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 הגיונות על התפילה הראשונית

 אבי שגיא
 

 
אני חש בתוכי כוח  

מה ־דבר  ... דתי

  1הדומה לצעקה. 

 
 

 לקראת פנומנולוגיה של התפילה הראשונית. 1

הצגתי את הטענה כי מבחינה אונטולוגית, האדם הוא יש   2,תפילה  פצועיבספרי  
מתפלל. אכן, לא כל אדם מתפלל ולא תמיד אדם מתפלל, אבל תפילה היא נתון  
ראשוני בקיום האנושי, היא אפשרות מתמדת הנחשפת בחייו הממשיים של האדם.  
היא צומחת באופן אימננטי מהוויית האדם ואינה מוסד שנולד לראשונה על ידי 

לרוב מוסד התפילה הדתי מטשטש את עקבותיה של התפילה    תות. יתר על כן,הד
הראשונית. ובכדי לחשוף את קיומה בלב התפילה המוסדית נדרשת עבודת חשיפה  

 שתאתר את נוכחותה המובלעת של התפילה הראשונית. 
 יסודה של תפילה ראשונית בתובנה האונטולוגית כי האדם הוא יש מתפלל.

 עמיחי ביטא עמדת יסוד זו: המשורר יהודה 

ֵלָמה  ֱאמּוָנה שְׁ  ֲאִני אֹוֵמר בֶּ

מּו ֵלאֹלִהים  ִפלֹות ָקדְׁ ַהתְׁ  שֶּ

]...[ 

ת ָהֱאֹלִהים  רּו אֶּ ִפלֹות ָיצְׁ  ַהתְׁ
 

 (. 86, )עמ'  89, פרגמנט  2000תל־אביב  , תרגום יורם מלצר, נחת-האי ספרפרננדו פסואה,  1
, רמת־גן עיון פנומנולוגי בספרות העברית  ':האל  מות' התפילה לאחר    –תפילה    פצועיאבי שגיא,    2

 תשע"א. 
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ת ָהָאָדם   ָהֱאֹלִהים ָיַצר אֶּ

ִפלֹות  ָהָאָדם יֹוֵצר תְׁ  וְׁ

ת ָהָאָדם. יֹוֵצר אֶּ ת ָהֱאֹלִהים שֶּ רֹות אֶּ יֹוצְׁ  3שֶּ

ס לראשוניות התפילה מובילה את עמיחי למסקנה כי היא בלתי הנחת היסוד ביח
התפילה   4מותנת בנמען; היא עובדת יסוד בקיום האנושי: 'התפלות נשארות לעד'.

העובדתית,   מהווייתו  לחרוג  מבקש  המתפלל  הקיום;  לנוכח  התייצבות  היא 
יהי'.  לו  'כל שנבקש  ולייחל:  היא   5להתייצב מולה, לשפוט אותה, לקוות  תפילה 

   6פעולה של טרנסצנדנציה עצמית גם אם בסופה יחזור האדם ויאשר את קיומו.
צור בן חורין, הוא תמיד  טרנסצנדנציה עצמית היא אפיון יסודי של האדם. כי

מתייצב מול עצמו. התפילה אינה יוצרת את הטרנסצנדנציה העצמית, היא מבטאת  
פילוסופית  רפלקסיה  אינה  התפילה  פעולת  הייחודי.  הגופני־לשוני  בהיגד  אותה 

עצמו.    מנוכרת של האני על אודות עצמו. היפוכו של דבר, בתפילה האדם מבטא את
מול עצמו, מול כאביו,   תת אפוא בעצם ההתייצבוהטרנסצנדנציה העצמית נעשי

תשוקותיו ושמחותיו. הביטוי הגופני־לשוני מאשר קיום זה על ידי העובדה שהאדם  
עצמו, כיש ריאלי מסוים, מתפלל. אבל בפעולת האישור העצמי הוא חורג מהקיום  

   כי הוא מתייצב מולו בתקווה, צפייה, תסכול ועצב או באישור מחודש של חייו.
מבחינה פנומנולוגית התפילה היא פעולה התכוונותית, )אינטנציונלית(,   

שבאופן מסורתי נתפסה כמכוננת על ידי שלושה רכיבים: פעולת המוען המתפלל,  
ברם, ניתוח אופקי זה של    המושא הנמען , האל, והתוכן המועבר בין המוען לנמען.

ה וללא נמען. מהנחה  פעולת התפילה מניחה , שתפילה אינה מתחוללת ללא פעול
זו נובעת, לכאורה, המסקנה של שוויון בין הפועל לבין מושאו. שוויון זה נגזר מכך  
שהסובייקט הוא היש המתפלל והתפילה מותנית בו, בדיוק כפי שהיא מותנית באל.  

 ללא פעולת המתפלל אין תפילה וללא נמען אין טעם לתפילה. 
לה היחס האינטנציונלי  ברם, אפשר למצוא עמדות הטוענות שיש  בין  בחין 

בפעילויותינ התפילה.  לבין  בהכרה   והשגרתי  ברצון,  המבוטאות  השגרתיות 
מבלי   כלשהו  למושא  מובן  אין  שכן,  למושאו.  אנליטית  קודם  העצמי  ובהרגשה 
אלא   קיים  אינו  האובייקט  אליו;  המתייחס  סובייקט  עבור  מושא  שהוא  להניח 

 
, ה, ירושלים תשס"ד, עמיחי  יהודה  שירייהודה עמיחי, 'אלים מתחלפים, התפלות נשארות לעד',   3

 . 148עמ' 
 .  147עמיחי, שירי יהודה עמיחי, ה, עמ'   4
 . 6, שיר מס' 1975אביב -, תלשמר נעמי של השני הספרנעמי שמר,   5
 . 124– 122, 101–100,  38–35, עמ' תפילה פצועילעניין זה ראו בספרי  6
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והרוצה   אותו  המכיר  הסובייקט  בין  7בו. בשביל  ההיררכיה  שבו  היחיד  התחום 
היחס  . גם אם  סובייקטיביים־ביןוא מרחב היחסים ההנשברת  הסובייקט למושאו  

לבין   האני  בין  ההיררכיה  בפירוק  מתממש  שהוא  הרי  באני  מתחיל  הזולת  אל 
   8הזולת.

מניתוח זה אפשר להסיק כי תפילה מבטאת היפוך היררכי: האדם מבצע את 
התפילה אבל התפילה עצמה מניחה את ראשוניותו של האל, שאינו תלוי  פעולת  

כלל באדם; אדרבה, התפילה מניחה כי האדם מותנה באל והתקשורת שבין האדם  
אבל אם מניחים שהתפילה היא נתון ראשוני בקיום   9לאל מבטאת בדיוק היפוך זה. 

מתפלל ולאתר האנושי, או אז עלינו להפנות מחדש את המבט אל פעולת המוען ה
של  פעולתו  ניתוח  לנמען.  להתייחס  מבלי  כשלעצמה  התפילה  פעולת  אופי  את 

טיבה  מה  היא:  השאלה  עתה  והמושא.  התוכן  לניתוח  קודמת  של    המתפלל 
האונטולוגיה האנושית המבוטאת בהיות האדם יש מתפלל. הפניית המבט אל האני  

ולתו הראשונית של המתפלל מאשרת לנו להבחין בתפילה הראשונית, היינו בפע
ניתוח זה אמור להיות חקירה של הרגע שבו התפילה מתחוללת   האדם המתפלל.

מתוך הווייתו הגופנית־נפשית של האדם. אי אפשר לבצע חקירה זו באופן אופקי  
והנמען. שכן   המניחה גם את שני הרכיבים האחרים האופייניים לתפילה, התוכן 

מניתוח ההתרחשות הראשונית. מבחינה  שני הרכיבים הללו מסיטים את החקירה  
מניתוח   אותנו  מסיט  פעולתו  ואל  המתפלל  הסובייקט  אל  המעתק  פנומנולוגית 
בפנומנולוגיה   המסומן  אנכי,  לניתוח  התפילה  רכיבי  שלושת  את  הכולל  אופקי 

 הקלאסית כניתוח גנאלוגי, החותר אל נקודת הראשית של ההתרחשות. 
הראשוני הרגע  את  מזהים  אפוא  הראשונית?    כיצד  התפילה  התרחשות  של 

מנקודת מוצא של המתודה הפנומנולוגית יש לחפש 'נתון' שדרכו תתבצע החקירה.  
נתון זה אמור לבטא לפחות באופן מובלע )אימפליציטי( את המשמעות המיוחסת  
ובהיר; שכן ההוא   אינו מופיע באופן שקוף  לתפילה הראשונית. בדרך כלל הוא 

תובנה    קירקגור ביטא ביומניו  ינה בהכרח רפלקטיבית.מבוטא בפעולה ממשית שא
 של עניין זה בכותבו: 

 
אציין את הבא:   7 זה  דיון  לצורך  ביצירתו  רבים  ידי הוסרל במקומות  על  נותח בהרחבה  זה  עניין 

 )תרגום אברהם צבי בראון(, ירושלים תשנ"א.   קרטיזיאניים הגיונותהוסרל, אדמונד 
– 68, בני ברק תשע"ב, עמ'  הפנימית  הנסיגה  של  אתיקה,    ואחרות  אחרים  מוללעניין זה ראו ספרי,    8

106 
– 252, ירושלים תשע"ז, מוקדש לניתוח היפוך זה. ראו במיוחד, עמ'  המאמין  הוא  בראשיתספרי,   9

290  . 
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  ]...[ אך  להבין לאחור.  יש  החיים  באומרה שאת  לחלוטין  צודקת  הפילוסופיה 
 10חייבים לחיותם קדימה. 

 
'התופעה' הגלויה והנראית איננה מגלה במילואה את מה שישנו 'שם'.    לאור זאת,

   11פותחת החקירה.אבל זהו הנתון היחיד שממנו 
המקורות   במאמר זה בחרתי בטקסטים המופיעים בספרות ובמיוחד בתנ"ך.

את   לציין  כדי  זה  במונח  משתמש  אני  'עדות'.  במונח  יסומנו  אתייחס  שאליהם 
שפיתחו   מושג  הקיומית,  לאובשוהעדות  ודורי  פלמן  העדות  שנה  במסגרת   .

עמדה או ממד שמעבר לו    מהווה כלי להעברה של אירוע, מציאות,'העד  הקיומית  
העד הוא קול למה שמעבר לו, חורג ממנו, גם אם הוא עצמו מוסר את  12.'עצמו

מכונן של  כגורם  והמדווח  פעולת העד המדבר  את  מציבה  אינה  העדות. העדות 
מה   של  הפה  הוא  להופיע,  לו  שמעבר  למה  מאפשרת  העד  של  עדותו  העדות. 

בשאלה:  שמופיע. נמדד  לא  העדות  אלא   האם  תוקף  לתיקוף,  ניתן  העדות  תוכן 
המעיד הסובייקט  של  הנוכחת  קיומו    .בהתגלות  כוליות  מתוכו,  מתפרץ  משהו 

 בוקעת ועולה בכוח גדול המחייב את הסובייקט המעיד להיות מה שהינו.  
כאמור, העדות הקיומית על התפילה הראשונית נוכחת בטקסטים ספרותיים 

המסגרת המתודית הפנומנולוגית אינה מתיימרת  ובמקרא. לפיכך חשוב להבהיר כי  
גילויים   או את חקר הספרות. היא תרה אחר  להחליף את חקר המקרא המסורתי 
ספציפיים של מבעים מובלעים, ולעיתים מפורשים, של תפילה ראשונית. מבעים  

טקסטואליי קולות  הם  שתיארתםאלה  למתווה  שבהתאם  קדם־תיאורטיים    י,  הם 
ים אלה מבטאים את האדם ואת תנועת הלשון שלו. החקירה וקדם־מושגיים. מבע

את אפוא למצוא  בביטויים הלשוניים    מבקשת  הנוכחים  המבעים הקדם־לשוניים 
עצמם. שהרי אם הטקסט משמש לנו כעד עלינו להניח את המופע הלשוני עצמו  

את המומנטים הקדם־לשוניים שלעיתים    כנתון. חקירה פותחת ב'נתון' כדי לחשוף
ם בתוך המופע הלשוני. בהקשר זה המופע הלשוני עשוי לציין מופע לשוני  עולי

 של תפילה או אפילו היגד על התפילה. 
קביעות אלה מעוררות את השאלה: כיצד לנתח את המופע הלשוני עצמו? 
לבין   )סינטקס(  התחביר  בין  היחס  שאלת  את  הדיון  לקדמת  מחזירה  זו  שאלה 

 
ציטוט זה ודיון מקיף בסוגיה מצויה בספרי: אבי שגיא, קירקגור דת ואקסיסטנציה, המסע של האני,  10

 . 78, עמ'  1992ירושלים, 
, מול אחרים היידגר ובעקבותיו מריו הקדישו תשומת לב מרובה לעניין זה. סוגיה זו נידונה בספרי  11

 . 94  – 90ראו במיוחד עמ'  ואחרות. 
לאו 12 ודורי  פלמן  ובהיסטוריה  –  עדותב,  שושנה  בפסיכואנליזה  בספרות,  העדים  )תרגום משבר   ,

 . 20, עמ' 2008דפנה רז(, תל־אביב 
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כנס כאן לדיון מורכב זה. לצורך הדיון אצביע המשמעות )סמנטיקה(. לא אוכל להי
על שתי גישות עיקריות: הגישה האנכית והגישה האופקית. לפי הגישה האנכית  
משמעותו של טקסט אמורה להיגזר מהטקסט ואינה תלויה בפרשן. כללי התחביר  
מוכרים לדוברי השפה ולפיכך משמעותם של היגדים לשונים מבוטאת כבר בכללי 

; הסמנטיקה מותנית כליל בסינטקס. ה'נתון' של החקירה הוא אפוא  התחביר עצמם
ההיגד הלשוני עצמו והחקירה נעה בעקבות ההיגד עצמו ובגבולותיו. לעומת זאת,  
של  משמעותו  הבנת  ולפיכך  תקשורתי  אירוע  הוא  טקסט  האופקית  הגישה  לפי 

 13ההיגד הלשוני מותנית בקהילה שבתוכה מקבל הטקס את מובנו.
הפנומנולוגית הקלאסית אמורה להוביל אל הבחירה בגישה האנכית. הגישה  

'שם', הקיים  הטהור  'הנתון'  אל  כניסה  הוא  מציעה  שהיא  המתווה  מעבר    שכן 
זו   תפיסה  ראשית,  כבד:  זו  עמדה  של  המחיר  ברם  הפרשן.  של  המבט  לנקודת 
מתעלמת מהמעגל ההרמנויטי, שלפיו קורא הטקס אינו בא אל הטקסט תוך שהוא  

שיל מעליו את נקודת המבט הפרשנית. גישה זו אל הטקסט בלתי אפשרית, שכן מ
יתחולל; שאלות   לא  הפירוש  מעשה  הטקסט  האובייקט של  רק  הוא  הפרשן  אם 
המחקר לא תוצגנה ומתודת המחקר לא תופיע מעצמה. גדמר, שהציב את השאלות  

ת כדי לציין  . זאומתודה  אמת הללו בלב עמדתו ההרמנויטית, קרא לספרו הקלאסי:  
מתודות אינה    כי  פרשנות  תיאוריות.  מניחות  הן  לעצמן,  עומדות  אינן  פרשניות 

עצמו.  בטקסט  שם  המצויות  האידאות  עבר  אל  מיזוג   14תנועה  היא  הפרשנות 
אופקים בין ההווה לעבר ובין העבר להווה. מרחב המשמעות מצוי במיזוג אופקים  

ים נקראים ומתפרשים במהלך בין־ שנית, כל טקסט ובמיוחד טקסטים יהודי 15זה.
טקסטואליות   של  המובלעת  היסוד  הנחת  היא  הטקסט  של  הפוליסמיות  דורי. 

  16הטקסט נתפרש הן בתנועה אנכית והן בתנועה אופקית. יהודית;
גם התמקדות בגישה אופקית באופן בלעדי בעייתית, שכן ויתור מוחלט על  
שדה אנכי עלול להוביל אותנו אל עברי פי פחת של פירוק הטקסט והעצמה של 
נתפסו  מכבר  לא  שעד  סיסמאות  הן  הטקסט'  ו'מות  המחבר'  'מות  הקורא.  האני 

ר זו היא  כפעולת שחרור של האני מכבלי ההיסטוריה והמסורת. אבל מגמת שחרו

 
לניתוח שתי הגישות ראו מאמרי: 'ריטואל כטקסט: לקראת תיאוריה הרמנויטית של הריטואל',   13

, ,  טקס וטקסט בחברה משתנה  :הזמנים  ביןחיים חזו, רחל שרעבי וענבל אסתר סיקורל )עורכים(, 
 , ובמקורות המסומנים שם. 36– 34ירושלים תשפ"ב, עמ' 

 E.D. Hirsch Jr., Validity of Interpretation, Newזו הייתה עמדתו של הירש בשני ספריו:    14

Haven 1967; Idem, The Aims of Interpretation, Chicago 1976  
Georg Gadamer, Truth and Method, New York 1975 pp. -Hansעל מיזוג האופקים ראו   15

273f, 337f, 358   
הטקסט    16 משמעות  על  יהודי?  טקסט  'מהו  מאמרי:  ראו  היהודית  הטקסטואליות  של  מובנה  על 

 של  אנתרופולוגיה,  מילים  של  כוחןבתרבות היהודית', ניסן רובין ושלמה גוזמן כרמלי )עורכים(,  
 . 91–27, ירושלים תשפ"ב, עמ' יהודית טקסטואליות
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המוביל   האטומיזם  אל  ושיבה  היסטורי־תרבותי  כיצור  מהאדם  השתחררות  גם 
 להפשטת האדם מקיומו הממשי.

והאופקית;   האנכית  הגישות:  שתי  את  מאמצת  שבחרתי  המתודה  לפיכך 
מהסינטקס  תחלץ  והאופקית  הסינטקטי,  הגבול  משמר  על  תעמוד  האנכית 

לוג עם המשמעויות שקדמו להן,  משמעויות חדשות. משמעויות אלה מנהלות דיא
אבל הן אינן חתומת בחותם החקירה האנכית. אדרבה, חקירה מהסוג שאני מציע  
דיאלוג;   ביניהם  המנהלים  רבים  משמעות  לאופקי  להיחשף  לטקסט  מאפשרת 
מכלול זה יוצר רצף דינמי של משמעות החוזר ומאיר הן את המשמעויות שבעבר 

זו מאפשרת גם לאתר את הזהה והשונה בחקר   והן את אלה שנטענו בהווה. חקירה
 המשמעות ולהצביע על תשתיות עומק קבועות. 

הטקסטים שאנתח במאמר זה מבטאים את חוויית התפילה הראשונית, והם  
נטועים אפוא בהיסטוריה של השיח על התפילה. יתר על כן, לעיתים העדויות עצמן  

וא סדק התחדשות זאת השל    הניתוחחוזרות ומתפרשות מחדש במהלך הדורות.  
 שדרכו אפשר לעיתים לחזור דווקא אל מה שהועלם ונשכח על ידי מנגנון הפירוש.  

 

  על התפילה הראשונית 1.2

לה המנוסחת; היא בדרך כלל קדם לשונית, ואם  קודמת לתפיהתפילה הראשונית  
השתפכות הנפש  17היא פורצת בלשון מילותיה קצרות כמעין זעקה, 'צקון לחש',

הגודשת את גבולות האני. תפילה ראשונית נוסדת על רקע של מועקה קיומית טרום־
מילולית, ולעיתים ללא יכולת לומר מילה. קלאריס ליספקטור ברשימותיה ביטאה  

 רגע מעין זה: 

אלוהים, אני לא יודעת להתפלל! אז איך לחיות? זה לא רק כדי לבקש בקשות  
באופן    רא כדי להרגיש, כדי להודות, כדי להיכנס למנזלמעני ולמען אחרים, אל

מסוים, אני, הזועמת והפראית כל כך. ]...[ אבל אולי עצם המילה "אלוהים" היא  
 18כבר תפילה. 

תפילה ראשונית היא אילמת, היא דוברת, אם דוברת, במילים מועטות, הצוברות  
ניתן להיאמר במילים. היא חוזרת אל החיים הריא בתפילה  ליים.  את מה שלא 

עצמו,  האני  ראשונית   אל  הממשי  שב  זה  לקיומו  הוממקום  תפילה.  מתחוללת 
 :הכוכב שעתליספקטור שמה תובנה יסודית זו בפיו של גיבור ספרה 

נזכרתי שפעם, כדי לחמם את רוחי, הייתי מתפלל: התנועה היא הרוח.   עכשיו 
י בעצמי. כשהייתי  התפילה הייתה לי דרך אילמת וחבויה מעין כל להגיע אל עצמ

 
 ראו ישעיהו כו, טז.  17
 . 305, תרגום דלית להב־דורסט, ירושלים תשפ"ב, עמ' לחיות  לומדתקלאריס ליספקטור,   18
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והחלל הזה הוא כל מה שיכול להיות    –מתפלל הייתי מגיע לחלל בתוך נשמתי  
  19לי אי פעם. יותר מזה לא כלום. אבל גם לריק יש ערך והוא דומה למלא. 

תפילה ראשונית היא התייצבות האדם מול עצמו, מול כוליות חייו. מהתייצבות זו  
היא  לפני    פורצת התפילה; התפילה הראשונית  לבוא  יכולה  היא  זה.  פריצה  רגע 

תפילה סטנדרטית מנוסחת אבל היא יכולה לפרוץ אחריה, כתפילה על התפילה;  
מתפלל המבקש להשמיע דבר מה הבוקע מתוכו, והוא  התייצבות תודעתית של ה

תפילה אליו.  דרכו  תשוקה    מגשש  לזיקה    להישמעהיא  תשוקה  גם  ולעיתים 
הסובי עומק  מתוך  בוקעת ואינטימיות.  עצמה  אל  המתכנסת  יקטיביות 

התפילה. תפילה זו מממשת שתי פעולות הפוכות: מצד    –הטרנסצנדנציה, ההחצנה  
אחד התכנסות האדם לתוככי עצמו, לכאביו, מצוקותיו ומאווייו; מצד שני חריגה  
ככל   קשה  תהא  האישית,  המציאות  באישור  פותחת  התפילה  לאני.  מחוץ  אל 

של רגע  מבטאת  היא  החריגה    שתהיה;  מתחוללת  עצמה  זו  בפעולת  אבל  כנות. 
 העצמית אל מחוץ לאני.  

כתובת   יש  מאמין  של  ראשונית  מי    –לתפילה  של  ראשונית  לתפילה  האל. 
לא   מאמין  שתהיה  שאינו  שובכתהכרחי  אבל  דומה    ותמחולל  תיהן ת.  תנועה 

התפילה הראשונית של המאמין מציבה את האדם    20האופיינית לתפילה הראשונית.
התפילה  אבל  האל.  לפני  קיומו  את  מנכיח  האדם  העצמית  בחריגה  האל:  לפני 
הראשונית עשויה להתחולל גם ללא הנמען. שכן עיקרה הוא הצירוף שבין תודעה  
לעיתים   מתממשת  זו  חריגה  זו.  ממציאות  לחרוג  התשוקה  לבין  שקופה  עצמית 

מילולית לא  התייצבות  מבטאת  היא  לעיתים  אך  הלשוניים,  כותב  בהיגדים  כך   .
 המשורר ש' שלום, שאיבד את אלוהיו: 

 ית ִר חֲ א ית וְׁ אשִ ין רֵ ה, בֵ רָ מּושְׁ י אַ אֵ צָ מוֹ בְׁ 

 ית.ִר חֲ ל שַ ה שֶּ ילָ פִ תְׁ ם לִ לֶּ אֵ ־ןי בֶּ תִ מְׁ כַ שְׁ הִ 

 ה, לָ מִ ין אֵ  ינִ וֹ שלְׁ בִ י ּופִ ין בְׁ ר אֵ בָ דָ וְׁ 

 21ה. ילָ פִ תְׁ בַ  ים ִר גָ י נִ יַ ל חַ כָ י ַחיַ ק רַ 

תפילתו של ש' שלום היא קדם־מילולית, היא תפילת 'בן אלם' והיא מבטאת את  
התייצבות האדם לנוכח עצמו. אכן התפילה הראשונית אינה התפילה המילולית, 
היא מבטאת את השתפכות הנפש. ההשתפכות פותחת בפנייה תודעתית של האדם  

 
 . 136–135, עמ'  1999, תרגום מרים טבעון, בני ברק הכוכב שעתקלאריס ליספקטור,  19
 . תפילה פצועילדיון מקיף בשאלת הנמען של המתפלל שאינו מאמין ראו ספרי  20
 עמ' מה.  1949, תל־אביב שיריםש' שלום, 'שחרית',  21



 אבי שגיא  – הגיונות על התפילה הראשונית  | 8

לם. המאמין מציב  פנימה. בפנייה זו המתפלל ממצב עצמו לנוכח עצמו ולנוכח העו
 עצמו לנוכח האל, והלא מאמין הופך את התפילה עצמה לעיקר. 

התפילה הראשונית, היא חריגה עצמית. חריגה עצמית זו אינה אפיון ייחודי  
של התפילה. היא מבטאת את חירותו של האדם, את יכולתו להציב את העולם ואת  

ן, חריגה עצמית אופיינית  עצמו לנוכח עצמו, לשלול או לחייב את חייו. יתר על כ
לכל תפילה סטנדרטית. גם בתפילה טקסטואלית , המצויה בסידור התפילות, האדם  
המבקש על צרכיו או המהלל את אלוהיו ואת הקיום מציב עצמו בעמדת שיפוט  
ביחס לחייו. תפילה ראשונית, ככל תפילה ממוקדת בלשון. ההבדל בין התפילה 

מת הראשונית  לתפילה  הראשונית הסטנדרטית  שהתפילה  בעובדה  בדיוק  בטא 
את   עדיין  מוצא  אינו  ראשונית  תפילה  המתפלל  הלשוני.  ההיעדר  את  מבטאת 
המילים: 'ודבר אין בפי ובלשוני מלה'. ההיעדר הזה מנכיח את הקיום עצמו, את  
מצוקותיו ואת תקוותיו: 'ורק כל חיי נגרים בתפלה'. התפילה הראשונית משיבה 

דעת קיומו מתחדדת והמצוקה עולה עימה. תפילה ראשונית את האדם לעצמו, תו
אינה פעולת רפלקסיה ספקולטיבית. היא פעולה המתחוללת בעולם חייו הממשיים  
של האדם. שתיקתה האופיינית של השפה, אילמותה, היא רגע שבו המתפלל נוכח 

 בקיומו.
פנימי,   תהליך  של  החצנה  להיות  עשויה  הסטנדרטית  המילולית  התפילה 

להינתק  ה גם  עלולה  הסטנדרטית  התפילה  ברם,  הראשונית.  התפילה  את  מממש 
שכן ההיגד המילולי הנהגה מבטא טקסט הקיים כבר 'שם'    מהתפילה הראשונית.

בעולם שמחוץ לאני. היא תפילה שיש בה טקסטים וכללים. היא טקס של תפילה. 
ממנו ואינם    המתפלל אמור לבטא את עצמו בהיגדים אלה. אבל ייתכן והם רחוקים

מבטאים את מה שבליבו. יתר על כן, התפילה הסטנדרטית עלולה לתבוע מהאדם 
 לכונן עצמו על פי נוסח התפילה. 

ישעיהו ליבוביץ נתן ביטוי ברור למתח שבין שני אופני הכינון האפשריים של 
הָוה   פיכך בין שני סוגי תפילות. הראשון: 'התפילה, ול ֵני יְׁ ִלפְׁ ָעִני ִכי ַיֲעֹטף וְׁ ִפָלה לְׁ תְׁ
ֹפְך ִשיחוֹ  פסוק זה, שיעמוד במרכז הדיון להלן, נתפס על ידו כניגוד המוחלט   22. ִישְׁ

לפתיחה של ר' יוסף קארו לשלחן ערוך, המאפיינת את סוג התפילה השני: 'יתגבר 
תהלים מעמיד את  לדעת ליבוביץ, הפסוק מ  23כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו'.

האדם במרכז: התפילה 'היא תופעה אנושית־פסיכולוגית: ביטוי לדחף נפשי עצמי 
של האדם; פעולה שמקורה באדם ]....[ ואין בה מאומה מעבודת הבורא, מקבלת 

התפילה היא אפוא מיצוב האדם כיש הנתבע לוותר על ערכיו  24עול מלכות שמים'.

 
 תהלים קב, א.   22
 שלחן ערוך, אורח חיים, א, א.    23
 . 385ישעיהו ליבוביץ, יהדות עם יהודי ומדינת ישראל, ירושלים תשל"ו, עמ'  24
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ולהעמיד במקומם את החובה ה אלוהים. התפילה  וצרכיו  עובד  ולהיעשות  דתית 
  25מכוננת את תודעת האדם והיא מתגלמת ב'תודעת מעמדו לפני ה''.

ספק רב אם עמדתו הקיצונית של ליבוביץ משקפת את התודעה והפרקטיקה 
בתפילה   כי  כך  על  מצביעה  עמדתו  אבל  ישראל.  דת  של  ההיסטורית  הדתית 

וקתו הראשונית, על הפצע או על הסטנדרטית עשוי האדם להיתבע לוותר על מצ
את עצמו מחדש, לברוא לב חדש ורוח חדשה    האושר שהולידו את התפילה ולכונן

בקרבו, שתסלק את לב האבן שבקרבו. פנימיות חדשה זו אמורה להיות מכוננת על  
 ידי האדם. אבל חומרי הפנימיות הם התכנים הנהגים במילות התפילה. 

יומו של האדם לבין התפילה המכוננת מסביר  נראה כי פער זה בין כוליות ק
ברכות  במסכת  המשנה  הראשונים':   26את  'חסידים  של  התנהגותם  את  המתארת 

ומתפללים כדי שיכוונו את ליבם למקום'.    'חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת
חסידים אלה היו, כנראה, מודעים לפער שבין התפילה הראשונית הבוקעת ממעמקי  

ם לבין ההתייצבות הקיומית הנתבעת בתפילה הסטנדרטית, ולפיכך ליבו של האד
  27התכנסו לתהליך פנימי שיאפשר להם תמורה זאת. 

מבטא היטב את המעתק מהתפילה  28הביטוי שטבעו חז"ל: 'עבודה שבלב', 
פורצת מהאדם עצמו,   אל התפילה הסטנדרטית: התפילה הראשונית,  הראשונית 

שבלב' ל'עבודה  זקוק  אינו  את  הוא  שהפכה  התנאית,  התפילה  מהפכת  אכן,   .
בכוונה.  להתפלל  הצורך  את  קבעה  חובה,  לתפילת  בתקופה   29התפילה  ואף 

האמוראית, שבה היו חכמים שסברו כי מצוות אינן צריכות כוונה גם הם לא העלו  
בדעתם להחיל זאת על התפילה. בעקבות המסורת התנאית קבעו כי תפילה צריכה  

כפי שהדגיש אפרים אלימלך אורבך,  30צריך שיכוון את לבו'.   כוונה, שכן 'המתפלל
כוונה   של  מסוים  סוג  מציין  זה  בהקשר  'כוונה',  לעניינה    – המונח  בלב  'כוונה 

המצוות'.  חובת  ידי  'לצאת  כוונה  ולא  התפילה',  של  התפילה   31ולתוכנה  כוונת 
אינה מעצבת את האדם, ככל טקסט מנחה חיים. לעומת זאת, התפילה הראשונית  

המתפרצת   הפנימית  התנועה  את  מבטאת  היא  כלשהי.  חיצונית  להנחיה  זקוקה 

 
 .  390–386. וראו עוד שם, עמ' 386שם, עמ'  25
ר זה וחשיבותו משנה, ברכות ה, ג. אני מודה לחברי דוד קורצווייל שהסב את תשומת ליבי למקו 26

 לדיון. 
פירוש זה בשמו   פירוש זה של המשנה מצוי בפירוש תוספת יום יום טוב ומלאכת שלמה המציעים  27

 משנת של רבנו יונה. על ההסתייגות מהתנהלותם של חסידים ראשונים ראו פירושו של ספראי ב
 על אתר.  ישראל ארץ

 ראו ספרי דברים, פ, מא; בבלי, תענית ב, ע"א.   28
רבים  שמעון  דרבי  מכילתאו  רא 29 במקומות  מצויה  בלב  כתלויה  התפילה  .תפיסת  כה.  כג,  פרק   ,

 אחרים. וראו להלן. 
 תוספתא, ברכות ג, ו. 30
 . 345, ירושלים תשנ"ח, עמ'  פרקי אמונו ודעות :"לחזאפרים א' אורבך,  31
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מבטאת   היא  ולעיתים  לפתע,  מתפרצת  התפילה  לעיתים  מצבו.  לנוכח  מהאדם 
התגבשות של תודעה עצמית שקופה המכירה במציאות שבתוכה כלוא המתפלל. 

 המשורר אברהם חלפי נתן ביטוי חד להתרחשות ראשונית זו, וכך כתב:

 יו קָ חוֹ צְׁ -יצֵ ת חִ רַ שְׁ ף חַ עּומְׁ 

 ד אֹ ים מְׁ לִ דוֹ ים גְׁ הִ ֹלל אֱ שֶּ 

 ה? לָ פִ ר תְׁ מַ א אֹ ע ֹלגַ ה רֶּ מָ לָ וְׁ 

 – ה מָ לָ וְׁ 

 ם דָ ר וָ שָֹ י בָ נִ ם אֲ אִ 

   –ם הוֹ ד תְׁ בַ כְׁ   ְךשֶּ חֹ וְׁ 

 32י. מִ  עַ דֵ י יוֹ ינִ ה אֵ תָ אַ  ְךרּובָ 
 

  הראשונית התפילה על עדויות. 2

 'שיחו ישפוך' ה ולפני יעטוף כי לעני תפילה' 2.1

' אחד המופעים הברורים של התפילה   ִכי    הראשונית מצוי בתהלים:  ָעִני  לְׁ ִפָלה  תְׁ
ֹפְך ִשיחוֹ  הָוה ִישְׁ ֵני יְׁ ִלפְׁ , א(. התובנה שפסוק זה מבטא תפילה ייחודית '. )קב.ַיֲעֹטף וְׁ

מצויה   הסטנדרטיות  מהתפילות  תפילת   הזוהרבספר  השונה  לבין  בינה  המשווה 
 משה ודוד וקובע: 

ג' מאן חשיבא מכלהו, הוי אימא תפלה דעני. תפלה דא קדים    תפלה איהי מאינון
 33לתפלה דמשה. וקדים לתפלה דדוד וקדים לכל שאר צלותין דעלמא.

את הטענה שתפילת העני היא תפילה ראשונית, הקודמת   ר מבטא במובלעהזוה
כל   את  עוטפת  העני  תפילת  דבריו  מהמשך  להלן  שניווכח  וכפי  התפילות,  לכל 

 התפילות. 
בחלק  הפסוק.  של  מדוקדקת  בקריאה  מתבהרת  העני  תפילת  ראשוניות 

ו'יעטוף'. קשה 'עני'  פוליסמיים:  ביטויים  יש שני  כי    הראשון של הפסוק  להניח 
ראשית, התפילה   34העוני מציין את מצבו העגום של עם ישראל המפורט במזמור.

היא תפילת יחיד. שנית, המונח 'עני' הוא סימון לא הולם למצבו העגום של עם 
 

 . 113, עמ' 1988, ב, תל־אביב שיריםאברהם חלפי,  32
 )מרגליות(, בלק קצ"ה, ע"ר. וראו ניצוצי זוהר הערה ג.   והרז 33
 'ישראל שהוא עם עני'.  –כך אכן פירש רש"י את הביטוי 'עני'  34
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ישראל. מסתבר שהמונח 'עני' מציין את מצבו העגום של האדם, שצרות פקדו אותו  
,  יאונטולוגעוניו של האדם הוא    וודאות.והפכו את קיומו הבוטח בעולם לקיום חסר  

 טחון בעולם. יהוא מרוקן מב
זה   לשוני  ביטוי  לכאורה,  'יעטוף'.  לביטוי  במיוחד  לב  לשים  יש  זה  לאור 
יוצא שאינו מוסב על מושא כלשהו. הזוהר מציג זאת   בעייתי, שכן לפנינו פועל 

ה של שאלה זו ההנחה הסמוי 35'"כי יעטוף", כי תעטף מבעי ליה'.  כבעיה לשונית:
הזוהר   היא שאלת  לפיכך,  בעצמו.  נעטף  העני  זהים.  והמושא  העני,  שהנושא, 

חולשה  של  מצב  או  התעלפות  מציין  זה  ביטוי  כי  להניח  יש  ברם,  מתבקשת. 
ֵבִדי ַעל  במגילת איכה: '  כך  מיוחדת. ץ כְׁ ַפְך ָלָארֶּ רּו ֵמַעי ִנשְׁ מְׁ ָמעֹות ֵעיַני ֳחַמרְׁ ָכלּו ַבדְׁ

ר   בֶּ ָיהשֶּ ִקרְׁ ֹחבֹות  ִברְׁ יֹוֵנק  וְׁ עֹוֵלל  ֵבָעֵטף  ַעִמי  ָוָיִין    .ַבת  ָדָגן  ַאֵיה  רּו  ֹיאמְׁ ִאֹמָתם  לְׁ
ל ֵחיק ִאֹמָתם ָשם אֶּ ַתֵפְך ַנפְׁ ִהשְׁ ֹחבֹות ִעיר בְׁ ָחָלל ִברְׁ ָפם כֶּ ַעטְׁ ִהתְׁ בעקבות הנחה זו   36'.בְׁ

'  ]...[ המלבי"ם:  מתעלכותב  הצרות  מרוב  עטופה  נפשו  לצאת אשר  ועומדת  פת 
'. לפי מתוך גופו, וזה תפלה לעני אשר יעטף, וטרם תצא נפשו שופך שיחו לפני ה'

קריאה זו עיקרו של הפסוק בתהלים מצוי בחלק השני 'ולפני ה' ישפוך שיחו'. העני 
פונה ממעמקי חולשתו לאל. ברור לגמרי, שהפנייה לאל חייבת להיות לפני שהעני 

כבר   הוא  אם  בתפילה?התעלף, שהרי  לאלוהיו  יפנה  כיצד  העני    מעולף  משמע, 
ולכן פונה לאל;   פי פחת  כי הוא עומד לפני עברי  ויודע  ולחולשתו  מודע למצב 
התפילה לא מתחוללת מעצמה, היא ביטוי תודעתי של האדם המזהה את מצוקתו  

 וחולשתו.
ברם, פרשנות המונח 'יעטוף' עברה שינוי והתפרשה כעטיפה. בעקבות שינוי 

עולה שאלת משמעות העטיפה: מה נעטף. הבנה זו מותירה מרחב פרשנות גדול.  זה  
בעל ספר הזוהר סבר שיש לשמור על הביטוי כפועל יוצא. לפיכך תר אחר המושא  
האפשרי. לדעתו המושא הוא התפילה עצמה. מאחר ומדובר בפועל יוצא, תפילת  

א לכל צלותן דעלמא  העני עוטפת תפילות אחרות. וכך כתב: 'אלא איהו עביד עטופ
לא אכנס כאן לדיון מפורט בפירוש שמציע  37ולא עאלין עד דצלותא דיליה עאלת'.

הזוהר לעטיפה שתפילת העני עוטפת את שאר התפילות. לעניינו חשובה העובדה, 
 שהטקסט מזהה באופן מובלע את ייחודה של 'תפלה לעני' כשונה משאר התפילות.  

וא פועל יוצא, ההנחה שהמושא הן תפילות  מבחינה לשונית גם אם הפועל ה
הפירוש  יותר  סביר  העני,  הוא  היחידה  ונושא  מאחר  רחוקה.  הנחה  היא  אחרות 
אכן,   עצמו.  את  העני  של  העיטוף  לפעולת  מתייחס  כעטיפה,  'יעטוף',  שהביטוי 

בהתעטף נפשם    -כי יעטף  פרשנים מסורתיים אימצו פרשנות זאת. כך כותב רש"י: '
 

 )מהדורת מרגליות(, בלק, קצה, ע"א.  זוהר 35
 יב. וראו במילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון בערך 'עטף'. –איכה ב, יא 36
במקומות רבים בספר הזוהר וראו גם תולדות יעקב יוסף, , בלק, קצה ע"א. רעיון זה מופיע  זוהר 37

 במדבר, שלח. 
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מפרש את הביטוי 'יעטוף' כ'מתעטף'. מושא פעולת העטיפה הוא   רש"י 38'. בצרה
יעטוף, כי המתפלל מתוך צרה גדולה  העני עצמו. באופן דומה מפרש הרד"ק: 'כי  

לפי ניתוח זה להיעטפות העצמית אין   39'. כופף עצמו כאילו מתעטף קצתו בקצתו
 תוכן; זו פעולה שבמסגרתה תודעת העני עוטפת את כוליותו.  

ל לתפילה  ברם,  קשור  העצמי  העיטוף  כיצד  השאלה  עולה  זה  ניתוח   –פי 
הוויית בכוליות  נעטף  האדם  אם  מהתפילה  נותר  מה  יעטוף'.  כי  לעני  ?  ו'תפלה 

העמימות של הביטוי מאפשרת להניח כי התפילה עצמה עוטפת את כוליות האדם;  
' יהודה אריה ליב אלתר:  ר'  נעשה לתפילה. בלשון  פלה תהוא בהווייתו הכולית 

תפילה סטנדרטית  40. 'לעני כי יעטוף היינו שמתעטף כולו בתפלה כמ"ש ואני תפלה
האדם.  ממעמקי  וזורמת  שופעת  היא  שפתיים'.  'פרי  היא  בלשון,  אבל  41הנֶּהגת 

תפילת העני עוטפת את כוליות קיומו, היא נובעת ממעמקים: תפילה לעני כי יעטוף  
פילה בשפתיים, היא מקדימה אותה  ולפני ה' ישפוך שיחו היא התפילה שלפני הת

 ומלווה אותה. 
מתחוללת כאשר האדם נעטף באימת קיומו ועצבות  הראשונית  התפילה    אכן

, גם אם רפלקסיה זו היא קדם־תמטית וקדם־יורדת עליו. רגע זה הוא רגע רפלקטיבי
שבו נודע האדם בעוניו האונטולוגי. אבל עוני זה הוא    אקספליקטיבית. זהו הרגע 

של התגבשות    רגע  של  רגע  היא  הראשונית  התפילה  עמוקה.  תודעתית  בהירות 
 תודעתית, כך ניסח זאת פרננדו פסואה:

כי אני חי כאדם גדול    ליבי פועם ביתר חוזקה, כיוון שאני מודע לו. אני חי יותר 
  42מה הדומה לצעקה.־אני חש בתוכי כוח דתי, מין תפילה, דבר .יותר

לצעקה  . בציור זה  'הצעקה'  –   ציורו של מונק לצעקה בהתפילה היא צעקה הדומה  
הצועק מצויים אנשים שאינם  מאין נמען, הרי הציור מצביע על העובדה שלא רחוק  

ת האדם והיא נהגת  יהצעקה. הצעקה היא פנימית ונובעת מעומק הווי עבר  פונים אל  
 היא נוכחת אילמת, רבת משמעות. בשתיקה הרועמת יותר מכל דיבור. 

ל המיוחסת  אפשר  המקורית  המקראית  המשמעות  על  גם  זה  ניתוח  החיל 
אחת  רק  היא  והתפילה  קיום,  מצבי  הם  ועילפון  חולשה  שהרי  יעטוף.  לביטוי 
אוטומט   אינו  האדם  הראשונית.  לחוויה  מאוחרת  היא  זאת;  למציאות  התגובות 
המגיב לחולשתו בתפילה. הצורך בתפילה היא התייצבותו של האדם כיש מתפלל  

 
 רש"י כותב בלשון רבים שכן לפי פרשנותו המזמור עוסק בצרתו של עם ישראל.  38
 ראו גם מצודות דוד על אתר פ.  39
 . תר"מ , שפת אמת דברים לסוכות 40
לניתוח מושג זה ראו שלמה נאה, '"בורא ניב שפתיים": פרק בפנומנולוגיה של התפילה על פי   41

 . 203– 193ץ סג )תשנ"ו(, עמ' תרבימשנת ברכות ד, ג; ה, ה', 
 (. 89, )86פסואה, ספר האי נחת, עמ'  42
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ה ראשונית. לפי המשמעות המקראית עלינו לשאול: מהו היחס שבין הביטוי בתפיל
'ולפני ה' ישפוך    –'תפלה' המופיע בחלק הראשון של הפסוק, לבין החלק השני  

שיחו'? לפי אפשרות אחת החלק השני הוא הסבר ופירוש למונח 'תפלה' המופיע  
ו' החיבור מפרידה  '   בחלק הראשון; תפילה היא אפוא שפיכת שיח לפני האל. ברם, 

בין שני חלקי הפסוק. והפרדה זו אומרת דרשני. סביר להניח שהיא מציינת תוספת  
מוצאת קול  שמעבר לתפילה המוזכרת בראשית הפסוק. התפילה בחלק הראשון  

'. התפילה נעשית לשיח, ולפני ה' ישפוך שיחו'וביטוי בהמשך הפסוק בתהלים:  
 מקבלת ביטוי לשוני.

עולה, כי גם אם חלה תמורה במשמעות המוקנית לביטוי    ממכלול ניתוח זה 
התפילה   של  כביטוי  הראשון  החלק  של  מזיהויו  גורעת  אינה  היא  'יעטוף', 
הראשונית. ייתכן וההבדל בין המשמעות המקראית לביטוי זה למשמעות האחרת 
הפניה   לתופעת  המקראית  מזו  יותר  ערה  המאוחרת  שהמשמעות  בעבודה  מצוי 

הא ראשוני הפנימית של  רגע  יש  כך,  ובין  כך  בין  עצמו.  אל  במצוקה  המצוי  דם 
שלפני התרחשות התפילה כשיח. זהו הרגע שבו האדם מכיר בחולשתו ובצורך שלו  

 לפנות בתפילה.
הפחלק  ה של  בביטוי  השני  פותח  ה''סוק  ל'לפני  הכתובת  הוא  האל    מה . 

ם האל; האדם  ששופך האדם מפנימיותו הגועשת. אבל שיח התפילה אינו דיאלוג ע
לפני  '. ביטוי ייחודי זה  'לפני האל'פעיל והאל סביל. ההתרחשות המתחוללת היא  

, המופיע לא אחת במקרא, מציין את העובדה שהאל נוכח אבל לא בהכרח 'האל
. הפנימיות הגועשת העצורה באדם קודם 'אתה'את העובדה שהמתפלל פוגש בו כ

לפ האדם  ששופך  לשיח  והופך  מתפרצת  עבורלהגייתה  הנוכח  האל  הכאב וני   .
לתקווה נהפכים  מימושם.    ,והעצבות  בהכרח  אינם  אבל  ואינטימיות  לפגישה 

התפילה הראשונית היא הרגע שבו האדם מתכנס להווייתו ומשהגיעה התכנסות זו  
אפוא   היא  התפילה  הנפש.  שפיכת  מתחוללת  אזי  עוצמתה  של הלמלוא  רגע 

לתוך  התכנסותו  האדם,  של  עצמית  לתקווה    ההיעטפות  הופכו  שהשיח  עצב 
   ה זו אינה ראשית התפילה אלא אופני ביטויה בשיח הנהגה בה.ולהישמע. תקו

כאמור, המתח שבין שתי היחידות בפסוק ברור, האם אכן השיח המשתפך 
המיית ליבו של האדם בכוליותו? ההפרדה באמצעות ויו החיבור    ונהגה חופף את

לבין 'ולפני ה' ישפוך שיחו', מותירה סדק  בין הפתיחה: 'תפילה לעני כי יעטוף'  
התייצבות   את  מבטא  הזה  הסדק  המקראית  המשמעות  לפי  החלקים.  שני  בין 
הפרשנות  לפי  להתפלל.  עליו  חולשה  שבעת  לכך  המודע  האדם  של  התודעה 
ובין כך עולה   בין כך  פנימה.  פנייה  המאוחרת החלק הראשון משקף תהליך של 

הא הוויית  כוליות  האם  שהרי השאלה:  ממנה.  חלק  רק  או  בשיח  עוברת  דם 
הדיספוזיציה של האדם בשני החלקים שונה. בחלק הראשון של המשפט המתפלל 
מכיר בחולשתו או נעטף בעצמו. זאת גם אם תפילתו השותקת עוטפת את קיומו.  
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לעומת זאת בחלק השני המועקה הפנימית נהפכת לשיח. האם יכול האדם להעביר 
וליו, תשוקותיו ותקוותיו אלי שיח מילולי נהגה? האם אדם  את מכלול כאביו, תסכ

באימת קיומו יכול להיעשות גם הדובר המביע במילים סדורות אימה זו? ושמא  
הרי  לא?  ותו  את המועקה  מעט שבמועט מכאבו;  כאן משקפת  העולה  התפילה 
  הפסוק אומר: 'לפי ה' ישפוך שיחו', אבל הוא אינו מציין כי יש זהות בין תפילת 
העני לבין השיח שהוא משיח לאלוהיו. השיח שאדם משיח אינו יכול להכיל את  
נטועה במעמקי הפרטיקולריות  זו  הווייתו הקונקרטית המלאה של האדם, שהרי 
הייחודית שלו; היא יכולה ליטול רק את מה שהשפה מאפשרת. והרי שפה היא  

 43תמיד חריגה מהפרטיקולריות. 

 ' בהתעטף עלי נפשי' 2.2

בספר יונה )פרק ב( מצויה תפילת יונה, בהיותו במעי הדג. בתפילתו מתאר יונה את 
העולם סגר בעדו, הוא גורש אל לא־מקום, למעי הדג, וממרחב זה    מצבו העגום:

הוא מופנה לעצמו, מתבונן בהווייתו ותוהה על קיומו. פרק ב עמוס בחוויית האני  
 ובאופן ההתמודדות של האני עם מצבו:  

ַוֲאִני  ַותַ  ָעָברּו.  ָעַלי  יָך  ַגלֶּ וְׁ יָך  ָברֶּ ִמשְׁ ָכל  ֵבִני  ֹסבְׁ יְׁ ָנָהר  וְׁ ַיִמים  ַבב  ִבלְׁ צּוָלה  מְׁ ִליֵכִני  שְׁ
ַעד   ַמִים  ָך. ֲאָפפּוִני  שֶּ ָקדְׁ ֵהיַכל  ל  אֶּ ַהִביט  לְׁ ַאְך אֹוִסיף  ֵעינֶּיָך  ד  ִמנֶּגֶּ ִתי  ַרשְׁ ִנגְׁ ִתי  ָאַמרְׁ

ָחבּו סּוף  ֵבִני  ֹסבְׁ יְׁ הֹום  תְׁ ש  ַבֲעִדי  נֶּפֶּ יָה  ִרחֶּ בְׁ ץ  ָהָארֶּ ִתי  ָיַרדְׁ ָהִרים  ֵבי  ִקצְׁ לְׁ ֹראִשי.  לְׁ ש 
עֹוָלם ַוַתַעל ִמַשַחת ַחַיי ֱאֹלָהי    ז( –)פס' ד  לְׁ

היזרקותו מהעולם, מחוויי את  מושלך,  היותו  את  חווה  יונה  קיומיים    ת במונחים 
בובר,  ובעקבותיו  היידגר,  כפי שהצביע  בבית. אבל,  הבית    חוויית 44ההיות  אבדן 

ואבדן ודאות הקיום, היא הרגע שבו האני מופנה אל עצמו. הפסוקים בספר יונה  
שצוטטו לעיל פותחים תמיד באני הדובר, המדווח על הווייתו בעולם. הוא על סף  

קיומי וחידלון  פיזי  עתה    –דתי  ־חידלון  דווקא  ומהאל.  מהעולם  מגורש  הוא 
מו לבדו  האני  מתייצב  סולקה  העולם  אלוהיו. כשהגנת  את   45ל  מאבד  אינו  יונה 

ידו. בלב ימים, במרחב א־טריטוריאלי,  אלוהיו ואף לא את התקווה להישמע על 

 
 .  85– 71, עמ' קירקגורלניתוח הפולמוס שבין קירקגור והגל בסוגיה זו ראו ספרי:   43
 Martin Heidegger, Being and Time, (trans. John Macquarrie & Edwardראו   44

Robinson) New York 1962, pp. 231–235   מ אדם,  ”;  פני  בובר,   באנתרופולוגיה   בחינותמ 
ירושלים פילוסופית עמ'  1962  ,  שגיא,  116–54,  אבי  עוד  וראו    של   והפילוסופיה  קאמי  אלבר. 
  . 40– 10, עמ' 2000  , תל־אביבהאבסורד

,’Kenneth R.R Gros Louis, with James  Thayer S. Warshaw, ’the Book of Jonahראו עוד   45

S. Ackerman and Thayer Warshaw (ed.), Literary Interpretations of Biblical 

Narratives, Nashville, 1874, pp. 191–193   
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המסמן את גבולות הסדר, בעיית היסוד המטרידה את יונה היא האמנם אלוהים זנח  
הוא מתייסר באי הידיעה    אותו. יונה מעיד על עצמו שהוא לא זנח את אלוהיו. אבל

זנ אלוהיו  עדות האם  לפי  שיונה,  העובדה  לנוכח  מחריפה  זו  מועקה  אותו.  ח 
ם  המלחים, יודע ' הָוה הּוא ֹבֵרַח ִכי ִהִגיד ָלהֶּ ֵני יְׁ ' )א, י(. גם אם יונה נענש    ִכי ִמִלפְׁ

  על ידי האל על בריחתו, הוא פונה לאל, כי זיקתו אליו ראשונית. זיקה זו מיוסדת 
להישמע על ידי האל. בלילה האפל של   על הווייתו כאדם המשתוקק לאל, המבקש

נותר האדם לבדו עם אמונתו באל, עם ציפיתו לזיקה, לאינטימיות   אבדן העולם 
ֵעי ַהָדָגה   באמירה 'ולקשב של האל. פרק ב פותח   הָוה ֱאֹלָהיו ִממְׁ ל יְׁ ַפֵלל יֹוָנה אֶּ   ַוִיתְׁ

שאת את חווייתו  ם את תפילתו. תפילה זו נוז( מתארי–' )ב, ב(. הפסוקים הבאים )ג
 וציפייתו של יונה מהאל וזוהי תפילתו. ברם פס' ח פותח מחדש:

ת  ִשי אֶּ ַעֵטף ָעַלי ַנפְׁ ִהתְׁ ָך ה'בְׁ שֶּ ל ֵהיַכל ָקדְׁ ִפָלִתי אֶּ יָך תְׁ ִתי ַוָתבֹוא ֵאלֶּ  .ָזָכרְׁ

גם פסוק זה פותח בשורש 'עטף'. אבל בשונה מספר תהלים, הפסוק מסמן בברור 
יונה. אבן עזרא מזהה    –אל הנושא  . לפנינו אפוא פועל החוזר  תאת מושא ההיעטפו

' וכותב:  זו לעטיפה בתהלים  בין התעטפות  הזיקה  יעטף  -התעטף  את  כי  '.  כמו 
מל' עטיפה ולבישה כי כשהאדם    –בהתעטף  באופן דומה כותב בעל מצודת ציון: '

)איכה    הוא בצרה הוא מעונה וכפוף כאלו מעוטף קצתו בקצתו וכן העטופים ברעב
 '. ב(

ג בפס'  נמסר  שנוסחה  לתפילה  מתייחסת  ח  בפס'  יונה  –התפילה  תפילת  ז. 
בפסוקים הקודמים הובילה אותו להכרה בשבר האונטולוגי של חייו. הוא מבין כי  
בהכרה זו אין די. הוא חוזר ומתבונן בהווייתו, ומפנים כי קיומו עומד על עברי פי  

בעדו והוא נעטף באימה נוראה התפילה    פחת. דווקא במציאות זאת כשהעולם סגר
הסטנדרטית לא תיקנה את מצבו ולא גאלה אותו. אדרבה היא הציבה בפניו מראה  
לקיומו וכולו נעטף בחוויה זו. לנוכח ההיעטפות ביגון קיומו הוא מכיר בכך שגם 

 אם העולם אבד הוא עוד יכול להתפלל לאלוהיו. 
התפילה שנאמרה. הוא הצבעה על פסוק זה הוא מעין רפלקסיה של האני על  

הרגע שמתוכו זרחה וצמחה התפילה 'בהתעטף עלי נפשי את ה' זכרתי'. עתה עם 
'ותבוא אליך תפלתי'. התודעה    –בוא זיכרון האל הוא מתפלל על התפילה עצמה  

ובוקעת   ומזהה את מצוקתה שממנה עולה  העצמית של הנפש בוחנת את מצבה 
 תוך העצמי.  התפילה. התפילה נדחסת החוצה מ

התפילה הראשונית בספר יונה שונה מהתפילה הראשונית בתהלים. שכן היא 
אינה מופיעה באופן עצמאי, או לפני תפילה סדורה. היא מופיעה באחריתה. שני 
מופעים אלה של התפילה הראשונית מאפשרים לנו לדייק בטיב המושג 'תפילה  

הזמנים. היא ראשונית במובן  ראשונית'. תפילה זו אינה התפילה הראשונה בסדר  
האונטולוגי; היא מבטאת את הוויית האדם הפונה פנימה אל קיומו וממנו בוקעת  
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סגור אלא במה שהיידגר  מותנית בטקסט  אינה  כי  היא ראשונית  תפילתו־זעקתו. 
(. האדם מוצא עצמו בתוך אופן הוויה מסוים:  Befindlichkeitכינה 'מצב רוח' )

י מובנים, ואימה יורדת על האדם. ביתו אבד והוא נעשה  החיים נעשו לנטל, לבלת
בית.  בודד,  46ללא  אינדיבידואל,  נעשה  עצמו,  לפני  נוכח  שהאדם  הרגע   47זהו 

תפילות  של  זמנים  בסדר  תלות  בלא  הראשונית,  התפילה  פורצת  זה  וממצב 
 סטנדרטיות.

ָראביטויים דומים: 'בתהלים אנו מוצאים   קְׁ יָך אֶּ ֵאלֶּ ץ  ָהָארֶּ ֵצה  ִלִבי   ִמקְׁ ַבֲעֹטף 
ֵחִני ַתנְׁ ִני  ִממֶּ ָירּום  צּור  'בהיותו  בְׁ מתפלל:  תהלים  משורר  אחר  ובמקום  ב(.  )סא,   '

ָפָניו    במערה' )קמב, א(. עתה בהיותו בצרה הוא אומר: '  ָפָניו ִשיִחי ָצָרִתי לְׁ ֹפְך לְׁ שְׁ אֶּ
ָעַלי רּוִחי.  ַאִגיד ַעֵטף  ִהתְׁ הוָ ]...[    בְׁ יְׁ יָך  ִתי ֵאלֶּ הָוה]....[    הָזַעקְׁ יְׁ יָך  ִתי ֵאלֶּ ח(.  –' )אָזַעקְׁ

הם    – קצות הארץ, המערה או מעי הדג    –המרחבים המקומיים המצוינים בפסוקים  
נסגר האדם. לסגירות שבה  סגר    מטפורות  העולם  בעולם. אדרבה  נעטף  לא  הוא 

בעדו ועתה הוא נעטף בעצמו. הפעל 'עטף' בהקשרים אלה משקף מצוקה אישית 
ב או הנפש נעטפים. מתוך ההקשרים עולה בבירור כי העטיפה היא  עמוקה שבה הל

 סוג של התכנסות פנימה, אולי התגוננות מפני איום, אבדן ביתיות ומובן. 
 

  על התפילה. 3

יש דימיון רב בין שירה לתפילה, ולפיכך נקשיב לשירה שיש בה כדי ללמדנו משהו  
 :'שירתי'על התפילה. ביאליק כותב בשירו 

ת ִתי אֶּ  – ִשיִרי? -ֲהֵתַדע ֵמאִין ָנַחלְׁ

שֹוֵרר ֲעִריִרי,  ַתַקע מְׁ ֵבית ָאִבי ִהשְׁ  בְׁ

ל ָבא אֶּ ַתֵתר, ַהנֶּחְׁ  ֵכִלים, - ָצנּוַע, ִמסְׁ

.]...[ 

שֹוִני ּומִ  ָבִבי, ּולְׁ  ֵדי נֱֶּאַלם לְׁ

ל ָכר אֶּ אֹוב נֶּעְׁ  ִחִכי ָדֵבָקה,-ִמַמכְׁ

רֹוִני   ַאֵפק ִבגְׁ ִכי ָעצּור ָמעּוְך ִהתְׁ  –ּובְׁ

ִשירֹו ַעל ִשי ָהֵריָקה. -ּוָבא הּוא בְׁ  ַנפְׁ

 
  .231Heideger, Being and Time, pp–235ראו  46
 . 396– 392;על האימה ראו שם עמ'  Heideger, Being and Time pp. 173–177ראו  47
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שירת ביאליק צומחת מאלם השפה, מכאב מצמית, מפצע פתוח. המשורר פאול 
כי המשורר הוא 'מי שהולך אל השפה, פצוע מציאות,  צלאן פצוע השואה כותב  

אלי ויזל כותב כי התפילה והספרות 'חיות כפצע פתוח, שתיהן  48מבקש מציאות'. 
מתוחים'.  זכות  רגעי  תפילה   49חיות  של  הייחודי  הרגע  את  משקפות  אלה  מילים 

ראשונית. התפילה זורחת ממקום הכאב. זהו הרגע שבו האני עצמו נעטף בתפילות,  
והמשורר בשירתו. האני הוא הפועל, המתייצב, המדווח בתפילתו על מצבו, אבל  
היא   התפילה  הראשוני.  עוניו  את  ומעצימה  החוזרת  בתפילה  הנעטף  זה  גם  הוא 
עדות לחיסרון, ביטוי לתשוקה לא ממומשת, היא ביטוי לעוני קיומי של האדם. לו  

זה מבטא את אופייה של  האדם היה שלם ובעל מלאות הוא לא היה מתפלל. ניסוח  
. התפילה העוטפת את  תהתפילה כתשוקה להיעטף, וכתשוקה לקרבה ולאינטימיו

 האדם אמורה להמיר את עטיפת העצב. 
בבניין   פועל  הוא  התפילה,  פעולת  את  המציין  'להתפלל',  העברי  המונח 

בעולם. אבל התפילה    והתפעל. המתפלל הוא סובייקט החורג מעצמו, מהינתנות
ה להתרחשות שתחול עליו. הסובייקט מבקש להיעשות אובייקט לפעולת  היא בקש

התפילה. הסובייקט הפונה לאלוהיו פונה באותה העת לעצמו, ומציב עצמו לפני  
האל; הוא מבקש את קרבתו, את האינטימיות האבודה. בתפילה הפונקציונלית האל  

הוא   האל  משימות.  לביצוע  אליו  פונה  שהאדם  כוח  רב  כיש  אובייקט  משורטט 
אליו,  משתוקק  שהאדם  כֵרַע  משורטט  האל  המאמין  בתפילת  האדם.  לפעולת 
האל   פעולת  להתרחשות  צפייה  היא  הזאת,  ההשתוקקות  היא  התפילה  ופעולת 

 במקביל לשיחו של האדם לפני האל.
כלל   נטוע  שאינו  אדם  האדם.  של  הקיומית  במציאות  נטועה  התפילה 

ל, בוודאי לא את תפילת העני הראשונית.  במציאות, וחי בפנטזיה אינו אדם מתפל
המתפלל בתפילה הראשונית ביקש לחרוג מהמציאות שבה הוא נטוע, תפילה היא  
פילול, היינו תקווה וצפייה. יסודה של תקווה במציאות פגומה וחסרה, שהרי מי 
לחריגה   תשוקה  היא  כתקווה  תפילה  לקוות.  לו למה  אין  במציאות שלימה  שחי 

ציאות. אבל תפילה אינה תשוקה לחרוג כליל מהמציאות אל  ולהתגברות על המ
מציאות שלמה. שהרי כל עוד יהיה אדם במציאות, הוא יהיה יש בלתי מושלם, 'עני'  
המשתוקק. תפילה כחריגה מיוסדת על ההפנמה המאשרת את נוכחות הסובייקט  
אותו   הופכת  אינה  היא  הסובייקט;  על  כליל  מתגברת  אינה  תפילה  המתפלל. 

בייקט. לפיכך היא מותירה את הפצע המייסד אותה על כנו. התפילה מכוננת  לאו
תקווה בתוך הכאב ולא מחוצה לו. היא מתוחה בין כאב לבין צפייה, כי זהו האדם  

 המתפלל. הרש"ר הירש תיאר מופע זה:  

 
 . 126, עמ' 1994, תרגום שמעון זנדבק, תל־אביב  שפה סורגפאול צלאן,  48
 . 13, תרגום חיים גורי, תל־אביב תשל"ח, עמ' לילהאלי ויזל, ה 49
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ההוראה המקורית של הפועל 'התפלל', ממנו נגזרת 'תפילה' היא: לבחון ולשפוט  
כד או  עצמו;  פנימית:  את  שאיפה  על  קרובות  לעתים  המורה  התפעל  בניין  רך 

לשבת לדין על עצמו ולשאוף להגיע לדין אמת על עצמו. יוצא שהוראת המילה  
'תפילה' היא: היחלצות מחיי המעשה של יום יום תוך שאיפה להשיג דין אמת  

  50. על עצמו, על האנכי שלו, כלומר על יחסיו אל ה' והעולם, ויחס ה' והעולם אליו

הרב הירש הבין היטב כי זו משמעותה של התפילה הראשונית, ולכן המשיך וכתב: 
'בשפות אחרות מכנים את התפילה בשם המזכיר את הבקשה והתחנונים, אך אלה  

 מהווים רק סוג משנה של התפילה שלנו' )שם(.
התפילה הקדם־מילולית עשויה להתממש בשריקה כפי שמתאר זאת הסופר 

פרץ  י"ל  ביום    האידי  שורק  וכתוב  קרוא  יודע  שאינו  הנער  'השריקה':  בסיפורו 
יותר מהתפילות השגרתיות. שכן השריקה היא ביטוי  הכיפורים, ושריקתו רצויה 
המסורת  את  מהדהד  פרץ  בתפילה.  בכוליותו  האדם  התייצבות  של  ראשוני 

תקשורת קדם־מילולית. ביטוי קדום לכך מצוי המקראית העתיקה, שהשריקה היא  
ה '  ר בספר מלכים:כב רּו ַעל מֶּ ָאמְׁ ָשָרק וְׁ יֹון ָכל ֹעֵבר ָעָליו ִיֹשם וְׁ לְׁ יֶּה עֶּ ה ִיהְׁ ַהַבִית ַהזֶּ וְׁ

ה ַלַבִית ַהזֶּ ץ ַהֹזאת וְׁ . השריקה היא ביטוי לתדהמה  )מלכים א ט, ח(  'ָעָשה ה' ָכָכה ָלָארֶּ
הגופניים הראשו הביטויים  הבית השומם.  לנוכח  הפורצת מהאדם  ניים:  ולצעקה 

 צעקה, שריקה וכיוצא בזה הם בסיסה של התפילה הראשונית. 
התפילה הראשונית של המאמין המתממשת במילים היא תשוקה להישמע. 
כאמור, שיח זה אינו ניתן לתרגום למערך סדור של בקשות. יש למתפלל בקשות, 

ג(  –אכן, הפסוקים בתהלים )קב, באבל התפילה היא קריאה, הבקשות הן משניות. 
הָוה    מבהירים היטב עניין זה. לאחר הפתיחה הרועמת: ' ֵני יְׁ ִלפְׁ ָעִני ִכי ַיֲעֹטף וְׁ ִפָלה לְׁ תְׁ

ֹפְך ִשיחוֹ   ', המשורר ממשיך ואומר:  ִישְׁ

יָך ָתבֹוא ָעִתי ֵאלֶּ ַשוְׁ ִפָלִתי וְׁ יֹום  . תְׁ נֶָּך בְׁ יֹום ַצר ִלי ַהֵטה ֵאַלי ָאזְׁ ִני בְׁ ֵתר ָפנֶּיָך ִממֶּ אל ַתסְׁ
קְׁ   .   ָרא ַמֵהר ֲעֵנִני אֶּ

זהו הטופס של תפילה על התפילה הדומה לטופס התפילה הראשונית שבספר יונה. 
תפילה זו מניחה את המרחק בין המוען לנמען. המתפלל מבקש להתגבר על מרחק 

לחלוטין את המרחק: הקריאה שבתפילה מניחה  זה. אבל התגברות זו אינה סוגרת  
לקר ריחוק  בין  המתמשך  המתח  רחל את  המשוררת  זה.  ממתח  ניזונה  היא  בה, 

' נוגה':  'זמר  בשירה  זה  מתח  לנסח  ִלי,היטיבה  שֶּ חֹוִקי  רְׁ קֹוִלי,  ַמע  ַמע   ֲהִתשְׁ ֲהִתשְׁ
ָך ר ִהנְׁ '. חוויית ריחוק עשויה לבטא תשוקה לזיקה להשתייכות. המרוחק קֹוִלי, ַבֲאשֶּ

שהתפילה   העובדה  להישמע.  היא  הציפייה  'שלי';  מרוחק  את  הוא  סוגרת  אינה 
ב נותר  שהמתפלל  בכך  מבוטאת  הוא  הפער  המתפלל  וכמייחל.  כמצפה  עמדתו 

 
 . 448ירושלים תשס"ז, עמ' , תרגום יצחק פרידמן, חורבשמשון רפאל הירש,  50
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מאמין, לפיכך מטיל את יהבו על האל. אבל הוא יודע שזו שיאה של התייצבותו 
יתממשו אזי האל היה נעשה חלק ממארג מיתי־  וכמאמין. אם היה מניח כי מאוויי

ל נסוג לאחור, הוא נותר בשיח  מאגי של העולם, שאפשר לתפעלו. המאמין המתפל
 ובציפייה כי אמונה היא ציפייה ותקווה להיענות: 'מהר ענני'.  

התפילה היא לעיתים צעקת העזיבות והבדידות. האדם מתפלל מפני שהוא 
מרוחק מאלוהיו. שפיכת הלב לפני האל היא הִקרבה אליו. היא ולא תוכן הבקשה. 

לכן גם תחושת העזיבות  דות לקרבה.  שהרי וידוי פנימי של האדם לזולתו הוא ע
הָוה   והנטישה המופנית אל האל היא ביטוי של קרבה. המשורר יכול לזעוק ' ָלָמה יְׁ

ִעתֹות ַבָצָרה ִלים לְׁ ָרחֹוק ַתעְׁ   ' )י, א(. והוא יכול להחציף לאלוהיו ולומר לו '  ַתֲעֹמד בְׁ
תִ  נֶַּצח ַעד ָאָנה ַתסְׁ ָכֵחִני  הָוה ִתשְׁ יְׁ ִני ַעד ָאָנה  ָפנֶּיָך ִממֶּ ת  ה מכמרת  ' )יג, א(. כמ  יר אֶּ

 קריאת האדם הנעזב: 

ֵרי ַשֲאָגִתי  ָתִני ָרחֹוק ִמישּוָעִתי ִדבְׁ ַתֲענֶּה    ֹלַהי אֱ    ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה ֲעַזבְׁ ֹלא  וְׁ יֹוָמם  ָרא  קְׁ אֶּ
ֹלא דּוִמָיה ִלי ָלה וְׁ ַליְׁ  )כב, בג( וְׁ

האדם הנעזב בעולם ללא פשר ומובן.  קריאה נואשת זו מבטאת את מלוא מועקת  
היעדר הפשר הזה מכביד על משורר תהלים יותר מתלאותיו במציאות. יכול אדם 

וכאבים, אם הוא אינו חש שהוא עזוב כליל לנפשו. תפילה ראשונית   םלשאת ייסורי
זו היא תחילת התפילה; אין אדם יכול לבקש קרבה אם אינו חש ריחוק, ואין אדם  

ת אם לא חווה זרות. הארוס, יסוד החיבור, הוא תנועה מתמדת בין  חווה אינטימיו
 51ריחוק לקרבה, בין תשוקה למימוש.

האדם רחוק מאלוהיו כי האל בשמיים והאדם על הארץ, אבל ריחוק זה הוא  
בתפילה.  שיש  העצמית  החריגה  של  העמוק  היסוד  הוא  התפילה.  של  בסיסה 

והנתונה, הוא מסרב לה. תפילה   המתפלל מבקש לחרוג מכבלי המציאות הכפויה
היא סירוב למציאות. אבל היא אינה שלילת המציאות. היא התנגדות לכוח הכופה  
של המציאות; התנגדות שבספר תהלים נעשית באמצעות הבקשה לקרבת אלוהים.  

 עובדה זו מסבירה את הצורך העמוק של התפילה על התפילה. 
ה על התפילה. הפסוק שנאמר גם בנוסח התפילה שבידנו שמור נוסח התפיל

ָך: 'ה'  לפני תפילת שמונה עשרה הוא  ִהָלתֶּ ָתח ּוִפי ַיִגיד תְׁ ָפַתי ִתפְׁ ' )תהלים   ֲאֹדָני שְׁ
 52. נא, יז(. בתלמודים נוסח זה מיוחס כבר לרבי יוחנן בן המאה השנייה לספירה

ייחודית. התרחשות  היא  שהתפילה  ההכרה  את  מבטא  זה  הקריאה    פסוק 
יות עם האל אינה פשוטה כלל ועיקר, שהרי האל בשמים והאדם על הארץ.  לאינטימ

בין מצב שבו תפילה היא חלק מטקס שהמתפלל אמור להצטרף  אפשר להבחין 

 
 .  1981, תל־אביב  הנשי  היסוד  של  הנפשית  ההתפתחות  על,  ופסיכה  אמורלעניין זה ראו אריך נוימן,   51
   ברכות ב ע"ב, ובמקבילות, וכך הוא גם מופיע בסידור רב עמרם גאון. בבלי, ראו  52
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אליו לבין מצב שבו התפילה היא ראשונית ופורצת באופן ספונטאני מכוליות קיומו  
פתיו של האדם;  הגופני של האדם. במצב אחרון זה התפילה היא 'ניב' או 'פרי' ש

והעץ.   השורשים  הפרי:  של  קיומו  כוליות  את  משקף  שפריו  לצמח  מדומה  היא 
נובעת מעצמה. שלמה נאה עמד בהרחבה על משמעות  התפילה היא הפרי, היא 
מטאפורת הפרי בספרות התנאית ובמקבילות הקדומות האחרות. במהלך הדיון הוא  

 מתייחס לדברי ר' יהושע בן לוי האומר:  

 –שפתותיו שלאדם תנובה יהא מבושר שנשמעה תפילתו; מה טעם?  אם עשו  
ָפאִתיו ִניב בֹוֵרא הָוה ּורְׁ ַלָקרֹוב ָאַמר יְׁ ָפָתִים ָשלֹום ָשלֹום ָלָרחֹוק וְׁ  53'. שְׁ

על דברים אלה כותב שלמה נאה: 'הציור הוא של פרי הגדל מאליו מן השפתיים,  
רבי יהושע בן לוי אינה מייחסת את הפרי  כלי ההפקה הסופי של הדיבור. לשונו של  

עושות פרי מעצמן". הן  כאילו  נאה   54לאדם המתפלל, אלא לשפתיו, המתוארות 
של התפיסה הרואה בתפילה נביעה עצמית ספונטאנית,    המתאר בהרחבה את ביטוי

 וכנגדה הוא מציב את תפיסתו של ר' שמואל בר נחמני הקובע:

ליבך בתפילה תהא   את  כיוונתה  טעם?  אם  ומה  תפילתך;    – מבושר שנשמעה 
נֶָּך' ִשיב ָאזְׁ  55. 'ָתִכין ִלָבם ַתקְׁ

כפי שמציין נאה, ר' שמואל בר נחמני מדגיש את 'הפעילות הנפשית של המתפלל 
 56המלווה את התפילה; לדיבור המופק מן השפתיים ערך משני בלבד'.  –הכונה  –

מחי היא  אינטנציונלית;  תודעתית  פעולה  היא  לעצב כוונה  כדי  שהות  יבת 
דיספוזיציה הולמת; היא מחייבת 'עבודה שבלב'. לפיכך אינה מתיישבת בנקל עם  
התפילה הראשונית. לעומת זאת, בעמדת ר' יהושע בן לוי מצויה תפיסה מובלעת  

 של התפילה הראשונית העולה מהוויית האדם לעיתים ככורח בלתי נשלט. 
טיקוס כך מת גבר הקושי לשוב אל התפילה  ככל שהתפילה עוברת תהליכי 

על  מצביע  עשרה  שמונה  לתפילת  המקדים  הפסוק  מהאדם.  הנובעת  הראשונית 
  פנים ', מנתח עניין זה בספרו 'הפלאה'הקושי זה. הרב פנחס הלוי הורוביץ, בעל  

 ':  התורה על יפות
ל   ַחַנן אֶּ תְׁ ָבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר. י"ל מלת לאמר על דרך שאחז"ל ]ברכות ד   ה'ָואֶּ

כי התפלה היא כאילו    [ המתפלל צריך שיאמר בתחלה ה' שפתיב וענינו  תפתח, 
עומד בהיכל המלך ומבקש מן המלך, ואם יחשוב האדם באמיתת מחשבתו גדולת  

 
 . 36, הערה 119ירושלמי ברכות סוף פרק ה, וראו שלמה נאה, 'בורא ניב שפתיים', עמ'  53
 . 39, וראו שם, הערה 192שלמה נאה, 'בורא ניב שפתיים', עמ'    54
 . 191. שלמה נאה, 'בורא ניב שפתיים', עמ'  (39–38, שורות  48; טור  )ט ע"ד  ברכות ה, ה   , ירושלמי 55
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הבורא אשר סביביו נשערה מאוד, ויכיר בשפלות האנושי יאחזהו הפחד והרעדה 
לפתוח פיו וז"ש   כאלם לא יפתח פיו, לולי העזר מאת ה'לאין תכלית עד כי יהיה  

ֱענֶּה, שצריך עזר מאת הבורא להיות התפלה   ַוֲאִני אֶּ ָראּו  ִיקְׁ ם  רֶּ ]ישעיהו סה, כד[ טֶּ
וזה שתקנו לומר בתחלה ה' שפתי תפתח שצריך   שגורה בפיו כמו שיבואר עוד, 
ָמע, כיון   שְׁ ִרים ַוֲאִני אֶּ ַדבְׁ להתפלל בתחלה שיענה ה' שיוכל להתפלל, וז"ש עֹוד ֵהם מְׁ

היא שגורה מאת הבורא ודאי תפלתו מקובלת כמ"ש ר' חנינא ]ברכות לד  שהתפלה  
ב[ אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל, וז"ש דהמע"ה ]תהלים יז, ו[ ֲאִני  
ָך ִלי וגו', דהיינו כיון שזה שאני קראתיך הוא בעזרתך  נְׁ ָראִתיָך ִכי ַתֲעֵנִני ֵאל ַהט ָאזְׁ קְׁ

ע"כ הט אזנך לי כיון שתפלתי שגורה ממך, וז"ש    שאוכל להתפלל לפניך,  כי תענני
   57ואתחנן אל ה' בתחלה שיענני ה' שתהיה שגורה בפי לאמר

תוספת זו שהתווספה לתפילת שמונה עשרה היא תפילה על התפילה. ברם,  
דברי הרב הורוביץ מלמדים על הפער בין התפילה על התפילה במזמורי תהלים  
ובספר יונה לבין התוספת המאוחרת. במקורות הראשונים התפילה על התפילה היא  

ונה עשרה  תפילת שמ  –ראשונית ופורצת מהאדם. לעומת זאת, בתפילה הטקסית  
האדם מוצב בסיטואציה אחרת: תפילה זו היא חלק מתפילות הקבע, היא רכיב    –

בריטואל התפילה, שאדם נתבע אליה מהחוץ, ולפיכך הוא זקוק למתן רשות כדי  
מן   מתפרצת  התפילה  כאשר  הטרנסצנדנטי.  לאל  המופנה  זה  בטקס  להתייצב 

את האל ופגע בשליחות  הפנימיות היא לא זקוקה להרשאה. יונה אף שהפר את הור
העני שהושלך אל מצוקתו   תפילת יונה היא תפילת  שהוטלה עליו מתפרץ בתפילה,

הקיומית, ומעומק שברו מתפרץ בתפילה. אדם כואב וסובל המצפה לשינוי אינו  
 צריך כתב הרשאה. הוא מתפרץ מכאבו אל מרחב התקווה, וזו היא תקוותו.  

ִאי עֲ מתחנן לאלוהיו: 'הכואב   ָקרְׁ ַמע  בְׁ ָת ִלי ָחֵנִני ּושְׁ ַחבְׁ ִקי ַבָצר ִהרְׁ ֵנִני ֱאֹלֵהי ִצדְׁ
ִפָלִתי לדוד  תְׁ המיוחסים  המזמורים  אסופת  חלק  הוא  זה  פסוק  ב(  ד,  )תהלים   ' –  

לדוד' ומע  –'מזמור  על  החוזרת  התפילה  את  לביצועה של לה  הקודמת  התפילה 
ה שבעקבותיה  והבקשה  הראשונית,  התפילה  היא  עצמה.  התפילה  התפילה  יא 

ִפָלִתי ִיָקח  המשנית. כך נאמר בפרק ו, פס' י: ' הָוה תְׁ ִחָנִתי יְׁ הָוה תְׁ . המזמור  ָשַמע יְׁ
  כולו הוא בקשה לישועה אבל אחר בקשת הישועה מבקש המשורר להישמע. כי זו

הראשונית   התפילה  של  נשמע   –עיקרה  אינו  וכשהמשורר  להישמע.  הבקשה 
ָדִוד  תפילתו הראשונית מתעצמת. ' מֹור לְׁ ַנֵצַח ִמזְׁ ָכֵחִני נֶַּצח ַעד ָאָנה   ַלמְׁ ַעד ָאָנה ה' ִתשְׁ

ִני  ת ָפנֶּיָך ִממֶּ ִתיר אֶּ ָבִבי יֹוָמם  .ַתסְׁ ִשי ָיגֹון ִבלְׁ ַנפְׁ ַעד ָאָנה ָירּום    ַעד ָאָנה ָאִשית ֵעצֹות בְׁ
ִבי ָעָלי  ד(.   – ' ) יג, א .ֹאיְׁ

שזו מתממשת המשורר שוב אינו הרצון להישמע הוא הרצון לאינטימיות, וכ
האינטימיות אינה פותרת בהכרח את האימה ואת  חש במועקה ובאימה שבקיום.  

 
 , כג.  ואתחנן ג–פנים יפות דברים פרשת דברים  57
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המצוקה. היא מאפשרת לחצות אותה. ביטוי עילאי לתחושה זו מצוי במזמור לדוד  
ָך    שבו נאמר: ' טְׁ ת ֹלא ִאיָרא ָרע ִכי ַאָתה ִעָמִדי ִשבְׁ ָמוֶּ ֵגיא ַצלְׁ ָך  ַגם ִכי ֵאֵלְך בְׁ תֶּ ַענְׁ ּוִמשְׁ
ַנֲחֻמִני ' )כד, ד(. מזמור תהלים זה מעורר תמיהה גדולה: מהי הנחמה שאפשר  ֵהָמה יְׁ

שר לנחם את האדם בליבת הרוע של הסבל  להציע לאדם בגיא צלמות? כיצד אפ
המוות? מה אפשר להציע לאדם שעולמו חרב? תשובתו של משורר    םושל גיהינו

הנחמה שבשותפות בסבל. אכן, משורר תהלים   תהלים היא אחת: 'אתה עמדי'. זו
אינו מאבד תקוותו לשוב ולהיות ברבות הימים בבית ה' ולחיות בטוב. אבל הנחמה  
אינה מושגת בתקווה העתידית אלא בחוויה של היות־עם, בהושטת המענה לסובל,  
במגע היד המנחם והמלטף. מי מאיתנו לא חווה רגעים אלה שבהם חיוך שותק,  

  .טף וקירבה מאפשרת לעמוד מול הקושי הנורא מכלמגע יד מל
מתאר לנו את רגע המוות של מורו   'החייםאו    הכתיבה חורחה סמפרון בספרו '

ברגעי מדיזנטריה.  ההשמדה  במחנה  האלבווקס,  מוריס  הנודע  אלה    םהסוציולוג 
'בתחינה   האלבווקס  את  ללוות  הכמיהה  שבין  במתח  שרוי  עצמו  מוצא  הוא 

היש  –לאלוהים כלשהו'. סמפרון מתאר את עמידתו האישית: כנגד הספק ב'נתון' 
הוא   זאת  למרות  עצמה.  והכורח שבתפילה  הוודאות  את  ופורם  ההולך  האלוהי, 

 – דרך המוכרת לו  'מודע לכורח שבתפילה'. כורח זה כופה את סמפרון להתפלל ב
לומר שירה: 'אני אומר כשגרוני משתנק, בקול גדול, מנסה לשלוט בו, להרטיטן  

בודלר'.   –כראוי   של  שורות  כמה  אומר  של   58אני  חבריו  סובבים  למיתתו  סמוך 
האלבווקס וקוראים עימו ובשבילו קטעי שירה מתוך אינטימיות עמוקה. סמפרון  

לא שברה את רוחם וכופפה אותם, כי הם    מעיר כי הם חצו את אימת המוות, היא
מלאה.  בנוכחות  שם  אישית   59היו  עדות  היא  סמפרון  של  עדותו  כי  לגמרי  ברור 

ההולם   האופן  זהו  שלפיה  אוניברסלית,  טענה  עימה  נושאת  אינה  והיא  קיומית, 
הבלעדי להתייצבות נוכח המוות ונוכח ההשמדה במחנות ההשמדה. הטקסט של 

משור של  כמו  של  סמפרון,  הגואל  לכוחה  קיומית  עדות  הוא  ד(  )כד,  תהלים  ר 
אלא   המוות  מאימת  האדם  את  פוטר  אינו  האל  האל.  עם  או  הזולת  עם'  'ההיות 

מותו של האדם ההולך לבדו לגיא צלמות. תפילת תהלים  מהבדידות העוטפת את  
היא כמיהה לקיום, למלאות הוויית האדם בהיותו עם אלוהיו, הנוכח עמו בסבלותיו  

ָצָרה ' –  ו(. )תהלים צא, ט ִעמֹו ָאֹנִכי בְׁ
ממזמורי   באחד  שבסידור אכן,  התפילה  מנוסח  לכולנו  המוכרים  תהלים 

ָסר  מהדהד הבטחון שב'היות־עם' שראינו במזמור ' חְׁ  ' )כג, א(:  ֹרִעי ֹלא אֶּ

ָדִוד   ִעי ִמִמי ִאיָרא    ה' לְׁ ִישְׁ ָחד   ה' אֹוִרי וְׁ פְׁ ָרא    ה'ַמע  שְׁ )כז, א(    ָמעֹוז ַחַיי ִמִמי אֶּ קְׁ קֹוִלי אֶּ
ָחֵנִני ַוֲעֵנִני ת ָפנֶּיָך    וְׁ שּו ָפָני אֶּ ָך ָאַמר ִלִבי ַבקְׁ ִני אל ַתט    ֲאַבֵקש  ה'לְׁ ֵתר ָפנֶּיָך ִממֶּ אל ַתסְׁ

 
 . 26, עמ'  1997, תרגום עידו בסוק, תל אביב  החיים או הכתיבהחורחה סמפרון,  58
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ִעי ֵבִני ֱאֹלֵהי ִישְׁ אל ַתַעזְׁ ֵשִני וְׁ ָרִתי ָהִייָת אל ִתטְׁ זְׁ ָך עֶּ דֶּ אף ַעבְׁ ִאִמי ֲעָזבּוִני ַוה ִכי ָאִבי    בְׁ   ' וְׁ
ֵפִני  י( –)כז, ז ַיאסְׁ

להבין  נקל  רפואיות?  או  כלכליות, חברתיות  בעיית  פתרון  האם מבקש המשורר 
שגם אם יש לו בקשות מעין אלה, ויש לו, בעיית היסוד המטרידה את חייו, היא  
חוויית הנעזבות. המושלכות לעולם שאין בו אלוהים, שעמו הוא מקיים יחסי זיקה  

ומרעידה   מעיקה  מקוואינטימית,  הוא  נשמתו.  עומק  מתפלל  את  הוא  ומייחל,  ה 
ַקֵּוה    לֵרעות, ולפיכך מסיים את המשורר ואומר: '  ָך וְׁ ַיֲאֵמץ ִלבֶּ הָוה ֲחַזק וְׁ ל יְׁ ַקֵּוה אֶּ

הָוה ל יְׁ ' )כז, יד(. התקווה היא תמצית האמונה. לכך מצפה משורר תהלים. כי זו    אֶּ
אינה מבטיחה בהכרח פתרון למצוקת האדם. המאמין אינו    טיבה של האמונה: היא 

נושע יותר ממי שאינו מאמין. ההבדל בינו לבין המאמין אינו מצוי בכך שהוא בוטח  
כי המצב ישתנה והטוב יגבר. מי שמניח זאת חוטא בהיבריס, תופס את מקומו של 
האל. מי שמניח כי האל אכן פותר בפתרון קסמים את מצוקות העולם הופך את 

מ תהלים  משורר  ומותנה בכך.  לקונטינגנטית  לכך.  אמונתו  מוחלטת  חלופה  ציע 
המאמין משתוקק להיות באינטימיות עם אלוהיו והתפילה הראשונית מבטאת זאת.  
בפסוקים  המשורטטת  האינטימיות  חוויית  את  האדם  חווה  נדירות  לעיתים  רק 
ששרטטנו. אבל רגעים אלה הם תשוקת המשורר, ותשוקת האדם המאמין. זיקה זו,  

האדם לבעיות  קסם  פתרון  בהכרח  תהלים   ולא  תפילות  יסודה של  היא  והעולם, 
שבהן עסקנו. מושאה של תקווה זו אינו רק מצבו של האדם, מצוקותיו ובעיותיו  

אינו מייחל רק    מהאל; האדם  היומיומיות. בעיית היסוד של חיי האדם היא ריחוקו 
את  מעוררת  עצמה  זו  תקווה  ולאינטימיות.  לרעות  כמה  הוא  ובריאות,  לרפואה 

בתקווה. התקווה אינה מולידה דבר מלבד את כוח התקווה. התקווה  האדם להתחזק  
מעניקה לאדם כוח לשאת את עוניו האונטולוגי. היא צומחת מתוך עוני זה והיא  
מסויגת, בלשונו של   תמיד  התקווההיא  התקווה עצמה.  ידי  על  ומתגברת  הולכת 

אבל';  צעיף של  עם  'אופטימיות  בלוך,  מימ 60ארנסט  מבטיחה  אינה  וש של  היא 
משהו ספציפי. עניין זה מתעצם במיוחד כאשר התקווה היא תקווה לזיקה. והיא  
חוזרת ומתעצמת גם לעיתים כשהזיקה מתממשת. בדיוק בדומה לאהבה, האוהבים  
משתוקקים זה לזה גם באהבתם, כי אהבה, כמו תקווה, היא תנועה מתמשכת לאין  

פילה מעין זה אינה יכולה  סוף. לפיכך התקווה עצמה מחזקת את התקווה. אבל ת
 לצמוח אלא ממעמקי ליבו של האדם. זו נקודת הפתיחה, בלשון משורר תהלים: 

ָראִתיָך   קְׁ ִמַמֲעַמִקים  ַהַמֲעלֹות  ַקֻשבֹות  ה'.  ִשיר  נֶּיָך  ָאזְׁ יֶּיָנה  ִתהְׁ קֹוִלי  בְׁ ָעה  ִשמְׁ ֲאֹדָני 
קֹול ַתֲחנּוָני  ב( –)קל, א לְׁ

 
60 Ernst Bloch, The Principle of Hope, Cambridge, 1989, p. 159  
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שהיא תפילת חובה ריטואלית. דורות רבים יעברו  משורר תהלים אינו מכיר בתפילה  
בטרם תיעשה התפילה לתפילת חובה. עבורו תפילה היא ביטוי לפנימיות מתפרצת.  
התפילה הראשונית עוטפת את התפילה, לרוב היא קודמת לתפילה הפונקציונלית.  
אבל, כפי שראינו, היא יכולה לבוא לאחריה או בלעדיה. בסופו של דבר תפילה זו  

בילה אותנו אל ראשית התפילה: האדם הוא היש המתפלל, לפיכך הוא נושא את מו
מלאות קיומו בתוך התפילה. מלאות קיומית זו שבה מתנסה המתפלל איננה מותנית  
וזו   לאל,  התפילה  את  ממען  אכן  המאמין  כאמור,  הנמען.  של  בקיומו  בהכרח 

בל ללא־מאמין  התפילה הראשונית שמצויה במקורות המקראיים שבהם עסקנו. א
   המתפלל אין נמען ובכל זאת תפילתו היא תפילה ראשונית.

המשורר ש' שלום, נצר לשלשלת אדמו"רים, שכבר עסקנו בשירתו למעלה, 
נטש את אמונת אבותיו אבל לא נטש את התפילה; תפילתו היא תפילה ראשונית. 

בן־אלם,  היא מתהווה בראשית התחדשות היום, כתפילת ותיקין. היא תפילתו של  
של מי שהווייתו טרם הפכה לשיח. תפילה שותקת זו נושאת את הווייתו בכוליותה.  

 תפילתו, שלא כתפילת תהלים אינה לפני האל; אדרבה:

 ה רָ הוֹ ה טְׁ יא כֹ ן הִ ל כֵ י, עַ תִ לָ פִ תְׁ ל לִ ין אֵ אֵ וְׁ 
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פותחת את האופק לנוכחות אנושית מלאה, המגיחה בכוליותה  התפילה הראשונית  
בתפילה. נוכחות זו אינה מותנית באמונה או בדת, היא קודמת להן; היא מבטאת  
בני אדם נשברים. התפילה  בין  וההבדלים  את הקיום האנושי. בתפילה הגבולות 
הראשונית היא אופק התקווה של קיום אנושי משותף. העדות הטקסטואלית על  
התפילה הראשונית מניחה לפתחו של הקיום האנושי את התביעה לנוכחות אנושית  
מלאה התובעת ביטוי, קול ותקווה. ותביעה זו לא נס ליחה מאז ועד עתה. בני אדם  
ייאוש   בין  לתקווה,  אימה  בין  חיים  אנו  המשותף;  האנושי  הגורל  את  חולקים 

יצובים התרבותיים השונים.  זו קודמת לע  תותסכול לבין צפייה. תבנית אונטולוגי
בני אדם ברגעים שונים בחייהם מבטאים את התפילה הראשונית, את התקווה כי  

לא הכל אבוד, התקווה לעולם קיימת, התפילה היא רגע של   גם לנוכח שברי הקיום
 תקווה בלב החשיכה, בלשונה של נעמי שמר, בשירה 'לו יהי': 

 י הִ יְׁ  י, לּו הִ יְׁ  לּו

 י הִ יְׁ  לּו –א נָ אָ 

 י. הִ יְׁ  ש לּוקֵ בַ נְׁ ל שֶּ כָ 
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אבדן התפילה הראשונית עלול להיות אבדן התקווה, שקיעה לציניות וניהיליזם.  
התפילה הראשונית היא סירוב לאפשרות זאת; היא מבטאת את ההכרה שהאדם 
אינו אובייקט, שמעומק קיומו מתפרצת הצפייה להיות אני חי יוצר ומתמודד עם  

 הקיום.  
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