
 

 על מה דנו משה ופרעה אם הטף ילכו עם העם

מי ומי ההולכים ויאמר משה בנערנו ובזקנינו נלך בבנינו 
ובבנותינו בצאננו ובבקרנו נלך וגו' ויאמר אליהם יהיה נא 
כן ה' עמכם כאשר אשלח אתכם ואת טפכם וגו' לא כן לכו 

בין משה ופרעה  יש לבאר מה היה הנדון י(-נא הגברים וגו' )י ט
 אם הטף ילך עמהם או לא.

ונראה ע"פ מה דאיתא בגמ' כתובות )יא.( גר קטן צריך בי"ד 
להטבילו דזכין לאדם שלא בפניו, ואכן איכא בזה מחלוקת, דעה 
אחת סוברת דזכין לאדם שלא בפניו כדאיתא בגמ' )קידושין מב.( 
גבי חלוקת הארץ דכתיב בהו נשיא אחד ממטה תקחו, ואע"ג 
שבכל שבט היו קטנים אפ"ה הנשיא זכה לכולם, וע"כ משום 
דזכין לאדם שלא בפניו, ואילו השיטה השניה סוברת שאין זכין 
לאדם שלא בפניו, ומה שבחלוקת הארץ חזינא דזכין, שאני התם 

 שהיה זה מכח הדיבור אבל באמת אין זכין לאדם שלא בפניו.
לכם צאן,  ואיתא במכילתא )שמות יב כא( עה"פ משכו וקחו

משכו עצמכם מע"ז וקחו לכם צאן, נמצא שהיה לישראל דין 
גרים שהיו צריכים למשוך עצמם מע"ז, והרי בתוך ישראל היו גם 
קטנים, הרי שגם לקטנים היה דין גרים, וע"כ שנתגיירו ע"י דזכין 
לאדם שלא בפניו שהרי משום האי דינא אמרינן גר קטן צריך 

 לא בפניו.בי"ד להטבילו דזכין לאדם ש
מעתה נבוא לבאר לפי"ז את ויכוחם של משה ופרעה, שפרעה 
שאל מי ומי ההולכים, אמר לו משה בנערינו ובזקנינו נלך, 
וכשאמר נערינו היינו שהיו בתוכם קטנים, ומכיון שרצו לילך 
לעשות חג לה' וצריכים קודם למשוך ידיהם מע"ז והיינו שיש 

בזקנינו, היינו בי"ד, כדי להם דין גרים, א"כ צריכים גם לילך 
לזכות לקטנים בגירות כדי שיוכלו גם הם להקריב קרבן לה', לזה 
אמר לו מרע"ה יהי נא כן ה' עמכם וגו,', היינו שאמר לו מה 
שאני משלח אתכם הוא מכח הדיבור, אבל מכח בי"ד אכן א"א 
לזכות לקטן, ומה שמצאנו זכיה לקטן בא"י הוא משום שהוא 

ן כעת מה שאני משלחכם הוא ע"פ הדיבור, וא"כ ע"פ הדיבור, וכ
אכן אין לבי"ד יכולת לגייר הקטנים דאין זכין לאדם שלא בפניו, 
ולכן אמר פרעה לכו נא הגברים דהיינו בלא הטף, ואז לא יהא ה' 
עמכם שלא הלכתם כולכם, וא"כ לא יהיו הקטנים גרים שאין 

"כ למה לכם זכין לאדם שלא בפניו, ומפי הדיבור נמי ליתא, וא
 לקחת את הטף הרי א"א לגיירם.

 מדרש יהונתן

 מדוע היה נחוץ שפרעה מרצונו ישלחם ממצרים

וסמיך לזה דבר נא  כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה )יא א(
באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו וגו', וקשה מה שייכות יש 

 בין זה לזה.
באמצע ונראה דהנה איתא בגמ' )ב"מ עז.( שפועל החוזר בו 

המלאכה ידו על התחתונה, ואם בעל הבית חוזר אזי ידו שלו על 
 התחתונה. והנה איתא בגמ' סנהדרין )פרק חלק( שבאו המצרים

לדון לפני אלכסנדר מוקדון שישיבו להם ישראל את הביזה 
שלקחו בצאתם ממצרים, השיבו ישראל, שישלמו להם שכר 

 עבודה של השישים רבוא שעבדו במצרים.
של  והנה הקב"ה הרי יכל לשלוח את ישראל ממצרים בע"כ

פרעה, אלא שאם היה אכן כך היה נחשב הדבר שישראל חזרו 
בהם באמצע עבודתם, שהרי לא נגמר שעבוד מצרים שעברו רק 
רד"ו שנים, וא"כ פרעה לא היה חייב לשלם להם שכר עבודתם, 
שפועל שחזר בו באמצע היום ידו על התחתונה, ותו נמצא 

ם שכר שישראל יצטרכו לשלם על הביזה שלקחו שלא מגיע לה
על עבודתם, לכן עשה הקב"ה שפרעה ירצה לשלחם מארצו, 
וא"כ חשיב בעה"ב שחזר בו באמצע המלאכה שידו על התחתונה 
וצריך לשלם שכר, וצריך הוא לשלם לישראל שכר על עבודתם, 

 ושפיר טענת ישראל שאינם צריכים להשיב הביזה.
מעתה מובן השייכות בין הפסוקים כשלחו גרש יגרש אתכם, 

היינו שפרעה מרצונו ישלח אתכם, ומשום כך דבר נא באוזני ד
העם וישאלו איש מאת רעהו וגו', שמכיון שפרעה יגרשם מגיע 
 להם שכר עבודתם וכנגד זה יכולים להשאיל איש מאת רעהו וגו'.

 חנוכת התורה

 ניבת נחום

 מדוע הוצרכו ישראל לקחת ממצרים בתורת שאילה
רעותה כלי כסף וכלי  וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת

יש לבאר את ענין סמיכותו של פסוק קודם בו כתוב  זהב )יא ב(
שפרעה יגרש את ישראל ממצרים לפסוק זה, עוד יש לבאר מדוע 
אמר הקב"ה לשון וישאלו ולא לשון ויקחו, ומדוע שלא יקחו 

 בכח.
ונראה שהנה הרי ישראל היו צריכים להשתעבד במצרים ארבע  

בהבטחה שהבטיח הקב"ה לאברהם שאחרי כן מאות שנה, שהרי 
יצאו ברכוש גדול היה התנאי שישתעבדו ד' מאות שנים, והרי 
ישראל יצאו רק לאחר רד"ו שנים, וא"כ לכאו' ההבטחה של 
ואחרי כן יצאו ברכוש גדול נמי בטלה, אומנם בפסוק נתבאר 
שהמצרים יגרשו אותם, נמצא שמה שלא יעבדו ת' שנים לא היה 

נ"י אלא מצד מצרים, וא"כ מבחינת בני ישראל נחשב זה מצד ב
 שעבדו ת' שנים ומגיע להם לצאת ברכוש גדול.

מעתה ניחא מה שאמר הקב"ה לשון ישאלו ולא אמר יקחו, שהרי 
כעת כשאמר זאת לא שלמו ימי השיעבוד ועדיין לא מגיע לבנ"י 
לצאת ברכוש גדול, ורק ברגע האחרון כשמצרים יגרשום יחשב 

הם השיעבוד ויהיה מגיע לישראל לצאת ברכוש גדול, שמחלו ל
אלא שיחשבו המצרים שמכיון שמחלו לישראל על ק"צ שנים 
אזי חשיב שישראל יצאו קודם שנגמר השיעבוד ולא יגיע להם 
הרכוש, וכאשר יראו המצרים שבנ"י באים ליקח הרכוש יטענו 
המצרים שמה שמחלו השיעבוד הוא בטעות, שלא מחלו ע"ד 

ברכוש גדול, ולזה אמר הקב"ה שישאלו מהם, ואחר  שיצאו
שיהיו ישראל מוחזקים ברכוש, כאשר יבואו המצרים לטעון 
שמחלו בטעות יאמרו להם ישראל המוציא מחבירו עליו הראיה, 
ואם רצונכם להוציא מאיתנו הרכוש שכעת אנו מוחזקים בו, 
עליכם להביא ראיה שלא ידעתם שנצא ברכוש גדול גם כאשר 

 לו על ק"צ שנים.תמח
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רשו את בנ"י ושפיר נמי לפי"ז שסמך מה שהמצרים יג
לוישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה וגו', דהא בהא 
תליא, שמשום שיגרשום וימחלו השיעבוד איתא ללשון 
וישאלו בכדי שיהיו מוחזקים ולא יוכלו מצרים לטעון דהוי 

 מחילה בטעות.
 בנין דוד )אלפרט(

 אימתי דרשינן רעהו למעט עכו"ם
כלי כסף וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה 

הקשו המפרשים כיצד אפשר לומר לשון  וכלי זהב )יא ב(
רעהו לגבי המצרים, והא כתיב בקרא וכי יגח שור איש את שור 
רעהו )לקמן כא כח( ובגמ' דרשינן רעהו למעט שנגח שור של 

 עכו"ם )ב"ק לז: לח.(, וכיצד הכא רעהו קאי גבי המצרים.
ויש לפרש שדוקא אחר מתן תורה שקיבלו ישראל את התורה 
ויצאו מדין בני נח דרשינן רעהו ולא של עכו"ם, אך קודם מתן 
תורה שגם בנ"י היו בכלל דין ב"נ הרי שכולם בכלל רעהו, 
ושפיר איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה היינו מאת המצרים 

 שקודם מת"ת נחשבו בכלל רעהו.
 ברכת שמעון

משא ומתן בין המצרים לגביהא בן מה היה ה
 פסיסא

וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף 
איתא בגמ' מס' סנהדרין )צא.( שבאו בני  וכלי זהב )יא ב(

מצרים לדון אצל אלכסנדר מוקדון שישיבו להם ישראל את 
הכלי כסף וכלי זהב ששאלו מאיתם בצאתם ממצרים, אמר 

תם מביאים ראיה, אמרו לו מן להם גביהא בן פסיסא מהיכן א
התורה, אמר להם אף אני לא אביא לכם ראיה אלא מן התורה 
שנאמר ומושב בנ"י כו' ל' שנה וארבע מאות שנה, תנו לנו שכר 
עבודה של ת"ל שנים, ע"כ דברי הגמ', ויש להבין המשא ומתן 
שהיה ביניהם, שהרי בודאי שידעו חכמי מצרים טענה זו שיענו 

 שלמו שכר עבודתם וכיצד באו אליהם בטענות.להם ישראל שי
ונראה לבאר שהנה ברמב"ם )פ"ח מהל' תשובה( הקשה מה 
טענה יש על המצרים, הלא הקב"ה גזר בברית בין הבתרים 
ועבדום ועינו אותם כו'. ותי' שהגזירה אומנם היתה שישתעבדו 
בבנ"י, אך לא היתה גזירה שדוקא המצרים יעשו זאת, והמצרים 

שיעבדו את ישראל ולכך נענשו, אלא שיש להקשות  בבחירתם
ישתעבדו ד' מאות שנים תו לא  דסו"ס אחר שנגזר שבנ"י

חיסרו מהם המצרים דבר, שממילא אמורים להשתעבד כדברי 
הקב"ה ונמצא זה נהנה וזה לא חסר, דהיינו שהמצרים נהנו 
מעבודתם וישראל לא נחסרו שממילא צריכים להשתעבד, 

"ק כ( דזה נהנה וזה לא חסר אי"צ להעלות לו וקיי"ל בגמ' )ב
שכר, ולפי"ז קשה כיצד ענה להם גביהא בן פסיסא שמגיע 
לישראל שכר על עבודתם הלא זה נהנה וזה לא חסר אי"צ 

 להעלות לו שכר.
ויש לתרץ ע"פ דברי בעל קדושת הלוי שכתב שאומנם לא 
הגיע למצרים עונש על שהעבידו את ישראל שהרי כך נגזר על 
ישראל, אבל נענשו על מה שהוסיפו המצרים לישראל את 
קושי השיעבוד, שעל כך הרי לא נצטוו ומכיון שכך נענשו אף 
על העבודה עצמה. ודבר זה נראה לפרשו היטב ע"פ יסודו של 
הקצוה"ח )סי' רס"ד( שכתב באופן שזה נהנה וזה לא חסר כי 
אם מעט שחייב בתשלום על כל ההנאה אע"פ שחיסרו מעט 
עיי"ש, ולפי"ז הכא מכיון שהוסיפו להם המצרים סבל יותר 
משנצטוו הרי שמגלגלים עליהם העונש על כל העבודה, 
ומבוארים היטב דבריו של בעל קדושת הלוי, ועוד מבואר 
לפי"ז מה שטען גביהא בן פסיסא שמגיע להם שכר על 
עבודתם אע"פ שזה נהנה וזה לא חסר, שמכיון שנהנו יותר 

במה שהוסיפו קושי בשיעבודם הרי שמגלגלים  ממה שנצטוו
 עליהם לשלם כל הנאתם.

 
 

ובזה נבוא להבין המו"מ שבין המצרים לישראל, שהמצרים 
טענו שעל עיקר העבודה לא מגיע לישראל שכר דזה נהנה וזה 
לא חסר, ואם יטענו ישראל שמגיע להם שכר על קושי 

מצרים  השיעבוד שהוסיפו, על כך לא ראוי שכר כרכוש כל
אלא פחות, ואם יטענו ישראל שמגיע להם שכר כ"כ גדול על 
קושי השיעבוד, יטענו המצרים שלא מגיע כ"כ שכר, והרי 
שיש ספק האם על קושי השיעבוד מגיע כזה שכר, והדין בכך 
הרי שמי שתפס הוי מוחזק ואין מוציאים מידו, ולזה הקדימו 

ינו שיש המצרים והביאו קרא שנאמר בלשון וישאלו, דהי
לישראל רק דין שואל, והיינו שיש לרכוש מצרים ביד ישראל 
רק דין פיקדון ותו אין ישראל מוחזקים שאין להם רשות 
לתפוס הפיקדון, וממילא עליהם להחזיר למצרים ואז יחשבו 

 המצרים מוחזקים מחמת הספק.
וטענה זו יש לפרשה היטב ע"פ דברי הנתיה"מ )סי' כ"ה כללי 

דהא דמהני תפיסה בהלואה הוא דוקא כשאין התפיסה( שכתב 
שטר על ההלואה, אבל כשיש בידו שטר כנגד ההלואה לא 
מועילה תפיסה, והרי קיי"ל דמלוה הכתובה בתורה כמלוה 
הכתובה בשטר דמי כדאיתא בגמ' )בכורות מח.(, והרי בתורה 
כתיב וישאלום דהיינו שהוא רק בתורת שאלה והלואה, והרי 

פיקדון שיש למצרים כנגדו שטר, ותו לא  דחשיב ביד ישראל
מועילה תפיסת ישראל לטענתם שעל קושי השיעבוד בלבד 

 מגיע להם שכר כ"כ גדול.
וביותר שטענו המצרים שגם על קושי השיעבוד לא מגיע להם 
לישראל שכר כלל, שהרי קושי השיעבוד השלים הגלות 
שיצאו קודם זמנם, הרי שגם קושי השיעבוד נחשב להם 

בודה עצמה שהוא השלים השיעבוד, והרי על העבודה כהע
 עצמה לא מגיע לישראל שכר דזה נהנה וזה לא חסר.

ועל כל טענות אלו השיב להם גביהא בן פסיסא מהיכן 
מביאים אתם ראיה מן התורה, דהיינו שאתם טוענים שע"י 
התורה חשוב הדבר שיש בידכם שטר וממילא אין ישראל 

למול שטר, והרי בתורה עצמה  מוחזקים דלא מהני תפיסה
כתוב שבנ"י עבדו ארבע מאות ושלושים שנה, והרי שבנ"י 
השלימו השיעבוד בשלימות ולא יצאו קודם זמנם, ועל כך 
הוסיפו המצרים קושי השיעבוד שאינו עולה להם כנגד 
העבודה עצמה אלא היה בנוסף לעבודה, וא"כ על קושי 

חסר ועל כך צריכים  השיעבוד לא שייך לומר זה נהנה וזה לא
לשלם, ומכיון שחיסרתם קצת מישראל והוא הקושי של 
השיעבוד מגלגלים עליכם לשלם גם שכר על מה שלא נהנתם 
והיינו כהקצוה"ח, וממילא צריכים אתם לשלם על העבודה 
עצמה, ועל העבודה עצמה ודאי שמגיע שכר גדול כמו רכוש 

 כל מצרים ותו אינם יכולים לתבוע מאומה.
 ל אברהםאש

 מדוע כופלים לשון בקשה באנא ה' הושיעה נא

בהלל אומרים אנא ה'  אל תאכלו ממנו נא כו' )יב ט(
הושיעה נא, וידועה הקושיא מדוע כפל מילת נא, שהרי אין 
נא אלא לשון בקשה ומאחר שכבר אמר אנא מדוע אומר שוב 

 נא.
ונראה לומר בדרך הדרוש, שהרי כתוב אין בן דוד בא אלא או 

דור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב, והנה מכך שעוד לא ב
נושעו ישראל נראה כי עדיין אין לנו דור שכולו זכאי ולא דור 
שכולו חייב, ובזה יש לפרש שמבקשים מהקב"ה אנא ה' 
הושיעה נא, נא פירושו דור שחציו זכאי חציו חייב, כמו אל 

קב"ה תאכלו ממנו נא שהכוונה שליש בישול, כך מבקשים שה
יושיע עם שהוא נא דהיינו שחציו זכאי חציו חייב, ולפי"ז 

 נמצא שרק לשון אנא מכוון ללשון בקשה. 
 שמעתי
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