ואתחנן
דול ַה ּזֶּה:
בון ַהג ֹּוי ַה ָּג ֹ
וְ ָא ְמר ּו ַרק ַעם ָח ָכם וְ נָ ֹ
משה רבנו מודיע לעם ישראל שכל אומות העולם יכירו בכך שעם ישראל הוא עם חכם ונבון,
ולפעמים יש אצלנו תחושה שאנחנו מרגישים יותר מדי חכמים ונבונים ,ולכן באים קיצורי
הדרך וההתחכמויות ..על זה מזהיר משה רבנו ואומר (דברים ד,ב) ל ֹא ת ִֹספ ּו ַעל ַה ָ ּד ָבר אֲ ֶּשר
יכם אֲ ֶּשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ֶּ ּוה ֶּא ְת ֶּכם:
ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ֶּ ּוה ֶּא ְת ֶּכם וְ ל ֹא ִתגְ ְרע ּו ִמ ּ ֶּמ ּנ ּו ִל ְשמֹר ֶּאת ִמ ְצ ֹות ה' אֱ ל ֵֹה ֶּ

גם אם אינם אומרים זאת בגלוי ,ידוע שאומות העולם מאז ומתמיד התפעלו מתורת ישראל,
מעומק החוכמה והמחשבה היהודית ,שאין לך דבר שאינו מופיע בתורת ישראל ,וזהו שאמר
בֶּ ן בַּ ג בַּ ג (אבות פרק ה' משנה כב) הֲ פָ ְך בָ ּה וַ הֲ פָ ְך בָ ּהְּ ,ד ֹכלָא בָ ּה .ללמדנו שכל מה שתחפש נמצא
בתורת ישראל ,כל שעליך לעשות הוא לחפש במקום הנכון וללמוד זאת.
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
כאן המקום להאריך .אולם אם נשרטט גרף של ההתפתחות הטכנולוגית ביחס לציר הזמן,
מיד תעלה השאלה – מדוע הטכנולוגיה מזנקת דווקא בשנים האחרונות ולא כבר לפני ?
התשובה מובאת מלפני אלפי שנים בזוהר הקדוש פרשת וירא (דף קי"ז /א) ּובְּ ִׁשית ְּמָאה ְּשנִׁין
יתָאה (בשנת השש מאות לאלף השישי לבריאת העולם= 5,600דהיינו לפני  174שנים
לִׁ ְּש ִׁת ָ
שאנחנו היום בשנת ה'תשע"ד= )5,774י ְִּׁתפַ ְּתחּון ַת ְּרעֵ י ְּדחָ כְּ ְּמ ָתא לְּ עֵ ילָא
(יפתחו שערי החכמה שלמעלה בשמיים ,ולכן גם יפתחוּ )..ומַ בּועֵ י
ְּדחָ כְּ ְּמ ָתא לְּ ַת ָתא (מעיינות החכמה שלמטה בארץ) וְּ י ְִּׁת ַת ַקן עַ לְּ מָ א לְּ ָאעֳ לָא
בִׁ ְּש ִׁביעָ ָאה( .והעולם יתחיל את התיקון לקראת האלף השביעי) כְּ בַ ר נָש
שבַ ָתא( .כמו שאדם
יתָאה מֵ כִׁ י עָ ַרב ִׁש ְּמ ָשא לְּ אֲ עָ לָא בְּ ַ
ְּד ִׁמ ְּת ַת ַקן בְּ יוֹמָ א ְּש ִׁת ָ
מתכונן ליום השבת יום השביעי כבר מבין השמשות של יום השישי) אּוף
הָ כִׁ י נָמֵ י (כך גם העולם מתכונן לאלף השביעי) .ללמדנו שגם התפתחות
הטכנולוגיה היא להכין אותנו לימות משיח הבאים עלינו לטובה-אכי"ר.
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נא לשמור על קדושת הגיליון
הוא חייב בגניזה
(למי שמדפיס אותו)

ר' סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל
ר' יחיא בן סעיד ודעי הלוי ז"ל
יחיאל בן סעדיה גהלי ז"ל
נעמה בת סאלם זנדני ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

תפילתה של אמא...
מגדולי תלמידי רבי נחמן מברסלב היה רבי שמעון מקרימנצ'וק .הוא זכה להיות מקורבו
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.
היה זה כשבאחד הימים חלה בנו הקטן ,מצבו החמיר עד כדי כך שנראה כי חלילה עומד
הוא על סף מוות .בימים ההם הסתלקו ילדים רבים לעולמם עקב מגיפות שונות ,ותפילות
רבות נתחברו לרפואת ילדים מתחלואיהם.
כיוון שהיה רבי שמעון מבחירי תלמידי רבי נחמן ,פנתה אליו זוגתו במר לבה" :הלא רבי
קדוש ונורא לנו ,סע נא אליו וספר לו על צרתנו ,אולי ימתיק את הדין מעל בננו".
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.
רבי נחמן מקשיב לבכיו העצום של תלמידו רבי שמעון – ואינו משיב מאומה .רבי שמעון
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?"
סיפר לה רבי שמעון על שתיקתו של רבי נחמן ,ועל חששו הרב כי כבר כלתה הרעה.
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
האמינה בכל ליבה כי לא אפסה התקווה ,אמונים היא ובעלה על דברי הרבי כי "אין ייאוש
בעולם כלל".
במשך כל הלילה לא משה ממיטת הילד ,בבכי ובדמעות התחננה על נפש בנה החולה.
כשקרני חמה ראשונות הפציעו ,החליט רבי שמעון לנסוע שנית לרבו – שמא הפעם תהיה זו
עת רצון ,וגזר הדין המרחף על ראש בנו יומתק.
בלב הולם נקש על דלתו של הרבי ,וכשקיבל רשות פסע פנימה .משראהו רבי נחמן קרא
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
בלבד שבנך יבריא אלא שבזכות תפילותיה יזכה לאריכות ימים!"
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
המתחולל לנגד עיניהם; הילד החולה שכבר שכב ללא ניע ,נטול גוון של חיים – פקח את
עיניו ,ואדמומית פשטה בלחייו .מיום ליום שבו כוחותיו אליו ,עד שעמד על רגליו בריא
ושלם.
דברי רבינו התקיימו בו עד לאחת; הוא עלה עם אביו לארץ הקודש ,והסתלק לעולמו כבן
מאה שנה! ללמדך ,כי לעולם לא אפסו חסדיו יתברך ,וכי "אין שום ייאוש בעולם כלל!"

אות ֶּאת
(דברים ג( ),כג) וָ ֶּא ְת ַח ַ ּנן ֶּאל ה' ָּב ֵעת ַה ִהוא לֵ אמֹר( :כד) אֲ דֹנָ י ה' ַא ּ ָתה ַה ִח ּל ֹו ָת לְ ַה ְר ֹ
ַע ְב ְ ּד ָך ֶּאת ָּג ְדלְ ָך וְ ֶּאת י ְָד ָך ַהחֲ זָ ָקה אֲ ֶּשר ִמי ֵאל ּ ַב ּ ָש ַמיִ ם ּו ָב ָא ֶּרץ אֲ ֶּשר יַעֲ ֶּשה ְכ ַמעֲ ֶּשיךָ
וְ ִכגְ ב ּור ֶֹּת ָך( :כה) ֶּא ְע ְּב ָרה ָ ּנא וְ ֶּא ְר ֶּאה ֶּאת ָה ָא ֶּרץ ַה ּט ֹו ָבה אֲ ֶּשר ְּב ֵע ֶּבר ַה ּי ְַר ֵ ּדן ָה ָהר ַה ּט ֹוב
ֹאמר ה' ֵאלַ י ַרב לָ ְך ַאל ּת ֹו ֶּסף
ַה ּזֶּה וְ ַה ְּל ָב ֹנון( :כו) וַ ִּי ְת ַע ּ ֵבר ה' ִּבי לְ ַמ ַענְ ֶּכם וְ ל ֹא ָש ַמע ֵאלָ י וַ ּי ֶּ
עוד ּ ַב ָ ּד ָבר ַה ּזֶּה( :כז) עֲ לֵ ה רֹאש ַה ּפ ְס ָּגה וְ ָשא ֵעינ ָ
ימנָ ה ּו ִמזְ ָר ָחה
ֶּיך י ּ ָָמה וְ ָצפֹנָ ה וְ ֵת ָ
ַ ּד ּ ֵבר ֵאלַ י ֹ
ִ
ָ
ש ַע וְ ַח ְ ּז ֵקה ּו וְ ַא ְּמ ֵצה ּו ִ ּכי ה ּוא
הו ֻׁ
ּו ְר ֵאה ְב ֵעינֶּיך ִ ּכי ל ֹא ַתעֲ בֹר ֶּאת ַה ּי ְַר ֵ ּדן ַה ּזֶּה( :כח) וְ ַצו ֶּאת יְ ֹ
או ָתם ֶּאת ָה ָא ֶּרץ אֲ ֶּשר ִּת ְר ֶּאה:
יַעֲ בֹר לִ ְפנֵי ָה ָעם ַה ּזֶּה וְ ה ּוא יַנְ ִחיל ֹ

בפסוקים אלו מספר משה רבנו לעם ישראל כמה תפילות ערך לפני הקב"ה כדי שייכנס
לארץ ישראל ,כמניין ואתחנן =  515תפילות ,עד שהקב"ה עצר אותו מלהתפלל שנאמר
עוד ּ ַב ָ ּד ָבר ַה ּזֶּה:
ַרב לָ ְך ַאל ּת ֹו ֶּסף ַ ּד ּ ֵבר ֵאלַ י ֹ

ידוע שכל תאוותו של משה רבנו להיכנס לארץ ישראל הייתה כדי לקיים את מצוות
התלויות בארץ ,ועל זה אמר לו הקב"ה ,עֲ לֵ ה רֹאש ַה ּפ ְס ָּגה וְ ָשא ֵעינ ָ
ימנָ ה
ֶּיך י ּ ָָמה וְ ָצפ ֹנָ ה וְ ֵת ָ
ִ
ּו ִמזְ ָר ָחה ּו ְר ֵאה ְב ֵעינ ָ
ֶּיך והתקיים במשה רבנו כאילו קיים את כל המצוות התלויות בארץ.
בימים אלו לאחר תשעה באב ,כאשר אנו מנסים להבין ולהפנים מהו החיסרון הגדול שאין
לנו בית מקדש ,ואין לנו כהן שיכפר בעדנו ועוד ועוד ...ובימים של צרות ומחלות לא עלינו,
כל מה שנותר לנו הוא לשאת תפילה אל אבינו שבשמיים.
יתי
ומי לנו כמשה רבנו ,גדול הנביאים ,שנאמר בו (במדבר יב) [ז] לֹא ֵכן ַע ְב ִ ּדי מ ֶֹּשה ְּב ָכל ּ ֵב ִ
נֶּאֱ ָמן ה ּוא[ :ח] ּ ֶּפה ֶּאל ּ ֶּפה אֲ ַד ּ ֶּבר ּב ֹו ּו ַמ ְר ֶּאה וְ לֹא ְב ִחידֹת ּו ְת ֻׁמ ַנת ה' י ִַּביט וגו',

והנה  515תפילות מתפלל משה רבנו ולא נענה ?! ונחנו מה ? הלוואי שיכולנו תפילה אחת
לכוון ולהתפלל כמו משה רבנו ..ובמה דברים אמורים ? ומה עלינו ללמוד מתפילותיו של
משה רבנו ?
ועוד יש לשאול ,מדוע הקב"ה נותן למשה להתפלל  515תפילות ורק באחרונה עוצר אותו ?
למה נאמר בסוף הפסוק לֵ אמֹר ? הלא מדובר בתפילה אישית של משה ? אז לֵ אמֹר למי ?
כדי לענות על השאלות נציג כמה רעיונות ויסודות שונים בעניין התפילה,

מניין התפילות לבניין בית המקדש
המבי"ט (רבי משה בן יוסף מיטארני) בספרו הבית האלוקים (שער התפילה פרק יז) מביא יסוד שבו
קיימת מכסה כללית של תפילות עם ישראל ,וברגע שיושלם מניין התפילות הנצרכות יבנה
ביהמ"ק השלישי בע"ה .עוד מציין המבי"ט (רבי משה בן יוסף מיטארני) שדור שבימיו יבנה בית
המקדש זה לא רק בזכות התפילות של אותו הדור ,אלא זכה אותו הדור שבימיו הושלמו
מניין התפילות .כך שכל יהודי יהיה לו חלק בבניין בית המקדש בהתאם לכמות התפילות
שהתפלל לבניין בית הבחירה .והיסוד החשוב שבדבר הוא שכל תפילה גם כאשר אינה נענית
באותו הרגע מצטרפת למניין התפילות – אין תפילה לריק !!!
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
המקדש השלישי – הרי שזה יהיה הפתרון לכולנו ,לגאולה שלמה בכל התחומים !!!

הבטחת דוד המלך לדור אחרון שתתקבל תפילתם
דור
(תהילים קב) (יח) ּ ָפנָ ה ֶּאל ְּת ִפ ּ ַלת ָה ַע ְר ָער וְ ל ֹא ָבזָה ֶּאת ְּת ִפ ּ ָל ָתם( :יט) ִּת ָּכ ֶּתב זֹאת ְל ֹ
רון וְ ַעם נִ ְב ָרא יְ ַה ּ ֶּלל י ָּה :בכל דור ודור הקב"ה מאזין לתפילתם של בני ישראל ואינו
ַאחֲ ֹ

בוזה את תפילתם ,ואם כן ,מה המיוחד בדור האחרון שעליו מבשר דוד המלך ?
הרב יעקב ישראל לוגסי בספרו בים דרך – דברים מבאר שדווקא עניין חלישות הדור שלנו
היא שמאפשרת לתקן בשעה אחת מה שבדורות הראשונים היה נצרך שבועות וחודשים.
שעיקר העבודה בדורות האחרונים היא התפילה .אלא שזה צריך לדעת ,שמבלי תורה
שמקדשת ומרוממת את האדם גם התפילה לא תתקיים בידו.
לכן בא דוד המלך ומבשר לנו ,לדור האחרון ,שגם אם נראה לנו שנפלנו במעשים שלנו ,עדיין
תהא לנו הזכות לפנות בתפילה לקב"ה שיצילנו .ומובטחים אנו שיפנה הקב"ה לתפילתנו
רון ,דור אחרון ,שמעידותיו יהיו רבות ועמוקות
דור ַאחֲ ֹ
ולא ימאסנו .שנאמרִּ ,ת ָּכ ֶּתב זֹאת ְל ֹ
ועליו נכתב ָ ּ -פנָ ה ֶּאל ְּת ִפ ּ ַלת ָה ַע ְר ָער וְ לֹא ָבזָ ה ֶּאת ְּת ִפ ּ ָל ָתם :וזאת בהתחשב בריבוי
הניסיונות והמשברים ,ובהצטרף אליהם הייסורים הנוראים שיושפע בהם דורו של משיח
המוסיפים על דכדוך הנפש ,ולכן הבטחה מיוחדת לדור האחרון ,שבכל עת שיפנה מעומק
לבו לה'  -יפנה ה' לתפילתו בכל מצב שהוא נמצא.

כיצד מתפללין ?
מתפילתו של משה ניתן ללמוד מהו סדר התפילה .בפסוק הראשון בחר משה רבינו בלשון
התפילה לשון תחנונים ( -דברים ג,כג) וָ ֶּא ְת ַח ַ ּנן ֶּאל ה' ָּב ֵעת ַה ִהוא לֵ אמֹר:
ָ
אות ֶּאת ַע ְב ְ ּדך ֶּאת
השלב השני הוא שבח לקב"ה ( -דברים ג,כד) אֲ דֹנָ י ה' ַא ּ ָתה ַה ִח ּל ֹו ָת ְל ַה ְר ֹ

ָּג ְדלְ ָך וְ ֶּאת י ְָד ָך ַהחֲ זָ ָקה אֲ ֶּשר ִמי ֵאל ּ ַב ּ ָש ַמיִ ם ּו ָב ָא ֶּרץ אֲ ֶּשר יַעֲ ֶּשה ְכ ַמעֲ ֶּש ָ
יך וְ ִכגְ ב ּור ֶֹּת ָך:
ולאחר שלב השבח מגיע שלב הבקשות ( -דברים ג,כה) ֶּא ְע ְּב ָרה ָ ּנא וְ ֶּא ְר ֶּאה ֶּאת ָה ָא ֶּרץ
ַה ּט ֹו ָבה אֲ ֶּשר ְּב ֵע ֶּבר ַה ּי ְַר ֵ ּדן ָה ָהר ַה ּט ֹוב ַה ּזֶּה וְ ַה ְּל ָב ֹנון:

הגמרא במסכת ברכות (לד/א) מדברת בעניין תפילת שמונה עשרה  -אמר רב יהודה ,לעולם
אל ישאל אדם צרכיו ,לא בשלש ראשונות (שלושת הברכות הראשונות של תפילת ה )18-ולא
בשלש אחרונות (של תפילת ה )18-אלא באמצעיות .דא''ר חנינא ,ראשונות  -דומה לעבד
שמסדר שבח לפני רבו .אמצעיות  -דומה לעבד שמבקש פרס מרבו .אחרונות  -דומה לעבד
שקבל פרס מרבו ונפטר והולך לו.
שמעתי בדרשתו של הרב משה צדוק ,שסדר התפילה של אדם צריך להיות זהה כסדר
שמונה עשרה ,דהיינו בהתחלה משבחים את הקב"ה – מגן אברהם ,מחייה המתים ,אתה
קדוש .בשלב הבא מבקשים מהקב"ה מה שנחוץ לנו – אתה חונן ,רפאינו ...אח"כ שלב
ההודיה – מודים אנחנו לך ,ולבסוף שוב חוזרים ומבקשים – שים שלום ,אלוהי נצור לשוני
מרע ,יהיו לרצון...
והראיה לכך (בראשית כט ,לה -ויצא) מלאה שילדה ארבעה בנים בראשונה ,וכאשר נולד
או ֶּדה ֶּאת
ֹאמר ַה ּ ַפ ַעם ֹ
עוד וַ ּ ֵתלֶּ ד ּ ֵבן וַ ּת ֶּ
הרביעי קראה לו יהודה מלשון הודיה שנאמר וַ ּ ַת ַהר ֹ
מו יְ ה ּו ָדה ובשלב זה הפסיקה לבקש ,נעצרה בשלב "המודים" ולא
ה' ַעל ּ ֵכן ָק ְר ָאה ְש ֹ
המשיכה לבקש ואז וַ ּ ַתעֲ מֹד ִמ ּ ֶּל ֶּדת:

כוח התפילה
הזוהר הקדוש לפרשת ואתחנן  -רס/א ִׁ -רבִׁ י יוֹסֵ י פָ ַתח( ,ישעיה לח,ב) וַ ּי ּ ֵַסב ִחזְ ִק ּיָה ּו ּ ָפנָ יו ֶּאל
ְּיתא ( ּ ַּכ ּ ָּ
מה הוּא
ַה ִּקיר וַ ִּי ְת ּ ַפ ּ ֵלל ֶּאל יְ הוָ הָ :תא חֲ זֵי ( ּ ֹּבא ו ְּראֵ ה) כַמָ ה הּוא חֵ ילָא ַת ִׁקיפָ א ְּדאו ַֹרי ָ

הַּ ּ ֹּכחַּ הֶ חָּ ָּזק ֶשל הַּ ּתוֹּ ָּרה) ,וְּ כַמָ ה הּוא ִׁעלָָאה עַ ל ֹכלָא (וְכַּ ּ ָּמה הוּא עֶ ְליוֹּ ן עַּ ל הַּ ּ ֹּכל) ְּדכָל מַ אן
ְּיתא ,לָא ָד ִׁחיל מֵ ִׁע ָלאֵ י וְּ ַת ָתאֵ י ( ֹּלא פוֹּ חֵ ד ֵמעֶ ְליוֹּ ִנים ו ְַּת ְח ּתוֹּ ִנים) וְּ לָא ָד ִׁחיל
ְּד ִׁא ְּש ְּת ַדל בְּ או ַֹרי ָ
ָאחיד בְּ ִׁאי ָלנָא
ישין ְּדעָ לְּ מָ א (ו ְֹּלא פוֹּ חֵ ד ִמ ִּמ ְק ִרים ָּרעִ ים ֶשל הָּ עוֹּ לָּ ם) בְּ גִׁין ְּד ִׁאיהּו ִׁ
עּורין בִׁ ִׁ
מֵ ִׁע ְּר ִׁ
מ ֶּ
מ ּשוּם ֶשהוּא אָּ חוּז ּ ְבעֵ ץ הַּ חַּ יִּים) וְּ ָאכִׁ יל ִׁמנֵיּה בְּ כָל יוֹמָ א (וְאוֹּ כֵ ל ִ
ְּדחַ יֵי ( ִ
מ ּנ ּו ּ ְבכָּ ל יוֹּ ם).

כוח התפילה בעיני הגויים
(במדבר כא,א  -חוקת) וַ ִּי ְש ַמע ַה ְ ּכ ַנעֲ נִ י ֶּמלֶּ ְך עֲ ָרד י ֵֹשב ַה ֶּ ּנגֶּב ִ ּכי ּ ָבא יִ ְש ָר ֵאל ֶּ ּד ֶּר ְך ָהאֲ ָת ִרים
וַ ִּי ּ ָל ֶּחם ְּביִ ְש ָר ֵאל וַ ִּי ְש ְּב ִמ ּ ֶּמ ּנ ּו ֶּש ִבי :נשאלת שאלה איך כתוב הכנעני מצד אחד ומצד שני מלך

ערד ? שהלא ערד זה בנגב מושבו של עמלק ? עונה רש"י – (רבי שלמה יצחקי) יושב הנגב .זה
עמלק ,שנאמר עמלק יושב בארץ הנגב ,ושנה את לשונו לדבר בלשון כנען ,כדי שיהיו ישראל
מתפללים להקב"ה לתת כנענים בידם ,והם אינן כנענים ,ראו ישראל לבושיהם כלבושי
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
לשונם כדי שעם ישראל יתבלבלו ולא ידעו כנגד מה להתפלל – עמלק על פי הלבוש ? או כנען
על פי השפה ? לבסוף התפללו בלשון כללית  -נלמד מכאן מה כוח האמונה של עמלק בכוח
התפילה של ישראל !!!
דוגמא נוספת וקשה ביותר מובאת במדרש רבה  -איכה רבתי( ,פרשה ה ,אות ה) נְּ בּוכ ְַּדנֶצַ ר
ְּש ִׁחיק עֲ צָ מוֹת (לשון גנאי) ִׁצּוָ ה לִׁ נְּ בּוז ְַּראֲ ָדן (שר המלחמה שלו) וַ אֲ מַ ר לֵיּה ,אֱ לָהֲ הוֹן ְּד ִׁאינּון
(אלוהי ישראלְּ )..מ ַקבֵ ל בַ עֲ לֵי ְּתשּובָ ה הּוא וְּ יָד ֹו פְּ שּוטָ ה לְּ ַקבֵ ל ָשבִׁ ים ,כֵיוָ ן ְּדאַ ְּת כָבֵ יש לְּ הוֹן
(כיוון שכבשת אותם) לָא ִׁת ְּשבְּ ִׁקינַן (אל תתן להם אפשרותִׁ )..דיצַ לּון (שיתפללוְּ )..דלָא י ְַּעבְּ דּון
ְּתיּובְּ ָתא (או שיחזרו בתשובה ,ואז ,)..וֵאלָהֲ הוֹן י ְַּרחֵ ם עֲ לֵיהוֹן( ,הקב"ה ירחם עליהם) וגו'
בהמשך המדרש מסופר כיצד באכזריות שמר נבוזראדן על הצעתו זו של נבוכדנאצר ,וכל מי
שרק ניסה לעשות משהו ..חתכו את אבריו חלקים חלקים ,עד אשר הגיעו לפרת ,ששם כבר
אמר אותו רשע ,כעת כבר לא יושיעם האלוקים שלהם כי כבר הגיעו לפרת ,על זה אומר
רות ָּב ֶּבל ָשם י ַָש ְבנ ּו ַּגם ָּב ִכינ ּו ,שעד שלא הגיעו לפרת לא
המזמור (תהילים קלז,א) ַעל נַהֲ ֹ
הניחם אותו רשע לשבת כדי שלא יהיה להם פנאי של רגע אחד לחזור בתשובה .
כעת נוכל להבין את התשובה מדברי המבי"ט (רבי משה בן יוסף מיטארני) מדוע הקב"ה נותן
למשה להתפלל  515תפילות ורק באחרונה עוצר אותו ? למה לא בראשונה ?
שרצה הקב"ה שיצטרפו תפילותיו של משה רבנו למניין התפילות הכללי ,ורק כאשר הגיע
השלב שאם משה רבנו היה ממשיך להתפלל היה הקב"ה חייב להיענות לו ,אז נאמר למשה
עוד ּ ַב ָ ּד ָבר ַה ּזֶּה :שהרי גזירה היא מלפני הקב"ה שלא ייכנס
ַרב לָ ְך ַאל ּת ֹו ֶּסף ַ ּד ּ ֵבר ֵאלַ י ֹ
משה לארץ ישראל.
וכאן יש את היסוד הגדול ,שאין תפילה חוזרת ריקם ,אמנם לא תמיד תפילה נענית באופן
מיידי ,אבל כל תפילה מצטרפת ועושה את שלה ,עוד טיפה ועוד טיפה בים התפילות..
כעת גם נבין מדוע נאמר בסוף הפסוק לֵ אמֹר ? הלא מדובר רק בתפילה אישית של משה ?
ולכן נאמר לֵאמֹר – לאמר למי ? לנו ..כדי שאנו נלמד מתפילתו ומדרכי הנהגתו של משה
רבינו ,ונבין שאין תפילה חוזרת ריקם.

שבעה דנחמתא – ישעיה הנביא
מפרשתינו אנו מתחילים להפטיר את שבע ההפטרות של נחמתא ,שכולן מספר ישעיה:
יכם:
ֹאמר אֱ ל ֵֹה ֶּ
פרשת ואתחנן(:ישעיה מ,א) נַחֲ מ ּו נַחֲ מ ּו ַע ִּמי י ַ
ֹאמר ִצי ֹּון עֲ זָ ַבנִ י ה' וַ אדֹנָ י ְש ֵכ ָחנִ י:
פרשת עקב(:ישעיה מט,יד) וַ ּת ֶּ
יס ְד ִּתיךְ
ְ
ְ
פרשת ראה(:ישעיה נד,יא) עֲ נִ ּיָה סֹעֲ ָרה ל ֹא נ ָֻׁח ָמה ִה ּנֵה ָאנ ִֹכי ַמ ְר ִּביץ ּ ַב ּפ ּוך אֲ ָבנַיִ ך וִ ַ
ּ ַב ּ ַס ּ ִפ ִירים:
פרשת שופטים(:ישעיה נא,יב) ָאנ ִֹכי ָאנ ִֹכי ה ּוא ְמ ַנ ֶּח ְמ ֶּכם ִמי ַא ְּת וַ ִּת ְיר ִאי ֵמאֱ ֹנוש יָמ ּות ּו ִמ ּ ֶּבן
ָא ָדם ָח ִציר יִ ָ ּנ ֵתן:
פרשת כי תצא(:ישעיה נד,יא) ָר ִ ּני עֲ ָק ָרה ל ֹא יָלָ ָדה ּ ִפ ְצ ִחי ִר ָ ּנה וְ ַצהֲ ִלי ל ֹא ָחלָ ה ִ ּכי ַר ִּבים ְּבנֵי
ש ֹו ֵמ ָמה ִמ ְּבנֵי ְבע ּולָ ה ָא ַמר ה':
ְ
ְ
בוד ה' ָעלַ יִ ך זָ ָרח:
או ֵרך ּו ְכ ֹ
או ִרי ִ ּכי ָבא ֹ
פרשת כי תבא( :ישעיה ס,א) ק ּו ִמי ֹ
ְ
יהם
תוך ָה ַע ִּמים ָּכל ר ֵֹא ֶּ
יהם ְּב ֹ
פרשת נצבים/וילך (ישעיה סא,ט) וְ ֹנו ַדע ּ ַבג ֹּויִ ם ַז ְר ָעם וְ ֶּצאֱ ָצ ֵא ֶּ
י ִ ַּכיר ּום ִ ּכי ֵהם ז ֶַּרע ּ ֵב ַר ְך ה' :ויש שמתחילים מכאן(..ישעיה סא,י) ש ֹוש ָא ִשיש ּ ַבה' ּ ָתגֵל נַ ְפ ִשי
יה:
ֶּשע ְמ ִעיל ְצ ָד ָקה יְ ָע ָטנִ י ּ ֶּכ ָח ָתן יְ ַכ ֵהן ּ ְפ ֵאר וְ ַכ ַּכ ּ ָלה ּ ַת ְע ֶּ ּדה ֵכלֶּ ָ
ישנִ י ִּבגְ ֵדי י ַ
ּ ֵבאל ַֹהי ִ ּכי ִה ְל ִּב ַ

אם נתבונן בסדר ההפטרות נראה את המסר והסיבה לסדר ההפטריות ,מבאר על כך
התוספות דרך הנחמות להיות הולכות ומשתבחות .האבודרהם (רבי דוד בן יוסף אבודרהם)
שסדר ההפטרות הינו לפי סדר דו שיח בין הקב"ה לכנסת ישראל:
בהתחלה שולח הקב"ה את הנביאים לנחם את כנסת ישראל ( -ישעיה מ,א) נַחֲ מ ּו נַחֲ מ ּו ַע ִּמי
יכם :כאשר שומעת כנסת ישראל את דברי הנביאים עונה איך אנחנו יכולים
ֹאמר אֱ ל ֵֹה ֶּ
י ַ
ֹאמר ִצי ֹּון עֲ זָ ַבנִ י ה' וַ אדֹנָ י ְש ֵכ ָחנִ י :חוזרים הנביאים לקב"ה
להתנחם ? (ישעיה מט,יד) וַ ּת ֶּ
ואומרים לו כנסת ישראל לא מתנחמת (ישעיה נד,יא) עֲ נִ ּיָה סֹעֲ ָרה לֹא נ ָֻׁח ָמה :אומר הקב"ה
לנביאים לכו ותאמרו לכנסת ישראל שהנחמה תהיה מהקב"ה שנאמר (ישעיה נא,יב) ָאנ ִֹכי
או ִרי ִ ּכי
ָאנ ִֹכי ה ּוא ְמנ ֶַּח ְמ ֶּכם :הולכים הנביאים ומעוררים את כנסת ישראל (ישעיה ס,א) ק ּו ִמי ֹ
בוד ה' ָעלַ יִ ְך זָ ָרח :מבינה כנסת ישראל כי הנחמה קרובה לבוא מאת הקב"ה
או ֵר ְך ּו ְכ ֹ
ָבא ֹ
ֶּשע ְמ ִעיל ְצ ָד ָקה
ישנִ י ִּבגְ ֵדי י ַ
ועונה (ישעיה סא,י) ש ֹוש ָא ִשיש ּ ַבה' ּ ָתגֵל ַנ ְפ ִשי ּ ֵבאל ַֹהי ִ ּכי ִה ְל ִּב ַ
יה:
יְ ָע ָטנִ י ּ ֶּכ ָח ָתן יְ ַכ ֵהן ּ ְפ ֵאר וְ ַכ ַּכ ּ ָלה ּ ַת ְע ֶּ ּדה ֵכלֶּ ָ

מה המיוחד בנביא ישעיה שכל הפטרות הנחמה הן שלו בלבד ?
יש ְּעיָהָ ,אמַ ר
ְּהּודה בַ ר ִׁסימוֹן פָ ַתר ְּק ָריָא בִׁ ַ
ויקרא רבה ,פרשה י ,סימן בַ :רבִׁ י עֲ ז ְַּריָה בְּ ֵשם ַרבִׁ י י ָ
מּודי וְּ ָשמַ ְּע ִׁתי קוֹל ֹו ֶשל הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא אוֹמֶ ֶרת (ישעיה ו,ח) ֶּאת
ִׁיתי בְּ בֵ ית ַתלְּ ִׁ
י ְַּש ְּעיָה ְּמטַ יֵל הָ י ִׁ
ִמי ֶּא ְשלַ ח ּו ִמי יֵלֶּ ְך לָ נ ּוָ ,של ְַּח ִׁתי אֶ ת ִׁמיכָה וְּ הָ יּו מַ כִׁ ין אוֹת ֹו בַ ל ִֶׁחי ,הֲ ָדא הּוא ִׁדכְּ ִׁתיב (מיכה ד,יד)
ּ ַב ּ ֵש ֶּבט י ַּכ ּו ַעל ַה ְּל ִחיָ ,של ְַּח ִׁתי אֶ ת עָ מוֹס וְּ הָ יּו קו ִֹׁרין אוֹת ֹו פְּ ִׁסילּוסְּ ,דָאמַ ר ַרבִׁ י פִׁ נְּ חָ ס לָמָ ה
ּומי ֵילְֶך לָנּו וָ אֹמַ ר ִׁהנְּנִׁי ְּשלָחֵ נִׁי,
נִׁ ְּק ָרא ְּשמ ֹו עָ מוֹסֶ ,שהָ יָה עָ מּוס בִׁ לְּ שוֹנוֹ ,מֵ עַ ָתה אֶ ת ִׁמי אֶ ְּשלַח ִׁ
ָאמַ ר ל ֹו הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא ,י ְַּש ְּעיָה ,בָ נַי טַ ְּרחָ נִׁין סַ ְּרבָ נִׁים הֵ םִׁ ,אם אַ ָתה ְּמ ַקבֵ ל עָ לֶיָך לְּ ִׁה ְּתבַ ּזוֹת
יחּותיָ ,אמַ ר ל ֹו עַ ל ְּמנָת כֵן
ִׁ
יחּותי ,וְּ ִׁאם לָאו אֵ ין אַ ָתה ה ֹולְֵך בִׁ ְּשלִׁ
ִׁ
וְּ לִׁ לְּ קוֹת ִׁמבָ נַי אַ ְּת ה ֹולְֵך בִׁ ְּשלִׁ
(מיכה נ,ו) ּגֵוִ י נָ ַת ִּתי לְ ַמ ִ ּכים ּולְ ָחיַי לְ מ ְֹר ִטים ,וְּ אֵ ינִׁי כְּ ַדאי לֵילְֵך בִׁ ְּשלִׁ יחּות אֵ צֶ ל בָ נֶיָךָ ,אמַ ר ל ֹו
ֵאת ִׁמלְּ חַ ְּיבָ ן,
הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא י ְַּש ְּעיָה ָאהַ בְּ ָת צֶ דֶ קָ ,אהַ בְּ ָת לְּ צַ דֵ ק אֶ ת בָ נַי ,וַ ִׁת ְּשנָא ֶר ַשעֶ ,ש ָשנ ָ
יאים ִׁקבְּ לּו נְּ בּואוֹת נָבִׁ יא ִׁמן
ֹלהים אֱ ֹלהֶ יָך ,מַ הּו מֵ חֲ בֵ ֶריָך ? ָאמַ ר ל ֹו חַ יֶיָך כָל הַ נְּ בִׁ ִׁ
עַ ל כֵן ְּמ ָשחֲ ָך אֱ ִׁ
ָאצל ִמן ָהר ּו ַח אֲ ֶּשר ָעלָ יו וַ ִּי ּ ֵתן ַעל
וַ ּי ֵֶּרד ה' ּ ֶּב ָענָ ן וַ יְ ַד ּ ֵבר ֵאלָ יו וַ ּי ֶּ
נָבִׁ יא (במדבר יא,כה-בהעלתך)
יהם ָהר ּו ַח וַ ִּי ְתנַ ְּבא ּו וְ ל ֹא י ָָספ ּו:
ִש ְב ִעים ִאיש ַה ְ ּז ֵקנִ ים וַ יְ ִהי ְ ּכ ֹנו ַח עֲ לֵ ֶּ

ישע ,אֲ בָ ל אַ ְּת ִׁמפִׁ י הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא (ישעיה
ֹאמר ּו נָ ָחה ר ּו ַח ֵאלִ ּיָה ּו ַעל אֱ ִל ָ
(מלכים ב – ב,טו) וַ ּי ְ
סא,א) ר ּו ַח אֲ דֹנָ י ה' ָעלָ י י ַַען ָמ ַשח ה' א ִֹתי לְ ַב ּ ֵשר עֲ נָ וִ ים ְשלָ ַחנִ י לַ חֲ בֹש ְלנִ ְש ְּב ֵרי לֵ ב ִל ְקרֹא
יאים ִׁמ ְּתנַבְּ ִׁאים נְּ בּואוֹת פְּ שּוטוֹת וְּ אַ ְּת
קו ַח :חַ יֶיָך ֶשכָל הַ נְּ בִׁ ִׁ
רור וְ לַ אֲ ס ּו ִרים ּ ְפ ַקח ֹ
ִל ְשב ּויִ ם ְ ּד ֹ
עו ְר ִרי( ,ישעיה סא,י) ש ֹוש
עו ְר ִרי ִה ְת ֹ
נֶחָ מוֹת כְּ פּולוֹת (ישעיה נא,ט) ע ּו ִרי ע ּו ִרי( ,ישעיה נא,יז) ִה ְת ֹ
ָא ִשיש( ,ישעיה נא,יב) ָאנ ִֹכי ָאנ ִֹכי ה ּוא ְמנַ ֶּח ְמ ֶּכם( ,ישעיה מ,א) נַחֲ מ ּו נַחֲ מ ּו.

בזכות הסכמת הנביא ישעיה ללכת בשליחות הקב"ה ,זכה שיתנבא ישירות מהקב"ה
ונבואותיו תהיה נבואות הנחמה ,ונבואות כפולות כפי שנאמר במדרש .ברכות נז/ב  -תנו
רבנן...ג' נביאים הם :הרואה ספר מלכים  -יצפה לגדולה ,יחזקאל  -יצפה לחכמה ,ישעיה -
יצפה לנחמה ,ירמיה  -ידאג מן הפורענות.

נחמו נחמו עמי – ואחרי ט' באב..
מכות כד/א,ב (סוף המסכת)  -וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי
עקיבא מהלכין בדרך ושמעו קול המונה של רומי מפלטיה (שם של עיר) בריחוק מאה ועשרים
מיל ( 140ק"מ) והתחילו בוכין ,ורבי עקיבא משחק .אמרו לו :מפני מה אתה משחק ? אמר
להם ,ואתם מפני מה אתם בוכים ? אמרו לו ,הכושיים הללו שמשתחוים לעצבים ומקטרים
לאלילים ,יושבין בטח והשקט ,ואנו בית הדום רגלי אלהינו שרוף באש  -ולא נבכה ?! אמר
להן ,לכך אני מצחק ,ומה לעוברי רצונו כך ,לעושי רצונו על אתת כמה וכמה !!!
שוב פעם אחת היו עולין לירושלים ,כיון שהגיעו להר הצופים ,קרעו בגדיהם .כיון שהגיעו
להר הבית ,ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים ,התחילו הן בוכין ,ורבי עקיבא משחק.
אמרו לו ,מפני מה אתה מצחק ? אמר להם ,מפני מה אתם בוכים ? אמרו לו ,מקום
שכתוב בו (במדבר א,נא) וְ ַה ָ ּזר ַה ָ ּק ֵרב י ּו ָמת :ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה ?! אמר להן,
לכך אני מצחק ,דכתיב (ישעיה ח,ב) וְ ָא ִע ָידה ִּלי ֵע ִדים נֶּאֱ ָמנִ ים ֵאת א ּו ִר ּיָה ַה ּכ ֵֹהן וְ ֶּאת זְ ַכ ְריָה ּו
כיָה ּו :וכי מה ענין אוריה אצל זכריה ? אוריה במקדש ראשון (היה כהן בתקופת המלך
ּ ֶּבן יְ ֶּב ֶּר ְ
אחז) וזכריה במקדש שני (הוא הנביא זכריה בן ברכיה מתרי עשר) אלא תלה הכתוב נבואתו של
זכריה בנבואתו של אוריה .באוריה כתיב (מיכה ג,יב) לָ ֵכן ִּבגְ לַ ְל ֶּכם ִצי ֹּון ָש ֶּדה ֵת ָח ֵרש
אות
מות י ַָער :בזכריה כתיב (זכריה ח,ד) ּכֹה ָא ַמר יְ הוָ ה ְצ ָב ֹ
וִ יר ּו ָש ִ ַלם ִע ִּיין ִּת ְהיֶּה וְ ַהר ַה ּ ַביִ ת לְ ָב ֹ
ָדו ֵמרֹב י ִָמים :עד שלא נתקיימה
ֹבות יְ ר ּו ָש ִ ָלם וְ ִאיש ִמ ְש ַענְ ּת ֹו ְּבי ֹ
עֹד י ְֵשב ּו זְ ֵקנִ ים ּוזְ ֵק ֹנות ִּב ְרח ֹ
נבואתו של אוריה ,הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה .עכשיו שנתקיימה
נבואתו של אוריה ,בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת ,בלשון הזה אמרו לו  -עקיבא
ניחמתנו עקיבא ניחמתנו:
בעומק הדברים של רבי עקיבא ישנו יסוד בסיסי ,ביום ט' באב בצהריים כבר אנו קמים
מישיבה בריצפה ,מניחים תפילין = תפארת ,כלומר אנו מביעים את תחילת תהליך הגאולה
עוד בתוך יום האבל עצמו .כמו גרעין שנרקב באדמה ,מכאן מתחתית המדרגה ,מהריקבון -
מתחיל תהליך הצמיחה שלו.
שני יסודות בעם ישראל קשורים אחד בשני ,בית המקדש וקרן ישראל  ,כאשר היה בית
מקדש עלתה קרנו של עם ישראל בעיני הגויים .בחורבן בית המקדש ירד קרנו ,ובחורבן
ביתר ירד קרן ישראל .ולכן כדי שיתחיל תהליך הגאולה צריכים שני היסודות הללו לרדת
למצב תחתית ומשם תצמח הגאולה.
בסיפור הראשון – אמר ר' עקיבא ,זה שקרנם של הגויים עלה ,זה רק בגלל שירד קרנם של
ישראל.
בסיפור השני – אמר ר' עקיבא ,הנה גם קרנו של בית המקדש ירד ,ששועלים הילכו בו.
כלומר כעת התקיימו שני התנאים גם בית המקדש נחרב וגם ירד קרן ישראל ,ולכן עכשיו
אין ספק שמתחיל תהליך הגאולה של עם ישראל .לכן רק לאחר הסיפור השני – התקבלה
התמונה המלאה בעיני החכמים ולכן הודו לו בלשון כפולה על שני הסיפורים  -עקיבא
ניחמתנו עקיבא ניחמתנו:

ארבעת התנאים לקבלת התפילה:
אור החיים הקדוש (רבי חיים בן משה אבן עטר) מבאר שישנם ארבעה דברים בהם אדם צריך
לכוון בשעה שהוא מתפלל ,ולמדים אותם מהפסוק  -וָ ֶּא ְת ַח ַ ּנן ֶּאל ה' ָּב ֵעת ַה ִהוא לֵ אמֹר:
התנאי הראשון:
וָאֶ ְתחַ נַן  -אדם שמתפלל ייגש בתחנונים כמו עני הדופק על הפתח ,כאשר היסוד הוא כמו
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
לא ייתן לו ובמיוחד כאשר אין אנו יכולים להבין את חשבונות השמים ,על זה אומר שלמה
המלך (משלי יח,כג) ּ ַתחֲ נ ּונִ ים יְ ַד ּ ֶּבר ָרש וְ ָע ִשיר יַעֲ נֶּה ַע ּז ֹות:
התנאי השני:
אֶ ל ה' – התפילה היא אך ורק לקב"ה ישירות כי הוא מקור הרחמים .כאן קיים יסוד
חשוב מאוד ,שכל יהודי באשר הוא צריך להבין שהוא בן לאבא שבשמיים כמו כל יהודי
אחר ,והוא יכול לפנות ישירות לאבא שבשמיים !!! ולא להתפלל לרבנים ,אלא דרך הרב
ילמד את דרכה של תורה ,ויבקש מאותו רב צדיק שימליץ בעדו לפני הקב"ה ויתפלל עליו
לישועות .ובאותו עניין גם כאשר אדם משטח על קברו של צדיק ,אסור לו לבקש מאותו
צדיק שיושיעו אלא יפנה לקב"ה באחת מהדרכים הבאות .האחת ,שיבקש מאותו צדיק
שיהיה מליץ יושר עליו לפני הקב"ה ,או שיבקש מהקב"ה שיעזור לו בזכות אותו צדיק
שהוא כעת פוקד את קברו.
התנאי השלישי:
בָ עֵ ת הַ ִהוא – לכל תפילה יש את הזמן שלה .ישנם ימים שהם מסוגלים יותר לתפילה
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
רוב וגו'
תו ָק ֹ
או ְק ָראֻׁ ה ּו ִּב ְה ֹיו ֹ
ישעיה (פרק נה,ו) ִ ּד ְרש ּו ה' ְּב ִה ּ ָמ ְצ ֹ
התנאי הרביעי:
לֵאמֹר – כאשר אדם מתפלל על עניין מסוים ,הוא חייב לפרט במדויק למה כוונתו .לצורך
ָאדם ֶשהָ יָה ְּמהַ לְֵך בַ דֶ ֶרְךִׁ ,מן דוֹחֲ ָקא
כך ידוע ומפורסם המדרש באסתר רבה (פרק ז ,כד) מָ ָשל לְּ ָ
ְּדאו ְֹּרחָ א (ומטורח הדרך) ִׁא ְּס ְּתבַ ע ַק ְּרסּולֵיּה (נקע את קרסולו) ,אֲ מַ ר  -הַ לְּ וַ אי הֲ וָ ה לִׁ י חַ ד
חֲ מַ ר (אמר ,הלוואי והיה לי עכשיו חמור) ,עֲ בַ ר עֲ לוֹי חַ ד רו ִֹׁמי ִׁדיל ֵַדת חֲ מַ ְּר ֵתיּה חַ ד עּולַאי,
(עבר לידו באותו הזמן רומאי אחד שהאתון שלו המליטה באותו הזמן)..אֲ מַ ר לֵיּה (הרומאי
לאותו אדם) סַ ב (קח) ַא ְּרכֵב הָ דֵ ין עּולַאי (תשא על הכתפיים שלך את העייר הנולד) .אֲ מַ ר
יש ְּתמַ ע (אהה ,תפילתי אכן התקבלה )..בְּ ַרם אֲ נָא לָא ְּשאֵ לִׁ ית
(אותו האדם) הָ א ְּצלו ִֹׁתי ִׁא ְּ
הגֶן (אבל אני לא ביקשתי כהוגן) ִׁאם לְּ ִׁמ ְּרכָב ִׁאם לְּ מַ ְּרכִׁ יבָ ה (ולא פירטתי אם אני רוצה
ַכ ֹ
חמור לרכב עליו ,או חמור שהוא ירכב עלי)..

