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גתשפ" ויקרא  

IN THIS ISSUE 
• A BROKEN HEART IS IN A TOTALLY DIFFERENT 

CLASS SINCE WHATEVER HE DOES IS “REAL” 

• LET HASHEM RUN YOUR LIFE, NOT YOUR 
OWN “BRIGHT IDEAS” 

• FOLLOW YOUR SECHEL, AND NOT YOUR 
TA'AVOS 

• “SUCCESS” IS JUST DIMYON AND REDIFAS 
HAKAVOD 

• ALWAYS SEE THE GOOD - SOMETIMES THE 
WORST PART OF YOU IS YOUR BEST FRIEND 

• EVERY DROP OF GOOD YOU DO IS PRECIOUS, 
AND THE MORE YOU VALUE IT, THE MORE 
KOACH IT HAS 

• THE LESSON OF YETZIAS MITZRAYIM: 
NOTHING IS IMPOSSIBLE! 

• KORBAN PESACH SYMBOLIZES BEING A KIND 
PERSON 

• THERE IS A TIME NOT TO  BE SUCH A “NICE 
GUY”. RULE: YOUR KEDUSHA COMES FIRST 

• THE PEOPLE AROUND YOU ARE VERY 
POWERFUL, & WHAT THEY SAY CAN AFFECT 
YOU TREMENDOUSLY  

• STORIES OF NOVARDOK 

• “BIRUR HAMATZAV”  

• NOVARDOKER PESACH CLEANING - CLEAN UP 
YOUR SINS [CHAMETZ]! 
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ְנָחה לַ  יב ָקְרַבן מִּ י ַתְקרִּ ב אה' ְוֶנֶפׁש כִּ   

A Broken Heart Is in A Totally Different Class 

WHATEVER HE DOES IS “REAL” 

Rashi points out1 that only by an Ani pauper who 

brings a Mincha does it say: ְוֶנֶפׁש a Nefesh, since 

when he brings his Korban it’s as if he sacrificed 

his own Nefesh. Question: Are not ALL Korbanos  

as a substitute for the person; as if the person was 

Makriv himself, just that the Korban came in his 

stead??                                                                             ** 

We can suggest that although every Korban is 

considered as if you sacrificed and gave away 

your own self, by a Korban Ani it’s Mamash real. 

A broken heart is in a totally different class, and 

what he does is real! He means it much more than 

other people do. By an: ָעׁשִׁיר rich person his 

Korban is like lip-service, and although he gets 

the Mitzva, his Neshama isn’t involved in the 

same way as an Ani.       *** 

People with Yissurim are more genuine and much 

more humble! This includes an Ani pauper in 

Torah, who feels inferior to others. The Mishna in 

Taanis says2 that the: ׁש  "ץ Chazzan has to be 

someone who is: ֵביתֹו ֵריָקם his house is 

“empty”; no food, and lots of kids! This person is 

a true:   ץׁש"  Chazzan who leads the Tefila, since 

he is more real than everyone else.   **** 

Similarly, we find that by a Korban Chatas the 

 
יב ]ב א[ לא נאמר נפש בכל קרבנות נדבה אלא במנחה. מי דרכו  1 י ַתְקרִּ להתנדב מנחה? עני. אמר הקב"ה, מעלה אני עליו כאלו הקריב רש"י עה"פ ְוֶנֶפׁש כִּ

 נפשו.
ים, משנה תענית ]ב ב[  2 יל, ְוֶיׁש לֹו ָבנִּ ְפֵני ַהֵתָבה ָזֵקן ְוָרגִּ ין לִּ ידִּ ָלה, מֹורִּ ְתפִּ ָלהּוֵביתֹו ֵריָקםָעְמדּו בִּ ּבֹו ָׁשֵלם ַּבְתפִּ ים ּוֵביתֹו ֵריקָ . ], ְכֵדי ֶׁשְיֵהא לִּ שאין   ן.ְוֶיׁש לֹו ָבנִּ

 . רע"ב[.בביתו במה לפרנס את בניו, ומתוך שנפשו עגומה עליו, מתפלל בכונה
והמדרגה התשיעית אנשים, האמינו בתורה ובגמול ובעונש עליה בשני העולמים, וכוונו בעבודת השם לשמו חובות הלבבות שער עבודת האלוקים ]פרק ד[  3

יַע ֶׁשֶמן רֹוֵקַח  ]קהלת י א[ ונכנס ההפסד עליהן ולא הכירו מאין, דומה למה שנאמרולמה שיאות לו, אלא שלא נשמרו ממפסידי העבודות  יׁש ַיּבִּ ְזבּוֵבי ָמֶות ַיְבאִּ

ְכלּות ְמָעט, ואמר ָכבֹוד סִּ הייתי מפחד  ואמר קצת החסידים לתלמידיו: אלו לא היו לכם עוונות,  ְוחֹוֶטא ֶאָחד ְיַאֵּבד טֹוָבה ַהְרֵּבה. ]קהלת ט יח[  ָיָקר ֵמָחְכָמה מִּ

 . ָכל ְגַבּה ֵלבה'  תֹוֲעַבת ]משלי טז ה[ , כמ"ש הכתובהגבהות והגאוה. אמרו לו: מה הוא גדול מן העוונות? אמר: עליכם ממה שהוא גדול מן העוונות

רון על הצדיק, שלא חטא החטא ההוא והדומה לו, כי הצדיק אין בטוחים בו, שלא יתגאה חוטא זה הוא שיש לו יתובחובות הלבבות שער התשובה ]פרק ח[ 

לבו מן  ויגבה לבו וירום במעשהו, וכבר נאמר, כי יש חטא שמועיל לשב יותר מכל צדקות הצדיק, ויש צדקה שמזקת לצדיק יותר מכל חטאות השב, כשיפנה

. אמרו הייתי מפחד עליכם ממה שהוא גדול מן העוןמן הצדיקים לתלמידיו: אלו לא היה לכם עון, הכניעה ודבק בגאות ובחונף ואהבת השבח, כמ"ש אחד 

 .הגאות והחונףלו: ומהו גדול מן העון? אמר להם: 

blood is placed: רש"י   מ ָמׁש בְִׁקָרנֹות ְלמ ֲעָלה

 ,on the actual Keren’s [horns] בפרשת תצוה כט יב

whereas by an Olah and Shelamim the blood is 

placed by the bottom half of the Mizbeach. And 

their blood is thrown: ְׁשנ יִׁם ֶׁשֵהם ַאְרב ע “twice” 

[on two opposite corners] which are LIKE “four” 

[since the blood reaches all four “sides” of the 

Mizbeach] whereas the Chatas has four: תיקוֹ רִׁ ְז  

placings of blood on all four Keren’s. So while 

the other Korbanos are only:  ְילּואִׁ כ  as if they 

have four, and on the bottom of the Mizbeach, the 

Chatas is all the way on top, on the Keren horn 

Mamash, with four actual: תיקוֹ רִׁ ְז  placings of 

blood. This person is an Ani in a different way; he 

is broken because he sinned, and that’s why he’s 

more real!                  ***** 

The Chovos Halvavos says3 that a Tzaddik once 

told his Talmidim that he’s happy with the fact 

that they had Aveiros, since without Aveiros a 

person is at risk of becoming a Baal Ga'ava, 

which is worse than all Aveiros. All those 

“nebachs”, and Baalei Yissurim, and Baalei 

Aveira, should know that Hashem has a good 

reason for putting them down!             ****** 

You can’t even talk to people who don’t have 

pain in their lives. They are missing basic 

depth and real feelings. Like the Kotzker Rebbe 
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Zatzal said:4 There is nothing as “whole” as a 

broken heart.              ******* 

We also see from this how Hashem loves the 

unfortunate. Parshas Mishpatim is loaded with 

concern for the Levi, the Ger, the Yasom, and the 

Almana; and the Mishkan had to be built also with 

Ohliav who came from:   יםט  ב ש  ב  ד ש  רּוי  the 

lowest of the Shevotim [Dan]. Now we are in the 

Parsha of Korbanos, and again, Hashem insists 

on building-up the unfortunates.         ******** 

This has two messages: We have to emulate 

Hashem by associating and having a lot to do with 

the poor [Chazal5], and when we have pecklach, 

we have to realize that Hashem Davka loves us 

the most. This will help us have much more 

Simcha in our Matzav, and be certain it will 

improve, in Ruchaniyus & Gashmiyus.   *********   

Only the sinner puts the blood on the top of the 

Mizbeach: מ ָמׁש בְִׁקָרנֹות ְלמ ֲעָלה  on the actual 

Keren’s [horns]. Like Chazal say:  ב מ קֹום

עֹומ ד ים ֵאין צַּד יק ים ש בֲַּעֵלי ת שּוב ה 
ברכות לד ב ג מּור ים י כֹול ין לֲַּעמֹוד  No one 

can stand in the lofty place of Baalei Teshuva; 

they are even GREATER than pure Tzaddikim! 

Again, again, and again, Hashem is always raising 

the underdog. Why again and again? Lesson: We 

all need a big Chazara review and constant 

reminder of the Maalos of Nisyonos and 

difficulties. It’s not enough to hear one 

Shmuess about this. This issue needs “mega-

Mussar therapy” until you are actually happy, 

and you feel superior because of your Nisyonos 

and difficulties, whether in Ruchaniyus or 

Gashmiyus. 

 
אין לך דבר ישר יותר מאשר סולם העומד   [דבר והפוכו  ,תרב"ב תשכא, עמ' קפג אות    ילקוט השלם לתורות ואמרות של הרבי מקאצק,אמת מקאצק תצמח ]  4

 .ואין לך שלם יותר מלב נשבר [,ילט וער-גלייכ]ואין לך עקום יותר משפת חלקות  ,באלכסון
ְהיּו  5  ְּבֵני ֵביֶתָך. אבות א ה.  ֲעִנִייםְויִּ
ים רש"י עה"פ  6  .בלא מום [א ג]ָתמִּ
ָוֵׁשַע קונטרס נפוצות ישראל סוף פרק ז ]נדפס בסוף ספר שם עולם, לרבינו ישראל מאיר הכהן בעל החפץ חיים[ ועיקר הכל שיראה להתחזק במדת הבטחו  7 ן ְויִּ

עוה"ז ובעוה"ב שנאמר וגו', והנה עי"ז כמו שנאמר ]משלי כ כב[ ַקֵּוה ֶאל ה' ְוֹיוַׁשע ָלְך, ואחז"ל ]מנחות כט ב[ כל התולה בטחונו בהקב"ה הרי הוא לו מחסה ב

כמה עשריות שנים חיה עד כה, ובחסד הש"י לא היה חסר לו אפילו יום אחד  העצה לחזק נפשו בענין זה הוא שיתבונן תמיד על זמן העבר מימי חייו

כשם שעזרו הש"י ברחמיו ם אחד, מסתמא שאינו יודע מספר ימי חייו אפילו על יו  וא"כ מה לו לדאוג על זמן של להבאמאכילה ושתיה ומלבוש וכדומה, 

 .עד כה, יעזרנו ג"כ מעתה ולהבא

ים א ג ָזָכר ָתמִּ   

Let Hashem Run Your Life, Not Your Own 

“Bright Ideas” 

The Korban Olah needs to be a:   ָתמִׁיםָזָכר  male 

Tamim [without blemish]. A male symbolizes a 

leader, since the female is Tafel subordinate to 

him, and he should have more brains. Yet, he 

should try to be a Tamim [which also means: 

“simpleton”], i.e. have Bitachon and not think too 

much. A Tamim always comes out ahead, since 

Hashem runs his life, and not his own “bright 

ideas”.               ** 

A Tamim also means a person without a Mum 

imperfection [Rashi6]; i.e. he feels like he has 

everything and he lacks nothing. A person should 

work on feeling like he has Mamash everything, 

like Yaakov said:  וישלח לג יא כֹלי ש ל י  I have 

EVERYTHING This is a daily lifetime job.      *** 

When a Yid brings a “Korban” in order to become 

“Karov” close to Hashem, the first Yesod is to 

have faith in Him and to trust Him. A Tamim 
puts on his blinders and doesn’t ask 
questions; whatever Hashem does to him 
is just perfect. And when it comes to Bitachon 

in a good future, he doesn’t start getting involved 

in Tevah and worries, like saying “What if my 

Bitachon doesn’t work?” In order to be a Tamim, 

you need to be a big Chochom, and the more 

Temimus, the better. The Tamim knows that 

Hashem can literally do anything, and his mind is 

full of positive memories of Hashem’s past 

Chasadim and Yeshuos. [Chofetz Chaim7]. 
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א ד ְוָסַמְך ָידֹו ַעל רֹאׁש   

Follow Your Sechel and Not Your Ta'avos 

The Passuk says that before shechting the 

Korban, its owner does Semicha leaning on its 

head. But literally translated, it says: “Lean on the 

head”, i.e. use the most precious part of your 

body: your Sechel. And make sure it’s Mis'gaber 

on your Ta'avos. By doing Semicha, a person 

explains the nature or his Korban [that this animal 

is coming as a replacement for himself]; i.e. the 

Sechel behind his actions.        ** 

The Alter of Slabodka Zatzal says8 that only the 

Bracha of Daas starts with a preface: of:  א ָתה

 ,You Hashem, give a person mental power חֹוֵנן

since Daas is super important. R' Gershon 

Liebman Zatzal has a whole Shmuess9 on the 

preciousness of a person’s Sechel, and how he 

should always appreciate it and use it. During 

Semicha you lean: כֹחוֹ  ְבָכל  with all your 

strength on the “head” of the animal, to remind 

you how your Sechel should be #1 importance in 

your life.        *** 

The person bringing a Korban is “sacrificing” an 

“animal”, i.e. he is showing how a person should 

play down his Ta'avos and evil Gashmi Retzonos, 

and become more Sechel’dik and Ruchani. 

 
ץ ]שליט"א[ דרכי החיים ]הדרכות והשקפות בדרכי החיים של תורה ויסודות החינוך שבימינו, שנשמעו ונכתבו מפיו של מרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקובי 8

הסבא   [ר' בנימין היה בר דעתסקי זצ"ל, נערך ונכתב ע"י הרב צבי יברוב, ב"ב תשסז, עמ' תמ, זצ"ל, קונטרס ידיד ה' לדמותו של הגאון רבי בנימין קורלנ

מדוע בשאר ברכות   ,חננו מאיתך " אתה חונן לאדם דעת"מדוע בתפילת שמונה עשרה יש ברכה אחת שלפני הבקשה מקדימים לה הקדמה  ,מסלבודקה שואל

דבר הנעשה  ,אמר הסבא מסלבודקה שבקשת הדעת זוהי ההקדמה לכל הברכות ,רפאנו וכו' "מלך רופאאתה " ,סלח לנו "אתה מלך סולח"לא מקדימים 

 .הוא ההקדמה לכל הברכות כולם "אתה חונן"ה ,ללא דעת אין לו כל ערך אמיתי
  50דורא שלישית, ירושלים תשסד, עמ'  ספר דגל המוסר ]שיחות מוסר שנאמרו בישיבות אור יוסף נובהרדוק בצרפת, על ידי רבנו גרשון ליבמן זצוק"ל, מה 9

י וְ הגברת השכל על המדות[   ְקְרבּו ְיֵמי ֵאֶבל ָאבִּ ּבֹו יִּ יו ַויֹאֶמר ֵעָשו ְּבלִּ ְשֹטם ֵעָשו ֶאת ַיֲעֹקב ַעל ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו ָאבִּ י ַויִּ ]תולדות כז מא[ אומר   ַאַהְרָגה ֶאת ַיֲעֹקב ָאחִּ

. יש להתפעל מהסבלנות העצומה שמגלה כאן עשו. התורה מעידה עד כמה ההתנהגות של יעקב שלא אצער את אבא  ,כמשמעו  ,יקרבו ימי אבל אבירש"י ז"ל:  

כאשר האדם נמצא בעיצומו של  .התגברות השכל על המידותרואים מכאן כמה יש ללמוד מעשו את המעלה הזו של פגעה בו, עד כדי שהוא צועק ובוכה, 

אלא הערה ולימוד  ,אין כאן לימוד זכות על עשו. ולא לנקוט בפעולה מיידית ,יש לתת ללב להתקרר ולהשתמש בשכל עד יעבור זעם ,כאשר יחם לבבו ,נסיון

אשר אחר כך הגיע עד למצב של  ,אצל עשוואכן כך קרה . שלפעמים כשהאדם נמצא במצב המידות אינו רוצה לחכות מלנקום שמא יתקרר ויתחרט  ,בשבילנו

כפי   ,בקחתו לאשה את בת ישמעאל ,הלך ועשה נחת רוח לאביו ,נלמד איך גם אחרי מעמד הברכות .מעשו עלינו ללמוד איך לעבור את הנסיון ".וישקהו"

איך צריכים הם להשתמש בשכלם כדי להתגבר על   ,דםעשו מחייב את כל בני הא .וילך אל ישמעאל ,וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו :שכתוב

 .וכמו שהלל מחייב את העניים וכו' ,הנסיון
יא ֶיֱחָטא העמק דבר להנצי"ב עה"פ  10 ידוע הפי' דנשיאתו גורמת שיהא עלול לחטא. וכ"כ הספורנו. והנה עוד יש במקרא לשון שאינו מדויק  [ד כב]ֲאֶׁשר ָנשִּ

ְׁשָגָגה. והכי מיבעי ועשה בשגגה אחת וגו' ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶשיָנה ְוָאֵׁשם. והכי כתיב ביחי אלא מרומז דהנשיאות גורמת  ]ד כז[ דכלל. דכתיב ֲאֶׁשר לֹא ֵתָעֶשיָנה ּבִּ

 .שאין דרך לחטוא בהם אפילו בשגגה "אשר לא תעשינה בשגגה"עבירות חמורות כ"כ לחטוא ב
יא ֶיֱחָטא פירוש הספורנו עה"פ  11 ְבָעט  ]האזינו לב טו[ כי אמנם זה דבר מצוי שיחטא, כאמרו [ד כב]ֲאֶׁשר ָנשִּ רּון ַויִּ ְׁשַמן ְיׁשֻׁ  .ַויִּ

יא ֶיֱחָטא ד כב ֲאֶׁשר ָנשִּ   

“Success” Is Just Dimyon And Redifas HaKavod 

The Netziv says10 that a: ָנשִׁיא king is prone to 

sin in the worst type of sins:   ֲאֶׁשר ֹלא ֵתָעֶשיָנה

 ,that are not done by mistake, meaning בְִׁׁשָגָגה

the type of sin on the level that people do not even 

stumble in them by mistake. He mentions that the 

Seforno also says11 that it’s normal for a king to 

sin because of his wealth and affluence. Notice 

how so many of the worst Reshaim were Nesi'im 

and Gedolei Torah, like Y'ravam ben N'vat, the 

Meraglim, Do’eg, Achitofel, Korach and his 

followers.              ** 

People have Kin'ah for all those “better 

people”; e.g. the wealthy, the famous, the 

popular, the personalities, the Menahalim, the 

Roshei Yeshivos, the Admorim, those who are 

famous and respected, etc. In Novardok they 

laughed at all these “people who really made 

it.” The world is full of Dimyon and Redifas 

HaKavod.        *** 

Halevai we would have such fear and admiration 

for Hashem as we have for all those loudmouths 

and these “noisemakers” who made it into the 

newspapers. This is exactly Haman’s sickness; 

when you become great like a: מ ש נ ה לַּמ ל ְך vice 

president, then you are really a zero. With wealth 
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and fame and “incredible” success, comes along a 

new “incredible” Yetzer Hara that can Chas 

V'shalom bury the person completely!             **** 

Rachmana Litzlan so many of the above 

mentioned actually lost their Olam HaBah. 

Chazal say12 lay low and be a Pashuta Yid, and 

that way you’ll be happier in this world and in the 

next. 

Always See the Good  

SOMETIMES THE WORST PART OF YOU IS 

YOUR BEST FRIEND 

Right after Avshalom was defeated in battle, 

Achimatz ben Tzadok came running to tell Dovid 

the news. When Dovid saw him running, he 

said13: He is an: אִׁיׁש טֹוב good person, and he 

will bring good news. Sure enough, Achimatz told 

Dovid only that he won the war. He purposely left 

out the fact that his son Avshalom was killed, and 

he left the “dirty work” for the: כּוׁשִׁי Kushi.     ** 

We see that Dovid considered a person who says 

only good, an:  אִׁיׁש טֹוב good person. And Dovid 

saw good in his worst enemies; like Shaul, 

Avshalom, and Avner, etc. When Shim'i ben Gera 

cursed Dovid calling him a No’ef, Mamzer, 

Rotze'ach, To'eva, etc. [Gemara14] he didn’t kill 

him, but instead he used this Chutzpa positively; 

and Shim'i became Shlomo’s Rebbe. Shim'i was 

the perfect Rebbe for a Ben-Melech, since such a 

person isn’t afraid to give him Mussar. And 

indeed, right after Shim'i’s death, Shlomo married 

 
 יד א[. רש"י סנהדרין  ותחיה, כלומר הרחק מן הרבנות שמקברת את בעליה  .וקיים:  אפל  .הוי קבל]  לעולם הוי קבל וקיים  ,ואמר רבי אלעזר  צב א,  סנהדרין  12

 .בית אפל אין פותחין לו חלונות לראות נגעו ,אף אנן נמי תנינא ,אמר רבי זירא
ַצת אֲ  13 ְמרֻׁ אׁשֹון כִּ י ֹרֶאה ֶאת ְמרּוַצת ָהרִּ יַמַעץ ֶּבן ָצדֹוק ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך ַויֹאֶמר ַהֹצֶפה ֲאנִּ יַמַעץ ַויֹאֶמר ֶאל ַהֶמֶלְך  .ִאיׁש טֹוב ֶזה ְוֶאל ְבׂשֹוָרה טֹוָבה ָיבֹואחִּ ְקָרא ֲאחִּ ַויִּ

ְׁשַתחּו ַלֶמֶלְך ְלַאָפיו ָאְרָצה ַויֹאֶמר ָּברּוְך  ים ֲאֶׁשר נָ קֶ ֱאֹל ה'ָׁשלֹום ַויִּ ַגר ֶאת ָהֲאָנׁשִּ י ַהֶמֶלְךיָך ֲאֶׁשר סִּ  כח. -ש"ב יח כז .ְשאּו ֶאת ָיָדם ַּבאֹדנִּ
ְמֶרצֶ  , ]מ"א ב ח[ רב אחא בר יעקב אמרשבת קה א,  14 י ְקָלָלה נִּ ְלַלנִּ . ]כן הוא ועבה הואת ,ורר הואצ ,וצח הואר ,ואבי הואמ ,ואף הואנ :נוטריקון ,ת"ְוהּוא קִּ

שקראו נואף  ,כי הנה אמרו רבותינו ז"ל על פסוק והוא קללני קללה נמרצת :מביא הגירסה [טז וגירסת הגמרא שלפנינו. אבל מוהר"ר משה אלשיך ש"ב ]

 פרק ג. וכ"ה בכמה מדרשים שנדפסו בזמנינו מכת"י[.  ראשית חכמה בשער הענוהב וכ"כ  .והיא הקללה שקללו  ,ראשי תיבות נמרצת  ,רשע צורר תועבה  ממזר
אמר רבה בר בר חנה  .מרדכי מוכתר בנימוסו היה ,אמר רב נחמן ?אלמא מבנימין קאתי ,וקרי ליה ימיני ,אלמא מיהודה קאתי ,קרי ליה יהודימגילה יב ב,  15

דלא קטליה  ,אנא גרים דמתיליד מרדכי :משפחת יהודה אומרת ,משפחות מתגרות זו בזו ,ורבנן אמרי .אביו מבנימין ואמו מיהודה ,אמר רבי יהושע בן לוי

 .מינאי קאתי :ומשפחת בנימין אמרה ,ן גראדוד לשמעי ב
ונאמר על אחד מן החסידים, שעבר על נבלת כלב מסרחת מאד, ואמרו לו תלמידיו: כמה מסרחת נבלה והרביעי[    ,פרק ו]חובות הלבבות שער הכניעה    16

בגנות כלב מת, כ"ש באדם חי, וכיון שהוא טוב לשבח נבלת כלב  . ונתחרטו על מה שספרו בגנותה. וכיון שהוא גנאי לספר  זאת. אמר להם: כמה לבנים שניה

מדו לשונם בלובן שניה, כ"ש שהוא חובה לפי זה לשבח אדם משכיל ומבין. והיתה כוונתו להוכיחם, שלא ילמדו לשונם לדבר רע, וישוב להם טבע. וכן כשיל

Bas Paroh.        *** 

And by saving Shim'i, Mordechai was born, and 

Mordechai used this fearless Chutzpa against 

Haman HaRasha. For this reason, Chazal say15 

that Mordechai is called: אִׁיׁש ְיהּודִׁי Ish Yehudi 

[i.e. from Shevet Yehuda, even though he was 

really from Binyamin] since Dovid [who was 

from Shevet Yehuda] was the cause of 

Mordechai’s existence. A true Yehudi is a Baal 

Hoda'ah appreciative person who is constantly 

thanking Hashem, and seeing good in all “bad” 

situations.      **** 

When Shmuel HaNavi first saw Dovid, he didn’t 

want him to be Melech because he saw the 

Admoni in Dovid. But Hashem told him that 

Dovid will channel his aggressive nature for a 

positive task, in killing Pelishtim. We see how 

Dovid himself was a person who needed to 

channel his difficult nature L'tovah. So, Dovid did 

the same with Shim'i ben Gera, which gave him 

an A-1 Rebbe for Shlomo, and a Mordechai who 

saved Klal Yisroel.                ***** 

I know a “spacy”, “not with-it” Yungerman, who 

was criticized as a child. But when he got older, 

his Rebbe encouraged him that such a “dreamy 

person” who is missing in: ְדע ְלָמא  מִׁילִׁי  the 

ways of the world can become a big Baal 

Bitachon, which is exactly what happened.   ****** 

The Chovos Halvavos in Shaar HaK'niya 

mentions16 a story that a certain Chasid was able 
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to see the good even in the smelly carcass of a 

dead dog, and notice only the beautiful white 

teeth. We see how extreme a person should be in 

the Midda of Ayin Tova.            ******* 

When Hashem told Shmuel HaNavi to anoint 

Dovid as Melech, he told him to fill a horn with 

“oil”. Just as oil floats to the top of all liquids, 

similarly the Keren “horn” is the “top” and the 

“pride” of so many kosher animals. And the 

Melech will wear a “crown” on his head. Just like 

the Keren horn is the crown of the animal, so does 

the Melech wear a crown.          ******** 

The holy Zohar says17: How great is:  ְצָעקָ ה 

screaming out to Hashem, it rules over the 

Middas HaDin in Shamayim, and it rules in Olam 

HaZeh and Olam HaBah. Notice how: הקָ ָעְצ  

screaming out to Hashem “rules” like a Melech 

who “rules”. The greatness of a Tzelem Elokim is 

his speaking ability18. And screaming loud is an 

“extreme” in Koach HaDibbur; just as a Melech 

is the #1 human who is above everyone else. A 

“high” sound of a human is similar to the “high” 

horns of kosher animals.       *********   

The Be’er HaGolah in Hilchos Rosh Hashanah 

mentions19 that only kosher animals have horns 

on their heads. Horns on heads have an 

appearance of pride and Ga'ava, similar [L'havdil] 

to: פקודי לט כח  פ ֲאֵרי ה מְִׁגָבעֹת  the high hats of 

the average Cohen [ְפֵאר means pride and glory]. 

Indeed, a kosher animal is proud to be kosher! 

 
ְבֵרי ָבַלעוגו' ַהּוֹות ַתְחֹׁשב ְלׁשֹוֶנָך ו[ -]תהלים נב ד, ואמר בהפך זה נֹולֹא ָרַגל ַעל ְלׁשֹ  ]תהלים טו ג[ לדבר טוב, ישוב להם טבע קבוע, כמ"ש , ואמר ָאַהְבָת ָכל דִּ

ָיה]תהלים קכ ג[  יף ָלְך ָלׁשֹון ְרמִּ ֵתן ְלָך ּוַמה ֹיסִּ י ָחָכם ֵחן ]קהלת י יב[ , ואמרַמה יִּ ְבֵרי פִּ  . דִּ
 .על מדת הדין של מעלה גדולה צעקה שמושלתה שקורע גזר דינו של אדם מכל ימיו. רבי יצחק אמר, אמר רבי יהודה, גדולה צעק  זוהר ]שמות דף כ א[ 17

ְצֲעקּו ֶאל    [תהלים קז ו]בשביל צעקה נוחל האדם העולם הזה והעולם הבא, דכתיב    .גדולה צעקה שמושלת בעולם הזה ובעולם הבארבי יוסי אמר,   ַּבַצר   ה'ַויִּ

יֵלם ְמצּוקֹוֵתיֶהם ַיצִּ  .ָלֶהם מִּ
י ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָיה ]בראשית ב ז[ מתרגמינן והות באדם  18  .לרוח ממללאַוְיהִּ
]סק"ה[ הקשה שארי הרב ר' מרדכי קראשניק פקק"ק ז"ל מהא  בבאר הגולהוכן שופר מבהמה טמאה פסול. וכתב  הל' ר"ה ]סי' תקפו ס"א[כתב הרמ"א ב 19

שות בנדה פרק ו כל שיש לו קרנים יש לו טלפים, ומשמע שם דכ"ע היא וכמ"ש התוספות בשם ר"ת בחולין דף נט, וא"כ אינה בהמה טמאה. ]כונתו להק דתנן

 איך כתב הרמ"א דשופר מבהמה טמאה פסול, הא לא משכחת לה שופר טמאה, דאם יש לו קרן על כרחך טהורה היא, דבהמה טמאה אין לו קרניים[.
 ֲחבֹוׁש ָעֶליָך. יחזקאל כד יז.  ְפֵאְרָך 20
]בראשית ְוָעָפר תֹאַכל ָכל ְיֵמי ַחֶייָך  [הגדולה שמקללות , קדב"ב תשכא, עמ' מב אות  ילקוט השלם לתורות ואמרות של הרבי מקאצק,אמת מקאצק תצמח ] 21

משל כאילו   ,אלא שדוקא בזה נעוצה הגדולה שבקללות  ?ללא צער ודאגה  םהרי נמצא שפרנסתו של הנחש מובטחת לו בכל מקו  ,לכאורה מה קללה היא זו  ג יד[

 ואינני רוצה לזונך., אין לי עסק בך :אמר לו הבורא ית'

And when you say the Bracha:  עֹוֵטר יִׁשְָֹרֵאל

 He crowns Yisroel with glory, you kiss ְבתְִׁפָאָרה

your Tefilin Shel Rosh, which are called20 a:  ְפֵאר 

Pe’er and glory.       **********   

The word “Keren” horn has the same letters as 

crown. However, we understand why it is fitting 

for a human to wear a crown, like a Melech who 

is supposed to be smarter and “higher” than other 

people, so his head deserves an adornment. But 

what kind of Sechel does an animal have, that 

their heads deserve:   תנוֹ ר  ק  horns? Notice how 

an animal with split hooves appears to have 

difficulty in standing and walking, as if he has a 

handicap.      ***********   

Perhaps this is exactly why he is kosher. People 

and animals who have “solid footing” like a horse, 

and like those “solid” and “efficient” Germans 

[Y'mach Sh'mam] don’t feel the need to rely on 

Hashem, since they appear self-sufficient. But 

those wobbly creatures always struggle, since 

they have a weak support. Those who aren’t stable 

in this world, feel the need to rely on Hashem 

much more.                 ************   

The Nachash snake was cursed that he eats only 

dirt. The Kotzker Rebbe Zatzal asks21: Isn’t that a 

Ma'ala to get your Parnasa wherever you go? He 

answers that this is the biggest K'lala; having easy 

Parnasa and not needing the Borei Olam Creator 

of the world. So all those struggling animals are 

really better off.              *************   
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Chazal say22 that Hashem gave Klal Yisroel 

Chochma, Bina, De'ah and Sechel to use for 

Middas HaBitachon. The true Chochom is the 

person who has Bitachon in Hashem and 

recognizes his Borei Olam Creator of the world. 

Like the Rambam says23 that he’d rather teach 

Emuna more than any other Chochmas HaTorah. 

תהלים קיא י ה' ֵראׁשִׁית ָחְכָמה יְִׁרַאת   The 

highest wisdom is fear of Hashem; i.e. Bitachon! 

Those wobbly, struggling creatures have a 

weakness which entitles them to those beautiful 

horns to adorn their heads.           ************** 

No wonder a sheep is so special by Klal Yisroel. 

We are compared to sheep24 and twice a day we 

bring two sheep for the Korban Tamid.25 All your 

 
ונתן בכם חכמה בינה דעה והשכל שתהיו בוטחין בו   ,ברוך המקום ברוך הוא שבחר בכם בישראל מתוך שבעים לשונותתנא דבי אליהו רבה ]יח לא[  22

 .שעה ובכלבכל עת 
נה אבאר הרמב"ם בפירושו למשנה סוף מסכת ברכות: ואין מקום זה מתאים לדבר בו על הענין הזה, אלא שדרכי תמיד בכל מקום שיש איזה רמז בעניני אמו  23

 .כי חשוב אצלי להסביר יסוד מהיסודות יותר מכל דבר אחר שאני מלמדמשהו, 
י  24 יתִּ י צֹאן ַמְרעִּ    ָאָדם ַאֶתם. יחזקאל לד לא.ְוַאֵתן צֹאנִּ
יבּו ַלה 25 ֶשה ֲאֶׁשר ַתְקרִּ ם  ְכָבִׂשים 'ֶזה ָהאִּ ימִּ יד. ְׁשַנִים ַליֹוםְּבֵני ָׁשָנה ְתמִּ  פנחס כח ג.   ֹעָלה ָתמִּ
ָדְלָיו]בלק כד ז[ שנאמר  ,הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורהנדרים פא א,  26 ם מִּ ַזל ַמיִּ להשתדל   -הזהרו בבני עניים ]וכתב הר"ן:  שמהן תצא תורה. ,יִּ

בין עניים מתורה ובין עניים  ,הזהרו בבני ענייםכתב:  . ובשיטה מקובצתשדעתם שפלה עליהםועוד  ,שאין להם עסק אחר ,שמהן תצא תורה ,ללמדם תורה

 [.שלא תזלזלו בהםוהזהרו  ,מממון
של הוד כבוד אדונינו מורנו ורבנו כש"ת מרן הגאון רבי יצחק הוטנר זצוקללה"ה, מכון גור אריה, הוצאה רביעית ניו יורק תשסז, פחד יצחק אגרות וכתבים ]  27

 יום ב' לר"ח אייר תשכ"ג, אהובי חביבי, שלום וברכה!        [ עמ' ריז מכתב קכח

רעה  .בזה להסביר לך תוכן משפט זה ניוהנ ו.כי עצם מכתבך מתנגד הוא לכל התאורים הנמצאים ב חביבידע לך  י.עו ללבבגיה ךודברי לידי,ע גימכתבך ה

בשעה   ,מספרים אנו על דרכי השלימות שלהם  .הננו מטפלים בסיכום האחרון של מעלתם  ,חולה היא אצלנו שכאשר מתעסקים אנו בצדדי השלימות של גדולינו

 , הכל משוחחים  .הרושם של שיחתנו על הגדולים מתקבל כאילו יצאו מתחת יד היוצר בקומתם ובצביונם  .נפשםבנימי שהתחולל  שאנחנו מדלגים על המאבק הפ

והנסיגות לאחור  ,הנפילות ,המכשולים ,המאבקים ,אבל מי יודע מן כל המלחמות ,מתפעלים ומרימים על נס את טהרת הלשון של בעל התפץ חיים זצ"ל

  , כשנער בעל רוח  ,התוצאה מזה היא  .ודי לנבון שכמותך לדון מן הפרט אל הכלל  .משל אחד מני אלף  , המלחמה שלו עם יצרו הרע  שמצא החפץ חיים בדרך

להיות שתול  ,שלפי דמיונות של נער זה ".שתול בבית השם"הדי הוא דומה בעיניו כבלתי  ,ירידות ,נפילות ,מוצא בעצמו מכשולים ,בעל תסיסה ,בעל שאיפה

וליהנות מיצרו הטוב כדרך שצדיקים נהנים מזיו השכינה שעטרותיהם בראשיהם  ,שא של חי מנוחותדבבית השם פירושו הוא לשבת בשלות הנפש על נאות 

יעל דרך הכתוב של  ,ולאידך גיסא לא להיות מורגז מסערת היצר .במסיבת גן עדן ים ָחְפׁשִּ  ]תהלים פח ו[.  ַּבֵמתִּ

לוחם   כןמעיד כמאה עדים כי א לבבומכתבך היקר הנ .של היצר טוב מלחמתואלא דוקא  ,של היצר טוב השלוהששורש נשמתך הוא לא  , הביביאבל דע לך 

בודאי שהנך נכשל ועומד להיות ]הפסד קרב, ותנצח מלחמה[.  Lose a battle and win the war :באנגלית אומרים .נאמן אתה בצבאותיו של היצר טוב

ר הפסד כל המערכות תצא מן המלחמה כשזר הנצחון על  חטיח לך שלאבאבל אני מ . ובכמה מערכות תפול שדוד [ין בזה משום פתיחת פה לשטןא]נכשל 

יק ָוָקם  ]משלי כד טז[  החכם מכל אדם אמר  . Lose battles, but win wars.  ין שיניךבוהטרף החד מפרפר    ,ראשך פֹול ַצדִּ חושבים כי כונתו  והטפשים    ,ֶׁשַבע יִּ

 .שלו "שבע נפלות"ק היא דרך הישמהות הקימה של הצדהיא  שהכונההיטב  יודעים אבל החכמים .מ"מ הוא קם ,אע"פ ששבע יפול צדיק :בדרך רבותא

ֵנה טֹוב ְמֹאד קִּ ַוַיְרא ֱאֹל  . זה יצר הרע "מאד" ,זה יצר טוב "טוב]בראשית א לא[ "ים ֶאת ָכל ֲאֶׁשר ָעָשה ְוהִּ

 .הייתי אומר שקבלתי ממך מכתב טוב  ,כי אילו היה מכתבך מספר לי על אודות המצוות ומעשים טובים שלך  ,ש באזניךחולו  ,הנני לוחץ אותך אל לבבי  ,וביאה

בקשה ממך ב .רוחך סוערת לקראת השאיפה להיות גדול .הנני אומר שקבלתי ממך מכתב טוב מאד ,עכשו שמכתבך מספר על דבר ירידות ונפילות ומכשולים

לעומת זאת צייר בנפשך גדלותם של גדולי עולם באותיות של מלחמה נוראה עם כל הנטיות  ".חד הוא"ינת בחאל תצייר לעצמך גדולים שהם ויצרם הטוב ב

בשעה שאתה נמצא במנוחה שלימה  רמה אל הגדולים הרבה יותר מאשדדע לך שבזה הנך מת ,ובזמן שהנך מרגיש בקרבך סערת היצר .השפלות והנמוכות

דוקא באותם המקומות עומד הנך להיות כלי להצטיינות של כבוד  ,דוקא באותם המקומות שהנך מוצא בעצמך הירידות הכי מרובות .שאתה רוצה בה

 .שמים

משתתף אני בסבלך   .ביאים לידי גיחוךדבריך פשוט מ  .הנך חושב בטפשותך ובתמימותך שכבר אבדה תקותך  ,אם מוצא אתה בעצמך שיצרך הרע מתגבר עליך

ראיתי את פניך בליל שביעי   ,ראיתי את פניך בשעת הקשבה לשעורים  ,ראיתי את פניך בשעת עיון בהלכה  .אבל הסבל הזה הוא הוא הרחם של הגדלות  ,הרע

 שביל הכבוד עובר מסתובב כנחש  .תפתל דרך מישוראין שביל הכבוד מ  ".סוף הכבוד לבוא"האותיות החרותות על פניך בשעות הנ"ל הן אותיות של    ,של פסח
  .ואתה תשופנו ראש ,הוא ישופך עקב ?ארסו של נחש בקרבך .וכשפיפון עלי אורח ,עלי דרך

pecklach and weaknesses, whether in Ruchaniyus 

or in Gashmiyus, are your greatest assets, since 

they force you to look up to Shamayim. Now you 

should be proud, as if you had beautiful horns.  

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

Chazal say26 that from Ani'yim Davka will come 

forth Torah. So don’t put yourself down 

because of your need to struggle in Torah, 

Kedusha, or Bain Adam La'chaveiro etc.   ל פּום

אבות ה כב צֲַּער א ַאג ר א  The reward increases 

according to your effort, and those who 

struggle are our front-line soldiers. Despite 

their “heavy casualties” [and Aveiros], they 

protect the rest of Klal Yisroel [see letter from R' 

Hutner Zatzal27].  
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STORY 

R' Hutner once told R' Ahron Kotler a story about 

a family who hesitated in marrying off their 

daughter to a certain Bachur. Although a Masmid, 

this Bachur had difficulties in his learning since 

he wasn’t a Baal Kish’ron bright. They asked R’ 

Yehoshua Leib Diskin what 

to do, and he advised that 

when Chazal say:   ָל כ
ה רָ וֹ תת ה ים ֶאיֵ ק  ְמה 
 ּהיָמיְ ק  לְ  פוֹ י סוֹ נִׁ עוֹ ֵמ

אבות ד ט רׁשֶ עוֹ ֵמ  A poor 

person who learns Torah 

will eventually become 

rich, also refers to one who 

is “poor” in Kish’ron 

intelligence. The family 

followed his advice, and 

sure enough their son-in-law eventually 

developed new Kishronos [“wealth”] and became 

a big Talmid Chacham.  

When R’ Ahron Kotler heard this, he began to cry. 

He explained that he had always been brilliant, 

and never had these challenges. R' Ahron 

understood the greatness of people who have 

difficulties, enough for him to cry because he 

didn’t have them! 

Very often, the greatest Neshamos have 
unusual difficulties in Torah and other areas. 

They fight their Yetzer Hara, and don’t feel they 

are winning. But if they keep fighting, they are 

 
ונה אלא להקו כמובן מאליו שמפאת זה לא היתה ה .דקק להם מדי פעם בפעםזהכונה היא לתת לך יכולת להי ,מצאתי לנכון להציע לך דברים הללו בכתב

  .בזה יפה כוהו של הדיבור החי פנים אל פנים ,ובנוגע לנקודות פרטיות ,הכללי

 !        בהשתתפות בסבלך, בבטחון בנצחונך, בתפלה להצלחתך       יצחק הוטנר הוא השתול בבית השם אתה

 כי עצם מכתבך מתנגד הוא לכל התאורים הנמצאים בו.  נ.ב. עכשיו הנך מבין את המשפט הראשון של המכתב,
 . אסור במשהו ,בין במינו בין שלא במינו ,חמץ בזמנו ,הלכתא ,אמר רבא ל א, פסחים 28

 .בין במינו בין שלא במינו הרי זה אוסר בכל שהוא ,חמץ שנתערב בדבר אחר תוך הפסחולשון הרמב"ם ]פ"א מהל' חמץ ומצה ה"ה[ 

  .חמץ בפסח אוסר תערובתו בין במינו בין שלא במינו, במשהו, אפילו בהנאהובשלחן ערוך הל' פסח ]תמז א[ 

על לבו להלחם בך, ומן התימה, אחי, כי כל אויב שיש לך, כשתנצח אותו פעם ושתים, ירף ממך ולא יעלה  חובות הלבבות שער יחוד המעשה ]פרק ה[ 29

ר עליך. אבל היצר אין מספיק לו ממך נצוח פעם ומאה פעמים בין שנצח אותך, בין שנצחתו. כי אם ּבֵ גַ מִּ אותך ּו חַ צֵ נַ לדעתו יתרון כחך על כחו, והוא מתיאש מִּ 

טנות עניניך ינצח אותך, ימיתך, ואם תנצחהו פעם אחת, יארב לך כל ימיך לנצח אותך, כמו שארז"ל: אל תאמין בעצמך עד יום מותך. ואינו מקיל בקטנה שבק

רק יגדל לנצח אותך במה שלמעלה ממנה. ועל כן ראוי לך, שתהיה נזהר ממנו. ואל תמלא ממשאלותיו בך מאומה,  לנצח אותך בה, כדי שתהיה לו מדרגה

 ., כדי שתהיה לך מדרגה אל מה שלמעלה ממנובעיניך המעט שבמעט מנצוחו והמצער מהתגברותך עליו

actually much greater than others who succeed in 

Torah and Yir’as Shamayim without difficulties. 

 
 ָחֵמץ ָאסּור ְבַמֶׁשהּו

Every Drop of Good You Do Is Precious 

THE MORE YOU VALUE IT, THE MORE 

KOACH IT HAS 

Chametz is more stringent than other Issurim in 

the Torah. For example, if a drop of Treife gets 

mixed into kosher food, if the amount is small 

enough, you may eat it. But Chametz that gets 

mixed into Passover food, even a: מ ֶׁשהּו the 

slightest amount, the whole thing must be 

discarded [always ask your Rabbi]. [Gemara28]. 

We can learn a great lesson from this Halacha. 

Just like Chametz is: ְבמ ֶׁשהּו ָאסּור  a tiny drop 

ruins everything;   הב רּוה מ ב ה טוֹ ד  מ  How 

much more is this true in a positive way! How 

much more is the Zechus of every good: מ ֶׁשהּו 

tiny drop! Every drop of a good deed or good 

Ratzon etc. is precious, and the more you value it, 

the more Koach it has. R' Chatzkel Levenstein 

Zatzal would constantly point out how people 

underestimate the tiny successes in Ruchaniyus. 

In Shamayim they are magnified a million times! 

The Chovos Halvavos stresses29 the greatness of 

every tiny: הְִׁתג ְברּות ע ל ה ֵיֶצר overcoming the 

temptations of your Yetzer Hara.      ** 

R’ Yehoshua Leib Diskin 
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You counted to 10 before you did that 

uncontrollable evil. Each count is like a gigantic 

Malach who will help you. You learned Mussar, 

even though it doesn’t seem to be doing anything 

for you. You had a drop of Bitachon. You tried 

to smile more, or to act nicer. To learn more, 

to daven more according to Halacha. These 

and much more are all mountains of greatness, 

despite the Yetzer Hara who plays down 

everything you do, or even desire to do. 

The Lesson of Yetzias Mitzrayim:  

Nothing Is Impossible! 

Eretz Mitzrayim was an “iron curtain” [tight 

border], and nobody was able to leave. So 

Hashem smashed that myth, and taught them: 

לכוֹ ל י  כֹ הַּ  Hashem can do anything! The same 

with K'riyas Yam Suf; nobody messes around with 

the ocean, unless you want to drown, Chas 

V'shalom. So Hashem destroyed that “myth” as 

well, with K'riyas Yam Suf. Not only can’t 

“people” control you, even the vast “oceans” are 

baloney, compared to Hashem. 

 ַבן ֶפַסחְבִרית ִמיָלה ְוָקְר 

Korban Pesach Symbolizes Being A Kind Person 

A baby-size sheep or goat is the most genuine and 

lovable creature. It is so harmless and cuddly. 

[They say that owning a pet sheep can be 

therapeutic for certain emotional issues]. Why did 

the Mash’chis destroying angel pass over the 

Yiddishe homes and not kill the Bechorim? 

Because the blood of the Korban Pesach was: 

בא יב ז ְׁשקֹוףע ל ְׁשֵתי ה ְמזּוֹזת ְוע ל ה מ   on 

the doorposts and the beam over the door.          ** 

When the Yid eats a Korban Pesach, he is 

showing what he’d like to be: a harmless and kind 

person, unlike the wicked Mitzri’im [“you are 

what you eat”]. This is why we start the 

Haggadah with:  ָכל דְִׁכפִׁין ֵייֵתי ְוֵייכֹול 

anyone who is hungry, is invited to eat. We 

invite others; i.e. we are nice and hospitable, 

unlike the Mitzri’im who were unhospitable and 

were cold to us.      *** 

There Is A Time Not to  Be Such A “Nice Guy” 

YOUR KEDUSHA COMES FIRST 

But before the Korban Pesach, we are required to 

have a Bris Mila. Why? There are plenty of “nice” 

people out there, who are worse than poison; like 

Communists. Although originally, they were in 

search of a utopia where a working person is 

treated fairly, and to pay them promptly:   ְביֹומֹו

 pay your worker that day, actually תִֵׁתן ְשָכרוֹ 

it was a: ח זִׁיר פִׁיֶס'ל foot of a pig [i.e. a pig 

sticks out his split hooved foot to make himself 

look kosher] that destroyed Yiddishkeit.          **** 

All the “isms” that destroyed Yiddishkeit were 

based on the idea: “Let’s be nice people”. By the 

Issur of marrying your sister, the Torah says: 

קדושים כ יז  ֶחֶסד הּוא  it is a “Chesed”; the worst 

Aveira looks like Chesed. One of the Treife birds 

are: ה ֲחסִׁיָדה the Chasida [Chesed] and: ָהָרָחם 

the Racham [Rachmanus]. I was once in a Vaad 

with R. Avigdor Miller Zatzal. Fifteen of the most 

Chashuva Yungerleit in Lakewood had a hook-up 

with him.               ***** 

It was Mamash Gevaldig. However, after two 

Vaadim he cancelled the entire Vaad. Rabbi 

Miller was a: מּוְמֶחה expert in not falling for 

Negi'os the Yetzer Hara’s bribes. Among other 

things, he hated Kavod to the extreme; like going 

to Chasunas and socializing like everyone else. 

Of course, this isn’t for everybody. But we can 

learn that there’s a time not to  be such a “nice 

guy”.               ****** 

Sometimes Kiruv Rechokim can be Kodesh 

Kodashim, and sometimes it can ruin a person, 

Chas V'shalom. Shaul HaMelech lost his Malchus 

because: כִׁי ָיֵראתִׁי ֶאת ָהָעם ָוֶאְׁשמ ע ְבקֹוָלם  

 .he was sympathetic to public opinion ש"א טו כד

Being “soft” and warm and nice can be a 

Churban, Chas V'shalom. Chametz and Matza 

have the same letters, and are made out of the 
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same grains.            ******* 

Before we bring that cuddly, warm Korban 

Pesach, we have a Bris Mila. Our Kedusha comes 

first. The worst Negi'os come from Inyanei 

Kedusha, and all those lowlife maskilim and 

Zionists had weaknesses in Middos, especially 

Inyanei Kedusha, like Chazal say: דּוְבא ָעֹל  
ת יוֹ ר  ם ע ֶהיר לָ תִׁ ה א לְ לָ "ז ֶאל ע ֵארָ שְ יִׁ 

סנהדרין סג ב איָ ְסֶהרְ פ ְב  the Yidden only did 

Avoda Zara as a pretext to allow Arayos. First 

comes Middas HaYesod.        ******** 

The foundation of a Yid is Kedusha. Then, when 

he becomes that “Eidel” Yid:  ה קֹל קֹול י ֲעֹקב 

who speaks with Eidelkeit and is warm and 

loving, full of goodness and peace-loving; it’s the 

real thing. When we left Mitzrayim, we were 

called: צְִׁבאֹות an army, in the fight against the 

Yetzer Hara.  ו ֲחֻמׁשִׁים ָעלּו ְבֵני יְִׁשָרֵאל

 We left Mitzrayim armed! A ֵמֶאֶרץ מְִׁצָריִׁם

Jewish woman is called an Eishes “Chayil” 

soldier when she works on her Tz'niyus. ********* 

 
והחרב עם מי שהוא רחוק ממך מן החרב עם מי  ,וקרב בלתי קרבו ,ועל כן אל תטרידך מלחמת זולתו ממלחמת חובות הלבבות שער יחוד המעשה ]פרק ה[ 30

אויבים,   שלא יפרד ממך, ודחות מי שלא יגיע אליך, כי אם ברשות, מדחות מי שאינו שואל רשות בהמצאו עמך. ואמרו על חסיד, שפגע אנשים שבים ממלחמת

? אמר ומה היא המלחמה הגדולה. אמרו לו:  התעתדו למלחמה הגדולה שלל,  ושללו שלל אחר מלחמה חזקה, אמר להם: שבתם מן המלחמה הקטנה שוללים  

 מלחמת היצר וחייליו להם: 
אכר שיחות ומאמרים שנרשמו ע"י תלמידי ישיבות בית יוסף מפי הגה"צ רבי ]ספר דברי בינה ומוסר,  31 -זצוק"ל ראש ישיבת בית יוסף מזרי'ץדוד בלי

ים ָהֵאֶלה ְוָהֱאֹלעמ' לז תיקון החטא כיצד[ תל אביב תשל,  ,פודליאסק י ַאַחר ַהְדָברִּ ָסה ֶאת ַאְבָרָהםקִּ ַוְיהִּ לפני  ןאמר שט  ,אהר דבריו של השטן]וירא כב א[  ים נִּ

ָסה ֶאת ַאְבָרָהם יםקִּ ְוָהֱאֹל ,מיד ?יש לפניךדמכל סעודה שעשה לא היה לו תור אחד או גוזל אחר להק ,זה חננתו למאה שנה פרי בטן ןהקב"ה רבש"ע זק  נִּ

הצליח מעשה  ,אך כיון שלא עשה כך .לא היה לשטן פתחון פה ה,לו הקדים אברהם אבינו והקריב קרבן בטרם ערך את הסעודאינמצא כי ]סנהדרין פט ב[. 

זבח  ואם אני אומר ל [ף לדבריךא כלומר] ?כלום עשה אלא בשביל בנו :אמר לו הקב"ה אל השטן :וכמבואר שם ,בנסיון העקדה תונגזר עליו להתנסו ,שטן

ה  ודם את הנס ולתת תסולפר  ,ת כבוד שמיםואלא להרב  ,לעצמו  ודשלא עשה את המשתה לכב  ,בעיניך תראה  ,אתה השטן  ףא  ,כלומר  ! זובחו  דמי  ,את בנך לפני

ְזֵּבחַ  ]בילקוט שם[ ואמרו חז"ללה'.  ות מנשרות ונופלות מעיני אברהם עד עוהיו דמ ,עיני אברהם בעיני יצחק ועיני יצחק בשמי שמים ]כב ט[ ַוָיֶשם ֹאתֹו ַעל ַהמִּ

בדק אלא ש  .בלבד  'ונתדבק באהבת ה  ,שהרי ביטל את כל אהבתו  ,א מחמת אהבתו לבנו זלגו עיניו דמעותלוהנה יתכן מאד ש  .ו משוטטות בדמעותתתה קומיהש

ואעפ"כ לא נתעורר בלבו של אברהם   .ה זהשולא היה בא לידי מע   ,שאילו הקדים והקריב קרבן לא היה פתחון פה לשטן  ,מצא כי הוא עצמו אשם בדברוו  מבעצ

 בנסיון,רמיו ועמד גו על ה התעל ואה אך ,ביותרקה דע מאיזו פגימה בהכתיון נ ו.א לידברז עתה והתאמץ לעמוד בנסיון שדהוא הז .שמץ של חרטה על העבר

ְתנֹוֵסס ]תהלים ס ו[ וכמו שכתוב יֵרֶאיָך ֵנס ְלהִּ את לבבו  אימץכגון ש ,לפרקים נכשל אדם בענין מסוים .ל בעבודת האדםוכאן אתה למד כלל גדמ .ָנַתָתה לִּ

 .סדחקה ולמעשה  דלפזר ממון לצ  הוא  ט מהלי  ,שכך  ןכיו  טא.אותו החבוהוא מפשפש במעשיו ותולה את הדבר    ,חלה אחד מבני ביתו  והנה  ,ר לזולתוונמנע מלעז

  חו. מוד בו בכל כועוישתדל ל ,אנה נסיון לידו שה' ,ולקחח בושמלעליו  ,אדרבה נו.מומתה מעשגרמו לו לפזר  מיוראך חלילה לו להתחרט על העבר וגו

כי הוא ישמח  ,ל ספקכאין  .מלךהמת חם את מלות וללחזית לצאת לחווהנה ניתנה בידו הזדמנ .נגזר עליו דין מותו ,המלךל שפגע בכבודו של וומשל לשר גד

כי החרטה  ,נוניכיוצא בזה בענייו .לות בדרגה בהוכיחו את נאמנותו למלךעאף יזכה לאלא  ,ה שלא זו בלבד שיתקן את חטאוובתק ,אלי גיל במלחמה הזאת

אין לך  ,אך כשבא נסיון לידו .ומקבל על עצמו שלא ישוב לכסלה עוד ,וא בא לחזור בתשובההכש ,אך במה דברים אמורים וא,בר גדול הדעל המכשולים 

 .ביצוע המעשה בשלמותמיקון גדול ת
ים ָהֵאֶלה ְוָהֱאֹלסנהדרין פט ב,   32 י ַאַחר ַהְדָברִּ ָסה ֶאת ַאְבָרָהםקִּ ַוְיהִּ   ,אחר דבריו של שטן  ,אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זימרא  "? ַאַחר"מאי  ]וירא כב א[    ים נִּ

ְצָחק ]וירא כא ח[ דכתיב ָגֵמל ֶאת יִּ ְׁשֶתה ָגדֹול ְּביֹום הִּ ָגַמל ַוַיַעש ַאְבָרָהם מִּ ְגַדל ַהֶיֶלד ַויִּ זקן זה חננתו  ,רבונו של עולם :אמר שטן לפני הקדוש ברוך הוא ,ַויִּ

אם אני אומר לו זבח  ?כלום עשה אלא בשביל בנו :אמר לו ?מכל סעודה שעשה לא היה לו תור אחד או גוזל אחד להקריב לפניך ,למאה שנה פרי בטן

ָסה ֶאת ַאְבָרָהםקִּ ְוָהֱאֹל :מיד !מיד זובחו ,את בנך לפני  .ים נִּ

Every human has a deep love for fighting. It needs 

to be channeled in the right direction, like having 

a Geshmak in overcoming the Yetzer Hara. The 

Chovos Halvavos speaks about30 the military Jew, 

and how he should fight his worst enemy [the 

Yetzer Hara]. If you were once Nichshal, then the 

Yetzer Hara makes you feel like two cents. Take 

your pick: Do you want to be a Kadosh like 

Pinchos, or the opposite like a Zimri?    ********** 

Do you think it’s easy to be a Pinchos? When 

Pinchos was a Kano’i against Arayos, the Yidden 

complained: “Who does he think he is? His 

grandfather fattened cows for Avoda Zara!!” And 

Yosef HaTzaddik was a:  ְֹמס ְלֵסל ְבש ֲערו into his 

hairstyle, and now goes on to become #1 in 

Middas HaYesod? R' Dovid Bleicher Zatzal 

says31 that Avraham Avinu had a special Nisayon 

by Ma’aseh HaAkeida since by not bringing a 

Korban to Hashem, he was at fault for making the 

Nisayon HaAkeida happen in the first place. 

[Chazal32].     *********** 
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No guilt allowed!  ֱהֵוי עַּז כַּנ ֵמר Be bold as a 

leopard! A leopard is  a fearless lowlife mamzer! 

No Shiflus allowed! If I was terrible yesterday, so 

what?! The Ikar is that I’m trying to improve. I 

know of a woman who had terrible Tzaros with 

her children going off the Derech. When she made 

an improvement in Tz'niyus, her child was Chozer 

B’teshuva.               ************ 

Working on Kedusha and Middos Tovos is very 

important during Y’mei HaPesach. It’s a big Eis 

Ratzon for all kinds of Teshuva. It is a time that 

Hashem wants to shower us with His love; and 

smart people take advantage. The beautiful 

weather of Chodesh HaAviv is a sample, that 

Hashem tells us how much He loves us, and is 

ready to give more and more in Ruchaniyus and 

Gashmiyus. Keep davening!             ************* 

A friend of mine once saw R' Chaim 

Shmuelevitz Zatzal walking in the 

streets of Me’a She’arim. He was 

facing the wall to keep his face 

away from the streets. His glasses 

were off, and he had a Pachad fear 

in his face. This Adam Gadol 

understood the gravity of sinning in 

Kedusha. R' Shlomo Wolbe said 

that the reason he was Zoche to 

become the great Mashgiach, was 

because he took a longer route to Yeshiva in order 

to escape the Pritzus.          ************** 

 
הא קשה כארז. מעשה שבא רבי אלעזר ברבי שמעון ממגדל גדור מבית רבו, והיה רכוב על חמור תענית כ א, תנו רבנן: לעולם יהא אדם רך כקנה ואל י 33

עליך רבי!  ומטייל על שפת נהר, ושמח שמחה גדולה, והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה. נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר. אמר לו: שלום 

לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער ותו האיש! שמא כל בני עירך מכוערין כמותך? אמר לו: איני יודע, אלא ולא החזיר לו. אמר לו: ריקה, כמה מכוער א

ירד מן החמור ונשתטח לפניו, ואמר לו: נעניתי לך, מחול לי! אמר לו: איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני  ,. כיון שידע בעצמו שחטאכלי זה שעשית 

שעשית. היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו. יצאו בני עירו לקראתו, והיו אומרים לו: שלום עליך רבי רבי, מורי מורי! אמר ואמור לו כמה מכוער כלי זה 

אל ירבו כמותו בישראל. אמרו לו: מפני מה? אמר להם: כך וכך עשה  ,להם: למי אתם קורין רבי רבי? אמרו לו: לזה שמטייל אחריך. אמר להם: אם זה רבי

מיד נכנס רבי אלעזר ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן.  ,ו: אף על פי כן, מחול לו, שאדם גדול בתורה הוא. אמר להם: בשבילכם הריני מוחל לולי. אמרו ל

 .בן רבי שמעון ודרש: לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז, ולפיכך זכה קנה ליטול הימנה קולמוס לכתוב בו ספר תורה תפילין ומזוזות
המליץ  א[ ח"ג קס] אות מו[ ועיין בזוהר מאת כ"ק אדמו"ר הקדוש שר התורה אספקלריא המאירה רבינו צדוק הכהן זצוקללה"ה מלובלין, צדקת הצדיק ] 34

מלכותא חוצפתא  א[ סנהדרין קה]והיה העונש שלא ישיגוה, ועל זה העפילו לעלות אף נגד רצון השם יתברך כמו שאמרו ז"ל  ,כל ענין מרגלים על התורה

 ,הוא כנסת ישראל  "מלכות"כידוע    ,שאחר כך הסכים השם יתברך. כי בלעם נסתכל עד עקבתא דמשיחא, ולכך ידע סוד זה[ פירוש  ,]ולמדוה מבלעם  בלי תגא

שאכלוה פגה כמו ל ממשלה מעצמו בלי רצון הרוצים. והתקרבות כנסת ישראל מעצמם. והם לא הצליחו בזה מפני "ור .הוא שורש רצון השם יתברך  "כתר"ו

]שלח יד   ואין כאן מקומו[ ולכך אמר להם משה ,]ולעתיד נקבה תסובב גבר בעקבותא דמשיחא חוצפא יסגא, שאז הוא העת לזה [סוטה מט ב]שאמרו ז"ל 

ְצָלחיְוהִּ  מא[ שיש זמן אחר שמצליח והוא זמנינו זה ולא אחרת,  "היא"שבכל מקום דרשו ז"ל  "היא"אלא שלא תצלח ודייק, ו ,, נראה שעצה הואא לֹא תִּ

 .שהוא עקבי משיחא

If a person has a sad past in this area, it shouldn’t 

mean a thing; as long as a person tries his best. 

And he can be bold and act like a big Tzaddik, just 

like R’ Elazar ben R’ Shimon who gave a Drasha 

about being more-gentle and not arrogant, right 

after he himself was Nichshal in arrogance and he 

decided to do Teshuva. [Gemara33]. Yes, I’m a 

hypocritical Frumie!         *************** 

I once gave a Bracha to a Yungerman, that his 

troublemaker son should become the best Nachas 

in his family; which is exactly what happened, 

four years later. He told me that his son started to 

speak as if he was a Tzaddik, speaking real 

Mussar, and with time, he became what he spoke 

about. R’ Tzadok Zatzal says34 that when Chazal 

said: סוטה  א  גֵ ְסא י  ָפְצא חּויחָ ׁשִׁ ְמא דְ ָתבּוקְ עִׁ ְב

 Before Moshiach comes, there will be extra מט ב

Chutzpa, it means that chutzpah can 

become a good thing. Don’t be afraid to talk 

like a Frumie! 

The People Around You Are Very 

Powerful, & What They Say Can Affect 

You Tremendously  

STORY 

I wasn’t well recently, and I Mamash 

couldn’t move. I was feverish, and 

something was definitely wrong. I didn’t 

teach that day. When things didn’t improve 

and it was suggested that I go to the doctor, I 

refused as usual [I don’t look for trouble], but 

R' Chaim Shmuelevitz 
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after a while I weakened, and started thinking 

maybe I should go.                        ** 

I decided to spend an hour thinking positively in 

general, and especially about my situation, and I 

imagined myself moving around and going back 

to work. The next day, I was back at work as if 

nothing happened!       *** 

However, as I was leaving my school, I suddenly 

started shaking all over, and I started feeling 

miserable again. Several people remarked: “You 

look terrible!” “Take care of yourself!” “Are you 

sure you’re okay?” That was the end. I was back 

in bed, and this time with pain. I begged Hashem 

to get rid of the pain since I couldn’t handle it, and 

it disappeared overnight!    **** 

I once met one of the biggest and oldest American 

Rosh Yeshivos. He was in a wheelchair, and there 

was medical apparatus connected to his 

wheelchair. I wished him a Refua Sheleima, and 

he started screaming at me: “Who said that I’m 

sick?!” I realized that he was forced to do this for 

his survival.                ***** 

This could very well be a reason for this Rosh 

Yeshiva’s longevity. Never call yourself “ill”. 

“Fake it till you make it”. This Rosh Yeshiva felt 

that he had to yell at me, since well-meaning 

sympathetic people can make things worse! R' 

Moshe Dovid Valley Zatzal [a Talmid of the 

Ramchal], was a doctor. He said35 that the job of 

a doctor is to convince a patient that he is really 

well!               ****** 

STORY 

A depressed person decided that his depression 

came from his carpool going to work, since all 

his fellow travelers were always talking 

 
אשר נלקטו מכתבי הרב הגדול איש אלקים קדוש רבי משה דוד וואלי זצוק"ל מתלמידי הרמח"ל, ירושלים תשנח, ח"א עמ' תסו, כח הטבע ספר הליקוטים ]  35

והרופא החכם לא  ",אלקים"עולה כמנין  "הטבע"כי  ,א המרפא את תחלואי הגוףהנה כבר ידוע שהטבע הו[ שהטביע אלקים, הוא המרפא את תחלואי הגוף

אבל   .לפיכך שב ואל תעשה עדיף  ,ואינו מכיר את החולי  ,אך אמנם לפי שרבו הפעמים שאין הרופא בקי בדרכי הטבע  .תהיה כל מגמתו כי אם לסייע את הטבע

לפיכך כל ערום יעשה  , ואם ישב ובטל ירגנו באהליהם ויתרעמו על בטלתו ,שקוראים את הרופא כדי שיצוה את רפואותיו ,והקרובים , לשכך דעת החולה

כמו שידוע לפי שהטבע כשאין   ,שעיקר הרפואה תלוי בה]ועמהם יצוה הנהגת האכילה בדייט"ה הראויה    ,שאם לא יועילו לא יזיקו  ,לצוות איזו רפואות  ,בדעת

והחולה נהנה והרופא אינו  ,והרי שבתחבולות יעשה לו שם גדול [מגמתה וכל כחותיה לנצח את החולי רוב המאכל היא יכולה לשים כל לה להתעסק לעכל

לרפאותו  וילך אצלו בסבר פנים יפות ,ולכן אם הרופא יבטיח את החולה ,שרפואת הגוף תלויה ברפואת הרוחוכל שכן שכבר כתבנו במקום אחר  ,חסר

 . שמענה ואתה דע לך ,הוא שיחזירנו לבריאותו הגמור ,עם הדייט"ה הראויה הבטחון בלבד ,ות שאמרנוברפואות הקל

negative things. As soon as he changed to a 

different carpool, his depression disappeared. 

Novardok 
“Birur HaMatzav” 

Before Pesach, the Novardokers would go to 

B’didus for four weeks, to undergo a “Birur 

HaMatzav”. People who thought they were 

Tzaddikim found out that it was not so Pashut, and 

that’s how they grew. Their friends would write 

down all their Maalos and some Chesronos, and 

the Rosh HaVaad would read the reports. Then, 

he would read it again with sugar coating, and 

give each person guidelines how to improve. They 

grew and grew! They were taught to eat without 

getting involved with how it tastes. Despite their 

disappearing from home for four weeks before 

Pesach, their wives appreciated them because of 

their high level when they came to the Seder. 

Novardoker Pesach Cleaning 

Clean Up Your Sins [Chametz]! 

Four weeks before Pesach, the Novardokers 

would go to B’didus for four weeks, to undergo a 

“Birur HaMatzav”. They would go on a trip to 

some beautiful resort area, and rent it to be alone 

and have B'didus. In this place, they all go through 

a thorough inspection to find out where they are 

holding in Avodas Hashem. They would 

encourage each other, and look for ideas on how 

to improve in many areas, like learning Torah, 

Shviras HaMiddos, Bitachon, Bain Adam 

La'chaveiro, learning Mussar, etc. They would 

work on eating without getting involved with how 

it tastes. They come home right before Pesach like 
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new people, with the Shechina on their faces. 

Once, they came to a new resort place, and R' 

Gershon noticed that nearby there was some 

Pritzus going on. Immediately, he cancelled the 

whole trip, despite the tremendous loss of money 

and effort involved, and they went back home.   

 

True Story36 

R' Dovid Bleicher [Rosh Yeshiva of Bais Yosef in 

Poland before Second World War, Talmid of R' 

Yosef Yoizel Horowitz, the Alter of Novardok] 

came home from the Yeshiva a few days before 

Pesach to the following situation: There was no 

food for his family and one hundred guests [the 

students of his Yeshiva] for Pesach. He owed 

money that was up for collection. His Rebbetzin 

was crying from pain and distress of their 

situation. A baby was born with no money for the 

Bris. They were a year delinquent with their rent 

on their home, and the landlord told them to pay 

up immediately or leave. As they were discussing 

their dire situation, a barrel of wine cracked, and 

spilled over the special Matzos. 

His reaction? He started dancing with his 

Talmidim and singing:  אֹוְדָך כִׁי ֲענִׁיָתנִׁי

 He explained the Passuk .ו ְתהִׁי לִׁי לִׁיׁשּוָעה

with a new twist: When one is in poverty and in a 

tortuous situation,  “The worse the situation, the 

greater the salvation”.37 Then he strengthened his 

wife with Bitachon that the Yeshua would come 

soon.  

The next day they won the lottery, which paid all 

their debts, their Yom Tov needs, and the Bris. 

They even had extra money to buy new clothes for 

the whole family. 

R' Dovid saw in every situation a test to see how 

strong one's Bitachon is.                                 

 

 
בליאכר הגה"צ רבי  ]פרקים לקורות חייו ופעליו הנאדרים בקודש של קונטרס חסדי דוד 36 ספר סוף בנדפס  ,מזרי'ץדזצוק"ל ראש ישיבת בית יוסף דוד 

[ פעם אחת בפרוס חג הפסח, כשגדולי התלמידים נסעו להתבודדות בעיירות כנהוג בישיבות נובהרדוק ורבינו זצוק"ל 74עמ'  תל אביב תשל, ,בינה ומוסר

ם וכמו התכונן אף הוא לנסוע ולהשתתף בהתועדות הרוחנית המסורתית של רבותינו הרמי"ם, ביקש ממני לפקח על התלמידים הצעירים שנשארו בישיבה לבד

 להכין את צרכי הפסח עבור משפחות הרמי"ם אשר יארחו על שולחנם עשרות בחורים בליל התקדש חג, ומאחר שהמצב הכלכלי היה אז דחוק מאד, וכל כן

פרע בו נהמקורות הכספיים נסתתמו בדיוק בחודש זה, אמר לי שאקח מעות בהלואה והוא ישתדל לקבל תמיכה אצל הגאון רבי חיים עוזר זצ"ל בוילנא ובשו 

ים לפני החג את כל החובות. והנה עשיתי מאמצים למלא את רצונו ודאגתי להכין יין של צימוקים ולאפות מצה שמורה בהידור, אבל רבינו זצוק"ל שב כמה ימ

במטבח של הישיבה ובמעונו בידים ריקניות. בינתיים נולד בן במשפחה והיה צורך לערוך את ברית המילה באמצע החג, ואין בידינו לפורטה אפילו שוה פרוטה.  

ש את של רבינו זצוק"ל ובבתי שאר הרמי"ם עתידים לאכול יותר ממאה בחורים ואין שום אמצעים להכין עבורם את המצרכים לחג, גם הנושים באו לדרו

א, שמן הסתם יבואו תיכף לתבוע גם החובות המגיעים להם, הרבנית ע"ה אשת רבינו בכתה מרוב צער ומועקה. אמנם הוא זצ"ל לא היה מודאג ואמר בבדיחות

היין  את החוב עבור שכר הדירה שלא שולם זה שנה ומעלה, כי לא היה בידו לפרוע את שטרות שנתן מראש ונשארו ללא כסוי. בתוך דבריו נתבקעה חבית

תלמידים מצירים בצערו של רבינו וזוגתו, והנה שהכינו לצורך החג ועמדה בביתו, והיין נשפך על המצות השמורה שנאפו ביגיעה כל כך מרובה. ועוד אנו ה

ות שלו  הודיעו לו שהגיעה תביעה משפטית מבעל הבית לסלק מיד את שכר הדירה ]כפי שהתנבא לפני כמה רגעים[ או לפנותה. ראינו איך הוגדשה סאה הצר

מדו לידו, כשהוא אומר: אודך כי עניתני ותהי לי אבל רבינו זצוק"ל פצח בשיר ויצא לרקוד עם הבחורים שעבאותה שעה, הסבל היה קשה מנשוא, 

, הכל בידי שמים! אח"כ דיבר על לבה של הרבנית לחזקה  לישועה, הישועה היא במדה מקבילה לעוני ולעינויים, ומעכשיו אנו מצפים לישועה גדולה

לפני זמן מה ]כדרכו לרכוש כרטיסים כאלה ע"פ הדברים   ולעודדה בבטחון ואמונה בישועת ה' הקרובה. ויהי למחרת בבקר נתבשר שכרטיס ההגרלה אשר רכש

אור דרכי שקיבל מאדמו"ר זצ"ל שענין זה אינו סותר את מדת הבטחון ומיעוט ההשתדלות, ועל פי רוב היה אמנם זוכה בהגרלות, כי גם את ישיבתו ניהל ל

י"ם וביתו שלו וברית מילה ופרעון החובות ואפילו לקנות בגדים חדשים הבטחון[ זכה בסיכום כספי גדול, שהספיק לכל ההוצאות הדרושות עבור משפחות הרמ

ראה ראה בכל  לילדיו ובני ביתו עבור החג, ואז היו הכל רואים בעליל את גודל מדת בטחונו בהקב"ה ואיך מסייעין על ידו מן השמים, אמנם הוא זצ"ל עצמו

 תות בצרה.     המאורע משום נסיון שנעמד בו, עד היכן עוז בטחונו מגיע לע
ם 37 ְפַליִּ ים ְּבכִּ יַח ְיׁשּוָעה ְוַרֲחמִּ ים, ַכְך ַהָדָבר ַמְצמִּ סּורִּ י ְוַהיִּ י ַהקֹוׁשִּ  .לשון המשפיע הגדול שבדורינו, הגה"צ רבי אלימלך בידרמאן שליט"א .ְכפִּ

R' Ozer Schwartz in meditation during B'didus 



To hear a clear recording of Rabbi Mandel’s shiurim, call by dialing:

USA 718 298 207 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 Vayahkel-Pekudei - Hachodesh 5783

Shiur ID Duration Language

229414 43:18 English

229320 5:53 English

228776 8:03 Yiddish

229319 5:11 English

229420 5:25 Yiddish

229425 2:13 Hebrew

229321 7:45 English

229421 3:33 Yiddish

229427 2:06 Hebrew

229422 2:55 Yiddish

229428 4:00 Hebrew

229436 6:50 English

230126 44:26 English

229437 5:15 English

229423 2:54 Yiddish

229429 2:47 Hebrew

229424 2:45 Yiddish

229423 4:37 Hebrew

229438 6:00 English



Own the Zechus of Spreading Emunah & Bitachon Worldwide

Send your names to weinberger138@gmail.com
You will get a reply with your monthly supporter number which you
will need if you would want to change or add names in the future.

Have Rabbi Mandel Daven for your whole family each 
month.

FOR ANY QUESTIONS OR COMMENTS: 848-245-4278

Your Donation will directly help spread Bitachon Weeklys Worldwide
$10 MO.= 12 Bitachon Weeklys
$18 MO. = 20 Bitachon Weeklys
$36 MO. = 40 Bitachon Weeklys
$52 MO. = 60 Bitachon Weeklys
$72 MO. = 84 Bitachon Weeklys

$100 MO. = 120 Bitachon Weeklys

Rabbi Yehudah Mandel will Daven for every 
monthly supporter each erev Rosh Chodesh

BITACHON WEEKLY
Become a

Monthly Supporter

Zelle info: 
congshbt@gmail.com

FOR YOUR DONATION:

Checks: 
Cong. Shaarei Bitachon
tax ID 87-4766435
Address: 11 Isabella dr Lakewood NJ 08701

Call/Text:
848-245-4278 

Link:  
https://pay.banquest.com/shaareibitachon

Email:
weinberger138@gmail.com

Paupal:
PayPal.Me/congshbt



 

Dedication Opportunities: 

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

sefer Sponsor                                                            $ 3,600 ($ 300/m)  
Parsha Sponsor                                            $ 1,200  ($ 100/m) 
city Sponsor                                                         $ 600 ($ 50/M) 
BW Supporter                                                      $ 360 ($ 30/m) 

                                  Corporate sponsorship  -  Call us ! 
 

Bitachon Weekly  
Live a life of Menucha and Happiness  

 

hundred’s of Yidden testify that bitachon 
weekly has truly enhanced their lives. Your 

Donation will impact thousands 
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The printing and distribution of 
hundreds of copies in Lakewood, 
Bnei brak, Brooklyn. Monsey, 
Great neck, Deal, Baltimore and 
more.  

BRING BITACHON WEEKLY TO YOUR 
CITY FOR ONLY $60-$120/Week 

Call/Text (848) 245-4278 



Bitachon Weekly is minimizing 
its printing and distribution 

until we boost up our monthly 
funding.

However, Bitachon Weekly is 
seeking individuals to print a 

few Bitachon weekly’s from their 
own printer for people in their 

area that would want it.

Become A 

Partner With 

Bitachon 
Weekly!

chaya@
m
arkitdesigngroup.com

Bitachon weekly is seeking 
location sites in the following 

locations:

Union City
Cherry Hill
Texas
Los Angeles
Philadelphia
Denver
Israel
Australia
South Africa
Gateshead
London
Cleavland
Toronto
Montreal

Lakewood
Brooklyn
Flatbush
boro Park
Williamsberg
Queens
Baltimore
Monsey
Passaic
Kensington
Far Rockaway
Jackson
Toms River

To add your house to a location
C/T 8482454278

email weinberger138@gmail.com

Become A Bitachon Weekly 
Location!

Reap The benefits Of Zikuy 
Harabim!

Help spread Emuna & Bitachon
to your friends and neighbors!



 

Questions To 

Rabbi  

Mandel 
 

Question: I read in Bitachon Weekly that there are people who deep-inside “love” Tzaros. I understand that 

there are extremely negative people in the world, but for most people, if a Malach came to them and offered 

to remove their challenges, of course they wouldn’t say “No!”. In fact, they would be beaming with joy as 

they accept such an offer!! If indeed there exists such a rare minority of people who would actually reject 

such an offer, how is it beneficial to say things that only apply to such few? Also, I need some advice on 

overcoming self-blame. I’m going Meshuga with self-blame. 

Answer: Of course, if a Yeshua would come, people would be happy, anyone would. But now while they 

don’t have a Yeshua, they are in the mode that they want it. People enjoy blaming themselves, and deep down 

they enjoy it. So if you see yourself struggling with it, then you have to know that you have to get involved 

with positivism on yourself, you have to go with extreme Simcha! You have to start lying about how great 

you are, and how great your situation is. Lying is a big Avodas Hashem. You have to give yourself the benefit 

of the doubt. Rabbi Miller was very into it. Lying is breaking your Middos. Bitachon and lying go hand in 

hand. So you have to go extreme into thank you mode, fill yourself up with only positivity, and run away 

from any negativity; this will eventually change your mindset, and you will be Zoche to even more goodness 

and a better life. If you cannot change your mindset and it’s too hard, don’t worry about the whole thing; 

Hashem will help you anyway.  

*** 

Question: I wanted to know if the Rebbe can explain the difference between thanking Hashem “in advance”, 

and thanking Hashem “as if it happened already”. Someone told me to thank Hashem as if it happened 

already, but it feels really fake, like I’m lying. If I would thank Hashem that You “will” make x-y-z, it feels 

much more normal. 

Answer: Thanking Hashem in advance is a higher level of Bitachon, that we learn from Dovid HaMelech 

who would say thank you even before the Yeshua came. [Rashi1]. Now, when it comes to Bitachon, the Torah 

wants you to do what's enjoyable and comfortable, and on the level you are holding at, as it says:  דְָּרֶכיָה

משלי ג יז ַדרְֵּכי ֹנַעם  the ways of the Torah are pleasant. So if you don’t feel comfortable with thanking 

for the future as if it already happened, then you shouldn’t do it. 

 

 
 

 
א "י בתהלים עה"פ רש 1 ל ֶאְקרָּ עַ  ה'ְמֻהלָּ אף לפני התשועה אני מהללו לפי שבטוח אני שאושע   כלומרבהלולים אקרא ואתפלל לפניו תמיד  [יח ד ] ּוִמן ֹאְיַבי ִאּוָּשֵׁ

 .מאויבי

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

questionsforrabbimandel@gmail.com 




