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 תשרי תש"פ                                      בס"ד  

 

 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

     הקשת וברית המילה 

   (של הרב אמנון בזק )על פי שיעורנח פרשת ל

 

 :יח–זיד, י–ו', יגבראשית  .1

ֹּאֶמר א   ַני -ַוי א ְלפָּ ר בָּ שָּ ל בָּ ֶרץ  ֹלִהים ְלנַֹּח ֵקץ כָּ אָּ ה הָּ ְלאָּ ִכי מָּ

ס ִמְפֵניֶהם ְוִהְנִני ַמְשִחי מָּ ֶרץ. ֲעֵשה ְלָך ֵתַבת  חָּ אָּ ם ֶאת הָּ תָּ

ֶרץ  ֲעֵצי גֶֹּפר... ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ַהַמבּו אָּ ל ַמִים ַעל הָּ

ר שָּ ל בָּ ִים כֹּל ֲאֶשר בֹו רּוַח ַחִיים ִמַתַחת ַהשָּ  ְלַשֵחת כָּ מָּ

ֶרץ יִ  אָּ ע. ֲאֶשר בָּ אתָּ ֶאל   ַוֲהִקמִֹּתי ֶאת ְבִריִתי ְגוָּ ְך ּובָּ ִאתָּ

ְך  ֶניָך ִאתָּ ֶניָך ְוִאְשְתָך ּוְנֵשי בָּ ה ּובָּ ה ַאתָּ   ַהֵתבָּ

 :יא–ט', חבראשית  .2

ֹּאֶמר א   יו ִאתֹו ֵלאמֹּר. ַוֲאִני ִהְנִני  -ַוי נָּ ֹלִהים ֶאל נַֹּח ְוֶאל בָּ

ל ֶכם ְוֶאת ַזְרֲעֶכם אַ ִאְת  ֵמִקים ֶאת ְבִריִתי   ֲחֵריֶכם. ְוֵאת כָּ

עֹוף בַ  ֶרץ  ֶנֶפש ַהַחיָּה ֲאֶשר ִאְתֶכם בָּ אָּ ל ַחַית הָּ ה ּוְבכָּ ְבֵהמָּ

ֶרץ.  אָּ ה ְלכֹּל ַחַית הָּ ַוֲהִקמִֹּתי ֶאת  ִאְתֶכם ִמכֹּל יְֹּצֵאי ַהֵתבָּ

ר עֹוד ִמֵמי ַהַמבּו ְבִריִתי שָּ ל בָּ ֵרת כָּ ֹּא ִיכָּ ֹּא  ִאְתֶכם ְול ל ְול

אָּ  ִיְהֶיה עֹוד   ֶרץ ַמבּול ְלַשֵחת הָּ

 :יז–, יבבראשית ט .3

ֹּאֶמר א   ֹּאת -ַוי ֲאֶשר ֲאִני נֵֹּתן ֵביִני   ת ַהְבִרית ֹואֹלִהים ז

ם. ֶאת   ל ֶנֶפש ַחיָּה ֲאֶשר ִאְתֶכם ְלדֹּרֹּת עֹולָּ ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין כָּ

ה  ְיתָּ ן ְוהָּ נָּ ַתִתי ֶבעָּ אָּ  ְלאֹות ְבִריתַקְשִתי נָּ ֶרץ.  ֵביִני ּוֵבין הָּ

יָּה ְבעַ  ן עַ ְוהָּ נָּ ה ַהֶקֶשת ֶבעָּ ְנִני עָּ ֶרץ ְוִנְרֲאתָּ אָּ ַכְרִתי  ל הָּ ן. ְוזָּ נָּ

ר  ֶאת ְבִריִתי ֲאשֶ  שָּ ל בָּ ל ֶנֶפש ַחיָּה ְבכָּ ר ֵביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין כָּ

ה   ְיתָּ ר. ְוהָּ שָּ ל בָּ ֹּא ִיְהֶיה עֹוד ַהַמִים ְלַמבּול ְלַשֵחת כָּ ְול

ן ּוְרִאיִתיהָּ ִלְזכֹּר ְבִריתַהֶקֶשת ֶבעָּ  ם ֵבין א   נָּ ֹלִהים ּוֵבין  -עֹולָּ

ל נֶ  ר ֲאֶשר עַ כָּ שָּ ל בָּ ֶרץ.  ֶפש ַחיָּה ְבכָּ אָּ  ל הָּ

ֹּאֶמר א   ֹּאת -ַוי ֲאֶשר ֲהִקמִֹּתי  אֹות ַהְבִריתֹלִהים ֶאל נַֹּח ז

ֶרץ  אָּ ר ֲאֶשר ַעל הָּ שָּ ל בָּ   ֵביִני ּוֵבין כָּ

 : יחזקאל א', כח .4

ןֲאֶשר ִיְהֶיה  ַהֶקֶשתֵאה "ְכַמְר  נָּ ְביֹום ַהֶגֶשם ֵכן ַמְרֵאה   ֶבעָּ

ִביב הּוא ַמְרֵאה ְדמּות ְכבֹוד ה'  "   ַהנַֹּגּה סָּ

  :חזקוני .5

"ואם דעתי להשחיתם כשהגשמים מרובין, אין אני  

מראה לכם דמות כבודי, שאין דרך למלך לבוא בין עבדיו  

 כשהם נזופין ממנו".  

 :ט', יג ריהזכ .6

ה ֶקֶשת"   ַרְכִתי ִלי ְיהּודָּ  "ִכי דָּ

 : איכה ב', ד .7

ַרְך ַקְשתֹו ְכאֹוֵיב"    "דָּ

 : י–ג', טחבקוק  .8

רֹות ה ְשֻבעֹות ַמּטֹות אֶֹּמר ֶסלָּ  ַקְשֶתָך"ֶעְריָּה ֵתעֹור    ְנהָּ

ִרים  אּוָך יִָּחילּו הָּ ֶרץ. רָּ ַתן ְתהֹום  ֶזֶרם ַמִיםְתַבַקע אָּ ר נָּ בָּ עָּ

אלֹו רֹום יֵָּדיהקֹו  ". ּו נָּשָּ

 : הרמב"ן .9

כי הקשת לא עשאו שיהיו רגליו למעלה, שיראה כאלו  

להראות  מן השמים מורים בו... אבל עשאו בהפך מזה, 

שלא יורו בו מן השמים. וכן דרך הנלחמים להפוך אותו  

ועוד,   שכנגדם.בידם ככה כאשר יקראו לשלום למי 

 שאין לקשת יתר לכונן חצים עליו. 

 :שמות כ"ד, טז .10

ן ֵשֶשת יִָּמים" ן ְכבֹוד ה' ַעל ַהר ִסיַני ַוְיַכֵסהּו הֶ ְשכֹּ "ַויִ  נָּ  עָּ
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 :ויקרא ט"ז, יג .11

ה ֲעַנן ַהְקטֶֹּרת ֶאת ֵעדּו "ְוִכסָּ ֹּא  ַהַכפֶֹּרת ֲאֶשר ַעל הָּ ת ְול

 יָּמּות" 

 :במדבר ט', טו .12

ן"  ן ֶאת ַהִמְשכָּ נָּ ה ֶהעָּ ן ִכסָּ ִקים ֶאת ַהִמְשכָּ  "ּוְביֹום הָּ

 : ידאב"ע בראשית ט', ר .13

"אלו היינו מאמינים בדברי חכמי יון, שמלהט השמש  

ש אחר  תולד הקשת, יש לומר כי השם חזק אור השמ

 המבול, והיא דרך נכונה למבין"  

ַתִתי   משום כך ביאר ראב"ע את המילים "ֶאת ַקְשִתי נָּ

נָּן": "הנה נתתי    קשת בענן" )שם, יג(.   עתהֶבעָּ

 : י"ברמב"ן בראשית ט',  .14

"ואנחנו על כרחנו נאמין לדברי היונים שמלהט השמש  

כי בכלי מים לפני  באויר הלח יהיה הקשת בתולדה, 

השמש יראה כמראה הקשת. וכאשר נסתכל עוד בלשון  

הכתוב נבין כן, כי אמר 'את קשתי נתתי בענן', ולא אמר  

ברית אשר אני  'אני נותן בענן', כאשר אמר 'זאת אות ה

שתי' מורה שהיתה לו הקשת תחלה.  נותן'. ומלת 'ק

הקשת אשר נתתי בענן מיום ולכן נפרש הכתוב: 

ה מן היום הזה והלאה לאות ברית ביני  הבריאה תהי

, שכל זמן שאראנה אזכיר כי ברית שלום ביני  וביניכם

 וביניכם".  

 ההקבלות המרכזיות  - הקשת והמילה .15

 ומד להקים עם בני האדם:הקב"ה עברית מיוחדת ש .א

 ;א()ט', י ִאְתֶכם  ִקמִֹּתי ֶאת ְבִריִתיַוהֲ 

 .)י"ז, י( ֵביִני ּוֵביֶנָך   ַוֲהִקמִֹּתי ֶאת ְבִריִתי

 מצורף אות לברית שבין הקב"ה לבני האדם: ב.

ֹּאֶמר א   ֹּאת -ַוי ֵביִני  ן ֲאֶשר ֲאִני נֹּתֵ  אֹות ַהְבִריתֹלִהים ז

 ;)ט', יב( ּוֵביֵניֶכם

ְרלַ  יָּה ּוְנַמְלֶתם ֵאת ְבַשר עָּ ִרית ֵביִני  ְלאֹות בְ ְתֶכם ְוהָּ

 .)י"ז, יא( ּוֵביֵניֶכם

 שתי הבריתות הן נצחיות: ג.

ן ּוְרִאיִתיהָּ ִלְזכֹּר  נָּ ה ַהֶקֶשת ֶבעָּ ְיתָּ םְוהָּ )ט',  ְבִרית עֹולָּ

 ;טז(

ּוֵביֶנָך ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך  י ֶאת ְבִריִתי ֵבינִ  ַוֲהִקמִֹּתי

ם   .)י"ז, ז( םִלְבִרית עֹולָּ ְלדֹּרֹּתָּ

 :ודגש הקשר לתופעת ה'כרת'.מ ד.

ֹּא  ְבִריִתיַוֲהִקמִֹּתי ֶאת  ֵרתִאְתֶכם ְול ר עֹוד ִמֵמי   ִיכָּ שָּ ל בָּ כָּ

  .ט', יא() ַהַמבּול

תֹו  ְרלָּ ֹּא ִימֹול ֶאת ְבַשר עָּ ר ֲאֶשר ל כָּ ֵרל זָּ ה ְועָּ   ְוִנְכְרתָּ

 ."ז, יד()י ֵהַפר  ְבִריִתיַהֶנֶפש ַהִהוא ֵמַעֶמיהָּ ֶאת  

 קודמת לנתינת האות ברכת פרייה ורבייה: .ה

ֶרץ בּוְפרּו ּוְר  אָּ  ; )ט', א( ּוִמְלאּו ֶאת הָּ

אְֹּתָך ִבְמאֹּד ְמאֹּד  ְוִהְפֵרִתיאֹוְתָך ִבְמאֹּד ְמאֹּד...  ְוַאְרֶבה

 .ו(–)י"ז, ב 

 הבריתות כרוכות בשינוי שיחול מכאן ולהבא: ו.

ֹּא ִיְהֶיה עֹוד ֶרץַמבּול ְלַשחֵ  ְול אָּ  ;)ט', יא( ת הָּ

ֵרא עֹוד  ֹּא ִיקָּ םֶאת ִשְמָך ַאבְ ְול  .)י"ז, ה(  רָּ

 

 :י"ז, חבראשית  .16

ל ֶאֶרץ   ַתִתי ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ ְמגֶֻריָך ֵאת כָּ "ְונָּ

ם  ֶהם ֵלאְכַנַען ַלֲאֻחַזת עֹולָּ ִייִתי לָּ  " ֹלִהים-ְוהָּ

 בזק:  אמנון הרב  .17

ניתן  יברסלי, ומשום כך מראה הקשת הוא מסר אונ 

ת בכל מקום בעולם. הקשת היא אות  לראות את הקש

קרי: לכל האנושות כולה. כנגד אות זה עומד   –לבני נח 

אות המילה, המבטא את הקשר המיוחד עם ה' שזכתה  

קבוצה ייחודית בתוך קבוצת בני   –לו קבוצת בני אברהם 

א  נח; קשר זה כרוך במחויבות גדולה הרבה יותר, אך הו

   דולה יותר לקב"ה.מבטיח גם קרבה ג 


