
"ְוֶנֶפׁש ִּכי ַתְקִריב ָקְרַּבן ִמְנָחה ַלה'" (ב א)
אבותינו הקדושים תיקנו לנו שלוש תפילות להתפלל בכל יום ויום – שחרית, 
מנחה וערבית. תפילת שחרית מכונה כך על שם זמנה הסמוך לעלות השחר, 
תפילת ערבית - משום שזמנה בתחילת הערב. אולם לגבי תפילת המנחה תהו 

רבותינו, מדוע נקראה דווקא בשם זה.
על  כך  נקראת  שהיא  סמוך) וביארו  ד"ה  א  קז  (פסחים  התוספות  התקשו  זו  בשאלה 
שם קורבן מנחת התמיד שהיה מוקרב בכל יום בבין הערביים, ואף שבשחר 
בין  למנחת  מקום  מכל  התמיד,  ומנחת  החביתין  מנחת  מוקרבת  הייתה 
הערביים הייתה סגולה מיוחדת לקבלת התפילה, שאף אליהו לא נענה אלא 
ַּבֲעלֹות  "ַוְיִהי  לו-לז):  יח  א'  (מלכים  ככתוב  הערביים,  בין  של  מנחה  הקרבת  בזמן 
ה'  ַאָּתה  ִּכי  ַהֶּזה  ָהָעם  ְוֵיְדעּו  ֲעֵנִני  ה'  ֲעֵנִני  ַוּיֹאַמר...  ַהָּנִביא  ֵאִלָּיהּו  ַוִּיַּגׁש  ַהִּמְנָחה 

ָהֱאִקים" (ראה ברכות ו ב).
ואולם הרמב"ן (עה"ת שמות יב ו) כתב שלא על שם הקורבן 

בסוף  השמש  מנוחת  על  אלא  בשמה,  נקראת  היא 
היום, שאז נחה השמש ואורה דועך. 

מנחה לעולה תמימה...
אף הגאון רבי חיים, אחי המהר"ל מתייחס לשאלה 
זו ומיישב בדרך סוד, שאכן מצד הדין ראויה הייתה 
אבינו  יצחק  אולם  הצהריים',  'תפילת  להיקרא  היא 
המזבח,  על  כעולה  נחשב  היה  זו  תפילה  שתיקן 
עמד  כן  על  מנחה,  חסרה  עולתו  שהייתה  וראה 
('ספר  לעולתו.  כמנחה  שתהיה  כדי  זו  תפילה  ותיקן 

החיים' סליחה ומחילה פ"ח)

כעין דבריו כתב גם השל"ה הקדוש (פר' וירא) והוסיף, 
(מנחות  חז"ל  דברי  את  להבין  נוכל  אלו  דברים  שלפי 
קורבן  על  התורה  אמרה  שלכך  כאן)  ברש"י  מובא  ב,  קד 

המנחה: "ְוֶנֶפׁש ִּכי ַתְקִריב...", ללמדך שהקדוש ברוך 
הוא מחבב ביותר את מנחת העני, עד שנחשב לפני 
נפשו.  את  לפניו  הקריב  כאילו  הוא  ברוך  הקדוש 
תיקן  אבינו  יצחק  שגם  לכך  מתאימים  אלו  ודברים 
את תפלת המנחה לאחר שזכה להקריב לפני ה' את 

נפשו.
יש שביארו זאת באופן אחר, על פי מה שלמדו חז"ל (ברכות כו ב) מלשון הכתוב 
שהרי  המנחה,  תפילת  את  תיקן  אבינו  שיצחק   – ַּבָּׂשֶדה"  ָלׂשּוַח  ִיְצָחק  "ַוֵּיֵצא 
אין שיחה אלא תפילה, כנאמר "ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף ְוִלְפֵני ה' ִיְׁשּפֹ ִׂשיחֹו". 

(תהילים קב א)

משום  'מנחה',  בשם  נקראת  יצחק  של  תפילתו  דווקא  מדוע  נבין  זה  לפי 
ש'מנחה' היא קורבן העני, ואת העובדה שיצחק תיקן את תפילת מנחה למדנו 

מן הכתוב העוסק בתפילת העני. ('מרבה ישיבה' עמ' קו).

שכר המאמץ או זמן המסוגל
יהא  'לעולם  הונא:  רב  אמר  חלבו  רבי  חז"ל: "אמר  אמרו  ב)  (ו  ברכות  במסכת 
אדם זהיר בתפילת המנחה, שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה...'" 
המנחה  תפילת  של  המיוחדת  חשיבותה  פשר  את  לבאר  הרבו  והמפרשים 
לעומת שאר התפילות, עד שלא נענה אליהו הנביא אלא בה, ואלו הן הדעות 

העיקריות שנאמרו בעניין זה:
התפילות  שאר  לעומת  המנחה  תפילת  של  שמעלתה  פירש  רלב)  (או"ח  הטור 
נובעת מכך שבשחרית אין האדם טרוד עדיין בעסקיו, וכן בערבית כבר גמר 
הוא  שזמנה  המנחה  בתפילת  כן  שאין  מה  להתפלל,  לו  קל  כן  ועל  עסקיו 
ולהתפלל,  מעסקיו  להתפנות  לבו  לשים  וצריך  בעסקיו  טרוד  שאדם  בשעה 

על כן שכרו גדול עד מאוד ונענה בתפילתו.
לעומת זאת ב'שו"ת הרשב"א' (ח"ה סי' א) מובא שזמן תפילת המנחה עצמו הוא 
הם  תשובה  ימי  שעשרת  שכשם  מיוחדת,  רצון  עת 
הימים המסוגלים ביותר בשנה בעצם מהותם, כך זמן 
כן  ועל  היום,  בכל  ביותר  המסוגל  הזמן  הוא  המנחה 

התפילה מקובלת בו יותר.
הזהירות הנדרשת בתפילת המנחה

להיאמר  המנחה  תפילת  צריכה  חשיבותה,  רב  בגלל 
לכך,  סימן  סופר'  ה'חתם  ונתן  גדולה,  בזהירות 
ובגימטרייה  ל-מ-ז-ד  הן  מנחה  שלפני  שהאותיות 
'אף', והאותיות שאחריה הם ס-ו-ט-ן, ללמדנו שעקב 
רב מעלתה של תפילת המנחה, רבים הם המקטרגים 
מובן  ולפיכך  מאוד.  בה  להיזהר  יש  כן  ועל  עליה, 
מדוע אף אליהו שנענה בתפילת המנחה כפל לשונו 

וביקש "ֲעֵנִני ה' ֲעֵנִני" ("ספר הזיכרון" עמ' קיג).
שבשעת  ע"ב)  סד  מות  (אחרי  הזוהר  בספר  הובא  וכבר 
דן  ואז  רעים  מלאכים  רבבות  מתעוררים  המנחה 
הקדוש ברוך הוא את הרשעים על שעברו על דברי 
כי  הזוהר  כותב  ע"א)  (רל  ויחי  בפרשת  וכן  התורה. 
היא  זו  בעת  השורה  הדין  למידת  המשקל  תשובת 
"ִּתּכֹון  ע"ה  המלך  דוד  אמר  שעליה  המנחה  תפילת 
(תהילים  ָעֶרב"  ִמְנַחת  ַּכַּפי  ַמְׂשַאת   ְלָפֶני ְקטֶֹרת  ְּתִפָּלִתי 
הדין  מידת  את  שתעביר  היא  זו  שתפילה  בזה,  לומר  הייתה  וכוונתו  ב),  קמא 

ששולטת בזמן זה בעולם. ומוסיף שם הזוהר, שלכן אף שבכל התפילות יש 
לכוון, יש לכוון יותר בתפילת המנחה.

יש בנותן טעם לסיים כאן בדבריו הנשגבים של רבי משה מכיר זי"ע בעל 'סדר 
מאוד...  הרבה  המנחה  בתפילת  להיזהר  האדם  "וצריך  מנחה):  תפילת  (סדר  היום' 
והטעם- מפני שבאותה שעה מתחילה מידת הדין לשלוט... לכן צריך לכוון 
אשר  הטומאה  כוחות  כל  ולבטל  מנעולים  לשבר  כדי  לאיש  ולהיות  כראוי 

התחילו להתעורר בזמן ההוא".

פרשת ויקרא

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
ויהי בעלות המנחה...

עניית אמן כהקרבת קורבן
"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה'" (א ב)

בפרשת הקורבנות מופיעים שלושה סוגי 
ונסכים.  מנחה  אישה,  עיקריים:  קרבנות 
כי  זצ"ל  וואלי  רמ"ד  הקדוש  רמז  וכאן 
ראשי התבות של 'אישה, מנחה, נסך' הוא 
'אמן', רמז לכך שהייחוד והתיקון שנעשה 
בבית המקדש באמצעות שלושה קורבנות 
אלו הוא מעין הייחוד שנעשה באמצעות 
של  שמותיו  את  המאחדת  אמן  עניית 
הוי"ה  [-בגימטרייה  הוא  ברוך  הקדוש 

ואד-ני].

'שבטי י-ה' (לרמ"ד וואלי) במדבר כח יא

ה ה', ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך  רּוְך ַאּתָ "ּבָ
ָבר,  עֹוָלמֹו ָדּ ר ּבְ ּלא ִחּסֵ ָהעֹוָלם, ׁשֶ
ִרּיֹות טֹובֹות  ְוִאיָלנֹות  ּוָבָרא בֹו ּבְ

ֵני ָאָדם'' ֶהם ּבְ טֹוִבים, ֵלָהנֹות ּבָ
         ָאֵמן

י‰ו„י י˜ר!
ברכת האילנות מזדמנת לפתחך פעם אחת בשנה - 

 גם בברכך ברכת האילנות, 
 דאג שיהיה מישהו לצדך, שיענה אחריך אמן.

 וסימנך: אמ"ן (91) = איל"ן (91)

בס"ד

אילן אילן במה אברכך…אילן אילן במה אברכך…
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מאמו  שמע  זאת  יענקל'ה,  פעם  לו  קראו 
הוא  אין  אביו  את  אחת.  לא  האלמנה 
זוכר... אולם ברחוב התוסס שהיה לביתו 

השני, הכול קראו לו יאנקו. 

באיסט  יהודי  נער  היה  מיודענו,  יאנקו, 
סייד של מנהטן, בארצות הברית של אז, 
מקום שהיה כחממה למהגרים מכל רחבי 

העולם.

בעיקר  התגוררו  אמו  עם  שגר  ברחוב 
גויים, בליל של אומות, שבשמחה אירחו 
לראותו  נצבט  אמו  של  לבה  כחברה.  לו 
הרבה  עם חברים שכאלו, אולם  מתרועע 
יהודי  ספר  בית  לעשות.  בידה  היה  לא 
ראוי לשמו לא היה בסביבתם, אולם לכל 
בשבת  בשבוע,  שפעם  הקפידה  הפחות 
בית  את  שלה  יענקל'ה  יפקוד  קודש, 

הכנסת וישאב מעט חמימות יהודית.

לו  נתנה  לא  יאנקו  של  העדינה  נפשו 
לאכזב את אמו. הוא השתדל בכל מאודו 
הזמן  מעט  ואת  רצונה,  את  להשביע 
לכל  לנצל  השתדל  הכנסת  בבית  ששהה 
הפחות לתפילה. הוא לא ידע על מה הוא 

מתפלל, אך הוא עשה זאת מקירות לבו.

העביר  ובא,  הקרב  בר-המצווה  יום  זכר 
בלב אמו של יענקלה רטט של התרגשות. 
'זו תהיה הזדמנות שאינה חוזרת', הרהרה 
מעשה.  לעשות  והחליטה  לעצמה 
בית  לרב  ניגשה  היא  רועדות  ברגליים 
את  וביקשה  ונמרץ,  צעיר  איש  הכנסת, 

עזרתו.

"אין שום בעיה, הוא יהיה מוכן היטב לבר 
הרגילה  תגובתו  את  הרב  ירה  המצווה", 
לו"?  יש  כבר  "תפילין  שכאלו...  לפניות 

התעניין.

"תפילין יש לו מבעלי ז"ל, אך לא לשם כך 
שתסייע  עזרתך,  את  אני  מבקשת  באתי. 
אמרה  תורה",  למקום  לעבור  יחידי  לבני 

האם כשדמעות בעיניה.

הרב לא הצליח להסתיר את הפתעתו.

"את בטוחה שהוא יסכים לכך?", תהה. 

"יותר מבטוחה", ענתה האם.

הגויים  בחבריו  קץ  שכבר  יאנקו  ואכן 
הסכים מיד, אולם המלאכה הקשה הייתה 
עוד לפניו. לא היה קל לשכנע ולו מוסד 
הנוכחי,  במצבו  לקבלו  שיסכים  אחד 
גמר  שכבר  ויאנקו,  התעקש,  הרב  אולם 
מה  את  עשה  יעקב,  לעצמו  לקרוא  בלבו 

שהוא יודע הכי טוב - להתפלל...

לריאיון.  לקבלוֹ   הסכים  המנהלים  אחד 
מהרגע  אולם  המנהל,  לפני  יעקב  ישב 
הנער,  מפי  לקלוח  התשובות  שהחלו 
לובשות  מולו  היושב  של  פניו  כי  הבחין 
הוא  נחת.  חוסר  של  מובהקים  סימנים 

הופתע לשמוע על הסביבה שבה התגורר, 
על חבריו הרעים ובפרט על כך שידיעותיו 

ברוחניות שואפות לאפס.

"גמרא אינך יודע, משנה אינך יודע, אפילו 
מקרא לא, אז מה אתה כן יודע?" - שאל 
המנהל, ונענה: "להתפלל אני יודע היטב!"

"אני מצטער מאוד", אמר המנהל ביבושת, 
כל  שבה  בכיתה  להשתלב  תוכל  לא  "אך 
הלימודית  ברמתם  עליך  עולים  החברים 

בעשרת מונים."

רק  בהן  שיודעים  כיתות  לכם  אין  "האם 
להתפלל?" תהה הנער. "בוודאי שיש, אך 
אלו כיתות נמוכות, התלמידים בהן קטנים 

ממך בשבע או שמונה שנים", ענה הרב.

"לא אכפת לי", התעקש יעקב.

אפס  עד  מלאות  הללו  הכיתות  "אבל 
מקום", ניסה המנהל להתחמק.

זאת?"  ונבדוק  סיבוב  יחדיו  נעשה  "שמא 
הציע יעקב.

חייב  אתה  לילדים.  להפריע  רוצה  "איני 
להאמין לי", אמר המנהל וקם ממקומו.

היה  לא  הוא  ממקומו,  קם  יעקב  גם 
טיפש... "הבנתי שאין לכם מקום בשבילי, 
נכון? אז אלך הביתה. אולם על דבר אחד 
לא אוותר- אני דורש ממך שתכתוב לי על 

פתק שאין לך מקום בעבורי בישיבתך!"

"לשם מה זקוק אתה לפתק שכזה?", הבין 
המנהל שלפניו עקשן לא קטן.

"אני מעונין בו, כדי שכשאעלה למרומים 
וישאלוני מדוע לא למדתי תורה כאבותיי, 
אך  השתדלתי  'רציתי,  להם:  לענות  אוכל 
לא היה מקום בעבורי, ויש ברשותי מסמך 

המוכיח זאת'", סיים הנער בהתרגשות.

להמשיך  המנהל  היה  יכול  לא  יותר 
והוא  בדמעות  הצטעפו  עיניו  ולהתעקש. 
אמר בקול בוטח: "יעקב יקירי, ברוך הבא 
למוסדנו, אינך זקוק עוד לפתק, אני כבר 

אדאג לך למקום."

הקטנים  הילדים  של  לכיתה  נכנס  יעקב 
והמנהל עשה ככל יכולתו לשלבוֹ  ולקדמוֹ . 
היחיד  בדבר  הנער  השתמש  בתחילה 
כבר  בהמשך  התפילה.  בכוח   - שידע 
נשאה תפילתו פרי והוא עלה ונתעלה עד 
העמיד  שבעצמו  אמתי  תורה  לבן  שגדל 

תלמידים לתורה.

רגיל  היה  התפילה",  בכוח  תזלזלו  "אל 
"כי  הימים,  ברבות  לתלמידיו  לומר 
הדבר  זה  היה  תורה  ללמוד  כשנכנסתי 
היחיד שידעתי, ורק כתוצאה מכך גדלתי 

והגעתי למקומי היום."

"ניצוצות" פר' צו

קורבן מיכאל שר ישראל
"ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם ָקְרָּבן ַלה'" (א ב)

ותפילתם  ישראל  אומרים: "ואשי  אנו  עשרה  שמונה  שבתפילת  'רצה'  בברכת 
אנו  אין  הזה  בזמן  הלא  קשה:  לכאורה  והנה  ברצון".  תקבל  באהבה  (מהרה) 

תקבל  ישראל...  "ואשי   – בקשת  של  פשרה  מה  כן  ואם  קורבנות  מקריבים 
ברצון"?

אכן יש לומר, ש"אשי ישראל" אינה מלשון ֵאׁש, כי אם מלשון ִאיׁש. וכוונתנו 
לפני  ומקריב  מיכאל  המלאך  עומד  יום  שבכל  ב)  יב  חגיגה  (ראה  חז"ל  לדברי  בזה 
ועל  עולמם,  לבית  שנפטרים  הצדיקים  של  נשמותיהם  את  הוא  ברוך  הקדוש 
כך אנו מבקשים שנשמותיהם של אותם "אשי ישראל" שמקריב מיכאל לפני 

הקדוש ברוך הוא תתקבלנה ברצון.
טור או"ח קכ; בית יוסף שם

ויש להוסיף כי דבר זה נרמז בלשון הכתוב "ָאָדם ִּכי ַיְקִריב ִמֶּכם [ָקְרָּבן] ַלה'", 
שנרמזת בה המילה 'מיכאל' והמילה 'קורבן', ומכאן רמז לדברי חז"ל האמורים.
"דברי צדיקים" [לרבי דב בעריש מאושפיצין]

רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל 

יש  לכאורה  והנה  העניין".  דיבר  נדבה  "בקורבנות  רש"י:  כותב  זה  פסוק  על 
להבין, ממה נפשך, אם קרבן נדבה הוא דבר הנחוץ לעבודת השי"ת, מדוע לא 

נתחייבנו בכך, ואם אין הדבר נחוץ לנו, מפני מה מזכירה זאת התורה?

מבאר הסטייפלער בספרו 'ברכת פרץ':

בעת שמקיים האדם מצוה שאינו מחויב בה מבטא הוא בכך את שאיפתו להשיג 
את קרבת ה' ואהבתו, ומתוך שרצה הקדוש ברוך הוא לזכותנו בכך, העניק לנו 
מצוות והלכות שאינן חובה אלא הינן פרי נדיבות הלב, כדוגמת קורבן נדבה, 

ומכאן נוכל להבין מפני מה גדולה חשיבותן כל כך.

ובנותן טעם להוסיף בזה, כי בכלל מצוות אלו ניתן לכלול אף את מצוות אמירת 
הברכה בקול רם ועניית אמן אחריה, שיש בהן הרבה מנדיבות הלב, ומתוך כך 

כוחן רב לעורר באדם אהבה והתקשרות לבורא ברוך הוא.

מאה ברכות כקורבן

ועדיין יש לתמוה על פסוק זה, מדוע נאמר "ִמֶּכם", ולא נאמר בסתמא: 'אדם כי 
יקריב קרבן לה''? אכן יש לומר שבא הדבר ללמדנו, שכל המברך מאה ברכות 

בכל יום – כגימטרייה של "ִמֶּכם" – הרי זה כאילו הקריב קורבן על המזבח.
"תורה שלמה" ויקרא פ"א אות נב בשם מדרש "מעון גנים"

וכעין זה כתב בעל 'ספר הגן' (ליום שני) שכל המגביה קולו ואומר ברכות בקול רם, 
מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקורבנות הכתובים בפרשת ויקרא. הרי 
אנו אומרים בכל יום מאה ברכות, שיש בהן הזכרת השם וי"א ברכות נוספות 
שאין בהן הזכרת השם כ"ברוך שאמר", הרי קי"א ברכות, כנגד קי"א פסוקים 

שיש בפרשת ויקרא.

מפני שהתורה אמרה...

"ִּכי ָכל ְׂשאֹר ְוָכל ְּדַבׁש א ַתְקִטירּו ִמֶּמּנּו ִאֶּׁשה ַלה'" (ב יא)

החסידים  בתי  בכל  ותיקן  עמד  אמת'  ה'אמרי  האדמו"ר  של  הנהגתו  בתחילת 
מן  אחד  הרבי  לפני  בא  מכן  לאחר  מה  זמן  בזמנה.  תפילה  על  שיקפידו  דגור 
להתפלל,  שמקדים  מתוך  כי  לבו  מרירות  את  ושפך  נודע,  ה'  עובד  החסידים, 
תפילתו חסרה את ההכנה הנדרשת, ומשום כך אין הוא מרגיש ערבות ומתיקות 

בתפילתו.

השיב לו הרבי בחריפות כדרכו: "והלא קדמוך חז"ל בברייתא ואמרו (ירושלמי יומא 
ד ה) 'אלו היה נותן בה קורטוב של דבש אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה, ולמה 

אין מערבין בה דבש? מפני שהתורה אמרה...'"
"טללי אורות" ביאורי תפילה ח"א עמ' של

אשמנו בכל יום

"ְוִהְתַוָּדה ֲאֶׁשר ָחָטא ָעֶליָה" (ה ה)

אינו  כי  בפניו  וקבל  הרמב"ם,  לרבנו  נכבד  יהודי  ניגש  הכיפורים  מימי  באחד 
העברות  מן  שברבות  משום  הכיפורים,  ליום  הווידוי  סדר  את  לומר  מסוגל 
המפורטות שם ברי לו שלא נכשל מעולם, ואם כן הלא אין ראוי שיוציא דבר 

שקר מפיו ביום הכיפורים...

"עתיד אתה ליתן את הדין על דברים אלו!", השיב לו הרמב"ם על אתר, "שאילו 
היית זוכה להשיג את גדלות הבורא ומבין עד כמה עצומה חובתנו לעובדו, היית 
מבין כי בכל יום עלול אתה לעבור על כל אחת מהעברות המפורטות בווידוי."
מדבר קדמות [לחיד"א] מערכת ו' אות יא

סיפור שבועי על אמן ותפילה מאוצרות רבותינו על אמן ותפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים
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פנינים משולחנם של גדולי ישראל 
בשגב גדולתה של עניית אמן משולחן אמונים

תפילה שפתחה שערים נעולים

מע פני
קורבן מיכ

מאו סיפם ם
פתחה

שכרו של העונה אמן
"לכם הנני פוקד על אמ"ן: מנעו כל מחשבות זרות, ולענות אמן בקול 
רם - 'מלין להרים' סימן/ אל תשכחו לענות אמן אחר ברכת 'פורס סוכת 
שלום' ובברכת המזון על כל 'הרחמן'/ ובזכות אמן יהיו בתיכם מלאים 
ה'  ויצילכם  כדֶֹמן/  יהיו  עליכם  והקמים  כטוב-ֶשמן/  ותעלו  כרימון, 
משעיר ותימן/ ותזכו לעלות למקום ששם גדל קינמון, ואם יתמהמה, 

חכו לזמן/ אשר בלבו של מקום טמון, אשר נשמע להאזרחי הימן."
"הנהגות צדיקים"  ח"ז עמוד תרנ, מתוך צוואת רבי יחזקאל קצנלנבוגן

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


