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iprd zlitz zlebqe zlrn

העםועּתהועּתהועּתהועּתה את ּלי ארה ּנא לכה §©¨§¨¨¨¨¦¤¨¨
ּפתח, אּבא רּבי וגֹו'. קב)הּזה (שם ©¤§©¦©¨¨©

וגֹו'. יעטף כי לעני §Ÿ£©¦¦¨§¨¦§ּתפּלה

ּתפּלה. ּבהם ׁשּכתּוב הם ¨¦§¤¨¨¤¥¨Ÿ§ׁשלׁשה
זה דבר זה)ּובארּו ּדבר אחד(אבל - ¥£¨¨¤£¨¨¨¤¤¨

ואחד ּדוד, היה ואחד מׁשה, ¨¤§¦¨¨¨¨¤§¤Ÿ¨̈היה
ּבהם. והתחּבר ּבהם ׁשּנכלל ¤¨¥©§¦§¤¨¨§¦¤¦̈עני,

ּכתּוב הרי ּתאמר, ג)ואם (חבקוק §¦Ÿ©£¥¨
הרי - הּנביא לחבּקּוק ¥£¦¨©©£©¨¦§ּתפּלה
לא חבּקּוק אּלא הם? Ÿ©£¨¤¥¨¨§©ארּבעה
ּגב על ואף היה, ּתפּלה ©©©§¨¨¨¦§©§¦בגלל
ּתׁשּבחת ּתפּלה, ּבֹו ©©§¦¨¦§¨¤ׁשּכתּוב
לּקדֹוׁש-ּברּוךְ -הּוא היא ¨¨©¦¨¨§והֹודאה
נּסים אּתֹו ועׂשה ׁשהחיהּו ¦¦¦¨¨§¨¡¡¤©על
הּׁשּונּמית ּבן ׁשהרי ¦©©¤¥£¤§ּוגבּורֹות,

¨̈היה.

ּתפּלה:אבלאבלאבלאבל ׁשּנקראֹות הן ׁשלׁש £¨¨Ÿ¥¤¦§¨§¦¨
צ) איׁש(תהלים למׁשה ¦¤Ÿ§¨¦§ּתפּלה

ּכמֹותּה ׁשאין זֹו ּתפּלה ¨§¥¤¨¦§¦Ÿ¡̈האלהים,
ּתפּלה לדוד, ּתפּלה אחר. ¨¦§¦¨§¨¦§¥©¦§ּבאיׁש
ּכמֹותּה ׁשאין ּתפּלה היא ¨§¥¤¨¦§¦זֹו
ּתפּלה לעני, ּתפּלה אחר. ¨¦§¦¨§¨¦§¥©¤¤§ּבמלךְ 
חׁשּובה מי ׁשלׁש. מאֹותן ¨£¦Ÿ¨¨¥¦היא
העני. ּתפּלת אֹומר הוי ¦¨¤©¦§¥¥¡¨ª¦מּכּלן?

העֹולם. ּתפּלֹות ׁשאר לכל וקֹודמת ּדוד, לתפּלת וקֹודמת מׁשה, לתפּלת קֹודמת זֹו ¨¨¦§¨§¨§¤¤§¦¨©¦§¦¤¤§¤Ÿ©¦§¦¤¤¨¦§ּתפּלה

dYredYredYredYre.'Fbe dGd mrd z` iN dx` `p dkl(ak xacna) §©¨§¨¨¨¨¦¤¨¨©¤§
,gzt `A` iAx(aw mildz)sFhri ik iprl dNtY ¦¦©¨¨©§¦¨§¨¦¦©£

dNn dEnwF`e .dNtz EdA aiYkC oEPi` zlY ,'Fbe§§©¦¦§¦§§¦¨§§¨¦¨
,`c`C dNn la`)(cge ,cec ded cge ,dWn ded cg ¨£¨¦¨¨©¨¨Ÿ¤§©¨¨¨¦§©

`d ,`niz i`e .EdA xAgz`e ,EdA lilMz`C ,ipr̈¦§¦§§¦§§¦§©¨§§¦¥¨¨
aizk(b wewag).oEPi` rAx` `d ,`iapd wETagl dNtY §¦§¦¨©£©©¨¦¨©§¨¦

aB lr s`e ,ded dNtY oiba e`l wETag `N ¤̀¨£©¨§¦§¦¨¨¨§©©©
Edi` d`cFde `YgAWEY ,dNtY DiA aiYkC¦§¦¥§¦¨§©§¨§¨¨¦
DiOr care ,Dil `ig`C lr ,`Ed Kixa `WcEwN§§¨§¦©§©£¨¥©£©¦¥

.ded ziOpEWC Dixa `dC ,oxEabE oiQp¦¦§¨§¨§¥§©¦¨¨

la`la`la`la`.dNtY oExw`C oEPi` `zlY)v mildz(dNtY £¨§¨¨¦§¦§§¦¨§¦¨
zilc `c dNtY ,midl`d Wi` dWnl§Ÿ¤¦¨¡Ÿ¦§¦¨¨§¥

.`xg` Wp xaA DipibM)et mildz(dNtY ,cecl dNtY §¦¥§©¨©£¨§¦¨§¨¦§¦¨
.`xg` `MlnA DipibM zilC ,dNtz idi` `c̈¦¦§¦¨§¥§¦¥§©§¨©£¨
o`n .`zlY oEPi`n idi` dNtY ,iprl dNtY§¦¨§¨¦§¦¨¦¦¥¦§¨¨¨
,`c dNtY .iprC dNtz `ni` ied .EdNMn `aiWg£¦¨¦ª§£¥¦¨§¦¨§¨¦§¦¨¨
micwe ,cecC dNtYl micwe .dWnc dNtYl micẅ¦©§¦¨§Ÿ¤§¨¦©§¦¨§¨¦§¨¦

.`nlrC oizFlv x`W lkl§¨§©§¦§¨§¨
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הּואמהמהמהמה ׁשהעני מּׁשּום הּטעם? ¨©©©¦¤¤¨¦
וכתּוב לב, לד)ׁשבּור קרֹוב(שם §¥§¨¨

והעני וגֹו'. לב לנׁשּברי ¦¨¤§§¥¥§§¦§ה'
קטטה תמיד ¨¨§¦¨¤עֹוׂשה
והּקדֹוׁש ¨©§¨¨©ּבּקדֹוׁש-ּברּוךְ -הּוא,
וׁשֹומע מקׁשיב הּוא ©¥§¦§©ּ̈ברּוךְ 
ּתפּלתֹו, ׁשּמתּפּלל ּכיון ¨¦§¥©§¦¤¨¥¨¨§ּדבריו.
וכל הרקיעים, חּלֹונֹות ּכל ¨§¦¦§¨©¨©¥ּפֹותח
למעלה, ׁשעֹולה הּתפּלֹות ¨§©§¤¤¦§©¨§ׁשאר
לב, ׁשבּור עני אֹותֹו אֹותן ¥§¦¨¨¤ּדֹוחה
ּכי יעטף. כי לעני ּתפּלה ¦Ÿ£©¦¦¨§¨¦§¨¤ׁשּכתּוב
ּזה מה לכּתב! לֹו צריךְ  ¤©Ÿ§¦¦¨¥©§¦יתעּטף
עּטּוף עֹוׂשה הּוא אּלא יעטף? ¦¤¨¤Ÿ£©¦כי
ולא העֹולם, ּתפּלֹות Ÿ§¨¨¦§¨§לכל

ּתפּלתֹו. ׁשּנכנסת עד ¨¦§¤¤§¦¤©¨§¦נכנסֹות

הּואהּואהּואהּוא ּברּוּברּוּברּוּברּוךְ ךְ ךְ ךְ  אֹומר:והּקדֹוׁשוהּקדֹוׁשוהּקדֹוׁשוהּקדֹוׁש §©¨¨¥
זֹו ּותפּלה הּתפּלֹות, ּכל ¨¦§¦§©¨§©§¦יתעּטפּו
ּבית ּכאן רֹוצה איני אלי. ¥¨¤¦¥©¥¥¨¦ּתּכנס
יהיּו לפני ּבינינּו. ׁשּיּדֹון §¦©¨§¥¥¦¤¦ּדין
והּוא ואני ׁשּלֹו, §¦£©¤§©ּתרעֹומֹות
הּוא ּברּוךְ  והּקדֹוׁש ¨¨©§¥©§לבּדנּו.
הּתרעֹומֹות, ּבאֹותן לבּדֹו §©©¨§©§¥©§¦מתיחד
ה' ולפני ׁשּכתּוב ּתפּלה, ¥§¦§¨¤¨¦§¨§ּבאֹותּה

ּבוּדאי. ה' לפני ׂשיחֹו. ©©§¥§¦¦Ÿ§¦יׁשּפךְ 

ׁשֹואליםּכלּכלּכלּכל הּׁשמים חילֹות ¨¥©¨©¦£¦
מתעּסק ּבּמה לאּלה: ¥©§¦¤©¤¥§¤¥אּלה
ּבּמה הּוא? ּברּוךְ  ¤©¨¨©הּקדֹוׁש

ּומּכל עני אֹותֹו מּתפּלת ּנעׂשה מה יֹודעים לא ּכּלם ׁשּלֹו. ּבּכלים ּבערּגה מתיחד אֹומרים: ¨¦¦¨©¦§¦¤£©©¦§ª¨Ÿ¤¦¥©¨§¤§¥©§¦¦§¥©§¦מׁשּתּדל?
ּתאוה ואין הּקדֹוׁש, הּמלךְ  לפני ּבתרעמת ּדמעֹותיו ּכׁשּׁשֹופךְ  אּלא לעני ּתאוה ׁשאין ּתרעֹומֹותיו. ¨£©¥§¨©¤¤©¥§¦¤Ÿ§©§¨§¦¥¤§¨¤¦¨¤¨£©¥¤¨§©¨אֹותן

i`ni`ni`ni`n,aizkE .`Al xiaz Edi` iprC oibA .`nrhmildz) ¨©§¨§¦§¨¦¦§¦¦¨§¦
(clciar `pMqnE .'Fbe al ixAWpl ii aFxẅ§¨§¦§§¥¥§¦§§¨¨¦

`Ed Kixa `WcEwe .`Ed Kixa `WcEwa dhhw xicŸ¦§¨¨§§¨§¦§§¨§¦
iEM lM gzR ,DizFlv iNvC oeiM .iFNn rnWe ziv`̈¦§¨©¦¥¨§©¥§¥¨©¨©¥
igC ,`Nirl oiwNq `wC oizFlv x`W lke ,oiriwx§¦¦§¨§©§¦§¨©§¦§¥¨¨¥
ik iprl dNtY aiYkC ,`Al xiaz `pMqn `Edd oFl©¦§§¨§¦¦¨¦§¦§¦¨§¨¦¦
`N` .sFhri ik i`n ,Dil irain sHrzi ik .sFhri©£¦¦§©¥¦§¥¥¨¦©£¤¨
oil`r `le ,`nlrC oizFlv lkl `tEHr ciar Edi ¦̀¨¦¦¨§¨§¦§¨§¨§¨¨¦

.zl`r Dilic `zFlvC cr©¦§¨¦¥¨©

`WcEwe`WcEwe`WcEwe`WcEwe,oizFlv lM oEtHrzi ,xn` `Ed KixA §§¨§¦¨©¦§©§¨§¦
`pira `l .i`Abl lEriz `C `zFlvE§¨¨¥§©¨¨¨¥¨
oinErxz Eedil i`Ow ,`ppiA oEpEciC `pic ia `kd̈¨¥¦¨¦§¥¨¨©¨¦¡©§¦
`Ed Kixa `WcEwe .`pcFglA `Ede `p`e ,Dilic¦¥©£¨§¦§¨¨§§¨§¦
,`zFlv `EddA ,oinrxEY oEPi`A ,iFcFglA cgiiz ¦̀§¨¨¦§§¦§¨¦§©§¨

.i`Ce ii iptl .FgiU KFRWi ii iptle aiYkC¦§¦§¦§¥§¨¦§¦¦§¥§¨©¨

lMlMlMlM`Ed Kixa `Wcw ,oiN`l oiN` oil`W `inW ilig ¨¥¥§©¨¨©¦¦¥§¦¥ª§¨§¦
`cgiz` ,oixn` .lCYW` i`nA ,wqrz` i`nA§©¦§£©§©¦§§©©§¦¦§©£¨
dn Erci `l EdNM ,Dilic oip`na `YaE`izA§¦§¨§¨¦¦¥ª§¨¨§¨
oEPi` lMnE ,`pMqnc `zFlv `Eddn ciarz ¦̀§¨¦¥©§¨§¦§§¨¦¨¦
ck `N` ,`pMqnl `YaE`iY zilC .Dilic oinrxEY§¨¦¦¥§¥¦§¨§¦§§¨¤¨©
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אּלא הּוא ּברּוךְ  ¨¤¨¨©לּקדֹוׁש
לפניו. ונׁשּפכים אֹותם ¨¨§¦¨§¦§¨¥©§¤§ּכׁשּמקּבל
עּטּוף ׁשעֹוׂשה תפּלה ¦¨¤¨¦§¦§וזֹוהי

העֹולם. ּתפּלֹות ּכל ¨¨¦§¨¤¤§ועֹוטפת

והתעּכבמׁשהמׁשהמׁשהמׁשה ּתפּלתֹו, התּפּלל Ÿ¤¦§©¥§¦¨§¦§©¥
ראה ּדוד זֹו. ּבתפּלה ימים ¨¨¦¨¨¦§¦¦¨¨©ּכּמה
ׁשערי וכל החּלֹונֹות ¥£©¨§©©¨¤ׁשּכל
להּפתח מזּמנים ּכּלם ©¥¨¦§¦¨ª¨§ª¦©¨©הּׁשמים,
העֹולם ּתפּלֹות ּבכל ואין ¨¨¦§¨§¥§¦¨§לעני,
מּיד מקׁשיב הּוא ּברּוךְ  ¨¦¦§©¨¨©¤ׁשהּקדֹוׁש
ׁשראה ּכיון העני. לתפּלת ¨¨¤¨¥¦¨¤©¦§¦§ּכמֹו
ּומסּכן. עני עצמֹו עׂשה זה, ¥§¦¦¨§©¨¨¤¤את
על ויׁשב הּמלכּות לבּוׁש ©©¨§§©©§©ּ̈פׁשט
ּתפּלה, ואמר עני ּכמֹו ¨¦§©¨§¦¨§¤¨̈הארץ

פו)ׁשּכתּוב לדוד(תהלים ּתפּלה ¤¨§¦¨§¨¦
ּתאמר ואם ענני. אזנךָ  ה' ©Ÿ¦§¦¥£§§¨¥©הּטה
אני. ואביֹון עני ּכי ּבגלל ¦¨§¤§¦¨¦©§¦¨̈לּמה?
ּדוד, הּוא, ּברּוךְ  הּקדֹוׁש לֹו ¦¨¨¨©©̈אמר
על וׁשֹולט אּתה, מלךְ  ©¥§¨©¤¤Ÿ§ולא
עֹוׂשה ואּתה חזקים, ¤¨©§¦¨£¦¨§מלכים
החזיר מּיד ואביֹון?! עני ¦¡¤¨¦§¤§¦¨§§©עצמךָ 
ּדבר ועזב אחר לגון ©§©¨§¥©¤¨§¨¦§ּתפּלתֹו
נפׁשי ׁשמרה ואמר ועני, ¦§©¨§¨©¨§¦¨§§¤אביֹון
הּכל זה, ּכל ועם אני. חסיד Ÿ©¤¨¦§¦¨¦¨¦ּכי

ּבדוד. אמרּת.אמרהיה יפה אלעזר, רּבי לֹו ¨¨§¨¦¨©©¦¤§¨¨¨¤¨©§¨

iOw ,EnrxEzA iFrnC KitWzile .`WiCw `Mln ¨¦¦§§§¨©¥©§¨©¦¨§¥
,oFl lAwn ck `N` ,`Ed KixA `WcEwN `YaE`iY¦§¨§§¨§¦¤¨©§©¥
lkl `tEHr ciarC ,`zFlv idi` `ce DiOw EcWE`e§§©¥§¨¦¦§¨§¨¦¦¨§¨

.`nlrC oizFlv§¦§¨§¨

dWndWndWndWni`dA oinFi dnM aMrz`e ,DizFlv iNv Ÿ¤©¥§¥§¦§©¨©¨¦§©
irxY lke ,oiEM lkC ,`ng ceC .dNtz§¦¨¨¦¨¨§¨©¦§¨©§¥
lkA zile ,`pMqnl `gYt`l oipinf EdNM ,`inW§©¨ª§§¦¦§©§§¨§¦§§¨§¥§¨
,cIn ziv` `Ed Kixa `WcEwC ,`nlrC oizFlv§¦§¨§¨§§¨§¦¨¦¦¨
`ipr DinxB car ,i`d ingC oeiM ,`pMqnc `zFlvM¦§¨§¦§§¨¥¨§¨¥©¨©©§¥©§¨
`rx`A aizie ,`zEklnC `WEal hWR ,`pMqnE¦§§¨¨©§¨§©§¨§¨¦§©§¨
ii dHd cecl dNtY ,aiYkC .dNtY xn` ,`pMqnk§¦§§¨¨©§¦¨¦§¦§¦¨§¨¦©¥§¨
.ip` oFia`e ipr iM oibA .i`n` `niz i`e .ippr Lpf`̈§§£¥¦§¦¥¨£©§¦¦¨¦§¤§¨¦
,Yp` `Mln e`le ,ceC ,`Ed Kixa `Wcw Dil xn`̈©¥ª§¨§¦¨¦§¨©§¨©§§
ipr KnxB ciar Y`e ,oitiTY oikln lr `hiNWe§©¦¨©©§¦©¦¦§©§¨¦©§¨¨¦
waWe ,`xg` `peebA DizFlv xCd` cIn .oFia`e§¤§¦©©§¨§¥§©§¨©£¨§¨©
.ip` ciqg ik iWtp dxnW xn`e ,ipre oFia`c dNn¦¨§¤§§¨¦§¨©¨§¨©§¦¦¨¦¨¦
iAx Dil xn` .cecA Dia ded `Nk `C lM mre§¦¨¨Ÿ¨¨¨¥§¨¦¨©¥¦¦
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