
תפילה

נפל — ואתנפל

דברים פ’ עקב. פרק ט’:כה-כו:
(כה) וָאֶתְנַּפַל לִפְנֵי יְֹקוָק אֵת אְַרּבָעִים הַּיֹום וְאֶת־אְַרּבָעִים הַּלַיְלָה אֲׁשֶר הִתְנַּפָלְּתִי ּכִי־

אָמַר יְֹקוָק לְהַׁשְמִיד אֶתְכֶם: 
 ָ (כו) וָאֶתְּפַּלֵל אֶל־יְֹקוָק וָאֹמַר אֲֹדנָי יְֹקוִק אַל־ּתַׁשְחֵת עַּמְָ וְנַחֲלָתְָ אֲׁשֶר ּפִָדיתָ ּבְגְָדלֶ

אֲׁשֶר־הֹוצֵאתָ מִּמִצְַריִם ּבְיָד חֲזָָקה:

פלל

תהלים פרק  ק’’ו: 
(ל) וַּיַעֲמֹד ּפִינְחָס וַיְפַּלֵל וַּתֵעָצַר הַּמַּגֵפָה: 

(לא) וַּתֵחָׁשֶב לֹו לִצְָדָקה לְֹדר וָֹדר עַד־עֹולָם:

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף מד עמוד א
ויעמד פינחס ויפלל ותעצר המגפה, ואמר רבי אלעזר: ויתפלל לא נאמר, אלא ויפלל - 

מלמד שעשה פלילות עם קונו; בא וחבטן לפני המקום, אמר לפניו: רבונו של עולם, 
על אלו יפלו עשרים וארבעה אלף מישראל?

פתיל

בראשית פרשת ויצא פרק ל:ח

וַּתֹאמֶר ָרחֵל נַפְּתּולֵי אֱֹלהִים נִפְּתַלְּתִי עִם־אֲחֹתִי ּגַם־יָכֹלְּתִי וַּתְִקָרא ׁשְמֹו נַפְּתָלִי:

רש’’י: לשון חיבור צמיד פתיל.

במדבר פרשת שלח פרק טו:לח

ּדַּבֵר אֶל־ּבְנֵי יִׂשְָראֵל וְאָמְַרּתָ אֲלֵהֶם וְעָׂשּו לָהֶם צִיצִת עַל־ּכַנְפֵי בִגְֵדיהֶם לְֹדֹרתָם 
וְנָתְנּו עַל־צִיצִת הַּכָנָף ּפְתִיל ּתְכֵלֶת:

 

עמידה

ע.מ.ד.
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עבודה

ע.ב.ד.

גמרא ברכות ב עמוד ב:
“ולעבדו בכל לבבכם. איזוהי עבודה שבלב? זוהי תפילה.”

אבות פרק א משנה ג:
“על שלושה דברים העולם עומד אל התורה על העבודה ועל גמילות חסדים.”

קרבן

ק.ר.ב.

קרוב

קירבה

להקריב

של’’ה ספר שער השמים עמ’ 22:

ולשון תפילה הוא חיבור צורת המתחנן אל מי שנתחנן אליו לקבל שפע וברכה ממנו 
בסוד הקרבנות. ולזה תקנום כנגדם כלומר בזמנם ובמקומם כמו שארז’’ל בפ’ 

תפילת השחר תפילות כנגד תמידין תקנום.

בראשית פרשת בראשית פרק ב:ה-ז

(ה) וְכֹל ׂשִיחַ הַּׂשֶָדה טֶֶרם יִהְיֶה בָאֶָרץ וְכָל־עֵׂשֶב הַּׂשֶָדה טֶֶרם יִצְמָח ּכִי ֹלא הִמְטִיר 
יְֹקוָק אֱֹלהִים עַל־הָאֶָרץ וְאָָדם אַיִן לַעֲבֹד אֶת־הָאֲָדמָה:  
(ו) וְאֵד יַעֲלֶה מִן־הָאֶָרץ וְהִׁשְָקה אֶת־ּכָל־ּפְנֵי־הָאֲָדמָה:  

(ז) וַּיִיצֶר יְֹקוָק אֱֹלהִים אֶת־הָאָָדם עָפָר מִן־הָאֲָדמָה וַּיִּפַח ּבְאַּפָיו נִׁשְמַת חַּיִים וַיְהִי 
הָאָָדם לְנֶפֶׁש חַּיָה:

תרגום אונקלוס:
ויהי האדם לנפש חיה = והות באדם לרוח ממללא

 רש’’י:
לא יצאו אלא על פתח קרקע. עמדו עד יום ו’. ולמה? “כי לא המטיר...”. ומה טעמא 

לא המטיר? לפי שאדם אין לעבוד את האדמה. ואין מכיר בטובתן של גשמים. וכשבא 
אדם וידע שהם צורך לעולם התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות והדשאים.
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