
  

  לאכול בשר חי, עכשיו! אבקש 

  

 .ַּדֶּבר ָנא ְּבָאְזֵני ָהָעם ְוִיְׁשֲאלּו ִאיׁש ֵמֵאת ֵרֵעהּו ְוִאָּׁשה ֵמֵאת ְרעּוָתּה ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב -  שמות יא:ב

  

ארבע פעמים, עם שלוש משמעויות שונות. במאמר שלפנינו ננסה לעמוד על משמעותה  בא בפרשת"נא" מופיעה  המלה

  .השונות המשמעויות שבין הקשר ועל, זו מלה שלהמדויקת 

  

ישנם מקומות רבים שבהם, לכאורה, לא יתכן לפרש  אמנם,. 1"אין נא אלא לשון בקשה" ,פירש "דבר נא"בפרשתנו רש"י 

בפרשתנו מצאנו גם  .2אֹוי ָנא ָלנּו ִּכי ָחָטאנּו - איכה ה:טז :או. ִהֵּנה ָנא ֲעָצַרִני ה' ִמֶּלֶדת -טז:ב  אשית בר, כגון: בקשה "נא" לשון 

  : לבקשה "נא" בשתי הוראות נוספות שאינן קשורות 

"נא" כאן ובוודאי שפרעה אינו מתחנן בפני משה שיסתפק בגברים לבדם,    .א ֵכן ְלכּו ָנא ַהְּגָבִרים ְוִעְבדּו ֶאת ה'   -  שמות י:יא  .א

  , וכתרגומו של אונקלוס: "כען" (עוד בענין זה להלן). מיד / עכשיומורה על  

אינו  / חי כאן הפירוש ל"נא" הוא  שאינו צלוי כל צורכו.  -אל תאכלו ממנו נא  - רש"יַאל ֹּתאְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא;  - שמות יב:ט  .ב

  .בהוראה זו "נא"והיא ההופעה היחידה של המלה  - מבושל כל צורכו

  

א  וה כאןמשמעות "נא" בכל מקום, אלא "נא" האמור  הקושיה זו, ותירצו: אין כוונת רש"י לומר שזמפרשי רש"י עמדו על 

  .  4"אין... אלא לשון..." נוגע לדוגמאות מסוימות בלבדהכלל: פעמים שתלמוד, שב מצאנו. וכן 3לשון בקשה

  

 במלה "כען"  תרגמה  אונקלוס  . ברוב ההופעות של "נא",אבן עזרארש"י עומדים תרגומו של אונקלוס ופירוש  ירוש  בניגוד לפ

ֹיאַמר ָנא  -קכד:א  לים תהשזו משמעות המלה "נא" בכל מקום במקרא, כדוגמת: וכתב הוסיף עוד  זראען . אב5מיד , עתה  -

 
(בראשית  "  ועבדום וענו אותם"  : שלא יאמר אותו צדיק אברהם  כך  על  הזהירם  ממך  בבקשה  .בקשה  לשון   אלא  נא  אין  -  נא  דבר  -  י " רש    1

   .(שם יד) לא קיים בהם"  ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" ; יג) קיים בהם:טו
  ועוד, יש מקומות שגם משמע מתוך דברי רש"י בעצמו שלשון "נא" פירושה "עתה"   .ראה אב"ע שמות יב:ט לדוגמאות נוספות   2

עד עכשיו לא הכיר בה... ועכשיו... הכיר   -הנה נא ידעתי  - רש"יִהֵּנה ָנא ָיַדְעִּתי ִּכי ִאָּׁשה ְיַפת ַמְרֶאה ָאְּת;  -בר' יב:יא "עכשיו", כגון:  /

ַוֹּנאֶמר ְּתִהי ָנא ָאָלה ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְצָחק ַמּדּוַע ָּבאֶתם ֵאָלי...  -כח - בר' כו:כז : וכן משמע מפרש"י בענין תשובת אבימלך ליצחק .בה

ובדברי הקב"ה לישראל  האלה אשר בינותינו מימי אביך, תהי גם עתה בינינו וביניך.  -תהי נא אלה בינותינו וגו'  - רש"יֵּבינֹוֵתינּו; 

ויהיו נא   - רש"יַהֶּגֶפן;  ְוִיְהיּו ָנא ָׁשַדִי ְּכֶאְׁשְּכלֹות -  שה"ש ז:טבשיר השירים, משמע גם מפרש"י שפירושה של "נא" היא "עתה": 

  ועתה ֵהַאְמִּתי את דברי... הטובים... עומדים באמונתם.  -שדיך 
שפתי  ; בקשה לשון אלא פה האמור" נא" אין: ופירושו .). ט ברכות( קמא פרק בברכות. בקשה לשון אלא נא אין] נא דבר[ - מזרחי 3

            פירוש אין נא האמור כאן אלא לשון בקשה. - חכמים 
ותאמר הכר נא (בר'   -  סוטה י:דבר נא באזני העם (שמ' יא:ב),  - ברכ' ט.  :ביטוי "אין נא" מצויה בחז"ל לגבי פסוקים מסוימים 4

במקום אחר שחז"ל   ומצינו. ויאמר קח נא את בנך (בר' כב:ב) - סנהד' פט:בני שים נא כבוד לה' (יהושע ז:יט),  - סנהד' מג:לח:כה), 

א"ר יוחנן: אין   -) שמות ב:ה( ְוַנֲעֹרֶתיָה ֹהְלֹכת ַעל ַיד ַהְיֹאר - סוטה יב:לפסוקים מסוימים: סייגו את הביטוי "אין... אלא לשון..." 

  כה:לב). אלא לשון מיתה, וכן הוא אומר: הנה אנכי הולך למות (בר'   זוהליכה 

;  - בר’ כב:ב 5   ת"א ַהֶּכר ָנא ְלִמי ַהֹחֶתֶמת;  - בר’ לח:כהאין נא אלא ל' בקשה.  - רש"ידבר כען ית ברך;  - ת"אַקח ָנא ֶאת ִּבְנ ֶאת ְיִחיְד

ועשית נא   - רש"יעביד כען; ות -  ת"א ְוָעִׂשיָת ָּנא ִעָּמִדי ָחֶסד;   - בר’ מ:ידאין נא אלא ל' בקשה, הכר נא בוראך.    - רש"יאשתמודע כען;  -

ַאל ָנא   - במ' י:לאאין נא אלא ל' בקשה.  -דבר נא  - רש"ימליל כען;  - ת"א ַּדֶּבר ָנא ְּבָאְזֵני ָהָעם;  - שמ' יא:ב אין נא אלא ל' בקשה.  -



  (הפירוש הקצר)   ן עזרא אב; וכך פירש את הפסוק "אל תאכלו ממנו נא". 6שבמקראעתה, ככל נא  -יאמר נא  -  זראע ן  אבִיְׂשָרֵאל; 

   . 7נא... אל תאכלו ממנו כמו עתה, כי פי' נא בכל המקרא כמו עתה -

  

 ,בקשה צריך לתת טעם מדוע רש"י נדחק לפרש ש"נא" הוא לשון עתה, היא   ניתן לפרש שמשמעות "נא"מצאנו שאחר ש

לבאר ונראה    עתה., שהוא מלשון   זראען  , ולא פירשו כאונקלוס ואבונמצא שהקב"ה כביכול נאלץ "לבקש טובה" מבריותיו

  בהלל:מוזכר העל פי פירוש רביעי למלה "נא" שהציע בעל הכתב והקבלה לפסוק הדבר 

 יּהי ְלָכל ַעּמֵ תרגומו: ֲאַתֵני ְכדֹון ִנסוֹ   -  קפח  עמ' עיון תפלה (לבעל הכתב והקבלה),  ְנָדַרי ַלה' ֲאַׁשֵּלם ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו;    -קטז:יד    לים תה

... ושפיר פירש רש"י: זה אלי ואנוהו (שמות טו:ב) 9, ומלת נא ענין נאה ויפה8ענין סיפור והגדה  -  ]כעת את מופתיו לכל עמו[אגיד  

אספר נויו ושבחו, והוא מדברי רבותינו במכילתא שם, וכתרגום יונתן בן עוזיאל "ואנוהו ואשבחיניה". והוא דומה לסיפיה דקרא:  -

  .10לשון נוימנא" פירש "תב והקבלה הכבעל נמצא אם כן ש"אלהי אבי וארוממנהו". 

  

הקב"ה אמר ש,  שהקב"ה "מבקש טובה" מבריותיו, אלא  נא לשון בקשה" אינהאין  שכוונת רש"י "לומר  יתכן    אור פירוש זהל

נאה ונעימה, כדרך שהמבקש טובה מתבטא בצורה נאה ונעימה בלשון    , היינו,בקשה  בלשוןשיבקש זאת מבני ישראל  למשה  

  כדי להשיג את מבוקשו. 

 

 
ִׁשְמעּו ָנא ְדָבָרי;    -   במ' יב:וֵמִחָּבה;    אין נא אלא ל' בקשה, שלא יאמרו לא נתגייר יתרו  -אל נא תעזב    -   רש"ילא כען;    -  ת"א ַּתֲעֹזב ֹאָתנּו;  

אין נא    - אעברה נא    -  רש"יאעבר כען;    -   ת"א ֶאְעְּבָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה;    -  דב' ג:כה אין נא אלא ל' בקשה.    -שמעו נא    -  רש"י שמעו כען;    -  ת"א 

  ַׁשִוי ְכַען.  - ת"יִׂשים ָנא ָכבֹוד ַלה';   - יהושע ז:יטאלא ל' בקשה.  
הגדת הסבא  , אמנם כך פירשוה מספר גדולים אחרונים: בקשהלא מצאתי לראשונים שפירשו "יאמר נא ישראל" מלשון   6

  . רח  עמ'קיט; עיוני הגדה [בשם ר"א לופיאן], עמ' ב, " פז; הרב מפוניבז', ח עמ' מקעלם, 

ְׁשַלח ָנא ְּבַיד ִּתְׁשָלח;   -  שמ' ד:יגעתה. וכן כל נא שבמקרא.    -קחם נא אלי    -  אב"ע ָקֶחם ָנא ֵאַלי ַוֲאָבֲרֵכם;    -   בר' מח:ט   דוגמאות נוספות:  7

כבר פירשתי, כי כל נא במקרא כמו עתה. וככה דבר נא באזני העם (שמ' יא:ב), שמע נא יהושע (זכ' ג:ח), יומת  -[פירוש הארוך]  אב"ע 

  ישע' ה:א כמו עתה, וכן כל נא שבמקרא.   -אל נא   - אב"ע ר ַאל ָנא ַּתֲעֹזב ֹאָתנּו;  ַוֹּיאמֶ  - במ' י:לא נא (יר' לח:ד), אוי נא לנו (איכה ה:טז).  

  כל נא כמו עתה.   - אב"ע ָאִׁשיָרה ָּנא ִליִדיִדי;  -

  ְוִאיְתֵני   -  ת"יּיַֻּגד לָתָמר ֵלאֹמר;  וַ   -  בר' לח:יג:  כלומר המלה "נגדה" מתורגמת "אתני" כתרגומה של לשון "הגדה" במקומות רבים 8

ִאְתְּכִניׁשּו ְוַאְתִני   - תר"יֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם;  -בר' מט:א ִאיַסק ְוַאְתֵני ְלַפְרֹעה.  - ת"יֶאֱעֶלה ְוַאִּגיָדה ְלַפְרֹעה;  - בר' מו:לא ְלָתָמר ְלֵמיָמר. 

;    - שמ' יד:הְלכֹון.  ; ְוִהַּגדְ  - במ' כג:ג ְוַאְתֵני ְלַמְלָּכא.   -  תר"יַוּיַֻּגד ְלֶמֶל .  - ת"יִּתי ָל   ְוֵאיְתֵניּה ָל

"כעת",  על מסמנת לא רק "נא" שהוא מרמז  -  שאינה מוזכרת בכתוב - (ניסים) "נסוי", ממה שהתרגום הוסיף את תיבת היינו 9

  ."אגיד ואפרסם מעתה את נפלאותיך"ויתפרש הפסוק כך:  ,גם על נפלאותאלא 

  .לשון "נא" ו"נאה"כ "תופיני"את המלה מה שדרשו בענין  )גויקרא ו, אות פ"(וראה גם תורה תמימה  10



היא,      ): לפירוש זה משמעות הציווי "אל תאכלו ממנו נא"עתה, עכשיו(  זראע  ןנעבור עתה לדון במשמעות "נא" לפירוש אב

הרי שהתורה מצווה לנו להתאפק מלאכול את הפסח טרם השלמת  .11בלי הכנה גמורה, כלומר  עתהאל תאכלו ממנו  

  !12אדם אוֵכל בשר חישנדיר הוא ? והלא ממילא צריכה התורה לצוות זאתיש לשאול: לשם מה הכנתו. ו

  

יַֻּקח ָנא ְמַעט ַמִים ְוַרֲחצּו (בראשית יח:ד), כל מה : מדרש ילמדנו (בר' אות פה) : מהמדרש נראה שחז"ל רמזו לנו בזה רמז עמוק

 ָלֶהם ִאיׁש ֶׂשה שעשה אברהם למלאכים פרע לו הקב"ה לבניו. אמר לו: אתה אמרת "יוקח [נא]", אני אתן לבניך מצות פסח: ְוִיְקחּו

  ).ט:יב שמות(ַאל ֹּתאְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא  [אני אתן להם את מצוות] -"ָנא" (בראשית יח:ד)  [אתה אמרת]ְלֵבית ָאֹבת וגו' (שמ' יב:ג). 

  

 ,קרבן פסח ה שללקיחת על פעולבניו נצטוו , שבשכר פעולת לקיחה שעשה אברהם, היטב ןמובחלקה הראשון של הדרשה 

שבקרבן ל"נא"  , 13)בקשהמה ענין "יוקח נא" (לשון  חלקה השני צריך ביאור: אבל . שניהם ענינים המחייבים עשייה פעילה

"אל תאכלו ממנו נא" היא מצוות לא תעשה, בניגוד למעשה הפעיל והנמרץ של אברהם אבינו ביחס   :)? ועודחי(לשון   פסח  

  ?של אברהם אבינוהפעילים והזריזים תעשה מתאימה למעשיו לא מצוות כיצד למלאכים; 

  

ממה עד כמה הדבר נאה וחביב בעיניו, וכמה גדול חפצו בו. האוכל דבר חי טרם השלמת הכנתו מראה ונראה לבאר: 

-לאכלו אז  ישראל חפצים אנו למדים שהיו  ,הכנתו גמר לפנישהקב"ה הוצרך לצוות את ישראל שלא יאכלו מקרבן פסח 

  .  14חביבה עליהםוכי היתה נאה  , חפצים בכל מאודם לקיים את המצווה מידלפי שהיו , גם אם אינו מוכן כל צורכו -תה""ע

באומרו "יוקח   , אברהם אבינו.  הזריזותענין   הוא  נא"  ממנו  "אל תאכלו  ציווי  משותף ל"יוקח נא" וללאור זאת יש לפרש, שה

 ברךית  ה'  אורחים מתוך חביבותה עליו; בניו ירשו את תשוקתו זו לקיים את מצוותלקיים את מצוות הכנסת    מידנא" פועל   

תמורה ושכר הולמים מזה עבור  בעולם איןו. עד כדי כך שהיה צורך לצוותם להמתין גם מלאכול בשר שאין דרך לאכלו

    !זריזותו של אברהם בקיום מצוות

  

כמו שפירש   -  בקשההיא אכן     ]עתה, בלתי מבושל ובקשה[  "נא"מכאן יש להציע שהמכנה המשתף את שלוש ההוראות של  

 ,המבקש ומתאוה לדברש, הנכסף והָנֶאה לאדם. דבר המבוקש של במובן לא במובן של "לבקש טובה" אלא רש"י, אולם 

   .מבושל כל צרכו אינוש מצב באף  עתהתיכף ומיד, רוצה אותו  חפץ בו 

 
  /  לד]:יד '[במ, וייחס "נא" לשרש 'נוא' (שרשו של "תנואה" הפרעה והפסקההציע מכנה משותף דומה, והיינו:   ה"רשר 11

"נא" משרש 'נוא': להיות מופרע, להיות מופסק באמצע תנועה, בו הוחל.   -אל תאכלו ממנו נא   - שמ' יב:ט רשר"ה  : ו]):[שם ל"הניא" 

רשר"ה    . גמור, בשל למחצה-]: בלתי[כאןהמבקש להתערב; "הניא": למנוע ביצוע החלטה. מכאן שפרוש "נא"    בפימכאן "נא": מלת טעם  

להגשמת מחשבה. והרוצה לשנות את דעת חבירו,   'נוא': תנועה שהופסקה, ומכאן "נא": מבושל למחצה. "הניא": עכוב - לא- בר' ה:ל 

. מובא במאמרינו לפ' מטות). שמות בא יב:ט ,שכל טוב (בובר  במדרששכך פירש מצאתי לאחר מכן פונה אליו בבקשה: "נא". 

  ."דרך רחוקה" ) משרש 'נוא'חיהגוזרת "נא" ( כינה שיטה זויב:ט) (בפירוש הקצר לשמ' אולם אב"ע 

וכי צריך להזהירם שלא יאכלו מאכל חי? ונראה   -אל תאכלו ממנו נא  - תוספות השלם, שמות יב:ט  :בעלי התוספותכך שואלים  12

  לפרש, לפי שציוה להם שבחפזון תאכלו אותו, לכך הזהירם על כך. 

. יַֻּקח ָנא ְמַעט ַמִים   - )74עמ' (אוצר הויכוחים ): ]רד"קר' דוד קמחי [ ו שלוכך פירש ר' יוסף קמחי (אבי 13 ַאל ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל ַעְבֶּד

ברם, אונקלוס פירש "נא" גם  כאדם שאומר: בבקשה ממך שתתאכסן אצלי אתה וחבריך ואכין מאכלכם.    -ד)  -ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם (בר' יח:ג

  . יסבון כען זעיר מיא ואסחו רגליכון - ת"א בר' יח:ד, כאמור: עתהכאן מלשון  

של  לאלוהיהםשלא יאמרו המצרים שברצון ותשוקה  אל תאכל ממנו נא":"אחר למצוות  בזוהר (ג:רנא,ב) אמרו טעם אמנם 14

  . ) ]סעמ' על ההגדה, [והשוה לטעם שהביא בעל ספר עוללות הגפן (המצרים אוכלים אותו גם טרם עת 



  

. שיהיו מעשינו ערבים ונאים מצוות ה' כמים לנפש צמאה, אשר נצרכים כעת ובכל עתלה שנבקש תמיד לקיים את  נישא תפ

  לעד מפי עמו ישראל: "כי לעולם חסדו".כנאות לו , ושישתֵּבַח הקב"ה ולפני

 

 

 


