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The Mitzvah to Tefillah 

Rambam: 2 Sources 

Laws of Tefillah, Perek 1 

ֱאַמר )שמות כג כה( ״ַוֲעבַ )א(  נֶׁ ל ְבָכל יֹום שֶׁ ה ְלִהְתַפלֵׂ ת ה׳ ִמְצַות ֲעשֵׂ ם אֵׂ ם״.  ְדתֶׁ יכֶׁ  ֱאלֹהֵׂ

It is a positive Torah commandment to pray every day, as [Exodus 23:25] states: "You shall serve God, 
your Lord." 

ם״ ָאְמרּו חֲ  ֱאַמר )דברים יא יג( ״ּוְלָעְבדֹו ְבָכל ְלַבְבכֶׁ נֶׁ ֲעבֹוָדה זֹו ִהיא ְתִפָלה שֶׁ ָכִמים  ִמִפי ַהְשמּוָעה ָלְמדּו שֶׁ

ב זֹו ְתִפָלה. ַבלֵׂ י זֹו ִהיא ֲעבֹוָדה שֶׁ  .. אֵׂ

Tradition teaches us that this service is prayer, as [Deuteronomy 11:13] states: "And serve Him with 
all your heart" and our Sages said: Which is the service of the heart? This is prayer… 

• Kesef Mishna: 

Question – Why do we need the 1st Pasuk? 

Kiryas Sefer: Daily Tefillah 

Ibid. 

ת  קרא דכתיב וברך אסמיך אסופי' ד. .    מצות עשה להתפלל בכל יום [דים שלמ  ועבדתם גו'  [הכתובמ ]

 . כל יום וגו' דהוא צורך כל יום הכי נמי תפלה ב לחמך ואת מימיך
 

Lechem Mishna: Daily Needs 

Ibid. 

 . שאתה שואל צרכיך בה למה

• 2 sources, 2 ideas 
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The Order of the Three Tefillos 

Mishna: Shachris, Mincha, Ma’ariv 

Berachos, Perek 4, Mishna 1 

 .תפלת השחר עד חצות. . תפלת המנחה עד הערב. . תפלת הערב אין לה קבע

• P’nei Yehoshua: 

Question – Why this order? 

• Note: Especially according to the opinion that the Mishna follows the order of creation 

Gemarah: The Order of Shema 

Berachos, Perek 1, Mishna 1 

 ויהי ערב ויהי בקר יום אחד  ייתו של עולם דכתיבבר

• P’nei Yehoshua: 

Answer – According to both opinions regarding the sources for 3 Tefillos, they begin with 
Shachris 

• Question: 

The Gemarah seems to imply otherwise (2 references): 

(1) Gemarah: Hashlama 

Berachos, 26a 

 תים, רית שטעה ולא התפלל ערבית מתפלל בשח 

 . ..  שחרית מתפלל במנחה שתים 

 –  איבעיא להו

 ?טעה ולא התפלל מנחה מהו שיתפלל ערבית ב'

  ויהי ערב ויהי בוקר  פלל שחרית ב' משום דחד יומא הוא דכתיבאת"ל טעה ולא התפלל ערבית מת

 יום אחד אבל הכא תפלה במקום קרבן היא וכיון דעבר יומו בטל קרבנו, 

 .כיון דצלותא רחמי היא כל אימת דבעי מצלי ואזיל ,או דילמא

• Note: Even according to the conclusion of the Gemarah 
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(2) Gemarah: Separate Timing 

Berachos, 31a 

זמנין תלתא וגו'. . יכול יהא כוללן בבת    אללו כבר מפורש על ידי דניהיום כול אדם כל  יכול יתפל

 ערב ובקר וצהרים וגו'  כתיבאחת, כבר מפורש על ידי דוד ד

Two Separate Orders 

Gemarah: Rule of Thumb 

Chulin, 83a 

 . בקדשים לילה הולך אחר היום . .   חר הלילהשית היום הולך אבמעשה ברא

• 2 elements in Tafillah: (1) Related to creation, (2) Related to holiness 

(1)  The source of the Mitzvah of Tefillah 

Gemarah: Service of the Heart 

Ta’anis 2a 

 להאיזו היא עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפ. .  ולעבדו בכל לבבכם 

(2) The meaning of “Tefillah” 

• 2 distinct elements: 

(1) On one hand – 

Mishna: A Complete Hour 

Berachos, 30b 

 חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין כדי שיכוונו לבם לאביהם שבשמים

 

Tur: An Escape from the Physical 

Orach Chaim, Siman 96 

גברות רוח השכלית עד  היו מתבודדים ומכוונין בתפלתן עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות ולהת 

 שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה
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Shulchan Aruch: The Feelings of Davening 

Shulchan Aruch Harav, Hilchos Talmud Torah, 4:5 

 . לאדון הכל ב"ה ביראה ואהבה עזה ודביקות אמיתית[ ותהתקשר]

When personal needs are trivial 

(2) On the other hand – 

Personal needs 

• The Halacha: 

Tefillah is a matter “related to creation” 

• The explanation: 

The “object” of Tefillah vs. the “position” of Tefillah 

• The 2 sources of the Rambam: 

Rambam: 2 Sources 

Laws of Tefillah, Perek 1 

ֱאַמר )שמות כג כה( ״ַוֲעבַ )א(  נֶׁ ל ְבָכל יֹום שֶׁ ה ְלִהְתַפלֵׂ ת ה׳ ִמְצַות ֲעשֵׂ ם אֵׂ ם״.  ְדתֶׁ יכֶׁ  ֱאלֹהֵׂ

It is a positive Torah commandment to pray every day, as [Exodus 23:25] states: "You shall serve God, 
your Lord." 

ם״ ָאְמרּו חֲ  ֱאַמר )דברים יא יג( ״ּוְלָעְבדֹו ְבָכל ְלַבְבכֶׁ נֶׁ ֲעבֹוָדה זֹו ִהיא ְתִפָלה שֶׁ ָכִמים  ִמִפי ַהְשמּוָעה ָלְמדּו שֶׁ

ב זֹו ְתִפָלה. ַבלֵׂ י זֹו ִהיא ֲעבֹוָדה שֶׁ  .. אֵׂ

Tradition teaches us that this service is prayer, as [Deuteronomy 11:13] states: "And serve Him with 
all your heart" and our Sages said: Which is the service of the heart? This is prayer… 
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• These 2 elements are reflected in the order of the Davening (Shmonah Esre) 

Rambam: The Order of Davening 

Laws of Tefillah, Perek 1 

ל ַהָקדֹוש ָברּו)ב( ...   ל ְבָכל יֹום ּוַמִגיד ִשְבחֹו שֶׁ ן ּוִמְתַפלֵׂ א ָאָדם ִמְתַחנֵׂ ְּיהֵׂ ְך הּוא  ִחּיּוב ִמְצָוה זֹו ָכְך הּוא שֶׁ

ל ְצָרכָ  ַבח ְוהֹוָדָיה ַלה׳ְוַאַחר ָכְך שֹואֵׂ ן שֶׁ ם ְבַבָקָשה ּוִבְתִחָנה ְוַאַחר ָכְך נֹותֵׂ הּוא ָצִריְך ָלהֶׁ ַעל ַהּטֹוָבה   יו שֶׁ

ָחד ְלִפי כֹחֹו:  ִהְשִפיַע לֹו ָכל אֶׁ  שֶׁ

… This commandment obligates each person to offer supplication and prayer every day and utter 
praises of the Holy One, blessed be He; then petition for all his needs with requests and 
supplications; and finally, give praise and thanks to God for the goodness that He has bestowed 
upon him; each one according to his own ability. 

What we learn from each Pasuk - 

• “Va’avaditem…” – The “object” of Tefillah itself (Cheftza) 

• “Bichol Livavchem” – The “position” of the person during Tefillah (Gavra) 
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Nefesh Hahalacha 

• The deeper understanding why “in matters of Kodshim we begin with day” 

From light to greater light (self-nullification) 

• The deeper understanding why “in matters of creation we begin with night” 

From darkness to light 

Birchas Kriyas Shema: Two Directional 

Berachos 11b 

 גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור 

• 2 elements of every Tefillah: 

(1) Revealing the Neshama, (2) Verbal expression 

• 2 orders of daily Tefillah: 

(1) Revealing the Neshama – 

Begins with Shachris, concludes with Ma’ariv 

Note: Similar to Ya’akov being the “chosen of the Avos” 

(2) Verbal expression (Halacha) – 

Begins with Ma’ariv, concludes with Shachris 

• Our purpose and objective is - to bring “light” to this “dark” world 

• Note: This advantage is expressed most in Tefillah of Mincha – in middle of the workday 

• Eliyahu Hanovi’s special connection to Teffilas Mincha 


