
INTRODUCTION -TEFILA  

 תוספות מסכת בבא בתרא דף קסד עמוד ב

ונראה לרבי דעיון תפלה שהוא רע שאינם מכוונים תפלתם כדאמרי' )שבת קכז.( באלו דברים שאדם אוכל   

בירושלמי  פירותיהם כו' ועיון תפלה ומזה אין אדם ניצול בכל יום שאין שום אדם יכול לכוין בתפלתו היטב והכי אמר 

 .)ברכות פ' היה קורא הל' י( אמר ר' מתניה מחזקנא טיבותא לרישא דכי מטי למודים כרע מגרמיה

 תלמוד בבלי מסכת תענית דף ב עמוד א 

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

 .מלקושבתריה ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ו

 רש"י בראשית פרק ל

מנחם בן סרוק פירשו במחברתפ )במדבר יט טו( צמיד פתיל, חבורים, מאת המקום נתחברתי  - נפתולי אלהיםח( 
עם אחותי לזכות לבנים. ואני מפרשו לשון )דברים לב ה( עקש ופתלתול, נתעקשתי והפצרתי פצירות ונפתולים 

 :הרבה למקום להיות שוה לאחותי
הסכים על ידי. ואונקלוס תרגם לשון תפילה, כמו נפתולי אלהים, נתפללתי בקשות החביבות לפניו,  - יכלתיגם 

 :נתקבלתי ונעתרתי כאחותי
 :נתקבלה תפלתי. ומדרש אגדה יש רבים בלשון נוטריקון - נפתלתי

 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות הנהגת אדם בבקר סימן א

ז, ח(, * הוא כלל גדול בתורה ובמעלות )ד( הצדיקים אשר הולכים לפני האלהים,  שויתי ה' לנגדי תמיד )תהילים ט

כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול, ולא דבורו  

דם אל לבו שהמלך הגדול והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדבורו במושב המלך. כ"ש כשישים הא

הקדוש ברוך הוא, אשר מלא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, כמו שנאמר: אם יסתר איש במסתרים 

ואני לא אראנו נאם ה' )ירמיה כג, כד(, מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השי"ת ובושתו ממנו תמיד )מורה 

 (נבוכים ח"ג פ' נ"ב

 דף ט עמוד ב תלמוד בבלי מסכת ברכות  

 אינו נזוק כל היום כולו. -העיד רבי יוסי בן אליקים משום קהלא קדישא דבירושלים: כל הסומך גאולה לתפלה 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ד עמוד ב 

 זה הסומך גאולה לתפלה של ערבית. -אמר רבי יוחנן: איזהו בן העולם הבא? 

 רש"י מסכת ברכות דף ד עמוד ב 

כן דשחרית, דעיקר גאולת מצרים בשחרית הוה, כדכתיב ממחרת הפסח יצאו בני ישראל  וכל ש -זה הסומך 

)במדבר ל"ג(, וסמיכת גאולה לתפלה רמזה דוד בספר תהלים, דכתיב ה' צורי וגואלי )תהלים י"ט(, וסמיך ליה יענך  

  -לה למה הוא דומה ה' ביום צרה )תהלים כ'(, ואמרינן בברכות ירושלמי )פרק א'(: מי שאינו סומך גאולה לתפ

אף הוא הפליג, אלא יהיה אדם מקרב   -לאוהבו של מלך שבא ודפק על פתחו של מלך, יצא המלך ומצאו שהפליג  

להקדוש ברוך הוא אליו, ומרצהו בתשבחות וקלוסין של יציאת מצרים, והוא מתקרב אליו, ובעודו קרוב אליו יש לו  

 לתבוע צרכיו. 
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