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ברית עולמ
ברית שמימ וארצ
למרגלות הר 8יני נחתמ ה8כמ כריתת ברית בינ ה’ ובינ עמו ישראל ,כפי שמתואר
בפרשה:

Đĥ
ĉ þ Ğú Ĝÿ ÅĐ Ĥčă þ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú Ęā ăė :đă ĤĚČā
) ēģăÿ ĕă ü đÃÿמשה( ø ĕă đÿ ,ęĞĀ ĐĀ ĕĜý Ēø ČĀ čă ø ČĤĀ ģø ĕă ü đÿ ĦĕĤü čă ø Đÿ ĤĠþ ĝý
ęďÿ ĐĜăý Đü :ĤĚČā
þ Ĉ ēģăÿ ĕă ü đÿ .ĞĚĀ ĥø Ĉ Ĝü đø
) ęďĀă Đÿ ĦČþ ĐĥĚדמ הקרבנות( þ ĕă đÿ ,ęĞĀ ĐĀ ĘĞÿ ģāĤĒø ĕă ü đÿ
)שמות כד ,ז-ח(
.ÃĐĘăþ Čý ĐĀ ęĕĤü čĀ ďøă Đÿ Ęėă Ā ĘĞÿ ęėþ ĚĀă Ğü ÅĐ ĦĤÿ ėă Ā Ĥĥþ Ĉ Čú ĦĕĤü čă ø Đÿ
הברית הזאת שנכרתה בינ ה’ ובינ ישראל ,היא הקומה השלישית בשרשרת
הבריתות אשר נכרתו בינ ה’ ובינ עמו .כפי שנלמד בהמשכ ,בזכות בריתות אלו,
העולמ קיימ ואיננו חרב.
נתבוננ בזוג הפ.וקימ הבאימ ,מ8פר ירמיהו:

ęĚĀ āđĕ Ħ āđĕĐù ĕĦăü Ęø čü Ęø đă ĐĘĀ ĕø ĘăĀ Đÿ ĕĦĕü Ĥü čă ø ĦČþ đø ę āđĕă Đÿ ĕĦĕü Ĥü čă ø ĦČþ đă ĤĠý ĦăĀ ęČü ,ÅĐ ĤĚÿ ČĀ Đā ăėÃ .1
.ÃęĦăĀ Ğü čă ø ĐĘĀ ĕø Ęÿ đĀ
ęĕă ü đü Ęø Đÿ ĦČþ đø āđČĝø ėă ü ĘĞÿ Ėø Ęāý Ě ěčý āđĘ Ħ āđĕĐø Ěü ĕďüă čø Ğÿ ďđü ďĀă ĦČþ ĤĠÿ ĦĂ ĕĦĕü Ĥü čă ø ęĎÃă ÿ .2
)ירמיהו לג ,כ-כא(
.ÃĕĦĀ Ĥø ĥĀ Ĉ Ěø ęĕĜü Đāú ăėĐÿ
ה’ מכריז ,שאמ יצליח מישהו לבטל את תופעת היומ והלילה )8יבוב כדור הארצ על

צירו( ,הוא גמ יצליח לבטל את התחייבות ה’ למלכות בית דוד ולשבט הלוי.
לערעור ,ככ התחייבותו של ה’
במילימ אחרות ,כפי שחוקי הטבע בלתי ניתנימ ִ
לערעור.
למלכות בית דוד ולכהונת שבט לוי ,היא מוחלטת ובלתי ניתנת ִ
על פי פירוש זה ,שני פ8וקימ אלו ביחד מביעימ מ8ר אחד.
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ירמיהו הנביא ממשיכ את אותו רעיונ ,בזוג פ8וקימ נו8פ:

.ÃĕĦăü Ěø ĥ
ĉ Ā ČāĘ ġĤþ ČĀ đĀ ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉ Ħ āđģă ēĂ ,ĐĘĀ ĕø ĘĀ đĀ ęĚĀ āđĕ ĕĦĕü Ĥü čø ČāĘ ęČü :ÅĐ ĤĚÿ ČĀ Đā ăėÃ .1
.Ã...ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ĞĤÿ Ēþ ĘČþ ęĕĘü ĥāø Ĉ Ě āđĞĤø Ēă ÿ Ěü Ħēÿ ģăÿ Ěü ĝČÿ Ěø Čþ ĕďüă čø Ğÿ ďđü ďĀ đø č āđģĞú ĕÿ ĞĤÿ Ēþ ęĎÃă ÿ .2
)שמ ,פ8וקימ כה-כו(

גמ זוג הפ8וקימ האלו מביעימ רעיונ אחד.
כלומר ,אמ תופר הברית הקובעת את חוקי השמימ והארצ )דבר שלא יקרה לעולמ(,
תופר גמ הברית עמ זרע יעקב וזרע בית דוד.
מ8יבה שאינה ברורה בשלב זה ,נהגו חז”ל לצטט את הפ+וק הראשונ בלבד ,כאילו
היה עומד בפני עצמו ומתחלק לשתי צלעות מקבילות .התוצאה המתקבלת תהיה
שונה לגמרי:

.ÃĕĦăü Ěø ĥ
ĉ Ā ČāĘ ġĤþ ČĀ đĀ ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉ Ħ āđģă ēĂ - ĐĘĀ ĕø ĘĀ đĀ ęĚĀ āđĕ ĕĦĕü Ĥü čø ČāĘ ęČÃü
כלומר ,אלמלא הברית שכרת ה’ )לא ברור איזו ברית( ,חוקי הטבע היו מתבטלימ
והעולמ היה חרב.
מוזר ,איכ לוקחימ חז”ל שני פ8וקימ הקשורימ בהוראה אחת ,מנתקימ ביניהמ
ומציגימ הוראה אחרת? ומלבד זאת ,כעת לא ברור לאיזו ברית מתכוונ הפ8וק!
את התשובה לשאלה השנייה מ8פק רבי אמי במ8כת מגילה:

ĦđďĚĞĚ ČĘĚĘČ :ĕĚČ ĕčĤ ĤĚČÃ
בשעת הקרבתמ(ĐĘĀ ĕø ĘĀ đĀ ęĚĀ āđĕ ĕĦĕü Ĥü čø ČāĘ ęČÅü :ĤĚČĜĥ ,ġĤČđ ęĕĚĥ đĚĕĕģĦĜ ČĘ ,
)מגילה לא(:
.ÃÅĕĦăü Ěø ĥ
ĉ Ā ČāĘ ġĤþ ČĀ đĀ ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉ Ħ āđģă ēĂ
)קרבנות ,המחייבימ את בעליהמ לעמוד על ידמ

רבי אמי מפרש ,שהברית שבזכותה העולמ קיימ ,היא הקרבת עולת התמיד יומ
ולילה .רבי אמי לא מציינ היכנ מצינו שנכרתה ברית על הקרבת קרבנ.
במקומ אחר מציינימ חז”ל עוד שתי בריתות אחרות ,שבלעדיהמ העולמ לא היה
מתקיימ  -ברית המילה וברית התורה:

.Ãęėĕþ Ĝĕý čý đă ĕĜĕü čă ý ĦĕĤü čă ø ĦāđČĘø ĐĕĀ ĐĀ đø ęėþ Ħø Ęÿ Ĥø ĞĀ Ĥĥ
 .1ברית המילה – ĉ ÿ čă ø ĦČý ęĦăþ Ęø Ěÿ Ĝø đă Ã

)בראשית יז ,יא(

ęČÅü :ĤĚČĜĥ ;ġĤČđ ęĕĚĥ đĚĕĕģĦĜ ČĘ ĐĘĕĚ ČĘĚĘČĥ ,ĐĘĕĚ ĐĘđďĎ :ĤĚđČ ĕčĤÃ
)נדרימ לב(.
ÃÅ...ĐĘĀ ĕø ĘĀ đĀ ęĚĀ āđĕ ĕĦĕü Ĥü čø ČāĘ
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 .2ברית התורה – .ÃęĞĀ ĐĀ ĕĜý Ēø ČĀ čă ø ČĤĀ ģø ĕă ü đÿ ĦĕĤü čă ø Đÿ ĤĠþ ĝý ēģăÿ ĕă ü đÃÿ

)שמות כד ,ז(

;ġĤČđ ęĕĚĥ đĚĕĕģĦĜ ČĘ ĐĤđĦ ČĘĚĘČĥ ,ĐĤđĦ ĐĘđďĎ :ĤĒĞĕĘČ ĕčĤ ĤĚČÃ
)נדרימ ,שמ(
ÃÅĕĦăü Ěø ĥ
ĉ Ā ČāĘ ġĤþ ČĀ đĀ ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉ Ħ āđģă ēĂ ...ĕĦĕü Ĥü čø ČāĘ ęČÅü :ĤĚČĜĥ
ל<יכומ ,שלוש כריתות ברית הוזכרו כאנ:
 - 1ברית הקרבנ - 2 ,ברית המילה - 3 ,ברית התורה.
חידת ברית הקרבנ עדיינ לא נפתרה .היכנ מצינו בתורה ברית הקשורה לקרבנ?
נשוב ונציג את המקור ב<פר ירמיהו )זוג פ<וקימ(:

.ÃĕĦăü Ěø ĥ
ĉ Ā ČāĘ ġĤþ ČĀ đĀ ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉ Ħ āđģă ēĂ ,ĐĘĀ ĕø ĘĀ đĀ ęĚĀ āđĕ ĕĦĕü Ĥü čø ČāĘ ęČü :ÅĐ ĤĚÿ ČĀ Đā ăėÃ .1
.Ã...ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ĞĤÿ Ēþ ĘČþ ęĕĘü ĥāø Ĉ Ě āđĞĤø Ēă ÿ Ěü Ħēÿ ģăÿ Ěü ĝČÿ Ěø Čþ ĕďüă čø Ğÿ ďđü ďĀ đø č āđģĞú ĕÿ ĞĤÿ Ēþ ęĎÃă ÿ .2
)ירמיהו לג ,כה-כו(

כבר ציינו לעיל ,שחז”ל הפרידו את הפ<וק הראשונ שהוא יחידה אחת עמ הפ<וק
הבא אחריו ,והעמידו אותו בפני עצמו עמ הוראה שונה .שוב תחזור השאלה
הּפ<קה
שנשאלה לעיל :מה ראו חז”ל ל<טות מפשט לשונ הכתוב ,על ידי קטיעת ִ
הראשונה לשנימ?

ברית הקרבנ
נפתח במקור לברית הקרבנ וב<גולתו כמגנ על העולמ מהתמוטטות.
מיד אחרי המבול ,מודיע ה’ לנח על כריתת ברית .כלומר ,ה<כמ דּו צידי ,אשר
מטבע הדברימ מכיל התחייבות משני הצדדימ .במ<גרת זו ,ה’ מצידו מתחייב,
שלא יהיה עוד מבול אשר ישחית את העולמ:

) ęĕģü Ěý ĕĜü Ĝø Đü ĕĜü Čú đÿ .ĤāĚČĘý āđĦă Čü đĕĜĀ čă Ā ĘČþ đø ēāÿ Ĝ ĘČþ ęĕĐāü ĘąČù ĤĚČāכורת( ĕĦĕü Ĥü čă ø ĦČþ
þ ĕă đÃÿ
) .ÃġĤþ ČĀ ĐĀ Ħēý ĥÿ Ĉ Ęø Ęđă ăčĚÿ ď āđĞ Đĕþ Đø ĕü ČāĘđø ...ęėĕבראשית ט ,ח-יא(
þ Ĥý ēú Čÿ ęėþ Ğú Ĥø Ēÿ ĦČþ đø ęėþ Ħăø Čü
התחייבות ה’ היא ברורה .מה מתחייב נח במקביל?
:Ãđă čĤø đă đă ĤĠÃ
נח מתחייב בשבע מצוות )שבע מצוות בני נח( ,ששיאמ היא מצוות ø ă

.ÃĐă čĀ đă čĤø đă ġĤþ ČĀ čĀ đă ĢĤø ĥü Ĉ đă čĤø đă đă ĤĠø ă ęĦăþ Čÿ đÃø

)בראשית ט ,ז(

מצווה זו כוללת בתוכה את כל שבע מצוות בני נח; דהיינו ,לא לרצוח ,לא לגזול,
לא לקטוע ולאכול אבר מנ החי ,ולנהוג על פי חוק ומשפט .כיצד?
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הרעיונ הוא ,להיות שותפ עמ ה’ בבניינו הנכונ והתקינ של העולמ ,כולל 7דרי
חברה ויח7י אנוש .זו היא מהותמ של שבע מצוות בני נח .כלומר ,ה’ מתחייב לא
להחריב את העולמ ,ואילו נֹח ובניו התחייבו לכוננו ולבנותו ,לפתחו ולב77ו.
כאנ נכונה לנו הפתעה .ה’ כורת ברית גמ עמ החיה ,הבהמה והעופ:

ğ āđĞčă Ā ęėþ Ħăø Čü Ĥĥþ Ĉ Čú Đĕă Ā ēÿ Đÿ ĥĈ Ġþ Ĝþ Ęėă Ā ĦČý đø ...ęėþ Ħăø Čü ĕĦĕü Ĥü čă ø ĦČþ ęĕģü Ěý ĕĜü Ĝø Đü ĕĜü Čú đÃÿ
)שמ ,פ7וקימ ט-י(
.Ã...ĐĚĀ Đý čă ø čă ÿ
כיצד ניתנ לה7ביר כריתת ברית בינ ה’ ובינ בעלי חיימ ,שאינמ ברי דעה? מה תהיה
התחייבותמ?
לצורכ ככ נחזור כמה פ7וקימ אחורה .מיד אחרי יציאתו של נח מנ התיבה ,הוא
בונה מזבח לה’ ומקריב עליו קרבנ מנ הבהמה ומנ העופ הטהורימ:

ĦāĘāĞ ĘĞÿ ĕă ÿ đÿ ĤāĐĔĀ ă Đÿ ğ āđĞĐĀ Ęā ăėĚü đă ĐĤĀ āđĐĔø ă Đÿ ĐĚĀ Đý čă ø Đÿ Ęā ăėĚü ēģăÿ ĕă ü đÿ ,ÅĐĘÿ ēÿ čă ý Ēø Ěü ēāÿ Ĝ ěčþ ĕă ü đÃÿ
)בראשית ח ,כ(
.Ãēÿ čă ý Ēø Ěüă čă ÿ
מהי תגובת ה’?

čĘý ĤĢþ ĕý ĕėă ü ,ęďĀ ČĀ ĐĀ Ĥđă čĞú čă ÿ ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĦČþ ď āđĞ ĘĘăý ģÿ Ęø ğĝāü Č ČāĘ , āđ ăčĘü ĘČþ ÅĐ ĤĚČā
þ ĕă đ...Ã
ÿ
)שמ ,פ ’7כא(
.ÃĕĦĕü ĥ
ĉ ü ĞĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ ĕēÿ Ęėă Ā ĦČþ Ħ āđ ăėĐÿ Ęø ď āđĞ ğĝāü Č ČāĘđø đĕĤĀ ĞĂ Ĝăø Ěü ĞĤÿ ęďĀ ČĀ ĐĀ
מכאנ אנו למדימ ,כי הקרבנות שהאדמ מקריב מבעלי החיימ הטהורימ ,המ העירבונ
שעולמ החי לא יושמד .הקרבת קרבנ היא תחליפ להקרבת נפש האדמ לה’ .אדמ
המקריב את נפשו ,נותנ את כל אשר לו.
פירוש הפ7וק אפוא ,יהיה ככ:

) ĦČý đø ...ęėþ Ħăø Čü ĕĦĕü Ĥü čă ø ĦČþ ęĕģü Ěý ĕĜü Ĝø Đü ĕĜü Čú đÃÿיחד עמ( .Ã...ęėþ Ħăø Čü Ĥĥþ Ĉ Čú Đĕă Ā ēÿ Đÿ ĥĈ Ġþ Ĝþ Ęėă Ā
כלומר ,ה’ כורת ברית עמ האדמ ,הלוקח אתו את בעלי החיימ.
נתמקד בכוונת הפ7וק הזה:

čĘý ĤĢþ ĕý ĕėă ü ,ęďĀ ČĀ ĐĀ Ĥđă čĞú čă ÿ ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĦČþ ď āđĞ ĘĘăý ģÿ Ęø ğĝāü Č ČāĘ , āđ ăčĘü ĘČþ ÅĐ ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
.ÃđĕĤĀ ĞĂ Ĝăø Ěü ĞĤÿ ęďĀ ČĀ ĐĀ
מדוע נתקללה האדמה? התשובה היא ,בעבור האדמ! ככ בדיוק אמר ה’ לאדמ
הראשונ:

.Ã...ĖĀ Ĥþ đă čĞú čă ÿ ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĐĤĀ đă ĤČ...Ã
ú

)בראשית ג ,יז(
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כלומר ,היות ותכלית העולמ הוא האדמ ,והאדמ הזה חטא ונגזרה עליו כליה ,מה
טעמ יש כעת לאדמה שנבראה למענו?
כעת משתנימ הכללימ; לא עוד השחתת העולמ והארצ בעוונ האדמ ,כפי שהיה
במבול:

.ÃęďĀ ČĀ ĐĀ Ĥđă čĞú čă ÿ ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĦČþ ď āđĞ ĘĘăý ģÿ Ęø ğĝāü Č ČāĘÃ
כיצד זה מתאפשר?
הכללימ החדשימ מחייבימ את התערבות ה’ בהענשת האדמ לפני שיגיע לשיא
הקלקול ,ובככ לא יגיע העולמ לBפ כליה .בנוBפ ,ה’ מקצר את ימיו של האדמ ,כדי
ִ
שלא יגיע בחייו הארוכימ להגדשת Bאת עוונותיו .כלומר ,כדי לא להגיע לנקודת
האל-חזור ,הוגבלה הבחירה החופשית .כעת ,כשלא יתאפשר לבני אדמ להגיע
לגזירת כליה ,לא תהיה גמ השחתת האדמה בעבורו.
על פי ההנהגה הזאת ,עתיד האדמ לתקנ את מעשיו בשנותיו הבוגרות ,ויהיה טעמ
בקיומ האדמה.

ăü
) ÃđĕĤĀ ĞĂ Ĝă ø Ěü ĞĤÿ ęďĀ ČĀ ĐĀ čĘý ĤĢþ ĕý ĕėÃיצר לב  -מה שהלב מייצר(.
ּיֹוצר לבו של האדמ ,הוא ִמBיבת נעוריו )ימי הנעורימ המ Bיבת
זאת אומרת ,הרוע ֶש ֵ

הרוע(.
כשיגיע לבגרות ,עתיד האדמ להיטיב את דרכיו .לכנ כבר מלכתחילה אינ זה נכונ
להשחית את האדמה בעבורו.
ניקח את המינ האנושי כולו לאורכ כל ההיBטוריה .אמנמ נכונ שהדורות
הראשונימ חטאו ,אכ המ נחשבימ כימי הנעורימ של האנושות לגבי ימיה הבוגרימ
והמשכיותמ.
על פי זה אומר ה’ :לא אוBיפ לקלל עוד את האדמה בעבור הרוע ֶשּיָ ַצר האדמ
שקלקלה בשחר נעוריה; זאת ,מפני שאני רואה,
בגלל נעוריו ,או בעבור האנושות ִ
שבהמשכ ,הוא הולכ ומתקנ את עצמו וגמ האנושות משתכללת.
הנה ההוכחה .בדור המבול נאמר:

.Ãę āđăĕĐÿ Ęėă Ā ĞĤÿ ģĤÿ āđ ăčĘü Ħāčĥø Ĉ ēø Ěÿ ĤĢþ ĕý ĘėĀ đ...Ã
ø
כלומר ,כל המחשבות שלב האדמ מייצר כל היומ ,המ רק רע.

)בראשית ו ,ה(
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לא כנ נח ,המכיר טובה לה’ על הצלתו ,ומקריב קרבנ מנדבת לבו! ולא רק נח.
עתיד לקומ צדיק בשמ אברהמ שיקדש שמ שמימ ,ועתיד לקומ ַעמ קדוש בשמ ַעמ
ישראל ,שיקדש את שמ ה’ .למענמ ה’ מתחייב.Ã...ĕēÿ Ęėă Ā ĦČþ Ħ āđ ăėĐÿ Ęø ...ğĝāü Č ČāĘ...Ã :
)בראשית ח ,כא(

מה כתוב בהמשכ?

.Ãđă Ħā ăčĥø Ĉ ĕü ČāĘ ĐĘĀ ĕø Ęÿ đĀ ę āđĕđø ğĤāþ ēđĀ ġĕü ģÿ đø ęāēđĀ Ĥāģđø ĤĕĢü ģĀ đø ĞĤÿ Ēþ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĕĚý ĕø Ęėă Ā ďāĞÃ
)שמ ,פ ’Iכב(

כלומר ,ה’ מתחייב שהיומ והלילה ,הקיצ והחורפ וכל חוקי הטבע יישמרו לנצח
נצחימ ,ולא יחזור העולמ לתוהו ובוהו.
זוהי הברית ,אליה רמז הכתוב שצוטט לעיל בראש המאמר:

.ÃĕĦăü Ěø ĥ
ĉ Ā ČāĘ ġĤþ ČĀ đĀ ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉ Ħ āđģă ēĂ ,ĐĘĀ ĕø ĘĀ đĀ ęĚĀ āđĕ ĕĦĕü Ĥü čø ČāĘ ęČ...Ã
ü

)ירמיהו לג ,כה(

כלומר ,אני כרתי ברית עמ נח ועמ בניו ,שלא אביא מבול שישבש את Iדרי העולמ
וחוקיו ,כולל Iדרי היומ והלילה.
כל זאת ,בזכות הקרבנות שהקריב נח ,שהמ Iמל להכרת הטוב .כלומר ,ברית
הקשת שהציב ה’ ,היא למעשה ברית הקרבנ.

ברית אברהמ
הברית עמ נח ובניו משתכללת ובונה קומה שנייה .זו היא ברית המילה שנכרתה
עמ אברהמ אבינו .ה’ משכלל ומחזק את מחויבותו וקישורו לאברהמ אבינו,
ומצווה עליו לערוכ ברית מילה:

.Ã...ęĕĐāü ĘąČĘý ĖĀ Ęø Ħ āđĕĐø Ęü ...ĖĀ Ĝĕþ čý đă ĕĜĕü čă ý ĕĦĕü Ĥü čă ø ĦČþ ĕĦāü Ěģü Đú đÃÿ

)בראשית יז ,ז(

ה’ מחזק את התחייבותו הראשונה שלא להחריב את העולמ ,ומוIיפ עליה עוד
התחייבות  -להוציא מחלציו של אברהמ עמ גדול ,שיירש את ארצ ישראל וה’
יהיה לו לאלקימ )לאברהמ ולזרעו(.

,ĐĘĀ ĕø ĘĀ đĀ ęĚĀ āđĕ ĕĦĕü Ĥü čø ČāĘ ęČ...Ã
על פי זה ,גמ ברית המילה בנויה על הפIוק המקוריü ,
.ÃĕĦăü Ěø ĥ
ĉ Ā ČāĘ ġĤþ ČĀ đĀ ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉ Ħ āđģă ēĂ
מכאנ לקומה שלישית.
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ברית ַעמ
לפני יציאתו ממצרימ ,נימול עמ ישראל כאיש אחד לקראת כריתת ברית גבוהה
יותר ועמוקה יותר .הברית הזו היא ברית התורה בהר 9יני .לא רק ברית עמ אדמ
יחיד אלא בינ ה’ ובינ אומה שלמה.
זו הברית הנזכרת בפרשת השבוע  ,ÃęĕĔĠĥĚÃושבה פתחנו את המאמר:

.ÃĐĘăþ Čý ĐĀ ęĕĤü čĀ ďøă Đÿ Ęėă Ā ĘĞÿ ęėþ ĚĀă Ğü ÅĐ ĦĤÿ ėă Ā Ĥĥþ Ĉ Čú ĦĕĤü čă ø Đÿ ęďÿ ĐĜăý Đü ĤĚČā
þ ĕă đ...Ã
ÿ

)שמות כד ,ח(

הקומה השלישית הזאת ,ברית התורה ,היא הקומה השלישית של ההתחייבות
הראשונה לנח .גמ היא מיו9דת על הפ9וק המפור9מ שנזכיר אותו שוב:

.ÃĕĦăü Ěø ĥ
ĉ Ā ČāĘ ġĤþ ČĀ đĀ ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉ Ħ āđģă ēĂ ,ĐĘĀ ĕø ĘĀ đĀ ęĚĀ āđĕ ĕĦĕü Ĥü čø ČāĘ ęČ...Ã
ü
ב9יכומו של דבר ,לפנינו שלוש בריתות הבנויות כשלוש קומות ,שעליהמ העולמ
מתקיימ:
 - 1ברית הקרבנ - 2 ,ברית המילה - 3 ,ברית התורה.
נשוב ונציג את המקור ב9פר ירמיהו )זוג פ9וקימ(:

.ÃĕĦăü Ěø ĥ
ĉ Ā ČāĘ ġĤþ ČĀ đĀ ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉ Ħ āđģă ēĂ ,ĐĘĀ ĕø ĘĀ đĀ ęĚĀ āđĕ ĕĦĕü Ĥü čø ČāĘ ęČü :ÅĐ ĤĚÿ ČĀ Đā ăėÃ .1
.Ã...ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ĞĤÿ Ēþ ĘČþ ęĕĘü ĥāø Ĉ Ě āđĞĤø Ēă ÿ Ěü Ħēÿ ģăÿ Ěü ĝČÿ Ěø Čþ ĕďüă čø Ğÿ ďđü ďĀ đø č āđģĞú ĕÿ ĞĤÿ Ēþ ęĎÃă ÿ .2
)ירמיהו לג ,כה-כו(

יּבנֶ ה המקדש,
יּבנֶ ה בה ,יִ ָ
תמצית שני פ9וקימ אלו היא זו :עמ ישראל יחזור לארצו ,יִ ָ
יופיע משיח בנ דוד והכוהנימ יחזרו לשרת בקודש .זו הבטחה שתתקיימ ולא תופר,
כשמ שלא תופר ברית חוקי הטבע.
חז”ל ביקשו להדגיש ,כי הברית ִעמ ַעמ ישראל נכרתה בהר 9יני והתב99ה על
השלבימ הקודמימ.
 - 1קרבנ )לבני אנוש( - 2 ,מילה )לזרע אברהמ( - 3 ,תורה )לעמ ישראל(.
כדי להבליט את שלוש הבריתות ,התמקדו חז”ל בפ9וק הראשונ והפכו אותו
למוקד תשומת הלב .כלומר ,חז”ל שמרו על עומק כוונת הכתובימ באמצעות 9ימנ
קצר לזיכרונ ,שהוא הפ9וק הראשונ.
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אותות
לכל אחת משלוש הבריתות שהוזכרו לעיל ,הוצמד ;ימנ ואות .תפקיד האות הוא
לשמר את הברית ההדדית לעולמ.
לברית בינ הקב”ה ובינ האנושות ,נבחרה הקשת בשמימ ,שתהיה לאות ברית
לבלתי החריב את העולמ בשנית:

Ĥĥþ Ĉ Čú Ĥĥ
ĉ Ā čă Ā Ęėă Ā ěĕčý đă ĕĜĕü čă ý ĕĦāü Ěģü Đú Ĥĥþ Ĉ Čú ĦĕĤü čă ø Đÿ Ħ āđČ ĦČāĒ ,ēāÿ Ĝ ĘČþ ęĕĐāü ĘąČù ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
)בראשית ט ,יז(
.ÃġĤþ ČĀ ĐĀ ĘĞÿ
נזכיר בקיצור את מהות אות הקשת .כאשר מופיעה הקשת בשמימ ,אות הוא כי
קרני השמש פוגשות בטיפות המימ ,והאור הלבנ של השמש מתפצל לשבעת גווניו.
בזמנ המבול כי;ו העננימ את פני השמימ ולא היה מגע בינ קרני השמש לטיפות
הגשמ ,משומ ככ לא הייתה אז קשת .ה’ מתחייב לפזר את העננימ ולתת לקרני
השמש להיראות ,וזוהי הקשת.
הקשת מזכירה לבני אדמ את התחייבותמ המקבילה לפרות ולרבות ולפתח את
העולמ.
לברית בינ ה’ ובינ עמו ישראל נבחרו שלוש אותות.
 .1לברית התורה בינ ה’ ובינ עמ ישראל המקיימת את היח; המיוחד בינ ה’ לעמו,
נבחרה השבת אות לעולמ:

ĕĜĕü čă ý ČđĐü Ħ āđČ ĕėă ü đă ĤāĚĥø Ĉ Ħăü ĕĦāÿ Ħčă ø ĥÿ Ĉ ĦČþ Ėø Čÿ ĤāĚČĘý ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø ĘČþ Ĥčă ý ďÿă ĐĦăĀ Čÿ đÃø
...ęėþ ĥø Ĉ ďüă ģÿ Ěø ÅĐ ĕĜü Čú ĕėă ü ĦĞÿ ďÿ ĘĀ ęėĕþ Ħāý ĤāďĘø ęėĕþ Ĝĕý čý đă
.Ã...ęĘāĀ ĞĘø ČđĐü Ħ āđČ ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø ěĕčý đă ĕĜĕü čă ý ...Ħčă Ā ĥÿ ă Ĉ Đÿ ĦČþ ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĜý čø đă ĤĚø ĥĀ Ĉ đø
)שמות לא ,יג; טז-יז(

 .2לברית המילה בינ ה’ ובינ כל יחיד ויחיד מזרע אברהמ יצחק ויעקב ,נבחרה
פריעת עור הערלה )גילוי הבשר( לאות.

:ÃĐĞĕĤĠđ ĐĘĕĚ - ĦđĘĕĚ ĕĦĥ ...ÅĘ āđĚă ĕü Ę āđĚă ĐÅÃ
ü

)דברימ רבה ו ,א(

 .3לברית הקרבנ בינ ה’ ובינ עמ ישראל לקיומ העולמ ,נבחר המלח לאות ברית:

,ĖĀ Ħþ ēĀ Ĝø Ěü ĘĞÿ Ěý ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ĦĕĤü čă ø ēĘÿ Ěþ Ħĕčă ü ĥø Ĉ Ħÿ ČāĘđø ēĘĀ Ěø Ħăü ēĘÿ Ěþă čă ÿ ĖĀ Ħø ēĀ Ĝø Ěü ěčă ÿ Ĥø ģĀ ĘėĀ đÃø
)ויקרא ב ,יג(
.ÃēĘÿ Ěþ čĕĤü ģø Ħăÿ ĖĀ Ĝø čă Ā Ĥø ģĀ Ęėă Ā ĘĞÿ
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נרחיב ונפרש את ברית המלח ומשמעותה .ברוב המקומות בתורה ובנביאימ,
מוזכר המלח כ6ימנ לכיליונ וחו6ר צמיחה וגידול.
על 6דומ וחברותיה נאמר:

,čĥ
ĉ þ Ğý Ęėă Ā Đă čĀ ĐĘþ Ğú ĕÿ ČāĘđø ēÿ Ěü Ģø Ħÿ ČāĘđø ĞĤÿ Ēă Ā Ħü ČāĘ ,Đă ĢĀ Ĥø Čÿ ĘėĀ ĐĠĀ Ĥý ĥ
ĉ ø ēĘÿ Ěþ đĀ ĦĕĤü Ġø ĎÃă Ā
)דברימ כט ,כב(
.Ã...ĐĤāĀ ĚĞú đÿ ęāďĝø Ħėÿ Ġý ă Đø Ěÿ ėă ø
זו ה6יבה ,שאשתו של לוט נהפכה לנציב מלח .היא הביטה מאחריה אל 6דומ
ובככ יצרה קשר עינ ולב עמ עיר החטאימ שנהפכה למלח .גזר הדינ הנורא על
6דומ פגע גמ בה והיא נהפכה למלח.
ב6פר ירמיהו נאמר:

.Ãčĥý Ĉ Ħý ČāĘđø ĐēĀ Ęý Ěø ġĤþ Č...Ã
þ

)ירמיהו יז ,ו(

המלח המפוזר על הקרבנ בא להזכיר מה היה קורה לולא הקרבנ .בלעדי הקרבנות
אינ ברית והעולמ יהיה ללא קיומ ,בדיוק כאילו נמלח במלח.
משחרב בית המקדש ובטלה עבודת הקרבנות ,הוקדשה התפילה לביטוי מקביל
לקרבנ ,בבחינת:

.Ãđă ĜĕĦý ĠĀ ĥ
ĉ ø ęĕĤü ĠĀ ĐĚĀ Ęăø ĥÿ Ĉ Ĝø đă ...Ã

)הושע יד ,ג(

נוכל ל6כמ ולומר ,שהברית הי6ודית היומ שעליה מושתת קיומ העולמ ,הוא
הקשר בינ האדמ לבינ בוראו באמצעות התפילה.
מעליה ,הברית בינ כל יהודי לבינ ה’ ,באמצעות ברית המילה.
ומעל הכול ,הברית בינ עמ ישראל לבינ ה’ אלוקי ישראל ,באמצעות ברית התורה.

