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Pious	Irreverence:	Confronting	God	in	Rabbinic	Judaism			
I. Rabbinic	Opposition		

 	307	Sifre	Deuteronomy	Sifre .1 ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שז

. התקיף, דבר אחר הצור 	

תמים פעלו, פעולתו שלימה עם כל באי העולם ואין 
	להרהר אחר מעשיו אפילו עילה של כלום 

	ואין אחד מהם שיסתכל ויאמר 

	מה ראו אנשי דור המבול להשטף במים 

	ומה ראו אנשי מגדל שנתפזרו מסוף העולם ועד סופו 

	ומה ראו אנשי סדום להשטף באש וגפרית

ומה ראה אהרן ליטול את הכהונה   	

, ומה ראה דוד ליטול את המלכות 	

	ומה ראו קרח ועדתו שתבלעם הארץ 

, ו משפטכי כל דרכיתלמוד לומר  	

 יושב עם כל אחד ואחד בדין ונותן לו מה שראוי לו. 

Another	explanation:	The	Rock	–	the	Powerful	One	–	His	
work	is	perfect:	His	actions	in	regard	to	all	creatures	of	
the	world	are	perfect;	there	can	be	no	complaint	
whatsoever	about	His	work.		
	
None	of	them	can	look	at	Him	and	say:	Why	should	the	
generation	of	the	flood	have	been	swept	away?	Why	
should	the	people	of	the	tower	(of	Babel)	have	been	
scattered	from	one	end	of	the	earth	to	the	other?	Why	
should	the	people	of	Sdom	have	been	swept	away	by	
fire	and	brimstone?	Why	should	Aaron	have	assumed	
the	priesthood?	Why	should	David	have	assumed	the	
kingship?	Why	should	Korach	and	his	followers	have	
been	swallowed	up	by	the	earth?	Therefore	the	verse	
goes	on	to	say:	“For	all	His	way	is	justice”	–	He	sits	in	
judgment	on	everyone	and	dispenses	to	each	what	is	
appropriate	for	him.		 

	

 6	Vayehi	Ishmael	Rabbi	Mekhilta .2 מסכתא דויהי פרשה ו  -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח 

 ונפשו אותה ויעש והוא באחד ומי ישיבנו פפוסדרש 
ואין מי ישיב על (איוב כג יג) דן יחידי לכל באי העולם 

  דבריו
 

 דייך פפוס  ר' עקיבאאמר לו 
 

והוא באחד ומי ומה אתה מקיים  רבי פפוסאמר 
 ישיבנו 

 אין להשיב על דברי מי שאמר והיה העולםאמר ליה 
 .אלא דן הכל באמת והכל בדין

“He is one; who can dissuade Him.” [והוא באחד ומי ישיבנו] 
Whatever He desires, He does [ןנפשו אותה ויעש] [Job 
23:13].”… He judges alone for all those who come into the 
world – and there is no one to challenge his words.  
 
Rabbi Akiva said to him: Enough Pappus!!  
 
Rabbi Pappus responded: And how do you [Akiva] explain 
“Who is one – who can dissuade him?” 
 
He [Rabbi Akiva] said to him [R. Pappas]:  One should not 
challenge [אין להשיב] the words of Him who spoke and the 
world came into being, for every word is in accordance with 
truth [אמת] and every decision in accordance with justice 
 .[בדין]
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3. Babylonian	Talmud,	Bava	Batra	16a	  בבלי בבא בתרא טז.
Rava	said:	Dust	should	be	put	in	the	mouth	of	Job,	
because	he	makes	himself	the	colleague	of	heaven	
	should	Dust	said:	[further]	Rava	.…[חברותא כלפי שמיא]
be	placed	in	the	mouth	of	Job:	is	there	a	slave	who	
rebukes	his	master	[כלום יש עבד שמוכיח את רבו]?	

	אמר רבא: עפרא לפומיה דאיוב, חברותא כלפי שמיא?
	

אמר רבא: עפרא לפומיה דאיוב, כלום יש עבד שמוכיח את 
? רבו 	

	
	

II. Rabbinic	Ambivalence			

 47	Rabbati	Pesika .4 אחרי מות -פיסקא מז ) איש שלום(פסיקתא רבתי 

אשרי אדם שנגעו בו  אל משה אחרי מות' וידבר ה
ולא קרא תגר אחר ] כעסו) [רחמיו(ייסורים וכבש 

	, מדת הדין

ולא אילו כבש כעסו אלא כיון שבאו ייסורים על איוב 
למידה גדולה ומשובחת היה קרא תגר אחר מדת הדין 

	 ,בא

	

אילו לא קרא תגר כשם שאומרים  ר חנינא בר פפא"א
יעקב  עכשיו בתפילה אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי

	, כך היו אומרים ואלהי איוב

…	

אתה קורא ] למה) [למי, (אמר לו הקדוש ברוך הוא 
	, תגר שהגיעוך הייסורים

שעל מצוה ] כפיי) [כפים(שמא אתה גדול מן האדם יציר 
אחת שביטל גזרתי עליו מיתה ועל תולדותיו ולא קרא 

	, תגר

במה אלא אברהם שנסיתי אותו כמה נסיונות על שאמר 
אמרתי לו ידע תדע כי גר יהיה ') ו ח"בראשית ט( אדע

	, ולא קרא תגר) ג"י/ ו"בראשית ט/שם שם (זרעך 

	

על שאהב את עשו הכהיתי את  מיצחקאלא אתה גדול 
שם (עיניו ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות 

	'), ז א"כ/ בראשית/

Blessed	is	the	man	whom	suffering	has	smitten,	but	who	
overcomes	the	intensity	of	his	resentment	and	raises	no	cry	
against	the	measure	of	justice.		
	
Behold,	when	suffering	befell	Job,	had	he	overcome	his	
resentment	and	not	raised	a	cry	against	the	measure	of	
justice,	he	would	have	risen	to	great	and	praiseworthy	
eminence.		
	
	
As	R.	Hanina	bar	Papa	said:	Had	he	not	raised	a	cry,	even	as	
now	we	say	in	the	Tefillah,	“God	of	Abraham,	God	of	Isaac,	
and	God	of	Jacob,”	we	would	also	be	saying	“and	God	of	
Job.”		
……………………………………………………….	
The	Holy	One,	blessed	be	He,	said	to	Job:	Why	raise	you	a	
cry?	Because	suffering	befell	you?	Do	you	then	perhaps	
consider	yourself	greater	than	Adam,	the	Creation	of	My	
own	hands?	Because	of	a	single	command	that	he	made	
nothing	of,	I	decreed	death	for	him	and	for	his	progeny.	Yet,	
he	did	not	raise	a	challenge	[ולא קרא תגר].		
	
Or	consider	yourself	greater	than	Abraham?	Because	he	
ventured	to	say:	“Whereby	shall	I	know	that	I	shall	inherit	it?	
(Gen.	15:8)	I	put	him	to	trial	after	trial,	saying	to	him,	“know	
of	a	surety	that	your	seed	shall	be	a	stranger	(Gen.	15:13).		
Yet	he	did	not	raise	a	challenge.		
	
Or	consider	yourself	greater	than	Isaac?	Because	he	
persisted	in	loving	Esau	I	made	his	eyes	dim:	“And	it	came	to	
pass,	that	when	Isaac	was	old,	and	his	eyes	were	dim,	so	
that	he	could	not	see”	(Gen.	27:1)		
	
Or	consider	yourself	greater	than	Moses?	Because	he	spoke	
in	anger	to	Israel,	saying	“Hear	now,	you	rebels”	(Numbers	
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 שמעו נא המוריםי שאמר "שע משהמן ] אתה[אלא גדול 
גזרתי עליו שלא יכנס לארץ ולא קרא ') י' במדבר כ(

 .תגר

20:10)	I	decreed	as	punishment	for	him	that	he	should	not	
enter	into	the	Land.	Yet	he	did	not	raise	a	challenge.	 

	

5. Exodus Rabbah 30:11 יא:פרשה ל שמות רבה 
What is the meaning of They perish for ever without any 
regarding it [Job 4:20]? Job said to God: Oh that I knew 
where I might find Him.... I would order judgment 
before Him [23:3].  
 
This is to be compared to a palace soldier [בריון] who 
being drunk kicked at [the door of] the prison and 
allowed the prisoners to escape. He threw stones at the 
bust of the governor of the city, cursed the magistrate, 
and said, "Show me where the king of this city lives and 
I will teach him justice [מלמדו את הדין]."  
 
He entered, and they showed him the king sitting on a 
dais imprisoning a noble lady, banishing the prefect, 
putting out the eyes of the general, imposing a sentence 
on the Count and putting the Magister in the stocks. 
When he saw the king of the city doing all this, he was 
afraid and said, "Please, king, I was drunk; don’t be mad 
at me.”  So did Job stand and scream [צווח]: Oh that I 
know where I might find Him.... I would order judgment 
before Him [Job 23:3].  He threw stones at His image…. 
He cursed the ruler.… He then saw the king sitting on 
His throne, imprisoning a noble lady. Behold, Miriam 
was leprous, as white as snow [Num. 12:10]; driving out 
Moses. Therefore you shall not bring this assembly into 
the land [Num. 20:12]; he made blind the general; this is 
Isaac, as it says, And his eyes were dim, so that he could 
not see [Gen. 27:1]. He passed a sentence on Abraham, 
as it says, Know of a surety that your seed shall be a 
stranger, etc. [Gen. 15:13]; He put Jacob in the stocks—
And he limped upon his thigh [Gen. 32:32]. When Job 
saw all this he said: "Please, [God], I have been drunk," 
for it says, And be it indeed [that I have erred, mine 
error remains with myself] [Job 19:4]. Why was all this? 
Because they knew not the power [כח] of the judge [דיין]; 
hence They perish for ever without any regarding it [Job 
4:20]. 

  )כ:איוב ד( ,מבלי משים לנצח יאבדומהו 
מי יתן ידעתי ואמצאהו אערכה ) איוב כג(ה "אמר איוב להקב

 , לפניו משפט
	

איסרין רגם והוציא  משל לבריון שהיה שכור בעט בפלקי
  איקונין של מושל העיר

וי העיר שר מושלאמר הודיעני באיזה המקום  קלל לשוטר
 ואני מלמדו את הדין 

	
	

נכנס הראו לו מושל העיר יושב בבימה סגר למטרונה וטרד 
 אפרכוס סימא לדוכוס 

 קרב קיסין למגיסטיר , נתן קטריקי לקרטוס
כיון שראה מושל העיר עושה כך נתיירא אמר בבקשה מכם 

 , ולא ידעתי כח מושל העירשכור הייתי 
מי יתן ידעתי ואמצאהו אערכה לפניו כך היה איוב עומד וצווח 

 , משפט
בעט , יאבד יום אולד בו) ג/ איוב/שם (שאמר  רגם האיקונין

לל ק, יחשכו כוכבי נשפו/) איוב ג/שם (י והוציא איסרין בפילק
 , הלילה ההוא יקחהו אופל/) איוב ג/שם ( לשלטון

והנה ) במדבר יב( סגר למטרונהושב בבימה ראה המלך י
 , מרים מצורעת כשלג

 לכן לא תביאו את הקהל הזה ) כ/ במדבר/שם ( טרד למשה
ותכהין עיניו ) בראשית כז' (לדוכוס זה יצחק שנאסימא 

 , מראות
ידוע תדע כי ) טו/ בראשית/שם ' (שנא, נתן קטריקי לאברהם

 , גר יהיה זרעך
 , והוא צולע על ירכו) לב/ בראשית/שם (קרב קיסין על יעקב 
איוב (שנאמר  בבקשה ממך שכור הייתיכשראה איוב אמר 

 , ואף אמנם שגיתי אתי תלין משוגתי) יט
מבלי הוי , ןישל די כחושלא היו יודעין וכל כך למה 

	.משים לנצח יאבדו

 

III. Rabbinic	Celebration			
6. Pesikta Rabbati 30   נחמו נחמו -פיסקא ל ) איש שלום(פסיקתא רבתי 
At once the Holy One blessed be He answered: It is for 
me to comfort Jerusalem. In keeping with what I have 

ושלים שכך כתבתי מיד אמר הקדוש ברוך הוא עלי לנחם את יר
אני היצתיה (שמות כ"ב ה'),  שלם ישלם המבעיר את הבערה
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written: “He that kindled the fire shall surely make 
restitution.” [Exodus 22:5] Since I set her on fire, as is 
said: “From on high has He sent fire” [Lamentations 
1:13], I must comfort her, as is said: “For I say the 
Lord, will be on to her a wall against the fire round 
about.” [Zechariah 2:9]  
 
The Holy One blessed be He said: I wrote in the Torah 
“though shall not deliver a bondman onto another 
master” [Deut 23:16]; yet I turned the children of Israel 
over to the nations of the earth, as is said: “Their rock 
had given them over and the Lord had delivered them 
up.” [Deut. 32:30].  I wrote “though shall not entirely 
reap the corners of your field” [Lev. 19:9]; yet I vented 
My wrath entirely as is said: “the Lord has vented His 
fury entirely.” [Lamenations 4:11]. Indeed, were they 
not diminished for their sins [by My wrath], no creature 
could ever prevail against them; against Israel… 
 
Accordingly, when the Holy One, blessed be He, comes 
to say to Jerusalem: Accept comforting from Me, as is 
said: Open to me, my sister [Song of Songs 5:2]. 
 
She will reply: I shall accept no comforting from You 
until I and You have reproved [תוכחות] each other, as is 
said: “Come my beloved let us go into the field” [Song 
of Songs 7:12] – to a place where no business but ours is 
going on.  
 
“Let us lodge in the villages” [Ibid.] -- so that I may show 
You the nations of the earth upon whom You lavish 
good things, and who nonetheless deny You. 
 
Jerusalem will go on to say: In contrast, Master of the 
Universe, why did you not deal with me as Joseph did 
with his brothers, as it is said: “Oh that you were as a 
brother to me” [Song of Songs 8:1] Think of Joseph – 
his brothers requited him with evil and wished to slay 
him, yet when they came under his power, he requited 
them with good, and himself comforted them, as is said: 
“And he comforted them, and spoke kindly unto them” 
[Gen. 50:21]…  
 
Jerusalem will further say: Master of the Universe, 
before You gave the Torah to Israel, You did go around 
offering it to all seventy nations, no one of which would 
accept it. It was finally Israel who accepted it. And since 
it was they who accepted it, how could You have done 
to them what You have done?  
 
 

(איכה א' י"ג) אני מנחם אותה  ממרום שלח אששנאמר  באש
וגו' (זכריה ב'  ואני אהיה לה נאם ה' חומת אש סביבשנאמר 

	ט'), 
	
	
	

לא תסגיר עבד אל אמר הקדוש ברוך הוא אני כתבתי בתורה 
אני מסרתים ביד אומות העולם (דברים כ"ג ט"ז) ואדוניו 

(שם /דברים/ ל"ב  אם לא כי צורם מכרם וה' הסגירםשנאמר 
(ויקרא י"ט ט') ואני  לא תכלה פאת שדך לקצורל'), אני כתבתי 

(איכה ד' י"א), ואלמלא  כלה ה' חמתוכיליתי חמתי שנאמר 
בעונות (שנחסרים) [שנמסרים] אין כל בריה יכולה להם 

	 .…לישראל
	
	
	

ועתיד הקדוש ברוך הוא לומר לירושלים קבלי ממני תנחומים 
וגו' (שה"ש =שיר השירים= ה' ב'),  פתחי לי אחותישנאמר 

אמרה לו אינו מקבל ממך תנחומים עד שאני ואתה (מדברו') 
(שם /שיר  לכה דודי נצא השדה[מדברים] תוכחות שנאמר 

	השירים/ ז' י"ב) למקום שאין משא ומתן, 
	
	
	

רים (שם /שיר השירים ז'/) אראך לאומות העולם נלינה בכפ
	שאתה משפיע להם טובות וכופרים בך, 

	
	
	

אמרה לפניו רבון של עולם מפני מה לא עשית לי כיוסף שנאמר 
מי יתנך כאח לי (שם /שיר השירים/ ח' א') יוסף גמלו אותו אחיו 
רעה ובקשו להורגו, וכשבאו לידו גמלם טובה והוא בעצמו ניחם 

	 …תם וידבר על לבם (בראשית נ' כ"א)שנאמר וינחם אואותם 
	
	
	
	
	
כשנתתה תורה לישראל ואמרה לפניו רבון של עולם ] חזרה[

החזרת אותה על כל שבעים אומות ולא קיבלוה עד 
	 ?ועכשיו שקבלוה תעשה כך, שקיבלוה ישראל
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At once, the Holy One, blessed be He, will accept the 
reproof from Jerusalem, and will say: I acted 
foolishly arbitrary with you as is said: “I acted in a 
lordly fashion toward you.” [Jer. 3:14] 
 
 
Jerusalem will reply: Master of the Universe, is it right 
(or just) that what You are saying be kept only between 
us?  
 
Who will let the nations of the earth know about me that 
I have done Your will? They revile, abuse, and mock 
me, saying: You rebelled against your God and you 
were faithless to Him.  
 
Immediately, the Holy One, blessed be He, will say to 
Jerusalem: I shall speak to the nations of the earth about 
you and make known your works of righteousness, as is 
said: “I will declare your righteousness; your works 
also” [Isaiah 57:12]. And the Holy One, blessed be He, 
will cause the righteousness of Israel to be known to the 
nations of the earth. 
 
In that time, Michael [Israel’s guardian angel] and 
Jerusalem will say: “The Lord has brought forth our 
victory; come, and let us declare in Zion the work of the 
Lord our God.” [Jer. 51:10]. 

 כלתי בכםהס לה הקדוש ברוך הוא ואומר ]הודה[ מיד הורה
	),ד"י' ירמיה ג( בעלתי בכםכי אנכי שנאמר 

	
	
	
	

	אמרה לפניו רבונו של עולם בדין הוא שתאמר ביני לבין עצמך, 
	
	

מי מודיע עלי לאומות העולם שעשיתי רצונך, יהו מנאצים 
ומחרפים אותי ומכלימים אותי ואומרים לי אתם מרדתם 

	באלהיכם ואתם מעלתם בו, 
	
	

מיד אמר לה הקדוש ברוך הוא אני מודיע עליך לאומות העולם 
מעשה צדקותיך שנאמר כי אגיד צדקתך ואת מעשיך (ישעיה 
נ"ז י"ב), ומודיע הקדוש ברוך הוא צדקתן של ישראל לאומות 

	העולם, 
	
	

באותה שעה היה מיכאל וירושלים (אומר) [אומרים] הוציא ה' 
רה בציון את מעשה ה' את (ישראל וגו') [צדקותינו באו ונספ

 אלהינו] (ירמיה נ"א י').
	

	

7. Pesikta Rabbati 40   בחודש השביעי -פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא מ 
Come and look at two men beginning a lawsuit. One 
tries to silence his opponent, saying “let me be first to 
speak.” But the other will not let him, saying, “I will 
speak first.” 
 
When the Holy One, Blessed be He said to Israel: Let us 
go to law together (Isaiah 43:26) Israel asked: Who will 
speak first? God replied: You speak first: You speak, 
that you may be justified (ibid), for if I win out over you 
in the lawsuit, I will be the one who loses. But if you 
win out over Me, then I will win. I won out over the 
generation of the flood and lost. So also I won out over 
the generation which saw the dispersion of the races of 
man, and also over the Sodomites. Yet did I not lose? I 
won out over Jeremiah, but did I not lose in destroying 
My House and exiling My children?  
 
On the other hand, at the making of the golden calf, 
Moses won out over Me, and thus I won. My wish is 
that you win out over Me.  As Scripture says, The Lord 

בא נראה שנים נכנסים לדין זה משתק את בעל דינו ואמר 
אני אומר ראשון, וחבירו אינו מניחו אלא אומר אני אומר 

 ראשון, 
  

 
 בואו נשפטה יחדוהקדוש ברוך הוא בזמן שאמר לישראל 

הו/ מ"ג כ"ו) אמרו מי ידבר ראשון, אמר להם אמרו (שם /ישעי
אתם תחילה ספר אתה למען תצדק (שם /ישעיהו מ"ג/), 

אם נצחתי אתכם בדין אני הוא שמפסיד, אם נצחתם למה, 
 אותי אני משתכר, 

 
נצחתי לדור המבול אני הפסדתי וכן לדור הפלגה וכן 

לסדומיים ולא אני הפסדתי, נצחתי לירמיה לא אני הפסדתי, 
 שהחרבתי ביתי והגליתי בניי, 

 
 

רצוני הוא ובמעשה העגל נצחני משה ואני נשכרתי, 
 הוי ה' חפץ למען צדקו,  שתנצחוני,

 



6	
	

delights in pronouncing [Israel] righteous (Isaiah 
42:21).  
But since I am called God of justice and God of truth, 
make sure when you stand before Me on New Year’s 
Day to lift up shofars and blow them, [to remind Me that 
My loss is My gain].  Then no matter how many 
accusers you have, they will be disregarded. 

 
דים ובשביל שנקראתי אלהי משפט ואלהים אמת כשתהיו עומ

לפניי בר"ה היו נוטלים שופרות ותוקעים בהם ואפי' יש לכם 
	.כמה קטיגורים הם בטלים מכם

	

8. Tanhuma (Buber) Tzav 5 ה סימן צו פרשת) בובר( תנחומא מדרש 	
"This is the law of the sacrifice for peace offerings" 
(Leviticus 7:11) – This text is related to "Wisdom's 
ways are ways of pleasantness, and all her paths are 
peace" (Proverbs 3:17). Whatever is written in the 
Torah is written (as an expression of) [to establish] 
peace.  

You find that the Holy One cancelled the decree [ שביטל
ה את הגזירה"הקב ] [of utter destruction] for the sake of 

peace. When? When the Holy One said to Moses 
"When you approach a town to attack it, you shall offer 
it terms of peace." [Deut. 20:10]. 

Now concerning the whole matter, the Holy One had 
said that he would destroy them [the people of Sihon’s 
Kingdom], as stated "No, you shall utterly destroy 
them" [Deut. 20:17]. However, Moses did not do so. 
Rather he said: Am I to go and smite them now [ עכשו
 I do not know who has sinned and who ?[אני הולך ומכה
has not sinned [איני יודע מי חטא ומי לא חטא]. Instead, I 
will come to them in peace, as stated, “Then I sent 
messengers from the desert of Kedemot unto King 
Sihon of Heshbon with words of peace saying…” 
[Deut. 2:26]. When he [Moses] saw that he [Sihon] did 
not come in peace, he smote him, as stated, "So they 
smote him, his children, and all his people” [Num. 
21:35]. 
The Holy One said to him: I myself told you, "No, you 
shall utterly destroy them" [Deut: 20:17]. Now you 
have come to them in peace. By your life, just as you 
have said, so will I do [ יך כשם שאמרת כך אני אעשהחי ]. 
Thus it is stated: "When you draw near to a city to fight 
against it, you shall offer terms of peace unto it" [Deut. 
20:10]. Therefore, it is so stated: "[Wisdom's] ways are 
ways of pleasantness, and all her paths are peace" 
[Prov. 3:17]	

 דרכיה ה"זש). יא ז ויקרא( השלמים זבח תורת וזאת] ה[
 שכתוב מה כל), יז ג משלי( שלום נתיבותיה וכל נועם דרכי

 שכתוב י"אעפ, נכתב הוא שלום] לשום) [לשון, (בתורה
	, נכתבו שלום לשם, מלחמות בתורה

	
	

, השלום מפני הגזירה את הוא ברוך הקדוש שביטל מוצא את
] אל) [על( תצור כי למשה הוא ברוך הקדוש כשאמר אימתי

	), יט כ דברים' (וגו רבים ימים עיר
	
	
	

, אותם מחרים שיהא הוא ברוך הקדוש ל"א, הענין אותו וכל
 ומשה), יז'/ כ דברים/ שם שם( תחרימם החרם כי שנאמר

 מי יודע איני, ומכה הולך אני עכשיו אמר אלא, כן עשה לא
 שנאמר, עליהם אבוא בשלום אלא, חטא לא ומי חטא

 שם] (לאמר שלום דברי' [וגו קדמות ממדבר מלאכים ואשלח
, אותו הכה בשלום בא שלא שראה כיון), כו ב/ דברים/

	), לה כא במדבר( עמו כל ואת בניו ואת אותו ויכו שנאמר
	
	
	
	
	

', וגו תחרימם החרם כי אמרתי אני הוא ברוך הקדוש לו אמר
 אני כך שאמרת כשם חייך, בשלום עליהם באתה ואתה

 אליה וקראת עליה להלחם עיר אל תקרב כי שנאמר ,אעשה
 וכל נועם דרכי דרכיה נאמר לכך), י כ דברים( לשלום

	).יז ג משלי( שלום נתיבותיה
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