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מכינה"ר בתכנית מ
ע"ר במתיבתא מרש"מ סש טרןה





כתב הטור א"או(רבינו סימן יום)'ח בכל העקידה פרשת לומר ,דטוב

לזהאך המקור או הטעם שם נתבאר שם.לא יוסף הבית ד(והנה וטוב"בסוף )ה

כדי העקידה פרשת דקורין לפנילהזכירביאר האבות להכניע"הקבזכות וגם ה

ה את לעבוד היצר נפשו'את יצחק שמסר שם,כמו בפרישה היא י(וכך ).ג"אות

משום היינו התפילה בתחילת דוקא העקידה פרשת שקורין דזה ונראה

הטעמים תרי הזכרת.הני עם עשרה השמונה תפילת מתחילים דלכן ידעינן דהנה

יעקב(האבות ואלקי יצחק אלקי אברהם זכותמשו)אלקי להזכיר דרצוי ם

הקב שיכיר כדי התפילה קודם בתפילה"האבות לפניו בא שעכשיו זה הוא מי ה

הקב,ובתחנונים לפני המתפלל אומר אותי"וכאילו מכיר אולי אתה שאין דאף ה

זכותי זכותםאתההרי,מטעם ואת אבותי את מכיר בזכות,כן תפילתי קבל ולכן

הקדושים השנה'ובגמ.אבותי הקב.)לב(ראש לפני להזכיר שרצוי את"משמע ה

איתא,האבות דכתיבהתםדהא משום עשרה בשמונה אבות ברכת שמזכירים

כ( לה)א:טתהלים אלים'הבו שם"ופירש,בני לה"בד(י הבו לפניו)'ה הזכירו

האבות דהיינו בגמ.האיתנים היא רש"ג:)יז(מגילה'וכן כתב ושם ה"בד(י"כ

לה הארץהזכירו)'הבו אילי את האבות,לפניו נמי"וה.דהיינו דבתחילת,כ"א,ה

בשחר התפילה זכותם,סדר את יתברך לפניו להזכיר כדי העקידה פרשת אומרים

לתפילתינו פתיחה בתור ויצחק אברהם הט.של כותב ס(ז"וכן ד"שם הא)'ק על

שם המחבר ה(דפסק כדי)'סעיף הוא דהטעם העקידה פרשת לומר דטוב

יוםלה בכל אבות זכות .זכיר

העקידה פרשת את דקורין השני הטעם את מביא להכניע,וגם כדי דהיינו

היצר נפשו,את את יצחק שמסר זה"וע.וכמו דלטעם נראה פשטות הטעם,פ

דוקא העקידה פרשת עיקרבתחילתשקורין היא זו שתפילה משום הוא התפילה

שלנו בגמ,העבודה שאמרו תענית'וכמו בלב.)ב(ריש שהיא עבודה היא איזו

תפילה זו אומר הרמב,הוי כתב א"וכן בפרק א(תפילה'מהל'ם ,כ"וא).'הלכה
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להסתכל בוראו,נכון את ויעבוד שיתפלל ענין,קודם את המסמל אחד במעשה
ה מסיר',עבודת ענין ההתוובפרט את לעבוד כדי הדרושה .'נפש

י את"ואולי המחבר מתחיל כן דעל ערוךל א(השולחן א'סימן )'סעיף

בוראו לעבודת בבוקר לעמוד כארי להתגבר אדם שצריך במשנ,בזה שם ב"ועיין

א"ס( וא)'ק מדאי חזק שהקור בחורף יאמר שאל שלא"דכתב בקיץ או לקום א

וע משנתו א"שבע לקום"כ להתפלל,א כדי ולהתאמץ נפש למסור שצריך ,אלא

יזכיר העקידה של הזה זהומהמעשה מעשה,ענין אמירת של חשיבותה הוא וזה
.העקידה

ג לנו מראה דהעקידה להוסיף דיש ההכנעה"ונראה ענין את של(כ

ה)היצר את לעבוד כדי ג',דבעינן דרושה כזו להתפלל"והכנעה שרוצה ממי ,כ

יתברך לעזרתו אנו דצריכים ההודאה היא התפילה של התכלית כל ואין,דהרי

לעשו יכולים עזרתואנו בלתי בכלל ולהצליח דבר שום היצר,ת הכנעת אין ואם

תפילה להתפלל"וע,אין שיתחיל קודם זה דבר על לחשוב נכון עוד.כ ועיין

הט שם"בדברי א"ס(ז הגבורה)'ק בענין כאן שהבאנו המחבר לשון בעינןדעל

הרע היצר א.נגד מהנ"ויוצא העק"כ פרשת לקרות דנכון בהתחלתיל דוקא דה
התפילהה בשעת האדם בלב הנחוצות המחשבות את לכוון כדי .תפילה



הגר(הגאוןוהנה סע"ביאור שם ד'א טוב"ה חזעלמצביע)ה ל"מאמר

בבוקר דוקא האבות זכות להזכיר דנכון לנו שמראה הגמ,נוסף ביומא'והוא

א,שעוסק:)כח( בעמוד המשנה בב,שם'בביאור בוקר בכל היום סדר יתבענין

המזרח.המקדש פני האיר אם דכשבודקין איתא שהאיר,ושם הרואה אומר

שבחברון עד ע(י"ורש,המזרח אימא"דב"שם ואיבעית בשם)ה מביא

ביומא ג(הירושלמי א'פרק להזכיר:)יג',הלכה כדי חברון דוקא דמזכירין

חברון ישני של האבות,זכותם התוס.דהיינו הביאו ה"ד.קי(למנחות'וכן

ביוה,)מתתיא דוקא כן עושין שהיו משמע שמשם במשנה,כ"אלא עיין אבל
הכי.)ל(תמיד'במס משמע .דלא

הגר זכות"וכוונת מזכירין היו המקדש בזמן שאם היא בודאי שם א

היום עבודת התחלת קודם קודם"ה,האבות האבות זכות להזכיר דנכון נמי ה

התפילה זה.התחלת על להוסיף דיש עונראה הגמ"עוד שאומרת מה להלן'פ

התמיד:)לא(תמיד'במס לקרבן שהקריבו הטלה את מעקידין היו דדוקא

ל( במשנה אברהם)שם:כדאיתא בן יצחק כעקידת ביחד ורגל דאף,ש"עיי,יד
בבהמ יום בכל התמיד קרבן של ההקרבה העקידה"במעשה את מזכירין היו .ק
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הגר בביאור עוד ש"ועיין המשנה על מעקידין"בד(םא אלא דעשו)ה

יצחק עקידת להזכיר כדי הגר,כן הביא לא למה קשה על"וקצת בביאורו א

הגמ את גם שם ערוך היו,מ"ומ.הזאת'השלחן המקדש בבית דאף ברור נראה

העקידה מעשה את יום בכל במעשה,מזכירין והן בדיבור והגון,הן נכון כן ועל

ג העקידה"לנו מעשה את להזכיר עכ יום העקידה"בכל פרשת אמירת ודוקא,י

העבודה בתחילת במקדש שעשו כמו התפילה .בתחילת



רבה בבראשית המדרש דברי את שם מציין נ(ועוד ט"פרשה סימן )ו"ו

הקב לפני אבינו אברהם התפלל העקידה מעשה שם"וז,ה"שלאחר המדרש :ל

העולם רבון לפניו לי,אמר שאמרת א"בשעה נא יחידךקח את בנך (ת בראשית"

לך,)ב:בכ להשיב מה לי אמרת,היה וגו"אתמול ביצחק ('כי כ" ,)יב:אשם

וגו"ועכשיו בנך את נא רחמי"'קח כבשתי אלא כן עשיתי לא ושלום וחס

רצונך ה.לעשות מלפניך רצון באים'יהי יצחק של בניו שיהיו בשעה אלקינו

ל נזכר תהא רעים ומעשים עבירות עליהםלידי ותתמלא העקידה אותה הם

המדרש"ע,רחמים לשון .כ

יום בכל העקידה פרשת לאמירת נוסף טעם שמעינן דהיינו,ומהא

ה וירחם תפילתינו שתתקבל סגולה כעין היא של'שאמירתה בזכותו עלינו

העקידה מעשה לאחר שאמר אבינו אברהם אנחנו.תפילת נוהגים כן ובאמת

ה פרשת קריאת לאחר תפילהלומר מ,עקידה לסימן יוסף בבית שם"שמובאה ו

ובסידורי"ד( במילים,)ה עולם"המתחילה של מה"רבונו כעין נכלל שבתוכה

הקב לפני אבינו אברהם עולם("ה"שאמר של ה,רבונו מלפניך רצון אלקינו'יהי

אבותינו ברית לנו שתזכר אבותינו רחמיו,ואלקי את אבינו אברהם שכבש כמו

יחי רצונךמבן לעשות כדי אותו לשחוט ורצה כעסך,דו את רחמיך יכבשו כן

וכו מדותיך על רחמיך ויגלו דברי,")'מעלינו על זו תפילה מבוססת ובודאי

הנ (ל"המדרש י. אות בסוף שם המדרש שעל יוסף בענף .)א"ועיין

אנחנו"וע שאומרים למה הביאור זהו דאולי אחד חכם לפני הציע זה פ

הסליחותב יעננו"סוף הוא המוריה בהר אבינו לאברהם שענה דקשה,"מי

להבין שהקב,לכאורה מצינו המוריה"דאיפה בהר אבינו לאברהם ענה מה.ה

א אבינוביקש הברהם אותו ענה ומה על,ולכאורה('שם זו שאלה לשאול יש

שם המוזכרות מהחרוזות בזה,כמה להאריך מקום כאן דברילפ,ואדרבה).ואין י

רבה בבראשית י(המדרש סימן ברש)'שם כ[י"המובאים ,יב:בלבראשית
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כי"ד עכ,])הראשון(ה להוציא אבינו אברהם ולא"ביקש מיצחק דם טיפת פ

הקב כן"הרשהו לעשות היטב"עיי,ה .ש

שירחם אבינו אברהם שביקש לומר דאפשר שפיר אתי דברינו דלפי אלא

ז"הקב בזכות יצחק של בנו על אתה לשחוט מוכן והיה רחמיו את הוא שכבש ה

הקב של רצונו לעשות כדי עוד"והקב,ה"יצחק ועיין יעשה שכן אותו ענה ה

זקנים בדעת המובא התוספותמבמדרש ה)יד:כבבראשית(בעלי נשבע 'שבאמת

יצחק של אפרו היה כאילו האיל של אפרו לפניו יחשב שלעולם כן.לאברהם ועל

פ את אנחנו הקבקורים לפני להזכיר כדי יום בכל העקידה שאברהם"רשת זה את ה

העקידה מעשה בזכות רחמים עלינו ביקש בבואנו,אבינו זה דבר להזכיר וראוי

הקב בתפילה"לפני .ה



המלבי בדברי יום בכל העקידה פרשת לאמירת טעם עוד מצינו ם"והנה

החיים ארצות א(בספר ס'סימן יהודה ה"בארץ בפויאובב)'ק התורה על וירא'רו

כ( המלבי.)יג:בבראשית מתחייס שם החיים ארצות שאלות"בספר לשלש .ם

היאה הראשונה אומריםשאלה האריז,למה דוקא,ל"לפי העקידה תחילתבפרשת

הקרבנות,התפילה פרשיות שאר אמירת שהבאנו(.קודם והמחבר הטור מלשון

ביחד העקידה פרשת אמירת נכלל הרי עשרתלעיל ופרשת המן פרשת אמירת עם

שע התפילה"הדברות כל לאחר בדוקא הפרשיות אלו אומרים מנהגינו ועוד).פ

במקום הקרבנות פרשיות אמירת בכלל מועילה דאיך כללית לשאלה שם מתייחס

הקרבנות הקב(.הקרבת שמתפייס שפתינו פרים ונשלמה ענין בדברים"וידוע ה

הקרי כאילו עבירה העובר פריםמאדם בגמ,ב פו'כדאיתא גמ,:יומא 'ובסוף

קי כאיאאית.מנחות חטאת בתורת העוסק וכולדכל חטאת הקריב .)'ו

אברהם המגן לקושית שם מתייחס א(ועוד סימן ח"ס'שם ששאל)'ק

המחבר כתב ה(למה החטאת)שם'בסעיף פרשת קודם העולה פרשת ,דאומרים

קיי י"הא בפרק לעולה.)צ-:פט(דזבחים'ל קודמת הרמב,דחטאת פסק ם"וכן

ומוספיןת( ה"פמידין המלבי.)ו"ט כותב שם דבריו דאף"ובהמשך אמרינןדם

קרבן במקום עולה הפרשה מכפר,שאמירת אינה כאילותבאמת גמורה כפרה

ממש הקרבן דעה,הקריב ביורה מבואר קפ(דהא ד"סימן סעיף ,)א"ברמ'ה

של(ח"ובאו כ"סימן סעיף ב"ד עליה)א"רמו שחייבים עבירה על שעבר דמי

זה על להתענות צריך חטאת,חטאת פרשת באמירת לן סגי .ולא
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האמ"וע אין ממשירכ קרבן להקריב צריך דלזה גמורה כפרה מכפרת .ה

אחר,אמנם מטעם זה לענין חשובה הפרשה המלבי"וז,אמירת שם"ל מ"מ:ם

במח נפשו שמוסר מה שהוא עקרית היותר לקרבןבהקרבה נעשה,שבה זה מה

הפרשה"ע אמירת המחשבה,כלומר.ל"עכ,י הוא קרבן בהקרבת הענין דעיקר

המקריב וכ,של המזבח על נקרב הוא כאילו עצמו את לראות ולאישחייב

שם נקרבו ודמיו הרמב,אימוריו התורה"וכדכתב על בפירושו ט:אויקרא(ן

צ מצוה החינוך בספר שא"וע.)ה"ועיין ברור אלאכ העיקר הקרבן הקרבת ין

נפשו,המחשבה מסירת ענין על .שמכוון

המלבי"וז התורה"ל על בפירושו שם(ם היה):לבראשית הראוי לפי כי

לה אשה לקרבן עצמו את יקריב ה',שאדם הבהמה'רק גוף מקבל ברחמיו

האדם גוף שמ,תמורת הבהמהצאחר לגוף האדם גוף בין הבדל אין הגוף אבל,ד

ב השםהלא זה ועל הבהמה בגוף תמורתו נמצא שלא המשכלת נפש נמצא אדם

אני כאילו נשחט אני כאלו הקרבן הקרבת בעת שחושב המקריב מחשבת מקבל

וה כמעשהשנקרב זו מחשבה מקבל הנפש,ם פועל היא המחשבה ומה,כי

האדם גוף תחת הבהמה גוף יקבל להגוף .ל"עכ,שנוגע

המלבי שלדעת ברור העיק"מזה ההקרבהם עצם אינו קרבן בהקרבת ר

נפשו את ומוסר נקרב בעצמו שהוא האדם שחושב המחשבה המחשבה,אלא ואת

ע גם להשיג הוא יכול ע"הזאת דוקא ולאו הפרשיות אמירת ההקרבה"י מעשה .י

המלבי מסיים הטעם בס"ומזה שםפרם החיים להקדים,ארצות יש

חטאת לפרשת עולה פרשת ה,אמירת עיקר המחשבהדהרי על לכפר הוא עולה

מחשבהיוה של ענין הוא האמירה ענין וכל של,ות הפרשה אמירת להקדים יש

למחשבה המתייחס העולה,הקרבן שע.וזהו מבואר זה את"ובדרך מזכירים כ

של הדוגמא היא דהעקידה הקרבנות פרשיות כל שמזכירים לפני העקידה פרשת

לה עצמו את אדם יצח',הקרבת שעשה הקרבנות,קכמו כל יסוד שזהו ,ומפני

כאן שהסברנו מה על,כפי לחשוב דכלזנכון הקרבנות פרשיות אמירת קודם ה

יצחק מעקידת ללמוד יש נקרב הוא כאילו עצמו את לראות אדם שצריך .הענין

המלבי"וז שם"ל החיים ארצות בספר מה:ם דברינו לפי היה וזה

הקב ע"שהראה לאברהם ש"ה יצחק עקידת לקרבןי לשחטו הוא,צוה גם והוא

להשחט במחשבתו נפשו מזבח,מסר על הנקרב הקרבן עיקר בזה נעשה וממילא

תחתיו,העליון איל נמסר ממש בפועל התחתון מזבח על ההקרבה ,ולעומת

הנר הקרבן עיקר זה כי לדורות הראהו זה שם"עכ,הצודבר .ל
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שם התורה על בפירושו סיים זה העקידהוזה:ל"וז,וכעין ענין ,היה

א מסר ויצחק המזבח גבי על יצחק את העלה שמו"שבעת כבוד על להשחט ,ע

כמעשה זו מחשבה שיצטוו'וה...היה לזרעו הכנה זה שיהיה העקידה על צוהו

וה הקרבנות ממש'על כמעשה נפש מסירת של זו מחשבה זה,יקבל הקדים לכן

הקריב שהוא ישראל זרע לכל השרש שהוא בפועל"אביצחק כשאחד,ע ומאז

בכחימבניו זרעו נשמת גם היה ששם יצחק עקידת יזכור במחשבה נפשו ,מסור

ממש כמעשה זה .ל"עכ,ויקבל

כ עומדת יצחק שעקידת זה מכל קרבנותהוברור לענין העקרי יסוד

יום"וע.בכלל בכל העקידה פרשת אומרים בתחילת,כ דוקא אותה ואומרים

אמירת,התפילה הקרבנותלפני .פרשיות


