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  !הסימן האחרון לפני הגאולה השלימה
, "עקבתא דמשיחא"מה יהיה ב, ל במשנה בסוף מסכת סוטה ניבאו לנו"חז

הדי  את ישמעוהתקופה שבה , באותה התקופה של עקבותיו של המשיח -

ל מנבאים לנו תקופה קשה של "חז .צעדיו המתקרבים של משיח צדקנו

מוסרי ואף תקופה של צרות קשות , שפל רוחניבהם יהיה " חבלי משיח"

    :ומכאיבות

 ,הגפן תתן פריה והיין ביוקר .ויוקר יאמיר, בעקבות משיחא חוצפא יסגא"

 ,והגליל יחרב ,בית וועד יהיה לזנות ,ומלכות תהפך למינות ואין תוכחת

 וחכמות סופרים, ואנשי הגבול יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו ,והגבלן ישום

זקנים  ,נערים פני זקנים ילבינו ,והאמת תהא נעדרת ,ויראי חטא ימאסו

אויבי  ,כלה בחמותה ,בת קמה באמה ,בן מנוול אב ,יעמדו מפני קטנים

ועל מה  ,ייש מאביוהבן אינו מתב ,פני הדור כפני הכלב ,איש אנשי ביתו

  !"יש לנו להשען על אבינו שבשמים
  

ל את אשר "שלאחר כל הסימנים שנתנו לנו חז, היטב יראה והמתבונן

ועל מה יש לנו להשען על : הם כתבו סימן אחרון, יקרה באחרית הימים

לאחר כל הצרות והשפל הנורא וההדרדרות  ,כלומר! אבינו שבשמים

 ,)התקיימו אחת לאחת כבר שאכן( ל"חזשם הרוחנית והגשמית שנתנו לנו 

לקראת הגאולה  –שבו נדע שאנו כבר לקראת הסוף , יהיה סימן אחרון

איש , שאין לאף אחד מה לעשות, ההרגשה של חוסר אונים :ואוה, השלימה

. ואיך אפשר להתגונן, מהיכן יצוץ המחבל הבא, ילד יוםאינו יודע מה 

לאף אחד . מבחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה, הרגשה של מתח ושל פחד

  . אין פתרון אמיתי לכל הבעיות הקשות הפוקדות את עם ישראל

על מי יש : מצב זה יגרום לכל אחד להרים את ידיו לבורא העולם ולומר

 רק? ועל מה יש לנו להשען ?מי יכול לפטור את כל הבעיות שלנו, לסמוך

  !על אבינו שבשמים

•   

למסקנה כי אין על  להביא את עם ישראל –" חבלי משיח"מטרת 

התגלות מלכות  :בקש את הפתרון האמיתימי להישען וצריכים ל

  . י צמיחת מלכות בית דוד"שמים ע
ל תארו לפנינו בפירוט רב כל כך את סימני "שחז: מסביריםהמפרשים 

כי אלה וכדי שנדע , כדי שלא נתיאש חלילה: למען שתי מטרות, התקופה

כשאנו בודקים את מה שהתרחש בעולם במיוחד , ואכן. הם חבלי המשיח

, "עקבתא דמשיחא"אין ספק שכל סימניה של תקופת , בשנים האחרונות

  .באופן שאין לו אח ורע בשום תקופה אחרת, התממשו עד תומם

נקבע כך שלפני ביאת המשיח יצטרכו לעבור עם ישראל כל כך ולשם מה 

  ?הרבה צרות

כל , נמצאים בגלותמבינים שהם גם כאשר ישראל , אלא מטבע הדברים

ואם . נוח יותר, טוב יותרכמה שאחד מנסה להטיב לעצמו ולעשות לעצמו 

וכאשר נהיה טוב . מנסים לפוטרם בדרך זו או אחרת, ישנן בעיות כלשהם

  ...את ימי הגלות 'להעביר'כולם רגועים ומנסים , ורגוע יותר

דוש ברוך הוא רוצה כבר לגלות את מלכותו מלך העולם הקכשאך 

ולהצמיח את משיח צדקנו שיבוא וינהיג את , ולהשרות את שכינתו בתוכנו

שנבין שכל , שנבין שכך צריך להיות, הוא חפץ שנרצה בכך, עם ישראל

ה "מטרת בריאת העולם היתה למטרה זו כדי שיגיע הרגע הזה שבו הקב

לכן הוא מכאיב , לך על כל הארץלמ' ישרה את שכינתו בתוכנו ויהיה ה

  ! אין לנו על מי להשען! אבא: בכדי שנצעק, לנו עם כל מיני צרות ומצוקות

גלה כבר את מלכותך ! אנחנו רוצים רק אותך, אנחנו לא צריכים אף אחד

  !...לגאלנו שיבוא' נא תצמיח לנו את מלכנו משיח ה, עלינו

  

  

  

  
 

בני ישמעאל לעשות  עתידין ]אינתפאדה[שלוש מלחמות של מהומה 

  )פרקי דרבי אליעזר פרק ל(ומשם בן דוד יצמח ... באחרית הימים
, ייאוש, זורע בלבנו פחד, הבלתי צפוי, האויב האכזרי. יודע מה ילד יוםאיש אינו 

וזעם גואה של . כי אין מה לעשות ,נדמה. נדמה כי אין לאן לברוח. רפיון ידים

  .חוסר אונים מצטרף אל הייאוש והפחד

. הגשמי כבר נלאינו מלשמועעל כוחם . מלחמת קודש היא להם –הנלחמים בנו 

אבל יש . אפילו להג אינסופי של מדינאים אינו מצליח להסתיר את אזלת היד

. ואם נחשוף אותו ונדע להשיב מלחמה יתהפכו היוצרות, להם גם כוח רוחני

קודש כדי  וגם עלינו מוטל לגייס להט אמונה ורגשות, מלחמת קודש היא זו

  . להילחם עם פראי אדם אלו ההורגים בנו

, נגד ישמעאל, העיקרי, נשקנו האמיתי. כוח התפילה, בשמו טמון כוחו. ישמעאל

בהתמדה , בלהט אמונה, תפילת קודש, תפילה בעצמה. הוא כוח התפילה

  .נחושה

אחד מן המדרשים הקדומים , "פרקי דרבי אליעזר" וכך כתוב בספר הקדוש

): פרק לב(שנכתב על ידי התנא רבי אליעזר בן הורקנוס , ביותר של עם ישראל

וקראת שמו "בהוראת הקדוש ברוך הוא עצמו [? ולמה נקרא שמו ישמעאל"

] ישראל[מפני שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע בקול נאקת העם "] ישמעאל

לפיכך נקרא שמו , רית הימיםחבא ץממה שעתידין בני ישמעאל לעשות באר

  ).תהילים נה כ( "ויענםל  -ישמע א: "שנאמר, אלישמע

עתידין בני ] אינתפאדה[שלוש מלחמות של מהומה "): פרק ל(ועוד כתב שם 

  !ומשם בן דוד יצמח... ישמעאל לעשות באחרית הימים

•   

בוקעת  את הזעקה. מוטל עלינו להשמיע –את התפילה שבשמים מצפים לה 

ואם . בכל האומץ ובכל עוז הרוח שבידינו לגייס. אנחנו חייבים לזעוק –הרקיעים 

. ימלאו האמונה והתקווה את לבנו תחת הפחד ואזלת היד –נלמד להתפלל 

, וחרבו שלופה בידו –מלך העולם ושליטו האמתי יתגלה , ל את נאקתנו-ישמע א

   ...ללחום את מלחמתנו
 

  פרשת תולדות
  

  ) יט ,כה( חק בן אברהם אברהם הוליד את יצחקתולדות יצ  ואלה
', אברהם הוליד את יצחק, 'למה כופלת התורה ואומרת. א :לכאורה צריך להבין

  '? ואלה תולדות יצחק בן אברהם'הרי הפסוק מתחיל 

, "יעקב ועשו האמורים בפרשה", י"אומר רש' ואלה תולדות יצחק'על הפסוק . ב

  ?הפרשה מדברת על יעקב ועשו כל אהל, י רוצה לומר בזה"לכאורה מה רש

 הסביר – של חושך והסתרה אלו הנותן לנו חיזוק בימים אפלים – אביאור נפל

 ע"זי 'הק "ל שם טובבע"ה על פי דברי, א"ר ממישקולץ שליט"מרן אדמוק "כ

ונדמה לו , אפילו כשהוא במצב של הסתרת פנים ,אדם צריך לדעתד: שאמר

. 'כי גם ההסתרת פנים זה מאת ה, ה עמו"גם אז הקב, שחרב עליו עולמו

ליו כל הדינים נמתקים מע, ה"וכשאדם יודע שגם בתוך ההסתר פנים נמצא הקב

  . ונהפכים לרחמים ומתבטל כל ההסתרה

ה "הקב -" ואנכי הסתר אסתיר פני) "יח, דברים לא( בתוכחה ובזה פירש הפסוק

ד "עכת .נמצא שם שלא תדעו שאני, אני יסתיר את עצמי בתוך ההסתר אומר

  . 'הק

  אמת תתן" )כ, מיכה ז(כדכתיב  ,רחמים –חסד ה מידת הוא ,אבינו אברהם, והנה

בראשית ( כדכתיב, דין –מידת הגבורה הוא , אבינויצחק . "חסד לאברהם, ליעקב

 ."פחד יצחק" )מב, לא

ואלה תולדות יצחק בן ", א את דברי הפסוק"ר שליט"מרן אדמו שלפי זה פירו

  מכוח זה  'בן אברהם'הוא , שהוא דין' יצחק'גם אדם צריך לדעת ש –" אברהם

  



 

  

  

שנדע  ל ידי כךוע, ה"נמצא הקב הדיןשגם בתוך , ה"של הקברחמים ה

גבר על י -' את יצחק הוליד, 'שהוא מידת הרחמים -' אברהם'נזכה , זאת

  .ויעלם לגמרי מידת הדין ,מידת הדין

י בא "רש .'יעקב ועשו האמורים בפרשה, 'י"דברי רש ובזה גם הסביר את

יעקב ועשו האמורים  של שכל המלחמות ,ללמדנו יסוד לשעה ולדורות

אם שרק  ,ל"תלוי ביסוד הנ ,וכל המלחמות של יעקב ועשו לדורות ,שהבפר

 יתגבר יעקבש נזכה  ל ידי כךע ,ה"נמצא הקב ,בתוך ההסתרגם נאמין ש

  .ויעל עש

ויעתר יצחק לה׳ לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו ה׳ ותהר 
ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה . רבקה אשתו

  )כב- כא. כה(אנכי ותלך לדרוש את ה׳ 
לו ולא לה שאין דומה תפילת צדיק בן רשע לתפילת צדיק  -ויעתר לו״ "

  ). רש״י(לפיכך לו ולא לה , בן צדיק

 - מסערט ויז׳ניץ זי״ע "מקור ברוך"הרה״ק בעל הרעיון נפלא הסביר 

כאשר בא האדם , הרבה פעמים, דהנה! והוא יסוד גדול בתפילה ובקשה

באים הרבה מקטרגים ומשטינים , להתפלל על הצטרכויותיו לפני הקב״ה

, לכן העצה לכך. שנבראו ממעשיו הרעים ואינם מניחים לתפילות לעלות

. שיתגדל ויתקדש שמו הגדול בעולם, להתפלל ולבקש למען כבודו יתברך

הוא צריך לכויין שרוצה זאת , אם אדם מתפלל על זרע של קיימא: למשל

וכשמתפלל על , למען שילדיו ילכו בדרך התורה ויהיה נחת רוח לבורא

הפרנסה הוא יכול לכוין שצריך זאת בכדי שיוכל לפרנס ולכלכל את עצמו 

וכן כל דבר , וגע ובשובעבר' ומשפחתו למען יוכלו להגות בתורת ה

ואז נהיה שכוונתו בכך אינה . צריך להתפלל ולבקש בדרך הזאת, שרוצה

, שיתקדש שם שמים בעולם, עבור צורכי עצמו אלא רק עבור צורכי גבוה

ועל ידי זה מצמיח לבסוף ישועה גם לעצמו והשי״ת ממלא כל משאלות 

  . לבו לטובה

׳ לנכח לה״ויעתר יצחק , להתפלל שהיה צדיק בן צדיק ויודע איך, לכן יצחק

שיתגדל שמו ', שכוונתו בתפילה להשי״ת בענין אשתו היתה לד, אשתו״

רק , וגם בניגוד לתפילת אשתו כי תפילתה לא היתה עבור השי״ת, בעולם

, משא״כ רבקה. השי״ת קיבל תפילתו ונענה לו, ״'לכן ״ויעתר לו ה. לעצמה

, כלומר, לכן ״לו ולא לה״, רק לצורך עצמה, לא התפללה באופן זה

  . תפילתה לא נשמעה מחמת הקטרוג שהיתה צדיק בן רשע

״ותאמר אם כן : ועל פי זה יובן את מה שנאמר הלאה בהמשך הפסוקים

״למה , א״כ גדול צער העיבור, ופירש״י. ״'למה זה אנכי ותלך לדרוש את ה

לה כל בזה שראתה שיש , כלומר. מתאוה ומתפללת על הריון -זה אנכי״ 

״למה זה : ואמרה, הבינה שלא היתה תפילתה כראוי, כך הרבה צער

״ הלכה גם '״ותלך לדרוש את ה, למה התפללתי רק עבור עצמי -אנכי״ 

  ...שיתגדל ויתקדש שמו בעולם, היא להתפלל עבור השי״ת

  )כא ,כה(ויעתר יצחק לה׳ לנוכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה׳ 
נתפצר ונתפייס  -״ויעתר לו ה״ , הרבה והפציר בתפילה -״ויעתר יצחק״ 

  ). רש״י(ונתפתה לו 

בביקורו  זי״עמגור  "אמרי אמת"הרה״ק בעל ה: סיפר אחד מזקני ירושלים

, ביקר בכל מוסדות התורה בירושלים, ז"השני בארץ ישראל בשנת תרפ

ת "בהגיעו לת. בכל מקום שהגיע אמר דבר תורה או שאלה בענין שעסקו

שאלם הרבי מפני מה היה , מצא את הילדים לומדים פסוק זה "עץ חיים"

עד שהיה צורך ל״ויעתר לו , צריך יצחק להפציר ולהרבות בתפילה כל כך

לא היתה , שמשמעות הדבר שלולא זאת, נתפצר ונתפייס ונתפתה -״ ,ה

מתקבלת התפילה בדרך ובהנהגה הרגילה של הקב״ה אשר הוא שומע 

  ? ומדוע לא יעזור לו הקב״ה בלא ריבוי הפצרות, להתפי

מכאן אפשר לראות עד כמה היא כוחה של : השיב הרבי מיניה וביה ואמר

והאב מסרב , לילד שמבקש מאביו סוכריה: דמשל למה הדבר דומה! תפילה

אולם הילד בוכה ומפציר . להיענות לבקשתו ביודעו שזה מזיק לבריאותו

אף שיודע , מרוב רחמנות הוא נעתר לבקשתו. וקשה לו לעמוד בתחנוניו

אמרו חז״ל כי אברהם נפטר חמש שנים קודם , כן היה כאן. שזה מזיק לו

, כפי שבאמת היה חי 175שנה ולא  180ולמעשה היה צריך לחיות , זמנו

בכדי שלא יראה את עשו בן , שנים לפני הזמן 5אך הקב״ה בחר להמיתו 

 דאי מן השמים רצו לעכב כל הזמן את בוו, א״כ. בנו יוצא לתרבות רעה

, כדי שאברהם אבינו לא יצטרך להסתלק קודם זמנו, הולדת יעקב ועשו

  ... נעתר השי״ת לתפילתו, אולם ע״י שיצחק הרבה והפציר בתפילה

•   

רבה של  - להגה״ק רבי יוסף חיים זוננפלד זי״ע "חכמת חיים"בספר 

בתוך , הדהנ: מובא גם כן אותו הסבר אך בתוספת נפלאה ,ירושלים

מונחת התשובה למה היה צריך להפציר כ״כ  ,״המילים ״ויעתר לו ה

  כמספר  748בגימטריא  -) בשם המפורש(״ 'כי ״ויעתר לו ה, הרבה

  

  

  

ה״ויעתר לו  נו את הסיבה שאלולא לרמוז ל, ״חמש שנים״ הגימטריא של המילים

מחמת החמש , לא היתה מתקבלת התפילה, פתה לוונתפייס ונת נתפצר –״ 'ה

יקים היטב דברי רש״י ״ויעתר ומדו, שנים של אברהם אבינו שיתקצרו על ידי כך

כי כאן היתה ההענות מלווה בהתפייסות , נתפצר ונתפייס ונתפתה לו -״ 'לו ה

, שנתפייס ונתרצה הקב״ה להקדים לידתו של עשו בחמש שנים, ובהתפתות

  ... נתקצרו ימיו של אברהם בחמש שניםאעפ״י שע״י כך 

הגה״ק רבי יוסף חיים זוננפלד זי״ע שכאשר אמר נכדו של : בספר הנ״ל מסופר

את הגימטריא הנ״ל ) ב׳ כסלו יומא דהילולא( להגה״ק רבי אהרון קוטלר זי״ע

: לא יכול היה הגאון לכבוש את התפעלותו ואמר, בשם סבו רבה של ירושלים

  !..."ברוח הקודש נאמרה בטוחני שגימטריא זו"

 ,כה(ויתרוצצו הבנים ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרוש את ה׳ 
  )כב

כשהיתה עוברת על פתחי תורה של , רבותינו דרשוהו לשון ריצה -״ויתרוצצו״ 

עשו מפרכס , עוברת על פתחי עכו״ם, יעקב רץ ומפרכס לצאת, שם ועבר

מתאוה  -״למה זה אנכי״ , גדול צער העיבור -״ותאמר אם כן״ . לצאת

  ). רש״י(ומתפללת על הריון 

מדברי רש״י  - ממטרסדורף זי״ע "תפארת יחזקאל"הגה״ק בעל השאל , לכאורה

, הריון למה מתאוה אני ומתפללת על -משמע שכוונת הכתוב ״למה זה אנכי״ 

או  ,הסביר את כוונת הדבריםשימשיך הכתוב ל ,אז למה כתוב רק חצי משפט

  ? לשון ברור יותרשיהיה כתוב 

, דהנה ידוע שיעקב אבינו מדתו היא אמת: כך הוא, אלא אפשר דכוונת הכתוב

אינו בקי בכל , פרש״י) כז .כה(״ויעקב איש תם״ , ״תתן אמת ליעקב״: ככתוב

ורבקה אמנו ראתה . מי שאינו חריף לרמות קרוי תם, אלא כלבו כן פיו, אלה

דהיינו בעת לקיחת , בתחבולה שיבוא עת שיצטרך לשנות מדתו, ברוח קדשה

שכוונתו היתה ״אנוכי״ , י"פרש) יט .כז" (אנכי עשיו בכורך: "הברכות כדכתיב

למה זה "רבקה אמנו ואמרה ועל זה השתוממה . ועשיו הוא בכורך, המביא לך

הברכות מגיעות , אם כן, מאחר ועשיו מפרכס לצאת בפתחי עבודה זרה, "'אנכי'

להגיד , ולמה זקוק יעקב שמדתו היא אמת, בלי תחבולותו, ליעקב על פי הדין

הלא שורת הדין נותן שיזכה , ולדבר בשון תחבולות, עשיו בכורך" אנכי"לאביו 

  ...כי לו משפט הברכה, אלא בפרסום לעיני כל, בברכות בלי תחבולות

ויגש יעקב אל יצחק אביו וימשהו ויאמר הקל קול יעקב והידיים ידי 

  )כב ,כז(עשו 
בזמן שקולו של יעקב  - " הקל קול יעקב) "יט .תולדות סה(במדרש רבה מובא 

הידיים ידי "ואם לאו , מצוי בבתי כנסיות ובתי מדרשות אין הידיים ידי עשיו

חסר כתיב ללא  -" הקל"אלא ? י מנין לומדים זאת מן הפסוק"ומסביר רש". עשו

והידים ידי "מיד , קולו אם יעקב ׳הקל׳, אם קולו של יעקב חסר, והדיוק הוא, י׳

  . ידי עשו שולטות -" עשו

דאם נתבונן על השם : מובא רמז נפלא על הענין הזה "לחם לפי הטף"ובספר 

. עשו: שהאותיות הנגלות המה, נראה, ויו-שין-עין, דהיינו, במילוי" עשו"

חשבון האותיות הנעלמות המה מאה . י׳ נ׳ י׳ נ׳ י׳ ו׳: והאותיות הנעלמות המה

נגלה כאשר נעלם " עשו"ונמצא שכוחו של ". קול"כמנין , ו"קל -ם ושש שלושי

, אז בטל כח העשיה של עשיו, אבל כשמתגלה הקול של יעקב. הקול של יעקב

    ...אין הידיים ידי עשיו שולטות
  

כים דכך צרי, מסביר "חנוכת התורה"העשיל זי״ע בספרו ' הרבי רק "הגה ואילו

בזמן שעם ישראל עושים את רצונו יתברך וקולו של : למוד את דברי המדרשל

כי אז והידים נמשך , יעקב נשמע בבתי כנסיות אז ״הקול קול יעקב וגם הידים״

  . ובזמן שאין קולו של יעקב אז נשארו ״והידים״ לעשו חס ושלום. ללמעלה

) שמות יז יא(על הפסוק ) ח .ראש השנה ג(ובזה יש לפרש גם את דברי המשנה 

וכי ידיו של משה : ושואלת המשנה. כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל״ ״והיה

כל זמן שהיו ישראל : אלא לומר לך? עושות מלחמה או שוברות מלחמה

ואם ; היו מתגברים, מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים

קול ה, כלומר(דהיינו כשמשה היה יכול לקרות והידים למעלה . "היו נופלין, לאו

וכאשר הניח את ידו . וגבר ישראל אז ,כשעשו רצונו של מקום) קול יעקב והידים

  !...אז וגבר עמלק חס ושלום ,דהיינו שנקרא הידים למטה
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