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 מצות התפילה בהלכה – 2תפילה לאל חיי 
 

 רמב"ם יד החזקה הלכות תפלה ונשיאת כפים פרק א 
 

)א( מצות עשה להתפלל בכל יום שנאמר ועבדתם את ה' אלהיכם מפי השמועה למדו שעבודה זו היא 

התפלות מן תפלה שנאמר ולעבדו בכל לבבכם אמרו חכמים אי זו היא עבודה שבלב זו תפלה ואין מנין 

 התורה ואין משנה התפלה הזאת מן התורה ואין לתפלה זמן קבוע מן התורה:

)ב( ולפיכך נשים חייבין בתפלה לפי שהיא מצות עשה שלא הזמן גרמא אלא חיוב מצוה זו כך הוא 

שיהא אדם מתחנן ומתפלל בכל יום ומגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך שואל צרכיו שהוא 

 שה ובתחנה ואחר כך נותן שבח והודיה לה' על הטובה שהשפיע לו כל אחד לפי כחו:צריך להם בבק

)ג( אם היה רגיל מרבה בתחנה ובקשה ואם היה ערל שפתים מדבר כפי יכלתו ובכל עת שירצה וכן 

מנין התפלות כל אחד כפי יכלתו יש מתפלל פעם אחת ביום ויש מתפללין פעמים הרבה והכל יהיו 

 דש בכל מקום שיהיה וכן היה הדבר תמיד ממשה רבינו ועד עזרא:מתפללין נכח המק

)ד( כיון שגלו ישראל בימי נבוכדנצר הרשע נתערבו בפרס ויון ושאר האומות ונולדו להם בנים בארצות 

הגוים ואותן הבנים נתבלבלו שפתם והיתה שפת כל אחד ואחד מעורבת מלשונות הרבה וכיון שהיה 

ורכו בלשון אחת אלא בשיבוש שנאמר ובניהם חצי מדבר אשדודית וגו' מדבר אינו יכול לדבר כל צ

ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם ועם ומפני זה כשהיה אחד מהן מתפלל תקצר לשונו לשאול 

חפציו או להגיד שבח הקדוש ברוך הוא בלשון הקדש עד שיערבו עמה לשונות אחרות וכיון שראה 

ו להם שמנה עשרה ברכות על הסדר שלש ראשונות שבח לה' ושלש עזרא ובית דינו כך עמדו ותקנ

אחרונות הודיה ואמצעיות יש בהן שאלת כל הדברים שהן כמו אבות לכל חפצי איש ואיש ולצרכי 

הציבור כולן כדי שיהיו ערוכות בפי הכל וילמדו אותן ותהיה תפלת אלו העלגים תפלה שלימה כתפלת 

תקנו כל הברכות והתפלות מסודרות בפי כל ישראל כדי שיהא ענין בעלי הלשון הצחה ומפני ענין זה 

 כל ברכה ערוך בפי העלג:

 

 מצוה תלג  -ספר החינוך 

 מצות תפלה:

לעבוד את השם, שנאמר ]דברים י', כ'[, אותו תעבוד, ונכפלה זאת המצוה כמה פעמים, שנאמר 

ים י"ג, ה'[, ואותו תעבודו, ובמקום ]שמות כ"ג, כ"ה[, ועבדתם את ה' אלהיכם, ובמקום אחר אומר ]רבר

אחר ולעבדו בכל לבבכם ]שם י"א, י"ג[. וכתב הרמב"ם ז"ל ]בספר המצוות[, אף על פי שמצוה זו היא 

מהמצוות הכוללות, כלומר שכוללות כל התורה, כי עבודת האל תכלול כל המצוות, יש בזו כמו כן פרט, 

רי ]פיסקא דוהיה אם שמוע[, ולעבדו בכל לבבכם, אי והוא שיצונו האל להתפלל אליו, וכמו שאמרו בספ

זו היא עבודה שבלב, זו תפלה. ובמשנתו של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אמרו, מנין לעיקר 

 תפלה בתוך המצוות, מהכא, את ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד:

 

רבותינו בענין, הרמב"ם ז"ל ואולם אין לנו בתורה בזאת המצוה זמן קבוע לעשותה, ומפני כן מספקים 

כתב בחבורו הגדול ]פ"א מתפלה ה"ב[ שמצוה היא להתפלל בכל יום, והרמב"ן ז"ל ]בהשגותיו לספר 

המצוות מ"ע ה'[ תפש עליו ואמר שהתורה לא ציותנו להתפלל בכל יום וגם לא בכל שבוע ולא תיחד 

ספק יאמר שהמצוה היא להתפלל זמן בדבר כלל, ותמיד יאמרו זכרונם לברכה תפלה דרבנן, והוא כמ

ולזעוק לפני האל ברוך הוא בעת הצרה. גם הרמב"ם ז"ל בעצמו כתב שאין מנין התפלות ולא מטבע 

התפלה מן התורה, ואין לתפלה זמן קבוע ביום מן התורה, אבל מכל מקום חיוב התורה הוא להתחנן 

כל בקשה, ע"כ. ומן הדומה כי  לאל בכל יום ולהודות לפניו כי כל הממשלה אליו והיכולת להשלים

בהיות עיקר מצות התורה בכך ולא יותר, תקנו זכרונם לברכה למי שהוא במקום סכנה ואינו יכול 
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לעמוד ולכוין תפלה, כדי לצאת ידי חובתו במצות התורה לומר צרכי עמך ישראל מרובין וכו', כמו שבא 

 במסכת ברכות ]כ"ט ע"ב[:

 

פעמים כי הטובות והברכות יחולו על בני אדם בפי פעולותם וטוב משרשי המצוה מה שהקדמתי הרבה 

לבבם וכושר מחשבותם, ראדון הכל שבראם חפץ בטובתם והדריכם והצליחם במצוותיו היקרות שיזכו 

בהן, והודיעם גם כן ופתח להם פתח באשר ישיגו כל משאלותיהם לטוב, והוא שיבקשו ממנו ברוך הוא 

 כל חסרונן, כי הוא יענה את השמים לכל אשר יקראוהו באמת: אשר בידו ההסתפקות והיכולת

ומלבד ההודעה להם בזאת המדה ציום שישתמשו בה ויבקשו ממנו תמיד כל צרכיהם וכל חפצת לבם, 

ומלבד השגת חפצי לבנו יש לנו זכות בדבר בהתעורר רוחנו וקבענו כל מחשבתנו כי הוא האדון הטוב 

על כל דרכינו, ובכל עת ובכל רגע ישמע זעקתנו אליו לא ינום ולא יישן והמטיב לנו, וכי עיניו פקוחות 

שומר ישראל, והאמיננו במלכותו ויכלתו מבלי שום צד פקפוק, ובי אין לפניו מונע ומעכב בכל אשר 

 יחפוץ:

 

 פרק א  -נתיב העבודה  -ספר נתיבות עולם א 

, והרי עבודה זאת על מנת לקבל ואין לשאול איך אפשר לומר שהתפלה היא עבודה אל השם יתברך

פרס ואם כן למה נקראת התפלה עבודה. שכבר אמרנו כי כל ענין העבודה מורה שהכל נקנה אל השם 

יתברך והוא שלו, וכך מורה העבודה של הקרבנות כמו שהתבאר, וכן התפלה שמתפלל לפניו כמו עבד 

האדם צריך לו, ואם כן שהאדם שמתפלל לפני אדון שלו על צרכיו אשר הוא מבקש ובזה נראה כי 

נתלה בו יתברך הוא שלו שכל אשר נתלה באחד הוא שלו וכמו שיתבאר עוד, ולכך התפלה היא 

 עבודה גמורה שמורה שהאדם נתלה בו יתברך ולכך הוא שלו. 

 

ומפני כך כתיב גם כן טרם יקראו ואני אשמע ואיך אפשר לומר שהוא שומע טרם יקראו, אבל פירושו 

לשמוע וזהו ואני אשמע כלומר מבקש אני לשמוע תפלתם. וכל זה רמז הכתוב ותפלת ישרים אני חפץ 

רצונו, כי הוא יתברך רוצה בעבודה אשר העבודה מורה כי הוא יתברך אחד והכל שלו וזה מורה על 

 השלמתו, ולפיכך מתאוה לתפלתן של צדיקים כמו מי שמתאוה אל השלמתו. 

 

העולם עומד על העבודה, כי אם לא היה העבודה היה האדם עומד בפני ולפיכך אמרו )אבות פ"א( כי 

שישראל עבדים עובדים אל השם  עצמו, ואין לשום דבר קיום מצד עצמו רק מצד השם יתברך ובזה

 יתברך בזה שייכים אל השם יתברך ולכך יש להם קיום ולא זולת זה:

 

 

 

 


