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BITACHON 

WEEKLY 

לך לך תשפ"ג פרשת  

IN THIS ISSUE 
• HASHEM CONSIDERS IT A CHESED 

WHEN SOMEBODY TRUSTS HIM 

• A PERSON SHOULD RESPECT HIMSELF 
WITHOUT END 

• BITACHON IS NOT JUST FOR BARE 
NECESSITIES, SINCE HASHEM WANTS 
TO GIVE MORE AND MORE 

• ALWAYS BE A “DOER”, THE MORE THE 
BETTER 

• WHEN A PERSON DOES HIS BEST, 
HASHEM WILL DO THE REST  

• ZIL'ZUL IS A FORM OF DESTRUCTION, 
AND BEING MACHSHIV IS LIKE 
BUILDING 

• LOOK FOR AS MANY AVAILABLE 
OPPORTUNITIES FOR CHESED AS 
POSSIBLE 

• THERE IS SO MUCH SCHAR FOR 
LOOKING TO GO IN THE RIGHT WAY 
DESPITE YOUR SHADY ORIGINS 

• WHEN YOU GET RICH, ALL THE 
TROUBLE STARTS… IT CAN KILL YOUR 
MIDDOS, AND CAUSE MAJOR 
MACHLOKES 

• THE WAY TO ENSURE CONTINUITY IS 
TO BE HUMBLE 

• WHILE MAINTAINING HIGH 
ASPIRATIONS, LEARN HOW TO BE 
HAPPY WITH LESS, AND YOUR HIGH 
ASPIRATIONS WILL EVENTUALLY 
MATERIALIZE 

• SAMEACH B'CHELKO BRINGS YESHUOS 

• BEING TOO SMART BRINGS TZAROS, 
WHILE T’MIMUS BRINGS ALL THE 
BRACHA IN THE WORLD 

• I WORKED ON BITACHON AND MY 
SITUATION ONLY BECAME WORSE! 

• A SAMEACH B'CHELKO OOZES WITH 
LOVE FOR OTHERS 

• SEEMS LIKE EVIL? IT’S ONLY GOOD! 

• STORIES OF NOVARDOK 
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 יב א ַאְרֶאךָ  ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ְוגֹו' ֵמַאְרְצָך ְלָך ֶלְך

Hashem Considers It a Chesed When 

Somebody Trusts Him 

Avraham Avinu left the security of his homeland 

and traveled into the unknown with complete trust 

in Hashem. This is similar to when Klal Yisrael 

traveled into the desert with major Bitachon, not 

knowing what they were in for. The Navi says in 

the name of Hashem:   כֹּה ָאַמר ה' ָזַכְרתִּי ָלְך
ֶחֶסד ְנעּוַריְִּך ַאֲהַבת ְכלּוֹלָתיְִּך ֶלְכתְֵּך ַאֲחַרי 

ירמיה ב ב  ֶרץ ֹלא ְזרּוָעהַבמְִּדָבר ְבֶא  I remember 

YOUR CHESED TO ME in your early days, 

following me into the Midbar where there is no 

food. Hashem considers it a Chesed to Him 

when somebody trusts Him. For example, 

building a Yeshiva without knowing how you will 

get funds. No wonder Hashem promises Avraham 

Avinu so much:   ְוֶאֶעְשָך ְלגֹוי גָּדֹול ַוֲאבֶָּרְכָך

יב ב  ַוֲאַגְדלָּה ְשֶמָך  I will make you into a great 

nation, you will be blessed, and world renowned, 

since Hashem feels like He owes Avraham Avinu 

for having such blind Emuna. All of those who are 

working on Bitachon should know how much 

unending Chasadim they should expect! 

יב ב  ְבָרָכה ֶוְהֵיה ְשֶמָך ַוֲאַגְדָלה  ַוֲאָבֶרְכָך ָגדֹול ְלגֹוי  ְוֶאֶעְשָך  

A Person Should Respect Himself Without End 

Rashi says1 that until now Brachos were in 

Hashem’s hands, and from now on Avraham will 

give the Brachos. This gives you an idea of 

Gadlus HaAdam, and how a person should respect 

himself without end; e.g. his own Brachos he 

gives to others, his Tefilos on their behalf, the 

power his Torah and Yir'as Shamayim, and every 

tiny good Ratzon! You are not a joke!   ַוְתַחְסֵרהּו

תהלים ח ו   יםק  ְמַעט ֵמֱאֹל  A person is “just a little 

less” than a Malach! 

 
 . ומעכשיו אתה תברך את אשר תחפוץ ,ברכתי לאדם ונח ,יו היו בידיעד עכש .הברכות נתונות בידך [יב ב]ֶוְהֵיה ְבָרָכה  רש"י עה"פ 1
 .יתנו לי מתנותרש"י עה"פ ְלַמַען ִייַטב ִלי ַבֲעבּוֵרְך ]יב יג[  2
 .ומעלה עליהם הכתוב כאלו עשאום ,אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת הנשים ,שהכניסן תחת כנפי השכינה  ]יב ה[  ֲאֶשר ָעׂשּו ְבָחָרןרש"י עה"פ  3

 יב יג  ְלַמַען ִייַטב ִלי ַבֲעבּוֵרְך

Bitachon Is Not Just for Bare Necessities, 

Since Hashem Wants to Give More And More 

Rashi says2 that not only was Avraham Avinu 

hoping to escape from death by the Mitzri'im, he 

was also hoping for gifts from them. Look how a 

Baal Bitachon thinks! He realizes that he’s 

dealing with Hashem, the Mekor HaRachamim, 

and even in a most precarious Matzav he isn’t 

only concerned for his safety, he’s thinking of 

having a great time also!                                   ** 

When the Yidden wanted to leave Mitzrayim, they 

said that not only do they want to leave the 

horrific slavery, but: בא י ט  כ י ַחג ה' לָּנּו  

they want to have a fun party also! And they 

asked for:  ֶאל ֶאֶרץ טֹובָּה ּוְרחָּבָּה ֶאל ֶאֶרץ

שמות ג ח זַָּבת חָּלָּב ּוְדבָּש  a beautiful spacious 

land flowing with milk and honey. A Baal 

Bitachon’s brains should always be loaded with 

super happy dreams, even if it is way above his 

present Matzav. One of the lessons of Parshas 

Breishis is that we need to know that the: מּוְשכָּל 

 default mode of Hashem is that we ר אשֹון

should all have a total “Gan Eden type” of life in 

Olam HaZeh, with only Simcha and goodness. 

יב ה ְוֶאת ַהֶנֶפש ֲאֶשר ָעשּו ְבָחָרן   

Always Be A “Doer”  

THE MORE THE BETTER! 

The Passuk says that Avraham took along with 

him on his journey “the people who he made”, 

and Rashi explains3 that being M'gayer 

converting a person is as if you made him! 

Similarly: ַחֵבירֹו ְכא ילּו ֶבן  ַהְמַגֵדל  כָּל
חתם סופר פ' ויצא ל ח, ע"פ מגילה יג א יֹוְלדוֹ   

One who brings up a child is considered like he 

gave birth to him. And Basya the daughter of 
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Paroh was Mamash like a true mother to Moshe 

Rabeinu. ]Gemara4]. Why does the Torah 

mention how Avraham “created” people Davka 

here?                                                                   ** 

The Mabul was caused by: נח ו יא ַות שֵָּחת  self-

destruction, i.e. a situation of “destructive” sins 

which go against the productivity of the world. 

Right after the Mabul, Noach built a Mizbeach. 

Avraham also was always “building” 

Mizbeach’s. Putting stones “together” and 

“building” symbolizes the Tachlis of a human; to 

build and produce! And right after Noach’s 

Mizbeach, Hashem was appeased, and said:  ֹלא

נח ח כא אֹס ף ְלַקֵלל  I will never again destroy 

the world.                                                               *** 

Now that you [Noach] are in a mode of progress, 

building, growing, and accomplishing, there will 

be no need for more “Mabul” which means 

“destruction”; which is the punishment [Midda 

K'neged Midda] for “destructive” Hanhagos 

ways. And right afterwards, Hashem tells Noach: 

ט א ּוְרבּו ּומ ְלאּו ֶאת הָָּאֶרץ ְפרּו  Have lots of 

children and fill the entire world. P'ru uR'vu  is 

the symbol of producing and progress [the root 

P-R is similar to “P'ri” fruit].                         **** 

In Parshas Breishis, right after Adam is called a 

Tzelem Elokim it says: א כח ּוְרבּו ְפרּו  P'ru 

uR'vu. This teaches us that just as Hashem 

“creates”, so does an Adam have to emulate 

Hashem and “create” children.                      ***** 

 
ְוִאְשּתֹו ַהְיֻהִדָיה ָיְלָדה ֶאת ֶיֶרד ֲאִבי  ]דהי"א ד יח[ ואנו יודעין לדורשן ,כל דבריך אחד הם :כירבי שמעון בן פזי כי הוה פתח בדברי הימים אמר המגילה יג א,  4

]שמות   דכתיב  ,ה בעבודה זרהעל שום שכפר  ?אמאי קרי לה יהודיה  .י ׂשֹוכֹו ְוֶאת ְיקּוִתיֵאל ֲאִבי ָזנֹוַח ְוֵאֶלה ְבֵני ִבְתָיה ַבת ַפְרֹעה ֲאֶשר ָלַקח ָמֶרדְגדֹור ְוֶאת ֶחֶבר ֲאבִ 

שכל המגדל יתום ויתומה  ,לומר לך !והא רבויי רביתיה ?ילדה .שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה ,ואמר רבי יוחנן ,ַוֵּתֶרד ַבת ַפְרֹעה ִלְרֹחץ ַעל ַהְיֹאר  ב ה[

 . בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו
 . מוני הן עמון ומואב ושעירוקיני וקניזי וקד  ,שבעה לכם  .]ב ה[ מאברהם. עשר עממין נתתי לוָׂשו ָנַתִּתי ֶאת ַהר ֵׂשִעיר  ִכי ְיֻרָשה ְלעֵ רש"י בפרשת דברים עה"פ   5

 .עשאו כבנובשכר שהלך אתו למצרים ושתק על מה שהיו אומרים על אשתו אחותו היא  ,והשתים לבני לוט  ,אחת מהם לעשו
הלואי לא יהא לי חלק   ,אמר ,ראה אותן אוכלים ושותים ופוחזים ,ה שהיה אברהם מהלך בארם נהרים ובארם נחורבשע  , אמר רבי לויבראשית רבה ]לט ח[  6

אמר  .הלואי יהא חלקי בארץ הזאת :אמר ,ראה אותן עסוקין בניכוש בשעת הניכוש בעידור בשעת העידורוכיון שהגיע לסולמה של צור  ,בארץ הזאת

 .ן ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹאתְלַזְרֲעָך ֶאּתֵ  ]יב ז[ לו הקב"ה
כך היה דרכן של דור המבול אחת לפריה ורביה ואחת  ]ד יט[  ַוִיַקח לֹו ֶלֶמְך ְשֵּתי ָנִשים ֵשם ָהַאַחת ָעָדה ְוֵשם ַהֵשִנית ִצָלהשית עה"פ רש"י בפרשת ברא 7

  [ כד כא]וזהו שפירש איוב    ,וחברתה נזופה ואבלה כאלמנה  ,עדניםזו שהיא לתשמיש משקה כוס של עקרין כדי שתעקר ומקושטת ככלה ומאכילה מ  ,לתשמיש

. תרגום של סורה  "דהע"  .ועל שם שמגונה עליו ומוסרת מאצלו  ,היא של פריה ורביה  -עדה  .  כמו שמפורש באגדת חלק  ,ֹרֶעה ֲעָקָרה לֹא ֵתֵלד ְוַאְלָמָנה לֹא ְיֵיִטיב

 .י אגדה הם בבראשית רבהדבר ,על שם שיושבת תמיד בצלו ,היא של תשמיש -צלה 

ד יב  ַוֵיֶלְך ִאּתֹו לֹוט  

When A Person Does His Best, Hashem Will 

Do the Rest  

I counted four times that wherever Avraham 

Avinu goes, he schleps along Lot. Although 

Avraham had no children, he did the best he can 

שו"ע הל' בדיקת חמץ  ַעד מָּקֹום ֶשיָּדֹו ַמַגַעת

 and he sort of “adopted” Lot. Rashi או"ח תלג ז

says5 that Lot became just like a son. This is 

similar to:  יב הְוֶאת ַהֶנֶפש ֲאֶשר עָּשּו ְבחָּרָּן  

the people Avraham “made” [converted]! This 

may be a reason why in the end Avraham was 

Zoche to give birth to Yitzchok, since he did the 

best he could in the area of P'ru uR'vu by 

“adopting” and “making” others.                 ****** 

The Mussar Haskel is: Do the best you can, and 

Hashem will help you further. The word Binyan 

building is constantly being used in regards to the 

Inyan of P'ru uR'vu:  בראשית ַוי ֶבן ֶאת ַהֵצלָּע

אּוַלי א בֶָּנה  :Hashem “built” the rib and ב כב

טז ב מ ֶמנָּה  Hopefully I will be “built” through 

her. The Medrash says6 that when Avraham saw 

hard working and productive people, he said that 

this is what he holds from. After the Mabul, which 

was caused by people who degraded the marriage 

institution [by Z'nus and by having a wife only for 

beauty. Rashi7] which is:  ַות שֵָּחת נח ו יא 

destruction, Avraham’s life’s mission was to go 

in the opposite direction.                            ******* 

No wonder having children was such an issue in 

his life. And he was tested in the area that he was 
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supposed to excel. Avraham was the epitome of 

productivity. Productivity is the Tachlis of all 

mankind; just as Hashem created [the world], so 

must every Tzelem Elokim create. This means 

doing Chesed like Hashem, as it says:  עֹולָּם

תהלים פט ג ֶחֶסד י בֶָּנה  Hashem created the 

world as an act of Chesed.                       ******** 

Having children is the ideal form of Chesed, and 

as soon as a person is Niftar, they ask him:   ָעַסְקָת

שבת לא א ְבפְִּרָיה ְורְִּבָיה  Were you involved in 

bringing children into the world? When Hashem 

told Avraham Avinu: טו א ְשכְָּרָך ַהְרֵבה ְמאֹד  

Your reward is very great, he replied:  ת ֶתן ַמה

בטו    ל י ְוָאֹנכ י הֹוֵלְך ֲער יר י  What value is 

any reward if I am childless? We see how 

having children was Mamash everything to 

Avraham Avinu! And Hashem is always telling 

him about the many children that he will have 

[twice in this week’s Parsha; as numerous as the 

stars and like the dust of the earth8; and again in 

next week’s Parsha9].                             ********* 

Even by Yishmael it says10 that Hashem promised 

Avraham that he’ll have lots of children. Having 

many children and filling up the world means 

being like Hashem who created a vast gigantic 

world. A person should want to have many 

 
 . טו ה.ה ִיְהֶיה ַזְרֶעָךַויֹוֵצא ֹאתֹו ַהחּוָצה ַויֹאֶמר ַהֶבט ָנא ַהָשַמְיָמה ּוְסֹפר ַהכֹוָכִבים ִאם ּתּוַכל ִלְסֹפר ֹאָתם ַויֹאֶמר לֹו כֹ  8

 . יג טז.ַפר ָהָאֶרץ ַגם ַזְרֲעָך ִיָמֶנהת ַזְרֲעָך ַכֲעַפר ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִאם יּוַכל ִאיש ִלְמנֹות ֶאת עֲ ְוַׂשְמִּתי אֶ 
 ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ָגדֹול ְוָעצּום ְוִנְבְרכּו בֹו ֹכל גֹוֵיי ָהָאֶרץ. יח יח. 9

 ים ָעָׂשר ְנִׂשיִאם יֹוִליד ּוְנַתִּתיו ְלגֹוי ָגדֹול. יז כ.ֵבַרְכִּתי ֹאתֹו ְוִהְפֵריִתי ֹאתֹו ְוִהְרֵביִתי ֹאתֹו ִבְמֹאד ְמֹאד ְשנֵ ּוְלִיְשָמֵעאל ְשַמְעִּתיָך ִהֵנה  10
היהודית של המקדש שונה מתפיסת בני התפיסה  ]ח כ[    ה'ַוִיֶבן ֹנַח ִמְזֵבַח לַ בפרשת נח עה"פ    זללה"ה  רפאל הירש  בן הר"ר  רבי שמשון  הגאון מוהר"ר  פירוש  11

ואסור לנו להקריב על גבי מצבה העשויה אבן אחת, כלקיחתה מידי הטבע. אנחנו מצווים  ,ם אחדותנח: אנחנו רשאים להקריב רק על גבי מזבח העשוי אבני

בחים ]זעליו להיות מחובר לאדמה    [כ כא  ]יתרובח אדמה"  המזבח קרוי "מז  [מכילתא כ, כד]וגם אסור לנו להעמידו "על גבי כיפין ועמודים"    .את המזבח  לבנות

להישאר  ,בזכות מעשה האדם. לקחת אבן אחת ולהקריב על גבה, פירושו ,בו מתרוממת האדמה אל ה' ,ומו של המזבחכהמשך לאדמה. שכן, זה עיצ [נח א

 . כדי לעלות משם אל ה' ,אל מעמד האדם החפשי רהיצי והתעלות דרך  ,מסמל התרוממות מעל למעמד הטבע ,הבנויבמעמד הטבע. ואילו המזבח 
ממש על המזבח  "עולים" השיפוע שבוהכבש הוא ]כז ח[  ְנבּוב ֻלֹחת בפרשת תצוה עה"פ זללה"ה רפאל הירש רבן הר" רבי שמשון הגאון מוהר"ר פירוש 12

כלשהי, ורק הוא  "מעלה"או להחזיק מעמד ב ,המוסרית "המעלה" להעפיל אל רוםואל חלקיו השונים, כגון הסובב והמערכה. רק המזבח מזמין את האדם 

 בארון, בשולחן ובמנורה.  קורא לו להגשים את החזון המומחש
 . הזרע ועל בשורת א"יעל בשורת  [יב ז]ַוִיֶבן ָשם ִמְזֵבַח רש"י עה"פ  13
 מה צורך לומר "ַהִנְרֶאה ֵאָליו", האם יש ה' אחר זולת הנראה [יב ז]ַהִנְרֶאה ֵאָליו  'ַוִיֶבן ָשם ִמְזֵבַח ַלהאברבנאל עה"פ פירוש התורה להחכם השלם דון יצחק  14

וזכר הכתוב,   ? ]תירוץ["ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹאתלו יתברך "ולמה לא נתן לו הודאה על יעוד הזרע ועל ירושת הארץ, שאמר  ?אליו שהוצרך לפרט כן

לו, אלא מפני שנראה   שעם היות שבשרו השם בנבואה הזאת בזרע ובארץ, שהוא לא בנה מזבח דרך הודאה ושבח לשם הנכבד על בשורת הארץ והזרע שאמר

ים מבשורת קכאומר: יותר שמח אני בראות מראות אל ,ה יותר חשובה מן הזרע והארץים וזכה למדרגת מראה הנבואה, כי היא היתה אצלו מתנקאליו האל

אמר לו השם "ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאְרֶאָך" כי אז נראה אליו ". ואין ספק שאז נשלם לו לאברהם מה שַהִנְרֶאה ֵאָליו 'ַוִיֶבן ָשם ִמְזֵבַח ַלההבנים והארץ. וזהו אמרו: "

 ים.קוהראהו מראות אל

children and to do many Chasadim; especially 

being M'karev, like Avraham Avinu who inspired 

people to Teshuva and self-improvement and to 

be M'gayer. The Mashgiach R' Nosson 

Wachtfogel Zatzal would always encourage 

Yungerleit to do more and more to help the Klal 

[besides learning Torah] by becoming Melamdim 

and getting involved in Tzedaka & Chesed. ******* 

 ח-יב ז ַוִיֶבן ָשם ִמְזֵבחַ 

    Zil'zul Is A Form of Destruction, And Being 

Machshiv Is Like Building 

The Torah tells us that Avraham Avinu built a 

Mizbeach with multiple stones many times [see 

RSRH11]. “Building” symbolizes the Tachlis of 

an Adam. This is how a person grows and 

becomes great; he aims “up” to Shamayim. That’s 

why the Mizbeach in Bais Hamikdash had a: ֶכֶבש 

ramp leading upwards. [see RSRH12].  *********** 

The Meforshim say that Avraham Avinu built the 

Mizbeach as a gesture of thankfulness. [Rashi13 & 

Abarbanel14].The “thankful person” recognizes 

that something good has happened; so many good 

things exist in his mind. He isn’t M'zalzel in what 

he gets. Zil'zul is a form of destruction. It is 

basically saying: You don’t count, and you aren’t 

worth anything.                                   ************ 

“Building” is the opposite of destruction and 
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Churban. Building a Mizbeach shows that you 

recognize a goodness and you are Machshiv it. A 

Mizbeach, especially a single stone [Matzeiva] is 

a memorial [RSRH15 & Rashi16]. The thankful 
heart makes a Shpeil about the goodness 
in his life and remembers it.   ************* 

The Churban Bais Hamikdash happened because 

of too much Anava. [Gemara17]. And Gedalia ben 

Achikam was also a cause for Churban when he 

wouldn’t give any regard to Lashon Hara. 

[Gemara18]. Also, the Gemara says19 that the 

Churban happened because the Yidden did not 

make a Bracha before learning, and the Ran 

explains20 that this is a sign that they didn’t 

appreciate their own Torah.             ************** 

So we see that having a general attitude of not 

being Machshiv is the cause of our Galus. And the 

Rema says21 that if we don’t consider Yom Kippur 

a Kapara, then it’s not M'chaper. If we would be 

Machshiv all the goodness of Klal Yisroel, then 

Mashiach would come. Being Machshiv is the 

opposite of destruction and Churban; it is Binyan 

building.                                        *************** 

Also, if a person has appreciation and Hakaras 

 
משום כך היתה  ]לג כ[ י ִיְׂשָרֵאלקֵ ל ֱאֹל-ַוַיֶצב ָשם ִמְזֵבַח ַוִיְקָרא לֹו אֵ וישלח עה"פ  בפרשת  זללה"ה רפאל הירש בן הר"ר רבי שמשון הגאון מוהר"ר פירוש 15

, שימשה המצבה בעיקר לנסכיםת, מותרת לא פחות מהמזבח, המסמל את הקדשת מעשה האדם לרצונו של ה'. בהתאם לכך המצבה מותרת בימי האבו

 .בעיקר לקרבנות, להקדשת החיים לעבודתו -, ואילו המזבח להודאה על הברכות שנתקבלו מידי ה'
אלא על שם שהיה הקדוש ברוך הוא עמו  ,י ישראלקלא שהמזבח קרוי אל ]לג כ[ י ִיְׂשָרֵאלקֵ ל ֱאֹל-ַוַיֶצב ָשם ִמְזֵבַח ַוִיְקָרא לֹו אֵ רש" בפרשת וישלח עה"פ  16

וכן   .ים לי ששמי ישראלקלהוא לא ,הוא הקב"ה , ל-כלומר מי שהוא א ,קרא שם המזבח על שם הנס להיות שבחו של מקום נזכר בקריאת השםוהצילו 

 .ה' הוא נסי להזכיר שבחו של הקב"ה קרא שם המזבחאלא על שם הנס  ,לא שהמזבח קרוי ה', ִסינִ  ה'ַוִיְקָרא ְשמֹו  טו[ יז ]בשלחמצינו במשה 
 ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו. ,גיטין נו א, אמר רבי יוחנן 17
ְוַהבֹור ֲאֶשר ִהְשִליְך ָשם ִיְשָמֵעאל ֵאת ָכל ִפְגֵרי ָהֲאָנִשים ֲאֶשר ִהָכה ְבַיד  ]ירמיה מא ט[ בדכתי ,הוא הבור שמילא ישמעאל בן נתניה חללים ,נדה סא א, תנא 18

. אמר לו לגדליה שמעתי שבא ישמעאל בן נתניה להרגך]ש אלא מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קרח !והלא ישמעאל הרגן ?וכי גדליה הרגן .ַדְלָיהּוגְ 

 .מיחש ליה מבעי ,האי לישנא בישא אף על פי דלקבולי לא מבעי ,אמר רבא .מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן ,א חשול [רש"י
? דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו, עד שפירשו ִמי ָהִאיש ֶהָחָכם ְוָיֵבן ֶאת זֹאת[ יא ]ירמיה ט  אמר רב יהודה אמר רב, מאי דכתיבנדרים פא א,  19

 "?לא הלכו בה"היינו  "לא שמעו בקולי", היינו כּו ָבּהַעל ָעְזָבם ֶאת ּתֹוָרִתי ֲאֶשר ָנַתִּתי ִלְפֵניֶהם ְולֹא ָשְמעּו ְבקֹוִלי ְולֹא ָהלְ ה' ַויֹאֶמר [ שםו, דכתיב ]הקב"ה בעצמ

 . שאין מברכין בתורה תחלה ,אמר רב יהודה אמר רב
יונה ז"ל דקרא הכי דייק דעל שלא ברכו בתורה תחילה אבדה הארץ דאם איתא על עזבם את תורתי   ומצאתי במגילת סתרים של ה"ר [נדרים פא א]"ן ר 20

א היו עוסקין בה כשנשאל לחכמים ולנביאים למה לא פרשוהו והלא דבר גלוי היה וקל לפרש אלא ודאי עוסקין היו בתורה כפשטא משמע שעזבו את התורה ול

כלומר שלא ל מה אבדה הארץ עד שפרשו הקב"ה בעצמו שהוא יודע מעמקי הלב שלא היו מברכין בתורה תחלה תמיד ולפיכך היו חכמים ונביאים תמהים ע

יהם כ"כ שיהא ראוי לברך עליה שלא היו עוסקים בה לשמה ומתוך כך היו מזלזלין בברכתה והיינו לא הלכו בה כלומר היתה התורה חשובה בעינ

 נאים ראויין למי שאמרם.אלו דברי הרב החסיד ז"ל והם  בכונתה ולשמה
אינו  ,זה יפורכום אבל המבעט בו ומחשב בלבו מה מועיל לי י ,המאמינים בכפרתואינו מכפר אלא על השבים  פוריםהכום סי' תרז סעי' ו[ יאו"ח ]רמ"א  21

 לו.מכפר 
 תרחיש ניסא ניזיל ונתקין מילתא ]שבת לג א[, נוסדעמ' נז[ בהתאם לנאמר: הואיל ואימוסד גור אריה תשסח, ] כרון למרן בעל הפחד יצחק זצ"לספר הז 22

      ומשפחתו והנלוים אליו, בכ"ה אלול תש"ל. מאז, נקבע כ"ה אלול כיום הודאה בביתו.  קרן גמ"ח לבני תורה לאות הודאה על החסד בפדיון נפשם של מרן

“acknowledgement” HaTov, i.e. he recognizes his 

good past, this gives him Simcha which inspires 

him to move on and to become a builder. 

Whereas:   ַתַחת ֲאֶשר ֹלא עַָּבְדתָּ ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך

תבא כח מז ְבש ְמחָּה  serving Hashem without 

Simcha caused destruction and Churban. 

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

When R' Hutner Zatzal was freed from Arab 

captivity, he said: 

 ְוא יְתַרֵחש הֹוא יל
 ְונ ְתַקן יליז  נֵ  מ יְלתָּא

 Since a Ness מ יְלתָּא

happened, it’s time to 

build and to take a 

positive action.22 A 

person’s gratitude to 

Hashem should always 

inspire him to try to do 

something to show his 

happiness and 

appreciation, like the 

Avos who built a 

Mizbeach L'chavod 

Shamayim. 

 
R' Yitzchok Hutner 
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יב יג ִאְמִרי ָנא ֲאֹחִתי ָאְּת   

Your “Honesty” Can Hurt Yourself and Others! 

As they approached Mitzrayim, Avraham Avinu 

asked Sara to lie. Similarly, we have Eisav 

complaining: תולדות כז    ַוַיְעְקֵבנ י ֶזה ַפֲעַמי ם

 Yaakov tricked me twice. This can be a Mussar לו

Haskel for all of us: The Avos lied plenty, and we 

need to know that often you may need to lie. For 

example, in order to avoid hurting people’s 

feelings, like Yehuda who told Tamar:  ַעד

וישלח לח יא  י ְגַדל ֵשלָּה ְבנ י  Wait for my son 

Sheila to grow up. Yehuda tried to fool her that he 

would marry her off to Sheila, but he had no such 

intentions [since he was afraid that Sheila would 

also die like his brothers].                                   ** 

The “truth” hurts many people, especially when 

they won’t exaggerate their Maalos; although this 

can help them immensely. The Avos were known 

as “Yesharim”; they had Sechel! Your “honesty” 

can hurt yourself and others! 

 ה-יב ד ְוֶאת לֹוט ֶבן ָאִחיו - ַוֵיֶלְך ִאּתֹו לֹוט

Look for As Many Available Opportunities 

for Chesed as Possible 

The Torah is constantly mentioning how Lot is 

always schlepping along with Avraham. This is a 

Mussar Haskel that wherever you go, make sure 

you have opportunities for Chesed available, as 

much as possible. Avraham Avinu lives off 

Chesed, and he thrives on being a constant giver. 

Sure enough, Hashem pays up when Lot’s 

descendants are Malchus Bais Dovid [Lot’s 

daughters gave birth to Amon and Moav, and Rus, 

the grandmother of Dovid came from Moav]. It 

pays to be a selfless giver. Keep remembering: 

ן יו מ  לָּ ין עָּמ  ֲחרַ ת ְמיוֹ ר  ְבל ַהם ַעֵחרַ ְמל ַהכָּ 
שבת קנא ב  םי  ַמשָּ ַה  Whoever treats others kindly, 

 
 .ל טובהשמנוגב מכבית  ]יהושע טו יט[ ִכי ֶאֶרץ ַהֶנֶגב ְנַתָּתִניתמורה טז א,  23
]יהושע  ִכי ֶאֶרץ ַהֶנֶגב ְנַתָּתִניוכן טעם  ,כי צד דרום חם ומרוב החום ייבש ,ונקרא כן בלשון ארמית נגיבו מיא ,]יב ט[ פאת דרוםַהֶנְגָבה אבן עזרא עה"פ  24

 טו יט[.
ְולֹא   ]יג ו[  ָנָׂשא ֹאָתם ָהָאֶרץ ָלֶשֶבת ַיְחָדו ִכי ָהָיה ְרכּוָשם ָרב ְולֹא ָיְכלּו ָלֶשֶבת ַיְחָדוְולֹא    עה"פ  זללה"ה  רפאל הירש  בן הר"ר  רבי שמשון  הגאון מוהר"ר  פירוש  25

שק אחד, לא כן. אילו היה הכל רק עדר אחד, מ -הספיקו בארץ ", ומקומות המרעה לא ִכי ָהָיה ִמְקֵניֶהם ָרבעל שום מה? לא " ,ָנָׂשא ֹאָתם ָהָאֶרץ ָלֶשֶבת ַיְחָדו

יש   ,אם אין אחדות ואימון הדדי ,ולשם כך ,הכסף, הזהב ושאר הנכסים ,"ָרב ְרכּוָשםִכי ָהָיה כלכלה אחת, היה המרעה מספיק. אך הארץ לא נשאה אותם, "

gets the same treatment from Shamayim.  You 

come out ahead; if not sooner, then later. 

 יב ט  ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהֶנְגָבה

There Is So Much Schar For Looking to Go in 

The Right Way Despite Your Shady Origins 

Avraham traveled towards the Negev south. The 

Gemara says23 that “Negev” can be understood to 

mean:  ֶהבָּל טוֹ כָּ ב מ  גָּ נּוְמש  “dry” of any 

goodness. This was Eretz Yehuda which was dry 

from the sun [Ibn Ezra24] but it was also dry from 

Parnasa; all it had was Torah. We can suggest the 

reason why the Torah keeps saying that Avraham 

Avinu kept going to the “dry” south, is to highlight 

that despite the fact he came from Terach, he still 

kept looking towards the direction of Torah.     ** 

You may have a shady background, but you get 

plenty of Schar for just “looking” to go 

B'derech HaYashar. Despite coming from a 

Terach, Avraham Avinu still tried to pull himself 

out of his past, and always followed the direction 

of less Olam HaZeh and more Torah. 

יג ו ִכי ָהָיה ְרכּוָשם ָרב ְולֹא ָיְכלּו ָלֶשֶבת ַיְחָדו  

When You Get Rich, All the Trouble Starts… 

When did the issues arise between Lot and 

Avraham? After they got rich. When you get rich, 

then all the trouble starts, and you start fighting! ** 

יג יה'  ֶאת ְסֹדם ְוֶאת ֲעֹמָרה ְכַגן ה'ִלְפֵני ַשֵחת   

Wealth Can Kill Your Middos, And Cause 

Major Machlokes 

Again, we can suggest that the reason why Sedom 

had to be destroyed was because it was once super 

rich: 'ייג  ְכַגן ה  like the garden of Hashem. 

Look how bad it is to be rich. Wealth can kill your 

Middos, Chas V'shalom, and can cause major 

Machlokes. [see RSRH25].                                 *** 
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There is a Shmuess26 by R' Nissan Rozanker  

Zatzal [the Rebbe of R' Gershon Zatzal] where he 

puts you in a mode that you’re happy that you 

aren’t rich. It’s all in your 

mind. And being wealthy 

can mean also in 

Ruchaniyus. Those who 

struggle may not like it, but 

if they keep working on 

Bitachon, in the end they 

come out ahead.                                                          

**** 

Learn how to make jokes 

and to belittle all that extra 

Parnasa or talents, etc. and 

be happy with what you have. The entire Mabul 

came for lack of Sameach B'chelko; which 

brought about all their Gezel, Arayos, and Avoda 

Zara.   כֹה ָאַמר ה' ַמה מְָּצאּו ֲאבֹוֵתיֶכם ב י
ּו ַאֲחֵרי ַהֶהֶבל ֲחקּו ֵמעָּלָּי ַוֵיְלכעֶָּול כ י רָּ 

 What’s wrong with Me? Says ירמיה ב ה

Hashem. Why do people go “elsewhere” to Avoda 

Zara?                                                              ***** 

It’s a lifetime job to be happy with exactly what 

you have, in Ruchaniyus and Gashmiyus. And 

look what money does to Lot:   א  י ֹלש  ְפי ֶאא

יוקָּ אֹלא ֵבֹלם וְ הָּרָּ ְבַאְב  I can no longer stand 

neither Avraham or his G-d. [Rashi27] and he 

goes to the worst people, Sodomites! Never wish 

things would be better [often, even in 

 
והם לא התאימו זה לזה ולא יכלו לשבת זה עם זה, משום כך לא נשאה אותם הארץ. צורך באהלים, בארגזים וארונות, והכל ארוז לעצמו. רכושם היה רב, 

ם, ואילו במשקו אילו היתה ביניהם התאמה אישית ויכלו לשבת יחדו, לא היו זקוקים למקומות מרעה נפרדים. אולם, במשקו של לוט דאגו רק להרבות נכסי

משום  ,הרכוש היה שונה ביניהם, והן בני אדם נבדלים זה מזה לא בדרך הקניין, אלא באופן הניצול של אברהם חשבו גם על עניינים נעלים יותר. אופן ניצול

 כך לא נשאה אותם הארץ. לוט היה זקוק למקומות מרעה לעצמו, לבל יתעה אף טלה מעדר לעדר.
מוסר כיצד לעמוד בנסיון העוני, צריך ללמוד כיצד לעמוד ט[ תחת שהוא לומד -י וקדושי ישיבות נובהרדוק, ירושלים תשלג, עמ' קפחספר גוילי אש ]גדול 26

הבוטח , שמא יחסר לו או שמא לא יספיק לו מה שיש לו היום. כי מי אומר לו כי עני רע לו? רק חוסר בטחון, זה הגורם לו את הדאגהבנסיון העושר, 

עולמנו היא להסתפק בחיי צער, ולגרש מן הלב את הבלי עוה"ז וחמדותיו, . לכן עלינו לדעת כי חובתנו במור מרגיש את עצמו כמלך שאינו חסר כלוםבטחון ג

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

 . הוא הנסיון הקשה ביותר וממנו יש לחשוש
מקדמונו   מהו מקדם? שנסענוסע ממזרח למערב. ומדרש אגדה  לוט נסע מאצל אברם והלך לו למערבו של אברם נמצא    ]יג יא[  ַוִיַסע לֹוט ִמֶקֶדם  רש"י עה"פ 27

 .יוקם ולא באלהאי אפשי לא באבר :אמר ,של עולם
קיימים הם דברים שאמר הקב"ה  ,ינּו ָיקּום ְלעֹוָלםקֵ ֵבל ִציץ ּוְדַבר ֱאֹלָיֵבש ָחִציר נָ  [מ ח]דבקה לעפר נפשי חייני כדבריך. אמר ישעיהו מדרש תהלים ]קיט[  28

ומה עפר הארץ מכלה כלי מתכות .  בניך מדושים לכלכך יהיו  ,  כשם שעפר הארץ מדושה לכל  ,ְוָהָיה ַזְרֲעָך ַכֲעַפר ָהָאֶרץ  [כח יד  ]ויצאליעקב אבינו, שנאמר  

 . והם קיימים לעולם ות העולםאומכך בניך מכלים כל , והוא מתקיים לעולם

 ., וכסרטיא זו שמכלה את כל העוברים עליהמה עפר הארץ הכל דשין עליו והוא עולה על כולןובדרשות מהרי"ט ]וישלח דרוש שני[ הביא מדרש: 

Ruchaniyus]. Better be a Lev Nishbar and accept 

what you have B’simcha.                                ****** 

יג טז  ְוַשְמִּתי ֶאת ַזְרֲעָך ַכֲעַפר ָהָאֶרץ  

The Way to Ensure Continuity Is to Be Humble 

Right after Hashem promises Avraham Avinu the 

land, He compares his offspring to:  ֲַעַפר הָָּאֶרץכ  

the dust of the earth. The way to endure as an: 

 wealthy person [which Avraham Avinu עָּש יר

was], is to be like dust. [The Medrash says28 that 

dust outlives all who tread on it]. This means to 

be humble. Sure enough, Avraham Avinu calls 

himself: עָּפָּר וֵָּאֶפר dust and ashes.           ******* 

יז יח  לּו ִיְשָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶניָך  

While Maintaining High Aspirations, Learn 

How to Be Happy with Less 

Notice how Avraham Avinu knows how to settle 

for less, and to be happy even with a Yishmael! 

Despite his high aspirations [even expecting gifts 

from Paroh], he knows how to be happy with 

little. This is extremely important for all of us.  

******** 

When You Learn to Be Happy with Less, Your 

High Aspirations Will Eventually Materialize 

Perhaps this is why Avraham Avinu was 
Zoche in the end to Yitzchok, since he 
was ready to accept his “B'di'eved" 
Yishmael! And when Sara gave away her 

husband Avraham to Hagar, saying:  אּוַלי

טז ב  א בֶָּנה מ ֶמנָּה  Hopefully I will have children 

R' Nissan Rozanker 
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through her, she was indeed Zoche to Yitzchok. 

Avraham Avinu was capable of accepting Hagar’s 

son Yishmael. Although he was a Pere Adam 

barbarian, yet Avraham Avinu loved him and was 

happy with him! 

The Baal Bitachon knows how to settle 
for a plan B and be satisfied with a 
Yishmael! Yet, he should know that Hashem 

will give him even more than he asks for.   ַמֲעֵשי

 The Avos are a symbol ָאבֹות ס ימָּן ְלבָּנ ים

for their children. When you are working on 

Bitachon, always expect that Hashem 
can give you even better than what you 
are asking for.                                      *********  

ְמֵחנּו ִבישּוָעֶתָך ְבֵענּו ִמּטּוֶבָך ְוֹשַ תפלת שבת  ֹשַ  

Sameach B'chelko Brings Yeshuos 

מ ּטּוֶבָך ְושְַֹמֵחנּו ב ישּועֶָּתָךשְַֹבֵענּו    These 

words contain a Remez: If you are:   שְַֹבֵענּו

 full with the present [B'di'eved] goodness  מ ּטּוֶבָך

of your life without complaining, then:   ְושְַֹמֵחנּו

 in the end you’ll get a complete ב ישּועֶָּתָך

Yeshua. And also, because Hashem knows that if 

you [learn loads of Mussar to] get yourself to be: 

מ ּטּוֶבָךשְַֹבֵענּו     “full” with the present, then: 

ב ישּועֶָּתָך  ְושְַֹמֵחנּו  you will be happy with your 

Yeshua; unlike most people who are always 

looking for more to kvetch about even after their 

Yeshuos. 

יז א  ִהְתַהֵלְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים  

Being Too Smart Brings Tzaros, While 

T’mimus Brings All the Bracha In the World 

Of all things, Hashem told Avraham to be a 

Tamim to have unquestioning trust. And 

Avraham was praised for:  'ְוֶהֱאמ ן ַבה

טו ו  הְחְשֶבהָּ לֹו ְצדָּקָּ ַויַ   his Emuna [trust] in 

Hashem. Notice how Temimus and Emuna is the 

#1 Ma'ala. Noach is also praised for being a 

Tzaddik Tamim. Look what becomes of the 

smarties: ְוַהנָּחָּש הָּיָּה עָּרּום מ כֹל ַחַית ַהשֶָּדה  

 The Nachash was more cunning בראשית ג א

than any other animal. And by Paroh it says 

שמות א י הָּבָּה נ ְתַחְכמָּה לוֹ   Let’s devise a plan 

for them. Look how all the Tzaros from the world 

comes from smarties, and all the Brachos come 

from the T’mimim and the Baalei Bitachon who 

are truly smart. 

יב י ַוְיִהי ָרָעב ָבָאֶרץ ַוֵיֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה  

I Worked on Bitachon And My Situation Only 

Became Worse! 

Hashem tells Avraham to forsake his home, etc. 

and He will make him great, etc. Yet, by listening 

to Hashem he gets into all kinds of trouble! Just 

as he came to Canaan there was a hunger. This 

forced him to relocate to Mitzrayim, which put 

him in a precarious Matzav of Sakana, and his 

wife Sara was kidnapped etc.                            ** 

You May Be A Gilgul of Avraham Avinu! 

Some people complain that it’s too hard to work 

on Bitachon, and sometimes their situation gets 

only worse! I have this to say:   ַמֲעֵשי ָאבֹות

 The Avos are a symbol for our ס ימָּן ְלבָּנ ים

own lives. Maybe Hashem thinks highly of you 

and is giving you similar Nisyonos as Avraham 

Avinu. Notice how Avraham never complains. 

ט -יג ח ִהָפֶרד ָנא ֵמָעָלי -ַאל ָנא ְתִהי ְמִריָבה   

A Yid Speaks with Eidelkeit 

Notice the Eidelkeit of Avraham Avinu’s speech, 

how he says “please” twice to Lot. And to Sara he 

says: יב יג א ְמר י נָּא  please, and to Eliezer in 

Parshas Chayei Sara he says כד  ש ים נָּא יְָּדָך

 please. The Novardokers taught me that a Yid יב

speaks with Eidelkeit, and often this needs to be 

worked on a lot. 

יג ט  ְוַאְשְמִאיָלהִאם ַהְשמֹאל ְוֵאיִמָנה ְוִאם ַהָיִמין   

Part of Anava Is Flexibility  

Look how versatile Avraham is. He doesn’t care 

where he lives, and he gives Lot the first choice. 

He isn’t rigid, and he bends to difficulties. This is 

Anava [flexibility]. 
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יב א  ֵמַאְרְצָךֶלְך ְלָך   

The Beloved Midda Of Ayin Tova  

INSIST THAT EVERYTHING AND 

EVERYBODY IS ONLY GOOD 

The Alter of Slabodka Zatzal says that a person 

should overcome his past and his background. 

Terach tried to kill Avraham Avinu and told 

Nimrod that he smashed his idols, so Avraham 

was thrown into the: הֵָּאש כ ְבשָּן  fiery furnace. 

Look what a cruel father Avraham had! And look 

how he dedicated his life to Chesed and 

Rachamim.                                                          ** 

Notice how the family of Dovid HaMelech held 

him in disdain. He was an Admoni, which is a sign 

of a bad nature, and they left him to go to 

dangerous areas so he should be ripped apart by 

lions and bears. And even after he was anointed 

by Shmuel, his older brother criticized him about: 

ש"א יז כח  רַֹע ְלבֶָּבָך  his “evil” nature.              *** 

Nevertheless, Dovid is full of Ayin Tova for even 

his worst enemies, like Shaul, Avner, and 

Avshalom. He even calls himself29: ב ְנָך “your 

son” to Naval HaCarmeli, who was indeed: 

אן הּוכֵ  מוֹ שְ כ    low and horrible, as his name 

suggests. When we go through Tehilim, 

we see of all kinds of pain Dovid 
experienced throughout his life. But 
since he constantly ran to Hashem, he 
became a master Baal Bitachon, and 
was a happy person despite his problems.     

**** 
I know a person who is always kvetching about 

his issues. As soon as issue A is over, he has 

 
 . שמואל א, כה ח.ְלָדִוד ִבְנָךְּתָנה ָנא ֵאת ֲאֶשר ִּתְמָצא ָיְדָך ַלֲעָבֶדיָך ּולְ  ,נּוִכי ַעל יֹום טֹוב ָבא ְשַאל ֶאת ְנָעֶריָך ְוַיִגידּו ָלְך ְוִיְמְצאּו ַהְנָעִרים ֵחן ְבֵעיֶניָך 29
לא תתן   'מלכים פרק ג הלכה ו[ וכן לא יהיה שטוף בנשים, אפילו לא היתה לו אלא אחת לא יהיה מצוי אצלה תמיד כשאר הטפשים, שנא כותרמב"ם ]הל 30

 כל ימי חייו.  א'לפיכך דבקו הכתוב בתורה יתר משאר העם שנ  שלבו הוא לב כל קהל ישראלולא יסור לבבו,    'לנשים חילך, על הסרת לבו הקפידה תורה שנא
והמעורב במזג  ,הנמסך בכוחות נפשך ,כי השונא הגדול שיש לך בעולם הוא יצרךבן אדם, ראוי לך לדעת,  [פרק ה]שער יחוד המעשה חובות הלבבות  31

וצפון חובך, בעל עצתך בכל תנועותיך הנראות והנסתרות, שתהיינה ברצונך,   רוחך, והמשתתף עמך בהנהגת חושיך הגופניים והרוחניים, המושל בסודות נפשך

בכלל  האורב לעתות פשיעתך, ואתה ישן לו והוא ער לך, ואתה מתעלם ממנו והוא אינו מתעלם ממך, לבש לך בגדי הידידות ועדה עדי האהבה לך, ונכנס

במי  תיו וקריצותיו, והוא מורה אותך בחציו הממיתים לשרשך מארץ חיים, כמ"ש הכתובנאמניך ואנשי עצתך וסגולת אוהביך, רץ אל רצונך בנראה מרמיזו

. ומן החזק שבשלחיו, אשר יורה אותך וילחם אותך  ֵכן ִאיש ִרָמה ֶאת ֵרֵעהּו ְוָאַמר ֲהלֹא ְמַׂשֵחק ָאִני  ְכִמְתַלְהֵלַּה ַהֹיֶרה ִזִקים ִחִצים ָוָמֶות  [יט -משלי כו יח]  שענינו כך

ולערבב את נפשך במחשבות כזבים וטענות שקרים, יטריד אותך בהם מתועלותיך   בהם במצפון ענינך, שישתדל לספק עליך אמתתך ולשבש מה שנתברר לך 

תנצל ותמלט ממנו בעזה"י.   ,ותסלק חציו מעליך  ,חי שכלך להלחם אותו בהםוויספק עליך מה שנתברר לך מאמונתך ודתך. ואם תהיה נזהר ממנו ותזמין לו של

issue B to kvetch about. He doesn’t realize that 

deep down he loves to kvetch, and he just needs 

an excuse. He will insist: “This is a real 

problem!” Indeed: ְךילֵ ה לֵ ֶצם רוֹ דָּ ָאשֶ   ְךרֶ דֶ ְב  

מכות י ב תוֹ ין אוֹ יכ  ל  מוֹ  ּהבָּ  A person is led 

from Shamayim in the direction he WANTS to 

go.               ***** 

Dovid was one big Ayin Tova, like a true Melech 

who is the Lev of Klal Yisroel [Rambam30]. We 

need to learn from Dovid to insist that everything 

and everybody is only good. After that, we’ll try 

to find excuses to use our Ayin Tova as much as 

possible!                                                       ****** 

Whoever we meet in our lives is a special 

opportunity from Shamayim to exercise our 

beloved Midda of Ayin Tova. Our Geshmak in life 

is to be like Avraham Avinu and Dovid who were 

busy loving everybody, including their worst 

enemies.                                                       ******* 

All those who come from difficult backgrounds 

should remember:  שמואל ב, ה' ָאַמר לֹו ַקֵלל

 the hurtful words that person said to you   טז י

were sent from Shamayim, like Dovid said about 

Shim'i ben Gera when he cursed him. You had 
that background because Hashem wants 
to make you great by becoming the 
opposite of your tragic past.              ******** 

You may need to work more than others in 

building yourself, but eventually you’ll be 

overflowing with Simcha and Chizuk and you’ll 

be able to help others. Have a thrill rebelling 

against your Yetzer Hara [who is your only true 

enemy. Chovos Halvavos31] and go all out doing 
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the opposite of what your past did to you. If you 

keep davening, you will get there with Hashem’s 

help. 

Bitachon Story 

Last Friday afternoon, I met a Chashuva 

Yungerman in front of the Lakewood Mikva. He 

told me how Bitachon Weekly is changing his 

life. He was in his car rushing to get somewhere 

on time, when suddenly an oversized slow-

moving truck gets in front of him. Familiar?        ** 

A Goy curses when these things happen to him, 

and a Yid without Bitachon grumbles plenty. But 

this Yungerman had the opposite reaction. He was 

full of Simcha, since he believed that this truck 

was surely sent to him Min HaShamayim to test 

his Bitachon, which is more important than 

“getting there on time”.                                    *** 

Needless to say, working on Bitachon made him 

a calm person, and he was rewarded. When he 

arrived at his destination, he had all kinds of 

Hatzlachos that he would never have expected. 

He gave credit to his Middas HaBitachon, as the 

Chovos Halvavos says32 that you get plenty of 

Schar for your Bitachon in this world.  

יב י ַוֵיֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה  

A Sameach B'chelko Oozes with Love for Others 

Rashi says33 that Avraham was originally given 

 
 יאבדך בשני העולמים וישרשך משני המעונים, כמו שכתוב בסעיף מסעיפיו ואיש אחד מחייליוואם תשליך עניניך אליו ותמשך אחר רצונו, לא ירף ממך עד ש

וקרב בלתי   ,. על כן אל תטרידך מלחמת זולתו ממלחמתוַדְרֵכי ְשאֹול ֵביָתּה ֹיְרדֹות ֶאל ַחְדֵרי ָמֶות ִכי ַרִבים ֲחָלִלים ִהִפיָלה ַוֲעֻצִמים ָכל ֲהֻרֶגיהָ  [ כז-משלי ז כו]

לא יגיע אליך, כי אם ברשות, מדחות מי שאינו שואל רשות בהמצאו עמך. והחרב עם מי שהוא רחוק ממך מן החרב עם מי שלא יפרד ממך, ודחות מי ש  ,קרבו

מה ואמרו על חסיד, שפגע אנשים שבים ממלחמת אויבים, ושללו שלל אחר מלחמה חזקה, אמר להם: שבתם מן המלחמה הקטנה שוללים שלל, התעתדו למלח

 ליו.הגדולה. אמרו לו: ומה היא המלחמה הגדולה? אמר להם: מלחמת היצר וחיי
, ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבנּו  'ְוַהבֹוֵטַח ַבה  כתוב ]תהלים לב י[שו  , כמטחונו בעוה"ז ולעוה"בילוונו גמול ב  והבוטח בה'חובות הלבבות שער הבטחון ]פתיחה, והתשיעי[   32

 .ְבֵני ָאָדםָמה ַרב טּוְבָך ֲאֶשר ָצַפְנָּת ִליֵרֶאיָך ָפַעְלָּת ַלֹחִסים ָבְך ֶנֶגד  ]תהלים לא כ[ ואמר
וקיני וקניזי וקדמוני הן  ,שבעה לכם .מאברהם. עשר עממין נתתי לו - ְיֻרָשה ְלֵעָׂשו [ב ה] ו ָנַתִּתי ֶאת ַהר ֵׂשִעירִכי ְיֻרָשה ְלֵעׂשָ  רש"י בפרשת דברים עה"פ 33

 .עשאו כבנו ,בשכר שהלך אתו למצרים ושתק על מה שהיו אומרים על אשתו אחותו היא ,והשתים לבני לוט  ,אחת מהם לעשו .עמון ומואב ושעיר
ַוִיְשַמע   ]יד יד[  שנאמר  ,וסוף דבר הוצרך לו  ,צנה ולעזרואעמוד לך למגן ול  לא אתרחק ממךאשר תשב  מקום  ]יג ט[ בכל  מֹאל ְוֵאיִמָנה  ִאם ַהשְ רש"י עה"פ    34

 '.וגוָבה ָאִחיו ַאְבָרם ִכי ִנשְ 
עמ' קסד[ בשם תנא דבי אליהו: הקב"ה מוחא כף על כף  , חלק שניהסבא מסלבודקא ,נתן צבי פינקל רי מוסר של הגה"צ מרן]מאמ הובא בספר אור הצפון 35

 ואומר: מתי יתמלא כל העולם כולו כאברהם אבינו.
תולדותיה אישיה ושיטותיה, להרב דוב כ"ץ, מהדורא חדשה ירושלים תשע"ו, כרך שלישי על רבי נתן צבי פינקל, הסבא מסלבודקה עמ' תנועת המוסר ] 36

  התורה מציינת לפנינו דוגמאות אחדות  .ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם]מיכה ז כ[    כפי הגדרת הנביא  ,את מדת החסד  יקר האריך את הדיבור מעשי אברהם שמיצהבע  [153

ת סעוד  .תויששום איש בעולם לא להתחרות א  ,אורחים שאברהם משמש בה לדוגמה הכנסת  ועל הכל מדת  ,החסד של אברהם עד כמה שהגיעו לשיא  מפעולות

 שאף סעודת שלמה בשעתו על כל מטעמיה ומעדניה המלכותיים לא הגיעה אליה ,הסעודה העשירה ביותר בעולם , היתהאברהם אבינו שהיה מכין לאורחים

נה ם כהכלהגיש לה שמיהר מלבד עוגות הסולת חמאה וחלב .צא וראה מה עשה אברהם אבינו לשלושת המלאכים שבאו בדמות אנשים פשוטים ]ב"מ פו ב[.

 השלישי ולמרות שהיה חולה מסוכן ביום ".מלכים ושרים "מעדן שהוא "שלוש לשונות בחרדל"שחט לכל אחד מהם בן בקר וטוב כדי להאכילם  ,לסעודה

the lands of Amon, Moav, and Sa'ir. Sa'ir was 

given to Eisav; and Amon and Moav were given 

to Lot. This was a reward since when Avraham 

told the Mitzri'im that Sara is his sister, he was 

quiet. He was Zoche to became like a son to 

Avraham, so he received Amon and Moav. Isn’t 

that ridiculous to make him like a son because he 

didn’t betray his own uncle, who adopted him and 

made him rich?                                                    ** 

Rashi also says34 that when Lot left Avraham, 

Avraham promised that he would never alienate 

him, and he would stand by him to save him from 

any Tzaros. We see from these two Rashi’s how 

Avraham Avinu was oozing with his love for 

humanity, and how he looked for excuses to do 

Chesed. It was his essence; he was total goodness 

through and through.                                         *** 

It’s worthwhile to daven hard these days and 

beg Hashem that we should be Zoche to be like 

Avraham Avinu [and Sara]!!! 

P.S. Especially since Chazal say35 that Hashem 

claps His hands and wishes the world would be 

full of Avraham Avinu’s. In Slabodka they were 

always talking about being a Baal Chesed like 

Avraham Avinu, and were always studying the 

Parshiyos that discuss him. [T’nuas HaMussar36]. 

Avraham is the official role model for all to 
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follow. 

If you learn Shaar HaBitachon overtime, and 

you force yourself to always focus on how you 

have everything you want, without focusing on 

what you’re missing [even in Ruchaniyus] then 

you’ll be like Avraham Avinu, and you will ooze 

with love for others. 

 

 כז ה מ ישעי ה'ָלָמה תֹאַמר ַיֲעֹקב ּוְתַדֵבר ִיְשָרֵאל ִנְסְּתָרה ַדְרִכי מֵ 

Seems Like Evil? It’s Only Good! 

Chazal say37 that when Yaakov complained to his 

sons: Why did you do bad to me? Hashem said: 

Why does he say: “My way is hidden from 

 
מיהר  ליהם,, רץ לקראתם, השתחוה להם, ושרת אותם כעבד אל אדוניו: הגיש להם מים לרחוץ רגה חמה מנרתיקה"וכחום היום לאחר שהוציא הקב ,למילתו

שאברהם  ,המשיך להסביר לפי שיטתו ביצ תןנבי ר .לשמשם "והוא עומד עליהם"נתן לפניהם את האוכל  ,אל הבקררץ  ,אל שרה לזרזה להכין להם עוגות

ותיו כדי במדה הזאת בחר אברהם כיסוד פעולוכו'.  המתגלות בבריאה"ה מדתו זו לעשות חסד עם הבריות למד מדרכי החסד של הקב .התדמה בזה לקונו

ה "כשם שהקב .ה למד אברהם לא להפלות בין אדם לאדם"וממדת החסד של הקב .ה והלך בדרכיו להטיב הבריות עד כמה שידו משגת"להידמות בהן להקב

החסד שלו עם הבריות אם במעשי  כן לא היה מבדיל אברהם ,ַלֹכל ְוַרֲחָמיו ַעל ָכל ַמֲעָׂשיו 'ה ]תהלים קמה ט[ טֹוב ככתוב ,לא יוצא מן הכללמטיב עם ברואיו ל

 . הם צדיקים או רשעים

מי שפוגע  , וכן להיפך .כביכול ,נהוכל המטיב עם האדם כאילו מטיב עם השכי ,אלקים צלם שיש להתיחס לכל אדם כאל  ,ראה בזה נקודה חדשה ביצ תןנבי ר

 , אף הרשע ביותר ,ואין שום אדם .שכינהשל ל ישראל כאילו סוטר לועה הסוטר לועו ש ]סנהדרין נח ב[ מפורשים הם "לודברי חז ,באדם כאילו פוגע בדמות

וכן אומר הכתוב על פושע שנתחייב  ,יםקִ ִכְרֹאת ְפֵני ֱאֹל ָרִאיִתי ָפֶניָך :אליו , קראוהרי יעקב כשפגש את עשיו אחיו שהיה רשע .האלקים שבו צלם מאבד את

בי ר .כביכול ,הרי זה בזיון לאלקים ,מבוזה הוא ואם .כאילו הוא אח לאלקים ,עליו משל לשני אחים תאומים איםנוש ל עוד"וחז .ים ָּתלּויקִ ִקְלַלת ֱאֹל :בתליה

 . וראה בה כלל ויסוד לכל המצוות שבין לחבירו ,היה מאריך הדיבור בנקודה זו ביצ תןנ
אלא כך    ,מעולם לא אמר יעקב אבינו דבר של בטלה ,רבי לוי בשם רבי חמא בר חנינא ]מקץ מג ו[  וגו' ַויֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ָלָמה ֲהֵרֹעֶתם ִליבראשית רבה ]צא י[  37

 . ִנְסְּתָרה ַדְרִכי ֵמה' כז[ ישעיה מ]היא דהוא אמר ? ָלָמה ֲהֵרֹעֶתם ִליוהוא אומר  ,עוסק להמליך את בנו במצרים אני :אמר הקב"ה
יח ב[ ]מאת מרן הגאון החסיד הקדוש רבי אברהם גרודזינסקי זצלה"ה, מנהלה הרוחני של ישיבת סלבודקה בליטא, ירושלים תשכג, עמ' תורת אברהם  38

דבר הנראה  ,כי אותה הרעה שאנו נמצאים בה יכולה להיות טעות מעיקרה ,שמחה מהכרה גשמית של עתיד קרוב ,לנו לשמוח ביסורים ספור זה די הוא

אין מקום   ,ובכן אין מקום לצער  .כבר הוא טוב שאין כמותו במקום הקרוב לו  ,רע הנראה לעין במקומו  .מכין את הטוב הגדול במציאות ,דמיוןרעה בהזיה ו

 .הכרה גשמית - זהו צד אחד של שמחה .ממקור הטוב והחסד אין סוף ,כי ממקור אחד הכל הולך ,רק ששון ושמחה על רע הנראה כמו על טוב הנראה ,לבכי

לאדם גם לאחר  לולא אהבת השם  .יֹוִכיחַ ה' ִכי ֶאת ֲאֶשר ֶיֱאַהב  יב[ משלי ג]כמו שנאמר  ,כי אהוב הוא בעיני השם ,הצד השני של שמחה הוא הכרה רוחנית

קלני  ,קלני מראשי :אומר הקב"ה ,עד שאפילו אם הם רשעים ,םצער של ישראל כל כך קשה הוא לפני המקו .חלילה ,היה מניח לו להיות אובד בחטאו ,החטא

 ,רכו הרעה ע"י יסורים אלהאולי ישוב מד ,הרשע כדי להציל אותו מחטאיו צער זה אינו בא אלא מתוך אהבה יתרה אל א[. מו]כדאיתא בסנהדרין  ,מזרועי

 ,עד שאין התורה יכולה להציל אותו מדרכו הרעה  ,עצמו מן התשובה במדה כזו  אלא אפילו מי שהרבה לפשוע וריחק  ,ולא רשע של חטא אחד  .ויזכה לחיי הנצח

ואין לו תקנה  ,ַהב ֵלץ הֹוֵכַח לֹו ֶאל ֲחָכִמים לֹא ֵיֵלְךלֹא ֶיאֱ  [ו יבט משלי ]שעליו נאמר  ,מכת הלצים הוא ,מואס הוא בתוכחת חיים ,גם בקול הנביאים אינו שומע

ומי  ,כי יסורים המה העצה הכי אחרונה לתשובה ,גם שפטים אלה מאהבת השם אליו הם באים - ָנכֹונּו ַלֵלִצים ְשָפִטים ]משלי יט כט[כמו שנאמר  ,וריםסאלא י

 [.שער שני סימן יא]כמבואר בשערי תשובה לר"י  ,לוחים אלהולח לו שאין הקב"ה ש ,שאפשר לו לשוב ע"י תורה או תוכחה

איתא בגמרא ד .אלא גם בשביל העלאה יתרה שיתעלה האדם במעלות הטובות שיש לו ,אינה רק בשביל הצלת נפשות מגיהנם ,וריםסהמתבטאת בי זו אהבה

פלא    .בידוע שיסורין של אהבה הם  ,ואם תלה ולא מצא  .ה בבטול תורהיתל  ,מצאפשפש ולא    . יפשפש במעשיו  ,אם רואה אדם שיסורין באין עליו  א[ ברכות ה  ]

חז"ל אינם  .ולא עון כללי כבטול תורה הכוללת את הכל ,לא עון פרטי הנידון במדה כנגד מדה ,ולא מצא שום עון ,אדם שחפש דרכיו וחקר אותם .הדבר

כמו שהיה אצל איוב שבאמת לא היה   ,וכבר עשה כל זה ולא מצא  ,ריהם הקודמיםכלול בדבכי כל מה שאפשר לחפש ולחקור כבר    ,מחייבים אותו לחפש יותר

אומרים חז"ל  ?מההיסורים אלה מה  ,ובכל זאת נתיסר ביסורים נוראים ,ים ְוָסר ֵמָרעקִ ֵרא ֱאֹלָּתם ְוָיָשר יְ  ]איוב א א[ כמו שהכתוב מעיד עליו ,בידו שום חטא

נסיונות  .הזכדי לנסות אותו ולהעלותו עי"ז למדרגה רמה שלא היה עולה אליה בלי נסיון חושי  ,ותו מיסרהומרב אהבת השם א ",יסורים של אהבה"שהמה 

ים קִ ֹלַעָּתה ָיַדְעִּתי ִכי ְיֵרא אֱ   ]וירא כב יב[עד שהעיד עליו הקב"ה    ,גם אברהם אבינו נתנסה בעשרה נסיונות.  עליה שעולים בה גדולי עולם  ,דרך עליה אחרת הם

 ,אהבה לצדיקים  ,כי אהבה יתרה נראית ביסורים  ,יֹוִכיחַ ה'  ֶאת ֲאֶשר ֶיֱאַהב    יב[  משלי ג]וגם זה נכלל בדברי הכתוב    ,דרך עליה כזו גם היא באה ע"י יסורים  .ַאָּתה

ועליו נאמר  ,בת השםדם במדרגה של אהוע"י שמחה זו נכנס הא ,אהבה שראוי לברך עליה מתוך שמחה כעל אושר והצלחה היותר גדולים ,אהבה לרשעים

 . ְוֹאֲהָביו ְכֵצאת ַהֶשֶמש ִבְגֻבָרתֹו ]שופטים ה לא[

Hashem”? I am in the process of making his son 

a Melech, and he says that his life is “bad”???    ** 

The Toras Avraham has a wonderful Shmuess38 

on this Chazal, and points out how people suffer 

for years and years without realizing that just the 

opposite of evil is taking place. Only good is 

happening! Only because Yosef was sold, was he 

Zoche to save the world from starvation.           *** 

The truth is that all our aggravations are nothing 

but total Dimyon. In the simple form, any Tza'ar 

in this world is a Bracha, by purifying our soul 

and saving us from Gehinom. The people we envy 

for years and years can be in much worse shape 

than we are!                                                      **** 

If we would keep records, we would realize how 

many hundreds and hundreds of perceived “evils” 
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ended up as Brachos and Brachos. Even our bad 

Middos have a good side to them. R’ Chaim 

Mordechai Wainkranz Zatzal said that in the next 

world we will be punished for our aggravations, 

since we didn’t have Bitachon and truly believe 

that it’s all for the good.  

Novardok 
R' Yehuda Leib Nekritz Zatzal 

During W.W. II many Jews were deported to the 

horrible prison of Siberia for a lifetime of hard 

labor, cutting trees in the freezing forests of 

Siberia. They trekked thousands of miles away 

from civilization, and were guaranteed they 

would never be free for the rest of their lives. 

However, there were ten Baalei Bitachon who 

were sure they would get out. Their leader was R' 

Yehuda Leib Nekritz from the Bialystok Yeshiva 

in Poland. He was known for spending lots of time 

learning about Bitachon during his Yeshiva days. 

Despite their antireligious captors, they kept 

Yiddishkeit, and they davened and learned.  

Another frum Yid was doing similar activities, and 

he disappeared, never to be seen again. R' Nekritz 

was warned many times that he would be next. He 

laughed and said that he had Bitachon, and was 

not worried at all. Although it took them two years 

to contact the outside world, they were always 

M’chazek themselves with Bitachon. R' Nekritz 

kept reassuring his Bachurim they would 

someday be free, get married, and lead normal 

lives. After three years, everything he said came 

true. There were many other Jews stuck in that 

area who were not involved in Bitachon, and they 

never came out. I heard this story from one of 

these Talmidim, and he told me that when they 

were notified that they are free, it was such a 

surprise he couldn’t believe it.  

P.S. R’ Nekritz told his Talmidim that “the 

Yeshua” [and true Nissim] doesn’t always come 

instantaneously. Little by little, the clouds 

disappear one by one, and with patience a person 

will eventually see the sun come out in all its 

beauty. 

 

I once asked R’ Pinchos Menachem Malach 

Zatzal how he held himself in the Gehinom of 

Siberia. He answered with the Passuk:   ת  ֶא ישא

עיה מא וע"פ יש ק ַזר ַחאַמיֹ  הּוֵערֵ   We 

strengthened each other.

 

R' Nekritz in France after the war 

R' Nekritz [right] with his brother in law R Zalman Yoffen [left] and his 
son in law R' Yechiel Perr Shlita of Far Rockaway [center] 



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 Noach 5783

Shiur ID Duration Language

209409 13:53 English

209411 37:28 English

209410 14:11 English

209497 1:28:11 English

209696 4:09 Hebrew

209697 4:08 Yiddish

209862 20:32 Hebrew

209695 8:14 Yiddish

209698 5:35 Hebrew

209832 28:57 Yiddish

209701 5:35 Hebrew

209922 40:23 English

209699 3:39 Yiddish

209702 2:59 Yiddish

209703 4:59 Hebrew
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Questions To 

Rabbi Mandel 
Question: In my rental contract, my Baal Dira landlord promised that he won't go up 

more than 200 shekel this year. Now, he wants to go up 1100 shekel, but is “willing” to compromise to "only" 

800. I got really upset, so I told him about the Chazal that there is a punishment for someone who doesn’t stick 

to his word ]ִמי שֶׁפַָּרע[ [afterwards I apologized]. This is my first time in life with such a serious Machlokes. 

This bothers me; especially since we are in the 9 days. Now, he wants to go to a Din Torah. What upsets me is 

that he may win for technical reasons, while I feel that he is not being honest. Here is my question. Should I 

proceed and go ahead with the Din Torah? Or should I give in to the higher rent, and just have Bitachon that 

Hashem will give me the money?  

Answer: First of all, you should be Dan your landlord L'kaf Zechus. Who knows what is going on in his life? 

Being Dan L'kaf Zechus is good for your Neshama. 

As far as the extra money [the extra 800 shekels] just laugh off the whole thing and don’t worry. The same Hashem 

who gave you 200, will give you 800. Here is a story that happened to me. When I started my Bitachon Weekly 

many years ago, my school would print it for me, and I would pay them $100 a week. Raising the money was 

hard. After a while, I could no longer print it there, and I had to go to a real print shop. I also started making more 

copies, and the bill soared to $700 a week. The $700 was much easier to raise than the $100. It’s all in the head. 

Hashem has all the money in the world. Don’t get tied up with it. Just be Dan L'kaf Zechus. Hashem is just testing 

you, to see if you will be Dan L'kaf Zechus. Ayin Tova and Bitachon are from the two biggest Middos. Fortunately, 

you are being given a silver platter to work on them.  

*** 

Question: My wife is unwell, and I find myself constantly taking care of my children’s needs; doing things that 

my wife would normally be doing. I find this so discouraging, and I am constantly unhappy. Can the Rav give me 

any guidance? 

Answer: It all depends on your outlook. The reason why you find it hard is because you think you “shouldn’t” 

be doing it. There is a story about R' Naftoli Amsterdam1. Towards the end of his life, he was on his second 

marriage. He was hoping to be taken care of, so he could sit and learn Torah [R' Naftoli’s Hasmada was 

legendary2]. But that’s not what happened. Instead, she got sick, and he had to take care of her. People asked him 

how he was so upbeat and happy. He replied that to be able to take care of a sick wife is Gan Eden. He realized 

that Ratzon Hashem is the best. You need to realize that your situation [that the responsibility to take care of your 

kids falls on your shoulders] is the best thing in the world. The way you look at it is all it takes. But you need 

coaching to continue to appreciate what you are doing. 

 
נשא אשה זקנה  ,בזמן שעלה לירושלים .באה לידי גילוי בעיקר ביחסו לאשתו השניה של ר' נפתלי מידת הטבתו[ 292ספר תנועת המוסר ]להר' דוב כ"ץ, ח"ב עמ'  1

הוא היה מנקה את  . ת אשתומשרת א ,נפתלי הזקן בן השמונים והחלש בגופו 'ומענין היה לראות היאך ר . האשה הזאת חלתה מיד ונפל בגורלו לטפל בה .שתטפל בו

 .והכל מתוך חיבה ומתוך שמחה שבאה לידו הזדמנות כזו להיטיב עם הזולת ,ועוסק בכל העבודות הקשות ,מסיק את התנור ,שוטף את הכלים ,הבית

כי לאחר נשואיו נשאל   ,רדם זצ"ל היה מספרר' נפתלי מאמשט   דיקבספר בטוב ירושלים ]להמגיד הירושלמי ר' בן ציון יאדלר, עמ' שצב[ הגאון הצויש לציין מה שכתב  

אין לי כסף במה לעשות גמילות  ,רבי ומורי" :ענה לו ?האם אתה עוסק במצוות גמילות חסדים ,ר' נפתלי בני :ר' ישראל סלנטר בזה הלשון הצדיקעל ידי רבו הגאון 

כי צריך אתה לידע שלא לקחת שפחה  ,אני מתכוון לגמילות חסדים לעזור לאשתך במילי דביתא .לא התכוונתי לגמילות חסדים בממון :החזיר לו רבי ישראל ".חסדים

 .מימי לא קראתי לאשתי אשתי אלא ביתיא"ר יוסי, ]שבת קיח ב[ כדברי חז"ל  ,אשתו כגופו ,אלא לקחת אשה ,לשמשך
 ".נפתלי פעמון"או  "נפתלי מתמיד"ומשום כך כינוהו בשם  ,שקדן גדול ר' נפתליהיה בנערותו [  274ספר תנועת המוסר ]ח"ב עמ'  2

You can submit your questions to Rabbi Mandel by emailing them to questionsforrabbimandel@gmail.com 
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