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 במדבר פרק יב 

 ַו&ֹאְמר%) ב( :ָלָקח כ�ִ�ית ִאָ�ה ִ�י ָלָקח ֲאֶ�ר ַה��ִ�ית ָהִאָ�ה אֹד�ת ַעל ְ�מֶֹ�ה ְו�ֲהרֹ� ִמְרָי ַוְ�ַדֵ�ר) א(
 ָה.ָד ִמ�ֹל ְמאֹד ָעָניו> ענו <מֶֹ�ה ְוָהִאי�) ג( :ְיקָֹוק ַוִ&ְ�ַמע ִדֵ�ר ָ�נ% ַ( ֲהלֹא ְיקָֹוק ִ)ֶ�ר ְ�מֶֹ�ה �ְ' ֲהַרק
 ֶאל ְ�ָלְ�ְ�ֶכ ְצא% ִמְרָי ְוֶאל �ֲהרֹ� ְוֶאל מֶֹ�ה ֶאל ִ/ְתאֹ ְיקָֹוק ַו&ֹאֶמר) ד(    ס   : ָהֲאָדָמה ְ/ֵני ַעל ֲאֶ�ר
 ַוֵ&ְצא% %ִמְרָי �ֲהרֹ� ַוִ&ְקָרא ָהאֶֹהל ֶ/ַתח ַוַ&ֲעמֹד ָעָנ� ְ�ַע%2ד ְיקָֹוק ַוֵ&ֶרד) ה( :ְ�ָלְ�ָ� ַוֵ&ְצא% מ�ֵעד אֶֹהל

ַ� ֶאְתַוָ)ע ֵאָליו 2ַ�ְַר.ה ְיקָֹוק ְנִביֲאֶכ ִיְהֶיה ִא ְדָבָרי ָנא ִ�ְמע% ַו&ֹאֶמר) ו( :ְ�ֵניֶה� לֹא) ז( :�� ֲאַדֶ�ר ֲחל
ַנת ְבִחידֹת ְולֹא %ַמְרֶאה �� ֲאַדֶ�ר ֶ/ה ֶאל ֶ/ה) ח( :ה%א ֶנֱאָמ� ֵ�יִתי ְ�ָכל מֶֹ�ה ַעְבִ)י ֵכ� � ַיִ�יט ְיקָֹוק %ְתמ

 ְוִה7ֵה ָהאֶֹהל ֵמַעל ָסר ְוֶהָעָנ�) י( :ַוֵ&ַלְ' ָ� ְיקָֹוק �6 ַוִ&ַחר) ט( :ְבמֶֹ�ה ְ�ַעְבִ)י ְלַדֵ�ר ְיֵראֶת לֹא %ַמ)%ַע
 ָנא �ל ֲאדִֹני ִ�י מֶֹ�ה ֶאל �ֲהרֹ� ַו&ֹאֶמר) יא( :ְמצָֹרַעת ְוִה7ֵה ִמְרָי ֶאל �ֲהרֹ� ַוִ&ֶפ� ַ�ָ�ֶלג ְמצַֹרַעת ִמְרָי
 ֲחִצי ַוֵ&.ֵכל ִא2� ֵמֶרֶח ְ�ֵצאת� ֲאֶ�ר ַ�2ֵת ְתִהי ָנא �ל) יב( :ָחָטאנ% ַוֲאֶ�ר נ��ְלנ% ֲאֶ�ר ַח9ָאת ָעֵלינ% ָתֵ�ת
� :ָל; ָנא ְרָפא ָנא ֵאל ֵלאמֹר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹ�ה ַוִ&ְצַעק) יג( :ְבָ:ר

 
  פרשה כא -שמות רבה 

 ירושות שתי אלא כ� מהו שמע' וה צעקו) לד תהלי (ד"הה אלי תצעק מה משה אל' ה ויאמר ]א[
 הידי לעשו והנחיל, יעקב קול הקול) כו בראשית (א"וכה הקול ליעקב הנחיל, יובנ לשני יצחק הנחיל
 בי תעבור לא אדו אליו ויאמר) כ במדבר(' שנא בירושתו מתגאה היה ועשו, עשו ידי והידי שנאמר

 שניה� לבוא לעתיד, אבותינו אלהי' ה אל ונצעק) כו דברי(' שנא בירושתו מתגאה ויעקב', וגו בחרב פ�
 נטל ויעקב, תרד אדו על הנה חרבי בשמי רותה כי) לד ישעיה (שנאמר שכרו נטל עשו, שכר� לי�נוט

 הי על ישראל בני שצעקו לפי, שמע' וה צעקו כתיב לכ' שמחה וקול ששו� קול) ז ירמיה (שנאמר שכרו
 שמעתי כבר אלי תצעק מה למשה ואמר תפלת ה"הקב שמע' ה אל ישראל בני ויצעקו שנאמר

 . ויסעו ישראל בני אל דבר) צעקת'] (קתצע[
  

 דברים פרק ג פסוק כג 
 : ֵלאמֹר ַהִהוא ָ�ֵעת ְיקָֹוק ֶאל ָוֶאְתַח�7ַ

 י "רש
 מתנת לשו� אלא מקו בכל חנו� אי� C ואתחנ�
  לתלות לצדיקי לה שיש פי על א6. חנ

 וחנותי) יט לג שמות (לו שאמר לפי. חנ מתנת אלא המקו מאת מבקשי אי�, הטובי במעשיה
 כדאיתא, תפלה שנקראת לשונות מעשרה אחד זה אחר דבר. ואתחנ� בלשו� לו אמר, אחו� אשר את

 משלש אחד זה C לאמר :הנדר הותר שמא דמיתי ועוג סיחו� ארD שכבשתי לאחר C ההיא בעת :בספרי
 :לאו א שאלתי תעשה א שתודיעני עד מניח' איני המקו לפני משה שאמר מקומות

 
 א "מסכת ברכות דף לד ע

 לו אמרו. מדאי יותר מארי' והיה אליעזר רבי בפני התיבה לפני שירד אחד בתלמיד מעשה: רבנ� תנו
: ביה דכתיב? רבינו ממשה יותר מארי' כלו: לה אמר C! זה הוא ארכ� כמה, רבינו: תלמידיו

) התיבה לפני שירד אחד בתלמיד המעש שוב. 'וגו הלילה ארבעי ואת היו ארבעי את )'ט דברי
 כלו: לה אמר! זה הוא קצר� כמה: תלמידיו לו אמרו. מדאי יותר מקצר והיה אליעזר רבי בפני

 כל: חסדא רב אמר יעקב רבי אמר. לה נא רפא נא אל )ב"י במדבר(: דכתיב? רבינו ממשה יותר מקצר
 שמה קמדכר ולא, לה נא רפא נא אל: שנאמר, שמו להזכיר צרי' אי� חבירו על רחמי המבקש
 . דמרי
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  מהדורא קמא סימן קעד -ן "ספר ליקוטי מוהר

, ְ�ֶ�ַהִ)יִני���ְבִרי ַעל ָה.ָד ֵאי� ְלַה2ְִתַ/Gֵל ֲעב%ר� ְלַהְזִ�יר ְ�מ� G�ֶֹא ִיְתַ(ְ�ר% , ַחס ְוָ�ל)
, ַהִ)יִני�� ֶ�ָהָיה .ז . יָתא%ְכמ� ְ)ִא, ַחס ְוָ�ל%�7�ֶַֹח לֹא ָקָרא ל� .ִביו ֵ� ְ�ֵעת ֵלָדת� ִמ

 ֵ�י� , ָהע�ָל ְ�ִדיִני�&ָ � ִיְהֶיה ִנָ�ר %ְמס�ֵ� ִ�י ַעל ְיֵדי ַהֵ �ְוַעל ֵ�� לֹא ָרָצה .ִביו ִלֵ�� ל
ָעָליו ַהָ�ל�,  ְוֶזה% ְ�ֶ�ִהְתַ/Gֵל מֶ�ה ַרֵ�נ%,ַהְמַקְטְרִגי ְוי%ְכל% ַהִ)יִני ְלִהְתַ(ֵ�ר ָעָליו , ַעל ִמְרָי

ִ�י ֵמֲחַמת ֶ�ָהי% ַהִ)יִני� ). ב"ְ�ִמְדַ�ר י" (ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָל;"ַרק .ַמר ְסָת , לֹא ִהְזִ�יר ְ�ָמ;
 ָלאְו�6 ַעל ִ/י ֵכ� ֶהֱעִלי ְ�ָמ; ְ�ֶרֶמז ִנְפ, ל"לֹא ָרָצה ְלַהְזִ�יר ְ�ָמ; ְ�ֵפר%� ַ�7ַ, (�ְבִרי ָעֶליָה
�ַהְינ% ֵ� ַהח�ָלה ְוֵ� ִא2ָ; , ִ�י ָנא ְרָפא ְ�ִגיַמְטִרָ&א ִמְרָי י�ֶכֶבד ְמכ%ָו� ַמ�2ָ. ְ�ת�ְ' ְ�ִפGָת

 :ל"לֹא ָרָצה ְלַהְזִ�יר ְ�ֵפר%� ַ�Hָ�ֶ , 'ְ�7ִַריְ' ְלַהְזִ�יר ַעל ַהח�ֶלה ְ�2ִ�ְֶתַ/Gְִלי� ָעָליו
 
 

 שמות פרק יד פסוק טו 
  ֶאל ַ)ֵ�ר ֵאָלי ִ�ְצַעק ַמה מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו&ֹאֶמר

 : ְוִיIָע% ִיְ:ָרֵאל ְ�ֵני
 

 י"רש
, ומתפלל עומד משה שהיה למדנו C אלי תצעק מה
 בתפלה להארי' עתה עת לא ה"הקב לו אמר

  אלי תצעק מה אחר דבר. בצרה נתוני� שישראל
 בני אל דברנ:תצוני ידי פועל ועל בני על) יא מה ישעיה (להל� שנאמר כמו, עלי' ולא תלוי הדבר עלי

 והאמונה וה אבותיה זכות כדאי, בפניה עומד הי שאי� ליסע אלא לה אי� C ויסעו ישראל
 :הי לה לקרוע, ויצאו בי שהאמינו

 
 כד ישעיהו פרק סה פסוק 

 : ֶאְ�ָמע ַוֲאִני ְמַדְ�ִרי ֵה ע�ד ֶאֱעֶנה ַוֲאִני ִיְקָרא% ֶטֶר ְוָהָיה
  

 תהלים פרק י פסוק יז 
 : .ְזֶנָ' ַ�ְקִ�יב ִלָ� ָ�ִכי� ְיקָֹוק ָ�ַמְעָ� ֲעָנִוי ַ�ֲאַות

 
 


