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A) Tracking  Hearing and the Impact on our Tefilla
    בית יוסף אורח חיים סימן קיב 

פרטי רמזי דינים המחודשים המבוארים בזה הסימן
[א - ב] סדר י"ח ברכות על נסים שנעשו לצדיקים:

ב גרסינן בפרק קמא דמגילה תניא ק"כ זקנים וכו'. כך מצאתי הגירסא בספרי רבינו וטעות -
סופר הוא וצריך להגיה גרסינן בפ"ב דמגילה (יז:): כתוב בשבלי הלקט (תפילה סי' יח) 

מצאתי אגדה מאי על הסדר זה סדר עולם שכך מצינו י"ח ברכות של תפילה מעולם היו 
מתוקנות זו אחר זו כיון שבאו אנשי כנסת הגדולה כללום ותקנום 

16. כשנאנחו ישראל ויזעקו ושמע יי' נאקתם כדכתיב (שמות ב כד) וישמע אלהים את 
נאקתם אמרו שומע תפילה.

National High Point? What did they say?
שמות פרשת שמות פרק ב פסוק כג - כה

(כג) וַיְהִי֩ בַּיָמִ֨ים הַָֽרּבִ֜ים הָהֵ֗ם וַּיָ֙מָת֙ מֶ֣לְֶ מִצְַר֔יִם וַּיֵאָנְחּ֧ו בְנֵֽי־ יִׂשְָראֵ֛ל מִן־הָעֲבָֹד֖ה וַּיִזְעָ֑קּו וַּתַ֧עַל 
ׁשַוְעָתָ֛ם אֶל־הָאֱֹלהִ֖ים מִן־ הָעֲבָֹדֽה:

(כד) וַּיִׁשְמַ֥ע אֱֹלהִ֖ים אֶת־נַאֲָקתָ֑ם וַּיִזְּכֹ֤ר אֱֹלהִים֙ אֶת־ּבְִריתֹ֔ו אֶת־ אַבְָרהָ֖ם אֶת־יִצְחָ֥ק וְאֶֽת־יַעֲֹקֽב:
(כה) וַּיְַ֥רא אֱֹלהִ֖ים אֶת־ּבְנֵ֣י יִׂשְָראֵ֑ל וַּיֵַ֖דע אֱֹלהִֽים: ס 

Making Case to Moshe
שמות פרשת שמות פרק ג

(ז) וַּיֹ֣אמֶר יְֹקוָ֔ק ָראֹ֥ה ָראִ֛יתִי אֶת־עֳנִ֥י עַּמִ֖י אֲׁשֶ֣ר ּבְמִצְָר֑יִם וְאֶת־ צַעֲָקתָ֤ם ׁשָמַ֙עְּתִי֙ מִּפְנֵ֣י נֹֽגְׂשָ֔יו ּכִ֥י 
יַָד֖עְּתִי אֶת־מַכְאֹבָֽיו: 

פסוק ט
(ט) וְעַּתָ֕ה הִּנֵ֛ה צַעֲַק֥ת ּבְנֵי־יִׂשְָראֵ֖ל ּבָ֣אָה אֵלָ֑י וְגַם־ָראִ֙יתִי֙ אֶת־ הַּלַ֔חַץ אֲׁשֶ֥ר מִצְַר֖יִם ֹלחֲצִ֥ים אֹתָֽם 

They will hear you
שמות פרשת שמות פסוק יח

 וְׁשָמְעּ֖ו לְֹקלֶָ֑ ּובָאתָ֡ אַּתָה֩ וְזְִקנֵ֨י יִׂשְָראֵ֜ל אֶל־מֶ֣לְֶ מִצְַר֗יִם וַאֲמְַרּתֶ֤ם אֵלָיו֙ יְֹקוָ֞ק אֱֹלהֵ֤י הָֽעִבְִרּיִים֙ (יח)
 :נְִקָר֣ה עָלֵ֔ינּו וְעַּתָ֗ה נֵ֖לֲכָה־ ּנָ֞א ּדֶֶ֣רְ ׁשְֹלׁ֤שֶת יָמִים֙ ּבַּמְִדּבָ֔ר וְנִזְּבְחָ֖ה לַֽיֹקוָ֥ק אֱֹלהֵֽינּו

Is our voice heard?  Basis for Insecurities
שמות פרשת שמות פרק ד פסוק א

(א) וַּיַ֤עַן מֹׁשֶה֙ וַּיֹ֔אמֶר וְהֵן֙ ֹלֽא־יַאֲמִ֣ינּו לִ֔י וְֹל֥א יִׁשְמְעּ֖ו ּבְֹקלִ֑י ּכִ֣י יֹֽאמְרּ֔ו ֹלֽא־נְִראָ֥ה אֵלֶ֖יָ יְֹקוָֽק 
פסוק י

(י) וַּיֹ֨אמֶר מֹׁשֶ֣ה אֶל־יְֹקוָק֘ ּבִ֣י אֲֹדנָי֒ ֹלא֩ אִ֨יׁש ּדְבִָר֜ים אָנֹ֗כִי ּגַ֤ם מִּתְמֹול֙ ּגַ֣ם מִׁשִּלְׁשֹ֔ם ּגַ֛ם מֵאָ֥ז ּדַּבְֶרָ֖ 
אֶל־עַבְּדֶָ֑ ּכִ֧י כְבַד־ּפֶ֛ה ּוכְבַ֥ד לָׁשֹ֖ון אָנֹֽכִי: 

פסוק יא
(יא) וַּיֹ֨אמֶר יְֹקוָ֜ק אֵלָ֗יו מִ֣י ׂשָ֣ם ּפֶה֘ לָֽאָָדם֒ אֹ֚ו מִֽי־יָׂשּ֣ום אִּלֵ֔ם אֹ֣ו חֵֵרׁ֔ש אֹ֥ו פִּקֵ֖חַ אֹ֣ו עִּוֵ֑ר הֲֹל֥א אָנֹכִ֖י 

יְֹקוָֽק: 

Alternative Voice
פסוק ל -  לא

(ל) וַיְַדּבֵ֣ר אַהֲֹר֔ן אֵ֚ת ּכָל־הַּדְבִָר֔ים אֲׁשֶר־ּדִּבֶ֥ר יְֹקוָ֖ק אֶל־מֹׁשֶ֑ה וַּיַ֥עַׂש הָאֹתֹ֖ת לְעֵינֵ֥י הָעָֽם:
(לא) וַּֽיַאֲמֵ֖ן הָעָ֑ם וַּֽיִׁשְמְעּ֡ו ּכִֽי־פַָק֨ד יְֹקוָ֜ק אֶת־ּבְנֵ֣י יִׂשְָראֵ֗ל וְכִ֤י ָראָה֙ אֶת־עָנְיָ֔ם וַּֽיִּקְדּ֖ו וַּיִֽׁשְּתַחֲוּֽו:
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Ignoring THE voice
שמות פרשת שמות פרק ה פסוק ב

 וַּיֹ֣אמֶר ּפְַרעֹ֔ה מִ֤י יְֹקוָק֙ אֲׁשֶ֣ר אֶׁשְמַ֣ע ּבְֹקלֹ֔ו לְׁשַּלַ֖ח אֶת־ יִׂשְָראֵ֑ל ֹל֤א יַָד֙עְּתִי֙ אֶת־יְֹקוָ֔ק וְגַ֥ם (ב)
 :אֶת־יִׂשְָראֵ֖ל ֹל֥א אֲׁשַּלֵֽחַ

Next Week
שמות פרשת וארא פרק ו פסוק ה - יג

(ה) וְגַ֣ם׀ אֲנִ֣י ׁשָמַ֗עְּתִי אֶֽת־נַאֲַקת֙ ּבְנֵ֣י יִׂשְָראֵ֔ל אֲׁשֶ֥ר מִצְַר֖יִם מַעֲבִִד֣ים אֹתָ֑ם וָאֶזְּכֹ֖ר אֶת־ּבְִריתִֽי:
(ו) לָכֵ֞ן אֱמֹ֥ר לִבְנֵֽי־יִׂשְָראֵל֘ אֲנִ֣י יְֹקוָק֒ וְהֹוצֵאתִ֣י אֶתְכֶ֗ם מִּתַ֙חַת֙ סִבְֹל֣ת מִצְַר֔יִם וְהִּצַלְּתִ֥י אֶתְכֶ֖ם מֵעֲבָֹדתָ֑ם 

וְגָאַלְּתִ֤י אֶתְכֶם֙ ּבִזְרֹ֣ועַ נְטּויָ֔ה ּובִׁשְפָטִ֖ים ּגְֹדלִֽים:
(ז) וְלַָקחְּתִ֨י אֶתְכֶ֥ם לִי֙ לְעָ֔ם וְהָיִ֥יתִי לָכֶ֖ם לֵֽאֹלהִ֑ים וִֽיַדעְּתֶ֗ם ּכִ֣י אֲנִ֤י יְֹקוָק֙ אֱֹל֣הֵיכֶ֔ם הַּמֹוצִ֣יא אֶתְכֶ֔ם מִּתַ֖חַת 

סִבְלֹ֥ות מִצְָרֽיִם:
(ח) וְהֵבֵאתִ֤י אֶתְכֶם֙ אֶל־הָאֶָ֔רץ אֲׁשֶ֤ר נָׂשָ֙אתִי֙ אֶת־יִָד֔י לָתֵ֣ת אֹתָּ֔ה לְאַבְָרהָ֥ם לְיִצְחָ֖ק ּוֽלְיַעֲֹק֑ב וְנָתַּתִ֨י אֹתָּ֥ה לָכֶ֛ם 

מֹוָרׁשָ֖ה אֲנִ֥י יְֹקוָֽק:
(ט) וַיְַדּבֵ֥ר מֹׁשֶ֛ה ּכֵ֖ן אֶל־ּבְנֵ֣י יִׂשְָראֵ֑ל וְֹל֤א ׁשָֽמְעּו֙ אֶל־מֹׁשֶ֔ה מִּקֹ֣צֶר רּ֔וחַ ּומֵעֲבָֹד֖ה ָקׁשָֽה: פ

(י) וַיְַדּבֵ֥ר יְֹקוָ֖ק אֶל־מֹׁשֶ֥ה ּלֵאמֹֽר:
(יא) ּבֹ֣א ַדּבֵ֔ר אֶל־ּפְַרעֹ֖ה מֶ֣לְֶ מִצְָר֑יִם וִֽיׁשַּלַ֥ח אֶת־ּבְנֵֽי־יִׂשְָראֵ֖ל מֵאְַרצֹֽו:

(יב) וַיְַדּבֵ֣ר מֹׁשֶ֔ה לִפְנֵ֥י יְֹקוָ֖ק לֵאמֹ֑ר הֵ֤ן ּבְנֵֽי־יִׂשְָראֵל֙ ֹלֽא־ׁשָמְעּ֣ו אֵלַ֔י וְאֵיְ֙ יִׁשְמָעֵ֣נִי פְַרעֹ֔ה וַאֲנִ֖י עֲַר֥ל ׂשְפָתָֽיִם: פ

B) What do we 
hear - What do 
we want 
Hashem to 
hear?
Rabbi Sacks 
z”l SIddur

Are We Listening? Way Beyond Technology

https://www.nytimes.com/2020/01/09/opinion/listening-tips.html

Talk Less. Listen More. Here’s How.
Lessons in the art of listening, from a C.I.A. agent, a focus 
group moderator and more.
By Kate Murphy


