
MORNING, AFTERNOON, & NIGHT:  
The Three Gateways of Prayer 

 
איתמר, רבי יוסי ברבי חנינא אמר: תפלות אבות תקנום; רבי יהושע בן לוי אמר: תפלות    - : ברכות כו 'מס 1#

 כנגד תמידין תקנום. תניא כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא, ותניא כוותיה דרבי יהושע בן לוי.  

 
ר  שנאמר וישכם אברהם בבקר אל המקום אש   -אברהם תקן תפלת שחרית  תניא כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא:  

שנאמר ויצא יצחק לשוח    -  יצחק תקן תפלת מנחהעמד שם, ואין עמידה אלא תפלה, שנאמר ויעמד פינחס ויפלל;  
יעקב תקן תפלת  יעטף ולפני ה' ישפך שיחו,  -בשדה לפנות ערב, ואין שיחה אלא תפלה, שנאמר תפלה לעני כי 

ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא  שנאמר ויפגע במקום וילן שם, ואין פגיעה אלא תפלה, שנאמר    -  ערבית
  בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי.

 
 . ..תקנו ברכות אחרות לברך אותן בכל יום ,כשתקנו חכמים דברי תפלות אלו - :א רמב"ם הלכות תפילה ז 2#
 

 ...י נשמה שנתת בי טהורהק אלבשעה שייקץ בסוף שנתו מברך והוא על מטתו כך:   -  ג שם הל' 3#
 

הנותן לשכוי בינה להבחין  ינו מלך העולם ק כששומע קול התרנגולים מברך ברוך אתה יי' אל - הלכה ד שם  4#
כשמניח סדינו על  , מלביש ערומיםינו מלך העולם ק, כשלובש בגדיו מברך ברוך אתה יי' אלבין יום ובין לילה

,  פוקח עורים, כשמעביר ידיו על עיניו מברך  עוטר ישראל בתפארהנו מלך העולם  קי ראשו מברך ברוך אתה יי' אל 
רוקע הארץ על  , כשמוריד רגליו מן המטה ומניחם על גבי קרקע מברך מתיר אסוריםכשישב על מטתו מברך 

, כשרוחץ פניו  על נטילת ידים קדשנו במצותיו וצונו    , כשנוטל ידיו מברך אשרזוקף כפופים, כשעומד מברך  המים
 ...המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה מעפעפיינו מלך העולם  ק מברך ברוך אתה יי' אל

 
,  מברך כל אחת מהן על דבר שהברכה בשבילו בשעתושמנה עשר ברכות אלו אין להם סדר אלא    -   הלכה ז שם   5#

מברך אוזר ישראל בגבורה, שמע קול התרנגול מברך הנותן לשכוי בינה,  כיצד הרי שחגר חגורו והוא על מטתו 
  וכל ברכה מהן שלא נתחייב בה אינו מברך אותה. 

 
נהגו העם ברוב ערינו לברך ברכות אלו זו אחר זו בבית הכנסת בין נתחייבו בהן בין לא נתחייבו    -  הלכה טשם   6#

  אלא אם כן נתחייב בה. בהן וטעות הוא ואין ראוי לעשות כן ולא יברך ברכה
  

  לפי שאין הידים נקיות ו ולפי סדר הגמרא היה ראוי לברך על כל אחת ואחת בשעתה יג( - מו' ס ח"טור או 7#
תקנו שיסדרום בבה"כ ויענו אמן אחריהם    שרבים מעמי הארצות שאין יודעים אותןתקנו לסדרן בבה"כ וגם מפני  

   ויצאו ידי חובתן
 

  - מנלן  לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל.דרש רבי שמלאי:   -. ברכות לב 'מס 8#
ממשה דכתיב ואתחנן אל ה' בעת ההיא; וכתיב ה' אלהים אתה החלת להראות את עבדך את גדלך ואת ידך  
החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך, וכתיב בתריה אעברה נא ואראה את הארץ  

 הטובה וגו'. 
 

תנו רבנן: אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא    -.  ברכות לה  'מס 9#
 . מעל - ברכה 

 
ֵלב  - תפילה זכה   10# י ֹמַח וָּ אתָּ בִּ רָּ ּוָבֶהם חּוׁש ַהַמֲחָׁשָבה ַלְחׁשֹׁב ַמֲחָׁשבֹות טֹובֹות ְוַהְרהֹוִרים טֹוִבים ְוֵלב ְלָהִבין ִדְבֵרי    בָּ

 ..בֹות ָזרֹות.ָקְדֶׁשָך ּוְלִהְתַפֵלל ּוְלָבֵרְך ָכל ַהְבָרכֹות ְבַמֲחָׁשָבה ְטהֹוָרה. ַוֲאִני ִטֵמאִתי אֹוָתם ְבַהְרהֹוִרים ּוַמֲחׁשָ 
אתָּ בִּ  רָּ ם בָּ ה  ּוָבֶהם חּוׁש ָהְראּות ִלְראֹות ָבֶהם ַמה ֶשָכתּוב ַבּתֹוָרה ּוְלַקֵדׁש אֹוָתם ִבְרִאַית ָכל ְדָבִרים ֶׁשִבְקֻדשָ  י ֵעיַניִּ

ֹׁא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם. אֹוי ִלי ִכי ָהַלְכִּתי ַאֲחֵרי עֵ  יַני ְוִטֵמאִתי אֹוָתם ְלִהְסַּתֵכל  ְוִהְזַהְרָּת ְבתֹוָרֶתָך ְול
 ְבָכל ְדַבר ֻטְמָאה.  

ְזַניִּם י אָּ אתָּ בִּ רָּ ַע ִדְבֵרי ְנָבָלה ְוָלׁשֹון ָהָרע ְוכָ   בָּ ל ְדָבִרים  ִלְׁשמַֹׁע ִדְבֵרי ְקֻדָשה ְוִדְבֵרי תֹוָרה. אֹוי ִלי ִכי ִטֵמאִתי אֹוָתם ִלְׁשמֹׁ
 ָהֲאסּוִרים. 



ה  י פֶּ אתָּ בִּ רָּ רֹוןבָּ ם ְוֵחְך ְוגָּ ַניִּ ׁשֹון ְוׁשִּ ְוָנַתָּת ָבֶהם כַֹׁח ְלַדֵבר ָבֶהם ֲחִמָשה מֹוָצאֹות ָהאֹוִתיֹות ַהְקדֹוׁשֹות ֶׁשל ָאֶלף ֵבית,   ְולָּ
ִהְבַדְלָּת ֶאת ָהָאָדם ִמן ַהְבֵהָמה.    ֲאֶׁשר ָבֶהם ָבָראָת ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ּוְמלֹוָאם, ּוָבֶהם ָאַרְגָּת ּתֹוָרְתָך ַהְקדֹוָׁשה, ּוְבכַֹׁח ַהִדבּור 

ֹׁא ָהִייִתי ִכי ִטֵמאִתי ִפי ְבִדְבֵרי ְנָבָלה, ְבָלׁשֹון ָהָרע, ִבְׁשָקִרים, ֵלָצנּות, ְרִכילּות , ַמֲחֹלֶקת, ַמְלִבין ְפֵני  ַוֲאִפלּו ִכְבֵהָמה ל
 , ִדְבֵרי ַמָשא ּוַמָּתן ְבַׁשָבת ְויֹום טֹוב, ִבְׁשבּועֹות ּוְנָדִרים.  ֲחֵברֹו, ְמַקֵלל ֶאת ֲחֵברֹו, ִמְתַכֵבד ִבְקלֹון ֲחֵברֹו

ּׁשּוׁש ם ְוחּוׁש ַהמִּ ַדיִּ י יָּ אתָּ בִּ רָּ ַלֲעסֹׁק ָבֶהם ְבִמְצוֹות. ַוֲאִני ִטֵמאִתי אֹוָתם ְבִמְׁשמּוִׁשים ֶׁשל ִאּסּור ְלַהכֹות ְבֶאְגרֹוף ֶרַׁשע   בָּ
 ֹות ֶבן ָאָדם ּוְלַטְלֵטל ְדָבִרים ַהֻמְקִצים ְבַׁשָבת ְויֹום טֹוב.  ּוְלָהִרים ָיד ְלַהכ
ם  י ַרְגַליִּ אתָּ בִּ רָּ  ַלֲהֹלְך ְלָכל ְדַבר ִמְצָוה. ַוֲאִני ִטֵמאִתי אֹוָתם ְבַרְגַלִים ְמַמֲהרֹות ָלרּוץ ְלָרָעה.   בָּ
ֹׁאִׁשי ֵאין ִבי ְמתֹום. בְׁשִּתי ְוִנְכַלְמִּתי ְלָהִרים ֱאֹלֵאיָבַרי ּוָמָצאִתי אֹוָתם ַבֲעֵלי מּו ִמַשְׁשִּתי ֶאת ָכל י  קַ ִמין. ִמַכף ַרְגִלי ְוַעד ר

 ָפַני ֵאֶליָך.  
 

, שהרי אליהו לא נענה אלא  לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחהאמר רבי חלבו אמר רב הונא:    -:  ברכות ו  11#
  - בתפלת המנחה, שנאמר: )מלכים א:יח( ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר וגו'. ענני ה' ענני; ענני 

 שלא יאמרו מעשה כשפים הם.    -שתרד אש מן השמים, וענני 
 

ֹּאַמר ִביא ַהנָ  ֵאִלָיהו  ַוִיַגׁש ַהִמְנָחה ַבֲעלֹות  ַוְיִהי  - יח פרק א מלכים 12#   ִיָוַדע  ַהיֹום ְוִיְשָרֵאל ִיְצָחק  ַאְבָרָהם י קֵ ֱאֹל ה' ַוי
ָך ַוֲאִני ְבִיְשָרֵאל  יםִק ֱאֹל ַאָתה ִכי ה ַהְדָבִרים ָכל ֵאת ָעִשיִתי וִבְדָבְרָך ַעְבדֶּ ה ָהָעם ְוֵיְדעו ֲעֵנִני ה' ֲעֵנִני :ָהֵאלֶּ   ַאָתה  ִכי ַהזֶּ
ת ֲהִסבֹּתָ  ְוַאָתה  יםִק ָהֱאֹל ה' ֹּאַכל ה' ֵאׁש ַוִתפֹּל  :ֲאחַֹּרִנית ִלָבם אֶּ ת ַות ת ָהעָֹּלה אֶּ ת ָהֵעִצים  ְואֶּ ת ָהֲאָבִנים ְואֶּ ָעָפר  ְואֶּ   הֶּ

ת ר  ַהַמִים  ְואֶּ    :ִלֵחָכה  ַבְתָעָלה  ֲאׁשֶּ
 

יָך ִכי הוא ַהנֵֹּתן ְלָך כַֹּח    -  יח:דברים ח  13# ת ה' ֱאֹלקֶּ יָך  ְוָזַכְרָת אֶּ ר ִנְׁשַבע ַלֲאבֹּתֶּ ת ְבִריתֹו ֲאׁשֶּ ַלֲעשֹות ָחִיל ְלַמַען ָהִקים אֶּ
ה:   ... נכסין למקני עיצא לך יהיב הוא ארי אלקך ה' ית ותדכר  -שם  אונקלוס   ַכיֹום ַהזֶּ

 
 

דא"ר חלבו אמר רב   , ומאוד צריך ליזהר בה ,וכשיגיע זמן תפלת המנחה יתפלל -  טור אורח חיים סימן רלב  14#
הונא לעולם יזהר אדם בתפלת המנחה שהרי לא נענה אליהו אלא בתפלת המנחה שנאמר ויהי בעלות המנחה  

 ,שיהא טרוד בעסקיו  קודםיתפלל מיד    ,והטעם מפני שתפלת השחר זמנה ידוע בבקר בקומו ממטתוויגש אליהו  
בעוד שהוא   ,היום  באמצע אבל של מנחה שהיא  , מעסקיו פנוילביתו והוא וכן של ערב בלילה זמנה ידוע בבואו 

   ואם עשה כן שכרו הרבה מאד ,צריך לשום אותה אל לבו ולפנות מכל עסקיו ולהתפלל אותה ,עסקיו טרוד
 

 פ' חיי שרה   תוספת ברכה  15#
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rabbi Jonathan Sacks z”l - The characteristic mood of the different times of the day is also 
reflected in the lives of the three fathers. Abraham is morning: the dawn of a new faith. It was 
he who broke his father’s idols, recognizing the inner contradictions of polytheism and paganism. 
His religious career began with a journey away from home, birthplace and his father’s house to a 
new and unknown destination. Abraham represents beginning – a new chapter in the religious 
history of mankind. 
 
Isaac is afternoon. There is nothing spectacular about the afternoon; there is no qualitative 
change from dark to light or day to night. Instead there is a slow transition, an almost 
imperceptible shift. Isaac is the bridge between day and night, between Abraham and Jacob, two 
lives fraught with drama. His own life is relatively uneventful and passive. He is not the prime 
mover of events. Yet without a bridge we cannot cross from one domain to another. If Abraham 
is the iconoclast, Isaac represents the quiet courage of continuity, without which the entire 
project of the covenant would die. 
 
Jacob is night. He sees his great vision of the ladder and angels at night. He struggles with an 
unknown adversary at night. He ends his days in exile, at the beginning of the long, dark night of 
slavery. Jacob’s great strength is that he does not let go. He is born holding his brother’s heel. He 
refuses to let go of the stranger wrestling with him. If Abraham is originality and Isaac continuity, 
then Jacob represents tenacity. 
 
The verbs associated with each are also different. Abraham ‘rises early in the morning’ and 
‘stands.’ When it comes to prayer, he is the initiator. Acknowledging that he is “but dust and 
ashes” he nonetheless utters the most audacious prayer of all time: “Shall the judge of all the 
earth not do justice?” That is prayer as amidah. 



 
Jacob, by contrast, ‘encounters.’ It is not he who seeks G-d on his flight from home but G-d who 
seeks him. The phrase the Torah uses just before Jacob has his vision of the angelic ladder is 
vayifga ba-makom, which in rabbinic Hebrew could be read to mean, ‘He bumped into G-d.’ There 
are spiritual experiences we have when we are least expecting them – when we are alone, afraid, 
thinking of something else altogether. That was Jacob’s vision of prayer. Not everything in the life 
of the spirit is under our control. The great transformative experiences – love, a sudden sense of 
beauty, an upsurge of happiness – happen unpredictably and leave us, in Wordsworth’s famous 
phrase ‘surprised by joy.’ The glory of Jacob’s epiphany is that it happened at night, in the midst 
of fear and flight. That is prayer as pegiah. 
 
There is a third kind of prayer. Isaac is ‘meditating’ in the field – but the word sichah in modern 
Hebrew means not only meditation but also, and primarily, conversation. When the Talmud says, 
in the context of Isaac, ein sichah ela tefillah, we could translate this phrase as “conversation is a 
form of prayer” – and in a profound sense it is so. Prayer is a conversation (between heaven and 
earth). But conversation is also a prayer – for in true conversation, I open myself up to the reality 
of another person. I enter his or her world. I begin to see things from a perspective not my own. 
In the touch of two selves, both are changed. 
 
A genuine human conversation is therefore a preparation for, and a microcosmic version of, the 
act of prayer. For in prayer I attend to the presence of G-d, listening as well as speaking, opening 
myself up to a reality other and infinitely vaster than my own, and I become a different person as 
a result. Prayer is not monologue but dialogue. Before every amidah we say, “O God open my lips, 
and my mouth shall declare your praise.” In a real sense, therefore, in prayer we do not simply 
speak; we are also spoken. G-d – and the traditions of Jewish faith – speak through us. The very 
words we use are not our own but those of thousands of years of our people’s history as they 
encountered G-d and articulated their response. Prayer is like an electrical connection and while 
it lasts we become a channel through which the energy of the universe (creation) and Jewish 
history (redemption) flows, and which we make our own. That is prayer as sichah. 
 
Thus there are three modes of spirituality and we experience each in the course of a single day. 
There is the human quest (Abraham, morning prayer), the divine encounter (Jacob, evening 
prayer), and the dialogue (Isaac, afternoon). That is how three events in the life of the patriarchs 
– Abraham’s early rise, Isaac’s meditation in a field, and Jacob’s vision at night – became not just 
events in the past but permanent possibilities for us who follow in their footsteps, guided by their 
precedent, lifted by their example, enlarged by their spirit, summoned to their heights. 
 

 ְלַהִגיד ַבבֶֹׁקר ַחְסֶדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַבֵלילֹות   -תהלים צב:ג  17#
 

ונראה בזה, הנה הכתוב אומר "להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות" )תהלים צ"ב(    -שליט"א    ר' אשר וויס 18#
החסד היא, והיא מדתו של אברהם אבינו, וכמ"ש "תתן… חסד לאברהם" )מיכה ז' כ'( ועיין  תפילת השחר ממדת  

עוד בכתובות )ח' ע"ב( דבריתו של אברהם גמילות חסדים היא מדתו של א"א שנטע אשל ליתן לאורחיו אכסניא  



יו של בעל החסד  לאכילה שתיה ולינה עי"ש ברש"י. בדין הוא שיטור שכרו ויתקין תפילת השחר להגיד בבקר חסד 
 .והרחמים

 
תפילת המנחה ממדת הדין נובעת וכמ"ש בזוה"ק יתרו )פ"ח ע"ב( "תא חזי, דכל שתא יומא דשבתא כד מטא  
שעתא דצלותא דמנחה דינא תקיפא שלטא וכל דינין מתערין". יצחק אבינו שליט היה במדת הדין וזה בחינתו  

תה מדתו מדת הדין דמ"ש פחד יצחק… כידוע לחכמים".  פחד יצחק, וכן כתב המהרש"א )יבמות ס"ד ע"א( "שהי
 .על כן בא יצחק ותיקן תפילת המנחה

 
ותפילת הלילה תפילתו של יעקב היא, דכבר אמרתי פעמים רבות דלילה רמז לגלות הוא בכל מקום, וכל עבודתו  

רם, ויעמדו  של יעקב אבינו בחיר האבות היתה לתקן לבני ישראל שם ושארית באורך הגלות שלא יאבד זכ
 .בתמותם בגלות המר והנמהר )עיין בזה בשיחות מנחת אשר פרשת תולדות(

 
ראה נא מה שכתב הכהן הגדול מאחיו במשך חכמה פרשת ויגש )מ"ו ב'( "הנה אצל אברהם ויצחק לא מצאנו זה  

ילה. להראות  רק ביעקב כאן ובויצא, היינו מפני שהיה מוכן לצאת לחו"ל לגור, לכן בא אליו התגלות אלקות בל
שאף בלילה בחשכת הגלות שורה שכינה בישראל, כמו שאמרו גלו לבבל שכינה עמהם. וזה אברהם תקן תפילת  
שחרית ויצחק מנחה ויעקב ערבית והן איברים ופדרים שהן קריבין בין ביום בין בלילה… ולזה אמר  יענך ה'  

ישגבך אלקי יעקב שנגלה אליו בלילה  ביום צרה ישגבך שם אלקי יעקב שבזמן שהם בצרה ובחשכת הלילה 
 ."ודו"ק

 
הלילה לערך היום היא כהכנה אל התכלית. מנוחת הלילה היא   -  קסדעין איה ברכות  -הראי"ה קוק זצ"ל  19#

הכנה לעבודת היום, כן האמונה היא הכנה לשלמות הידיעה האמתית שהיא דעת האמת בחסדי השי"ת, ובלא  
האמונה לא יבא אל קיום המצות וכל המדות המביאות בסוף להכרת האמת. ע"כ נחשבת האמונה כערך ההכנה,  

גד השגת השכל המוחש, ומחוייבת להמשיג בבאו אל תכלית גמר שכלו ע"י הדרכתו  שהלילה נערכת כמותה, נ
הטובה בדרך האמונה, ובשום אופן לא יבא לידיעת האמת זולת בהקדים לה ההכנה מהאמונה. גם באדם עצמו  
לא בכל עת יבריק לו ברק האמת, כדברי הרמב"ם בהקדמת מו"נ. ע"כ אם בעת שמאיר לו השכל יפה יכיר אמתת  
הדעות התוריות בהכרה עצמית, מפני שהוא אצלו יום לענין אור השכל, ומ"מ צריך הוא להיות תמיד חמוש באזור  
האמונה, כדי שתמצא שלמותו מקום להיות עולה ומאירה גם בסילוק מאור ברק השכלי, שנחשב לו כלילה מחזון  

רי שכבר האיר אצלו היום בברק  האמתיות. ע"כ הקדים לו יום ללילה, להעיר שנמצא לפעמים תדירים, שאח
השכל, עכ"ז ישאר אח"כ בחשכת לילה. ע"כ צריך תמיד להיות מוכן להחזיק באמונה שהיא נר תמיד. ורמוז ג"כ  

 בלבנה לכי ומשלי ביום ובלילה. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


