
 ב"ה

ֶלם ְ  ֶנֶגד ְירוּש 

 א.

אל יתפלל אדם אלא בבית שיש שם חלונות שנאמר )דניאל ו, יא( וכוין אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן 

חציף חציף עלי מאן דמצלי בבקתא ואמר רב כהנא פתיחן ליה בעליתיה )לקבל( ]נגד[ ירושלם אמר רב כהנא 

 ה:עלי מאן דמפרש חטאיה שנאמר )תהלים לב, א( אשרי נשוי פשע כסוי חטא

 

בבקעה שכשהוא במקום צניעות חלה עליו אימת  -דמצלי בבקתא   :שגורמין לו שיכוין לבו שהוא מסתכל כלפי שמים ולבו נכנע - חלונות

 מלך ולבו נשבר:

 

חים פרק . וא"ת הכתיב ויצא יצחק לשוח בשדה )בראשית כד( י"ל דהתם מיירי בהר המוריה כדאמרי' בפסחציף עלי מאן דמצלי בבקתא

 :לא כיצחק שקראו שדה וכו' א"נ בקתא דהכא מיירי בבקעה במקום שרגילין שם בני אדם לעבור והולכי דרכים)פסחים פח א( האשה 

. וטעמא לפי שאז מתבייש על חטאו אבל אם מפרש חטאיו דומה שאינו מתבייש עליו ואמרינן לעיל פרק קמא )ברכות יב ב( כסוי חטאה

 ש מוחלים לו מיד:כל העושה דבר ומתביי

 ברכות "ד עמ' ב'     

 

 ב.

ים כ ְ  י ְרש ִ ִדי ְיַדע ד ִ ָלָתה ְביֹוָמא ְוָדִני ֵּאל כ ְ ֶלם ְוִזְמִנין ת ְ ה  ֶנֶגד ְירו ש ְ יתֵּ ִעל ִ ה  ב ְ ִתיָחן לֵּ ְ ין פ  ה  ְוַכו ִ ָתָבא ַעל ְלַבְיתֵּ

א ֳקָדם א   א ו מֹודֵּ ֵּ ְרכֹוִהי ו ְמַצל  ְך ַעל ב ִ רֵּ ָ ָנה.-הו א ב  ד ִמן ַקְדַמת ד ְ י ֲהָוא ָעבֵּ ל ד ִ ל ֳקבֵּ ָ ה  כ   ָלהֵּ

When Daniel learned that it had been put in writing, he went to his house, in whose upper chamber he had 

had windows made facing Jerusalem, and three times a day he knelt down, prayed, and made confession to 

God, as he had always done. 

 ניאל ו' י"אד     

 

 ג.

התפילה היא אמנם עבודה מתיחדת בנפש המתפלל, אבל התנאי ההכרחי להשלמתה שתפעול על המתפלל, 

הוא ידיעתו השלמה בערכו אל כל העולם החיצון, אז יפעול שלימות נאה על עצמו וזולתו. אבל מי שההתיחדות 

פילה, שהיא צריכה א לתכלית שלימות התבעבודתו המיוחדת תביאהו להפרד מכל יחש העולם החיצוני, לא יב

להחיות את האדם להיות מוכן לפעול ולהתפעל בצדק ויושר ע"פ רוח ד' שתעוררהו. ע"כ אל יתפלל אדם אלא 

בבית שי"ב חלונות, שאפשרות הראי' אל העולם החיצוני תעוררהו על חובתו אל העולם כולו שהוא חי בו. 

אושר האמיתי שהוא השלום הכללי, והידיעה עלה לצד ההכשר של האמנם השימוש של העולם החיצוני צריך שי

 ".האמתית שזאת היא מטרת ירושלים, שממנה יצא דבר ד', ע"כ "כוין פתיחין לי' בעיליתי' נגד ירושלים

 עין אי"ה, ברכות ה' קכ"ד     


