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פרשת בהעלתך תש"ע
מה תצעק אלי

במדבר פרק יב

ֹאמר%
ית ָל ָקח) :ב( ַו& ְ
ית ֲא ֶר ָל ָקח ִי ִא ָה כ ִ
הרֹ ְמ ֶֹה ַעל אֹדת ָה ִא ָה ַה ִ
)א( ַו ְ ַד ֵר ִמ ְר ָי וְ ֲ
.ד
' ְמ ֶֹה ִ( ֶר ְיקֹוָק ֲהלֹא ַ) ָנִ %ד ֵר וַ&ִ ְ ַמע ְיקֹוָק) :ג( וְ ָה ִאי מ ֶֹה >ענו< ָענָיו ְמאֹד ִמֹל ָה ָ
ֲה ַרק ְ
הרֹ וְ ֶאל ִמ ְר ָי ְצאָ ְ %ל ְ ְ ֶכ ֶאל
ֹאמר יְ קֹוָק ְִ /תאֹ ֶאל מ ֶֹה וְ ֶאל ֲ
ֲא ֶר ַעל ְ/נֵי ָה ֲא ָד ָמה :ס )ד( ַו& ֶ
ֵצא%
%מ ְר ָי ַו& ְ
הרֹ ִ
ֵרד ְיקֹוָק ְ ַע%2ד ָענָ ַו ַ& ֲעמֹד ֶַ /תח ָהא ֶֹהל וַ&ִ ְק ָרא ֲ
ֵצאָ ְ %ל ְ ָ ) :ה( ַו& ֶ
מעד ַו& ְ
א ֶֹהל ֵ
ַ(ע ַ ֲחל ֲא ַד ֶר ) :ז( לֹא
יא ֶכ ְיקֹוָק ַ ְַ 2ר.ה ֵא ָליו ֶא ְתו ָ
ֹאמר ִ ְמע %נָא ְד ָב ָרי ִא יִ ְהיֶה נְ ִב ֲ
ֵיה ) :ו( ַו& ֶ
ְנ ֶ
ַיט
%ת מנַת ְיקֹוָק י ִ
%מ ְר ֶאה וְ לֹא ְב ִחידֹת ְ
ֶא ָמ ה%א) :ח( ֶ/ה ֶאל ֶ/ה ֲא ַד ֶר  ַ
יתי נ ֱ
ֵכ ַע ְב ִ(י מ ֶֹה ְ ָכל ֵ ִ
ֵל ְ') :י( וְ ֶה ָענָ ָסר ֵמ ַעל ָהא ֶֹהל וְ ִהֵ7ה
את ְל ַד ֵר ְ ַע ְב ִ(י ְבמ ֶֹה) :ט( וַ&ִ ַחר ְ 6יקֹוָק ָ ַו& ַ
(%ע לֹא יְ ֵר ֶ
%מ ַ
ַ
הרֹ ֶאל מ ֶֹה ִי ֲאד ִֹני ל נָא
ֹאמר ֲ
הרֹ ֶאל ִמ ְר ָי וְ ִהֵ7ה ְמצ ָֹר ַעת) :יא( ַו& ֶ
ִמ ְר ָי ְמצ ַֹר ַעת ַ ָ ֶלג וַ&ִ ֶפ ֲ
ֵ.כל ֲח ִצי
ַא ֶר ָח ָטאנ) :%יב( ל נָא ְת ִהי ַ ֵ2ת ֲא ֶר ְ ֵצאת ֵמ ֶר ֶח ִאַ 2ו& ֵ
נלנ %ו ֲ
ְ
ָת ֵת ָע ֵלינַ %ח ָ9את ֲא ֶר
ְב ָ:ר) :יג( וַ&ִ ְצ ַעק מ ֶֹה ֶאל ְיקֹוָק ֵלאמֹר ֵאל נָא ְר ָפא נָא ָל;:
שמות רבה  -פרשה כא

]א[ ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי הה"ד )תהלי לד( צעקו וה' שמע מהו כ אלא שתי ירושות
הנחיל יצחק לשני בניו ,הנחיל ליעקב הקול וכה"א )בראשית כו( הקול קול יעקב ,והנחיל לעשו הידי
שנאמר והידי ידי עשו ,ועשו היה מתגאה בירושתו שנא' )במדבר כ( ויאמר אליו אדו לא תעבור בי
פ בחרב וגו' ,ויעקב מתגאה בירושתו שנא' )דברי כו( ונצעק אל ה' אלהי אבותינו ,לעתיד לבוא שניה
נוטלי שכר ,עשו נטל שכרו שנאמר )ישעיה לד( כי רותה בשמי חרבי הנה על אדו תרד ,ויעקב נטל
שכרו שנאמר )ירמיה ז( קול ששו וקול שמחה לכ' כתיב צעקו וה' שמע ,לפי שצעקו בני ישראל על הי
שנאמר ויצעקו בני ישראל אל ה' שמע הקב"ה תפלת ואמר למשה מה תצעק אלי כבר שמעתי
]צעקת [ )צעקת'( דבר אל בני ישראל ויסעו.
דברים פרק ג פסוק כג

רש"י

ואתחנ  Cאי חנו בכל מקו אלא לשו מתנת
ָא ְת ַחֶ ַ7אל יְ קֹוָק ָ ֵעת ַה ִהוא ֵלאמֹר:
וֶ
חנ  .א 6על פי שיש לה לצדיקי לתלות
במעשיה הטובי  ,אי מבקשי מאת המקו אלא מתנת חנ  .לפי שאמר לו )שמות לג יט( וחנותי
את אשר אחו ,אמר לו בלשו ואתחנ .דבר אחר זה אחד מעשרה לשונות שנקראת תפלה ,כדאיתא
בספרי :בעת ההיא  Cלאחר שכבשתי אר Dסיחו ועוג דמיתי שמא הותר הנדר :לאמר  Cזה אחד משלש
מקומות שאמר משה לפני המקו איני מניח' עד שתודיעני א תעשה שאלתי א לאו:
מסכת ברכות דף לד ע"א

תנו רבנ :מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה בפני רבי אליעזר והיה מארי' יותר מדאי .אמרו לו
תלמידיו :רבינו ,כמה ארכ הוא זה!  Cאמר לה  :כלו מארי' יותר ממשה רבינו? דכתיב ביה:
)דברי ט'( את ארבעי היו ואת ארבעי הלילה וגו' .שוב מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה
בפני רבי אליעזר והיה מקצר יותר מדאי .אמרו לו תלמידיו :כמה קצר הוא זה! אמר לה  :כלו
מקצר יותר ממשה רבינו? דכתיב) :במדבר י"ב( אל נא רפא נא לה .אמר רבי יעקב אמר רב חסדא :כל
המבקש רחמי על חבירו אי צרי' להזכיר שמו ,שנאמר :אל נא רפא נא לה ,ולא קמדכר שמה
דמרי .
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ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן קעד

ַר%
.ד ֵאי ְל ַה ְִ 2ת ַGֵ /ל עֲב%ר ְל ַה ְז ִיר ְמ ֶֹGא יִ ְת) ְ
)ב ִרי ַעל ָה ָ
ְ ֶ ַה ִ(ינִ יַ ,חס וְ ָל ְ ,
.ביו ֵ ְ ֵעת ֵל ָדת ִמָ ֶ %היָה .ז
יתאַֹ 7ֶ .ח לֹא ָק ָרא ל ִ
%כמ ְ( ִא ָ
ַה ִ(ינִ יַ ,חס וְ ָל ְ ,
%מ ס ָ& ֵי
.ביו ִל ֵ  ל ֵ ִי ַעל יְ ֵדי ַה ֵ יִ ְהיֶה נִ ָר ְ
על ְ ִדינִ י ,וְ ַעל ֵ לֹא ָר ָצה ִ
ָה ָ
מה ַר ֵנָ ,%ע ָליו ַה ָל ַ ,על ִמ ְר ָי
ַר ָע ָליו ,וְ זֶהִ ֶ ְ %ה ְת ַGֵ /ל ֶ
י%כלַ %ה ִ(ינִ י ְל ִה ְת) ֵ
ַה ְמ ַק ְט ְר ִגי וְ ְ
.מר ְס ָת " ֵאל נָא ְר ָפא נָא ָל;" ) ְ ִמ ְד ַר י"ב(ִ .י ֵמ ֲח ַמת ֶ ָהיַ %ה ִ(ינִ י
לֹא ִה ְז ִיר ְ ָמ;ַ ,רק ַ
ֱלי ְ ָמ; ְ ֶר ֶמז נִ ְפ ָלא
יה ,לֹא ָר ָצה ְל ַה ְז ִיר ְ ָמ; ְ ֵפר"7ַ ַ %ל ,וְ ַ 6על ִ/י ֵכ ֶהע ִ
)ב ִרי ָע ֶל ָ
ְ
חלה וְ ֵ ִא ָ;2
יכ ֶבד ְמכ%וָ ַמ ַָ ,2היְ נַ ֵ %ה ָ
ֶ
ימ ְט ִר&ָא ִמ ְר ָי
ת' ְ ִפ ָGתִ .י נָא ְר ָפא ְ ִג ַ
ְ ְ
' לֹא ָר ָצה ְל ַה ְז ִיר ְ ֵפר"7ַ ַ %ל:
חלה ְ ֶ ְִ 2ת ִַ Gְ /לי ָע ָליוְ ,
י' ְל ַה ְז ִיר ַעל ַה ֶ
ֶ ִָ Hר ְ
רש"י

שמות פרק יד פסוק טו

מה תצעק אלי  Cלמדנו שהיה משה עומד ומתפלל,
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹה ַמה ִ ְצ ַעק ֵא ָלי ַ( ֵר ֶאל
ַו& ֶ
אמר לו הקב"ה לא עת עתה להארי' בתפלה
ְנֵי יִ ְָ :ר ֵאל וְ ִי ָIע:%
שישראל נתוני בצרה .דבר אחר מה תצעק אלי
עלי הדבר תלוי ולא עלי' ,כמו שנאמר להל )ישעיה מה יא( על בני ועל פועל ידי תצוני:נדבר אל בני
ישראל ויסעו  Cאי לה אלא ליסע שאי הי עומד בפניה  ,כדאי זכות אבותיה וה והאמונה
שהאמינו בי ויצאו ,לקרוע לה הי :
ישעיהו פרק סה פסוק כד

ַא ִני ֶא ְ ָמע:
ַא ִני ֶא ֱענֶה עד ֵה ְמ ַד ְ ִרי ו ֲ
וְ ָהיָה ֶט ֶר ִי ְק ָרא %ו ֲ
תהלים פרק י פסוק יז

ַ ֲאוַת ֲענ ִָוי ָ ַמ ְע ָ יְ קֹוָק ָ ִכי ִל ָ

ֶ':
.זנ ָ
ַ ְק ִיב ְ

