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גתשפ" רכוז-תצוה פרשת  

IN THIS ISSUE 
• EVERY SMART, SUCCESSFUL PERSON, IT’S ALL 

HASHEM 

• THERE IS NOTHING MORE BEAUTIFUL THAN A 
MEVAKESH HASHEM 

• A YID IS A SOLDIER IN THE BATTLE AGAINST 
HIS YETZER HARA, AND HIS MAIN WEAPON IS 
HIS EMUNA AND BITACHON  

• YOUR HEAD SHOULD BE RINGING WITH ALL 
YOUR HASHGACHOS AND CHASADIM FROM 
HASHEM  

• THE MAIN PART OF RUCHANIYUS IS YOUR 
WORKING AND YEARNING TOWARDS IT 

• WHEN YOU HAVE SPIRIT AND ARE ON FIRE, 
ALL PETTINESS FADES IN IMPORTANCE 

• A BAAL TESHUVA BECOMES A MODEL TO 
LOOK UP TO IN THE EXACT AREA HE FAILED IN 

• THE TACHLIS OF INTELLIGENCE IS TO 
PENETRATE INTO YOUR HEART AND TO 
BECOME A BETTER PERSON 

• AYIN TOVA IS A “GOOD BUSINESS” WITH 
PLENTY OF “PROFIT” 

• A “BIG” PERSON IS SET APART FROM THE 
“SMALL” BY BEING INVOLVED WITH THE 
NEEDS OF OTHERS 

• HOW PRECIOUS IS THE CREATIVITY OF A 
PERSON! 

• A PERSON WHO IS WEAK IN RUCHANIYUS IS 
DAVKA A CANDIDATE FOR HAVING BITACHON 

• PARSHAS ZACHOR: IT TAKES A TRUE FEARLESS 
MELECH IN OLAM HAZEH TO HELP MALCHUS 
SHAMAYIM BY DESTROYING AMALEK 

• PURIM: A BAAL BITACHON IS SURE OF GAM 
ZU L'TOVAH EVEN ON THE MOST HORRIFIC 
SITUATIONS 

• STORIES OF NOVARDOK 
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אִתיו רּוַח ָחְכָמה ר ִמלֵּ  גכח  ֲאשֶׁ

Every Smart, Successful Person, It’s All Hashem 

The main Yesod of those who crafted the Bigdei 

Kehuna is that all their skill and Chochma comes 

only from Hashem. And this is the Yesod of every 

smart, strong, rich, successful etc. person [in 

Ruchaniyus and in Gashmiyus] it’s all just the 

Borei Olam Creator of the world and not the 

person’s “amazing” abilities! 

ץ כח ד ּוְכֹתנֶׁת ַתְשבֵּ  

There Is Nothing More Beautiful Than a 

Mevakesh Hashem 

Rashi says1 that the K'sones had “boxes”, like the 

golden boxes that are used for precious gems. We 

can suggest that the: כֵֹּהן ַהגָּדוֹּל ֵמֶאחָּיו 

greatest of all the Cohanim [i.e. the Cohen 

Gadol] is greater because he is a big Mevakesh 

seeker of the truth, and a “box” symbolizes a: 

 container whose purpose is to be filled up כְִּלי

with the precious gems of Chochmas HaTorah 

and Ma'asim Tovim.         ** 

Although there may be nothing inside these 

boxes, they are considered beautiful decorations 

since there is nothing more beautiful than a 

Mevakesh Hashem. This is similar to the: 

 :cups  on the Menorah, which symbolize גְִּביִעים

אבות א ד ֶוֱהֵוי ׁשוֶֹּתה ַבצָּמָּא ֶאת ִדבְֵּריֶהם  to 

 
ץרש"י עה"פ  1 בֵּ שְׁ כמו שנאמר  ,והמשבצות הם כמין גומות העשויות בתכשיטי זהב למושב קביעת אבנים טובות ומרגליות ,עשויין משבצות לנוי ]כח ד[ תַּ

צֹות ָזָהב]כח יא[ באבני האפוד  בְׁ ת ִמשְׁ בֹּ  .ובלע"ז קוראין אותו קשטונ"ש ,ֻמסַּ
ָעִשיָת ִציץ אבן עזרא עה"פ 2 שְׁ  ]כח ד[ ואמר הכתוב על כתנת אהרן בתחלה ]כח לו[ וְׁ ֶנת תַּ תֹּ ץ. שהיא משּוכְׁ ולא כן כתנת בניו. והתשבץ עשוי  ,ובצת לבדהבֵּ

ן ָעָליו ֶאת  ]שמיני ח ז[  וככה אמר במעשה ,לכבוד אהרן ִיתֵּ ֶנת"וַּ ֻכתֹּ ת. כמו ]שם ח יג[ ועל בניו ,שהיא המשובצת ,הידועה " הַּ נֹּ ם ֻכתֳּ ִבשֵּ יַּלְׁ ן  ]כח מ[  וַּ ֲהרֹּ נֵּי אַּ ִלבְׁ וְׁ

ֲעֶשה ֻכתֳּ  תתַּ  . נֹּ
כמו בית  ,שהיא בתים בתים באריגתה ,בין של כ"ג בין של כהן הדיוט משבצת היתה ,הכתונת ?וכיצד מעשה הבגדים המקדש ]ח טז[כות כלי רמב"ם הל 3

 .ומחברין אותו עם גוף הכתונת בתפירה ,ובית יד שלה נארג בפני עצמו .כדרך שעושין האורגין בבגדים הקשים ,הכוסות
יַּ עה"פ    בפרשת פקודי  רמב"ןה  4 ָבָניוֲעשּווַּ ן ּולְׁ ֲהרֹּ אַּ ג לְׁ רֵּ ה אֹּ ֲעשֵּ ש מַּ ת שֵּ נֹּ ָכתְׁ ]כח   אע"פ שאמר באהרן  ,נראה מכאן שהיו הכתנות שוות באב ובבנים  ]לט כז[   ֶאת הַּ

ש  לט[ ֶנת שֵּ תֹּ כְׁ ָת הַּ צְׁ ִשבַּ ת  ]כח מ[  ובבניו אמר סתם,  וְׁ נֹּ ֲעֶשה ֻכתֳּ ֶנֶפת   []כח דהנזכרת, וכן כתוב    , כי הכוונה תעשה כתנות כמותַּ ץ ִמצְׁ בֵּ שְׁ ֶנת תַּ תֹּ ִעיל ּוכְׁ פֹוד ּומְׁ אֵּ חֶשן וְׁ

ֲהנֹו ִלי כַּ ָבָניו לְׁ ן ָאִחיָך ּולְׁ ֲהרֹּ אַּ ֶדש לְׁ י קֹּ דֵּ ָעשּו ִבגְׁ נֵּט וְׁ בְׁ אַּ  ]לט כח[וכן מה שאמר כאן    ,כי הם שוים בכולם  ,, כי לאהרן ולבניו יחזרו אל כתונת תשבץ מצנפת ואבנט וְׁ

ת הַּ  אֵּ ֶאתוְׁ ש וְׁ ֶנֶפת שֵּ ת ִמצְׁ ָבעֹּ ִמגְׁ י הַּ ֲארֵּ ובניו יחבשו בהן ראשם כאשר  ,כלל אהרן ובניו, כי המצנפת והמגבעות אחד הם במעשה, אלא שאהרן יצנף אותה פַּ

 פירשתי.
לא תלמוד וחיי בעלי חכמה ומבקשיה ב  ,עשה לו כדי שיחיה  ,ָוָחי  ]שופטים יט ה[שנאמר   ,תלמיד שגלה לערי מקלט מגלין רבו עמורמב"ם הל' רוצח ]ז א[    5

 .כמיתה חשובין

drink their words [of the Chachomim] with 

thirst. The beauty of a Cohen Gadol is that he is 

loaded with desire for more Torah and Yir'as 

Shamayim, and he is one shtick Bikush seeker and 

Ratzon Tov.        *** 

This is a big Chizuk for all of us. The boxes are 

made to fill up, yet they are all empty; and this is 

exactly the beauty of the K'sones. According to 

the Ibn Ezra2, these special designs are only for 

the Cohen Gadol; since the bigger you are, the 

more you realize how important it is to desire 

more-and-more Chochma. However, according to 

the Rambam3 and Ramban4, all the Cohanim had 

them.       **** 

Cohanei Hashem, our greatest people, are clothed 

in a K'sones, i.e. a garment that “loves” Chochma; 

although they have nothing inside them. And the 

Rambam describes5 Bnei Torah as:   ַבֲעלֵ י חָּכְּ מָּה

יהָּׁשֶ קְּ ַבמְּּו  SEEKERS of Chochma. It’s time to 

start respecting your good Retzonos and 

She’ifos. תהלים קה ג ה' ִישְַּמח ֵלב מְַּבקְֵּׁשי  

Rejoice all you SEEKERS of Hashem! 

כח לב ַתְחָראְכִפי   

A Yid Is A Soldier in The Battle Against His 

Yetzer Hara, And His Main Weapon Is His 

Emuna And Bitachon  

The Me'il which is: כח לא  כְִּליל תְֵּכֶלת  
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completely Tcheiles [blue], represents total 

Shamayim and Emuna. It has an opening:  כְִּפי

כח לב  ַתחְּרָּא  similar to armor. Our main weapon 

against the Yetzer Hara is our Emuna and 

Bitachon. We realize the truth of what Dovid 

HaMelech said: שמואל  ִכי ה' ָאַמר לוֹּ ַקֵלל 

 the person cursing me is actually a  ב, טז י

messenger of Hashem. We don’t get angry at 

people, since we know that it’s only Hashem who 

is testing us.          ** 

Actually, a Melech’s main job is for warfare, and 

a Cohen is for peaceful Avodas Hashem. Yet, the 

Cohen Gadol is compared to a soldier. Actually, 

every Yid is in the army, fighting against his own 

Yetzer Hara. Even women, who don’t go to war 

[Gemara6] are called Eishes Chayil [meaning a 

soldier] and it says: משלי לא  וְּׁשָּלָּל ֹלא ֶיחְּסָּר

 she has spoils of war, as if they are soldiers יא

capturing spoils from the battlefield.     *** 

This is why we were called7 Tziv’os Hashem 

already in Mitzrayim, and we left: ֲחֻמִׁשים armed 

]although we never used those weapons[. A Yid 

has to see himself as a soldier, with a full-time job 

against his Yetzer Hara. If you take this seriously, 

and you constantly give yourself a title: 

“soldier”, it can give you loads of self-esteem. 

The most important part of a person is his 

Emuna and Bitachon  [Chovos Halvavos]. 

עַ  כח לב לֹא ִיָקרֵּ  

Your Head Should Be Ringing with All Your 

Hashgachos And Chasadim From Hashem  

Only by the Me'il it says:   כח לבֹלא ִיקֵָּרַע  it shall 

not tear. This Beged was: כח לא כְִּליל תְֵּכֶלת  

 
 .ואין דרכה של אשה לעשות מלחמהדדרכו של איש לעשות מלחמה קידושין ב ב,  6
ָרִים. בא יב מא. 7 ֶאֶרץ ִמצְׁ אֹות ה' מֵּ אּו ָכל ִצבְׁ ֶזה ָיצְׁ יֹום הַּ ֶעֶצם הַּ ִהי בְׁ יְׁ  וַּ
א,  שעיםלהיות צועקת ואומרת תן לי צדיקים אין לי עסק בר דןען עתידה גשמות רבה ]ז ד[  8 י ָשוְׁ לֵּ בְׁ ִרים הַּ מְׁ שֹּ ולמי אני שנאמר ]תהלים לא ז[ ָשנֵּאִתי הַּ

ִתי, ועתידה גיהנם להיות צועקת ואומרת אין לי עס  מבקשת לאותן שהיו בטוחים על שמך ֲאִני ֶאל ה' ָבָטחְׁ ק בצדיקים ולמי אני מבקשת לרשעים שנאמר ]שם[ וַּ

י ָבנֹות. להבלי שוא לאותן פועלי השוא, והקב"ה אומר ת תֵּ ֲעלּוָקה שְׁ  נו לזה צדיקים ולזה רשעים, שנאמר ]משלי ל טו[ לַּ
ָתם ָזָהב. כה יג. 9 ִצִפיָת אֹּ י ִשִטים וְׁ י ֲעצֵּ דֵּ ָעִשיָת בַּ  וְׁ

ת ָנִדיב ,עה שעולין לרגלכמה נאין רגליהן של ישראל בש ,ַמה ָיפּו ְפָעַמִיְך ַבְנָעִלים ַבת ָנִדיב ]שה"ש ז ב[ מאי דכתיב , דרש רבאחגיגה ג א,  10 בתו של   ,בַּ

ם ֱאֹל  ]תהלים מז י[  שנאמר  ,אברהם אבינו שנקרא נדיב ִמים ֶנֱאָספּו עַּ י עַּ ִדיבֵּ ָרָהםקֵּ נְׁ בְׁ אברהם שהיה תחילה   יקאלא אל  ?י יצחק ויעקבקי אברהם ולא אלקאל,  י אַּ

 .לגרים

completely Tcheiles [“sky” blue], which 

symbolizes Emuna and Bitachon; the most 

precious part of all your Avodas Hashem! Chazal 

say8 that Gan Eden screams: “Give me only the 

Baalei Bitachon!”. Also, only the Me'il has golden 

bells.           ** 

The most “noise” of your entire Avodas Hashem 

should be your Emuna and Bitachon. This is what 

you should always be talking about, like those 

golden noisy bells; all the Hashgachos and 

Chasadim that Hashem gives you. When I went to 

be Menachem Avel R' Chaim Mordechai 

Wainkranz Zatzal, all he talked about was all the 

Chasdei Hashem of his life.      *** 

I once had a long walk with R’ Avigdor Miller 

Zatzal, and all he talked about was all the good 

fortune he had in his life, thanks to Hashem. 

יבַ  כה יג ןֹוָהָאר דֵּ  

The Main Part of Ruchaniyus Is Your 

Working and Yearning Towards It 

The: ַבִדים poles of the holy Aron were made of9: 

 Shittim wood overlaid with gold, just ֲעֵצי ִׁשִטים

like the Aron itself. Carrying the Aron seems like 

just a: ֶהכְֵּׁשר path to putting it down in the Kodesh 

HaKodoshim. But here we see that just “working” 

towards a goal in Ruchaniyus is A-1 plus!      ** 

The same with Oleh Regel. The Chagim are 

called: ֶרֶגל Regel [foot], as if the main part of 

coming to Yerushalayim three times of a year is 

the “walking” there. And in reference to Aliya 

L'regel, the Gemara10 brings a Passuk:   ַמה יָּפּו

שה"ש ז ב פְּעַָּמִיְך ַבנְּעִָּלים ַבת נִָּדיב  how 

precious and beautiful are the “footsteps” of 
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Aliya L’regel!       *** 

How people need to value their “needs” and 

“desires” in Ruchaniyus, even without 

attaining their lofty goals! How holy is just 

“trying” and “aspiring”, or your depression 

and frustration since you didn’t finish the 

Masechta, or you can’t have an “open house” 

to more guests, or your wish that you had more 

Kedusha, or less anger and impatience! P.S. But 

keep trying, and don’t be Mya'esh! 

כח ג רּוַח ָחְכָמה  

When You Have Spirit and Are on Fire, All 

Pettiness Fades in Importance 

The Passuk speaks about a “Ruach” Chochma. 

This means not just “dry” Chochma; rather a 

“spirit” of Chochma; i.e. when you’re on fire with 

the Yesodos that you talk about.  In Novardok they 

used to look for as much Ruach as possible. It 

gives you Simcha and energy, and Chi'yus in 

whatever you do. Mussar B'hispa'alus and 

learning Gemara with a Bren, or dancing and 

singing, are all forms of Ruach. ** 

People with Ruach need less sleep and food. The 

Novardokers used to use the big-time millionaires 

as examples for Avodas Hashem; they are so 

thrilled with the millions that they are making, 

that they don’t become: ְּםצָּמְּצּומ  stuck and 

narrow-minded with the petty worries of the 

average person. They have no time to be small and 

bicker, with all kinds of limitations that hold them 

back from their mission in life. 

Story 

I was Zoche to repair about five marriages, by 

having both sides say only nice things about each 

other. In one case, their therapist insisted that they 

meet me once a month. However, after a while 

they fell back into their old habits of constant 

 
ָעִשיָת חֶשן  מר ]תצוה כח טו[שנא  ,חושן מכפר על הדיניןזבחים פח ב,   11 ָפט וְׁ  .ִמשְׁ

ָפט  ]תצוה כח טו[כמה דאת אמר  ,חושן היה מכפר על מטי הדיןובירושלמי ]יומא לח א[  ָעִשיָת חֶשן ִמשְׁ  .וְׁ

ָפט וברש"י עה"פ  ָעִשיָת חֶשן ִמשְׁ  .שמכפר על קלקול הדין]כח טו[  וְׁ
ִלבֹו  ]שמות ד יד[   שנאמר  ,אלא שמח  ,לא כן  ,ומה שאתה סבור שהוא מיצר  שמות רבה ]ג יז[  12 ח בְׁ ָשמַּ ָרֲאָך וְׁ הלב ששמח בגדולת אחיו    ,א"ר שמעון ב"ר יוסי  . וְׁ

ן ל[ כח ]תצוהשנאמר  ,ילבש אורים ותומים ֲהרֹּ ב אַּ ל לֵּ ָהיּו עַּ  .וְׁ

criticism.          ** 

I decided that “relying” on my brainstorm of 

being more positive, was also a lack of Bitachon. 

So I stopped counseling them, and instead I asked 

Hashem to make peace! Soon afterwards, they 

had a major Yeshua. I have had several such cases, 

and even after 15-20 years of marriage, they had 

complete Yeshuos with Hashem’s help. 

Sometimes, you can rely only on Hashem without 

any Hishtadlus, and have miraculous Yeshuos! 

ן ִמְשָפט כח טו חשֶׁ  

A Baal Teshuva Becomes a Model to Look Up 

to In the Exact Area He Failed In 

Chazal say11 that the Choshen was M'chaper on: 

יןדִ ל ַהקּולְּ קִ   corruption of justice. The 

Choshen was comprised of twelve stones, with the 

names of the twelve Shevotim. Why are the twelve 

Shevotim [on the Choshen] M'chaper on 

“injustice”? Ahron was Zoche to wear the 

Choshen, since he was a:  ִבגְּדּוַלת ֵלב ֶׁששַָּמח

 heart that rejoiced with his brother’s ָאִחיו

greatness [Medrash12]. But this was exactly the 

Chisaron of the Shevotim; they weren’t happy 

with the Gadlus of their younger brother Yosef, 

and they said: וישב לז ח  ֲהמָֹּלְך ִתמְֹּלְך עֵָּלינּו  

Will you reign over us?? We can suggest that 

since they did Teshuva, and Chazal say:   בְּמָּקוֹּם
ֶׁשַבֲעֵלי תְּׁשּובָּה עוֹּמְִּדים ֵאין ַצִדיִקים 

ברכות לד ב גְּמּוִרים יְּכוִֹּלין ַלֲעמוֹּד  Baalei 

Teshuva are EVEN GREATER than pure 

Tzaddikim, therefore it is a Zechus for Ahron 

[the Tzaddik Gamur who never sinned in the first 

place] to be able to wear the Choshen [containing 

the Shevotim who did sin, but did Teshuva].       ** 

We can suggest that since the Tikkun of Baalei 

Teshuva is to go against their past, therefore the 

Shevotim [on the Choshen] are M'chaper on: 
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יןדִ ל ַהקּולְּ קִ   corruption of justice, which was 

the mistake of Mechiras Yosef. The Meforshim 

say13 that they Paskened ruled that Yosef was a: 

תכּולְּ ַמד בְּרֵ מוֹּ   traitor against Yehuda who was 

their king. And since they did Teshuva, they 

remain forever a Makom Kapara for all Dayanim 

who are: ְּיןדִ ל ַהקֵ לְּ קַ מ  corrupt the Din. It’s time 

to run after Bizyonos! [Caution: Don’t get carried 

away]. 

ב י לֵּ כח ג  ַחְכמֵּ  

The Tachlis Of Intelligence Is to Penetrate 

into Your Heart and To Become A Better 

Person 

For the creation of the Bigdei Kehuna, Hashem 

told Moshe to speak to all “Chachmei Lev”. 

Notice how the Borei Olam Creator of the world 

doesn’t want “Stam” Chachomim, but Chachmei 

“Lev”.  וְּיַָּדעְּתָּ ַהיוֹּם ַוֲהֵׁשבֹּתָּ ֶאל לְּבֶָּבָך 

 To know [in your mind], and let it ואתחנן ד לט

penetrate into your heart. There are plenty of 

 
יַּשְֹּׁ  ]בפרשת וישב[של"ה  13 ֹות וְׁ ִמצְׁ ֶמק הַּ עֹּ ד לְׁ ם הּוא, ֶשיֵּרֵּ ב ָשלֵּ לֵּ ָוה בְׁ ִמצְׁ יַּת הַּ יַּן ֲעשִֹּ ָנה ִענְׁ ָיָנּה יֲַּעשֶֹּ ֶדל ִענְׁ ִלבֹו גֹּ בֹונֵּן בְׁ ֶשִיתְׁ ָאז כְׁ ת, וְׁ עַּ גַּ יָכן ִהיא מַּ ד הֵּ ָיִבין ָבּה עַּ ִכיל וְׁ

ִהד ִלית הַּ כְׁ ִהדּור תַּ ִריזּות ּובְׁ ר ִבזְׁ ָוה, וְׁ יֹותֵּ ִמצְׁ ֶמק הַּ עֹּ דּו לְׁ ֹּא ָירְׁ ז ל עַּ ן ּובֹּ ֲהרֹּ אַּ ן וְׁ אּובֵּ נּו רְׁ יְׁ הַּ ּלּו, דְׁ ֹלָשה אֵּ ִאּלּו ּור. ּושְׁ ִדין, וְׁ ת הַּ ִנים ִמשּורַּ ין הּוא ִלפְׁ ה ֶשעֹושִֹּ רּו מַּ ָבא ָסבְׁ רַּ דְׁ אַּ

ב ֶזה לְׁ  תֹוָרה חֹושֵּ ן ִמשּום ֶשהַּ ב כֵּ תֹּ תֹוָרה ִיכְׁ ִעין ֶשהַּ זֶ ָהיּו יֹודְׁ ָוה. וְׁ ִמצְׁ ֶדל הַּ ל גֹּ ה ֶשיֹוֶרה עַּ ִהדּור מַּ ִריזּות וְׁ ר זְׁ יֹותֵּ ין בְׁ ָוה, ָהיּו עֹושִֹּ ְלִפי ה הּוא ִמצְׁ ב שֶׁ ן ָהָיה חֹושֵּ ְראּובֵּ

ן ָמוֶׁת ף הּוא בֶׁ ק ַהִדין יֹוסֵּ ית ָדִוד, ֹעמֶׁ ד ְבַמְלכּות בֵּ ִהִצילּו ִכי מֹורֵּ ָדה וְׁ טּו ָהעֵּ ָשפְׁ ב וְׁ ק ָחשַּ ִנים , רַּ ִציל ִלפְׁ הַּ כּות ָקָטן ִנָתן לְׁ ִציל, ֲאִפּלּו ִבזְׁ הַּ ָשר לְׁ ֶאפְׁ אי דְׁ ָכל מַּ ָדה בְׁ ָהעֵּ

כּות ִמש לְׁ מַּ ד בְׁ ֹּא ָמרַּ ל לּוָכה וְׁ מְׁ ץ בַּ ֹּא ָחפֵּ ף שּום ִחיּוב, ִכי ל ל יֹוסֵּ ֹּא ָהָיה עַּ ִפי ָהֱאֶמת ל ִדין. ֲאָבל לְׁ ת הַּ יָ ּורַּ ָבה ִענְׁ רַּ דְׁ אַּ ית ָדִוד, וְׁ מֹו  בֵּ ית ָדִוד כְׁ כּות בֵּ לְׁ ֲחִזיק מַּ הַּ נֹו ָהָיה לְׁ

ִתי בְׁ  וכו'. ֶשָכתַּ
אליו למתורגמן אהרן, ועם היות אהרן רך  בהיות קשה למשה לדבר עם פרעה בהיותו ערל שפתים, נתן לו השם יתב  ,ועם כל זה  דרשות הר"ן ]דרוש שלישי[  14

]שבת קלט  בפרק רבי אליעזר דתולין ואמר ,הזכירו זה רבותינו ז"ל למעלה גדולה אליו שקבל שכר עליהגדול ממנו וקודם אליו בנבואה לא נתקנא בו, וכבר 

ִלבֹו  ]שמות ד יד[בשכר    ,שמלאי  , אמר רביא[ ח בְׁ ָשמַּ ָרֲאָך וְׁ ל ִלבֹוזכה לְׁ   ,וְׁ ָפט עַּ ִמשְׁ אור, מדוע נתיחס זה הגמול לאהרן י. וזה המאמר צריך ב]תצוה כח כט[  חֶשן הַּ

 ?טוב לבבו בנבואת משה, יותר מכמה מעלות ]טובות[ שהיו לאהרן מצד כהונתו על

, ורצה זה השם " ]ספ"ק דסוטה[וכן לענין הטובה" ו ז"ל שכל מדותיו של הקב"ה מדה כנגד מדה, כמו ששנינו במשנתנווהתשובה בזה, שכבר הודיעונו רבותינ

א יבא הגמול הטוב ולא יהיה ]בענין[ הפעל הטוב, אפשר שיהיה זה נתלה במקרה ובמנהגו של כדי שתתיישב ענין ההשגחה בלב בני האדם, כי אם ל רךיתב

מול באותו ענין בעצמו שהיה הפעל הטוב, אז יודע כי זה בהשגחה מהש"י ובכונה ממנו לשלם טוב לטובים. ולכן יחסו ז"ל זה הגמול עולם, אבל כאשר יבא הג

ת שהיו בכהונה גדולה, שהוא מורה שלא זכה אהרן לזאת המעלה כי אם לגמול מזה הפעל. כי דבר ידוע הוא לאהרן תחת זה הפעל יותר מכמה מעלות טובו

ין חשן היה נודע ענין העתידות, וזה לא היה ראוי שיהיה מגיע לחלקו של אהרן, כי הודעת העתידות הוא דבר ראוי לנביא לא לכהן, כי כמו שמענשעל ידי ה

משמש   ענין העבודות כלל, כן מענין הכהן מעשה העבודות לא הגדת העתידות, ושמא תאמר שכיון שרצה הש"י שיהיה כהן גדולהנביא הוא הגדת העתידות לא  

ד האורים בשמונה כלים אשר החשן מכללם, זכה אהרן לזאת המעלה מצד כהונתו, אין הענין כן, כי החשן אינו מגיד העתידות מצד היותו חשן לבד, אבל מצ

שהאורים ותומים בגדים  ין כפליו שלא היו מכלל הבגדים, ]שהרי בבית שני לא היו אורים ותומים, ועל כל זאת היה כהן גדול משמש בשמונה  והתומים שהיו ב

כמו שכתב הרמב"ן ז"ל, כי אמר,  והראיה עוד בזה שהאורים והתומים לא הוזכרו כאן בסדר ואלה פקודי במעשה הבגדים כלל[, לא היו מכלל הבגדים

כמו שנאמר בפרשת ואתה . אבל משה לבדו נצטווה בדבר, כי לא היה זה ממעשה האומנים כללאת החשן, ולא אמר ויעש את האורים ואת התומים, ויעש 

שאין ענין תצוה, ונתת אל חשן המשפט את האורים ואת התומים. וכן עשה כמו שאמר בפרשת צו, ויתן אל החשן את האורים ואת התומים. הנה כל זה מורה 

שעם היותו קודם ,  ראה טוב לבבושזכה לגמול טוב באותו ענין בעצמו שה, לפיכך דרשו רז"ל  וא"כ למה זכה בו אהרן.  אורים ותומים בכלל בגדי כהונה

נתקנא   , ולפיכך זכהו הש"י בחלק הנכבד בהגדת העתידות, אע"פ שלא היה ראוי לעניני הכהונה. אבל מאשר לאלמשה בנבואה לא נתקנא בו כשנבחר לנביא

שהעתידות הנודעות ע"י אורים ותומים מחוייבות זכה בהודעת העתידות שוה לנבואה או יותר ממנה. שכבר הודיעונו רז"ל בפרק בא לו כהן גדול    ,בנבואת משה

נֵּי    ]פנחס כז כא[  שנאמר  ,גזרת אורים ותומים אינה חוזרת  ,יותר מהידועות בנבואה. אמרו שם, אף על פי שגזרת הנביא חוזרת ט ָהאּוִרים ִלפְׁ פַּ ִמשְׁ ל לֹו בְׁ ָשאַּ ה', וְׁ

וכל זה   ,ולא עוד אלא שזכה בה לו ולזרעו ,כה אהרן למדרגה גדולה קרובה למדרגת הנבואהמה משפט אינו חוזר אף גזרת אורים ותומים אינה חוזרת. הנה שז

 .בשכר שנתעסק עם מרע"ה בענין יציאת מצרים ולא נתקנא במשה

bright people who can say beautiful Pshat'im and 

nice Divrei Torah. However, they aren’t ready to 

“live” their words, because they don’t learn 

Mussar B'hispa'alus, or some other Eitza like 

Tefila . 

ִמים ת ַהתֻּ ת ָהאּוִרים ְואֶׁ ן ַהִמְשָפט אֶׁ ל חשֶׁ כח ל ְוָנַתָת אֶׁ  

Ayin Tova Is A “Good Business” With Plenty 

Of “Profit” 

The D’rashos HaRan says14 that the Urim 

v'Tumim wasn’t really part of the Bigdei Cohen 

Gadol, and the fact that Ahron was a Cohen would 

not be enough of a reason that he should be Zoche 

to have it. The reason Ahron was Zoche was 

because: ֵלב ֶׁששַָּמח ִבגְּדּוַלת ָאִחיו his heart 

rejoiced with his brother’s greatness. Although 

Ahron preceded Moshe in Nevua, he still had no 

Kin'ah when Moshe was chosen to be the Navi. 

That’s why he was Zoche to the Urim v'Tumim, 

which tells the future like Nevua and in a way 

even stronger than Nevua, since a prediction of a 

Navi can be retracted, but a prediction of the Urim 
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v'Tumim cannot. [Gemara15].       ** 

This reward to Ahron is Midda K'neged Midda. 

By not having Kin'ah for Nevua, he gets Nevua; 

and even his children are Zoche to the Urim 

v'Tumim. R' Tzadok HaCohen Zatzal says16 that 

whoever cherishes and holds dear when others do 

the will of Hashem, even though he himself is not 

participating [since he can’t] his rejoicing with 

others’ doing is as if he himself is doing it.   *** 

In Novardok they would say that to be involved in 

Ayin Tova is a “good business” with plenty of 

“profit”. How important it is to be involved in the 

Avodas Hashem of others! The Gemara says17 

that sometimes Hashem will grant rain especially 

for just one person. But by Parnasa, only the 

Rabim can receive a Hashpa'a with lots of 

goodness and Bracha. And for the Rabim, the Din 

which had been decided that year can change for 

them.       **** 

 
ט ָהאּוִרים]פנחס כז כא[  שנאמר    ,גזירת אורים ותומים אינה חוזרת  . רש"י[כגון של יונה בן אמיתי]  על פי שגזירת נביא חוזרת  ואףעג ב,  יומא    15 פַּ ִמשְׁ כדין,  ]  בְׁ

אלא מפני שמשלימים שלא נקראו תומים  ]  שמשלימין את דבריהן  ,תומים  ,שמאירין את דבריהן  ,אורים  "?אורים ותומים"למה נקרא שמן  . רש"י[  שאינו חוזר

 . ר"ח[. דבריהן

שיהיו האותיות   ,קום בגזרת אורים ותומים צריך להיות מעשה נסיםמכל מ  ,אף על גב דתרווייהו מפי הגבורה הם  ,נראה לי בס"ד הטעםוכתב בבן יהידע ]שם[  

ולפי זה נמצא גזרת אורים ותומים אינה  ,סא למגןולא עביד קודשא בריך הוא ני ,ואם תהיה גזרתם חוזרת נמצא הנס נעשה לבטלה ,בולטות או מצטרפות

טֹוָבה ]תהלים פו יז[ א ה ִעִמי אֹות לְׁ שּו כי ידעו שגזרת   ,שתהיה גזרתם לטובה ,ו"ת ראשי תיבות אורים ותומיםחוזרת. ובזה יובן בס"ד ֲעשֵּ יֵּבֹּ י וְׁ אַּ אּו שנְׁ ואז ִירְׁ

דּואורים ותומים אינה חוזרת. ובזה יובן ָבא בְׁ ואז דבריהם קיימין. ולזה אמר דואג על אחימלך וגם שאל לו  ,ּו ה' ]ישעיה כד טו[ שבהם יהיה מעשה נסִרים כַּ

  , עדיין יש תקוה דגזרת נביא חוזרת ,ורצה לומר אף על פי שכבר הגיד לך שמואל הנביא ע"ה על קריעת מלכותך ,כדי שדבריהם יתקיימו ]ש"א כב י[ באורים

 .דגזרת אורים ותומים אינה חוזרת ,ובזה קבע מסמר שלא ימוט  ,באורים אבל שאל לו מענין המלוכה שלך
ר וחביב וחשוב בעיניו קָ יָ מי שֶ [ כזספקלריא המאירה רבינו צדוק הכהן זצוקללה"ה מלובלין, אות ]מאת כ"ק אדמו"ר הקדוש שר התורה אדברי סופרים  16

, זה ששמח באחרים העושים הרי זה חשוב כאילו הוא העושהאחרים העושים רצון השם יתברך, אף על פי שהוא אינו עושה כך שאינו יכול לעשות כך, 

ָאסּו ]בחקותי כו טו[ ובמדת פורענות מצאנו חשוב י ִתמְׁ תַּ ֻחקֹּ ִאם בְׁ בהדי לא תשמעו ולא  "מואס באחרים העושיםה"זה  [פיסקא ב' ]שםשפירש בתורת כהנים , וְׁ

 .תעשו וגרוע מהם, קל וחומר במדה טובה המרובה
ח  ]תבא כח יב[  דכתיב  , מטר בשביל יחיד .פרנסה בשביל רבים  ,מטר בשביל יחיד ,ואמר רבי יוחנןתענית ט א,  17 תַּ ָך 'הִיפְׁ צְׁ רְׁ ר אַּ טַּ ת מְׁ טֹוב ָלתֵּ ָך ֶאת אֹוָצרֹו הַּ   . לְׁ

ִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ]בשלח טז ד[ דכתיב ,פרנסה בשביל רבים מְׁ ִני מַּ שאם אין צריך מטר אלא לאדם אחד, כגון שזרע אחר זמן   -מטר בשביל יחיד . ]פירש"י ִהנְׁ

שפע טובה ומחיה לכל העולם אינו בא לעולם בזכות אחד אלא בשביל רבים,  ,סהבא בזכותו, ופרנ ,זריעת בני אדם, או שדר בעיר שכולה נכרים וצריך למטר

אין הקדוש ברוך הוא משנה בעבורו  ,הקדוש ברוך הוא עושה אם זכו, אבל יחיד הצריך שיתברכו תבואותיו ,שאם רבים צריכין שובע שתשלח ברכה בתבואה

  , אבל לעשות שדהו כשדה שובע ,זה להשביח תבואותיו, שלא יהו גרועות משל אחרים ,מטרואף על פי שמוריד בשביל יחיד  .דין השנה, אלא כפי ברכותיה

 [.לא
 ,ושלש מתנות טובות ניתנו על ידם  ,אלו הן משה ואהרן ומרים  ,שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל  ,רבי יוסי ברבי יהודה אומר  ,מיתיבי  גמרא תענית שם, 18

ָים ]חקת כ א[ שנאמר ,מתה מרים נסתלק הבאר ,מן בזכות משה , וד ענן בזכות אהרןעמ ,באר בזכות מרים .ואלו הן באר וענן ומן ָתָמת ָשם ִמרְׁ וכתיב בתריה   ,וַּ

ָדה ִים ָלעֵּ ֹּא ָהָיה מַּ ל ֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד ]חקת כא א[ שנאמר ,מת אהרן נסתלקו ענני כבוד .וחזרה בזכות שניהן ,וְׁ נַּ כְׁ ע הַּ מַּ ִישְׁ ת אהרן שמע שמ ,מה שמועה שמע ,וַּ

ן ]כ כט[  והיינו דכתיב ,וכסבור ניתנה לו רשות להלחם בישראל ,ונסתלקו ענני כבוד ֲהרֹּ ָדה ִכי ָגוַּע אַּ אּו ָכל ָהעֵּ ִירְׁ אּו אל תקרי  ,אמר רבי אבהו ,וַּ ִירְׁ  ,אלא וייראווַּ

  ]זכריה יא ח[  שנאמר ,מת משה נסתלקו כולן  .ת משהחזרו שניהם בזכו .דהא אי דלמא אלא ,כי משמש בארבע לשונות ,דאמר ריש לקיש ,כדדריש ריש לקיש

ח ֶאָחד  ֶירַּ ִעים בְׁ לֶשת ָהרֹּ ִחד ֶאת שְׁ כְׁ אלא מלמד שנתבטלו שלש מתנות טובות שנתנו על  ,והלא מרים מתה בניסן ואהרן באב ומשה באדר ,וכי בירח אחד מתו  ,ָואַּ

 .כיון דלרבים הוא בעי כרבים דמי ,משה שאני ?רנסה בשביל יחידאלמא אשכחן פ .ונסתלקו כולן בירח אחד ,ידן
 .רבנן ,אמר רב הונא ?מאן יחידיםוכו', ובגמרא שם,  הגיע שבעה עשר במרחשון ולא ירדו גשמים התחילו היחידים מתענין י א, תענית משנה 19
כדאיתא בנדרים דף  ורבנן נקראו חולים, ים רבנןמאן יחידולי נראה ברור דיחידים היינו רבנן, כדאיתא בתענית דף י,  הגהות הב"ח ]יומא כג א, אות א[ 20

 מט, מאן חולים רבנן כו'.
למיקראנון ליחידים חולין, משום דרגילין בתענית תדיר, ושמחלין את עצמן על מי אושפיר ד[ 158תשובות הגאונים ]הרכבי סי' של, ברלין תרמז, עמ'  21

 הצבור. 

So the Gemara asks18, how come the Mon came 

for Moshe who was a Yachid? The Gemara 

answers that Moshe is like a Rabim, since he 

davened for everybody. The Gemara says19 that 

when there was a drought, first the:  ְּיםידִ חִ י  

"individuals”  [i.e. Talmidei Chachomim] would 

fast three times. Why were they were called: 

 individuals”? Some explain20 since" יְּ חִ ידִ ים

they were called  ֹּיםלִ חו  in poor health, and they 

sit “alone”, away from people. Teshuvos 

HaGeonim explains21 that they are called:  חוֹּ לִ ים 

in poor health since they are always fasting, and 

they make themselves sick over the Tzaros of the 

Tzibbur.                  ***** 

Perhaps this is why Moshe was equal to the entire 

Klal Yisroel. The Seforim HaKedoshim say that 

Moshe was chosen because he worried about Klal 

Yisroel’s Tzaros more than anyone else. R’ 
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Galinsky Zatzal told me a story that he witnessed 

with his own eyes. When the Novardokers were 

taken to the trans-Siberian railroad to go to 

Siberia, R’ Gershon Liebman went to the Russian 

authorities begging to go with them!             ******  

A “Big” Person Is Set Apart From the “Small” 

By Being Involved with The Needs of Others 

 “I WANT TO BE LIKE MOSHE RABEINU!” 

They told him that he doesn’t qualify. They 

thought he was out of his mind, asking to go to the 

Gehinom of Siberia! R’ Galinsky saw R’ Gershon 

crying bitter tears that he couldn’t go with them. 

When R' Gershon learned Chumash, he took the 

stories of Moshe Rabeinu [who worried about the 

Tzaros of Klal Yisroel] seriously!                 ******* 

In the 1940’s, the only Kollel in the USA was in 

White Plains, NY, and it was falling apart. Many 

Gedolei Torah wouldn’t mind giving a 

respectable Shiur, but only R' Ahron Kotler Zatzal 

was willing to also knock on doors to support the 

Yeshiva. This is a true Gadol HaDor, who is 

selfless and lives for the Klal.                     ******** 

In Madregas HaAdam, the Alter Zatzal writes22 

that Bnei Torah especially should feel an 

Achrayus for the Klal and be M'zakeh the Rabim. 

When R' Ahron Kreiser Zatzal met R' Gershon 

 
מזכה את הרבים פרק ו, עמ' ריח[ ועד   סף יוזל הורביץ זצלל"ה, הוצאה חדשה ירושלים תשסב. מאמרספר מדרגת האדם ]מאמרי הסבא מנובהרדוק, רבי יו  22

ת גולה ממקום למקום להרביץ תורה ויראה, אנו רואים ממה שסיפרו לנו חז"ל ]תנא דבי אליהו פרק יא[ כמה תובעת התורה מן העובד שיפקיר מנוחתו, ולהיו

לפי שהיו להם לסנהדרי גדולה שהניח משה יהושע ופנחס לילך ולקשור רגו בגבעת בנימין, מפני מה נהרגו? ושמא תאמרו אותן שבעים אלף איש שנה

, יום אחד ללכיש, יום אחד לחברון, יום אחד לבית אל, יום מעלה מארכובותיהם ויחזרו בכל ערי ישראלחבלים של ברזל במתניהם ולהגביה בגדיהם ל

ל, וילמדו את ישראל דבר אחד, בשנה ושתים ושלש, כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, והם לא עשו כן,  אחד לירושלים, וכן בכל מקומות ישרא

ם עליך נפשי כדי שלא להרבות עליהם הטורח. לפיכך בגבעת בנימין שלא היו עוסקין בתורה ובדרך ארץ, נהרגו בהם אלא נכנסו כל אחד לכרמו ואמר שלו

 את כל אלה? אלא סנהדרי גדולה שהניח משה ויהושע ופנחס, עד כאן לשונם. שבעים אלף איש. ומי הרג 

חריות של כל העולם כולו, ולא יכול לפטור נפשו במה שהוא יושב ועובד על מקום מבהיל על הרעיון עד כמה מגיע החיוב על העובד, כי התורה מטילה עליו א

י ה אלא צריך לנסוע ממקום למקוםאחד.  ָנאֵּ נסיעה קשים ביותר, שאין סוס ואין רכב לרכוב עליו, גם אז הוא חייב להגביה בגדיו למעלה גם בעת ֶשתְׁ

. ואם נסתכל על מי אמרו חז"ל שהיה להם לקשור חבלים במתניהם וכו' ולילך ברגל? ת של תורהליסד שם מקומומארכובותיו ולילך ברגליו ממקום למקום,  

 ה, אשר לכאורה איזה אשמה היה אם היו יושבים על מקומם, וישפטו על מקומם, וישיבו דבר ה' על מקומם?על מי? הלא אנו מדברים אודות סנהדרין הגדול

וטל האחריות, ודוקא עליהם כל הטענות, ורק מהם תובעים כל עון וכל אשמה וחטא שנעשה בהעולם הגדול. על כל פנים מצינו בחז"ל אשר דוקא עליהם מ

במקום שיש סכנה של העדר התורה והיראה הגורם אבדון הנפש והחומר של כל ישראל חס ושלום, אז לא יועיל שום ובעל כרחינו צריכים אנו להבין כי 

 לעצמו, יהיה מי שיהיה.  טענות, ואז אין חולקין כבוד ומנוחה 
ָך ָעָליו , יתרו כ כג 23 ָותְׁ ֹּא ִתָגֶלה ֶערְׁ ִחי ֲאֶשר ל בְׁ ל ִמזְׁ ֲעֹלת עַּ מַּ ֲעֶלה בְׁ ֹּא תַּ ל שהרי  ,ואע"פ שאינו גלוי ערוה ממש ,ות אתה צריך להרחיב פסיעותיךמעלשע"י ה]וְׁ

 . רש"י[.ואתה נוהג בהם מנהג בזיון ,מ"מ הרחבת הפסיעות קרוב לגלוי ערוה הוא ,כתיב ועשה להם מכנסי בד
נים להיכל היתה מבעטת בסנדלה על גבי כשנכנסו יו ,והלכה ונשאת לסרדיוט אחד ממלכי יונים ,שנשתמדהמעשה במרים בת בילגה  ,תנו רבנןסוכה נו ב,  24

 .ואי אתה עומד עליהם בשעת הדחק ,עד מתי אתה מכלה ממונן של ישראל . רש"י[הוא זאב בלשון יווני לוקוס] לוקוס לוקוס :ואמרה ,המזבח
למזבח  המפני שאז הי ,זה בחג הסוכות דוקאמה שאמרו ]וכתב בערוך לנר:  לך, שאתה מכפר עלינו. רש"י ]סוכה מה ב, ד"ה יופי לך[ היופי הזה אנו עושין 25

 [.או מפני שבחג הסוכות הביאו קרבנות צבור ע"ג מזבח יותר מבכל שאר ימות השנה  ,שהוצרכו להקיף אותו כדיליף לקמן מאסרו חג בעבותים  ,חשיבות יותר

Liebman Zatzal, they were both crying together 

about all the Tzaros of Klal Yisroel. This was their 

main concern. I also witnessed an Adam Gadol 

who went to the Kever of R' Nosson Wachtfogel 

Zatzal, and all he was doing was crying over the 

Tzaros of Klal Yisroel.                             *********   

This is a major difference between the “big” 

people and the “small” people. And this is why 

being involved in Zikkui HaRabbim brings you 

up to a totally different Madrega.  

ְרָך ָעָליווְ  ַח ְבַכפֶׁ אָת ַעל ַהִמְזבֵּ כט לו ִחטֵּ  

How Precious Is the Creativity of a Person! 

It says that for the seven days of Milu'im, Moshe 

will throw the blood of the Korban on the 

Mizbeach, in order to be M'chaper on the 

Mizbeach. It sounds odd that the Mizbeach needs 

a Kapara. Similarly, we find that a person 

shouldn’t make a wide step on the Mizbeach23 as 

if you are embarrassing it. Miriam bas Bilga 

kicked the Mizbeach and she called it a “wolf” 

who doesn’t help Klal Yisroel when they are in 

trouble. [Gemara24] And the Mishna says that 

they spoke to the Mizbeach and said:  יִֹּפי לְָּך

סוכה ד ה  ִמזְֵּבַח, יִֹּפי לְָּך ִמזְֵּבחַ   We are doing 

this beauty in your honor, Mizbeach, since you 

are M'chaper on us. [Rashi25].      ** 
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The Mizbeach is the יודָּ ה יָּ שֵ ֲעַמ  achievement of 

a Tzelem Elokim and it needs to be respected. It 

has a ramp which is slanted upwards, which 

symbolizes an Adam aspiring upwards towards 

Shamayim, and it has:  ְּתנוֹּ רָּ ק  horns like kosher 

animals. A Keren horn adorns their heads and 

gives them Chashivus, and a Melech is anointed 

with oil contained in a Keren horn to show his 

Chashivus [like Chana said: ש"א ב א   רָּמָּה ַקרְִּני  

My Keren [horn] is uplifted [i.e. Romemus]. By 

the Avos it always says: ַוִיֶבן ִמזְֵּבַח he built a 

Mizbeach, this symbolizes the creativity of a 

human.        *** 

He produces and grows, and is similar to Hashem, 

the “Creator” of the world. Just like we respect 

the entire: ְּהיָארִ ב  universe which Hashem 

created, so do we respect especially our own 

creativity and productivity. We treat the 

Mizbeach as if it was alive. What a plug for our 

own Tzelem Elokim! How much Chashivus must 

a person give himself!    **** 

By K'riyas Yam Suf, Hashem didn’t want to hear 

the singing of the Malachim, because His 

“handiwork” [the Egyptians] were drowning in 

the sea. [Gemara26]. We see the Chashivus of: 

ידַ י יָּ שֵ ֲעַמ  Hashem’s handiwork. Similarly, we 

find that Shmuel HaNavi was Niftar before Shaul 

HaMelech, just so that Shmuel wouldn’t see the 

downfall of his: םיִ דַ ה יָּ שֵ ֲעַמ  accomplishment, 

since it was Shmuel who made Shaul a Melech. 

[Gemara27]. How much respect a person must 

 
ב ֶזה ֶאל ֶזה ָכל הַּ  ]בשלח יד כ[ מאי דכתיב ,ואמר רבי יוחנןמגילה י ב,  26 ֹּא ָקרַּ ל ָלהוְׁ מעשה ידי  :אמר הקדוש ברוך הוא ,בקשו מלאכי השרת לומר שירה ?ָּליְׁ

 ואתם אומרים שירה? ,טובעין בים
ל ]ש"א ח א[ מאי דכתיב ,ואמר ליה רב נחמן לרבי יצחקתענית ה ב,  27 מּואֵּ ן שְׁ ֲאֶשר ָזקֵּ ִהי כַּ יְׁ דאמר  ,והא בר חמישים ושתים הוה ?ומי סיב שמואל כולי האי ,וַּ

ִתי ֶאת   ]ש"א טו יא[ דכתיב ,זקנה קפצה עליו ,הכי אמר רבי יוחנן ,אמר ליה ?ישים ושתים שנה זהו מיתתו של שמואל הרמתימת בחמ ,מר כְׁ לַּ ִתי ִכי ִהמְׁ מְׁ ִנחַּ

רְׁ  ]תהלים צט ו[ דכתיב ,שקלתני כמשה ואהרן ,רבונו של עולם :אמר לפניו ,ָשאּול קֹּ ל בְׁ מּואֵּ ֲהָניו ּושְׁ כֹּ ן בְׁ ֲהרֹּ אַּ ֶשה וְׁ מֹומֹּ י שְׁ מה משה ואהרן לא בטלו מעשה  ,אֵּ

אדזוטר מרנני  ,לימות שמואל .לא קא שביק שמואל ,לימות שאול ?היכי אעביד ,אמר הקדוש ברוך הוא !אף אני לא יתבטל מעשה ידי בחיי ,ידיהם בחייהם

אקפיץ עליו  ,אמר הקדוש ברוך הוא !אפילו כמלא נימאואין מלכות נוגעת בחברתה  ,כבר הגיעה מלכות דוד ,לא לימות שאול ולא לימות שמואל .אבתריה

 .זקנה
אלא ישים מבטחו   ,מלחמה אל יסמוך אדם על גבורתו  בשעתשועוד רמז יש  ושמו של דן היה חקוק על הלשם וכו',  עמ' תתריד[    ,ילקוט מעם לועז ]שמות ח"ג  28

היינו שיהיה לו בטחון בהשם יתברך  ",םשֵּ לַּ "שאפשר גם לקרוא אותה  "םשֶ לֶ "ומפני הטעם הזה היה חקוק שמו באבן הזאת ששמה  ,י"ת שהוא יעזרושבה

ָך ִקִּויִתי וכן תראו שבדן נאמר שכל דבורו הוא  .שיעזרו  יח[. ]בשם ספר תולדות יצחק למהר"ר יצחק קארו[. מט ]ויחיה' ִלישּוָעתְׁ

have for all his accomplishments!              ***** 

And this is why: יתרו כ כב ֵהַנפְּתָּ ]ֹלא[ ַחרְּבְָּך  

the Mizbeach cannot have a sword touching it, 

since a sword is used for “destruction” and a 

Mizbeach is “construction”, the opposite of 

Churban. How precious is a Mizbeach, which 

symbolizes the creativity of a person! Perhaps this 

is why the Mizbeach cries when a person gets 

divorced.                ****** 

Again, we see how the Mizbeach is as if it is alive 

and it can cry! And divorce is a form of Churban. 

It is the destruction of peace; especially the 

opposite of P'ru uR'vu, the ideal productivity of 

every human. This is why one of the first 

questions they ask a person after he dies is: 

שבת לא א היָּ בְּרִ ה וְּ יָּ רְּ פִ בְּ תָּקְּ ַסעָּ  Were you 

involved in bringing more children into the 

world?               ******* 

The Mashgiach R' Nosson Wachtfogel Zatzal 

would constantly demand that his Talmidim 

should do something! Especially Zikkui 

HaRabbim. About the generation before the 

Mabul it says: נח ו יא ַוִתשֵָּחת הָָּאֶרץ  society 

was becoming “destroyed”. “Destruction” is a 

name for those sins. And all “negativity” is the 

opposite of “building” mode. So always speak 

positive! 

ם ְשבֹוְוַהטּור  שֶׁ כח יט  ְוַאְחָלָמהַהְשִליִשי לֶׁ  

A Person Who Is Weak in Ruchaniyus Is 

Davka a Candidate for Having Bitachon 

Me'am Lo'ez says28 that the stone of Dan  ֶלֶשם 

Leshem can be read ַלֵשם La’Sheim, saying that 
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Shevet Dan should have Bitachon in Hashem as 

we find by Dan whose entire speech was: 

ויחי מט יח  ִליׁשּועָּתְָּך ִקּויִתי ה'  having 

Bitachon in Hashem. Why, of all Shevotim, do 

we find Dan to get such a Bracha of:   ִליׁשּועָּתְָּך

 It sounds like they are especially ?ִקּויִתי ה'

involved in Bitachon more than the other 

Shevotim.          ** 

Dan was:  ָּיםטִ בָּׁשְּ בִ ד ׁשֶ רּוי  the lowest of the 

Shevotim [Medrash29], and with all kinds of 

issues like Avoda Zara. They are the: ֶנֱחׁשִָּלים 

weak whom Amalek attacked, because of their 

weaknesses in Ruchaniyus. [Medrash30]. We can 

suggest that Davka people like this are candidates 

for being Baalei Bitachon, since they are missing 

Kochos in Ruchaniyus, and have no choice but to 

run to Hashem.       *** 

Story 

I know a certain Goy who was heavily addicted to 

alcohol for many years. One day, he said to 

Hashem: “I can’t stand up against my addiction. 

Only You can help me”. Within a day or two, he 

met someone who saved him completely. So 

don’t be Mya'esh if you feel lacking in Koach & 

Gevura in your Milchemes HaYetzer. Maybe 

Davka you will be Matzliach, since you are so 

hopeless without Hashem helping you.           **** 

The Slonimer Chasidim say that when the doctors 

are all Mya'esh, this is when the Yeshua comes. 

The Gemara says31 that the darker the cloud, the 

more rain. The same with light:  ֵארָּ הוֹּ ית נְּ ל  
זוהר פ' תצוה קפד א  אכָּ וֹּ ׁשַח  גוֹּ מִ יק  פִ נָּא דְּ לָּ ֶא  

light can only come out of darkness, and the 

darker it is, the more the light is seen.            ***** 

The more you’ve been waiting for a Yeshua 

without any signs of Yeshua, the more you can 

 
ה ָדן  29 טֵּ מַּ ִליָאב ֶבן ֲאִחיָסָמְך לְׁ ִאתֹו ָאהֳּ שהיה מן  ,ואין לך ירוד משבט דן ,אין לך גדול משבט יהודה ,א"ר חנינא בן פזי]פקודי לח כג[ שמות רבה ]מ ד[ וְׁ

נֵּי ָדן ֻחִשים ויגש מו כג[]ומה כתיב בו  ,הלחינות לפי שהגדול והקטן  ,ושלא יהא אדם רוחו גסה עליו ,שלא יהו מבזין אותו ,יבא ויזדווג לו :אמר הקב"ה ,ּובְׁ

 שוין לפני המקום.
יָך ט ]תצא רמז תתקלח[ילקו 30 ֱחָשִלים ַאֲחרֶׁ כל מי שהיה הענן פולטו היה נישול,  ,כל מי שהיה נימוח היה נישול. רב נחמן אומר ,רבי יהודה אומר, ָכל ַהנֶׁ

 .זשהיו כולן עובדי ע" ,שבטו של דן שפלטן הענן ,ורבנן אמרו
 .עיבא סמיכתאעיבא קלישא תותי  ,ר רב פפאאמ ?מאי פורחות. סימן למטר פורחות ,אמר רבי יוחנןט ב,  תענית 31

Davka be sure of a real Yeshua, since you have 

zero support or encouragement; just Hashem 

[who becomes Davka more involved]! From the 

lowest Madregos can Davka come the highest 

forms of greatness.                                                ****** 

Like in Mitzrayim where they sank into the 49th 

level of Tum'ah; the lowest! And Davka then the 

Yeshua came. Every Yachid has the option of 

actually believing this, and the more he works on 

believing, the more he can expect great 

miracles! [Like the sudden miracle of K'riyas 

Yam Suf!]              ******* 

They say that R' Gershon Liebman Zatzal 

never, ever, gave up, despite his tremendous 

issues. Novardokers quote the Kotzker Rebbe 

Zatzal who famously said:  ִתַעדַ א מִ ֹלׁשֶ  ׁשאּוי  If 

you give up [and have Yi'ush] then you are not 

using your Daas. There is natural Sechel, and the 

true Sechel, where you believe that Hashem can 

do anything.            ******** 

During WWII the British had zero chance of 

winning against the Germans. Yet, Winston 

Churchill said during the worst moments: “This is 

our finest hour”. And in the end, the allies won the 

war. He wasn’t a Tzaddik, yet we see that not 

being Mya'esh is real power. Surely this is true for 

a Yid who fulfils the Mitzva of Bitachon by not 

giving up. 

 

ִהי ל ֹרֶאיהָּ  ַותְּ ינֵּי כָּ עֵּ ן בְּ את חֵּ ר ֹנשֵּ תֵּ אסתר ב טו  ֶאסְּ  

It Takes A True Fearless Melech In Olam 

HaZeh To Help Malchus Shamayim By 

Destroying Amalek 

Why is it important to mention how popular 
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Esther was? And Me'am Lo'ez mentions32 that she 

loved every human because he was a Tzelem 

Elokim, so everyone loved her also: כַּמִַּים
י כז משל כֵּן לֵּב הָָּאדָּם לָָּאדָּם הַּפִָּנים לַּפִָּנים

ְורָּצּוי   :Similarly, we have about Mordechai .יט

 Does the Torah ever speak about ְלֹרב ֶאחָּיו

Moshe and Ahron’s popularity?                           **  

When Agag was captured by Shaul and he was 

brought to Shmuel HaNavi, Agag was alleviated. 

He said: ו לבש"א ט ָאכֵּן סָּר מַּר הַּמֶָּות . The 

Ralbag says33 that he saw Shmuel’s ultra-warm 

and kind face. He knew that such a piece of 

goodness couldn’t kill people, and he was in for a 

leniency. But he was mistaken.                         ***  

Shmuel HaNavi reminded Agag of his cruelty and 

sadism, causing so many broken hearts and 

horrific pain, when mothers lose their children, 

and all the Almanos and worse. [Rashi34] Now 

Shmuel would hack him up right in front of the 

holy Mishkan with a cruel death, cutting him to 

pieces.       **** 

The Yesod of Megilas Esther is: ק לֵּ מָּעַּ תיַּ חִ ְמ  the 

annihilation of Amalek. Those who destroy 

Amalek are the nicest, warmest, most lovable 

people, who want to save the world from the 

inhuman pain that Nazis, Y'mach Sh'mam are 

known to inflict; from Gehinom in Olam HaZeh 

and Olam HaBah.                 ***** 

My father-in-law R' Ahron Rottman Zatzal once 

said in the name of his Rabbeim, that a person who 

isn’t ready to cut up a wicked Rasha to pieces 

doesn’t have a Jewish heart.                               ****** 

Esther was tricky, inviting Haman twice to a party 

 
ל ֹרֶאיהָּ ]אסתר ב טו 32 ינֵּי כָּ עֵּ ן בְּ את חֵּ ר ֹנשֵּ תֵּ ִהי ֶאסְּ אים חן  ו שאינם מוצויש לכם לשאול והרי יש כמה אנשים מאומתנ עמ' פד[ ,ילקוט מעם לועז עה"פ ַותְּ

 ,אילו היו בני אומתהכשאסתר אהבה כל אדם שנברא בצלם  אבל עליכם לדעת    ?שחשבו אותה לבת אומתם  ,וכיצד מצאה אסתר חן בעיני כל רואיה  ,בעינינו

 ,היתה מלכה והיתה מדברת עם כל אחד ואחד כאילו לא ,יתירה ואע"פ שהיתה מלכה נהגה בעניוות ,וכל כך אהבה אותם כאילו גדלה בבית כל אחד ואחד

 .כאילו היתה בת אומתם וכשראו בה מדות טובות אלו נשאה חן וחסד בעיני כולם ,והיתה מתרועעת עם כולם ,והיתה שואלת בשלום כל אדם
ֶותמואל עה"פ שספר ג ב"רלב 33 ר ַמר ַהמָּ ן סָּ כֵּ ג אָּ  וכאשר ,בכבלי ברזלידמה שאגג היה ירא כשהגישוהו לפני שמואל אסור ונקשר  [ש"א טו לב] ַויֹאֶמר ֲאגָּ

וכאשר הבין שמואל   ,כי נפלתי ביד מי שראוי שירחם עלי  , אמר באמת סר מרירות המות  ,ותווהיתה צורתו מוכחת על גודל חסידותו ורחמנ  ראה שמואל

זה ראוי לך מדה כנגד מדה ו , אבל תדע כי מות תמות מיתה אכזרית , אמר לו אין הענין כן כמו שאתה חושב ,מדבריו שהוא היה חושב שינצל על יד שמואל

 .מך במותךכן תשכל מנשים א ,כשהרגת בעליהן כאשר שכלה נשים חרבך
ֶבָךרש"י בספר שמואל עה"פ  34 ה נִָּשים ַחרְּ לָּ  .להושיבם אלמנות מבעליהם, שהייתם חותכים זנבי בחורי ישראל [ש"א טו לג] ַכֲאֶשר ִשכְּ
דֳּ  אסתר רבה ]ו ו[ 35 ָכל יֹום ָויֹום ָמרְׁ ָנִשיםּובְׁ ית הַּ ר בֵּ נֵּי ֲחצַּ ְך ִלפְׁ ּלֵּ הַּ י ִמתְׁ אלא שעתיד דבר גדול שיארע על  ?אפשר לצדקת זאת שתנשא לערל :אמר]ב יא[  כַּ

 .ועתידים להנצל על ידיה ,ישראל

alone with the king; and Haman was sure he was 

a favorite of hers. And then surprise, surprise! 

"!(הָּמָּן הָּרָּע הֶַּזה)"  And Mordechai was always 

insulting Haman, refusing to answer “Aleichem 

Shalom” and saying:  לְָּרשִָּעיםאֵּין שָּלֹום 

בח כישעיה מ  there is no “Shalom” for Reshaim. 

He also made sure to kick Haman on his neck, 

while he was stepping on him in order to climb 

onto the horse.             ******* 

They were being מתקן the Chet of their ancestor 

Shaul who had Rachmanus on Agag and the Bas-

Kol rang out:   כל המרחם במקום שאסור לרחם סופו להיות

אסור להתאכזראכזרי במקום ש . When a person is 

inappropriately nice, he can run into great trouble. 

Shaul lost his Malchus because of his softness and 

 So Mordechai and Esther were .כי יראתי את העם

both Zoche to Malchus because of their fearless 

cruelty to those who deserve it.                     ******** 

למלכותא דרקיערעא דומה מלכותא דא  As long as 

Amalek is around, Malchus Shamayim is 

incomplete - םאין כסאו של . It takes a true fearless 

Melech in Olam HaZeh to help Malchus 

Shamayim by destroying Amalek. 

 
ר ְסתֵּ ת ְשלֹום אֶׁ אסתר ב יא ָלַדַעת אֶׁ  

A Baal Bitachon Is Sure of Gam Zu L'tovah 

Even on The Most Horrific Situations 

Chazal say35 that Mordechai hung around the 

palace of Achashverosh, because he realized that 
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if a Tzadekes like Esther is taken away by a 

Rasha, Achashveirosh for marriage, it must be 

that some great Yeshua will take place for Klal 

Yisroel through her. It would have been 

appropriate for Mordechai to rip his clothes and 

make a Tisha B'av when such an ugly repulsive 

thing happens!         ** 

Yet, he saw only good in such a Matzav, and he 

said Gam Zu L'tovah even on such a horrific 

situation! He was living in the most depressive era 

of Klal Yisroel, during and after Churban Bayis 

Rishon. Yet, he saw only good, and he was sure 

of it! Perhaps he remembered that the day of 

Churban Bais Hamikdash the K'ruvim were 

hugging each other!       *** 

No wonder he was capable of defying Haman and 

risking his life on a daily basis without fear of the 

worst madmen [Achashveirosh and Haman]. He 
lived with such extraordinary Bitachon, 
and he saw unlimited goodness in 
Hashem even in the worst times! And the 
power of saying Gam Zu L'tovah actually 
PRODUCES good, so we owe the whole 

Purim story to Mordechai’s positivism!  **** 

It would be appropriate for a true Ehrliche Yid and 

especially a Ben-Torah to want to emulate 

Mordechai and Esther, instead of being a 

spectator of someone else’s greatness; by being 

M'kayem Mitzvos HaYom of Purim without 

aspiring to be similar to the Tzadikim who caused 

 
ִהי  כתב סופר עה"פ    36 יְׁ ִרי  ה'וַּ ִמצְׁ ָניו הַּ ית ֲאדֹּ בֵּ ִהי בְׁ יְׁ ִליחַּ וַּ צְׁ ִהי ִאיש מַּ יְׁ ף וַּ [ אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. וצריך להבין ב  ז"ל ]שבת לאמרו ח]לט ב[    ֶאת יֹוסֵּ

אלא הוא הדבר אשר דברנו  ! הלא ה' ישכון את דכא ושפל רוח ?בר שמתרחק ממנוולבו בקרבו נש ,ל שיכזב וימאס במי שפניו זועפות-למה לא, וכי כאיש א

א הרעות, לא יכאב לבו ולא תתבלבל מחשבתו אם יחלה או אם יבואו עליו אחד  כי מי שהוא בשלימות אמונת אומן כי הכל מהשי"ת ומאתו לא תצ  חר,אם  במקו

ואב ונאנח ומצטער, חסרון אמונה והבטחון הוא, ואיש כזה אין ראוי שתשרה עליו שכינה כי מן המקרים לא טובים לפי שעה וראות עין אדם, ומי שדואג כ

ִהי והיינו  .  מי ששמח לבו ובטוח בה' כי לטב עביד, אע"פ שאינו רואה איך ומה]היינו[  שמחה,  חסרון השלימות הוא. ויפה אמרו אין השכינה שורה אלא מתוך   יְׁ וַּ

צְׁ  ה' ִהי ִאיש מַּ יְׁ ף וַּ ִריֶאת יֹוסֵּ ִמצְׁ ָניו הַּ ית ֲאדֹּ בֵּ ִהי בְׁ יְׁ שהיה עבד לאדוניו, הגם  דקרא מספר בשבחו של יוסף שהיה ה' עמו תמיד גם כשהיה בעת צרה, ִליחַּ וַּ

כי האמין שמאת ה' היתה  , שדרכיו מצליחים כשהיה בבית אדוניו המצרי, משום שראה יוסף עצמו כאיש מצליחשורה אלא מתוך שמחה, שאין השכינה 

ִהי להטיב אחריתו וקבל הכל בשמחה ובטוב לב. והיינו זאת לו לטובתו  יְׁ ף  ה'וַּ בֵּ , משום ולא זזה שכינה מאתוֶאת יֹוסֵּ ִהי בְׁ יְׁ ִליחַּ וַּ צְׁ ִהי ִאיש מַּ יְׁ ָניווַּ , ראה ית ֲאדֹּ

 .עצמו איש מצליח ושש לבו ותגל נפשו
י [ לח  ו מה שתבע זה לא תבע זה, ואלו הן דוד ואסא ויהושפט וחזקיהו, דוד אמר ]תהלים יחאיכה רבה ]פתיחתא אות ל[ ארבעה מלכים הי 37 בַּ דֹוף אֹויְׁ ֶארְׁ

ּלֹוָתם ד כַּ ֹּא ָאשּוב עַּ ל ם וְׁ יגֵּ שִֹּ אַּ ָרָתם[ יז כן הה"ד ]ש"א ל אני עושה :אמר לו הקב"ה , וְׁ ָמחֳּ ד ָהֶעֶרב לְׁ עַּ ֶנֶשף וְׁ הַּ ם ָדִוד מֵּ יַּכֵּ בן לוי אמר, לשני , מהו למחרתם, ר"י וַּ

ָתה ָתִאיר נִֵּר [ כט  הה"ד ]תהלים יח ,כמה דתנינן תמן על הזיקין ועל הזועות ועל הברקים ,לילות ויום אחד, היה הקב"ה מאיר לו בלילות בזיקין וברקים י ִכי אַּ

ִכיקַּ ֱאֹל ה' ם ָאָסא [ יב יד ,"בישנאמר ]דה ,אני עושה :אתה עושה, אמר לואלא אני רודף אותם ו ,אני אין בי כח להרוג להם :עמד אסא ואמר .י יִַּגיּהַּ ָחשְׁ פֵּ דְׁ ִירְׁ וַּ

it.                   ***** 

We don’t have the opportunity to be a Mordechai 

and Esther, since there isn’t a Gezeiras Haman, 

Chas V'shalom presently. But by studying all their 

actions, we can at least try to do ם קוֹּ ד מַָּע

תַעגַ ַמ דוֹּ יָּ ׁשֶ   the most we can. How important it 

is to constantly say Gam Zu L'tovah as much as 

possible throughout our lives!             ****** 

The K'sav Sofer says36 that the secret of Yosef 

HaTzaddik’s greatness was that he said Gam Zu 

L'tovah constantly. Surely Mordechai did the 

same, as we see how he reacted to the tragedy of 

Esther being stolen to the palace. And since both 

were kings [   ֶנה ַלֶמֶלְךִכי מָּרְּדֳַּכי ַהיְּהּוִדי ִמׁשְּ 

 ”it makes sense that a true king is “higher [י ג

than the normal way of thinking, like oil which 

always floats on top [and kings are anointed with 

oil].               ******* 

Chazal say that Chizkiyahu HaMelech said in the 

name of his Zeide, Dovid: ב ַחדָּה ּו ֶחרֶ ַאִפיל
מּוַנַחת ַעל ַצוָּארוֹּ ֶׁשל ָאדָּם, ַאל ִיתְּיֵָּאׁש ִמן 

ברכות י א הַָּרֲחִמים  as impossible as your 

situation may seem, NEVER give up hope! We 

see that not having Yi'ush even in the most 

difficult moments is a sign of Malchus, since the 

source of this quotation is Dovid HaMelech, and 

it was utilized by his Einikel, Chizkiyahu 

HaMelech. Baalei Bitachon are “higher” 

people, and are like kings.          ******** 

They see through the simple Tevah before them, 

and they “think big”. Chazal also say37 that there 



Bitachon Weekly  ג תשפ"רשת תצוה פ  

12 
 

were four kings who were Baalei Bitachon. 

Dovid, Assa, Yehoshafat, and Chizkiyahu. Again, 

we see how Bitachon is a Malchus’dik Midda, 

and just like oil floats on top of all liquids, so 

does a Baal Bitachon think “bigger” than other 

people.         *********   

A Melech also lacks fear, like it says about Dovid: 

ש"ב יז י ִלבוֹּ כְֵּלב הַָּארְֵּיה  his heart was like 

the heart of a lion, i.e. he was fearless as a lion. 

Fear and worry both show that a person is “under 

the weather”. He’s impressed and affected by 

people and circumstances. He is controlled by his 

environment, and he doesn’t have a mind of his 

own.         **********   

He is one big: ַמה יֹּאמְּרּו ַהבְִּריוֹּת What will 

people say?? and that’s why Redifas Kavod 

dominates his life. Dovid didn’t listen to Yoav and 

Avishai who suggested that he kill Shim’i ben 

Gera or take N'kama from other enemies [like 

Avner]. Yehuda didn’t even listen to Yitzchok, 

Yaakov, and all the Shevotim when they told him 

to kill Tamar [Medrash38], and that’s why these 

people were Zoche to Malchus. They had an 

independent mind, like oil is separate from other 

liquids and floats on top.                 ***********   

Just like they don’t need Kavod, so too they don’t 

mind Bizayon. For good reason Esther was a 

queen, and Mordechai became a: ִמׁשְֶּנה ַלֶמֶלְך 

second in command to Achashverosh.  ֵאין

ב כ ֶאסְֵּתר ַמֶגֶדת  Esther would not reveal her 

 
רּו לִ  בְׁ ָיה ִכי ִנשְׁ ין ָלֶהם ִמחְׁ אֵּ ל ִמכּוִשים לְׁ ִיפֹּ ָרר וַּ ד ִלגְׁ ָהָעם ֲאֶשר ִעמֹו עַּ נֵּי וְׁ ד ה'פְׁ אֹּ ה מְׁ בֵּ רְׁ אּו ָשָלל הַּ ִישְׁ ֲחנֵּהּו וַּ נֵּי מַּ ִלפְׁ לפני אסא אין כתיב כאן אלא לפני ה' ולפני  ,וְׁ

ת  [ כב "ב כישנאמר ]דה ,אלא אני אומר שירה ואתה עושה, אמר לו הקב"ה אני עושה ,ח לא להרוג ולא לרדוףאני אין בי כ :מחנהו, עמד יהושפט ואמר עֵּ ּובְׁ

ִרנָ  ּלּו בְׁ חֵּ ן הֵּ ִהָּלה ָנתַּ פּו ה'ה ּותְׁ ִיָנגֵּ ָבִאים ִליהּוָדה וַּ ִעיר הַּ ר שֵּ הַּ מֹון מֹוָאב וְׁ נֵּי עַּ ל בְׁ ִבים עַּ ָארְׁ לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר אני אין בי כח  :עמד חזקיהו ואמר. מְׁ

א ַמְלַאְך ַוְיִהי בַ  [לה ]מ"ב יט  מרשנא ,אלא אני ישן על מטתי ואתה עושה, אמר לו הקב"ה אני עושה  ,שירה   .ַוַיְך ְבַמֲחנֵּה ַאשּור ה'ַלְיָלה ַההּוא ַויֵּצֵּ
מר לכן  שמות רבה ]ל יט[ ולמה נתן הקב"ה כתר ליהודה, והלא לא לבדו הוא גבור מכל אחיו, והלא שמעון ולוי גבורים והאחרים, אלא שדן דין אמת לת 38

היו ות, כיצד כה אותה, כך יהודה בא דין תמר לפניו שתשרף והוא זיכה אותה מפני שמצא לה זכנעשה דיין העולם, משל לדיין שבא דין של יתומה לפניו וזי

 הכיר יהודה למקום ואמר אמיתת הדבר ואמר צדקה ממני ועשאו הקב"ה נשיא.  יצחק ויעקב יושבים שם וכל אחיו והיו מחפין אותו,
י ִצָּוה ָעֶליָה אֲ ילקוט ]אסתר סי' תתרנג[   39 כַּ דֳּ ִגיד  ִכי ָמרְׁ ֹּא תַּ ואעשה   ?אצל מי גדלת  ?בת מי את  :, שהיה המלך אומר לאסתרשהיה בורח מן הגדולה]ב י[ ֶשר ל

 חייך שאני מגדלך. ,אתה בורח מן הגדולה :אותם גדולים מלכים ושלטונים, אמר לו הקב"ה
דלא קטליה דוד לשמעי דאתיליד מה עשה לי יהודי  ,ימיני ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי :כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא ,מגילה יב ב, רבא אמר 40

 .ומה שילם לי ימיני דלא קטליה שאול לאגג דאתיליד מיניה המן דמצער לישראל ,מיקני ביה המןמיניה מרדכי ד
ב ֶאָחיוב,  טזמגילה  41 רֹּ ָרצּוי לְׁ  .מלמד שפירשו ממנו מקצת סנהדרין ,לרוב אחיו ולא לכל אחיו ]י ג[ וְׁ
ויסיחו דעתן מן  ,אחות יש לנו בבית המלךכדי שלא יאמרו ישראל  ,רבי נחמיה אומר? וכו' מה ראתה אסתר שזימנה את המן ,תנו רבנןו ב, מגילה ט  42

 .הרחמים

lineage, she wanted Achashveirosh to view her 

with Bizyonos, as if she was a lowlife:  ׁשְּתּוֵקי

  illegitimate and abandoned child ַוֲאסּוֵפי

without any lineage, and surely not having royal 

blood.                  ************   

And Mordechai instructed her not to reveal that 

she came from royal Shaul HaMelech, because he 

didn’t want Achashveirosh to give him a high 

position. [Medrash39]. According to the Rambam 

[in his Pirush to the Megilla] the entire Dor 

Kasher didn’t reveal Esther’s lineage because 

they were repulsed with all the Kavod that 

Achashveirosh promised to whoever gave away 

her secret.               *************   

And of course, Mordechai didn’t mind being 

hated by Klal Yisroel [Gemara40] and even in the 

end, some members of the Sanhedrin distanced 

themselves from him. [Gemara41]. And 

screaming publicly ד א בְּתוְֹּך הִָּעיר  in the 

middle of the city! And Esther never asked for 

any perfume, and preferred looking ugly. She also 

made a party with Achashveirosh and Haman, so 

the Yidden would hate her and have Bitachon in 

Hashem instead of saying “we have a sister in the 

palace” [Gemara42]. ************** 

When you aren’t afraid of embarrassment, you 

are Malchus! How important it is to remember: 

שבת קיא א  כָּל ִישְּרֵָּאל בְֵּני מְּלִָּכים ֵהם  every 

Yid is a PRINCE. It’s all up to the individual; you 

can aspire to emulate Mordechai and Esther and 
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try to be “higher”, or you can celebrate Purim 

without much of a Kesher with these giants that 

Hashem wants us to copy.             *************** 

How important it is to give yourself a shtempel: 

I’m a Ben-Melech and therefore I have 

Bitachon, and I’m not scared, embarrassed, or 

worried; I’m “above”. Don’t think R’ Avigdor 

Miller Zatzal wasn’t a human with another side to 

him. His greatness was that he refused to put 

himself down, and he was full of positive [even 

lies].          **************** 

Being “above” includes being above your sins, 

and Chazal say43: Fortunate is a person who is 

“higher” than his sins, and his sins are not higher 

than him. If Mordechai would have been “all-day 

involved” in his “down-side”, the world would 

have nothing from him, Chas V'shalom. The worst 

part of a sin is the stigma you give yourself as a 

result of your sin.      ***************** 

True, Dovid said: תהלים    וְַּחטָּאִתי ֶנגְִּדי תִָּמיד

 :my sin is always before me, but he also said נא ה

תהלים פו ב ִכי חִָּסיד ָאִני  I am a Chasid [one 

who goes beyond the letter of the law]. If you 

view yourself as a big Tzaddik like Dovid did, 

then being conscious of your sins won’t hurt you. 

But most of us will only hurt ourselves when 

reminded of our sins. We don’t see Mordechai 

and Esther worrying about their sins all day.  

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

We see loads of fearless Romemus; being proud 

descendants of Binyamin, who had the Bais 

Hamikdash in his Chelek and was the Yedid 

Hashem etc. And also, a healthy “lack” of caring 

what “people” [including Jews] think  of them! 

How much we can learn from them! The Megilla 

is full of Romemus and Gadlus HaAdam, and 

Chesed with Mesirus Nefesh. 

 
סּוי ֲחָטָאה ,ר' ברכיה בשם ר' שמעון בר אמי אמר בראשית רבה ]כב ו[ 43 ע כְׁ שּוי ֶפשַּ י נְׁ רֵּ שְׁ ִכיל אַּ שְׁ ָדִוד מַּ   , אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ]תהלים לב א[ לְׁ

 .ולא פשעו גבוה ממנו

Novardok 
R' Yonasan Blau Shlita told me that he 

remembers how R' Yehuda Leib Nekritz Zatzal 

and R' Shlomo Figer Zatzal would have 

Vaadim for years with only 2-3 people in 

attendance, and it didn’t bother them in the 

least! They also didn’t care if their Divrei 

Torah were appreciated or not. They were 

happy and were real.         ** 

They understood how Redifas HaKavod 

dominates people in every move they make. And 

despite the possible temporary pleasure of getting 

Kavod, in the end, it can Chas V'shalom hurt and 

even destroy the person, since he is hopelessly 

dependent upon people’s opinions [and you can 

never always make everyone happy!]. Despite 

their greatness in Torah, they were mainly 

involved in Mussar like Chovos Halvavos for 

hours daily.           *** 

When everyone becomes broken from Bizyonos, 

Novardokers are Davka B'simcha, they deal with 

Bizyonos like a fish in water. I heard a story about 

a Novardoker who left Novardok to learn in 

Grodno. He didn’t pass the Bechina and he was 

rejected. Instead of leaving, he stayed. There was 

no food available for him, and no bed.             **** 

A Novardoker doesn’t mind; Gashmiyus is not his 

thing anyway. So he slept on the floor in the 

Yeshiva for two years. He learned day and night 

with tremendous Hasmada, without worrying for 

food. There is no Yi'ush in Novardok, but there is 

loads of Bitachon! Sure enough, righteous women 

brought him special food, which was much better 

than what any Bachur had in Yeshiva.           ***** 

When the Yeshiva finally recognized his 

greatness, and wanted to officially accept him, he 

said: “I'm okay the way it is”. He became a 
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tremendous Talmid Chochom. He survived the 

war, and lived in Eretz Yisroel. He was once 

invited to give a Shiur in 

Yerushalayim. He lived far 

away, and when he arrived 

from the long trip, the Yeshiva 

offered him food. He wasn’t 

interested.                     ****** 

“Have some coffee, have 

some this, have some that”. 

“It’s not necessary”. He was 

totally involved in Torah. 

You can perhaps say about him like what was said 

about R' Ahron Kotler Zatzal [when he was a 

Bachur in Slabodka] “He’s Shikor from his love 

for Torah”. I heard this from an eyewitness who 

learned with R' Ahron in Slabodka.            ******* 

As a young Bachur, R' Ahron would speak in 

learning constantly and he would “Kuch” [boil]. 

When he returned to his sleeping quarters in the 

wee hours of the morning, he was still going 

strong. He was told that he’s waking people up. 

He was a wonderful Baal Middos, and he 

apologized profusely! “I'm so sorry!” But the next 

night, he was screaming in learning all over again 

full blast.                    ******** 

The Oilam laughed and realized that he was an 

Oness [at that point]. By the way, this same 

eyewitness told me that everyone knew that he 

would become the Gadol HaDor. When this 

Novardoker gave his Shiur, my friend noticed 

how he threw his jacket off, with typical 

Novardok Bittul for Olam HaZeh. As for food, he 

preferred speaking in learning than eating.  

Story 

I was once invited to spend Shabbos in an out-of-

town community to be M'chazek Yidden over 

Shabbos. They paid for my plane ticket, and they 

told me their expectations, which to me was a big 

stress. The only reason I went there was 

 
 משנה ו[ לפי שטוב לו לאדם דבר אחד בצער ממאה בריוח.אבות דרבי נתן ]פרק ג  44

because of my Novardok Chinuch in having 

Mesirus Nefesh for Zikkui HaRabbim and 

realizing the greatness of 

Bizayon.            ** 

I never asked anyone if they 

like my speeches [although 

sometimes it’s K'dai 

worthwhile to do that so you 

can learn from your mistakes]. 

I assumed that I was 

Matzliach, and I had 

Bitachon. R’ Wainkrantz 

Zatzal once told me that when you ask people 

what they think of your speech, you are 

advertising your Redifas HaKavod.                   *** 

So he considered this a Prat [and I never ask]. We 

try to serve only Hashem, and not become 

dependent upon people’s opinions. You can Chas 

V'shalom become an:  ֶעַצרְּ ד נִ ֶבע  everlasting 

Eved to: ַמה יֹּאמְּרּו ַהבְִּריוֹּת What will people 

say?? Hashem is very happy with our efforts, 

and if we fail, Chas V'shalom, and we have pain 

and embarrassment, then our Schar is 100x 

more, since:  ֹה ָאמֵּר מִ עַּצַּת ְבחַּם ַאעַּב פַּטו

רעַּצַּא ְבֹלשֶֹ   One challenging Mitzva is more 

precious than one hundred effortless Mitzvos. 

[Chazal 
44].                     **** 

It is a lonely road to spend a lifetime worrying 

about people’s opinions, and this itself is 

embarrassing. It also stops you from having 

the courage to go all out for Klal Yisroel and 

have Zikkui HaRabbim. R' Ahron Kotler Zatzal 

is a major inspiration in this area, since he was 

Mafkir his Kavod all his life; and they say that 

the greatest Yeshiva BMG is built on his 

Bizyonos.  ֹּוְּגוֹּרָּלוֹּ! ַאׁשְֵּרי ֶחלְּקו  Fortunate is 

his lot and destiny! זְּכּותוֹּ יֵָּגן עֵָּלינּו ָאֵמן 

His Zechus should be a protection for us, Amen. 

  

R' Ahron Kotler [right] speaking in learning with  
R' Boruch Ber [left] 



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 Terumah  5783

Shiur ID Duration Language

223725 2:25 Yiddish

226626 1:00:18 English

223738 1:39 Hebrew

223726 2:47 Yiddish

223739 1:39 Hebrew

223741 2:07 Hebrew

223729 3:11 Yiddish

223744 2:18 Hebrew

223743 2:31 Hebrew

223735 3:03 Yiddish

223746 2:36 Hebrew

223747 3:24 Hebrew

223737 5:23 Yiddish



 

Dedication Opportunities: 

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

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

                                  Corporate sponsorship  -  Call us ! 
 

Bitachon Weekly  
Live a life of Menucha and Happiness  

 

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

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

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

Call/Text (848) 245-4278 



Rabbi Mandel will be davening ON THE 
DAY OF PURIM for all MONTHLY donors

(everyone who already signed up will be 
included)

chaya@
m
arkitdesigngroup.com

Help Rabbi Mandel spread 
Bitachon Weekly Worldwide

Bitachon Weekly has  a 
total of close to $10,000 
every month in expenses. 
Bitachon Weekly is run 
by Volunteers. We need 
your support to continue 
reaching the world! 
Thousands across the 
globe are changing their 
lives and coming closer to 
Hashem!

To join Email Weinberger138@gmail.com
or c/t 8482454278
with your names and donation

or you can set it up yourself
Zelle info: congshbt@gmail.com
https://pay.banquest.com/shaareibitachon
this link has option for monthly and weekly recurring donations

PURIM

CAMPAIGN 

2023! Deadline is March 4th



 

Questions To 

Rabbi  

Mandel 
 

 

Question: Hashem has blessed me to deal with the needs of many, and to spread Torah for hundreds of Jews in 

Eretz Yisroel and abroad. I know that if I had more time, I would spread much more Torah. And if I had more 

time, I would Shteig much more in my own learning, which would increase my spreading of Torah even more. 

So it bothers me a lot that [at 40 years old] I need a decent dose of sleep every day, about 8 hours, and another 

lunchtime rest. This robs me of a lot of time, while for all my friends and everyone I know, 5-6 hours of sleep is 

enough. I have been praying for this for years, and I feel that in this area, my Tefilos aren't answered. How should 

I view my situation? And is it possible to change my situation with Bitachon? 

Answer: Now, first you should know that you will get much more Schar by taking  care of your body, 100 times 

more than all the teaching you will miss, because this is what Hashem wants from you. In Shamayim, it’s a much 

bigger accomplishment, the fact that you have to limit yourself. Hashem wants this Avoda from you. 

Practically speaking, what can you do about this? You can brainwash yourself that you don’t need all that sleep, 

brainwashing is very powerful. But you should go slowly and gradually, a tiny drop less sleep at a time. This 

brain-washing technique may not be for everyone though. I just had a Bachur who came to me two weeks ago 

with a problem that he has difficulty sleeping, and is very tired by day. I brainwashed him that he doesn’t need 

all that sleep, and he was a changed person. 

Now you should know that there is a lot of stress behind feeling you need the right amount of sleep. You know, 

in wartime people couldn’t sleep, and still-in-all they were very alert during the day, and functioned. It’s just that 

people are accustomed to needing sleep, so they are stressed that they can’t do without it. It’s all in the mind, and 

that’s why brain washing can help. 

Now if indeed you need the extra sleep, then you have to Farpock the world, and say that the extra learning and 

teaching isn't worth a penny; it doesn’t come close to your making sure you get sleep you need, the restraint is 

worth much more. I know a Yungerman who everyone is into, and he gives 9 shiurim a week. He decided to start 

giving 10, and he landed up in the emergency room. In Novardok they would say that there is a lot of Kavod 

involved. Why do you have to do so much? Sometimes it’s warranted. If you would be Sameach B'chelko, then 

you would get more Schar, that’s Bitachon too. Rabbi Miller didn’t learn overtime, and I know other Gedolim 

who didn’t either. For some people it’s a little wild to do too much, it’s the Yetzer Hara. 

 

 
 

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

questionsforrabbimandel@gmail.com 




