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1. What does it mean, in your opinion, that: “Torah scholars increase peace in the 
world”? How?  
Babylonian Talmud Berachot 19a  
)Very end of Shacharit services, very end of Yerushalmi 
Berachot, Babylonian Talmud Berachot,  Chagigah, Yavamoth, 
Sukkah,  Nazir, and Keritut, very end of Sifre Devarim, Avot 
deRabbi Natan and more) 
R. Elazar said on behalf of Rabbi Chanina: Torah scholars (lit. 
students of wise people) increase peace in the world. As it is 
said: “And all your children will be students of Hashem, and your 
children will have peace” (Isaiah 54:13) – do not read ‘banaich’ 
(your children), but ‘bonaich’ (your builders).  

 ב "בבלי ברכות יט ע
סוף , סוף תפילת שחרית)

בבלי סוף , ירושלמי ברכות
, סוכה,  יבמות, חגיגה, ברכות

סוף ספרי , כריתות, נזיר
 )אבות דרבי נתן נוסח ב, דברים

 
 :  חנינא' אלעזר בשם ר' אמר ר

תלמידי חכמים מרבים שלום 
וכל בנייך ? "מה טעמא .בעולם

 ." ורב שלום בניך' לימוד ה
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2. How did Rav Kook understand the statement : “Torah scholars increase peace in the world”?  
 

Ein Aya (Rav Kook) - Berachot 64a  

“Torah scholars increase peace in the  world”- 

Some people are mistakenly misguided with the notion 

that world peace will not be built except by establishing 

one standard of beliefs and traits.  If this is the case, 

when they witness a Torah scholar engaging in 

intellectual inquiry, and via this study, differing opinions 

and sides to a matter are seen to increase, they believe 

that this is the cause of factionalism, the very opposite of 

peace.   

The truth is not so.  For absolute peace can only be 

obtained in this world through the format of a 

multiplicity of peace.  A multiplicity of peace means that 

all of the divergent facets of a matter, and the 

understandings which derive out of study, will all be 

illuminated, and it will become clear how all of them 

have a place, everything in accordance with its value, 

purpose, and content.  When the true wisdom is 

uncovered with all of its many facets, the matters which 

at first appear extraneous or contradictory, will be seen 

 ברכות דף סד. – עין אי"ה
 
 " תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם"

שהשלום העולמי , יש טועים שחושבים
 י צביון אחד בדיעות"אם ע-לא יפנה כי

ח חוקרים "כ כשרואים ת"וא. ותכונות
י המחקר "וע, בחכמה ודעת תורה

חושבים , מתרבים הצדדים והשיטות
שבזה הם גורמים למחלוקת והפך 

 . השלום
כי השלום האמתי אי ! ובאמת אינו כן

י "אם דוקא ע-אפשר שיבוא לעולם כי
הרבוי של . הערך של רבוי השלום

שיתראו כל הצדדים וכל , השלום הוא
ויתבררו איך כולם יש להם , יטותהש

. כל אחד לפי ערכו מקומו וענינו, מקום
ואדרבא גם הענינים הנראים 

יראו , כמיותרים או כסותרים
. כשמתגלה אמתת החכמה לכל צדדיה

י קיבוץ כל החלקים וכל "שרק ע
, וכל הדעות הנראות שונות, הפרטים

דוקא על ידם , וכל המקצעות החלוקים
', ודעת ד, הצדקו, יראה אור האמת

 . ואור תורת אמת, ואהבתו, יראתו
" תלמידי חכמים מרבים שלום"כן -על

כי במה שהם מרחיבים ומבארים 
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as vital to the whole.  It will become apparent that only 

through a synthesis of all the components, of all the 

details, of all the categories, and of all the opinions that 

at first appear different, specifically through them will 

the just and true light appear – the knowledge of G-d, 

His fear and His love, and the light of the true Torah.   

Therefore Torah scholars increase peace in the world.  

Through their exegesis, they evolve and explain new 

insights and reveal many new facets.  Contained in each 

new understanding is a diversity of viewpoints.  Through 

this multi-faced prism, which encompasses a matter 

from all of its sides, the Torah scholars increases peace.  

As it says, All your children are learned of G-d.   It will be 

recognized that everyone, even people who are 

opposites in their paths and opinions, are all seekers of 

G-d.  Within everyone of them there is a contribution 

that will be brought to light through the knowledge of G-

d and the illumination of truth.   

בפנים , ומילדים דברי חכמה חדשים
שיש בהם רבוי וחילוק , מפנים שונים

שנאמר , בזה הם מרבים שלום, ענינים
כי כולם יכירו '", וכל בניך למודי ד"

בדרכיהם שכולם גם הפכים 
המה כולם , ושיטותיהם כפי הנראה

ובכל אחת מהנה יש צד ', למודי ד
 . ואור אמתו' שתתגלה על ידה ידיעת ד

 
 

 
HaRav Avraham Yitzhak 
HaCohen Kook 

 

 
 

Rav Avraham Yitzchak HaCohen Kook, speech at Hebrew University, 1925  
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3. How have the contemporary followers of R. Kook understood the statement: “Torah 
scholars increase peace in the world”?  
 
Rabbi Zalman Melamed, Parshat Korach1  
 (The class was given sometime between 1989 – 1994) 
 
Our sages taught us that "Torah scholars increase peace 
in the world." On occasion, we may actually doubt the 
veracity of this statement. It’s enough to just read the 
announcements and stories signed by great Torah 
scholars - directed at people whom do not exactly go on 
their path - to prompt the question: Is it true that Torah 
scholars really increase peace in the world? 
Looking at the matter more deeply, however, we come 
to realize that it is really the Torah scholars who are 
bringing peace to the world. Each scholar introduces his 
own unique part in the wholeness of the Torah, adds his 
own special quality to the fabric. This is how 
"sheleimut" increases in the world... 
Torah scholars discussing a particular issue at first argue 
with each other quite harshly - but in the end, “they 
become beloved to one another.” Even if at times it 
may initially seem that their relationship is distant, 
fraught with disagreement - in reality, a solid common 
interest unites them: clarification of the truth…. 
The task of Torah scholars is to unite the nation, to be 
of the students of Aharon. The difficulty in this role lies 
in the fact that from one angle, a scholar must be 
determined to stand up for the correctness of his 
approach; on the other hand, he must make sure that 
he does not remain in a state of strife with others. 

  2פרשת קרח, ברוך מלמדהרב זלמן 
 

תלמידי חכמים מרבים "ל לימדו ש"חז
: שואלים אנו, לעיתים. 3"שלום בעולם

די לקרוא את המודעות ? האמנם
ובהן גינויים של תלמידי , המתפרסמות

המופנים כלפי מי שאינו הולך , חכמים
כדי להביא אותנו לתמוה , בדיוק בדרכם

האם אמנם תלמידי החכמים , ולשאול
אולם במבט ? שמרבים שלוםהם 

דווקא , מכירים אנו שאכן, מעמיק
תלמידי החכמים הם שמרבים שלום 

כל תלמיד חכם מוסיף את חלקו . בעולם
מוסיף את הגוון , לשלמות התורה

מרבה את השלמות , ובכך, המיוחד לו
 .בעולם ומקרב את השלום האמיתי

דרכם של תלמידי חכמים היא 
ם שבתחילה הם מתווכחים ביניה

מגדילים את להט אש , בחריפות רבה
את והב " -אך בסופו של דבר , הויכוח
גם . נעשים אוהבים זה לזה, 4"בסופה

אם לעיתים נראה במבט חיצוני שיש 
יש , באמת, מחלוקות ומריבות ביניהם

ומגמת כולם , ביניהם אחדות פנימית
  .לברר את האמת, אחת היא

, זהו תפקידם של תלמידי החכמים
להיות מתלמידיו של , האומה לאחד את

, משום שמחד, זו עבודה קשה. אהרן
תלמיד חכם צריך לעמוד על צדקת 

חובה עליו לא להיות , ומאידך, דרכו
    .מחזיק במחלוקת

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 http://www.yeshiva.co/midrash/shiur.asp?id=402 
2 www.yeshiva.org.il/Midrash/doc/doc0/korach60U.doc 

 
  ברכות, סד ע"א.3
  ע"פ קידושין, ל ע"ב.4

http://www.yeshiva.co/midrash/shiur.asp?id=402
http://www.yeshiva.org.il/Midrash/doc/doc0/korach60U.doc
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Rabbi Eliezer Melamed  (b. 1961, Har Beracha) 
“Controversy of the Sake of Peace”(June 22, 2006) 5 
The sages said (Sanhedrin 100a) anyone who holds on to 
a conflict transgresses a prohibition in the Torah as it says 
(Numbers 17:5) "and do not be like Korach and his 
followers"…  
Nevertheless, there are also positive controversies, 
substantive disputes, without personal hatred, such as 
the controversy between Shammai and Hillel.  Because 
the reality is composed from many sides, and we do not 
have the ability to include all of them, so there are 
different scholars, that each one expresses the side that is 
most appropriate to him, and they argue between them 
and through this the matter becomes clarified 
appropriately.  For a controversy as such, when it is done 
for the sake of Heaven, in order to clarify the truth, and 
with respect for the other’s opinion, there is a great 
value, and regarding this our Sages said “it will continue 
to exist” (Mishnah Avot 5:17) - meaning, each opinion will 
find its appropriate place in the end.   
And so explained our Rabbi, Rav Kook, may the memory 
of the righteous be for a blessing, the depth of the words 
of the wise "Torah scholars increase peace in the world" 
(Olat Re’iyah I, p. 330), that by them clarifying the 
different views, and ultimately finding common ground -  
true peace is made in the world.  However, when trying 
to ignore the various shades and try to assemble all under 
one shade only, those shades that are not expressed 
become frustrated and embittered, and finally come out 
as conflicts and division.  And the more one thinks that all 
need to be united in one opinion, there will be greater 
anger upon any diversification and conflicts will multiply 
and there will be a decrease in the clarification of the 
truth. But Torah scholars that express their different 
opinions regarding Torah study, they increase peace, for 
through this all shades are expressed.  And even if in the 
beginning of an argument f there is much tension, in the 
end they are made friends (Kidushin 30b) and all see how 
different opinions of the Torah complement one another.   
 But when it comes to the wicked who separated 
themselves from God and His people, and from virtues 

 רב אליעזר מלמד
 מחלוקת למען השלום

 
כל (: א, סנהדרין קי)אמרו חכמים 

, המחזיק במחלוקת עובר בלאו
ולא יהיה ( "ה, במדבר יז)שנאמר 

  .... ."כקורח וכעדתו
, גם מחלוקת חיוביתאמנם יש 

, מחלוקת עניינית ללא שנאה אישית
כיוון . כמו מחלוקתם של שמאי והלל

, שהמציאות מורכבת מצדדים רבים
ואין בידינו יכולת לכלול את כולם 

, על כן ישנם חכמים שונים, כאחד
שכל אחד מבטא את הצד המתאים לו 

והם מתווכחים ביניהם ותוך כך , יותר
למחלוקת . הדברים מתלבנים כראוי

כדי , כשהיא נעשית לשם שמיים, כזו
ומתוך כבוד לדעה , לברר את האמת

ועליה אמרו , יש ערך רב -השנייה 
שסופה (, יז, אבות ה)חכמים 
היינו שכל דעה לבסוף , להתקיים

  .תקבל את מקומה הראוי
ל את "וכך באר מרן הרב קוק זצ

תלמידי "עומק דבריהם של חכמים 
עולת " )ולםחכמים מרבים שלום בע

שעל ידי שהם (, של' א ע"ראיה ח
ומוצאים , מבררים את הדעות השונות

, בסופו של דבר את המכנה המשותף
לעומת . נעשה שלום אמיתי בעולם

כאשר מנסים להתעלם , זאת
מהגוונים השונים ומנסים לכנס את 

נעשים , כולם תחת גוון אחד בלבד
הגוונים שלא באו לידי ביטוי 

ולבסוף , וממורמריםמתוסכלים 
וככל . יוצאת מזה מחלוקת ופירוד

שיחשבו שצריכים כולם להיות בדעה 
כך יכעסו יותר על כל , אחידה

ויתרבו , התגוונות והתפצלות
. ויתמעטו בירורי האמת, המחלוקות

אבל תלמידי חכמים שמביעים את 
, עמדותיהם השונות בלימוד התורה

שעל ידי כך באים , הם מרבים שלום
וגם אם . ביטוי כל הגוונים לידי

, בתחילה הוויכוח מלווה במתח רב
(, ב, קידושין ל)לבסוף נעשים אוהבים 

                                                        
5 http://www.inn.co.il/Besheva/Article.aspx/5868 
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which are the expression of adherence to G-d, the dispute 
against them does not create separation. For they 
themselves decided to separate from the eternal unity, 
and therefore there is a need to disagree with them.  On 
the contrary, through the disagreement against them, the 
crumbled “foundations” (yesod) is separated out, and it is 
prevented from further destruction...  
And whoever refrains from protesting and standing up 
against the wicked, with the claim that they do not want 
to create a dispute (machloket), that person will be 
punished in the sins of the (wicked).  For whoever does 
not protest and separate themselves from wickedness 
and injustice, is made a partner to them (Shabbat 54b)….  
And sometimes, for the sake of the many, it is even 
needed for this a great amount of self sacrifice, as it was 
after the sin of the Golden calf, when the sons of Levi 
gathered to Moses and killed according to the world of 
Hashem the sinners, even if they were family relatives, 
and like what Pinchas the son of Elazar the High Priest did 
to the prince of the tribe of Shimon. And the people of 
truth they are the ones who stand up in courage against 
wickedness, and are careful not to disagree with good 
people. And those whose fear of G-d is confused and 
phony, manipulate the prohibition against having 
disputes (machloket) in order to flatter the wicked who 
are in positions of power, like people in the government, 
heads of the army or the rich.  And in contrast to this, 
they find all sorts of justifications to make a “dispute for 
the sake of Heaven” (machloket leshem shamayim) 
against the good and straight, that the only thing that 
unites them is their lack of power, like for example the 
youth of Amona, or the exiled ones (from Gaza) who 
criticize (for some reason) harshly those who expelled 
them.      
And from here to the criticism of the booklet - "our path 
at this time," which claims to be "a document of 
principles of religious Zionist rabbis."  In this booklet the 
value of unity is placed as the highest fundamental value, 
and almost the only (value), on which all is based.  And so 
it was written in the first part: “’And they camped out 
across from the Mountain (Sinai) – as one person and one 
heart’, and from this specifically we merited to receive 
the Torah”…The value of unity does not exist without the 

והכול רואים איך הדעות השונות 
   .בתורה משלימות זו את זו

שהפרידו , אבל כאשר מדובר ברשעים
ומהמידות , ומעמו' את עצמם מה

אין ', הטובות שהן הביטוי לדבקות בה
שכן הם  .יוצרת פירודהמחלוקת נגדם 

עצמם החליטו להיפרד מהאחדות 
. ולכן צריך לחלוק עליהם, העולמית
, על ידי המחלוקת נגדם, ואדרבה

ומונעים , מפרידים את היסוד המפורר
 .... ממנו להמשיך לקלקל

והנמנע מלמחות ולעמוד כנגד רשעים 
בתואנה כי אינו מעוניין לעשות 
מחלוקת, הרי הוא נענש בפשעיהם. 
שכל שאינו מוחה ומתבדל ממעשי 
רשע ועוול, נעשה שותף להם. וכמו 
שאמרו חכמים )שבת נד, ב(: "כל 
שאפשר לו למחות באנשי ביתו ולא 

נתפס על אנשי ביתו. באנשי  -מחה 
נתפש על אנשי עירו, בכל  -עירו 

  ."נתפס על כל העולם -העולם 
ולעיתים, לצורך הרבים, אף דרושה 

י שהיה אחר לכך מסירות נפש, כפ
חטא העגל, שבני לוי נאספו אל משה 
והרגו על פי דבר ה' את החוטאים, גם 
אם היו קרובי משפחותיהם, וכמו 
שעשה פנחס בן אלעזר הכהן כנגד 

( נשיא שבט שמעון )שערי תשובה ג, נט
אנשי האמת הם אלו שעומדים 
בגבורה כנגד הרשעה, ונזהרים שלא 
לחלוק על אנשים טובים. ואלה 

ת השמיים שלהם מבולבלת או שירא
מזויפת, מנצלים את איסור 
המחלוקת כדי להחניף לרשעים בעלי 
עמדה, כאישי שלטון, בכירי הצבא או 
עשירים. ולעומת זאת, מוצאים כל 
מיני צידוקים כדי לעשות מחלוקת 
"לשם שמיים" כנגד אנשים טובים 
וישרים, שהצד המשותף אצלם שאין 

מונה, או להם כוח, כמו למשל נערי ע
המגורשים שמבקרים )משום מה( 

   .בחריפות את מגרשיהם
"דרכנו  -ומכאן לביקורת על החוברת 

לעת הזאת", שעניינה "מסמך 
עקרונות של רבנים בציונות הדתית". 
בחוברת זו ערך האחדות הועמד 
כיסוד הראשון, והיחיד כמעט, שעליו 
הכול מושתת. וכך נכתב שם בסעיף 

 -הראשון: "ויחן שם ישראל נגד ההר 
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other values.. If the value of unity was above all, when 
Moses came down from the mountain and saw the 
people dancing before the golden calf, he ought to have 
joined in the dances and try to correct them from within 
through an proliferation of love.  And why did he ask 
members of the tribe of Levi to pull out their swords and 
kill their fellow sinners?  
True it is impossible to reach completeness without the 
unity of Israel, and therefore the Torah was given within 
unity. But just as it is impossible to reach completeness 
without unity so too it is impossible to reach 
completeness without faith, or Torah or a demand for 
justice, or loyalty to the Land of Israel.  It is clear that if 
Israel were standing in front of Mount Sinai united but 
not ready to say "we will do and we will listen" - we 

would not have merited receiving  the Torah.  

כאיש אחד ובלב אחד, ודווקא מתוך 
בל תורה.... ערך האחדות כך זכינו לק

  אינו מתקיים בלא ערכים אחרים....
, אילו ערך האחדות היה מעל לכל

כאשר ירד משה מן ההר וראה את 
היה ראוי לו , העם רוקד לפני העגל

, להצטרף לריקודים ולמחולות
ולנסות לתקן אותם מבפנים על ידי 

ומדוע ביקש מבני שבט . ריבוי אהבה
ולהרוג את לוי לשלוף את חרבותיהם 

   ?אחיהם החוטאים
נכון שאי אפשר להגיע לשלימות בלי 

ולכן גם התורה ניתנה , אחדות ישראל
אבל כשם שאי אפשר . מתוך אחדות

להגיע לשלימות בלי אחדות גם אי 
, אפשר להגיע לשלימות בלא אמונה

או נאמנות , או דרישת צדק, או תורה
הרי ברור שאם ישראל . לארץ ישראל

היו עומדים באחדות מול הר סיני 
" נעשה ונשמע"אבל לא מוכנים לומר 

  .לא היינו זוכים לקבל את התורה -
 
 
 
 

 

 
Rabbi Zalman Melamed, Praying for an ‘illegal settlement” to not be evacuated 
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 , רב מנחם פרומן מכתב לאלי ויזל
 (תקוע, 3152 – 5491)

כבר לפני שנים רבות קיבלתי את 
ההבנה שאי אפשר להגיע לשלום בארץ 
הקודש בלי להטות את האנגריה 

מאוד  גרעיניתשהיא אנרגיה  –הדתית 
הקשרים שקשרתי .  למען השלום –

במשך השנים עם מנהיגים מוסלמים 
( ראשי החמאס –ביניהם )בארץ 

חיזקו בי את הדעה , ובסביבותיה
כמה מהרוחות שאפשר להטות 

המוסלמיות החזקות ביותר למען 
 .....השלום

כמה מחשובי הרבנים בארץ חיזקו 
אותי בגישה שהאחריות למימוש מעשי 
של רוח השלום היהודית מוטלת קודם 

ברוח מה שאני , כל על אנשי הרוח
אומר בסוף התפילה לפני היציאה ביום 

אלעזר ' אמר ר –של עבודה מעשית 
י חכמים מרבים חנינא תלמיד' אמר ר

 ....שלום בעולם
על כל זאת רציתי לדבר עם מכובדי 

על )איש הרוח היהודי , אלי ויזל
 ?מי הוא יהודי: השאלה המפורסמת

מי שמוסר את נפשו  :נוהג אני לענות
 (....למען השלום

יכול להיות לך תפקיד מרכזי לריבוי 
מתפלל אני שאנשי .  השלום בעולם

ת המטלת הרוח היהודים יעמו באחריו
 .    עליהם

Rabbi Menachem Froman (1945 -2013, Tekoah), Letter 
to Elie Wiesel, 2010)  
Several years ago already, I received the understanding 
that it is impossible to arrive at peace in the Holy Land 
without tilting the religious energy – which is very much 
nuclear energy – for the sake of peace.    The ties I 
established throughout the years with Muslim leaders in 
the Land (amongst them leaders of Hamas) and in the 
region, strengthened with in me the opinion that it is 
possible to curve some of the strongest Islamic spirits for 
the sake of peace….    
Several of the most significant rabbis of the land 
strengthened me in the approach that the responsibility 
of actualizing the Jewish spirit of peace is placed first 
and foremost upon the people of spirit, in the spirit of 
what I say at the end of prayers before going out to the 
practical work of the day – “Rabbi Elazar said, Rabbi 
Chaninah said Torah scholars increase peace in the 
world.”     
On all of this I wanted to speak with my distinguished 
one, Eli Wiesel, a man of the Jewish spirit (on the 
famous question: who is a Jew?  I have the custom of 
answering: whoever is willing to sacrifice themselves for 
the sake of peace)…. It is possible that you have a central 
role in increasing peace in the world.  I pray that the 
people of the Jewish spirit will take upon themselves this 
responsibility.    

 
 
 

 
 

Rabbi Menachem Froman, praying for peace with religious leaders from other faiths. 
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4. How did other Rabbis explain the statement: “Torah scholars increase peace in the world”? 
 

Rabbi Elimelech of Lizhensk (1717-1787)  
Noam Elimelech  
And this is the meaning of "Torah Scholars increase 
peace in the world” – meaning, those wise scholars 
who hold themselves as students … they increase 
peace both in Heaven and on Earth, and they bring 
blessings and good influences in the world below.  

 רבי אלימלך מליזקנסק 
 נועם אלימלך הוספות ליקוטי שושנה

 
תלמידי חכמים ( ברכות סד א)וזהו פירוש 

פירוש אותם חכמים , מרבים שלום בעולם
הם מרבים .... המחזיקים עצמם לתלמידים 

שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה 
 .וגורמים ברכות והשפעות לעולם התחתון

 
 51 מאה, רבי יצחק אבוהב הספרדי

דרך ארץ  -מנורת המאור פרק כ 
 955עמוד 

, חומל לאביון, ויהיה חונן לבריות
אח , חבר לחכמים, מושיע לעני

רע , עמית לתמימים, צדיקיםל
אב , רחמן לתלמידים, לחסידים

מזכיר , בעל לאלמנה, ליתום
שמחה לקשה , מלמד לפתי, למשכיל

, וכל המשמח לעגומים ונכאבים. יום
ודובר על לב עניים , ומנחם אבילים

מובטח לו שהוא בן , ואומללים
בפרק סדר ' כדגרסי. עולם הבא

תעניות רב ברוקה חוזאה הוה קאי 
, אתא אליהו זכור לטוב....בשוקא

מי איכא , ליה' אמ. איתחזי ליה
בהאי שוקא בר נש דחזי דעלמא 

אלין תרין גוברין , ליה' אמ. דאתי
אזל . מן בני עלמא דאתי נינהו

. מאי עבידתיכו, להו' אמ. בתריהו
' פי, אינשי בדיחי אנן, להו' אמ

וכי חזינן איניש דעציב , שמחים
אי חזינן תרי אי נמי , מבדחינן ליה

בהדי , מריבה' פי, דאית להו תיגרא
טרחינן ועבדינן שלמא , הדדי

 .בהדיהו
שהוא נזהר בכל , וכל תלמיד חכם

ומתנהג כדין וכשורה בכל , ענייניו
הרי זה נקרא תלמיד , מה שכתבתי

מכבד , ישר ונאמן, חכם צדיק והגון
ובזכות . ה ולתורתו הקדושה"להב

ם ה שלו"תלמידי חכמים מביא הב
' ר' אלעזר אמ' ר' דתנן אמ, לעולם
תלמידי חכמים מרבים , חנינא

לימודי  וכל בניך' שנא, שלום בעולם
 .ורב שלום בניך' ה

Rabbi Yitzchak Abuhav, 15 cen. Spain  
Menorat HaMaor 
And a (Torah scholar) should be merciful with all 
creatures, compassionate to the poor, a salvation to the 
destitute, a friend to wise people, a brother to the 
righteous, a companion to the simple, a friend to the 
hassidim, merciful to students, a father to the orphan, a 
husband to the widow, a reminder to the intellectual, a 
teacher to the simple, a joy to the person struggling 
through the day. And any one who rejoices those who are 
in pain and suffering, and consuls the mourners, and 
speaks to the hearts of the poor and the unfortunate, it is 
certain that he will be of the world to come. As we have 
learned in the Babylonian Talmud Ta’anit about Rabbi 
Berokah Chozah who was in the marketplace, Rabbi 
Beroka Hoza’ah was standing in the market of Debey 
Lapat. Elijah came and appeared to him. [R. Beroka] 
asked "Who, in this market, has a share in the world to 
come?" … He replied “These two have a share in the 
world to come.” [Rabbi Beroka] asked them, "What is 
your occupation?" They replied, "We are jesters, when 
we see men depressed we cheer them up; furthermore 
when we see two people quarrelling we strive hard to 
make peace between them."….. And any Torah scholar, 
who is careful in any of these, and acts appropriately in 
all aspects of what I wrote, he is called a Torah Scholar, 
righteous and fair, honest, trustworthy, honors G-d and 
His Holy Torah. And through the merit of Torah scholars, 
G-d brings peace to the world, as it is said “Rabbi Eliezer 
said Rabbi Haninah, Torah scholars increase peace in the 
world"….  
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Rabbi Chaim Shabbtai, 1550-1647, Salonki, Responsa 
Torat Chayim 
And may Hashem, blessed be He, place in the hearts 
of Torah scholars love, brotherhood, peace and 
friendship of Torah scholars increasing peace in the 
world.  

, 5491 -5111( ש"מהרח)חיים שבתי ' ר
 ת תורת חיים חלק ב סימן לג"שו סלוניקי

 
יתברך ישים בלב תלמידי חכמים ' וה 

אהבה ואחוה שלום ורעות תלמידי חכמים 
  ..מרבים שלום בעולם

 
5. Personal reflections 
How may you personally apply Rav Kook’s understanding in your life?  

 
 
 


