
  
  
  

  

  

  

  

 תך"אתה ובניך ואשתך ונשי בניך אוהקימותי את בריתי איתך, ובאת אל התבה "  
 

בפרשה: ברית אחת בתחילת הפרשה המופיעה בפסוק שלעיל, וברית  קב"השתי בריתות כורת ה
הברית השניה, ברית הקשת, מפורשת: "והקימותי  .בסוף הפרשה, המלווה בקשת בענן , שניה,נוספת

אולם הברית וד מבול לשחת הארץ". את בריתי אתכם ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה ע
 לקיים בתחילת הפרשה? קב"האותה ברית אותה מתחייב המהי  –הראשונה לא מבוארת 

 
ולכאורה נראה  בני ביתו ישרדו את המבול.ח ושנ קב"הרשי ורמב"ן מפרשים שהברית היא התחייבות ה
 .כנס לתוכהולהי ווה את נח לבנות תיבהמצ הקב"הכששאין צורך בברית כזו כיוון שהיא מובנת מאליה 

 
 ,הטבעחוקי  - שמים והארץועל פיו הברית היא ברית ה פירוש אחר מופיע במדרש ובפרשנים נוספים

, "מתישיומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא  לא בריתי ם"א(המופיעה בירמיהו:  או קיום העולם
חייב הת . דהיינו, הקב"ה)ם לא בטלים, כך ברית האל עם עמוסדרי הזמנישכפי  – הפסוק ומשמעות

  ).שבדור (אך לא עם אותם רשעים עם נח ואת הקיום האנושי להמשיך לקיים את חוקי הטבע
 

הציל קיים הכרח לאף מפני שא ח לא היתה רק מפני שהיה צדיק, אללפי הפירוש האחרון, הצלת נ
ני הנימוקים הללו . את שקב"ה עם עולמושזו ברית הכיוון  – האנושות מחדשאנשים שמהם תתחיל 

: תיבהלבוא אל ה נחשל הקב"ה אל  הציווייםשני לראות בניתן  –צדקותו ומפני הברית מפני  –להצלתו 
בפעם הראשונה נאמר "והקימותי את בריתי איתך ובאת אל התיבה אתה ובניך ואשתך ונשי בניך 
איתך", וזה הפסוק שלעיל. בפעם השניה נאמר "בא אתה וכל ביתך אל התיבה כי אותך ראיתי צדיק 

 לפני בדור הזה".
 

! םל? הרי הברית הראשונה היתה אף היא לקיים את העו, ברית הקשתאם כן הברית השניה מה חידשה
כפי  – האחת, הברית הדדיתאלא שניתן למצוא מספר הרחבות בברית הקשת על ברית שמים וארץ: 

שהקב"ה מתחייב לקיים את עולמו, כך מצווה גם האדם בפסוקים הסמוכים לקיים את העולם. השניה, 
 –ורשת של הקב"ה שלא להביא מבול נוסף. השלישית, אות ברית ברית הקשת כוללת התחייבות מפ

  .ים לארץ, המהווה סמל של שלום בין השמהקשת
 

ההבדל היסודי בין שתי הבריתות, ברית שמים וארץ וברית הקשת, היא שהראשונה היתה מעשה חד 
דם לכרות איתו את שבמעשה הבריאה עוד לא היה אצדדי וגם לא היתה אפשרות אחרת לכך, כיוון 

 אותה הברית.שמים וארץ בהוספת האדם כצד לברית הקשת מהווה חידוש והרחבה לברית  .הברית
                                                                                                 

 שבת שלום!                                                                                                                                                         
   

 

ליהודה גרמן לרגל בר  מזל טוב  
גרמן   המצווה! משפחת 

לקידוש  הציבור  את  מזמינה 
לאחר  הכנסת  בית  ברחבת 

  התפילה. 

  

  

  

  

  

  

מזל טוב לאסף בן  
מדר ל,  דוד   שילה 

תהלול ורג'מן, ל 
הולדתם   לרגל יום 

    שיחול השבוע!

  

  


