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ל תפילתם ש
בין  – התנאים

  קבע לזרימה
  ד-ג, ברכות ד

ְמִליֵאל אֹוֵמר ן ּגַ ָכל יֹום , ַרּבָ ּבְ
ֵרה מֹוֶנה ֶעׂשְ ל ָאָדם ׁשְ ּלֵ   . ִמְתּפַ

ַע אֹוֵמר י ְיהֹוׁשֻ מֹוֶנה , ַרּבִ ֵמֵעין ׁשְ
ֵרה   . ֶעׂשְ

י ֲעִקיָבא אֹוֵמר גּוָרה , ַרּבִ ִאם ׁשְ
מֹוֶנה  ל ׁשְ ּלֵ ִפיו ִיְתּפַ תֹו ּבְ ְתִפּלָ

מֹוֶנה , ֵרהֶעשְׂ  ְוִאם ָלאו ֵמֵעין ׁשְ
ֵרה   : ֶעׂשְ

י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ה , ַרּבִ ָהעֹוׂשֶ
תֹו ְקַבע תֹו , ְתִפּלָ ִפּלָ ֵאין ּתְ

ֲחנּוִנים   . ּתַ
ַע אֹוֵמר י ְיהֹוׁשֻ ְמקֹום , ַרּבִ ְך ּבִ ַהְמַהּלֵ

ָנה ה ְקָצָרה, ַסּכָ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ . ִמְתּפַ
ָך , אֹוֵמר ם ֶאת ַעּמְ ֵ ע ַהׁשּ ֶאת הֹוׁשַ

ָרֵאל ֵאִרית ִיׂשְ ת , ׁשְ ָרׁשַ ָכל ּפָ ּבְ
רּוְך . ָהִעּבּור ִיְהיּו ָצְרֵכיֶהם ְלָפֶניךָ  ּבָ

ה ה ה' ַאּתָ ִפּלָ   : ׁשֹוֵמַע ּתְ

  תקנת רבן גמליאל

 בפתח משנתנו רבן גמליאל קובע שבכל יום מוטלת על האדם החובה להתפלל אותה תפילה

בית שני לא הייתה התפילה בישראל  יש הסוברים כי לאורך תקופת". שמונה עשרה" –

חובה כלל ולפיכך חידושו של רבן גמליאל אינו רק בייסוד נוסח קבוע אלא גם בעצם 

   1.קביעת החובה להתפלל

. מתמודד עם הסכנות שאיימו על עמו בעקבות חורבן המקדש, נשיא ישראל, רבן גמליאל

עה פעולה דתית אחידה תקנת רבן גמליאל מצי. המקדש היה מרכז לאומי ורוחני כאחד

ה "שתלכד את העם המפורד והמפוזר ותשמש חלופה לקשר הרוחני שהתקיים עם הקב

  . באמצעות עבודת המקדש

ויתור על הספונטניות של  – נוסח התפילה יש גם מחיר" הקפאת"לחיוב האדם בתפילה ול

מתנגדים  מבין זקני דורו של רבן גמליאל קמו, ואכן. התפילה ועל האינדבידואליות שבה

  .ובראשם רבי אליעזר הגדול, לתקנתו
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חשוב לציין שקביעותה של התפילה אינה רק ויתור מכורח המציאות שלאחר , עם זה

כנגד אמירתו של רבי אליעזר הגדול . החורבן אלא היא ערך רוחני בסיסי העומד בפני עצמו

תחנונים אין העושה תפילתו "אפשר לומר ש" העושה תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים"

היכולת להתמסר ולהתמיד לא רק כשחושקים להתפלל או כשנוח להתפלל  – "תפילתו קבע

, בבלי" (תפילות כנגד תמידין תקנום"בתלמוד מובאת תפיסה ש. 'היא יסוד חשוב בעבודת ה

מהיותו , כנרמז בשמו, מקור חשיבותו ועצמתו של קרבן התמיד נובע). ב"ברכות כו ע

תמידיותן של התפילות שניתקנו כנגד הקרבנות היא חלק , ת רבן גמליאללשיט, לכן". תמיד"

  .מהגדרתן הבסיסית

במקרא אפשר למצוא תפילה שיכולה לשמש אב טיפוס לצורת התפילה שייסד רבן 

ולפיכך , ה ויסוד הזמן חיוני בה"לפי תפיסתו של דניאל התפילה היא פולחן לקב. גמליאל

  :גם במחיר סיכון נפשו, ביום שלוש פעמים הוא מתעקש להתמיד בה

  ְוָדִנֵ�אל ְ�ִדי ְיַדע ִ�י ְרִ�י	 ְ�ָתָבא 
  ַעל ְלַבְיֵת� ְוַכִ�י� ְ�ִתיָח� ֵל� ְ�ִעִ�יֵת� ֶנֶגד ְיר�ְ�ֶל	
  ְוִזְמִני� ְ&ָלָתה ְבי$ָמא ה�א ָ�ֵרְ% ַעל ִ�ְרכ$ִהי �ְמַצֵ�א

  �מ$ֵדא ֳקָד	 ֱאָלֵהה 
  .ֲהָוא ָעֵבד ִמ� ַקְדַמת ְ�ָנה ָ�ל ֳקֵבל ִ�י

הוא עלה לביתו והמשיך , אף על פי שידע דניאל על כתב המלך האוסר להתפלל(

שלוש פעמיים ביום כפי שנהג לעשות קודם ' להתפלל כנגד ירושלים ולהודות לה

  .)לכן

  יא, דניאל ו

זכות המלך השליכו אל גוב האריות אך האמין שב. דניאל נענש על שהפר את צו המלך

  : יצילו' עבודתו התדירה של דניאל ה

�אַדִי� ַמְלָ�א ֲאַמר ְוַהְיִתיו ְלָדִנֵ�אל �ְרמ$ ְלג.ָ�א ִ�י -ְרָיָוָתא ֵ  
  ).יצילך( %ְ ָעֵנה ַמְלָ�א ְו0ַמר ְלָדִנֵ�אל ֱאָלָהְ% ִ�י -ְנְ& ָ�ַלח ֵל� ִ�ְתִדיָרא ה�א ְיֵ�יְזִב/ָ 

  יז, שם ו

התפילה שהוא מתפלל  בזכות – 'יאל את הסיבה האמתית שבשלה הצילו ההמלך הזכיר לדנ

  .בדרך קבע

  העושה תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים

רבי אליעזר מייצג את . רבי אליעזר הגדול, לא מפתיע שכנגד רבן גמליאל קם דווקא גיסו

ורסם על כפי שעולה מהסיפור המפ, דמותו של האינדיבידואל הנאמן לעמדתו גם במחיר כבד
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שם רבי אליעזר העדיף שיחרימו אותו ובלבד שלא להיכנע  2,"תנורו של עכנאי"אודות 

  .למרות הרוב שפסק נגדו

 3.ולא מקרבנות התמיד, רבי אליעזר נאמן לתפיסה הלומדת את יסוד התפילה מהאבות

. והוא העומד בבסיס דבריו של רבי אליעזר, תפיסה זו מדגישה את הפן האישי של התפילה

על פי  .שני התלמודים מספרים כיצד ביטא רבי אליעזר את עולם התפילה הייחודי שלו, ואכן

ח [ג , ברכות ד, ירושלמי" (מתפלל תפילה חדשה בכל יום"הירושלמי היה רבי אליעזר 

ובוודאי שהתחדשות כזו נובעת מהתחדשותה היומית של החוויה האישית של ]) א"ע

ר מיישם את גישתו שתפילה אינה צריכה להיות דומה בבבלי מופיע שרבי אליעז .המתפלל

  :לחברתה גם אצל אחרים

מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה בפני רבי אליעזר והיה מאריך יותר : תנו רבנן

כלום מאריך יותר : אמר להם !כמה ארכן הוא זה, רבינו: אמרו לו תלמידיו. מדאי

שוב מעשה . 'רבעים הלילה וגואת ארבעים היום ואת א: דכתיב ביה? ממשה רבינו

אמרו לו . בתלמיד אחד שירד לפני התיבה בפני רבי אליעזר והיה מקצר יותר מדאי

אל נא : דכתיב? כלום מקצר יותר ממשה רבינו: אמר להם! כמה קצרן הוא זה: תלמידיו

  .רפא נא לה

  א"ברכות לד ע, בבלי

דווקא התפילות  – אדרבה, ךאין להתרגש אם החזן מקצר או מארי, לטעמו של רבי אליעזר

ואותן הוא משווה לתפילת , הן התפילות המעולות, המותאמות לזמן ולאדם, החריגות הללו

  .משה רבנו

  התחנונים שבקבע

שורשי ". אלו ואלו דברי אלוהים חיים"על מחלוקת רבן גמליאל ורבי אליעזר אפשר לומר 

ה תפילתו קבע אין תפילתו העוש"אמת ש. התפילה אכן נעוצים גם בקרבנות וגם באבות

האתגר הגדול הוא למצוא את ". העושה תפילתו תחנונים אין תפילת קבע"ואמת ש" תחנונים

  .הדרך לשלב בין שתי אמתות אלו

אולם עורכי , מתברר שבמקור חלק רבי אליעזר הגדול על עצם תקנתו של רבן גמליאל

. בסמוך לדעת רבן גמליאל ,המשנה הציגו את דעתו במשנה ד כדעה עצמאית ולא במשנה ג

כתוצאה מחלוקה זו דברי רבי אליעזר אינם מתפרשים כחולקים על רבן גמליאל בשאלות 

כך עולה גם . אלא באים כהדרכה כיצד יש להתפלל, מתי להתפלל או מה לומר בתפילה

  : בהסבר הבבלי לשיטתו
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  ?מאי קבע' העושה תפלתו קבע וכו: רבי אליעזר אומר

  כל שתפלתו דומה עליו כמשוי : אידי אמר רבי אושעיאאמר רבי יעקב בר 

  כל מי שאינו אומרה בלשון תחנונים: ורבנן אמרי

  4...כל שאינו יכול לחדש בה דבר: רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו

כל שאין מתפלל עם דמדומי : אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין דאמרי תרוייהו

  ...חמה

  ב"ברכות כט ע, בבלי

 – ל שיטות האמוראים שהגמרא מביאה מתייחסות לפרטים העוסקים בדרך התפילהניכר כי כ

אין . והסביבה שהוא מתפלל בה, התוספות הפרטיות שהוא מוסיף, סגנונו, תחושת המתפלל

  .כאן שום אמירה המערערת על קביעותה של התפילה

ה נותרו ונוסח התפילה ומועדי, אף שדעתו המקורית של רבי אליעזר לא התקבלה להלכה

  : הרי שרוח דבריו ודאגתו מפני סכנותיה של תפילת הקבע השפיעו מאוד, קבועים

ומבקש  àùîë åéìò äàøú àìùåיתפלל דרך תחנונים כרש המבקש בפתח ובנחת 

  .ליפטר ממנה

  ג , אורח חיים צח, שולחן ערוך

  מעין שמונה עשרה    –    בין שני הרים

, רבן גמליאל נשיא ישראל ורבי אליעזר הגדול, ייצגו שני גדולי עולם, כפי שראינו עד כה

בתווך . תפילת חובה בנוסח קבוע ותפילה זורמת וספונטנית – שני קטבים של עולם התפילה

הציע שלוש דרכים לאזן בין דעות , שכפי שנראה בהמשך, ישנה דעתו של רבי יהושע

  . חבריו

פילה מעין שמונה במשנה ג גם רבי יהושע וגם רבי עקיבא מעלים את האפשרות של ת

לדעתו של רבי עקיבא ברור שהתפילה המועדפת היא תפילת שמונה עשרה בנוסח . עשרה

ואילו תפילת מעין שמונה עשרה מיועדת רק לאדם שאינו מסוגל להתפלל את , המלא שלה

  . לדעת רבי יהושע תפילת מעין שמונה עשרה עדיפה לכל אדם, לעומתו. הנוסח המלא

, "מעניין"אינה קיצור אלא " מעין"משמעות המילה ? "נה עשרהמעין שמו"מהי תפילת 

מברך על הטובה מעין הרעה ועל הרעה מעין "כמו שרואים במקומות אחרים במשנה 

לפיכך  5).א, שבת ז" (עשה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת"או ) ג, ברכות ט" (הטובה

ויכוח על נוסח סוללת את דרך האמצע בו" מעין שמונה עשרה"אפשר לומר שתפילת 

מצד אחד נשמרת המסגרת של שמונה עשרה ברכות המַכונות את האדם לנושאים  –התפילה 

והוא חופשי לבטא כל אחד , ומצד אחר האדם משוחרר מנוסח קבוע, שיש להתפלל עליהם
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בכך זכה רבי יהושע למצוא את קו האמצע ולעצב תפילה שהיא  6.מהנושאים בדרכו האישית

  ). בתוכנה המיוחד ובסגנונה" (תחנונים"וגם ) הבנושאי" (קבע"גם 

, המלא" שמונה עשרה"אמנם להלכה נפסק שלכתחילה אדם צריך להתפלל את נוסח 

כך נשתמרה בהלכה , אבל כשם שדעת רבי אליעזר נדחתה להלכה אך רוח תפיסתו התקבלה

  : גישתו של רבי יהושע וניתנה האפשרות למתפלל להוסיף בכל ברכה מעין הברכה

שואל אדם : פ שאמרו"אע, אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב

äëøáå äëøá ìë óåñáï אבל אם בא לומר , צרכיו בשומע תפלה éòî  äëøáå äëøá ìë

  . אומר –

  א"עבודה זרה ח ע, בבלי

úéòöîàäî äëøá ìëá óéñåäì äöø íà ,äëøáä ïéòî ,óéñåî. היה לו חולה , כיצד

  .מבקש עליה בברכת השנים, היה צריך פרנסה, בברכת רפאנומבקש עליו רחמים 

  א , אורח חיים קיט, שולחן ערוך

  תפילה אישית

  :בין הקבוע לבין הזורם, רבי יהושע מציע דרך נוספת לאזן בין שני פניה של התפילה

ַע א$ֵמר ת ה$ַ�ע ַה4ֵ	 אֶ , א$ֵמר. הִמְתַ�ֵ�ל ְ&ִפָ�ה ְקָצרָ , ַהְמַהֵ�ְ% ִ�ְמק$	 ַסָ�ָנה, ַרִ�י ְיה$�.
 �$ֵמעַ ' ָ�ר�ְ% -ָ&ה ה. ְ�ָכל ָ�ָרַ�ת ָהִע��ר ִיְהי� ָצְרֵכיֶה	 ְלָפֶני%ָ , ַע%ָ6ְ ֶאת ְ�ֵאִרית ִי5ְָרֵאל

  . ְ&ִפָ�ה

  ד, ברכות ד

אך מאידך גיסא היא נאמרת רק כאשר היא מתאימה , מחד גיסא נוסח התפילה אכן קבוע

  ". המהלך במקום סכנה" ,למציאות

מעניין לשים לב כי באותו פרק העוסק ביחס שבין התפילה האישית לתפילה הממוסדת 

  :מופיעה גם תפילה ייחודית המותאמת לאדם מסוים דווקא

� ַה8ָָנה ָהָיה ִמְתַ�ֵ�ל ִ�ְכִניָסת$ ְלֵבית ַה6ְִדָר� �ִביִצי0ת$ ְ&ִפ �  . הָ�ה ְקָצרָ ַרִ�י ְנח�ְנָיא ֶ
  . ַמה 6ָק$	 ִלְתִפָ�ה ז$, 0ְמר� ל$
 �ִביִצי0ִתי ֲאִני נ$ֵת� ה$ָדָיה, ִ�ְכִניָסִתי ֲאִני ִמְתַ�ֵ�ל ֶ��א ֶתֱאַרע ְ&ָקָלה ַעל ָיִדי, 0ַמר ָלֶה	
  . ַעל ֶחְלִקי

  ב, ברכות ד
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יסת עולמו נובעת מתפ, העוסקת בבית המדרש ובלימוד התורה, תפילת רבי נחוניה בן הקנה

  7:כפי שניכר מדבריו בפרקי אבות, של רבי נחוניה הרואה בתורה את המפתח לכול

� ַה8ָָנה א$ֵמר�ל ַמֲעִביִרי� ִמ6ֶ/� על ַמְלכ�ת ְוע, ָ�ל ַהְמַקֵ�ל ָעָליו על &$ָרה, ַרִ�י ְנח�ְנָיא ֶ
  . ָעָליו על ַמְלכ�ת ְועל ֶ�ֶרְ% ֶאֶר9 נ$ְתִני�, ְוָכל ַה�$ֵרק ִמ6ֶ/ו על &$ָרה. ֶ�ֶרְ% ֶאֶר9

  ה , אבות ג

אפשר להפנות גם כלפי , "מה מקום לתפילה זו", את השאלה שהפנו חכמים לרבי נחוניה

, "שמונה עשרה"הקובעת את זמני תפילת , עורך הפרק ששם משנה זו כחיץ בין משנה א

  ". שמונה עשרה"הדנה בעצם החיוב להתפלל , לבין משנה ג

התבוננות במבנה הפרק מעלה את האפשרות ששיבוצה של משנת רבי נחוניא בן  אולם

נראה לי שעורך הפרק ניסה באופן שיטתי לאזן בין התפילה הקבועה . הקנה אינה זרה לפרק

  :וכך מתבטא מתח זה. לבין התפילה האישית

 משנה א  שמונה עשרה קביעת זמני תפילה

 משנה ב  תפילה אישית  )המדרש תפילה על לימוד בבית(נחוניה בן הקנה 

 משנה ג  שמונה עשרה חיוב להתפלל כל יום 

, ")העושה תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים("רבי אליעזר 

 )תפילה בשעת הסכנה(רבי יהושע 

 משנה ד  תפילה אישית 

המבנה הסירוגי של הפרק מעמיד את התפילות האישיות במקביל לתפילות הקבועות , אם כן

שיש בו יסוד ממוסד וקבוע ויסוד , ורך הפרק מראה את עושרו של עולם התפילהובכך ע

  . אינדיבידואלי וספונטני גם יחד

  זמן תפילת ערבית

במשנה ג ראינו את רבי יהושע מתעמת עם רבן גמליאל בשאלת הנוסח הקבוע ומציע את 

וב להתפלל רבי יהושע חולק על רבן גמליאל גם בשאלת החי". מעין שמונה עשרה"תפילת 

הוא , אף שהוא ככל הנראה מסכים שאדם חייב להתפלל שחרית ומנחה. שלוש פעמים ביום

 8.תפילת ערבית היא תפילת רשות ולדעתו ,סובר שעדיין ישנה תפילה המותנית ברצון האדם

תגובתו החריפה של רבן גמליאל על סירובו של רבי יהושע לקבל את פסק הסנהדרין 

על פי  9.לת חובה גרמה להדחתו של רבן גמליאל מן הנשיאותשתפילת ערבית היא תפי

  : המשנה בראש הפרק מאמצת את גישתו של רבי יהושע, הבבלי
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  . ַעד ֲחצ$ת, ְ&ִפַ�ת ַה4ַַחר
  . ַעד -ְרַ�ע ָ�ע$ת, ַרִ�י ְיה�ָדה א$ֵמר

  .ְ&ִפַ�ת ַה6ְִנָחה ַעד ָהֶעֶרב
  . ַה6ְִנָחהַעד ְ�ַלג , ַרִ�י ְיה�ָדה א$ֵמר

  . ְ&ִפַ�ת ָהֶעֶרב ֵאי� ָל� ְקַבע
  . ְוֶ�ל מ�ָסִפי� ָ�ל ַה�$	

  . ַעד ֶ�ַבע ָ�ע$ת, ַרִ�י ְיה�ָדה א$ֵמר

  א, ברכות ד

  .תפלת הערב אין לה קבע

  ? מאי אין לה קבע

   – אילימא דאי בעי מצלי כוליה ליליא

   ?אלא מאי אין לה קבע! ליתני תפלת הערב כל הלילה

  . תפלת ערבית רשות: כמאן דאמר

רבי יהושע , חובה: רבן גמליאל אומר, תפלת ערבית: דאמר רב יהודה אמר שמואל

  .רשות: אומר

  ב "ברכות כז ע, בבלי

הפסקה של המשנה העוסקת בתפילת ערבית שונה מהפסקאות העוסקות בשלוש התפילות 

תנא קמא ואילו על זמן בכל שאר התפילות רבי יהודה חולק על הזמן שקבע . האחרות

בתפילות אחרות מוגדר לתפילה זמן מסוים , יתר על כן. תפילת ערבית לא מובא כל ויכוח

אין "והמשנה מסתפקת בביטוי , אין הגדרת זמן, כפי שהבבלי מציין, ואילו בתפילת ערבית

  ".לה קבע

עה בדבריו של רבי אליעזר הגדול היא מופי. מופיעה בפרקנו פעמיים" קבע"המילה 

אין "מכך אפשר להסיק ש". העושה תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים"במשמעות שלילית 

אלא שהיעדר הקביעות משקף גם , הנוגעת לזמן תפילת ערבית" קולא"אינה רק " לה קבע

משמעו " אין לה קבע" 11א"לפי הגר 10.ערך רוחני חיובי המאפשר תפילה של תחנונים

כלומר זמנה , התפלל אותה כל זמן שאין תפילה אחרתולכן אפשר ל" אין לה זמן לעצמה"ש

   12.של תפילת ערבית החל מסוף זמן מנחה ועד תחילת זמן שחרית

: כבר המשנה הראשונה של הפרק מלמדת אותנו שישנם שני סוגי תפילות, אם כן

אשר מעוצבות על פי עבודת התמיד של בית המקדש , שחרית ומנחה ,התפילות הקבועות )א(

את הכבש האחד תעשה ", האדם מתפלל אותן מתוך מחויבות ובזמנים קבועים החרב ואשר

 תפילת, התפילה הזורמת) ב). (ד, במדבר כח" (בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים

יהושע היא ' ולדעת ר, אשר באה מתוך דחף ורצון פנימיים ואשר אין לה זמן מוגדר, ערבית

  . אף נאמרת מבחירה
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