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BITACHON 

WEEKLY 
שופטים תשפ"ב פרשת  

IN THIS ISSUE 
• A PERSON WHO HAS HASHEM IS THE 

HAPPIEST PERSON IN THE WORLD 
AND DOESN’T NEED GASHMIYUS 

• THE EXALTED STATUS OF A MELECH IS 
MAINLY IN RUCHANIYUS  

• THE PERSON WITH THE UNUSUAL 
YETZER HARA BECOMES AN UNUSUAL 
TZADDIK  

• HASHEM CAN PULL US OUT OF OUR 
WORST RUCHANIYUS’DIK SITUATION, 
NO MATTER HOW LOW WE MAY FALL  

• A PERSON NEEDS A FRIEND TO CHECK 
IF HE IS ON THE RIGHT DERECH IN 
AVODAS HASHEM  

• WHEN DEALING WITH THE YETZER 
HARA, A YID NEEDS TO PUT HIS FOOT 
DOWN AND NOT BE SOFT  

• A PERSON WHO IS FEARFUL WITHOUT 
BITACHON, HURTS HIMSELF AND HIS 
ENVIRONMENT  

• THE ZECHUS OF ONE WHO IS 
M'ZAKEH THE RABIM IS BEYOND 
IMAGINATION  

• WHEN YOU ASK HASHEM FOR 
SOMETHING, KEEP REMINDING HIM 
OF THE PAST GOODNESS HE HAS 
DONE FOR YOU  

• A BAAL HODA'AH CAN ADMIT HE IS 
WRONG  

• MUSSAR, OR YISSURIM - IT’S YOUR 
CHOICE  

• STORIES OF NOVARDOK       
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ה ִעם   ֶלק ְוַנֲחלָּ ִוי חֵׁ ֶבט לֵׁ ל שֵׁ לֹא ִיְהֶיה ַלֹכֲהִנים ַהְלִוִים כָּ

ל אֵׁ יח א  ִיְשרָּ  

A Person Who Has Hashem Is the Happiest Person 

in The World and Doesn’t Need Gashmiyus 

Why does the Torah always rub it in that the Levi 

doesn’t have a Chelek in Eretz Yisroel? We can 

suggest that this is a Remez that a Levi keeps away 

from Gashmiyus, and he doesn’t need it.  'ה

יח ב הּוא ַנֲחָלתו    Hashem is his portion. He 

loves Hashem more and more, and he misses 

nothing.   **      תהלים כג א ר ִעי ֹלא ֶאְחָסר ה'

A Melech is also distanced from Gashmiyus. He 

is barred from having too many horses, wives, or 

money. But he must have two Sifrei Torah! A true 

king, who is closer to Hashem than others, 

shouldn’t have externals to make him happy. He 

should be internally happy with a double 

closeness to Hashem, by having an extra Sefer 

Torah.        *** 

A true Baal Bitachon doesn’t need 
Kavod, money, and Ta’avos to make him 
happy. His extra close relationship with 
Hashem makes him the happiest person 
in the world. The idea of a Melech is a person 

who is “higher” and “more independent” than 

normal people. We should all strive to be like this. 

**** 

Someone asked R' Pinchos Menachem Malach 

Zatzal why they didn’t work on Inyanei Kedusha 

in Novardok? He replied that their Mussar Seder 

 
אם לא הניחו לו אבותיו או  .בעת שישב המלך על כסא מלכותו כותב לו ספר תורה לעצמו יתר על הספר שהניחו לו אבותיורמב"ם הלכות מלכים ]ג א[  1

המקראות דרך בספר בשם הגרח"ק זצ"ל ]להדיא  הוא מיד כשישב על כסא המלכות. וכן מצאתילכתוב עכ"ל. מבואר שהחיוב  שנאבד כותב שני ספרי תורה

 .דרך שיחה עמ' תקפה[בספר עמ' רא, ו
ֹּאת ַעל ֵסֶפר  עה"פ זללה"ה רפאל הירש בן הר"ר רבי שמשון הגאון מוהר"ר פירוש 2 שיכתוב ספר תורה לעצמו. על ידי  [יז יח]ְוָכַתב לֹו ֶאת ִמְשֵנה ַהּתֹוָרה ַהז

וכל תפקידו כמלך הוא לדאוג לקיום התורה  ,כך הוא מבטא שהתורה ניתנה לו בראש ובראשונה, ואין הוא עומד למעלה מהחוק אלא התורה תכוון את כל חייו

 .ומהבנאמנותו ובמסירותו לתפקידי התורה הוא יהיה "בן תורה" ראשון בעמו, ובמעשיו יהיה דוגמה לאבעם. 
נּוְוָהִיינּו ַגם ֲאַנְחנּו ְכָכל ַהּגֹוִים ּוְשָפָטנּו ַמְלֵכנּו ְוָיָצא ְלָפֵנינּו  3  שמואל א, ח כ. .ְוִנְלַחם ֶאת ִמְלֲחֹמתֵׁ
ֶנה  ,ובשעה שיוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץ ,כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת י ]ש"ב כג ח[הּוא ֲעִדינֹו ָהֶעְצנִ מו"ק טז ב,  4 ַעל ְשמֹּ

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

 ]מ"א טו ה[. ַרק ִבְדַבר אּוִרָיה ַהִחִּתי :ואמרהיצתה בת קול 

was so Geshmak and with such fire, that they 

couldn’t even think of Ta'avos!  ָםַאְשֵרי ֶחְלק  

Fortunate is their lot! If we keep davening, we 

too can elevate ourselves to such Madregos. 

 if you are stubborn, you will be ָהַעְקָשן ַיְצִליַח

Matzliach! In the meantime though, it is a Mitzva 

to be satisfied with yourself, and to see only good 

in your present Madrega. 

ה  ַתב לֹו ֶאת ִמְשנֵׁה ַהּתֹורָּ א ַמְמַלְכּתֹו ְוכָּ יָּה ְכִשְבּתֹו ַעל ִכסֵׁ ְוהָּ

ֶפר יז יח  ַהזֹאת ַעל סֵׁ  

The Exalted Status of a Melech Is Mainly in 

Ruchaniyus 

His first act as a king is to write a Sefer Torah. 

[Rambam1]. This shows what a king is all about; 

a high level of Ruchaniyus and an example for his 

nation. And he writes a second Sefer Torah, 

which shows his exalted status in Ruchaniyus. 

[RSRH2]. ֹלא ַיְרֶבה ּלו  סּוִסים יז טז Not 

having extra horses is an important Mitzva for 

him, since a basic function of a Melech is going to 

war3.                                                                   ** 

Also, the Rambam titles the section about Hilchos 

Melochim:  ּוִמְלַחמו ֵתיֶהם ְמָלִכים ִהְלכו ת  The 

Halachos of Melochim and their wars. We can 

suggest that “Milchama” war also symbolizes 

Milchemes HaYetzer. When Dovid sinned, he 

weakened in battle, and from then on he could 

only kill 800 soldiers with one arrow; instead of 

1000. [Gemara4]. Dovid was an Admoni and a 

Mo'avi, each one symbolizes an extreme Yetzer 
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Hara. [Medrash5]. But if a Melech is supposed to 

be higher in Ruchaniyus, why was Dovid created 

with such low tendencies?                                  *** 

The Person with The Unusual Yetzer Hara 

Becomes an Unusual Tzaddik 

If a person has a big Yetzer Hara, he 
should know that he is Malchus 
material. All those people who kvetch 
about my “scary” jealousy or Ta'avos, or 
Sin'as Chinam, should know that this is 
actually a Ma'ala and a sign of potential 
greatness like a Melech! You need to see 
yourself as an unusually great person, no 
matter how low you may have fallen!  **** 
Have you ever seen those tough, stubborn, 

loudmouth, and angry types of people? I was told 

in Novardok that they are actually Malchus 

material! No wonder Dovid was Maspid Shaul by 

saying: ש"ב א יח ְלַלֵמד ְבֵני ְיהּוָדה ָקֶשת  We 

must learn how to use bows and arrows. This can 

be a Remez that when such an extreme tragedy 

[like Shaul’s death] happens, a Yid should Davka 

expect extreme Yeshuos.                                ***** 

The Melech teaches Bitachon, as it says:  ִכי

תהלים כא ח ַהֶמֶלְך ב ֵטַח ַבה'  The Melech has 

Bitachon in Hashem. And Chazal6 speak about 

four kings [Dovid, Assa, Yehoshafat, and 

Chizkiyahu] who won their wars with their own 

different levels of Bitachon. Also, Dovid 

HaMelech  was the author of: ה  דָ ב ַחרֶ ֶח  ילּופִ ַא

 
ַוִיְשַלח ַוְיִביֵאהּו  טז יב[שמואל א ]דכתיב  וכיון שראה שמואל את דוד אדמוני ,אמר רבי אבא בר כהנא כאלו שופך דמים ,אדמוניבראשית רבה ]סג ח[  5

 .אבל זה מדעת סנהדרין הוא הורג ,עשו מדעת עצמו הוא הורג ,ִעם ְיֵפה ֵעיַנִים :אמר לו הקב"ה .נתיירא ואמר אף זה שופך דמים כעשו ,ְוהּוא ַאְדמֹוִני
ֶאְרדֹוף אֹוְיַבי [ לח  , דוד אמר ]תהלים יחדוד ואסא ויהושפט וחזקיהואיכה רבה ]פתיחתא אות ל[ ארבעה מלכים היו מה שתבע זה לא תבע זה, ואלו הן  6

ֹּא ָאשּוב עַ  יֵגם ְול ר"י בן לוי אמר, לשני  ?ְלָמֳחָרָתם, מהו ַוַיֵכם ָדִוד ֵמַהֶנֶשף ְוַעד ָהֶעֶרב ְלָמֳחָרָתם[ יז אני עושה כן הה"ד ]ש"א ל ,אמר לו הקב"ה. ד ַכּלֹוָתםְוַאשִֹּ

 ִכי ַאָּתה ָּתִאיר ֵנִרי[ כט  הה"ד ]תהלים יח .על הזיקין ועל הזועות ועל הברקים :כמה דתנינן תמן ,לילות ויום אחד, היה הקב"ה מאיר לו בלילות בזיקין וברקים

ַוִיְרְדֵפם ָאָסא ְוָהָעם [  יב  ב יד"אותם ואתה עושה, אמר לו אני עושה שנאמר ]דהיאלא אני רודף    .אני אין בי כח להרוג להם  :עמד אסא ואמר  .י ַיִּגיַה ָחְשִכיקַ ֱאֹל  ה'

ל ִמכּוִשים ְלֵאין ָלֶהם ִמְחָיה ִכי ִנְשְברּו ִלְפֵני  ד ה'ֲאֶשר ִעּמֹו ַעד ִלְגָרר ַוִיפֹּ  .ְוִלְפֵני ַמֲחֵנהּו ה'ִלְפֵני לא א , לפני אסא אין כתיב כאן .ְוִלְפֵני ַמֲחֵנהּו ַוִיְשאּו ָשָלל ַהְרֵבה ְמאֹּ

ּוְבֵעת ֵהֵחּלּו ְבִרָנה [  כב  ב כי"אלא אני אומר שירה ואתה עושה, אמר לו הקב"ה אני עושה שנאמר ]דה  ,אני אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף  :עמד יהושפט ואמר

אלא אני  ,אני אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה :עמד חזקיהו ואמר. ִאים ִליהּוָדה ַוִיָנֵגפּוְמָאְרִבים ַעל ְבֵני ַעּמֹון מֹוָאב ְוַהר ֵשִעיר ַהבָ  ה'ּוְתִהָּלה ָנַתן 

  .ַוַיְך ְבַמֲחֵנה ַאּׁשּור ה'ַוְיִהי ַבַּלְיָלה ַההּוא ַוֵיֵצא ַמְלַאְך [ לה שנא' ]מ"ב יט  ,ישן על מטתי ואתה עושה, אמר לו הקב"ה אני עושה
, ִעּמֹו 'ַוְיִהי ָדִוד ְלָכל ְדָרָכיו ַמְשִכיל ַוה[ יד יח ,שבת נו א, אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, שנאמר ]שמואל א 7

 כינה עמו? אפשר חטא בא לידו וש

ן מִ   שֵאיָ ְתל יִ ַא  ֶשל ָאָדם,  ארו  וָ ל ַצת ַעַחנַ מּו

יםמִ ֲחרַ ָה  Never give up! The further back you 

pull the arrow in the “wrong” direction, the further 

it will go in the “right” direction. This can be a 

Remez that the bigger Yetzer Hara you have, the 

greater you can become. This is exactly what 

happened to Dovid HaMelech.                    ****** 

The person with the unusual Yetzer Hara, 

becomes an unusual Tzaddik. This person needs 

to view himself as a big Tzaddik, who 

“happens” to be going through a temporary 

Yerida. What he’s doing “now” is NOT THE 

REAL HIM! He should say to himself: Do you 

know why I have such a big Yetzer Hara? Because 

I’m so great!  Like Chizkiyahu HaMelech said in 

the name of his Zeide, Dovid:   ֶחֶרב ַחָדה  ַאִפילּו
מּוַנַחת ַעל ַצָוארו  ֶשל ָאָדם, ַאל ִיְתָיֵאש ִמן 
 As impossibe as your situation may ָהַרֲחִמים

seem, NEVER give up hope!                      ******* 

Indeed, a Melech cannot have Yi'ush, and that is 

exactly why he’ll succeed, despite his unending 

difficulties with his Yetzer Hara. We know that 

we can’t say Dovid was Nichshal with Bas-Sheva 

the way we understand it. [Chazal7]. But the fact 

that our beloved Tzaddik Yesod Olam, Dovid 

HaMelech is described as having done such a #1 

low life action [killing the husband and marrying 

the wife] is a lesson how a person should 
never be Nis'pael from his lowlife 
tendencies. Aderaba, he should always 
consider himself as destined for 
greatness!                                              ******** 
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 יז טז  ַרק לֹא ַיְרֶבה ּלֹו סּוִסים

Hashem Can Pull Us Out of Our Worst 

Ruchaniyus’dik Situation, No Matter How 

Low We May Fall 

A Melech may not own many horses, since 

Mitzrayim is famous for horses, and purchasing 

them can cause Klal Yisrael to get involved with 

Mitzrayim, which can harm their Ruchaniyus. 

Whenever we mention Yetzias Mitzrayim and 

thank Hashem for it, it is not limited only to our 

physical independence from slavery. It also 

includes our Ruchaniyus rescue. This should 

inspire us that no matter how low we may fall in 

Ruchaniyus, never to give up, since Hashem can 

save us, just as He saved us from the 49 Shaarei 

Tum'ah of Mitzrayim. We are constantly 

mentioning Yetzias Mitzrayim; in our Tefilos, 

on Yom Tov, and in the Chumash. Every time 

we say Zecher L'yetzias Mitzrayim, we should 

be encouraged that He can pull us out of our 

worst Ruchaniyus’dik situation. Never give up! 

******** 
Yosef HaTzaddik told Eishes Potiphar:   ֵאיֶנּנּו

וישב לט טָגדו ל ַבַבִית ַהֶזה ִמֶמִּני   I am the 

greatest person in this house! We can suggest 

that he was also hinting to her: Since I am so great, 

there is no one more capable of overcoming such 

a big Nisayon as me. Indeed, because he prevailed 

over his Yetzer Hara, he was Zoche to Malchus. 

[Chazal8]. 

ת לֹא יּוַמת  ִדים יּוַמת ַהמֵׁ ה עֵׁ ִדים אֹו ְשלשָּ ַעל ִפי ְשַנִים עֵׁ

ד ד ֶאחָּ יז ו ַעל ִפי עֵׁ  

A Person Needs A Friend to Check If He Is on 

The Right Derech In Avodas Hashem 

For a Bais Din to verify that any particular 

information is true, the Passuk says it can only be 

confirmed through two Eidim witnesses; we may 

not listen to the words of just one witness. This 

 
 .דתנינן כל הכובש יצרו מלכותא דשמיא אחול עלוהי ,מפני שכבש יצרו ?מפני מה זכה יוסף למלכותזוהר ]הובא בילקוט ראובני, פרשת שופטים אות סח[  8
ֹּא ָתִקים ְלָך ַמֵצָבה ֲאֶשר ָשֵנא  רש"י עה"פ    9   , . מזבח אבנים ומזבח אדמה צוה לעשות ֲאֶשר ָשֵנא[ מצבת אבן אחת להקריב עליה אפילו לשמים.  טז כב]יָך  קֶ ֱאֹל  ה'ְול

 זרה. המאחר שעשאוה אלו חק לעבוד ואע"פ שהיתה אהובה לו בימי האבות עכשיו שנאה ,ואת זו שנא כי חק היתה לכנענים

seems to be a Gezeiras HaKasuv rule of the Torah 

as if it’s a Chok Mitzva not based on human 

logic. Yet, the Torah repeats:   ֹלא יּוַמת ַעל ִפי

יז וֵעד ֶאָחד  . We can suggest that perhaps this 

is a Remez that “one” person’s opinion is 

worthless. This is a general Yesod. Every person 

needs a friend to check if he is “seeing straight” 

and if he is going on the right Derech in Avodas 

Hashem; even to make sure that his Chidushei 

Torah are correct, etc.                                        ** 

Especially when dealing with people, a person 

should never accuse someone alone. Double 

check with others with everything you do. או  

ִמיתּוָתא  או  ַחְברּוָתא    Either a friend, or death. 

Hashem made the world in a way that people need 

each other. Individualists can make a Churban of 

themselves and of others. Everything needs 

double checking. The Torah forbids a Matzeiva 

Mizbeach consisting of one stone. Although a 

single stone was permitted in the times of the 

Avos, these days only a Mizbeach of “multiple 

stones” [a group] is permissible. [Rashi9].       *** 

At the time of the Avos, a Matzeiva was okay, 

perhaps since the Avos were “single” people on a 

high Madrega. 

יו ְולֹא   לָּ יְנָך עָּ חֹוס עֵׁ יו ְולֹא תָּ לָּ לֹא תֹאֶבה לֹו ְולֹא ִתְשַמע אֵׁ

יו לָּ  יג ט  ַתְחֹמל ְולֹא ְתַכֶסה עָּ

When Dealing with The Yetzer Hara, A Yid 

Needs to Put His Foot Down and Not Be Soft 

The Torah speaks a lot about how we have no 

Rachmanus on a Mei’sis someone who tries to 

talk you into doing Avoda Zara. There is a time 

for utter cruelty; or else we can be in hot soup. 

Like Shaul who had Rachmanus on Amalek; the 

result was Haman and the Nazi Holocaust. And 

since the Canaanim weren’t wiped out, they 

taught us their evil ways.      ** 
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The Gemara says10 that although we mention the 

names of all the Avos in the first Bracha of 

Shmoneh Esrei, yet: יןמִ ְתחו   ָךְב  we only 

“conclude” with the name of Avraham [Magen 

Avraham]. The holy Seforim explain11 that this is 

a hint to the “conclusion” of our Galus, i.e. 

Moshiach will come only in the Zechus of doing 

Chesed [the Midda of Avraham Avinu] which in 

the time before Moshiach will be the Ikar. They 

also say that Arayos will become a major issue, 

since when Chesed gets carried away, then Arayos 

gets involved. So often, a Yid needs to put his foot 

down and not be soft. Like it says during war time: 

כ ג ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם   Do not let your heart 

become soft. War time is also a Mashal for the 

Yetzer Hara. A Yid may often need to be cruel to 

keep up his Kedusha level.                               *** 

A Person Who Is Fearful Without Bitachon 

Hurts Himself and His Environment 

Rashi says12 that the Jewish military police 

were allowed to cut off a limb of a soft-

hearted Jew who started running away from 

the battle. This person was missing Bitachon, 

and the cruel treatment he got is indeed a 

Mashal for all those who don’t have 

Bitachon.    **** 

Just as a Baal Bitachon protects 
 

זהו  ,ַוֲאַגְדָלה ְשֶמָך ,י יצחקקזהו שאומרים אל ,ַוֲאָבֶרְכָך ,י אברהםקזהו שאומרים אל ]לך יב ב[ ְוֶאֶעְשָך ְלגֹוי ָּגדֹול ,אמר רבי שמעון בן לקישפסחים קיז ב,  10

 . ואין חותמין בכולן בך חותמין ,תלמוד לומר ֶוְהֵיה ְבָרָכה ?יכול יהו חותמין בכולן ,י יעקבקשאומרים אל
כי ג'  ,פירש"י בך חותמים ֶוְהֵיה ְבָרָכהבפ' לך [ ד, בסוף העמודעמ' מדברי תורה מרבינו הקדוש מרנא ורבנא מנחם מנדל זצלה"ה מקאצק, אמת ואמונה ] 11

התורה והעבודה כנגד דורות הקודמים ולעומתו  עמודים שהעולם עומד עליהם תורה עבודה וגמ"ח הם כנגד ג' אבות, גמ"ח הוא נגד אברהם, ולעת קץ תתמעט 

 .ִציֹון ְבִמְשָפט ִּתָפֶדה ְוָשֶביָה ִבְצָדָקה ]ישעיה א כז[ כמ"ש בך חותמיןבה גמ"ח בעולם. וזה תתר

ְוַדע   מאמר הצדקה סוף פ"ד[זצוקללה"ה,  אהרן ראטהמאת כבוד קדושת מורינו ורבנו קדוש ישראל ותפארתו צדיק יסוד עולם מרן ובספר טהרת הקודש ]

ְוֵאין  ְבָך חֹוְתִמיןָיכֹול ְיהּו חֹוְתִמין ְבכּוָלן ת"ל ֶוְהֵיה ְבָרָכה  ב[ פסחים קיז] ַעְכָשיו ָּתלּוי ְבִמַדת ְצָדָקה. ַכֲאֶשר ָאְמרּו ַצִדיֵקי ַקְדָמִאי ַעל ַמֲאַמר רז"ל ִכי ִּתיקּון ַנְפֵשינּו

ְבָך ְבָכל ְשלָשה ְבִחינֹות ֶשל ָהָאבֹות ְדַהְיינּו ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים. ת"ל ֶוְהֵיה ְבָרָכה,  הִתיַמת ַהָּגלּות ִיְהיֶ חֹוְתִמין ְבכּוָלן: ִפירּוש ָיכֹול ִיְהיּו חֹוְתִמין ְבכּוָלן ֶשחֲ 

יו ַבֲחִתיַמת ַהָּגלּות ִעיָקר ֲעִליֹות ַרק ְבִמָדתֹו ֶשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ֶשהּוא ִמַדת ַהֶחֶסד. ְוֵכן ְמקּוָבל ֵמַרֵבינּו הבעש"ט ַהָקדֹוש זי"ע, ֶשַעְכשָ   ה, ֲחִתיַמת ַהְּגאּוָלה ִיְהיֶ חֹוְתִמין

 .ַהְּׁשִכיָנה, ַוֲעִליֹות ָכל ִבירּוֵרי ַהִניצֹוִצין, הּוא ע"י ְצָדָקה ָוֶחֶסד
וכל מי שרוצה לחזור הרשות בידו   ,שמעמידין זקפין מלפניהם ומאחריהם וכשילים של ברזל בידיהם ]כ ט[ּוָפְקדּו ָשֵרי ְצָבאֹות ְברֹּאש ָהָעם רש"י עה"פ  12

 ".נפילה ניסה שתחלת ,שובו אל המלחמה ולא תנוסו" :ולחזקם בדברים ,. זקפין בני אדם עומדים בקצה המערכה לזקוף את הנופליםלקפח את שוקיו
ויהיה  ויתברכו בקרבתו ובראייתו,    דםאני  והבוטח בה', כאשר יודע בטחונו, יגדל בעיני הבריות ויכבדוהו ב  חובות הלבבות שער הבטחון ]פתיחה, והעשירי[  13

 .ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם, וכענין לוט בצוער ]משלי י כה[ , כמ"שגורם לתקנת עירו ולדחות הפגעים מעל אנשי מקומו
ועבירה זו עצמה גורם ומי שמחסר בו עבירה גדולה היא  , חובת הבטחון בא בפסוקים הרבה רבו מספר ]קונטרס הבטחון, בתחלת הקונטרס]בית הלוי  14

ָּגבה' ּובֹוֵטַח בַ ֶחְרַדת ָאָדם ִיֵּתן מֹוֵקש כמאמר הכתוב ]משלי כט כה[  לו ליפול, , דעל ידי זה שיחרד האדם ויפחד מאיזה דבר ולא בטח בה', זהו עצמו גורם לו ְישֻׂ

ָּגבה' ּובֹוֵטַח בַ שינתן לפניו מוקש שלא היה כלל מקודם באותו דבר,   דגם מהצרה שהיה בו ינצל.  ְישֻׂ
הגה"צ ר' שמשון רפאל הירש זצ"ל היה גדול מאד באישיותו ובתורתו [  9תשס, עמ'  ר' שמשון רפאל הירש זצ"ל ]ר' יואל שווארץ, ירושלים  תולדות הגה"צ    15

 "!ך גדול עבור הרב שמשון רפאל הירשכהיכן ימצא גן עדן כל " :והפליא לעשות למען כבוד שמים עד שהגה"צ ר' ישראל מסלנט התבטא עליו

his environment [Chovos Halvavos13], so 
does the fearful person hurt the public. 

משלי כט כהֶחְרַדת ָאָדם ִיֵתן מו ֵקש   A person’s 

fear creates problems. The Bais HaLevi speaks 

about14 the punishment due for the soft-hearted 

worrier. He is actually a great sinner.                           

***** 

However, those people who are uncontrollable 

worriers, are not sinners. ַפְטֵריה ַרְחָמָנא או ֵנס  

Anything out of your control, is not considered 

a sin. In fact, they may invite Rachamei 

Shamayim because of their pain. But if they can at 

least try to overcome their worries, they will get 

lots of Schar for every tiny attempt. 

יו ְולֹא   לָּ יְנָך עָּ חֹוס עֵׁ יו ְולֹא תָּ לָּ לֹא תֹאֶבה לֹו ְולֹא ִתְשַמע אֵׁ

יו לָּ  יג ט  ַתְחֹמל ְולֹא ְתַכֶסה עָּ

The Zechus Of Someone Who Is M'zakeh The 

Rabim Is Beyond Imagination 

The Torah requires all kinds of cruelty for 

those Reshaim who try to persuade the 

Yidden to leave Hashem. Midda Tova 

M'ruba. Imagine the Schar of Zikkui 

HaRabbim! It is impossible to imagine 

the Zechus of someone who is M'zakeh 

the Rabim! Like R' Yisroel Salanter 

Zatzal said15 about RSRH Zatzal: “There 

isn’t a Gan Eden big enough for the R' Shamshon Refoel Hirsch 
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Zechusim of this Tzaddik”.                                 ** 

R' Ahron Kotler Zatzal says [Mishnas R' Ahron] 

that a person should learn in Kollel with a 

Hashkafa of someday going out to spread Torah 

to others; such a person’s Torah is a totally 

different Torah. There is nothing as great as 

Zikkui HaRabbim. Don’t miss up on 

opportunities! You’re dealing with gold mines 

of Ruchaniyus! Don’t sell yourself short! [a.k.a. 

Anava P'sula]. 

 

ִוד ♕      ♕     אֹוִרי ְוִיְשִעי ה' ְלדָּ

ֶניָך ִמֶמִני  ר פָּ ִייתָּ  -ַאל ַּתְסּתֵׁ ִתי הָּ תהלים כז ט  ֶעְזרָּ  

When You Ask Hashem For Something, Keep 

Reminding Him of The Past Goodness He Has 

Done for You 

In Elul, we say “L'Dovid Hashem Ori”, where 

Dovid HaMelech asks Hashem: “Please don’t 

forsake me; You have always helped me!”  This 

form of davening is an excellent way to awaken 

Rachamei Shamayim: “Please help me, since You 

have helped me till now!”. This is how Moshe 

Rabeinu succeeded in attaining forgiveness after 

Chet HaMeraglim. He said: Please forgive them: 

 ַכֲאֶשר ָנָשאָתה ָלָעם ַהֶזה ִמִמְצַרִים ְוַעד ֵהָּנהְ

 
ֹּאֶמר ָלָמה קָ ֱאֹל ה'ַוְיַחל מֶשה ֶאת ְפֵני  16 ה ְבַעֶמָךֶיֱחֶרה ַאְפָך  ה'יו ַוי דֹול ּוְביָּד ֲחזָּקָּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְבֹכַח גָּ אתָּ מֵׁ  . תשא לב יא.  ֲאֶשר הֹוצֵׁ

נָ  ַמר ֲאדֹּ אתָּ מִ י ֱאֹלִקים -ָוֶאְתַפֵּלל ֶאל ה' ָואֹּ ְדֶלָך ֲאֶשר הֹוצֵׁ ִדיתָּ ְבגָּ ְתָך ֲאֶשר פָּ ת ַעְמָך ְוַנֲחלָּ הַאל ַּתְשחֵׁ  . עקב ט כו.ִמְצַרִים ְביָּד ֲחזָּקָּ
ראינו כמבואר בדברי תלמידי האר"י ז"ל שתועלת גדול הוא תפלות צדיקים לנשמות הנדחות, ואין לך גמילות חסד  באשר והנה ספר קב הישר ]פרק ה[  17

פר על חטאתינו ופשעינו שהכעסנו לבורא יתברך במרד והלוואי שתועיל תפלתינו לתועלת עצמינו לכ ,גדול מזה, ואף כי אין אנו מאנשי הצדיקים הקודמים

וזהו יאית לכל בר ישראל להיות זוכה ומזכה   ,אף על פי כן טוב לזכור בתפלתו לפני יודע מחשבות גם לנשמות הנדחות. כי רב חסד הוא הבורא יתברך  ,ובמעל

 "חטאים", כדאיתא בגמרא בברכות, בברוריה דביתהו דרבי מאיר שאמרה יתמו  בתשובה  ומכל שכן שצריך אדם להתפלל על רשעי הדור שיחזרולאחרים,  

השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך   :ויאמר זה בברכת השיבנו "יהי רצון"אסדר אני לפניך לכל איש ואשה לומר  ןכל ע .חוטאים""ולא  ,כתיב

ם בָּ בָּ לְ  ְךפָּ הּויְ  יָךתֶ ֹוצְ ל מִ ים עַ ִר בְ עֹול הָּ כָּ וְ  [,פלוני בן פלוניתת ]בַ ּושְת לִ  ָךדֶ בֹוא כְ סֵׁ ת כִ חַ ּתַ מִ ה ירָּ ִת ר חֲ ֹוּתחְ ּתַ שֶ  ינּותֵׁ בֹוי אַ קֵׁ אֹלוֵׁ  ינּוקֵׁ ֹלה' אֶ  יָךנֶ פָּ לְ ן מִ צֹוי רָּ הִ יְ "

]וכן כתב בספר יסוד יוסף פרק ה, וכידוע   והחזירנו בתשובה שלימה לפניך, בא"י הרוצה בתשובה.  "יםבִ ל שָּ בֵׁ קַ ה לְ טָּ ּושפְ   ָךינְ מִ י יְ כִ   ,םלֵׁ ב שָּ בָּ לֵׁ בְ   ָךנְ צֹות ְר ֹושעֲ לַ 

למא יכולין לכוין, שהוא רבו של בעל קב הישר, והוסיף:[ וכך לימד האר"י ז"ל לתלמידיו. ואף גם כי אמר להם כוונות על פי קבלה בתפלה זו לכוין, לאו כולי ע

בל בעל הרחמים ברוך הוא ברוב רחמיו וברוב חסדיו. ואם אין יכול לברר כל כונת בקשתו בשפתיו ומבקש השאר בהגיון לבו, וכשיאמר בכונת הלב היטב, יק

קב"ה ושכינתיה גם כן מקובל, ולא עוד אלא אדרבא כך ראוי ונכון לכל המתפלל שלא יאריך הכל בשפתיו כי אם ישאיר ג"כ לבקש בהגיון לבו, וזהו יחוד גדול  

י כידוע, וכך מבואר בזוהר ]וישלח[ להדיא שכן יתנהג תמיד המתפלל כאמור, ולכן אמר דוד המלך ע"ה ]תהלים יט -נגד הוי"ה והפה כנגד שם אדנכי הלב כ

 וגו', כי זה הוא יחוד גדול לייחד פה ולב כאחד וכו'.    ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָךטו[ 

אף מי שלא נהג לומר התפילה שתיקן הרב לומר בברכת השיבנו בשאר הימים, הנה בקרב הימים ם ]אלול פרק ו[ כתב תפלה זו, וכתב: גם בספר חמדת ימי

 .האדירים אשר מראש השנה עד יום הכפורים נכון לאומרה

 **.”as You shouldered them until now“ שלח יד יט

And by Chet HaEigel also, Moshe said16: "Do not 

destroy your nation, for whom You have done 

such wonderful things, taking them out of 

Mitzrayim with miracles” This is a powerful 

lesson in how to daven. When you ask Hashem 

for something, keep reminding Him of the past 

goodness He has done for you!                         *** 

How would anyone feel when you keep telling 

him: “Remember how good you have been to me 

till now! Remember how much you loved me!” A 
person should always ask Hashem to 
guide him how to daven, in the way he 
will have the best results.                       **** 

Ten years ago, a Yungerman from Scotland told 

me that he was having weird difficulties in many 

areas. As much as he davened, he still got 

nowhere… until he started a new M'halech in 

Tefila which saved him from issues in Lashon 

Hara, Shmiras Einayim, Nivul Peh, and crazy 

habits.               ***** 

There is a Segula to say a special Tefila for a 

person who is Chas V'shalom going off the 

Derech. [Seforim17]. If it is said during Elul in the 

Bracha of: ַהִשיֵבנּו Hashiveinu for 30 days, then 

it is guaranteed to bring a Yeshua. I know a 

different Yungerman who decided to use it on 

himself, although he had no special issues. Right 

afterwards, he had big Yeridos!  ַאל ִתְפַתח ֶפה
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 Don’t ask for trouble! Never put yourself ְלָשָטן

down! This Tefila was for serious Yiras 

Shamayim issues; not for a normal person! 

ִריִתיַצִדיק הּוא ה' ִכי  איכה א יח ִפיהּו מָּ  

A Baal Hoda'ah Can Admit He Is Wrong 

THE STORY OF YOSHIYAHU HAMELECH 

Yoshiyahu HaMelech was sitting on his throne 

when he received the terrible news. They had just 

discovered the Sefer Torah that was in the Kodesh 

HaKodoshim. It was normally rolled to Breishis, 

but for some reason they found it rolled up to 

Parshas Ki Savo, smack in middle of the 

Tochacha! Yoshiyahu ripped his clothes, and 

immediately made a “clean-up” in Klal Yisroel, to 

rid them of all the Avoda Zara they had.  

A while later, Paroh Melech Mitzrayim sent 

Yoshiyahu a request to pass through Eretz Yisroel 

on the way to Syria, since he was at war with 

Aram. Yoshiyahu read the Passuk in Parshas 

B'chukosai which says that if the Yidden are keep 

the Torah, no sword can pass through their 

country, even a “sword” that is at peace with 

them. So he went out against Paroh to stop him 

from passing through. Paroh and his archers shot 

at Yoshiyahu, and pierced him with 300 arrows. 

As Yoshiyahu was dying, his lips were moving; he 

was saying something! Yirmiyahu HaNavi ran 

over to Yoshiyahu to hear what he was saying. He 

was sure that he was saying something 

inappropriate, that a Tzaddik like him didn’t 

deserve to be killed [he was only 39 years old]. 

But instead, he heard him say the famous words: 

איכה א יח ִכי ִפיהּו ָמִריִתי ה'ּוא ַצִדיק ה  

Hashem is right, I am wrong!  

This story is brought down in the Kinos we say on 

Tisha B'av, and again in Eicha this famous Passuk 

 
צריך  ,אם נשיא שלו מביא קרבן .מביא קרבן על שגגתו אשרי הדור שהנשיא שלו ,אמר ריב"ז [ויקרא ד כב]ֲאֶשר ָנִשיא ֶיֱחָטא  ,הוריות י ב, תנו רבנן 18

 .צריך אתה לומר מהו זדונו ,ואם על שגגתו מביא קרבן ,אתה לומר מהו הדיוט 
 'ַוְיִהי ָדִוד ְלָכל ְדָרָכיו ַמְשִכיל ַוה[ יד יח  ,, שנאמר ]שמואל אכל האומר דוד חטא אינו אלא טועהשבת נו א, אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן:  19

 , אפשר חטא בא לידו ושכינה עמו? ִעּמֹו
ן ַקח ֶאת ַמְטָך [ ט ב שמות רבה ] 20  , אין הקב"ה רודה את הרשעים אלא במטה ,ִמִציֹון ה'ַמֵטה עְֻׂזָך ִיְשַלח  ב[ תהלים קי] הה"ד ]וארא ז ט[ ְוָאַמְרָּת ֶאל ַאֲהרֹּ

אמר   ,ַמֵטה עְֻׂזָךלכך נאמר  ,כך הם לוקים ,כשם שדרכו של כלב ללקות במקל ,ָישּובּו ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַכָכֶלב ז[ נט  ]תהליםשנאמר  ,לפי שנמשלו לכלבים ?ולמה

ן ַקח ֶאת ַמְטָךר מֹושנאמר אֶ  ,הכה אותו במקל ,אם אומר לכם תנו מופת ,עה רשע הואפר :להן הקב"ה  .ֶאל ַאֲהרֹּ

is repeated. What does this story have to do with 

the Churban Bais Hamikdash? And why did 

Mitzrayim have to be the country that killed 

Yoshiyahu? 

Mussar, Or Yissurim  

IT’S YOUR CHOICE 

Chazal say18:  ֲאֶשר ָנִשיא ֶיֱחָטא ויקרא ד כב 

Lucky is the generation whose Melech brings a 

Korban, and does Teshuva. A king who does 

Teshuva in public is an example for everyone. 

That’s why Dovid is our main king, since he 

always said “I’m wrong”. He admitted even 

though he never really sinned. [Chazal19]. Shevet 

Yehuda is famous for being Baalei Hoda'ah; they 

admit easily, like Yehuda himself who said: 

וישב לח כו ָצְדָקה ִמֶמִּני  She’s right about 

Tamar.  

These types of people are in a constant state of 

Teshuva, and are always aiming for Shleimus. 

They were true Baalei Mussar. The Velt says: 

Take your pick. Learn Mussar, or get Yissurim, 

Chas V'shalom.  

Klal Yisroel didn’t really appreciate Yoshiyahu, 

and they hid many of their Avoda Zara’s from 

him. So they lost their true Baal Mussar 

[Yoshiyahu] and now they would have to get 

Yissurim [i.e. Churban Bais Hamikdash] instead! 

The most  famous country that didn’t accept 

Mussar [from Moshe] was Mitzrayim; so they 

needed 10 Makkos, and eventually Churban 

Mitzrayim. [That’s why Moshe took a stick, to 

symbolize that Bnei Cham [Mitzrayim] who were 

cursed with the Midda of Avdus slavery, who 

don’t use their Sechel by accepting Mussar; the 

only Eitza solution for them is a stick [Yissurim]! 

[Chazal20 ].  
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That’s why Davka Mitzrayim killed Yoshiyahu. 

Mitzrayim, the symbol of not taking Mussar, won. 

Now comes the death of Yoshiyahu, the symbol of 

using Sechel and accepting Mussar; and in its 

place, Churban!                                                  ** 

Especially during Elul, the time of Teshuva 

[Maharil21] it’s a double Mitzva to learn Mussar. 

The story is told of a great Tzaddik who was 

Niftar. He was supposed to be together in Gan 

Eden with the great Shlah HaKadosh, since they 

equally learned, and both taught Torah all their 

lives. However, the Shlah HaKadosh didn’t allow 

this Tzaddik to join him, since he didn’t write a 

 
 ה'ּוָמל   . וסמך לדבר ]נצבים ל ו[משנכנס אלול מרבין בתשובה]הלכות ימים נוראים[ ודרש מהר"י סג"ל טעם התקיעה משנכנס אלול, כדאמרינן מהרי"ל  21

 ר"ת אלול.   ב ַזְרֶעָךבַ לְ ֶאת  וְ ָבְבָך לְ ת אֶ יָך קֶ ֱאֹל
ברג, ב"ב תשעח עמ' ' גדליה הוניגסלר]  ""ח קנייבסקיררבינו הגר הנקרא "הספרים של  ספאתי בראה זה מצי, אבל  ידנזדמן ללא    זצ"ל  גלס י"זו של הרספר  22

שמעתי מהגאון ר' אליהו מן שליט"א שבזמנו סיפר לו רבינו שהוציא את הספר ארחות יושר כי מסופר על חבירו של השל"ה [ יבות הוצאת ספר מוסרסא, חש

 .אבל אני הוצאתי גם על מוסר ,והשל"ה לא הסכים לכך וטען שאמנם חבירו ג"כ הוציא ספרים ,שרצו להושיבו בגן עדן ליד השל"ה
ונראה לקט שיחות מוסר ]חלק שני, מאת אדמו"ר הגאון הצדיק מרן רבי יצחק אייזיק שר זצ"ל, ראש ישיבת כנסת ישראל סלבודקה, ב"ב תשנה, עמ' קו[  23

מלכותו ית' ר בתשובה צריך בעיקר להתחזק ולהשלים את עצמו במעלות העליונות של האמונה והבטחון ולקבל עליו את עול זשהחושהנביא מלמדנו 

 .ותוצאותיה והשלכותיה מפוזרות על פני כל תחומי פעילות האדם הן במחשבה הן בדיבור והן במעשה  ,זוהי ראשיתה של התשובה וגם תכליתה  ללא גבול וסייג

גם אדון הכל ומשגיח עלינו היינו שהבורא ית' יוצר ומהווה הכל והוא  ,על בעל התשובה להאמין בדעתו ולחוש בנפשו שה' הוא האלוקים ואין עוד מלבדו

ואין להשתדלות והחריצות האנושית שום כוח  ,ובבטחה גמורה שהכל בידי שמים וכן עליו להאמין בלב שלם  ,בהשגחה פרטית ומנהיג אותנו בחסד וברחמים

יעסוק האדם ויתנסה בפעולות גשמיות אלא שרצונו ית' מתוך טעמים שונים שכדי להשיג את מבוקשו עלי אדמות  ,או השפעה כלשהיא על מהלך עניני האדם

ועל כל   "הכל בידי שמים"מוטל על האדם לעמוד בנסיון ולהיות חדור אמונה והכרה ש ,ולמרות ההסתר פנים הכרוך בעסוק זה ,י ההשתדלות האנושיתכדרבו

כאשר כולם הכירו וראו ממש את שליטתו   ,ורא והגדולכפי שזה בא לידי בטוי גלוי לעיני כל ישראל בארבעים שנות שהותם במדבר הנ  ,מוצא פי ה' יחיה האדם

התחושה החזקה הנ"ל ביסודות האמונה חודרת לתוך תוכה של הנפש ומדריכה . המוחלטת והיחודית של צור ישראל וגואלו על פני כוחות הטבע ותולדותיו

וכדברי התרגום   "כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל"  [ח יח  ]עקב  מרואף על מחשבותיו ועצות לבו נא  ,והאדם חש שכל כולו בידי שמים  ,ומכוונת את כל מעשיה

 ".הוא הנותן לך עצה לקנות נכסין"אונקלוס 

בדרגה רוחנית נעלה זו הוא חש   .נקל עליו לקבל על עצמו עול מלכות שמים ברצון ובשמחה  ,וזכאשר מגיע לידי הכרה עליונה ואמיתית    ,בתשובה  רוהנה החוז

שאליה שואף ומשתוקק   ,וזוהי קבלת עול מלכות שמים שלמה  ,והתבטלות רצונית של כל ישותו והוויתו בפניו יתברך  ,לכו של עולםהשתעבדות מוחלטת אל מ

נו שנשוב ונאמין יהי  "עד ה' אלוקיך"י גדר התשובה השלמה היא  כ  "שובה ישראל עד ה' אלוקיך"  :והן הן דברי הנביא באמרו.  להגיע בן העליה הלזה

וביאור זה מוכרח ביתר שאת . והיא היא התשובה הרצויה והמבוקשת ,ונקבל עלינו את עול מלכותו ית' באמת ובתמים ,במלכותו המוחלטת והבלעדית

בא לבטא את  "על סוס לא נרכב" ,היא שוא והבל נתעה םשההסתמכות על תשועת האד ,בא לומר "אשור לא יושיענו"מהמשך הוידוי שמזכיר הנביא שם 

ואנו מכירים ומודים שכולם  ,כוללים את כל האמצעים הגשמיים שעל פני האדמה "סוס"ו "אשור"הבטויים  .כרה ששקר הסוס לתשועה ואין ממש בעזרתוהה

 .אינם אלא מעין אכזב אפס ותוהו

שהכל פועל ונפעל אך ורק  ,תינו השלמהגם הבטחה זו באה לתת בטוי לאמונ ".ינו למעשה ידינוקולא נאמר עוד אל"וברוח זה יש להבין את המשך הפסוק 

באמצעים הנקוטים בידי האדם להבטחת  ",מעשה ידינו"ולשלול שלילה מוחלטת את הטעות המושרשת בלבות החוטאים שכאילו יש ממש ב ,בגזירת הי"ת

אלא כוונתנו  ,אנו מתוודים "עשית צלמים"של  "גס"מובן הבלא רק על מעשה ידינו  .והחנוני בחנותו וכו' וכו' ,כגון האומן באומנתו ,פרנסתם וצרכי מחיתם

וזאת כוונת הנביא ". כחי ועצם ידי עשו לי את החיל הזה"הנכללים בדברי הכתוב  ,ועל מחשבות לבנו המעוותות ,מהשענותנו על הגורמים הטבעיים גם לחזור

וקביעה וו באה לסתור  ,בה להצלחותנו בתחום הפעילות הגשמיתיכס "מעשה ידינו"ולא ניחס חשיבות ל "ינוקיותר לא נאמר אל"להתוודות לומר ש ,ללמדנו

 ".אבי אתה"ומכנים אותה    [פעילות והשתדלות גשמית]  "עץ"והמיחסים כח וחשיבות ל  "האומרים לעץ אבי אתה"את השקפתם של קטני האמונה וחסרי הדעת  

ואפילו על ידידיו וקרובי  ,צריך הארם להתנער מכל השענות ,כי כדי להרגיש את תלותו המוחלטת בהי"ת "תוםאשר בך ירוחם י"ובזה יובן היטב הביטוי 

ואשר אין לו במי  ,ללא קרוב וללא גואל ,כיתום ממש שאין לו אב ואם ,ולהרגיש את עצמו ערירי וגלמוד ,ואפילו על אביו ואמו שהוא נתח מבשרם ,משפחתו

 .לחסות ועל מי להשען וכל מגמת פניו היא רק לאביו שבשמים ואליו לבד עיניו נשואות

והמתיחסים ומתקשרים לאליליהם ולפסיליהם  ",האומרים לעץ אבי אתה"תחושת יתמות זו היא ההיפך הגמור למה שנאמר על עובדי ע"ז והכופרים למיניהם 

והנה החוזרים בתשובה שעקרו את  .ועובדיהם מעוטי השכל וחסרי הדעת נשענים עליהם ובוטחים בהם ,לכל צרכיהםכאל אב רחמן המפרנס אותם ודואג 

ויכולים להשען ולהתלות לגמרי  ,חשים את ערירותם ויתמותם מכל גורם אנושי וגשמי ,עליהם "עץ"ומכחישים וכופרים באבהות ה ,האלילות מלבותיהם

הם מרוחמים ע"י  ,ושובם להכרה ולהרגשה של בנים למקום ,ועתה לאחר ההתעוררות הגדולה .ל מלכות שמים באמתולקבל עליהם עו ,באביהם שבשמים

 , חביבים ואהובים אתם עלי כבנים יקירים וכילדי שעשועים ".אוהבם נדבה ,ארפא משובתם" :ומנחם אותם ואומר להם ,אביהם שבשמים המקבל תשובתם

 .ולכן רחם ארחמנו נאום ה" ,אם ילד שעשועים וגו' ,יקיר לי אפריםהבן " [ירמיה לא יט ] כמאמר הכתוב

Mussar Sefer like he did. The Bais Din Shel 

Ma'ala agreed with the Shlah HaKadosh, and the 

Tzaddik needed to come back to this world, in 

order to tell his Talmidim to learn Mussar every 

day. Then, he would be allowed to join the Shlah 

HaKadosh! [This story was related by HaRav 

Yehuda Segal Zatzal, and  is printed in second 

volume of his Mussar Sefer]22.                            *** 

I heard from an eyewitness, that Reb Gershon 

Liebman Zatzal said in public that the main 

Teshuva for Elul is to have more Bitachon.  

R' Isaac Sher Zatzal says23 that the main Teshuva 

is in Emuna. He bases this on the Passuk:   שּוָבה
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הושע יד ב  יָך קֶ ִיְשָרֵאל ַעד ה' ֱאֹל  Return back 

to Hashem. שם פסוק ד ַאּׁשּור ֹלא יו ִשיֵענּו  

Your friends [or other Kochos] can’t really help 

you. Only Hashem can! 

The ideal way to come back to Hashem is to lig 

submersion in learning. R’ Nosson Wachtfogel 

said24 that the main idea of Elul does not mean 

getting involved in “this sin” and “that sin” you 

did. The main thing is positive growth and 

accomplishment, as opposed to “being empty”. 

He mentioned how R’ Yisroel Salanter’s 

Talmidim would learn 18 hours a day during Elul, 

since during Elul a person has special Kochos. 

Novardok 

Ask anyone from pre-war Europe about Elul. You 

could cut the tension with a knife! They said that 

even the fish in the ocean were petrified during 

Elul. Nobody smiled in Elul. People were really 

afraid of the Yom HaDin.  

** 
I once met a big Baal Mussar who was from the 

past generation. He is an extremely happy and 

vibrant person, despite his advancing years. When 

I met him it was during Elul, and he mentioned 

that Rosh Hashanah was coming up. When he 

said “Rosh Hashanah”, tears welled up in his 

eyes.                            *** 

Many years ago, the Rosh Yeshiva of Bais Yosef 

Novardok in Pinsk, R' Shmuel Weintraub Zatzal 

gave a Mussar Shmuess on Yom Kippur in 

 
 ,אמר המשגיחלקט רשימות ]בעניני אלול וימים נוראים, ממרן המשגיח דלייקווד רבנו נתן מאיר וואכטפויגל זצוק"ל, שנת תשסו, הדפסה חדשה, עמ' ה[  24

סדר לימוד  ,עשה סדר לתלמידיו בחודש אלול ,שרבנו ישראל סלנטרוסיפר איך  !ולא בסור מרע ,עיקר העבודה באלול צריך להיות בעשה טוב דוקא

הרי הגרי"ס ותלמידיו שהיו גדולי עולם היו לומדים כל השנה כפי  ,וביאר המשגיח .והיינו ששמו דגש על עשה טוב ת,לעת במע של שמונה עשרה שעות

 ,ורק בימים אלו שהם ימי רחמים ורצון ,יינו משום דבאמת כל השנה לא היה בכוחם ללמוד כ"כ הרבהוה ?וא"כ למה דוקא באלול למדו ח"י שעות ,כוחם

 .ואז הרגישו שהם יכולים ללמוד ח"י שעות ,ומתקרבים יותר להקב"ה שהוא המלמד תורה לעמו ישראל ,נפתח המוח ומתרחב הלב
יע עתו למות בזאת  הגא מי שיודעים בו על ידי מזלו שואשר פרשו חז"ל שה ,יד איש עתי א עלקוזה אפשר גם לבאר מה ששולחים השעיר לעזאזל דוב 25

יש היטב טובת יום גוהוא המר ,הזה םשהיודע שאינו משלים שנתו מתייאש מהעול ויינטרויב זצ"ל מפינסק ש"ואומרים בשם הגה"צ ר ,השנה

ז הרי נהיה יותר ה"מכיון שהוא מתייאש מעו ,ועל פי דרכנו עוד יותר מבואר הדבר  . פרהוכל לזכות את כל עדת ישראל בסליחה וגולכן הוא המס ,הכפורים

  , רו ולא יפקדו עוד עונות תםכאל ארץ גזרה שלא יז ,ת נמשכים אחרי עוה"זיולדחוף את השעיר המחטיא בני אדם לה ויא הראולכן הוא הו ,אותיהתמנותק מ

. ]הובא במאסף התורני "קול התורה" ה"זוי עשו הרשע אחרי תאות עידולא להיות נסחבים על  ,ליםשל הרוצים לילך בדרך אביהם יעקב איש תם יושב אוה

 ף גייטסהעד[.חוברת לג תשרי תשנג עמ' צב, מאת הגה"צ משגיח דישיבת לייקווד ר' מתתיהו חיים סלומון שליט"א, בעוד היותו משגיח רוחני בישיבת בית יוס

Yerushalayim. He mentioned25 that the Sa'ir 

La'azazel was sent Davka by a person who was 

known that he wouldn’t live out the year. He 

explained that since this person was already 

Mya'esh from Olam HaZeh, therefore he truly 

feels the goodness of Yom Kippur, and he is Zoche 

to a Teshuva Shleima and S’licha V’chapara. 

**** 
I was in Eretz Yisroel in the summer of 1967. I 

remember how different people were those weeks 

before the Six Day War broke out. They were 

serious. Nobody smiled [with the exception of a 

few Chasidish and Yerushalmi Bachurim who 

were Baalei Bitachon]. I can’t describe the 

tremendous tension going on. The way people 

walked in the streets in Yerushalayim; fear was 

tangible and prevalent everywhere. 

***** 
At this point, these people didn’t take “life” for 

granted. They had plenty to worry about, being 

surrounded by their “beloved” Arab neighbors, 

who were known for their cruelty and 

recklessness. And when the shooting began, 

Rachmana Litzlan? Forget it! We all saw the 

Malach HaMa'ves coming at us.  

****** 
Right after the Twin Towers were destroyed, I 

was in New York. This was a historical trauma, 

since the USA had never dreamed of being 

attacked, and so ruthlessly! I met an ethnic New 

Yorker at an airport, and I noticed how polite he 

was. He was a serious person, and he was full of 

decency.                 ******* 

He was so unusual; I rarely met anyone like him, 
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including Tzadikim, L'havdil. People of this 

ethnicity are known for being wild and crazy, and 

lacking in mentchlichkeit. Look what happens to 

a person [even a Goy!] when he experiences a 

little Yir'ah in his life! 

******** 
Actually, it’s a Rachmanus on our Dor that we 

have so little Shaychus with Din and reality. A 

person who is terminally ill, Rachmana Litzlan, 

becomes “real”.       ********* 

You don’t realize it’s Elul? Are you “with it”? Are 

you 100%? Is something wrong with you? Maybe 

you need a psychologist for a long, long time to 

shake you up to reality? Your head is really not 

on straight, and your problems are more than 

serious. Your whole Neshama and your life [in 

this world and in the next] is at stake, and you 

don’t even care!    ********** 

It makes no sense whatsoever why we are so 

distant from having any feelings for Elul. Perhaps 

our being in Galus Edom for 2000 years did the 

job. Eisav was not serious about the next world. 

He lived only for now. This was his fatal sickness. 

When the reality of Gehinom and Din V'cheshbon 

isn't part of your system.  

*********** 
“Hey, don’t talk about Gehinom! It’s negative!” 

“Let’s have fun!” [Eisav mentality]. R' Nosson 

Wachtfogel Zatzal once told me what a Churban 

it is when Americans can spend a whole summer 

with doing nothing but having a good-time. As it 

says: ַעל ְשֹלָשה ְדָבִרים ַאֶמִריָקא עו ֵמד 

America stands on three essentials: fun, more 

fun, and more fun. ************ 

I once discussed this with my nine-year-old 

Talmidim. They all agreed that deep-down they 

don’t really enjoy spending a summer just having 

 
ואשריהם ישראל   ,הוא יום אדיר בימי שנהכפור[ יום כפור    חסידא קדישא ופרישא, כבוד מורנו הרב רבי אליעזר פאפו זצוק"ל, ערך]להרב הגדול    פלא יועץ  26

ומי  ,כי ה' משמים השקיף על בני אדם ונותן בלבם פחד הדין הגדול והנורא והתעוררות תשובהובפרט ביום הכפורים  ,ם האדיריםיכולם מתעוררים בימ

רק בחמלת ה' את עמו ישראל עם קרובו יאר פניו להם בימים  ,אבל כבר אמרו שהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ,בבם זה להם כל הימיםיתן והיה ל

ולפי מה שיתעורר בימים האדירים האלה ויתחזק ליראה את  ,ומזיו שפעתם של הימים האלה ימשך לאדם לכל השנה ,האדירים האלה באור היראה והפחד

כך ימצא עזר כנגדו לכל השנה ליראה את ה' ויראת ה' טהורה  ,דרים וסייגים לעצמו ויקבל עליו להתנהג גם אחר יום הכפורים בדרכי התשובהה' ויעשה ג

 .עומדת לעד ויעלה במעלות עד אשר יטהר מטומאתו ומצא כדי גאולתו

fun, without spending time learning Torah and 

accomplishing something. When you learn Torah, 

it gives you that “full-feeling”, and you don’t feel 

like an empty zero. 

************* 
I was once at a Sheva Brachos, and people were 

saying unusually nice things about the Chosson. 

After the Sheva Brachos, I walked the Mashgiach 

R' Nosson Zatzal home, and I asked him how did 

this Chosson become so pure in his Middos [and 

his Emuna]? He told me that this Chosson came 

from a part of the world that didn’t experience the 

Haskalah, Rachmana Litzlan. 

************** 
Moses Mendelsohn, the father of the accursed 

Haskalah, was once a religious Jew. His 

descendants ended up marrying Goyim. People 

asked his children what was different about their 

father in his “good days”? They said that he had 

no Yir'ah during Rosh Hashanah and Yom 

Kippur!              *************** 

The Pele Yoetz says26 that it is a Matana Min 

HaShamayim that we have a certain awe during 

the Yamim Nora'im. These days, Rosh Hashanah 

and Yom Kippur people are quite serious. Our 

main problem appears to be Elul, where our Yir'ah 

seems to be weak. Our kvetching about our “cold 

Elul” is surely a tremendous Zechus for us. We 

show that at least we want to do the right thing. 

**************** 
During Elul, even the biggest Tzaddikim would 

disappear to be alone with Hashem. R' Elchonon 

Wassermann Zatzal would visit the Chofetz 

Chaim during Elul, and later he would visit the 

famous Mussar Yeshiva, Kelm. Although in those 

days they had much more Mussar than our 

Yeshivos have, yet, during Elul there were Yeshiva 
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Bachurim who would visit special Mussar 

Yeshivos to give themselves an extra injection of 

Yiras Shamayim. Some of these Mussar Yeshivos 

could learn Mussar for hours! 

***************** 
Many of these Mussarniks would cry whenever 

they davened Shmoneh Esrei, and this was all year 

round! Imagine Elul! During Elul, they would be 

extra careful with Shmiras HaChushim watching 

their “senses” i.e. they would watch their mouths, 

ears, and eyes. [Seforim27]. They felt that learning 

Mussar doesn’t accomplish that much, if you are 

always exposing yourself to the opposite of 

Mussar.         ****************** 

This “Shemira” was from the [unwanted] sights of 

pre-war eastern Europe, where the streets were a 

“dream” compared the American streets of today 

[the Treife Gass street]. The overexposure can 

hurt your Yiras Shamayim. However, in a sense, 

our Dor can be considered greater, since we try 

despite being in a mud-hole of Goyish’keit and 

materialism.     ******************* 

Imaging the high Madrega of a person in our 

lowly generation who makes a slight attempt to 

copy our glorious past! And if he can’t do a decent 

Shmiras HaChushim, then he davens before 

learning Mussar, and he begs Hashem that the 

Mussar should sink into his Neshama and turn his 

Lev Even unfeeling heart into a Lev Basar 

sensitive heart. ******************** 

I remember that you couldn’t talk to R' Shalom 

Schwadron Zatzal throughout Elul until Yom 

Kippur! He had a forty-day Taanis Dibbur! And 

when R' Itzel’e Peterburger Zatzal had to go to the 

doctor during Elul, he kept his Taanis Dibbur 

despite his Matzav. The doctor told his wife that 

he has pity on her, since she is “nebach” married 

 
ְטִרים ִּתֶּתן ְלָך ְבָכל ְשָעֶריָך[ פרשת שופטיםשל"ה ] 27 ְפִטים ְושֹּ בכאן יש רמז מוסר להא דתנן בספר יצירה, שבעה שערים הם בנפש, שתי עינים שתי אזנים  .שֹּ

מר וצריך האדם להיות שווהפה ושני נקבי האף, עד כאן לשונו. והוא חושב השערים שהם בראש של אדם. אמנם יש שער לברית המעור, וגם כן פה התחתון.  

שלא  , דהיינו הראייה והשמיעה והדיבור, והכעס היוצא מאף. גם כן צריך לשמור שער ברית הקודש, שלא יוציא זרע כי אם לקדושה. גם פה התחתון,  השערים

.  ִּתֶּתן ְלָךשאמר  "לך"ימלא כריסו כבהמה קיא צואה. ועל אלו השערים ישים האדם לעצמו שופטים ושוטרים, כלומר שישפוט את עצמו תמיד, זהו תיבת 

 .וישגיח תמיד שלא יהיה שם שום עבירה, כי כמעט אלו המקומות מקום שלם, ויהיו תמיד בקדושה ובטהרה

to a deaf and dumb person! 

These people took Elul seriously, and were Moser 

Nefesh for Elul. No wonder they were Zoche to 

become Gedolei Yisroel! 

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

Elul is the time to work on Bitachon and Simcha. 

L'Dovid Hashem Ori, which is said every day 

during Elul, really calms you down with 

Bitachon. But first, we need to realize the gravity 

of our Matzav during Elul. Then, the Bitachon is 

real; that despite our great fear of Yom HaDin, we 

still have Bitachon that with Hashem’s help we 

will have a Shana Tova     ְיִהי ָרצו ן  ֵכן   ָאֵמן, 

R' Itzel’e Peterburger 

 



 

 

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 Ekev 5782 

Shiur ID Duration  Language  

201074 2:35 Yiddish 

201703 43:22 English 

201463 3:02 English 

201087 2:09 English 

201652 4:21 Yiddish 

201657 3:08 Hebrew 

201464 4:45 English 

201658 2:51 Hebrew 

201653 3:04 Yiddish 

201466 6:28 English 

201704 10:20 English 

201789 10:25 Hebrew 

201788 16:26 Yiddish 

201659 3:04 Hebrew 

201705 7:44 English 

201656 4:48 Yiddish 

201655 2:32 Yiddish 

201600 3:18 Hebrew 

201706 6:34 English 
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Questions To 

Rabbi  

Mandel 
 

Question: I am a Bachur in Yeshiva, and I am having problems watching myself from bad thoughts. I am too 

embarrassed to discuss this with anyone, and I am not sure what to do. Can you give me an Eitza? 

Answer: First of all, you should know that you definitely can overcome it. However, while you are battling it, 

you should know how special and great it is to want to overcome it. The “concern” and “pain” is extremely 

valuable in Shamayim.  

Now, for what you can do. Learning Shtark and giving Chaburos is number one. You will be so involved 

preparing for your Chaburos, that the pressure and stress involved in preparing will take away these bad thoughts. 

If someone is busy marrying off a child, or making a big business deal, then suddenly there are no bad thoughts. 

That’s why people who go out and “do” for the public, whether in Kiruv or other things, have less problems, since 

having responsibilities takes away bad thoughts. Learning a lot of Mussar is very helpful. One of our Chevra just 

put out a Kuntres on Shmiras Einayim, and it is wonderful. You can contact him at 732-682-8612 [call, no text].  

Davening is very important. I know people who davened by saying:  ִִרוִ ז אִעוִ הּוְִךרּוב ִׁשדוִ קִ אִַהלִ מִ לִ א

קידושיןִלִבִלִלוִ כוִ יןִיִ א    Without you Hashem, I cannot overcome this test, and it helped them because 

you are saying: Hashem, You are supposed to help me! Don’t be impressed if the Tefilos aren’t working, because 

sooner or later they will work. Like a little baby who cries and cries and nothing happens, and they are persistent 

until suddenly the mother comes. While you daven, the Zechusim you get because of your desire to live a pure 

life are endless, because you are begging for the truth. תהליםִקהִגִִםׁשִ ַהִִי ש ַמחִל בִמ ַבק ׁש י  Being a “Mevakesh 

Hashem” is a reason to rejoice. Being a “seeker”, and “desiring” the truth, is a special Zechus; which is why you 

are in this situation. With your “pain” and “wanting”, you are saving the world. 

But don’t be content with just the “desire”, you can get out of the woods. In Novardok, they would make it “like 

Moshiach has come” for any tiny improvement. You should make a major party for the slightest success in 

overcoming the Yetzer Hara. Pat yourself on the back for controlling just a little bit. Then, Hashem will make it 

easier for you, because you are showing that you value success.  

Never look at yourself like a Rasha, not for a second; no matter how bad you are. Always look at yourself like a 

Tzaddik, and that THIS IS ALL TEMPORARY, AND THIS ISN’T THE REAL YOU. You get a lot of reward 

for building yourself up. I heard from both R' Baruch Mordechai Ezrachi and R' Simcha Bunim Cohen, that 

“struggling” is more Chashuv than when one doesn’t struggle. 

 
 

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

questionsforrabbimandel@gmail.com 




