מנחות קי קרבנות ותפלה

בס"ד
טור אורח חיים הלכות תפלה סימן קכ
ברכת י"ז רצה ותקנוה אחר שומע תפלה שכיון שבאת התפלה באה עבודה דכתיב )ישעיה נה( ושמחתים בבית תפלתי
עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים ובר"ח ובחוה"מ מוסיפין בה יעלה ויבא וטעותו
וחזרתו יתבאר כל אחד במקומו בעזרת ה' ונוהגים בספרד שלא לומר רצה במנחה אלא מתחיל ואשי ישראל וכ"כ רב
שרירא גאון לומר רצה ה' אלהינו המנהג כאשר כתב רב סעדיה שאין אומרים אותו במנחה אלא במנחה של תעניות ומי
שאומרו תמיד לא יפה הוא עושה ובי"ה במנחה אף על פי שאין נושאין כפיהם נהגו לומר רצה ואיני יודע טעם למנהגם
אף על פי שאין נשיאת כפים במנחה מה ענין זה שלא לומר רצה ואי משום הא דאמרינן כל כהן שאין עולה בעבודה פי' ברצה
שוב אינו עולה מאי נפקא מינה וכי בשביל שהיו עולין לרצה לא יאמרו אותו כשאין נשיאת כפים .ואשי ישראל וכו' ואף על פי
שאין עתה עבודה מתפללין על התפלה שהיא במקום הקרבן שתתקבל ברצון לפני הש"י ובמדרש יש מיכאל שר הגדול
מקריב נשמתן של צדיקים על המזבח של מעלה ועל זה תיקנו ואשי ישראל וי"מ אותו על מה שלמעלה ממנו והכי
פירושו והשב העבודה לדביר ביתך ואשי ישראל ותפלתם תקבל ברצון תחלת דבר הוא:
ט"ז אורח חיים סימן קכ
)א( אומרים רצה כו' - .כתב הטור על נוסח ואשי ישראל ותפלתם כו' ואף ע"פ שאין עתה עבודה מתפללים על התפל'
שהיא במקום הקרבן שתתקבל ברצון לפני הש"י ובמדרש יש מיכאל שר הגדול מקריב נשמתן של צדיקים על המזבח של
מעלה .וע"ז תקנו ואשי ישראל .וי"מ על מה שלמעל' ממנו וה"פ והשב העבוד' ואשי ישראל .ואח"כ תחיל' הדבר ותפלתם
באהבה תקבל ברצון ע"כ .על הפי' הראשון קשה כפל ותפלתם ואי בא לפרש מהו אישי ישראל הי' לו לומר תפלתם בלא
וי"ו .וי"ל דיש ב' מיני תפלות הא' תפלה בזמנ' הי' במקום קרבן ואחר זמנה אי' ר"פ ת"ה שכר תפלה יהבי לי' שכר תפלה
בזמנה לא יהבי לי' ע"ז קאי ותפלתם לכלול אף תפלה שלא בזמנה שהיא לא מקום אישי ישראל ועל פי' בתר' קשה ל"ל
ואשי ישראל כיון שכבר זכר העבודה ואי תימא שיש עבודה בלא אישים עכ"פ לא היה לו להפסיק בלדביר ביתך בנתים והי'
לו לומר והשב העבודה ואשי ישראל לדביר ביתך ע"כ הפי' האמצעי הוא המובחר מכולם:

ביאור הגר"א אורח חיים סימן קכ
סעיף א
ודלא כו' .אלא מתחילים ואשי ישראל כו' משום דאמרינן כל כהן שאינו עולה ברצה כו' ובמנחה אין נ"כ ועי' בפ"ב דמגילה י"ח
א' דכתיב וירד מעשות כו' וס"ל כפירוש הראשון שבתוס' דמנחות ק"י א' ד"ה ומיכאל כו' אבל העיקר כפי' האחרון וגם אין
תלוי רצה בנ"כ וע' טור:
רמב"ן ויקרא פרק א פסוק ט
)ט(...והנה בכתוב הזה טעם הקרבנות שהם אשה ריח ניחוח לה'...ויותר ראוי לשמוע הטעם שאומרים בהם ,כי בעבור
שמעשי בני אדם נגמרים במחשבה ובדבור ובמעשה ,צוה השם כי כאשר יחטא יביא קרבן ,יסמוך ידיו עליו כנגד
המעשה ,ויתודה בפיו כנגד הדבור ,וישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאוה ,והכרעים כנגד ידיו ורגליו
של אדם העושים כל מלאכתו ,ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו ,כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה כי חטא
לאלהיו בגופו ובנפשו ,וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכפר הקרבן הזה שיהא
דמו תחת דמו ,נפש תחת נפש ,וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי אבריו ,והמנות להחיות בהן מורי התורה שיתפללו עליו.
וקרבן התמיד ,בעבור שלא ינצלו הרבים מחטוא תמיד .ואלה דברים מתקבלים מושכים את הלב כדברי אגדה:
ועל דרך האמת יש בקרבנות סוד נעלם ,תכנס בו ממה שאמרו רבותינו בספרי )פנחס קמג( ובסוף מנחות )קי א( ,אמר
שמעון בן עזאי בא וראה מה כתיב בפ' הקרבנות שלא נאמר בהם לא אל ולא אלהיך ולא אלהים ולא שדי ולא צבאות
אלא יו"ד ה"א שם המיוחד ,שלא ליתן פתחון פה לבעל הדין לחלוק .ושמא תאמר לאכילה הוא צריך ,תלמוד לומר אם ארעב
לא אומר לך כי לי תבל ומלואה )תהלים נ יב( ,לא אמרתי לכם זבחו אלא כדי שיאמר ויעשה רצוני:
ובתחלת ת"כ )פרשה ב ה( רבי יוסי אומר כל מקום שנאמר קרבן אמור ביו"ד ה"א ,שלא ליתן פתחון פה לאפיקורסים לרדות.
אלו דבריהם ז"ל .ואמת כי בפרשת הקרבנות לא נאמר לא אל ולא אלהים ,אבל מצאנו והעלית עליו עולות לה' אלהיך )דברים
כז ו( ,וכתיב לחם אלהיהם הם מקריבים )להלן כא ו( ,וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב .וכתוב במזמור הנזכר ,זבח
לאלהים תודה )תהלים נ יד( .ועוד כתוב )דהי"ב כט ו  -ז( כי מעלו אבותינו ועשו הרע בעיני ה' אלהינו גם סגרו דלתות האולם
ויכבו את הנרות וקטרת לא הקטירו ועולה לא העלו בקדש לאלהי ישראל:
אבל הענין כלו מבואר בתורה ,שנאמר )במדבר כח ב( את קרבני לחמי לאשי ,ואמר )להלן ג יא( לחם אשה ,שהם לחם
לאשה ,וממנו לאשים ,ואשה לשון אש .ואמר ר"א ,אשה שם התואר וטעמו קרבן אש והוא תואר למלת הכל .ובמנחה שאמר
)להלן ב ב( והקטיר הכהן את אזכרתה אשה ריח ניחוח לה' ,יהיה תואר לקומץ .ואינו כן ,אבל אשה שם ,כמו אש" ,ועולה
אשה" כמו עולת אש ריח ניחוח לה' ,וכן כלם ,כי טעמם כמו "לחם אשה" )להלן ג יא טז( .אבל לא אמר אש ואמר אשה
כמשמעו ,כאשר הראה אותך בהר במתן תורה והוא הקרבן במדת הדין ,והזביחה לשם ה' לבדו ,שלא יתכוין לדבר אחר
בעולם רק לשם ה' לבדו ,וזה טעם עולה הוא ,אשה הוא .ולכך אמר הכתוב )להלן כא ו( כי את אשי ה' לחם אלהיהם הם
מקריבים והיו קדש ,כי לאישי ה' קרבן אלהיהם .ולכך אמרו שלא הזכיר בצואות של קרבנות לא אל ולא אלהים אלא
אשה ריח נחוח לה' ,כי הכונה לה' לבדו תהיה ,לא יכוין המקריב ולא יעלה במחשבתו רק לשם המיוחד .והוא מאמר
החכמים )סנהדרין ס ב( ריקן כל העבודות כלן לשם המיוחד:

1

www.swdaf.com

מנחות קי קרבנות ותפלה

בס"ד
על התשובה – "בעור הרע או העלאותו" – ר' י"ד סולובייצ'יק

מחזור לראש השנה – ר' י"ד סולובייצ'יק
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