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YOURSELF UP 

• YOUR YETZER HARA AND “BAGGAGE” CAN 
BE USED FOR AVODAS HASHEM 

• AT OUR LOWEST POINT, HASHEM LOVES US 
MOST 

• A YID WAS CREATED TO STRIVE 

• A PERSON MUST HAVE TREMENDOUS 
CHASHIVUS FOR EVERY TINY AVODAS 
HASHEM HE DOES 

• BITACHON AND AYIN TOVA NEED LOTS OF 
IGNORANCE AND TEMIMUS 

• MOVEMENT AND BEING ALIVE IS THE 
OPPOSITE OF LAZINESS AND BEING A ZERO 

• A BAAL BITACHON STANDS STRAIGHT WITH 
CONFIDENCE 

• THE CHASHIVUS OF THE “NOBODIES” BY 
HASHEM 

• THOSE WHO CARE ABOUT KLAL YISROEL ARE 
ON THE HIGHEST LEVEL IN THE KODESH 
HAKODOSHIM  

• YOU NEED A CHINUCH FOR ZIKKUI 
HARABBIM 

• STORIES OF NOVARDOK 
 
 

      

 



Bitachon Weekly  "ג פרשת תרומה תשפ  

2 
 

 

 
 

כה ג ְוזֹאת ַהְתרּוָמה  

The More You Give and Are Generous to Others, 

The More You Cause Yourself to Have Romemus 

This is the third time1 that the Torah uses the term 

Teruma to describe the donations of Klal Yisroel 

for the Mishkan. Teruma means lifting “up” for a 

“higher” purpose. [RSRH2]. The Torah keeps 

rubbing it in: Romemus, Romemus, Romemus! 

And the person who “gives” has Romemus, since 

 a giver comes out ahead. And the [ִידְֶּבּנּו ִלּבו  ]

more you give and are generous to others, the 

more you cause yourself to have Romemus.      ** 

Look how the holy Torah doesn’t stop with this 

unending message of Gadlus HaAdam! By Har 

Sinai we are: יט ה  סְֻּגלָּה ִמכָּל הַָּעִמים  a treasure 

from all the nations, and a lowly Eved Ivri is 

called an Ivri, which is a Chashuva name; a name 

used for Avraham Avinu; and this is the first 

message of Parshas Mishpatim. And:  ַממְֶּלֶכת

יט ו כ ֲהִנים  means a kingdom of princes. 

[Rashi3].        *** 

You are a great person from a great nation, 

and what you do is great! This is the key to all 

success. A lifetime mission: Despite all your 

weaknesses and failures and silly Aveiros, keep 

aiming upwards!     **** 

ים טִׁ  כה י  ְוָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי שִׁ

Aim for the Greatest Tzidkus, No Matter What 

The Aron was made of wood. Wood can 

symbolize being a piece of nothing, like it 

says:   ְוַאל ֹיאַמר ַהסִָּריס ֵהן ֲאִני ֵעץ יֵָּבׁש

 I am like a piece of dry wood, with no   ישעיה נו ג

ability to bear fruit. Yet, this dry wood is 

overlaid with pure gold: ִמַבִית ּוִמחּוץ ְתַצפֶּּנּו  

 *****              .inside and out כה י

 
חּו ִלי  1 ִיקְּ ל וְּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ ר ֶאל בְּ בֵּ חּו ֶאת  ְתרּוָמהדַּ ֶבּנּו ִלבֹו ִתקְּ ת ָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִידְּ אֵּ זֹאת ְתרּוָמִתימֵּ ִאָתם ָזָהב וגו'. ַהְתרּוָמה. וְּ חּו מֵּ  ג.-תרומה כה ב ֲאֶׁשר ִתקְּ
רּוָמה זללה"ה עה"פ  רפאל הירש בן הר"ר רבי שמשון הגאון מוהר"ר פירוש 2 חּו ִלי תְּ ִיקְּ משורש "רום", להתרומם ולהתנשא מעל, ומכאן:  -תרומה ]כה ב[ וְּ

 .להיות מורם ומובדל למען מטרה נעלה
יּובפרשת יתרו רש"י  3 ֶתם ִתהְּ אַּ ֶלֶכת ֹכֲהִנים ]יט ו[  עה"פ וְּ מְּ נֵּי ָדִוד ֹכֲהִנים ָהיּוח יח[  ,, כמה דאת אמר ]שמואל בָשִריםִלי מַּ  . ּובְּ

This teaches us that although you may feel quite 

insignificant, yet on the outside you act like gold, 

and you make believe you are a Tzaddik. You may 

have done the worst Aveira, but this doesn’t stop 

you from trying to daven with lots of Kavana and 

acting like a Tzaddik. Aiming for great Tzidkus is 

justified, since your “inside” is indeed gold; as 

you are a Tzelem Elokim and a Yid, with a holy 

Neshama, and all kinds of dormant abilities. ***** 

ּנּו  פֶּ חּוץ ְתצַּ ת ּומִׁ יִׁ בַּ כה יאמִׁ  

See the Good in Yourself and Build Yourself Up 

The Aron is also covered with gold from “within”. 

We can explain this alludes to the “inside” of a 

person: His memory should be full of the great 

deeds [gold] he has done in the past. Never should 

a person think of his shortcomings and disabilities 

[except on Yom Kippur, and when so doing brings 

positive results]. Your self-image and seeing 

yourself as a Tzaddik, is extremely important for 

future growth, as it says:   ַאל ְתִהי רָּׁשָּע ִבְפֵני

אבות ב יגַעְצְמָך    Don’t view yourself as a Rasha. 

The more you see good in yourself and build 

yourself up, the more you will continue being that 

way. A smart person regularly takes out time to 

remember [and even write down] all his great 

deeds and wonderful abilities, and to thank 

Hashem for them. The Yetzer Hara works 

overtime to stop you from doing these things, 

since he knows how powerful and Emes it is for 

you to be busy in building yourself up.  

ת כה ג ּוְנחשֶׁ  

Your Yetzer Hara and “Baggage” Can Be 

Used for Avodas Hashem 

Gold and silver symbolize goodness and purity, 

while copper means an ignoble lowly nature. 
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[RSRH4]. Look how the entire Mizbeach is made 

of copper, and the Adanim of the outer courtyard 

are all copper. Lesson:  ִמּתו ְך ֶשֹלא ִלשְּמָּּה ּבָּא

 Serving Hashem for the wrong reasons ִלשְּמָּּה

will eventually end up for the right reason. A 

Yid has to realize that his Yetzer Hara is Gevaldig, 

and needs to be used for Avodas Hashem.      ** 

Like the greatest Dovid whose background was 

Admoni and Mo'avi. We all start off with 

“baggage” and: יםרִ עּואת נְּ ַטַח  the sins of our 

“youth”, yet we keep moving and growing. This 

is a lifetime mission - to keep going despite the 

rotten side of us! 

ל ָאִחיו ְוגֹו'ְוָהיּו ַהְכֻרִבים  ם ִאיש אֶׁ כה כ  ּוְפֵניהֶׁ   

At Our Lowest Point, Hashem Loves Us Most 

Chazal say5 that when the K'ruvim faced each 

other it was a sign that the Yidden were doing: 

םקו  ל מָּשֶ  נו  צו  רְּ   the will of Hashem. 40 years 

before the Churban their faces were turned away, 

as a sign that the Yidden were sinning. On Tisha 

B'av they were actually hugging each other.       ** 

At our lowest point, Hashem loves us the most. 

 
חֶׁשת זללה"ה עה"פ רפאל הירש בן הר"ר רבי שמשון הגאון מוהר"ר פירוש 4 ואילך, הוכחנו כי בתנ"ך באים  232בישורון כרך ה, עמ'  ]כה ג[ ָזָהב ָוֶכֶסף ּונְּ

כביטוי להוקרת נכסי  -; ומפאת ערכם [למשל: ירמיה א, יח; איוב ו, יב; ישעיה מח, ד]חומרי המתכת, בשל אופיים המוצק, בדרך כלל כמשל לחוזק ולחוסן 

תכונת ההתכה והצירוף שבהם, כמשל לכל דבר  . אולם במיוחד נזכרים חומרי המתכת במקרא, בשל[למשל: משלי ב, ד; תהלים יט, יא; איוב פרק כח]הרוח 

למשל: איוב כג, י; זכריה יג, ט; מלאכי ]מוסר ואמת שמעורבים בו הרע והשקר בכל שיעורי התערובת, וכן לכל תהליך הצירוף והזיקוק בתחום המוסר והאמת  

. בכל  [לג  –תהלים קיט, קיט; יחזקאל כב, יח; ישעיה א, כב; דניאל ב, לב  ל; -ג, ג; משלי יז, ג; ישעיה מח, י; משלי כה, ד; שם י, כ; שם כו, כג; ירמיה ו, כט 

ואת המצב הטבעי חסר העידון   ,האצילות-הנחושת מייצגת את חוסרהמקראות האלה מציינות המתכות את הדרגות השונות של טוהר מוסרי ושל אמת: 

ומכל מקום מסוגל לעמוד במבחן החמור ביותר   ,ואילו הזהב מצוי לרוב ללא סיגים; הכסף מציין דרגה של מצב הטעון זיקוק והכשר לזיקוק; והצירוף

 .והריהו משל לאצילות המוסרית הטהורה והמעודנת ביותר ולהתמדה נאמנה ואמיתית, של צירוף
 ]דהי"ב ג יג[ הא כתיב ,ניהם איש אל אחיוולמ"ד פ ,וחד אמר פניהם לבית ,חד אמר פניהם איש אל אחיו ,רבי יוחנן ור' אלעזר ?כיצד הן עומדיןב"ב צט א,  5

ָבִית נֵּיֶהם לַּ   .כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום ,כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום ,לא קשיא ?ּופְּ
אם נראה לו פורעניות היותר גדול,  ד[ ונראה כי מה שאמר גם זו לטובה ולא אמר גם זה, כי רצה לומר אף -נתיב הבטחון, עמ' רלג]מהר"ל לנתיבות עולם  6

יא אוי ואבוי ויללה ]כמו שאמר למי אוי ולמי אבוי וגו' לכך  בהש"י עושה ממנו טובה, וזה נרמז בלשון זו שמספרו י"ג, כי הווי הגמור הוא י"ג לכך היין שמ

אחר כי אלו י"ג ווי"ן הם הפך הטוב הגמור, שהטוב הגמור הוא כתיב בפרשת נח אצל היין י"ג ווי"ן, להורות כי היין מביא כל ווי שהם י"ג[ ונתבאר במקום 

ם נגד י"ג י"ג ]ודבר זה אמרו במסכת תענית אצל ר"א בן פדת שנתן לו הש"י י"ג נהרתא משכי שמן אפרסמון, ובארנו דבר זה אצל להנחיל אוהבי יש, כי ה

ר"ל שגם זו שאם , ולכך יאמר גם זו לטובהא"ו שהוא לשון ווי הוא י"ג במספרו. מדות שהם מדת טובו של הש"י, והפך זה הוא ווי הגמור ג"כ י"ג[ ולכך הו

, כי הבטחון בו יתברך עדי עד ויכול הוא יתברך שיהיה על ידי הבטחון בו יתברך נעשה לטוב הגמורשהוא י"ג כנגד י"ג ווי"ן,    נראה פורעניות וצרה גדולה

, דבר זה מורה כי הוא יתברך הדבר שנראה רע הגמור, יכול לעשות ממנו וא"ו שנקרא אות ההפךולכך אין לך אות שנקרא אות ההפך כמו ה זה לטובה,

. ולכך מספר אחד מספרו ג"כ י"ג כמספר ולכך מן דבר שנראה רע גמור עושה ממנו הטוב הגמור,  מפני שהוא יתברך אחד ובידו הכלהטוב הגמור, וכל זה  

 .מז הכל בלשון זו. והבן הדברים שהם עמוקים ואמיתיםוא"ו, ולכך היה נקרא נחום איש גם זו, כי נר
ָדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה  ]ט ו[ דברי חיים ]לרבי חיים האלברשטאם אבד"ק צאנז, פרשת שמיני בפסוקספר  7 ה'[ ויש לרמז שעל דרך זה בא פרה אדומה, שהנה ֶזה הַּ

פרה אדומה מטמא כל העוסקין בה, והיתה מעשיה חוץ לירושלים, ומטמאין הכהן מצינו בכמה קרבנות הקדושה והזהירות בטהרה יתירה כמבואר, ולהיפך אצל  

שאפילו מי שהוא בתחתית  קצת יש לרמזהשורף הפרה, והלא כל זה בודאי טעמא רבא איכא במילתא, ואם כי ידוע אשר טעם הפרה נעלמה, אך עם כל זה 

עיניו נוכח פני אהל מועד ומזה דמו בשבירת לב, ורואה ההיכל כמו שהיה המצוה חוץ  שפל המצב בעונו והוא חוץ לקדושה וטמא, עם כל זה אם 

לירושלים לטמא הכהן, רק שיזה דמה ורואה ההיכל מרחוק. כמו כן אפילו מי שנתרחק ביותר, אם מזה מדמו בתשובה ובשברון לב, ורואה מרחוק 

 .   דאמר בעל תשובה עדיף מצדיק מעיקרא  הקדושה, מקבלו ה' ובא אחר כך אל המחנה וטהר. אדרבא, לחד מאן

Actually, all the Din of this world is really a 

Kapara, it saves from Gehinom, and it is a Zechus. 

Also, if a person says Gam Zu L’tovah, extreme 

goodness can emerge. [Maharal6]. As soon as we 

went into Galus, Talmud Bavli was created, and 

Klal Yisroel was Zoche to high Madregos through 

their Mesirus Nefesh for being frum despite living 

among Goyim [and jumping into fire Al Kiddush 

Hashem].        *** 

A Yid Was Created to Strive 

We can also suggest that hugging is not a Ma'ala, 

and it is a Remez that when a Yid is total success 

it is actually a Churban. Like the Kotzker Rebbe 

said: If you are “finished” and perfect, then you 

are “cooked up” and are worthless. A Yid was 

created to strive his entire life. When the K'ruvim 

faced each other, it can be a symbol of wanting to 

be in the right direction.    **** 

Just like the six Neiros of the Menorah faced the 

middle seventh Ner. And just like by the Parah 

Aduma the Cohen had to aim the blood towards 

the Kodesh HaKodoshim. [Divrei Chaim7]. Our 

entire life is a process of aiming in the right 
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direction and seeking the truth and Shleimus. 

When you turn away, it is like:   ַוִיֶבז ֵעשָּו ֶאת

כה לדַהּבְּכ רָּה   Eisav who despised and gave up 

the Bechora. As long as we don’t throw away and 

give up, then we are:   םקו  ל מָּשֶ  נו  צו  רְּ  יןשִ עו  

doing Hashem’s will, and this is Kodesh 

Kodashim [even if we are young and 

inexperienced Avdei Hashem, like those baby 

K'ruvim].                  ***** 

A Person Must Have Tremendous Chashivus 

For Every Tiny Avodas Hashem He Does 

A person has to realize that even a baby-size tiny 

Avodas Hashem can be Kodesh Kodashim in the 

eyes of Hashem, like Chazal say:   ֶוֱהֵוי זִָּהיר

אבות ב א  ּבְִּמצְּוָּה ַקלָּה כְַּבֲחמּורָּה  Be as careful 

with the “light” Mitzvos as you are with the 

serious ones. And Chazal say8 that to Hashem, the 

spiritually “impoverished” are equal to the 

greatest Tzadikim. The message of the K'ruvim 

is that a person has to have tremendous 

Chashivus for every tiny Avodas Hashem that 

he does.                ****** 

And even if he sees himself like a nobody-tiny-

baby, he may be considered Kodesh Kodashim 

in the eyes of Hashem. We can also suggest that 

the holiest thing in the world is having an Ayin 

Tova. You refuse to see evil in anyone. You are 

 
ר יֲַּעֹקבילקוט פרשת בלק עה"פ   8 בוא וראה כמה מצות ישראל עושין בעפר, א"ר מאיר הפחות מישראל אינו עובר לו יום שאינו ]כג י, רמז תשסו[    ִמי ָמָנה ֲעפַּ

ח ָהִר  ]שיר ד ג[ עושה את המצות, וחשבון הוא אלא שלא נטריח. ושלמה צווח ֶפלַּ ְךכְּ ָקתֵּ אל תהי קורא כן אלא ריקנין שבישראל רצוף מצות כרמון.  ,ּמֹון רַּ

ל]שיר ז ו[ והקב"ה מקלסן  הדלים והרשים  ,ְוַדַלת רֹאֵשְך ָכַאְרָגָמן ,הרש והעני שבישראל שקול עלי כאליהו שעלה בראש הכרמל ,רֹאֵשְך ָעַלִיְך ַכַכְרמֶׁ

ָוָנא ]דניאל ה כט[ שנאמר ,שבהן שקולין עלי כדניאל גְּ רְּ ָדִניֵּאל אַּ ִביׁשּו לְּ לְּ הַּ אפילו הדיוט שבהדיוטות אינו פושט  ,א"ר יהודה בן רבי שלום , , תדע לך שכןוְּ

בא לקצור הוא  ,בא לזרוע הוא מקיים לא תזרע כרמך כלאים ,יצא לחרוש הוא מקיים לא תחרוש בשור ובחמור ,פרוסה לתוך פיו עד שעושה מצות. כיצד

בא לאפותה הוא  ,העמידה כרי הוא מקיים מצות התרומה ומעשר ראשון ומעשר שני ,בא לדוש הוא מקיים לא תחסום שור בדישו ,ם לקט שכחה ופאהמקיי

מלמדין אלא שהוא פושטן לפני הקב"ה והן    ,מה טעם  ,אלא כיון שהוא בא לאכול הוא פושט שתי ידיו ליטול לידים  ,הרי עשר מצות. ולא עוד  ,מקיים מצות חלה

בני אדם שעושין כמה מצות בעפר   ,אמר ליה רבוני הרי עשר אצבעות לפניך אינם טועמות עד שיתקיימו עשר מצות בעפר, לפיכך אמר בלעם ,עליו סניגוריא

ר יֲַּעֹקבמי יכול לקללן, הה"ד   .ִמי ָמָנה ֲעפַּ
י ֲארֹון    כג,-יג  שמואל ב, ו  9 אֵּ ִהי ִכי ָצֲעדּו ֹנשְּ יְּ ִריא  ה'וַּ ח ׁשֹור ּומְּ בַּ ִיזְּ ָעִדים וַּ י    .ִׁשָשה צְּ נֵּ ָכל ֹעז ִלפְּ ר בְּ כֵּ רְּ כַּ ָדִוד מְּ פֹוד ָבד ה'וְּ ָדִוד ָחגּור אֵּ ֲעִלים   .וְּ ל מַּ ָראֵּ ית ִישְּ ָכל בֵּ ָדִוד וְּ וְּ

קֹול ׁשֹוָפר  ה'ֶאת ֲארֹון   רּוָעה ּובְּ ָהָיה ֲארֹון  .  ִבתְּ ְך ָדִוד ְמַפֵזז ּוְמַכְרֵכר ִלְפֵני    ִנְשְקָפה ְבַעד ַהַחלֹון  ּוִמיַכל ַבת ָשאּולָבא ִעיר ָדִוד    ה'וְּ לֶׁ ת ַהמֶׁ א אֶׁ ז לֹו ְבִלָבּה  ה'ַוֵתרֶׁ  .ַוִתבֶׁ

את ָדִוד וַּתֹאֶמר  רַּ ת ָׁשאּול ִלקְּ ל בַּ א ִמיכַּ צֵּ תֵּ יתֹו וַּ ְך ֶאת בֵּ ָברֵּ ָיָׁשב ָדִוד לְּ רוַּ ְך ִיְשָרֵאל ֲאשֶׁ לֶׁ ִנְגָלה ַהּיֹום ְלֵעיֵני ַאְמהֹות ֲעָבָדיו ְכִהָגלֹות ִנְגלֹות ַאַחד   ַמה ִנְכַבד ַהּיֹום מֶׁ

ל . ָהֵרִקים יֹאֶמר ָדִוד ֶאל ִמיכַּ ר ָבַחר ִבי ֵמָאִביְך ּוִמָכל ֵביתֹו ְלַצֹּות ֹאִתי ָנִגיד ַעל ַעם  ה'ִלְפֵני וַּ ד ִמזֹאת ְוָהִייִתי  ּוְנַקֹּלִתי עֹו. ה'ַעל ִיְשָרֵאל ְוִשַחְקִתי ִלְפֵני  ה'ֲאשֶׁ

ָדה ָשָפל ְבֵעיָני תְּ ִעָּמם ִאָכבֵּ רְּ ִעם ָהֲאָמהֹות ֲאֶׁשר ָאמַּ ד יֹום מֹוָתּה. וְּ ת ָׁשאּול לֹא ָהָיה ָלּה ָיֶלד עַּ ל בַּ ִמיכַּ  .ּולְּ
ִהי ָׁשאּול שמואל א, יח ט,  10 יְּ  . מצודות ציון[.מעיין ומחשב בו בעין רעהמלשון עין, ומלשון עיון, ורוצה לומר תמיד היה ] ֶאת ָדִוד. עֹוֵיןוַּ
נֵּי  ]יחזקאל י יד[  דכתיב , אלא מעתה ,אמר ליה אביי .שכן בבבל קורין לינוקא רביא ,כרביא ,אמר רבי אבהו ?ומאי כרובסוכה ה ב,  11 רּוב ּופְּ כְּ נֵּי הַּ נֵּי ָהֶאָחד פְּ פְּ

נֵּי ָאָדם ִני פְּ שֵּ . פני אדם אפי רברבי, פני הכרוב אפי זוטרי ,, וזהו חילוקםכרוב נמי פני תינוק הואלעולם ] זוטראאפי רברבי ואפי  ?היינו כרוב היינו אדם ,הַּ

 רש"י[.

like a tiny baby who doesn’t Chap the evil that 

goes on in the world.             ******* 

Look at the “person in your life” as if he is a baby 

who doesn’t understand what he’s doing, and be 

Dan him L'kaf Zechus. Notice how Dovid 

HaMelech judged his worst enemies L'kaf 

Zechus! Perhaps he was thinking of the K'ruvim 

all his life, and he was inspired. Indeed, he was 

very excited when he saw the Aron HaKodesh, 

and according to his wife Michal his super-

Lebedik dancing was even inappropriate9.  ******** 

And he told her that this is why he was chosen as 

Melech over her father Shaul, since he wasn’t 

Makpid on his Kavod like Shaul was. A person 

who isn’t Makpid on his Kavod sees only good in 

others. And indeed, it says10 that Shaul was 

M'ayen investigated in seeing only bad in Dovid. 

Dovid had that Temimus and innocence, and the 

Aron HaKodesh was his inspiration.       *********   

Bitachon And Ayin Tova Need Lots of 

Ignorance and Temimus 

Dovid had also said:   ַנפְִּשי כְּגָֻּמל ֲעֵלי ִאמו 

 I am like a baby in his mother’s תהלים קלא ב

arms; this is why he was such a phenomenal Baal 

Bitachon. And the K'ruvim are indeed:  כְּגָֻּמל

 like babies. [Gemara11]. A Yid has to ֲעֵלי ִאמו  

aim all his life to be a Tamim like Yaakov Ish Tam. 
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He starts off like copper, like the outside and the 

Mizbeach of the Mishkan. RSRH calls copper 

ignoble [and it is fake imitation of gold]. It 

symbolizes brazen Chutzpa! But he ends off with 

pure gold and innocent K'ruvim.              **********   

A person has to see only good in others, like R’ 

Ahron Belzer Zatzal, who would say the 

weirdest unbelievable praises about the worst 

people. And he was Zoche to the highest 

Madregos in all areas, Davka because of his 

unusual Ayin Tova. I heard this from R’ 

Mordechai Feder Zatzal, who himself was a 

Tzaddik Yesod Olam, and he knew R' Ahron 

Belzer Zatzal.      *********** 

He told me that R' Ahron’s Ayin Tova was the 

Yesod of his phenomenal greatness in all areas. 

Indeed, Ayin Tova is Kodesh 

Kodashim, as we see by the K'ruvim. 

This is also the Temimus of a true 

Baal Bitachon, like R' Yisroel 

Salanter Zatzal says12: “Where 

Sechel stops, Bitachon begins.” 

Again, we see how an “ignorant” 

baby-like person becomes the 

biggest Baal Bitachon! ************   

Chazal say13 that the main Sechel is 

 
 ם תשסדהובא בספר דגל המוסר ]שיחות מוסר שנאמרו בישיבות אור יוסף נובהרדוק בצרפת, על ידי רבנו גרשון ליבמן זצוק"ל, מהדורא שלישית, ירושלי   12

. כך ןאמר ר' ישראל סלנטר: איפה שנגמר השכל מתחיל הבטחו[ אלא נוכל להסביר שיש שכל טבעי ז"א המילי דעלמא, אבל יש שכל שני, שעליו 89עמ' 

שאם אחד  אומרים חז"ל אצל חזקיה המלך, כשחלה ובא אליו ישעיה הנביא ואמר לו בשם ה': מות תמות ולא תחיה, בודאי שיש לפחד ולהתייאש! אנו יודעים

בשם ה', א"כ בודאי  חולה אז הוא בעצמו מתחיל לפחד, הדמיון כ"כ פועל עליו, ואפילו רופא אומר שאין תקוה כבר מתייאשים ומפחדים, כ"ש הנביא האומר

רנו: שאין תקוה. אעפ"כ אמר לו חזקיה: כלה נבואתך וצא כך מקובלני שאפי' חרב חרה מונחת על צווארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים. הוא אשר אמ

וכי היד ה' תקצר? אין מה . כל הייאוש מן הרחמים נובע מן השכל הטבעי. אבל, מסקנא זו, הייאוש, אינה מוכרחת, במקום שנגמר השכל מתחיל הבטחון

 להתייאש. ואם האדם מתייאש זה בגלל שהוא מונהג רק ע"י שכלו הטבעי, יש לו כ"כ אימון בו ולא נסה מעולם למרוד בו.
ו  ונתן בכם חכמה בינה דעה והשכל שתהיו בוטחין ב ,ברוך המקום ברוך הוא שבחר בכם בישראל מתוך שבעים לשונותתנא דבי אליהו רבה ]יח לא[  13

 .שעה בכל עת ובכל
ָקִדים  זללה"ה עה"פ רפאל הירש בן הר"ר רבי שמשון הגאון מוהר"ר פירוש 14 ׁשֻׁ משמש  ,עצם-הן בתור פועל, הן בתור שם ,והנה השורש "שקד" [כה לג]מְּ

כל שאר ביטוי סמלי סגולי לפנייתה ולדביקותה המובהקת ביותר של פעילות הרוח אל דבר מסוים או אל תכלית מסוימת. עץ השקד מקדים להוציא פרחים מ

,  במהירותמאמץ שאינו יודע ליאות ושואף להגיע אל מטרתו , ו"שקדן" ער, ושמו משמש ביטוי למאמץ רוחני מזורזהעצים, ופרחיו קודמים לעליו, 

ר  ה'ִאם ומכאן "שקידה" ו"שקדנות".  ד ׁשֹומֵּ א ָׁשקַּ ָמר ִעיר ָׁשוְּ י יֹום יֹום ; [תהלים קכז א]לֹא ִיׁשְּ ֹתתַּ לְּ ל דַּ ֹקד עַּ עַּ ִלי ִלׁשְּ י ָאָדם ֹׁשמֵּ רֵּ ׁשְּ ֲאֶׁשר ; [משלי ח לד]אַּ ָהָיה כַּ וְּ

ֲאִביד ּולְּ  הַּ ֲהֹרס ּולְּ לַּ תֹוץ וְּ ִלנְּ תֹוׁש וְּ יֶהם ִלנְּ ִתי ֲעלֵּ דְּ ם ָׁשקַּ אֻׁ טֹועַּ נְּ ִלנְּ נֹות וְּ יֶהם ִלבְּ ֹקד ֲעלֵּ ן ֶאׁשְּ עַּ כֵּ ָתה ֹרֶאה"; [ירמיה לא כז]ה' ָהרֵּ נשאל ירמיהו בשעה שה' קרא  ",ָמה אַּ

ד ֲאִני ֹרֶאהאליו בראשונה, " ל ָׁשקֵּ קֵּ ר מַּ יֹאֶמר  "ָוֹאמַּ ֲעשתֹו  ה'וַּ ָבִרי לַּ ל דְּ ד ֲאִני עַּ אֹות ִכי ֹׁשקֵּ ָת ִלרְּ בְּ יטַּ י הֵּ לַּ הּו ; "[בי-ירמיה א יא]אֵּ טֵּ ר בֹו מַּ חַּ ָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶאבְּ וְּ

ָרח ֶמֶרתוהמטה הזה יונח " [יז כ ]קרח", ִיפְּ ִמׁשְּ דּות לְּ נֵּי ָהעֵּ ִדים" , [שם פסוק כה]" ִלפְּ קֵּ ֹמל ׁשְּ ִיגְּ ץ ִציץ וַּ ָיצֵּ ח וַּ א ֶפרַּ ֹיצֵּ ִוי וַּ ית לֵּ בֵּ ֲהֹרן לְּ ה אַּ טֵּ ח מַּ ִהּנֵּה ָפרַּ שם פסוק ]" וְּ

הזריזה  , הרי "שקד" מציין את תכונת השקידה הרציניתיחה זו העידה על מטה לוי, ובתוך מטה לוי על בית אהרן, שהוא הנבחר לרוח הכהונה. ! פר[כג

 , ובשל תכונה זו נמצא מטה בני אהרן ראוי להיבחר למילוי התעודה הרוחנית העילאית של הכהונה בישראל.הפעילה והמבורכת, ללא ליאות
תּו,  ברכות יח א 15 ִעים ֶׁשָימֻׁ ִיים יֹודְּ חַּ ל   ]ש"ב כג ג[  שנאמר  ,צדיקים שבמיתתן נקראו חיים  אלו  ]קהלת ט ה[  ִכי הַּ אֵּ צְּ בְּ ָעִלים ִמקַּ ב פְּ ִי רַּ הֹוָיָדע ֶבן ִאיׁש חַּ ָנָיהּו ֶבן יְּ ּובְּ

ָשֶלג יֹום הַּ בֹאר בְּ תֹוְך הַּ ִהָכה ֶאת ָהֲאִרי בְּ ד וְּ הּוא ָירַּ ל מֹוָאב וְּ נֵּי ֲאִראֵּ ת ׁשְּ שאפילו במיתתו אלא בן איש חי  ?אטו כולי עלמא בני מתי נינהו ,בן איש חי, הּוא ִהָכה אֵּ

 . קרוי חי

having Bitachon! And not being such a “smarty”. 

So if you’re working on Bitachon and Ayin Tova, 

think of those innocent baby face K'ruvim, and 

realize that what you’re doing is in the Kodesh 

HaKodoshim. 

כה לג ְמֻשָקִדים   

Movement and Being Alive Is the Opposite of 

Laziness and Being A Zero 

The Menorah was decorated with “almond shape” 

designs. An almond tree is the first to blossom, 

and Cohanim are Z'rizim [like almonds]. RSRH 

says14 that the name: שֵָּקד is an expression for 

being eager and untiring, getting quickly to one’s 

goal; restless zeal, hurrying to accomplish one’s 

purpose, and earnest, unceasing, eager devotion to 

one’s calling. Notice how the:   קִָּנים גְִּביִעים

 ,rods, cups, balls ַכפְּּתו ִרים ּופְּרִָּחים

and flowers are all round, and roundness 

indicates movement, like with wheels. ** 

The Menorah is Ruchani, and a 

Ruchaniyus'dik person lives to move 

upwards and grow with a fire [like the 

Neiros of the Menorah]. He is alive [like 

Tzadikim, who even in their death are 

considered alive. Gemara15], and it says: 

נצבים ל יט  ּובַָּחרְּּתָּ ַּבַחִיים  Choose life! R' Ahron Rokeach of Belz 
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Just before Mitzrayim was destroyed at Yam Suf, 

it says about Paroh: ַויַָּסר ֵאת א ַפן ַמרְּכְּב תָּיו  

 Hashem removed the wheel off his בשלח יד כה

chariot, ַויְַּנֲהֵגהּו ִּבכְֵּבֻדת and he moved with 

heaviness. Rashi explains16 that just like: 

וארא ט לד  ַוַיכְֵּּבד ִלּבו    he made his heart heavy, 

now he was moving with heaviness.     *** 

Being heavy is the opposite of movement. 

Reshaim are considered dead even while they are 

still alive. [Gemara17]. The wife of Potiphar said 

five times to Yosef: ִשכְּבָּה ִעִמי lay next to me; 

this symbolizes laziness and being a zero. Notice 

how the Shulchan, which symbolizes Gashmiyus, 

has a: ֵזר crown and: ִמסְֶּגֶרת frame, a double 

Shemira, for too much Gashmiyus. And the 

Shulchan is square, which symbolizes 

“Tzim'tzum” and limits. Even the Lechem 

HaPanim were rectangular.    **** 

Ruchaniyus is round without borders, whereas 

Gashmiyus, despite its importance, needs 

limitations. The Menorah has various kinds of 

roundness; perhaps to symbolize various kinds of 

Avodas Hashem ['פְּרִָּחים גְִּביִעים וְּכּו]. The 

biggest Ovdei Hashem were the Cohanim, and 

they were known for Z'rizus and movement. ***** 

The Lechem HaPanim “sit” on the Shulchan 

[stationary and motionless], whereas the fire of 

 
דֻׁת רש"י בפרשת בשלח עה"פ   16 בֵּ הּו ִבכְּ נֲַּהגֵּ יְּ נֲַּהגֵּהּו אף כאן  ,]סוף וארא[ ַוַּיְכֵבד ִלבֹו הּוא ַוֲעָבָדיובמדה שמדדו  ,בהנהגה שהיא כבדה וקשה להם]יד כה[ וַּ יְּ וַּ

ת דֻׁ בֵּ  . ִבכְּ
אּוָמהברכות יח ב,  17 ִעים מְּ יָנם יֹודְּ ִתים אֵּ ּמֵּ הַּ ל ]יחזקאל כא ל[ שנאמר ,שבחייהן קרויין מתיםאלו רשעים ]קהלת ט ה[  וְּ ָראֵּ ִשיא ִישְּ ָתה ָחָלל ָרָׁשע נְּ אַּ ואי  ,וְּ

ת ]שופטים יז ו[ בעית אימא מהכא ּמֵּ ת הַּ ִדים יּומַּ לָׁשה עֵּ ִדים אֹו ׁשְּ נִַּים עֵּ ל ִפי ׁשְּ  .חי הוא אלא המת מעיקרא ,עַּ
צריך לעבוד את השם יתברך בכל כחו, שהכל הוא צורך, מפני שהשם יתברך רוצה שיעבדו אותו   [קרוב לתחלתו]  בעל שם טובצוואת ריב"ש לרבי ישראל    18

ן כשהאדם הולך בכל האופנים, והכוונה כי לפעמים האדם הולך ומדבר עם בני אדם, ואז אינו יכול ללמוד, וצריך להיות דבוק בהשם יתברך ולייחד יחודים, וכ

כי השם יתברך רוצה שיעבדוהו בכל , ואל יצער את עצמו בזהו, וצריך לעבוד אותו יתברך שמו באופנים אחרים, בדרך, ואינו יכול להתפלל וללמוד כדרכ

. ]הובא גם בבעל שם טוב , לכך הזדמן לפניו לילך לדרך, או לדבר עם בני אדם, בכדי לעבוד אותו באופן הזהפעמים באופן זה ופעמים באופן זה, האופנים

 [.קיד אותעל התורה, פרשת בראשית 
 מענטש דארף זיך רירען און קערען". כן שמע מו"ר שליט"א מרבותיו ומהר' עוזר שוארץ זצ"ל.  א  ", זצוקללה"ה האלתר מנובהרדוקרבינו מימרא בשם  19
  רבינו יונה ]ספ"ק דברכות, ו ב בדפה"ר, ד"ה כשהוא כורע[ והטעם להיות כורע בברוך ולזקוף בשם, מפני שבשעה שכורע מראה הפחד והיראה שיש  20

ת המלפניו, וכשזוקף מראה הבטחון שיש לו בו בכל עניניו שיטיב אליו, וזה תלוי בזה, שמי שירא מהש"י הוא בוטח בו כענין שנאמר  אַּ ִירְּ ח ֹעז מִ  'בְּ טַּ ]משלי בְּ

  .[כו יד
אות ד[  משנת רבי אהרן ]מאמרים ושיחות מוסר מאת רבינו הגדול שר התורה רבן של ישראל מרן הגאון רבי אהרן קטלר זצוקללה"ה, חלק ראשון עמ' יט,  21

איכה ג ]וכדכתיב  ,הוא מקור הברכההרי הוטבע בבריאה שכך יהיה סדר ההשפעה וש ,ואחרי שיסוד השפעת הטובה בעולם הוא ע"י בטחון שבוטח בהקב"ה

ֶׁשּנּו ה'טֹוב  [כה רְּ ֶנֶפׁש ִתדְּ ֹקָוו לְּ ה ,ומי שיש לו בטחון מקבל לפי הסדר שהוקבע ,לְּ ח בַּ טַּ ֶגֶבר ֲאֶׁשר ִיבְּ אבל מי שאין לו בטחון וחסרה לו  [ירמיה יז ז]וגו'  'ָברּוְך הַּ

ואינה טובה  ]הרי הוא כמי שזורק אבן לחמת ,שכל העושה טובה למי שאינו מכיר בה]הרי זה עכוב גדול ח"ו בהשפעה  ,ההכרה שהכל בא מידו של הקב"ה

ולפ"ז נמצא דזה שחסר לו מדת הבטחון ]ושם עמ' כ[  בעשייתה. ,ויגדל הקושי כביכול ,ובאופן זה הרי יזדקק האדם לחסד מיוחד [ואין מן הנכון לעשותה

the Menorah aims upwards and always moves. It 

brings light and beauty, and the Menorah is 

beautifully decorated with:  פְּרִָּחים ּוגְִּביִעים 

flowers and cups etc. The message: Always 

move! And move with Geshmak and variety in 

Avodas Hashem. [Baal Shem Tov18]. R' Ahron 

Kotler Zatzal was always moving and doing. The 

Alter of Novardok Zatzal said19 that a person 

should always be in a Z'rizus mode, 

accomplishing, growing, and trying to move 

forward. R' Nosson Wachtfogel Zatzal would 

always tell me: “You must do and do and do!” 

כז י ָוֵוי ָהַעֻמִדים  

A Baal Bitachon Stands Straight with Confidence 

There are many Amudim standing pillars in the 

Mishkan, and they have:  ָּא"וו  Vav-shaped 

hooks, upon which curtains are hung. It is 

interesting that Hashem appeared:  ּבְַּעמּוד ֵאש

בשלח יד כד  וְּעָּנָּן  in a “pillar” of fire and cloud. 

We see that a “standing” form has a significance. 

Rabeinu Yonah says20 that when a person bends 

during Shmoneh Esrei when he says: ּבָּרּוְך ַאּתָּה 

Boruch Atta, it means that he is Mach'nia 

submissive, and when he stands up upon saying 

“Hashem”, it means that he has Bitachon.      ** 

We see that the “standing” position symbolizes 

Bitachon. In Mishnas R' Ahron it says21 that when 
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you receive something through Bitachon, that is 

the normal M'halech; whereas getting something 

without Bitachon is going against the natural 

order of the world. For good reason the human 

being’s “normal” stance is to stand in vertical 

position [which symbolizes Bitachon] since 

naturally a person is supposed to be a Baal 

Bitachon.        *** 

We can suggest that the “standing” Amudim 

pillars of the Mishkan also symbolize Bitachon, 

and remind us to have Bitachon. What is the 

connection of Bitachon to the: :  ָּא"וו  Vav-

shaped hooks? The Maharal asks22 why Nachum 

Ish Gam Zu said “Gam “Zu” L’tovah” [with a 

Vav] instead of Gam “Zeh” L'tovah? He explains 

that the Gematria of the letter:  ָּא"וו  Vav [fully 

spelled out] equals 13. In Noach’s tragedy with 

wine it says: ַוי “Woe" 13 times [symbolizing 

“extreme” evil], and there are also 13 Middos of 

Rachamim [i.e. “extreme” good].                         **** 

The letter Vav [in the word “Zu” instead of “Zeh”] 

is a: מְַּהֵפְך transformer, i.e. it transforms extreme 

bad to extreme good. By saying Gam “Zu” [=13] 

L’tovah, you convert extreme bad to extreme 

good. So the “standing” Amudim and the:  ָּא"וו  

Vav [=13] shaped hooks symbolize Bitachon and 

the power of Gam Zu L'tovah. 

 
 !וא"כ כל מה שמשיג באורח טבעי הוא עבורו למעלה מן הטבע  ,שבזה חסר לו יסוד ודרך ההשפעה שנקבע בטבע הבריאה  ,של הקב"ה  וההכרה שהכל בא מידו

אלא שיש עליו תביעה  ,ובזה הרי הוא גורם שאין מגיע לו שום דבר עבור מעשיו ,לא זו בלבד שהוא צריך להשתמש בחסד למעלה ראש להשגת הכרחיותיוו

מ"מ   ,שאם כי מרוחק הוא ממנו ע"י מעשיו וע"י דעותיו הכוזבות  ,ואף כי גם במצב זה הקב"ה משפיע בחסדו  !להשפיע חוץ מן הסדר  ,פי מעלהשמטריח ח"ו כל

ֹאָתם כתיב  מְּ תֹוְך טֻׁ ן ִאָתם בְּ ֹשכֵּ  .שהוא נגד רצון העליון והמכוון בבריאה ,אבל כמה גדולה התביעה שגרם לזה הקושי [טז טז ]אחריהַּ
ד[ ונראה כי מה שאמר גם זו לטובה ולא אמר גם זה, כי רצה לומר אף אם נראה לו פורעניות היותר גדול,  -נתיב הבטחון, עמ' רלג]מהר"ל לבות עולם נתי 22

מי אבוי וגו' לכך  יא אוי ואבוי ויללה ]כמו שאמר למי אוי ולבהש"י עושה ממנו טובה, וזה נרמז בלשון זו שמספרו י"ג, כי הווי הגמור הוא י"ג לכך היין שמ

טוב הגמור הוא כתיב בפרשת נח אצל היין י"ג ווי"ן, להורות כי היין מביא כל ווי שהם י"ג[ ונתבאר במקום אחר כי אלו י"ג ווי"ן הם הפך הטוב הגמור, שה

אצל להנחיל אוהבי יש, כי הם נגד י"ג י"ג ]ודבר זה אמרו במסכת תענית אצל ר"א בן פדת שנתן לו הש"י י"ג נהרתא משכי שמן אפרסמון, ובארנו דבר זה 

ר"ל שגם זו שאם , ולכך יאמר גם זו לטובהמדות שהם מדת טובו של הש"י, והפך זה הוא ווי הגמור ג"כ י"ג[ ולכך הוא"ו שהוא לשון ווי הוא י"ג במספרו. 

, כי הבטחון בו יתברך עדי עד ויכול הוא יתברך שיהיה לטוב הגמורעל ידי הבטחון בו יתברך נעשה  שהוא י"ג כנגד י"ג ווי"ן,    נראה פורעניות וצרה גדולה

, דבר זה מורה כי הוא יתברך הדבר שנראה רע הגמור, יכול לעשות ממנו ולכך אין לך אות שנקרא אות ההפך כמו הוא"ו שנקרא אות ההפך זה לטובה,

. ולכך מספר אחד מספרו ג"כ י"ג כמספר רע גמור עושה ממנו הטוב הגמור  ולכך מן דבר שנראה,  מפני שהוא יתברך אחד ובידו הכלהטוב הגמור, וכל זה  

 .וא"ו, ולכך היה נקרא נחום איש גם זו, כי נרמז הכל בלשון זו. והבן הדברים שהם עמוקים ואמיתים
בגדיה, כך היתה יריעה של אחריו  שולי -ושיפוליה ] לאשה שמהלכת בשוק ושפוליה מהלכין אחריה ,למה משכן דומה ,תנא דבי רבי ישמעאלשבת צח ב,  23

 . רש"י[.נגררת בארץ
נֵּי ָהֹאֶהל רש"י עה"פ  24  .דומה לכלה צנועה המכוסה בצעיף על פניה]כו ט[ חצי רחבה היה תלוי וכפול על המסך שבמזרח כנגד הפתח, ֶאל מּול פְּ
פֹוד  רש"י בפרשת תצוה עה"פ    25 אֵּ ]כח ד[ לא שמעתי ולא מצאתי בברייתא פירוש תבניתו, ולבי אומר לי שהוא חגור לו מאחוריו, רחבו כרוחב גב איש, כמין וְּ

 .שחוגרות השרות כשרוכבות על הסוסיםסינר שקורין פורציינ"ט בלעז ]חגורה[ 

כו יב ֲאֹחֵרי ַהִמְשָכן  

The Chashivus Of The “Nobodies” By Hashem 

The entrance of the Mishkan was to the east, and 

the “back” was to the west; that’s where the 

Kodesh HaKodoshim was. We can suggest that 

the person who considers himself “in the back”, 

i.e. a hopeless nebach, is actually Kodesh 

Kodashim, since: תהלים    קָּרו ב ה' לְִּנשְּּבְֵּרי ֵלב

 Hashem is close to the broken-hearted. The לד יט

Gemara says23 that the back Yeri’a sheet flowed 

down, like the back of a stately women’s long 

garment that hit the ground.       ** 

Also, the front Yeri’a sheet of the Mishkan was 

folded like the veil of a Tz’niyus’dike Kalla. 

[Rashi24]. And the Eifod was similar to the 

clothing of a Chashuva noblewoman. [Rashi25]. 

Perhaps these are a Remez that the female who is 

a Tafel subordinate to a male has special 

Chashivus. Also, the K'ruvim were mere babies; 

perhaps to be M'ramez on the Chashivus of the 

“nobodies” by Hashem.      *** 

We can also suggest that the main Yesod of the 

Bais Hamikdash was Kedusha. Indeed, right after 

the Churban Bayis Rishon, the Yidden in Bavel 

intermarried with gentile women. A Yid has to 

have special Chashivus for his wife. RSRH points 

out how Yaakov Avinu slaved 14 years for Rochel 
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and Leah. [26]                    **** 

A Goy like Eisav has a Hefker attitude concerning 

marriage and Kedusha. On Yom Kippur there 

were שְֵּני שְִּעיִרים two goats; one for Hashem, 

and one for Azazel, representing Yaakov and 

Eisav. Azazel is a Hefker Midbar. The goat for 

Hashem is brought in the “Bais” Hamikdash, and 

a Bayis house is a symbol of stability. Chazal say: 

משנה ריש יומא ִאשְּּתו  ֵּביתו  זו    His “house”, 

this refers to his wife. The Mishkan is called 

“Ohel Moed”, and an Ohel means Tz'niyus. 

[Rashi27].                  ***** 

Tz'niyus means Chashivus. A Jewish woman is 

to be respected, and Chazal say28 that respecting 

your wife will make you rich. Notice how the 

Kiyor was made of the copper mirrors of the 

Jewish women, who used them to adorn 

themselves; thereby preventing their husbands 

from sin, and from mixing with Egyptian women.  

****** 

Even the: קְּלִָּעים curtains of the Mishkan are 

from the word:  ֶעלַ ק  meaning “braided” which 

signifies Tz'niyus. Like Rashi says29 that the 

Cohen undoes the braids of the Sotah, i.e. she isn’t 

a Tz’nua. And some say30 that the K'ruvim were a 

husband and wife. A Jewish woman is indeed 

Kodesh Kodashim, and:  ִּבשְִּביל נִָּשים צְּנּועו ת

 
ָתה יָ פירוש הגאון מוהר"ר רבי שמשון בן הר"ר רפאל הירש זללה"ה בפרשת ויצא עה"פ  26 ִתיך אַּ דְּ ָת ֶאת ֲעֹבָדִתי ֲאֶׁשר ֲעבַּ עְּ אולי לא היה עוד איש   ]ל כו[ דַּ

; בשכר ארבע עשרה שנה של עבדות  [הושע יב יג]אשה  בכי אם עבד    ,אשה  "בשביל" לא    , שסבל עבדות כזאת במשך ארבע עשרה שנה. כל אותו זמן הוא עבד

, הן הן השער אותן ארבע עשרה שנות העבדות הן הן היסוד והשורש לכל חיי המשפחה והעם אשר לבית יעקבהוא נשא לו שתי נשים חסרות כל.    ,קשה

, והן משתקות את חלומות הן מראות היאך האיש היהודי מעריך את אשתוהמאיר למרחקים אל אבן החן של כל הישג אנושי, אל חיי המשפחה היהודית, 

על זלזול מזרחי במעמד האשה בישראל. כעבור ארבע עשרה שנה היה מעמדו של יעקב כבתחילה, בשכר עבודתו רק גדלו דאגותיו, שכן היה עליו השקר 

 תו.כוח עבודלפרנס ארבע נשים ושנים עשר ילד; וכאז, כן עתה, לא היה בידיו דבר לכלכלת עתידם, מלבד האוצר הגנוז בראשו ובלבו, בזריזותו הגופנית וב
ל ִהֵנהרש"י בפרשת וירא עה"פ  27  . צנועה היא]יח ט[  ָבֹאהֶׁ
ָרם  ]לך יב טז[ שנאמר , שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו ,לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו ,אמר רבי חלבווב"מ נט א,  28 בְּ אַּ ּולְּ

ֲעבּוָרּה יִטיב בַּ  .כי היכי דתתעתרו . רש"י[כבדו נשותיכם] אוקירו לנשייכו :והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא ,הֵּ
ואפילו   שמצוה לביישהאמרי רבנן    .הכא טעמא מאי. ]ושם בדף ח ב[ ד"ה  שסותר קליעתהמרבה בגילויה    .סותר את שערהרש"י במסכת סוטה ]ח א[ ד"ה   29

 .ותהיינה צנועותמשום ונוסרו כל הנשים שלא יביאו עצמן לידי חשד  ,היא טהורה
ֹליֹות יומא נד א, 30 ר ִאיׁש וְּ עַּ מַּ . הנדבק וחבוק באשתו בין זרועותיו] כאיש המעורה בלוייה שלו, אמר רבה בר רב שילא ,מאי כמער איש וליות ]מ"א ז לא[, כְּ

 רש"י[.
כדי הוא   ,א"ר חייא בר בה  .ונגדרו כל הנשים בזכותה  ,שרה ירדה למצרים וגדרה עצמה מן הערוה  ,ייה בר בהר' חוניא בשם ר' חפסיקתא דרב כהנא ]יא ו[    31

 ,שלא שינו את לשונם  ,שלא שינו את שמם  ,ממצרים  אלבזכות ארבעה דברים נגאלו ישר  ,ר' חונא בשם בר קפרא  .בזכותו  אלגדור ערוה לעצמו שיגאלו ישר

ה ָדן ]אמור כד יא[ אחת היתה ופירסמה הכתוב ,תדע לך שהוא כן וכו' שלא היה בהן פרוץ ערייה ,שלא היה בהן לשון הרע טֵּ מַּ ִרי לְּ ת ִדבְּ ֹלִמית בַּ ם ִאּמֹו ׁשְּ ׁשֵּ  .וְּ

ָלחַּ  [שה"ש ד יג] בזכות כן ,למצרים וגדרו עצמן מן הערייה אלבזכות שירדו ישר ,ר' פנחס בשם ר' חייא בר בא  . שילוחיך ,ִיְךׁשְּ
ִנין ָׁשם ִתקּון ָגדֹולמשנה סוכה ]ה ב[  32 קְּ תַּ ת ָנִׁשים, ּומְּ רַּ ֶעזְּ דּו לְּ ג, ָירְּ י יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל חַּ מֹוָצאֵּ שהיו מקיפים אותה גזוזטראות ומושיבים הנשים למעלה ] בְּ

 [.מברטנורא. רבינו עובדיה והאנשים מלמטה, כדי שלא יבואו לידי קלות ראש

 we were redeemed because of the Zechus ִנגְַּאלּו

of the Tzniyus'dike women. [Medrash31]. ******* 

The whole Tzara of the Treife streets is because a 

woman is a zero. כָּל כְּבּודָּה ַבת ֶמֶלְך פְִּנימָּה  

 The Kavod of a princess is her תהלים מה יד

Tz'niyus [concealment].  Respect and Tz'niyus 

go hand in hand. People who work on Kedusha 

are the happiest people. The Mishna says:  כָּל
ִמי ֶשֹּלא רָָּאה ִשמְַּחת ּבית ַהּׁשו ֵאבָּה, ֹלא רָָּאה 

סוכה ה א  ִשמְּחָּה ִמיָּמָּיו  Anyone who has never 

seen the Simchas Bais HaSho'eva, has never 

seen true Simcha. Do you know why Simchas 

Bais HaSho'eva was so happy? Because the first 

thing mentioned in the Mishna32 [describing this 

event] is that they made a solid Mechitzah. ******** 

With the Yetzer Hara out of the way, the fun 

begins. Shlomo HaMelech wrote Eishes Chayil, 

and Chayil means a soldier. וְּשָּלָּל ֹלא ֶיחְּסָּר 

 She is not lacking spoils of war. It משלי לא יא

sounds like she’s a real warrior! Sara Imeinu 

saved Klal Yisroel from Yishmael’s influence, and 

Rivka saved us from Eisav’s getting the Brachos. 

Rachana Litzlan if Eisav would have gotten the 

Brachos instead of Yaakov.                        *********   

There is no end to the Chashivus of a Jewish 

woman, and the more respect you give your 
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wife, the more Bracha is coming to your life. 

Many, many, women and/or their husbands 

need loads of these Yesodos; it lifts up their 

lives and their families.     **********   

However, there are some women who need to 

downplay the greatness of a woman. They 

desperately need to work on humility, and on 

respecting their husbands more. What can be a 

Mitzva for one person, may be an Aveira for 

another person.     *********** 

If a man needs a buildup, it’s often his own job, 

and it is hard work. You may have to actually 

belittle your spouse [or Chavrusa, or boss, or 

doctor, or neighbor, etc.] if you have a severe 

Shiflus issue. Of course, you need a Rebbe to 

guide you. 

ת  ָדִשיםְוִהְבִדיָלה ַהָפֹרכֶׁ ש ַהקֳּ ש ּוֵבין ֹקדֶׁ ם ֵבין ַהֹקדֶׁ   כו לג ָלכֶׁ

Those Who Care About Klal Yisroel Are on 

the Highest Level in the Kodesh HaKodoshim  

RSRH discusses33 the difference between the 

“Paroches” [which divided between the Kodesh 

and the Kodesh HaKodoshim], and the: מָּסְָּך   

Masach [curtain] [on the entrance to the 

Mishkan to divide between the Mishkan and the 

Chatzer], which was less Chashuv. Only the 

Paroches had designs of a lion on one side, and 

an eagle [in the same place] on the other side. The 

Masach, however, while made of the same 

materials, did not have any designs on it. We can 

 
םעה"פ  פירוש הגאון מוהר"ר רבי שמשון בן הר"ר רפאל הירש זללה"ה 33 ה ֹרקֵּ ֲעשֵּ ָזר מַּ ׁש ָמׁשְּ ׁשֵּ ת ָׁשִני וְּ עַּ תֹולַּ ָגָמן וְּ רְּ אַּ ֶלת וְּ כֵּ ח ָהֹאֶהל תְּ ֶפתַּ ָעִשיָת ָמָסְך לְּ  ]כו לו[ וְּ

הכרובים, לא היה כן לגבי מסך לפתח האהל: הוא היה אמנם עשוי -יריעות, בדיוק כמו  [לעיל פסוק לא]בעוד שהפרוכת היתה עשויה "מעשה חשב" ו"כרבים"  

 .מאותם הצבעים והחומרים, אך לא "כרבים" ורק מעשה רקם
 ?לא פלפלתי תורה כמותו  ,רבונו של עולם  :אמר  ,חלש דעתיה  ,כי מטא למערתיה דרבי חייא איעלמא מיניה  ,ריש לקיש הוה מציין מערתא דרבנן  ב"מ פה ב,  34

  .תורה כמותו לא ריבצת  ,תורה כמותו פלפלת :יצתה בת קול ואמרה לו
חס וחלילה אי משתכחא תורה מישראל מהדרנא לה  ?בהדי דידי קא מינצית :אמר ליה רבי חנינא לרבי חייא ,כי הוו מינצו רבי חנינא ורבי חייא ב"מ פה ב, 35

 , וגדילנא נישבי  ,ושדינא כיתנא  ,אזלינא  ?מאי עבידנא  !דעבדי לתורה דלא תשתכח מישראל  ?בהדי דידי קא מינצית  :נינאאמר ליה רבי חייא לרבי ח   !מפילפולי

ומתנינא שיתא ינוקי   ,ומקרינא חמשה ינוקי בחמשה חומשי  ,וסליקנא למתא  ,וכתבנא חמשה חומשי  ,ואריכנא מגילתא  ,ומאכילנא בשרייהו ליתמי  ,וציידנא טבי

כמה גדולים מעשי "היינו דאמר רבי  .ועבדי לה לתורה דלא תשתכח מישראל ,ואתנו אהדדי ,אקרו אהדדי ,עד דהדרנא ואתינא :מרנא להווא ,שיתא סדרי

 !"חייא
ָחןה'  ]תהלים יא ה[ שנאמר ,לצדיק ?ולמי בוחן שמות רבה ]ב ב[ 36 ִדיק ִיבְּ תהלים ]שנא'  ,בדק לדוד בצאן ומצאו רועה יפה .במרעה צאן ?ובמה הוא בוחנו ,צַּ

ֹאת צֹאןע[  עח לְּ הּו ִמִּמכְּ ִיָקחֵּ ֶגֶׁשםב[  ח  ]נחכמו  ?מהו ממכלאות צאן .וַּ א הַּ ִיָכלֵּ והיה מוציא הקטנים לרעות כדי שירעו עשב   ,היה מונע הגדולים מפני הקטנים ,וַּ

מי שהוא יודע לרעות הצאן איש לפי    :אמר הקב"ה  ."כ מוציא הבחורים שיהיו אוכלין עשב הקשהואח  ,ואחר כך מוציא הזקנים כדי שירעו עשב הבינונית  ,הרך

ּמֹו  עא[  תהלים עח]הה"ד    ,יבא וירעה בעמי  ,כחו יֲַּעֹקב עַּ עֹות בְּ ר ָעלֹות ֱהִביאֹו ִלרְּ חַּ אַּ אמרו רבותינו כשהיה מרע"ה רועה   ,ואף משה לא בחנו הקב"ה אלא בצאן  .מֵּ

 ,כיון שהגיע משה אצלו  .נזדמנה לו בריכה של מים ועמד הגדי לשתות  ,כיון שהגיע לחסות  .עד שהגיע לחסות  ,ברח ממנו גדי ורץ אחריו  ,צאנו של יתרו במדבר

כך חייך אתה   ,יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם :"האמר הקב .והיה מהלך ,הרכיבו על כתיפו .עיף אתה ,אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני צמא :אמר

 . ]שמות ג א[ ּומֶׁשה ָהָיה ֹרֶעה :הוי ,תרעה צאני ישראל

suggest this is a Remez, that just because you are 

“Kodesh” [like the Masach which stood at the 

entrance to the Kodesh] it doesn’t mean you’re 

okay; you are still miles away from the Kodesh 

HaKodoshim!          ** 

R' Gershon Liebman Zatzal used to say: ֵאין 

ּבְּרּוחִָּניּות ּבְִּדיֶעֶבד  We don’t settle when it 

comes to Ruchaniyus and this is why 

Novardokers considered themselves Talmidim of 

Rabbi Chiya. Reish Lakish was a Gadol HaDor, 

but he wasn’t even Zoche to see Rabbi Chiya’s 

place. [Gemara34].   ִאלְּמֵָּלא ַרִּבי ִחיָּיא

ב"מ פה ב ֵמִישְּרֵָּאל ּתו רָּה ִנשְַּּתכְּחָּה  If not for 

Rabbi Chiya, the Torah would have been 

forgotten from Klal Yisroel. Rabbi Chiya did all 

the mundane work, like catching birds etc. to 

write a Sefer Torah and start from scratch. 

[Gemara35].        *** 

Chazal say36 that Moshe Rabeinu was chosen to 

be the leader of Klal Yisroel over the other 

Gedolim, because he was concerned for Klal 

Yisroel more than anyone else.   ַוֵיֵצא ֶאל ֶאחָּיו

שמות ב יא ַוַירְּא ּבְִּסבְֹּלתָּם  He went out to his 

brothers, and observed their suffering. He went 

out to them! [Similarly, Shmuel HaNavi who 

anointed two Melochim, went out to Klal Yisroel]. 

When the elders of Klal Yisroel went to Paroh’s 

palace, they all backed out from fear of the lions 
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guarding the palace.     **** 

And at Har Sinai only Moshe went up and they 

couldn’t go up. [Rashi37]. When R' Ahron Kotler 

Zatzal came to the USA, there was only one Kollel 

in White Plains N.Y. and it was falling apart. 

Although tremendous Gedolei Torah were 

involved, they were only willing to say a Shiur. *** 

When R' Ahron came, he not only agreed to 

say a Shiur, he also agreed to collect money! He 

was willing to forgo his own comforts for Kavod 

Shamayim! For good reason: ַרִּבי ִאלְּמֵָּלא 

ֵמַאֶמִריקָּה ּתו רָּה ִנשְַּּתכְּחָּה ַאֲהר ן  If not for R' 

Ahron, Torah would have been forgotten from 

the USA!!! It is a well-known fact that R' 

Ahron suffered loads of Bizyonos while 

collecting money.                                                   ****** 

They threw at him $5 bills, and degraded him. I 

heard that he was above these things. People said 

about him that they never saw a person with so 

many fears who did everything he was afraid of. 

 ******* 

You Need a Chinuch for Zikkui HaRabbim 

I, and all my friends in Lakewood, were 

encouraged to leave Lakewood and go to an 

out-of-town place. R' Nosson Wachtfogel 

Zatzal said, that just by sitting and learning in 

that area, it would bring tremendous Hashpa'a 

for the non-frum Yidden. They say in the name 

of  R' Yisroel Salanter Zatzal, that if you learn 

Torah in Kovno, it will affect Yidden in far flung 

places.             ******** 

Yet, he traveled all the way to Paris and to 

Amsterdam to be M'karev Yidden. This was great 

Mesirus Nefesh. While still in his prison clothes 

in Bergen-Belsen, R' Gershon Liebman Zatzal 

started a Yeshiva. Later, he traveled to far flung 

townlets in North Africa to recruit Yeshiva 

Bachurim who would otherwise be going off the 

Derech, Chas V'shalom.       *********   

 
ֲהֹרןרש"י בפרשת שמות עה"פ  37 אַּ ר ָבאּו מֶׁשה וְּ חַּ אַּ אבל הזקנים נשמטו אחד אחד מאחר משה ואהרן עד שנשמטו כולם קודם שהגיעו לפלטין לפי ]ה א[  וְּ

דֹו ֶאל ]משפטים כד ב[ ובסיני נפרע להם  ,שיראו ללכת בַּ ִנגַּׁש מֶׁשה לְּ ם לֹא ִיָגׁשּו ה'וְּ הֵּ  .החזירם לאחוריהם ,וְּ

They say he would go to the loneliest places on a 

donkey. R' Shneur Kotler, R' Nosson Wachtfogel, 

and R' Yehuda Jacobs Zatzal, were very, very, 

concerned that the Oilam should leave the Yeshiva 

after five years in Kollel. This wasn’t only for the 

benefit of Klal Yisroel. I have interviewed many 

Yungerleit who went to out-of-town Kollelim, 

and their Simcha and self-esteem levels have 

skyrocketed.       **********   

R' Nosson Wachtfogel Zatzal told me, that the 

Rosh Yeshiva R' Ahron Zatzal was:  ַַמבְִּטיח 

guaranteed that whoever left for Harbotzas 

Torah would have Nachas from his children. I 

have recently spoken to Gedolei Yisroel who were 

the top Talmidei R' Ahron, and they all told me 

it’s the biggest Mitzva to “go out”, and it’s 

Pikuach Nefesh!                                        *********** 

It is not my style to say “lofty things” which are 

not Nogea. I feel that people are depressed 

enough, without having new frustrations in 

Ruchaniyus. Especially since I myself never left 

Lakewood, and the reason is simple. If you have 

a Chinuch to learn in Kollel, you’ll do it, despite 

the great Mesirus Nefesh.                              ************   

But if you don’t have Chinuch to go out-of-town 

to spread Torah [and almost nobody does] it then 

it’s “too hard”. However, I was recently inspired 

by the Mevakesh Emuna Admor Shlita, who 

spends about 40 Shabbosim a year in far flung 

places in Eretz Yisroel to be M'karev fellow Jews.  

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

He has no interest in getting more Chasidim. He 

just wants to be M'karev Yidden. I recently went 

to Dallas, Texas, to be M'chazek a small Kehila 

over Shabbos, and it was Gevaldig, with 

Hashem’s help. My Novardok Chinuch makes 

it easier, since you are always working on not-

being-afraid of people.                          ************** 

If anyone has an interest in getting involved in 

Zikkui HaRabbim, you can call me 732-363-1180. 
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R' Nosson Wachtfogel Zatzal used to say that 

getting lost into Zikkui HaRabbim is the best 

way to overcome even lifetime difficulties of 

Shviras HaMiddos [I have personally seen 

plenty of this].                                        *************** 

I heard the same thing from my Rebbe, R' Ozer 

Schwartz Zatzal from Novardok. Even a drop 

more involvement in Zikkui HaRabbim can 

save a person from all kinds of Tzaros, since 

Hashem loves him especially. R’ Ahron 

Kreiser Zatzal told me that “old time Jews 

would jump out of their Kever to do Zikkui 

HaRabbim”.                                          **************** 

The Chovos Halvavos says38 that Zikkui 

HaRabbim is better than the highest Madregos 

in the world. Maybe you are like small K'ruvim, 

but if you care for Klal Yisroel, you are in the 

Kodesh HaKodoshim like Moshe Rabeinu. Of 

course, you need to try your best in your own 

Avoda also.                                           ***************** 

I was told by R' Nosson Wachtfogel Zatzal and 

R' Yehuda Jacobs Zatzal, that people Shteig 

much more when they go-out for Klal Yisroel, 

and not going-out, hampers their growth.  

Of course, if the above is not Nogea to you, please 

ignore it! It’s never a Mitzva to get depressed, no 

matter what. Every person must always feel that 

what he’s doing is Le'chatchila. There is a big 

Yetzer Hara to think that you are B'di'eved. 

 
  ואלו ים ית', קוראוי לך, אחי לדעת, כי זכיות המאמין, אפילו אם יהיה מגיע אל התכלית הרחוקה בתקון נפשו לאל[ פרק ו] חובות הלבבות שער אהבת ה'  38

אינם כזכיות מי שמורה בני אדם אל הדרך  , דותם הטובות ומנהגיהם המשובחים והשתדלותם בעבודת הבורא ואהבתם הזכה בוהיה קרוב לנביאים במ

. והמשל בזה משני סוחרים הגיעו אל המדינה, הרויח שזכיותיו נכפלות בעבור זכיותם בכל הימים ובכל הזמנים,  הטובה ומישר הרשעים אל עבודת הבורא

שהיתה בידו עשרת כפלי הקרן, והיה הכל מאה זוז. והרויח השני כפל אחד בלבד, והיו לו סחורות רבות והגיעו לידו עשרת אלפי   אחד מהם בסחורה אחת

ם עם מעט זוזים. והיה ריוח הסוחר הראשון עם רוב כפלי הריוח תשעים זוז ועשרה חלקים מאחד עשר חלק בזוז, והיה ריוח הסוחר השני חמשת אלפים זוזי

תכפל זכותו כפי זכיות כל מי שיתקן , ומי שמתקן נפשו ונפשות רבות, תהיה זכותו מעטה, מי שאין מתקן אלא נפשו בלבדח. וכן, אחי, כפל הריו

]ברכה לג  כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, ואמרו: משה זכה וזכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו, שנאמר  ]אבות ה יח[  רז"ל  אמרושו  , כמיםקלאל

ת    א[כ קַּ ל  ה'ִצדְּ ָראֵּ ָפָטיו ִעם ִישְּ ת טֹוב ]משלי כד כה[  , ואמרָעָשה ּוִמׁשְּ כַּ יֶהם ָתבֹוא ִברְּ ֲעלֵּ ָעם וַּ ּמֹוִכיִחים ִינְּ לַּ ָלה לֹא   ]מלאכי ב ו[  , ואמרוְּ וְּ עַּ ִפיהּו וְּ ָתה בְּ ת ֱאֶמת ָהיְּ תֹורַּ

ְך ִאִתי  ִמיׁשֹור ָהלַּ ָׁשלֹום ּובְּ ָפָתיו בְּ ָצא ִבשְּ ָעֹוןִנמְּ ִׁשיב מֵּ ִבים הֵּ רַּ עֹוָלם ָוֶעד ]דניאל יב ג[ , ואמרוְּ כֹוָכִבים לְּ ִבים כַּ י ָהרַּ ִדיקֵּ צְּ  .ּומַּ
איש,  מעשה איש ]תולדות חייו והנהגותיו של האדם הגדול בענקים רבן של ישראל הגאון החסיד מרן רבינו אברהם ישעיהו קרליץ זצוקללה"ה בעל חזון 39

 .ושוחחו מעט  ,פעם נכנס אליו יהודי אחד שלמדנותו ממוצעת, הוצאה שלישית בני ברק תשנט, עמ' צד, אדם גדול במה נמדד[ נכתב ונערך ע"י צבי יברוב

 "למדן גדול"יש  .העיקר הם הקנינים .גרידא "למדנות"אדם גדול אינו נמדד לפי מה שקרוי בפי הבריות  :והמשיך !אדם גדול הוא :אמר רבינו ,לאחר שיצא

בעל   ,כי גדול הוא  ,פעם שח אחד באזניו על אדם פלוני  [.שמענו מהגר"ד ויינטרויב שליט"א]  .ובכל זאת אדם גדול הוא  "למדן גדול"ויש שאינו    ,ןוהוא אדם קט 

אילו סיפרת על אדם גדול שנתפס  : הגיב רבינו על אתר .אבל בעניין שיש לו נגיעה כלשהי יאבד עשתונותיו מיד ,רעיונות נפלאים ושיחותיו עמוקות מאד

 !ואין זה אלא קטן שבקטנים  ,הלא כ"ד שעות ביממה הנגיעה קיימת  ,נגיעה אישית  ", נגיעות"אבל ביחס ל  ...עדיין אין בזה סתירה לגדלותו  ,בעבירה חמורה ח"ו

 [.קי שליט"אמפי הגר"א פלצינס]

Novardok 
The Chazon Ish said39 about a person who is 

always getting angry and insulted that this is a 

sign of being a small person. People who think big 

and live with Hashem are not so Makpid on their 

Kavod. Worrying about your Kavod all day, and 

being too concerned about the impression you 

make on people, makes you a spiritually low 

person.         ** 

A person I know, was close to the Kapitchnitzer 

Rebbe. He observed that the Rebbe was not a 

sensitive person. He was busy doing Chesed for 

others day and night. Getting hurt by others and 

angry at people, was not his 

thing. Even when the Nazis 

forced him to do menial work 

in order to be M’vazeh him, 

he still didn’t seem to care, 

since his Kavod meant 

nothing to him.        *** 

A higher person [more spiritual] who lives in 

order to come close to Hashem through Bitachon 

and perfecting his Middos, does not care if others 

seem to be more successful than him. He isn’t 

busy competing and being jealous of others’ 

accomplishments, as he knows that 

The Kapitchnitzer Rebbe 
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“accomplishment” is in the hands of Hashem. He 

enjoys his davening, learning, 

Chasadim, and Bitachon in Hashem, 

and has no time for pettiness.        ****           

The Alter from Slabodka spoke 40 

years mainly about Gadlus HaAdam. 

His Yahrzeit was this past Monday [29 

Shevat].               ⚜⚜⚜ 

The Alter of Novardok had absolutely 

no fear of wealthy people, and he let 

them know it! He made fun of their 

fancy houses and all their elegance. Kavod, 

Kavod, Kavod! You are giving yourself away! 

Your silly lust for Kavod is all over your house. 

This is Novardok mentality.                                  ** 

Yet, when the Alter needed to build a Yeshiva in a 

town which had Chasidic leanings, he would act 

like a typical Chasidic Admor, and he knew all the 

shtick to pass for a total “holy Rebbe”. The 

Chassidim would be impressed with him, and they 

would send their children to Novardok. Many, 

many of his greatest Talmidim were originally 

Chasidic.                                                           *** 

In general, Chassidim were 

comfortable with Novardok since 

they were known for their high level 

of Yiras Shamayim. R' Chaim 

Halperin Zatzal was an Ostovtze 

Chassid back in Poland. After the 

war, he joined R' Gershon Zatzal. 

The Pshevorsker Rebbe was a best 

friend and admirer of R' Gershon, 

and R' Shloimke Zviller Zatzal gave his house 

over to a Novardok Yeshiva in Yerushalayim, and 

he was responsible for their food supply.          **** 

When Novardokers crossed over from Russia to 

Poland, they stopped off at Zvill to tell the Rebbe 

about their dangerous journey. He would go to the 

Mikva, and would come out telling who will make 

it safely and who won’t.***** 

I was told that after a while the 

Novardokers stopped coming to him, 

and relied more heavily on their 

constant involvement in working on 

Bitachon, since if you are a true Baal 

Bitachon you can succeed even when it 

was originally decreed in Shamayim 

that you won’t be Matzliach.         ****** 

My Rebbe, R' Ozer Schwartz Zatzal 

was in French court, and he came out clean, with 

Nisei Nissim. It was total Bitachon. Guess which 

day he was in court?? Tisha B'av! Although in 

Halacha we need to avoid such a situation,40 a 

Baal Bitachon doesn’t get scared even if he’s 

stuck being in court on Tisha B'av, and he knows 

that the power of Bitachon overrides everything.  

******* 

The Novardokers believe that if you live your life 

without working hard on Emuna and Bitachon, 

you could have plenty of Kefira in your system, 

Chas V'shalom. You don’t realize how much deep 

down you rely only on a Basar V'dam. The people 

around you control your life, and that’s why you 

are so worried about the impressions you make all 

day long.                       ******** 

R' Chaim Halperin Zatzal told me that people 

don’t realize how their heads have thoughts about 

Kin'ah Ta'ava and Kavod “draying a kup” 24/7! 

Learning Mussar “washes your brains” and gives 

you a periodic spring cleaning to remind you that 

Hashem is the only one who’s important in your 

life, not your “holy” Kavod. That’s why 

Novardokers become B'simcha after a long 

Mussar Seder. They just got rid of all the “dirt” of 

their depressions, or fake Simcha that Kavod 

causes. 

 

 
 .[מ"ב  .ועכ"פ עד אחר ט"ב  ,אלולעד ר"ח  ].  דריע מזליה  ,לישתמיט מיניה  גוימשנכנס אב ממעטין בשמחה; ובר ישראל דאית ליה דינא בהדי    [אתקנא  ]ח  או"  ו"עש  40

R' Chaim Halperin 

The Alter of Slabodka 
R' Nosson Tzvi Finkel  



To hear a clear recording of Rabbi Mandel’s shiurim, call by dialing:
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Parshas Mishpotim-Shekolim  5783
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Questions To 

Rabbi  

Mandel 
 

Question: I am a Rebbi, and I have a  student that doesn’t think highly of his father. The problem is that his father 

is always coming late to davening, so he thinks that he is better than his father. He can’t seem to possibly find a 

way to honor him. What can I tell him to help him change his view of his father?  

Answer: You should tell him that in the  next world, if he was Dan his father L'kaf Zechus, then they will be Dan 

him L'kaf Zechus as well. Without respecting his father, he will lose his whole Madrega in learning, and he isn’t 

going to get anywhere. This is a Middos issue, which is worth more than his own success. It’s not healthy to live 

this way. A person came into this world in order to work on Middos, and not to be a nasty fellow. Chazal say: 

קידושיןָּעָּאעייןָָָָּּּּלֵסו ָּּפָָּּמו ָּמּולָּבְֵּסו ָּּפלַָּהכ ָּ  when a person criticizes someone else, he usually has the same 

problem. What’s going to happen when you have kids, and one of them will not be on your Madrega? You will 

have a lot of trouble respecting him, and you will ruin him emotionally. You should know that maybe your whole 

success is in merit of your father. Your basic Anava is at stake.  

The Stolchiner Rebbi of T’verya was a great man, while his father was a simple Baal HaBayis. He was not even 

a Rebbishe Einikel; his son had more Yichus and was a Rebbi. It is famous how the Rebbi would respect his father 

“until Shamayim”.  

*** 

Question: I’m a wife, and I live in a community where I do a lot of Zikkui HaRabbim. I am involved a lot with 

the public, and I get a lot of satisfaction from it. However, my husband recently lost his job, and is looking for a 

new opportunity. Even though we aren’t down to our last penny, my husband strongly wants me to take a full job. 

I on the other hand, feel like I'm growing spiritually, and I'm not worried that we won’t be able to put food on the 

table. My husband says he isn’t on that level, and this is causing friction between us. What should I do about it? 

Answer: This is a good question. Many times, it is worth giving up spiritually for your Shalom Bayis. I know 

husbands who do it all the time, and they never lose by it.  You have to be smart about it. Daven that your husband 

should change his view. But you surely have to respect him. Love him and understand him, and work on Shalom 

as best as you can; that shouldn’t be compromised in any way. One should never play games when it comes to 

Shalom Bayis. Sometimes the husband is right, and the wife is too carried away; it’s good for her to work. Every 

case is different. Shalom Bayis is more important than any Zikkui HaRabbim. There are many public people, but 

very few of them are into breaking their Middos. You should say good things about him behind his back, and 

work on respecting him, and you will see that he may end up agreeing with you. 

 
 

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

questionsforrabbimandel@gmail.com 
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