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בשביל לנסות להבין את נושא התפילה, ננסה 
על הפסוק: "ויעתר יצחק לה'  להתבונן בדברי חז"ל

 .]בראשית כה[ לנוכח אשתו כי עקרה היא"
א"ר אליעזר: למה נמשלה תפלתן של צדיקים 

זה מהפך את התבואה בגורן כעתר? לומר לך מה עתר 
ממקום למקום אף תפלתן של צדיקים מהפכת דעתו של 

 ]סוכה יד[ הקב"ה ממידת אכזריות למידת רחמנות.
רק לשון תפילה  אינההגמ' מבינה שהמילה "ויעתר", 

נקרא: הובקשה אלא יש בה גם דימוי לכלי החקלאי 
כדי  מניפים את התבואה מעלה שבו קלשוןההוא  ,"עתר"

. ר' אליעזר על ידי הרוח בין האוכל ובין הפסולת להפריד
שהעתר מהפך את התבואה ממקום  שםכמלמד אותנו ש

פועלת להפוך דעתו של  למקום כך תפילתן של צדיקים
 מקום.

קשה מאוד להבנה: האם אפשר להפוך   -הנמשל 
שייך  יאךדעתו של מקום? האם הוא בשר ודם?  ועוד ה

ידת אכזריות כלפי ההנהגה להשתמש בלשון של מ
 האלוקית?

הדברים מנוסחים ]תולדות ט[ במדרש תנחומא 
 בצורה יותר חריפה:

אברהם אשתו עקרה ויצחק אשתו עקרה, ולמה 
נתעקרו האמהות? א"ר לוי בשם רבי שילא דכפר 
תמרתא ורבי חלבו בשם ר' יוחנן: שהיה הקדוש ברוך 

ת הן הוא מתאוה לתפלתם, אמר הקב"ה עשירות הן נאו
 .אם אני נותן להם בנים אינן מתפללות לפני

מסביר שמקור דברי המדרש הוא סדר  חיירבינו ב
היה אפשר לכתוב: "ותהי הפסוק כפי שהובא לעיל. 

הקדים אבל הכתוב רבקה עקרה ויעתר יצחק לה'". 
התפילה שהיא העיקר והסיבה הראשונה שבשבילה בא 

 העקרות לרבקה אמנו.
התפילה היא אמצעי למלא  ,בהבנה השטחית שלנו

תפילתם בהקב"ה רוצה   ,על פי המדרש אך את החיסרון
כיצד  סבל וייסורים. של צדיקים ולכן הוא יוצר חיסרון,

כמידת  עלול להתפרשעל פניו זה ניתן להבין הנהגה זו? 
 אכזריות?

שהצדיקים  מדוע כל כך חשוב לקב"הננסה לברר 
 יתפללו?

הגדולים שקיים בנו כח התפילה הוא אחד הכוחות 
עיקר  ]חידושים יבמות ס"ד[ על פי החת"ם סופר .כאומה

, דעתו של מקום את ךוהפמגמתה של התפילה אינה ל
צורך לעשות ישנו שינוי בנפשו של המתפלל. אלא לחולל 

בדיוק את אותה פעולה חקלאית של סינון בנפש המתפלל 
 וניקוי הגרעין מתוך הקליפה. 

בעקבות המפגש של את התבואה.  מהפךהעתר 
נוצרת הפרדה בין העיקר לטפל, בין התבואה עם הרוח, 

מה והיא יהקלשון יוצר  שינוי בערהפסולת ובין האוכל. 
כך גם בנמשל: בשעה הופכת להיות יותר נקיה וטהורה. 

על  מנקה ומטהר את עצמו ,שאדם מתפלל, הוא מתרומם
אז של האדם כשנוצר מהפך בנפשו  .ידי מפגש עם הרוח

משנה  ההתפיל .תחים השעריםנפונפרצים המחסומים 
 כי ,וממילא הגזירה מתבטלתאדם את מקומו של ה

  חלה. הגזירה לאמראש  - החדשבמקום 
בצד הנגלה, זה נראה כאילו מידתו של הבורא 

כך הוא ורחמנות מידת השתנתה ממידת אכזריות ל
מתחולל  שינויעיקר ה ,אך בפועל הגמרא, הניסוח של

בנפשו של האדם. עיקר המאמץ של המתפלל  לא צריך 
להיות מכוון להשיג את המבוקש אלא עליו לרצות לעבור 

הזדככות וכשמשקיעים בכיוון הזה ו תהליך של שינוי
 לפעמים גם רואים פירות.

זוהי אדם שתפילתו לא נענתה, מה יעשה? האם רואה 
לבחון מה מניע את  שדרכה ניתן נקודה משמעותית

 האדם בתפילתו. 
 הגמ' בברכות: אומרת 
אם רואה אדם שהתפלל בי חמא בר חננינא: אמר ר

חזק  ה'ה אל וולא נענה יחזור ויתפלל, שנאמר: "קו
 ]ברכות ל"ב[ וה אל ה".וויאמץ לבך וק

לא נענה, מדוע עליו לחזור ביקש ואם רואה אדם ש
 קיר?ולהתפלל? מדוע להמשיך לדפוק את הראש ב

תכלית ש ]ברכות פ"ה, עט[ מסביר הרב בעין אי"ה
התקווה . ממשציפייה שמה שביקשתי יתה התפילה אינה

 וביל אותנו אל ניקיון, טהרה ושלימותיש - היא אל ה'
את האוכל מתוך בתוך הנפש שלנו ויעזור לנו לברר 

ולכן, אם  .כמו שהקלשון מסייע ביד החקלאי  ,הפסולת
רואה אדם שהתפלל לא נענה זה סימן שעדיין לא השלים 
את תהליך הבירור והתיקון ועל כן יחזור להוסיף 

 ולהתפלל.
בדור שלנו היו כל מיני מצבים של תפילה אדירה, 

תחזקו זמנים מיוחדים בהם רוב בתי ישראל התפללו וה
קשה בבמצוות ובמעשים טובים. היו פעמים שה

לכאורה על פי תחושות האנשים,  משה.והציפייה לא נתמ
  -, גוש קטיף הועילו. לדוגמאנענו ולא  התפילות לא

היו בממדים בלתי  ותעומק סערת הנפש, עומק התפיל
להיכן הלכו , נתפסים ומשחרב הגוש נשאלו השאלות

 התפילות ומה הן הועילו.
הכאב הוא כאב והמילים לא נועדו כדי להקטין אותו, 

 ת טעות גדולה בהבנת התפילה.אך זו עלולה להיו
הקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים פירושו שה' 
רוצה שצדיקים יגלו את טהרת הנפש שלהם, שיוציאו 

וקושי את עומק נשמתם מהכח אל הפועל. לכל מחסור 
צריך יש תפקיד בקשר שבין הבורא לנברא. האדם 

תפלל על זה שיהיה לו כח להתמודד עם מה שה' מזמן לה
שידע להתרומם ולברר את עצמו מתוך הייסורים , לו

שבאים עליו ורק מתוך כך יש מקום לתפילה על ביטול 
 . הגזירה

 


