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עניני הפרשה

יאפרשת וישלח | תשפ"ב מוקדש לרפואת מרן שמואל בן שרה פערל

מעשה אבות סימן לבנים - ו'

מעשה אבות סימן לבנים - חלק ו'
בטעם הדבר שנאבק איש עם יעקב אבינו 

בתורה הקדושה בעניין התאבקות שרו של עשיו 
עם יעקב אבינו, אומר הכתוב )כאן ל''ב כ''ה – כ''ו( 'ויותר 
יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. וירא כי 
לא יכל לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב בהאבקו 
לבדו,  יעקב  "ויותר  לפרש  כ'  עה"ת  וברשב"ם  עמו. 
לעבור  עוד  היה  שלא  לו  אשר  כל  שהעביר  כלומר 
אלא הוא לבדו, ורצה לעבור אחריהם כי לברוח דרך 
מלאך עמו  ויאבק  אחרת שלא יפגשהו עשו נתכוון, 
שלא יוכל לברוח ויראה קיום הבטחתו של הק' שלא 

יזיקהו עשו". 

שרו של עשיו רצה לפגוע בקדושתו של 
יעקב

ויגע  לו  יכול  לא  כי  'וירא  איתא  הכתוב  ובהמשך 
)רבה  ירך יעקב'. מפורש במדרש  ירכו ותקע כף  בכף 
לצאת  העתידין  בצדיקים  עשיו(  של  )שרו  שנגע  ג'(  ע''ז 

הדבר:  מבאר  וברמב''ן  שמד.  של  דורו  זהו  ממנו, 
הצדיקים  בכל  נגע  ג(  )עז  רבה  בבראשית  ואמרו 
כי  והענין  שמד.  של  דורו  זה  ממנו  להיות  שעתידין 
של  בזרעו  דור  שיהיה  לדורותיו,  רמז  כלו  המאורע 
יעקב ויתגבר עשו עליהם עד שיהיה קרוב לקעקע 
כדור  המשנה  חכמי  בימי  אחד  דור  זה  והיה  ביצתן, 
)שיר  שאמרו  כמו  וחבריו,  בבא  בן  יהודה  רבי  של 
השירים ב ז( אמר רבי חייא בר אבא, אם יאמר לי אדם 

נותן,  אני  הקב"ה  של  שמו  קדושת  על  נפשך  תן 
ובלבד שיהרגוני מיד, אבל בדורו של שמד איני יכול 
לסבול, ומה היו עושים בדורו של שמד, היו מביאין 
כדוריות של ברזל ומלבנין אותן באור ונותנין אותן 
דורות  ויש  מהן,  נפשותיהן  ומשיאין  שיחיהן  תחת 
והכל סבלנו  אחרים שעשו עמנו כזה ויותר רע מזה 

ועבר עלינו, כמו שרמז ויבא יעקב שלם, ע''כ.
בעוצם  להזיק  עשיו  של  שרו  שנתכוון  והיינו 
זה   – הבאים  בדורות  ישראל  כלל  של  היהדות 
מרן  תלמידי  החסידות  בספרי  ואכן  שמד.  של  דורו 
הבעש''ט הק' זי"ע מאריכים רבות בהענין, שנתכוון 
של  ובקדושתן  יעקב  קדושת  בענין  להזיק  המלאך 
כלל ישראל בדורות הבאים, ולזה נתכוון שנגע בכף 

ירכו, ותקע כף ירך יעקב.
היה  לא  יעקב  של  בגופו  שאכן  מזה,  לנו  היוצא 
אמנם  הרשב''ם,  וכדברי  לו  להזיק  כלל  עשיו  יכול 
שרו של עשיו עדיין ניסה בכל יכולתו, פן ואולי יוכל 
להזיק בכל זאת בקדושתו של יעקב, ובקדושתן של 

ישראל בדורות הבאים. 

מאמר החפץ חיים בעניין שלושת מלחמות 
העולם

במעשי אבות סימן לבנים שיש בזה, על  ואמינא 
פי מה שהגיד מרנא החפץ חיים זצוק''ל להגאון רבי 
הצורר  צר  שאותו  בעת  זצוק''ל  וואסערמאן  אלחנן 
'היטלער' ימ''ש עלה לשלטון, שזה היה לאחר שכבר 
העולם  במלחמת  הנוראות  הצרות  בנ"י  על  עבר 
קודם  מלחמות  ג'  שיהיה  לו,  אמר  וכה  הראשונה, 
אחת הוא מלחמת העולם הראשונה,  ביאת המשיח, 
ועוד יבוא מלחמת עולם שנייה שהצרות שעברו בנ"י 
הצרות  כנגד  וכאפס  כאין  יהיו  הראשונה  במלחמה 
המלחמה  בעת  ישראל  לכלל  שיהיה  ח''ו  הרבות 
השנייה, והוסיף ואמר לו עוד, שאחר כך תהיה עוד 
שיהיו  שהצרות  לך,  ודע  שלישית,  העולם  מלחמת 
כאין  יהיו  המה  גם  השנייה,  העולם  מלחמת  בעת 
הצרות  לעומת  ולשנינה  לשחוק  וממש  וכאפס 
מלחמת  בעת  ה'  עם  על  ח''ו  יבואו  ש)לא(  והרעות 

העולם השלישית.

ששני  ואמר,  חיים  החפץ  לו  הוסיף  אמנם 
של  בגופים  מלחמות  יהיו  הראשונות  המלחמות 
על  תהיה  השלישית  המלחמה  אמנם  ישראל,  כלל 
נשמתן של כלל ישראל דייקא, ויהיה ניסיונות רבות 
ועצומות בענייני קדושה, וזה יהיה צרה גדולה לכלל 
קשות  ניסיונות  של  ונורא  אדיר  גל  שיהיה  ישראל, 
ונוראות אשר יבואו בשצף קצף על כלל ישראל, ומי 

יוכל לעמוד איתן כנגדן, ע''כ.

טרם ביאת המשיח יהיה מלחמה כבידה 
בנשמות ישראל

ממש  עכשיו  בה  עומדים  שאנו  שהזמן  נמצא 
כמעשה אבות שהיה  טרם ביאת משיחנו הוא ממש 
גשמיות  שמבחי'  הוא  שהמציאות  אבינו,  ביעקב 
אין לנו הצרות לגופינו כמו שהיה מנת חלקינו מאז 
ומקדם, וכדברי הרשב''ם שעשיו כבר לא היה יכול 
להזיק לו בגופו, אמנם עדיין אנו נמצאים במלחמת 
העולם השלישית בנסיונות עצומות וקשות בענייני 
ביעקב  לפגוע  עשיו  של  שרו  שרצה  וכמו  קדושה 
וכך  קדושה,  בענייני  בו  לפגוע  יריכו,  בכף  ויגע   -
יתמשך המצב הנורא עד ביאת המשיח שיתרבו עד 
רואים  שאנו  וכמו  אלו.  בעניינים  הנסיונות  למאוד 
ועוד,  יום עוד  לדאבוננו שהנסיונות מתגברים בכל 
כצור  איתן  לעמוד  יכולתנו  ככל  לעשות  וצריך 
שלא  תמוט  בל  כיתד  אלו  נסיונות  נגד  החלמיש 

ליפול בפח היצר.
אמנם הנסיונות האלו יהיו רק עד ביאת המשיח, 
אך כשיבוא בן דוד לגאלנו ויהיה עולם התיקון יפסק 
כל זה, וכלשון הכתוב ביעקב אבינו )פסוק ל''ב( 'ויזרח 
לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא צולע על ירכו'. 
ויזרח  אגדה  ומדרש  השמש:  לו  ויזרח  שם,  וברש''י 
)מלאכי ג  לו לצרכו, לרפאות את צלעתו, כמה דתימא 
>


