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 ! איז א געוואלדיגע מיטל צו שטייגן!   – ' תוכחה ' די   « 

ף ְוָנסּו ְמֻנַסת ֶחֶרב   שטייט אין די וואכעדיגע פרשה עס   ְוָרַדף אָֹתם קֹול ָעֶלה ִנּדָ
ְוֵאין רֵֹדף   לו(ְוָנְפלּו  כו,  פ  ספרא)   'הק   ל" . חז)ויקרא  ב  פרשה  ווי פאלגענד    ז(" בחקותי  זאגן 

  געזעצן   מיריהושע בן קרחה געזאגט, איינמאל זענען    'ר  האט"אויף דעם פסוק:  
  געקלאפט  האבן  בלעטער  די  און,  ווינט  א   געבלאזן  האט  עס  און,  ביימער  צווישן
אנגעהויבן לויפן מיינענדיג    און  אויפגעשטאנען  מיר  זענען,  אנדערע  די  אויף   איינע

און   אויסגעדרייט  זיך  מיר  האבן  צייט  א שטיקל  נאך  נאך,  אונז  לויפן  רויבער  אז 
אונז   לויפט  קיינער  אז    צוריק   אראפגעזעצט  זיך  ירמ  האבן,  נאך   נישטגעזעהן 

  איז   עס  אז  אונז  צו   איז  וויי'  געזאגט  און  געוויינט   האבן  מיר  און  פלאץ  אויפן
ף   פסוק די געווארן מקויים  ל פונעם מדרש.", עכ".'וכוְוָרַדף אָֹתם קֹול ָעֶלה ִנּדָ

מאמר    אור רש"ז  ספרדער אלטער פון קעלעם אין זיין  )ל  " רבי שמחה זיסל זיו זצ גאון  די  

שרייבט, אז מען קען ארויס נעמען פון דעם מדרש א געוואלדיגע פונקט צו    ה(" תע 
, ווי ינטיגע דורותפארשטיין די אונטערשייד צווישן די פריעדיגע דורות און די הי

טראכט נאר אריין אין דעם וואונדערליכע זאך, צו דען  "" ער שרייבט ווי פאלגענד:  
פא  אזא  געשעהן  אונז  וואלט  א  אויב  פון   אונז  וואלט  דען  צו ,  בטעות  פחדל 

  אונז   אדער,  תוכחה   די  אין  פסוק  א   געווארן  מקויים  איז  עס  אז  זאגן  צו   איינגעפאלן
  אבער .  גארנישט  פאר  געהאט  מורא   מיר  האבן  אזוי  ווי  געערגערט  נאר  זיך  וואלטן

, און האבן  דיגע תועלת פון דעם געשעניש'א מורא   ארויסגענומען האבן, חכמים  די
 ".דעם דורך געווען מתעוררזיך 

 האבן  מיר  און'  נוסח  מיטן  אויס  זיך  דריקט  ספרא   די  פארוואס  סיבה   די  און"
 זיין  'קובע'   אויפן  לערנען  קומען  צו   אונז  טאקע  אז  'געוויינט  און  אראפגעזעצט  זיך

  זעען  מיר ווי  אזוי,  זיין דן  צו  פלאץ א  קובע  זענען וואס   דיינים פון 'בחי א , געוויין א 
 ".'בכינו  גם ישבנו  שם'  פסוק אין אויך

  און,  זיי  אויף   געמאכט  טאקע   האט   דאס  רושם  וואספארא   קוק  א   גיבט  און"
  קומט   עס  ווען,  שוטה   א   דאגעגן,  דעם  פון  ארויסגענומען  זיי  האבן  תועלות  וויפיל
 דער  האט   וואס  אריין  נישט  טראכט  ער  און,  מעשה   אזא   אינטער  איהם

די  גאר   איהם  בלייבט,  איהם  פון  געוואלט  דא   אייבערשטער פון  איבער  נישט 
 . ל", עכ" גאנצע זאך חוץ די פחד און בהלה 

 !! אין א קליינע אנשטרענגונג   'לאמיר נישט גרינגשעצן אפי «  

א קליינע אנשטרענגוג און השתדלות איז גענוג צו ברענגען    'צומאל, אפיאון  
אזוי מענטש.  דעם  פאר  ישועה  דער    די  ווי  פרשה  די  פון  זעען  מיר  ווי 

ְרא ה   אייבערשטער האט זיך אנטפלעקט פאר משה רבינו, שטייט אין פסוק י   'ַוּיַ ּכִ
ה וגו  ֶ ה מֹש  ֶ ֶנה ַוּיֹאֶמר מֹש  ְקָרא ֵאָליו ֱאלִֹקים ִמּתֹוְך ַהּסְ וואס ,  )שמות ג, ד(   'ָסר ִלְראֹות ַוּיִ

משה רבינו האט זוכה געווען צו די   פון דעם זעהט מען, אז די גאנצע זאך ווי אזוי
אהין  זיך  האט  ער  וואס  דעם  דורך  געווען  נאר  איז  אנטפלעקונג,  געוואלדיע 

 גערוקט און געגאנגען קוקן. 

האט רבי יוחנן געזאגט, פינף  " : שטייט ווי פאלגענד  ר פו, ב(")שמו מדרש אין  און 
שמעון בן לקיש זאגט, אז ער    'טריט איז משה רבינו געגאנגען דעמאלטס. און ר 

געקוקט  און  פנים  זיין  אויסגעדרייט  נאר  זיך  האט  "האט  ער  אז  הייסט  דאס   .
זיך   האט  אלעס  אבער  פעולה,  מינימאלע  א  ממש  געמאכט 

 . געוואנדן אין דעם 

געברענגט אין  און   ווערט    מדרשנישט נאר דאס, נאר עס 
ה רבינו,  אז דער אייבערשטער האט געזאגט פאר מש ר ג, ג(")שמו 

נישט  " צווייטער  א  זיי  וועט  אויס,  נישט  איהם  לייזט  דו  אויב 

רבינו  " אויסלייזן משה  אז  געווען  גוזר  האט  אייבערשטער  דער  אז  אויס,  קומט   .
זיין דער רעטער פון כלל ישראל,   וואלט זיך נישט    און אזדארף  ווען משה רבינו 

נישט אנפ וואלט זיך די מלאך  איהם, און ער    צו לעקט  געקערט צו זעהן די סנה, 
אידישע  די  און  ישראל,  כלל  פון  אויסלייזער  דער  זיין  געקענט  נישט  וואלט 

 . קינדער וואלטן נאך היינט צוטאג געווען משועבד צו פרעה און מצרים

זצ   ' רגאון    דערזאגט   קעלם  פון  זיסל  פון דעם קומט אויס, אז ל" שמחה  , אז 
צו זעהן די סנה, דאס האט גורם געווען צו אלע    דאס וואס ער האט זיך געקערט

מדריגות צו וואס משה רבינו האט זוכה געווען, און צו וואס ער האט זוכה געווען  
, און זיי ברענגען צום בארג סיני און זיי איבערגעבן  ' מושיען של ישראל'צו זיין די  

וויס   'זעהט מען, אז מען קען אפי  די תורה פונעם אייבערשטן. ן אז צומאל  נישט 
ט נישט  ' אין איין קליינע פעולה, וואס דער מענטש חלומ  'עולם ומלואו ' ווענד זיך  

 וויפיל ער קען מיט דעם אויפטוהן, אדער חלילה דאס פארקערטע. 

ל אויף די בני אפרים, אז ווען זיי זענען  "דערציילן חז )דף מו:( סוטהאין   'גמא די 
איננעמען האבן   געקומען  זיי  ארייגיין.  געקענט  נישט  זיי  האבן  לוז,  שטאט  די 

, ווייז אונז  געזעהן אז א מענטש קומט ארויס פון שטאט, האבן זיי איהם געפרעגט
לאזן  דיר  מיר  וועלן  אין אפצאל  און  אין שטאט,  אריין  גייט  מען  אזוי  ווי  אן  נאר 

ווי אזוי אריינצוגיין אי געוויזן  זיי  די שטאט,  לעבן. האט דער מענטש  ינצונעמען 
 און מען האט איהם פארשיקט פון דארט, און געלאזט לעבן. 

גמדערציילט   און  'די  חתים,  שטאט  די  צו  געגאנגען  איז  מענטש  די  אז   ,
ל, אז אט דער שטאט לוז  ". זאגן חז'לוז'אויפגעבויעט דארט א שטאט מיטן נאמען 

איז די שטאט אין וואס מען פארבט די תכלת פאר די ציצית. אט דער שטאט לוז  
ישראל,   ארץ  מאכן  חרוב  געקומען  איז  סנחריב  ווען  וואס  שטאט  דער  אויך  איז 
האט ער נישט מצליח געווען דאס איינצונעמען. אזוי אויך האט נבוכדנצר נישט 

גמ די  און  געווען.  אפיפי  'מצליח  אז  אויס,  אויך    'רט  אליין האט  מלאך המות  די 
נישט   קיינעם  ער  קען  ממילא  שטאט,  יענע  אין  אריבערצוגיין  רשות  קיין  נישט 
ווען זיי ווערן שוין  צונעמען דאס לעבן. נאר די אלטע מענטשן פון יענע שטאט, 

ארויס אזוי שטארק אלט, אז זיי האבן שוין נישט קיין כח צו זייער לעבן, גייען זיי  
 אינדרויסן פון די מויער פון שטאט, און שטארבן. 

  געוואלדיגע  א   קלארקייט  פילסטן  מיטן  אויס  פירט  און  'גמ  די  צו   לייגט  נאר
  און   מויל  די  מיט  גערעדט  גארנישט  האט  וואס  גוי,  דער  מאדעך"   השכל:  מוסר
  מויל   זיין  'פארדרייט'  אביסל  האט  נאר  טריט,  איין  קיין  'אפי  געגאנגען  נישט
  ער  האט  ,אפרים(   בני  די  פאר -)  פינגער  די  מיט   געוויזן  ער  האט  ס'מערסטנ  אדער
  אוודאי  דורות.  אלע   פון  סוף   ביז  משפחה   זיין   זיך,  פאר   רעטונג  א   געווען   גורם

  מיר   זעען  ." דעם  אויף   נאך  זיך  מוטשעט  און  מצוה   א   טוהט  עס  ווער  אוודאי,  און
  מענטש  א   וואס  זאך  גוטע  שיגעקליינט   יעדע  א   איז  ווייגרייכענט  ווי  דעם,   פון

 נאר.   טוהט

  סוטהזאגט אין מסכת    'זעלבע געפונען מיר אויך ביי מרים הנביאה. די גמדי  
ט:( ווי עס שטייט אין פסוק  "   )דף  מרים האט געווארט פאר משה איין שעה, אזוי 

-)  'זיין שוועסטער האט זיך געשטעלט פון דערווייטנס'  -  'ותתצב אחותו מרחוק '

וואסער( די  אין  קאסטן  די  אין  געווען  איז  ער  רבינו  משה  זיך  ווען  האבן  דעם  וועגן   ,
שטייט   עס  ווי  אזוי  מדבר,  אין  טעג  זיבן  אידן  די  אויפגעהאלן 

ִמְרָים ֵהָאֵסף  ַעד  ָנַסע  לֹא  ְוָהָעם  פסוק  טו(  אין  יב,  די  '  -  )במדבר 
אויסגעהייל  איז  מרים  ביז  געפארן,  ווייטער  נישט  איז  ט  פאלק 

 . "'געווארן פונם צרעת 

א    מכילתא אין  און   אין  ארויסגעברענגט  עס  ווערט 
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מרים האט געווארט פאר משה איין שעה, וועגן דעם האט די  " שטערקערע לשון  
זיך   הכבוד  ענני  זיבן  די  און  ישראלים  און  לוים  כהנים,  די  ארון,  די  מיט  שכינה 

 . "אויפגעהאלטן פאר איר

ווי  זעהט   דעם אלעם,  פון  מרים,  מען  לכבוד  זיך אפגעשטעלט  האט  אלעס 
משה  פאר  אויפגעהאלטן  זיך  האט  זי  ווייל  אין  ' נאר  און  שעה,  איין  וועגן   ' תוסס 

פלאץ( אויפן  אפי  )דארט  איז  עס  אז  א   'שטייט,  נאר  שעה,  גאנצע  א  געווען  נישט 
דריטל אדער א פערטל שעה. און צו דעם אלעם דארף מען פארשטיין, איז דאס 

ר ווי א נאטורליכע זאך, אז א שוועסטער זארגט זיך פארן וואויל זיין איז נישט מע
 פונם ברודער, און מיט דעם אלעם, האט זי באקומען אזא גרויסע כבוד און שכר. 

 יראת שמים!! איז יסוד פון   – ' צולייגן קאפ ' «  

אמתדי   מדייק  אמרי  ר  איז  עמוד  וואס  נ(")ליקוטים  דעם  זעהט  פון  די   מען  אז 
דער וואס האט מורא געהאט פונעם  'תורה דריקט זיך אויס אין פרשת וארא, אז  

שטאל,   'אייבערשטן אין  אריינגענומען  עס  און  שאף  זיינע  איינגעזאמלעט  האט 
  ' דער וואס האט זיך נישט צוגעלייגט קאפ צו די ווערטער פונעם אייבערשטן'און  

שאף   זיינע  און  איינגעזאמעלט,  נישט  עס  זענען האט 
פון   פארקערטע  די  איז  דעם  פען  מען  זעהט  געשטארבן. 

 . 'נישט צולייגן קאפ'איז  'יראת שמים '

זאכן  זעהט   צו  קאפ  צולייגן  דאס  אז  דעם,  פון  מען 
צו   אנצוקומען  יסוד  ערשטע  די  איז  דאס  געשעהן,  וואס 
צו  לייגט  מען  אז  אליין  דאס  הייסט,  דאס  שמים.  יראת 

פל אין יראת שמים. אז  קאפ, דאס איז דער ערשטע שטא 
אלע   די  נישט  לאזט  זאלן    'נאטורליכע' מען  געשעענישן 

איהם   פאר  דאס  אריבערגיין  פארוואס  זיין  מתבונן  זיך  אן 
 איז געשעהן, און וואס וויל מען פון הימל מיט דעם. 

פרשה א אות    )קהת רבהל דערציילן אין מדרש  "ווי חזאזוי  

זר אליעזר און רבי אמאל זענען רבי אליע":  ווי פאלגענד  ג(
. אינמיטן אין די שיף יהושע ארויסגעפארן אויפן ים הגדול

אריין צו א פלאץ ווי די וואסער האט זיך נישט גערירט פון  
מיר   יהושע,  רבי  פאר  געזאגט  אליעזר  רבי  האט  פלאץ. 
און   אויפטוהן  צו  כדי  נאר  אהערגעקומען  נישט  זענען 

פון אנגעפילט  זיי  האבן  עפעס.  זיין  פאס    מברר  א  דארט 
זיין  האט  רוים,  קיין  אנקומענדיג  וואסער.  מיט  פיל 
אזוי  ווי  געפרעגט,  און  רופן  געלאזט  קייסער  אנדריאנוס 
זיי   געזאגט,  זיי  האבן  אוקינוס.  די  פון  וואסער  די  זענען 
טייכן  געפרעגט, אלע  זיי  ער  וואסער. האט  איין  שלינגען 

איבערגעפ נישט  ווערט  עס  און  דעם  צו  אן  ילט.  קומען 
אלע   איין  שלינגט  עס  געענטפערט,  איהם  זיי  האבן 
גלייב  איך  געזאגט,  זיי  ער  האט  וועלט.  די  פון  וואסערן 
דא.   ווייזן  דאס  מיר  וועטס  עטץ  ווילאנג  ביז  נישט  אייך 
אנגעשעפט   זיי  וואס  וואסער  די  ארויסגענומען  זיי  האבן 
די   פון  קריגל  א  אנגעפילט  איהם  האבן  און  דארט,  פון 

אריינגעגאסן    וואסער,  נאר  האט  מען  וואסער  וויפיל  און 
אין די קריגל, האט דאס אלעס איינגעשלינגען, און עס איז 

 .'ל פון די גמ " , עכ"נישט איבערגערינען

ווערט דערמאנט אין נאך א פלאץ  די   שטיקל מדרש 
ט(")בר יג,  די  ר  איז  פלאץ  אויפן  דארט  און  תואר,  פאלגענדע    יפה  די  מסביר 

יעדע "ווערטער:   א  אז  געגעלייבט  זיי  האבן  חסידות,  און  ערליכקייט  פיל  פון 
אויסגערעכענט   פונקטליך  איז  מענטש,  פארן  נאר  געשעהט  עס  וואס  פאסירונג 
זיין און אריינטראכטן פארוואס  זיי געמאכט בודק  און האט א חשבון. דאס האט 

מ אזעלכע  אין  אנגעקומען  זיי  זיי זענען  האבן  דעם  צוליב  וואס  וואסערן,  אנדע 
סוף   צום  זיי  האט  דער  וואס  וואסער,  די  פון  אנצושעפן  געווען  מחליט 

 ל. ", עכ " צוגעברענגט אז זיי האבן געהאט וואס צו ענטפערן פארן קיסר

 ...?! איז א כופר אדער אן אכזר   ' צופאל' ווער עס לעבט מיט א בליק פון «  

ם ט דערמאנט אסאך מאל די לשון ארום  די וואכעדיגע פרשה ווער אין   ַוֲהַלְכּתֶ
ֶקִרי   י  כג( ִעּמִ כו,  הקדי  .  )ויקרא  החיים  פאלגענד:    ' אור  ווי  ווערטער  די  מסביר  איז 

מיינט צו זאגן, אז דער אייבערשטער וועט נישט שטראפן די אידן אויף א   'קרי'"
וואס עס זאל קלאר דערקענען אויף  יענעם   וועג אז מען  איז איהם געשעהן אט 

אזא   ווייל  דורות.  פריעדיגע  די  אין  הנהגה  די  געווען  איז  עס  ווי  אזוי  פאסירונג, 

הנהגה ערוועקט דעם מענטש צו תשובה, ווייל ער פארשטייט גלייך וואס איז די 
אייבערשטער   דער  און  פאסירונגען.  אלע  איהם  געשעהט  עס  פארוואס  סיבה 

וועלן זיך אויפפירן מיט איהם מיט אזא סארט התנהגות פון  זאגט, אז אויב די אידן  
צו ' קרי' זיי,  מיט  געשעהט  עס  וואס  אין  אריינטראכטן  נישט  וועלן  זיי  אז   ,

וועט דער אייבערשטער טאקע   זאכן,  פארשטיין פארוואס עס געשעהט די אלע 
ונג  זיך פירן מיט זיי אויף אזא אופן, אז ער וועט זיי שטראפן מיט אזעלכע פאסיר

שייכות מיט די עבירה וואס דער  אן וואס איז די  וואס פון דרויסן זעהט מען נישט  
 ל. "עכ,  "מענטש האט געטוהן

א  " )בפ  ם"די פסוקים זענען די מקור צו די באקאנטע ווערטער פונעם רמב אט  

הל  'מהל  והל" תעניות  שרייבט    ג(" א  די "ל:  "בזה   'שכוואס  פון  עשה  מצות  א  איז  עס 
ן און צו בלאזן מיט חצוצרות אויף א יעדע צרה וואס קומט אויפן  תורה צו שרייע

, אבער אויב וועט מען נישט שרייען און בלאזן, נאר מען וועט זאגן אז  'ציבור וכו 
וואס איז געשען איז א נאטירליכע זאך, און עס איז פורצופאל געשען פאר  דאס 

איז א דרך פון אכזריות, און דאס איז גורם פאר זיי זיך מדבק צו זיין צו    אונז, דאס
שלעכטע מעשים, און דו צרה וועט מוסיף זיין נאך אנדערע צרות, דאס איז דאס 

ֶקִרי   ּבְ י  ִעּמִ ם  ַוֲהַלְכּתֶ כז( וואס שטייט אין די תורה  כו,   )ויקרא 
ֶקִרי   ֲחַמת  ּבַ ֶכם  ִעּמָ י  כח( ְוָהַלְכּתִ דאס)שם,  אויב   ,  אז  הייסט 

וועל ברענגן אויף ענק א צרה וועט איר זאגן אז   ווען איך 
נאר   ענק  פאר  זיין  מוסיף  איך  וועל  מקרה,  נאר  איז  עס 

 ל. ", עכ"ם" ל פון רמב" , עכ"'מקרים' אזעלכע 

רפון  )   תורת אברהםדי   זצ"ל   ' הגה"צ  גרודזינסקי  , מנהל  אברהם 

  ' ם, אז לכאו " פרעגט אויפן רמב  רוחני בישיבת סלבודקא בליטא(
ם אז ווער עס לעבט מיט א בליק "פארוואס זאגט די רמב 

א    'צופאל'פון   לכאו ' אכזר'איז  געווען    ',  וואלט 
רמב די  אז  א  " פונקטליכער  איז  ער  אז  שרייבן,  זאל  ם 

דער 'אפיקורס' אז  נישט  ער  גלייבט  אויב  ווייל   ,
אונטערגעפירט דאס  א    אייבערשטער האט  פשוט  ער  אז 

השגחה   מיט  איז  אלעס  אז  נישט  גלייבט  וואס  כופר 
 פרטית. ווי קומט דא אריין אכזריות. 

ער מסביר, אז אוודאי די יסוד פון אזא הסתכלות  איז  
פרטית.   השגחה  אין  אמונה  גענוג  האבן  נישט  פון  קומט 

רמב די  טיפערע  " אבער  א  נאך  צולייגן  געוואלט  האט  ם 
וואס ער איז כופר, איז ער אויף א    פונקט, אז חוץ פון דעם

הפקר אזא  לעבן  דורכן  ווייל  אליין.  זיך  אויף  דיגן  'אכזר 
אייבערשטער  דער  וואס  אריין  נישט  טראכט  און  לעבן, 
אן  זיך  ער  ברענגט  זיין,  מתקן  זאל  ער  אז  איהם  פון  וויל 

ם און אין  " צרות אויף זיך אליין, אזוי ווי עס שטייט אין רמב
 . 'אור החיים הק

קלאגט דער נביא ירמיהו אויף  ,  ג(" )פ   מגילת איכה אין  
און   דורך,  גייט  ער  וואס  יסורים  און  שוועריקייטן  אלע 

לשונות אסאך  מיט  אויס  זיך  ווי  ,דריקט  ֶבר    אזוי  ַהּגֶ ֲאִני 
ג, א(ָרָאה ֳעִני   ר ַעְצמֹוָתי  )איכה  ּבַ ִ ְועֹוִרי ש  ִרי  ה ְבש ָ ּלָ ּבִ ג,  ,  )איכה 

ים הוֹ ד(  ּכִ ַ ַמֲחש  ּבְ יַבִני  ,  ִ ו( ש  ג,  י  )איכה  ּתִ ְ ְנָחש  יד  ִהְכּבִ ז(,  ג,  ,  )איכה 
ַלֵחץ   ָרא  ּטָ ּמַ ּכַ יֵבִני  ּצִ ַוּיַ ּתֹו  ְ ַקש  ַרְך  יב(ּדָ ג,  יַעִני  )איכה  ּבִ ִהש ְ  ,

רֹוִרים ִהְרַוִני ַלֲעָנה   . און נאך און נאך , )איכה ג, טו( ַבּמְ

אויס צום   נביא  דער  פירט  קאפיטל,  די  פון    סוף 
ה   ש ָ ה ַנְחּפְ ַעד  ּוָבה  ְוָנש  ְוַנְחקָֹרה  מ(  'ְדָרֵכינּו  ג,  און   –  )איכה  דורכנישטערן  לאמיר 

 אריינקוקן אין אונזערע מעשים, און לאמיר זיך צוריקקערן צום אייבערשטן.

די קאפיטל פונקט מיט    בחינם האט די נביא אויסגעוועלט צוצוענדיגןנישט  
די ווערטער. ווייל עס איז קלאר אז די אלע יסוקים זענען פארבינדן מיט די וועג  

, אז  )ה.(זאגט אין מסכת ברכות    'ווי אזוי דער מענטש פירט זיך אויס. אזוי ווי די גמ
דורכנישטערן   און  אריינקוקן  ער  זאל  יסורים,  האט  ער  אז  זעהט  מענטש  א  ווען 

 . עהן וואס ער דארף מתקן זייןזיינע מעשים ז

שערי ) , וואס שרייבט  רבינו יונה אזוי ווי די גאלנדענע לשון פונעם הייליגן    און

ב(  תשובה  אות  שני  פאלגענד  שער  מענטש  " :  ווי  דעם  פאר  אנטרעפן  וועט  עס  ווען 
נאר זיכער  איז  דאס  אז  זאגן,  און  אריינטראכטן  ער  זאל  מיינע    צרות,  צוליב 

און מעשים  דער   שלעכטע  און  טוהן,  תשובה  זאל  מענטש  דער  און  זינד. 
זאגט   פסוק  די  ווי  אזוי  איהם,  אויף  האבן  רחמנות  וועט  ּוְמָצֻאהּו  אייבערשטער 

י ְמָצאּוִני ָהָרעֹות   ִקְרּבִ ּבְ י ֵאין ֱאלַֹקי  ּכִ ֲהלֹא ַעל  ּיֹום ַההּוא  ּבַ ְוָאַמר  ְוָצרֹות,  ַרּבֹות  ָרעֹות 
ה   ל. ", עכ " )דברים לא, יז(ָהֵאּלֶ


