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כשהקב"ה מודיע לאברהם בברית בין הבתרים על שעבוד צאצאיו (בר' טו:יג-יד) ,הוא מתמצת את כל
חווית השעבוד בשלושה מוטיבים מרכזיים :האחד ,שלב השעבוד " -גֵר יִהְ יֶה ז ְַרעֲָך בְּ אֶ ֶרץ ֹלא לָהֶ ם
ַארבַּ ע מֵ אוֹת שָׁ נָה"; השני ,ענישת המשעבדים " -וְ גַם אֶ ת־הַ גּוֹי אֲשֶׁ ר ַי ֲעבֹדוּ ָדּן ָאנֹ כִ י",
וַ עֲבָ דוּם וְ עִ נּוּ אֹ תָ ם ְ
והשלישי ,תגמול עם ישראל " -וְ ַאח ֲֵרי־כֵן יֵצְ אוּ בִּ ְרכֻשׁ גָּדוֹל".
כשהקב"ה מתגלה למשה בסנה בסוף תקופת השעבוד הוא חוזר על הבטחתו לדון את הגוי
ת־מצְ ַריִם בְּ כֹל נִפְ לְ אֹ תַ י אֲשֶׁ ר אֶ עֱשֶׂ ה בְּ ִק ְרבּוֹ" (שמ' ג:כ) .כמו כן ה'
המשעבד" :וְ שָׁ ל ְַחתִּ י אֶ ת־י ִָדי וְ הִ כֵּיתִ י אֶ ִ
וּמגּ ַָרת
חוזר גם על החלק האחרון שבהבטחה " :וְ הָ יָה כִּ י תֵ לֵכוּן ֹלא תֵ לְ כוּ ֵריקָ ם וְ שָׁ ֲאלָה אִ שָּׁ ה ִמ ְשּׁ ֶכנְתָּ הּ ִ
וּשׂמָ ֹלת" (שם:כא-כב) ,ולפני מכת בכורות הוא מצווה את משה להוציא זאת
בֵּ יתָ הּ כְּ לֵי־כֶסֶ ף וּכְ לֵי זָהָ ב ְ
לפועלַ " :דּבֶּ ר־נָא בְּ ָאזְ נֵי הָ עָ ם וְ י ְִשׁאֲלוּ אִ ישׁ מֵ אֵ ת רֵ עֵ הוּ וְ אִ שָּׁ ה מֵ אֵ ת ְרעוּתָ הּ כְּ לֵי־כֶסֶ ף וּכְ לֵי זָהָ ב" (שמ' יא:ב).
תכנית זו מתבצעת אחרי מכת בכורות כשהמצרים מגרשים בכוח את בני ישראל ממצרים ,כמו שכתוב:
וּשׂמָ ֹלת" (שמ' יב:לה).
"וּבְ נֵי־ י ְִשׂ ָראֵ ל עָ שׂוּ כִּ ְדבַ ר מֹשֶׁ ה וַיִּ ְשׁאֲלוּ ִמ ִמּצְ ַריִם כְּ לֵי־כֶסֶ ף וּכְ לֵי זָהָ ב ְ
המדרש 1אומר שתכניתו של הקב"ה ,כפי שנאמרה למשה במעמד הסנה ,הייתה ידועה לבני ישראל
מהרגע שחזר משה ממדיין למצרים .ר' חונה בשם בר קפרא דרש שבגלל ארבעה דברים נגאלו ישראל
ממצרים :שלא שינו את שמם ,ולא שינו את לשונם ,ולא אמרו לשון הרע ולא היה בהן פרוץ ערווה.
ההוכחה שלא דיברו לשון הרע מובאת מהפסוק שבפרשתנוַ " :דּבֶּ ר־נָא בְּ ָאזְ נֵי הָ עָ ם" .וכך אומר המדרש:
" את מוצא שהיה הדבר מופקד אצלן כל שנים עשר חדש ולא נמצא אחד מהן שגילה את הסוד ולא נמצא
אחד מהן שהלשין על חבירו" .כלומר ,בני ישראל ידעו כשנה מראש שישאלו ממצרים כלים יקרים ,ולא
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הלשינו לשלטון המצרי על תכנית זו.
לקיחת כלי הכסף והזהב מהמצרים הייתה כה חשובה לתכניתו של הקב"ה ,שהוא ,כביכול ,צריך
היה לשכנע את בני ישראל שייקחו את מחמדי מצרים .חז"ל במסכת ברכות (ט ע"א) מדגישים זאת
היטב:
ַדּבֶּ ר־נָא בְּ ָאזְ נֵי הָ עָ ם  -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 :וַ עֲבָ דוּם וְ עִ נּוּ אֹ תָ ם  -קיים בהם ,וְ ַא ֲח ֵריֵ -כן ֵיצְ אוּ בִּ ְר ֻכש ָגּד ֹול  -לא קיים בהם.
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.
אפשר בהחלט להבין את בני ישראל .אחרי רד"ו שנים בעבודת פרך ,בני ישראל לא היו מעוניינים ברכוש
אלא בחירות .אם הקב"ה הבטיח שייצאו ברכוש גדול ,היו לו דרכים אחרות לקיים הבטחה זו מבלי שבני
ישראל יצטרכו לשאול כלים משכניהם המצריים .בפגישתו האחרונה עם פרעה יכול היה משה לדרוש
נוסף על "גַּם־אַ תָּ ה תִּ תֵּ ן בְּ יָדֵ נוּ זְ בָ ִחים וְ עֹ ֹלת" גם כלי כסף וכלי זהב ושמלות .כמו כן ,אחרי מכת בכורות
* ד"ר מיכאל קנובסקי ,ביולוג ועורך מדעי .דבר התורה מוקדש לעילוי נשמות הוריו פרופ' אליהו קנובסקי וגב' תמר
קנובסקי נ"ע.
 1ויקרא רבה [מרגליות] פרשת אמור פרשה לב.
 2אותו מדרש מובא במכילתא בשם רבי אליעזר הקפר.
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היה פרעה מוכן ,ללא ספק ,לרוקן את אוצרותיו ולהעביר את הכול למשה ,ובלבד שבני ישראל ייצאו
במהירות ממצרים .ועוד ,גם ללא שאילת הכלים התעשרו בני ישראל בביזת הים ,יותר ממה שהוציאו
ממצרים ,כמו שמובא בשם המכילתא 3ברש"י (ד"ה "ויסע משה" ,שמ' טו:כב).
הביטוי "וְ שָׁ ֲאלָה אִ שָּׁ ה" או "וְ י ְִשׁאֲלוּ אִ ישׁ מֵ אֵ ת ֵרעֵ הוּ" היה בעייתי מקדמת דנא ,כי לא מצאנו שאי
פעם החזירו בני ישראל את מה ששאלו .הגמרא (בבלי סנהדרין צא ע"ב) מספרת על משפט שהתקיים
לפני אלכסנדר מוקדון (בין המצרים ליהודים) על החזרת הכלים השאולים .אבן עזרא אכן מפרש על אתר
את המילה "ושאלה" במובן המקובל היום ,ומסביר" :ויש מתאוננים ואומרים כי אבותינו גנבים היו ואלה
הלא יראו כי מצוה עליונה היתה ואין טעם לשאול למה ,כי השם ברא הכל והוא נתן עושר למי שירצה
ויקחנו מידו ויתננו לאחר .ואין זה רע כי הכל שלו הוא" .רשב"ם חולק על ראב"ע ,ואומר" :וְ שָׁ ֲאלָה אִ שָּׁ ה
'שַׁאל ִממֶּ נִּי וְ אֶ תְּ נָה גוֹיִם ַנ ֲחלָתֶ ָך'.
ִמ ְשּׁ ֶכנְתָּ הּ  -במתנה גמורה וחלוטה .שהרי כתב 'וְ נָתַ תִּ י אֶ ת־חֵ ן הָ עָ ם' .כמו ְ
זהו עיקר פשוטו ותשובה לאפיקורסים" .הרב שמשון בן רפאל הירש 4מחזק את הסברו של רשב"ם
ואומר" :למלת 'שאל' לא האיר מזלה .מאות פעמים לפחות היא מופיעה במקרא ומובנה תמיד לתבוע,
לבקש .לעולם לא לקחת בהשאלה .רק פעם יחידה נזכרת היא בהוראה זו" .והוא מסיים" :המשמעות
הברורה היא אפוא לתבוע ,לבקש ובשום פנים לא לקחת בהשאלה".
אין זה משנה כיצד נפרש את השורש "שאל" .עדיין לא ברור למה ציווה ה' על לקיחת הכלים
וּקחוּ ָלכֶם צֹאן" (שמ'
מהמצרים לפני מכת בכורות ויציאת מצרים ,ולא ,לדוגמה ,באותו עיתוי של " ִמשְׁ כוּ ְ
יב:כא) ,בעשירי בניסן.
הרב שמשון בן רפאל הירש 5מסביר שבמכת חושך היו שלושה ימים של חושך מוחלט ,שלא קמו
איש מתחתיו .באותם ימים "היו נוגשי מצרים אסורים באזיקי עיוורון וחסרי אונים" ,וכל ישראלי יכול
היה להיכנס בבטחה לביתו של המצרי ולקחת מכל הבא ליד ,אך למרות תחושת המרירות שהייתה
לישראל נגד המצרים ,הם לא נגעו בדבר .כאשר הוסרה מכת החושך ראו המצרים שלא חסר מאומה מכל
מה שהיה להם .הגדלות הרוחנית והמוסרית שגילו בני ישראל ומנהיגם משה במכת חושך ,ושנתגלתה
למצרים לאחר המכה ,גרמה למצרים להפוך את סלידתם מבני ישראל להערכה ,כמו שכתוב" :וַיִּ תֵּ ן ה'
אֶ ת־חֵ ן הָ עָ ם בְּ עֵ ינֵי ִמצְ ָריִם ,גַּם הָ אִ ישׁ מֹ שֶׁ ה גָּדוֹל ְמאֹד בְּ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם בְּ עֵ ינֵי עַ בְ ֵדי־פַ ְרעֹ ה וּבְ עֵ ינֵי הָ עָ ם" (שמ'
יא:ג) .הטרנספורמציה שעברו המצרים נוצלה על ידי ה' בציווי לבני ישראל לבקש כלי כסף וכלי זהב
ממשעבדיהם ,והמצרים נתנו בחפץ לב את היקר להם כדי לכפר ,ולו במעט ,על מאות שנים של עבדות.
רש"ר הירש מסיים במילים אלו" :משמעותה המוסרית הנעלה של הבטחת 'וְ ַאח ֲֵרי־כֵן יֵצְ אוּ בִּ ְרכֻשׁ גָּדוֹל',
ניתן ללמדה מאופן קיומה".
אני רוצה להציע כאן פירוש נוסף .ראב"ע מסביר שהסיבה שמשה ,מושיעם של ישראל ,גדל בבית
פרעה ולא בבית הוריו הייתה "להיות נפשו על המדרגה העליונה בדרך הלימוד והרגילות ולא תהיה
שפלה ורגילה להיות בבית עבדים" 6.משה היה צריך להוציא ממצרים עם של עבדים ,שאבותיהם ואבות
אבותיהם היו גם הם עבדים .אם משה היה גדל גם הוא בבית עבדים ,כושר ההנהגה שלו היה נפגע .כמו
שהבאנו לעיל ממסכת ברכות ,בני ישראל רצו לברוח ממצרים ,בגלל קשיי העבדות ,כמה שיותר מהר .אם
בני ישראל אכן היו יוצאים בחיפזון ,הם היו נשארים בגדר עבדים בהרגשתם ,וכל מצרי היה נשאר
בעיניהם כאדון .בתחילת פרשת "בחֻ קֹ תי" אומר הקב"הֲ " :אנִי ה' ֱאֹ-להֵ יכֶם אֲשֶׁ ר הוֹצֵ אתִ י אֶ תְ כֶם מֵ אֶ ֶרץ
ִמצְ ַריִם ִמהְ יֹת לָהֶ ם עֲבָ ִדים וָאֶ ְשׁבֹּר מֹ טֹת עֻלְּ כֶם וָ אוֹלְֵך אֶ תְ כֶם קוֹמ ֲִמיּוּת" (ויק' כו:יג) .את המילה "קוממיות"
מפרש רש"י על אתר" :בקומה זקופה" .הציווי שציווה ה' את משהַ " :דּבֶּ ר־נָא בְּ ָאזְ נֵי הָ עָ ם וְ י ְִשׁאֲלוּ אִ ישׁ
מֵ אֵ ת ֵרעֵ הוּ וְ אִ שָּׁ ה מֵ אֵ ת ְרעוּתָ הּ כְּ לֵי־כֶסֶ ף וּכְ לֵי זָהָ ב" (שמ' יא:ב) היה כדי לזקוף את קומתם של בני ישראל.
לא עוד יהיו המצרים אדונים ובני ישראל עבדים ,אלא ישראל יהיו שווים בין שווים; איש מאת רעהו
ואשה מאת רעותה .אם לפני כן היה העבד הישראלי ירא לגשת לבית המצרי אדוניו ,אפילו בשביל
עבודות של עבדות ,עכשיו יהיה אותו ישראלי חייב לצעוד בראש זקוף לאותו בית ולבקש ,או אפילו
לדרוש ,את הכלים היקרים ביותר שיש למצרי בבית .אין זה משנה באיזה רכוש ייצא הישראלי מבית
המצרי ,שכן "אחרי המעשים נמשכים הלבבות" ,ואחרי מעשה כזה יהלך הישראלי בגב זקוף כבן חורין
אמתי.
הקב"ה הבטיח לאברהם שייצאו ברכוש גדול והוא קיים את הבטחתו בין במצרים בין בביזת הים,
אבל קיום צו ה' כמה שעות לפני היציאה ממצרים  -הוא שגרם להם לצאת ביד רמה.
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מכילתא דרבי ישמעאל בא מסכתא דפסחא פרשה יג.
רש"ר הירש על התורה (בתרגומו של זאב ברויאר) ,עמ' כה.
על הפסוק "דבר נא" (שמות יא:ב).
בפירוש הארוך ,ד"ה "ולא יכלה עוד הצפינו" (שמות ב:ג).
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