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BITACHON 

WEEKLY 
כי תבא תשפ"ב פרשת  

IN THIS ISSUE 
• BEING THANKFUL BRINGS ALL THE 

BRACHOS IN THE UNIVERSE  

• DIFFICULT ISSUES IN LIFE ARE REALLY 
BLESSINGS IN DISGUISE  

• GREATNESS IS DAVKA THE PERSON WHO 
IS NOT SUCCEEDING, YET HE DOESN’T 
GIVE UP  

• YOUR YETZER HARA IS A PROOF OF YOUR 
GREATNESS  

• A PERSON’S LIFELONG AVODA IS TO 
LESSEN HIS KA'AS AND INCREASE HIS 
RACHAMIM  

• THE TACHLIS OF EVERY HUMAN IS TO 
CREATE AND BE PRODUCTIVE  

• DON’T LET OTHERS DO WHAT YOU 
SHOULD BE DOING  

• ZIKKUI HARABBIM IS A GOLD MINE THAT 
HAS TO BE TAKEN MUCH MORE 
SERIOUSLY, THE MORE THE BETTER  

• THOSE WHO LACK IN LIFE BECOME THE 
BIGGEST WINNERS  

• WHY IS THE TOCHACHA SOOO LONG, 
AND WITH SO MANY HORRIFIC DETAILS?  

• WHEN FACED WITH DIFFICULTY, ALWAYS 
SAY: “MIDDA TOVA M’RUBA”   

• USE “MIDDA TOVA M’RUBA” TO HAVE 
MORE GESHMAK FOR MITZVOS  

• GOOD NEWS FOR THOSE WHO FIND IT 
TOO DIFFICULT TO BE B'SIMCHA  

• WE CAN REACH BONA FIDE TESHUVA  

• NOVARDOK WAS KNOWN FOR MAKING 
FUN OF THE YETZER HARA 

• ELUL IN OUR GENERATION 

• STORIES OF NOVARDOK          
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י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ְוָהָיה כו א כִּ   

Being Thankful Brings All the Brachos In the 

Universe 

Why are there so many more K'lalos than 

Brachos? And why are the K'lalos on Har Ei’val 

mentioned openly, whereas the Brachos aren’t? 

Actually, the beginning of this week’s Parsha has 

a tremendous Ta’ram and parade of Bikkurim. 

The holy Alshich says1 that this is because 

Bikkurim is Hakaras HaTov, which is Ikar 

Ikarim; and the Chovos Halvavos says2 is the 

basis of our entire service of Hashem. The Parsha 

of Bikkurim ends off saying: ְושַָׂמְחתָׂ ְבכָׂל ַהּטֹוב  

 You will rejoice in all the goodness Hashem כו יא

gave you.                   ** 

This is because being thankful brings all the 

Brachos in the universe. [see Meshech 

Chochma3]. And those who brought their 

Bikkurim, end off by saying:   ַהְשִקיפָׂה ִמְמעֹון

כו טו קְָׂדְשָך ִמן ַהשַָׂמִים ּובֵָׂרְך ֶאת ַעְמָך  look 

 
הנה בעיני כל רואי את כל החרדה ההיא אשר חרד הוא יתברך על מצות בכורים הזאת, ספר תורת משה למוהר"ר משה אלשיך ]תחלת פרשת כי תבוא[  1

ארץ שיחרד איש מביתו ומעירו וילך רגלי באשכול ענבים אחד ומן התאנים ומן הרמונים מעט מזער לא כביר, וההיקש ביתר שבח מינים שנשתבחה בהם 

ויתקבצו יחד כל בני עיר ועיר בחליל מכה, ומיני זמרה בשירי זמרה, ובכל עיר , ראל, וישם בטנא ועל כתף ישאנו אם דל ואם עשיר, ואפילו אגריפס המלךיש

צופות זהב ועטרות יבאו בה יצאו לקראתם זקניה ושופטיה ורבים שריה, לפי כבוד הנכנסים בהלל והודות לה'. וכה משפטם עד שערי ירושלים, בשור וקרניו מ

ומה קול החרדה הזאת .  [בכורים פרק ג]זית, ובהגיעם בשערי ירושלים ירומו קול אומרים שמחתי באומרים לי כו' עומדות היו רגלנו כו' ככל הכתוב במשנה  

התמיהא הזאת, נבא עד תכונתה, באומרם בראשית ברא כו'  [א ו]אמנם בשום לב אל מה שהגדילו רבותינו ז"ל בבראשית רבה  ?על פחות משוה חצי דינר 

 ?כי הלא יפלא מה גדלה המצוה הזאת שעליה לבדה נברא העולםים את השמים כו', קברא אל "ראשית בכורי אדמתך"בשביל מצות בכורים שנאמר בה 

וה הזאת, כי הלא כי יראה האדם עצמו בארץ זבת חלב ודבש, שמן ודשן תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד, בתים מלאים כל טוב והן זאת כוונתו יתברך במצ

על כן צוה אשר לא מילא, כרמים וזיתים אשר לא נטע חטה ושעורה לרוב מאד, הלא ידיחנו יצרו בשרירות לבו לאמר כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, 

ד חלילה פן נשמן ונבעט, כי שנה בשנה נקח מראשית כל פרי האדמה ונשים בטנא והלוך נלך עד המקום אשר בחר ה' ולהניחו ב  א  עולם ה' לבלתי נ  י קלנו אל

האמור במשנה, ועל כן צוה יתברך עשות את כל הכבוד  .  ולהורות כי ממנו יתברך הכל  ,, כאומרים לפניו יתברך לא לנו ה' לא לנו כי הכל שלךוכו'  לפניו יתברך

שברא. כי הלא  למען יורו כי אינם כפויי טובה רק מכירים כי הכל שלו יתברך, ומביאים ראשית כל פרי דרך כבוד, כי זה כל מה שיבקש הוא יתברך על כל מה  

 .התורה כל העולם אשר ברא בעבור האדם לא היה כי אם למען יחזיק לו טובה ויהללנו ולא יהיה כפוי טובה, ובזה תלוי קיום כל
 לזכור התחייבנו, האדם על טובותיו בחינת ואופני ,שלם בלב יםקהאל ייחוד חיוב שעבר במה שבארנו מפני חובות הלבבות שער עבודת האלקים ]פתיחה[ 2

 להקדים וראוי. לו שהטיב מי על למטיב השכל יחייבהו אשר כפי, האלקים עבודת קיבול והוא, אצלו כשיתבררו, בו לנהוג חייב שהאדם מה כך אחר

 השבח  מן  יתעלה לבורא בו חייבין שאנו מה אל מזה ונעלה, לקצתם קצתם אדם מבני עליהן ההודאה וחיובי הטובות אופני באור הזה השער  בפתיחת

 .עלינו  טובו וגודל חסדו  רוב על וההודאה
ל ַהּטֹובמשך חכמה בפסוק  3 ַמְחת  ְבכ  נ יו ד'  ַוַיֲעֹברכנגד שלשה עשר מדות של רחמים, ובפרשה ד ה,ג פעמים שם הוי"בכורים נזכר י רשתבפ]כו יא[  ְוש  ַעל פ 

א ְקר  יתהזהיר על  [לד ו ]תשא כו' הי"ג מדות ַויִּ יא ב  בִּ ְתָך ת  י ַאְדמ  ּכּור  ית בִּ אשִּ  .ודו"ק [כו ]שם פסוקד' כו'  ר 
יקר בעיני ה' [ אבל עם כל זה,  מושלי משלים רבינו יעקב זצוק"ל מגיד מישרים דק"ק דובנא, שער התפלה פרק גמאת ראש הדרשנים ואבי כל  ספר המדות ]  4

אשר על כן    כי אין דבר ממהר מתת חסד כמו הכרת טובה וההודאה עליהתפלות ישראל ותערב לפניו כל תהלה וכל תחנה אשר אנחנו מתחננים לפני כבודו  

תעצל מהברכות והתפלות עד כי אמרו ]ברכות לה א[ הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה מעל וכו' כי פעולת הברכה להריק שפע הפליגו ז"ל בעונש המתעלם והמ

מחסר מן הברכה מאוצר העליון, והברכות היוצאות מפי המברך למטה, עולות למעלה למקום הראוי להם להמשיך שפע אל כל מין מעין ברכתו וכו' ולכן אם 

 ו שהוא נהנה מן העוה"ז בלא ברכה, הוא ממעט הברכה בעולם.   מהתפלה ומן הברכות א

down from Shamayim and give blessing to 

your nation. He openly asks for a Bracha, which 

indeed all people who have gratitude deserve. 

After you work on Hoda'ah and thank Hashem 

all day. ask for a Bracha from Him, and watch 

Yeshuos come your way!! 

*** 

The Dubna Maggid says4 that the quickest 
Yeshuos come to people who are 
engrossed in being thankful.  

Story 

A person was looking for a Shidduch, with 

difficulty. He decided to spend two weeks writing 

his thankfulness to Hashem for many things. He 

did this for half an hour a day, and in those two 

weeks, the most Chashuva Shiduchim were redd 

to him. 

Difficult Issues in Life Are Really Blessings in 

Disguise 

We can also suggest that lots of negatives and 
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K'lalos are Mach'nia a person. Hachna'a is the 

key to all good Middos [Chovos Halvavos5], and 

Dovid HaMelech said: ַוֲענִָׂוים ִייְרשּו ָאֶרץ 

 Anavim will have continued תהלים לז יא 

existence [as opposed to the Reshaim, who will 

disappear]. Those who have humility are loved by 

all, and they take over the world. Similarly, being 

in the: ּכּור ַהַבְרֶזל refinery of Mitzrayim for 

over 200 years purified Klal Yisroel, and forever 

they have an unusual Eidelkeit. 

**** 

All those difficult issues in your life are really 

blessings in disguise, since they give you 

Hachna'a and Eidelkeit. You soften and you give 

in to a situation, and this way you really grow. 

“Red lights”, lack of order, confusion, and 

forgetfulness, are all tiny Yissurim which are 

Mach'nia a person. If he accepts the situation 

[verbally], he gets a big Mitzva; besides the 

prospect of a Yeshua. 

ֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום  ֵאֶלה ֲאֶשר אָּ ִנים הָּ ֲאבָּ ִקימּו ֶאת הָּ תָּ

ל  כז דְבַהר ֵעיבָּ  

 
תהיינה חובות הלבבות שער הכניעה ]פרק ח[ אבל אם הכניעה סמוכה למידות הטובות או המידות הטובות סמוכות לה, אומר בתשובה זה וכו' וזה מחייב ש 5

, שלא תיתכן מידה טובה למי שלבו ריק מהכניעה לאלקים. והדין נותן בעבור זה, והיא ראש ותחילה להןכל המידות הטובות והחובות סמוכות לכניעתו, 

י  - ויש בלבבו מאומה מן הגאוה והגדולה. וכן ראש התשובה  א ְשמִּ ְקר  ר נִּ י ֲאשֶׁ ְנעּו ַעמִּ ּכ  השפלות והשחות והכניעה, כמו שאמר הכתוב ]דברי הימים ב, ז יד[ ְויִּ

יַבְקש ְתַפְללּו וִּ ם ְויִּ יהֶׁ ם, ואֲעל  ת ַאְרצ  א אֶׁ ְרפ  ם ְואֶׁ את  ְסַלח ְלַחּט  ם ְואֶׁ ַמיִּ ן ַהש  ְשַמע מִּ י אֶׁ ים ַוֲאנִּ עִּ ר  ם ה  יהֶׁ ַדְרכ  בּו מִּ ַני ְוי שֻׁ ם. ּו פ  ית  ְכְנעּו לֹא ַאְשחִּ  מר ]דברי הימים ב, יב ז[ נִּ
זְ פירוש הגאון מוהר"ר רבי שמשון בן הר"ר רפאל הירש זללה"ה עה"פ  6 ם מִּ ית  ש  נִּ ַח ּוב  ולא על ראשו הפורח של  ,על ראשו השומם של הר עיבל[ כז ה]ב 

תקים את אבני התורה ותבנה מהן מזבח. קיום תורת ה' מביא לידי התרוממות כל חומר ארצי אל ה', ודבר זה איננו תלוי בשום הנחה ארצית  ,הר גריזים

מעון לתורה ולשאוף לעלות אל פסגתה האידיאלית, ובעצם שאיפתך להתרומם  קודמת. הדלה שבאדמות הארציות תכשר למטרה זו. בכל מקום אפשר לכונן

 אל ה' תמצא את השלום ואת השמחה לפני ה'
ַח ַלה' ]ח כ, עמ' קסג[ אופייני הוא,  7 ְזב  ן ֹנַח מִּ בֶׁ שתפיסת המקדש של בני פירוש הגאון מוהר"ר רבי שמשון בן הר"ר רפאל הירש זללה"ה בפרשת נח עה"פ ַויִּ

אנו שונה מזו של בני נח. אנו רשאים להקריב רק על גבי מזבח שנבנה מכמה אבנים, ואסור לנו להקריב על מצבה העשויה אבן אחת בצורתה הטבעית.    ישראל

זבחים נח א[ ]מצווים לבנות את המזבח, גם אין להעמידו על גבי כיפים ועמודים ]מכילתא יתרו כ כא[ שכן הוא נקרא מזבח אדמה, עליו להיות מחובר לאדמה  

. לקחת אבן אחת ולהקריב על גבה, פירושו להשאר זה משום שהמזבח מסמל את התרוממות האדמה אל ה' על ידי מעשה האדםכהמשך לאדמה, כביכול.  

כדי , ומרומם את עצמו על ידי יצירתו העצמית לדרגת אדם חפשי, מסמל אדם המעלה עצמו מעל הטבע, המזבח הבנויבמדרגת הטבע. לעומת זאת, 

 .  לעלות משם אל ה'
ירושלם  מופת הדור ]קצת ממאמריו והליכתו בקדש של הגאון הצדיק עמוד האמונה מופת הדור רבינו יחזקאל לוינשטיין, מאת תלמידו אלחנן יוסף הרצמן, 8

ם ְבַטח ְבש  ין ֹנַגּה לֹו יִּ ים ְוא  כִּ ַלְך ֲחש  ר ה  ַע ְבקֹול ַעְבדֹו ֲאשֶׁ א ה' ֹשמ  ם ְיר  כֶׁ י ב  יו ]ישעיה נ י[ מי הוא המאמין והבוטח בה'?   תשלו, שיחה יב עמ' קג[ מִּ אֹלק  ן ב  ע  ש  ה' ְויִּ

 אינו מצליח,  בכל אשר יפנה מר לו,  והוא סובל ונרדף בעולם הזה,  שהרגיש הנסיון הקשה כשהנהגת שמים נסתרת מעיניו,  זה שנבחן במצב של חשכה

ועם כל זה לא סר מאמונתו, והוא בוטח בה' ונשען באלקיו. זהו האדם שיכול .  לֹו"ולא רואה סימן ברכה בעבודתו הרוחנית "ֵאין ֹנַגּה  ,  בחיי העולם הזה

. כך מחייבת האמונה: למרות החשך, להאמין כי הכל מידו יתברך, וברצותו יהפוך החשכה לאורה. ואפילו שאין כל מוצא להקרא ירא ה' ושומע בקול עבדו

מקרינו כלם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד" ]רמב"ן סוף בא[. זה יסוד טבעי לכך, כל הכוחות כולם רצון ה' הם. "כל דברינו ו

הבורא האמונה, לא לתלות את התופעות בסיבות להכיר את השקר בהבנת "כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה" לדעת כי הכל מתחדש ומתהוה ברצונו של 

 והשנה השביעית, והיובל, להשריש אמת זו בלבבות.   יוצר הכל. ועל זה ניתנו מצוות השבת,
ה ַלֲעשֹות ְמַלאְכתֹו  סוטה לו ב, 9 י ְּכַהיֹום ַהזֶׁה ַוי בֹא ַהַבְית  . והאי מלאכתו תשמיש] מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכוונו ,אמר רבי יוחנן]וישב לט יא[ ַוְיהִּ

ה ַלֲעשֹות ְמַלאְכתֹו רש"י[ באותה שעה באתה וכו'  [תשמיש] וחד אמר לעשות צרכיו נכנס [מלאכה] חד אמר לעשות מלאכתו ממש ,רב ושמואל , ַוי בֹא ַהַבְית 

  ?רצונך שימחה שמך מביניהם ,עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם ,יוסף :אמר לו ,דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון

Greatness Is Davka The Person Who Is NOT 

Succeeding, Yet He Doesn’t Give Up 

Why was the twelve stone Mizbeach on Har 

Ei’val which is barren and desolate, and not on 

Har Gerizim which was blossoming and 

flourishing? [see RSRH6]. RSRH always 

describes7 a Mizbeach as a symbol of aiming high 

and aspiring to greatness. A person should 

realize that the greatest people are those who 

may be anchored in a low-life situation, yet 

they still aspire and don’t give up. 

** 

Reb Chatzkel Levenstein explains8 the Passuk: 

ִמי בֶָׂכם ְיֵרא ה' שֵֹמַע ְבקֹול ַעְבּדֹו ֲאֶשר 
הַָׂלְך ֲחֵשִכים ְוֵאין ֹנַגּה לֹו ִיְבַטח ְבֵשם ה' 

ישעיה נ יְוִישֵָׂען ֵבאֹלקָׂיו    that the true Y’rei 

Shamayim is the:  ֹהַָׂלְך ֲחֵשִכים ְוֵאין ֹנַגּה לו 

one who walks in “darkness”, i.e. has no 

Hatzlacha in Torah and Tefila, yet he has 

Bitachon to overcome everything. Yosef 

HaTzaddik told Eishes Potiphar:   ֵאיֶנּנּו גָׂדֹול

וישב לט טַבַבִית ַהֶזה ִמֶמִּני   I am the greatest 

person in this house! Chazal9 and the Meforshim 
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say that he was almost Nichshal in Aveira. We can 

suggest that this is a Remez:  ֵאיֶנּנּו גָׂדֹול ִמֶמִּני 

“Since I have such a serious Nisayon, it is a proof 

of my greatness” [and a person isn’t given a 

Nisayon that he can’t overcome]. 

*** 

Your Yetzer Hara Is A Proof of Your 

Greatness 

Every Yid should value himself and say:   ֵאיֶנּנּו

 ;there is no one greater than me גָׂדֹול ִמֶמִּני

precisely because I have such difficult Nisyonos. 

And:  ָׂסוכה  לדוֹ גָׂ  רוֹ ְציִ  רוֹ בֵ ַחל ֵמדוֹ גָׂ ל ַהכ

 the greater the person, the greater is his נב א

Yetzer Hara. People look down at themselves 

when they feel a strong Yetzer Hara. You should 

view yourself as a person who is much higher than 

your present weakness, and say: How could such 

a Chashuva person like me fall like this? You 

should always feel as if the real “you” is much 

greater than what’s happening now. 

**** 

By the way, this Parsha is loaded with the concept 

of being “higher”:  כו יטּוְלִתְתָך ֶעְליֹון  
ּוְנתְָׂנָך ה' ְלרֹאש ְוֹלא ְלזָׂנָׂב, ְוהִָׂייתָׂ ַרק 

ּוְנתְָׂנָך  כח יג, ְלַמְעלָׂה ְוֹלא ִתְהֶיה ְלמָּׂטָׂה
.  כח א ֶעְליֹון  

ם  עָּ ֵרְך ֶאת הָּ ה  -ֵאֶלה ַיַעְמדּו ְלבָּ לָּ יג -כז יבְוֵאֶלה ַיַעְמדּו ַעל ַהְקלָּ  

A Person’s Lifelong Avoda Is to Lessen His 

Ka'as And Increase His Rachamim  

Notice how when giving Brachos. the Torah says: 

 you will give a Bracha, whereas by the   ְלבֵָׂרְך

K'lalos it says:  ַהְקלָׂלָׂהַיַעְמדּו ַעל  they will 

“stand by” the K'lala, not that they will actually 

give any K'lalos. This is similar to Hashem 

 
עתנחומא פרשת תזריע ]פרק ט[ ד"א  10 אין שמו של הקב"ה נזכר על הרעה אלא על  ,אמר רבי אליעזר בן פדת בשם רבי יוחנן]תהלים ה ה[  לֹא ְיגְֻׁרָך ר 

בראשית ]שנאמר  ,הזכיר שמו על האור ולא הזכיר שמו על החשך ,שבשעה שברא הקב"ה את האור ואת החשך וקרא להן שמות ,תדע לך שהוא כן ,הטובה

א ֱאֹלה[  א ְקר  הקִּ ַויִּ ְיל  א ל  ר  ְך ק  אֹור יֹום ְוַלחשֶׁ א ֱאֹל"אבל כשבא לחשך אינו אומר  ,הרי הזכיר שמו על האור ,ים ל  ר  הקִּ ק  ְיל  ְך ל  ה"אלא  "ים ַלחשֶׁ ְיל  א ל  ר   ".ק 

ל]שופטים ו לט[ כשאמרו  ,ועוד מצאתי[ ובתוספות מסכת תענית ]ג א, ד"ה ואילו ְהיֶׁה ּט  ץ יִּ רֶׁ א  ל ה  ןקִּ ַוַיַעש ֱאֹל ]שם פסוק מ[ כתיב, ַעל ּכ  ]שם  וכשאמר, ים ּכ 

ב  פסוק לט[ ץ ֹחרֶׁ רֶׁ א  ל ה  ּה ְוַעל ּכ  ז ה ְלַבד  ְהיֶׁה ַעל ַהגִּ ן  ]שם פסוק לח[  כתיב,  ַטל יִּ י כ  כי אין הש"י מזכיר   ,וטעמו אשר אומר כי הוא זה  .ולא הזכיר בזה הש"י,  ַוְיהִּ

יָך  כא[  כ  ]יתרווכתיב    ,כי אם יהיה חורב על כל הארץ היתה רעת יושבי בה  ,שמו על הרעה ַרְכתִּ יָך ּוב  לֶׁ בֹוא א  י א  ת ְשמִּ יר אֶׁ ר ַאְזּכִּ קֹום ֲאשֶׁ ל ַהמ  אבל כשאמר ,  ְבכ 

ל ְהיֶׁה ּט  ץ יִּ רֶׁ א  ל ה  א ֱאֹל ה[ בראשית א]וכדומה לזה  .יםקִּ ֹלַוַיַעש אֱ כתיב  ,ַעל ּכ  ְקר  הקִּ ַויִּ ְיל  א ל  ר  ְך ק  אֹור יֹום ְוַלחשֶׁ וכן  .וגבי חשך לא הזכיר השם יתברך ,ים ל 

כל   והניח לצייר מגינו לפני  ,משל למלך שבנה דירה נאה  .הכל הולך אל מקום אחד  ,מלא תרצח ואילך לא הזכיר הש"י  יד[-יג  כ  ]יתרובחמשה דברות אחרונות  

 .זולתי בית הכסא מקום הטינוף ,חדרי הבית

Himself. Chazal say10 that Hashem only 

associates His name with Rachamim. By the 

creation of the “light”, it says:  ַוִיְקרָׂא ֱאֹלִהים

 Hashem” called the“  בראשית א ה לָׂאֹור יֹום

light “day”; but by darkness: ְוַלחֶשְך קָׂרָׂא לְָׂילָׂה 

“He” called it night [without any mention of His 

name].                         ** 

As a Tzelem Elokim, a person is expected to be 

similar to Hashem and be full of Rachmanus, 

even on the worst Reshaim. Like Chazal say: 

ת ֶברֶ קָׂ ין ְממִ יְ ה וִ חָׂאל דוֹ מא שְ ֵהם ְתלָׂ עוֹ לְ 

 When you need to push away, do it סוטה מז א

with your left hand. But when you draw close, 

use your right hand. When you are nice it is with 

your whole heart [the “right” dominant hand]. 

When you need to be mean, it’s not the real you, 

like the left hand which is weaker. 
*** 

R’ Chaim Langleben Zatzal told me that the #1 

Avoda is not to have Ka'as. Having Ka'as actually 

R' Gershon [center] surrounded by his Talmidim in America.  
R' Chaim Langleben is standing directly behind him 
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means having a cruel Lev, which is typical:   ֵיֶצר

 .inborn Yetzer Hara ֵלב הָָׂאדָׂם ַרע ִמְּנֻערָׂיו

The more you work on it, the more you become a 

Rachamim person like Hashem. [In Breslov they 

say that Rachamim is the opposite of Ka'as. 

When you pity a person, it stops you from your 

anger towards him]. 

 

ְתָך   רּוְך ְפִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדמָּ כח דבָּ   

The Tachlis Of Every Human Is to Create and 

Be Productive  

In the list Brachos in this week’s Parsha, the 

concept of: ְפִרי fruits is all over the place. Your 

children, your fruits, the children of your animals, 

etc. ְפִרי Fruit symbolizes the accomplishments, 

the continuity, the growth, the expansion of the 

person, and his creativity. Just as Hashem 

“created” the world, so must a person create, like 

by doing Chesed and bringing Simcha to the 

world. That’s why a Chasuna is such a grand 

affair. It is the Tachlis and productivity of every 

human [as soon as a person is Niftar, they ask him: 

היָׂ ְברִ ה וְ יָׂ רְ פִ ְב תָׂקְ ַסעָׂ  Were you involved in 

bringing children into the world?]. 

** 

Saying Chidushei Torah and “building” a Pilpul 

with more and more Ra’ayos proofs, is the 

greatest thrill of mankind. [footnote11]. Or 

building Yeshivos, Chesed organizations, or 

raising children. This is the Simcha that a 

craftsman has when he completes his product, or 

from harvesting, etc. R’ Yaakov Kamenetzky 

 
הבעל הטורים בפרשת עקב עה"פ  11 ר  ר ַוֲעק  ק  ְהיֶׁה ְבָך ע  ר  ,אמר רבי יהושע בן לויוכעי"ז בבכורות מד ב,  בגימטריא בדברי תורה. ]ז יד[ לֹא יִּ ק  ְהיֶׁה ְבָך ע  לֹא יִּ

 .מן התלמידים
ּנּו רש"י בפרשת שופטים עה"פ  12 ר ַיְחְנכֶׁ יש ַאח   ]כ ה[ ודבר של עגמת נפש הוא זה.ְואִּ
יבראשית רבה ]נו ד[  13 בִּ ר א  יו ַויֹאמֶׁ בִּ ם א  ה  ל ַאְבר  ק אֶׁ ְצח  ר יִּ ]וכי לבך   בדת לבךוא ,סבא סבא :אמר ליה ,בא לו סמאל אצל אבינו אברהם ]וירא כב ז[ ַויֹאמֶׁ

ואם מנסה אותך יותר מיכן את  :אמר ליה .כן נתמל ע :אמר ליה ?שנה אתה הולך לשחטו מאהבן שניתן לך ל אובדת, שתלך לשחוט את בנך. מתנות כהונה[

ה [ב איוב ד] יכול לעמוד ְלאֶׁ יָך תִּ לֶׁ ר א  ב  ה ד  ס  למחר אומר לך שופך   :אמר ליה אה ועיף[.]ועוד יותר מזה אעמוד בנסיון, ולא אהיה ל ויתר על דין :אמר ליה? ֲהנִּ

ברא  :אמר לו .בא לו אצל יצחק ,וכיון שלא הועיל ממנו כלום .כן נתמל ע :אמר ליה !ששפכת דמו של בנך  ]כלומר, דין שופך דם אתה חייב[ דם את חייב

]פי'  א"כ כל אותן הפרגזיות :אמר ליה .כן נתמל ע :אמר ליה !לשוחטך ]אברהם[ הולך הוא ]בן העניה והדלה. כך פי' הערוך, ועל שרה אמר כן[ דעלובתא

 ]כלומר, אותן התכשיטין שעשתה לך אמך,  ואתה אינך מכניס בלבך ,לישמעאל שנאיה דביתה ירותא ,שעשת אמך רש"י, דברים החמודים ומיני קישוטין[

]כלומר, משל הוא בפי הבריות, דבר לשון הרע  כד לא תיעול מילא כולא תיעול פלגא לישמעאל שנוא הבית יהיו לירושה, ואתה אינך מכניס את זאת בלבבך[

יו ַויֹאמֶׁ הה"ד    אעפ"י שאינה נכנסת כולה בלב המקבל, מ"מ נכנסת חציה. ולפיכך כתיב מיד:[ בִּ ם א  ה  ל ַאְבר  ק אֶׁ ְצח  ר יִּ יַויֹאמֶׁ בִּ ]הרי שנכנסה הסתת השטן בלבו   ר א 

 . קצת, אעפ"י שקודם לזה הלך לישחט בלב שלם[

Zatzal told me that every person needs work on 

getting Sippuk satisfaction from building what 

he’s good at.                *** 

Don’t Let Others Do What You Should Be Doing 

A Jewish soldier would be sent home if he had just 

gotten married, built a vineyard, or a house; lest 

he be killed in battle and another person would 

finish what he started. And in the Tochacha this is 

exactly what happened:   ִאשָׂה ְתָאֵרש ְוִאיש ַאֵחר

 etc. Rashi says12 that this is a ִיְשּכֶָׂבּנָׂה כח ל

painful Agmas Nefesh. Chazal say13 that during 

Ma'aseh Akeida, the only Tayna of the Satan that 

pained Yitzchok was that Yishmael would be 

instead of him.            **** 

How vital that a person become his true-self, 

by using all his unique Kochos, and not letting 

others do what HE should be doing. Your 

unique abilities that Hashem gave you is life 

itself; not using them is a true Tochacha and the 

Churban of a person. I know a person who used 

to say: תהלים יח כט ה' ַיִגיַּה חְָׂשִּכי  Hashem 

will illuminate my darkness [this Passuk is 

mentioned in the Tefila before lighting the Neiros 

Chanukah] with lots of Kavana, and he was Zoche 

to thrive in using his abilities. 

***** 

This is the Ner and the light of each individual, 

being yourself! [As the Velt says: “Imitation is 

suicide”]. That’s why Novardok was so involved 

in Amitzus. Doing Pratim [especially public 

speaking] and learning Shaar Yichud HaMaaseh 

of Chovos Halvavos creates fearless people. So 
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many Yungerleit could go out to be M'karev 

and turn over Klal Yisroel, if they would leave 

their comfort mode. But fear of humans gets in 

the way of mountains of creativity. 

****** 

Zikkui HaRabbim Is A Gold Mine That Has to 

Be Taken Much More Seriously 

Mishnas Reb Ahron [#3] says that your learning is 

a different Madrega if you are planning someday 

to go out for Klal Yisroel. A person has no idea of 

his real Kochos, but those who go out, thrive and 

blossom and become new people. It is known that 

their Simcha level is highest. We all have issues. 

“Issues” force us to have Bitachon, and that’s 

what life is all about. 

******* 

But instead of spending a life full of “Zich” issues, 

e.g. my Parnasa, my Nachas, my own Avoda, my 

relationships etc. these people have Si'ata 

D'Shmaya and their issues and Bitachon are 

regarding how to help Klal Yisroel. I heard from 

R' Nosson Wachtfogel Zatzal that R' Ahron Kotler 

Zatzal gave a Bracha that those who go out will 

have Nachas from their children. 

******** 

I Was Taught by My Rabbeim That the More 

Zikkui HaRabbim, The Better 

I’ve seen radical changes for the better in those 

who had the courage to go out. And the Baalei 

Mussar say that in order to be Zoche b'Din on 

Rosh Hashanah, a person should become an Ish 

HaKlal, i.e. to do as much as you can to help 

others. You become one of Hashem’s soldiers, 

and He treats you best. 

********* 

There are many people who do incredible Mesirus 

Nefesh in this field, and usually the reason is 

 
שהרי ריב"ל אמר מימי לא בירך ישראל   ,כתב הטור י"א שצריך להקדים הלוי לישראלבענין אם יש דין להקדים את הלוי, כתב המג"א ]או"ח סי' רא סק"ד[    14

ועוד   ,דא"א שריב"ל לא סעד מימיו אצל מי שגדול ממנו ואפ"ה בירך הוא  ,היה גדול. והב"ח כתב דזה אינו  שריב"ל  ,ואין נראה דהתם מצד גדולתו קאמר  ,לפני

ובמתני' סוף הוריות אמרינן   .הביא ראיות ע"ש. וכן יסד בחרוז נודה לשמך כו' ברשות הכהנים והלוים. ויש גורסין הכהנים הלוים כלומר דהכהנים איקרו לוים

וצ"ע למה מייתי  ,לימוד למחצהא"כ ה"ה לשאר דברים דאין  ,וכיון דחזינן דליטול צדקה ולקרות בתורה קודם ,לוי קודם לישראל. וכ"פ בי"ד סי' רנ"א ס"ט 

רק   ,ועיין במ"ר פרשת נשא ובירושלמי דהוריות. אח"כ ראיתי בירושלמי סוף הוריות דאיתא התם שלוי וישראל שוין  ,בגיטין מקראות אחרים ובהוריות גם כן

 וכ"ה בספרי שם. ,ה כתב ג"כ כןוצ"ע למה דהא רש"י פרשת רא ,אבל בי"ד פסקו דלא כוותיה וכמ"ש הרב"י שם ,בזמן הדוכן היה לוי קודם

simple. They have a Chinuch to do these things. 

A famous Yeshiva where their Yungerleit were 

Zoche to build 70 Yeshivos for Baalei Teshuva, 

are brainwashed into believing in the greatness of 

Harbotzas Torah, and to get involved as soon as 

they get married. Otherwise, they’d never go out. 

[They learn for five years in Kollel]. 

********** 

R' Nosson Wachtfogel Zatzal believed in 

building Kollelim all over the world, in every 

place Yidden exist. He said that he’s afraid he’d 

never get out of Gehinom for not doing more in 

this area. This became one of his main Kabalos 

resolutions during Elul and Ne'ila. Of course, 

those who aren’t going anywhere anyway, have 

an Avoda of being Sameach B'chelko, especially 

if they are learning. They need to believe that 

what they do is Kodesh Kodashim, and is the best 

thing in the world. 

*********** 

You can always find Chazal’s to prove that you 

are Mr. Gevaldig; especially if you have 

challenges or feel unsuccessful. Aderaba, your 

greatness skyrockets. Sameach B'chelko is a 

lifetime job. At the same time, having She'ifos for 

improvement is also Kodesh Kodashim. 

 

נָּה   ְוַגם ְנַתִתיו ַאְלמָּ כו יגַלֵלִוי ְוַלֵגר ַלּיָּתֹום ְולָּ   

Those Who Lack in Life Become the Biggest 

Winners 

Notice how the Levi is always mentioned together 

with the Ger, the Yasom, and the Almana. He is in 

the same “nebach” category as them!? This is the 

same Levi to whom we give our Ma'asros, and 

give unusual respect!14 The leaders of Klal Yisroel 

are Davka nebachs?! We can suggest that in order 
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to be: עקב י ט ַנֲחלָׂתוֹ  ה' הּוא  Hashem is his 

portion, it must be proceeded by:  ֹלא הָׂיָׂה

שם ְוַנֲחלָׂה ִעם ֶאחָׂיוְלֵלִוי ֵחֶלק   He would 

not have a regular portion with his brothers. 

** 

Those who don’t have the proper Gashmiyus are 

the true Baalei Bitachon because they are 

lacking. Your very Chisaron and issue in life is 

exactly what makes you superior in Emuna and 

Bitachon; you need to be lacking. Next time, 

don’t complain about your unfortunate Mazal. 

Your issues are exactly what makes you an 

Adam Gadol and Baal Bitachon! 

*** 

The Ramban says15 that the Ger, Yasom, and 

Almana are true Baalei Bitachon in Hashem, since 

they have nothing else in the world. The same is 

with the Levi and all Bnei Torah [Rambam16] and 

 
םהרמב"ן בפרשת משפטים עה"פ  15 יִּ ְצר  ץ מִּ רֶׁ ם ְבאֶׁ יתֶׁ ים ֱהיִּ רִּ י ג  ּנּו ּכִּ צֶׁ ְלח  ר לֹא תֹונֶׁה ְולֹא תִּ והנכון בעיני כי יאמר, לא תונה גר ולא תלחצנו ותחשבו  ]כב כ[  ְוג 

חץ אשר מצרים לוחצים אתכם ועשיתי בהם נקמה, כי אני רואה דמעת העשוקים שאין לו מציל מידך, כי אתה ידעת שהייתם גרים בארץ מצרים וראיתי את הל

, שכל אלה אינם בוטחים בנפשםאשר אין להם מנחם ומיד עושקיהם כח, ואני מציל כל אדם מיד חזק ממנו וכן האלמנה והיתום לא תענו כי אשמע צעקתם, 

ם יְ   :הוסיף טעם  [להלן כג ט ]ובפסוק האחר    .ועלי יבטחו םְוַאתֶׁ יִּ ְצר  ץ מִּ רֶׁ ם ְבאֶׁ יתֶׁ ים ֱהיִּ רִּ י ג  ר ּכִּ ש ַהג  פֶׁ ת נֶׁ ם אֶׁ והוא   ,כלומר ידעתם כי כל גר נפשו שפלה עליו  ,ַדְעתֶׁ

ה  [ב כג ]שמותנאנח וצועק ועיניו תמיד אל ה' וירחם עליו כאשר רחם עליכם, כמו שכתוב  ֲעֹבד  ן ה  ל מִּ א  ְשר  ְנחּו ְבנ י יִּ ֱאֹלַוי א  ל ה  ם אֶׁ ת  קּו ַוַתַעל ַשְוע  ְזע  ן קִּ ַויִּ ים מִּ

ה ֲעֹבד   .כלומר לא בזכותם רק שרחם עליהם מן העבודה ,ה 
 ה'אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני  ,ולא שבט לוי בלבד [יג יג]רמב"ם הלכות שמיטה ויובל  16

הרי זה נתקדש קדש קדשים  ,ים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדםקוהלך ישר כמו שעשהו האל ה'את לשרתו ולעובדו לדעה 

מנת חלקי וכוסי אתה תומיך   ה'ויזכה לו בעה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים, הרי דוד ע"ה אומר    ,לעולם ולעולמי עולמים  חלקו ונחלתו  ה'ויהיה  

 גורלי. 
וגם בספר קונטרס מופת יחזקאל ]מהליכותיו ודרכיו של מרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצוקללה"ה, עמ' מא. נדפס בתוך ספר זכרון יחזקאל,  17

וראו בחוץ על פניו את יראת הרוממות  ,שכידוע היה תמיד נראה בסבר פנים רציני מאד ,מענין גודל אמונתו ובטחונו בהשי"ת כדאי לספרומעלות הצדקה[ 

ני והוא לבש עוז ושאל מפ  [דבר נדיר לראותו מחייך]ניבז' וראה אותו מחייך  וופעם נכנס אחד ממקורביו לחדרו בישיבת פ  ,השרויה ברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו

בטחון בה' שיזמין  זוהיה לי א ,מפני גודל מצוקת הישיבה ,כשהייתי משגיח בישיבת מיר כמעט שלא הייתי מקבל משכורת חודשית :ענה לו ?מה רבנו מחייך

לי הבטחון בה'  וחסר ,אבל כשנכנסתי לכהן כמשגיח בישיבת פוניבז' הייתי מקבל מדי חודש בחודשו משכורת גבוהה בעתה ובזמנה ר,לי פרנסתי ממקום אח

מפני לחץ גדול של חובות כספיים שהישיבה ]והנה עכשיו בחסדי השי"ת זה כבר שמונה חדשים שלא קיבלתי משכורת הישיבה    ,על פרנסתי כמו שהיה לי במיר

 .ולכן שמחתי גדולה מאד ,קיבלתי חזרה את בטחוני ואמונתי בה' שיזמין לי פרנסה ממקום אחר [נסתבכה בהם אז

לדמותו ומצאתי עוד מעשה על נסיון שעבר המשגיח בענין המשכורת, שכנראה היה קודם לההוא דלעיל, בקובץ מנחת יהודה גליון א ]קובץ מאמרים וקוים 

והנה לפתע    ,יםירושלבפעם בהיותם יחד בביהכ"נ    ,פר הסבא זצ"ל מאותם ימיםיעל אפיזודה מיוחדת סבטחון הצדיקים[    6של ר' אליהו יהודה הכהן זצ"ל, עמ'  

זה שלש חדשים שהוא התמנה להיות משגיח   :ושאלה בפיו ,המשגיח הרוחני בישיבות מיר ופונביז' ,הגיע הגאון הצדיק מרן רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל

יעץ עם  התובא ל ,מצויה בכיס ואין הפרוטה ,עכשיו בחודש השלישי כבר הגיעו מים עד נפש ,בחודשיים הראשונים הבליג .ועדיין לא קיבל משכורת ,בפונביז'

או שמידת הבטחון מחייבת להמשיך ולבטוח בה' ולא לעשות  ,זצ"ל האם מותר לו לעשות השתדלות ולהעיר על כך באוזני ההנהלה הומינר רבי שמואל

בודת ה' ראוי לך שלא להשתדל אלא  אבל לפי מדרגתך העליונה בע  , הנה מצד דין תורה ודאי מותר לך לעשות השתדלות  : ענה לו רבי שמואל זצ"ל  ?השתדלות

 ח השלי  .יחזקאל והביא לו את המשכורת לכל שלשת החדשים לאחר יום הגיע שליח לרבי  .קיבל רבי יחזקאל את דבריו ולא עשה מאומה '.להמשיך לבטוח בה

וחשב לעצמו כי  ,שהוא היה זקוק לכסף מאדלא א ,זצ"ליח שבאמת כל חודש קיבל מהנהלת הישיבה את הכסף בזמן כדי למוסרו למשג ,הביע התנצלות ואמר

השליח להשתמש בכסף כהלואה   ,אם כך בינתיים יוכל הוא  ,ובודאי לא חסר לו כעת כסף  ,מישיבת מיר לפני עזבו משם לפונביז'  "פיצויים"בודאי קיבל המשגיח  

ל המשגיח רבי יחזקאל בשומעו זאת שמח שמחה גדולה מאד על שלא ניגש לישיבה להעיר ע .ועכשיו ב"ה נתרווח לו ובא להחזיר ,ואח"כ ישיב את ההלואה

אילו "שאמר  ,והוא הגיע שוב אל רבי שמואל הומינר זצ"ל להודות לו על העצה הטובה שיעץ לו שלא לעשות מאומה .וע"י כך היה גורם נזק לאותו שליח ה,ז

וע"י עצתך   ,זה שיפטרו אותו שליח מעבודתו והייתי עושק את פרנסתובהרי הייתי גורם  ,ם לי משכורתהייתי עושה השתדלות בפני ההנהלה על שלא נותני

טחון במדת הבהשלימים    ,כך חיו ובאוירה זו נתעלו אותם אנשי מעלה  ל זה".ולכן באתי במיוחד להודות לכם ע  ,זה ניצל יהודי מהפסד פרנסתובהנכונה נמנעתי ו

 .והאמונה בה'

all the Baalei Yissurim. Success can rob you of 

your Emuna and Bitachon. R' 

Chatzkel Levenstein17 was 

once seen particularly happy, 

which was very unusual. 

When someone asked him 

about it, he explained that his 

paycheck had been late, and 

he was forced to work on 

Bitachon, which makes you 

close to Hashem and gives 

loads of Simcha. 

**** 

My Rabbeim have taught me that in our 

generation, the main Teshuva of Elul is to have 

more Bitachon. Teshuva literally means to “come 

back” to Hashem and trust in Him [and stop 

worrying!].                 

R' Chatzkel Levenstein 
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יָּה ְמָחה] ְוהָּ כח טו  יָךקֶ ֱאֹל ה'ִאם לֹא ִתְשַמע ְבקֹול  [ָלׁשֹון שִׂ  

Why Is the Tochacha Sooo Long and With So 

Many Horrific Details? 

The Gemara tells a story18 regarding a time of 

tragedy, that the Chachamim started crying and 

Rabbi Akiva started laughing. Rabbi Akiva 

explained his reaction, since if wicked people 

could be so successful despite their wickedness, 

surely those who fulfil Hashem’s desire will 

receive His goodness. The Chachamim agreed 

with Rabbi Akiva. 

** 

When Faced with Difficulty, Always Say: 

“Midda Tova M’ruba” 

Rabbi Akiva also said19 [based on the Halacha 

that if someone joined a group of sinners and gets 

caught, he receives the same punishment as them, 

even though the deed would have been done 

without him] that surely one who joins a group of 

people doing a Mitzva will be rewarded, even 

though he wasn’t needed at all. This is a Klal 

Gadol: ִמדָׂה טֹובָׂה ְמרובָׂה ִמִמַדת פּוְרעָׂנּות 

Hashem’s goodness is greater than His 

punishment, and the ratio is 500 times more! 

[Chazal20]. So a long Tochacha is actually good 

news, since if we do Teshuva, we end up with 500 

times more goodness in our lives! The worse the 

Tochacha, the greater the Yeshua. 

*** 

Dovid HaMelech danced with much Simcha to the 

extreme, and his wife Michal couldn’t understand 

it.21 She was used to her father, who also danced 

 
ושמעו קול המונה של רומי מפלטה ]ברחוק[ מאה ועשרים מיל  ,וכבר היה ר"ג ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך ,מכות כד א 18

הללו שמשתחוים לעצבים גוים  :אמרו לו ?ואתם מפני מה אתם בוכים :אמר להם ?מפני מה אתה משחק :אמרו לו .ורבי עקיבא משחק ,והתחילו בוכין

לעושי רצונו על   ,ומה לעוברי רצונו כך  ,לכך אני מצחק  :אמר להן  ?באש ולא נבכה  ינו שרוףקואנו בית הדום רגלי אל  ,ים יושבין בטח והשקט אלילומקטרים ל

 .עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו, בלשון הזה אמרו לווכו'  !אחת כמה וכמה
שלא תאמר הואיל ובלאו הוא היתה העדות מתקיימת ]  לא בא השלישי להקל אלא להחמיר עליו ולעשות דינו כיוצא באלו  ,משנה מכות ה ב, רבי עקיבא אומר  19

על אחת כמה וכמה ישלם  ,ואם כן ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה [. רש"ילא יעשו בו דין הזמה לימדך הכתוב שאף הוא מן מקיימי דבר

ים ז[ לד ]תשאבמדה טובה הוא אומר  ,שמצינו מדה הטובה מרובה ממדת פורענות! ]כעושי מצוהשכר לנטפל לעושי מצוה  פִּ ֲאל  ד ל  סֶׁ ר חֶׁ במדת פורענות  ,ֹנצ 

ים [שם]הוא אומר  עִּ ב  ים ְוַעל רִּ שִּ ל   [.ַעל שִּ
מרובה מדת הטוב ממדת הפורענות על  ,אמרת ?מדת הטוב מנין ,אין לי אלא מדת פורעניות שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו תוספתא סוטה ]ריש פ"ד[ 20

ים ז[ לד  ]תשאבמדת הפורענות כתוב  ,אחת מחמש מאות עִּ ב  ים ְוַעל רִּ שִּ ל  ים ַעל שִּ נִּ ים ְוַעל ְבנ י ב  נִּ בֹות ַעל ב  ד ֲעֹון א  ד  [שם]במדת הטוב כתוב , ֹפק  סֶׁ ר חֶׁ ֹנצ 

ים פִּ ֲאל   .פורענות על אחד מחמש מאות הוי אומר מרובה מדת הטוב ממדת, ל 
ְפנ י  21 ר לִּ ז ּוְמַכְרּכ  ד ְמַפז  וִּ ְך ד  לֶׁ ת ַהמֶׁ א אֶׁ רֶׁ ה ְבַעד ַהַחלֹון ַות  ְשְקפ  אּול נִּ יַכל ַבת ש  ּה ה',ּומִּ ב  ז לֹו ְבלִּ בֶׁ   . שמואל ב, ו טז.ַותִּ

for a Mitzva, but not to such an extreme. Why did 

Dovid go to extremes? We can suggest the reason 

is because he was an Admoni and a Mo'avi, with 

the worst kind of Yetzer Hara. In order to combat 

an “extreme” Yetzer Hara, a person needs to have 

unusual Geshmak for Mitzvos. Dovid needed to go 

extreme in his Geshmak for Mitzvos.  

**** 

Use “Midda Tova M’ruba” to Have More 

Geshmak For Mitzvos 

Chazal say:   א הּו ְךרּוָב ׁשדו  קָ א ַהל  ָמל  א

קידושין ל ב ל לו  כו  ין יָ א  רו  ז עו    It is 

impossible to conquer the Yetzer Hara without 

special help from Hashem. So surely Dovid was 

always davening to Hashem to help him 

overcome his Yetzer Hara. You can daven: 

“Hashem, if You can give such lust and Geshmak 

for doing evil, surely You can give so much more 

Geshmak in the positive direction!”. 

***** 

In Elul we say in L'Dovid Hashem Ori: ת ַחַא

ה‘  םְּע ְּנֹוב ְּת  זו  ֲחלַ ..ית ה‘ב י ב ת  ב ׁש  ..ית  ל  ַאׁשָ   

Give us a GESHMAK in learning!   

ב  ה ּוְבטּוב ֵלבָּ ַבְדתָּ ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ְבִשְמחָּ כח מזַתַחת ֲאֶשר לֹא עָּ  

Good News for Those Who Find It Too 

Difficult to Be B’simcha 

Indeed, Simcha is A-1 in a Yid’s life. Especially 

for Baalei Bitachon, who see good in everything. 

Yet, many people are unhappy; either because 

they have depression, or they can’t smile too well, 

etc. The main thing is to TRY to be B'simcha, 
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especially by having Bitachon, which can be quite 

difficult. People who have struggles and yet keep 

fighting, are the greatest people in Klal Yisroel. 

Those who TRY [by learning Shaar 

HaBitachon] are Tzadikei HaDor, even though 

they don’t seem to succeed! I was taught that just 

by “opening” Shaar HaBitachon, you get 

Yeshuos.                       ** 

“I AM HAPPILY DEPRESSED”  

R’ Galinsky told me that with Hashem, everything 

is good. Shlomo HaMelech said:  ְבכָׂל ֶעֶצב

משלי כד יג ִיְהֶיה מֹותָׂר   Every drawback has 

its gain; even Atzvus has a Ma'ala. So be happy 

with your depressive nature! And don’t be so 

jealous of those Simcha’dike upbeat types. 

Very often it is a disguise; they can be even 

more depressed than you are! 

*** 

Have you even seen pictures of Obama the 

Rasha? He had a better smile than anyone! So 

don’t get carried away with admiration of smiles! 

And remember those pictures of laughing Nazis, 

Y'mach Sh'mam, as they torture Jews by ripping 

out their beards, etc. Amalek is known for 

Leitzanus. “Such a happy nation!” Rachmana 

Litzlan!                        **** 

L’havdil, when you are a new teacher, you don’t 

appreciate those “smiley” kids. Often, this is a 

sign of a “happy” troublemaker. He may be 

happy, but certainly he isn’t a source of Simcha 

for Klal Yisroel. The serious, Eidel, Baal Derech 

Eretz is much preferred and appreciated. They are 

a source of Bracha. 

ֹ ת שֶ ֹמוּלו ֲעַּת ַעֵֹדיו יוָּל ָּיד עִעְָּיו  םָּל ֹעוְא לְטֵַחה הֶזָּב ל ּּושָּא י ֹל
 רמב"ם הלכות תשובה ב ב

We CAN Achieve the Real Bona Fide Teshuva  

There is a famous Rambam in Hilchos Teshuva 

that defines22 “real” Teshuva as being so sincere, 

that even Hashem can testify you will never do it 

 
ַיֲעֹזב   ]ישעיה נה ז[ שנאמר ,ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד ,ויסירו ממחשבתו ,הוא שיעזוב החוטא חטאו ?ומה היא התשובה רמב"ם הלכות תשובה ]ב ב[ 22

יו וגו' וכן יתנחם על שעבר ן ַמְחְשֹבת  וֶׁ יש א  ע ַדְרּכֹו ְואִּ ש  י ]ירמיה לא יח[ שנאמר ,ר  ַחְמתִּ י נִּ י שּובִּ י ַאֲחר  א  ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החט  ,ּכִּ

ינּו וגו'ק  ְולֹא נֹאַמר עֹוד ֱאֹל ]הושע יד ד[ שנאמר ,לעולם ה י ד   .וצריך להתודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בלבו ,ינּו ְלַמֲעש 

again. This scares everybody; who  can do such a 

Teshuva?? I heard that someone mentioned this to 

a Slabodka Rosh Yeshiva, and he said that we 

don’t follow this Rambam. We hold like those 

Shitos who say that as long as you’re trying, it’s 

good enough. 

** 

In Novardok however, this Rambam was taken 

seriously, especially by R’ Pinchos Menachem 

Malach Zatzal. He would say that when he 

learned Mussar, this Madrega was expected. He 

also said that although they didn’t work on 

Inyanei Kedusha in Novardok, the Mussar Seder 

was so powerful, it caused you to be so high that 

you couldn’t even dream of these Yetzer Hara’s. 

***  

Novardok Was Known for Making Fun of The 

Yetzer Hara 

The Passuk in Tehilim says:  כ י י ַדב ר ָׁשלו ם
 ֶאל ַעּמו  ו ֶאל ֲחס יָדיו ו ַאל ָיׁשּובּו ל כ ס ָלה
 Hashem will give goodness to His תהלים פה ט

nation, and they will not return to their 

“mistakes” [which caused their problems in the 

first place]. כ ס ָלה  means foolishness. Novardok 

was known for making fun of the Yetzer Hara. 

Their Shabbos Shuva Drasha was a four-hour 

Shmuess making Leitzanus out of the Yetzer Hara, 

given by the Alter himself. When you truly laugh 

at Kin'ah Ta'ava and Kavod etc. you won’t ever 

dream of doing these evils. You understand the 

stupidity. No wonder Novardok had a super high 

Simcha level. They weren’t stressed by the 

Milchemes HaYetzer, which tempts you to do 

something you aren’t allowed to do. 

**** 

They were brainwashed with the right Limud 

HaMussar, until they had no Ratzon for empty air, 

Hevel Havalim, and ludicrousness. Novardokers 

were always laughing at the world, where being 
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entrenched in Kin'ah Ta'ava and Kavod is the 

sick, silly, and “respectable” norm! 

***** 

It appears that Rabbi Akiva also had this Derech. 

The Gemara says23 that he would make Leitzanus 

of those who do Aveiros. Chazal tell24 that he was 

once in a Syrian jail, and the king of Syria tried to 

be Machshil him with two Shiktza’s. When the 

king asked him why he wasn’t even fazed by their 

presence, he said that they had a terrible stench, 

like Sh'katzim cockroaches. [Obviously this was a 

Ruchaniyus scent].    ****** 

When the wife of: עשָׂ רָׂ ס הָׂפָׂרּוְסנָׂרְ טּו  

Turnus’ruffes HaRasha tried to be Machshil 

him, he spat, cried and laughed. [Gemara25]. She 

was a total non-issue to him, despite her beauty. 

She was so impressed, that she was later M'gayer 

and eventually she married him. Similarly, Rabbi 

Akiva laughed when the other Tana'im cried at 

unfortunate situations26. It appears that Rabbi 

Akiva was full of laughter in general. 

******* 

His Rebbe was Nachum Ish GamZu, and Rabbi 

Akiva himself was the author of:  ָׂיד  ֵבעָׂה דְ ל ַמּכ

עֵָׂביד  בַטא לְ נָׂמְָׂחרַ   Everything Hashem does is 

for the best. We Jews, have a: ו ַנֲהפו ְך הּוא 

 
, יומא חד אידמי ליה שטן כאיתתא בריש דיקלא, נקטיה לדיקלא וקסליק ואזיל. כי מטא לפלגיה בעוברי עבירה ר' עקיבא הוה מתלוצץקידושין פא א,  23

 דדיקלא שבקיה, אמר: אי לאו דמכרזי ברקיעא הזהרו ברבי עקיבא ותורתו, שויתיה לדמך תרתי מעי. 
ַגר לו שלטון שתי נשים יפות  24 רחצום וסכום וקשטום ככלות והיו מתנפלות עליו כל הלילה,   אבות דרבי נתן ]פט"ז ה"ב[ מעשה בר"ע כשהלך לארץ פלוני, ש 

מה  :אמר ליה ?לא יפות המה ,השלטון מפני מה כו' אמר ליהו .זאת אומרת חזור אצלי וזאת אומרת חזור אצלי, והיה יושב ביניהם ומרקק ולא פנה אליהן

פות ושרציםאעשה,  וטרי בילות  נ עלי מבשר  בא  חן    .רי
דהאי  ,בכה .דעתידה דמגיירא ונסיב לה ,שחק .שהיתה באה מטיפה סרוחה ,רק .ובכה ,שחק ,רק ,יבא ראה אשת טורנוסרופוס הרשעע"ז כ א, ואף רבי עק 25

 . שופרא בלי עפרא
על עצמו היה אומר, שכעס עליו המקום ]  חמהְּעזהְּישְּבעולםְּ:אמרְּלהןְּ,כשחלהְּרביְּאליעזרְּנכנסוְּתלמידיוְּלבקרוְּ,אמרְּרבהְּברְּברְּחנהְּקאְּא,ְּסנהדרין 26

אפשרְּספרְּתורהְְּּ:אמרוְּלוְּ?וכיְּמפניְּמהְּאתםְּבוכיםְּ:אמרְּלהןְּ?למהְּאתהְּמשחקְּ:אמרוְּלוְּ,התחילו הן בוכין ורבי עקיבא משחקְּ.[. רש"יוהכביד חוליו

כלומר ]  ואיןְּדובשנוְּמדבישְְּּ,ואיןְּשמנוְּמבאישְְּּ,ואיןְּפשתנוְּלוקהְְּּ,כלְּזמןְּשאניְּרואהְּרביְּשאיןְּיינוְּמחמיץְְּּ,לכךְּאניְּמשחקְְּּ:אמרְּלהןְְּּ?שרויְּבצערְּולאְּנבכה

אמרְְְּּּ!אניְּשמחְְּּ[מר להבא, לכךושכרו משת]  ועכשיוְּשאניְּרואהְּרביְּבצערְְּּ?[כל שכרו]  אמרתיְּשמאְּחסְּושלוםְּקיבלְּרביְּעולמוְְּּ[שהיתה הצלחה בכל מעשיו

ה ּטֹוב ְולֹא ְּ[הלת ז כק] לימדתנוְּרבינוְּ:אמרְּלוְּ?[שאתה אומר אני סובל עונותי] ולהכלוםְּחיסרתיְּמןְּהתורהְּכְּ,עקיבאְּ:לו ר ַיֲעשֶׁ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ א  יק ב  ין ַצדִּ ם א  ד  י א  ּכִּ

א  .יֱֶׁחט 
ימדרש תהלים ]מזמור א[  27 י פִּ ְמר  צֹון אִּ ְהיּו ְלר   ולא יהיו קורין בהם כקורין בספרים ,יעשו לדורות ויכתבו לדורות אמרי פי ויחוקקו לדורות ]תהלים יט טו[ יִּ

 .כנגעים ואהלותאלא יהיו קורין בהן ונוטלין שכר עליהם  [והיינו ספרי יוונים ,ואל יהיו קורין בהם כקורין בספרי מוריס :בילקוט גרס]
הלבבות ליראת ה' וללימוד היראה והמוסר, לאדמו"ר הרב הגאון רשכבה"ג החסיד והעניו אור עולם  בקבוצת מכתבים ומאמרים להלהיאור ישראל ] 28

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

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

 .פריה להתקרב לעבודתו ית"ש, איש לפי ערכו
הנה הזוהר הק' בפ' תרומה מביא איך המהרהרים בתשובה   בספר זכרון יחזקאל ]מאמרים ממרן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לווינשטיין זצוקללה"ה, עמ' סא[  29

 .עיי"ש ל המחיצות ומעלהו משאול הגיהנם לג"עכאיך ההרהור של תשובה עומד לפני השי"ת ואינו זז ממנו עד שמשבר  ,ולא עשו תשובה ,בחייהם

V'nahapoch Hu mentality. Even the worst Aveira 

turns into a Mitzva when you do Teshuva. 

 
As the days of Elul speed by, many of us wish 

we’d be more serious about it. We turn to Hashem 

in a way similar to the Tefila of Dovid HaMelech, 

who davened that his Tehilim should be Chashuv 

to Hashem as the [difficult] Masechtos of Nega'im 

and Ohalos. [Medrash27]. Similarly, after trying 

to improve ourselves as much as possible, we ask 

Hashem to please be Machshiv our Elul like the 

Elul of previous generations, when everyone 

became: ָאַחזו  ַפָלצו ת terror stricken just from 

hearing Elul in Rosh Chodesh bentching [Ohr 

Yisroel28] since we are trying our best, and:   ֵאין
ם א עִ יָׂ נְ רּוְטא ְבא בָׂהּו ְךרּובָׂ שדוֹ קָׂ ַה

ע"ז ג א יותָׂיוֹ רִ ְב  Hashem doesn’t demand 

from us the impossible. Please accept my 

emotionless Tefila as if I cried to You with my 

entire heart.                   **** 

R’ Chatzkel Levenstein repeats many times29 that 
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the slightest movement in the direction of 

Teshuva is called Teshuva, and it opens up 

incalculable worlds of goodness for that person, 

and for the entire world. 

As long as you are just involved in Teshuva, e.g. 

you just open up a Mussar Sefer, or you listen to 

[or read] a Shmuess, or make a telephone call 

asking advice on how to improve yourself; you 

are already in the illustrious club of the greatest 

people in Klal Yisroel: The Baalei Teshuva!!                   

***** 
Elul is priceless. It is a time especially for 

Teshuva, and Hashem is waiting now more than 

ever to see us try to improve. Every Tefila has 

much more power than usual. Although you may 

not feel the great power of your Teshuva and 

Tefila in Elul, this is just a Nisayon. This is why 

people waste their Elul’s, and lose tremendous 

Hatzlacha in their lives. We daven to Hashem that 

He should help us do the best we can.    

הַ!בַ הַטוַ ימַ תַ חַ הַוַ יבַ תַ כַ ַאַ   

Novardok 
THE STORY OF R’ ASHER GORNOWITZ 

I heard the story of Asher Gornowitz years ago 

from a close friend of mine. My friend was 

visiting Yeshivas Moreh Derech and was inspired 

by the high level of learning, plus the special 

stress on Mussar and Middos. Each Rosh Yeshiva 

was special in his own way, and my friend spent 

time with the staff; each person helped him grow, 

but with one exception...        ** 

Except for R’ Asher Gornowitz. He was the least 

 
ועד כמה האדם מעשיר ומאשר עצמו בלמדו  ,ונוראות להתפלא מזה עד היכן הוא כח של הרהור טוב כשהאדם מתפעל ורוצה רק במחשבתו להתקרב אליו ית'

 .כל יום מוסר באמת

יבת מיר אור יחזקאל ]שיחות מורינו אדמו"ר המשגיח הגה"ח מרן יחזקאל הלוי לעוינשטיין זצוק"ל, מנהלה הרוחני בישיבת פוניבז' בא"י, ומלפנים בישובספר  

תוך תשובה, כשראה רבי מאיר שאחר בכה בשעת מיתתו אמר נסתלק רבי מ  [ירושלמי חגיגה]ואיתא בחז"ל   בארץ ובחו"ל, חלק ג אמונה, ב"ב תשמ"ג, עמ' מג[

, אך כיון שהיא אמיתית ונובעת בגודל מעלת הכרה אמיתית ואפילו יחידה וחד פעמיתולכאורה היכן מצא ר"מ תשובה גבי אחר, אלא הן הדברים שנתבארו  

ון לשוב בתשובה , וכיון שבכה אחר לפני מיתתו והגיע להכרה אמיתית ורצאין לתאר ולהעריך גודל מעלתה ורב חשיבותהמעומק לבו ונפשו של אדם, 

אמר רבי מאיר נסתלק אחר מתוך תשובה, ומעתה כמה חשוב לאדם בעת ששב בתשובה ואומר "חטאתי" לזכות לכל הפחות לאמירת "חטאתי" אמתית   ,שלימה

 .מתוך הכרה נכונה ועמוקה בעונש החטא, ואזי מיקרי תשובה אמיתית, כי גודל שכר "אנחה" אמיתית אין לתאר

impressive. He was a quiet person, he wasn’t a 

“personality” like the rest of the staff. My friend 

wondered how much of a Talmid Chochom he 

was altogether, since you only saw him with a 

Mussar Sefer or a Mishna Berura. He was more 

of a physical type of person. He was seen doing 

menial jobs with a working man’s clothes.      *** 

Once, my friend decided to listen in on R’ Asher’s 

Vaad. He knocked on the door and came inside. 

There was R’ Asher, sitting with his few 

Talmidim. As soon as R’ Asher saw him, he 

stopped talking and remained quiet as if he had 

nothing to say. My friend had nothing from him. 

                 **** 
Years later, he found out more about “mysterious” 

R’ Asher. He wasn’t really qualified to be on the 

staff, since he wasn’t a major Baal Kish’ron 

bright fellow at all. But he had married the Rosh 

Yeshiva’s daughter, because the Rosh Yeshiva 

noticed that he worked on his Middos more than 

anyone else.              ***** 

Since Hashem didn’t bless him with Kishronos 

for Shteiging in learning, he made a bypass and 

focused his energies on purifying his heart. He 

learned loads of Mussar, and had a special Adam 

Gadol as his guide. He davened long Shmoneh 

Esrei’s for years. Slowly but surely, things started 

happening.                                               ****** 

He opened his own Yeshiva for boys who were 

“on the streets” and weren’t worth much as far as 

learning abilities. He was unusually successful, 

and he turned around the lives of many of his 

Talmidim. He was Mosser Nefesh for them, and 

gave his heart and soul to see that they succeed. 

              ******* 
His Bitachon was special, and so was his:  ה יָחר  ב   
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escaping from Kavod.  He realized that he would 

never become a big Lamdan or personality, so he 

focused his energies on having a Lev Tahor. Till 

today, he is in a state of war against Kavod. My 

friend once heard him scream: Kavod is poison, 

watch out! He is a total giver, which is the 

opposite of Kavod [i.e. taking from people and 

using them].               ******** 

On the topic of being allergic to Kavod, I once had 

one of the biggest Rosh Yeshiva’s in the U.S.A. as 

my guest, and I brought him to Bais Medrash 

“Kol Shimshon” in Lakewood. He thanked me for 

not placing him in the Mizrach Vant wall [i.e. 

front row]. When R’ Ahron Kreiser walked into 

the Alumni Bais Medrash to give a Shabbos 

Shuva Drasha and everyone stood up, he was 

noticeably distressed.                                 ********* 

R’ Asher Shlita is on a campaign to work on his 

Middos. Every move he makes, he is careful it 

should be without his personal gain involved. 

They say that someone once called him up for an 

Aliya, and he got into big trouble with him for 

giving him too much Kavod with the titles. He 

was terribly upset and angry! He once visited 

Lakewood to make money for his Yeshiva. He 

came to meet the Mashgiach, and they say he 

didn’t make a good impression on him. He acted 

like a quiet person, who’s not good at socializing. 

********** 
While his friends went into the houses of wealthy 

people, he would wait for them outside. They 

often received much more money than expected, 

and people say his davening did the job. He once 

said that with every move he makes, he davens 

first. His friend was a father of two children, and 

the doctor told him it’s impossible for him to have 

more. So he went to R’ Asher, and R’ Asher told 

him: True, Al Pi Tevah it’s impossible, but 

L’maala Min HaTevah it is possible. Soon 

afterwards his wife became pregnant, and he had 

three more children.                            *********** 

When people come to visit his Yeshiva, he almost 

ignores them. He has no interest in showing off 

his beautiful accomplishments, or flattering 

people for their money or approval. He hates 

Kavod with a passion, and his Talmidim love him 

and will do anything for him. As much as we 

“like” to impress, he “hates” to impress. He only 

likes to impress Hashem.                    ************ 

They say that when the government came to make 

trouble and it was unsafe to be present, he Davka 

went outside to be noticed. My friend needed a 

favor from his boss, and his boss always says 

“no”. He told R’ Asher, who laughed and said: 

Have Bitachon with positivism, and watch that it 

WILL work. Sure enough, the impossible 

happened, and he got a surprising “yes”.  

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

Some say his success is due to his hours of 

learning Mussar. Others say it’s because he 

listened to everything his Rebbe said, even against 

his own will. 

One of his Talmidim had to make a Shalom 

Zachor, but had no money. R’ Asher told him to 

Davka order a beautiful lavish spread with 

Bitachon, and watch the money arrive. He was 

Matzliach with Nisei Nissim.          ************** 

The closer a person is to Hashem, the more he 

gets.   ָךל  ה' צ   Hashem is your shadow; if you 

are constantly involved with Him, your entire life 

is different. Looking for Kavod and trying to 

make impressions distracts a person from 

Hashem, and he loses Si’ata D’shmaya. People 

who are not into Kavod from others, are very 

close to Hashem; and are Zoche to many Nissim 

in their lives.                                *************** 

R’ Asher is also very nonchalant about eating; 

he’s simply not into it. He’s also very into 

Kedusha, all in a quiet way. He doesn’t come 

across as a “Frumie“ at all. He once said: When 

you work on yourself a little at a time, then you 

go places.   טל ַאט ל ָא Take it slow. **************** 

He uses all his Kochos for Avodas Hashem, and 

can stay up nights counseling his Talmidim. His 
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Shalom Bayis is unbelievable, with a feeling of 

Menucha in his house. But he’s rarely home, and 

he lives with his Talmidim. When he speaks in 

public, he is very calm and unconcerned about his 

impression. His speech defect makes it difficult to 

understand him.     ***************** 

This is an example of a person whose handicaps 

forced him to become a super Baal Bitachon; and 

indeed, he came out ahead. His Talmidim emulate 

him, and slowly they are becoming Bnei Torah 

also. He always understood their need for sports 

etc.… so he went all out for them in these areas. 

****************** 
When Eliyahu HaNavi came to be M’karev the ten 

Shevotim [who were in a bad spiritual state] he 

visited the Shunamis. This shows how unusual 

and different she was than them. Yet, she kept 

saying:  תֶבׁשָ י יו  כ  נ  י ָאמ  ַע  ְךתו  ב  I’m just like 

everyone else. We can say this is exactly why she 

was special. Not trying to outdo others 
makes a person pure, and this is true 
greatness. This is similar to Ahron who was 

happy with Moshe’s greatness, and didn’t need to 

compete and be on top. Constantly learning Shaar 

HaBitachon and Shaar HaK’niya is very helpful. 

True Story 

The Alter30 had tremendous plans of building 

many Yeshivos and doing Zikkui HaRabbim. He 

was very unsuccessful, and when he visited Kelm 

he was on a low. People asked him: “What 

happened to your Bitachon you had in 

accomplishing so much??”  

The Alter from Kelm noticed his plight, and when 

he gave a Shmuess, he said nothing besides 

 
אור ותיאורים מדיוקנם של האישים המוסריים יוצרי תנועת המוסר חייהם ופעולותיהם, סידרם הרב חיים אפרים זייטשיק, מהדורא -קויהגדולים ]המאורות   30

על  ראו שאיזו עצבות נסוכה ,[ פעם כשבא אדמו"ר ז"ל לקלםרביעית ירושלם תשכט, בחלק על רבי יוסף יוזל הורביץ ]הסבא מנובהרדוק[ אות עז, עמ' קנו

ילא שלא ראה מומ ,חוגים ומתפזרים וכו' מארגן ,ה היה בתקופת ייסוד ישיבות אשר דרכו לא היתה צלחה אז בראשונה היה בונה ישיבות והן נהרסותוז .פניו

ן? ]היכן הוא בטחו  ייעראאיו    אוואו  ,נוא ר' יוסף יוזל  :ואחד מהם אמר לאדמו"ר בזה"ל  ,וגם נטפלו אליו כמה וכמה ממתנגדיו להתגרות בו  .אור בדרכו ושיטתו

  . ו של רש"ז כידוע היתה שהיה מרצה מאמר בכל מוצש"ק שעות אחדותהגומנ .וירד לתוך דעתו של אדמו"ר יסלז' שמחה ואת זה הרגיש ר ה"בטחון" שלך?[

תאום  פ ב.מחרידה שהיתה נמשכת זמן רוכולם נלאו נשא את שתיקתו ה ,שוושתק עד ב ,עמד והחריש ,והפעם בעמדו על ידי עמודו מקום שהיה מרצה המאמר

ושינה ושילש והרבה לשנן את האימרה  ,חי אדי לחי באשר הו ,די לחי באשר הוא חי :ודמים על העפהפסיק את שתיקתו ואמר ברעש ובהתפעלות ובמחאת כ

האלו התרשם עד כדי כך שכל ענני הכובד  וסיפר אדמו"ר ז"ל שמן הנהגה הזו ומן המלים הנלבבות והנלהבות .ת מעריבלהנ"ל ולבסוף צוה להתפלל תפ

  ו! ]בשם הרב בן ציון ברוק זצ"ל, ראש ישיבת נובהרדוק בירושלם[.תפזרו כליל וכל המוחין התבהרנ ,יו מרחפים ונוקבים במוחוהת שנוניאה-תנוועשת

repeating many times:  ַיא ַחר הּוׁשֶ ֲאי ַבַחי ל  ד   

how can a person complain if he is alive?? Isn’t 

that enough Chesed, just being alive?  

The Alter said that this Shmuess changed his life 

completely! He had His’orerus in the great 

fortune of being alive. 

Later on, he became super successful building 

thirty or more Yeshivos. The Velt says: Thankful 

hearts are close to the riches of the universe.      

This story teaches us that it’s okay to fall and feel 

low once in a while.  He was a Tzaddik Yesod 

Olam, and known to be an extremely happy 

person with his phenomenal Madrega in 

Bitachon. [He had no fear to build Yeshivos in 

middle of WWI with bombs flying all over!].  

Yes, like all human beings, even HE had his 

difficult moments. We are not Malachim!   

Keep on Thanking and Thanking 

I was in Eretz Yisroel during the Six Day War. 

Before the war, we were all scared stiff and 

awfully depressed. During the war, it was 

Gehinom before our eyes. With the horrendous 

noises of our enemies shooting at us relentlessly, 

we all cried and davened to Hashem. He heard our 

Tefilos, and we had a Gevaldige Yeshua. We were 

so happy…. for a few weeks.  

But R’ Chaim Shmuelevitz never stopped talking 

about the Nissim. For months and months, he 

never forgot the Tzara he had when he was in the 

shelter. He is a lesson for all of us.                          

Make a big Shpeil out of being thankful 
to Hashem, and play down your life’s 
problems.                     



 

 

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 ki Teitzei 5782 

Shiur ID Duration  Language  

203016 2:08 Hebrew 

203599 6:58 English 

203896 43:04 English 

203906 3:51 Yiddish 

203600 2:02 English 

203908 3:00 Hebrew 

204027 2:37 Hebrew 

204022 3:46 Yiddish 

203897 8:51 English 

204026 21:52 Yiddish 

204028 22:53 Hebrew 

203898 6:09 English 

204023 3:10 Yiddish 

204029 5:13 Hebrew 

204558 52:14 English 

204024 3:15 Yiddish 

204030 3:11 Hebrew 

203601 5:42 English 

203899 4:12 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

FOR YOUR DONATION:

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

Call/Text:
848-245-4278 

Zelle info: 
congshbt@gmail.com

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

Email:
weinberger138@gmail.com

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



 

Dedication Opportunities: 

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

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

                                  Corporate sponsorship  -  Call us ! 
 

Bitachon Weekly  
Live a life of Menucha and Happiness  

 

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

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

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

Call/Text (848) 245-4278 



 

Questions To 

Rabbi  

Mandel 
 

 

Question: Mostly everyone in my family is successful with Parnasa [on a grand scale, like buying very 

expensive houses etc.]… except for me. I am unfortunately struggling with Parnasa, and can barely 

afford to fix up my own small home. I do many "Segulos" to be Zoche to have more Parnasa B’revach. 

Here is my question. Should I have Bitachon that if everyone in my family has it, then Hashem will one 

day take care of me as well? Or should I just accept that I am a "Schlimazel" and that everyone in my 

family looks down at me, and just accept the fact that I need to struggle with Parnasa? 

 

Answer: Both approaches are good; do whatever works for you. However, since you are dealing with a 

Gashmiyus jealousy, I would recommend downplaying the whole thing, and making fun of what they 

have. Be nice to them, but at the same time have pity on them. YOUR DEFICIENCY IN GASHMIYUS 

IS YOUR ADVANTAGE IN RUCHANIYUS, SO YOU ARE WAY AHEAD OF THEM.  

A rich fellow once came to R' Ahron Leib Steinman. He was concerned that since he drives around in a 

luxurious car, does he need to be worried about Ayin Hara? R' Ahron Leib asked him: Do you say a 

Shiur? He said no. Do you have a K’viyus in learning? No. Then there is no concern for Ayin Hara, since 

you have nothing to be jealous of !!!  

HAVING “THINGS” DOES NOT BRING HAPPINESS. REAL HAPPINESS IS INTERNAL. External 

“stuff” is a façade, and not something to look for. You should say that it’s a “nebach” on them that 

Hashem has to give them external stuff to make them happy. Baruch Hashem you don't need that stuff.  

There is a story with the Alter from Kelm. Two brothers came to the Yeshiva; one was a Bat'lan and the 

other was a Masmid. The Alter authorized for the Bat'lan to be served nice meat to eat, while the Masmid 

should be given just beans. An onlooker asked the Alter why he did that. The Alter explained that 

“nebach” the Bat'lan needs it; the Masmid has his enjoyable learning.  

In addition, put work into recognizing the Maalos you have. Then, you will be able to have an Ayin Tova 

on them. Everyone should be doing this. 

 

 
 

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

questionsforrabbimandel@gmail.com 
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