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קדימה, להסתער!
החוצה.  הכנסת  בית  מחלונות  הביטו  והתלמידים  הרב 
עשירי  חיפשו  והם  לגשם  זקוקה  אך  עירם,  הייתה  קטנה 
הכנסת  בית  מחלון  הגשמים.  על  להתפלל  בכדי  למניין 
להם  שישלים  לו  וקראו  לעבריין  שנודע  ביהודי  הבחינו 

מניין לתפילת הגשם.
"אני?" נבוך העבריין וחיפש להשתמט, "אם אני אתפלל 

לעוד  הגשם  את  יעצור  אלוקים  אתכם, 
כמה חודשים"...

"אם משום כך", ענה לו הרב בחיוך רחב, 
ירד  כמוך  אנשים  בגלל  דעתך.  "תנוח 

כבר מבול בעולם"...
***

שסדום  לאברהם  מבשרים  המלאכים 
מחליט  ואברהם  להיחרב  עתידה 
ויאמר  אברהם  "ויגש  עליהם:  להתפלל 

האף תספה צדיק עם רשע?!" 
מצינו   - אברהם  "ויגש  מבאר:  רש"י 
הגשה למלחמה... הגשה לפיוס... והגשה 
 - אברהם  נכנס  אלה  ולכל  לתפילה... 

לדבר קשות ולפיוס ולתפילה".
אברהם  מגור:  אמת",  ה"שפת  לייב,  יהודה  רבי  מקשה 
אבינו ניגש לבקש רחמים על אנשי סדום, להפך בזכותם 
עבורם  ארכה  בעד  ולהתחנן  יושר  מליצי  להם  ולמצוא 
לשינוי ושיפור מעשיהם. תפילה ופיוס יש ויש צורך כאן. 
אבל הגשה למלחמה? עם בדיוק הוא "ניגש" להילחם?!...  
נכנס הגאון רבי שלום שבדרון בשיחה עם  באחד הימים 
בין  איך  נדע.  לא  זאת  ומדוע?  מה  אודות  חילוני.  יהודי 
היהודי  מתפלל?"  אתה  "האם  היהודי  את  שאל  דבריו 

הניד בראשו לשלילה. 
"לא, רבי. אסור לי להתפלל".

יהודים  על  כבר  שמע  אחת.  ועוד  גבה  הרים  שלום  רבי 
ואפילו  הסידור,  את  מכירים  אינם  כי  מתפללים  שאינם 
יהודים  יהודים שאין להם חשק להתפלל, ואפילו על  על 
אותם  הרגילו  בקטנותם  כי  מתפילה  דחייה  שמרגישים 
יהודי  על  אבל  נכונה...  לא  בדרך  לכך 
לא  עוד  זאת   – להתפלל  לו  שאסור 

שמע...
והיהודי סיפר: אינני שומר תורה ומצוות 
נודע  ומעולם לא שמרתי. באחד הימים 
שנולדה  היחידה  שבתנו  ולרעייתי  לי 
במחלה  חולה  רבים,  טיפולים  לאחר 
למותה  חלילה  שתביא  שייתכן  נדירה 

בשנות נערותה... 
יודע שהיחיד  יהודי  ברגע האמת כאשר 
שיכול לעזור לו הוא היושב במרום, אין 
יאמרו.  ומה  חיצוניות  לשיקולי  מקום 
בשעת  הקרוב  הכנסת  בית  אל  רצתי 
בוקר שוממת. פתחתי את ארון הקודש, 
בבכי  וגעיתי  פנימה  ראשי  את  הכנסתי 

מר. כשאני משוחח עימו במילים שלי: 
אלוקים, אני יודע שאין לי זכות לבקש ממך כלום. מעולם 
לבקש  הוגן  זה  ואין  ממני  שביקשת  מה  על  שמרתי  לא 
את  שתציל  אני  מתחנן  הדין  משורת  לפנים  אולם  ממך. 
חיי בתנו השוכבת על ערש דווי, ויחד עם זאת תציל את 
חיי וחיי רעייתי... אני מבטיח לך שלא אבקש ממך שום 

דבר נוסף! לנצח!
ותוך  המצמרר,  במונולוג  היהודי  המשיך  לביתי,  שבתי 

"אסור לי 
להתפלל"

מלחמה 
לפני התפילה?



מספר שבועות חזינו אני והרופאים בנס תחיית המתים. 
אטריד  שלא  לבורא  שהבטחתי  וכיון  הבריאה.  הילדה 

אותו יותר, אסור לי להתפלל...
של  מתמימותו  דמעות  עד  התרגש  שבדרון  שלום  רבי 
היהודי. במילים רכות הסביר לו את מהותה של התפילה: 

הקב"ה מעוניין וחפץ שנהיה איתו בקשר 
אבל  מטובו,  לנו  להעניק  חפץ  הוא  רציף. 
הוא  ממנו.  שנבקש  אליו,  שנפנה  רוצה 

כאב שאוהב לשמוע את בניו מבקשים.
ברור הדבר שלמרות הבטחתך אתה צריך 
ורשאי להתפלל, שכן הייתה זו עצת היצר 
האוהב  אביך  אל  תפנה  לא  שיותר  בכדי 

שבשמים.
כעת נשוב לתשובתו של השפת אמת, איזו מלחמה נאלץ 
חש  אבינו  אברהם  לתפילה:  בבואו  לערוך  אבינו  אברהם 
זכות  לו  אין  כביכול  ואפר".  עפר  "ואנכי  בבחינת  שהוא 
לא  מעולם  עצמו  עבור  ולכן  מאומה.  מהקב"ה  לבקש 
לו על מה שיש,  ביקש. הוא רק שיבח את הקב"ה, הודה 

והקשר היה רק להודות לבורא על רוב חסדיו עמו. 

וכעת  סדום,  לאנשי  לזולתו,  הדברים  נגעו  כאשר  אולם 
ערך  כביכול  הוא  רחמים,  עבורם  לבקש  אברהם  הוצרך 
מלחמה עם הטבע שלו שלא לבקש מאומה, וניגש לבקש 

עליהם רחמים. "ויגש אברהם ויאמר"...
***

בכל  חיזוק  הטעונים  מהדברים  אחד 
יום הוא תפילה. אנו כמובן לא בדרגתו 
לו  מגיע  לא  שלעצמו  שחש  אברהם  של 
מצוידים  מגיעים  דווקא  ואנו  מאומה, 

ברשימת משאלות.
לעתים היצר מפתה אותנו לחשוב שלפי 
שהקב"ה  זכות  לנו  אין  התנהגותנו 
"לאדם  כביכול  תפילתנו.  את  ישמע 
כמוני הבורא לא ישמע". מאברהם אבינו ניקח את מוסר 
כיצד  משנה  לא  אמש,  עשיתי  מה  משנה  שלא  ההשכל 
זו ולגשת לתפילה  מצבי הרוחני, יש להילחם עם הרגשה 

בכל מצב. 
ממתין  הוא  אליו.  שנפנה  ומצפה  מחכה  שבשמים  אבא 

לקשר הזה ורוצה להעניק לנו מטובו.  

"ויאמר לא כי צחקת" (יח, טו)

גופי תורה זקוקה  זו, שככל  שתי תמיהות יש למתבונן בפרשה 
היא לעיון ולימוד: א. היאך צדקת כשרה אמנו מתכחשת לדברי 
צחקתי"?  "לא  אומרת:  והיא  צחקה,  שהיא  לאברהם  הקב"ה 
ב. אף אם נאמר שחלילה הייתה זו מעידה ביחס לגדולתה של 
להכחיש  לקב"ה  ודחוף  חשוב  היה  מה  להבין  צורך  יש  שרה, 

אותה ולומר: "לא, כי צחקת"...

מבאר רבי יעקב צבי מפוריסוב ביאור מחזק ומתוק מדבש: שרה 
מפיה  הצחוק  שיצא  הרגע  באותו  הייתה.  מופלגת  צדקת  אמנו 
כבר הבינה שיש בכך טעם לפגם לפי צדקותה, ומיד באותו הרגע 
עשתה תשובה. כאשר צדקת כשרה אמנו עושה תשובה, בוודאי 

שמדובר כאן בתשובה מאהבה.

כאשר שאל הקב"ה את אברהם "למה זה צחקה שרה", השיבה 
לחלוטין.  החטא  נמחק  ממילא  תשובה  שעשתה  שכיון  שרה 
חטא  להכחיש  ניתן  ואיך  צחקתי",  לא  לאמר  שרה  "ותכחש 

שהקב"ה שואל אודותיו? "כי יראה", כיון שעשתה תשובה.

אבל הקב"ה רצה ללמדנו בזה גודל מעלת התשובה, והוא מבאר 
שנעשתה  כיון  אלא  נמחק.  שהחטא  לומר  הדבר  נכון  שלא  לה 
להחשיבו  יש  ולכן  לזכות!  הופך  שהוא  הרי  מאהבה  תשובה 

כמעשה טוב שאין מוותרים עליו. "ויאמר לא, כי צחקת".

"מדוע את הולכת אליו... ותאמר שלום" (הפטרה)

בהפטרת השבוע מסופר על האשה השונמית שאלישע התאכסן 
בביתה וביקש לגמול לה על כך טובה, הוא בירך אותה שתחבוק 

בן לאחר שנות עקרות רבות והיא נושעה.

באחד הימים שב הנער מן השדה וראשו כואב עליו, הניח ראשו 
וימת... האשה מניחה את הילד על  על ברכי אמו עד הצהריים 
מיטתו של הנביא ומבקשת מבעלה שיכין לה אתון לרכב עליה 
אל הנביא. לשאלתו מדוע היא הולכת אליו בלא סיבה מיוחדת, 

עונה השונמית: "שלום". תשובה סתמית.

רבי  הרה"צ  של  אשתו  וובר:  חיים  אליעזר  ר'  מהרה"ג  שמעתי 
אריה לוין, שאלה אותו, בחומשים נכתב באותו קטע שהשונמית 
מסיימים  'כאן  ל"שלום":  לנביא  הולכת  שהיא  לבעלה  עונה 

הספרדים'.

והרבנית לוין תמהה: כאן? דווקא כאן באמצע המתח מסיימים 
הספרדים?! מדוע לא המשיכו מעט לראות מה יהיה בסופו של 

הנער המת?...

השיב לה רבי אריה בבת שחוק על שפתיו: את הלא יודעת עד 
זקוקים  אינם  הם  הספרדים.  של  החכמים  אמונת  איתנה  כמה 
 – לנביא  האשה  הלכה  שאם  להם  ברי  הסיפור.  סוף  את  לדעת 

בוודאי שסופו של הסיפור הוא טוב...

שומע 
תפילת כל פה



"וירא וירץ לקראתם מפתח האוהל" 
(יח, ב)

הכבוד האדיר שהנחיל אברהם אבינו 
את  שעזב  בכך  כל  קודם  למלאכים, 
השכינה הקדושה כפי הפירוש שהובא 
שימתין  מהקב"ה  וביקש  ברש"י 
הכנסת  "גדולה  חז"ל:  כמאמר  לו, 

אורחים מקבלת פני השכינה".
הטרחות  בכל  לכבודם  שטרח  ובכך 
שיואילו  בתחנונים  אליהם  ופנה 
והכין  רץ  לכבדו בהתארחותם אצלו, 
הכינה  שרה  בחרדל,  לשונות  ג' 
כמות עצומה של לחם, חמאה וחלב, 
עליהם".  עומד  "והוא  ולבסוף: 

לשרתם בכל הנצרך.
של  עירנותו  את  הקהו  לא  אלו  כל 
אברהם אבינו. והוא חושד בהם בכך 
שברגליהם  לאבק  משתחווים  שהם 
טרם  מכניסם  אינו  הוא  לביתו  ולכן 

שירחצו את רגליהם. 
***

בפינו  השגורה  לאמרה  הדבר  מקור 
במסכת  הינה  וחשדהו"  "כבדהו 
אדם  "כל  ה"ד):  פ"ה  (רבה  ארץ  דרך 
כרבן  ומכבדן  כליסטים  חושדן  הוי 

גמליאל". 
מעשה  נתן  דרבי  באבות  ומובא 
הגיע  כאשר  יהושע,  רבי  עם  שאירע 
אליו אדם לא מוכר וביקש להתאכסן 
אצלו, רבי יהושע כיבדו בכבוד גדול, 
מחסורו.  לכל  ודאג  והשקהו  האכילו 
יהושע  רבי  הציע  הערב  הגיע  כאשר 
השנייה  בקומה  מיטתו  את  לאורח 
הגיע  כאשר  התחתונה.  לקומה  וירד 
יהושע  רבי  סילק  התחתונה  לקומה 
יוכל  שלא  כך  בשקט,  הסולם  את 
האורח לרדת משם, עד שרבי יהושע 

ישיב את הסולם. 

בלאט,  האורח  קם  הלילה  באמצע 
מחפצי  באמתחתו  מכניס  והחל 
פנה  מלאכתו  את  כשסיים  הבית, 
ולברוח.  השנייה  הקומה  מן  לרדת 
לא  ימים  שבאותם  לזכור  עלינו 
הייתה תאורת רחוב, ונר כמובן שלא 
יכל האורח להדליק. לא היה לו שמץ 

מושג שהסולם איננו...
מוריד  והחל  לפתח  הגיע  הוא 

המדרגה  אחר  לחפש  בניסיון  רגל 
לא  האורח  איננה.  זו  אך  הראשונה, 
קצת,  עוד  הרגל  את  והוציא  נבהל 
וכנראה  בכה,  וניסה  בכה  ניסה 
שהשק הכבד הכריעו והוא נפל ארצה 
מתגלגל יחד עם כל הכלים בקול רעש 

גדול ארצה לבהלתם של בני הבית.
שבורה  רגל  עם  מצאו  יהושע  רבי 
לזוז  יכול  אינו  כשהוא  ומרוסקת 
לעומתו:  יהושע  רבי  נענה  ממקומו. 

שמאמש  יודע  אינך  כלום  ריקה, 
"הוי  חז"ל  שאמרו  כפי  בך,  חשדנו 

חושדן כליסטים"?!...
 ***

"גרסה"  חז"ל  אמרת  קיבלה  בדורנו 
נוספת: חשדהו וחשדהו...

תלמידי  של  חולין  שיחת  נראה  הבה 
חכמים של הרה"ק ה"אהבת ישראל" 
מויז'ניץ עם מחותנו כ"ק מרן מהרי"ד 
פטירתו),  יום  בחשון  (כ"ב  מבעלזא 
נישואי  לקראת  שנפגשו  בעת 
ה"מקור ברוך" מסערט-ויז'ניץ – בנו 
של  בתו  עם  ישראל",  ה"אהבת  של 

מרן מהרי"ד מבעלזא:
מרן  את  שאל  ישראל"  ה"אהבת 
אבינו  שאברהם  זה  היאך  מהרי"ד: 
רב,  ובשפע  טוב  מכל  לאורחיו  הציע 
אך מים אמר "יוקח נא מעט מים" – 

מעט, בצמצום.
החתן, ה"מקור ברוך", נענה שברצונו 
הסביר  והוא  ניתנה.  והרשות  להשיב 
שכאשר רוצים לגמול חסד עם אורח 
כמאמר  לנהוג  המארח  על  מוכר,  לא 
חז"ל "כבדהו וחשדהו". אבל אברהם 
צריך  שה"כבדהו"  מלמדנו  אבינו 
לחסוך.  ובלי  גדולה  בהרחבה  להיות 
ואילו ה"חשדהו" די לו במשהו מועט 

לצאת ידי חובת חשד.
אברהם  שהגיש  המאכלים  והנה, 
ולכן  "כבדהו"  מדין  היו  למלאכים 
אך  טובה.  ועין  רחבה  ביד  בהם  נהג 
שחשד  מצד  הגיש  הלא  המים  את 
המשתחווים  ערביים  שהם  בהם 
רצה  לא  בכך  ולכן  רגליהם,  לאבק 
"להדר בחשד" יתר על המידה והגיש 

להם אך מעט מים... 
ללמדנו...

כאשר הגיע הערב 
הציע רבי יהושע 
לאורח את מיטתו 

בקומה השנייה וירד 
לקומה התחתונה. 

כאשר הגיע לקומה 
התחתונה סילק רבי 
יהושע את הסולם 

בשקט

כבדהו וחשדהו
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


