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 ספר שמות פרק יא 

ח ֶאְתֶכם  ה'ַויֹּאֶמר   (א)  ּלַ ְרעֹה ְוַעל ִמְצַרִים ַאֲחֵרי ֵכן ְיׁשַ ה עֹוד ֶנַגע ֶאָחד ָאִביא ַעל ּפַ ֶאל מׁשֶ
ֵרׁש ְיָגֵרׁש ֶאְתֶכם ִמזֶּה: ָלה ּגָ חֹו ּכָ ּלְ ׁשַ  ִמזֶּה ּכְ

ֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב:ּדַ   (ב)  ה ֵמֵאת ְרעּוָתּה ּכְ ָ ֲאלּו ִאיׁש ֵמֵאת ֵרֵעהּו ְוִאׁשּ ָאְזֵני ָהָעם ְוִיׁשְ ר ָנא ּבְ  ּבֶ

ֶאת ֵחן ָהָעם ְּבֵעינֵי ִמְצָריִם ַּגם ָהִאיׁש מֶׁשה ָּגדֹול ְמאֹד ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִם  ה'ַוּיִֵּתן   (ג) 
  ָהָעם:ְּבֵעינֵי ַעְבֵדי ַפְרעֹה ּוְבֵעינֵי 

  
  
  ) ספר שמות פרק ג 1(

ְוָׁשַלְחִּתי ֶאת יִָדי ְוִהֵּכיִתי ֶאת ִמְצַריִם ְּבכֹל נְִפְלאָֹתי ֲאֶׁשר ֶאְעֶׂשה ְּבִקְרּבֹו ְוַאֲחֵרי ֵכן 
  יְַׁשַּלח ֶאְתֶכם:

  :(כא) ְונַָתִּתי ֶאת ֵחן ָהָעם ַהּזֶה ְּבֵעינֵי ִמְצָריִם ְוָהיָה ִּכי ֵתֵלכּון .א ֵתְלכּו ֵריָקם
(כב) ְוָׁשֲאָלה ִאָּׁשה ִמְּׁשֶכנְָּתּה ּוִמָּגַרת ֵּביָתּה ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי זָָהב ּוְׂשָמ.ת ְוַׂשְמֶּתם ַעל 

  ְּבנֵיֶכם ְוַעל ְּבנֵֹתיֶכם ְונִַּצְלֶּתם ֶאת ִמְצָריִם:
  
  

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ט עמוד א 
   -דבר נא באזני העם וגו' 
  ן נא אלא לשון בקשה, אמרי דבי רבי ינאי: אי

אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשה: בבקשה ממך, לך ואמור להם לישראל; בבקשה 
  מכם, שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב,

 -קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול  -אותו צדיק: ועבדום וענו אתם  שלא יאמר
  לא קיים בהם. 

  
  

  
  אמרו לו: ולואי שנצא בעצמנו. 

  ה חבוש בבית האסורים, משל לאדם שהי
והיו אומרים לו בני אדם: מוציאין אותך למחר מבית האסורין ונותנין לך ממון 

  הרבה, 
  ואומר להם: בבקשה מכם, הוציאוני היום ואיני מבקש כלום.

  איה  ברכות א קיד.  עין
העם שניתן  רוח את, הי' כדי לרומם גדול ברכושיציאה  של. עיקר הכונה העליונה ..

 על כןרבות, בטבע השפלה נפשו ואינו מבקש גדולות.  שניםבשפל מצב העבדות 
לשאוף לגדולות במעלות  גם כןראוי להרגיל נפשו בבקשות גדולות, כדי שיבא מזה 

אהבת  אלהתכלית לשאוף  עיקרלהורות שאין זה  על כןהנפשות והמדות העליונות. 
בבקשה, למען יעלה הדבר  י אםיווי כהדבר בתורת צ באלא  על כןכסף וזהב, 

ראותם עצמם מסובלים בעושר, ועם זה ידעו  על ידי יתרומםבשלימות. רוחם השפל 
 בתורתהמבוקש, שהרי כל הענינים התכליתיים נאמרו להם  תכלית הואשלא זה 

  .דבר זה נאמר בלשון בקשה והתנצלותציווי ואזהרה, ו
  
  בודת אלילים הלכה ג הלכות ע -) ספר ליקוטי הלכות יו"ד 23(

ָרֵאל ִּביִציַאת ִמְצַריִם, ִּכי זָכּו ְּבכַֹח מֶֹׁשה, ֶׁשהּוא  ְֹ ְוזֶה ְּבִחינַת ּגֶֹדל ָהֲעִׁשירּות ֶׁשּזָכּו יִש
ֹ  - ַהַּדַעת, ְלגַּלֹות ּוְלָהִאיר ַהְּגָונִין ֶׁשְּבֶכֶסף ְוזָָהב. ְוַעל  ל ֵּכן <א יְָצאּו ִמָּׁשם ַעד ֶׁשּנְִצַטּוּו ִלְׁשא

ָמלֹות, ְּכֵדי ְלהֹוִציא ַהָּממֹון ְוָהֲעִׁשירּות ֵמַהְמַדֶּמה, ִמַּפְרעֹה  ְֹ ִמִּמְצַריִם ְּכֵלי ֶּכֶסף ּוְכֵלי זָָהב ּוש
ָרֵאל. ֶׁשֶאְצָלם ְמִאיִרין ַהְּגָונִין ִעָּלִאין ֶׁשְּבֶכֶסף  ְֹ ּוִמְצַריִם ּוְלַהֲחזִירֹו ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה, ְּדַהיְנּו ְליִש

ָרֵאל ְוַעל ְוזָָהב ְֹ יְֵדי זֶה ַּדיְָקא יְָצאּו ִּבְבִחינַת ְוַאֲחֵרי  -, ִּכי ֵאין ַהּגְָונִין ְמִאיִרין ֶאָּלא ֵאֶצל יִש
יְֵדי זֶה ְּבַעְצמֹו  - יְֵדי ָהְרכּוׁש ָּגדֹול, ַעל  -ֵכן יְֵצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול, 'ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול' ַּדיְָקא, ֶׁשַעל 

 י ֶׁשּזָכּו ְלגַּלֹות ַהְּגָונִין ֶׁשְּבֶכֶסף ְוזָָהב ֶׁשֵהם ְּגֻדַּלת ַהּבֹוֵרא,יְדֵ  - יְָצאּו, ַעל 


