
 

 

 

 

  

                                                  

 



אנחנו אומרות שלום לתפילה הראשונה אי פעם בפרשת וירא 
תפילת  (חיבר)תיקן אברהם בהיסטוריה שכתובה בתורה. 

על ערים  ועל מה הוא חיבר את תפילת שחרית? – 1שחרית
שעומדות בסכנה. הוא עומד ומתפלל על ערי הכיכר, ערי  
סדום שעומדות בסכנה איומה, ערים של רשעים, והוא ככה 

 לוקח אותן ללב ומתפלל בעבורן. 

 ,מדי יום, אומרים חז"ל, עומדים אבות ואימהות ומתפללים
אּוַלי "ריבונו של עולם,  בדיוק כמוהו, את תפילת השחרית הזו: 

םֵיׁש ֲחמ   יק  ים ַצּד  יםבבאר שבע?  ׁשּ  ע  ְצאּון ַאְרּבָּ ּמָּ צדיקים  אּוַלי י 
יםבאשקלון?  לֹׁש  ם ׁשְ ְצאּון ׁשָּ ּמָּ ? אולי  בשדרותצדיקים  אּוַלי י 

ה? עשרים בשער הנגבישנם  רָּ ְצאּון ֲעש ָּ ּמָּ בנתיב  אּוַלי י 
ה" והקב"ה עונה:  "העשרה? רָּ ֲעש ָּ ֲעבּור הָּ ית ּבַ ח  ולא  2".לֹא ַאׁשְ

  !צדיקים יש בערי הדרום שלנורק עשרה. כמה 

 ,תפילתו של אברהם על סדום לא נענתה לאהו : והשאלה
והמגיד מדובנא אומר, שכשהקב"ה  ?...והערים הללו כן נחרבו

אני לא יכול שלא ", הוא מוסיף: "לא אשמיד את סדום"אומר 
י לספר את זה לאברהם.  ה ֲאנ  הַהְמַכּסֶּ י עֹש ֶּ ר ֲאנ  ם ֲאׁשֶּ הָּ ? ֵמַאְברָּ

ם הָּ דֹול ְוַאְברָּ ה ְלגֹוי ּגָּ ְהיֶּ יֹו י   3"!הָּ

ְלגֹוי מה הקשר בין השמדת ערי הכיכר לעובדה שאברהם יהיה 
דֹולם( )ע   זקן, אומר המגיד מדובנא, שהולך  איש כמו זה ? ּגָּ

שואלים  "?הבגדים לא יתאימוואם ". ווקונה בגדים לילדי
 אותו. 

אם זה לא יתאים להם, זה יתאים לאחים ", הוא עונה. "אז מה"
 . "שלהם, לילדים שלהם, לנכדים שלהם

 
ינּו ָשלש מדרש רבה ס"ח: " 1 ְתקִּ אשֹונִּים הִּ ן ֵלוִּי ָאבֹות ָהרִּ ַע בֶּ י יְהֹושֻׁ ָאַמר ַרבִּ

נֱֶּאַמר )בראשית יט, כז(: ַויְַשֵכם  ית, שֶּ ַּלת ַשֲחרִּ ֵקן ְתפִּ ְתפִּּלֹות, ַאְבָרָהם, תִּ

ר ָעַמד ָשם  ל ַהָמקֹום ֲאשֶּ ר אֶּ ֹּקֶּ נֱֶּאַמר ַאְבָרָהם ַבב ָּלה, שֶּ ָּלא ְתפִּ יָדה אֶּ וגו', ְוֵאין ֲעמִּ

ינְָחס ַויְַפֵּלל. ֹּד פִּ  " וגם: תלמוד בבלי, ברכות כו, ע"ב. )תהלים קו, ל(: ַויֲַעמ
 לב.  -בראשית י"ח, כח 2
 יח.  -בראשית י"ח, יז 3

תפילתו של אברהם הולכת לסתם. אין תפילה ש ,במשל הזה
ניזוקו, נשארת תלויה  בפרשת השבוע הזה על הערים שכן

אז זה לא שם שבעוטף.  ,הערים האלהבור בחללו של עולם ע
לסדום? זה יעזור לשדרות, זה יעזור לבאר שבע, זה יעזור  עזר

 4לאשקלון, זה יעזור לנתיב העשרה, זה יעזור לשער הנגב. 

 וה הגדולה ביותר כרגע?  ועל מה נתפלל עליהם, וזו באמת המצ

זאת אומרת, תפללו בעיקר על נפגעי החרדה. יש דבר כזה. ת
איזה ניסים.  ,בסיכום של הנפגעים, ברוך השם ברוך השם

מאות טילים וכאלה ניסים אדירים. אבל נפגעי החרדה, 
 , זקוקים לתפילות שלנו. שיודעים מהם ושלא יודעים מהם

 ,אבל למה - כשרק מהאזעקה מקבלת ילדה בת שמונה דום לב
 אבל האזעקה.  .הרי לא קרה כלום בסוף? נכון ?ילדה

רה. סטוריה היא אמא שינפגעת החרדה הראשונה אי פעם בה
בפרשה שלנו בא השטן להגיד לה שהילד שלה נעקד. רק 

טוב מותה  5כבר מתה. -אזעקת שווא, אמא! אבל היא  !נעקד
וזה כל  .עקה הזו. היא נזעקתאזהיא לא עומדת ב 6מחרדתה.

 
" מובא אצל הרב שמשון פינקוס, "נפש המגיד מדובנא"רבי יעקב קרנץ,  4

גם כאשר נראה שהתפילות לא שערי האמונה, עמ' רס"ד: " –שמשון" 

בורא עולם,  אין זה נכון! התפילות התקבלו, והן מופקדות אצל -התקבלו 

 ".אלא שאת התוצאות נראה במועד אחר ואולי בדבר אחר
השטן אצל  באותה שעה הלךמדרש תנחומא לפרשת "וירא", סימן כג: " 5

בני, מה עשה לך ' שרה, ונזדמן לה כדמות יצחק, כיון שראה אותו, אמרה לו:

נטלני אבי והעלני הרים והורידני בקעות והעלני לראש הר 'אמר לה: ' אביך?

אחד ובנה מזבח וסדר המערכה והעריך את העצים ועקד אותי על גבי המזבח 

אל תשלח ידך 'וך הוא ולקח את הסכין לשחטני ואילולי שאמר לו הקדוש בר

לא הספיק לגמור את הדבר, עד שיצאה " .', כבר הייתי נשחט 'אל הנער

וגם:  ".ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותהנשמתה, הדא הוא דכתיב: 

ה"ח, ה: "בראשית רבה נ רָּ ם ִלְספֹד ְלשָּ הָּ אלא מהיכן בא מהר  - "ַויָּבֹא ַאְברָּ

הקידה ל"המוריה ומתה שרה מאותו צער לפיכך נסמכה ע רָּ  .""ַויְִהיּו ַחיֵּי שָּ

ונסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק לפי שע"י וגם: רש"י לבראשית כ"ג, ב: "

בשורת העקידה שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט פרחה נשמתה 

 ".ממנה ומתה
תד', ג. וגם: יונה, ד', ח: "בפרפראזה על יונה  6 רנְַפשֹו ָלמּות,  ַויְִּשַאל אֶּ ֹּאמֶּ : ַוי

י ֵמַחיָי'  '".טֹוב מֹותִּ



 

 

עבור כל כך הרבה כך מבהיל ואל תחשבו שמתרגלים לזה. 
שחוש האחריות שלהן  ,קשישים, ילדים קטנים, אימהות

עבור כל אלו,  – מזדעק פתאום, גננות, מורות, אבות למשפחות
 הכי הפוך למציאות. אוקסימורון. הוא  הביטוי "שגרת חירום"

אז מה עושים עם זה? והתשובה הנהדרת של המדרש: אם 
או לפגוע, הרי  ,בשורה הרעה יכולה להמית חס ושלום

להחיות מתים ממש.  שבשורה טובה ואיחולים טובים יכולים
 , אברהםוכך מסתיים המדרש לפרשת וירא: אחרי העקידה

כותב המדרש  !וואי –שומע שיש שידוך פוטנציאלי ליצחק בנו 
מּוָעה טֹוָבה בסוף סוף פרשת וירא:  ַמִים ָקִרים ַעל ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה ּוׁשְׁ

ָחק   7.ֵמֶאֶרץ ֶמרְׁ

חלה לקראת -תויש כל כך הרבה אפיו  , בחלות שאנחנו אופות
פשוט לראות את פניהם של  אנחנו צריכים , "שבת העולמית"ה

ולבקש עבורם  ,אנשי העוטף ולבקש עבורם בשורות טובות
 שמחה. 

, היא בפרשתנו גם הפרשת חלה, כמו העקידהצריך להבין ש
באין א. היא קורבן שלא מוקרב בסוף, מפני שושו-אזעקת

ת מתוך חלק שהפרשכהן לתת לו את ה כיום איןמקדש, 
בל, אומר הקב"ה, כשמאחלים כל כך הרבה העיסה שלך. א
, כשרוצים כל כך הרבה דברים טובים איחולים טובים

בקשים שתסתלק החלחלה ומשקיעים אותם בחלה, ומ
או כל נפגעי החרדה, האפר של החלה הזו מצטרף פ  ושייר  

ַר לאפר של יצחק, וזה הופך להיות... אפרים,  יר ִלי ֶאפְׁ , ִיםֲהֵבן ַיּקִ
ֶרּנּו עֹוד, 10-בלאד ּכְׁ ִרי ּבֹו ָזכֹר ֶאזְׁ י ַדּבְׁ י ִמּדֵ ִעים ּכִ ֲעׁשֻׁ   8. ֶיֶלד ׁשַ

עוטף עזה, שדרות, באר שבע, אשדוד, על אנשי דברו עליהם, 
תזכרו וכל מי שנתון בסכנה. אשקלון, קריית מלאכי,  יבנה, 

כל האיחולים  עם תאחלו להם בשורות טובות, .אותם
א, בעזרת השם, פ   ונר .והייחולים בחלות האלה שנאפה השבת

את נפשם החרדה של כל נפגעי החרדה ונשמע רק בשורות 
 טובות מערי הדרום. 

 בצוות העריכה: הדסה סאסי

 

 

 

 

 

 
ים ַעל נֶּפֶּש  "ומדרש בראשית רבה פרשה נ"ז: משלי כ"ה, כה 7 ְכַמיִּם ָקרִּ

יָה  הּוא ְבַהר ַהמֹורִּ ַעד שֶּ ְרָחק, זֶּה ַאְבָרָהם, שֶּ ץ מֶּ רֶּ ֲעיֵָפה, ֵכן ְשמּוָעה טֹוָבה ֵמאֶּ

ל ְבנֹו, ֲהדָ  נֹוְלָדה זּוגָתֹו שֶּ ר שֶּ ֵֹּ ְלָכה וגו'.נְִּתַבש נֵה יְָלָדה מִּ יב: הִּ ְכתִּ  "א הּוא דִּ
 ירמיהו ל"א, יט.  8
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