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To receive Bitachon Weekly by email 

send a request to: 

thenewbitachonweekly@gmail.com 

         For Dedications call  

             (732) 363 – 1180 

The Weekly Vaad can be heard 

 on Kol Halashon  

 (718) 906 – 6400 

   Option 1, 4, 93 

            www.kolhalashon.com 

          And now available on: 

                      
 

             Bitachon Hotline 

           “A Life of Bitachon” 

              (732) 719 – 3898 

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

Yiddish #122     Hebrew #222     English #322 

The new edition of Bitachon Weekly is researched and edited by 

Rabbi Yaakov Shur  

 לזכרון עולם בהיכל ה'

 
 

 נחמן בן זאב קהת משה 
 יטלא בת יהודה 

 אהרן בן יהודה אריה הכהן 
 טאבא בת ביילא 

 שרגא פייבל בן משה יוסף 
 גבריאל בן פנחס 

בת נחמן רחל   
 משה בן פנחס 

 
 

 שרה יהודית בת ביילא

 חיה פערל בת ביילא 

 לזכותן של

 

ר נשמותלזכ  
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BITACHON 

WEEKLY 

תולדות תשפ"ג פרשת  

IN THIS ISSUE 
• DESPITE OUR CHALLENGES, WE 

CAN COME OUT WITH POSITIVE 
EXPERIENCES  

• THE TORAH WANTS US TO BE HAPPY 
PEOPLE AND THINK POSITIVELY  

• WE NEED TO REALIZE THE KEDUSHA 
OF ANY PLACE WHERE YIDDEN 
SPREAD THE LIGHT OF EMUNA  

• YOUR DIFFICULTIES IN AVODAS 
HASHEM ARE THE MOST BELOVED 
PART OF YOUR LIFE  

• TO DEAL WITH THE YETZER HARA 
YOU NEED TO BE TRICKY AND GIVE 
HIM HIS OWN MEDICINE  

• SO MANY BAD MIDDOS CAN BE 
CHANNELED L'TOVAH  

• HASHEM’S BEAUTIFUL WORLD IS 
MEANT TO INSPIRE YOU TO REALIZE 
YOUR OWN GREATNESS: IT’S ALL FOR 
YOU!  

• A PERSON WHO IS MACHSHIV THIS 
WORLD BECOMES A GIVER AND A 
BUILDER  

• YOUR SURROUNDINGS HAVE AN 
INFLUENCE ON YOUR MIDDOS, SO 
MAKE SURE TO CHOOSE THE RIGHT 
ENVIRONMENT  

• THE LESS YI'USH YOU HAVE IN YOUR 
LIFE, THE MORE YOU ARE FIGHTING 
THE DEPRESSIVE EISAV MENTALITY  

• STARTING OFF WITH AN EISAV-TYPE 
MENTALITY CAN ACTUALLY BECOME A 
MA'ALA!  

• EVEN WHEN JUSTIFIED, NEGATIVE 
TALK HAS NEGATIVE EFFECTS  

• THINK BIG! AND BIGGER! AND EVEN 
MORE!  

• RELAX AND LAUGH AT THE ISSUES OF 
OLAM HAZEH 

• STORIES OF NOVARDOK         
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ְך ָלמּות ִהנֵּה  כה לב ָאֹנִכי הֹולֵּ

Despite Our Challenges, We Can Come Out 

with Positive Experiences 

The Meforshim say1 that since Eisav led a 

dangerous life [hunting animals], he was afraid 

that he would be eaten by lions or bears before his 

father is Niftar, and he would never live to get his 

Y’rusha. Dovid was also in a forest with lions and 

bears, but he came out with positive experiences. 

He told Shaul that since Hashem helped him kill 

the lions and bears, it was a Siman that he could 

kill Golyas HaPelishti.                                              ** 

Eisav is totally negative. He views himself as a 

person who won’t live long. Unlike the Chovos 

Halvavos who says2 that a Baal Bitachon has 

Bitachon that he’ll live long. We know that Dovid 

HaMelech was an Admoni similar to Eisav, and 

had similar Nisyonos. We all have two ways 
to go in every situation: To be a negative 
Eisav who is M'vazeh the Bechora since 
he feels that he isn’t getting it anyway; or 
to remember all our successes, answered 
Tefilos, and Nissim despite our 
challenges.                                                     ***  

 
ְך ָלמּות  עה"פ  ראב"ע 1 . ]וכ"כ  ויתכן שימות קודם אביו ,שבכל יום ויום הוא מסתכן בעצמו כאשר יצא לצוד שמא יהרגוהו החיות[ כה לב] ִהנֵּה ָאֹנִכי הֹולֵּ

באותה שעה הגיע ]אליו[ מן החולשה קרוב למה שמגיע : מאיר[. ובפירוש רבינו אברהם בן הרמב"ם הרד"ק והדעת זקנים, וכ"כ הרשב"ם בשם אביו רבינו

 . ואילו היה מאמין בחיים לא היה מוכר אותהולכן היה זה קל עליו למכור את הבכורה  ,אל המתעלף עד שחשב שימות באותו היום
ים יתעלה, יש עלי לסמך להן פרוש אופני יושר קאשר בעבורם יתכן הבטחון מן הבוטח באל וכיון שפרשתי ההקדמות[ פרק ד]חובות הלבבות שער הבטחון  2

בעניני גוף האדם בלבד ים ועל זולתו אחד אחד. ואומר בפרוש החלק הראשון מהם והוא  קהבטחון בכל אחד מהשבעה דברים, אשר בהם יבטח כל בוטח על אל

שישליך את נפשו בהם ים בכל ענין מהם, קתו ובריאותו וחליו ומדותיו. ואופני היושר בבטחון על אלו למחיתו ומלבושו ודירוטרף מזונוהם חייו ומותו 

שהוא הנכון לעניניו , כי לא יגמר לו מהם אלא מה שקדם בדעת הבורא, ים יתברך וידעקותבטח נפשו באל, אשר גזר לו הבורא מהם, להליכות הגוזר

 .ודינו אין לשום בריה בהם עצה ולא הנהגה אלא ברשותו וגזרתו, גת הבורא לו בכלם שוהושהנה, תר טוב לאחריתובעוה"ז ובעוה"ב ויו

העולם, ומנהיג הכל ישליט  , מפני שמה שהוא משתדל וטורח בו הפך הנהגתתהיה סיבת מותו, אם יוודע ענינו, הכימיה שבעל]הקדמה, והעשירי[ עוד כתב 

ובראייתו, ויהיה   ויככדוהו בני אדם, ויתברכו בקרבתו, יגדל בעיני הבריות,  בה', כאשר יוודע בטחונו  והבוטח  עליו מי שימיתהו, כשאינו יודע להעלים את סודו,

 וכענין לוט בצוער., ְיסֹוד עֹוָלם ְוַצִדיק כה[ גורם לתקנת עירו ולדחות הפגעים מעל אנשי מקומו, כמו שכתוב ]משלי י
בים שהוא רק מניעה לעבודה. ועוד אמר מרה שחורה הם בעצם עבירה כמו כעס, ולא כמו שהעולם חושעצבות ווהה"ק מוהר"א ז"ל מקרלין היה אומר כי  3

. ]אריה שאג, שהעצבות אינה עבירה מפורשת בתורה, אבל למה שאפשר עם העצבות להגיע ולהשען, א"א להגיע עם אף אחת מן העבירות שבתורה

 עצבות והשמחה, עמ' רס אות י[.' אריה ליבש הלברשטאם, בני ברק תש"ע, חלק ששי, מבוא האמרות ה' טהורות לעורר ולהלהיב נפשות בנ"י וכו', לר

בסטע ובנוסח אחר בשם הה"ק מוהר"א מקרלין: עצבות איז דאך קיין עבירה, אבער דעס טמטום הלב וואס עצבות פארשטעלט קען ניט פארשטעלין דיא גרא

ן דאס דיא גרעסטע מצוה ניט ברענגען. ]פי'  בטלוהו לטבילותא[, אבער וואס מקוה ברענגט צו גיטען קעעבירה, מקוה איז דאך ניט קיין מצוה ]עס איז דאך 

[. ]נדפס בסוף ספר עבירה לא מביא שום ולמה שמביא עצבות,למה שמביא מקוה, אין מביאה שום מצוה,  אבל ,עצבות אינה עבירהו מקוה אינה מצוה

 למה זלמן עהרענרייך, ירושלים תשיח עמ' עד[.  רחמי האב לר' יעקב קטינא, עם הגהות ר' ש
ָליו ה' ]כו"ם עה"המלבי 4 כ בבאר שבע ששם "וע ,קונה קדושה ומוכן להשראת השכינה, הנה המקום ששם גר הצדיק והפיץ אור האמונהכד[  פ ַויֵָּרא אֵּ

 מצד האלקות ששכן שם על אברהם שהיה מרכבה לשכינה.שם מוכן להשראת השכינה,  המקום וירא אליו ה', והזכיר לו כיקרא אברהם בשם ה', נתקדש 

יח ה מות אחרי ָוַחי ָבֶהם    

The Torah Wants Us to Be Happy People and 

Think Positively 

נצבים ל יט ּוָבַחְרָת ַבַחיִּים  Chose life! The 

Torah wants us to always “think positive”. 

Despite the Ma'ala of remembering your day of 

death [since it inspires you to do Teshuva], a Mess 

is also the worst kind of Tum'ah. Chasidim say3 

that although “sadness” is not an official sin, it can 

cause more damage than any sin.                 

ָליו ה' ַויֵָּרא   כדכו  אֵּ

We Need to Realize the Kedusha Of Any Place 

Where Yidden Spread the Light of Emuna 

The Malbim explains4 the reason why Hashem 

appeared to Yitzchok in Be’er Sheva; this was the 

place where Avrohom spread the light of Emuna, 

thereby causing it to acquire Kedusha and be 

suitable for the Shechina to rest. Imagine the 

Kedusha of any place where Yidden talk about 

Hashgacha Pratis and “spread the light of 

Emuna”! 

How much we need to have respect and awe for 

all those M’vakshei Emuna, and realize how 
Hashem is right there, enjoying all our 
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tiny efforts in being M’vakshei Emuna. 
How careful we need to be not to be like Eisav 

who is M'vazeh Kedusha [including our own 

Kedusha]! So make sure to respect the place 

where you’re having a Vaad on Bitachon. 

ר ַמִים אֵּ  כו יט ַחִיים בְּ

Your Difficulties in Avodas Hashem Are the 

Most Beloved Part of Your Life 

Chazal say5 that if a person sees a wellspring in 

his dream, it is a good sign, and a forecast of 

blessing. Yet, these wells were called by Yitzchok 

such ugly names, like: שְִּטָנה   [hatred] and:   ֵעשֶׂק  

[arguing]. What blessing could there be from 

hatred and arguing??                                             ** 

Rashi says6 that the Mitzva of Bris Mila was 

beloved by Avrohom Avinu since it came through 

Tza'ar. The Tza'ar that you have to 
achieve peace, Torah, or any part of your 
life, should be much respected. Often, a 

person feels like he’s always falling and messing 

up, and never Shteiging. And despite his many 

efforts to acquire Bitachon, he is full of Da'agos 

worry. He should know that those extra efforts 

and heartaches in learning Torah, Giddul Banim, 

and all those frustrating experiences in Avodas 

Hashem; are all super precious!                        *** 

Do you have Tza’ar in your life? Rashi says 

openly that Tza'ar is precious! Indeed, Chazal 

say: L'fum Tza'ara Agra! All your pains in 

acquiring Shalom Bayis and self-esteem, and 

those difficulties in learning Mussar; these are the 

most beloved parts of your life!  

ֹכֶרָך ָאֹנִכי ָשו בְּ  כז יט  עֵּ

To Deal with The Yetzer Hara You Need to Be 

Tricky and Give Him His Own Medicine  

Yaakov Avinu told his [blind] father, Yitzchok: “I 

am Eisav, your firstborn”. The holy Alshich asks: 

 
י ִיְצָחק ַבָנַחל ַוִיְמְצאּו , שנאמר ]תולדות כו יט[רואה שלום הרואה באר בחלוםברכות נו ב, אמר רבי חנינא,  5 ר ַמִים  ַוַיְחְפרּו ַעְבדֵּ רבי נתן אומר . ַחִייםָשם ְבאֵּ

ר וכתיב הכא, י ָמָצא ַחִייםִכי ֹמְצאִ  , שנאמר ]משלי ח לה[מצא תורה  .חיים ממשרבא אמר . ַמִים ַחִיים ְבאֵּ
ִכי ]כד ב[ לפי שהנשבע צריך שיטול בידו חפץ של מצוה כגון ספר תורה או פ"י בפרשת חיי שרה עה"רש 6  ראשונה לו תפילין, והמילה היתה מצוה ַתַחת ְירֵּ

 ונטלה. י צער והיתה חביבה עליו"ובאה לו ע

 How could פֶׂה ָקדֹוׁש ֵאיְך ֹיאַמר ָדָבר זֶׂה?

the holy mouth of B’chir She’b’Avos [the 

greatest of the three Avos] utter such a total lie? 

And to his holy father, the Olah Temima flawless 

Korban??!! We can suggest that this is exactly true 

Avodas Hashem. For good reason did the Brachos 

come about in such an unholy way. For good 

reason did Avrohom Avinu want a Shidduch 

Davka from that disgusting nation of Aram; those 

tricky gangsters who produced the liar of the 

century:  ֹבְִּכבֹודֹו ּוְבַעְצמו the “honored and 

esteemed” Lavan, who can never be trusted.       ** 

Chazal say:  ְהָארְ יִּ ם ְברּום ָעדָ א ָאֵהם יְ לָ עוֹ ל 

 A person should fear Hashem with ברכות יז א

cleverness. Just like: בראשית    ְוַהָנָחׁש ָהָיה ָערּום

 :the snake [who] was the cleverest. And ג א

 ילּופִּ ת ַאוֹ ְצמִּ ה ּורָ וֹ תם ְבדָ ק ָאסוֹ ֲעם יַ לָ עוֹ לְ 
 ּהָמׁשְ לִּ א ָב ּהָמׁשְ א לִּ ֹלׁשֶׂ  ְךוֹ תמִּ ׁשֶׂ  ּהָמׁשְ א לִּ ֹלׁשֶׂ 

ב  סנהדרין קה  A person should keep the Torah and 

Mitzvos for the wrong intentions [because 

eventually he will do it to serve Hashem].  

תהלים קיט צח !ֵמאְֹיַבי ְתַחְכֵמנִּי  We learn 

cleverness from our enemies [the Yetzer Hara]! 

Notice how the Torah emphasizes:  רְִּבָקה ַבת
יְבתּוֵאל ָה י ֲאחֹות ָלָבן ָה  ֲאָרםמִַּפַדן    ֲאַרמִּ  ֲאַרמִּ

 ,Rivka, the daughter of Besu'el the Arami כה כ

from Padan Aram, sister of Lavan the Arami !! 

How the Torah rubs in the great “Yichus” of Rivka 

Imeinu. Indeed, perhaps being raised among those 

tricky swindlers and remaining an abnormal 

Ba'alas Chesed and: א ְיָדָעּהְבתּוָלה ְואִּיׁש ֹל 

 pure Tzadekes is exactly the future of כד טז

successful Avodas Hashem.                               ***  

 

Keep lying and saying that you’re a Tzaddik and 

a Gaon, like R’ Wosner Zatzal privately called 
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himself the Rav of Lodz as a 

young Bachur when he 

needed a boost in self-

esteem. Yaakov Ish Tam 

needed a mother with a 

background like Rivka 

Imeinu to teach him that in 

Avodas Hashem you need to 

be tricky and give the Yetzer 

Hara his own medicine. 

Indeed, later on in his life he 

was ready to face tricky 

Lavan, and he said: “I’m also 

tricky!” [Rashi7].                                             **** 

So Many Bad Middos Can Be Channeled L'tovah 

It wasn’t easy to get Yaakov to lie. Similarly, we 

have a hard time blowing ourselves up, and 

having Bitachon against all odds and laughing at 

“true Pecklach! There are so many bad Middos 

that can be channeled L'tovah! The Velt says: 

“Fake it till you make it.” How many times I 

have told people to make believe that things 

and/or people are Gevaldig, when it simply 

wasn’t true! And how many open Nissim came 

about!                                                             ***** 

There are a lot of tricky things going on in these 

Parshiyos. All the Avos being unusually rich, with 

the most beautiful wives, and plenty of Kavod! 

יְִּצָחק ְמַצֵחק ֵאת   !!!   כז ט  ַמְטַעמִּים ַכֲאׁשֶׂר ָאֵהב

 
ל ִכי ֲאִחי ָאִביָה הּואשת ויצא עה"פ רש"י בפר 7 ד ַיֲעֹקב ְלָרחֵּ גם אני . ומדרשו אם לרמאות הוא בא ֲאָנִשים ַאִחים ֲאָנְחנּו ]לך יג ח[קרוב לאביה כמו  ]כט יב[  ַוַיגֵּ

 ואם אדם כשר הוא גם אני בן רבקה אחותו הכשרה. אחיו ברמאות
ת משנה סוף ברכות ]ט ה[  8 ָך. ְבָכל ְלָבְבָך, ק  ֱאֹל ה'ְוָאַהְבָת אֵּ ָצֶריָךיָך ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְשָך ּוְבָכל ְמֹאד  נֵּי יְּ יֵֶּצר ָרע, ִבשְּ יֵֶּצר טֹוב ּובְּ . ּוְבָכל ַנְפְשָך, ֲאִפּלּו הּוא בְּ

ָך, ְבָכל מִ  ר ְבָכל ְמֹאד  ָך, ְבָכל ָממֹוְנָך. ָדָבר ַאחֵּ ת ַנְפְשָך. ּוְבָכל ְמֹאד  ל א  ה לֹו ִבְמֹאד ְמֹאדנֹוטֵּ י מֹוד  ד ָלְך ֱהוֵּ הּוא מֹודֵּ  .ָדה ּוִמָדה ש 
ה ]כה כז[ כמשמעו אדם בטל  9  .וצודה בקשתו חיות ועופותרש"י עה"פ ִאיש ָשד 

א  עה"פ   זללה"ה  רפאל הירש  בן הר"ר  רבי שמשון  רהגאון מוהר"  פירוש  10 ָך ְוצֵּ ְלְיָך ְוַקְשת  יָך ת  ל  ה ְוצּוָדה ִּלי ָצִידהְוַעָתה ָשא ָנא כֵּ ר   ַהָשד  ה ִלי ַמְטַעִמים ַכֲאש  ַוֲעשֵּ

ָלה ְכָך ַנְפִשי ָאַהְבִתי ְוָהִביָאה ִּלי ְוֹאכֵּ ליצחק לבקש מטעמים מידי בנו, כאשר בא לתת לו את ברכתו? מוזר הדבר, שרצו למצוא מה גרם לו ד[ -]כז ג ַבֲעבּור ְתָבר 

כאילו יש כוח גם בצלי טעים, להביא את הנפש לידי התפעלות! אך דומה שלא הרגישו, שאין כתוב כאן: "בעבור    [ג טו  ,ים במלכ]בנגינתו של אלישע    שוואהה

ְכָך ַנְפִשי"אברכך", אלא   ן  . דבר זה אין אנחנו מוצאים בשום ברכה דומה. האישיות מברכת, אך לא אחד מחלקיה שהובלט בייחוד, כגון הנפש. כעי "ַבֲעבּור ְתָבר 

ְביֹון]" [לא כ]זה נמצא רק באיוב  ין ְכסּות ָלא  ד ִמְבִלי ְלבּוש ְואֵּ ה אֹובֵּ ְרא  ְרכּוִני ֲחָלָציו [ִאם א  עני שניצל מצינה, ", ושם הדבר ברור. החלצים, גופו של הִאם לֹא בֵּ

וי זה מביע לא רק את ההחלטה הכללית לעבוד את ה', אלא הוא בא ". ביט ָבְרִכי ַנְפִשיהם החשים בטובת המיטיב, ומברכים אותו עליה. כן באדם ביחס אל ה': "

 .לעורר את לב האדם לחוש בכל נפשו את כל אשר גמלהו ה', למען יעבדהו בכל נימי לבו
ות, כן ביקש  ם כאן. יצחק רצה לברך את עשו ברוח ייעודו שלעתיד. כדרך שהוא קיווה, שנטיותיו עתידות להיות לברכה למטרות נעללפי זה ברור הדבר ג

כדי לראותו בשעת הברכה. יש להעלות את מלאכת הציד האכזרית, ולעשותה כלי שרת למטרה אנושית נעלה. ואכן נראה, שלא היה עשו רגיל אצל הציד, 

לצוד ציד עבור  . אך לא היה זה ממידותיו של עשובהתגברות על כוח החיה, בדם המהביל, נפשו חשקה בצידמבריא לאביו הזקן והחלוש. להביא תבשיל 

יָךחולה שנחלש, למען יסעד בו הלה את לבו. " ל  ה ִלי ַמְטַעִמים, ְוצּוָדה ִּלי ָצִיד, ָשא ָנא כֵּ אתה עצמך, השתמש הפעם בכלי אומנותך, כדי לעשות חסד עם  ,"ַוֲעשֵּ

 .ואדם, כדי לסעוד את לבבו של זקן; תחוש גם אתה בסיפוק הבא לו לאדם, בשעה שהוא מהנה את זולת

כו ח רְִּבָקה אְִּׁשתוֹ  !             ****** 

Notice how Leah tells Rochel:  ַהְמַעט ַקְחֵתְך

ל טו אֶׂת אִּיׁשִּי  Is it not enough that you stole 

my husband! This sounds strange, since 

Yaakov originally belonged to Rochel. Leah was 

using her Yetzer Hara of:  ִּיםרִּ ְפסוֹ  תַאנְ ק 

ב"ב כא א הָמכְ ָח הבֶׂרְ ַת  jealousy for 

Ruchaniyus, which makes you work harder. 

Similarly: ל א ַוְתַקֵנא ָרֵחל ַבֲאחָֹתּה  Rachel 

[too] was jealous of her sister [Leah]. Of 

course, these giants were way above Kin'ah, 

Ta'ava, and Kavod. However, Chazal say8 that 

we have to serve Hashem: בְִּׁשֵני ְיָצרֶׂיָך with both 

of our Yetzer’s [the good and the bad]. You must 

use your Yetzer Hara, your natural arrogance, and 

all kinds of evil instincts to be channeled properly. 

And there is a time and place for:  ָאֹנכִּי ֵעָשו

 *******                            .[saying an untruth]  ְבכֹרֶָׂך

R’ Avigdor Miller Zatzal has a Shmuess called 

“The Artificial Man”. 

עַ   כה כז ַצִיד ִאיש ָשֶדה ִאיש ֹידֵּ

Destructiveness Is A Denial of Hashem’s 

Creation of The World 

Rashi says9 that Eisav hunted wild animals and 

birds. RSRH Zatzal says10 that he called himself 

Edom since he enjoyed seeing the blood of the 

animals that he had just killed. But when Noach 

R’ Shmuel Wosner 
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built the Teiva, Hashem told him to save all the 

animals. Why? Chazal say11 that Hashem showed 

Adam HaRishon all the trees in Gan Eden and told 

him: “See what a beautiful world I created. It was 

created just for you. Be careful not to destroy it”  ** 

Hashem’s Beautiful World Is Meant to 

Inspire You to Realize Your Own Greatness: 

It’s All for You! 

All the animals and trees etc. are all there to make 

YOU feel important. And Chazal say12 that each 

person must say: “The entire world was created 

just for me”. Every time you see Hashem’s 

beautiful world, you should think of your own 

greatness; it’s all for you! [What a build up!] But 

Eisav refused to acknowledge this truth, and he 

had a lust for destruction; first animals, and later 

humans.                                                             *** 

A Person Who Is Machshiv this World 

Becomes A Giver and A Builder 

The more you are Machshiv your surroundings 

and everything in your life [including your 

clothing] the more you are especially Machshiv 

humans [first yourself, קֹוְדמִּין ַחיֶׂיָך!  You 

come first! and eventually others]. You lead a life 

of productivity and emulating Hashem, who made 

such a happy and beautiful world. He is:  ֹנֵתן

תהלים קלו כה לֶׂחֶׂם ְלָכל ָבָשר  gives food to all 

creatures which you should emulate, by being a 

giver and builder, and doing Chesed. 

 כה כז ֹאָהִליםב ישֵּ  - ִאיש ָשֶדה

Your Surroundings Have an Influence on Your 

Middos, So Make Sure to Choose the Right 

Environment 

 Ish Sa'deh means a broadminded אִּיׁש ָשדֶׂה

outgoing person, who is involved in his society. 

There are three stories of kings having zero self-

control, who wanted to marry Sara and Rivka 

 
ה ָהֱאֹלקהלת רבה ]ז יט[  11 ת ַמֲעשֵּ ה א  ר ִעְּותֹו קִ ְראֵּ ת ֲאש  ן אֵּ בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני ]קהלת ז יג[ ים ִכי ִמי יּוַכל ְלַתקֵּ

שאם קלקלת אין מי  ,ותחריב את עולמי תן דעתך שלא תקלקל ,וכל מה שבראתי בשבילך בראתי ,ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן :ואמר לו ,גן עדן

 שיתקן אחריך.
ָחד ְוֻכָּלן דֹומִ לז אמשנה סנהדרין ] 12 ַע ַכָמה ַמְטְבעֹות ְבחֹוָתם א  ָאָדם טֹובֵּ ל ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, ש  י ַהְמָלִכים ַהָקדֹוש ָברּוְך [ ּוְלַהִגיד ְגֻדָּלתֹו ש  ְך ַמְלכֵּ ל  ין ז ה ָלז ה, ּומ 

ָחד ין א  ל ָאָדם ָהִראשֹון ְואֵּ רֹו.  הּוא ָטַבע ָכל ָאָדם ְבחֹוָתמֹו ש  ה ַלֲחבֵּ ן דֹומ  ה  ֶאָחד ַחָיב לֹוַמרמֵּ ִפיָכְך ָכל ֶאָחד וְּ ָרא ָהעֹוָלם :לְּ ִביִלי ִנבְּ  .ִבשְּ

because they were beautiful; these kings were 

ready to kill their husbands! [Ta'ava]. This is quite 

possibly the reason why Eisav was always busy 

kidnapping wives and hurting them. He was well 

in touch with his environment!!                          ** 

And notice how the Pelishtim complain that 

Yitzchok should leave, since they couldn’t Fargin 

his Hatzlacha:  ֵלְך ֵמעִָּמנּו כִּי ָעַצְמָת מִּמֶׂנּו

כו טז ְמאֹד  Go away, for you have become much 

more successful than us and they got into fights 

with him because of their jealousy [Kin'ah]. And 

their sending Sara to the king was Redifas 

HaKavod; it was because she was so beautiful, 

that they wanted her for their king [Kavod]. So we 

have an environment loaded with Kin'ah, Ta'ava, 

& Kavod for Eisav the Ish Sa'deh to learn from.*** 

Now Eisav is all set for: נֶַׂצח  ְועְֶׂבָרתֹו ְׁשָמָרה

 he holds on to his wrath forever to hate עמוס א יא

Yaakov forever, since he lost Kavod to Yaakov. 

Yaakov is: כה כז  יֵׁשב אָֹהלִּים   a dweller of tents. 

He stays home and tries to connect with Avrohom 

Avinu by cooking special food of mourning after 

his demise, and he tries to be Menachem console 

his father. He sits and learns, avoiding the 

“Sa'deh” - the “Treife Gass”.                          **** 

By staying home, he picks up all the good Middos 

of Avrohom and Yitzchok, and he spends loads of 

time in the Yeshiva of Shem v’Ever. Our lesson: 

It’s not always wise to know the latest news and 

politics. It’s better to hang around Bnei Torah 

and Y'rei Shamayim as much as you can. 

ֹכָרה ַוִיֶבז ָשו ֶאת ַהבְּ  כה לד עֵּ

The Worst Illness Is Yi'ush And Giving Up, 

Which Is the Main Tragedy of a Person 

Eisav despised and rejected the Bechora. The 

average person [including Tzaddikim] has plenty 

of Eisav in them; e.g. Ta'avos, Hakpados, anger, 
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etc. Nevertheless, we are still a 100% Yaakov as 

long as we aren’t aiming in an Eisav direction. 

Especially if you keep trying and/or davening, and 

appreciating the truth [despite the loads of 

frustrations and depressions it can cause you]. 

יָבא ָבֵעיַרְחָמָנא לִּ   Hashem wants our efforts.  

** 
The worst part of: ַויִּבֶׂז despising and rejecting 

the Bechora is the Yi'ush involved. R’ Yisrael 

Salanter Zatzal said13 that there is no illness worse 

than Yi'ush! No giving up! Eisav was Mya'esh and 

that was his main tragedy. I was told that R’ 

Gershon Liebman Zatzal had loads of issues in his 

life, but zero Yi'ush no matter what! Look how he 

built Torah all over France right after years of 

horrific Holocaust.   *** 

Dovid HaMelech is the official proof 

against Eisav. He was also an Admoni, 

yet look what he became! And he was 

known for no Yi'ush, as the Gemara 

tells14 that when Chizkiyahu HaMelech 

was told by Yeshayahu HaNavi that he 

would soon die [because of his sin] he 

said: Halt your Nevua, and leave! I have 

a tradition from my forefathers [Dovid 

HaMelech] that even if a sharp sword is 

on a person’s neck, have no Yi'ush!    

Dovid HaMelech was born with the same Mazal 

as Eisav. We can say this is why he went to the 

other extreme never to give up, because he was 

afraid of his “Eisav-type nature” to give up.    **** 

 
הגאון הגדול  ר הרב"ק אדמו"כתב יד קדשו של כליראת ה' וללימוד היראה והמוסר, כתובים ב אור ישראל ]קבוצת מכתבים ומאמרים להלהיב הלבבות 13

 ג ר' יצחק בלאזער הנקרא רבי"ה, חברו הרה"ישראל ליבקין מסאלאנט זצוקללה ולם המפורם בכל קצוי ארץ מרנא ורבנאג החסיד והעניו אור ע"רשכבה

 וכו'. ואין לך מחלה כמו מחלת היאוש לה לפניו,כי התאוה גדו ה ולחולי[ ולחולי היאוש בראותו"ד 54איצלע מפטרברג, וילנא תרס, מכתב ז, עמ' 
ָליו ֹכה ָאַמר הברכות י א,  14 ר אֵּ ן ָאמֹוץ ַהָנִביא ַויֹאמ  ָליו ְיַשְעָיהּו ב  ם ָחָלה ִחְזִקָיהּו ָלמּות ַוָיבֹא אֵּ ת ַאָתה ְולֹא ִתְחי ה 'ַבָיִמים ָההֵּ ָך ִכי מֵּ ית  [ מאי א כ ,]מלכים ב ַצו ְלבֵּ

ת ַאתָ  בא. אמר ליה: מאי כולי האי? אמר ליה: משום דלא עסקת בפריה ורביה. אמר ליה: משום לעולם ה  -בעולם הזה, ולא תחיה    -מת אתה   ?ה ְולֹא ִתְחי הִכי מֵּ

קודשא בריך דחזאי לי ברוח הקדש דנפקי מינאי בנין דלא מעלו. אמר ליה: בהדי כבשי דרחמנא למה לך? מאי דמפקדת איבעי לך למעבד, ומה דניחא קמיה 

אמר ליה: כבר נגזרה עליך גזירה. אמר ליה: בן אמוץ, רמא זכותא דידי ודידך ונפקי מנאי בנין דמעלו. לעביד. אמר ליה: השתא הב לי ברתך, אפשר דג -הוא 

 . אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים -כך מקובלני מבית אבי אבא  כלה נבואתך וצא!
לא תנתן לו  ,דאם האדם עצמו מגביל את בטחונו ,[ וכן הוא לאידך גיסאצה, אות ל גרת על הבטחון ]לרבי יוסף זלמן בלאך שליט"א, מאנסי תש"ע עמ'א 15

הּו ]תהלים פא יא[ וזשה"כ  ,אלא כפי בטחונו ב ִפיָך ַוֲאַמְלאֵּ   ]חולין על מה שארז"ל  ביאור חדש  המחברי הכולל שיחי חד והוא מבואר ע"פ מה שהגיד לי א ,ַהְרח 

ר ַאְסִתיר ָפַני  ר ]וילך לא יח[שנאמ ,אסתר מן התורה מנין ב[קלט  ַלְיהּוִדים ָהְיָתה דְ  ,דלכלל ישראל היתה תשועה גדולה אברך הנ"לוביאר ה ,וגו'ְוָאֹנִכי ַהְסתֵּ

והיינו  ,דארז"ל שנשארה היא אצל אחשורוש ,והיא אסתר לבדה ,ועת ישראלואמנם רק אחת היתה שנשארה מצטערת גם לאחר יש ,אֹוָרה ְוִשְמָחה ְוָששן ִויָקר

דהנה כל הישועה   ,יד שומע ומוסיף אען ואומרמוכתל.           ודפח"ח  ,למרות ההארה הגדולה דישראל  ,הסתר פנים  הדבה לבד הי  ,דאסתר מן התורה מנין וכו'

The Less Yi'ush You Have in Your Life, The More 

You Are Fighting the Depressive Eisav Mentality 

So keep davening, no matter how hopeless your 

situation seems, and no matter how many serious 

Aveiros you committed. Not having Yi'ush is 

Kodesh Kodashim, and a tremendous Zechus all 

the way up till Shamayim.                                ***** 

If you don’t give up, your problems are 
actually a blessing in disguise. You are 
super great, and a true opponent of the 
Derech of Eisav HaRasha.                   ****** 

משלי כד טז  ׁשֶַׂבע יִּפֹול ַצדִּיק ָוָקם   A Tzaddik 

may fall seven times, YET he gets up.                              

I was told by R’ Elya Rotnemer Zatzal that the 

meaning of a Tzaddik is a person who always 

picks himself up, despite 

his constant falling. I 

heard in the name of R’ 

Nosson Wachtfogel 

Zatzal that Shimshon 

HaGibbor will be the 

general of Moshiach ben 

Yosef because he didn’t 

give up, when he said 

ָתמֹות ַנְפׁשִּי עִּם 
שופטים טז ל  ְפלְִּׁשתִּים  Let 

me die together with the 

Pelishtim. And if he wouldn’t have said “Let me 

die” [i.e. giving up on his own life] Shimshon 

would have been Moshiach himself!          ******* 

The Sefer Iggeres Al HaBitachon says15 that 

R’ Elya Rotnemer [left] at a Bris 
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Esther was Zoche to save Klal Yisroel because she 

pushed herself against a seemingly impossible 

situation [to go to her extremely moody husband, 

Achashverosh]. However, since she said:   ְוַכֲאׁשֶׂר

אסתר ד טז ָאַבְדתִּי ָאָבְדתִּי  I myself, am lost, 

meaning she was hopeful for Klal Yisroel but not 

for herself, therefore she was stuck with 

Achashverosh for the rest of her life. 

Starting Off with An Eisav Type Mentality 

Can Actually Become a Ma'ala! 

Dovid was an Admoni like Eisav, and also a 

Mo'avi. We have an unbelievable story in Tanach 

where Dovid kills the husband [Uriyah] and 

marries his wife [Bas-Sheva]. This is exactly what 

Eisav did all his life. However, although Chazal 

say16 that Dovid did not commit any sin, the 

simple Pshat in this story is telling us the 

greatness of Dovid, that although he was capable 

of doing an Eisav job, he never did it [except 

once].             ** 

 
ת ַהַשַחרהיא  ,תהליםדארז"ל דבהכנסה לאחשורוש אמרה פרק כ"ב ב ,פעלה אסתר במדת הבטחון ַח ַעל ַאי ל  ינּו  ,והוא מלא פסוקי בטחון ,ַלְמַנצֵּ ְבָך ָבְטחּו ֲאֹבתֵּ

מֹו יָך ָזֲעקּו ְוִנְמָלטּו ְבָך ָבְטחּו ְולֹא בֹושּו ,ָבְטחּו ַוְתַפְּלטֵּ ל  ינּוְבָך ָבְטחּו אֲ  ,ועי' במדרש שוח"ט וז"ל ,אֵּ ְך  ,ְטחּוְבָך בָ ד"א  .אלו מרדכי ואסתר ,ֹבתֵּ ל  ל ַהמ  ן ָאבֹוא א  ּוְבכֵּ

ָכל ֹקו יָך לֹא יֵֹּבשּו ְולֹא ִיָכְלמּו ָלנ ַצח ָכל ַהחֹוִסים ָבְך"וכמו שאומרים אנו בפזמון שושנת יעקב    .עכ"ל ובשביל הכל היה לאסתר   ,ובזה פעלה ישועת ה'  "ְלהֹוִדיַע ש 

וככה בדיוק   .אבל על עצמה נתייאשה  ,היינו שמוכנת היא לפעול ישועה לכלל ישראל  ",ר ָאַבְדִתי ָאָבְדִתיְוַכֲאש  "דהרי על עצמה אמרה    ,מעל עצמה  בטחון חוץ

 .ללמדך שאין לך גרוע מן הייאוש ,אסתר מן התורה מנין ואנכי הסתר אסתיר פני וגו' .והיא נאבדה ,כלל ישראל נושע ,באה הישועה

אמר  [לא א]הביא מגמ' סוף מסכת תענית  [דף רלו חלק ה ,וואוד הגה"צ ר' נתן מאיר ואכטפויגעל זצוק"לממרן המשגיח דישיבת לייק]ובספר קובץ שיחות 

ואמר  [כה ט הישעי]שנאמר  ,וכל אחד ואחד מראה באצבעו ,עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן ,עולא ביראה אמר רבי אלעזר

כל צדיק וצדיק מראה באצבעו זה אלהינו  ההרי מבואר דלעתיד לבא יהי .לו ויושיענו זה ה' קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתוביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו 

דזהו הכלל  ,מת לא יראה כיון שלא קיוהדבא ,ומה שלא קיוה א"א להראות באצבעו ולומר זה קיוינו ,וזהו מה אנו רואים ,פירוש זה הוא מה שקוינו ,זה קוינו

 .עכ"ל ,ומה שלא קיוה א"א להשיג בשום אופן ופנים ה'[ ִלישּוָעְתָך ִקִּויִתי" ]בראשית רבה פ' ויחי סי' צח עה"פ בקיוויהכל "
 'יל ַוהַוְיִהי ָדִוד ְלָכל ְדָרָכיו ַמְשכִ  ]שמואל א, יח יד[ שנאמר ,כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה  ,אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתןשבת נו א,  16

 ?ושכינה עמו ,אפשר חטא בא לידו ,וגו' ִעמֹו
ת ְוִהנֵּה תֹוִמם ְבִבְטָנּהעה"פ  זללה"ה רפאל הירש בן הר"ר רבי שמשון הגאון מוהר"ר פירוש 17 ד  יָה ָלל  " אירע דבר  ְוִהנֵּהכל מקום שכתוב " ]כה כד[ ַוִיְמְלאּו ָימ 

" אינה יכולה להיות מוסבת על ְוִהנֵּהטנה, וכאשר נתגלה הדבר עתה, לא היה זה בלתי צפוי; נמצא שמלת "אך כבר נודע לרבקה כי שני גויים בב ,בלתי צפוי

היולד, היו הכל סבורים, כי השנים לא יהיו דומים זה לזה, כך. נראה אפוא היפוכו של דבר. אחרי שרבקה שמעה על הניגוד המוחלט שבין הבנים העתידים ל

. שונים היו רק במבנה גופם, כמנהגם של תאומים -  שאכן היו השנים דומים זה לזהים. והנה נתגלתה העובדה המפתיעה, כמו שדבר זה מצוי גם בתאומ

, "ְוַיְחָדו ִיְהיּו ַתִמים ַעל רֹאשֹוכטעם "]" ְתאֹוִמים" במקום "תֹוִמםדחסר " האחד היה מפותח יותר מבחינה גופנית, חזק ובריא מחברו. אולי גם הכתיב של חסר

. עכ"ל. ואמנם במ"ר ויחי מפורש כן]עד כאן לשונו. והוסיף הרב מנדל שליט"א:    רומז על הדמיון החיצוני המוחלט, על מה שנראה כשויון גמור.  [כו כד  תרומה

 [.ולא זכיתי לעמוד על מקום מדרש זה
י יֹום ַהִכפּוִרים,  משנה יומא ]ו א[ 18 יּו שְּ ְשנֵּי ְשִעירֵּ ָוָתן ֶשִיהְּ ָדִמיםִמצְּ קֹוָמה ּובְּ ֶאה ּובְּ ַמרְּ ִרין נֵּיֶהן ָשִוין בְּ יָנן ָשִוין, ְכשֵּ אֵּ ָחד. ְוַאף ַעל ִפי ש   . ּוִבְלִקיָחָתן ְכא 
סידורו של שבת ]שחיבר כבוד הרב הגאון הגדול המפורסם בתורה ובקדושה ובטהרה מהו' חיים בן שלמה זצוקלל"ה שהיה אב"ד דק"ק מאהלוב  19

שאמרו שופריה דיעקב   [פד א  ]ב"מתיקון אדה"ר כנודע מדברי האר"י ז"ל ומרומז בגמ'  ועל כן יעקב אבינו שהיה  יא[  -רש הששי ענף ג אות יוטשערנאוויץ, שו

 ,מת אמר רבי יוחנן יעקב אבינו לא [ תענית ה ב] ה"ר כי הוא היה תיקון אדם בשלמות גמור ונעשה כמו קודם החטא. אמרו עליו חז"ל דאבינו מעין שופריה דא

ת ַזְרֲעָך  וגו' עד ְוַאָתה ַאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב  ]ירמיה ל י[ שנאמר ,מקרא אני דורש ,אמר ליה ?קברו קבריאאמרו ליה וכי בכדי ספדו ספדיא וחנטו חנטיא ו ְוא 

ץ ִשְבָים ר  א  ה כדי ומה זרעו בחיים כן הוא בחיים. שיביאנו בגול  , עולםאלא חי הוא ל  ,ע"כ. ופירש"י לא מת  ,מה זרעו בחיים אף הוא בחיים  ,מקיש הוא לזרעו  ,מֵּ

אבל חי היה. וכן פי' התוס' דכן הוא אמת  ,כמו שמצינו במצרים וירא ישראל וגו' ודרשינן ישראל סבא. ודחנטו חנטייא נדמה להם שמת ,לגאול בניו לעיניו

בעת שעיכב עשיו מלקבור  [יג א]עמיו. ומביאין ראיה ממה שאמרו במס' סוטה  ולכן לא כתיב ביה מיתה כלל רק ויגוע ויאסף אל ,בפשטות הדברים שלא מת

ועד דאתי נפתלי מארעא דמצרים יהיה אבי   :אמר חושים בן דן  ,את יעקב במערת המכפלה עד שיביא האגרת ממצרים שקנה יעקב חלקו מאתו במערת המכפלה

ִיְשַמח ַצִדיק ִכי ָחָזה   ]תהלים נח יא[  והיינו דכתיב  ,דיעקב. פתחינהו יעקב לעיניה ואחיך  הכרעישקל קלפא מחייה ארישא נתרן עיניה ונפלו א  ?אבא מוטל בבזיון

All those people who try to be careful not 
to sin, and yet sometimes they fall, 
should know that when they fall, they are 
showing their true greatness. They show 
that they are prone to sin, yet as a rule, 
they never do it.                                             *** 
Why did the: ׁשֶָׂבָאבֹות  ְבחִּיר  greatest of the Avos 

[Yaakov] have to be a twin to Eisav HaRasha? 

And according to RSRH Zatzal,17 they were 

almost identical. This shows a similarity in 

general. An Eisav is a potential Yaakov, and a 

Yaakov is a potential Eisav. This destroys Eisav, 

and makes Yaakov truly great.                        **** 

This may be why the two goats on Yom Kippur 

had to be identical [Mishna18], to show the 

Bechira free-will of a person on the day of 

judgement, Yom Kippur. Sefer Sidduro Shel 

Shabbos considers19 Yaakov more similar to 
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Dovid than Avrohom & Yitzchok. Dovid is a real 

Admoni, and therefore our true Melech since a 

Melech is an example for the Klal.                 ***** 

Chazal say20 that this was the Ma'ala of Malchus 

Bais Dovid over Shaul, since Dovid had a “basket 

of creepy insects” behind him, and Shaul had no 

such “problems”. However, even Shaul had been 

a remainder of the horrific episode of Pilegesh 

B'givah which Shevet Binyamin had been 

responsible for, and as a result Shevet Binyamin 

was almost completely wiped out.               ****** 

Again and again, it appears that the only way to 

Malchus is to have some major problem and a 

strong Yetzer Hara to overcome, so that the Klal 

has someone to relate to and look up to. But it 

appears that the episode of Bas-Sheva really put 

Dovid in a bad light.          ******* 

In last week’s Haftorah, we have the story of 

Dovid in his later years, that he needed a woman 

to help him. Her name was Avishag HaShunamis; 

the most beautiful woman in Klal Yisroel. Why 

did the Passuk have to mention her beauty? Dovid 

kept away from her, since he already had 18 

wives. It is interesting how the Parshiyos of Lech 

 
שעלה עם   [ות עז ב בכתוב]אבל הוא עלה חי לג"ע כמעשה דר"י בן לוי  ,אלא דורמיטא קראתו כישן ונרדם ונדמו שמת ,י הואחוגו'. הרי לפניך כי ממש ָנָקם 

על מה שלא עלה חי למרום כאליהו. כי אפשר כן היה ע"פ הדבור. וע"כ אתה צריך לומר כן. שאל"כ תקשי לך על מיתת משה רבע"ה גופו חי לג"ע. ואל תתמה  

לפי שזיכך וגם כאן כן. ואך  ,צונו ית'ואעפ"כ נאמר בו וימת משה על פי ה'. אלא שכן עלה על ר ,והיה מ"ם יום בשמים ,שהוא היה בודאי בדרגת אליהו ויותר 

שעל כן היה מטתו שלמה ופו בשלמות גמור עד שנתקן בו חטא אדה"ר והיה בחיר שבאבות שלא היה בו זוהמא כל עיקר מזוהמת הנחש כנודע את ג

ע"כ עד הנה חי הוא  ,ולא עולתה בו כללה הרומז למרכבה השלמה בכל השלמות. על כי ישר הוא בשלמות גדול -ולא נמצא פסול בזרעו והוליד י"ב שבטי י

ַיֲעֹקב  ]מלאכי א ב[ והיה נולד בטבע לא טוב כישהזכרנו.  כי יעקב בבריאת מזגי גופו היה בבחי' צדיק ורע לו. ויתכן לומר בג"ע ָשו לְּ . כתיבֲהלֹוא ָאח עֵּ

ו שקרא שמו . גם כי שמו מעיד עליבחי' הדין החזק ת שערשבתחלה בעת בריאתם היו אחים ממש שוה בטבעו לעשו אחיו שיצא אדמוני כולו כאדרפי' 

להורות  ,ַאְדמֹוִני ְוטֹוב ֹרִאי יב[ טז ,שמואל א]המע"ה שנאמר בו  וזה היה בחי' אדונינו דודוכו'.  יעקב ע"ש העקב בחי' עקביים הרומזים לדברים שלמטה

. ואך כי היה כוחו יפה למאוד ותשבא מכוחות החזקים ונמשך אחר מזגי הרע ,שהוא נברא בבחי' צדיק ורע לו כי אדום הוא מרמז לבחי' הדם שבנפש האדם

ר"ה ]ע"כ אמרו שמלך בבחי' ישראל שהוא לי ראש כנ"ל ו ,ונעשה מלך ישראל מלמד שלא שלט בו יצה"ר [ב"ב יז א]עד שאמר ולבי חלל בקרבי וארז"ל 

. והכל כי יצא מזוהמת הנחש מכל וכל מתלכן הוא חי וקים כדרגת יעקב אבינו שלא דוד מלך ישראל חי וקים כנאמר כיון שהוא בדרגת מלך ישראל  [כה א

משא"כ דבר הגשמי הנעשה מד'  ודבר הרוחניות יוכל להתקיים , וע"כ הם חיים וקיימים והכל עבור שהמיתו עצמן בחייהן עד שכל כוחי הגוף נתהפך לרוחניות

 .יסודות ארמ"ע שמוכרחים להתפרד בהכרח
 ,דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק  ,מפני שלא היה בו שום דופי  ?נמשכה מלכות בית שאולמפני מה לא    ,אמר רב יהודה אמר שמואליומא כב ב,    20

 .שאם תזוח דעתו עליו אומרין לו חזור לאחוריך . תלויה לו מאחוריו . רש"י[דופי משפחה]אין מעמידין פרנס על הציבור אלא אם כן קופה של שרצים 
ְך ִעם ֲאֹבָתיו ְוָהִייִתי ֲאִני ּוְבִני ְשֹלֹמה ַחָטִאים "פאברבנאל עהפירוש הרב השלם דון יצחק  21 ל  מן  "חסרים"ואין פירושו אצלי  ]מ"א א כא[ ְוָהָיה ִכְשַכב ֲאֹדִני ַהמ 

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

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

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

 ולא היתה אסורה עליו אחרי מות אוריה. ושראויה היתה בת שבע לדוד, יהיה גלוי לכל העמים שמהשם היתה מסבה
. ר' יודה ת ַחיּותנּוַוִתְהי יָנה ְצֻררֹות ַעד יֹום ֻמָתן ַאְלמְ ]שמואל ב, כ ג[  אין נושאין לא אלמנתו ולא גרושתו של מלך. על שם  ירושלמי סנהדרין ]פרק ב הלכה ג[    22

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

Lecha through Toldos are full of stories of kings 

running after Sara and Rivka because they were 

unusually beautiful.                                  ******** 

But here we have Dovid who has an unusual Y'fas 

To'ar, Avishag, serving him; and he has nothing 

to do with her. Dovid remains the Melech who is 

an example for self-control; he rules over his body 

and his Retzonos. His son Adoniyahu ben Chagis 

was trying to take over the Malchus, despite the 

fact that Dovid had promised Bas-Sheva that her 

son, Shlomo, would be the Melech.            ********* 

So Nosson HaNavi and Bas-Sheva came to Dovid 

to tell him to keep his word. Bas-Sheva tells Dovid 

that if Shlomo doesn’t become Melech, then she 

and her son will be: ַחָטאִּים sinners, meaning it 

is a sign that the Chet of Bas-Sheva was not 

forgiven. [Abarbanel21]. When Bas-Sheva entered 

Dovid’s chamber, it says that Avishag 

HaShunamis was present. Why is this important 

to mention?       ********** 

We can suggest that having Avishag HaShunamis, 

the supreme Y'fas To'ar around, without being 

Nichshal, is exactly the reason why the Chet of 

Bas-Sheva was forgiven. The Yerushalmi says22 
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that Dovid dressed up his Pilagshim to congregate 

before him, and he proclaimed that since he took 

what was forbidden to him [Bas-Sheva], therefore 

now he won’t take that what is permitted to him 

[his own Pilegesh].                *********** 

We see that he was on a campaign to undo his 

Chet, and with Avishag HaShunamis he had a 

major Tikkun. By Adoniyahu it says23 that his 

father never gave him Tochacha. We can suggest 

that he considered himself a Tzaddik Gamur who 

would be ideal for Malchus. It also says that he 

was born after Avshalom. We can say that this is 

M'ramez that he was following in Avshalom’s 

footsteps; Avshalom also considered himself a 

Tzaddik Gamur, and therefore fit for Malchus.                                                 

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

Avshalom was a major Nazir who rarely cut his 

hair24, and he was beautiful without any flaw from 

head to toe25 [this can be a Siman for total 

Ruchaniyus purity, and therefore fit for Malchus]. 

Both these brothers probably felt that it would be 

a Chilul Hashem to have Shlomo king, since he 

was a constant reminder of Dovid’s sin with Bas-

 
כלי המלך שנשתמש בהן  ,וש בומה כלי הדיוט שנשתמש בהן הדיוט אסור למלך להשתמ ,רבנין דקיסרין אמרין אסורות ממש היה .מתאיבך דבר המותר לך

 .הדיוט אינו דין שיהא המלך אסור לשמש בהן
אֹמר ַמדּוַע ָכָכה ָעִשיתָ  23 י ַאְבָשלֹום ְולֹא ֲעָצבֹו ָאִביו ִמָיָמיו לֵּ  . מלכים א, א ו.ְוַגם הּוא טֹוב ֹתַאר ְמֹאד ְוֹאתֹו ָיְלָדה ַאֲחרֵּ
ץ יָ   24 ת רֹאשֹו ְוָהָיה ִמקֵּ ְךּוְבַגְּלחֹו א  ל  ן ַהמ  ב  ת ְשַער רֹאשֹו ָמאַתִים ְשָקִלים ְבא  ד ָעָליו ְוִגְּלחֹו ְוָשַקל א  ַח ִכי ָכבֵּ ר ְיַגּלֵּ  , . שמואל ב, יד כו. וכתב הרד"קִמים ַלָיִמים ֲאש 

 אמרו רז"ל כי אבשלום נזיר עולם היה כן היתה קבלה בידם.
ה ְבָכל ּו 25 ל ְמֹאד ִמַכף ַרְגלֹו ְוַעד ָקְדֳקדֹו לֹא ָהָיה בֹו מּום. שמואל ב, יד כְכַאְבָשלֹום לֹא ָהָיה ִאיש ָיפ  ל ְלַהּלֵּ   ה.ִיְשָראֵּ
ן ָכל ֲעַצת ֲאִחיתֹ  26 ר ִיְשַאל ִאיש ִבְדַבר ָהֱאֹלִקים כֵּ ם ַכֲאש  ר ָיַעץ ַבָיִמים ָההֵּ ל ֲאש  ל.ַוֲעַצת ֲאִחיֹתפ   שמואל ב, טז כג.  פ 
ת אּוִרָיה ַהִחִתי  ]ש"ב יא ג[  אילימא מדכתיב  ?הראשונים מנלן דאוליד  ודורותסנהדרין סט ב,    27 ש  ַבע ַבת ֱאִליָעם אֵּ ֱאִליָעם   ]ש"ב כג לד[וכתיב    ,ֲהלֹוא זֹאת ַבת ש 

ל ַהִגֹלִני ן ֲאִחיֹתפ  ת ְשמֹו ְיִדיְדָיּה בַ  ]ש"ב יב כה[ וכתיב ,ב  ַוְיִהי ִלְשָנַתִים ָיִמים ַוִיְהיּו ֹגְזִזים ְלַאְבָשלֹום  ]ש"ב יג כג[ וכתיב ,ה'ֲעבּור ַוִיְשַלח ְבַיד ָנָתן ַהָנִביא ַוִיְקָרא א 

ְך ְגשּור ַוְיִהי ָשם ָשלש ָשִנים ]ש"ב יג לח[ וכתיב ב ַאְבָשלֹום ִבירּוָשַלם ְשָנַתִים ָיִמים ּופְ  ]ש"ב יד כח[ וכתיב ,ְוַאְבָשלֹום ָבַרח ַויֵּל  ְך לֹא ָרָאהַויֵּש  ל   וכתיב ,נֵּי ַהמ 

ר ָנַדְרִתי  ]ש"ב טו ז[ ת ִנְדִרי ֲאש  ם א  ְלָכה ָנא ַוֲאַשּלֵּ ְך אֵּ ל  ל ַהמ  ר ַאְבָשלֹום א  ץ ַאְרָבִעים ָשָנה ַויֹאמ  ְברֹון 'ַלהַוְיִהי ִמקֵּ ל ָרָאה ִכי לֹא  ]ש"ב יז כג[ כתיבו ,ְבח  ַוֲאִחיֹתפ 

ְשָתה ֲעָצתֹו ַוַיחֲ  יתֹו ַויֵָּחַנקנ ע  ל בֵּ ל ִעירֹו ַוְיַצו א  יתֹו א  ל בֵּ ְך א  ת ַהֲחמֹור ַוָיָקם ַויֵּל  ם  ]תהלים נה כד[  וכתיב  ,ֹבש א  יה  י ָדִמים ּוִמְרָמה לֹא י ֱחצּו ְימֵּ כל שנותיו   ,ותניא ,ַאְנשֵּ

דל   ,פש להו עשרים ושית ,דל שבע דהוה שלמה .לתין ותלתת ?כמה הויא להו ,ושל אחיתופל אינן אלא שלשים ושלש ,אינן אלא שלשים וארבעשל דואג 

לשמנה שנה  ואליעם הוליד בת שבעלשמנה שנה ושמנה חדשים,  אחיתופל הוליד אליעם. ]אשתכח דכל חד וחד בתמני אוליד ,תרתי שני לתלתא עבורי

 [.ש"י. רושמנה חדשים, ובת שבע לשמנה שנה ושמנה חדשים ללידתו של שלמה הרי עשרים ושש שנים
ֱאָספּו ָקְרעּו ְולֹא ָדמּו  ]תהלים לא טו[  מאי דכתיב  ,דדרש רבאב"מ נט א,    28 ך גלוי וידוע לפני  !רבונו של עולם  ,אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא  ,ּוְבַצְלִעי ָשְמחּו ְונ 

 ??מיתתו במה ,הבא על אשת איש ,דוד :אומרים לי ,ולא עוד אלא אפילו בשעה שעוסקין בנגעים ואהלות ,שאם היו מקרעים בשרי לא היה דמי שותת לארץ

 .אבל המלבין את פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא ,ויש לו חלק לעולם הבא ,מיתתו בחנק :ואני אומר להם
ה ִעִמי אֹות ְלטֹוָבה ְוִיְראּו שְנַאי ְויֵֹּבש ]תהלים פו יז[  מאי דכתיב  ,יהודה אמר רבדאמר רב   שבת ל א, 29  ! רבונו של עולם , אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא ,ּוֲעשֵּ

שבנה שלמה את בית המקדש כ  .בחיי שלמה בנך אני מודיע  ,בחייך איני מודיע  :אמר לו  .עשה עמי אות בחיי  :אמר לו  .מחול לך  :אמר לו  .מחול לי על אותו עון

ם  ]תהלים כד ז[ פתח ואמר ,וארבעה רננות ולא נענהאמר שלמה עשרים  .דבקו שערים זה בזה ,ביקש להכניס ארון לבית קדשי הקדשים יכ  ְשאּו ְשָעִרים ָראשֵּ

ְך ַהָכבֹוד ל  י עֹוָלם ְוָיבֹוא מ  ְך ַהָכבֹוד [לו שערים] אמרו . רש"י[,אמר מלך הכבוד סברי דעל עצמו] רהטו בתריה למיבלעיה ,ְוִהָנְשאּו ִפְתחֵּ ל  אמר  ?ִמי הּוא ז ה מ 

ְך ַהָכבֹוד  :חזר ואמר .ִגבֹורִעּזּוז וְ ה'  :להו ל  ְך ַהָכבֹוד ִמי הּוא ז ה מ  ל  י עֹוָלם ְוָיבֹא מ  ם ּוְשאּו ִפְתחֵּ יכ  ָלה-ְצָבא ה'ְשאּו ְשָעִרים ָראשֵּ ְך ַהָכבֹוד ס  ל   .ולא נענה ,ֹות הּוא מ 

יָך ָזְכָרה ְלחַ קִ ֱאֹלה'  ]דהי"ב ו מב[ כיון שאמר ב ְפנֵּי ְמִשיח  י ָדִויד ַעבְ ים ַאל ָתשֵּ ָךְסדֵּ וידעו   ,באותה שעה נהפכו פני כל שונאי דוד כשולי קדירה .מיד נענה , ד 

 . עון כל העם וכל ישראל שמחל לו הקדוש ברוך הוא על אותו

Sheva.                                                ************* 

When Dovid heard that Achitofel joined 

Avshalom, he was especially concerned. The 

simple Pshat is because Achitofel was a master 

advice-giver26. We can also suggest that 

Achitofel’s opposition to Dovid was because of 

Dovid’s involvement with Bas-Sheva who was 

Achitofel’s granddaughter. [Chazal27]. So 

Achitofel was there to punish Dovid for his sin, 

which Dovid was always concerned about. ****** 

People had reprimanded Dovid for his sin, and 

Dovid told them: Although my sin is punishable 

by death, I still get a Chelek in Olam HaBah. But 

someone who embarrasses another person loses 

their Chelek in Olam HaBah. [Gemara28]. This 

dark cloud hovered over Dovid during his entire 

lifetime. It was only at the inauguration of the 

Bais Hamikdash in the days of Shlomo, when the 

doors wouldn’t open for the Aron, and Shlomo 

davened and davened unsuccessfully, until he 

said: Open up for the honor of Your servant, 

Dovid; and the doors opened. Chazal say29 that it 

was only then that Klal Yisroel realized that 
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Dovid’s sin was forgiven. And Shim'i ben Gera, 

the Rosh HaSanhedrin threw rocks and cursed 

Dovid, because of the Chet of Bas-Sheva.30
 ****** 

Look how unforgiving everybody was when it 

came to the Chet of Bas-Sheva. All this is a 

Mashal for our own lives, how from all sides we 

accuse ourselves, and refuse to be consoled 

despite our Teshuva. This is why the Rambam 

says31 that a Baal Teshuva shouldn’t think he’s 

revolting and unwanted etc. He’s really beloved 

and close etc. and even greater than a perfect 

Tzaddik.                                                            ******** 

So for good reason Davka Shlomo is king, to teach 

people that a Baal Teshuva is even greater than a 

Tzaddik Gamur. We see from all this that our 

weakness [our rough edges, Ta'avos, Ka'as, and 

Hakpados] is our best friend, since if we just 

work on ourselves, we are constantly a Bechina 

type of Baal Teshuva, and we are truly great, 

even though it doesn’t seem this way.  ******** 

How fortunate are all those broken souls who 

wish they would learn and daven better etc. 

The perfect Tzaddik that we all envy is not 

necessarily “the real thing”.      ********** 

Shaul HaMelech had given his daughter Michal to 

Dovid. But later he decided to give her to Paltiel 

ben Layish instead. Palti felt that she was really 

Dovid’s wife, and he stuck a sword in his house 

between his room and her room in order to 

overcome his Yetzer. When Dovid ordered Michal 

to return to him [after he became king], Palti 

 
ְך ָדִוד ְוָכל ָהָעם ְוָכל ַהִגֹבִרים ִמיִמינֹו ּו 30 ל  י ַהמ  ת ָכל ַעְבדֵּ ת ָדִוד ְוא  ל ָבֲאָבִנים א  א ִאיש ַהָדִמים ְוִאיש ַהְבִלָיַעל ְוֹכה ֹ,ִמְשמֹאלוַוְיַסקֵּ א צֵּ . ש"ב טז ָאַמר ִשְמִעי ְבַקְללֹו צֵּ

 .[רמז למעשה של בת שבע ,ִאיש ְבִלָיַעלרמז להריגת אבנר ואיש בושת ואוריה, ובמ"ש  -ִאיש ַהָדִמים ז. ]וכתב המלבי"ם: -ו
אין הדבר כן אלא אהוב  ,שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העונות והחטאות שעשהם בעל תשובה ואל ידמה אד ד[הלכה ז פרק רמב"ם הלכות תשובה ] 31

אמרו חכמים מקום שבעלי תשובה   .ולא עוד אלא ששכרו הרבה שהרי טעם טעם החטא ופירש ממנו וכבש יצרו  ,ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם

 .ן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם מפני שהן כובשים יצרם יותר מהםכלומר מעלת ,עומדין אין צדיקים גמורין יכולין לעמוד בו

 .והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד ,משוקץ ומרוחק ותועבה ,אמש היה זה שנאוי לפני המקום ,התשובה מקרבת את הרחוקים ]ושם הלכה ו[
ואסורה   ,דמלך היה ומלך משתמש בשרביטו של מלך  ,מותרת לשלמה  ,ה ואסורה לאדניהאבישג מותרת לשלמ  ,אמר רב יעקב אמר רבי יוחנןסנהדרין כב א,    32

ן ָבא ַבָיִמים וגו' ַויֹאְמרּו לֹו ֲעָבָדיו ְיַבְקשּו וגו' וכתיב ַוְיַבְקשּו ַנֲעָרה יָ   ]מ"א א א[  דכתיב  ?אבישג מאי היא  .לאדניה דהדיוט הוא ְך ָדִוד ָזקֵּ ל  ַהַנֲעָרה ָפה וגו' וכתיב וְ ְוַהמ 

הּו נ ת ַוְתָשְרתֵּ ְך ֹסכ  ל  כשהגנב חסר, שאינו מוצא מקום ]  חסריה לגנבא נפשיה לשלמא נקיט   :אמרה ליה  .אסירת לי  :אמר לה  .נינסבן  :אמרה  .ָיָפה ַעד ְמֹאד ַוְתִהי ַלמ 

]שם פסוק  וכתיב , קראו לי לבת שבע :אמר להו רש"י[ . ר שאני אסורה לךלגנוב, מחזיק עצמו בענוה כאיש שלום, כלומר מפני שזקנת ותשש כחך אתה אומ

ְך ַהַחְדָרה טו[ ל  ל ַהמ  ַבע א  שבא עליה שלש עשרה ביאות ומקנחת ] באותה שעה קינחה בת שבע בשלש עשרה מפות ,אמר רב יהודה אמר רב ,ַוָתבֹא ַבת ש 

בַ  :ובמקרא זה כתובים שלש עשרה תיבות ,בין תשמיש לתשמיש ְךַוָתבֹא ַבת ש  ל  ת ַהמ  ן ְמֹאד ַוֲאִביַשג ַהשּוַנִמית ְמָשַרת א  ְך ָזקֵּ ל  ְך ַהַחְדָרה ְוַהמ  ל  ל ַהמ   [.ע א 
ן ָשָנה ָשאּול ְבָמְלכֹויומא כב ב,  33  .כבן שנה שלא טעם טעם חטא ,אמר רב הונא ]ש"א יג א[ ב 

followed after her in tears, since because of her he 

became a Kadosh similar to Yosef HaTzaddik, and 

now he lost this Mitzva.                       ************* 

Perhaps a reason why Dovid lived with Avishag 

without really being married, was also meant as a 

Tikkun for what Klal Yisroel had lost; the 

greatness of Palti. Now, Dovid was making up for 

the Zechus of having a Michal-Palti situation in 

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

There is a story in Chazal32 where Dovid proved 

to Avishag HaShunamis that he had an unusual 

capacity to sin even in the last years of his life. 

This Chazal is a lesson that every person 

shouldn’t belittle himself of his terrible Ta'ava, 

Ka'as, or Hakpada problem, or his uncontrollable 

unhealthy appetite. The Melech [Dovid] is an 

example for the Klal.                        ************** 

The greatness of every human is his trying to 

improve [even a drop]. Dovid’s wife, Michal bas 

Shaul, was upset when she saw him dance in a 

way that was too Hefker. We can suggest that her 

reaction was because of the fact she was the 

daughter of Shaul, who was pure from sin at age 

40 [Gemara33], and she had never seen her father 

dance in such an extreme way. She didn’t realize 

that for her father this was okay, but for a Dovid 

who had an unusual Yetzer Hara, he needed an 

unusual Simcha Shel Mitzva to counteract his 

Ta'avos. We need to daven: ברכות  ְוַהֲעֵרב ָנא

 make the Torah sweet! a million times a התורה

day. I know a Rosh Yeshiva who actually does 
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this, and he has unusual Hatzlacha. 

ן  כה כב ָלָמה ֶזה ָאֹנִכי ִאם כֵּ

Even When Justified, Extreme Negative Talk 

Has Negative Effects 

Chazal say34 that because of her pain, Rivka 

wished she hadn’t become pregnant, and because 

of her complaint, she wasn’t Zoche to be the 

mother of the twelve Shevotim. In the end of the 

Parsha she said35 that if her son would marry a 

girl from Bnos Cheis, she would rather not live. 

Twice we find [albeit well justified] extreme 

negative talk. We can suspect that Eisav’s 

comment:   הִֵּנה ָאֹנכִּי הֹוֵלְך ָלמּות ְוָלָמה זֶׂה

לבכה    לִּי ְבכָֹרה  What do I need this Bechora for, 

if I am going to die anyway may have been a 

product of his mothers’ negativity. [And Hashem 

is: ילקוט    הרָ ֲעשַ ט ַהחּוים כְ יקִּ דִּ ַצם ַהק עִּ דֵ קְ דַ ְמ

ּוְסבִּיָביו נְִּשֲעָרה ְמאֹד ה"פתהלים פרק נ ע  strict with 

the Tzadikim to the hairsbreadth]. The Yi'ush of: 

כה לד ַויִּבֶׂז ֵעָשו אֶׂת ַהְבכָֹרה  rejecting the 

Bechora caused Eisav’s total downfall.             ** 

At the beginning of the Parsha, the Torah stresses 

three times that Rivka came from a background of 

Aram. Perhaps this is an introduction to why she 

had a negative streak. [Indeed, the negativity of 

Besu’el and Lavan was on a whole different level; 

they were ready to kill and wipe out, as we say in 

the Haggada:  בִֵּקׁש ַלֲעקֹור אֶׂת ַהכֹלְוָלָבן  

Lavan wanted to wipe us out completely, which 

of course, Tzaddikim would never do].             *** 

Sometimes, a Tzaddik doesn’t mind being 

negative about himself. But too often, this can be 

disastrous, as R’ Avigdor Miller Zatzal says: 

“Never verbalize a negative emotion!” When 

Yaakov Avinu complained to Paroh about his 

difficult life as: מז טויגש  ְמַעט ְוָרעִּים  short-

 
ן ָלָמה ּז ה ָאֹנִכי  בראשית רבה ]סג ו[ 34 ר ִאם כֵּ הגיע לכם  :מלמד שהיתה אמנו רבקה מחזרת על פתחיהן של נשים ואומרת להן ,רבי יצחק אמרה כב[ ]כַותֹאמ 

 .מנין ז"ה  ,הלואי לא עיברתי  ,אם כך אני עתיד להעמיד שנים עשר שבטים  ,רבי הונא אמר  .והלואי לא עיברתי  ,אם כך הוא צערו של בנים  ?הצער הזה בימיכם

ר ה' ָלּה ְשנֵּי גֹוִים ְבִבְטנְֵּך ,קה שיעמדו ממנה י"ב שבטיםראויה היתה רב ,תני בשם רבי נחמיה ּוְלֹאם ִמְלֹאם  , הא ארבעה ,ּוְשנֵּי ְלֻאִמים ,דא תרין ,הה"ד ַויֹאמ 

תַוִיְמְלאּו ָימ   ,הא תמניא ,ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר ,הא שיתא ,י ֱאָמץ ד  א ָהִראשֹון ַאְדמֹוִני ,הא עשרה ,יָה ָלל  ן ָיָצא ָאִחיו ,ד עשרהא ח ,ַויֵּצֵּ י כֵּ ואית   ,הא תרין עשר ,ְוַאֲחרֵּ

ן ָלָמה  :דמייתין ליה מן הדין קרא ר ִאם כֵּ   ".זה"מנין  ,הא תרין עשר ,ה"א חמשה ,זיין שבעה ,ָאֹנִכי "ּז ה"ַותֹאמ 
ַח ַיֲעֹקב  35 ת ִאם ֹלקֵּ ל ִיְצָחק ַקְצִתי ְבַחַיי ִמְפנֵּי ְבנֹות חֵּ ר ִרְבָקה א  ץ ַותֹאמ  ה ִמְבנֹות ָהָאר  ּל  ת ָכאֵּ  כז מו. .ָלָמה ִלי ַחִייםִאָשה ִמְבנֹות חֵּ

lived and rough, he was punished by losing years 

of his life.                 **** 

Even small negativity on the part of 
parents can produce more serious 
negativism in future Doros. On the other 

hand, perhaps it was Rivka Imeinu’s negativism 

that made her understand that Eisav cannot have 

the Brachos under no uncertain terms. Every 

Chisaron has a Ma'ala.                                  ***** 

With all her negative background and 

understanding of Eisav’s wickedness, she still 

didn’t know that:  עמוס א  ְועְֶׂבָרתֹו ְׁשָמָרה נֶַׂצח

 Eisav’s hatred is eternal. She thought he יא

would calm down. She also said:  ָלָמה אְֶׁׂשַכל

כז מה  ַגם ְׁשֵניכֶׂם יֹום אֶָׂחד  I don’t want to lose 

you both on the same day. We see that she also 

loved Eisav. There was tremendous positivism 

and Ayin Tova in Yitzchok who loved Eisav, and 

he gave him plenty of hope [he even wanted him 

to get the Brachos].                                         ****** 

After all, Yitzchok and Rivka were Avrohom 

Avinu’s family, and Avrohom loved Yishmael and 

Lot. He even tried to save the lives of people of 

Sedom with Mesirus Nefesh. As descendants of 

these great people, it would be appropriate for 

us to try to be more and more extreme in Ayin 

Tova and Bitachon. 

דּוָך ַאֶחיָך  ַיַעבְּ ִביר לְּ ֻאִמים ֱהוֵּה גְּ ָך לְּ ַתֲחוֻ לְּ ִישְּ ַעִמים וְּ

ַתֲחוּו ִישְּ נֵּי ִאֶמָך וְּ ָך בְּ  כז כט  לְּ

Think Big! And Bigger! And Even More! 

This Bracha is loaded with being great and greater 

than others in all sorts of forms. And about 

Yitzchok himself, it says:  ַויְִּגַדל ָהאִּיׁש ַוֵילְֶׂך

כו יג  ָהלֹוְך ְוָגֵדל ַעד כִּי ָגַדל ְמאֹד  He kept 

growing and becoming more and more 

successful. He was Gevaldig and more Gevaldig 
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without limit. They were all jealous of him and 

they said:  נּו ְמאֹדְמָת מִּמֶׂכִּי ָעַצֵלְך ֵמעִָּמנּו 

 Go away, for you have become much more כו טז

successful than us. And by Avrohom Avinu, the 

first thing Hashem says is: יב ב ַוֲאַגְדָלה ְׁשמֶָׂך  I 

will make your name great.                        ** 

We see by all the Avos that becoming great is #1. 

How careful we need to be from getting too 

involved in our sins and weaknesses [which we all 

do automatically and subconsciously]. All this 

pulls us down, and is [usually] pure Yetzer Hara. 

These Pesukim are a major message for all of us: 

Think big! And bigger! And even more!        *** 

Actually, being a Tzelem Elokim is obviously 

being great, since you are a: לַעַממִּ  קַ לוֹ ק א  לֶׂ ֵח  

piece of Hashem and you always have to compare 

yourself to Hashem: יםקִּ ַוְתַחְסֵרהּו ְמַעט ֵמא ֹל 

 You are “right under” Him and copy תהלים ח ו

Him etc. 

ָרא ִחיב ה' ָלנּו  ַוִיקְּ ֹחבֹות ַויֹאֶמר ִכי ַעָתה ִהרְּ ָמּה רְּ  כו כבשְּ

Relax and Laugh at The Issues of Olam HaZeh 

When the Yidden were in Mitzrayim, they were 

told that they would leave the:  stress and  ץַחלַ 

pressure of Mitzrayim, and go:  אֶׂל אֶׂרֶׂץ טֹוָבה

שמות ג ח ּוְרָחָבה  to a nice and “spacious” land. 

Being wide and having space is an Ikar in our 

lives. The job of Middas HaBitachon is to feel 

relaxed and full of space, despite the:   ֵמיַצר

[tight spot] boxed-in Mitzrayim-like issue that 

you’re in.                   ** 

The outlook is not to be overwhelmed and afraid 

of all your difficult issues in life. Yitzchok means 

“he will laugh”. His very existence, being born 

after a 100-year-wait, is a joke! Our lesson: never 

 
הּו  עה"פי בתהלים "רש 36 ב ִפיָך ַוֲאַמְלאֵּ ב ִפיָך ]פא יא[ַהְרח  הּו  ,תאות לבךלשאול ממני כל  ַהְרח   .ככל אשר תשאל אמלאַוֲאַמְלאֵּ
יחזקאל הלוי לעוינשטיין זצוק"ל, מנהלה הרוחני בישיבת פוניבז' בא"י, ומלפנים בישיבת מיר  אור יחזקאל ]שיחות מורינו אדמו"ר המשגיח הגה"ח מרן 37

משתמש בכח הרע יש מציאות לרע, אמנם כשרוצה השי"ת לעשות    ורק כשהקב"ה  ,כי אף הרע אין בו כח בארץ ובחו"ל, חלק ג אמונה, ב"ב תשמ"ג, עמ' קצד[

ן]אסתר ז ה[ וכן חזינן באחשורוש שאמר  ,ובהופך את הרע לטוב והרע בעצמו אומר ט  ,טוב ר ְמָלאֹו ִלבֹו ַלֲעשֹות כֵּ י ז ה הּוא ֲאש  ואע"ג שהוא , ִמי הּוא ז ה ְואֵּ

ן ]בא יא ג[ שאין עוד מלבדו. ודוגמתו חזינן ביציאת מצריםבעצמו עשה את הרע, מ"מ כנתבאר דאין מציאות לרע  י ִמְצָר ' ה ַוִיתֵּ ינֵּ ן ָהָעם ְבעֵּ ת חֵּ ִים ַגם ָהִאיש א 

ינֵּי ִמְצָרִים ה ָגדֹול ְמֹאד ְבעֵּ  כדי שישאילום כליהם  ברצות ד' הפך את לבבם לטובואע"ג דקודם היתה שנאת המצרים לישראל עצומה לאין שיעור, מ"מ , מש 

ן יְֵּצאּו ִבְרֻכש ָגדֹול ]לך טו יד[ לקיים הבטחת השי"ת לאברהם י כֵּ  .ְוַאֲחרֵּ

to take “predicaments” seriously, and to have 

unending patience for your “never ending” issues. 

It is appropriate that Yitzchok [whose very name 

means relax and laugh at Olam HaZeh] should 

give the name: כו כב ְרחֹבֹות  spread-out.       *** 

And don’t forget:  ָאֹנכִּי ה' א ֹלקֶׂיָך ַהַמַעְלָך
תהלים פא  ֵמאֶׂרֶׂץ מְִּצָריִּם ַהְרחֶׂב פִּיָך ַוֲאַמְלֵאהּו

 Open your mouth WIDE [ask for everything יא

you want] and I will give it to you! [Rashi36]. 

Be broadminded in your Tefilos; the more you 
really expect Nissim, the more you will 
actually get them. Keep making believe that 

you expect Nissei Nissim.                               **** 

A Yid needs to love and respect others, and it’s not 

always easy. Some people can turn you off, or 

bore you, scare you; and you can also have 

lifetime-Hakpados which is no good for you or for 

them. R’ Chatzkel Levenstein Zatzal points out37 

that we see how in Mitzrayim Hashem made the 

Yidden find favor in the eyes of the Mitzri'im, that 

Hashem can make the worst antisemitic Mitzri 

love a Yid.                         ***** 

You can daven that you should have 
more love and/or respect or a better 
feeling towards certain people! Hashem 
can do anything. Suddenly, you love your 

worst enemy! Always run to Hashem for all your 

needs! 

Story 

A Melamed once described a Talmid of mine in a 

derogatory manner. “Him? He’ll make you 

crazy!” From that day on, this Talmid started 

acting up more than usual. You have no idea of 

the power of words. Always brand people [and 

yourself] with positive Shtemples. 
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Story 

I was Zoche to create major changes in Shalom 

Bayis in several cases by getting husband and wife 

to constantly praise each other [at first in my 

presence, and afterwards on their own]. I was 

getting carried away with how this simple 

Chochma can do wonders….                              ** 

Until one husband told me that since he met me,  

things made a major turnaround L'tovah, despite 

the fact that he discontinued my Eitza [he did 

other things]. I saw how all our “brilliant” 
Eitzos, Gevaldige medicines, and A-1 
vitamins etc. are all really zero. It’s all 
Hashem who can make Yeshuos without 
any Hishtadlus.      *** 

Later, I had three other miraculous cases where I 

just gave a Bracha, and the Shalom Bayis was 

there. 

Novardok 
An eye eyewitness describes what he saw in the 

Siberian Prison during 

World War II. On the first 

day the prisoners arrived, 

they were all sitting in their 

hut, deeply depressed about 

the sudden Gehinom they 

found themselves in. Shalom 

Kaiber from Yeshivas Pinsk 

was totally different. He was 

singing Simchas Torah 

Niggunim, with the words: ד  ַחַפא מִּ ירָ ל תִּ ַא

םאוֹ ְתפִּ   don’t be afraid of sudden fears from 

Reshaim   ִּלקֵ   נּוָמי עִּ כ  because Hashem is with 

us. 

Suddenly, the head of the prison broke into the 

hut, ordering everyone to go outside in order to be 

counted. They all ran to do his bidding for fear of 

dire consequences. Shalom didn’t run like 

everyone else. He walked slowly to the entrance 

of the hut, saying Pesukim of Tehilim to himself. 

He didn’t come out until everyone had been 

counted several times. When the chief warden 

noticed him, he cursed him with horrific threats: 

He would skin him alive, etc. Everyone was 

terrified, except for Shalom, who continued 

singing Tehilim in a loud voice, and 

saying: ל ת כָ אֶׂיו וְ ָבֲהל אוֹ ת כָ ר ה' אֵֶׂמוֹ ׁש

ידמִּ ׁשְ ים יַ עִּ ׁשָ רְ ָה   Hashem protects all His loved 

ones, and will destroy all the Resha’im.  

The warden told him to get in line, but Shalom 

ignored him, and continued to daven with his eyes 

to Shamayim. The warden pushed him and 

ordered him to go to the tent. Shalom didn’t 

budge, and the warden shrugged his shoulders and 

left him alone! Shalom was never broken 

throughout the war. He wouldn’t eat the Treife 

food, and instead ran to bring his food to the sick 

and starving inmates. 

Believe it or not, R’ Shalom survived the war! 

This is a real Tamim, who believes in Pesukim of 

Tehilim more than he believes in nature. 

R' Ahron Kotler [whose Yahrzeit is this Shabbos, 

2 Kislev] was the same 

way. He came to the U.S.A 

without a chance B'derech 

HaTevah of succeeding to 

build Torah in the old style 

he wanted. He fought the 

world with the power of 

his Temimus, and won. He 

did the impossible: He 

brought Torah to America. 

R' Ahron would quote the words of Avraham 

Avinu [when he was on the way to the Akeida, and 

the Satan was trying to stop him with all his 

logical reasons]   ַיא כו תהלים  ְךלֵ ֵא ימִּ ֻתבְ  ינִּ ֲאו  I 

will do Hashem’s bidding with Temimus. 

 

R' Shalom Kaiber 

R' Ahron Kotler 
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Questions To 

Rabbi  

Mandel 
 

Question: I worry about things I have said in the past that may be “asking for trouble”. Chazal warn 

us:  ְאברכותְיטְְןט שְ יוְלְ םְפְ דְ חְָאתַּפ לְיְ םְַאלְ עוְ ל  A person should not “open his mouth” to 

invite the Satan. Every time I am reminded of this Inyan [like the Gemara that I learned today1] I get 

panic stricken all over again. And besides for the nagging anxiety in the back of my mind [which I try 

to forget, and just trust in Hashem] I just wish I would never have said them!!!!!!!!!! Is there anything 

I can do???  

Answer: The whole: ןט שְ הְלְ חְפֶּתַּפ לְתְ ַא  Don’t open up your mouth to the Satan business should 

mean nothing to you. A Baal Bitachon doesn’t get involved with this. The Minchas Elazar of Munkatch 

would say curses on people [even Gedolim] when he needed to. Yet, he once remarked that he never 

cursed a Jew! How can he say that?! The answer is that if you don’t take the things you say seriously, 

then it won’t have an effect. ַּחיםְקיְבפסְהיןְלְ ינ דְ פ אְקְַּידְֹלפְ אְקְ ֹלאןְדְ מ  If you don’t get 

involved in superstition, it will not affect you.  

It’s not worth getting caught up in certain Chazal's, like K’peidos. People spend their entire lives 

worrying about these things, and they fear that “I once did something wrong, and that's why this is 

happening to me”. You have to go the extreme opposite. I used to be concerned when the Shabbos 

candle went out in my house, that something bad would happen that week. And things used to 

happen…. until my Rebbi told me that I should laugh it off. Since then, even when a candle goes out, 

nothing happens. I have lots of such stories. You should develop a mentality of being cynical of those 

Chazal's. The only Chazal you should get involved in is:  ְיזְהירמיְ'החְבַּטַּב רְיְ שֶּרְֲאבֶּגֶּהְְַּךרּוב

אההובאְבמשנהְסוףְפְז  The fearless person who has Bitachon in Hashem is blessed. The more you 

work on it, you will see Yeshuos Davka in that situation!  

I once had a serious medical issue in the family. That night, I heard a story of someone with a similar 

situation who passed away from this issue. Some would take this as an omen; how spooky that I saw 

this now! This will happen to me too! But I didn't do that. I laughed it off, and they had a total recovery. 

The Yetzer Hara likes to make everyone scared and worried. 

 But you should know that the pain you have, and the concern you have, is M'chaper on all your 

Aveiros. 

 
 

 
מי  ,אילו בנתך הווין :אמר ליה ?ועד האידנא מאן נטרינהו :אמר ליה שמואל ,אותיב אבוה דשמואל נטורי בהדייהו ,הני שבוייתא דאתיין לנהרדעאכתובות כג א,  1

 .ואישתביין בנתיה דמר שמואל ,הואי כשגגה שיוצא מלפני השליט ?הוית מזלזל בהו כולי האי

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

questionsforrabbimandel@gmail.com 
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