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 משה רבינו

בחומש זה מתואר השיעבוד של עם ישראל ויציאתם ‘, שמות’השבת אנו מתחילים לקרוא את חומש 

לחירות, את הליכתם להר סיני לקבל את התורה והמצוות ובניית המשכן, בכל אותם המקומות, ליוה 

 דמות המוכרת וחקוקה עד היום לכל יהודי ויהודי, מקטן ועד גדול. משה רבינו, והנהיג אותנו, 

)ולא שהציבור הוא המציא את המושג, שמנהיג אמיתי, הוא בעצם, עבד נאמן לכלל הציבור, משה רבינו, 

 )הרועה הנאמן(.רעיא מהימנא לא לחינם הזוהר הקדוש קורא למשה,  עובדים אצלו, (

הם לא הפסיקו להאשים אותו ולהתלונן בפניו, לא פעם  למשה רבינו,‘ חיים קלים’עם ישראל לא עשו 

לא נטש את המערכה, הוא תמיד המשיך להנהיג אף על משה הם אפילו ביקשו לסקול אותו באבנים, אך 

שעמד  משהה כעס על עם ישראל, היה זה “פי שלא קיבל מהציבור הערכה על פעולו. ובכל פעם שהקב

 היה שלומם של עם ישראל.משה רבינו בפרץ והגן עליהם. כל כולו של 

טרח ועמל רבות בהנהגת עם ישראל, הוא קיבל לידו עם שהיו עבדים במצרים במשך מאות משה רבינו 

שבטים, כהנים, לווים וישראלים, הביא להם תורה ‘ שנים, הוא הרים ונשא אותם מעל כולם, העמיד יב

מן השמיים, וסידר להם מערכת חוקים ומצוות על פי התורה, יש לציין שזוהי מערכת חוקים שעד היום 

 משמשת כבסיס לכל המערכות המשפטיות בעולם.

ה ָענָיו ְמאֹד ִמכֹל ” ‘(ג‘, )במדבר יבבמשה רבינו התורה מציינת תכונת אופי מיוחדת שהייתה  ְוָהִאיׁש מֹׁשֶׁ

ר ַעל ְפנֵי ָהֲאָדָמה טמונה בזה שהוא שילב מנהיגות עם ענווה,  הצלחתו הנפלאה של משה“ ָהָאָדם ֲאׁשֶׁ

שילוב זה הוא שמוציא מנהיג גדול, מנהיג שלא חושב שהוא מעל כולם אלא להיפך שכולם מעליו, וזהו 

 סוד הצלחתו של משה, הענוה, משה זכה להיות המנהיג הכי גדול מפני שהוא היה העניו הכי גדול.

 הינה דמות שראוי לכל מנהיג לחכות אותה ולפעול כמוה.משה רבינו 

מנהיג אמיתי הוא אדם שפועל למען הציבור, בלי שום אינטרס אישי, אלא מתוך אכפתיות טהורה 

 לשלומם של הציבור.

כל אדם שנכנס לתחום הציבורי משום רדיפת כבוד, הוא לא ינחל הצלחה לאורך זמן, לעומת זאת אותם 

 שישלבו מצד אחד מנהיגות וענוה ומצד שני אכפתיות אמיתית לציבור הם אלה שיצליחו ויזכרו לדורות.

ַחיֵיֶהם, ַמֲהַלְך ַחיִ  ַׁשנִים ַקו בְּ ׁשּוָבה. זּוג ֶׁשנְּׂשּוִאים כְָּבר ָׁשנִים, מְּ ָעיָה כְּאּובה ֵאֶצל ַהחֹוזְִּרים ִבתְּ ַפגֵר ֲעַדיִן, וְָּהִראׁשֹון יבְּ ם ָחָדׁש, ֶאָחד ּדֹוֵחף ֶאת ָהֲעגָָלה יֹוֵתר ֵמַהֵׁשנִי, ַהֵׁשנִי מְּ

ֵרנּו. ִבפְָּרט כְֶּׁשֶאָחד ִמבְּ  מְּ ׁשּוָבה ֶׁשל ַהֵׁשנִי, ֲאזַי ִבכְָּלל יֵׁש  נֵ צֹוֵעק, ּדֹוֵחף, כֹוֶפה, וְִּהנֵה ָמקֹום ִהנִיחּו ַליֵֶצר ָהָרע לְֵּאׁש ַהַמֲחֹלֶקת, ה' יִׁשְּ ִלים ִעם ַקָבַלת ַהְְּּ ָלל ֹלא ִהׁשְּ י ַהוּּוג ִבכְּ

עֹן ֶׁשֵכן ָהֱאֶמת.  ֲאָבל ֹלא !  ַבן ַהַביִת. וְֶּאפְָּׁשר עֹוד ִלטְּ ֻחרְּ  .  ְדָרכֶׁיָה ַדְרֵכי נַֹעםָמקֹום לְּ

ָלנּות ַרָבה ֶׁשל ַהַצד ׁשּוָבה יַַחד בְּיֹום ֶאָחד, וְַּרק לְַּאַחר ַסבְּ ׁשּוָבה, ֹלא ָחזְּרּו ִבתְּ ַקיֵם בֹו: הַ  רֹב כְָּכל ַהחֹוזְִּרים ִבתְּ . אֹויְָביו יְַׁשִלם ִאּתֹו-ַגם -ִאיׁש -ִבְרצֹות ה' ַדְרֵכיֵׁשנִי, יִתְּ

רּו ֲחזַ''ל:  ׁשּוָבה וְַּהֵׁשנִי ֹלֵאלּו ַאנְֵׁשי ֵביתֹו.  -אֹויְָביו וְָּאמְּ יֹות כְֶּׁשֶאָחד ִמבְּנֵי ַהוּּוג זָָכה וְָּחזַר ִבתְּ ִריָכה ִלהְּ ֶדֶרְך כְָּלל, כְַּלל ַהַהנְָּהגָה צְּ ַפגֵר א חָ ּובְּ ָלל, אֹו ֶׁשֲעַדיִן ִהנֹו מְּ זַר ִבכְּ

ַהיְּנּו, ַאְָּה  נּוָחה. ּדְּ ֻחוָּק ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶׁשלֹו בְֶּׁשֶקט ּוִבמְּ ׁשּוָבתֹו, ֲאזַי ַעל אֹותֹו ַהמְּ מֹר ַׁשָבת, הָ  -ִבתְּ ִמיַרת ׁשְּ ָך, כְֶּׁשַהַצד ַהֵׁשנִי ֵאינֹו מּוָכן ֲעַדיִן לְַּקֵבל ׁשְּ ֵכי ַׁשָבת לְַּבּדְּ ָך ָצרְּ ַעצְּמְּ ֵכן לְּ

ָך, וְַּאף ֶׁשַהַצד ַהֵׁשנִי רֹוֶאה וְּעֹו ָך, זֵַמר זְִּמירֹות ַׁשָבת לְַּבּדְּ ָך, ֱאכל לְַּבּדְּ ַעצְּמְּ רׁש ֵמַהַצד ַהֵׁשנִי ָלֶלֶכת  ֵסקַׁשָבת. ַקֵּדׁש ִקּדּוׁש לְּ ַמה ֶׁשעֹוֵסק, ַאְָּה ֶאת ֶׁשלְָּך ְֲַּעֶׂשה, וְַּאל ְִּדְּ בְּ

ָלנּות ַרָבה ְִּרְּ  ָבֶריָך, ּולְַּאַחר ַסבְּ ֵכי נַֹעם ּובְָּלׁשֹון ַרָכה ִמַפַעם לְַּפַעם ַּדֵבר ּדְּ כְָּך. וְֵּכן בְַּדרְּ ַדרְּ ָבִרים אֶ בְּ ָעלְָּמא ּוִבדְּ ִענְּיְּנֵי ּדְּ ָׁשן בְּ יֹות ַעקְּ ָך. וְִּהוֵָּהר ִמִלהְּ ִלימּו ִאְְּּ ה ֶׁשגַם אֹויְֶּביָך יַׁשְּ

ָך בַ  ָׁשנּותְּ ָך, ֹלא ְֵָּחֵׁשב וְֹּלא ְִָּשַמע ַעקְּ ָׁשן ַעל ַעצְּמְּ מּונַת ַעקְּ ְך ּדְּ ֶׁשֵאין ָלֶהם ֲחִׁשיבּות, ִכי ִאם ְְִֵּּן ְְּּ ָׁשנּות ֶבֱאֶמת ִחיּוִבית ָבֶהם. וְַּרק ִאם ְִּיצֹר בְֵּביתְּ ָבִרים ַהֶהכְֵּרִחיִים, ֶׁשָהַעקְּ

רּות, יְֵּהא ִענְּיְּנֵי ְֹּוָרה וְַּכׁשְּ ַעֵקׁש בְּ ִענְּיְּנֵי עֹוָלם ַהוֶּה, וְַּרק ְִּתְּ ָלג בְּ אּו ֶׁשֵאינָּה נֹוַבַעת עֵ  ֲאִויָרה ֶׁשל ָׁשלֹום ּוִוְּּור ֻמפְּ ִפי ֶׁשיִרְּ ָך, לְּ ָׁשנּותְּ ִּדיקּו ֶאת ַעקְּ ָך, וְּיֲַעִריכּו וְּיַצְּ ָׁשנּותְּ ֶרְך לְַּעקְּ

ָאר ִענְּיָנִים, ּוִמֵמיָלא יִָבינּו ׁשֶ  ָרן ִבׁשְּ ָדה ֶׁשִהנְָּך ַוְְּּ ָׁשנּות ָהָרָעה, וְָּהעּובְּ ָׁשנּות זֹו ִמִמַּדת ָהַעקְּ מֹר ְֹּוַרת ה'. ַעקְּ ַעקְּ צֹונְָּך ַהָקדֹוׁש ִלׁשְּ ִענְּיְּנֵי ְֹּוָרה נֹוַבַעת ִמְֹּוְך רְּ ָך בְּ  )אוהליך יעקב(ָׁשנּותְּ

 

 הדרכה בבית של חוזר בתשובה

 העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

 אסתר בת שרה ויעקב סורג'ון בן שרה
בטי בת דבורה, נח פוזנר בן ורוניקה     

 ת.נ.צ.ב.ה
 ולבריאות איתנה

 מרדכי בן שמחה
  956-455-4917לפרטים ולתרומות ניתן לפנות לטלפון:  

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

  17:33הדלקת נרות: 

18:28צאת השבת:   

19:03ר"ת:   

לתורני השבת: יישר כח גדול    
“ בנימין שפילמן ויוסף פילו”  

 
 106 Oleander St. South Padre Island, TX 78597   P.O. Box 3766    

 הפטרת שמות
‘()ירמיה אדברי ירמיהו  -הספרדים מפטירים   
‘()ישעיה כזהבאים ישרש  -האשכנזים מפטירים   

‘()יחזקל טזבן אדם הודע  -התמנים והבבלים מפטירים   

ד “בס  

 חידת השבוע שעבר

 את מי מהשבטים דימו לשועל ?
י מפרש שיעקב “רשתשובה: 

השתחוה ליוסף כמו שצריך 

 להשתחוות לשועל בזמן שהוא מלך

 )תעלא בעידניה סגיד ליה(

 חידת השבוע 
מי בפרשתינו זכתה לנס 

 גדול יותר משרה אימנו ?

http://www.shoovaisraelspi.com/


 סיפור לשבת

 פינת ההלכה
 הלכות הבדלה

  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

 אור שבה מחזירה למוטב

         “““שלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סלין”””כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: 
   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

נוסעי המטוס שפשפו עיניים בתימהון מול זוג הנוסעים הבלתי שגרתי: גבר צעיר לבוש 
שיער בלבוש הודי מסורתי, שנראתה כאילו יצאה ממנזר -היטב, ואיתו נערה מגודלת

בודהיסטי. הנערה היתה כעוסה ונרגזת, והמלווה שלה ניסה להרגיעה. הנוסעים שישבו 
בסמוך הופתעו לגלות מתוך שיחתם הקולנית כי השניים הם אחים תאומים, 

 ישראלים, העונים לשמות רונן ושיר.
לא היו תאומים זהים, לא במראה ולא בהתנהגות. מאז ילדותה  52-רונן ושיר בני ה

היתה שיר הכבשה השחורה במשפחה. תמיד היו לה תלונות וטענות, וככל שהתבגרה, 
 הלכה והתרחקה ממשפחתה. רק עם רונן, אחיה התאום, היא נותרה בקשר טוב.

לאחר הצבא החליטה שיר לטוס למזרח הרחוק, לטיול של כמה חודשים. בתקופה 
הראשונה היא התקשרה מדי פעם הביתה, אך לאחר חצי שנה נותק הקשר וכל אות 

חיים לא הגיע ממנה. ההורים התמלאו דאגה. הם החלו לברר בקרב מטיילים 
 אך לשווא. עקבותיה של שיר נעלמו. -ישראלים האם ומתי היא נראתה 

רק לאחר כמה חודשים התברר להורים כי שיר נתפסה לכת הודית הסוגדת למנהיג 
סוחף וכריזמטי. בני הכת משועבדים לחלוטין לרצון המנהיג, ואסור להם לעשות דבר 

 בלי רשותו. הוא שולח אותם לעבוד בעבודות בזויות, ולוקח מהם את כל כספם.
שלא הסכימה לדבר איתם  -בדרכים לא דרכים, הצליחו ההורים להתקשר אל שיר 

מילה וחצי מילה. היא אטמה את לבה בפני תחנוני אביה ובכיותיה של אמה, ודרשה 
 שלא יתקשרו אליה יותר.

 'רונן, אולי אתך היא תדבר?' הציעה האם במר ייאושה.
רק כדי לומר לו שטוב לה במנזר ושהיא לא  -עם אחיה התאום שיר אכן הסכימה לדבר 

 חוזרת לישראל לעולם, ושכדאי גם לו להגיע ולפגוש את המהרישי הנערץ.
רונן לא ויתר וטס להודו, אך השפעת אנשי הכת על אחותו היתה חזקה, ואוזניה היו 
אטומות. 'יש לי הצעה', אמר לה באחת השיחות. 'בואי לישראל ליממה, לבקר את 

 ההורים, ואז תחזרי להודו. אני אממן לך כרטיס טיסה.'
למרבה פליאתו שיר הסכימה, זאת בתנאי שהוא ייתן לה כסף והיא תקנה את הכרטיס 
 בעצמה, כדי שאיש לא יוכל למנוע את חזרתה. חוסר האמון שלה במשפחתה היה בולט.
'בסדר', אמר רונן, 'אבל גם לי יש תנאי: כשתהיי בישראל, תבואי איתי להרצאה אחת 
 על המסורת היהודית. את מחפשת רוחניות בהודו, אבל את עדיין לא מכירה את דתך'.

 שיר הסכימה, ולאחר כמה ימים טסו השניים יחד לישראל.
ההורים המתינו בהתרגשות בשדה התעופה, וקיבלו את בתם באהבה. בערב נסעו רונן 

 ושיר לאולם בגבעתיים, שבו עמד להרצות מרצה פופולרי בתחום היהדות.
דקות עלה מארגן האירוע לבמה,  52הזמן הנקוב כבר חלף, והמרצה אינו מגיע. לאחר 

התנצל והסביר כי בשל תאונת דרכים שאירעה, המרצה ייעדר, אבל כדי שהאנשים לא 
 ישובו ריקם לביתם, הוא ילמד איתם קטע קצר מהתלמוד.

המארגן פתח מסכת 'בבא מציעא' והחל לקרוא: 'אלו מציאות שלו, ואלו חייב להכריז'. 
 הוא הסביר שכשמוצאים אבדה ויש בה סימנים המעידים על בעליה, חייבים להחזירה.

רונן רצה לתלוש את שערות ראשו מרוב תסכול. 'למה זה קורה?' חשב בייאוש. 'זו 
 ועכשיו הכול התפספס...' –ההזדמנות האחרונה להחזיר את שיר לחיק עמה 

היממה של הביקור חלפה, ושיר חזרה להודו. רונן נותר בארץ, מאוכזב עד עמקי נפשו. 
 היתה הזדמנות אחת להציל את אחותו מהכת המסוכנת, והיא חמקה בין האצבעות...

חצי שנה חלפה. יום אחד נשמעות דפיקות על הדלת, ושיר נכנסת הביתה. 'חזרתי', 
 אמרה והחלה לבכות בדמעות שליש.

ההפתעה היתה מוחלטת. בני המשפחה התנפלו עליה בנשיקות וחיבוקים. היא לא 
 הצליחה לדבר, ורק הצביעה על רונן ומלמלה: 'בזכותך חזרתי'.

'באחד הימים', סיפרה כשנרגעה מעט, 'הלכנו אחרי המהרישי בשוק, מצפים לדברי 
חוכמתו. לפתע הוא מצא ארנק גדוש באלפי דולרים ובו רישיונות ומסמכים של תייר 
אמריקני. הוא הסתובב אלינו ואמר: 'עד עכשיו זה היה של מישהו אחר, מעכשיו זה 

סימן שעל פי  –ל הפיל את הארנק מכיסו של התייר וגרם לי למצוא אותו -שלי. אם הא  
 הצדק הקוסמי זה שייך לי'.

האירוע הקטן הזה טלטל אותי. היכן המוסר הבסיסי? איפה היושר שעליו שמעתי 
בשיעור התלמוד ההוא בגבעתיים? בארנק היה כתוב שם הבעלים ולא היתה בעיה 

לאתר אותו. זו היתה פשוט חמדנות לשמה. בבת אחת איבדתי את האמון במנהיג הכת. 
פתאום התחלתי להבחין בשחיתות ובאנוכיות שלו והבנתי כמה תמימה הייתי. לאחר 
כמה שבועות כבר לא יכולתי לשאת את השקר, והחלטתי שמקומי בעם ישראל ולא 

 )שלום לעם(בשום מקום אחר. 

סדר ההבדלה הוא: ברכת בורא פרי הגפן, בורא מיני ]או עצי או א. 

  עשבי[ בשמים, בורא מאורי האש, וברכת הבדלה.

נוהגים לומר קודם ההבדלה, כוס ישועות אשא וגו', ליהודים היתה ב. 

 אורה וגו', ועוד פסוקים, לסימן טוב.

מנהגינו לומר קודם ברכת הגפן ''סברי מרנן''. ונוהגים כן גם בברכת ג. 

 הגפן שבברכות הנישואין, ברכת ברית מילה, וכיו'צא בזה.

צריך להזהר שלא יהיה הכוס פגום, כמו בכוס של קידוש וברכת המזון. ד. 

ולכן אם מישהו שתה מהכוס, יתן לתוכו מעט יין כדי לתקנו. ולכתחלה אין 

לתת מים לתוך כוס ההבדלה, אלא אם הכוס נפגם, ואין לו יין לתקנו, שאז 

  מותר לתקנו על ידי שיתן לתוכו מעט מים.

צריך שהכוס לא יהיה שבור או סדוק. אבל מותר להבדיל על כוס ה. 

 העשוי מקרטון או נייר, או כוס חד פעמי.

הנמצא בחוץ לארץ, או במדבר, ואין לו יין כשר להבדלה, אם יש שם ו. 

שכר שהוא חמר מדינה יבדיל עליו. ואם אין שם שכר, לא יברך ברכת 

 ההבדלה בלי כוס, אלא יסמוך על ההבדלה שבתפלה.

אין להבדיל על קפה או תה, או על מיץ הדרים וכיוצא בזה, שאינם ז. 

נחשבים לחמר מדינה. וכל שכן בסודה ושאר משקאות קלים. וכל המבדיל 

על משקאות אלה, הרי הוא נושא שם שמים לבטלה, ואף מי שלא יכול 

לשתות יין בהבדלה אין לו להבדיל על קפה וכו'. וכשאין יין בעיר מבדיל 

 על חמר מדינה, שהוא כל משקה המשכר, כגון בירה לבנה, וקונייאק.

בעת שמבדיל צריך לאחוז את הכוס ביד ימינו, ואת הבשמים בשמאלו, ח.  

ויברך על היין, ואחר כך יעביר את הכוס ליד שמאלו, ויטול את הבשמים 

ביד ימינו, ומברך על הבשמים, ואחר כך יברך על האש, ואחר כך מחזיר 

 את הכוס לימינו, ויברך המבדיל.

כשם שהנשים חייבות בקידוש כך חייבות מן התורה גם בהבדלה ט. 

 במוצאי שבת ובמוצאי יום הכפורים. וחייבות בכל ברכות ההבדלה.

שלשה מנוחלי העולם הבא, הדר בארץ ישראל )בפסחים קי''ג.( אמרו חז''ל י. 

 )ילקוט יוסף(והמגדל בניו לתורה והמבדיל על הכוס במוצאי שבתות. 

 עצה לקום בבקר
ַגֵבר ַבבֶֹקר וְָּלכֹוף ַעצְּמֹו   ֵעָצה ַהּמֹוֶעֶלת לְִּהתְּ

מֹו ֶׁשַהָקָב"ה  נָתֹו, הּוא ֶׁשיְַּציֵר לְַּעצְּ  ָלקּום ִמשְּ

ַבֵקׁש ִמֶּמּנּו יָכֹול מְּ ָמתֹו, עֹוֵמד ָעָליו וְִּכבְּ זִיר לֹו נִׁשְּ  ֶׁשֶהחְּ

ָפנָיו   ְִּין לֹו ֶׁשיֲַעֶׂשה זֶה נַַחת רּוַח לְּ ַפֵלל, ּוַממְּ  ָלקּום, ּולְִּהתְּ

בֹונֵן וְּיֲַעִמיק ֶׁשיִתְּ ִפִלין וְַּכיֹוֵצא. ּוכְּ וֹות ִציִצית, ְְּּ ִקיּום ַהִּמצְּ  בְּ

ַכב,  -ָבזֶה   ִׁשיְך ִלׁשְּ ַגם ִמי ֶשִלבֹו ֵלב ֶאֶבן, יֵבֹוׁש וְּיִָכֵלם לְַּהמְּ

ִריד אֹותֹו  ָׁשָבה זֹו ַעד ֶׁשְִָּציק לֹו וְַּתטְּ מֹו לְַּמחְּ גִיל ַעצְּ יַרְּ  וְּ

 ִמִליׁשֹן. 

ֵלי ֵׁשנָה ֵמֵעינַי ְועֹוד  ַכת "ַהַּמֲעִביר ֶחבְּ ִברְּ ָכתֹו בְּ ִברְּ אֹד בְּ יְַּכֵּון מְּ

יֲַאִמין ֶׁשכְֵּׁשם ֶׁשַהָפַלת ֵׁשנָה ַעל ַעָפי", וְּ נּוָמה ֵמַעפְּ  ּותְּ

גָָחה, ֵכן ִסלּוק ַהֵשנָה וְַּהיְִּקיָצה ִמֶּמּנָה הּוא   ָהָאָדם הּוא בְַּהׁשְּ

ְֵַּלק ַהֵשנָה ִמֶּמּנּו  זְֵּרהּו ֶׁשְִּסְּ ַפֵלל ַלה' ֶׁשיַעְּ ָגָחה, וְּיִתְּ  בְַּהׁשְּ

ִפָלה. וְָּהִעָקר ֶׁשכְָּבר ֵמֵעת   בְָּׁשָעה ֶׁשָצִריְך ָלקּום ַבבֶֹקר ַלְְּּ

בּוָעה לֹו, ָלָטה גְּמּוָרה ֶׁשיִָקיץ ַבָשָעה ַהקְּ  ָׁשכְּבֹו יֲַחִליט בְַּהחְּ

אֹד  ָלָטה ַעל ַהִקיָמה, ֶׁשֵכן ָאז ָקֶׁשה מְּ  וְֹּלא יִיַׁשן לְֹּלא ַהחְּ

נֵם   נַמְּ  ֶׁשיָקּום ַבוְַּּמן ֶׁשָקַבע, ַאַחר ֶׁשַבבֶֹקר ִהּנֵהּו ִמתְּ

ַעצְּמֹו. ּוכְֶּׁשקֹוֵבַע ּוַמֲחִליט ֵמֵעת   וְֹּלא ַׁשִליט בְּ

ִליַח.  -ָׁשכְּבֹו   יַצְּ
 )ישראל לסגולתו(


