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Noach 5723 “The Covenant” http://www.nechama.org.il/cgi-

bin/pagePrintMode.pl?Id=303&Guidance=1 (The Alon HaDeracha again appears only in part in this link. 

The full Alon HaDeracha can be obtained from reproducing a “screenshot” of the page on which it 

appears in the Gilayon. I will attach the contents of the text at the end of these pages.)  There is a typo 

in section Beit, question 3. The third source should be listed as “Devarim 8:18”.  

 בראשית פרק ו
י ֶאת־ י)יח( ַוֲהִקֹמִתִ֥ ִריִתִ֖ ה ַאָת   בְּ ָבָ֔ ְך ּוָבאָתָ֙ ֶאל־ַהתֵּ ְך:ִאָתָּ֑ ָך ִאָתֵֽׁ י־ָבֶניִ֖ ֵֽׁ שֵּ ָךִ֥ ּונְּ תְּ ִאשְּ  ה ּוָבֶנ֛יָך וְּ

ּו יֵֽׁ הְּ ה ִיֵֽׁ ָבִ֖ קֵּ ְך ָזָכִ֥ר ּונְּ ת ִאָתָּ֑ ַהֲחֹיֹ֣ ה לְּ ָבִ֖ יא ֶאל־ַהתֵּ ל ָתִבִ֥ ִַ֧ים ִמֹכ֛ ַנ  ר שְּ ָכל־ָבָשָׂ֞ ַחי ִמֵֽׁ  :)יט( ּוִמָכל־ָהָ֠
ֶמש  ל ֶרִ֥ ּה ִמֹכ֛ ִמיָנָ֔ ָמהָ֙ לְּ הֵּ הּו ּוִמן־ַהבְּ ִמינֵֵּ֗ ֹוף לְּ ָהעֹ֣ ֹות:)כ( מֵּ ֲחיֵֽׁ ַהֵֽׁ יָך לְּ ֶלִ֖ אּו אֵּ ל ָיֹבִ֥ ִַ֧ים ִמֹכ֛ ַנ  ָּ֑הּו שְּ ִמינֵּ ה לְּ ֲאָדָמִ֖  ָהֵֽׁ

ה: ָלֵֽׁ ָאכְּ ם לְּ ָלֶהִ֖ ָ֛ך וְּ ָהָיִ֥ה לְּ יָך וְּ ֶלָּ֑ ָתִ֖ אֵּ ָאַספְּ ל וְּ ָאכֵָּ֔ ֵֽׁ ר יֵּ ֲאָכלָ֙ ֲאֶשֹ֣ ָךֵ֗ ִמָכל־ַמֵֽׁ ה ַקח־לְּ ַאָתֹ֣  )כא( וְּ
ר ִצָּוִ֥ה ֹא֛תֹו ֱאֹל ֹכל ֲאֶשֶׁ֨ ַח כְָּ֠ ִ֥ ק)כב( ַוַיִַ֖עש ֹנָּ֑ ה: סים כֵּ  ן ָעָשֵֽׁ

 

 בראשית פרק ז
ֹו ָפַנִ֖י ַבדִ֥ יק לְּ יִתי ַצִדִ֥ ָךִ֥ ָרִא֛ י־ֹאתְּ ה ִכֵֽׁ ָבָּ֑ ָךִ֖ ֶאל־ַהתֵּ יתְּ ָכל־בֵּ ה וְּ א־ַאָתִ֥ ֵֹֽׁ ַח ב ֹנָ֔ ֹקָוקָ֙ לְּ אֶמר יְּ ֹֹּ֤ ה:)א( ַוי  ר ַהֶזֵֽׁ

ֹו תָּ֑ ִאשְּ יש וְּ ה ִאֹ֣ ָעִ֖ ה ִשבְּ ָעִ֥ ָ֛ך ִשבְּ ַקח־לְּ ה ִתֵֽׁ הֹוָרֵ֗ ה ַהטְּ ָמֹ֣ הֵּ ל׀ ַהבְּ ֹו:)ב( ִמֹכֹ֣ תֵֽׁ ִאשְּ יש וְּ ַנִִַ֖֧ים ִאִ֥ וא שְּ ה ִה֛ ֹהָרִ֥ א טְּ ֹֹ֣ ֶשר ל ה ֲאָ֠ ָמָ֡ הֵּ   ּוִמן־ַהבְּ
ֶרץ: ִ֥י ָכל־ָהָאֵֽׁ נֵּ ַַ֧רע ַעל־פְּ ֹות ֶזִ֖ ַחיִ֥ ה לְּ ָבָּ֑ קֵּ ה ָזָכֹ֣ר ּונְּ ָעִ֖ ה ִשבְּ ָעִ֥ ִים ִשבְּ ֹוף ַהָשַמ֛ ע   )ג( ַגֹ֣ם מֵּ

יר ַעל־ָהָאָ֔  ִטֹ֣ ֹנִכיָ֙ ַממְּ ה ָאֵֽׁ ָעֵ֗ ים ֜עֹוד ִשבְּ ָיִמֶׁ֨ יִתי )ד( ִכ֩י לְּ ר ָעִשָ֔ קּוםָ֙ ֲאֶשֹ֣ ת־ָכל־ ַהיְּ יִתי ֶאֵֽׁ ָלה ּוָמִחֵ֗ יְּ ים ָלָּ֑ ָבִעִ֖ ַארְּ ֹום וְּ ים יָ֔ ָבִעֹ֣ ֶרץ ַארְּ

ה: ֲאָדָמֵֽׁ יִ֥ ָהֵֽׁ נֵּ ל פְּ ַעִ֖  מֵּ
ֹקָוֵֽׁק: ל ֲאֶשר־ִצָּוִ֖הּו יְּ ֹכִ֥ ַח כְּ  )ה( ַוַיִַ֖עש ֹנָּ֑

ִים ַעל־ ה ַמִ֖ ּול ָהָיָ֔ ַהַמבֹ֣ ֹות ָשָנָּ֑ה וְּ אִ֖ ש מֵּ ִ֥ ַח ֶבן־שֵּ ֹנ  ֶרץ:)ו( וְּ  ָהָאֵֽׁ
ּול: י ַהַמבֵֽׁ ִ֥ ִ֖י מֵּ נֵּ ה ִמפְּ ָבָּ֑ ֹו ֶאל־ַהתֵּ י־ָבָנ֛יו ִאתִ֖ ֵֽׁ שֵּ ֹו ּונְּ ת  ִאשְּ ָבָניו וְּ ַח ּוָ֠  )ז( ַוָיֹ֣בֹא ֹנֵ֗

אֲ  ש ַעל־ָהֵֽׁ ִ֖ ל ֲאֶשר־ֹרמֵּ ֹכִ֥ ֹוף וְּ ן־ָהעָ֔ ה ּוִמֶׁ֨ ֹהָרָּ֑ יֶנִָ֖נה טְּ ר אֵּ ה ֲאֶשִ֥ ָמָ֔ הֵּ בְּ ה ּוִמן־ַהֶׁ֨ הֹוָרָ֔ ָמהָ֙ ַהטְּ הֵּ ה:)ח( ִמן־ַהבְּ  ָדָמֵֽׁ
ר ִצָּוִ֥ה ֱאֹל) ֲאֶש֛ ה ַכֵֽׁ ָבָּ֑ קֵּ ה ָזָכֹ֣ר ּונְּ ָבִ֖ ַח ֶאל־ַהתֵּ אּו ֶאל־ֹנ֛ ִים ָב  ַנ֜ ִים שְּ ַנֶׁ֨ ַח:קט( שְּ  ים ֶאת־ֹנֵֽׁ

ֶרץ: ּו ַעל־ָהָאֵֽׁ ּול ָהיִ֖ י ַהַמבָ֔ ֹ֣ ים ּומֵּ ת ַהָיִמָּ֑ ַעֹ֣ ִשבְּ י לְּ ִהִ֖ ַ֧יְּ  )י( ַוֵֽׁ
ֶדשָ֙ הַ  ַח ַבֹחֶׁ֨ י־ֹנָ֔ ַחיֵּ ֹות ָשָנהָ֙ לְּ אֹּ֤ ש־מֵּ ת שֵּ ַנֶׁ֨ ה )יא( ִבשְּ ֹום ַרָבָ֔ הֹ֣ ֹנתָ֙ תְּ יְּ ל־ ַמעְּ עּוָ֙ ָכֵֽׁ קְּ ה ִנבְּ ֹום ַהֶזֵ֗ ֶדש ַביֹ֣ ֹום ַלֹחָּ֑ ר יִ֖ ה־ָעָשִ֥ ָעֵֽׁ ִשבְּ י בְּ ִנָ֔ שֵּ

חּו: ָתֵֽׁ ִים ִנפְּ ת ַהָשַמִ֖  ַוֲאֻרֹבִ֥
ָלה: יְּ ים ָלֵֽׁ ָבִעִ֖ ַארְּ ֹום וְּ ים יָ֔ ָבִעֹ֣ ֶרץ ַארְּ י ַהֶגִֶ֖שם ַעל־ָהָאָּ֑ ִהִ֥ ַ֧יְּ  )יב( ַוֵֽׁ

ֹום הַ  ֶצם ַהיֹּ֤ ֶעֶׁ֨ ה:)יג( בְּ ָבֵֽׁ ם ֶאל־ַהתֵּ י־ָבָנ֛יו ִאָתִ֖ ֵֽׁ שֵּ ֶשת נְּ ֹל  ַח ּושְּ ֶשת ֹנֵ֗ ֹ֣ אֵּ ַח וְּ י־ֹנָּ֑ נֵּ ם ָוֶיִֶ֖פת בְּ ָחִ֥ ם־וְּ שֵּ ַח וְּ א ֹנָ֔  ֶזהָ֙ ָבֹ֣
כָ  ָּ֑הּו וְּ ִמינֵּ ֶרץ לְּ ש ַעל־ָהָאִ֖ ִ֥ ֶמש ָהֹרמֵּ ָכל־ָהֶר֛ ּה וְּ ִמיָנָ֔ ָמהָ֙ לְּ הֵּ ָכל־ַהבְּ ּה וְּ ִמיָנֵ֗ ַחָיֹ֣ה לְּ ָכל־ַהֵֽׁ ָמה וְּ ֹו)יד( הֵּ֜ ֹור ָכל־ל־ָהעֹ֣ ל ִצפִ֥ הּו ֹכִ֖ ִמינֵָּ֔ ף לְּ

ַ֧ף:  ָכָנֵֽׁ
ים: ּוַח ַחִיֵֽׁ ֹו רִ֥ ר ֲאֶשר־בִ֖ ִיםָ֙ ִמָכל־ַהָבָשָ֔ ַנָ֙ ִַ֧ים שְּ ַנֹּ֤ ה שְּ ָבָּ֑ ַח ֶאל־ַהתֵּ אּו ֶאל־ֹנִ֖  )טו( ַוָיֹבִ֥

ֹו ֱאֹל ר ִצָּוִ֥ה ֹאתִ֖ ֲאֶש֛ אּו ַכֵֽׁ ה ִמָכל־ָבָשרָ֙ ָבָ֔ ָבֹּ֤ קֵּ ר ּונְּ ים ָזָכֶׁ֨ ַהָבִאֵ֗ ֹגִ֥ ק)טז( וְּ ֹו:ים ַוִיסְּ ֲעדֵֽׁ ֹקָוִ֖ק ַבֵֽׁ  ר יְּ
ל ַעִ֥ ָרם מֵּ ה ַוָתִ֖ ָבָ֔ אּוָ֙ ֶאת־ַהתֵּ ִים ַוִישְּ ּו ַהַמֵ֗ בֹ֣ ֶרץ ַוִירְּ ֹום ַעל־ָהָאָּ֑ ים יִ֖ ָבִעִ֥ י ַהַמ֛בּול ַארְּ ִה  ַ֧יְּ ֶרץ: )יז( ַוֵֽׁ  ָהָאֵֽׁ

 ִ֥ נֵּ ה ַעל־פְּ ָבִ֖ ֶלְך ַהתֵּ ִ֥ ֶרץ ַותֵּ ד ַעל־ָהָאָּ֑ ֹאִ֖ ּו מְּ בִ֥ ִים ַוִירְּ ּו ַהַמ֛ רִ֥ בְּ ִים:)יח( ַוִיגְּ  י ַהָמֵֽׁ
יִ  ַחת ָכל־ַהָשָמֵֽׁ ים ֲאֶשר־ַתִ֖ ֹבִהָ֔ ָהִריםָ֙ ַהגְּ ּו ָכל־ֶהֵֽׁ ֻכסֵ֗ ֶרץ ַויְּ ד ַעל־ָהָאָּ֑ ֹאִ֖ ד מְּ ֹאִ֥ ֛רּו מְּ ַהַמִים ָגבְּ  ם:)יט( וְּ

ים: ּו ֶהָהִרֵֽׁ ֻכסִ֖ ִים ַויְּ ּו ַהָמָּ֑ רִ֖ ָלה ָגבְּ עְּ ַמָ֔ ה ַאָמהָ֙ ִמלְּ ֹּ֤ רֵּ ש ֶעשְּ  )כ( ֲחמֵֶּׁ֨
ע  ַוָׂ֞ ל הָ )כא( ַוִיגְּ ֹכִ֖ ֶרץ וְּ ץ ַעל־ָהָאָּ֑ ֹ֣ ֶרץ ַהֹשרֵּ ָכל־ַהֶשִ֖ ה ּובְּ ַחָיָ֔ ָמהָ֙ ּוַבֹ֣ הֵּ ֹוף ּוַבבְּ ֶרץ ָבעֹּ֤ ש ַעל־ָהָאֵ֗ ֹ֣ ר׀ ָהֹרמֵּ ם:ָכל־ָבָשֹ֣  ָאָדֵֽׁ

תּו: ֵֽׁ ה מֵּ ָרָבִ֖ ר ֶבָחֵֽׁ ל ֲאֶשִ֥ יו ִמֹכ֛ ַאָפֵ֗ ים בְּ ּוַח ַחִי֜ ַמת־רֶׁ֨ ל ֲאֶש֩ר ִנשְּ  )כב( ֹכָ֡
ַמח  ִים ַוִיָמחִ֖ )כג( ַוִי֜ ֹוף ַהָשַמָ֔ ַעד־עֹ֣ ֶמשָ֙ וְּ ָמהָ֙ ַעד־ֶרָ֙ הֵּ ם ַעד־בְּ ָאָדֹּ֤ ה מֵּ ֲאָדָמֵ֗ ֹ֣י ָהֵֽׁ נֵּ ר׀ ַעל־פְּ ּום׀ ֲאֶשֹ֣ קֹ֣ ת־ָכל־ַהיְּ ֶאר ֶאֵֽׁ ֶרץ ַוִיָש  ּו ִמן־ָהָאָּ֑

ה: ָבֵֽׁ ֹו ַבתֵּ ר ִאתִ֖ ֲאֶשִ֥ ַח ַוֵֽׁ  ַאְך־ֹנ֛
ים ּומְּ  ֶרץ ֲחִמִשִ֥ ִים ַעל־ָהָאָּ֑ ּו ַהַמִ֖ רִ֥ בְּ ֹום:)כד( ַוִיגְּ ת יֵֽׁ  ַאִ֖

 

 בראשית פרק ח
ר ֱאֹל ֹכֹּ֤ ר ֱאֹלק)א( ַוִיזְּ ה ַוַיֲעבֵֶּׁ֨ ָבָּ֑ ֹו ַבתֵּ ר ִאתִ֖ ה ֲאֶשִ֥ ָמָ֔ הֵּ ֶאת־ָכל־ַהבְּ ַחָיהָ֙ וְּ ת ָכל־ַהֵֽׁ ֹּ֤ אֵּ ַח וְּ ִים:קיםָ֙ ֶאת־ֹנָ֔ כּו ַהָמֵֽׁ ֶרץ ַוָיֹשִ֖ ּוַחָ֙ ַעל־ָהָאָ֔  ים רָ֙

ת הַ  ֲאֻרֹבִ֖ ֹום ַוֵֽׁ הָ֔ ת תְּ ֹנֹ֣ יְּ רּוָ֙ ַמעְּ כְּ ִים:)ב( ַוִיָסֵֽׁ א ַהֶגִֶ֖שם ִמן־ַהָשָמֵֽׁ ִ֥ ִים ַוִיָכלֵּ  ָשָמָּ֑
ֹום: ת יֵֽׁ ַאִ֖ ים ּומְּ ה ֲחִמִשִ֥ צֵּ  ִים ִמקְּ ּו ַהַמָ֔ רֹ֣ סְּ ֹוב ַוַיחְּ ֹוְך ָושָּ֑ ֶרץ ָהלֹ֣ ל ָהָאִ֖ ַעִ֥ ִים מֵּ בּו ַהַמ֛  )ג( ַוָיֻש 
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דֶ  ֹום ַלֹחָּ֑ ר יִ֖ ָעה־ָעָשִ֥ ִשבְּ י בְּ ִביִעָ֔ ֶדש ַהשְּ ָבהָ֙ ַבֹחֹ֣ ַנח ַהתֵּ ט:)ד( ַוָתֹּ֤ י ֲאָרָרֵֽׁ ִ֥ ל ָהרֵּ  ש ַעִ֖
י ֶהֵֽׁ  ִ֥ ּו ָראשֵּ אִ֖ ֶדש ִנרְּ ד ַלֹחָ֔ ֶאָחֹ֣ ֲעִשיִריָ֙ בְּ י ָבֵֽׁ ֲעִשיִרָּ֑ ֶדש ָהֵֽׁ ד ַהֹחֹ֣ ֹור ַעִ֖ ָחסָ֔ ֹוְך וְּ ִים ָהיּוָ֙ ָהלֹ֣ ַהַמֵ֗ ים:)ה( וְּ  ָהִרֵֽׁ

ר ָעָשֵֽׁ  ה ֲאֶשִ֥ ָבִ֖ ֹון ַהתֵּ ַח ֶאת־ַחלִ֥ ח ֹנָ֔ ַתֹ֣ ֹום ַוִיפְּ ים יָּ֑ ָבִעֹ֣ ץ ַארְּ ִ֖ י ִמקֵּ ִה  ַ֧יְּ  ה:)ו( ַוֵֽׁ
ֶרץ: ל ָהָאֵֽׁ ַעִ֥ ִים מֵּ ֶשת ַהַמִ֖ ֹבִ֥ ֹוב ַעד־יְּ א ָיצֹואָ֙ ָושָ֔ ֹּ֤ צֵּ ב ַויֵּ ָּ֑ ֹערֵּ ַשַלִ֖ח ֶאת־ָהֵֽׁ  )ז( ַויְּ
ה: ֲאָדָמֵֽׁ ִ֥י ָהֵֽׁ נֵּ ל פְּ ַעִ֖ ִים מֵּ לּו ַהַמָ֔ אֹותָ֙ ֲהַקֹ֣ ֹו ִלרְּ ִאתָּ֑ ַשַלִ֥ח ֶאת־ַהיֹוָנִ֖ה מֵּ  )ח( ַויְּ

ָלֵ֗  ַכף־ַרגְּ ה ָמ֜נֹוַח לְּ ָא֩ה ַהיֹוָנֶׁ֨ א־ָמצְּ ֵֹֽׁ ל ּה)ט( וְּ א ֹאָת֛ ִ֥ ָה ַוָיבֵּ ח ָידֹוָ֙ ַוִיָקֶחָ֔ ַלֹּ֤ ֶרץ ַוִישְּ ֹ֣י ָכל־ָהָאָּ֑ נֵּ ִים ַעל־פְּ ה ִכי־ַמִ֖ ָבָ֔ ָליוָ֙ ֶאל־ַהתֵּ ָשב אֵּ  ּה ַוָתֹּ֤

ה: ָבֵֽׁ יו ֶאל־ַהתֵּ ָלִ֖  אֵּ
ה: ָבֵֽׁ ֶסף ַשַלִ֥ח ֶאת־ַהיֹוָנִ֖ה ִמן־ַהתֵּ ים ַוֹי֛ ִרָּ֑ ים ֲאחֵּ ת ָיִמִ֖ ַעִ֥ ֹוד ִשבְּ  )י( ַוָיֶֹ֣חל עָ֔

ל )יא( ַותָ  ַעִ֥ ִים מֵּ לּו ַהַמִ֖ ַח ִכי־ַקִ֥ ַַ֧דע ֹנָ֔ ֹ֣ יָה ַויֵּ ִפָּ֑ ף בְּ ִַ֧ית ָטָרֹ֣ ה־ַזִ֖ ִ֥ה ֲעלֵּ ִהנֵּ ֶרב וְּ ת ֶעָ֔ ֹ֣ עֵּ יו ַהיֹוָנהָ֙ לְּ ָלֹּ֤ א אֵּ ֶֹׁ֨ ֶרץ:ב  ָהָאֵֽׁ
ֹוד: יו עֵֽׁ ָלִ֖ ה שּוב־אֵּ ָפִ֥ א ָיסְּ ֵֹֽׁ ל ה וְּ ַשַלחָ֙ ֶאת־ַהיֹוָנָ֔ ים ַויְּ ִרָּ֑ ים ֲאחֵּ ת ָיִמִ֖ ַעִ֥ ֹוד ִשבְּ  )יב( ַוִיָיֶֹ֣חל עָ֔

ֶרץ ַוָיַֹּ֤סר ֹנֶׁ֨  )יג( ל ָהָאָּ֑ ַעֹ֣ ִים מֵּ ּו ַהַמִ֖ בִ֥ רְּ ֶדש ָחֵֽׁ ד ַלֹחָ֔ ֶאָחֹ֣ ִראשֹוןָ֙ בְּ ה ָבֵֽׁ ֜אֹות ָשָנֵ֗ ש־מֵּ שֵּ ת וְּ ַאַחֶׁ֨ ִהי בְּ יְּ א ַוָ֠ רְּ ה ַוַי  ָבָ֔ ה ַהתֵּ ֹ֣ סֵּ ַחָ֙ ֶאת־ ִמכְּ

ה: ֲאָדָמֵֽׁ ִ֥י ָהֵֽׁ נֵּ ּו פְּ בִ֖ רְּ ִ֥ה ָחֵֽׁ ִהנֵּ  וְּ
ִר֛  ֶעשְּ ה וְּ ָע  ִשבְּ י בְּ ִנָ֔ ֶדשָ֙ ַהשֵּ ֶרץ: ס)יד( ּוַבֹחֶׁ֨ ה ָהָאֵֽׁ ָשִ֖ ֶדש ָיבְּ ֹום ַלֹחָּ֑  ים יִ֖

ר ֱאֹל ִ֥ ַדבֵּ ר:ק)טו( ַויְּ אֹמֵֽׁ ַח לֵּ  ים ֶאל־ֹנִ֥
ְך: י־ָבֶנִ֖יָך ִאָתֵֽׁ ֵֽׁ שֵּ ָ֛ך ּוָבֶנִ֖יָך ּונְּ תְּ ִאשְּ ה וְּ ה ַאָת  ָבָּ֑ א ִמן־ַהתֵּ ִ֖  )טז( צֵּ
ָכל ה ּובְּ ָמ֛ הֵּ ֹוף ּוַבבְּ ר ָבע  ָ֜ך ִמָכל־ָבָשֵ֗ ר־ִאתְּ ה ֲאֶשֵֽׁ ֶרץ )יז( ָכל־ַהַחָיֶׁ֨ ּו ָבָאָ֔ צֹ֣ רְּ ָשֵֽׁ ְך וְּ א ִאָתָּ֑ ֹ֣ צֵּ ֶרץ הוצא ַהיְּ ש ַעל־ָהָאִ֖ ִ֥ ֶמש ָהֹרמֵּ ־ָהֶר֛

ֶרץ: ּו ַעל־ָהָאֵֽׁ ָרבִ֖ ּו וְּ  ּוָפרִ֥
ֹו: י־ָבָנִ֖יו ִאתֵֽׁ ֵֽׁ שֵּ ֹו ּונְּ תִ֥ ִאשְּ ַח ּוָבָנ֛יו וְּ א־ֹנָּ֑ ִ֖צֵּ  )יח( ַויֵּ

ש ַעל־ָהָאָּ֑  ֹ֣ ל רֹומֵּ ֹוף ֹכִ֖ ָכל־ָהעָ֔ ֶמשָ֙ וְּ ה ָכל־ָהֶרָ֙ ַחָיֵ֗ ה:)יט( ָכל־ַהֵֽׁ ָבֵֽׁ ּו ִמן־ַהתֵּ אִ֖ ם ָיצְּ יֶהָ֔ תֵּ ֹחֹ֣ פְּ ִמשְּ  ֶרץ לְּ
ֹור ַוַיִַ֥על  ֹוף ַהָטהָ֔ ה ּוִמֹכלָ֙ ָהעֹ֣ ֹהָרֵ֗ ה ַהטְּ ָמֹ֣ הֵּ ל׀ ַהבְּ ח ִמֹכֹ֣ יֹקָוָּ֑ק ַוִיַקָׂ֞ ַח ַלֵֽׁ ִ֖ בֵּ ַח ִמזְּ ֶבן ֹנ֛ ַח:)כ( ַוִיִ֥ ֵֽׁ בֵּ ת ַבִמזְּ  ֹעֹלִ֖

אֶמר  ֶֹׁ֨ יַח ַהִניֹחַחַ֒ ַוי ֹ֣ ֹקָו֘ק ֶאת־רֵּ ם )כא( ַוָיַַֹ֣֧רח יְּ ב ָהָאָד֛ ֶֹ֣צר לֵּ  י יֵּ ם ִכָ֠ ָאָדָ֔ ּור ָהֵֽׁ ֲאָדָמהָ֙ ַבֲעבֹ֣ ֹוד ֶאת־ָהֵֽׁ ל עֹּ֤ ַקלֵֶּׁ֨ ִסף לְּ א־ֹאָ֠ ֵֹֽׁ ֹו ל ק ֶאל־ִלבֵ֗ ֹקָו֜ יְּ

יִתי: ר ָעִשֵֽׁ ֲאֶשִ֥ י ַכֵֽׁ ֹות ֶאת־ָכל־ַחִ֖ ַהכִ֥ ף ֛עֹוד לְּ א־ֹאִסִ֥ ֵֹֽׁ ל יו וְּ ֻעָרָּ֑ ע ִמנְּ  ַרִ֖
ר וָ  ֹקֶׁ֨ ָקִציר וְּ ַרע וְָּ֠ ֶרץ ֶזָ֡ י ָהָאָּ֑ ֹ֣ מֵּ ד ָכל־יְּ תּו:)כב( ֹעִ֖ ֹבֵֽׁ א ִישְּ ִֹ֥ ָלה ל יְּ ֹום ָוַלִ֖ יִ֥ ֶרף וְּ ִיץ ָוֹח֛ ַק  ם וְּ  ֹח֜

 

 בראשית פרק ט
ֶרץ: ּו ֶאת־ָהָאֵֽׁ אִ֥ ּו ּוִמלְּ בִ֖ ּו ּורְּ רִ֥ ם פְּ אֶמר ָלֶה֛  ֹ ֶאת־ָבָנָּ֑יו ַוי ַח וְּ ים ֶאת־ֹנִ֖ ֶרְך ֱאֹלִהָ֔ ָבֹ֣  )א( ַויְּ

ֶרץ וְּ  ל ָכל־ַחַיֹ֣ת ָהָאָ֔ ה ַעַ֚ ֶיָ֔ הְּ ֶכםָ֙ ִיֵֽׁ ִחתְּ ם וְּ ֶכִ֥ם )ב( ּומֹוַרֲאֶכֹּ֤ ֶידְּ י ַהָיִ֖ם בְּ ִ֥ גֵּ ָכל־דְּ בְּ ה ּוֵֽׁ ֲאָדָמ֛ ש ָהֵֽׁ ֹמ  ר ִתרְּ ֹכל֩ ֲאֶשֶׁ֨ ִים בְּ ֹוף ַהָשָמָּ֑ ל ָכל־עֹ֣ ַעִ֖

נּו:  ִנָתֵֽׁ
ל: ִתי ָלֶכִ֖ם ֶאת־ֹכֵֽׁ ֶשב ָנַתִ֥ ֶיֶַֹ֣֧רק עֵָּ֔ ה כְּ ָלָּ֑ ָאכְּ ֶיִ֖ה לְּ י ָלֶכִ֥ם ִיהְּ ר הּוא־ַחָ֔ ֶמשָ֙ ֲאֶשֹ֣  )ג( ָכל־ֶרָ֙

ֹו  שִ֥ ַנפְּ ר בְּ לּו:)ד( ַאְך־ָבָש  ֵֽׁ א תֹאכֵּ ִֹ֥ ֹו ל  ָדמִ֖
יש  ם ִמַידָ֙ ִאֹ֣ ָאָדֵ֗ נּו ּוִמַיֹ֣ד ָהֵֽׁ ֶשָּ֑ רְּ ש ִמַיִ֥ד ָכל־ַחָיִ֖ה ֶאדְּ ֹרָ֔ יֶכםָ֙ ֶאדְּ תֵּ ֹשֵֽׁ ַנפְּ ם לְּ ֶכֹּ֤ ְך ֶאת־ִדמְּ ַאֶׁ֨ ם:)ה( וְּ ָאָדֵֽׁ ש ֶאת־ֶנִֶ֥פש ָהֵֽׁ ֹרִ֖ יו ֶאדְּ  ָאִחָ֔

ְך ִכי בְּ  ָּ֑ ֹו ִיָשפֵּ ם ָדמֹ֣ ָאָדִ֖ ם ָבֵֽׁ ָאָדָ֔ ם ָהֵֽׁ ְךָ֙ ַדֹ֣ ם:)ו( ֹשפֵּ ה ֶאת־ָהָאָדֵֽׁ ים ָעָשִ֖ ֶלם ֱאֹלִהָ֔  ֶצֹ֣
ּה: ס בּו־ָבֵֽׁ ֶרץ ּורְּ ּו ָבָאִ֖ צִ֥ ּו ִשרְּ בָּ֑ ּו ּורְּ רֹ֣ ם פְּ ַאֶתִ֖  )ז( וְּ

ר: אֹמֵֽׁ ֹו לֵּ ו ִאתִ֖ ֶאל־ָבָניִ֥ ַח וְּ אֶמר ֱאֹלִהיםָ֙ ֶאל־ֹנָ֔ ֹֹּ֤  )ח( ַוי
ים ֶאת־ ִק֛ י מֵּ ִנִ֥ י ִהנְּ י)ט( ַוֲאִנ  ִריִתִ֖ יֶכֵֽׁ  בְּ ֲחרֵּ ֲעֶכִ֖ם ַאֵֽׁ ת־ַזרְּ ֶאֵֽׁ ֶכָּ֑ם וְּ  ם:ִאתְּ

 ֹ֣ אֵּ ֶכָּ֑ם ִמֹכלָ֙ ֹיצְּ ֶרץ ִאתְּ ָכל־ַחַיִ֥ת ָהָאִ֖ בְּ ה ּוֵֽׁ ָמ֛ הֵּ ֹוף ַבבְּ ם ָבע  ֶכָ֔ ר ִאתְּ ַחָיהָ֙ ֲאֶשֹ֣ ת ָכל־ֶנֶֹּ֤פש ַהֵֽׁ אֵֶּׁ֨ ֶרץ:)י( וְּ ל ַחַיִ֥ת ָהָאֵֽׁ ֹכִ֖ ה לְּ ָבָ֔  י ַהתֵּ
י ֶאת־ ִריִתיָ֙ )יא( ַוֲהִקֹמִתֹּ֤ ם  בְּ ֶכָ֔ ֶרץִאתְּ ת ָהָאֵֽׁ ִ֥ ַשחֵּ ּול לְּ ֶיִ֥ה ֛עֹוד ַמבִ֖ א־ִיהְּ ֵֹֽׁ ל ּול וְּ י ַהַמבָּ֑ ֹ֣ ֹוד ִממֵּ ר עִ֖ ת ָכל־ָבָש֛ א־ִיָכרֵּ  ֵֹֽׁ ל  :וְּ

אֶמר ֱאֹל ֹֹ֣ תק)יב( ַוי ֹדֹרִ֖ ֶכָּ֑ם לְּ ר ִאתְּ ין ָכל־ֶנִֶ֥פש ַחָיִ֖ה ֲאֶשֹ֣ ֛ ם ּובֵּ ינֵּיֶכָ֔ ֹ֣ יִניָ֙ ּובֵּ ן בֵּ י ֹנתֵֵּ֗ ִריתָ֙ ֲאֶשר־ֲאִנֹ֣ ֹות־ַהבְּ את אֵֽׁ ֹֹּ֤ ם: ים ז  עֹוָלֵֽׁ
ָתהָ֙  יְּ ָהֵֽׁ ַ֧ן וְּ ָעָנָּ֑ ִתי ֶבֵֽׁ י ָנַתִ֖ ִת  ֶרץ:)יג( ֶאת־ַקשְּ ין ָהָאֵֽׁ ִ֥ י ּובֵּ יִנִ֖ ית בֵּ ִרָ֔ ֹות בְּ אֹ֣   לְּ

ַ֧ן: ֶשת ֶבָעָנֵֽׁ ה ַהֶקִ֖ ֲאָתִ֥ ִנרְּ ֶרץ וְּ י ָעָנִַ֖֧ן ַעל־ָהָאָּ֑ ִנִ֥ נְּ ַעֵֽׁ ה בְּ ָהָי   )יד( וְּ
ֶיֶׁ֨  הְּ א־ִיֵֽׁ ֵֹֽׁ ל ר וְּ ָכל־ָבָשָּ֑ ין ָכל־ֶנִֶ֥פש ַחָיִ֖ה בְּ ֛ ם ּובֵּ יֶכָ֔ ינֵּ ֹ֣ יִניָ֙ ּובֵּ ר בֵּ י ֲאֶשֹּ֤ ִריִתֵ֗ י ֶאת־בְּ ִתֹ֣ ָזַכרְּ ר:ה עֹּ֤ )טו( וְּ ת ָכל־ָבָשֵֽׁ ִ֖ ַשחֵּ ּול לְּ ַמבָ֔ ִיםָ֙ לְּ  ֹוד ַהַמָ֙

כֹ  יָה ִלזְּ ִאיִתֵ֗ ָעָנַָּ֑֧ן ּורְּ ֶשת ֶבֵֽׁ ה ַהֶקִ֖ ָתִ֥ ָהיְּ ין ֱאֹלרָ֙ בְּ )טז( וְּ ֹ֣ ם בֵּ ית עֹוָלָ֔ ֶרץ:קִרֹ֣ ר ַעל־ָהָאֵֽׁ ר ֲאֶשִ֥ ָכל־ָבָשִ֖ ה בְּ יןָ֙ ָכל־ֶנֶֹ֣פש ַחָיָ֔  ים ּובֵּ
אֶמר ֱאֹל ִֹ֥ אתק)יז( ַוי ֹֹּ֤ ַח ז ר  ים ֶאל־ֹנָּ֑ ִריתָ֙ ֲאֶשֹ֣ ֹות־ַהבְּ ִתיאֵֽׁ ֶרץ: ֲהִקֹמָ֔ ר ַעל־ָהָאֵֽׁ ר ֲאֶשִ֥ ין ָכל־ָבָשִ֖ ִ֥ י ּובֵּ יִנ   בֵּ

Alef.  

1.   There is no indication in the text of 6:18 what the nature of the “Brit” (covenant) is. In 9:9, 

the nature of the Brit is not spelled out; however two verses later (Ibid. 11) it becomes clear 
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that what HaShem is Referring to is the commitment not to destroy all life existing in the 

world again by means of a Flood. 

2.    Ibn Ezra, in his first comment, defines the nature of the Covenant, i.e., that Noach and his 

family would be saved from the Flood. In the second comment, he redefines the “Brit” as 

relating not to the content of the Covenant, but rather its sign, delineated in 9:12-7.\ 

3.    Ibn Ezra wishes to demonstrate that one has to consider clarifications of an idea mentioned 

ambiguously in one place in the Tora, by seeing how it is restated in another place. In the 

case of the spies, the first mention of the plan is in BaMidbar 13:1-2, where it seems that 

this is a plan initiated by God Himself: 

 במדבר פרק יג
ר: אֹמֵֽׁ ה לֵּ ֹקָוִ֖ק ֶאל־ֹמֶשִ֥ ר יְּ ִ֥ ַדבֵּ  )א( ַויְּ

ל ִאֹ֣  ָּ֑ ָראֵּ ֹ֣י ִישְּ נֵּ ן ִלבְּ ִ֖ י ֹנתֵּ ַען ֲאֶשר־ֲאִנִ֥ ַנָ֔ ֶרץ כְּ רּוָ֙ ֶאת־ֶאֹ֣ ָיֻתָ֙ ים וְּ ָךֹ֣ ֲאָנִשֵ֗ ַלח־לְּ ה ֲאֹבָתיוָ֙ )ב( שְּ ֹּ֤ ַמטֵּ ד לְּ יש ֶאָח֜ יש ֶאָח֩ד ִאֶׁ֨

ם: יא ָבֶהֵֽׁ ל ָנִשִ֥ חּו ֹכִ֖ ָלָ֔  ִתשְּ

However, in Moshe’s account of the incident in Devarim, the initiative comes from the 

Jewish people:  

 דברים פרק א
ָיִשֹּ֤  ֶרץ וְּ נּו ֶאת־ָהָאָּ֑ רּו־ָלִ֖ פְּ ַיחְּ ינּו וְּ ָפנֵָּ֔ ה ֲאָנִשיםָ֙ לְּ ָחֹּ֤ לְּ ּו ִנשְּ רֵ֗ ֶכםַ֒ ַותֹאמְּ ַל֘י ֻכלְּ ּון אֵּ בֹ֣ רְּ ר ֶאת־)כב( ַוִתקְּ נּוָ֙ ָדָבָ֔ בּו ֹאָתָ֙

ֶרְךָ֙  ן:ַהֶדָ֙ יֶהֵֽׁ א ֲאלֵּ ִֹ֖ ר ָנב ים ֲאֶשִ֥ ָעִרָ֔ תָ֙ ֶהֵֽׁ אֵּ ּה וְּ ר ַנֲעֶלה־ָבָ֔   ֲאֶשֹ֣
So too Ibn Ezra suggests regarding the nature of the Brit that is being originally discussed in 

Beraishit 6:18, it is necessary to consider how it is defined at a later point in the narrative.  

4.    It seems to me that “VeHakimoti” (and I will Establish it) is pertinent to Noach and his family 

if the interpretation of “Brit” is that they will be spared from the Flood. There is no practical 

significance for Noach, however, if the definition of “Brit” is the rainbow. In this latter 

instance, the sign of the Covenant is more for HaShem’s Purpose than for 

Noach’s/mankind’s. (This is not entirely true if as the Gemora comments, seeing a rainbow in 

the sky is an indication that something very wrong is transpiring among humanity to the 

point where HaShem “Needs” a reminder not to destroy the world. Consequently, people 

should engage in making sure that all is in order within their communities. However, this is 

an interpretation and is not necessarily the sense of the text. Furthermore, God’s Assurance 

that there will not be another Flood would appear to pertain in all instances. Of course, there 

is the caveat whether HaShem Said He will not Destroy humanity in any way, or simply that 

Floods are out, but other means are still in play.) Therefore, following the interpretation that 

has relevance for Noach, it is pertinent to define “VeHakimoti” but not following the 

interpretation having to do with the sign of the Covenant.  

5.    In Beraishit 6:18 and 9:9, HaShem States what He will not Do to Noach and his family.  

 In Shemot 6:7, He States what He will Do on behalf of the Jewish people. While in both 

cases, people will be saved, they will be saved in two different modalities.  

Beit.  

1.    Ibn Ezra’s first interpretation: RaDaK, RaN (quoted by Abrabanel and then rejected by him), 

the first half of Bei’ur. 

 No  one appears to agree with Ibn Ezra’s second interpretation. 

2.    Abrabanel states that the establishment of the Brit involves natural limitations imposed 

upon water, which were removed during the Flood, but then reinstated once the Flood was 

completed.  



4 
 

 Cassuto states originally the Brit was established so that people would propagate the world. 

This was suspended during the Flood, and reinstated following the Flood.  

3.    (For Beraishit 6:17, see text above.) Since this verse is dealing with the rainbow, the 

distinction between “Krita” and “Kima” would appear to be irrelevant.  

 שמות פרק ו
ּה: ם ֲאֶשר־ָגִ֥רּו ָבֵֽׁ יֶהִ֖ ֻגרֵּ ֶרץ מְּ ת ֶאִ֥ ֛ ָנַָּ֑ען אֵּ ֶרץ כְּ ם ֶאת־ֶאֹ֣ ת ָלֶהִ֖ ִ֥ ם ָלתֵּ ִריִתיָ֙ ִאָתָ֔ ִתי ֶאת־בְּ ם ֲהִקֹמֹּ֤ ַגֶׁ֨    )ד( וְּ

The “Krita” was with the Avot, beginning with Avraham. The “Kima” is with the present-day 

Jewish people being led out of Egyptian slavery. 

 דברים פרק ח
ָתָ֙ )יח(  ַכרְּ ָזֵֽׁ ֹקָוֹ֣ק ֱאֹל וְּ ע קֶאת־יְּ ַבִ֥ ִרי֛תֹו ֲאֶשר־ִנשְּ ים ֶאת־בְּ ַען ָהִק  ַמֶׁ֨ ִיל לְּ ֹות ָחָּ֑ ַח ַלֲעשֹ֣ ָ֛ך ֹכִ֖ ן לְּ ִ֥ ּוא ַהֹנתֵּ י הֵ֗ יָך ִכֹ֣

ה: ֹום ַהֶזֵֽׁ יָך ַכיִ֥  ַלֲאֹבֶתִ֖
Once again, the “Krita” took place with HaShem’s “Oath” to the Avot. The “Kima” should 

take place once you are residents of the land of Israel.  

4.      

 בראשית פרק יז
ה ַבָשָנִ֖  ד ַהֶזָ֔ ֹ֣ ָךֹּ֤ ָשָרהָ֙ ַלמֹועֵּ ד לְּ לֵֶּׁ֨ ק ֲאֶש֩ר תֵּ ָחָּ֑ ים ֶאת־ִיצְּ י ָאִקֹ֣ ִריִתִ֖ ֶאת־בְּ ֶרת:)כא( וְּ  ה ָהַאֶחֵֽׁ

The “Krita” took place when HaShem Promised Avraham that he would have offspring at the 

beginning of Parashat Lech Lecha:  

 בראשית פרק יב
ה: ָרָכֵֽׁ ִ֖ה בְּ יֵּ ָך ֶוהְּ ֶמָּ֑ ָלִ֖ה שְּ ָךָ֔ ַוֲאַגדְּ ֶרכְּ ֹול ַוֲאָבֹ֣ ֹוי ָגדָ֔ גֹ֣ ָךָ֙ לְּ ֶעשְּ ֶאֵֽׁ  )ב( וְּ

Although Avraham already has a child—Yishmael—HaShem Tells him that the Divine 

Promise will be fulfilled (“Kima”) with the impending birth of Yitzchak. 

Gimel.  

Beraishit 6:18 would appear to use “Brit” as “pactus” in the sense that since Noach was a 

Tzaddik, implying that he complied with HaShem’s Directives, HaShem Rewards him by 

Saving him from the Flood. (It could also be argued that it is a matter of “feedus” since due 

to Noach’s righteousness, God Cares about him and Wishes to Preserve him.) 

Ibid. 9:9 would seem to be a matter of a promise, whereby HaShem Promises to all animate 

life that they will continue to exist on the earth.  

Daled.  

 

1. + 2.      

ַח  לב:ה ברא' ֹוֶלד ֹנָ֔ ֹות ָשָנָּ֑ה ַויֹ֣ אִ֖ ש מֵּ ִ֥ ַח ֶבן־ֲחמֵּ ִהי־ֹנ  ַ֧יְּ ֶאת־ָיֵֶֽׁפתַוֵֽׁ ם וְּ ם ֶאת־ָחִ֥ ִ֖  ׃ֶאת־שֵּ

ה ָבִנָּ֑  י:ושם  ֹלָשֹ֣ ַח שְּ ֹוֶלד ֹנִ֖ ֶאת־ָיֵֶֽׁפתים ַויִ֥ ם וְּ ם ֶאת־ָחִ֥ ִ֖  ׃ֶאת־שֵּ

ה  יח:טם ש ָבָ֔ ִאיםָ֙ ִמן־ַהתֵּ צְּ ַח ַהֹיֵֽׁ י־ֹנֵ֗ נֵּ ּו בְּ יֹ֣ הְּ ם ָוָיֶָּ֑פתַוִיֵֽׁ ָחֹ֣ ם וְּ ִ֖ ַען׃ שֵּ ָנֵֽׁ י כְּ ּוא ֲאִבִ֥ ם הִ֖ ָח   וְּ

ַח  א:ישם  י־ֹנָ֔ נֵּ ת בְּ ֹדֹ֣ ֹולְּ ֶלהָ֙ תֵֽׁ אֵֶּׁ֨ ם ָוָיֶָּ֑פתוְּ ם ָחֹ֣ ִ֖ ּול שֵּ ר ַהַמבֵֽׁ ים ַאַחִ֥ ם ָבִנִ֖ ּו ָלֶה֛ דִ֥ לְּ  ׃ַוִיָּוֵֽׁ

 

ה כז שם ָלֵֽׁ ֶאת־ִדקְּ ֶאת־אּוָזִ֖ל וְּ ם וְּ ֶאת־ֲהדֹוָרִ֥   ׃וְּ

א כח שם ָבֵֽׁ ֶאת־שְּ ל וְּ ִ֖ יָמאֵּ ֶאת־ֲאִבֵֽׁ ל וְּ ֶאת־עֹוָבִ֥   ׃וְּ

ב כטשם  ֶאת־יֹוָבָּ֑ ה וְּ ֶאת־ֲחִויָלִ֖ ר וְּ ֶאת־אֹוִפִ֥ ן׃ וְּ ָטֵֽׁ ִ֥י ָיקְּ נֵּ ֶלה בְּ ִ֖  ָכל־אֵּ

With respect to Noach’s sons, the Ta’am under Shem, the son from whom the Jewish people 

directly descends, is a Tipcha, setting his name off from the two that follow. With respect to 

Yakshan’s sons, the first one is marked with a Meircha, which directly leads into the notes 



5 
 

that follow, suggesting that there was nothing special or remarkable about the first one in 

the list.  

3.     

ַח  ג א ֹנָ֔ ֹום ַהֶזהָ֙ ָבֹ֣ ֶצם ַהיֹּ֤ ֶעֶׁ֨ ם ָוֶיִֶ֖פתבְּ ָחִ֥ ם־וְּ שֵּ ם וְּ י־ָבָנ֛יו ִאָתִ֖ ֵֽׁ שֵּ ֶשת נְּ ֹל  ַח ּושְּ ֶשת ֹנֵ֗ ֹ֣ אֵּ ַח וְּ י־ֹנָּ֑ נֵּ ה׃ בְּ ָבֵֽׁ  ֶאל־ַהתֵּ

In this instance, no distinction is made between the three sons of Noach. We are not 

speaking of them as individuals, but rather as members of Noach’s family, all of whom are 

intended to be saved as a result of Noach’s personal merit.  

 

 "הברית"—עלון הדרכה

 פרק ט, יא -בראשית פרק ו, יח 

בדברו על רעיונות היסוד  גוטמןי. אחד מרעיונות היסוד של תורתנו הוא רעיון הברית שכרת ה' עם ישראל. וכך אומר 

 :[1]של עולם המקרא

היא תולה את דבר התהוותה  .לוהי ההיסטוריה-לוהיה כא-למן התחלותיה הראשונות ראתה הדת הישראלית את א

 –לוהיו -לוהים, ומצד א-בברית שנכרתה בין ה' ובין ישראל, וברית זו מתקיימת מצד ישראל בשמירת מצוותיו של הא

 .שוקד לטובת עמובשקידתו שהוא 

התגלות קדומה "לוהי בתורה, שהוטלה על ישראל קדמה לה -הוא מזכיר שהתגלמותו של הרצון הא [2]במקום אחר

לוהית". אך -לבני נח הכוללת את עיקרי המוסר ומכוונת לעמים כולם" ובזה מתקיימת "האוניברסליות של המצור הא

 .בברית משום מה אינו מזכיר שאף כאן נקשרה האנושות כולה

 :באמרו שראשית אמונת האחדות קודמת למתן תורה [3]"פותח ספרו "תולדות האמונה הישראלית קאופמן

ונתן להם  ואף כרת עמהם בריתות ,בימי אבות העולם, בימי אדם הראשון, ונח ואברהם ויצחק ויעקב נתגלה לבני אדם"

 ."מצוות

 – כפי שהוסבר בדברי גוטמן לעיל –רוב החוקרים התופשים את המושג "ברית"  .לבראשית ט', טוהוא בהערה רומז 

כהתחייבות הדדית רואים את הברית שעליה מדובר בפרק ט, ט' ובפרק ט, י"א כברית הראשונה, היא הברית שנכרתה 

התחייבויות של שני  –במצוות בני נח ובהבטחה ה' לבלי הביא עוד מבול  –רו כאן המבול עם נח ועם בניו ונאמ אחרי

אין הם מזכירים או שרואים כמובן מאליו בפסוק  (ו', יח )ואילו את הברית שעליה מדבר עוד לפני המבול].4 [הצדדים

זה רמז לברית העתידה להכרת אחרי המבול. ואולם כפי שיראה מגיליוננו אין זו דעת קדמונינו רובם ככולם. מן המילה 

לומדים הם, שכבר קיימת וידועה הייתה  המיודעתבצורתה  –היא הופעתה הראשונה של ברית במקרא  –"את בריתי" 

  .' והאדם, או שעתה בדבר ה' עם נח הוא מקימה אתוברית בין ה

וגם בעל  )ספורנו)שבפרק ו', יח מרומזת הברית של אחרי המבול( אשר בעקבותיו הולך  הראב"עופירושו השני של 

דוחים את התפישה של פרק ט, ט' כברית  קאסוטווגם  בנו יעקבשלא הבאנו דבריו( היא דעת יחידים. גם  ,אור החיים

לבין "הקמת ברית" שעליה נשען  ראשונה שנכרתה, ושל ו', י"ח כרומזת אליה. אמנם ההבחנה שבין "כרת ברית"

 .[5]קאסוטו אינה מוכחת

ברית  –לאחר מצוות בני נח  –ט  ,'גם עצם תפישת הברית כהתחייבות הדדית, שעליה נשענים כל אלה הרואים את ט

 :מדגיש וקאסוטבשאלה ג'(. וגם  שד"לראשונה, אינה מוסכמת אצל כל פרשנינו. )עיין 

צדדית לטובת האדם, -לוהית חד-ברית לא בהוראה של התחייבות הדדית בין שני צדדים אלא בהוראה של הבטחה א

  ."כגון זו שניתנה לפנחס )במדבר כ"ח( "הנני נותן לו את בריתי שלום

ברי הברית" דברים מעניינים על המושג ברית בכלל ועל הברית שכרת ה' עם נח בפרט, ימצא המעיין בספר "אלה ד

יח דעתו  ,'על מהותה של ברית ו -אשר מפאת אריכותם לא נוכל להעתיקם. אשר לשאלה ב'  ,[6]חיים הירשנזאהןלרב 

ברית אחת היא והקשת לאות  –היא שה' הבטיח לנח שאחר צאתו מן התיבה יקים את בריתו אתו "ושתי הבריתות 

כפי שהיה צריך לומר לו כרת עמו  "לוהים את בריתו-ויזכור א "חת מראיותיו היא שלא נאמר בפרק ח', אהברית". וא

 .ברית לפני כניסתו אל התיבה על כך שישאירהו בחיים וישמרהו מפני המבול. יעויין שם בפרוטרוט

------------------------------------------------------------------------------------ 

 .18י. י. גוטמן: הפילוסופיה של היהדות. ירושלים תשי"א, פרק ראשון: גופי הרעיונות של זה המקרא. עמוד  [1]

 .36שם, עמוד  [2]

 .1כרך א', עמוד  [3]

 לדוגמא בספרו [4]
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 X. Kohler, jewish Theoolgy p. 48: 

The first covenant of God was made after the flood with Noah as the representative of mankind. 

  :46מאדם עד נח, עמוד  ,קאסוטו [5]

כריתת ברית" היא קבלת התחייבות מצד בעלי הברית, ו"הקמת " :יש להבחין בין כריתת ברית ובין הקמת ברית

 .הברית" היא קיומה וביצועה של התחייבות זו

 כשהצבתי והעמדתי "שם רש"יוגם הקימותי את בריתי אתך" הנראה מנוגד להגדרתו דלעיל. ועיין  "שמות ו', דאך עיין 

 .את בריתי". )וקאסוטו הרוצה לבאר גם שם בהתאם להגדרתו, נדחק לפרש "הבטחה זו השארתי אותה תמיד בתקפה"(

ספר אלה דברי הברית, מתבארות בו כל הבריתות בישראל הנזכרות בתנ"ך ותנאיהן, כוחן הדתי, המוסרי, " [6]

 .ההלכותי". ירושלם תרפ"ו, חלק א', פרק א
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