
 

 ט"עקב תשע

 זיכרון לפני עצמאות

ברצף פסוקים העומד . הוא עושה זאת תובנה פוליטית מבריקה שעודנה רלבנטיתמעמיד בפרשתנו  רבנו משה

 ועל הסכנה הטמונה באותו מצב עצמו. תחילה האידיאל: –על הברכה שבמצב אידיאלי מסוים 

ַמְרתָׁ ֶאת ִמְצֹו ֶלֶכת -א   'ת הְושָׁ ה ֹאתֹו. ִכי הֹלֶהיָך לָׁ יו ּוְלִיְראָׁ כָׁ ה-א   'ִבְדרָׁ ֶאֶרץ  ,ֹלֶהיָך ְמִביֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹובָׁ

ִים ה ְוֶגֶפן ּוְתֵאנָׁה ְוִרּמֹון ,ַנֲחֵלי מָׁ ה ּוְשֹערָׁ ר. ֶאֶרץ ִחטָׁ הָׁ ה ּובָׁ ש.  ,ֲעיָֹׁנת ּוְתֹהֹמת ֹיְצִאים ַבִבְקעָׁ ֶאֶרץ ֵזית ֶשֶמן ּוְדבָׁ

ּה ֶלֶחםֶאֶרץ ֲאֶשר לֹא ְבִמְסֵכנ   ּה ;ת תֹאַכל בָׁ ֶריהָׁ ַתְחֹצב  .לֹא ֶתְחַסר ֹכל בָׁ ֶניהָׁ ַבְרֶזל ּוֵמֲהרָׁ ֶאֶרץ ֲאֶשר ֲאבָׁ

ְך-א   'ּוֵבַרְכתָׁ ֶאת הְוָאַכְלָת ְוָשָבְעָת  ְנֹחֶשת. ַתן לָׁ ה ֲאֶשר נָׁ ֶרץ ַהֹטבָׁ אָׁ  .י(-)דברים ח, ו ֹלֶהיָך ַעל הָׁ

 והנה הסכנה:

ֶמר ְלָך  ן ת  ִהשָׁ ֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום. ֹלֶהיָך ְלִבְלִתי ְשֹמר ִמְצֹו-א   'ֶאת הְשַכח פֶּ יו ֲאֶשר אָׁ ֹקתָׁ יו ְוח  טָׁ יו ּוִמְשפָׁ ן תָׁ פֶּ

ְבתָׁ תֹּאַכל ְוָשָבְעָת  ִתים טֹוִבים ִתְבֶנה ְויָׁשָׁ ב ִיְרֶבה לָׁ  ,ּובָׁ ְרָך ְוצֹאְנָך ִיְרְבי ן ְוֶכֶסף ְוזָׁהָׁ  ר ְלָך ִיְרֶבהְך ְוֹכל ֲאשֶ ּוְבקָׁ

ֶבָך  – ם ְלבָׁ ִדיםֹלֶהיָך ַהּמֹוִציֲאָך ֵמאֶ -א   'ֶאת ה ְוָשַכְחתָ ְורָׁ ֹדל  ,ֶרץ ִמְצַרִים ִמֵבית ֲעבָׁ ר ַהגָׁ ַהּמֹוִליֲכָך ַבִּמְדבָׁ

א ִים ,ְוַהּנֹורָׁ אֹון ֲאֶשר ֵאין מָׁ ב ְוִצּמָׁ ף ְוַעְקרָׁ רָׁ ש שָׁ ִמיש ,נָׁחָׁ ר  ,ַהּמֹוִציא ְלָך ַמִים ִמּצּור ַהַחלָׁ ן ַבִּמְדבָׁ ַהַּמֲאִכְלָך מָׁ

ֶבָך ;ֲאֶשר לֹא יְָׁדעּון ֲאֹבֶתיָך ְלַמַען ַעֹּנְתָך ּוְלַמַען ַנֹסֶתָך ְלֵהיִטְבָך ְבַאֲחִריֶתָך ַמְרתָׁ ִבְלבָׁ ֹכִחי ְוֹעֶצם יִָׁדי " ,ְואָׁ

ה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶזה שָׁ ִקים ֶאת ְבִריתֹו  ,ֹלֶהיָך-א   'הֶאת  ְרתָ ְוָזכַ ". עָׁ ִיל ְלַמַען הָׁ ִכי הּוא ַהֹּנֵתן ְלָך ֹכַח ַלֲעשֹות חָׁ

 יח(. -)שם יא ֲאֶשר ִנְשַבע ַלֲאֹבֶתיָך ַכּיֹום ַהֶזה

חזרה על אותו מטבע לשון, שני קטעים אלה באים כאמור ברצף אחד, ואת הקרבה הניגודית ביניהם מדגישה 

ְעתָׁ פיכת העניין מברכה לאזהרה: "תוך ה בָׁ ַכְלתָׁ ְושָׁ ְעתָׁ " – "ְואָׁ בָׁ בתוך פסקת האזהרה בולט גם ". ֶפן תֹאַכל ְושָׁ

 הניגוד בין הפעלים לשכוח ולזכור. 

תוכלו ו ;אתם תאכלו ותשבעואבל הכול תלוי באופן שתיענו להן.  לבני ישראל, טובות יבואו עליכם, אומר משה

באה עליכם  אך גם, חלילה, לשכוח מרוב שובע מידו של מי –שכל הטוב בא ממנו לזכור ו את ה',לברך על כך 

ה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶזההכול מידכם: "לחשוב ש לטעותו ,הברכה הזאת שָׁ ". ההבדל קטן לכאורה, אבל ֹכִחי ְוֹעֶצם יִָׁדי עָׁ

 בארצכם.יחי ההבדל הקטן. הוא לבדו, אומר משה, יכריע את עתידכם הלאומי 

ארבעים שנה שהרי, לכאורה, שעת המבחן מאחורי בני ישראל. הם נדדו . ונוגד ציפיות הטיעון של משה מבריק

ם. ה. אויבים פשטו עליכנגדם ת לועםאלאוכל. איתני הטבע פערו  ולמים, רעב ופעם צמא-במדבר, בלי בית. לא



האתגר המבחן עוד מחכה להם. . אבל לא. בו, ושהם עמדו םהשזה היה מבחן החוסן שלבני ישראל אולי חושבים 

 האמיתי טמון לא בעוני אלא בעושר, לא בעבדות אלא בחופש, לא בנדודים אלא בקבע. 

וניצחו. היכו בהם בצורת ומגפה,  שעמדו בפני קושי וסכנה. הם נצרפו באש הקרבים רבים התרוממו לפסגות כעמ

בשעת חירום מתחזקת תחושת הקהילתיות  מן המצוקה. ו. האדם צומחוהם התחשל –שפל כלכלי ותבוסה צבאית 

אחים לצרה. כולם עושים יד אחת במאמץ משותף. עמים אז והסולידריות. כולם, מכרים ונוכרים, מרגישים 

 שידעו מלחמות יודעים זאת. 

אר תיש ומהַמשֵבר. האם הא היעדרהמבחן האמיתי של אומה איננו בהתגברות על ַמשֵבר, אלא בהתגברות על 

חזקה גם בעידנים של קלות ושפע, עוצמה ויוקרה? כל הציוויליזציות ההיסטוריות ששקעו, שקעו בשל אי עמידה 

 הישמרו לכם, אומר משה, פן יקרה הדבר גם לכם.באתגר הזה. 

משה הפליא לצפות פני עתיד. דפי ההיסטוריה גדושים בעיי החורבות של אומות שדומה היה כי תפארתן לא 

הן ותמיד מן הסיבה שמשה חזה בכוח נבואתו.  –ם, אך סופן ששקעו וגלשו אל תהום הנשייה תימוט לעול

אז הוא נלחם למענם, -עין עם ערכים שאי-זיכרונות טבעם לדהות. דרך האדם היא לאבד עם הזמן קשר 1.שכחו

מבניו שמתעשרים. הם כגון צדק, שוויון, עצמאות וחופש. העם, שמלחמות נעוריו מאחוריו, נעשה חזק. יש 

נעשים רופסים, מפונקים, מתוחכמים יתר על המידה, דקדנטיים. הם מאבדים את תחושת הסולידריות החברתית. 

הם אינם רואים עוד כחובתם לדאוג לעניים, לחלשים, לנידחים, למפסידנים. הם מתחילים לחשוב שהעושר 

אלה שלא להיפרם.  ותהאחריות המשותפת מתחילהאחווה ו ד הגיעו אליהם בזכות: מגיע להם. עבותותוהמעמ

שפר עליהם חלקים בוערים בתחושת עוול. הזירה מוכנה למהפכה מבית או לכיבוש מבחוץ. חברות נכנעות 

 ללחצים חיצוניים לאחר ששחיקה פנימית אכלה בהן. את הסכנה הזאת חזה משה ומפניה התריע. 

, 14-מגדולי פרשניו של הטבע האנושי חזרו עליו. במאה ההניתוח של משה התגלה כנכון פעם אחר פעם, וכמה 

עם המלומד המוסלמי אבן ח'לדון טען שכאשר ציוויליזציה פורחת, האליטות שלה מתרגלות לפאר ולנוחות, וה

אז הוא נופל טרף לאויב כובש, -כולו מאבד את מה שהוא כינה "עצבייה", הסולידריות החברתית שלו. או

  כד ונחוש יותר.מתורבת פחות אך מלו

"בתחילה : , בספרו 'המדע החדש', מחזור דומה1725בשנת הפילוסוף המדיני האיטלקי ג'מבטיסטה ויקו תיאר 

חשים בני האדם במה שנחוץ להם, אחרי כן הם דואגים למה שמועיל להם, אחר כך הם מרגישים את מה שנוח 

הרסן בחיי מותרות, עד שלבסוף הם יוצאים  להם, מאוחר יותר הם מתענגים על הנאתם, ואזי הם מתירים את

 השפע מוליד ריקבון. 2מדעתם ומבזבזים את כל הונם".

הוא סבר ששני שיאיה של בספרו 'תולדות הפילוסופיה המערבית'.  לבדורותינו היטיב לתאר זאת ברטרנד ראס

להודות שזרעי חורבנן של ישר דיו  ההציוויליזציה האנושית נרשמו ביוון העתיקה ובאיטליה של הרנסנס, אך הי

 תרבויות אלו היו טמונים דווקא באותן תכונות שאפשרו את גדולתן:

מה שקרה בימי גדולתה של יוון קרה שוב באיטליה בת הרנסנס: כבלי מוסר מסורתיים הוסרו, כי הם 

נתפסו כקשורים בדעות קדומות; השחרור מהמגבלות הפך את הבריות לנמרצות ויצירתיות יותר, 

נמנע לאנרכיה -יד פרץ נדיר של גאונות; אבל שחיקתם של כללי המוסר גרמה באורח בלתיוהול

טלקי, וכמו היוונים בזמנם הוא נמסר לשלטונם של עמים מתורבתים ולבגידה והחלישה את העם האי

  3פחות מהם, אך לא נעדרי לכידות חברתית כמותם.



סכנה. גם לימודו זה רלבנטי לזמננו. הוא דיבר על משה לא רק ניבא והתריע. הוא גם לימד איך לצאת מכלל 

 חיוניות הזיכרון לבריאותה המוסרית של חברה.

לאורך הדורות נעשו ניסיונות רבים לעגן את המוסר במאפיינים אנושיים אוניברסליים. היו שביססו אותו על 

איש התועלתנות, העמיד , התבונה; כך למשל עשה עמנואל קאנט. אחרים ביססו אותו על החובה. ג'רמי בנתם

דיוויד יּום ייחס אותו לרגשות יסוד מסוימים:  4תוצאות )"מרב האושר למרב האנשים"(.ה את המוסר על

סימפתיה, אמפתיה, חמלה. אדם סמית העמיד אותו על היכולת לשפוט מצבים כאילו איננו מעורבים בהם 

, אך אף לא אחת מהן נמצאה חסינה )"הצופה חסר הפניות"(. לכל אחת מהגישות הללו יתרונות משלה

 מכישלונות. 

: בספר דברים . הפועל "זכר" מתהדהד שוב ושוב בנאומי משהשומר המצפון הוא הזיכרוןליהדות עמדה אחרת. 

ִייתָׁ ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים" ת ֹלֶהיָך-א   'הֵכן ִצְּוָך ַעל  ...ְוזַָׁכְרתָׁ ִכי ֶעֶבד הָׁ ל " )ה, טו(; "ַלעֲשֹות ֶאת יֹום ַהַשבָׁ ְוזַָׁכְרתָׁ ֶאת כָׁ

רֶזה אַ  ֹלֶהיָך-א   'הַהֶדֶרְך ֲאֶשר ֹהִליֲכָך  נָׁה ַבִּמְדבָׁ ִעים שָׁ -א   'הְזֹכר ַאל ִתְשַכח ֵאת ֲאֶשר ִהְקַצְפתָׁ ֶאת ..." )ח, ב(; "ְרבָׁ

ר ֹלֶהיָך ה זָׁכֹור ֵאת ֲאשֶ ..." )ט, ז(; "ַבִּמְדבָׁ שָׁ ִים ֹלֶהיָך-א   'הר עָׁ זָׁכֹור ֵאת " )כד, ט(; "ְלִמְריָׁם ַבֶדֶרְך ְבֵצאְתֶכם ִמִּמְצרָׁ

ִים ֵלק ַבֶדֶרְך ְבֵצאְתֶכם ִמִּמְצרָׁ ה ְלָך ֲעמָׁ שָׁ דֹור" )כה, יז(; "ֲאֶשר עָׁ ם ִבינּו ְשנֹות דֹור וָׁ  " )לב, ז(. ְזֹכר ְימֹות עֹולָׁ

רק בישראל ולא בשום עם מלבדו נתפס הציווי ושלמי בחיבורו החשוב 'זכור', "כדברי ההיסטוריון יוסף חיים יר

ציוויליזציות מתחילות לגווע כשהן שוכחות. עם ישראל הצטווה לא  5".לזכור כמצווה דתית לעם כולו

 ריקני ג'ייקוב נויזנר: המלומד האמיפה כתב פעם לשכוח לעולם. 

קורי העכביש של הזיכרון. די בכך שמחזור אחד של אימהות התרבות נתלית, במעברה מדור לדור, על 

ואבות לא ינחיל לילדיו את מה שלמד מהוריו, והשלשלת הארוכה של הלימוד והחוכמה תיקטע. אם 

 6שומרי הידע האנושי ימעדו ולו רק פעם אחת, בנפילתם יימוט כל היכל הדעת וההבנה.

הה כעצמאותן של החברות החופשיות תלויה בהנחלתו של זיכרון. זוהי תובנתו של משה רבנו, ועד היום לא 

 חה. יולא נס להברק שבה 
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