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שמות תשפ"ג פרשת  

IN THIS ISSUE 
• THOSE WHO FEAR HASHEM AND 

OBSERVE HIS HASHGACHA HAVE A 
SWEET LIFE  

• SEEMS LIKE TZAROS? ADERABA! JUST 
THE OPPOSITE IS TAKING PLACE!  

• THE AMBITION OF OUR AVOS IN 
AVODAS HASHEM IS AN EXAMPLE 
FOR THEIR DESCENDANTS 

• THE PERSON LOOKING FOR THE 
TRUTH IS NOT CONCERNED WITH HIS 
KAVOD  

• DIFFERENT PEOPLE CAN GO IN 
TOTALLY OPPOSITE DIRECTIONS IN 
AVODAS HASHEM, AND EACH ONE IS 
GREAT IN HIS OWN WAY  

• FIND YOURSELF AND THE DERECH 
THAT’S RIGHT FOR YOU  

• WHY WAS MOSHE PICKED OVER 
AHRON FOR YETZIAS MITZRAYIM?  

• YETZIAS MITZRAYIM MEANS BEING 
TAKEN OUT OF A DIRTY MATZAV  

• ALL GREAT PEOPLE EMERGED FROM 
THE WORST DARKNESS  

• A TRUE LEADER SUFFERS TOGETHER 
WITH HIS PEOPLE  

• THE BAAL BITACHON VIEWS HIS 
PRESENT PECKEL AS A THING OF THE 
PAST  

• THE FIRST LESSON IN BITACHON:  
TO KNOW THAT HASHEM CAN DO 
ANYTHING  

• BITACHON IS MAINLY FOR THE 
LOWEST & WEAKEST, WHO HAVE NO 
ONE TO RELY ON BUT HASHEM  

• EVEN AFTER ACQUIRING A CERTAIN 
MADREGA, A PERSON STILL HAS HIS 
UPS AND DOWNS  

• IF YOU FEEL INADEQUATE, YOU MAY 
BE JUST-PERFECT FOR THE JOB! 

• STORIES OF NOVARDOK 
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ָלִדים ת ַהיְּ ַחיֶּיןָ אֶּ א יז  ַותְּ  

Those Who Fear Hashem and Observe His 

Hashgacha Have a Sweet Life 

Not only did Yocheved and Miriam risk their lives 

by not killing the boys, but they gave free 

babysitting service, with the best of care, calming 

down the crying babies, and adorning all the 

cuties. [Medrash1] What chutzpah!                   **  

This the sweetness of the life of people who fear 

Hashem. א יז יםקִּ ַותִּיֶראןָ ַהְמַיְלדֹת ֶאת ָהֱאֹל  

the midwives feared [only] Hashem. They 

learned from the unbelievable Hashgacha: 

א  ְוַכֲאֶשר ְיַעּנּו אֹתֹו כֵּן יְִּרֶבה ְוכֵּן יְִּפֹרץ

 the more Paroh tries to hurt them, the more יב

they multiply. This is the Aderaba mentality that 

every Yid should develop.         *** 

Developing the Aderaba Mentality 

SEEMS LIKE TZAROS? JUST THE 

OPPOSITE IS TAKING PLACE! 

The more pain and Tzaros that a Yid has, the more 

he is sure of just the opposite taking place. 

Hopefully, in this world [if he works a lot on 

Bitachon and learns Shaar HaBitachon] and 

surely in Olam HaBah. People like Yocheved and 

Miriam invite big Nissim, since they have no fear 

of people, even the most powerful people like 

Paroh.                                                               **** 

It’s worth working on Amitzus courage. Think! 

If Yocheved and Miriam sort of “spit” Paroh in 

the face, can’t we speak in public? Or not treat 

doctors, or Gevirim the wealthy, or all those 

important people in our lives [including Admorim 

and Roshei Yeshivos] like they are gods?! Not to 

worry so much about the impressions we are 

 
ם ָהַאחַ שמות רבה ]א יג[  1 ְפָר שֵׁ  .כשהוא יוצא מלא דם משפרת את התינוק שהיתה]א טו[ ה  ת שִׁ
נתמלא עליה  !ים ליפרע ממנוקכשיבא האל ,אוי לו לאותו האיש :ואמרה לווזקפה חוטמה בו  ,שהופיעה פנים כנגד פרעה ,ּפּוָעהד"א  שמות רבה ]א יג[ 2

ְפָרה .חמה להרגה  .ואינה יודעת כלום ,תינוקת היא ?אתה משגיח עליה :ה לומרא .ומפייסת עליה ,שהיתה משפרת על דברי בתה ,שִׁ

making on people, and being nervous about:  ַמה

  *****       ??What will people say ֹיאְמרּו ַהְבִריֹות

Learning Parshas Shemos doesn’t mean just 

saying over nice P’shetlach. It means trying to 

copy these great people. They will have much 

more Nachas in Gan Eden from this.   ֹלא ַהמְִּדָרש

אבות א יז  א ַהַמֲעֶשהלָ אֶ  ָקריעִּ   The main Tachlis 

of the learning is to integrate it and make it 

part of our daily lives. Yocheved and Miriam are 

our Rabbeim in Emuna and Bitachon and not 

having fear from people. How thrilling it is to 

rebel [ask any teenager].             ******  

A person should channel his love for rebellion 

in Avodas Hashem [ ָלש ֹיאַמר גִּבֹור ָאנִּיָחֶהוְ   

and if you are weak-hearted [for rebellion], 

make believe you are strong] and try to laugh at 

our problems, and not to be so serious about 

what mere humans think of us. By the way, the 

main Aderaba is believing that the worst Baal 

Ta'ava can turn into the biggest Tzaddik, and that 

with Teshuva you become better than Tzadikim 

G'murim. So rebel against putting yourself down 

because of your sins and weaknesses!         ******* 

Chazal say2 that Miriam almost got killed [as a 

little child] when she told Paroh that he’s a Rasha. 

She had the right Chutzpa, and she was the mother 

of Malchus, who has the same Midda, as it says: 

ב"ב ק ב ֶמֶלְך ּפֹוֵרץ ֶגֶדר  a Melech breaks 

barriers. 

ִוי ת ַבת לֵּ ִוי ַוִיַקח אֶּ ית לֵּ ְך ִאיׁש ִמבֵּ ב א  ַויֵּלֶּ  

The Ambition of Our Avos in Avodas Hashem 

Is an Example for Their Descendants 

Look how Amram goes upwards and marries his 

aunt. Similarly, Yehuda brings Tamar, the 
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daughter of Shem into his family. This shows 

ambition in Avodas Hashem. This also shows the 

Midda of looking up to previous generations, 

which we should all do. And strikingly, Amram 

and Yehuda were both the forerunners of Kehuna 

and Malchus.                                                         ** 

When we learn Chumash we should take all the 

stories seriously, and try to copy all the Tzadikim. 

There is good reason why certain people were 

Zoche to Gilui Eliyahu. When they spoke about 

Avraham Avinu etc. they didn’t look at it like he 

was in a totally different world. They Mamash 

wanted to be like him.                                       ***  

And the same with Moshe and Ahron etc. They 

were constantly talking about them and studying 

their actions to give us Hadracha in Avodas 

Hashem, to learn “How did they make it?” 

[Chazal3]. Although Chazal advise:   ָנחִּ ית

יבמות סג א א ָתיְתיב אִּ סִּ א ָנגָ רְ דַ   a person 

should marry someone less than himself, 

Yehuda and Amram broke the rules because of 

their tremendous aspirations in Ruchaniyus, and 

were to Kehuna and Malchus; the highest!      ****  

The Person Looking for The Truth Is Not 

Concerned with His Kavod 

Being married to a woman so much older is 

Mesirus Nefesh [and is also not so Le'chatchila 

according to Halacha4]. Notice how Manoach 

who was an Am HaAretz from Shevet Dan, 

married  much superior woman from illustrious 

Shevet Yehuda. He would follow her, and listen to 

her advice as if he was her Talmid. And they were 

Zoche to Shimshon HaGibbor, who was: 

 
שלא קנו  שכל אחד ואחד מישראל חייב לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם יצחק ויעקבתנא דבי אליהו רבה ]פרק כה[ לפיכך הייתי אומר  3

 האבות העוה"ז והעוה"ב וימות בן דוד אלא בשביל מעשיהם הטובים ות"ת.
 . לא ישא בחור, זקנה, ולא זקן, ילדה, שדבר זה גורם לזנות [אה"ע סי' ב סעי' ט ך ]שלחן ערו 4

מה לך   :אומרין לו ,הוא זקן והיא ילדה ,ילד והיא זקנהשאם היה הוא  ,מלמד שמשיאין לו עצה הוגנת לו]תצא כה ח[  ְוִדְברּו ֵאָליוובגמ' יבמות ]מד א[ תניא, 

 לא חיישינן[. ד  , מבואר בספריםדוקא זקנה, אבל מבוגרת ממנו בכמה שנים  ה.א.. ]ואל תשים קטטה בביתך  ,ךל שכמותכלך אצ  ?מה לך אצל זקנה ?אצל ילדה
והסבה למשה   .לשליחות  כי אין אדם בעולם שלא יהיה הגון יותר ממניוהנכון בעיני, שלח נא ביד כל אשר תשלח,  ]ד יג[  ְשַלח ָנא ְבַיד ִתְשָלח  רמב"ן עה"פ    5

ענותו הגדולה מכל האדם אשר על פני האדמה, שלא היה מוצא את לבו להתגדל ולדבר אל המלך ושיתפאר לאמר ה' שלחני, ולא על   ,בנות הזאתבכל הסר

 .עליהם מלךישראל להוציאם ממצרים ולהיות 
ומלאכי   ,ואהרן ומרים מרקדין לפניה  ,הושיבה באפריון  .שעשה לו מעשה ליקוחין  ,א"ר יהודה בר זבינא  !ויחזור מיבעי ליה  ]שמות ב א[?   ַוִיַקחיב א,    סוטה  6

 .ֵאם ַהָבִנים ְשֵמָחה :השרת אמרו

לֵארָ שְ ל יִ ן שֶ יָעשִ מוֹ   the rescuer of Klal Yisrael. 

[Of course, it’s not always advisable to marry a 

woman more qualified than you. Every case is 

different].                                                       *****  

Amram even took the advice of his tiny daughter 

Miriam when he remarried Yocheved. Look how 

Amram didn’t care about his Kavod in all 

directions [his wife, his daughter] as long as he’s 

heading for the truth. No wonder he was Zoche to 

Moshe Rabeinu, the Anav Mi'kol Adam! 

 

ל ִמי ָאֹנִכי ִכי  ְך אֶּ לֵּ ֹעהאֵּ ג יא  ַפרְּ  

Different People Can Go In Totally Opposite 

Directions in Avodas Hashem, And Each One 

Is Great in His Own Way 

Look at the stark contrast between Yosef and 

Moshe. Yosef never stops his seemingly 

boisterous behavior throughout his life! Always 

putting down everyone else, even at the end, with 

his brothers and even his father bowing down to 

him! He says: ֵאיֶנּנּו ָגדֹול ַבַבִית ַהֶזה ִמֶמִּני  

 ,I am the greatest person around here וישב לט ט

and we find him:   ְֹמַסְלֵסל ְבַשֲערו styling his 

hair etc. Moshe though, doesn’t stop his unending 

self-depreciating Hanhaga, always refusing, even 

to Hashem! And he insists he’s not worthy, and 

everyone else is better than him.  [Ramban5]       **  

But Moshe had a different background than Yosef. 

Moshe was loved and respected by his siblings. 

Miriam and Ahron danced at the Chuppah of their 

parent’s second marriage [Gemara6] and said: 

Here comes the birth of:  ֹלֵארָ שְ ל יִ ן שֶ יָעשִ מו  

the rescuer of Klal Yisrael [Moshe]!        ***  
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Miriam watches over him constantly. She is a 

beloved big sister, who’s concerned about his 

safety after he was placed in a Teiva in the river. 

And Ahron is a: ַלת ָאִחיו ֵלב ֶשָשַמח ִבְגדּו  

heart that rejoiced with his brother’s greatness. 

With such an upbringing, you can think that you 

own the world! So we understand why Moshe is 

always working on Anava.                               ****  

Yosef though, comes from a situation where he is 

the “Katan” among the Shevotim [Chazal7] and 

practically like an odd man out. He is the only son 

of Rochel, having to contend with 6 Gedolei 

Yisroel who are the sons of Leah. They all hated 

him and persecuted him, and tried to kill him.   

***** 
Such a person has to keep building himself up, 

unless he wants to become hopelessly depressed 

and/or dysfunctional and become a zero. We see 

clearly how two different people can have 

totally opposite ways in Avodas Hashem, and 

both are great, each in his own way!          ****** 

Find Yourself and The Derech That’s Right for You 

Now we can all find ourselves and go in the 

Derech that’s right for us. If you had a hard youth, 

or you have thousands of internal voices always 

telling you that you are no good, then you need to 

be a Yosef! Notice how Yosef never puts himself 

down! And Moshe always puts himself down!  

 
אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה,  ,שמעון בן עזרא משום אבא כהן ברדלאאמר רבי שמעון בן אלעזר משום רבי ילקוט תהלים ]פרק נ, רמז תשסב[  7

  , ולא יכלו אחיו לעמוד בתוכחתו ,ויוסף קטן של שבטים היהשנאמר ההסכן הסכנתי,  ,ו של אתונולעמוד בתוכחת ולא היה יכול ,בלעם חכם של אומות היה

יֶניָך ]תהלים נ כא[ שנאמר ,ם בריותיו על אחת כמה וכמהשנאמר ולא יכלו אחיו לענות אותו, כשהקב"ה יבא לדין ע יֲחָך ְוֶאֶעְרָכה ְלעֵׁ  .אֹוכִׁ
וכיצד היא רפואתם מי שהוא בעל חמה אומרים לו להנהיג עצמו שאם הוכה וקולל לא ירגיש כלל, וילך בדרך זו זמן  לכה ב[ פרק ב ה]הלכות דעות רמב"ם  8

ב ינהיג עצמו בבזיון הרבה וישב למטה מן הכל וילבש בלויי סחבות המבזות את לובשיהם וכיוצא בדברים מרובה עד שיתעקר החמה מלבו, ואם היה גבה ל

ועל קו זה יעשה בשאר כל הדעות  בה הלב ממנו ויחזור לדרך האמצעית שהוא דרך הטובה, ולכשיחזור לדרך האמצעית ילך בה כל ימיו, אלו עד שיעקור גו

 עד שיחזור בו לדרך הטובה והיא מדה בינונית שבכל דעה ודעה.  לקצה השני וינהוג בו זמן רב אם היה רחוק לקצה האחד ירחיק עצמו
בנו הגאון החסיד אור עולם מרן ירוחם הלוי ליוואוויץ זצוקללה"ה, אשר לימד לרבים בישיבה הקדושה דמיר, י התורה מאת ר]לימודי מוסר דעת תורה 9

, כמו כן יש מדת הגדלות שהיא למעלה עד אין שיעור, שכמו שיש מדת ענוה שהיא בתחתית המדרגה עד אין שיעורבפרשת נח, מאמרים עמ' עד[ 

ות ומכריחות זא"ז וכו' וזה חידוש גדול, להיות אדם מחזיק במדת הגדלות, ובמדת הגדלות שם אין אף חוט השערה ת זה לזה, אלא אדרבה, מחייבושאינן סותרו

.  ן מלך אין מלמדים כלל מן הענוה והשפלות, לבן מלך מלמדים מלכות וממשלה, ובממשלה צריך שלא תתערב בה אף משהו של שפלותב  לְ  .של שפלות וענוה

ע"ה שכתוב    סוד המושל הוא כי הכל כאין וכלא נגדו, אינו מתחשב עם כל דבר, במלוכה אין שום משוא פנים, שרים הנם אצלו כעבדים ממש וכו'. שאול המלך

ן ָשָנה ְבָמְלכֹועליו ]שמואל א, יג א[   ל ַהֵכלִ , ואמרו חז"ל ]יומא כב ב[ כבן שנה שלא טעם טעם חטא, והיה "ב  " ]שם י כב[ בתכלית הענוה, והנה היתה יםנ ְחָבא א 

" ]שם י כז[ וברש"י שם ביומא: "נענש שאול לבא לידי דבר שעליו ניטל ממנו מלכות ַוִיְבזֻהּו ַוְיִהי ְכַמֲחִרישולא מיחה בעת "  ,התביעה עליו על שמחל על כבודו

במדת הגדלות, ששם הוא הסוד שלא להתפעל משום לפי מדרגתו היתה חסר לו  מפני שמתחילת מלכותו מחל על כבודו וגילה על עצמו שאינו כדאי למלוך".

, וכשהיה חסר לו כל זה הנה אבד מלכותו. ואמנם הכתוב ושום דבר לא יכול לעצור בעדו, אני הנני למעלה מכל, הכל הנם בטלים ומבוטלים נגדי, איש

ר ְשמבפירוש תובעו על זה, כי על כן נאמר ]שם טו יז[  ֹּאמ  ן ַאָתה ְבֵעינ יָך רֹּאש ִשְבֵטי ִיְשָרֵאל ָאָתהַוי וכו'. הנה מזה כי כמו שלקיום התורה  ּוֵאל ֲהלֹוא ִאם ָקטֹּ

להו לרבנן   צריך ענוה ושפלות, כמו כן יתכן לעבור על כל התורה כולה דוקא בענוה, כשמחסרים במדת הגדלות והגבהות. ובגמרא שבת ]ל ב[ רבה מקמי דפתח

******* 
Each of them is an extremist in his own Derech, 

like the Rambam says8 that you must Davka go 

extreme in the area of Tikkun HaMiddos. Notice 

how Yosef lost 10 years of his life because he 

didn’t protest when he heard the words:   ַעְבְדָך

 .Our father, your slave” from Yehuda“ ָאבִּינּו

And Moshe was punished [by not becoming a 

Cohen] because his Anava and refusal was too 

extreme.                                                                   ******** 

So many of us are afraid to get carried away with 

extreme Ga'ava, since the Mussar Seforim are so 

against it. The advice is to keep delving into the 

many, many stories of Yosef HaTzaddik, and to 

learn from him. Even if you get carried away and 

lose as a result, it may be well worth it!    ********* 

You are not a Malach who does everything 

perfect. Usually you cannot afford to stop your 

Ga'ava mission, because your deep love of self-

depreciation can gobble you up easily and you’ll 

fall hard, Chas V'shalom.                          ********** 

For so many of us, a lifetime of unending self-

aggrandizement is a Mitzva Gedola, and true 

Ratzon Hashem. You’ll blossom, like Yosef 

whose weird dreams came true. Keep dreaming of 

your greatness, and ignore your Chesronos 

[unless you have a Tachlis]. The Mirrer 

Mashgiach, R' Yerucham Levovitz Zatzal said9 
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that some people need to believe that nobody is 

better than them. [It certainly seems like that 

with Yosef HaTzaddik!]                           *********** 

However, there is always a place for Anava. For 

example, when it comes to giving in, or not 

getting angry, listening to others, and trying to 

understand them. Try to have a soft humble side 

to you, and use it when necessary.    ************ 

I knew several Gedolei Yisroel who came across 

quite tough and strong minded. I can’t recall R’ 

Avigdor Miller Zatzal ever putting himself down. 

He was a master at understanding the truth about 

your Middos. How dangerous is Anava P'sula! 

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

Indeed, Yosef could be soft. He could cry and 

console, and be warm and understanding and 

loving. But the basic Yosef was plenty of 

Romemus without end, and he continued this way 

until the end of his life. You don’t get finished 

with the burning issue of your life. Your main 

 
מכל הבא בידו, היינו לבטל כל עלמא כולא בתכלית, והענין כי עשה זה כדי לרוממם ולהכניסם  תא דבדיחותא ובדחו רבנן. הנה בדח והתלוצץאמר להו מיל

עם הקרב ללמוד תורה לרבנן בסוד הגדלות, כי היא ההקדמה לתורה, והוא מה שאמרו ז"ל ]אבות ו א[ כי תורה "מגדלתו ומרוממתו על כל המעשים" וכו'. 

 . זוהי הבחינה של "וקא בדחי רבנן", ליצנותא דע"ז, ויגבה לבו בדרכי ה'.הוא לא יצליח, כל השפלות שלו
עד שלא עמדתי היה אהרן אחי   , שהיה משה אומר , אלא כמכבד לאהרן ,אינו כן ,סבור אתה שהיה מעכב משה לילך ,ורבנן אמרי שמות רבה ]ג טז[ 10

ץ ִמְצָרִים  ה[  יחזקאל כ]ב  הוא שכת  ,מתנבא להם במצרים פ' שנה ר  ם ְבא  ים קִ ַוָיבֹּא ִאיש ֱאֹל  כח[-כז  א ב"ש]שכן הוא אומר    ,ומנין שאהרן היה מתנבא,  ָוִאָּוַדע ָלה 

ה ָאַמר  ר ֵאָליו כֹּ ֹּאמ  ל ֵעִלי ַוי תֹו ה'א  ר אֹּ ה ּוָבחֹּ ל ֵבית ָאִביָך ִבְהיֹוָתם ְבִמְצַרִים ְלֵבית ַּפְרעֹּ ֵהןֲהִנְגֹלה ִנְגֵליִתי א  עכשיו אכנס  ,אמר משה,  ִמָכל ִשְבֵטי ִיְשָרֵאל ִלי ְלכֹּ

 . בשביל כך לא היה מבקש לילך ,בתחומו של אחי ויהיה מיצר

ם ִאיש שִ וברש"י בספר יחזקאל עה"פ  ַמר ֲאֵלה  םקֵ ֱאֹל ה'קּוֵצי ֵעיָניו ַהְשִליכּו ּוְבִגּלּוֵלי ִמְצַרִים ַאל ִתַטָמאּו ֲאִני ָואֹּ  אהרן ניבא להם נבואה זו קודם שנגלה ז[ ]כ יכ 

ל ֵבית ָאִביָך ִבְהיֹוָתם ְבִמְצַרִים וגו' כז[ א ב"ש]וזהו שנאמר לעלי  הקב"ה על משה בסנה  ֲהִנְגֹלה ִנְגֵליִתי א 
ָברֹוְפִאים, ְלֵגיִהָנם" למשניות סוף מסכת קידושין על המשנה תפארת ישראלובא בזה המעשה  11 רק שבח הרופא  ,ין מאמר זה גנאי לרופאנ"ל דא "טֹוב ש 

שכשהוציא משה רבינו ע"ה את ישראל ממצרים, שמעו עמים ירגזון וגו', ויתמהו מאד על זה האיש משה, כי על  ,המומחה, והוא על פי מה שמ"כ דבר נחמד

נת המנהיג הגדול הזה ולהביאו אליו, וילך הצייר ויצייר וישלח צייר מובחר לצייר תמו חדידו נעשו כל הגבורות והנפלאות האלו, ולכן התעורר מלך ערביי א

המלך, וישלח שוב המלך ויביא ויאסף יחדיו כל חכמי חרשים אשר לו, וישאל להם לפשוט על פי פרצוף פניו של משה כפי המצוייר, תמונתו ויביאהו לפני 

ויאמרו, אם נשפט על פי ציור קלסתר פניו של האיש הזה המפורסם לגדול,  לדעת תכונת טבעו ומדותיו, ובמה כחו גדול, וישיבו כל החכמים יחדו אל המלך 

ה,  דונינו כי הוא רע מעללים, בגאות וחמדת הממון ובשרירות הלב, ובכל חסרונות שבעולם שיגנו נפש אדם המעלה, ויקצוף המלך מאד ויאמר, מה זנאמר לא

ע הצייר האיש הגדול, ויחרדו האנשים מאד, וישיבו את המלך בשפל קול התחנה, ויתנצלו א" הכי תתעללו בי, הלא בכל אלה שמעתי מכל עבר ופינה בהפך מזה  

בחסרון ידיעת חבירו, הצייר אמר, אני ציירתיו כהוגן, והחכמים שגו בידיעתם, והחכמים גללו כל החסרון על הצייר שלא צייר תמונת משה   חדוהחכמים, כל א

ים מרחוק קת משה איש אלצדק, נסע ברכבו ובפרשיו ויבוא אל תוך מחנה ישראל, ובבואו וישא עיניו וירא אכהוגן, והמלך אשר נכסף לדעת מי משניהן י

וד, וילך ויבוא וימהר ויקח את הציור מתוך חצנו, ויבט והנהו כתמונתו וכצלמו כאשר ציירו הצייר, קולע אל השערה ולא יחטא, ויפג לבו ויפלא ויתמה עד מא

ים, הנני קודם ראותי פניך  קאדוני איש האל ם ויכרע וישתחוה לאפיו, ויספר למשה כל הדברים האלה אשר נעשו, ויאמר עוד, בייקבעצמו אל אהל איש האל

נתך ים אמרתי אך אולי הצייר שגה במלאכתו, לבעבור חכמי מפורסמים לבקיאים מאד בחכמת ]הפיזיאנאמי[ ואין דוגמתם, אך עתה אחרי ראותי כי תמוקפני אל

י אליל הם וחכמת מה להם, והם אוכלי שולחני, ויתעוני מאז ל הציור אשר הביא הצייר, לא נותר בי אשמה רק לומר כי חכמי בגדו בי, וכי חכממכוונת א

מעת  ים ויאמר, לא כן, גם הצייר, גם חכמיך, נפלאים הם בידיעתם וחכמתם, אולם דע לך, כי לולי הייתי בטבע באמת כפי ששקבהבליהם, ויען משה איש אל

ים ואדם, אמנם כן ידידי, לא קהאדם, ואם כן, הכי בעבור זה אהיה יקר בעיני אל ממדותי, לא טוב אנוכי מבול עץ יבש, כי גם ממנו נמנעו ונחשכו כל חסרונות

אמיץ הנה התחזקתי ורדיתי אבוש לומר לך, כי כל החסרונות אשר שפטו עלי חכמיך, כולם קשורים בי בטבע, ואפשר עוד יותר מאשר שפטו חכמיך, ואני בכח  

ועל פי זה נבין היטב שבח הרופא ממאמר  .ן ובעבור זה יקרתי והתכבדתי בשמים ממעל ובארץ מתחתוכבשתי אותם, עד אשר קניתי לי הפוכם לטבע שני, ולכ

המומחה היותר טוב שברופאים, הוא  ש"מ שהטוב הזה אין כוונתו כשר, רק מי שחושב את עצמו שהוא [כבסיפא בטבחין]זה, דמדלא קאמר כשר שברופאים 

אין למעשה זה שום שורש ועיקר, לא היה ולא נברא, וחלילה לפרסמו,  א.ה.] בספק ואינו מתיעץ עם חביריו. מעותד לגיהנם, דבגאותו זאת סומך על ידיעתו

 ולא הביאו רבינו אלא לדוגמא ולחיזוק היוצא ממנו[.

weakness may need to be addressed forever! 

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

The more you feel like a zero, the more you 

“lie” and go to the opposite extreme. After a 

depressing Aveira, Chas V'shalom, or after 

someone criticizes you badly, you must Davka 

hold on, and fight tooth and nail in the opposite 

direction. It’s survival! Keep “lying!” 

ֵאל   ְשרָּ י ְבֵני יִּ ֲחָך ֶאל ַפְרֹעה ְוהֹוֵצא ֶאת ַעמִּ ה ְוֶאְשלָּ ה ְלכָּ ְוַעתָּ

ם יִּ ְצרָּ מִּ  ג י מִּ

Why Was Moshe Picked Over Ahron For 

Yetzias Mitzrayim?  

Throughout the years in Mitzrayim, Ahron had 

been the Gadol HaDor, until it came to Yetzias 

Mitzrayim. [Medrash10]. Yetzias Mitzrayim was 

mainly a Yetzi’ah Ruchaniyus spiritual 

redemption. The Yidden had sunk to: ט מ"

 ’the 49th level of Tum'ah. R ַשֲעֵרי טּוְמָאה

Gershon Liebman Zatzal mentions the story11 that 

Moshe started off with bad Middos which he 
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overcame. Paroh’s royal palace was the worst 

place in the country, as we find that during the 

Makkos, the ְצַפְרדֵַּע frogs first attacked Paroh’s 

palace, since he began making trouble. 

[Gemara12].                                                     **  

Yetzias Mitzrayim Means Being Taken Out of 

a Dirty Matzav  

We can suggest that since Moshe was raised in a 

palace full of idols etc., he was more familiar with 

the evil of Mitzrayim than Ahron. The biggest 

Gadol is the one who lifts himself from the lowest 

situation, like Dovid who was an Admoni and 

Mo’avi, yet he overcame his tendencies.   ***  

This is why Dovid was superior to Shaul 

HaMelech, who had a much purer background. 

Those who overcome the worst dirt are much 

more influential to the: ַהמֹון ַעם masses,  who 

need someone who understands them. Unlike: 

 Alufei Edom who are indeed ַאּלּוֵפי ֱאדֹום

“aloof”, since they have no understanding or 

caring for their nation.              ****  

By Bikkurim, the Torah insists on going to the 

Cohen: א כו גבת ֲאֶשר יְִּהֶיה ַבָימִּים ָההֵּם  who 

lives in that generation. The Shoftim judges and 

Gedolim of your Dor understand you and have a 

right to judge you, and they can feel for you since 

they have been exposed to similar issues. Rabbi 

Yehoshua had a Tayna complaint against Rabban 

Gamliel when he didn’t understand his 

generation. [Gemara13].            *****  

A Jewish leader is called a Nasi. Nasi also means 

“a cloud”14. A cloud originates from the ground, 

rises up, and then satiates the land with rain. The 

Nasi was “down there”, but he “lifted himself” 

 
ל ַעמֹו ִהֵנהיא א, סוטה  12 ר א  ֹּאמ  ר  ]שם[ דכתיב ,הוא התחיל בעצה תחילה .לפיכך לקה תחילה ,הוא התחיל בעצה תחילה ,תנא]א ט[ ַעם ְבֵני ִיְשָרֵאל  ַוי ֹּאמ  ַוי

ל ַעמֹו יָך ַיֲעלּו ַהְצַפְרְדִעים ]ז כט[  כדכתיב ,לפיכך לקה תחילה ,א   .ּוְבָכה ּוְבַעְמָך ּוְבָכל ֲעָבד 
אמר לו מכותלי ביתך אתה    ,ו לאשיתא דביתיה דמשחרןכי מטא לביתיה חזינה  ,והכי הוה איזיל ואפייסיה לרבי יהושע  אמר רבן גמליאל הואילברכות כח א,    13

 .שאי אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים במה הם מתפרנסים ובמה הם נזונים , אוי לו לדור שאתה פרנסו :אמר לו ,ניכר שפחמי אתה
ן 14 ים ְורּוַח ְוֶגֶשם ָאיִׁ יאִׁ  .[נקראו כן העננים בעבור שינשאו מקצה הארץ ורוח נושאםע: וכתב הראב"] שלי כה יד.. מְנשִׁ
 .שכל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו ,לומר לך !והא רבויי רביתיה ]דהי"א ד יח[? ָיְלָדהמגילה יג א,  15
ר ִכי ִמן ַהַמִים ְמִשיִתהּור עובדיה ספורנו זלה"ה עה"פ  ביאור על התורה אשר חבר אזן וחקר הגאון השלם האלקי כמהר"  16 ה ַותֹּאמ  ִתְקָרא וַ ]ב י[    ַוִתְקָרא ְשמֹו מש 

ה ר ִכי ִמן ַהַמִים ְמִשיִתהּו. ממלט ומושה את אחרים מצרה: ְשמֹו מש   . הטעם שקראתיו משה להורות שימלט את אחרים הוא, כי אמנם משיתיהו מן המיםַותֹּאמ 

 אחר שהיה מוטל בתוכם, וזה לא היה כי אם בגזירת עירין כדי שימלט הוא את אחרים.

and can now help others.              ****** 

Notice how Moshe was rescued by Basya bas 

Paroh, an Egyptian princess who was going to the 

river to “wash herself” [symbolically] from her 

father’s idol worship. Chazal say15 that she raised 

Moshe [in her father’s palace!] Just as she called 

him Moshe:  ב י ַהַמיִּם ְמשִּיתִּהּוכִּי מִּן  since 

she drew him out of the water, so she was to draw 

him out of her father’s evil environment.      ******* 

The name Moshe means “drawing others” out of 

their problems. Since you were helped, so will 

you help others. [Seforno16].          ******** 

All Great People Emerged from The Worst 

Darkness 

Notice how all the great people come out of the 

worst Choshech darkness. Yaakov, the: ְבִחיר 

 greatest of all three Avos was in one ֶשָבָאבֹות

stomach together with Eisav, and was raised 

together with him. Yosef became great Davka in: 

 -49th degree of Tum'ah מ"ט ַשֲעֵרי טּוְמָאה

country, Mitzrayim. Dovid was a Mo'avi and 

Admoni. And Moshe is raised in Paroh 

HaRasha’s palace!        *********  

So don’t feel so bad about those Treife American 

streets, or that “Harry” mentality, the Jazz music, 

the food fressing mentality, the culture which 

worships good looks and fancy oversize houses, 

and loves Olam HaZeh with no talk about 

Gehinom [“How dare you mention Gehinom?! 

that’s negative!”]     **********  

Or your own weaknesses; with Ka'as, Ta'ava, 

Atzlus, Bittul Torah, Kin'ah, Kavod, depression, 

lack of Yiras Shamayim, inferiority complexes, 

anxiety, etc. It seems that Davka a person like you 
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is cut out for greatness, if you don’t give up and 

you keep davening, and stop putting yourself 

down 24/7. And last but not least… keep learning 

Shaar HaBitachon! 

ֹׁשם ִכי ָאַמר גֵּ  רְּ מֹו גֵּ ת ׁשְּ ָרא אֶּ ִרָיהַוִיקְּ ץ ָנכְּ רֶּ אֶּ ב כב ר ָהִייִתי בְּ  

A True Leader Suffers Together with His People 

Moshe named his first son “Gershom”, because he 

said “I was a “Ger” in a strange land”. How does 

a person name his child such an odd name, just 

mentioning his own personal state of being? The 

Arizal says17 that the greatness of Moshe was his 

extreme: הְִּשַתְתפּות solidarity with Klal Yisroel. 

Chazal say18 that when he saw Jews suffering, he 

wanted to be in their place. Perhaps he named his 

son Gershon to show that he doesn’t consider 

himself apart from Klal Yisroel.                         **  

Just like Klal Yisroel, who were in a Matzav of: 

לך טו יג   כִּי גֵּר יְִּהֶיה ַזְרֲעָך ְבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם  

exile, so did Moshe say about himself; he didn’t 

feel different and more fortunate. He was happy 

to be in a similar situation. It’s a Gevaldige 

Zechus to be: מְִּשַתתֵּף ְבַצַער united in the Tza'ar 

of Klal Yisroel, like Yosef who wouldn’t have 

children during the years of famine [Gemara19]. 

And Cham got into trouble [he came out of the 

 
[ ריש פרשת תצוה, ד"ה א"י ואתה להרה"ג חסידא ופרישא צי"ע פאר הדור מו"ה שלמה הכהן זלה"ה אבד"ק רדאמסק,בתפארת שלמה ]מצאתי כעין זה  17

ג הדור מפני שכל ימיו נתן לבו ונפשו עליהם להצטער בצרת ישראל עד שמסר נפשו זוכה להיות מנהי הע"ה שהי מעלת משה רבינו דהנה כבר ידוע

ד  [ב י  ]שמותוגו'. וז"ש    ְוִאם ַאִין ְמֵחִני  [ לבלב    ]תשאכמ"ש    ,עליהם ָחיו  [יאפסוק  שם  ]וגו' ואח"כ כתיב    ַוִיְגַדל ַהי ל  ל א  ה ַוֵיֵצא א  פרש"י הראשון לקומה   ַוִיְגַדל מש 

בעיניו כאחיו ממש. וז"ש ַוֵיֵצא וגו'  ההיינו שנתן נפשו ולבו עליהם וכל אחד הי ,כוונת רש"י בזה כי מפני כן זכה לגדולה מחמת שיצא אל אחיו ,הוהשני לגדול

ומתאנח על כבודו של ' מפני מה זכה משה כו' מפני שעשה וכו [פרק ד]וז"ש בתנא דבי אליהו  ,ַנְפִשי ָיְצָאה וגו' [שה"ש ה ו]כמ"ש  פשנירת שהיה מוכן למס

ְלקֹו. פי' זה שמחתו [בתפילת שב"ק]וז"ש  , הקב"ה ועל כבודן של ישראל ה ְבַמְתַנת ח  ַמח מש   ,י היא הנשמה שבו מסר עליהםקשנתן נפשו שהוא חלק אל ,ִישְֹּ

ְלִקי ה' וכו'  [תהלים קיט נז]כמ"ש   יָך    [ם פו דליתה]עבד נאמן. וז"ש דוד המלך ע"ה    [במדבר יב ז]ולזה נקרא    ,ח  ָך ִכי ֵאל  ש ַעְבד  ָשא  ה'ַשֵמַח נ פ  . היינו זה ַנְפִשי א 

ה ָעשּו הְתנָ   [ש"ב כד יז]כמ"ש  ,מוכן למס"נ עבור כללות ישראל השמחתו שהי ההי ה ַהצֹּאן מ  ובזה יכול להמשיך  ,וכן ראוי להיות כל מנהיג הדור ,ָיְדָך ִבי ְוֵאּל 

 .עליהם רחמים וחסדים
שאין לך מלאכה קשה  !"מי יתן מותי עליכם !חבל לי עליכם"שהיה רואה בסבלותם ובוכה ואומר  ?מהו ַוַיְרא ]ב יא[ ַוַיְרא ְבִסְבֹלָתם שמות רבה ]א כז[ 18

 .והיה נותן כתיפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהן ,ממלאכת הטיט 
ם   ]מקץ מא נ[  שנאמר  רש"י[  .דצריך אדם לנהוג צער בעצמו]  אסור לאדם לשמש מטתו בשני רעבון  ,ריש לקישאמר  תענית יא א,    19 ר  ּוְליֹוֵסף יָֻּלד ְשֵני ָבִנים ְבט 

 . ָתבֹוא ְשַנת ָהָרָעב
 . ורוחם לקה בע ,עורב רק ,כלב נקשר .וחם ,ועורב ,כלב .וכולם לקו ,שלשה שמשו בתיבה ,סנהדרין קח ב, תנו רבנן 20
ל ]יונ  21 ְתַפלֵׁ ה ב ב[ המפרשים רצו לפרש חדוש והוציאו הכתוב מפשוטו כי יונה לא התפלל רק אחרי צאתו אל היבשה, בעבור שמצאו ממעי אבן עזרא עה"פ ַויִׁ

שם טרם שיקיאנו הדג. וככה: ולא אמר במעי. והלא ראו שם כתוב: מבטן שועתי. וככה ממעמקים קראתיך ה'. ועוד כי מלת שועתי לאות כי התפלל ושוע אל ה

תי. והנה למה לא היה כתוב ויתפלל יונה אחרי צאתו ממעי הדגה. ועוד, כי אחר תפלתו כתוב ויאמר ה' לדג. והביאם בצרה הזאת בעבור ותעל ותבא אליך תפיל

כי דבר שנגזר להיות ידבר  ויעקב אמר לקחתי מיד האמורי,  ועתה שים לבך וראה כל תפילת נביא וברכתו היא ברוח נבואהמשחת ותבוא אליך תפלתי. 

דשו וככה: ויט שכמו לסבול, דרך כוכב מיעקב, וישמן ישורון ויבעט, וירא ה' וינאץ, וישכן ישראל בטח בדד. ובתפילת דוד בברחו: ויענני מהר ק ן עברלשו

תוב: ישועתה היכל קדשך, שהוא השמים, וה' בהיכל קדשו, ורבים ככה. ושם כ סלה. כי הכתוב אמר בברחו ולא אמר ברחו. ובתפילתו: אך אוסיף להביט אל

 לה', שהיה מקוה, כמו ישועתה לה' לבקש. 

Teiva black] because he was with his wife in the 

Teiva, while the rest of the world was suffering.  

[Gemara20].                        ***  

By naming his first son Gershon, Moshe was 

proving his leadership capability. A true leader 

feels for his nation, and is: מְִּשַתתֵּף ְבַצַעָרם 

together with them in their suffering. Unlike 

the: ַאּלּוֵפי ֱאדֹום Alufei Edom who were 

indeed “aloof” and uncaring. [So many nations 

have uncaring leaders who live extravagantly, 

while their nation suffers with poverty, etc.]. ****  

The Baal Bitachon Views His Present Peckel 

As A Thing of the Past 

Why does Moshe say:  ָהִייִתיגֵּר  I “was” a Ger 

in past tense? Isn’t he still there? When Yonah was 

in the fish, his davening was a “thank you” to 

Hashem for getting him out of the fish. The Ibn 

Ezra explains21 that this is the Madrega of a 

Navi’s Bitachon. He feels like he’s out of his 

peckel, even while he’s still there.                  *****  

This Madrega is surely fitting for Moshe Rabeinu, 

the #1 Navi who took the Yidden out of Mitzrayim 

with the Koach of Bitachon [ַוַיֲאמִּינּו] . While 

he’s still a Ger, he looks at his present peckel as 

a thing of the past! 
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ינֶּנּו ֻאָכל נֶּה אֵּ ַהסְּ ׁש וְּ ר ָבאֵּ נֶּה ֹבעֵּ ִהנֵּה ַהסְּ ג ב   וְּ  

The First Lesson in Bitachon:  

To Know That Hashem Can Do Anything 

Moshe Rabeinu’s first experience in meeting 

Hashem was by seeing a spectacular picture of: 

לכוֹ ל יָ כֹ ַה  Hashem can do anything! The 

strongest and most dangerous element, fire, 

cannot burn the most flammable lowly thorns. 

This is an atomic bomb of Bitachon. Thorns 

symbolize being a non-productive zero, and even 

an annoying growth, which sticks and hurts a 

person.         **  

LESSON NUMBER TWO 

Bitachon Is Mainly for The Lowest & Weakest 

Who Have No One To Rely on But Hashem 

All the Seforim which speak about Bitachon 

immediately stress: 'ַאִפילּו ָרָשע ַהבֹוֵטַח ַבה  

ילקוט תהלים סוף פרק לב ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבנּו  Even a 

Rasha can have Bitachon in Hashem, and will 

be surrounded by Chesed.  The true Bitachon is 

unconditional faith only in Hashem; or else your 

Bitachon is in your Ma'asim Tovim and not in 

Hashem. Hashem saves the lowest and weakest, 

and those without any Chen grace [like thorns] 

from the strongest and most powerful. 

ה ה מׁשֶּ ר מׁשֶּ נֶּה ַויֹאמֶּ ָליו ֱאֹלִהים ִמתֹוְך ַהסְּ ָרא אֵּ ג ד ַוִיקְּ  

When You Learn Mussar By Repeating the 

Words, You Start Becoming One with Them 

Moshe’s name was repeated, which is a sign of 

special love. [Chazal22]. When you keep 

Chazzering reviewing your Gemara, you start 

loving it. And L'havdil, people become addicted 

when they repeat a habit often enough. After a 

while, you can’t stop talking Lashon Hara or 

looking at what you shouldn’t look at, since you 

keep repeating this action.      **  

Or you can’t stop learning Torah or complaining 

or praising, etc. A #1 Yesod in working on 

yourself: Keep repeating the desired Hanhaga or 

 
 ז.לשון זרו לשון חבה ,שמואל שמואל ,יעקב יעקב ,אברהם אברהם ,שה משהספרא ]ריש ויקרא[ מ 22
 מה אנחנו חשובין. ]טז ז[ְוַנְחנּו ָמה רש"י בפרשת בשלח עה"פ  23

self-control, and after a while you become “one” 

with it. You may not really be a Baal Bitachon, no 

matter how much you say you are. But unending 

repetition of the needed Passuk or Chazal will 

make you real. 

ַאֲהֹרן ה וְּ ְך מׁשֶּ ד כט  ַויֵּלֶּ  

Even After Acquiring A Certain Madrega, A 

Person Still Has His Ups and Downs 

When the Passuk says that Moshe and Ahron 

went, it says: ַוֵיֶלְך “he went” [singular]. But it 

should have said:  ְֵלכּוַוי  “they” went [plural]. 

We can suggest that they went together like one 

person with Achdus. Right afterwards it says 

ד לא ַוַיֲאמֵּן ָהָעם  the nation had Emuna, also 

in singular form. Perhaps the Achdus of Moshe 

and Ahron spilled over to Klal Yisroel.               **  

However, the very next Passuk says: ּו  ר ָבאְוַאַח

ה א מֶשה ְוַאֲהרֹן  Moshe and Ahron came, in 

plural form. I wonder if a person is expected to 

be such a Malach and remain with constant 

Achdus. It appears that a person starts and stops 

throughout his life. And the same with all the 

Madregos people acquire; you can’t be a Malach 

and remain constantly in the clouds.                 ***  

משלי כד טז  ֶשַבע ִיּפֹול ַצִדיק ָוָקם   A Tzaddik 

falls seven times, and gets up. This is the normal 

Seder. Again in Parshas Va'era it says:   ַוַיַעש

ז ו ן ַכֲאֶשר צִּּוה ה'מֶשה ְוַאֲהרֹ   Moshe and 

Ahron obeyed everything that Hashem 

commanded [singular], and it says:   הּוא

ו כוַאֲהרֹן ּומֶשה ֲאֶשר ָאַמר ה'    “He” is Ahron 

and Moshe [singular], not:  they”. Having“  םהֵּ

Achdus is a sign of people being Mach'nia to each 

other, and Moshe and Ahron were both great 

Anavim, as they said: בשלח טז ז  ְוַנְחנּו ָמה  what 

Chashivus do we have? [Rashi23]. That’s why 

they were worthy to take Klal Yisroel out of 

Mitzrayim, which was especially known for 
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Ga'ava, like Hashem sent Moshe to tell Paroh: 

בא י ג  ַעד ָמַתי מֵַּאְנָת לֵָּעֹנת מִָּפָני  How long 

will you resist from having Hachna'a 

[Rashi24]. 

ה ָלָאָדם ַח אֹו   ִמי ָשם פֶּ ׁש אֹו ִפקֵּ רֵּ ם אֹו חֵּ אֹו ִמי ָישּום ִאלֵּ

ד יא ה'  ִעּוֵּר ֲהלֹא ָאֹנִכי  

If You Feel Inadequate, You May Be Just 

Perfect for The Job! 

Moshe keeps refusing to be Hashem’s messenger 

to Paroh, this time because of his speech 

impediment. Hashem responds: Who created the 

ability to speak in the first place, or the ability to 

see etc.? Question: Doesn’t Moshe already know 

that Hashem created a mouth, ears, and eyes, 

etc.?? And why does Moshe have so much 

unending hesitancy to accept his mission to 

Paroh; especially with Hashem Himself? It 

appears that Hashem wants people to work on 

themselves, and to keep struggling with Emuna 

and Bitachon. So don’t feel so bad when all your 

learning Shaar HaBitachon doesn’t automatically 

turn you into a genuine, real Baal Bitachon.     **  

Look at the background of the greatest leader, 

being raised in the Mekor HaTum'ah [in Paroh’s 

palace] with all its fake idols. Also, he has loads 

of issues in his life, e.g. having to run away to 

Midyan to escape a powerful cruel king, making 

loads of mistakes, and almost getting killed when 

he didn’t do a Bris Mila on his son. Not to mention 

getting Tzora'as for speaking Lashon Hara on 

Klal Yisroel.       ***  

And losing Kehuna because of his extreme 

hesitancy, and being Nichshal stumbling by 

saying to Hashem: ה  ָלָמה ֲהֵרעָֹתה ָלָעם ַהֶזה

 ,Why have You done bad to this nation? Also כב

[what seems like] an extreme lack of self-esteem 

[which seems way too extreme; back and forth, 

back and forth] until he finally agrees.               ****  

So no more complaints about our unfortunate 

background, Tum’as America, a difficult youth, 

 
 מאנת להיות עני ושפל מפני. ,עניוהוא מגזרת  לאתכנעא[ כתרגומו י גרש"י בפרשת בא עה"פ לענות ] 24

and so many Middos that need fine tuning. And 

all those endless struggles in Avodas Hashem, and 

our “good-old” inferiority complex, and constant 

feeling of inadequacy.             *****  

And all those loads of big mistakes and wicked 

sins etc. Say goodbye to all those millions of 

reasons why “I’m no good”; you have good 

company! Of course, we have no understanding 

of a Malach like Moshe Rabeinu. But the Torah 

wrote all these details so people should relate and 

move forward with Bitachon, despite so many 

excuses not to!               ****** 

Next time people kvetch about their issues in 

Ruchaniyus or Gashmiyus, tell them to learn 

Parshas Shemos, and to take it seriously by seeing 

yourself in the Parsha and not being Nis'pael! The 

Steipler Zatzal says that all great things in 

Ruchaniyus start off with unending pain and 

struggles.                                                                  ******* 

So if you’re one of those that keeps saying, “I’m 

not frum enough,” “I’m not nice enough”, “I have 

a history”, “I’m incapable”, “I’m too shy”, “I have 

no self-esteem”, “By me nothing works right”, “I 

tried already”, [“I’m going to have a different 

Shita”] You may be just perfect for the job!  

******** 

I’ve seen plenty, plenty people suddenly 

succeeding when nobody believed it would ever 

happen. First Hashem showed Moshe the burning 

bush to show him how an “impossible situation” 

[symbolized by:  ג בֵאיֶנּנּו ֻאָכל  a burning 

bush] is possible. Bitachon!                      ********* 

When we do something wrong, we must never get 

depressed and look down on ourselves and decide 

we’re no good! We need to realize that the 

greatest Tzaddikim made outrageous mistakes, 

and still became what they became. 

A Baal Bitachon knows that Hashem will help 

him overcome everything, and he continues to 

strive for greatness no matter what. 
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Story 

A woman in Eretz Yisroel was trying to get some 

money from her husband who was divorcing her, 

and he hated her. A court and a Bais Din both said 

that she had no rights to the house they were 

dealing with, since it wasn’t in her name. She 

decided on trying one more Bais Din. For three 

hours, her husband berated her, while she was 

quietly reading a few pages again and again of 

Maalos she had written about him; no negatives 

on her end. In the end, she got many thousands of 

dollars. Everyone was surprised. 

Story 

Everything went wrong. By my job, by learning, 

and by my Bitachon Weekly; nothing worked! A 

bad day. So I decided to drop all my activities. I 

didn’t care about anything, and started learning 

Shaar HaBitachon with Simcha and total 

Hefkeirus. “I have Hashem. Who needs success, 

whether in Ruchaniyus or Gashmiyus?” [This has 

lots of power!] Right afterwards, my mind opened 

up, and with Hashem’s help everything started 

moving. Having Bitachon & not caring about your 

pecklach brings new Kochos and Si'ata D'shmaya. 

Story 

The father of a 28-year-old Chasidishe Bachur 

called me. His son was red zero [or not normal] 

Shiduchim - no hope. I told him to spend a few 

minutes a day thanking Hashem for his good 

Mazal, for how good his son was, and how he’s 

getting the best Shiduchim [positive lies].              **  

After two months, he got a super Chashuva 

Shidduch, more than his wildest dreams. This 

is despite his wife’s making lots of Choizek fun 

over this ridiculous method of talking positive. 

 
ספר זכרון לזכר הגאון הצדיק הרב ר' משה יצחק סג"ל זצ"ל, ראש ישיבת מנשסתר, יצא לאור למלאות ששים שנה להסתלקותו, ניו יורק סגולת משה ] 25

 .סאקאלווסקי זצ"ל "רבי פסח דער דיין"כל  חרקוב אשר ברוסיא הגדולה גר שם אביו הגדול אשר היה נקרא בפי בעיר [בית אביו של רבינותשסח, עמ' טו, 

היה מכניס  ,ואף בשעות המאוחרות של הלילה כאשר שר השינה רצה לשלוט עליו ,היה יגע ועמל בתורה ללא סוף .התמדתו ויגיעתו בתורה היתה לשם דבר

 ,כאשר נכנס פעם גנב לביתו בשעה שבני אדם ישינים ,מסופר עליו מעשה המציין את התמדתו העצומה בתורה .ם שלא יישןאת רגליו לקערה עם מים צונני

וסיפר הרב ר' מענדיל פוטערפאס  ,מסירות נפשו לתורה נודעה גם כאשר המלכות אסרה את לימוד התורה .ונתפס על ידו מחמת שהוא היה ער ועוסק בתורה

 .תף מפחד הצוררוהיה לומד ומלמד עם אנשים במר ,שהוא ז"ל מסר נפשו על התורה"קזצ"ל שהוא זוכר איך 

בני הבית חשבו לתומם ששכח את המעיל  .חזר לביתו ללא המעיל ,ומספרים עליו שזמן קצר אחר שתפרו עבורו מעיל חדש .כמו כן היה איש חסד גדול מאד

שראה שאין לו בגד   ,לו לענינתברר שנתן את מעי ,כאשר התמיד לילך ללא המעיל ,רק לאחר זמן .וכאשר יפנה הזמן ילך לשם ויקחנו ,במקום שהיה לפני כן

 .ונקרא שמו בישראל משה יצחק ,בבית זה של תורה וגמילות חסדים נולד מרן רבינו זצ"ל .ללבוש

Novardok 
R’ Moshe Yitzchok Segal Zatzal 

 [Father of R’ Yehuda Segal Zatzal of Manchester]  

TALMID OF THE ALTER OF NOVARDOK 

In the city Kharkov in Russia lived a Tzaddik 

known as “R' Pesach the Dayan” Sokolowski 

Zatzal,25 known for his great Hasmada and 

Mesirus Nefesh in learning. He was also 

legendary in Chesed. The story is told that once 

R’ Moshe Yitzchok Segal  
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he had a coat custom tailored for him. Soon after, 

he arrived at home without his new coat. His 

family assumed that he probably forgot 

it somewhere, and he would soon go 

back to retrieve it. But when time 

passed and he was still going around 

without his coat, they found out that he 

gave it away to a poor person who did 

not have anything to wear. In this house 

of Torah and Chesed was born a son, 

whose name was Moshe Yitzchok.      **  

When it came time for Moshe Yitzchok 

to be sent away to Yeshiva, his father 

sent him26 to learn in Radin by the 

Chofetz Chaim. He was escorted on the 

way by R' Yisroel Yaakov Lubchansky 

Zatzal [who became the son-in-law of 

the Alter of Novardok]. However, while 

traveling they met some Bachurim from 

Novardok, who struck up a 

conversation with him. They 

immediately realized his potential. 

He was equally impressed with 

them and their Novardoker Shita 

which taught them to stand 

fearlessly against the Yetzer Hara 

and its tricks, and agreed to go with 

them. He arrived in Novardok,  and 

became a Talmid of the Alter.     *** 

He learned there with great 

Hasmada and success, and received 

Semicha from the Rov of Novardok, 

 
 , וד בראדין אצל החפץ חיים זצ"למרצה אביו שילך לל ,כאשר הגיע זמנו לגלות למקום תורה[ וקרדבא מנאווהסתלמיד של העמ' טז, סגולת משה ] 26

 ,ובהיותו על אם הדרך פגש בתלמידי הסבא מנאווהרדק זצ"ל ,אך מה' מצעדי גבר כוננו .עם הרב ר' ישראל יעקב לובטשאנסקי זצ"לואף שלחו לשם ביחד 

ומשיטת נאווהרדק   ,גם הוא התפעל מהם מאד  .הם ביקשו ממנו להצטרף עמהם לישיבת נאווהרדק  ,כאשר הם ראו שהוא כלי מוכשר לקבל  .ונכנס בשיחה עמהם

 .ק התחמם רבינו באישו של הסבא זצ"לוווהרדואכן שם בנא .והסכים לילך עמהם ,ימוץ הלב נגד היצה"ר ותחבולותיובא ,הידועה
כל אחד בהיותו בן שמונה עשרה שנה היה צריך   .קפץ עליו רוגזם של מלכות רוסיא  ,ביקש רבינו לישב בשלוה  [יאסרבינו בצבא של רו  עמ' יז,סגולת משה ]  27

 ,כאשר נפרד רבינו מנאווהרדק  .בשנת תרס"ב היה נתפס על ידם לצבא  ,ואף שהצליח להתחמק בתחלה  ,על רבינו עבר כוס זה  גם  .רוסילהצטרף לשרת בצבא ה

עינו  .וקיבל הסבא ממנו תקיעת כף על זה .תפתח שם ישיבה ,ל המקום אשר תגיעאֶ שֶ  ,אך אבקש ממך ,אינני יודע להיכן תתגלגל :אמר לו הסבא זצ"ל

 .שהוא נועד להיות מרביץ תורה בישראל ,ותוהסבא זצ"ל ראה בו כבר אז בצעירהפקוחה של 
ראו אצלו עד כמה נחרש בלבו עמוק עמוק מדת נאווהרדק שלא לפחד משום  ,אף שהיתה רק לתקופה קצרה ,בתקופה זו שהיה בצבא עמ' יח[סגולת משה ] 28

והחליט   .מחמת חשש שמא נארגו בחוטי שעטנו  ,הוא סירב ללבוש את בגדי הצבא  .שתנהסדר יומו לא ה  ,ואף שכעת היה תחת ממשלת הצבא  ,מצב חדש שנוצר

אף הקפיד מאד על נטילת  .במתון ובאריכות כמונה מעות ,תפלותיו התפלל כבימים שהיה בנאווהרדק .שאינו משנה מדקדוקי ההלכה אף כחוט השערה

 ידים ונקיות ידים לתפלה.

the famous R' Yechiel Michel Epstein Zatzal, 

author of the classic Sefer, Aruch HaShulchan. 

But he could not 

escape the Russian 

draft, and in the 

year 5662 [1902] 

he was forced into 

the Russian army, 

at the age of 

eighteen. While 

departing from his 

beloved Rebbe, the 

Alter Zatzal told 

him27: I don’t know 

where life will 

bring you. But must 

give me your word 

that wherever 

you end up, you 

build a Yeshiva. And indeed, as soon 

as he came to London, he built a 

Yeshiva.  Imagine, in such a dire 

situation to think of building a 

Yeshiva! Novardokers were L'maala 

Min HaTevah, and their lives were 

total Ruchani.    **** 

R' Moshe Yitzchok wasn’t much of 

a soldier, since he was busy 

davening alone as much as he 

could28. The army didn’t trust this 

half-hearted soldier, and wherever 

he went, they had a soldier to escort 

Semicha of R' Moshe Yitzchok from the Rov of Novardok, 
R' Yechiel Michel Epstein, author of Aruch HaShulchan 

R' Yechiel Michel Epstein, author of Aruch 
HaShulchan, the Rov of Novardok 
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him. Sure enough, one day when the soldier 

wasn’t looking, he made his get-away29. He ran 

for his life, since he was in grave danger. But as 

soon as he came to safety, he built a Yeshiva. ***** 

 
His son R' Yehuda Zev Segal [left] with R' Shalom Schwadron [right] 

When R' Shlomo Wolbe Zatzal was Maspid R' 

Chaim Shmuelevitz Zatzal, a great part of the 

Hesped was about the Alter of Novardok.30 He 

kept repeating again and again what an 

unbelievable Madrega of Bitachon the Alter had 

when he built Yeshivos during WWI, with metal 

flying all over the streets and ambulances and 

sirens screeching.  The Alter seemed to be totally 

in his own world, busy building his Yeshivos and 

advertising in the newspapers that he is accepting 

new Talmidim!

 

 
כאשר לכל חייל חדש מעמידים עליו חייל וותיק לשמור  .הילוכו בדרך תמים הביאו שינצל ממקום זה [אנגליהצבא להבריחה מן ה עמ' יח, סגולת משה ] 29

בתחלה כאשר הלך לחפש מים היה החייל   .כן על רבינו העמידו חייל שהיה קבוע לשמור עליו  ,ולהדריכו בכל אשר צריך לידע עד אשר יורגל לחיי הצבא  ,עליו

וכאשר ראה שבכל פעם אינו  , נמאס לחייל הוותיק ללוות אותו בכל עת ,למצוא מים  נתמל כאשר הלך כמה פעמים בכל יום ע , אך .אותוהוותיק כל פעם מלוה 

  ל הלה בשמירתו.זלז ,מחפש לברוח וחוזר אל מקום הצבא

יום אחד כאשר אמר שהולך למצוא מים  .מהצבאואכן הוא ניצל את המצב ויצר קשר עם אחרים לסדר לעצמו דרך לברוח  ,מצב זה היה לרבינו פתח להצלה

כיון שאף כאשר היה שם היה רבינו כל כך אדוק במצוות שהם  ,הוא שם או שברח םבאמת לא היה נפקא מינה להם א .נשא רגליו וברח להרוסים ,לטהר ידיו

שמטעם המלכות עדיין רצו לתופשו ולהענישו על שברח  אלא  ,ובמקרה הטוב הוא אדם שלא יוצלח לשום דבר בצבא ,שפוי בדעתו הביטו עליו כאדם שאינו

פרטים מדוייקים על דרך   .הגיע לאנגליה דרך גרמניהוונטל מקל הנדודים  ,ראה רבינו שהזמן כעת לצאת מרוסיא ןכל ע .והיה רבינו במצב של סכנה ,מהצבא

וישתית את יסודות הבנין הרוחני להאיר   ,יתה חשוכה מאד מבחינה רוחניותשבשעתו ה  ,מן השמים הועידו את רבינו זצ"ל שיגיע לאנגליה.  ידועים  בריחתו אינם

 .את המקום בתורתו וגדולתו
א רביעית מתוקנת ירושלים תש"ס, ספר זכרון ]לכבודו ולזכרו של רבינו הגדול מרן רבי חיים שמואלביץ זצ"ל, ראש ישיבת מיר, הוצאת מוריה, מהדור 30

 ו.ק זצללה"ה הוא סבוהרדנברי הסבא מה  ?מהיכן גדל ענק כזה  [הענק נגדע, מנהל רוחני דישיבת באר יעקב, עמ' קמה,  הרב שלמה וולבהשנמסר על ידי  הספד  

ה הבוגמה חוי נלפ רך אתה נעצכאם בדר . סיסמתו:כזאת מגבורהם ציור ומושג והיום שאין לנו  ישיבותיו.ד והנהגת ויסב והן  , תודעבובהן  ,והוכמור מאין גב

ם יה,ר עלובשאי אפשר לע   , יתסורפכה המהאמצע הבוכך יסד ישיבות  אנושי, -עלבכח  ,דתובוע עובד כך היה ,זאת הלכה למעשהו יה.לעבור על מוכרחי

 .תם למדרגות עצומותווהעלה א ,המ-ליבהחזיק אלפי תלמידים על   ,אסיונה ברחבי רום הראשולבתוך מלחמת הע

Mazal Tov letter sent to R' Moshe Yitzchok upon his 
engagement. Signed by the Aruch HaShulchan, R' Yechiel 

Michel Epstein, Rov of Novardok [first signature and stamp] 
and the Alter, R' Yosef Yoizel Horowitz [second signature] 



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 Vayechi  5783

Shiur ID Duration Language

218979 4:01 English

218293 5:00 Yiddish

218292 4:16 Hebrew

219281 45:53 English

219291 2:41 Hebrew

219285 2:15 Yiddish

218980 9:25 English

218982 4:14 English

219292 2:52 Hebrew

219286 2:05 Yiddish

219297 10:14 English

219534 25:09 Hebrew

219287 6:23 Yiddish

219537 20:48 Yiddish

219293 3:32 Hebrew

219298 4:51 English

219931 50:26 English

219294 2:27 Hebrew

219288 4:26 Yiddish

219299 6:59 English
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Questions To 

Rabbi  

Mandel 
 

Question: I've heard Rebbe say a few times that we should view ourselves as "the best” and “better than everyone 

else". Understandably, in our generation we cannot knock ourselves down. But do we have to go to the opposite 

extreme, that we're BETTER than everyone else? Can't we just say that we're all equally amazing, since we're all 

a Tzelem Elokim?  

Answer: Ideally you are right. If it works, that’s a better way to go. But you have to be aware that sometimes it’s 

just a trick of the Yetzer Hara. He will tell you that it’s more “Ehrlich” to not put yourself higher than everyone 

else. But meanwhile you are still feeling inadequate, and you aren’t changing your Middos. When you're working 

on a Midda [like low self-esteem] then sometimes you have to go to the extreme. Many Gedolim have done 

strange things because they were working on a Midda. 

*** 

Question: My husband and I are Baalei Teshuva for a number of years, and we have a beautiful family of six 

children. My problem is that I live near FFB [Frum from birth] families, which make me feel like my Baal Teshuva 

family is second class, and this gets in the way of my happiness. What can Rebbi say that would be able to help 

me change my way of thinking? 

Answer: You have to realize that your challenge in life is to appreciate yourself. You have in yourself qualities 

that make you superior to all your neighbors, by far. I know of a woman who comes from the most illustrious 

family. She is frum from birth, she has it all. But her relative came to me crying that she is in bed, suffering from 

all sorts of illnesses, and this is going on for years. I did research, and her real problem is that deep down she feels 

like a nobody; that’s why she’s suffering. Now, this lady is a Tzadekes, she has it all in Ruchaniyus, she comes 

from the best of families, yet she is still suffering from inferiority complex and feeling down in the dumps. So, 

you see that this is a Midda people struggle with, and your feeling like “two cents” has nothing to do with your 

situation. If you would be a FFB you would still feel like a nothing. It’s not your situation making you feel the 

way you do, rather it’s your Midda pulling you down. You have to realize that people are living in a Dimyon 

[dream land] of what’s considered Chashuv, it’s all the Yetzer Hara making you feel the way you do. So you have 

to put your energy into realizing your greatness. You and your husband are so great, a Baal and Ba’alas Teshuva, 

you have no idea what reward you will get for doing what you did. You will get reward for all the pain and 

suffering you had for being a Baal Teshuva. But you should know that it doesn’t mean you should stay like that. 

Start appreciating your qualities, and how you are better than all your neighbors. 

 

 
 

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

questionsforrabbimandel@gmail.com 
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