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פרשת 

נח
"זוכר הברית"

בסיום המבול כרת ה' ברית עם נח לאות כי לא יהיה עוד מבול על הארץ: 

"ַוֹּיאֶמר ֱא-ֹלִהים ֹזאת אֹות ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ָּכל ֶנֶפׁש ַחָּיה ֲאֶׁשר ִאְּתֶכם 

ְוָהָיה ְּבַעְנִני ָעָנן ַעל  ְוָהְיָתה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץ:  ְלֹדֹרת עֹוָלם: ֶאת ַקְׁשִּתי ָנַתִּתי ֶּבָעָנן 

ָהָאֶרץ ְוִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת ֶּבָעָנן: ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתיְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ָּכל ֶנֶפׁש ַחָּיה ְּבָכל ָּבָׂשר 

ְוֹלא ִיְהֶיה עֹוד ַהַּמִים ְלַמּבּול ְלַׁשֵחת ָּכל ָּבָׂשר" (בראשית ט', יב-טו)

בעקבות ברית זו, אומרת הגמרא שיש לברך על ראיית הקשת: "הרואה את הקשת בענן... 

וקיים  בבריתו  "ונאמן  גם  להוסיף  יש  שם  אחרות  דעות  ולפי  הברית'",  זוכר  'ברוך  מברך 

במאמרו" (ברכות נט ע"א).1 

יש לשים לב, שהניסוח המופיע כאן, "ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי...", מופיע גם בהקשר של ברית 

ה' לעם ישראל לאחר הגלות: "ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתיְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת ְּבִריִתי 

ַאְבָרָהם ֶאְזֹּכר ְוָהָאֶרץ ֶאְזֹּכר" (ויקרא כ"ו, מב). מקבילה יחידאית זו במקרא מלמדת יסוד חשוב 

עצמה,  בפני  עומדת  אינה  ישראל  עם  ִעם  ה'  ברית  ישראל:  במחשבת  ביותר  ומרכזי 

אלא מהווה המשך לבריתו עם תבל ומלואה! הברית עם כל יושבי תבל היא בסיסית, 

 - זו  לברית  נוספת  קומה  היא  ישראל  עם  ִעם  הברית  מיושב.  עולם  בניית  ומאפשרת 

הדורשת ומאפשרת לא רק את יישוב העולם, אלא את תיקונו.

אחת מהברכות הייחודיות במוסף של ראש השנה היא ברכת זיכרונות. הברכה משלבת 

בין אופיו האוניברסלי של היום ובין אופיו הישראלי, המסמלים את הבריתות שהוזכרו: 

"ַאָּתה זֹוֵכר ַמֲעֵׂשה עֹוָלם ּופֹוֵקד ָּכל ְיצּוֵרי ֶקֶדם... ֶזה ַהּיֹום ְּתִחַּלת ַמֲעֶׂשיָך ִזָּכרֹון ְליֹום ִראׁשֹון 'ִּכי 

ֹחק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא ִמְׁשָּפט ֵלא-ֹלֵהי ַיֲעֹקב' (תהילים פ"א, ה). ְוַעל ַהְּמִדינֹות ּבֹו ֵיָאֵמר ֵאיזֹו ַלֶחֶרב ְוֵאיזֹו 

ַלָּׁשלֹום ֵאיזֹו ָלָרָעב ְוֵאיזֹו ָלֹּׂשַבע ּוְבִרּיֹות ּבֹו ִיָּפֵקדּו ְלַהְזִּכיָרם ְלַחִּיים ְוַלָּמֶות..."

ראש השנה הוא יום הדין של האנושות כולה, אך דבר זה נגלה לעולם רק בתורת ישראל. 

לאחר שניתנה התורה, הגילוי מאפשר לכל יושבי תבל להתכונן ליום הדין, אם רק ירצו בכך.

וכך נפסק להלכה: רמב"ם, הלכות ברכות פ"י, הט"ז; שולחן ערוך, אורח חיים רכ"ט, א.    .1
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התפילה ממשיכה בתיאור של זכירת נח:

"ְוַגם ֶאת נַֹח ְּבַאֲהָבה ָזַכְרָּת, ַוִּתְפְקֵדהּו ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים ַּבֲהִביֲאָך ֶאת ֵמי ַהַּמּבּול ְלַׁשֵחת ָּכל ָּבָׂשר 

ִמְּפֵני רַֹע ַמַעְלֵליֶהם, ַעל ֵּכן ִזְכרֹונֹו ָּבא ְלָפֶניָך ה' ֱא-לֵֹהינּו - ְלַהְרּבֹות ַזְרעֹו ְּכַעְפרֹות ֵּתֵבל ְוֶצֱאָצָאיו 

ְּכחֹול ַהָּים."

ויעקב!2  יצחק  לנח אלא לאברהם,  נאמרה  לא  וכחול הים"  זרעו כעפר  "להרבות  הברכה 

השכר  חשוב:  יסוד  ללמדנו  כדי  זה  בניסוח  במכוון  משתמשת  זיכרונות  שברכת  נראה 

שהובטח לעם ישראל אינו בלעדי לו, והוא יכול להתממש אצל כל יושבי תבל. דבר זה 

יקרה כשעם ישראל ימלא את ייעודו ויהיה "ַמְמֶלֶכת ֹּכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש" (שמות י"ט, ו), וכשכל 

הגויים ילמדו ממנו: "ְוָהְלכּו ַעִּמים ַרִּבים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה' ֶאל ֵּבית ֱא-ֹלֵהי ַיֲעֹקב ְוֹיֵרנּו 

ייחודו של עם  ג).  (ישעיהו ב',  ִם"  ִמירּוָׁשלִָ ּוְדַבר ה'  ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה  ִּכי  ְּבֹאְרֹחָתיו  ְוֵנְלָכה  ִמְּדָרָכיו 

ישראל הוא בהיותו מוביל את האנושות, ולא בהיותו רכיב מנותק ממנה.

ברכת זיכרונות מביאה זה לצד זה את זיכרונו של נח ואת זיכרונו של עם ישראל. זכירת 

שתי הבריתות יחד קושרת ביניהן, ומבהירה שאין האחת מתקיימת בלי חברתה. כשם 

שהעולם לא יכול להתקיים ללא ישראל וללא תורה3 כך גם זכות הקיום של עם ישראל 

אינה עצמאית, אלא כחלק מהעולם כולו. 

לסיום נזכיר, שבספרות החסידות מצאו רמז יפה לשילוב תורת ישראל עם הערכים של 

בני נח בניסוח "כתר יתנו לך": כת"ר בגימטרייה הוא 620, דהיינו חיבור של תרי"ג מצוות 

יחד עם שבע מצוות של בני נח. במילים אחרות, החיבור של תורת ישראל עם הערכים 

הבסיסיים של אומות העולם הוא היסוד של "כתר מלכות".

ראו בראשית י"ג, טז; כ"ב, יז; כ"ח, יד; ל"ב, יג.    .2
ראו רש"י בראשית א', לא.   .3


