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  למשמעותה של תפילת הבקשה –" לֹו ה ַוֵּיָעֶתר... 'ִיְצָחק ַלה ַוֶּיְעַּתר"
  

הדרך . בתולדות המחשבה היהודית ניתן להבחין בין שתי דרכים לתפיסת משמעותה של תפילת הבקשה
ועל כן הדינמיקה של , ל- תפילה היא אמצעי תקשורת של האדם עם האשת וברהמסורתית והרווחת ס

ל שומע את תפילת האדם -הא, ל-אלהאדם מפנה בתפילתו בקשה : הבקשה ניתנת לתיאור כך תפילת
התפילה הנישאת , למשל, בדרך כללברוח זו מובנת . את בקשתו או שלא לקבלהאליו ועשוי לקבל 

שאת ביטוייה אפשר למצוא הן בהגות ימי הביניים , הדרך האחרת. בבית הכנסת להחלמתם של החולים
ל - יצירת תקשורת עם האשל אפשרות השוללת מטעמים פילוסופיים את , מודרניתהן בהגות ה

תפילת הבקשה פעולה המחוללת שינויים פנימיים באדם ב בעלי דרך זו רואים .באמצעות התפילה
  1.בתודעתו הדתית או בקשריו החברתיים, באישיותו, בנפשו, בשכלו –המתפלל עצמו 

של תפילת , המסורתית, אחד התיאורים המקראיים המפורשים של התפיסה הראשונהשדומה 
ה נוכח עקרותה של "ור פנייתו של יצחק אל הקבסיפל מופיע ב-אלהבקשה כאמצעי תקשורת בין האדם 

הדברים ). כא:כה( "ה ִאְׁשּתֹוַוַּתַהר ִרְבקָ ' לֹו ה ַוֵּיָעֶתרְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא ' ִיְצָחק ַלה ַוֶּיְעַּתר: "רבקה
לקביל אתתיה ' יצחק קדם ה וצלי: "אף מוסיפים ומתחדדים כאשר מתבוננים בתרגום אונקלוס לפסוק

יצחק התפלל לשינוי במציאות חיי , הווי אומר". ועדיאת רבקה אתתיה' ה וקביל צלותיהארי עקרה היא 
  .ינוי המבוקשוחולל את הש בקשתו-ה קיבל את תפילתו"והקב, המשפחה שלו
ל על "היה מקור לפרשנות מדרשית של חז' ויעתר'השימוש הספרותי הכפול במונח , זאת ועוד

השפעת  ה הרבה שלצמתלהבליט את עָ  כדי כנראה ,מאלפת ובמידה רבה גם נועזת פרשנות, הפסוק
  ): א"סד ע, והשוו יבמות; א"יד ע ,סוכה( התפילה
לומר לך מה עתר זה מהפך את התבואה , עתרכ למה נמשלה תפלתן של צדיקים :ר אלעזר"א

למדת  (!)ה ממדת אכזריות"אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של הקב, בגורן ממקום למקום
  .רחמנות

שכשם שעתר הוא מכשיר שבכוחו ) 'ַוֵּיָעֶתר'- 'ַוֶּיְעַּתר'(הייחודי הפסוק מלמד בסגנונו שאלעזר טוען ' ר
 על פיעשהמכשיר שבכוחו ל כך תפילתו של הצדיק היא, גורןלשנות את מקומה של עֵרמת תבואה ב

השינוי שמחוללת תפילת הבקשה בעולמו של האדם המתפלל מתרחש שמשמע . ה"מידותיו של הקב
אחת הביקורות הפילוסופיות , אגב. לוהות עצמו- התפילה בעולם הא שינוי שגורמתכתוצאה מ

נובעת משלילה מוחלטת של האפשרות ל - תפילה אמצעי תקשורת עם האב הראייהעל  חשובותה
, מצאה את ביטויה זו אולוגיה אריסטוטליתית. משתנה-ל הנצחי הבלתי-ששינוי כלשהו יתרחש בא

                                                 
: שיח להתבוננות-מדו", קרייסל' ראו למשל חבהגות היהודית בימי הביניים לגרסאות שונות של תפיסה זו    1

' קרייסל וב' ח, גריס' ז, "הביניים- הטרנספורמציה של מהות התפילה בפרשנות הפילוסופית היהודית בפרובנס בימי
 'עמ, ד"באר שבע תשס, ובתרבות יהודית מוגשים לברכה זק עיונים במחשבת ישראל: שפע טל, )עורכים(הוס 

, )עורך(תבורי ' י, "יוסף אלבו 'קרים לריבספר העהדואליּות כמאפיין סגנוני של הדיון בתפילה ", ארליך' ד; 83–59
, למשל, בעת החדשה ניתן לייחס תפיסה זו .לט-כא' עמ, ז"רמת גן תשס ,]3 כנישתא[ ל"ספר זיכרון לדב רפל ז

  .ברהם יהושע השל ובמידה מסוימת גם לישעיהו ליבוביץלא
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ואינו משתנה שאין לו דבר שיגרום : ")יא, הלכות יסודי התורה א(ם במשנה תורה "אצל הרמב, למשל
  ".לו שינוי

שהיא כאמור התפיסה המסורתית הפשוטה , אלעזר בסוגיה זו' לעמדתו של רשלטעון  כאן אבקש
. ולא רק בשדה הפילוסופיה היהודית ל"בספרות חזגם אלטרנטיבה רעיונית  יש, של משמעות התפילה

 הנגדיתל מופיעה במרומז ובלא התעמקות או דיון שיטתי התפיסה "כבר אצל חז, במילים אחרות
ניתן לזהות תפיסה זו במדרש שומני ד. יוקשלפיה התפילה איננה אמצעי תקשורת של האדם עם אלו

  : )א"ח ע, עבודה זרה( דלהלן
אמר אוי לי שמא בשביל שסרחתי עולם , לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך: ר"ת

ימים ' עמד וישב ח. וזו היא מיתה שנקנסה עלי מן השמים, חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו
. אמר מנהגו של עולם הוא, ום שמאריך והולךכיון שראה תקופת טבת וראה י. בתענית ובתפלה

   .הלך ועשה שמונה ימים טובים
המדרש שלפנינו מספר שאדם הראשון הבחין בהתקצרות שעות האור ביממה וסבר לתומו שמדובר 

תגובתו הייתה לשאת תפילה . המיושם בהדרגובעונש כיליון שהוטל על העולם בגלל חטאו בגן עדן 
כיצד מתארים בעלי המדרש את תגובתו של אדם , וראו זה פלא. וראולבקש את ביטול העונש הנ

במקום לייחס לו  :והימים שבים ומתארכים בהדרגה ,הראשון כאשר הבחין שהתהליך שזיהה התהפך
בטל העונש והמצב חוזר , משנשמעה תפילתו ונענתה, דהיינו שכעת, את התפיסה שיוחסה לו בתחילה

לא החטא גרם ולא  :י המדרש במפתיע תפיסה נטורליסטית מובהקתמייחסים לו בעל, בהדרגה לקדמותו
יכלו בעלי המדרש לסיימו , רצו לּו. החוקיות הטבעית אתז, אלא כך הוא מנהגו של עולם, התפילה גרמה

אולם הם בחרו , אלעזר' עמדה שנקט רה כמו, באופן שיתמוך בתפיסה המקובלת של תפילת הבקשה
תפילה אמצעי תקשורת ב הראייהההימנעות מלגייס מדרש זה לחיזוק שדומני . לסיימו כפי שסיימוהו

ולמצער לקיומה של עמדה , ל יש בה משום רמז לעמדה הנגדית שאפשר שנקטו בעלי המדרש- עם הא
  .בסביבתם התרבותית כזאת

המתאר את תפילת יצחק ואת את הפסוק  בעלי גישה זולסיום יש לשאול כיצד עשויים להסביר 
תשובה  ?ל- כאורה מורה בפשטות ובמפורש על התפילה כאמצעי תקשורת עם האשל ,התקבלותה

  ): יב, יסודי התורה א( ם"הרמב מופיעה בדבריכאלה מפורשת לשאלות 
כל הדברים הללו וכיוצא בהן שנאמרו בתורה , )ל איננו ישות גופנית-שהא(והואיל והדבר כן הוא 

   .רו חכמים דברה תורה כלשון בני אדםעל הכל אמ... ובדברי נביאים הכל משל ומליצה הן
  : הרי ניתן לחלץ ממנה שתי תובנות, אם בוחנים לאור מובאה זו את הפסוק שבו אנו דנים כאן

יש , ושינוי בכללם, ועל כן לא יקרו לו הדברים הקורים לדברים גופניים, ל איננו גופני-היות שהא) א(
 ראות בהםכלומר יש ל ,נת משלים ומליצותלראות בפסוקי המקרא המייחסים לו ממד גופני בבחי

החיצוני -נסתר ולא במובנם המילולי- תית יש לחפש ברובד פנימייהיגדים שאת משמעותם האמ
   ;הפשוט

 ענייןוב, ל קיבל את תפילת יצחק היא מדברת בשפה המובנת לבני אדם-כאשר התורה מספרת שהא) ב(
שבה בני אדם חסרי השכלה פילוסופית צפויים היא מתארת את התפילה בדרך שזה כדאי לדייק ולומר 

נענה "הל - אבמזהה את האמונה הוא שם . )כח, ג(ם במורה נבוכים "כך עולה גם מדברי הרמב. להבינה
כאחת האמונות ההכרחיות מבחינה חברתית  ,)תפילה שומעדהיינו ( 2"מיד לשוועת העשוק או המרומה

  .לוסופיתפי-אף כי אין הן מלמדות אמת עיונית, ומוסרית
  ר דרור ארליך"ד

  המחלקה לפילוסופיה 
  והמרכז ללימודי יסוד ביהדות

                                                 
 .520' עמ, ג"תל אביב תשס, ב, שורץ' מהדורת מ, מורה נבוכים לרבנו משה בן מימון   2


