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בכמה מקומות בפרשתנו הרמב"ן מזכיר את ערך התפילה של מי שנמצא בצרה וצועק  

 אל ה'. לשם שינוי, השבוע ניתן לדברי הרמב"ן לדבר בעד עצמם. 
 

 "ן שמות פרק כב פסוק כ רמב 
לא הוכשרו כל הגרים בעבור היותנו גרים בארץ זמן, ואין טעם  גרים הייתם בארץ מצרים.  כי 

בעבור כן. ופירש רש"י כי הוא טעם ללא תונו אותו, יזהיר שלא תונה אותו  לעולםשיהיו מובטחים 
הוא יכל להונותך ולומר לך אף אתה מגרים באת, מום שבך אל  אףבהונאת דברים, שאם הוניתו 

 כמוהו. ואין בכל זה טעם בעיקר:  הייתםרים תאמר לחברך. ור"א אמר זכור כי ג
  

ותחשבו שאין לו מציל מידך, כי אתה ידעת  תונה גר ולא תלחצנו  לא בעיני כי יאמר,  והנכון
וראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אתכם ועשיתי בהם נקמה, כי  מצריםשהייתם גרים בארץ 

כח, ואני מציל כל אדם מיד חזק  להם מנחם ומיד עושקיהם איןאני רואה דמעת העשוקים אשר 
, שכל אלה אינם בוטחים בנפשם, ועלי צעקתםממנו. וכן האלמנה והיתום לא תענו כי אשמע 

 יבטחו: 
  

האחר הוסיף טעם ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים )להלן כג ט(.  ובפסוק
יניו תמיד אל ה' וירחם עליו כאשר כל גר נפשו שפלה עליו והוא נאנח וצועק וע כיכלומר, ידעתם 

רחם עליכם, כמו שכתוב )לעיל ב כג( ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויצעקו ותעל שועתם אל 
 עליהם מן העבודה:  שרחםהאלהים מן העבודה. כלומר לא בזכותם רק 

  
 "ן שמות פרק כב פסוק כב רמב 
ולא פירש ענשו, כמו לכן כל הורג קין )בראשית ד  הרי זה מקרא קצר, גיזם ענה תענה אותו.  אם 

. אף כאן, אם ענה תענה אותו, לשון גיזום, סופך ליטול את שלך, למה, כי העונשטו(, ולא פירש 
רש"י. ואיננו נכון, וגם העד שהביא לא העיד כן, אבל יתכן  לשוןיצעק אלי אשמענו ואנקמנו. 

שלו, יאמר, אם יצעק אלי שמוע אשמע  משמושיןשיהיה "כי" במקום הזה כמו "אם", שהוא אחד 
צעקתו, והכפל לנחוץ הענין וחזוקו, כדרך המבלי אין קברים )לעיל יד א(, הרק אך במשה )במדבר 

 יב ב(: 
  

בעיני כי יאמר אם ענה תענה אותו רק צעוק יצעק אלי בלבד מיד אשמע צעקתו, איננו  והנכון
קום אותו ממך. והטעם, כי אתה לוחץ אותו מפני שאין , כי אני אושיענו ואנכללצריך לדבר אחר 

מכל אדם, כי שאר האנשים יטרחו אחרי מושיעים שיושיעום  יותרלו מושיע מידך, והנה הוא נעזר 
והצל לא יצילו, וזה בצעקתו בלבד נושע בה' וינקם  יועילוואחרי עוזרים לנקום נקמתם, ואולי לא 
 : ממך, כי נוקם ה' ובעל חמה )נחום א ב(

  
תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא  אלכג( -כענין הזה בכתובים רבים, כגון מה שאמר )משלי כב כב ויבא

' יריב ריבם, יאמר אל תגזול דל בעבור שהוא דל ואין לו עוזרים ואל תדכא העני העני בשער כי 
אלם חזק ה' יא( ובשדה יתומים אל תבוא כי גו-, וכן אמר )שם כג יבעבורםאשר בשעריך כי ה' יריב 

 יותר מכל אדם. אף כאן אמר כי בצעקתו בלבד יושע:  וקרובצבאות שמו, שיש להם גואל חזק 
 

 "ן שמות פרק כב פסוק כו רמב 
חונן ומקבל תחנת כל אדם אע"פ שאינו הגון, מגזרת חנם. והענין, שלא  כי חנון אני.  ושמעתי 

שלמת הצדיק, אבל שלמת אדם שאיננו צדיק אקח ולא אשיבנו כי צעקתו לא  אחבולתחשוב, לא 
 ושומע צעקת כל מתחנן לי:  אני  חנון   כי ישמע אל, לפיכך אמר 

 


