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 "נוםתפילות אבות תק" -וירא  פרשת
 

בתפילתו וביקש להציל את ' אברהם ניגש לה. בגלל רשעותם את סדום ועמורה' בפרשת השבוע מסופר על הפיכת ה

ְפנּו: "בתפילה' אברהם פונה לה –סדום ועמורה עבר פונים לעוזבים את אברהם וכשהאנשים  .למרות רשעותם, העיר יִּ  וַּ

ם שָּ ים מִּ ֲאנָּשִּ ְלכּו הָּ יֵּ ה וַּ ם ְסדֹּמָּ הָּ מּו ְוַאְברָּ דֶּ י עֵֹמד עוֹּ ְפנֵּ ' שיח ארוך כביכול בין ה-לאחר דו(. כב, ח"בראשית י" )'ה לִּ

. אחריםכיון שלא היו בערים אלו צדיקים , החליט להציל רק את לוט' ה, ואברהם בתפילה להציל את סדום ועמורה

ם: "אברהם עומד מנגד –את סדום ועמורה ' בזמן הפיכת ה ְשכֵּ יַּ םַאְברָּ  וַּ ר הָּ בֹּקֶּ ל בַּ קוֹּם אֶּ םָּ ר הַּ ם ָעַמד ֲאשֶּ ת שָּ י אֶּ  :'ה ְפנֵּ

ֵקף ל ַוַישְׁ י עַּ ה ְסדֹּם ְפנֵּ רָּ ֲעמֹּ ל וַּ ל ְועַּ י כָּ ץ ְפנֵּ רֶּ ר אֶּ כָּ כִּ ְרא הַּ יַּ ה וַּ מֵּ לָּה ְוהִּ ר עָּ יטֹּ ץ קִּ ָארֶּ יטֹּר הָּ ן ְכקִּ ְבשָּ כִּ . (זכ-וכ, ט"י בראשית" )הַּ

 .תפילהמתפרשת כאן כ" עמידה"כי  ,ל למדו מכאן שאברהם תיקן תפילת שחרית"חז

 

ל זה "תפילת שחרית של אברהם נוסדה לפי מדרש חזש, משתמע מכאן: מכמה בחינותביותר ל זה מעניין "מדרש חז

לא קיבל ' שהעל אף  .אברהם מתפלל להצלתם, למרות רשעותם הידועה .דווקא על אותן ערים של רשעי סדום ועמורה

כי רחמיו של אברהם  ,ואכפתיותאברהם שוב ניגש למחרת מתוך דאגה , הערים את בקשתו של אברהם להציל את כל

 . כאב המון גוים .'על מעשיו של הנכמרים 

כוללים בתפילתנו גם בקשות אנו  .תפילות עם ישראל כוללות את כל באי העולםגם , בהמשך למעשיו של אברהם

לָּם ": "עלינו לשבח"שידוע למשל מתפילת פי כ, בעולם' ומבקשים שהם יכירו במלכות ה, תיקון העולם כולול ן עוֹּ קֵּ ְלתַּ

ְלכּות שַּ  י-ְבמַּ ָך. דַּ ְשמֶּ ְקְראּו בִּ ר יִּ שָּ י בָּ ל ְבנֵּ ץ, ְוכָּ י ָארֶּ ְשעֵּ ל רִּ יָך כָּ לֶּ ת אֵּ ְפנוֹּ ל. ְלהַּ בֵּ י תֵּ ְשבֵּ ל יוֹּ ְדעּו כָּ ירּו ְויֵּ כִּ ְך. יַּ רֶּ ל בֶּ ע כָּ ְכרַּ י ְלָך תִּ . כִּ

ן ל לָּשוֹּ ע כָּ בַּ שָּ יָך הלְ . תִּ נֶּ לּו-א  ' פָּ ְכְרעּו ְויִּפֹּ ינּו יִּ נּו. ֹלהֵּ תֵּ ר יִּ ְמָך ְיקָּ ד שִּ ְכבוֹּ ָך. ְולִּ ְלכּותֶּ ת עֹּל מַּ לָּם אֶּ ְבלּו כֺּ יקַּ  ".וִּ

 

או כנגד  ,י האבותידעל תוקנו האם התפילות  :יסודיתמחלוקת מביאה  ב"ע ו"כ ברכות סכתמגמרא בה, יתרה מזאת

 - תפלות אבות תקנום"ולמסקנה סוכם שלפי כולם , כחות לשתי הדעותבגמרא מובאות הו .קרבנות התמיד במקדש

יצחק , בעקבות תפילותיהם של אברהםאכן דהיינו יסוד התפילה שלוש פעמים ביום הוא , "ואסמכינהו רבנן אקרבנות

 .במקדשהקרבנות עבודת זמני לוהן היסוד , ויעקב

 

עות בתלמוד משקפות שתי תפישות ושתי הד, מעניינת מבחינה מחשבתית –מחלוקת אמוראים זו 

של אבות האומה  הדוגמא וההתמודדות האישית בזמן משברהאם : עולם שונות על מהות התפילה

או האם מצוות הקרבת הקרבנות ? "אבות תקנום"דהיינו , היא יסוד החוויה של חיוב התפילה –

' עבודת ההיינו ד, ית בבוקר ובערב בבית המקדש מהווה את היסוד של תפילות הקבעיומהיומ

ל ניתח את שתי התפישות "יק זצ'הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ ?הקבועה של כל עם ישראל במקדש

שאכן החוויה האישית של האבות היא לעולם היסוד לתפילה ולחוויה הדתית , והראה 1,האלו

ות ההלכות הפסוקות כדוגמת קורבנות התמיד בבית המקדש אמנם מחייבות לדורות וקובע; שלנו

 .אך גם הן מבוססות על החוויה האישית של האבות, את פרטי הדינים הלכה למעשה

 

 

בדרך  בהן שתי הדעות משולבות יחדיו, מחלוקת אמוראים מעניינת זו משתקפת במבנה של כל תפילות העמידהלדעתי 

, "אבות תיקנום"של מבוססות על העיקרון הראשון כי הן " אבות"שלוש הברכות הראשונות פותחת בברכת : נפלאה

עבודת שהתפילות הן כנגד , משקפות את העיקרון השני" עבודה"ברכות האחרונות הפותחות בתפילת הואילו שלוש 

 : בירושלים' במקדש ה הקורבנות
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המחלקה הציונית , ירושלים, ונסתרגלוי  –איש ההלכה בתוך ספרו  רעיונות על התפילה, יק'יציהרב יוסף דוב הלוי סולובראו   
 .642עמוד , ט"תשל, העולמית
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  אנו אבות המכי , "תפלות אבות תקנום"על פי העיקרון , הינה הפתיח של תפילת העמידה כולה "אבות"ברכת

נו האבות הם הדוגמא האישית של. ה ולגשת אליו בתפילה בהזדמנויות שונות"הקבל שבחאת הלסדר  יםמדול

 ".אבות"פותחת בברכת לדורות " עמידה"תפילת כל ובעקבות כך , במקראלתפילה 

  פותחת את שלוש הברכות האחרונות של העמידה , אשר מתייחסת לעבודת הקורבנות במקדש, "עבודה"ברכת

 2,במקדש הכהן הגדולשל  והיא מיסודה תפילת" הודאה"ברכת ; "תקנום ידיןתפלות כנגד תמ"ה שיטהעל פי 

את  ,אם כן, שלוש הברכות האחרונות מציגות .הינה פירוט ופירוש של ברכת כוהנים שבמקדש "שלום"ברכת ו

תפילות כנגד תמידין "ממש על פי העיקרון של , בירושלים במקדש' האווירה של עם ישראל העובד את ה

  ."תקנום

 

, כל פנים על 3.אך אין כאן המקום להרחיב, נות והאחרונותולשוניות רבות בין שלושת הברכות הראשמקבילות יש 

משולבות בדרך  -אם התפילות תוקנו על ידי האבות או כנגד הקורבנות במקדש  -שתי הדעות של מחלוקת האמוראים 

והחתימה את התפישה " אבות תקנו"עיקרון ההפתיחה מייצגת את ר שאכ ,עמידהאומנותית במבנה של כל תפילת 

ותפילתו של , החוויות האישיות של תפילות האבות היא היסוד של כל התפילות שלנו ".תפילות כנגד תמידין תקנום"

 .האבות תפילותמבין היא הראשונה אברהם אבינו בפרשתנו 
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 .א"ה מ"מסכת תמיד פאו משנה ר   
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www. tefiתר בא" תפילות אבות תיקנום או כנגד קורבנות תיקנום"עיון ראה    lah.org . 


