
הדרך לחיים של משמעות 
- קורס חדש

 -JLI קורס נוסף של מכון רוהר ללימודי יהדות
יוצא לדרך בשיתוף מרכז חב"ד לדוברי עברית.

מתגלגלים  החיים   | משמעות  של  לחיים  הדרך 
חובה  כאילו  יום,  רודף  יום  שיניים,  גלגלי  כמו 
עלינו להתגלגל אל היום הבא מבלי לשאול: למה? 
חדשה,  ראיה  זווית  נותן  זה  קורס  מה?!  בשביל 

דרכה יתגלו החיים כמלאי אתגר ומשמעות.    
הקורס מתחיל ביום ראשון הקרוב 

 נותרו עוד מקומות! ■

מ.חנוכה עם הקמב"ץ של מבצע אנטבה
אתכם  להזמין  שמח  עברית  לדוברי  חב"ד  מרכז 

למסיבת חנוכה עם  מרצה אורח
יוני  של  )הקצין  אנטבה  מבצע  של  הקמב"ץ 

נתניהו ז"ל( 
האירוע  יתקיים  במרכז  חב"ד  לדוברי   עברית 
ביום  שלישי,   כ"ו  כסלו   |    4  בדצמבר  2018

 בשעה 7:30 בערב 
פרטים נוספים יפורסמו בקרוב ■

מסיבת חנוכה לילדים 
"סברס-טורנטו"  ו  עברית  לדוברי  חב"ד  מרכז 
הישראלית  הקהילה  ילדי  את  להזמין  שמחים 

למסיבת חנוכה. 
 יום ראשון כ"ד כסליו     |      2  בדצמבר 2018 

בשעה 5:00 - 3:00 אחה"צ
הצגה  -  סיפור  החנוכה  |  הדלקת  נר  חנוכה  
|  סופגניה  לכל  משתתף  |  יצירת   כדים  |  שי 

מתנה לכל משתתף   

פרטים נוספים בקרוב ■
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בטורונטו

האמונה מציבה גבולות ברורים
בקרב מאמינים יכולים להימצא גם עבריינים, אבל האמונה מעניקה לאדם יותר כוח לעמוד בפני 

פיתויים ומציבה לפניו גבולות איתנים יותר

אשר מתפרסמת כותרת על אדם דתי שנתפס כ
שזו  הטענה  לעתים  נשמעת  פלילי,  במעשה 
הוכחה כי האמונה לא הופכת את האדם לישר 
יותר ולמוסרי יותר. עובדה: אדם דתי ומאמין עושה 

בכל-זאת מעשים בלתי-מוסריים.

את  מוכיח  כאלה  ידיעות  של  המובלט  הפרסום  עצם 
לא   – אדם  נשך  "כלב  הכלל:  חל  בעיתונות  ההפך. 
חדשה; אדם נשך כלב – חדשה". אירועים צפויים זוכים 
דיווחים  אם  מפתיעים.  מאירועים  פחותה  להבלטה 
שהם  מעיד  הדבר  יתרה,  הבלטה  מקבלים  כאלה 
הבסיסית  ההנחה  אכן  כי  כבלתי-שגרתיים.  נתפסים 

היא, שהאמונה אמורה לעשות את האדם הגון יותר.

לא בכותרות מזדמנות
כותרות  על-פי  עולם  תפיסות  לבנות  הניסיון  בכלל, 
של  אוסף  לקבץ  בנקל  אפשר  מיסודו.  שגוי  מזדמנות 
דיווחים על בני-אדם שהקפידו על אורח חיים בריא 
ובכל-זאת מתו בגיל צעיר. וכי זה מוכיח שאין חשיבות 
זו  שלא  ברור  מעישון?  ולהימנעות  בריאה  לתזונה 
מדיניות  של  התועלת  מידת  דברים.  לבחון  הדרך 
נבחנת במחקר מעמיק, בסטטיסטיקה המקיפה ציבור 

גדול, ולא על-פי כותרות מזדמנות.

ברור שבקרב אנשים דתיים ומאמינים יכולים להימצא 
את  האדם  מן  נוטלת  אינה  האמונה  עבריינים.  גם 
הבחירה החופשית. השאלה היא אם האמונה מעניקה 
לפניו  ומציבה  פיתויים  בפני  לעמוד  כוח  יותר  לאדם 

גבולות איתנים יותר. התשובה חיובית בהחלט.

מלעשות  האדם  בעד  לעצור  יכול  מה  האמונה,  בלי 
דבר העשוי לגרום לו הנאה? השכל – הוא ניתן להטיה, 
זה  מה   – המצפון  דבר.  לכל  צידוקים  למצוא  ואפשר 
בכלל? הפחד מהמשטרה – זה כבר שיקול של רווח מול 
הפסד, או של סיכוי מול סיכון. כל השיקולים אלה אין 

בכוחם לעמוד תמיד מול תאוותו של האדם.

אמת, אדם שחונך לערכי יושר והגינות, עשוי לשמור 

גם אם איננו מאמין; אבל ככל שיעמוד בפני  עליהם 
 – יותר  קשים  למצבים  וייקלע  יותר  גדולים  פיתויים 
וייכנע. שכן חינוך, הרגל או  יגדלו הסיכויים שיישבר 
רצון סתמי 'להיות אדם ישר' – הם כוחות חלשים מדיי 

אל מול פיתויים גדולים.

ריסון האגו
אברהם אבינו אומר בפרשתנו את המשפט: "רק אין 
שאין  במקום  והרגוני".   – הזה  במקום  אלוקים  יראת 
בו יראת שמים, אין גם עכבות מוסריות מפני ביצוע 
האדם  לפני  המציבה  האמונה,  של  כוחה  זה  פשע. 
אלא  דעתו,  לשיקול  נתונים  שאינם  ברורים,  גבולות 

הם צו עליון בלתי-ניתן לערעור.

באמונה יש עוד מרכיב חשוב הקשור למוסריות – ריסון 
ההתבטלות  הוא  האמונה  של  הבסיס  האישי.  האגו 
יודע  יהודי שמתחנך על ברכי האמונה  ה'.  לפני רצון 
מראש להתייחס לרצונותיו ולמאווייו בעירבון מוגבל. 
אז אני רוצה; אז מתחשק לי. לא רצונותיי ותשוקותיי 
הם הקובעים מה נכון. הקובע הוא רצון ה'. אם הדבר 
רצוני  את  אבטל   – לא  ואם  אעשהו,   – ה'  בעיני  נכון 
מפני רצונו. האמונה מעניקה אפוא לערכים המוסריים 
תוקף ועוצמה, ולכן בכוחה דווקא אפשר לעמוד מול 

פיתויים קשים. ■

יש חדש

.p.m 6:09הדלקת נרות   

.p.m 7:09צאת השבת

זמני השבת
פרשת לך לך

"עין רואה ואוזן שומעת". הבסיס למוסר אמיתי ויציב 
)צילומים: שאטרסטוק(



ֶנֶקר מול
השקיעה

"רק זה חסר לנו עכשיו", נפלטה הקריאה מפי 
כאשר  סילם,  אברהם  הרב  הנתנייתי  המוהל 
מכוניתו החלה לקרטע בהגיעו לצומת השרון.

זה היה בשנת תשס"ג. באותו יום זכה להכניס 
בבריתו של אברהם אבינו.  תינוקות  ארבעה 
כעת היה בדרכו לברית החמישית, שאמורה 
להיערך בבית הכנסת 'אליהו הנביא' בקריית 

נורדאו.

מּוכר  מומחים,  למוהלים  שלישי  דור  סילם, 
כמוהל בעל מוניטין ולצד זה מוזיקאי ומלחין, 
הוא  יצירתו.  פרי  תקליטורים  כמה  שהפיק 
מיטיב לשלב בין שני עיסוקיו, ומוסיף לטקס 

ברית המילה נופך מוזיקלי חגיגי.

הרביעית,  בברית  עיכוב  חל  יום  באותו 
לפאתי  השמש  נטתה  כבר  ממנה  וכשיצא 
מערב. בעוד כרבע שעה תשקע וכבר לא יהיה 
אפשר לעשות את הברית. הוא ועוזרו נכנסו 
במהירות למכונית והחלו לדהור לעבר היעד, 

ואז גילו כי יש נקר בגלגל.

מה  המוהל.  של  פניו  את  כיסתה  קרה  זיעה 
יקרות,  דקות  תדרוש  גלגל  החלפת  עושים? 
מונית  הזמנת  גם  השמש.  תשקע  ובינתיים 

תארך זמן.

בהחלטה של רגע תפס את תיקו בידו וקרא 
בשולי  התייצב  הוא  אחריי!".  "בוא  לעוזרו: 
אל  בייאוש  לנופף  והחל  הסואן  הכביש 
ועוזרו  סילם  ועצר.  האט  אחד  רכב  הנהגים. 
פנימה  ונכנסו  הדלתות  את  בסערה  פתחו 
אל  המוהל  קרא  סע",  "בבקשה,  בבהילות. 

הנהג.

"מי אתם? מה רצונכם?", תמה האיש.

התחנן  סע!",  עכשיו  בדרך.  הכול  לך  "נסביר 
להיענות  הנהג  החליט  מה  משום  המוהל. 
והחל  התאוצה  דוושת  על  לחץ  לבקשה, 

לנסוע.

"אנחנו  להסביר.  סילם  החל  מוהל",  "אני 
ברכב  נורדאו.  בקריית  מילה  לברית  בדרך 
שלנו אירע נקר. עוד מעט תשקע השמש ולא 
מן  נשלחת  אתה  הברית.  את  לעשות  אוכל 
השמים כדי לאפשר לתינוק מישראל להיכנס 

לבריתו של אברהם אבינו ביום השמיני".

כלא  הנהג  קרא  סילם!",  אברהם  "אתה 
מאמין.

"כן...  לתמוה:  המוהל  של  תורו  הגיע  עכשיו 
מאיפה אתה מכיר אותי?".

הנהג,  השתתף  לכן  קודם  ששנתיים  מתברר 
בברית  במקצועו,  חשמלאי  יעקב,  אברהם 
מילה לנכד אחיו, שאותה ערך המוהל סילם. 
בסוף הטקס חילק המוהל למשתתפים קלטות 
בבריתות.  שר  שהוא  שירים  ובהן  משיריו, 

הפעיל  לרכבו  וכשנכנס  קלטת,  נטל  הוא  גם 
אותה. קולו המתרונן של סילם מילא את חלל 
הרכב, ומאותו רגע היה מקשיב לה מעת לעת.

המוהל  במכוניתו את  לארח  זוכה  הוא  והנה 

ונסע  הרכב  את  האיץ  הוא  עצמו!  סילם 

במהירות לעבר בית הכנסת. כשעצר בחריקת 

אחדות  דקות  נותרו  שעריו  מול  בלמים 

לשקיעת החמה.

המוהל ועוזרו זינקו מתוך הרכב ושעטו לתוך 
המוהל  קרא  מהר!",  "מהר!  הכנסת.  בית 
לעבר הקהל שציפה להם בקוצר רוח. "אנחנו 
בטרם  זה,  ברגע  הברית  את  לעשות  חייבים 
היה  כבר  דקות  שתי  בתוך  השמש".  תשקע 
יכול  והיה  לרווחה  נשם  המוהל  מהול.  הילד 
להירגע ולערוך את המשך הטקס בנחת, עם 

כל השירים שהוא נוהג לשיר ולזמר.

אל  ועוזרו  המוהל  יצאו  הטקס  כשהסתיים 
מונית  להזמין  וחשבו  הכנסת  לבית  מחוץ 
שתיקח אותם בחזרה אל מכוניתם, שנשארה 
הנהג  את  ראו  להפתעתם  השרון.  בצומת 

שהביא אותם למקום עומד וממתין להם.

סילם התרגש מאוד והרעיף ברכות על ראשו. 
"אני מברך אותך שתזכה להזמין אותי לברית 

של בנך!", איחל לו.

פניו של הנהג הרצינו. "קודם כול שאתחתן", 
לא  ועדיין   39 בן  כבר  "אני  בלחש.  מלמל 

מצאתי את זוגתי!".

המוהל  נענה  ברכתי",  את  אכפול  כן  "אם 
בהתרגשות. "כשם שסייעת לקיים את מצוות 
ברית מילה בזמנה, כך תזכה למצוא את זיווגך 
לעשות  ובהמשך  הזאת,  בשנה  עוד  הראוי 

ברית מילה לבן שייוולד לך!".

"אמן!", השיבו הנהג ועוזרו של המוהל.

חלפו כמה חודשים. אברהם הכיר את יהודית. 
הם התחתנו כדת משה וישראל, ועכשיו ציפו 

לילד.

פגש  אמו,  אצל  אברהם  כשביקר  אחד,  יום 
פרטית  השגחה  "איזו  משפחה.  קרובת  שם 
שאנו נפגשים", אמרה לו. "אביך עליו השלום 
לבוש  היה  הוא  בחלומי.  הלילה  אליי  נראה 
חגיגית ואמר: 'התכוננו שייוולד לאברהם בן 

בקרוב'".

ואכן, כעבור שנה מאז נישואיהם זכו אברהם 
ורעייתו להיפקד בבן זכר. האב הנרגש מיהר 
לטלפן למוהל סילם, להזמינו לברית המילה. 
לחגיגת  אותך  הנהג שהסיע  את  זוכר  "אתה 
כמעט  כשהשמש  נורדאו  בקריית  הברית 
לי  מגיע  "ובכן,  זיכרונו.  את  רענן  שקעה?", 

מזל טוב; נולד לי בן בשעה טובה!".

צמרמורת חלפה בגופו של המוהל. "עד מהרה 
מלמל  עין!",  כהרף  ה'  ישועת  דברו!  ירוץ 
המוהל.  להיות  שאשמח  "מובן  בהתפעמות. 

נפלאות דרכי ה'!".

עיניים רבות דמעו בברית המילה שהתקיימה 
אבי  לצד  שעמד  המוהל  בנתניה.  היא  אף 
הבן, אברהם יעקב, קרא בקול נרגש מתמיד: 

"וייקרא שמו בישראל – זוהר בן אברהם".

וכמו  נפגשו,  ואברהם  אברהם  של  מבטיהם 
פלאי  קשר  של  מעגל  סוף-סוף  השלימו 
שנוצר ביניהם ובין בריתו של אברהם אבינו.

)תודה לבעלי המעשה, אברהם סילם 
ואברהם יעקב( ■

מוקדש לזכות פנינה זילברמן - ימלא ה' משאלות ליבה לטובה סיפור שבועי

הפרשה בקצרה                                                   פרשת לך לך
אינו  אברהם  ַאְרֶאּךָ".   ֲאׁשֶר  ֶאל-ָהָאֶרץ,  ָאבִיָך,  ּוִמּבֵית  ּוִמּמֹולְַדְּתָך  ֵמַאְרְצָך  "לְֶך-לְָך 
מהסס לרגע וממלא אחר ההוראות, על אף שאלוקים אפילו לא גילה לו מהי ארץ 
ּגָדֹול...".   )עם(  לְגֹוי  "וְֶאֶעׂשְָך,  כי:  לו  ומבטיח  ה'  מברכו  הזדמנות  באותה  היעד. 
אברהם מגיע אל ארץ כנען והולך בה לאורכה ולרוחבה.  באחת מחניותיו, מתגלה 
אליו האלוקים ומבטיח לו: "לְזְַרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת-ָהָאֶרץ ַהּזֹאת" - הבטחה המלווה את 
ישראל,  בארץ  בהיותו  והן  נכר  באדמות  גלותו  בימי  הן  שנים,  אלפי  ישראל  עם 
כשהיא משמשת לחיזוק התיישבותו בה.  אברהם בונה מזבחות במספר מקומות, 

לאות תודה לאלוקים על הבטחותיו.
הירידה למצרים

"עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו" )מסכת אבות ה, ג(.  אחד מהם היה זמן 
קצר אחרי בואו לארץ, כשרעב כבד פקד דווקא את ארץ כנען אליה הגיע בשליחותו 
של ה'. הוא לא הרהר אחר דבריו של ה', נטל את מקל הנדודים והלך לארץ מצרים, 

בה לא פגע הרעב.
מצרים הייתה באותם ימים שטופת זימה ופרוצה בעריות ואברהם חשש מאוד פן 
יתנכלו לאשתו יפת המראה.  ואכן, שרי מובלת לבית המלך – פרעה, שחפץ לקחתה 
החזיר  מעלליו,  ברוע  הכיר  גדולים  נגעים  בו  שולח  שאלוקים  לאחר  אך  לאישה. 
את שרי לאברם ושילח אותם מארצו.  כך חזר אברם לארץ כנען לאחר כשלושה 

חודשים. 
בכל מסעותיו נלווה אל אברהם לוט בן אחיו שהחליט לקשור עמו את גורלו.  אך, 
בעקבות תקרית בין רועי אברהם ורועי לוט, החליטו השניים להיפרד כשלוט בוחר 
לעצמו את כיכר הירדן, חבל ארץ הידוע בפוריותו, וקובע את מקום מושבו בעיר 

סדום. 
מלחמת אברהם בארבעת המלכים 

ארבעה מלכים התקרבו אל ארץ כנען כדי להלחם בחמשת מלכי הארץ ולכבוש את 
ארצם. אלו נפלו במלכודות שהטמינו להם, וכך כבשו ארבעת המלכים את סדום 
מלך  כעוג  התפרסם  לְיִָמים  אשר  המלחמה,  מפליטי  אחד  לוט.   את  בשבי  ולקחו 
נפילתו  לו על  והודיע  ליד חברון(  הבשן, הגיע אל אברהם )שישב באלוני ממרא, 
ה'  ובעזרת  האדירים  בצבאות  למלחמה  יצא  אברהם  אחיו.   בן  לוט,  של  בשבי 
השיגם, הכה בהם ושחרר את לוט ורכושו מן השבי.  כל מלכי הארץ חגגו והודו 
לאברהם ואף הכתירו אותו כמלכם. אבל אברהם אינו מתרשם מכל ההמולה סביבו 

והוא מחזיר את שלל המלחמה לבעליו ביודעו כי ה' הוא הזן ומפרנס לכל.
ברית "בין הבתרים" 

לאחר גמר המלחמה שב אברהם לביתו והנה שוב מתגלה אליו הקב"ה ומבטיח לו 
שכר הרבה.  אברם שופך את ליבו בפני אלוקיו : "...ַמה-ִּתֶּתן-לִי, וְָאנֹכִי, הֹולְֵך ֲעִריִרי 
)חסר בנים(...". ה' נענה לאברהם: "ַהּבֶט-נָא ַהּׁשַָמיְָמה ּוְספֹר ַהּכֹוכָבִים … ּכֹה יְִהיֶה 
זְַרֶעָך".  ובנוגע להבטחת הארץ כורת ה' ברית עם אברהם.  אברהם לוקח שלושה 
עגלים ואותו מספר של עיזים ואילים.  הוא בותר )חותך(אותם לשניים )כך דרכם 
של כורתי ברית( ולאחר מכן נופלת עליו תרדימה.  קול ה' נשמע אליו : "יָדַֹע ֵּתַדע 
ּכִי-גֵר יְִהיֶה זְַרֲעָך ּבְֶאֶרץ ֹלא לֶָהם )מצרים(, וֲַעבָדּום, וְִעּנּו אָֹתם--ַאְרּבַע ֵמאֹות, ׁשָנָה 
… וְַאֲחֵרי-כֵן יְֵצאּו, ּבְִרכֻׁש ּגָדֹול … וְדֹור ְרבִיִעי, יָׁשּובּו ֵהּנָה )לארץ כנען(...".  הקב"ה 

קובע גם את גבולות הארץ המובטחת: למן נהר פרת בצפון ועד הנילוס בדרום.
הגר וישמעאל

אברהם נענה לבקשת אשתו ולוקח לאישה את שפחתה, הגר, כדי שייוולדו לו ממנה 
צאצאים.  אך לאחר שזו הרה, מתחילה היא לזלזל בגבירתה, שרי, אשר לא יכלה 
לסבול זאת והעמיסה עליה עבודה רבה עד שזו עזבה את הבית וברחה למדבר.  שם 
נגלה אליה מלאך האלוקים המבהיר לה, כי ייצא ממנה ישמעאל, אשר ממנו תצא 

אומה שלמה.  המלאך מורה לה לחזור לאדוניה. 
ברית המילה 

המילה.  מצות  לקיים את  ה' את אברהם  מצווה  שנים,  ותשע  בן תשעים  כשהוא 
ּכָל-זָכָר-- לָכֶם  יִּמֹול  יִָמים,  ּובֶן-ׁשְמֹנַת   "  : לדורות  מעתה  תמשך  זו  מצווה 
לְדֹֹרֵתיכֶם...". מי שלא יקיים מצווה זו ייענש: "וְנִכְְרָתה ַהּנֶפֶׁש ַהִהוא, ֵמַעֶּמיָה:  ֶאת-

ּבְִריִתי, ֵהפַר".  המילה היא האות החקוק בבשר הגוף היהודי לברית בין עם ישראל 
לאלוקיו - "וְָהיָה לְאֹות ּבְִרית, ּבֵינִי ּובֵינֵיכֶם".  מלבד את עצמו, מל אברם אף את 

ישמעאל בנו, שהיה בן 13. ■



מידע יהודי

בקהילה
לשרות הקהילה 

כי פעילות הילדים "אור  הננו לבשר לחברי הקהילה 
מידי  המתקיימת   )Children Program( ברוך" 
שבת, תתקיים בשבת הקרובה במשך זמן התפילה בין 

השעות 10:30-12:00 לגילאי 3-9. 
מתפללים  -ההורים  עברית  לדוברי  חב"ד  במרכז 

והילדים נהנים! ■

 אחד על אחד - בימי רביעי

שבוע  מידי  מתקיימת  -חברותא  לימודים  מסגרת 
המשתתפים  נהנים  הלימוד  במסגרת  רביעי.  ביום 

מלימוד משותף "אחד על אחד" ומשתייה  וכיבוד. 
 .  8:00 בין השעות  יום רביעי  הלימוד מתקיים  בכל 

לאחר הלימוד - מתקיימת תפילת ערבית. ■

ברית בין הבתרים
הברית ההיסטורית שקבעה את גורלנו

מאת: מנדי קמינקר

תנור " והנה  היה,  ועלטה  באה  השמש  ויהי 
עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה" 

)בראשית, טו, יז(.
מהאירועים  אחת  הייתה  הבתרים  בין  ברית 
זה  היה  ישראל.  עם  בתולדות  ביותר  החשובים 
הסבל  על  לאברהם  הבטיח  האלוקים  בו  רגע 
הטובים  הימים  לצד  צאצאיו  שיחוו  והכאב 
שיבואו עליהם. הבטחה אלוקית זו עמדה למול 
עיני עם ישראל במשך שנים של שעבוד וצרות; 
זו שעדיין לא  נוסף בברית  קיים חלק  ולמעשה, 
ומתפללים  מקווים  אנו  הזה.  היום  עד  התקיים 
ביאתו של המשיח במהרה  זה, עם  למילוי חלק 

בימינו.

הרקע ההיסטורי לברית בין 
הבתרים

בארץ כנען מתחוללת מלחמה בין שתי קבוצות 
שהתאגדו  מלכים  חמישה  מונה  האחת  מלכים: 
יחדיו, ואילו השניה, החזקה יותר, מונה ארבעה 
מנצחת  והחזקה  השניה  הקבוצה  מלכים. 
של  אחיינו  לוט,  את  שובה  ובדרך  במלחמה, 

אברהם.
כאשר הדוד אברהם שומע על תוצאות המלחמה, 
הוא לא מהסס פעמיים. הוא יוצא למלחמה נגד 
המספרית  נחיתותו  למרות  המלכים.  ארבעת 
הוא מנצח אותם, משחרר את לוט ועמו את כל 
להם  משיב  ואף  הביתה  אותם  משיב  השבויים, 

את רכושם.
האם  לחשוש:  אברהם  החל  המלחמה  לאחר 
הנס הגדול שאירע לי בא כשכר על כל המצוות 

שעשיתי? האם לא אוסיף עוד לקבל שכר?
תירא  "אל  לו:  ואמר  אליו  התגלה  העולם  בורא 

אברהם... שכרך הרבה מאוד!"
הולך  ואנוכי  לי,  תתן  מה  אלוקים,  "אד-וני 
ערירי?" תוהה אברהם. מה טעם לי לקבל שכר, 

אם לי ולאשתי שרי לא נתת בן?"
בתגובה מבטיח לו האלוקים: "אשר ייצא ממעיך 
הוא יירשך... הבט נא השמימה וספור הכוכבים 

אם תוכל לספור אותם.. כה יהיה זרעך."
לו  תינתן  כנען  ארץ  כי  לו  ומבטיח  מוסיף  הוא 
סימן,  מאלוקים  מבקש  ואברהם  אחריו.  ולזרעו 
כיצד הוא אכן יידע כי הוא עומד לקבל את הארץ.

כריתת הברית
ברית'  'כריתת  הביטוי  את  מכירים  כולנו  כיום 
עמוקה  נאמנות  הצהרת  איחוד,  שמשמעותה 
אם  אך  מדינות.  או  ארגונים  ידידים,  שני  בין 
תתמקדו לרגע בביטוי 'כריתת ברית', הוא מכיל, 
משמעותה  כריתה  הפוכה:  משמעות  לכאורה, 
קטיעה וניתוק, ואילו המילה היא איחוד וחיבור. 
על פניו נראה כי צמד המילים כריתת ברית הוא 

לכרות ולקטוע את האיחוד.
טקס  קדמון,  ממנהג  נובע  אלו  מילים  צמד  אך 
שהיה כרוך באותו איחוד וברית. במהלך טקס זה 
היו שני הצדדים הכורתים ברית ביניהם לוקחים 
אותם  וחותכים  חיים(  בעלי  כמה  )או  חי  בעל 
כדי  החלקים  שני  בין  עוברים  היו  הם  לשניים. 

לסמל את החיבור ביניהם.
אמר  העולם  בורא  הבתרים,  בין  לברית  כהכנה 
ועז  משולשת,  "עגלה  לקחת  אבינו  לאברהם 
משולשת, ואיל משולש, ותור וגוזל" ולבתר את 

העגלה, העז, האיל והתור לשני חלקים.

הברית כפי שהוא מופיעה 
בתורה

טו  פרק  בראשית,  בספר  הברית  מתוארת  כך 
פסוקים ז-כא )הטקסט המקורי מופיע באותיות 
בעיקרו  המבוסס   – הסבר  מילות  עם  מודגשות, 

על פירושו של רש"י – באותיות רגילות(:
הוצאתיך  אשר  ה'  "אני  האלוקים:  אליו  ויאמר 
מארץ כשדים לתת לך את הארץ הזו לרשתה." 
כי  אדע  במה  אלוקים,  "ה'  אברהם:  ויאמר 
לרשת  עומד  אכן  אני  כי  אדע  כיצד  אירשנה"? 

את ארץ ישראל?
ויאמר אליו האלוקים: זהו הסימן בו תדע כי אכן 

הארץ הזו ניתנה לך ולזרעך.
ועז  עגלים,  שלושה  משולשת,  עגלה  לי  קחה 
משולשת ושלושה עיזים, ואיל משולש ושלושה 

אילים, ותור וגוזל אחד.

האלוקים.  אותו  ציווה  אשר  כפי  עשה  אברהם 
ויקח לו את כל אלה ויבתר אותם בתווך – וחתך 
ויתן איש  את כל אחד מהבהמות לשני חלקים, 
שני  את  הניח  הוא   – רעהו  לקראת  בתרו  את 

החלקים זה מול זה. ואת הציפור לא בתר.

וירד העיט על הפגרים כדי לאכול מפגרי הבהמות 
והבריח  הפריח   – אברם  אותם  וישב  שם,  שהיו 

את העיט.

ויהי השמש לבוא השמש עמדה לשקוע ותרדמה 
נפלה על אברם, והנה אימה חשכה גדולה נופלת 

עליו.

יהיה  גר  כי  ידוע תדע  ויאמר האלוקים לאברם: 
זרעך בארץ לא להם מכיוון שהם עתידים לרדת 
למצרים, שם הם יחוו יסורים תחת ידי המצרים, 

ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה.

בסופו של דבר הם יצאו ממצרים, וגם את הגוי 
אשר יעבודו דן אנוכי – אעניש את המצריים על 
כך שהם התעללו בבני-ישראל, ואחרי כן, אחרי 
שהמצריים ייענשו על חטאיהם, יצאו בני ישראל 

ממצרים ברכוש גדול.

מיתתך.  לאחר  רק  להתרחש  עומד  זה  כל  אך 
בשיבה  תקבר  בשלום,  אבותיך  אל  תבוא  ואתה 

טובה.

במצרים ישהו בני ישראל במשך שלושה דורות, 
ודור רביעי ישובו הנה לארץ ישראל, כי לא שלם 
יהיה חטאם של  אז  רק   – הנה  עד  עוון האמורי 
תושבי ארץ כנען גדול מספיק כדי שהם ייענשו, 

יוכחדו מן הארץ ובני-ישראל יירשו את ארצם.

היה,  ועלטה  – השמש שקעה,  באה  ויהי השמש 
והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים 
האלה, היה זה כביכול האלוקים שפסע בין בתרי 
הבהמות כדי לסמל את כריתת הברית בינו ובין 

אברהם.

לאמר:  ברית  אברם  את  ה'  כרת  ההוא  ביום 
לזרעך נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד 
הקניזי,  את  הקיני,  את  פרת.  נהר  הגדול  הנהר 
ואת  הפריזי,  ואת  החיתים,  ואת  הקדמוני,  ואת 
הרפאים, ואת האמורי, ואת הכנעני, ואת הגרגשי 
ואת היבוסי – אלו הם שמות האומות שהתגוררו 

בארץ כנען באותם הימים.

                   ■   Chabadisraeli.com מתוך האתר



חיים יהודים 

הכתום שבתוך השחור
חיים יהודים

רפאים ב עמק  ברחוב  חסיד,  האחים  גלריית 
מולי  יצחק  הצייר-אמן  מקבל  בירושלים, 
הוא  שלו.  הציורים  בתערוכת  אורחיו  את 
את  ימים.  כמה  של  לביקור  מניו-יורק,  לכאן  בא 
'פופתודוקס'  בהומור  מכנה  הוא  שלו  הציור  סגנון 
קידוש,  גביעי  משלב  הוא  אורתודוקסי.  פופארט   –
סגנון  עם  וסביבונים  שבת  נרות  מתפללים,  יהודים 

הציור העכשווי.

מולי )40( מצייר כבר יותר מעשר שנים. הוא מּונע 
מנסה  הוא  ציוריו  באמצעות  שליחות.  מתחושת 
זוכים  ציוריו  מחשבה.  ולעורר  מסרים  להעביר 

לתהודה רבה ומוצגים בגלריות נחשבות בארה"ב.

חישוב מסלול מחדש
הצייר החסידי, יליד אוסטרליה, חלם בילדותו להיות 
גולש גלים. "אילולא ההשגחה הפרטית", הוא אומר, 
בלי  ומצוות,  תורה  בלי  בים,  חיי  את  מבלה  "הייתי 
בית חסידי, בלי ילדים ובלי משמעות לחיים". הוריו 
השתייכו לתנועת ה'היפים' וחיפשו את עצמם. הם 
לעצור  החליטו  ובדרכם  בישראל,  טיול  מסע  תכננו 
בשכונת קראון-הייטס בניו-יורק ולבקר אצל הרבי 
להישאר  להם  יעץ  הרבי  להפתעתם,  מליובאוויטש. 

בניו-יורק.

מולי  בשכונה.  ונשארו  הרבי  לעצת  נענו  ההורים 
הצעיר נכנס ללמוד בתלמוד תורה חסידי. "אחר-כך 
למדתי בישיבה וקיבלתי 'סמיכה' לרבנות. גם הוריי 
חב"ד",  חסידי  ונעשו  החסידות  עולם  לתוך  נסחפו 

הוא מחייך.

הגוון האישי
ולימד  בניו-ג'רזי,  לשליחות  יצא  נישואיו  אחרי 
התחלתי  לימדתי  שלא  "בשעות  בר-מצווה.  נערי 
מבורא  שקיבלתי  מתנה  זו  ציור.  למדתי  לא  לצייר. 
הציור. החלטתי  לעולם  ויותר  יותר  נמשכתי  עולם. 
אותי  שאל  הוא  לעשות.  מה  שלי  הרב  את  לשאול 
ולעשות  לקחת את המתנה שקיבלתי  יכול  אני  אם 
שכן,  חושב  שאני  אמרתי  שליחות.  באמצעותה 

וקיבלתי את ברכת הדרך".

נראים  ציבורית,  לתהודה  שזכו  מציוריו,  באחד 
גרביים  גורב  מהם  ואחד  אחיד,  גוון  בעלי  חסידים 
ליהודים:  חשוב  מסר  מעביר  הזה  "הציור  כתומים. 
לכולנו תורה אחת, אבל כל אחד ואחד צריך למצוא 
בה את הגוון המיוחד, את הנקודה שאיתה הוא 'חי' 

כל השנה".

ההורים אוהבים
הוא טס עם ציוריו ברחבי העולם, מספר את סיפורו, 
את  להפיץ   – תפקיד  לי  "יש  עבודותיו.  את  ומציג 
מסביר.  הוא  מעבירים",  שהם  והמסרים  הציורים 
"אני תמיד אומר לאנשים שמתחת לכובעי השחור 

יש הרבה צבעים".

בימי שהייתו בירושלים ביקר גם בישיבת 'מעיינות', 
האוכל  "חדר  מחו"ל.  תשובה  בעלי  לומדים  שבה 
בסיפוק.  מחייך  הוא  שלי",  בציורים  מעוטר  שלהם 
"אחד הבחורים סיפר לי שכשהוא מביט בציור של 
החסיד עם הגרביים, זה מקל עליו את המעבר החד 

לעולם הישיבתי".

הוריו המתגוררים באוסטרליה רֹווִים נחת מעבודתו. 
"הוריי אוהבים את הציורים שלי", הוא אומר. "הם 
לא חלמו שיתקרבו לעולם היהדות והחסידות ושבנם 

יפיץ מסרים יהודיים באמצעות ציורים"..  ■

"עין רואה ואוזן שומעת". הבסיס למוסר אמיתי ויציב 
)צילומים: שאטרסטוק(


