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  במדבר פרק י 
  ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (א)
  ִמְקָׁשה ַּתֲעֶׂשה אָֹתם ְוָהיּו ְלָך ְלִמְקָרא ָהֵעָדה ּוְלַמַּסע ֶאת ַהַּמֲחנֹות: ֲעֵׂשה ְלָך ְׁשֵּתי ֲחצֹוְצרֹת ֶּכֶסף (ב)
  ְוָתְקעּו ָּבֵהן ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך ָּכל ָהֵעָדה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד: (ג)
  ְוִאם ְּבַאַחת ִיְתָקעּו ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך ַהְּנִׂשיִאים ָראֵׁשי ַאְלֵפי ִיְׂשָרֵאל: (ד)
  ּוְתַקְעֶּתם ְּתרּוָעה ְוָנְסעּו ַהַּמֲחנֹות ַהחִֹנים ֵקְדָמה: (ה)
  ּוְתַקְעֶּתם ְּתרּוָעה ֵׁשִנית ְוָנְסעּו ַהַּמֲחנֹות ַהחִֹנים ֵּתיָמָנה ְּתרּוָעה ִיְתְקעּו ְלַמְסֵעיֶהם: (ו)
  ּוְבַהְקִהיל ֶאת ַהָּקָהל ִּתְתְקעּו ְולֹא ָתִריעּו: (ז)
  ִנים ִיְתְקעּו ַּבֲחצְֹצרֹות ְוָהיּו ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם:ּוְבֵני ַאֲהרֹן ַהּכֹהֲ  (ח)
  :ֵהיֶכם ְונֹוַׁשְעֶּתם ֵמאְֹיֵביֶכםְוִכי ָתבֹאּו ִמְלָחָמה ְּבַאְרְצֶכם ַעל ַהַּצר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם ַוֲהֵרעֶֹתם ַּבֲחצְֹצרֹת ְוִנְזַּכְרֶּתם ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֹ (ט)
ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם ּוְתַקְעֶּתם ַּבֲחצְֹצרֹת ַעל עֹלֵֹתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם ְוָהיּו ּוְביֹום ִׂש  (י)

  פֱאלֵֹהיֶכם ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם: 
   

  )ב פרק ו"ודה(מלכים א פרק ח 
  :ֶחְטאּו ָלְך ְוָׁשבּו ֵאֶליָך ְוהֹודּו ֶאת ְׁשֶמָך ְוִהְתַּפְללּו ְוִהְתַחְּננּו ֵאֶליָך ַּבַּבִית ַהֶּזהְּבִהָּנֵגף ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני אֹוֵיב ֲאֶׁשר יֶ  (לג)
  ס ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ַהָּׁשַמִים ְוָסַלְחָּת ְלַחַּטאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ַוֲהֵׁשבָֹתם ֶאל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּת ַלֲאבֹוָתם: (לד)
  :בּון ִּכי ַתֲעֵנםָׁשַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר ִּכי ֶיֶחְטאּו ָלְך ְוִהְתַּפְללּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְוהֹודּו ֶאת ְׁשֶמָך ּוֵמַחָּטאָתם ְיׁשּו ְּבֵהָעֵצר (לה)
ְצָך ֶרְך ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ָבּה ְוָנַתָּתה ָמָטר ַעל ַאְר ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ַהָּׁשַמִים ְוָסַלְחָּת ְלַחַּטאת ֲעָבֶדיָך ְוַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִּכי תֹוֵרם ֶאת ַהּדֶ  (לו)

  סֲאֶׁשר ָנַתָּתה ְלַעְּמָך ְלַנֲחָלה: 
  :ע ָּכל ַמֲחָלהץ ְׁשָעָריו ָּכל ֶנגַ ָרָעב ִּכי ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ֶּדֶבר ִּכי ִיְהֶיה ִׁשָּדפֹון ֵיָרקֹון ַאְרֶּבה ָחִסיל ִּכי ִיְהֶיה ִּכי ָיַצר לֹו אְֹיבֹו ְּבֶארֶ  (לז)
  ׂש ַּכָּפיו ֶאל ַהַּבִית ַהֶּזה:ָּכל ְּתִפָּלה ָכל ְּתִחָּנה ֲאֶׁשר ִתְהֶיה ְלָכל ָהָאָדם ְלכֹל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵיְדעּון ִאיׁש ֶנַגע ְלָבבֹו ּוָפרַ  (לח)
ָך ֶאת ְלַבב ָּכל ְוָנַתָּת ָלִאיׁש ְּכָכל ְּדָרָכיו ֲאֶׁשר ֵּתַדע ֶאת ְלָבבֹו ִּכי ַאָּתה ָיַדְעָּת ְלַבְּד ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ַהָּׁשַמִים ְמכֹון ִׁשְבֶּתָך ְוָסַלְחָּת ְוָעִׂשיָת  (לט)

  ְּבֵני ָהָאָדם:
  :ְלַמַען ִיָראּוָך ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ֵהם ַחִּיים ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ַלֲאבֵֹתינּו (מ)

  ֲאֶׁשר לֹא ֵמַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל הּוא ּוָבא ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְלַמַען ְׁשֶמָך: ְוַגם ֶאל ַהָּנְכִרי (מא)
  ִּכי ִיְׁשְמעּון ֶאת ִׁשְמָך ַהָּגדֹול ְוֶאת ָיְדָך ַהֲחָזָקה ּוְזרֲֹעָך ַהְּנטּוָיה ּוָבא ְוִהְתַּפֵּלל ֶאל ַהַּבִית ַהֶּזה: (מב)
ְרָאה אְֹתָך ְּכַעְּמָך ָך ְוָעִׂשיָת ְּככֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרא ֵאֶליָך ַהָּנְכִרי ְלַמַען ֵיְדעּון ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֶאת ְׁשֶמָך ְליִ ַאָּתה ִּתְׁשַמע ַהָּׁשַמִים ְמכֹון ִׁשְבֶּת  (מג)

  ִיְׂשָרֵאל ְוָלַדַעת ִּכי ִׁשְמָך ִנְקָרא ַעל ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּבִניִתי:
  :ֶׁשר ָּבִנִתי ִלְׁשֶמךָ ְיבֹו ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ִּתְׁשָלֵחם ְוִהְתַּפְללּו ֶאל ְיקָֹוק ֶּדֶרְך ָהִעיר ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת ָּבּה ְוַהַּבִית אֲ ִּכי ֵיֵצא ַעְּמָך ַלִּמְלָחָמה ַעל אֹ (מד)
  ְוָׁשַמְעָּת ַהָּׁשַמִים ֶאת ְּתִפָּלָתם ְוֶאת ְּתִחָּנָתם ְוָעִׂשיָת ִמְׁשָּפָטם: (מה)
  ה אֹו ְקרֹוָבה:י ֵאין ָאָדם ֲאֶׁשר לֹא ֶיֱחָטא ְוָאַנְפָּת ָבם ּוְנַתָּתם ִלְפֵני אֹוֵיב ְוָׁשבּום ׁשֵֹביֶהם ֶאל ֶאֶרץ ָהאֹוֵיב ְרחֹוקָ ִּכי ֶיֶחְטאּו ָלְך ִּכ  (מו)
  ָטאנּו ְוֶהֱעִוינּו ָרָׁשְענּו:ְוֵהִׁשיבּו ֶאל ִלָּבם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשּבּו ָׁשם ְוָׁשבּו ְוִהְתַחְּננּו ֵאֶליָך ְּבֶאֶרץ ׁשֵֹביֶהם ֵלאמֹר חָ  (מז)
 ם ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ַלֲאבֹוָתם ָהִעירְוָׁשבּו ֵאֶליָך ְּבָכל ְלָבָבם ּוְבָכל ַנְפָׁשם ְּבֶאֶרץ אְֹיֵביֶהם ֲאֶׁשר ָׁשבּו אָֹתם ְוִהְתַּפְללּו ֵאֶליָך ֶּדֶרְך ַאְרצָ  (מח)

  :ֶמךָ ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר <בנית> ָּבִניִתי ִלְׁש 
  ְוָׁשַמְעָּת ַהָּׁשַמִים ְמכֹון ִׁשְבְּתָך ֶאת ְּתִפָּלָתם ְוֶאת ְּתִחָּנָתם ְוָעִׂשיָת ִמְׁשָּפָטם: (מט)

  ְוִרֲחמּום:ְוָסַלְחָּת ְלַעְּמָך ֲאֶׁשר ָחְטאּו ָלְך ּוְלָכל ִּפְׁשֵעיֶהם ֲאֶׁשר ָּפְׁשעּו ָבְך ּוְנַתָּתם ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ׁשֵֹביֶהם  (נ)
  ִּכי ַעְּמָך ְוַנֲחָלְתָך ֵהם ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ִמִּמְצַרִים ִמּתֹוְך ּכּור ַהַּבְרֶזל: א)(נ

  ָך:ִלְהיֹות ֵעיֶניָך ְפֻתחֹות ֶאל ְּתִחַּנת ַעְבְּדָך ְוֶאל ְּתִחַּנת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ִלְׁשמַֹע ֲאֵליֶהם ְּבכֹל ָקְרָאם ֵאֶלי (נב)
  פדָֹני ְיקִֹוק: ָך ְלַנֲחָלה ִמּכֹל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ְּבַיד מֶֹׁשה ַעְבֶּדָך ְּבהֹוִציֲאָך ֶאת ֲאבֵֹתינּו ִמִּמְצַרִים אֲ ִּכי ַאָּתה ִהְבַּדְלָּתם לְ  (נג)

   
  דברים פרק יא 

ִקיָת ְבַרְגְלָך ְּכַגן ָּמה ְלִרְׁשָּתּה לֹא ְכֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהוא ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמָּׁשם ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ֶאת ַזְרֲעָך ְוִהְׁש ִּכי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁש  (י)
  :ַהָּיָרק
  :ִיםְוָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם עְֹבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה ֶאֶרץ ָהִרים ּוְבָקעֹת ִלְמַטר ַהָּׁשַמִים ִּתְׁשֶּתה ָּמ  (יא)
  ס: הֶאֶרץ ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ּדֵֹרׁש אָֹתּה ָּתִמיד ֵעיֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ָּבּה ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשנָ  (יב)
  ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם: ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכםלֵֹהיֶכם ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ְיקָֹוק אֱ  (יג)
  :ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנָך ְוִתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרךָ ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש  (יד)
  ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדָך ִלְבֶהְמֶּתָך ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת: (טו)
  ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם: ִהָּׁשְמרּו (טז)
ֲאֶׁשר  ָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבהְוָחָרה ַאף ְיקָֹוק ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶּתם ְמהֵ  (יז)

  ְיקָֹוק נֵֹתן ָלֶכם:
  ן ֵעיֵניֶכם:ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְׁשֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם אָֹתם ְלאֹות ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹת ֵּבי (יח)
  ְכְּתָך ַבֶּדֶרְך ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָך:ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּתָך ְּבֵביֶתָך ּוְבלֶ  (יט)
  ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹות ֵּביֶתָך ּוִבְׁשָעֶריָך: (כ)

  ס: ַעל ָהָאֶרץ ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיקָֹוק ַלֲאבֵֹתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ִּכיֵמי ַהָּׁשַמִים (כא)



  קדמה למסכת תעניתה      בס"ד
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  שמות פרק כג 
  ּוֵבַרְך ֶאת ַלְחְמָך ְוֶאת ֵמיֶמיָך ַוֲהִסרִֹתי ַמֲחָלה ִמִּקְרֶּבָך: ַוֲעַבְדֶּתם ֵאת ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם (כה)

  
  אהלכה  רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק א

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

  לתפלה זמן קבוע מן התורה. 
 

    אא הלכה  רמב"ם הלכות תעניות פרק
מדבר י'+ על הצר הצורר אתכם מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור, שנאמר +ב

  . והרעותם בחצוצרות, כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן והריעו
  

  ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה ה 
אמר , אמר (משפטים כג כה) ועבדתם את י"י אלהיכם ווהמצוה החמישית היא שצונו לעבדו יתעלה וכבר נכפל צווי זה פעמים

ואעפ"י שזה הצווי הוא גם כן מן הציוויים (ראה יג ה) ואותו תעבודו ואמר (ואתחנן ו יג) ואותו תעבוד ואמר (ס"פ עקב) ולעבדו. 
ולשון ספרי ולעבדו זו תפילה. ואמרו גם כן ולעבדו . הכוללים כמו שביארנו בשרש הרביעי הנה יש בו יחוד שהוא צוה בתפילה

אמרו מנין לעיקר תפילה בתוך המצות מהכא (פרש' יב עמ' רכח)  אליעזר בנו שלרבי יוסי הגלילי ובמשנתו של רבי. זה תלמוד
עבדהו בתורתו עבדהו במקדשו. כלומר ללכת . ואמרו (מדרש תנאים ממדרש הגדול פ' ראה) את י"י אלהיך תירא ואותו תעבוד

  (מ"א ח דה"ב ו):  שם להתפלל בו ונגדו כמו שבאר שלמה עליו השלום
  
  שגות הרמב"ן לספר המצוות מצות עשה ה ה

המצוה החמשית שנצטוינו בעבודתו שנ' ועבדתם את י"י אלהיכם וגו' ואומר ולעבדו בכל לבבכם. אמר ז"ל ואע"פ שמצוה  כתב הרב
עבדו זו זו מן המצות הכוללות כלומר שאינן נמנות כמו שבארנו בעיקר הרביעי יש בו גם כן פרט והוא מצוה בתפלה ולשון ספרי ול

תפלה ובמשנתו שלר' אליעזר בנו שלר' יוסי הגלילי אמרו מניין לעיקר תפלה בתוך המצות מהכא את י"י אלהיך תירא ואותו תעבוד 
כל אלה דברי הרב. ואין הסכמה בזה. שכבר ואמרו עבדו בתורתו עבדו במקדשו כלומר ללכת שם להתפלל בו כמו שביאר שלמה. 

כמו שאמרו בשלישי שלברכות (כא א) לעניין בעל קרי שקורא קרית שמע ומברך על המזון  נןבארו החכמים בגמרא תפלה דרב
. ואמרו עוד (שם) ספק קרא ק"ש ספק לא אלא ק"ש וברכת המזון דאורייתא תפלה דרבנןלאחריו ואינו מתפלל והעלו הטעם בזה 

דאורייתא תפלה דרבנן. ובגמר סוכה (לח א)  קרא ק"ש חוזר וקורא ק"ש ספק התפלל ספק לא התפלל אינו חוזר ומתפלל דק"ש
אמרו גבי תפלה דתנן ואם התחילו אין מפסיקין והקשו מלולב דקתני נוטל על שולחנו אלמא מפסיק והשיבו בדרך תימה מאי קושיא 

ם אלא שאין מנין התפלות הא דאורייתא הא דרבנן. וכבר ראינו בהלכות תפלה (רפ"א) שאמר שחייב אדם מן התורה בתפלה בכל יו
וכך כתב בזה המאמר במצו' עשירית שזמני התפלה אינם מן התורה אבל חובת התפלה עצמה ולא משנה התפלה מן התורה 

. שבעל קרי מברך על המזון לאחריו מפני שהוא מן התורה ואינו מתפלל עד שיטבול אפילו היא מן התורה. וגם זה איננו נכון בעיני
יו. ועוד שמי שנאנס ולא התפלל בשחרית ובמנחה נסתפק בעצמו ספק התפלל ספק לא התפלל אם כן לפי דבריו עמד כמה ימים בקר

והם פסקו לעולם בכל ספק בתפלה שאינו חוזר ומתפלל מפני שהיא מדרבנן. ואם איננה שלהרב היה צריך לחזור ולהתפלל 
יום אחד בשנה או בכל ימיו פעם אחת. וכבר אמרו (סוף מצוה בכל יום מתי תהיה החובה הזאת המוטלת עלינו מה"ת שיתפלל 

ר"ה) ברב יהודה דמתלתין יומין לתלתין יומין הוה מצלי, לפי שהיה עוסק בתורה וסומך על מה שאמרו (שבת יא א) חברים 
ה כלל אבל שהיו עוסקין בתורה מפסיקין לק"ש ואין מפסיקין לתפלה, שהיא דרבנן לעולם. אלא ודאי כל ענין התפלה אינו חוב

ועיקר הכתוב ולעבדו בכל לבבכם מצות עשה שתהיה כל . הוא ממדות חסד הבורא ית' עלינו ששומע ועונה בכל קראינו אליו
עבודתינו לאל ית' בכל לבבנו כלומר בכוונה רצויה שלימה לשמו ובאין הרהור רע, לא שנעשה המצות בלא כונה או על הספק 

ת י"י אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך שהמצוה היא לאהוב את השם בכל לב ולב . כענין ואהבת אאולי יש בהם תועלת
ומה שדרשו בספרי (עקב) ולעבדו זה התלמוד ד"א זו תפלה אסמכתא היא או לומר שמכלל ושנסתכן באהבתו בנפשנו ובממוננו. 

וזה כענין . כעיני עבדים אל יד אדוניהם העבודה שנלמוד תורה ושנתפלל אליו בעת הצרות ותהיינה עינינו ולבנו אליו לבדו
שכתוב (בהעלותך י) וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות ונזכרתם לפני י"י אלהיכם והיא 

כמו שכתוב (מ"א ח דה"ב  ע"ה מצוה על כל צרה וצרה שתבא על הצבור לצעוק לפניו בתפלה ובתרועה והוא הענין שבאר שלמה
ר השמים ולא יהיה מטר וכתיב רעב כי יהיה דבר כי יהיה שדפון ירקון ארבה חסיל כי יהיה כי יצר לו אויבו בארץ שעריו כל ו) בהעצ

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 
ב אומר ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם מה תלמוד לומר והלא כבר נאמר בכל לבבך ובכל דרשו עוד שם בספרי רבי אליעזר בן יעק

יאמר שנצטוינו לעבוד השם ית' בכל לבבנו בלמוד תורתו נפשך ובכל מאדך להלן ליחיד וכאן לצבור כאן לתלמוד כאן למעשה. 
ו פירושו לומר שיעבדו אותו במקדשו בעבודת וכן זו ששנויה שם ואותו תעבודו עבודו בתורתו עבודו במקדש. ובעשיית מצותיו

. לפי שאמר הכתוב (ראה יג ה) אחרי י"י אלהיכם תלכו ואותו תיראו הקרבנות והשיר וההשתחואה שם מוסיף על עבודת המצות
יית ואת מצותיו תשמורו ודרשו שם בספרי ואת מצותיו תשמורו זו מצות עשה ובקולו תשמעו ליתן לא תעשה בקול נביאיו. הנה עש

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 

הנה הם מצות כוללות. אבל מפני שצוה אותנו בפסוק בכל לבבכם בעניין חדש להיות כל לבבנו ועבודתינו שלימה אליו יתעלה. 
מיוחד אליו יתעלה בענין עשיית המצות כאשר פירשתי יתכן שתבא המצוה הזאת בחשבון רמ"ח מצות עשה. ומן הטעם הזה 

מן המצות פעמיים שלש בפרט אלא אחת כן  וכמו שלא נמנה הכפל מצוה אצלו לא ימנו המצות הכוללות מפני שכבר נמנו בפרטן
ואולם אם חדש בכפילן והוסיף בו עניין ראוי להמנות ימנו. ואם אולי יהיה מדרשם בתפלה לא נמנה כפילן בכלל אלא לאחת. 

עיקר מה"ת נמנה אותו במניינו שלהרב ונאמר שהיא מצוה לעת הצרות שנאמין שהוא יתברך ויתע' שומע תפלה והוא המציל 
 : רות בתפלה וזעקה. והבין זהמן הצ


