
  תפילת שמונה עשרה

: א. דברי שבח לה' ב. בקשת צרכינו ג. הודאה לה'. שלושה חלקים –לתפילת שמונה עשרה 
, בתחילת תקופת בית שני. ביניהם את נוסח תפילת שמונה עשרה קבעו אנשי כנסת הגדולה

היו עזרא הסופר והנביאים האחרונים חגי, זכריה ומלאכי. אנשי כנסת הגדולה קבעו 
ברכות בסדר התפילה. בזמן ששהתה הסנהדרין ביבנה, לאחר חורבן בית  שמונה עשרה

המקדש השני, נוספה ברכת "ולמלשינים", הנקראת "ברכת המינים". מאז כוללת התפילה 
תשע עשרה ברכות, ואף על פי כן נותר שמה "תפילת שמונה עשרה". תפילת "אלוקי נצור", 

  פת האמוראים. הנאמרת בסיום תפילת שמונה עשרה, חוברה בתקו

על שם החובה להתפלל תפילה זו  תפילת שמונה עשרה נקראת גם "תפילת העמידה",
בעמידה. תפילה זו נאמרת כאשר שתי הרגליים צמודות זו לזו, כפי שמובא בשולחן ערוך: 

"יכוון את רגליו זו אצל זו, כאילו אינן אלא רגל אחת, להתדמות למלאכים שנאמר בהם 
  '" (כלומר רגליהם נראות כרגל אחת). 'ורגליהם רגל ישרה

אדם העומד בירושלים עצמה, , בארץ ישראל מתפללים באופן שהפנים מכוונות לירושלים
. בלבו מכוון המתפלל כאילו הוא עומד בבית המקדש פונה בתפילתו לכיוון מקום המקדש

שבירושלים, במקום קודש הקודשים. על המתפלל לכוון כי הוא מתפלל לפני מלכו של 
עולם, ועליו לתת דעתו למלים היוצאות מפיו, ויחשוב כאילו שכינה כנגדו, ויסיר כל 

שוב כאילו היה המחשבות הטורדות אותו עד שתשאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפילתו, ויח
  מדבר לפני מלך בשר ודם.

 חובה לכוון היטב בברכה הראשונה שבתפילת שמונה עשרה, הנקראת ברכת "אבות".
בברכה זו אנו מפרטים את שבחו של ה' ולא ראוי שבעת האמירה יפנה האדם את מחשבתו 

ל המתפלל לא יסתכל על סביבותיו בעת תפילת שמונה עשרה, אלא יתפללעניינים אחרים. 
  בעיניים עצומות או יביט בסידור שלפניו. 

, באופן שאדם אחר לא ישמע את על המתפלל להתפלל בלחש את תפילת שמונה עשרה
תפילתו. על האדם לקבוע מקום קבוע לתפילתו ולא ישנה אותו, אלא אם כן יש צורך 

ום בדבר, וכן מצאנו באברהם אבינו שקבע מקום לתפילתו. אם הדבר אפשרי, יקבע את מק
תפילתו כנגד הקיר, כדי שלא יהיה דבר חוצץ בינו ובין הקיר בעת התפילה. כאשר הוא 

  . יקבע את תפילתו במקום שבני הבית לא יפריעו לו במהלך התפילהמתפלל בביתו, 

 


