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 שמות פרק יא

ד ֶנַגע ֶאָחד ָאִביא ַעל ַפְרעֹּה ְוַעל ִמְצַרִים ַאֲחֵרי ֵכן ְיַשַלח ֶאְתֶכם ִמֶזה ְכשַ ( א) ֶשה עוֹּ ָוק ֶאל מֹּ ְלחוֹּ ָכָלה ָגֵרש ְיָגֵרש ֶאְתֶכם ַויֹּאֶמר ְיקֹּ
ָוק ֶאת ֵחן ָהָעם ְבֵעיֵני ( ג) :ת ְרעּוָתּה ְכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהבַדֶבר ָנא ְבָאְזֵני ָהָעם ְוִיְשֲאלּו ִאיש ֵמֵאת ֵרֵעהּו ְוִאָשה ֵמאֵ ( ב) :ִמֶזה ַוִיֵתן ְיקֹּ

ד ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְבֵעיֵני ַעְבֵד  ל ְמאֹּ ֶשה ָגדוֹּ  : י  ַפְרעֹּה ּוְבֵעיֵני ָהָעםִמְצָרִים ַגם ָהִאיש מֹּ
 י "רש

בבקשה ממך הזהירם על כך שלא יאמר , אין נא אלא לשון בקשה - דבר נא( ב) :כולכם ישלח, כליל( כלה), גמירא - כלה( א)
 :ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם( שם יד), ועבדום וענו אותם קיים בהם( בראשית טו יג)אותו צדיק אברהם 

 
 שמות פרק יב

ֶשה ַוִיְשֲאלּו ִמִמְצַרִים כְ ( לה) ָוק ָנַתן ֶאת ֵחן ָהָעם ְבֵעיֵני ִמְצַרִים ( לו) :ֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב ּוְשָמֹלתּוְבֵני ִיְשָרֵאל ָעשּו ִכְדַבר מֹּ ַויקֹּ
ָוק ( מא) ...: ם ַוְיַנְצלּו ֶאת ִמְצָרִיםַוַיְשִאלּו ת ְיקֹּ ַוְיִהי ִמֵקץ ְשֹלִשים ָשָנה ְוַאְרַבע ֵמאוֹּת ָשָנה ַוְיִהי ְבֶעֶצם ַהיוֹּם ַהֶזה ָיְצאּו ָכל ִצְבאוֹּ

 : ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
 י "רש

אף הן היו חשובות להם מן הכסף ומן  - ושמלת :וישאלו איש מאת רעהו( לעיל יא ב)שאמר להם במצרים  - כדבר משה( לה)
טול שנים , אתה אומר אחד. אף מה שלא היו שואלים מהם היו נותנים להם - וישאלום (לו) :והמאוחר בפסוק חשוב, הזהב

מגיד שכיון שהגיע הקץ לא עכבן המקום  - ויהי בעצם היום הזה' ויהי מקץ שלשים שנה וגו( מא) :ורוקינו - וינצלו :ולך
ובחמישה עשר , בחמישה עשר בניסן נולד יצחק, בחמישה עשר בניסן באו מלאכי השרת אצל אברהם לבשרו, כהרף עין

 :בניסן נגזרה גזירת בין הבתרים
 

 ב"ע-א"מסכת ברכות דף ט ע
לך , בבקשה ממך: אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשה, אין נא אלא לשון בקשה: אמרי דבי רבי ינאי -' דבר נא באזני העם וגו

קיים  -ועבדום וענו אתם : אותו צדיק | שלא יאמר, שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב, בבקשה מכם; ואמור להם לישראל
, משל לאדם שהיה חבוש בבית האסורים. ולואי שנצא בעצמנו: אמרו לו. לא קיים בהם -רי כן יצאו ברכוש גדול ואח, בהם

הוציאוני , בבקשה מכם: ואומר להם, מוציאין אותך למחר מבית האסורין ונותנין לך ממון הרבה: והיו אומרים לו בני אדם
 .היום ואיני מבקש כלום

 
 בראשית פרק יג פסוק י

ָר ַוִישָ  ָוק ֶאת ְסדֹּם ְוֶאת  ֲעמֹּ ָוק ְכֶאֶרץ ִמְצַרִים א לוֹּט ֶאת ֵעיָניו ַוַיְרא ֶאת ָכל ִכַכר ַהַיְרֵדן ִכי ֻכָלּה ַמְשֶקה ִלְפֵני ַשֵחת ְיקֹּ ה ְכַגן ְיקֹּ
ַער  :בֲֹּאָכה צֹּ

 י "רש
 - כארץ מצרים :לאילנות - 'כגן ה :היה אותו מישור - ואת עמורה את סדום' לפני שחת ה :ארץ נחלי מים - כי כלה משקה

 (:י ב)על שהיו שטופי זמה בחר לו לוט בשכונתם במסכת הוריות , ומדרש אגדה דורשה לגנאי. עד צער - באכה צער :לזרעים
 

 בראשית פרק טו
ַע ֵתַדע ִכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְבֶאֶרץ ( יג) ָתם ַאְרַבע ֵמאוֹּת ָשָנהַויֹּאֶמר ְלַאְבָרם ָידֹּ י ֲאֶשר ( יד) :ֹלא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אֹּ ְוַגם ֶאת ַהגוֹּ

ל ִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִבְרֻכש ָגדוֹּ ָבה( טו) :ַיֲעבֹּדּו ָדן ָאנֹּ ֶתיָך ְבָשלוֹּם ִתָקֵבר ְבֵשיָבה טוֹּ א ֶאל ֲאבֹּ  : ְוַאָתה ָתבוֹּ
 י "רש

. יצחק בן ששים שנה כשנולד יעקב, כיצד. משנולד יצחק עד שיצאו ישראל ממצרים ארבע מאות שנה - י גר יהיה זרעךכ( יג)
ובמצרים היו מאתים ועשר , הרי מאה ותשעים, ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה( להלן מז ט)ויעקב כשירד למצרים אמר 

צא וחשוב שנותיו של , הרי קהת מיורדי מצרים היה, ארבע מאותואם תאמר במצרים היו . הרי ארבע מאות שנה, כמנין רדו
ואתה צריך , אין אתה מוצא אלא שלש מאות וחמשים, ושמונים של משה שהיה כשיצאו ישראל ממצרים, ושל עמרם, קהת

לא נאמר בארץ מצרים  - בארץ לא להם :ושחי עמרם אחר לידת משה, להוציא מהן כל השנים שחי קהת אחר לידת עמרם
( תהלים קה כג), גור בארץ הזאת( שם כו ג)וביצחק ', ויגר אברהם וגו( להלן כא לד)ומשנולד יצחק , אלא בארץ לא להם
שאף הם כלים על , וגם לרבות ארבע מלכיות - וגם את הגוי( יד) :לגור בארץ באנו( בראשית מז ד), ויעקב גר בארץ חם

( טו) :וינצלו את מצרים( שמות יב לו)כמו שנאמר , בממון גדול - גדולברכוש  :בעשר מכות - דן אנכי :ששיעבדו את ישראל
אלא למדך שעשה תרח , אביו עובד עבודה זרה והוא מבשרו שיבא אליו - אל אבותיך :ולא תראה כל אלה - ואתה תבוא

ולפיכך מת חמש שנים , בשרו שיעשה ישמעאל תשובה בימיו ולא יצא עשו לתרבות רעה בימיו - תקבר בשיבה טובה :תשובה
 :קודם זמנו ובו ביום מרד עשו

 
 בראשית פרק מב פסוק כה

ֵסף ַוְיַמְלאּו ֶאת ְכֵליֶהם ָבר ּוְלָהִשיב ַכְסֵפיֶהם ִאיש ֶאל ַשקוֹּ ְוָלֵתת ָלֶהם ֵצָדה   : ַלָדֶרְך ַוַיַעש ָלֶהם ֵכןַוְיַצו יוֹּ
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 בראשית פרק מו פסוק ד
ֵסף ָיִשית ָידוֹּ ַעל ֵעיֶניָך ִכי ַאַעְלָך ַגם ָעֹלה ְויוֹּ ִכי ֵאֵרד ִעְמָך ִמְצַרְיָמה ְוָאנֹּ  :ָאנֹּ

 י "רש
 :הבטיחו להיות נקבר בארץ - ואנכי אעלך

 
 שיר השירים פרק א פסוק יא

ֵרי ָזהָ  ת ַהָכֶסףתוֹּ  :ב ַנֲעֶשה ָלְך ִעם ְנֻקדוֹּ
 י "רש

נמלכנו אני ובית דיני לפני בא פרעה שאשיאנו ואחזק את לבו לרדוף אחריך עם כל שבח גנזי אוצרותיו  - תורי זהב נעשה לך
צרים שגדולה היתה ביזת הים מביזת שהיה בידך כבר שהוצאת ממ - עם נקדות הכסף :כדי שנעשה לך תורי קשוטי הזהב

 :כלי כסף מנוקדים ומצויירים בחברבורות וגוונים - נקדות :מצרים
 

 ג"שנה תרמ -פרשת בא לשפת אמת 

כדי שלא יאמר אותו צדיק ועבדום . 'י עשו כדבר משה כו"ובנ' כלי כסף כו' וישאלו כו' דבר נא כובפסוק 
' כגן ה' נמצא שם כדכ' העלו ממצרים ניצוצות קדושות שהיי "להבין הענין כי ידוע שבנ. 'קיים בהם כו
ק "וכן מצינו בהאבות שירדו מקודם למצרים ונחשב להם לשבח שעלו משם כדאיתא בזוה. כארץ מצרים

וגם ערב רב . ויעלו ממצרים' וכן בבני ישראל כ. ממצרים' בהם עלי' שאדם ונח לא עמדו בכח זה כאבות דכ
ז רמז הקדוש ברוך הוא ליעקב "וע. ורב במצרים הארות רבות מהקדושהמע' עלו הוא התערובות שהי

למעלה מאוד ' י כאשר יצאו ממצרים הי"אכן וודאי מדרגות בנ. וזהו הרכוש גדול. ה אעלך גם עלה"אע
ולא . שזכו לקבל עשרת הדברות ונתרוממו כמלאכי השרת ושראתה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים

ע כי לכל הארה יש התלבשות כמו התלבשות הנשמה בגוף וכפי התרוממות הנשמה וידו. בהם הגשמיות' הי
וזה ענין . י להוריד עצמם להתקרב אל הגשמיות כדי לקבל ההארות ממצרים"ולכן הוצרכו בנ. כך המלבוש

כל רצונו לקרב כל ' ה ראשון לגרים שהי"לקיים ההבטחה לאברהם אע' והכל הי. שאלת הכלים ממצרים
ובאמת . כ על ידם"ז יעלו שאר הניצוצות ג"י יתרוממו עכ"י כי בהיות שבנ"הבטיחו הש. 'יו יתהברואים אל

שהוא רמז על ' וכסף וזהב הרביתי להם כו. ש ודי זהב"ל כמ"י הערב רב הנ"כ לחטא ע"מצינו שבאו אח
. רוףצריך עבודה גדולה לתקן אותם ולצרפם צירוף אחר צי' הי. י שבאו ההארות ממקום טמא"ע. ל"הנ

תכשיטין ' וזה נק. עד גאולה העתידה וזה השבח שעשו כדבר משה' אכן וודאי יתוקן הכל בעזר השם ית
כל האורות שירדו למטה ' רק כדי להגבי. שמה שתיקנו חוץ מתיקון עצמותם. 'ש תורי זהב נעשה כו"וכמ

 :תכשיטים שחוץ מיופי העצם שלהם' זה נק. להעלותם בכוחם
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