מבט התורה על הרציחה בפיטסבורג
בס"ד

כאן ענינים עמוקים וטמורים שבין הקדושה ומנגדיה.

לכבוד ה...

ה .והנה מתוך חרכי מכתבו מתנוצץ איזה מבט ,והוא ,דבמחנינו אין אנו
יודעים כלל מענין דרך האהבה ,וכל דברינו כגחלי אש ב'קנאות הטפשית'
כלשון כת"ר ,ואין איתנו יודע עד מה האיך 'מ'גייט זיך אים' עם נפש
הישראלי .והנה ברצונינו להבהיר בזה איזה נקודה ,ונקח דוגמא לזה דהרבה
פעמים קורה דברים כאלו ,בהרבה בחורים ואברכים הבאים ממחנה החרדים
לדבר ה' ,דהם מלאים וגדושים ביראת ה' ,רק דאין להם הכלים לסובלו ,והם
צמאים ורעבים ל'אהבה'דיגע שפראך' ,הנה בוודאי אנו מבינים את זאת ,דהרי
אדרבה חלק היראה הצריכה להם הרי יש להם ממילא ,וכמאמר הידוע
מהבעש"ט הק' זי"ע על מאמרם ז"ל ד'בת קול יוצאת מהר חורב' דהוא
התביעה שבתוך לב הישראלי ,ולהם ממילא יש הרגשים רעים על מעשיהם
הרעים ,רק דחסר להם האהבה ונועם הזיו שביהדות ,הנה ע"ז כבר מבואר
ב'ליקוטי מוהר"ן' דצריכין לידע איך לומר מוסר .והנה כל הדברים האלו
ברורים לנו ,ואדרבה ואדרבה מי שיש בו כלי של יר"ש ]פי' תשוקה
להשי"ת שרוצה לעשות רצונו ית'[ צריכים להטיף עליו אור ולחלוחית
אורות אהבה ודביקות בתוך כלי היראה כמו שנאמר 'יראת ה' הוא
אוצרו'  -דזה ענין הבעש"ט ,אבל למי שפורק עול לגמרי לא שייך שום
אהבה ואור ודביקות עליו כלל וכלל.

הננו במענה למכתבו וכמה תשובות בדבר:
א .הנה אין כאן שייכות בין ענין אי נקראים 'קדושים' לענין דעונש בא משום
חטא .ובענין זה אם אחד תופס בדעתו דצרה אינו בא משום חטא ,הרי הוא
ככופר בתורת משה שכתוב בו דאכן משום זה הוא בא ,ולכן – כשהחטא הוא
כ"כ בגלוי הרי מבינים בזה על מה ולמה בא העונש .ואכן יש לפעמים הסתר
פנים ואזי צריכין להאמין באמונה פשוטה דהכל בא עם חשבון ,אולם אין זה
דרך המלך בקביעות ,ואם אמנם הגענו לזה לראות התגלות אלוקית באופן
ברור – ע"י דהחטא הוא מבורר לעין כל ,הנה לעת כזאת כשבא אחד לומר
שאין כאן כלום ,הרי הוא מורה בזה שאין ברצונו שיהיו ליהודים יראת חטא,
דישנן אנשים כאלה שאינם סובלים זאת מכיון דיראים דכל ענינים והנקודה
שלהם ילך עי"ז לטמיון .אמנם ה'אמת' אינו מזיז עצמו משום דבר ,ואכן
כן הוא הדברים דעונש בא משום חטא ,וכדאיתא בגמ' דאף שד' מיתות
ב"ד בטלו אבל כעין ד' מיתות ב"ד קיים אף בזמה"ז ,ואף דאכן יש ענין של
הסתר פנים אבל אין בזה די כוח לבטל מאמר חז"ל דאמרו דלעצם הענין כן
הוא .ובפרט כשרואין הדברים בגלוי ,והוא ממש גילוי אלוקית במה שרואין
שעל חטא בא עונש ,ואית דין ואית דיין ,והוא הוא המכוון של 'גילוי
אלוקית' ,דהיינו שכולם רואין ד'יש מנהיג לבירה' ,וכולם נתבטלים אליו.
ב .ולענין מה שדן אם יש להם דין 'קדושים' ,כפענ"ד הרי זה שאלה הלכתית
וצריכין לבררו כמו שאר כל דיני תורה .ועל מה שטוען דמרגליה בפומא
דאנשי וכך מחנכין הדורות דבה'שואה' היה ששה מיליון קדושים ,הגם דכמה
מהם לא היו אנשים חרדים ,הנה כלפי מה שהביא בזה מספרי השו"ת –
צריכים לעיין בזה ולברר הדבר ולשאול דעת המורי הוראה בזה ,וע"מ
שקורין להם קדושים ,הנה יש בזה ב' נקודות ,הא' דאף שקורין להם קדושים
אין הכוונה בזה דלא היה כאן עונש ,ואין סתירה בזה ,והרי לנו כל הפסוקים
בנ"ך שמתריע ואומר דיביאו גויי הארץ כנגד עם ישראל' ,ואם לאו אתם של
נבוכדרצאר וחבריו וכו'' - ,ואמנם אפשר הוא דבזה נעשה קדוש ע"י מה
שנבוכדנצאר הורג אותו...
וכלפי עצם ענין ה'שואה' ,האם יש ספק בזה שהכל היה בא בסבה מכוונת
מהמסבב הסיבות ,אולם המורם לנו מדברי כת"ר דהוא מוכן ומזומן לדבר
סרה על ה' כביכול ,והכל בתכלית – שלא יאמרו ח"ו דבר רע על בניו שלו.
ואולם חי אנכי בקרבך אמר ה' ,וכלל ישראל עדיין נשארת נאמנת אל הבורא
ומאמין באמונה שלמה שכל מה שהקב"ה עושה הכל בא בחשבון ,וגם
השואה היה בא משום איזה חטא ,אף שהיו כולם קדושים וטהורים .ואמנם
יכול להיות שהשואה כיפר עליהם ועל חטאם.
ג .והעיקר בכל זה הוא לידע מהו רצון הקב"ה בזה ,וברור הדבר דרצונו הוא
שעם ישראל ידברו וישוחחו ביניהם מענין שיש בורא עולם והוא המנהיג
הכל ,ברצונו מאריך וברצונו מקצר ,וכשרואים שה' נוקם נקמתו בהאדם,
וקל נקמות הופיע ,צריך להיות המדובר בין האנשים' :זעסט! מ'טאר נישט
טון די עבירה!' זהו המסר מה שצריך לצאת מזה – לכל הציבור
המאמינים שה' שלח צרה זו משום עונש ,וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון
עוד .וכן הבשואה בוודאי היה איזה מסר שהיה יוצא מזה ,ואין זה נוגע לנו
כהיום כ"כ ,אבל בוודאי היה היה איזה סיבה לזה ,ובוודאי היה חטא שהביא
זה העונש .ומסתמא היה איזה חטא שהלכו ונתדבקו בו לאט לאט ,ולא
הרגישו במוסר ה' ,עד שבא השואה ,וכמו שכתב ב'נהרי אש' במאמר 'שובה
ישראל' ,וכמה צדיקים אחרים שהיו מדברים בשעה שהתחילו הצרות בזמן
ההוא.
ד .עוד נקודה חשובה בענין השואה :דהנה המבט על השואה בוודאי הוא
באופן אחר לגמרי מכל צרה אחרת ,והוא משום דשם היה גזירה כללית על
הציבור ,וגזירת כליה על עם ישראל ח"ו ,ובוודאי שונה הוא ענין כזה ,ויש
בזה גדרים אחרים מהרגיל ,ובזה שייך לומר דהיה מלחמה בין הקדושה
להטומאה ,מלחמת הסטרא אחרא שבטבעו יש לו שנאה עמוקה אל העם
הנבחר ,וניתן לומר דכל יהודי שהיה נטפל במלחמה זו ,אף שלא היה לו שום
זיק ושייכות אל העם ישראל וקדושו ,אולם בהכרח היה מעורב במלחמה
גבוה שבין הקדושה לטומאה .וכל זה הוא דוקא שם ,אמנם לא כן הדבר
כשבאים לדון באיזה צרה פרטית שהגיע לאנשים פרטיים – לומר בזה דהיה

ו .ועל מה שכת"ר הביא מהרמב"ם הל' תשובה בענין חשבון העוונות
והזכיות ,דאין שוקלין הדבר אלא בדעתו של קל דעות והוא היודע איך
עורכין זכויות כנגד עוונות ,הנה כפענ"ד טעה בזה ,דהרי הרמב"ם שם מדבר
בס"ה מענין פרטי של חשבון עוונות וזכויות ואומר ע"ז דהחשבון בזה אינו
הולך בדרך של אחת ואחת אחת ושתים ,רק דחשבינן לי' כפי גודל הזכות
והחוב ,וע"ז בא לומר דזה אינו תלוי כלל בדעת האדם רק בקל דעות ה' ,ומה
זה נוגע לענין רשעים גמורים העוברים על תורת ה' לומר עליהם דרק הקל
דעות בעצמו יכול להגות דעה בהם ,האם תורה בשמים הוא?! האם לא עמדו
רגלינו במעמד הר סיני שבה נמשך ונתגלה אלוקותו ית' עד התחתונים ממש
– כדהאריכו לבאר בספרי רבותינו נשיאנו נבג"מ?!
ועוד יותר :דברמב"ם שם להלן הלכה ו כתב' :ואלו שאין להם חלק לעולם
הבא אלא נכרסים ואובדין ונידונין על גודל רשעם לעד ולעולמי עולמים,
המינים והאפיקורסין והכופרים בתורה ובתחיית המתים ובביאת הגואל וכו'
והעושה עבירות ביד רמה בפרהסיא וכו'' ,הרי מבאר בזה דהדיא דהנכנסים
בגדר זה הרי הם נכרסין וכו' ,ולהלן שם האריך בפרטיות באיזה עבירות
נכנסים בגדר זה ,ובהלכה יא כתב' :הפורש מדרכי ציבור אע"פ שלא עבר
עבירות אלא נבדל מעדת ישראל ואינו עושה מצות בכללן ולא נכנס בצרתן
ולא מתענה בתעניתם אלא הולך בדרכו כאחד מגויי הארץ וכאילו אינו
מהן אין לו חלק לעוה"ב' ,הרי הרמב"ם מתאר לפנינו בתיאור חי את צורת
הליברלים ,ועי' שם בכל דבריו דכמה מהגדרים הללו נמצא בהם ,ופסק דינם
ברור כאן.
ז .ומדי דברי בענין זה הנה תמהני מאד במה שכת"ר מבטא בלשונו על גדר
הליברלים האלו ,דכ' וההנהגה של הליבראלים הכופרים בשו"ע ובהלכה,
והמורם מלשון זה כאילו בעצם אנו שוה בשוה עמהם ,רק דיש בהם איזה
חסרון במה שהם כופרים בשו"ע ,ולשונו מתמיה מאד דמהו הפי' של כופרים
בשו"ע – כאילו יש כאן ענין צדדי שנקרא שו"ע ,וכמו דיקרה מקרה באברך
חסידי דאינו מדקדק בקלה כבחמורה בדיני השו"ע אבל הוא משועבד אל
כלליות התורה והמצות והעבירות שבה .אולם האמת הוא שהם כופרים
בתורה מן השמים ובדת היהודית.
ח .ובענין מה שכת"ר מביא מהחזו"א דהם תינוקות שנשבו וצריכים לקרב
אותם ,הנה כל זה נוגע כל עת שהם בחיים חיותם ,אבל עכשיו שכבר מתו
ולא זכינו לקרב אותם אל הקדושה ,הרי בזה כבר יש לנו דברי הרמב"ם
בהלכות אבילות פ"א הלכה י ,וכה לשונו :כל הפורשין מדרכי ציבור והם
אנשים שפרקו עול המצות מעל צוארן ואין נכללין בכלל ישראל בעשיית
המצות ובכבוד המועדות וישיבת בתי כנסיות ובתי מדרשות אלא הרי הן
כבני חורין לעצמן ,וכל האפקורסים והמומרים והמוסרים ,כל אלו אין
מתאבלין עליהן ,אלא אחיהן ושאר קרוביהן לובשים לבנים ומתעטפים
לבנים ואוכלים ושותים ושמחים שהרי אבדו שונאיו של הקב"ה,
ועליהם הכתוב אומר הלא משנאיך ה' אשנא ,ע"כ .ובכן מה שכת"ר כותב
שרוקדים על דם קר ,הרי שלך לפניך...

]הגם שלמעשה אם להתאבל עליהם או לא במחלוקת שנוי' בין הרמ"א
והש"ך ,אמנם ראה עד היכן הדברים מגיעין[
ט .והנה מדי הביט במכתבו נתעורר בנו נקודה חשובה הנוגע אל כלליות
הענין :והוא במה שיש לחקור אם יש ושייך דבר כזה הנקרא 'אמת' ,ויש
להעמיק שכלנו בנקודה זו ולברר הדבר דאפשר הוא דאין כלל מושג כזה,
וההוכחה :דהרי כל אחד מהאנשים בפרטיות יש לו מבט אחר בחייו ,ובפרט
בכלליות האנשים הרי יש הרבה דעות ואמונות בכל העולם ,והאם ניתן
להאדם הזכות לומר על איזה צד שהוא האמת ,הרי בדבר שאנו אומרים בו
בכל תוקף שהוא האמת – יש כנגדו בילירדים אנשים שבכל כוחם מכחישים
את זאת ,ואדרבה לפי דעתם הרי ההיפך הגמור הוא הוא האמת לאמיתו .ובכן
יש להסיק מכל זה דכל הענין של אמת הרי הוא כדעת האנשים ,ויש כמה
וכמה אמת'ים בהעולם ,וכל אחד ואחד עם האמת שלו ,והיינו דמה שהוא
סובר בדעתו שהוא האמת ,הרי בזה עצמו שהוא סובר כן נעשה באמת כן.
איי ...א"כ מהו כוונת המילה של 'אמת' ,וצ"ל דהוא רק שם המושאל וקורין
אותו כך ,אמנם לפי האמת אין כאן אמת.
ומעתה מה שצריכין להסיק מכל זה הוא ,דכל אדם עם דעותיו הפרטיים שלו,
צריכין להחשיב אותו ,ולא להתערב בדעותיו ,ולהניח כולם לישאר במקומו
שהוא מכיר שם האמת ,דהרי שם הוא מקום האמת-שלו ,ולא לעסוק
ב'קנאות הטיפשית' הלזה  -לשפוט את אנשים אחרים ודעותיהם ,דכל זה בא
להם מפני שאין משיגין העומק הגדול הזה.
 אבל אנחנו עמך בני בריתך דרגלי כולנו עמדו על הר סיני ,ואת קולושמענו מתוך האש ,הרי נתברר לנו בבירור גמור ,דאכן יש ענין של אמת
לאמיתו ,ואכן יש ה' בקרבנו ,ותורתינו תורת אמת קיימת לעד ולנצח
נצחים,יש בורא עולם דאין בו תחלה ותכלה ,והוא הוא תכלית הכל והאמת
האחד והמיוחד .ובתורתו הק' שמסר לנו הוא אומר לנו בפירוש ,בדברים יא
כו :ראה אנכי נותן לפניכם ברכה וקללה את הברכה אשר תשמעו וכו'
והקללה אם לא תשמעו וכו' ,והכוונה בזה גלוי ומפורש דהקב"ה נתן לנו
הבחירה לבחור בטוב או ברע ,ואת הברכה יגיע לנו אם נשמור והקללה
אם לא נשמור ח"ו ,והכל תלוי בנו – בניו של הקב"ה! וכ"ה בויקרא כו ג:
אם בחוקותי תלכו וכו' ונתתי גשמיכם בעתם וכו' ואם לא תשמעו וכו'.
וחלילה לנו לומר ש'נשתכח דרך התורה.'...
אמנם מי שאינו תופס בדעתו שכן הוא הרי עליו אמרה התורה ,דברים כט
יח :והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי
כי בשרירות לבי אלך וכו' ,וע"ז מסיים שם :לא יאבה ה' סלוח לו כי אז יעשן
אף ה' באיש ההוא וכו' .ולכן בוודאי צריכין אנו לקחת מוסר גדול מזה ,ואף
שאין בנו עבירות אלו ,אבל כעין אלו; וסמוכים לאלו; הרי יש בנו ,ומי יודע
לעת הזאת אם לא נשוב אל ה' מה יהיה הלאה ,ירחם ה' על עמו וישיבם
בתשובה שלמה.
י .ועוד יש לנו בזה איזה הערה :דהנה מכל השגות האלו הגענו עכשיו למצב
של ערבוב גדול ,בענין גודל מעשה המצות שלנו ובגודל השפעתה –
שמשפיע לנו כל טוב ,דהרי כפי מה שכ' כת"ר אין אתנו יודע עד מה האיך
להביט על ענינים אלו ,ומה יכול כבר בריה שפילה ואפילה  -להגות דעה
בענינים אלו ,דהרי מסורים המה אך ורק לקל דעות ה' ,ולנו – אין לנו עסק
בנסתרות .ולפי דבריו יכול להיות דלפי פנימיות הענין הרי המצות שלנו הם
כעבירות גדולות – בההיבט של קל דעות ה' ,ולהיפך העבירות שלהם הם
כמצות גדולות במבט זו ,דהרי אנו אינן יכולים לומר כלום בענינים גבוהים
אלו .ולזה ,כשאדם צריך לאיזה ישועה – לא נשאר לו כלום מה לעשות ,רק
אל ה'סגולות' וכל מיני 'קמיעות'  -פונה את דרכו ,דבדעתו הוא דאפשר
בענינים אלו עדיין נשאר לו איזה תקוה כל שהוא.
יא .ובאמת יש להעמין ולהתבונן בשכלנו ,מהו הדחף הגדול הזה לומר על כל
דבר ודבר שהוא אך ורק טוב ואין ענין של רע כלל ,אמנם הדברים פשוטים
הם למי שמבין קצת לנפש האדם ,והוא ,דהרי כל אדם בתוך עצמו יש בו
הרגש שאומר לו שהוא אינו טוב ,והוא מצד דהרי אף אם כולנו שומרי תורה
ומצות ,אולם בוודאי איננו בשלימות הגמור ויש בנו עדיין הרבה לתקן ,והנה
כשמגיעים לעת כזאת שבאים צרות על יהודים שאינם שותו"מ ,אזי ממילא
נרתע האדם מאד מלומר דהיה כאן איזה עונש בסיבת אי-שמירת-התורה,
דהרי א"כ מה כבר יכול להיות עם עצמו ,הרי הוא ג"כ אינו בשלימות ויש בו
כמה ענינים רעים ,ואם אכן כן הוא דמשום חטא בא עונש הרי כמו כן למחר
יכול להגיע לו ,והוא נתפס בפחד גדול ]בחינת יראת העונש[ ,ועוד יותר,
דאם אכן יגיע לו לאחר זמן איזה צרה ח"ו ,הרי יהיה בזה ליצנות גדולה,

דהיום הוא עומד ומתריע בכל התוקף ואומר על אנשים אחרים דכיון שהם
חוטאים בא עליהם עונש ,ולמחר יתגלה לעין כל דהוא ג"כ בתוך רשת זו,
ובכן הרי האדם נתפס כאן במקום-אי-נעים.
ולזה נופל האדם על עצה עמוקה ,והוא ,דאם אמר יאמר העבד אהבתי את כל
כלל ישראל ,ואף אם יעברו עבירות הכי חמורות באופן רצוף ובלי מורא
שמים כלל וכלל ,עדיין נשארין בתוך כלל ישראל ,וכשיטת ר' מאיר ,ולנו אין
לדבר ולהתערב בענינים הללו ,וכאן בא עוד חידוש דהוא עוד יותר מזה:
דאדרבה הוא דאפשר דהם יותר גדולים במדריגתם ממנו ,ולפי פנימיות הענין
הרי הם בבחינת נזר ועטרה לכלל ישראל – במה שהם יורדים עד מקומות
נמוכים מאד ,ובוודאי הם מתקנים שם תיקונים גדולים ונפלאים ,מה שאנשים
פשוטים העוסקים בתורה ומצות פשוטים – בוודאי אינם יכולים להגיע שם.
ובזה מרגיש האדם שכבר הכל בסדר ,ואינו צריך ליפחד כלל ,דהרי ענינים
הללו הם גבוהים ונעלמים ,ומה לנו בחשבונות אלו ,וזה שהגיע להם איזה
צרה אין בזה שייכות לענין של חטא ,ובזה רוצה האדם להרגיע את עצמו,
ובעומק יותר ,הרי הרי האדם מרגיש בזה דאם הוא אינו שופט אחרים ואינו
דן על מעשיהם ,א"כ לא יוכלו אנשים אחרים להראות ולהצביע עליו דגם
הוא אינו משי-נקי-וטהור ,דהרי הוא אומר על כולם שטובים המה ,והמדה
במה שמודדים אם הוה בגדר טוב – אינו תלוי במעשיו כלל רק הוא גדר אחר
לגמרי.
 ובזה הכל בא למנוחה והאדם שב למקומו הבטוח לו כפי דעתו.יב .אמנם לפי האמת לא כן הדבר וטועין בזה טעות גדול ,ונקדים ,נתאר
לעצמנו כאילו הבורא ב"ה כביכול מגלה עצמו כביכול אל כלל ישראל,
ואומר להם :כל אחד ואחד מכם שיבוא להשתחוות לפני בבית מקדשי
יזכה בזה לבוא אל עוה"ב ,הנה אם אחד לא היה הולך לביהמ"ק בוודאי היו
כולם מבינים דלא יזכה לעוה"ב ,ואף דמי יאמר זיכיתי לבי טהרתי מחטאי,
ואפשר יש חטאים גם באנשים אחרים ,אמנם כולם מבינים דאין שייך כאן
כל חשבונות אלו ,דהרי ה' ית' העמיד הדבר דאם יעשו כך וכך יגיע להם כך
וכך ,וזהו ה'סיסטעם' כאן .עוד דוגמא :כשאנשים רבים באים אל שדה
העפיפה ורוצים לטוס על ערעפלאן ,והנה ביניהם אנשים שיש להם כרטיס
ואנשים אחרים שאין להם ,הנה מה יעשו הממונים ,הרי וודאי הוא דאנשים
שאין להם כרטיס לא יניחו לעלות ,וכל אחד יבין את זאת ,דהרי יש ענין של
סדר וסיסטעם - ,ואכן יכולים לחלק בין אנשים.
ומכל זה נקח לעבודת ה' ,דהקב"ה מסר לנו דעתו בהתורה וגילה לנו רצונו
ית' ,והעמיד הדבר דמי שיציית לו וילך בדרך זו יזכה להתקרב אליו ולבוא
אל תכלית המקווה ,ומי שיסור מזה לא יזכה ,והדברים פשוטים וברורים,
ואין בזה איזה ענין של מעלה ומדריגה ושיפור-עצמי למי שזוכה ,עד
שנאמר עליו קשט עצמך תחלה ,וא"כ כשאחד ממחנה החרדים לדבר ה' בא
לומר שמי שהוא בני חורין לעצמו לא יזכה לעוה"ב ,ואני שכן שומר תומ"צ
אכן יבוא בו ,אין בזה שום גאוה ,ואין בו שום חידוש ,דהרי בוודאי יש כאן
סדר מסודר ממנו ית' ,ואין להביט ע"ז כמי שאחד יתגאה על אחרים לאמר
דאני יזכה ואתה לא ,אלא דכל זה הוא דבר קבוע – 'א טרוקענע פאקט',
דכן הוא.
והנה בוודאי הוא שאנו שונים לגמרי מהליברלים האלו ,ואף אם אכן אנו
יכולים ליפול בפח היצר לפעמים ,אולם בעצם צורתינו ואורח חיינו הרי
אנו עבדים גמורים לה' יתברך ,משא"כ בהם שכל צורת חייהם ומהלך
מחשבתם הוא להיות 'בני חורין לעצמן כשאר האומות'.
יג .ולסיום דברינו יש לנו עוד ב' נקודות :הא' דאם היה קורה כל זה בעת
שקנאים הטפשים היו עושים איזה כינוס גדול כדי לקנאות קנאה גדולה ,והיה
קורה שם לדוגמא ,שהגג היה נופל ,האם במצב כעין זה היה ג"כ אומר מה
לנו לומר דברים רעים על בניו של הקב"ה .והב' דהנה כ"ק אדמו"ר
האחרון מחב"ד היה מאוד מאוד מנגד מלומר ויכוחים וקשיות ותי' על
אמונת ה' ושאר אמונות של רלגיות אחרים ,וכת"ר מאוד מאוד דרכו
לומר קשיות על אמונה בה' בתמידות ומאריך בטוטו"ד בהקשיות עוד
יותר מהתי'.
נזכה במהרה שיקויים הכתוב 'ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים'
ו'עין בעין יראו' – בעין הבשרי והחושי

