בס"ד
לפקפק באלוקים
הרב מואיז נבון
שמות פרק ה
ֹאמרּו אֶׁ ל פַ ְרעֹה כֹה ָאמַ ר יְ קֹוָּ ק אֱ ֹלהֵ י יִ ְש ָּראֵ ל ַשלַח אֶׁ ת עַ ִמי וְ ָּיחֹּגּו לִ י
(א) וְ ַאחַ ר בָּ אּו מֹשֶׁ ה וְ ַאהֲ רֹן וַ י ְ
בַ ִמ ְדבָּ ר( :ב) וַ יֹאמֶׁ ר פַ ְרעֹה ִמי יְ קֹוָּ ק אֲ שֶׁ ר אֶׁ ְשמַ ע בְ קֹל ֹו לְ שַ לַח אֶׁ ת יִ ְש ָּר ֵאל ֹלא י ַָּדעְ ִתי אֶׁ ת יְ קֹוָּ ק וְ גַם אֶׁ ת
ֹלשת י ִָּמים בַ ִמ ְדבָּ ר וְ נִזְ בְ חָּ ה
ֹאמרּו אֱ ֹלהֵ י הָּ עִ בְ ִרים נ ְִק ָּרא עָּ לֵינּו ֵנ ֲלכָּה נָּא ֶׁד ֶׁרְך ְש ֶׁ
יִ ְש ָּראֵ ל ֹלא אֲ ַשלֵחַ ( :ג) וַ י ְ
לַיקֹוָּ ק אֱ ֹלהֵ ינּו פֶׁ ן יִ פְ ּגָּעֵ נּו בַ ֶׁדבֶׁ ר א ֹו בֶׁ חָּ ֶׁרב( :ד) וַ יֹאמֶׁ ר אֲ לֵהֶׁ ם מֶׁ לְֶׁך ִמ ְצ ַריִ ם ל ָָּּמה מ ֶֹׁשה וְ ַאהֲ רֹן ַתפְ ִריעּו
ָארץ וְ ִה ְשבַ ֶׁתם אֹתָּ ם
אֶׁ ת הָּ עָּ ם ִממַ ע ֲָּשיו לְ כּו לְ ִסבְ ֹלתֵ יכֶׁם( :ה) וַ יֹאמֶׁ ר פַ ְרעֹה הֵ ן ַרבִ ים עַ ָּתה עַ ם הָּ ֶׁ
ֹאספּון לָּתֵ ת ֶׁתבֶׁ ן
ִמ ִסבְ ֹלתָּ ם( :ו) וַ יְ צַ ו פַ ְרעֹה בַ יוֹם הַ הּוא אֶׁ ת הַ נֹגְ ִשים בָּ עָּ ם וְ אֶׁ ת ש ְֹט ָּריו לֵאמֹר( :ז) ֹלא ת ִ
לָּעָּ ם לִ לְ בֹן הַ לְ בֵ נִים כִ ְתמוֹל ִשלְ שֹם הֵ ם יֵלְ כּו וְ ק ְֹששּו לָּהֶׁ ם ֶׁתבֶׁ ן( :ח) וְ אֶׁ ת ַמ ְת ֹכנֶׁת הַ לְ בֵ נִ ים אֲ ֶׁשר הֵ ם
ע ִֹשים ְתמוֹל ִשלְ שֹם ָּת ִשימּו ֲעלֵיהֶׁ ם ֹלא ִתגְ ְרעּו ִממֶׁ נּו כִ י נ ְִרפִ ים הֵ ם עַ ל כֵן הֵ ם ֹצע ֲִקים לֵאמֹר נֵלְ כָּה
נִזְ בְ חָּ ה לֵאֹלהֵ ינּו( :ט) ִתכְ בַ ד הָּ ֲעב ָֹּדה עַ ל הָּ אֲ נ ִָּשים וְ ַיעֲשּו בָּ ּה וְ ַאל יִ ְשעּו בְ ִדבְ ֵרי ָּש ֶׁקר( :י) וַ י ְֵצאּו נֹגְ ֵשי
ֹאמרּו אֶׁ ל הָּ עָּ ם לֵאמֹר כֹה ָאמַ ר פַ ְרעֹה אֵ י ֶׁנ ִני נֹתֵ ן ָּלכֶׁם ֶׁתבֶׁ ן( :יא) אַ ֶׁתם לְ כּו ְקחּו לָּכֶׁ ם
הָּ עָּ ם וְ ש ְֹט ָּריו וַ י ְ
ֶׁתבֶׁ ן מֵ אֲ שֶׁ ר ִת ְמצָּ אּו כִ י אֵ ין ִנגְ ָּרע מֵ ֲעב ַֹד ְתכֶׁם ָּדבָּ ר( :יב) וַ יָּפֶׁ ץ הָּ עָּ ם בְ כָּל אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְצ ָּריִ ם לְ ק ֵֹשש ַקש ל ֶַׁתבֶׁ ן:
ָאצים לֵאמֹר כַ לּו מַ עֲשֵ יכֶׁם ְדבַ ר יוֹם בְ יוֹמ ֹו ַכאֲ שֶׁ ר בִ ְהיוֹת הַ ֶׁתבֶׁ ן( :יד) וַ יֻּכּו ש ְֹט ֵרי בְ נֵי
(יג) וְ הַ נֹגְ ִשים ִ
יִ ְש ָּראֵ ל אֲ שֶׁ ר שָּ מּו ֲעלֵהֶׁ ם נֹגְ שֵ י פַ ְרעֹה לֵאמֹר מַ דּועַ ֹלא כִ לִ יתֶׁ ם חָּ ְקכֶׁם לִ לְ בֹן כִ ְתמוֹל ִשלְ שֹם ּגַם ְתמוֹל ּגַם
הַ יוֹם( :טו) וַ ָּיבֹאּו ש ְֹט ֵרי בְ נֵי יִ ְש ָּראֵ ל וַ יִ ְצעֲקּו אֶׁ ל פַ ְרעֹה לֵאמֹר לָּמָּ ה תַ ע ֲֶׁשה כֹה ַלעֲבָּ ֶׁדיָך( :טז) ֶׁתבֶׁ ן אֵ ין
נ ִָּתן ַלעֲבָּ ֶׁדיָך ּולְ בֵ נִ ים א ְֹמ ִרים לָּנּו עֲשּו וְ ִהנֵה עֲבָּ ֶׁדיָך מֻּ כִ ים וְ חָּ טָּ את עַ מֶׁ ָך( :יז) וַ יֹאמֶׁ ר נ ְִרפִ ים אַ ֶׁתם ְנִרפִ ים
עַ ל כֵן אַ ֶׁתם א ְֹמ ִרים נֵלְ כָּה נִזְ בְ חָּ ה לַיקֹוָּ ק( :יח) וְ עַ ָּתה לְ כּו עִ בְ דּו וְ תֶׁ בֶׁ ן ֹלא יִ נ ֵָּתן ָּלכֶׁם וְ ֹתכֶׁן לְ בֵ נִים ִת ֵתנּו:
(יט) וַ יִ ְראּו ש ְֹט ֵרי בְ נֵי יִ ְש ָּראֵ ל אֹתָּ ם בְ ָּרע לֵאמֹר ֹלא ִתגְ ְרעּו ִמלִ בְ נֵיכֶׁם ְדבַ ר יוֹם ְביוֹמ ֹו( :כ) וַ יִ פְ ּגְ עּו אֶׁ ת
ֹאמרּו אֲ לֵהֶׁ ם י ֵֶׁרא יְ קֹוָּ ק ֲעלֵיכֶׁם וְ יִ ְשפֹט
מֹשֶׁ ה וְ אֶׁ ת ַאהֲ רֹן ִנצָּ בִ ים לִ ְק ָּראתָּ ם בְ צֵ אתָּ ם מֵ אֵ ת פַ ְרעֹה( :כא) וַ י ְ
אֲ שֶׁ ר ִהבְ אַ ְש ֶׁתם אֶׁ ת ֵריחֵ נּו בְ עֵ ינֵי פַ ְרעֹה ּובְ עֵ ינֵי עֲבָּ ָּדיו לָּתֶׁ ת חֶׁ ֶׁרב בְ י ָָּּדם לְ הָּ ְרגֵנּו( :כב) וַ י ָָּּשב מ ֶֹׁשה אֶׁ ל
אתי אֶׁ ל פַ ְרעֹה לְ ַדבֵ ר בִ ְשמֶׁ ָך
יְ קֹוָּ ק וַ יֹאמַ ר אֲ ֹדנָּי לָמָ ה הֲ ֵרעֹתָ ה לָעָ ם הַ זֶּה לָמָ ה זֶּה ְׁשל ְַׁח ָתנִ י( :כג) ּומֵ ָאז בָּ ִ
הֵ ַרע לָּעָּ ם הַ זֶׁ ה וְ הַ צֵ ל ֹלא ִהצַ לְ ָּת אֶׁ ת עַ מֶׁ ָך :פרק ו (א) וַ יֹאמֶׁ ר יְ קֹוָּ ק ֶׁאל מ ֶֹׁשה עַ ָּתה ִת ְר ֶׁאה אֲ ֶׁשר אֶׁ ע ֱֶׁשה
ַארצ ֹו :ס
לְ פַ ְרעֹה כִ י בְ יָּד חֲ זָּ ָּקה יְ שַ לְ חֵ ם ּובְ יָּד חֲ זָּ ָּקה יְ ג ְָּרשֵ ם מֵ ְ
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קיא עמוד א
תניא ,אמר רבי אלעזר ברבי יוסי :פעם אחת נכנסתי לאלכסנדריא של מצרים ,מצאתי זקן אחד,
ואמר לי :בא ואראך מה עשו אבותי לאבותיך :מהם טבעו בים ,מהם הרגו בחרב ,מהם מעכו
בבנין .ועל דבר זה נענש משה רבינו ,שנאמר "ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הֵ ַרע לעם הזה".
אמר לו הקדוש ברוך הוא :חבל על דאבדין [האבות] ולא נמצאים! הרי כמה פעמים נגליתי על
אברהם יצחק ויעקב באל שדי ,ולא הרהרו על מדותי ,ולא אמרו לי מה שמך .אמרתי לאברהם
"קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה" ,ביקש מקום לקבור את שרה  -ולא מצא ,עד
שקנה בארבע מאות שקל כסף ,ולא הרהר על מדותי .אמרתי ליצחק "גור בארץ הזאת ואהיה עמך
ואברכך" ,ביקשו עבדיו מים לשתות ולא מצאו עד שעשו מריבה ,שנאמר "ויריבו רעי גרר עם רעי
יצחק לאמר לנו המים"  -ולא הרהר אחר מדותי .אמרתי ליעקב "הארץ אשר אתה שכב עליה לך
אתננה" ,ביקש מקום לנטוע אהלו ולא מצא ,עד שקנה במאה קשיטה  -ולא הרהר אחר מדותי.
ולא אמרו לי מה שמך .ואתה אמרת לי "מה שמך" בתחלה ,ועכשיו אתה אומר לי "והצל לא הצלת
את עמך" ".עַ ָּתה ִת ְראֶׁ ה אֲ שֶׁ ר אֶׁ עֱשֶׁ ה לְ פַ ְרעֹה"  -במלחמת פרעה אתה רואה ,ואי אתה רואה
במלחמת שלשים ואחד מלכים.
בראשית פרק יח ,כ-לג
(כ) וַ יֹאמֶׁ ר יְ קֹוָּ ק זַ ע ֲַקת ְסדֹם וַ ֲעמ ָֹּרה כִ י ָּרבָּ ה וְ חַ טָּ אתָּ ם כִ י כָּ בְ ָּדה ְמאֹד( :כא) אֵ ֲר ָּדה נָּא וְ ֶׁא ְראֶׁ ה
הַ כְ צַ ע ֲָּקתָּ ּה הַ בָּ ָאה אֵ לַי עָּ שּו כָּ לָּה וְ ִאם ֹלא אֵ ָּדעָּ ה( :כב) וַ יִ פְ נּו ִמ ָּשם הָּ אֲ נ ִָּשים וַ יֵלְ כּו ְסד ָֹּמה וְ ַאבְ ָּרהָּ ם
עו ֶֹׁדנּו עֹמֵ ד לִ פְ נֵי יְ קֹוָּ ק( :כג) וַ יִ ּגַש ַאבְ ָּרהָּ ם וַ יֹאמַ ר הַ ַאף ִת ְׁספֶּ ה צַ ִדיק עִ ם ָר ָשע( :כד) אּולַי יֵש חֲ ִמ ִשים
יקם אֲ ֶׁשר בְ ִק ְרבָּ ּה( :כה) חָ לִ לָה
יקם בְ תוְֹך הָּ עִ יר הַ ַאף ִת ְספֶׁ ה וְ ֹלא ִתשָּ א לַמָּ קוֹם לְ מַ עַ ן חֲ ִמ ִשים הַ צַ ִד ִ
צַ ִד ִ
ָארץ ֹלא
לְׁ ָך מֵ ֲעשֹת כַדָ בָ ר הַ זֶּה לְׁ הָ ִמית צַ ִדיק עִ ם ָר ָשע וְׁ הָ יָה כַצַ ִדיק כ ָָר ָשע חָ לִ לָה לְָך הֲ שֹפֵ ט ָכל ָה ֶּ
אתי לְ כָּל הַ מָּ קוֹם
יקם בְ תוְֹך הָּ עִ יר וְ נ ָָּּש ִ
ֲשה ִמ ְׁשפָ ט( :כו) וַ יֹאמֶׁ ר יְ קֹוָּ ק ִאם אֶׁ ְמצָּ א בִ ְסדֹם חֲ ִמ ִשים צַ ִד ִ
ַיע ֶּ
ֲבּורם( :כז) וַ יַעַ ן ַאבְ ָּרהָּ ם וַ יֹאמַ ר ִהנֵה נָּא הוַֹאלְ ִתי לְ ַדבֵ ר אֶׁ ל אֲ ֹדנָּי וְ ָאנֹכִ י עָּ פָּ ר וָּ ֵאפֶׁ ר( :כח) אּולַי
בַ ע ָּ
יקם חֲ ִמשָּ ה הֲ תַ ְש ִחית בַ חֲ ִמשָּ ה אֶׁ ת ָּכל הָּ עִ יר וַ יֹאמֶׁ ר ֹלא אַ ְש ִחית ִאם אֶׁ ְמצָּ א ָּשם
י ְַח ְסרּון חֲ ִמ ִשים הַ צַ ִד ִ
ַארבָּ עִ ים וַ יֹאמֶׁ ר ֹלא אֶׁ ע ֱֶׁשה
ַארבָּ עִ ים וַ חֲ ִמשָּ ה( :כט) וַ יֹסֶׁ ף עוֹד לְ ַדבֵ ר אֵ לָּיו וַ יֹאמַ ר אּולַי יִ מָּ ְצאּון ָּשם ְ
ְ
ֹאמר ֹלא אֶׁ ע ֱֶׁשה
ֹלשים וַ י ֶׁ
ַארבָּ עִ ים( :ל) וַ יֹאמֶׁ ר ַאל נָּא יִ חַ ר לַא ֹדנָּי וַ אֲ ַדבֵ ָּרה אּולַי יִ מָּ ְצאּון ָּשם ְש ִ
בַ עֲבּור הָּ ְ
ֹלשים( :לא) וַ יֹאמֶׁ ר ִהנֵה נָּא הוַֹאלְ ִתי לְ ַדבֵ ר אֶׁ ל אֲ ֹדנָּי אּולַי יִ מָּ ְצאּון ָּשם עֶׁ ְש ִרים וַ יֹאמֶׁ ר
ִאם אֶׁ ְמצָּ א שָּ ם ְש ִ
ֹלא אַ ְש ִחית בַ עֲבּור הָּ עֶׁ ְש ִרים( :לב) וַ יֹאמֶׁ ר ַאל נָּא יִ חַ ר לַא ֹדנָּי וַ אֲ ַדבְ ָּרה אַ ְך הַ פַ עַ ם אּולַי יִ מָּ ְצאּון ָּשם
עֲשָּ ָּרה וַ יֹאמֶׁ ר ֹלא אַ ְש ִחית בַ עֲבּור הָּ עֲשָּ ָּרה( :לג) וַ ֵילְֶׁך יְ קֹוָּ ק כַאֲ ֶׁשר כִ לָּה לְ ַדבֵ ר אֶׁ ל ַאבְ ָּרהָּ ם וְ ַאבְ ָּרהָּ ם ָּשב
לִ ְמקֹמ ֹו:
www.DivreiNavon.com
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בראשית פרק לב ,כה-לג
(כה) וַ יִ ּוָּ תֵ ר ַי ֲעקֹב לְ בַ ד ֹו וַ יֵָאבֵ ק ִאיש עִ מ ֹו עַ ד עֲלוֹת הַ שָּ חַ ר( :כו) וַ י ְַרא כִ י ֹלא ָּיכֹל ל ֹו וַ יִ ּגַע בְ כַ ף יְ ֵרכ ֹו וַ ֵת ַקע
כַף י ֶֶׁׁרְך ַי ֲעקֹב בְ הֵ ָאבְ ק ֹו עִ מ ֹו( :כז) וַ יֹאמֶׁ ר שַ לְ חֵ נִ י כִ י עָּ לָּה הַ ָּשחַ ר וַ יֹאמֶׁ ר ֹלא אֲ ַשלֵחֲ ָך כִ י ִאם בֵ ַרכְ ָּתנִי:
(כח) וַ יֹאמֶׁ ר אֵ לָּיו מַ ה ְשמֶׁ ָך וַ יֹאמֶׁ ר ַי ֲעקֹב( :כט) ַויֹאמֶּ ר ֹלא ַי ֲעקֹב יֵָאמֵ ר עוֹד ִש ְׁמָך כִ י ִאם יִ ְׁש ָראֵ ל כִ י
ידה נָּא ְשמֶׁ ָך וַ יֹאמֶׁ ר לָּמָּ ה זֶׁ ה ִת ְשַאל
ֹלהים וְׁ עִ ם אֲ נ ִָשים וַתּוכָל( :ל) וַ יִ ְשַאל ַי ֲעקֹב וַ יֹאמֶׁ ר הַ ּגִ ָּ
ָש ִריתָ עִ ם אֱ ִ
ֹלהים פָּ נִים אֶׁ ל פָּ נִים וַ ִתנָּצֵ ל
יתי אֱ ִ
לִ ְש ִמי וַ יְ בָּ ֶׁרְך אֹת ֹו שָּ ם( :לא) וַ יִ ְק ָּרא ַי ֲעקֹב שֵ ם הַ מָּ קוֹם פְ נִ יאֵ ל כִ י ָּר ִא ִ
נַפְ ִשי( :לב) וַ יִ זְ ַרח ל ֹו הַ שֶׁ מֶׁ ש כַ אֲ שֶׁ ר עָּ בַ ר אֶׁ ת פְ נּואֵ ל וְ הּוא ֹצלֵעַ עַ ל יְ ֵרכ ֹו( :לג) עַ ל ֵכן ֹלא יֹאכְ לּו בְ ֵני
יִ ְש ָּראֵ ל אֶׁ ת ּגִ יד הַ נָּשֶׁ ה אֲ שֶׁ ר עַ ל כַף הַ י ֵָּרְך עַ ד הַ יוֹם הַ זֶׁ ה כִ י ָּנגַע בְ כַף י ֶֶׁׁרְך ַי ֲעקֹב ְבגִ יד הַ נ ֶָּׁשה:
שמות פרק ה
ֹאמרּו אֲ לֵהֶׁ ם י ֵֶׁרא
( ...כ) וַ יִ פְ ּגְ עּו אֶׁ ת מ ֶֹׁשה וְ אֶׁ ת ַאהֲ רֹן ִנצָּ בִ ים לִ ְק ָּראתָּ ם בְ צֵ אתָּ ם מֵ אֵ ת פַ ְרעֹה( :כא) וַ י ְ
יְ קֹוָּ ק ֲעלֵיכֶׁם וְ יִ ְשפֹט אֲ שֶׁ ר ִהבְ אַ ְש ֶׁתם אֶׁ ת ֵריחֵ נּו בְ עֵ ינֵי פַ ְרעֹה ּובְ עֵ ינֵי עֲבָּ ָּדיו לָּתֶׁ ת חֶׁ ֶׁרב בְ י ָָּּדם לְ הָּ ְרגֵנּו:
אתי ֶׁאל
(כב) וַ יָּשָּ ב מֹשֶׁ ה אֶׁ ל יְ קֹוָּ ק וַ יֹאמַ ר אֲ ֹדנָי לָמָ ה הֲ ֵרעֹתָ ה לָעָ ם הַ זֶּה לָמָ ה זֶּה ְׁשל ְַׁח ָתנִ י( :כג) ּומֵ ָאז בָּ ִ
פַ ְרעֹה לְ ַדבֵ ר בִ ְשמֶׁ ָך הֵ ַרע לָּעָּ ם הַ זֶׁ ה וְ הַ צֵ ל ֹלא ִהצַ לְ ָּת אֶׁ ת עַ מֶׁ ָך:
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת שמות פרק ה סימן כב
למה זה שלחתנו .הלא הייתי אומר שלח נא ביד תשלח ,ואני הייתי יודע כי עדיין לא
נתמרקו עוונות העם הזה:
שמות פרק ד פסוק יג  -וַ יֹאמֶׁ ר בִ י אֲ ֹדנָּי ְשלַח נָּא בְ יַד ִת ְשלָּח:
רש"י שמות ד' ( -יג) ביד תשלח  ... -ביד אחר שתרצה לשלוח ,שאין סופי להכניסם לארץ
ולהיות גואלם לעתיד ,יש לך שלוחים הרבה:
ֹלהים ִהנֵה ָאנֹכִ י בָּ א אֶׁ ל בְ נֵי יִ ְש ָּראֵ ל וְ ָאמַ ְר ִתי לָּהֶׁ ם אֱ ֹלהֵ י
שמות פרק ג (יג) וַ יֹאמֶׁ ר מ ֶֹׁשה אֶׁ ל הָּ אֱ ִ
ָאמרּו לִ י מַ ה ְׁשמוֹ מָּ ה אֹמַ ר אֲ לֵהֶׁ ם:
אֲ בוֹתֵ יכֶׁם ְשלָּחַ ִני אֲ לֵיכֶׁם וְ ְ
רמב"ן שמות פרק ג פסוק יג  -ולפי דעתי היה משה גם בעת ההיא אב בחכמה גדול
במעלת הנבואה ,ודרך שאלה ביקש שיודיעהו מי השולח אותו ,כלומר באי זו מדה הוא
שלוח אליהם...,
ר' קידר (תורת אוהל דף ר"ה) – משה ביקש לדעת ,קודם שיסכים לשליחות ,באיזה אופן
יתגלה ה'.
ּוביָּד
ֱשה לְׁ פַ ְׁרעֹה כִ י בְ יָּד חֲ זָּ ָּקה יְ ַשלְ חֵ ם ְ
שמות פרק ו ( -א) וַ יֹאמֶׁ ר יְ קֹוָּ ק אֶׁ ל מֹשֶׁ ה עַ ָתה ִת ְׁראֶּ ה אֲ ֶּשר אֶּ ע ֶּ
ַארצ ֹו :ס
חֲ זָּ ָּקה יְ ג ְָּרשֵ ם מֵ ְ
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קיא עמוד א
 ...ואתה אמרת לי "מה שמך" בתחלה ,ועכשיו אתה אומר לי "והצל לא הצלת את עמך" ".עַ ָּתה
ִת ְראֶׁ ה אֲ שֶׁ ר אֶׁ עֱשֶׁ ה לְׁ פַ ְׁרעֹה"  -במלחמת פרעה אתה רואה ,ואי אתה רואה במלחמת שלשים ואחד
מלכים.
שמות פרק לב ( -לא) וַ יָּשָּ ב מֹשֶׁ ה אֶׁ ל יְ קֹוָּ ק וַ יֹאמַ ר אָּ נָּא חָּ טָּ א הָּ עָּ ם הַ זֶׁ ה חֲ טָּ ָאה גְ ֹדלָּה וַ ַיעֲשּו לָּהֶׁ ם
אֱ ֹלהֵ י זָּ הָּ ב( :לב) וְ עַ ָּתה ִאם ִתשָּ א חַ טָּ אתָּ ם וְ ִאם ַאיִ ן ְמחֵ נִ י נָּא ִמ ִספְ ְרָך אֲ ֶׁשר כָּתָּ בְ ָּת:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ס עמוד ב
חייב אדם לברך כו' .מאי חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה?  - ...אמר רב הונא אמר רב
משום רבי מאיר ,וכן תנא משמיה דרבי עקיבא :לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב
עביד .כי הא ,דרבי עקיבא דהוה קאזיל באורחא ,מטא לההיא מתא ,בעא אושפיזא לא יהבי ליה.
אמר :כל דעביד רחמנא לטב .אזל ובת בדברא ,והוה בהדיה תרנגולא וחמרא ושרגא .אתא זיקא
כבייה לשרגא ,אתא שונרא אכליה לתרנגולא ,אתא אריה אכלא לחמרא .אמר :כל דעביד רחמנא
לטב .ביה בליליא אתא גייסא ,שבייה למתא .אמר להו :לאו אמרי לכו כל מה שעושה הקדוש ברוך
הוא הכל לטובה! ואמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר :לעולם יהיו דבריו של אדם מועטין לפני
הקדוש ברוך הוא ,שנאמר (קהלת ה:א)ַ :אל־ ְׁתבַ הֵ ל עַ ל־ ִפיָך וְׁ לִ בְׁ ָך ַאל־יְׁ מַ הֵ ר לְׁ הוֹצִ יא ָדבָ ר לִ ְׁפנֵי
ָארץ עַ ל־ ֵכן יִ ְׁהיּו ְׁדבָ ֶּריָך ְׁמעַ ִטים:
ֹלהים בַ ָשמַ יִ ם וְׁ אַ ָתה עַ ל־הָ ֶּ
ֹלהים כִ י הָ אֱ ִ
הָ אֱ ִ
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) קהלת פרק ה סימן א
"...כי האלהים בשמים ואתה על הארץ" :כלומר הוא שליט בך הוא עושך ויכוננך ,הוא
מרים הוא משפיל ,הוא מוריש הוא מעשיר ,ואין לך להרהר אחר מידותיו ,על כן "יהיו
דבריך מעטים".
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