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  א"עשבט התש                          ד"בס

  
   יציאת מצרים ויציאת סדום

  )פ שעוריהם של הרב חנוך וקסמן והרב יעקב מדן'ע (לפרשת בא
  
  ג "שמות י .1
ִמִּמְצַרִים  ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם-ָהָעם ָזכֹור ֶאת-ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ג

   .ִמֶּזה ְולֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ הָוה ֶאְתֶכם יְ הֹוִציא  ְּבחֶֹזק ָידִּכי ֵּבית ֲעָבִדים ִמ 
ְּבחֶֹזק ָיד ֵאָליו   ְוָאַמְרָּת  ּזֹאת-ִיְׁשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר ֵלאמֹר ַמה-ְוָהָיה ִּכי יד

  .ֵּבית ֲעָבִדיםְיהָוה ִמִּמְצַרִים ִמ הֹוִציָאנּו 
  
  'שמות ג. 2

 ְולֹא ְּבָיד  ם ַלֲהלְֹך ִיֵּתן ֶאְתֶכם ֶמֶלְך ִמְצַריִ -ַוֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי לֹא יט
ִמְצַרִים ְּבכֹל ִנְפְלאַֹתי ֲאֶׁשר -ְוִהֵּכיִתי ֶאת ָיִדי-ְוָׁשַלְחִּתי ֶאת כ .ֲחָזָקה
   .ֵכן ְיַׁשַּלח ֶאְתֶכם-ְּבִקְרּבֹו ְוַאֲחֵרי ֶאֱעֶׂשה

  
  'שמות ג. 3
ר ֶאְעֶׂשה ְוָׁשַלְחִּתי ֶאת ָיִדי ְוִהֵּכיִתי ֶאת ִמְצַרִים ְּבכֹל ִנְפְלאָֹתי ֲאֶׁש ) כ(

  :ְּבִקְרּבֹו ְוַאֲחֵרי ֵכן ְיַׁשַּלח ֶאְתֶכם
  
   החל ממכת בכורת. א.צ.הטיית השרש י. 4

ֲאִני יֹוֵצא  ַּכֲחצֹת ַהַּלְיָלה  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ד:  א"ישמות 
   .ְּבתֹוְך ִמְצָרִים

 ָהָעם- ְוָכלֵצא ַאָּתה ֵלאמֹר ִלי-ֵאֶּלה ֵאַלי ְוִהְׁשַּתֲחוּו ֲעָבֶדיךָ -ְוָיְרדּו ָכל ח
   .ָאף-ָּבֳחִרי ַּפְרעֹה-ַוֵּיֵצא ֵמִעם ֵכן ֵאֵצא-ְוַאֲחֵריְּבַרְגֶליָך -ֲאֶׁשר

 ֻעגֹת ַמּצֹות ִּכי הֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים ֲאֶׁשר ַהָּבֵצק-ֶאתַוּיֹאפּו  לט: ב"ישמות 
ָעׂשּו -לֹא ֵצָדה-ֵמַּה ְוַגםגְֹרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְה -ִּכי  לֹא ָחֵמץ

   .ָלֶהם
 ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשלִׁשים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ַוְיִהי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה )מא( 

  :ָּכל ִצְבאֹות ְיהָֹוה ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ָיְצאּו
-ֶאל ְעֶּתםַּבַּסף ְוִהּגַ -ֵאזֹוב ּוְטַבְלֶּתם ַּבָּדם ֲאֶׁשר ּוְלַקְחֶּתם ֲאֻגַּדת כב

ִאיׁש לֹא ֵתְצאּו ְוַאֶּתם  ַהָּדם ֲאֶׁשר ַּבָּסף-ְׁשֵּתי ַהְּמזּוזֹת ִמן-ַהַּמְׁשקֹוף ְוֶאל
  .ּבֶֹקר-ֵּביתֹו ַעד-ִמֶּפַתח

  
  ' ושמות   .5
 ִסְבלֹתִיְׂשָרֵאל ֲאִני ְיהָוה ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמַּתַחת -ִלְבֵני ָלֵכן ֱאמֹר ו

ִּבְזרֹוַע ְנטּוָיה  ְתֶכם ֵמֲעבָֹדָתם ְוָגַאְלִּתי ֶאְתֶכם ְוִהַּצְלִּתי ֶא ִמְצַרִים
ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאלִֹהים  ז  .ּוִבְׁשָפִטים ְּגדִֹלים

  . ִמְצָרִים ִסְבלֹותִּכי ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ִמַּתַחת  ִויַדְעֶּתם
  
  ' גשמות  .6
   ...ִמַּיד ִמְצַרִיםד ְלַהִּצילֹו ָוֵארֵ  ח
ַהַּלַחץ ֲאֶׁשר -ָרִאיִתי ֶאת-ִיְׂשָרֵאל ָּבָאה ֵאָלי ְוַגם-ְוַעָּתה ִהֵּנה ַצֲעַקת ְּבֵני ט

   .ִמְצַרִים לֲֹחִצים אָֹתם
  
  ב " שמות י.7
ִאיׁש  ְוִיְקחּו ָלֶהם  ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ֶּבָעׂשֹר ַלחֶֹדׁש ַהֶּזה-ָּכל-ַּדְּברּו ֶאל ג

ִיְמַעט ַהַּבִית ִמְהיֹות ִמֶּׂשה ְוָלַקח -ְוִאם ד.  ָאבֹת ֶׂשה ַלָּבִית-ֶׂשה ְלֵבית
-ַעל  ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָּתכֹּסּו  ְּבִמְכַסת ְנָפׁשֹתֵּביתֹו-ַהָּקרֹב ֶאל הּוא ּוְׁשֵכנֹו

  .ַהֶּׂשה

ַהָּדם -ֶאת ָרִאיִתיֲאֶׁשר ַאֶּתם ָׁשם וְ ַעל ַהָּבִּתים ְוָהָיה ַהָּדם ָלֶכם ְלאֹת  יג
  .ְּבַהּכִֹתי ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ִיְהֶיה ָבֶכם ֶנֶגף ְלַמְׁשִחית-ּוָפַסְחִּתי ֲעֵלֶכם ְולֹא

 ַהַּמְׁשקֹוף ְוַעל ְׁשֵּתי-ַהָּדם ַעל-ִמְצַרִים ְוָרָאה ֶאת-ֶאת ְוָעַבר ְיהָוה ִלְנּגֹף כג
 ָּבֵּתיֶכם-ֶאל ָלבֹאַהַּמְׁשִחית ַהֶּפַתח ְולֹא ִיֵּתן -ַהְּמזּוזֹת ּוָפַסח ְיהָוה ַעל

  .ִלְנּגֹף
 ִיְׂשָרֵאל-ְבֵני ָּבֵּתי-ָּפַסח ַעלֶּפַסח הּוא ַליהָוה ֲאֶׁשר -ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח כז

   .ַוִּיּקֹד ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּוָּבֵּתינּו ִהִּציל -ְוֶאת ִמְצַרִים-ְּבִמְצַרִים ְּבָנְגּפֹו ֶאת
  
   ב"ישמות  .8

אֵֹכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה - ִּכי ָּכל  ְּבָבֵּתיֶכםִיָּמֵצא ִמים ְׂשאֹר לֹאִׁשְבַעת יָ  יט
  .ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ַּבֵּגר ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץ ַהֶּנֶפׁש

ִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו ַאְך ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַּתְׁשִּביתּו ְּׂשאֹר  טו
    ...ִמָּבֵּתיֶכם

ַהָּבָׂשר חּוָצה ְוֶעֶצם לֹא -ַהַּבִית ִמן-תֹוִציא ִמן-ֶאָחד ֵיָאֵכל לֹאְּבַבִית  מו
  .בֹו-ִתְׁשְּברּו

  
  לוט סיפורב א.צ.י השורש - ט"י שיתברא .9
 ֵאֶליָך ַהָּלְיָלה ָּבאּו-לֹוט ַוּיֹאְמרּו לֹו ַאֵּיה ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר-ַוִּיְקְראּו ֶאל ה

ֲאֵלֶהם לֹוט ַהֶּפְתָחה ְוַהֶּדֶלת ָסַגר ַוֵּיֵצא  ו  . ֵאֵלינּו ְוֵנְדָעה אָֹתםהֹוִציֵאם
ָנא ִלי ְׁשֵּתי ָבנֹות ֲאֶׁשר -ִהֵּנה ח  .ָנא ַאַחי ָּתֵרעּו- ַאל ַוּיֹאַמר ז  .ַאֲחָריו

  ...ֶאְתֶהן ֲאֵליֶכם  ָּנא-אֹוִציָאהָיְדעּו ִאיׁש -לֹא
ְּפֵני -ֶאת ָלה ַצֲעָקָתםָגְד - ִּכי ַהָּמקֹום ַהֶּזה-ַמְׁשִחִתים ֲאַנְחנּו ֶאת-ִּכי יג

   .ְיהָוה ַוְיַׁשְּלֵחנּו ְיהָוה ְלַׁשֲחָתּה
ּוְבַיד ְׁשֵּתי ְבנָֹתיו  ִאְׁשּתֹו-ַוִּיְתַמְהָמּה ַוַּיֲחִזיקּו ָהֲאָנִׁשים ְּבָידֹו ּוְבַיד טז

 ם ְכהֹוִציָאַוְיִהי יז.  ַוַּיִּנֻחהּו ִמחּוץ ָלִעיר  ַוּיִֹצֻאהּוְּבֶחְמַלת ְיהָוה ָעָליו
ַּתֲעמֹד -ַּתִּביט ַאֲחֶריָך ְוַאל-ַאל ַנְפֶׁשךָ -אָֹתם ַהחּוָצה ַוּיֹאֶמר ִהָּמֵלט ַעל

  .ִּתָּסֶפה-ִהָּמֵלט ֶּפן  ָהָהָרה ַהִּכָּכר-ְּבָכל
  

  בסיפור לוט" בית"ל התייחסויות - ט"יבראשית . 10
 ּו ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם ַעְבְּדֶכם ְוִלינֵּבית-סּורּו ָנא ֶאל ֲאדַֹני-ַוּיֹאֶמר ִהֶּנה ָּנא ב

ָּבם -ַוִּיְפַצר ג  .ָבְרחֹוב ָנִלין ְוִהְׁשַּכְמֶּתם ַוֲהַלְכֶּתם ְלַדְרְּכֶכם ַוּיֹאְמרּו ּלֹא ִּכי
 ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה ּוַמּצֹות ָאָפה ֵּביתֹו-ְמאֹד ַוָּיֻסרּו ֵאָליו ַוָּיבֹאּו ֶאל

   .ַוּיֹאֵכלּו
  ָזֵקן- ִמַּנַער ְוַעדַהַּבִית-י ָהִעיר ַאְנֵׁשי ְסדֹם ָנַסּבּו ַעלֶטֶרם ִיְׁשָּכבּו ְוַאְנֵׁש  ד

  .ָהָעם ִמָּקֶצה-ָּכל
- ְוֶאת ַהָּבְיָתהלֹוט ֲאֵליֶהם-ָיָדם ַוָּיִביאּו ֶאת-ַוִּיְׁשְלחּו ָהֲאָנִׁשים ֶאת י

ים ִמָּקטֹן  ִהּכּו ַּבַּסְנֵוִר ֶּפַתח ַהַּבִית-ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר-ְוֶאת יא  .ַהֶּדֶלת ָסָגרּו
   .ָּגדֹול ַוִּיְלאּו ִלְמצֹא ַהָּפַתח-ְוַעד

  
   לוט יוצא מביתו בכפיה–ט "בראשית י. 11
- קּום ַקח ֶאת ַוָּיִאיצּו ַהַּמְלָאִכים ְּבלֹוט ֵלאמֹר ַהַּׁשַחר ָעָלהּוְכמֹו  טו

 טז  .רֹן ָהִעי ִּתָּסֶפה ַּבֲעו-ְׁשֵּתי ְבנֶֹתיָך ַהִּנְמָצאֹת ֶּפן-ְוֶאת ִאְׁשְּתךָ 
ּוְבַיד ְׁשֵּתי ְבנָֹתיו ְּבֶחְמַלת  ִאְׁשּתֹו- ָהֲאָנִׁשים ְּבָידֹו ּוְבַידַוַּיֲחִזיקּו ַוִּיְתַמְהָמּה
  .ַוַּיִּנֻחהּו ִמחּוץ ָלִעיר ַוּיִֹצֻאהּוְיהָוה ָעָליו 



 2

   יציאת מצרים–ב "שמות י. 12
 ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמְּבכֹר  ַויהָֹוה ִהָּכה ָכל ְּבכֹורַּבֲחִצי ַהַּלְיָלהַוְיִהי ) כט( 

ַּפְרעֹה ַהּיֵׁשב ַעל ִּכְסאֹו ַעד ְּבכֹור ַהְּׁשִבי ֲאֶׁשר ְּבֵבית ַהּבֹור ְוכֹל ְּבכֹור 
  :ְּבֵהָמה

 ַּגם קּומּו ְּצאּו ִמּתֹוְך ַעִּמיַוִּיְקָרא ְלמֶׁשה ּוְלַאֲהרֹן ַלְיָלה ַוּיֹאֶמר ) לא( 
  :ַאֶּתם ַּגם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוְלכּו ִעְבדּו ֶאת ְיהָֹוה ְּכַדֶּבְרֶכם

 ִּכי ָאְמרּו ֻּכָּלנּו ְלַמֵהר ְלַׁשְּלָחם ִמן ָהָאֶרץִמְצַרִים ַעל ָהָעם ַוֶּתֱחַזק ) לג( 
  :ֵמִתים

  א ָחֵמץֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות ִּכי לֹ ַהָּבֵצק-ַוּיֹאפּו ֶאת לט
 ָעׂשּו ָלֶהם-לֹא ֵצָדה- ְוַגםְלִהְתַמְהֵמַּה גְֹרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו -ִּכי

  'שמות ו. 13. 
 חזקה וביד ישלחם חזקה ביד כי, לפרעה אעשה אשר תראה עתה) א(

  ." מארצו יגרשם
  י"רש. 14

 : מפני ידי החזקה שתחזק עליו ישלחם-כי ביד חזקה ישלחם 
 על כרחם של ישראל יגרשם ולא יספיקו -רשם מארצו  וביד חזקה יג

וכן הוא אומר ותחזק מצרים על העם למהר . לעשות להם צידה
  :'לשלחם וגו

  ט"בראשית י. 15
ַוִּיְפַצר ָּבם ְמאֹד ַוָּיֻסרּו ֵאָליו ַוָּיבֹאּו ֶאל ֵּביתֹו ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה ) ג(

  :ּוַמּצֹות ָאָפה ַוּיֹאֵכלּו
  'ג ט"י בראשית על י"רש. 16

  .היה פסח -ומצות אפה ויאכלו 
    ט"יבראשית  .17
ַּתִּביט -ַאל ַנְפֶׁשךָ -ִהָּמֵלט ַעלַהחּוָצה ַוּיֹאֶמר  ַוְיִהי ְכהֹוִציָאם אָֹתם יז

ַוּיֹאֶמר  יח  .ִּתָּסֶפה- ֶּפןָהָהָרה ִהָּמֵלט  ַהִּכָּכר-ַּתֲעמֹד ְּבָכל-ְוַאל ַאֲחֶריךָ 
ָנא ָמָצא ַעְבְּדָך ֵחן ְּבֵעיֶניָך ַוַּתְגֵּדל -ִהֵּנה יט  .א ֲאדָֹנינָ - ַאל לֹוט ֲאֵלֶהם
ְלִהָּמֵלט  ַנְפִׁשי ְוָאנִֹכי לֹא אּוַכל-ָעִׂשיָת ִעָּמִדי ְלַהֲחיֹות ֶאת ַחְסְּדָך ֲאֶׁשר

ָנא ָהִעיר ַהּזֹאת ְקרָֹבה ָלנּוס -ִהֵּנה כ  .ִּתְדָּבַקִני ָהָרָעה ָוַמִּתי-ָהָהָרה ֶּפן
 כא  .ה ְוִהוא ִמְצָער ִאָּמְלָטה ָּנא ָׁשָּמה ֲהלֹא ִמְצָער ִהוא ּוְתִחי ַנְפִׁשיָׁשָּמ 

ָהִעיר - ְלִבְלִּתי ָהְפִּכי ֶאת ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ָנָׂשאִתי ָפֶניָך ַּגם ַלָּדָבר ַהֶּזה
ּבֲֹאָך -ר ַעדַמֵהר ִהָּמֵלט ָׁשָּמה ִּכי לֹא אּוַכל ַלֲעׂשֹות ָּדבָ  כב  .ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת 

ָהָאֶרץ ְולֹוט ָּבא -ַהֶּׁשֶמׁש ָיָצא ַעל כג  .ָהִעיר צֹוַער-ֵּכן ָקָרא ֵׁשם-ָׁשָּמה ַעל
  .צֲֹעָרה

   חשמות . 18
מֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן ַוּיֹאֶמר ְלכּו ִזְבחּו ֵלאלֵֹהיֶכם -ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ֶאל כא

ִנְזַּבח  ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִיםֵּכן ִּכי ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה לֹא ָנכֹון ַלֲעׂשֹות  כב  .ָּבָאֶרץ
   .ְלֵעיֵניֶהם ְולֹא ִיְסְקֻלנּו ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים- ֵהן ִנְזַּבח ֶאת ַליהָוה ֱאלֵֹהינּו

  ו " בראשית מ.19
ַוֲאַמְרֶּתם ַאְנֵׁשי  לד  .ַּמֲעֵׂשיֶכם-ִיְקָרא ָלֶכם ַּפְרעֹה ְוָאַמר ַמה-ְוָהָיה ִּכי לג

 ַּבֲעבּור  ֲאבֵֹתינּו-ֲאַנְחנּו ַּגם-ַעָּתה ַּגם-ְוַעד ָך ִמְּנעּוֵרינּוִמְקֶנה ָהיּו ֲעָבֶדי
 .רֵֹעה צֹאן-תֹוֲעַבת ִמְצַרִים ָּכל-ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן ִּכי ֵּתְׁשבּו

   יב' חעל שמות  י"רש. 20
. ואצל ישראל קורא אותה תועבה...  מצרים יראת –תועבת מצרים 

 יראתםשהרי ,  שאנו זובחיםועוד יש לומר בלשון אחר תועבת מצרים
  .אנו זובחים

  כב:חע על שמות "ראב. 21
כי לא אמר לפרעה רק , ז" משה כתב כן לגנות ע–תועבת מצרים 

כי היו , והוא אמר כי היה אלוהיהם על צורת טלה, אלהי מצרים
ובעבור זה לא היו , חושבים על מזל טלה שהוא מושל בארצם

, יאכלו בשר שור או בשר גדייםלמה לא , ואילו היה כן. אוכלים בשר
כי אנשי מצרים בימי משה היו על דעת אנשי לנדיאה ולפי דעתי 

וכולם הם בני חם ואינם , שהם יותר מחצי העולם]  הודו–הינדיה [
והכלל כל דבר שיצא מן , גם דם וחלב וביצים, אוכלים בשר עד היום

ומלאכה נמאסה בעיניהם . והם מתעבים  מי שיאכל אותם. החי
  ...וכן כתוב כי תועבת מצרים כל רועה צאן , ות צאןעלר

  
  
  
  

  יא, ז"ט ויקרא. 22
  "ביתו ובעד בעדו וכפר"

  יד, ז"כ ויקרא. 23
  "'לה קדש ֵּביתו את יקדיש כי ואיש"

  א ד"שמות כ .24
 הִאשה וילדיה -אם אדֹניו יתן לו ִאשה וילדה לו בנים או בנות "

    ".תהיה לאדֹניה והוא יצא בגפו
  א "קידושין סט ע .25

  ). ייחוס משפחה" (= אין לו חייס-עבד "
  ב"ע ט השנה ראש .26

אמר . אין דרור אלא לשון חירות: דתניא... וקראתם דרור בארץ"
ומוביל סחורה בכל , כמדייר בי דיירא? מה לשון דרור: רבי יהודה

    ".מדינה
  ה י" ויקרא כ.27

    ". תֻשבומשפחתו ואיש אל אֻחזתוושבתם איש אל "
    הרב מדן. 28

 -ועם שכנו ,  עם משפחתו-את קרבן הפסח אוכל היהודי עם אבותיו 
אות הוא לישראל . דם הפסח הוא האות על הבתים. במקום מגוריו
  .שזכו בבית על שני מרכיביו; שיצאו לחירות

  ג ח" שמות י.29
לי בצאתי '  בעבור זה עשה ה-והגדת לבנך ביום ההוא לאמֹר "

  ".ממצרים
  א"ע ד פסחים י"רש. 30

    ". לפי שהיא משמרתו-מזוזה חובת הדר "
  ב " שמות י.31 
ַהַּמְׁשקֹוף ַעל ַהָּבִּתים -ְׁשֵּתי ַהְּמזּוזֹת ְוַעל-ַהָּדם ְוָנְתנּו ַעל-ְוָלְקחּו ִמן ז

   .יֹאְכלּו אֹתֹו ָּבֶהם-ֲאֶׁשר
ַהָּדם -ֶאת ִאיִתיְוָהָיה ַהָּדם ָלֶכם ְלאֹת ַעל ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָׁשם ְורָ  יג

   .ְּבַהּכִֹתי ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ִיְהֶיה ָבֶכם ֶנֶגף ְלַמְׁשִחית-ּוָפַסְחִּתי ֲעֵלֶכם ְולֹא
  הרב מדן. 32

 כשם, הם אחד עניין של חלקים שני - והמזוזה הפסח, אומר הווי
 מפרשיות ששתיים כשם. אחד עניין הן התפילין פרשיות שארבע

 ומצוות תורה', ה במלכות ושתיים צריםמ ביציאת עוסקות התפילין
 שתי את המכילה, המזוזה על נוסף. המזוזה מצוות שתי גם כך -

 הפסח דם גם המזוזה על מרוח, התפילין של האחרונות הפרשיות
  .נוסף כאות

 - בכורות במכת במצרים' ה שנלחם בעת, במצרים ישראל היו עוד כל
 אורן החליף, ורההת שניתנה לאחר. בדם התקיימה המזוזה מצַות

, מעתה. הפתח שעל הדם את" שמוע אם והיה"ו" שמע "פרשיות של
 המוות מלאך כניסת את רק מונעת אינה הפתח על השמירה
 טומאה כל של כניסתה את גם אלא, בכורות במכת המשחית
 בתיהם אל המצוות עול ואת השמיים מלכות עול את הסותרת

  .ישראל של הטהורים
  ד"שנ חזקאלי שמעוני ילקוט .33

וכי : אליעזר אומר' ר. 'ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך וגו"
: ה"אלא אמר הקב'? בדמיך חיי'ה לומר שני פעמים "מה ראה הקב

ובזכותם אתם עתידים , בזכות דם פסח ודם מילה תגאלו ממצרים
  ...". לִהגאל

  הרב מדן. 34
 כניסתמ שומר הפתח שעל הדם: הפסח לדם, אפוא, הן בחינות שתי

 וכשם. המילה כברית המשחית אל מיציאה ושומר, כמזוזה המשחית
 חתום המילה דם כך - בבית קבועה והמזוזה לגוף קשורות שהתפילין

  .הבית מזוזת על מרוח הפסח ודם בגוף
 על שומרת המזוזה מצַות. בתינו שני על אנו שומרים לדורות ואף

 ומצַות, פנימה המשחית יבוא לבל, היהודי של מגוריו בית טהרת
 אל זרעו יצא לבל, משפחתו ובית זרעו טהרת על שומרת המילה

  .החוצה המשחית
  
  
  


