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הרה"ג ר' חרפס חנידמאן שליט"א
פרשת רפ תשע"ג

מה  על  למדים,  אנו  נח  פרשת  בפרשתנו 

שבחר הקב"ה לשנות את הנהגת העולם אחרי 

מבול  עוד  יביא  שלא  שנשבע  ידי  על  המבול, 

לשחת כל בשר, והוסיף עוד להקים ברית עם נח 

ובכן  נתן בענן.  ידי אות הקשת אשר  וזרעו על 

הגדול  לשינוי  גרם  מה  בכתובים  נתבונן  הבה 

הזה )בראשית ח-כ(:

הבהמה  מכל  ויקח  לה'  מזבח  נח  "ויבן 

הטהורה ומכל העוף הטהור ויעל עולות במזבח, 

לא  לבו  אל  ה'  ויאמר  הניחוח,  ריח  את  ה'  וירח 

האדם,  בעבור  האדמה  את  עוד  לקלל  אוסיף 

עוד  אוסיף  ולא  מנעוריו,  רע  האדם  לב  יצר  כי 

להכות את כל חי כאשר עשיתי". ופירש רש"י: 

"לא אוסיף, ולא אוסיף, כפל הדבר לשבועה, הוא 

שכתוב )ישעיה נד-ט( אשר נשבעתי מעבור מי 

זו שכפל דבריו  ולא מצינו בה שבועה אלא  נח, 

והיא שבועה".

אמנם הקב"ה לא הסתפק בשבועה זו, אלא 

נח  עם  הקשת  ברית  אות  להקים  הוסיף  עוד 

וזרעו, והנה הם עשרה הפסוקים בתורה בענין 

זה עם פירוש רש"י בסוגריים )שם ט-ח(: 

"ויאמר אלקים אל נח ואל בניו אתו לאמר, 

זרעכם  ואת  אתכם  בריתי  את  מקים  הנני  ואני 

אחריכם, ואת כל נפש החיה אשר אתכם בעוף 

יוצאי  מכל  אתכם  הארץ  חית  ובכל  בבהמה 

בריתי  את  והקימותי  הארץ,  חית  לכל  התיבה 

ולא  יכרת כל בשר עוד ממי המבול  ולא  אתכם 

יהיה עוד מבול לשחת הארץ.

אני  אשר  הברית  אות  זאת  אלקים  ויאמר 

נותן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם 

שיש  חסר,  נכתב  עולם,  ]לדרת  עולם,  לדורות 

דורות שלא הוצרכו לאות לפי שצדיקים גמורים 

היו, כמו דורו של חזקיהו מלך יהודה ודורו של 

בענן  נתתי  קשתי  את  יוחאי[,  בן  שמעון  רבי 

בענני  והיה  הארץ,  ובין  ביני  ברית  לאות  והיתה 

ענן על הארץ ]כשתעלה במחשבה לפני להביא 

חשך ואבדון לעולם[ ונראתה הקשת בענן.

וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל 

נפש חיה בכל בשר ולא יהיה עוד המים למבול 

וראיתיה  בענן  הקשת  והיתה  בשר,  כל  לשחת 

נפש חיה  כל  ובין  בין אלקים  עולם  ברית  לזכור 

כשתבוא  וביניכם...  מעלה  של  הדין  מדת  ]בין 

האות  את  רואה  אני  עליכם  לקטרג  הדין  מדת 

ונזכר[ בכל בשר אשר על הארץ, ויאמר אלקים 

אל נח זאת אות הברית ]הראהו הקשת ואמר לו 

הרי האות שאמרתי[ אשר הקימותי ביני ובין כל 

בשר אשר על הארץ".

אמנם ראוי להתבונן הלא גם קודם המבול 

תמים  צדיק  איש  "נח  ו-ט(:  )שם  הכתוב  מעיד 

היה בדורותיו את האלקים התהלך נח", ועם כל 

זאת לא נמנע הקב"ה מלהביא מבול על העולם, 

את  להציל  זכויות  מספיק  נח  בידי  היו  לא  כי 

העולם, במה נשתנה אם כן המצב אחרי המבול 

ריח  את  ה'  "וירח  נח:  של  הקרבנות  ידי  על 

הניחוח", עד כדי כך שנשבע וגם כרת ברית עם 

להעניש  מבול  עוד  יביא  שלא  תבל,  יושבי  כל 

את החוטאים.

עוד צריך ביאור מה שתמהו הראשונים על 

עצם אות הקשת, שהרי הקשת הוא ענין טבעי 

הנוצר מהכאת השמש על העננים, כמו שכתב 

הרמב"ן )ט-יב(: "ואנחנו על כרחינו נאמין לדברי 

יהיה  הלח  באויר  השמש  שמלהט  היוונים, 

הקשת בתולדה, כי בכלי מים לפני השמש יראה 

כמראה הקשת". הנה כי כן מהי אות ברית של 

הקשת שלא יביא הקב"ה עוד מבול.

 אות ברית הקשת -
מצות מילה שבזכותה קיים העולם

מה  פי  על  זה  כל  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

הקשת  ברית  אות  ענין  )ט-יד(  הרמב"ן  שביאר 

שכרת הקב"ה עם כל יושבי תבל, שהכוונה בזה 

על מצות ברית מילה שכרת הקב"ה עם אברהם 

וזרעו, והנה הדברים בלשון קדשו:

"תדע כי פירוש הכתוב כן, את קשתי שהיא 

מדת הדין הנתונה בענן בעת הדין תהיה לאות 

ברית, והיה בענני ענן על הארץ, שלא יאר ה' פניו 

אליה מחטאות יושביה, ונראתה מדת הדין שלי 

בענן, ואזכור את הברית בזכר הרחמים, ואחמול 

והברית  הזה  האות  והנה  בארץ,  אשר  הטף  על 

הוא אות המילה והברית שבה, ולשון המקראות 

נאות מאד לענין".

נרחיב קצת בביאור דבריו הקדושים, על פי 

מה שתיקנו בתפלת שחרית )ברכת יוצר אור(: 

מבואר  ברחמים".  עליה  ולדרים  לארץ  "המאיר 

של  הגדול  באורו  לארץ  מאיר  שהקב"ה  מזה 

כאשר  החטא  בשעת  אולם  הרחמים.  מדת 

מתמלאים  בעולם,  הדין  מדת  ח"ו  מתעוררת 

השמים בעננים שחורים המסתירים בעד האור 

של מדת הרחמים שלא להאיר לארץ.

הנה כי כן על כך אומר הקב"ה: "את קשתי 

נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ", 

ענן  בענני  "והיה  כוונתו:  והוסיף הקב"ה לפרש 

על הארץ", כאשר תתעורר מדת הדין בבחינת 

עננים שחורים המכסים את פני השמים, לחצוץ 

בפני אור ה' שלא יאיר לארץ, "ונראתה הקשת 

בענן", תתגלה אות ברית הקשת שהיא רמז על 

ברית מילה שתמתיק את הדין הקשה של הענן, 

מדת  של  הגדול  באורו  לארץ  ה'  יאיר  ושוב 

הרחמים.

ועתה בא וראה כי ענין זה מתאים להפליא 

"גדולה  לב.(:  )נדרים  בגמרא  ששנינו  מה  עם 

שמים  נתקיימו  לא  מילה  שאילמלא  מילה 

בריתי  לא  אם  לג-כה(  )ירמיה  שנאמר  וארץ, 

יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי". הרי 

מבואר שקיום העולם הוא בזכות מצות מילה, 
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ולכן כרת הקב"ה עם כל יושבי תבל שלא יביא 

אות  בזכות  העולם,  את  להחריב  מבול  עוד 

ברית הקשת שהיא רמז על ברית מילה.

מקור  מצינו  כי  המפרשים  העירו  ]וכבר 

)פרשתנו עא:(:  בזוהר הקדוש  לדברי הרמב"ן 

"את קשתי נתתי בענן. מאי קשתי, כמה דאתמר 

ביוסף, דכתיב )בראשית מט-כד( ותשב באיתן 

קשתו, בגין דיוסף צדיק אקרי, ובגין כך קשתו 

דא  דברית  בצדיק,  דאתכליל  דקשת  ברית  דא 

קיימא  צדיק  הוה  דנח  ובגין  אתאחיד,  בדא 

צדיק  שהיה  נח  בזכות  פירוש  קשת".  דיליה 

אות  את  הקב"ה  עמו  כרת  בברית,  פגם  שלא 

ברית הקשת[.

ונראה להוסיף תבלין על פי דברי הרמב"ם 

מט(,  פרק  ג  )חלק  נבוכים"  ב"מורה  הידועים 

יצר  את  להחליש  היא  מילה  מצות  תכלית  כי 

על  דרכם  השחיתו  המבול  דור  והנה  התאוה. 

)ו- בפרשתנו  שכתוב  כמו  התאוה,  יצר  ידי 

נשחתה  והנה  הארץ  את  אלקים  "וירא  יב(: 

עד  הארץ",  על  דרכו  את  בשר  כל  השחית  כי 

שהביא הקב"ה עליהם את המבול, אולם אחרי 

המבול כרת הקב"ה את אות ברית הקשת, כי 

בזכות מצות מילה נחלש יצר התאוה ושוב לא 

יהיה צורך להביא מבול.

"עשרה דורות מנח עד אברהם"

ראה  מה  לבאר,  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

הקב"ה על ככה לעורר את אות ברית הקשת 

שהיא מצות מילה דוקא אחרי המבול, על פי 

מה ששנינו במשנה )אבות פ"ה מ"ב(: "עשרה 

נח, להודיע כמה ארך אפים  ועד  דורות מאדם 

עד  לפניו  מכעיסין  היו  הדורות  שכל  לפניו, 

שהביא עליהן את מי המבול. עשרה דורות מנח 

לפניו,  אפים  ארך  כמה  להודיע  אברהם,  ועד 

שבא  עד  לפניו,  מכעיסין  היו  הדורות  שכל 

אברהם אבינו וקיבל שכר כולם".

העולם  בריאת  מתחילת  כי  למדים  נמצינו 

היו לפני הקב"ה שתי מערכות, מערכה ראשונה: 

את  שהכעיסו  נח",  ועד  מאדם  דורות  "עשרה 

הקב"ה במעשיהם הרעים, ונסתיימה המערכה 

את  עליהן  שהביא  "עד  של:  המבהיל  בעונש 

שניה:  מערכה  התחילה  כך  אחר  המבול".  מי 

הם  שגם  אברהם",  ועד  מנח  דורות  "עשרה 

אולם  הרעים,  במעשיהם  הקב"ה  את  הכעיסו 

"עד שבא  טוב:  נסתיימה המערכה בדבר  כאן 

אברהם אבינו וקיבל שכר כולם".

לקבל  צדיק  איש  נח  זכה  לא  מדוע  ובכן 

השכר של כל הדורות כפי שזכה אברהם, כי נח 

היה אמנם איש צדיק מצד עצמו, אבל לא יצא 

בעולם לפרסם אלקותו יתברך שמו, אך לעומת 

זה אברהם לא רק שהוא עצמו היה צדיק, אלא 

שכתוב  כמו  בעולם  יתברך  שמו  את  פרסם 

)בראשית יב-ה(: "ואת הנפש אשר עשו בחרן" 

השכינה,  כנפי  תחת  "שהכניסן  רש"י:  ופירש 

את  מגיירת  ושרה  האנשים  את  מגייר  אברהם 

כא-לג(:  )בראשית  עוד  כתוב  וכן  הנשים". 

"ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה' א"ל 

עולם". לכן זכה להגן על העולם מכליה ותמורת 

הצלה זו קיבל השכר של כל הדורות.

שבחר  מה  להבין  נשכיל  האמור  פי  על 

לאברהם  דוקא  מילה  מצות  לתת  הקב"ה 

כריתת  היא  מילה  מצות  כי  לנח,  ולא  ולזרעו 

כמו  וזרעו,  אברהם  ובין  הקב"ה  בין  ברית 

בריתי  "והקימותי את  יז-ז(:  )בראשית  שכתוב 

לברית  לדורותם  אחריך  זרעך  ובין  ובינך  ביני 

עולם להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך". והיות 

כרת  לכן  בעולם,  ה'  שם  את  פרסם  שאברהם 

לפרסם  שימשיכו  וזרעו  אברהם  עם  הקב"ה 

את שם ה' בקיום מצוות התורה. 

מזעיר  מעט  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

הנהגת  את  לשנות  שבחר  ה',  מעשי  גדולים 

העולם בין שתי המערכות, כי בסיום המערכה 

נח",  עד  מאדם  דורות  "עשרה  של:  הראשונה 

שקלקלו והשחיתו את דרכם, לא היה מי שיגן 

נסתיימה  לכן  הללו,  הרשעים  כל  על  בזכותו 

מערכה זו בהבאת מבול על העולם, מלבד נח 

וזרעו שעמדה להם הזכות שהם עצמם ינצלו 

מן המבול.

אולם אחרי המבול התחילה המערכה של: 

גם  שאמנם  אברהם",  עד  מנח  דורות  "עשרה 

הם קלקלו את דרכם, אך מערכה זו הסתיימה 

אחריו  ולזרעו  לו  שניתנה  אברהם,  של  בדורו 

לכן  התאוה,  יצר  את  המחלישה  מילה  מצות 

כי  לעולם,  צורך להביא מבול  אין  מעתה שוב 

שישארו  לישראל  שמירה  היא  מילה  מצות 

תמיד בקדושתם ובזכותם יתקיים העולם.  

 שלושת גווני הקשת
כנגד שלושת אבות

ועתה בא וראה מה שמבואר בזוהר הקדוש 

)פרשת פנחס רטו.(, כי הקשת יש בה ג' גוונים 

- לבן אדום וירוק שהם כנגד ג' אבות, גוון לבן 

היא  אדום  גוון  אברהם,  של  החסד  מדת  היא 

מדת  היא  ירוק  גוון  יצחק,  של  הגבורה  מדת 

"לעולם לא  תפארת של יעקב, ובלשון קדשו: 

אתלבש קשת דא אלא בלבושא דאבהן קדמאי, 

ירוק וסומק וחיוור... הכי אמר בוצינא קדישא, 

דנורא,  בחוורא  דאתלבן  אברהם,  דא  חוור 

יעקב  הוא  דא  ירוק  ודאי,  יצחק  דא  סומקא 

דקיימא בין תרין גוונין".

ונראה לבאר לפי זה ענין אות ברית הקשת 

שכרת הקב"ה עם נח וזרעו, על פי מה שכתוב 

"וזכרתי  כו-מב(:  )ויקרא  התוכחות  בפרשת 

את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את 

מבואר  אזכור".  והארץ  אזכור  אברהם  בריתי 

ישראל  על  לשמור  הקב"ה  שהבטיח  מזה 

האבות  שלושת  עם  שכרת  הברית  בזכות 

הקדושים.

הקשת,  ברית  אות  ביאור  זהו  כן  כי  הנה 

באי  על  הדין  התעוררות  בעת  ח"ו  שאפילו 

עם  הברית  זיכרון  הקב"ה  לפני  יעלה  עולם, 

שלושת האבות הרמוזים בג' גווני הקשת. ]ויש 

השחר  אילת  שהתפללה  במה  זה  ענין  לרמז 

)תהלים כב-ב(: "אלי אלי למה עזבתני". ביקשה 

 רמב"ן: אות ברית הקשת בשמים היא רמז על ברית מילה,
אשר בזכותה מציל הקב"ה את העולם מכליה

 הביאור בזה על פי הרמב"ם כי תכלית מצות מילה היא
כדי להחליש את יצר התאוה של דור המבול

 מערכה הראשונה: "עשרה דורות מאדם עד נח",
נסתיימה במבול כי נח לא היה ראוי להגן על העולם

 במערכה השניה: "עשרה דורות מנח עד אברהם",
ביטל הקב"ה את המבול בזכות ברית מילה של אברהם
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לעורר בכך רחמי שמים מג' גווני הקשת כנגד 

ג' אבות שסימנם אל"י - א'דום ל'בן י'רוק[.

ששנינו  מה  פי  על  תבלין  להוסיף  ויש 

דברים  "על שלשה  פ"א מ"ב(:  )אבות  במשנה 

ועל  העבודה  ועל  התורה  על  עומד,  העולם 

הקדוש  בזוהר  ומבואר  חסדים".  גמילות 

ג'  הם  האבות  שלושת  כי  קמו:(  ויצא  )פרשת 

דא  העבודה  יעקב,  דא  "התורה  אלו:  עמודים 

זה  לפי  אברהם".  דא  חסדים  גמילות  יצחק, 

בה  שיש  הקשת  ברית  ענין  זהו  כי  לומר  יש 

עולם  עמודי  ג'  שהם  אבות  ג'  כנגד  גוונים,  ג' 

שבזכותם העולם קיים.

וזהו שאמר הקב"ה: "את קשתי נתתי בענן" 

- "קשתי" דייקא, שיש בהם שלשה גוונים של 

"והיתה  וגורלי,  חלקי  שהם  הקדושים  האבות 

לאות ברית ביני ובין הארץ", כמו שכרת הקב"ה 

ענן  בענני  "והיה  הקדושים,  האבות  עם  ברית 

להביא  לפני  במחשבה  כשתעלה  הארץ",  על 

בענן",  הקשת  "ונראתה  לעולם,  ואבדון  חשך 

כדי להזכיר זכות אבות שלמענם ראוי להציל 

את העולם מכליה.

 ג' קליפות הערלה
מתנגדים לג' עמודי עולם

רחש לבי דבר טוב לשלב ביאור זה שלמדנו 

הקשת  ברית  אות  כי  הקדוש,  הזוהר  מדברי 

האבות,  שלשות  כנגד  היא  גוונים  ג'  בה  שיש 

הקשת  ברית  שאות  הרמב"ן  של  הביאור  עם 

שהביא  מה  פי  על  מילה,  ברית  על  רמז  היא 

ב"דרך פקודיך" )מצוה ב חלק המחשבה אות י( 

בשם המקובלים הראשונים, כי קליפת הערלה 

כלולה מג' שכבות של עור כגלדי בצלים, שהם 

במרכבת  שנזכרו  טמאות  קליפות  ג'  כנגד 

הנביא יחזקאל )יחזקאל א-ד(: "וארא והנה רוח 

סערה באה מן הצפון ענן גדול ואש מתלקחת" 

ועל ידי  - רוח סערה, ענן גדול, אש מתלקחת, 

מחלישים  הערלה  את  שמסירים  מילה  מצות 

את כוחם שלא יוכלו לשלוט באיש ישראל.

יא.(:  )הקדמה  זוהר  בתיקוני  הדבר  ומקור 

תלת  לה  אית  י',  על  דכסי  דערלה  "קליפה 

ואינון כקליפין  קליפי כגלדי בצלים דא על דא 

על  המכסה  הערלה  קליפת  פירוש  דאגוזא". 

בצלים  כקרומי  קליפות  שלש  לה  יש  י',  אות 

זו על זו שהן כקליפות האגוז. וכן מבואר עוד 

)שם תיקון לז עח.(: "תלת קליפין אינון בערלה 

לקבל תלת קליפין דאגוזא".

ונראה לבאר בדחילו ורחימו ענין ג' קליפות 

אדם  מכל  החכם  שאמר  מה  פי  על  הערלה, 

האלקים".  עשה  זה  לעומת  "זה  ז-יד(:  )קהלת 

כלומר כל מה שיש בצד הקדושה יש לעומתו 

בצד הטומאה, והם נלחמים זה מול זה מלחמת 

שלשה  "על  ששנינו:  מאחר  והנה  חורמה. 

העבודה  ועל  התורה  על  עומד,  העולם  דברים 

ועל גמילות חסדים", הרי ברור כי זה לעומת זה 

יש ג' כוחות הטומאה הנלחמים כנגד ג' עמודי 

עולם אלו.

הקב"ה  נתן  זה  מטעם  כי  לומר  יש  מעתה 

שהיה  מאחר  כי  מילה,  מצות  אבינו  לאברהם 

הראשון משלושת האבות שהם כנגד ג' עמודי 

ביקש  חסדים,  וגמילות  עבודה  תורה  עולם 

סוף  עד  זרעו  ועם  עמו  ברית  לכרות  הקב"ה 

את  להסיר  מילה  מצות  שיקיימו  הדורות,  כל 

בכך  להכניע  כדי  קליפות,  ג'  בה  שיש  הערלה 

את ג' קליפות המתנגדות לג' עמודי עולם, ועל 

את  לעבוד  האבות  בדרכי  ללכת  יוכלו  זה  ידי 

ה' בשלשה עמודי עולם תורה עבודה וגמילות 

חסדים בלי שום מניעות.

וישמח  עינינו  יאירו  כך  לידי  שבאנו  כיון 

על  יחד,  גם  הפירושים  שני  את  לצרף  לבנו 

אות ברית הקשת שכרת הקב"ה עם כל יושבי 

הקשת  ברית  אות  כי  הרמב"ן  פירוש  א(  תבל: 

היא ברית המילה, ב( פירוש הזוהר הקדוש כי 

גוונים הם כנגד  ג'  אות ברית הקשת שיש בה 

שלושת האבות.

ולפי האמור שני הפירושים עולים בקנה 

היא  הקשת  כן  אמנם  כי  ופרח,  כפתור  אחד 

הערלה  שמסירים  מילה,  ברית  על  רמז 

קליפות  ג'  להכניע  כדי  קליפות,  ג'  בה  שיש 

עבודה  תורה  עולם  עמודי  לג'  המתנגדות 

הקשת  מתגלה  זה  ידי  ועל  חסדים,  וגמילות 

ג'  כנגד  שהם  הגוונים,  ג'  של  בהיר  באור 

עמודי  בג'  ה'  את  שעבדו  הקדושים  אבות 

מילה  "גדולה  שאמרו:  מה  כי  נמצא  עולם. 

וארץ",  שמים  נתקיימו  לא  מילה  שאילמלא 

שלשה  "על  המשנה:  עם  להפליא  מתאים 

דברים העולם עומד", כי בזכות המילה אפשר 

לעבוד את ה' בג' עמודים אלו. 

 אות הקשת רק בתנאי
שהיא פונה כלפי מעלה

שתמה  מה  ליישב  ונלך  נסע  זו  בדרך 

הקשת  שהרי  הקשת,  ברית  אות  על  הרמב"ן 

על  השמש  מהכאת  הנוצר  טבעי  ענין  הוא 

ממה  זו  לקושיא  ישוב  ללמוד  ונראה  העננים. 

שכתב הרמב"ן עצמו )שם(, כי הסימן של אות 

פונה  שהקשת  בתנאי,  רק  היא  הקשת  ברית 

למעלה כלפי השמים ולא למטה כלפי הארץ, 

והנה הדברים בלשון קדשו:

המשמע  נותן,  אני  אשר  הברית  אות  "זאת 

ממעשה  בענן  קשת  היה  שלא  הזה  האות  מן 

קשת  לעשות  חדשה  ה'  ברא  ועתה  בראשית, 

כי  הזה,  האות  בטעם  ואמרו  ענן.  ביום  בשמים 

הקשת ]בשמים[ לא עשאו שיהיו רגליו ]בשתי 

קצות הקשת[ למעלה ]וחצי העיגול כלפי מטה[, 

שיראה כאלו מן השמים מורים בו, )תהלים יח-

טו( וישלח חציו ויפיצם בארץ, אבל עשאו בהפך 

וכן דרך  יורו בו מן השמים,  מזה להראות שלא 

הנלחמים להפוך אותו בידם ככה ]כלפי עצמם[, 

כאשר יקראו לשלום למי שכנגדם".

 זוהר הקדוש: הקשת יש בה ג' גוונים כנגד ג' אבות,
כי הקב"ה מציל את העולם בזכות ג' אבות

 תכלית מצות מילה להסיר הערלה שיש בה ג' קליפות
המתנגדות לג' עמודי עולם תורה עבודה וגמילות חסדים

 רמב"ן: אות ברית הקשת היא רק בתנאי
שהקשת פונה כלפי מעלה השמימה ולא כלפי הארץ למטה

 הקשת הפונה כלפי מעלה היא רמז
שהקב"ה כביכול אומר למקטרג: "מוטב יכנס החץ בי ולא בבני"
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הקדוש  להמגיד  ישראל"  ב"עבודת  ותמה 

מקוזניץ זי"ע, מי הוא זה ואי זה הוא שיש בכוחו 

לירות בחצים שלא ברשות יוצרינו, עד כדי כך 

בי  החץ  יכנס  "מוטב  כביכול:  אומר  שהקב"ה 

ולא בבני". ומתרץ בלשון קדשו:

יציאת  בשעת  כי  כך,  הוא  הענין  "אלא 

מצרים וקריעת ים סוף, וכן בכל זמן כשמגדיל 

הבורא ברוך הוא חסדיו על עמו ישראל רוצה 

השר  שאמר  שאיתא  כמו  לקלקל,  המקטרג 

עבודה  עובדי  והללו  זרה  עבודה  עובדי  הללו 

להם.  פנים  נושא  הוא  ברוך  אתה  ומדוע  זרה, 

על  ]גם  שמורה  חצים  נקרא  הקטרוג  וזה 

חץ  ט-ז(  )ירמיה  שכתוב  כמו  בלשון,  קטרוג[ 

שחוט לשונם וכיוצא בהם.

ודן  חסדו,  מגדיל  הקב"ה  כן  פי  על  ואף 

כל  ומסיר  לאורה  משפטינו  ומוציא  דיננו  את 

הכתוב,  שכינה  וזה  פיהם.  וסותם  המקטרגים 

מוטב  ואומר  נשרים,  כנפי  על  אתכם  ואשא 

יכנס החץ בי, שהקב"ה מסיר הקטרוג מעל עמו 

עצמו  על  ומקבל  החץ,  בהם  יכנס  ולא  ישראל 

כל  ולהסיר  ניצחת  תשובה  להשיבם  כביכול 

תלונה".

"קץ כל בשר" הוא מלאך המות

בפרשתנו  הכתוב  דיבר  מלא  מקרא  והנה 

)בראשית ו-יג(: "ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר 

והנני  מפניהם  חמס  הארץ  מלאה  כי  לפני  בא 

הקדוש  בזוהר  ומפרש  הארץ".  את  משחיתם 

מלאך  הוא  בשר"  כל  "קץ  כי  סב:(  )פרשתנו 

הבריות  על  לקטרג  הקב"ה  לפני  שבא  המות, 

הכתוב  ועליו  וצלמות,  חושך  עליהם  ומביא 

אומר )איוב כח-ג(: "קץ שם לחושך".

המקטרג  המות  מלאך  כי  בזה  והביאור 

"מלך  כט-ד(:  )משלי  בטענה  הקב"ה  לפני  בא 

ברא  שהקב"ה  ומאחר  ארץ".  יעמיד  במשפט 

את העולם כדי שיקיימו מצוותיו, ובדור המבול 

כן  אם  הארץ,  על  דרכו  את  בשר  כל  השחית 

את  הקב"ה  וקיבל  העולם,   את  להחריב  ראוי 

דבריו והביא מבול על העולם.

אולם אחרי דור המבול כאשר עלה ברצונו 

העולם,  חורבן  של  העונש  את  לבטל  יתברך 

האבות  שלושת  ובזכות  מילה  ברית  בזכות 

הקדושים הרמוזים בשלושת גווני הקשת, כרת 

יושבי  כל  עם  הקשת  ברית  אות  את  הקב"ה 

מעלה,  כלפי  כביכול  פונה  הקשת  כאשר  תבל, 

כדי לרמז בכך שאפילו אם יבוא המקטרג לירות 

בחץ לשונו כלפי הקב"ה, שמרוב העוונות ראוי 

להחריב את העולם, יסרב הקב"ה ויענה ויאמר: 

"מוטב יכנס החץ בי ולא בבני".

"את  הקב"ה:  מאמר  ביאור  זהו  כן  כי  הנה 

אותה  דייקא,  "קשתי"   - בענן"  נתתי  קשתי 

הקשת הפונה כלפי מעלה, "והיתה לאות ברית 

הארץ",  על  ענן  בענני  והיה  הארץ,  ובין  ביני 

"כשתעלה במחשבה לפני להביא  ופירש רש"י: 

בענן",  הקשת  "ונראתה  לעולם",  ואבדון  חשך 

כדי לרמז בכך למקטרגים שלא יצליחו להביא 

מוכן  רחמיו  ברוב  הקב"ה  כי  העולם,  לחורבן 

כביכול לקבל על עצמו את חץ הקשת, בבחינת: 

"מוטב יכנס החץ בי ולא בבני".

 הקרבת הקרבנות
בזכות האבות הקדושים

נסיים מסע נפלא זה לבאר מדוע הקרבנות 

שלא  הקב"ה  שישבע  לכך  גרמו  נח,  שהקריב 

יביא עוד מבול על הארץ, וכרת את אות ברית 

שמצינו  מה  פי  על  תבל,  יושבי  כל  עם  הקשת 

פרים  לה'  שהקריבו  הציבור  קרבנות  רוב  אצל 

)במדבר  פנחס  פרשת  וברש"י  וכבשים,  אילים 

משה  רבי  בשם  כך  על  הטעם  הביא  כח-יט( 

)בראשית  "פרים כנגד אברהם שנאמר  הדרשן: 

יח-ז( ואל הבקר רץ אברהם. איל כנגד אילו של 

יצחק. כבשים כנגד יעקב שנאמר )בראשית ל-מ( 

נמצינו למדים מזה כי  והכשבים הפריד יעקב". 

מה שקיבל הקב"ה את הקרבנות מישראל הוא 

בזכות שלושת אבות הקדושים.

מעתה נראה כי אחרי המבול כאשר הקריב 

נח את כל הקרבנות: "וירח ה' את ריח הניחוח", 

מרחוק,  הניחוח  ריח  את  הריח  כביכול  הקב"ה 

שעתידים ישראל להקריב לפניו בזכות שלושת 

האבות, ובזכות זה יזכו לכפרה על כל עוונותם, 

ולכן נשבע מיד שלא יביא עוד מבול על הארץ, 

והוסיף לכרות את אות ברית הקשת עם יושבי 

תבל, כדי להזכיר את הזכות של שלושת האבות 

הרמוזים בג' גווני הקשת, אשר בזכותם יקריבו 

ובזכותם  חטאם,  כל  על  לכפר  קרבנות  ישראל 

יתקיים העולם ולא יצטרכו עוד לזכך את עוונם 

על ידי המבול.

הרמב"ן  כדברי  ממש  בחיי  רבינו  פירש  וכן 

)ט-יג(:

"ועל דרך השכל, הקשת הוא כלי מלחמה... 

רגליו  אם  כי  נראה  אינו  בשמים  נראה  וכשהוא 

סימן  היה  למעלה  רגליו  היו  ואילו  למטה, 

על  בו  מורין  היו  השמים  מן  כאילו  מלחמה, 

הפוך,  ונראה  למטה  רגליו  כאשר  ועתה  הארץ, 

הוא הברית והוא סימן שלום... וכן מנהג האומות 

בזמן מלחמה, לאחוז בידם הקשת כנגד פניהם, 

הקשת,  את  מהפכין  לשלום  יקראו  וכאשר 

ואוחזים אותו אחורי הקשת כנגד פניהם".

הן  כי  הקושיא,  ליישב  הרווחנו  כן  כי  הנה 

מהכאת  טבעי  ענין  היא  הקשת  שמראה  אמת 

השמש בעננים, אולם אין זה טבעי שפני הקשת 

עם  הקב"ה  הקים  כך  ועל  מעלה,  כלפי  תפנה 

צורת  בשמים  יופיע  שכאשר  תבל,  יושבי  כל 

הקשת כשפניה כלפי מעלה, הרי זה סימן לאות 

יושבי תבל שלא  כל  הקב"ה עם  ברית שהקים 

יביא מבול לעולם.

יומתק להבין בזה מקרא שכתוב בפרשתנו 

"ויאמר אלקים אל נח זאת אות הברית  )ט-יב(: 

על  אשר  בשר  כל  ובין  ביני  הקימותי  אשר 

הארץ". ופירש רש"י: "זאת אות הברית, הראהו 

וצריך  שאמרתי".  האות  הרי  לו  ואמר  הקשת 

ביאור לשם מה הקדים להראות לו את הקשת, 

אך לפי האמור יש לומר שהראה לו הקב"ה כי 

אות הקשת היא רק כשהיא כלפי מעלה.

"מוטב יכנס החץ בי ולא בבני"

הרמב"ן  דברי  לבאר  תבלין  להוסיף  ונראה 

היא  הקשת  של  ברית  אות  מדוע  בחיי,  ורבינו 

רק בתנאי שהקשת פונה כלפי השמים, על פי 

מה שכתוב בפרשת יתרו )שמות יט-ד(: "אתם 

ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על 

כנפי נשרים ואביא אתכם אלי". ופירש רש"י:

האדם,  מן  אלא  מתיירא  אינו  הזה  "הנשר 

שמא יזרוק בו חץ לפי שאין עוף פורח על גביו, 

בי  החץ  יכנס  מוטב  אומר,  כנפיו  על  נותנו  לכך 

ולא בבני, אף אני עשיתי כן )שמות יד-יט( ויסע 

וגו',  בין מחנה מצרים  ויבא  וגו'  מלאך האלקים 

בליסטראות  ואבני  חצים  זורקים  מצרים  והיו 

והענן מקבלם".


