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משימה

גמרא
 גמרא

דף משימה

דמיינו שאתם חז"ל - אחרי שלמדתם מהתורה שצריך להתפלל- 
("לאהבה את ה' אלקיכם ולעבדו בכל לבבכם" דברים י"א, י"ג)

עליכם להחליט מהו התפילה שאותה יתפללו בני ישראל לדורי דורות!!
עליכם להחליט על הדברים הבאים:

כמה פעמים צריך להתפלל? -  פעם ביום? שבוע? שנה?1.

מתי צריך להתפלל? - זמנים ביום? 2.

מה צריך לעשות בתפילה? 3.

מי צריך להתפלל? 4.
חשוב מאוד שתוכלו לנמק למה החלטתם את כל החוקים הללו!-



חיפוש: מה זה שעה זמנית?

חז"ל חילקו את היום מנץ החמה עד 
לשקיעה לשנים-עשר חלקים. 

כל חלק נקראת שעה זמנית. 

שעה זמנית



https://youtu.be/xs9hfF3UP
QY 

 זריחה - לשקיעה:
לחלק ל-12 חלקים שווים

https://youtu.be/xs9hfF3UPQY
https://youtu.be/xs9hfF3UPQY


זמן תפילת שחרית

משנה מתוך הגמרא

ַמְתִני׳:

ַחר ַעד ֲחצֹות.  ַ ת ַהׁשּ ִפּלַ ּתְ
ע  י ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַעד ַאְרּבַ ַרּבִ

עֹות. ׁשָ



דעת תנא קמא

עד חצות



דעת רבי יהודה

עד ארבע שעות



משנה - דף כו עמוד א

פירוש המשנהמשנה
ַחר: ַעד ֲחצֹות  ַ ת ַהׁשּ ִפּלַ  ּתְ

עֹות. ר׳ ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַעד ד׳ ׁשָ

ְנָחה: ַעד ָהֶעֶרב.  ת ַהּמִ ִפּלַ ּתְ
ְנָחה.  י ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַעד ְּפַלג ַהּמִ ַרּבִ

ת ָהֶעֶרב ֵאין ָלּה ֶקַבע. ִפּלַ ּתְ

ל ַהּיֹום.  ל מּוָסִפים: ּכָ ְוׁשֶ
עֹות.    ר׳ ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַעד ז׳ ׁשָ

לדעת תנא קמא: 
זמן תפלת השחר הוא:עד חצות היום. 

ר' יהודה אומר: 
זמן תפילת שחרית מוגבל עד ארבע שעות מזריחת 

השמש בלבד. 

זמן תפלת המנחה לדעת תנא קמא הוא: 
 עד הערב. 

ור' יהודה אומר: עד פלג המנחה בלבד.



משנה - דף כו עמוד א

פירוש המשנה -המשךמשנה

ַחר: ַעד ֲחצֹות  ַ ת ַהׁשּ ִפּלַ  ּתְ
עֹות. ר׳ ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַעד ד׳ ׁשָ

ְנָחה: ַעד ָהֶעֶרב.  ת ַהּמִ ִפּלַ ּתְ
ְנָחה.  י ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַעד ְּפַלג ַהּמִ ַרּבִ

ת ָהֶעֶרב ֵאין ָלּה ֶקַבע. ִפּלַ ּתְ

ל ַהּיֹום.  ל מּוָסִפים: ּכָ ְוׁשֶ
עֹות.    ר׳ ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַעד ז׳ ׁשָ

תפלת הערב: 
אין לה קבע, שזמנה אינו מוגבל עד לשעה 

מסויימת בלילה, וזמנה במשך כל הלילה. 

והזמן של מוספים (תפלת מוסף): 
לדעת תנא קמא הוא: 

כל היום. 

 ור' יהודה אומר: 
הזמן מוגבל עד לשבע שעות מן הזריחה.



למה הזמן כל כך חשוב בתפילה? 

https://www.youtube.co
m/watch?v=yj86RtZaEn

 4&ab_channel=PHP

https://www.youtube.com/wa
tch?v=NxClTxKQHNo&ab_ch

 annel=NBA

https://www.youtube.com/watch?v=yj86RtZaEn4&ab_channel=PHP
https://www.youtube.com/watch?v=yj86RtZaEn4&ab_channel=PHP
https://www.youtube.com/watch?v=yj86RtZaEn4&ab_channel=PHP
https://www.youtube.com/watch?v=NxClTxKQHNo&ab_channel=NBA
https://www.youtube.com/watch?v=NxClTxKQHNo&ab_channel=NBA
https://www.youtube.com/watch?v=NxClTxKQHNo&ab_channel=NBA


חיפוש: זמני תפילות

זמני תפילות - סיכום למחברת
תנא קמא: רבי יהודה: 

עד חצות 4 שעות תפילת השחר

עד השקיעה עד פלג המנחה תפילת מנחה

כל הלילה תפילת ערבית

כל היום שעות 7 תפילת מוסף
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