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BITACHON 

WEEKLY 

ויגש תשפ"ג פרשת  

IN THIS ISSUE 
• I DAVEN AND WORK ON BITACHON SO 

MUCH, WHY DO I GET NOWHERE??  

• WHEN YOU HAVE SIMCHA AND 
THANK, YOU MOVE!  

• RESPECT AND APPRECIATE THE 
PRESENT  

• WORRYING ABOUT THE FUTURE 
MAKES YOU A BUNDLE OF NERVES & 
YOU LOSE YOUR DIGNITY  

• BEING INVOLVED IN PROBLEMS [AND 
EVEN SINS] CAN BE A SIGN OF 
LOWLINESS 

• WHILE STRIVING TO GO UPWARDS, A 
PERSON MUST NEVERTHELESS BE 
HAPPY IN HIS PRESENT MATZAV  

• YOUR MISSION IN LIFE IS NOT 
NECESSARILY WHEN THINGS ARE 
WORKING OUT BEST  

• THE HARDER YOUR LIFE’S NISYONOS 
ARE, THE GREATER IS YOUR LIFE’S 
MISSION  

• THE SOLUTION FOR NISYONOS IN 
KEDUSHA IS TO GET MORE INVOLVED 
IN YOUR LIMUD HATORAH  

• EVEN WHEN YOUR AVODAS HASHEM 
ISN’T SO GEVALDIG, YOU ARE STILL 
VERY DEAR  

• HOW IMPORTANT IT IS TO PUSH 
AHEAD WITHOUT FEAR OF PEOPLE, 
AND TO LAUGH AT ALL THOSE SCARY 
PEOPLE IN OUR LIVES  

• ALWAYS INSIST THAT EVERY INCH OF 
EVIL IN YOUR LIFE IS DAVKA GOOD  

• A BAAL BITACHON REALIZES THAT 
LIFE’S CHALLENGES AREN’T “REAL” 
FEARS 

• STORIES  OF NOVARDOK 
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ַגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה   מד יח ַויִּ

I Daven and Work on Bitachon So Much and 

I Get Nowhere! Why? 

YOU MAY BE GOING THE WRONG DIRECTION 

The Meforshim ask1 why it says: ַויִַּגׁש [Yehuda] 

approached. Yehuda means thankfulness, as Leah 

said when she named him Yehuda:   ַהַפַעם אֹוֶדה

ויצא כט לה ה' ֶאת  This time I will thank 

Hashem. The average frum person who is serious 

about Avodas Hashem is usually concerned about 

Shteiging and improving himself. But often, 

people don’t really change much, despite their big 

aspirations to become a big Gaon and Tzaddik. 

And they don’t get Yeshuos [Refua, Shiduchim 

etc.] so easily.                                                     ** 

When You Have Simcha And Thank, You Move! 

The person who is always thanking for what he 

has, albeit in Ruchaniyus, comes out ahead. 

Hashem sees how he appreciates, and He gives 

him more and more. He is also much happier, and 

Simcha makes people grow quicker [according to 

the holy Baal Shem Tov2]. Notice how Yehuda is 

always moving up. Like:   ַויֵֶּרד ְיהּוָדה מֵּאֵּת

לח א ֶאָחיו  Yehuda left his brothers; he moves 

away to build his family.                                   *** 

And: ְוֶאת ְיהּוָדה ָׁשַלח ְלהֹורֹת ְלָפָניו גְׁשָנה  

 .Yaakov sent Yehuda before him to Goshen מו כח

Yehuda was the one whom Yaakov sent to build a 

Yeshiva in Mitzrayim. And only Yehuda was able 

to get Yaakov Avinu to allow Binyamin to go to 

Mitzrayim. He even mentioned:   כִּי ַעָתה ַׁשְבנּו

מג י  ֶזה ַפֲעָמיִּם  We could have been back twice! 

And now after the Becher was discovered in 

 
ַגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה אור החיים עה"פ  1 ַגׁש אחר שקרוב אליו היה[ מד יח]ַויִּ  .ומדבר עמו עד עתה ,צריך לדעת למה הוצרך לומר ַויִּ

וגם הרי המליץ בינותם. והדרש  ,שומע דבריו ממקום שעמד עד כה הוכי יוסף לא הי ,להתקרב ליוסף מה היא ולא נתבאר לפי הפשט הגשה זובהעמק דבר: 

 .ידוע הגשה לג' דברים. אבל הפשט עדיין מתבקש
י ֶאֱחֶזה אֱ בשם מורי כי  בעל שם טוב עה"ת ]פרשת נח בשם ספר בן פורת יוסף[    2 ְבָשרִּ כמו בזווג הגשמיי אינו מוליד כי אם המשמש באבר   כו[  איוב יט ]לֹוַה  -ּומִּ

 .ובתפלה, כשהוא באבר חי בשמחה ותענוג אז הוא מוליד וכו' החי בחשק ובשמחה, כך בזווג הרוחניי הוא הדיבור בתור

Binyamin’s sack, Yehuda is the first to return to 

Mitzrayim, as it says:  ַוָיבֹא ְיהּוָדה ְוֶאָחיו

מד יד בֵּיָתה יֹוסֵּף  Yehuda and his brothers 

returned to Yosef’s palace.                               

**** 
Of course, it’s because he accepted the Achrayus 

responsibility, but yet, the picture always comes 

out with him ahead of everybody. ַויִַּגׁש  

Va'yigash can also symbolize the person who is 

always getting things to move. The opposite of 

what we would think; i.e. that a satisfied Baal 

Hoda'ah lives with his pleasant past that he 

appreciates more than others!                         

***** 
So if you want to grow, try to spend time 

basking in the Simcha of your past successes in 

Torah, Tefila, Chesed, and Shviras HaMiddos. 

You may end up moving quicker than anyone! 

****** 

Notice how Chanukah [who’s whole Yesod is to 

Shteig in Ruchaniyus] is symbolized by adding 

Neiros [one to eight], yet at the same time they are 

days of Hallel and Hoda'ah! When you thank, you 

move! So many people complain that so much 

of their Tefilos for a Yeshua don’t seem to do 

much. They may be going the wrong direction. 

******* 

Wanting something [even in Ruchaniyus] can be 

like:  ָתוֹ קָ ְחה דוֹ ָעה ׁשָ ָעׁשָ ת ַהק ֶאחֵּדוֹ ל ַהכ  

 One who pressures the hour, the hour ברכות סד א

pressures him back. The right direction may be 

sincerely being happy with what you already 

have. Relax! Don’t think so much of tomorrow. 

Enjoy and appreciate today!                  ******** 
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Respect and Appreciate the Present  

MALCHUS MEANS RESPECT  

That’s why Yehuda has Malchus, since Malchus 

means respect, and Yehuda appreciates & 

respects the present. People who are preoccupied 

with wanting, wanting, and wanting, and 

therefore they daven, daven, and daven, may be 

guilty of being M'vazeh their present, which is 

always loaded with goodness in Ruchaniyus and 

Gashmiyus.                                                    ********* 

They don’t even Chap how lucky they are in so 

many ways. They don’t enjoy the  sun and the air, 

their food and their health, even their Ruchaniyus 

[albeit small]. All they think about is getting rid 

of the issue which bothers them. Indeed, 

sometimes it is K'dai to keep crying for your 

Yeshua, like Leah Imeinu. But notice how in the 

end, Leah becomes the forerunner of Baalei 

Hoda'ah. It was always in her, even during her 

worst days.                                                       ********** 

Despite Leah’s desperate desires [i.e. not to marry 

Eisav] she still had a certain amount of 

appreciation for the basics in her life. That’s why 

she was able to make a 180-degree turn-around, 

and she became #1 in thankfulness.       *********** 

Worrying About the Future Makes You A 

Bundle of Nerves & You Lose Your Dignity 

Notice how Ba'kovod'ike people have a certain 

grace and calm and Menucha; they respect every 

moment of their lives. A person who is always 

worried about the future is a bundle of nerves, and 

he loses his dignity. Respect yourself and your 

present situation; this is Malchus and Hoda'ah. In 

the end, you move faster.                       ************ 

The chief of police in Kelm was a Kelmer Ben 

 
עה, ראש המשטרה  עמ'ט"א, חנוכה ממרן המשגיח דלייקווד רבנו נתן מאיר וואכטפויגל זצוק"ל, נכתב על ידי תלמידו הר' ראובן הכסטר שלילקט רשימות ] 3

  .לעשות הכל בנחת עם מנוחת הנפש וצלילות הדעת  ,העיקר הגדול שם היה  .היתה שם רוח אחרת לגמרי  .אודות קלם אפשר לדבר הרבה  ,אמר המשגיחבקלם[  

תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל "ובמשך שנים היה לומד את הקטע הראשון  .והיה לומד אגרת הרמב"ן ,ראש המשטרה דקלם היה יהודיוסיפר ש

והתפלא איך שהמשגיח כבר אוחז כמה  ,ופעם היהודי הזה ראה איפה שהמשגיח אוחז באגרת הרמב"ן ".ובזה תנצל מן הכעס שהיא מדה רעה ,אדם ובכל עת

או לכבול את  ,ויכל לתת הוראה להכניס אדם לבית הסוהר ,ואותו אדם היתה לו שלוה גדולה ....בזמן שהוא עצמו עדיין אוחז בשורה הראשונה ,קטעים הלאה

לא שהיה    ,במה שהיתה לו מנוחת הנפש  ,וחו גדולכובמה היה    ,וכולם עמדו לפניו בהכנעה  !כאילו שמזמין אותו לסעודה  ,עם שיא המנוחה  ,פלוני באזיקים

 .חת כולם נתבטלו לפניוכיון שהכל היה אצלו בנ רק ,חכם או פקח גדול
ּלּו ֶלֱאֹכל ]מג ב[  4  .יהודה אמר להם המתינו לזקן עד שתכלה פת מן הביתרש"י עה"פ ַכֲאֶׁשר כִּ

Torah who was respected by all the Goyim 

because of his Menucha. [Leket Reshimos3]. 

When a person respects the present moment, 

Hashem will give him more good moments. 

Being stressed is a weakness. Calmness is 

strength. Like a lion, about which it says: 

ויחי מט ט ּוְכָלבִּיא מִּי ְיקִּיֶמּנּו  Who can 

arouse him? As long as we try. This is all Hashem 

asks from us.                                       ************* 

For good reason Yehuda, the Baal Hoda'ah, was 

chosen for Malchus. Notice how when all the 

Shevotim were concerned about Yaakov allowing 

Binyamin to go to Mitzrayim, Yehuda was calm 

and patient. “Wait till we run out of food! Then 

things will move!” [Rashi4].          ************** 

An impatient person can’t tolerate the present. 

He lives in the future, and he misses so much 

pleasure of the present. The Melech gets: 

 oil smeared on his head. Oil is a beautiful ְמׁשִּיָחה

slow-motion liquid, and it lights up everything. 

Like we sing on Friday night:   ְמנּוָחה ְושְִֹּמָחה

זמירות לליל שבת אֹור ַלְיהּודִּים  Menucha and 

Simcha light up a Yid’s life.       *************** 

The Alter from Novardok said: “The worst 

present is better than the best future!” Try to 

distract yourself from your problems and be calm. 

This does wonders for your future, and you’ll 

have Koach to move on!              **************** 

Let me enjoy my ice cream, cocktail, my hot 

bath, my Tosafos, and especially my Shaar 

HaBitachon. We’ll get involved with our issues 

later!      ***************** 

Actually, it is a known Yesod that when a person 

tells the Nissim of Hashem, it invites more Nissim. 
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[Zohar5]. So the more you recall the past and 

appreciate it, the better your future. [L'havdil, 

every human being is also like that; when people 

are appreciated, they perform better in the future]. 

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

So the key to a good future is thanking for the 

goodness of the past. [Some say that P'sukei 

D'zimra is just as powerful as Shmoneh Esrei, and 

even more]. By Yehuda it says:   ָיְדָך ְבעֶֹרף

ויחי מט ח אְֹיֶביָך  you will strike your enemy 

in the back of their head, and Rashi explains6 that 

Shevet Yehuda used a bow and arrow during 

warfare. In his Hesped on Shaul, Dovid HaMelech 

said: שמואל ב, א יח  ְלַלמֵּד ְבנֵּי ְיהּוָדה ָקֶׁשת  

We must teach Shevet Yehuda how to use the 

“Keshes” [bow and arrow]. And the Gemara 

speaks7 about Dovid killing Pelishtim with a 

Keshes. Why a Keshes?            ******************* 

We can suggest that a Keshes is a symbol of the 

greatness of Shevet Yehuda, the Shevet of 

thankfulness. They seem to go backwards by 

thanking instead of kvetching for a better 

future [similar to the “pulling back” of the 

 
יּוָבא ַעל ַבר ָנׁש, זוהר ]פרשת בא, מ ב[  5 יהּו חִּ ם, ְדאִּ ְצַריִּ יַאת מִּ יצִּ ְׁשָבָחא דִּ ּקּוָדא ָבַתר ָדא, ְלַסֵפר בִּ יְמָנא, ָכל ַבר ָנׁש כ"ו פִּ י אֹוקִּ ין. ָהכִּ ְׁשָתֵעי ְבַהאי ְׁשָבָחא ְלָעְלמִּ ְלאִּ

יְנָתא ְלָעְלָמא  ְׁשכִּ יהּו ְלֶמחֵדי בִּ ין אִּ פּור ַחֵדי ְבֶחְדָוה, ַזמִּ ם, ּוְבַההּוא סִּ ְצַריִּ יַאת מִּ יצִּ ְׁשָתֵעי בִּ יהּו ַבר ְדאִּ ֹכָּלא, ְדַהאי אִּ יְך  ְדָאֵתי ְדהּוא ֵחדּו מִּ ָנׁש ְדַחֵדי ְבָמֵריה, ְוקּוְדָׁשא ְברִּ

פּור. ]כ"ו   ים. כָ   -הּוא ַחֵדי ְבַההּוא סִּ יא חֹוָבה ַעל ֶבן ָאָדם ְלַדֵבר ְבֶׁשַבח ֶזה ְלעֹוָלמִּ ם, ֶׁשהִּ ְצַריִּ יַאת מִּ ְצָוה ַאַחר זֹו ְלַסֵפר ְבֶׁשַבח ְיצִּ יצִּ מִּ יַאת ְך ֵבַאְרנּו, ָכל ָאָדם ֶׁשְמַדֵבר בִּ

ְמַחת ַהכֹ  יָנה ָבעֹוָלם ַהָבא ֶׁשהּוא שִּ ְשֹמַח ַבְשכִּ יד הּוא לִּ ְמָחה, ָעתִּ פּור ָשֵמַח ְבשִּ ם ּוְבאֹותֹו סִּ ְצַריִּ ל, ֶׁשֲהֵרי הּוא ָאָדם ֶׁשָשֵמַח ַבֲאדֹונֹו, ְוַהָּקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ָשֵמַח ְבאֹותֹו מִּ

פּור  .[סִּ

י, ְדקָ ֵביה ַׁשֲעָתא, ָכנִּ  ילִּ ְׁשָבָחא דִּ פּוָרא דִּ ילּו ּוְׁשָמעּו סִּ יֵליה, ְוָאַמר לֹון, זִּ יְך הּוא ְלָכל ָפַמְלָייא דִּ ין, יׁש קּוְדָׁשא ְברִּ ְתַכְנׁשִּ י. ְכֵדין כְֻּּלהּו מִּ ְׁשָתעּו ָבַני, ְוַחָדאן ְבפּוְרָקנִּ א מִּ

שְ  ין ַבֲהַדְייהּו ְדיִּ ְתַחְברִּ ְׁשָבָחא, ְדָקא ַחָדאן ְבֶחְדָוא ְדפּוְרָקָנא ְדָמֵריהֹון, ְכֵדין ַאְתָיין ְואֹוָדן ֵליהְוַאְתָיין ּומִּ פּוָרא דִּ ין  ָרֵאל, ּוְׁשָמעּו סִּ סִּ ינּון נִּ יְך הּוא, ַעל ָכל אִּ ְלקּוְדָׁשא ְברִּ

ית ֵליה ְבַאְרָעא, דְ  יָׁשא ְדאִּ יהֹון.ּוְגבּוָרן ְואֹוָדאן ֵליה ַעל ַעָמא ַקדִּ ]ְבאֹוָתה ָׁשָעה כֹוֵנס ַהָּקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ְלָכל ַהָפַמְלָיא ֶׁשּלֹו, ְוָאַמר ָלֶהם:  ַחָדאן ְבֶחְדָוה ְדפּוְרָקָנא ְדָמארִּ

י. אָ  ָּלתִּ ְגאֻּ ים בִּ י ּוְשֵמחִּ ים ֶׁשּלִּ ים ַהָבנִּ י ֶׁשְמַדְברִּ פּור ַהֶשַבח ֶׁשּלִּ ְׁשְמעּו ֶאת סִּ ים ְלכּו ְותִּ פּור ַהֶשַבח ֶׁשְשֵמחִּ ים סִּ ְשָרֵאל, ְוׁשֹוְמעִּ ם יִּ ים עִּ ְתַחְברִּ ים ּומִּ ים, ּוָבאִּ ְתַכְנסִּ ז כָֻּּלם מִּ

ים  ים ּוְגבּורֹות, ּומֹודִּ סִּ ים ַלָּקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ַעל ָכל אֹוָתם נִּ ים ּומֹודִּ ַּלת ֲאדֹוָנם. ָאז ָבאִּ ָּלה ֶׁשל לֹו ַעל ָהָעם ַהּקָ ְבֶחְדַות ְגאֻּ ְמַחת ַהְגאֻּ ים ְבשִּ דֹוׁש ֶׁשֵיׁש לֹו ָבָאֶרץ ֶׁשְשֵמחִּ

 .ֲאדֹוָנם[

ּפּוָרא ַיֲהֵבי ֵחיָלא ְלָמאֵריהֹון, ְכַמלְ  ְשָרֵאל ְבַההּוא סִּ ּתֹוָסף ֵליּה ֵחיָלא ּוְגבּוְרָּתא ְלֵעיָלא, ְויִּ ּתֹוָסף ֵחיָלא ּוְגבּוְרָּתא, ַכד ְמׁשַ ְכֵדין אִּ ין ְגבּוְרֵּתיּה, ְואֹוָדן  ָכא, ְדאִּ ְבחִּ

ָקֵמיּה ין מִּ ְתַמר. ְכגַ ֵליּה, ְוֻכְלהּו ַדֲחלִּ פּור ְכָמה ְדאִּ ְׁשָתֵעי ְבסִּ ית ְלַׁשְבָחא ּוְלאִּ ין ָכְך, אִּ ְסַתָּלק ְיָקֵריה ַעל כְֻּּלהּו. ּוְבגִּ ְׁשְתֵעי תָ , ְואִּ יהּו ַעל ַבר ָנׁש, ְלאִּ יר  ְווָנא ָדא, חֹוָבה אִּ דִּ

ין ְדָעַבד. יסִּ ינּון נִּ יָסא ְבָכל אִּ יְך הּוא, ּוְלַפְרסּוֵמי נִּ בֹוָנם, ְכמֹו ֶמֶלְך ֶׁשּמ]  ָקֵמי קּוְדָׁשא ְברִּ ַח ְלרִּ ים כֹּ ּפּור נֹוְתנִּ ְשָרֵאל ְבאֹותֹו סִּ ַח ּוְגבּוָרה ְלַמְעָלה, ְויִּ ּתֹוֵסף לֹו כֹּ יף ָאז מִּ ֹוסִּ

ַח ּוְגבּוָרה ְכֶׁשְּמׁשַ  ָּפָניוכֹּ ים מִּ ים לֹו, ְוֻכָלם ּפֹוֲחדִּ ים ְגבּוָרתֹו ּומֹודִּ פּור ֶזה ְכמֹו ֶׁשֶנֱאַמר. ְכמֹו ֶזה חֹוָבה ְבחִּ ְתַעֶּלה ְכבֹודֹו ַעל כָֻּּלם. ְוָלֵכן ֵיׁש ְלַׁשֵבַח ּוְלַדֵבר ְבסִּ ַעל ֶבן  , ּומִּ

ְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ּו יד לִּ ים ֶׁשָעָשהָאָדם ְלַדֵבר ָתמִּ סִּ  . [ְלַפְרֵסם ֶאת ַהֵנס ְבָכל אֹוָתם נִּ
צריכין בני יהודה ללמדם מלחמה ולמשוך ויאמר דוד, מעתה שנפלו גבורי ישראל,  ]ש"ב א יח[  ַויֹאֶמר ְלַלֵמד ְבֵני ְיהּוָדה ָקֶׁשתרש"י בספר שמואל עה"פ  6

ֵנה ְכתּוָבה ַעל ֵסֶפר ַהָיָׁשרבקשת ְיֶביָך ?והיכן רמיזא .הלא היא כתובה על ספר בראשית שהיא ספר ישרים, אברהם יצחק ויעקב .. הִּ ֶרף אֹּ  [,ויחי מט ח] ָיְדָך ְבעֹּ

 .הוי אומר זה קשת ?איזו היא מלחמה שמכוין בה ידו כנגד פדחתו שהוא מול ערפו
ינֹו ָהֶעְצנִּ מו"ק טז ב,  7 ַעל ְׁשֹמֶנה  ,ובשעה שיוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץ ,כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת י ]ש"ב כג ח[הּוא ֲעדִּ

ְרֹדף ֶאָחד ֶאֶלף ]האזינו לב ל[  דכתיב ,והיה מתאנח על מאתים ,שהיה זורק חץ ומפיל שמונה מאות חלל בפעם אחת ]שם[  ֵמאֹות ָחָלל ְבַפַעם ֶאָחת   , ֵאיָכה יִּ

י :ואמרהיצתה בת קול  תִּ ָיה ַהחִּ ְדַבר אּורִּ  ]מ"א טו ה[. ַרק בִּ
לא תתן   'מלכים פרק ג הלכה ו[ וכן לא יהיה שטוף בנשים, אפילו לא היתה לו אלא אחת לא יהיה מצוי אצלה תמיד כשאר הטפשים, שנא כותרמב"ם ]הל 8

 כל ימי חייו.  א'לפיכך דבקו הכתוב בתורה יתר משאר העם שנ  שלבו הוא לב כל קהל ישראלולא יסור לבבו,    'לנשים חילך, על הסרת לבו הקפידה תורה שנא

bow]. But in the end, they come out ahead. 

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

Being Involved in Problems [And Even Sins] 

Can Be A Sign of Lowliness 

TRY TO BE “ABOVE” WITH HODA'AH AND 

MALCHUS  

We can suggest another reason why Davka 

Yehuda became Melech and not his three older 

brothers. When Reuven, Shimon, and Levi were 

born, they were given names which consoled 

Leah for her Tza'ar of being: ְשנּוָאה rejected. But 

the naming of Yehuda was just plain thank-you, 

without giving a reason that it’s making life easier 

for her.                                 ********************* 

Notice how Reuven, Shimon, and Levi were 

involved in troublesome situations, while Yehuda 

is the opposite; he keeps out of trouble and he only 

saves people [Yosef, Tamar, and Binyamin]. A 

Melech is the Lev of Klal Yisroel. [Rambam8]. He 

is pure goodness, and he sees no evil anywhere. 

Dovid was loaded with Ha'tavah B'makom 

Hakpada. Instead of getting upset, he loves and 

saves his enemies.             ********************** 
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Also, just like he respects every moment of his 

life, and he cherishes his beautiful past and always 

thanks, he is also full of respect for so many 

controversial people; like Shaul [who he keeps 

calling Moshiach Hashem], Avner, and Avshalom. 

And he appoints Shim'i ben Gera as his son’s 

Rebbe, despite his cruelty to Dovid when he 

cursed him. The Shoresh of Yehuda was a 

situation without issues, just plain thankfulness. 

And so is Yehuda [and Malchus] a person who has 

no issues. Even when he does have issues, it’s as 

if he doesn’t, since he sees only good and is 

flooded with a lifestyle of thankfulness. 

While Striving to Go Upwards, A Person Must 

Nevertheless Be Happy in His Present Matzav 

THE MESSAGE OF CHANUKAH 

Every night you add a Ner until you reach eight. 

The whole idea of Chanukah is going upwards 

and growing; similar to the Mizbeach which had a 

ramp [ַחנּוַכת ]ַהמְִּזבֵַּח  which symbolizes a 

person’s moving upwards [RSRH9]. Yet, the day 

that you light two Neiros is as good as the day you 

light six Neiros. Each day has its own Mitzva, and 

if you add a Ner or two at the wrong time, you are 

ruining it.                 ** 

This is a Mashal to advancing in Avodas Hashem. 

Although a person must always strive to go 

upwards, he must nevertheless be happy in his 

 
לפיכך נוכל להבין מדוע קרן יסוד וכבש  ]כז ח, עמ' תקיד[ ְנבּוב לֹֻּחת פ עה"בפרשת תצוה  זללה"ה רפאל הירש בן הר"ר רבי שמשון  הגאון מוהר"ר ירושפ 9

ישנן  "הראל"בתור  ,רק למזבח ,קרן אינה נוהגת בבמה .ומאותה נקודת השקפה עלינו לבקש אחר טעם ההלכה שריבוע אף הוא מעכב ,מעכבים לגבי המזבח

הקרנות מסמלות  .לעמוד איתן בגבהים אלה ןאו את הרצו ,שכן הקרנות מסמלות את העלייה לגבהים המוסריים של התורה ,קרנות המתרוממות מעל פניו

קריאה זו היוצאת מהמזבח מזרזת אותנו להטהר ולהתרומם אל  וכו', והן מעניקות למזבח את המשמעות של קריאה כלפי מעלה ,מהארץ "אל על"התנשאות 

שהיא כה  ,בבמה גם חסרה המחיצה לדמים .וחסרים בבמה ,בפועל אל המזבח מאפיינים רק את המזבח עוליםגם הכבש בו וכו'  הגבהים הזכים של התורה

 , רק המזבח מזמין אדם להעפיל אל גבהי המוסריות או לעמוד איתן בגבהים שכבר הגיע אליהם  ,היינו ההבדלה למתן הדמים למעלה או למטה  ,זבחאופיינית למ

 .לכן רק למזבח יש קרץ יסוד כבש וחוט הסיקרא ,ורק המזבח קורא לאדם להוציא לפועל את החזון המיוצג בארון בשולחן ובמנורה
רּו ֶנְגֶדָך  שלי עה"פ  הגר"א בביאורו למ  10 יטּו ְוַעְפַעֶפיָך ַיְיׁשִּ יק ַהְרֵבה  יז[  -]קהלת ז טזהענין כמ"ש  ]ד כה[  ֵעיֶניָך ְלֹנַכח ַיבִּ י ַצדִּ ְרַׁשע ַהְרֵבהוְ ַאל ְתהִּ ְתַחַכם    ,ַאל תִּ ַאל תִּ

י ָסָכל ַהְרֵבה ואל תתחכם הרבה היינו  ,שצריך האדם לילך בדרך היושר ,שלא תטה ימין ושמאל ,והיינו אל תהי צדיק הרבה ואל תרשע הרבה ,ַהְרֵבה ְוַאל ְתהִּ

 .רק בדרך השוה והיושר  ,א יסתכל כלל בחכמהוגם אל יהיה סכל הרבה שלא ישים עצמו כבהמה ול  ,שלא לילך בגדולות ונפלאות ממנו כי יפול הנופל ממנו

 , וזהו עיניך לנכח יביטו .ולנטיית גובה והשפלה צריך שמוש העפעפים להגביהם או להשפילם ,ולנטיית ימין ושמאל צריך לצדד העינים לימין או לשמאל לבד

 .והיינו לא תתחכם הרבה ולא תהי סכל הרבה ,ישירו נגדךרק י ,לא להגביהם למעלה או להשפילם למטה ,ועפעפיך יישירו נגדך ,ולא לימין או לשמאל

אלא  ,לקפוץ תיכף ולאחז מיד את הקצה האחרון וההיפוך שהיה רגיל פשראי א  , כי האדם הרוצה לשבור תאותו ]ד טו[ ְפָרֵעהּו ַאל ַתֲעָבר בֹוושם עה"פ 

 .ואז ישבור את תאותו עד שיעמוד ע"ד היושר ,יתרחק מעט מעט עד שיבא אל קצה האחרון

תֹוֲעַבת וגו'  ,איפה ואיפה הוא מדה ג"כ כנ"ל ,למכור לזולתו חדלו וא חדא ,שיש לו ב' משקלים]כ י[ ַגם ְׁשֵניֶהם  ה'ֶאֶבן ָוֶאֶבן ֵאיָפה ְוֵאיָפה תֹוֲעַבת ושם עה"פ 

היא  ,ואם הוא קופץ ונוטל דרך גבוה יותר מהצריך לו ונופל ממנה ונוטל לעצמו דרך אחרת ,צריך לילך בדרכו לאט לאט מדרגא לדרגא שהאדםוהעניין 

כים שבכל א' כל הב' דר "ַגם ְׁשֵניֶהם"ואמר  .שניהם תועבה לה' ,והוא פעמים טוב ופעמים רע ,וכן איפה ואיפה מה שצריך בינו לבין הבריות ,תועבה אצל ה'

 .הם תועבה אצל ה'

present Matzav. Wanting to have more today can 

be detrimental גֹורֵַּע ַהמֹוסִּיף ְוָכל  and 

“adding” is actually “decreasing”!! Respect your 

present Madrega in Bain Adam La'chaveiro, 

Tefila, Chesed, Kedusha, and Torah. Yes, we 

know that you’re not perfect, but for today, your 

present Matzav is perfect for the present!            *** 

So be proud with your half Shas, or half-baked 

Tefilos, or incomplete Chasadim, etc. In 

Ruchaniyus you don’t jump, and the Gr”a says10 

that by jumping you lose. Be yourself, and be 

totally happy, despite those serious Chesronos 

with Ta'ava, Ka'as, and Atzvus, etc. [especially 

during the Yom Tov of thankfulness].              **** 

You may have serious Chesronos in Ruchaniyus 

that not necessarily are you expected to 

overcome! It is possible that being happy with 

the fact that you aren’t worse, may be what is 

expected. You need a Rebbe to guide you. 

י  מד כד ַעְבְדָך ָאבִּ  

Kosher Ga'ava Can Save Your Life! 

Chazal say that Yosef lost ten years of life, since 

he allowed Yehuda to call his father his “Eved”. 

[How careful a Yid should be with every single 

person!] In all his stories from the beginning to 

end, Yosef is always in a major Romemus mode, 

as it says: 'דהי"ב יז ו  ַויְִּגַבּה לִּבֹו ְבַדְרכֵּי ה  
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He lifted his heart in the service of Hashem. The 

extremism is all over the Torah. Why did Yosef 

go to such an extreme?                            ** 

Chazal call11 Yosef a: ָקָטן ֶׁשבְִּׁשָבטִּים smallest 

of the Shevotim. Perhaps Yosef had to go extreme 

for this reason, since the Rambam says12 that a 

person who works on his Middos needs to go 

extreme in the opposite direction.     

Yosef is constantly on top. Even after he weeps 

[when he sees that his brothers have remorse for 

selling him] he still continues with tough words. 

He accuses them of being spies [which wasn’t 

true] and he reminds them of their Aveiros. 

[Chazal13].                                                         *** 

Those who are working on having self-esteem 

may need to learn from Yosef to what crazy 

extremes you must go [even looking down at 

others]. Like Hashem told Ahron [when he felt 

bad since he was not part of Chanukas 

HaNesi'im]: “Your portion is better than theirs”. 

[Rashi14]. A person who is too depressed to 

function properly, needs to do these types of 

things.                                                              **** 

Don’t make a god out of a mere human! No 

matter how important/ or rich/ or holy he may 

be! This causes your depression; when you are 

so overwhelmed by others, and their opinions 

of you are Toras Lokshen Mi’Sinai, Rachmana 

Litzlan!!!  You may need to learn from Yosef how 

merciless he was with his brothers, who he really 

 
ָפָניו בראשית רבה ]צג י[ 11 ְבֲהלּו מִּ י נִּ יוסף קטנן של שבטים  ,אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה ,אבא כהן ברדלא אמר ,ְולֹא ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות ֹאתֹו כִּ

ָפָניו ,ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו ,היה ְבֲהלּו מִּ י נִּ תהלים ]שנאמר  ,לכשיבא הקב"ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא .הה"ד ְולֹא ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות ֹאתֹו כִּ

יֲחָך ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך כא[ נ  .על אחת כמה וכמה ,אֹוכִּ
ם לו להנהיג עצמו שאם הוכה וקולל לא ירגיש כלל, וילך בדרך זו זמן רמב"ם הלכות דעות ]פרק ב הלכה ב[ וכיצד היא רפואתם מי שהוא בעל חמה אומרי 12

בדברים מרובה עד שיתעקר החמה מלבו, ואם היה גבה לב ינהיג עצמו בבזיון הרבה וישב למטה מן הכל וילבש בלויי סחבות המבזות את לובשיהם וכיוצא 

ועל קו זה יעשה בשאר כל הדעות  ה, ולכשיחזור לדרך האמצעית ילך בה כל ימיו, אלו עד שיעקור גובה הלב ממנו ויחזור לדרך האמצעית שהוא דרך הטוב

 עד שיחזור בו לדרך הטובה והיא מדה בינונית שבכל דעה ודעה.  אם היה רחוק לקצה האחד ירחיק עצמו לקצה השני וינהוג בו זמן רב
 . מיד נזדעזעו .שמעון ולוי שמם :הקיש בגביע אמר להן ?ומי הן :אמרו לו .שכםאני רואה בגביע ששנים מכם החריבו כרך גדול של תנחומא ]מקץ פרק ח[  13
לפי שכשראה אהרן  ?למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים ]ח ב[ַדֵבר ֶאל ַאֲהֹרן ְוָאַמְרָת ֵאָליו ְבַהֲעֹלְתָך ֶאת ַהֵנֹרת רש" בפרשת בהעלותך עה"פ  14

 שאתה מדליק ומטיב את הנרות. ,שלך גדולה משלהם ,חייך :אמר לו הקב"ה ,עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו שלא היה ,חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו
 .כשהיה נשבע לשקר היה נשבע בחיי פרעה .אם יחיה פרעה ]מב טו[ ֵחי ַפְרֹעהרש"י עה"פ  15
בכל מקום אשר בשם "יעקב" וכו'?  אלא שיש לנו לחקור זאת, במה יבחר ה' לזמנים יקרא לו "יעקב" ולזמנים "ישראל"    ]בתחלת פרשת ויחי[  אור החיים  16

 .יתכנה הוא לסיבה אשר יארע שם דבר מבחינת העצב והיגון
ָּוה ָלנּו מֶׁשה מֹופ  עה"בפרשת ברכה    זללה"ה  רפאל הירש  בן הר"ר  רבי שמשון  הגאון מוהר"ר  פירוש 17 ַּלת ַיֲעֹקבתֹוָרה צִּ בכוונה נקט כאן הכתוב ]לג ד[    ָרָׁשה ְקהִּ

; ונוסף על כך: "קהלה", לא "קהל". כלל ישראל קרוי "קהלה" רק כאן, ואילו כאשר הוא דל מבחינה חומרית"  יעקב"  ישראל קרוילשון "יעקב" ו"קהלה".  

loved!                                                                ***** 

Look at the Pesukim! Again and again, he knocks 

them and makes fun of them. He also makes fun 

of Paroh when he swears falsely in his name, by 

saying: “I swear by the life of Paroh” [meaning, 

just as Paroh’s life is worthless, so too my oath is 

a big fake out!]. [Rashi15]. I discussed this with a 

famous Adam Gadol, and he agreed that people 

with super low self-esteem, need to Davka get 

carried away with relentless, unending, extreme 

Ga'ava about themselves, and ridiculing all those 

“gods” in their lives.                                       ****** 

People without self-esteem find it hard to 

[mentally] knock the people in their lives who 

cause them to feel inferior. They worry about 

Derech Eretz and Anava. This is a big mistake. 

Being tough at the right time is one of the 

major challenges of every human, and you can 

lose loads, Chas V'shalom. Like Shaul who lost 

his Malchus because he had too much respect for 

the people around him, and he therefore didn’t 

wipe out Amalek. 

י ָחי  ְשָרֵאל ַרב עֹוד יֹוֵסף ְבנִּ ֹּאֶמר יִּ מה כחַוי  

Your Mission in Life Is Not Necessarily When 

Things Are Working Out Best 

Yaakov was told twice that his name will be 

Yisroel and not Yaakov. Yet, I counted in the 

Pesukim since he became Yisroel, and there are 

about 70 “Yaakov’s” and 20 “Yisroel’s”. The Ohr 

HaChaim16 and RSRH Zatzal17 say that Yaakov is 



Bitachon Weekly   פרשת ויגש תשפ"ג 

7 
 

used when depressed, and Yisroel when he was 

B'simcha. Rashi says18 that Yisroel means:   שַ ר

ידגִּ ָנוְ   a nobleman, and Yaakov means lowly 

and sneaky.                                                            ** 

וישב לז גְויְִּשָראֵּל ָאַהב ֶאת יֹוסֵּף   “Yisroel” 

loved Yosef. The first time Yisroel is used, it is in 

connection to Yosef. And most “Yisroel’s” have 

to do with Yosef, especially while bentching 

Ephraim and Menashe [at least six times 

“Yisroel”19] and when he hears that Yosef is alive 

[three times “Yisroel”20]. Then he switches back 

to “Yaakov”21 until he meets Yosef. Then he 

becomes “Yisroel” again, twice22.                       *** 

Right after Binyamin is born, Rashi says23 that the 

family was now complete, and was fit to be 

counted. There, we have Yisroel three times24. 

Also, right after all the Shevotim were blessed, it 

says:   ויחי    ׁשְִּבטֵּי יְִּשָראֵּל ְׁשנֵּים ָעָשרָכל אֵֶּלה

 The Shevotim of “Yisroel” numbered מט כח

twelve. The Shleimus of Yaakov is when he has all 

twelve sons, and especially Yosef. No wonder 

Yosef is constantly acting extremely self-

confident, with his brothers and even parents 

[who also bowed to him in the dream] and Yaakov 

bowed down to Yosef.                                         ****  

 
או כל ציבור   ,או הכלל במצבים של חולשה  ,"קהלה" הוא ה"קהל" בחולשתו ובתלותובשאר כל המקומות הוא קרוי בשם המבטא את עצמאותו "קהל ישראל".  

"אין צבור  ,יחיד המסתעף מן הכלל הגדול. לא ליחידים אלא לכלל מסר ה' את תורתו למורשה, שכן רק הכלל הוא נצחי, ורק לכלל יש אמצעים לכל משימה

ריחה, והיא לא ניתנה, רק לכלל הגדול בכללותו, אלא יש לשאת אותה ולהגשים אותה גם כאשר מת ואין צבור עני". והתורה לא נמסרה רק לצורך עתות הפ

 .כל "קהילה" חייבת לדאוג להנחלת התורה ולהגשמתה בתוך חוגה .העם הוא בבחינת "יעקב"; וכל ציבור קטן המסתעף מהכלל מצווה על כך
ְמָך עֹוד  18 ָּקֵרא ׁשִּ  .אלא לשון שר ונגיד ,לשון אדם הבא במארב ועקבה]לה י[  בַיֲעקֹּ רש"י בפרשת וישלח עה"פ לֹא יִּ
ְשָרֵאלַוַיְרא  19 י ֵאֶּלה  יִּ ְשָרֵאלְוֵעיֵני וגו' ֶאת ְבֵני יֹוֵסף ַויֹאֶמר מִּ ֹזֶקן וגו'  יִּ ְשָרֵאלַויֹאֶמר ָכְבדּו מִּ י  יִּ ָּלְלתִּ ְשמֹאל  וגו' ֶאל יֹוֵסף ְרֹאה ָפֶניָך לֹא פִּ ינֹו מִּ ימִּ ם בִּ ֶאת ֶאְפַריִּ

ְשָרֵאל ין  יִּ ימִּ ְשמֹאלֹו מִּ ְשָרֵאלְוֶאת ְמַנֶשה בִּ ְׁשַלח וגו'  יִּ ְשָרֵאלַויִּ ם יִּ ינֹו ַוָיֶׁשת ַעל רֹאׁש ֶאְפַריִּ ְשָרֵאלַויֹאֶמר וגו'  ֶאת ְימִּ ֵנה  יִּ י ֵמתֶאל יֹוֵסף הִּ  כא.  -וגו'. ויחי מח ח ָאֹנכִּ
ְשָרֵאלַויֹאֶמר  20 י ָחי וגו' יִּ ַסע  ַרב עֹוד יֹוֵסף ְבנִּ ְשָרֵאלַויִּ ְשָרֵאלים קִּ ַויֹאֶמר ֱאֹל וגו' ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו ַוָיבֹא ְבֵאָרה ָשַבע יִּ ויגש  וגו'. ְבַמְרֹאת ַהַּלְיָלה ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ְליִּ

 ב.-מה כח, מו א
בַוָיָקם  21 ְבֵאר ָׁשַבע וגו' ַיֲעקֹּ ְצָרְיָמה  מִּ בַוָיֹבאּו מִּ תֹו ַיֲעקֹּ בָכל ַהֶנֶפׁש ְלֵבית  וגו' ְוָכל ַזְרעֹו אִּ ים ַיֲעקֹּ ְבעִּ ְצַרְיָמה ׁשִּ  כז. -. ויגש מו הַהָבָאה מִּ
ְקַראת  22 ְשָרֵאלַוֶיְאֹסר יֹוֵסף ֶמְרַכְבתֹו ַוַיַעל לִּ יו גְׁשָנה  יִּ ְשָרֵאלַויֹאֶמר וגו' ָאבִּ י עֹוְדָך ָחי. יִּ י ֶאת ָפֶניָך כִּ  ל.-ויגש מו כט  ֶאל יֹוֵסף ָאמּוָתה ַהָפַעם ַאֲחֵרי ְראֹותִּ
ְהיּו ְבֵני ַיֲעֹקב ְשֵנים ָעָשר רש"י בפרשת וישלח עה"פ  23  ומנאן. ומעתה ראוים להמנות משנולד בנימין נשלמה המטהמתחיל לענין ראשון  ]לה כב[ַויִּ
ַסע  24 ְשָרֵאלַויִּ ְגַדל ֵעֶדר יִּ ְׁשֹכן  .ַוֵיט ָאֳהֹלה ֵמָהְלָאה ְלמִּ י בִּ ְשָרֵאלַוְיהִּ וא ַויֵ  יִּ ְׁשַמע ָבָאֶרץ ַההִּ יו ַויִּ יֶלֶגׁש ָאבִּ ְלָהה פִּ ְׁשַכב ֶאת בִּ ְשָרֵאלֶלְך ְראּוֵבן ַויִּ ְהיּו ְבֵני ַיֲעֹקב ְׁשֵנים  יִּ ַויִּ

 כב. -. וישלח לה כאָעָשר
ם ְלכּו ֶאל יֹוֵסף ֲאֶׁשר יֹאַמר ָלֶכם ַתֲעשּורש"י בפרשת מקץ עה"פ  25 ְצַריִּ וכשבאו אצל פרעה  ,יוסף אומר להם שימולו הלפי שהי ]מא נה[ ַויֹאֶמר ַפְרֹעה ְלָכל מִּ

א"כ כל אשר יאמר  :אמר להם .והרקיבה ,אספנו הרבה :אמרו לו ?והלא הכריז לכם ששני הרעב באים ,א"ל למה לא צברתם בר ,ואומרים כך הוא אומר לנו

 ?מה אם יגזור עלינו ונמות ,הרי גזר על התבואה והרקיבה ,לכם תעשו
ישמעאל, אותו היום יום חגם היה, והלכו כולן לבית עבודה זרה שלהם, והיא אמרה להן חולה היא, אמרה: אין לי יום שניזקק לי  בינא דבי רסוטה לו ב, ת 26

ייוסף כיום הזה.  מִּ ְכָבה עִּ ְגדֹו ֵלאֹמר ׁשִּ ְתְפֵשהּו ְבבִּ יכתבו על אבני , אמר לו: יוסף, עתידין אחיך שבאותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון ,ַותִּ

  ?אפוד ואתה ביניהם, רצונך שימחה שמך מביניהם

The Harder Your Life’s Nisyonos Are, The 

Greater Is Your Life’s Mission 

He is #1 in the house of Potiphar, as he himself 

said: וישב  אֵּיֶנּנּו ָגדֹול ַבַביִּת ַהֶזה מִֶּמּנִּי

 There is no one greater than me in this לט ט

house, and the same when he was in jail. Paroh 

even remarked that he’s afraid that Yosef would 

kill all the Mitzri’im! [Rashi25]. The Navi says: 

ְוָהָיה בֵּית ַיֲעֹקב אֵּׁש ּובֵּית יֹוסֵּף ֶלָהָבה 
עובדיה א יח  ּובֵּית עֵָּשו ְלַקׁש  The day will come 

when the house of Yaakov will be fire, and the 

house of Yosef will be a blaze, and the house of 

Eisav will be straw. Yaakov and Yosef have a 

mission together to destroy the Yetzer Hara 

[symbolized by Eisav]. When Yaakov wrestled 

with and overcame the Malach of Eisav, he 

became Yisroel, which means a victory over the 

Yetzer Hara. This is why Yisroel loved Yosef, 

since he knew that they had a mission together. 

Together with Yosef he becomes Chashuv, and 

Yosef on his own is: ֶאת ַהכֹובֵּׁש גִּבֹור אֵּיֶזהּו 

אבות ד א  יְִּצרוֹ   A Gibbor who overcomes his 

Yetzer Hara.              ***** 

Yosef was destined to overcome the most difficult 

test with the wife of Potiphar, and what saved him 

was the image of his father [Chazal26] which 
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reminded him of his life’s mission. Although all 

the Shevotim symbolize conquering the Yetzer 

some way or other, Yosef was special. This 

explains Yaakov’s concern about losing Yosef; it 

meant losing the biggest Koach against Middas 

HaYesod/Kedusha issues! And Yosef is called: 

יושָ עֵּ לׁשֶ  נוֹ ְטשִּ   the opponent of Eisav.   ****** 

Chazal27 compare the lives of Yaakov and Yosef. 

Also, Yaakov symbolizes overcoming the worst 

Nisyonos. [Rashi28]. He was born in the same 

stomach together with Eisav, and Yosef was alone 

with the lowest people, the Mitzri’im. Chazal say 

that Yaakov learned extra Torah with Yosef.  כִּי
י רֵּ ַא תרגם אונקלוס ,ֶבן ְזֻקנִּים הּוא לוֹ 

יהא לֵּ ים הּוכִּ ר ֲחַב  The only way to combat 

the Yetzer Hara is with learning Torah. 

[Rambam29].                                               ******* 

The Solution for Nisyonos In Kedusha Is to 

Get More Involved in Your Limud HaTorah 

It is possible that Yaakov learned extra with him, 

since he knew that Yosef was destined for big 

Nisyonos in Kedusha. This is a lesson for people 

with a big Yetzer Hara or big Nisyonos: learn 

extra! [In Novardok, the fire of their Limud 

HaMussar was so great that they couldn’t even 

dream of Nisyonos in Arayos!] When Yosef was 

thrown into a pit with snakes and scorpions, he 

cried because he was forgetting his learning! 

[Chazal30]. We can suggest that he was especially 

 
אלא  ?אלא מה ת"ל יוסף ?לא היה צריך קרא למימר כן אלא אלה תולדות יעקב ראובן ,ֵאֶּלה ֹתְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף ,א"ר שמואל בר נחמן בראשית רבה ]פד ו[ 27

מה  ,מה זה אמו ילדה שנים אף זה אמו ילדה שנים ,מה זה אמו עקרה אף זה אמו עקרה ,מהול מה זה נולד מהול אף זה נולד ,שכל מה שאירע לזה אירע לזה

מה זה אחיו בקש להרגו  ,מה זה אחיו שונא אותו אף זה אחיו שונאים אותו ,מה זה נתקשה אמו בלידה אף זה נתקשה אמו בשעת לידה ,זה בכור אף זה בכור

זה   ,זה נתברך בעושר וזה נתברך בעושר ,זה נגנב שתי פעמים וזה נגנב שתי פעמים ,זה נשטם וזה נשטם ,מה זה רועה אף זה רועה ,אף זה בקשו אחיו להרגו

 ,וצה לארץ וזה הוליד בנים בחוצה לארץזה הוליד בנים בח ,זה נשא אשה מחוצה לארץ וזה נשא אשה מחוצה לארץ ,יצא לחוצה לארץ וזה יצא לחוצה לארץ

זה ירד למצרים  ,זה נתברך בית חמיו בשבילו וזה נתברך בית חמיו בשבילו ,זה נתגדל ע"י חלום וזה נתגדל ע"י חלום ,זה ליווהו מלאכים וזה ליווהו מלאכים

זה  ,זה נחנט וזה נחנט  ,זה מת במצרים וזה מת במצרים ,מצוהזה מצוה וזה  ,זה משביע וזה משביע ,זה כלה את הרעב וזה כלה את הרעב ,וזה ירד למצרים

 . ]הובא מקצתו ברש"י ריש פרשת וישב לז ב[. העלו עצמותיו וזה העלו עצמותיו
ים ]מג יד[-רש"י בפרשת מקץ עה"פ ְואֵ  28 ֵתן ָלֶכם ַרֲחמִּ מי שאמר  ,. ומדרשוזהו פשוטו .יתן לכם רחמים ,שדי בנתינת רחמיו וכדי היכולת בידו ליתן ל ַׁשַדי יִּ

 .צרת בנימין ,צרת שמעון ,צרת יוסף ,צרת דינה ,צרת רחל ,צרת עשו ,צרת לבן ,שלא שקטתי מנעורי ,לעולם די יאמר די לצרותי
 . אם יבא לו הרהור יסיע לבו מדברי הבאי והשחתה לדברי תורה שהיא אילת אהבים ויעלת חן רמב"ם הלכות אסורי ביאה ]כא יט[ 29

שמנהג זה גורם  ,ולא ישב בלא אשה .שאלו גורמין גדולים והם מעלות של עריות ,וכן ינהוג להתרחק מן השחוק ומן השכרות ומדברי עגביםושם ]כב כא[ 

 ,החכמהשאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן  ,וירחיב דעתו בחכמה ,יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה ,גדולה מכל זאת אמרו .לטהרה יתירה

יד ]משלי ה יט[ ובחכמה הוא אומר ְׁשֶגה ָתמִּ ים ְוַיֲעַלת ֵחן ַדֶדיָה ְיַרּוָֻּך ְבָכל ֵעת ְבַאֲהָבָתה תִּ  . ַאֶיֶלת ֲאָהבִּ
ם מדרש אגדה ]לז כד[ 30 ם הֹוי ָכל ָצֵמא [ישעיה נה א] שנאמר ,ואין מים אלא תורה ,אין בו דברי תורה ,ד"א ְוַהבֹור ֵרק ֵאין בֹו ָמיִּ מלמד שמרוב  ,ְלכּו ַלַמיִּ

 . הצרה שכח תלמודו

concerned about his learning, because of his 

potential Nisayon in Arayos.                    ******** 

Leah Imeinu was also extremely ambitious, and it 

seems like she wasn’t concerned about Rochel’s 

plight until she had six children! A person like 

Leah, who started off heading for Eisav HaRasha 

as a husband, and ends up always unsure whether 

she is a: ְשנּוָאה reject, needs to be more ambitious 

and not be afraid of Ga'ava.                    ********* 

Yosef, the: ֶׁשבְִּׁשָבטִּים ָקָטן  smallest of the 

Shevotim, who was surrounded by six older 

brothers who were Giborim, Tzadikim, and 

Gedolei Torah [from a different mother] needs to 

always aim for super greatness and even exercise 

Bittul belittling towards all those scary 

“superior” people. 

ים   ֹּאֶמר ֱאֹלקִּ י ָחי וגו' ַוי ְשָרֵאל ַרב עֹוד יֹוֵסף ְבנִּ ֹּאֶמר יִּ ַוי

ת ַהַלְיָלה  ְשָרֵאל ְבַמְראֹּ ב ְליִּ ב ַיֲעקֹּ ֹּאֶמר ַיֲעקֹּ  מו ב -מה כח ַוי

Even When Your Avodas Hashem Isn’t So 

Gevaldig, You Are Still Very Dear 

After Yaakov was given his new name Yisroel 

[which represents a happy Matzav] it was used 

only about 20 times in Sefer Breishis, whereas 

Yaakov is used about 70 times. And when Yaakov 

hears the good news about Yosef, he is called 

Yisroel twice; yet when Hashem calls his name 

twice [as an expression of love] He uses his name 

Yaakov and not Yisroel.      ** 
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We can suggest that Hashem is being M'ramez 

that even when your Avodas Hashem isn’t so 

Gevaldig, you are still very dear. R’ Chatzkel 

Levenstein Zatzal said that people don’t 

understand how Ruchaniyus is totally different 

than Gashmiyus, and the tiniest Avoda is 

automatically magnified tons and tons.             *** 

On Chanukah, the Yom Tov of Ruchaniyus, 

Hashem caused a Ness where one tiny Ner turned 

into eight. We can suggest that the reason is to 

show how grateful [on the holiday of Hallel and 

Hoda'ah] we are for one tiny Ruchaniyus since it 

turns into much more. Indeed, the only way to be 

a grateful person is when you thank Davka for 

tiny goodness, or else you are always looking 

for more, and not appreciating enough.     **** 

Notice how Yaakov tells Eisav:   ַהְיָלדִּים ַרכִּים

יד-וישלח לג יג ַוֲאנִּי ֶאְתַנֲהָלה ְלאִּטִּי  the 

children are tender, therefore I have to go slowly. 

This can be a strong Remez why Yaakov is 

Matzliach, since in Avodas Hashem a person has 

a to realize that he is delicate, and he has to go one 

step at a time, like the ladder which was shown to 

Yaakov.                                                          ***** 

But Eisav HaRasha needs to have immediate 

gratification, and he “Chops” and “Fresses”. R’ 

Nosson Wachtfogel Zatzal said that just as we 

need to have Savlanus patience and tolerance for 

others, so too we need to have Savlanus with 

ourselves. Accept yourself!                          ****** 

 
ְמָך ַיֲעֹקב  31 ים ׁשִּ ְשָרֵאלַויֹאֶמר לֹו ֱאֹלקִּ ם יִּ י אִּ ב כִּ ְמָך עֹוד ַיֲעקֹּ ָקֵרא ׁשִּ ֹּא יִּ ְהֶיה ְׁשֶמָך ל ְשָרֵאל. וישלח לה י. יִּ ְקָרא ֶאת ְׁשמֹו יִּ  ַויִּ
]לימודי מוסרי התורה מאת רבנו הגאון החסיד אור עולם מרן ירוחם הלוי ליוואוויץ זצוקללה"ה, אשר לימד לרבים בישיבה הקדושה דמיר,  דעת תורה 32

 נן סותרות פרשת נח, מאמרים עמ' עד[ שכמו שיש מדת ענוה שהיא בתחתית המדרגה עד אין שיעור, כמו כן יש מדת הגדלות שהיא למעלה עד אין שיעור, ושאי

ל שפלות  זה לזה, אלא אדרבה, מחייבות ומכריחות זא"ז וכו' וזה חידוש גדול, להיות אדם מחזיק במדת הגדלות, ובמדת הגדלות שם אין אף חוט השערה ש 

וד המושל לבן מלך אין מלמדים כלל מן הענוה והשפלות, לבן מלך מלמדים מלכות וממשלה, ובממשלה צריך שלא תתערב בה אף משהו של שפלות. ס .וענוה

א "עליו ]ש  הוא כי הכל כאין וכלא נגדו, אינו מתחשב עם כל דבר, במלוכה אין שום משוא פנים, שרים הנם אצלו כעבדים ממש וכו'. שאול המלך ע"ה שכתוב

ים, ואמרו חז"ל ]יומא כב ב[ כבן שנה שלא טעם טעם חטא, והיה "ֶבן ָׁשָנה ְבָמְלכֹויג א[  י כב[ בתכלית הענוה, והנה היתה התביעה עליו  א"" ]שֶנְחָבא ֶאל ַהֵכלִּ

יׁשעל שמחל על כבודו ולא מיחה בעת " י ְכַמֲחרִּ ְבזֻּהּו ַוְיהִּ י כז[ וברש"י שם ביומא: "נענש שאול לבא לידי דבר שעליו ניטל ממנו מלכות מפני שמתחילת    "א" ]שַויִּ

רגתו היתה חסר לו במדת הגדלות, ששם הוא הסוד שלא להתפעל משום איש, הכל הנם מלכותו מחל על כבודו וגילה על עצמו שאינו כדאי למלוך". לפי מד

תובעו על זה, בטלים ומבוטלים נגדי, אני הנני למעלה מכל, ושום דבר לא יכול לעצור בעדו, וכשהיה חסר לו כל זה הנה אבד מלכותו. ואמנם הכתוב בפירוש 

ְשָרֵאל ָאָתה  ַויֹאֶמר ְׁשמּוֵאל  טו יז[    "אכי על כן נאמר ]ש ְבֵטי יִּ ם ָקֹטן ַאָתה ְבֵעיֶניָך רֹאׁש ׁשִּ כי כמו שלקיום התורה צריך ענוה ושפלות, כמו   ,וכו'. הנה מזהֲהלֹוא אִּ

תא כן יתכן לעבור על כל התורה כולה דוקא בענוה, כשמחסרים במדת הגדלות והגבהות. ובגמרא שבת ]ל ב[ רבה מקמי דפתח להו לרבנן אמר להו מיל

והענין כי עשה זה כדי לרוממם ולהכניסם לרבנן בסוד מכל הבא בידו, היינו לבטל כל עלמא כולא בתכלית,  דיחותא ובדחו רבנן. הנה בדח והתלוצץדב

, והוא מה שאמרו ז"ל ]אבות ו א[ כי תורה "מגדלתו ומרוממתו על כל המעשים" וכו'. הקרב ללמוד תורה עם כל השפלות  כי היא ההקדמה לתורה , הגדלות

בֹו ְבַדְרֵכי שלו, הוא לא יצליח. זוהי הבחינה של "וקא בדחי רבנן", ליצנותא דע"ז,  ְגַבה לִּ   ה'.ַויִּ

Why does the Torah keep calling him Yaakov 

after it says31 that from now on his name isn’t 

Yaakov, just Yisroel? We can suggest that even 

though a person may need to be low and 

somewhat struggling [Yaakov] he should know 

that in truth he is all the way up there [Yisroel]. 

All my problems and sins are only “temporary 

insanity”. In truth, I am really Gevaldig! 

 

מא לט ֵאין ָנבֹון ְוָחָכם ָכמֹוָך   

How Important It Is to Push Ahead Without 

Fear of People, And to Laugh at All Those 

Scary People in Our Lives 

Look how Yosef’s dreams and fantasies come 

true. He is proclaimed #1 bigger than everyone. It 

was only in the past that he wasn’t accepted, in his 

home full of Gedolei Yisroel. But in the 

meantime, all the Bnei Cham in Mitzrayim accept 

him as such, and eventually even his own home 

will recognize his superiority. This is a Remez. 

Those who work on extreme self-esteem [in order 

to go against their nature of extreme Shiflus] may 

not succeed right away.       ** 

But if they persist, slowly but surely they hit the 

top; like the ladder that Yaakov was shown, which 

symbolizes a step-by-step Derech. Similar to the 

Menorah on Chanukah, which goes gradually 

from one light to eight. So have patience. R’ 

Yerucham Levovitz Zatzal says32 that just as an 

Anav must believe that everyone is better than 



Bitachon Weekly   פרשת ויגש תשפ"ג 

10 
 

him, so too the:  ַֹויְִּגַבּה לִּבו uplifting-himself 

person must believe that everyone is under 

him!                                 *** 

R’ Yerucham explains that when the Amora 

“Rabba” would say a:  ִּאָתיחּודִּ ְבא דִּ ָתילְ מ  

humorous witticism before he began [Gemara33] 

it means that he was M'zalzel in the whole world, 

thus proclaiming his superiority. He brings the 

story of Shaul HaMelech, who lost his Malchus 

because of misplaced Anava. He brings34 the 

Targum Yonasan who says35 that the reason why 

Binyamin was Zoche to Malchus was because 

although he was the youngest Shevet, they still 

jumped first into Yam Suf.                               **** 

Strikingly similar to Peretz jumping ahead of 

Zorach, thereby becoming the forerunner of 

Malchus Bais Dovid. Just as Malchus came to 

Binyamin, with kosher Chutzpa, they lost it with 

Shaul’s lack of self-worth! How important it is to 

push ahead without fear of people, and to laugh at 

all those scary people in our lives.                 ***** 

R’ Yerucham Zatzal doesn’t allow for a drop of 

Shiflus! So keep pushing to go against your 

nature, and don’t allow a drop of self-criticism 

unless it has a Tachlis. R’ Nosson Wachtfogel 

Zatzal says36 that allowing your terrible sins to 

pull you down is also no good, and comes from 

 
 .דבדיחותא ובדחו רבנןאמר להו מילתא  ,שבת ל ב, רבה מקמי דפתח להו לרבנן 33
יר "ורק בזכות בנימין שהיה  ,בעיני נפשו "שיט וחלש"ובתרגום יונתן בן עוזיאל כן פירש כי תבעו אותו על שמתחילתו וראשיתו היה ]שם[  דעת תורה 34 ָצעִּ

וכשהעדיר  ,מזה הוא שזכה שאול למלכות ,עם בל זה הגביה לבו לירד בים ראשון לכל בני ישראל ,שעם צעירותו [עיין שם ברש"י " ]תהלים סח כח,ֹרֵדם

כ"כ יתכן לעבור על כל התורה  ,הנה מזה כי כמו שלקיום התורה צריך ענוה ושפלות ו.על כן נתקטן ואבד מלכות ,להרים עצמו עד שיא המדרגה של חגבהות

 .והגבהות כשמחסרים במדת הגדלות ,כולה דוקא בענוה
ְמָׁשֲחָך תרגום יונתן עה"פ  35 ְשָרֵאל ָאָתה ַויִּ ְבֵטי יִּ ם ָקֹטן ַאָתה ְבֵעיֶניָך רֹאׁש ׁשִּ ְשָרֵאל ה'ַויֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֲהלֹוא אִּ הלאמן  ,ואמר שמואל]ש"א טו יז[  ְלֶמֶלְך ַעל יִּ

למהוי מלכא על  ה'בדיל כן רביך  ,לך די בעו למעבר בימא קדם בני ישראלברם זכות שבטא דבנימין אבוך גרמא  ,שריותך הויתא שיט וחלש בעיני נפשך

 .ישראל
רוחניות , סט לקט רשימות ]ממרן המשגיח דלייקווד רבנו נתן מאיר וואכטפויגל זצוק"ל, נכתב על ידי תלמידו הר' ראובן הכסטר שליט"א, חנוכה עמ'  36

לכן כל מה שנוגע   !אבל בעולם הרוחני אין שום עבדות ושפלות  . ובו הנהגת השפלות ושמה שייך גלות  ,העולם הגשמי הוא עולם השפל  ,אמר המשגיח[  ושפלות

כדכתיב  ,בלי שום שפלות ועצבות ,להתעקש ולעמוד בחוזק !הוא התנשאות ,היסוד של נצחון ברוחניות ,עוד אמר .לרוחניות אין לגלות שום שליטה

יב ]בראשית ד ז[  ם ֵתיטִּ  .ְשֵאתֲהלֹוא אִּ

בֹו ְבַדְרֵכי ר מה שדורשים מהאדם הוא עיקושם ]עמ' לט, בעל מדרגה גדול[  ְגַבה לִּ ואומר מי  ,שהיצר הרע מזלזל ומקטין ,כדאיתא !שהרי זה סיבת החטא, ה'ַויִּ

לעשות  " !"ולא מתאים לי ,בעל מדריגה גדול ,אני מאוד חשוב"צריך לחשוב  ,מבואר שכשמגיע פיתוי היצר [הדשערי העבו]אך ברבינו יונה  ,אתה ומה אתה

ולא  ,ולא להיות בטל ומבוטל !צריך להתרומם ,אם נכשל בחטא ,אפילו במצב של חטא ".פשוט צריך להתבייש ,ולדבר כאלו שטויות ,דברים כאלה

היסוד הראשון   .שעואשרי מי שגבוה מעל פ  [תהלים לב א]ַאְׁשֵרי ְנשּוי ֶפַׁשע ְכסּוי ֲחָטָאה    ]ב"ר כב ו, הובא בילקוט בראשית אות לו[  כדאיתא בחז"ל  ,להתפעל

 !להתרומםוהדבר הראשון שצריך  .ומזלזל ,ומכניע ,ומקטין ,חטא הוא משפיל !כשעושים תשובה הוא להתרומם מהחטא
י ֹאְתָך ָׁשם  זללה"ה עה"פ  רפאל הירש  בן הר"ר  רבי שמשון  הגאון מוהר"ר  פירוש 37 ְלַכְלתִּ היאך כל אותה הנה כמה פעמים חוזר יוסף ומזכיר לאחיו  ]מה יא[    ְוכִּ

להית. הנה הוא פירוש חי למאמר הנשגב -להים; ואכן, אין לך מאורע שיפגין בצורה דומה את דרכי ההשגחה הא-שרשרת המאורעות מתגלה עתה כאצבע א

your Yetzer Hara.                                          ****** 

To a son of a Melech, you don’t teach even a drop 

of Shiflus or Anava. Even the highest noblemen 

are literally like slaves to him. He is total boss. He 

is not Nis'pael from any man, they are all Battel 

and M’vutal; nothing stops him. He is up, up, up 

without limit! How those Shafel-souls need to 

work non-stop all their lives, and not lose so many 

potential forms of Malchus like Shaul HaMelech 

did!                                                                ******* 

Don’t be so sure that you have a right to allow 

people to be M'vazeh you [like Shaul HaMelech 

did!] You may need to be M'vazeh the world 

around you! R’ Chaim Halperin Zatzal used to do 

these things! For some people it’s Ga'ava to be 

M'vazeh and M'zalzel others. But for others it may 

be a: ָקדֹוׁש חֹוב  holy duty to constantly belittle 

others. Of course, you need a Rebbe.          ******** 

I have saved many people by being M'zalzel in all 

the “ogres” of their lives. I explained how their 

“Derech Eretz” is a Yetzer Hara, since they are 

drowning in their unending fears of people. 

 

ְתָך  י אֹּ ְלַכְלּתִּ מה יא ְוכִּ  

Always Insist That Every Inch of Evil in Your 

Life Is Davka Good 

RSRH Zatzal says37 that Yosef repeatedly told his 
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brothers how Hashem turns everything into good, 

including the worst sins. The Alter of Kelm Zatzal 

says a similar Vort38. Even the smallest seedling, 

Hashem uses for good. Every foolish thing, 

Hashem can turn into goodness.                         ** 

Similarly, RSRH Zatzal says39 that when Yosef 

named his son “Menashe” he meant a “creditor” 

[not “forgetting”]. Yosef thanked Hashem for all 

the evil in his life, “owing” a “debt” of gratitude, 

since it all turned out good. Similarly, the K'sav 

Sofer says40  that Yosef was a Mutzlach because 

he said Gam Zu L'tovah on every bad thing that 

happened in his life.                                            *** 

Now we know the secret of all Hatzlacha. Always 

insist that every inch of evil in your life is Davka 

good. Like they say in Novardok; the Novardoker 

Aderaba, just the opposite. Sometimes this 

M'halech can give us immediate surprising 

Yeshuos, and sometimes we need to wait, and: 

 the stubborn will eventually ָהַעְקָשן ַיְצִליַח

succeed.                ַהֵנרֹות ַהָללּו קֹוֶדׁש ֵהם                 ****   

A Baal Bitachon Realizes that Life’s 

Challenges Aren’t “Real” Fears 

The Chashmonaim won their wars with their 

 
ים ]משלי כו י[ של חכמת שלמה יל ְושֵכר ֹעְברִּ לות ראשונות; ומבחינה פיסית וחברתית  השליט הגדול בעולמות יחולל את הכל מהתח .ַרב ְמחֹוֵלל ֹכל ְושֵכר ְכסִּ

.  בלא דעת ובלא רצון תעבוד לו גם הסכלות והחטא. והוא ישכור גם כסילים ועוברי עבירהיהווה את הכל מנבטים זעירים. הוא המשביר, והוא המוליד, 

 .להית-במאורע זה החוטים חשופים, במאורעות אחרים הם חבויים; אך ממנו אנחנו למדים על דרכי ההנהגה הא
ונפלא בזה מליצת , הובא בספר טוב דעת ]לרבי זלמן רוטברג זצללה"ה ראש ישיבת בית מאיר ב"ב, בראשית חלק שלישי, עמ' לה[ הסבא מקעלם מאמר 38

 .אלקים חשבה לטובה  ,אבל באמת זרקתם פרחים שושנים ותפוחי זהב  ,כי אולי חשבתם לזרוק אבנים  [עי' אור רש"ז פרשת ויחי מאמר קפד]הסבא מקעלם  
י ֱאֹלפ עה"בפרשת מקץ  זללה"ה רפאל הירש בן הר"ר רבי שמשון הגאון מוהר"ר פירוש 39 י ַנַשנִּ ְקָרא יֹוֵסף ֶאת ֵׁשם ַהְבכֹור ְמַנֶשה כִּ י ְוֵאת ָכל קִּ ַויִּ ים ֶאת ָכל ֲעָמלִּ

י אלקים בית אבי! לב מי לא יזדעזע למקרא משפט זה? יוסף קורא שם לבכורו על שם שהים השכיחני את כל עמלי ואת כל  קמבארים כרגיל: אל ]מא נא[    ֵבית ָאבִּ

על פי זה תתבאר אמנם העובדה שיוסף לא התעניין בגורל אביו זמן כה ממושך, ונמצאנו למדים שיוסף היה   ?השכיחו את אביו הזקן ואת כל משפחת בית אביו

את ויהיה אפוא פירוש "נשני"  ,אה יחידה ל"נשה". "נשה" פירושו גם כן: היות בעל חוב, היות נושה! אך לאושרנו "שכח" איננו הור?בפשטות אדם חסר לב

חוב גדול אני חייב  .אלקים עשאו כלי שרת לעצב את אושרי, מה שעד כה נראה לי כאסון וכהתעללות. אסוני ואת משפחתי עשה לי אלקים לנושים

 .לאסוני ולמשפחתי
י  כתב סופר עה"פ    40 י  'הַוְיהִּ ְצרִּ י ְבֵבית ֲאֹדָניו ַהמִּ יַח ַוְיהִּ יׁש ַמְצלִּ י אִּ [ אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. וצריך להבין ב  אמרו חז"ל ]שבת ל]לט ב[    ֶאת יֹוֵסף ַוְיהִּ

אלא הוא הדבר אשר דברנו  ! הלא ה' ישכון את דכא ושפל רוח ?ולבו בקרבו נשבר שמתרחק ממנו ,ל שיכזב וימאס במי שפניו זועפות-למה לא, וכי כאיש א

כי מי שהוא בשלימות אמונת אומן כי הכל מהשי"ת ומאתו לא תצא הרעות, לא יכאב לבו ולא תתבלבל מחשבתו אם יחלה או אם יבואו עליו אחד    חר,אם  במקו

ר, חסרון אמונה והבטחון הוא, ואיש כזה אין ראוי שתשרה עליו שכינה כי מן המקרים לא טובים לפי שעה וראות עין אדם, ומי שדואג כואב ונאנח ומצטע

י והיינו  .  מי ששמח לבו ובטוח בה' כי לטב עביד, אע"פ שאינו רואה איך ומה]היינו[  חסרון השלימות הוא. ויפה אמרו אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה,   ַוְיהִּ

י בְ  ה' יַח ַוְיהִּ יׁש ַמְצלִּ י אִּ יֶאת יֹוֵסף ַוְיהִּ ְצרִּ שהיה עבד לאדוניו, הגם  דקרא מספר בשבחו של יוסף שהיה ה' עמו תמיד גם כשהיה בעת צרה, ֵבית ֲאֹדָניו ַהמִּ

כי האמין שמאת ה' היתה  , שדרכיו מצליחים כשהיה בבית אדוניו המצרי, משום שראה יוסף עצמו כאיש מצליחשאין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, 

י ריתו וקבל הכל בשמחה ובטוב לב. והיינו להטיב אחזאת לו לטובתו  י ְבֵבית ֲאֹדָניו, משום ולא זזה שכינה מאתוֶאת יֹוֵסף  ה'ַוְיהִּ יַח ַוְיהִּ יׁש ַמְצלִּ י אִּ , ראה ַוְיהִּ

 .עצמו איש מצליח ושש לבו ותגל נפשו
השכל. ומה שסיפר עליו ב"מסכן", מפני שאנשיו ועוזריו ומה שאמר "ומצא בה איש מסכן חכם", רצה לומר על  חובות הלבבות ]שער יחוד המעשה, פרק ה[    41

 ושהזקתו מסתלקתמעטים, כמו שאמר עליו "ואדם לא זכר", ואמר "וחכמת המסכן בזויה". ועם חולשתו כבר סיפר מהירת תשוקת היצר אליו בהילחמו בו, 

 .דוחה הרבה מן החושךכאשר המעט מן האור , כי המעט מן האמת ינצח הרבה מן השקר, מעל האדם בנקלה

Gevaldige Bitachon. We can suggest that lighting 

Neiros is comparable to the Midda of Bitachon. A 

dark room is scary, but as soon as you turn on a 

light and see that everything is okay, you realize 

that all your fears were fake. A Baal  Bitachon 
realizes that darkness (life’s challenges) 
aren’t “real” fears. You are just missing 
“light” (Bitachon) which will prove 
everything is okay.                                   ***** 

Chanukah is a Yom Tov of Hallel and Hoda’ah 

gratitude. If you are always thanking Hashem for 

past Nissim, your Middas HaBitachon improves, 

since darkness stops scaring you. You remember 

your past “dark situations” that in the end turned 

into a “non-problem”. That’s why it is so 

important to keep records of your past Yeshuos 

and your many answered Tefilos.                    ****** 

A light exposes the reality of an “unknown”, i.e. 

darkness. [Chovos Halvavos41]. A person who 

uses his Sechel, lives with the truth and is a happy 

person. The truth is that Hashem is in charge of 

our lives, and He wants only our good. A Baal 

Bitachon can get what he wants, or he can make 

himself happy in any situation, since he uses the 
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light of true Sechel, which is Bitachon in Hashem. 

 
מה  יםקִּ ֹלא ַאֶתם ְׁשַלְחֶתם אֹתִּי הֵָּּנה כִּי ָהֱאֹל

 Everything is only Hashem [even the worst  ח

Tzara] and: ְממֵּיָלא consequentially only good 

will eventually come out. 

Novardok 
R’ Yisrael Movshovitz  

 נפטר ה' מנחם אב תשכ"ו 

THE LIFE OF A BAAL BITACHON 

R’ Yisrael Movshovitz was a major 

Baal Bitachon who was a Mashgiach 

in Yeshivas Bais Yosef in Boro Park. 

One day there was a sudden shocking 

city sound of police cars and 

ambulances, with horrible shrieks and 

cries. Everyone was shaken except for 

R’ Yisrael, who was as calm and 

Menucha’dik as he ever was.   

People had seen him during the Nazi 

Holocaust and in middle of the worst 

bedlam, which never seemed to affect him at all. 

His Talmid R’ Pinchos Menachem Malach Zatzal 

said that during WWII the Nazis were terrorizing 

Europe, and he was young Bachur who was 

caught in the midst of all these horrors. People 

were screaming in the streets, running in all 

 
גם בשעת   ,[ וגם בשעת הסתרלר' חיים אברהם יאמניק, ירושלים תשעג, ח"ד עמ' רעט, לאסוף ראיות שהקב"ה אוהבומעשה הובא בספר כי אתה עמדי ] 42

בכדי שלא   ,סור אהבתו לה'תא בכדי של ,הוא בכך מחויבבאותו הזמן  ,רבהדוא]לך ונמצא עמו ווה ו,ודואג ל והבויכול האדם לאסף ראיות שהקב"ה א ,צער

לאחר  ,וק לסבירדמישיבת נובהר וגלה הוא עם חבריופר הרב פנחס מנחם מלאך ז"ל שבהיותו בחור הישר סוכא [עלה בלבו הרהור על הנהגות ה' עמות

ותוך    [ל יותרובלסגל  ואינני מס]נישט מער'    ןאיך קען שוי'אמר אחד הבחורים ר' שמואל האלץ    ,מיםילת למשך ג'  דכשבועים שיל נסיעה כשכבר לא נפתחה ה

. צעקנו: "ר' שמואל, ר' שמואל!" שפכנו עליו מעט מים, ממה שעוד היה עמנו, אבל אין קול ואין עונה, ולא היה בורו השתנו צבעיו והתמוטט ארצהדכדי 

 בננו שזה כבר אחרי.....ביכלתנו לעשות כלום. לאחר כמה דקות, ה

ם שכעת פתאום נעצרה הרכבת, ודלתות הקרון נפתחו. לקרון נכנסו חיל עם אחות, ושאלו "מי זה שלא מרגיש טוב?" והצבענו לעבר ר' שמואל והסברנו לה

להפתאת כולם פתח ר' שמואל את עיניו.  זה כנראה כבר מידי מאוחר. אבל הם הראו בידיהם תנועת ביטול, והתיישבו לצידו ונתנו לו מספר טיפות לתוך האף.

חיל והאחות בקשו ממנו לעמוד על רגליו, והוא קם ונעמד על רגליו. שאלו אותו אם הוא מרגיש טוב, וענה שכן. ואז איחלו לו שיהיה בריא. לפני שיצאו ה

 אים. מהקרון, נעמדו בפתח ואמרו לכולנו אל תדאגו, עוד יהיה טוב, אל תהיו שבורים, עוד תהיו ברי

, שעשיתי אז חשבון, הרי נדיר הוא שפותחים את הדלת באמצע הנסיעה, וגם אז היה מגיע חיל לבד בלי אחות, וגם אין הרב פנחס מנחם מלאךאני זוכר, מספר  

הם ושרה, או אליהו הנביא להם כל ענין להחיות חולים, ובדיוק כעת כשר' שמואל התמוטט פתחו, ועוד עם אחות, ובידם תרופה מתאימה!? אלו בודאי היו אבר

ו הנביא. זה עם דבורה הנביאה. מי יודע מי היו המלאכים האלו. המשגיח ר' ישראל מובשוביץ קם ואמר: הרבה מבינינו מתפלאים ומתבוננים אם היה זה אליה

כביכול הולך עמכם לשמרכם העיקר הוא שהקב"ה מראה לנו ואומר: אתם הולכים בדרך שבנקל אפשר להתייאש, אבל דעו לכם שאני לא משנה, 

 , ושם מסופר שיום המאסרבקיצור גם בספר לב הארי עמ' שלח סיפור זה . הובא. ]בשם הספר "הרב המלאך" עמ' צדבדרך, ומתלוה עמכם בכל צעד ושעל

 [. היה בש"ק בהעלותך, יט סיון תש"א שלהם

directions in panic. Although it was Shabbos, he 

was allowed to take a train, since it was Pikuach 

Nefesh. He stepped onto the train, and there he 

saw his Rebbe, R’ Yisroel Movshovitz Zatzal  

sitting relaxed in his usual calm manner as if there 

was no war at all. His Rebbe had one question to 

ask him: Did you eat Shalosh Seudos?”  

 His constant state of calm and relaxation was 

unbelievable. He would be involved in helping 

people, but all with unbelievable calmness. He 

had a constant smile on his face, even when he 

was in Siberia. He was always helping people and 

being M’chazek them with his unreal 

Midda of Bitachon.   

Miracle on the Train to Siberia  

AN EYEWITNESS ACCOUNT 

R' Pinchos Menachem Malach Zatzal 

told42 a story he witnessed as was a 

Bachur during his exile from Novardok 

to Siberia along with a group of 

friends. After two weeks of traveling, 

and after three days that the door of the 

train had not been opened, one of the 

Bachurim, R' Shmuel Holtz said: “I can’t any 

more” and he turned colors and fell to the floor. 

We screamed: “R' Shmuel, R' Shmuel!” and 

poured our short supply of water on him. But to 

no avail, R' Shmuel lay motionless. We were 

powerless to do anything more, and after a few 
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minutes we realized it was all over.  

All of a sudden, the train stopped moving, and the 

door opened. In walked a soldier with a nurse. 

“Who is not feeling well?” they asked. We 

pointed at R' Shmuel, shaking our heads that 

unfortunately it is already too late. They paid no 

attention to our comments and motioned with 

their hands that we are talking nonsense. They sat 

next to R' Shmuel and put some drops into his 

nose. To everyone’s surprise, R' Shmuel opened 

his eyes! They asked him to stand, and he stood 

on his feet. “Are you feeling okay” they asked 

him. “Yes”. “Great, stay healthy!”. Before leaving 

the wagon, they stood at the doorway and said to 

all of us: “Don’t worry, things will be better. 

Don’t let your spirit get down, you will all be 

healthy!” 

 R' Pinchos Menachem Malach remembered 

thinking: What are the odds that the door would 

open mid-journey, and even then, only a soldier 

would come, not a nurse. And what business do 

they have with paramedics? And the second R' 

Shmuel faints, they open the door, with a nurse, 

carrying exactly the right medicine! Surely these 

were no ordinary people. They must have been 

either Avraham and Sara, or Eliyahu HaNavi with 

Devorah HaNevi'a. Who knows who these 

Malachim were?! 

The Mashgiach R' Yisroel Movshovitz got up and 

said: Many of us are wondering if this was 

Eliyahu HaNavi. Maybe yes, maybe no. It doesn’t 

matter. The main thing is that Hashem is showing 

us a message: You are going through an 
ordeal which can easily crush your 
spirit. Know that I am with you the 
entire time, to protect you and 
accompany you each step of the way!   

It is known that R' Movshovitz spent hours and 

hours, years and years, working on Bitachon to 

the extreme. He breathed Shaar HaBitachon and 

other Mussar Seforim.  

I once heard from R’ Pinchos Menachem Malach 

in the name of his Rebbe [R’ Yisroel Movshovitz 

Zatzal] that there is nothing in the world except 

for doing Ratzon Hashem. Everything else is 

baloney; just Kin'ah Ta'ava and Kavod and other 

silly Middos Ra’os. I believe he wore a reminding 

badge which said: ה'? ַהיִּיַטב ְבעֵּינֵּי  Is this 

proper in the eyes of Hashem?  

The more a person invests  in working on 
Bitachon and in learning Mussar, the 
more Hashem helps him in his hour of 
need.  

Surely the word “Ka’as” anger was not in his 

dictionary. He was a quiet person, who shunned 

Kavod and public speaking. He was a true Eved 

Hashem, who was beloved by everyone. תוֹ כּוְז  

ןמֵָּא ,ינּולֵּ ן ָעגֵּ יָ   May his merit protect us, 

Amen. 

 

From right to left  
R' Yehuda Leib Nekritz [son-in-law of R' A. Yoffen], R' Nissan 

[Potashinsky] Rozanker [Rebbe of R' Gershon],  
R' Avrohom Yoffen [son-in-law of the Alter], R' Yisroel 

Movshovitz, and R' Nissan Babrisker [composer of many 
Novardoker niggunim] 



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 Mikeitz -Chanukah 5783

Shiur ID Duration Language

216940 6:50 English

216261 6:03 Hebrew

216260 3:26 ● Yiddish

217289 44:44 English

217295 3:06 Hebrew

217294 3:34 Yiddish

216941 4:10 English

217352 3:24 Yiddish

217372 3:16 Hebrew

216944 4:45 English

217384 6:20 English

217956 43:23 English

217357 3:06 Yiddish

217355 4:23 Yiddish

217373 2:36 Hebrew

217385 4:51 English

217370 3:03 Yiddish



217374 1:25 Hebrew

217386 6:26 English

218048 30:26 Hebrew

218046 21:11 Yiddish



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: First, a huge thank you for the incredible sheets and inspiration, enhancing my life in such a positive 

way! Here’s my question. If a person needs psychological help for a certain issue in their life, can they have 

Bitachon that Hashem can take it away and not go for psychological help? If Hashem can heal a physical illness, 

why can’t He do the same with mental illness [especially if it isn't a definite “issue” or “problem”, but one waiting 

to be “diagnosed” by a professional]? Is a person obligated to reach out for help from “people”, or can they rely 

totally on Hashem to remove the root of the problem and anything resulting from it? Does one need Hishtadlus if 

they reach a level of true Emuna in Hashem?  

Answer: You are one hundred percent right. I have seen so many people help themselves emotionally with 

Bitachon. Now, it depends on the person. If you view yourself that you are stuck with your trauma and emotional 

issue, then that’s what actually happens. But if you “belittle” it, it can go away. It depends on you. I laugh at all 

kinds of things; OCD, bipolar, and more. People come to me for help with these things, and I laugh at their issues 

and they disappear. In court cases too, I’ve done a lot of that; being Mevatel the situation. I have a big success 

rate, even in the hardest cases. But most people need to do Hishtadlus as well. Not to do Hishtadlus is a big 

Madrega. Every individual case needs individual guidance, because many need the therapy. But in conjunction 

with the therapy, belittle your situation and don’t think of it as a scary bear in your life, and you will be better off. 

And remember: the therapist is just a messenger; go straight to Hashem and ask Him to make the therapy work!   

*** 

Question: I am a Bachur in Yeshiva, and there is so much negativity going on that is making it hard to have 

Geshmak. For example, Chavrusa-politics, room-politics, trying-to-be-the-best-learner, and learning-till-late so 

that others think of me best!!! All the lessons being taught by Rabbi Mandel, like working on a real connection 

with Hashem, Emuna etc. are being ignored. The Mashgichim are not teaching us what the real purpose of learning 

is. As a Bachur, I had to seek it myself, and thanks to Rebbi, I’m getting there!!! Why are the Yeshiva systems 

not making us aware of this??? 

Answer: I have nothing to answer you, except that it’s a pity they don’t teach these concepts. I have saved many 

children much aggravation, by addressing the Middos of their lives. I recently spoke about Middos to my class 

where I’m a Rebbi, and they are different people because they are being nice to the people that are mean to them; 

especially their siblings. I tell them about the benefits of Bizyonos, and they all thank me for that. There are so 

many healthy ideas in Mussar that bachurim must know, just to be happy and human. A lot of Rabbeim never had 

a Chinuch in these concepts, so they don’t have what to give over. Reb Leib Chasman was Rosh Yeshiva in a 

certain Yeshiva, and then he got kicked out because he was too tough for them. And one of things he demanded 

was that the younger kids should learn Mussar. 

 
 

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

questionsforrabbimandel@gmail.com 




