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ֹלא ִה ִּביט ָא ֶונ ְּביַ ַעקֹב
ֹלא ִה ִּביט ָאוֶ נ
לא לחינמ כותבת התורה את ברכותיו של בלעמ נביא הגויימ .למעשה ,אלו המ
דברי ה’ אשר שמ אותמ בפי בלעמ:

.ÃĤčă ý ďÿ Ħø Đāėđø ģĘĀ čă Ā ĘČþ čđă ĥĈ ĤĚČā
ĉ þ ĕă Ā đÃÿ
þ ĕă đÿ ,ęĞĀ Ęø čü ĕĠü čă ø ĤčĀ ďĀă ÅĐ ęĥ

)במדבר כג ,ה(

בינ יתר הברכות מופיעה הברכה הבאה:

.Ã...ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü čă ø ĘĚĀ ĞĀ ĐČĀ ĤĀ ČāĘđø čāģĞú ĕÿ čă ø ěđþ ČĀ Ĕĕčă ü Đü ČāĘÃ

)שמ ,פKוק כא(

כוונת הכתוב איננה ברורה .האמ פירושו של דבר הוא ,שלעולמ אינ ה’ רואה שומ
פגמ במעשי בני ישראל? האמ לעולמ עמ ישראל אינו חוטא ,או לחילופינ ,שחטאיו
אינמ נחשבימ בעיני ה’ לחטא?
המפתח להבנת פKוק זה מצוי באחת מנ המשניות המפורKמות במKכת אבות:

:ĤĚđČ ĤĒĞĘČ ěč ěđĞĚĥ ĕčĤÃ
,đĝĞė ĦĞĥč ĖĤčē ĦČ ĐĢĤĦ ĘČ .1
,đĕĜĠĘ ĘĔđĚ đĦĚĥ ĐĞĥč đĜĚēĜĦ ĘČđ .2
,đĤďĜ ĦĞĥč đĘ ĘČĥĦ ĘČđ .3
.ÃđĦĘģĘģ ĦĞĥč đĦđČĤĘ ĘďĦĥĦ ĘČđ .4

)אבות ד ,יח(

המשנה מורכבת מארבעה ציוויימ והנחיות .המכנה המשותפ לכולמ :זהירות
מפעולות ֶש ַּת ֵּשגְ נָ ה את ההיפכ ממטרותיהנ הרצויות.

נעילת דלת
הּפKקאות ,ונמצא את קישורנ למכנה המשותפ הזה:
נבחנ אחת לאחת את ארבע ִ

.ÃđĝĞė ĦĞĥč ĖĤčē ĦČ ĐĢĤĦ ĘČÃ .1
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המטרה היא ראויה ,לנ2ות לפיי 2את הכוע .2הבעיה היא שפיו 2בשעת כע 2גורמ
לתוצאה הפוכה .בשעת הכע 2מתפתח מצב של איבוד שליטה המביא לחו2ר
איזונ ִרגשי .אמ באותו רגע ננ2ה להרגיע את התוקפ או לגוננ על המותקפ -
התוצאה תהיה הגדלת הכע .2משל לשופכ דלי של מימ על מחבת מלאה שמנ
רותח כדי לצננ את השמנ .התוצאה תהיה התפרצות להבות ועשנ 2מיכ.

.ÃđĕĜĠĘ ĘĔđĚ đĦĚĥ ĐĞĥč đĜĚēĜĦ ĘČđÃ .2
הא ֵבל
השעה הזאת שבה המת מוטל לפני האבל ,היא שעה של יגונ וכאב עמוקָ .
מכונ 2בתוכ עצמו ,שקוע בהלמ החי2רונ והחלל שנוצר .בשעה כזו יש להזדהות
עמ כאבו ולא לנ2ות לנחמ אותו .תנחומימ ברגע זה יישמעו תלושימ מנ המציאות
והזויימ במידה רבה .ברגעימ בהמ קיימ חלל בנפש ,אינ יכולת קליטה והמנחמ
ייתפ 2כעומד מנגד.

.ÃđĤďĜ ĦĞĥč đĘ ĘČĥĦ ĘČđÃ .3
בדרכ כלל ,נֶ ֶדר הוא הכרזה הבאה בעקבות התרגשות וחוויה של נ 2גדול ,או
כתוצאה ִמ ַּפ ַחד וחו2ר אונימ .פעמימ רבות ,הנדר עלול להיות תוצאה של כע2
ותחושות נקמ .כאשר חולפת שעת ההתרגשות או הכע ,2מתעוררת חרטה
שּשמ על עצמו במו פיו .התרת הנדר
והנודר מבקש דרכ להשתחרר מנ הכבלימ ָ
מתבצעת על ידי חכמ באמצעות 2דרה של שאלות הבהרה .אמ בתומ השאלות
מתברר שהנודר לא חשב על השלכות הנדר ,הרי שכוונת הנדר לוקה בח2ר אל מול
המציאות ,והנדר מתבטל.
נדגימ זאת באופנ הבא .אדמ ששתה יינ בכמויות גדולות והשתכר ,וכשהתפכח
מיינו נדר שלא ישתה יותר יינ; כשמגיע ליל שבת ועמו הקידוש ,נזכר שהיינ א2ור
עליו בנדר .הנודר מתחרט והולכ לחכמ .החכמ שואל אותו :האמ בשעה שנדרת
היית מודע למצוות קידוש על היינ בשבת? אמ ישיב בשלילה  -הנדר בטל ,מכיוונ
שלא נלקחה בחשבונ השלכה מנ ה2וג הזה.
אמ בשעת הנדר ינ2ה מאנ דהו להכינ לו פתח של נ2יגה על ידי שישאל אותו אמ
הוא מתכוונ גמ על יינ קידוש לשבת ,התשובה עלולה להיות חיובית ,ולא זו בלבד
אלא הוא עלול להו2יפ גמ יינ קידוש בליל יומ טוב .ברגע של התרגשות אינ איזונ
נפשי .משומ ככ התשובות עלולות להיות הפוכות ,כאלה שינעלו בפני הנודר את
הפתח לעתיד ,במידה ויתחרט על דבריו.
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.ÃđĦĘģĘģ ĦĞĥč đĦđČĤĘ ĘďĦĥĦ ĘČđÃ .4
מדוע יש להDב את הפנימ ולא להתבוננ בחוטא ברגע של חולשה וביצוע עוונ?
הטעמ להוראה זו הוא שאמ יגלה החוטא שזוג עיניימ התבוננ בו ברגע עשיית
החטא ,תחושות הבושה והחרפה ימנעו ממנו את הגישה לתשובה וחרטה .תמיד
הוא יזכור את העיניימ המביטות בו בשעת מעשה .האיDור להתבוננ בחוטא
בשעת החטא הוא כדי שלא לנעול בפניו את דלת התשובה והכפרה.
אנו רואימ ,כי המכנה המשותפ לכל ארבעת חלקי המשנה הוא שיש לתת לזמנ
לעשות את שלו .לא לנDות לתת פתרונות ִמּיָ ִדּיִ ימ למעשימ הנובעימ מחוDר איזונ
ִרגשי .יש להיזהר מהתערבות יֶ ֶתר ברגעי חולשה ,כדי לא להחמיר את המצב עוד
יותר.

ַאּיֶ ָּכה
גישה זו שלמדנו מנ המשנה לעיל ,עומדת ביDודו של אותו דּו־שיח מוזר שהתפתח
בינ ה’ ובינ אדמ הראשונ:

āđĦă ĥø Ĉ Čü đø ęďĀ ČĀ ĐĀ Ččă ý ēÿ Ħø ĕă ü đÿ ,ę āđĕă Đÿ ēÿ đă ĤĘø ěĎă Ā čă ÿ Ėø Ęăý Đÿ Ħø Ěü ęĕĐāü ĘąČù ÅĐ Ę āđģ ĦČþ đă ĞĚø ĥø Ĉ ĕă ü đÃÿ
)בראשית ג ,ח(
.ÃěĎă Ā Đÿ ġĞý Ėø āđĦčă ø ęĕĐāü ĘąČù ÅĐ ĕĜý Ġø ă Ěü
שהמרה את פיו .שתי
קשה לאדמ הראשונ לעמוד חשופ מול בורא עולמ אחרי ִ
תחושות דחפו את אדמ הראשונ למקומ מחבוא :בושה  -הנובעת מנ החטא
והכישלונ ,יחד עמ מבוכה  -הנובעת מאי הכרת הטוב.
ה’ עובר וקורא בקול רמ:

.Ã?Đėă Ā ĕă þ Čÿ : āđĘ ĤĚČā
þ ĕă đÿ ,ęďĀ ČĀ ĐĀ ĘČþ ęĕĐāü ĘąČù ÅĐ ČĤĀ ģø ĕă ü đÃÿ

)שמ ,פDוק ט(

כשהשואל הוא ה’ ,השאלה הזאת נראית ֵּדי תמוהה ,שהרי אינ בעולמ דבר נעלמ
ממנו:

ĉ Ā čă Ā Ęėă Ā ĕĐāý ĘąČù ,ÅĐ ĕĜü Čú ĐĜăý ĐÃü
.Ã?ĤčĀ ďĀă Ęėă Ā ČĘý ĠĀ ă ĕü ĕĜăü Ěþă Ěü Đú ,Ĥĥ

)ירמיהו לב ,כז(

כשנתבוננ עוד יותר ,נבינ ְ
ֻּ Ã?Đėă Ā ĕă þ ČÃכּוְ ונָ ה ליצור אשליה בעומק הכרתו
שש ֵאלַ ת ה’ ÿ
של אדמ הראשונ כאילו ה’ לא רואה אותו .מיד צצה אצל אדמ אשליה נוDפת.
אולי ה’ לא ראה אותו גמ כשאכל מנ הפרי האDור?
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אדמ הראשונ מחליט להגיב לשאלת ה’ מבלי לגלות שאכל מנ העצ הא1ור:

.ÃČčý ēĀ Čý đĀ ĕėāü ĜČĀ ęāĤĕĞý ĕėă ü ČĤĕĀ Čü đĀ ,ěĎă Ā čă ÿ ĕĦăü Ğø Ěÿ ĥĀ Ĉ ĖĀ Ęāø ģ ĦČþ :ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ

)בראשית ג ,י(

הוא לא מזכיר את חטא האכילה.
בתגובה ,אינ הקב”ה תוקפ אותו חזיתית באמירה נחרצת’ :ראיתי אותכ אוכל מפרי
עצ הדעת ,מדוע עשית זאת?’
תחת זאת ,ה’ מנ1ח את דבריו בצורה עקיפה:

đă ăĜĚþă Ěü ĘėĀ Čú ĕĦăü Ęø čü Ęø ĖĕĀ Ħĕü đüă Ģü Ĥĥþ Ĉ Čú ġĞý ĐĀ ěĚü Đú ?ĐĦăĀ ČĀ ęāĤĕĞý ĕėă ü ĖĀ Ęø ďĕĎă ü Đü ĕĚü ,ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
)שמ ,פ1וק יא(
.Ã?ĦăĀ Ęø ėĀ ČĀ
הני1וח עדינ ויוצר היקש הגיוני :מנ ה1תמ אכלת מעצ הדעת ,אחרת איכ אתה,
אדמ ,יודע שאתה עירומ? והרי זה דבר שלא ידעת עליו קודמ!
באמצעות הני1וח הזה מתחזקת תחושתו של אדמ הראשונ שה’ לא ראה אותו
בביצוע החטא.
אמור מעתה ,אדמ הראשונ מ1יק שה’ מגיע למ1קנה שהוא אכל מנ הפרי הא1ור
באמצעות היקש הגיוני ולא באמצעות ְר ִאּיָ ה חזותית!
בפועל ,הקב”ה קיימ את דברי המשנה שצוטטה לעיל:

.ÃđĦĘģĘģ ĦĞĥč đĦđČĤĘ ĘďĦĥĦ ĘČđÃ
כלומר ,בככ שהוא יוצר את הרושמ שהוא לא ה1תכל בשעת החטא ,ה’ מעוניינ
להשאיר לאדמ הראשונ את דלת התשובה פתוחה .אדמ הראשונ יוכל להשלות
את עצמו שה’ לא ראה וככ תימנע ממנו בושה ומבוכה ,שהייתה עלולה לח1ומ
בפניו את הרצונ להתחרט.

ֵאי ֶה ֶבל ָא ִחיָכ
באותה שיטה בדיוק נקט הקב”ה בבואו להטיל על קינ את אשמת רצח אחיו.
ה’ שואל אותו לאחר מעשה:

.Ã?ĖĕĀ ēü ČĀ Ęčþ Đþ ĕČý ,ěĕü ģÿ ĘČþ ÅĐ ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ

)בראשית ד ,ט(

גמ כאנ ,שאלה זו נועדה להשאיר את דלת התשובה והחרטה פתוחה .ה’ כביכול,
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לא ראה את אשר התרחש אלא רק מבחינ בהיעדרו של הבל .קינ הגיב בחוצפה,
בניגוד לאדמ אביו שהגיב בבושה:

!ÃĕĦăü Ğø ďÿ ĕĀ ČāĘ ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
בנוIפ על ככ שהוא משקר במצח נחושה ואומר  ,ÃĕĦăü Ğø ďÿ ĕĀ ČāĘÃהוא מוIיפ פליאה על
עצמ השאלה ,במעינ היתממות:

Ã?ĕėāü ĜČĀ ĕēü ČĀ ĤĚāý ĥĈ ĐÃú
כלומר ,מניינ מתחילה השאלה  ?ÃĖĕēČ ĘčĐ ěėĕĐÃהאמ אני נחשב לשומר שכר או
חינמ על אחי?
על התשובה החצופה הזו הוא ’זכה’ לתגובה חדה וכואבת:

.ÃĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ěĚü ĕĘÿ Čý ęĕģü Ğāú Ģ ĖĕĀ ēü ČĀ ĕĚý ďøă Ę āđģ ?ĦĕĀ ĥ
ĉ ü ĞĀ ĐĚþ ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ

)שמ ,פIוק י(

קולה של נפש הנרצח מבעבע מנ האדמה ונשמע היטב .נשימ לב ,כי גמ כאנ -
למרות הדברימ הקשימ  -עדיינ נשאר הרושמ שכביכול לא ראה אותו ה’ בשעת
מעשה ,אלא רק שומע כעת את קול צעקת הנפש מנ האדמה.
כל זה נועד כאמור להשאיר Iדק צר לקינ ,כדי שיוכל להתחרט ולחזור בתשובה.

משל הלבנה והחמה
לפענוח ִאמרה תמוהה מאד במIכת ראש
ההבנות אליהמ הגענו ,יובילו אותנו ִ
השנה.
היות וראש השנה הוא גמ ראש חודש תשרי ,הפרק הראשונ במIכת עוIק בעניינ
קידוש החודש .אחת המשניות מלמדת על אופנ חקירת העדימ שראו את הלבנה
בחידושה .אחת מנ השאלות נוגעות ליח Iבינ מיקומ השמש למיקומ הירחַ .ה ָ ּדגֵ ש
הוא על העובדה המוכרת שהצד המואר של הלבנה חייב להיות מול פני השמש.
לפIקה הזאת ,מצטטת את דברי רבי יוחננ:
הגמרא ,בהתייחIה ּ ִ

) ÅđĕĚĀ āđĤĚø čă ü ę āđĘĥĀ Ĉ Đĥאיוב כה ,ב( ?
ĉ þ āĞ āđĚă Ğü ďēÿ Ġÿ đĀ Ęĥý Ĉ Ěø ĐÅÿ čđĦėĥ đĐĚ :ěĜēđĕ ĕčĤ ĤĚČÃ
)ראש השנה כג(:
 .ÃĐĜčĘ Ęĥ ĐĦĚĕĎĠ ĐĚē ĐĦČĤ ČĘ ęĘđĞĚכלומר ,הצד האפל של הירח איננו פונה לעולמ אל מול פני השמש.
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לשאלה מדוע?  -משיבה הגמרא:

.Ã...ĐĦĞď ĐĥĘēď...Ã

)שמ(

הלבנה מתביישת להראות לפני השמש את צדה הפגומ והאפל.
התשובה הזאת נשמעת מוזרה מאוד.
האמ יש לירח רגשות? האמ זו באמת ה>יבה?
הכול יודעימ כי הצד האפל של הירח נובע מנ העובדה שקרני השמש הנ ישרות.
כאשר הנ נתקלות במשטח כדורי הנ איננ עוקפות אותו לצידו האחורי ולכנ הוא
נשאר אפל .הצד המואר והצד האפל של פני הירח ,המ כתופעת היומ והלילה על
פני כדור הארצ.
נראה אפוא ,שכוונת הגמרא היא להציג ָמ ָשל ונמשל.

הקב”ה משול לשמש ă ü
) ÃęĕĐāü ĘąČù ÅĐ ěĎý ĚĀ đă ĥĈ Ěþ ĥþ Ĉ ĕėÃתהילימ פד ,יב( ,ועמ ישראל משול
ללבנה .כשמ שאור הלבנה נובע מאור החמה ,ככ אורו של עמ ישראל נובע מהארת
ה’ עליו:
.ÃēĤĀ ĒĀ Ėø ĕü Ęÿ ĞĀ ÅĐ ď āđčėø đă ,Ėø Ĥý āđČ ČčĀ ĕėă ü ĕĤü āđČ ĕĚü đă ģÃ

)ישעיהו > ,א(

כשהגמרא אומרת  ÃĐĜčĘĐ Ęĥ ĐĦĚĕĎĠ ĐĚē ĐĦČĤ ČĘ ęĘđĞĚÃהיא מתכוונת לומר,
שה’ לא מתבוננ לכיוונו של עמ ישראל בשעת הפגמ והחטא .כלומר ,בשעה שעמ
ישראל חוטא ,הקב”ה מ>תיר פניו כלא רואה.
מה פירוש שה’ מ>תיר פניו? וגמ אמ כנ ,כיצד יודע זאת עמ ישראל?
התשובה היא ,שה’ נותנ לעמ ישראל את התחושה שהוא לא ראה אותמ חוטאימ,
בדיוק כפי שעשה זאת ִעמ אדמ הראשונ .כל זאת ,כדי שעמ ישראל המשול ללבנה,
לא יתבייש בחטאיו עד כדי ח>ימה מלשוב בתשובה.
כשהגמרא אומרת :כדי שהלבנה לא תתבייש מול פני החמה ,כוונתה לומר שעמ
ישראל לא יתבייש בפני הקב”ה.

קללת חינמ
שלמה המלכ קובע בצורה נחרצת:

ăÿ
) ČĘ ęĜăĀ ēü ĦĘÿ Ęø ģü ěėă ý ğđă ĞĘĀ Ĥ āđĤďøă ėă ÿ ďđă ĜĘĀ Ĥ āđĠă ăĢü ėÃקרי.ÃČāčĦĀ ( āđĘ :

)משלי כו ,ב(
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אמירה זו צודקת והגיונית .לא ייתכנ כי ה’ יאולצ להרע לאדמ חפ מפשע אכ ורק
מפני שקיללו את אותו אדמ.
אמ כנ ,כיצד נבינ את דברי בלק מלכ מואב ששלח לבלעמ:

ăü
?ÃĤČĀ đă ĕ ĤāČĦăĀ Ĥĥþ Ĉ Čú đÿ Ėø ĤāĀ čĚø Ėø Ĥý čĀ Ħăø Ĥĥþ Ĉ Čú ĦČý ĕĦăü Ğø ďÿ ĕĀ ĕė...Ã

)במדבר כב ,ו(

את התשובה מציג בלעמ בעצמו:

.ÃÅĐ ęĞÿ ĒĀ ČāĘ ęāĞĒø Čþ ĐĚĀ đă ,ĘąČý Đā ăčģÿ ČāĘ čāģă Čþ ĐĚÃ
Ā

)במדבר כג ,ח(

הווי אומר ,בלעמ אינו מחדש פורענות אלא מתביית על כע Pקיימ של הקב”ה
מPיבה כלשהי ,ומוביל אותו למטרה שבה הוא חפצ.
זהו הרקע לדברי חז”ל:

.ÃĐč ĝĞđė ČđĐ ĖđĤč ĥđďģĐĥ ĐĞĥ ĐĦđČ ěĕđėĘ Ğďđĕ ĐĕĐĥ ,ďĚĘĚÃ

)ברכות ז(.

כלומר ,בלעמ היה יודע להוביל את הכע Pהאלוקי לכיוונ המקולל .גמ הבנה זו
עדיינ אינה פותרת את הבעיה המוPרית .מדוע שהקב”ה יתרצה שזעמו ינותב
לעבר אדמ זכאי?
את התשובה מPפק שלמה המלכ בPפר קהלת:

ăü
.ÃČĔĀ ēù ĕþ ČāĘđø č āđĔă Đĥ
ĉ þ Ğú ĕÿ Ĥĥþ Ĉ Čú ġĤþ ČĀ čă Ā ģĕďüă Ģÿ ěĕČý ęďĀ ČĀ ĕėÃ

)קהלת ז ,כ(

לא תמיד די בחטא כדי להפעיל עונש מיידי ,אלא שבצירופ הכע Pהאלוקי והניתוב
של קללת בלעמ ,היה העונש מופעל.
על מה ולמה יוצא הכע Pהאלוקי?
הגמרא מציינת ,שבכל יומ בשעת הנצ החמה ה’ כוע Pעל כפיות הטובה של מלכי
מזרח ומערב ,שמניחימ כתריהמ בראשיהמ ומשתחווימ לשמש )על פי ברכות ז .(.בPופו
של יומ ,עוונ זה נוגע לכל אדמ בתבל ,שלא עשה כל שהיה ביכולתו למנוע את
התופעה המבישה הזאת.
דומה הדבר לשעת מלחמה שבה נPפה צדיק ורשע’ .צדיק’ במובנ של ’זכאי’,
שאילולא שעת המלחמה לא היה נענש באופנ מיוחד ,אלא שבשעת Pכנה אינ מי
שילמד עליו זכות ויציל אותו מנ הפורענות.
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על ככ קובל בלעמ:

.ÃÅĐ ęĞÿ ĒĀ ČāĘ ęāĞĒø Čþ ĐĚĀ đă ,ĘąČý Đā ăčģÿ ČāĘ čāģă Čþ ĐĚÃ
Ā

)במדבר כג ,ח(

בלעמ מו<יפ ומתאוננ:

.Ã...ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü čă ø ĘĚĀ ĞĀ ĐČĀ ĤĀ ČāĘđø čāģĞú ĕÿ čă ø ěđþ ČĀ Ĕĕčă ü Đü ČāĘÃ

)שמ ,פ<וק כא(

כלומר ,גמ אמ היה זועמ על העולמ ,עמ ישראל היה נשאר ללא רבב! כיצד? כאשר
עמ ישראל חוטא ,הקב”ה מאפשר לחוקי הטבע לפעול עליו אמ לטוב ואמ לרע.
המנ וטענו שהוא לחמ קלוקל ,ה<יר ה’ את השגחתו
כשהתלוננו בני ישראל על ָ
המיוחדת מהמ ,ואז צצו הנחשימ הקיימימ ממילא במדבר .כשעמ ישראל רואה
שהוא לא מושגח באופנ מיוחד אלא נתונ להשפעת חוקי הטבע ,הוא <בור שה’
מ<תיר את פניו ממנו ולא מ<תכל עליו:

.ÃĐĘăþ Čý ĐĀ Ħ āđĞĤĀ ĐĀ ĕĜü đă ČĢĀ Ěø ĕčă ü Ĥø ģü čă ø ĕĐāÿ ĘąČù ěĕČý ĕėă ü ĘĞÿ ČāĘĐú Čđă ĐĐÿ ę āđĕă čă ÿ ĤĚÿ ČĀ đ...Ã
ø
)דברימ לא ,יז(

אמ הוא איננו מ<תכל עליו ,ייתכנ שגמ לא ראה אותו בשעה שחטא .התחושה
הזאת היא המכשירה את הדרכ לחזרה בתשובה ,ואז באמת הקללה לא יכולה
לחול עליו.

קשת בעננ
נחתומ את המאמר הזה בביאור להמשכ המאמר התמוה שהוזכר לעיל וצוטט
ממ<כת ראש השנה:

Ęĥ ĐĦĚĕĎĠ ČĘđ ,ĐĜčĘ Ęĥ ĐĦĚĕĎĠ ĐĚē ĐĦČĤ ČĘ ęĘđĞĚ ...ěĜēđĕ ĕčĤ ĤĚČÃ
)ראש השנה כג(:
.ÃĦĥģ
המושג ’פגימתה של קשת’ מתייח< לצד הקעור של הקשת ,שהוא מקומ היֶ ֶתר או
החצימ.
המיתר האחוז בקצוות קשת ִ
לשאלה מדוע הצד הקעור )שבו מקומ המיתר( אינו פונה מול השמש ,משיבה הגמרא
באמרה תמוהה מאוד:
ִ

.ÃĐĕčĕđČ ĤčĞĘ ęĕĢē ĐĤđĕ ČĕĐĥ ,ĥĚĥĐ ĕďčđĞ đĤĚČĕ ČĘĥ ĕďėÃ
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היומ הרי ידוע ,שכאשר קרני השמש הלבנות פוגעות בטיפות המימ העגולות ,הנ
נשברות ומתפצלות לשבעת צבעי הקשת .הצבעימ הנראימ לעינ המ ביטוי לאורכי
גל שונימ .זווית השבירה היא המכתיבה את כיוונ העיגול של הקשת.
ברור אפוא ,שהגמרא משתמשת במשל הקשת והחצימ כדי להביע מHר עמוק.
המHר הוא ,שאינ הופעת הקשת בשמיימ ביטוי לכע הבורא על עולמו ,אלא
לצערו של הקב”ה .הקב”ה מצטער על ככ שבני אדמ  -נזר בריאתו  -משחיתימ
את דרכמ:

...ę āđĕă Đÿ Ęėă Ā ĞĤÿ ģĤÿ āđ ăčĘü Ħāčĥø Ĉ ēø Ěÿ ĤĢþ ĕý ĘėĀ đø ġĤþ ČĀ čă Ā ęďĀ ČĀ ĐĀ ĦĞÿ ĤĀ Đčă Ā Ĥÿ ĕėă ü ÅĐ ČĤø ĕă ÿ đÃÿ
)בראשית ו ,ה-ו(
.Ã āđ ăčĘü ĘČþ č ăĢý Ğÿ Ħø ĕă ü đÿ
עמ תומ השמדת החי והצומח באמצעות מי המבול ,נשבע ה’ שלא יביא עוד מבול
לשחת את הארצ .מהו האות והHימנ לנאמנות ה’ לשבועתו? -
קשת בעננ:

.ÃġĤþ ČĀ ĐĀ ěĕčý đă ĕĜĕü čă ý ĦĕĤü čă ø Ħ āđČĘø ĐĦĀ ĕø ĐĀ đø ,ěĜĀ ĞĀ čă þ ĕĦăü Ħÿ ĜĀ ĕĦăü ĥø Ĉ ģÿ ĦČÃþ

)בראשית ט ,יג(

כלומר ,הקב”ה מבטיח שיפזר את ענני הגשמ באופנ שהשמש תציצ דרכמ ותאיר
בטיפות הגשמ .בהכרח יביא הדבר לשבירת האור לצבעי הקשת .כוונת ה’ בפיזור
ענני הגשמ היא להביע צער על ככ שרצונו לא התממש והאדמ בעל הבחירה
בק ֶשת כאות  -מHמלת את צערו של
החופשית לא בחר בטוב אלא ברע .הבחירה ֶ
הקב”ה ולא את כעHו .הצד הקמור של הקשת המופנה כלפי השמש ,הוא משל
החצימ כשהיא הפוכה ובככ משגר מHר של אי-לוחמה.
לאדמ המחזיק את קשת ִ
כשבני אדמ בוחרימ ברע המ גורמימ כביכול עצב לפני בורא העולמ ומעלימ
שאלות על עצמ קיוממ .לעומת זאת ,כאשר בני אנוש בוחרימ בטוב ,המ משמחימ
את הקב”ה ,הרואה בהמ שותפימ לקיומ יצירתו המפוארת.

