
  

 שיעור הלכה 

די"גליון  ותשע" יחיופרשת    

 פינת האקטואליה

x  כיצד מקיימים את מצוות
 ?כתיבת ספר תורה

x איך מכבדים ספר תורה? 

x  אילו ספרים מניחים מעל
 ?אילו ספרים

x  האם מותר לשים ספר
קודש על הראש כדי להגן 

 ?מהגשם

x י מוכר מה עושים כשגו
 ?תשמישי קדושה

x  האם מותר להשתמש
בכתב אשורית לדברי 

 ?חול

x  אילו סוגי אנשים קיימים
 ?לםבעו

את התשובות תשמעו 
בשיעור ההלכה לפני 

 !התפילה

 חסידיתהאימרה ה

באותיות התורה שורה קדושה 
 .מיוחדת

 המגיד ממעזריטש זי"ע

 בדיחותא
מעורבת בשכונה 

ושלים גרו שני שכנים, ביר
לשניהם ו משה ומוחמד,

 .היה בית זהה לחלוטין

יום אחד, משה החליט 

 נושא השבוע
, המדבר מהלכות כתיבת ספר תורה, וכבוד ספרי בקיצור שולחן ערוך נלמד את סימן כ"חהשבוע אנו 

  הקודש. כמו כן נתחיל את סימן כ"ט המדבר על המידות בהן ראוי לאיש יהודי לדבוק.

ניקה, האוהבים מתמטיקה, ישנם האוהבים בוטמסוים. ישנם  דעת ישנם בעולם אנשים האוהבים תחום
ובוודאי לא  מכבד אחד מהם אף משום מה, לעולם לא תראו שטויות אחרות.וישנם המתעניינים בספורט וב

ותו  ילםלי קיבול עבור המידע הרלוונטי בשבכ כספר העוסק בתחום שלהם, הספר בשבילם הוא סה" מנשק
 לא.

. כי התורה היא לא עוד איזה תחום דעת הרודית, מכבדים ומנשקים את ספרי התאולם אנו, בי האומה היהו
התורה היא מהות החיים של היהודי, כל היהדות שלנו נמצאת בתורה. לכן, אנו מכבדים ומנשקים  בשבילנו,

 את הספרים בהם התורה נמצאת.

 שאמר קדיש על עצמוהנער  –סמי רוזנבאום  שהיהמעשה 

 

 
צייד הנאצים  סיפור מרטיט זה סיפר

ז"ל, ששמע  שמעון ויזנטל הידוע,
מאשה בשם גברת רביץ מהעיירה 

 ה שבפולין.ראבק
, יום אחד, מפקד האס אס שבאיזורם

הוציא הוראה  ווילהלם רוזנבאום ימ"ש,
לכל יהודי ראבקה, שעליהם להתייצב 
בבית הספר המקומי לצורך 

טיבה של "הרשמה". כולם ידעו מה 
"הרשמה" שכזו, אך לא נותרה 

 בידיהם כל ברירה וכולם התייצבו.
התחילו להקריא את כל שמות 

ים, והמפקד החליט בו במקום היהוד
מי יישלח לעוד כמה חדשי חיים 

דה, ומי יישלח למוות במחנות העבו
 מיידי. 

עצר את הקראת השמות, וצעקה מקפיאה פרצה מגרונו: "מי הם  כזראלפתע, המפקד ה
הוא השתולל ורתח מזעם היהודים הארורים שהעזו להשתמש בשם גרמני טהור, רוזנבאום?", 

שהוא , לא לפני חת רוזנבאום להורגפ" להוציא את משתלמידיו"וא הורה ללאחר בירור קצר, ה
 הצליף בהם מכות הגונות בשוט שבידו.

, נער יה למשפחת רוזנבאום עוד בןלפי הרשימות שבידו, האך גם זה לא סיפק את יצרו החייתי, 
. הוא שלח לשם שוטר יהודי עם סוס ועגלה בשם סמי שעבד במחצבה בזאקריטי בן חמש עשרה

שיביא אותו באופן מיידי. השוטר המסכן נסע לזאקריטי, וחשב כל הדרך על איך הוא יסמן לסמי 
ו ושמעו ממנו שהוא שהוא בסכנה, ועליו לברוח, אך טרם הספיק, שומרי האס אס כבר ראו אות

 מחפש את סמי רוזנבאום. עכשיו שום בריחה כבר לא תעזור, כי אז יהרגו אותו במקומו.
הוא סיפר לסמי בקצרה על המצב הביש בו הוא נמצא, וסמי, למרבה ההפתעה לא בכה, רק 

 נכנס, פרש מפה על השולחן, לקח ששה פמוטים סמי ,ביקש לעבור דרך ביתו. כשהגיעו לבית
והדליק נרות לזכר אביו, אמו, ואחותו שנרצחו זה עתה. לאחר מכן, לקח סידור ואמר את תפילת 
הקדיש לעילוי נשמתם. הוא החל לצאת, אך אז פתאום נזכר, הוא חזר על עקבותיו, והדליק עוד 

 המקווה שמימיו מגיעים ממעיין הבעל שם טוב



למכור את ביתו תמורת 
ולמחרת הוא  ,₪מיליון 

מגלה שגם שכנו מוחמד 
מציע את ביתו למכירה 

 .₪מיליון  2תמורת 

הוא שואל את מוחמד: 
יך אתה מצליח תגי לי, א

לבקש כל כך הרבה, הרי 
דירותינו הן בדיוק אותו 

 דבר?

ומחמד עונה: מה אתה 
רוצה? לך יש שכן ערבי 
אז זה מוריד במחיר. לי 
יש שכן יהודי, אז המחיר 

 עולה...

 מי אנחנו
עלון זה יוצא לאור על ידי חבורת 
שיעור הלכה, המתקיים מידי יום 
במדרשה החסידית קודם תפילת 

השיעור  .7:30שחרית בשעה 
נמסר ע"י ר' ניסן משה פודולסקי, 

 מנהל הפנימיה.
המדרשה החסידית מגדלת 

אוהבי תורה בחורים יראי ה', 
 .ואנשי מעשה

 צור קשר
http://www.mcl.org.il 

nisanpodolsky@gmail.com 

, גם על רג בעוד מספר דקותהיי הוא גם הולך להוי נשמת עצמו, שהרשני נרות, הפעם לעיל
זומן וכך כשהוא מוכן ומ ,השוטר היהודי לא יכול היה לעצור בעד דמעותיו הקדיש סמי לא ויתר,

 אל מותו. לחיי העולם הבא, צעד סמי הי"ד
ור זה מפי הגברת רביץ, כל שנה, באותו תאריך, היה מוציא שני מאז ששמעון ויזנטל שמע סיפ

 מי רוזנבאום הי"ד.ות, ואומר קדיש לעילוי נשמתו של ספמוטים, מדליק בהם נר

 מחילה - ויחי פרשת השבוע
 

 

 

 

 

בסוף הפרשה, ממש לפני 
שנסיים את חומש בראשית 

"חזק חזק", ישנו סיפור ונזעק 
 דרמטי ביותר.

, נקבר מויעקב אבינו הולך לעול
בארץ כנען, ועכשיו כולם חוזרים 
אבלים למצרים. לפתע שמים לב 
אחי יוסף, שאולי המצב שלהם 
לא כל כך טוב. אולי אחיהם 
יוסף שבעבר מכרוהו לעבד, לא 
באמת מחל להם מחילה 

כל מה  אמיתית מכל הלב, אלא
שהוא עשה היה רק לכבוד 
אביהם הדגול, ועכשיו שאביהם 

 איננו, יחפש להענישם.

לפיכך הם באים אליו ומספרים 
לו על כך שאביו ציווה עליהם 

והם  לבקש שוב את מחילתו
מבקשים שהפעם ימחל להם 

 מכל הלב.

  
אני?  אל תיראו. כי התחת אלוקיםכשיוסף שומע את זה, הוא פורץ בבכי, ואומר להם: "

 כיום הזה להחיות עם רב".עשה  עלי רעה, אלוקים חשבה לטובה למען ואתם חשבת

ולפעמים זה מיד זה קל למחול, לנו עוול ומבקש את מחילתינו. לא תלפעמים מישהו עושה 
, או אפילו מאד קשה למחול. ליוסף הצדיק גם היה קשה למחול, הוא אף פרץ אפילו קשה

בסופו  בבכי כשהם הזכירו לו את הסיפור שבו הוא הופרד באכזריות מאביו האהוב. אבל
 של דבר הוא מחל להם מלב שלם.

למה? כי הוא התבונן בכך שבסופו של דבר הרי היה זה חלק מהתכנית האלוקית להוריד 
את בני ישראל מצרימה, ואם זהו רצון ה', מה לו כי ילין עליהם? גם אנחנו, כשנתבונן 

לנו הרבה ונפנים כי המעשה שאנו מתבקשים למחול עליו הוא חלק מתכנית אלוקית, יהיה 
 יותר קל למחול.

 

 עתיקה של קבר יוסף הצדיק בשכם ת"ו תמונה


