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פרשת: ויצא         
 

 זיווגו של אדם

יוצא מבאר שבע בדרך לחרן למצוא את זיווגו, אימו שולחת אותו עם הרבה ממון ה “יעקב אבינו ע

י כך לשאת אישה. הוא יוצא לכיוון חרן לבית דודו שם מקוה למצוא את זיווגו שאיתו הוא “שיוכל ע

 ‘.עם ישראל’השבטים שהם למעשה ‘ עתיד להוליד את יב

להורגו וכשהגיע אליו יעקב אבינו אחרי ‘ אליפז‘שלח את בנו ‘ עשיו’המדרש מספר שאחיו של יעקב 

דע לך שיש במשפחתינו גזירה שרובצת עלינו עוד מבית סבא ”אליפז ועמד עליו להורגו, אמר לו יעקב: 

ּנּו אָֹתם ַאְרַבע ֵמאֹות ָשנָה”אברהם  י ֵגר יְִּהיֶה זְַרֲעָך ְבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְועִּ ‘( יג‘ )בראשית טו“ כִּ

דהיינו שעל בניו של אברהם ישנה גזירה שיהיו ארבע מאות שנה במצרים ויטביעו את בניהם ביאור 

גזירות קשות ומשונות, וכן דע לך שאם תהרגני ‘ וישתמשו בתינוקות בתור לבנים לבניית הבתים וכו

הגזירה תחול עליך ואם תעזבני לנפשי הגזירה תחול עלי ועל בני. אליפז השתכנע לא להרוג את יעקב, 

כ חייב לשמוע לציווי אביו, לכן ביקש מיעקב שישיאנו עצה, איך יוכל להתחמק “אבל מצד שני הוא ג

מציווי אביו, יעקב אבינו יעץ לאליפז שיקח את כל הממון שהיה ברשותו וישאיר אותו חסר כל, וידוע 

שעני נחשב כמת, ועל ידי כך תוכל לקיים את מצוות אביך, וכך היה, יעקב נשאר מחוסר כל, וכך הוא 

 גם כן ממשיך לחרן.

באותו רגע, אדם מבוגר מחוסר כל, עני מרוד במלא מובן המילה, הולך יעקב אבינו נתאר לעצמינו את 

 לארץ שלעולם לא היה בה. איזו אישה תסכים להנשא לאדם כזה? איזה אבא יסכים לשדך לו את ביתו?

יר ”וכך אמר: ‘ שיעקב באותו זמן חיבר את מזמור התהילים קכא‘( )פרשה בכתוב במדרש רבא  שִּ

י ים ֵמַאיִּן יָבֹא ֶעזְרִּ המדרש מבאר: יעקב נשא עניו אל הוריו ונזכר איך “ ַלַמֲעלֹות ֶאָשא ֵעינַי ֶאל ֶהָהרִּ

אביו ואילו  ליצחקעבדו עם עשרה גמלים מלאים כל טוב להביא אשה אליעזר שלח את  אברהםסבו 

ם ה”מיד מתחזק ואומר: יעקב אבינו הוא הולך למצוא את זיווגו בחוסר כל, אך  י ֵמעִּ עֵֹשה ָשַמיִּם ‘ ֶעזְרִּ

שזיווגו של אדם לא תלוי בממון ולא ביחוס של משפחה, אלא זיווגו של יעקב אבינו כאן לימדנו “ ָוָאֶרץ

שמיום בריאת העולם הקדוש  )שם(בר חלפתא  רבי יוסייתברך וכמו שאמר ‘ אדם הוא אך ורק בידי ה

    עושה שמים וארץ ‘ ברוך הוא יושב ומזווג זווגים. ולכן ידע ויבין כל רווק בישראל שעזרו מעם ה

, ואם באמת נצא ונחפש אותה, מה שנמצא דבר שלמעשה לא קייםאז כולנו מחפשים את האמת. לצערנו, לא מעט אנשים מחפשים את האמת הפרטית שלהם, 

. אם אדם רוצה אין הרבה משמעות הגיוניתלמעשה זה שטיפות המוח של החברה שבא בתור מסווה של "אמת". למשפט הנפוץ הזה "לכל אחד יש את האמת שלו" 

ת שלי האמלחיות בצורה שהוא רוצה, זאת בחירה שלו. אבל להגיד שזאת אמת..? זה ממש לחיות באשליות... הרי זה בדיוק ההפך ממשמעות המלה "אמת". אם 

לט, שאין מוחוהאמת שלך היא לא אותה אחת, אז היא הופכת להיות דעה סובייקטיבית. לא שייך בכלל לחשוב במושגים של "אמת" במקרים הללו. אמת היא משהו 

וחלט. אני לא ומ לערער עליו. נכון שיכול להיווצר מצב שכל אחד רואה צדדים שונים של אותה אמת, אבל בסופו של דבר אם נחבר את הכל ביחד, נגיע למשהו אחד

 יכול לבוא לבית המשפט ולהגיד לשופט "תשמע, לרצוח זה חלק מהאמת שלי..." מישהו פעם חשב לעשות זאת בלי שיאשפזו אותו לאחר מכן? 

שיסדר לנו את  ורובאופן טבעי אנו נוטים לבחור בדרך הקלה יותר, זאת שנראית טוב יותר, שלא מצריכה מאיתנו מאמץ רב במיוחד. אז כשאנחנו שומעים על איזה ג

וץ על המציאה. נקפהחיים, זה קורץ לנו וכולנו רוצים ללכת אליו. כשיש אופציה לברוח לאלכוהול, סמים או לכל מקום אחר שנראה לנו נחמד וקל להשגה, לא פעם 

. כדי למצוא את האמת לא צריך לנסוע לשום מקום, לא צריך שום כלי, לא צריך זאת לא האמתאבל אפילו לעצמנו אנחנו לא יכולים לשקר כשאנחנו עושים את זה, 

קיים, כל מה  הזהשום כישרונות מיוחדים, למעשה אנחנו לא צריכים בשביל זה שום יכולת גשמית. הדבר היחידי שאנו צריכים הוא הרצון למצוא אותה. אם הרצון 

ְצָמח.  ‘(יב‘, )פהשצריך זה להתבונן ולשמור על הרצון. האמת כבר תגיע לבד. כמאמר הפסוק בתהילים   )רבי רוני פיזנטי(ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ תִּ

ְצָמח   ‘(יב‘, )תהילים פהֱאֶמת ֵמֶאֶרץ תִּ

 ביום חול
8:00 שחרית:  

 לאחר התפילה שיעור "חק לישראל"
17:20מנחה:   

 לאחר התפילה שיעור 
18:15ערבית:   

 לאחר התפילה שיעור הלכה
 מקוה טהרה לנשים פתוח בכל  לילה

 

 

 העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

 אילנה בת שמחה,  חסיבה בת עלו
 ת.נ.צ.ב.ה

 ולבריאות איתנה
 מרדכי בן שמחה, שני בת מזל

ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, לרפואה, להצלחה.  
  956-455-4917לפרטים ולתרומות ניתן לפנות לטלפון: 

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

  17:18הדלקת נרות: 

18:14צאת השבת:   

18:49ר"ת:   

 ביום שבת
17:10מנחה בערב שבת:   

 לאחר קבלת שבת, דברי תורה
כ ערבית של שבת“ומיד אח  

8:30שחרית של שבת:   
 לאחר התפילה, סעודת שחרית של שבת

15:30שיעור גמרא:   
16:50מנחה של שבת:   

 לאחר תפילת מנחה תתקיים סעודה שלישית
18:15תפילת ערבית:   

 לאחר התפילה הבדלה
  

 יישר כח גדול
‘ רפאל עשור’לתורן השבת:    

                             shoovaisraelspi.com“  זמני בית הכנסת "שובה ישראל
 106 Oleander St. South Padre Island, TX 78597   P.O. Box 3766    

ְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ַכָלה  קֹול ָששֹון ְוקֹול שִּ  
ה היום יתקיימו האירוסין“מצא את בחירת ליבו וב‘ זאב טפל’חבר הקהילה   

 כל חברי הקהילה שמחים עימו בשמחתו, ומאחלים לו הרבה מזל טוב ושיזכה 
 לבנות בית נאמן בישראל, זרע קודש של קיימא, בנים ובני בנים לעבודתו יתברך



 “ויצא”הפטרת פרשת  סיפור לשבת
 ח “)סימן תככתב המשנה ברורה  

 “ ויברח יעקב” -להפטיר מב( “ק כ“ס

 כ “עד סוף ספר הושע ואחב( “)הושע י 

 ואכלתם אכול ”לקרוא פסוקים מספר יואל 

 והוא ז( “כ -ו“כ‘ )יואל ב‘ וכו וידעתם‘ וכו

מהטעם שצריך לסיים בדבר טוב וספר הושע 

  “ופושעים יכשלו בם”מסתיים בפסוק 
 “ עמי תלואים” -להפטיר ממנהג הספרדים 

פסוקים ראשונים של ‘ עד אחר בא( “)הושע י

 ב(“)הושע י“ ויברח יעקב”

 לא לשכוח במוצאי שבת קודש

 לברך ברכת הלבנה 
 

 סוף זמן הברכה הוא עד 

 יום רביעי בלילה 
  

 פינת ההלכה
 הלכות רחיצה בשבת

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

 יוסף מוכיר שבת

אסור להתרחץ בשבת במים חמים כל גופו, אפילו אם רוחץ אבר אבר א. 

  שבת.-לבדו, ואפילו אם הוחמו מערב

גם אם אינו רוחץ את כל גופו, אלא רק את רובו, גם כן אסור, דרוב ב. 

הגוף נחשב כרוחץ את כל הגוף ואסור. ואפילו אם המים פושרים אין 

 להתרחץ בהם בשבת.

מותר להתקלח בשבת במים צוננים, ואפילו כל גופו, ובלבד שיזהר ג. 

שלא יבא לידי סחיטת השער והמגבת. ולפיכך נכון שימתין מעט קודם 

שיתנגב במגבת, כדי שינטפו המים מעליו, וינגב בנחת. וכן לא יסחוט את 

 המים שבשער הראש והזקן.

האשכנזים נוהגים שלא להתרחץ בשבת אף במים צוננים שבנהרות, ד. 

וכיוצא, ובכלל זה נהגו להמנע גם מרחיצה באמבטיה או במקלחת. אולם 

במקום שיש צער מהחום או מזיעה מרובה, יש להקל גם לאשכנזים 

  להתקלח בשבת במים צוננים, ובלבד שיזהרו מסחיטה בשער ובמגבת.

מותר לטבול במקוה בשבת במים צוננים, אך יזהר שלא יבא לידי ה. 

סחיטת השיער, או המגבת. אבל במים פושרים אין להקל לטבול בשבת. 

ועדיף שלא יטבול בכלל בשבת מאשר יכניס עצמו בחשש איסור שבות 

בגלל מנהג טוב שאינו חיוב מעיקר ההלכה. ועל כל פנים אין למחות 

 בחזקה ביד המקילים לטבול במים פושרים בשבת.

נשים שחל ליל טבילתן בליל שבת, והמים של המקוה חמים, עדיף יותר ו. 

שתטבול בזמן בין השמשות, דהיינו בתוך י''ג דקות וחצי ]בשעות זמניות[ 

מהשקיעה הנראית לנו, שכל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בבין 

השמשות. ואם אי אפשר לה לטבול בבין השמשות, יכולה לטבול גם 

 לאחר מכן במים חמים, ולא תדחה את טבילתה למוצאי שבת משום כך.

מעיקר ההלכה מותר להתרחץ בשבת בנהר או בים ]כשאינו שוחה[, ז. 

ובלבד שיזהר מלטלטל את המים שעליו בכרמלית. ולכן צריך שינגב גופו 

כשעולה מהנהר. וטוב שימתין עד שהמים שעליו ינטפו, וגם יתנגב בנחת, 

כדי שלא יבוא לידי איסור סחיטה. ומכל מקום כבר נהגו כל ישראל 

         שלמה בן חנה סלין וגיא נחמן בן ליאורהשלמה בן חנה סלין וגיא נחמן בן ליאורהשלמה בן חנה סלין וגיא נחמן בן ליאורהכל הדברי תורה יהיו להצלחת:כל הדברי תורה יהיו להצלחת:כל הדברי תורה יהיו להצלחת: )ילקוט יוסף(להמנע מרחיצה בים ובנהר בשבת, מחשש לכמה מכשולים. 
   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

שבכפרו של יוסף גר איש גוי, יוסף מוכיר שבת מספרת לנו על )דף קיט.( הגמרה במסכת שבת 

עשיר גדול וקמצן גדול, שאהב רק את רכושו. כל הזמן היה מסתגר בביתו המפואר וחושב 

איך יוכל להרוויח עוד ועוד כסף, ואיך יוכל לשמור על כספו שלא יתבזבז. מרוב שחשב האיש 

רק על רכושו, נעשה רע יותר מיום ליום. שום דבר לא עניין אותו, רק הכסף, הרכוש 

והעושר. יום אחד חלם האיש חלום מוזר, חלום משונה בחלום נאמר לו כך: "כל כספך 

ורכושך יהיו ליוסף מוקיר שבת, כי מכבוד הוא את השבת". נבהל האיש העשיר, קרא 

לחכמים וסיפר להם את חלומו. וכך אמרו לו החכמים: "כדאי לך למכור את כל מה שיש לך 

ולקנות אבן יקרה. תוכל לשמור על האבן היקרה מכל, וכך לא תאבד את כספך". עשה האיש 

כדברי החכמים. מכר את כל רכושו, וקנה לו בכל כספו אבן יקרה מאוד. וכדי שיוכל לשמור 

על האבן היקרה, תפר אותה לכובעו. וכך הלך האיש לכל מקום, הכובע לראשו, ולכובע 

תפורה אבן יקרה. יום אחד עבר האיש על גשר מעל לנהר. הוא היה מרוצה מאוד, כי כל 

רכושו על ראשו, וכי האבן היקרה בכובעו.הלך ואמר לעצמו: "איש לא ייקח ממני את כספי. 

כל רכושי בתוך כובעי!" באותו רגע באה רוח סערה, רוח חזקה, וחטפה את הכובע מעל 

ראשו, העיפה אותו, והטילה אותו לנהר. "אוי! אוי ואבוי!" קרא האיש. "כובעי! רכושי! האבן 

דגים רבים. נסחף הכובע  -היקרה!"אך צעקותיו לא הועילו. הכובע נבלע בנהר. ובנהר 

לקרקעית הנהר, נפרמו תפריו, ויצאה האבן היקרה. בא דג גדול מאוד ובלע את האבן. באו 

 הדייגים ודגו את הדג הגדול.

דג גדול מאין כמוהו. שמחו  -ערב שבת. והשעה מאוחרת. הדייגים ראו את שללם  -והיום 

מאוד, ורצו אל השוק למכור את הדג. והשוק כבר כמעט ריק מקונים, כי השעה מאוחרת. 

 עמדו הדייגים וקראו: "דג גדול! דג גדול!"

אך מחירו של הדג היה יקר, והקונים לא רצו לקנותו. לא ידעו הדייגים מה לעשות, עד שיעץ 

 להם אחד המוכרים בשוק:

"לכו אל יוסף מוקיר שבת. הוא אינו חוסך מכספו. הוא מוכן לשלם מחיר גבוה, ובלבד שיכבד 

 את השבת! תמיד בוחר הוא את הטוב ביותר בשוק לכבוד שבת".

הלכו הדייגים אל ביתו של יוסף. שמח יוסף כשראה את הדג הגדול, קנה אותו במיטב כספו, 

 ושיבח את הדייגים שהביאו לו דג נאה לכבד את השבת.

והשעה כבר מאוחרת. מיהר יוסף לבשל את הדג לכבוד שבת. הוא ניקה את קשקשיו, פתח 

 אותו, ופתאום: הכל נוצץ... זוהר... מה זה? אבן יקרה בבטנו של הדג... אבן יקרה מכל יקר...

שמח יוסף, אבל השעה הייתה כבר מאחרת. הניח את האבן היקרה למשמרת, וגמר להכין את 

 הדג לכבוד שבת. אחרי השבת מכר יוסף את האבן היקרה, ונהיה עשיר גדול.

 יוסף זה, שהיה מכבד את השבת בעוני, זכה לכבד אותה בעושר


