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Part 1: The Promise 
 
 רמב"ם הלכות חמץ ומצה נוסח ההגדה  )1

 . בזמן הגלות כך הואנוסח ההגדה שנהגו בה ישראל 
 

 רמב"ם הלכות חמץ ומצה נוסח ההגדה ) 2
ברוך שומר הבטחתו לישראל עמו, ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מחשב את הקץ 

ויאמר  )בראשית ט"ו(לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו בין הבתרים, שנאמר 
ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות   לאברם

 . גדול ואחרי כן יצאו ברכוששנה וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי 
 

 טו  -פרק טו פסוק יג   (פרשת לך לך)בראשית ) 3
ם  א ָלֶה֔ ֹ֣ ֶר֙ץ ל ע ִּכי־ֵג֣ר׀ ִיְהֶי֣ה ַזְרֲע֗� ְּבֶא֙ ַע ֵּתַד֜ ם ָיֹד֨ ע ַוּיֹ֣אֶמר ְלַאְבָר֗ ם ַאְרַּב֥ ַוֲעָב֖דּום ְוִעּ֣נּו ֹאָת֑

ה ן  .ֵמ֖אֹות ָׁשָנֽ דּו ָּד֣ ר ַיֲעֹב֖ ן ֵיְצ֖אּו ִּבְרֻכׁ֥ש ָּגֽדֹול ְוַג֧ם ֶאת־ַהּ֛גֹוי ֲאֶׁש֥ ִכי ְוַאֲחֵרי־ֵכ֥ ה  :ָאֹנ֑ ְוַאָּת֛
ה ה טֹוָבֽ ר ְּבֵׂשיָב֥ י� ְּבָׁש֑לֹום ִּתָּקֵב֖  :ָּת֥בֹוא ֶאל־ֲאֹבֶת֖

 
 פסוק יד רש"י בראשית פרק טו ) 4

 :, כמו שנאמר (שמות יב לו) וינצלו את מצרים בממון גדול  -ברכוש גדול 
 
 רד"ק בראשית פרק טו פסוק יד ) 5

אחרי תשלום ארבע מאות שנה יצאו מן העבודה   -ואחרי כן יצאו ברכוש גדול 
 . חלף עבודתם אשר עבדוםבממון רב 

 
 פרק יא פסוק ב ) (פרשת בא שמות ) 6

הּו ַּדֶּבר־ָנ֖א   ת ֵרֵע֗ יׁש׀ ֵמֵא֣ ם ְוִיְׁשֲא֞לּו ִא֣ י ְּבָאְזֵנ֣י ָהָע֑ ֶסף ּוְכֵל֥ ּה ְּכֵלי־ֶכ֖ ת ְרעּוָת֔ ְוִאָּׁש֙ה ֵמֵא֣
ב  .ָזָהֽ

 
 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ט עמוד א ) 7

אמרי דבי רבי ינאי: אין נא אלא לשון בקשה, אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשה: בבקשה  -דבר נא באזני העם וגו' 
אותו צדיק: ועבדום וענו   כלי זהב, שלא יאמרממך, לך ואמור להם לישראל; בבקשה מכם, שאלו ממצרים כלי כסף ו

 . לא קיים בהם -קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול   -אתם 
 
 
 

The Exile Promise…. 

…to Avraham 
They will leave loaded. 

The Promise will help 
A rest in peace. 
Important for ethical 
monotheism that GC will 
be rich? 

Alluding to a Moral 
Issue? 

Concern for the 
Promise and the 
Promisee 
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 קיום ההבטחה לאברהם  –שמות רבה פרשה ג סימן יא ) 8
מה שאמרתי לאברהם: "ואחרי כן יצאו   –"ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים והיה כי תלכון, לא תלכו ריקם"  

בכדי שלא יהא פתחון  . אני עתיד לעשות אתכם לחן בעיני מצרים כדי שישאילום וילכו מלאיםברכוש גדול", 
 .לא קיים בהם –או ברכוש גדול"  קיים בהם, "ואחרי כן יצ –: "ועבדום וענו אותם"  לאברהם אבינו לומר פה

 
 כב -) שמות פרק ג פסוק כא 9

: ְוָׁשֲאָלה לֹא ֵתְלכּו ֵריָקםְוָנַתִּתי ֶאת ֵחן ָהָעם ַהֶּזה ְּבֵעיֵני ִמְצָרִים ְוָהָיה ִּכי ֵתֵלכּון 
 .ָזָהב ּוְׂשָמ�ת ְוַׂשְמֶּתם ַעל ְּבֵניֶכם ְוַעל ְּבֹנֵתיֶכם ְוִנַּצְלֶּתם ֶאת ִמְצָרִיםִאָּׁשה ִמְּׁשֶכְנָּתּה ּוִמָּגַרת ֵּביָתּה ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי 

 
 פסוק ב רש"י שמות פרק יא ) 10

(בראשית טו יג)   שלא יאמר אותו צדיק אברהםאין נא אלא לשון בקשה, בבקשה ממך הזהירם על כך   -דבר נא 
 ועבדום וענו אותם קיים בהם, (שם יד) ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם:

 
 לו - ) שמות יב:לה11

ְּבֵעיֵני ִמְצַרִים ַוַּיְׁשִאלּום ן ָהָעם ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו ִּכְדַבר ֹמֶׁשה ַוִּיְׁשֲאלּו ִמִּמְצַרִים ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָמ�ת: ַוה' ָנַתן ֶאת חֵ 
 ַוְיַנְּצלּו ֶאת ִמְצָרִים: 

 
 תהלים פרק קה פסוק לז )  12

 ַוּיֹוִציֵאם ְּבֶכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל:  
 And He brought them forth with silver and gold; and there was none that stumbled among His tribes. 
 

 רד"ק תהלים פרק קה פסוק לז  ) 13
 לא היה אחד בהם שהיהויוציאם, טעמו לישראל שזכר למעלה. ואין בשבטיו כושל, שנים עשר שבטים שהיו עם רב 

 : כושל ועני, אלא כולם יצאו בכסף וזהב לרוב 
 

However…Keep in Mind if this was just a Money Grab, What’s the Value? 
 

 פסוק עב  תהלים פרק קיט )14
ֶסף  ב ָוָכֽ י ָזָה֥ ַאְלֵפ֗ י� ֵמ֝ י ֽתֹוַרת־ִּפ֑   :ֽטֹוב־ִל֥

The law of Thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. 
 

 יב  -פרק יד פסוק י (פרשת לך לך)בראשית )  15
ָּמה   ה ַוִּיְּפלּו־ָׁש֑ ם ַוֲעֹמָר֖ ֶל�־ְסֹד֥ ר ַוָּיֻנ֛סּו ֶמֽ ת ֶּבֱאֹר֙ת ֵחָמ֔ ֱאֹר֤ ים ֶּבֽ ֶמק ַהִּׂשִּד֗ ְוֵע֣

סּו: ָרה ָּנֽ ים ֶה֥ ִּיְקחּו ֶאת־ָּכל  ְוַהִּנְׁשָאִר֖ ׁשַו֠ כּו: ־ְרֻכ֨ ם ַוֵּיֵלֽ ה ְוֶאת־ָּכל־ָאְכָל֖ ם ַוֲעֹמָר֛    ְסֹד֧

Promise Reinforced 

Continuously Celebrated 

Playing Down Materialism 

First Time Says 
Rechush: Ironically - 
Back to Sedom? 
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 העמק דבר בראשית פרק יד פסוק יב  )16
והוא יושב בסדם. כ"ז מיותר, ללמדנו שלא תאמר דלוט היה אז במערכי 

אותו, אף על גב  מלחמה ושבוהו, לא כן, אלא יושב אז בסדם ומ"מ לקחו 
קחו אותו, ומזה מבואר דכונתם היתה להרגיז  שלא הלכו לסדום לבוז כמש"כ, מ"מ בשביל זה ביחוד הלכו לסדום ול 

 את אברם: 
 

 הכתב והקבלה בראשית פרק יד פסוק יב  )  17
שהוא נמרוד לרבותינו, והוא אשר חרץ משפט מות על אברם 

ואין  להפילו בכבשן האש באור כשדים על ששיבר האלילים,
.אברם את הכעס למען רכושו ואת  אותו  שבו לוט את מצאו כאשר לכןשנאה כשנאת הדת,   

 
 ) במדבר רבה (וילנא) פרשה יג סימן כ (פרשת נשא)  18

ים ועל אלו ואלו נאמר (שיר /השירים/ א) כך היתה ביזת הים גדולה משל מצר
 תורי זהב נעשה לך זו ביזת הים עם נקודות הכסף זו ביזת מצרים

 
 רש"י שמות פרק טו פסוק כב  ) 19

הסיען בעל כרחם שעטרו מצרים סוסיהם בתכשיטי זהב וכסף ואבנים טובות, והיו ישראל מוצאין אותם  -ויסע משה 
שנאמר (שיר השירים א יא) תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף,כ   וגדולה היתה ביזת היםי מביזת מצרים,בים,ט 

 :לפיכך הוצרך להסיען בעל כרחם
 

Why the Need for so much Excess? 
Do we have any ceremony to remember this gift that Dovid, Shlomo AND THE HAGGADA 

Reference? 
 
https://www.commentary.org/articles/jesse-kellerman/let-my-people-go-to-the-buffet/  
A memoir of a life spent in Passover hotels. 
The attempt to subjugate the senses through sheer quantity finds its purest expression in a 
place called the Tea Room. The name conjures up an English seaside inn, with scones and 
cucumber sandwiches and Earl Gray in a strainer. But at the Passover hotel, there is no tea in 
the Tea Room; or, if there is, you can’t find it, obscured as it is by soaring heaps of nuts, dried fruits, and 
kosher-for-Passover chocolate. Open at all times save during official meals, the Tea Room makes it 
possible to spend every waking moment of a Passover program eating. In recent years some programs 
have begun setting up more than one Tea Room, putting, for example, a satellite Tea Room out by the 
pool. And the menu has grown. Where they once offered only junk food, many Tea Rooms now feature 
meat grilled to order, Viennese tables, full bars stocked with non-grain alcohol, and more mixers than a 
high-end stereo emporium. 

To Punish Avraham: Why 
would A care about the $? 

Assumed that A Cared & 
manifestation of Hatred- But why 
did it matter “out of Mitzrayim? 

First Serving was 
Just the Beginning 

Is this 
it? 

https://www.commentary.org/articles/jesse-kellerman/let-my-people-go-to-the-buffet/
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Part 2: Justifications for Despoiling Egypt 
Still haven’t discussed Goals & Halachic Impact 

 
 אבן עזרא שמות ג:כב)  20

. ואין  כי מצוה עליונה היתהויש מתאוננים ואומרים כי אבותינו גנבים היו. ואלה הלא יראו, 
. ואין זה רע, כי הכל  , כי השם ברא הכל, והוא נתן עושר למי שירצה ויקחנו מידו ויתננו לאחרטעם לשאול למה

 א שלו הו
 

  סנהדרין דף צא עמוד אמסכת ) 21
… שוב פעם אחת באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון, אמרו  

ף וזהב תנו לנו כס   –לו: הרי הוא אומר: "וה' נתן את חן העם בעיני מצרים וישאלום" 
אמר גביהא בן פסיסא לחכמים: תנו לי רשות ואלך ואדון עמהן  –שנטלתם ממנו.  

ם: הדיוט שבנו ניצחתם, ואם אני אנצח ִאְמרּו לה –לפני אלכסנדרוס, אם ינצחוני 
כם. נתנו לו רשות והלך ודן עמהן. אמר אותם אמרו להם: תורת משה רבינו ניצחת 

אמר להן: אף אני לא  –אמרו לו: מן התורה.  –להן: מהיכן אתם מביאין ראייה? 
אביא לכם ראייה אלא מן התורה. שנאמר: "ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 

, ששיעבדתם במצרים שלשים שנה וארבע תנו לנו שכר עבודה של ששים ריבוא  –וארבע מאות שנה" שלשים שנה 
אמרו לו: תנו לנו זמן שלושה ימים. נתן להם זמן,  –מאות שנה. אמר להן אלכסנדרוס מוקדון: החזירו לו תשובה! 

וברחו, ואותה שנה שביעית היתה. בדקו ולא מצאו תשובה. מיד הניחו שדותיהן כשהן זרועות, וכרמיהן כשהן נטועות   
 

 רשות הר"ן הדרוש האחד  ) ד22
The way God acts is to bring "counsel from afar" to make His 
enemies fall into our hands and to avenge Himself of them ... He 
wished to punish all the Egyptians by the means they had used to 
commit evil against Israel (i.e., since they drowned the Israelite boys 

in the water, they too were drowned in the water) ... and He wished to bring about a situation 
where they themselves, OF THEIR OWN CHOICE, would enter the water and die there. 
 

Balancing the Yosef Ledger 
 אמת ליעקב שמות פרק יג פסוק יט פרשת בשלח 

 
Gift out of Friendship, Guilt or Fear 

Rav Saadya Gaon Shemot 11:1 
 

No Issue 

Remuneration, 
Reparations of 
centuries of 
Unpaid Wages & 
Suffering (Many 
Rishonim   & 
Acharonim) 

Punishing the 
Masses- Willing 
Executioners 

https://www.sefaria.org/Sanhedrin.91a?lang=he&utm_source=mayim.org.il&utm_medium=sefaria_linker
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 רשב"ם שמות פרק ג פסוק כב  ) 23
.  [כתוב] ונתתי את חן העם. כמו שאל ממני ואתנה גוים נחלתך, שהרי במתנה גמורה וחלוטה -ושאלה אשה משכנתה 

 זהו עיקר פשוטו ותשובה למינים
 

Antiquities of the Jews - Book II 
CONTAINING THE INTERVAL OF TWO HUNDRED AND TWENTY YEARS.  

FROM THE DEATH OF ISAAC TO THE EXODUS OUT OF EGYPT. 
  
Accordingly, he called for Moses, and bid them be gone; as supposing, that if once the Hebrews 
were gone out of the country, Egypt should be freed from its miseries. They also honored the 
Hebrews with gifts; (27) some, in order to get them to depart quickly, and others on 
account of their neighborhood, and the friendship they had with them.  
 

Swap for Possessions and Land Left Behind 
Chizkuni Shemot 11:2 

 
 הגדה של פסח לריטב"א ד"ה ברוך שומר )  24

. היא הבטחת דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש  ברוך שומר הבטחתו לישראל וכו'
הענק תעניק לו  . וזכר למצוה זו אמר הכתוב בדין עבד עברי (דברים ט"ו) גדול

', ופירש רש"י שלכך מברכים את ה' בירידת האבות למצרים, לפי שכשם  וכו
שמברכים על הטובה כך מברכים על הרעה. שהקב"ה מחשב את הקץ. מיום הגזירה 

  .לעשות כמו שגזר
 

  טו-פסוק יגדברים פרק טו ) 25
ֹ  ם:ְתַׁשְּלֶחּנּו ָחְפִׁשי ֵמִעָּמ� לֹא ְתַׁשְּלֶחּנּו ֵריקָ ְוִכי   ֱא�ֶהי� ִּתֶּתן לֹו:  ה'� ּוִמָּגְרְנ� ּוִמִּיְקֶב� ֲאֶׁשר ֵּבַרְכ� אנְ ַהֲעֵניק ַּתֲעִניק לֹו ִמּצ

 י ְמַצְּו� ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַהּיֹום: ֱא�ֶהי� ַעל ֵּכן ָאֹנכִ  ה'ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוִּיְפְּד� 
  

   יג פסוק טורש"י דברים פרק ) 26
 והענקתי ושניתי לך מביזת מצרים וביזת הים, אף אתה הענק ושנה לו:  -וזכרת כי עבד היית  
  

27) https://torahmitzion.org/learn/severance-compensation-jewish-israeli-law-5777/  
Curiously, despite the ethical gap between compensation and appreciation, when Mr. Yigal Alon, then Minister 
of Labor, introduced the severance compensation law in the Knesset in 1963, he alluded to the above mentioned 
biblical law as the basis for the Israeli law: “compensation to a dismissed worker is perhaps the first social right 

Severance 
Gratitude Gift- 
Even if No 
Suffering 

http://www.earlyjewishwritings.com/text/josephus/ant2.html#EndNote_ANT_2.27b
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the workers in this country have attained…in continuation to ancient Jewish tradition of bestowal to the slave 
who has fulfilled his period of enslavement” 
Very recently, an amendment to the Israeli law has been proposed. Its essence is that workers not entitled to 
severance compensation will by law receive a “termination of employment” grant. If this amendment is 
adopted, the Israeli law will incorporate both ethical perceptions of severance pay: compensation and gratitude. 
 

 ספר החינוך מצוה תפב )  28
משרשי המצוה למען נקנה בנפשנו מדות מעולות יקרות וחמודות, ועם הנפש היקרה והמעולה נזכה  
לטוב, והאל הטוב חפץ להיטיב לעמו, והודנו והדרנו הוא שנרחם על מי שעבד אותנו ונתן לו משלנו  

 בתורת חסד מלבד מה שהתנינו עמו לתת לו בשכרו, ודבר מושכל הוא, אין צורך להאריך בו.  
 
29) Severance Pay in  the State of Israel 
Thus, the Supreme Court of Israel, in considering the antiquity of the above custom, 
stated: "It is common cause that the principle of severance pay is rooted in the 
scriptural duty of ha'anakah" (pdr, 5:275; 17, pt. 2:1255). The lack of statutory 
guidance led to many difficulties in the application of the custom. In 1963 the Severance Pay Law was enacted 
by the Knesset, with emphasis on the fact that the fundamental idea of this law derived from traditional Jewish 
law. severance pay – social obligation, not salary.As stated, the Rabbinical Court held that there are halakhic 
grounds for the duty of giving advance notice prior to an employee's dismissal or, alternatively, to provide 
compensation for dismissing an employee without prior notice (19/2535, 3 pdr 272; 4 pdr 126). In 2001, the 
Prior Notice of Dismissal or Resignation Law 2001, was enacted. This law establishes the employer's duty to 
give an employee prior notice of his/her impending dismissal within a certain prescribed period of time, as well 
as the employee's duty to give his employer prior notice a certain period of time prior to resigning. The law also 
provides that an employer dismissing an employee without prior notice is required to pay the employee an 
amount equivalent to his regular salary for the period of time prescribed, and that an employee who resigned 
without prior notice must pay his employer a penalty for the period during which the notice was not given.  
[Menachem Elon (2nd ed.)] 

 
 עמוד אדף על הדף מסכת סנהדרין דף צא ) 30

 :בספר "דרך שיחה" (ח"א פ' בא) עה"פ דבר נא באזני העם וגו' כלי כסף וכלי זהב (י"א, ב'). כתב
", כי מדוע נידונו המצרים בשני שאלה: בספר "פרשת דרכים" עמד כבר בעל ה"משנה למלך

בה מיניה" (עיין הרי "אין אדם מת ומשלם", וגם בבן נח נאמרה ההלכה של "קים ליה בדר  ממון ומיתה, -העונשים 
 .)תוס' ע"ז דף ע"א ע"ב

 .מבואר שזה היה תשלום על עבודתם במצרים, ולא שייך על זה קלבד"מתשובה: במסכת סנהדרין (צ"א, א') 
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31) R Zalman Sorotzkin (1881-1966, Poland, Israel) 
“ נא   implies a request” (Berachos 9).  Why did God have to ask Israel to borrow 
silver and gold?  Did they so abhor wealth? 
The Midrash explains that B’nei Yisrael had to borrow this silver and gold, lest 
Abraham say that God had failed to keep His promise to send them out with ‘great possession’ (Bereishis 
15:14).  Yet, without Abraham, would God have reneged on his promise?   This question stood unresolved until 
modern times.  With the Allied victory at the end of the Second World War, the issue arose of reparations for 
Jewish property stolen and destroyed in Germany and wherever else the cursed Nazis tread as they murdered 
over six million European Jews.  The question of whether to accept such reparations divided the Jewish 
people.  Some argued, “Shall our murderers inherit us?”  Others said, “The Jewish people must never negotiate 
with these evildoers.  Why should the nations say we have taken ransom for our brethren whose blood was shed 
like water? ”Now we are more capable of understanding our ancestors’ feelings before leaving Egypt.  There 
were, to be sure, many among them whose children had been killed by the Egyptians, who had no interested 
whatsoever in negotiating with their torturers and murderers.  As for the wealth they stood to receive, they 
considered it like a ransom from their children who had been case into the river or used as building materials in 
the walls of Pithom and Ramses.  They favored taking nothing.  Others argued that Israel deserved 
compensation for 210 years of slave labor.   
God understood the Jews’ bitterness and rage over their children, slaughtered to provide blood from Pharaoh’s 
bath.  Hence, He did not command B’nei Yisrael to take their neighbors’’ silver and gold vessels.  He only 
asked them to.  Despite their hesitation to touch it, God still had to fulfill His promise to Avraham, lest he say 
that God had fulfilled the part about their becoming slaves…but not the part about their attaining great 
possessions.   

אינו מובן. וכי אין הקב"ה רוצה לקיים הבטחתו, אלא כדי שלא יאמר אותו   –צדיק  וגם הטעם, כדי שלא יאמר אותו
עד שפירשו הזמן הזה, שבו עלתה שאלת השילומים מגרמניה צדיק? דבר זה נשאל לחכמים ולא פירשוהו, 

רוצחיה   –בעד רכוש ישראל, ששדדה ושהחריבה בארצה ובכל מקום שדרכה כף רגלם הטמאה של קלגסיה  הארורה
 שהרגו יותר מששת מיליון מאחב"י יושבי ארופה. 

20th Century 
Issue- See Nazi 
Billionaires 
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Part 3: Is there Rechush Gadol at the Seder? 
No, but maybe only for practical reasons. 
 
32) Rav Amital Bo 5750 
https://www.etzion.org.il/en/tanakh/torah/sefer-shemot/parashat-bo/removing-sparks-egypt 
We must obviously pay attention to the literal meaning of the words, but at the same time another aspect of this 
request may carry its own message. Of course, the significance here is more far-reaching than simply the 

financial level. (As the well-known joke goes: Why, on the Seder night, are we so 
careful to recreate and remember the 'maror,' but make no such tangible memorial to 
the wealth which we took out of Egypt? Because the 'maror' has remained in our 
memory, but nothing at all has remained of the wealth...) 
 

 ף גליון אשכול יוס )  33
מובא בספרים שהגרי"ז נשאל על כך בילדותו מאביו הגר"ח מבריסק זצ"ל, והשיב בדרך צחות שזכר לחירות אנו  

עושים כי עדיין אנו בני חורין, ואין אנו עבדי פרעה. אבל זכר לרכוש אין עושים, כי עכשיו לא נשאר לנו כלום מאותו  
 הרכוש הגדול שקיבלו ישראל במצרים.

 
34) https://hamodia.com/2019/02/04/harav-zevulun-hamburger-ztl/ 
ברוך שומר הבטחתו לישראל וכד ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה וכד ואחרי כן יצאו ברכוש גדול א ידוע שפעם 

הלוי   שאל מרן הגאון מאור הגולה רבי יוסף בער גאב"ד דבריסק זצ"ל זיע"א את בנו הגאון רשכבה"ג מק רבינו חיים
טעם אנו עושים בליל הסדר זכר למה שמררו המצרים את חיי אבותינו  זצ"ל זיע"א שהיה רבי חיים ילד קטן מה 

לרכוש גדול שהוציאו ישראל ממצרים אין אנו עושים באכילת מרור וכן באכילת החרוסת זכר לטיט ואילו זכר 
  ש הגדול לאוהשיב לו ר' חיים הטיט והמרור לא פסקו עדיין מאתנו ואילו הרכו 

 
 ב -אסעיף   -שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תעב הקדמה )  35

יהיה שלחנו ערוך מבעוד יום, כדי לאכול מיד כשתחשך; ואף אם הוא בבית : סעיף א
בשביל התינוקות שלא ישנו, אבל לא יאמר המדרש, יקום מפני שמצוה למהר ולאכול 

  .קידוש עד שתחשך
, ויכין מקום מושבו שישב בהסיבה יסדר שלחנו יפה בכלים נאים כפי כחו :סעיף ב

הגה: ואפילו עני שאין לו כרים, ישב על הספסל (מרדכי ריש פרק ערבי  דרך חירות.
 )פסחים

 
 מגן אברהם סימן תעב ס"ק ב ) 36

 בכלים נאים. כל השנה טוב למעט בכלים נאים זכר לחורבן חוץ מליל פסח ירבה בכלים נאים
 ומהרי"ל לא היה משתמש במשכנות של עכו"ם כ"א בפסח 

Yes? 
Is this only for 
time 
preservation? 
Only to act as 
Free? 

Beyond? 

The Joke! 

https://www.etzion.org.il/en/tanakh/torah/sefer-shemot/parashat-bo/removing-sparks-egypt
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 ) פסח חסידי (הלכות ומנהגי חב"ד עם הנהגות הרבי מוגשיים בצורה קצרה ותמציתית) אות עט 37
היין היה בתוך קנקני כסף (והרבי עצמו השתמש בבקבוק זכוכית  על שולחן ה"סדר" אצל הרבי, 

עטוף בשקית נייר שעמד לידו) אך לא היו על השולחן כלי כסף לנוי או סתם "כלים נאים" 
אדמו"ר הצמח צדק אמר לכלתו הרבנית רבקה (אשת אדמו"ר מוהר"ש) שבפסח צריך  שאינם לצורך הסעודה [

כאשר הרבי ערך  הזהב שבבית, זכר לרכוש הגדול שהי' ביציאת מצרים.על השולחן את כל כלי הכסף ו להניח
 את הסדר בביתו של אדמו"ר מוהריי"צ עמדה על השולחן קערת הכסף של אדמו"ר הזקן].

 
Additional Sources (still haven’t explained goal/value of Rechush Gadol) 

Back to Shulchan Aruch- Opinion of Vilna Gaon 
Items beyond Heseiba- Heseiba should establish Freedom 

Rechush Gadol is further Manifestation of Cherut and has additional Halachic Impact-
Silver…. 

 
 באור הגר"א אורח חיים סימן תעב סעיף ב  )38

 :'כמ"ש עבדא דמפיק כו שזהו בכלל דרך חירותיסדר. 
 

 פסחים (חבורת דרשו ה' ועוזו ליקוואוד, רב אהרן ניוברגר) –) אהל רמ"א 39
  דאנו צריכים לעשות זכר לא רק להחירות אלא גם להרכוש גדול וזהו הענין זאת שכתב לנו המחבר"כ ראינו וא

של דצריך לסדר שלחנו יפה בכלים נאים וכו' והא דצריך שלחן של עשירות לזכר לרכוש גדול וחלק של שלחן 
וא"כ י"ל דזהו כוונת הרשב"ם עשירים הוא שהשלחן יהא ערוך באופן שכל אחד יכול להסב וזה דין בהשלחן עצמה. 

בהשלחן דגם עני צריך לעשות שלחן של מלכים ולפ"ז כשהזכיר שלחן דכוונתו הוא דהמשנה דיבר לגבי דין 
(וכידוע דברי הגרי"ז דששאלו  עכשיו רכוש גדולשל המשנה מובן מאוד דגם עני דלא הוי עשיר ואין לו  החידוש

אביו הגר"ח בילדותו למה אין זכר לרכוש גדול והשיב לו הגרי"ז בדרך שחוק דזכר לחירות אנו עושין דעדיין בני 
  אעפ"כ צריך לסדר שלחנוחורין אנן אבל זכר לרכוש לא עושים דעכשיו לא נשאר לנו כלום מאותו רכוש גדול)  

. ואולי יש לפרש הענין כזה, דהנה ה צריך מטה שזה הוי חלק מעריכת השלחן. אבל זה הסיבהבאופן עשירות ולז
יש לדייק בזה דהרשב"ם הביא הענין של שלחן דמה ענין שלחן אצל הסיבה (ועי' בגר"ח על הש"ס דגם מדייק בזה  

ן של המחבר הוא (תע"ב  ומפרש בענין אחר) והנה כד מעיין בלשון השלחן ערוך דיוק זאת הוי בולט יותר, דהלשו
סעיף ב) יסדר שלחנו בכלים נאים כפי כחו ויכין מקום מושבו שישב בהסיבה דרך חירות ע"כ, דהנה המחבר הביא דין  

זה של הסיבה לבאר האופן שמסדר שלחנו. ולכאורה ביאור הדבר הוא כזה, דע' בביאור הגר"א שם (אות ג) וז"ל  
עכ"ל והנה הגאון מפרש דהמקור לסעיף זאת הוא מדברי הגמ' לקמן   כו'שזהו בכלל דרך חירות כמ"ש עבדא דמפיק 

קטז. אמר ליה רב נחמן לדרו עבד' עבדא דמפיק ליה מרי' לחירות ויהיב ליה כספא ודהבא מאי בעי למימר ליה וכו' 
 וביאור דברי הגר"א שמעתי ממורינו המשגיח שליט"א והוא דר' נחמן לא הזכיר רק חירות. 

 
 

Interesting 
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 מאמר חמץ לרשב"ץ אות קכב ) 40

ויהא לו מוכן שולחן [אחד] קטן מעוטר בכלים נאים משום זה אלי ואנוהו (שמות טו, ב)  
התנאה לפניו במצות (שבת קלג ב). והלא לפני מלך בשר ודם עושין כן. שנאמר ויכינו את  

 המנחה (בראשית מג, כה) שעטרוה בכלים נאים (רש"י שם). כ"ש לפני מלכו של עולם. 
 

 (אבן העזר ב) סימן קלז  שו"ת חתם סופר חלק ד)  41
במה שהי' משמש במשכונו של נכרי להתקשט בו לדעת מהרי"ל דמייתי מג"א רס"י תע"ב ומ"ש מג"א שם דפעם א' 
בשנה אינם מקפיד הגוי כבר השיג בחק יעקב דמהרי"ל לא השתמש בהם רק העמידם על השולחן לשמוח בראייתם 

והאמנם לדינא כבר נהגו העם כדעת   ר וישאילום וינצלוובחידושי אמרתי שגם זה לא עשה אלא בליל פסח זכ
להתיר תשמיש משכונות של גוי ובכל זאת נ"ל  הט"ז וש"ך ופר"ח בי"ד סי' ק"כ וכן הסכים שם חק יעקב לדינא 

א שאין שום סימן מהטבעת דלמא האי גברא ערק לעלמא ובשעת בריחתו החזי' המשכונו לגוי בעל חובו ונגשו  הכ
ו ומיד הגוי הי' הטבעת הזה במשכנתא או בפקדון ביד הישראל הזה השני הנמצא באופן שעל סימני לפרוע לו ופרע ל

 .הכלי' אין לבנות שום בנין
 

  ויגד משה) 42
אופן עריכתו  ב טור ושלחן ערוך סימן תע"ב סעיף ג כתבו יסדר שלחנו יפה בכלים נאים כפי כחו  וכתב הב"ח שכן  

כתבו המחברים והטעם עצמו כאילו הוא לפי שאמרו חייב אדם לראות בעצמו יצא משעבוד 
מצרים פכ"ל וסנה בפשטות כוונתו כדי להראות חירות וכן כתב בביאור הגרא ובש"ע הרב 

יף ו וזה לשון השל"ה הק ריש מסכת פסחים ד"ה ויחזור ונעתק כן בספר אליה רבה וזוטא  סע
יתנהגו הוא ואשתו כמלך ומלכה ובני ביתו כבני מלכים ויכינו כלי כסף ריש סימן תפ"ו 

ובנדי משי ורקמה מכל מה שחננם השם יתברך והכל כדי להראות לכל שמחת לבו  וזהב 
אין צריך להוציא כל כליו לחון אלא כל מה שמסדר יהיו כלים  בחסדו של מקום עכ"ל ולפי זה 

נאים כפשטות לשון השלחן ערוך אמנם מדברי המהרי"ל מובא במגן אברהם סק ב ובחק יעקב ס"ק ד שאפילו כלים  
הממושכנים בידו מפכו"ם שאסור להשתמש בהם מותר להשים על שלחן מיוחד לשמוח בראייתם עיי"ש נראה דיש 

גם שאר כליו הנאים אפילו אותן שאינו צריך לתשמישו בליל זו כדי לשמוח בראייתם וכן מנהג בית   להוציא ולסדר
זקיני הגאון הצדיק מוה"ר אשר אנשיל ז"ל אבדקע"י סערדאהעלי הי"ד וכן ראיתי בספר מנהגי חתם סופר סימן י אות  

 י"ב שכתב ג"כ כל הכלים הן 
To use or SHOW  סופר סימן י אות י"ב שכתב ג"כ כל הכלים הן להשתמש בהם והן שהעמידו על השלחן

לנוי כולם היו של כסף ומצאתי כעת בספר קיצור ש"ע סימן קי"ח סעיף ז שכתב מפורש שאפילו הכלים שאין צריכין 
לסעודה יסדרם יפה על השלחן לנוי זכר לחירות ועיין עוד בכורים פרק ג משנה ג ומשנה ח ובספר דבר יום ביומו כ"ה  

כסלו סוף ד"ה ומדליקין גם י"ל דסוא זכר לרכוש גדול שהגיענו בחסדי השם יתברך כשיצאנו ממצרים שהיה  
מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים   חדשאין לך כל א בכורות דף ה ע"בכדאיתא במסכת    גדולה ועצומה עובה

 לובים פירש רש"י מעולים טעונים נכספה וזהבה של מצרים 
 

Looking for 
Earlier and 
Explicit 
Source 

Important 
Pre-WWII 
Pesach 
Halachic 
Work 



Pesach 5783: Defining a Wealthy Nation 
 

Page 14 

ושמחתי על זה וע"ע ספר השיחות התש"ה ליל א דפסח איות חשוב ראיתי כעין זה בספר שער המלך ריש חלק ב שער 
ואמרתם זבח פסח סוף פרק ה שכתב המציוה בחג זה יותר מן כל המועדים ללבוש בגדים נאים ומכובדים וכלים נאים 

לו ישאל מחבירו ואם יש א שאינו לשאול  בביתו לזכר וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות לכן אף מי שאין 
לראש בפסקא דעריכת שלמן הטהור אות א כתב יכין כלים נאים   םמחמת בושה את פתח לו יוכו עכ"ל וכן בהגדה חיי

כפי אשר תשיג ידו זכר ושאלה אשה משכנתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות וגם על ההבטחה לאחרי כן יצאו ברכוש 
כן כתב בספר חוקת הפסח ולפי זה יוטעם יותר מה שכתבו בשם מוהרי"ל דלא היה משתמש במשכוניות  גדול 
בשאלה בימים האלה ובזמן הזה  ולזכרון קיא אתי ממה שלקחו מהמצריםבפסח להוא מכוון טפי  עממים כי אםשל 

עכל וע"ע לקמן סי ו אות ו ל"ה אך ובכלל י"ל שיש חשיבות מיוחלת לכסף וזהב בליל זו על פי מה שכתב בספר בני  
 יששכר לניסן מאמר מ יאות יו עיי"ש ואין להאריך  

 
 Century  th18(רב חיים פאלגי) ) עריכת שלחן הטהור 43

זכר ושאלה אשה משכנתה כלי כסף וכל זהב ושמלות  יכין כלים נאים כפי אשר תשיג ידו 
. ולפי"ז על ההבטחה דאחרי כן יצאו ברכוש גדול דנתקיים כ"כ בס' חוקת הפסח וגם

יוטעם יותר מ"ש בשם מוהרי"ל דלא היה משתמש במשכונות של עממים כ"א בפסח עיין בס'  
חק יוסף סי' תע"ב ובאה"ט שם דהוא מכוון טפי ולזכרון קא אתי ממה שלקחו בשאלה מהמצרים בימים האלה ובז"ז 

למורינו ורבינו מוהרי"א ז"ל וכתב    ועיין בס' קצור של"ה דצ"ד ע"ר ובפ"מ אות נק"ט ויע"ל אות יב"ק ובס' ראש יוסף
וס"ע ובח"י דבכל השנה טוב למעט בכלים נאים זכר לחורבן חוץ מליל פסח דירבה בכלים נאים יע"ש ובבאה"ט שם 

  ולהורות דרך חירות השעה צריכה לכך להרבותוהטעם נראה דמשום אם לא אזכרכי כבר אנו עושים ע"י האכילה. 
 בכלים נאים. 

Beit Din of SA16th ce 
 44)  הגדה של פסח חקת הפסח : דיני ליל הסדר ופירוש רחב על ההגדה / למו"ר... משה ב"ר חיים פיזאנטי, 

ונלוה אליו פירוש... הרב שלמה ברוך, מחכמי יוון באותו  א"י בדור... ר' יוסף קארו,מחכמי 
הדור ; ... יוצא לאור [באותיות מרובעות]... עם מבואות, הערות וביאורים על ידי יעקב שמואל 

יוכר ש לדקדק למה והגר וכו ואומר מאן דכפין תקנו לומר כן בליל פסח יותר מבשאר  .שפיגל
ראה לי כהוא י בהיות שחג הפסח הוא זכר אתה וביתך ימים טובים דבכלם נאמר ושמחת בחגך ונ

לרכוש גדול ולכן צריכים אנו לרחם על העניים והלוי שהטעם שיצאנו מעבדות לחירות ומעניות 
כמו שהש"י ולכן אחר שזכר ריחם עלינו בזמן הזה העניות שהיה  ולקרוא אותם על שולחננו

ן תכף ומיד אמר מאן דכפין יתי ויכול וכו ש לדקדק זכי ה לאבותינו במצרים שמזה הצד היו אוכלים לחם עוני לכ
 הלחם וי הכפל ונראה לי שבא לרמוז הוא קשה להתעכל ולכן אין אוכלים אותו  

 
 אילת השחר שיר השירים פרק א פסוק יא )  45 

שפ"ח מנ"ל  עם נקודות הכסף. פרש"י שהיה בידך כבר שהוצאת ממצרים שגדולה היתה ביזת הים מביזת מצרים. עי' 
שגדולה היתה דכשם שיש הפרש בין כסף לזהב וכו', ואפשר להוסיף בזה דברי הרמב"ם שהביא הב"י (או"ח סימן  

קי"ג) דכסף זה מין אחר כלל והמשבח על כסף במקום זהב אין זה מאותו מין שבח כלל עי"ש, ובאמת מה הי' התועלת  
, מה המעלה בדבר הזה  ממונם ולא קרע לנו את הים דיינו לבנ"י מעשירות זו, וכן במה שאומרים אילו נתן לנו את
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ב א') שמשה אמר להקב"ה בשביל שנתן לנו את ממונם, ובפרט שזה גרם להם לעשיית העגל כדאמרו בברכות (ל"
 :כסף וזהב שהשפעת להם לישראל עד שאמרו די הוא שגרם שעשו את העגל

 
 

 פרק יא פסוק ב  )(פרשת בא אילת השחר שמות)  46
 :חפצים ללא צורך כלל  ולא

יל"ע אם הי' מצוה לשאול מהמצריים ומי שלא שאל ביטל מצוה (לשמוע לדברי הנביא) או 
שזה הי' רשות, והנה בסוטה (י"ג א') איתא בא וראה 

כמה חביבות מצות על משה רבינו, שכל ישראל  
בביזה והוא נתעסק במצות, ואם נאמר שזה נתעסקו 

הי' מצוה א"כ הרי גם כל ישראל התעסקו במצוה, 
ועוד דלהלן (י"ב ל"ה) כתוב שעשו כדבר משה, ואם 

זה הי' מצוה למה לא כתוב שעשו כדבר ה' (אמנם באוה"ח שם נראה שזה הי' 
 :) מצוה

נתקיימה המצוה, ולא הי' מצוה להרבות והנה אפי' אם זה הי' מצוה, מ"מ יתכן שע"י שאילת חפץ אחד כבר 
ועוד יתכן  לשאול כמה חפצים, ולפי"ז י"ל שגם משה שאל חפץ אחד ואח"כ הלך להתעסק עם ארונו של יוסף,

שאפי' אם הי' מצוה לשאול, מ"מ לא הי' מצוה לקחת את הדברים עמהם אלא יכלו להשאירם במצרים, ואף על פי 
 :ו צדיק וכו', מ"מ זה לא נוגע לגוף המצוהשטעם המצוה הי' בכדי שלא יאמר אות

https://aish.com/rabbi-shteinman-humble-giant / 

Rabbi Shteinman was born in 1913 near the Polish-Lithuanian border. Just prior to World 
War Two and faced with forced induction into the Polish Army, he fled to Switzerland. He 
eventually landed in a refugee labor camp and was the only member of his family to 
survive the war; both his parents, and all five brothers, were killed during the Holocaust. 
He arrived in Israel in the early 1950s, and for six decades slept on the original plank-
board and thin mattress issued by the Jewish Agency. 
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Part 4: Who Needs It? 
 
47) Shiur HaRav ZT'L on Parshas Bo (1966 Moriah) 
See Siach Hagrid p.47 “Ownership as Sign of Freedom” 
(c) Dr. Israel Rivkin and Josh Rapps, Edison N.J.  
Apparently, the intent of Hashem was that the objects taken by Bnay Yisrael 
should be given to them without reservation (Matanah Gemurah, see Rashbam, 
Shemos 11:2). Why was it necessary for Bnay Yisrael to demand 
these things. 1)What Chazal intended to indicate was that Pharaoh did not consider 
Bnay Yisrael a bona fide nation, therefore he saw fit to enslave them…Property 
ownership is an extremely important and fundamental right and principle 
according to the Torah…Property, material possessions, gives a man self-esteem 
and self-value. It also commands respect from others.  
2) On the other hand, a slave has no property of his own, for whatever he 
acquires belongs to his master. Hashem told Moshe that "When you shall leave, 
you shall not leave empty handed" (Shemos 3:21). Had Bnay Yisrael left Egypt 
without material possessions and wealth, they would have still been looked on 
as slaves. 
Therefore, Hashem asked them to demand from the Egyptians items of value as 
payment for their years of service. These items were to be taken from their 
neighbors and house mates, for they were the ones who had taken away their 
property and self-dignity in the first place. (The Rav noted that when the Jews were liberated form the 
concentration camps after the Second World War, they went to the surrounding towns to retrieve their stolen 
property from the local populace who so eagerly took it from them.) "And I will give the favor of this people" 
etc. (ibid) The Egyptians will come to see you as a nation, a people with dignity and no longer look upon you as 
slaves. Some might have thought that the Egyptians chased the Jews out of Egypt because they had become 
lepers. The Torah tells us just the opposite: that they left with tremendous self-respect and dignity. One 
aspect of this self-respect was their departing with great material wealth, Rechush Gadol. "V'nitzaltem 
Es Mitzrayim" (Shemos 3:22): Rashi explains V'nitzaltem as derived from the verb to save. That is to say 
that you shall save something for yourself when you leave: you shall save your dignity and earn great 
respect in the eyes of the Egyptians. …. 
3) A Jew living in a more affluent Egyptian neighborhood would take more wealth from his neighbors 
than the Jew who lived in a less affluent area. Hashem wanted the Jews to distribute the wealth more 
equitably. This was an extreme act of Chesed, charity, that bound the people and demonstrated their sense of a 
common destiny. …After the Jews left Egypt, Hashem asked them to give up a part of their 
wealth to build a Mishkan for Hashem (V'yikchu Li Trumah) (Shemos 25:2). A freed slave, who has had 
nothing of his own, finds it extremely difficult to willingly give up any part of his newfound possessions. To 
show that they were truly free men and women, Bnay Yisrael had to demonstrate their willingness to give 

Need Resources 
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up some of their own wealth for a higher cause. Bnay Yisrael answered this call, particularly the women, 
who were most eager to part with their finest jewelry for the sake of building the Mishkan of Hashem. 
As it says that the women came forward with greater zeal than the men, "Vayavou ha'anashim al h'nashim" 
(Shemos 35:22). 
 

 של הרב קוק  מאמר לפרשת בא  -רכוש גדול: למה? ) 48
מדוע עניין היציאה ברכוש גדול ממצרים כל כך חשוב עד 

שהובטח מראש לאברהם אבינו והוזכר כמה פעמים? וכי לא די  
 לישראל שייגאלו וייצאו ממצרים? להם 

 06/02/2017 ,הרב נחום בוצ'קו
והשאלה עולה מאליה: מדוע עניין היציאה ברכוש גדול ממצרים 

מה פעמים? וכי לא די להם לישראל  כל כך חשוב עד שהובטח מראש לאברהם אבינו והוזכר כ 
 שייגאלו וייצאו ממצרים? 

שאלה זו מצטרפת לתמיהה שנתעוררה בעקבות הברכה שהקב"ה מברך את אברהם אבינו  
הראשונה, בה נגלה אליו ומצווהו "לך לך מארצך... ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך",   בהתגלות

הי מטרת הליכתו של אברהם לארץ ישראל? ועוד מצאנו, כשירד וכי זו בממון". -שם: "ואברכך  ומפרש רש"י
אברהם אבינו למצרים בגלל הרעב שהיה בארץ, עלה משם ברכוש גדול: "ויהי לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות  

 ואתונות וגמלים", בבחינת מעשה אבות סימן לבנים! מדוע עניין הרכוש כל כך חשוב ועקרוני? 
 (עין אי"ה, ברכות א פסקה קיד) שכדי שעם ישראל יוכל להשפיע על אומות העולםמסביר הראי"ה קוק 

  מתורתו ומהנהגותיו צריכה האומה הישראלית שיהיו לה דרכי גישור כלפיהם, ולכן הכרח המציאות הוא
כבר  -אבי האומה הישראלית  -שיהיה לה מערך כלכלי איתן וחזק בתחילת בניית האומה. לכן אברהם אבינו 

 כזה, וכן עם ישראל מייד שיצא ממצרים היה צריך להתרגל למושגים האלה.   היה
וכך כותב הראי"ה קוק: "ולפעול על עמים רבים צריך גדולת הנפש ושאיפה גם כן לרכוש ומקנה וקנין, שעי"ז 
מצב מתקרבים עמים רבים זה לזה ולמדים איש מדרכי רעהו. ע"כ ע"י אהבת הכסף, שמזה בא מקנה וקנין כשהוא ב

 הגון לעשות עושר במשפט, מביא ג"כ לידי התכלית המבוקשת להאיר אור ד' ע"י ישראל בעולם".
אין זה סוד שברוך ד' זכינו בשנים האחרונות לכך שהמצב הכלכלי של מדינת ישראל מתפתח מיום ליום, 

צריכים לעשות כל   , וכו'. אנוובעולם כולו מתפלאים על המדינה הקטנה שמקדמת את העולם כולו עם המצאותיה
 שביכולתנו כדי שהמצב הכלכלי הזה אכן יביא "לידי התכלית המבוקשת להאיר אור ד' ע"י ישראל בעולם".

 
RSW from Rav MW 

 ) אמת ליעקב 49
אצל אבל הענין יתבאר יפה ע"פ משל. נער אחד השכיר עצמו להיות משרת 

ואחר כלות הזמן נתן לו הבעה"ב בשכרו שטרי כסף, ולא רצה המשרת   בעה"ב,
לקבל את המעות האלה רק שיתן לו מטבעות של כסף או של נחושת דוקא לא של  

. מה עשה הבעה"ב שלח לקרוא לאבי המשרת ואמר לו ראה נא ידידי האם יש  נייר
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אמת הדבר כי המעות טובות הן מאד אבל רק בעיני   רמיה בהמעות שאני נותן לבנך. ויען אבי הנער ויאמר לו
. הלא לאמונה אם אנכי הייתי המשרת אצלך ולידי תתן המעות ודאי הייתי מקבל בעין יפה, כי אשיג תמורותן המבין

לא כן זה הנער הוא עבד אצלך ובא בשכרו. עליך ראוי לתת לו מעות שהוא יבין חין ערכן והוא  מטבעות כחק 
שנתגלגל    הנמשל כי באמת כוונתו יתברך עם הרכוש גדול על התכלית הנכבד. מעות של כסף מבין רק על אינו

  תורהע"י גלות מצרים כמאמר רשב"י ע"ה שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל וכלם לא ניתנו אלא ע"י יסורין 
דום וענו אותם קיים אבל אותו צדיק יאמר ועבוא"י ועוה"ב. א"כ עיקר הרכוש גדול מוסב על ענינים רוחניים. 

היינו בהעובדים עבודה קשה. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם כלומר ודאי אני מבין מהות  בהם, 
הרכוש גדול. אבל העובדים ההם אינם מבינים מאומה. הם לא יבינו רק אם תתן להם מטבעות פשוטות אשר 

תם קיים בהם. מה שהרגישו מאד מרורות העבודה. . וזהו כדי שלא יאמר אותו צדיק ועבדום וענו או לכסף לכסף
ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם לפי השגתם: ועוד יתכן בזה בשום לב אל מה שדייקו ז"ל כדי שלא יאמר כו'  

קיים בהם ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם. אשר מלת בהם פעמים הוא לאין צורך. והוא ע"פ משל לאחד  
להיות מתפרנס מאשר יהיה טבח (סארווער בלע"ז) ומחלק המנות במשתה להקרואים וכדי להתלמד  שעלה בדעתו  

 הדבר שאל מאותם הרגילים לבוא על כל סעודה ועל כל שמחה להגיד לו סדר עריכת קדימוצ המאכלים. 
 

  פסים ויקרא פרשת בחקותיכתונת ) 50
הגם דהעיקר הוא ברוחני לברר  ,לא קיים בגשמיואחרי כן יצאו ברכוש גדול 

שיקיימו י, מכל מקום שלא יאמר אותו צדיק לכך בבקשה מהם רכוש נצוצי קר
 .על ידי שישאלו כסף וזההרכוש גם בגשמי 

  
 צפנת פענח שמות פרשת בשלח ) 51

הוא סוד    ) וילקט יוסף את הכסף הנמצא במצרים,ונראה לי דמבואר בכתבי האר"י זלה"ה מ"ש (בראשית מז, יד
בירור ניצוצין כו', יעו"ש. וכן מה שנאמר (שמות יב, לו) וינצלו את מצרים הוא סוד בירור  
ניצוצות כו', שהוא רכוש גדול שהבטיח השם יתברך לאברהם ואח"כ יצאו ברכוש גדול כו' 

מידי פשוטו שיצאו ברכוש (בראשית טו, יד), יעו"ש. אמנם אני כתבתי שאין מקרא יוצא 
, והגשמי הוא על דרך השאלה, שהוא י וברוחני, הגם שעיקר הוא הרוחניגדול בגשמ

 מושאל מתואר הרוחני על בירור הניצוצין כו', 
למצרים. הכוונה בזה ניצוצי הקדושה שהיו בכל הארצות   יא רעב בכל הארץ, כדי להביא רכוש גדולעל כן הב 

  .הביאם הש"י למצרים כדי שיעלום בני ישראל ממצרים
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52) Removing the Sparks from Egypt 
Based on Likkutei Sichot volume 3 pp. 823-827.By Yitzi Hurwitz 

What is so important about this wealth that it is the 
purpose of the Egyptian exile 
The Collection of Holy Sparks 
Kabbalah and Chassidus tell us of a world that 
existed before this one, called Tohu. The light of that 
world was too great, and it shattered. The pieces of 

that world were incorporated into our world, Tikkun, in the form of 288 
spiritual sparks that are hidden in the physical. Our job is to extract those great 
sparks and raise them up to G‑d. We do this by using the physical for Torah 
and mitzvahs, to serve G‑d. When we finish collecting all these sparks, when 
all the lights of Tohu will be incorporated into the vessels of Tikkun, Moshiach 
will be hereIt is obvious that these sparks are very great, and it takes many of us and much effort to extract one 
of these sparks.In Egypt there were 20210 of these sparks that the Jewish people took out with them. That is why 
they were there to begin with. This was the "great wealth" that G‑d promised Abraham, and that was worth 
staying in oppressive bondage longer for. The physical manifestation of these sparks were in the form of gold, 
silver, etc. 
 
53) RAV AMITAL (2003) - The Best of other Cultures can be part of our Redemption. 
Adapted by Dov Karoll (Rav Rimon as well) 
The Ari z"l explained that when we speak of the possessions that God insisted that the Jewish people take from 
Egypt, we are not referring (only) to physical items. God wanted the Jewish people to take with them the 
positive aspects of Egyptian culture and to integrate them, to "raise the sparks.”The Jewish people would 
not, of their own accord, take anything from Egypt. They would want to be completely free of any 
remnants of Egypt. Therefore, God pleaded with Moshe to make sure that the people would take the 
good aspects of Egypt with them. This idea is also applicable to our contemporary situation. There are many 
aspects of Western culture that are valuable, while there are many others that are not. It is crucial to 
discriminate between the positive and the negative values, and to appropriate the former. Sometimes the very 
same institutions have both positive and negative aspects, and these must be weighed against each other. For 
example, it is debatable whether democracy is an ideal system of government. In a democratic system, 
every person has an equal say in government, which has both its advantages and its disadvantages. One 
way to express this is that it means that the most sensible people have just as much of a say as do the 
biggest fools.The Supreme Court is another example. The very idea of checks and balances within the 
government, the notion that not everything decided by the government is automatically right, is a 
valuable notion. However, the idea of leaving decisions of policy and values to an unelected and 
unaccountable group is dangerous. The idea of a free press, which is free of government censorship, can be 
valuable. It helps uncover corruption and can keep people more honest. The public can make more informed 
decisions if it has greater knowledge of what is going on. However, this, too, can be abused with inappropriate 

https://www.chabad.org/search/keyword_cdo/kid/20754/jewish/Yitzi-Hurwitz.htm
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/296601/jewish/The-Fallen-Sparks-of-Tohu.htm
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/296601/jewish/The-Fallen-Sparks-of-Tohu.htm
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speech, such as lashon ha-ra and rekhilut.Thus, the important task of appropriating what is good in Western 
culture is not a simple one, and requires much consideration and siyata di-Shemaya on our part. 
 

 ]של תורה אות [ה פרי צדיק ויקרא קונטרס עמלה -ר' צדוק הכהן מלובלין ) 54
בשיר השירים רבה (א', נ"ה) גדולה ביזת הים מביזת מצרים שנאמר (שיר השירים א',  

פירוש דרכוש גדול שהבטיחו לאברהם על  י"א) תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף.  
בניו אין הכוונה על רכוש עולם הזה דלא באלה חפץ אברהם אבינו ע"ה שמסר  

ובקשתו גם על זרעו אחריו  נפשו על קידוש ה' ועל זה היה כל השתדלותו כל ימיו  
מי שהולך במדותיו שנשרש  דעל כן אמר לו כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחק (נדרים ל"א א) כי לא נחשב לזרעו אלא  

דאהבה  הרכוש גדול הוא רכוש הנפש כידוע  בו ממנו אמונת ה' יתברך ואהבתו שהוא מדת אברהם אבינו ע"ה. וזהו  
חמדה וחשק ואהבה כמו נכסוף נכספתי. ונאמר (תהלים ק"ה,  וכסף לשון  .  דמצפון זהב יאתה   ויראה נקרא כסף וזהב 

 .ת מצרים הגיעו לשתי מדות אלו ועל ידי זה ואין בשבטיו כושל ל"ז) ויוציאם בכסף וזהב וגו' כי ביציא 
 
55) Abraham’s Journey 156-157    93-95  ימי זכרון (more kabbalistic) 

There were many, and there are still birds of prey that swoop down on us. “And 
Abraham chased them away.” It is not only the concrete Abraham who lived 
thousands of years ago who did so. It is also Abraham the symbol, Abraham the 
revolutionary. It is the Abraham who could wait and patiently expect a son at the 
age of a hundred. Here he received a prophecy, a tragic revelation, a message of 

suffering, of martyrdom and frustration, and of endless waiting, four hundred years for redemption from slavery 
and oppression. But, on the other hand, the berit bein ha-betarim conveys a message not so much of 
redemption as of spiritual survival, of being able to wait endlessly until the final day arrives. “And He said 
unto Abram, Know of a certainty that your seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve 
them; and they shall afflict them four hundred years, and also that nation, whom they shall serve, will I judge; 
and afterwards shall they come out bi-rekhush gadol, with great substance” (Gen. 15:13–14). 
Rekhush gadol does not mean a few silver cups borrowed from the Egyptians. It was not gold, not silver, 
not cloth, but a spiritual treasure: the experience of suffering: both suffering, on the one hand, and 
resistance, tenacity, and heroic strength on the other. This is symbolized by having the three animals cut 
up in the center—this is complete enslavement, oppression, martyrdom—and still have the birds soaring 
high. 

 הערות הגרי"ש אלישיב מסכת ברכות דף ט עמוד ב)  56
נראה  שלא יאמר אותו צדיק". וכו'.  "  הבטחת ברכוש גדול כיצד נתקיימה 

פשוט, שהבטחת הקדוש ברוך הוא שיצאו ברכוש גדול קאי על התורה  
וא"כ מה שאמר הקדוש ברוך הוא הטעם משום שלא יאמר    , שזהו הרכוש האמיתי הר סיני    והמצוות שיקבלו אח"כ על 

כיון שאת הרכוש גדול יקבלו במתן תורה, רק שעד לזמן זה לא יאמר אותו צדיק  אותו צדיק ולא משום הבטחתו הוא  
ובזה נראה נמי ליישב, מה שמקשים העולם מפני מה עושים זכר לקושי השיעבוד וזכר לחרות ואין עושים    .'וכו 

 .דול, אלא שאחר מתן תורה אי"צ זכר לכך כיון שחיים אנו כל ימינו ברכוש גדול זכר לרכוש ג 

Will Leave Egypt 
with Identifying 
with Yearning for 
Hashem (Chinuch 
on Sefira) 

RAV – A Great 
Legacy Emerging 
from Despair 

We Have Rechush Gadol 
today- No Need for Zecher 
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 עניינים ענין יז  -קובץ תשובות הרב אלישיב חלק ה )  57

התקוה והבטחון הם על  ... ההלכה מקפת כל מצעדי גבר מישראל והוא רכוש גדול
האנושי מצפה ומקוה על האור של המחר. הרי העם היהודי לפי  העתיד. אם כל המין 

הנסיונות שעברו עליו, כל שכן שאצלו כל זמן קיומו הרי זה בתקותו (על כן נקוה לך  
ל, תילי תילים של  אך כבר בהווה לעם ישראל יש רכוש גדו   .לראות מהרה וכו') לראות את קוי האור של המחר

צעד וצעד, בכל מקצועות החיים. והלכות אלו נותנות הוראות מפורטות לכל אחד ואחד  הלכות מקופלות ומקפת על כל 
 ) מהיהודים... (חסר המשך

 
 58)  תפארת שלמה דברים פרשת נצבים 

הנה הפי' רכוש הוא המצות אשר רכשו וכן הנפש אשר עשו מכח קדושת המצות עד היום כי כן כתיב צדק לפניו יהלך.  
עמהם ויצאו ללכת ארצה כנען כי הכל מעלין לארץ ישראל כל המצות עולין דרך שםלכך כל המצות הלכו  .  

 
 

 פסוק עב  תהלים פרק קיט)  59
ֶסף  ב ָוָכֽ י ָזָה֥ ַאְלֵפ֗ י� ֵמ֝ י ֽתֹוַרת־ִּפ֑   :ֽטֹוב־ִל֥

 The law of Thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. 
 

60) Adorning The Seder Table- Machaneh Hachareidi Belz 
There were many ways how Tzaddikim adorned their seder tables. The holy Chasam Sofer used vessels made 
from pure silver. Rebbe Hillel of Kolomaya adorned his seder table with the manuscripts of divrei Torah 
which he had written, explaining. Dovid Hamelech states in Tehillim, "Tov Li- Toras Pi'cha mei'alphei 
zahav v'kessef - You Torah is worth to Me more than all the gold and silver!" 
See https://www.jta.org/2023/03/21/united-states/inside-the-auction-house-driving-the-rare-
book-craze-in-the-orthodox-world 
 
61) Rav Elyashiv Weekly- Family Rechush at the Seder 

היו בביתו שני בקבוקי זכוכית עתיקים שהביא איתו אביו ההומלע'ר רב מרוסיה, עם בקבוקים אלו היה מפאר את  
 ר, האחד ליין והשני למיץ ענבים. שלחן ליל הסד 

 
 בלק  -ערבי נחל במדבר חקת ) 62

והוקשה לרז"ל מה הרעש הזה, הלא כבר נתקיים הבטחת רכוש גדול, לזאת ביארו שלא  
קיים בהם  יאמר אותו צדיק ועבדום וענו אותם קיים בהם דייקא, ששבט לוי לא נשתעבד, ויצאו ברכוש גדול לא 

 .דייקא, רק במשה רבינו ע"ה, והבן כי הוא ענין נכון בע"ה

Foundational 
Philosophy 
of Yahadut! 

What Do we put on the Table? 

What we take 
with us on Road 
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גם כל המצות   , יקח דייקא, ר"ל לא לבד שהצדיק עושה מצות אלא לוקחוזהו מאמר שלמה ע"ה חכם לב יקח מצות
מובטח לו  שהאחרים עושין. ובאמת לא לגמרי יצוייר דבר זה אפילו בצדיק היותר גדול, שהרי כל השונה הלכות 

 .וכאמור, לכן אמרו זה משה רבינו ע"ה, שהוא לקח כל הנ"ק של כל ישראל
 
63) Fear No Evil (Natan Sharansky) 
I didn't want to do anything on the day I received the telegram, nor on the following day, but then I 
remembered the psalm book.  I opened it and immediately decided that I must read all 150 of the Psalms – not 
sometime in the future but starting today. 
The print was very tiny, and my eyes began to hurt… I began to copy the Psalms in large letters onto a sheet of 
paper, which took at least an hour for each one.   
I can't say that I understood the Psalms completely, but I sensed their spirit and felt both the joy and the 
suffering of King David, their author… I especially liked Psalm 23: "Though I walk through the valley of the 
shadow of death I will fear no evil, for You are with me…." And Psalm 27 was a particular comfort to 
me: "Do not forsake me, do not abandon me, O God, my deliverer.  Though my father and mother 
abandon me, the Lord will take me in…" 
For forty days I copied the Psalms and read them.  Finally, through reading these Psalms, I thought continually 
about Papa, Mama, and Avital, about the past and the future, and about the fate of our family… My feelings of 
grief and loss were gradually replaced by sweet sorrow and fond hopes. 
This small book of tehillim a gift from his wife right before he went into captivity provided Sharansky with new 
hope during the long years of his captivity. And now on his release he was committed to never being separated 
from it again. 

 
 שמחה חלק ג פרק סח (רב טייכטל) אם הבנים )  64

אמשול לך משל אחי! ואספר לך מעשה שאירע לי לעצמי ובדידי הוי עובדא בברחי ממדינה של גיהנם להציל את   עוד
נפשי הערמה לא יכולתי ליקח עמי שום חבילה של חפצים ולא הצלתי עמי שום דבר רק 

מוכרח הי' להניח כי כך הי' אופיה של  תפילין של רש"י לחוד ואפילו תפילין של ר"ת
כי  ההברחה שלא ליקח כלום עמו אבל תפילין דרש"י לא הנחתי כי לא הי' אפשר לי להפרד מהם

ועוד בילדותי עוד קודם מלחמת העולם   תמורה היותר גדול שבעולם כי אין לי להם לרכוש לי עולין המה
והנחתים לכתוב אצל הסופר המפורסם צדיק תמים ר' חיים סופר ממונקאטש ז"ל גלל כן הם  הראשון רכשתי אותם

וכשבאתי לכאן עיר הבירה הי' חסר לי תפילין דר"ת וטלית   ואין אני זז בלא הם אף זיז כל שהוא חשובים לי מאד
רב בביה"מ לינת   ישראל דוד מרגליות שלעזינגער ב הגאון צדיק תמים בנש"ק מו"הוהנני מכיר תודה לידידי הר

צדק דפה שבהשתדלותו נתן לי בע"ב נכבד ויר"ש מו"ה חיים מרדכי שטערן נ"י תפילין דר"ת מאד נאים ומהודרים  
 ממש החי' את נפשי בזה

 

Thanks RM 

https://www.sefaria.org/Psalms.23?lang=he-en
https://www.sefaria.org/Psalms.27?lang=he-en
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