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נבקש לחזור ולעורר את הציבור 
להמשיך ולהתפלל לרפואת מו"ר 

 רבי יעקב בן מרים בת גיטל

 א' – ואראפ'  ,זקט"גליון 

 ה'תשע"ז שבט
 השרון -רמת 

 

 בס"ד כ"ז טבת תשע"ז

 יום רביעי לפ' וארא שבת ראש חודש

ן ַיֲעֹמד " ֵּ כ 

ְמֶכם  "ַזְרֲעֶכם ְוש ִׁ
בפרק ס"ו  מרגליות נוצצות משובצות

 ברית השבטיםבספר ישעיהו, וכגון 
ככתוב גם בסוף ס' יחזקאל וגם בס' תורת 
כהנים וזכרתי להם ברית ראשונים, אלו 

 השבטים.

השנה, סוף תפילת מוסף ראש  וכן בנוסח
ברכה חמישית וכגון הבטחה של 'בצבים 
ובפרדים' וכו' איך שפליטים שנשארו 
בחיים במלחמת גוג ומגוג, יגיעו אל 
ארצות רחוקות ויספרו שם את עוצם כבוד 
ה'. ושמה ימצאו יהודים שהיו אבודים, 

, וטהוריםובכבוד גדול, בכלי רכב הדורים 
 יביאו כל יהודי לירושלים, ויהיו ביניהם

 גם כהנים כשרים להקריב קרבנות. 

מצאנו לנכון להעתיק מה שאמר  ובזה
 :, וכך היה אומרזצ"לבזה הגרי"ז 

איך יוכל להיות דבר כזה  ואמנם"
 ם שבטשיתבוללו בין הגויים, וישאר ש  

על צאצאיהם, הוא בכגון שיהיה בטעות, 
שיחשוב הוא שלוקח נכרית, ובאמת יהיו 

 וכמו"כ יהיה וכו' וכו'. ישראליות. 

בין 'זרעכם' ובין 'שמכם',  קוזהו החילו"
היינו דישאר רק הזרע ישראל,  'זרעכם'ד

היינו  כמו דיהיה בת אחר בת, 'ושמכם'
, וכגון דכתבנו. וזהו דישאר גם שם השבט

שית מ"ח ]ברא והרמב"ן שאמר הכתוב
 ד"עכ, 'שיעמוד זרעם ושמם' פס' ט"ז[

 ויה"ר שנזכה לזה בב"א.

 

 השי"תבעז 

 
    

  

ח  ַ ל  ַ יֶאת ש   ַעמ ִׁ

 ְוַיַעְבֻדִני

 נרשם מהקלטה מו"ר שליט"א, משיחות ]
 [וארא תשס"טפ' 

  
מוזכרות רוב המכות מתוך עשר  בפרשת וארא

המכות, וסדר המכות כך הוא: שתי מכות 
בהתראה ומכה שלישית בלי התראה, דצ"ך 

דהיינו שקודם מכת דם נכנס  –עד"ש באח"ב 
י משה לפרעה ואמר לו " מִּ ח ֶאת עַׁ לַׁ י שַׁ ְבֻדנִּ ְויַׁעַׁ

ר ְדבָּ מִּ , וכבר בפרשת שמות לפני כל א"בַׁ
המכות, בביקור הראשון שנכנס משה לפרעה, 

ח ֶאת אמר לו: " לַׁ ל שַׁ א  ְשרָּ י יִּ ר ה' ֱאֹלק  ה ָאמַׁ כֹּ
ר ְדבָּ מִּ י בַׁ ּגּו לִּ י ְויָּחֹּ מִּ וגו פירושו יקריבו ויח ב"עַׁ

לי קרבנות, וזהו שאמר כאן ויעבדוני, וכן היה 
דם, וקודם מכת צפרדע, ומכת כנים קודם מכת 

כבר ניתנה בלי התראה, וכתבו המפרשים 
הטעם משום שזה כבר היה עונש אחרי 

ואח"כ כמו  .לא שמע, זה היה דצ"ךשפעמיים 
כן עד"ש, בערוב ודבר אמר משה "שלח את 

כבר היה בלי התראה, עמי ויעבדוני" ובשחין 
וכן באח"ב ברד וארבה עם  .שזה היה עונש

וחשך בלי התראה, ואחרי מכת חשך  התראה,
אמר פרעה שהוא כבר מוכן לשלוח, ורק את 
הבהמות ישאירו, ואח"כ היה מכת בכורות 

 ויצאו ממצרים. 

שבכל ההתראות אמר משה "שלח  ורואים אנו
עמי ויעבדוני", ומהו "ויעבדוני"? הכוונה היא 

שאומר הקב"ה לפרעה,  .לעבוד אותיבמטרה 
ל הקב"ה והוא שעם ישראל הם רכושו ש

האדון, ואל תחשוב שהם הנכסים שלך ואתה 
האדון שלהם, אלא שלח את עמי, כדי 

ואף פעם לא  .שיעבדוני, שיהיו עבדים שלי
אמר לפרעה שלח את עמי, שישחרר אותם 

                                                           
 ז', טז שמות א
 ה', א' שמות ב

חופשי לנפשם, שיהיו בני חורין לגמרי, זה לא 
 . "ויעבדוני"כתוב כלל, אלא כל המטרה היא 

י ב בפסוק "כתו והנה בפרשת שמות, כִּ י ָאנֹּ מִּ
ְרעֹּ  ְך ֶאל פַׁ ל  י א  ל כִּ א  ְשרָּ יא ֶאת ְבנ י יִּ צִּ י אוֹּ ה ְוכִּ

ם יִּ ְצרָּ מִּ כאן שתי שאלות, שאלה אחת  ", שישמִּ
ה ְרעֹּ ְך ֶאל פַׁ ל  י א  י כִּ כִּ י ָאנֹּ משה אמר שאינו  ג""מִּ

י מלך ולא ראוי אדם חשוב כלל לעמוד בפנ
ל זה ענה לו הקב"ה, וע .כלל לשליחות הזאת

"אנכי אהיה עמך" אתה שליח של הקב"ה 
והקב"ה מלווה אותך, ולכן אתה ראוי ומתאים 

י ְוכִּ לשליחות הזאת. ושאלה שניה שאל משה "
ל א  ְשרָּ יא ֶאת ְבנ י יִּ צִּ " ופירש רש"י באיזו אוֹּ

זכות מגיע לבני ישראל לצאת, וע"ז ענה לו 
הקב"ה "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון 
את האלוקים על ההר הזה" וזהו הר חורב 
שהיה שם מתן תורה, שתקריבו שם קרבנות 
ותכנסו לברית ותקבלו את התורה, ופירש 

 רש"י שזה בזכות מתן תורה. 

שהשאלה השניה היתה  אך הרשב"ם פירש
באיזו סיבה וטענה אוכל לבוא אל פרעה 
לדרוש ממנו שיוציא את בני ישראל מארצו, 

פתאום וכי שוטה אני?  שיאמר לו פרעה מה
י שבאו הלא יש לי רכוש ענק עבדים שהם של

ומה פתאום  .בהסכמתם למצרים ואני המלך
שאוותר על כל כך הרבה פועלים, ועל זה אמר 
הקב"ה למשה, אתה תגיד לפרעה שאני לא 
מבקש ממך סתם לשחרר את בני ישראל שיהיו 

אלא כל הבקשה היא  חופשיים ולוותר עליהם,
  ."וניויעבדרק "

רך שלושת ימים במדבר נלך ד ומהי הבקשה?
והכוונה בזה שתודיע לפרעה  .ונזבחה להשם
ש להם אלוקים, שהם עובדים שעם ישראל י

וזה הגויים מבינים וגם לפלשתינים  .את השם
בחודש  יש חופש בחגיגות של דת האיסלאם

 .שכל עם יש לו את האמונה שלו ,הרמדאן
וכמו שבני מואב מקריבים קרבנות לכמוש 

, וכמו שבני בבל מקריבים דץ מואבשיקו
שלהם, וכמו שבצידון מקריבים קרבנות לאליל 

לנו עם ישראל יש אלוקים משלנו  .לבעל
ואנחנו צריכים לזבוח לו קרבנות, והמקום הזה 
נמצא במרחק שלושת ימים, בהר סיני, שם 

וזה  .לשחוט ולזבוח לוהזמין אותנו אלוקינו 
 .זאתצריך להבין שיתן להם חופשה כ פרעה

                                                           
 ג, יא שמות ג
 א יא ז'-מלכים ד

ה שום בקשה לשחררם יתאך באמת לא הי
לגמרי, אלא שיש סיבה שהקב"ה אומר מדוע 
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אבנר בן רפאל, הילדה בת זראדה, עובדיה בן גורג'יה, ברטין בת רחל, בן , משה מוריס בן יצחק, דוד בן נסים יעל בת משה אלפרד בייה ברטה בת בנימין,: לוי נשמתלעי
רומיה, חי בן יעקב בובה מימון, ניסים נעמי בת ציון בן בנימין, שרה בת מנחם, סימה שמחה בת משה, שמעון בן ר' אברהם, שמואל דני בן נח משה, יהודה בן אליס, 

 סופר, לאומה סופר, יעקב בן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן צבי, איטה בת רחל, עובדיה בן חיים, דליה בת אסתר ז"ל

כמו  .שייכים לי עובדים אותי, הרי אתם אינכם 
שאמר "בני בכורי ישראל" והאבא שבשמים 
מבקש שנבוא לתת לו כבוד, וזה דבר שגם 
הגויים מבינים. ולכן מדגיש משה בכל 
 הפעמים "ויעבדוני" וכמו שפירש הרשב"ם
שזה היה דרך לשכנע את פרעה שאנחנו 
צודקים בבקשה הזאת, ולא סתם בקשה 

 לשחרר, אלא רשות לזבוח לה'.

מכ'ה  ]מכאן מכתיבת ידו של מו"ר שליט"א
 [:במיוחד עבור הגליון הנוכחי טבת תשע'ז,

 

  על פסים חדשיםעל פסים חדשיםויכוח ויכוח 

 

פרעה לא נתן להם כמה ימי  ומדוע באמת
את חופשה כנהוג? הסיבה היא, כי פרעה פתח 

ספר האנציקלופדיה וראה שם שמות כל אלילי 
העמים ורשימת הפולחנים של כל אחד. ואת 

. ואם לא כתוב הא מצא שםשם אלקי העברים ל
שם סימן שהוא לא קיים, שאם הוא קיים וישנו 
בעולם, למה לא שלח לי מתנה כמו שלוחי כל 
העמים. אז צחק משה מפרעה ואמר את 

 הפתגם 'מה לכהן בבית הקברות'.

עבר הויכוח בין משה לפרעה, אל  מאותו רגע
"פסים חדשים", משה טוען יש א'לקים, 

ם. ואז משה מביא לפרעה טוען אינו קייופרעה 
ת, בצורת מכות, כל מכה ראיות, הוכחות חזקו

כי אם לא הא'לקים נותן אז  .היא הוכחה
מאיפה היא באה? ועל כל מכה והוכחה כתוב 
בתורה שאמר משה "בזאת תדע כי אני ה'". 
ואחרי כל מכה כתבה תורה 'ויכבד את לבו'. 
או 'ויחזק ה' את לב פרעה' דהיינו שפרעה לא 

ע עד הסוף להודות לגמרי שיש א'לקים נכנ
ולבטל את כל ה"תנאים" שאמר למשה בדרך 
משא ומתן מסחרי, ככתוב בפירוש רש"י 
לפרש חמשת פעמים "גם" שאמר פרעה 
כשירד ממטתו בחצי הלילה וצועק היכן משה, 

 :והיכן אהרן. וכך היה אומר

 ]עד כאן מכת"י מו"ר שליט"א לגליון הנוכחי[

 'חמש פעמים גם'
הטף...  –הגברים: גם בני ישראל  -אתם  גם

לא כמו שאמרתי אני, הכל כמו שאמרתם, ו

מי ומי ההולכים,  ביטללא אשלח,  ביטל

 גםצאנכם  גם רק צאנכם ובקרכם יוצג: ביטל
אתה  גםבקרכם קחו. ומהו כאשר דברתם? 

                                                           
 ה' י' שמו"ר ה
 ל"ב-י"ב, ל"א שמותרש"י  ו

. גם אותיתתן בידינו זבחים ועולות, וברכתם 
 . התפללו עלי שלא אמות, שאני בכור

 
  פי' רש"י ורשב"ם אחדפי' רש"י ורשב"ם אחד

 

שפירוש הרשב"ם אינו סותר לפירוש  וחשבתי
מרו "ויעבדוני" רש"י שבאמת לפרעה א

שרוצים לצאת לחופשה קצרה, אך באמת זה 
היה רצונם ובאמת המטרה היא שיפסיקו 
להיות עבדי פרעה, וישובו להיות עבדי ה', כי 
במצרים היו עם ישראל שרויים במ"ט שערי 
טומאה, היצר הרע שלט עליהם, ובצאתנו 
, ממצרים אנו ניצלים מהיצר הרע ומעבדותו

ואיך יהיו  .ונכנסים להיות עבדים של הקב"ה
רה, עבדים של הקב"ה? ע"י שיקבלו את התו

אין  ,ואם כן .ובכך ידעו מה הקב"ה רוצה מהם
כאן שום סתירה, שלפרעה אומרים רק את 
החופש של שלושה ימים בשביל לזבוח לה', 
והמציאות היא "ויעבדוני" שתהפכו להיות 

ות של עבדים שלי, להיכנס לגמרי לבעל
ואם כן יוצא שכל הזכות קיום של עם  .הקב"ה

ישראל היא שאנחנו עבדים של הקב"ה ושייכים 
 לו.

אפשר שנהיה ראויים לאפשרות  ואיך באמת
לקיים את מצוות התורה? זה על ידי שנדע 

העבודה שלנו שנדע  ושאנחנו עבדי השם, וז
שאנחנו עבדים של הקב"ה, וכמו פועל שעובד 

יר יום, בוודאי שהוא חייב אצל בעל הבית, שכ
מו כן אנחנו לעבוד רק אצל בעל הבית, כ

 הפעולה שלנו. ופועלים של הקב"ה, וז

בישיבות ובכל מקום שבאים במטרה  ואם כן
ללמוד תורה, בזה אנחנו מקיימים את המטרה 
שבשבילה יצאנו ממצרים, לעבוד את השי"ת, 

 ואין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.

מלמדות אותנו מה המטרה  אלהוהפרשיות ה
בכך שאנו יותר לא משועבדים למצרים, שמי 
שאין עליו עול תורה, משתלט עליו היצר הרע 
באופן שהוא נעשה כאילו שחזר למצרים, ואין 

 .א מינה אם זה המצרים או היצר הרעשום נפק
שאם פורקים עול תורה הקב"ה מביא עול של 

ץ ישראל ואם היינו כולנו כל יושבי ארגויים, 
מקבלים עלינו עול תורה, לא היינו יושבים כאן 

אנחנו כיום נמצאים  .כמו בבית סוהר גדול
בארץ ישראל בבית סוהר, אם יהודי רוצה 
לטייל ברגל בשכם, הוא מפחד פן יהרגוהו, 

ל מקום, הם ולא כן הערבים שהם מטיילים בכ
אבל היהודים אינם  .בני חורין בארץ ישראל

ל ארץ ישראל, ואנחנו חיים יכולים לטייל בכ
כמו עבדים, ואפילו כאן בארץ ישראל 

  .בירושלים עצמה

בזמן שבאתי לארץ ישראל  ,כשהייתי ילד
הלכנו לכותל המערבי ועברנו דרך השוק 

ועכשיו  .ערבי ובכל מקום, היינו בני חוריןה
במדינת ישראל עשו ביטול תורה גדול מאד, 

ורם משרד החינוך משמיד הרבה ילדים, וזה ג
דול מילדי ישראל שלא לומדים ביטול תורה ג

וב אין אנו וכיוון שיש ביטול תורה, ש .תורה
מה המדינה ולפני שק .חורין בארץ ישראלבני 

 .היינו יותר בני חורין

ברמת השרון אם אחד רצה לקנות פרה  וזכורני
היה נוסע לבד לעזה לשוק וקנה את הפרה, חד 

ל י חורין, אבוחלק בלי שום הפרעות, והיינו בנ
ואם נוסעים  .עכשיו אין אנחנו בני חורין כלל

במכונית דרך השטחים צריך לשים שריונים, 
ואנחנו  .זכוכית מגנת, כדי להגן על עצמינוו

נמצאים כאן ממש משועבדים, הגוף שלנו לא 
במצב של בני חורין, אבל אנחנו כן בני חורין 
לעסוק בתורה, ואם אנחנו נמחק את היצר הרע 

דאי שעבודים, של ביטול תורה, אם כן וה של
שנזכה להיות לגמרי בני חורין כאן בארץ 

 ישראל, ולא נהיה כמו אסירים.

שחושבים לעצמם ואומרים  ויש טיפשים
שאנו יכולים להיות בני חורין, על ידי שניקח 
נשק ונהרוג בערבים, ואח"כ נשתלט על ארץ 
ישראל, אך באמת אם עושים כך זה גורם 

ים מתחזקים עוד יותר, ונעשים יותר שהערב
גרועים, אלא הדרך היחידה להילחם היא כמו 
שכתוב "הקול קול יעקב והידים ידי עשיו", 
ואומרת הגמרא בזמן שקול יעקב מצפצף 
ונשמע בבתי מדרשות, בזמן שיעקב לומד 

טות בו, תורה בבית המדרש, אין ידי עשיו שול
יש אבל בזמן ש .ואין לגויים שליטה עלינו

ביטול תורה גדול, אזי יש שלטון לגויים, 
 והערבים שולטים עלינו ח"ו.

ר' חצקל לוינשטיין ז"ל  וכאשר נפטר
המשגיח, אמר עליו תלמידו הגה"צ המשגיח 
ר' שלמה וולבה ז"ל, 'וי לנו, אוי לנו, שהסתלק 
 מאתנו השריד האחרון של דור יוצאי מצרים'.

עבדי או "שלח את עמי ויעבדוני"  וזהו שאמר
. והמעט שיש לנו בארץ פרעה או עבדי השם

ישראל שהוא חלק קטן מאד מתוך כל ארץ 
כל זה הוא רק בזכות לימוד התורה ישראל, 

, בזכות זה שאנו עוסקים בתורה, שאנו לומדים
ואלה בזכות זה אנו יכולים להתקיים כאן, 

שחושבים שיכולים אנו לשלוט בארץ ישראל 
, הם ישראל בכח הנשק, הם הורסים את עם
עם ישראל לא מביאים חורבן על עם ישראל, 

, ויהי רצון שבזכות לימוד קיים בכח הנשק
התורה נזכה כולנו לחיות בשקט ובשלוה, כמו 
 שכתוב "וישבתם לבטח בארצכם" אמן ואמן.


