" ַוי ּ ַַען י ְִצחָ ק ָא ִביו ַויֹּּאמֶ ר אֵ לָ יו ִה ּנֵה ִמ ְשמַ ּנֵי הָ ָא ֶרץ י ְִהיֶה מוֹּ ָשבֶ ָך ו ִּמ ּ ַטל הַ ּ ָשמַ יִם מֵ ָעל :וְ ַעל חַ ְר ְ ּב ָך
ִת ְחיֶה וְ אֶ ת ָא ִח ָ
ָאר ָך" (בראשית כ"ז)
שר ּ ָת ִריד וּפָ ַר ְק ּ ָת עֻ ּלוֹּ מֵ ַעל צַ ּו ֶ
יך ּ ַתעֲ בֹּד וְ הָ יָה ּ ַכאֲ ֶ

חשבתי לכתוב על נושא אחר ,אך מבצע 'עמוד ענן' מציף את מחשבותיי ובתוך כך
ה'ברכה' שקיבל עשו – על חרבך תחיה .כל רצף הפרשה מבאר את ההבדל בין עשו לבין
יעקב .יעקב איש שכוחו בקולו ,ועשו בכוחו .איש תם מול איש השדה .עמלק מול ישראל,
וכך גם בברכות ,שמבדילות ומבררות את ההבדל בין האחים( .ואם תחזיקו עד הסוף,
תראו את הקשר בין החמאס לעשו)
כך גם החרב מסמלת את החורבן ואת המוות לעומת מה שמסמלים בני יעקב -את חיים
ואת הטוב .כפי שמביא רבינו בחיי:
"ועל חרבך תחיה  -לפי אומנותו שהיה איש שדה לצוד במדברות ובמקומות החורבן
והשממון היה ראוי לברכת החרב ...כחו גדול על החורבן והחרב וע"כ זרעו של עשו יורש
החרב ,והשר שלו שהוא הכח הממית מיוחסת לו החרב מן העולם .ומן הטעם הזה מנעה
התורה החרב והברזל במשכן ובמקדש ,במשכן כתיב (שמות כה) זהב וכסף ונחשת ולא היה
שם ברזל כלל ,ובבהמ"ק כתיב (מלכים א ו) ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית
בהבנותו ,לפי שהברזל חרב והוא המחריב העולם ובהמ"ק קיום העולם( ".רבינו בחיי על
הפסוק)

ליל שבת  -החרב הראשונה בעולם
הפעם הראשונה שאנו מוצאים את החרב בתורה היא כאשר גירש הקב"ה את האדם מגן
עדן:
שר לֻ ַּקח ִמ ּ ָשםַ :ויְגָ ֶרש ֶאת הָ ָא ָדם ַוי ּ ְַש ּ ֵכן
ְש ְּלחֵ ה ּו ה' א-ל ִֹּהים ִמ ַּגן ֵע ֶדן לַ עֲ בֹּד ֶאת הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶ
" ַוי ַ
ְ
ִמ ֶּק ֶדם ְלגַן ֵע ֶדן אֶ ת הַ ְ ּכ ֻר ִבים וְ אֵ ת לַ הַ ט הַ חֶ ֶרב הַ ּ ִמ ְתהַ ּ ֶפכֶ ת ִל ְשמֹּר אֶ ת דֶּ ֶרך ֵעץ הַ חיים"
(בראשית א').
כאן לראשונה מתגלה החרב המרחיקה אותנו מן החיים .הפעם באופן עמוק יותר מ'עץ
החיים' .ראינו כבר בעבר ,שהמציאות של 'גן עדן' הייתה מציאות דומה לקודש הקדשים.
מקום שבו קרבת הקב"ה בשיאה' .קול ה' מתהלך בתוך הגן' .מקום שלא שייכת בו
המיתה' .ואכל מעץ החיים וחי לעולם'.
לאחר החטא ,חוזר האדם אל האדמה ,אל מקום שבו גם המוות שולט( .באדמה סופו
להיקבר) .אך כל עוד האדם חי ,ביכולתו 'לעבוד את האדמה' ,לעבוד על 'מזבח האדמה'.
(ראו רש"י בראשית) .בזאת מסמל הקב"ה לאדם שיש ביכולתו לנצח את החרב
המתהפכת ,ו'בחרת בחיים' .אם בגן עדן לא היה כל מאמץ ,עתה דבר זה יבוא רק ע"י
עבודה ומאבק תמידי מול ה'חרב'.
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בעולם הזה התורה היא 'עץ חיים' .לכן מקום מושבה הוא בקודש הקדשים הלב של 'בית
חיינו' .אך לאחר שגורשנו מגן עדן ,כדי להגיע לקודש הקדשים ,צריך לקחת אש ממזבח
האדמה .החרב-עשו מנסה כל הזמן למשוך אותנו מן ה'לב'.
"כי תורה היא עץ חיים שהאוכלה חי לעולם .רק שיש להט החרב המתהפכת לשמור דרך עץ
החיים .וזהו חרבא דעשו הרשע וזרע עמלק שהוא הנלחם ברפידים לרפות ידיהם מדברי
תורה" (פרי צדיק ,מאמר קדושת השבת).
רעיון זה רמוז גם בפרשתינו .כאשר נכנס יעקב אומר יצחק' :ראה ריח בני כריח שדה אשר
ברכו אלוקים' .יצחק מריח את ריח גן עדן אשר מביא עימו יעקב ,וממילא מברכו בהתאם.
לעומת זאת את יצחק הוא מברך רק בדברים השייכים כאן בעולם הזה' ,שמני הארץ'.
וכאן שוב מופיעה החרב המנסה לדחוק אותנו מעץ החיים.
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לסעודת שבת – כי חרבך הנפת עליה ותחללה
מכאן נבין מדוע בעיקר במזבח ,מזבח אדמה ,אסור להניף ברזל .כפי שמביאה התורה.
יך וְ ֶאת ְשלָ מֶ ָ
שה ִּלי וְ זָבַ ְח ּ ָת ָעלָ יו ֶאת עֹּל ֶֹּת ָ
יך ...לֹּא ִת ְבנֶה ֶא ְתהֶ ן ָּגזִית ִּכי
" ִמז ְַּבח אֲ ָד ָמה ּ ַתעֲ ֶ
חַ ְר ְ ּב ָך הֵ נ ְַפ ּ ָת ָעלֶ יהָ ו ְַּתחַ לֲלֶ הָ " (שמות כ').
"שהמזבח נברא להאריך ימיו של אדם והברזל נברא לקצר ימיו של אדם אין זה בדין שיונף
המקצר על המאריך" (רש"י ,שם)
לעומת המזבח ,המסמל חיים .החרב מסמלת את המלחמה -את קיצור החיים( .ומתוך כך
נבין מדוע 'הורגי מלכות ,המזבח קולטם' .שיש הבנה שעצם הנגיעה דווקא במזבח או
בקרנות המזבח ,מצילה מדין מוות .זאת לעומת הברזל שאפילו נגיעה במזבח ,כבר פוסלת
אותו).
עבודת המזבח נועדה לעשות 'שלום בין ישראל לאביהם שבשמים'( .כפי שמביא רש"י
בהמשך ביאורו על הפסוק) ,זאת כפי שראינו מקודם .לכן יעקב מבקש לקנות מעשו את
הבכורה.שכן 'עבודה בבכורות ,ואין רשע זה כדאי שיקריב קרבנות לה' .אך עשו מזלזל
בבכורה ,הן מפני שאין הוא מצליח לראות את הקשר בין ישראל לאביהם שבשמים ,והן
מפני שהוא אומר" :הנה אנ ִֹּכי הוֹּ לֵ ְך לָ מוּת וְ לָ ּ ָמה זֶּה ִלי ְ ּבכ ָֹּרה" .וכי היה עשו בסכנת מוות
מיידי שאם לא היה אוכל מן הנזיד -היה מת? אם כך ,יעקב הוא הרשע ,שלא מיהר להציל
את אחיו!
אלא שעשו ,איש החרב ,רואה רק את המוות מול העיניים .הוא לא יכול להבין כיצד
התורה ועבודת המזבח מחיים את האדם( .ומכאן נבין גם יותר טוב את המדרש שאומר
שבני עשו ,לא רצו את התורה כיוון שכתוב בה 'לא תרצח') .רבינו בחיי מסכם את
הרעיון:
"לפי שהח רב כחו של עשו מברכת ועל חרבך תחיה והנה עשו שנאוי להקב"ה כענין שכתוב
(מלאכי א) ואת עשו שנאתי .והנה הוא מרוחק מן המזבח .ואין הגזית עיקר האיסור כי אם
הנפת הברזל וכן כתוב (דברים כז) לא תניף עליהם ברזל ,ואלו עשאן גזית בכלי כסף או
בשמיר הרי זה מותר מדין התורה אבל האיסור אינו אלא כדי להרחיק הברזל מן המזבח
והוציא הכתוב הברזל בלשון חרב לפי שהוא מחריב את העולם ולכך ירחיקנו הכתוב מן
המזבח שהוא שלום העולם וקיומו ועל כן לא נמצא בכל מלאכת המשכן זכרון ברזל כלל
אלא זהב וכסף ונחשת ,גם בבית המקדש כתוב מפורש (מלכים א ו) ומקבות והגרזן כל כלי
ברזל לא נשמע בבית בהבנותו" (רבינו בחיי ,שמות כ')
מעניין לציין ששנים אח"כ מגיעה מרים בת בלגא אשר מתייוונת ואף היא מזלזלת במזבח
וביכולת של המזבח לעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמים:
שאת ְלסַ ְר ְדטוֹּ ט ֶאחָ ד ִמ ּ ַמ ְלכֵ י ְיוָנִ ים,
שהֵ ִמ ָירה דָּ ָת ּה ,וְ הָ ְלכָ ה וְ נִ ּ ֵ
יל ָגהֶ ,
שה ְב ִמ ְריָם ַּבת ִ ּב ְ
"מעֲ ֶ
ש ִ ּנ ְכנְ ס ּו ְיוָנִ ים לַ הֵ יכָ ל ,הָ י ְָתה ְמבַ ֶעטֶ ת ְ ּבסַ נְ דָּ לָ ּה ַעל ּג ּ ֵַבי הַ ּ ִמז ּ ְֵבחַ  ,וְ ָא ְמ ָרה" ,לוּקוּס ,לוּקוּסַ ,עד
ְ ּכ ֶ
ִש ָר ֵאל? וְ ִאי ַא ּ ָתה עוֹּ מֵ ד עֲ לֵ יהֶ ם ִ ּב ְש ַעת הַ דְּ חָ ק?" (סוכה נ"ו):
של י ְ
ָמ ַתי ַא ּ ָתה ְמכַ ּ ֶלה ָממוֹּ נָן ֶ
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וכי תשאלו ,מה הקשר בין היוונים לבני עשו? ראו ברש"י על המילים 'ומשמני הארץ' .שם
הוא אומר ':זו איטליה של יוון'.
מה גרם לרש"י (ולמדרש רבה )...לקשר בין בני עשו ,לבני יוון? החרב!!
"וכאשר יש חרב ,יש התחלת חורבן ...כי אטליא של יון שהוא הפך זה ,כי בהחרב ההפך
אחד יתגבר הפכו .ויש לך להבין מה שאמר זו אטליא של יון שהוא הפך א"י הקדושה ,ואמרו
ז"ל (ב"ר פס"ז) הנה משמני הארץ יהיה מושבך זו אטליא של יון"
החרב ,מיסודה של 'להט החרב המתהפכת' הופכת הכל .מביאה לחורבן (שורש ח.ר.ב).
לעומתה המזבח חייב להבנות מאבנים שלמות .דווקא בירושלים .לכן אפילו נגיעה קטנה
בברזל או בעיטה שתבטא את הנ"ל תפגום במזבח ויהיה צורך במזבח חדש.
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לסעודה שלישית – וכתתו חרבותם לאתים
"וְ הָ יָה ְ ּב ַאח ֲִרית הַ י ּ ִָמים נָכוֹּ ן י ְִהיֶה הַ ר ּ ֵבית ה' ְ ּברֹּאש הֶ הָ ִרים וְ נִ ּ ָשא ִמ ְ ּגבָ עוֹּ ת וְ ָנהֲר ּו ֵאלָ יו ָּכל הַ גּוֹּ יִם:
וְ הָ ְלכ ּו ַע ּ ִמים ַר ִ ּבים וְ ָא ְמר ּו ְלכ ּו וְ נַעֲ לֶ ה אֶ ל הַ ר ה' אֶ ל ֵּבית א-לֹּהֵ י יַעֲ קֹּב וְ י ֵֹּרנ ּו ִמדְּ ָרכָ יו וְ נ ְֵלכָ ה
ּש ִ ָלם :וְ ָשפַ ט ּ ֵבין הַ גּוֹּ יִם וְ הוֹּ ִכיחַ ְל ַע ּ ִמים ַר ִ ּבים וְ ִכ ְּתת ּו
תו ָרה ו ְּדבַ ר ה' ִמירו ָ
ְ ּבא ְֹּרח ָֹּתיו ִ ּכי ִמ ִ ּציּוֹּ ן ּ ֵתצֵ א ֹּ
ִשא גוֹּ י אֶ ל גּוֹּ י חֶ ֶרב וְ לֹּא י ְִל ְמד ּו עוֹּ ד ִמ ְלחָ ָמה"
חַ ְרבוֹּ ָתם ְל ִא ִּתים ַוחֲנִ יתוֹּ ֵתיהֶ ם ְלמַ זְמֵ רוֹּ ת לֹּא י ּ ָ
(ישעיה ב')
אז מה יהיה? איך זה יגמר? לאחר הפסוקים הללו ,לא צריך עוד להוסיף .כדי להגיע למצב
של 'וכתתו חרבותם' ,יש צורך לבנות את הר ה' .אז תשוב התורה ,ורק אז ישפוט הקב"ה
את הגויים .ולא ילמדו עוד מלחמה.
כך גם מביא הנביא עובדיה ,בנבואתו היחידה (יש רק פרק א') .אמנם הר עשו נמצא ליד
הנגב ,אך הנביא מבין שההכרעה תבוא מהר ציון .ואז 'לא יהיה שריד לבית עשו'.
ש ּ ָלח קוּמ ּו וְ נָקו ָּמה
"חֲזוֹּ ן עֹּבַ ְדיָה כּ ֹּה ָאמַ ר אֲ -דֹּנָי ה' לֶ אדוֹּ ם ְשמו ָּעה ָשמַ ְענ ּו מֵ ֵאת ה' וְ ִציר ַּבגּוֹּ יִם ֻ
ָעלֶ יהָ לַ ּ ִמ ְלחָ מָ הִ :ה ּנֵה ָקטֹּן נְ ַת ִּת ָ
יא ָך ש ְֹּכנִ י ְבחַ גְ וֵי ּ ֶסלַ ע
ְדון ִל ְ ּב ָך ִה ּ ִש ֶ
יך ַּבגּוֹּ יִם ָּבזוּי ַא ּ ָתה ְמאֹּד :ז ֹּ
ֶשר וְ ִאם ּ ֵבין כּ וֹּ כָ ִבים ִשים ִק ּנ ֶָך ִמ ּ ָשם
יה ּ ַכ ּנ ֶ
ְמרוֹּ ם ִש ְב ּתוֹּ אֹּמֵ ר ְ ּב ִלבּ וֹּ ִמי יוֹּ ִר ֵדנִ י ָא ֶרץִ :אם ּ ַתגְ ִ ּב ּ ַ
ְ
יתה הֲלוֹּ א יִגְ נְ ב ּו דַּ ָי ּם ִאם ּב ְֹּצ ִרים
אוֹּ ִר ְיד ָך נְ אֻ ם ה'ִ :אם ַּג ּנ ִָבים ָּבא ּו ְל ָך ִאם שוֹּ ְד ֵדי לַ יְלָ ה ֵאיך נִ ְדמֵ ָ
ָּבא ּו לָ ְך הֲלוֹּ א י ְַש ִאיר ּו עֹּלֵ לוֹּ ת :אֵ ְ
שי
יך נ ְֶח ּ ְפש ּו ֵע ָשו נִ ְבע ּו ַמ ְצ ּ ֻפנָיוַ :עד הַ ְ ּגבוּל ִש ְּלחו ָּך כּ ֹּל ַאנְ ֵ
שי ְשלֹּמֶ ָך לַ ְח ְמ ָך י ִָשימ ּו ָמזוֹּ ר ּ ַת ְח ּ ֶת ָ
יך ֵאין ְּתב ּונָה ּב ֹּו :הֲלוֹּ א ַּביּוֹּ ם
ית ָך ִה ּ ִשיאו ָּך י ְָכל ּו ְל ָך ַאנְ ֵ
ְב ִר ֶ
ָ
ימן ְלמַ ַען י ִָּכ ֶרת ִאיש
הַ הוּא נְ אֻ ם ה' וְ הַ אֲ בַ ְד ִּתי חֲכָ ִמים מֵ אדוֹּ ם ו ְּתב ּונָה מֵ הַ ר ֵע ָשו :וְ חַ ּת ּו גִ בּ וֹּ ֶריך ּ ֵת ָ
ָ
מֵ הַ ר ֵע ָשו ִמ ָּקטֶ ל :מֵ חֲמַ ס ָא ִח ָ
ּשה וְ נִ ְכ ַר ּ ָת ְלעוֹּ לָ םּ ְ :ביוֹּ ם עֲ ָמ ְדך ִמ ּ ֶנגֶד ְ ּביוֹּ ם ְשבוֹּ ת
יך יַעֲ קֹּב ְּתכַ ְּס ָך בו ָ
ּשלַ ם יַדּ ּו גוֹּ ָרל ּגַם ַא ּ ָתה ְ ּכ ַאחַ ד מֵ הֶ ם :וְ ַאל ּ ֵת ֶרא ְביוֹּ ם ָא ִח ָ
יך
ז ִָרים חֵ ילוֹּ וְ נ ְָכ ִרים ָּבא ּו ְש ָע ָרו וְ ַעל יְרו ָ
ָ
ש ַער
ְ ּביוֹּ ם נ ְָכרוֹּ וְ ַאל ִּת ְשמַ ח ִל ְבנֵי יְהו ָּדה ְ ּביוֹּ ם ָא ְב ָדם וְ ַאל ּ ַתגְ דֵּ ל ּ ִפיך ְ ּביוֹּ ם צָ ָרהַ :אל ּ ָתבוֹּ א ְב ַ
ידם ַאל ּ ֵת ֶרא גַם ַא ּ ָתה ְ ּב ָר ָעתוֹּ ְ ּביוֹּ ם אֵ ידוֹּ וְ ַאל ִּת ְשלַ ְחנָה ְבחֵ ילוֹּ ְ ּביוֹּ ם ֵאידוֹּ  :וְ ַאל
ַע ּ ִמי ְ ּביוֹּ ם אֵ ָ
ּ
ּ
ּ
ידיו ְ ּביוֹּ ם צָ ָרהִ :כי ָקרוֹּ ב יוֹּ ם ה' ַעל ָכל
יטיו וְ ַאל ּ ַת ְסגֵר ְש ִר ָ
ּ ַתעֲ מֹּד ַעל הַ ּ ֶפ ֶרק ְלהַ ְכ ִרית אֶ ת ּ ְפ ִל ָ
ָ
ִש ּת ּו כָ ל
יתם ַעל הַ ר ָק ְד ִשי י ְ
שר ְש ִת ֶ
ֹּאשךּ ִ :כי ּ ַכאֲ ֶ
שה ּ ָל ְך ְ ּגמֻ ְל ָך יָשוּב ְ ּבר ֶ
ית י ֵָע ֶ
שר ָע ִש ָ
הַ גּוֹּ יִם ּ ַכאֲ ֶ
ּ
הַ גּוֹּ יִם ּ ָת ִמיד וְ ָשת ּו וְ לָ ע ּו וְ הָ י ּו ְ ּכלוֹּ א הָ יוּ :ו ְּבהַ ר ִציוֹּ ן ִּת ְהיֶה ְפלֵ יטָ ה וְ הָ יָה ק ֶֹּדש וְ י ְָרש ּו ּ ֵבית ַיעֲ קֹּב ֵאת
שיהֶ ם :וְ הָ יָה בֵ ית יַעֲ קֹּב אֵ ש וּבֵ ית יוֹּ סֵ ף לֶ הָ בָ ה וּבֵ ית ֵע ָשו ְל ַקש וְ ָד ְלק ּו בָ הֶ ם וַאֲ כָ לוּם וְ לֹּא י ְִהיֶה
מוֹּ ָר ֵ
ָש ִריד ְלבֵ ית ֵע ָשו ִ ּכי ה' דִּ ּ ֵבר :וְ י ְָרש ּו הַ ּ ֶנגֶב ֶאת הַ ר ֵע ָשו וְ הַ ּ ְשפֵ לָ ה ֶאת ּ ְפ ִל ְש ִּתים וְ י ְָרש ּו אֶ ת ְש ֵדה
שר ְּכנַעֲ נִ ים ַעד
ִש ָראֵ ל אֲ ֶ
אֶ ְפ ַריִם וְ אֵ ת ְש ֵדה ש ְֹּמרוֹּ ן ו ִּבנְ י ִָמן אֶ ת הַ ִ ּג ְל ָעד :וְ גָלֻ ת הַ חֵ ל הַ זֶּה ִל ְבנֵי י ְ
ּ
שר ִ ּב ְספָ ַרד י ְִרש ּו אֵ ת ָע ֵרי הַ ּ ֶנגֶב :וְ ָעל ּו מוֹּ ִש ִעים ְ ּבהַ ר ִציוֹּ ן ִל ְש ּפֹּט אֶ ת הַ ר
ּש ִ ַלם אֲ ֶ
צָ ְרפַ ת וְ גָלֻ ת יְרו ָ
ֵע ָשו וְ הָ י ְָתה לַ ה' המלוכה"

שבת שלום ובשורות טובות
מרדכי פרסוף
שנזכה ל'והשבתי חיה רעה וחרב לא תעבור בארצכם'
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