
בס"ד

ברכת רצה

שי פינקלשטיין

רב קהילת ניצנים

נוסח אשכנז

 ְרצֵה ה' אֱֹלֵקינּו ּבְעַּמְָ יִׂשְָראֵל וְבִתְפִּלָתָם,"
 וְהָׁשֵב אֶת הָעֲבֹוָדה לְִדבִיר ּבֵיתֶָ וְאִׁשֵּי יִׂשְָראֵל, ּותְפִּלָתָם בְאַהֲבָה ּתְַקּבֵל ּבְָרצֹון,

 ּותְהִי לְָרצֹון ּתָמִיד עֲבֹוַדת יִׂשְָראֵל עַּמֶָ.
 וְתֶחֱזֶינָה עֵינֵינּו ּבְׁשּובְָ לְצִּיֹון ּבְַרחֲמִים.
ּבָרּוְ אַּתָה ה', הַּמַחֲזִיר ׁשְכִינָתֹו לְצִּיֹון

נוסח ספרד

 ְרצֵה ה' אֱֹלֵקינּו ּבְעַּמְָ יִׂשְָראֵל וְלִתְפִּלָתָם ׁשְעֵה,"
 וְהָׁשֵב הָעֲבֹוָדה לְִדבִיר ּבֵיתֶָ, וְאִׁשֵּי יִׂשְָראֵל ּותְפִּלָתָם מְהֵָרה בְאַהֲבָה ּתְַקּבֵל ּבְָרצֹון,

 ּותְהִי לְָרצֹון ּתָמִיד עֲבֹוַדת יִׂשְָראֵל עַּמֶָ.
 וְאַּתָה ּבְַרחֲמֶיָ הַָרּבִים ּתַחְּפֹץ ּבָנּו וְתְִרצֵנּו

 וְתֶחֱזֶינָה עֵינֵינּו ּבְׁשּובְָ לְצִּיֹון ּבְַרחֲמִים.
".ּבָרּוְ אַּתָה ה', הַּמַחֲזִיר ׁשְכִינָתֹו לְצִּיֹון

ספר אבודרהם שמונה עשרה

 רצה ה' אלהינו בעמך ישראל ע"ש (יחזקאל מג, כז) ורציתי אתכם נאום ה'. וכתב
 רבינו סעדיה ורבינו שרירא שבתפלת המנחה אין אומר שליח צבור רצה מפני שאין

 הכהנים נושאין את כפיהם בשעת המנחה משום שכרות שכבר סעדו כל העם ושמא
 שתו הכהנים יין ושכור אסור בנשיאת כפים אלא מתחיל ואישי ישראל. אבל במנחה

 של תעניות כתבו שאומרים אותו. וביום הכפורים במנחה לבד אף על פי שאין
 נושאין כפיהם נהגו לומר רצה. וכתב ה"ר יעקב בן הרא"ש אף על פי שאין נשיאות
 כפים במנחה מה ענין זה שלא לומר רצה, ואם משום דאמרינן בסוטה בפרק ואלו
 נאמרין (לח, ב) כל כהן שאינו עולה בעבודה פי' ברצה שוב אינו עולה מאי נפקא

.מיניה וכי בשביל שהיו עולין ברצה לא יאמרו אותו כשאין נשיאות כפים

?מהי נקודת המחלוקת בין הגאונים והרא"ש

1



ספר אבודרהם שמונה עשרה

 ולתפלתם שעה על שם (ברא' ד, ד) וישע ה' אל הבל ואל מנחתו. והשב העבודה 
 .לדביר ביתך על שם (מ"א ו, יט) ודביר בתוך הבית

 ואישי ישראל ותפלתם מהרה באהבה תקבל ברצון, אף על פי שאין עתה עבודה
 מתפללין על התפלה שהיא במקום הקרבנות שתתקבל ברצון. ויש מפרשים והשב
 העבודה לדביר ביתך ואישי ישראל ואח"כ ותפלתם מהרה באהבה תקבל ברצון

 תחלת דבר הוא ולפי פירוש זה אין להתחיל ואישי ישראל, מפני שאינו תחלת דבר.
 ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך על שם (ישעיה נו, ז) עולותיהם וזבחיהם יעלו

 לרצון על מזבחי, והתפלה נקראת עבודה כמו שאמרנו בהקדמת הספר הזה.
 ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים על שם (מיכה ד, יא) ותחז בציון עינינו וכתיב

 (ישעיה נב, ח) כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון. ואמר ברחמים על שם (דברים ל, ג)
 ושב ה' אלהיך את שבותך ורחמך וכתיב (ירמיה לא) רחם ארחמנו נאום ה'. בא"י

 המחזיר שכינתו לציון ע"ש (שמות כה, יח) ושכנתי בתוכם, וכתיב (עי' נחמיה א, ט)
.לשכן שמי שם ולשון המחזיר הוא מדברי רז"ל שנשתמשו בו הרבה

יחזקאל פרק מג פסוק כז

 וִֽיכַּלּ֖ו אֶת־הַּיָמִ֑ים  וְהָיָה֩ בַּיֹ֨ום הַׁשְּמִינִ֜י וָהָ֗לְאָה יַעֲׂשּ֨ו הַּכֹהֲנִ֤ים עַל־הַּמִזְּבֵ֙חַ֙
 :אֶת־עֹולֹֽותֵיכֶם֙ וְאֶת־ ׁשַלְמֵיכֶ֔ם וְָרצִ֣אתִי אֶתְכֶ֔ם נְאֻ֖ם אֲֹדנָ֥י יְֹקוִֽק

רד"ק יחזקאל פרק מג פסוק כז

:ויכלו את הימים - הכהנים יכלו שבעת ימים על זה הסדר (כז)

 והיה ביום השמיני והלאה - פי' ביום השמיני וממנו והלאה יעשו עולות וזבחים כמו
:שכתוב ובכלל' התמידים והנדרים והנדבות והמוספים

 ורצאתי אתכם - כתוב באל"ף במקום יו"ד וכן רפאנו את בבל וטעם ורציתי ארצה
 אתכם בקרבנותיכם ויהיה לרצון לפני כי מעשיכם יהיו רצויים לפני ויונתן תרג'

:'ויתקבלון קרבניכון ברעוא קדמי אמר ה

בראשית פרק ד פסוק ד

:וְהֶ֨בֶל הֵבִ֥יא גַם־הּ֛וא מִּבְכֹרֹ֥ות צֹאנֹ֖ו ּומֵֽחֶלְבֵהֶ֑ן וַּיִׁ֣שַע יְֹקוָ֔ק אֶל־הֶ֖בֶל וְאֶל־מִנְחָתֹֽו

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כב סימן ו
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 ו (בראשית ד) וישע ה' אל הבל ואל מנחתו, נתפייס ממנו, [ד, ה] ואל קין ואל מנחתו
,לא שעה, לא נתפייס ממנו

תרגום אונקלוס בראשית פרשת בראשית פרק ד פסוק ד

 והבל איתי אף הוא מבכירי עניה ומשמיניהון והות רעוא מן קדם יי בהבל (ד)
:ובקורבניה

רש"י בראשית פרשת בראשית פרק ד פסוק ד

:,וישע - ויפן (ד)

אבן עזרא בראשית פרשת בראשית פרק ד פסוק ד

 וישע וטעמו כמו קבל, והקרוב אליו שעו מני (ישעיהו כב, ד), כדרך סוד הקרבן. (ד)
ויתכן שירד האש ודשנה מנחת הבל, ולא מנחת קין

ישעיהו פרק נו

 וַהֲבִיאֹותִ֞ים אֶל־הַ֣ר ָקְדׁשִ֗י וְׂשִּמַחְּתִים֙ ּבְבֵ֣ית ּתְפִּלָתִ֔י עֹוֹלתֵיהֶ֧ם וְזִבְחֵיהֶ֛ם לְָרצֹ֖ון (ז)
:עַֽל־מִזְּבְחִ֑י ּכִ֣י בֵיתִ֔י ּבֵית־ּתְפִּלָ֥ה יִּקֵָר֖א לְכָל־הָעַּמִֽים

מלבי"ם ישעיהו פרק נו פסוק ז

 והביאותים אל הר קדשי. ושם ילמדו תורה ואמונה, כי מציון תצא תורה ודבר ה' (ז)
 מירושלים: ושמחתים בבית תפלתי. הוא נגד עבודה, כי עולותיהם וזבחיהם יהיו
 לרצון על מזבחי, שלא יביאו אותם על חטא רק נדבה, ובזה יראו כי איני מבדילם

:מישראל רק ביתי יהיה בית תפלה לכל העמים

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ז עמוד א

 אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי: מנין שהקדוש ברוך הוא מתפלל? שנאמר והביאותים
 אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי, תפלתם לא נאמר אלא תפלתי, מכאן שהקדוש

 ברוך הוא מתפלל. מאי מצלי? אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב: יהי רצון מלפני
 שיכבשו רחמי את כעסי, ויגולו רחמי על מדותי, ואתנהג עם בני במדת רחמים,

.ואכנס להם לפנים משורת הדין

מיכה פרק ד
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:וְעַּתָ֛ה נֶאֶסְפּ֥ו עָלַ֖יְִ ּגֹויִ֣ם ַרּבִ֑ים הָאֹמְִר֣ים ּתֶחֱנָ֔ף וְתַ֥חַז ּבְצִּיֹ֖ון עֵינֵֽינּו (יא)

רד"ק מיכה פרק ד פסוק יא

 ועתה - זה אמר כנגד קבוץ גליות בימי המשיח ואמר כי עתה מובטחים תהיו (יא)
:בנחמה זו ואם היא לאורך זמן כמו הדבר שהיה להם עתה בזמנם

:גוים רבים - זהו גוג ומגוג ועמים רבים אשר אתו

 האמרים תחנף - יחשבו בלבם עתה תחנף ציון ותתחייב ובעונותיה תחרב כמו
:שחרבה מקדם

 ותחז בציון עינינו - ותראינה עינינו בציון מה שקוינו וכן ובאויבי ראתה עיני ותחז
:כמו ותחזה

מלבי"ם מיכה פרק ד פסוק יא

 ועתה. שוב חוזר ורואה בנבואתו מה שיהיה אחר גאולתם בימי כורש, שאחר (יא)
 ששבו בבית שני נאספו עליך גוים רבים, שהוא מה שנאספו גוים רבים שונים אל

 ישראל אח"כ בדור דור כמו היונים ואח"כ הרומים, ואח"כ בכל משך זמן הגלות, עד
 האסיפה האחרונה שיתאספו עליהם בימי גוג ומגוג, שכל זה כולל בדבריו שרואה

 שגוים רבים מתאספים כמה פעמים על ישראל אחרי גאולתם בימי כורש, האומרים
 תחנף ותחז בציון עינינו, ר"ל והאסיפות האלה תהיה בשני אופנים, שלפעמים ירצו
 שציון תחנף להם, ר"ל שתהיה נכנעת ומשועבדת להם, כעבד החונף לאדוניו, כמו

 שהיה בימי היונים והרומיים שרצו שישראל יהיו תחתם למס עובד, ולפעמים יאמרו
 תחז בציון עינינו, ר"ל שיחשבו שהמחזות שחזו הנביאים על ציון נאמרו עליהם כי

 הם נכנסו תחת ישראל ושעליהם ישכון ה' ועליהם חזו החוזים, כי כן יחשבו
 הישמעאלים ומטעם זה יתאספו לצבא על ירושלים לכבשה כנודע ודומיהם, וכן
 מטעם זה יתאספו חיל גוג ומגוג לכבוש את ירושלים ולחזות בה מחזות אשר חזו

:החוזים שלפי דעתם חזו עליהם

ישעיהו פרק נב

 עּוִר֥י עּוִר֛י לִבְׁשִ֥י עֻּזְֵ֖ צִּיֹ֑ון לִבְׁשִ֣י׀ ּבִגְֵד֣י תִפְאְַרּתְֵ֗ יְרּוׁשָלִַ֙ם֙ עִ֣יר הַּקֶֹ֔דׁש ּכִ֣י ֹל֥א יֹוסִ֛יף (א)
:יָבֹא־בְָ֥ עֹ֖וד עֵָר֥ל וְטָמֵֽא

 הִתְנַעֲִר֧י מֵעָפָ֛ר קּ֥ומִי ׁשְּבִ֖י יְרּֽוׁשָלִָ֑ם התפתחו הִֽתְּפַּתְחִי֙ מֹוסְֵר֣י צַּוָאֵרְ֔ ׁשְבִּיָ֖ה (ב)
ּבַת־צִּיֹֽון: ס

:ּכִֽי־כֹה֙ אָמַ֣ר יְֹקוָ֔ק חִּנָ֖ם נִמְּכְַרּתֶ֑ם וְֹל֥א בְכֶ֖סֶף ּתִּגָאֵֽלּו (ג)

:ּכִ֣י כֹ֤ה אָמַר֙ אֲֹדנָ֣י יְֹקוִ֔ק מִצְַר֛יִם יַָֽרד־עַּמִ֥י בִָרֽאׁשֹנָ֖ה לָגּ֣ור ׁשָ֑ם וְאַׁשּּ֖ור ּבְאֶ֥פֶס עֲׁשָקֹֽו (ד)

4



 וְעַּתָ֤ה מי־מַה־ּלִי־פֹה֙ נְאֻם־יְֹקוָ֔ק ּכִֽי־לֻּקַ֥ח עַּמִ֖י חִּנָ֑ם משלו מֹׁשְלָ֤יו יְהֵילִ֙ילּו֙ נְאֻם־יְֹקוָ֔ק (ה)
:וְתָמִ֥יד ּכָל־ הַּיֹ֖ום ׁשְמִ֥י מִּנֹאָֽץ

:לָכֵ֛ן יֵַד֥ע עַּמִ֖י ׁשְמִ֑י לָכֵן֙ ּבַּיֹ֣ום הַהּ֔וא ּכִֽי־אֲנִי־הּ֥וא הַֽמְַדּבֵ֖ר הִּנֵֽנִי (ו)

 מַה־ּנָאוּ֨ו עַל־הֶהִָר֜ים ַרגְלֵ֣י מְבַׂשֵּ֗ר מַׁשְמִ֧יעַ ׁשָלֹ֛ום מְבַׂשֵּ֥ר טֹ֖וב מַׁשְמִ֣יעַ יְׁשּועָ֑ה אֹמֵ֥ר (ז)
:לְצִּיֹ֖ון מָלְַ֥ אֱֹלהָֽיְִ

:קֹ֥ול צֹפַ֛יְִ נָׂ֥שְאּו קֹ֖ול יַחְּדָ֣ו יְַרּנֵ֑נּו ּכִ֣י עַ֤יִן ּבְעַ֙יִן֙ יְִראּ֔ו ּבְׁשּ֥וב יְֹקוָ֖ק צִּיֹֽון (ח)

:ּפִצְחּ֤ו ַרּנְנּו֙ יַחְּדָ֔ו חְָרבֹ֖ות יְרּוׁשָלִָ֑ם ּכִֽי־נִחַ֤ם יְֹקוָק֙ עַּמֹ֔ו ּגָאַ֖ל יְרּוׁשָלִָֽם (ט)

:חָׂשַ֤ף יְֹקוָק֙ אֶת־זְרֹ֣ועַ ָקְדׁשֹ֔ו לְעֵינֵ֖י ּכָל־הַּגֹויִ֑ם וְָראּו֙ ּכָל־אַפְסֵי־אֶָ֔רץ אֵ֖ת יְׁשּועַ֥ת אֱֹלהֵֽינּו (י)

מצודת דוד ישעיהו פרק נב פסוק ח

:כי עין בעין - ר"ל ראיה וודאית ונאמנה וכן אשר עין בעין נראה אתה ה' (במדבר יד)

:בשוב - כאשר שב ה' אל ציון להשרות שם שכינתו כמאז

ירמיהו פרק לא

 הֲבֵן֩ יַּקִ֨יר לִ֜י אֶפְַר֗יִם אִ֚ם יֶ֣לֶד ׁשַעֲׁשֻעִ֔ים ּכִֽי־מִּדֵ֤י ַדּבְִרי֙ ּבֹ֔ו זָכֹ֥ר אֶזְּכְֶרּ֖נּו עֹ֑וד עַל־ּכֵ֗ן הָמּ֤ו (יט)
:מֵעַי֙ לֹ֔ו ַרחֵ֥ם אֲַֽרחֲמֶּ֖נּו נְאֻם־יְֹקוָֽק

נחמיה פרק א

 וְׁשַבְּתֶ֣ם אֵלַ֔י ּוׁשְמְַרּתֶם֙ מִצְֹותַ֔י וַעֲׂשִיתֶ֖ם אֹתָ֑ם אִם־יִהְיֶ֨ה נִּֽדַחֲכֶ֜ם ּבְִקצֵ֤ה הַׁשָּמַ֙יִם֙ (ט)
\:מִׁשָּ֣ם אֲַקּבְצֵ֔ם והבואתים וַהֲבִֽיאֹותִים֙ אֶל־הַּמָקֹ֔ום אֲׁשֶ֣ר ּבָחְַ֔רּתִי לְׁשַּכֵ֥ן אֶת־ׁשְמִ֖י ׁשָֽם

מצודת דוד נחמיה פרק א פסוק ט

:'ושבתם - וכאשר תשיבו אלי אז אף אם יהיו הנדחים מכם בקצה השמים וכו (ט)

:את שמי - את שכינתי
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