
 בס"ד

 מקורה של מצות התפילה -1תפילה לאל חיי 

 / רבי יהודה הלוי מאמר שלישי  -ספר הכוזרי 

בדרך זו תהיה שעת התפלה לחסיד כגרעין הזמן ופריו ושאר השעות תהיינה לו כדרכים  כל מלה מחשבה עמה וכונה בה

 המוליכות אל שעה זו שלבואה הוא מצפה

 

 רבי נחמן /קמא סימן ט  מהדורא -ספר ליקוטי מוהר"ן 

יל זֶׁ  ְשבִּ י". ּובִּ ּיָּ ה ְלֵאל חַּ לָּ ים מ"ב(: "ְתפִּ לִּ כָּתּוב )ְתהִּ ה, ְכמֹו שֶׁ לָּ ְתפִּ ין ֵמהַּ ְבלִּ ּיּות ְמקַּ חִּ ר הַּ קַּ י עִּ י כִּ חֹו, כִּ ל כֹּ ֵלל ְבכָּ ְתפַּ יְך ְלהִּ רִּ ה צָּ

ּיֹות חֹו ְבאֹותִּ יס כֹּ ְכנִּ חֹו ּומַּ ל כֹּ ֵלל ְבכָּ ְתפַּ מִּ ה  ְכשֶׁ בָּ ים )רַּ רִּ ְבקָּ ים לַּ שִּ ינַּת )ֵאיכָּה ג(: "ֲחדָּ ְבחִּ ם, בִּ חֹו שָּ ֵדש כֹּ ְתחַּ י נִּ ה, ֲאזַּ לָּ ְתפִּ הַּ

ְרּגּומֹו: יו ֱאמּונָּה", תַּ י יָּדָּ תּוב )ְשמֹות י"ז(: "וְַּיהִּ כָּ ה, ְכמֹו שֶׁ לָּ יא ְתפִּ י ֱאמּונָּה הִּ ָך"( ְוכּו'. כִּ ְצלֹו': ֱאמּונָּתֶׁ ן בִּ ישָֹּּ  'ְפרִּ

 

 / הרב קוק ראיה / עניני תפלה / התפלה המתמדת של הנשמהעולת 

התפלה היא האידיאל של כל עולמים. כל ההויה כולה למקור חייה היא עורגת, כל צמח וכל שיח, כל גרגר חול וכל רגב 

ל אדמה, כל אשר בו חיים נגלים וכל אשר בו חיים כמוסים, כל קטני היצירה וכל גדוליה, שחקי מעל ושרפי קודש, כ

הפרטיות שבכל יש, וכל כללותו, הכל הומה, שואף, עורג ושוקק לחמדת שלמות מקורו העליון, החי, הקדוש, הטהור 

והכביר. והאדם סופג את כל השקיקות הללו בכל עת.ובכל שעה, והוא מתרומם ומתעלה בתשוקות קדשו, ובא תור 

בחופש עזה בהגיון שיח קדשה למרחבי אל. מרומם אל אלה בתפלה, המכה גלי אורה, היוצאת -הגילוי לתשוקות רוממות

הוא האדם בתפלה את כל היצור, מאחד הוא עמו את כל היש, מעלה את הכל, מרומם את הכל למקור הברכה ומקור 

 החיים. 

  

 ספר בראשית פרק ב 

ם ְביֹום ֲעׂשֹות  ְראָּ בָּ ץ ְבהִּ רֶׁ אָּ ם ְוהָּ יִּ מַּ שָּ ה תֹוְלדֹות הַּ ים ה'ֵאלֶׁ ם: ֱאֹלהִּ יִּ מָּ ץ ְושָּ רֶׁ ב  אֶׁ ל ֵעׂשֶׁ ץ ְוכָּ רֶׁ אָּ ְהיֶׁה בָּ ם יִּ רֶׁ ה טֶׁ דֶׁ שָּ יחַּ הַּ ל ׂשִּ ְוכֹּ

ה טֶׁ  דֶׁ שָּ יר הַּ ְמטִּ ֹּא הִּ י ל ח כִּ ְצמָּ ם יִּ ה: ה'רֶׁ מָּ ֲאדָּ ת הָּ ד אֶׁ ֲעבֹּ ן לַּ יִּ ם אַּ דָּ ץ ְואָּ רֶׁ אָּ ל הָּ ים עַּ  ֱאֹלהִּ

 רש"י על בראשית פרק ב פסוק ה 

אלא על פתח הקרקע עמדו עד  ,בג' שכתוב ותוצא לא יצאובששי קודם שנברא אדם וכל עשב השדה עדיין לא צמח ו

לפי שאדם אין לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתן של גשמים וכשבא  .ומה טעם לא המטיר .ולמה כי לא המטיר .יום ו'

 וירדו וצמחו האילנות והדשאים: התפלל עליהםאדם וידע שהם צורך לעולם 

 

 זהר מנוקד/תרגום/ זהר חדש פרשת נח 

ְתחִּ  ֵרב, ְוהִּ ם חָּ עֹולָּ ל הָּ ה כָּ אָּ ה ְורָּ ֵתיבָּ ן הַּ א מִּ צָּ ּיָּ , ְכשֶׁ חַּ רּוְך הּוא ְלנֹּ דֹוש בָּ קָּ יב הַּ ה ֵהשִּ נָּן, מָּ בָּ נּו רַּ בֹונֹו תָּ ר, רִּ מַּ יו, ְואָּ לָּ ְבכֹות עָּ יל לִּ

יָך. ּיֹותֶׁ ל ְברִּ ֵחם עַּ יָּה ְלָך ְלרַּ חּום, הָּ ְקֵראתָּ רַּ ם, נִּ ל עֹולָּ  שֶׁ

דֹו קָּ יבֹו הַּ ְתְךֱהשִּ י אֹּ ה, כִּ כָּ שֹון רַּ י ְלְך ְבלָּ ְרתִּ מַּ אָּ ן שֶׁ ְזמַּ ה, ְולֹּא בִּ ת זֶׁ ְרתָּ אֶׁ מַּ ֵעת אָּ ה, כָּ ה שֹוטֶׁ רּוְך הּוא: רֹועֶׁ נַּי  ש בָּ יק ְלפָּ דִּ י צַּ יתִּ אִּ רָּ

ר כּו', ֲעֵׂשה ְלְך ֵתבַּ  ׂשָּ ל בָּ ֵחת כָּ בּול כּו' ְלשַּ מַּ ת הַּ יא אֶׁ י ֵמבִּ ְננִּ י הִּ ה, וֲַּאנִּ זֶׁ דֹור הַּ י בַּ ְרתִּ מַּ ְמְך, ְואָּ י עִּ ְבתִּ כַּ ְתעַּ ל זֶׁה הִּ ר. כָּ פֶׁ ת ֲעֵצי גֹּ

בְ  ה ְבלִּ ְכְנסָּ ֹּא נִּ ה, ל ֵתבָּ נֵָּצל בַּ ה תִּ תָּ אַּ ְעתָּ שֶׁ מַּ שָּ ז שֶׁ ם, ּוֵמאָּ עֹולָּ ל הָּ ים עַּ ֲחמִּ ֵקש רַּ ְתבַּ ה ְלְך ְכֵדי שֶׁ יתָּ ֵתבָּ ׂשִּ ם, ְועָּ עֹולָּ ת הָּ עַּ ְך רָּ

נֱֶׁאבַּ  ֵעת שֶׁ . ְוכָּ ְלתָּ צַּ נַּ ְונִּ ֵבר ְלפָּ יְך ְלדַּ ְחתָּ פִּ תַּ ם, פָּ עֹולָּ ים?!ד הָּ ֲחנּונִּ שֹות ְותַּ קָּ  י בַּ

כֹּ  ה ּומִּ רָּ ְטהֹּ ה הַּ ְבֵהמָּ ל הַּ כֹּ ח מִּ קַּ כָּתּוב )שם ח( וַּּיִּ נֹות, שֶׁ ְרבָּ יב עֹולֹות ְוקָּ ְקרִּ , הִּ חַּ ְך נֹּ ה כָּ אָּ רָּ הֹורֵכיוָּן שֶׁ טָּ עֹוף הַּ ֹלת  ל הָּ ל עֹּ עַּ וַּּיַּ

. ְזֵבחַּ מִּ ר  בַּ מַּ ל דֹוראָּ ֹּא ֵהֵגן עַּ חַּ ל . נֹּ חַּ ְך ּוֵבין נֹּ ר כָּ חַּ ֵאל אַּ ְׂשרָּ יּו ְליִּ הָּ ים שֶׁ יקִּ דִּ צַּ ה ֵבין הַּ ן, בֹּא ּוְרֵאה מַּ נָּ י יֹוחָּ בִּ יו רַּ לָּ ֵלל עָּ ְתפַּ ֹּא הִּ ֹו ְול

ת ְסדֹום וֲַּעמֹו ֲעקַּ ם )שם יח, כ( זַּ הָּ ְברָּ רּוְך הּוא ְלאַּ דֹוש בָּ קָּ ר הַּ מַּ אָּ ֵכיוָּן שֶׁ ם. שֶׁ הָּ ְברָּ ּיָּד ְכאַּ ה, מִּ בָּ י רָּ ה כִּ ר,  -רָּ ֹּאמַּ ם וַּּי הָּ ְברָּ ּגַּש אַּ וַּּיִּ

ֵפר לְ  ְּיכַּ ים שֶׁ יקִּ דִּ ה צַּ רָּ ם ֲעׂשָּ ֵצא שָּ מָּ ם יִּ אִּ ל שֶׁ אַּ שָּ ד שֶׁ רּוְך הּוא, עַּ דֹוש בָּ קָּ ד הַּ ים ְכנֶׁגֶׁ רִּ ה ְדבָּ ְרבָּ ב ְוהִּ שַּ ם. ְוחָּ ילָּ ְשבִּ דֹור בִּ ל הַּ כָּ

יר, עִּ ה בָּ רָּ יּו ֲעׂשָּ הָּ ם שֶׁ הָּ ְברָּ יו, וְ  אַּ נָּ יו וֲַּחתָּ יו ּוְבנֹותָּ נָּ ְשתֹו ּובָּ ם לֹוט ְואִּ ֵלל יֹוֵתר.עִּ ְתפַּ ֹּא הִּ ֵכן ל  לָּ

ן ֵהר מִּ רּו מַּ ְטאּו, סָּ ֵאל חָּ ְׂשרָּ ה, יִּ שֶׁ רּוְך הּוא ְלמֹּ דֹוש בָּ קָּ ר הַּ מַּ אָּ דֹור. ֵכיוָּן שֶׁ ל הַּ ל כָּ ה ְוֵהֵגן עַּ שֶׁ א מֹּ ְך בָּ רֶׁ דֶׁ תּוב בֹו?  - הַּ ה כָּ ל מַּ וְַּיחַּ

שֶׁ  דֹוש מֹּ קָּ ה ְלהַּ שֶׁ יחַּ מֹּ נִּ ֹּא הִּ ים, ל ים אֹוְמרִּ מִּ ה. ֲחכָּ לָּ ְלחָּ זַּתּו חַּ ֲאחָּ ד שֶׁ ֵלל עַּ ְתפַּ הִּ ֵמד שֶׁ ל? ְמלַּ הּו וְַּיחַּ ן ה. מַּ נָּתַּ ד שֶׁ רּוְך הּוא עַּ בָּ

כָּ  א, שֶׁ בָּ ם הַּ עֹולָּ ן הָּ ה ּומִּ זֶׁ ם הַּ עֹולָּ ן הָּ ם מִּ א תּוב נְַּפשֹו ֲעֵליהֶׁ שָּ ם תִּ ה אִּ תָּ ם ְועַּ אתָּ טָּ י נָּא חַּ ן ְמֵחנִּ יִּ ם אַּ . ְואִּ ְבתָּ תַּ ר כָּ ְפְרְך ֲאשֶׁ סִּ  מִּ

 

 פרשה סח פסקה ט  -מדרש רבה בראשית 

א"ר יהושע בן לוי אבות הראשונים התקינו שלש תפלות אברהם תקן תפלת שחרית שנאמר )בראשית יט( וישכם 

ויעמוד פנחס ויפלל יצחק תקן  אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם וגו' ואין עמידה אלא תפלה שנאמר )תהלים קו(

תפלת מנחה שנאמר )בראשית כד( ויצא יצחק לשוח בשדה ואין שיחה אלא תפלה שנאמר )תהלים קמג( אשפוך לפניו 



שיחי יעקב תקן תפלת ערבית שנאמר ויפגע במקום ואין פגיעה אלא תפלה שנאמר )ירמיה ז( ואל תשא בעדם וגו' ואל 

 תפגע בי

 

  ספר בראשית פרק כ

י אֹוְת  כִּ נֹּ ם אָּ ְחׂשְך ּגַּ ֹּאת וָּאֶׁ יתָּ ז ׂשִּ ְבָך עָּ ם ְלבָּ י ְבתָּ י כִּ ְעתִּ י יָּדַּ כִּ נֹּ ם אָּ ֲחֹלם ּגַּ ים בַּ ֱאֹלהִּ יו הָּ ר ֵאלָּ ֹּאמֶׁ ֹּ וַּּי ל ֵכן ל י עַּ יָך ָך ֵמֲחטֹו לִּ תִּ א ְנתַּ

יהָּ  עַּ ֵאלֶׁ ְנּגֹּ ְדָך וֶׁ  לִּ עַּ ֵלל בַּ ְתפַּ יא הּוא ְויִּ י נָּבִּ יש כִּ אִּ ת הָּ ֵשב ֵאשֶׁ ה הָּ תָּ ר ְועַּ ל ֲאשֶׁ ה ְוכָּ תָּ מּות אַּ י מֹות תָּ ע כִּ יב דַּ ם ֵאיְנָך ֵמשִּ ְחֵיה ְואִּ

ְך:  לָּ

 

  ספר בראשית פרק כד 

ת: ֲאבֹּ שֹּ ב ְלֵעת ֵצאת הַּ רֶׁ ם ְלֵעת עֶׁ יִּ מָּ ל ְבֵאר הַּ יר אֶׁ עִּ חּוץ לָּ ים מִּ לִּ ְּגמַּ ְבֵרְך הַּ ר  וַּּיַּ ֹּאמַּ נַּי  ה'וַּּי ְקֵרה נָּא ְלפָּ ם הַּ הָּ ְברָּ י אַּ נִּ ֱאֹלֵהי ֲאדֹּ

ּי םהַּ הָּ ְברָּ י אַּ נִּ ם ֲאדֹּ ד עִּ סֶׁ  :וגו' ֹום וֲַּעֵׂשה חֶׁ

 

 פרשה ס פסקה יד  -מדרש רבה בראשית 

שנאמר )תהלים קב( תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך  ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב אין שיחה אלא תפלה 

שיחו וכן הוא אומר )שם נה( ערב ובוקר וצהרים אשיחה וגו': ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק א"ר הונא צפת 

 שידו שטוחה בתפלה אמרה ודאי אדם גדול הוא לכך שאלה עליו

 

 רמז תתקפו  -פרק ב  -ילקוט שמעוני שיר השירים 

יי הסלע. רבי לוי בשם ר' שילא דכפר תמרתא )אמר( ור' אבהו בשם ר' יוחנן, למה נתעקרו האמהות, שהקב"ה ויונתי בחג

 מתאוה לשיחתן שנאמר יונתי בחגוי הסלע, למה עקרתי אתכם בשביל הראיני את מראיך. השמיעני את קולך

 

 פרשה מא פסקה ב  -ת מדרש רבה בראשי

וכל אותו הלילה היתה שרה שטוחה על פניה ואומרת רבון העולמים אברהם יצא בהבטחה ואני יצאתי באמונה אברהם 

יצא חוץ לסירה ואני בתוך הסירה אמר לה הקב"ה כל מה שאני עושה בשבילך אני עושה והכל אומרים על דבר שרי 

מלאך עומד ומגלב בידו הוה אמר לה אין אמרת מחי מחינא אין אמרת אשת אברם אמר רבי לוי כל אותו הלילה היה 

 נישבק שביקנא

 

 פרשה סג פסקה ה  -מדרש רבה בראשית 

ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו רבי יוחנן וריש לקיש רבי יוחנן אמר ששפך תפלות בעושר ר"ל אמר שהיפך את הגזירה 

מד שהיה יצחק שטוח כאן והיא שטוחה כאן ואומר רבש"ע כל ולפום כן קריין ליה עתרא דאפיך אידרא לנכח אשתו מל

 בנים שאתה נותן לי יהיו מן הצדקת הזו אף היא אמרה כן כל בנים שאת עתיד ליתן לי יהיו מן הצדיק הזה

 

 ספר בראשית פרק ל 

ְראָּ  ל ֵכן קָּ י ֵבן עַּ ן לִּ תֶׁ י וַּּיִּ לִּ ע ְבקֹּ מַּ ם שָּ ים ְוגַּ י ֱאֹלהִּ נִּ נַּ ֵחל דָּ ר רָּ ן:וַּתֹּאמֶׁ י  ה ְשמֹו דָּ ֵחל ֵבן ֵשנִּ ת רָּ ְפחַּ ה שִּ ְלהָּ ד בִּ ר עֹוד וֵַּתלֶׁ הַּ וַּתַּ

ב: י: ְליֲַּעקֹּ לִּ א ְשמֹו נְַּפתָּ ְקרָּ י וַּתִּ ְלתִּ ם יָּכֹּ י ּגַּ תִּ ם ֲאחֹּ י עִּ ְלתִּ ְפתַּ ים נִּ ֵחל נְַּפתּוֵלי ֱאֹלהִּ ר רָּ  וַּתֹּאמֶׁ

 רש"י על בראשית פרק ל פסוק ח 

גם  ול נתעקשתי והפצרתי פצירות ונפתולים הרבה למקום להיות שוה לאחותי:ואני מפרשו לשון עקש ופתלת -נפתלי 

הסכים על ידי. ואונקלוס תרגם לשון תפילה. נפתולי אלהים נפתלתי כמה בקשות החביבות לפניו נתקבלתי  -יכלתי 

 נתקבלה תפלתי. -ונעתרתי כאחותי: נפתלתי 

 

 ספר בראשית פרק כט 

ה:  ְראֶׁ ת מַּ יפַּ ר וִּ אַּ ת תֹּ ה ְיפַּ ְיתָּ ֵחל הָּ כֹות ְורָּ ה רַּ  ְוֵעיֵני ֵלאָּ

 פרשה ע פסקה טז  -מדרש רבה בראשית 

רכות רכות מבכיה שהיו אומרים כך היו התנאים הגדולה לגדול והקטנה לקטן והיתה בוכה ואומרת יהי רצון שלא אפול 

 רה ולא עוד אלא שקדמה לאחותהבגורלו של רשע א"ר הונא קשה היא התפלה שבטלה את הגזי

 

 עולת ראי"ה/ הרב קוק

הלא היא עפה, מתרפקת שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת. אין התפלה באה כתקונה כי אם מתוך המחשבה 

 על דודה בלא שום הפסק כלל, אלא שבשעת התפלה המעשית התפלה הנשמתית התדירית הרי היא מתגלה.


