
  לא מוגה

המשך ההגדה של פסח. ( מתחילה  –תשע"דהשיעור בירושלים פרשת אחרי מות 

 –עובדי עבודה זה, יכול מר"ח, פסח מצה ומרור, ומהות הדיבור של ליל הסדר 

  ופרשת מצורע)

–דברנו על כך שההגדה מחולקת לשני חלקים: החלק הראשון עוסק בתשובה מושלמת לשאלות הבן 

ב"מה נשתנה". השאלות של הבן הם שאלות ברורות מפשטות המציאות. הוא מסתכל על השולחן 

ורוצה להבין למה יש מצות? למה יש מרור? למה הלילה מסובין? הוא מקבל על השאלות ב"עבדים 

היינו לפרעה במצרים". בשלב מסוים באמצע עוברת ההגדה ועוסקת בתשובה לכל בן בפני עצמו, אז 

  לעסוק ב"מתחילה עובדי ע"ז היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו". היא רוצה 

דברנו על הפסוקים ביהושע. "בעבר הנהר ישבו אבותינו". והסברנו איך בפסוקים אלו ובקטע זה 

יש את הקירוב של המקום לעבודתו, ואיך יש כאן מסיים בשבח. הטענה שלנו הייתה  –בהגדה 

זה סוף הפסוק : "ויעקב ובניו ירדו מצרים". כי הירידה למצריים זה  –ש"קרבנו המקום לעבודתו" 

הקרבה לעבודת ה'. לא באים כאן בהגדה לספר לילד את סיפור יציאת מצרים שוב, הרי כבר ספרנו 

שהילד בכלל לא שאל והיא המהות של כל  - זאת ב"עבדים היינו". אלא עכשיו אומרים לילד תשובה

א למה צריך בכלל מצרים? למה מצרים לא נגמרה? עכשיו הגיע הזמן הו –פסח. כי המהות של פסח 

  להבין את מגמת ה' בעולם, ואיך יציאת מצרים צריכה להתרחש כל רגע. 

(בהגדה אין זכר למכירת יוסף מדוע? הרי בגלל זה ירדנו למצרים. אלא ברור שזה חשוב, אבל זה לא 

תרים, ואת כל הטוב שהקב"ה נתן לנחור. אבל חשוב להגדה. כי ההגדה רוצה להגיד את ברית בין הב

את אברהם הוא לקח לארץ כנען ושלח אותו שם לעבודה, וכן את יעקב. הוא לא שלח את יעקב ישר 

לנחלה שלו, כמו שהוא שלח את עשיו להר שעיר. כי יעקב ממשיך סוכותה ומשם הוא ממשיך 

היא התשובה של  –הירידה למצרים  למצרים. יעקב נוסע כדי להעלות ניצוצות בעולם, כי כל מגמת

  הקב"ה לאברהם על "במה אדע כי אירשנה". 

משה אמת ותורתו אמת. משה הוא מושה ולא משוי. משה לא מופיע בהגדה, כי ההגדה באה ללמד 

אותי איך אני מעורר את בחינת משה שבי ויוצא ממצרים בכול יום. כל יום זה "גר יהיה זרעך...ואחרי 

  דול". כן יצאו ברכוש ג

לכן החלק השני של ההגדה מתאר את יעקב ובניו שחוזרים מלבן ובצדק גמור חושבים שהעבודה 

  לכן מגיעים ל"צא ולמד". נגמרה. 

  עד כאן השיעור הקודם. מכאן נגיע לנקודה מהותית בהגדה. 

  משמעות קידוש החודש ויציאת מצרים הפרטית בר"ח.  –"יכול מר"ח 

תחים "את פתח לו", כי כתוב "והגדת לבנך". כלומר לבין שאינו יודע פו –לבן שאינו יודע לשאול 

הוא אחד שלא יודע להשתמש ברכוש הבעלים  –יש "והגדת". זה שאינו יודע לשאול  –לשאול 

  ושבעליו יהיה עמו. 

מה הקשר של פסקה זו להגדה? הרי כל פסקה זו היא מדרש אגדה,  - "יכול מר"ח תלמוד לומר ביום"

ה אגדות על הפסוקים של יציאת מצרים. מה היא תורמת לילד בסיפור יציאת מצרים? ויש עוד הרב

הרי מדרש זה מלמד אותי בסף הכול שלא מתחילים לספר מר"ח, אלא רק בליל הסדר. אבל למה זה 

כ"כ חשוב? בנוסף מה הקשר של פסקה זו ל"והגדת לבנך"? הרי את הלימוד שצריך לפתוח בדברים 

  מספיק שני המילים הראשונות. מדוע צריך את כל המדרש?  –לבן שאינו לשאול 



  בפסוק שלפני כן באותה פרשה של התפילין כתוב: 

  : יג פרק שמות

�+ָדם יְִ*ָרֵאל ִ�ְבנֵי ֶרֶחם ָ(ל ֶ)ֶטר ְ�כ'ר ָכל ִלי ַקֶ%#) ב( :ֵ$אמֹר מֶֹ#ה ֶאל יְקֹוָק וַיְַדֵ�ר) א(ָ 

 ִמֵ�ית ִמ0ְִצַריִם יְָצאֶתם ֲאֶ#ר ַהֶ.ה ַה-'ם ֶאת ָזכ'ר ָהָעם ֶאל מֶֹ#ה וַ-ֹאֶמר) ג( :ה,א ִלי ,ַבְ�ֵהָמה

�חֶֹד# יְֹצִאים ַא2ֶם ַה-'ם) ד( :ָחֵמץ יֵ+ֵכל ו1ְא ִמֶ.ה ֶאְתֶכם יְקֹוָק ה'ִציא יָד ְ�חֹזֶק ִ(י ֲעָבִדיםְ 

 נְִ#ַ�ע ֲאֶ#ר וְַהיְב,ִסי וְַהִח,ִי וְָהֱאמִֹרי וְַהִח2ִי ַהְ(נֲַענִי ֶאֶרץ ֶאל יְקֹוָק יְִביֲא3 ִכי וְָהיָה) ה( :ָה+ִביב

 ִ#ְבַעת) ו( :ַהֶ.ה ַ�חֶֹד# ַה.ֹאת ָהֲעבָֹדה ֶאת וְָעַבְד2ָ  ,ְדָב# ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ָל5 ָלֶתת ַלֲאבֶֹתי3

 ְל3 יֵָרֶאה ו1ְא ַה-ִָמים ִ#ְבַעת ֵאת יֵ+ֵכל ַמ6'ת) ז( :ַליקֹוָק ַחג ַה7ְִביִעי ,ַב-'ם ַמ6ֹת 2ֹאַכל יִָמים

 יְקֹוָק ָעָ*ה ֶזה ַ�ֲעב,ר ֵלאמֹר ַהה,א ַ�-'ם ְלִבנ3ְ וְִה9ְַד2ָ ) ח( :9ְֻבֶל3 ְ�ָכל ְ*אֹר ְל3 יֵָרֶאה ו1ְא ָחֵמץ

�ִפי3 יְקֹוָק 2'ַרת 2ְִהיֶה ְלַמַען ֵעינֶי3 ֵ�ין ְלִזָ(ר'ן, יְָד3 ַעל ְלא'ת ְל3 וְָהיָה) ט( :ִמ0ְִצָריִם ְ�ֵצאִתי ִליְ 

  .ִמ0ְִצָריִם יְקֹוָק ה'ִצֲא3 ֲחזָָקה ְ�יָד ִ(י

  ס: יִָמיָמה ִמ-ִָמים ְלמ'ֲעָד; ַה.ֹאת ַהֻחָ:ה ֶאת וְָ#ַמְר2ָ ) י(

בחצות  –יש שתי יציאות ממצרים. יש יציאה של ט"ו בניסן והיא "היום הזה". היא מחולקת גם לשניים 

היציאה עצמה. הרי ליל הסדר הוא בכלל לפני כן, ואפילו חייבים לגמור בחצות  –הלילה וביום עצמו 

שני דברים את אכילת האפיקומן. אבל יש עוד יציאה ממצרים. מה היא? בר"ח ניסן נאמר לעם ישראל 

)נאמר למשה להגיד לכל בני ישראל : "דבר אל בני ישראל  2) החודש הזה לכם ר"ח ראשון וכו'. 1: 

  ויקחו איש שה לבית אבות שה לבית" .

אחד מחמישה ואולי פחות.  –בט"ו בניסן יצאנו ממצרים. מי יצא? כל מי שהגיע למסדרים של המצרים 

שעזר  –ם. גם דתן ואבירם היו שם, וגם הגיס החמישי אבל מי שעמדו שם  עמדו שם כי הם יהודי

לפרעה גם הוא היה שם. ופרעה לוחם בכל העם הזה. במצרים כל העם היו ככלל. אבל בר"ח ניסן 

הקב"ה מתייחס לכל פרט ופרט ואומר לו להתחיל את עבודת החודש "משכו (ידיכם מע"ז) וקחו לכם 

רים ותקשרו אותו למיטה שלכם. ובעשור לחודש הזה (תורה ומצוות). משכו וקחו לכם את אלוהי מצ

שהוא י' בניסן , והוא שבת הגדול באותה שנה של יציאת מצרים, התרחש הנס של קשרית אלוהי 

  מצרים. 

שהיא  –אם ט"ו בניסן הוא יציאת מצרים הכללית, אבל א' בניסן הוא סיפור יציאת מצרים הפרטי  

ת מבפנים. למה? כי אני "ח נצטונו למרוח דם על הדלתוהאמונה שכול אחד מאתנו יכול לצאת. בר

  צריך לצאת ממצרים. 

"החודש הזה לכם ר"ח " . תמיד מקדשים את החודש כדי לדעת מתי החג. חוץ מפעם אחת והיא ר"ח 

ניסן לפני יציאת מצרים, ואז לא היה צריך לקדש את החודש, כל אחד יכול לספור עד עשר ואז להגיע 

ספור עוד ארבע לט"ו. זה היה חישוב פשוט, וקידוש החודש בניסן לא עזר לפסח. ומכאן לי' בניסן ואז ל

ואילך הוא יעזור לחגים, אבל אז לא היה צריך. אז מדוע? כי צריך את קידוש החודש לא בשביל פסח, 

אלא כדי שאני יצא ממצרים, ואנ י אספר לחמה ולא ללבנה, ואני אדע שהחיים מתחילים משם, ולא 

  ת העולם. מבריא

אומרים שבחודש השביעי נברא העולם, ולכן עד יציאת מצרים ספרו לפי תשרי. אבל מיציאת מצרים 

זה השתנה לניסן. אם כן אז היו מתחילים בט"ו בניסן? מדוע מתחילים בא'? הרי יצאנו בט"ו. בא' 

  בתשרי באמת נברא העולם, אבל בא' לכאורה לא היה יציאת מצרים? 

ושל ההגדה. כי זה הפתיחה ליציאת מצריים הפרטית של כל אחד ואח  –ל ר"ח אלא זה החידוש ש

ורק כך הוא יוצא ידי חובת סיפור  –מאתנו. הדיון הוא עכשיו איך האבא מדבר עם כל ילד בשפה שלו 

  יציאת מצרים. זה ההגדרה לסיפור יציאת מצרים וזה לא סתם עוד דרשה. 

אף אחד לא היה שואל "יכול מר"ח". אבל כיון שיציאת  –אילו יציאת מצרים הייתה הסיפור הכללי 

אז צריך לדבר אל כל  –מצרים צריכה להגיע גם לחכם, וגם לתם, וגם לרשע וגם לשאינו יודע לשאול 



כי ר"ח זה היציאה של כל אחד ואחת? אז  –אחד בשפה שלו. ולכן באמת הזמן צריך להיות מר"ח 

  מדוע מספרים בט"ו? 

"תלמוד לומר "ביום"". חודש ניסן הוא חודש של יציאת מצרים. זה מציאות שלימה, וזה בירור אישי 

  איפה כל אחד מאתנו בסיפור יציאת מצרים. 

  "פסח מצה ומרור".

יהושע אומר לבני ישראל בפרק כ"ד שאפשר להמשיך להיות ב'מצרים' גם כשאתה בארץ ישראל. גם 

  כשאתה יושב בנחלה שלך, אתה יכול לעבוד את פרעה. 

זה הדרכה בעבודת ה' בכל סיפור יציאת מצרים. הסדר  –האדמו"ר הזקן מסביר ש"פסח מצה ומרור" 

ת לצאת ממצרים שלו, זה קשה מאד. כי לצאת הוא מרור מצה ופסח. כי כשאדם רוצה באמת באמ

ממצרים זה קודם כל לעבוד על המרור. מה זה לעבוד על המרור? מרור זה לא דבר רע. מרור זה 

לעמוד מול המראה ולפעמים לראות את עצמי באמת, וגם לראות את המר כמו שצריך. כשאני מתחיל 

באמת סיכוי לצאת ממצרים. כשאני  שאין לי–יש לי לפעמים תחושה  –לעבוד את עבודת המרור 

ולא מחייך סתם, אלא באמת מגיע לבירור עמוק, לפעמים קשה מאד לא  - מברר באמת את המרור

  הפנימי וזה המצה, אבל זה לא מחזיק הרבה מעמד.  –ליפול. לפעמים אפשר להגיע לאני 

שהקב"ה  –ילוג שלא מספיר רק מצה ומרור, אלא צריך גם פסח. פסח זה ד –אבל ר"ג בא ואומר 

אם אפשר לנצח את המרור? התשובה היא "אי אפשר"! אבל  –עושה ודילג אותנו. התשובה לשאלה 

הקב"ה ידלג אותך. אתה באמת לא יכול לנצח את המרור לבד, אבל הקב"ה ידלג אותך לשם. הקב"ה 

  יוציא אותך. 

 –מר בהתחלה לקב"ה זה כל שלא אמר שלושה דברים אלו. כי אם אתה מתחיל את המסלול ולא או

אבל לא אומר לקב"ה שאני צריך אותו אז אין סיכוי. כי יצרו של אדם רוצה להורגו  –שאני יוצא למסלול 

הוא רק  –כל יום, ואפשר לנצח רק בעזרת הקב"ה. ואנחנו נמצאים כאן למטה רק בגללו, והיצר הרע 

ו אלו שצריכים לעשות את בגלל הקב"ה. הגמרא בסוף סוכה לומדת זאת מ"והרעותי". אבל אנחנ

  העבודה. 

המרור שאנו אוכלים עכשיו הוא מדרבנן, אבל מהתורה לא אוכלים מרור לבד. אלא מרור מהתורה 

כדי שכל אחד יברר את המרור של  -אוכלים רק בזמן המקדש בסנדוויץ, וזה טוב. עכשיו אוכלים מרור

ת הקב"ה. חכמים למדו אותנו לברך גם עצמו, ויבין שאין כזה דבר מרור לבד מהתורה! חייבים רק א

כי אנו במציאות כזו שכל אחד חייב לברר את המרור שלו. וזה כנראה מה שיובל  - על אכילת מרור

  ל"בנה לנו את בית המקדש לכפר לנו על כל עוונותינו".

א אלו שני מהלכים בהגדה. כל קרבן פסח אותו אנו מתחילים ללמוד בר"ח ניסן הוא לא קרבן ציבור ול

כמו תמיד של  - קרבן יחיד, אלא הוא קרבן ציבור. למרות שכל קרבן ציבור הוא קרבן שבא ע"י הציבור

כל  –וצריכים להימנות בשבילו על חבורה  -שחר ושל בן ערביים. אבל פסח הוא קרבן של כל יחיד

  אבל עדיין זה קרבן ציבור.  !אחד חייב

ם קרבן הפסח דוחה שבת? על זה התמנה הא –יד' פסח שחל בשבת  –הגמרא דנה אם ערב פסח 

הלל להיות נשיא כי בני בתירא לא ידעו, והוא אמר שבודאי דוחה כי זה קרבן ציבור לכל דבר. (וכי 

הוא מתכוון לתמידים ומוספים) כי הוא   -פסח אחד יש בשנה,? והלא יתר ממאתים פסחים יש בשנה

זה כל אחד  - ות שזה רק נציג אחדשלמר - אומר שפסח מלמד את קרבנות הציבור של כל השנה

  מאתנו.

זה לא חכמה, כי לא עברנו  –כולם אומרים "ערבנו את פרעה וכו'". אבל אני אומר "עברנו את פרעה" 

ישראל חיכה רק שיגרשו  –אותו, אלא הוא גירש אותנו. אף אחד לא יצא מהגלות כי הוא עבר, עם 

ו. אבל את לבן אנחנו עברנו. לבן בדיוק כמו פרעה אותו. אנחנו עברנו את פרעה כי הקב"ה הוציא אותנ

להרוג  - ותפס אותנו וכו'. אבל פרעה בא עם שש מאות רכב בחור   –התעשת שלושה ימים אחרי  –



וגביה בן פסיסא  -אותנו, אבל לבן בא לחבק ולנשק אותנו. מפרעה יצאנו והוצאנו בצדק את הרכוש

 –רחל גנבה את התרפים מלבן! כי כדי לצאת מלבן יגיד אח"כ שמגיע לנו עוד הרבה ובצדק. אבל 

צריכים להסיר את אלוהי הנכר. ומפרעה אתה יכול לצאת ואז להגיע לרפידים ואז דתן ואבירם. אבל 

  כי זה תלוי בזמן.  –מלבן או שאתה יוצא או שאתה ממשיך לעבוד שעות נוספות. לכן "ועכשיו קרבנו" 

  עד כאן ההקדמה, ומכאן נגיע לעומק. 

  חשיבות הדיבור.  -  לליל הסדר: -ין מצורעב

בלי שום אורח ולכן  -והיא נמצאת לבד -הפרשה שקראנו היא שבת מצורע –בשנה זו שנה מעוברת 

לשון קוראים את ההפטרה שלה עם הפרשה. הרמב"ן אומר שכל פרשת מצורע באה לדבר על עניין 

ולהתרגל ללשון הטוב ולמצוא באמת את הנקודות הטובות.  -הרע. ההפך מלשון הרע הוא לדבר טוב

"מצורע". כי  -זה השבת שלא נעים להגיד את שם הפרשה -אבל בשבת שרוצים לדבר לשון הטוב

שם הפרשה נמצא לבד. ואז מגיעים להפטרה של "ארבעה אנשים היו מצורעים". וכל פעם  –בשבת זו 

 - מוסיפים פסוק בדבר טוב. אבל בפרשה זו ההפטרה מסתיימת  –הפטרה מסיימת בדבר רע שה

  בב"וירמסו אותו בשער וימות". בקיצור הכול כאן עוסק בדברים רעים ושליליים. 

היום בו לומדים לדבר הוא ליל הסדר. כל העניין של ליל הסדר הוא בפה. המצווה הראשונה הרבה 

בה אנו מתחתנים עם הקב"ה). כל הלילה הזה אנו  - ות עד אכילת המצה(שבע ברכ –לפני שאוכלים 

מדברים ומדברים. ומי שלא אמר פסח או מצה או מרור, בוודאי שיצא ידי חובת אכילת פסח, אלא הוא 

הוא הסיפור של הלילה הזה. כדי  - לא יצא ידי חובת סיפור יציאת מצרים. הדיבור/ הסיפור בלשון הטוב

  לשורש הפנימי. לספר צריך להגיע 

עיקר גלותנו, ועיקר השיעבוד, ועיקר סיפור מצרים, היא היכולת שלנו לשמור על הפה שלנו. זה לא 

אומר משה כשהוא בורח למדיין. נער יוצא  –מוסר, אלא זה מהפסח ולא מהמרור. "אכן נודע הדבר" 

למדיין וחוזר רק בגיל כי הוא מבין שמלשינות ולשון הרע פוסעים בעם, ולכן הוא בורח  –אל אחיו 

שמונים כי רק אז "מתו כל האנשים המבקשים את נפשך". רוב שנות השואה במצרים לא היו בגלל 

זה למה נרדים הם ישראל בפרך. (לחפש  –שמשה לא יכל לחזור, אלא בגללנו. כי "נודע הדבר" 

  מקור). 

שמקבילה לכל חיה אחרת,  האדם הוא המדבר ועניינו הוא הדיבור. הדיבור הזה יכול להיות תכונה

אבל היא לא מקבילה לכן האדם הוא "המדבר". אם הדיבור הוא דיבור המכיר את האלוקות שבי הוא 

יכול להוציא אותי ממצרים. לפרעה הפריע רק הדיבור "למה משה ואהרן תפריעו את העם ממעשיו". 

 -ת לאן אדם יכול להגיעלגלו -הפחד של פרעה מהדיבור , הפחד של פרעה מהכוח לגלות את הפסח –

זה פחד קיומי. כל הקיום של פרעה נובע מהיכולת שלו לרדות בי. כל כוחו הוא המערכת שהיא חזקה 

  ממני, או הכסף שיש לו יותר ממני, או היכולת שלו לדרוך עלי. 

ל זה קיין גם אצל בעלי חיים, אבל שם זה לא מסוכן. בעל חיים טורף כי הוא צריך לאכול. רק אדם יכו

באינסופיות אצל  –בלשונו לטרוף סתם כי בא לו. הלשון הרע נובע מאי ההבנה ומאי האמונה שלך 

חברך. אילו היית מאמין בחברך אז לא היית אומר לשון הרע גם על מה שהוא אמת( כדברי החפץ 

חיים). כי השאלה היא לא האם עברת על אמת או לא עברת? אלא השאלה היא האם התפקיד שלנו 

  יא לגאול את החבר שלי, ואת עצמי, או לגאול את פרעה ובת פרעה? או לכבוש ולרדות? כאן ה

המצורע הוא מצורע כי הוא לא יכול לראות את נקודת האינסופיות שבכול אדם ואדם. ומשם בא  

הלשון הרע כי הוא לא מאמין באדם. קבלת לשון הרע כאווירה חברתית היא אבי אבות המצרים 

לא כמה אנשים כמה פירמידות היא יכולה להעמיד, אתהייה  לא בחנה של חברהשיכולה להיות. מ

צריכה להימחק  –היא יכולה להוציא ממצרים. חברה שתיבחן בכמה פירמידות היא מצליחה להעמיד 

  כמה שיותר מהר. 



והמלך  –הוא השליש שכמשגיעים לשומרון והמצב הוא כ"כ קשה  -השליש של ההפטרה שנרמס

כי היא  - שאי הפרה את ההבטחה שלה –ואישה אחת אומרת לשניה  –שתי הנשים  שומע את שיחת

לא הביאה את הבן שלה לאחר שהיא אכלה את הילד שלה. והמצב הוא כ"כ קשה. המלך לא יכול 

כהמצב כ"כ קשה, וממלכת ארם עושה מצור מבחוץ. המלך  –לשאת את זה יותר, ונכנס לארמונו 

כי כל הפירמידות שאנו בנינו  –אלישע וחושב שכל הבעיה היא אצלו ל –נכנס וקורא לאיש האלוקים 

"כעת מחר סאה סולת בשקל וסאתיים שעורים בשקל". השליש עומד  –הם בסדר. ואלישע אומר לו 

  ואומר "אם יהיו ארובות בשמים היהיה כדבר הזה"  והנביא עונה לו "הנך רואה ומשם לא תאכל". 

כדברי חז"ל. וארבעת המצורעים הללו רעבים ולא אכפת להם להסגיר הם גיחזי ובניו  –ארבע אנשים 

העיקר לעשות  –כי אם יכנסו לעיר ימותו מרעב, ואם ילכו לארם עדיך למות בחרב.  –את עצמם 

משהו. הם נכנסים ורואים את האהלים ריקים ולא מבינים מה קורה, אבל כשאי אפשר להכניס כלום 

הרי צריכים להודיע בעיר. הם דופקים בשער  -ום ואנחנו מחישים"הם אומרים "יום בשורה הי - לבטן

ולא מאמינים, אבל אין להם מה להפסיד וכולם  -ומספרים למלך והוא מוציא את החמור הוסוס

כי אז אתה מתחיל להאמין בקב"ה.  - זה רק אם אתה ממש מיואש –מיואשים. "אין יאוש בעולם כלל" 

יח לתקן את המצב אז תישאר ביאוש שלך כי לא תאמין אבל אם נשארה בך תקוה גדולה שתצל

  בקב"ה. 

שהשליש היה צדיק גמור ומה הוא לא מאמין שהקב"ה יכול לעשות ניסים?  - אומר הבעל ידיד נפש

הוא  –הוא ראוי? מאותה שניה  –השליש הוא האיש הריאלי. הוא מאמין בקב"ה, אבל מה עם  העם 

כי הוא  -היא מותו של השליש. כי אחיתופל הוא שליש – נחשב לבן מוות. והשמחה של סוף מצורע

הגאון שלא מאמין שאפשר לצאת ממצרים. והוא מעכב את יציאת מצרים של כולם. השמחה של סיום 

הוא מת משבירת הקונספציה. הוא –היא במותו של השליש בשער. אף אחד לא הרג אותו  –מצורע 

לא מסתדרת עם זה שאני יכול  –יזה שלו מת מזה שהמשיח לא התחשב בו, הוא מת מזה שהת

  לצאת ממצרים. 

כי  -לשון הרע לא מאפשר לאף אחד לצאת ממצרים. כל סיפור יציאת מצרים הוא לברך גם על המרור

 –זה מה שיביא אותנו לפסח. אף פעם לא מברכים על האכילה  חוץ מפסח. כי אז מספרים ומספרים 

כי כל אחד יכול. ומי מעכב?  –בוודאי שהוא יכול להיגאל  –בלשון הכי טובה שיש. כי הבן הרשע 

  שלא מאמינים.  –השלישים 

כל סיפור היציאה הוא הסיפור שהקב"ה בנה לנו את בית החירה לכפר על כל עוונותינו כי הוא מאמין 

בנו, והוא קרבנו לעבודתו. ולא לחינם יש כ"כ הרבה שלבים בחד גדיא. כי הכול זה להכשיר את העולם 

שהקב"ה יכול לפסוח על בתינו ולשחוט את מלאך המוות ולהביא כאן בלב אצלי את הגאולה שאני 

  מכשיר אותה. שהקב"ה יעזור לנו. 


