
           
 
 
 

      
 
 
 
    

 ואתחנן

 
 
 

 
 

ה: דֹול ַהּזֶּ  ְוָאְמרּו ַרק ַעם ָחָכם ְוָנבֹון ַהּגֹוי ַהּגָ
 

 משה רבנו מודיע לעם ישראל שכל אומות העולם יכירו בכך שעם ישראל הוא עם חכם ונבון, 
רי לכן באים קיצוולפעמים יש אצלנו תחושה שאנחנו מרגישים יותר מדי חכמים ונבונים, ו

ר  )דברים ד,ב(על זה מזהיר משה רבנו ואומר  ..הדרך וההתחכמויות ֶּ ָבר ֲאש  לֹא ֹתִספּו ַעל ַהּדָ

ת ִמְצֹות  מֹר אֶּ ְ ּנּו ִלש  ם ְולֹא ִתְגְרעּו ִמּמֶּ ְתכֶּ ה אֶּ ם: ה'ָאנִֹכי ְמַצּוֶּ ְתכֶּ ה אֶּ ר ָאנִֹכי ְמַצּוֶּ ֶּ ם ֲאש   ֱאלֵֹהיכֶּ
 

ולם מאז ומתמיד התפעלו מתורת ישראל, גם אם אינם אומרים זאת בגלוי, ידוע שאומות הע
     אמרמעומק החוכמה והמחשבה היהודית, שאין לך דבר שאינו מופיע בתורת ישראל, וזהו ש

ג ג בַּ ן בַּ ֹכָלא ָבּה. )אבות פרק ה' משנה כב( בֶּ ללמדנו שכל מה שתחפש נמצא  ֲהָפְך ָבּה ַוֲהָפְך ָבּה, דְּ
 ללמוד זאת. ובמקום הנכון חפש לעשות הוא לשעליך כל בתורת ישראל, 

 

כיום כאשר המדע מתפתח ומפתח מכשירים משוכללים, רק אז הוא מתחיל להגיע לדברים 
שחכמי ישראל ידעו כבר לפני אלפי שנים. ספרים רבים ודוגמאות רבות יש בעניין זה ואין 
ן, כאן המקום להאריך. אולם אם נשרטט גרף של ההתפתחות הטכנולוגית ביחס לציר הזמ

   ? לפניכבר ולא  מדוע הטכנולוגיה מזנקת דווקא בשנים האחרונות –מיד תעלה השאלה 
 

ין  )דף קי"ז /א(פרשת וירא  בזוהר הקדושהתשובה מובאת מלפני אלפי שנים  נִׁ ָאה שְּ ית מְּ שִׁ ּובְּ
יָתָאה תִׁ שְּ  שנים  174דהיינו לפני  5,600=לבריאת העולם )בשנת השש מאות לאלף השישי לִׁ

ֵעיָלא (5,774'תשע"ד=השאנחנו היום בשנת                    ָתא לְּ מְּ ָחכְּ ֵעי דְּ חּון ַתרְּ ַפתְּ תְּ    יִׁ
 ּוַמבּוֵעי יפתחו שערי החכמה שלמעלה בשמיים, ולכן גם יפתחו..( )                   
ַתָתא                         ָתא לְּ מְּ ָחכְּ ַתקַ שלמטה בארץ( )מעיינות החכמה  דְּ תְּ יִׁ ָאֳעָלא וְּ ָמא לְּ  ן ַעלְּ
יָעָאה.                         בִׁ שְּ ַבר ָנש  )והעולם יתחיל את התיקון לקראת האלף השביעי( בִׁ  כְּ
ַשַבָתא.                         ֲאָעָלא בְּ ָשא לְּ מְּ י ָעַרב שִׁ יָתָאה ֵמכִׁ תִׁ יֹוָמא שְּ ַתַקן בְּ תְּ מִׁ  )כמו שאדם  דְּ

  אּוף  (בין השמשות של יום השישימהשביעי כבר יום  מתכונן ליום השבת                   
י                          ללמדנו שגם התפתחות  .)כך גם העולם מתכונן לאלף השביעי( ָנֵמי ָהכִׁ
 .   אכי"ר-הטכנולוגיה היא להכין אותנו לימות משיח הבאים עלינו לטובה                             

 

                           
 
 ר' סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל         נא לשמור על קדושת הגיליון                  8:19        7:16                     

                      

 ר' יחיא בן סעיד ודעי הלוי ז"ל                   הוא חייב בגניזה                          8:16        7:01                      
 

  יחיאל בן סעדיה גהלי ז"ל                   )למי שמדפיס אותו(                       8:20        7:09                      
 נעמה בת סאלם זנדני ז"ל                                                                                                                                      

 ת.נ.צ.ב.ה                                                                                                                                   

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 תפילתה של אמא...
 

יה רבי שמעון מקרימנצ'וק. הוא זכה להיות מקורבו מגדולי תלמידי רבי נחמן מברסלב ה
הראשון, עוד כשהיה רבי נחמן בן שלש עשרה, בטרם התפרסם רבינו בעולם. ברבות הזמן 

זכה לשמש את רבינו במסירות רבה. סיפור נפלא הטומן בחּובו לקח עצום על כוחה של 
 תפילה טהורה, קשור ברבי שמעון זה.

 

נו הקטן, מצבו החמיר עד כדי כך שנראה כי חלילה עומד היה זה כשבאחד הימים חלה ב
ילדים רבים לעולמם עקב מגיפות שונות, ותפילות   הוא על סף מוות. בימים ההם הסתלקו

 רבות נתחברו לרפואת ילדים מתחלואיהם.
 

כיוון שהיה רבי שמעון מבחירי תלמידי רבי נחמן, פנתה אליו זוגתו במר לבה: "הלא רבי 
 בננו". אולי ימתיק את הדין מעל ,נו, סע נא אליו וספר לו על צרתנוקדוש ונורא ל

 

עלה רבי שמעון על העגלה הראשונה שנקרתה בדרכו, ונסע אל רבו הקדוש. בבואו אל 
הקודש פנימה פרץ בבכי נסער, ובין התייפחות אחת לרעותה הצליח לספר במילים שבורות 

 מה הביאו הלום.
 

ואינו משיב מאומה. רבי שמעון  –של תלמידו רבי שמעון  רבי נחמן מקשיב לבכיו העצום
מביט על פני רבו ומבין את אשר לא נאמר במילים; 'כנראה גזר הדין כבר כתוב וחתום', 

 מהרהר הוא בכאב.
 

חזר רבי שמעון לעגלה, ושם פניו אל עיירת מגוריו. כאשר נכנס אל ביתו, קידמה זוגתו את 
 פניו בשאלה: "מה אמר הרבי?"

 

 יפר לה רבי שמעון על שתיקתו של רבי נחמן, ועל חששו הרב כי כבר כלתה הרעה.ס
בינתיים ירד הליל על העיירה, הכל עלו על יצועם, אך זוגתו של רבי שמעון גומרת אומר 
שלא לתת תנומה לעפעפיה, אלא לשבת ליד מיטת בנה החולה ולהתפלל לרפואתו; היא 

אמונים היא ובעלה על דברי הרבי כי "אין ייאוש  האמינה בכל ליבה כי לא אפסה התקווה,
 בעולם כלל".

 

 במשך כל הלילה לא משה ממיטת הילד, בבכי ובדמעות התחננה על נפש בנה החולה.
שמא הפעם תהיה זו  –כשקרני חמה ראשונות הפציעו, החליט רבי שמעון לנסוע שנית לרבו 

 עת רצון, וגזר הדין המרחף על ראש בנו יומתק.
 

ולם נקש על דלתו של הרבי, וכשקיבל רשות פסע פנימה. משראהו רבי נחמן קרא בלב ה
לקראתו בשמחה: "שמע'לה! מה רב כוחה של תפילה תמימה! ידוע תדע כי כבר נחתם דינו 
של בנך שיסתלק מן העולם, אך תפילותיה ודמעותיה של האם העבירו את רוע הגזרה; ולא 

 ה יזכה לאריכות ימים!"בלבד שבנך יבריא אלא שבזכות תפילותי
 

ליבו של רבי שמעון עלה על גדותיו מאושר. כשבא בשערי ביתו, דומה היה כאילו אינו פוסע, 
אלא מרקד; הוא בישר לאשתו את דברי הרבי. ואכן, הם החלו לראות עין בעין בנס 

פקח את  –המתחולל לנגד עיניהם; הילד החולה שכבר שכב ללא ניע, נטול גוון של חיים 
ניו, ואדמומית פשטה בלחייו. מיום ליום שבו כוחותיו אליו, עד שעמד על רגליו בריא עי

 ושלם.
 

דברי רבינו התקיימו בו עד לאחת; הוא עלה עם אביו לארץ הקודש, והסתלק לעולמו כבן 
 ללמדך, כי לעולם לא אפסו חסדיו יתברך, וכי "אין שום ייאוש בעולם כלל!"  מאה שנה!

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ל  )כג( (ים ג,דבר) ן אֶּ ְתַחּנַ ֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר: ה'ָואֶּ ת  ה'ֲאדָֹני  )כד( ּבָ ה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות אֶּ ַאּתָ

יָך  ה ְכַמֲעש ֶּ ר ַיֲעש ֶּ ֶּ ץ ֲאש  ַמִים ּוָבָארֶּ ָ ש ּ ר ִמי ֵאל ּבַ ֶּ ת ָיְדָך ַהֲחָזָקה ֲאש  ְדְלָך ְואֶּ ת ּגָ ָך אֶּ ַעְבּדְ

ָך: א וְ  )כה( ְוִכְגבּורֹתֶּ ָרה ּנָ ְעּבְ ן ָהָהר ַהּטֹוב אֶּ ְרּדֵ ר ַהּיַ ֵעבֶּ ר ּבְ ֶּ ץ ַהּטֹוָבה ֲאש  ת ָהָארֶּ ה אֶּ ְראֶּ אֶּ

ָבנֹון: ה ְוַהּלְ ר  )כו( ַהּזֶּ ְתַעּבֵ ר  ה'ַוּיִ ַמע ֵאָלי ַוּיֹאמֶּ ָ ם ְולֹא ש  י ְלַמַעְנכֶּ ף  ה'ּבִ ֵאַלי ַרב ָלְך ַאל ּתֹוסֶּ

ה:  ָבר ַהּזֶּ ּדָ ר ֵאַלי עֹוד ּבַ ּבֵ ְסגָּ  )כז(ּדַ ה ְוָצפָֹנה ְוֵתיָמָנה ּוִמְזָרָחה ֲעֵלה רֹאש  ַהּפִ יָך ָיּמָ א ֵעינֶּ ה ְוש ָ

ה:  ן ַהּזֶּ ְרּדֵ ת ַהּיַ י לֹא ַתֲעבֹר אֶּ יָך ּכִ י הּוא  )כח(ּוְרֵאה ְבֵעינֶּ ֵצהּו ּכִ ֵקהּו ְוַאּמְ ַע ְוַחּזְ ֻׁ ת ְיהֹוש  ְוַצו אֶּ

ְר  ר ּתִ ֶּ ץ ֲאש  ת ָהָארֶּ ה ְוהּוא ַיְנִחיל אֹוָתם אֶּ ה: ַיֲעבֹר ִלְפֵני ָהָעם ַהּזֶּ  אֶּ
 

בפסוקים אלו מספר משה רבנו לעם ישראל כמה תפילות ערך לפני הקב"ה כדי שייכנס 
 תפילות, עד שהקב"ה עצר אותו מלהתפלל שנאמר  515לארץ ישראל, כמניין ואתחנן = 

ה: ָבר ַהּזֶּ ּדָ ר ֵאַלי עֹוד ּבַ ּבֵ ף ּדַ   ַרב ָלְך ַאל ּתֹוסֶּ
 

שראל הייתה כדי לקיים את מצוות ידוע שכל תאוותו של משה רבנו להיכנס לארץ י
ה ְוָצפָֹנה ְוֵתיָמָנה התלויות בארץ, ועל זה אמר לו הקב"ה,   יָך ָיּמָ א ֵעינֶּ ה ְוש ָ ְסּגָ ֲעֵלה רֹאש  ַהּפִ

יךָ   והתקיים במשה רבנו כאילו קיים את כל המצוות התלויות בארץ. ּוִמְזָרָחה ּוְרֵאה ְבֵעינֶּ
 

שאין הגדול מנסים להבין ולהפנים מהו החיסרון בימים אלו לאחר תשעה באב, כאשר אנו 
אין לנו כהן שיכפר בעדנו ועוד ועוד... ובימים של צרות ומחלות לא עלינו,  לנו בית מקדש, ו

   שאת תפילה אל אבינו שבשמיים. כל מה שנותר לנו הוא ל
 

י  ]ז[  )במדבר יב(ומי לנו כמשה רבנו, גדול הנביאים, שנאמר בו  יִתי לֹא ֵכן ַעְבּדִ ָכל ּבֵ ה ּבְ ֶּ מֹש 

ֱאָמן הּוא:  ַנת  ]ח[נֶּ ה ְולֹא ְבִחידֹת ּוְתמֻׁ ר ּבֹו ּוַמְראֶּ ה ֲאַדּבֶּ ל ּפֶּ ה אֶּ יטה' ּפֶּ  וגו', ַיּבִ
 

תפילות מתפלל משה רבנו ולא נענה ?! ונחנו מה ? הלוואי שיכולנו תפילה אחת  515והנה 
נו ללמוד מתפילותיו של לכוון ולהתפלל כמו משה רבנו.. ובמה דברים אמורים ? ומה עלי

 משה רבנו ?   
 

 תפילות ורק באחרונה עוצר אותו ?  515מדוע הקב"ה נותן למשה להתפלל ועוד יש לשאול, 
 ?למי  ֵלאמֹרהלא מדובר בתפילה אישית של משה ? אז  ? ֵלאמֹרלמה נאמר בסוף הפסוק 

 

 לה, כדי לענות על השאלות נציג כמה רעיונות ויסודות שונים בעניין התפי
 

 מניין התפילות לבניין בית המקדש
 

מביא יסוד שבו  הבית האלוקים )שער התפילה פרק יז(בספרו   (משה בן יוסף מיטארני)רבי מבי"ט ה
קיימת מכסה כללית של תפילות עם ישראל, וברגע שיושלם מניין התפילות הנצרכות יבנה 

שדור שבימיו יבנה בית   (מיטארנימשה בן יוסף )רבי מבי"ט הביהמ"ק השלישי בע"ה. עוד מציין 
 מורק בזכות התפילות של אותו הדור, אלא זכה אותו הדור שבימיו הושל לא המקדש זה

מניין התפילות. כך שכל יהודי יהיה לו חלק בבניין בית המקדש בהתאם לכמות התפילות 
ענית שהתפלל לבניין בית הבחירה. והיסוד החשוב שבדבר הוא שכל תפילה גם כאשר אינה נ

 אין תפילה לריק !!! –באותו הרגע מצטרפת למניין התפילות 
 

מכאן גם נוכל אנו להוסיף שכל אדם מתפלל על הצרות האישיות שלו, לרפואה, לפרנסה, 
לזיווג, לילדים ועוד ועוד.. אבל אם נכוון כולנו להתפלל לבואו של משיח ולבניית בית 

 , לגאולה שלמה בכל התחומים !!! הרי שזה יהיה הפתרון לכולנו –המקדש השלישי 
 
 
 



 
 
 
 

 הבטחת דוד המלך לדור אחרון שתתקבל תפילתם
 

ָתם:  )יח( (תהילים קב) ִפּלָ ת ּתְ ת ָהַעְרָער ְולֹא ָבָזה אֶּ ִפּלַ ל ּתְ ָנה אֶּ ב זֹאת ְלדֹור  )יט(ּפָ תֶּ ּכָ  ּתִ

ל ָיּה: של בני ישראל ואינו  בכל דור ודור הקב"ה מאזין לתפילתם  ַאֲחרֹון ְוַעם ִנְבָרא ְיַהּלֶּ
 מה המיוחד בדור האחרון שעליו מבשר דוד המלך ?  בוזה את תפילתם, ואם כן,

 

מבאר שדווקא עניין חלישות הדור שלנו  דברים –בים דרך בספרו רב יעקב ישראל לוגסי ה
 שבועות וחודשים. רת לתקן בשעה אחת מה שבדורות הראשונים היה נצרך היא שמאפש

רות האחרונים היא התפילה. אלא שזה צריך לדעת, שמבלי תורה קר העבודה בדושעי
 שמקדשת ומרוממת את האדם גם התפילה לא תתקיים בידו.

 

 אם נראה לנו שנפלנו במעשים שלנו, עדיין גם לכן בא דוד המלך ומבשר לנו, לדור האחרון, ש
תפילתנו ל קב"ה. ומובטחים אנו שיפנה הקב"ה שיצילנותהא לנו הזכות לפנות בתפילה ל

ב זֹאת ְלדֹור ַאֲחרֹון שנאמר,  .ולא ימאסנו תֶּ ּכָ שמעידותיו יהיו רבות ועמוקות  ,דור אחרון ,ּתִ

ָתם -ועליו נכתב  ִפּלָ ת ּתְ ת ָהַעְרָער ְולֹא ָבָזה אֶּ ִפּלַ ל ּתְ ָנה אֶּ : וזאת בהתחשב בריבוי ּפָ
ו של משיח סורים הנוראים שיושפע בהם דוריסיונות והמשברים, ובהצטרף אליהם הייהנ

המוסיפים על דכדוך הנפש, ולכן הבטחה מיוחדת לדור האחרון, שבכל עת שיפנה מעומק 
 יפנה ה' לתפילתו בכל מצב שהוא נמצא.  -לבו לה' 

 

 כיצד מתפללין ?
 

. בפסוק הראשון בחר משה רבינו בלשון מתפילתו של משה ניתן ללמוד מהו סדר התפילה
ל  (גדברים ג,כ)  -התפילה לשון תחנונים  ן אֶּ ְתַחּנַ ֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר:ה' ָואֶּ  ּבָ

ת  ה'ֲאדָֹני  (דברים ג,כד) - השלב השני הוא שבח לקב"ה ָך אֶּ ת ַעְבּדְ ה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות אֶּ ַאּתָ

ךָ  יָך ְוִכְגבּורֹתֶּ ה ְכַמֲעש ֶּ ר ַיֲעש ֶּ ֶּ ץ ֲאש  ַמִים ּוָבָארֶּ ָ ש ּ ר ִמי ֵאל ּבַ ֶּ ת ָיְדָך ַהֲחָזָקה ֲאש  ְדְלָך ְואֶּ  :ּגָ

ץ  (דברים ג,כה)  -ולאחר שלב השבח מגיע שלב הבקשות  ת ָהָארֶּ ה אֶּ ְראֶּ א ְואֶּ ָרה ּנָ ְעּבְ אֶּ

ָבנֹון: ה ְוַהּלְ ן ָהָהר ַהּטֹוב ַהּזֶּ ְרּדֵ ר ַהּיַ ֵעבֶּ ר ּבְ ֶּ  ַהּטֹוָבה ֲאש 
 

לעולם  ,אמר רב יהודה  -מדברת בעניין תפילת שמונה עשרה  )לד/א(  במסכת ברכות הגמרא
לא ו( 18-של תפילת ה )שלושת הברכות הראשונות לא בשלש ראשונות ,כיואל ישאל אדם צר

דומה לעבד  -ראשונות  ,דא''ר חנינא .אלא באמצעיות (18-)של תפילת ה בשלש אחרונות
דומה לעבד  -אחרונות  .דומה לעבד שמבקש פרס מרבו -אמצעיות  .שמסדר שבח לפני רבו

 .שקבל פרס מרבו ונפטר והולך לו
 

שסדר התפילה של אדם צריך להיות זהה כסדר הרב משה צדוק, תו של שמעתי בדרש
מגן אברהם, מחייה המתים, אתה  –שמונה עשרה, דהיינו בהתחלה משבחים את הקב"ה 

... אח"כ שלב אתה חונן, רפאינו –. בשלב הבא מבקשים מהקב"ה מה שנחוץ לנו קדוש
שים שלום, אלוהי נצור לשוני  –, ולבסוף שוב חוזרים ומבקשים מודים אנחנו לך –ההודיה 

 ...  יהיו לרצון, מרע
 

מלאה שילדה ארבעה בנים בראשונה, וכאשר נולד  ויצא(-)בראשית כט, לה והראיה לכך 
ת הרביעי קראה לו יהודה מלשון הודיה שנאמר  ה אֶּ ַעם אֹודֶּ ר ַהּפַ ן ַוּתֹאמֶּ ד ּבֵ לֶּ ַהר עֹוד ַוּתֵ ַוּתַ

מֹו ְיהּוָד  ה' ְ ן ָקְרָאה ש  ולא  ובשלב זה הפסיקה לבקש, נעצרה בשלב "המודים" הַעל ּכֵ

ת:  ואזהמשיכה לבקש  דֶּ ֲעמֹד ִמּלֶּ  ַוּתַ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 כוח התפילה
 

י יֹוֵסי ָפַתח,  -  רס/א -לפרשת ואתחנן הקדוש זוהר ה בִׁ ל  )ישעיה לח,ב(רִׁ ָניו אֶּ הּו ּפָ ב ִחְזִקּיָ ּסֵ ַוּיַ

ל ְיהוָ  ל אֶּ ּלֵ ְתּפַ יר ַוּיִ א ּוְרֵאה) ָתא ֲחֵזי  ה:ַהּקִ יָתא( ּבֹּ אֹוַריְּ יָפא דְּ ה הּוא ) ַכָמה הּוא ֵחיָלא ַתקִׁ ּמָּ ּכַּ

ה רָּ ּתוֹּ ל הַּ ֶ זָּק ש  חַּ ֶהחָּ ּכֹּ ָלָאה ַעל ֹכָלא(הַּ ַכָמה הּוא עִׁ ל) , וְּ ּכֹּ ל הַּ ן עַּ ה הּוא ֶעְליוֹּ ּמָּ ָכל ַמאן  ( ְוכַּ דְּ
לָ  יל ֵמעִׁ יָתא, ָלא ָדחִׁ אֹוַריְּ ַדל בְּ תְּ שְּ אִׁ ַתָתֵאידְּ ִנים) ֵאי וְּ ְחּתוֹּ ִנים ְותַּ ֵחד ֵמֶעְליוֹּ א פוֹּ יל  (לֹּ ָלא ָדחִׁ וְּ

ָמא ָעלְּ ין דְּ ישִׁ ין בִׁ עּורִׁ רְּ ם) ֵמעִׁ לָּ עוֹּ ל הָּ ֶ ִעים ש  ְקִרים רָּ ֵחד ִמּמִ א פוֹּ יָלָנא  (ְולֹּ אִׁ יד בְּ יהּו ָאחִׁ אִׁ ין דְּ גִׁ בְּ
ַחֵיי יִּים) דְּ חַּ ֵעץ הַּ חּוז ּבְ הּוא אָּ ֶ ּום ש  ּ יל מִׁ ( ִמש  ָאכִׁ ָכל יֹוָמאוְּ ם) ֵניּה בְּ ל יוֹּ כָּ ּנּו ּבְ ֵכל ִמּמֶ   .(ְואוֹּ

 

 כוח התפילה בעיני הגויים 
 

ְך ָהֲאָתִרים  חוקת( -)במדבר כא,א  רֶּ ָרֵאל ּדֶּ א ִיש ְ י ּבָ ב ּכִ גֶּ ב ַהּנֶּ ֵ ְך ֲעָרד יֹש  לֶּ ַנֲעִני מֶּ ַמע ַהּכְ ְ ש  ַוּיִ

ִבי: ֶּ ּנּו ש  ּבְ ִמּמֶּ ְ ש  ָרֵאל ַוּיִ ִיש ְ ם ּבְ חֶּ ּלָ שאלת שאלה איך כתוב הכנעני מצד אחד ומצד שני מלך נ  ַוּיִ
יושב הנגב. זה  )רבי שלמה יצחקי( – ש"יר עונה ? ערד ? שהלא ערד זה בנגב מושבו של עמלק

ושנה את לשונו לדבר בלשון כנען, כדי שיהיו ישראל , עמלק, שנאמר עמלק יושב בארץ הנגב
הם אינן כנענים, ראו ישראל לבושיהם כלבושי מתפללים להקב"ה לתת כנענים בידם, ו

  עמלקים ולשונם לשון כנען, אמרו נתפלל סתם, שנאמר אם נתון תתן את העם הזה בידי:
העמלקים שונאי ישראל כל כך האמינו בכוח התפילה של עם ישראל עדי כדי כך ששינו את 

לבוש ? או כנען פי ה עלעמלק  –לשונם כדי שעם ישראל יתבלבלו ולא ידעו כנגד מה להתפלל 
בכוח עמלק מכאן מה כוח האמונה של נלמד  -שפה ? לבסוף התפללו בלשון כללית על פי ה

 התפילה של ישראל !!!
 

ֶנַצר  פרשה ה,  אות ה(), איכה רבתי -מדרש רבה ב יותר מובאתבדוגמא נוספת וקשה  בּוַכדְּ נְּ
יק ֲעָצמֹות  חִׁ ֲאָדן  )לשון גנאי(שְּ בּוַזרְּ נְּ ָּוה לִׁ ינּון  ,ַוֲאַמר ֵליּה )שר המלחמה שלו(צִׁ אִׁ ֱאָלֲההֹון דְּ

הֹון  )אלוהי ישראל..( ַאתְּ ָכֵביש לְּ ים, ֵכיָון דְּ ַקֵבל ָשבִׁ שּוָטה לְּ ָידֹו פְּ שּוָבה הּוא וְּ ַקֵבל ַבֲעֵלי תְּ  מְּ
יַנן  )כיוון שכבשת אותם( קִׁ בְּ שְּ יַצלּון  )אל תתן להם אפשרות..(ָלא תִׁ דּון  ()שיתפללו..דִׁ בְּ ָלא ַיעְּ דְּ

ָתא יּובְּ ַרֵחם ֲעֵליהֹון, , )או שיחזרו בתשובה, ואז..( תְּ   וגו'  )הקב"ה ירחם עליהם(ֵואָלֲההֹון יְּ
 

בהמשך המדרש מסופר כיצד באכזריות שמר נבוזראדן על הצעתו זו של נבוכדנאצר, וכל מי 
עו לפרת, ששם כבר שרק ניסה לעשות משהו.. חתכו את אבריו חלקים חלקים, עד אשר הגי

אמר אותו רשע, כעת כבר לא יושיעם האלוקים שלהם כי כבר הגיעו לפרת, על זה אומר 
ִכינּו, )תהילים קלז,א(המזמור  ם ּבָ ְבנּו ּגַ ַ ם ָיש  ָ ל ש  בֶּ שעד שלא הגיעו לפרת לא  ַעל ַנֲהרֹות ּבָ

 . לחזור בתשובה חם אותו רשע לשבת כדי שלא יהיה להם פנאי של רגע אחדיהנ
 

מדוע הקב"ה נותן  (משה בן יוסף מיטארני)רבי מבי"ט הכעת נוכל להבין את התשובה מדברי 
 תפילות ורק באחרונה עוצר אותו ? למה לא בראשונה ?  515למשה להתפלל 

 

שרצה הקב"ה שיצטרפו תפילותיו של משה רבנו למניין התפילות הכללי, ורק כאשר הגיע 
 ל היה הקב"ה חייב להיענות לו, אז נאמר למשה השלב שאם משה רבנו היה ממשיך להתפל

ה: ָבר ַהּזֶּ ּדָ ר ֵאַלי עֹוד ּבַ ּבֵ ף ּדַ שהרי גזירה היא מלפני הקב"ה שלא ייכנס  ַרב ָלְך ַאל ּתֹוסֶּ
 משה לארץ ישראל.

 

וכאן יש את היסוד הגדול, שאין תפילה חוזרת ריקם, אמנם לא תמיד תפילה נענית באופן 
 רפת ועושה את שלה, עוד טיפה ועוד טיפה בים התפילות.. די, אבל כל תפילה מצטימי

 

 ? הלא מדובר רק בתפילה אישית של משה ?  ֵלאמֹר כעת גם נבין מדוע נאמר בסוף הפסוק 
לאמר למי ? לנו.. כדי שאנו נלמד מתפילתו ומדרכי הנהגתו של משה  – ֵלאֹמרולכן נאמר 

 ., ונבין שאין תפילה חוזרת ריקםרבינו
 
 
 
 
 



 
 

    

 
 ישעיה הנביא –שבעה דנחמתא 

 
 , שכולן מספר ישעיה:מפרשתינו אנו מתחילים להפטיר את שבע ההפטרות של נחמתא

 
ם: )ישעיה מ,א(:פרשת ואתחנן י יֹאַמר ֱאלֵֹהיכֶּ    ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעּמִ

ר ִצּיֹון ֲעָזַבִני  )ישעיה מט,יד(פרשת עקב: ֵכָחִני: ה'ַוּתֹאמֶּ ְ  ַואדָֹני ש 

יְך  ישעיה נד,יא()פרשת ראה: ּפּוְך ֲאָבַנִיְך ִויַסְדּתִ יץ ּבַ ה ָאנִֹכי ַמְרּבִ ה סֲֹעָרה לֹא נָֻׁחָמה ִהּנֵ ֲעִנּיָ

יִרים: ּפִ ּסַ  ּבַ

יְרִאי ֵמֱאנֹוש  ָימּות)ישעיה נא,יב(פרשת שופטים: ם ִמי ַאּתְ ַוּתִ ְמכֶּ ן  ָאנִֹכי ָאנִֹכי הּוא ְמַנחֶּ ּוִמּבֶּ

ֵתן:  ָאָדם ָחִציר ִיּנָ

ֵני  )ישעיה נד,יא(צא:פרשת כי ת ים ּבְ י ַרּבִ ה ְוַצֲהִלי לֹא ָחָלה ּכִ ְצִחי ִרּנָ י ֲעָקָרה לֹא ָיָלָדה ּפִ ָרּנִ

ֵני ֹוֵמָמה ִמּבְ  :ה'ְבעּוָלה ָאַמר  ש 

י ָבא אֹוֵרְך ּוְכבֹוד  ,א(ס)ישעיה פרשת כי תבא:   ָעַלִיְך ָזָרח: ה'קּוִמי אֹוִרי ּכִ

ם ְונוֹ  (ט,סא)ישעיה פרשת נצבים/וילך  ל רֵֹאיהֶּ ים ּכָ תֹוְך ָהַעּמִ ם ּבְ ֱאָצֵאיהֶּ ּגֹוִים ַזְרָעם ְוצֶּ ַדע ּבַ

י ֵהם ירּום ּכִ ַרְך  ַיּכִ ַרע ּבֵ יש  בַּ  (י,סא)ישעיה ויש שמתחילים מכאן..  :ה'זֶּ ֹוש  ָאש ִ י ה' ש  ִ ֵגל ַנְפש  ּתָ

אלַֹהי חָ  ּבֵ ע ְמִעיל ְצָדָקה ְיָעָטִני ּכֶּ ַ ְגֵדי יֶּש  ִני ּבִ ַ יש  י ִהְלּבִ יָה:ּכִ ה ֵכלֶּ ְעּדֶּ ה ּתַ ּלָ ֵאר ְוַכּכַ  ָתן ְיַכֵהן ּפְ
 

 אם נתבונן בסדר ההפטרות נראה את המסר והסיבה לסדר ההפטריות, מבאר על כך 
 (רבי דוד בן יוסף אבודרהם)אבודרהם ה דרך הנחמות להיות הולכות ומשתבחות. תוספותה

  דו שיח בין הקב"ה לכנסת ישראל: שסדר ההפטרות הינו לפי סדר
 

י  )ישעיה מ,א( -בהתחלה שולח הקב"ה את הנביאים לנחם את כנסת ישראל  ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעּמִ

ם: כאשר שומעת כנסת ישראל את דברי הנביאים עונה איך אנחנו יכולים  יֹאַמר ֱאלֵֹהיכֶּ

ר ִצּיֹון ֲעָזַבִני  )ישעיה מט,יד(  להתנחם ?  ֵכָחִני: ה'ַוּתֹאמֶּ ְ לקב"ה חוזרים הנביאים  ַואדָֹני ש 

ה סֲֹעָרה לֹא נָֻׁחָמה )ישעיה נד,יא(ואומרים לו כנסת ישראל לא מתנחמת  : אומר הקב"ה ֲעִנּיָ

ָאנִֹכי  )ישעיה נא,יב(לנביאים לכו ותאמרו לכנסת ישראל שהנחמה תהיה מהקב"ה שנאמר 

ם ְמכֶּ י קּוִמי אוֹ  ,א(ס)ישעיה הולכים הנביאים ומעוררים את כנסת ישראל  :ָאנִֹכי הּוא ְמַנחֶּ ִרי ּכִ

מבינה כנסת ישראל כי הנחמה קרובה לבוא מאת הקב"ה  ָעַלִיְך ָזָרח: ה'ָבא אֹוֵרְך ּוְכבֹוד 

יש  בַּ  (י,סא)ישעיה ועונה  ֹוש  ָאש ִ ע ְמִעיל ְצָדָקה ה' ש  ַ ְגֵדי יֶּש  ִני ּבִ ַ יש  י ִהְלּבִ אלַֹהי ּכִ י ּבֵ ִ ֵגל ַנְפש  ּתָ

ֵאר ְוַככַּ  ָחָתן ְיַכֵהן ּפְ יָה:ְיָעָטִני ּכֶּ ה ֵכלֶּ ְעּדֶּ ה ּתַ  ּלָ
 

 מה המיוחד בנביא ישעיה שכל הפטרות הנחמה הן שלו בלבד ?
 

ָיה, ָאַמר  ויקרא רבה, פרשה י, סימן ב: יַשעְּ ָרָיא בִׁ ימֹון ָפַתר קְּ הּוָדה ַבר סִׁ י יְּ ֵשם ַרבִׁ ָיה בְּ י ֲעַזרְּ ַרבִׁ
תִׁ  ָשַמעְּ י וְּ מּודִׁ ֵבית ַתלְּ י בְּ יתִׁ ַטֵיל ָהיִׁ ָיה מְּ ַשעְּ ת  (ח,ו)ישעיה  י קֹולֹו ֶשל ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא אֹוֶמֶרתיְּ אֶּ

ְך ָלנוּ  ַלח ּוִמי ֵילֶּ ְ ש  יב ִמי אֶּ תִׁ כְּ י, ֲהָדא הּוא דִׁ ין אֹותֹו ַבֶלחִׁ ָהיּו ַמכִׁ יָכה וְּ י ֶאת מִׁ תִׁ  (מיכה ד,יד), ָשַלחְּ

ִחי ט ַיּכּו ַעל ַהּלְ בֶּ ֵ ש ּ יןּבַ ָהיּו קֹורִׁ י ֶאת ָעמֹוס וְּ תִׁ ָחס ָלָמה  , ָשַלחְּ נְּ י פִׁ ָאַמר ַרבִׁ ילּוס, דְּ סִׁ אֹותֹו פְּ
י, ָלֵחנִׁ י שְּ נִׁ נְּ י ֵיֶלְך ָלנּו ָוֹאַמר הִׁ ַלח ּומִׁ י ֶאשְּ שֹונֹו, ֵמַעָתה ֶאת מִׁ לְּ מֹו ָעמֹוס, ֶשָהָיה ָעמּוס בִׁ ָרא שְּ קְּ  נִׁ

ים הֵ  ָבנִׁ ין ַסרְּ ָחנִׁ ָיה, ָבַני ַטרְּ ַשעְּ ַבּזֹות ָאַמר לֹו ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, יְּ תְּ הִׁ ַקֵבל ָעֶליָך לְּ ם ַאָתה מְּ ם, אִׁ
ָנת ֵכן  י, ָאַמר לֹו ַעל מְּ יחּותִׁ לִׁ שְּ ם ָלאו ֵאין ַאָתה הֹוֵלְך בִׁ אִׁ י, וְּ יחּותִׁ לִׁ שְּ ָבַני ַאתְּ הֹוֵלְך בִׁ קֹות מִׁ לְּ לִׁ וְּ

ים ּוְלָחַיי ְלמְֹרִטים מיכה נ,ו() י ְלַמּכִ ִוי ָנַתּתִ ַדאי ֵליֵלְך בִׁ ּגֵ י כְּ ֵאינִׁ יחּות ֵאֶצל ָבֶניָך, ָאַמר לֹו , וְּ לִׁ שְּ
ַחיְּ  לְּ ָנא ֶרַשע, ֶשָשֵנאָת מִׁ שְּ ַצֵדק ֶאת ָבַני, ַותִׁ ָת לְּ ָת ֶצֶדק, ָאַהבְּ ָיה ָאַהבְּ ַשעְּ ָבן, ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא יְּ

ים ֱאֹלֶהיָך, ַמהּו ֵמֲחֵבֶריָך ָשֲחָך ֱאֹלהִׁ ן ָאַמר לֹו ַחֶייָך ָכל הַ  ? ַעל ֵכן מְּ יא מִׁ בּואֹות ָנבִׁ לּו נְּ בְּ ים קִׁ יאִׁ בִׁ נְּ
יא ד      (בהעלתך-במדבר יא,כה) ָנבִׁ רֶּ ן ַעל ה' ַוּיֵ ּתֵ ר ָעָליו ַוּיִ ֶּ ל ִמן ָהרּוַח ֲאש  אצֶּ ר ֵאָליו ַוּיָ ָעָנן ַוְיַדּבֵ ּבֶּ

אּו ְולֹא ָיָספוּ  ְתַנּבְ ם ָהרּוַח ַוּיִ נֹוַח ֲעֵליהֶּ ֵקִנים ַוְיִהי ּכְ ְבִעים ִאיש  ַהּזְ ִ  :ש 
 



 
 
 
ע ב,טו( –מלכים ב ) ָ הּו ַעל ֱאִליש  י ַהָקדֹוש ָברּוְך הּואַוּיֹאְמרּו ָנָחה רּוַח ֵאִלּיָ פִׁ ישעיה ) , ֲאָבל ַאתְּ מִׁ

ח  ה'רּוַח ֲאדָֹני  סא,א( ַ ֵרי ֵלב ִלְקרֹא  ה'ָעָלי ַיַען ָמש  ּבְ ְ ָלַחִני ַלֲחבֹש  ְלִנש  ְ ר ֲעָנִוים ש  ֵ אִֹתי ְלַבש ּ

רוֹ  בּוִים ּדְ ְ ַקח קֹוַח:ִלש  ַאתְּ  ר ְוַלֲאסּוִרים ּפְ שּוטֹות וְּ בּואֹות פְּ ים נְּ אִׁ ַנבְּ תְּ ים מִׁ יאִׁ בִׁ ַחֶייָך ֶשָכל ַהנְּ

פּולֹות  ֹוש   ישעיה סא,י() ,ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי ישעיה נא,יז(), עּוִרי עּוִרי ישעיה נא,ט()ֶנָחמֹות כְּ ש 

יש   םָאנִֹכי ָאנִֹכי הוּ  ישעיה נא,יב(), ָאש ִ ְמכֶּ  .ַנֲחמּו ַנֲחמוּ  ישעיה מ,א(), א ְמַנחֶּ
 

בזכות הסכמת הנביא ישעיה ללכת בשליחות הקב"ה, זכה שיתנבא ישירות מהקב"ה 
תנו  - ברכות נז/ב נבואות הנחמה, ונבואות כפולות כפי שנאמר במדרש.  ונבואותיו תהיה

 -ישעיה  ,פה לחכמהיצ -יחזקאל  ,יצפה לגדולה - הרואה ספר מלכים :ג' נביאים הם...רבנן
 .ידאג מן הפורענות -ירמיה  ,יצפה לנחמה

 
 ואחרי ט' באב.. –נחמו נחמו עמי 

 

ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי  מליאלגבן וכבר היה ר - מכות כד/א,ב )סוף המסכת(
חוק מאה ועשרים יבר )שם של עיר( היעקיבא מהלכין בדרך ושמעו קול המונה של רומי מפלט

אמר ? מפני מה אתה משחק  :אמרו לו .ורבי עקיבא משחק ,והתחילו בוכין (ק"מ 140)מיל 
הללו שמשתחוים לעצבים ומקטרים הכושיים  ,אמרו לו? ואתם מפני מה אתם בוכים  ,להם

אמר ?!  ולא נבכה -ואנו בית הדום רגלי אלהינו שרוף באש , יושבין בטח והשקטאלילים, ל
 !!!לעושי רצונו על אתת כמה וכמה  ,י רצונו כךומה לעובר ,לכך אני מצחק ,להן

כיון שהגיעו  .קרעו בגדיהם ,כיון שהגיעו להר הצופים ,שוב פעם אחת היו עולין לירושלים
 .חקשמ בי עקיבאור ,התחילו הן בוכין ,ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים ,להר הבית

מקום  , אמרו לו?  מפני מה אתם בוכים , אמר להם? מפני מה אתה מצחק  ,אמרו לו
ֵרב יּוָמת: במדבר א,נא()שכתוב בו  ר ַהּקָ  ,אמר להן ?! ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה  ְוַהּזָ

ת ְזַכְרָיהּו  ישעיה ח,ב()דכתיב , לכך אני מצחק ה ַהּכֵֹהן ְואֶּ ֱאָמִנים ֵאת אּוִרּיָ י ֵעִדים נֶּ ְוָאִעיָדה ּלִ

ְכָיהּו: רֶּ ן ְיבֶּ היה כהן בתקופת המלך ) אוריה במקדש ראשון ? צל זכריהוכי מה ענין אוריה א ּבֶּ

אלא תלה הכתוב נבואתו של  (הוא הנביא זכריה בן ברכיה מתרי עשר) וזכריה במקדש שני (אחז
ה ֵתָחֵרש   מיכה ג,יב()באוריה כתיב  .זכריה בנבואתו של אוריה דֶּ ם ִצּיֹון ש ָ ְגַלְלכֶּ ָלֵכן ּבִ

ְהיֶּה וְ  ין ּתִ ם ִעּיִ ַלִ ָ ִית ְלָבמֹות ָיַער:ִוירּוש  ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות  זכריה ח,ד() בזכריה כתיב ַהר ַהּבַ

ָידֹו ֵמרֹב ָיִמים:  ַעְנּתֹו ּבְ ְ ם ְוִאיש  ִמש  ָלִ ָ ְרחֹבֹות ְירּוש  בּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ּבִ ְ עד שלא נתקיימה עֹד ֵיש 
עכשיו שנתקיימה  .הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה ,נבואתו של אוריה
עקיבא  - בלשון הזה אמרו לו ,בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת ,נבואתו של אוריה

 ניחמתנו עקיבא ניחמתנו: 
 

בעומק הדברים של רבי עקיבא ישנו יסוד בסיסי, ביום ט' באב בצהריים כבר אנו קמים 
הליך הגאולה מישיבה בריצפה, מניחים תפילין = תפארת, כלומר אנו מביעים את תחילת ת

 -מתחתית המדרגה, מהריקבון  עוד בתוך יום האבל עצמו. כמו גרעין שנרקב באדמה, מכאן
 מתחיל תהליך הצמיחה שלו.

 

שני יסודות בעם ישראל קשורים אחד בשני, בית המקדש וקרן ישראל , כאשר היה בית 
ובחורבן  מקדש עלתה קרנו של עם ישראל בעיני הגויים. בחורבן בית המקדש ירד קרנו,

ולכן כדי שיתחיל תהליך הגאולה צריכים שני היסודות הללו לרדת  ביתר ירד קרן ישראל.
 למצב תחתית ומשם תצמח הגאולה.

 

אמר ר' עקיבא, זה שקרנם של הגויים עלה, זה רק בגלל שירד קרנם של  –בסיפור הראשון 
 ישראל.

 

 ירד, ששועלים הילכו בו.אמר ר' עקיבא, הנה גם קרנו של בית המקדש  –בסיפור השני 
כלומר כעת התקיימו שני התנאים גם בית המקדש נחרב וגם ירד קרן ישראל, ולכן עכשיו 

התקבלה  –אין ספק שמתחיל תהליך הגאולה של עם ישראל. לכן רק לאחר הסיפור השני 
עקיבא  -החכמים ולכן הודו לו בלשון כפולה על שני הסיפורים  התמונה המלאה בעיני

 עקיבא ניחמתנו: ניחמתנו
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 תפילה:התנאים לקבלת הארבעת 
 

מבאר שישנם ארבעה דברים בהם אדם צריך  )רבי חיים בן משה אבן עטר(אור החיים הקדוש 
ל  - , ולמדים אותם מהפסוקלכוון בשעה שהוא מתפלל ן אֶּ ְתַחּנַ ֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר: ה'ָואֶּ  ּבָ

 

 התנאי הראשון:
כאשר היסוד הוא כמו  ,הדופק על הפתחגש בתחנונים כמו עני ישמתפלל י אדם - ָוֶאְתַחַנן

שעני ניגש לבקש צדקה כאשר הוא לא בטוח שהאדם ממולו אכן ייתן לו צדקה, כך אדם 
הנופל בתחנונים לפני הקב"ה יבין שבעצם הקב"ה לא חייב לו כלום, ברצונו ייתן לו, וברצונו 

ולים להבין את חשבונות השמים, על זה אומר שלמה לא ייתן לו ובמיוחד כאשר אין אנו יכ
ה ַעּזֹות: (משלי יח,כג)המלך  יר ַיֲענֶּ ִ ר ָרש  ְוָעש  ֲחנּוִנים ְיַדּבֶּ   ּתַ

 

 :שניהתנאי ה
התפילה היא אך ורק לקב"ה ישירות כי הוא מקור הרחמים. כאן קיים יסוד  –ה' ֶאל 

בא שבשמיים כמו כל יהודי חשוב מאוד, שכל יהודי באשר הוא צריך להבין שהוא בן לא
אלא דרך הרב ולא להתפלל לרבנים, אחר, והוא יכול לפנות ישירות לאבא שבשמיים !!! 

יבקש מאותו רב צדיק שימליץ בעדו לפני הקב"ה ויתפלל עליו וילמד את דרכה של תורה, 
כאשר אדם משטח על קברו של צדיק, אסור לו לבקש מאותו  גם ובאותו עניין .לישועות

שיושיעו אלא יפנה לקב"ה באחת מהדרכים הבאות. האחת, שיבקש מאותו צדיק  צדיק
לפני הקב"ה, או שיבקש מהקב"ה שיעזור לו בזכות אותו צדיק היה מליץ יושר עליו שי

 שהוא כעת פוקד את קברו.  
 

 :שלישיהתנאי ה
ה ישנם ימים שהם מסוגלים יותר לתפיל .לכל תפילה יש את הזמן שלה – ָבֵעת ַהִהוא

מאשר ימים אחרים. חודש אלול הבא עלינו לטובה בע"ה, הוא חודש הרחמים והסליחות, 
והוא זמן טוב יותר לבקשת סליחה ומחילה משאר השנה, ואחריו עשרת ימי התשובה, 

משום שנאמר על ימים אלו שהקב"ה קרוב יותר אלינו ושומע לתפילותינו כפי שאומר הנביא 
ּו  )פרק נה,ו(ישעיה  ְרש  ְהיֹותֹו ָקרֹוב 'הּדִ הּו ּבִ ְצאֹו ְקָראֻׁ ִהּמָ   וגו' ּבְ

 

 :רביעיהתנאי ה
לצורך במדויק למה כוונתו.  טכאשר אדם מתפלל על עניין מסוים, הוא חייב לפר – ֵלאֹמר

ן דֹוֲחָקא  (פרק ז, כד) אסתר רבהבכך ידוע ומפורסם המדרש  ַהֵלְך ַבֶדֶרְך, מִׁ ָאָדם ֶשָהָיה מְּ ָמָשל לְּ
אֹורְּ  סּוֵליּה מטורח הדרך(ו) ָחאדְּ ַבע ַקרְּ תְּ סְּ י ַחד  - ֲאַמר ,)נקע את קרסולו( אִׁ ַואי ֲהָוה לִׁ ַהלְּ
ֵתיּה ַחד עּוַלאי,  ,)אמר, הלוואי והיה לי עכשיו חמור( ֲחַמר יֵלַדת ֲחַמרְּ י דִׁ ֲעַבר ֲעלֹוי ַחד רֹומִׁ

)הרומאי  ַמר ֵליּהאֲ )עבר לידו באותו הזמן רומאי אחד שהאתון שלו המליטה באותו הזמן..(

ֵכב ָהֵדין עּוַלאיַא )קח( ַסב (אותו אדםל ֲאַמר  .)תשא על הכתפיים שלך את העייר הנולד( רְּ
ַמע (אותו האדם) תְּ ישְּ י אִׁ לֹותִׁ ית  )אהה, תפילתי אכן התקבלה..( ָהא צְּ ֵאלִׁ ַרם ֲאָנא ָלא שְּ בְּ

ַמרְּ  )אבל אני לא ביקשתי כהוגן(ַכֹהֶגן  ם לְּ ָכב אִׁ רְּ מִׁ ם לְּ יָבהאִׁ )ולא פירטתי אם אני רוצה  כִׁ
 חמור לרכב עליו, או חמור שהוא ירכב עלי..(


