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  "דבס
 באיזה זכות

 נבון ואיזמ ברה
 

ֵני  ַויֹּאֶמר ְיקָֹּוק)ז( ...  שמות פרק ג ִתי ִמפְּ ֶאת ַצֲעָקָתם ָשַמעְּ ָרִים וְּ ִמצְּ ָרֹאה ָרִאיִתי ֶאת ֳעִני ַעִמי ֲאֶשר בְּ
ֹאָביו: )ח(  ִתי ֶאת ַמכְּ ָשיו ִכי ָיַדעְּ ילוֹּ ֹנגְּ ַרִים  ָוֵאֵרד ְלַהצִּ עַ ... ִמַיד ִמצְּ ֹעה )י( וְּ ָלֲחָך ֶאל ַפרְּ ֶאשְּ ָכה וְּ ָתה לְּ

ָרִים: )יא( ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ֶאל ָהֱאֹלִהים  ָרֵאל ִמִמצְּ ֵני ִישְּ הֹוֵצא ֶאת ַעִמי בְּ יוְּ כִּ י ָאנֹּ ִכי  מִּ ֹעה וְּ ִכי ֵאֵלְך ֶאל ַפרְּ
ָרִים: ָרֵאל ִמִמצְּ ֵני ִישְּ ָמְך ְוֶזה  אֹוִציא ֶאת בְּ י ֶאְהֶיה עִּ יָך )יב( ַויֹּאֶמר כִּ י ְשַלְחתִּ כִּ י ָאנֹּ ְלָך ָהאוֹּת כִּ

ים ַעל ָהָהר ַהֶזה: ם ַתַעְבדּון ֶאת ָהֱאֹלהִּ ְצַריִּ מִּ יֲאָך ֶאת ָהָעם מִּ   ְבהוֹּצִּ
 

יש לישראל שיצאו ממצרים, דבר  מה זכותוששאלת ...  - "י שמות פרק ג פסוק יברש
 ... הזהלקבל התורה על ההר גדול יש לי על הוצאה זו, שהרי עתידים 

 
ֵאֶלה( א) א שמות מֹות וְּ ֵני שְּ ָרֵאל בְּ ָמה ַהָבִאים ִישְּ ָריְּ אּוֵבן( ב: )ָבאּו ּוֵביתוֹ  ִאיש ַיֲעֹקב ֵאת ִמצְּ עֹון רְּ  ... ִשמְּ

 
  רבה )וילנא( פרשת אמור פרשה לבויקרא 

 שמםבשביל ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים שלא שנו את רב הונא אמר בשם בר קפרא 
 .פרוץ בערוהולא נמצא ביניהן אחד מהן  לשון הרעולא אמרו  שונםלואת 

לא שנו את שמן ראובן ושמעון נחתין ראובן ושמעון סלקין לא היו קורין ליהודה רופא 
 ... ולא לראובן לוליאני ולא ליוסף לסטיס ולא לבנימין אלכסנדרי

 
  ד א[זוטרתא )לקח טוב( דברים פרשת תבא ]המתחיל בדף מה עמופסיקתא 
 ומאכלם מלבושםמלמד שהיו ישראל מצויינים שם. שהיה  "ויהי שם לגוי."דבר אחר 

 היו וידועין שהם גוי לבדם חלוק מן המצריים:מסומנין משונים מן המצריים.  ולשונם
 

, נוכרים ח"ו ומלבוש היזהרו משינוי שם ולשון - צוואת משה, [1839–1762] סופר חתם
 ['לבושמ'שון ל'ם ש ת"ר] "םשלויבוא יעקב " :וסימן

 
  בבלי מסכת סוטה דף יא עמוד בתלמוד 

 ...נגאלו ישראל ממצרים,  -שהיו באותו הדור  נשים צדקניותדרש רב עוירא: בשכר 
 

ָדַמִיְך ֲחִיי ָוֹאַמר ָלְך בְּ טז  יחזקאל  ָדָמִיְך ָוֹאַמר ָלְך בְּ בֹוֶסֶסת בְּ ֵאְך ִמתְּ  ָדַמִיְך ֲחִיי:)ו( ָוֶאֱעֹבר ָעַלִיְך ָוֶארְּ
 

 "חורב" פרק כח  -פרקי דרבי אליעזר )היגר( 
בזכות דם  :ר' אליעזר אומ' וכי מה ראה הכתוב שני פעמים בדמיך חיי, אלא אמ' הב"ה

 ממצריםנגאלו  פסחובזכות דם  ברית מילה
 

 ... ~בזכות ~ 
 לשון, מלבוששם , 
 

 רב זוין, לתורה ולמועדים, שמות
א שינה את שמם? השם של הדבר מגדיר את מהותו של הדבר. ... "שלא ומהו היתרון הגדול של

 שינו את שמם", היינו: שלא שינו את מהותם, את עצמומתם, את הכרתם והרגשתם...
 

  "ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן סושו
בגלות מצרים שלא שינו את שמותן הוא  (ויק"ר ל"ב)והנה יש מקום לומר דזה ששיבחו חז"ל 

בשביל קיום המצות דבני נח ובפרט שחלק גדול מישראל  שלא היה היכר גדול ודם מתן תורהלק
שהם ישראל הנהיגו להקפיד  שיהיו ניכריןורצו שלכן בשביל האמונה שיגאלו ... עבדו ג"כ ע"ז 

ומטעם זה שייך זה להגאולה משום שבשביל אמונת שלא ישנו את שמם ולא ישנו את לשונם 
 ...ומוסר ל זה, אבל אחר מתן תורה אין לנו חיוב מדינא וגם לא מעניני זהירות הגאולה הקפידו ע

 
  נשים 

 
 מועדים פסח  -[, משנה שכיר 1944-1885שלמה טייכטל ]יששכר רבי 

ואמר הנ"ל דכונת משה רבינו ע"ה היתה כך, דמצינו לחז"ל שאמרו ]סוטה יא, ב[ דבזכות נשים 
ינו דהם הם השגיחו על בעליהם ועל בניהם שלא יטמאו צדקניות יצאו ישראל ממצרים, הי

 ,...הגויםושלא יתבוללו בין בטומאת מצרים 
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 ערווה  ות,מאכל 
 

  בבלי מסכת יומא דף סז עמוד בתלמוד 
דברים שאלמלא )לא( נכתבו דין הוא שיכתבו, ואלו הן: עבודה זרה,  -תעשו  משפטיתנו רבנן: את 

דברים שהשטן ואומות  -תשמרו  חקתיגזל, וברכת השם. ואת , ושפיכות דמים, ווגלוי עריות
 ..., אכילת חזירהעולם משיבים עליהן, ואלו הן: 

 
  "ר הירש דברים פרק דרש

ַעָתה] ָרֵאל וְּ ַמע ִישְּ ים ֶאל [שְּ ים ְוֶאל ַהֻחקִּ ְשָפטִּ . יש להדגיש ולחזור ולהדגיש שכל דברי תוכחתו ַהמִּ
כי החוקים  ולעולם הוא מקדים "חקים" ל"משפטים".חילה, של משה מבליטים את החוקים ת

והם המהווים את היסוד הראשון לקיום ... מגבילים את חייו הגופניים והחושניים של הפרט; 
יוצרים את  - ומאכלות אסורות עריותובראשם חוקי  -ייעודנו האנושי והלאומי. חוקים אלה 

רק בהם אפשר לבנות חברה לאומית המושתתת על והיחידים שלבם פונה אל ערכי הרוח והמוסר, 
 ה(: -)ראה פי' ויקרא יח, ג  המשפטיםיסוד הצדק של 

 

  הרעלשון  
 

ָלשֹון ָהָרע ֵביִנינּו, ַבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִבים,  - , הקדמבחייםחפץ  ַאת ִחָנם וְּ ָרה ִשנְּ ֵמי ַבִית ֵשִני ָגבְּ סֹוף יְּ ַאְך ִלבְּ
ָגִלינּו מֵ ּוַבעֲ  ֱחַרב ַהַבִית וְּ ִמי }פרק א' הלכה ה' בּור ֶזה נְּ יֹוָמ א }דף ט'{ ּוִבירּוַשלְּ ִאיָתא בְּ ֵצנּו ִכדְּ ַארְּ

 ...דיומא{ 
 

 ..., כאילו כפר בעיקר -כל המספר לשון הרע אמר ר' יוחנן משום ר' יוסי בן זימרא:  -טו: ערכין 
 , והוא יכולין לדור בעולם כל המספר לשון הרע, אמר הקב"ה: אין אניאמר רב חסדא אמר מר עוקבא: 

 

 ...להשתדל לומר עשר זכירות בכל יום,יש 
ָים ַבֶד  דברים פרק כד )ט( ִמרְּ ֹקָוק ֱאֹלֶהיָך לְּ ֶכם ָזכֹור ֵאת ֲאֶשר ָעָשה יְּ ֵצאתְּ ָרִיםֶרְך בְּ  :ִמִמצְּ

 
  קרבן פסחו מילה 

 

ים ָשָנה ְותֵ )א(  -פרק יז בראשית  ְשעִּ י ַאְבָרם ֶבן תִּ יםַוְיהִּ ָרם ַוֹיאֶמר ֵאָליו  ַשע ָשנִּ ֹקָוק ֶאל ַאבְּ ַוֵיָרא יְּ
ֵיה ָתִמים: )ב(  ָפַני ֶוהְּ ַהֵלְך לְּ יֲאִני ֵאל ַשַדי ִהתְּ יתִּ ֹאד: ְוֶאְתָנה ְברִּ ֹאד מְּ ָך ִבמְּ ֶבה אֹותְּ ַארְּ  ֵביִני ּוֵביֶנָך וְּ

 

 רד"ק בראשית פרק יז פסוק א 
אף על פי שאשתך עקרה וזקנה ואינה ראויה לילד,  ...פירש חזק, מנצח,  - ואני אל שדי... 

אני מנצח  ואף כי אתה זקן וחלוש כחך כי בן צ"ט אתה. ואף על פי שתחליש כח הזרע עוד
 ...  הכל, כי אני אל שדי, והטבע והתולדה מידי הוא ובידי לעשות ולשנות כאשר ארצה

 
ֶאל -פרק יב שמות  ֹקָוק ֶאל ֹמֶשה וְּ ַרִים ֵלאֹמר:  )ב( ַהֹחֶדש ַהֶזה ָלֶכם  )א( ַוֹיאֶמר יְּ ֶאֶרץ ִמצְּ ַאֲהֹרן בְּ

ֵשי ַהָשָנה: ) ָחדְּ ָרֵאל ֵלאֹמר ֶבָעשֹר ַלֹחֶדש ַהֶזה ֹראש ֳחָדִשים ִראשֹון הּוא ָלֶכם לְּ רּו ֶאל ָכל ֲעַדת ִישְּ ג( ַדבְּ
ת יש ֶשה ְלֵבית ָאבֹּת ֶשה ַלָביִּ ְקחּו ָלֶהם אִּ  :ְויִּ

 

אפילו אינם ממשפחה אחת והם ָאֹבת שה לבית  -י שמות פרשת בא פרק יב פסוק ג חזקונ
 .וביתבכל בית  יראתםשה לבית למצא בבית אחד יקחו להם שה. 

 

טעם המצוה הזאת,  -)ג( איש שה לבית אבות  -"ן שמות פרשת בא פרק יב פסוק ג רמב
מח, לכך צוה לשחוט טלה בעבור כי מזל טלה בחדש ניסן בכחו הגדול, כי הוא מזל הצו

ועל דעת רבותינו שהיו ולאכול אותו, להודיע שלא בכח מזל יצאנו משם אלא בגזרת עליון. 
המצרים עובדים אותו )שמו"ר טז ב(, כש"כ שהודיע במצוה הזאת שהשפיל אלהיהם וכחם 

 :מצריםבהיותו במעלה העליונה שלו. וכך אמרו )שם( קחו לכם צאן ושחטו אלהיהם של 
 
 רהתו  
 

 ב משנה ו פרק אבות מסכת משנה
 לבריות להם אוי ואומרת ומכרזת חורב מהר יוצאת קול בת ויום יום בכל לוי בן יהושע רבי אמר

 יפה אשה חזיר באף זהב נזם שנאמר נזוף נקרא בתורה עוסק שאינו מי שכל תורה של מעלבונה
 אל הלוחות על חרות הוא אלהים מכתב והמכתב המה אלהים מעשה והלוחות ואומר טעם וסרת

 בתורה שעוסק מי וכל תורה בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן לך שאין חירות אלא חרות תקרא
 :במות ומנחליאל נחליאל וממתנה+ ט"י א"כ במדבר+ שנאמר מתעלה זה הרי תדיר

 
ים ַעל ָהָהר ...   :ַהֶזהַתַעְבדּון ֶאת ָהֱאֹלהִּ
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