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 המבט ההלכתי המגוון על הקשת שבענן 

אליעזר דניאל יסלזון 

ברכת  א.   לברך  המחייבת  טבע  כתופעת  הקשת 
 הודאה 

נוהגים  אנו  הגשמים,  סופות  בעת  החורף  בימי 
הקשת   ועל  הרעמים  על  הברקים,  על  לברך 

 .הנראית בענן

יד על  ניתקנו  חכמים כחלק   יהברכות האלה 
ההודאה כשאנו  ש  מברכות  לברך  מצווים  אנו 

כבר הרמב"ם   ,ואכן  1רואים תופעות טבע חריגות. 
יחד עם הברכות על ראיית  כלל את ברכת הקשת  

)כמו הריםאיתני ה וימים(,    ,טבע הקבועים  מדבר 
יחד עם הברכות על התופעות המתחדשות מעת ו

כתב וכך  בחידושה(.  הלבנה  ברכת  )כמו   לעת 
טז(  תוכבהל הלכה  י  )פרק  קשת    :ברכות  הרואה 

א ה'  אתה  ברוך  מברך  העולם  -בענן  מלך  להינו 
 .זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו

   דת ב. הקשת כתופעת טבע מיוח 

ולראייתה   לקשת  חכמים  שהתייחסות  מסתבר 
הטבע  יהי איתני  לראיית  מהתייחסותם  שונה  תה 

הקש  בעקבותהאחרים.   שהם ת  ייעודי    כפי 
יחזקאל,  רים  מוזכ ובספר  בראשית  פיתחו בספר 

ואל  החכמים   הקשת  אל  מיוחדת  הלכתית  גישה 
ן ראיית תופעות טבע  ראייתה, המבדילה בינה לבי

גיש מתקנה  אחרות.  התפתחה  המיוחדת  תם 
לפרט   שנשתדל  כפי  לאבחנה,  ומאבחנה  לתקנה 

 .בהמשך

 
הגבוה    * המכון  הנהלת  יו"ר  הוא  יסלזון  אליעזר 

 ילן אלתורה באוניברסיטת בר  
נובעת    בכל יום  החובה להרבות ולברך מאה ברכות  1

ל   מרצונם חכמים  את  של  להפסיק  אותנו  חייב 
ל ידי ברכות  על  חיינו  על  שבחו של הבורא.  שגרת 

להפנים פעמים רבות בכל יום    מחויביםידי כך אנו  
מתנהלים   אנו    הבורא  י בפנשחיינו  ושלעובדו 

ראמחוי  כך    ובים.  ב את  על    י שבוע דף  מאמרי 
 (.1332)מס'    שת עקב תשע"טלפר

   ג. איזכורה של הקשת בספר יחזקאל 

הראשון   מר  מתאל  יחזקאבפרק  עשה את 
הת  הואהמרכבה.   את  השוואת  באור  ימסיים 

מראה דמות כבוד ה' למראה הקשת בענן. ראיית  
על  נופל  הנביא  הקשת דומה לגילוי השכינה, ולכן  

ֵאהּכ  " :'פניו וממתין לדיבורו של ה   ר ׁשֶ א    תֶּקׁשֶ הַ   ַמר 
ֶבָעָנן   ֶיה  ֵאה הַ   ןּכֵ   ם ֶּגׁשֶ הַ   ם ֹויּב  ִיה    א ּוָסִביב ה  ּהגַ ּנ  ַמר 

ֵאה   ֶאה ָואֶ   ה'  דֹובּכ    תּומּד  ַמר    ַמע ׁש  ָואֶ   ַניּפָ   ַעל  לּפ  ָוֶאר 
דַ  לֹוק  . (יח' א:כח) "רּבֵ מ 

של  א  . יה ו השתחו   –ראשונה    תקנה  זכורה 
ה'   כבוד  דמות  מראה  את  כמבטאת  הקשת 

גרמה לרבי יהושע בן לוי לראות    במעשה מרכבה
ת שכינה של אאת התגלות הקשת הרגילה כהשר

ת א  ות קהרואה את הקשת לח, על  עתודל  2. ממש

שנינו    הששע וכך  פניו.  על  וליפול  יחזקאל, 
נדרי אמר רבי ואמר רבי אלכס"  :ט ע"אנבברכות  

לוי:   בן  צריך  יהושע  בענן  הקשת  את  הרואה 
פניו, על  ֵאהּכ  "  :שנאמר  שיפול   רׁשֶ א    תֶּקׁשֶ הַ   ַמר 

ֶבָעָנן   ֶיה  ֵאה הַ   ןּכֵ   ם ֶּגׁשֶ הַ   ם ֹויּב  ִיה    א ּוב הָסִבי  ּהגַ ּנ  ַמר 
ֵאה   ֶאהאֶ ה' וָ   דֹובּכ    תּומּד  ַמר    ַמע ׁש  ָואֶ   ַניּפָ ַעל    לּפ  אֶ וָ   ר 

דַ  לֹוק  . "" )יח' א:כח(רּבֵ מ 

חבריו של רבי יהושע    . ברכה   –ה  י תקנה שני 
ב ישראל  בארץ  לוי  מתוך  יבן  גישתו,  את  קרו 

שעובד   כמי  נראה  לקשת  שהמשתחווה  שחששו 
לקשת,   להשתחוות  אסרו  הם  עצמה.  הקשת  את 

בב להסתפק  עותקנו  נכתב  רכה  וכך  ראייתה.  ל 

 
  יוחדות של הקשת שתי תכונות פיזיות מש גםתכן י י   2

ידי חכמים כגילוי שכינה  ט .  1פחו את ראייתה על 
ת מעת לעת, אך בניגוד  הקשת היא תופעה מתחדש
מתחדשות   הברקים  לתופעות  כמו  אחרות 

דקות   בענן  ונשארת  מתגלית  הקשת  והרעמים, 
ומאפשרת חלוף הסערה,  עד  בה   ארוכות  להתבונן 

ואת הלב. היא   . הקשת מושכת את2כראוי.   העין 
וצוסס ביותר,  הנצרך  גונית  היקום  על  סוככת  רתה 

 לגשמים. 
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במערבא,  "  :גמראה  בהמשך עלה  משום לייטי 
לקשתאדמחזי   דסגיד  המנהג   כמאן  את  )פסלו 

כסגידה    "יבא תיחשב  שההשתחוויה  מחשש 
עצמה(.  מברך.   לקשת  ודאי  ברוכי  מאי   אבל 

פפא.  מברך... רב  ונאמן    ..אמר  הברית  זוכר  ברוך 
 ". בבריתו וקיים במאמרו

שלישית   כאמור, .  הסתכלות   איסור   –תקנה 
המי   עלייב  ת מתח קששרואה את  אך   יה.בברכה 

נחשבת כגילוי שכינה, יש בהסתכלות   אם הקשת
במעמד    הב משה  מימי  עוד  שהרי  זלזול,  משום 

בעת מורגלים  אנו  הסנה   פנינו  את  להסתיר 
השכינה.  על    3התגלות  לברך  חכמים  קבעו  לכן 

ממושכת.  ובצורה  בעיון  בה  להביט  מבלי  הקשת 

למד  וכ חך  במסכת  המשנה  גה גירבי אבא מדברי 
  :א ע"א(י)

לו            ראוי  דברים  בארבעה  המסתכל  כל 
לעולם בא  לא  על  ......כאילו  חס  שלא  וכל 

ז  ט)  ראוי לו שלא בא לעולם...   -כבוד קונו  
א   ,ע"א( אבא  רבי  היא?  זה מאי    מר: 

בקשת  הקשת  :דכתיב  , המסתכל   ...כמראה 
מר הוא  סביב  הנגה  מראה  דמות כן  אה 

 .ה'כבוד 

בהלכך  דומה  ב הסומשנאמר  רבי "  :הגיך  דרש 
כל  לקיש:  דריש  מתורגמניה  נחמני,  ברבי  יהודה 
בקשת,   כהות:  עיניו  דברים  בשלושה  המסתכל 

 4."ובנשיא, ובכהנים

ב  ההלכה  התקנות  .  פוסקים סיכום  שלוש 

כגילוי    ,העוקבות הקשת  ראיית  על  המתבססות 
, רכ"ט(  או"ח)ערוך השולחן    בספרנה, סוכמו  שכי
ההלכה  כם  יכדרכו סש כזכוא  עםאת  ל מהלכי ר 

   תב:הגמרא הקשורים. וכ

קשת.  במרו חז"ל שאסור להסתכל הרבה  או
הסתכלות   ולא  מותר  בעלמא  ראייה  ורק 
יתירה. ועל זה אמרו כל שלא חס על כבוד  

לעולם   בא  שלא  לו  ראוי  רפ"ב )קונו 
, דכתיב כמראה הקשת דמות כבוד  (דחגיגה

הקשת   כשרואה  פניו  על  ליפול  ואסור  ה'. 

 
ִכי א    אֶמרּי  וַ "  : (ו: )ג  מדנו בפרשת שמותל  כך  3 ֹלֵהי  -ָאנ 

א   א  -ָאִביָך  ָרָהם  ַאב  ֵוא-ֹלֵהי  ָחק  ִיצ  ב-ֹלֵהי  ק  ַיע   , ֹלֵהי 
 ". ֹלִהים-ָהא    ֶאל  יט ּבִ א ֵמהַ ָירֵ   י ּכִ   ָניוּפָ   הׁשֶ מ    רּתֵ ס  ּיַ וַ 

לשלו נראה    4 המשותף  ים ובייקטאה  תש שהמכנה 
בהםשא להסתכל  הקשור    ין  השכינה  גילוי  הוא 
נשיא  .הםב ביחזקאל.  שנכתב  כפי  ישראל,    הקשת 

מתוך שנמשח בשמו של הקב"ה שכינה שורה עליו. 
הנים, שנשאו ידיהם במקדש והזכירו את השם  והכ

 המפורש בברכתם. 

כמשם  משו לקשדנראה  ברכות )ת  תחווה 

בקע"א(  טנ והמסתכל  כהות  .  עיניו  שת 
 .(שם)

   זכורה של הקשת בספר בראשית ד. א 

בפרשת   מוזכרת  כאות   נח, הקשת  המבול,  לאחר 
ש הארץלכך  על  מבול  עוד  יהיה  ּתִ קַ   ֶאת"  :לא    י ׁש 

א  ָעָנןּבֶ   יּתִ ָנתַ  ל  ָתה  ָהי   .ָהָאֶרץ  ֵביןּו  יִניּבֵ   ִריתּב    תֹוו 
ָהָיה   הַ   ַעלָעָנן    ינִ נ  עַ ּב  ו  ָתה  א  ִנר  ו   . ָעָנןּבֶ   תֶּקׁשֶ ָהָאֶרץ 
ָזַכר     ׁש ֶנפֶ   לּכָ   ֵביןּו  ֵביֵניֶכםּו  יִני ּבֵ   רׁשֶ א    ִריִתיּב    ֶאת  יּתִ ו 

ֹלא  רָּבׂשָ   ָכלּב    הּיָ חַ  ֶיה ע  ו  מַ   ִיםּמַ הַ   ד ֹוִיה   ֵחתׁשַ ל    לּבּול 
 " .(טו-גבר' ט:י) "רָּבׂשָ  לּכָ 

ללמו עלינו  הקשתמה  מראיית  פי    ד  על 

נח?  ית בפרשת  שתי    ונמצאזה    רשבהק אורה 
  :תאבחנות משלימו

ראשונה   התגלתה    –אבחנה  לא  הקשת 
צדיקים  של  מבהירה הגמרא  ירושלמי  ב.  בדורות 

צשבדורו של  היתיהם  לא  הקשת ידיקים    תה 
הקשת   שהופעת  להסיק  ניתן  מכאן  מתגלית. 
מלמד הקשת  הופעת  הדור.  בני  על    תמקטרגת 

טחת הב  שהדור הנוכחי ממשיך להתקיים רק בגלל
 5. מעשיול צדקת ולא בגל ,הקב"ה

האלה   רש"י    גם  מצינוכדברים  של  בפירושו 
  ר ׁשֶ א    ִריתּב  הַ   תֹוז את א  ֹלִהים-א    אֶמרּי  וַ "  :יב:ט  'לבר
ִני ֵתן    א    ר ׁשֶ א    ה ּיָ חַ   ׁשֶנפֶ   לּכָ   ֵבין ּו  ֵביֵניֶכםּו  יִניּבֵ נ 

ר ת  םכֶ ּת  אִ  ד  נכתב    –ת עולם  רלד  "  . רש"י:"ָלם ֹוע  ל 
הו חסר,   שלא  דורות  ל צרכ שיש  לאות,  פי  ו 
היו   ם שצדיקי  קיהו מלך  , כמו דורו של חזגמורים 

 ."יהודה, ודורו של רבי שמעון בן יוחאי

ש  ומראה  ה   –יה  י נ אבחנה  בקשת  מסתכל 
דיבה  כמוציא  נחשב  ראיית  .  לאחר  בסיס  על 

בקרב   התפתחה  קטרוג,  של  כתופעה  הקשת 
סיבה האחרונים  לאיסור    הפוסקים   ל ענוספת 

הבאיסו  וברמד   יןאבקשת.    ותהסתכל ע  נובר 
להבימהחש השכינה,ש  בהתגלות  איסור    ט  אלא 

רעה. הנ שמועה  ולהפצת  לקטרוג  מחשש    ובע 
ה ד  6אדם   בחיי  ובאוהדברים  סעיף  ס"ג    :'בכלל 

ביותר.  " )בקשת(  בו  להסתכל  ומצאתי  ואסור 
נעלם ממני, שאין להגיד לחברו  בספר אחד שמו 

 7."מטעם מוציא דבה שיש קשת,

 
של  כל ימיו  "  : נו בירושלמי ברכות פ"ט ה"בי צוכך מ  5

 . "חאי לא נראתה הקשת בענן רבי שמעון בן יו
 . המאה הי"ח  ספרו של הרב אברהם דנציג, וילנא 6
שמָ   7 למי  מתייחס  אדם  חיי  הקשת  בעל  את  ראה 

מי שמפיץ    לאחר נ כאל  שעליו  רעה,  דרשו  שמועה 
)י  ממשלי  הפסוק  כַ "   : יח(  : דברי  ָאהׂשִ   הּסֶ מ  ֵתי ׂשִ   נ    פ 
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   חרת ה. הקשת בהסתכלות א 

ההת הק ייחסויושתי  להופעתת  הקשת    ודמות 
א על  ובספר זכורה  התבססו  בראשית  בספר 

היחזק ראיית  שכינהאל.  כגילוי  וראייתה    קשת 
עוון לאיסור    כמזכירת  כפי הביאו  בה,  להביט 

הפוסקים   רוב  שפסקו  וכפי  בשו"ע,  נפסק  שאכן 
 .האחרונים

חל שכבר  הרמסתבר  מהפוסקים  אשונים  ק 
כור שור,  יוסף ב  זו. רביה  מגישהסתייגו לחלוטין  

רואה גם הוא    8,הפשטעל דרך  י הפרשנים  מראשונ
כג הקשת  שכינהאת  מהאוסרים    , ילוי  בשונה  אך 

מ הוא  בה  שהרי  להביט  בראייתה,  לשמוח  חייב 
שחייבים   למי  שכינתו  מגלה  היה  לא  הקב"ה 

   :בדינם. ואלה דבריו

בענן           נתתי  קשתי  יר  ,"את  שהם  אים לפי 
שיושחתו, להונת  וחרדים  אן  שלא  ם  ות 

לּו עוד,   כמו שעשה לקין שהיה ירא שמא ִיכ 
או לו  ונתן  כא ת..יהרג  וכן  י.  שהיו  ראים  ן 

להם   גדולנתן  אות  הוא  קשתי'  'את  ,  אות 
וכשהגשמים   ה'...  כבוד  דמות  הקשת  כי 

דמות  לפניהם  מביא  אני  כבוד,  -מתרבים 
דעתו   ואם  השכינה,  פני  שתקבלו 

לכ לא    להשחיתכם  כבודי  מראה  ם,  הייתי 
בין    דרך   שאין  לבוא  )בעת(  מלך  שונאיו 

 . שהם נזופים ממנו 

הרמב שאף  כך,  נראה  סבר  שראינו  "ם  כפי  שהרי 
אין להביט    לעיל  לאיסור  כלל  מתייחס  הוא 

 .בקשת

הרמב"ם  ושל  שור  הבכור  של  גישתם 
מהפו חלק  של  דעתם  על  גם  סקים  התקבלה 

הוא   שבהם  הבולט  אולי  משה  הרב  האחרונים. 
בספר הכהן,  כהןביכו"ו  כלפון  כלפון   9."רי    הרב 

מודע להלכה כפי שהיא מופיעה בשו"ע ואצל רוב  
האחרה להביט  שונים,  פוסקים  ראוי  אין  לפיה 

מד בפירוש  מסתייג  הוא  אך  אלהבקשת,  .  עות 
גם   ותה את הקשת, ולהרילדעתו יש לשמוח בראי

   :לאחרים כדי שישתתפו בשמחה

 
ִסיל  א ּוה  הּבָ דִ   ִצאֹומּו  רקֶ ׁשָ  הדברים  והובא  ,"כ  ו 

גם בשו"ע יו"ד סימן   על מת  שמועההפצת  ל  בקשר
 ת"ב. 

צרפת המאה    ,בעלי התוספותרבי יוסף בכור שור מ  8
 הי"ב. 

הרב משה כלפון הכהן היה רבה הראשי של ג'רבה    9  
של הראשונה  הכ'.    במחצית  החשוב  המאה  ספרו 

של כל מנהגי ג'רבה  נציקלופדיה א -  ביכורי כהן הוא 
ס פי  הק  דרעל  בחלק הא"ב.  מובא  הקשת  על    טע 

 או"ח באות ק'. 

פשוט   שהמנהג  מי  דכל  הקשת  פה  רואה 

זה.  יואו לחבר  חברור לאומ ומה    לברך על 
הח  )בספר  שכתוב שו"ע(  כף  ובספר  יים 

שת משום מוציא  דאין להגיד לחברו שיש ק 
נראה אינו  לע״ד  א   .דיבה,  נחנו  דאדרבא 

וברכה  ים  שמח  תודה  אשר  ונותנים  לה׳ 
להשחית   שלא  הזאת  הברית  כרת  בחסדו 

עוד.  עולמו  רב  את  דעת  נראה  ותינו  וכן 
נו  נים שתיקת הראשוסקים ודעבגמרא ובפו
זו.   עדועוד  ברכה  טפי  להגיד  דאדרבא  יף 

  ואחד השומע   כדי שכל אחד הרואה  תולזול
כזאת   כי בראותם  ה׳.  אל  לשוב  לב  ישימו 

ו  העו יכירו  כי  קשה  ידעו  במצב  כולו  לם 
הוא. ברוך  וחסדיו  רחמיו  לולי  לכן    ונורא, 

 ד.לענ"ד יפה נהגו פה להגי

ותר תאימה י חינוכית המ-ה הלכתיתזו גישנראה ש
הסולדור סוכמה  שלכן  ונראה  שלנו,  בדרך    ה יגות 

בספר   הקשת  ברכת  בהלכות  גם  פניני "דומה 
ברכות  "הלכה )הלכות  מלמד  אליעזר  הרב    ,של 

טו י  פרק  דעתו  (.  הלכה  את  שציטט  לאחר 
כתב השו"ע  של  להיפך,  ":  האוסרת  אומרים  ויש 

ה את הקשת, כי  שאדרבה נכון לומר לחברו שירא
  -ם שבזכות הברית  לבני האדלהזכיר  לכך נועדה,  

את   מקיים  לתשובה,  ה'  ויתעוררו  וכך  העולם 
 ". נוהגים 

קשת ססגונית אחת, המעוררת מצינו אם כן  
גישות הלכתיו שונות למישלוש  שרואה אותה    ת 
 ומתחייב לברך עליה. 

 

 

 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי
 אתר המידע שלפיע גם בומולמדע, לתורה ו

 :בתבכתו אילן-אוניברסיטת בר
ha2ashttp://www1.biu.ac.il/par 
  dafshv@mail.biu.ac.ilשל הדף: ל"כתובת דוא

בוע  דף מדי שלקבל את הניתן לפנות לכתובת זו ו
 בדוא"ל.  

 ר אילןב אוניברסיטת -הדף השבועי   
 על קדושת העלון  יש לשמור
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