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לֹותין
ְוחין ִבְַ ִ
ְולַאו ִאינּון ִמ ִס ְט ָרא ְד ִאלֵּין ְד ִא ְתמַ ר ְבהֹון (שמות יח כא) ,אַ נְ ֵּשי חַ יִל ,י ְִראֵּ י אלהי''ם ,אַ נְ ֵּשי אֱמֶ ת ,ש ֹׂנְ אֵּ י ָָ ַַ  ,,אֶ לָא ֻּללְ הּו ַָ ו ִ
אּומין ְדעָ לְ מָ א ְדַָ וְוחֵּ י
ּוסלִ יחָ ה וְכַּפָ ָרה וְחַ יֵּיְָ ֻּ ,תֵָּ נּו לְ חַ יִ ים ,ו ְִאינּון עַ זֵּי נֶפֶ ש ְַֻֻּּ ל ִָָיםְ ,ד ִאינּון ִ
ּפּורי כְַֻּ ל ִָָים ,הַ ָ ָלנָא ְמזֹונָאְ ,
ְביֹומָ א ְדכִ ֵּ
הדר
יהי ְמ ַרחֲ קָ א ִמנֵּיּה ,לְ מֶ ַ
קּוד ָשא בְ ִריְך הּואְ ,ד ִא ִ
יּוָתָ אְ ,דיַחֲ זֹור ְשכִ ינְ תֵּ יּה לְ ְ
ֹׂשת אַ נְ ִּפיןְ ,דלָא ִאית מָ אן ְדקָ ָרא לֵּיּה ִב ְת ְ
לְ גַבֵּ יּה ְולֵּית לֹון ב ֶ
לְ גַבֵּ יּה ,

Tehillim 27:4
אֹותּה אֲ ַ֫ ַָ ֵּ ֵּ֥קש ִש ְָ ִ ַ֣תי ְבֵָּ ית ה' ָֻּל־י ֵּ ְַ֣מי חַ יַ ַּ֑י לַחֲ זֵּ֥ ֹות בְ ֵֽ ֹׂנעַ ם ה' ּולְ ַָ ֵּ ֵּ֥קר ְבהֵּ יכָלֵֽ ֹו׃
אַ ַ ַ֤חת ׀ ָש ַ ַ֣אלְ ִתי ֵּ ֵֽמאֵּ ת ה' ָ ָ֪
One thing I ask of the LORD, only that do I seek: to live in the house of the LORD all the days of my life, to gaze
upon the beauty of the LORD, to frequent His temple.

Midrash Tehillim 27:5
דָר אחר אחת שאלתי .אמר לו הקָ"ה ָתחלה אתה אומר אחת שאלתי שָתי ָָית ה' .וחזרת ואמרת לחזות ָנו,ם ה' ולָקר
ָהיכלו .אמר לפניו רָונו של ,ולם לא יהא הָ,ד שוה לרָוָ .תחלה לא ָאת ,לי ָאחת שנאמר (דָרים י יָ) ו,תה ישראל מה
ה' אלקיך שואל מ,מך כי אם ליראה את ה' אלקיך .ואחר כך פתחת ,לינו ָמַוות הרָה שנאמר (שם) ללכת ָכל דרכיו ולאהָה
אותו וגו' .הוי דיו לָ,ד שיהא כרָו:

Malbim Tehillim 27
"לדוד"ָ ,מזמור הזה יָאר כי ההשגחה נמשכת אחר הדָקות ָה' ,והדָק ָו תדָק ָו ההשגחה התמידית ותשמרהו מכל
הפג,ים ו",כ סמוך לָו לא יירא משום דָר ר ,,כי לא יאונה לַדיק כל ר ,רק ָרג ,אשר הפסיק חוט הדָקות ונפנה מָ,ודת ה',
כמו שָאר ָמו"נ (פנ"ג משלישי) ,ולכן מכל המון הָקשות אשר יָקש האדם ראוי שישים פניו אל שאלה אחת ָה ימַא כל
מָוקשיו ,והוא שידָק ָה' תמיד, .פ"ז מתפלל שי,זרהו ה' ,ל הדָיקות הזה ויסיר מ,ליו כל המונ,ים אשר ישָיתוהו מן ה,נין
הגדול הזה אשר הוא תכלית אשרו וָקשתו :
"אחת שאלתי מאת ה'" ,איני שואל דָרים רָים לפי התחדש הַרכים ,שיתחדש לכל אדם ָכל ,ת שאלה אחרת ,רפואה ,מזונות,
הַלה מהאויָ וכדומה ,רק שאלה אחת שאלתי ָָ,ר" ,ואותה אָקש" תמיד ָ,תיד ,כי ָשאלה זו כלולים כל השאלות ,והוא
"שָתי ָָית ה' כל ימי חיי" ,השאלה ששאלתי אודות שָתי ָָית ה' רק אותה אָקש ,ש,ל ידה אגי ,לכל הַרכים הפרטיים ,גם
ר"ל שלא שאל שאלה זאת כדי ש,ל ידי זה ישיג תכליתים אחרים ,דהיינו שלא כיון ָשאלתו שישָ ָָית ה' ש,י"ז ינַל מאויָיו
וימַא כל ַרכיו ,שא"כ השאלה אינה הָקשה ,כי ָקשת לָו הוא שימַא ַרכיו הגם ששאלת פיו הוא שָתו ָָית ה' ,רק
ששאלה זאת היא ַ,מה הָקשה ,והוא גוף התכלית הנרַה אַלו ,ו,ז"א "אחת שאלתי" וגם "אותה אָקש" שהוא ג"כ הָקשה,
כי מה שאשאל "שָתי ָָית ה' כל ימי חיי" ,הוא ,ל הכוונה כדי "לחזות ָנו,ם ה' ולָקר ָהיכלו" ,ואין ָלָי כונה אחרת ,כי מה
שימַא ",י זה גם יתר הַרכים הם ג"כ ישיָו אמַ,ים אל התכלית הזה ,ר"ל שמה ש",י שישָ ָָית ה' ינַל מאויָים ומ,יקים
וימַא כל ַרכיו, ,י"כ יהיה לָו פנוי לישָ ָָית ה' תמיד שהוא התכלית ה,קרי אַלו:
" לך אמר לָי" ,ר"ל הגם שָפי אני מָקש ,נינים אחרים ,הַלה מהאויָ וכדומה ,הלא "לָי" כָר "אמר לך" את ,יקר ָקשתי,
לָי אמר לך ,כי ""ָקשו פני את פניך ה'"" ,זאת "אָקש" ,רק "זאת אָקש" והיא ,יקר ָקשתי "שפני יָקשו את פניך" ,שפני לא
יָקשו שום דָר רק השגת פניך ,שהוא הדָקות וההשגה של פני ה' ,והיא כל מגמתי ,וא"כ.
Bereishis 30:8
נִפ ַ ַּ֛תלְ ִתי עִ ם־אֲחֹׂ ִ ִ֖תי גַם־ ָי ַֹּׂ֑כלְ ִתי ו ִַת ְק ָ ֵּ֥רא ְש ִ֖מֹו נ ְַפתָ ִ ֵֽלי׃
ֹלהים ׀ ְ
ַו ַ֣ת ֹׂאמֶ ר ָרחֵֵּ֗ ל נ ְַפתּו ֵֵּ֨לי אֱ ִ ִ֧
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Kelim 3:5
הַ ּטֹופֵּ ל ְֻּ לִ י חֶ ֶרס

Brachos 31a
אמר רָ מנונא כמה הלכתא גָרוותא איכא למשמ ,מהני קראי דחנה (שמואל א א ,יג) וחנה היא מדָרת ,ל לָה מכאן למתפלל
ַריך שיכוין לָו רק שפתיה נ,ות מכאן למתפלל שיחתוך ָשפתיו וקולה לא ישמ ,מכאן שאסור להגָיה קולו ָתפלתו ויחשָה
,לי לשכורה מכאן ששכור אסור להתפלל
Shmuel Chapter 1
יכל ה' ו ִ ְִ֖היא ָ ַ֣מ ַרת נָ ַּ֑פֶ ש ו ִַת ְתּפַ לֵּ ֵּ֥ל עַ ל־יְהוָ ִ֖ה ּוָָ ֵֹּׂ֥כה
ל־מזּוזַ ִ֖ת הֵּ ַ ֵּ֥
תה וְעֵּ ִ ַ֣לי הַ ֻּ ֵ֗ ֵֹּׂהן יֹׂ ֵּש ָ֙ עַ ל־הַ ִֻּ סֵָּּ֔ א עַ ְ
ו ָ ַַ֣תקָ ם חַ ָּ֔ ָנה אַ חֲ ֵּרַּ֛י אָ כְ לָ ֵּ֥ה ְָ ִשֹלִ֖ ה וְאַ חֲ ֵּרַ֣י ָש ַּ֑ ֹׂ
ִת ְָ ֶ ֵֻּֽה׃
א־ת ְש ַַֻּ֣ח אֶ ת־אֲמָ ָּ֔ ֶתָך ְונָתַ ָ ֵּ֥תה לַאֲמָ ְתָךִ֖ זֶ ַ֣ ֶַ֣רֲ ,אנ ִ ַָּ֑שים ּונְתַ ִ ַ֤תיו ַ ֵֽלה'
ם־ר ֵֹּׂ֥א ה ִת ְר ֶ ַ֣אה ׀ בָ ע ֳִנַ֣י אֲמָ ֵ֗ ֶתָך ּוזְ כַ ְר ַ֙תנִ י֙ ְו ֵֽל ֹׂ ִ
ֹׂאמר י ה' ְַ ָָ ֶ֜אֹות ִא ָ
ו ִַת ֵֹׂ֨דר ֶ֜ ֶנ ֶדר ַות ֵ֗ ַ
ֹׂאשֹו׃
ּומֹורִ֖ה ל ֹׂא־ ַיעֲלֶ ֵּ֥ה עַ ל־ר ֵֽ
ָֻּל־י ֵּ ְַ֣מי חַ ָּ֔ ָייו ָ
ת־ּפיהָ ׃
וְהָ י ָ֙ה ִ ַֻּ֣י ִה ְר ְב ָּ֔ ָתה לְ ִה ְתּפַ לֵּ ִ֖ל לִ ְפנֵּ ַ֣י ה' וְעֵּ ִ ִ֖לי ש ֵּ ֵֹּׂ֥מר אֶ ִ ֵֽ
ִש ֵּ ַּ֑מעַ ַוי ְַח ְש ֶ ֵָּ֥הָ עֵּ ִ ִ֖לי לְ ִש ֹֻּׂ ָ ֵֽרה׃
וְחַ ֵ֗ ָנה ִִ֚היא ְמ ַד ֶ ַ֣ב ֶרת עַ ל־לִ ָּ֔ ָבּה ִ֚ ַרק ְשפָ ֶ ַ֣תיהָ נ ָָֹּ֔,ות וְקֹולָ ִּ֖ה ַ֣ל ֹׂא י ָ
יה עֵּ ָּ֔ ִלי עַ ד־מָ ַ ִ֖תי ִת ְשתַ ָֻּ ִ ַּ֑רין הָ ִ ֵּ֥ס ִירי אֶ ת־יֵּינֵּ ְִֶ֖֣ך מֵּ עָ ָ ֵֽליְִך׃
ַו ַ֤י ֹׂאמֶ ר אֵּ ֵֶ֨ל ֙ ָ
יתי וָאֶ ְשּפֵֹּׂ֥ ְך אֶ ת־נ ְַפ ִ ִ֖שי לִ ְפנֵּ ֵּ֥י י ה'׃
ְש ָכִ֖ר ַ֣ל ֹׂא ָש ִ ַּ֑ת ִ
ּוח אָ ָֹּׂ֔נכִ י וְיַ ֵֶּ֥֣יִן ו ֵּ
ו ֵ֨ ַַתעַ ן חַ נָ ַ֤ה וַ ֙ת ֹׂאמֶ ר֙ ַ֣ל ֹׂא אֲ ד ָּ֔ ִֹׂני ִא ָ ַ֤שה ְק ַשת־ר֙ ֙ ַ
Tiferes Shlomo Rosh Hashana
אתם נַָים היום כולכם לפני ד' אלהיכם .ידו ,מ"ש המפרשים שזה רמז ,ל יום ר"ה .היום זה ר"ה .ומרמז לנו הכתוָ דרך הישרה
ָגשתו אל הרנה ואל התפלה להיות כל מגמתו רק ,ל מה שנוג ,לכָוד הָורא ָ"ה
וזה הפי' (ָתהלים ק"א) .תפלה ל,ני כי י,טוף ולפני ד' ישפוך שיחו .פי' שהוא ,ני כי י,טוף לשון איחור כמ"ש והיו ה,טופים כו'
וישליך אחר גיוו כל הַטרכות שלו הנוג ,לַ,מו .רק לפני ד' ישפוך שיחו .מה שנוג ,לכָוד הָורא יהי' ,יקר תפלתו כנ"ל .וזה
הרמז (ָר"ה דף ח' ָ )ָ",מאמר הגמ' דאמר רָ חסדא מלך וַָור מלך נכנס תחלה לדין וכו' .איָ,ית אימא לאו אורח אר,א
למיקם מלכא אָראי כו' .רָ חסדא פי' רָ חסד .מלך וַָור פי' מה שנוג ,לכָוד המלך ממ"ה הקָ"ה .וַָור היינו מה שנוגַ ,רכי
כללות ָנ"א .מלך נכנס תחלה .פי' תחלת ו,יקר מגמת תפלתו יהי' מה שנוג ,לכָוד הָורא מלכו של ,ולם ,ל ַ,ר גלות
השכינה דלאו אורח אר,א דליקום מלכא אָראי .והָן.
(תהלים כז) אחת שאלתי מאת ד' אותה אָקש שָתי ָָית ד' כל ימי חיי לחזות ָנו,ם ד' ולָקר ָהיכלו.
לפי דָרי התו' כי ָר"ה לא שייך להתפלל רק ,ל דָר אחד פרטי .א"כ הַ,ה לזה שיָחר האדם לַ,מו דרך אשר ישכון ָו אור
הַלחתו ָכל ה,נינים הנַרכים לו כאשר יתפלל האדם ,ל ָ,דות השם ויראת שמים כי אז לא תחסר כל ָה כמ"ש אין מחסור
ליראיו וכמ"ש אשרי כל ירא ד' ההולך ָדרכיו ומסיים יגי ,כפיך כי תאכל וכו' ָניך כשתילי זיתים וכו' .וז"פ הכתוָ שהתחלנו אחת
שאלתי מאת ד' .אם אמנם כי ַריך אני לָקש הַלחה ָר"ה ,ל דָר אחד .אותה אָקש שָתי ָָית ד' כל ימי חיי .ואז ממילא
ימלא כל משאלות לָי לטוָה ָכל ה,נינים כנ"ל:

