרד רש"י עה"פ  7 ש מ  י ָבָרד ְואֵּ  ולעשות רצון קונם עשו שלום ביניהם. ,והברד מים הוא ,האש והברד מעורבין ,נס בתוך נס]ט כד[ ַוְיה 
בעניני בית המקדש, עמ' יד, וק"ל, נכתב על ידי תלמידו הר' ראובן הכסטר שליט"א, ממרן המשגיח דלייקווד רבנו נתן מאיר וואכטפויגל זצלקט רשימות ] 8

  , כמה גדולי ישראל הפסדנו  ,כמה גדולים נפלו  ,כמה כוחות נאבדו לנו"זצ"ל    רבי ירוחם המשגיח דמירד"ה כמה גדולים הפסדנו[ היה מזכיר הרבה מה שאמר  

י [ירמיה א ז] בגלל שלא שמעו את מה שנאמר בפסוק  !ַאל תֹאַמר ַנַער ָאֹנכ 
  כל אחד ידע שבמה שיצרו תוקפו אות מט[  מאת כ"ק אדמו"ר הקדוש שר התורה אספקלריא המאירה רבינו צדוק הכהן זצוקללה"ה מלובלין,  צדקת הצדיק ]  9

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

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

Rabeinu’s hesitancy. Now again, Moshe says 

twice: ו יב, ל  ֲאִני ֲעַרל ְׂשפָּתִָּים  I have a speech 

impediment. “I CAN’T!” Moshe was the greatest 

person who even lived, and yet, in our simple 

understanding of him, he felt inadequate again 

and again and again! So if you are hesitating about 

your capabilities, keep Chazzering these 

Parshiyos. You’ll get inspired, and you won’t 

have Yi'ush anymore.                                         **  

And take a look at last week’s Haftorah 

[according to the Sephardim] where Hashem says 

to Yirmiyahu HaNavi: ַאל תֹּאַמר ַנַער ָאנִֹּכי  

 Do not say: “I am but a lad”, i.e. don’t ירמיה א ז

say that you are incapable! Notice how Punkt this 

Haftorah was chosen for Parshas Shemos. What 

a message for all those people who spend a 

lifetime with inferiority complexes, and 

unfortunately never become what they really can 

become. [R' Yerucham of Mir8].    ***  

They are too “practical” and “realistic”. Look how 

the Torah warns us to beware of this Yetzer Hara 

that so many great people had! Some say that the 
more inferior you feel, the greater you 
really are, since the Yetzer Hara is on 
your case more than on regular people! 
Personally, I was pushed into becoming a 

M'chanech only because R’ Yehuda Jacobs Zatzal 

gave me a merciless pep talk!                          ****  

And right after Moshe says: ֲאִני ֲעַרל ְׂשפָּתִָּים  

 I have a speech impediment, Hashem tells him ו ל

ז א ְראֵּה ְנַתִתיָך ֱאֹלִהים ְלַפְרעֹּה  I have made 

you a God to Paroh! What a jump, from Mr. 

Nobody, to an unusual title of “Elokim”! As if you 

are Hashem Himself! R' Tzadok HaCohen Zatzal 

says9 that if a person has a weakness, it’s a sign 
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that he can Davka become great in that area!  *****  

Go extreme! Keep davening and saying “I can do 

anything!” When you deal with Hashem and you 

work on Bitachon, Nissim are always available. 

Moshe is afraid that he won’t be listened to, and 

he is immediately notified that he’s like a God to 

that person! See what an extreme turn around can 

take place.                ****** 

If You Have Bitachon, You Can Have Instant 

Yeshuos! 

A friend of mine had to speak before hundreds of 

people, and his history of periodic extreme 

anxiety started plaguing him. He davened hard, 

and he Mamash became a new person almost 

instantly. He was as “cool” as can be! 

ה ו כו הּוא ַאֲהֹרן ּומשֶׁ   

You Are Just as Good as The Gadol HaDor 

Since You Excel in the Area You Are Good At 

Rashi says10 that Moshe and Ahron were equal. 

The Chasam Sofer explains11 that although Moshe 

excelled in Nevua and Prishus, Ahron shined in 

Bain Adam La'chaveiro and being M'karev people 

to Avodas Hashem. So no more Kin'ah for all 

kinds of Gedolei HaDor! You can actually be 

equal if you keep doing the best you can in what 

you’re good at.                  **  

The fact that you keep struggling with 
learning, Ka'as, or Ta'ava; or you are 
suffering from a severe low self-image, 
can make you a Gadol HaDor in your 
area, and you can be considered equal to 
the greatest people! Especially since you 
continue despite a terrible dysfunctional 

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

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

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

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

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

 .ששקולין כאחדלומר לך  ,ויש מקומות שמקדים משה לאהרן ,יש מקומות שמקדים אהרן למשה [ו כו]הוא ַאֲהֹרן ומֶשה עה"פ  רש"י  10
כי אחז"ל ]ילק"ש וארא[ הוא משה ואהרן הוא אהרן   [ , ד"ה ועפ"זבשלח עמ' עד הוצאת ר' יוסף נפתלי שטרן, ירושלים תשיח, פרשת  ]  ורההתל  חתם סופר ע 11

 היו שקולים.   ומשה שהיו שקולין, וענין ההשויה הוא אם מרע"ה היה גדול מאהרן בפרישות וקדושה, היה אהרן גדול ממנו ברדיפת שלום בין איש לחברו, ובזה
ואמינא טעמא דעלה משה יותר מאהרן, מאחר דאהרן היה במצרים וראה בענים של ישראל ומצטער   [ועוד נ"ל  , ד"הו כו]הוא ַאֲהֹרן ומֶשה  כתב סופר עה"פ    12

 תמיד, ואין השכינה שורה אלא מתוך שמחה ]שבת ל ב[. 

background.                                                   ***  

Or despite your depressions and anxieties, 

never-ending aggravations, difficult 

relationships in your life, or age-old incurable 

addictions, etc. You may be considered a Gadol 

Mamash because of the pain you go through. 

The entire Klal Yisroel has great benefit from 

your “holding on”.    ****  

The Baal Chesed and/or Baal Tzedaka, the Kiruv 

expert, the: אוַֹּרחַָמְכִניס  host, and especially 

those who struggle despite continuous failures, 

can be considered equal to those who are Geonim 

in Torah and Baki in Shas. No more envy! 

Appreciate your own Chelek which is Min 

HaShamayim and Ratzon Hashem.                  *****  

The K'sav Sofer says12 that in the end Moshe 

became bigger since Ahron was living among 

all the Tzaros of Klal Yisroel so he didn’t have 

as much Simcha as Moshe did! So next time you 

want to hear the latest depressive news so you can 

be: ְבַצֲערָּםִָמְשַתתֵּף  sensitive and sympathetic, 

think twice!                ****** 

I heard that Rabbi Avigdor Miller Zatzal did not 

want to get involved in Shalom Bayis issues. 

Sometimes it’s not K'dai to expose yourself the 

Tzaros of the world. Better look for happy 

occasions, like being a: ָָבְִּגדּוַלת ָשֶׁש ַמח ֵלב

 heart that rejoices with someone else’s ַאחִֵּרים

greatness  or enjoying a blatt Gemara, or a good 

joke and/or ice cream.            ******* 

Look how Moshe accomplished so much more 

since he had Simcha and much more: ת ַארָּ שְ ַה

הינָּכִ שְ ַה  Shechina. 
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ָך ין ַעמֶׁ י ּובֵּ ין ַעמ  י ְפֻדת בֵּ ח יט  ְוַשְמת   

יָךָכל  ים ָעלֶׁ ם לֹא ָאש  ְצַרי  י ְבמ  ר ַשְמת  טו כו ַהַמֲחָלה ֲאשֶׁ  

See the Positive in The Negative and Find 

Reasons to Thank Hashem 

Me'am Lo'ez says13 that the Yidden also deserved 

to be eaten by wild animals, but Hashem had 

Rachmanus and therefore He redeemed them. We 

see a positive note in all the Makkos. By 

recounting the 10 Makkos, we don’t walk away 

totally negative; Aderaba, we thank Hashem that 

we don’t have so much Yissurim in our lives.    ** 

Reminding yourself of the Makkos gives you 

Simcha! A positive thinker always thanks for his 

health, his Nachas, his Ruchaniyus, etc. He also 

thanks for not having all kinds of diseases and 

Tzaros. Rabbi Miller Zatzal was very much into 

thanking for not being sick, etc. You get loads of 

Simcha from such an Avoda, like Avraham Avinu 

who said: וירא יח כז ְוָאנִֹּכי עָּפָּר וָּאֵֶּפר  I am 

like dust and ashes, i.e. I could have turned into 

dust [would I have died in the war against the four 

kings] and ashes [when I was thrown into the fire 

by Nimrod]. [Rashi14].      ***  

So must a Yid have long records of all the times 

he came back from the doctor with a good report, 

 
ו עליהם שלא ולא היו ראויים לכך שמן השמים ישגיח .וגם בני ישראל היו מחויבים לסבול ממכה זו בגלל עונותיהם [שמות א, עמ' קיא אות טזמעם לועז ] 13

אבל מאחר שהקב"ה הוא  .כי לכך היו צריכים להרבה מצות ומעשים טובים שלא היו להם בכלל .ובפרט שהיו זועמות מאד ועקשות .יהיו טרף לחיות הרעות

י ְפֻדת ולכך רמז הכתוב  .ייב מיתה היה מצרי מת במקומוחומי ש ,ציוה להם שלא יגעו בשום יהודי ,רחמן צה לומר שהיו לפדיון עבור נפשות ר]ח יט[ ְוַשְמת 

 .מחוץ למצרים שהיו חייבים מיתה מצד עצמם ,שנפלו הרבה מן המצרים ,ישראל
ֶפר רש"י בפרשת וירא עה"פ  14 י ָעָפר ָואֵּ  .לולי רחמיך אשר עמדו לי ,וכבר הייתי ראוי להיות עפר ע"י המלכים ואפר ע"י נמרוד [יח כז]ְוָאֹנכ 
ואבן שבקש לזרוק עוג מלך הבשן  ,אבני אלגביש במורד בית חורון ,מעברות נחלי ארנון ,ומעברות הירדן ,הרואה מעברות הים ,תנו רבנן, אברכות נד  15

על כולן צריך שיתן הודאה ושבח   ,וחומת יריחו שנבלעה במקומה ,ואשתו של לוט  ,מלחמה בעמלק ואבן שישב עליה משה בשעה שעשה יהושע  ,על ישראל

איזיל ואיעקר טורא בר תלתא    ,תלתא פרסי  ,מחנה ישראל כמה הוי  ,אמר  .אבן שבקש עוג מלך הבשן לזרוק על ישראל גמרא גמירי לה  ]ושם ע"ב[  לפני המקום

  ונחית  ,ונקבוה . רש"י[נמלים] ואייתי קודשא בריך הוא עליה קמצי ,ואייתי על רישיה ,אזל עקר טורא בר תלתא פרסי ,ואישדי עלייהו ואיקטלינהו ,פרסי

ַבְרתָ   ]תהלים ג ח[  והיינו דכתיב  ,משכי שיניה להאי גיסא ולהאי גיסא ולא מצי למשלפה  ,הוה בעי למשלפה  ,בצואריה ים ש  נֵּי ְרָשע   , וכדרבי שמעון בן לקיש  ,ש 

ַבְרתָ מאי דכתיב  ,דאמר רבי שמעון בן לקיש ים ש  נֵּי ְרָשע  ַבְרתָ "אל תקרי  ,ש   ". תָ בְ בַ ר  שֶ "אלא  "ש 
י אֱ גיטין נו ב,    16 ימֹו צור ָחָסיו בֹו-ְוָאַמר אֵּ  ,תפש זונה בידו ונכנס לבית קדשי הקדשים  ,מה עשה  ,שחירף וגידף כלפי מעלה  ,זה טיטוס הרשע  ]האזינו לב לז[  ֹלהֵּ

ָשֲאגו  ]תהלים עד ד[ שנאמר ,וכסבור הרג את עצמו ,ונעשה נס והיה דם מבצבץ ויוצא ,ונטל סייף וגידר את הפרוכת ,והציע ספר תורה ועבר עליה עבירה

ין יָ  ]תהלים פט ט[ אבא חנן אומר .ֹותצֹוְרֶריָך ְבֶקֶרב מֹוֲעֶדָך ָשמו אֹוֹתָתם ֹאת י ָכמֹוָך ֲחס  שאתה שומע ניאוצו וגידופו של אותו רשע  ,מי כמוך חסין וקשה ,ּה-מ 

ם    ]בשלח טו יא[  דבי רבי ישמעאל תנא  .ושותק ל  י ָכֹמָכה ָבאֵּ והביא כל כלים שבמקדש   ,נטל את הפרוכת ועשאו כמין גרגותני  ,מה עשה  .מי כמוכה באלמים  ,ה'מ 

ן ָעשו ]קהלת ח י[ שנאמר ,והושיבן בספינה לילך להשתבח בעירו ,והניחן בהן יר ֲאֶשר כֵּ ְשַתְכחו ָבע  כו ְוי  ְמקֹום ָקדֹוש ְיַהלֵּ ים ָוָבאו ומ  ים ְקֻבר  י ְרָשע  ית  ן ָרא    , וְבכֵּ

יוְקב"אל תיקרי   ְשַתְכחו"אל תיקרי    ",קבוצים"אלא    "םר  ְשתַ "אלא    "ְוי  עמד עליו נחשול   .דאפילו מילי דמטמרן איגלייא להון  ,איכא דאמרי קבורים ממש  ".חובְ ְוי 

 ,עלי לטובעני במיםאף הוא עומד  ,בא סיסרא טבעו במים ,בא פרעה טבעו במים ,יהם של אלו אין גבורתו אלא במיםקכמדומה אני שאל ,אמר ,שבים לטובעו

אמאי   .ויתוש שמה  ,בריה קלה יש לי בעולמי  ,בן בנו של עשו הרשע  ,רשע בן רשע  ,יצתה בת קול ואמרה לו  .אם גבור הוא יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמה

 .ונקר במוחו שבע שנים, בחוטמובא יתוש ונכנס עלה ליבשה,  עלה ליבשה ותעשה עמה מלחמה!. ומפקנא לית לה ,דמעלנא אית לה ,קרי לה בריה קלה
הו ]מ כג[ לאחר מכן. מפני שתלה בו יוסף בטחונו לזכרו, הוזקק להיות אסור עוד שתי שנים, שנאמר ] 17 ְשָכחֵּ י רש"י בפרשת וישב עה"פ ַוי  תהלים מ ה[ ַאְשרֵּ

ים, ולא בטח על  ְבַטחֹו ְולֹא ָפָנה ֶאל ְרָהב   [. גסי הרוח. ]ופרש"י בישעיה שם: רהב. ַרַהב]ישעיה ל ז[  ויםמצרים הקרַהֶגֶבר ֲאֶשר ָשם ה' מ 

for not losing his job, or his Chavrusa, or his 

health, or his popularity. 

ה ים ַאְרבֶׁ נ  ַע כ   ַמַכת ְצַפְרדֵּ

Respect All Those Nebachs And Nobodies in 

Your Life 

Notice how three of the Makkos were caused by 

small and even tiny creatures. Similar to Og 

Melech HaBashan being eaten by ants 

[Gemara15] and Titus suffering from a tiny bird. 

[Gemara16]. This is the punishment of Baalei 

Ga'ava, which Mitzri'im were famous for 

[Rashi17]. “Even a tiny nobody can do a job on 

you”.            **  

Similarly, Hashem gave Moshe Rabeinu a 

message with: ָ ָֻאכ ל ֵָאינֶּׁנּו ָבְוַהְסנֶׁה ג  a 

burning bush. The strongest most dangerous 

element, fire, cannot consume the lowliest and 

most flammable thorn bush.     ***  

And who comes out ahead?  ַגם הִָּאיש מֶשה

בא יא ג גָּדוֹּל ְמאֹּד ְבעֵּינֵּי ִמְצַרִים  Moshe 

was admired extremely in Mitzrayim, i.e. the 

person who is famous for sticking up for the 

downtrodden [we find him defending the Yidden 

who were beaten in Mitzrayim, and the daughters 
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of Yisro18]. Two lessons: 1. To care and respect all 

those nebachs and nobodies in our lives, and 2. To 

have Bitachon that: ָדוֶֹּחהָהָּאוֹּרִָמןְָמַעט

ַהחוֶֹּשְךִָמןַָהְרבֵּה  even a tiny amount of light 

can dispel a great darkness.                          ****  

 וְלַמַען ְתַספֵּר אֵּת ֲאֶשר ִהְתַעַלְלִתי ְבִמְצַרִים

 So that you shall relate to your children בא י ב

the joke I made out of Mitzrayim. Notice how 

the main part of Sippur Yetzias Mitzrayim is the 

Leitzanus that Hashem makes out of Mitzrayim, 

with jumping frogs etc. The humor is an Ikar in 

the whole Mitzva of Sippur Yetzias Mitzrayim. 

Like when R' Yerucham Levovitz Zatzal once 

laughed Seder night, and he said that he was 

imagining Paroh’s face when the Yam Suf 

suddenly split.                                                   *****  

Your Life’s “Issues” Are All A Joke 

Compared to The Power of Hashem 

So must we learn to laugh at our personal 

[Mitzrayim’s] life issues, and the same with not 

being impressed by strong and powerful people, 

or when faced with “impossible” situations. 

תהלים קיג ז  ְמִקיִמי מֵּעָּפָּר דָּל  Hashem lifts up 

the destitute from the dust. We need to learn to 

believe in miracles, which we always 

experience but don’t appreciate. 

Story 

I was at a Chasuna last week, and heard a story 

about an eighty-year-old Yid who lives in Eretz 

Yisroel and was diagnosed with having Yener 

Machala. This man is an American, who spent 

 
ְגַדל מֶשה  18 ְבֹלָתם ַוי  א ֶאל ֶאָחיו ַוַיְרא ְבס  ָחיוַויֵּצֵּ אֶׁ י מֵּ ְבר  יש ע  ה א  י ַמכֶׁ ְצר  יש מ  ים ַויֹאֶמר לָ  . ַוַיְרא א  צ  ים נ  ְבר  ים ע  י ֲאָנש  נֵּה ְשנֵּ י ְוה  נ  א ַביֹום ַהשֵּ ה  ָרָשע ַויֵּצֵּ ָלָמה ַתכֶׁ

ָך עֶׁ ים ַוְיָגֲרשום ַוָיָקם מֶשה  יג.-יא. שמות ב רֵּ ָעןַוָיֹבאו ָהֹרע    . שמות ב יז.ַויֹוש 
י ְביָ  ]ישעיה כו ד[ ואומר  ג[ , תנחומא ]חיי שרה 19 ים ה'ּה -כ  ים ,צור עֹוָלמ  שהרי בחצי  ,ללמדך שאין כל העולמים חשובין לפניו ככלום ?מה ת"ל צור עֹוָלמ 

י אֵּ  ]לך יז א[שנאמר  ,אלא שאמר להם די ,והיו הולכין ומתמתחין עד סוף כל העולמים ,השם נבראו  לכך נאמר ,שאמרתי לעולם די ,ַדי-מהו שַ  ,ַדי-ל שַ -ֲאנ 

 .ֹלַהי ָגַדְלָת ְמֹאד-ה' אֱ  ]תהלים קד א[
י ָלֶהם    עה"פ אבן עזרא  20 י ה' לֹא נֹוַדְעת  י. ידענו כי השם ברא ג' עולמות שהזכרתי. והעולם השפל יקבל כח מעולם -ל שד-ועתה אגלה לך קצת סוד א  ]ו ג[וְשמ 

שהם בלא התיכון כל אחד מהפרטים כפי מערכת העליונה. ובעבור כי נשמת האדם גבוהה מן העולם האמצעי, אם היתה הנפש חכמה והכירה מעשה השם 

אם יש במערכת הכוכבים בעת ההריון רעה שתבא עליו ביום ידוע, השם אמצעי וע"י אמצעי, והניחה תאות העולם השפל, והתבודדה לדבקה בשם הנכבד,  

, על כן אמרו חז"ל, שהשם אמר לאברהם צא שדבק בו יסבב סבות להצילו מרעתו. וככה אם יש במערכה שיהיה ָעָקר, השם יתקן לו כח תולדתו ויוליד

י ]לך יז א[ -ל שד-מאצטגנינות שלך. וקרוב מזה הטעם אין מזל לישראל. ועוד אבאר זה בפ' כי תשא, על כן אמר השם לאברהם קודם וארבה את זרעך אני א

יהיה במערכתו, על כן אמר יעקב המלאך הגואל אותי שפירושו מנצח המערכות העליונות, לא שהמערכה תשחת, רק שידע הדבק בשמו שמחדש לו טוב שלא 

והנה האבות לא הגיעה מעלתם לדבקה בשם כמשה, אשר ידעו השם מכל רע ]ויחי מח טז[ שהיה נכון לבא עלי. וזה הוא סוד כל התורה, כאשר אפרש עוד.  

והנה משה אמר שני דברים, האחד: יכלו האבות לחדשם.  פנים בפנים, על כן היה יכול משה לשנות תולדות עולם השפל, ולחדש אותות ומופתים, שלא

years with great Baalei Mussar who taught him 

lots of Bitachon. Instead of going to a top 

specialist, he went to a local hospital and a local 

doctor, because his Bitachon level is very high, 

that he doesn’t need to do major Hishtadlus with 

big doctors. He is recovering beautifully. 

R’ Simcha Zeisel Ziv [The Alter of Kelm] despite 

having a serious heart condition, didn’t even use 

a normal doctor. Instead, he used a paramedic to 

treat him, since he was afraid of placing his trust 

in the doctor’s expertise, and not having Bitachon 

in Hashem.  

Of course, if you aren’t on this Madrega you can’t 

imitate these people. But it’s important to try 

working on the most important issue of your life: 

Emuna only in Hashem, and Bitachon only in 

Him. 

ל ַיֲעֹקב ְבאֵּ  ְצָחק ְואֶׁ ל י  ל ַאְבָרָהם אֶׁ ָרא אֶׁ ו ג ָדי-ל שַ -ָואֵּ   

Stop Limiting Yourself - Think Big! 

Hashem’s name:  ַדָּי-ש  means: ֶָשָאַמרִָמי

ַדי""ָלָּעוֹּלָּמוֹּ   He who said to His world: “Dai!” 

[Enough!]. [Medrash19]. “Dai” implies limits, 

boundaries, and rules; i.e. normal Tevah. 

“Mitzrayim” means: מֵּיַצר boundary. The Yesod 

of “Yetzias” Mitzrayim is “crossing” the 

boundaries of Tevah. This is what Hashem said to 

Moshe: I appeared to the Avos as: ֵּדָּי-ל שַ -א  

which means following the rules of Tevah. 

However, this was the past, but now comes: ְָשִמי

 the [four-letter] name of Hashem, a ה'

spectacular Hanhaga of Nisei Nissim. [Ibn Ezra20, 
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Ramban21, and Seforno22]. With Yetzias 

Mitzrayim comes the birth of Klal Yisroel, and 

Klal Yisroel means L'maala Min HaTevah, like 

the birth of Yitzchok Avinu.        **  

Making A Joke and Laughing at Tevah 

Yitzchok means Tz’chok a joke. Being born to a 

90-year-old mother is indeed a Tz’chok joke.  

 וְלַמַען ְתַספֵּר אֵּת ֲאֶשר ִהְתַעַלְלִתי ְבִמְצַרִים

 So that you shall relate to your children בא י ב

the joke I made out of Mitzrayim means making 

a joke of Mitzrayim, i.e. laughing at Tevah. Right 

after Moshe protests: ו ל ֲאִני ֲעַרל ְׂשפָּתִָּים  I 

have a speech impediment, he becomes:   ֱאֹלִהים

ז א ְלַפְרעֹּה  a God to Paroh! Bitachon means 

going Davka L'maala Min HaTevah. A leader 

needs to be a good speaker, and Davka Moshe 

can’t speak well, and he becomes the greatest 

leader in the history of mankind.                         ***  

The very next Passuk after: ֲאִני ֲעַרל ְׂשפָּתִָּים 

ֱאֹלִהים   :I have a speech impediment, comes ו ל

ז א  ְלַפְרעֹּה  you are a God to Paroh! What a joke! 

Indeed, Baalei Bitachon are always joking. By the 

way, the less qualified a person is, the more he is 

prone to Middas HaBitachon [he has no choice]. 

The “nebachs” are the luckiest people. In the 

world of truth [in Olam HaBah] they take over the 

show.      ****  

 
ויאמר   למה זה שלחתני ]שמות ה כב[ והשני: והצל לא הצלת את עמך ]שם, כג[. והשיב על האחרון עתה תראה אשר אעשה לפרעה ]שמות ו א[. ועל הראשון

ידך יודע שמי ד' הנכבד בעולם כאשר אמר לכן אמור לבני ישראל אני ד'. י, ועל -ל שד-ו ב[. והטעם, כי על ידי האבות נודע שמי שהוא א ואראאליו אני ד' ]

 והנה שלחתיך להודיע זה השם.
י ָלֶהם  עה"פ רמב"ן 21 י ה' לֹא נֹוַדְעת  י ובשמי ה' לא -ל שד-י מושכת, ושיעורו וארא אל אברהם וגו' בא-ל שד-והחכם רבי אברהם פירש כי בי"ת בא ]ו ג[וְשמ 

ולעשות עמם נסים גדולים שלא נתבטל מהם מנהג העולם, ברעב פדה  ן הכתוב, כי נראה לאבות בשם הזה שהוא מנצח מערכות שמים נודעתי להם. ועני

, והם ככל היעודים שבתורה בברכות ובקללות, כי לא תבא על אדם טובה בשכר מצוה אותם ממות ובמלחמה מידי חרב, ולתת להם עושר וכבוד וכל טובה

רה רק במעשה הנס, ואם יונח האדם לטבעו או למזלו לא יוסיפו בו מעשיו דבר ולא יגרעו ממנו. אבל שכר כל התורה וענשה בעולם הזה או רעה בעונש עבי

 , והם באדם עונש ושכר באמת. הכל נסים והם נסתרים, יחשב בהם לרואים שהוא מנהגו של עולם

בו המזלות ועוזר לבחירי, אבל בשמי של יו"ד ה"א אשר בו נהיה כל הווה לא נודעתי להם והנה אמר האלקים למשה נראיתי לאבות בכח ידי אשר אני שודד 

ותודיע להם פעם אחרת השם הגדול כי בו אני עושה עמהם להפליא, וידעו כי אני , ולכן אמור לבני ישראל אני ה', לברוא להם חדשות בשנוי התולדות

 הוא כמתנבא ואינו יודע.. וצדקו כל דברי ר"א בענין הזה, אלא שה' עושה כל
י ָלֶהם  עה"פ ספורנו 22 י ה' לֹא נֹוַדְעת  ולכן ראוי  ,מטבעי הבלתי נפסדים ולא שניתי בעדם שום טבעאמר ובשמי ה' לא נודעתי להם באותה המראה  ]ו ג[וְשמ 

 ובכן אגאלם. ,למען הקים אותם לי לעם ,שאודיע זה לזרע שלא קבלו זה מאבותם
אדם להזהר במזוזה מפני שהיא חובת הכל תמיד, וכל זמן שיכנס ויצא יפגע ביחוד השם שמו של הקדוש ב"ה ויזכור אהבתו   הלכות מזוזה ]ו יג[ חייברמב"ם   23

ר העולםויעור משנתו ושגיותיו בהבלי הזמן,   ידיעת צו אלא  ולעולמי עולמים  העומד לעולם  ן דבר  ומיד הוא חוזר לדעתו והולך   וידע שאי

רבים   מישרים, אמרו חכמים הראשונים כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו מוחזק הוא שלא יחטא שהרי יש לו מזכיריןבדרכי  

ם ה'ֹחֶנה ַמְלַאְך  ]תהלים לד ח[ והן הם המלאכים שמצילין אותו מלחטוא שנאמר ָאיו ַוְיַחְלצֵּ ירֵּ יב ל   .ָסב 

A “Nebach” Needs Hashem More Than Others, 

Which Makes Him Ahead of Everybody 

The Rambam in Hilchos Mezuzah says:23   שֶ אֵּין
א לָּ ים ֶאמִ לָּ י עוֹּ מֵּלְ עוֹּ לְ ם ולָּ עוֹּ ד לְ מֵּעוֹּ ר הָּבָּדָּ 

םלָּ עוֹּ ר הָּת צויַעדִ יְ   NOTHING stays with a 

person forever, EXCEPT for his knowledge [i.e. 

closeness] to Hashem. Connecting with Hashem 

is all that counts, and that’s all you keep in the 

future world. So all those nebachs should dance. 

If you are rich and successful, capable, brilliant, 

and talented; watch out! You may be losing lots 

of the “real thing”!             *****  

It’s Gevaldig if you’re not cut out for raising a 

family, or holding a job, socializing normally, 

learning Geshmak, getting up in the morning, 

getting along with people, making a good 

impression, helping others, being B’simcha, 

having a nice smile, you have no children, or no 

Shalom Bayis….               ****** 

You need Hashem more than others, and if you 

run to Him [besides (at least) trying to improve] 

then you are ahead of everybody! Becoming 

great in Emuna and Bitachon is by far #1. No 

matter what those foolish Olam-HaZeh-

oriented people say, YOU are on TOP! Not all 

those Mutzlachim, whether in Ruchaniyus or 

Gashmiyus.              ******* 
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In Shamayim, you are Mamash a Gadol B'yisroel, 

and Klal Yisroel needs YOU. Your Yissurim are a 

gold mine; for yourself, and for the Klal. A person 

like you needs to constantly learn Mussar, i.e. 

keep Chazzering your superiority, until you 

believe it and start looking at those “fortunate” 

people as the true nebachs!          ********      

“Envy is Ignorance” 

Many of us feel that other people are more 

fortunate than they are. The truth is that usually 

envy is ignorance. But even if others are 
indeed more fortunate than us, the real 
truth is all their successes are worthless, 
since the only true success is having a 
Kesher with Hashem. Accepting every 
drop of my own situation, and being 
Sameach B’chelko, is the true 
connection with Hashem.  
Appreciating your own unique Nisyonos 
and difficulties, no matter how bitter, as 
tailor-made for your Shleimus and 
working on Sameach B’chelko, will 
cause only good to come out of your 
situation.                                                          
The Torah Sticks Up Davka For the Underdog 

Why does Parshas Va'era start off with 

mentioning the details of three families; Reuven, 

Shimon, and Levi? The Netziv brings down a 

Medrash24 that these three Shevotim were the 

leaders of Klal Yisroel in Mitzrayim. We can also 

suggest that these three Shevotim were cursed by 

Yaakov Avinu, so the Torah wants to be Machshiv 

specifically them to be M'chazek them.     

 
ית ֲאֹבָתםהנצי"ב בהעמק דבר עה"פ  24 י בֵּ ֶלה ָראשֵּ כמו שאמר  ,ואהרן היה גדולתו משום שהיה משבט לוי ,אבל עתה כאשר נצטוו שניהם בכל העסק ]ו יד[ אֵּ

י  ]ד יד[   ה' ו  יָך ַהלֵּ ולא משבט   ,דור היו באותה שעה מהםגדולי ה  ךכ ל  עד שכ  ,מיחס עתה כל שבט לוי להודיע כמה היה גדול כח אותו שבט   ןכ ל  ע  ,ֲהלֹא ַאֲהֹרן ָאח 

י הפסוק  הזל ע [במדבר פי"ג]רבה מדרש כמבואר ב ,ראובן ושמעון שהיו ראשונים להנהגת הדור ֶלה ָראשֵּ כל השבטים לא הנהיגו שררה   ,מריארבנן וגו' אֵּ

  ולקת יצאה ב ,מת לוי בקשו לתת שררה ליהודה ,מת שמעון נתנו ללוי ,מת ראובן נתנו שררה לשמעון ,ראובן שמעון ולוי הנהיגו שררה במצרים ,במצרים

 ואמרה להם הניחו אותה כו'.
י ַיֲעֹקב ְשנֵּים ָעָשר ]לה כב[ ורבותינו דרשו  25 ְהיו ְבנֵּ  .שוין וכולן צדיקים שלא חטא ראובן ללמדנו בא שכולןרש"י בפרשת וישלח עה"פ ַוי 
ובספר תולדות מנחם על הגה"צ ר' עמ' כב[  בספר אגרת על הבטחון ]לרבי יוסף זלמן בלאך, הוצאה שלישית עם הוספות ותיקונים, מאנסי תש"ע, הובא 26

שפירושו הפשוט הוא כי הקב"ה אמר למשה עבדו  'בטח נודע לך פירוש הרמב"ם ז"ל על הפסוק אהי' אשר אהי ,וז"ל [ 100 דף]נחומק"ע מגראדנא זצוק"ל 

 ,כי הטבע הוא בידי ואוכל לעשות נסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע ,אם האיש הוא מאמין ובוטח בי באמת ובתמים ,כאשר אהי' חקוק בלבו ,אהי' לכל איש

Similarly, when the Torah says that Reuven 

sinned: וישלח לה כב ַוִיְשַכב ֶאת ִבְלהָּה  

regarding Bilhah, the end of that Passuk says 

right away: ַוִיְהיו ְבנֵּי ַיֲעקֹּב ְשנֵּים עָּׂשָּר the 

sons of Yaakov numbered twelve to stick up for 

Reuven. [Rashi25].                   **   

Also, to show how suddenly Levi is on top! The 

same Shevet that lost their Chelek in Eretz Yisroel 

[Yaakov Avinu declared: ויחי  ֲאַחְלקֵּם ְבַיֲעקֹּב

 they shall be dispersed among the מט ז

Shevotim] because of their Chisaron in Middos, 

is now #1! Yetzias Mitzrayim means breaking all 

kinds of מֵּיצִָּרים boundaries, especially in 

Ruchaniyus!                    ***   

Hashem Can Change Your Circumstances 

from One Extreme to The Opposite Extreme 

The worst become the best, and: ָָ ָשֶַׁבֲעֵלי ְבמ קֹום
ָ ֵָאין ָעֹוְמדִּים ְָגמּורִּיםְָתשּוב ה ַצדִּיקִּים

ברכות לד ב  ְיכֹולִּיןַָלֲעמֹוד  Baalei Teshuva are 

even GREATER than pure Tzaddikim! The: 

 hopeless orator becomes the greatest ֲעַרל ְׂשפָּתִָּים

leader, and those who got a K'lala from Yaakov 

Avinu are suddenly way on top of Klal Yisroel. 

How inspiring for all of us! Look how Hashem 

makes: ִהְתַעַלְלִתי ְבִמְצַרִים a joke out of 

“Mitzrayim”, which can be understood that He 

makes a joke of all the “rules”!                ****   

Now your Bitachon is soaring! No more 

Hispa'alus from any difficulty, whether in 

Ruchaniyus or Gashmiyus. You learn to laugh at 

Tevah, and expect miracles like K'riyas Yam Suf, 

no matter how dark your situation. The Rambam 

says26 the simple Pshat in:  ֶא-ְהֶיה ֲאֶשר ֶא-ְהֶיה 
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is: I WILL BE TO A PERSON AS HE 

PERCEIVES ME. If he believes I can do Nissim 

L'maala MiDerech HaTevah, then he will get 

exactly what he believes. If he believes in only 

Tevah, then Hashem will give him a life of Tevah. 

The more you review this Parsha, learn Mussar 

like Shaar HaBitachon, and review all your 

Hashgachos and answered Tefilos, the more you 

will believe and actually see Yeshuos and Nissim 

in your life. 

ם ת ָיְדָך ַעל ַהָשַמי  ה אֶׁ ט כב ְנטֵּ  

Look How Great A Human Can Become 

Rashi says27 that in order to make Makkas Barad, 

Moshe went on top of Shamayim. Why is this 

necessary? We can suggest that: ֱאֹלִהים ְלַפְרעֹּה  

 a God to Paroh  actually means that Moshe ז א

Rabeinu would become similar to Hashem, like 

Dovid HaMelech said:  ַוְתַחְסרֵּהו ְמַעט

תהלים ח ו  יםקִ מֱֵּאֹל  Man is “right under” 

Hashem. [see RSRH28]. Perhaps this is why all 

the Makkos came about through humans [Moshe 

and Ahron] and not directly from Hashem, to 

show Paroh how great a human can become, that 

a Tzaddik runs the world through his Ma'asim 

Tovim.            **  

 
, ולא יאמין כי אני הוא יוצר הטבע ובידי ך האיש אשר לא יתן אמון ובטחה ביא .ובעת צרה אענהו על יד המקרה,ולא אעזבהו  ,אעשה עמו נסים ונפלאות

על יד המקרה והטבע, ואז יקרא ולא אענה, ויראה אם הטבע תצילהו מכל מקרה אעזבהו ג"כ    לשנותה, רק יחשוב בלבו שהכל נעשה רק בדרך הטבע ובמקרה,

 .עכ"ל ואסון
ם רש"י עה"פ  27 ה ֶאת ָיְדָך ַעל ַהָשַמי   .הגביהו הקב"ה למשה למעלה מן השמיםומדרש אגדה  .לצד השמים [ט כב]ְנטֵּ
יָך ֱאֹלעה"פ פירוש הגאון מוהר"ר רבי שמשון בן הר"ר רפאל הירש זללה"ה,  28 ]ז א[ ייתכן וביטוי זה מתקשר אל הרעיון שפיתח בזה, רעיון ים ְלַפְרֹעה ק  ְנַתת 

. לפי שהתגלמה בדמות אדם,  ותהל-שלאיש כפרעה ייראה משה כאאשר גרם כאמור להבאתו של סדר דורות זה לפנינו, כי בסופו של דבר היה זה הכרחי,  

להות היא היותה כח עוין את האדם, אשר האדם יגור ממנו. ולא היינו מופתעים אילו לאחר כל הנסים שחולל -ההשקפה האלילית, סימן ההיכר הראשון של א

 משה, כרע והשתחוה לפניו פרעה, וחלק לפניו הערצת אלים. 
אשר מחברו היה גאון אחד מגאוני הדור שלפנינו אשר חפצו היה בעילום שמו, וכבר נודע שהמחבר הוא הגאון רבי דברי אמת ]מימרא בשם הגר"א בספר  29

 נוראיםברים הדה הזפר הסבראש ה  ספידהנה ראיתי לה  [דברים נוראים אחדיםאלכסנדר משה לפידות זצ"ל מראסיין, נדפס בוילנא בשנת עת"ר, בתחלת הספר,  

 נןק להתבומיאשר אם האדם יע ,תו לקברואוליכין מובשעה ש מוירת האדם לבית עולט ין פענוילנא זצוק"ל במוו יהאל נורבי דיסאשר כתב גאון הגאונים הח

 .לו בזה ובבא  ואז ייטבו  אותעין  סייהר מיט א להבב וטושה  ועע  מרור  סו להיות  חתחזק בכל כוירא גדולה תעלה על ראשו  מוה ודל ורעחיו  זנבהם אז בוודאי תאח

ם הנונשי הגיעוומראין לו  ,ת בעת חיותואוה יכול לרהייו ורואה מה שלא ושאז תפקחנה כל ח ,האדם מביתו לקברו תוליכין אמבעת ש דשו:קברי מה דהואלה 

 סידגם הפ ,כי בעבורם קנה לנפשו עונשי הגיהנם ולחוחים בעיניו,ם ניו אשר עמל עליהם הם לצניהבפו וזסורואה איך כלה ימיו בהבל וכל כ ן, י הגן עדנוגותע

ת היה בכל עווכמה ש ,בעוה"ז מכל חיי העוה"ב ט ע"מכי יפה שעה אחה בתשובה ו , בעוה"ז סידגן עדן הפ תענוגיאז בשכלו הזך כמה  נןבותתענוגי הגן עדן וי

ן  דעתא רוצה להוודל התשוקה אשר הגמת  חומ  תה,אשר עין לא רא  לאיםבתענוגים נפן  דרויח גן עהיכול ל  יהה  בכל שעה ושעה  לה אשרט ו אשר הלכו בביחי  מיי

  ואין לתענוגי הגן עדן.רק לבוא אח"כ  ,קשים ומרים בעונשיםם גיהנש בענמרוצה לה הוא עונותיו,א מלוכלך בצואת הושם מחמת ש סאינו יכול ליכנ והואשם 

 יכול  היה  שלאמת  חמ  יהיה מוכרח למות  בעוה"ב  לו שםש  יהצער שמחלק    אלפיםמאלף    חדא  עוה"זם בדם היה לאוא  וחרטתו.  בו ל שברת לגודבכח אדם לצייר  

ה כל ימי  ד ועכו בתורה וק עסול לחזור לביתו שיתנו לו רשות  ואז גודל תשוקתו שיכול לסבול זה הצער.לו הקב"ה כח   בעוה"ב נותן רק  ,ודל הצערגלסבול 

 .עכ"ד גיהנם, יסורילו מכל  קשהה זה והצער חושךם ולע לע בתענוגים נצחייםלם עותי פהחל איךלי  מר אויואו וקורע את בשרו וממרט שערות ראשו .ייוח

 

The Gr”a says29 that worse than Gehinom is when 

a person will someday be shown what he could 

have become and he didn’t. THIS is the worst 

“Makkah” that Paroh experiences: LOOK at what 

a human can become! Look at your foolish self, 

with all your: ְשתופֵּי ִזימָּה lewd silliness and 

insecurities which caused the whole Shi'bud.    ***  

“Die Yudin Zeinen Unzer Umglick” The Jews are 

our tragedy. This is what the wicked Nazis said. 

The inability to Fargin.  ַויָֻּקצו ִמְפנֵּי ְבנֵּי

א יב  ִיְׂשרָּאֵּל  They abhorred the Jewish population 

growth. Notice how Moshe is always davening 

with his whole heart for those wicked Mitzri'im. 

The wicked Paroh even begs him:   ַהְעִתירו

ח כד  ַבֲעִדי  Pray for me, and: ובֵַּרְכֶתם ַגם אִֹּתי  

  ****            .Bless me too יב לב

Leaving Mitzrayim Means Leaving Our 

Negativity and Bad Middos 

Leaving Mitzrayim means leaving our Yetzer 

Hara and the wicked mentality of Mitzrayim. We 

leave with the power of our good Middos, like the 

5 times we counted how Moshe and Ahron were 

like one:  ד כטַויֵֶּלְך מֶשה ְוַאֲהרֹּן  Moshe and 

Ahron went [in singular form], and Ahron’s: 
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בְִּגדּוַלתָָאחִּיוֵלבָשֶׁש ַמחָ  heart that rejoiced 

with his brother’s greatness,  unlike the Mitzri 

attitude of:   ִהנֵּה ַעם ְבנֵּי ִיְׂשרָּאֵּל ַרב ְועָּצום
יב-א ט ַויָֻּקצו ִמְפנֵּי ְבנֵּי ִיְׂשרָּאֵּלִָמֶמנו  

alarm over the Jewish growth, With the power of 

Fargining and Achdus we leave Mitzrayim.  *****  

And we leave Mitzrayim also by being like 

Hashem, who has Rachmanus on the worst 

Reshaim. [Sara also davened for Paroh, when he 

cried from pain after he tried to hurt her]. Being: 

ז א  ֱאֹלִהים ְלַפְרעֹּה  a God to Paroh also means 

being like Hashem, who cares even for the lowest 

evil people. The power of goodness and 

Rachmanus got us out of Mitzrayim.             ****** 

Also, Moshe wasn’t allowed to strike the water 

and earth [even though they have no life] since he 

owed them his life. [Rashi30]. Unlike Paroh who 

isn’t grateful, and: ח  א  ֲאֶשר ֹלא יַָּדע ֶאת יוֹּסֵּף  

made believe he didn’t know Yosef. [Rashi31]. 

The worst Gehinom for Paroh is to watch how 

Moshe acts just the opposite of him. “Look what 

you could have become”.                                   ******* 

Paroh also saw how a person who goes against his 

Tevah human nature and practices Ha'tavah 

B'makom Hakpada Davka doing a favor 

[Ha'tavah] instead of being upset [Hakpada], 

[like Avraham Avinu who davened for the wicked 

Sedom, a nation who hated Chesed, and were his 

arch enemies] is Zoche to create Nissim which are 

L'maala Min HaTevah.          ******** 

The brothers of Yosef were jealous and said: 

וישב לז ח ֲהמָֹּלְך ִתְמֹלְך עָּלֵּינו  Do you think 

you will rule over us? and the Mitzri'im [L'havdil] 

said: ַרב ְועָּצום ִמֶמנו the Jews are 

multiplying!  Jealousy and Sin'as Chinam comes 

from being Nis'pael from people who you 

 
 .ולקה על ידי אהרן ,לפיכך לא לקה על ידו לא בדם ולא בצפרדעים ,לפי שהגין היאור על משה כשנשלך לתוכו ]ז יט[ ֱאֹמר ֶאל ַאֲהֹרןרש"י עה"פ  30

 .ולקה על ידי אהרן ,לפי שהגין עליו כשהרג את המצרי ויטמנהו בחול ,לא היה העפר כדאי ללקות על ידי משה ]ח יב[ ַאֲהֹרןֱאֹמר ֶאל ולהלן בפסוק 
 עשה עצמו כאלו לא ידע. [א ח ]ֲאֶשר לֹא ָיַדע רש"י עה"פ  31
ְגַדל מֶשה  32 ְבֹלָתם ַוי  א ֶאל ֶאָחיו ַוַיְרא ְבס  יש ַויֵּצֵּ ָחיוַוַיְרא א  אֶׁ י מֵּ ְבר  יש ע  ה א  י ַמכֶׁ ְצר  ים ַויֹאֶמר ָלָרָשע  . מ  צ  ים נ  ְבר  ים ע  י ֲאָנש  נֵּה ְשנֵּ י ְוה  נ  א ַביֹום ַהשֵּ ה  ַויֵּצֵּ ָלָמה ַתכֶׁ

ָך עֶׁ ים ַוְיָגֲרשום ַוָיָקם מֶשה  יג.-יא. שמות ב רֵּ ָעןַוָיֹבאו ָהֹרע    . שמות ב יז.ַויֹוש 

perceive as big shots, and therefore you perceive 

them as looking down at you. Do you know why 

it says about Reuven:   ַוִיְשַמע ְראובֵּן ַוַיִצלֵּהו

וישב לז כא ִמיָּדָּם  he saved Yosef ? Because he 

said: וישב לז ל ַהֶיֶלד אֵּיֶננו  the “child” is 

missing, and מקץ מב כב ַאל ֶתֶחְטאו ַבֶיֶלד   

don’t hurt the “child”. Reuven understood Yosef, 

and looked at him like a small child [not even a: 

   *********                                                 .[kid ַנַער

“Give Him A Chance to Grow Up” 

When you play down people and realize they are 

human and may need to boost their low self-

esteem and therefore they act tough [by 

insisting they have the right Derech, etc.] then you 

aren’t angry at them. You laugh them off, and 

don’t take them seriously.                       **********   

Yetzias Mitzrayim means leaving a history of bad 

Middos and misunderstanding people. Notice how 

Moshe is always involved in helping the underdog 

[defending the Yidden who were beaten in 

Mitzrayim and the daughters of Yisro32]. Having 

Rachmanus on others shows you are Yetzias 

Mitzrayim material. And with Hashem’s help, you 

will get out of your own peckel, Midda K'neged 

Midda.     ***********   

Makkas Barad was the only time that Paroh said 

ָ ט כז ַהַצִדיק ַוֲאִני ְוַעִמי הְָּרשִָּעיםה' . 

Hashem is right, and I and my nation are 

wrong. Perhaps he was moved by the Gadlus 

HaAdam of Moshe Rabeinu, who went “higher” 

than Shamayim, and he saw the potential 

greatness of a human. L'havdil, we see that what 

saved Yosef from the wife of Potiphar was seeing 

his father’s picture, and realizing he wouldn’t be 

part of the twelve stones of the Choshen if he 

sinned.               ************   
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The best Teshuva can come from being 
exposed or reminding yourself of your 
potential greatness, and reminding 
yourself what a delicious world you’ll be 
missing if you keep falling, Chas 
V'shalom. 

Novardok 
I heard a story of R' Gershon Liebman Zatzal who 

was once at a big gathering, and he walked over 

to a fellow Novardoker [a famous and much 

respected Talmid Chochom] and he told him how 

upset he was that he wasn’t a Kano'i when it was 

appropriate for him to be.      **  

As nice and as sweet as they were, they still were 

fearless and unaffected when it came to sticking 

up for Kavod Shamayim. And they weren’t: 

ִניםנוֹּׂשֵּא פָּ  partial even to their own when 

necessary. A certain Chashuva person acted with 

Chutzpa to R' Wainkrantz Zatzal, who was the 

Gabbai in Bais Yosef of Boro Park. The Rosh 

Yeshiva, R’ Nekritz Zatzal [son-in-law of R' 

Avrohom Yoffen, who was the son-in-law of the 

Alter] was the sweetest and warmest person you 

ever met, but he let this person “have it but good”, 

and the Chutzpa never repeated 

itself.               ***  

I was told that in Antwerp by 

the shul of R’ Itzikel 

Pshevorsker Zatzal there was a 

Novardoker Yid by the name of 

R’ Ephraim Fulgar Zatzal. He 

would come early every day to 

daven at the first Minyan. He 

davened very, very, slowly, and 

he stayed there for 4 hours, 

finishing Shachris by the time 

the last Minyan was over.   ****  

I was told that although he wasn’t the most 

capable businessman, he made a nice Parnasa 

during the hours he worked. Spending extra time 

with Hashem puts you in a new world, and gives 

you Si'ata D'shmaya to get Hatzlachos even with 

less work and less capabilities.               ***** 

People who live with the Nissim of Mitzrayim in 

their mind, have a different “reality”. They are 

truly intelligent, because they live with the truth 

of Emuna and the greatness of Hashem. They are 

always reminding themselves of their private 

Nissim, and this causes Bitachon and more Nissim 

in their lives.                ****** 

The Baalei Mussar were 

known for their Kibud Av 

V'eim. They say that R’ 

Yisroel Yaakov 

Lubchansky’s mother 

was afraid to wave to her 

son from her window 

when he passed by her 

house every morning on 

his way to the 

Baranovitch Yeshiva 

where he was 

Mashgiach. If she would 

wave to him, he would 

come inside the house 

and spend the rest of the 

day attending to her. He 

would drop everything for Kibud Av V'eim. *****            

One of the great Baalei Mussar of Kelm had his 

father’s picture in front of him all his life, and he 

was full of admiration without end. His life’s 

dream was to leave Kelm, and to travel to Eretz 

Yisroel to be together with his father. The Baalei 

Mussar lived with the truth, that you owe 

everything to the people who brought you into 

this world.                        

 

 

R’ Itzikel of Pshevorsk 

R’ Yisroel Yaakov Lubchansky 
watching over the Bachurim  in 

Baranovitch 



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 Shemosi  5783

Shiur ID Duration Language

219296 4:48 Hebrew

220217 45:27 English

219290 5:54 Yiddish

219933 4:26 English

220209 7:39 Yiddish

220210 7:17 Hebrew

219935 5:22 English

220313 2:49 Hebrew

219936 5:33 English

220308 5:27 Yiddish

220472 20:52 Yiddish

220473 20:39 Hebrew

220317 6:52 English

220314 4:49 Hebrew

220318 5:47 English

220884 43:42 English

220310 3:53 Yiddish



220311 4:28 Yiddish

220315 4:46 Hebrew

220319 5:43 English
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Dedication Opportunities: 

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

sefer Sponsor                                                            $ 3,600 ($ 300/m)  
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city Sponsor                                                         $ 600 ($ 50/M) 
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more.  
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Questions To 

Rabbi  

Mandel 
 

Question: My wife and I live with my in-laws [for financial reasons]. I find it difficult, because we 

have such differing views [for example, they don't keep Shabbos]. What's the correct way to approach 

this? Also, what Seforim discuss Kavod, and how to not take it so seriously?  

Answer: As far as Seforim on Kavod, there is Chovos Halvavos in Shaar Yichud HaMaaseh & Shaar 

HaBitachon. Also, Madregas HaAdam from the Alter of Novardok. I am actually looking for someone 

to make a Likut collection on the Inyanim of Kavod and Bizyonos. 

Regarding your situation, the best option would be for you to move out. If this is not an option, try to 

judge your in-laws L'kaf Zechus and see them in a good light. Spend time on this. Set aside a full 

week for writing their Maalos. They will feel the Kavod, and this will change everything, since right 

now they aren’t getting any Kavod. ז יטמשלי כ  כַּמִַּים הַּפִָּנים לַּפִָּנים כֵּן לֵּב הָָּאדָּם לָָּאדָּם  Your 

feelings for someone are felt by them, even if you don’t express them verbally. They feel everything 

you feel about them, that’s why they don’t like you. The whole world revolves around Kavod. There 

are mothers who suffer because their daughters are prettier than they are. You see how far Kavod 

issues go?!! Even if you have more Nachas, or money, if you don’t work on Middos, then no matter 

how good life is, you will suffer from Kavod issues. 

If you would give unconditional love, then things would change. They need your Kavod even if they 

are older; sometimes older people need more love than when they were younger. Think positive terms, 

even without talking, you and your wife together. See all the Maalos and NOT ONE CHISARON, 

and with time they will mellow down, because they will feel it. You can even lie about them too, say 

they are Tzadikim. 

*** 

Question: As a father who frequently watches his kids, I find certain normal activities to be 

overwhelming; such as washing the kid’s hands before they eat, putting them in their car seats, and 

changing diapers. I’m even contemplating giving up on this whole washing-their-hands-before-they-

eat business. Any suggestions? 

Answer: Regarding the Halacha of washing your children’s hands, you have to ask a Posek. I don’t 

get involved in Psak Halacha. However, I would say that when it comes to Chumros, it’s not so 

simple to get stressed out about it. If the Chumros are causing stress, it may be better to forgo them. 

 

 
 

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

questionsforrabbimandel@gmail.com 
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