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 צעקו וה' שמע
 

 פרק ב|  שמותא. 

ֵאל ִמן  ְנחּו ְבֵני ִיְשרָּ ת ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַוֵיאָּ מָּ ֵהם ַויָּ ַרִבים הָּ ִמים הָּ )כג( ַוְיִהי ַביָּ

ה: ֲעבֹדָּ ֱאֹלִהים ִמן הָּ ם ֶאל הָּ תָּ קּו ַוַתַעל ַשְועָּ ה ַוִיְזעָּ ֲעבֹדָּ )כד( ַוִיְשַמע  הָּ

ם ַוִיְזכֹר  תָּ ק ְוֶאת ֱאֹלִהים ֶאת ַנֲאקָּ ם ֶאת ִיְצחָּ הָּ ֱאֹלִהים ֶאת ְבִריתֹו ֶאת ַאְברָּ

ֵאל ַוֵיַדע ֱאֹלִהים: ַיֲעקֹב:  )כה( ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ְבֵני ִיְשרָּ

 רש"י

 צעקתם.  -נאקתם 

 פרק כ|  במדברב. 

ְך ַויִֹצֵאנּו ִמִמצְ  ה')טז( ַוִנְצַעק ֶאל  ִים ְוִהֵנה ַוִיְשַמע ֹקֵלנּו ַוִיְשַלח ַמְלאָּ רָּ

ֵדש ִעיר ְקֵצה ְגבּוֶלָך:  ֲאַנְחנּו ְבקָּ

 פרק כו| דברים ג. 

ְנֵינּו ְוֶאת  ה'ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹתינּו ַוִיְשַמע  ה')ז( ַוִנְצַעק ֶאל  ֶאת קֵֹלנּו ַוַיְרא ֶאת עָּ

ֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו:  ֲעמָּ

 פרק לד|  תהליםד. 

ֲעקּו וַ  ם: ה')יח( צָּ ם ִהִצילָּ רֹותָּ ל צָּ ֵמַע ּוִמכָּ  שָּ

 פרק קז| תהלים ה. 

ֶהם ִמְמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִשיֵעם: ה')יג( ַוִיְזֲעקּו ֶאל   ַבַצר לָּ

 כה | שמות ב, רמב"ןו. 

רש"י פירש וידע אלהים  .וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים

ונכון הוא על דרך הפשט, כי  .נתן עליהם לב ולא העלים עינו מהם

בתחילה היה מסתיר פניו מהם והיה לאכול, ועתה שמע אלהים 

נאקתם וראה אותם, לומר שלא הסתיר פניו עוד מהם וידע את 

והאריך הכתוב  .מכאובם וכל הנעשה להם ואת כל הצריך להם

להזכיר טענות רבות בגאולתם, וישמע אלהים את נאקתם, ויזכור 

 ,וירא אלהים, וידע אלהים, כי ידעתי את מכאוביו אלהים את בריתו,

כי אע"פ שנשלם הזמן שנגזר עליהם לא היו ראויים להגאל, כמו 

שמפורש על ידי יחזקאל )יחזקאל כ ח(, אלא מפני הצעקה קבל 

 תפלתם ברחמיו:

 מ, שמות פרק יב|  רמב"ן .ז

)מ( ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות 

ד יצחק עד עכשיו היו ארבע מאות שנה, שמשעה שהיה משנול .שנה

זרע לאברהם נתקיים בו כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם )בראשית 

טו יג(, ושלשים שנה היה משנגזרה גזרת בין הבתרים עד שנולד 

יצחק, וכשתמנה ארבע מאות משנולד יצחק תמצא מביאתן למצרים 

וא דעת רבותינו זה לשון רש"י וה ,עד יציאתן מאתים ועשר שנים

אלא שאינו מתוקן בפירושו כל צרכו, שהרי כתוב  .)במכילתא כאן(

)בראשית יב יד( ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן, 

אבל נצטרך לתרץ  .ומעמד בין הבתרים היה אחר כך ימים רבים

הענין כמו ששנו בסדר עולם )פרק א( אברהם אבינו היה בשעה 

ם בן שבעים שנה, שנאמר )בפסוק מא( ויהי שנדבר עמו בין הבתרי

מקץ שלשים שנה וארבע מאות שנה יצאו כל צבאות ה' מארץ 

חזר לחרן ועשה שם חמש שנים, שנאמר )בראשית יב ד(  ,מצרים

ויהיה ענין הכתוב  ,ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן

ו לומר כי בצאתו מחרן ארץ מולדתו שלא חזר וראה עוד בבית אבי

 היה בן שבעים וחמש שנה:

ועוד אני אומר כי הפשט המחוור מן הכל הוא שנאמר כי הגזרה 

היתה ארבע מאות שנה מן היום ההוא, כאשר הזכרנו, והשלשים שנה 

כי אם נגזר על האדם  .האלו הם תוספת עליהם בעון הדור ההוא

בחטאו גלות וענוי שנה או שנתים והוא יוסיף על חטאתו פשע בהם, 

יפו עליו שבע על חטאתיו וגלות ויסורין כהנה וכהנה, שאין ענשו יוס

והנה היה על אברהם  .הראשון הבטחה לו שלא יענש בעון שיעשה

אבינו גזרה שיהיה זרעו גר בארץ לא להם ארבע מאות שנה, ושלא 

ישובו הנה עד דור רביעי כי לא שלם עון האמרי, ולא היתה לו 

גדול, והוא מיד, או מופלג כמה, הבטחה רק באחרי כן יצאו ברכוש 

כמו שאמר וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי  ,וגם הוא על תנאי

ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, שיעמיד בדין את הגוי אם עשו כראוי 

לישראל לפי מעשיהם ולפי הנגזר עליהם ועוד, שאין שום הבטחה 

 שלא יגרום החטא לבטלה אלא במקום שבועה:

ישראל במצרים רעים וחטאים מאד, ובטלו גם ומן הידוע שהיו 

המילה, דכתיב )יחזקאל כ ח( וימרו בי ולא אבו לשמוע אלי איש את 

שקוצי עיניהם לא השליכו ואת גלולי מצרים לא עזבו ואומר לשפוך 

חמתי עליהם בתוך ארץ מצרים וגו', וכתיב )יהושע כד יד( והסירו 

צרים ועבדו את ה', את אלהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמ

והיה ראוי שיתארך יותר, אלא  .ועל כן ארך גלותם שלשים שנה

וזה טעם ויאנחו מן העבודה ויזעקו ותעל  .שצעקו והרבו תפלה

שועתם, וישמע אלהים את נאקתם )לעיל ב כג כד(, ועתה הנה צעקת 

בני ישראל באה אלי )שם ג ט(, וכתיב )דברים כו ז( ונצעק אל ה' 

ו וישמע ה' את קולנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת אלהי אבותינ

לחצנו, כי לא היו ראויים להגאל מפני הקץ שבא, אלא שקבל צעקתם 

יו בו, כאשר פירשתי בסדר ואלה ונאקתם מפני הצער הגדול שה

  שמות )ב כה(:

ולמה יהיה קשה על הראשונים לפרש כי נתארך גלותם על הקץ 

שלשים שנה, והנה נתארך עליהם ארבעים שנה בחטא המרגלים, כי 

כל הארבעים שנים ההם היה להם ענוי, כמו שאמר )דברים ח ב( 

וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך ה' אלהיך זה ארבעים שנה במדבר 

עיבך, והיה להם גלות שלימה למען ענותך, וכתיב )שם ג( ויענך ויר

בארץ לא להם רק לנחש שרף ועקרב, ולא נתקיים להם ודור רביעי 

ישובו הנה, כי בארבעים שנה נתחלף הדור ההוא בודאי שכבר נולד, 

ואפשר שהיה זה סבת בני אפרים שיצאו . אבל החטאים גרמו הכל

שלשים שנה קודם לביאת משה רבינו, וכמו 

ין צב:(, כי הם מנו ולא שהזכירו רבותינו )סנהדר

 ,טעו, ועונותיו ילכדונו את הרשע )משלי ה כב(

 והקב"ה ימחול לנו על כל חטא ושגיאה:
8408 



 פרק כב|  שמותח. 

ִים: ֶצנּו ִכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְבֶאֶרץ ִמְצרָּ ל  )כ( ְוֵגר ֹלא תֹוֶנה ְוֹלא ִתְלחָּ )כא( כָּ

תֹום ֹלא ְתַענּון: ה ְויָּ נָּ ֹעק ִיְצַעק )כב( ִאם ַעֵנה ְת  ַאְלמָּ ַעֶנה אֹתֹו ִכי ִאם צָּ

תֹו: מַֹע ֶאְשַמע ַצֲעקָּ  ֵאַלי שָּ

 רמב"ן

לא הוכשרו כל הגרים בעבור היותנו  .כי גרים הייתם בארץ מצרים

ופירש  .גרים בארץ זמן, ואין טעם שיהיו מובטחים לעולם בעבור כן

רש"י כי הוא טעם ללא תונו אותו, יזהיר שלא תונה אותו בהונאת 

דברים, שאם הוניתו אף הוא יכל להונותך ולומר לך אף אתה מגרים 

ור"א אמר זכור כי גרים הייתם  .באת, מום שבך אל תאמר לחברך

 ואין בכל זה טעם בעיקר: .כמוהו

תחשבו שאין לו והנכון בעיני כי יאמר, לא תונה גר ולא תלחצנו ו

מציל מידך, כי אתה ידעת שהייתם גרים בארץ מצרים וראיתי את 

הלחץ אשר מצרים לוחצים אתכם ועשיתי בהם נקמה, כי אני רואה 

דמעת העשוקים אשר אין להם מנחם ומיד עושקיהם כח, ואני מציל 

וכן האלמנה והיתום לא תענו כי אשמע  .כל אדם מיד חזק ממנו

ובפסוק האחר  .ם בוטחים בנפשם, ועלי יבטחוצעקתם, שכל אלה אינ

הוסיף טעם ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים 

)להלן כג ט( כלומר, ידעתם כי כל גר נפשו שפלה עליו והוא נאנח 

וירחם עליו כאשר רחם עליכם, כמו  ,וצועק ועיניו תמיד אל ה'

בני ישראל מן העבודה ויצעקו ותעל  שכתוב )לעיל ב כג( ויאנחו

שועתם אל האלהים מן העבודה כלומר לא בזכותם רק שרחם עליהם 

 מן העבודה:

 רבנו בחיי

ואמר ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה, כי אף על פי שהגיע 

הקץ כבר לא היו ראוים לגאולה אלא מרוב שצעקו אל ה' מן העבודה 

ן העבודה, ויאנחו בני ישראל מן קבל תפילתם. והזכיר שתי פעמים מ

העבודה ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה, ללמדך שאין תפילתו 

של אדם שלמה כאותה שהוא מתפלל מתוך הצרה והדוחק שהיא 

יותר מקובלת והיא העולה לפניו יתברך, וכן תמצא ביונה הנביא ע"ה 

שביאר הענין הזה, הוא שאמר )יונה ב, ח( בהתעטף עלי נפשי את 

ה' זכרתי ותבוא אליך תפילתי אל היכל קדשך, הבטיח הנביא 

שהתפילה שהיא מתוך הצער ועטיפת הנפש היא הנכנסת לפניו אל 

ואפשר לומר כי הפרשה הזאת היא רמז   היכל קדשו יתברך:

לגאולתנו זאת העתידה שהיא תלויה בתשובה ובתפילה כי כן 

בעת צרה, בגאולת מצרים חזרו בתשובה והתפללו אל ה' העונה 

ונתקבלה תפילתם ובא להם הגואל מיד, ועל כן סמך לו ומשה, לרמוז 

 כי ביאת הגואל תלויה בתשובה ובתפילה:

 אור החיים

עוד ירצה על דרך אומרו )שם קיח ה( מן המצר קראתי יה ענני 

לה שמתוך צרה, ילות המתקבלות היא תפיבמרחב יה, כי אחת מהתפ

י מצרה, והוא אומרו ותעל שועתם וכן הוא אומר )יונה ב ג( קראת

פירוש לצד שהיתה מצרת העבודה, וכפי זה שועה  ,וגו' מן העבודה

לה, וצעקה כאב הצרה, הנה היא רמוזה באומרו מן יזו היא תפ

ובזה ידויק על נכון טעם ששינה הכתוב לשונו  .העבודה ויזעקו

ם שהתחיל לומר ויזעקו ותעל שועתם וגו', שהיה לו לומר ותעל זעקת

וגו', אלא נתכוין לומר שהם זעקו מהצרה וגם שועו לה' כאומרו ותעל 

שועתם, וכפי זה שיעור הכתוב הוא על זה הדרך ותעל שועתם 

עוד אולי אומרו "מן העבודה" ירצה   ששועו לאלהים מן העבודה:

שלא הגיעה השועה לפני ה' ע"י אמצעי, אלא ביושר עלתה "מן 

בעלי כנפים יגיד דבר )קהלת י  העבודה אל האלהים" שלא על ידי

 כ(:

 כתב סופר

ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלקים מן 

. העבודה וישמע אלקים וכו'. וירא אלקים את בני ישראל וידע אלקים

עיין רש"י ואבן עזרא בפירוש וירא את בני ישראל וידע, ולא אאריך 

בדקדוקים. ואקדים, אמרו ז"ל ]ברכות ס.[ הלל כשהיה נכנס לעיר 

ושמע קול צוחה אמר מובטחני שאין זה בתוך ביתי, וכתבו המפרשים 

שהיה מרגיל בני ביתו שיהיו מקבלים צרות באהבה ולא יצעקו. ולי 

וני כשצועק, צועק מתוך יסורים ונאנח, וטבע נראה, הנה איש ההמ

האדם כן לצעוק מתוך יסורים גנוח גניח וילולי ילל, אבל אינו קורא 

לישועה. אבל ירא ה' צועק ובוכה על עונותיו וקורא לה' הושיעה נא. 

וזהו שאמרו שכששמע הלל קול צוחה בעיר, היינו קול בעלמא באין 

זה בתוך ביתי, שלא צעקו  אומר ואין דברים, אמר מובטחני שאין

בלתי אל ה' רב להושיע, והיה קול דברים ולא קול צווחה בעלמא 

  כתולה במקרה:

ואומר, כי ישראל במצרים היתה צעקתם אל ה', ותפשו אומנותם 

ואומנות אבותם להתפלל אל ה' בעת צר להם, אבל בפני המצרים 

ו כצועק היו יראים לצעוק אל ה' להוציא דברי תפילה מפיהם, וצוח

מתוך יסורים בקול בעלמא, אבל לבם היה לשמים, וה' הבין כי אליו 

הם קוראים. והיינו ותעל שועתם אל האלקים, שהיה לבם לצעוק אל 

ה', וישמע אלקים את נאקתם, שהבין כי אליו המה צועקים, לכן 

ויזכור את בריתו. וירא אלקים את בני ישראל, שראה בהם שהמה 

אומנות אבותם בעת צרה, הגם שהתערבו בני ישראל כי תפשו 

במצרים ולמדו ממעשיהם מ"מ היה נראה בהם סימני אבות כי המה 

בני ישראל. וידע אלקים, שלא היה דבר זה נראה וניכר להשומע 

אותם צועקים, כי משפה לחוץ לא אמרו, רק ה' היודע מצפוני לבם 

 הוא ידע כונתם, ומיושבים כל הדקדוקים ואתי שפיר:


