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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת וירא תשע"ח

שענה  "מי  מתפללים:  שאנו  מה  על  המפרשים, 

יעננו".  הוא  המזבח  גבי  על  כשנעקד  בנו  ליצחק 

העקידה  בשעת  התפלל  שיצחק  מצינו  איפה 

והקב"ה נענה לתפלתו.

 אצפק  אקן  חל  מנפה 
בתש  השקאדה

מה  פי  על  זה  ענין  ליישב  יאיר  דברינו  פתח 

על  למנחה(  סמוך  ד"ה  קז.  )פסחים  התוספות  שהקשו 

מה שבחרו חכמינו ז"ל לכנות בגמרא את התפלה 

ואין  "מנחה".  הצהריים  אחרי  מתפללים  שאנו 

הצהריים  אחרי  תפלת  עם  שיחד  משום  לומר 

בין הערביים הקריבו קרבן  כנגד תמיד של  שהיא 

מנחה, שהרי גם בתפלת שחרית שהיא כנגד תמיד 

של שחר הקריבו עמו מנחה זו, כמו שכתוב )במדבר 

"את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש  כח-ד(: 

השני תעשה בין הערביים, ועשירית האיפה סולת 

למנחה בלולה בשמן כתית רביעית ההין".

בגמרא  ששנינו  מה  פי  על  התוספות  ותירצו 

"לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה,  ו:(:  )ברכות 

המנחה,  בתפלת  אלא  נענה  לא  אליהו  שהרי 

ויגש  המנחה  בעלות  ויהי  יח-לו(  א  )מלכים  שנאמר 

ענני שתרד  ענני,  ה'  ענני  וגו'  ויאמר  הנביא  אליהו 

אש מן השמים, וענני שלא יאמרו מעשה כשפים 

הם". ועל זה כתבו התוספות הנ"ל: "ושמא בשעת 

מנחה  תפלת  ליה  קרי  ולכך  נענה,  מנחה  הקרבת 

שאז היה שעת רצון".

והנה מה שמצינו עוד תירוץ נפלא על קושיית 

ב"ר  חיים  לרבי  הטיול"  "אגרת  בספר  התוספות 

בצלאל אחיו של המהר"ל מפראג זי"ע )חלק הפשט 

אות מ(, שהביא שם חידוש עצום ]כפי הנראה בשם 

מנחה  תפלת  תיקן  אבינו  שיצחק  מדרש[  איזה 

המנחה  קרבן  את  להשלים  כדי  העקידה,  בשעת 

שהיה צריך להביא עם קרבן העולה שהוא עצמו 

היה ראוי להיות, והנה הדברים בלשון קדשו:

]אברהם  "ויאמר בי נשבעתי נאום ה'. אמר לו 

ארד  שלא  נשבעתי  ואני  נשבעת,  אתה  להקב"ה[ 

מן המזבח עד שאומר כל מה שאני צריך. אמר לו 

שהיה  כשם  ]אברהם[,  לו  אמר  אמור...  ]הקב"ה[ 

לי  אמרת  אתמול  לך,  ולומר  להשיבך  מה  בלבי 

)בראשית כא-יב( כי ביצחק יקרא לך זרע, עכשיו אתה 

וכבשתי  לעולה,  שם  העלהו  כב-ב(  )שם  לי  אומר 

יצחק  של  בניו  כשיהיו  כך  השבתיך,  ולא  יצרי  את 

עקידתו  להן  נזכר  תהא  לצרה,  ונכנסים  חוטאים 

של יצחק, ותיחשב לפניך כאילו אפרו צבור על גבי 

המזבח, ותסלח להם ותפדם מצרתם.

ואומר  שלך  את  אמרת  אתה  הקב"ה,  לו  אמר 

לפני  יצחק לחטוא  בניו של  אני את שלי, עתידים 

מבקשים  אם  אלא  השנה,  בראש  אותם  דן  ואני 

יהיו  יצחק,  ואזכור להן עקידת  זכות  שאחפש להן 

]אברהם[  לו  אמר  זה.  של  בשופר  לפני  תוקעים 

)שם  ומה הוא השופר, אמר לו חזור לאחוריך, מיד 

יג( וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז 

לפני  יהיו תוקעים  לו הקב"ה  בסבך בקרניו... אמר 

בקרן איל ואושיעם ואפדם מעוונותיהם".

הרי לנו דברים ברורים שאברהם אבינו התפלל 

בהר המוריה, שזכות העקידה תעמוד לבני ישראל 

לתפלתו  נענה  והקב"ה  צרותיהם,  מכל  להושיעם 

כדי להזכיר עקידת  שיתקעו בשופר בראש השנה 

יצחק, ובזכות זה יסלח להם הקב"ה כל עוונותיהם 

ויפדם מצרותיהם. וזהו המקור למה שתיקנו מתקני 

התפלות, להזכיר עקידת יצחק בתפלת מוסף לראש 

"ועקידת  הזכרונות:  לפסוקי  הברכה  בסיום  השנה 

יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור".

שענה  "מי  מתפללים:  שאנו  זהו  כן  כי  הנה 

שאפילו  יעננו",  הוא  המוריה  בהר  אבינו  לאברהם 

ח"ו,  הרעים  מעשינו  בגלל  ראויים  אנו  אין  אם 

יצחק  עקידת  את  מזכירים  כשאנו  זאת  כל  עם 

צריך  עדיין  אולם  רחמים.  הקב"ה  עלינו  מתמלא 

עליה  שנתייגעו  הסתומה  החידה  ליישב  ביאור 

וירא אנו למדים על הניסיון  בפרשתנו פרשת 

מתוך  העשירי  הניסיון  יצחק,  עקידת  של  הקשה 

אבינו  אברהם  בהם  שהתנסה  הניסיונות  עשרת 

ועמד בהם )בראשית כב-א(: "ויהי אחר הדברים האלה 

אברהם  אליו  ויאמר  אברהם  את  ניסה  והאלקים 

ויאמר הנני, ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר 

והעלהו  ולך לך אל ארץ המוריה  יצחק  אהבת את 

שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך".

לטובה  חותמו  את  השאיר  זה  נורא  ניסיון 

שבירך  כמו  הדורות,  כל  סוף  עד  ישראל  כלל  על 

ידי המלאך ששלח  הקב"ה את אברהם אבינו על 

ה',  נאום  נשבעתי  בי  "ויאמר  טז(:  )שם  השמים  מן 

כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת את 

את  ארבה  והרבה  אברכך  ברך  כי  יחידך,  את  בנך 

הים  שפת  על  אשר  וכחול  השמים  ככוכבי  זרעך 

וירש זרעך את שער אויביו, והתברכו בזרעך כל גויי 

הארץ עקב אשר שמעת בקולי".

 רמא תשנה לאברהם אבאנ ר
 רמא תשנה לאצפק בנ ר

יחד,  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

להתבונן במה שתיקנו חכמינו ז"ל מתקני התפלות 

השנה,  ראש  לפני  אומרים  שאנו  הסליחות  בכל 

ובסליחות  התשובה,  ימי  עשרת  של  בסליחות 

עננו"(:  ה'  "עננו  )בפסקה:  בהם  מתענים  שאנו  בימים 

"מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה הוא יעננו. 

המזבח  גבי  על  כשנעקד  בנו  ליצחק  שענה  מי 

)סליחות  הספרדים  אחינו  אומרים  וכן  יעננו".  הוא 

ענינן.  המוריה  בהר  אבינו  לאברהם  "דעני  ענינן(: 

מזה  מבואר  ענינן".  מדבחא  גבי  על  ליצחק  דעני 

תפלה  התפללו  אבינו  ויצחק  אבינו  אברהם  כי 

מיוחדת בשעת העקידה שהקב"ה נענה לה.

והנה מה שהתפלל אברהם אבינו בהר המוריה 

לפי  בזה  הכוונה  לפרש  יש  לו,  נענה  והקב"ה 

המבואר במדרש תנחומא )פרשתנו סימן כג(:

הגאל א הנחלא תל בשל רמשתה ר קפר

 שקאד  אצפק הא ה בזמן הקרב   מאד תל תפר
הקרב  האאל בזמן הקרב   מאד תל באן השרבאם
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שתחי'  - נדבת משפחת מהדב הי"ו -
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"יש לתמוה מה שאנו אומרים תפלת מנחה, ואין 

אומרים תפלת צהרים כדרך שאנו אומרים תפלת 

)תהלים  אמר  ע"ה  המלך  דוד  וכן  וערבית,  שחרית 

וגו'. נראה לי כי  ערב ובוקר וצהרים אשיחה  נה-יח( 

ג' תפלות הללו )ברכות כו:( ג' אבות תקנום, ובשעה 

שנעקד יצחק על גבי המזבח לעולה אמר, אין עולה 

בלא מנחה, עמד ותיקן תפלת צהרים במקום מנחת 

העולה, לכך נקראת תפלת מנחה".

ונראה כי לדברי ה"אגרת הטיול" הללו התכוון 

השל"ה הקדוש )פרשת וירא תורה אור אות טו( שהביא 

פירוש זה:

מנחה,   - מנחה  תפלת  נקרא  שלכך  "ומצאתי 

יותר משאר תפלות, הלא כל שאר תפלות הם מנחה 

שלוחה לה', אלא שאמר יצחק, מה זה יש כאן עולה 

ולא מנחת סולת, עמד ותיקן תפלה שתהיה במקום 

מנחה, על כן נקראת זאת התפילה של בין הערבים 

שתיקן יצחק מנחה, שתקנה במקום מנחת סולת. 

ורמז לדבר )ויקרא ב-א( ונפש כי תקריב קרבן מנחה, 

היינו יצחק שמסר נפשו".

עם  התוספות  של  התירוץ  ולשלב  לקשר  ויש 

התירוץ של ה"אגרת הטיול" והשל"ה הקדוש, כי 

יותר  המנחה  תפלת  בשעת  אליהו  שנענה  הטעם 

תיקן  אבינו  שיצחק  משום  הוא,  התפלות  משאר 

והתפלל מנחה בשעת העקידה כשמסר נפשו על 

קדושת השם והיתה אז עת רצון גדול, לכן שעת 

תפלת מנחה היא עת רצון שתתקבל תפלתו.

הגאל א הנחלא תל הרמשתה ר קפר

והנני להעלות על שלחן מלכים מה שנתקשיתי 

בדברי ה"אגרת הטיול" והשל"ה הקדוש, שיצחק 

"אין עולה בלא  אבינו תיקן תפלת מנחה באומרו: 

יצחק  שהקדים  לומר  צריך  זה  לפי  שהרי  מנחה", 

להתפלל מנחה לפני שהעלה אותו אברהם לקרבן 

לא  כבר  אברהם  אותו  שיקריב  אחרי  כי  עולה, 

להקריב  יצחק  הקדים  איך  וקשה  להתפלל,  יוכל 

לעולה,  אברהם  אותו  שהקריב  לפני  מנחה  קרבן 

הלא קרבן מנחה בא תמיד אחרי הקרבת העולה, 

ובפירוש שנינו בתורת כהנים פרשת אמור )פרשתא 

יב אות ט(: "שאם קדמה מנחה לעולה פסולה".

עוד יש לתמוה על אברהם אבינו אשר חכמינו 

ז"ל מעידים עליו )יומא כח:(: "קיים אברהם אבינו כל 

התורה כולה, שנאמר )בראשית כו-ה( עקב אשר שמע 

אברהם בקולי וגו'". הנה כי כן מאחר שידע אברהם 

איך  עולה,  קרבן  עם  מנחה  קרבן  להקריב  שצריך 

צריך  שהוא  יצחק  שנתעורר  כמו  נתעורר  לא 

להקריב מנחה עם העולה של יצחק, והרי לא נזכר 

בתורה שלקח עמו מנחת סולת בלולה בשמן.

רחש לבי דבר טוב ליישב שתי קושיות אלו, על 

)ליקוטי ש"ס מסכת  רוקח"  פי מה שמצינו ב"מעשה 

והיות  גילוי נפלא בענין עקידת יצחק,  יומא אות א( 

מראי  הדברים  בתוך  שילב  הגדולה  שבבקיאותו 

אשיחה  אמרתי  ובנסתר,  בנגלה  בקיצור  מקומות 

אבקש  ומה'  צדיק,  של  מקחו  לברר  לי  וירווח 

שיוליכני בדרך אמת.

אליהו  דבי  )תנא  במדרש  שמבואר  מה  נקדים 

ו( כי בזכות עקידת יצחק התקין הקב"ה  רבא פרק 

שיקריבו לפניו ישראל תמיד של שחר ותמיד של 

אברהם  שעקד  היום  אותו  "אמרו  הערביים:  בין 

גבי המזבח, התקין הקב"ה שני  את יצחק בנו על 

כבשים אחד שחרית ואחד ערבית, שנאמר )שמות 

כט-לט( את הכבש האחד תעשה בבוקר וגו'". וצריך 

ביאור להבין הטעם שתיקן הקב"ה שני תמידים, 

פעולה  בזכות  הערביים,  בין  ואחד  שחרית  אחד 

אחת של עקידת יצחק.

בגמרא  ששנינו  במה  להתבונן  ראוי  עוד 

)יומא כו:(: "תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, מניין 

עצים  גזירי  שני  שטעון  הערבים  בין  של  לתמיד 

בני אהרן  ]ונתנו  א-ז(  )ויקרא  כהנים, שנאמר  בשני 

הכהן אש על המזבח[ וערכו עצים, אם אינו ענין 

לתמיד של שחר, דכתיב )שם ו-ה( וביער עליה הכהן 

עצים בבוקר בבוקר וערך עליה, תניהו ענין לתמיד 

של בין הערבים".

פירוש, ממה שכתוב: "וביער עליה הכהן עצים 

שעריכת  למדים  אנו  יחיד,  בלשון  בבוקר"  בבוקר 

שני גזירי עצים בתמיד של שחר נעשית על ידי כהן 

רבים  בלשון  עצים"  "וערכו  שכתוב:  וממה  אחד, 

אנו למדים, שעריכת שני גזרי עצים בתמיד של בין 

ביאור  וצריך  כהנים.  ידי שני  על  נעשית  הערביים 

להבין הענין שצוה הקב"ה בתמיד של בין הערביים 

לערוך את העצים דוקא על ידי שני כהנים, בשונה 

מתמיד של שחר שדי בכהן אחד.

 אברהם שקד א  אצפק בב קר
  הקראב א  האאל באן השרבאאם

כדי לבאר כל זה מביא ה"מעשה רוקח", שיש 

שתי דעות מתי היה מעשה העקידה, יש אומרים 

שהיה בזמן הקרבת תמיד של שחר, ויש אומרים 

הערביים.  בין  של  תמיד  הקרבת  בזמן  היה  שזה 

ה"מעשה  של  ההכרעה  את  שנביא  טרם  והנה 

להביא  ברצוננו  הדעות,  שתי  את  לקיים  רוקח" 

המקור לשתי השמועות.

נפתח במה שמצינו מקור שעקידת יצחק היתה 

בבוקר ממה שתיקן הפייטן האלקי בסליחות לערב 

ִגּבוֹר  כְּ ָאַזר  "ּבֶֹקר  )סליחה לט ד"ה מפלטי(:  ראש השנה 

ְולֹא  ְלׁשוֲֹחטוֹ  ַמֲאֶכֶלת  ח  קַּ ַויִּ ָקַדם.  נוֹ  בְּ ְוַלֲעקֹד  ֲחָלָציו 

ם ִזְבִחי  ב ָאָדם. ַוּיֹאֶמר ַהּיוֹם ַאְקִריב עוָֹלִתי ְוֶאְזרֹק דַּ ָחשַׁ

לֹא ָיִלין ַעד ּבוֶֹקר". הרי מבואר שאברהם אבינו עקד 

את יצחק בנו בבוקר. אך לעומת זה מצינו מפורש 

יצחק  שעקידת  קסד:(  ויצא  )פרשת  הקדוש  בזוהר 

היתה בין הערבים: "ובזמנא דאתעקד יצחק על גבי 

מדבחא, דההיא שעתא בין הערבים הוה".

דברי  ואלו  אלו  כי  רוקח"  ה"מעשה  מכריע 

את  לעקוד  הזדרז  אבינו  אברהם  חיים,  אלקים 

מלאך  לו  שאמר  אחרי  אולם  בבוקר,  בנו  יצחק 

ואחר  הנער",  אל  ידך  תשלח  "אל  השמים:  מן  ה' 

והנה  וירא  עיניו  את  אברהם  "וישא  יג(:  )שם  כך 

ויקח  אברהם  וילך  בקרניו,  בסבך  נאחז  אחר  איל 

רש"י  ופירש  בנו".  תחת  לעולה  ויעלהו  האיל  את 

בשם המדרש שהשטן סיבך את האיל כדי למנוע 

האיל  את  שהקריב  עד  הנה  להקריבו,  מאברהם 

כבר היה בין הערביים.

שדרשו  מה  זה  לפי  להבין  נפלא  כן  כי  הנה 

חכמינו ז"ל במדרש, כי בזכות עקידת יצחק תיקן 

שחרית  של  תמיד  תמידים  שני  לישראל  הקב"ה 

ותמיד של בין הערביים, כי כנגד מה שעקד אברהם 

את יצחק בנו בבוקר תיקן הקב"ה תמיד של שחר, 

תיקן  הערביים  בין  האיל  את  שהקריב  מה  וכנגד 

הקב"ה תמיד של בין הערביים. 

 רמא תשנה לאצפק בנ  כתנשקד של גבא המזבפ ה א אשננ ר.
אאחה מצאנ  תאצפק אבאנ  ה חלל בתש  השקאדה

 אגר  הטא ל: אצפק אבאנ   אקן  חל  מנפה בתש  השקאדה
כדא להתלאם א  קרבן המנפה שם הש לה

 את ב החלאאה: אברהם תקאאם כל ה  רה מד ש לא הקראב
מנפה אפד שם הש לה תהשלה א  אצפק בנ 

 אברהם אבאנ  ה חלל  חל  תפרא  כדא להתלאם
א  קרבן המנפה תהאה צראך להבאן שם קרבן הש לה
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  כלא  שקאד  אצפק להמ אק הדאן
 תל אצפק בפסד תל אברהם

לבאר  רוקח"  ה"מעשה  ממשיך  זו  בדרך 

של  תמיד  של  העצים  גזירי  שני  שעריכת  הטעם 

גזירי  שני  עריכת  ואילו  אחד,  בכהן  היתה  שחר 

בשני  היתה  הערביים  בין  של  תמיד  של  העצים 

כהנים, על פי מה שמבואר בזוהר הקדוש )פרשתנו 

להכניע  היתה,  יצחק  עקידת  תכלית  כי  קיט:( 

מדת  ידי  על  יצחק  של  הדין  מדת  את  ולהמתיק 

החסד של אברהם. דבר זה מבואר היטב בסידור 

קאפיל  יעקב  רבי  האלקי  להמקובל  יעקב"  "קול 

זי"ע )סוד עקידת יצחק(: 

סוד  הוא  אביו,  ידי  על  יצחק  עקידת  "סוד 

מיתוק הדינים שהם מכונים בשם יצחק כנודע, על 

ידי החסדים שהם מכונים בשם אברהם... ומיתוקם 

והוא סוד  ידי עקידה שהוא לשון קישור,  על  הוא 

קישורם והתכללותם של הדינים בחסדים, וחסדים 

מסבבים לדין וממתקים אותו בסוד הכתוב )תהלים 

לב-י( חסד יסובבנו".

לרבינו  תורה"  ב"לקוטי  מפרש  האמור  פי  על 

שרפי  סוד  שיח  נפלא  בדרך  בפרשתנו  האריז"ל 

לעקידה  בהליכתם  ליצחק  אברהם  בין  קודש 

)בראשית כב-ז(: "ויאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר 

אבי ויאמר הנני". הביאור בזה, כי יצחק שאמר אל 

אברהם אביו "אבי", התכוון לכלול עצמו עם מדת 

אברהם  לו  אמר  כך  על  אביו.  אברהם  של  החסד 

מדת  עם  עצמו  לכלול  שהתכוון  בני",  "הנני  אביו 

"וילכו  כך:  אחר  שכתוב  וזהו  בנו.  יצחק  של  הדין 

במימי  כלולה  יצחק  של  הדין  אש  יחדיו",  שניהם 

אברהם  של  החסד  ומימי  אברהם,  של  החסד 

כלולים באש הדין של יצחק.

שלפני  במדרש  שמבואר  מה  עוד  נקדים 

בקדושת  אברהם  את  הקב"ה  קידש  העקידה 

הכהונה, כדי שיוכל לעשות העבודה להעלות את 

רבתי  פסיקתא  במדרש  כמבואר  לעולה,  יצחק 

המוריה",  ארץ  אל  לך  "ולך  הפסוק:  על  מ(  )פרשה 

ומפרש המדרש לשון "מוריה".

רבון  להקב"ה[,  ]אברהם  לו  אמר  "מוריה. 

]בלשון  אני  כהן  להקריבו,  אני  כשר  וכי  העולמים 

פליאה[, שם כהן גדול יבוא ויקבלו ממני. אמר לו 

כהן  ועושה  מקדשך  אני  למקום,  כשתגיע  הקב"ה 

מהו מוריה, תמורתו של שם  ]במקום שם[,  אותך 

חליפיו, כמה דאת אמר )ויקרא כז-י( לא יחליפנו ולא 

ימיר אותו".

אפרא השקאדה נ קדת גם אצפק 
בקד ת  הכה נה כאברהם

לפי זה מחדש ה"מעשה רוקח" חידוש נשגב, כי 

אמנם כשעקד אברהם את יצחק בנו על גבי המזבח 

בבוקר בזמן הקרבת תמיד של שחר, ערך אברהם 

בנו  יצחק  את  ועקד  המזבח  על  העצים  את  לבד 

לבד על המזבח. אולם אחרי שהעלה אברהם את 

יצחק על גבי המזבח, והמתיק את הדין של יצחק 

על ידי מדת החסד שבו, נתקדש גם יצחק בקדושת 

הכהונה כמו אברהם, וכאשר הלך אברהם להקריב 

את האיל תחת יצחק בנו, השתתף גם יצחק יחד עם 

אברהם בהקרבת האיל לעולה.

מעתה יאירו עינינו להבין מאמרו של רבי שמעון 

עצים  גזירי  שני  עריכת  כי  הנ"ל,  בגמרא  יוחאי  בר 

ואילו  אחד,  כהן  ידי  על  נעשית  שחר  של  בתמיד 

הערביים  בין  של  בתמיד  עצים  גזירי  שני  עריכת 

המבואר  לפי  שהרי  כהנים,  שני  ידי  על  נעשית 

שחר  של  תמיד  לישראל  הקב"ה  תיקן  במדרש 

ותמיד של בין הערביים בזכות עקידת יצחק.

של  תמיד  כי  בזה,  הכוונה  שנתבאר  מה  ולפי 

בנו  יצחק  את  אברהם  שעקד  מה  כנגד  הוא  שחר 

מצד  סיוע  שום  בלי  לבד  אותו  עקד  שאז  בבוקר, 

העצים  עריכת  לכן  כהן,  היה  לא  שעדיין  יצחק 

בתמיד של שחר היתה על ידי כהן אחד. אבל תמיד 

של בין הערביים שהוא כנגד מה שהקריב אברהם 

יצחק  גם  השתתף  שאז  הערביים,  בין  האיל  את 

בהקרבת האיל, לכן בתמיד של בין הערביים עריכת 

העצים היא על ידי שני כהנים, כנגד אברהם ויצחק 

הערביים.  בין  האיל  להקרבת  העצים  את  שערכו 

אלו תוכן דבריו הנפלאים בתוספת ביאור.

ה"אגרת  דברי  את  ליישב  הרווחנו  כן  כי  הנה 

הטיול" והשל"ה הקדוש, שיצחק תיקן תפלת מנחה 

המנחה  קרבן  את  להשלים  כדי  העקידה  בשעת 

יכול  היה  איך  והתפלאנו  העולה,  קרבן  עם  שבא 

אברהם  אותו  שהקריב  לפני  המנחה  את  להקריב 

רוקח"  ה"מעשה  של  החידוש  לפי  אמנם  לעולה. 

הערביים  בין  מנחה  תפלת  שתיקן  בזה,  הכוונה 

האיל  בהקרבת  לו  לסייע  לאברהם  הצטרף  כאשר 

לעולה, אבל כשעקד אברהם את יצחק על המזבח 

לא היה יכול לסייע בהקרבת המנחה.

 אברהם ה חלל  חל  תפרא 
כדא להתלאם א  קרבן המנפה

שלא  הטעם  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

יצחק,  של  העולה  עם  מנחה  קרבן  אברהם  הכין 

"אברהם  כו:(:  )ברכות  בגמרא  שמבואר  מה  פי  על 

תיקן תפלת שחרית שנאמר )בראשית יט-כז( וישכם 

הרי  שם".  עמד  אשר  המקום  אל  בבוקר  אברהם 

במהפכת  שחרית  תפלת  תיקן  שכבר  מבואר 

סדום ועמורה.

תפלת  אברהם  כשתיקן  כי  פשוט  ונראה 

שחרית כנגד תמיד של שחר, תיקנה בשלימות גם 

כנגד קרבן המנחה שהקריבו יחד עם התמיד של 

שחר. הנה כי כן מאחר שלפי ה"מעשה רוקח" עקד 

אברהם את יצחק בנו בבוקר, נמצא כי כשהתפלל 

את  בכך  להשלים  התכוון  שחרית  תפלת  אברהם 

קרבן המנחה עם העולה של יצחק.

את  להקריב  ממנו  הקב"ה  שמנע  אחרי  אולם 

היה  כבר  האיל  את  שהקריב  ועד  לעולה,  יצחק 

הועילה  לא  לכן  הערביים,  בין  תמיד  של  הזמן 

תפלת השחרית שהתפלל אברהם בבוקר להשלים 

את קרבן המנחה של בין הערביים, עד שבא יצחק 

תפלת  ותיקן  עמד  מנחה,  בלא  עולה  "אין  ואמר: 

צהרים במקום מנחת העולה".

תפלת  אברהם  התפלל  לא  למה  תאמר  ואם 

לומר  ויש  המנחה.  קרבן  את  להשלים  כדי  מנחה 

יצחק תיקן  כו: ד"ה  )ברכות  לפי מה שכתבו התוספות 

מנחה  תפלת  התפלל  לא  אברהם  כי  המנחה(  תפלת 

רק אחרי שתיקנה יצחק. ויש לבאר הטעם לכך כי 

תמיד  כנגד  שהיא  מנחה  שתפלת  השיג  אברהם 

שנבאר  ]כמו  ליצחק  שייכת  הערביים  בין  של 

את  כשהקריב  לכן  הקדוש[,  הזוהר  בשם  בסמוך 

האיל השאיר את השלמת המנחה ליצחק שתיקן 

אז תפלת מנחה.

 משתה ר קפ: אברהם אבאנ  שקד א  אצפק בנ  בב קר,
אבל א  האאל לא הקראב רק באן השרבאאם

 הקברה  אקן  מאד תל תפר כנגד שקאד  אצפק בב קר,
  מאד תל באן השרבאאם כנגד הקרב  האאל באן השרבאאם

משתה ר קפ: אפרא השקאדה כתנמ ק הדאן תל אצפק בפסד תל אברהם 
הת  ף גם אצפק בהקרב  האאל

 אצפק תמד   דאן  אקן  חל  מנפה אפרא הצהראאם
כאתר הדאנאן ת לטאם בש לם כדא להמ אק כל הדאנאן



 חרת   ארא  תשרפ | ד

 רלש לם אהא אדם זהאר ב חל  המנפהר
תהאא סג לה נחלאה להמ ק  כל הדאנאם

דבר בעתו מה טוב לחזק עצמנו בענין תפלת המנחה, בהקדם לבאר הטעם שסיבב הקב"ה שיתקן יצחק מנחה בשעת העקידה, על פי המבואר 

בזוהר הקדוש )פרשת חיי שרה קלב:( כי יצחק אבינו שמדתו דין תיקן תפלת מנחה אחרי הצהריים, כשהשמש נוטה למערב והדין שולט בעולם, כדי 

להמתיק את הדין בתפלת המנחה. והנה דברי הזוהר בלשון הקודש:

"כיון שנטה השמש וירד לצד מערב, הרי אז הוא זמן תפלת המנחה, וכבר פנה היום ובאו צללי הערב ונתעורר דין קשה בעולם, ופנה היום 

שהוא מדרגת החסד, ונטו צללי ערב שהם מדרגת הדין הקשה, ואז נחרב בית המקדש ונשרף ההיכל, ועל כך למדנו שיהא בן אדם זהיר בתפלת 

המנחה, שהוא בזמן שדין קשה שורה בעולם".

 חל  מנפה להמ אק קרג ש למ   תל דאנאם כמנאן מנפרה

ומה נפלאים הם דברי ה"אור לשמים" )ליקוטים מסכת עוקצין( שמבאר ענין המתקת הדינין בזמן תפלת מנחה בדרך נעלה ונשגב, ונרחיב קצת 

"עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות, שנאמר )משלי ח-כ(  בביאור דבריו הקדושים על פי מה ששנינו במשנה )עוקצין פ"ג מי"ב(: 

להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא". ומבואר בזוהר הקדוש )פרשת תרומה קסו:( כי ש"י עולמות מתחלקים, ר"ז עולמות כמנין או"ר מצד ימין 

שהם חסדים, וק"ג עולמות מצד שמאל שהם דינים.

לפי זה מבאר רבינו האריז"ל ב"שער הכונות" )דרושי תפלת המנחה דרוש ב( ענין הדינים השולטים אחר חצי היום בשעת המנחה, בלשון קדשו: 

"אמנם אותם ק"ג עולמות דבסטר שמאלא הם בגימטריא מנח"ה, לפי שהם מתעוררים אחר חצות היום, אשר אז מתעורר שמאלו של יצחק, 

ולכן נקרא תפלת המנחה".

הנה כי כן אומר ה"אור לשמים", כי תכלית תפלת מנחה בכוונה היא, להמתיק הדינים של ק"ג עולמות שמצד שמאל כמספר מנח"ה, ועל ידי 

זה זוכים לכל ש"י העולמות שנמתקו לחסדים, ובלשון קדשו: "ולזה נקראת תפלה זו תפלת מנחה, לזכרון לבני ישראל שיפעלו בתפלתם להמתיק 

הגבורות בחינת יצחק שתיקן תפלת מנחה, וזאת היא עיקר עבודתינו להמתיק הגבורות, וכשיתוקן זאת יגיע לנו הש"י נהורין בלי התחלקות". 

מעתה יאירו עינינו להבין הטעם שסיבב הקב"ה שיצחק יתקן תפלת המנחה אחרי שנעקד על המזבח, כי מאחר שלפי המבואר תכלית עקידת 

יצחק על ידי אברהם איש החסד היא, כדי להמתיק הדינין של יצחק על ידי שנכנע תחת אברהם, לכן דבר בעתו מה טוב כי באותה שעה שנמתק 

הדין של יצחק, תיקן תפלת המנחה בהר המוריה שתכליתה להמתיק הדין השולט בין הערביים.

ויש להוסיף תבלין לפי מה שמבואר ב"שער הכונות" לרבינו האריז"ל )ר"ה דרוש ז(: "וכלל זה יהיה בידך כי כל כפיית וביטול הדינין והתמתקותם 

אינם אלא על ידי שורשם ממש". וכן מבואר עוד )שם יום הכיפורים דרוש ד(: "כי אין הדינין נמתקים אלא על ידי מקורם ושרשם". לפי זה מבואר ביתר 

ביאור הטעם שסיבב הקב"ה להמתיק הדינין של אחרי הצהריים דוקא על ידי יצחק אבינו שהוא שורש הדינים.

 חל  מנפה האא מנפה לה' תפחץ להאטאב לברא  א 

מעתה הנה מה טוב ומה נעים לומר טעם חדש ליישב קושיית התוספות, על מה שבחרו חכמינו ז"ל לכנות תפלה זו בשם "מנחה" יותר משאר 

תפלות, על פי מה שמבואר בספרים הקדושים כי תכלית בריאת העולם היא, משום שהקב"ה הוא תכלית הטוב ועלה ברצונו להיטיב לנבראיו, כמו 

שכתוב )תהלים קמה-ט(: "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו". ומקור הדבר ב"עץ חיים" לרבינו האריז"ל )שער הכללים כלל א( : "כשעלה ברצונו יתברך שמו 

לברוא את העולם כדי להיטיב לברואיו".

נמצא לפי זה כי על ידי שאנו מתפללים תפלת מנחה אחרי הצהריים בזמן שליטת הדינים ואנו ממתיקים את הדינים, אנו נותנים בזה "מנחה" 

לה' שהיא לשון מתנה, כמו שכתוב )בראשית לב-יד(: "ויקח מן הבא בידו מנחה". כי אין לך מתנה גדולה מזו להקב"ה תכלית הטוב שרצונו להיטיב, 

שאנו ממתיקים את הדינים שלא יצטרך ח"ו להעניש את ישראל.

הנה כי כן הבה נלמד מכאן לקח נשגב ודברי התחזקות, כמה אנו צריכים להיזהר בתפלת המנחה להתפלל בכוונה, שיש בכוחה להמתיק כל הדינין 

השולטים בעולם באותה שעה. ולא בחינם אנו רואים שהיצר הרע מתאמץ בכל כוחו למנוע מן האדם להתפלל מנחה עם מנין כראוי, בפרט מבעלי 

עסקים ובעלי מלאכה העסוקים במלאכתם להביא מחיה לביתם.

והרי ידוע כמה משתדלים בני אדם לחפש כל מיני סגולות כדי להמשיך ישועות ורפואות, והנה כאן יש לנו סגולה נפלאה להמתיק כל הדינין, 

על ידי שנתפלל תפלת המנחה בכוונה שתיקן יצחק בשעת העקידה כדי להמתיק כל הדינין השולטים בין הערביים. וידוע מכמה בני אדם שזכו 

לישועות ורפואות גדולות בזכות שהתחילו להיזהר בתפלת מנחה, כמו שכבר הבטיחו חכמינו ז"ל: "לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה, שהרי 

אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחה".


