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  ט פרק בראשית
 ַזְרֲעֶכ ְוֶאת ִאְ�ֶכ ְ�ִריִתי ֶאת ֵמִקי ִהְנִני ַוֲאִני) ט( :ֵלאמֹר ִא�� ָ�ָניו ְוֶאל נַֹח ֶאל ֱאלִֹהי ַו
ֹאֶמר) ח(

 ַהֵ�ָבה יְֹצֵאי ִמ#ֹל ִאְ�ֶכ ָה*ֶר( ַחַ
ת )ְבָכל ַ�ְ�ֵהָמה ָ�ע�& ִאְ�ֶכ ֲאֶ$ר הַהַחָ
 ֶנֶפ$ ָ#ל ְוֵאת) י( :"ֲחֵריֶכ
 ע�ד ִיְהֶיה ְולֹא ַהַ.�)ל ִמֵ.י ע�ד ָ�ָ,ר ָ#ל ִיָ#ֵרת ְולֹא ִאְ�ֶכ ְ�ִריִתי ֶאת ַוֲהִקמִֹתי) יא( :ָה*ֶר( ַחַ
ת ְלכֹל
 ַחָ
ה ֶנֶפ$ ָ#ל )ֵבי/ )ֵביֵניֶכ ֵ�יִני נֵֹת/ ֲאִני ֲאֶ$ר ַהְ�ִרית א�ת זֹאת ֱאלִֹהי ַו
ֹאֶמר) בי( :ָה*ֶר( ְלַ$ֵחת ַמ�)ל
 ְ�ַעְנִני ְוָהָיה) יד( :ָה*ֶר( )ֵבי/ ֵ�יִני ְ�ִרית ְלא�ת ְוָהְיָתה ֶ�ָעָנ/ ָנַתִ�י ַקְ$ִ�י ֶאת) יג( :ע�ָל ְלדֹרֹת ִאְ�ֶכ ֲאֶ$ר
 ָ�ָ,ר ְ�ָכל ַחָ
ה ֶנֶפ$ ָ#ל )ֵבי/ )ֵביֵניֶכ ֵ�יִני ֲאֶ$ר ְ�ִריִתי ֶאת ְוָזַכְרִ�י) טו( :ֶ�ָעָנ/ ַה$ֶ1ֶת ְוִנְרֲאָתה ָה*ֶר( לַע ָעָנ/
 ֵ�י/ ע�ָל ְ�ִרית רִלְז#ֹ )ְרִאיִתיָה ֶ�ָעָנ/ ַה$ֶ1ֶת ְוָהְיָתה) טז( :ָ�ָ,ר ָ#ל ְלַ$ֵחת ְלַמ�)ל ַהַ.ִי ע�ד ִיְהֶיה ְולֹא

 ֲאֶ$ר ַהְ�ִרית א�ת זֹאת נַֹח ֶאל ֱאלִֹהי ַו
ֹאֶמר) יז( :ָה*ֶר( ַעל ֲאֶ$ר ָ�ָ,ר ְ�ָכל ַחָ
ה ֶנֶפ$ ָ#ל )ֵבי/ ֱאלִֹהי
 :ָה*ֶר( ַעל ֲאֶ$ר ָ�ָ,ר ָ#ל )ֵבי/ ֵ�יִני ֲהִקמִֹתי

 
  י"רש
 דואג נח שהיה, עמ4 אני מסכי 2 הנני ואני) ט(

 ברו4 הקדוש שהבטיחו עד ורביה בפריה לעסוק
. עשה וכ/, עוד העול את לשחת שלא הוא

 קיו לעשות מסכי הנני לו אמר ובאחרונה
 חית) י( :אות ל4 ואת/, להבטחתי ברית וחזוק
 מכל :הבריות ע המתהלכי ה 2 אתכ� האר	
 חית לכל :ורמשי שקצי להביא 2 התבה יוצאי
 אשר החיה בכלל שאינ/ המזיקי/ להביא 2 האר	
 והקימותי) יא( :הבריות ע הילוכ/ שאי/, אתכ

 הקשת את, קיומו ומהו, לבריתי קיו אעשה 2
 נכתב 2 עול� לדרת) יב( :והול4 שמסיי כמו
 לפי לאות הוצרכו שלא דורות שיש, חסר

 מל4 חזקיהו של דורו כמו, היו גמורי שצדיקי
 בענני) יד( :יוחאי /ב שמעו/ רבי של ודורו, יהודה

 ואבדו/ חש4 להביא לפני במחשבה כשתעלה 2 ענ�
 בי/ 2 חיה נפש כל ובי� אלהי� בי�) טז( :לעול
 לכתוב לו שהיה וביניכ מעלה של הדי/ מדת
 כשתבא מדרשו זהו אלא. חיה נפש כל ובי/ וביני
 רואה אני) אתכ לחייב (עליכ לקטרג הדי/ מדת
 הראהו 2 הברית ותא זאת) יז( :ונזכר האות את

 :שאמרתי האות הרי לו ואמר הקשת

 ן"רמב
 מ/ המשמע 2 נות� אני אשר הברית אות זאת) יב(

, בראשית ממעשה בענ/ קשת היה שלא הזה האות
 ביו בשמי קשת לעשות חדשה' ה ברא ועתה
 עשאו לא הקשת כי, הזה האות בטע ואמרו. ענ/

 השמי מ/ כאלו שיראה למעלה רגליו שיהיו
 יח תהלי (באר( ויפיצ חציו וישלח, בו רימו
 בו יורו שלא להראות מזה בהפ4 עשאו אבל, )טו
 ביד אותו להפו4 הנלחמי דר4 וכ/, השמי מ/

 שאי/ ועוד. שכנגד למי לשלו יקראו כאשר ככה
 כרחנו על ואנחנו :עליו חצי לכונ/ יתר לקשת
 הלח באויר השמש שמלהט היוני לדברי נאמי/
 השמש לפני מי בכלי כי, בתולדה קשתה יהיה
 בלשו/ עוד נסתכל וכאשר, הקשת כמראה יראה

, בענ/" נתתי "קשתי את אמר כי, כ/ נבי/ הכתוב
 אות זאת אמר כאשר, בענ/" נות/ אני "אמר ולא

 מורה קשתי ומלת". נות/ אני "אשר הברית
, הכתוב נפרש ולכ/. תחלה הקשת לו שהיתה
 מ/ תהיה הבריאה מיו בענ/ נתתי אשר הקשת
 שכל, וביניכ ביני ברית לאות והלאה הזה היו
 :וביניכ ביני שלו ברית כי אזכיר שאראנה זמ/
 הוא הנה, אות להיות בקשת טע מה תבקש וא

 ). נב לא להל/ (המצבה ועדה הזה הגל עד כטע
 לפני שיוש הנראה הדבר כל כי, )ל כא להל/ (לעדה לי תהיה בעבור מידי תקח כבשות שבע את כי וכ/

 ביני ברית לאות והיה אמר במילה וכ/, ברית הסכמה וכל, אות יקרא ביניה נדור עני/ להזכיר שני
 תראה כאשר כי, ועוד :אחד שכ לעבדו אברה זרע כל שימולו ההסכמה בעבור) יא יז להל/ (וביניכ
 הטע, בטבע מעול שהיתה בי/ עתה הקשת שתהיה ובי/. כתבנו כאשר לשלו זכר יהיה הנזכר בהפו4
 את) ג לה (רבה בבראשית אמרו. נעל סוד הזאת בפרשה לרבותינו יש אבל :הוא אחד שבה באות
 יוד/ רבי, ענ/ בענני והיה. דפריא קשי/ אלא, כ/ אפשר. לי מוקש שהוא דבר, קשותי, בענ/ נתתי קשתי
 וש. עבדו על ונתנו בנו על ליתנו קשוב רותח סולת שבידו לאחד משל, אומר סימו/' בר יהודה' ר בש
 חיה נפש כל ובי/ מעלה של הדי/ מדת זו, אלהי בי/ עול ברית לזכור וראיתיה בענ/ הקשת והיתה עוד
. רפה מטה של הדי/ ומדת קשה מעלה של הדי/ מדת, מטה של הדי/ מדת זו האר( על אשר בשר בכל
 :לעול בא שלא לו ראוי קונו כבוד על חס שלא כל בקשת במסתכל) א טז חגיגה (מאמר ידעת וכבר
 הדי/ בעת בענ/ הנתונה הדי/ מדת שהיא קשתי את, כ/ הכתוב פירוש כי תדע דבריה להבי/ זכית וא

 :ברית לאות תהיה
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 ממקור ישראל

 

 )נוסח ראשו� (ומלא� המוותמעשה רבי יהושע ב� לוי . שסה
 וכיוו/ שהגיע . שרבי יהושע ב/ לוי היה צדיק גמור, לברכה זכרונ אמרו חכמי
ל4 ועשה לרבי יהושע ב/ : "אמר הקדוש ברו4 הוא למלא4 המוות, מ/ העול ליפטר זמנו

 ."לוי כל מה שביקש ממ4
ל כל דבר שאתה אב, מ/ העול ליפטר הגיע זמנ4, יהושע ב/ לוי: "הל4 אצלו ואמר לו

 ."אני עושה ל4, מבקש ממני
 ."שתראני מקומי בג/ עד/, אני מבקש ממ4: "אמר לו, כששמע רבי יהושע כ4
 ."ל4 עמי ואראנו ל4: "אמר לו מלא4 המוות

 ."בה תבהלני שלא, ת/ לי החרב של4: "אמר לו רבי יהושע
 .מיד נת/ לו את החרב

 יד קפ( רבי יהושע מ/ החומה ונפל לתו4 מ. עד שבאו אצל חומות ג/ עד/, והלכו שניה
 !"צא מכא/: "ואחז מלא4 המוות בכנ& טליתו ואמר לו. ג/ עד/

 .רשות למלא4 המוות להיכנס בתוכו היתה ולא. שלא יצא, ונשבע רבי יהושע
בזרוע : ראה מה עשה ל4 יהושע ב/ לוי: "אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברו4 הוא

 ."נטל חלקו בג/ עד/
 והיה מפר , א נשבע שבועה קוד זאת, לכו ובדקו: "הקדוש ברו4 הואאמר לה

 ." לא יפר–וא לאו , א& זה יפר, שבועתו
 .שמימיו לא עבר שבועה, יצאו ובדקו

 ."לא יצא מש, א כ/: "אמר לה הקדוש ברו4 הוא
לי  תת/: "אמר לו, לו יכולת להוציאו מג/ עד/ היתה שלא, כיוו/ שראה מלא4 המוות 
 !" שליהחרב

שהוא צרי4 , ת/ לו החרב שלו: "בת קול ואמרה לו שיצתה עד, ולא רצה לתת לו
 ."לבריות

שלא תראהו לשו אד בשעה שאתה נוטל , לי הישבעה: "אמר לו רבי יהושע
אפילו , הכל היה שוחט אותו בפני, שהיה מוצא שו אד, שקוד זה בכל מקו." נשמתו

 .ונת/ לו החרב, באותה שעה נשבע לו. שכב בחיק אמו
שהיה , והל4 אליהו זכור לטוב ע רבי יהושע ב/ לוי והל4 ומצא לרבי שמעו/ ב/ יוחאי

 ].כסאות זהב מרופדי[ פיזא תכתקי יושב על שלושה עשר
 "?אתה הוא ב/ לוי: "אמר לו
 ."ה/: "אמר לו
 "?נראתה הקשת מימי4: "אמר לו
 ."ה/: "אמר לו
 ".אי/ אתה ב/ לוי, א כ/: "אמר לו

שלא רצה '? נראתה': ולמה אמר. כי לא נראתה הקשת בימיו, ולא היה הדבר כ/
ברית בי/ הקדוש ברו4 הוא ובי/  שהיתה ?ולמה שאלו על הקשת. להחזיק טובה לעצמו

וכל זמ/ שיש . הקדוש ברו4 הוא מרח על האר( ועל הבריות, וכל זמ/ שנראתה; האר( 
וצדיק ': שנאמר,  צדיק אחד העול עומדשבשביל, אי/ העול צרי4 לקשת, צדיק בדור
 ]כה, משלי י. ['יסוד עול

 


