


Taanit 2a -Talmud  -1 

הוי  -איזו היא עבודה שהיא בלב דתניא: לאהבה את ה' אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם,  
 .אומר זו תפלה

 

Chapter 1 -Laws of Prayer —Rambam -2 

שנאמר ועבדתם את ה' אלהיכם, מפי השמועה למדו  מצות עשה להתפלל בכל יום
שעבודה זו היא תפלה שנאמר ולעבדו בכל לבבכם אמרו חכמים אי זו היא עבודה שבלב 
זו תפלה, ואין מנין התפלות מן התורה, ואין משנה התפלה הזאת מן התורה, ואין לתפלה 

 זמן קבוע מן התורה.

 

Chapter 98—Laws of Prayer—Shulchan Aruch -3 

א( המתפלל צריך שיכוין בלבו פירוש המלות שמוציא בשפתיו; ויחשוב כאלו שכינה 
כנגדו; ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו עד שתשאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפלתו; 
ויחשוב כאלו היה מדבר לפני מלך בשר ודם היה מסדר דבריו ומכוין בהם יפה לבל יכשל, 

קל וחומר לפני ממ"ה הקדוש ברוך הוא שהוא חוקר כל המחשבות. וכך היו עושים 
שהיו מתבודדים ומכוונין בתפלתם עד שהיו מגיעים להתפשטות חסידים ואנשי מעשה, 

. ואם תבא לו הגשמות ולהתגברות כח השכלי, עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה
מחשבה אחרת בתוך התפלה ישתוק עד שתתבטל המחשבה. וצריך שיחשוב בדברים 
המכניעים הלב ומכוונים אותו לאביו שבשמים, ולא יחשוב בדברים שיש בהם קלות 

 ראש. 

 

Parshat Eikev—Chumash -4 

ָ֞ ַאֲהבָׁ ָּ֑ה לְׁ ֶכֶ֖ם ַלֲעֹשתָׁ ַצֶּוֶּ֥ה ֶאתְׁ ִ֛י מְׁ ָ֣ה ַהֹזֹּ֗את ֲאֶשֶׁ֧ר ָאֹנכִּ וָׁ צְׁ ל־ַהמִּ רּ֜ון ֶאת־כָׁ מְׁ שְׁ ֹמֹ֨ר תִּ ם־שָׁ י֩ אִּ ה )כב( כִּ
ֶ֖יו  כָׁ רָׁ ל־דְׁ כָׁ ֶלֶֶּ֥כת בְׁ ה־ֽבוֹ ֶאת־ה' ֱאֹלקיֶכִ֛ם לָׁ קָׁ בְׁ דָׁ  :ּולְׁ

 

etchanan’Parshas Va—Chumash—5 

ד: ֶּ֥ק׀ ֶאחָֽׁ ֹקוָׁ ֶּ֥ק ֱאֹלקינּו יְׁ ֹקוָׁ ָ֑ל יְׁ א  רָׁ שְׁ ַמֶ֖ע יִּ  )ד( שְׁ
ָך: ֹאֶדֽ ל־מְׁ כָׁ ָךֶ֖ ּובְׁ שְׁ ל־ַנפְׁ כָׁ ָךֶּ֥ ּובְׁ בְׁ בָׁ ל־לְׁ כָׁ ָ֣ק ֱאֹלקָ֑יָך בְׁ ֹקוָׁ ֶ֖ת יְׁ ָּ֔ א  תָׁ ַָ֣הבְׁ אָׁ  )ה( וְׁ

ָך: ֶבֽ בָׁ ָךִ֛ ַהיֶֹ֖ום ַעל־לְׁ ַצּוְׁ ֶׁ֧י מְׁ ֶֹּ֗לה ֲאֶשֹ֨ר ָאֹנכִּ א  ָ֣ים הָׁ רִּ בָׁ יָּ֞ו ַהדְׁ הָׁ  )ו( וְׁ
ָךֶ֖ ּובְׁ  בְׁ כְׁ שָׁ ָךָ֣ ַבֶדֶָּ֔רְך ּֽובְׁ תְׁ ֶלכְׁ יֶתֶָ֙ךֶ֙ ּובְׁ ב  ָךָ֤ בְׁ תְׁ בְׁ שִּ ָ֑ם בְׁ ֶ֖ בָׁ תָׁ ַברְׁ דִּ ֶנָּ֔יָך וְׁ בָׁ ָ֣ם לְׁ תָׁ ַננְׁ שִּ ָך:קּו)ז( וְׁ  ֶמֽ

יָך: יֶנֽ ֶּ֥ין ע  ֹפֶ֖ת ב  ֹטטָׁ יֶּּ֥ו לְׁ הָׁ ֶדָָ֑ך וְׁ אֶֹ֖ות ַעל־יָׁ ֶּ֥ם לְׁ תָׁ ַשרְׁ  )ח( ּוקְׁ
יָך: ֶרֽ עָׁ שְׁ יֶתֶָ֖ך ּובִּ זֻזֶֹּ֥ות ב  ִ֛ם ַעל־מְׁ תָׁ ַתבְׁ  )ט( ּוכְׁ

 



Laws of Prayer Chapter 98—Rama—6 

הגה: ויחשוב קודם התפלה מרוממות האל יתעלה ובשפלות האדם, ויסיר כל תענוגי 
 האדם מלבו.

 

Chronicles I Chapter 28—7 

ִ֡י  נִּ ה־בְׁ ֹלֹמֽ ָ֣ה שְׁ ַאתָׁ ָּ֔ה)ט( וְׁ צָׁ ֶנֶָ֣פש ֲחפ  ל םֶ֙ ּובְׁ ָ֤ב שָׁ ל  ֹּ֗הּו בְׁ ד  בְׁ עָׁ ֜יָך וְׁ ֹ֨י ָאבִּ בֹותֶ֙  ַדע֩ ֶאת־ֱאֹלה  בָׁ ל־לְׁ ָ֤י כָׁ כִּ
יֲחָךֶּ֥ נִּ ֶבֶ֖נּו ַיזְׁ ַעזְׁ ם־ַתֽ אִּ ְָּ֔ך וְׁ א לָׁ ָ֣צ  מָׁ ֶשֶ֙נּוֶ֙ יִּ רְׁ דְׁ ם־תִּ ָ֑ין אִּֽ בִּ בֶֹ֖ות מ  ֶֶּ֥צר ַמֲחשָׁ ל־י  כָׁ ָּ֔ק וְׁ ֹקוָׁ ָ֣ש יְׁ ד:לָׁ  דֹור   ַעֽ

 

Talmud Berachot 32a—8 

 דרש רבי שמלאי: לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל.
 

Talmud Bava Batra 123a—9 

ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, וכי בחרבו 
זו  -ובקשתו לקח? והלא כבר נאמר: כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושיעני! אלא, חרבי 

 זו בקשה. -תפלה, קשתי 

Talmud Berachot 5b—10 

 אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים.

 

Talmud Berachot 21a—11 

ולואי שיתפלל אדם אינו חוזר ומתפלל. ורבי יוחנן אמר:  -ספק התפלל ספק לא התפלל 
 כל היום כולו.

 

Bereishit—Chumash—12 

ָּ֔ם ָָ֣אדָׁ הָׁ ַדֶ֖ע )א( וְׁ ק: יָׁ ֹקוָֽׁ ֶ֖יש ֶאת־יְׁ י אִּ ֶּ֥יתִּ נִּ ן ַוֹתֹּ֕אֶמר קָׁ ֶָ֣לד ֶאת־ַקָּ֔יִּ תָֹ֑ו ַוַתֶַ֙הרֶ֙ ַות  שְׁ ָ֣ה אִּ  ֶאת־ַחּוָׁ

 

Rambam laws of Teshuva Chapter 10—13 

, ועל פי הדעה תהיה האהבה אם מעט אינו אוהב הקדוש ברוך הוא אלא בדעת שידעהו
 מעט ואם הרבה הרבה

 

Rashi Parshas Vayeitze—14 

מנחם בן סרוק פירשו במחברת )במדבר יט טו( צמיד פתיל, חבורים,  -)ח( נפתולי אלהים 
 עם אחותי לזכות לבנים.  נתחברתימאת המקום 


