בסד.

ושאלה אשה משכנתה

) (1ספר שמות פרק ג
וְשָׁ ַלחְתִּ י אֶ ת יָדִ י ְו ִהכֵּיתִ י אֶ ת ִמצ ְַריִם בְּכ ֹל נִ ְפלְא ֹתָ י אֲ שֶׁ ר ֶאעְשֶׂ ה ְבּק ְִרבּוֹ וְאַח ֲֵרי כֵן
יְשַׁ לַּח אֶ תְ כֶם:
)כא( ְונָתַ תִּ י אֶ ת חֵן ָהעָם ַהזֶּה ְבּעֵינֵי ִמצ ְָריִם ְו ָהיָה כִּי תֵ לֵכוּן ֹלא תֵ לְכוּ ֵריקָם:
)כב( וְשָׁ אֲ לָה אִ שָּׁ ה ִמשְּׁ ֶכנְתָּ הּ וּ ִמגּ ַָרת בֵּיתָ הּ ְכּלֵי ֶכסֶף וּ ְכלֵי זָהָב וּשְׂ ָמֹלת וְשַׂ ְמתֶּ ם עַל
ְבּנֵיכֶם ְועַל בְּנ ֹתֵ יכֶם ְונִ ַצּלְתֶּ ם ֶאת ִמצ ְָריִם:

אמרו לו :ולואי שנצא בעצמנו.
משל לאדם שהיה חבוש בבית האסורים,
והיו אומרים לו בני אדם :מוציאין אותך למחר מבית האסורין ונותנין לך ממון
הרבה,
ואומר להם :בבקשה מכם ,הוציאוני היום ואיני מבקש כלום.
עין איה ברכות א קיד.
 ...עיקר הכונה העליונה של יציאה ברכוש גדול ,הי' כדי לרומם את רוח העם שניתן
בשפל מצב העבדות שנים רבות ,בטבע השפלה נפשו ואינו מבקש גדולות .על כן
ראוי להרגיל נפשו בבקשות גדולות ,כדי שיבא מזה גם כן לשאוף לגדולות במעלות
הנפשות והמדות העליונות .על כן להורות שאין זה עיקר התכלית לשאוף אל אהבת
כסף וזהב ,על כן לא בא הדבר בתורת ציווי כי אם בבקשה ,למען יעלה הדבר
בשלימות .רוחם השפל יתרומם על ידי ראותם עצמם מסובלים בעושר ,ועם זה ידעו
שלא זה הוא תכלית המבוקש ,שהרי כל הענינים התכליתיים נאמרו להם בתורת
ציווי ואזהרה ,ודבר זה נאמר בלשון בקשה והתנצלות.

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ט עמוד א
דבר נא באזני העם וגו' -
אמרי דבי רבי ינאי :אין נא אלא לשון בקשה,
אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשה :בבקשה ממך ,לך ואמור להם לישראל; בבקשה
מכם ,שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב,
שלא יאמר אותו צדיק :ועבדום וענו אתם  -קיים בהם ,ואחרי כן יצאו ברכוש גדול -
לא קיים בהם.

) (23ספר ליקוטי הלכות יו"ד  -הלכות עבודת אלילים הלכה ג
שׁזָּכוּ י ְִש ֹ ָראֵל בִּיצִיאַת ִמצ ְַרי ִם ,כִּי זָכוּ בְּכ ֹ ַח מֹשֶׁה ,שֶׁהוּא
שׁירוּת ֶ
ְוזֶה ְבּחִינַת גּ ֹדֶ ל ָה ֲע ִ
שׁנִּ ְצטַוּוּ ִלשְׁא ֹל
שּׁם עַד ֶ
שׁ ְבּ ֶכסֶף ְוזָהָבְ .ועַל  -כֵּן ֹלא יָצְאוּ ִמ ָ
הַדַּ עַתְ ,לגַלּוֹת וּ ְל ָה ִאיר ַה ְגּ ָונִין ֶ
שׁירוּת ֵמ ַה ְמ ַדמֶּהִ ,מפּ ְַרע ֹה
וּש ֹמָלוֹת ,כְּדֵ י לְהוֹצִיא ַה ָמּמוֹן ְו ָה ֲע ִ
ִמ ִמּצ ְַרי ִם ְכּלֵי ֶכּסֶף וּ ְכלֵי זָהָב ְ
שׁ ְבּ ֶכסֶף
ירין ַה ְגּ ָונִין ִע ָלּ ִאין ֶ
שׁ ֶא ְצלָם ְמ ִא ִ
וּ ִמצ ְַרי ִם וּ ְל ַה ֲחזִירוֹ אֶל ַה ְקּדֻ שָּׁה ,דְּ ַהי ְנוּ ְלי ְִש ֹ ָראֵלֶ .
ירין ֶאלָּא ֵאצֶל י ְִש ֹ ָראֵל ְועַל  -י ְדֵ י זֶה דַּ יְקָא יָצְאוּ ִבּ ְבחִינַת וְאַח ֲֵרי
ְוזָהָב ,כִּי ֵאין ַהגְּ ָונִין ְמ ִא ִ
שׁעַל  -י ְדֵ י ה ְָרכוּשׁ גָּדוֹל ,עַל  -י ְדֵ י זֶה ְבּ ַעצְמוֹ
כֵן יֵצְאוּ בּ ְִרכֻשׁ גָּדוֹל' ,בּ ְִרכֻשׁ גָּדוֹל' דַּ י ְקָ אֶ ,
ַבּוֹרא,
שׁהֵם גְּדֻ לַּת ה ֵ
שׁ ְבּ ֶכסֶף ְוזָהָב ֶ
שׁזָּכוּ ְלגַלּוֹת ַה ְגּ ָונִין ֶ
יָצְאוּ ,עַל  -י ְדֵ י ֶ

ספר שמות פרק יא
)א(
)ב(

ְש ּ ַלח ֶא ְתכֶ ם
משה עוֹ ד ֶנגַע ֶאחָ ד ָא ִביא ַעל ּ ַפ ְרעֹה וְ ַעל ִמ ְצ ַריִם ַאח ֲֵרי כֵ ן י ַׁ
ַויֹּאמֶ ר ה' ֶאל ׁ ֶ
ש ְּלחוֹ ָּכלָ ה ָ ּג ֵר ׁש יְגָ ֵר ׁש ֶא ְתכֶ ם ִמזֶּה:
ִמזֶּה ְ ּכ ַׁ
יש מֵ ֵאת ֵר ֵעה ּו וְ ִא ּׁ ָשה מֵ ֵאת ְרעו ָּת ּה ְ ּכלֵ י כֶ סֶ ף ו ְּכלֵ י זָהָ ב:
ִשאֲ ל ּו ִא ׁ
דַּ ּ ֶבר נָא ְ ּב ָא ְזנֵי הָ ָעם וְ י ְ ׁ

ַויּ ִתֵּ ן ה' ֶאת חֵן ָהעָם ְבּעֵינֵי ִמצ ְָרי ִם גַּם ָה ִאישׁ משֶׁה גָּדוֹל מְא ֹד ְבּ ֶא ֶרץ ִמצ ְַרי ִם
)ג(
ְבּעֵינֵי ַעבְדֵ י פ ְַרע ֹה וּ ְבעֵינֵי ָהעָם:

