
 

 ויום השכחה יום הזיכרון
 
 

הפיוט 'אחות קטנה' לערב ראש השנה מסתיים בברכה המפורסמת: "תכלה שנה 

יונה על פתק, אותו אחזה במקורה זו הופיעה רכה בוקללותיה תחל שנה וברכותיה". 

שנה החדשה. זו ל רבים מכרטיסי האיחולים, בצחורה שאברותיה מעוטרות בנצנצי כסף

מחברות השנה אלול. הדבר בולט במערכת החינוך, שם נגנזו תחושה כללית המלווה את 

ה והתרגשות לקראת תחילתה של שנת לימודים חדשה, עם ישעברה, ואנו מוכנים בציפי

נראה שהדברים דף חדש ונקי. פותחים מורים חדשים, כיתות חדשות, מחברות חדשות, 

כדי לפתוח מהלך חדש, שכולו שלילי, ועלינו הוא נה שעברה השרושם תלויים זה בזה, 

למתוח קו על הישן, לשכוח אנו מבקשים הבטחה, אפשרויות חדשות וסיכוי להצלחה, 

 כישלונות.הולהשכיח את כל 

אל כל אותנו חבר כרון חוזר ומיזה'יום הזיכרון', דווקא התורה קראה לראש השנה אולם 

לכאורה  יםיקאכן ו'יום השכחה'? עדיף אם לא היה המדוע, ו .מה שהיה בשנה שעברה

'יום השכחה', זה תפקידו של יום הכיפורים, יום סליחה ומחילה, יום של הפרת נדרים, 

 נשכחים, בטלים ומבוטלים, לא שרירין ולא קיימין.באמצעותו כל החטאים 

אין לנו  בלי זיכרוןשכחה? ברור שאת ה ואכרון יזפים את העדיאנו ממה זו שאלה כבדה, 

ולא נוכל לתפקד. כל הישגיו של האדם הם פרי הלמידה, הניסיון והצטברות המידע,  קיום

כרון אינו יתרון יבמקום. הזכים דורינו להמציא את הגלגל בכל שעה, הי כיםצרי ינואם הי

בנוי מרצף של  האדםמהו האדם אם לא הזיכרון?  פרקטי בלבד אלא גם תוכן מהותי,

 בלעדי .מה שהתרחש בוכל של  לדהתו ,לציר הזמןמחובר א הושים, מעו חוויות, קשרים

שהם  ,זקנים הלוקים בשכחהכפי שאנו רואים אצל  ,את זהותוהאדם אבד י הזיכרון

 הולכים ונמחקים מארץ החיים.  

, והרסני גורם משתקעלול להיות הוא אינו טוב, זיכרון אבסולוטי גם אך מן הצד האחר 

 (:שער הבחינהמנה את שבחי השכחה ) חובות הלבבותעל בהתקיים. לאדם לשלא יניח 

ש. ואייו וןכאידשוקע בואינו  ,בזכותה האדם שוכח את כל הצרות והקשיים שעברו עליו

כאב  כי דתיולו תזרושה חיבזכותה הוא יכול לגייס כל יום את כוחותיו למאמץ חדש. א

שפגעו בהם, ל לחבריהם ומחיכולים לחיות בחברה, ל. אנשים התעמעם ונשכחהלידה 

 ם לנצח. עברתשומרים את  אינםו

יוצרת חלל ריק שבתוכו קיים היא ובכך , את רצף המציאות, ציר הזמן ת אתחקומהשכחה 

 כל רגע חשוב ובעל משמעות משלו. ,כל רגע חי בזכות עצמורק רגע ההווה. 



 ניםשותפות של שעל רק יש לכך השלכות בכל תחום. את חיי משפחה אי אפשר לבסס 

. בכל שעה יו, אלה היו ואינם, קשר האהבה צריך להתחדשוויותוחהעבר כרון יעל ז רבות,

 אלצהיימרת שה חוליהנפלאה של זוג זקנים, הא םאת אהבתמתאר )"היומן"( ספר ידוע 

מכירה את בעלה, אבל הוא לא מתייאש, אלא מספר לה בכל יום את סיפור אהבתם  ואינה

 את אהבתה מחדש. בכל יום וקונה 

ל שרצף כאישיות אחת, האדם מקובל לראות את גם בחיי האמונה קיימים שני הצדדים. 

בכל שנה ושנה "קו לקו לשלמות אחת. על כן  ים המעשיםקשרבו נ, לאורך הזמן עשייה

מי  ,שוקלין עונות כל אחד ואחד מבאי העולם עם זכיותיו ביום טוב של ראש השנה

והבינוני תולין אותו עד יום  ,ומי שנמצא רשע נחתם למיתה ,םשנמצא צדיק נחתם לחיי

רמב"ם הלכות תשובה ) "אם עשה תשובה נחתם לחיים ואם לאו נחתם למיתה ,הכפורים

 ההתעוררות האחרונה קובעת את דמותבעולם התשובה התפיסה שונה, אולם . ' ג'(ג

הצורך כל מעשיו. ר' נחמן )בתורה רפ"ב המפורסמת( ביטל את למשמעות נותנת והאדם 

כל מעשה, גם אם ל ,רגע חיובילמשמעות העלה את חשיבות הרגע, יש רצף ושלמות וב

 הוא מנותק מכל ההקשר.

להבנת  .פרשת העקידהופרשת הגר וישמעאל  ,קוראים שתי פרשיותאנו  בראש השנה

 ו,או עתיד ועברבחון את האדם על פי ל שאין ,הוא פרשת ישמעאלחכמים מסר מרכזי ב

"אמר רבי יצחק: אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של  :ע הנוכחילהתמקד ברגאלא 

 ז ב(."אותה שעה, שנאמר, כי שמע אלהים אל קול הנער באשר הוא שם" )ראש השנה ט

 מעלות האבות וגדולתם ,שורשי האומהנזכרת לדורות ומחברת אותנו אל פרשת העקידה ו

)רש"י בראשית כ"ב יד(: "ה' יראה עקידה זו לסלוח לישראל בכל שנה ולהצילם מן 

בהר ה' יראה אפרו של יצחק צבור  :כדי שיאמר היום הזה בכל הדורות הבאים ,הפורענות

 ועומד לכפרה". 

ו, אבל ינשלונותשתמחק את חולשותינו וכישכחה קשה אפוא להחליט מה רצוי לנו יותר, 

  זכר כל המעשים הגדולים, או זיכרון שינציח לעד את אלה ואת אלה.תמחק אתם גם את 

'אתה זוכר ו כל מעשיך בספר נכתבים'אנו מציירים בראש השנה את הזיכרון השמימי: '

בעידן  ,הפך היום ,מה שנדמה לנו פעם כמציאות שמימית בלתי נתפסת. אך מעשה עולם'

נו ופך לזה ה. אך עודף הזכירה הלמציאות יומיומית גם אצלנו ,ומאגרי הזיכרון המחשב

אין הכול מתועד ואם  ,כל ואינו שוכח דברהיודע ה'אח הגדול' גובר החשש מפני רועץ, ל

 שום אפשרות לתקן ולשפר. 

שם את המעשים, אך ורשלנו . הזיכרון שמימיבין הזיכרון האנושי ללהשוות אלא שאין 

הקובע. עודף לחשוב טפל הלהבדיל בין קטן לגדול, בין ם, כלים להעריך אותו נן לאי



מידע המונח על המדפים ולבלתי רלוונטי,  המידע ים אתהופכהזיכרון והתפוצצות המידע 

 ואין דרך למיין אותו, חסר משמעות. 

, להעלות את סלקטיביבאופן את העבר ינו מבקשים לזכור ה תלוי בנו היבר היאם הד

ש מן ו, תלחסרת בשלות ילדותיחלום כזו נראית בקשה אלא שהטוב ולמחות את הרע. 

 . ולשאת באחריות למעשיעל כן אינו מסוגל ומציאות ה

ן למרבה הפלא חכמים הגדירו באופן זה את פעולת הזיכרון האלוהי: אלא ש אֶמר ִצּיוֹּ "ַותֹּ

ֵכָחִני ה'ֲעָזַבִני  ָני שְׁ ַכח ִאָשה עּוָלּה ֵמַרֵחם ֶבן. ַואדֹּ ִכי ֹלא  ֲהִתשְׁ ָאנֹּ ָנה וְׁ ַכחְׁ ָנּה ַגם ֵאֶלה ִתשְׁ ִבטְׁ

ָכֵחְך  כלום אשכח עולות אילים ופטרי רחמים  :אמר הקדוש ברוך הוא (,ט"ישעיהו מ)ֶאשְׁ

שהקרבת לפני במדבר? אמרה לפניו: רבונו של עולם, הואיל ואין שכחה לפני כסא 

חנה. אמרה לפניו: תשכ 'אלה'כבודך, שמא לא תשכח לי מעשה העגל? אמר לה: גם 

רבונו של עולם הואיל ויש שכחה לפני כסא כבודך שמא תשכח לי מעשה סיני? אמר לה: 

 . (ברכות ל"ב ב) '"לא אשכחך' 'אנכי'ו

 ראייה מציאותית מדיה .נטאזיה ילדותית הוא האמת הפנימית האלוהיתפמה שנדמה לנו כ

אלא קביעת הערך הכתיבה השמימית אינה רשימת מצאי, , אולם ת אותנועבדומש

משקלם הפנימי של המעשים שונה, יש הבדל בין מצווה לעבירה, זו  .והמהות, ספר הנצח

מעמד הר סיני היה גורם משמעותי  קצף על פני המים. וממש בעולם וז מותירה חותם של

 אפיזודה חולפת.נחשב כואילו חטא העגל  ,לדורות

טוב דווקא יזכר במה שהיה, אולי עלינו להמצווה מכוון אלינו ואינו ', אינו זיכרוןהיום '

"להיזכר כל  לפני ה': פקידהום הזיכרון האלוהי, עניינו הוא ההוא י'יום הזיכרון' לשכוח, 

"ונזכרתם לפני ה' רשם בספרו של הקדוש ברוך, ייות שם, להאנו מבקשים להרוח ונפש". 

שחרצו אלה , בחיינו גדולותוה בותטוהנקודות כל הו לקטייאם ניכנס בשער, . אלהיכם"

 . ויונצחו בספרו ,סימנים והטביעו חותם במציאות ובזמן

. יום כפרהאלא והתעלמות מהם,  'יום שכחת עוונות' אליום הכיפורים הוא משום כך 

נאחזת בשורשי הווייתו של האדם, וזו כשמה תשובה הכפרה מותנית בוויתור,  כפרה אינה

 .האדםדמות שנה את תהליך שי חוללכוח לשואבת ומשם היא בנקודת המוצא והמקור, 

צא תבהן משמעות ו , עד שתמצאחדשמ ובדועי ,שקפאוחיים העובדות , יותכו הבעקבותי

  . מהן אורה גדולה

 


