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want to describe how efficiently Hashem created our 
world. We are all already familiar with the food chain and 
how each one supports the next part of the chain until, 

collectively, it supports people's need for food. The same is 
true with the rain cycle. The entire world is self-sustaining 
unless we, through our choices, ruin the system.
 
There is another lesser-known system that Hashem created 
which I would like to describe. Hashem’s kindness to us is 
similar to that of an electric car. It uses up its electric reserve 
when it drives, but as it expends its electricity, it gathers 
additional energy though the movement of its wheels. While 
it’s not completely self-sustaining, it does fuel itself.
 
The Matnas Kehuna are described as Ani Chelkicho 
V’nachaloscho, it is an inheritance given in lieu of the land given 
to the other Shevatim. When the 24 gifts are described in 
Maseches Avos, they are compared to the 48 ways that people 
can acquire Torah. It seems that the Matnas Kehuna aren’t a 
gift as much as they are tools given to the Kohanim to serve 

Hashem with.

I believe that both descriptions are correct. The Kohanim 
require an income in order to allow them to study Torah and 
succeed in their responsibility to be Sifsei Kohen Yishmiru 
Da'as, the ones teaching Torah to Klal Yisroel. In addition, 
receiving Teruma and other gifts requires everyone else to 
interact with them, furthering their ability to help Klal Yisroel.
 
Once they use those tools for the proper reasons, those tools 
are replenished, as a reward or gift to them. Used properly, 
those gifts become tools which then generate more gifts. The 
cycle created by Hashem is allowed to continue.
 
All of us are given financial (and various other) resources. They 
are given to us both as a tool and as a gift so we can support 
ourselves and our families. If we use it properly, it becomes 
a part of the perfect system created by Hashem, a perfectly 
closed loop. If not, then we may not receive more money, not 
as a punishment, but because we broke the cycle.
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Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

o many things have happened during the last three 
months. I have been thinking which, from all of them, 
will have the greatest effect on the individual. (While I 

am not focusing on the devastation caused for businesses and 
how it can affect families for years to come, I do acknowledge 
its seriousness.) I believe that the biggest change is not any of 
the changes that we can easily notice. The 
biggest change is the result of 
the many hours many of us have 
spent thinking when we were all by 
ourselves.
 
When adults think, they spend the time 
focusing on what they have previously 
accepted as their values. For example, 
they know they should Daven better and 
now they are thinking about that accepted 
value and whether they are ready to do 
something about it. They probably already know that they 
should be more patient with their family, and if they begin 
thinking it will be to consider how to go about doing that. 

Teenagers, and some adults, when they begin thinking are one 
step behind what I just described. They are first considering 
what their values should be.
 
There’s a significant difference between what happens when 
adults think a lot and when teenagers think a lot. When adults 

begin thinking, they already know the 
direction that their thoughts will follow. 
Teenagers, on the other hand, who are 
starting from scratch, do not. That opens 
them up to the possibility that their 
conclusions may “land” them somewhere 
far away from where they are at the 
present and even farther away from where 
they should be.
 
Over the last few months, many teenagers 
have told me that they are okay during the 

day. But, when they lie down at night, they can't stop thinking 
and they can't even control the direction that their thoughts 
are going in. Therefore, I would like to offer some ground rules 

S
What Happens When People Think?
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"The biggest change is the 

result of the many hours 

many of us have spent 

thinking when we were 

all by ourselves."

 
 

Parshas Korach - Buried Treasures in Eretz Yisroel - Part 1 
By David Gurwitz 

 
The connection of this week’s parsha, Korach, which describes the demise of Korach and his 
followers, to the related Tehillim, kappitel 5, is a bit scary. Kappitel 5 focuses on avoiding enemy 
effects in order to serve Hashem freely. Posuk 10 states regarding the constant schemers, “For 
there is no sincerity in the mouth of any of them; their inner thought is treacherous, their throat 
is an open grave.” 
  
Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l explains that “their throat is the open portal…and they coat 
their tongues with such smooth words that he who puts trust in them is hopelessly doomed to 
fall into this grave dug by those plotters of evil.” 
  
Chazal tell us that outside of Eretz Yisroel, somewhere in the midbar, the voice of Korach can be 
heard from under the ground saying, “Moshe emes veSoraso emes.” This is a lesson for us, in a 
positive sense, to constantly stay above ground, not only on Simchas Torah. Why? 
  
Historical perspective always helps understanding. It is true that the burial was a severe 
punishment for the challenges brought by Korach, who used the discovered buried treasure of 
some of the wealth buried by Yosef Hatzaddik to advance his objectives. However, we must also 
recall that the Oheiv Yisroel remembered all his gilgulim, and, regarding the time of Korach, he 
did not recall which side of the argument he was on. That was how close the challenge was 
perceived then, even while Moshe Rabbeinu was alive. Therefore, if there is such a positive 
residual effect from such a severe and almost convincing machloches, we need to reflect 
on Moshe emes veSoraso emes. 
  
Parshas Korach continues the series of parshiyos from Sefer Bamidbar that lead to the difficult 
period in Jewish history known as The Three Weeks, when we feel the emanations of the 
breaching and subsequent destruction of both Botei Mikdosh. Chazal tell us that the order of 
these parshiyos hint at the destruction. How? The positioning of the letter Kuf, the letter most 
associated with a word it begins, kedushah, starts the word Korach, migrates to the middle in 
the next parsha, Chukas, continues migrating to the end of the next parsha, Balak, and then 
disappears - as did both Botei Mikdosh - in Parshas Pinchos, which is almost always read the 
week of Tisha B’Av. 
  
One great lesson from this “disappearing” Kuf is our achrayus to make it reappear or never get 
“buried.” Our focus must be on regaining the kedushah that we lost. Be’ezras Hashem, over the 
next few weeks, I plan to discuss an exciting project related to kedushas einayim. This came 
about unexpectedly, as did many new insights into the “buried treasures” in and around 
Eretz Yisroel, as a result of my eight-day trip to Eretz Yisroel taken several years ago. In fact, 
the bulk of this article was actually written on the El-Al post-midnight flight back to Newark, right 
before Shabbos Parshas Shelach, after experiencing my first full night of sleep in a week.  I must 
point out that, as we will see, the term “buried treasures” does not necessarily mean something 

orah. The word itself means to teach, להורות. We see in the 
words of Chazal a breathtaking clarity of the הנפש  They .כוחות 
are teaching us, making us aware, of the dormant inbred 
characteristics humans are capable of. The Baalei Mussar comb 

the depths of man’s motivation and demand perfection. The bottom 
line is that Kadosh Baruch Hu wants us to know ourselves, a task that, 
without the right teachers to train us in that חכמה ואינה מלאכה, we would 
remain clueless. The Torah regularly points out shortcomings of the 
giants that appear in Tanach to teach us something.

Many of us like to think that we are smart. At least semi-smart. But 
how would we compare to someone that Chazal call smart? For us 
to even point out Korach’s failures should give us pause – Chazal call 
him a Chacham. Their words are (BD”R 18:8): ראה מה  היה  שפקח   קרח 
 what did the wise Korach see that caused him to behave so – לשטות זה
foolishly? Chazal gave us a window into ourselves, Rashi (16:1) quotes 
the Tanchuma that Korach was jealous of the appointment of אליצפון 
עוזיאל קהת instead of him as the prince of בן   He said that Moshe .בני 
(son of Amram – the eldest) made his brother Aaron (Ben Amram) 
the Kohein, at least I, Korach (Ben Yitzhar – the second son), should 
be honored as the Nasi and not the son of עוזיאל (the youngest son.) 
Therefore, he claimed, which Mefarshim point out based on Pesukim, 
that Moshe made it up on his own. He was jealous of the Kavod that 
he thought he deserved that was being denied to him. The  מדה of קנאה 
reared its ugly head, causing the wise to become foolish. Reb Elya 
Baruch Finkel (16:13) explains the difference between how Moshe 
viewed the Kehuna in contrast to Korach. Korach viewed Kehuna as an 
affirmation of honor and reverence -  ה' ומדוע תתנשאו על קהל- why do you 
exalt yourselves over the congregation of Hashem? Even the perpetual 
troublemakers ואבירם השתרר :said (16:13) דתן  גם  עלינו  תשתרר   yet you ,כי 
seek to dominate us, even to dominate further. Whereas Moshe sees it 
as (16:19) לעמוד לפני העדה לשרתם, it is a means “to serve”, to give over your 
life to serve Hashem and Klal Yisroel. The Gemara (Horiyus (10a) says 
it’s not an honor – עבדות אני נותן לכם – it is servitude. 

Reb Elya Baruch (16:25) brings a קשיא on the Rambam (Igros Taiman) 
who says that anyone that stood at Har Sinai will always believe in the 
Nevuah of Moshe; them, their children and grandchildren עולם  – עד 
forever. How can it be that the Yerushalmi (Sanhedrin 10:1) says Korach 
was an Apikores who said Torah is not from heaven, and Moshe is not 
a Navi? He brings that Rav M.M Shulzinger asked this question to the 
Steipler. The Steipler responded that the Rambam means, to question 
that Emunah without any ulterior motive, but Korach was smitten by 
his bias – when man has a נגיעות he becomes blind, he sees nothing, he 
can hear no reason – the bias totally possesses him and can even lead to 
Kefira. We should never underestimate the power of jealousy and what 
it can lead us to. 

The Mishna (Avos 4:27) famously teaches: הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את 
 The Rambam (Pirush Hamishna) says that you don’t need .האדם מן העולם
all three, and even one of them can remove a person from the world. 
Many of us think – ok, everybody has a little bit of those Middos in 
ourselves, but it’s just a little, not too much to destroy our lives. But 

the wisest of men, wiser than Korach, taught us otherwise. Shlomo 
Hamelech writes: וראיתי אני את כל עמל ואת כשרון המעשה כי היא קנאת איש מרעהו 
 and I saw that all labor and all skillful enterprise are – גם זה הבל ורעות רוח
the result of man’s rivalry with his neighbor. This too, is futility and 
disrupts the spirit. How piercing an insight! All of man’s efforts and 
creativity are charged, inspired by competition, greed and jealousy. See 
Ibn Ezra who explains that it’s because he wants to assert his superiority 
over his neighbor; in his home, his clothes, his children, his cuisine, his 
wisdom and his good name. I’m not making this list up – it’s all in the 
Ibn Ezra. See Rabeinu B’Chaye (Kad Hakemach – Kinaah) who learns 
the Pasuk - כל עמל refers to physical achievements, while כל כשרון המעשה 
refers to טובים ומעשים  ותשובה  הבל - and even in this ,תורה  זה   Hevel - גם 
(Ben Adam) was guilty of. He saw Kayin bringing a Korban, so he also 
brought one, which ended up in jealousy when his was not accepted, 
which led to hatred and we know the rest of the story –והרי המידה הזו חורבן 
 In (.קנאת סופרים A Chidush for faulting Hevel in what seems to be) .עולם
the Pirush HaGra on Avos he writes: וקין  ביאורים לפ' See) הקנאה מן הנחש 
 he seems to fault Kayin for jealousy of his Karbon not being – הגר"א
accepted – the conventional understanding; and not Hevel.)

Rashi (Avos), in one of his Pshatim, cites Korach as being a victim of 
Kinaah driving him away. What destruction can Kinaah cause to even 
the greatest, the wisest of men.

This may help us to at least a partial understanding of a very difficult 
Gemara (Sanhedrin 37b). The Gemara posits that from the day the 
earth swallowed Hevel’s blood, it never opened its mouth again. The 
Gemara questions this statement with the Pasuk from Korach – ותפתח 
 and answers that the earth never opened its mouth for good – הארץ את פיה
again, ONLY FOR BAD (to punish). The Maharsha (ibid) says that the 
earth, which Kayin received in the settlement with Hevel, swallowed 
the blood to conceal the evidence of the murder (see Tosafos). Hard to 
understand it all, but it seems that getting swallowed by the earth is the 
end-game to what jealousy accomplishes. Korach and either Kayin or 
Hevel fell into the trap of Kinaah, and the earth ended up being מוציאין 
.את האדם מן העולם

The Chovos Halevovos (Shaar HaBitachon 5) adds to the devastation 
that envy and jealousy create in man. Someone who does not have 
Bitachon that what he has is what is right for him – HAS NO FRIENDS 
– because whatever his friend has, he is jealous of and he thinks that 
whatever HIS FRIEND HAS, HE TOOK FROM ME. His friend’s 
accomplishments are really taken from HIM and all that he desires and 
cannot get IS BECAUSE OF HIS FRIEND. What a sad and disturbing 
way to live your life.

These are the Torah lessons in כוחות הנפש. With Mussar, and reinforcing 
our Bitachon to remove at least some of the Kinaah we have, we can 
become משרתים to Hashem as He wants – הם  and all of us can – עבדי 
become ממלכת כהנים. 

המצפה לישועה
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‘This bouquet to that one’ – 'זר פלוני לפלונית'  
In honor of Shavuos, I bought flowers to decorate the house, but the 
bouquet that I liked my wife did not like. I thought to myself, ‘Isn’t the goal 
to make my wife happy, and if she is not happy, then what good are the 
flowers?’ I took the bouquet, got back in the car, and went back to the 
florist. I returned them and exchanged them for another color. As soon as I 
put the bouquet down, a woman and her son took it and asked if they 
were available. She was so happy with this bouquet that her eyes lit up 
since there were no others in this color that were left and now, she had 
them. As for me, I bought another bouquet that Baruch Hashem, my wife 
loved them and was happy. 
The same thing happened in another place where I exchanged other 
flowers for the color that my wife asked for and Baruch Hashem, my wife 
loved the extra bouquet for Yom Tov. 
When I got home, I told my family that the way everything worked out 
was a story of hashgacha pratis as all involved ended up with what made 
them happy the most. Had I not returned them when I did, the other 
person would have settled for a something not as pleasing. 
We saw that even a mistake with the color of a bouquet is with 
hashgacha.                                                                                                     .כ.ה 

Private health care – "פ )שרות רפואי פרטית(שר  
My wife had a pounding headache that was getting more intense. Every 
doctor examination was a waste. After in-depth examinations, it was 
decided that it must be a psychiatric problem and we had to make an 
appointment with a psychiatrist. The headaches were caused by an 
imagination run wild.  
It broke my heart to hear this as my wife suffered such pain. 
I have a strong connection with the Creator of the world. I took some 
money and set it aside for Tzedakah. I raised my eyes to Heaven and asked 
from the depth of my heart to send a cure from the Healer of all flesh 
Himself and bring relief to my aishes chayil who was suffering so much!!! 
I cried an outpouring of tears and I asked for help from Hashem and with 
the Tzedakah money, Hashem should hire a private doctor for me. 
The next day I received a referral for my wife at the hospital. This was not 
easy as I went from doctor to doctor, and I had to work and take care of 
the family.  
We got to the hospital and they took my wife from the examining room 
for a CT scan of her head. The CT showed a growth that was causing all the 
pain, and no one thought of checking except for the private doctor that I 
had hired by giving Tzedakah and my tears. From the CT scan, they took 
my wife to the operating room where there was a specialist, and 
everything worked out well and my wife made a full recovery from 
Yisbarach!!! With thanks to the Healer of all flesh for all His kindnesses. 

.ה.ה  
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Why do you exalt yourselves? – אושמדוע תתנ   
When you a see a person not conducting himself properly, 
or chas v’shalom a Jew who is transgressing a sin, what is 
the first thing that enters your mind? Perhaps anger, or 
perhaps pity for that man in a dangerous position as he was 
not successful in overpowering his yetzer, or perhaps you 
are an even better person and you are judging him 
favorably which is a great thing… but perhaps it is possible 
that is yet another way? Perhaps you can do something that 
you have not thought of doing until now? It is possible that 
when you see something not good happening before your 
eyes, you do not think to say anything about the person 
doing the act, rather, you criticize yourself? Surely, you now 
ask yourself, ‘What is my connection to this in the first 
place?’ 
It is written in the holy sefer ‘Bnei Yisaschar’: ‘We have a 
tradition passed down from the students of the Baal Shem 
Tov, that even a Tzaddik when he sees a person transgress a 
sin, this is definitely not by accident. Why did Hashem 
Yisbarach work it out that he would see this particular sin? 
It must be that there is some taint from this sin in him and 
Heaven is showing him this incident so that he should 
examine his deeds. One of the students of the Baal Shem 
Tov relates that it happened that he saw someone publicly 
desecrating Shabbos, and he stood wondering why he saw 
this. He examined his deeds because this sin must have 
some connection to him. He checked and he discovered 
that he heard from a relative who spoke improperly against 
a Talmid Chacham (who, as is brought down in the holy 
Zohar, is called Shabbos) and he remained silent’. 
This is what happened with Korach and his assembly in our 
parsha, who complained about Moshe and Aharon (16:3), 

העדה כולם קדושים ומדוע תתנשאו'כל  'כי  – ‘For the entire 
assembly, all of them, are holy, so why do you exalt 
yourselves?’ Truly, when Korach felt these things that he 
saw, that Moshe Rabeinu might have exalted himself, he 
should have immediately examined himself as to why he is 
seeing this, as this was a sign that he himself was haughty. 
This is how the holy Baal Shem Tov explains the Mishna 
(Negaim 2:5) ‘A person may examine any negaim [signs of 
tzara’as] except for his own.’ Any signs that a person sees 
on the outside, that is, by others, are his own afflictions. 
This is what we have to learn from this, when you see 
something out-of-order by someone else, before you judge 
him, first examine yourself. Check if there is some aspect 
that applies to you, then: ‘Adorn yourself and then adorn 
others’ (meaning cleanse yourself of sin and then cleanse 
others) (Bava Basra 60b). 

- Tiv HaTorah - Korach 
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An Amazing Revelation from the Chasam Sofer

The Name Korach the Name of One of Eisav’s Chiefs Corrupted 
 the Virtue of Shalom He Should Have Inherited from Yaakov Avinu

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Korach 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

himself with Datan and Aviram, sons of Eliav, and Ohn the 
son of Pelet, sons of Reuven.  Clearly, the text omits the name 
of Yaakov in delineating the lineage of Korach.  Rashi explains 
the reason for this obvious omission: It does not mention 
“the son of Yaakov,” because he sought mercy for himself, 
that his name not be mentioned in association with their 
dispute, as it says (Bereishis 49, 6), “With their congregation, 
do not associate my honor.”  We must endeavor to explain why 
Yaakov Avinu was so adamant that his name not be mentioned in 
association with Korach and his assembly. 

Additionally, it behooves us to scrutinize the surprising 
actions of Moshe Rabeinu, Hashem’s loyal servant, exemplifying 
the dictum of: “A tzaddik decrees, and HKB”H fulfills.”  Moshe 
decreed that the earth open up its mouth and swallow Korach, 
his assembly and all of their belongings (Bamidbar 16, 30): 

יברא ה' ופצתה האדמה את פיה ובלעה אותם ואת כל אשר להם  "ואם בריאה 

וירדו חיים שאולה, וידעתם כי ניאצו האנשים האלה את ה'. ויהי ככלותו לדבר את כל 

הדברים האלה ותבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם 

ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקרח ואת כל הרכוש".

“But if Hashem will create a creation, and the earth opens 
its mouth and swallows them and all that is theirs, and they 
will descend alive to the abyss, then you shall know that these 
men have provoked Hashem!”  When he finished speaking 
all these words, the ground that was under them split open.  
The earth opened its mouth and swallowed them and their 
households and all the people who were with Korach, and all 
the possessions.   

We must try to understand what prompted Moshe Rabeinu to 
choose this specific and unusual punishment.  Furthermore, the 

This week’s parsha, parshas Korach, teaches every Jew a 
vital lesson.  It emphasizes that controversy is the mother of all 
trouble and that it is imperative to seek “shalom”—peace.  It is 
written (Bamidbar 16, 12): וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם בני אליאב" 

נעלה" לא   ,Moshe sent to summon Datan and Aviram—ויאמרו 
the sons of Eliav, but they said, “We will not go up!”  Rashi 
comments: We learn from here that we should not remain 
in disputes.  For, Moshe sought them out to conciliate them 
with words of peace.  

This is especially true in our current, trying situation.  Many of 
our Jewish brothers seek various sorts of portents and omens.  On 
the one hand, they wish to be spared from the ills that surround 
us; on the other hand, they seek abundant berachah and success 
in both material and spiritual matters.  Hence, it is imperative 
that we do not neglect the surefire omen recommended by 
Yisrael’s sweet psalmist.  We must strive to emulate Moshe 
Rabeinu and his efforts to maintain shalom.  Here is the explicit 
assurance of David HaMelech (Tehillim 34, 13): מי האיש החפץ חיים" 

 אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב

 who is the man who desires life, who loves—בקש שלום ורדפהו"
days of seeing good?  Guard your tongue from evil and your 
lips from speaking deceit.  Turn from evil and do good, seek 
peace and pursue it.  

Yaakov Avinu Prayed that His Name Not Be 
Mentioned  in Association with Korach’s Assembly

We will begin our illuminating journey by examining the 
opening passuk of the parsha (Bamidbar 16, 1): ויקח קרח בן יצהר" 

 Korach the—בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן"
son of Yitzhar, the son of Kehas, the son of Levi separated 
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WWhhyy  YYoouu  NNeeeedd  AA  GGoooodd  WWiiffee  
ויקח קרח בן יצהר בן  ““  11::1166
קהת בן לוי, ודתן ואבירם בני  
  ””אליאב ואון בן פלת בני ראובן
“Korach: the son of 

Yitzhor, son of Kehas, son of Levi separated 
himself, with Dasan and Aviram, sons of 
Eliav, and On the son of Peles – the children 
for Reuven.” Chazal tell us that Korach was 
a smart man, and was on a high level of 
Ruchniyos.  How could he have made such 
a colossal error that caused him to fall into 
the depth of purgatory?   Yerushalmi 
Sanhedrin 10:1 – “ היה שפקר  קרח אפיקורוס 
 Korach was an apostate who“ – ”בתורה
abandoned the Torah.”  There is a Remez to 
this in Korach’s name.   קרח spelled out, 
פוקר  “ ,gives you the words ”קוף, ריש, חית “
 an – פוקר  by Korach being a – ”ישחית
Apikores, ישחית – he destroyed his Nefesh. 
 (אדרת אליהו)
 The Torah Hakdosha teaches a 
person the wisdom and the insight to know 
his place in this world, to recognize that 
everything is from Hakodosh Boruch Hu, 
and there is no reason for a person to 
become haughty.  One who has the Torah 
wisdom knows when he sins, and knows 
how to repent for his sins.  Being that the 
Torah helps a person live properly, it is 
called a “ לקח טוב” – a good commodity, as it 
says in Mishlei 4:2 “ טוב נתתי לכם תורתי    כי לקח
 For I have given you a good“ – ”אל תעזבו
teaching, do not forsake My Torah.” There 
are people who are miserable in this world, 
for they feel that they are entitled to all 
types of Kovod, yet they do not receive it.  
They believe they are underappreciated, for 
they are truly great.  It is a real shame for 
these people – for if only they would attach 
themselves to the Torah Hakdosha, they 
would feel differently.  They would have 
happier lives, and they would realize that 
they do not deserve, nor need, the Kovod.  It 
is through the Torah Hakdosha that one 
can lead a fulfilling and happy life in this 
world.  Korach was Kofer in the Torah, and 
did not see his shortcomings.  Rather, all he 
focused on was the honor and power that he 
was not receiving, which made him a very 
unhappy individual, and was the cause of 
his great downfall. (קרן לדוד)   
 The Arizal says that Moshe 
Rabbeinu was the good part of Hevel’s 
Nefesh, and the entire generation of the 
Midbar were branches of Moshe Rabbeinu.  
There were 308 evil Nitzotzos, sparks, from 
the soul of Hevel, and that manifested itself 
in Korach, as the Gematria of קרח is 308.  In 
addition to Korach having this evil spirit 
from Hevel, he added to it the רע from 

Kayin.  “ ויקח קרח” – and Korach took – what 
did he take?  He took the evil spirit of Kayin 
and said that now that he has the evil part 
of Kayin, he no longer is under the dominion 
of Hevel and Moshe, and he should be the 
leader.  There is a Remez to this in the 
words, “ויקח קרח” – And he took, “ קרח” – 
Roshei Taivos for, “חלק רע קין” – he took the 
evil part of Kayin, and that is what caused 
him to become so arrogant and speak out 
against Moshe Rabbeinu.  (ראש דוד)  
 Sanhedrin 110a – It says in 
Mishlei that, “ חכמת נשים בנתה בית” – “The 
wisdom of women is what builds a home.”  
This refers to the wife of On Ben Peles, for 
she saved him from certain death and 
falling into the pits of Gehinom.  She made 
sure that he did not join Korach when he 
went up against Moshe and Aharon, and 
saved him from being swallowed up alive.  
Conversely, there is the wife of Korach, who 
egged him on to do what he did, and she was 
a part of the cause of Korach’s downfall.  
Chazal tell us that if one finds a good wife, 
he has found goodness, but if one does not 
find a good wife, then it is more bitter than 
death.  The Medrash asks, the Posuk says, 
 and Korach took” - what did“ – ”ויקח קרח “
Korach take?  “לקח מקח רע לעצמו” – he took a 
 refers to קיחה  the Loshon of - ”מקח רע“
marriage – bad wife for himself, who 
brought about his destruction. (קרן לדוד) 
 The words of the Torah Hakdosha 
are the Name of Hashem. One who toils in 
Torah, be it Halacha, or any other matter of 
Torah, it is as if he is toiling in the Holy 
Name of Hashem.  One who toils in the 
proper manner is saved from all evil, 
because of his importance by Hakodosh 
Boruch Hu.  This person is saved in this 
physical Olam Hazeh from all harm and 
pain, and his Neshama will be saved from 
all the Mekatragim (prosecutors which 
come to prosecute) by the judgment in Olam 
Habah.  All who toil in Torah are attaching 
themselves to the tree of life, which is 
Tiferes – for it is Tiferes which gives life to 
all living things.  The Torah gives life to all 
who learn it.  If Klal Yisroel would learn the 
Torah and heed it properly, they would no 
longer find themselves in Golus, for the 
Shechina together with them would be 
redeemed.  Korach did not attach himself to 
the Torah for his desire was to take the 
Kehunah from Aharon.  “  קרח לקח עצה רעה
 Korach took bad advice for himself – ”לעצמו
in that he started a fight with Moshe and 
Aharon and sought the Kehunah from 
Aharon – that which was not his.  Anyone 
who chases after that which is not his, that 

which is not his will run away from the 
person so that he will not get it.  
Additionally, even that which one had prior 
to chasing what was not his, he will lose 
that as well.  Korach chased after the 
Kehunah which was not his, and in the end, 
not only did he not get the Kehunah, but he 
also lost the Leviyah.  Korach sought 
Machlokes instead of Sholom, and his end 
was that he was placed in the deepest 
darkest part of Gehinom. (זוהר הקדוש) 
 Korach abandoned the Torah and 
Hakodosh Boruch Hu.  He made it appear 
that he was rebelling against Moshe and 
Aharon, but in truth, he was rebelling 
against Hakodosh Boruch Hu and the 
Torah.  The Torah has all the knowledge 
one needs to survive in this world – not just 
to survive, but how to navigate this world, 
in order to achieve Olam Habah – the 
purpose of this world.  Korach abandoned 
the Torah Hakdosha, and thus did not have 
a way to navigate properly.  He thought he 
was being smart, and was going to be able 
to outsmart everyone else.  However, 
because he did not have the Torah 
Hakdosha behind him, he erred in 
numerous ways.  He focused on money and 
that clouded his mind so that he could not 
see clearly.  He had a wife who helped steer 
him in the direction of destruction.  Korach 
took himself out of this world by seeking 
power and honor, and causing Machlokes 
with Moshe and Aharon.  Instead of being 
smart and taking the good wherever he 
could, he took evil.  He took the evil part of 
Kayin, and the evil part of Hevel.  He did 
not have the Torah wisdom to help him 
recognize that the Kehunah was not his, 
and was not meant to be his.  His chasing 
after the Kehunah did not help him achieve 
the Kehunah – he did not obtain it, but it 
caused him to lose that which he had, the 
Leviyah.   

We must learn a great lesson from 
Korach.  We must know that the only way 
to know how to act in this world is based on 
the Torah Hakdosha.  We must connect 
ourselves to the Torah Hakdosha. The more 
connected we are, the more we will make 
the right decisions on how to act and where 
to focus our lives.  Don’t be like Korach – 
don’t cause Machlokes, and don’t chase 
after that which is not yours.  The only way 
one can know what is his and what is not, is 
through the Torah Hakdosha.  In the 
Zechus that we connect ourselves to the 
Torah Hakdosha, may we always stay far 
away from Machlokes, and live a life of 
Sholom - following the ways of Hashem.   

Parashas Korach פ"שת חרקתשרפ

Hebrew Academy of Cleveland
Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the worldwide edition of Peninim 

תהקןברהציןבחרקחקיו
Korach ben Yitzhar ben Kehas took (himself). (16:1)

In his commentary (Shaar HaPesukim) to Parashas Korach, the 
Arizal makes a somewhat cryptic statement. “The gematria, numerical 
equivalent, of Moshe (Rabbeinu, our quintessential leader) is 345. If one 
were to deduct the gematria of the name Hevel (son of Adam and 
Chavah, who was killed by Kayin), which is 37, the sum would equal 308, 
which is the gematria of Korach.” This implies much more than mere 
numbers. Ostensibly, removing “Hevel” – or whatever characteristics he 
has in common with the personality of Moshe – can produce a Korach. 
Conversely, “Moshe” and “Hevel” together seem to create a cure for a 
Korach. How are we to understand this?

Horav Tzvi Kushelevsky, Shlita, examines the individual 
identities of Moshe and Hevel, as opposed to Korach, in order to better 
understand the uniqueness and temperament of each. In general, 
people are divided into two types. The first is comprised of people who 
are personable, charismatic, ambitious and, thus, able to impact those 
around them via their influence. The second group is quite the opposite: 
humble, almost obsequious, and keep to themselves. They shun the 
limelight and seek to downplay their every activity. Obviously, the 
former have the advantage of affecting the lives of many. They inspire by 
deed and example, earning the respect and admiration of who ever 
comes in contact with them. Their influence spreads through their 
ability to reach the masses via the written and oral word. This is all 
wonderful, but carries with it the risk of haughtiness. When one is 
successful and earns the accolades of many, it can (and often does) go to 
his head.

The latter has the advantage of humility, which is not only a 
practical character trait, it is actually critical to one’s ultimate success. 
The downside is that, due to their remaining in the background, they 
have little opportunity to reach out proactively in order to transform the 
society around them. If one does not “step up to the plate,” he can 
hardly “knock the ball out of the park.” [This should not in any way 
imply that the tzaddik who sits in his corner learning all day does not 
impact his surroundings. He certainly does, by simply being there; those 
who see him are deeply inspired by his genuine devotion and 
commitment.]

In this vein, Chazal (Gittin 56a) relate that the humility of 
Rabbi Zecharyah ben Avkulas destroyed (played a role) in the 
destruction of the Bais Hamikdash. The Roman ruler had sent an 
offering which he wanted sacrificed on the Mizbayach, Altar. A halachic
issue precluded sacrificing the animal in its present (blemished) 
condition. The Sanhedrin presented an innovative way of dealing with 
the problem. Rabbi Zecharyah disagreed. (A well-known man in 
Yerushalayim threw a party and invited many guests, among them 
distinguished sages, and his friend Kamtza. As would happen, the 
invitation went to Bar Kamtza, who happened to be this man’s enemy. 
When he saw his enemy seated at a table, the host immediately ejected 
him from his home. Bar Kamtza felt humiliated in the presence of the 
sages and planned his revenge. He went to Rome and told Caesar, “The 
Jewish People are planning a rebellion against you.” When Caesar 

demanded that he prove his claim, he said, “Send an animal to be 
sacrificed on their altar, and see if they will accept it.” Bar Kamtza 
inflicted a blemish on the animal, which invalidated it. The sages were in
a quandary as to how to react: Should they risk offending Caesar by not 
sacrificing the animal? Perhaps they should “relieve” Bar Kamtza of his 
life, so that he could not report back to Caesar. Rabbi Zecharyah ben
Avkulas feared setting a precedent where people might say that a 
blemished animal can be offered on the altar, or, if they killed Bar 
Kamtza, people might say that one who offers a blemished animal on 
the Altar is put to death. As a result of his view, the animal was not 
sacrificed, and Caesar attacked Yerushalayim.) Rabbi Zecharyah’s 
unwillingness to budge either way led to the Roman invasion. This 
demonstrates that passivity can be destructive. (We have confronted 
similar dilemmas throughout history. This is not the forum for discussing 
the varied approaches our leaders have taken. They most always take 
into account the larger, broader picture and how it will affect Klal 
Yisrael. Their decisions, which are always based on the Torah, are far-
reaching and decisive. They represent daas Torah.)

Having said this, let us return to the personalities which we 
originally mentioned and see how the unique personality of each came 
to the fore. Adam and Chavah originally had two sons: Kayin and Hevel. 
Their names alluded to their distinct temperaments. The name Kayin is 
derived from Kinyan, acquisition/acquire, conquest. Kayin did not allow 
for grass to grow under his feet. He moved, acted, had ideas and plans, 
and did not take a back seat to anyone or anything. Therefore, it was his 
idea to offer a korban. His idea was good; what he delivered, however, 
was flawed. Hevel was not a type A person. Hevel means nothingness, a 
term which reflects humility. Rather than he himself arriving at the idea 
of offering a korban, he sat back dispassionately and allowed Kayin to 
act.

They each had something to offer, but, as with all things, too 
much “good” without restriction, without “brakes,” can end up with a 
little “bad.” The Torah would like to see us “wed” humility with 
ambition, action with restraint, charisma with a little less glamour, in 
order to balance “good” without the negative side effects. Moshe 
Rabbeinu had it all. He was Klal Yisrael’s quintessential leader, who, from 
day one, never stopped caring for the people. He was their spokesman 
and representative, and he always acted on their behalf. Yet, he was the 
paragon of humility; indeed, he was the humblest man who ever lived. 
He was both Kayin and Hevel in one. He was able to take the positive 
aspect of ambition and meld it together with the positive side of 
humility to produce the consummate Torah Jew.

Korach, however, had all the ambition and family pedigree of 
Moshe (as they were related), but he failed to develop the level of 
humility that personified Hevel. Thus, he had nothing to restrain him 
from the abyss of rebellion. Humility would have knocked some sense 
into his head, explaining to him that he was insufficiently righteous, thus 
unsuitable to lead the nation. The Rosh Yeshivah adds that Korach’s 
punishment, being swallowed up and buried in the ground, was poetic 
justice and appropriate – an allusion to Kayin who brought his korban
from the fruits of the ground.

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS KORACH 
FORGET ABOUT THE HAT AND THE TRIVIAL KOVOD 

 
Which medium would be more effective of bribing someone to do a small crime which by everyone's standards will be 
deemed immoral, money or honor? The crime will be undetectable so there is no worry that you will go to prison 
because of it. The Mesillas Yesharim sets forth the answer. He writes in chapter 11 

 ומצע תא תוארלו לובסל ול רשפא יא יכ ,קחודה אוה דובכה ךא תואנהה ראש לעו ןוממה לע ורצי תא םדאה שובכיש רשפא היה רבכ
 אוה אלמ ארקמו דובכה ינפמ אלא ?ומע ותדע לכו אוה דבאיש חרקל םרג ימ .ודבאנו םיבר ולשכנ הז רבד לעו .וירבחמ תוחפ

 הצור היהו אישנ לאיזוע ןב ןפצילא הארש ינפמ ךשמנ הז לכ יכ ונל ודיגה )חי הבר רבדמב( םימכחו הנוהכ םג םתשקבו )זט רבדמב(
םלועבש תודמחהו תוקושתה לכמ רתוי םדאה בל תא קחודה אוה דובכה רבד לש וללכ .ומוקמב אישנ אוה תויהל . 

 
Man can conquer his yetzer hara from the pursuit of many pleasures however, the pleasure for kovod is the most 
challenging. One cannot tolerate seeing his friend have greater prestige than him. The seeking of kovod was Korach's 
downfall. He was jealous of the honor given to Elitzafan to become the nasi and he desired that kovod. The rule is that 
seeking honor is the biggest drive in Man amongst all the others 
 
The Ari Hakadosh writes that the passuk חרפי רמתכ קידצ spells חרק which indicates that he was a very lofty person. 
Nevertheless, the pursuit of koviddistorted his logical thinking and weakened his emunah, because of which he with his 
followers lost everything. 
The Mesillas Yesharim gives another example how because of kovid one became forever damned. In Sanhedrin 102 it 
states 

 ךורב שודקה וספת א בק ןירדהנס הכרבל םנורכז ורמאש המ אוה דובכה רובעב אלא אבה םלועהמ דרטנ אל טבנ ןב םעברי הנה
אניעב אל יכה יא ול רמא שארב ישי ןב ול רמא שארב ימ ול רמא ןדע ןגב ליטנ ישי ןבו התאו ינאו ךב רוזח ול רמאו ודגבב אוה  

 
After Shlomo Hamelech's death Yeravam Ben Nevat led a movement that demanded that Shlomo's heir Rechavam 
should rule more passionately. When Rechavam rejected their demands the ten northern tribes revolted seceded and 
proclaimed Yeravam as king of the newly established Kingdom of Yisrael. To keep his subjects from making the yearly 
pilgrimages to Yerushalayim which was under the control of the Davidic dynasty, Yeravam erected idolatrous golden 
calves in Beth Ail and Dan and instituted for them yearly festivals. Yeravam is considered one of the greatest sinners in 
Jewish History. Chazal in Sanhedrin tell us that Hashem grabbed Yeravam by his clothing and said Do teshuva I with you 
and Dovid (Hamelech) will stroll together in Gan Eden. 
 
Imagine after sinning and causing others to sin by serving idolatry, Hashem personally grabs you and says, "Here's your 
chance for teshuvah. Not only will I forgive you but I will do with you what is exclusive to tzaddikim alone and that is to 
walk together in Gan Eden just us three. What do you think Yeravam's response to this most divine VIP private invitation 
was? He brazenly asked שארב ימ who is going to be walking in front, me or Dovid? 
 
Yeravam was so obsessed with kovid that he was willing to forfeit eternity and a most unique intimacy with Hashem for 
a wish so infantile that he must be positioned first on line. In Sanhedrin 90 the Mishnah lists off four kings who do not 
have a portion in Olam Habah and Yeravam is one of them. 
 
The Meforshim ask concerning this gemarah why did Yeravam inquire who is first on line when in the contents of 
Hashem's request to Yeravam to do teshuvah the answer was very clear: I, you, and Dovid will walk together? Rav Chaim 
Shmulevitz ztl answers that this is how sick a person can become when he seeks kovid. Yeravam wanted to hear  

PARSHAS  KORACH

“ESSENTIALLY” ABOVE & BEYOND!



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

orah. The word itself means to teach, להורות. We see in the 
words of Chazal a breathtaking clarity of the הנפש  They .כוחות 
are teaching us, making us aware, of the dormant inbred 
characteristics humans are capable of. The Baalei Mussar comb 

the depths of man’s motivation and demand perfection. The bottom 
line is that Kadosh Baruch Hu wants us to know ourselves, a task that, 
without the right teachers to train us in that חכמה ואינה מלאכה, we would 
remain clueless. The Torah regularly points out shortcomings of the 
giants that appear in Tanach to teach us something.

Many of us like to think that we are smart. At least semi-smart. But 
how would we compare to someone that Chazal call smart? For us 
to even point out Korach’s failures should give us pause – Chazal call 
him a Chacham. Their words are (BD”R 18:8): ראה מה  היה  שפקח   קרח 
 what did the wise Korach see that caused him to behave so – לשטות זה
foolishly? Chazal gave us a window into ourselves, Rashi (16:1) quotes 
the Tanchuma that Korach was jealous of the appointment of אליצפון 
עוזיאל קהת instead of him as the prince of בן   He said that Moshe .בני 
(son of Amram – the eldest) made his brother Aaron (Ben Amram) 
the Kohein, at least I, Korach (Ben Yitzhar – the second son), should 
be honored as the Nasi and not the son of עוזיאל (the youngest son.) 
Therefore, he claimed, which Mefarshim point out based on Pesukim, 
that Moshe made it up on his own. He was jealous of the Kavod that 
he thought he deserved that was being denied to him. The  מדה of קנאה 
reared its ugly head, causing the wise to become foolish. Reb Elya 
Baruch Finkel (16:13) explains the difference between how Moshe 
viewed the Kehuna in contrast to Korach. Korach viewed Kehuna as an 
affirmation of honor and reverence -  ה' ומדוע תתנשאו על קהל- why do you 
exalt yourselves over the congregation of Hashem? Even the perpetual 
troublemakers ואבירם השתרר :said (16:13) דתן  גם  עלינו  תשתרר   yet you ,כי 
seek to dominate us, even to dominate further. Whereas Moshe sees it 
as (16:19) לעמוד לפני העדה לשרתם, it is a means “to serve”, to give over your 
life to serve Hashem and Klal Yisroel. The Gemara (Horiyus (10a) says 
it’s not an honor – עבדות אני נותן לכם – it is servitude. 

Reb Elya Baruch (16:25) brings a קשיא on the Rambam (Igros Taiman) 
who says that anyone that stood at Har Sinai will always believe in the 
Nevuah of Moshe; them, their children and grandchildren עולם  – עד 
forever. How can it be that the Yerushalmi (Sanhedrin 10:1) says Korach 
was an Apikores who said Torah is not from heaven, and Moshe is not 
a Navi? He brings that Rav M.M Shulzinger asked this question to the 
Steipler. The Steipler responded that the Rambam means, to question 
that Emunah without any ulterior motive, but Korach was smitten by 
his bias – when man has a נגיעות he becomes blind, he sees nothing, he 
can hear no reason – the bias totally possesses him and can even lead to 
Kefira. We should never underestimate the power of jealousy and what 
it can lead us to. 

The Mishna (Avos 4:27) famously teaches: הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את 
 The Rambam (Pirush Hamishna) says that you don’t need .האדם מן העולם
all three, and even one of them can remove a person from the world. 
Many of us think – ok, everybody has a little bit of those Middos in 
ourselves, but it’s just a little, not too much to destroy our lives. But 

the wisest of men, wiser than Korach, taught us otherwise. Shlomo 
Hamelech writes: וראיתי אני את כל עמל ואת כשרון המעשה כי היא קנאת איש מרעהו 
 and I saw that all labor and all skillful enterprise are – גם זה הבל ורעות רוח
the result of man’s rivalry with his neighbor. This too, is futility and 
disrupts the spirit. How piercing an insight! All of man’s efforts and 
creativity are charged, inspired by competition, greed and jealousy. See 
Ibn Ezra who explains that it’s because he wants to assert his superiority 
over his neighbor; in his home, his clothes, his children, his cuisine, his 
wisdom and his good name. I’m not making this list up – it’s all in the 
Ibn Ezra. See Rabeinu B’Chaye (Kad Hakemach – Kinaah) who learns 
the Pasuk - כל עמל refers to physical achievements, while כל כשרון המעשה 
refers to טובים ומעשים  ותשובה  הבל - and even in this ,תורה  זה   Hevel - גם 
(Ben Adam) was guilty of. He saw Kayin bringing a Korban, so he also 
brought one, which ended up in jealousy when his was not accepted, 
which led to hatred and we know the rest of the story –והרי המידה הזו חורבן 
 In (.קנאת סופרים A Chidush for faulting Hevel in what seems to be) .עולם
the Pirush HaGra on Avos he writes: וקין  ביאורים לפ' See) הקנאה מן הנחש 
 he seems to fault Kayin for jealousy of his Karbon not being – הגר"א
accepted – the conventional understanding; and not Hevel.)

Rashi (Avos), in one of his Pshatim, cites Korach as being a victim of 
Kinaah driving him away. What destruction can Kinaah cause to even 
the greatest, the wisest of men.

This may help us to at least a partial understanding of a very difficult 
Gemara (Sanhedrin 37b). The Gemara posits that from the day the 
earth swallowed Hevel’s blood, it never opened its mouth again. The 
Gemara questions this statement with the Pasuk from Korach – ותפתח 
 and answers that the earth never opened its mouth for good – הארץ את פיה
again, ONLY FOR BAD (to punish). The Maharsha (ibid) says that the 
earth, which Kayin received in the settlement with Hevel, swallowed 
the blood to conceal the evidence of the murder (see Tosafos). Hard to 
understand it all, but it seems that getting swallowed by the earth is the 
end-game to what jealousy accomplishes. Korach and either Kayin or 
Hevel fell into the trap of Kinaah, and the earth ended up being מוציאין 
.את האדם מן העולם

The Chovos Halevovos (Shaar HaBitachon 5) adds to the devastation 
that envy and jealousy create in man. Someone who does not have 
Bitachon that what he has is what is right for him – HAS NO FRIENDS 
– because whatever his friend has, he is jealous of and he thinks that 
whatever HIS FRIEND HAS, HE TOOK FROM ME. His friend’s 
accomplishments are really taken from HIM and all that he desires and 
cannot get IS BECAUSE OF HIS FRIEND. What a sad and disturbing 
way to live your life.

These are the Torah lessons in כוחות הנפש. With Mussar, and reinforcing 
our Bitachon to remove at least some of the Kinaah we have, we can 
become משרתים to Hashem as He wants – הם  and all of us can – עבדי 
become ממלכת כהנים. 

המצפה לישועה

T
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‘This bouquet to that one’ – 'זר פלוני לפלונית'  
In honor of Shavuos, I bought flowers to decorate the house, but the 
bouquet that I liked my wife did not like. I thought to myself, ‘Isn’t the goal 
to make my wife happy, and if she is not happy, then what good are the 
flowers?’ I took the bouquet, got back in the car, and went back to the 
florist. I returned them and exchanged them for another color. As soon as I 
put the bouquet down, a woman and her son took it and asked if they 
were available. She was so happy with this bouquet that her eyes lit up 
since there were no others in this color that were left and now, she had 
them. As for me, I bought another bouquet that Baruch Hashem, my wife 
loved them and was happy. 
The same thing happened in another place where I exchanged other 
flowers for the color that my wife asked for and Baruch Hashem, my wife 
loved the extra bouquet for Yom Tov. 
When I got home, I told my family that the way everything worked out 
was a story of hashgacha pratis as all involved ended up with what made 
them happy the most. Had I not returned them when I did, the other 
person would have settled for a something not as pleasing. 
We saw that even a mistake with the color of a bouquet is with 
hashgacha.                                                                                                     .כ.ה 

Private health care – "פ )שרות רפואי פרטית(שר  
My wife had a pounding headache that was getting more intense. Every 
doctor examination was a waste. After in-depth examinations, it was 
decided that it must be a psychiatric problem and we had to make an 
appointment with a psychiatrist. The headaches were caused by an 
imagination run wild.  
It broke my heart to hear this as my wife suffered such pain. 
I have a strong connection with the Creator of the world. I took some 
money and set it aside for Tzedakah. I raised my eyes to Heaven and asked 
from the depth of my heart to send a cure from the Healer of all flesh 
Himself and bring relief to my aishes chayil who was suffering so much!!! 
I cried an outpouring of tears and I asked for help from Hashem and with 
the Tzedakah money, Hashem should hire a private doctor for me. 
The next day I received a referral for my wife at the hospital. This was not 
easy as I went from doctor to doctor, and I had to work and take care of 
the family.  
We got to the hospital and they took my wife from the examining room 
for a CT scan of her head. The CT showed a growth that was causing all the 
pain, and no one thought of checking except for the private doctor that I 
had hired by giving Tzedakah and my tears. From the CT scan, they took 
my wife to the operating room where there was a specialist, and 
everything worked out well and my wife made a full recovery from 
Yisbarach!!! With thanks to the Healer of all flesh for all His kindnesses. 

.ה.ה  

520.419 

Korach 
5780 

Why do you exalt yourselves? – אושמדוע תתנ   
When you a see a person not conducting himself properly, 
or chas v’shalom a Jew who is transgressing a sin, what is 
the first thing that enters your mind? Perhaps anger, or 
perhaps pity for that man in a dangerous position as he was 
not successful in overpowering his yetzer, or perhaps you 
are an even better person and you are judging him 
favorably which is a great thing… but perhaps it is possible 
that is yet another way? Perhaps you can do something that 
you have not thought of doing until now? It is possible that 
when you see something not good happening before your 
eyes, you do not think to say anything about the person 
doing the act, rather, you criticize yourself? Surely, you now 
ask yourself, ‘What is my connection to this in the first 
place?’ 
It is written in the holy sefer ‘Bnei Yisaschar’: ‘We have a 
tradition passed down from the students of the Baal Shem 
Tov, that even a Tzaddik when he sees a person transgress a 
sin, this is definitely not by accident. Why did Hashem 
Yisbarach work it out that he would see this particular sin? 
It must be that there is some taint from this sin in him and 
Heaven is showing him this incident so that he should 
examine his deeds. One of the students of the Baal Shem 
Tov relates that it happened that he saw someone publicly 
desecrating Shabbos, and he stood wondering why he saw 
this. He examined his deeds because this sin must have 
some connection to him. He checked and he discovered 
that he heard from a relative who spoke improperly against 
a Talmid Chacham (who, as is brought down in the holy 
Zohar, is called Shabbos) and he remained silent’. 
This is what happened with Korach and his assembly in our 
parsha, who complained about Moshe and Aharon (16:3), 

העדה כולם קדושים ומדוע תתנשאו'כל  'כי  – ‘For the entire 
assembly, all of them, are holy, so why do you exalt 
yourselves?’ Truly, when Korach felt these things that he 
saw, that Moshe Rabeinu might have exalted himself, he 
should have immediately examined himself as to why he is 
seeing this, as this was a sign that he himself was haughty. 
This is how the holy Baal Shem Tov explains the Mishna 
(Negaim 2:5) ‘A person may examine any negaim [signs of 
tzara’as] except for his own.’ Any signs that a person sees 
on the outside, that is, by others, are his own afflictions. 
This is what we have to learn from this, when you see 
something out-of-order by someone else, before you judge 
him, first examine yourself. Check if there is some aspect 
that applies to you, then: ‘Adorn yourself and then adorn 
others’ (meaning cleanse yourself of sin and then cleanse 
others) (Bava Basra 60b). 

- Tiv HaTorah - Korach 
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But Moshe Rabeinu replied that working on one’s midos [character] 
and shattering the evil power in a person by examining and searching 
for the root of the matter. Learning mussar awakens and guides the 
person to go in the way of life and to keep the Torah and mitzvos in 
fear and love. If one does not do this then the Torah becomes a 
deadly poison Rachmana litzlan as the Gemara states (Taanis 7a) 
‘Whoever studies Torah for its own sake, his Torah becomes an elixir 
of life to him; but whoever studies Torah not for its own sake, his 
Torah becomes a deadly poison to him’. 

An antidote against the yetzer hara – תבלין נגד יצר הרע 
There is a famous Gemara (Kiddushin 30b) ‘I have created the yetzer 
hara, and I have created Torah as its antidote. If you involve 
yourselves in Torah, you will not be delivered into its hand’. The 
Mishnah Berurah writes (Siman 1 Se’if kattan 12): The person must 
set aside the time to learn mussar seforim every day, whether a little 
or a lot, for the greater a person is over another, the greater his 
yetzer hara is as well. The antidote to the yetzer hara is the rebuke of 
Chazal. So we clearly see that mussar is the antidote against the 
yetzer hara which constantly tries to destroy the two worlds. 
Not only this, but the more one is involved in Torah, the more he 
must be involved in mussar because ‘whoever is greater than his 
fellow, his yetzer is greater as well’. Thus, the greater on is in Torah, 
his yetzer hara grows as well. This is ruled accordingly in Chai Adam as 
well (Cheilek 2 Klal 143): It is obvious that it is a complete obligation 
on every person that he learn sifrei yirah every day, whether a little or 
a lot, which is more of an obligation than his other learning, even if by 
doing this he loses out learning a chapter of Mishnayos or other 
learning. What does Hashem your G-d ask of you, only to fear Him as 
it states in the Mishna (Avos 3:21) ‘If there is no fear of Hashem, 
there is no Torah’, for what good is the Torah if he does not have in 
mind to keep it. 
However, the Torah testifies (26:11)  לא מתו''ובני קרח  – ‘But the sons 
of Korach did not die’ – the generations of a person are his deeds. If 
so, the deeds of Korach never left the world, and yet, the Satan 
dances among us with weak arguments to not learn mussar, telling us 
that we fulfill our obligation just by learning Torah without setting 
aside time for mussar and correcting the deeds – this itself must be 
corrected and uprooted so as not to be like Korach and his assembly. 

Then you will understand fear of Hashem –  'אז תבין יראת ה 
The purpose of learning is so that the learning brings us to fear 
Heaven as Rabeinu Yonah writes in Mesilas Yesharim on (Mishlei 2:4-
תבין יראת ה' ודעת אז  –ף וכמטמונים תחפשנה ה ככס'אם תבקשנ (5
 If you seek it as if it were silver, if you search for it as‘ – אלקים תמצא'
if it were hidden treasures – then you will understand the fear of 
Hashem, and discover the knowledge of G-d’. Rabeinu Yonah points 
out – it does not say then you will understand laws, rather, then you 
will understand the fear of Hashem. The main purpose of learning is 
to bring you to act, that is Torah with yiras shamayim as brought 
down in the Gemara (Shabbos 31a) ‘Any person who has acquired 
Torah knowledge for himself but has not acquired fear of Heaven, is 
comparable to a treasurer to whom the keys of the inner chamber 
have been handed but he was not handed the keys to the outer 
chamber. How can he get in? 
Whenever the Bnei Yisrael tested Hashem in the Wilderness, Moshe 
and Aharon fell on their faces as it says (16:22) 'ויפלו על פניהם' – ‘they 
fell on their faces’, what does this come to teach us? 
Rather, after they saw the great fire of dispute, in their great humility 
they saw that the deficiency was in them. That is why this happened 
to them as all Tzaddikim see a moral lesson in all events around them. 
Our take-away from this is to serve Hashem by learning Torah and 
mussar together for one is dependent on the other. 

 
 

The first Rashi on the parsha states ‘This parsha is expounded 
well’. All commentaries ask (see Rashi to 16:7) ‘But Korach, who 
was a clever fellow, what is it that he saw that led him to this 
nonsense?’ The reality was that Korach was enlightened, from 
the choicest of the Tribe of Levi, who carried the Aron who was 
destined to serve as the Kohen Gadol as is brought down (based 
on Tehillim 92:13) חיפר רתמכ ק'צדי'  – ‘A righteous man will 
flourish like a date palm’ [the last letters of which spell out 
Korach]. But he was like someone who eats something unripe, 
meaning that his time had not yet come, then, this is curious, 
why did he get involved in such a harsh argument with the result 
being as bitter as death? 
The commentaries answer, ‘His eye [that is, his prophetic vision] 
led him to error’. Really, Korach knew that one who disputes 
against Moshe Rabeinu is like one who disputes against the 
Shechina, and one who goes against the Kehunah, his end is bad 
and bitter. But his eye led him to error when he saw three great 
descendants emerge from him, his grandson Shmuel HaNavi who 
was equal to Moshe and Aharon. He said, “Because of him I shall 
escape”, therefore, he jumped the gun and wanted to be 
appointed Kohen Gadol now. 

 ולא יהיה כקרח ועדתו 
He will not be like Korach and his assembly  

What did Korach do? He came to Moshe Rabeinu and he brought 
with him the heads of the Sanhedrin, the distinguished of the 
assembly and he began to provoke him. This is what he asked 
him – ‘Is a house full of seforim exempt from mezuzah?’ Moshe 
replied that it is obligated. They said to him, “The entire Torah 
does not exempt a house and two parshiyos in a mezuzah do? 
This is a sign that these words were not commanded by the 
Creator, rather, you made them up.’ 
And so, with this argument and other similar ones, despite his 
great importance, Korach fell to the depths. Therefore, the Torah 
instructs to guard and be careful not to be like Korach as it states 
'זכרון לבני ישראל למען אשר לא יקרב איש זר ולא יהיה כקרח  (17:5)
 As a reminder to the Children of Israel, so that no alien‘ – וכעדתו'
person shall draw near and he shall not be like Korach and his 
assembly’. It is incumbent on us not to repeat the mistake of 
Korach. Therefore, it is apropos to examine the root of the 
argument to uproot it and by doing this we will not feel shame 
nor stumble for all eternity. 

They did not accept rebuke –  לא  לקחו מוסר 
First, they came to Moshe with a rationale and a claim, ‘Is a 
house full of seforim exempt from mezuzah?’ They were subtly 
hinting, if one whose belly is filled with Torah until he is 
categorized as a house full of seforim, he should be exempt from 
mezuzah, meaning that he is exempt from studying and being 
involved in mussar, as the mezuzah represents yiras shamayim 
[fear of heaven], ahavas Hashem [love of Hashem], and kabalas 
ol mitzvos, [accepting the yoke of mitzvos, as stated in the 
passages of Shema. 
The same applies to his question about a tallis made entirely of 
techeiles [unique blue wool], is it exempt from tzitzis? He replied 
that it requires tzitzis. Korach said, “A tallis entirely of techeiles 
does not exempt itself but four strands do exempt it?” He 
claimed, a Talmid Chacham who is likened to techeiles should not 
be obligated in the mitzvah of tzitzis since they are supposed to 
be a deterrent to following after one’s heart and eyes. Korach 
wanted to establish that one who is involved in Torah does not 
need to be involved in mussar which guides you to go on the true 
path and makes a person upright. 
 

צרוושם היא איראת ה  
Awe of Hashem is its treasure 
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An Amazing Revelation from the Chasam Sofer

The Name Korach the Name of One of Eisav’s Chiefs Corrupted 
 the Virtue of Shalom He Should Have Inherited from Yaakov Avinu

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Korach 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

himself with Datan and Aviram, sons of Eliav, and Ohn the 
son of Pelet, sons of Reuven.  Clearly, the text omits the name 
of Yaakov in delineating the lineage of Korach.  Rashi explains 
the reason for this obvious omission: It does not mention 
“the son of Yaakov,” because he sought mercy for himself, 
that his name not be mentioned in association with their 
dispute, as it says (Bereishis 49, 6), “With their congregation, 
do not associate my honor.”  We must endeavor to explain why 
Yaakov Avinu was so adamant that his name not be mentioned in 
association with Korach and his assembly. 

Additionally, it behooves us to scrutinize the surprising 
actions of Moshe Rabeinu, Hashem’s loyal servant, exemplifying 
the dictum of: “A tzaddik decrees, and HKB”H fulfills.”  Moshe 
decreed that the earth open up its mouth and swallow Korach, 
his assembly and all of their belongings (Bamidbar 16, 30): 

יברא ה' ופצתה האדמה את פיה ובלעה אותם ואת כל אשר להם  "ואם בריאה 

וירדו חיים שאולה, וידעתם כי ניאצו האנשים האלה את ה'. ויהי ככלותו לדבר את כל 

הדברים האלה ותבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם 

ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקרח ואת כל הרכוש".

“But if Hashem will create a creation, and the earth opens 
its mouth and swallows them and all that is theirs, and they 
will descend alive to the abyss, then you shall know that these 
men have provoked Hashem!”  When he finished speaking 
all these words, the ground that was under them split open.  
The earth opened its mouth and swallowed them and their 
households and all the people who were with Korach, and all 
the possessions.   

We must try to understand what prompted Moshe Rabeinu to 
choose this specific and unusual punishment.  Furthermore, the 

This week’s parsha, parshas Korach, teaches every Jew a 
vital lesson.  It emphasizes that controversy is the mother of all 
trouble and that it is imperative to seek “shalom”—peace.  It is 
written (Bamidbar 16, 12): וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם בני אליאב" 

נעלה" לא   ,Moshe sent to summon Datan and Aviram—ויאמרו 
the sons of Eliav, but they said, “We will not go up!”  Rashi 
comments: We learn from here that we should not remain 
in disputes.  For, Moshe sought them out to conciliate them 
with words of peace.  

This is especially true in our current, trying situation.  Many of 
our Jewish brothers seek various sorts of portents and omens.  On 
the one hand, they wish to be spared from the ills that surround 
us; on the other hand, they seek abundant berachah and success 
in both material and spiritual matters.  Hence, it is imperative 
that we do not neglect the surefire omen recommended by 
Yisrael’s sweet psalmist.  We must strive to emulate Moshe 
Rabeinu and his efforts to maintain shalom.  Here is the explicit 
assurance of David HaMelech (Tehillim 34, 13): מי האיש החפץ חיים" 

 אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב

 who is the man who desires life, who loves—בקש שלום ורדפהו"
days of seeing good?  Guard your tongue from evil and your 
lips from speaking deceit.  Turn from evil and do good, seek 
peace and pursue it.  

Yaakov Avinu Prayed that His Name Not Be 
Mentioned  in Association with Korach’s Assembly

We will begin our illuminating journey by examining the 
opening passuk of the parsha (Bamidbar 16, 1): ויקח קרח בן יצהר" 

 Korach the—בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן"
son of Yitzhar, the son of Kehas, the son of Levi separated 
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text implies that the earth has a mouth with which to speak and 
swallow.  This is also evident from the language of the Tanna in 
the Mishnah (Avos 5, 6).  There, among the ten things created on 
Erev Shabbas at twilight, he lists the “mouth of the earth.”  We 
will endeavor to explain what the earth uttered when it opened 
up its mouth to swallow Korach and his assembly.  

Korach Was the Name of One of Eisav’s Chieftains

To explain all of these issues, I was inspired by the sacred 
words of the Chasam Sofer.  He expresses his astonishment that 
the righteous descendants of Levi would name their son Korach, 
which was the name of one of the wicked, chieftains of Eisav--
 :Let us refer to the following passuk (Bereishis 36, 15)  ."אלוף קרח"
 "אלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו, אלוף תימן, אלוף אומר, אלוף צפו, אלוף

 :These are the chiefs of the children of Eisav  קנז, אלוף קרח..."
The descendants of Eisav’s firstborn Eliphaz—Chief Teiman, 
Chief Omar, Chief Tzifo, Chief Kenaz, Chief Korach . . .  Hence, 
the Chasam Sofer arrives at an incredible conclusion; here are his 
sacred words: 

שם  קרח שהוא  בנם  שם  שקראו  לוי,  בני  צדיקים  על  תמה  אני  יצהר.  בן  "קרח 

מאלופי עשו, וקיימא לן רשעים לא מסקינן בשמייהו, וחזי מה עלתה ביה. ואולי היינו 

דקמשמע לן קרא דמיחסו עד לוי, לומר אף על פי שהיה חוט המשולש, מכל מקום 

ניתק מהרה על דאסקי בשמיה דרשע. וזהו ויקח קרח, זה השם קרח, לקח כל מה 

שהיה לו להתקדש, על ידי שהיה בן יצהר וקהת ולוי אבותיו, וזהו השם קרח לקח 

את הכל".

The name Korach, the name of one of Eisav’s wicked 
descendants, carried such a negative impact that it negated 
the force of kedushah that should have accrued to Korach from 
his three holy predecessors—Yitzhar, Kehas and Levi. For this 
reason, the Gemara states (Yoma 38b): לא מסקינן בשמייהו—we do 
not use the names of the wicked.  And we see what happened 
to Korach.  Perhaps, this is why the Torah lists his lineage all 
the way back to Levi—to teach us that even though he had the 
strength of a three-ply cord, nevertheless, it unraveled rapidly, 
since he was given the name of a rasha.  

As a loyal servant in the presence of his master, I would like 
to expand on the words of the Chasam Sofer, zy”a.  So far we 
have learned that the name Korach, because it was the name 
of one of Eisav’s chieftains, caused Korach to degenerate and 
provoke a fiery, vehement controversy among Yisrael targeting 
Moshe and Aharon.  In parshas Toldos, the Chasam Sofer cites 
an elucidation in the Midrash Shochar Tov related to the passuk 
(Tehillim 120, 6): 

“Long has my soul dwelt with those who hate peace.”  Is 
there, indeed, someone who despises “shalom” (peace)?  
Indeed, Eisav despises “shalom.”  Thus, He says (Vayikra 26, 
6): “And I will provide shalom in the land.”  When will that 
come to pass?  When (ibid.): “I will remove evil beasts from 
the land.”  And there is no beast more evil than Eisav, as it says 
(Tehillim 80, 14): “The boar of the forest ravages it.”  This is a 
reference to Eisav HaRasha.  Then, the Chasam Sofer adds that 
he heard from his esteemed, brilliant colleague, Rabbi Avraham 
Binga Segal, that the gematria of (376) עש"ו equals (376) שלו"ם—
alBeis from the aspect of tumah.  Therefore, he is described as 
one who despises “shalom.”  

We find an earlier reference to this gematria in the 
commentary of the Ba’al HaTurim (Bereishis 25, 25): The 
gematria of עש"ו (Eisav) equals שלו"ם (shalom).  Similarly, the 
Megaleh Amukos (Pinchas) writes regarding HKB”H’s promise to 
Pinchas (Bamidbar 25, 12): “Therefore, say: Behold! I give him 
My covenant of shalom.”  In contrast to Eisav, who despises 
shalom.  For, עש"ו is numerically equivalent to שלו"ם.  

We can now better comprehend the words of the Chasam 
Sofer.  The fact that the descendants of Levi named this son 
Korach led to his corruption and downfall.  Seeing as it was 
the name of one of Eisav’s chieftains, and Eisav malevolently 
“despises shalom,” it corrupted his sense of shalom  and 
caused him to incite controversy among the people of Yisrael.  
This then is the implication of the passuk: "ויקח קרח"—the name 
Korach deprived (took away from) him of the kedushah of 
shalom that he should have inherited as “the son of Yitzhar, 
the son of Kehas, the son of Levi.”  

This explains very nicely why Korach opposed Aharon 
HaKohen, who was the paragon of shalom, as it is written 
(ibid. 20, 29): יום כל ויבכו את אהרן שלשים  גוע אהרן  כי  כל העדה   "ויראו 

 the entire assembly witnessed that Aharon had—בית ישראל"
perished; they wept for Aharon thirty days—the entire 
house of Yisrael.  Rashi comments: Everyone grieved over 
Aharon’s death, both the men and the women, since he was the 
ultimate peacemaker—he promoted peace and amity among 
disputants, including husbands and wives.  Along these lines, 
we learn in the Mishnah (Avos 1, 12): הלל אומר, הוי מתלמידיו של" 

לתורה" ומקרבן  הבריות  את  אוהב  שלום,  ורודף  שלום  אוהב   Hillel --אהרן, 
says:  Be among the disciples of Aharon—love peace and 
promote peace, love your fellow creatures and bring them 
closer to Torah.
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We can suggest that it is precisely for this reason that Aharon 
and his offspring merited the mitzvah of Birkas Kohanim that 
concludes with the berachah of shalom: וישם אליך  פניו  ה'   "ישא 

שלום"  May Hashem lift His countenance toward you—לך 
and bring you shalom.  We find the following elucidation 
concerning “shalom” in the Midrash (V.R. 9, 9): Great is 
“shalom” that all Berachos, good things and consolations 
that HKB”H bestows upon Yisrael are sealed with “shalom.”  
Krias Shema concludes with “Who spreads the shelter of 
shalom”; Shemoneh Esreh concludes with “Who makes 
shalom,” and Birkas Kohanim concludes with “may He 
grant you shalom.”  Therefore, Korach, who bore the name of 
a chieftain of Eisav, was overcome by the influence of the klipah 
of Eisav, who despises shalom.  As a result, he challenged the 
status of Aharon as Kohen Gadol, since Aharon was the epitome 
of shalom from the aspect of kedushah.  

The Name Korach Implies Baldness

We will now discuss another aspect of the name Korach.  
Expounding on his name, the Gemara (Sanhedrin 109b) explains 
its negative implications: "בישראל קרחה  שנעשה   he was—"קרח 
called Korach, because a bald spot was made in Yisrael on 
account of him.  We will endeavor to explain what this means.  
Let us refer to a teaching from Chazal in the Gemara concerning 
the hair on a person’s head (B.B. 16a): 

)איוב  דכתיב  חרף  בסערה  השיבוהו,  ובסערה  חרף  בסערה  איוב  רבה  "אמר 

ט-יז( ֲאֶׁשר ִּבְׂשָעָרה ְיׁשּוֵפִני, אמר לפניו רבונו של עולם, שמא רוח סערה עברה לפניך 

ונתחלף לך בין איוב לאויב. בסערה השיבוהו, דכתיב )שם לח-א( ויען ה' את איוב מן 

הסערה ויאמר ]וגו'[ ֱאָזר ָנא ְכֶגֶבר ֲחָלֶציָך ְוֶאְׁשָאְלָך ְוהֹוִדיֵעִני, אמר לו ]הקב"ה[ הרבה 

שתים  יהו  בפני עצמה, שלא  גומא  לה  ונימא בראתי  נימא  וכל  באדם,  בראתי  נימין 

יונקות מגומא אחת מחשיכות מאור עיניו של  יונקות מגומא אחת, שאלמלי שתים 

אדם, בין גומא לגומא לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי".

Rabbah said:  Iyov angered (G-d) with the word “s’arah,” 
as it is written (Iyov 9, 17): “For he has shattered me with a 
s’arah (a whirlwind).  He (Iyov) said before Him, “Master of 
the Universe, perhaps a whirlwind passed before You, and 
You confused the name Iyov with the word ‘oyev’ (enemy).  He 
was answered with the word “s’arah,” as it is written (ibid. 38, 
1): “Then G-d answered Iyov from out of the ‘s’arah,’ saying 
. . . Gird up your loins like a warrior.  I will put questions to 
you, and you will enlighten Me.”  He (HKB”H) said to him, “I 
created many hairs on a person, and for each and every hair 
I created its own hole; so that two hairs do not grow from 

one hole.  For, if two were to grow from one hole, they would 
darken a person’s eyesight.  If I do not confuse one hole with 
another, would I confuse Iyov with ‘oyev’?!”  (Translator’s note: 
Rabbah’s interpretation of the passuk is based on the similarity 
between the word ״סערה״, meaning whirlwind or storm, and the 
word ״שערה״, meaning hair.)

Thus, we learn from this Gemara an important principle.  
The hairs on a person’s head allude magnificently to the shalom 
that should prevail among men.  The lack of shalom stems from 
jealousy, desire and honor, causing an individual to believe that 
his fellow man has taken that which belongs to him.  Yet, we can 
learn a valuable lesson from the hairs on one’s head; an individual 
cannot touch or take that which is meant for his fellow man.  For, 
even though each hair follicle is extremely close to its neighbor, 
nevertheless every hair has its own opening; two hairs do not 
emerge or derive sustenance from the same opening.  

It is for this reason that the offspring of Eisav named one of 
their chieftains “Chief Korach”; because that name indicates 
an element of baldness--"קרחה".  As  descendants of עש"ו, who 
despises שלו"ם (as alluded to by their gematrias), they refuse to 
learn that valuable lesson regarding shalom from the hairs on a 
person’s head.  Hence, Korach the son of Yitzhar, who shared the 
same name, created a virtual bald spot in the midst of Yisrael by 
destroying their harmony and shalom and inciting controversy.  
It was as if Yisrael became bald, lacking hair from which to learn 
the lesson of shalom.  

Yaakov Avinu Epitomized Shalom  
in Contrast to Eisav Who Despised Shalom

Following this line of reasoning, we can begin to comprehend 
why Yaakov Avinu, generations earlier, prayed: תחד אל   "בקהלם 

 that his name and honor should not be besmirched by—כבודי"
being associated with Korach and his assembly.  As we know, 
by divine orchestration, Yaakov and Eisav were born as twins.  
Respectively, they are the leaders of the forces of good and evil 
in the world.  In the words of Koheles (7, 14): עשה זה  לעומת   "זה 

 G-d created the world with corresponding equal and—האלקים"
opposite forces.  So, Yaakov Avinu is the source of kedushah of 
the people of Yisrael; whereas Eisav HaRasha is the source of 
decadence and evil that opposes all that is kadosh.  

HKB”H revealed this truth to Rivka Imeinu while she was 
pregnant with the twin brothers.  While still in utero, the one 
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would become excited and try to exit the womb when she passed 
by the Torah study hall of Shem and Eiver; while the other would 
become excited and try to exit when she passed by locations 
of avodah-zarah.  This is apparent from that which is written 
(Bereishis 25, 22): ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך" 

 לדרוש את ה', ויאמר ה' לה שני גוים בבטנך ושני לאומים ממעיך יפרדו ולאום מלאום

 And the children clashed inside her, and  יאמץ ורב יעבוד צעיר".   
she said, “If so, why is it that I am?” And she went to inquire 
of Hashem.  Hashem said to her, “Two nations are in your 
womb, and two regimes from your insides shall be separated; 
and one regime shall become strong from the other regime, 
and the elder shall serve the younger.”

Now, just as Eisav HaRasha, representing the klipah, “despises 
shalom”; similarly, Yaakov Avinu, the representative of kedushah, 
“loves shalom.”  This accords with the teaching in the Zohar 
hakadosh (Vayikra 12a) related to the passuk (Iyov 25, 2): עושה" 

 He makes shalom in His heights” refers“—שלום במרומיו, דא יעקב"
to Yaakov.  It explains that the midah of Avraham is “chesed”; 
the midah of Yitzchak is “gevurah”; whereas the midah of Yaakov, 
“Tiferes,” incorporates both “chesed” and “gevurah.”  Thus, as 
the representative of “shalom,” Yaakov tempers the “chesed” of 
Avraham with the “din” of Yitzchak, and vice-versa.  

This explains very nicely an incident in parshas Vayishlach.  
Yaakov was on his way, with his entire household, to meet Eisav; 
he was terrified that Eisav would wage war against him.  In the 
related Midrash, Chazal teach us (B.R. 84, 1): תני כינוסו וכינוס בניו" 

 ,by gathering together and forming a united front—הצילו מיד עשו"
they were saved from Eisav.  In other words, the shalom and 
unity that prevailed among the shevatim saved them from Eisav.  
This teaches us that the shalom emanating from the realm of 
kedushah annuls the power of Eisav, who “despises shalom.”  

Accordingly, it is apparent that this is the legacy that Yaakov 
Avinu bequeathed to all of the generations that followed him; it 
is crucial to avoid dispute and to join together in peace, harmony 
and love.  This message is conveyed by the passuk (Bereishis 49, 
 "ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית :(1

 Then Yaakov called for his sons and said, “Gather  הימים."
together and I will tell you what will happen to you at the end 
of days.”  A corresponding Midrash expounds (ibid. 98, 2): צוה" 

כולכון אסיפה אחת" להון תהיו  על המחלוקת, אמר   he commanded—אותן 
them regarding disputes; he said to them, “You should all be 
one, united group.”  

The Berachah "וישם לך שלום"  
Corresponds to Yaakov Avinu

We will now add another link to the chain of evidence 
associating Yaakov Avinu with “shalom.”  The Avudraham 
explains the rationale for mentioning the Avos in the preface to 
Birkas Kohanim: "אלקינו ואלקי 'אבותינו' ברכנו בברכה המשולשת בתורה"—
our G-d and the G-d of our Avos, bless us with the threefold 
berachah in the Torah.  He explains that each of the three 
pesukim of Birkas Kohanim corresponds to one of the three Avos 
(in order).  

This is also the reason for the minhag to respond after the 
first berachah: כן יהי רצון בזכות אברהם אבינו״"—May it be His will, 
in the merit of Avraham Avinu; after the second berachah: 
יהי רצון בזכות יצחק אבינו"  May it be His will, in the merit of—"כן 
Yitzchak Avinu; and after the third berachah: בזכות רצון  יהי   "כן 

  .May it be His will, in the merit of Yaakov Avinu—יעקב אבינו"
Thus, it is apparent that the third berachah: “May Hashem 
lift His Countenance toward you and bring you shalom”—
corresponds to Yaakov Avinu, whose attribute is “shalom.”  

Accordingly, it makes perfect sense that Eisav HaRasha, 
Yaakov’s nemesis, would despise shalom.  As the Midrash 
explains (Bamidbar Rabbah 11, 7), Birkas Kohanim concludes 
with the berachah of “shalom,” because “shalom” is the vessel 
that contains and facilitates all of the other Berachos: רבי שמעון" 

)תהלים שנאמר  שלום,  אלא  ברכה  מקבל  כלי  שאין  שלום  גדול  אמר,  חלפתא   בן 

בשלום סיימן  ברכות  כל  אחר  כהנים  בברכת  אף  בשלום,  עמו  את  יברך  ה'   כט-יא( 

עמהם". שלום  כן  אם  אלא  כלום  מועילות  הברכות  שאין  לומר  שלום,  לך    וישם 
Furthermore, Rabbi Shimon ben Chalafta adds that after all of its 
other Berachos, Birkas Kohanim concludes with the berachah of 
shalom to indicate that all the other Berachos are worthless if 
they are not accompanied by shalom.  

Thus, it stands to reason that Eisav would despise shalom, 
because he wishes to prevent Yisrael from receiving any of 
the Berachos.  As explained, the other Berachos are worthless 
without shalom; it is the vessel that maintains berachah for 
Yisrael.  Correspondingly, Yaakov Avinu advocates shalom; so, 
he urges Yisrael "האספו".  He advises them to cultivate peace, 
harmony, brotherly love, and to distance themselves from 
controversy and dispute, which are the weapons of Eisav, who 
despises shalom.  

Accordingly, Korach, who bore the name of a chieftain of 
Eisav, kindled the flame of controversy within Yisrael, destroying 
the shalom.  In essence, he waged a formidable battle against 
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Yaakov Avinu, the source of shalom, emanating from the realm 
of kedushah.  Therefore, Yaakov prayed that his name not be 
mentioned in association with Korach and his assembly.

Rabeinu HaKadosh a Nitzotz of Yaakov Avinu 
Concluded the Mishnayos with Shalom

In keeping with our current discussion, it is appropriate 
to present to our royal audience an idea related to Rabeinu 
HaKadosh.  When he redacted the Mishnayos, the basis of Torah 
she’b’al peh, he began with the mitzvah of Krias Shema (Berachos 
2a): "מאימתי קורין את שמע בערבית"—from when may we recite the 
Shema in the evening?  He chose to conclude all of the Mishnayos 
with the Mishnah (Oktzim 3, 12): ברכה מחזיק  כלי  הקב"ה  מצא   "לא 

 HKB”H—לישראל אלא השלום, שנאמר ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום"
did not find a vessel better suited for preserving berachah 
for Yisrael than “shalom,” as it states (Tehillim 29, 11): 
“Hashem will give His nation strength; Hashem will bless 
His nation with shalom.”  It is a well-known Jewish minhag to 
connect the conclusion of the Mishnayos with their beginning.  
This is consistent with a teaching in Sefer Yetzirah (1, 5): נעוץ" 

בסופן" ותחילתן  בתחילתן   their conclusion is intimately—סופן 
associated with their beginning and their beginning with 
their conclusion.  

Let us introduce an explanation from the brilliant author of 
the Ben Ish Chai in his sefer Ben Yehoyada (Berachos 2a).  He 
explains why Rabeinu HaKadosh began the Mishnayos with the 
mitzvah of Krias Shema based on the following Mishnah (Avos 
לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה :(1 ,2 ישרה שיבור  איזוהי דרך   "רבי אומר, 

האדם" מן  לו   Rebbe says: Which is the proper path—ותפארת 
that a man should choose for himself?  Whatever is a credit 
(“Tiferes”) to himself and earns him the esteem (“Tiferes”) 
of fellow men.  In Likutei Shas (ibid.), the Arizal explains that 
Rebbe, Rabeinu HaKadosh, chose to extol the virtues of the 
midah of “Tiferes,” because he was a nitzotz—a spark from the 
neshamah—of Yaakov Avinu whose midah was “Tiferes.”  

The Megaleh Amukos on Vaeschanan (83) writes that this 
is why Rabeinu HaKadosh was called Rabbi Yehudah HaNasi; 
because נשי«א is an acronym for א'בינו י'עקב  ש'ל   nitzotz—נ'יצוץ 
of Yaakov Avinu.  Accordingly, the Ben Yehoyada explains 
that he chose to begin Torah she’b’al peh with the mitzvah of 
Krias Shema, because he was a nitzotz of Yaakov Avinu, who 
instituted the mitzvah of Krias Shema prior to passing away.  
This is taught in the Midrash (B.R. 98, 3): ,הקבצו ושמעו בני יעקב" 

שמע" לקריאת  ישראל  זכו   :before passing away, Yaakov says—מכאן 
“Assemble and listen, sons of Yaakov”—from here Yisrael 
received Krias Shema.  

From what we have learned, it appears that Yaakov Avinu’s 
midah of “Tiferes” is “shalom.”  This would suggest that the 
midah of his nitzotz, Rabeinu HaKadosh, was also “Tiferes.”  
Hence, Rabeinu HaKadosh chose to conclude the Mishnayos with 
the subject of “shalom”:  HKB”H did not find a vessel better 
suited for preserving berachah for Yisrael than “shalom”—
which was also the midah and virtue of Yaakov Avinu.  Thus, 
the conclusion of the Mishnayos are intimately associated with 
their beginning: From when may we recite the Shema in the 
evening?  Both are related to Yaakov Avinu, the pillar of Torah.  

The Earth Opened Up Its Mouth 
 to Teach Yisrael the Virtue of Shalom

It is with great pleasure and satisfaction that we can now 
explain the profound intent of Moshe Rabeinu when he decreed: 
“Let the earth open its mouth and swallow them and all 
that is theirs, and they will descend alive to the abyss.”  As 
we know, HKB”H created man from the dust of the earth, as it is 
written (Bereishis 2, 7): ויפח האדמה  מן  עפר  האדם  את  אלקים  ה'   "וייצר 

חיים" נשמת   and Hashem G-d formed man of soil from—באפיו 
the earth, and blew into his nostrils the soul of life; and man 
became a living soul.

To explain the matter, let us refer to the passuk related to the 
creation of man (ibid. 1, 26): "ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו"—
G-d said, “Let us make man in Our image and Our likeness.”   
Note that HKB”H says “let us make,” in the plural, rather than 
“I will make,” in the singular.  Rashi explains that it is because 
HKB”H consulted with the malachim prior to the creation of 
man to demonstrate the midah of humility, i.e. the greater party 
consulted with and sought advice from the lesser party.  

It was important to HKB”H to teach us this vital lesson 
concerning the importance of humility specifically when man 
was created.  Let us refer to the Gemara (Sotah 5a): כל אדם שיש בו" 

 concerning any—גסות הרוח אמר הקב"ה, אין אני והוא יכולין לדור בעולם"
person who possesses a haughtiness of spirit, HKB”H said: 
I and he cannot dwell together in the world.  Consequently, 
HKB”H only rests His Shechinah on a humble person.  Therefore, 
HKB”H alluded to the midah of humility immediately when man 
was created.  Thus, man will heed this lesson and emulate the 
ways of HKB”H, so that He will rest His Shechinah upon them.  
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With this in mind, we can suggest that it was for this reason 
that HKB”H formed man’s body from the dust of the earth, which 
is made up of thousands upon thousands of grains of sand, which 
are innumerable.  On the one hand, each individual grain of sand 
is worthless and serves no purpose.  Yet, when all the grains of 
sand join together in peace and harmony, they form the earth 
that covers the planet.  It is the ground we walk on and yields 
produce that sustains all of creation.  

It is precisely for this reason that HKB”H promises Yaakov 
Avinu, who possessed the virtue of “shalom” (ibid. 28, 14): 
ונגבה"  your offspring—"והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה 
shall be as the dust of the earth, and you shall burst forth 
westward, eastward, northward and southward.  Now, HKB”H 
had already promised Avraham Avinu (ibid. 15, 5): הבט נא השמימה" 

 ,Gaze, now“—וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך"
toward the heavens, and count the stars if you are able to 
count them!”  And He said to him, “So shall your offspring be!”  
However, if they do not coexist and live together harmoniously, 
with “shalom”; if every Jew considers himself a separate shining 
star; then they will be overcome and ruled by the guardian angel 
of Eisav, who despises shalom.  

Therefore, HKB”H promised Yaakov: “Your offspring shall 
be as the dust of the earth”—every individual will comprehend 

that alone, he is no more than a worthless, meaningless grain of 
sand.  In fact, after the Akeidah, HKB”H promises Avraham Avinu 
(ibid. 22, 17): כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר" 

 I shall surely bless you and surely increase your—על שפת הים"
offspring like the stars of the heavens and like the sand on 
the seashore.  This is also the reality we wish to express at the 
end of Shemoneh Esreh with the words: "ונפשי כעפר לכל תהיה"—let 
my being (soul) be like dust to all.  We are to view ourselves as 
a grain of sand; we only possess value and meaning when we join 
together with all the shevatim of Yisrael.  

To some small degree, we have managed to shed some 
light on the intent and wisdom of Moshe Rabeinu.  He opted 
to have Korach and his assembly punished with a very unique 
punishment: “Let the earth open its mouth and swallow them 
and all that is theirs, and they will descend alive to the abyss.”  
He intended for them to learn the vital lesson from the dust of the 
earth concerning the virtue of “shalom.”  This is the implication 
of the passuk: "ותפתח הארץ את פיה"—and the earth opened up its 
mouth.  By swallowing Korach and his assembly, it was as if the 
earth was opening its mouth and rebuking Yisrael.  It wanted to 
teach them the valuable lesson of living with “shalom”—in peace 
and harmony—like the dust of the earth!
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want to describe how efficiently Hashem created our 
world. We are all already familiar with the food chain and 
how each one supports the next part of the chain until, 

collectively, it supports people's need for food. The same is 
true with the rain cycle. The entire world is self-sustaining 
unless we, through our choices, ruin the system.
 
There is another lesser-known system that Hashem created 
which I would like to describe. Hashem’s kindness to us is 
similar to that of an electric car. It uses up its electric reserve 
when it drives, but as it expends its electricity, it gathers 
additional energy though the movement of its wheels. While 
it’s not completely self-sustaining, it does fuel itself.
 
The Matnas Kehuna are described as Ani Chelkicho 
V’nachaloscho, it is an inheritance given in lieu of the land given 
to the other Shevatim. When the 24 gifts are described in 
Maseches Avos, they are compared to the 48 ways that people 
can acquire Torah. It seems that the Matnas Kehuna aren’t a 
gift as much as they are tools given to the Kohanim to serve 

Hashem with.

I believe that both descriptions are correct. The Kohanim 
require an income in order to allow them to study Torah and 
succeed in their responsibility to be Sifsei Kohen Yishmiru 
Da'as, the ones teaching Torah to Klal Yisroel. In addition, 
receiving Teruma and other gifts requires everyone else to 
interact with them, furthering their ability to help Klal Yisroel.
 
Once they use those tools for the proper reasons, those tools 
are replenished, as a reward or gift to them. Used properly, 
those gifts become tools which then generate more gifts. The 
cycle created by Hashem is allowed to continue.
 
All of us are given financial (and various other) resources. They 
are given to us both as a tool and as a gift so we can support 
ourselves and our families. If we use it properly, it becomes 
a part of the perfect system created by Hashem, a perfectly 
closed loop. If not, then we may not receive more money, not 
as a punishment, but because we broke the cycle.
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o many things have happened during the last three 
months. I have been thinking which, from all of them, 
will have the greatest effect on the individual. (While I 

am not focusing on the devastation caused for businesses and 
how it can affect families for years to come, I do acknowledge 
its seriousness.) I believe that the biggest change is not any of 
the changes that we can easily notice. The 
biggest change is the result of 
the many hours many of us have 
spent thinking when we were all by 
ourselves.
 
When adults think, they spend the time 
focusing on what they have previously 
accepted as their values. For example, 
they know they should Daven better and 
now they are thinking about that accepted 
value and whether they are ready to do 
something about it. They probably already know that they 
should be more patient with their family, and if they begin 
thinking it will be to consider how to go about doing that. 

Teenagers, and some adults, when they begin thinking are one 
step behind what I just described. They are first considering 
what their values should be.
 
There’s a significant difference between what happens when 
adults think a lot and when teenagers think a lot. When adults 

begin thinking, they already know the 
direction that their thoughts will follow. 
Teenagers, on the other hand, who are 
starting from scratch, do not. That opens 
them up to the possibility that their 
conclusions may “land” them somewhere 
far away from where they are at the 
present and even farther away from where 
they should be.
 
Over the last few months, many teenagers 
have told me that they are okay during the 

day. But, when they lie down at night, they can't stop thinking 
and they can't even control the direction that their thoughts 
are going in. Therefore, I would like to offer some ground rules 

S
What Happens When People Think?
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"The biggest change is the 

result of the many hours 

many of us have spent 

thinking when we were 

all by ourselves."



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

for parents on how to best respond to their children and 
friends emerging from months of being locked in their homes 
and thinking too much.
 
The first question we have to ask ourselves is whether we 
have to respond at all to them or, maybe, we can look away, 
hoping that their thoughts will settle in by themselves. I am 
not asking this question in regard to those boys or girls who 
already look and act differently than before. They definitely 
need someone qualified to speak to them.  I am talking about 
those teenagers and young adults who seem to be no different 
than they were before the virus, but parents, Rabbeim, and 
friends suspect that their values may have changed because 
of subtle, recent changes in their conversations or behaviors.
 
Why should parents be suspicious of subtle changes? Some 
teenagers have lost their drive. They are still doing everything 
they used to do but with less passion and more leniency about 
it. Others begin conversations with, “Just because I’m curious” 
or, “What if…”. Their questions my be in areas that question 
Yiddishkeit or they may be showing an interest in the secular 
world that they never had before. They may be just curious. 
Still, parents must remember that even if it were important to 
their children, they wouldn’t admit it to anyone, possibly even 
hiding their true intent to themselves.
 
It is definitely best that someone competent speak to them, 
someone who can speak without being critical or validating 
their interests. The alternative is that their thoughts will be 
allowed to continue in a freefall style and their final conclusions 
can be terrible. With oversight, they can be brilliant.
But it takes guts on the part of parents to be willing to 
navigate this without a personal agenda. This requires them to 
be able to differentiate between parental instincts and agendas 
and personal insecurities. To begin, parents should consider if 
what they believe to be best for their children just happens 
to be consistent with their own preferences and will allow 
them to “look good” in the eyes of the community. When that 
happens, it may be their agenda and not their instincts.
 
My general approach, and one that I applied with my children, 
is that parents should bring up their children in as 
sheltered a manner as possible. But, as soon as their 
children become aware, whether at the age of 6 or 16, 
parents should, in a controlled and calculated manner, 
allow the children to experience more of the world 
than they would have preferred.
 
While it’s sometimes difficult to decide if any specific teenager 
has reached that stage, when they have, parents must respond. 
If, on the other hand, parents will leave them to decide their 
value systems on their own or hope that their child's obsession 
with their new interest will “just go away”, it will emerge, 
seemingly out of nowhere. When it does, usually months, 
maybe even years later, it will come as a surprise to parents. In 
truth, however, they should have expected the seeds planted by 
all of their thinking to emerge in more extreme and impulsive 

fashion than if they had acknowledged and “managed” their 
children's questions and insecurities years before.
 
Our need to guide independent thought is not limited to 
teenagers who want to become less religious or completely 
irreligious. Mental health, even when it doesn’t manifest itself 
as  religious challenges, is just as important. Their feelings 
about their lack of success, self-worth, etc., must be discussed. 
Otherwise, it too will emerge years later in a more extreme 
manner than it would have if it had been properly acknowledged 
and managed.
 
I have spoken with many teenage boys and girls who had 
sincere thoughts, challenging what they thought was true. In 
truth, whatever direction they choose would not necessarily 
destroy them. But the confusion, the absence of a listening ear, 
and the belief that they have no choice to decide what’s best 
for them, and finally, the insecurities created by these feelings, 
can crush them. I have seen this happen very often.
 
I have spoken with some very Frum girls that, in passing, told 
me that they really don’t want to go to seminary. They didn’t 
go and they ended up marrying Kollel husbands who they 
supported for many years.  I have spoken with  many boys 
who felt that they can’t and, therefore, shouldn’t, learn all day. 
Instead they chose to tutor boys for a part of the day and 
have, over the years, created a reputation of being excellent 
Mechanchim. Others went to work and went on to become 
pillars of their communities. All of these successes were 
allowed to take place because people listened to the 
inevitable.
 
Everyone has specific strengths, weaknesses, and resources 
given to them by Hashem. Each person’s individual blend of 
resources leads him or her towards an individual path. While 
most people are happy to blend into the mainstream mission 
and that may be what they should be doing (although it’s 
possible that a little more creativity in our community, when 
properly guided, would help us), those people, who, as a result 
of thinking more than others, now insist on finding their own 
path, need to be listened to.
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Parshas Korach - Buried Treasures in Eretz Yisroel - Part 1 
By David Gurwitz 

 
The connection of this week’s parsha, Korach, which describes the demise of Korach and his 
followers, to the related Tehillim, kappitel 5, is a bit scary. Kappitel 5 focuses on avoiding enemy 
effects in order to serve Hashem freely. Posuk 10 states regarding the constant schemers, “For 
there is no sincerity in the mouth of any of them; their inner thought is treacherous, their throat 
is an open grave.” 
  
Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l explains that “their throat is the open portal…and they coat 
their tongues with such smooth words that he who puts trust in them is hopelessly doomed to 
fall into this grave dug by those plotters of evil.” 
  
Chazal tell us that outside of Eretz Yisroel, somewhere in the midbar, the voice of Korach can be 
heard from under the ground saying, “Moshe emes veSoraso emes.” This is a lesson for us, in a 
positive sense, to constantly stay above ground, not only on Simchas Torah. Why? 
  
Historical perspective always helps understanding. It is true that the burial was a severe 
punishment for the challenges brought by Korach, who used the discovered buried treasure of 
some of the wealth buried by Yosef Hatzaddik to advance his objectives. However, we must also 
recall that the Oheiv Yisroel remembered all his gilgulim, and, regarding the time of Korach, he 
did not recall which side of the argument he was on. That was how close the challenge was 
perceived then, even while Moshe Rabbeinu was alive. Therefore, if there is such a positive 
residual effect from such a severe and almost convincing machloches, we need to reflect 
on Moshe emes veSoraso emes. 
  
Parshas Korach continues the series of parshiyos from Sefer Bamidbar that lead to the difficult 
period in Jewish history known as The Three Weeks, when we feel the emanations of the 
breaching and subsequent destruction of both Botei Mikdosh. Chazal tell us that the order of 
these parshiyos hint at the destruction. How? The positioning of the letter Kuf, the letter most 
associated with a word it begins, kedushah, starts the word Korach, migrates to the middle in 
the next parsha, Chukas, continues migrating to the end of the next parsha, Balak, and then 
disappears - as did both Botei Mikdosh - in Parshas Pinchos, which is almost always read the 
week of Tisha B’Av. 
  
One great lesson from this “disappearing” Kuf is our achrayus to make it reappear or never get 
“buried.” Our focus must be on regaining the kedushah that we lost. Be’ezras Hashem, over the 
next few weeks, I plan to discuss an exciting project related to kedushas einayim. This came 
about unexpectedly, as did many new insights into the “buried treasures” in and around 
Eretz Yisroel, as a result of my eight-day trip to Eretz Yisroel taken several years ago. In fact, 
the bulk of this article was actually written on the El-Al post-midnight flight back to Newark, right 
before Shabbos Parshas Shelach, after experiencing my first full night of sleep in a week.  I must 
point out that, as we will see, the term “buried treasures” does not necessarily mean something 
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physical. I present Part 1 here and will continue describing the trip along with the 
articles for Parshas Chukas, Parshas Balak, and onward. 
  
The trip began from Newark Airport on a Wednesday 1:30 p.m. flight. Rav Yisrael Meir Lau, 
former chief rabbi of Israel, present chief rabbi of Tel Aviv, and the author of the incredible story 
of survival and perseverance titled “Out of the Depths,” detailing the amazing journey of his life 
and his salvation in Europe, was on my flight. I introduced myself and then said something that 
I suspect Rav Lau has never heard. 
  
“Rabbi Lau,” I said, “you are causing shalom bayis problems in our house!” 
  
“How?” he asked with a concerned look. 
  
I responded, “Ever since the Rav’s book came into our home, my wife and daughter, who have 
rarely stopped praising the book, were each always looking for it to read and assumed that 
someone else had it!” 
  
These are good problems to have! 
  
Rav Lau, obviously relieved at the relative depth of the problem, smiled and immediately offered 
a loving, rabbinical, practical solution in his mellifluous voice: “I have a solution. I will give you 
another book!” 
  
Following the flight, and a fair amount of Daf Yomi catch-up, was an AM arrival at Ben Gurion 
Airport. 
  
As an overview of the entire trip, I will discuss the first day’s adventures upon “hitting the 
ground” - pun absolutely intended. My goal, having been away for a few years, was to start with 
an immediate and meaningful spiritual rejuvenation that would frame the trip. The plan 
worked, boruch Hashem. 
  
My friend, Menashe, and his chavrusah, and our guide Rav Eli, who devotes his life to kiruv in 
Eretz Yisroel, picked me up. Following the 40-minute ride to a minyan for Shacharis and 
breakfast in Bnei Brak, we drove northeast, to Tiveriah, Amukah, Tzefas and Meron to visit 
and daven at the kevorim of Rav Yehuda bar Ill’ai, Rav Yonasan ben Uziel in Amukah, the Ari 
Hakadosh, Rav Moshe Luria, Rav Moshe Alshich, Rav Shlomo Alkabetz, Rav Yosef Caro, Rav 
Elazar Azcari, Rav Avrohom Dov M’Avrich, Rav Shimon bar Yochai, Rav Elazar ben Shimon, Hillel 
and Shamai, Rabi Akiva, Rav Moshe Chaim Luzzato, the Rambam, the Shelah, Rav Elazar ben 
Horkanus, Rav Yochanan ben Zakai, and his four talmidim, Rav Yehoshua ben Chanina, Rav Yosi, 
Rav Shimon, and Rav Elazar ben Arach, Rav Ami, and Rav Asi. 
  
I can only say for now - given space constraints - that I now feel an even greater attachment to 
all these tzaddikim and a greater desire to learn. In particular, Rav Eli told me something I did 
not know. He said that this Rav Yehudah is the Rav Yehudah of the Gemara, one of the 
five talmidim of Rabi Akiva after the passing of the twelve thousand pairs of talmidim. I have 
been particularly cognizant of the astounding analytical abilities of Rav Yehudah while 
learning Gemara Brachos daily by phone with my chavrusah, Tuvia 
Rothschild. Gemara Brachos is the largest masechta in number of words in all of Shas. Since 
the Daf cycle will begin with Brachos, I will suggest to our group - and perhaps this idea can be 
shared with others - that the normal daf hour of learning move to an hour and fifteen minutes 
as a zechus - perhaps to be stated at each shiur - for the mesirus nefesh in learning put in 
by our teachers, our tzaddikim, and our ruchni guides from the past. In this crazy world of today, 
I am among the most in need of their continued guidance. That is a main lesson from this trip. 
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תהקןברהציןבחרקחקיו
Korach ben Yitzhar ben Kehas took (himself). (16:1)

In his commentary (Shaar HaPesukim) to Parashas Korach, the 
Arizal makes a somewhat cryptic statement. “The gematria, numerical 
equivalent, of Moshe (Rabbeinu, our quintessential leader) is 345. If one 
were to deduct the gematria of the name Hevel (son of Adam and 
Chavah, who was killed by Kayin), which is 37, the sum would equal 308, 
which is the gematria of Korach.” This implies much more than mere 
numbers. Ostensibly, removing “Hevel” – or whatever characteristics he 
has in common with the personality of Moshe – can produce a Korach. 
Conversely, “Moshe” and “Hevel” together seem to create a cure for a 
Korach. How are we to understand this?

Horav Tzvi Kushelevsky, Shlita, examines the individual 
identities of Moshe and Hevel, as opposed to Korach, in order to better 
understand the uniqueness and temperament of each. In general, 
people are divided into two types. The first is comprised of people who 
are personable, charismatic, ambitious and, thus, able to impact those 
around them via their influence. The second group is quite the opposite: 
humble, almost obsequious, and keep to themselves. They shun the 
limelight and seek to downplay their every activity. Obviously, the 
former have the advantage of affecting the lives of many. They inspire by 
deed and example, earning the respect and admiration of who ever 
comes in contact with them. Their influence spreads through their 
ability to reach the masses via the written and oral word. This is all 
wonderful, but carries with it the risk of haughtiness. When one is 
successful and earns the accolades of many, it can (and often does) go to 
his head.

The latter has the advantage of humility, which is not only a 
practical character trait, it is actually critical to one’s ultimate success. 
The downside is that, due to their remaining in the background, they 
have little opportunity to reach out proactively in order to transform the 
society around them. If one does not “step up to the plate,” he can 
hardly “knock the ball out of the park.” [This should not in any way 
imply that the tzaddik who sits in his corner learning all day does not 
impact his surroundings. He certainly does, by simply being there; those 
who see him are deeply inspired by his genuine devotion and 
commitment.]

In this vein, Chazal (Gittin 56a) relate that the humility of 
Rabbi Zecharyah ben Avkulas destroyed (played a role) in the 
destruction of the Bais Hamikdash. The Roman ruler had sent an 
offering which he wanted sacrificed on the Mizbayach, Altar. A halachic
issue precluded sacrificing the animal in its present (blemished) 
condition. The Sanhedrin presented an innovative way of dealing with 
the problem. Rabbi Zecharyah disagreed. (A well-known man in 
Yerushalayim threw a party and invited many guests, among them 
distinguished sages, and his friend Kamtza. As would happen, the 
invitation went to Bar Kamtza, who happened to be this man’s enemy. 
When he saw his enemy seated at a table, the host immediately ejected 
him from his home. Bar Kamtza felt humiliated in the presence of the 
sages and planned his revenge. He went to Rome and told Caesar, “The 
Jewish People are planning a rebellion against you.” When Caesar 

demanded that he prove his claim, he said, “Send an animal to be 
sacrificed on their altar, and see if they will accept it.” Bar Kamtza 
inflicted a blemish on the animal, which invalidated it. The sages were in
a quandary as to how to react: Should they risk offending Caesar by not 
sacrificing the animal? Perhaps they should “relieve” Bar Kamtza of his 
life, so that he could not report back to Caesar. Rabbi Zecharyah ben
Avkulas feared setting a precedent where people might say that a 
blemished animal can be offered on the altar, or, if they killed Bar 
Kamtza, people might say that one who offers a blemished animal on 
the Altar is put to death. As a result of his view, the animal was not 
sacrificed, and Caesar attacked Yerushalayim.) Rabbi Zecharyah’s 
unwillingness to budge either way led to the Roman invasion. This 
demonstrates that passivity can be destructive. (We have confronted 
similar dilemmas throughout history. This is not the forum for discussing 
the varied approaches our leaders have taken. They most always take 
into account the larger, broader picture and how it will affect Klal 
Yisrael. Their decisions, which are always based on the Torah, are far-
reaching and decisive. They represent daas Torah.)

Having said this, let us return to the personalities which we 
originally mentioned and see how the unique personality of each came 
to the fore. Adam and Chavah originally had two sons: Kayin and Hevel. 
Their names alluded to their distinct temperaments. The name Kayin is 
derived from Kinyan, acquisition/acquire, conquest. Kayin did not allow 
for grass to grow under his feet. He moved, acted, had ideas and plans, 
and did not take a back seat to anyone or anything. Therefore, it was his 
idea to offer a korban. His idea was good; what he delivered, however, 
was flawed. Hevel was not a type A person. Hevel means nothingness, a 
term which reflects humility. Rather than he himself arriving at the idea 
of offering a korban, he sat back dispassionately and allowed Kayin to 
act.

They each had something to offer, but, as with all things, too 
much “good” without restriction, without “brakes,” can end up with a 
little “bad.” The Torah would like to see us “wed” humility with 
ambition, action with restraint, charisma with a little less glamour, in 
order to balance “good” without the negative side effects. Moshe 
Rabbeinu had it all. He was Klal Yisrael’s quintessential leader, who, from 
day one, never stopped caring for the people. He was their spokesman 
and representative, and he always acted on their behalf. Yet, he was the 
paragon of humility; indeed, he was the humblest man who ever lived. 
He was both Kayin and Hevel in one. He was able to take the positive 
aspect of ambition and meld it together with the positive side of 
humility to produce the consummate Torah Jew.

Korach, however, had all the ambition and family pedigree of 
Moshe (as they were related), but he failed to develop the level of 
humility that personified Hevel. Thus, he had nothing to restrain him 
from the abyss of rebellion. Humility would have knocked some sense 
into his head, explaining to him that he was insufficiently righteous, thus 
unsuitable to lead the nation. The Rosh Yeshivah adds that Korach’s 
punishment, being swallowed up and buried in the ground, was poetic 
justice and appropriate – an allusion to Kayin who brought his korban
from the fruits of the ground.
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We now understand the Arizal’s lesson in “maths.” Moshe –
who incorporates both humility and ambition – minus Hevel – who 
represent humility alone – equals Korach, who represents total 
ambition. One must recognise his strengths and imbue them with the 
requisite humility in a manner that does not repress his ambition.

םישדקםלכהדעהלכיכ
For the entire congregation – all of them – are holy. (16:3)

Korach crossed the line when he debated Moshe Rabbeinu. 
One does not impugn the integrity of the gadol/gedolim, Torah giants, 
of their generation. His statement, “The entire congregation, all of them, 
are holy,” is the basic argument of those who reject the Torah leaders, 
claiming that they are as well-versed in Torah as the gedolim. They do 
not require a teacher or a leader. Horav Moshe Feinstein, zl (who was 
the posek ha’dor, undisputed halachic arbiter of his generation), 
explains that without the mesorah, tradition, of the great men of the 
generation, one can easily err – just as Korach erred – concerning the 
laws of tzitzis and mezuzah. Likewise, we observe the apostasy of Eliezer 
ben Poirah, who maintained that Sefer Torah munachas b’keren zaviis, 
“the Sefer Torah is lying in a corner, and whoever chooses to learn may 
come and learn” (Kiddushin 66a).

The Tzadukim took this position when they denied the Torah’s 
Divine Authorship. Rav Moshe asserts that one who believes that the 
Torah is “lying in a corner” and anyone who wishes to learn from it (or 
any volume of Talmud and its commentators) without the direction and 
guidance of Torah authorities, is a kofer, apostate. Sadly, various forms 
of apostasy exist. Those who have studied “little,” find support for their 
fallacious views in some rabbinic maxim, which, consistent with their 
limited knowledge, they have misunderstood. Indeed, even the 
generation of the wilderness, a generation that heard the first two 
Dibros, Commandments, of the Ten Commandments, required Moshe 
and Aharon and all of the Elders to teach, explain and guide them.

Regrettably, many individuals who have defamed the term 
Orthodoxy (which really should be called Torah Judaism), suggesting that 
it is not monolithic, thus allowing for diverse opinions concerning the 
halachah. It might be true that in the Orthodox camp people maintain 
various approaches to manners of service, but all adhere to the 
Shulchan Aruch and are guided by the words of the gedolei Yisrael. To 
suggest that halachic decisions for a particular community is the sole 
domain of its rav, the local authority, regardless of the p’sak of the gadol
ha’dor, borders on apostasy. They do not ascribe to the time-honoured 
halachic rubric of daas Torah, the wisdom of the Torah, as expounded by 
the sages whose lives represent Torah dictate at its most stringent level. 
Diversity does not exist in halachah if an approach is antithetical to the 
Shulchan Aruch. I could go on to chronicle the flawed, misinformed 
opinions of those who have decided that halachah is insufficient for 
living an ideal life. I will sum up, however, with one quote from their 
thesis on modernity in Judaism: “For Chareidi Orthodoxy, the halachah
dictates the ethic, rather than the other way around.” They view 
halachah as being the product of their perception of what they consider 
to be ethical. They have no place for Hashem in their definition of an 
ideal life.

We have blamed Korach for being the progenitor of 
machlokes, controversy, she’lo l’shem Shomayim, not for the sake of 
Heaven. After all is said and done, however, Korach was an unabashed 
kofer, apostate. He did not believe in Hashem, and he sought to impugn 
the integrity of Moshe and Aharon’s leadership in order to promote his 
self-serving purpose. Machlokes; sowing the seeds of hatred; fomenting 
feelings of dissent; manipulating Jewish pride for personal gain, were all 
part of his gambit to tarnish Judaism. Korach lost; his followers in each 

ensuing generation have also lost because ultimately, they have 
contended, not with Jewish leadership, but with Hashem. 

The Yalkut Shemoni relates Moshe Rabbeinu’s reaction to 
Korach’s apostasy. Korach claimed, “Moshe is not a prophet; Aharon is 
not Kohen Gadol; the Torah was not given from Heaven.” When Moshe 
heard this heresy emanating from Korach’s mouth, he said to Hashem, “I 
(might) be mevater, concede/ overlook/ defer concerning my 
humiliation and that of (my brother) Aharon, but on the bizayon, 
denigration of the Torah, I will not be mevater.” With these words, 
Korach’s fate was sealed. One is not permitted to accept the Torah’s 
disgrace at the hands of such a renegade.

To give the reader an idea of the meaning of kavod haTorah, 
the honour (that should be) given to the Torah of Gedolei hador, the 
Torah giants of a generation, I will relate a few vignettes. The venerable 
Netziv, zl, once fell to the ground as he was carrying a Sefer Torah. Horav 
Yitzchak Volozhiner, zl, immediately told those standing there, “Pick up 
the Netziv first!” Horav Yitzchak Zilberstein, Shlita, upon quoting this 
story, remarked concerning the powerful lesson regarding kavod 
haTorah that we derive from it. The Talmud (Makkos 22b) declares, 
“How foolish are the Babylonians who rise up for a Torah scroll, but fail 
to do so for a talmid chacham, Torah scholar.” This is why Rav Yitzchak 
Volozhiner instructed the students to first pick up the Netziv, the gadol 
hador, and only then to pick up the Sefer Torah.

Horav Eliezer Ben David, Shlita, supplements this with an 
explanation. A Sefer Torah is written on parchment derived from the 
skin/hide of an animal. Thus, it becomes sanctified when the sofer, 
scribe, has the proper kavanos, intentions, while he is writing on it. A 
talmid chacham’s Torah is inscribed upon his body, so that his entire 
body becomes holy. Perhaps we might add that a Torah scroll’s letters 
are written on the parchment. A talmid chacham’s Torah permeates his 
entire essence, literally making him a shtik, the essence of, Torah.

When Horav Mordechai Benet, zl, visited the city of Pressburg, 
Hungary, where the Chasam Sofer was Rav, he went into the shul at 
night to learn. While he was studying Torah, he fell asleep from physical 
exhaustion. After a while, he rolled off the bench and slept on the floor. 
The following morning, the worshippers entered the sanctuary to find 
Rav Mordechai Benet sleeping on the floor. The Chasam Sofer
immediately decreed a fast day on the community consistent with the 
halachah that requires the community to fast when a Sefer Torah, chas 
v’shalom, falls to the ground.

Horav Avraham Tzvi Ungar, zl, author of the Machne Avraham, 
was Rav in Kapu-Var, Hungary, a city whose Jewish community primarily 
consisted of observant Jews. Some secular Jews, whose self-loathing 
manifest itself in extreme animus towards their observant brothers, also 
lived there. One secular Jew in particular vilified Orthodoxy beyond a 
level of which one would believe a Jew capable. He owned a fabric store, 
situated in the central part of town which served all members of the 
community. He had a loathsome habit of opening his store on Shabbos,
specifically when the observant Jews were leaving shul. To add insult to 
injury, he stood in the doorway of his store, smoking a cigarette, and 
when the worshippers passed his store, he would smile and offer them a 
loud, “Gutt Shabbos!”

On the first day of Pesach, when the worshippers left shul
accompanied by their Rav, he called out, with derision, “Ungar! Come 
here!” The Rav was startled, but not wanting to create a scene, he 
turned his head toward the man. How shocked he was to see this man 
standing in his storefront holding a sandwich consisting of two slices of 
bread with a piece of matzah between them. Seeing this, the Rav almost 
passed out. This was beyond chutzpah. He was not denigrating the Rav, 
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he was disgracing G-d! The Rav just stared at him. Suddenly, the man 
gave a scream and fell to the ground, the victim of a sudden stroke.

That year, the first day of Pesach had fallen on Thursday. Thus, 
the deceased could not be buried until Sunday. For three days he lay on 
the floor of his house. The community was shaken. For those three days, 
they could speak about nothing other than the man’s chillul Hashem, 
disgracing Hashem’s Name, and the swift Heavenly punishment that was 
meted out. Indeed, as a result of this clear, Heavenly response, 
Hashem’s Name was publicly sanctified in an unprecedented manner 
that would forever alter the lax attitude towards Shabbos observance.

To the surprise of the members of the community, the Rav
participated in the funeral. Furthermore, he ascended to the podium to 
render a eulogy. He later explained his actions. While the man had led a 
lifestyle that was antithetical to Torah, in the end, his sudden passing 
catalysed an extraordinary Kiddush Shem Shomayim, inspiring an entire 
community suddenly to come to terms with the reality that Hashem 
guides the world and that no action (good or bad) will go unrequited. As 
such, this man had become a vehicle for Kiddush Hashem. He deserved 
to be eulogised.

Just because a person publicly acts in a manner which is 
perceived as kefirah, apostasy, it does not necessarily bespeak his true 
feelings. Many an apostate is filled with self-loathing, which he 
expresses in negative terms towards Judaism. Is he really a kofer? Horav 
Nachman Bulman, zl, was an extraordinary Rav, a talmid chacham
whose devotion to Torah and its dissemination, through both the oral 
and written word, not only earned him the respect, admiration and love 
of thousands, but he also succeeded in altering the spiritual panorama 
of America, and later Eretz Yisrael. 

In the 1950’s, it was difficult to find a truly Orthodox shul
outside of the tri-state area. As a young rabbi, Rav Bulman was 
fortunate to find such a position in Danville, Virginia. While the 
community was not exactly Orthodox, they elected to maintain the shul
on a level which they thought was Orthodox. It took time, but, with 
tenacity and perseverance, Rav Bulman succeeded in transforming the 
community.

Rav Bulman put up with stubborn synagogue heads and 
disgruntled members, a phenomenon that was not uncommon on the 
slowly emerging Orthodox landscape. Danville had one “in-house” 
apikores, self-proclaimed heretic, who even had a Ph.D. in philosophy. 
He made it a point to interject constantly into Rav Bulman’s Sunday 
morning Torah class with his usual dose of kefirah. Shul on Shabbos, 
prayer at any time, was an anathema to him, or so he claimed. 

This man, like so many like him, suffered from ambivalent 
stirrings concerning the religion of his youth. He would come to shul for 
Neilah, the closing prayer of the Yom Kippur service, and make a public 
spectacle of reading a newspaper (in shul, rather than take a machzor, 
prayer book, and daven). He did not have the paper, however, for 
reading purposes, but to block the tears that were flowing down his 
face! To “save face,” he would say to Rav Bulman, on his way out of shul, 
“The old-fashioned davening is so tear-jerking. I believe they have 
something similar to this by the gentiles.” This goes to show that not all 
kofrim, apostates, are created equal, and not all are the way they 
present themselves.

לארשיינבישדקלכליתמורתתרמשמתאךליתתנהנהינאו
And I – behold! I have given you the safeguard of My heave-offer was of 

all the sanctities of Bnei Yisrael. (18:8)
The offerings Korach controversy had concluded (veritably, it 

never ends; a new one will unfortunately rear its ugly head to replace 
the former debacle), and the Torah now lists the twenty-four various 

gifts, matnos Kehunah, that were allotted to the Kohanim. In Pirkei Avos
(6:6), we are taught that the Priesthood is acquired through twenty-four 
procedures. Horav Shlomo Wolbe, zl, observes that this is no 
coincidence. A corollary must exist between these two “twenty-fours.” 
He quotes the Chovos HaLevavos, who teaches that everything which 
Hashem grants us comes with an obligation for reciprocity. Hashem 
shows His kindness to us. We are obliged to reciprocate in kind, by 
adding joy and fervour to our continued service.

Rav Wolbe derives from here an important lesson for all of us. 
First and foremost, we must never lose sight of the fact that Hashem 
created us and the world in which we live. When we bear this in mind, 
we realise that everything is a gift from Hashem; thus, we cannot take 
anything for granted. We can have no entitlement. Life, health, intellect, 
family, and material possessions are all gifts which Hashem, in His 
infinite kindness, bestows upon us. At any time, He can decide to 
withhold a gift, and we will not function in the manner that we took for 
granted. 

I write this in the midst of the coronavirus pandemic, when 
the entire world has come to the stark realisation that Hashem owes us 
nothing, and He can demonstrate this at any time. An entire world has 
been brought to its feet. Furthermore, not only were our material and 
physical activities halted; our ability to function on a spiritual plane was 
put to a test unlike anything ever before. No one knows the reason why 
Hashem does what He does. One thing is for certain: Hashem is holding 
the cards; He is manipulating the strings.

Hashem does not dole out gifts without a reason. Everything 
that He gives us has a purpose. The gifts that He gives us are to enable 
us to serve Him better – with wisdom, strength and material bounty. 
Nothing one receives from Hashem is automatic, because He owes us 
nothing. Additionally, everything that we are granted is for the purpose 
of furthering our knowledge of Hashem and enabling us to serve Him 
better. The Kohanim merited twenty-four gifts, which (in turn) obligated 
them to perform the twenty-four varied services in the Bais HaMikdash. 
We, too, have a quid pro quo to perform Hashem’s service with every 
gift in our inventory.

Va’ani Tefillah

ךיסנלעו...וניתמשנלעו...ונייחלע
Al chayeinu…v’al nishmmoseinu…v’al neesecha.
For our lives… for our souls… and for Your miracles.

Three forms of appreciation; three forms of gratitude. To 
group all three together would be inappropriate, because each one has 
a unique meaning. Each gift deserves its own acknowledgement and 
expression of gratitude. How we express our gratitude is (by default) an 
indication of how much we value the gift. 

The Gaon, zl, m’Vilna says that thanking Hashem for the gift of 
life is a general expression of appreciation, a “thank you” for being alive. 

When we thank Him for the special soul which He has bestowed 
within us, we are thanking Him for making us Jews, His children, 
members of the Am Ha’Nivchar, Chosen People. Hashem looks at and 
treats us differently. It may appear as if He is more demanding of us, but 
what else would one expect from a Father? 

Last, we express our gratitude for the daily, constant miracles 
that sustain us, without which we could not continue to exist or 
function.

To sponsor a mazaltov, simcha or yartziet, email: peninim@dvar.info
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WWhhyy  YYoouu  NNeeeedd  AA  GGoooodd  WWiiffee  
ויקח קרח בן יצהר בן  ““  11::1166
קהת בן לוי, ודתן ואבירם בני  
  ””אליאב ואון בן פלת בני ראובן
“Korach: the son of 

Yitzhor, son of Kehas, son of Levi separated 
himself, with Dasan and Aviram, sons of 
Eliav, and On the son of Peles – the children 
for Reuven.” Chazal tell us that Korach was 
a smart man, and was on a high level of 
Ruchniyos.  How could he have made such 
a colossal error that caused him to fall into 
the depth of purgatory?   Yerushalmi 
Sanhedrin 10:1 – “ היה שפקר  קרח אפיקורוס 
 Korach was an apostate who“ – ”בתורה
abandoned the Torah.”  There is a Remez to 
this in Korach’s name.   קרח spelled out, 
פוקר  “ ,gives you the words ”קוף, ריש, חית “
 an – פוקר  by Korach being a – ”ישחית
Apikores, ישחית – he destroyed his Nefesh. 
 (אדרת אליהו)
 The Torah Hakdosha teaches a 
person the wisdom and the insight to know 
his place in this world, to recognize that 
everything is from Hakodosh Boruch Hu, 
and there is no reason for a person to 
become haughty.  One who has the Torah 
wisdom knows when he sins, and knows 
how to repent for his sins.  Being that the 
Torah helps a person live properly, it is 
called a “ לקח טוב” – a good commodity, as it 
says in Mishlei 4:2 “ טוב נתתי לכם תורתי    כי לקח
 For I have given you a good“ – ”אל תעזבו
teaching, do not forsake My Torah.” There 
are people who are miserable in this world, 
for they feel that they are entitled to all 
types of Kovod, yet they do not receive it.  
They believe they are underappreciated, for 
they are truly great.  It is a real shame for 
these people – for if only they would attach 
themselves to the Torah Hakdosha, they 
would feel differently.  They would have 
happier lives, and they would realize that 
they do not deserve, nor need, the Kovod.  It 
is through the Torah Hakdosha that one 
can lead a fulfilling and happy life in this 
world.  Korach was Kofer in the Torah, and 
did not see his shortcomings.  Rather, all he 
focused on was the honor and power that he 
was not receiving, which made him a very 
unhappy individual, and was the cause of 
his great downfall. (קרן לדוד)   
 The Arizal says that Moshe 
Rabbeinu was the good part of Hevel’s 
Nefesh, and the entire generation of the 
Midbar were branches of Moshe Rabbeinu.  
There were 308 evil Nitzotzos, sparks, from 
the soul of Hevel, and that manifested itself 
in Korach, as the Gematria of קרח is 308.  In 
addition to Korach having this evil spirit 
from Hevel, he added to it the רע from 

Kayin.  “ ויקח קרח” – and Korach took – what 
did he take?  He took the evil spirit of Kayin 
and said that now that he has the evil part 
of Kayin, he no longer is under the dominion 
of Hevel and Moshe, and he should be the 
leader.  There is a Remez to this in the 
words, “ויקח קרח” – And he took, “ קרח” – 
Roshei Taivos for, “חלק רע קין” – he took the 
evil part of Kayin, and that is what caused 
him to become so arrogant and speak out 
against Moshe Rabbeinu.  (ראש דוד)  
 Sanhedrin 110a – It says in 
Mishlei that, “ חכמת נשים בנתה בית” – “The 
wisdom of women is what builds a home.”  
This refers to the wife of On Ben Peles, for 
she saved him from certain death and 
falling into the pits of Gehinom.  She made 
sure that he did not join Korach when he 
went up against Moshe and Aharon, and 
saved him from being swallowed up alive.  
Conversely, there is the wife of Korach, who 
egged him on to do what he did, and she was 
a part of the cause of Korach’s downfall.  
Chazal tell us that if one finds a good wife, 
he has found goodness, but if one does not 
find a good wife, then it is more bitter than 
death.  The Medrash asks, the Posuk says, 
 and Korach took” - what did“ – ”ויקח קרח “
Korach take?  “לקח מקח רע לעצמו” – he took a 
 refers to קיחה  the Loshon of - ”מקח רע“
marriage – bad wife for himself, who 
brought about his destruction. (קרן לדוד) 
 The words of the Torah Hakdosha 
are the Name of Hashem. One who toils in 
Torah, be it Halacha, or any other matter of 
Torah, it is as if he is toiling in the Holy 
Name of Hashem.  One who toils in the 
proper manner is saved from all evil, 
because of his importance by Hakodosh 
Boruch Hu.  This person is saved in this 
physical Olam Hazeh from all harm and 
pain, and his Neshama will be saved from 
all the Mekatragim (prosecutors which 
come to prosecute) by the judgment in Olam 
Habah.  All who toil in Torah are attaching 
themselves to the tree of life, which is 
Tiferes – for it is Tiferes which gives life to 
all living things.  The Torah gives life to all 
who learn it.  If Klal Yisroel would learn the 
Torah and heed it properly, they would no 
longer find themselves in Golus, for the 
Shechina together with them would be 
redeemed.  Korach did not attach himself to 
the Torah for his desire was to take the 
Kehunah from Aharon.  “  קרח לקח עצה רעה
 Korach took bad advice for himself – ”לעצמו
in that he started a fight with Moshe and 
Aharon and sought the Kehunah from 
Aharon – that which was not his.  Anyone 
who chases after that which is not his, that 

which is not his will run away from the 
person so that he will not get it.  
Additionally, even that which one had prior 
to chasing what was not his, he will lose 
that as well.  Korach chased after the 
Kehunah which was not his, and in the end, 
not only did he not get the Kehunah, but he 
also lost the Leviyah.  Korach sought 
Machlokes instead of Sholom, and his end 
was that he was placed in the deepest 
darkest part of Gehinom. (זוהר הקדוש) 
 Korach abandoned the Torah and 
Hakodosh Boruch Hu.  He made it appear 
that he was rebelling against Moshe and 
Aharon, but in truth, he was rebelling 
against Hakodosh Boruch Hu and the 
Torah.  The Torah has all the knowledge 
one needs to survive in this world – not just 
to survive, but how to navigate this world, 
in order to achieve Olam Habah – the 
purpose of this world.  Korach abandoned 
the Torah Hakdosha, and thus did not have 
a way to navigate properly.  He thought he 
was being smart, and was going to be able 
to outsmart everyone else.  However, 
because he did not have the Torah 
Hakdosha behind him, he erred in 
numerous ways.  He focused on money and 
that clouded his mind so that he could not 
see clearly.  He had a wife who helped steer 
him in the direction of destruction.  Korach 
took himself out of this world by seeking 
power and honor, and causing Machlokes 
with Moshe and Aharon.  Instead of being 
smart and taking the good wherever he 
could, he took evil.  He took the evil part of 
Kayin, and the evil part of Hevel.  He did 
not have the Torah wisdom to help him 
recognize that the Kehunah was not his, 
and was not meant to be his.  His chasing 
after the Kehunah did not help him achieve 
the Kehunah – he did not obtain it, but it 
caused him to lose that which he had, the 
Leviyah.   

We must learn a great lesson from 
Korach.  We must know that the only way 
to know how to act in this world is based on 
the Torah Hakdosha.  We must connect 
ourselves to the Torah Hakdosha. The more 
connected we are, the more we will make 
the right decisions on how to act and where 
to focus our lives.  Don’t be like Korach – 
don’t cause Machlokes, and don’t chase 
after that which is not yours.  The only way 
one can know what is his and what is not, is 
through the Torah Hakdosha.  In the 
Zechus that we connect ourselves to the 
Torah Hakdosha, may we always stay far 
away from Machlokes, and live a life of 
Sholom - following the ways of Hashem.   
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PARSHAS KORACH 
FORGET ABOUT THE HAT AND THE TRIVIAL KOVOD 

 
Which medium would be more effective of bribing someone to do a small crime which by everyone's standards will be 
deemed immoral, money or honor? The crime will be undetectable so there is no worry that you will go to prison 
because of it. The Mesillas Yesharim sets forth the answer. He writes in chapter 11 

 ומצע תא תוארלו לובסל ול רשפא יא יכ ,קחודה אוה דובכה ךא תואנהה ראש לעו ןוממה לע ורצי תא םדאה שובכיש רשפא היה רבכ
 אוה אלמ ארקמו דובכה ינפמ אלא ?ומע ותדע לכו אוה דבאיש חרקל םרג ימ .ודבאנו םיבר ולשכנ הז רבד לעו .וירבחמ תוחפ

 הצור היהו אישנ לאיזוע ןב ןפצילא הארש ינפמ ךשמנ הז לכ יכ ונל ודיגה )חי הבר רבדמב( םימכחו הנוהכ םג םתשקבו )זט רבדמב(
םלועבש תודמחהו תוקושתה לכמ רתוי םדאה בל תא קחודה אוה דובכה רבד לש וללכ .ומוקמב אישנ אוה תויהל . 

 
Man can conquer his yetzer hara from the pursuit of many pleasures however, the pleasure for kovod is the most 
challenging. One cannot tolerate seeing his friend have greater prestige than him. The seeking of kovod was Korach's 
downfall. He was jealous of the honor given to Elitzafan to become the nasi and he desired that kovod. The rule is that 
seeking honor is the biggest drive in Man amongst all the others 
 
The Ari Hakadosh writes that the passuk חרפי רמתכ קידצ spells חרק which indicates that he was a very lofty person. 
Nevertheless, the pursuit of koviddistorted his logical thinking and weakened his emunah, because of which he with his 
followers lost everything. 
The Mesillas Yesharim gives another example how because of kovid one became forever damned. In Sanhedrin 102 it 
states 

 ךורב שודקה וספת א בק ןירדהנס הכרבל םנורכז ורמאש המ אוה דובכה רובעב אלא אבה םלועהמ דרטנ אל טבנ ןב םעברי הנה
אניעב אל יכה יא ול רמא שארב ישי ןב ול רמא שארב ימ ול רמא ןדע ןגב ליטנ ישי ןבו התאו ינאו ךב רוזח ול רמאו ודגבב אוה  

 
After Shlomo Hamelech's death Yeravam Ben Nevat led a movement that demanded that Shlomo's heir Rechavam 
should rule more passionately. When Rechavam rejected their demands the ten northern tribes revolted seceded and 
proclaimed Yeravam as king of the newly established Kingdom of Yisrael. To keep his subjects from making the yearly 
pilgrimages to Yerushalayim which was under the control of the Davidic dynasty, Yeravam erected idolatrous golden 
calves in Beth Ail and Dan and instituted for them yearly festivals. Yeravam is considered one of the greatest sinners in 
Jewish History. Chazal in Sanhedrin tell us that Hashem grabbed Yeravam by his clothing and said Do teshuva I with you 
and Dovid (Hamelech) will stroll together in Gan Eden. 
 
Imagine after sinning and causing others to sin by serving idolatry, Hashem personally grabs you and says, "Here's your 
chance for teshuvah. Not only will I forgive you but I will do with you what is exclusive to tzaddikim alone and that is to 
walk together in Gan Eden just us three. What do you think Yeravam's response to this most divine VIP private invitation 
was? He brazenly asked שארב ימ who is going to be walking in front, me or Dovid? 
 
Yeravam was so obsessed with kovid that he was willing to forfeit eternity and a most unique intimacy with Hashem for 
a wish so infantile that he must be positioned first on line. In Sanhedrin 90 the Mishnah lists off four kings who do not 
have a portion in Olam Habah and Yeravam is one of them. 
 
The Meforshim ask concerning this gemarah why did Yeravam inquire who is first on line when in the contents of 
Hashem's request to Yeravam to do teshuvah the answer was very clear: I, you, and Dovid will walk together? Rav Chaim 
Shmulevitz ztl answers that this is how sick a person can become when he seeks kovid. Yeravam wanted to hear  
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it explicitly from Hashem the words "You are before Dovid", and not merely be acquired knowledge deduced from a 
statement that Hashem mentioned. Because of his brazen non gratuitous inquiry, Hashem changed his mind by saying 
Dovid will be first, and Yeravam said "If that's the case I am not interested!" 
 
 This reminds me of the story of the "Yiddishe" Savata who was spending time with her grandchild at the beach and 
since the sun was blistering hot she made sure that her ainekel was wearing a hat to protect him. All of a sudden, a huge 
wave appears out of nowhere and sweeps the child back into the ocean and he disappears from sight. The mother runs 
frantically to the water and starts screaming towards the heavens how can you do this to me? I have worked so hard to 
be a good Yid all my life against all odds and I didn't budge an inch from your Torah. And this is my reward? All of a 
sudden another huge wave appeared from nowhere and dumped her grandchild on the beach. She ran towards 
her ainekle picked him up and baruch Hashem he looked just fine. She put him down and turned to Hashem and said 
Thank you. By the way where's his hat? Ludicrous! Hashem can perform a miracle right before one's eyes and we can 
become so dwarfed that we only focus on the trivia and nonsense instead of the magnanimous essence. What a human 
tragedy! 
 
The legend goes that the Kedushas Levi during one of his travels spent Shabbos Shira in a small town. In the morning he 
went to the shteebel and asked for the Amud do daven Shacharis. They didn't know who this stranger was yet they gave 
him the merit because he did appear like a holy individual. When he began reciting and singing the רישי זא , suddenly all 
nature broke loose. Water started coming up through the cracks of the floor and door to the point that people in 
the shul were busy picking up their robes in order that they shouldn't be soaked. As fast as the water entered 
the shul that is how fast it left. 
 
Wow! The Berdichiver Rebbi enacted a Kerias Yam Suf right in front of their eyes. Upon hearing this episode, 
one tzaddik remarked what an unfortunate incident for the people of that town. For together with the water seeping in 
from everywhere came also the lofty revelations that Am Yisrael experienced during Kerias Yam Suf. The people 
in shul were so distracted and focused on their hems not to get drenched and damaged, that they missed the grand 
opportunity of a life time to have a unique devikus with Hashem. 
 
Unfortunately I've seen many instances of parents playing with their children fun games such as checkers and chess 
which I think are great opportunities of personal growth for your child. I once explained to a parent that one reward is 
that you are spending bonding time with your child in a way that he enjoys the time being with you. Secondly, these 
type of games help develop a child's mind into thinking of strategies and moves beyond the one he is making at the 
moment. Thirdly, when he wins you have just built up his self esteem and self confidence during a successful 
competition. The parent gave me this weird look and a wide grin and said what do you mean when he wins? He never 
wins over me. I outsmart him every time! 
 
Wow he obviously views himself as The Parent Wonder. I say the reverse is true he is a Wonder Parent which describes 
someone who makes everyone wonder how is he in the role of being a parent. I attempted to explain to him that 
his kovid and ego are unhealthy and out of control. If you can get a rush of kovid from defeating your 11 year old son in a 
chess game then you need a therapist fast. In this type of Chinuch bonding the only reason you have to win only once in 
a while is in order to prove that during the majority of losing times you were really trying. Don't let this type of 
petty kovid get in the way of forging successful relationships, whether is concerns Chinuch of your children, marriage 
and shalom bayis, and your relationship with Hashem. The lesson to be learned is to stop worrying about saving your hat 
and go out and rescue the child who is floundering in the water. 

Gut Shabbos  |  Rav Brazil 
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 גלות
 בהורג
  גם נפש

בזמנינו.  
  רבינו
 יוצא
 .מרכבו

ההייהה  קקררוובב  ווננתתררחחקק  ((אא)) ט"ופרק -ותלמדם חוקי חיים 
    

''ססררוו  ממההרר  ממןן  ההדדררךך  אאששרר    ,,  ווההננההגגוותת  ננככווננוותת  ללההווררייםם  ששייללדדייההםם,,  דדבברריי  חחייזזווקקאאיי""הה  בבההדדררככהה  ההבבאאייםם  ששייעעססקקוו  ססדדררתת  ההממאאממררייםם
    ''  ווההללככוו  ללררעעוותת  בבדדררככייםם  זזררוותת,,  ננככתתבבוו  בבדדממעע,,  ההללבב  בבווככהה  ממאאייןן  ההפפווגגהה  ווההיידד  ררוועעדדתת,,  אאבבלל  ללאא  ייככווללננוו  ללההתתעעללםם  ממננווששאא  זזהה..  צצייוותתייםם

    
ננססייווןן  זזהה  ששלל  בבננייםם  אאוו  בבננוותת  ששללאא  ההווללככייםם  
בבדדררךך  ייששרר,,  ההוואא  ממרר  בבייוותתרר,,  ששווםם  ררפפוואאהה  ללאא  
תתווככלל  ללההממתתייקק  אאוותתהה,,  אאבבלל  ככלללל  בביידדייננוו::  אאייןן  
ההקקבב""הה  ממבבייאא  ננססייווןן  עעלל  ההאאדדםם  אאםם  אאייננוו  ייככוולל  

דד  בבוו,,  ווככלל  ששננוותתרר  זזהה  ררקק  ללממצצוואא  אאתת  ללעעממוו
ההדדררךך  ווההששבביילל  בבוו  ייצצעעדד  ההאאדדםם  ההבבווטטחח  

    בבררווגגעע..
ללככןן,,  ההווררייםם  ווממחחננככייםם  ייקקררייםם,,  אאלל  ייייאאוושש,,  
ההווללךך  אאתת  חחככממייםם  ייחחככםם,,  ההבבהה  ננבבייטט  ללצצוורר  
חחווצצבבננוו,,  אאלל  אאבבוותתייננוו  ההקקדדווששייםם,,  ששאאלל  אאבבייךך  
ווייגגדדךך,,  זזקקייננךך  ווייאאממררוו  ללךך..  וואאלל  ההצצעעייררייםם  ננווססייףף  

עעלל  ייצצררככםם  ההממדדייחח  ממחחיייי  ננצצחח  ללחחיייי  ששעעהה,,  ווננאאממרר::  חחייזזקקוו  וואאייממצצוו,,  אאלל  תתבבווששוו,,  ההתתגגבבררוו  
    ((וובבדדררךך  ככלללל  אאייןן  זזהה  אאפפייללוו  ההננאאהה  ששלל  חחיייי  ששעעהה  אאללאא  דדממייווןן  ררגגעעיי  חחווללףף  וותתוו  ללאא))..

ממפפנניי  ררגגייששוותתוו  ההררבבהה,,  אאננוו  חחווזזררייםם  ווממדדגגייששייםם  ששוובב  ככיי  אאממננםם  ההוורראאוותת  ררבבייננוו  ננאאממררוו  
עעווששהה  ככןן  עעלל  אאחחררייוותתוו    ––פפעעממייםם  ררבבוותת  אאךך  בבוודדאאיי  ככלל  ממיי  ששללווממדד  ממזזהה  ללההננההגגתת  ללממעעששהה  

ההאאייששייתת..  ככממוו  ככןן  ההררששייממוותת  ההבבאאוותת  ננעעררככוו  ממתתווךך  ככתתבביי  תתללממיידדייםם  ווממקקווררבבייםם,,  וואאףף  אאחחדד  אאייננוו  צצררייךך  ללחחששוובב  ככיי  ממתתככווווננייםם  עעללייוו  אאוו  
    אאללייוו..

ווססדדוותת  ררבבייםם  בבאאררץץ  וובבעעווללםם,,  בבחחדדרריי  ההתתאאסספפוותת  ההממללממדדייםם  וובבחחדדרריי  ההממווררוותת,,  תתווללייםם  רראאייננוו  ללההווססייףף  עעוודד,,  ככיי  ששממעעננוו  עעלל  ננווההגג  ננפפללאא  בבממ
ששבבוועעיי,,  ככדדיי  ללזזככוותת  אאתת  ההררבבייםם,,  וואאככןן,,  ההננהה  ללננוו  עעוודד  ממווחחששייוותת  ללדדבברריי  ההממששננהה  בבפפררקק  וו''  ממאאבבוותת  --וורר  ההחחייננווךך  ההדדוואאתת  ההממאאממרר  ששלל  ממדד

ששייננווייםם  ררבבייםם  בבננווששאאיי  ההחחייננווךך..ככיי  ההללווממדד  תתווררהה  ללששממהה  ''ננההננייןן  ממממננוו  עעייצצהה  וותתווששייהה'',,  אאךך  צצררייככייםם  ללזזככוורר  ששבבאאוופפןן  פפררטטיי  ייתתככןן  
    ההננססייווןן  ההככיי  קקששהה

(ברכות ז' ב' ומדרש תהלים מזמור ג') בחז"ל 
מובא התבטאות קשה על התנהגות של 
הבן הסורר: 'קשה תרבות רעה בתוך 
ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג, 
ושאל הג"ר הלל קופרמן שליט"א את 
רבינו, מדוע הביאו חז"ל דוגמא 
ממלחמת גוג ומגוג שאיננו יודעים 

ה, הרי עוד לא עברנו את זה בדיוק מה ז
ואיננו מכירים בדיוק, וכשרוצים להביא 
השוואה לדבר אחר צריכים לציין 

  מדוגמא המוכרת לנו כבר,
אדרבה, אחרי שאנו  -השיב לו רבינו

רואים מחז"ל ומדרשים על התקופה 
הקשה שבזמן גוג ומגוג, באים רבותינו 
להגיד לנו, תרבות רעה בתוך הבית זה 

ומגוג, זה גרוע הרבה יותר!  לא כמו גוג
בלי השוואה כלל למלחמה העתידה, ה' 

עין על מדרש (ספר טוב יצילנו מכל פגע 
  שוחר טוב).

  
    ממיי  אאששםם??

בראשונה נעתיק דברים שאמר רבינו 
לב -כמה פעמים להורים שבורי
  מהתנהגות הבן, והסיחו בפניו כי יש

  
  
  

ה, אולי הם גרמו בהם רגשות אשמ 
לזה, החינוך שלהם לא הצליח, או אז 
רבינו היה מבטל את הדברים מכל וכל 
באומרו: זה לא נכון, האשם הוא הילד, 
הוא 'משוגע' כלשון רבינו, שהוא עזב 
את דרך הישר, בדרך כלל האשמה אינה 

  בהורים, זה לא נכון!
וכמדומה שהיה פעם אב שהגיע לפני 
רבינו ושפך את ליבו על צרתו שבתוך 
ביתו וביקש מרבינו שהוא רוצה לקבל 
על עצמו עינויי גלות וכדומה לתקן מה 

 -הוא שפוגם בנו, ושכביכול אולי 
ההורה אשם בזה, רבינו גער בו 
נמרצות, ואמר לו תפסיק לחשוב 
שטויות כאלו, טוביא חטא וזיגוד 

(פסחים קי"ג ב', כלומר לא יתכן  מינגיד?
  שאחד יחטוא והאחר ייענש).

'אמנם, בודאי אדם נתפס על עבירות 
אנשי ביתו אך דווקא אם יכול היה 
למחות בידם, אבל במקרה כזה כבר 
מחית בילדך, ומעכשיו ואילך, תשקע 
בלימוד, ותרבה בתורה ובמצוות, 
והקב"ה ירחם', סיים לו רבינו את 

  דבריו.
    ממייננווגגללוותת  בביי

אגב נושא של גלות, נעתיק כאן עובדא 
מצמררת, שהתרחשה עם בן תורה 
ממדינה בחו"ל. היה זה לפני כעשור 
שנים, אחד מבני התורה שדר במדינת 
חו"ל היה נוהג בקביעות באוטו. ביום 
מן הימים הוא נסע בכביש ורח"ל אירע 
תאונה, והרג נפש. במר ליבו הוא עלה 

 ונכנס לארץ ישראל, נסע לבני ברק
   לרחוב רשב"ם, אל חדרו של רבינו 

  
  
  
  

בינו מיד אמר ר וסיפר לו את הדברים.
הלה היה נבוך לו: אתה חייב גלות. 

והמום והחל לבכות בכי תמרורים. 
ואחרי זה שאל 'אז מה עלי לעשות?', 
ורבינו חזר שוב על הדברים, אתה חייב 

  גלות, תבוא לגור בארץ ישראל.
ואמר,  האיש ניסה 'להמתיק את הדין'

הרי כל משפחתי גרים בחוץ לארץ, מה 
אני יעשה פה לבד, ובכלל, כמה זמן אני 

  יצטרך להיות פה?
השיב לו רבנו ברוגע: אתה חייב גלות! 
אבל אתה לא חייב לבוא לבד, אדרבה 
תביא את כולם לארץ ישראל... ואחרי 
זה אתה כבר תהיה מרוצה ותירצה 

זו (א"ה, אין בעובדא  להישאר פה תמיד...
  פסק הלכה גורף).

מענין לענין, פעם אחת הוצרך רבינו 
למשהו, וביקש שיקראו את בנו, 
כשהגיע חייך ואמר לו, אני צריך 
שתעשה כך וכך, אמנם אסור להשתמש 
בתלמיד חכם אבל יש לך מצות כיבוד 

  אב...
העיר הבן, אצלך אבא, כולם בחשש 
תלמידי חכמים, רק אם נביא גוי אין את 

  החשש הזה.
חלילה' נזעק רבינו, שכחת גמרא '

המזמן עובד  כל(סנהדרין ק"ד.) מפורשת, 
כוכבים לתוך ביתו ומשמש עליו גורם 

  ...גלות לבניו

  
 
 
  
 

  ההפפווךך  בבהה  ווההפפווךך  בבהה  דדככווללהה  בבהה!!

ששווםם  תתררוופפהה  ללאא  תתממתתייקק  אאתת  ההממררייררוותת    
  ההררווחחננייתת..  תתממווננתת  אאייללווססטטררצצייאא..

  ההררבב

  ההלללל

קקוופפררממןן    

ששללייטט""אא    

  בבממחחייצצתת

  ררבבייננוו
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 פפנניינניי  ההפפררששהה 
 ))((טט""זז  יי""טט ""ככלל  ההעעדדהה  ווייקקההלל  עעללייההםם  קקררחח  אאתת""

את רבנו: מדוע לא הוכיחו מן המן מי הוא הצודק, כי הלא שאלו 
(יומא  לצדיקים ירד סמוך לפתח הבית ולרשעים רחוק מן הבית 

המן של קרח יורד סמוך לביתו   ואם כן היה צריך לבדק אם ע"ה א'),
 חוק, ולפי זה לקבע אם צדיק הוא או רשע.או ר
ותמיד  לה השיב שכנגד בעלי מחלקת לא יועיל שום תרוץ,יובתח

פנים מדוע המן ירד רחוק, ואדרבה, הם עוד  ויסבירו באלף א
יאמרו שמפני שלא פעלו מספיק נגד משה רבנו נענשו שהמן 

 התרחק...
ת  קושביום המחלמוסר פרק ל"ז)  (שבטולאחר מכן הראה כי מובא 

 של קרח עם משה לא ירד המן לישראל.
אביו מרן  הביא רבנו בשם(טעמא דקרא, תהלים ק"ו)  ובמקום אחר 

רת, שתמיד מוצאים  ובעל הקהלות יעקב, כי כך דרכם של בעלי בק
 חסרונות במנהיגי ישראל:
יקנאו למשה במחנה, לאהרן קדוש ה'',  נאמר בפסוק בתהלים: 'ו

ואמר על זה בדרך רמז: על משה רבנו שהיה פרוש מן הבריות  
במחנה", כלומר שכמנהיג ישראל "ועלה לשמים כמלאך, קנאו לו 

צריך יותר להיות במחנה ולהיות מערב בין האנשים, ואלו  הוא 
על אהרן שכן היה במחנה, אוהב שלום ורודף שלום, בין אדם 
לחברו ובין איש לאשתו, עליו טענו למה אינו מספיק "קדוש ה'", 

 בדל.ופרש ומושככהן גדול, עליו להיות מ
ים רבנו שליט"א: ובאמת בכל הדורות היו כאלו שהתלוצצו  יומס
תלן הקב"ה בכל תק על גדולי התורה, על הצדיקים ששברו עוד

מונם, ואלו גדולי  ם לבסוף המתלוצצים אבד זכרם הם ומדור, אמנ
 התורה ותורתם נשארו לעולם בזה ובבא.

בשנת תשנ"ח, כשנחלש מרן הגרא"מ שך זצוק"ל, החל מרן 
הגראי"ל שטינמן להנהיג את כלל הצבור, כשהוא מפריח את 

התורה מחד בפתיחת רשתות של כוללים וביסוד קרנם של בני 
ספינת צרכי הכלל של היהדות   ט אתוישיבות בכל הארץ, ומנ

ת בעולם כלו. במקביל החלו ליצני הדור לדבר עליו עתק,  החרדי
דברי בלע ורשע. קרא אז רבנו שליט"א לבנו של הגראי"ל, הגאון  

ראל, רבי שרגא שליט"א, ואמר לו: הנה הראיה שאביכם מנהיג יש
דרכם   ובהק לגדלותו, שכךשכבר הלצים מדברים נגדו וזהו סימן מ

(במדבר י"א  עוד מימות משה רבנו. לאחר מכן הראה לו את הרש"י 
 'על מנת שיהיו סוקלים אתכם ומחרפים אתכם'... :י"ב)

  ((יי""זז  ככ""גג))  ""צצייץץ  ווייגגממלל  ששקקדדייםם  ""ווייצצאא  פפררחח  ווייצצץץ
 עליהם.ויש לעין, מי שירצה לאכל שקדים אלו, מה מברך 

בעציץ  קת האחרונים מה מברכים על מה שגדלוכי הנה יש מחל
, שאם גדל שם אחד (סוף כלל נ"א) שאינו נקוב. שדעת החיי אדם

מחמשת מיני דגן ועשה ממנו פת, אי אפשר לברך על זה המוציא, 
רות או ירקות שגדלו שם  יכי אין זה 'מן הארץ', וכן אין לברך על פ

 האדמה. בורא פרי העץ או בורא פרי
אבל החזון איש סובר בזה, שאמנם המוציא לחם מן "הארץ" על 

רות וירקות שגדלו באינו נקוב אפשר יהפת אי אפשר לומר, אבל פ
לעץ ולאדמה. ואם כן לעניננו, הרי המטה היה עץ   בלברך, כי נחש

, ואם תיב שמות כ"ו ט"ו עצי שטים עומדים)כעץ, ד ב(וגם עץ תלוש נחש
 יברכו העץ.כן לדברי החזו"א 

ך הטבע רק בנס,  דך, אולי יש לחלק שכאן לא צמח כדראבל מאי
ך  על ידי האויר שברכתן שהכל, וצרי ודומה לפטריות שגדלות

 ))ששבבעעננוו  ממטטוובבךך((                                          .(טעמא דקרא)עיון 

 קרחפרשת  388 'גיליון מס

 שמינית שנה "פתש

 גליון זה יוצא לע"נ
 ז"ל ייווססףף  דדוודד  ההגגררבן הרב  ממששהההרב 

 נלב"ע כ"ז סיון תשמ"ז
 תנצב"ה

 נדבת ידידינו החשוב 
 שליט"א ההגגרר  זזייססקקייננדד  ממררדדככייהרב 

 נשמח לקבל תמונות נוספות מהקוראים שיחי',
 ובמיוחד משנים קודמות. בכל ענין שהוא

  ללקקוורראאננוו  ההייקקררייםם..
כשלושים שנה  בתמונה העליונה מרן שליט"א נראה לפני

במעמד הכנסת ספר תורה, כשמאחור רואים את האורות, 
 ובצד שמאל אפשר להבחין בילד המחזיק לפיד מכובה.

בתמונה התחתונה נראה מרן ממתין אחרי כתיבת אות בספר 
תורה, כשעל ידו יושב תורם הספר תורה הרב צבי מרדכי 

ר לנו (הכרת תודתנו העמוקה לחתנו הרב קלין שמסגולדרייך ז"ל 
צרור תמונות בלתי מוכרות, בנפש חפיצה, לעלוי נשמת חמיו,  

 במלאות שלושים לפטירתו בימים אלו)
נבקש את עזרת הקוראים מי שיודע פרטים אודות המעמד, בו 
השתתף מרן שליט"א, ומזהה את הדמויות המופיעות, יתקשר 

, או בדוא"ל 45900-05331לטל' המערכת 
ig0533145900@gmail.com 

 בברכה מרובה ותודה מראש
 יצחק גולדשטוף
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מבאר הרמ"א הענין בזה, כי עבודת הקטורת 

היא רמז נפלא על השלום והאחדות בין כל חלקי 

שהיא  מהלבונה  הקטורת  סממני  כל  כי  ישראל, 

עד  צדיקים,  על  הרומזת  שבבשמים  המובחרת 

החלבנה שריחה רע שהיא רמז על פושעי ישראל, 

וצריך  ישראל,  חלקי  כל  על  נפלא  רמז  בהם  יש 

לחברם יחד כמו שכתוב )שמות ל-לה(: "ועשית אותה 

קודש".  טהור  ממולח  רוקח  מעשה  רוקח  קטורת 

שאין  תענית  "כל  ו:(:  )כריתות  בגמרא  ששנינו  וזהו 

חלבנה  שהרי  תענית,  אינה  ישראל  מפושעי  בה 

לפי  קטורת".  סממני  עם  ומנאה הכתוב  רע,  ריחה 

זה מבאר הרמ"א בלשון קדשו:

"והיה הקטורת ממולח טהור קודש מעורב זה 

בזה, כי באמת כל הסמנים האלו לא היו אלא כלל 

)אבות פ"ה  אחד והוא אומה הישראלית, ולכן אמרו 

היה  במקדש  שנעשו  נסים  מעשרה  שאחד  מ"ה( 

אחד מהן שהרוח לא מסלק ענן הקטורת, כי אפילו 

כל הרוחות שבעולם אינן עוקרין ישראל ממקומן, 

יוכלו  לא  רבים  מים  ח-ז(  השירים  )שיר  שנאמר  כמו 

זה עד  והיה מקטירים קטורת  לכבות את האהבה. 

הטובות  מעשיהן  כי  למעלה,  עשן  מעלה  שהיה 

ומעוררים  למעלה,  עולין  ישראל  של  והנעימים 

הכוחות עד שירדו הטובות והשפעות למטה, כמו 

שאמרו רבותינו ז"ל )איכ"ר א-לג( שישראל מוסיפים 

כח בגבורה שלמעלה".

בפועל:  שהיה  הכהן  באהרן  הקב"ה  בחר  לכן 

הבריות  את  אוהב  שלום,  ורודף  שלום  "אוהב 

ויעבוד  הגדול  הכהן  שיהיה  לתורה",  ומקרבן 

עבודת הקטורת ביום הכיפורים בקדשי הקדשים, 

כדי לכפר על כל ישראל ולכלול בהם גם את פושעי 

שהמשיך  ידי  על  חלבנה,  בבחינת  שהם  ישראל 

עליהם מקדושתו לקרבם לתורה.

משה  שאמר  מה  הרמ"א  מפרש  זה  לפי 

מעל  אש  עליה  ותן  המחתה  את  "קח  אהרן:  אל 

המזבח ושים קטורת והולך מהרה אל העדה וכפר 

עליהם", שצוהו אמנם להקטיר קטורת, אבל רמז 

לכבות  ישראל,  אצל  הקטורת  עבודת  שיעבוד  לו 

אצלם את אש המחלוקת ולעשות שלום ביניהם, 

הנה הדברים בלשון קדשו:

 משפחת מהדב הי"ו - לעילוי נשמת אמם האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני ע"ה

ובנסתר,  בנגלה  קטורת  להקטיר  צוהו  "כי 

המחלוקת  ולהשקיט  לחבירו,  איש  בין  דהיינו 

המחתה  את  קח  שאמר  וזהו  ביניהם,  שהיה 

שהוא רמז ללב אדם כמו שנתבאר למעלה, ושים 

קטורת כאשר תדבר על לבם להשלימם ולקשרם 

ביחד, על האש אשר לקח מעל המזבח ושמו על 

זה  ידי  ועל  למעלה  ענינו  נתבאר  וכבר  המזבח, 

המגפה נעצרה".

במבחן  רבינו  משה  בחר  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

הקטורת, וקרח ועדתו שחלקו על השלום והציתו אש 

המחלוקת בישראל, מתו ונשרפו על ידי שהקטירו 

את הקטורת, כי המחלוקת שעוררו בישראל היתה 

סתירה עצומה לעבודת הקטורת לקשר בין כל חלקי 

ישראל מהלבונה עד החלבנה.

 רותפתק הארץ את פיהר
ללמד לישראל מדת השלום

העמוקה  כוונתו  בזה  באר  נלך  המלך  בדרך 

"ופצתה האדמה את  של משה רבינו שגזר אומר: 

חיים  וירדו  להם  אשר  כל  ואת  אותם  ובלעה  פיה 

שאולה". בהקדם לבאר הטעם שברא הקב"ה את 

האדם עפר מן האדמה, כמו שכתוב )בראשית ב-ז(: 

"וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח 

באפיו נשמת חיים".

שכתוב  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ויש 

נעשה  אלקים  "ויאמר  א-כו(:  )שם  האדם  בבריאת 

הטעם  רש"י  ופירש  כדמותנו".  בצלמנו  אדם 

שאמר הקב"ה "נעשה" בלשון רבים ולא "אעשה" 

המלאכים  עם  הקב"ה  נמלך  כי  יחיד,  בלשון 

עם  אפילו  מתייעץ  שהגדול  ענוה,  מדת  ללמדנו 

הקטן ממנו.

זה  לקח  הקב"ה  אותנו  שלימד  הטעם  והנה 

על  הוא  האדם,  בבריאת  דוקא  הענוה  מדת  על 

פי המבואר בגמרא )סוטה ה.( שאין הקב"ה משרה 

שכינתו אלא על העניו, ואמרו עוד: "כל אדם שיש 

בו גסות הרוח אמר הקב"ה, אין אני והוא יכולין לדור 

בעולם". לכן מיד בבריאת האדם רמז הקב"ה על 

מדת הענוה, כדי שילמד ללכת בדרכו של הקב"ה, 

ואז יזכה שישרה עליו הקב"ה שכינתו.

לפי זה יש לומר כי מטעם זה ברא הקב"ה את 

נשגב  לקח  בו  שיש  האדמה,  מן  עפר  האדם  גוף 

רבבי  מאלפי  מורכב  העפר  כי  השלום,  מדת  על 

גרגיר  וכל  מספר,  להם  שאין  חול  גרגירי  רבבות 

כל  כאשר  אבל  ערך,  שום  לו  אין  עצמו  בפני  חול 

נוצר  בשלום,  יחד  להיות  מצטרפים  החול  גרגירי 

הארץ,  כדור  את  המכסה  האדמה  עפר  מהם 

מאכלים  ממנו  להצמיח  וגם  עליו  לדרוך  שאפשר 

לכל הנבראים.

אבינו  ליעקב  הקב"ה  שהבטיח  הטעם  וזהו 

"והיה זרעך כעפר הארץ  שמדתו שלום )שם כח-יד(: 

שכבר  אף  כי  ונגבה".  וצפונה  וקדמה  ימה  ופרצת 

העולם  את  יאיר  שזרעו  אבינו  לאברהם  הבטיח 

ככוכבי השמים, כמו שכתוב )שם טו-ה(: "ויוצא אותו 

החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם 

תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך", עם כל 

זאת אם לא יחיו בשלום אלא כל אחד יחזיק עצמו 

לכוכב המאיר בשמים, ישלוט עליהם שרו של עשו 

השונא את השלום ויתגבר עליהם.

שלום:  שמדתו  ליעקב  הקב"ה  הבטיח  לכן 

"והיה זרעך כעפר הארץ", שכל אחד ישכיל להבין 

שום  לו  שאין  חול  כגרגיר  הוא  הרי  עצמו  שמצד 

וזהו שהבטיח הקב"ה לאברהם אבינו אחרי  ערך. 

ארבה  והרבה  אברכך  ברך  "כי  כב-יז(:  )שם  העקידה 

שפת  על  אשר  וכחול  השמים  ככוכבי  זרעך  את 

שמונה  תפלת  בסיום  מתפללים  שאנו  וזהו  הים". 

"ונפשי כעפר לכל תהיה". שנחזיק עצמנו  עשרה: 

בהצטרפות  רק  ערך  שום  לנו  שאין  חול,  כגרגיר 

יחד כל שבטי ישראל.

מעתה יאירו עינינו להבין מעט מזעיר חכמתו 

של משה רבינו, שהעניש את קרח ועדתו בעונש 

אותם  ובלעה  פיה  את  האדמה  "ופצתה  המיוחד: 

כדי  שאולה",  חיים  וירדו  להם  אשר  כל  ואת 

השלום.  מדת  על  האדמה  מעפר  לקח  שילמדו 

בכך  כי  פיה",  את  הארץ  "ותפתח  שכתוב:  וזהו 

כאילו  זה  הרי  ועדתו,  קרח  את  האדמה  שבלעה 

לישראל,  תוכחה  דברי  לומר  פיה  את  פתחה 

בשלום,  להיות  הנשגב  הלקח  ממנה  שילמדו 

כי  גרגיר עפר חשיבות  הארץ שאין לשום  כעפר 

אם מצד הצטרפותם יחד.
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ודרשו במדרש )ב"ר צח-ב(: "צוה אותן על המחלוקת, 

אמר להון תהיו כולכון אסיפה אחת".

 ברכת רוישם לך שלוםר
כנגד יעחב אבינו

בשרשרת  חוליה  עוד  שמצינו  מה  והנה 

שמבואר  מה  פי  על  אבינו,  יעקב  של  השלום 

וכשמסיים(  ד"ה  עשרה  שמונה  )תפלת  ב"אבודרהם" 

אבותינו  את  מזכיר  ציבור  שהשליח  הטעם 

ברכנו  'אבותינו'  ואלקי  "אלקינו  הכהנים:  בברכת 

בג'  ברכות  ג'  כי  בתורה".  המשולשת  בברכה 

פסוקים שבברכות הכהנים הן כנגד ג' אבות.

ברכה  אחרי  לענות  שנוהגים  הטעם  וזהו 

אבינו",  אברהם  בזכות  רצון  יהי  "כן  הראשונה: 

יצחק  בזכות  רצון  יהי  "כן  שניה:  ברכה  ואחרי 

אבינו", ואחרי ברכה שלישית: "כן יהי רצון בזכות 

יעקב אבינו". נמצא לפי זה כי הברכה השלישית: 

"ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום", היא כנגד יעקב 

אבינו שמדתו שלום.

לפי זה נשכיל להבין הטעם שעשו הרשע הוא 

)במדב"ר  במדרש  שמבואר  מה  פי  על  שלום,  שונא 

יא-ז( הטעם שברכת הכהנים מסתיימת בשלום, כי 

שלום הוא כלי המחזיק בתוכו את כל הברכות: "רבי 

שמעון בן חלפתא אמר, גדול שלום שאין כלי מקבל 

יברך  ה'  כט-יא(  )תהלים  שנאמר  שלום,  אלא  ברכה 

את עמו בשלום, אף בברכת כהנים אחר כל ברכות 

וישם לך שלום, לומר שאין הברכות  סיימן בשלום 

מועילות כלום אלא אם כן שלום עמהם".

הנה כי כן מטעם זה שונא עשו את השלום, כי 

רצונו למנוע מישראל את כל הברכות, שאין להן 

קיום רק בשלום שהוא כלי מחזיק ברכה לישראל. 

לכן זה לעומת זה מבקש יעקב אבינו שמדתו שלום 

ובאחווה  בשלום  שיתאספו  "האספו",  מישראל 

ויתרחקו מן המחלוקת שהיא באה מקליפת עשו 

שונא השלום.

כאחד  שמו  שמצד  קרח  כי  זה  לפי  נמצא 

המחלוקת  אש  את  בישראל  הצית  עשו,  מאלופי 

והחריב את השלום, יצא בעצם במלחמה עצומה 

מצד  השלום  שורש  שהוא  אבינו  יעקב  כנגד 

הקדושה, לכן התפלל יעקב שלא יזכר שמו בעדת 

עליו  שהתגברה  משום  השלום  על  שחלק  קרח, 

קליפת עשו שונא השלום. 

 רבינו החדוש הניצוץ של יעחב אבינו
סיים את המשניות בשלום

דבר בעתו מה טוב להעלות על שלחן מלכים, 

כי על פי האמור יאירו עינינו וישמח לבנו להבין מה 

שבחר רבינו הקדוש לפתוח את המשניות בתורה 

שבעל פה במשנה )ברכות ב.( במצות קריאת שמע: 

"מאימתי קורין את שמע בערבית", ולסיים את כל 

מחזיק  כלי  הקב"ה  מצא  "לא  במשנה:  המשניות 

ברכה לישראל אלא השלום, שנאמר ה' עוז לעמו 

מנהג  ידוע  וכבר  בשלום".  עמו  את  יברך  ה'  יתן 

ישראל לקשר סמיכות סיום המשניות לתחילתן, 

על דרך המשנה בספר יצירה )פ"א מ"ה(: "נעוץ סופן 

בתחילתן ותחילתן בסופן".

חי"  איש  "בן  בעל  הגה"ק  שביאר  מה  נקדים 

בספרו "בן יהוידע" )ברכות ב.( הטעם שפתח רבינו 

על  שמע,  קריאת  במצות  המשניות  את  הקדוש 

פי מה ששנינו במשנה )אבות פ"ב מ"א(: "רבי אומר, 

שהיא  כל  האדם,  לו  שיבור  ישרה  דרך  איזוהי 

וביאר  האדם".  מן  לו  ותפארת  לעושיה  תפארת 

רבינו האריז"ל ב"לקוטי ש"ס" )שם( הטעם שבחר 

של  הניצוץ  היה  כי  תפארת,  במדת  הקדוש  רבינו 

יעקב אבינו שמדתו תפארת.

וכתב ה"מגלה עמוקות" על ואתחנן )אופן פג(, כי 

מטעם זה נקרא רבי יהודה הנשיא - נשי"א נוטריקון 

נ'יצוץ ש'ל י'עקב א'בינו. לפי זה מבאר ה"בן יהוידע", 

יעקב  של  הניצוץ  הקדוש  רבינו  בחר  זה  מטעם  כי 

אבינו לפתוח את התורה שבעל פה במצות קריאת 

כמבואר  פטירתו,  לפני  אבינו  יעקב  שתיקן  שמע 

במדרש )ב"ר צח-ג(: "הקבצו ושמעו בני יעקב, מכאן 

זכו ישראל לקריאת שמע".

כן לפי מה שנתבאר מהזוהר הקדוש,  כי  הנה 

כי מדתו של יעקב אבינו תפארת היא השלום, יש 

לומר כי מטעם זה בחר רבינו הקדוש ניצוץ יעקב 

בענין  המשניות  לסיים  תפארת,  כן  גם  שמדתו 

השלום: "לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל 

אלא השלום", שהוא גם כן מדתו של יעקב, ובכך 

נעוץ סיום המשניות לתחילתן: "מאימתי קורין את 

ליעקב  שמע בערבית", ששני המאמרים קשורים 

אבינו עמוד התורה.

 המבקן הנפלא של החטורת
שמחשרת את כל ישראל

הנה מה טוב ומה נעים לצרף רעיון נשגב שזכינו 

ב"תורת  הרמ"א  של  הטהורה  ממשנתו  לדלות 

לבאר  ביאור,  בתוספת  לו(  פרק  ב  )חלק  העולה" 

במבחן  ועדתו  קרח  את  משה  שהעמיד  הטעם 

הקטורת, כדי להוכיח שהקב"ה בחר באהרן להיות 

כהן גדול, כמו שכתוב )במדבר טז-ה(:

"וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר, בוקר וידע 

ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר 

מחתות  לכם  קחו  עשו  זאת  אליו.  יקריב  בו  יבחר 

קרח וכל עדתו, ותנו בהן אש ושימו עליהן קטורת 

לפני ה' מחר, והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש 

רב לכם בני לוי".

של  למבחן  חוצפתם  ברוב  נענו  ועדתו  קרח 

עליהם  ויתנו  מחתתו  איש  "ויקחו  יח(:  )שם  משה 

שלהם  המר  והסוף  קטורת".  עליהם  וישימו  אש 

פיה  את  הארץ  "ותפתח  לב(:  )שם  להגיע  איחר  לא 

אשר  האדם  כל  ואת  בתיהם  ואת  אותם  ותבלע 

לקרח ואת כל הרכוש... ואש יצאה מאת ה' ותאכל 

את החמישים ומאתים איש מקריבי הקטורת".

בכך לא תם המבחן הנפלא של הקטורת, אלא 

ועדתו  קרח  של  לאיבודם  שגרמה  קטורת  אותה 

להצלתם  גרמה  עצמה  היא  האדמה,  פני  מעל 

כמו  בהם,  שפשטה  המגפה  בעצירת  ישראל  של 

שכתוב )שם יז-יא(:

ותן  המחתה  את  קח  אהרן  אל  משה  "ויאמר 

עליה אש מעל המזבח ושים קטורת והולך מהרה 

ה'  מלפני  הקצף  יצא  כי  עליהם  וכפר  העדה  אל 

החל הנגף, ויקח אהרן כאשר דיבר משה וירץ אל 

תוך הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן את הקטורת 

החיים  ובין  המתים  בין  ויעמוד  העם,  על  ויכפר 

ותעצר המגפה".

 כוונתו העמוחה של יעחב אבינו שהחדים להתפלל:
רבחהלם אל תקד כבודיר, שלא יזכר שמו בעדת חרק

 יעחב אבינו לעומת עשו הוא שורש השלום
כמו שדרש בזוהר החדוש: רעושה שלום במרומיו דא יעחבר

 יעחב אבינו שמדתו תפארת הכלולה מקסד ומגבורה
עושה שלום בין אברהם שמדתו קסד ליצקח שמדתו גבורה

 הברכה השלישית בברכת כהנים היא כנגד יעחב אבינו
לכן היא מסתיימת בשלום: רוישם לך שלוםר



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

 פרשת חרק תשרפ | ב

בריתי  את  לו  נותן  הנני  אמור  "לכן  כה-יב(:  )במדבר 

שלום, לקביל עשו שהוא שונא שלום, שכן עש"ו 

בחושבנא שלו"ם".

מעתה יאירו עינינו להבין דברי ה"חתם סופר", 

לוי שהיה כשמו של  בני  שנתנו  "קרח"  איך השם 

אחד מאלופי עשו, גרם לקלקל אצלו מדת השלום 

עשו  של  הרע  כח  כי  בישראל,  מחלוקת  ולעורר 

"שונא שלום" התגבר עליו  הרשע שהוא בבחינת 

באמצעות שמו. וזהו פירוש הכתוב: "ויקח קרח", 

השם קרח לקח ממנו את קדושת השלום, שהיה 

לו לרשת בהיותו "בן יצהר בן קהת בן לוי".

וזהו הטעם שחלק קרח על אהרן הכהן שמדתו 

"ויראו כל העדה  שלום, כמו שכתוב )במדבר כ-כט(: 

בית  כל  יום  שלשים  אהרן  את  ויבכו  אהרן  גוע  כי 

האנשים  ישראל,  בית  "כל  רש"י:  ופירש  ישראל". 

והנשים, לפי שהיה אהרן רודף שלום ומטיל אהבה 

שנינו  וכן  לאשתו".  איש  ובין  מריבה  בעלי  בין 

במשנה )אבות פ"א מי"ב(: "הלל אומר, הוי מתלמידיו 

את  אוהב  שלום,  ורודף  שלום  אוהב  אהרן,  של 

הבריות ומקרבן לתורה".

ולבניו  לו  אהרן  זכה  זה  מטעם  כי  לומר  ויש 

"ישא  במצות ברכת הכהנים המסתיימת בשלום: 

ה' פניו אליך וישם לך שלום". ודרשו במדרש )ויק"ר 

ונחמות  וטובות  הברכות  שכל  שלום  "גדול  ט-ט(: 

בשלום,  חותמין  ישראל  על  מביאן  שהקב"ה 

עושה  בתפלה  שלום,  סוכת  פורש  שמע  בקריאת 

קרח  לכן  שלום".  לך  וישם  כהנים  בברכת  שלום, 

עליו  נתגברה  עשו  מאלופי  כאחד  שמו  שמצד 

על  במחלוקת  יצא  השלום,  שונא  עשו  קליפת 

שלום  אוהב  שהיה  אהרן  של  הגדולה  הכהונה 

ורודף שלום מצד הקדושה.

רחרק שנעשה חרקה בישראלר

"קרח"  השם  איך  לבאר  תבלין  להוסיף  ויש 

שהיא  עשו  קליפת  על  מורה  עשו  מאלופי 

בגמרא  שדרשו  מה  פי  על  לשלום,  התנגדות 

שנעשה  "קרח  לגנאי:  קרח  של  שמו  קט:(  )סנהדרין 

המשמעות  להבין  ביאור  וצריך  בישראל".  קרחה 

"קרחה" בישראל. ונראה לבאר  העמוקה שנעשה 

דברי חכמים וחידותם על פי מה שגילו לנו חכמינו 

אדם  של  ראשו  שערות  בענין  נפלא  מאמר  ז"ל 

בגמרא )ב"ב טז.(:

ובסערה  חרף  בסערה  איוב  רבה  "אמר 

ר  ֲאשֶׁ ט-יז(  )איוב  דכתיב  חרף  בסערה  השיבוהו, 

ָעָרה ְיׁשּוֵפִני, אמר לפניו רבונו של עולם, שמא  שְׂ בִּ

רוח סערה עברה לפניך ונתחלף לך בין איוב לאויב. 

עשה  זה  לעומת  "זה  ז-יד(:  )קהלת  בבחינת  בעולם, 

האלקים". יעקב אבינו הוא שורש הקדושה של כלל 

ראש  פורה  שורש  הוא  הרשע  עשו  ואילו  ישראל, 

ולענה של כל כוחות הרע המתנגדים לקדושה.

אמנו,  לרבקה  הקב"ה  גילה  זה  נשגב  יסוד 

אחד  בקרבה,  מתרוצצים  שהבנים  כשראתה 

שם  של  תורה  פתחי  על  כשעברה  לצאת  מפרכס 

על  עוברת  כשהיתה  לצאת  מפרכס  ואחד  ועבר, 

כה-כב(:  )בראשית  כתוב  כך  על  זרה,  עבודה  פתחי 

זה  למה  כן  אם  ותאמר  בקרבה  הבנים  "ויתרוצצו 

גוים  שני  לה  ה'  ויאמר  ה',  את  לדרוש  ותלך  אנכי 

מלאום  ולאום  יפרדו  ממעיך  לאומים  ושני  בבטנך 

יאמץ ורב יעבוד צעיר". 

הנה כי כן כמו שעשו הרשע מצד הקליפה הוא 

"שונא שלום", כן יעקב אבינו מצד הקדושה הוא 

"אוהב שלום" כי מדתו שלום. כמו שדרש בזוהר 

הקדוש )פרשת ויקרא יב.( מקרא שכתוב )איוב כה-ב(: 

שם  ומפרש  יעקב".  דא  במרומיו,  שלום  "עושה 

ואילו  גבורה,  כי אברהם מדתו חסד, יצחק מדתו 

ומגבורה,  מחסד  הכלולה  תפארת  מדתו  יעקב 

של  החסד  בין  להשלים  שלום  מדתו  כי  נמצא 

אברהם והדין של יצחק.

יומתק להבין בזה מה שמצינו בפרשת וישלח, 

עשו,  עם  להיפגש  ביתו  בני  כל  עם  יעקב  כשהלך 

והיה מתיירא מאד שלא ילחם בו עשו, מגלים לנו 

"תני כינוסו וכינוס  חכמינו ז"ל במדרש )ב"ר פד-א(: 

והאחדות  השלום  כי  הרי  עשו".  מיד  הצילו  בניו 

ולפי  עשו,  מיד  אותם  הצילו  השבטים  בין  שהיו 

מבטל  בקדושה  השלום  כי  בזה  הכוונה  המבואר 

את כוחו של עשו שהוא "שונא שלום".

יעקב  נשכיל להבין הצוואה שהשאיר  זה  לפי 

ממחלוקות  להתרחק  עולם,  לדורות  לבניו  אבינו 

שכתוב  כמו  ובאהבה,  בשלום  יחד  ולהתאסף 

)בראשית מט-א(: "ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו 

ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים". 

 קתם סופר: ראני תמה על צדיחים בני לוי
שחראו שם בנם חרק שהוא שם מאלופי עשו... וקזי מה עלתה ביהר

 מדרש: ררבת שכנה לה נפשי עם שונא שלום
וכי יש אדם שונא שלום, ]אלא זה[ עשו שונא השלוםר

 קתם סופר: רושמעתי מרעי הגאון מהו' אברהם בינגא סגרל
כי עשרו גימטריא שלורם בטומאה על כן נחרא שונא שלוםר

 חרק מצד שמו שהיה כאקד מאלופי עשו נתגברה עליו
חליפת עשו שונא השלום והצית את אש המקלוחת בישראל

את  ה'  ויען  לח-א(  )שם  דכתיב  השיבוהו,  בסערה 

איוב מן הסערה ויאמר ]וגו'[ ֱאָזר ָנא ְכֶגֶבר ֲחָלֶציָך 

נימין  הרבה  ]הקב"ה[  לו  ְוהוִֹדיֵעִני, אמר  ָאְלָך  ְוֶאשְׁ

גומא  לה  בראתי  ונימא  נימא  וכל  באדם,  בראתי 

בפני עצמה, שלא יהו שתים יונקות מגומא אחת, 

מחשיכות  אחת  מגומא  יונקות  שתים  שאלמלי 

מאור עיניו של אדם, בין גומא לגומא לא נתחלף 

לי, בין איוב לאויב נתחלף לי".

נמצינו למדים מזה יסוד גדול כי שערות ראשו 

שצריך  השלום  על  נפלא  רמז  בהן  יש  אדם  של 

שלום  שאין  הסיבה  כי  לחבירו,  אדם  בין  לשרור 

בין בני אדם, היא מפאת הקנאה התאוה והכבוד 

שכל אחד חושב שחבירו לוקח ממנו מה ששייך 

לו, אולם משערות ראשו של אדם אנו למדים, כי 

שהרי  לחבירו,  שמוכן  במה  לגעת  יכול  אדם  אין 

עם  לזו,  זו  קרובות  כך  כל  הן  שהשערות  אף  על 

כל זאת כל שערה יש לה גומא בפני עצמה, ואין 

שתים יונקות מגומא אחת.

לאחד  עשו  בני  קראו  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

מאלופיהם "אלוף קרח" שהוא מלשון "קרחה", כי 

במספר  שלו"ם  שהוא שונא  עש"ו  בהיותם מבני 

על  הנשגב  הלקח  ללמוד  מסרבים  הם  השוה, 

"קרח" בן  מדת השלום משערות הראש. לכן גם 

יצהר ששמו היה כשם אחד מאלופי עשו, עשה 

השלום  את  שהחריב  ידי  על  בישראל  "קרחה" 

נעשו  כאילו  זה  והרי  בישראל,  מחלוקת  ועורר 

ישראל קרחים בלי שערות הראש ללמוד מהן על 

מדת השלום.

 יעחב אבינו מדתו שלום
לעומת עשו שונא השלום

שהקדים  מה  להבין  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

כבודי",  תחד  אל  "בקהלם  להתפלל:  אבינו  יעקב 

שלא יזכר שמו בעדת קרח, על פי מה שנתבונן על 

מה שסיבב הקב"ה שיעקב ועשו נולדו תאומים, כי 

שניהם מייצגים את ראשי הכוחות של טוב ורע שיש 
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פרשת חרק תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת קרח תש"פ

ביאור הגילוי הנפלא של הקתם סופר זירע

 השם חרק כשם אלוף חרק אקד מאלופי עשו
חלחל את השלום שהיה צריך לרשת מיעחב אבינו

טוב,  מה  בעתו  דבר  קרח  פרשת  בפרשתנו 

מישראל  אחד  שכל  הנשגב  הלקח  על  להתבונן 

היא  מגונה  כמה  מפרשתנו,  ללמוד  צריך 

צריך  וכמה  הצרות,  כל  אם  שהיא  המחלוקת 

שכתוב  כמו  השלום,  אחרי  ולרדוף  להשתדל 

)במדבר טז-יב(: "וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם 

בני אליאב ויאמרו לא נעלה". ופירש רש"י: "מכאן 

מחזר  משה  שהיה  במחלוקת,  מחזיקין  שאין 

אחריהם להשלימם בדברי שלום".

וכבר כתב על כך מאורם של ישראל הפוסק 

גמא"  "תיבת  בספרו  מגדים"  "פרי  בעל  הגדול 

בפרשתנו )ד"ה וכמה גדול(, לבאר בדרך מליצה מה 

"ויקח קרח - פרשה זו יפה  שפירש רש"י )שם א(: 

נדרשת", על פי מה שאמר החכם מכל אדם )משלי 

טוב  כמה  כלומר  טוב".  מה  בעתו  "דבר  טו-כג(: 

הפסח,  בחג  פסח  הלכות  בעתו,  דבר  על  לדרוש 

דיני סוכה בחג הסוכות וכדומה, אולם "פרשה זו" 

המדברת על מחלוקת קרח ועדתו, "יפה נדרשת" 

בכל עת ובכל שעה: "כי אין שעה שאין מחלוקת 

והכל בזמנו".

שהרבה  זו  קשה  בתקופה  ובפרט  בזמננו 

סגולות,  מיני  כל  מחפשים  ישראל  בני  מאחינו 

רעות  פורענויות  מיני  מכל  להינצל  אחד  מצד 

המתרגשות לבוא בעולם, ומצד שני לזכות לשפע 

לנו  אסור  וברוחניות,  בגשמיות  והצלחה  ברכה 

דוד  לנו  שגילה  הבטוחה  הסגולה  את  להחמיץ 

משה  בדרכי  שנלך  ישראל,  זמירות  נעים  המלך 

להבטחה  נזכה  ואז  השלום,  אחרי  שרדף  רבינו 

הברורה )תהלים לד-יג(: "מי האיש החפץ חיים אוהב 

ימים לראות טוב... בקש שלום ורדפהו".

 תפלתו של יעחב אבינו
שלא יזכר שמו בעדת חרק

הקב"ה  שפתח  במה  יאיר  דברינו  פתח 

בן  קרח  "ויקח  טז-א(:  )במדבר  בפסוק  פרשתנו 

יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון 

עוד  והנה כבר כאן בפתיחה  בני ראובן".  בן פלת 

לפני שלמדנו על מחלוקת קרח ועדתו, מגלה לנו 

הכתוב ענין נשגב שקדם כמה דורות לפני קרח, 

זה,  בפסוק  יזכר  שלא  אבינו  יעקב  של  תפלתו 

"ולא הזכיר בן יעקב, שביקש  כמו שפירש רש"י: 

מחלוקתם,  על  שמו  יזכר  שלא  עצמו  על  רחמים 

כבודי".  תחד  אל  בקהלם  מט-ו(  )בראשית  שנאמר 

אבינו  ליעקב  שהיה  המיוחד  הענין  ביאור  וצריך 

שלא יזכר שמו בעדת קרח.

שעשה  הגדול  הפלא  על  להתבונן  ראוי  עוד 

והקב"ה  גוזר  צדיק  בבחינת  ה',  עבד  רבינו  משה 

את  לבלוע  כדי  פיה  את  הארץ  שתפתח  מקיים, 

קרח ועדתו וכל אשר להם )במדבר טז-ל(:

את  האדמה  ופצתה  ה'  יברא  בריאה  "ואם 

חיים  וירדו  להם  אשר  כל  ואת  אותם  ובלעה  פיה 

שאולה, וידעתם כי ניאצו האנשים האלה את ה'. 

ותבקע  האלה  הדברים  כל  את  לדבר  ככלותו  ויהי 

פיה  את  הארץ  ותפתח  תחתיהם,  אשר  האדמה 

אשר  האדם  כל  ואת  בתיהם  ואת  אותם  ותבלע 

לקרח ואת כל הרכוש".

ככה  על  רבינו  משה  ראה  מה  להבין  וצריך 

לבחור דוקא עונש כזה, שתפצה הארץ את פיה 

ותבלע את קרח ועדתו וכל אשר להם. עוד צריך 

את  האדמה  "ופצתה  הכתוב:  מלשון  כי  ביאור, 

פיה", וכן ממה שכתוב: "ותפתח הארץ את פיה", 

משמע  וכן  לדבר.  פה  לה  יש  שהארץ  משמע 

מלשון התנא במשנה )אבות פ"ה מ"ו(, שהזכיר בין 

עשרה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות 

"פי הארץ". וצריך ביאור איזה דיבורים יצאו  את 

את  לבלוע  פיה  את  שפתחה  בשעה  הארץ  מפי 

קרח ועדתו.

 השם חרק אקד מאלופי עשו
שונא שלורם בגימטריא עשרו

רחש לבי דבר טוב לבאר כל זה על פי מה שנצא 

ה"חתם  של  קדשו  בדברות  התבוננות  של  למסע 

לוי,  בני  סופר", שהביע את פליאתו על הצדיקים 

"קרח" כשמו של רשע אחד  שקראו את שם בנם 

מי"א אלופי עשו "אלוף קרח", כמו שכתוב )בראשית 

"אלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו,  לו-טו(: 

אלוף תימן, אלוף אומר, אלוף צפו, אלוף קנז, אלוף 

איום  דבר  סופר"  ה"חתם  מסיק  מזה  וגו'.  קרח" 

ונורא, כי אמנם השם "קרח" גרם לו לאבד את כל 

הקדושים,  מאבותיו  לרשת  ראוי  שהיה  הקדושה 

הנה הדברים בלשון קדשו:

בני  צדיקים  על  תמה  אני  יצהר.  בן  "קרח 

מאלופי  שם  שהוא  קרח  בנם  שם  שקראו  לוי, 

מסקינן  לא  רשעים  לח:(  )יומא  לן  וקיימא  עשו, 

היינו  ואולי  ביה.  עלתה  מה  בשמייהו, וחזי 

על  אף  לומר  לוי,  עד  דמיחסו  קרא  לן  דקמשמע 

ניתק מהרה  פי שהיה חוט המשולש, מכל מקום 

זה  קרח,  ויקח  וזהו  דרשע.  בשמיה  דאסקי  על 

השם קרח, לקח כל מה שהיה לו להתקדש, על ידי 

שהיה בן יצהר וקהת ולוי אבותיו, וזהו השם קרח 

לקח את הכל".

כעבדא קמיה מאריה אחיזנא בשולי גלימתו 

"קרח"  של ה"חתם סופר" זי"ע, לבאר איך השם 

לאש  להתדרדר  לו  גרם  עשו,  מאלופי  אחד 

המחלוקת שהצית בישראל כנגד משה ואהרן, על 

פי מה שהביא ה"חתם סופר" עצמו )פרשת תולדות 

דף קכ טור ב ד"ה במדרש( מה שדרשו במדרש שוחר 

טוב על הפסוק )תהלים קכ-ו(: "רבת שכנה לה נפשי 

]אלא  עם שונא שלום. וכי יש אדם שונא שלום, 

ה"חתם  זה  על  וכתב  השלום".  שונא  עשו  זה[ 

סופר": "ושמעתי מרעי הגאון מהו' אברהם בינגא 

כן  גימטריא שלו"ם בטומאה, על  כי עש"ו  סג"ל, 

נקרא שונא שלום". ]וחזר על זה שם דף קל טור 

ב ד"ה למה אשכל[.

ומצינו מקור מוקדם לכך בדברי "בעל הטורים" 

בגימטריא  "עשו  כה-כה(:  )בראשית  תולדות  פרשת 

פנחס  )פרשת  עמוקות"  ב"מגלה  כתב  וכן  שלום". 

ד"ה בפסיקתא( על הפסוק שהבטיח הקב"ה לפנחס 
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל )אפשר גם ישירות לדפוס( בקובץ להדפסה.

בעמיו,  נכבד  יהודי  איש  היה  הבולשביקית,  המהפכה 
הלא הוא הרב דייניס ז"ל, הונו האגדי הסתכם בעשרות 
מיראתו  כלום  הפחית  לא  זאת  כל  אך   – מיליונים! 

וצדקותו הגדולה.
הוא היה מוקיר תורה בכל לבו, וכבודה היה יקר בעיניו 
עד מאוד, לכבודם של תלמידי חכמים ובעיקר של גדולי 

התורה וראשי הישיבות היה יוצא מגדרו. 
האישי  חשבונו  ועל  בעצמו  מחזיק  היה  דייניס  הרב 
שכל  רוסיה,  ברחבי  ומפוארות  גדולות  ישיבות  כמה 
הוצאותיהם היו עליו ועל צווארו בלבד. ומלבד זאת היה 
ופרנס  גם מפזר הון רב עבור החזקת מוסדות התורה, 

הרבה תלמידי חכמים עניים. 
ז"ל  זה הבטחת חכמינו  יקר  בו בעשיר  ואכן התקיימה 
)שבת כג:(: "דמוקיר רבנן הוו ליה חתנוותא רבנן", וזכה 
גדולי  הימים  ברבות  שהיו  עולם  גאוני  חתנים  לשני 
ומנהיגי הדור. ה"ה הגאון רבי אברהם יצחק בלוך זצ"ל, 
זצ"ל  ואחיו  בשנים,  רבות  המפורסמת  'טעלז'  גאב"ד 

ריש מתיבתא דישיבת טעלז.
ממנו  חמסו  ברוסיה  הגדולה  המהפכה  לאחר 
החדש  החוק  בפקודת  רכושו,  רוב  את  הקומוניסטים 
והאכזר שהלאים את כל רכוש מיליוני האזרחים לקופת 
לא  העצום  העושר  ומכל  'יורד',  נעשה  מאז  המדינה. 
– אך כל זאת לא הפריע את  נשאר בידו כמעט כלום. 
חייו...  משוש  עיקר  היה  לא  הכסף  כלל!  חייו  שמחת 
שני  לו  נשארו  שעדיין  באומרו  תמיד  מתנחם  והיה 
יהלומים יקרים מפז ומפנינים ששווים לא יסולא בפז! 
שני  הם  הלא  לעולם...  ממנו  לקחת  יוכלו  לא  ואותם 

חתניו הגאונים הצדיקים ראשי ישיבת טעלז. 
מעשה מופלא סיפר עליו הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל הי"ד, 
של  העצום  התורה'  'כבוד  את  כשראה  עובדא,  הוי  שבדידיה 

הרב דייניס. 
כשהחזיק  השובע  בשנות  העשיר,  של  הטובים  בימיו  זה  היה 
ברוסיה  זמנים  באותם  התורה  עולם  אדירים,  הון  במצבורי 
ובליטא היה פורח ומשגשג בתרומותיו הנדיבות, להגדיל תורה 

ולהאדירה.
אחת לשנה היה ר' אלחנן עצמו מגיע לביקור בטרקלינו ההדור 
של הרב דייניס, ושוהה בביתו ימים מספר, שהפכו עד מהרה 
לימי 'חג' בבית משפחת דייניס! ר' אלחנן היה ידוע בשמחתו 
ווארט  השופעת, כשתמיד מוכנה על לשונו אמרה שנונה, או 

טוב... מחיה נפשות! 
לפני  לשמש  העת  כל  עומד  דייניס  הרב  היה  ימים  באותם 
ראש  כבודו של  ליכולתו בשביל  ועושה מעבר  הצדיק,  הגאון 
היה  הטירה  את  עזיבתו  ובטרם  המפורסם.  'ברנוביץ'  ישיבת 
מוזיל מכיסו סכום אדיר, שהיה בו כדי להחזיק את כל הישיבה 

לכמחצית השנה!
באחת השנים היה חורף קשה במיוחד, השלגים הרבים שבשו 
את הדרכים, וכתוצאה מכך התעכבו תרומות רבות, והישיבה 
נקלעה למצב קשה. רבי אלחנן נאלץ לצאת תיכף למסע 'גיוס 

כספים' דחוף, על אף הקושי הגדול שבדרכים המושלגות.
החליט רבי אלחנן לצאת אל עירו של הרב דייניס, משם 
לערים  הגבירים  בין  רגליו  לכתת  עוד  יצטרך  שלא  ידע 

רבות, ויוכל תיכף לחזור לישיבה. הדרך היתה קשה, והוא נאלץ 
להתבוסס בשלגים הרבים, בקושי שרך את רגליו בקור הנורא 
החזקת  לצורך  בדרכו  עמד  לא  דבר  שום  אך  ובטיט,  ברפש 

התורה.
כשהגיע קרוב לטירתו ההדורה של הגביר, העיף מבט על בגדיו 
ונדהם למראה עיניו, מעילו היה רטוב כולו משלג ומים, מגפיו 
מלאים בטיט ובבוץ סמיך, טלטולי הדרך הקשה נתנו היטב את 

אותותיהם על בגדיו של ראש הישיבה.
חשב רבי אלחנן בליבו, כיצד אוכל להיכנס כך אל הבית בבגדים 
היטב  הכיר  הוא   – בוץ?  מלאים  ובמגפיים  שכאלו  מלוכלכים 
ועדינים  יקרים  ששטיחים  והמבריק,  המצוחצח  הארמון  את 
פרושים לאורכו ולרוחבו, ורהיטים וחפצי נוי בוהקים בניקיונם 
מי  נוטף  כשכולו  כך  יכנס  באם  הבית.  את  ממלאים  ויופיים 

גשמים ובוץ, הרי הכל יתלכלך!
הטירה  את  בהכירו  בנפשו,  עצה  מצא  קל  הרהור  לאחר 
שבכניסה  הגדול  הפתח  שמלבד  זכר  הקודמים,  מביקוריו 
הראשית המעוצב ביופי והדר רב, ומוביל אל טרקלין האורחים 
המפואר, בו ישב העשיר בכבודו ובעצמו, שם היה כמובן הבית 
רצוף בשטיחים מצוחצחים ורהיטים יקרים. – היתה גם כניסה 
עם  המשרתים  יוצאים  היו  דרכה  הבית,  אל  צדדית  אחורית 

האשפה והכבסים וכדומה אל החצר האחורית. 
סיבב אפוא רבי אלחנן את כל הבנין הענק עדי הגיעו אל אותה 
לחלוץ  וניתן  פרושים,  שטיחים  שאין  ידע  שם  אחורית,  דלת 

המעיל  את  ולהסיר  המטונפות,  המגפיים  את  שם 
שילכלך  בלא  פנימה  להיכנס  יוכל  ומשם  הסחוט, 

את הבית.
ניגש ראש הישיבה אל אותה דלת ונקש עליה קלות, 
העשיר ועוזריו לא שמעו כלל את דפיקותיו בהיותם 
שתי  אך  שבטרקלין.  הראשי  באגף  שעה  אותה 
שמעו  הפנימי  באגף  ששהו  הבית  בעל  של  בנותיו 
נדהמו  הדלת  את  לפתוח  וכשניגשו  הנקישות,  את 
בפתח  ובעצמו  בכבודו  הישיבה  ראש  את  לראות 
זה, והוא מיהר להצביע על מעילו ומגפיו שאילצוהו 

להיכנס מסביב...
שמחת  גדולה  כמה  עד  שידעו  הצדקניות  הבנות 
אביהן באורח רם מעלה זה, התמלאו שמחה וצהלה 
גדול  ובקול  אביהם,  של  לחדרו  הסלון  אל  ומיהרו 
רבי  דא!  איז  ישיבה  ראש  דער  "טאטע!  בישרו: 

אלחנן איז דא!".
חדר  אל  ונחפז  גדולה,  שמחה  התמלא  העשיר 
אך  הדור!  גדול  של  פניו  את  לקבל  כדי  האורחים 
האחורית  הדלת  אל  אותו  לכוון  מיהרו  בנותיו 
באומרם  המבשלות,  ובית  המטבח  שמאחורי 
את  לכלכך  שלא  כדי  משם  נכנס  ישיבה  שהראש 

השטיחים שבכניסה הראשית.
הרב דייניס שינה תיכף את דרכו, ואץ רץ לחפש את 
האורח הדגול. כשהגיע אל אותו פתח צדדי, ומצא 
את ראש הישיבה עומד וממתין עליו, לא היה מסוגל 
לראות כך את הצדיק מופיע בפתח עלוב זה. – הוא 
עליכם'  'שלום  ונתן  רותחות,  בדמעות  בוכה  החל 
הרבי  נכנס  לא  מדוע  שאל:  רוח  ובסערת  רגש,  ברוב  לאורחו 

דרך הפתח הראשי?
השטיחים  את  לטנף  רצה  שלא  והסביר,  אלחנן  רבי  התנצל 

שבכניסה הראשית.
אך העשיר לא קיבל את ההתנצלות, והחל לבכות בקול: וואס 
הרי  לי?[,  מעוללים  הנכם  ]מה  זעק,  רבי?!  מיר  איר  טוהט 
בהתנהגות זו אתם מקלקלים לי את חינוך בני ביתי! הנה מחנך 
אני תמיד את בנותיי היקרות שהתורה חשובה יותר מכל דבר 
אחר שבעולם, ושכל ענייני עולם הזה לא נבראו כי אם לשרת 
אתם  מראים  והנה  לומדיה!  את  ולכבד  הקדושה  התורה  את 
יותר  הללו חשובים  הנוצצים  והשטיחים  כאן שהרהיטים  להן 
הישיבה  ראש  מכבוד  אני  מבקש  במטותא  אנא  התורה...  מן 

שימחל על טרחתו וילווה עמי! 
יצא  וכבוד,  חיבה  ברוב  הישיבה  ראש  של  בידו  תפס  העשיר 
כל  את  בחזרה  סובב  האחורית,  החצר  אל  החוצה  חזרה  עמו 
הטירה, והכניסו ברוב פאר והדר דוקא דרך הכניסה הראשית. 
תוך שהוא מבקשו לצעוד פנימה עם מגפיו המרופשים ומעילו 

הרטוב על השטיחים היוקרתיים. 
"כל אלו לא נועדו כאן אלא לכבודו!" – הכריז העשיר, יבוא נא 
לב  אל  ישית  ואל  והלכלוך שעליו!  הבוץ  כל  הרבי עם  פנימה 
למה שמלכלך את הבית. יראו נא בנותיי וילמדו שכבודה של 
תורה חשוב מכל דבר אחר בעולם, ובזה יוקירו ויכבדו יותר את 

התורה ולומדיה, ואת גדולי ישראל בכל לב!
]טיב השידוכים ח"א לבחורים וחתנים, שער התורה פר' ויצא ד"ה ועיני לאה רכות[
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'

בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

לפי ה' יחנו ועל פי ה' 
יסעו

השתתפתי בחתונה באולם ירושלמי, החתונה נערכה על 
גג האולם, לא לקחתי בחשבון את הקור העז הירושלמי 
יכול  איני  כי  לאשתי  שהודעתי  עד  לעצמותי  שחדרו 

לסבול את הקור ואני חוזר לבית שמש הביתה...
וצעדתי  הקטנים  הילדים  שלושת  את  עמי  לקחתי 

לתחנת האוטובוסים. 
בתחנה שאלו הילדים הקטנים מתי כבר יגיע האוטובוס 
שהלוא גם הם לא היו מצויידים לקור הירושלמי שלא 

צפינו מראש...
מה'  ונבקש  תהילים  פרק  ונגיד  בואו  לילדים  אמרתי 

שישלח לנו את האוטובוס ובטח ה' יעזור לנו מיד...
פצחנו באמירת למנצח יענך, מילה במילה, איך שסיימנו 
רכב  עצר  קראינו,  ביום  יעננו  האחרונות  המילים  את 
רוצה  אתה  אם  אמר:"  הכלה  דוד  שהיה  הנהג  בתחנה, 

לבית שמש תעלה עכשיו..."
המומים  ואנכי  הילדים  בהתרגשות,  לרכב  עלינו 

מההשגחה הלא שיגרתית.
סיפרתי לדוד את אשר אירע בהתרגשות גדולה, הגיב 
אחת  דקה  חלפה  שלא  ואמר,   ": בהתרגשות  הוא  גם 
משהו  שכחתי  שמש,  לבית  לנסוע  שהחלטתי  מהרגע 
בבית והחלטתי פתאום שאני נוסע להביא את זה ותיכף 
להיות  חייב  ואני  הדוד  אני  הלוא  לחתונה...  שוב  חוזר 

נוכח..."
הסבל  ללא  ברכב  בבית  היינו  שעה  מחצי  פחות  תוך 
מהקור, ועדיין לא מעכלים את טיב ההשגחה שהילדים 
לקול  מקשיב  שה'  לחיים  אמונה  כממתק  קבלו 
תפילתינו ובמקום אוטובוס הביא רכב פרטי ממוזג ונוח.

בעל המעשה: י.ר.

 • - • - • 

'תודה הסעים בע"מ'
שנערכה  מהחתונה  הביתה  לחזור  זה  שרציתי  מה  כל 
בבני ברק לביתר ללא שהיות מיותרות עם האוטובוסים, 

שלא יהיה דוחס ושלא ידלגו על התחנה שלי...
אל-על  עיניי  הרמתי  מעייפות,  סחוט  שהייתי  באמת 
ונשאתי תפילה לאבא שבשמים, עודי מבקש והפלאפון 
מצלצל, מאחורי הקו בן דודי שהתקשר לדרוש בשלומי. 
התברר שהוא בדיוק עוזב את בני ברק מחתונה אחרת, 

הוא הציע לבוא לתחנה לאסוף אותי... 
לדבר  והספקנו  הבית  עד  ספיישל  נסיעה  לי  הייתה 
אודות נושא מסויים שהיה חשוב לנו לשוחח בעניין עד 

תומו מתוך רוגע ויישוב הדעת...
לתשב"ר,  תורה  ללמד  לת"ת  מיהרתי  בבוקר  למחרת 
שבשמים  לאבא  ידי  והרמתי  דחוקה  שהשעה  ראיתי 
לא  נזכרתי שעל אתמול  תיכף  אך  לי טרמפ...  שיסדר 
של  הטרמפ  על  לה'  הודיתי  תיכף  כראוי...  לו  הודיתי 
אתמול, טרם בקשתי על היום ורכב נעצר לידי והציע לי 
טרמפ עד לשני בניינים מהת"ת שאני מלמד בו. אמנם 
דקות   10 זה  ברגל  אבל  דקות   2 של  בנסיעה  מדובר 

חשובות  מאוד...
לב  לשים  הוא  המסר  רבים,  סיפורים  עוד  לי  יש 
כל חסדיו, האדם שמקבל  על  לה'  ולהודות  להשגחות 

על פי רוב שוכח להודות כראוי...
בעל המעשה:ה.ה.

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ד'  |<

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים הגה"צ רבי אלחנן וסרמן זצ"ל הי"ד

כששהה הגה"צ רבי אלחנן וסרמן זצוק"ל הי"ד בעיר הקייט מרינבאד, 
בדחיפות  אליו  הגיעה  בריאותו.  לצרכי  הרופאים  מצות  פי  על 
על  דיווחו  בה  שבברנוביץ,  הק'  הישיבה  מהנהלת  בהולה  טלגרמה 
חובות הישיבה שבצילה הסתופפו כארבע מאות תלמידים )!( שעלו 

וכבר  ראש,  למעלה  והשתרגו 
במשא  עוד  לשאת  ביכולתם  אין 
הכבד! ועתה הכביר כשכל אספקת 
החובות  בעקבות  הושבתה  המזון 
המקומית  המאפיה  הגדולים, 
הפסיקה לספק את הלחם, החלבן 
החלב  את  עוד  מביא  אינו  כבר 
מדי  כדרכו  הטהורים  לבחורים 
עופות  לתת  הפסיק  והקצב  בוקר, 

ובשר.
המברק  את  אלחנן  רבי  כשקיבל 
המצב  לנוכח  מאוד  נבהל  החמור 
כדרכו  ברוחו.  נפל  לא  אך  העגום, 
ה'  על  השליך  חייו  ימי  כל  בקודש 
לצאת  החליט  רוחו  ובעוז  יהבו, 
לאלתר ולעשות את כל אשר לאל 
בהשי"ת,  ביטחונו  שם  הוא  ידו. 
מרינבאד  של  רחובותיה  אל  ויצא 
התהלך  כך  והשאננים.  השקטים 
לתומו צדיק בין שבילי המרחצאות 
ביהודים  בדרכו  פגש  המקושטים, 
כמוהו  לנפוש  רבים שהגיעו  וגויים 
והבריא, אך את אשר  באוויר הצח 

חיפש לא מצא.
והנה בעודו מסתובב בחוצות העיר 
האדמו"ר  הקדוש  שהרבי  לו  נודע 

הזקן בעל אמרי אמת מגור זצוק"ל, שוהה אף הוא כעת במרינבאד 
לצרכי בריאותו. – את הרבי מגור כבר זכה להכיר היטב, הם נפגשו 
פעמים רבות בעסקי הכלל, בהיות שניהם מקברניטיה של היהדות 

החרדית בכלל ושל אגודת ישראל בפרט.
צרת  בענין  הרבי  עם  ולהיוועץ  לעלות  אלחנן  רבי  החליט  לו  בצר 
הישיבה הקדושה. הוא בירר היכן מקום האכסניה של הרבי, וביקש 

מן הגבאים המסורים להסדיר לו פגישה דחופה.
בשעה היעודה הגיע רבי אלחנן אל ביתו של הרבי, אשר קם לכבודו 
ושמח לקראתו, ולאחר ששוחחו באהבה והפליגו בדברי תורה כדרכם 
של גדולי תורה. פתח רבי אלחנן ואמר: הנה לא רציתי להטריח את 
לו  שיש  "כל  קטז.(:  בתרא  )בבא  ז"ל  רבותינו  הורו  כבר  אולם  כאן,  הרבי 
חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, שנאמר )משלי טז, 
יד( 'חמת מלך מלאכי מות, ואיש חכם יכפרנה'". – וגירסת עין יעקב 

על אתר: "צער או חולה". וכן היא גירסת הילקוט )משלי רמז תתקנד(. ]וכן 
דייק הרש"ש שם בדברי הרשב"ם ד"ה חמת מלך עי"ש[. 

עול  מחמת  גדול,  בצער  אני  שרוי  אלחנן,  ר'  המשיך  עתה,  והנה 
הישיבה הכבד שהגיע עד קריסה מוחלטת, רחמנא ליצלן. הוא הוציא 
קלה,  שעה  לפני  מברנוביץ  שהגיעה  הטלגרמה  את  מעילו  מכיס 

והגישה לידי הרבי.
ונפשו  קדשו,  פני  התכרכמו  במברק  הנאמר  את  הרבי  כשקרא 
התייסרה בצרת ידידו ורעו הגדול, כשכל עצם המשך קיום הישיבה 

הגדולה "אוהל תורה – ברנוביץ" מוטל עתה בספק גדול.
הרבי שקע בשרעפי קדשו כמה רגעים, ולפתע קם בסערה ממקומו, 
את  לעשות  עכשיו  יוצאים  אנו  בנחרצות:  פסק  קודש  אש  ובלהב 
ההשתדלות שלנו כאן במריבאנד! והשוכן מרומים יהא בעזרנו, אנחנו 

נעשה את שלנו והוא יתברך בוודאי יעשה את שלו.
ועטף  לרווחה,  פתחה  מטפחתו,  את  הקפוטה  מכיס  שלף  וכדברו, 
בה את כף ידו הקדושה. לאחר מכן הוציא מארנקו סכום כסף נכבד 
להיות  כאן  פתחתי  הנה  נרגשות:  בהכריזו  המטפחת,  בתוך  והניחו 
ראשון במגבית ההצלה הדחופה להצלת הישיבה, הבה נא נצא יחדיו 

להמשך מסע המגבית!
בזריזות גדולה כדרכו יצא הרבי הזקן מן הבית, כשבידו האחת מחזיק 

הוא במטפחת עם הכסף, ובידו השניה נתמך בידו של ראש הישיבה 
הגאון הצדיק בעל ה"קובץ שיעורים".

העשירים  פתחי  על  והתדפקו  הללו,  הדור  גדולי  שני  אפוא  יצאו 
שהתארחו באותה עת במרינבאד, להתרימם למגבית.

בכל  חיש  התפשטה  השמועה 
רחבי המעונות והמעיינות שברחבי 
הצדיקים  שני  שהנה  מרינבאד, 
קודש!  למגבית  כעת  מסובבים 
כדי  אחריהם,  לרוץ  החלו  והכל 

לזכות להשתתף באותה מגבית.
כמה  גם  עת  באותה  שם  היו 
גור,  מחסידי  גדולים  עשירים 
בנסיעתו,  הרבי  עם  שהתלוו 
של  הקדושה  ידו  את  וכראותם 
על  ושמעו  רבם עטופה במטפחת, 
ה'פתיחה' של אותה מגבית על ידי 
הרבי בעצמו, התרגשו מאוד ותחבו 
של  ידיו  תוך  אל  עצומים  סכומים 

הרבי. 
את  העת  כל  שליווה  אלחנן  רבי 
לא  קדשו,  בידי  ותמך  הזקן  הרבי 
החובות  עיניו!  למראה  האמין 
הגיעו  עת  באותה  הישיבה  של 
הצטברו  שכבר  עצומים,  לסכומים 
בתוך  והנה  שנים,  וכמה  כמה  מזה 
סכום  נאסף  בלבד,  ספורות  שעות 
חובות  כל  את  כמעט  שכיסה  ענק 

הישיבה!
במאור  מפורסם  שהיה  אלחנן  ר' 
המיוחדת,  ובאצילותו  קדשו  פני 
הודה לכל אחד מן התורמים בלב נרגש. – ועל אף שידע על המנהג 
וכל  גור, שמקצר הרבי בברכותיו ובשיחותיו, כאשר כל מילה  בבית 
דקה מחושבת בדקדוק – ביקש הפעם מן הרבי לחרוג ממנהגו, וכל 
ר'  עצרו  הק',  שבידו  המטפחת  תוך  אל  תרומתו  את  שהניח  תורם 
אלחנן וביקש מן הרבי לברכו כברכתו הנצרכת לו, הוא שאל כל אחד 
במתינות ובמאור פנים מה מבוקשו ולמה נצרך הוא לברכה מיוחדת. 
רגעיו,  שמירת  על  הידועה  הקפדתו  אף  ועל  נענה,  אכן  הק'  והרבי 
הניח עתה את כל לימודיו ועיסוקיו, וברך את כל איש מן התורמים 

בפרטיות בכל משאלת לבבו לטובה.
היה זה מחזה נורא הוד, שהתפרסם והיכה גלים רבים בעולם היהדות, 
כשנודע על 'מגבית הבזק' של שני גדולי הדור, שהצילה בתוך שעות 
השם  קידוש  מזה  ונעשה  שבברנוביץ,  הגדולה  הישיבה  את  מספר 

גדול!
]'כלליות', קובץ 8001002[
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סיפר הרה"ג רבי דב אייכל שליט"א, מחכמי ישיבתנו "שערי השמים", 
והוא שמע זאת מפי הרה"ג רבי שלמה בלוך זצ"ל תלמיד חביב של 
מרן החפץ חיים זצוק"ל, ובסוף ימיו עלה לירושלים עיר הקודש, והיה 
מתפלל פה בבית הכנסת הגדול "זיכרון משה". שבראדין היה לומד 
יום אחד  בחברותא עם הגאון רבי אלחנן וסרמן זצוק"ל הי"ד, והנה 

הגיעה טלגרמה לראדין, שלרבי אלחנן נולד בן למזל טוב! 
הטובה  הבשורה  עם  חיים  החפץ  רבו  אל  אלחנן  רבי  אפוא  נכנס 
והמרנינה, ואמר שברצונו לנסוע לביתו כדי לערוך את ברית המילה 

לבנו כדת וכדין. 
שאל אותו החפץ חיים: האם אתה מוהל? וכשנענה בשלילה, אמר 
החפץ חיים: הנה בודאי יש מוהל בעיר, ואם כן תעשהו אתה שליח, 
כאן  עתה  נא  תישאר  הברית,  בשביל  בעצמך  שתיסע  צורך  ואין 

בישיבה, אין זה מצדיק ביטול תורה! 
]החפץ חיים ידע היטב למי פוסק זאת... וכמובן אין מכאן הוראה לרבים[.

]מתוך שיחה בגודל עוון ביטול תורה[

-< • >-
שלפני  ברוסיה  ביותר  הגדולים  העשירים  אחד 

ג

לכבוד יומא דהילולא של הגאון הצדיק רבי אלחנן בונם ]בהר"ר 
נפתלי ביינוש[ ווסרמן זצוק"ל הי"ד, בעל 'קובץ שיעורים', ראש 
ישיבת ברנוביץ המעטירה, החל השבוע ביום ו' י"א תמוז, הננו 
לזכרו, מה שסיפר רבינו שליט"א  'טיב המעשיות'  בזה בקובץ 

אודות בעל ההילולא בהזדמנויות שונות.
אלחנן  רבי  ישב  תש"א,  שנת  בתמוז  י"א  והנמהר  המר  ביום 
בגיטו 'קובנא' עם קבוצת תלמידים, היה זה ימים ספורים לאחר 
שהנאצים ימ"ש כבשו את האזור והחלו במשלוחיהם הרצחניים. 
ובעוד  השם,  קידוש  בהלכות  תלמידיו  עם  עסק  ימים  באותם 
הרוצחים עוברים מבית לבית בחמת זעמם לגרש בבהילות את 
היהודים אל 'משלוח המוות', עמד ר' אלחנן בפני תלמידיו ושנים 
מבניו הקדושים, ומסר דברי פרידה והכנה לקראת עקידתם. הוא 
דיבר במתינות ויישוב הדעת, על זכותם הגדולה עתה לקיים את 
קידוש  על  הנפש  את  למסור  שבעולם,  ביותר  הגדולה  המצוה 
ולהיזהר  שלימה,  לתשובה  תלמידיו  את  מאוד  עורר   – השם! 
שלא תיפול ח"ו בשעות נעלות אלו אף מחשבת חוץ קטנה גם 
לא בגיא ההריגה, כדי שלא תהיה כמו 'מחשבת פיגול' שיכולה 
לפגום במעלת הקרבן. – וכך עלה באותו יום על המוקד, יחד עם 
בניו ותלמידיו הקדושים, בראש מורם, וביישוב הדעת מופלא!

ְוֵיֶרא  ִקיף  ַיׁשְ ַעד  ְלַזֲעָקָתם.  ָמקֹום  ְיִהי  ְוַאל  ָדָמם,  י  ַכּסִ ּתְ ַאל  "ֶאֶרץ 
י ַדם  ַמִים, ְוִיְנקֹום ִנְקָמתֹו ְוִנְקַמת ַעּמֹו ְוִנְקַמת ּתֹוָרתֹו וכו'. ּכִ ָ ד' ִמּשׁ

ר ַאְדָמתֹו ַעּמֹו".  יב ְלָצָריו ְוִכּפֶ ֲעָבָדיו ִיּקֹום, ְוָנָקם ָיׁשִ
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לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

500

טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'

בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

א. כפי שהבאנו יש ב' דיעות אם מצוות 
הלכה,  לענין  וכאמור,  כוונה,  צריכות 
כוונה  צריכות  שמצוות  בשו"ע  נפסק 

)ס"ד(.

בשו"ע  שנפסק  דמה  המ"א  כתב  ב. 
שמצוות צריכות כוונה, זה דוקא במצוה 
דאורייתא, אבל במצוה דרבנן א"צ כונה, 
ולפ"ז כל הברכות שהם ג"כ דרבנן לבד 
יצא  לצאת,  בהם  כיון  לא  אם  מבהמ"ז 
בדיעבד, אמנם בביאור הגר"א )סימן תפ"ט( 
משמע שאין לחלק בין מצוה דאורייתא 

למצוה דרבנן )מ"ב סק"י(.
לפיכך  כוונה,  צריכות  שמצוות  וכיון  ג. 
בהמ"ז  המברך  או  להתלמד,  התוקע 
היה  והוא  במצות  לחנכם  קטנים  עם 
להתכוין  אז  ושכח  בבהמ"ז,  חייב  ג"כ 
לצאת בה ג"כ עבור עצמו, וכן כה"ג בכל 
לא  ענין,  איזה  לשום  שעשאם  המצות 

יצא ידי חובתו )מ"ב סק"ט(.
שביעה,  כדי  אכל  לא  דאם  ונראה,  ד. 
מדרבנן,  הוא  שלו  בהמ"ז  חיוב  דאז 
אפשר דיש לסמוך בדיעבד על השיטות 
לצאת  כונה  צריך  אין  דרבנן  דבמצוה 

ואין צריך לחזור ולברך )ביה"ל ד"ה לצאת(.
חיוב בהמ"ז  עליו  מי שיש  ולכתחילה  ה. 
יתנהג  לחנכם,  קטנים  עם  לברך  ורוצה 
בזה  לצאת  שיכוין  או  משתים,  בא' 
שיכוין  או  בזה,  ויוצא  עצמו  עבור  ג"כ 
בפירוש שלא לצאת ויברך אח"כ עבור 

עצמו )ביה"ל ד"ה לצאת(.
ס"ח(  )כלל  הח"א  דכתב  עוד,  ודע  ו. 
ולעשות  לחזור  ליה  דמצרכינן  דמה 
כוונה,  בלא  אותה  עשה  כאשר  המצוה 
שעשייה  לתלות  שיש  במקום  היינו 
כגון  מצוה,  לשם  היתה  לא  הראשונה 
בק"ש  או  להתלמד,  שהיתה  בתקיעה 
אם  אבל  וכדומה,  לימודו  דרך  שהיתה 
בסדר  קורין  שאנו  כדרך  ק"ש  קורא 
תפילה, וכן שאכל מצה או תקע בשופר 
או נטל לולב, אף על פי שלא כיון לצאת 
המעשה  עושה  זה  משום  שהרי  יצא, 
מכוין  שאינו  פי  על  אף  לצאת,  כדי 
לפי  שמוכח  היכא  וכוונתו,  בפירוש, 
הענין שעשייתו הוא כדי לצאת, אף על 
פי שלא כיון בפירוש יצא, אבל בסתמא 

בודאי לא יצא )מ"ב סק"י(.
ז. וכן בשאר מצות, ע"י הברכות שמברך 
ההכנה  ע"י  או  המצוה,  עשיית  קודם 
בירושלמי  שאמרו  מה  כגון  להמצוה, 
לגבי אכילת מצה, דבין שכיון ובין שלא 
כיון, מכיון שהיסב לאכלה חזקה דכיון 

)ביה"ל ד"ה וכן הלכה(.

ח. וכן מבואר בירושלמי, לגבי היה עובר 
אחורי בית הכנסת ושמע קול שופר או 
קול מגילה, הדא דתימא בשעובר, אבל 
אם  דדוקא  ופירושו  כיון,  חזקה  בעמד 
עומד אחורי בהכ"נ סתמא לאו למצוה 
ושומע  בהכ"נ  בתוך  בעומד  אבל  קאי, 
כונה  לשם  עומד  מסתמא  שופר  קול 

בכל  למצוא  נוכל  כה"ג  וכל  בו,  לצאת 
המצות )ביה"ל ד"ה וכן הלכה(.

הח"א,  דברי  לפי  דאף  עוד,  ודע  ט. 
לפי המנהג  ליל שבת,  מ"מ בק"ש של 
שקורין אותה בבהכ"נ בברכותיה קודם 
זמנה, וסומכין על מה שיקרא אותה עוד 
הפעם בזמנה, אז אף אם אירע שקרא 
כיון  שלא  אך  בזמנה  בבהכ"נ  אותה 
ולקרותה  לחזור  דצריך  נראה  לצאת, 
שקראה  ממה  מוכח  לא  דכאן  מדינא, 
בסדר התפילה שקראה כדי לצאת בו, 
דהרי קוראה תמיד בסדר התפילה אף 
שלא בזמנה כדי לסמוך גאולה לתפילה 

)ביה"ל ד"ה וכן הלכה(.

דה"ה  ולומר,  להוסיף  יש  דרכו  וע"פ  י. 
זמן  אחר  שמתפלל  פעמים  יש  אם 
הוא  קר"ש,  לקרות  החיוב  דאז  קר"ש, 
דברי  מתוך  בתפילה  לעמוד  בכדי  רק 
במשנ"ב  ב'  סעיף  ס"א  סי'  בשו"ע  )כמבואר  תורה, 
בזמן  שמתפלל  דאע"פ  י"ל  וא"כ  סק"ד(, 

קר"ש,  חובת  ידי  יוצא  אין  קר"ש, 
בה,  לצאת  להדיא  מתכוין  אינו  אם 
כוונתו  שמסתמא  לומר  א"א  דהרי 
כשאין  גם  קוראה  דהרי  מצוה,  לשם 
מקיים מצות קר"ש, דנראה דזה דומה 
והוא  הנ"ל,  הביאה"ל  לדברי  ממש 
דבזה  דנמצא  זה,  בדין  גדולה  חומרא 
קר"ש,  לפני  לכוין  ליזהר  מדינא  צריך 
דאינו  דיתכן  ה',  צווי  עכשיו  שמקיים 
]ונראה  לכו"ע,  קר"ש  מצות  בזה  יוצא 
שכל שבדרך כלל מקפיד להתפלל לפני 
מתפלל  דלפעמים  אע"פ  קר"ש,  זמן 
שבדרך  כיון  מ"מ  קר"ש,  זמן  לאחר 
דעת  לפי  חובתו  ידי  יצא  מקפיד,  כלל 
המג"א, וכן נראה דאם מתאמץ בכוונת 
י"ל  ג"כ  מהרגילו,  יותר  ראשון  פסוק 
לצאת[  שכוונתו  מעשיו  מתוך  דמוכח 

)דבר הכהן ח"א פרק פ"ו(.

יא. לפי דברי האר"י ז"ל כל מצוה שהיא 
ידי  ועל  נשמה,  בלא  כגוף  כוונה  בלא 
הגוף  בחינת  נעשה  המצוה  גוף  עשיית 
ידי  ועל  ]מעשה[,  בחינת  שהוא  וכלי 
נשמה  בחינת  נעשה  המחשבה  כוונת 

)כה"ח סק"י(.

יב. וכתב האר"י ז"ל )שער רוח הקודש דף י"ב( 
או  מצוה  איזה  יעשה  שקודם שהאדם 
דקודשא  שמא  לייחדא  יאמר  צדקה 
ורחימו  בדחילו  ושכינתיה  הוא  בריך 
ויכוין  ישראל,  כל  בשם  ודחילו  ורחימו 
י"ה שהם דחילו ורחימו עם  לחבר שם 
ושכינתיה  הוא  בריך  ו"ה שהם קודשא 
עכ"ל, ומזה נתפשט המנהג לומר לשם 
כל  קודם  וכו'  הוא  בריך  קודשא  יחוד 
מצוה ותפילה, אמנם צריך ליזהר מאד 
לומר הלשם יחוד בכוונה גדולה כי הוא 
ח"ו  ולא  והנורא,  הנכבד  השם  מיחד 
בלא  לאומרה  יבא  בה  שיתרגל  אחר 
ליזהר  לבו  אל  יתן  והחי  ותבונה,  דעת 

מאד ולא יעבור עליו תמיד )כה"ח סקי"א(.

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

מצות צריכות כוונה ]ב[

ב

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין

■ אור מן החושך ■
כי הנה החושך יכסה ארץ

חשיכה גדולה ירדה לעולם, עננים שחורים משחור התקדרו על שמיה של יהדות אירופה לפני כשמונים שנה, רוב 
מניין ובניין של כלל ישראל שתו את כוס התרעלה עד תומה, הרשעים הארורים השתדלו לקיים את ההלכה בידוע 
שעשו שונא ליעקב עד הסעיף קטן האחרון, ברשעות ובאכזריות שספק אם נראה בעולם אי פעם. באבחת חרב 

אחת נגדעו אלף שנות אידישקייט ותום יהודי, הם לא הבחינו בין נער וזקן ובין עוללים ויונקים רח"ל.
אולם גם בתוך ההסתר פנים הנורא הלזה והיגון הצורב, בשעה שרוב הבריות כבר איבדו צלם אנוש ושכחו לגמרי 
צורת אנוש מהו, הבליחו דמויותיהם הבוהקות של הצדיקים ההולכים בראש המחנה ככוכבי השמים המזהירים 
כזוהר הרקיע, גם שם בעומק גיא צלמות לא ויתרו על קוצו של יוד עד כמה שאפשר, והפיחו רוח של תקוה בקרב 

כל מי שנקרה בדרכם, אלו הם הצדיקים אשר עמד הקב"ה ושתלם בכל דור ודור.
יומא דהילולא  זי"ע, שהשבוע ביום ט' תמוז יחול  אחד מהם היה הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז קלויזנבורג 
דיליה, אשר בימים כתיקונם ישב בכבודו של עולם בעיר קלויזנבורג, שם נהג את רבנותו ואדמו"רותו ביד רמה, עד 
יום גבר האויב ותיבקע העיר, ידו הארוכה של הצורר השתלחה עד לשם, וביום מן הימים שולח אותו צדיק יחד 
עם כל בני קהילתו אל מחנות המוות שעל אדמת פולין החרוכה להשביע שם את נפשם בשבעת מדורי גיהינום 

עלי אדמות.
דווקא מתוך החשיכה הגדולה הבהיקה אורו הגדול, וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליו, מסירות נפשו על 
כל תג ותג הייתה ידועה בקרב כל מי שנקלע במחיצתו ובסביבתו, סיפורים רבים סופרו ועוד יסופרו על הנהגותיו 

ותהלוכות דרכו בקודש בשנות האימה, למען ידעו דור אחרון.
קומי צאי מתוך ההפיכה

המלחמה  מימי  קשים  פחות  לא  שהיו  המלחמה,  סיום  שלאחר  הקשים  בימים  דמותו  התבלטה  מיוחד  באופן 
עצמה, רק עכשיו התחילו לעכל את היקף ההרס והחורבן שהותירו הרשעים בכל מה שנקרה בדרכם, במשך שנות 
המלחמה היו מנותקים מן העולם ולא ידעו מה קורה מסביב, עכשיו החלו הידיעות להגיע בזה אחר זה, כל מי 
שזכה להינצל מן התופת קלט רק עתה שמכל משפחתו וסביבתו נותר הוא הבודד, אחד מעיר ושניים ממשפחה, 
ללא קרוב וללא מדע, אין להם להיכן לשוב, הכל הפך לעיי חרבות, הייאוש המוחלט והחידלון שלטו בכל, ואם 

בגשמיות כן על אחת כמה וכמה ברוחניות.
כאן התגלה אותו צדיק בגבורתו, כאחד שעבר על בשרו את מוראות המלחמה ונשאר בדד בעולם, כאשר איבד 
את כל משפחתו, רעייתו הרבנית על אחד עשר צאצאיהם יחד עם רוב בני קהילתו המעטירה שעלו המזבחה על 
קדושת שמו יתברך, אלא שלא אחד כמותו ייתן ליאוש לשלוט עליו, בכוחות עצומים ובעזות דקדושה התגבר 
על מכאוביו הפרטיים והתגבר כארי להרים את עטרת תפארת ישראל וכבוד השכינה הקדושה, להשיבה למקומה 
הראוי לאחר שהושלכה בבוז כדומן על פני האדמה, דורות רבים של יראים ושלמים חייבים את יהדותם לצדיק זה 

אשר חולל גדולות ונצורות בקרב האודים המוצלים מאש.
רב לך שב"ת בעמק הבכא

בליל שבת קודש הראשון שלאחר השחרור, כשעדיין בגדי אסירים לגופם, ובקושי החזיקו החיות באפם, החליט 
הרבי הקדוש לערוך את שולחנו הטהור! היהודים שהיו עמו הסתכלו אלו עליו כמי שהשתבשה דעתו ל"ע, מה 

שייך עתה במצב שכזה לערוך טיש! בקושי הצליח למצוא מנין של יהודים. 
הוא החל את שולחן השבת בנוסח 'שלום עליכם' המקובל בידו מבית אבא ברודניק גארליץ וצאנז המעטירה, 

ובהתלהבות אש קודש ובכיות נוראות, החל לומר את תפילת 'רבון העולמים'.
וכו'", הנאמרים בנעימה מיוחדת בבית צאנז,  והצעתי מטתי  נרותי  "כי הדלקתי  והנה בהגיעו לתיבות התפילה: 
והצעתי את  "כי הדלקתי מיטתי  ואמר:  וברוב בכיות הפך את המילים,  ולפתע עלה על השולחן  התרגש מאוד 
נרותי"... והסביר את דבריו ]כידוע דרכו בקודש שהיה מדבר בתפילה הרבה, ועושה פלילות עם קונו, כגמול עלי 
אמו[: אף על פי שהדלקתי את מטתי, שנשרפו חיים כל יוצאי חלצי עם אשתי הצדקנית כולם בכבשן האש! – אף 
על פי כן הצעתי את נרותי, הנני מכבד את השבת כהלכתה. וכך המשיך בהשתפכות הנפש, שעה ארוכה מאוד 
וחזר על המילים הללו שוב ושוב, תוך שהוא צועק ומכריז: "רבוש"ע אף על פי שהדלקתי את מטתי, כנ"ל, אין לי 

שום טענות עליך חלילה, והצעתי את נרותי וכו'".
אימרתו הקדושה הזו, התפרסמה חיש בין כל יהודי המקום, התרגשות גדולה אחזה בניצולים כששמעו על ה'טיש' 
הנורא שנערך בליל שבת, ולמחרת ביום השבת כבר הגיעו כמה מאות איש להשתתף עם הצדיק בתפילות השבת 

וסעודותיה!
והוא יחמול עליך חמלה

עוד מעשה מופלא שהתפרסם לאחר הסתלקותו, לאחר השואה פגש אי שם במחנות העקורים שבגרמניה, נערה 
ניגש אליה  וברוחניות,  ובנות ישראל בגשמיות  בני  גרביים. בדאגתו לכל  יהודיה אחת שהסתובבה ללא  ניצולה 
ברוך, ושאלה בעדינות מדוע אינה לובשת גרביים, כראוי וכיאות לדת בנות ישראל צנועות וכשרות. והנערה ענתה 

בוכייה כי פשוט אין לה...
מה עשה אותו צדיק וקדוש, שלא מצא מרגוע לנפשו מבכייתה של נשמה גלמודה טהורה ותמימה – הוא לא הבטיח 
באמצע  במקום,  בו  אלא  אומללה,  ישראל  בת  עבור  ראויים  גרביים  להשיג  בכדי  ועסקנות  להפעיל השתדלויות 
הרחוב, שלף את פוזמקאותיו מרגלו הקדושה ומסרו לה, בהטעימו שעבורו אין זה נפקא מינה כל כך אם ילבש 
גרביים או לאו, מה שאין כן בת ישראל קדושה צריכה מדין 'דת יהודית' לכסות רגליה בצניעות ובקדושה וטהרה. 
כך המשיך הרבי לעשות את דרכו ברגליים יחפות וללא גרביים, מה לא עושים למען הצלת נשמה אחת מישראל...
סיפור זה לא היה מתפרסם לעולם, אילולא אותה נערה עצמה שהגיעה ברבות הימים לנחם את בני המשפחה 
הרוממה לאחר הסתלקותו, כשבידיה הגרביים הבלויים עליה שמרה כל ימי חייה כעל בבת נפשה, וסיפרה את 
הסיפור המרטיט שעומד מאחוריהם. החמלה והדאגה האבהית שגילה אליה הצדיק המשיך ללוות אותה בהמשך 

דרכה, עד שזכתה לעלות לארץ ישראל ולהקים משפחה לתפארת זרע ברך ה'.

<התחזקו<ת <הלכה
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 • מדוע תתנשאו •
או  רואה אדם שאינו מתנהג כשורה,  כשאתה 
הראשון  הדבר  מה  עבירה,  שעובר  יהודי  ח"ו 
שעולה לך בראש? אולי כעס, או אולי רחמים 
על אותו יהודי מסכן שלא הצליח להתגבר על 
כבר  טוב  יותר  אדם  אפילו  אתה  ואולי  יצרו, 
דבר  בהחלט  שזה  זכות,  לכף  אותו  דן  ואתה 
אחרת?  דרך  עוד  שיש  יתכן  אולי  אבל  גדול.. 
אולי יש אפשרות נוספת שלא חשבת עליה עד 
היום? יכול להיות שכשאתה רואה דבר לא טוב 
קורה לנגד עיניך, אינך אמור בכלל לחשוב על 
מי שעשה את המעשה, אלא על עצמך? בטח 
קשור  אני  'מה  עצמך  את  שואל  אתה  עכשיו 

לזה בכלל'?!
בידינו  'מקובל  כתב:  יששכר'  'בני  בספה"ק 
מאת תלמידי הבעש"ט זללה"ה, אפילו הצדיק 
כשרואה איזה עבירה באיזה אדם, הנה זה ודאי 
הוא  אשר  השי"ת  הזמין  ולמה  במקרה,  אינו 
יראה אותה עבירה, על כרחך הוא שיש בידו גם 
כן שמץ מה מדוגמת אותה העבירה, והראוהו 
וסיפרו  במעשיו,  שיפשפש  בכדי  השמים  מן 
באחד  שראה  שאירע  הבעש"ט  מתלמידי 
שחילל שבת בפרהסיא, ועמד משתומם למה 
כרחו  דעל  במעשיו  ופשפש  כזאת,  הראוהו 
מקרוב  ששמע  ומצא  פשפש  כזה,  עון  בו  יש 
זילותא דתלמיד חכם )שנקרא שבת כדאיתא 

בזוה"ק( ושתק' עכ"ל.
שטענו  בפרשתנו  ועדתו  קורח  עם  היה  כך 
קדושים  כולם  העדה  כל  'כי  ואהרן  משה  על 
כשקורח  האמת  מצד  הנה  תתנשאו',  ומדוע 
הרגיש כדברים האלה שרואה שכביכול משה 
רבינו מתנשא, היה עליו לבדוק מיד אצל עצמו 
מדוע הוא רואה כדבר הזה, כי זה סימן שהוא 
וכך מפרש הבעש"ט  בגאוה,  נגוע  היה  בעצמו 
חוץ  רואה  אדם  הנגעים  'כל  המשנה  את  הק' 
מנגעי עצמו' שכל הנגעים שאדם רואה בחוץ – 
כלומר אצל אחרים, הם מנגעי עצמו, וזה עלינו 
מקולקל  דבר  רואה  שכשאתה  מכך,  ללמוד 
אותו,  לדון  מתחיל  שאתה  לפני  השני,  אצל 
קודם כל תבדוק את עצמך, תחפש אצל עצמך 
איפה אתה נגוע באותו עניין, ואז: 'קשוט עצמך 

ואח"כ קשוט אחרים'.
 )ע"פ טיב התורה-קרח(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

פרשה זה יפה נדרשת – כל בעלי המקרא מקשים 'קרח שפיקח היה מה 
ראה לשטות זה' הרי למען האמת היה קרח בר אוריין מגזע תרשישים 
ממובחרי שבט הלוי נושאי הארון עד שנאמר עליו שלעתיד לבוא ישמש 
ככהן גדול כמובא כי 'ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח' סופי תיבות קרח אלא שאכלה 
בעודה בוסר כמו פרי שלא נתבשל עדיין כל צורכו, אם כן הדבר תמוה 

על מה ולמה נכנס למחלוקת קשה כלענה אשר תוצאותיו מר כמוות.
'עינו הטעתו' לעולם ידע קרח כי המערער אחרי   – מתרצים המפרשים 
משה רבינו הרי הוא כמערער אחרי השכינה וכי החולק על הכהונה סופו 
נכדו   - ממנו  יוצאה  גדולה  שלשלת  בראותו  הטעתו  עינו  אך  ומר,  רע 
שמואל הנביא ששקול כנגד משה ואהרן, אמר בשבילו אני נמלט ועל כן 

ביקש להקדים את זמנו ולמלוך כבר עתה ככהן גדול.
ְולֹא ִיְהֶיה ְכֹקַרח ְוַכֲעָדתֹו

מה עשה קרח, בא אל משה רבינו ועמו ראשי סנהדראות חשובי העדה 
מלא  שהוא  בית   - שאילתו  היתה  וכך  בדברים  לפניו  מקנטר  והתחיל 
ספרים מהו שיהא פטור מן המזוזה, ענה להן משה חייב, אמרו לו התורה 
כולה אין פוטרות את הבית ושתי פרשיות שבמזוזה פוטרת את הבית 
הרי סימן כי דברים אלו לא נצטווית עליהם מאת הבורא אלא מלבך אתה 

בודאם.
אכן בטענה זו ודומיהן נפל קורח למרות חשיבתו הרמה לבירא עמיקתא 
קורח  מעשה  על  נשוב  שלא  ולהיזכר  להישמר  בתורה  נצטוונו  לפיכך 
ועדתו כפי האמור 'ִזָּכרֹון ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַמַען ֲאֶׁשר ֹלא־ִיְקַרב ִאיׁש ָזר ְוֹלא־
קורח  על טעותו של  לחזור  לא  עלינו  הרי שמוטל  ְוַכֲעָדתֹו'  ְכֹקַרח  ִיְהֶיה 
אחריה  ולשרש  לעקור  המחלוקת  סיבת  בשורש  להתבונן  דרוש  לפיכך 

ובכך לא נבוש ולא נכשל לעולם ועד.
לא לקחו מוסר

ראשית בואו אל משה בסברא וטענה 'בית שהוא מלא ספרים מהו שיהא 
פטור מן המזוזה' - בדרך רמז ירמזון כי בא לטעון ולומר כי הממלא כריסו 
בתורה עד שנעשה בבחינת בית מלא ספרים הרי אמור להיות פטור מן 
המזוזה  כי  מוסר,  בדברי  ולעסוק  מללמוד  הוא  פטור  כלומר   - המזוזה 
מרמז על יראת שמים וכל מהות תוכנו הם פרשיות של עבודת ה' ויראת 
שמים אהבת ה' וקבלת עול מצוות כפי הנאמר בפסוקי שמע והיה אם 

שמוע המלאים וגדושים בעניינים אלו. 
כך גם בשאילתו על טלית שכולה תכלת מהו שתהא פטורה מן הציצית 
פוטרת  אין  תכלת  שכולה  טלית  קרח  אמר  בציצית  חייבת  להם  השיב 
שכולו  חכם  שתלמיד  שטען  הרי   – אותה  פוטרות  חוטין  ארבע  עצמה 
תכלת אינו מחויב במצוות הציצית המכוון לבלתי יתור אחר לבבו ועיניו, 
צריך  אינו  שוב  בתורה  עוסקו  ידי  על  כי  להנחיל  קורח  ביקש  זה  דבר 
יותר בעסק המוסר המדריכו למען ילך בדרך אמת ולהעמיד את האדם 

באורחות יושר.
אך משה רבינו השיב כי מבלעדי עבודת המידות ושבירת כוחות הרעים 
שבאדם אשר באים לכך על ידי דרישה וחקירה ועיון בשורש הדבר - דרך 
לימוד מוסר המעורר והמדריך את כל אדם ללכת בדרך החיים ולקיים את 

התורה והמצוות בדחילו ורחימו - הרי נעשה התורה רח"ל לסם המוות 
כמאמר הגמרא כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים, וכל 
העוסק בתורה שלא לשמה נעשית לו סם המות, כדרך הכתוב למיימינים 

בה - סמא דחיי, למשמאילים בה - סמא דמותא.
תבלין נגד יצר הרע

ואם  לו תורה תבלין  ובראתי  יצר הרע  'בראתי  ידועים הם דברי הגמרא 
אתם עוסקים בתורה - אין אתם נמסרים בידו', כותב המשנה ברורה )סי' 
א ס"ק יב(: וצריך האדם לקבוע לו עת ללמוד ספרי מוסר בכל יום ויום אם 
מעט ואם הרבה כי הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו ותבלין היצה"ר הוא 
תוכחת מאמרי חז"ל, הרי מפורש לפנינו כי המוסר היא היא התבלין נגד 

היצר הרע המבקש לאבדינו בתמידות משני העולמות.
במוסר  לעסוק  צריך  בתורה  יותר  ויגע  שעוסק  ככל  אלא  בלבד  זו  לא 
במידה יתירה מטעם ש'כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו' וככל שגדול 
בתורה יש לו אף יצר הרע יותר גדול, כן גם נפסק בספר חיי אדם )חלק ב 
כלל קמג(: ופשיטא שהוא חוב גמור על כל אדם שילמוד בכל יום בספרי 
אם  ואפילו  לימודו  מכל  חיוב  יותר  הרבה, שהוא  ואם  מעט  אם  היראה 
יתבטל עי"ז מלימוד פרק משניות או שאר לימוד, כי מה ה' אלקיך מבקש 
ממך כי אם ליראה אותו וכדאיתא במשנה אם אין יראה אין תורה - כי מה 

תועיל לו התורה אם אין דעתו לקיימה.
ברם התורה מעידה כי 'ְבֵני־ֹקַרח ֹלא־ֵמתּו' – תולדות האדם היינו מעשיו, 
אם כן מעשי קורח לא כלו מן העולם ועדיין השטן מרקד ביננו בטענה 
חלשה ורופפת זו לפטור את עצמו מלימוד המוסר ועשיית חשבון הנפש 
אלא לצאת ידי חובתו על ידי עסק התורה בלבד בלא יעוד לימוד מיוחד 
מן  ולעקור  לתקן  צריך  זה  ענין   – המעשים  לתיקון  זמן  וקביעת  למוסר 

השורש למען לא נהיה כקורח ועדתו.
אז תבין יראת ה'

תכלית הלימוד הוא שיביאנו הלימוד לידי יראת שמים כאשר כותב רבינו 
יונה בספרו מסילת ישרים על הפסוק )משלי ב' ד-ה( ִאם־ְּתַבְקֶׁשָּנה ַכָּכֶסף 
מדייק  ִּתְמָצא'  ֱאֹלִקים  ְוַדַעת  ה'  ִיְרַאת  ָּתִבין  ָאז   - ַּתְחְּפֶׂשָּֽנה  ְוַכַּמְטמֹוִנים 
ה',  יראת  אז תבין  אז תבין הלכות אלא  דינים  אז תבין  נאמר  לא   - ר"י 
יראת שמים  כי עיקר הלימוד הוא המביאו לידי מעשה היינו תורה עם 
כדאיתא בגמרא: כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר 
לו את המפתחות הפנימיות אך מפתחות החיצוניות לא מסרו  שמסרו 

לו האיך יכנס.
בזה ניחא הא שבכל עת שניסו בני ישראל את ה' בהיותם במדבר קיימו 
משה ואהרן בעצמם נפילה על פניהם כאמור 'ַוִּיְּפלּו ַעל־ְּפֵניֶהם' – מה באו 

ללמדנו בנפילתם אפיים.
אלא לאחר שראו את אש המחלוקת הגדולה הבינו ברוב ענוותנותם כי 
החסרון הוא בעצמם ועל כן באה אליהם הדבר הזה כדרך הצדיקים אשר 
רואים מוסר השכל ותוכחות מוסר בכל דבר העובר עליהם וממנו ניקח 

לעבוד את ה' בלימוד התורה והמוסר כאחת כי הא בהא תליא.

יראת השם היא אוצרו
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YOUR FREE AD HERE!  Send your artwork to mitzvos@ramapost.com to secure your ad space.

As an independent agency we shop several companies to find 
you the right coverage and the right price.  

Wise Men Insurance Services
support@wisemeninsurance.com

Ph 845-579-2978  Fax 845-231-6224

P:  845-371-9800

Emanuel Haas, Esq. Ari J. Zaltz, Esq.
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INFO@HAASZALTZ.COM | WWW.HAASZALTZ.COM

2 PERLMAN DR | STE 301 | SPRING VALLEY, NY 10977
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Chevra L’Bitachon
of Rockland County

Chevra L'Bitachon is a community security 
organization which trains and manages 

members of the community to become guards 
for their own shuls and mosdos as well as

other security related resources.
For more info, please contact us at info@clbrc.org

or call/whatsapp 845.704.1205
(add us to whatsapp to see our regular security related updates)
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דברי תורה מודפסים ומופצים בחופשיות על ידי ראׇמּפֹוסט

דברי תורה
עברית

"בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"

פרשת קרח

טיב הקהילה • שבילי פנחס • דברי שי”ח

     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
   

 פפנניינניי  ההפפררששהה 
 ))((טט""זז  יי""טט ""ככלל  ההעעדדהה  ווייקקההלל  עעללייההםם  קקררחח  אאתת""

את רבנו: מדוע לא הוכיחו מן המן מי הוא הצודק, כי הלא שאלו 
(יומא  לצדיקים ירד סמוך לפתח הבית ולרשעים רחוק מן הבית 

המן של קרח יורד סמוך לביתו   ואם כן היה צריך לבדק אם ע"ה א'),
 חוק, ולפי זה לקבע אם צדיק הוא או רשע.או ר
ותמיד  לה השיב שכנגד בעלי מחלקת לא יועיל שום תרוץ,יובתח

פנים מדוע המן ירד רחוק, ואדרבה, הם עוד  ויסבירו באלף א
יאמרו שמפני שלא פעלו מספיק נגד משה רבנו נענשו שהמן 

 התרחק...
ת  קושביום המחלמוסר פרק ל"ז)  (שבטולאחר מכן הראה כי מובא 

 של קרח עם משה לא ירד המן לישראל.
אביו מרן  הביא רבנו בשם(טעמא דקרא, תהלים ק"ו)  ובמקום אחר 

רת, שתמיד מוצאים  ובעל הקהלות יעקב, כי כך דרכם של בעלי בק
 חסרונות במנהיגי ישראל:
יקנאו למשה במחנה, לאהרן קדוש ה'',  נאמר בפסוק בתהלים: 'ו

ואמר על זה בדרך רמז: על משה רבנו שהיה פרוש מן הבריות  
במחנה", כלומר שכמנהיג ישראל "ועלה לשמים כמלאך, קנאו לו 

צריך יותר להיות במחנה ולהיות מערב בין האנשים, ואלו  הוא 
על אהרן שכן היה במחנה, אוהב שלום ורודף שלום, בין אדם 
לחברו ובין איש לאשתו, עליו טענו למה אינו מספיק "קדוש ה'", 

 בדל.ופרש ומושככהן גדול, עליו להיות מ
ים רבנו שליט"א: ובאמת בכל הדורות היו כאלו שהתלוצצו  יומס
תלן הקב"ה בכל תק על גדולי התורה, על הצדיקים ששברו עוד

מונם, ואלו גדולי  ם לבסוף המתלוצצים אבד זכרם הם ומדור, אמנ
 התורה ותורתם נשארו לעולם בזה ובבא.

בשנת תשנ"ח, כשנחלש מרן הגרא"מ שך זצוק"ל, החל מרן 
הגראי"ל שטינמן להנהיג את כלל הצבור, כשהוא מפריח את 

התורה מחד בפתיחת רשתות של כוללים וביסוד קרנם של בני 
ספינת צרכי הכלל של היהדות   ט אתוישיבות בכל הארץ, ומנ

ת בעולם כלו. במקביל החלו ליצני הדור לדבר עליו עתק,  החרדי
דברי בלע ורשע. קרא אז רבנו שליט"א לבנו של הגראי"ל, הגאון  

ראל, רבי שרגא שליט"א, ואמר לו: הנה הראיה שאביכם מנהיג יש
דרכם   ובהק לגדלותו, שכךשכבר הלצים מדברים נגדו וזהו סימן מ

(במדבר י"א  עוד מימות משה רבנו. לאחר מכן הראה לו את הרש"י 
 'על מנת שיהיו סוקלים אתכם ומחרפים אתכם'... :י"ב)

  ((יי""זז  ככ""גג))  ""צצייץץ  ווייגגממלל  ששקקדדייםם  ""ווייצצאא  פפררחח  ווייצצץץ
 עליהם.ויש לעין, מי שירצה לאכל שקדים אלו, מה מברך 

בעציץ  קת האחרונים מה מברכים על מה שגדלוכי הנה יש מחל
, שאם גדל שם אחד (סוף כלל נ"א) שאינו נקוב. שדעת החיי אדם

מחמשת מיני דגן ועשה ממנו פת, אי אפשר לברך על זה המוציא, 
רות או ירקות שגדלו שם  יכי אין זה 'מן הארץ', וכן אין לברך על פ

 האדמה. בורא פרי העץ או בורא פרי
אבל החזון איש סובר בזה, שאמנם המוציא לחם מן "הארץ" על 

רות וירקות שגדלו באינו נקוב אפשר יהפת אי אפשר לומר, אבל פ
לעץ ולאדמה. ואם כן לעניננו, הרי המטה היה עץ   בלברך, כי נחש

, ואם תיב שמות כ"ו ט"ו עצי שטים עומדים)כעץ, ד ב(וגם עץ תלוש נחש
 יברכו העץ.כן לדברי החזו"א 

ך הטבע רק בנס,  דך, אולי יש לחלק שכאן לא צמח כדראבל מאי
ך  על ידי האויר שברכתן שהכל, וצרי ודומה לפטריות שגדלות

 ))ששבבעעננוו  ממטטוובבךך((                                          .(טעמא דקרא)עיון 

 קרחפרשת  388 'גיליון מס

 שמינית שנה "פתש

 גליון זה יוצא לע"נ
 ז"ל ייווססףף  דדוודד  ההגגררבן הרב  ממששהההרב 

 נלב"ע כ"ז סיון תשמ"ז
 תנצב"ה

 נדבת ידידינו החשוב 
 שליט"א ההגגרר  זזייססקקייננדד  ממררדדככייהרב 

 נשמח לקבל תמונות נוספות מהקוראים שיחי',
 ובמיוחד משנים קודמות. בכל ענין שהוא

  ללקקוורראאננוו  ההייקקררייםם..
כשלושים שנה  בתמונה העליונה מרן שליט"א נראה לפני

במעמד הכנסת ספר תורה, כשמאחור רואים את האורות, 
 ובצד שמאל אפשר להבחין בילד המחזיק לפיד מכובה.

בתמונה התחתונה נראה מרן ממתין אחרי כתיבת אות בספר 
תורה, כשעל ידו יושב תורם הספר תורה הרב צבי מרדכי 

ר לנו (הכרת תודתנו העמוקה לחתנו הרב קלין שמסגולדרייך ז"ל 
צרור תמונות בלתי מוכרות, בנפש חפיצה, לעלוי נשמת חמיו,  

 במלאות שלושים לפטירתו בימים אלו)
נבקש את עזרת הקוראים מי שיודע פרטים אודות המעמד, בו 
השתתף מרן שליט"א, ומזהה את הדמויות המופיעות, יתקשר 

, או בדוא"ל 45900-05331לטל' המערכת 
ig0533145900@gmail.com 

 בברכה מרובה ותודה מראש
 יצחק גולדשטוף
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 • מדוע תתנשאו •
או  רואה אדם שאינו מתנהג כשורה,  כשאתה 
הראשון  הדבר  מה  עבירה,  שעובר  יהודי  ח"ו 
שעולה לך בראש? אולי כעס, או אולי רחמים 
על אותו יהודי מסכן שלא הצליח להתגבר על 
כבר  טוב  יותר  אדם  אפילו  אתה  ואולי  יצרו, 
דבר  בהחלט  שזה  זכות,  לכף  אותו  דן  ואתה 
אחרת?  דרך  עוד  שיש  יתכן  אולי  אבל  גדול.. 
אולי יש אפשרות נוספת שלא חשבת עליה עד 
היום? יכול להיות שכשאתה רואה דבר לא טוב 
קורה לנגד עיניך, אינך אמור בכלל לחשוב על 
מי שעשה את המעשה, אלא על עצמך? בטח 
קשור  אני  'מה  עצמך  את  שואל  אתה  עכשיו 

לזה בכלל'?!
בידינו  'מקובל  כתב:  יששכר'  'בני  בספה"ק 
מאת תלמידי הבעש"ט זללה"ה, אפילו הצדיק 
כשרואה איזה עבירה באיזה אדם, הנה זה ודאי 
הוא  אשר  השי"ת  הזמין  ולמה  במקרה,  אינו 
יראה אותה עבירה, על כרחך הוא שיש בידו גם 
כן שמץ מה מדוגמת אותה העבירה, והראוהו 
וסיפרו  במעשיו,  שיפשפש  בכדי  השמים  מן 
באחד  שראה  שאירע  הבעש"ט  מתלמידי 
שחילל שבת בפרהסיא, ועמד משתומם למה 
כרחו  דעל  במעשיו  ופשפש  כזאת,  הראוהו 
מקרוב  ששמע  ומצא  פשפש  כזה,  עון  בו  יש 
זילותא דתלמיד חכם )שנקרא שבת כדאיתא 

בזוה"ק( ושתק' עכ"ל.
שטענו  בפרשתנו  ועדתו  קורח  עם  היה  כך 
קדושים  כולם  העדה  כל  'כי  ואהרן  משה  על 
כשקורח  האמת  מצד  הנה  תתנשאו',  ומדוע 
הרגיש כדברים האלה שרואה שכביכול משה 
רבינו מתנשא, היה עליו לבדוק מיד אצל עצמו 
מדוע הוא רואה כדבר הזה, כי זה סימן שהוא 
וכך מפרש הבעש"ט  בגאוה,  נגוע  היה  בעצמו 
חוץ  רואה  אדם  הנגעים  'כל  המשנה  את  הק' 
מנגעי עצמו' שכל הנגעים שאדם רואה בחוץ – 
כלומר אצל אחרים, הם מנגעי עצמו, וזה עלינו 
מקולקל  דבר  רואה  שכשאתה  מכך,  ללמוד 
אותו,  לדון  מתחיל  שאתה  לפני  השני,  אצל 
קודם כל תבדוק את עצמך, תחפש אצל עצמך 
איפה אתה נגוע באותו עניין, ואז: 'קשוט עצמך 

ואח"כ קשוט אחרים'.
 )ע"פ טיב התורה-קרח(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

פרשה זה יפה נדרשת – כל בעלי המקרא מקשים 'קרח שפיקח היה מה 
ראה לשטות זה' הרי למען האמת היה קרח בר אוריין מגזע תרשישים 
ממובחרי שבט הלוי נושאי הארון עד שנאמר עליו שלעתיד לבוא ישמש 
ככהן גדול כמובא כי 'ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח' סופי תיבות קרח אלא שאכלה 
בעודה בוסר כמו פרי שלא נתבשל עדיין כל צורכו, אם כן הדבר תמוה 

על מה ולמה נכנס למחלוקת קשה כלענה אשר תוצאותיו מר כמוות.
'עינו הטעתו' לעולם ידע קרח כי המערער אחרי   – מתרצים המפרשים 
משה רבינו הרי הוא כמערער אחרי השכינה וכי החולק על הכהונה סופו 
נכדו   - ממנו  יוצאה  גדולה  שלשלת  בראותו  הטעתו  עינו  אך  ומר,  רע 
שמואל הנביא ששקול כנגד משה ואהרן, אמר בשבילו אני נמלט ועל כן 

ביקש להקדים את זמנו ולמלוך כבר עתה ככהן גדול.
ְולֹא ִיְהֶיה ְכֹקַרח ְוַכֲעָדתֹו

מה עשה קרח, בא אל משה רבינו ועמו ראשי סנהדראות חשובי העדה 
מלא  שהוא  בית   - שאילתו  היתה  וכך  בדברים  לפניו  מקנטר  והתחיל 
ספרים מהו שיהא פטור מן המזוזה, ענה להן משה חייב, אמרו לו התורה 
כולה אין פוטרות את הבית ושתי פרשיות שבמזוזה פוטרת את הבית 
הרי סימן כי דברים אלו לא נצטווית עליהם מאת הבורא אלא מלבך אתה 

בודאם.
אכן בטענה זו ודומיהן נפל קורח למרות חשיבתו הרמה לבירא עמיקתא 
קורח  מעשה  על  נשוב  שלא  ולהיזכר  להישמר  בתורה  נצטוונו  לפיכך 
ועדתו כפי האמור 'ִזָּכרֹון ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַמַען ֲאֶׁשר ֹלא־ִיְקַרב ִאיׁש ָזר ְוֹלא־
קורח  על טעותו של  לחזור  לא  עלינו  הרי שמוטל  ְוַכֲעָדתֹו'  ְכֹקַרח  ִיְהֶיה 
אחריה  ולשרש  לעקור  המחלוקת  סיבת  בשורש  להתבונן  דרוש  לפיכך 

ובכך לא נבוש ולא נכשל לעולם ועד.
לא לקחו מוסר

ראשית בואו אל משה בסברא וטענה 'בית שהוא מלא ספרים מהו שיהא 
פטור מן המזוזה' - בדרך רמז ירמזון כי בא לטעון ולומר כי הממלא כריסו 
בתורה עד שנעשה בבחינת בית מלא ספרים הרי אמור להיות פטור מן 
המזוזה  כי  מוסר,  בדברי  ולעסוק  מללמוד  הוא  פטור  כלומר   - המזוזה 
מרמז על יראת שמים וכל מהות תוכנו הם פרשיות של עבודת ה' ויראת 
שמים אהבת ה' וקבלת עול מצוות כפי הנאמר בפסוקי שמע והיה אם 

שמוע המלאים וגדושים בעניינים אלו. 
כך גם בשאילתו על טלית שכולה תכלת מהו שתהא פטורה מן הציצית 
פוטרת  אין  תכלת  שכולה  טלית  קרח  אמר  בציצית  חייבת  להם  השיב 
שכולו  חכם  שתלמיד  שטען  הרי   – אותה  פוטרות  חוטין  ארבע  עצמה 
תכלת אינו מחויב במצוות הציצית המכוון לבלתי יתור אחר לבבו ועיניו, 
צריך  אינו  שוב  בתורה  עוסקו  ידי  על  כי  להנחיל  קורח  ביקש  זה  דבר 
יותר בעסק המוסר המדריכו למען ילך בדרך אמת ולהעמיד את האדם 

באורחות יושר.
אך משה רבינו השיב כי מבלעדי עבודת המידות ושבירת כוחות הרעים 
שבאדם אשר באים לכך על ידי דרישה וחקירה ועיון בשורש הדבר - דרך 
לימוד מוסר המעורר והמדריך את כל אדם ללכת בדרך החיים ולקיים את 

התורה והמצוות בדחילו ורחימו - הרי נעשה התורה רח"ל לסם המוות 
כמאמר הגמרא כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים, וכל 
העוסק בתורה שלא לשמה נעשית לו סם המות, כדרך הכתוב למיימינים 

בה - סמא דחיי, למשמאילים בה - סמא דמותא.
תבלין נגד יצר הרע

ואם  לו תורה תבלין  ובראתי  יצר הרע  'בראתי  ידועים הם דברי הגמרא 
אתם עוסקים בתורה - אין אתם נמסרים בידו', כותב המשנה ברורה )סי' 
א ס"ק יב(: וצריך האדם לקבוע לו עת ללמוד ספרי מוסר בכל יום ויום אם 
מעט ואם הרבה כי הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו ותבלין היצה"ר הוא 
תוכחת מאמרי חז"ל, הרי מפורש לפנינו כי המוסר היא היא התבלין נגד 

היצר הרע המבקש לאבדינו בתמידות משני העולמות.
במוסר  לעסוק  צריך  בתורה  יותר  ויגע  שעוסק  ככל  אלא  בלבד  זו  לא 
במידה יתירה מטעם ש'כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו' וככל שגדול 
בתורה יש לו אף יצר הרע יותר גדול, כן גם נפסק בספר חיי אדם )חלק ב 
כלל קמג(: ופשיטא שהוא חוב גמור על כל אדם שילמוד בכל יום בספרי 
אם  ואפילו  לימודו  מכל  חיוב  יותר  הרבה, שהוא  ואם  מעט  אם  היראה 
יתבטל עי"ז מלימוד פרק משניות או שאר לימוד, כי מה ה' אלקיך מבקש 
ממך כי אם ליראה אותו וכדאיתא במשנה אם אין יראה אין תורה - כי מה 

תועיל לו התורה אם אין דעתו לקיימה.
ברם התורה מעידה כי 'ְבֵני־ֹקַרח ֹלא־ֵמתּו' – תולדות האדם היינו מעשיו, 
אם כן מעשי קורח לא כלו מן העולם ועדיין השטן מרקד ביננו בטענה 
חלשה ורופפת זו לפטור את עצמו מלימוד המוסר ועשיית חשבון הנפש 
אלא לצאת ידי חובתו על ידי עסק התורה בלבד בלא יעוד לימוד מיוחד 
מן  ולעקור  לתקן  צריך  זה  ענין   – המעשים  לתיקון  זמן  וקביעת  למוסר 

השורש למען לא נהיה כקורח ועדתו.
אז תבין יראת ה'

תכלית הלימוד הוא שיביאנו הלימוד לידי יראת שמים כאשר כותב רבינו 
יונה בספרו מסילת ישרים על הפסוק )משלי ב' ד-ה( ִאם־ְּתַבְקֶׁשָּנה ַכָּכֶסף 
מדייק  ִּתְמָצא'  ֱאֹלִקים  ְוַדַעת  ה'  ִיְרַאת  ָּתִבין  ָאז   - ַּתְחְּפֶׂשָּֽנה  ְוַכַּמְטמֹוִנים 
ה',  יראת  אז תבין  אז תבין הלכות אלא  דינים  אז תבין  נאמר  לא   - ר"י 
יראת שמים  כי עיקר הלימוד הוא המביאו לידי מעשה היינו תורה עם 
כדאיתא בגמרא: כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר 
לו את המפתחות הפנימיות אך מפתחות החיצוניות לא מסרו  שמסרו 

לו האיך יכנס.
בזה ניחא הא שבכל עת שניסו בני ישראל את ה' בהיותם במדבר קיימו 
משה ואהרן בעצמם נפילה על פניהם כאמור 'ַוִּיְּפלּו ַעל־ְּפֵניֶהם' – מה באו 

ללמדנו בנפילתם אפיים.
אלא לאחר שראו את אש המחלוקת הגדולה הבינו ברוב ענוותנותם כי 
החסרון הוא בעצמם ועל כן באה אליהם הדבר הזה כדרך הצדיקים אשר 
רואים מוסר השכל ותוכחות מוסר בכל דבר העובר עליהם וממנו ניקח 

לעבוד את ה' בלימוד התורה והמוסר כאחת כי הא בהא תליא.

יראת השם היא אוצרו
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פרשת חרק תשרפ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת קרח תש"פ

ביאור הגילוי הנפלא של הקתם סופר זירע

 השם חרק כשם אלוף חרק אקד מאלופי עשו
חלחל את השלום שהיה צריך לרשת מיעחב אבינו

טוב,  מה  בעתו  דבר  קרח  פרשת  בפרשתנו 

מישראל  אחד  שכל  הנשגב  הלקח  על  להתבונן 

היא  מגונה  כמה  מפרשתנו,  ללמוד  צריך 

צריך  וכמה  הצרות,  כל  אם  שהיא  המחלוקת 

שכתוב  כמו  השלום,  אחרי  ולרדוף  להשתדל 

)במדבר טז-יב(: "וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם 

בני אליאב ויאמרו לא נעלה". ופירש רש"י: "מכאן 

מחזר  משה  שהיה  במחלוקת,  מחזיקין  שאין 

אחריהם להשלימם בדברי שלום".

וכבר כתב על כך מאורם של ישראל הפוסק 

גמא"  "תיבת  בספרו  מגדים"  "פרי  בעל  הגדול 

בפרשתנו )ד"ה וכמה גדול(, לבאר בדרך מליצה מה 

"ויקח קרח - פרשה זו יפה  שפירש רש"י )שם א(: 

נדרשת", על פי מה שאמר החכם מכל אדם )משלי 

טוב  כמה  כלומר  טוב".  מה  בעתו  "דבר  טו-כג(: 

הפסח,  בחג  פסח  הלכות  בעתו,  דבר  על  לדרוש 

דיני סוכה בחג הסוכות וכדומה, אולם "פרשה זו" 

המדברת על מחלוקת קרח ועדתו, "יפה נדרשת" 

בכל עת ובכל שעה: "כי אין שעה שאין מחלוקת 

והכל בזמנו".

שהרבה  זו  קשה  בתקופה  ובפרט  בזמננו 

סגולות,  מיני  כל  מחפשים  ישראל  בני  מאחינו 

רעות  פורענויות  מיני  מכל  להינצל  אחד  מצד 

המתרגשות לבוא בעולם, ומצד שני לזכות לשפע 

לנו  אסור  וברוחניות,  בגשמיות  והצלחה  ברכה 

דוד  לנו  שגילה  הבטוחה  הסגולה  את  להחמיץ 

משה  בדרכי  שנלך  ישראל,  זמירות  נעים  המלך 

להבטחה  נזכה  ואז  השלום,  אחרי  שרדף  רבינו 

הברורה )תהלים לד-יג(: "מי האיש החפץ חיים אוהב 

ימים לראות טוב... בקש שלום ורדפהו".

 תפלתו של יעחב אבינו
שלא יזכר שמו בעדת חרק

הקב"ה  שפתח  במה  יאיר  דברינו  פתח 

בן  קרח  "ויקח  טז-א(:  )במדבר  בפסוק  פרשתנו 

יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון 

עוד  והנה כבר כאן בפתיחה  בני ראובן".  בן פלת 

לפני שלמדנו על מחלוקת קרח ועדתו, מגלה לנו 

הכתוב ענין נשגב שקדם כמה דורות לפני קרח, 

זה,  בפסוק  יזכר  שלא  אבינו  יעקב  של  תפלתו 

"ולא הזכיר בן יעקב, שביקש  כמו שפירש רש"י: 

מחלוקתם,  על  שמו  יזכר  שלא  עצמו  על  רחמים 

כבודי".  תחד  אל  בקהלם  מט-ו(  )בראשית  שנאמר 

אבינו  ליעקב  שהיה  המיוחד  הענין  ביאור  וצריך 

שלא יזכר שמו בעדת קרח.

שעשה  הגדול  הפלא  על  להתבונן  ראוי  עוד 

והקב"ה  גוזר  צדיק  בבחינת  ה',  עבד  רבינו  משה 

את  לבלוע  כדי  פיה  את  הארץ  שתפתח  מקיים, 

קרח ועדתו וכל אשר להם )במדבר טז-ל(:

את  האדמה  ופצתה  ה'  יברא  בריאה  "ואם 

חיים  וירדו  להם  אשר  כל  ואת  אותם  ובלעה  פיה 

שאולה, וידעתם כי ניאצו האנשים האלה את ה'. 

ותבקע  האלה  הדברים  כל  את  לדבר  ככלותו  ויהי 

פיה  את  הארץ  ותפתח  תחתיהם,  אשר  האדמה 

אשר  האדם  כל  ואת  בתיהם  ואת  אותם  ותבלע 

לקרח ואת כל הרכוש".

ככה  על  רבינו  משה  ראה  מה  להבין  וצריך 

לבחור דוקא עונש כזה, שתפצה הארץ את פיה 

ותבלע את קרח ועדתו וכל אשר להם. עוד צריך 

את  האדמה  "ופצתה  הכתוב:  מלשון  כי  ביאור, 

פיה", וכן ממה שכתוב: "ותפתח הארץ את פיה", 

משמע  וכן  לדבר.  פה  לה  יש  שהארץ  משמע 

מלשון התנא במשנה )אבות פ"ה מ"ו(, שהזכיר בין 

עשרה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות 

"פי הארץ". וצריך ביאור איזה דיבורים יצאו  את 

את  לבלוע  פיה  את  שפתחה  בשעה  הארץ  מפי 

קרח ועדתו.

 השם חרק אקד מאלופי עשו
שונא שלורם בגימטריא עשרו

רחש לבי דבר טוב לבאר כל זה על פי מה שנצא 

ה"חתם  של  קדשו  בדברות  התבוננות  של  למסע 

לוי,  בני  סופר", שהביע את פליאתו על הצדיקים 

"קרח" כשמו של רשע אחד  שקראו את שם בנם 

מי"א אלופי עשו "אלוף קרח", כמו שכתוב )בראשית 

"אלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו,  לו-טו(: 

אלוף תימן, אלוף אומר, אלוף צפו, אלוף קנז, אלוף 

איום  דבר  סופר"  ה"חתם  מסיק  מזה  וגו'.  קרח" 

ונורא, כי אמנם השם "קרח" גרם לו לאבד את כל 

הקדושים,  מאבותיו  לרשת  ראוי  שהיה  הקדושה 

הנה הדברים בלשון קדשו:

בני  צדיקים  על  תמה  אני  יצהר.  בן  "קרח 

מאלופי  שם  שהוא  קרח  בנם  שם  שקראו  לוי, 

מסקינן  לא  רשעים  לח:(  )יומא  לן  וקיימא  עשו, 

היינו  ואולי  ביה.  עלתה  מה  בשמייהו, וחזי 

על  אף  לומר  לוי,  עד  דמיחסו  קרא  לן  דקמשמע 

ניתק מהרה  פי שהיה חוט המשולש, מכל מקום 

זה  קרח,  ויקח  וזהו  דרשע.  בשמיה  דאסקי  על 

השם קרח, לקח כל מה שהיה לו להתקדש, על ידי 

שהיה בן יצהר וקהת ולוי אבותיו, וזהו השם קרח 

לקח את הכל".

כעבדא קמיה מאריה אחיזנא בשולי גלימתו 

"קרח"  של ה"חתם סופר" זי"ע, לבאר איך השם 

לאש  להתדרדר  לו  גרם  עשו,  מאלופי  אחד 

המחלוקת שהצית בישראל כנגד משה ואהרן, על 

פי מה שהביא ה"חתם סופר" עצמו )פרשת תולדות 

דף קכ טור ב ד"ה במדרש( מה שדרשו במדרש שוחר 

טוב על הפסוק )תהלים קכ-ו(: "רבת שכנה לה נפשי 

]אלא  עם שונא שלום. וכי יש אדם שונא שלום, 

ה"חתם  זה  על  וכתב  השלום".  שונא  עשו  זה[ 

סופר": "ושמעתי מרעי הגאון מהו' אברהם בינגא 

כן  גימטריא שלו"ם בטומאה, על  כי עש"ו  סג"ל, 

נקרא שונא שלום". ]וחזר על זה שם דף קל טור 

ב ד"ה למה אשכל[.

ומצינו מקור מוקדם לכך בדברי "בעל הטורים" 

בגימטריא  "עשו  כה-כה(:  )בראשית  תולדות  פרשת 

פנחס  )פרשת  עמוקות"  ב"מגלה  כתב  וכן  שלום". 

ד"ה בפסיקתא( על הפסוק שהבטיח הקב"ה לפנחס 
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