
 

 לוח מודעות

 ?ולשמח חבררוצה להקדיש משהו בעלון 

טוב נחמד או -איזה מזל
 ?דרישת שלום

עכשיו זה אפשרי
! 

 SMSשלח 

למספר 
050-6333363  

עד ליום רביעי בצהריים
 

’ציין 
לוח מודעות עלון

 ‘ 
רשום את בקשתך

 
ואנחנו נשתדל להכניס

! 

*

הפרסום נתון לשיקול דעת הגרעין
 

 
ועל בסיס מקום פנוי

 

” !חגי שלנו התחתן
ענבי הגפן בענבי הגפן

“ 
חגי והודיה 

 !יקרים נהרי
 טוב -המון מזל

 ! לרגל נישואיכם
שתזכו להרבה שנים 

 
 של שמחה ואושר
שתקיימו בית כשר

 !ונאמן בישראל  
... והכי חשוב

 ,אתם כבר יודעים
מחכים לכם כאן חזרה ביבנה

 ‘לשם שמים’אוהבים  ...
 

03:51 01:51 



 

 .שכם אחד
מספרת כי ( ב"ה ע"ק)הגמרא במסכת סנהדרין 

, תולדותיה של העיר שכם רצופה חטאים
שכם מקום מזומן ': כישלונות ומשברים

בשכם מכרו את , בשכם עינו את דינה: לפורענות
ואלו ..." בשכם נחלקה מלכות בית דוד, יוסף

שלוש העברות . מקצת הקלקולים של העיר
גילוי עריות , עבודה זרה: החמורות בתורה

 .ושפיכות דמים שזורות בתולדות העיר הזאת
 
הסירו את אלהי הנכר "יעקב מבקש מבניו : ז"ע

 (בראשית לה" )אשר בתככם
 

בשכם בא לידי ביטוי באונס של : גילוי עריות
חכמים מסבירים שזה . דינה בידי שכם בן חמור

היה פריצת גדר באותה תקופה כי מדור המבול 
בראשית רבה )גדרו אומות העולם עצמם מעריות 

 ('ה', פ
 

לכו "בשכם קראו אחיי יוסף : שפיכות דמים
דרך ירצחו : "וכן הנביא הושע כותב" ונהרגהו

וכן עד היום נמצאים שם רוצחים ( 'ט',ו" )שכמה
 !שפלים

 
לכאורה מי שרוצה לשמור נפשו ירחק מן העיר 

אך יעקב מוצא לנכון דווקא להביאה לבנו , שכם
, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך: "יוסף כמתנה

, ח"מ" )אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי
 (.ב"מ

 
כדי להבין זאת צריך להסתכל 

מצד אחד הוא , בדמותו של יוסף
המשביר לכל 'איש מעשה גדול 

שבכל מקום מסתדר ומסדר ' הארץ
אך יש ביוסף גם את מידת . הכל

היודע להתמודד עם " צדיק יסוד עולם"ה
המציאות על כל מבחניה ולהפוך כל משבר 

עם ניסיון , יוסף מתגבר על כל האתגרים. לאתגר
עם  גבורהב, ז"העצום במצרים כנגד ע אמונהה

הניסיון של אשת פוטיפר תחת גילוי עריות ועם 
בניסיון עם האחים תחת שפיכות  אהבהה

 . הדמים
, לכן נותן לו יעקב את העיר שכם כנחלה יתירה
כי רק הוא הצדיק יסוד עולם יכול להתמודד 

וכך . עם העיר הזאת אמונהו אהבהב, גבורהב
: אמר רבי פנחס, 'המדרש כותב ברוח מילים אלו

וגברת עליה [ במעשה דינה]בשכם נפרצה הערווה 
לפיכך תהיה חלקך  –[ עם אשת פוטיפר]
 ('ט, בראשית רבה צט)' 
 

בימים אלו שורצים בשכם מחבלים ארורים 
לא בכדי , הממלאים את הארץ היפה ברצח וחמס

ניתצו את קבר יוסף אשר אורו זורח כנגד אפלת 
אך יבוא יום ועוד , רשעתם
' שלם עיר שכם'נשוב ל

 .בשלמות של יוסף הצדיק

 ג“טבת התשע‘ טו  351עלון מספר ‘ ויחי’שבת פרשת 
יבנה ובמיילים -גן, ניר גלים, בן זכאי, קיבוץ יבנה, גבעת וושינגטון, בית גמליאל, העלון מופץ ביבנה

 43:61:   יציאת שבת 42:61:  כניסת שבת
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תן 

מ
 



היה  4981-4:91חי בין השנים 
אביו , רבה'לרבה הראשי של ג

. היה רבי שלום הכהן ותראּכי
בילדותו משפחתו הייתה 
עשירה מאוד ודאגה לכל 

עם , מחסורם של עניי העיר
השנים משפחתו נקלעה 

לקשיים כלכליים והגיעה לחיי 
משה הצעיר , עוני מחפירים

החליט לסגור את הגמרא 
ולעזור למשפחתו בעול 

הוא עבד כמגיהה , הפרנסה
היה  48בגיל . ומעתיק ספרים

לשוחט הקהילתי אך קושי 
, העבודה בשמש הקופחת

הביא עליו את מחלת הקדחת 
עקב , ופגעה קשות בראייתו

זאת עזב את העבודה והמשיך 
התחתן עם  14בגיל . בלימודיו

בהיותו בן . בת דודו מסעודה
התבקש לכהן במשרת   19

רבנות אך הוא סירב מכיוון 
ם פסק שאין לקבל על "שהרמב
רק לאחר שנים רבות , כך שכר

 14כשהוא בן  4:48בשנת 
הסכים להתמנות לחבר בית 

עם הזמן , רבה'הדין בעיר ג
נתמנה לראש בתי בדין 

והאחראי על כל ענייני הדת 
הרב כלפון היה תומך . בעיר

נלהב של התנועה הציונית עד 
כדי כך שלאחר קום המדינה 

התקין לחגוג את יום 
העצמאות שלושה ימים 

 וכך כתב !!  רצופים

מעתה אין ספק כי זהו "
, ראשית והתחלת הגאולה

וראוי לכל איש ישראלי לתת 
אלפי תודות לו ברוך הוא על 

כי פקד , הגאולה ועל התשועה
את עמו והוציאנו משעבוד ' ה

טען שצריך להכיר  ,"לגאולה
את פועלו של הרצל וכך כתב 

 עליו 
בימינו אלה הופיע בקרבנו "

איש רם המעלה זך השכל וחד 
בנימין זאב הרצל , הרעיון

המציא רעיון נכבד ... שמו
להיות כל איש הבא להסתופף 

בצל החברה הציונית ובשם 
ודפק על פתחי ... ציוני יקרא

מלכים ורוזנים לקחת מהם 
משפט גלוי להיות ארץ 

לעת . ..."ישראל לנו כמלפנים
זקנותו רצה לעלות לארץ ושם 

אך הדבר לא צלח , להיקבר
טבת ' ביום שבת ביח, בידו

הרב הראשי  87בגיל  4:91שנת 
רבה מסר את נשמתו 'לג

כל רחובות העיר , לבורא
התרוקנו והחנויות נסגרו 

אפילו , וכולם הלכו להלוויה
נציגי הממשלה התוניסאית 

. והצרפתית הגיעו לחלוק כבוד
חלקו לו כבוד  1119בשנת 

כאשר , בפעם האחרונה
שנה לאחר פטירתו  99הצליחו 

להעלות את עצמותיו לארץ 
רבים הגיעו להר , הקודש

המנוחות ביניהם הרב עובדיה 
הרב כלפון הותיר אחריו . יוסף

ספרי הלכה  11למעלה מ 
חלקם מוכרים מאוד כגון 

, "דרש משה", "זכות משה"
שואל "ת "ושו" ברית כהונה"

לרב משה כלפון נולדו ". ונשאל
 .שני בנים וארבע בנות

 

 כמה מילים 
 על הצדיק

 הכהןמשה כלפון ‘ ר

4781-4591 

 בי‘שלומי חג



  ברכות התורה /הלכות השכמת הבוקר 

 

על כך מסביר " ויחי יעקב בארץ מצרים"
לפי ? למה פרשה זו סתומה: המדרש

נסתמו עיניהם וליבם , שכיוון שנפטר יעקב
שיעבוד הגוף . של ישראל מצרת השעבוד

אך . אומנם תרם החל עד מיתת השבטים
 -מידתו של יעקב. השיעבוד הרוחני החל

, וכיוון שמת יעקב, תתן אמת ליעקב. אמת
נסתרה האמת הפנימית עד שהלב והעיננים 

לא היו רואים ומרגישים אלא רק הצד 
וזה . וזה העיקר הגשמי. הגשמי, החיצוני

, שנזכה לגאולה שלמה! עיקר הגלות
שבת שלום . לראות את אמת יעקוב

 .אליסף
 
" אשר לקחתי מיד האמרי בחרבי ובקשתי"

 -בצלותי ובבעותי': ואונקלוס מתרגם
מה : ואומר הרבי בקוצק' בתפילתי וברצוני

, כשם שבקשת? טעם נמשלה תפילה לקשת
 -ככל שאדם מושך אליו יותר את המיתר

כך גם . הרי החץ מרחיק יותר לעוף
ככל שאדם מתרכז יותר בכוונת , בתפילה

מרחיקה התפילה לעלות ולבקוע  -הלב
שנדע לפתוח את ליבנו בתפילה . שחקים

שבת . ושתתקבל תפילתנו ברחמים וברצון
 !שלום ומבורך 

 

יורדים מן הרכב ומתארגנים ליציאה , בוקר קריר ונעים
נושאים את התיק עם כל הציוד על הגב ומביטים , למסלול
 ,קדימה

, באתגר של גיבורים, זה מה שבחרתם, "מטיבי לכת"מסלול 
 ,אתם יודעים שאתם מסוגלים

 . ההר.. הנה הוא...פונים בסלע הגדול ואז, עוברים את העיכול

אומרים שמשם הנוף הכי יפה , פסגתו נושקת לשמיים, גבוה
 ,"הטיפוס שווה כל רגע", שיש

, כשתגיע לפיסגה תרגיש את זה", "מרגישים הגשמה מיוחדת"
 ..." שלווה מיוחדת

נראה ממש בלתי , כ גבוהה"לא סיפרו שזה כ.. לא מצליח לנשום
 ..אפשרי

 

מתאר לנו את דרכי האבות  -ספר בראשית הוא ספר הישר
להביט על האבות , ומתוך כך מהי הדרך הנכונה לאדם

הביטו ",  להבין מה אנחנו, והאמהות הקדושים ומהם ללמוד
אברהם -הביטו אל.  מקבת בור נוקרתם-ואל, צור חוצבתם-אל

בתום ספר (. 'ישעיהו נא)" שרה תחוללכם-ואל, אביכם
, ישראל בעצם-את עם -בראשית יעקב אבינו מברך את השבטים

לכל אחד הברכה המיוחדת שמתאימה לאופיו ולתפקידו 
 . כוחותיו, כל אחד והמיוחדות שלו, בבניית העם וקיומו

ואני אישית קצת .. אנו ניצבים אל מול הגודל העצום הזה
 ?מאיפה מתחילים? כיצד אוכל להגיע לשם, נבהלת

כאשר אתה מתחיל אתה .. מוכרת גם תחושת הטיפוס על הר

 ,לא מאמין באמת שעד לשם אפשר להגיע, קצת בשוק
לצעוד  -וטובים השניים מן האחד, אך מתחילים בפסיעה אחת

ואז צעד ועוד צעד , שותפים לאידיאל, יחד עם שותפים לרעיון
כאשר בודקים בדרך שאנחנו אכן בדרך הנכונה ולא טעינו 

 .ואם אכן טעינו לשוב למסלול ולתקן, בדרך
כל צעד שאעשה יוביל , הטיפוס עצמו הוא חלק מן המטרה

 .טוב יותר, אותי למקום גבוה יותר
אנו מכירים לצערנו מציאות שאנו –..." הבן יקיר לי אפרים"

, ומרגישים שקצת איבדנו את הכיוון.. סוטים מן הדרך, נופלים
מה יקרה כאשר כבר לא תעמוד ? והאם בכלל תתקבל חזרתנו

 ? לנו זכות אבות
אומר לנו מתוך כל " נביא החורבן", ה דרך הנביא ירמיה"הקב

מתוך כאב גדול אך אמון , הקלקולים והקשיים של דור החורבן
אם ילד , הבן יקיר לי אפריים" -ואהבה גדולים עוד יותר

המו מעיי , כן-על; זכור אזכרנו עוד, מדי דברי בו-כי--שעשועים
 ('ירמיה לא" )יהוה-נאום, לו רחם ארחמנו

אם רק נפסע עוד צעד בגבורה , אנו מסוגלים, ה מאמין בנו"הקב
, נפסע בדרך הנכונה, נגיע, גדולה עם אמון בכוחותינו ומטרתנו

 ',ה-בדרכו של עם, בדרך האבות והאמהות
למסילה , שיתי ליבך--שימי לך תמרורים, הציבי לך ציונים"

המשך " )ערייך אלה-שובי אל, שובי בתולת ישראל; דרך הלכת
 (הפסוקים בירמיה

 -ה במהרה להתגשמות דברי הנביאים ונבואת ישעיה"ונזכה בע
, וישם מדברה כעדן, חורבותיה-ניחם כל, ניחם יהוה ציון-כי"

 ."תודה וקול זמרה, ששון ושמחה יימצא בה; יהוה-וערבתה כגן
 

 .שלום-שבת

 רחל דעדוש
 ספר הישר

כדי שיהיה , לאחר ברכות התורה יש ללמוד מעט. א
ואף שיש סוברים שאף אם לא למד ]לברכה על מה לחול 

ולכן אם שכח , [יש להחמיר וללמוד מיד, מיד חלה הברכה
לאחר ברכות ללמוד מיד 

לצאת ידי חובה יכוין , אלו
אהבה '/'עולםאהבת 'ב

מיד לאחר וילמד ', רבה
ע "שו) .התפילה

 (מז' ב סי"ומשנ

  
ללמוד את ונהגו . ב

הפסוקים של שלשת 
שיש בהם , ברכת כהנים

שהוסיפו לומר ויש . ברכה
דברים שאין אלו 'משנת 

ואת הגמרא של ', להם שיעור
כדי ', אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה'

 (שם) .משנה וגמרא, לקיים לימוד מקרא




