
?מהי תפילה בשבילי

ערכה מרים נחושתן





שנעשית בדרך כלל בדרך של , טבעי -אל כוח עלהיא פנייה תפילה
, משאלההבעת

,  דתיאו כתפילה סדירה במסגרת פולחן
בפני הישות  האדם שופך את ליבו שבו , או אף כשיחתודההבעת

.  העליונה

בין התכנים של התפילה ניתן למצוא 
,בקשת הדרכה וסיוע

, סליחהובקשתעל מעשים וידוי
בקשת עזרה בעת צרה 

,  ייחול להגשמת משאלותאו 
כלפי מעלהשבח והודיה וכן ביטוי רגשות של 

תכני התפילה  

?מהם

?פניה למי

?איך נעשית

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%AA
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%95%D7%93%D7%90%D7%94_%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%90&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%93%D7%95%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%94


המעמיקים מרגישים צורך  
,  להתפלל  תמיד הם מבינים

למרות ששגרת החיים קיימת ואין 
.  היא לא מושלמת, צרות

הם מבינים שלא ניתן להגשים  
הכל ולא בטוח שהשגרה תישאר  

.תמיד טובה

'תפילה היא  ביטוי עיקרי לאמונה בה

כי יש לו חסרונות והוא משתוקק  , אדם מתפלל
.להשלימם

רוב האנשים מרגישים צורך  
.  להתפלל כאשר שגרת החיים נפגעת

, מחלה
,  צרה

, פרנסה נפגמת
,  אויבים קמים עליו

.חברים מפנים לו עורף



מושגי יסוד בתפילה

סידור  
מחזור תפילה

וא ספר המרכז בתוכו את התפילות  ה

שמתפלל יהודי בימי החול וביום  

ואת החשובות שבתפילות  , השבת

. החגים

הסידור מלווה את היהודי מלידתו 

ספר החיים של  "ועד מותו והוא 

"היהדות

ספר תפילות לאחד או יותר ממועדי השנה  

.  היהודיים

לכל מועד יש תפילות רבות ופיוטים ולכן לכל  

. חג הוציאו מחזור שמרכז את תפילות החג

,  מחזור ליום הכיפורים, מחזור לראש השנה

.וכומחזור לשלושת הרגלים 



:מספר תפילות ביום חול

:מספר תפילות בשבת

:מספר תפילות ביום הכיפורים

.תפילה אישית

.תפילה מנוסחת



:  מספר תפילות ביום חול
שלש

מנחה, שחרית, ערבית

: מספר תפילות בשבת
ארבע

מנחה, מוסף, שחרית, ערבית
: מספר תפילות ביום הכיפורים

חמש  
.מנחה ונעילה, מוסף, שחרית, ערבית

פניה לאל מסיבה כלשהיא : תפילה אישית
.בלשונו של האדם

פניה לאל בזמנים קבועים  : תפילה מנוסחת
.ובנוסח קבוע



חלקים בתפילה-שחרית

ברכות השחר

ברכות התורה

פסוקי דזמרא

וברכותיהקריאת שמע 

תפילה עמידה

שיר של יום

עלינו לשבח

ְרכוֹת ַהַשַחר בִּ
קבוצה של ברכות הנאמרות לפני תפילת  

שחרית כדי לבטא הודיה על החיים  
.המתחדשים מדי יום לאחר השינה

הברכות  נתקנו הברכות על כל פעולה ופעולה  
שעושה האדם בעת קימתו והשכמתו בבוקר 

אך לאורך הדורות  , בשעה שנהנה מדברים אלו
השתנה המנהג וכיום מקובל לומר את 

.הברכות בבית הכנסת לפני תפילת שחרית



י ְלָפֶניָך ֶמֶלְך ַחי ְוַקָים י ְבֶחְמָלה, מוָדה ֲאנִּ ְשָמתִּ י נִּ ,  ֶשֶהֱחַזְרָת בִּ
:ַרָבה ֱאמּוָנֶתָך

ְצוָתיו , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ´ָברּוְך ַאָתה ה ְדָשנּו ְבמִּ ֲאֶשר קִּ
ם יַלת ָיַדיִּ ָּונּו ַעל ְנטִּ :ְוצִּ

ֲאֶשר ָיַצר ֶאת ָהָאָדם  , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ´ָברּוְך ַאָתה ה
ים . ְבָחְכָמה יםּוָבָרא בו ְנָקבִּ ים . ְנָקבִּ יםֲחלּולִּ ָגלּוי ְוָידּוַע . ֲחלּולִּ

ְפֵני  ֵסאלִּ ם כִּ ָסֵתםְכבוֶדָך ֶשאִּ ָפֵתַח ֶאָחד  יִּ ם יִּ ֶאָחד ֵמֶהם או אִּ
ְתַקֵיםֵמֶהם ֵאי ֶאְפַשר  ּלּוְלהִּ , ´ָברּוְך ַאָתה ה.  ָשָעה ֶאָחתֲאפִּ

יא ַלֲעשות :רוֵפא ָכל ָבָשר ּוַמְפלִּ

י ְטהוָרה. ֱאלַהי .  ְיַצְרָתּהַאָתה . ְבָראָתּהַאָתה . ְנָשָמה ֶשָנַתָת בִּ
י י. ַאָתה ְנַפְחָתּה בִּ ְרבִּ ְטָלּה  . ְוַאָתה ְמַשְמָרּה ְבקִּ יד לִּ ְוַאָתה ָעתִּ

יד ָלבא י ֶלָעתִּ יָרּה בִּ י ּוְלַהֲחזִּ ֶמנִּ י . מִּ ְרבִּ ָכל ְזַמן ֶשַהְנָשָמה ְבקִּ
י ְלָפֶניָך ה בוןֲאבוַתיֵואלֵהיֱאלַהי´ מוֶדה ֲאנִּ יםרִּ .  ָכל ַהַמֲעשִּ

ים  , ´ָברּוְך ַאָתה ה. ֲאדון ָכל ַהְנָשמות ְפָגרִּ יר ְנָשמות לִּ ַהַמֲחזִּ
ים :ֵמתִּ

יַהנוֵתן , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ´ָברּוְך ַאָתה ה ין ֵבין ַלֶשְכוִּ יָנה ְלַהְבחִּ בִּ
:יום ּוֵבין ָלְיָלה
יםפוֵקַח , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ´ָברּוְך ַאָתה ה ְורִּ :עִּ
ים, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ´ָברּוְך ַאָתה ה יר ֲאסּורִּ :ַמתִּ
ים, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ´ָברּוְך ַאָתה ה :זוֵקף ְכפּופִּ
ים, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ´ָברּוְך ַאָתה ה יש ֲעֻרמִּ :ַמְלבִּ
:ַהנוֵתן ַלָיֵעף כחַ , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ´ָברּוְך ַאָתה ה
ם, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ´ָברּוְך ַאָתה ה :רוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָמיִּ
ְצֲעֵדי ָגֶבר, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ´ָברּוְך ַאָתה ה ין מִּ :ַהֵמכִּ
י, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ´ָברּוְך ַאָתה ה י ָכל ָצְרכִּ :ֶשָעָשה לִּ
ְגבּוָרה, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ´ָברּוְך ַאָתה ה ְשָרֵאל בִּ :אוֵזר יִּ
ְפָאָרה, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ´ָברּוְך ַאָתה ה ְשָרֵאל ְבתִּ :עוֵטר יִּ
י גוָיה, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ´ָברּוְך ַאָתה ה :ֶשּלא ָעַשנִּ
ְפָחה, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ´ָברּוְך ַאָתה ה י שִּ :ֶשּלא ָעַשנִּ

ְרצונו י כִּ :ָברּוְך ֶשָעַשנִּ
יר ֶחְבֵלי ֵשָנה ֵמֵעיַני  , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ´ָברּוְך ַאָתה ה ַהַמֲעבִּ

:ּוְתנּוָמה ֵמַעְפַעָפי

ברכות השחר



ברכות התורה ממוקמות בסיומם  
.של ברכות השחר

שלוש ברכות שלאחר אמירתן רשאי  
: האדם לומר וללמוד דברי תורה

משנה  , תורה
,  האחת על דברי תורה

השנייה בקשה שדברי התורה יהיו 
ערבים לנו

שבחר בנו  ' והשלישית הודאה לה
.לנתינת התורה

ֲאֶשר  , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ´ָברּוְך ַאָתה ה
ְבֵרי תוָרה ָּונּו ַעל דִּ ְצוָתיו ְוצִּ ְדָשנּו ְבמִּ :קִּ

ינּו  ´ ַהֲעֵרב ָנא הוְ  ְבֵרי תוָרְתָך ְבפִּ ֱאלֵהינּו ֶאת דִּ
ְשָרֵאל יות ַעְמָך ֵבית יִּ יפִּ ְהֶיה ֲאַנְחנּו . ּוְבפִּ ְונִּ

ְוֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינּו ֻכָּלנּו יוְדֵעי ְשֶמָך  
ְשָמּה ַהְמַלֵמד  , ´ָברּוְך ַאָתה ה. ְולוְמֵדי תוָרְתָך לִּ

ְשָרֵאל :תוָרה ְלַעמו יִּ

ֲאֶשר ָבַחר  , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ´ָברּוְך ַאָתה ה
ים ְוָנַתן ָלנּו ֶאת תוָרתו ָכל ָהַעמִּ ָברּוְך ַאָתה . ָבנּו מִּ

:נוֵתן ַהתוָרה, ´ה

: ברכות התורה



קריאת שמע
בתפילת שחרית ובתפילת ערבית נקבעה  
החובה מן התורה לומר את הפסוק שמע 

... " ישראל
.ובייחודו' זו הצהרת האמונה בה

:  חכמים קבעו שיש לקרוא שלוש פרשיות
.והיה אם שמוע ופרשת ציצית, שמע

שָרֵאל ה :ֶאָחד' ֱאלֵהינּו ה' ְשַמע יִּ
:ָברּוְך ֵשם ְכבוד ַמְלכּותו ְלעוָלם ָוֶעד-בלחש 

:ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְשָך ּוְבָכל ְמאֶדָךֱאלֶהיָך' ְוָאַהְבָת ֵאת ה
י  ים ָהֵאֶּלה ֲאֶשר ָאנכִּ : ַהיום ַעל ְלָבֶבָךְמַצְּוָךְוָהיּו ַהְדָברִּ

ַנְנָתם ְבְתָך ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְך ְושִּ ַבְרָת ָבם ְבשִּ : ּוְבקּוֶמָךּוְבָשְכְבָךְלָבֶניָך ְודִּ
:ֵבין ֵעיֶניָךְלטָטפתּוְקַשְרָתם ְלאות ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו 

ְשָעֶריָך :ּוְכַתְבָתם ַעל ְמֻזזות ֵביֶתָך ּובִּ

ְשְמעּו ֶאל  ם ָשמַע תִּ ְצוַתיְוָהָיה אִּ י ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהיום ְלַאֲהָבה  מִּ ֲאֶשר ָאנכִּ
:ּוְלָעְבדו ְבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְשֶכםֱאלֵהיֶכם' ֶאת ה

ְצָהֶרָך ירְשָך ְויִּ תו יוֶרה ּוַמְלקוש ְוָאַסְפָת ְדָגֶנָך ְותִּ י ְמַטר ַאְרְצֶכם ְבעִּ :ְוָנַתתִּ
ְבֶהְמֶתָך ְוָאַכְלָת ְושָבְעָת  י ֵעשב ְבשְדָך לִּ :ְוָנַתתִּ

ים   ים ֲאֵחרִּ ְפֶתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶתם ַוֲעַבְדֶתם ֱאלהִּ ָשְמרּו ָלֶכם ֶפן יִּ הִּ
יֶתם ְשַתֲחוִּ :ָלֶהםְוהִּ

ְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לא ' ְוָחָרה ַאף ה ם ְולא יִּ ֵתןָבֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָשַמיִּ ֶאת  תִּ
:נֵתן ָלֶכם' ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהטָבה ֲאֶשר ה

ְושְמֶתם ֶאת ְדָבַרי ֵאֶּלה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְשֶכם ּוְקַשְרֶתם אָתם ְלאות ַעל  
:ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטוָטפת ֵבין ֵעיֵניֶכם

ְבְתָך ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְך  ַמְדֶתם אָתם ֶאת ְבֵניֶכם ְלַדֵבר ָבם ְבשִּ ּוְבָשְכְבָךְולִּ
:ּוְבקּוֶמָך

ְשָעֶריָך :ּוְכַתְבָתם ַעל ְמזּוזות ֵביֶתָך ּובִּ
ְשַבע ה יֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשר נִּ ְרבּו ְיֵמיֶכם וִּ ָלֵתת  ַלֲאבֵתיֶכם' ְלַמַען יִּ

ם ַעל ָהָאֶרץ יֵמי ַהָשַמיִּ :ָלֶהם כִּ

:ֶאל מֶשה ֵּלאמר' ַויאֶמר ה
ת יצִּ שָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם ְוָעשּו ָלֶהם צִּ ַעל ַכְנֵפי ַדֵבר ֶאל ְבֵני יִּ

ְגֵדיֶהם  יל ְתֵכֶלתְלדרָתםבִּ ת ַהָכָנף ְפתִּ יצִּ :ְוָנְתנּו ַעל צִּ
ְצות ה יֶתם אתו ּוְזַכְרֶתם ֶאת ָכל מִּ ת ּוְראִּ יצִּ ' ְוָהָיה ָלֶכם ְלצִּ

ַוֲעשיֶתם אָתם ְולא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאֶשר 
ים ַאֲחֵריֶהם :ַאֶתם זנִּ

ְזְכרּו ַוֲעשיֶתם ֶאת ָכל  ְצוָתיְלַמַען תִּ ים  מִּ יֶתם ְקדשִּ ְהיִּ וִּ
:ֵלאלֵהיֶכם

י ה ְהיות  ֱאלֵהיֶכם' ֲאנִּ ם לִּ ְצַריִּ י ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ מִּ ֲאֶשר הוֵצאתִּ
ים י ה, ָלֶכם ֵלאלהִּ .ֱאֶמת: ֱאלֵהיֶכם' ֲאנִּ



(19)תפילת העמידה תפילת שמונה עשרה 
:  מהווה את מרכז התפילה בכל התפילות היהודיות

ותפילת נעילה הנאמרת ביום , מוסף, ערבית, מנחה, שחרית
.  הכיפורים

,  היא תוקנה על ידי אנשי כנסת הגדולה כנגד קורבנות בית המקדש
.  ולפיכך היא אחת מהתפילות העתיקות ביותר בסידור התפילה

:תפילת העמידה  תוקנה משלוש חטיבות
'ברכות בשבח ה3

בקשות13
.ברכות הודאה3

".המינים"בהמשך הוספה ברכת . ברכות18בתחילה כללה 



.אנשים התפללו בזמן שהרגישו צורך להתפלל. תפילות במקרא הן ספונטאניות ולא מנוסחות

?מתי התפללהאדם

.תפילה על סדום שלא תחרבאברהם  

תפילה להריון  –עקרה .יצחק ורבקה

.  הצלה מידי עשיו וחייליויעקב

לאפשר לו להיכנס  , ה לא ישמיד את עם ישראל"לאחר חטא העגל שהקבמשה

.לרפואת מרים מצרעתה. י"לא

.התפלל עם הקטורת שתיעצר. כאשר הייתה מגפהאהרון

.אחרי המפלה במלחמת העייהושע

.כאשר עלו פלישתים למלחמת  על ישראלשמואל

.ספר תהילים כולו תפילותדוד

.שתשרה שכינה ויתקבלו התפילות, בחנוכת המקדש הראשוןשלמה

.מלחמתו בנביאי הבעל בהר הכרמל שתרד אש מן השמיםאליהו הנביא

.שיחיה הבן של האשה השונמית לאחר מותו.אלישע הנביא

כאשר עמד למות ממחלתו  .חזקיה המלך



יא ְתַפֵּלל ַעל; ָמַרת ָנֶפש, י ְוהִּ ְבֶכה' , ה-ַותִּ .  ּוָבֹכה תִּ

ֹדר ֶנֶדר ַוֹתאַמר ם' ה, יא ַותִּ י ְוֹלא-ְצָבאוֹת אִּ י ֲאָמֶתָך ּוְזַכְרַתנִּ ְרֶאה ָבֳענִּ ְשַכח ֶאת-ָרֹאה תִּ ,  ֲאָמֶתָך-תִּ

ים,   ְוָנַתָתה ַלֲאָמְתָך יו ַליהָוה ָכל--ֶזַרע ֲאָנשִּ .  ֹראשוֹ -ַיֲעֶלה ַעל-ּומוָֹרה ֹלא, ְיֵמי ַחָייו-ּוְנַתתִּ

ְרְבָתה י הִּ ְפֵני ה, יב ְוָהָיה כִּ ְתַפֵּלל לִּ י'; ְלהִּ יהָ -ֹשֵמר ֶאת, ְוֵעלִּ .  פִּ

יא , יג ְוַחָנה ָבּה-ְמַדֶבֶרת ַעלהִּ ָשֵמעַ , ַרק ְשָפֶתיָה ָנעוֹת--לִּ י; ְוקוָֹלּה ֹלא יִּ ֹכָרה, ַוַיְחְשֶבָה ֵעלִּ .  ְלשִּ

י ין-ַעד, יד ַוֹיאֶמר ֵאֶליָה ֵעלִּ ְשַתָכרִּ י ֶאת; ָמַתי תִּ ירִּ ְך, ֵייֵנְך-ָהסִּ .  ֵמָעָליִּ

י, טו ַוַתַען ַחָנה ַוֹתאֶמר ָשה ְקַשת, ֹלא ֲאֹדנִּ י-אִּ י, רּוַח ָאֹנכִּ יתִּ ן ְוֵשָכר ֹלא ָשתִּ י-ָוֶאְשֹפְך ֶאת; ְוַייִּ ,  ַנְפשִּ

ְפֵני ה .  'לִּ

ֵתן-טז ַאל ְפֵני, ֲאָמְתָך-ֶאת, תִּ ָיַעל-ַבת, לִּ י:  ְבלִּ י-כִּ י ְוַכְעסִּ יחִּ י ַעד, ֵמֹרב שִּ ַבְרתִּ .   ֵהָנה-דִּ

י ַוֹיאֶמר י ְלָשלוֹם, יז ַוַיַען ֵעלִּ ְשָרֵאל; ְלכִּ ֵתן ֶאת, ֵואֹלֵהי יִּ מוֹ , ֲאֶשר ָשַאְלְת , ֵשָלֵתְך-יִּ .  ֵמעִּ

ְפָחְתָך ֵחן ְבֵעיֶניָך, ַוֹתאֶמריח ְמָצא שִּ ָשה ְלַדְרָכּה ַוֹתאַכל; תִּ .   ָלּה עוֹד-ָהיּו-ּוָפֶניָה ֹלא, ַוֵתֶלְך ָהאִּ

מּו ַבֹבֶקר ְפֵני ה, יט ַוַיְשכִּ ְשַתֲחוּו לִּ ַחָנה  -ַוֵיַדע ֶאְלָקָנה ֶאת; ָהָרָמָתה, ֵביָתם-ַוָיֻשבּו ַוָיֹבאּו ֶאל', ַויִּ

ְשתוֹ  ְזְכֶרָה ה, אִּ .  'ַויִּ

ים ְתֻקפוֹת ַהָימִּ י לִּ ְקָרא ֶאת; ַוַתַהר ַחָנה ַוֵתֶלד ֵבן, כ ַוְיהִּ י ֵמה, ְשמוֹ ְשמּוֵאל-ַותִּ יו' כִּ ְלתִּ .ְשאִּ



חנה התפללה פעמיים

תפילה ראשונה בבואה למשכן בשילה שפכה . א

.'את לבה לפני ה

היא ביקשה בן והבטיחה להקדיש אותו לעבודת  

'ה

בקשה-סוג התפילה 

הנער גדל חנה  . לאחר שהתגשמה משאלתה. ב

באה לקיים את הנדר והביאה את בנה כדי  

.  להקדישו לעבודת המשכן

".שירת חנה"תפילה הידועה כ 

ה"גדול לקבשבחתוכנה 

. גדולה על מילוי המשאלהההודא



כשנולד לה  ', היא תפילה שהתפללה חנה להתפילת חנה

.לאחר עשר שנות עקרות, הנביאשמואלבנה

כתפילת הודיה על הולדת  , על פי פשוטו חנה היא שחיברה תפילה זו

בנה שמואל

מכאן למתפלל  -" וחנה היא מדברת על לבה•

.לבושיכוןצריך

שיחתוך  מכאן למתפלל -" רק שפתיה נעות"•

.בשפתיו

להגביה קולו שאסור , מכאן-" וקולה לא ישמע"•

.בתפלתו

אסור לו שיכורש, מכאן-" ויחשבה עלי לשכרה"•

.להתפלל

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%94_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8


פעולתה של התפילה–ג 

שבהתעוררות שלנו  , ה חוק בבריאה”קבע הקב

להתקרב אל ריבונו של עולם ולבקש ממנו  מלמטה

,  יתעורר הוא מלמעלה להשפיע עלינו טוב, ברכה

ועניין זה מוזכר  . לפי צרכינו ולפי צורך העולם

.בזוהר הקדוש במקומות רבים

ישפיע טובה לעולם  ’ גם כאשר ראוי שה, כלומר

פעמים שהיא מתעכבת עד אשר ידע , או לאדם

.’האדם את מצוקתו ויתפלל מקירות ליבו לה

,  התמידי של העולםתפילה לקיומו . א
כגון  , תפילה על דברים מסוימים. ב

בקשה להינצל מצרה או לזכות בתוספת 
.ברכה

סוגי תפילות  

?האם כל תפילה מתקבלת



, שבדרך כלל תפילותיהם נתקבלו, ואף גדולי הצדיקים
שכשחטאו , ומי לנו גדול ממשה רבנו. פעמים שלא נתקבלו

עמד  , לכלותם’ ישראל בחטא העגל ובחטא המרגלים ואמר ה
(.  במדבר יד; שמות לב)וסלח לישראל ’ בתפילה עד שניחם ה

אמר , שיזכה להיכנס לארץ ישראל, וכשבא להתחנן על עצמו
”  ַאל תוֶֹסף ַדֵבר ֵאַלי עוֹד ַבָדָבר ַהֶזה, ַרב ָלְך“: ה”לו הקב

(.כו, דברים ג)

ולא יחשוב שאם , לפיכך צריך אדם להתאמץ מאוד בתפילתו
אלא ימשיך , ה למלא את מבוקשו”הוא מתפלל חייב הקב

ובוודאי תפילתו  , ה שומע את תפילתו”וידע שהקב, ויתפלל
.כיצד ומתי, אלא שאין אנו יודעים איך, פועלת לטובה



האם חיובה מהתורה–ד 

, מצווה מן התורה להתפלל בכל יוםם ”הרמב

, ”ֱאלוֵֹהיֶכם’ ֵאת הַוֲעַבְדֶתם“(: כה, שמות כג)שנאמר 

יָרא ְוֹאתוֹ  ’ ֶאת ה“(: יג, דברים ו)וכן נאמר  ֱאֹלוֶהיָך תִּ

. ”ַתֲעֹבד

בתפילה אחת בכל יום יוצא אדם ידי חובת מצוות  

.  התפילה מהתורה

שיפתח את התפילה בשבח  : וחיוב המצווה כך הוא

, ’לה

, ומתוך כך ישאל את צרכיו

.  יתברך’ ויסיים בהודאה על הטובה שהשפיע לו ה

אין חובה מהתורה להתפלל בכל יוםן ”לדעת הרמב

ואנשי כנסת הגדולה הם שתיקנו את התפילות בכל  

.  יום

ן יש מצווה מהתורה  ”ורק בעת צרה לדעת הרמב

י ָתֹבאּו  “וכפי שלמדנו , בתפילה’ לפנות אל ה ְוכִּ

ְלָחָמה ְבַאְרְצֶכם ַעל ַהַצר ַהֹצֵרר ֶאְתֶכם ַוֲהֵרֹעֶתם  , מִּ

ְפֵני ה ְזַכְרֶתם לִּ ֱאלוֵֹהיֶכם ְונוַֹשְעֶתם  ’ ַבֲחֹצְצרוֹת ְונִּ

(:  ט, במדבר י. )”ֵמֹאְיֵביֶכם



ן"רמבם"רמבנקודת השוואה

מקור החיוב  
להתפלל בכל יום

התורה חייבה פעם  
ביום

.חכמים חייבו  שלש פעמים ביום

'ועבדתם את המקור הלימוד

אותו תעבוד

.לעבדו בכל לבבכם
היא תפילה' עבודת ה

בפסוקים מתכוונת לקיום מצוות  ' עבודת ה

.ולא לתפילה
וחכמים הם שקבעו להתפלל

.חכמים קבעוחכמים קבעונוסח התפילה

נקבע על ידי חכמיםמבנה התפילה

פותח בשבח

מבקש צרכיו
מודה  

נקבע על ידי חכמים

פותח בשבח

מבקש צרכיו
מודה  

התורה חייבההתורה חייבהתפילה בעת צרה



תקנת התפילה על ידי אנשי כנסת –ה 

הגדולה

אנשי כנסת הגדולה תקנו את התפילות  
והברכות  

תקנו את נוסח תפילת שמונה עשרה ואת  
,  נוסח כל הברכות

ובכללן ברכות קריאת שמע 
. וברכות הנהנין

שחרית  , והם תקנו את שלוש התפילות
,  מנחה וערבית

.וערבית כרשות, שחרית ומנחה כחובה

:אנשי הכנסת הגדולה
שהוקם בתחילת , חברי בית הדין של עזרא הסופר

אנשי כנסת ‘הם הנקראים , ימי בית המקדש השני
והיה זה בית הדין הגדול ביותר שהוקם אי  . ’הגדולה

. פעם בישראל
, מאה ועשרים זקנים היו חברים בו

,  וביניהם נביאים וחכמים
,  חנניה ומישאל, דניאל, מלאכי, זכריה, חגי: כמו

, בלשן וזרובבל, עזריה ונחמיה בן חכליה ומרדכי
.והאחרון שבהם היה שמעון הצדיק



.מנחה וערבית , חכמים קבעו נוסח אחיד החוזר במשך כל שלושת התפילות שחרית

.  שמקשה על האדם לכוון, בגלל שהנוסח קבוע התפילה הופכת לדבר שגרתי: חסרון 
י החכמים מנוסח בשפה מכובדת וראויה לעומת תפילה אישית של כל  "נוסח אחיד שנקבע ע:  יתרון

.בשפה נמוכהלהאמראדם שיכולה 

מכיוון שהאנשים  לא  , ם כותב שהבעיה החמירה לאחר חורבן בית ראשון והיציאה לגלות”הרמב
.  גם בשפות אחרות לא הייתה תפילה מנוסחת. ידעו את הלשון העברית ולא יכלו להתפלל בשפה זו

.לכן התפללו בשפה נמוכה שאינה ראויה לתפילה
.'שראוי לומר אותו לפני ה, בעקבות כך אנשי הכנסת הגדולה חיברו נוסח אחיד בשפה העברית

.חסרון נוסף  בתפילה אישית שהאדם יבקש רק מה שהוא צריך בלי להתחשב בצרכי אחרים
יתרון נוסף של תפילה מנוסחת שהיא כוללת את כל הצרכים הפרטיים של כל אדם וגם צרכים של  

.  כלל ישראל
.  בנוסף לכך נוסח זה כולל בתוכו כוונות עומק פנימיות  של אנשי כנסת הגדולה מתקני התפילה

הנוסח הקבוע–ו



מנוסחתובתפילהאישיתבתפילהוחסרונותיתרונות .

תפילה אישית  תפילה מנוסחת ואחידה

קשה לכוון בה בגלל שהיא  כוונה
.שגרתית

כי באה מעומק . קל לכוון בה

הלב על מה שאדם צריך באותו  
.זמן

י גדולי ישראל בשפה  "נוסחה ערמת ניסוח התפילה
.מכובדת

י כל אדם באופן  "מנוסחת ע

אישי ויש חשש שהאדם יפנה  
.לאל בשפה נמוכה

סוג הבקשות שיכלול 
.אדם בתפילתו

אדם יבקש בתפילתו רק על צרכיו 

.ולא יחשוב על צרכי הכלל

זקוק לרפואה יבקש רק  : לדוגמא
.על הרפואה

התפילה כוללת בתוכה את כל  

.הבקשות האישיות והכלליות

.על היחיד ועל העם



נקבעו שלוש תפילות ביום
.הבסיס לכך הוא תפילת האבות

שהוא זה שהתחיל להאיר את העולם  , שחריתאבינו תיקן את תפילתאברהם
.  ולכן קבע את תפילתו בעת שהחמה החלה לזרוח, באמונתו

תפילת מנחה מבטאת את . ממשיך דרך אביו . מנחהאבינו תיקן את תפילתיצחק
. שכל היום נמשך מכוחה של האמונה, ההמשכיות

יעקב התמודד עם קשיים רבים  ולכן תיקן  . ערביתאבינו תיקן את תפילת יעקב
אפשר  , כשהמציאות אינה מאירה את פניה, שגם בחושך, את תפילת הלילה

.ומתוך כך לגלות אור עליון נצחי, ה”להתקשר לקב

החסידים והצדיקים שהמשיכו ללכת בדרך האבות והתפללו כל יום שלוש  
.  תפילות

אנשי הכנסת הגדולה קבעו ששלושת התפילות יהיו כנגד קרבנות הציבור  
.שהקריבו כל יום בבית המקדש

תפילת שחרית-תמיד של שחר
תפילת מנחה-תמיד של בין הערביים 

.תפילת ערבית-בלילה הקטירו על המזבח  חלבים ואיברים 
.תפילת מוסף-קרבן מוסף שהוקרב בימים טובים  ושבתות

הקרבנותזמני התפילות נקבעו על פי זמני 

תקנת שלוש תפילות–ז 



,  אמוראים התאוננו על הקושי לכוון בתפילה
ופעם  . שמעולם לא הצליח לכוון בכל התפילה, אומר על עצמורבי חייא

מי יותר חשוב  , התחיל להרהר באמצעיתה, כשניסה להתרכז בכל התפילה
.  שר פלוני או אלמוני, לפני המלך

.  אני מניתי אפרוחים בתפילה: שמואל אמר
.  אני מניתי בתפילה את שורות הבניין:רבי בון בר חייא אמר

.בכל זאת אין לומר איני יכול לכוון אזלא אתפלל
.  עצם העובדה שאדם רצה להתפלל הרי הביע דעתו שהוא קשור לאל

.לכן גם אם אדם מצליח לכוון רק בחלק מן הברכות  גם זה טוב

שעל ידה התפילה עולה , שהכוונה היא כנפיים, י הקדוש אמרו"בשם האר
הרי שאין לתפילתה כנפיים  , לכן אשה שמתפללת בלא כוונה. ומתקבלת

.והתפילה ממתינה עד אשר תתפלל תפילה אחת בכוונה, לעלות
כאשר זוכה להתפלל פעם אחת בכוונה אז כל תפילותיה שהתפללה בלי  

.כוונה יעלו יחד עם תפילה זו
תפילה אחת בכוונה פותחת את שערי השמים לשאר תפילות שהיו בלי  

.כוונה

אף  , כל שכיוונה את ליבה בברכה הראשונה של שמונה עשרה, להלכה
יצאה ידי חובתה–שאת שאר התפילה אמרה בלא כוונה 

כוונה והמתקשים לכוון–ח 

.תפילה מצריכה כוונה
?  מהי כוונה

וכך היו עושים חסידים ואנשי  "
שהיו מתבודדים ומכוונים  , מעשה

בתפילתם עד שהיו מגיעים  
ולהתגברות  , להתפשטות הגשמיות

עד שהיו מגיעים קרוב  , כח השכלי
ואם תבוא לו מחשבה  . למעלת הנבואה

ישתוק עד  , אחרת בתוך התפילה
"שתתבטל המחשבה

:שתי כוונות יש לכוון בתפילה
שתכוון המתפללת שהיא עומדת  . 1

לפני מלך מלכי המלכים ותימלא  
.ביראה ואהבה

שתכוון ליבה למה שהיא אומרת . 2
.בפיה


