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  "על משמעותה של תפילת בקשה"תגובה למאמר 
  )836' מס, ע"פרשת תולדות תש(

  

יש שתי דרכים לתפיסת "לפיו . לוסופיה של התפילהכמה בעיות חשובות בפיבר ארליך "דמתמקד במאמרו 
תפילתו את ל שומע -הא, בקשתואת ל -א שהאדם מפנה לאיה דרך האחתה ".המשמעות של תפילת הבקשה

הדרך השנייה רואה בתפילת הבקשה פעולה ". אמצעי תקשורת"התפילה לפי זה היא . או לא הועשוי לקבל
דוגמה לתפיסה . באישיותו ובהתנהגותו, בנפשו, בשכלו, צמוהמחוללת שינויים פנימיים באדם המתפלל ע

מדרש  י"גם עפ, )כא:כה' בר( "'ויעתר לו ה... 'ויעתר יצחק לה" :בפסוקר ארליך "לדעת דהראשונה נמצאת 
תפילת אדם הראשון כשראה שהיום את ל המתאר "הדרך השנייה משתקפת במדרש חז .)א:סוכה יד(ל "חז

  .ל"על הניתוח הנ להלן אני מבקש להעיר כמה הערות). א"ע, ז ח"ע( מתמעט והולך
התפילה " תפיסה של משמעות" ינהאהדרך האחת . ןג אותיפי שהמחבר מצכאין התאמה בין שתי הדרכים ) 1

האדם מבקש משהו מסוים  ;תיאור פשוט של סיבה ומסובב כפי שנראה לאדם אלא היא, היישנדרך הכמו ה
ולפי איזה עיקרון אלוקים , ל-איך התפילה משפיעה על הא, פילוסופיותלשאלות ה. והנה אלוקים עונה לו

לגמרי אדיש ) עונה למתפלל' ששם ה, ך"כמו בהרבה מקומות אחרים בתנ(התיאור הזה , "לענות"בוחר למי 
אם נגזר טוב על האדם אין " :הדרך השנייה התפתחה כפתרון לשאלה הפילוסופית ,לעומת זאת! ולא אכפתי
חלק ', מאמר ד, ספר העיקרים, יוסף אלבו(? "'איך תועיל התפילה לשנות רצון ה, ואם לא נגזר ,צריך תפילה

הם שינויים אלה , וכיוון שתפילת הבקשה גורמת לשינויים פנימיים באישיות המתפלל .)ח"פרק י', א
לפי הדרך גם  ,לכן. הגזרה כיון שעכשיו הוא לא אותו אדם שנגזר עליו, מביאים לשינוי בגורל המתפללש

שתי דרכים " כאןאין . ל-בין האדם לא" אמצעי תקשורת"בקשה כהתפילת את השנייה יכולים לראות 
  . הוא רק תיאור ולא הסבר נהשהראשו, כיוון" לתפיסת משמעותה של תפילת בקשה

לרבי אלעזר בגמרא בסוכה אין לייחס כך  ,שאי אפשר לייחס תיאוריה פילוסופית כללית למקרא כשם) 2
 ,"תפילת צדיקים"מדבר על  רבי אלעזרלזכור שיש  ."מכני"לפי פירושו תפילה נראית כעניין ש ,כר לעילשנז

 ."ה מקיים"צדיק גוזר והקב" :כמו ,שלגביהם הייתה תמיד תפיסה הרבה יותר רדיקאלית
תגובת את ללמוד ממדרש אגדה המתאר  נראה לי שקשה, דרך השנייהה להבהרת ל"דוגמה בחזבאשר ל) 3
תפילה ההתפקיד של . תפילההפילוסופיה של את הל "ל תפיסת חזע, ם הראשון לשקיעת השמש הראשונהאד

, המדרש להראות באופן דרמתי איך אדם הראשון היה כל כך מופתע ונדהם מטרת .בסיפור הזה משני לגמרי
  .'אבל גם אסיר תודה לכל הדברים הנפלאים בעולמו של ה

  ר שמעון אליעזר הלוי ספירו"ד
  מרכז ללימודי יסוד ביהדותה


