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  להתפלל על העולם
  

במקומות רבים במקרא מתוארת  1.תחינה, יםקתפילה במשמעותה הראשונית היא בקשה מאלו
ְּתִחָּנה - ְּתִפָּלה ָכל- ָּכל: "ק"שלמה המלך אומר בחנוכת ביהמ, למשל. תפילתו של האדם המאמין

יכולתו לנהל את חייו - איבתפילתו מבטא האדם את . )לח:א ח"מל" (ָהָאָדם-ה ְלָכלֲאֶׁשר ִּתְהיֶ 
לבדו ומביע את אמונתו העמוקה בהנהגת הבורא וביכולתו להושיט עזרה למי שפונה אליו בלב 

  . שלם
נזהה את מקומה של התפילה , במאמר קצר זה נעקוב אחרי המתפללים הראשונים במקרא

 ונשים לב לחידושו של אברהם אבינו, ל העולם מאז הבריאהבתוך תהליך התבגרותו ש
  .ועמורה ולרפואתם של בני משפחת אבימלךבתפילתו על סדום 

  אדם וחוה
י קהעונש האלו. 'ים לתחינה או לבקשה מאת האין שום רמז בכתוב. אדם וחוה אינם מתפללים
  .ואדם וחוה מגורשים הרחק מגן העדן, מתקבל בשתיקה גמורה

  קין
 לאחר, בעולם על חייו הוא הרוצח הראשון לאלוקיוהמתפלל הראשון שמתחנן שלראות  מדהים

   2):יג:ד' בר" (ֲעֹוִני ִמְּנׂשֹא ָּגדֹול"דברי קין ן את "כך מפרש רמב. שרצח את אחיו
וישר ' וצדיק אתה ה, אמת כי עווני גדול מלסלוח: אמר. והנכון בפשט שהוא וידוי

 ,'אִֹתי ַהּיֹום ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֵּגַרְׁשּתָ 'והנה . הרבה מאד ל פי שענשת אותיאף ע, משפטיך
ואין מקום , ש מן האדמההנה אנכי מגור -כי בהיותי נע ונד ולא אוכל לעמוד במקום אחד 

, כי לא אוכל לעמוד לפניך להתפלל או להקריב קרבן ומנחה – 'ּוִמָּפֶניָך ֶאָּסֵתר'. למנוחתי
 ,'מְֹצִאי ַיַהְרֵגִני- ָכל'כי , אבל מה אעשה. תי חרפת נעורינשא כי בושתי וגם נכלמתי כי

  . ואתה בחסדיך הרבים לא חייבת אותי מיתה
שמרני שלא איענש יותר אבל , הנה חטאי גדול והרבית עלי עונש: והעניין שאמר לפניו
, כי בעבור שאהיה נע ונד ולא אבנה לי בית וגדרות בשום מקום. ממה שחייבת אותי

רק שמירת , הודה כי האדם איננו נשגב ונמלט בכוחו. כי סר צלך מעלי, י החיותיהרגונ
  .עליון עליו

' ם ההֵֹרג ַקִין ִׁשְבָעַתִים ֻיָּקם ַוָּיֶׂש -ָלֵכן ָּכל' ַוּיֹאֶמר לֹו ה" 3:תפילתו של החוטא נשמעת ומתקבלת
  ).טו' פס( "מְֹצאֹו-אֹתֹו ָּכל-ְלַקִין אֹות ְלִבְלִּתי ַהּכֹות

                                                 
  .1180' עמ, העברית המקראית מילון, צ קדרי"מ   1
, בתמיה – 'ֲעֹוִני ִמְּנׂשֹא ָּגדֹול'" :אינו מעניק לקין את הזכות להיות המתפלל הראשון) בעקבות המדרש(י "רש   2

י אין מקום לראות בדברי קין ביטוי של "לפי רש!". ?ועווני אי אפשר לטעון, אתה טוען עליונים ותחתונים
 . ה על ריבונו של עולםאמונה ותפילה אלא כעס וטרוני

בישיבה של מעלה ובישיבה , על דעת המקום ועל דעת הקהל: "וכך אנו פותחים את תפילותינו ביום כיפור   3
 ".אנו מתירין להתפלל עם העבריינים, של מטה



 

 

 דגישמ) יג:ד(הרב הירש . קין איננו מתחרט על חטאו ואינו מביע שום צער על אחיו העם ז      
  :היסוד האגואיסטי שבתפילת קין את

וכך . ה"ובמידת דינו של הקב –והרי כאן הסתכלות מעמיקה בנפשו האפילה של פושע 
רשת שכן גי, אתה הראיתני את גודל חטאי. חטאי גדול מכדי שאוכל לשאתו: אומר קין

וגם סילקת ממני את הארת , התרת את קשר האירוסין שביני לבין האדמה –אותי היום 
והנה אני ירא שכל מוצאי . וחברת האדם תנדני, יעזבני' ה, וכך האדמה תקיאני. פניך
  . יהרגני

ובקנאה , "קין"אפיו טבוע באות , "קניתי"לידתו בסימן . נתאר לעצמנו את דמותו של קין
הוא מגיע . והוא מכיר עתה שקיפח את כל זה בחטאו, היא דמותו של קיןזו . היה לפושע

אפיו של קין לא . אלא מפני שהרע לעצמו, לא מפני שהרע לאחיו –לכלל הכרת החטא 
אילו . אומר קין, גדול מדי חטאי". ָאִחי ָאנִֹכי ֲהׁשֵֹמר"עדיין היה מסוגל לומר . נשתנה

. אך לא ידעתי שעל ידי כך רצחתי את עצמי. ייכולתי לסבול את חטא, רצחתי רק את אחי
קין הכיר : נמצאת אומר... וקיפחתי את כל זכותי בעולם ובחברה, "נע ונד"נהייתי ארור ו
  .ולא שחטא לאחיו, שחטא לעצמו

  
  חנֹ

וכי עליו לבנות , מודיע לו שעוד מעט יביא מבול על העולם' ה. ח בולטחסרונה של תפילת נֹ
  :כך הזוהר בפרשת נח. ונוח שותק, ת משפחתו וחיות אחרותתיבה ולהכניס לתוכה א

... עכשיו יאמרו כל בני האדם שאני קטלתי את ישראל כמו שעשה נח) ה"אמר משה לקב(
ובשל כך נקראו מי . כיוון שאמר לו שינצל הוא ובניו ולא ביקש רחמים על העולם ומתו

  .'נֹחַ -את ִלי ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ֵמֲעבֹר ֵמיֵמי נַֹח זֹ-ִּכי' ):ט:נד' יש(שנאמר מו כ, המבול על שמו
  אברהם

על תושבי עיר חוטאת שאין לו שום קשר גם , אברהם אבינו הוא הראשון שמתפלל על אחרים
אך  4,אמנם שתי תפילותיו הראשונות גם הן תפילות אישיות על בן שימשיך את דרכו. מםִע 

אברהם מבקש שבזכות צדיקים החיים  ,סדום את וךהפל וה על תכנית"כאשר מודיע לו הקב
ָהָאֶרץ לֹא ַיֲעֶׂשה - ֲהׁשֵֹפט ָּכל" – בדבריו משלב אברהם דרישת צדק. בתוכה תינצל העיר כולה

ְוָאנִֹכי  'ה- ָנא הֹוַאְלִּתי ְלַדֵּבר ֶאל- ִהֵּנה": עם תחנונים מתוך ענווה והכנעה, )כו: יח( !"?ִמְׁשָּפט
  :א"ע, ו"והר קזונאמר ב ).כז:שם" (ָעָפר ָוֵאֶפר

מאן חמא  :יהודה' אמר ר –) כג:יח( '!?ָרָׁשע-ִעם ִּתְסֶּפה ַצִּדיק ַהַאףַוִּיַּגׁש ַאְבָרָהם ַוּיֹאַמר '
י ָּבָׂשר ָּבא ְלָפנַ -לִֹהים ְלנַֹח ֵקץ ָּכל- אֱ  ַוּיֹאֶמר'בנח כתיב : תא חזי? אבא דרחמנותא כאברהם

', גֶֹפר- ֵּתַבת ֲעֵצי ךָ ֲעֵׂשה לְ  .ָהָאֶרץ-ִני ַמְׁשִחיָתם ֶאתָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם ְוִהנְ -ִּכי
 ַזֲעַקת'ה "בשעתא דאמר ליה קב, אבל אברהם. ואשתיק ולא אמר לו מידי ולא בעי רחמי

 םַוִּיַּגׁש ַאְבָרהָ ': מיד כתיב ',ָּנא ְוֶאְרֶאה- ֵאֲרָדה. ָרָּבה ְוַחָּטאָתם ִּכי ָכְבָדה ְמאֹד-ְסדֹם ַוֲעמָֹרה ִּכי
  .'!?ָרָׁשע-ִעם ִּתְסֶּפה ַצִּדיק ַהַאףַוּיֹאַמר 

היא גם עשיית , יוקשהיא מעשה שבין אדם לאלו, חידושו המרהיב של אברהם הוא שהתפילה
, לא רק על עצמי להתפלל ידעתי. ולאכפתיות" ראש גדול"היא ביטוי ל. חסד בין אדם לחברו
  ! על העולם כולו, םעל כל בני האד, על עמי, ייעל חבר, אלא גם על משפחתי

  
  ר יעל צהר"ד

  ך"המחלקה לתנ
  

   
  
  
  
  
  
  

  .הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע
                                                 

 .יח:יז; ג- ב:בראשית טו   4
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