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BITACHON 

WEEKLY 
כי תצא תשפ"ב פרשת  

IN THIS ISSUE 
• DON’T BE AFRAID OF YOUR UNENDING 

SPIRITUAL ISSUES  

• GIVE YOURSELF A POSITIVE LABEL  

• IN RUCHANIYUS, EVEN THE WEAK AND 
FAINT CAN BECOME STRONG 

• SOMETIMES A PERSON NEEDS TO 
ALLOW HIMSELF SOME COMFORT  

• THE TACTIC TO FIGHT THE YETZER 
HARA: REVEAL ITS UGLINESS, WASTE, 
AND STUPIDITY  

• YOUR NEGI'A MAY BE IN CONFLICT 
WITH THE TORAH  

• SOMETIMES CRUELTY CAN BE THE 
BIGGEST MITZVA  

• EVERY TZELEM ELOKIM IS WORTHY OF 
AWESOME RESPECT  

• BEWARE OF RESTLESSNESS AND BIL'BUL 
WHICH ARE SIGNS OF LACK OF 
MENUCHA 

• DESPITE YOUR MANY SINS, NEVER 
FORGET YOUR POSITIVE SIDE  

• A YID SHOULD ALWAYS HAVE THAT 
“FULL” FEELING  

• ELUL IS A TIME FOR COUNTING YOUR 
BLESSINGS  

• START APPRECIATING HASHEM’S 
EXTREME LOVE FOR US  

• IN HIS GREAT LOVE FOR US, HASHEM 
EXAGGERATES OUR SUFFERING  

• IT IS SO IMPORTANT TO HAVE A REBBE 
WHO GIVES YOU HADRACHA  

• ALL TEFILOS WORK WONDERS  

• THE POWER OF ANYTHING DEPENDS ON 
HOW MUCH CHASHIVUS YOU GIVE IT  

• THE SECRET TO A SUCCESSFUL  LIFE  
• STORIES OF NOVARDOK  
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ְמָך יָת סּוס ָוֶרֶכב ַעם ַרב מִּ ְלָחָמה ַעל ֹאְיֶבָך ְוָראִּ י ֵתֵצא ַלמִּ כ א  כִּ  

Don’t Be Afraid of Your Unending Spiritual 

Issues 

The Torah says not to be afraid of our enemies 

who are “greater than” us, since Hashem is on our 

side. This can be an allusion to the Milchemes 

HaYetzer; don’t be afraid of your unending 

spiritual issues. Those impossible addictions! If 

you keep trying and davening, Hashem will help 

you. The Ikar is just to keep trying as best you can. 

For example, just write down your weaknesses, 

and write a possible solution after each one.      ** 

Give Yourself A Positive Label  

“I AM A STRONG SOLDIER” 

This is more powerful than you realize! 

Somebody told me that he needs to face a difficult 

environment which gets him upset and depressed. 

Imagine a messy home or work place, where 

things aren’t going your way. I told him to label 

himself a Gibbor “I’m a strong soldier, and 

nothing hurts me.”            *** 

Always call yourself a Tzaddik or a Chochom or 

Gibbor etc. It can change your life like magic. 

The power of a positive Shtempel label can make 

a big difference. Feeling weak can cause all your 

problems.                       **** 

 
 ואין דרכה של אשה לעשות מלחמה. ,קידושין ב ב, דרכו של איש לעשות מלחמה 1
 .דכתיב בה הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את ,אשת חיל מי ימצא. זו שרה ילקוט משלי ]שם[ 2
ּמֹו במדבר רבה ]י ד[ 3 ְסַרּתּו אִּ א ֲאֶשר יִּ ְבֵרי ְלמּוֵאל ֶמֶלְך ַמשָּׂ באותו הלילה שהשלים שלמה מלאכת  ,א"ר ישמעאל ?למה נקרא שלמה למואל ]משלי לא א[ דִּ

הוא דאמר מתלא  ,ועלתה צהלת שמחת בת פרעה יותר מצהלת בית המקדש ,והיה שם צהלת שמחת ביהמ"ק וצהלת בת פרעה ,נשא בתיה בת פרעה ,בהמ"ק

ובאותו שעה עלתה במחשבה לפני הקב"ה להחריב את   ",למה לו אל"כלומר  ,ולכך נקרא למואל שהשליך עול מלכות שמים מעליו ,כולא מחנפים למלכא

ּה  לא[  ירמיה לב]הה"ד    ,ירושלים ירָּׂ ּה ְוַעד ַהּיֹום ַהֶזה ַלֲהסִּ נּו אֹותָּׂ ן ַהּיֹום ֲאֶשר בָּׂ ֹּאת ְלמִּ יר ַהז עִּ י הָּׂ ה לִּ ְיתָּׂ י הָּׂ תִּ י ְוַעל ֲחמָּׂ י ַעל ַאפִּ נָּׂיכִּ אלף מיני זמר   ,רבנן אמרי  . ֵמַעל פָּׂ

 ,מה עשתה בת פרעה ,פלונית ע"זוכך מזמרין לפני  ,תפלוני ע"זוהיתה אומרת לו כך מזמרין לפני  ,והיה מצוה לזמר לפניו באותו לילה ,הכניסה לו בת פרעה

וכל זמן שהיה שלמה רוצה לעמוד היה רואה   ,וקבעה בו כל מיני אבנים טובות ומרגליות שהיו מבהיקות כעין כוכבים ומזלות  ,כמין פרס שטחה לו למעלה ממנו

ועל אותה שעה שנינו מעשה היה ונתקרב תמיד של  ,רב תמיד בארבע שעותאותו היום נתק ,א"ר לוי ,והיה ישן לו עד ארבע שעות ,אותן הכוכבים והמזלות

 ,והיו מתיראים להקיצו מפני אימת המלכות  ,והיו ישראל עצבים שהיה יום חנוכת בית המקדש ולא היו יכולין לעשות מפני שהיה ישן שלמה  , שחר בארבע שעות

ּמֹוהה ,והלכה היא והקיצתו והוכיחתו ,הלכו והודיעו לבת שבע אמו ְסַרּתּו אִּ א ֲאֶשר יִּ  .מלמד שכפפתו אמו על העמודא"ר יוחנן  ,"ד ַמשָּׂ
ירש"י בפרשת בהעלותך עה"פ   4 ֶשה לִּ ה ַאְּת עֹּ כָּׂ ם כָּׂ  .תשש כחו של משה כנקבה ]יא טו[ ְואִּ
י ְבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה  5 םַוְיהִּ ְצָריִּ ְבאֹות ה' ֵמֶאֶרץ מִּ  . בא יב מא.ָיְצאּו ָכל צִּ

ְמָצא י יִּ ל מִּ משלי לא י  ֵאֶשת ַחיִּ  

In Ruchaniyus, Even the Weak and Faint Can 

Become Strong 

Eishes Chayil is an interesting description of a 

wife, since Chayil means a strong soldier. And: 

משלי לא יא ְושָׁלָׁל ֹלא ֶיְחסָׁר  means spoils of 

war. Chazal say1 that only men go to war. We can 

suggest that Eishes Chayil is a Mashal to a 

Ruchaniyus war. Some say2 Eishes Chayil refers 

to Sara who was indeed a strict Mashgiach; she 

had Yishmael sent away from home.                ***** 

And some say it means Bas-Sheva. When Shlomo 

HaMelech slept late in the morning, his mother 

Bas-Sheva gave him Malkus, even though he was 

a king. [Medrash3]. We can also say that Eishes is 

a Mashal for a weak person [Rashi4]. Eishes 

Chayil is a message that a person who is “weak” 

in Avodas Hashem [Eishes] should call himself 

“strong” [Chayil] in Avodas Hashem.             ****** 

Always call yourself a Gibbor. As soon as we left 

Mitzrayim, we were called5 Tz’vaos army men. 

Keeping Shemita isn’t easy, so the Torah calls the 

farmers: Gibborei Koach. Indeed, a Baal 

Bitachon is called a Gibbor:  ַהֶגֶבר"בָׁרּוְך" 

ירמיה יז ה  ֲאֶשר ִיְבַטח ַבה' . The true great 
people are those who struggle and fall 
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again and again; yet they continue to 
work on themselves, and daven for 
Yeshuos in Ruchaniyus.                              

Story 

I told my fourth graders that I would reward them 

for learning and for davening for a person whom 

they disliked [like a sibling etc.]. The boys who 

did this, told me that soon afterwards that person 

became very friendly to them although they 

knew nothing. This is a Gevaldige Eitza. It is also 

a Tikkun for Sin'as Chinam, which caused the 

Churban Bais Hamikdash. 

ְלָחָמה ַעל ֹאְיֶביָך י ֵתֵצא ַלמִּ כא י כִּ  

Sometimes A Person Needs to Allow Himself 

Some Comfort 

Our Parsha discusses going out to war. Some say6 

this means going to war against your Yetzer Hara. 

The Torah gives a Heter for the Eishes Y'fas 

To'ar, basically allowing you to follow your 

Yetzer Hara. [Rashi7]. This is a Mussar Haskel. 

Sometimes you should allow yourself all kinds of 

Olam HaZeh comforts, like good food and a nice 

home; all kinds of Heteirim that appear to be 

giving in to materialism, especially getting lots of 

Kavod when needed. Of course, you need a Rebbe 

to guide you. But this doesn’t mean we are giving 

in to our Yetzer Hara…...                                    ** 

The Tactic to Fight the Yetzer Hara:  

Reveal Its Ugliness, Waste, And Stupidity 

Indeed, for some people, being calm and loose 

and easy-going in Yiddishkeit can be very 

important.  ִִקיּומָּׁה זּוִהי יטּולָּׁהב  By doing 

“less” you may actually end up doing “more”. 

Yet, right afterwards the Torah tries to make the 

Y'fas To'ar look ugly [by her crying etc.]. This is 

 
נם זצלה"ה ושאמר הרבי ר' ב, האלשיך ואוה"ח וכו' וכו', וראה זה חדש מה שהביא בספר פרי צדיק ]בפרשתין, אות ב[ מבואר בכל הספרים הקדושיםכן  6

דעיקר המלחמה תמידית הוא  ,אינו דרך דרש ורמז לבד רק פשט הפשוט הוא כן ,שמה שמפרשים בכל הספרים כי תצא למלחמה על אויבך על היצר הרע

ְביָּּׂה"וזהו  [ובזוהר חדש כאן א,  כמו שאמרו סוכה נב]דשלמה קראו שונא  ,ד היצר הרע שנקרא אויב ושונאנג ְמַלת שִּ ה ֶאת שִּ ירָּׂ ]זכריה ג   על דרך שנאמר" ְוֵהסִּ

יו ד[ לָּׂ ים ֵמעָּׂ אִּ ים ַהצֹּ דִּ ירּו ַהְבגָּׂ סִּ ֶליָך ֲעֹוֶנָך ְוַהְלֵבש  הָּׂ י ֵמעָּׂ יו ְרֵאה ֶהֱעַבְרּתִּ ֹּאֶמר ֵאלָּׂ יםַוּי ּה ֶיַרח יָּׂמִּ ּמָּׂ יהָּׂ ְוֶאת אִּ בִּ ה ֶאת אָּׂ ְכתָּׂ צֹות. ואמר עוד בזוהר חדש ּובָּׂ ְתָך ַמֲחלָּׂ דא , אֹּ

 .דביה סליק משה לטורא למבעי רחמין קמי קודשא בריך הוא בגין דישתביק לישראל על עגלא ,הוא ירחא דאלול
ה ]כא י[  7 שָּׂ ַקְחּתָּׂ ְלָך ְלאִּ  ,אבל אם נשאה סופו להיות שונאה ,שאם אין הקב"ה מתירה ישאנה באיסור כנגד יצר הרעלא דברה תורה אלא רש"י עה"פ ְולָּׂ

 .לכך נסמכו פרשיות הללו ,וסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה ,שנאמר אחריו כי תהיינן לאיש וגו'

a major tactic in fighting the Yetzer Hara. You 

uncover the ugliness of sin; the Hevel, the waste, 

and the ridiculousness of it. Novardok was famous 

for this. They were good at uncovering the 

stupidity of evil, and laughed at it, until you lost 

your Cheshek for it. 

ים ָהַאַחת ֲאהּוָבה ְוָהַאַחת ְשנּוָאה יש ְשֵתי ָנשִּ ְהֶייןָ ְלאִּ י תִּ    כא טו כִּ

Your Negi'a May Be in Conflict with The 

Torah 

The Passuk says that a person must give the 

double portion to his Bechor, even though he has 

more feelings for a different son. This can be a 

Remez to all kinds of decisions in life. Sometimes 

a person has a Negi'a to do one thing, while the 

Torah wants you to do another. For example, 

giving Tzedaka to a Geshmake person, instead of 

your own brother who needs it.  

Some people love putting themselves down, and 

hate to believe in themselves. Believe it or not, 

they have a Negi'a to put themselves down, like a 

true enemy! They have to push themselves to be 

Dan themselves L'kaf Zechus, since it can be the 

right thing to do. They may have to go extreme in 

the other direction. Self-hatred is a Yetzer Hara. 

כא יח ֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה   

Sometimes Cruelty Can Be the Biggest Mitzva 

The father and mother of the Ben Sorer u’Moreh 

take their son to Bais Din, to have him executed 

in the worst way, S'kila. This is a general message: 

that sometimes it’s a Mitzva to be cruel to your 

own child or your best friend, etc. Cruelty can be 

the biggest Mitzva. Like keeping away from 

friends who talk Lashon Hara, despite 

tremendous pressure. [“C’mon, everyone does 

it!”]. 
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י ָקבֹור  ְבָלתֹו ַעל ָהֵעץ כִּ ין נִּ י לֹא ָתלִּ ְקְבֶרּנּו ַבּיֹום ַההּוא כִּ תִּ

ְלַלת ֱאֹל כא כג ים ָתלּויקִּ קִּ   

Every Tzelem Elokim Is Worthy of Awesome 

Respect 

After Bais Din kills a person who did Avoda Zara, 

it is a Mitzva to hang his body. But it is forbidden 

to disgrace him by leaving him hanging after 

nightfall, since he is a Tzelem Elokim. He must be 

taken down and buried. This teaches us the 

awesome respect we should have for every 

Tzelem Elokim, even a Rasha. Kal VaChomer 

how a person should view himself, if even in his 

death he is just like Hashem. 

ים ַיְחָדו ְשתִּ ְלַבש ַשַעְטֵנז ֶצֶמר ּופִּ כב יא לֹא תִּ   

Beware of Restlessness and Bil'bul Which Are 

Signs of Lack of Menucha 

The Torah prohibits us from wearing Kil’ayim, 

i.e. clothing that is made from a mixture of wool 

and linen. Kil’ayim forbidden mixing is a Remez 

not to mix; period. We try to have Menucha and 

avoid Bil’bul “rest”lessness in many areas of our 

lives. Menucha goes together with Bitachon. For 

example, a Baal Bitachon never really fights with 

people, since he sees them as just messengers 

from Heaven to test him and make him great. He 

is always Mochel them and loves them; no matter 

what they do to him. [Chovos Halvavos8]. A Yid 

always forgives wholeheartedly, even someone 

hurt you badly. [Rambam9]. 

Menucha also means Sameach B'chelko. A 

Novardoker once described Menucha: “When you 

are happy with what you have, and you are also 

happy with what you don’t have”.  

If Hashem didn’t give this to you, He 
knows what He’s doing. How happy a 

 
 ויסבולי רעתו, יבטח בעניניהם על הבורא יתעלה. אבל עניני אויביו וחומדיו ומבקשחובות הלבבות שער הבטחון ]פרק ד, פירוש החלק השלישי, בסופו[  8

, ויזכור בלבו שתועלתו ונזקו ביד הבורא, יתעלה. ואם יהיו אך יגמלם חסד ויעשה להם כל מה שיוכל לעשותו מן הטוב, ואל יגמול להם כפעלם, חרפתם

ים, ויבקש מלפניו לכפר עוונותיו, ואז ישובו אויביו קתחנן אל האליו, ויקסיבה להזיקו, יחשוב עליהם טוב, ויחשוד את עצמו ומעשיו ברוע הקדמותיו אצל אל

ְרצֹות  [משלי טז ז]לאהבתו, כמו שאמר החכם  ּתֹו ה'בִּ ם אִּ יו ַיְשלִּ יש ַגם אֹוְיבָּׂ  .ַדְרֵכי אִּ
 מוחלאלא יהא נוח לרצות וקשה לכעוס ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול  ,רמב"ם הלכות תשובה ]פרק ב הלכה י[ אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס 9

תָּׂ ים ערלי לב אינן כן אלא  גואבל ה  .לא יקום ולא יטור וזהו דרכם של זרע ישראל ולבם הנכון  ואפילו הצר לו וחטא לו הרבה,  בלב שלם ובנפש חפיצה   ן ְוֶעְברָּׂ

ה ֶנַצח רָּׂ ה ]שמואל ב, כא ב[ חלו ולא נתפייסו, וכן הוא אומר על הגבעונים לפי שלא מְשמָּׂ ֵאל ֵהּמָּׂ ְשרָּׂ ְבֵני יִּ ֹּא מִּ ים ל נִּ ְבעֹּ  .ְוַהגִּ
ְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון בפרשת ראה עה"פ  רש"י 10 ֹּא יִּ י ל  .תאב לכל דבר ולשון אביון שהוא ,אביון דל מעני [טו ד]ֶאֶפס כִּ

person should be with what he was given. 
A person should never ever have any envy 
whatsoever, for anybody!!    
Menucha is a physical expression of lack of 

worry. Try to relax your muscles and not tense up 

when you do things. This needs to be worked on 

at all times.    

ְרָים ַבֶדֶרְך קֶ ֱאֹל ה'ָזכֹור ֵאת ֲאֶשר ָעָשה  םיָך ְלמִּ ְצָריִּ מִּ   ְבֵצאְתֶכם מִּ
  כד ט

Despite Your Many Sins, Never Forget Your 

Positive Side 

Here is a Passuk warning about Lashon Hara. 

“Remember what happened to Miriam when she 

spoke Lashon Hara about her brother!” [she got 

Tzora'as]. Look who the Torah gives as an 

example for being punished; the Gadol HaDor [of 

women] Mamash! The entire Klal Yisroel had 

water in the Midbar only in her Zechus.   

Every person should know that despite his 

many sins, he should never forget his positive 

side. Imagine! You can be the: ַרְשְכְבַה"ג 

Rash'kebe'hag [i.e. Gadol HaDor] despite being 

an example for what a Jew shouldn’t do! 

ְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון י לֹא יִּ טו ד ֶאֶפס כִּ  

A Yid Should Always Have That “Full” Feeling 

Rashi explains10 the word: ֶאְביֹון destitute 

person means someone who is so poor, that he is 

“desirous” for every single thing. He is a person 

who always feels shortchanged. He’s always 

kvetching for more money and a better Mazal in 

life. The Torah has special Rachmanus on him. 

Lesson: Try not to have an: ֶאְביֹון “desirous” 

mentality! Even wealthy people can be this way. 

A Yid should always have that “full” feeling. “I’ve 

got everything!”            ** 
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 ֶאלּול ְוַחג ַהסּוכֹות 

Elul Is A Time for Counting Your Blessings 

Elul is a time for doing Teshuva, like catching up 

on thanking Hashem for all those things we were 

not thankful enough for. [R’ Avigdor Miller 

Zatzal and Chovos Halvavos].  ֲאִני ְלדֹוִדי

 means that you spend your time ְודֹוִדי ִלי

loving Hashem and “thanking your head off”! 

Believe me, we all have plenty of work to do in 

this area! It is a “must” to have at least a ten 

minute daily “Seder” of counting your 

blessings. Those who are always thanking 

Hashem have an easier time with Bitachon.     *** 

The Jewish nation is called Yehudim, named after 

Yehuda [Targum11] which means to thank.12 

When your very name (Yehudi) is 
“thanking”, this means an extreme in 
that area. Your very essence should be 
one piece of thanksgiving.                     **** 

The first thing we do right after Yom Kippur is to 

have a fresh start with Zman Simchaseinu. Sukkos 

is the happiest of all the Chagim. You are a happy 

person when you are “full”. Chag HaSukkos is a 

sample of what your Elul should look like; i.e. 

Simcha, Simcha, Simcha! The Gemara learns13 

the Mitzva of Sukkah from the Shiv'as Y'mei 

HaMilu'im.                              ***** 

“Milu'im" means full. Ahron is the true: ֵלב

 heart that rejoiced with ֶששַָׁמח ִבְגדּוַלת ָאִחיו

his brother’s greatness, who had Shiv'as Y'mei 

Ha”Milu'im"14 [when he became the Cohen 

Gadol]. This is because he was a “full” person 

 
ה יֹודּוָך ַאֶחיָך תרגום יונתן בפרשת ויחי עה"פ  11 ה ַאּתָּׂ  .ויתקרון יהודאין על שמךבגין כן לך יהודון אחך  ,[ יהודה אנת אודיתא על עובדא דתמרמט ח]ְיהּודָּׂ
 . ויצא כט לה.ַהַפַעם אֹוֶדה ֶאת ה' ַעל ֵכן ָקְרָאה ְשמֹו ְיהּוָדהַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵבן ַוּתֹּאֶמר  12
ים ,תנו רבנןסוכה מג א,  13 ְבַעת ָימִּ ֹכת ֵתְשבּו שִּ נאמר כאן  ,ודין הוא ?או אינו אלא ימים ולא לילות ,אתה אומר ימים ואפילו לילות .ימים ואפילו לילות ,ַבסֻּ

להלן ימים ואפילו  מה ,ונאמר במלואים ימים ,נאמר כאן ימים ,או כלך לדרך זו .אף כאן ימים ולא לילות ,מה להלן ימים ולא לילות ,ונאמר בלולב ימים ,ימים

  , או כלך לדרך זו , ואל יוכיח דבר שמצותו שעה אחת ,דנין דבר שמצותו כל היום מדבר שמצותו כל היום ,נראה למי דומה .אף כאן ימים ואפילו לילות ,לילות

ונאמר   ,נאמר כאן תשבו  ,בו לגזרה שוהתשבו תש  תלמוד לומר  ,ואל יוכיחו מלואים שאין נוהגין לדורות  ,דנין דבר שמצותו לדורות מדבר שמצותו לדורות

 .אף כאן ימים ואפילו לילות ,מה להלן ימים ואפילו לילות ,במלואים תשבו
ֹּא ֵתְצאּו  14 ֶהל מֹוֵעד ל ֶפַתח אֹּ לֵֻּאיֶכםּומִּ ים ַעד יֹום ְמלֹאת ְיֵמי מִּ ְבַעת ָימִּ ים ְיַמֵלא ֶאת ֶיְדֶכם. צו ח לג. שִּ ְבַעת יָּׂמִּ י שִּ  כִּ
ה  15 ֶאֶבן ֶאל ַהַשֲערָּׂ ֵלַע בָּׂ ל ֶזה קֹּ ינֹו כָּׂ ֵטר ַיד ְימִּ חּור אִּ יש בָּׂ ם ַהֶזה ְשַבע ֵמאֹות אִּ עָּׂ ל הָּׂ כֹּ אמִּ    .. שופטים כ טוְולֹא ַיֲחטִּ
ֶרְכָך ]כד יט[  16   הרי הוא   ,נפלה סלע מידו ומצאה עני ונתפרנס בה  ,אמור מעתה  .ק"ו לעושה במתכוין  ,במתכויןואע"פ שבאת לידו שלא    רש"י עה"פ ְלַמַען ְיבָּׂ

 .מתברך עליה

loaded with gratitude to Hashem; that’s why it 

was easy for him to Fargin his brother’s 

greatness. Indeed, the Ananei HaKavod was in 

Ahron’s Zechus, and Chag HaSukkos is Zecher 

for the Ananei HaKavod.                            ****** 

Just as the Ananei HaKavod protected Klal 

Yisroel, so is a Jew who is full of Hakaras HaTov 

protected from all evil. We should be dancing all 

Elul. ין  ים ֵאדִ ְמה עוֹ בָּׁושי תְ לֵ ֲעַבם שֶ קוֹ מְָׁב
ברכות לד ב  דמוֹ ֲעין לַ לִ כוֹ ים יְ רִ מּוים גְ יקִ דִ ַצ  

Baalei Teshuva are even GREATER than pure 

Tzaddikim! It’s mind boggling! You may have 

done the worst sins, but as soon as you do the 

slightest gesture for Teshuva, you become a 

 Greatest of the great! And גָׁדֹול ֶשִבְגדֹוִלים

the more Teshuva, the better.                   ******* 

The word “Chet” means “missing”, as it says15 in 

Tanach about the archers from Shevet Binyamin 

who were such expert sharp-shooters: ְוֹלא ַיֲחִטא 

they never “missed” their target. Chata'im cause 

a void in your life, and Teshuva fills you up till 

you’re exploding! Your sins become Mitzvos, 

and you become better than a Tzaddik Gamur! 

כד יט  ְלַמַען ְיָבֶרְכָך  

Start Appreciating Hashem’s Extreme Love 

for Us 

Rashi says16 that if you dropped a coin, and a poor 

person found it and had benefit from it, you get a 

Bracha. You may be the lowest and most sadistic 

miser who never gives a penny to Tzedaka, and by 

mistake, a pauper had benefit from you. Poof! 

You become an instant winner? And a Tzaddik? 

Does this make sense???                                    ** 
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This is a sample of Hashem’s love for us. The 
love is extreme, and the more you are 
aware of it and appreciate it, the more 
Hashem will shower you with more and 
more goodness! Get away from Kvetcher’itis; 

it’s a waste of energy! Come join the positive 

world of appreciating Hashem non-stop:  ֲאִני

 ***                              !ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי

Many, many times, the Torah warns us not to eat 

blood. The Torah gives you loads of Mitzvos for 

not doing something that you hate and you will 

never do anyway!! Does this make sense? “What 

a Tzaddik I am! I never ate a cockroach, or a 

centipede, or so many various disgusting 

Shratzim! What a Tzidkus on my part! I’m so 

proud of myself!”                     **** 

Whoever eats overtime on Erev Yom Kippur, gets 

Schar for every bit of eating as if he fasted! So us 

holy Jews “fast” two days in a row! Does this 

make sense? How thankful we must be, and how 

we should grow in Bitachon and expect all kinds 

of weird miracles. Like the Alter of Novardok 

Zatzal says17, there’s nothing “weird”, “strange” 

or “ridiculous” that Hashem cannot do.        ***** 

The more you study Hashem’s goodness, the 

more your Bitachon grows, and the easier it is to 

 
הרי  דרכי הבטחון, פרק ב עמ' קפז[  ספר מדרגת האדם ]מאמרי הסבא מנובהרדוק, רבי יוסף יוזל הורביץ זצלל"ה, הוצאה חדשה ירושלים תשסב. מאמר 17

, אלא יכול יב לחיות חיי הסתפקותועד שלהבוטח ברור בדעתו שאינו מח  ,שאין שום דבר מוזר ורחוק ונמנע ממנולנו מזה שכח הבטחון בה' הוא כל כך חזק,  

להגביל בטחונו, אין    ,מנאואוכל מדרח  ישן, גם זה ישיג בדרך הבטחון. כי אחר שהוא בוטח בה'  בתרנגלת פטומה ויין  מורגלואם הוא    להשיג מחיתו לפי הרגלו,

דעתו ברוח ואחר שעומד על  אופן אחר לא יתכן, במקום זה אפשר לבטוח, ובמקום אחר אי אפשר, כי יכולת ה' היא לאין תכלית.בשבאופן כזה יכול לבטוח, ו

די בטחונו ל יה שאין כן עמ ,משאר המפסידים שאינו שמור מהגנבים או ,בטח בו עוד יותר מהבטחון על כסף שבכיסווהוא מ ,לפי הרגלו חזק שודאי יזמין לו

 .הוא שמור מכל הפגעים
 ם תשסדהובא בספר דגל המוסר ]שיחות מוסר שנאמרו בישיבות אור יוסף נובהרדוק בצרפת, על ידי רבנו גרשון ליבמן זצוק"ל, מהדורא שלישית, ירושלי  18

. כך אמר ר' ישראל סלנטר: איפה שנגמר השכל מתחיל הבטחון[ אלא נוכל להסביר שיש שכל טבעי ז"א המילי דעלמא, אבל יש שכל שני, שעליו 89עמ' 

אם אחד ש אומרים חז"ל אצל חזקיה המלך, כשחלה ובא אליו ישעיה הנביא ואמר לו בשם ה': מות תמות ולא תחיה, בודאי שיש לפחד ולהתייאש! אנו יודעים

א"כ בודאי חולה אז הוא בעצמו מתחיל לפחד, הדמיון כ"כ פועל עליו, ואפילו רופא אומר שאין תקוה כבר מתייאשים ומפחדים, כ"ש הנביא האומר בשם ה', 

הוא אשר אמרנו:  שאין תקוה. אעפ"כ אמר לו חזקיה: כלה נבואתך וצא כך מקובלני שאפי' חרב חרה מונחת על צווארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים.

. כל הייאוש מן הרחמים נובע מן השכל הטבעי. אבל, מסקנא זו, הייאוש, אינה מוכרחת, וכי היד ה' תקצר? אין מה במקום שנגמר השכל מתחיל הבטחון

 להתייאש. ואם האדם מתייאש זה בגלל שהוא מונהג רק ע"י שכלו הטבעי, יש לו כ"כ אימון בו ולא נסה מעולם למרוד בו.
עים, והן ש"י עה"פ ְבמספר ]כה ב[ ואינו נקוד ַבמספר, למד שהוא דבוק, לומר במספר ארבעים ולא ארבעים שלמים, אלא מנין שהוא סוכם ומשלים לארבר  19

 ארבעים חסר אחת.
כל שארגו לו בגד ללבוש ואין מתקבל  ,אמר רבי אלעזר [?. רש"יכלומר יסורין שאין פחותין מהן ,סוף מדת יסורין] ערכין טז ב, עד היכן תכלית יסורין 20

ואת אמרת   ,בצונן ומזגו לו בחמין ,אפילו נתכוונו למזוג בחמין ומזגו לו בצונן ,גדולה מזו אמרו ,מתקיף לה רבא זעירא ואיתימא רבי שמואל בר נחמני .עליו

רבא ואיתימא רב חסדא ואיתימא רבי יצחק  [.. רש"ילפושטהוצריך להופכה ו ,שלא לבשה כסדר] אפילו נהפך לו חלוקו ,מר בריה דרבינא אמר ?כולי האי

דליכא טירחא  ,אבל שתים ועלו בידו שלש לא ,דווקא שלש ועלו בידו שתים .אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתים ,ואמרי לה במתניתא תנא

 .בלא יסורין קיבל עולמוכל שעברו עליו ארבעים יום  ,דתניא דבי רבי ישמעאל ?וכל כך למה .למישדייהו

accept your pecklach. Look Who you’re dealing 

with! Just as these wonderful Mitzvos don’t make 

sense with their utter goodness to mankind, 

similarly R’ Yisroel Salanter said18: Where the 

Sechel stops, Bitachon begins. 

ים ַיֶכּנּו כה ג  ַאְרָבעִּ  

In His Great Love for Us, Hashem Exaggerates 

Our Suffering and Lays It on Thick 

Rashi says19 that although the Passuk says that the 

sinner gets 40 Malkus, really he gets only 39. Why 

does the Torah give the impression that he gets 40 

when he really doesn’t? We can suggest that 

Hashem in His great love for even a low-life 

sinner [who was forewarned that if he does this, 

he’ll get Malkus, yet he went ahead and did it 

anyway] makes it look as if he suffered worse than 

he really did.                      ** 

Similarly, even if you got dressed the wrong way, 

it’s considered the worst thing in Shamayim 

[Gemara20] and is M'chaper on Aveiros like real 

Yissurim.  

I advise to always praise Hashem and His holy 

Torah as much as possible, especially during 

Elul. Hashem will love you more and more, and 

you will be Zoche b'Din and have a Gevaldige 

K'siva v’Chasima Tova. 
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True Story 

Berel’s mother was a sick woman, who needed 

lots of help. His wife Sara was very devoted, and 

helped her mother-in-law 24/7. Berel’s sister did 

zero for her mother; all she did was criticize Sara. 

Sara cried to Berel, and Berel decided to learn 

Chovos Halvavos Shaar HaBitachon for five 

minutes a day, and talk about Nissim for the 

situation. No Lashon Hara allowed concerning 

his nasty sister.                    ** 

After one single five-minute session, his sister 

mysteriously called and decided: “I really have 

to start helping my mother”. From that day on, she 

was a new person and she kept her word! 

True Stories 

I have many authentic stories of people who 

didn’t get along with relatives, and after a little 

Bitachon and a Bracha they mysteriously became 

reconciled. I am thinking of at least three cases of 

children of divorced parents, who were angry and 

hadn’t been talking to a parent for years, and 

suddenly changed their minds with a surprise 

telephone call: “I want to be friends”.                ** 

It depends only on Bitachon. If you truly laugh off 

 
ם 21 ְצָריִּ ֵתן ה' ֶאת ֵחן ָהָעם ְבֵעיֵני מִּ ם ַוּיִּ עָּׂ ה ּוְבֵעיֵני הָּׂ ם ְבֵעיֵני ַעְבֵדי ַפְרעֹּ ְצַריִּ ד ְבֶאֶרץ מִּ דֹול ְמאֹּ יש מֶשה גָּׂ אִּ  . בא יא ג.ַגם הָּׂ
ה, דפוס פיעטרקוב שנת תער"ב דף קלה ד"ה והנה[ ואילו שהיו -ספר לשם שבו ואחלמה ]להג''ר שלמה אלישוב, ספר הדע''ה ח''ב, דרוש ה' ענף ד' סימנים ג  22

את עצמם תמיד להיות נפשם ולבם אל ה', ולהבטיח עליו ית"ש שלא יסיר מהם את הגלוי אור הגדול דעתיקא קדישא גם בהיותם במדבר   ישראל מחזקים

יהם הגלוי ]רשות הס"מ[ ולא להסתכל על הס"מ ותחבולותיו כלל כי הם כולם רק נסיונות, הנה אז היה זה גופה ענין האתערותא דלתתא להמשיך ולהעמיד על

הכתוב גדול דא"א לעולם. ומשה רבינו ע"ה היה יודע כל זה, שהדבר תלוי מעתה רק בעצמם שיחזקו את לבם באמונה ובטחון לה'. וזהו מה שגינה אותם  אור ה

תֹו.  ישּועָּׂ ְטחּו בִּ ֹּא בָּׂ ים ְול ינּו ֵבאֹלקִּ ֹּא ֶהֱאמִּ י ל  ]תהלים עח כב[ כִּ

, והוא כסברת החובות הלבבות שער הבטחון פרק ג הקדמה ד, לא מצאו את עצמם כדאי לזהכל זה לא היה מחמת רוע לבבם ח"ו, אלא רק מחמת שאמנם 

שהם  כי אין להשתמש במדת הבטחון אלא רק מי שעושה רצונו ית"ש בכל התורה והמצוה והוא עבד נאמן לה'. ולכן הם כאשר באו למדבר ומצאו את עצמם

עצמם לבטוח בה' שיתנהג עמהם למעלה מן המדה ובנסים תמיד, כי אמרו שאינם כדאי לזה. ולכן היו עומדים תמיד בפתויי הס"מ ותחבולותיו, לא הרהיבו את 

 באים בתלונה תמיד: למה זה העליתנו ממצרים, מאחר שאי אפשר להתקיים באמונתו ית"ש כהראוי, ע"י היצה"ר שמתגבר ומתחדש בכל יום.

א כי הרי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו וכמאמרם ז"ל ]ע"ז ג א[ ואין להאדם אלא להתחזק  , והיה השגיאה בשתים. אחד הואמנם הנה שגו בכל זה הרבה

בהרע  תמיד, והבא לטהר מסייעין אותו ]שבת קד א, יומא ספ"ג[ ואמרו שם אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה. והרי על זה נברא כל העולם כולו

דבר  ,ן להבטל מהעבודה הזאת. והשגיאה השנית הנה היה סברתם בענין הבטחוןוהטוב שיתוקן ע"י האדם. ואין האדם בן חורי האמת הוא שאין  כי 

י הבטחון ים  :רו שם עוד"ש במדרש תהלים ]מזמור לב פסוק י[ ְוַהבֹוֵטַח ַבה' ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו, אפילו רשע ַהבֹוֵטַח ַבה', ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו. ואמוכמ עומד בפנ ַרבִּ

ע ]לפי שאינו תולה בטחונו בהקב"ה[ ְוַהבֹוֵטַח ַבה' אפילו רשע ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו. וכן אמר הרמב"ן בספר האמונה והבַמְכאֹו שָּׂ רָּׂ ים לָּׂ טחון פ"א כי זהו שנאמר בִּ

בטח בה' בין שתהיה צדיק בין שתהיה  כי הבטחון אינו תלוי במעשים טובים כלל, אלא ]תהלים לז ג[ ְבַטח ַבה' ַוֲעֵשה טֹוב. ולא אמר עשה טוב ובטח בה'. 

אלא שאח"כ אמר ועשה טוב, כי אם לא כן הרי יפרע ממך עכ"פ, כי הקב"ה מאריך רוחיה וגבי דיליה, וימצא עת וזמן ליפרע ממך על כל רשע, בטח בה'. 

בוטח, אין דבר עומד לנגדו[. ובפרט בענינינו בענין דור המדבר פנים, ]ואולי גם דברי חובות הלבבות הוא ג"כ רק על דרך זה, אבל הבטחון עצמו, במה שהוא 

נכלי אשר כל פחדם היה מפתויי היצה"ר שהוא רק במחשבה לבד ולא במעשה ח"ו, לא היה להם לפחוד כלל כי זהו עצמו כל מלאכת האדם בעולמו לסבול מ

תורה והמצוה. והרי היה בידם זכות גדול במה לבטוח בה' שיעשה להם נסים היצה"ר ולא לתור אחריו, ואין כפיית היצר גדול מזה, ועל זה הוא כל שכר ה

ְרֵבנּו ]הנהגת שכר ונפלאות בנהירו דעתיקא קדישא שהוא הגלוי אור דא"א תמיד, ואין להם אלא להתחזק בה' תמיד. ולכן כאשר אמרו ]בשלח יז ז[ ֲהֵיש ה' ְבקִּ 

"ן ]הנהגה עליונה דעתיקא[ בדרך יִּ ם אָּׂ ים   ועונש[ אִּ ינּו ֵבאֹלקִּ ֹּא ֶהֱאמִּ י ל נסיונא ותלונה, הנה היה להם לחטא ופגם. לכן גינה אותם הכתוב ואמר ]תהלים עח כב[ כִּ

תֹו ישּועָּׂ ְטחּו בִּ ֹּא בָּׂ ֹּא  ,ְול תֹו כי היה זה מחמת חסרון הבטחון  כנזכר. וזהו  ָבְטחּוכי היה זה מחמת חסרון הבטחון כנזכר. וזהו שאמר ג"כ ְול ישּועָּׂ שאמר ג"כ בִּ

יו, ורצה  ְפְלאֹותָּׂ ינּו ְבנִּ ֹּא ֶהֱאמִּ  .והכל על ידי פחיתת הבטחון, שלא האמינו בעצמם שהם כדאי שיעשה עמהם נפלאות תמידלומר ]תהלים עח לב[  ְול

relationship issues and have Bitachon that they’ll 

change, you can have sudden Nisei Nissim 

Mamash. The hearts and minds of people are in 

Hashem’s hands, and He can change them 

instantly. Like by Yetzias Mitzrayim it says21 that 

the Mitzri'im suddenly loved the Yidden. [Of 

course, we all need to improve ourselves either 

way].                                  *** 

The same is true with so many older “impossible” 

singles. I’ve seen many “crazy” singles who 

were never going to get married, and suddenly 

they’re engaged and are super happy. ין ֵא

ןחוֹ טָׁבִ י ַהנֵ ְפד בִ ֵמר עוֹ בָׁדָׁ   Nothing can 

stand in the way of Bitachon! [Leshem22]. 

כה יב ְוַקֹצָתה ֶאת ַכָפּה  

The Same Act Can Sometimes Be a Mitzva 

And Other Times an Aveira 

The Torah tells the story of a woman who came 

to defend her husband, and she did something 

very embarrassing to her husband’s enemy. Her 

punishment is monetary [for Boshes 

embarrassing him]. Sometimes though, she can 

literally get her hand cut off, when there is 
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Sakanas Nefashos. [RSRH23]. Just before this 

story we have the Din of Yibbum, where it is a 

Mitzva for a woman to spit in the face of her 

brother-in-law, who was selfish and didn’t want 

to do Yibbum with her.  ** 

He could have done a tremendous favor to keep 

the memory of his dead brother alive, but he 

didn’t. We have two stories of a woman who 

embarrasses a man, in order to honor her husband. 

[RSRH24]. We can suggest that Hashem put these 

two stories next to each other to show how the 

same situation can sometimes be a Mitzva, and 

other times it’s an Aveira. 

*** 

It Is So Important to Have a Rebbe Who 

Gives You Hadracha 

How important it is to have a Rebbe who gives 

you Hadracha. “Imitation is suicide”.  Every Yid 

and every situation is a world for itself. “My” 

Derech and “your” Derech during Elul may be 

two opposite Hanhagos, depending on what I 

need, and what your situation warrants. 

Sometimes more intense Teshuva is needed. If 

“you’re going crazy and hurting yourself” then 

you need to just eat ice cream! 

**** 

 
יו עה"פפירוש הגאון מוהר"ר רבי שמשון בן הר"ר רפאל הירש זללה"ה  23 ְמֻבשָּׂ ה בִּ יקָּׂ   [ פו ב, וכן גם שם כז א]ה בבא קמא על פי האמור במשנ ]כה יא[ ְוֶהֱחזִּ

שהוא  ונאמר כאן שחייב אדם לפצות את חברו על "בושת" ,מצוה זו באה להשלים את ההלכות על תשלום הנזקים שנגרמו על ידי מעשי תקיפה אלימה

ה  , והפיצוי על בושת הוא נוסף לפיצוי על נזק, צער, שבת וריפוי. "גרם לו במעשיו יקָּׂ יוְוֶהֱחזִּ ְמֻבשָּׂ " הוא דוגמה לבושה הנגרמת על ידי מעשה, ולמדנו מלשון בִּ

יו  ְמֻבשָּׂ ה בִּ יקָּׂ ּה ְוֶהֱחזִּ ה יָּׂדָּׂ ְלחָּׂ שדין בושת שונה מדין שאר התשלומים, שבכל אלה נוהג הכלל "אדם מועד לעולם", ואילו החובה לשלם על בושת נוהגת רק ְושָּׂ

, והוא מורה שיש ליטול מהיד את הכושר להזיק נאמר כאן רק בדרך משל" ְוַקֹצָתה ֶאת ַכָפּה". וונה להזיקבמתכוון, רק אם היתה כוונה לבייש או, לפחות, כ

ן ֵשן ְבֵשןוכעין זה " ,להטיל עליה עונש כספיבעתיד, ולצורך זה חייב בית הדין  ן ְבַעיִּ  " וגו'ַעיִּ

יוואילו בספרי ביארו את הפרשה שלנו גם בדרך אחרת. על פי הפירוש הזה " .הפירוש הזה מקובל במשנה ובגמרא ְמֻבשָּׂ ה בִּ יקָּׂ אלא    ," איננו דוגמה לבושתְוֶהֱחזִּ

, כמעשה הבא להציל את נפש האיש שסכנה נשקפת " מתפרש כמשמעו המילוליְוַקֹצָתה ֶאת ַכָפּהלדבר שיש בו סכנת נפשות, ובהתאם לכך "הוא דוגמה 

חֹוס ֵעיֶנָךאשה. ולמדו מכאן ומ"לו מיד ה ֹּא תָּׂ אדם שמאיימים עליו להורגו יש להציל אותו על ידי פציעת המאיים, ובאין דרך אחרת אפילו על ידי הריגתו.  ,"ל

לו בנפשו" נלמדת "רודף אחר חברו להרגו ניתן להצי וההלכה שבשעת הצורך יש להציל את חיי המותקף על ידי הריגת תוקפו ,פירוש זה איננו נזכר ,בתלמוד

יַע לָּּׂה [כב כז]מן האמור לעיל   .ְוֵאין מֹושִּ

הוא   [ח-א ז ]הוא מביא את הפירוש המקובל במשנה ובגמרא, ואילו בהל' רוצח  [א ט ]ותמוה, שהרמב"ם מביא את שני הפירושים האלה, בהל' חובל ומזיק 

בהל' רוצח הוא מביא בפרוטרוט את פירוש הספרי המבאר את הפרשה שלנו  מביא את פירוש הספרי. אולם נראה שהרמב"ם עצמו רומז ליישוב התמיהה.

ה שהרי נאמר  ,כמקרה של רודף, ואין הוא מוסיף שם כל הערה. ואילו בהל' חובל ומזיק הוא אומר "ומניין שהוא חייב בבושת בפני עצמו יקָּׂ ּה ְוֶהֱחזִּ ה יָּׂדָּׂ ְלחָּׂ ְושָּׂ

יו ְמֻבשָּׂ ּה  בִּ ה ֶאת ַכפָּׂ תָּׂ וגם דין בושת. בראש ובראשונה היא באה ללמד דין רודף, אך  ,בכלל דין זה כל המבייש". נמצא שהפרשה שלנו כוללת גם דין רודףְוַקצֹּ

יוהואיל והכתוב נקט דוקא מקרה של " ְמֻבשָּׂ ה בִּ יקָּׂ ה "ת. וזה הוא אפוא פירוש " היכול לגרום גם בושת וגם סכנה, כבר למדנו מאלינו גם את דין בושְוֶהֱחזִּ תָּׂ ְוַקצֹּ

ּה במקום שנשקפת סכנה, ויש להטיל עליו פיצוי , פשוטו כמשמעו  ,יש לקצוץ את כפו ,יש למנוע ממנו כל אפשרות להוסיף ולהזיק  ,השולח ידו בחברו",  ֶאת ַכפָּׂ

 .במקרה שנגרמה בושת ,כספי
העובדה שדין זה נכתב דוקא כאן, יכולה להיות מוסברת על ידי מצות ייבום וחליצה ]שם[  פירוש הגאון מוהר"ר רבי שמשון בן הר"ר רפאל הירש זללה"ה 24

ם שלפניו. הן זה הוא המקרה היחיד שהתורה מחייבת בו את האשה לגשת בפרהסיא אל בית המשפט ולהציג ברבים את זכותה להינשא לאיש. שני אלה ה

ל אשה בישראל. נוסף על כך, בנסיבות אחרות הרי עצם מעשה החליצה, המציג את האיש יחף, היה דברים שאינם נראים הולמים את מידת הצניעות והענוה ש

 .משמעות בא בו לידי ביטוי-ותוכן רב ,בו משום מעשה מבייש, אלא שכאן הוא נעשה מתוך כוונה מיוחדת

The same thing is with everything in your life. In 

Novardok, they would personalize each person’s 

Tikkun HaMiddos. This means aiming to improve 

each person’s particular weakness, and 

channeling each person’s strength in a positive 

way. An American boy may need a totally 

different Elul than an Israeli, and someone from 

our Dor may need the opposite of Kelm, 

Slabodka, or Novardok. Or maybe a person Davka 

should try to imitate our previous generations: 

תַעגַ ַמ דוֹ יָׁ ם שֶ קוֹ ד מַָׁע  as much as possible. 

***** 

You need to call Hashem your: מֹוֶרה ֶדֶרְך 

spiritual guide [verbally], besides for trying to 

get a Rebbe and/or friend.  

All Tefilos Work Wonders 

TRUE STORY 

Ten years ago, Mrs. G. had a terrible year being 

an 8th grade Morah, all because of “Gitty, the 

rebel”. She davened all year long that Gitty should 

be more cooperative, but it never happened. Gitty 

followed Mrs. G. to her summer camp, and Mrs. 

G. was horrified! Here we go again! To her 

surprise, Gitty was an angel all summer! 

** 
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Mrs. G.’s friend was terribly depressed all year, 

and despite her many Tefilos, her friend’s 

condition did not improve. After the summer, her 

friend came back to town a new person, without a 

trace of depression.      *** 

There is a lesson from both stories! Sometimes 

you need to view your Tefilos as “seeds” for the 

future. Keep davening! Despite your [seeming] 

lack of progress, all Tefilos work wonders! 

 
The Power of Anything Depends on How 

Much Chashivus You Give It 

Keep davening for a K'siva V’Chasima Tova. 

Take all the Brachos for a K'siva v'Chasima Tova 

that people give you, seriously. The more you do 

this, the better they work. 

** 

The Ran says that before the Churban Bais 

Hamikdash, although they were learning Torah, 

their Torah didn’t help them, since they weren’t 

Machshiv their own Torah. The more you are 

Machshiv Elul and keep saying [in 

your Tefilos and otherwise] “IT’S 

ELUL!”, the more goodness Elul will 

give you!                      *** 

When You Are Not Machshiv Your 

“Problems” They Have No Power 

Over You 

A traffic jam can be overcome by Bitachon, when 

you realize that Hashem is in charge, and you’ll 
Davka get there on time, despite the 
traffic. Laugh at the problem, and make-
believe things are moving even when they 
aren’t.                        **** 

 
והמוסר, לאדמו"ר הרב הגאון רשכבה"ג החסיד והעניו אור עולם קבוצת מכתבים ומאמרים להלהיל הלבבות ליראת ה' וללימוד היראה אור ישראל ] 25

לאזער המפורסם בכל קצוי ארץ מרנא ורבנא ישראל ליבקין מסאלאנט זצוקללה"ה, חובר מאת תלמידו הרב הגאון הגדול צדיק ונשגב שמו מרן רבי יצחק ב

. החרדה הלזו נשאה כל איש אחזו פלצות, מקול הקורא קדוש אלול -י מלפנים כאשר ידעת [60זצ"ל בעל שו"ת פרי יצחק, וילנא תר"ס, מכתב יד, עמ' 

 .פריה להתקרב לעבודתו ית"ש, איש לפי ערכו

True story 

Charlie (a negro) had cut his hands while using a 

dangerous machine, and he needing extensive 

medical treatment. The doctor said that he should 

come back in 30 days for another procedure, or 

else he’ll never be able to use those fingers, Chas 

V'shalom. Charlie laughed, and never came back. 

Yet, today he is perfect. Look how not having fear 

can save you, even without Bitachon in Hashem. 

Like Shlomo HaMelech says:  ֶחְרדַּת ָאָדם ִיתֵּן

משלי כט כהמֹוקֵּׁש    The fear of a person creates for 

himself problems. “There is nothing to fear but 

fear itself.” 

ְרַאת  ים ה'יִּ יף ָימִּ משלי י כז תֹוסִּ   

The Secret to a Successful  Life! 

After two weeks into Elul, we should be more and 

more petrified; Rosh Hashanah is around the 

corner! ִמי ְבִקיצֹו  , ִמי ִיְחֶיה ּוִמי יָׁמּות

 ,who will live and who will die ּוִמי ֹלא ְבִקיצוֹ 

who in his time and who before his time will be 

decided! A senior Mashgiach Shlita, a Talmid of 

R’ Elya Lopian Zatzal, once spoke in Bais 

Medrash Kol Shimshon during Elul. He is usually 

a very calm and happy person, but a few weeks 

before Rosh Hashanah he was visibly 

scared. I could see a true fear in his face.         

** 

In Kelm, they lived in a world of truth. 

Whoever learned there, was lucky beyond 

words. R’ Elya Lopian Zatzal and R’ 

Chatzkel Levenstein Zatzal were products 

of Kelm! Who could imagine an Elul in 

Kelm! Don’t worry, R’ Yisroel Salanter Zatzal 

said25 that he remembers the olden days, how 

EVERYONE was: ָאַחזֹו ַפלָׁצֹות terror stricken 

when they heard the Chazzan call out [by Rosh 

Chodesh bentching] “Rosh Chodesh Elul will be 

on…” [and they weren’t on anti-depressants like 

R’ Elya Lopian [right] with 
 R’ Chatzkel Levenstein [left] 
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us]. You didn’t have to be a special Tzaddik to 

Chap the seriousness of Elul.     *** 

I’ll tell you a difference between them and us. I 

heard from my mother-in-law, that in prewar 

Europe [in Hungary, where she lived] it wasn’t 

considered “being out of hand” when you 

discussed Gehinom. In an American society 

where you can get into trouble for talking about 

Gehinom [by being called a negative person], how 

can a person develop a healthy Yir’as HaOnesh 

fear of punishment?      **** 

It’s quite sad for people who live in Dimyon and 

have “La-La-Land” mentality. I was once in 

Howell traffic violations court. I watched how 

angry the judge became at some wild and untamed 

youngsters, when they didn’t seem to care about 

the seriousness of their crimes. As a result, they 

received worse treatment, and were thrown in jail 

for longer periods of time. 

***** 
Being afraid during Elul is appropriate, and can 

save a person from a difficult future, Chas 

V'shalom. When you run to hear more Mussar 

Shmuessin than usual, learn Shaarei Teshuva, 

Rambam Hilchos Teshuva, and extra Mussar 

Sedarim, you show that you care. The experts say 

that during Elul you need to pack in as much 

Zechusim as possible, so that you have a better 

chance of being Zoche b'Din and having a good 

year coming up.                   ****** 

They say that upgrading your Hasmada in Torah 

is A-1 for Elul, since  ַתְלמּוד תֹורָׁה ְכֶנֶגד

 learning Torah is equal to all the other כּולָׁם

Mitzvos combined, and every word of Torah is 

another Mitzva; so a Masmid can accumulate a 

 
 [1ז"ל ]נדפס באגרות סופרים, על ידי הרב שלמה סופר בן רבינו בעל הכתב סופר, ווין תרפט, עמ'  עקיבא איגר הגאון מו"ה מהרב התעוררות 26

 לפי אלפא ביתא      

 טרם יבוא השמש ויחשיך ב ,צידה הכינה לך תה בן אדםא 

 דרך  התכין לך  ,טרם יכבה נרךב

 טרם מהעולם יוציאוך  ,דור אשר פרצת בחייךג

 יבואו ימים אשר לא חפצת כל ימיך   ,י אביךקע את אלד

 יך אל עפר תשוב ועפר אתה בחי ?לא ידעת אם לא שמעתה

 ועד הקבר ילווך  ,למקום אופל וחושך יוליכוךו

gold-mine of Zechusim during Elul. What could 

be better and sweeter than learning Torah day and 

night! Torah gives you Yiras Shamayim and 

Simcha, and all the Brachos in the world are 

contained in a blatt Gemara. 

******* 
Elul was a time that Yidden would work on 

detaching themselves from Olam HaZeh. Some 

would disappear from home for Elul. I remember 

during the 60’s 

when I learned by 

Rav Sheinberg 

Zatzal, we met 

such a Yid. He was 

called R' Binyamin 

HaTzaddik Zatzal. 

He lived in Bnei 

Brak, but he spent 

his Elul at The 

Diskin Orphanage 

in Yerushalayim. 

There, he spent his time alone and away from the 

world. He was: ִמְתבֹוֵדד secluded himself, and 

he was very quiet. He was a big Talmid Chochom 

and was a Novardoker Talmid.                 ******** 

Elul means: ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי. This is a 

very important message: You have ONE friend in 

Shamayim. You need to develop a Geshmak in 

being alone with Hashem and thanking Him. 

Learning Chovos Halvavos is especially effective 

in connecting a person with Hashem. He created 

you, and He is your total life; everything else is 

total baloney!                 ********* 

R’ Akiva Eiger Zatzal used to remind himself 

daily26 about the truth of Olam HaZeh. About how 

R' Binyamin “HaTzaddik” Zilber 
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you may love your wife and children, but as soon 

as you leave this world and they bury you, you are 

forgotten! Your beloved wife will just go ahead 

and marry someone else! No wonder R’ Akiva 

Eiger became such a Gadol; look how he 

constantly reminded himself about the truth of 

life!                       ********** 

We need to be nice to our friends and relatives, 

but we tend to rely on them.  

 ָארּור ַהֶגֶבר ֲאֶשר ִיְבַטח בָָׁאדָׁם!
!ה'בָׁרּוְך ַהֶגֶבר ֲאֶשר ִיְבַטח ַב  

Our warm and comfortable homes, our jobs and 

reputations, our Retzonos and dreams and goals. 

Nothing really lasts. It’s all fake. We may enjoy a 

happy life with all the Geshmake details. But your 

only true friend is Hashem. We have Bitachon 

only in Him, not in people. 

*********** 
Chashuva Yidden during Elul needed their 

“space”, to be left alone with Hashem. The 

Meforshim say27 that the main meaning of 

Teshuva means coming back to Hashem and 

practicing Emuna and Bitachon. We can do this 

by thanking Him for such a great year, for all your 

limbs and your health, and for life itself. 

 
 כור נא את יום צאתך מארצך וממולדתך ומבית אביך  ז

  , ואין לאל נגדם להרים את ידיךילך יהא לזרים ועמליךח

 ברוך שהגיענו לסוף ימיך  ,וב מותך מחיים יאמרו יורשיךט

 יום לשנה יזכרו את שמך   ,וךחלידי ביתך ישכי

 גם שוכבת חיקך תעוות אותך   ,יבגדו בך ךל רעיך ואחיכ

  , ושחורים ייכסךמה לא תזכור יום אשר לבנים ילבישוךל

 , מכל העמל אשר עמלת בחייך עט תבן יוצע תחתיךמ

  רגליךוכנגד פתח ביתך יישירו  ,ר היה דלוק על ראשךנ

 וכשתילי זיתים בניך  ,ביב יהלכון אנשי שלומיךס

 ולבור תחתיות ישכיבוך  ,ל כפים ישאוךע

 ושברי חרסים על פניך  ,תח פיך יהא מכוסה ועיניךפ

 ולא ישאירו כי אם עצמותיך  ,ידה תהא לרימה במותךצ

 ואתה תשאר שם לבדך   ,רוביך ואוהביך ישובו לביתךק

 תשוב מעונותיך שוב ו ,אה את זאת בעיניךר

 טרם כל אלה יגיעוך  ,ם תשים משפטיךש

 דרכיךבואז תנוח ותלך לבטח  ,יךקן תודה לה' אלת

, ירושלם ספר ניב שפתים ]שערי ציון, יסודות נאמנים בעבודת השי"ת, שנאמרו ע"י הגה"צ ר' בן ציון במברגר זצ"ל, משגיח רוחני בישיבת פוניבז' ב"ב  27

י    תשסט[ ובמדרש רבה ]שה"ש ה ב[ עה"פ תִּ י ַתּמָּׂ י יֹונָּׂתִּ י ַרְעיָּׂתִּ תִּ י ֲאחֹּ י לִּ ְתחִּ לפִּ א טָּׂ ְמלָּׂ י נִּ פתחו   ,בני  ,אמר הקב"ה לישראל  ,מרויוסא א, אמרו: פתחי לי, ר'  ֶשרֹּאשִּ

י והנה ממה שדרשו על הפסוק  .ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרונות נכנסות בו ,תשובה כחודה של מחט לי פתח אחד של תִּ י ֲאחֹּ י לִּ ְתחִּ משמע וגו' פִּ

, ועל ידי ההכרה הקטנה והיינו שהאדם יכיר את הקב"ה ויכניס בלבו אמונה והכרה בגדולת ה'וא יכנס בו, שיפתחו לו פתח שהשהקב"ה מבקש מישראל 

 שיעשו הם בלבם, עי"ז אפתח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרונות נכנסות בו, והיינו שיכנסו ללבו יראת ה' ואהבתו.

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

Be Thankful! 

When Hashem sees that you thank Him for what 

He gives you, He wants to continue giving you. If 

you spend your Elul thanking day and night for 

the past, you have a much better chance of having 

a good future and a good year. Thank Him for 

your Kishronos, for your Torah and Mitzvos; the 

more you thank the better! 

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

Being thankful and B'simcha is a major if not the 

major Teshuva that is needed in Elul. On Shabbos 

Shuva, the Alter of Novardok Zatzal spoke for 

four hours in his Yeshiva, and he had his 

Bachurim laughing until their sides ached! He 

was a super professional speaker, who could get 

you to laugh and to cry. Laughing at the Yetzer 

Hara and seeing through his schemes, is a 

powerful Koach against him. 

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

Just as Elul means: ילִ דֹוִדי  וְ דֹוִדי  לְ ִני  ֲא  
יש אִ ּוִמְשלֹוַח מָׁנֹות  it also means ,שיר ו ג

כב אסתר ט ֶאְביֹוִניםלָׁ ַמתָׁנֹות ּוֵרֵעהּו לְ   
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[Ma'teh Ephraim28]. It appears that the idea of: 

 is the escape from Ta'avos Olam ֲאִני ְלדֹוִדי

HaZeh and the many people who distract you 

from your total involvement with Hashem during 

Elul. Yet, we have another Remez that reminds us 

of Purim!          *************** 

Purim appears synonymous with Simcha and 

letting loose. Indeed, Elul is a time to be super 

happy. You just need to have that Ahava-Yir'ah 

balance. [That’s why we need a Rebbe]. A major 

Simcha of Purim is Bain Adam La'chaveiro; 

caring for others, loving them, and having 

Rachmanus on them. 

**************** 
One who is really close to Hashem follows in His 

ways and is good to others 24/7, as much as 

possible. When he davens, he has in mind others. 

When he learns, he has in mind to bring Zechusim 

to Klal Yisroel.  ***************** 

Ayin Tova 

Many Baalei Mussar felt that the best Kabala 

pledge a person should take upon himself during 

Elul is to see good in everybody. R’ Avraham 

Yoffen Zatzal was told by his wife, that if he 

would be as good in learning as he was in being 

Dan L'kaf Zechus, he would be a Gaon like R’ 

Akiva Eiger. He would fabricate all kinds of weird 

Cheshbonos to explain people’s shortcomings.  

****************** 
R’ Ahron Belzer Zatzal did the same thing. There 

are phenomenal stories about his extreme in being 

Dan L'kaf Zechus, and this was his Ikar in all of 

his Avodas Hashem! He became a giant of giants, 

a Tzaddik Yesod Olam, all starting from being 

Dan L'kaf Zechus to the extreme. 

******************* 
When you see good in others, you arouse 

Rachamei Shamayim. When you have Rachamim 

 
ל דורשי רשומות אמרו  מטה אפרים ]סי' תקפא, אלף למטה אות א[ 28 ְבָך לְ ת אֶ יָך קֶ ֱאֹל ה'ּומָּׂ ]נצבים ל ו[ הוא ר"ת אלול, שהחודש הזה הוא מסוגל  ַבבלְ ֶאת וְ בָּׂ

ֱאֹללתשובה. ובכתבי האר"י ז"ל  ה ְוהָּׂ דָּׂ ֹּא צָּׂ י וְ יָּׂדֹו לְ ּנָּׂה אִּ ים קִּ ַוֲאֶשר ל ]משפטים כא יג[ ר"ת אלול, כי חודש זה עת רצון לכפר על חטאים שעשה בשנה,  ָךלְ ַשְמּתִּ

י אֲ זה הוא קרוב לקוראיו, וכ"כ שהוא נרמז בר"ת שבחודש  י לְ נִּ י וְ דֹודִּ [. ובספר אליה רבה ]סק"א[ בשם ספר אמרכל כתב שהוא נרמז במגילה שיר ו ג]י לִּ דֹודִּ

נֹות  ּוֵרֵעהּו  לְ יש  אִּ בפסוק   ים לָ ַמּתָּׂ ל לה וצדקה מעבירין רוע הגזרה,  [ רמז על מתנות לאביונים באלול. ונראה שרומזים על מ"ש תשובה ותפאסתר ט כב]ֶאְביֹונִּ ּומָּׂ

י אֲ ה' הוא רמז לתשובה, ו ילְ נִּ  רומז על צדקה.הוא רמז לתפלה שהוא רנת דודים, והפסוק דמגילה  דֹודִּ

on others and insist on seeing good in them, 

Hashem will see good in you. You will be Zoche  

b’Din on Rosh Hashanah, and you will have big 

Yeshuos in your life. Avoid being negative! Not 

on yourself, and not on others! Your mouth is 

always a great tool you can use to talk as if you 

love and admire everyone. You automatically 

become a Tzaddik, despite the way you feel 

inside. Keep talking and talking positive, like a 

broken record, until it sinks into you! 

******************** 
Don’t forget to have Ayin Tova on yourself. 

Sometimes this is more important than anything; 

it may take a long time until you see yourself as a 

real Tzaddik. A person who thinks he’s a Tzaddik, 

actually becomes a Tzaddik. 

********************* 
When you see others Shteiging, say how happy 

you are! Love all kinds of Yidden and praise them, 

especially those whom your Yetzer Hara advises 

you to look down upon, or to envy. 

********************** 
When  you walk in the street and see Yidden with 

yarmulkes, Tzitzis, and beards, it’s time to be 

B'simcha and to thank Hashem. Admire Him for 

His many wonderful Avdei Hashem He has! 

When you enter a new Bais Medrash, thank 

Hashem by saying: “More Torah and Tefila in the 

world? I’m so happy!” 

*********************** 
All this purifies your heart, and helps you be 

Zoche b'Din.  ְתמֶ אֶ ֶב  ָךדְ ְבעָׁלְ   נּוֵבלִ   רהֵ ַטו . Now 

you are a true Oved who isn’t out only for his own 

egoistic Hatzlachos. You are a selfless Oved, who 

is out to make Hashem happy. Your reward is 

astronomical! With Ahron’s:  ֵלב ֶששַָׁמח

יוחִ ִבְגדּוַלת ָא  Fargining he was Zoche to 

Kehuna forever, for himself and his thousands of 



Bitachon Weekly   פרשת כי תצא תשפ"ב 

13 
 

descendants! And by the way, if you enjoy the 

Hatzlachos of others, you have a Chelek in what 

they do! An Ayin Tova comes out ahead! What a 

booming “business”!      ************************ 

The Ben Ish Chai says29 that Tekiya a straight 

sound means Simcha and goodness, whereas 

Sh’varim and T’rua a broken sound means Tza'ar 

and Yissurim. Others say that Sh’varim and T’rua 

mean “trembling” and fear of judgement. Rosh 

Hashanah in general is called “Yom T'rua”. It is a 

day of serious judgement; scary without end. Yet, 

it is sandwiched with many Teki’os and Simcha 

all over. [R' Tzadok HaCohen30]. 

************************* 
Rosh Hashanah is the day that we make Hashem 

our king. There is no greater Simcha in the 

universe than that! [Gr”a31]. Chazal say32 that we 

dress up and eat delicious foods on Rosh 

Hashanah to show our Bitachon that we will have 

a good year. Throughout Elul, after we blow the 

Shofar [which is supposed to frighten us] we say: 

 which is full of    ְלדִָׁוד ה' אֹוִרי ְוִיְשִעי

calming words that turn us into fearless Baalei 

 
 ,ושברים ותרועה רומזים לצער ויסורין  ,תקיעה רומזת לשמחה  ,מה שתוקעין תקיעה ושברים ותרועה ותקיעה הוא  [שנה ראשונה, פרשת נצביםבן איש חי ]  29

 ז וא "ה יעבורזגם "וידוע מן המעשה של הטבעת שחקק בה  ,וכמ"ש הגאון הלבוש ז"ל הטעם דאין לערבם ביחד לעשותם בנשימה אתת מפני שהם הפכים

ילה תקיעה הרומזת לשמחה  חולכן ת  ,ןחסלעולם    ע דלאדכי י  ,וכשרואה אותה בעת שמחתו וטובתו לא יגבה לבו ויבעט   ח,כשרואה אותה בעת צערו יתנחם וישמ

וכשתוקע תרועה הרומזת ג"כ ליסורין  ,לא יתגאה בטוב שלו וידע שגם זה יעבור זדלא לעולם חסן שא ,ים שרומזים לשבר על שבררתוקע אחריה שב ,וטובה

 .ובזה יתקיים האדם בעבודת ה' ,אחר תרועהלכך תוקע תקיעה  ,אלא יזכור גם זה יעבור שיבא אהריה טובה ושמחה ,לא יתייאש מן הרחמים
מאת כ"ק אדמו"ר הקדוש שר התורה אספקלריא המאירה רבינו צדוק הכהן זצוקללה"ה מלובלין, נדפס בסוף ספר דברי סופרים, אמרים ]מליקוטי קונטרס  30

ֵנינּו [נחמיה ח י][ כי נאמר בראש השנה דאות י דֹוש ַהּיֹום ַלֲאדֹּ י קָּׂ וע אמרו לפני מלכויות וכו', כיד [ה לד ב"ר]כמו שאמרו  ,פירוש למדת האדנות ומלכותו ,כִּ

והיינו על ידי   ,וזה כל הבריאה שיכירו כולם כח מלכותו [ פרק יא ,פרקי דר' אליעזר] דעיקר הבריאה היה מכח התעוררות מדת המלכות דאין מלך בלא עם 

הכי בכתוב נאמר רק  ,פירוש שזה בא על ידי התעוררות היראה , הזכירה שיש בורא, ובמה בשופר דתרועה היינו יבבא ע , וידו[כט א ]פנחסוגו'  יֹום ְּתרּועָּׂ

ְדֵשֶכם וכמו  ותקיעה הוא לשמחהרק חז"ל למדו דכל תרועה תקיעה לפניה ולאחריה,  ,ויללא דהיינו חרדה ויראה אֵשי חָּׂ ְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְברָּׂ ּוְביֹום שִּ

ְבֵחי ַשְלֵמיֶכם ּוְתַקְעֶּתם ֹלֵתיֶכם ְוַעל זִּ ת ַעל עֹּ ְצרֹּ כי יראת ה'  וכן תקיעת שופר דלעתיד לבוא ודחרות דיום הכפורים של יובל,  ,בקרבנות [י י ]בהעלותךוגו'  ַבֲחצֹּ

 . אבל תחילתו וסופו שמחה ואהבה ,יתברך אינו חרדה באמת אלא כרגע
רבו רבינו אליהו מוילנא, כתר ראש ]לר' אשר הכהן בעל מחבר ספר ברכת ראש על ברכות ונזיר, דברים ששמע מרבו רבינו חיים מוואלאזין, ששמע מ 31

כים מלך ימלמינה ביום שדהמ כדוגמת וחדוה ברוב שמחה להיותשצריך וכן אמר  , בעת תקיעת שופר דהיה שמח מאוהלכות ר"ה ויה"כ, אות קד[ רבינו 

 .ומת שאנחנו עולמוה בכל ע"ם להקביבתקיעת שופר ממליכ אנחנוכן  ,תווומעטרים א
איזו אומה  ,ר' חנינא ור' יהושע אומרין 'כתיב כי מי גוי גדול וגו ,ע"פ המדרש א"ר סימון ]בערב ר"ה[ תקפא[ ורוחצין ומסתפריןהובא בטור ]או"ח סי'  32

 ,לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל זקנו ואין חותך צפרניו , אדם שיש לו דין ,שמנהגו של עולם ,פי' מנהגיו ודיניו ,יההל-שיודעת אופיה של א ,כאומה זו

לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ומגלחין זקנם ומחתכין צפרניהם ואוכלין ושותין ושמחין בר"ה  ,אבל ישראל אינן כן ,לפי שאינו יודע איך יצא דינו

 .ומכאן תשובה למתענין בר"ה ,ת מנות בר"הולהרבולפיכך נוהגין לספר ולכבס בער"ה  ,לפי שיודעין שהקב"ה יעשה להם נס
זוחלים ורועדים "[ הן  מאמרי חכמה ומוסר שנאמרו ע"י מרן המשגיח הרב שלמה וולבה זללה"ה, ירושלים תשסח, מאמרי ימי התשובה, עמ' קידעת שלמה ]  33

ה  "בא" אך כשהוא ית'  ",מיום בואך ְדֵעי ְתרּועָּׂ ם יֹּ עָּׂ ֶניָך יְ  ה'ַאְשֵרי הָּׂ ְתָך יָּׂרּומּוכי  ,ַהֵלכּוןְבאֹור פָּׂ ְדקָּׂ ל ַהּיֹום ּוְבצִּ ילּון כָּׂ ְמָך ְיגִּ וכל  ,גיל ורוממות והארת פנים .ְבשִּ

  , בהתקרב בוראו אליו  ,כי בזה הוא מרגיש סוד השלמתו  ,אשריו   ,ובעת עמדו בתפלה בימי הדין  ,אשר אדם יכול לעורר שמחה בלבו בעת תקיעת שופר

אשר רק עם  ,כי אם שמחה פנימית עמוקה ,בניגון וריקוד ,ואין שמחה זו כשמחת התורה !אשריו ,וכל אשר ירבה בשמחה !וזוהי קבלת עול מלכות שמים

 .אך בימי הדין היא אגורה בתוך תוכו של האדם ,תום החגים תתפרץ חוצה

Bitachon. ִכי ִיְצְפֵנִני ְבֻסכֹה ְביֹום רָׁעָׁה He 

will protect me in His shelter on the day of 

distress.  'מָׁעֹוז ַחַיי ִמִמי ֶאְפחָׁדה  Hashem 

is the strength of my life, whom shall I fear? 

ה'ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶבָך ְוַקּוה ֶאל   Be strong 

and He will strengthen your heart further, just 

keep hoping to Hashem! 

************************** 
R’ Shlomo Wolbe Zatzal said33 that when a 

person listens to the Shofar on Rosh Hashanah his 

heart should be full of Simcha! Notice how the 

ratio of Teki’os to Teru’os is double. Lesson: 

Even on this Yom HaDin, a day in the most 

powerful court in the world, while undergoing the 

most serious judgement, we are still more 

B'simcha than B’yirah.  

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

After the big Tzadekes, Mrs. Rochel Feder was 

Niftar, they found a diary in which she had written 

letters to Hashem. She wrote about her conflicts 

and difficulties in being Dan different people 

L'kaf Zechus, and how she eventually found a 

Zechus for each person. 

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



Bitachon Weekly   פרשת כי תצא תשפ"ב 

14 
 

R' Pinchos of Koretz Zatzal says34 that if it was up 

to Hashem [who is total Chesed] no evil would 

happen to anyone, no matter how wicked they are. 

But the Tzaddikim of the Dor who may mention 

or think evil about wicked people, cause Tzaros 

with the power of their thoughts. 

***************************** 
He says35 that there was never any Tzaddik who 

was capable of completely overcoming the evil 

going on around him, except for Moshiach. The 

Seforim HaKedoshim say36 that the tremendous 

Ayin Tova of Moshiach will cause people to have 

Hir'hurei Teshuva. 

****************************** 
Kabala for Elul: Ayin Tova! 

Novardok 

The Alter taught his Talmidim to laugh at the 

foolishness of Olam HaZeh; at Kin'ah, Ta'ava, 

and Kavod. They had almost nothing to eat 

anyway in those days, but the Alter Zatzal made 

such a laughing stock out of the foolishness of 

Ta'avas A'chila that his Talmidim bared their lack 

of food with a smile; whereas other people 

suffered terribly those days, and kvetched all day 

 
ּמֹוט ּו[ פרשת נח, אות יט, מהדורת ב"ב תשסג עמ' לג]השלם אמרי פנחס  34 כל היום, מחמת המדה של חסד   ל -הנה חסד א [ כא ח]תהלים ְבֶחֶסד ֶעְליֹון ַבל יִּ

אפילו כשיהיה כל העולם רשעים ואפילו מבריאת העולם ועד סופו לא איכפת ליה להקב"ה מחמת שמדתו חסד, אך כשהצדיק בא לעולם ]עליון[ 

 ,ואח"כ יש לו להתפלל עליהם, לכן יו"ד דורות מאדם עד נח לא היו נענשים צמצום ונענשיםומשגיח שמזלזלים בכבוד השי"ת ומצטער מאד הוא עושה 

ואח"כ דור הפלגה והפיכת סדום וכו' היה ג"כ כנ"ל מחמת צמצום  ,ואח"כ י' דורות מנח עד אברהם ג"כ כנ"ל ,וכשבא נח מחמת הנ"ל הביא המבול לעולם

 . ואח"כ התפלל עליהם ,הנ"ל

, חס"ד עליו"ן הבא מן המקור העליון, ראשוןה .כי שלשת מיני חסד הם ,דעהענין מבואר בשערי אורה ]לר"י גיקטיליא, שער השני[ ובהערות שם כתבו ש

ֹּא יָּׂמּוש [ישעיה נד י] שאין בו תערובת דין זולתי חסד ורחמים, ונקראים חסדים טובים, והסוד ֵּתְך ל י ֵמאִּ י  [כא חתהלים ] ועל זה נאמר ,ְוַחְסדִּ ֵטַח ַבהכִּ  'ַהֶּמֶלְך בֹּ

ּמֹוט  ם ]מיכה ז כ[ , הוא חסד עולם, והוא חסד אברהם, שנאמרוהשני, ּוְבֶחֶסד ֶעְליֹון ַבל יִּ הָּׂ ב ֶחֶסד ְלַאְברָּׂ ֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹּ ולפי שפחד יצחק הוא סוד מידת הדין  .ּתִּ

ם ֶחְביֹון ע ]חבקוק ג ד[ ולפעמים מעכבת את החסד מצד הדין, כאומרו ,מתערבת עם חסד אברהם יְנָך  ]בשלח טו ו[ , ואומרזֹוּוְושָּׂ ְרַעץ אֹוֵיב ה'ְימִּ אין חסד  ,ּתִּ

בתוכה חס"ד אברהם. ולפיכך חסד אברהם נקרא חס"ד עול"ם, כי  אברהם חסד פשוט אלא מעורב עם דין, כי לפעמים מתגברת מידת הגבורה ומסתתרת

בו דין   לפעמים הוא מתעלם בסוד שתי מידות שבהם מתנהג העולם, בסוד גלוי ונעלם, בסוד מעלה ומטה, ימין ושמאל, פנים ואחור, ולפיכך חסד עולם יש

 וכו'.  נקרא חסדי דוד הנאמנים השלישי, ורחמים
המוכיח ]הרה"ק רבי יהודה ליב שאמר בשם רבו  מליניץ ז"ל דליהגמרבי  ולם ומלואו, אות עב, מהדורת ב"ב תשסג עמ' תעד[השלם ]שער ע מרי פנחסא 35

ומחמת זה יחזרו בתשובה ועי"ז  ,רשעים שהם צדיקים אז זיי זענען גרעכט השמשיח ילמד זכות על כל ישראל אפילו על  מפולנאה, מבני היכלא דהבעש"ט[

אבל משיח יהיה אוהב ומלמד זכות  ,וצדיק גדול אוהב אפילו רשעים גדולים ,צדיק קטן אוהב רשעים קטנים :תהיה הגאולה, כי בתשובה נגאלין ]והיה אומר

 [.וכל מי שמלמד זכות על כל הברואים מבחינת משיח ,אפילו על רשעים גמורים
, במהדורא חדשה עמ' להלמברג תרלו, שלום ואהבת ריעים, אות  בודת ה' מלוקט מספרי תלמידי הבעש"ט, לר' נחמן גולדשטיין,לשון חסידים ]דרכים בע 36

אך בבעלי   .ויהיו כולם צדיקים וכו' ,ולםכז יפיל הרהורי תשובה ב"ועי ,שביכלתו ללמד זכות על כל ישראל ה יהי חמשי ינתשבחקבלתי מרבותי  רסא[

אז ו  ,הקביה את אליהו לעשות שלום בעולם  ישלחוע"כ    ,ואם בהיפוך נמצא זה חייב  ,יבחיממילא זה שכנגדו נשאר    ,דחאם ילמד זכות על א  ,מחלוקת מה נפשך

 וכו'. כל העולם זכאי יהויה ,יבא משיח ללמד זכות על כולם

long: “When will I get a piece of bread?”            ** 

R’ Chaim Zaitchik Zatzal  was wandering in a far-

flung village in Russia during the war years. He 

hadn’t eaten for days, and he finally found a 

Jewish home. The Yid was warm and friendly, and 

offered him some food. R’ Chaim replied: I’m not 

searching for food. I am looking for Torah. I 

haven’t learned for many days, since I have no 

Seforim.                            *** 

But the Yid had only one Gemara, which he 

needed for himself! They came up with a solution. 

The volume contained three Masechtos: Nedarim, 

Nazir, and Sotah. They agreed to rip it in half, and 

Rav Zaitchik Zatzal would receive one Masechta, 

and the Yid would keep the other two.            **** 

R’ Ben Zion Bruk Zatzal was in the process of 

building a Yeshiva, and he was running around 

town, busy setting up his Yeshiva. He was 

probably trying to organize his Bachurim, getting 

money, finding a building etc. He entered 

someone’s house, and suddenly fainted at the 

doorstep.                                ***** 

After they revived him, they found out that he had 

forgotten to eat for 3 days, since he was totally 

absorbed in his Yeshiva. 

The Alter Zatzal did a great job brainwashing his 
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Talmidim to love Ruchaniyus and Olam HaBah, 

and to put Olam HaZeh in its right place. While 

everyone else is busy “worshipping” their Olam 

HaZeh, with its Kin'ah, Ta'ava, and Kavod, they 

were given super-long indoctrinations of Mussar, 

which taught them how to live with the truth.****** 

As a result, they were extremely happy people and 

they were 100% normal. Not like others who fall 

for the trappings of Olam HaZeh [which doesn’t 

last anyway] and as a result suffer from Middos 

issues, like: ד בוֹ כָׁ ַהה וְ וָׁ ֲאַתה ַהָאנְ קִ ַה

םלָׁ עוֹ ן הָׁם מִ דָׁ ָאת הֶָׁא יןיאִ צִ מוֹ  . They are 

busy all day worrying about their reputations and 

relationships [i.e. their Kavod].                  ******* 

My friend R’ Yonasan Blau Shlita was raised in 

Yeshivas Bais Yosef of Boro Park. He told me that 

instead of shmuessing about their Parnasa and 

their Nachas, and how well they were settled in 

their temporary dwelling [Olam HaZeh], the 

יןלִ ת חּויַחשִ   ordinary conversation of these 

Novardokers revolved around their Bitachon and 

Ka'as level, or how their Kin'ah issue was coming 

along.                               ******** 

R’ Nissan Potashinsky Zatzal [called R' Nissan 

Rozanker, R' Gershon Liebman's Rebbi in 

Bialystok] came from a wealthy family. When he 

was about to get married, it was understood that 

his parents would support him, so he could sit and 

learn B'menucha. Suddenly, a fire broke out in 

their city, and their home and entire fortune was 

burned37. He remained a poor person for the rest 

of his life, and he lived in dire poverty.  ********* 

He was zero traumatized by his sudden change of 

events. You couldn’t tell on him that there was 

any problem whatsoever! He once gave a 

Shmuess about how fortunate is a poor person 

who has Bitachon. A wealthy situation is much 

worse, since your Neshama has tremendous 

Nisyonos. [G’vilei Eish38].                    ********** 

He was an unusually smiley person, and he was 

known to have Ruach HaKodesh. I heard from an 

eye-witness that he predicted the Nazi Holocaust 

when he saw the sudden lack of Tznius in the 

streets of Poland.                                  *********** 

These people realized the truth of Olam 
HaZeh, that the only people who really 
enjoy life are those who are totally 
focused on the Neshama and their Olam 
HaBah situation. Olam HaZeh is like salty 

water; you think you are doing well here, but you 

don’t Chap what a dead-end you are dealing with. 

As soon as your Matzav changes in a way that you 

find objectionable, you are devastated, Chas 

V'shalom. These people thrived when they had 

Nisyonos. Like R’ Avigdor Miller Zatzal said: A 

Nisayon activates the Kochos of a person, and it’s 

a time to prove your true level of Bitachon. [But 

don’t look for trouble!]                     ************* 

Not only Novardok was like this. There are all 

kinds of “religions” in Klal Yisroel. Slabodka, 

Kelm, Telz, Chassidim, Sephardim, etc. Our great 

Tzadikei HaDor were very similar in the way they 

viewed Olam HaZeh; and they are the truly happy 

people. Any tiny drop that we try to learn from 

them, is a tremendous Zechus.

 

 
הבטיחו לדאוג   ,וריו שהיו אמידים מאדה  .רפאל אלתר שמואלביץ זצ"ל משצוצין  ביהגאון ר  בתו של  ,מו"ר זצ"לדתו של אדנשא את נכ  הרב ניסן פוטשינסקי 37

 ,לה בעירדופרצה שריפה ג ,עשו את כל ההכנות לנסוע לחתונתוששבאותו יום  ,אבל מאת ד' היתה זאת ,שדשיך בדרך הקומלפרנסתו אחר נשואיו שיוכל לה

. ]גוילי אש, ומרן הגאון רבי אברהם יפה"ן זצ"ל צירף אותו להנהלת הישיבה  ,וקט זר לביאליסחהוא    ,כללאבל דבר זה לא עשה עליו רושם    .וכל רכושם נשרף

 עמ' קפה[.
ד כיצד לעמוד ומלל צריך י,תחת שהוא לומד מוסר כיצד לעמוד בנסיון העונ [ט -גדולי וקדושי ישיבות נובהרדוק, ירושלים תשלג, עמ' קפחגוילי אש ]ספר  38

הבוטח  .שמא יחסר לו או שמא לא יספיק לו מה שיש לו היום ,זה הגורם לו את הדאגה ,ר בטחוןסרק חו ?י מי אומר לו כי עני רע לוכ ,העושרבנסיון 

 ,ולגרש מן הלב את הבלי עוה"ז וחמדותיו  ,לכן עלינו לדעת כי חובתנו בעולמנו היא להסתפק בחיי צער.  כלום  בטחון גמור מרגיש את עצמו כמלך שאינו חסר

אלא העושר   ,כי העוני אינו נסיון כללמשום שיהא ברור לו    ,ויוכל לעמוד בנסיון העוני  ,ועל ידי כך יוכשר לעבוד את ד' בטוהר הלב ובתמימות הדעת כל היום

  .הוא הנסיון הקשה ביותר וממנו יש לחשוש



 

 

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 Shoftim 5782 

Shiur ID Duration  Language  

202425 1:13 Yiddish 

202426 3:21 Hebrew 

203048 38:26 English 

203012 2:16 Hebrew 

203007 2:12 Yiddish 

203008 1:33 Yiddish 

203013 3:33 Hebrew 

203046 3:02 English 

203156 20:01 Hebrew 

203155 20:12 Yiddish 

203014 2:16 Hebrew 

203049 12:46 English 

203602 47:08 English 

203009 3:45 Yiddish 

203010 1:56 Yiddish 

203015 2:12 Hebrew 

203047 3:10 English 
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Questions To 

Rabbi  

Mandel 
 

 

Question: I work as a mortgage broker. For the last three years I have had business Baruch Hashem 

without going out and doing sales, like calling friends and family or real estate brokers. But now that 

rates have gone up, business has become much slower, and the professionals in the industry say that the 

only way to “make it” is by going out and calling all your friends and family, start building relationships 

with real estate brokers, etc. This is something I don't enjoy, and not something I want to start doing. 

Am I allowed to avoid this Hishtadlus and just strengthen myself in Emuna, Bitachon, davening, and 

learning? Or is this Emuna & Bitachon considered fake, since I'm just doing it because I don't want to 

do go in the Derech HaOlam and do Hishtadlus?  

Answer: To “do nothing” is a very high Madrega. Many times, it’s good for you to “get out” and “reach 

out”; it’s healthy! I see many people using Bitachon and other Mitzvos as a copout of doing the right 

thing. You can also daven that you prefer to have Bitachon than going out.  

 

*** 

Question: I always hear Rabbi Mandel say: “Never to verbalize a negative emotion” for example, saying 

“something is not going well...” My question is, what if sometimes it may be helpful to verbalize 

something negative... is that also the Yetzer Hara? Should we truly go through life trying not to verbalize 

anything negative? 

Answer: When there is a Tachlis in speaking out, that is considered positive. It’s only when it gets out 

of hand, and the person gets into the “kvetch mode”; that’s no good. It turns into a habit that never 

finishes. The mouth was created to speak good things [sometimes you need to make believe it’s good]. 

However, if you are the type of person that just can’t be positive and it’s too hard for you, then you are 

great too, and there is nothing to worry about. 

 

 

 
 

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

questionsforrabbimandel@gmail.com 




