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פרשת

וירא 
"תפילות אבות תקנום"

לפני הפיכת סדום ועמורה, ניגש אברהם לה' בתפילתו, וביקש להציל את הערים למרות 

רשעת יושביהן. תפילה זו מתוארת בלשון עמידה: "ְוַאְבָרָהם עֹוֶדּנּו ֹעֵמדֹעֵמד ִלְפֵני ה'" (בראשית 

י"ח, כב). אף שתפילה זו לא נשאה פרי, וה' לא הציל את סדום ועמורה, חזר אברהם ועמד 

באותו מקום: 

"ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָעַמדָעַמד ָׁשם ֶאת ְּפֵני ה': ַוַּיְׁשֵקף ַעל ְּפֵני ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ְוַעל 

ָּכל ְּפֵני ֶאֶרץ ַהִּכָּכר ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ָעָלה ִקיֹטר ָהָאֶרץ ְּכִקיֹטר ַהִּכְבָׁשן" (בראשית י"ט, כז-כח)

ביותר  מעניין  זה  חז"ל  מדרש  שחרית.  תפילת  תיקן  שאברהם  זה  מפסוק  למדו  חז"ל 

מכמה בחינות. ראשית, חז"ל לומדים את עיקר חיובה של התפילה דווקא מתפילתו של 

אברהם על אותן ערים של רשעים. למרות רשעות זו, התפלל אברהם להצלתן. נוסף לכך, 

הבינו חז"ל שאברהם רצה להתפלל על סדום ועמורה אף לאחר שה' לא נענה לתפילתו 

הראשונה. אמנם, התברר שהערים כבר נהפכו, ואין מקום לתפילה זו, אך אברהם מדגים 

מן  עצמו  ימנע  אל  אדם  של  צוארו  על  מונחת  חדה  חרב  "אפילו  חז"ל:  דברי  את  במעשיו 

הרחמים" (ברכות י ע"א), ואינו מתייאש מלהתפלל אף שכבר נגזרה גזרה.

אנו  העולם.  באי  כל  את  כוללות  ישראל  עם  תפילות  גם  למעשיו של אברהם,  בדומה 

יכירו  הרשעים  שאף  ומבקשים  כולו,  העולם  לתיקון  בקשות  גם  בתפילתנו  כוללים 

במלכות ה' בעולם, כפי שמופיע למשל בתפילת "עלינו לשבח": 

"ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁש-ַּדי. ְוָכל ְּבֵני ָבָׂשר ִיְקְראּו ִבְׁשֶמָך, ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ. ַיִּכירּו 

ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵתֵבל. ִּכי ְלָך ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶרְך ִּתָּׁשַבע ָּכל ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך ה' ֱא-ֹלֵהינּו ִיְכְרעּו ְוִיֹּפלּו, 

ְוִלְכבֹוד ִׁשְמָך ְיָקר ִיֵּתנּו, ִויַקְּבלּו ֻכָּלם ֶאת ֹעל ַמְלכּוֶתָך."

התפילה מתמקדת בהשבת הרשעים מחטאם, ולא בהשמדתם, כדברי ברוריה:

מי כתיב 'חוטאים'? 'חטאים' כתיב! ועוד, שפיל לסיפיה  (תהילים ק"ד, לה),  "כתיב: 'יתמו חטאים' 

דקרא (הסתכל בסוף הפסוק): 'ורשעים עוד אינם', כיוון ד'יתמו חטאים' - 'ורשעים עוד אינם'? אלא, בעי 

רחמי עלויהו דלהדרו בתשובה (בקש רחמים עליהם שישובו בתשובה) - 'ורשעים עוד אינם'." (ברכות י ע"א)

הגמרא (ברכות כו ע"ב) מביאה מחלוקת יסודית: האם התפילות תוקנו על ידי האבות, או כנגד 

קרבנות התמיד במקדש. לאחר דיון, מסבירה הגמרא שאף האומר שהתפילות תוקנו על 

ידי האבות מסכים שחכמים קבעו שכל תפילה היא כנגד קרבן.
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הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק הסביר,1 ש"תפילות אבות תקנום" פירושו שעצם היכולת 

להתפלל נלמדת מכך שהאבות התפללו; ו"תפילות כנגד תמידים תקנום" פירושו שהתקנה 

להתפלל בזמנים קבועים נתקנה כנגד החובה להקריב קרבנות בזמנים קבועים, המהווה 

ראיה לכך שה' רוצה בקרבתו התדירה של האדם. לדבריו, אין סתירה בין היסודות, שכן 

הם משלימים זה את זה.

ניתן להוסיף לכך גם היבט מחשבתי אחר. שתי הדעות בתלמוד משקפות שתי תפיסות 

מתוך  עם השכינה  יסוד התפילה? האם המפגש  מהו  על מהות התפילה:  שונות  עולם 

עם  כל  של  הקבוע  המפגש  או  האומה;  אבות  בתפילת  המשתקפת  האישית,  החוויה 

ישראל עם ה', המשתקף בהקרבת קרבנות התמיד? 

סתירה  בכך  אין  אך  הקרבנות;  כנגד  הקבע  תפילות  של  הדינים  פרטי  נקבעו  למעשה, 

ליסוד השני שבתפילה - עבודת ה' מתוך החוויה האישית. כל אחד מאתנו צריך למצוא 

היכן הוא מתבטא במסגרת התפילה הנוקשה, שלא יתקיימו בו דברי ר' אליעזר: "העושה 

תפלתו קבע אין תפלתו תחנונים" (ברכות פ"ד מ"ד).

ניתן לראות, ששני היסודות משולבים יחד בתפילת העמידה: 

ברכת אבות היא הפתיח של תפילת העמידה כולה. על פי העיקרון "תפילות אבות תקנום", 

האבות הם הדוגמא האישית שלנו לתפילה במקרא, ומהם אנו לומדים לסדר את השבח 

לקב"ה ולגשת אליו בתפילה בהזדמנויות שונות. ברכת גבורות גם היא עוסקת בחוויה 

האישית, שמתוכה ראוי להתפלל - ההבחנה בגבורות ה' בטבע.

ברכת  תקנום".  תמידים  כנגד  "תפילות   - הקבועה  המקדש  בעבודת  מתמקד  התפילה  סיום 

העבודה מתייחסת ישירות לעבודת הקרבנות; ברכת ההודאה היא מיסודה תפילתו של הכוהן 

הגדול במקדש,2 וברכת "שים שלוםשים שלום" היא פירוט ופירוש של ברכת הכוהנים שבמקדש. 

כאן  אין  אך  והאחרונות,  הראשונות  הברכות  שלוש  בין  רבות  לשוניות  מקבילות  יש 

- אם התפילות  הדעות של מחלוקת האמוראים  פנים, שתי  כל  על  להרחיב.3  המקום 

תוקנו על ידי האבות או כנגד הקרבנות במקדש - משולבות בדרך אומנותית במבנה של 

כל תפילת העמידה, כאשר הפתיחה מייצגת את העיקרון "אבות תקנום" והחתימה את 

התפיסה "תפילות כנגד תמידים תקנום". החוויות האישיות של תפילות האבות, שתפילת 

אברהם היא הראשונה שבהן, הן היסוד של כל התפילות שלנו.

ראו הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, "רעיונות על התפילה", איש ההלכה - גלוי ונסתר (ירושלים תשל"ט), עמוד 246.   .1
ראו יומא סח ע"ב במשנה; וברש"י שם ד"ה ועל ההודאה.   .2
 .www.tefilah.org ראו את המצגת על תפילת העמידה באתר   .3


