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  "קווי יסוד לחשיבותו של הזיכרון במקרא–" ְזכֹר ְימֹות עֹוָלם 
  

1 ושם זה מיישם  ,ישראליים- זהו השם שנתנו לתורה התרגומים הארמיים הארץ–) ספר הזיכרונות" (ספר דוכרניא"
  ). ז:לב" (ְזכֹר ְימֹות עֹוָלם"ווה את ישראל המצַ , "האזינו"כהלכה את דברי משה בשירת 

2 " ֵזֶכר" מן השורש הזה גזורים גם שמות העצם . פעמים200-ר כפועל מופיע במקרא יותר מ-כ-השורש ז
לעתים מצטרפת לציווי ).  פעמים68(הוא הזוכר ' ויש שה, ) פעמים100(פעמים שהעם הוא שאמור לזכור ". ִזָּכרֹון"ו
כך ". שמר דבר בדעתו לאחר ששכחו: " הגדיר שורש זה כך3צבי קדרי-משה". פן תשכח/לא"לה גם השלי" זכור את"

הזוכר מייחס משמעות : להגדרתו של קדרי יש להוסיף גם את הפרשנות המתחייבת מן הזכירה. בדרך כלל בבניין קל
  .בין שהם אנשים ובין שהם אירועים, בין שהם שמות, לדברים שנזכרים

ְוָהָיה ָלֶכם ": "שמע"כמו בפרשה השלישית של , רש זה אינו מציין בהכרח פנייה אל העבריש המציינים ששו
 הזכירה באה דווקא ברצף של פעולות כאן). יט:טו' במ ("ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם'  ֶאת ָּכל ִמְצֹות הּוְזַכְרֶּתםּוְרִאיֶתם אֹתֹו , ְלִציִצת

ישעיהו המנחם : לעתידר מכוון -כ-עוד מקרים שבהם השורש זיש . עשייה, זכירה, ראייה: המכוונות להווה ולעתיד
' קה" (ִּכי ַהְרֵּבה ִיְהיּו, ְוִיְזּכֹר ֶאת ְיֵמי ַהחֶֹׁשךְ "וקהלת מצפה מהאדם ש, )ז:מז" (לֹא ָזַכְרְּת ַאֲחִריָתּהש"אומר על בבל 

  ).ח:יא
ַרק ִהָּׁשֶמר ְלָך : "ני הִשְכחהויש חשש מפ, בספר דברים יש הדגשות מיוחדות על החשיבות של שימור הזיכרון

מה יש לזכור לפי ספר ). ט:ד" (ּוְׁשמֹר ַנְפְׁשָך ְמאֹד ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶניָך ּוֶפן ָיסּורּו ִמְּלָבְבָך ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייךָ 
את הדרך הקשה במדבר ; )יח: ז'דב(לפרעה ' את מה שעשה ה; )יח:כד; טו:טו(את תקופת השעבוד במצרים ? דברים

-יז, ט:כד(את מעשה מרים ואת מעשה עמלק ; )יח:ח(הוא הנותן לנו כוח ' לזכור שה; )ז:ט(את התלונות ; )ב:ח' דב(
-על 4).יד:ה(זכירת המאורע של יציאת מצרים תורמת לקיום משמעותי יותר של מצוות השבת ושחרור העבדים ). יט

באופן ". ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניךָ : "פה-ת הזיכרון לדורות הבאים היא שינון ומסירה בעלהטכניקה של העבר, ז:פי דברים ו
  ): ז-ג: עח(דומה מוצגים הדברים בתהלים 

ִנְפְלאָֹתיו ֲאֶׁשר ֶוֱעזּוזֹו וְ ' ְלדֹור ַאֲחרֹון ְמַסְּפִרים ְּתִהּלֹות ה ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ַוֵּנָדֵעם ַוֲאבֹוֵתינּו ִסְּפרּו ָלנּו לֹא ְנַכֵחד ִמְּבֵניֶהם
ל -לִֹהים ִּכְסָלם ְולֹא ִיְׁשְּכחּו ַמַעְלֵלי אֵ -ָעָׂשה ְלַמַען ֵיְדעו ּדֹור ַאֲחרֹון ָּבִנים ִיָּוֵלדּו ָיֻקמּו ִויַסְּפרּו ִלְבֵניֶהם ְוָיִׂשימּו ֵבא

  5.ָֹתיו ִיְנצֹרּו ּוִמְצו

                                                             
   א"ו במרחשוון התשע"שנפטרה בט, מרת רבקה אבועזיז, נר זיכרון לאמי מורתי עליה השלום.  
 .יח:מב ובתרגום הקטעים לשמות טו: יבראו נאופיטי והמיוחס ליונתן לשמות   1
  .ד יש לעתים הוראה של זכירה-ק-גם לשורש פ   2
  .247' עמ, מילון העברית המקראית   3
  . 80-88' עמ, ט"תל אביב תשנ,  יחס המקרא אל העבודה–יגיע כפיך , פריש' דין השבת בדברים ה ראו עעל    4
and Design Mixing Memory", Greenstein Edward :  הזיכרון ראוח בזיקה לאלמנט" של מזמור עיףלניתוח רטורי מק   5

218‐197. pp, )1990(  10 Prooftexts ,"78Reading  Psalm  ,אין לראות במזמור זה , לדעת גרינשטיין. 201' בייחוד עמ
ן תפקיד  כך מקבל הזיכרו.תכליתו של המזמור היא לחדד את הזיכרון של קהל היעד של המשורר". מזמור היסטורי"

  .פסיכולוגי ולא רק תאולוגי



2 
 

באמצעותה מועבר המסר בדבר חשיבות קיום אלא , מכאן שתכליתה של העברת המידע אינה אינטלקטואלית גרידא
החוויות המשותפות וקיום המצוות המשותף מובילים לליכודו , וכך הזיכרונות המשותפים, דור מספר לדור. המצוות
  .הם הבסיס לאמונתו של העם באלוקיו' זכירת מעמד הר סיני וכריתת הברית עם ה. של העם

ההיסטוריה יוצרת את הזהות  הפנייה אל 6,דעת יעל זרובבלל". זיכרון קולקטיבי"יש המכנים זיכרון זה 
טיפוח הזיכרון הוא , כמו כן. העם לעומת עמים אחריםהזיכרון הקולקטיבי מסייע לעמוד על ייחודו של ו, הלאומית

זיכרון הקולקטיבי מארגן את אירועי העבר ואת הזמן ההיסטורי מתוך ה. ו של העםבנייתחלק מתהליך מתמשך של הַ 
 השפעתן השלילית או ,חשיבותן ההיסטורית של תקופות שונות: על פי כמה ממדים ,בין השאר,  אידיאולוגיתעמדה

האחראים על עיצוב הזיכרון מוסמכים להחליט אילו אירועים . עם ועודהחיובית של תקופות אלה על תולדות ה
לקבוע ' ידי ה-שבתורה רק משה הוא המוסמך הבלעדי עלמכיוון  7. בזיכרון הקולקטיבי ואילו יימחקו ממנויישמרו

ָזַכְרנּו ): "ה:יא' במ(הרי הכתובים מגנים את הזיכרון הסלקטיבי של העם בדבר השהייה במצרים , מה ייזכר ומה לא
  ". ַהּׁשּוִמים ַהְּבָצִלים ְוֶאת תְואֶ  ֶהָחִציר נֹאַכל ְּבִמְצַרִים ִחָּנם ֵאת ַהִּקֻּׁשִאים ְוֵאת ָהֲאַבִּטִחים ְוֶאת ַהָּדָגה ֲאֶׁשר-ֶאת

-  ְוַקְדמִֹנּיֹות ַאלִּתְזְּכרּו ִראׁשֹנֹות-ַאל: "       גם נביאים אחרים מוסמכים להחליט אילו אירועים ייזכרו ואילו יישכחו
  ). יט-יח:מג' יש" (ִהְנִני עֶֹׂשה ֲחָדָׁשה ַעָּתה ִתְצָמח ֲהלֹוא ֵתָדעּוהָ . ִּתְתּבָֹננּו

כך . ון גם מוביל להתרפקות על העבר מתוך רצון שאירועים שהותירו משקע חיובי יחזרו גם בהווה ובעתיד       הזיכר
ד את אירועי העבר כדי לעודד "וכך מתאר המשורר בתהלים ע ,)ה:יא' במ(זוכר העם את המזון הטוב שהיה במצרים 

לפתוח פתח לתקווה ולשינוי מצבו העגום זכירת אירועי העבר יש בה כדי  .לזכור אותם ולפעול שנית למענם' את ה
' יש(ישעיהו המנחם קורא לעם לזכור את אברהם ואת שרה באופן שיביא לעידודם . של המשורר ושל העם בהווה

לֹא  ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם ִּתְדַּבק: "מתגעגע אליה ומבטיח שלא לשכחה לעולם, ז העם הזוכר את ציון"בתהלים קל 8).ב:נא
  ).ו" (ְירּוָׁשַלִם ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתי לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ִאם ֶאְזְּכֵרִכי

תיאור חוזר של אותם האירועים בפרספקטיבה של ): counter-memory" (זיכרון נגדי"במקרא יש גם הד ל
ספר דברים מעצב את האירועים שנזכרו בחומשים הקודמים באופן שבו אירועי העבר . זמן אך מנקודת מוצא אחרת

כך עושה גם הנביא יחזקאל בתארו ). השוו למשל את פרשת המרגלים בבמדבר לעומת דברים(בוש חדש לובשים ל
  .מסורות קדומות ובָיצקו בהן תובנות חדשות

ה לזכור את "תכלית אמירתם של פסוקים אלה לעורר את הקב. נסיים בפסוקי הזיכרונות הנאמרים בראש השנה
יהי רצון שניזכר לטובה ). א"ראש השנה לב ע, בבלי(ור את דינם לחיים וכך לגז, ההבטחות לאבות וגם את צאצאיהם

  .לפני יוצר הכול ושניכתב לחיים טובים ולשלום
ר מיכאל אביעוז"ד  

ך"המחלקה לתנ  
 

                                                            
6   1995 Chicago ,Tradition National Israeli of Making the and Memory Collective :Roots Recovered ,Zerubavel. Y  
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   .1982 תל אביב ,היסטוריה יהודית וזיכרון יהודי : זכור,ירושלמיי "השוו ח. 129' עמ, א" רעננה תשס, א,בחברה הישראלית
תדמית ותודעה ראו ספרו . היינו חוויה שרוצים לחוותה שוב ושוב, "חוויה טיפולוגית"עמוס פונקנשטיין מכנה תופעה זו    8

  .34' עמ, 1991 אביב-תל, היסטורית ביהדות ובסביבתה התרבותית
  

  .מערכת הדף השבועי מברכת את כל הקוראים בברכת שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה


