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 "דבס
 לפקפק באלוקים
  הרב מואיז נבון

 
 ה פרק שמות

אּו ְוַאַחר( א) ה בָּ ל ַוֹיאְמרּו ְוַאֲהֹרן ֹמשֶׁ ק ָאַמר ֹכה ַפְרֹעה אֶׁ ֵאל ֱאֹלֵהי ְיֹקוָּ ת ַשַלח ִיְשרָּ ֹחּגּו ַעִמי אֶׁ  ִלי ְויָּ
ר ר( ב: )ַבִמְדבָּ ק ִמי ַפְרֹעה ַוֹיאמֶׁ ר ְיֹקוָּ ְשַמע ֲאשֶׁ ת ְלַשַלח ְבֹקלוֹ  אֶׁ ֵאל אֶׁ ַדְעִתי ֹלא ִיְשרָּ ת יָּ ק אֶׁ ת ְוַגם ְיֹקוָּ  אֶׁ
ֵאל ִעְבִרים ֱאֹלֵהי ַוֹיאְמרּו( ג: )ֲאַשֵלחַ  ֹלא ִיְשרָּ א הָּ ֵלינּו ִנְקרָּ ה עָּ ְך נָּא ֵנֲלכָּ רֶׁ ת דֶׁ ִמים ְשֹלשֶׁ רבַ  יָּ ה ִמְדבָּ  ְוִנְזְבחָּ
ק ן ֱאֹלֵהינּו ַליֹקוָּ ֵענּו פֶׁ ר ִיְפּגָּ בֶׁ ב אוֹ  ַבדֶׁ רֶׁ חָּ ר( ד: )בֶׁ ם ַוֹיאמֶׁ ְך ֲאֵלהֶׁ לֶׁ ה ִמְצַרִים מֶׁ מָּ ה לָּ  ַתְפִריעּו ְוַאֲהֹרן ֹמשֶׁ

ת ם אֶׁ עָּ יו הָּ ם ְלכּו ִמַמֲעשָּ ר( ה: )ְלִסְבֹלֵתיכֶׁ ה ַרִבים ֵהן ַפְרֹעה ַוֹיאמֶׁ ץ ַעם ַעתָּ ָארֶׁ ם הָּ ם ְוִהְשַבתֶׁ  ֹאתָּ
ם ת ַההּוא ַביֹום ַפְרֹעה ַוְיַצו( ו: )ִמִסְבֹלתָּ ם ַהֹנְגִשים אֶׁ עָּ ת בָּ יו ְואֶׁ ֵתת ֹתאִספּון ֹלא( ז: )ֵלאֹמר ֹשְטרָּ ן לָּ בֶׁ  תֶׁ

ם עָּ ם ְוֹקְששּו ֵיְלכּו ֵהם ִשְלֹשם ִכְתמֹול ַהְלֵבִנים ִלְלֹבן לָּ ן לָּהֶׁ בֶׁ ת( ח: )תֶׁ ר ַהְלֵבִנים ַמְתֹכנֶׁת ְואֶׁ  ֵהם ֲאשֶׁ
ִשימּו ִשְלֹשם ְתמֹול ֹעִשים ם תָּ נּו ִתְגְרעּו ֹלא ֲעֵליהֶׁ ה ֵלאֹמר ֹצֲעִקים ֵהם ֵכן ַעל ֵהם ִנְרִפים ִכי ִממֶׁ  ֵנְלכָּ

ה ה ִתְכַבד( ט: )ֵלאֹלֵהינּו ִנְזְבחָּ ֲעֹבדָּ ֲאנִָּשים ַעל הָּ ּה ְוַיֲעשּו הָּ ר ְבִדְבֵרי ִיְשעּו ְוַאל בָּ קֶׁ  ֹנְגֵשי ַוֵיְצאּו( י: )שָּ
ם עָּ יו הָּ ל ַוֹיאְמרּו ְוֹשְטרָּ ם אֶׁ עָּ ִני ַפְרֹעה ָאַמר ֹכה ֵלאֹמר הָּ ם ֹנֵתן ֵאינֶׁ כֶׁ ן לָּ בֶׁ ם( יא: )תֶׁ ם ְקחּו ְלכּו ַאתֶׁ כֶׁ  לָּ
ן בֶׁ ר תֶׁ אּו ֵמֲאשֶׁ ע ֵאין ִכי ִתְמצָּ ם ִנְגרָּ ר ֵמֲעֹבַדְתכֶׁ בָּ ץ( יב: )דָּ פֶׁ ם ַויָּ עָּ ל הָּ ץ ְבכָּ רֶׁ ִים אֶׁ ן ַקש ְלֹקֵשש ִמְצרָּ בֶׁ : ַלתֶׁ

ם ַכלּו ֵלאֹמר ָאִצים ְוַהֹנְגִשים( יג) ר ְביֹומוֹ  יֹום ְדַבר ַמֲעֵשיכֶׁ ן ִבְהיֹות ַכֲאשֶׁ בֶׁ  ְבֵני ֹשְטֵרי ַויֻּכּו( יד: )ַהתֶׁ
ֵאל ר ִיְשרָּ מּו ֲאשֶׁ ם שָּ ם ֹלא ַמדּועַ  ֵלאֹמר ַפְרֹעה ֹנְגֵשי ֲעֵלהֶׁ ם ִכִליתֶׁ ְקכֶׁ  ַּגם ְתמֹול ַּגם ִשְלֹשם ִכְתמֹול ִלְלֹבן חָּ

ֵאל ְבֵני ֹשְטֵרי ַויָֹּבאּו( טו): ַהיֹום ל ַוִיְצֲעקּו ִיְשרָּ ה ֵלאֹמר ַפְרֹעה אֶׁ ה לָּמָּ יָך ֹכה ַתֲעשֶׁ דֶׁ ן( טז: )ַלֲעבָּ בֶׁ  ֵאין תֶׁ
ן יָך ִנתָּ דֶׁ נּו ֹאְמִרים ּוְלֵבִנים ַלֲעבָּ יָך ְוִהֵנה ֲעשּו לָּ דֶׁ ִכים ֲעבָּ את מֻּ טָּ ָך ְוחָּ ר( יז: )ַעמֶׁ ם ִנְרִפים ַוֹיאמֶׁ  ִנְרִפים ַאתֶׁ
ם ֵכן ַעל ה ֹאְמִרים ַאתֶׁ ה ֵנְלכָּ ק ִנְזְבחָּ ה( יח: )ַליֹקוָּ ן ִעְבדּו ְלכּו ְוַעתָּ בֶׁ ֵתן ֹלא ְותֶׁ ם ִינָּ כֶׁ ן לָּ : ִתֵתנּו ְלֵבִנים ְוֹתכֶׁ

ֵאל ְבֵני ֹשְטֵרי ַוִיְראּו( יט) ם ִיְשרָּ ע ֹאתָּ ם ִתְגְרעּו ֹלא ֵלאֹמר ְברָּ ת ַוִיְפְּגעּו( כ): ְביֹומוֹ  יֹום ְדַבר ִמִלְבֵניכֶׁ  אֶׁ
ה ת ֹמשֶׁ ִבים ַאֲהֹרן ְואֶׁ ם ִנצָּ אתָּ ם ִלְקרָּ ם ַוֹיאְמרּו( כא: )ַפְרֹעה ֵמֵאת ְבֵצאתָּ א ֲאֵלהֶׁ ק ֵירֶׁ ם ְיֹקוָּ  ְוִיְשֹפט ֲעֵליכֶׁ
ר ם ֲאשֶׁ ת ִהְבַאְשתֶׁ יו ּוְבֵעיֵני ַפְרֹעה ְבֵעיֵני ֵריֵחנּו אֶׁ דָּ ת ֲעבָּ ב לָּתֶׁ רֶׁ ם חֶׁ ְרֵגנּו ְביָּדָּ ב( כב): ְלהָּ ה ַויָּשָּ ל ֹמשֶׁ  אֶׁ
ק ה ָלָעם ֲהֵרֹעָתה ָלָמה ֲאֹדנָּי ַוֹיאַמר ְיֹקוָּ ה ָלָמה ַהזֶּ ָתִני זֶּ ַלחְׁ אִתי ּוֵמָאז( כג: )שְׁ ל בָּ ָך ְלַדֵבר ַפְרֹעה אֶׁ  ִבְשמֶׁ
ם ֵהַרע עָּ ה לָּ ת ִהַצְלתָּ  ֹלא ְוַהֵצל ַהזֶׁ ָך אֶׁ ר( א) ו פרק: ַעמֶׁ ק ַוֹיאמֶׁ ל ְיֹקוָּ ה אֶׁ ה ֹמשֶׁ ה ַעתָּ ר ִתְראֶׁ ה ֲאשֶׁ ֱעשֶׁ  אֶׁ

ד ִכי ְלַפְרֹעה ה ְביָּ קָּ ה ּוְביָּד ְיַשְלֵחם ֲחזָּ קָּ ְרֵשם ֲחזָּ   ס: ֵמַאְרצוֹ  ְיגָּ
  

  א עמוד קיא דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד
, אחד זקן מצאתי, מצרים של לאלכסנדריא נכנסתי אחת פעם: יוסי ברבי אלעזר רבי אמר, תניא
 מעכו מהם, בחרב הרגו מהם, בים טבעו מהם: לאבותיך אבותי עשו מה ואראך בא: לי ואמר
 ".הזה לעם ֵהַרע בשמך לדבר פרעה אל באתי ומאז" שנאמר, רבינו משה נענש זה דבר ועל. בבנין
 על נגליתי פעמים כמה הרי! נמצאים ולא]האבות[  דאבדין על חבל: הוא ברוך הקדוש לו אמר

 לאברהם אמרתי. שמך מה לי אמרו ולא, מדותי על הרהרו ולא, שדי באל ויעקב יצחק אברהם
 עד, מצא ולא - שרה את לקבור מקום קשיב ,"אתננה לך כי ולרחבה לארכה בארץ התהלך קום"

 עמך ואהיה הזאת בארץ גור" ליצחק אמרתי. מדותי על הרהר ולא, כסף שקל מאות בארבע שקנה
 רעי עם גרר רעי ויריבו" שנאמר, מריבה שעשו עד מצאו ולא לשתות מים עבדיו קשויב, "ואברכך

 לך עליה שכב אתה אשר הארץ" ליעקב אמרתי. מדותי אחר הרהר ולא - "המים לנו לאמר יצחק
. מדותי אחר הרהר ולא - קשיטה במאה שקנה עד, מצא ולא אהלו לנטוע מקום ביקש, "אתננה

 הצלת לא והצל" לי אומר אתה ועכשיו, בתחלה "שמך מה" לי אמרת ואתה. שמך מה לי אמרו ולא
ה" ".עמך את ה ַעתָּ ר ִתְראֶׁ ה ֲאשֶׁ ֱעשֶׁ  רואה אתה ואי, רואה אתה פרעה במלחמת - "ְלַפְרֹעה אֶׁ

 . מלכים ואחד שלשים במלחמת
 

  לג-כ, יח פרק בראשית
ר( כ) ק ַוֹיאמֶׁ ה ְסֹדם ַזֲעַקת ְיֹקוָּ ה ִכי ַוֲעֹמרָּ בָּ ם רָּ אתָּ ה ִכי ְוַחטָּ ְבדָּ ה( כא: )ְמֹאד כָּ ה נָּא ֵאֲרדָּ ְראֶׁ  ְואֶׁ

ּה תָּ ָאה ַהְכַצֲעקָּ שּו ֵאַלי ַהבָּ לָּה עָּ ה ֹלא ְוִאם כָּ עָּ ם ַוִיְפנּו( כב: )ֵאדָּ ֲאנִָּשים ִמשָּ ה ַוֵיְלכּו הָּ ם ְסֹדמָּ הָּ  ְוַאְברָּ
נּו ק ִלְפֵני ֹעֵמד עֹודֶׁ ם ַוִיַּגש( כג: )ְיֹקוָּ הָּ ה ַהַאף ַוֹיאַמר ַאְברָּ פֶּ  ֲחִמִשים ֵיש אּוַלי( כד: )ָרָשע ִעם ַצִדיק ִתסְׁ

ִעיר ְבתֹוְך ַצִדיִקם ה ַהַאף הָּ א ְוֹלא ִתְספֶׁ קֹום ִתשָּ ר ַהַצִדיִקם ֲחִמִשים ְלַמַען ַלמָּ ּה ֲאשֶׁ  ָחִלָלה( כה: )ְבִקְרבָּ
ָך ה ַכָדָבר ֵמֲעֹשת לְׁ ָהִמית ַהזֶּ ָהָיה ָרָשע ִעם ַצִדיק לְׁ ץ ָכל ֲהֹשֵפט ָלְך ָחִלָלה ָכָרָשע ַכַצִדיק וְׁ  ֹלא ָהָארֶּ

ה ָפט ַיֲעשֶּ ר( כו) :ִמשְׁ ק ַוֹיאמֶׁ א ִאם ְיֹקוָּ ְמצָּ ִעיר ְבתֹוְך ַצִדיִקם ֲחִמִשים ִבְסֹדם אֶׁ אִתי הָּ ל ְונָּשָּ קֹום ְלכָּ  ַהמָּ
ם ם ַוַיַען( כז: )ַבֲעבּורָּ הָּ ל ְלַדֵבר הֹוַאְלִתי נָּא ִהֵנה ַוֹיאַמר ַאְברָּ ר ְוָאֹנִכי ֲאֹדנָּי אֶׁ פָּ ר עָּ ֵאפֶׁ  אּוַלי( כח: )וָּ
ה ַהַצִדיִקם ֲחִמִשים ַיְחְסרּון ה ֲהַתְשִחית ֲחִמשָּ ת ַבֲחִמשָּ ל אֶׁ ִעיר כָּ ר הָּ א םִא  ַאְשִחית ֹלא ַוֹיאמֶׁ ְמצָּ ם אֶׁ  שָּ

ִעים ה ַאְרבָּ ף( כט: )ַוֲחִמשָּ יו ְלַדֵבר עֹוד ַוֹיסֶׁ ְצאּון אּוַלי ַוֹיאַמר ֵאלָּ ם ִימָּ ִעים שָּ ר ַאְרבָּ ה ֹלא ַוֹיאמֶׁ ֱעשֶׁ  אֶׁ
ִעים ַבֲעבּור ַאְרבָּ ר( ל: )הָּ ה ַלאֹדנָּי ִיַחר נָּא ַאל ַוֹיאמֶׁ ְצאּון אּוַלי ַוֲאַדֵברָּ ם ִימָּ ר ְשֹלִשים שָּ ה ֹלא ַוֹיאמֶׁ ֱעשֶׁ  אֶׁ

א ִאם ְמצָּ ם אֶׁ ר( לא: )ְשֹלִשים שָּ ל ְלַדֵבר הֹוַאְלִתי נָּא ִהֵנה ַוֹיאמֶׁ ְצאּון אּוַלי ֲאֹדנָּי אֶׁ ם ִימָּ ְשִרים שָּ ר עֶׁ  ַוֹיאמֶׁ
ְשִרים ַבֲעבּור ַאְשִחית ֹלא עֶׁ ר( לב: )הָּ י ִיַחר נָּא ַאל ַוֹיאמֶׁ ה ַלאֹדנָּ ְצאּון אּוַלי ַהַפַעם ַאְך ַוֲאַדְברָּ ם ִימָּ  שָּ

ה רָּ ר ֲעשָּ ה ַבֲעבּור ַאְשִחית ֹלא ַוֹיאמֶׁ רָּ ֲעשָּ ְך( לג: )הָּ ק ַוֵילֶׁ ר ְיֹקוָּ ל ְלַדֵבר ִכלָּה ַכֲאשֶׁ ם אֶׁ הָּ ם ַאְברָּ הָּ ב ְוַאְברָּ  שָּ
 : ִלְמֹקמוֹ 
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  לג-כה, לב פרק בראשית
ֵתר( כה) ַחר ֲעלֹות ַעד ִעמוֹ  ִאיש ַוֵיָאֵבק ְלַבדוֹ  ַיֲעֹקב ַוִיּוָּ ֹכל ֹלא ִכי ַוַיְרא( כו: )ַהשָּ  ַוֵתַקע ְיֵרכוֹ  ְבַכף ַוִיַּגע לוֹ  יָּ

ְך ַכף רֶׁ ר( כז: )ִעמוֹ  ְבֵהָאְבקוֹ  ַיֲעֹקב יֶׁ לָּה ִכי ַשְלֵחִני ַוֹיאמֶׁ ַחר עָּ ר ַהשָּ ִני ִאם ִכי ֲאַשֵלֲחָך ֹלא ַוֹיאמֶׁ : ֵבַרְכתָּ
ר( כח) יו ַוֹיאמֶׁ ָך ַמה ֵאלָּ ר ְשמֶׁ ר( כט: )ַיֲעֹקב ַוֹיאמֶׁ ָך עוֹד ֵיָאֵמר ַיֲעֹקב ֹלא ַוֹיאמֶּ ָרֵאל ִאם ִכי ִשמְׁ  ִכי ִישְׁ

ִעם ֱאֹלִהים ִעם ָשִריתָ  ר ַיֲעֹקב ַוִיְשַאל( ל: )ַותּוָכל ֲאָנִשים וְׁ ה ַוֹיאמֶׁ ָך נָּא ַהִּגידָּ ר ְשמֶׁ ה ַוֹיאמֶׁ מָּ ה לָּ  ִתְשַאל זֶׁ
ְך ִלְשִמי רֶׁ ם ֹאתוֹ  ַוְיבָּ א( לא: )שָּ קֹום ֵשם ַיֲעֹקב ַוִיְקרָּ ִאיִתי ִכי ְפִניֵאל ַהמָּ ִנים ֱאֹלִהים רָּ ל פָּ ִנים אֶׁ  ַוִתנֵָּצל פָּ
ש לוֹ  ַוִיְזַרח( לב: )ַנְפִשי מֶׁ ר ַהשֶׁ ַבר ַכֲאשֶׁ ת עָּ  יְבנֵ  ֹיאְכלּו ֹלא ֵכן ַעל( לג: )ְיֵרכוֹ  ַעל ֹצֵלעַ  ְוהּוא ְפנּוֵאל אֶׁ

ֵאל ת ִיְשרָּ ה ִּגיד אֶׁ ר ַהנָּשֶׁ ֵרְך ַכף ַעל ֲאשֶׁ ה ַהיֹום ַעד ַהיָּ ַגע ִכי ַהזֶׁ ְך ְבַכף נָּ רֶׁ ה ְבִגיד ַיֲעֹקב יֶׁ  : ַהנָּשֶׁ
 

 ה פרק שמות
ת ַוִיְפְּגעּו( כ) ... ה אֶׁ ת ֹמשֶׁ ִבים ַאֲהֹרן ְואֶׁ ם ִנצָּ אתָּ ם ִלְקרָּ ם ַוֹיאְמרּו( כא: )ַפְרֹעה ֵמֵאת ְבֵצאתָּ א ֲאֵלהֶׁ  ֵירֶׁ

ק ם ְיֹקוָּ ר ְוִיְשֹפט ֲעֵליכֶׁ ם ֲאשֶׁ ת ִהְבַאְשתֶׁ יו ּוְבֵעיֵני ַפְרֹעה ְבֵעיֵני ֵריֵחנּו אֶׁ דָּ ת ֲעבָּ ב לָּתֶׁ רֶׁ ם חֶׁ ְרֵגנּו ְביָּדָּ : ְלהָּ
ב( כב) ה ַויָּשָּ ל ֹמשֶׁ ק אֶׁ ה ָלָעם ֲהֵרֹעָתה ָלָמה ֲאֹדָני ַוֹיאַמר ְיֹקוָּ ה ָלָמה ַהזֶּ ָתִני זֶּ ַלחְׁ אִתי ּוֵמָאז( כג: )שְׁ ל בָּ  אֶׁ

ָך ְלַדֵבר ַפְרֹעה ם ֵהַרע ִבְשמֶׁ עָּ ה לָּ ת ִהַצְלתָּ  ֹלא ְוַהֵצל ַהזֶׁ ָך אֶׁ  : ַעמֶׁ
 

  כב סימן ה פרק שמות פרשת שמות( טוב לקח) זוטרתא פסיקתא
 לא עדיין כי יודע הייתי ואני, תשלח ביד נא שלח אומר הייתי הלא. שלחתנו זה למה

 :הזה העם עוונות נתמרקו
 

ר - יג פסוק ד פרק שמות י ִבי ַוֹיאמֶׁ ח ְבַיד נָּא ְשַלח ֲאֹדנָּ  : ִתְשלָּ
 

 לארץ להכניסם סופי שאין, לשלוח שתרצה אחר ביד...  - תשלח ביד( יג) -ד'  שמות י"רש
 :הרבה שלוחים לך יש, לעתיד גואלם ולהיות

 
ר( יג) ג פרק שמות ה ַוֹיאמֶׁ ל ֹמשֶׁ ֱאֹלִהים אֶׁ א ָאֹנִכי ִהֵנה הָּ ל בָּ ֵאל ְבֵני אֶׁ ם ְוָאַמְרִתי ִיְשרָּ  ֱאֹלֵהי לָּהֶׁ

ם ַחִני ֲאבֹוֵתיכֶׁ ם ְשלָּ מוֹ  ַמה ִלי ְוָאְמרּו ֲאֵליכֶׁ ה שְׁ ם ֹאַמר מָּ  : ֲאֵלהֶׁ
 

 גדול בחכמה אב ההיא בעת גם משה היה דעתי ולפי - יג פסוק ג פרק שמות ן"רמב
 הוא מדה זו באי כלומר, אותו השולח מי שיודיעהו קשיב שאלה ודרך, הנבואה במעלת

  ...,אליהם שלוח
 

, באיזה אופן לשליחותקודם שיסכים משה ביקש לדעת,  – ר' קידר )תורת אוהל דף ר"ה(
 יתגלה ה'.

 
ר( א) - ו פרקשמות  ק ַוֹיאמֶׁ ל ְיֹקוָּ ה אֶׁ ה ַעָתה ֹמשֶׁ אֶּ ר ִתרְׁ ה ֲאשֶּ ֱעשֶּ ֹעה אֶּ ַפרְׁ ה ְביָּד ִכי לְׁ קָּ  ּוְביָּד ְיַשְלֵחם ֲחזָּ
ה קָּ ְרֵשם ֲחזָּ   ס: ֵמַאְרצוֹ  ְיגָּ

 
  א עמוד קיא דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד

ה" ".עמך את הצלת לא והצל" לי אומר אתה ועכשיו, בתחלה "שמך מה" לי אמרת ואתה...   ַעתָּ
ה ר ִתְראֶׁ ה ֲאשֶׁ ֱעשֶׁ ֹעה אֶׁ ַפרְׁ  ואחד שלשים במלחמת רואה אתה ואי, רואה אתה פרעה במלחמת - "לְׁ
 . מלכים

 
ב (לא) - לב פרק שמות ה ַויָּשָּ ל ֹמשֶׁ ק אֶׁ נָּא ַוֹיאַמר ְיֹקוָּ א אָּ טָּ ם חָּ עָּ ה הָּ ָאה ַהזֶׁ ה ֲחטָּ ם ַוַיֲעשּו ְגֹדלָּ  לָּהֶׁ
ב ֱאֹלֵהי הָּ ה (לב): זָּ א ִאם ְוַעתָּ ם ִתשָּ אתָּ ר ִמִסְפְרָך נָּא ְמֵחִני ַאִין ְוִאם ַחטָּ ְבתָּ  ֲאשֶׁ תָּ   : כָּ

 
  ב עמוד ס דף ברכות מסכת בבלי תלמוד

 רב אמר הונא רב אמר - ...? הטובה על שמברך כשם הרעה על לברך חייב מאי'. כו לברך אדם חייב
 לטב רחמנא דעביד כל לומר רגיל אדם יהא לעולם: עקיבא דרבי משמיה תנא וכן, מאיר רבי משום

. ליה יהבי לא אושפיזא בעא, מתא לההיא מטא, באורחא קאזיל דהוה עקיבא דרבי, הא כי. עביד
 זיקא אתא. ושרגא וחמרא תרנגולא בהדיה והוה, בדברא ובת אזל. לטב רחמנא דעביד כל: אמר

 רחמנא דעביד כל: אמר. לחמרא אכלא אריה אתא, לתרנגולא אכליה שונרא אתא, לשרגא כבייה
 ברוך הקדוש שעושה מה כל לכו אמרי לאו: להו אמר. למתא שבייה, גייסא אתא בליליא ביה. לטב
 לפני מועטין אדם של דבריו יהיו לעולם: מאיר רבי משום רב אמר הונא רב ואמר! לטובה הכל הוא

ַבֵהל־ַאל :(א:ה קהלת) שנאמר, הוא ברוך הקדוש ָך ִפיָךַעל־ תְׁ ִלבְׁ ַמֵהרַאל וְׁ הוִֹציא ־יְׁ ֵני ָדָבר לְׁ  ִלפְׁ
ַאָתה ַבָשַמִים ָהֱאֹלִהים ִכי ֹלִהיםָהאֱ  ץ וְׁ יּו ַעל־ֵכן ַעל־ָהָארֶּ יָך ִיהְׁ ָברֶּ ַעִטים דְׁ  : מְׁ

 
  א סימן ה פרק קהלת( טוב לקח) זוטרתא פסיקתא

 הוא, ויכוננך עושך הוא בך שליט הוא כלומר ":הארץ על ואתה בשמים האלהים כי"...
 יהיו" כן על ,מידותיו אחר להרהר לך ואין, מעשיר הוא מוריש הוא, משפיל הוא מרים
  ".מעטים דבריך
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