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לאחר שלושה ימים רצופים של גשם עז ,נראתה סוף סוף הקשת בענן.
המורה לטבע הסבירה לתלמידים מהם חוקי הטבע הגורמים להיווצרות הקשת בענן אך גבריאל
עדיין לא נרגע .וכך פנה הוא למורה ושאל" :כידוע כל דבר בטבע יש לו תועלת ,אין לך דבר מיותר.
כל מה שברא הקב"ה יש בו תכלית ומטרה .בגוף האדם ,למשל ,לא נמצא עד היום שום דבר מיותר
מתוך מליוני החלקיקים שמהם מורכב הגוף .כך גם בחלל .לשמש יש תפקיד וכן לירח וכן לכוכבים
וכן גם לעננים ,לרוח ולגשם  -לכולם יש תפקיד בעולמינו .אין לך דבר שנוצר סתם כך ללא מטרה.
שאלתי היא :לשם מה נבראה הקשת? מה התועלת בה?"
המורה פתחה את חומש בראשית ,וקראה את התשובה .שם בפרשת "נח" אומרת התורה שהקשת
היא אות ברית בין הקב"ה ובין העולם .הבטחה משמיים שהגשם לא יהפך למבול ,וכי לא תהיה
יותר השמדה מוחלטת של האנושות.
אך גבריאל עדיין לא נרגע" .מדוע דוקא קשת?" ,שאל" ,מדוע אות הברית לא יכולה להיות ,למשל,
בצורת דלי ,מאזניים ,פרח ,יונה וכדומה?"
"איזו שאלה יפה שאלת" ,התלהבה המורה" ,בדיוק השבוע קראתי בדברי המהר"ל ]ר' יהודה
ליואי[ מפראג את השאלה הזו ואת התשובה לה.
המהר"ל מסביר שקשת היא בדרך כלל סימן של מלחמה ,כי הקשת היא כידוע כלי נשק .אך
לפעמים הקשת הופכת לסימן שלום :במלחמה אדם המותח את הקשת הצד המעוגל פונה לצד
האויב .אולם קשת הפוכה  -הינה סמל של שלום!
ועל כן בחר הקב"ה כאות ברית שלום את הקשת ההפוכה ,קשת שצידה המעוגל אינו כלפי מטה,
כלפי האנושות  -כקשת שיורה חיצים  -אלא צידה המעוגל בדיוק הפוך .תמיד צידה המעוגל כלפי
מעלה כסימן שלום בין הקב"ה ובין האנושות ,אות ברית שלא ירד משמיים מבול על הארץ.
זו הסיבה שרואים אנו מיד אחרי הגשם דוקא קשת ולא כל דבר אחר.
וכדי שתראה קשת זו  -חקק הקב"ה בטבע סידרה של חוקי טבע הקשורים באור ובאופטיקה,
ובעזרתם נוצרת בשמיים ,מיד אחרי גשם ,קשת הפוכה .הקשת מופיעה בדרך כלל ,בימים גשומים,
כאשר קרני אור מן השמש נשברים ומוחזרים דרך טיפות המים".

שאלות
 .1העתק את הפסוקים העוסקים בקשת מפרשת "נח"!
 .2מהי הברכה שמברכים בשעה שרואים קשת?
 .3הסבר ברכה זו!
 .4מדוע דוקא הקשת  -בצורתה המיוחדת ,היא הסימן שהטביע הקב"ה כאות ברית שלום?
 .5הקב"ה עושה עמנו חסד ומבטיח שלא יבוא מבול שישמיד את האנושות .האם עלינו לנצל
הבטחה זו לעשות חלילה עבירות? ברור שלא! האם נהיה כפויי טובה ונשיב לו רעה תחת טובה?
ברור שלא! מה איפוא רוצה הקב"ה שנשיב לו על כל הטובה שהוא גומל עמנו?

