המרכז הישראלי לאפוטרופסות
הקרן לטיפול בחסויים
פרשת "האזינו" -בין זיכרון לשכחה  -בראש השנה" :בְּ יוֹם הַ זִּ ָּכרוֹן הַ זֶה".
ד"ר זאב פרידמן – מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות
פרשתנו היא פרק הסיכום בסיליבוס ,של סמינר ההכשרה של בני ישראל לקראת כניסתם לארץ .משה נושא נאום
דרמטי  ,בהציגו לעם ישראל  ,את המודל של בין זיכרון לשכחה .כאילו משה רוצה לומר לבני ישראל ,אחרי כל מה
ששמעתם ,למדתם ותרגלתם בסמינר ההכנה שהתנהל לאורך ספר דברים ,לקראת כניסתכם לארץ ואני שם כבר לא
אהיה אתכם ,הבה נסכם וננתח את כל התהליך של מסע המדבר בין מצרים לארץ ישראל ,ובואו ננתח עקב בצד
אגודל ,את המודל שבין זיכרון לשכחה ,שהוא אבן היסוד והתשתית ,לאופי מערכת היחסים שלכם בהמשך ,עם
הקב"ה  .לא מקרה הוא שפרשתנו סמוכה לראש השנה ,שהוא יום הזיכרון"-אַ ָּתה זוכֵר מַ ע ֲֵׂשה עולָם ...כִּ י אֵ ין
בודָך" (מוסף לרה"ש).
ִּשכְּ חָּ ה לִ פְ נֵׂי כִ סֵׂ א כְ ֶ
משה משתמש בנאומו זה בניגוד לנאומיו הקודמים בסמינר ההכנה ,בכלי של שירה ,שפונה לרגש ולא רק לשכל :
ירה הַ זֹאת בְ ָאזְ נֵׂי הָ עָ ם :הּוא ,וְ הו ֵֹׂשעַ בִ ן-נּון " (לב' ,מד') .החיבור לרגש הוא בעל
" וַ ָיבֹא מֹשֶ ה ,וַיְּ דַ בֵ ר אֶ ת כָּל ִּדבְּ ֵרי הַ ִּש ָּ
השפעה גדולה על האדם.
משה מגייס אליו בנאומו ,שני עדים  :את השמים ואת הארץ ,שכן  ,על פי שני עדים יקום דבר:
ָארץִּ ,א ְּמ ֵריִּ -פי " ( .לב' ,א').
" הַ אֲ זִּ ינּו הַ ָּשמַ יִּ ם ,וַאֲ דַ בֵ ָּרה; וְּ ִּת ְּשמַ ע הָּ ֶ
משה בנאומו זה שיש בו מתודולוגיה של תחכים ולימוד ,מציג לעם ישראל תיזה ,שבמרכזה מוצג מודל בשני צירי
רצף ,של מטוטלת בין זיכרון לשכחה:
 .1רצף הציר החיובי  :זיכרון > הכרת הטוב > הכרת תודה.
.2רצף הציר השלילי ִּ :שכְּ חָּ ה >השכחה (מלשון :להשכיח) > בגידה.
הבה נדגים את המודל על שני ציריו ,כפי שמשתקף בפרשה ,בשירת "האזינו" המופלאה.
רצף הציר החיובי  :זיכרון > הכרת הטוב > הכרת תודה:
בציר זה ,הרצף הוא בנתיב של התפתחות חיובית .קיימת הנכחה של הזיכרון המתאר מעשים טובים שהקב"ה
עשה לבני ישראל .כתוצאה מהזיכרון הטוב ,יודע העם להכיר בטוב .אך אינו מסתפק רק בהכרת הטוב כמצב צבירה
פסיבי ותודעתי ,אלא העם יודע באופן אקטיבי להכיר תודה ומודה באופן מעשי לקב"ה ולמשה שליחו על הטוב
שנעשה.
ֹאמרּו לְָּך .בְ הַ נְחֵׂ ל עֶ לְ יוֹן ּגוֹיִ ם,
ָאביָך וְּ ַיג ְֵּדָך ,זְּ ֵקנֶיָך וְּ י ְּ
הזיכרון ,כיצד? – " זְּ כֹר יְּ מוֹת עוֹלָּם ,בִּ ינּו ְּשנוֹת דֹרָּ -ודֹר; ְּשַאל ִּ
ָאדם; יַצֵׂ ב ּגְ בֹֻלת עַ ִמים ,לְ ִמ ְספַ ר בְ נֵׂי יִ ְש ָראֵׂ ל .כִ י חֵׂ לֶק ד' ,עַ מ ֹוַ :י ֲעקֹב ,חֶ בֶ ל נַחֲ לָת ֹו .יִ ְמצָ אֵׂ הּו בְ אֶ ֶרץ ִמ ְדבָ ר,
בְ הַ פְ ִריד ֹו בְ נֵׂי ָ
יצ ֶר ְנהּו ,כְ ִאישוֹן עֵׂ ינ ֹו .כְ נֶשֶ ר יָעִ יר ִקּנ ֹו ,עַ לּ-גוֹזָ לָיו יְ ַרחֵׂ ף; יִ פְ רֹש כְ נָפָ יו יִ ָקחֵׂ הּו ,יִ ָש ֵׂאהּו
ּובְ תֹהּו יְ לֵׂל יְ ִשמֹן; יְ סֹבְ בֶ נְ הּו ,יְ ב ֹו ְננֵׂהּו ְ
ֵׂנִקהּו ְדבַ ש
ָארץ ,וַ יֹא ַכל ְתנּובֹת ָש ָדי וַ י ֵׂ
עַ ל-אֶ בְ ָרת ֹו .ד' ,בָ ָדד ַינְחֶ ּנּו; וְ אֵׂ ין עִ מ ֹו ,אֵׂ ל ֵׂנכָר .י ְַרכִ בֵׂ הּו עַ ל במותי (בָ מֳ ֵׂתי) ֶ
ִמסֶ לַע ,וְ שֶ מֶ ן מֵׂ חַ לְ ִמיש צּור " (לב' ,ז'-יג').
הזיכרון משמש כעוגן מרכזי בקהילת הזיכרון של עם ישראל .הזיכרון הוא ערך מכונן בקיומו של עם ישראל
ובשימור זהותו ,לאורך ההיסטוריה .הזיכרון הוא הגורם המניע להכרת הטוב ולהכרת התודה של עם ישראל
לקב"ה .בהכרת הטוב והתודה  ,גומל עם ישראל לקב"ה  ,כמו בן המודה לאביו ,שעמל בגידולו והתפתחותו לאורך
שנים .כפי שמבטא זאת משה בפרשתנו  " :הַ לְּ ד'ִּ ,תגְּ ְּמלּו זֹאת  .......הֲ לוֹא הּוא ָאבִּ יָך ָּקנֶָך ,הּוא עָּ ְּשָך וַיְּ כֹנְּ נֶָך "(.לב',
ו').כלומר ,אם קיימת הנכחת הזיכרון ,הרי הכרת הטוב מתבקשת.
הכרת הטוב והתודה ,התפתחה בימינו למדע של ממש המעוגן במחקרים רבים ,מבית מדרשה של הפסיכולוגיה
החיובית .מחקר שהחל ב 2009במבצע "עופרת יצוקה" ונמשך ב 2012בישראל ,על ידי החוקרים :פרופ' אורן קפלן,
ושות' ושפורסם ב 2015ב ,The Journal of Positive Psychologyבדק את ההשפעה של התכונה וההתנהגות ,של
הכרת הטוב והתודה  ,על תסמינים של תגובות דחק של פוסט טראומה ,בקרב תלמידי כתות ז'-יב',בדרום הארץ,
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שנחשפו למתקפות של טילים מהחמאס .תוצאות המחקר היו חד משמעיות :תלמידים בעלי נטייה להכרת תודה,
כלומר אלו שחשו לפני התקפת הטילים רמת הכרת תודה גבוהה כלפי אחרים ועל מה שיש להם בחיים ,סבלו
פחות מתסמינים פוסט טראומתיים לאחר ההתקפה .ילדים אלו מאופיינים כבעלי חוסן ועמידות בהתמודדות עם
מצבי חירום ומשבר כדוגמת נפילת טילים.
מחקרים אחרים במדע הכרת הטוב והתודה ,מצאו ,שפיתוח רגש הכרת הטוב ,משפר את הבריאות הגופנית ואת
החיסון בפני מחלות .רגש ההודיה מפחית רגשות מכאיבים כגון ,טינה ,תסכול וחרטה ואת ההסתברות לדיכאון.
הכרת הטוב והתודה מסייעת להימנע מתגובת יתר ,לחוויות שליליות בדמות שאיפת נקם .גם מסייעת לשינה טובה
יותר ומעודדת את הכרת הערך העצמי .מצמצת את הסיכויים שאדם יקנא בזולתו על הישגיו והצלחותיו .לאנשים
מכירי טוב ,יש מערכות יחסים מוצלחות יותר.
כמה טוב לנו להיות בצד של אלו שחושבים חיובי .יודעים לראות גם את חצי הכוס המלאה .שומרים בזיכרוננו את
הטוב שמישהו עשה לנו ויודעים להכיר בטוב ולהגיד תודה .כמה טוב עושה לנו ,כאשר אנו זוכים למילה טובה,
למשוב חיובי ,להכרת תודה ,של מישהו שעשינו לו טוב .אין אדם בעולם ,שאיננו אוהב לקבל מילה טובה של תודה
והכרת הטוב .אנו יודעים לספר ,כיצד המורה אמרה לנו מילה טובה ,או כיצד הבוס אמר עלינו משהו טוב ,או כיצד
מישהו אמר עלינו דברים טובים ויודע להכיר טוב ולהגיד תודה .אנו כבני אנוש ,זקוקים ומצפים להכרת הטוב ותודה
על מה שעשו לנו .אנו לא אחת מאוכזבים ממישהו ,שעשינו לו טובה והוא אף לא יודע להכיר הטוב ,במילה אחת:
תודה .איננו מצפים לתמורה או לתגמול כספי ,אלא למילה אחת בלבד :תודה .כמה כיף לנו להיות במחיצת אנשים
שמייצרים סביבנו ,סביבה עם אנרגיות חיוביות ,שיש בה גם הכרת הטוב והתודה .זהו רגש אנושי .היהדות מקדשת
את ערך הכרת הטוב והתודה ,בברכת "מודים אנחנו לך" ,כאשר המתפללים נוטלים חלק פעיל "במודים דרבנן" .זו
הברכה היחידה בתפילת שמונה עשרה בחזרת שליח הציבור ,שהקהל אינו מסתפק בה באמירת אמן .הרב אליהו
שפירא (  ,) 1660-1712בספרו "אליהו רבה" ,מסביר שאמירת תודה היא דבר שאי אפשר להשאיר לאחרים לעשות
בשמנו .התודה צריכה לבוא ישירות מאתנו.
נשיא ארה"ב אברהם לינקולן ,ב 3באוקטובר  ,1863בעיצומה של מלחמת האזרחים ,פרסם הודעה על הפיכת חג
ההודיה לחג לאומי .בדבריו על הכרת הטוב והתודה לאל ,אמר הנשיא " :הם מתת חסדו של האל הנעלה מכל עליון,
אשר בחמת זעמו על חטאינו משפיע עלינו מרחמיו...אני מזמין אפוא את עמיתיי האזרחים בכל חלקי ארצות
הברית....לייחד ולשמור את יום החמישי האחרון של נובמבר הקרוב ,כיום של הודיה ושבח למיטיבנו ,אבינו
שבשמים" .אני זוכר בשליחותי בת  3השנים בארה"ב עם משפחתי ,כיצד יום חמישי בשבוע האחרון של חודש נובמבר,
עוטה את העם האמריקאי ,באווירה מיוחדת של הכרת הטוב והתודה ,בדמות של שבתון שבו מתקיים הטקס המסורתי
של אכילת תרנגול ההודו בחוג המשפחה ,בהודיה לאל ולאבות האומה האמריקאית הקדמונים ,על היציאה מעבדות
לחירות ועל הביטחון באל שיעניק שפע וטוב עם תחילתה של העונה החקלאית .יתכן שלינקולן שידע תנ"ך הושפע
מהנרטיב של עם ישראל " :וזכרת כי עבד היית במצרים" (דברים ,כד' ,יח') " ,וזכרת את ד' אלוקיך ,כי הוא הנותן לך
כוח לעשות חיל " (דברים ,ח' ,יח') .יתכן שגם הושפע מהאירוע המכונן של קהילת הזיכרון של עם ישראל במעמד
הסדר וסיפור ההגדה בפסח ,שמספר את סיפור יציאת מצרים ויודע לזכור ,להכיר בטוב ולהכיר תודה לקב"ה .המסר
של משה לעם ישראל בפרשתנו הוא ברורִּ :דבְּ קּו בציר החיובי של -זיכרון>הכרת הטוב> ותודה .כמו בשיר הכרת הטוב
והתודה של עוזי חיטמן  " :תודה על כל מה שבראת תודה על מה שלי נתת  .על אור עיניים ,חבר או שניים על מה שיש
לי בעולם ,על שיר קולח ולב סולח שבזכותם אני קיים".
רצף הציר השלילי ִּ :שכְּ חָּ ה >השכחה (מלשון :להשכיח) > בגידה:
במודל הרצף המוצג על ידי משה בנאומו ובתחכים שהוא עושה בפרשתנו ,עם ישראל כושל ברצף הציר החיובי-
במבחן הזיכרון והכרת הטוב והתודה .כמו בתהליך של מדרון חלקלק ,עם ישראל לוקה בשכחה ועוד יותר חמור
מכך ,בהשכחה של אלוקיו ובגידה בו  .משה מדגיש זאת בנאום אחר שלו בספר דבריםִּ " :ה ָּשמֶ ר לְּ ָך ,פֶ ןִּ -ת ְּשכַח אֶ ת
ּומ ְּשפָּ טָּ יו וְּ חֻ קֹתָּ יו ,אֲ ֶשר ָאנֹכִּ י ְּמצַ ּוְּ ָך הַ ּיוֹם .....וְ ָרם ,לְ בָ בֶ ָך; וְ ָשכ ְַח ָת אֶ ת ד' אֱ ֹלהֶ יָך,
ד' אֱ ֹלהֶ יָך ,לְּ בִּ לְּ ִּתי ְּשמֹר ִּמצְּ וֹתָּ יו ִּ
ָּכַר ָּת ,אֶ ת ד'
הַ מו ִֹציאֲ ָך מֵׂ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמבֵׂ ית עֲבָ ִדים...וְ ָאמַ ְר ָת ,בִ לְ בָ בֶ ָך :כ ִֹחי וְ עֹצֶ ם י ִָדי ,עָ ָשה לִ י אֶ ת-הַ חַ יִ ל הַ זֶ ה .וְּ ז ְּ
ֹלהים אֲ חֵׂ ִרים......
אֱ ֹלהֶ יָך כִ י הּוא הַ ּנֹתֵׂ ן לְ ָך כֹחַ ַ ,לעֲשוֹת חָ יִ ל .....וְ הָ יָהִ ,אם שָ כֹחַ ִת ְשכַח אֶ ת ד' אֱ ֹלהֶ יָך ,וְ הָ לַכְ ָת ַאחֲ ֵׂרי אֱ ִ
כִ י ָאבֹד תֹאבֵׂ דּון" (ח' ,יב –יד').
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נְת
עוצמת השכחה ההשכחה והבגידה של עם ישראל כלפי אלוקיו ,מתוארת בפרשתנו " :וַ יִ ְש ַמן יְ שֻ רּון וַ יִ בְ עָ טָ ,ש ַמ ָ
עָ בִ יתָ כ ִָשיתָ וַ יִ טֹש אֱ לוֹהַ עָ שָ הּו .צּור יְּ ל ְָּּדָךֶ ,ת ִּשי ו ִַּת ְּשכַח ,אֵ ל ְּמחֹלְּ לֶָך(.לב' ,טו' ,יח' ) .מסביר זאת המגיד מדובנא (ר'
יעקב קראנץ ,)1741-1804 ,שהקב״ה יילד בנו את יכולת התשי -השכחה .אך במקום לעשות ביכולת זו שימוש
מועיל ,סלקטיבי ,מידתי ומבוקר ,עם ישראל עשה שימוש רע ולא הוגן ביכולת התשי -השכחה ,בכך ששכח את
"אל מחוללך" ,זה שיילד והעניק לך את יכולת השכחה .כך בחיים ,על מנת לשרוד או להתקיים או להתקדם,
מנגנון השכחה עוזר לנו לא אחת .אבל אל לנו להפעיל את מנגנון השכחה באופן לא ראוי ,לא הוגן ,לא אתי ולא
מידתי .לפעמים טוב לשכוח וגם להשכיח דברים לא טובים או מעצבנים שנגרמו לנו ,כדי לא להישאר בתקיעות
ולבזבז אנרגיות נפשיות ומשאבי זמן על דברים שהרגיזו אותנו .לפעמים טוב וחשוב להתקדם קדימה ולא לעשות
כל הזמן חשבונות ופנקסנות עם אחרים ,שלא אחת עלולים גם להביא אותנו לנקימה ולנטירה .דוגמאות לכך לא
חסרות.
פרשתנו מנחה אותנו להאזין בקשב רב לנאומו של משה ולתובנות שבו ,לדבוק בנתיבי הזיכרון הקולקטיבי
והאינדוידואלי  ,ביחס לאותם האנשים והאירועים החשובים והמשמעותיים שקרו לנו בחיים ולדעת לשמר את
הזיכרון ולא חלילה לשכוח או להשכיחו ולדעת להכיר ולהוקיר זאת  ,בטוב ובתודה .פרשתנו מנחה אותנו להבין,
שמערכת הקשרים בין האדם לקונו ובין האדם לחברו ,אינם תלויים בדבר של כדאיות והשגת תועלת זמנית
ומזויפת ,אלא הם קשרים ויחסים נקיים וטהורים ,המעוגנים בזיכרון עמוק בעל משמעות לאורח ולאורך חיים.
החכם באדם ,שלמה המלך בספרו "קהלת" .מפנה אותנו לתסמונת השכחה וההשכחה של אלו שהיו לפנינו" :אין
זיכרון לראשונים וגם לאחרונים שיהיו ,לא יהיה להם זיכרון עם שיהיו לאחרונה "( קהלת ,א' ,יא') .מפרש פרופ'
מרדכי זר כבוד "בדעת מקרא" ( הוצאת מוסד הרב קוק) " :אין זכר לדורות הקדמונים....כי כך דרכו של עולם,
האחרונים משכיחים את שהיו לפניהם" .האם לא נשמע לנו מוכר ? ,כיצד אנשים תרמו והשקיעו לאורך שנים
במקום עבודה  ,תפקיד ,התנדבות ציבורית ולאחר שפרשו ,אלו שבאו אחריהם  -לא זוכרים ,שוכחים ומשכיחים
ואף בוגדים באלו שגידלו ,טיפחו ,רוממו ומינו אותם להיות מחליפם וממשיכי דרכם .האם לא נשמע מוכר כיצד
פוליטיקאים נכנסים למשרדם לאחר בחירות ומכריזים קבל עם ועדה ,שעכשיו מתחיל היום הראשון של מעשה
בראשית .הם אותם פוליטיקאים שמכריזים תחת כל עץ רענן ,שכל מה שקיים ונעשה ,התחיל בתקופתם " .אין
זיכרון לראשונים".
המטוטלת בין הזיכרון לשכחה ,מחייבת אותנו בהגינות וביושר לדעת להבחין ,בין העיקר לבין הטפל בחיים ,לדעת
להבחין בין מהות ותוכן לבין אריזה ועטיפה בחיים .לדעת להבחין בין האבנים המשמעותיות הגדולות לבין האבנים
הקטנות בחיים .כך נוכל לעשות שימוש מושכל ,אחראי ומבוקר ביכולת השימוש בשכחה המידתית אל מול
המחויבות לזיכרון ,שיביא להכרת הטוב והתודה .אנו נתונים בחיי היום יום במבחני חיים לא פשוטים ,במערכות
יחסים שבין אדם לאלוקיו ,שבין איש לאשתו ,שבין ילדים להוריהם ,שבין אדם לחבריו ,שבין אדם למקום עבודתו
שבין אדם לקהילתו עמו מולדתו ומדינתו .בכל אלו אנו מתמודדים ונעים במטוטלת שלא אחת ,היא דרמטית על
גבי שני צירי הרצפים של  :זיכרון > הכרת הטוב >הכרת תודה ועל גבי ציר השכחה > ההשכחה > הבגידה.
עם כניסתנו לראש השנה "-בְּ יוֹם הַ זִּ ָּכרוֹן הַ זֶה ,זָּכְּ ֵרנּו ד' אֱ ֹלהֵ ינּו בוֹ לְּ טוֹבָּ הּ ,ופָּ ְּק ֵדנּו בוֹ לִּ בְּ ָּרכָּה ,וְּ הו ִֹּשיעֵ נּו בוֹ
לְּ חַ ּיִּ ים" ,תפילתנו לבורא עולם  ,החונן לאדם דעת ,להעניק לנו היכולת והתבונה ,לבחור ולדבוק במעגלי חיינו
השונים בנתיב החיובי :בזיכרון>בהכרת הטוב >ובהכרת התודה.
הבחירה היא בידינו .שנה טובה כתיבה וחתימה טובה.

