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לפי בקשת הרב: אין להציג מאמר זה בביהכנ"ס או בכניסה 
אליו, אלא לחלקו מחוץ לביהכנ"ס אחרי התפילה.

מן הסתם אפתיע את הקוראים אם אומר שעקרונית 
יש לכאורה צדק מסוים בעצם הטענה שברית 
המילה פוגעת בגוף האדם ויש מקום לבדוק את 

חוקיותה.
ובכדי לא להותיר את הדברים תמוהים, אסביר 
את דברי. דווקא לפי היהדות אסור לאדם לפגוע 
בגופו וק"ו בגופו של אחר. הגוף אינו של האדם. 
"הנשמה לך והגוף שלך". אי לכך חייב אדם לשמור 
על  גופו-  את הפיקדון שהופקד בידו, מפני כל 
השחתה ופגיעה, הן מצד גורמי טבע והן מכוחות 

זרים וגם מעצמו! 
מגיפת הקעקוע למשל, המתפשטת לצערנו בארץ, 

צהר לפרשה-הרב יעקב אריאל

הציווי על ברית המילה לכאורה מנוגד לאיסור להטיל מום בגוף האדם. 
הרב יעקב אריאל כותב על המילה כביטוי של התקשרות בקדושה אל מול 

אופנת הקעקועים המשעבדת את האדם לאופנה חולפת 
היא מעשה לא חוקי, נוסף להיותה טיפשית ונלעגת. 
נוהגים לקעקע בהמות לצורך זיהוי. הנאצים ימ"ש 
התייחסו אל היהודים, עובדי הכפייה במחנות, כאל 
סוסי עבודה חסרי צלם אנוש ולכן קעקעו אותם, 
לבל יברחו.  בן החורין המקועקע מבהם את עצמו. 
הוא משעבד את עצמו לעולמי עולמים לאופנה 
שהייתה מקובלת ביום הקעקוע, והוא עתיד להישאר 
אתה גם בבגרותו וגם בזקנותו כשאותה אופנה 
כבר תפוש מן העולם.  הוא לא יוכל להשתחרר 

ממנה לעולם.
אי לכך, הקעקוע אסור מן התורה, ובעיני הוא גם 
נחשב כאחד האיסורים החמורים ביותר. כל עברה 
אחרת )חוץ מרצח והולדת ממזר( אינה מותירה 
לחזור  ניתן  באדם.  קבוע  חיצוני  רושם  אחריה 
בתשובה ולמחוק את הרושם שבנפש, אולם לא 

כן הקעקוע. זהו מעוות שאינו יכול לתקון. 

ברית המילה מול הקעקוע
דוקטור שווה יותר?

רבים בוחרים כיום לערוך ברית מילה 
עם רופא במקום מוהל.  הרב ד"ר 
דוד ולד, מוהל שהוא גם רופא עם 

השיקולים וההשלכות
)עמ' 4(

משחקים אותה
 כשאתה מנסה להיות מי שאתה 
לא באמת, תמיד יהיה מי שיבוא 

ויזכיר לך
)עמ' 9(

אובמה  VS רומני
מנהיגות, משדרים  הם מדברים 
תככנות ועטופים בקילוגרמים של 
יחסי ציבור, סימולציות מקדימות 
ופוטושופ שגורם להם להיראות 
לאיפה הכלה  הכיטוב שבעולם. 

לאיבוד המנהיגות האמתית?
)עמ' 12(

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' סטריפ

לבן
A4A3

1-800-795554תתקדם לתפילין בית א-ל

מפיצים דרושים 

פטנט חדש ובלעדי!
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עורך: איתמר מור
הפקה: פרסום בריש גלי
מודעות: 03-5620099
sale1@rgaly.com

הנהלת רבני 'צהר' אינה אחראית
על תוכן המודעות. ט.ל.ח.

אנא שמרו על קדושת הגליון.
נא לא לעיין בזמן התפילה.

www.tzohar.org.il :לצפיה בעלון

עלון רבני 'צֹהר' למשפחה ולקהילה 

לשבת

פרשת לך לך

תוכן עניינים

לפני כשלושה וחצי חודשים הושק 
רשמית מיזם ברית המילה של ארגון 
רבני 'צהר'. במסגרת המיזם פועלים 
כיום כ- 10 מוהלים בפריסה ארצית 

העורכים בריתות, תוך הקפדה 
על קריטריונים ונהלים מיוחדים 
שנקבעו שמטרתם להבטיח כי 
גם שלב זה במעגל החיים היהודי 
יתנהל בצורה הלכתית אך גם 

מכילה וידידותית להורים.
יו"ר  הסביר  ההשקה  באירוע 
הנהלת הארגון, הרב דוד סתיו, 
נסדק  האחרונות  בשנים  כי 
הקונצנזוס בנושא המילה, וכי 
קיים חשש כי בעתיד הורים רבים 
שאינם שומרי מצוות, לא יימולו 

את בניהם, או שיעשו זאת שלא על 
פי ההלכה. 

"המשימה שלנו כיום, כרבנים, היא 
להמשיך  הרחב  לציבור  לגרום 
ולהזדהות עם הטקס הדתי ולבחור 
בו" אומר הרב סתיו. "אם לא נעשה כן 
עתה אנו עלולים להתעורר מאוחר מידי  

כשהעניין כבר יהפוך לאופנה".
במסגרת המיזם פועלים כיום עשרה 
מוהלים מוסמכים בפריסה ארצית, 
שבנוסף להכשרתם עברו השתלמויות 
נוספות כדי להעמיד אותם בקריטריונים 
שנקבעו למיזם. בין היתר המוהלים של 
'צהר' מחויבים להפגש עם הורי התינוק 
בביתם לפני הברית, להיות זמינים לכל 
שאלה, להגיע בזמן לאירוע ולגבות 

תעריף אחיד וקבוע.
כראש  המשמש  דדון,  דוד  המוהל 
משמעותי  זרז  כי  מספר  המיזם, 
בהקמתו של המיזם היו פניות של זוגות 
שנישאו דרך 'צהר', וחזרו לארגון לאחר 
שנולדו להם ילדים כדי לקבל פתרון 

בנושא ברית המילה.
"אנשים שנישאו דרך 'צהר' מחפשים 
לפגוש את אותה רוח גם בתחנות 
נוספות בחייהם", אומר דדון. "ישנה 
כיום אופנה, שולית אמנם, אבל בהחלט 
רעשנית במסגרתה יש כמה ארגונים 
הורים  לשכנע  מנת  על  שפועלים 
שלא למול את ילדיהם. כאמור מדובר 
בשוליים, אבל אלו שוליים רעשניים 
ולפני שזה יהפוך לטרנד אנחנו חייבים 
לתת למשפחות שפונים אלינו מענה 

ייחודי ואיכותי"

מה בעצם מטרת המיזם?
"הארגונים המתנגדים לברית המילה 
באים היום להורים עם שלל טעונים; 
חלקם אידאולוגיים , חלקם רפואיים 
וחלקם חברתיים. המסר הזה מחלחל, 
והוא בא לידי ביטוי באפנה הגוברת 

והולכת לפנות לרופאים לביצוע הברית 
במקום למוהלים. לצערנו חלק גדול 
מהרופאים המבצעים מה שמכונה 
"ברית רפואית" אינם אנשים שומרי 
אינם  אפילו  חלקם  ומצוות.  תורה 
יהודים. אין צורך לומר שברית שכזאת 
הלכתית.  מבחינה  מאוד  בעיתית 
הציבור לא יודע זאת והולך אליהם. 
מיזם הבריתות של 'צהר' מציע מענה 
יהודי, הלכתי וגם בטוח להורים הללו. 
מעבר לזה אנחנו מעוניינים להחזיר 
את העניין העקרוני של ברית המילה 
על  לדבר  כלומר  השיח-  למרכז 
המצווה ופחות על כל האספקטים 
האחרים כמו השלכות חברתיות או 

רפואיות".
במה מתייחדים הבריתות שעורכים 

המוהלים של 'צהר'?
"ראשית המוהלים שפועלים במיזם 
כולם  ומקצועיים.  מנוסים  מאוד 
מקפידים על שיחות היכרות מקדימות 
עם ההורים. השיחה הזאת חשובה 
מאוד כי היא עוזרת לאנשים להגיע 
למעמד פחות מתוחים ופחות לחוצים. 
הפגישה גם מאפשרת הרחבה על 
וחיבור  המילה  מצוות  של  הערך 
פנימית.  היותר  ברמה  המשפחה 
בברית  מחלקים  שלנו  המוהלים 
לכל הנוכחים את סדר הברית עם 
הסברים קצרים על כל שלב. אנו רואים 
שהתגובות שהמוהל מקבל בבריתות 
אפילו מהקהל הם מדהימות. אנשים 
מספרים לנו כל הזמן שפעם ראשונה 
שהם מבינים את הערך היהודי של 

ספר הסיפורים של 'צהר'-מערכת

עברו שלושה וחצי חודשים מאז השיק ארגון רבני 'צהר' את מיזם ברית המילה, 
ובמהלכם התקבלו עשרות פניות של הורים המבקשים כי מוהל מטעם 'צהר' יערוך 

את הברית. סקירה על מיזם צעיר שהולך ומתרחב מיום ליום 

מיזם ברית המילה
של ארגון רבני 'צהר'

הברית מעבר להיותה עניין כירורגי. 
באחת הבריתות האחרונות שערכתי 
אחד מהנוכחים החל להקריא בקול רם 
את מילות הברכה של הרב סתיו להורי 
התינוק שמודפסות על הכריכה של 
סדר הברית שהפיקה 'צהר'. זה היה 
ספוטאני, מאוד מיוחד, מרגש 

ובהחלט הכניס לאוירה".
מי פונה כיום למיזם?

" כפי שכבר נאמר חלק גדול 
מהפונים זה ציבור שמכיר 
הרבה  גם  יש  'צהר'.  את 
פניות מאשנים שבעבר פנו 
לרופאים ונתקלו ביחס מאוד 
של  והפרסום  ותכליתי  קר 
היה עבורם  המיזם החדש 
הצלה של ממש. פונים אלינו 
גם הרבה משפחות דתיות ואנו 

עונים לכולם". 
מה החזון של המיזם לעתיד?

יהפוך  הזה  חולמים שהמיזם  "אנו 
למותג המזוהה עם 'צהר' בדיוק כפי 
שקרה עם מיזם הנישואין. החזון שלנו 
הוא לתת מעטפת של שירותים להורים 
בתחום ברית המילה, ומתוך כך לחבר 
את האנשים לרעיון ולנושא. אם צהר 
לא הייתה נכנסת עכשיו לתחום הזה, 
ייתכן שבעוד כמה שנים היינו מכים על 
חטא בגלל ההתרחקות של הציבור 
והריבוי של בריתות שנעשות לא לפי 
ההלכה. יחד עם זאת, אין לנו מנופול 
על העניין. אנו מקווים שעוד הרבה 
מוהלים בכל הארץ יעתיקו מאיתנו 

את הדרך ובכך ירבו קידוש ה'".
"ישנו מדרש מופלא בבראשית רבה 
)מט, ב( שמספר כך: "שנטל אברהם 
סכין ואחז בערלתו, וכשבא לחתוך היה 
מתיירא מפני שהיה זקן, וסייעו הקב"ה 
כביכול, שלח ידו ואחז עמו, שנאמר 
)נחמיה ט, ח( "וכרות עמו הברית"- 

מלמד שעזרו.."
"המדרש הזה מלמדנו כי גם המוהל 
לעזרתו  נזקק  ביותר  המוכשר 
של הקב"ה.  מבואר בחסידות על 
המדרש הנ"ל שבכל ברית הנערכת 
בעם ישראל: הקב"ה בכבודו ובעצמו 
אוחז, כביכול, בידי המוהל – ומסייעו 

למול על הצד הטוב ביותר.
 "התחושה הזו מלווה אותנו בבעשיה 
בצהר, שהקב"ה מלווה אותנו ומסייע 
משפחה  בכל  ולגעת  לפגוש  לנו 

ומשפחה".

w
w
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"זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם 
ובין זרעך אחריך  המול לכם כל זכר" 

)בראשית י"ז,י(
ברית מילה היא המצווה  הראשונה 
עליו  אבינו  אברהם  בה  שנצטווה 

השלום.
במשך אלפי שנים עד עצם ימינו אלה, 
שמר עם ישראל על מצווה חביבה 
ובמסירות  מחד  רבה  באהבה  זו 
נפש מאידך. לכאורה, אף בדורנו זה, 
תחת  חדש  ואין  נמשכת  המסורת 
השמש. ברם, נראה כי חלו תמורות 

בקרב הציבור ביחס לברית המילה.
תקצר היריעה במסגרת זו מלפרט 
את כל התמורות הללו, אולם אתמקד 

בעיקר בסוגיית בחירת המוהל .
 לאחרונה, אנו עדים לנטייה בציבור 
לפנות דווקא לרופאים לצורך ביצוע 
הברית. דבר זה נובע ממספר סיבות 

עיקריות:
1.  הרדמה במילה - ישנה נטייה גוברת 
של הורים לדרוש הרדמה מקומית 

מוהל רופא?
בשנים האחרונות בוחרים הורים רבים לפנות לרופא 
לשם ביצוע ברית המילה במקום למוהל. המוהל הרב ד"ר 
דוד ולד כותב על המניעים שמאחורי התופעה ומתייחס 

לשאלה האמנם רופא עדיף על מוהל

של איבר המין לפני ביצוע הברית. 
באופן חוקי רק רופאים מורשים לבצע 
הזרקות של חמרי הרדמה מקומיים 
הפניה  מתרבה  ולכן  המין,  לאיבר 

לרופאים  לביצוע הברית.
בוצעה  ה-20  המאה  לשלהי  עד 
המילה ללא כל הרדמה, וזאת על 
אף שאמצעי הרדמה ידועים וקיימים 
מזה מאות שנים )עיין גמ' ב"ק דף פ"ה 
לגבי קטיעת יד בעזרת סם מאלחש..(. 
לאחרונה, במקביל להתפתחות שחלה 
ביעילות חמרי ההרדמה ובטיחותם, 
גברה הדרישה לשימוש בהרדמה גם 
במילה. מגמה זו נתמכת במחקרים 
שפורסמו בספרות המדעית המראים 
כי גם תינוקות קטנים סובלים מכאבים 
בביצוע פרוצדורות מכאיבות. בעקבות 
כך טוענים הורים רבים כי גם ברית 
המילה מצריכה הרדמה. יש לציין כי 
אמצעי האלחוש הם מגוונים החל 
ממתן תמיסות ממותקות )סוכרוז, מיץ 
ענבים,יין( בפי התינוק, מריחת אזור 
המילה במשחות הרדמה מקומיות 
)עזרקאין, EMLA ( וכלה בזריקות 

הרדמה מקומיות. לא מקובל לבצע 
ברית בהרדמה מלאה אלא במקרים 
קיצונים ובד"כ הדבר נעשה כחלק 

מניתוח אחר. 
בקרב אנשי המקצוע קיים ויכוח האם 
גם במילה מומלצת הרדמה. המצדדים 
טוענים, לאור האמור לעיל, כי ברית 
מילה היא הליך רפואי מכאיב המצריך 
אלחוש. לעומתם, המתנגדים טוענים 
כי ברית מילה, להבדיל מפרוצדורות 
אחרות, היא תהליך קצר שבמידה 
והוא נעשה בידיים מיומנות, הכאב 
נמשך מספר שניות וחולף בד"כ זמן 
קצר לאחר מתן תמיסה ממותקת בפי 

התינוק. 
זריקות  של  הזרקה  גם  ועוד,  זאת 
ההרדמה כרוכה בכאב מסוים, והיא 
איננה נעדרת סיכונים, החל מתגובה 
בתגובה  וכלה   לזריקה  מקומית 
סיסטמית עקב אפשרות של חדירת 
החומר המאלחש לזרם  הדם. מעבר 
לכך, יש לציין כי גם מבחינה הלכתית 
המתנגדים  רבים  פוסקים  ישנם 
להרדמה בזריקות )עיין מאמרו של 
פרופ' אברהם שטיינברג שהתפרסם 
בתחומין כרך כ"ב עמ' 427 ואכמ"ל(. 
גם למצדדים בזריקות יש לציין כי 
יעילותן היא רק לזמן המילה עצמה, 
כאשרלאחר כרבע שעה השפעתן 

פגה.
2. מקצועיות המוהל - ברית המילה  הוא 
תהליך כירורגי המלווה בחששות רבים 
מצד ההורים, הן מסיבוכים אפשריים 
והן מכאב לילד בזמן ביצוע המילה.  
ישנה תחושה אצל חלק מההורים כי 
רופא הינו מיומן יותר בהשוואה למוהל 
שאינו רופא. הנחה זו מקנה להורים 
תחושת בטחון כשהם בוחרים ברופא 

לביצוע הברית. 
אכן  רופאים  למוהלים,  בהשוואה 
מיומנים יותר בצדדים רפואיים שונים 
כגון שמירה על סטריליזציה, טיפול 
במצבי חירום רפואיים ועוד.  אישית, אני 
סבור כי לגבי עצם ביצוע הפרוצדורה 
אין עדיפות לרופא על מוהל. הצלחת 
הפעולה  תלויה באדם המבצע את 
הברית.  מוהל מנוסה המבצע בריתות 
רבות במשך שנים, אינו נופל ולעתים 
אף עולה בביצועיו על רופא המבצע 

פעולה זו לעיתים נדירות.
יש לזכור כי מעבר להיות המילה הליך 
רפואי, היא קודם כל מצווה וחובה 
דתית. לפי ההלכה, קיימת בעייתיות 
מי  בידי  מילה  ברית  בביצוע  רבה 
שאינו שומר תורה ומצוות, ולצערנו 
חלק מהרופאים העוסקים בכך אינם 

עונים להגדרה הנ"ל. 
הרמ"א בשו"ע יו"ד סימן רס"ד סעיף 
א מביא שמומר לכל התורה כולה או 
שהוא מומר לערלות דינו כעכו"ם. 
הרמ"א  פסק  שבגוי  כשם  כלומר 
שצריך לחזור ולהטיף דם ברית כך 
גם כאן. אמנם ה'פתחי תשובה' מביא 

את דעת הגאון העוזר שחולק וסובר 
שא"צ לחזור ולהטיף דם ברית וכן 
משמע בדברי החת"ס )יו"ד סי' א'(.  
הרע"א אף רצה לבאר בדברי הרמ"א 
עצמו שרק נסתפק בכך.  וע"ע אג"מ 

יו"ד ב, קכג ואכמ"ל. 
3. זמן ביצוע ברית המילה ומיקומה 
לבצע  מקובל  היה  מכבר  לא  –עד 
וברוב עם ככל  את הברית בזמנה 
מעדיפים  רבים  זוגות  היום  הניתן. 
לפצל את המאורע לשני חלקים. את 
הברית עצמה הם מעדיפים לבצע 
בביתם במסגרת מצומצמת בנוכחות 
המשפחה הקרובה בלבד, ואילו את 
ה"מסיבה" לכל החברים הם דוחים 
למועד מאוחר יותר באולם אירועים. 
ישנם רופאים המבצעים את ברית 
המילה במרפאותיהם הפרטיות והדבר 
מקל על ההורים ונותן עדיפות לרופא 

על פני המוהל הרגיל. 
4.חיוניות ברית המילה  - להחלטה 
יש  או במוהל  ברופא  האם לבחור 
לעיתים השפעה על עצם קיום הברית. 
רוב רובו של הציבור שומר על מצוות 
ברית המילה כהלכתה. מאידך, בשנים 
האחרונות יש עליה במספר הזוגות 
המהססים לגבי הצורך בעריכת ברית 
יש אף הורים שהיו נמנעים  מילה. 
מעריכת הברית  אם התהליך לא היה 
מבוצע על ידי רופא . הדבר נובע הן  
מהנטייה הכללית שלא להיות קשור 
והן מהחשש  "מיושנות",  למסורות 
הייחודי שכרוך בביצוע המילה. על כן, 
להבדיל ממסורות אחרות שהן נעימות 
לדוגמא סוכה או ליל הסדר, כאן הנטייה 
להימנע מביצוע המצווה חזקה יותר. 
הגישה  את  המסמל  רופא  בחירת 
המודרנית מקלה על עצם ההחלטה 

לביצוע הברית.
בשלהי הדברים נזכיר את דברי הראי"ה 
קוק זצ"ל במאמר הדור שכותב כי 
בדור של עקבתא דמשיחא  "..הכח 
המדעי והאידיאלי פורץ ועולה. חלק 
גדול מהדור הצעיר אינו חש כל כבוד 
לכל מה שהורגל, ... ודור בעל רוח גדול 
חפץ ומוכרח לחפוץ בכל מקום שהוא 

פונה לשמוע דברים גדולים." 
אתגר  מהווה  בימינו  המילה  ברית 
גדול למוהל או לרופא העוסקים בכך. 
בעידן של שבירת מוסכמות יש לנסות 
ולהאהיב את המצווה ככל הניתן. יש 
לב  לרחשי  וערים  קשובים  להיות 
המסורת  על  שמירה  תוך  הציבור 

המקובלת מדורי דורות. 
יהי רצון והקב"ה יהיה בעזרנו ובזכות 
נזכה לראות פני  זו  מצווה חשובה 

משיח צדקנו בב"א.

הרב ד"ר דוד ולד הוא מוהל מוסמך 
מטעם הרה"ר, רופא ילדים ומנהל 
עיכול  דרכי  למחלות  היחידה 
ותזונה בילדים, המרכז הרפואי 

"לניאדו" נתניה

צהר לפולמוס-הרב ד"ר דוד ולד

או

 CALLההלכה
בית ההוראה ”צהר“ בראשות הרב יעקב אריאל

מענה אישי טלפוני לשאלות בהלכה: שבת ומועד, כשרות, טהרת המשפחה ועוד...
ימים א‘-ה‘ בין השעות 19:00-23:00

1-800-200-377 טל.

מתאחדים 
 כדי לא לטשטש את זהותנו הדתית-לאומית
 כדי שהציונות הדתית לא תפורק ולא תמחק

 כדי שמפעלי החינוך של המפדל ישגשגו
 כדי שמוסדות התורה והישיבות יתרחבו

 כדי שתשלומי חינוך ילדינו יצומצמו באופן ניכר 
 כדי שההתיישבות היהודית בארץ ישראל תפרח

 כדי שהניסיון, האחריות והבגרות ינצחו!

אורלב
אורלב לראשות הבית היהודי - המפדל
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מוהלים שומעים לעיתים תכופות מפי ההורים טרם 
הברית משפטים דוגמת:  "אני ממש לחוצה", "אני די 
מתרגש". בנקודה זו בא לידי ביטוי אחד מתפקידי 
המפתח של המוהל, שמעבר לקיום הברית עצמה: 
ליווי ההורים לקראת הברית ולאחריה. ברית המילה 
לא חייב להיות אירוע חולף. הוא עשוי להישאר חרוט 
בזיכרונם של ההורים במשך שנים רבות כטקס 
משמעותי ושמח. באותה מידה, אותו אירוע ממש 

עלול להיחרט כמתוח ובלתי נסבל.
תחילת הקשר שבין ההורים והמוהל נרקם בביקור 
הבית המקדים, מספר ימים טרם הברית. ביקור זה 
חשוב מאוד להיכרות ההדדית, לבדיקת התינוק 
ומתן הסברים להורים על מהלך הברית וההכנות 

הנדרשות לקראתה. שיחה זו מאוד חשובה להורים. 
היא נוסכת בהם הבנה, ביטחון ורגיעה לקראת מה 

שהם והתינוק הולכים אליו.
עד כמה שהדבר עשוי להפתיע, במפגשים אלה 
עולות לעיתים קרובות שאלות הנוגעות למהותה של 
הברית. עם ישראל ב"ה מקפיד רובו על קיום ברית 
המילה, אולם רבים אינם מבינים את משמעותה, 
את מה שעומד מאחוריה ואת חשיבות קיומה של 

מצווה ייחודית זו. 
בפגישות שאנו מקיימים עם הורים אנו שמחים 
להרחיב ולברר ביחד איתם את אחת הנקודות 

המהותיות ביותר של עם ישראל. 
במאמר זה אנסה לגעת באחת מהנקודות המופלאות 

הללו.
חכמינו ז"ל הפליגו מאוד במעלתה של ברית המילה, 
וכך אמרו: "ְגּדֹוָלה ִמיָלה, ֶשִׁאְלָמֵלא ִהיא, ֹלא ָבָרא 
ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא ֶאת עֹוָלמֹו, ֶשֶׁנֱּאַמר: "כֹּה ָאַמר 
ה' ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה, ֻחּקֹות ָשַׁמִים ָוָאֶרץ 
ֹלא ָשְׂמִתּי". ַרִבּי אֹוֵמר, ְגּדֹוָלה ִמיָלה, ֶשָׁכּל ַהִמְּצֹות 
ֶשָׁעָשׂה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֹלא ִנְקָרא ָשֵׁלם, ַעד ֶשָׁמּל )עד 
שעשה את ברית המילה(, ֶשֱׁנֶּאַמר: "ִהְתַהֵלְּך ְלָפַני 

ֶוְהֵיה ָתִמים" )מסכת נדרים(.
השאלה שכמובן נשאלת היא מדוע? מדוע השלמות 

היא פועל יוצא של הברית?
המהר"ל מפראג מסביר שהקב"ה ציוונו לעשות 
כזה שלא תמוש מצווה  באופן  מילה בבשרנו, 
מיוחדת זו מאיתנו כל ימי חיינו, וקרא למצווה זו 
בשם "ברית" כמובן של "התקשרות". במילים אחרות: 
כשם ששני אוהבים עושים ביניהם ברית גמורה 
ומוחלטת בנישואין, כך הקב"ה ציוונו לעשות ברית 
מילה בבשרנו להראות על הקשר, האהבה והדבקות 

המוחלטת שיש לנו בו.
בברית המילה אנו מסירים את הערלה )שם כללי 
המתייחס לשתי שכבות של עור שהם עור הערלה 
ועור הפריעה(. אולם מעבר למובן הכללי, 'ערלה' 
פירושה גם אטימות כמו בביטוי "ערל שפתים" או 
"ערלת הלב". מובן כפול זה מלמד אותנו כי אדם 
זכה לעשות ברית מילה, הרי הוא אטום  שלא 
וחסום מהאפשרות לתת לנשמתו היהודית לבוא 
לידי גילוי וביטוי. ברית המילה מאפשרת ליהודי 
לזכות להתעלּות ולקדושה מיוחדת האופפת אותו 

כל ימי חייו. 
זו גם הסיבה בגלל מצוות ברית המילה נעשית דווקא 
ביום השמיני ללידת התינוק )אלא אם כן התינוק חולה 
שאז דוחים את ברית המילה עד שיתרפא ע"פ גדרי 
ההלכה(. המהר"ל מבהיר כי המספר 7 רומז לעולם 
הפיסי- גשמי. יש לנו שבעה ימים בשבוע, שבעה 
יבשות ועוד כיוצא בזה. המספר שמונה, לעומת זאת, 
מרמז על העולם שמעל  הטבע, לעולם המטאפיסי, 
הרוחני, ללמדנו כי זכות אותה מצווה המיוחדת הזו 
,מצות ברית המילה, זוכה האדם להידבק ברוחניות 

ובקדושה המיוחדת לעם הקודש, עם הנצח. 

הרב יאיר אסולין הוא מוהל במסגרת מיזם ברית 
המילה של ארגון רבני 'צהר'

להפוך  עלולה  המילה  ברית 
למטלה טכנית ולאירוע שצריך 
הכנה  בשלום".  אותו  "לעבור 
מהותית של ההורים לקראת טקס 
המילה נותן משמעות חדשה לא 
רק לאירוע אלא גם לקשר שבין 

האדם לקב"ה

המשך מעמ' 01
רציעת העבד היא מצוה חריגה. אמנם 
גם כאן מדובר במום קבוע בגוף. אולם 
כאן מדבור באות קין לעבד על כך  
ששעבד את עצמו לחלוטין לאדם אחר 
)אלא אם כן יבוא היובל וישחררנו(. 
הרציעה מבטאת את רצונו הפגום 

לשלול מעצמו את  חירותו.
להבדיל אלף אלפי הבדלות, הפוך 
על הפוך, הוא רעיון ברית המילה. זהו 
חותם קבוע בו היהודי נחתם לערכים, 
מהאמונה  חלק  שהם  לאידיאלים 
בה'. אם לא היה לנו ציווי מלמעלה 

על המילה, הרי שגם המילה הייתה 
נחשבת להטלת מום האסורה ע"פ 
התורה. זו גם הסיבה בגללה לא היה 
יכול אברהם אבינו לעשות את המילה 
לפני שה' צווהו, וזאת על אף שהרעיון 
עצמו היה ישר בעיניו עוד לפני שצווה 
בו.  ברית המילה היא אמירה ברורה 
האומרת כי הגוף אינו  שלנו. אנו איננו 
הריבון של עצמנו. ה' הוא הריבון על 
גופנו והוא ציונו להחתים את גופנו 

בחותם הברית. 
 "התהלך לפני והיה תמים" מצווה 

דווקא  והנה  אברהם,  על  הקב"ה 
מה שנראה לכאורה כהטלת מום 
התמימות  ושיא  כשלמות  מתברר 
דווקא מכוח העיקרון שבו אדם אינו 
רשאי לפגוע בגופו. זו  בדיוק הסיבה 
בשלה נצטווינו  על הברית עם ה' יוצרנו 

ובוראנו בצלמו.  
עבדי ה' הננו. כרתנו ברית עם יעוד 
לאמונתנו  נאמנים  להיות  נשגב 
ומוסרנו.  והדבר נחתם עמוק עמוק 
בגופנו. זאת ברית נצח בין עם ישראל 
למי שיצרו ומי שבחר בו והטיל עליו 

את המשימה הקדושה להפיץ את אור 
האמונה והמוסר בעולם.  

בניגוד לכל שעבוד חיצוני אחר, ברית 
המילה משחררת אותנו מהשתעבדות 
לאופנות חולפות וגחמות משתנות, היא 
קושרת אותנו, מתוך הזדהות מלאה 
האומה   של  הנצח  לרעיונות  שלנו 
שייעודם תיקון העולם כולו "אני הנה 

בריתי אתך והיית לאב המון גויים".

הרב יעקב אריאל הוא רב העיר ר"ג 
ונשיא ארגון רבני 'צהר'

זווית אישית-הרב יאיר אסולין

אולם - בחרתם יחד
להקה - בחרתם יחד

צלם - בחרתם יחד
הכל אתם עוברים ביחד...

ואת ההכנה המשמעותית
לחיי נישואין אתם עוברים ביחד?

"טובים השניים" הדרכת הכלות והחתנים לציבור הדתי
של ארגון צהר מציע לכם ללמוד לקראת נישואין ביחד.

ללמוד עם זוג מדריכים אשר הוכשר בקורס זוגי ראשון מסוגו
להדרכה מסוג אחר בה תחוו תהליכים חשובים ומכריעים ביחד.

ההדרכה כוללת בנוסף לטהרת המשפחה גם שיח על זוגיות, 
אינטימיות, תקשורת וכל מה שרלוונטי לכם.

במהלך ההדרכה יהיו מפגשים משותפים בין שני הזוגות
ומפגשים נפרדים בהם המדריכה נמצאת עם הכלה

והמדריך עם החתן.

לפרטים ניתן לפנות ללאה כרמי:
"טובים השניים" - 'צהר'

052-5665657 ,077-7756561
www.bneiakiva.org.il | 02-5693117
46

02-5693117

hanhala@bneiakiva.org.il 
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להיות?
הולךמה

הזמנה למיזם חדש "אכסניה"
הציבור הרחב מוזמן להיות שותף בֵמיזם חדש של 
קהילת בית דורשי – ע"ש האחים דרור הי"ד ושי  ז"ל, 
את סדרת המפגשים  יפתח הרב ד"ר בני לאו בנושא: 
"השופט כל הארץ לא יעשה משפט?"האם רשאים 
אנו למתוח ביקורת? מה ההשלכות והישומים לימינו 

)הכניסה חופשית( לשם קבלת פרטים נוספים, 
ולשם קבלת מועדי ההרצאות הבאות, ניתן לפנות 

לאריאל במייל ל:
arielbe@court.gov.il  או בהודעת sms לטלפון: 

  050-6255839

"פסטיבל מחול יהודי"
מ י"ד - ט"ז חשוון , שלושה ימי מחול יהודי, יצירות 
העוסקות בחיי היום יום היהודי תפילה, התוועדות, 

עמידה נוכח ה', ועוד.
הפסטיבל מותאם לשומרי הלכה לכרטיסים

www.docdance.com  ,03-5620255

 
 יום משטרה וקהילה

הפנינג משפחתי במתנ"ס גוש עציון לסבים, סבתות 
ונכדים ביום שלישי הקרוב בין השעות 16:00-18:30. 
בהשתתפות ניידת חבלה, תצוגת יחידת חילוץ, גיוס 
מתנדבים, ומצגת פעילות מתנדבים. בשעות -17:00

17:45 יתקיים מופע של תזמורת המשטרה. לצד 
דוכני יצירה לילדים, דוכני קופת חולים מאוחדת, 
סדנת החייאה של מד"א, תערוכת יצירות וספר 

בישול של מועדון ותיקים.

עובדה
שנת הלימודים בבית ספר "עובדה" נפתחה השבוע 
הצרפתית  הגבעה  בשכונת  ליפשיץ  במכללת 

בירושלים. 
מטרת בית הספר לשלב צעירים וצעירות מהציונות 

הדתית בערוצי התקשורת הכלליים. 
יעברו הכשרה בכל תחומי  במהלך השנה הם 
את  תלמד   ,1 ערוץ  לפיד,  מוריה  התקשורת: 
יסודות הכתבות בטלוויזיה, ניסן שטרלאוכר, כתיבה 
עיתונאית, בני טייטלבאום, קול ישראל, רדיו, קובי 
נחשוני, YNET, עיתונאות אינטרנטית וסופיה רון-

מוריה תורת הראיון. 

להכיר, לאהוב, להאמין 
מדרשה חדשה לבנות בתהליך התשובה הוקמה 

ע"י הגרעין התורני" מבשר שלום" בחיפה.
שיעורים בנושאים מגוונים, ליווי אישי ותמיכה קהילה 

תומכת, אופציה למגורים.
לבנות המעוניינות למצוא את הדרך שלהן בעבודת 

ה' לפרטים : גילה חזני 052-8503039

להעברת ידיעות למדור:
pr@rgaly.com

עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, 
קושי  בו  שיש  מותנה  "ניסיון"  כל 
שהמנוסה עלול בגלל הקושי שלא 
לבצע אותו, שהרי אם ברור מראש 
שהמנוסה, ובמקרה שלנו אברהם, יוכל 
ללא היסוס ולבטים למלא את אשר 
נדרש ממנו, כי אז אין בדבר ניסיון. ואם 
כך מה היה הקושי והניסיון במצות 
המילה, שהיא אחת מעשרה הניסיונות 
של אברהם אבינו. לכאורה אפשר 
לומר שהניסיון היה בהסכמה לסבול 
את כאב הגופני שבהסרת הערלה, 
להיות  צריך  לא  זה  בשביל  אבל 
אברהם אבינו, שהרי קטנים מאברהם 
אבינו, צעירים )הישמעאלים בגיל 13( 
ומבוגרים, ואפילו זקנים, עושים זאת 
עד ימינו ללא קושי גדול, ולכן צריכים 
אנו לבקש את הקושי שבניסיון המילה 

בכיוון אחר.
דרך אחרת להבנת ניסיון ברית־המילה 
הוא הסברו של המדרש שהקושי של 
אברהם אבינו לא היה במעשה המילה 
בשעת המעשה אלא במשמעות שלו 
מכאן ולהבא, בחשש שהדבר יפריע לו 
בעתיד למלא את תפקידו, וכך מובא 
שם )ב"ר פ' מז(: "אמר אברהם: עד 
והשבים  העוברים  היו  מלתי  שלא 
באים אצלי, תאמר משמלתי אינם 
היא  המדרש  וכוונת  אצלי".  באים 

קצז(: כי חששו של אברהם היה שמא 
היותו שונה משאר בני האדם על ידי 
המילה תביא להתרחקות בני האדם 
ממנו עד שיפסיקו לבא אליו, או מפני 
השוני, ואולי גם מפחד שמא בהשפעתו 
ינסה להטיל גם עליהם מצווה כואבת 
זו. והמחיר של התרחקות הבריות ממנו 
תהיה שלא יוכל למלא את משימת 
חייו, לקרוא בעולם בשם ה' ולקרב את 
כל הבריות לאביהם שבשמים, המחיר 
הזה נראה כבד בעיניו, ומפני החשש 
הזה העדיף אברהם את טובת זולתו 
על טובתו שלו והיה מוכן להקריב את 
שלמותו האישית ולהחסיר ממעלתו 
במה שיעבור על דבר ה', ונראה בעיניו 
להעלות  חייו  במפעל  שלהמשיך 
את האנושות כולה לקרבה לאביה 
שבשמים חשוב יותר בבחינת "עת 
לעשות לה' הפרו תורתך". ובענין הזה 
לא רצה אברהם להחליט בעצמו ועל 
כן הלך להתייעץ עם בעל בריתו ממרא. 
אבל ממרא יעץ לו שאין להתחכם על 
דבר ה', כי עצתו וחכמתו של הקב"ה 
גדולה לעין ערוך מדרך השכל האנושי. 
ומפני שנתן עצה כזו היה שכרו של 
ממרא מדה כנגד מדה, כיון שהוא 
נתן יקר ועדיפות לדיבור האלוקי יותר 
מכל רגשות השכל האנושי, אפילו 
לרגשות הדואגות לכבוד שמים, היה 
שכרו שהנבואה לאברהם תהיה דוקא 
בחלקו ככתוב: "וירא אליו ה' באלוני 

ממרא".

ואהבת  לאחווה  המטיף  שאברהם 
הבריות, שאינו מפלה בין אדם לאדם 
ובין עם לעם, המנסה להכניס את 
האנושות כולה תחת כנפי השכינה, 
דווקא הוא מצטווה לפתע להיות שונה 
מכל שאר יושבי תבל, דרישה שנראתה 
לאברהם כמי שתקשה עליו מכאן 
ולהבא להשפיע על סביבתו. מפני 
שלהשפיע אפשר רק אם המשפיע 
לא יבליט את ההבדלים העושים אותו 
שונה מהאחרים, כי בהיותו כאחד מהם 
יוכל לזכות באמונם ולהשפיע עליהם. 
חששו זה של אברהם גם מסביר לנו 
מדוע הלך אברהם ליטול עצה מבעל 
בריתו ממרא האם לקיים את המילה, 
כמו שמובא במדרש )תנחומא וירא 
ג( על הכתוב: "'וירא אליו ה' באלוני 
ממרא' - מפני מה נגלה עליו בחלקו 
של ממרא? מפני שנתן לו עצה על 
המילה". אלא שפנייתו זו של אברהם 
אל ממרא היא תמוהה ומפליאה מאד, 
איך יתכן שראש המאמינים, אברהם 
מפי  שנצטווה  לאחר  ע"ה,  אבינו 
הגבורה עצמה למול את עצמו, איך 
העלה בדעתו והרהיב בנפשו ללכת 
ולבקש עצה מבשר ודם אם למלא את 
דבר ה'? ומדוע אין אנו מוצאים אצל 
אברהם בכל שאר הניסיונות מעשה 
דומה שהלך להתייעץ עם מאן דהוא, 

מה המיוחד בניסיון הזה?
הסבר להתנהגותו זו של אברהם כתב 
הראי"ה קוק בספרו "מדבר שור" )עמ' 

הרב יעקב הלוי פילבר

להיות "אחר"
מפנה  הביאה  המילה  מצות  ואכן 
בהשקפתו של אברהם, מכאן ואילך 
ידע אברהם שאל לו לאדם לטשטש 
ואורחות  או להתפשר עם אמונתו 
חייו כדי לזכות לאהדה של החברה 
הסובבת אותו, ומאברהם נלמד גם 
אנו בבואנו לקרב רחוקים, אל לנו 
בעיני  חן  לנסות להתיפייף למצוא 
הזולת, אלא דוקא בעמידה גאה על 
יחודה האותנטית של היהדות והצגתה 
בצורתה האמיתית. זכורני שאדם אחד 
שבקש לתרגם את "אורות הקודש" 
לאנגלית, שאל את מורי ורבי הנזיר 
)רבי דוד כהן(: האם לתרגם מ"אורות 
הקודש" של הראי"ה רק את החלקים 
הכלל־אנושיים, או גם את החלקים 
המיוחדים לישראל? ועל כך השיב 
לו הנזיר במעשה: כשהייתי סטודנט 
היהודים,  הסטודנטים  היו  בשוויץ, 
שרצו את קרבת הגויים, מטשטשים 
את ייחודם היהודי כדי למצוא חן בעיני 
חבריהם הגויים, והגויים לא רק שלא 
קירבו אותם אלא אפילו היה מרחקים 
אותם. ואילו אני ששמרתי באוניברסיטה 
על התנהגות יהודית ועל לבוש יהודי, 
דווקא אלי הם בקשו להתקרב, וסיים 
הנזיר: ללמדך שעלינו לומר את האמת 
שלנו כפי שהיא ודווקא אז יוקירו אותה 

האחרים.

הרב יעקב פילבר הוא מאדיר כתבי 
הראי"ה זצ"ל, ירושלים

המילה מייחדת את עם ישראל, אבל ייחוד זה לעיתים 
הופך ל"עול" המבדיל אותנו מהאחרים. הרב פילבר 
לומד מברית המילה את החשיבות של השמירה על 

הייחודיות שמקנה לאדם את כבודו בעיני אחרים

ולמציאות חיינו?הרב ד"ר בני לאו הוא מבכירי מנהיגי 
הציבור הדתי-לאומי  ונחשב כמרצה מעולה .  

 הציבור מוזמן )נשים וגברים(, על כל גווניו, דעותיו 
והשקפותיו. ההרצאה תערך באולם שבבנין קהילת 
"ֵבּית דֹוְרָשי",ברח' הכרמל פינת רח' תל-חי. יום 
רביעי 31.10.12, טו בחשוון תשע"ג בשעה 20.30 

הצטרפו לפרויקט הנדל"ן החדש 
בנתיבות

דירת 4 חדרים
₪780,000 בלבד!

מענק לזכאים בסך 60,000 ₪

בלב הקהילה הדתית, בסביבה חינוכית תומכת

אורות- 050-7808151,   י.ה.ל- 052-2764125

עד 30 דקות בלבד מ:
  אינטל קרית גת    אמדוקס שדרות    מכללת אשקלון

  פארק תעשיות באר שבע     מכללת ספיר
  אוניברסיטת באר שבע     מכללת חמדת הדרום

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' סטריפ

לבן
A4A3

* המחירים לאדם בחדר זוגי וכוללים מיסים, היטלים וטיפים. ט.ל.ח

www.centertravel.co.il   |   03-6227777

טיולים לשומרי מסורת באיכות גבוההסנטר נסיעות

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' סטריפ

לבן
A4A3

9 ימים • 17.11.12
טיסות אל על • חצי פנסיון

סין ביג'ין האדומה

רק $1,699

11 ימים • 17.11.12
טיסות אל על • חצי פנסיון

ביג'ין שנחאי

רק $2,499
*כולל נסיעה ברכבת המהירה

 תאריך יציאה: 03.01.13 • 15 ימים
כולל 7 לילות שייט למערב הקריביים 

קוזומל, האיטי, גרנד קיימן, ג'מייקה + 3 
 לילות באורלנדו + 3 לילות בפלורידה

• פנסיון מלא בשייט • טיסות אל על !!

רק $3,998 לאדם בחדר זוגי

הפלגה חלומית לקריביים

17 ימים • 19.11.12* • טיסות אל על • חצי פנסיון

בתוספת 100$ תאריכים נוספים: 31.12.12 • 14.1.13 • 28.1.13 

תאילנד

החל מ- $3,199 לאדם

4
אחרונים ! מקומות

*בהדרכת איתמר מדינה
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מורכבים  מניחים  שאנו  התפילין 
משלושה חלקים עיקריים: פרשיות, 

בתים ורצועות.
לפי המבואר בפוסקים חשוב יותר 
להדר בפרשיות מאשר בבתים, ולכן 
יש לבחור את הפרשיות המהודרות 

יותר. 
על מה יש להקפיד כאשר בוחרים 
פרשיות  מהם  לתפילין?  פרשיות 

מהודרות?
כשרות הפרשיות

ובוחרים את  קונים תפילין,  כאשר 
הפרשיות, ראשית יש לוודא שאכן 

שהפרשיות כשרות. 
מובן שיש לדעת מי הסופר שכתב 
את הפרשיות, כפי שכתבנו בעבר, 
ויש לוודא שהפרשיות עברו הגהה – 
בדיקה, מקובל לעשות שתי בדיקות 
לפחות לפרשיות: בדיקה אחת ע"י 
מגיה מומחה, שבודק שאין שום בעיה 
בצורת האותיות, ובדיקה נוספת ע"י 
מחשב לאיתור בעיות של חסרות 
ויתרות, כלומר שאין אות חסרה או 

מיותרת בתפילין. 
רבים שואלים האם בדיקת המחשב 

היא הכרחית.

קשה להגדיר את בדיקת המחשב 
הכרחית, שהרי לפני דור היא לא הייתה 
קיימת, וכל עם ישראל הניח תפילין 
שלא נבדקו בידי מחשב. יחד עם זאת, 
ודאי שכדאי לעשות בדיקת מחשב. 
ישנם לא מעט מקרים, שהמחשב 
מגלה טעויות שלא התגלו לפני כן. 
יש לזכור כי גם מגיה מומחה הוא בן-
אדם, שיכול לטעות לפעמים. כיום 
בדיקת המחשב מקובלת ביותר, ולכן 
פרשיות שלא עבורו בדיקת מחשב,  
הדבר מעלה חשד לגביהם שמה יש 
בהן בעיה או שרמת הכשרות שלהם 
שאף  מקומות  יש  ביותר.  נמוכה 
מספקים לקונה צילום של הפרשיות 

על פי סריקת המחשב. 
המחשב  שבדיקת  להדגיש,  חשוב 
לא יכולה בשום פנים ואופן להיות 
תחליף לבדיקה הראשונה בידי המגיה. 
המחשב הוא רק כלי עזר נוסף אך לא 

במקום הבדיקה האנושית.

סת"ם הלכה-הרב שמואל נחושתן

הידור הפרשיות
ההידור בפרשיות בא לידי ביטוי בכמה 
היבטים שהעיקרי שבהם הוא בכתב 
– צורתו ויופיו. כאשר אנו מתבוננים 
על הפרשיות יש לבחון האם האותיות 
כתובות לפי צורתן ההלכתית. ההלכה 
מגדירה כיצד האות צריכה להיות 
כתובה, ומספיק שינוי קטן שלכאורה 
איננו משמעותי כדי לגרום לפסול 

באות. 
לדוגמא: האות ו בנויה בקו ובראשו 
)גג( שמאלה. אם הבליטה  בליטה 
ארוכה מידי האות עלולה להופך ל- 
ר. במקרה שהגג ארוך יותר ממידתו 
רק במעט, האות אמנם לא הפכה לר', 

אך האות אינה מהודרת. 
בנוסף לצורה ההלכתית של האות, 
הידור הפרשיות נקבע לפי הרמה 
הגרפית של האות. ככל שהסופר 
מקצועי האותיות יפות ואחידות יותר, 
ולכן הפרשיות מהודרות יותר. ביחס 
לזה, קשה להגדיר מהו 'כשר' לעומת 
'מהודר'. אמנם פרשיות בכתב יפה 
מהודרות יותר, אולם אין הדבר אומר 
שפרשיות בכתב פחות יפה המהודרות 
ולא  כ"כשרות"  רק  ייחשבו  פחות, 

מהודרות. 
יש הסוברים שבמידה וכל האותיות 
כתובות לפי ההגדרה ההילכתית, ואין 
בעיות בצורת האותיות, הפרשיות הם 
מהודרות, כאשר יופיו של הכתב הוא 

רק תוספת הידור. 
נשאלת השאלה: כיצד הקונה הפשוט 
יכול לדעת האם הפרשיות מהודרות? 
הרי הוא לא מכיר את כל ההלכות 

הללו?
ובכן, זוהי אכן שאלה קשה. לא פעם, יש 
לקונה התמים הנכנס לחנות תשמישי 
קדושה תחושה כי הוא קונה 'חתול 
בשק'. בניגוד לכל דבר אחד, שם הקונה 
יכול לברר על המוצר לפי החברה 
והדגם, כאן אין יכולת לברר, הוא לא 

פרשיות

מבין כלום בנושא וחייב לסמוך על 
המוכר ויושרו המסחרי. זאת ועוד: גם 
אם הסוחר ישר, לא כל אחד מגדיר 
"מהודר" באותה הגדרה. יתכן שאדם 
יקבל בחנות אחת תפילין מהודרות 
בסכום מסויים, ובחנות אחרת אותם 
תפילין יוגדרו רק כ"כשרות" אך לא 

מהודרות. 
עצתי האישית היא להתייעץ עם איש 
מקצוע, רב או סופר סת"ם שמבינים 
בנושא. ניתן לבקש מהחנות לקחת 
את הפרשיות לבדיקה )תמורת צ'ק 
פיקדון וכד'( כדי להתייעץ עם גורם 
נוסף שיודע להמליץ. חנות רצינית 
ש'מאמינה' בתפילין שהיא מוכרת, לא 
תתנגד לעניין, ולכל הפחות תספק בידו 
של הקונה צילום איכותי של הפרשיות 
כדי שיוכל לקבל חוות דעת נוספת. 

חשוב להדגיש, שהייעוץ הנוסף צריך 
להיות עם אדם המתמחה בתחום. לא 
כל רב בקיא בנושא זה, ותלמידי חכמים 
רבים שלא למדו נושא זה לעומקו לא 
ידעו להגדיר מהי רמת הפרשיות והאם 

הן מוהדרות ומומלצות לקינה. 
נקודה נוספת בהקשר לזה היא המחיר. 
לא פעם רמת ההידור של הפרשיות 
היא תוצאה של המחיר. במחיר מסוים 
ניתן לקבל פרשיות מהודרות, ובמחיר 
יותר.  יותר פרשיות מהודרות  גבוה 
קשה מאוד לקבוע את היחס שבין 
המחיר להידור. יש שיסכימו לשלם 
על פרשיות מעט יותר יפות סכום גבוה 
יותר, בעוד אחרים יתספק בפרשיות 
בהן הכתב כתוב כהלכתו, אך יופיו 
פחות מבפרשיות מהודרות. זהו עניין 
אישי, אך גם בו ראוי להיוועץ במומחה 
בתחום, שיראה את שתי הפרשיות 
במחיר  ההפרש  האמנם  ויקבע 

מוצדק.

הרב שמואל נחושתן הוא רב מושב 
תקומה ומרבני 'צהר'

מה ההבדל בין "מהודר" ל"כשר"? האם יש דרך לקונה 
הממוצע להבחין בהבדלים? האם המחיר הוא זה שקובע 
את רמת ההידור? ומדוע כדאי לקנות פרשיות במקום בו 

יסכימו לתת לכם אותן לבדיקת יעוץ לפני הרכישה

מהודרות

ספרים חדשים של

משנתו של ר' לוי יצחק 
מברדיטשב,

סניגורה של ישראל, 
על-פי פרשיות השבוע, 

 מועדי השנה
ומעגל החיים היהודי

לראשונה

תורת ר' נחמן מברסלב
לפי פרשיות השבוע

 מועדי השנה,
סיפורים ומעשיות

לראשונה

שאול מייזליש

להזמנות: 08-6818555 | 08-6818666  שירי אשכנזי

בכתיבתו הקלילה והסוחפת של שאול מייזליש

כל שבת - עם ר' נחמן ועם ר' לוי יצחק מברדיטשב

danino.doron@gmail.com



ֹצהר לשבת  |  419  ||  419  |  ֹצהר לשבת 1213

לתפור את החליפה המחמיאה ביותר, 
מאפרות דרוכות מיירטות כל כתם 
או נקודה לא רצויה בהררי פודרה. 
יושבים  תדמית  ויועצי  אסטרטגים 
עם המועמדים במשחקי סימולציות 
אינסופיים שיבטיחו כי הם יגיעו לעימות 
מוכנים בצורה הטובה ביותר. כל חיוך 
של אובמה, כל עקיצה של רומני, כל 
מבט, תנועה, הסתכלות לתוך הלבן 
ונקבע  מחושב  הכול  היריב,  של 
מראש. האם הציבור האמריקאי, אכול 
הלוקשים, באמת מאמין שהמנהיגות 
שאובמה  והסטרילית  המצועצעת 
ורומני מדגמנים לנו בעימות, באה 
להם בצורה הטבעית ביותר שיש? לא 
ברור. מה שבטוח זה שבסוף העימות 
כולם סוקרים את עצמם לדעת ומנסים 
לנחש מי לדעת הציבור האמריקאי 

עבר מסך טוב יותר.
אמרו שבפעם הראשונה רומני עקץ 
את אובמה, ובשנייה והשלישית אובמה 
היה הרבה יותר שנון ורהוט. מה זה 
יכולים  אומר, מעבר לכך ששניהם 
להגיש את תחזית מזג האוויר יופי? 

איך זה קשור למנהיגות? 
לאמריקאים הפתרונים.

בארה"ב  שקורה  מה  שכל  מאחר 
משליך גם עלינו, וגם אנחנו נמצאים 
בעיצומו של פסטיבל בחירות דביק 
שבו כל מועמד מנסה למכור לנו שהוא 
הוא האיש המתאים ביותר להנהגה, 
השאלה רק הולכת ומתחדדת. בנתיים 
עלון  כל  על  ענק מרוחות  מודעות 

הבחירות באוויר גם בארה"ב וגם אצלנו, ומסביב כולם מנסים 
לשכנע כי הם המנהיגים הנכונים. אז מה הופך מישהו למנהיג? 
ולמה שנאמין לו שהוא באמת כזה? האם הם באמת מנהיגים 

אותנו, או שבעצם אנחנו מנהיגים אותם?

ועיתון ומנסות לדחוף לנו את שלל 
יתרונותיהם של המועמדים משל היו 

מכונית:
סוחב בעלייה, שומר על יציבות, אמין 
ונוח. כולם מנסים לזרוח, לבלוט, לרוץ 
ולהפוך לכוכבים נולדים, מה שמזכיר 
את משפטו של ווינסטון צ'רצ'יל, מנהיג 
אמיתי בזכות עצמו: "בלילה בלבד, 

הכוכבים זורחים".
נכון: מהן  יותר  אז מיהו מנהיג? או 
התכונות הדרושות בשביל להפוך 
אידאלי  יותר  מועמד אחד למנהיג 

מאשר החבר שלו?
אם נשאל אתכם אלו מנהיגים אתם 
זוכרים מההיסטוריה, בוודאי תיזכרו 
מנחם  גוריון,  בן  דוד  כמו:  בשמות 
בגין ויצחק שמיר. אלו מנהיגים! מצד 
שני,להבדיל אלף אלפי הבדלות,  גם 
מנהיגים  היו  ומוסוליני  לנין  סטלין, 
גדולים. הם אמנם דיקטטורים, אבל 
מנהיגים. ואם כבר פרובוקציה, אז גם 
אין מנוס מלומר שגם אדולף היטלר 
היה מנהיג. כן כן. הבן אדם הכי שנוא, 
שהצמיחה  חולני  מתועב,  משוקץ, 
האנושות, גם הוא יכול להיות מנהיג.

מנהיגים יכולים להיות האנשים הכי 
בזויים בעולם, האנשים הכי קטנים 
בעולם, האנשים הכי חלשים בעולם 
הנכון  במקום  יהיו  הם  אם  ועדיין 
ובזמן הנכון, הם יוכלו לשבת על כס 

ההנהגה.
אז מה זה אומר לנו? שאולי אנחנו 
כל  על  פעם  שוב  לחשוב  צריכים 
התפיסה שלנו אודות מנהיגות, מיהו 
להיות  אדם  בן  הופך  ומה  מנהיג 

מנהיג.
ברגן אוונס, אנתרופולוג בריטי כתב: 
"רוב הזמן המנהיגים שלנו בסך הכל 
הם  מלפנים;  בעקבותינו  הולכים 

אז איך אתם אוהבים את המנהיגים 
שלכם? פריכים? קשים? טריים או 

מזגזגים?
כבר כמה שבועות שטוחנים לנו ת'מוח 
על מנהיגות. כפטריות אחרי הגשם, 
מגיעים כל ה'משה זוכמירים' ומנסים 
למכור לנו את מנהיגותם. אבל האם 
אנחנו סגורים על זה שאנחנו בכלל 
יודעים מה אנחנו מחפשים במנהיג 
שלנו ? ואם כבר מנהיג,  אז למה שלא 
נזרום ונחשוב בגדול: האם אנחנו יכולים 

יום אחד גם להיות מנהיגים?
ניו  עיריית  ראש  ג'ולייאני,  רודלוף 
יורק לשעבר, חושב שכן. "מנהיגים 
לא נולדים, מנהיגים מתפחים"  הוא 

אמר פעם. 
בשעת כתיבת שורות אלו הסתיים 
העימות השלישי והאחרון בבוקה רטון 
פלורידה בין שני המועמדים לנשיאות 
הצרכנות  מסורת  כמיטב  ארה"ב. 
האמריקאית הנוטה להתמקד בתפל 
ולהזניח את העיקר, גם כאן התחפש 
העימות למכירה פומבית המתמקדת 
בעטיפות ובשיווק של הצגת המוצר 
הנמכר: קרי מנהיגות, ופחות בשאלות 
החשובות באמת כמו:  מי אתם באמת 
למסיכת  מתחת  שווים  אתם  ומה 
והנוצצת  המלוקקת  המנהיגות 

המתיימרת להנהיג את ארה"ב.
סטייליסטים  של  שלמות  סוללות 
בכדי  שעות  עמלו  אופנה  ומעצבי 

בגובה העיניים-אבינועם הרש

מובילים אותנו בדרך בה אנו הולכים מנהיג נולד
ממילא". מה שואמר שאולי אנחנו 
בכלל מנהיגים הרבה יותר גדולים 
אותנו?  להנהיג  שמתיימרים  מאלו 
בן אדם שלובש את  כל  שהרי לא 
חליפת המנהיגות, מרוויח כמו מנהיג 
ונוסע במכונית של מנהיגים הוא באמת 

מנהיג. 
יכול להיות מנהיג גדול שמחביא באותו 
אדם מאוד קטן שלא יודע להנהיג את 
היצרים שלו, את העיניים והפה שלו 
ואת התאוות ויצרי הנקם הקטנוניים 
שלו, ומנגד אם רק נפקח את העיניים 
בטוח נוכל לראות סביבנו מנהיגים 
אמיתיים שמנהיגים את עצמם בעוצמה 
שקטה, בלי רעש וצלצולים. כמה חבל 

שהם לא רצים לבחירות.
ואם פעם יצא לכם להתגבר על מכשול 
מסויים, לא לפגוע או לעקוץ מישהו 
שממש אבל ממש בא לכם לפגוע בו 
ולמרות הכול הנהגתם את עצמכם 

ומשלתם ברוחכם.
לכו למראה הקרובה, זקפו את עצמכם 

ותראו איך באמת נראה מנהיג.
 

יש מנהיג לעצמו
ויש מנהיג את עצמו

יש מנהיג ילדיו ויש מנהיג בביתו
יש מנהיג שמנהיגותו הולכת לפניו

ויש מנהיג שמנהיגותו הולכת מפניו
יש מנהיג עם ויש מנהיג בשביל העם

 התנצלות
דורש  שלם  'דור  הקודם:  בטורי 
נקודה  להדגיש  ניסיתי  תשובה' 
בעייתית  הקשורה לתלמידים שלא 
תמיד מקבלים תשובות מהרמי"ם 

שלהם.
צר לי אם הדבר פגע במישהו. מובן 
שהרוב המוחלט של הרמי"ם עושים 
עבודת קודש ומקדישים ימים כלילות 
לחינוך הדור ואני מיצר על הסטיגמציה 

שהושלכה מהטור.

אבינועם הרש הוא רכז ההדרכה של 
מדרשת עמיעד. להזמנת סמינריונים, 

ימי עיון וסיורים: 6228040–02
amiad@gesher.co.il

shiri@tooly.org  04-9123199 לפרטים והזמנות:  שירי

זכרון יעקב

שבת חתן 

סמינרים

ם י ס נ כ

ארועים

בר מצווה 
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יסודותיה של הציונות בכלל והציונות 
הדתית בפרט היא לפני אלפי שנים 
בצווי הקב"ה לאבי האומה "לך לך 
מארצך ממולדתך ומבית אביך אל 
הארץ אשר אראך", פסוקים פותחים 
את הפרשה אותה נקרא השבת. ואכן, 
מציינת אברהם  התורה  בהמשך  
ארצה  ללכת  "ויצאו  לציווי  מציית 
כנען ויבואו ארצה  כנען", לכאורה, 
הסיום מיותר, ברור הדבר, כי אם הם 
יצאו ללכת ארצה כנען הרי גם הגיעו 
לשם. אלא עיון בסוף פרשת נח יבהיר 
לנו, כי גם לתרח אבי אברהם, היה 
רצון לבוא לארץ כנען "ויקח תרח 
את אברהם בנו... ויצאו אתם מאור 
כשדים ללכת ארצה כנען ויבואו עד 

חרן וישבו שם".
תרח אמנם יצא לדרך אך נתקע בחרן 
ולא הגיע ליעדו. אך כאשר אברהם 
אבינו מקבל את הציווי מאת הקב"ה, 
הוא יוצא לדרך וגם מגשים. לכאורה, 
חרן הוא המקום הנוח ביותר לאברהם 
שם נמצאים בני משפחתו הענפה, שם 
גרים חבריו ומכריו, וחרן הוא המקום 
הנח ביותר עבורו. אך כאשר הוא 
מקבל את הציווי מאת הקב"ה לנטוש 
את המוכר לו, וללכת את הבלתי נודע 

הוא יוצא והחשוב יותר, גם מגיע.תורת האדם-הרב יחיאל וסרמן
בחזונם ראו נביאי ישראל את העם 
היהודי שב למולדתו מארבע כנפות 
תבל אולם ששים וחמש שנה לאחר 
הקמת מדינת ישראל, המציאות שונה 
במקצת. אמנם רבים התכוונו וגם רצו 

אך הם עדיין נמצאים  הרחק.
בשנת תש"ח קמה מדינת ישראל, 
הגלות והגולה שהיתה עד אז, איננה 
משתי  אחת  משמעותה  גולה  עוד. 
אין  כאשר  הראשונה  האפשרויות, 
מדינה יהודית ואין להיכן להגיע. והשניה 
כאשר יש מדינה אך נבצרת האפשרות 
להגיע אליה, בשל חוסר יכולת לצאת 
ממקום מגוריך. כיום ב"ה יש לנו מדינה 
ויש אפשרות לכל הרוצה גם להגיע 
אליה, ואכן רבים עשו כן. אך רובו של 
העם היהודי שעדיין לא בא לישראל, 
בנה לו טירות ומגדלים בנכר, נתגבה 
לרמות של חיים מעל כל רמה שידע 
יהודי מעודו. חלקם הגדול איננו מתכוון 
לבוא הנה מחר ולא מחרתיים, לא 
ממתינים שם עם יבוא זמן שיבת עם, 
כי מצאו מנוחה. לא בונים על ארעיות 
הגולה, ולא חולמים לעלות מתוכה אל 
מולדת של קבע, כי דומה שכבר עשו 

מקום מושבם למולדת.
את תולדות האומה רוקמים הם הרחק 

תקוה  יש  אך  המובטחת.  מהארץ 
לתקון והוא החינוך היהודי. בין כתלי 
בית הספר יכולים לבשר לתינוקות 
את האלף בית של שייכותם לאתמול 
ובארון  המחר,  ולקוות  למורשת,   –
הספרים שבו מונחות מפות הדרכים 

לארץ ישראל.
לא מעטים סבורים גם, כי אנו נמצאים 
בעידן פוסט ציוני הדבר נובע בין היתר 
יסודותיה של הציונות הם  מכך, כי 
הצורך למצוא פתרון לאומי לבעיית 
הדתית  הציונות  אולם,  היהדות. 
נמצאת באמצעותו של תהליך שיבת 
ציון. יסודותיה היא לפני אלפי שנים, 
כאשר הקב"ה ציווה את אברהם לך-לך 
מארצך המשכה בהיסטוריה הארוכה 
של העם היהודי, אשר ארץ ישראל 
היתה בפיו ובלבו של כל יהודי בכל 
אתר ואתר. גם כיום בפרשת הדרכים 
בה אנו נמצאים מונח לפנינו האתגר 
החשוב לחזק את מרכזיותה של מדינת 
ישראל בחיי העם בתפוצות ולטפח את 

הקשר למדינת ישראל.

ההסתדרות  ע"י  הוכרזה  זו,  שבת 
עליה"  "כשבת  העולמית  הציונית 
בתפוצות.  היהודיות  בקהילות 
לשירותים  המערך  באמצעות 
רוחניים בתפוצות והיחידה לעידוד 
עליה ובעזרת שליחי הציונות הדתית 
ורבני ארגון "צהר" ישודר המסר של 

מרכזיותה של מדינת ישראל.
עלינו להבהיר, כי העיקרון הציוני היסודי 
הוא, כי ארץ ישראל היתה מטרת נפשו 
של עם ישראל לאורך כל הדורות, ובכל 
אתר ואתר מדינת ישראל איננה עוד 
תפוצה יהודית נוספת אלא הוא מרכז 

החיים היהודיים והרוחניים.
מטלטלת  קיומה  שנות  כל  לאורך 
המדינה בין רגעים גדולים לשעות 
כיום  התפוצות  יהדות  על  קשות. 
להציג את מדינת ישראל במרכז החיים 
היהודים בתפוצות ולסייע וגם להגשים, 

בהמשך התבססותה והתפתחותה.

הרב יחיאל וסרמן הוא חבר ההנהלה 
וראש המערך לשירותים  הציונית 

רוחניים בתפוצות

ויצאו ללכת
ארצה כנען

הציווי האלוקי "לך לך" 
בא לידי ביטוי גם בימים 
אלו בצורה הכי פשוטה 
ברצון להמשיך ולהביא 

כמה שיותר עולים 
חדשים לארץ

הרב וסרמן כותב 
על שבת עליה 

המתקיימת השבת 
בקהילות בחו"ל

לפרוייקטים פרסומיים

אנשי מכירות
ם י ש ו ר ד

דריה - דיינר איטלקי אמריקאי
חווית טעמים כשרים

בניחוח תל אביבי צעיר
במחירים שווים!

כשר-בשרי

מבצע
בקבוק יין רקאנטי

מתנה
*בהזמנת ארוחה זוגית | בקבוק 375 מ"ל

תקף כל יום החל מהשעה 17:00
עד 30.11.12 | אין כפל מבצעים

ט.ל.ח.

כשרות רבנות תל אביב | אירועים עד 50 איש | ימים א-ה 12:00-23:00, מוצ"ש 19:30-23:00 | עסקיות 12:00-17:00
rest.co.il/darya  | מראש  בתאום  חינם  חניה   | ת"א   29 קרליבך  כתובתינו:   |  03-5610606 טל': 
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N.D נטורופתית   | אושפיז  כלנית 
ריפוי טבעי הוליסטי ברוח הרמב"ם

עודף משקל, כולסטרול, סוכרת, 
 מיגרנות, עייפות, פיברומיאלגיה,
איזון הורמונלי, איזון רגשי ועוד.

 kalanitush@gmail.com  |  052-4214464
f a cebook .com/ca l a . na tu ropa t i a

רמב"ם, היפוקרטס"יהיו מזונותיך תרופותיך..."

טבעית, קלינית   תזונה 
צמחי מרפא, ארומתרפיה, 
אישי,  אימון  באך,  פרחי 
דמיון מודרך, רפלקסולוגיה.

 הדרכה ולימוד סקי בעברית – יום שלם
(המדריכים חברי איגוד מדריכי הסקי בישראל)

www.tmasoret.com

סקי בחנוכה
בין התאריכים: 09-16.12.2012
חופשת סקי כשר לציבור הדתי

באתר הסקי היוקרתי והנוצץ מאיירהופן שבאוסטריה.

� היתרונות שלנו:
� מחיר אטרקטיבי לחופשת הסקי.

� אנחנו טסים לסקי עם אל-על.
� אוכל כשר למהדרין ולמלווה שומר מסורת צמוד.

� במלון בית כנסת עם ספר תורה, תפילות, הדלקת נרות חנוכה.

למידע והזמנות: צביקה דמרי 054-6303031 לימור 04-8138000

החופשה המיוחדת 

ביותר שתהיה לכם!
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