
 
  
 
 

                  
  משרד החינוך               קהילהאגף חברה ו

  ית יהודאגף לתרבות ה                      המחלקה לתרבות              
 מחוז ירושלים                                               ותרבות תורנית              

               
  

  בעריכת: הרב נחום גמליאל 

     :לקח מהפרשה   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
     
  

  
  

  

  
    ינת ההלכה פ

  

  
  

  
  

  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  

   (ד' ב') ..."לֹא ֹתִספּו ַעל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ְולֹא ִתְגְרעּו ִמֶּמּנּו"

  להתבונן בתוכנם: ראוי זה לזה, ו וכיםסמ הנכתבו בפרש הבאים פסוקיםהשני 
  ממנו“.נכי מצווה אתכם ולא תגרעו . ”לא תוסיפו על הדבר אשר אא

  חיים כולכם היום“.  - ”ואתם הדבקים בה‘ אלוקיכם ב. 
להעמיק בו: מה מקור הדרישה   צריךאבל עדיין  .  הפך לאזהרה מוכרת  גורע“  - : ”כל המוסיף  והפתגםלהבין,  אפשר  את הציווי הראשון  

בעריצו פה  מדובר  שאין  הדבר  ברור  התורה.  מציוויי  מאומה  לשנות  ברצולא  או  חלילה,  שלטונית,  שקיימת  ת  אבסולוטית,  לשליטה  ן 
  בידיו של בורא עולם. מה, אם כן, מסתתר בעומקו של פסוק זה?ממילא 

שהקיסר התעקש, מכיוון  שקיסר רומי ביקש מרבי יהושע בן חנניה לראות את אלוקים.    (חולין ס)  ז“ל מספרים : חקשה גם על הציווי השני 
בחודש  אציוה יהושע  רבי  ואתמוז  ו  הלוהטת  בל  ממנו   ביקשל השמש  רבי    ה.הסתכל  לו  הסביר  במשימה.  נכשל  שהקיסר  מאליו  מובן 

”השמש בורא    היא  יהושע:  של  מברואיו  יכול  ועולם  אחת  בהאינך  אלוקים?!“.ו  להביט  את  לראות  לעובדה   ברצונך  מודעים  כולם 
ר מקפיא או ללהט איום, על אחת כולנו נידונים לקוהיינו    - מעט  ם תתקרב אליו  , או אכדור הארץמ ם השמש תתרחק מעט  המדעית שא 

  כמה וכמה שלא ניתן לגעת בה. איך, אם כן, ניתן להעלות על הדעת שאפשרי הדבר להידבק בו יתברך?
, כנגדם יש בגוף  'מצוות לא תעשה' )  365(  ושס“ה  'מצוות עשה')  248ביאורם של דברים כך הוא: בתורה הקדושה ישנם רמ“ח (ו

  . ’תורה‘ מלשון ’הוראה‘ גידים.“ח איברים ושס“ה האדם רמ 
  הקב“ה רוצה להיטיב עם בני האדם שברא בעולמו, לכן נתן להם הוראות לצליחת החיים עלי אדמות בצורה הטובה ביותר. 

ית וזכה לא זו בלבד, אלא שפירות השכר על המצוות ניתנים בעולם הזה, והקרן קיימת ומצפה לעולם הבא לשלם מתן שכר בצורה רוחנ 
    הרבה יותר מהנאות העולם החומרי.הטובה  - 

חלילה יחליט החולה להתחכם או לנסות אופציה   ם התרופה בדיוק רב, וא  וליטול את לציית להוראות    צריךרופא,  החולה שקיבל מרשם מ
  מבינים.  נוזה כולואת רפא.  תייתכן שלא י - אחרת 

התרופות   התורה  - כמו  מצוות  ומטע  .גם  מדויק  מצפן  במשעהן  לאדם  אנרגטי  היומיים  ן  החיים  וציצית)  ולי  כתפילין  מצוות  קיום  (שבת, 

יצר הומול פיתויי  (לא לנקום ולא לנטור); בהתמודדות מול התנהגות לא נאותה בסביבתו  (עזוב תעזוב עמו, ואהבת לרעך כמוך);  בתסבוכות רגשיות  
  (לימוד תורה ומוסר). מות רוחני   מלכודותב  ות ולהפיל אכדי ת אשליו לו בכל הזדמנות מעבר לפינה ויוצר  אדםכל ממתין ל אורב ו ש
יוריד משמ  מי חליט על דעת מחולה שוא דומה ל התורה, השציוותה  מצוות  הנסה להוסיף מצוות על אלו שנצטווה בהן, וקל וחומר אם 

גם    דמיין...הרע איננו רוצים ל   הכדורים שהוא נוטל לרפואתו. במקרה הטוב זה יסתיים ללא נזק, ובמקרה  סוג וכמותעצמו לשנות את  
לשמור שלא תהיינה חלילה פרצות בציוויים שקיבלנו מסיני.  שנועדו  על התורה, אינן אלא גדר וסייג  מוסיפים  שכביכול    םתקנות חכמי

סר רלוונטי  מאורעות שאירעו לאבותינו וטומנים בחובם מן  ציינועדו ל  –תעניות  ארבע  פורים, חנוכה ו:  חכמים   גם החגים שנוספו על ידי
  לימינו אנו, אך לא מדובר בהוספה. אף 

הוא בעצמו   שנתן לנו  בבורא עולם באמצעים אחרים ממה  מי    - לנסות להידבק  להדרכתו של  פרי. רק כשניצמד  תניב  זו פעולה שלא 
  נגיע לשלמות רוחנית ולאושר הפנימי שלנו.  - שאמר והיה העולם ונקיים את מצוותיו 

, כך ”חיים כולכם  בהוראותיו והדרכותיוככל שתדבקו יותר באדיקות    - ם בה‘ אלוקיכם“  ק: ”ואתם הדבקיכעת נבין גם את לשון הפסו
  גד שכטמן)  ר' (עפ"י מאמר של           איכות החיים שלכם תהיה מרוממת ונעלה יותר. - היום“ 

  

 כשרות   / הדרכה לנופשים
  .  אסוריםלא להיכשל במאכלים  בטיול קל יותר להיתקל באוכל לא כשר וצריך להתארגן מראשא: 
מזון ב:   המשווק  אחר  למקום  או  למסעדה  שנכנסים  לפני  תעודות כשרות.  תיירים ללא  המתבססות בעיקר על  חנויות  ישנן 

  .צריך לבדוק תעודת כשרות ולדבר עם המשגיח לוודא שאכן יש כיסוי לתעודה
חדר בבית מלון צריך לוודא תעודת כשרות, ולדבר עם   ישנם בתי מלון שהכשרות בהם מפוקפקת. לפני שמזמינים  :בתי מלון

  איזה רמת כשרות יש למלון.משגיח כדי לדעת ה
הארוחות המוגשות במטוס נקנות בדרך כלל בארץ המוצא של חברת המטוסים. חברת טיסה מאנגליה, קונה    :ארוחות במטוס 

 לפני טיסה חייבים להזמין מראש אוכל כשר.   האוכל ממפעלי מזון באנגליה. בכל הארצות האוכל הסטנדרטי הוא טרף.את  
הנוסעים בחברות טיסה ישראליות מקבלים בדרך כלל אוכל כשר, אך מי שמעוניין באוכל כשר למהדרין חייב להזמין זאת 

  מראש.

 פ תש"  נחמושבת   –ואתחנן פרשת  – 533' עלון מס



  ת יגמרצה ויועצת זו – שושנה גמליאל -   חינוך ילדים

  מרצה ויועצת זוגיתשושנה גמליאל   -חינוך ילדים 
  ית ומשפחת
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  חינוך בחופש הגדול 
  

שהילדי לחשוב  במסגרות  מקובל  מתחנכים  החינוך ם 
השנה כל  זמן'  ,במשך  'פסק  יש  ואפשר   ובחופש 

שרוצים מה  טע.  לעשות  זו  במשך  וובכן  גדולה.  ת 
בימי   להתנהג,  צריך  איך  שומעים  הילדים  השנה 

הם   ההוריםהחופשה  שלנו  ההתנהגות  את   רואים 
אותנו,  בפועל עקרוני מה    לומדיםו  ,בוחנים  באמת 

י  –וחשוב   ומה פחות חשאת זה הם כנראה  וב  אמצו, 
הם רואים איך  .  ..רק סיסמאות  שמעו זה ומה ש  –לנו  

איך   ...ם את המלוןאנו משאירים את החדר כשעוזבי
מהבריכה יוצאים  ואיך  בחוף  מתנהגים  הם ו  ,אנו  כך 

צניעות   זו  מה  חינוך עבורנו.  לומדים  אין  בחופשה 
שהוא   אישית  בדוגמה  חינוך  יש  בהחלט  אבל  רשמי, 
במשך   שומעים  שהם  מהערכים  ערוך  לאין  חשוב 
רק   אישית.  ומדוגמה  מחינוך  חופשה  אין  השנה. 

רבחופ האמת  מה  מבינים  הם  האמת  ש  ומהי  בפה  ק 
והיו ע קביים בכל מה שעקרוני לכם  שבלב. התאמצו 

 . שושנה ,שלוםשבת         בחיים.
  

  שימחל'ה  / כמת חייםח

 - אתה, לא אכפת לך אם ההוא  –'אם אתה 
  'אוה

  
  ) ' כה, 'ג( "...ֶאְעְּבָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה"

מפני מה נתאווה משה ליכנס ר' שילא:  וכי לאכול מפריה    "דרש  לא"י? 
צריך?ה מ  וא  אמר  כך  אלא  צריך?  הוא  מטובה  לשבוע  הרבה  שאו  ה: 

אכנס אני לארץ    - ימין אלא בארץ ישראל  יוו ישראל ואין מתקטמצוות נצ
כ שיתקיימו  עכדי  יד.(  " דייל  ולן  סופר)  סוטה    , שואל   )תורהלבפירושו  (  הכתב 

כתוב לא  הוא  '   :למה  מפריה  לאכול  ישו?  רוצהוכי  לשון    מדוע  כפל 
ע"פ הרמב"ם שהברכות  תרץ  ואפשר ל  ?לאכול מפריה ולשבוע מטובה

מטרש א"י  וישיבת  בעבודת    תןבתורה  וטרדות  הפרעות  לנו  יהיו  שלא 
כמו  ו  א"י מהווים הכנה לעבודת ה'  ה'. רואים שהשפע והברכה וישיבת

ה ולשבוע מטובה" שע"י  "לאכול מפרי  ' מעין שלוש 'שמברכים בברכת  
א"י   פירות  נפשנאכילת  את  בארנרומם  בתורהנו  ודשהק  ץו   . חכים 

רוחנית    ה במדרגהיה  משה שלתכלית זו של אכילת פירות א"י מיותרת  
רוחנית  וגבוהה   לשלמות  לו    כברהגיע  היה  לא  א"כ  צורך  בחו"ל. 

ובאווירה המחכים.  פירותיה שהדאגות    לא נזקקו  בקדושת א"י  לשובע 
וכי לאכול מפריה  'ושאלת הגמ'    ו בעבודת ה'. ל   והחסרונות לא הפריעו 

צריך הוא  מטובה  לאכילת  '  ולשבוע  זקוק  כמשה  רוח  ענק  וכי  מובנת: 
נפשו? את  לרומם  כדי  א"י  שהשיבה ו  פירות  רק   רץלאכנס  היל  רצה: 

  ) ילקוט לקח טובעפ"י (    ..התלויות בארץ. ם את המצוותשרצה לקיי מפני

  

    .אתר חב"ד  –  ברכה מרחיבה
שרגא זכה  מליובאוויטש  לרבי  טיסה  "בכרטיס  מקומו:  על  לוין  אליהו  הרב  את  העמידה  הכרוז  לוין!".  - קריאת  בכנס  זה  פייבל  היה 

אירוע מרשים המתקיים בכיכר השבת, בו נוטלים חלק כרבבת ילדים.    ).1990(ל"ג בעומר בירושלים בשנת תש"נ    המרכזי של תהלוכות
לילד ולהוריו". ברור מהיר   –ין. "הזכייה כמובן משולשת", הבהיר הכרוז. "שלושה כרטיסים  שרגא שלנו? הרב לוין התקשה להאמ

הוריו של שרגא, זכו בכרטיסי    –גם הוא ואשתושקור בחצר הרבי. מה שאומר,  יורק, לבי-אכן, ילדו זכה בכרטיס טיסה לניושהוכיח  
לוין אינ  החסידות. כתלמיד בתלמוד    , התחכך כבר מילדות באורחותחב"ד. אולם הרב אליהו, ראש המשפחה  יחסיד  םטיסה. משפחת 

ם השנים, גברה הערצתו לחסידות חב"ד  כנסת חב"ד במאה שערים. ע- ביתב   לשמוע שיעורים בחסידות  חולימי התורה 'עץ חיים' נהג ב
  ובמיוחד למנהיגה, הרבי.  

רב לוין, הרב אליעזר ליכטנשטיין. הרב ליכטנשטיין את הזמנת הכרטיסים ואת הדאגה לכל הפרטים הנלווים לקח על עצמו ידידו של ה
בשדה לוין  משפחת  פני  את  שיקבל  למלווה  אפילו  הקטנים.  הפרטים  לכל  בניו- דאג  מארחיהם,  יורק  - התעופה  דירת  אל  אותם  ויוביל 

זוכר כיצד חש ברוך הלברשטם. החוויות הרוחניות בחצר הרבי נחרתו עמוק בלבם של שרגא והוריו. הרב אליהו  - משפחת הרב חיים
ן!  - מ- 'מחושמל' באותו רגע שסיים הרבי שיחה תורנית באיחול לבוא הגאולה בקרוב ממש, וכל החסידים זעקו בבת אחת בקול גדול: א

פעם הראשונה שזכתה משפחת לוין לעבור בעת חלוקת דולרים לצדקה ולברכה, ציין לפני הרבי המזכיר הרב יהודה לייב גרונר, כי  ב
. הרב אליהו לוין סיפר לרבי כי הוא נכד של רבי אריה לוין (רבם של האסירים). פניו של הרבי אורו ממש והוא חזר הם זוכים בגורל

ן זכר צדיק לברכה". הרבי בירך כי יזכו להמשיך את דרכו של הסבא לדורות הבאים וכי זכותו תסייע להם אחריו ואמר: "רבי אריה לוי
הרבי במעמד כזה, ניצלה הגברת לוין את ההזדמנות לבקש ברכה לכל בני המשפחה שלא הגיעו  לעשות זאת. בפעם השנייה שעברו לפני 

הילדים ב  כל  לחתן את  מיוחדת  ברכה  ביקשה  היא גם  פעמיים: עמם.  ענה בברכה עליה חזר  בדרך התורה. הרבי  ילכו  קלות ושכולם 
מ בחורה  לצדם  עמדה  באותו מעמד  כי  נזכר,  לוין  אליהו  הרב  הרחבה".  ענה "מתוך  לא  הרבי  לשידוך.  ברכה  שביקשה  ישראל  ארץ 

ת אלוקיים, אבל לרבי כנראה לבקשתה. במקום זאת בירכה כי תזכה להיות מורה טובה. "לאנשים כערכנו אין שמץ של הבנה בחשבונו
ארצה, הם ראו   ןיול משפחת יש יותר משמץ כזה. אני מכיר אישית את המדוברת, ועד היום היא לא מצאה את זיווגה"...  עם חזרתם של 

מיד התממשות ראשונה של ברכת הרבי. לאחר חודשים ארוכים בהם עמדה דירתם למכירה ואיש לא התעניין בה, פתאום מצאו קונה 
יהודייה שמבטאה הסגיר את משמ  ובדרכה עצרה אותה  לוין צעדה אל המכולת השכונתית,  גברת  ביום הראשון לשובם.  זה  היה  יים. 

  מן רב אני מחפשת לקנות דירה בשכונה זו. אולי ידוע לך על מישהו שמעוניין למכור?".  מוצאה הבריטי. "מזה ז
ידי עורך דין. הקונה אפילו לא - ור", השיבה. עוד באותו יום נערך חוזה עלגברת לוין התקשה להכיל את הפתעתה. "אני מעוניינת למכ 

צון עז לרכוש נחלה בארץ ישראל והיא מאוד אהבה את השכונה ביקשה לסייר בבית. הספיק לה לראות אותו מבחוץ. פשוט, היה בה ר
יותר מזה שמשפחת לוין חשבה לקבל. כנראה בה התגוררה משפחת לוין, שכונת 'שערי חסד'. ברוב אדיבותה, היא הציעה מחיר גבוה  

באותו יום שולש לידיהם של לא חסרו לה מצלצלין. היא אפילו רצתה לשלם לגברת לוין תוספת של דמי תיווך עבור הקנייה... עוד  
עד שתסתיים  הדופן אפילו הואילה להתיר להם להישאר בביתם הישן שנתיים נוספות,- משפחת לוין מלוא הסכום, במזומן. הקונה יוצאת

בניית דירתם החדשה. כך פסעה משפחת לוין את הפסיעות הראשונות אל הרחבות המובטחת. הסיבה שמכרו את הדירה הייתה הממדים  
לדירתם הישנה, הצליחו לרכוש דירה רחבתהקטנ עין הרע. בתמורה  בלי  והתרבו,  לבני המשפחה שהלכו  ידיים  - ים של הדירה ביחס 

"ברוך   שלמה.  רמת  שבנו  בשכונת  כאשר  הרחבה.  ומתוך  ילדינו,  כל  את  לחתן  "זכינו  מאושר,  לוין  הרב  של  עיניו  נוצצות  השם", 
כיצד בדיוק  מהביקור אצל הרבי, בהיותנו במטוס, אמרתי ל יסתדר.  אינני    –אשתי, מתוך אמונה עזה בדברי הרבי: 'את תראי שהכול 

   ..במלואה".יודע. אך אני בטוח בברכת הרבי'. ואכן, הברכה התקיימה בנו 
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