הקדמה למסכת תענית

בס"ד

במדבר פרק י
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
וּל ַמ ַסּע ֶאת ַה ַמּ ֲחנוֹת:
ֲשׂה א ָֹתם וְ ָהיוּ ְל ָך ְל ִמ ְק ָרא ָה ֵע ָדה ְ
צוֹצרֹת ֶכּ ֶסף ִמ ְק ָשׁה ַתּע ֶ
ֲשׂה ְל ָך ְשׁ ֵתּי ֲח ְ
)ב( ע ֵ
)ג( וְ ָת ְקעוּ ָבּ ֵהן וְ נוֹעֲדוּ ֵא ֶל ָ
מוֹעד:
יך ָכּל ָה ֵע ָדה ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
אַל ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
אשׁי ְ
יאים ָר ֵ
יך ַהנְּ ִשׂ ִ
אַחת יִ ְת ָקעוּ וְ נוֹעֲדוּ ֵא ֶל ָ
)ד( וְ ִאם ְבּ ַ
ָסעוּ ַה ַמּ ֲחנוֹת ַהחֹנִ ים ֵק ְד ָמה:
רוּעה וְ נ ְ
וּת ַק ְע ֶתּם ְתּ ָ
)ה( ְ
יהם:
רוּעה יִ ְת ְקעוּ ְל ַמ ְס ֵע ֶ
ימנָה ְתּ ָ
ָסעוּ ַה ַמּ ֲחנוֹת ַהחֹנִ ים ֵתּ ָ
רוּעה ֵשׁנִ ית וְ נ ְ
וּת ַק ְע ֶתּם ְתּ ָ
)ו( ְ
וּב ַה ְק ִהיל ֶאת ַה ָקּ ָהל ִתּ ְת ְקעוּ וְ לֹא ָת ִריעוּ:
)ז( ְ
יכם:
עוֹלם ְלדֹר ֵֹת ֶ
ֹהנִ ים יִ ְת ְקעוּ ַבּ ֲחצ ְֹצרוֹת וְ ָהיוּ ָל ֶכם ְל ֻח ַקּת ָ
אַהרֹן ַהכּ ֲ
וּבנֵי ֲ
)ח( ְ
יכם:
וְנוֹשׁ ְע ֶתּם ֵמאֹיְ ֵב ֶ
יכם ַ
ַה ֵרע ֶֹתם ַבּ ֲחצ ְֹצרֹת וְנִ זְ ַכּ ְר ֶתּם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאלֹ ֵה ֶ
אַר ְצ ֶכם ַעל ַה ַצּר ַהצּ ֵֹרר ֶא ְת ֶכם ו ֲ
)ט( ו ְִכי ָתבֹאוּ ִמ ְל ָח ָמה ְבּ ְ
יכם וְ ָהיוּ ָל ֶכם ְל ִז ָכּרוֹן ִל ְפנֵי
יכם וְ ַעל ִז ְב ֵחי ַשׁ ְל ֵמ ֶ
וּת ַק ְע ֶתּם ַבּ ֲחצ ְֹצרֹת ַעל עֹל ֵֹת ֶ
יכם ְ
אשׁי ָח ְד ֵשׁ ֶ
וּב ָר ֵ
יכם ְ
ֲד ֶ
וּבמוֹע ֵ
וּביוֹם ִשׂ ְמ ַח ְת ֶכם ְ
)י( ְ
יכם ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
ֱאל ֵֹה ֶ
יכם :פ
מלכים א פרק ח )ודה"ב פרק ו(
יך ַבּ ַבּיִ ת ַהזֶּה:
וְה ְת ַפּ ְללוּ ו ְִה ְת ַחנְּ נוּ ֵא ֶל ָ
יך וְהוֹדוּ ֶאת ְשׁ ֶמ ָך ִ
וְשׁבוּ ֵא ֶל ָ
)לג( ְבּ ִה ָנּגֵף ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפנֵי אוֹיֵב ֲא ֶשׁר ֶי ֶח ְטאוּ ָל ְך ָ
ָת ָתּ ַל ֲא ָ
ַה ֵשׁב ָֹתם ֶאל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נ ַ
בוֹתם :ס
אַתּה ִתּ ְשׁ ַמע ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָס ַל ְח ָתּ ְל ַח ַטּאת ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ֲ
)לד( וְ ָ
אתם יְ שׁוּבוּן ִכּי ַת ֲענֵם:
וּמ ַח ָטּ ָ
ְה ְת ַפּ ְללוּ ֶאל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה וְהוֹדוּ ֶאת ְשׁ ֶמ ָך ֵ
ֶח ְטאוּ ָל ְך ו ִ
)לה( ְבּ ֵה ָע ֵצר ָשׁ ַמיִ ם וְ לֹא יִ ְהיֶה ָמ ָטר ִכּי י ֶ
אַר ְצ ָך
ָת ָתּה ָמ ָטר ַעל ְ
ֵלכוּ ָבהּ וְ נ ַ
טּוֹבה ֲא ֶשׁר י ְ
תוֹרם ֶאת ַה ֶדּ ֶר ְך ַה ָ
ֲב ֶד ָ
אַתּה ִתּ ְשׁ ַמע ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָס ַל ְח ָתּ ְל ַח ַטּאת ע ָ
)לו( וְ ָ
יך וְ ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ֵ
ָת ָתּה ְל ַע ְמּ ָך ְלנ ֲ
ֲא ֶשׁר נ ַ
ַח ָלה :ס
ָצר לוֹ אֹיְ בוֹ ְבּ ֶא ֶרץ ְשׁ ָע ָריו ָכּל ֶנ ַגע ָכּל ַמ ֲח ָלה:
אַר ֶבּה ָח ִסיל ִכּי יִ ְהיֶה ִכּי י ַ
ֵרקוֹן ְ
אָרץ ֶדּ ֶבר ִכּי יִ ְהיֶה ִשׁ ָדּפוֹן י ָ
)לז( ָר ָעב ִכּי יִ ְהיֶה ָב ֶ
וּפ ַרשׂ ַכּ ָפּיו ֶאל ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה:
ֵדעוּן ִאישׁ ֶנגַע ְל ָבבוֹ ָ
אָדם ְלכֹל ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר י ְ
)לח( ָכּל ְתּ ִפ ָלּה ָכל ְתּ ִחנָּה ֲא ֶשׁר ִת ְהיֶה ְל ָכל ָה ָ
אַתּה ִתּ ְשׁ ַמע ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְמכוֹן ִשׁ ְב ֶתּ ָך וְ ָס ַל ְח ָתּ וְ ָע ִשׂ ָ
ָד ְע ָתּ ְל ַב ְדּ ָך ֶאת ְל ַבב ָכּל
אַתּה י ַ
ָת ָתּ ָל ִאישׁ ְכּ ָכל ְדּ ָר ָכיו ֲא ֶשׁר ֵתּ ַדע ֶאת ְל ָבבוֹ ִכּי ָ
ית וְ נ ַ
)לט( וְ ָ
אָדם:
ְבּנֵי ָה ָ
ָמים ֲא ֶשׁר ֵהם ַחיִּ ים ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נ ַ
ָת ָתּה ַל ֲאב ֵֹתינוּ:
אוּך ָכּל ַהיּ ִ
)מ( ְל ַמ ַען יִ ָר ָ
חוֹקה ְל ַמ ַען ְשׁ ֶמ ָך:
וּבא ֵמ ֶא ֶרץ ְר ָ
ָכ ִרי ֲא ֶשׁר לֹא ֵמ ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא ָ
)מא( וְ גַם ֶאל ַהנּ ְ
וּבא וְ ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶאל ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה:
ֲך ַהנְּ טוּיָה ָ
וּזרֹע ָ
ָקה ְ
ָד ָך ַה ֲחז ָ
)מב( ִכּי יִ ְשׁ ְמעוּן ֶאת ִשׁ ְמ ָך ַהגָּדוֹל וְ ֶאת י ְ
)מג( ָ
אָרץ ֶאת ְשׁ ֶמ ָך ְליִ ְראָה א ְֹת ָך ְכּ ַע ְמּ ָך
ֵדעוּן ָכּל ַע ֵמּי ָה ֶ
ָכ ִרי ְל ַמ ַען י ְ
יך ַהנּ ְ
ית ְכּכֹל ֲא ֶשׁר יִ ְק ָרא ֵא ֶל ָ
אַתּה ִתּ ְשׁ ַמע ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְמכוֹן ִשׁ ְב ֶתּ ָך וְ ָע ִשׂ ָ
יתי:
יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָל ַד ַעת ִכּי ִשׁ ְמ ָך נִ ְק ָרא ַעל ַה ַבּיִ ת ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ָבּנִ ִ
וְה ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר ָבּנִ ִתי ִל ְשׁ ֶמ ָך:
וְה ְת ַפּ ְללוּ ֶאל יְ קֹוָק ֶדּ ֶר ְך ָה ִעיר ֲא ֶשׁר ָבּ ַח ְר ָתּ ָבּהּ ַ
ֵצא ַע ְמּ ָך ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַעל אֹיְ בוֹ ַבּ ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ָל ֵחם ִ
)מד( ִכּי י ֵ
ית ִמ ְשׁ ָפּ ָטם:
ָתם וְ ָע ִשׂ ָ
)מה( וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ָתם וְ ֶאת ְתּ ִחנּ ָ
רוֹבה:
חוֹקה אוֹ ְק ָ
אָדם ֲא ֶשׁר לֹא י ֱ
ֶח ְטאוּ ָל ְך ִכּי ֵאין ָ
יהם ֶאל ֶא ֶרץ ָהאוֹיֵב ְר ָ
ַפ ָתּ ָבם וּנְ ַת ָתּם ִל ְפנֵי אוֹיֵב וְ ָשׁבוּם שׁ ֵֹב ֶ
ֶח ָטא וְ אָנ ְ
)מו( ִכּי י ֶ
יהם ֵלאמֹר ָח ָטאנוּ וְ ֶהעֱוִ ינוּ ָר ָשׁ ְענוּ:
יך ְבּ ֶא ֶרץ שׁ ֵֹב ֶ
אָרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁבּוּ ָשׁם וְ ָשׁבוּ וְ ִה ְת ַחנְּ נוּ ֵא ֶל ָ
)מז( וְ ֵה ִשׁיבוּ ֶאל ִל ָבּם ָבּ ֶ
בוֹתם ָה ִעיר
ָת ָתּה ַל ֲא ָ
אַר ָצם ֲא ֶשׁר נ ַ
יך ֶדּ ֶר ְך ְ
וְה ְת ַפּ ְללוּ ֵא ֶל ָ
יהם ֲא ֶשׁר ָשׁבוּ א ָֹתם ִ
ַפ ָשׁם ְבּ ֶא ֶרץ אֹיְ ֵב ֶ
וּב ָכל נ ְ
יך ְבּ ָכל ְל ָב ָבם ְ
וְשׁבוּ ֵא ֶל ָ
)מח( ָ
וְה ַבּיִ ת ֲא ֶשׁר >בנית< ָבּנִ ִ
ֲא ֶשׁר ָבּ ַח ְר ָתּ ַ
יתי ִל ְשׁ ֶמ ָך:
ית ִמ ְשׁ ָפּ ָטם:
ָתם וְ ָע ִשׂ ָ
)מט( וְ ָשׁ ַמ ְע ָתּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְמכוֹן ִשׁ ְב ְתּ ָך ֶאת ְתּ ִפ ָלּ ָתם וְ ֶאת ְתּ ִחנּ ָ
יהם ֲא ֶשׁר ָפּ ְשׁעוּ ָב ְך וּנְ ַת ָתּם ְל ַר ֲח ִמים ִל ְפנֵי שׁ ֵֹב ֶ
יהם וְ ִר ֲחמוּם:
וּל ָכל ִפּ ְשׁ ֵע ֶ
)נ( וְ ָס ַל ְח ָתּ ְל ַע ְמּ ָך ֲא ֶשׁר ָח ְטאוּ ָל ְך ְ
תּוֹך כּוּר ַה ַבּ ְרזֶל:
את ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ִמ ְ
הוֹצ ָ
ַח ָל ְת ָך ֵהם ֲא ֶשׁר ֵ
)נא( ִכּי ַע ְמּ ָך וְ נ ֲ
יהם ְבּכֹל ָק ְראָם ֵא ֶלי ָך:
ֶיך ְפ ֻתחוֹת ֶאל ְתּ ִחנַּת ַע ְב ְדּ ָך וְ ֶאל ְתּ ִחנַּת ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְשׁמ ַֹע ֲא ֵל ֶ
)נב( ִל ְהיוֹת ֵעינ ָ
יא ָך ֶאת ֲאב ֵ
הוֹצ ֲ
אָרץ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ְבּיַד מ ֶֹשׁה ַע ְב ֶדּ ָך ְבּ ִ
)נג( ִכּי ָ
ֹתינוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ֲאדֹנָי יְ קֹוִ ק :פ
ַח ָלה ִמכֹּל ַע ֵמּי ָה ֶ
אַתּה ִה ְב ַדּ ְל ָתּם ְל ָך ְלנ ֲ
דברים פרק יא
ית ְב ַר ְג ְל ָך ְכּגַן
וְה ְשׁ ִק ָ
ֲך ִ
ַרע ָ
אתם ִמ ָשּׁם ֲא ֶשׁר ִתּזְ ַרע ֶאת ז ְ
אַתּה ָבא ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ לֹא ְכ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִהוא ֲא ֶשׁר יְ ָצ ֶ
אָרץ ֲא ֶשׁר ָ
)י( ִכּי ָה ֶ
ָרק:
ַהיּ ָ
וּב ָקעֹת ִל ְמ ַטר ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִתּ ְשׁ ֶתּה ָמּיִ ם:
אַתּם ע ְֹב ִרים ָשׁ ָמּה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ ֶא ֶרץ ָה ִרים ְ
אָרץ ֲא ֶשׁר ֶ
וְה ֶ
)יא( ָ
אַח ִרית ָשׁ ָנה :ס
)יב( ֶא ֶרץ ֲא ֶשׁר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
יך ָבּהּ ֵמ ֵר ִשׁית ַה ָשּׁנָה וְ ַעד ֲ
יך דּ ֵֹרשׁ א ָֹתהּ ָתּ ִמיד ֵעינֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ַפ ְשׁ ֶכם:
וּב ָכל נ ְ
וּל ָע ְבדוֹ ְבּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם ְ
יכם ְ
אַה ָבה ֶאת יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
וֹתי ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם ַהיּוֹם ְל ֲ
)יג( וְ ָהיָה ִאם ָשׁמ ַֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל ִמ ְצ ַ
יוֹרה ַ
אַר ְצ ֶכם ְבּ ִעתּוֹ ֶ
ֶך וְ ִתיר ְֹשׁ ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך:
אָס ְפ ָתּ ְד ָגנ ָ
וּמ ְלקוֹשׁ וְ ַ
ָת ִתּי ְמ ַטר ְ
)יד( ְונ ַ
אָכ ְל ָתּ וְ ָשׂ ָב ְע ָתּ:
ָת ִתּי ֵע ֶשׂב ְבּ ָשׂ ְד ָך ִל ְב ֶה ְמ ֶתּ ָך וְ ַ
)טו( וְ נ ַ
יתם ָל ֶהם:
ֲב ְד ֶתּם ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ֶ
)טז( ִה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן יִ ְפ ֶתּה ְל ַב ְב ֶכם וְ ַס ְר ֶתּם ַוע ַ
אָרץ ַהטּ ָֹבה ֲא ֶשׁר
ַא ַב ְד ֶתּם ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ָה ֶ
בוּלהּ ו ֲ
)יז( וְ ָח ָרה אַף יְ קֹוָק ָבּ ֶכם וְ ָע ַצר ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ לֹא יִ ְהיֶה ָמ ָטר וְ ָה ֲא ָד ָמה לֹא ִת ֵתּן ֶאת יְ ָ
יְ קֹוָק נ ֵֹתן ָל ֶכם:
ֵיכם:
טוֹטפֹת ֵבּין ֵעינ ֶ
ֶד ֶכם וְ ָהיוּ ְל ָ
וּק ַשׁ ְר ֶתּם א ָֹתם ְלאוֹת ַעל י ְ
ַפ ְשׁ ֶכם ְ
)יח( וְ ַשׂ ְמ ֶתּם ֶאת ְדּ ָב ַרי ֵא ֶלּה ַעל ְל ַב ְב ֶכם וְ ַעל נ ְ
קוּמ ָך:
וּב ֶ
וּב ָשׁ ְכ ְבּ ָך ְ
וּב ֶל ְכ ְתּ ָך ַב ֶדּ ֶר ְך ְ
ית ָך ְ
ֵיכם ְל ַד ֵבּר ָבּם ְבּ ִשׁ ְב ְתּ ָך ְבּ ֵב ֶ
)יט( וְ ִל ַמּ ְד ֶתּם א ָֹתם ֶאת ְבּנ ֶ
יך:
וּב ְשׁ ָע ֶר ָ
ית ָך ִ
וּכ ַת ְב ָתּם ַעל ְמזוּזוֹת ֵבּ ֶ
)כ( ְ
אָרץ :ס
ימי ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַעל ָה ֶ
יכם ָל ֵתת ָל ֶהם ִכּ ֵ
ֵיכם ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע יְ קֹוָק ַל ֲאב ֵֹת ֶ
וִימי ְבנ ֶ
יכם ֵ
)כא( ְל ַמ ַען יִ ְרבּוּ יְ ֵמ ֶ
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הקדמה למסכת תענית

בס"ד
שמות פרק כג
ַה ִסר ִֹתי ַמ ֲח ָלה ִמ ִקּ ְר ֶבּ ָך:
יך ו ֲ
ימ ָ
וּב ַר ְך ֶאת ַל ְח ְמ ָך וְ ֶאת ֵמ ֶ
יכם ֵ
ֲב ְד ֶתּם ֵאת יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
)כה( ַוע ַ

רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק א הלכה א
מצות עשה להתפלל בכל יום שנאמר ועבדתם את ה' אלהיכם ,מפי השמועה למדו 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.
רמב"ם הלכות תעניות פרק א הלכה א
מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור ,שנאמר +במדבר י' +על הצר הצורר אתכם
והרעותם בחצוצרות ,כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן והריעו.
ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה ה
והמצוה החמישית היא שצונו לעבדו יתעלה וכבר נכפל צווי זה פעמים ,אמר )משפטים כג כה( ועבדתם את י"י אלהיכם ואמר
)ראה יג ה( ואותו תעבודו ואמר )ואתחנן ו יג( ואותו תעבוד ואמר )ס"פ עקב( ולעבדו .ואעפ"י שזה הצווי הוא גם כן מן הציוויים
הכוללים כמו שביארנו בשרש הרביעי הנה יש בו יחוד שהוא צוה בתפילה .ולשון ספרי ולעבדו זו תפילה .ואמרו גם כן ולעבדו
זה תלמוד .ובמשנתו של רבי אליעזר בנו שלרבי יוסי הגלילי )פרש' יב עמ' רכח( אמרו מנין לעיקר תפילה בתוך המצות מהכא
את י"י אלהיך תירא ואותו תעבוד .ואמרו )מדרש תנאים ממדרש הגדול פ' ראה( עבדהו בתורתו עבדהו במקדשו .כלומר ללכת
שם להתפלל בו ונגדו כמו שבאר שלמה עליו השלום )מ"א ח דה"ב ו(:
השגות הרמב"ן לספר המצוות מצות עשה ה
כתב הרב המצוה החמשית שנצטוינו בעבודתו שנ' ועבדתם את י"י אלהיכם וגו' ואומר ולעבדו בכל לבבכם .אמר ז"ל ואע"פ שמצוה
זו מן המצות הכוללות כלומר שאינן נמנות כמו שבארנו בעיקר הרביעי יש בו גם כן פרט והוא מצוה בתפלה ולשון ספרי ולעבדו זו
תפלה ובמשנתו שלר' אליעזר בנו שלר' יוסי הגלילי אמרו מניין לעיקר תפלה בתוך המצות מהכא את י"י אלהיך תירא ואותו תעבוד
ואמרו עבדו בתורתו עבדו במקדשו כלומר ללכת שם להתפלל בו כמו שביאר שלמה .כל אלה דברי הרב .ואין הסכמה בזה .שכבר
בארו החכמים בגמרא תפלה דרבנן כמו שאמרו בשלישי שלברכות )כא א( לעניין בעל קרי שקורא קרית שמע ומברך על המזון
לאחריו ואינו מתפלל והעלו הטעם בזה אלא ק"ש וברכת המזון דאורייתא תפלה דרבנן .ואמרו עוד )שם( ספק קרא ק"ש ספק לא
קרא ק"ש חוזר וקורא ק"ש ספק התפלל ספק לא התפלל אינו חוזר ומתפלל דק"ש דאורייתא תפלה דרבנן .ובגמר סוכה )לח א(
אמרו גבי תפלה דתנן ואם התחילו אין מפסיקין והקשו מלולב דקתני נוטל על שולחנו אלמא מפסיק והשיבו בדרך תימה מאי קושיא
הא דאורייתא הא דרבנן .וכבר ראינו בהלכות תפלה )רפ"א( שאמר שחייב אדם מן התורה בתפלה בכל יום אלא שאין מנין התפלות
ולא משנה התפלה מן התורה וכך כתב בזה המאמר במצו' עשירית שזמני התפלה אינם מן התורה אבל חובת התפלה עצמה
היא מן התורה .וגם זה איננו נכון בעיני .שבעל קרי מברך על המזון לאחריו מפני שהוא מן התורה ואינו מתפלל עד שיטבול אפילו
עמד כמה ימים בקריו .ועוד שמי שנאנס ולא התפלל בשחרית ובמנחה נסתפק בעצמו ספק התפלל ספק לא התפלל אם כן לפי דבריו
שלהרב היה צריך לחזור ולהתפלל והם פסקו לעולם בכל ספק בתפלה שאינו חוזר ומתפלל מפני שהיא מדרבנן .ואם איננה
מצוה בכל יום מתי תהיה החובה הזאת המוטלת עלינו מה"ת שיתפלל יום אחד בשנה או בכל ימיו פעם אחת .וכבר אמרו )סוף
ר"ה( ברב יהודה דמתלתין יומין לתלתין יומין הוה מצלי ,לפי שהיה עוסק בתורה וסומך על מה שאמרו )שבת יא א( חברים
שהיו עוסקין בתורה מפסיקין לק"ש ואין מפסיקין לתפלה ,שהיא דרבנן לעולם .אלא ודאי כל ענין התפלה אינו חובה כלל אבל
הוא ממדות חסד הבורא ית' עלינו ששומע ועונה בכל קראינו אליו .ועיקר הכתוב ולעבדו בכל לבבכם מצות עשה שתהיה כל
עבודתינו לאל ית' בכל לבבנו כלומר בכוונה רצויה שלימה לשמו ובאין הרהור רע ,לא שנעשה המצות בלא כונה או על הספק
אולי יש בהם תועלת .כענין ואהבת את י"י אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך שהמצוה היא לאהוב את השם בכל לב ולב
ושנסתכן באהבתו בנפשנו ובממוננו .ומה שדרשו בספרי )עקב( ולעבדו זה התלמוד ד"א זו תפלה אסמכתא היא או לומר שמכלל
העבודה שנלמוד תורה ושנתפלל אליו בעת הצרות ותהיינה עינינו ולבנו אליו לבדו כעיני עבדים אל יד אדוניהם .וזה כענין
שכתוב )בהעלותך י( וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות ונזכרתם לפני י"י אלהיכם והיא
מצוה על כל צרה וצרה שתבא על הצבור לצעוק לפניו בתפלה ובתרועה והוא הענין שבאר שלמה ע"ה כמו שכתוב )מ"א ח דה"ב
ו( בהעצר השמים ולא יהיה מטר וכתיב רעב כי יהיה דבר כי יהיה שדפון ירקון ארבה חסיל כי יהיה כי יצר לו אויבו בארץ שעריו כל
נגע כל מחלה כל תפלה כל תחנה אשר יהיה לכל האדם לכל עמך ישראל אשר ידעו איש נגע לבבו ופרש כפיו אל הבית הזה .וכבר
דרשו עוד שם בספרי רבי אליעזר בן יעקב אומר ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם מה תלמוד לומר והלא כבר נאמר בכל לבבך ובכל
נפשך ובכל מאדך להלן ליחיד וכאן לצבור כאן לתלמוד כאן למעשה .יאמר שנצטוינו לעבוד השם ית' בכל לבבנו בלמוד תורתו
ובעשיית מצותיו .וכן זו ששנויה שם ואותו תעבודו עבודו בתורתו עבודו במקדשו פירושו לומר שיעבדו אותו במקדשו בעבודת
הקרבנות והשיר וההשתחואה שם מוסיף על עבודת המצות .לפי שאמר הכתוב )ראה יג ה( אחרי י"י אלהיכם תלכו ואותו תיראו
ואת מצותיו תשמורו ודרשו שם בספרי ואת מצותיו תשמורו זו מצות עשה ובקולו תשמעו ליתן לא תעשה בקול נביאיו .הנה עשיית
המצות כלן כבר נאמ' ולכך דרשו ואותו תעבודו בעבודת המקדש ואמרו בפירוש כלל הפסוק עבודו בתורתו עבודו במקדשו לומר
שצוה תחלה עבודו בתורתו כלומר בעשיית המצות כולן מרישיה דקרא וצוה עבודו במקדשו מן ואותו תעבודו לומר כי בזה כולו תהיה
עבודתינו שלימה אליו יתעלה .והנה הם מצות כוללות .אבל מפני שצוה אותנו בפסוק בכל לבבכם בעניין חדש להיות כל לבבנו
מיוחד אליו יתעלה בענין עשיית המצות כאשר פירשתי יתכן שתבא המצוה הזאת בחשבון רמ"ח מצות עשה .ומן הטעם הזה
אצלו לא ימנו המצות הכוללות מפני שכבר נמנו בפרטן וכמו שלא נמנה הכפל מצוה מן המצות פעמיים שלש בפרט אלא אחת כן
לא נמנה כפילן בכלל אלא לאחת .ואולם אם חדש בכפילן והוסיף בו עניין ראוי להמנות ימנו .ואם אולי יהיה מדרשם בתפלה
עיקר מה"ת נמנה אותו במניינו שלהרב ונאמר שהיא מצוה לעת הצרות שנאמין שהוא יתברך ויתע' שומע תפלה והוא המציל
מן הצרות בתפלה וזעקה .והבין זה:
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