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 בס"ד
 זכרונות

 הרב מואיז נבון 
 

  בבלי מסכת ראש השנה דף לד עמוד בתלמוד 
  -אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות. מלכיות אמר רבה, אמר הקדוש ברוך הוא: 

ְמִליכּוִניכדי  תַּ  . בשופר - כדי שיבא לפני זכרוניכם לטובה, ובמה  -עליכם, זכרונות  שֶׁ
 

  בבלי מסכת ברכות דף כט עמוד אתלמוד 
כנגד תשעה אזכרות  : קרטיגניןדראש השנה כנגד מי? אמר רבי יצחק דמן ]ברכות מוסף[ הני תשע 

 . וחנה, דאמר מר: בראש השנה נפקדה שרה רחל שאמרה חנה בתפלתה]שם השם[ 
 

  מסכת ראש השנה פרק ד משנה ומשנה 
 ...מלכיות מעשרה זכרונות מעשרה שופרות  אין פוחתין מעשרה

  תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף לב עמוד א
 .... נברא העולםכנגד עשרה מאמרות שבהן רבי יוחנן אמר: ... גמרא. הני עשרה מלכיות כנגד מי? 

 
R. Soloveitchik, Halakhic Man, p.110-117 
Repentance, …, is an act of creation – self-creation. 
 

 ~ זכרונות  ניתוח~
 

ה  תָּ ם. אַּ דֶׁ ל ְיצּוֵרי קֶׁ ם ּופֹוֵקד כָּ ֲעֵשה עֹולָּ ה  ... זֹוֵכר מַּ ר ְישּועָּ ִתְפְקֵדהּו ִבְדבַּ . וַּ ְרתָּ כַּ ה זָּ ֲהבָּ ת ֹנחַּ ְבאַּ ְוגַּם אֶׁ
ֲחִמים ת ֵמיְורַּ ֲהִביֲאָך אֶׁ נֶׁ   , בַּ א ְלפָּ ל ֵכן ִזְכרֹונֹו בָּ ם. עַּ ְלֵליהֶׁ עַּ ר ִמְפֵני רֹועַּ מַּ שָּ ל בָּ ֵחת כָּ בּול ְלשַּ מַּ ה  הַּ יָך ְיהֹוָּ

יָּם יו ְכחֹול הַּ אָּ ֱאצָּ ְפרֹות ֵתֵבל ְוצֶׁ ְרעֹו ְכעַּ ְרבֹות זַּ  .ֱאֹלֵהינּו, ְלהַּ
 

תּוב  כָּ ֶתָך, כַּ תֹורָּ  בְּ
 

כֹּר .1 זְּ יִּ ֲעֵבר ֱאֹלִהים רּוחַּ   וַּ יַּ ה, וַּ ֵתבָּ ר ִאתֹו בַּ ה, ֲאשֶׁ ְבֵהמָּ ל הַּ ת כָּ יָּה, ְואֶׁ חַּ ל הַּ , ְוֵאת כָּ ת ֹנחַּ ֱאֹלִהים אֶׁ
ִים מָּ יָֹּשכּו הַּ ץ וַּ רֶׁ אָּ ל הָּ  :עַּ

 
ם,  .2 תָּ ֲאקָּ ת נַּ ע ֱאֹלִהים אֶׁ ִיְשמַּ ר, וַּ ֱאמַּ כֹורְונֶׁ זְּ יִּ ת ִיצְ  וַּ ם אֶׁ הָּ ְברָּ ת אַּ ת ְבִריתֹו, אֶׁ ת ֱאֹלִהים אֶׁ ק ְואֶׁ חָּ

 :יֲַּעֹקב
 

ר,  .3 ֱאמַּ יְונֶׁ תִּ רְּ כַּ זָּ ְזכֹור,   וְּ ם אֶׁ הָּ ְברָּ ת ְבִריִתי אַּ ף אֶׁ ק, ְואַּ ת ְבִריִתי ִיְצחָּ ף אֶׁ ת ְבִריִתי יֲַּעקֹוב, ְואַּ אֶׁ
ְזכֹור ץ אֶׁ רֶׁ אָּ  :ְוהָּ

 
תּוב ֵלאמֹּר,   ָך כָּ שְּ דְּ ֵרי קָּ בְּ דִּ  ּובְּ

 
ה ֵזֶכר .1 חּום ְיהֹוָּ ּנּון ְורַּ יו, חַּ ה ְלִנְפְלֹאתָּ שָּ  :עָּ

 
יו,  .2 ן ִליֵראָּ תַּ ף נָּ רֶׁ ר, טֶׁ ֱאמַּ כֹּרְונֶׁ זְּ ם ְבִריתֹו יִּ  :ְלעֹולָּ

 
ר,  .3 ֱאמַּ כֹּרְונֶׁ זְּ יִּ יו  וַּ דָּ ֵחם ְכֹרב ֲחסָּ ִיּנָּ ם ְבִריתֹו, וַּ הֶׁ  :לָּ

 
תּוב ֵלאמֹּר,   ים כָּ יאִּ בִּ נְּ ֶדיָך הַּ ֵדי ֲעבָּ ל יְּ עַּ  וְּ

 
ה .1 ר ְיהֹוָּ מַּ ִים ֵלאֹמר, ֹכה אָּ לַּ ְזֵני ְירּושָּ אתָּ ְבאָּ רָּ לֹוְך ְוקָּ י הָּ תִּ רְּ כַּ ת    זָּ ֲהבַּ ִיְך, אַּ ד ְנעּורַּ סֶׁ ְך חֶׁ לָּ

ה ץ לֹא ְזרּועָּ רֶׁ ר, ְבאֶׁ ִמְדבָּ י בַּ ֲחרַּ ְכֵתְך אַּ ִיְך, לֶׁ  :ְכלּולֹותָּ
 

ר,  .2 ֱאמַּ יְונֶׁ תִּ רְּ כַּ זָּ ם  וְּ ְך ְבִרית עֹולָּ ֲהִקימֹוִתי לָּ ִיְך, וַּ ְך ִביֵמי ְנעּורָּ ת ְבִריִתי אֹותָּ  :ֲאִני אֶׁ
 

ר ֲהֵבן יִַּקיר ִלי אֶׁ  .3 ֱאמַּ ְבִרי בֹו ְונֶׁ ֲעשּוִעים, ִכי ִמֵדי דַּ ד שַּ ִים, ִאם יֶׁלֶׁ ֶרנּוְפרַּ כְּ כֹור ֶאזְּ מּו   זָּ ל ֵכן הָּ עֹוד, עַּ
ה ּנּו ְנֻאם ְיהֹוָּ ֲחמֶׁ ֵחם ֲארַּ י לֹו, רַּ  :ֵמעַּ

 
 

י .10 ִּ֥ תִּ רְּ כַּ ָֽ זָּ ים וְּ אֹלִהֶ֖ ם ֵלִֽ ֶ֛ הֶׁ ְה֥יֹות לָּ ם ִלִֽ ּגֹוִיִ֗ ִים ְלֵעיֵנִ֣י הַּ ַ֜ ץ ִמְצרַּ רֶׁ ֩ם ֵמאֶֶׁ֨ אִתי־ֹאתָּ ר הֹוֵצִֽ ִ֣ אֹשִנִ֑ים ֲאשֶׁ ית ִרִֽ ם ְבִרִ֣ ֶ֖ הֶׁ י  לָּ  . ְייָּ ֲאִנ֥
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 ~ פסוקי תורה ~ 
 

1.  , ת ֹנחַּ ִיְזֹכר ֱאֹלִהים אֶׁ  ... וַּ
 

  בבלי מסכת סנהדרין דף קח עמוד אתלמוד 
]נח איש צדיק תמים היה בדרתיו[ אמר רבי יוחנן: בדורותיו, ולא בדורות אחרים, אלה תולדות נח 

 וריש לקיש אמר: בדורותיו, כל שכן בדורות אחרים. 
 

  תמימה הערות בראשית פרק ו הערה טותורה 
, וי"ל דר"י לשיטתיה  ולא נתבאר מי דחקו לר' יוחנן לפרש לגנאי בעוד שאפשר לפרש לשבח... 

שלא האמין במבול ולכן לא בא אל התבה כל זמן שלא   דנח מחוסר אמנה היהבמ"ר אמר שם 
א"כ לדידיה באמת לא היתה בו שלמות האמונה כמו בצדיקים   , יעוי"ש דלמד כן,שטף המבול

היה בדורותיו, ולכן הסיב הלשון בדורותיו ולא בדורות   זולתו, וא"כ קשה הלשון צדיק תמים
ודע   -אחרים להורות בזה על מניעת שלמות צדקתו, וע"ע מש"כ לקמן פסוק ט"ז אות כ"ב.  

, שכן כתב שם, וגם את  לגנאיהכריע כמ"ד בדרותיו  ,כפי הנראה ,למוסף דר"ה דמסדר התפלה 
את מי המבול לשחת כל בשר מפני  בהביאך  בדבר ישועה ורחמיםזכרת ותפקדהו  באהבה נח 

]כי אם    אינו מבואר על מה סובב ונמשך  "על כן"רוע מעלליהם על כן זכרונו בא לפניך, והלשון 
יתפרש הלשון    לגנאי, אמנם אם מכוין להדרשא בדורותיו [מ.נ. – צדיק למה להשם לרחם הוא 

הקדוש ברוך הוא  והענין שנח בזכות עצמו לא היה כדאי להפקד בדבר ישועה, ורק כשזכר 
, ומוסב לפי"ז הלשון על  צדיקמעשיהם הרעים של אנשי דורו זכר אותו לטובה, שלעומתם היה 

 .... מעלליהםכן אל הלשון מפני רוע 
 

ע  .2 ִיְשמַּ ת וַּ םֱאֹלִהים אֶׁ תָּ ֲאקָּ ת נַּ ִיְזכֹור ֱאֹלִהים אֶׁ יתֹו, וַּ רִּ ת  , בְּ ת  אֶׁ ק ְואֶׁ ת ִיְצחָּ ם אֶׁ הָּ ְברָּ  :יֲַּעֹקב אַּ
 

  טוב )בובר( שמות פרשת שמות פרק ב פסוק כדשכל 
וישמע אלהים את נאקתם ויזכור אלהים את בריתו את אברהם. כענין שנא' ביום ההוא כרת ה'  
את אברהם ברית לאמר )בראשית טו יח(. וביצחק כתיב ואת בריתי אקים את יצחק וגו' )שם יז  

כא(. וביעקב כתיב אשר כרת את אברהם ושבועתו ליצחק ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית  
מתוך מלמד שאין הקדוש ברוך הוא פוקד את ישראל לגדולה אלא טז טז יז(,  עולם וגו' )דה"א

, וכה"א כי ידין ה' )את( עמו ]ועל עבדיו יתנחם[ כי יראה כי אזלת יד )דברים לב לו(, וכן  דוחק גדול
 לעתיד, דכתיב עת צרה היא ליעקב וממנה יושע )ירמיה ל ז(:

 
David Birnbaum, God and Evil, p.143, 145 
A spectrum of viewpoints exists regarding the level and frequency of the Deity’s intervention.  
Most would agree that intervention is in an inverse relationship to man’s freedom; i.e., the more 
intervention, the less freedom. … The Divine intervened in all His majesty to remove Israel from 
the slavery of Egypt.  Should mankind become enslaved beyond an unknown threshold, [God 
could intervene] regardless to the damage to human freedom.  For freedom is of limited value 
if there are no living players left to practice. 

 
ְרִתי  .3 כַּ ְזכֹור, ְוזָּ ם אֶׁ הָּ ְברָּ ת ְבִריִתי אַּ ף אֶׁ ק, ְואַּ ת ְבִריִתי ִיְצחָּ ף אֶׁ ת ְבִריִתי יֲַּעקֹוב, ְואַּ כֹוראֶׁ ֶרץ ֶאזְּ אָּ הָּ  :וְּ

 

 ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצות שבתורה:  -כט :מדרש תנאים לדברים יב
 

ם  - פרשת בחקותי פרק כוויקרא  ם זֹאת ִבְהיֹותָּ ף ּגַּ ֵביֶהם)מד( ְואַּ ֶאֶרץ אֹּיְּ ְסִתים ְולֹא   בְּ לֹא ְמאַּ
ְלִתים   םְגעַּ ֹּלתָּ כַּ ֵפר ְבִריִתי לְּ ק   ְלהָּ ם ִכי ֲאִני ְיקֹוָּ םִאתָּ  :ֱאֹלֵהיהֶׁ

 
 כתובים ~ פסוקי ~ 

 
ה  .1 שָּ ר עָּ יוֵזכֶׁ אֹּתָּ לְּ פְּ נִּ ק: לְּ חּום ְיקֹוָּ ּנּון ְורַּ  )תהלים קיא:ד(  חַּ

 
 "ם תהלים פרק קיא  מלבי

)ד( זכר עשה לנפלאותיו, אמנם הנפלאות שהם למעלה מדרך הטבע לא יעשם ה' תמיד, 
להודיע לבני האדם גבורותיו, וזה זכרו   רק בעת מן העתים לפי הצורךולא ישנה את הטבע 

, וע"כ לא יעשם שע"י הנפלאות יזכרו שהוא הבורא והוא היכול לשנות את הבריאהלדור, 
וזה יעשה מצד שהוא חנון  יזכרו נפלאותיו א"צ עוד להם, תמיד אחר שהם רק לזכר, וכל ש

, ר"ל אם מצד החנינה כמו שעשה להאבות שמצאו חן בעיניו, אם מצד הרחמים  ורחום
 מצד שרחם על ענים וצרתם: יציאת מצריםכמו שעשה בעת 
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ם ְבִריתֹו: .2 יו ִיְזֹכר ְלעֹולָּ ן ִליֵראָּ תַּ ף נָּ רֶׁ  )תהלים קיא:ה(  טֶׁ
  

  עזרא תהלים פרק קיא פסוק האבן 
יזכור לעולם בריתו הוא ברית בין  "כמו הטריפני, טעם  "וינצלו את מצרים" דבר  -)ה( טרף 

 : ברכוש גדולהבתרים ושם כתיב ואחרי כן יצאו 
 

  המכוון תכלית הממון רכוש שאין יודה  כרחו על  משכיל  כל - ( לך לך)  והקבלה הכתב
 ...אחריו ממון הרווחת בשביל ועבדות ענוי תחלה לסבול איש  היתרצה  כי, בשעבוד

  בכל, כפשטן שהדברים ואף, שמענו זו שתים אלקים דבר  אחת כי לומר אנו ומוכרחים
 .  בשעבוד המכוון  תכלית היה  נפשי רכוש כי  ספק  אין זאת

 
R. Soloveitchik, Abraham’s Journey, p.156-7 
Rekhush Gadol does not mean a few silver cups borrowed from the Egyptians.  It was not gold, 
not silver, not cloth, but a spiritual treasure: the experience of suffering: both suffering, on the 
one hand, and resistance, tenacity, and heroic strength on the other.  

 
ִיְזֹכר .3 ם וַּ הֶׁ ֵחם ְבִריתֹו לָּ ִיּנָּ יו ְכֹרב  וַּ דָּ  )תהלים קו:מה(  :ֲחסָּ

 

 מו תוכחה כהקשר 
  

  פרק קותהלים 
ְכרּו יָך לֹא זָּ ִים לֹא ִהְשִכילּו ִנְפְלאֹותֶׁ ְענּו: )ז( ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצרַּ ֱעִוינּו ִהְרשָּ אנּו ִעם ֲאבֹוֵתינּו הֶׁ טָּ ת ֹרב   )ו( חָּ אֶׁ

יָך  דֶׁ יְַּמרּו ֲחסָּ יֹוִשיֵעם וַּ ל יָּם ְביַּם סּוף: )ח( וַּ ן עַּ עַּ מַּ מֹולְּ תֹו:  שְּ ת ְּגבּורָּ  ְלהֹוִדיעַּ אֶׁ
 קו  פרק תהלים 

ם: )  ת יָּדָּ חַּ ְנעּו תַּ ִיכָּ ם וַּ צּום אֹוְיֵביהֶׁ ִיְלחָּ ם: )מב( וַּ ם ֹשְנֵאיהֶׁ הֶׁ ִיְמְשלּו בָּ ִיְתֵנם ְביַּד ּגֹוִים וַּ ִמים  )מא( וַּ מג( ְפעָּ
ת  ְמעֹו אֶׁ ם ְבשָּ הֶׁ ר לָּ צַּ יְַּרא בַּ ם: )מד( וַּ ֲעֹונָּ יָֹּמכּו בַּ ם וַּ תָּ ֲעצָּ ה יְַּמרּו בַּ בֹות יִַּציֵלם ְוֵהמָּ ם: )מהרַּ תָּ ִיְזֹכר  ( ִרּנָּ וַּ

ֵחם ְכֹרב  ִיּנָּ ם ְבִריתֹו וַּ הֶׁ יולָּ דָּ  : ֲחסָּ
 

 ~   נביאים~ פסוקי 
 

ִיְך  .1 ת ְכלּוֹלתָּ ֲהבַּ ִיְך אַּ ד ְנעּורַּ סֶׁ ְך חֶׁ ְרִתי לָּ כַּ ק זָּ ר ְיקֹוָּ מַּ ִם ֵלאֹמר ֹכה אָּ לַּ ְזֵני ְירּושָּ אתָּ ְבאָּ רָּ ֹלְך ְוקָּ הָּ
י  ֲחרַּ ְכֵתְך אַּ ה:לֶׁ ץ לֹא ְזרּועָּ רֶׁ ר ְבאֶׁ ִמְדבָּ  )ירמיה ב:ב(  בַּ

 
  "ק ירמיהו פרק ב פסוק ברד

 והקב"ה נדמה לחתן: מתן תורהכי כנסת ישראל נדמת לכלה ביום  ,ופי' כלולותיך שם מן כלה
 

 , סיכום פרק ב', דף י"גה, ירמי)פירוש מנחם בולה(  המקראדעת 
כפית הטובה של ישראל שעזבו את ה', ב( עבודה זרה ... ג( בגידת   א( בפרשה חמש פסקאות:

 .תועילישראל בה', ד( אל להם לישראל לבקש עזרה מעמים זרים, ה( פניה בעת צרה בלבד לא  
 

ְרִתי וְ  .2 כַּ ְך זָּ ֲהִקמֹוִתי לָּ ִיְך וַּ ְך ִביֵמי ְנעּורָּ ת ְבִריִתי אֹותָּ ית עֹולָּםֲאִני אֶׁ רִּ  (ס:טז  יחזקאל) :בְּ
 

  סג-סג, נט  -פרק טז פסוק נט יחזקאל 
ר  ִשית ֲאשֶׁ ר עָּ ֲאשֶׁ ְך כַּ ִשיִתי אֹותָּ י ְיקִֹוק ְועָּ ר ֲאֹדנָּ מַּ ֵפר )נט( ִכי ֹכה אָּ הָּ ה לְּ לָּ ית אָּ זִּ יתבָּ רִּ ְרִתי: )ס( בְּ כַּ   ְוזָּ

ם:  [זכרתי בכל זאתש ]הכוונה: ְך ְבִרית עֹולָּ ֲהִקמֹוִתי לָּ ִיְך וַּ ְך ִביֵמי ְנעּורָּ ת ְבִריִתי אֹותָּ )סא(  ֲאִני אֶׁ
ִת  תַּ ּנֹות ִמֵמְך ְונָּ ְקטַּ ל הַּ ְּגֹדלֹות ִמֵמְך אֶׁ ִיְך הַּ ת ֲאחֹותַּ ְחֵתְך אֶׁ ְמְת ְבקַּ ִיְך ְוִנְכלַּ כַּ ת ְדרָּ ְרְת אֶׁ כַּ ְך  ְוזָּ ן לָּ ְתהֶׁ י אֶׁ

נֹות  יֵתְךְלבָּ רִּ בְּ ֹּא מִּ ל :  כל זה אעשה לך לא מכח בריתי אתך, שהרי לא קימת אותה[ ]דעת מקרא:  וְּ
ק: )סג(  ְת ִכי ֲאִני ְיקֹוָּ עַּ ְך ְויָּדַּ ת ְבִריִתי ִאתָּ ֲהִקימֹוִתי ֲאִני אֶׁ תְּ )סב( וַּ בֹּשְּ י וָּ רִּ כְּ זְּ ן תִּ עַּ מַּ ְך עֹוד   לְּ ֶיה לָּ הְּ ֹּא יִּ ל וְּ

חֹון  תְּ י ְיקִֹוק: ס ֶפה פִּ ִשית ְנֻאם ֲאֹדנָּ ר עָּ ל ֲאשֶׁ ְך ְלכָּ ְפִרי לָּ ֵתְך ְבכַּ   ִמְפֵני ְכִלמָּ
 

 ק"ה', דף יז, סיכום פרק יחזקאל(, יחיאל צבי מושקוביץהמקרא )פירוש דעת 
מקוצרת ומבוררת ... זכירת החטאים והבושה הבאה בגללם  ת... כאן סקירה היסטורי 

המקים בריתו אף למפירי די ה', הדגשת חס  –כדי שישמשו אות אזהרה בעתיד.  ולבסוף 
... אין רצונו של הקב"ה למצות את הדין  לעיני הגויים  ֵהֵחלבריתו למען שמו הגדול לבלתי 

הוא דורש ממנו  מו בגוים, אבל עם עמו, ולפיכך הוא גואל אותו שלא יוסיף לחלל את ש
 כדי שיוכל לחתור לעתיד טוב יותר.  שיזכור את העבר
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ד  ֲהֵבן  .3 ִים ִאם יֶׁלֶׁ ְפרַּ ֲעֻשִעים יִַּקיר ִלי אֶׁ י לֹו  שַּ מּו ֵמעַּ ל ֵכן הָּ ּנּו עֹוד עַּ ְזְכרֶׁ ֹכר אֶׁ ְבִרי בֹו זָּ ִכי ִמֵדי דַּ
ק:  ּנּו ְנֻאם ְיקֹוָּ ֲחמֶׁ ֵחם ֲארַּ    יט( :ירמיהו לא)רַּ

 
  פרק לאירמיהו 

ְמרּוִרים  ע ְנִהי ְבִכי תַּ ה ִנְשמָּ מָּ ק קֹול ְברָּ ר ְיקֹוָּ מַּ ֵחל)יד( ֹכה אָּ ֶניהָּ  רָּ ל בָּ ה עַּ כָּ בַּ יהָּ   מְּ נֶׁ ל בָּ ֵחם עַּ ה ְלִהּנָּ ֵמֲאנָּ
ֵתְך ְנאֻ  ר ִלְפֻעלָּ כָּ ה ִכי ֵיש שָּ ִיְך ִמִדְמעָּ ִכי ְוֵעינַּ ק ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמבֶׁ ר ְיקֹוָּ מַּ ּנּו: ס )טו( ֹכה אָּ בּו  ִכי ֵאינֶׁ ק ְושָּ ם ְיקֹוָּ

ִני בּו בָּ ק ְושָּ ֲחִריֵתְך ְנֻאם ְיקֹוָּ ה ְלאַּ ץ אֹוֵיב: )טז( ְוֵיש ִתְקוָּ רֶׁ ם: ס )יז( ֵמאֶׁ ם  ם ִלְגבּולָּ יִּ רַּ י ֶאפְּ תִּ עְּ מַּ מֹועַּ שָּ שָּ
ֲחֵר  י אַּ י: )יח( כִּ ק ֱאֹלהָּ קֹוָּ ה יְּ תָּ י אַּ ה כִּ שּובָּ אָּ י וְּ יֵבנִּ ד ֲהשִּ ֹּא ֻלמָּ ֵעֶגל ל ֵסר כְּ ּוָּ אִּ י וָּ נִּ תַּ רְּ סַּ נֹוֵדד יִּ תְּ י  מִּ י שּובִּ

גַּ  י וְּ תִּ ל יֵָּרְך בֹּשְּ י עַּ תִּ קְּ פַּ י סָּ עִּ דְּ ּוָּ ֲחֵרי הִּ אַּ י וְּ תִּ מְּ חַּ ינִּ עּורָּ ת נְּ פַּ י ֶחרְּ אתִּ י נָּשָּ י כִּ תִּ מְּ לַּ כְּ ֲהֵבן יִַּקיר ִלי  : )יט( ם נִּ
ּנ ֲחמֶׁ ֵחם ֲארַּ י לֹו רַּ מּו ֵמעַּ ל ֵכן הָּ ּנּו עֹוד עַּ ְזְכרֶׁ ֹכר אֶׁ ְבִרי בֹו זָּ ֲעֻשִעים ִכי ִמֵדי דַּ ד שַּ ִים ִאם יֶׁלֶׁ ְפרַּ ּו ְנֻאם  אֶׁ

ק  : ס ְיקֹוָּ
 

 ה לא:יט יהמקרא )פירוש מנחם בולה(, ירמדעת 
ֹכר ּנּו זָּ ְזְכרֶׁ ֵחם...  אזכרנו להיטיב עמו. -  אֶׁ ּנּו רַּ ֲחמֶׁ ... ואעשה מתוך רחמיםאציל אותו  – ֲארַּ

 , ולא אקפיד עוד על חטאיו שחטא.לפנים משורת הדיןעמו 
 

 אורות התשובה, י"ז:בר' קוק, 
ונתה, כ ה ואל תרוחאל  ,אל מהותה ,פצה של האומה בכללה לשוב אל ארצהחהתעוררות 

בבטויה של תורה:   רמוגבאמת אור של תשובה יש בה. באמת הדבר מתבטא בברור 
   ".אלהיך ' כי תשוב אל ה" "״ושבת עד ד׳ אלהיך

 
 ~ פסוק סיכום ~

 
ְרִתי  .10 כַּ ם ְוזָּ הֶׁ ּגֹוִים ִלְהיֹות לָּ ִים ְלֵעיֵני הַּ ץ ִמְצרַּ רֶׁ ם ֵמאֶׁ ר הֹוֵצאִתי ֹאתָּ ם ְבִרית ִראֹשִנים ֲאשֶׁ הֶׁ לָּ

ק:   ( פרשת בחקותי)ֵלאֹלִהים ֲאִני ְיקֹוָּ
 

  "ן ויקרא פרשת בחקותי פרק כורמב
שאזכור להם כן בין בארץ בין בחוצה לארץ בגלות   -  "וזכרתי להם ברית ראשונים" )מה( וטעם 

שלא   בעבור שמו הגדולהנרמזת כאן, וכן בכל הדורות. וזה טעם "לעיני הגוים", כי יעשה בהם 
. וכך אמרו רבותינו )תו"כ פרק ח  יתחלל בגוים ולא למענם, כי לא עשו תשובה ולא נתכפרו עונותם

בימי יון, לכלותם להפר בריתי אתם בימי המן, כי   י(, לא מאסתים בימי אספסינוס, ולא געלתים
 אני ה' אלהיהם בימי גוג ומגוג:

 
 ~ סיכום ~ 

 
 על הברית הוא לא רצוי כי: הסתמכות  

ֹבְשְת " -  גורם בושה - ן ִתְזְכִרי וָּ עַּ  )יחזקאל( "ְלמַּ
 "נאקתם"  – בא רק במצבי קיצון -

 
שאנו בנים  לעשות יותר כלפי חובות הברית ובכך להזכיר להשם הברית לעצמינו  את  אלא, מזכרים 

 לפנים משורת הדין. שפוט אותנו מבקשים שייקירים שמבינים שעלינו לקיים הברית אבל בינתיים 
 

 לטובהכדי שיבא לפני זכרוניכם  -זכרונות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 פסוקי נביאים  פסוקי כתובים פסוקי תורה  

 ברית תורה עם העם נסים לקיום הברית ברית נח ברית חד צדדי 
 ברית עולם עם העם  ברית אבות כולל רכוש גדול  ברית אבות  יציאת מצרים לקבל תורה

 חזרה לארץ  הארץ  גלות ברית הארץ הארץ והגלות
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