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 למשל ולשנינה

 

ב שָּ ה ַויָּ ל ֹמשֶׁ    ... ַוֹיאַמר השם אֶׁ
אִתי ּוֵמָאז ל בָּ ָך ְלַדֵבר ַפְרֹעה אֶׁ ם ֵהַרע ִבְשמֶׁ עָּ ה לָּ ת ִהַצְלתָּ  ֹלא ְוַהֵצל ַהזֶׁ ָך אֶׁ  .ַעמֶׁ

 

לוקים, כי לא יתן אתכם מלך -טענתו זו של משה, טעונה ביאור. הלא כבר אמר לו הא
 מצרים להלוך, אלא ביד חזקה. 

 כך המגיד מדובנא.משל נאה המליץ על 

מעשה באדם שהיתה עינו צרה בעשיר אחד על כבודו וגדולתו. פעם מצא את משרתו 
של העשיר ברחוב, עמד והחל להכלימו ולחרפו. כאשר ניסה המשרת לרמוז לו כי הינו 
משרתו של פלוני העשיר, גאה כעסו של האיש, ואף הכהו, והוסיף לגדפו באמרו, 

 ף לך מכה רבה"."דווקא משום כך הנני להוסי

כאשר ראה האדון את משרתו ושמע את המעשה הרע, שאלה אחת נותרה בפיו 
 "אולי, לא ידע האיש משרתו של מי אתה?!"

"כאשר אמרתי לו שהנני משרתך, הכפיל ושילש את מכותי  -אז קפץ המשרת 
 וחרפתי".

 ".חירףאת מי הוא "כעת אראנו את כוחי, ויבין וידע  -וקרא בשמעו כך, חרה אפו 

כך משה הרועה הנאמן, רוצה להחיש ישועה ופדות לישראל. לכן פונה לבורא העולם 
...". כאשר שמע פרעה את שמך מיד טען "מי לדבר בשמךוטוען "מאז באתי אל פרעה 

 לוקים למהר ולקנא לשמו הגדול.-השם אשר אשמע בקולו". וכל זאת כדי שירצה הא

אה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה וכך אכן נעשה. אמר לו הקב"ה "עתה תר
 ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו".

 

 
 וכאשר תקום 

 מן הספר...
 

 כיבוד אב ואם

ב ָּ ש  ֹאֶמר חְֹתנוֹ  ֶיֶתר ֶאל ַוי ָּ   לוֹ  ַוי 
ה א ֵאֲלכָּ ה נ ָּ בָּ ו  ש    ְואָּ

הפותח פתחו לחברו 
)המארח, מכניסו לביתו(, 
חייב בכבודו יותר מאביו 
 ומאמו.

 לכך אמר משה לפני
הקב"ה: יתרו קבלני ונהג בי 
כבוד, איני הולך אלא 
 ברשותו.

קל וחומר אם אביו ואמו 
הם המגדלים אותו בביתם, 
על אחת כמה וכמה שיהא 
 חייב בכבודם ובמוראם.

 שואל כעניין ומשיב כהלכה
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