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הצידוק המוסרי   -שאילת כלי כסף וכלי זהב מהמצרים 
 והתיאולוגי 
שמעון שרביט 

"ְוָנת   ָהָעם    יּת  בהתגלות ה' בסנה נאמר למשה:  ֵחן  ֶאת 
ְוָהָיה    ֵעיֵניּבְ   הּזֶ ה   ם  ְצָרי  ֵתְלכ  ןּוֵתֵלכ  י ּכ  מ   .ֵריָקם  ּוֹלא 
תּגָ מ  ּו  ָּתּהֶכנְ ּׁשְ מ    ה ּׁשָ א    ֲאָלהׁשָ וְ  ָזָהב    ְכֵליּו  ֵלי ֶכֶסףּכְ   ּהיתָ ּבֵ   ר 

ל    םּתֶ מְ ׂש  וְ   ָמֹלתּוׂשְ  ל    ֵניֶכםּבְ ע  ֶאת   םּתֶ לְ ּצ  ְונ    ֹנֵתיֶכםּבְ ְוע 
)שמ ם"  ְצָרי  דומה  -כא:ג  'מ  בלשון  נשנים  והדברים  כב(. 

ובפעם השלישית, ביציאת מצרים, ,  לפני מכת בכורות
  ׂשּו עָ   ָרֵאלׂשְ ְבֵני י  ּוהתורה מספרת על מימוש השאילה: "

רּכ   ׁשְ ו    הׁשֶ מֹ   ְדב  םּמ  מ    ּוֲאלּי  י  ֶכֶסףּכְ   ְצר  ָזָהב    ְכֵליּו  ֵלי 
ה  .ָמֹלתּוׂשְ  ָהָעם    'ו  ֵחן  ֶאת  ן  ו    ֵעיֵניּבְ ָנת  ם  י  ְצר  לּי ׁשְ מ   םּוא 
ְינ   ם" )שמ ּולּצְ ו  ְצָרי   לו(. -לה:יב 'ֶאת מ 

חכמי ישראל שבכל הדורות נדרשו להתמודד עם  
שאלות מוסריות ואמוניות קשות בפרשה זו, ובראשן:  

מ1 "שאל  הפועל  משמעות  היא-.  מנת   :"  על  'קיבל 
ב והרי  ולא  ישראל בי  נלהחזיר',  יקשו לצאת ממצרים 
בדעתם   גנבת היה  ועימה  דעת  גנבת  זוהי  להחזיר?! 

ספונטנית  2ממון!   פעולה  פרי  אינה  הכלים  שאילת   .
 הכיצד?!  –של העם, אלא הוראה מגבוה )!( 

הזמן   לפי  והכול  לכך,  ניתנו  שונות  תשובות 
במתקפה   חשו  הפרשנים  מקצת  הפרשן.  של  והמקום 
והנצרות(,   האיסלאם  )מצד  והיהדות  המקרא  נגד 

ניכרת   אפולוגובתשובותיהם  של  העיון    יקה.טנימה 
  בפירושים לדורותיהם מעלה שיש שש גישות עיקריות 

 .בפתרון הבעיה

 קיום ההבטחה לאברהם א.  
לאברהם: הובטח  הבתרים  בין  ה    בברית  ֶאת    י ּגֹו"וְוג ם 

ֲעֹבד  רׁשֶ אֲ  ֵכן    ןּדָ   ּוי  ְוַאֲחֵרי  י   ')בר  "לֹודּגָ   ׁשְרכ  ּב    ּו ֵיְצא ָאֹנכ 
"ו    יד(.:טו הפסוק  מכוון   ַאְרָצםּבְ   ר ֹוכּבְ ל  ּכָ   ְךּי  ולכך 
א  יתׁש  ֵרא יֵאם ּיֹו ו    .ָנםֹוְלָכל  ְוֵאין    ֶכֶסףּבְ   צ  ׁשְ ְוָזָהב    ָבָטיו ּב 
   . לז(-לו:קה  ה'" )תלּכֹוׁשֵ 

ואמור  ברכות ט ע"א: "אמר ליה הקב"ה למשה: ...
כלי כסף   בבקשה מכם, שאלו ממצריםלהם לישראל:  

ֲעָבד ֹאָתם"   ּנּוְוע    םּווכלי זהב, שלא יאמר אותו צדיק: "ו 
"  לֹודּגָ   ׁשְרכ  ּב    ּו קיים בהם, "ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצא  –)בר' טו:יג(  

 לא קיים בהם".  –:יד( שם)

  אבותינו   כי   ואומרים   מתאוננים   ויש "  ראב"ע:
   ( =מה') עליונה  מצוה  כי יראו, הלא  ואלה . היו  גנבים 
 

שרביט הוא פרופסור אמריטוס של אוניברסיטת  שמעון      *  
 אילן ורקטור המכללה האקדמית אשקלון. -בר

ומרב    ** נועם  בן  נ"י,  יונתן  היקר,  לנכדי  מוקדש  המאמר 
שיגדל    שרביט, רצון  יהי  המצוות.  לעול  היכנסו  לרגל 

והוריו ימשיכו לרוות ממנו    ,בתורה, בחכמה ובדרך ארץ
 . נחת

, כי השם ברא הכל, והוא  למה ואין טעם לשאול היתה. 
נתן עושר למי שירצה ויקחנו מידו ויתננו לאחר. ואין  

 זה רע, כי הכל שלו הוא". 

   הכלים ניתנו להם במתנה ב.  
על   'נתן שלא  יש שפירשו את הפועל "שאל" במשמע 

להחזיר' גמורה,  ,מנת  במתנה  ניתנו   כמחווה  והכלים 
שנהגו על  חרטה  כאות  אף  ושמא  טובה.  שכנות   של 

 ברשעות.

"...והמצרים    1(: יוספוס פלאויוס) יוסף בן מתתיהו  
במתנות  אותם  ואלה מתוך    ;כיבדו  שימהרו,  כדי  אלה 

יצאו,   והם  להם.  רוחשים  שהיו  שכנים  של  ידידות 
 והמצרים בוכים ומתחרטים שנהגו בהם ברשע".

)  –  'ֲאָלהׁשָ וְ "'  רס"ג: במתנה   כב(. :גשמ'  תקבל 
 ב(.:יאשמ' ) "ויקבלו מתנות מן המצרים  –ּו' ֲאלׁשְ ְוי  '

חננאל חס   –  "ָּתּהֶכנְ ּׁשְ מ    הּׁשָ א    ֲאָלהׁשָ "וְ   2: רבנו 
שישאלו  וש הבריות,  דעת  לגנוב  הקב"ה  שיתיר  לום 

לשון   אבל  להם,  ישיבו  ולא  זהב  וכלי  כסף  כלי  מהם 
 3. " הוא שתתן לה במתנה"ֲאָלהׁשָ "וְ 

" במתנה    –  ָּתּה'ֶכנְ ּׁשְ מ    הּׁשָ א    ֲאָלהׁשָ וְ 'רשב"ם: 
וחלוטה  שהרי  גמורה  ָהָעם  ֶאת  יּת  ְוָנת  '  (כתוב),  ' ֵחן 

כמו  )שם:כא( גוים  '.  ואתנה  ממני  זהו  .  'נחלתךשאל 
  4. "עיקר פשוטו ותשובה למינים 

 הכלים ניתנו בתור מענק שחרור:  ג. 
)רא שונים  הסברים  בפירושו  צירף  להלן    וחזקוני 

ד ֵתְלכ"':  (ה -גישות  לכם    –  'ֵריָקם  ּוֹלא  יעניקו  הם  כי 
לקיים   ושמלות,  וזהב  כסף  מינים  ברכוש  'מג'  יצאו 

 5. )צאן גרן ויקב( "דוגמת הענקת עבד 'גדול

... גם לשון 'שאילה' ידוע    –'  הּׁשָ א    ֲאָלהׁשָ וְ 'שד"ל: "
כי זה תחבולה מאת   והאמת  שהוא על מנת להחזיר...

ישראל   יצאו  שלא  וצדק,  במשפט  רצה  וה'  ה'... 
אמנם יש  ממצרים ריקם, ועם עיקש ציווה להתפתל...  

: הן אמת כי בדין נטלו ישראל מה שהשאילום  משיבים
בידם  המצרים   הניחו  ואשר  בהם,  השתעבדו  אשר 

 
 . 68, ספר שני, עמ'  קדמוניות היהודים    1
 כב. : ג  ' מובא בפירוש רבנו בחיי לשמ   2
העיקרית של הפועל במקרא ולאחריו.  אין זו המשמעות  מ3

 סמנטי לא יידון כאן.-העניין הלשוני 
 . לנוצרים    4
י " 5 ּלְ תְ   ְוכ  תְ   ְךּמָ ֵמע    י ׁש  ָחפְ   ּנּוחֶ ׁש  ּלְ ֹלא  ֲעֵניק   .ֵריָקם  ּנּוחֶ ׁש  ה 

יקּת   ְכָךּבֵ   רׁשֶ אֲ   ְקֶבָךּי  מ  ּו  ְרְנָךּגָ מ  ּו  אְנָךּצֹ מ    ֹול  ֲענ  ֹלֶהיָך  -א    ה'  ר 
ּתֶ   (. יד -יגו: ט  'דב)   ֹו" ל  ן ּת 
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אבל איך יצווה    ,בנסעם משם המיטלטלים והקרקעות
והלא הציווי הזה היה עושה רושם    ה' מעשה רמייה? 

קשה ורע בלב בני ישראל, כי מזה ילמדו לשון תרמית 
ה' אבל בהפך  וישחיתו מעלליהם... כי  נרשם בנפשם   ,

והמתאכזרים הרעים  ויעניש  כפועלו,  לאיש  על    ישיב 
, כך דורש  ועם השחרור מגיעה להם ההענקה   ֵרעיהם...

 החוק, כלומר כך דורש הצדק המוחלט". 

קאסוטו:   הנכון  "מ"ד  מבחינה  הפירוש 
אחר   יוצא...  אובייקטיבית  העברי  העבד  שילוח  על 

כאן:   כתוב  עבודתו.  ֵתְלכ  ן ּוֵתֵלכ  יּכ  ְוָהָיה  'שנות   ּוֹלא 
שם  ',  ֵריָקם י'וכתוב  ּלְ תְ   ְוכ  ֹלא   ְך ּמָ ֵמע    יׁש  ָחפְ   ּנּוחֶ ׁש 

ּלְ תְ  ֲעֵניק    .ֵריָקם  ּנּוחֶ ׁש  יק ּת  ה  -' )דב' טו:יג...אְנָךּצֹ מ    ֹו ל   ֲענ 
 6יד(".

 הכלים נלקחו בתור שכר עבודה   ד. 
היובלים  יח(:  7ספר  לפנה"ס,  הב'  וביום  "  )המאה 

, לבל ילשין על בני  (את השטן)החמשה עשר אסרנוהו  
מאנשי   ושמלות  כלים  ישאלו  בו  אשר  ביום  ישראל 
את  ויבוזו  נחושת.  וכלי  זהב  וכלי  כסף  כלי  מצרים 

העבדות מצרים   ולא  תחת  )יט(  בכח.  העבידום   אשר 
 . "הוצאנו את בני ישראל ממצרים ריקם

 8(:ראשית המאה א' לספירה)פילון האלכסנדרוני  
מת לא  רב...  שלל  אתם  לקחו  או  "כי  בצע,  אהבת  וך 

הזולת   נכסי  חמדת  מתוך  המאשים,  שיאמר    –כפי 
נטלו בזה את השכר  אלא ראשית כול    –מניין להם זו? 
להם הזמן  המגיע  כל  עבודתם  רא"בעד   ( שנית...    ו ; 
 . להלן, גישה ו(

  –  יד(טו:  'בר)  'לֹודּגָ   ׁשְרכ  ּב    ּוְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצא"'  :רד"ק
העבודה   מן  יצאו  שנה  מאות  ארבע  תשלום  אחרי 

 ". חלף עבודתם אשר עבדוםבממון רב 

גמורה  –'  הּׁשָ א    ֲאָלהׁשָ וְ "'חזקוני:   כלי  במתנה   ...
כסף וכלי זהב ושמלת לכבוד החג שתחוגו לי במדבר. 

ם"   ֶאת   םּתֶ לְ ּצ  "ְונ   ְצָרי  עבודת    –)שם(    מ  שעבוד  בשכר 
 . "פרך

ה"אברבנאל:   כתב  הזה  הדבר  על  שגזר  וגם  ר"ן 
בני   אחרי  המצרים  ירדפו  שבעבורו  כדי  בו  הב"ה 

וס סוף  בים  נטבעים  ויהיו  היא.  יישראל  נכונה  בה 
  יּגֹוה    ְוג ם ֶאת'האמנם במעמד בין הבתרים כבר נאמר  

ֲעֹבד  רׁשֶ אֲ  י  ןּדָ   ּוי  ולכן 'לֹודּגָ   ׁשְרכ  ּב    ּוֵיְצא'ואח"כ    ',ָאֹנכ   ,
 .  "אין המלט מהיות הדבר הזה להם חלף עבודתם

 פיצוי כנגד הבתים והרכוש שהשאירו במצרים ה.  
ישראל  "חזקוני:   שהניחו  ושדותיהם  במקום  בתיהם 
ואין עליהם להשיב    שלא יכלו לשאת עמהם...  וכליהם 

בתיהם   להם  הניחו  שהרי  ששאלו,  מה  את  להם 
 ושדותיהם וכליהם". 

לישראל  "  אברבנאל: יהיה  כל  ...ובזה  חלף  שכר 
בתיהם  בבתי  כלי  יעזבו  אשר  לשכניהם.  הכבדות  הם 
אומרו   ם  םּתֶ לְ ּצ  ְונ  'וזה  ְצָרי  מ  ג:כב(ֶאת  )שמ'  שיהיה  '   ,

לכם התנצלות גדולה לפני כל מי שיגנה פועל זה, מפני 
השעבוד   מפני  וגם  נכסיכם  כל  אצלם  עזבתם  שכבר 

 .  "שנשתעבדו בכם ואין התנצלות גדולה מזו

משכנתה... "  המלבי"ם: אשה  שתשאל  ...שצוה 
גזל, יקחו להם בעבור    שבזה לא היה דרך  כי השכנים 

 
 . 27פירוש על ספר שמות, עמ'     6
  ו מן הספרים החיצוניים שלא נכללו במקרא העברי.  ראתי7

                                              .יט-מהדורת כהנא, מח, טו
 , ספר א. על חיי משהבספרו    8

שישארו במצרים    זה את כלי ביתם ובתיהם ושדותיהם 
בעת  וא"כ  מאתם...  ששאלו  כסף  הכלי  כמו  ששוים 
היתה   לשוב,  ע"מ  השילוח  שהיה  הכלים  ששאלו 

הם בעצמם  השאלה ע"מ להחזיר, ובעת היציאה... א"כ  
, אחרי שגרשו אותם ע"מ שלא לשוב  מחלו על הכלים

יוכלו להביא את הכלים בחזרה, הרי מחלו  וממילא לא  
  .להם על הכלים"

הופמן:   ג:כא(,ןּוֵתֵלכ  י ּכ  ְוָהָיה  "'רד"צ  )שמ'  לפי   ' 
שהאמתלה ללכת דרך שלושת ימים לזבוח וכו' תגרור 
אחריה שבני ישראל ייאלצו להשאיר את רכושם בארץ 
משם   יצאו  לא  זאת  למרות  כי  ה'  מבטיח  מצרים, 

שישאירו במצרים יפוצו על  ריקם, אלא שבעד הרכוש  
שישאלו   זהב  וכלי  כסף  כלי  אותם  מן    –ידי  ידרשו 

 ."המצרים

 ו. הכלים נלקחו בתור שלל מלחמה  
האלכסנדרוני:   לעשות:  "פילון  היטיבו  כך  ובין  כך  בין 

לעיל,   ו)רא  ...את השכר ששללובין נטלו, כבעת שלום,  
לקחת את רכוש  בין החליטו, כבעת מלחמה,    ,גישה ד(
 ...".  ב כחוק המנצחהאוי 

מה במצרים הענקתי לך ושניתי  "ספרי דברים קכ:  
הוא אומר   וכן  לו...  ושנה  לו    ְנֵפי'ּכ  לך אף אתה הענק 

סח:יד(    ' ֶסףּכֶ ב    הּפָ ֶנחְ   ָנהֹוי ב)תה'  מצרים, יזו  זת 
קּב   ֶתיהָ ֹוְוֶאְבר' ְקר   . זת היםיזו ב  ' )שם(ץּוָחר יר 

מצרים את  ונצלתם  פי  "  –  ספורנו:  על  אף 
מהם   הכל  השאלהשתקבלו  חייבים  דרך  ותהיו   ,

ברדפם  בדין,  הכל  את  כך  אחר  תקנו  הנה  להחזיר, 
אמנם   כי  שללכם.  את  ולשלול  בכם  להלחם  אחריכם 
בדין   היה  נלחם,  ה'  כי  המלחמה,  באותה  מתו  כאשר 

כמנהג בכל  , כל שלל הרודפים לנרדפיםמדה כנגד מדה  
 ". מלחמה

צא    סנהדרין(תלמוד  ואסיים בסיפור המאלף של ה
הה  )ע"א הדין  תעל  בבית  ש'התקיימה'  דיינות 

הגדול אלכסנדר  של  מצרים   :)הבינלאומי(  בני  "באו 
"ו     ה' לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון וטענו: 

ן ֶאת ם ו   ֵעיֵניּבְ ֵחן ָהָעם  ָנת  י  ְצר  לּי ׁשְ מ    –)שמ' יב:לו(   "םּוא 
בן  גביהא  אמר  ממנו.  שנטלתם  וזהב  כסף  לנו  תנו 
ריבוא,   ששים  של  עבודה  שכר  לנו  תנו  פסיסא... 
מאות  וארבע  שנה  שלשים  במצרים  ששיעבדתם 

 9.שנה"
 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  

 בדוא"ל.  
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי   

 יש לשמור על קדושת העלון 

 
 עורך: ד"ר צבי שמעון  

 רחל הכהן שיף : עורכת לשון 

 
למשפטים    9 פקולטה  שדיקן  פורסם  שנה  כעשרים  לפני 

הדין   לבית  תביעה  הגיש  נגד  במצרים  בהאג  הבינלאומי 
היהודי  ממצרים    ,העם  שנגנב  הרכוש  השבת  את  ותבע 

  3000שעלה לסכומים דמיוניים )כללו הצמדה וריבית של 
 שנה(...

http://www1.biu.ac.il/parasha2
mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

