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Shmini 5717 “I will Be Sanctified by Those Closest to Me” http://www.nechama.org.il/cgi-

bin/pagePrintMode.pl?Id=476  

(Note: The following typographic errors appear in this worksheet: 

a. Alef. RaMBaN: I Melachim 16:34. 

b. Alef. Question 3: Beraishit 14:12. 

c. Alef. Question 8: Gilayon Beraishit 5714 section Gimel. 

d. Alef. Question 9: Yehoshua 6:26.  

e. Alef. Question 10: RaMBaN on BaMidbar 16:5.) 

  י פרק ויקרא
אֶמר( ג) ה ַוי ֹּ֨ ֶשֶׁ֜ ן מ  ל־ַאֲהר ֹ֗ ר הּוא   ֶאֶֽ ֶבֹּ֨ ָ֤ק׀ ֲאֶשר־דִּ ו  ר   ְיק  י ֵלאמ  ַבַ֣ ְקר  ש בִּ ֵדֵ֔ ם ְוַעל־ְפֵנֵ֥י ֶאק  ָ֖ ע  ל־ה  ד כ  ֵבֵ֑ ם ֶאכ  ד ָ֖ ן ַויִּ  :ַאֲהר ֶֽ

Alef.  

1. The problem that each of the commentators pose is where previously had God Stated to 

Moshe that He would Be Sanctified via those who were close to Him, as implied in v. 3? 

2. Whereas RaShI and Ibn Ezra assume that such a conversation between HaShem and Moshe 

had taken place, RaMBaN proposes that Moshe simply concludes that if this is what has 

happened, then it is something that HaShem had Decreed to do.  

3.   

  לב פרק בראשית
ה( יג) ַ֣ ְרת   ְוַאת  ַמֵ֔ ב א  יב ֵהיֵטֵ֥ ָ֖ ְך ֵאיטִּ ֵ֑ מ  י עִּ ָ֤ ת־ַזְרֲעך   ְוַשְמתִּ ֹול ֶאֶֽ ם ְכחַ֣ ר ַהי ֵ֔ ר ֲאֶשֵ֥ ֵפָ֖ ס  ב ל א־יִּ  :ֵמר ֶֽ

    י"רש
 כעפר זרעך והיה( יד כח שם) אלא לו מרא לא והלא, כן לו אמר והיכן - הים כחול זרעך את ושמתי

 ולאברהם, לך דברתי אשר את עשיתי אם אשר עד אעזבך לא כי( טו כח) לו שאמר אלא. הארץ

 :הים שפת על אשר וכחול השמים ככוכבי זרעך את ארבה הרבה( יז כב) אמר
  יד פרק שמות

ר ֲהל א־ֶזַ֣ה( יב) ב ֹ֗ ְרנּו ֲאֶשר   ַהד  ַבֹּ֨ יך דִּ ם   ֵאֶלָ֤ יִּ ְצַר  ר ְבמִּ ל ֵלאמ ֵ֔ ּנּו ֲחַדֵ֥ ֶמָ֖ ה מִּ ַ֣ ַעְבד  ם ְוַנֶֽ יִּ ֵ֑ ְצר  י ֶאת־מִּ ַ֣ ֹוב כִּ נּו   טֵ֥ ד ל ֹּ֨  ֲעב ַ֣

ם יִּ ְצַרֵ֔ נּו ֶאת־מִּ ֵתָ֖ מֻּ ר מִּ ֶֽ ְדב   :ַבמִּ

    י"רש
 וישפוט עליכם' ה ירא( כא ה שמות, )דברו והיכן - במצרים אליך דברנו אשר( יב)

  לב פרק םש
אֶמר( כז) ם ַוי ַ֣ ֶהֹ֗ ר ל  ַמָ֤ ה־א  ו ק   כ ֶֽ ל יקֱאֹל ְיק  ֵאֵ֔ ְשר  ימּו יִּ ֵ֥ ֹו שִּ יש־ַחְרבָ֖ ֹו אִּ ּו ַעל־ְיֵרכֵ֑ ְברֹּ֨ ּובּו עִּ ַער ו שֶׁ֜ ַשָ֤ ַער   מִּ ַש   ל 

ה ַמֲחֶנֵ֔ ְר֧גּו ַבֶֽ יו ְוהִּ ִ֛ חִּ יש־ֶאת־א  ֶֽ יש אִּ ֵ֥ הּו ְואִּ יש ֶאת־ֵרֵעָ֖ ֵ֥ ֹו ְואִּ בֶֽ  :ֶאת־ְקר 

    י"רש
 :במכילתא שנויה כך, יחרם לאלהים זובח( יט כב שמות, )אמר והיכן -' וגו אמר כה( כז)

  ה פרק דברים
ֹור( יב) ַ֣ מִ֛ ֹום   ש  ת ֶאת־יֵ֥ ָֹּ֖֨ ֹו ַהַשב  ר ְלַקְדשֵֶׁ֑֜ ְּוך׀ ַכֲאֶשֵ֥ ֵָ֥֥֣ק צִּ ַ֣ ו   :יךקֱאֹל ְיק 

  י"רש
 :במרה תורה מתן קודם - צוך כאשר

  יב פרק דברים
ק( כא) ְרַחֹּ֨ י־יִּ ֶֽ ְמךֶׁ֜  כִּ ֹום מִּ קֹ֗ ר ַהמ  ר ֲאֶשֹּ֨ ְבַחֶׁ֜ ַ֣ק יִּ ו  ּום יך  קֱאֹל ְיק  שַ֣ ֹו ל  ם   ְשמַ֣ ַבְחת    ש  ְרךַ֣  ְוז  ְבק  אְנךֹ֗  מִּ צ ֶֽ ר ּומִּ ן ֲאֶשֹּ֨  נ ַתָ֤

ו ק   ר ְלךֵ֔  ְיק  ך ַכֲאֶשָ֖ ֵ֑ יתִּ ּוִּ ַכְלת    צִּ ֶֽ יך ְוא  ֶרֵ֔ ְשע  ל בִּ ך ַאַּוֵ֥ת ְבכ ָ֖  :ַנְפֶשֶֽ

   י"רש
 שנאמרו שחיטה הלכות והן, ישחוט היאך בזביחה צווי שיש למדנו - צויתך כאשר' וגו וזבחת

 :בסיני למשה
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In each of these instances where it is suggested that HaShem had somewhere previously 

Made such a statement, RaShI identifies where that earlier communication took place, just 

as he does here with respect to VaYikra 10:3. 

4.   

  ג פרק עמוס
ק( ב) י ֶאְתֶכַ֣ם ַרַ֚ ְעתִּ ל י ַדֵ֔ כ ָ֖ ֹות מִּ ְשְפחַ֣ ה מִּ ֵ֑ מ  ֲאד  ד ַעל־ֵכן   ה  ם ֶאְפק ַ֣ ת ֲעֵליֶכֵ֔ ם ֵאָ֖ ֵתיֶכֶֽ  :כ ל־ֲעֹונ ֶֽ

Just as with respect to the nations of the world, when HaShem will Exact punishments 

specifically from the Jewish people, they will come to respect Him, so too among the Jewish 

people themselves, when HaShem Exacts punishment from those closest to Him, the rest of 

the people will respect Him.  

5.   

  יד פרק שמות
ר ֲהל א־ֶזַ֣ה( יב) ב ֹ֗ ְרנּו ֲאֶשר   ַהד  ַבֹּ֨ יך דִּ ם   ֵאֶלָ֤ יִּ ְצַר  ר ְבמִּ ל ֵלאמ ֵ֔ ּנּו ֲחַדֵ֥ ֶמָ֖ ה מִּ ַ֣ ַעְבד  ם ְוַנֶֽ יִּ ֵ֑ ְצר  י ֶאת־מִּ ַ֣ ֹוב כִּ נּו   טֵ֥ ד ל ֹּ֨  ֲעב ַ֣

ם יִּ ְצַרֵ֔ נּו ֶאת־מִּ ֵתָ֖ מֻּ ר מִּ ֶֽ ְדב   :ַבמִּ
    עזרא אבן

 ודבר היה שלא דבר בפניו לו יאמרו איך כי, היה כן כי ידענו רק, מפורש איננו הדבר זה הלא( יב)

 (:ט, ו שמות) משה אל שמעו ולא בכלל הוא הזה
  טז פרק םש
אֶמר( כג) ם ַוי ַ֣ ּוא ֲאֵלֶהֹ֗ ר הַ֚ ר ֲאֶשַ֣ ֶבַ֣ ק דִּ ו ֵ֔ ֧תֹון ְיק  ֶדש ַשב  ָ֖ק ַשַבת־ק ִ֛ ו  יק  ר ַלֶֽ ֵ֑ ח  ת מ  ּו ֵאַ֣ ּו ֲאֶשר־ת אפ  ת ֵאפֹ֗ ר־ ְוֵאָ֤ ֲאֶשֶֽ

לּו ְתַבְשלּו   ף ְוֵאת   ַבֵשֵ֔ ֵדֵ֔ ע  ַ֣ יחּו כ ל־ה  ֧ ֶכִ֛ם ַהּנִּ ֶרת ל  ְשֶמָ֖ ֶקר ְלמִּ  :ַעד־ַהב ֶֽ
   עזרא אבן

 אוכל אפילו מלאכה תעשו שלא, מחר לשבות חייבים אתם כי השם לי אמר כבר ויאמר( כג)

 ...נפש

As in the case of VaYikra 10:3, although Ibn Ezra cannot point to a specific verse in which 

what is stated appears explicitly at some earlier point, the commentator nevertheless 

assumes that the interchange took place, since there is no reason to think that the account 

is being fabricated. (See what is quoted below in Question 10 in the name of RaMBaN from 

BaMidbar 16:5. There he makes the claim that for literary purposes and to avoid endless 

repetitions, sometimes we are presented in the text with both the earlier exchange as well 

as the later report of it; at other times, only one or the other is explicitly mentioned.)  

6.   

  כד פרק בראשית
ה( נא) ֵ֥ ְבק  ה־רִּ ֵּנֶֽ ֶנָ֖יך הִּ ח ְלפ  ְך ַקַ֣ י ו ֵלֵ֑ ָ֤ ה   ּוְתהִּ ש  יך אִּ ֶנֵ֔ ר ְלֶבן־ֲאד  ר ַכֲאֶשָ֖ ֶבֵ֥ ֶֽק דִּ ו   :ְיק 

    עזרא אבן
 :בחלום הוכיח או(. ו, לג' תה) נעשו שמים' ד בדבר וכן, גזר' ד דבר( נא)

In both VaYikra 10:3 as well as the verse in Beraishit, reference is made to a Divine 

Communication of which we have no explicit record. Whereas in VaYikra, Ibn Ezra states 

that in fact there had been some form of past communication regarding this matter 

between HaShem and Moshe, in the case of Beraishit, Ibn Ezra surmises two things: a) Like 

RaMBaN on VaYikra 10:3, that the term “D-B-R” could represent God’s Decree rather than 

any sort of verbal utterance or communication, or b) that the communication took place 

within the context of a dream, which would not necessarily then have been recorded in the 

Tora (although there are dreams whose contents are described, particularly when it is 

posited that for prophets other than Moshe, this was the only manner in which they would 

receive prophecy.) 
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7. Kur HaZahav’s emendation of the words of RaMBaN by removing the “Vav” from before the 

word “U’B’Mechubadai”, turns this word from a second object of the prepositions “B” 

preceding “Einei” and “Mechubadai”, i.e., “in the eyes of both the people and before My 

honored Ones”, to a preposition “B” meaning “by means of”, i.e., He will Be Holy in the eyes 

of the people by means of My Holy Ones.” 

8.   

  א פרק בראשית
אֶמר( ג) י יםקֱאֹל ַוי ֵ֥ ַ֣ ֹור ְיהִּ ֹור אֵ֑ י־אֶֽ ְַֽיהִּ  :ַוֶֽ

    ן"רמב
 ואעשה נפשך תאמר מה" כדרך, החפץ על להורות בכאן" אמירה" מלת - אור יהי יםקאל ויאמר( ג)

 כאשר(, נא כד להלן) "'ה דבר כאשר אדניך לבן אשה ותהי" וכן, ותחפוץ תרצה מה(, ד כ א"ש) "לך

 ...לפניו הרצון הוא כן כי. רצה

Although RaMBaN uses the term “Gozer” (decree) in VaYikra and “Chefetz” (desire) in 

Beraishit, as far as God Is Concerned, they are the same thing, i.e., when God Desires 

something, it is so decreed. (This is not necessarily the case when it comes to human beings. 

Even a powerful king can think something, but it is not automatically decreed, but rather 

awaits his official articulation of his thoughts.  

 

 
 סדר הבריאה שנת תשי"ד פרשת בראשית

 בראשית פרק א
 במקום הקדמה

 :דברים מאירים נתיב בלימוד התורה

 ):תורה שלמה קכ"ד( מדרש הנעלם בראשית בזהר חדש

נבראו תחילה? וכסא הכבוד? אלא כדי שלא יהרהר אדם דברים  ה בריאת שמים וארץ תחילה, והלא המלאכים”בר' יהודה אמר: למה הזכיר הק

ר' יצחק: אין מגלין סתרי תורה אלא  אומר: כדי להראות לאדם שאינו בעל חכמה ואינו ראוי לגלות לו סתרי תורה, דאמר הסתומים מהעין. רבי

והנעלמים  ידו, והוא ירא שמים ובקיא בכל דבר, ואדם שאינו בענין זה וישאל על הסתריםב לאדם חכם, קורא ושונה, ותלמודו מתקיים

תדע לך שלא גילתה התורה יותר.  ,בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ שלמעלה, אמור לו: מה אתה שואל? שא נא עיניך וראה, כי

שנאמר )שיר השירים ה'( "קווצותיו  ,סודות והלכות ופירושים לים שלסתרים בתורה, תדע לך כי על כל דבר ודבר יש תלי ת שאין ואם תאמר

 .על כל קוץ וקוץ תלי תלים -תלתלים" 

 

 'כוונת "ויאמר" ביחס לה   .ג

 

 'פסוק ג

ֹּאֶמר א  "  "ֹלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור-ַוי

 :ראב"ע

 ."היה ראוי "להיות אור –ד"ה ויאמר: אמר הגאון, כי פירוש "ויאמר" כמו וירצה, ואילו היה כך 

 :  רמב"ן

מה תרצה  –מה תאמר נפשך ואעשה לך" " ('  שמואל א' כ( מילת "אמירה" בכאן להורות על החפץ כדרך

י כן הוא הרצון כאשר רצה, כ –ותהי אשה לבן אדוניך כאשר דבר ה'" "  (בראשית כ"ד נ"א) ותחפץ וכן

 .לפניו

 :(יהודה אבן שמואל )ההערות בסוגריים מפירושו של מורה נבוכים א' פרק ס"ה ,רמב"ם
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ן כאמרו )שמות י"ט י"ט( ה"דיבור" ו"האמונה" מילה משותפת )בעלת הוראות שונות(: נופלת על הדיבור בלשו...

אמר )קהלת ג'(:  –בשכל מבלתי שידובר בו  ויאמר פרעה", ונופלת על ענין המצויר" ('שמות ה' ה) "ר"משה ידב

 וזה הרבה; ותיפול על הרצון –ויאמר עשו בלבו"  " (בראשית כ"ז מ"א) ""ואמרתי אני בלבי", "ודברתי בלבי

  .כאילו אמר ורצה להרגו, כלומר חשב בלבו להרגו –ויאמר להכות את דוד" " (שמואל ב', כ"א ט"ז)

שמות ) (ל "דיבור" היא על הרצון, כלומר על ההשגה השואפת לפעולהפירוש אבן שמואל: ההוראה השלישית ש)

  .הלהרגני אתה אומר" פירושו: התרצה להרגני" ('ג

לומר: שהם אם כינוי על הרצון  רצוני –אמירה ו"דיבור" שבאו מיוחסים לה' הם משני העניינים האחרונים " וכל

  ...'ה ( או כינוי על הענין המובן מאתקוהחפץ )של האלו

האדם בתחילת מחשבה )לפני העמיקו בדבר(,  ואמנם הכינוי על הרצון והחפץ ב"אמירה" ו"דיבור"... כי לא יבין

לעשותו, ברצון בלבד; )האדם אינו מבין כלל, כיצד אפשר שבעלות דבר מה  איך יעשה הדבר, אשר ירצה הרוצה

המצומצם שרצונו שלו  של רוצה אחד, יעשה הדבר ע"י הרצון בלבד בלי צירוף מעשה: האדם יודע מנסיונו ברצונו

ויטרח בהם(. אבל אי אפשר בתחילת הדעת מבלתי  אינו מחייב העשות הדברים שהוא רוצה בהם, אם לא שיעמול

טחית אי אפשר כלל להמציאו או יצוה לזולתו לעשותו, )לפי המחשבה הש שיעשה הרוצה הדבר אשר ירצה

שנצטוה לעשותו(  מצד הרוצה, או מצד משהו זולתו –הרוצה להמציא איזה דבר יומצא הדבר בלי עשיה  שברצות

בהיות מה שרצה היותו, ונאמר שהוא ציוה שיהיה  הושאל לה' הציווי –ולזה )מכיון שיש רק שתי אפשרויות אלה( 

בהוראת ציווי, בכל פעם שבאו לספר על התהוות מה שרצה  אמירה" ו"דיבור"" – כך )יחסו לאלוקים את הציווי

פרושו ציוה שיתהוה  "ציוה שיתהווה דבר זה. למשל: "ויאמר אלוקים יהי אור קבהתהוותו, ואמרו שאלו קהאלו

השאלה מתוך דימוי למעשים שלנו, שאינם פרי רצון  האור. ומובן שאין לחשוב על ציווי ממש ושאין כאן אלא

  .של עשיה(... וכל מה שבא במעשה בראשית "ויאמר, ויאמר" עניינו: רצה או חפץ שיה או ציווילבד, אלא פרי ע

כי מאמרי הציווי אמנם יהיו לנמצא יקבל  –והמופת עליו שאלו ה"מאמרות" אמנם הם רצונים, לא מאמרים ...

 –כמו ש"פיו" ו"רוח פיו"  – בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם"" (תהלים ל"ג ו) : הציווי ההוא. כן אמרו

 ...השאלה –השאלה, כן "דברו" ו"מאמרו" 

9.   
  טז פרק א מלכים

יו( לד) ֵ֥ה ְבי מ   נ  ל ב  יֵאִ֛ ית חִּ י ֵבֵ֥ ָ֖ ֱאלִּ ה ה  יח ֵ֑ ם ֶאת־ְירִּ ֹּ֨ יר  ֹו ַבֲאבִּ רֶׁ֜ ּה ְבכ  ְסד ֹ֗ ּוב יִּ ְשגָ֤ ירֹו   ּובִּ יב ְצעִּ ַ֣ צִּ יה   הִּ ֶתֵ֔ ר ְדל  ְדַבַ֣ ק כִּ ו ֵ֔  ְיק 
ר ֶבֵ֔  ֲאֶשַ֣ עַ  ְבַיָ֖ד רדִּ ֵ֥ ּון ְיהֹושֻּ ן־נֶֽ  :בִּ

  ו פרק יהושע
ע( כו) עַ  ַוַיְשַבַ֣ ת ְיהֹושֵֻּ֔ ֵעֵ֥ יא ב  ָ֖ ר ַההִּ ּור ֵלאמ ֵ֑ רֹּ֨ יש א  אִֶּׁ֜ ְפֵנַ֣י ה  ק לִּ ו ֹ֗ ר ְיק  ה י קּום   ֲאֶשָ֤ נ   יר ּוב  ָ֤ עִּ ֹו ַהז את   ֶאת־ה  יחֵ֔  ֶאת־ְירִּ

ֹו רַ֣ ְבכ  ּנ ה בִּ ֹו ְיַיְסֶדֵ֔ ירָ֖ ְצעִּ יב ּובִּ ֵ֥ יה   ַיצִּ ֶתֶֽ  :ְדל 
The verse in I Melachim is further describing the things that King Achav did in defiance of 

the Divine Decrees that Yehoshua conveyed to the people, in this case specifically 

concerning the site of the destroyed city of Yericho. I Melachim says that Yehoshua said in 

God’s Name that the city was never to be rebuilt—Achav ignored this tradition as he did 

other rules like intermarriage and worshipping Ba’al. RaMBaN cites the verse in I Melachim 

as another instance of how the “Devar HaShem” could refer to God’s Will rather than a 

specific communication with man. Even the verse in Yehoshua attributes the prohibition 

against rebuilding the city to an oath administered by Yehoshua, but not explicitly declared 

by HaShem Himself. RaMBaN assumes that Yehoshua interpolated this prohibition, but had 

never actually been Commanded to do so. 

10.   

  טז פרק במדבר
אֶמר( ח) ה ַוי ֵ֥ ֶשָ֖ ַרח מ  ָ֖א ֶאל־ק ֵ֑ ְמעּו־נ  י ְבֵנֵ֥י שִּ ֶֽ  :ֵלוִּ

  ה:טז פרק במדבר ן"רמב

 ”',וגו' ה ויודע בקר“ לו נאמר ואז, יעשה מה לדעת השם את לדרוש, ”פניו על ויפול משה וישמע”...

 אל השם בדבור יאריך פעם רבים במקומות כי הראיתיך וכבר, לעם משה בספור רק זה נזכר ולא

 בני במעשה בא כאשר, כלל האחד יזכיר לא ולפעמים. בהפך יעשה ופעם, משה בספור ויקצר משה
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 לב להלן) שאמרו כמו, השם פי על נעשה והוא בעצמו במשה המעשה הכתוב שספר ראובן ובני גד

 אחוזתם ארץ אל הגלעד ארץ אל“( ט כב) ביהושע וכתוב, ”נעשה כן לעבדיך' ה דבר אשר את“( לא

 לד להלן) שאמר כענין, השם הסכמת מפני כן שהיה נאמר ואם. ”משה ביד' ה פי על בה נאחזו אשר

 זה ויהיה, ”המטה וחצי המטות לתשעת לתת 'ה צוה אשר בגורל אותה תתנחלו אשר הארץ זאת“( יג

 שיעשה נכון אינו(, א פז שבת) ידו על הוא ברוך הקדוש והסכים מדעתו משה שעשה הדברים מן

 ... ':וגו הארץ תחלק לאלה דכתיב יעשה השם במצות הכל כי, ברשות אלא הארץ בחלוק דבר משה

In the examples that RaMBaN cites in this commentary, instead of asserting that Moshe is 

interpolating what HaShem must have Wished as he interprets for VaYikra 10:3, the 

commentator instead assumes that there was a communication between God and Moshe, 

but that it simply wasn’t recorded when it occurred. (Perhaps based upon the view that 

RaMBaN rejects in this section, i.e., that Moshe on his own decided in the Name of God 

which portions of land to assign to the various tribes based upon his assessment of the 

Divine Will, due to the matter’s gravity, there are instances where we must perforce 

presume that God Gave specific instructions, while in other cases, such as VaYikra 10:3, it is 

altogether proper to understand that Moshe took his own initiative based upon his 

extensive experience communicating with HaShem.) 

Beit.  

1. Abrabanel interprets the phrase at the end of VaYikra 10:3 as Aharon simply “closing down,” 

and while he showed no external signs of mourning, he couldn’t be comforted either. His 

emotions went into suspended animation due to his extreme shock over the loss.  

Shem Olam1 understands the phrase as indicating great piety on Aharon’s part, that 

although he did have emotional awareness, he had resigned himself to accepting what had 

happened as a manifestation of God’s Just Will. 

2.  

  לז פרק תהלים
ֹום  ( ז) ו ק   דָ֤ ל ַליק  ְת֪חֹוֵלֵ֫ ֹו ְוהִּ ְתַחר לֵ֥ יחַ  ַאל־תִִּּ֭ ַ֣ ֹו ְבַמְצלִּ יש ַדְרכֵ֑ אִֹּ֗ ה ְבְּ֝ ֶשֵ֥ ֹות ע  מֶֽ  :ְמזִּ

Resign thyself unto the LORD, and wait patiently for Him; fret not thyself because of him 

who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. 

The verse from Tehillim would appear to advise the victim of unscrupulous others to trust in 

God, rather than become emotionally upset, which in my view supports the interpretation 

of Shem Olam, rather than that of Abrabanel. (Of course, one could counter on behalf of 

Abrabanel that the circumstances are different. In the verse from Tehillim, one can attribute 

the injustice to the free-choice of the offender, which God will eventually Bring to justice. In 

the case in VaYikra, it would appear that it is God Himself Who Has Perpetrated the act that 

resulted in the loss of Aharon’s sons. While they may have been deserving of their fate, that 

doesn’t mean that a father can be emotionally sanguine and rationalize and accept that 

what has occurred is just, when his two sons are gone.) 

 

                                                           
 (19-ר' אליעזר ליפמן ליכטנשטיין )שם עולם(, נובודוואהר, פולין )המאה ה 1

  .מחבר "שם עולם" על ספר ויקרא, תלמידו של ר' אריה ליב צינץ
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