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  ע"               תשרי התש                      ד"בס

  
   בין שתי בריתות-פרשת המבול 

  )פ שעורו של הרב אלחנן סמט'ע (פרשת נחל
  

  ובין האדם' מהותה של הברית בין ה
  'בראשית פרק ט. 1
ַוֲאִני ִהְנִני ) ט:(ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל נַֹח ְוֶאל ָּבָניו ִאּתֹו ֵלאמֹר) ח(

ְוֵאת ָּכל ֶנֶפׁש ) י:(יִתי ִאְּתֶכם ְוֶאת ַזְרֲעֶכם ַאֲחֵריֶכםֵמִקים ֶאת ְּבִר 
ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ִאְּתֶכם ָּבעֹוף ַּבְּבֵהָמה ּוְבָכל ַחַּית ָהָאֶרץ ִאְּתֶכם ִמּכֹל 

ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ִאְּתֶכם ) יא(:יְֹצֵאי ַהֵּתָבה ְלכֹל ַחַּית ָהָאֶרץ
ד ִמֵּמי ַהַּמּבּול ְולֹא ִיְהֶיה עֹוד ַמּבּול ְלַׁשֵחת ְולֹא ִיָּכֵרת ָּכל ָּבָׂשר עֹו

ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים זֹאת אֹות ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ֵּביִני ) יב:(ָהָאֶרץ
ֶאת ) יג:(ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ָּכל ֶנֶפׁש ַחָּיה ֲאֶׁשר ִאְּתֶכם ְלדֹרֹת עֹוָלם

ְוָהָיה ) יד:(ת ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץַקְׁשִּתי ָנַתִּתי ֶּבָעָנן ְוָהְיָתה ְלאֹו
ְוָזַכְרִּתי ֶאת ) טו:(ְּבַעֲנִני ָעָנן ַעל ָהָאֶרץ ְוִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת ֶּבָעָנן

ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ָּכל ֶנֶפׁש ַחָּיה ְּבָכל ָּבָׂשר ְולֹא ִיְהֶיה 
ְוָהְיָתה ַהֶּקֶׁשת ֶּבָעָנן ) טז:(ל ָּבָׂשרעֹוד ַהַּמִים ְלַמּבּול ְלַׁשֵחת ּכָ 

ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ְּבִרית עֹוָלם ֵּבין ֱאלִֹהים ּוֵבין ָּכל ֶנֶפׁש ַחָּיה ְּבָכל 
ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל נַֹח זֹאת אֹות ) יז:(ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַעל ָהָאֶרץ

  :ֶׁשר ַעל ָהָאֶרץַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֲהִקמִֹתי ֵּביִני ּוֵבין ָּכל ָּבָׂשר אֲ 
  כב - כא',  חבראשית פרק. 2
לא אִֹסף לקלל עוד את האדמה בעבור : אל לבו' ויאמר ה"

, וקיץ וחרף, וקֹר וחֹם, זרע וקציר, עֹד כל ימי הארץ... האדם
  ." לא ישּבֹתו-ויום ולילה 

  יח', בפירושו לבראשית וע  "ראב. 3
א מגזרת והו,  הסכמה ודבר שבחרו שניים-' ברית'וטעם . 1
  .'ְּברּו לכם איש') ח, ז"א י"שמ(
  )שם(ן "רמב. 4

 כשיגזור אומר בלא תנאי ושיורוהברית הוא דבר השם 
  .ויקיים

  ח-ז, ו"בראשית טן על "רמב. 5
] ולכן... [חשש אברהם פן יהיה בירושת הארץ תנאי המעשים

והקדוש ברוך ... ביקש אברהם שידע ידיעה אמתית שיירשנה
  .שיירשנה על כל פנים הוא כרת עמו ברית

  
  ? מהי ברית זו-)יח', ו"(והִקמֹתי את בריתי אתך "
  יט- יג',  ובראשית. 6

קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ : להים לנח- ויאמר א
עשה לך תבת עצי . חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ

ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחת כל ... גֹפר
. כל אשר בארץ יגוע, ם מתחת השמיםבשר אשר בו רוח חיי

ובאת אל התבה אתה ובניך ואשתך והִקמֹתי את בריתי אתך 
ומכל החי מכל בשר שנים מכל תביא אל . ונשי בניך אתך

  ...התבה
  י"רש. 7

ושלא , שלא יירקבו וייעפשו, ברית היה צריך על הֵּפרות
  .יהרגוהו רשעים שבדור

  ן"רמב. 8
בעת שיבוא המבול תהיה : אמורל' והקימותי את בריתי'עניין 

שתבוא אל התיבה אתה וביתך ושניים , בריתי קיימת אתך
שתחיו שם ותתקיימו לצאת , כלומר, מכל הבשר להחיות

  .משם לחיים

  ע"ראב. 9
 הוא נשבע לו שלא ימות לאות שהשם -והִקמֹתי את בריתי . 1

כאשר מצאנו , ואם לא נמצא בתחילה מפורש, ובניו במבול
  .'נשלחה אנשים לפנינו') כב', דברים א(רה במשנה התו

  
  הברית שמעולם

  יח', והמדרש הגדול על . 10
זו : רבי אלעזר אומר?  איזו ברית-והִקמֹתי את בריתי אתך 

): כה, ג"ירמיהו ל(שנאמר , ברית שמים וארץ שאינן בטלין
  .'ֻחקות שמים וארץ לא שמתי, אם לא בריתי יומם ולילה'

  האברבנאל. 11
ל יתברך בתחילת הבריאה -  מתיישב בזה הוא שהאוהיותר

וכבר ידעת שחוקי הבריאה הראשונה ... שם חוק וגבול לים
אם לא בריתי יומם ') ירמיהו שם(כמו שאמר נקראו ברית 

אם ') כ, ג"ירמיהו ל('; ...חקות שמים וארץ לא שמתי, ולילה
תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה ולבלתי היות יומם 

לנח שהברית והגבול אשר שם ' וכאילו אמר ה', ...בעתםולילה 
אין ראוי לשמרו לאותם , למים שלא יכסו את הארץ

  . אקים אתך-אבל הברית והחסד הזה ... הרשעים
  דבר-ב בפירושו העמק"הנצי. 12

, את הברית שכרתי על קיום העולם -והקמתי את בריתי 
-ר אואמ. )כח', א(את אדם וחוה ' והיא הברכה שבירך ה

  .זאת בריתי אקים אתך במה שתישאר אתה ובניך: לוהים
  קאסוטו. 13

ואם כך , נאמר לו לנח שכל בני אדם עתידים לגווע במי המבול
מה יהיה , לוהים לאדם הראשון-ההבטחות שהבטיח א, יהיה

להים ויאמר - ויברך אותם א': כח', כתוב בבראשית א? עליהן
אם כן אפוא ברית , 'פרו ורבו ומלאו את הארץ: להים-להם א

ואי אפשר ... כרותה לבני אדם שיפרו וירבו וימלאו את הארץ
בפסוק (לאחר שנאמר , לפיכך. לוהים את דברו-שלא יקיים א

) בפסוק יח(נאמר כאן תכף ומיד ' כל אשר בארץ יגוע') יז
ואשר לבריתי אשר : כאילו להגיד' והקמתי את בריתי אתך'

; ה בך ובזרעך אחריךאקיים אות, כרתי את אדם הראשון
ובכם תתגשם הברכה , בכם יימשך קיומה של האנושות

  .שבירכתי את אדם הראשון
  

   בין הדיבור הראשון אל נח לבין הדיבור השני אליו
  לנח' השוואה בין דיבורי ה. 14
-יג', ו(דיבור ראשון  

 )כב
 )ה- א', ז(דיבור שני  

 לנח' ויאמר ה א להים לנח-ויאמר א יג
... ר בא לפניקץ כל בש 

והנני משחיתם את 
 .הארץ

  

, עשה לך תבת עצי גפר יד
קנים תעשה את 

 ...התבה

  



 

  

2
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ואני הנני מביא את  יז
המבול מים על 

 ...הארץ

  

   כל אשר בארץ יגַוע 
והִקמֹתי את בריתי  יח

 אתך
  

ובאת אל התבה אתה  
ובניך ואשתך ונשי 

 .בניך אתך

בֹא אתה וכל ביתך אל  
 התבה

כי אֹתך ראיתי צדיק לפני    
 .בדור הזה

מכל הבהמה הטהורה  ב  
תקח לך שבעה שבעה איש 

 ,ואשתו
ומכל החי מכל בשר  יט

שנים מכל תביא אל 
 התבה

ומכל הבהמה אשר לא  
איש , טהֹרה ִהוא שנים

 .ואשתו
גם מעוף השמים שבעה  ג  

 שבעה
זכר , להחיֹת אתך 

 .יהיוונקבה 
 עלזכר ונקבה לחיות זרע  

 .פני כל הארץ
  כ
  

 כא

מהעוף למינהו ומן 
הבהמה למינה מכל 
רמש האדמה למינהו 
שנים מכל יבואו אליך 

  .להחיות
ואתה קח לך מכל 

והיה לך ולהם ... מאכל
 .לאכלה

כי לימים עוד שבעה אנכי  ד
ממטיר על הארץ ארבעים 
יום וארבעים לילה 
ומחיתי את כל היקום 
אשר עשיתי מעל פני 

 .האדמה

ש נח ככל אשר ִצָּוה ויע כב
 .כן עשהלהים -אֹתו א

ויעש נח ככל אשר ִצָּוהו  ה
 .'ה

  כ',  חבראשית. 15
מכל הבהמה הטהֹרה ומכל העוף ויקח ' ַוִּיֶבן נח מזבח לה "

   ."ויעל עֹלֹת במזבחהטהור 
  י"רש. 16
ה להכניס מאלו שבעה שבעה אלא "לא ציווה לי הקב: אמר"

  ". כדי להקריב קרבן מהם
  

  ברית הקשת לבין הברית שמעולםבין 
  'בראשית פרק ט. 17

ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת נַֹח ְוֶאת ָּבָניו ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ְּפרּו ּוְרבּו ) א(
ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחְּתֶכם ִיְהֶיה ַעל ָּכל ַחַּית ָהָאֶרץ ) ב:(ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ

 ָהֲאָדָמה ּוְבָכל ְּדֵגי ַהָּים ְוַעל ָּכל עֹוף ַהָּׁשָמִים ְּבכֹל ֲאֶׁשר ִּתְרמֹׂש
ָּכל ֶרֶמׂש ֲאֶׁשר הּוא ַחי ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה ְּכֶיֶרק ) ג:(ְּבֶיְדֶכם ִנָּתנּו

  :ֵעֶׂשב ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ּכֹל

  :ַאְך ָּבָׂשר ְּבַנְפׁשֹו ָדמֹו לֹא תֹאֵכלּו) ד(

ל ַחָּיה ֶאְדְרֶׁשּנּו ְוַאְך ֶאת ִּדְמֶכם ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם ֶאְדרׁש ִמַּיד ּכָ ) ה(
ׁשֵֹפְך ַּדם ) ו:(ּוִמַּיד ָהָאָדם ִמַּיד ִאיׁש ָאִחיו ֶאְדרׁש ֶאת ֶנֶפׁש ָהָאָדם

  :ָהָאָדם ָּבָאָדם ָּדמֹו ִיָּׁשֵפְך ִּכי ְּבֶצֶלם ֱאלִֹהים ָעָׂשה ֶאת ָהָאָדם

  :ְוַאֶּתם ְּפרּו ּוְרבּו ִׁשְרצּו ָבָאֶרץ ּוְרבּו ָבּה) ז(
  סוק טפעל י "רש. 18
ה "עד שהבטיחו הקב, שהיה נח דואג לעסוק בפרייה ורבייה "

  ". שלא לשחת את העולם עוד
  יח',  ובראשית. 19

  .ובאת אל התבה אתה ובניך ואשתך ונשי בניך אתך
  י"רש. 20

  .מכאן שנאסרו בתשמיש המטה, האנשים לבד והנשים לבד
  

  ז ', זבראשית . 21
ו אל התבה מפני מי ויבֹא נח ובניו ואשתו ונשי בניו את"

  ."המבול
  י"רש. 22
לפי שנאסרו בתשמיש המטה , האנשים לבד והנשים לבד"

  ".מפני שהעולם היה שרוי בצער
  טז',  חבראשית. 23

  .צא מן התבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך אתך
  י"רש. 24

כאן התיר להם תשמיש .  איש ואשתו-' אתה ואשתך וגו
  .המטה

  יח',  חבראשית. 25
  .ח ובניו ואשתו ונשי בניו אתוויצא נ

  כ ',  חבראשית. 26
ויקח מכל הבהמה הטהֹרה ומכל העוף ' וִּיֶבן נח מזבח לה

  .הטהור ויעל עֹלֹת במזבח
  א"כ' בראשית ח. 27

  : אל לבו' את ריח הניחֹח ויאמר ה' וירח ה
  ...לא אִֹסף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם

  .עשיתיולא אִֹסף עוד להכות את כל חי כאשר 
  יא- ח',  טבראשית . 28

ואני הנני מקים : להים אל נח ואל בניו אתו לאמר-ויאמר א
ולא ִיָּכֵרת כל בשר ... את בריתי אתכם ואת זרעכם אחריכם

  .עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ
  
  "את קשתי נתתי בענן "
  'ט' י על ט"רש. 29

ג לעסוק בפרייה שהיה נח דאו.  מסכים אני עמך-ואני הנני 
וכן . ה שלא לשחת את העולם עוד"ורבייה עד שהבטיחו הקב

הנני מסכים : אמר לו] בהמשכה של פרשת הברית[באחרונה 
  .ואתן לך אות, לעשות קיום וחיזוק ברית להבטחתי

  )יב', ט(ן "רמב. 30
ואמרו בטעם האות הזה כי הקשת לא עשאו שיהיו רגליו 

 מורים בו וישלח חציו שייראה כאילו מן השמים, למעלה
להראות שלא יורו בו מן , אבל עשאו בהפך מזה, ויפיצם בארץ

וכן דרך הנלחמים להפוך אותו בידם ככה כאשר . השמים
שאין לקשת יתר לכונן : ועוד. יקראו לשלום למי שכנגדם

  .חצים עליו
  ) כח', א (יחזקאל. 31
כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן מראה הנֹגה "
  ".  'הוא מראה דמות כבוד ה, ביבס

  חזקוני. 32
כאן מובא [כדכתיב , שהרי הוא דמותי כביכול, אות גדול הוא

ואם דעתי להשחיתם כשהגשמים ]... הפסוק מיחזקאל
שאין דרך למלך , אין אני מראה לכם דמות כבודי, מרובין

  .לבוא בין עבדיו כשהם נזופין ממנו
   אני נותן ה זאת אות הברית אשר"בדן "רמב. 33
, שלא היה קשת בענן במעשה בראשית משמע מן האות הזה"

  ". לעשות קשת בשמים ביום ענן, חדשה' ועתה ברא ה
שהקשת היא תופעת [וכאשר נסתכל עוד בלשון הכתוב נבין כן 

  ]טבע קיימת
אני 'ולא אמר ',  בענןנתתיאת קשתי ') בפסוק יג(כי אמר ) א(

זאת אות הברית אשר אני ') בפסוק יב(כאשר אמר ', נותן בענן
  .'נֹתן

  .מורה שהייתה לו הקשת תחילה' קשתי'ומילת ) ב(
הקשת אשר נתתי בענן מיום הבריאה : ולכן נפרש הכתוב

שכל זמן , תהיה מן היום הזה והלאה לאות ברית ביני וביניכם
  .אזכיר כי ברית שלום ביני וביניכם, שאראנה

הטעם ,  בטבעובין שתהיה הקשת עתה בין שהייתה מעולם
              .באות שבה אחד הוא
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