
עין אקרחבת                

ת ֹקַרח   ָרׁשַ ים ְלּפָ רּוׁשִ ּדְ

ברש"י שם: ויקח קרח, לקח את עצמו לצד אחד, להיות נחלק מתוך העדה לעורר על הכהונה  .א  
וכו'. דבר אחר ויקח קרח משך ראשי סנהדראות שבהם בדברים וכו'. ועוד ברש"י שם ד"ה ודתן 
בן  אליצור  והם  שכיניו,  ראובן  משבט  רובן  סנהדראות  ראשי  ר"נ  וכנס  עמד  עשה  מה  ואבירם: 
שדיאור וחביריו וכיוצא בו, שנאמר 'נשיאי עדה קריאי מועד', ולהלן הוא אומר )במדבר א( 'אלה 
קרואי העדה', והלבישן טליתות שכולן תכלת, באו ועמדו לפני משה, אמרו לו טלית שכולה של 
תכלת חייבת בציצית או פטורה, אמר להם חייבת, התחילו לשחק עליו אפשר טלית של מין אחר 

חוט אחד של תכלת פוטרה, זו שכולה תכלת לא תפטור את עצמה.

ַרִׁש"י  ֵּפיֵרׁש  וְגֹו'.  יְִצָהר  ֶּבן  קַֹרח  וּיִַּקח 
ְוכּו',  ֶאָחד  ְלַצד  ַעְצמֹו  ֶאת  ָלַקח 
ְוִכֵּנס  ָעַמד  ָעָׂשה  ַמה  ְוכּו',  ַאֵחר  ָּדָבר 

ְוִהְלִּביָׁשן  ְוכּו',  ַסְנֶהְדָראֹות  ָראֵׁשי  ר"נ 
ֶׁשּכּוָּלּה  זֹו  ְוכּו',  ְּתֵכֶלת  ֶׁשּכּוָּלן  ַטִּליתֹות 
ָּכאן. ַעד  ַעְצָמּהא,  ֶאת  ִּתְפטֹור  ֹלא  ְּתֵכֶלת 

ן ִיְצָהר ְוגֹו'. ח ֹקַרח ּבֶ ּקַ ַוּיִ

"Korach the son of Yitzhar took…" 

Korach's error was that he wanted 
to acquire fear of Heaven without 
Torah and mitzvos. However, one can 
never acquire genuine fear of Heaven 
without Torah and mitzvos. 

ְוכּו',  ֶאָחד  ְלַצד  ַעְצמֹו  ֶאת  ָלַקח  "י  ַרׁשִ יֵרׁש  ּפֵ
י  ָראׁשֵ ס ר"נ  ְוִכּנֵ ָעַמד  ה  ָעׂשָ ַמה  ְוכּו',  ַאֵחר  ָבר  ּדָ
ֵכֶלת  ן ּתְ ּכּוּלָ יתֹות ׁשֶ ן ַטּלִ יׁשָ ַסְנֶהְדָראֹות ְוכּו' ְוִהְלּבִ
ְפטֹור ֶאת ַעְצָמּה, ַעד  ֵכֶלת ֹלא ּתִ ּה ּתְ ּכּוּלָ ְוכּו', זֹו ׁשֶ

אן. ּכָ

Rashi explains that "Korach 
took himself to one side… Another 

explanation… What did Korach 
do? He gathered 250 elders 
of Sanhedrin…dressed them 
in garments made entirely of 
techeles…and asked Moshe: 'These 
garments that were made entirely 
from techeles, shouldn’t they be 
exempt from the obligation to tie tzitzis 
with a string of techeles to them?'" 
Generally, only one string of techeles is 
used for each of the four corners. These 
men wore clothing made entirely of 
techeles and claimed that since there 
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עין קרחבת                 ב

'ְוָהֱאֹלִהים  יד(  ג,  )קהלת  ְּכִתיב  ִהֵּנה  ֶזה,  ּוְלָהִבין 
ֵּפירּוׁש  ְוגֹו',  ִמְּלָפָניו'  ֶׁשִּיְראּו  ָעָׂשה 
ֲעבֹוַדת  ִּבְׁשִביל  ָהְיָתה  ָהעֹוָלם  ְּבִריַאת  ֶׁשִעיָּקר 
ָהָאָדם ֶׁשִּתְהֶיה ַלה' ְּבִיְרָאה ֲאִמיִּתית, ּוְכַמֲאַמר 
ֵראִׁשיתב,  ֶׁשִּנְקֵראת  ַהִּיְרָאה  ִּבְׁשִביל  ְּבֵראִׁשית 
ּוַמְבִּדיל,  ְלָמָסְך  ֶּׁשָּגַרם  ָהָאָדם  ֵחְטא  ְוִאְלָמֵלא 

.א  זוהר חדש י, ב: ר' יהודה אומר, לא נברא אלא בשביל היראה, שנקראת ראשית, שנאמר )משלי 
א, ז( 'יראת ה' ראשית דעת'. מנ"ל שהעולם נברא על פי היראה, שנאמר 'והאלקים עשה שייראו 
את  אלקים  'ברא  ראשית  שהיא  היראה  פי  ועל  מלפניו,  שייראו  כדי  העולם,  את  עשה  מלפניו'. 

השמים ואת הארץ'.

ְלָכל  ֲאִמיִּתית  ִיְרָאה  ְּבִחיָנה  ָהְיָתה  ְּבַווַּדאי 
ָאְמָנם  ְּכָלל,  ִויִגיָעה  ֲהָכָנה  ׁשּום  ְּבִלי  ָאָדם 
ּוַמְבִּדיל  ָמָסְך  ַנֲעָׂשה  ַהֵחְטא  ָּגַרם  ַּכֲאֶׁשר 
ֲאִמיִּתית  ְוַהִּיְרָאה  ה  ַהְּקדּוׁשָּ ְּבִחיַנת  ַהַּמְסִּתיר 
ִקְּדָׁשנּו  ַרֲחָמיו  ְּברֹוב  ה'  ָאְמָנם  ָהָאָדם.  ִמן 
ּוִמְצֹוָתיו  ַהְּקדֹוָׁשה  ּתֹוָרתֹו  ָלנּו  ְוָנַתן  ְּבִמְצֹוָתיו 

were many techeles threads in them, 
they certainly shouldn’t require tzitzis. 

ּוְלָהִבין ֶזה

To understand these matters: 

Fear of Heaven is the purpose of 
creation.

ְראּו  ּיִ ה ׁשֶ ִתיב )קהלת ג, יד( ְוָהֱאֹלִהים ָעׂשָ ה ּכְ  ִהּנֵ
ָהעֹוָלם  ִריַאת  ּבְ ר  ִעיּקָ ׁשֶ ירּוׁש  ּפֵ ְוגֹו',  ָפָניו  ִמּלְ
ִיְרָאה  ְהֶיה ַה' ּבְ ּתִ ִביל ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ׁשֶ ׁשְ ָהְיָתה ּבִ

ית ֲאִמיּתִ

Behold it is written (Koheles 
3:14) "And G-d made [creation] so 
we should fear Him." This teaches 
us that the primary purpose of 
creation was for people to serve 
Hashem with genuine fear/awe. 

ית  ֵראׁשִ ּבְ ב(  אות  דר"ע  )אותיות  ּוְכַמֲאַמר   
ית ְקֵראת ֵראׁשִ ּנִ ְרָאה ׁשֶ ִביל ַהּיִ ׁשְ ּבִ

 As it states in (Osiyos d'Rebbi Akiva
 2) regarding the Torah's expression
 in the beginning): The world( בראשית 
 was created for fear, which is called

  .)the beginning( ראשית

One needs to toil to acquire fear.

יל  ּוַמְבּדִ ְלָמָסְך  ַרם  ּגָ ֶ ּשׁ ָהָאָדם  ָחָטא  ְוִאְלָמֵלא   
ָאָדם  ְלָכל  ית  ֲאִמיּתִ ִיְרָאה  ִחיָנה  ּבְ ָהְיָתה  אי  ַווּדַ ּבְ

ָלל. ִלי ׁשּום ֲהָכָנה ִויִגיָעה ּכְ ּבְ

If it weren’t for Adam's sin, which 
made a partition and separation 
between mankind and fear, everyone 
would have true fear without any 
preparation or effort.

יל  ּוַמְבּדִ ה ָמָסְך  ַנֲעׂשָ ַרם ַהֵחְטא  ּגָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ  ָאְמָנם 
ית ִמן  ְרָאה ֲאִמיּתִ ְוַהּיִ ה  דּוׁשָּ ִחיַנת ַהּקְ יר ּבְ ְסּתִ ַהּמַ

ָהָאָדם

However, due to this sin a 
partition and separation that 
conceals holiness and the true fear 
from man was created. Now, one 
needs to toil to acquire genuine fear of 
Hashem.

Torah study and performing mitzvos 
purify us and help us to acquire fear of 
Hashem.



עין גקרחבת                

ְלָבֵבינּו  ּוְלָהִכין  ֵעיֵנינּו  ָלנּו  ְלָהִאיר  ַהְּקדֹוִׁשים, 
ה  ֶאל ה', ֶׁשּתּוַכל ִלְׁשרֹות ָעֵלינּו ְּבִחיַנת ַהְּקדּוׁשָּ
ֵאָבִרים  ְרַמ"ח  ִזיּכּוְך  ְיֵדי  ַעל  ֲאִמיִּתית,  ְוִיְרָאה 
ְוְׁשָס"ה ִּגיִדים ֶׁשִּיְזַּדְּככּו ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות 

.א  עיין תיקו"ז קלא, א: תא חזי כל פקודין אלין תליין בדיוקנא דמלכא כו' וצריך לפרשא כל פקודין 
דאינון בדיוקנא דמלכא אית דתליין מרישא, ואית דתליין בעיינין כו' ואית פקודין דתליין מן אודנין 
כו' ואית פקודין דתליין מאנפין כו', ואית פקודין דתליין מחוטמא כו', ואית פקודין דתליין מפימא 
כו', ואית פקודין דתליין מידוי דמלכא כו', ואית פקודין דתליין מגופא כענבין דאתכלא, אמר ליה 
רבי אלעזר אבא והא לעילא הא אוקמוה דלית גוף ולית גויה, אמר ליה ברי לעלמא דאתי אתמר 
דאיהי אימא עלאה, אבל לתתא אית גופא בעלמא דין דאיהי שכינתא תתאה, וגופא איהי אורייתא 

דמינה תליין כל פקודין.

.א  ר"ל, שהמצות הם בחינת האיברים והכלים לבחינת החיות, בחינת נפש רוח נשמה, שהיא היראה 
והקדושה האמיתית.

ְוְׁשָס"ה  ֲעֵׂשה  ִמְצוֹות  ְרַמ"ח  ַהְיינּו  ְּתִחָּלה, 
ְּדַמְלָּכאג,  ֵאָבִרין  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהן  ַתֲעֶׂשה  ֹלא 
ִיְרָאה,  ִלְבִחיַנת  ָלבֹא  ֶאְפָׁשר  ִאי  זֹאת  ְּבֹלא  ִּכי 

ְנָׁשָמהד. רּוַח  ֶנֶפׁש  ְּבִחיַנת  הּוא 

ְוָנַתן  ִמְצֹוָתיו  ּבְ נּו  ׁשָ ִקּדְ ַרֲחָמיו  רֹוב  ּבְ ה'  ָאְמָנם   
ים ְלָהִאיר  דֹוׁשִ ה ּוִמְצֹוָתיו ַהּקְ דֹוׁשָ ָלנּו ּתֹוָרתֹו ַהּקְ
רֹות  ּתּוַכל ִלׁשְ ָלנּו ֵעיֵנינּו ּוְלָהִכין ְלָבֵבינּו ֶאל ה', ׁשֶ

ית  ה ְוִיְרָאה ֲאִמיּתִ דּוׁשָּ ִחיַנת ַהּקְ ָעֵלינּו ּבְ

However, in His abundant 
compassion, Hashem sanctified us 
with His mitzvos and gave us His 
holy Torah and mitzvos to enlighten 
our eyes and to prepare our heart 
so we can acquire holiness and the 
true fear. 

יִדים  ּגִ ָס"ה  ְוׁשְ ֵאָבִרים  ְרַמ"ח  ִזיּכּוְך  ְיֵדי  ַעל 
ַהְיינּו  ה  ִחּלָ ּתְ ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  כּו  ּכְ ְזּדַ ּיִ ׁשֶ
ֵהן  ׁשֶ ה  ַתֲעׂשֶ ֹלא  ָס"ה  ְוׁשְ ה  ֲעׂשֵ ִמְצוֹות  ְרַמ"ח 

א )תיקוני זוהר עד.( ַמְלּכָ ִחיַנת ֵאָבִרין ּדְ ּבְ

Our 248 limbs and 365 sinews 
become purified through the Torah 
and mitzvos, which are comprised 
of 248 positive commandments 
and 365 prohibitions. They are the 
King's limbs (Tikunei Zohar 74a). 
The Zohar calls the mitzvos, "The King's 

limbs," because they represent a body 
of 248 limbs and 365 sinews. Torah 
study and mitzvah observance purifies 
us entirely from the contamination of 
sins, so we can acquire a genuine fear 
of Heaven.

ר ָלבֹא ִלְבִחיַנת ִיְרָאה, הּוא  ֹלא זֹאת ִאי ֶאְפׁשָ י ּבְ  ּכִ
ָמה. ִחיַנת ֶנֶפׁש רּוַח ְנׁשָ ּבְ

Without this purification, it is 
impossible to attain fear, which is 
nefesh, ruach, and neshamah. The 
Bas Ayin will explain that just as a 
person has a soul, Torah and mitzvos 
also have a soul (comprised of the three 
elements of soul known as nefesh, 
ruach, and neshamah). The "soul" of 
mitzvos is the love and fear that people 
have when they perform them. 

An elaboration on the need to acquire 
Torah and mitzvos to attain fear:



עין קרחבת                 ד

ֶׁשָּכל  ֵּכן  ִאם  ָהָאָדם,  ֹיאַמר  ָאמֹור  וְִאם 
ַרק  הּוא  הּוא  ָּברּוְך  ַהּבֹוֵרא  ַּכָּווַנת 
ַאֲדֵּבק  ָלֵכן  ַּדְווָקא,  ִיְרָאה  ִלְבִחיַנת  ָלבֹא 
ִלי  ְוָלָּמה  ְלָבד,  ִיְרָאה  ְּבִמַּדת  ַעְצִמי  ֶאת 
ַהָּכתּוב  ָאַמר  ֶזה  ַעל  ּוִמְצוֹות.  ּתֹוָרה  ְּׁשָאר 
ִּכי  ָוָרֶכב  ֵרַחִים  ַיֲחבֹול  'ֹלא  ו(  כד,  )דברים 

.א  ראה מגיד דבריו ליעקב להמגיד ממעזריטש אות קי: כי כאשר יהיה לו יראת הבורא בשלימות, 
ממילא תנוח עליו האהבה, כי דרכו של איש הוא אהבה לחזור אחר אשה היא אשה יראת ה'.

ֶׁשְּמַרֵּמז  לֹוַמר  ְרצֹונֹו  חֹוֵבל',  הּוא  ֶנֶפׁש 
ִּכי  ֶׁשָאַמְרנּו,  זֹו  ָהָרע  ַהֵּיֶצר  ֲעַצת  ַעל 
ֵריַח,  ְּבִחיַנת  ִנְקָרא  ִיְרָאה  ֶׁשְּבִחיַנת  ָּמִצינּו 
'ַוֲהִריחֹו  ג(  יא,  )ישעי'  ַהָּכתּוב  ְּכַמֲאַמר 
ָרֶכב,  ִנְקָרא  ַאֲהָבה  ּוְבִחיַנת  ה'',  ְּבִיְרַאת 
ְוֶזהּו  ִיְרָאהה,  ְּבִחיַנת  ַעל  רֹוֵכב  הּוא  ִּכי 

וַנת  ּוָ ּכַ ל  ּכָ ׁשֶ ן  ּכֵ ִאם  ָהָאָדם,  יֹאַמר  ָאמֹור  ְוִאם   
ִיְרָאה  ִלְבִחיַנת  ָלבֹא  ַרק  הּוא  הּוא  רּוְך  ּבָ ַהּבֹוֵרא 
ת ִיְרָאה ְלָבד,  ִמּדַ ק ֶאת ַעְצִמי ּבְ ְווָקא, ָלֵכן ַאֲדּבֵ ּדַ

ָאר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות. ְ ה ִלי ּשׁ ְוָלּמָ

A person may ask in wonder: since 
the Creator's primary intention 
was for people to have fear, I will 
focus on fear alone. Why do I need 
the rest of the Torah and mitzvos?

ַיֲחבֹול  ֹלא  ו(  כד,  )דברים  תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ֶזה  ַעל   
י ֶנֶפׁש הּוא חֹוֵבל ֵרַחִים ָוָרֶכב ּכִ

In response to this question 
the pasuk (Devarim 24:6) says, 
"Don't grab [for collateral] a mill 
(reichayim) and its rider (rechev) 
because you are stealing a soul." 
(Literally, this pasuk teaches that it 
is forbidden to collect utensils used 
for food production as collateral.  The 
reichayim is the mill's bottom stone 
and the rechev is the top stone. Without 
either of these pieces the borrower who 
needed to give the collateral would not 
be able to prepare his food.  Therefore, 
if the one providing the loan took such 
a utensil as collateral it is considered 
as though he harmed or endangered 

the life of the borrower.  The Bas 
Ayin, however, will explain the pasuk 
according to its deeper meaning.)  

זֹו  ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ ֲעַצת  ַעל  ז  ַרּמֵ ּמְ ׁשֶ לֹוַמר  ְרצֹונֹו   
ָאַמְרנּו ׁשֶ

This pasuk is refuting the evil 
inclination’s counsel, as stated 
above.  The yetzer hara, evil inclination, 
inside of a person asks: Why can't we 
just focus on fear of Hashem? Why 
must we study the Torah and perform 
the mitzvos? 

Love and fear:

ֵריַח,  ִחיַנת  ּבְ ִנְקָרא  ִיְרָאה  ִחיַנת  ּבְ ׁשֶ ִצינּו  ּמָ י  ּכִ
ִיְרַאת ה'  תּוב )ישעי' יא, ג( ַוֲהִריחֹו ּבְ ַמֲאַמר ַהּכָ ּכְ

Fear is associated with ריח, smell, 
as it states (Yeshayah 11:3) "He 
will be endowed with the scent of 
fear of Hashem" (  Thus .(והריחו ביראת ה'
 ריח similar to the word (reichayim) ,רחים
(reyach), represents fear of Heaven. 

ַעל  רֹוֵכב  הּוא  י  ּכִ ָרֶכב,  ִנְקָרא  ַאֲהָבה  ּוְבִחיַנת 
ִחיַנת ִיְרָאה ּבְ

Love is called רכב, the rider, 



עין הקרחבת                

ָוָרֶכב',  ֵרַחִים  ַיֲחבֹול  'ֹלא  ַהָּכתּוב  ֶׁשָרַמז 
אֹוָתם  ִיַּקח  ֶׁשֹּלא  ֵאּלּו  ְּבִחינֹות  ְלב'  ָרַמז 
ְּבִלי  לֹוַמר  ְרצֹונֹו  ּוְגֵזיָלה,  ַחָּבָלה  ִּבְבִחיַנת 
ֶנֶפׁש  'ִּכי  ַּכַּנ"ל,  ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ֶׁשל  ֲהָכָנה 
ְּכמֹו  ֶׁשהּוא  לֹוַמר  ְרצֹונֹו  חֹוֵבל',  הּוא 
ְּבָידֹו  ְוֵאין  רּוָחִני  ֶנֶפׁש  ִלְגזֹול  ֶׁשרֹוֶצה 

.א  ר"ל שמצות הם בחינת אברין, וכשם שאי אפשר לקחת נפש בלא גוף כך אי אפשר לקחת אהבה 
ויראה שהם בחינת נפש בלי המצות שהם בחינת אברים וכלים.

ַהַּגְׁשִמי,  ַהּגּוף  ְלִקיַחת  ְיֵדי  ַעל  ַרק  ְלָלְקחֹו 
ְּבִחינֹות  ב'  ִליַּקח  ֶאְפָׁשר  ִאי  ֵכן  ְּכמֹו 
ְנָׁשָמה  רּוַח  ֶנֶפׁש  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ֵאּלּו 
ַּכַּנ"ל  ֲהָכָנה  ְּבִלי  ּוִמְצוֹות,  ּתֹוָרה  ִלְבִחיַנת 
ְּבִחיַנת  ְוהּוא  ֲעֵׂשה  ִמְצֹות  ְרַמ"ח  ְיֵדי  ַעל 

ְוכּו'ו. ֵאָבִרין 

because love rides on the attribute 
of fear. One begins with fear and then 
he acquires love. Thus, רחים (reichayim) 
represents fear and רכב (rechev) 
represents love. 

 Now that we've established that 
the pasuk refers to love and fear of 
Hashem, the Bas Ayin shows how the 
same pasuk cautions us not to try to 
acquire love and fear without Torah 
and mitzvos. 

תּוב ֹלא ַיֲחבֹול ֵרַחִים ָוָרֶכב, ָרַמז  ָרַמז ַהּכָ  ְוֶזהּו ׁשֶ
ָלה  ְבִחיַנת ַחּבָ ח אֹוָתם ּבִ ּלֹא ִיּקַ ִחינֹות ֵאּלּו ׁשֶ ְלב' ּבְ
ל ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות  ִלי ֲהָכָנה ׁשֶ ּוְגֵזיָלה, ְרצֹונֹו לֹוַמר ּבְ

"ל ּנַ ּכַ

This is what the pasuk implies with 
the words לא יחבול רחים ורכב, "Don’t take 
love and fear by theft." This means, 
that one should not try to acquire love 
and fear without the preparation of 
Torah and mitzvos.

The pasuk concludes:

י ֶנֶפׁש הּוא חֹוֵבל  ּכִ

"For he is stealing a soul."

These words are explained with an 
analogy:

ֶנֶפׁש  ִלְגזֹול  רֹוֶצה  ׁשֶ מֹו  ּכְ הּוא  ׁשֶ לֹוַמר  ְרצֹונֹו   
ָידֹו ְלָלְקחֹו ַרק ַעל ְיֵדי ְלִקיַחת ַהּגּוף  רּוָחִני ְוֵאין ּבְ

ִמי ׁשְ ַהּגַ

It’s likened to someone who 
wants to steal a (spiritual) soul, but 
he is unable to take it without the 
physical body. Every human being 
has a soul, but it is impossible for him 
to take this soul without the human 
body. One needs a human body to hold 
the soul.

הּוא  ֵאּלּו ׁשֶ ִחינֹות  ּבְ ח ב'  ִליּקַ ר  ִאי ֶאְפׁשָ ֵכן  מֹו  ּכְ  
ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ִלְבִחיַנת  ָמה  ְנׁשָ רּוַח  ֶנֶפׁש  ִחיַנת  ּבְ
ה ְוהּוא  "ל ַעל ְיֵדי ְרַמ"ח ִמְצֹות ֲעׂשֵ ּנַ ִלי ֲהָכָנה ּכַ ּבְ

ִחיַנת ֵאָבִרין ְוכּו'. ּבְ

Similarly, it is impossible to 
acquire love and fear, which are the 
nefesh, ruach, and neshamah of the 
Torah and mitzvos, without the 248 
mitzvos, which are the limbs. The 
Torah's body is the 248 mitzvos and 
365 prohibitions.  Its soul is love and 
fear of Hashem. Just as one can't hold 
on to a soul without a human body, one 
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)עבודה  ְּבָאְמָרם  ַז"ל,  ַרּבֹוֵתינּו  ָרְמזּו  וְָלזֶה 
ֹיאַכל  ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ֶּׁשָּטַרח  ִמי  ג.(  זרה 

ִיְרָאה  ִלְבִחיַנת  ְמַרֵּמז  ַׁשָּבת  ִּכי  ְּבַׁשָּבת, 
ְּכִלי  ַלֲעׂשֹות  ְּבַעְצמֹו  ֶּׁשָּטַרח  ּוִמי  ַּכָּידּוַעז, 
ּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ַׁשָּבת  קֹוֶדם  ּוְמקּוָּדׁש  מּוָכן 
לֹוַמר  ְרצֹונֹו  ְּבַׁשָּבת,  ֹיאַכל  הּוא  ּוִמְצוֹות, 
ֶׁשָאַמר  ְוֶזה  ִיְרָאה.  ְּבִחיַנת  ָעָליו  ִּתְׁשֶרה 
ַּבּיֹום  ֱאֹלִהים  'ַוְיַכל  ב(  ב,  )בראשית  ַהָּכתּוב 

.א  תיקו"ז כד, ב: בראשית, יר"א שב"ת, דאיהי שכינתא.

יאמר, מ"ש רבינו לפרש הקרי  וראה עוד לעיל פרשת בהעלותך ד"ה או  'ולו' אחד בהם.  הקרי  .א  

הּוא  'ַוְיַכל'  ָעָׂשה',  ֲאֶׁשר  ְמַלאְכּתֹו  ַהְּׁשִביִעי 
ַּכָּווַנת  ַּתְכִלית  לֹוַמר  ְרצֹונֹו  ַּתְכִלית,  ְלׁשֹון 
ָעָׂשה',  ֲאֶׁשר  ִּב'ְמַלאְכּתֹו  הּוא  ָּברּוְך  ַהּבֹוֵרא 
ַהְיינּו  ַהְּׁשִביִעי',  'ַּבּיֹום  ְּבִחיַנת  ִּבְׁשִביל  הּוא 
ֲאִמיִּתית  ִיְרָאה  ְּבִחיַנת  ַׁשָּבת,  ִלְבִחיַנת  ְלַהִּגיַע 

ַּכַּנ"ל.

'ָיִמים  טז(  קלט,  )תהלים  ַּבָּפסּוק  ְמרּוָּמז  וְגַם 
ֵּפירּוׁש  ָּבֶהם',  ֶאָחד  ְוֹלאח  יּוָּצרּו 

cannot grasp the soul of Torah without 
the body of Torah. Therefore, one 
needs Torah and mitzvos to contain the 
soul, which is love and fear.

 One must toil to attain fear — a 
derivation from Shabbos.  

ִמי  ג.(  )ע"ז  ָאְמָרם  ּבְ ַז"ל,  ַרּבֹוֵתינּו  ָרְמזּו  ְוָלֶזה   
ז  ת ְמַרּמֵ ּבָ י ׁשַ ת, ּכִ ּבָ ׁשַ ת יֹאַכל ּבְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ַרח ּבְ ּטָ ֶ ּשׁ
ַרח  ּטָ ֶ דּוַע )זוהר ח"א ה:(, ּוִמי ּשׁ ּיָ ִלְבִחיַנת ִיְרָאה ּכַ
ת  ּבָ ׁשַ קֹוֶדם  ׁש  ּוְמקּוּדָ מּוָכן  ִלי  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ַעְצמֹו  ּבְ
ת, ְרצֹונֹו  ּבָ ׁשַ ּבְ יֹאַכל  ּוִמְצוֹות, הּוא  ּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל 

ִחיַנת ִיְרָאה.  ֶרה ָעָליו ּבְ ׁשְ לֹוַמר ּתִ

Chazal (Avodah Zara 3a) indicate 
and teach, "Whoever toils on erev 
Shabbos will eat on Shabbos." 
Shabbos symbolizes fear of Heaven 
(Zohar vol.1, 5b) as is known. 
Thus, Chazal imply, whoever works 
on himself through Torah study 
and mitzvos to make himself a 
receptacle that is prepared and 
sanctified before Shabbos, will eat 
on Shabbos." This means that, as a 
result, fear will rest upon him.

Fear is the purpose of creation — a 
derivation from Shabbos.

תּוב )בראשית ב, ב( ַוְיַכל ֱאֹלִהים  ָאַמר ַהּכָ ְוֶזה ׁשֶ
הּוא  ַוְיַכל  ה,  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ְמַלאְכּתֹו  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ

ְכִלית ְלׁשֹון ּתַ

This is the meaning of the pasuk 
(Bereishis 2:2) השביעי ביום  אלקים   ויכל 
 on the seventh day" ,מלאכתו אשר עשה
G-d completed the work that He 
made. ויכל is from the word תכלית, 
which means purpose. 

הּוא  רּוְך  ּבָ ַהּבֹוֵרא  וַנת  ּוָ ּכַ ְכִלית  ּתַ לֹוַמר  ְרצֹונֹו   
ּיֹום  ִחיַנת ּבַ ִביל ּבְ ׁשְ ה, הּוא ּבִ ר ָעׂשָ ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ּבִ
ִחיַנת  ּבְ ת,  ּבָ ׁשַ ִלְבִחיַנת  יַע  ְלַהּגִ ַהְיינּו  ִביִעי,  ְ ַהּשׁ

"ל. ּנַ ית ּכַ ִיְרָאה ֲאִמיּתִ

Thus, the pasuk is saying that 
the Creator's purpose (אלקים  (ויכל 
for everything He made (במלאכתו 
עשה  was for the seventh day ,(אשר 
 for Shabbos, which is - (ביום השביעי)
genuine fear. 

ָיִמים  טז(  קלט,  )תהלים  סּוק  ּפָ ּבַ ז  ְמרּוּמָ ְוַגם   
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ַרק  הּוא  ֶׁשּנֹוְצרּו  ַהָּיִמים  ָּכל  ֶׁשַּתְכִלית 
ַהַּׁשָּבתט,  יֹום  ְוהּוא  ָּבֶהם',  'ֶאָחד  ִּבְׁשִביל 

ַּכַּנ"ל. ִיְרָאה  ְּבִחיַנת 

והכתיב, וז"ל: וכמאמר הכתוב 'ימים יצרו ולא אחד בהם', כתיב לא באל"ף וקרי לו בוא"ו, פירוש 
שמרמז לבחינת שבת שדבוק לבחינת אל"ף אלופו של עולם, ועל ידי זה נעשה לו בוא"ו, שנמשך 

שפע קדושה רוחני ומזון הגופנים בו' ימי החול וכו'.

.א  תנחומא במדבר פי"ז: כיצד ברא הקב"ה ימים וברר לו אחד מהם, שנאמר )תהלים קלט, טז( 'ימים 
יצרו ולו אחד בהם', איזה הוא, א"ר לוי זה יום שבת.

נראה דכוונת רבינו למש"כ שבראש חודש יש תוספת 'נפש' יתירה, והוא התחלת בחינה זו של  יא   
כניסת הקדושה, ובשבת 'נשמה' יתירה, שהוא ענין היראה האמיתית, בחינת השראת הקדושה 
בשלימות. ועיין פרי עץ חיים שער ר"ח פ"ג: כי גם בראש חודש יש נפש יתירה בעת הכתר. וראה 
עוד  מאור ושמש פרשת שקלים הפטרה לשבת ור"ח ד"ה או: הנה ידוע שבכל שבת קודש יבא 
לו לאדם נשמה יתירה ושמעתי מאדמו"ר רבן שכבה"ג הרב מו"ה יעקב יצחק מלובלין זצוק"ל 
ששמע מרבו הקדוש מו"ה בער זצוק"ל שבראש חדש בא בחינת נפש ולא רוח ונשמה, רק בשבת 

קודש שבא לו לאדם נפש רוח ונשמה כל חד לפום מעלתו.

י.א  שלבנה היא בחינת מלכות, בחינת יראה, עיין זוה"ק ח"א רלו, ב.

חֹוֶדׁשי  ְּברֹאׁש  הּוא  ַהְּבִחיָנה  וְַהְתָחַלת 
ַהְּמַרֵּמז  ַהְּלָבָנה  מֹוָלד  ֶׁשל 
ַאְנֵׁשי  ֶׁשִּתְּקנּו  ְוֶזהּו  ַּכָּידּוַעיא.  ִיְרָאה  ִלְבִחיַנת 

ֶהם רּו ְוֹלא ֶאָחד ּבָ יּוּצָ

This is also implied in the pasuk 
(Tehillim 139:16) "Hashem created 
days and one of them is His. " 

ַרק  הּוא  ּנֹוְצרּו  ׁשֶ ִמים  ַהּיָ ל  ּכָ ְכִלית  ּתַ ׁשֶ ירּוׁש  ּפֵ  
ִחיַנת  ּבְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ְוהּוא  ֶהם,  ּבָ ֶאָחד  ִביל  ׁשְ ּבִ

"ל. ּנַ ִיְרָאה ּכַ

This means that the purpose 
for all the days that were created 
was this one day - Shabbos, which 
represents the attribute of fear.

Rosh Chodesh also symbolizes fear

ל מֹוָלד  רֹאׁש חֹוֶדׁש ׁשֶ ּבְ ִחיָנה הּוא  ַהּבְ ְוַהְתָחַלת 
דּוַע )תוספות  ּיָ ּכַ ִיְרָאה,  ז ִלְבִחיַנת  ַרּמֵ ַהּמְ ָבָנה  ַהּלְ

זוהר ח"ב רעד:(. 

The beginning of this concept 
is Rosh Chodesh, when the moon 
becomes renewed, because the 
renewal of the moon represents 
fear, as is known (Tosefos Zohar 
vol. II, 274b). We've discussed how 
Shabbos symbolizes fear of Heaven. 
The Bas Ayin adds that, to a lesser 
degree, Rosh Chodesh also represents 
fear of Heaven. 

ה  ִפּלָ ֵסֶדר ַהּתְ דֹוָלה ּבְ ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ נּו ַאְנׁשֵ ּקְ ּתִ ְוֶזהּו ׁשֶ
ְוגֹו'  ָך  ְמַלאְכּתְ יָת  ּלִ ּכִ ֶדם  ִמּקֶ עֹוָלְמָך  ָיַצְרּתָ  ה  ַאּתָ
ר  ִעיּקָ ירּוׁש ׁשֶ ים ָלֶהם ָקָבְעּתָ ְוגֹו', ּפֵ י ֳחָדׁשִ ְוָראׁשֵ
ִביִעי ְורֹאׁש  ְ ִביל יֹום ַהּשׁ ׁשְ ְיִציַרת ָהעֹוָלם ָהְיָתה ּבִ

ִזים ִלְבִחיַנת ִיְרָאה. ַרְמּ חֹוֶדׁש, ַהּמְ

The Anshei Kneses HaGedolah, 
therefore, instituted in the prayers 
that are recited when Shabbos and Rosh 
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לשבת  )מוסף  ַהְּתִפָּלה  ְּבֵסֶדר  ַהְּגדֹוָלה  ְּכֶנֶסת 
ִמֶּקֶדם  עֹוָלְמָך  ָיַצְרָּת  'ַאָּתה  חודש(  ראש 

ֳחָדִׁשים  ְוָראֵׁשי  ְוגֹו'יב  ְמַלאְכְּתָך  ִּכִּליָת 
ְיִציַרת  ֶׁשִעיָּקר  ֵּפירּוׁש  ְוגֹו',  ָקָבְעָּת'  ָלֶהם 
ְורֹאׁש  ַהְּׁשִביִעי  יֹום  ִּבְׁשִביל  ָהְיָתה  ָהעֹוָלם 

ִיְרָאה. ִלְבִחיַנת  ִזים  ַהְּמַרמְּ חֹוֶדׁש, 

י.א  כלית מלאכתך ביום השביעי.

י.א  עיין זוה"ק ח"ג קעה, א ]ובמתוק מדבש שם[: בגין כך אית תכלא ]ולכך יש תכלת בציצית[ בגין 
ותקונא  המלכות[  שהוא  דוד  לבית  כסא  נעשה  שהתכלת  ]לפי  דוד  לבית  כרסייא  איהו  דתכלת 
דיליה ]והוא התקון והלבוש שלה[ ודא איהו דחלא מן קדם ה' ]וזה הוא ענין היראה מלפני ה'[ 
לדחלא מההוא אתר ]לירא מהמלכות הנקראת אשה יראת ה' שבה ענין היראה[ ועל דא ]ועל זה 
נאמר[ וראיתם אותו ]וראיתם את הציצית ועל ידי זה תבאו ליראת ה', וממילא[ וזכרתם את כל 

מצות ה' ]כי כל המצות הם במלכות[.

ִציִצית,  ֶׁשל  חּוִטין  ְּבל"ב  ְמרּוָּמז  ֶזה  וְָכל 
ֶׁשַהל"ב  ְּתֵכֶלת,  ֶׁשל  חּוט  ּוָבֶהם 
ְוַתְרַי"ג  ַהּתֹוָרה  ְּבִחיַנת  ַעל  ְמַרְּמִזין  חּוִטין 
ְּדַעְלָמא,  ִליָּבא  ֵלב,  ֶׁשִהיא  ִמְצֹוֶתיָה 
ְּבִחיַנת  ְּתֵכֶלת,  ֶׁשל  ְלחּוט  ֲהָכָנה  ֶׁשִּיְהֶיה 

ַּכַּנ"ליג. ִיְרָאה 

Chodesh coincide "You formed the 
world in early times. You finished 
Your work on the seventh day… and 
You established Rosh Chodesh for 
them etc." The explanation for why 
the prayers mention creation, Shabbos, 
and Rosh Chodesh is that the purpose 
for creation was Shabbos and Rosh 
Chodesh, which allude to fear of 
Heaven.  

The Bas Ayin now turns to the mitzvah 
of tzitzis, and shows how it represents 
Torah, mitzvos, and fear of heaven.   

ּוָבֶהם  ִציִצית,  ל  ׁשֶ חּוִטין  ל"ב  ּבְ ז  ְמרּוּמָ ֶזה  ְוָכל   
ֵכֶלת ל ּתְ חּוט ׁשֶ

All of these concepts are alluded 
to in the thirty-two strings of the 
tzitzis, which includes one string of 
techeles.

The thirty-two strings symbolize the 

Torah and mitzvos.

ִחיַנת ַהּתֹוָרה ְוַתְרַי"ג  ִזין ַעל ּבְ ַהל"ב חּוִטין ְמַרּמְ  ׁשֶ
ַעְלָמא א ּדְ ִהיא ֵל"ב, ִליּבָ ִמְצֹוֶתיָה ׁשֶ

The thirty-two strings represent 
the Torah and the 613 mitzvos since 
thirty-two is gematriya (numerical 
value of) לב, heart, and Torah and 
mitzvos are the heart of the world.  

ִיְרָאה  ִחיַנת  ּבְ ֵכֶלת,  ּתְ ל  ׁשֶ ְלחּוט  ֲהָכָנה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ  
"ל. ּנַ ּכַ

Torah and mitzvos should be 
a preparation for the techeles 
string, which represents fear, as 
mentioned above.    

 
The thirty-two strings of tzitzis, whose 
numerical value is לב also represents 
serving Hashem with devotion and fear 
of Heaven.
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ֵלב',  חֹוֵקר  ה'  'ֲאִני  י(  יז,  )ירמיה  ּוְכִתיב 
ִּתְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ָּבֵעייד,  ִליָּבא  ְוַרְחָמָנא 
ִמַּצד  ַרק  ַּבֵּלב  ַהַּכָּווָנה  ֲעבֹוָדה  ִּבְׁשַעת 
ְּפִניִמּיּות,  ִיְרָאה  ִיְתָּבַרְך,  ַעְצמּותֹו  ִיְרַאת 

י.א  רש"י סנהדרין קו, ב ד"ה רבותא.

..א  עיין זוה"ק ח"א יא, ב: יראה אתפרש לתלת סטרין, תרין מנייהו לית בהו עיקרא כדקא יאות, וחד 
עיקרא דיראה, אית בר נש דדחיל מקב"ה בגין דייחון בנוהי ולא ימותון, או דחיל מעונשא דגופיה 
או דממוניה, ועל דא דחיל ליה תדיר, אשתכח יראה דאיהו דחיל לקב"ה לא שוי לעיקרא, אית בר 
נש דדחיל מן קב"ה בגין דדחיל מעונשא דההוא עלמא ועונשא דגיהנם, תרין אלין לאו עיקרא 
דיראה אינון ושרשא דיליה, יראה דאיהי עיקרא, למדחל בר נש למאריה בגין דאיהו רב ושליט 

עיקרא ושרשא דכל עלמין, וכלא קמיה כלא חשיבין.

..א  ר"ל שיראה תתאה היא בחינת אות דל"ת, ורומז על דלת ושער לבוא ליראה עילאה.

י.א  עיין שלה"ק מסכת חולין תורה אור אות יג: נודע כי מדת אדנ"י היא השער לקדושה העליונה, 
אדנ"י שפתי תפתח כו', ותרגום של שער 'תרעא', כן עולה אדנ"י במילואו 'אלף' 'דלת' 'נון' 'יוד'. 
ועיין עוד פרדס רמונים שער כג פכ"א ערך שער: שער פירש בתקונים המלכות נקראת שער כו' 
תרגום שער תרע"א, ומלוי שם אדנ"י אל"ף דל"ת נו"ן יו"ד עולה במספר תרע"א, ועל זה נאמר 

)תהלים קיח, כ( 'זה השער לה''.

ִיְרָאה,  ְוִאית  ִיְרָאה  ִאית  ִּכי  ִעיָּלָאה,  ִיְרָאה 
ִיְרָאה  ִעיָּלָאהטו,  ְוִיְרָאה  ַּתָּתָאה  ִיְרָאה 
ְּבִחיַנת  ֲאדָֹנ"י,  ְּבִחיַנת  ִנְקָרא  ַּתָּתָאה 
ִעיָּלָאהיז,  ְלִיְרָאה  ָלבֹא  ְוַׁשַער  ֶּדֶל"תטז 

ְוַרְחָמָנא  ֵלב,  חֹוֵקר  ה'  ֲאִני  י(  יז,  )ירמיה  ּוְכִתיב 
ֵעי )סנהדרין קו:( א ּבָ ִליּבָ

It is written (Yirmiyahu 17:10) "I 
am Hashem who probes the heart" 
and Chazal say (Sanhedrin 106:) 
"Hashem desires the heart."

ד  ב ַרק ִמּצַ ּלֵ וָנה ּבַ ּוָ ַעת ֲעבֹוָדה ַהּכַ ׁשְ ְהֶיה ּבִ ּלֹא ּתִ ׁשֶ
ִיְרָאה  ִניִמּיּות,  ּפְ ִיְרָאה  ַרְך,  ִיְתּבָ ַעְצמּותֹו  ִיְרַאת 

ָאה ִעיּלָ

This means that when one serves 
Hashem, the intention of his 
heart should be solely the fear of 
Hashem's essence, the internal 
and supernal fear, and not the fear of 
punishment.  

The two levels of fear: 

עג:(,  זוהר  )תקוני  ִיְרָאה  ְוִאית  ִיְרָאה  ִאית  י  ּכִ  
ָאה )זח"א יא:( ָאה ְוִיְרָאה ִעיּלָ ּתָ ִיְרָאה ּתַ

For the Zohar (Tikunei Zohar 
73b) says, "there is fear and there 
is fear." This refers to "a lower fear 
and a higher fear." (Zohar Chadash 
vol.1 11b)  

The lower fear is a fear of punishment. 

תיקוני  )עי'  ֲאדָֹנ"י  ִחיַנת  ּבְ ִנְקָרא  ָאה  ּתָ ּתַ ִיְרָאה   
ָאה  ַער ָלבֹא ְלִיְרָאה ִעיּלָ ֶלת ְוׁשַ ִחיַנת ּדֶ זוהר ו:(, ּבְ

The lower fear (called yirah 
tata'a) is represented by the name 
 and is a (:Tikunei Zohar 6) אדנ"י
gateway to attain the higher fear. 

י ִיְרָאה  ׁשֹון ִחיָתה ָוַפַחד, ּכִ ִחיַנת ֶחית, ִמּלְ ְוִנְקָרא ּבְ
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ִחיָתה  ִמְּלׁשֹון  ֶחי"תיח,  ְּבִחיַנת  ְוִנְקָרא 
ִיְרָאה  ְּבִחיַנת  ִהיא  ַּתָּתָאה  ִיְרָאה  ִּכי  ָוַפַחד, 
ָּתבֹא,  ֶׁשֹּלא  ָצָרה  ְוָכל  ִמִּיּסּוִרים  ִחיצֹוִנית 
ִיְרָאה  ֲאָבל  ַעְצמֹויט,  ִּבְפֵני  ָּדָבר  ֶׁשהּוא 
הּוא  ִיְתָּבַרְך,  ַעְצמּותֹו  ִמַּצד  ִהיא  ִעיָּלָאה 

י.א  ר"ל שיראה עילאה נקרא בחינת ח'.

י.א  ר"ל ואינו בחינת חי"ת, דאינו יראה ופחד מעצמותו יתברך.

.א  זוה"ק ח"ג רמה, ב: שכינתא עלאה איהי תמינאה דספיראן מתתא לעילא, ובגין דא אתקריאת ח'.

ִּביָנה,  ְּבִחיַנת  ִעיָּלָאה  ִאיָּמא  ֶחית,  ְּבִחיַנת 
ָאַמר  ְוָלֵכן  ְלֵעיָלאכ.  ִמַּתָּתא  ְּתִמיָנָאה  ַּדְרָּגא 
ה'  'ִׁשִּויִתי  ח(  טז,  )תהלים  ע"ה  ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד 
ַעְצמּותֹו  ִיְרַאת  ִמַּצד  ַהְיינּו  ָתִמיד',  ְלֶנְגִּדי 
ֶאּמֹוט'. ַּבל  ִמיִמיִני  'ִּכי  ֶזה  ִמַּצד  ִיְתָּבַרְך 

ּסּוִרים ְוָכל  ִחיַנת ִיְרָאה ִחיצֹוִנית ִמּיִ ָאה ִהיא ּבְ ּתָ ּתַ
בֹא  ּלֹא ּתָ ָצָרה ׁשֶ

This fear is represented by the 
letter ches (חית) from the words חיתה 
 because (fear and trepidation) ופחד
this lesser fear is when one is afraid 
of external matters, such as fear 
of afflictions and various troubles 
(may they not be ). 

ְפֵני ַעְצמֹו ָבר ּבִ הּוא ּדָ ׁשֶ

This is a "lower fear" because one 
sees his problems as an independent 
thing by itself. He doesn’t wholly 
recognize that everything is from 
Hashem. Yet, this fear is holy if one 
directs this emotion towards acquiring 
a  genuine fear and awe from Hashem's 
essence. 

The higher fear is recognition of 
Hashem.

ַרְך,  ִיְתּבָ ַעְצמּותֹו  ד  ִמּצַ ִהיא  ָאה  ִעיּלָ ִיְרָאה  ֲאָבל   
יָנה  ּבִ ִחיַנת  ּבְ ָאה  ִעיּלָ א  ִאיּמָ ֶחית,  ִחיַנת  ּבְ הּוא 
א ְלֵעיָלא  ּתָ ִמיָנָאה ִמּתַ א ּתְ ְרּגָ )רע"מ זח"ג קח:(, ּדַ

)תקוני זוהר צו.(. 

But the higher-level fear (yirah 

ila'ah) is fear of Hashem's essence. 
This fear is symbolized by the letter 
ches (ח'), which is the kabalistic world 
of Binah (Rei"M Zohar Chadosh 
108b) because it is the eighth level, 
from the bottom up (Tikunei Zohar 
96.). There are ten sefiros. Counting 
upwards from the last one, Malchus. 
The eighth level is Bina and represents 
fear and awe of Hashem's essence, 
which is the higher form of fear. Since 
the gematria of the letter ches is eight, 
it represents this higher, supernal fear. 

King David possessed the higher fear.

יִתי  ּוִ ֶלְך ע"ה )תהלים טז, ח( ׁשִ ִוד ַהּמֶ ְוָלֵכן ָאַמר ּדָ
ַרְך  ד ִיְרַאת ַעְצמּותֹו ִיְתּבָ י ָתִמיד, ַהְיינּו ִמּצַ ה' ְלֶנְגּדִ

ל ֶאּמֹוט. י ִמיִמיִני ּבַ ד ֶזה ּכִ ִמּצַ

Therefore, David HaMelech said 
(Tehillim 16:8) "I place Hashem in 
front of me constantly."  This means 
that he feared Hashem because of 
Hashem's essence and not because 
he was afraid of punishment. It was 
because of this higher fear that he 
never departed from Torah and mitzvos. 
Therefore, the pasuk concludes, "From 
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)במדבר  ִציִצית  ְּבָפָרַׁשת  ֶזה  ְלַרֵּמז  וְנּוַכל 
ֶאת  ּוְזַכְרֶּתם  אֹותֹו  'ּוְרִאיֶתם  לט(  טו, 

ְׁשקּוָלה  ִציִצית  ֶׁשִּמְצַות  ה'',  ִמְצֹות  ָּכל 
ֶׁשֵּיׁש  ֵּפירּוׁש  כה.(,  )נדרים  ַהִּמְצוֹות  ָּכל  ֶנֶגד 
ִמַּתְרַי"ג  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ְּבָכל  ְלִהְסַּתֵּכל 

..א  ר"ל כי יראה עילאה הוא דרגא תמינאה כנ"ל שהוא ח', ויראה תתאה הוא בחי' אדנ"י כנ"ל בחינת ד' 
היינו דלת ושער ליראה עילאה, וההסתכלות שבכל המצות על מצות ציצית היא, שכשם שיראה 
תתאה היא השער ליראה עילאה, כמו כן כל המצות הם ההכנה לבחינת היראה והקדושה, שהם 

בחינת הנפש למצות שהם בחינת איברים כמש"כ רבינו לעיל.

ֶׁשהּוא  ִציִצית,  ִמְצַות  ְּבִחיַנת  ַעל  ִמְצֹות 
ד'  ַעל  חּוִטין  ח'  ַהְיינּו  ד',  ַעל  ח' 
ִיְרָאה  ִעם  ַּתָּתָאה  ִיְרָאה  הּוא  ַּכְנפֹות, 
ְּבִחיַנת  ִנְקָרא  ַהּזֹאת  ְוַהְּבִחיָנה  ִעיָּלָאהכא. 
ֲהָוה  ּוַבֶּמה  ִמְצָוה,  ְּבָכל  ְוִהְסַּתְּכלּות  ֵעייִנין 

my right side (the Torah and mitzvos) 
I will never fall." I will never abandon 
the mitzvos because of my awe and 
reverence of Hashem.   

ת ִציִצית )במדבר טו לט( ָפָרׁשַ ז ֶזה ּבְ  ְונּוַכל ְלַרּמֵ

These ideas are alluded in the 
parasha that discusses tzitzis 
(Bamidbar 15:39). 

ְצַות  ּמִ ל ִמְצֹות ה', ׁשֶ ם ֶאת ּכָ  ּוְרִאיֶתם אֹותֹו ּוְזַכְרּתֶ
ְצוֹות )נדרים כה.( ל ַהּמִ קּוָלה ֶנֶגד ּכָ ִציִצית ׁשְ

As it states, "You will see it 
and remember all of Hashem's 
mitzvos." Our sages state "The 
mitzvah of tzitzis is equivalent to all 
the mitzvos of the Torah." (Nedarim 
25a) We derive from these statements 
that tzitzis is associated with all of 
the Torah's mitzvos since there is 
an element of tzitzis that should be 
practiced with all mitzvos. 

ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ָכל  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ירּוׁש  ּפֵ  
ִחיַנת ִמְצַות ִציִצית ְרַי"ג ִמְצֹות ַעל ּבְ ִמּתַ

This teaches us that one should 
look at each of the 613 mitzvos with 

the lessons learned from the mitzvah 
of tzitzis. 

ְנפֹות הּוא ח' ַעל ד', ַהְיינּו ח' חּוִטין ַעל ד' ּכַ  ׁשֶ

The tzitzis are ח' on ד', eight 
strings on four corners. 

ָאה ָאה ִעם ִיְרָאה ִעיּלָ ּתָ  הּוא ִיְרָאה ּתַ

This (the ד' and the ח') represents 
the lesser and higher fear. The ח' 
represents the higher fear, the world 
of Binah and fear of Hashem's essence 
(as explained above), while the ד' 
(whose gematria is 4) represents the 
lesser fear since it is spelled the same 
way as the word דלת, entryway, to get to 
the higher fear. 

לּות  ּכְ ִחיַנת ֵעייִנין ְוִהְסּתַ ִחיָנה ַהּזֹאת ִנְקָרא ּבְ  ְוַהּבְ
ָכל ִמְצָוה ּבְ

These fears should be seen and 
experienced with each mitzvah. 
This is the translation of the pasuk 
(Bamidbar 15:39) "You will see it and 
remember all of Hashem's mitzvos." 
You should apply fear of Heaven, which 
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ְוהּוא  ַהָחְכָמה,  ְנִתיבֹות  ל"ב  הּוא  ַּבֵּלב 
ִּגיַמְטִרָּיא  ְלַתָּתא  י"ו  ְלֵעיָלא  י"ו  א',  ְּבִחיַנת 
ִנְקָרא  ִּבְׁשֵלימּות  ֲעבֹוָדה  ְוֶזהּו  ֵלבכב, 

ֶאָחדכג. ְּבִחיַנת 

..א  עיין עץ חיים שער ד פ"ה: ודע כי אלף צורתה ל"ב כזה, א', י"ו למעלה י"ו למטה, כמבואר אצלינו 
בסוד ל"ב שיניים. ועיין עוד סידור ר' שבתי סדר הגש"פ מכת חושך: ועוד א' צורת יו"י שנחלקה 

הו' כזה א' על כל ארכה, ומספרה ל"ב נתיבות החכמה המתפשטים בי' ספירות דחכמה.

..א  היינו א' ראיית החכמה, את ח"ד, היינו שהד' הוא ההכנה לח', שיראה תתאה היא ההכנה ליראה 
עילאה.

ִיְרַאת  ַעל  מֹוִרין  ַנִּמי  ַהִּיְרָאה  ּוְפסּוֵקי 
ִמּׁשּום  ְוֹלא  ְׁשמֹו,  ִיְתָּבַרְך  ַעְצמּותֹו 
ֱאֹלֵהיֶכם  ה'  'ַאֲחֵרי  ְוֶזהּו  זּוָלתֹו,  ִיְרַאת 
ְוֵכן  ה(,  יג,  )דברים  ְוגֹו'  ִתיָראּו'  ְואֹותֹו  ֵּתֵלכּו 

is derived from tzitzis, to every mitzvah 
that you perform. 

ב הּוא ל"ב ְנִתיבֹות ַהָחְכָמה ּלֵ ה ֲהָוה ּבַ  ּוַבּמֶ

And where is this fear? In the 
heart, the לב, which is the thirty-
two paths of wisdom. Fear is found 
in the heart, לב, which is the gematriya 
of thirty-two, alluding to the exalted 
kabalistic realm called "the thirty-two 
paths of wisdom." 

א  יַמְטִרּיָ א ּגִ ִחיַנת א', י"ו ְלֵעיָלא י"ו ְלַתּתָ  ְוהּוא ּבְ
ֵל"ב )שער הכוונות דרושי העמידה ה(

The thirty-two paths of wisdom are 
symbolized by the letter aleph, א', 
because it has a yud (י) and vov (ו) on 
top and a yud and vov below, which 
together is gematriya 32 (Shaar 
HaKavanos Drushei HaAmidah 5). 
An א' is made from a vov (ו') in the 
middle and a yud (י) above and below 
to form the letter א. If the vov is split 
along its length, there are two vovs 
and two yuds, which together is the 
gematriya of thirty-two, indicating the 
thirty-two paths of wisdom.

The two levels of fear with the thirty-
two paths of wisdom are alluded to in 
the word אחד. 

ִחיַנת ֶאָחד ֵלימּות ִנְקָרא ּבְ ׁשְ ְוֶזהּו ֲעבֹוָדה ּבִ

This is refers to a perfect service 
of Hashem called echad (אחד). The 
 represents the thirty-two אחד of 'א
paths of wisdom. The ח' reflects the 
supernal awe of Hashem's essence. 
The ד' represents fear of punishment. 
Together, they spell אחד, the perfect 
form of serving Hashem. (The Bas Ayin 
doesn’t state clearly how one serves 
Hashem with the thirty-two paths 
of wisdom. Perhaps, one uses this 
wisdom to recognize that no harm can 
befall him unless itis Hashem's decree. 
Consequently, he elevates the lower 
fear, which is fear of punishment, and 
unites it with the higher fear, which is 
reverence of Hashem's essence, thus 
turning both fears into אחד, one.)  

One should fear only Hashem

ַעְצמּותֹו  ִיְרַאת  ַעל  מֹוִרין  י  ַנּמִ ְרָאה  ַהּיִ ּוְפסּוֵקי   
ּום ִיְרַאת זּוָלתֹו. מֹו, ְוֹלא ִמּשׁ ַרְך ׁשְ ִיְתּבָ
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ּכּוָּלם  יג(,  ו,  )שם  ִּתיָרא'  ֱאֹלֶקיָך  ה'  'ֶאת 
ֲאִפילּו  ּוֵפירּוָׁשם  ִנְתַּכְּונּו,  ֶאָחד  ְלָדָבר 
ֲאִפילּו  ֱאֹלֵהיֶכם,  ה'  ַאֲחֵרי  הֹוְלִכים  ַאֶּתם 
ִיְתָּבַרְך  ַעְצמּותֹו  ִמַּצד  ִּתיָראּו'  'אֹוִתי  ָהִכי 

ָהעֹוֶנׁש. ִיְרַאת  ִמּׁשּום  ְוֹלא 
ג'  ֵהם  ֶאָחד  ֶׁשל  ְּבִחינֹות  ַהג'  ְלַרֵּמז  וְיׁש 
מֶֹׁשה  ּוָבָניו,  ְוַאֲהרֹן,  מֶֹׁשה,  ְּבִחינֹות 
ְוַאֲהרֹן  ַהָחְכָמה,  ְּבִחיַנת  א',  ְּבִחיַנת  הּוא 

הּוא  ְוָלֶזה  ִּביָנה,  ְּבִחיַנת  ח'  ְּבִחיַנת  הּוא 
ֵהם  ּוָבָניו  ְּבָגִדים,  ִּבְׁשמֹוָנה  ְמַׁשֵּמׁש 
ְּבד'  ְמַׁשְּמִׁשים  ֵהם  ְוָלֶזה  ד',  ִּבְבִחיַנת 

ְּבָגִדים.
ֶׁשל  ְּבִחינֹות  ַהג'  ִליַּקח  ָרָצה  קַֹרח  ֲאָבל 
ִמַּצד  ְוֹלא  ַעְצמֹו,  ְלַצד  'ֶאָחד' 
ַהֵּׁשם  ִמַּצד  ְלִהְתַּדֵּבק  ִיְתָּבַרְך  ַעְצמּותֹו 
'ְוַאֶּתם  ד(  ד,  )דברים  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ְּבַעְצמֹו, 

Furthermore, the pesukim that 
discuss fear teach that one should 
fear Hashem and nothing else.

ֵלכּו  ּתֵ ֱאֹלֵהיֶכם  ה'  ַאֲחֵרי  ה(  יג,  )דברים  ְוֶזהּו   
ְואֹותֹו ִתיָראּו ְוגֹו', ְוֵכן )דברים ו, יג( ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך 
ם ֲאִפילּו  נּו, ּוֵפירּוׁשָ ּוְ ם ְלָדָבר ֶאָחד ִנְתּכַ יָרא, ּכּוּלָ ּתִ
ָהִכי  ֲאִפילּו  ֱאֹלֵהיֶכם,  ה'  ַאֲחֵרי  הֹוְלִכים  ם  ַאּתֶ
ּום  ִמּשׁ ְוֹלא  ַרְך  ִיְתּבָ ַעְצמּותֹו  ד  ִמּצַ יָראּו  ּתִ אֹוִתי 

ִיְרַאת ָהעֹוֶנׁש.

As it states (Devarim 13:5) "Go 
after Hashem your G-d and fear 
Him." And it states (Devarim 6:13) 
"Fear Hashem your G-d." Both these 
pesukim teach the same lesson: 
Even if you follow after Hashem 
your G-d," nevertheless, תיראו  ,ואותו 
you should fear Hashem's essence 
and not have fear of punishment.  
Even if one is already following 
Hashem by keeping the mitzvos, he 
should nevertheless strive to do so 
due to his fear/awe of Hashem and not 
because of his fear of punishment.  

Expounding on אחד:

ִחינֹות  ּבְ ל ֶאָחד ֵהם ג'  ִחינֹות ׁשֶ ּבְ ז ַהג'  ְלַרּמֵ ְוֵיׁש   
ה ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו מֹׁשֶ

We can say that the three facets 
of אחד, the thirty-two paths of wisdom 

and the two levels of fear, represent 
Moshe, Aharon, and his children. 

ְוַאֲהרֹן  ַהָחְכָמה,  ִחיַנת  ּבְ א',  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ה  מֹׁשֶ  
חדש  זוהר  )עי'  יָנה  ּבִ ִחיַנת  ּבְ ח'  ִחיַנת  ּבְ הּוא 
יתרו, למנצח על השמינית דא בינה(, ְוָלֶזה הּוא 
ד',  ְבִחיָנה  ּבִ ֵהם  ּוָבָניו  ָגִדים,  ּבְ מֹוָנה  ׁשְ ּבִ ׁש  ּמֵ ְמׁשַ

ָגִדים.  ד' ּבְ ים ּבְ ׁשִ ּמְ ְוָלֶזה ֵהם ְמׁשַ

Moshe is represented by א', 
which is symbolizes chochmah 
(wisdom). Aharon is represented 
by ח', which symbolizes Binah 
(understanding), the higher form of 
fear. (Zohar Chadosh Yisro)  This 
is the reason Aharon officiated 
in the Beis HaMikdash wearing 
eight garments. The letter ח, which 
represents binah is the number eight.  
Aharon's children represent ד', the 
lower fear.  They, therefore, served 
in the Beis HaMikdash wearing four 
garments.  

ל ֶאָחד ְלַצד  ִחינֹות ׁשֶ ח ַהג' ּבְ ֲאָבל קַֹרח ָרָצה ִליּקַ
ד  ק ִמּצַ ּבֵ ַרְך ְלִהְתּדַ ד ַעְצמּותֹו ִיְתּבָ ַעְצמֹו, ְוֹלא ִמּצַ
ם  תּוב )דברים ד, ד( ְוַאּתֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ַעְצמֹו, ּכְ ם ּבְ ֵ ַהּשׁ

ה'.  ֵבִקים ּבַ ַהּדְ

However, Korach wanted to take 
these three levels of אחד for himself 
and not to connect  to Hashem, as it 
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ְלקַֹרח,  מֶֹׁשה  ָאַמר  ְוָלֶזה  ַּבה''.  ַהְּדֵבִקים 
'ַעל  ִּבְבִחיַנת  ַהּנֹוָעִדים'  ֲעָדְתָך  ְוָכל  'ַאָּתה 
ַעְצמּותֹו  ִמַּצד  ְוֹלא  זּוָלתֹו  ִמַּצד  ְּכלֹוַמר  ה'', 

ִיְתָּבַרְך.
ְמַכֵּפר,  חֹוֶדׁש  רֹאׁש  ְׂשִעיר  ֶזה  ֵחְטא  וְַעל 
)במדבר  ַחָּטאת'  'ַלה'  ּבֹו  ֶנֱאַמר  ְוָלֶזה 

..א  שבועות ט, א:  דאמר ר"ל מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו לה', אמר הקדוש ברוך הוא 
שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח.

ִמיעּוט  ְּבסֹוד  ְמַכֵּפר  ֶׁשהּוא  ְּדנֹוַדע  טו(,  כח, 

ִמַּלֲחזֹות  אֹור  ַהְסָּתַרת  ֶׁשהּוא  ַהָּיֵרַחכד, 
ִיְתָּבַרְך  ַעְצמּותֹו  ִּבְדֵבקּות  ּוְלַדֵּבק  ה'  ְּבנֹוַעם 

ְּבַעְצמֹו.
ַּבר  ַּבר  ְּדַרָּבה  ְּבַאָּגַדת  ְמרּוָּמז  ֶזה  וְַעל 
ְּבלּוֵעי  ָלְך  ְוַאְחֵוי  ָּתא  עד.(  )ב"ב  ָחָנה 

states (Devarim 4:4) "and you who 
are attached to Hashem…" Korach 
used the three levels of אחד for his own 
benefits, not to serve Hashem. 

  

ֲעָדְתָך  ְוָכל  ה  ַאּתָ ְלקַֹרח,  ה  מֹׁשֶ ָאַמר  ְוָלֶזה 
ד זּוָלתֹו ְוֹלא  לֹוַמר ִמּצַ ְבִחיַנת ַעל ה', ּכְ ַהּנֹוָעִדים ּבִ

ַרְך ד ַעְצמּותֹו ִיְתּבָ ִמּצַ

Therefore, Moshe said to Korach, 
"You and your entire assembly are 
gathering 'ה  This means next ".על 
to Hashem and not connecting  to 
Hashem Himself.  

The atonement: 

ר ִעיר רֹאׁש חֹוֶדׁש ְמַכּפֵ  ְוַעל ֵחְטא ֶזה ׂשֵ

The goat sacrificed on Rosh 
Chodesh atones for this sin of 
lacking fear of Heaven.   

טו(,  כח  )במדבר  את  ַחּטָ ַלה'  ּבֹו  ֶנֱאַמר  ְוָלֶזה   
סֹוד ִמיעּוט  ר )שבועות ט.(, ּבְ הּוא ְמַכּפֵ נֹוַדע ׁשֶ ּדְ

ֵרַח )רע"מ זח"ג רמז:(,  ַהּיָ

Therefore, regarding this korban 
it states (Bamidbar 28:15) לה' חטאת, 
a sin-sacrifice for Hashem, as it is 
known that it atones for the moon 

becoming smaller (Re"M Zohar 
Chodosh vol. III 247b). The Gemara 
(Shavuos 9a) states, "Why is the goat 
sacrificed on Rosh Chodesh different 
in that it says לה' [חטאת], "an atonement 
for Hashem?"  Hakadosh Baruch Hu 
says, 'Let this goat be My atonement 
because I made the moon smaller.'" 

The Bas Ayin explains:

ק  ּוְלַדּבֵ ה'  נֹוַעם  ּבְ ֲחזֹות  ִמּלַ אֹור  ַרת  ַהְסּתָ הּוא  ׁשֶ
ַעְצמֹו. ַרְך ּבְ ְדֵבקּות ַעְצמּותֹו ִיְתּבָ ּבִ

When Hashem minimized the moon, 
this concealed the light, which 
prevents people from seeing 
Hashem's pleasantness and they 
aren’t able to connect to Hashem's 
essence. The Zohar teaches that 
when Hashem made the moon smaller, 
Hashem's presence simultaneously 
became less manifested in this world. 
This resulted in people lacking fear 
of Heaven. The Rosh Chodesh sin-
offering atones for the diminishing 
of the moon's light, and therefore, 
concurrently increases awareness of 
Hashem's presence in the world. 

Korach repents every Rosh Chodesh.
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יֹוִמין  ִמְּתָלִתין  ְלהּו  ּוְמַהַּדר  ְוכּו',  ְּדקַֹרח 
ֵמרֹאׁש  לֹוַמר  ְרצֹונֹו  ְוכּו'כה,  יֹוִמין  ִלְתָלִתין 
לֹוַמר  ְרצֹונֹו  ִּכי  חֹוֶדׁש,  ְלרֹאׁש  חֹוֶדׁש 
ְלַהּבֹוֵרא  קַֹרח  ֶׁשַעְבדּות  ְּדקַֹרח'  'ְּבלּוֵעי 
ַרק  ַהּמּוְבָחר,  ִמן  ָהְיָתה  ֹלא  הּוא  ָּברּוְך 

..א  בגמ' שם: א"ל תא אחוי לך בלועי דקרח, חזאי תרי ביזעי והוו קא מפקי קוטרא כו', אמר לי אצית 
מאי שמעת, ושמעית דהוו אמרין משה ותורתו אמת והן בדאין, אמר לי כל תלתין יומי ]כל ראש 

חדש, רשב"ם[ מהדר להו גיהנם להכא כבשר בקלחת ואמרי הכי משה ותורתו אמת והן בדאין.

ְמַהַּדר  ְוָלֶזה  ַעְצמֹו,  ֲהָנַאת  ַּבֲעבֹוָדתֹו  ְּבלּוֵעי 
ֶׁשֲאַזי  חֹוֶדׁש,  ְלרֹאׁש  חֹוֶדׁש  ֵמרֹאׁש 
ֲעבֹוָדה  ֶׁשָעַבד  ַהֵחְטא  ַעל  ְמַכֵּפר  ַהָּׂשִעיר 
ְּבִחיַנת  ְוַעל  ַּכַּנ"ל,  ַלה'  ִנְקָרא  ֶׁשֵאיָנּה 
כו(  יח,  )במדבר  ֶנֱאַמר  ַהּמּוְבָחר  ִמן  ַעְבדּות 

ר ָחָנה )ב"ב  ר ּבַ ה ּבַ ַרּבָ ַדת ּדְ ַאּגָ ז ּבְ   ְוַעל ֶזה ְמרּוּמָ
ר ְלהּו  קַֹרח ְוכּו' ּוְמַהּדַ לּוֵעי ּדְ א ְוַאְחֵוי ָלְך ּבְ עד.( ּתָ

ָלִתין יֹוִמין ִלְתָלִתין יֹוִמין ְוכּו' ִמּתְ

This is indicated in the story of 
Rabba bar bar Chana (Bava Basra 
74a) when an Arab merchant told him, 
"Come and I will show you where 
those who were swallowed by the 
ground due to the sin of following 
Korach are buried." Rabba bar bar 
Chana heard Korach and his followers 
shouting from Gehinom at that spot 
"Moshe and his Torah are true." The 
merchant told him, "Gehinom brings 
them here every thirtieth day."

 ְרצֹונֹו לֹוַמר ֵמרֹאׁש חֹוֶדׁש ְלרֹאׁש חֹוֶדׁש

Every thirtieth day means each 
Rosh Chodesh (ibid. Rashbam). 

קַֹרח  ַעְבדּות  ׁשֶ קַֹרח  ּדְ לּוֵעי  ּבְ לֹוַמר  ְרצֹונֹו  י  ּכִ  
ַרק  ַהּמּוְבָחר  ִמן  ָהְיָתה  ֹלא  הּוא  רּוְך  ּבָ ְלַהּבֹוֵרא 

ֲעבֹוָדתֹו ֲהָנַאת ַעְצמֹו לּוֵעי ּבַ ּבְ

The expression "בלועי קרח" (swallowed 
up with Korach) implies that 
Korach's service to Hashem wasn't 
perfect since within his service of 
Hashem his personal benefit was 

"swallowed up."  Korach's personal 
interests were incorporated into his 
service of Hashem.    

ֲאַזי  ר ֵמרֹאׁש חֹוֶדׁש ְלרֹאׁש חֹוֶדׁש, ׁשֶ  ְוָלֶזה ְמַהּדַ
ֵאיָנּה  ָעַבד ֲעבֹוָדה ׁשֶ ר ַעל ַהֵחְטא ׁשֶ ִעיר ְמַכּפֵ ַהּשָׂ

"ל ּנַ ִנְקָרא ַלה' ּכַ

Korach repents on every Rosh 
Chodesh because that is when the 
sin offering that atones for one’s 
service that wasn’t for Hashem's 
sake is brought.   Regarding the 
sacrifice of Rosh Chodesh it states, 
חטאת  an atonement for not being ,לה' 
totally devoted to Hashem and for 
serving Hashem while having one’s 
own interests in mind. The atonement 
brings awareness of Hashem to the 
entire world. Therefore, Korach 
repents on every Rosh Chodesh. 

 To recognize Hashem with humility

ִחיַנת ַעְבדּות ִמן ַהּמּוְבָחר ֶנֱאַמר )במדבר   ְוַעל ּבְ
ִמן  ר  ַמֲעׂשֵ ה'  רּוַמת  ּתְ ּנּו  ִמּמֶ ַוֲהֵרמֹוָת  כו(  יח, 

ר. ֲעׂשֵ ַהּמַ

Regarding the optimal  service 
of Hashem, it states (Bamidbar 
18:26) "You shall raise a portion 
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ִמן  ַמֲעֵׂשר  ה'  ְּתרּוַמת  ִמֶּמּנּו  'ַוֲהֵרמֹוָת 
ַהַּמֲעֵׂשר'.

חֹוֶדׁש  ְּדרֹאׁש  מּוָסף  ִּבְתִפַּלת  ִנְרָמז  וְזֶה 
ַנְפָׁשם  ּוְתׁשּוַעת  ִיְהיּו  ְלכּוָּלם  'ִזָּכרֹון 
ַעל  ה'  ְלַעְבדּות  ֶׁשִּיְזּכּו  ַהְיינּו  ׂשֹוֵנא',  ִמַּיד 
ִמַּצד  ִעיָּלָאה  ִיְרָאה  ֶׁשהּוא  ְּפִניָמָאה,  ַּדְרָּגא 

יראה עילאה מצד  'ותשועת נפשם מיד שונא' היינו שיראתם לא תהיה מצד שונא, אלא  וזהו  ..א  
עצמותו יתברך.

ִמַּצד  ַּתָּתָאה  ִיְרָאה  ְוֹלא  ִיְתָּבַרְך,  ַעְצמּותֹו 
ִלְהיֹות  ִנְזֶּכה  ַרק  ׂשֹוֵנאכו,  אֹו  ִיּסּוִרים 

ִמְרָמה. ִׂשְפֵתי  ְּבֹלא  ֶּבֱאֶמת  ה'  ֵמעֹוְבֵדי 
ַּבָּפסּוק  ּוְמרּוָּמז  קַֹרח,  ֶׁשל  ָטעּות  ָהָיה  וְזֶה 
רֹאׁש  ְקדּוַּׁשת  נֹוְטִריקֹון  קַֹרח',  'ַוִּיַּקח 
חֹוֶדׁש,  רֹאׁש  ְּבִחיַנת  ֶׁשָּלַקח  ַהְיינּו  חֶֹדׁש, 

for Hashem, a tenth of a tenth." In 
another location, the Bas Ayin explains 
that "a tenth of a tenth" implies 
humility. With humility, one recognizes 
Hashem and serves Him without 
ulterior motives, which is the complete 
way to serve Hashem. 

רֹון  ִזּכָ חֹוֶדׁש,  רֹאׁש  ּדְ מּוָסף  ת  ְתִפּלַ ּבִ ִנְרָמז  ְוֶזה 
ד ׂשֹוֵנא ם ִמּיַ ם ִיְהיּו ּוְתׁשּוַעת ַנְפׁשָ ְלכּוּלָ

This is alluded to in the mussaf 
of Rosh Chodesh, in which we say 
"Rosh Chodesh is a day when Hashem 
will remember everyone and save 
their souls from their foes.”

 

What does it mean to be saved from 
their foes?

ִניָמָאה,  ּפְ א  ְרּגָ ּדַ ַעל  ה'  ְלַעְבדּות  ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ַהְיינּו   
ַרְך, ְוֹלא  ד ַעְצמּותֹו ִיְתּבָ ָאה ִמּצַ הּוא ִיְרָאה ִעיּלָ ׁשֶ
ה  ִנְזּכֶ ַרק  ׂשֹוֵנא,  אֹו  ִיּסּוִרים  ד  ִמּצַ ָאה  ּתָ ּתַ ִיְרָאה 

ְפֵתי ִמְרָמה. ֹלא ׂשִ ֱאֶמת ּבְ ִלְהיֹות ֵמעֹוְבֵדי ה' ּבֶ

It isn’t only literally that Hashem will 
protect us from our enemies.  This also 
means that on Rosh Chodesh, people 
will merit to serve Hashem in the 

deepest way, with supernal fear of 
Hashem's essence and not with the 
lower fear of affliction or enemies. 
On Rosh Chodesh, we merit to serve 
Hashem with truth and without any 
falsehood.  The expression "and will 
save their souls from their foes" (ותשועת 

שונא מיד   means that on Rosh (נפשם 
Chodesh we can achieve the higher 
form of fear of Hashem in which we 
serve Hashem out of genuine awe and 
respect rather than a fear of retribution 
and negative consequences.  On Rosh 
Chodesh, we are saved from the lower 
fear of Hashem and we serve Hashem 
purely because of His greatness and 
our reverence to Him. 

Korach's error

ח  ּקַ ַוּיִ סּוק  ּפָ ז ּבַ ל קַֹרח, ּוְמרּוּמָ  ְוֶזה ָהָיה ָטעּות ׁשֶ
ַהְיינּו  חֹ'ֶדׁש,  ֹר'אׁש  ת  ַ ְק'דּוּשׁ נֹוְטִריקֹון  קַֹרח, 
ִלי  ּבְ ִיְרָאה,  ִחיַנת  ּבְ חֹוֶדׁש,  רֹאׁש  ִחיַנת  ּבְ ַקח  ּלָ ׁשֶ

ל ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ֲהָכָנה ׁשֶ

This was Korach's error, as 
implied in the words of the pasuk 
קרח  The .("and Korach took") ויקח 
name Korach (קרח) is a roshei 
teivos (acronym) for קדושת ראש חודש, 
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ּתֹוָרה  ֶׁשל  ֲהָכָנה  ְּבִלי  ִיְרָאה,  ְּבִחיַנת 
ְלַצד  ַעְצמֹו  ֶׁשָּלַקח  ַרִׁש"י  ּוֵפיֵרׁש  ּוִמְצוֹות, 
ַהִּנְקָרא  ַׁשָּבת  ִלְבִחיַנת  לֹוַמר  ְרצֹונֹו  ֶאָחד, 

ַּכַּנ"לכז. ָּבֶהם'  'ֶאָחד 
ְּבַּטִּליתֹות  ע"ה  ַרֵּבינּו  ְלמֶֹׁשה  ֶׁשָרַמז  וְזֶהּו 
ּכּוָּלה  לֹוַמר  ְרצֹונֹו  ְּתֵכֶלתכח,  ֶׁשּכּוָּלּה 

..א  ראה לעיל הערה ט. היינו שלקח את בחינת היראה בלי הקדמת תורה ומצות, ועל כן יראתו לא 
היתה מחמת עצמותו יתברך, אלא 'לקח עצמו לצד אחד' היינו שיראתו היתה רק מצד עצמו, היינו 

שלא יבא עליו יסורים.

..א  הובא ברש"י שהביא רבינו בתחילת המאמר, ראה לעיל הערה א.

ּתֹוָרה  עֹול  ַקָּבַלת  ְּבִלי  ִיְרָאה,  ְּבִחיַנת 
ַטִּלית  ַמה  ָוחֹוֶמר,  ַקל  ְוָלַמד  ּוִמְצוֹות, 
ְוכּו',  ּפֹוְטרֹו  ְּתֵכֶלת  ֶׁשל  ֶאָחד  חּוט  ְוכּו', 
ֶׁשִעיָּקר  ִאם  ְוָאַמר  ַהַּנ"ל,  ְלָטעּות  ִּכיֵּוון 
ַרק  הּוא  ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ֶׁשל  ַהְיִגיָעה  ָּכל 
ְוֶאֱעבֹוד  ַאֲדֵּבק  ֵּכן  ִאם  ַהִּיְרָאה,  ִּבְׁשִביל 

the holiness of Rosh Chodesh. ויקח 
 means that Korach took the קרח
fear of heaven that Rosh Chodesh 
represents, but without the 
prerequisite of Torah and mitzvos. 
He wanted to fear Hashem, as Rosh 
Chodesh represents, but he wanted to 
do so without keeping the mitzvos. 

Korach also took the fear that 
Shabbos represents.  

ְרצֹונֹו  ֶאָחד,  ְלַצד  ַעְצמֹו  ַקח  ּלָ ׁשֶ "י  ַרׁשִ ּוֵפיֵרׁש   
"ל. ּנַ ֶהם ּכַ ְקָרא ֶאָחד ּבָ ת ַהּנִ ּבָ לֹוַמר ִלְבִחיַנת ׁשַ

Rashi explains that "Korach took 
himself to one side." This means he 
took Shabbos, which is called "one," 
as stated above regarding the pasuk 
בהם אחד  ולא  יוצרו   He (Hashem) – ימים 
formed days, but one (Shabbos) was 
for Him.  Korach wanted the fear, whih 
Shabbos and Rosh Chodesh represent, 
only without the prerequisite of Torah 
and mitzvos. 

Korach explained his philosophy to 
Moshe

ּה  ּכּוּלָ יתֹות ׁשֶ ּלִ ּטַ ינּו ע"ה ּבְ ה ַרּבֵ ָרַמז ְלמֹׁשֶ ְוֶזהּו ׁשֶ
ִחיַנת  ּבְ ה  ּכּוּלָ לֹוַמר  ְרצֹונֹו  ג(,  יח  )במ"ר  ֵכֶלת  ּתְ

ַלת עֹול ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ִלי ַקּבָ ִיְרָאה, ּבְ

Korach expressed his philosophy 
to Moshe Rabbeinu with the 
taleisim made entirely from 
techeles (Bamidbar Rabba 18:3). 
He implied that there should be 
only fear without acceptance of 
the responsibility to the Torah and 
mitzvos. Techeles represents fear of 
Heaven. However, Korach's followers 
were wearing techeles garments 
without tzitzis. This indicates that they 
wanted fear without the mitzvos, which 
are symbolized by the tzitzis.

ל  ׁשֶ ֶאָחד  ְוכּו', חּוט  ית  ַטּלִ ַמה  ָוחֹוֶמר  ַקל  ְוָלַמד 
ְוָאַמר  "ל,  ַהּנַ ְלָטעּות  ון  יּוֵ ּכִ ְוכּו',  ּפֹוְטרֹו  ֵכֶלת  ּתְ
ּוִמְצוֹות הּוא  ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ַהְיִגיָעה  ל  ּכָ ר  ִעיּקָ ׁשֶ ִאם 
ַלה'  ְוֶאֱעבֹוד  ק  ַאֲדּבֵ ן  ּכֵ ִאם  ְרָאה,  ַהּיִ ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק 

ְבִחיַנת ִיְרָאה ְלָבד ּבִ

Rashi writes that Korach 
extrapolated (a kal vechomer).  He 
said if a white talis with one string 
of techeles is sufficient… certainly 
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ִּכי  ָטָעה,  ּוָבֶזה  ְלָבד.  ִיְרָאה  ִּבְבִחיַנת  ַלה' 
ִּכי  ַהִּיְרָאה  ַלֲאִמיַּתת  ְלַהִּגיַע  ֶאְפָׁשר  ִאי 
ַּכַּנ"ל.  ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ַּדְווָקא  ִאם 
ָהָיה  ְוֹלא  ָּגדֹול,  ּכֵֹהן  ִלְהיֹות  ָרָצה  ְוהּוא 
ַהּכֵֹהן,  ַאֲהרֹן  ְּכמֹו  ְּבֲהָכָנה  ְמזּוָּכְך  ּגּופֹו 

ְוִלְפִנים  ִלְפֵני  ִליָּכֵנס  ֶׁשָּצִריְך  ִמי  ּוֶבֱאֶמת 
ֲהָכָנה  ָצִריְך  ָּכְך  ָּכל  ֶעְליֹוִנים  ְלעֹוָלמֹות 
ְיֵתיָרה.  ּוְבָטֳהָרה  ִּבְקדּוָּׁשה  ְמאֹוד  ְּגדֹוָלה 
ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְלִהְזַּדְּככּות  ֶׁשִּנְזֶּכה  ָרצֹון  ְיִהי 

ָרצֹון. ְיִהי  ֵּכן  ָאֵמן  ּוִמְצוֹות,  ּתֹוָרה 

a garment that is entirely made from 
techeles shouldn’t need tzitzis strings. 
He intended with this argument to 
claim that if the purpose of all of 
the necessary effort for Torah and 
Mitzvos is to acquire fear of heaven, 
I will seek to connect to and serve 
Hashem through fear alone. Why do 
I need the mitzvos? 

ל ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות  ל ַהְיִגיָעה ׁשֶ ר ּכָ ִעיּקָ  ְוָאַמר ִאם ׁשֶ
ְוֶאֱעבֹוד  ק  ַאֲדּבֵ ן  ּכֵ ִאם  ְרָאה,  ַהּיִ ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  הּוא 

ְבִחיַנת ִיְרָאה ְלָבד ַלה' ּבִ

Korach said, since the primary 
purpose of Torah and mitzvos is to 
acquire fear, I will focus on the fear 
and I will serve Hashem exclusively 
with fear. 

ת  ַלֲאִמיּתַ יַע  ְלַהּגִ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ָטָעה,  ּוָבֶזה   
"ל ּנַ ְווָקא ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ּכַ י ִאם ּדַ ְרָאה ּכִ ַהּיִ

This was his error, for it is 
impossible to reach true fear 
without the Torah and mitzvos. 

ּגּופֹו  ָהָיה  ְוֹלא  דֹול,  ּגָ ּכֵֹהן  ִלְהיֹות  ָרָצה  ְוהּוא   

מֹו ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֲהָכָנה ּכְ ְך ּבְ ְמזּוּכָ

Korach wanted to be the kohen 
gadol, but his body wasn't refined 
through spiritual preparation like 
Aharon HaKohen. 

ֵנס ִלְפַני ְוִלְפִנים ְלעֹוָלמֹות  ִריְך ִליּכָ ּצָ  ּוֶבֱאֶמת ִמי ׁשֶ
ְמאֹוד  דֹוָלה  ּגְ ֲהָכָנה  ָצִריְך  ְך  ּכָ ל  ּכָ ֶעְליֹוִנים 

ה ּוְבָטֳהָרה ְיֵתיָרה.  ָ ְקדּוּשׁ ּבִ

In truth, someone who is needed 
to enter the inner chambers of the 
Beis Hamikdash, to the higher upper 
worlds, must prepare himself 
intensely with holiness and much 
purity. This is not a level that Korach 
had achieved, especially due to his 
desire to achieve fear of Hashem 
without Torah and mitzvos.    

ּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ כּות  ּכְ ְלִהְזּדַ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָרצֹון  ְיִהי 
ן ְיִהי ָרצֹון.  ּוִמְצוֹות, ָאֵמן ּכֵ

May it be His will that we merit 
this purity through the Torah and 
mitzvos, Amen. So may it be His 
will. 
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Summary: Torah and mitzvos purify us and enable us to attain fear 
of heaven. Furthermore, Torah and mitzvos are compared to the 
body, while love and fear are compared to the soul. One needs 
the body to contain the soul. For these reasons, it is impossible to 
attain fear of heaven without Torah and mitzvos.

Korach understood that fear of heaven is the purpose, but he 
didn’t realize that it is impossible to acquire fear without Torah and 
mitzvos. He robed 250 elders of the Sanhedrin in garments made 
entirely of techeles, which represents fear of heaven, and claimed to 
Moshe that such garments do not require tzitzis. This represented 
Korach's philosophy of seeking fear of heaven without the need for 
mitzvos. 

Shabbos and Rosh Chodesh represent fear of heaven. On Rosh 
Chodesh, a sacrifice is brought to increase awareness of Hashem 
and, therefore, Korach repents every Rosh Chodesh. 

There are two levels of fear: Fear of punishment and fear of 
Hashem’s essence (respect and awe of Hashem). The lower fear 
leads to the higher fear. The eight strings of tzitzis, tied on the 
four corners, represent these two levels of fear.  The thirty-
two strings of the tzitzis are the gematriya of לב, heart, and 
represent three elements.  These are Torah and mitzvos, 
as they are the heart of the world, the emotions of fear and 
devotion to Hashem, and the thirty-two paths of wisdom.  

for comments email: Mechonusa@gmail.com


