בס"ד
על זכרון קולקטיבי
הרב מואיז נבון
Lucy Dawidowicz [1915-1990, American Histrorian], What is the Use of Jewish History, p4
Every people, every nation has used its history to justify itself in its own eyes and in the sight of the world.
But surely no people has used its history for such a variety of national purposes as have the Jews….
Memory is the very stuff that constitutes history. The earliest Jewish records, the Five Books of Moses,
resound with the word z’chor, with the concept of memory and remembrance.
סידור תפילה ,סוף שחרית (בסידור הגר"א – מבוסס על כתבי החיד"א)
יש להשתדל לומר עשר זכירות בכל יום ,שבזה מקיים כמה מצוות עשה מן התורה ,ברגעים אחדים ,ויאמרם לאט ובהתבוננות.

שיֵּׁש ִלזְכּ וֹ ר ְ ּבכָׁ ל יוֹ ם ,וְ ֵׁאל ּו הֵׁ ן:
שר ז ְִכירוֹ ת ֶ
שם יִחוּד קֻ ְד ָׁשא ְב ִריך הוּא ו ְּש ִכינְ ּ ֵׁתה ,ה ֲֵׁרינִ י בָׁ א ְל ַקיֵּׁם ִמ ְצוַת ֶע ֶ
ְל ֵׁ
יאת ִמ ְצ ָׁריִם.
א .י ְִצ ַ
שמות פרק יג (ג) וַ יֹּאמֶ ר מ ֶֹּשה אֶ ל הָ עָ ם זָכוֹר ֶאת הַ יוֹּם הַ זֶ ה אֲ ֶשר יְ צָ אתֶ ם ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ִמבֵּ ית עֲבָ ִדים כִ י ְבחֹּזֶ ק יָד
הו ִֹּציא יְ קֹּוָ ק אֶ ְת ֶכם ִמזֶ ה וְ ֹלא יֵָּא ֵּכל חָ מֵּ ץ:
ש ָּׁבת.
ב .הַ ּ ַ
שמות פרק כ (ח) זָכוֹר ֶאת יוֹּם הַ ַשבָ ת לְ ַק ְדש ֹּו:
ג .הַ ּ ָׁמן.
ַארבָ עִ ים ָשנָה בַ ִמ ְדבָ ר לְ מַ עַ ן עַ נ ְֹּתָך לְ ַנס ְֹּתָך
דברים פרק ח (ב) וְ זָכַ ְר ָת אֶ ת כָל הַ ֶד ֶרְך אֲ ֶשר הוֹּלִ יכֲָך יְ קֹּוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך זֶ ה ְ
ל ַָדעַ ת ֶאת אֲ ֶשר בִ לְ בָ ְבָך הֲ ִת ְשמֹּר <מצותו> ִמ ְצו ָֹּתיו ִאם ֹלא( :ג) וַ יְ עַ נְָך וַ י ְַרעִ בֶ ָך וַ יַאֲ כִ לְ ָך ֶאת הַ מָ ן אֲ ֶשר ֹלא י ַָדעְ ָת
ָאדם:
ָאדם כִ י עַ ל כָל מוֹּצָ א פִ י יְ קֹּוָ ק יִ ְחיֶה הָ ָ
וְ ֹלא י ְָדעּון אֲ בֹּתֶ יָך לְ מַ עַ ן הו ִֹּדיעֲָך כִ י ֹלא עַ ל הַ לֶחֶ ם לְ בַ ד ֹּו יִ ְחיֶה הָ ָ
שה עֲ ָׁמלֵׁ ק הָׁ ָׁר ָׁשע.
דַ .מעֲ ֵׁ
את ֶכם ִמ ִמ ְצ ָריִ ם( :יח) אֲ ֶשר ָק ְרָך בַ ֶד ֶרְך
דברים פרק כה ,יז-יט (יז) זָכוֹר ֵּאת אֲ ֶשר עָ ָשה לְ ָך עֲמָ לֵּק בַ ֶד ֶרְך בְ צֵּ ְ
ֹלהים( :יט) וְ הָ יָה בְ הָ נִיחַ יְ קֹּוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך לְ ָך ִמ ָכל אֹּיְ בֶ יָך
וַ יְ זַ נֵּב בְ ָך כָל הַ נֶחֱ ָשלִ ים ַאחֲ ֶריָך וְ ַא ָתה עָ יֵּף וְ ָיגֵּעַ וְ ֹלא י ֵָּרא אֱ ִ
ָארץ אֲ ֶשר יְ קֹּוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך נ ֵֹּּתן לְ ָך נַחֲ לָה לְ ִר ְש ָתּה ִת ְמחֶ ה אֶ ת זֵּ ֶכר עֲמָ לֵּק ִמ ַתחַ ת הַ ָש ָמיִ ם ֹלא ִּת ְשכָ ח :פ
ִמסָ בִ יב בָ ֶ
הַ .מעֲ ַמד הַ ר ִסינָׁי.
ּושמֹּר נַפְ ְשָך ְמאֹּד פֶּ ן ִּת ְשכַ ח אֶ ת הַ ְדבָ ִרים אֲ ֶשר ָראּו עֵּ ינֶיָך ּופֶ ן יָסּורּו ִמלְ בָ ְבָך כֹּל
דברים פרק ד(ט) ַרק ִה ָשמֶ ר לְ ָך ְ
יְ מֵּ י חַ יֶיָך וְ הו ַֹּדעְ ָתם לְ בָ נֶיָך וְ לִ ְבנֵּי בָ נֶיָך( :י) יוֹּם אֲ ֶשר עָ מַ ְד ָת לִ פְ נֵּי יְ קֹּוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך בְ ח ֵֹּּרב בֶ אֱ מֹּר יְ קֹּוָ ק אֵּ לַי הַ ְקהֶ ל לִ י
אֶ ת הָ עָ ם וְ אַ ְש ִמעֵּ ם אֶ ת ְדבָ ָרי אֲ ֶשר יִ לְ ְמדּון לְ יִ ְרָאה א ִֹּתי כָל הַ י ִָמים אֲ ֶשר הֵּ ם חַ יִ ים עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה וְ אֶ ת בְ נֵּיהֶ ם
יְ לַמֵּ דּון :אבן עזרא :רק השמר לך  -הטעם ,אם תשכח כל דבר ,אל תשכח יום אשר עמדת בסיני.
ש ִה ְק ִציפ ּו אֲ בוֹ ֵׁתינ ּו לַ ָּׁקדוֹ ש ָּׁברוּך הוּא ַּב ִּמ ְד ָּׁבר ו ִּב ְפ ָׁרט בָ ֵעגֶל.
וַ .מה ֶ
דברים פרק ט (ז) זְ כֹר ַאל ִּת ְשכַ ח ֵּאת אֲ ֶשר ִה ְקצַ פְ ָת אֶ ת יְ קֹּוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך בַ ִמ ְדבָ ר לְ ִמן הַ יוֹּם אֲ ֶשר יָצָ אתָ מֵּ ֶא ֶרץ
ִמ ְצ ַריִ ם עַ ד בֹּאֲ ֶכם עַ ד הַ ָמקוֹּם הַ זֶ ה מַ ְמ ִרים הֱ יִ יתֶ ם עִ ם יְ קֹּוָ ק:
זַ .מה שֶ יָׁעֲ צ ּו בָׁ לָׁ ק ו ִּב ְל ָׁעם לַ עֲ שוֹ ת לַ אֲ בוֹ ֵׁתינ ּו ְל ַמ ַען ַד ַעת ִצ ְדקוֹ ת ה'.
מיכה פרק ו (ה) עַ ִמי זְ כָ ר נָא ַמה יָעַ ץ בָ לָק מֶ לְֶך מוָֹּאב ּומֶ ה עָ נָה אֹּת ֹּו בִ לְ עָ ם בֶ ן בְ עוֹּר ִמן הַ ִש ִטים עַ ד הַ גִ לְ גָל לְ מַ עַ ן ַדעַ ת
ִצ ְדקוֹּת יְ קֹּוָ ק - :מצודת דוד  :כל הטובה הזאת עשה עמכם למען תדעו צדקות ה' שעושה לפנים משורת הדין:
יאה.
שה ִמ ְריָׁם הַ ְ ּנ ִב ָׁ
חַ .מעֲ ֵׁ
את ֶכם ִמ ִמ ְצ ָריִ ם :ס
דברים פרק כד (ט) זָכוֹר ֵּאת אֲ ֶשר עָ ָשה יְ קֹּוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך לְ ִמ ְריָם בַ ֶד ֶרְך ְבצֵּ ְ
טִ .מ ְצוַת וְ זָׁכַ ְר ּ ָׁת ֶאת ה' אֱ לֹהֶ ָׁ
יך ִ ּכי הוּא הַ נּוֹ ֵׁתן ְל ָׁך כּ ח לַ עֲ שוֹ ת ַָׁחיִל.
דברים פרק ח (יח) וְ זָכַ ְר ָת ֶאת יְ קֹּוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך כִ י הּוא הַ נֹּתֵּ ן לְ ָך כֹּחַ ַלעֲשוֹּת חָ יִ ל לְ מַ עַ ן הָ ִקים אֶ ת בְ ִרית ֹּו אֲ ֶשר נִ ְשבַ ע
לַאֲ בֹּתֶ יָך ַכיוֹּם הַ זֶ ה :פ
ּשלַ יִםִּ ,ת ָּׁבנֶה וְ ִתכּ וֹ נֵׁן ִ ּב ְמהֵׁ ָׁרה ְביָׁמֵׁ ינ ּוָׁ ,אמֵׁ ן.
יּ .וז ְִכ ַירת יְרו ָׁ
רּוש ִ ָלם ִת ְשכַח יְ ִמינִי( :ו) ִת ְדבַ ק לְ ש ֹּונִי לְ ִחכִ י ִאם ֹלא אֶ זְ כְ ֵּרכִ י ִאם ֹלא ַא ֲעלֶה
תהלים פרק קלז (ה) ִאם אֶּ ְשכָ חֵ ְך יְ ָ
רּוש ִ ַלם עַ ל רֹּאש ִש ְמחָ ִתי:
אֶ ת יְ ָ
Lucy Dawidowicz, What is the Use of Jewish History, p5
The great historic myths that were fashioned out of historical reality and integrated into the living
traditions of Judaism and of the Jewish people are the products of a process of selection whose criterion
may have been the usefulness of their remembrance in serving a national Jewish purpose. For many
centuries, those who determined how the history of the Jews’ past was to be told had the power and
authority to so – kings, prophets, priests, and, for well over fifteen hundred years thereafter, rabbis. It was
they who molded Jewish historic consciousness out of the events of the past, appropriating history in the
service of Jewish survival and of the survival of Judaism.
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תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כה עמוד א  -ב
משנה...גמרא .תנו רבנן :יש נקרין ומתרגמין ,ויש נקרין ולא מתרגמין ,ויש לא נקרין ולא מתרגמין ...
מ/ג

ג
מ/ג

מעשה
רבי אליעזר
אומר :אין
מפטירין
+יחזקאל
ט"ז +בהודע
את ירושלים
את תועבותיה,
מעשה פילגש
בגבעה
מעשה עגל
הראשון

הוראה
נקרא ומתרגם

נקרא
ומתרגם
נקרא
ומתרגם

מ/ג

מעשה עגל השני

נקרא
ולא מתרגם

מ/ג

ברכת כהנים

נקראין
ולא מתרגמין

ג

מעשה בראשית

נקרא
ומתרגם

מ

מעשה מרכבה

אין מפטירין
ורבי יהודה
מתיר (הלכה
כר"י)

ג

קללות וברכות

נקרין ומתרגמין

ג

אזהרות
ועונשין
מעשה ראובן

נקרין ומתרגמין

מ/ג

נקרא
ולא מתרגם

הסבר המשנה/הגמרא
פשיטא! לאפוקי מדרבי אליעזר.
דתניא :מעשה באדם אחד שהיה
קורא למעלה מרבי אליעזר הודע
את ירושלים את תועבותיה ,אמר
לו :עד שאתה בודק בתועבות
ירושלים  -צא ובדוק בתועבות אמך.
בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסול.
פשיטא! מהו דתימא :ליחוש לכבודו
דבנימין ,קמשמע לן.
פשיטא!  -מהו דתימא :ליחוש
לכבודן של ישראל .קמשמע לן :כל
שכן דניחא להו דהויא להו כפרה.
איזה מעשה עגל השני?  -מן +שמות
ל"ב +ויאמר משה עד וירא משה.
תניא ,רבי שמעון בן אלעזר אומר:
לעולם יהא אדם זהיר בתשובותיו.
שמתוך תשובה שהשיבו אהרן
למשה פקרו המערערים ,שנאמר
+שמות ל"ב +ואשלכהו באש ויצא
העגל הזה.
מאי טעמא? משום דכתיב +במדבר
ו' +ישא [ה' פניו אילך].

פירושים
בית הבחירה למאירי  -ואין
חוששין לכבודן של ישראל
ר' עובדיה מברטנורא  -משום
יקרא דירושלים

רש"י  -ומה שחזר אהרן וספר
המעשה הוא קרוי מעשה עגל
השני ,הוא שכתוב בו ויצא העגל
הזה ,ולא יתרגם ,פן יטעו עמי
הארץ ויאמרו ממש היה בו שיצא
מאליו ,אבל המקרא אין מבינין.

בית הבחירה למאירי  -משום
ישא שלא יבואו לומר שיש לפניו
משוא פנים
פשיטא!  -מהו דתימא :אתו לשיולי רמב"ם על משנה חגיגה ב:א -
במעשה בראשית למדעי הטבע
מה למעלה מה למטה ,ומה לפנים
והמחקר בראשית הבריאה
ומה לאחור ,קמשמע לן.
רמב"ם על משנה חגיגה ב:א במעשה מרכבה המדע האלהי והוא הדבור
על כללות המציאות ועל מציאות הבורא ודעתו ותאריו וחיוב הנמצאים
ממנו והמלאכים והנפש והשכל הדבק באדם ומה שאחרי המות.
ומחמת חשיבות שני המדעים הללו הטבעי והאלהי ובצדק החשיבום,
הזהירו מללמדם כשאר המדעים הלמודיים ,וידוע שכל אדם בטבעו
משתוקק לכל המדעים בין שהוא טפש או חכם ,ואי אפשר לאדם שלא
יחשוב בשני המדעים האלו בעיון ראשון ,ומשליט מחשבתו עליהם בלי
שיהיו לו הקדמות ולא נכנס בשלבי המדע ,לפיכך מנע מזה והזהיר על כל.
פשיטא!  -מהו דתימא :ניחוש דלמא
פייגא דעתייהו דצבורא [יהיו
מיואשים] ,קמשמע לן.
פשיטא!  -מהו דתימא :ניחוש דלמא
אתו למעבד מיראה ,קמשמע לן.
רש"י
חיישינן לגנותו.
בית הבחירה למאירי -וענין
מתרגם ר"ל בבית הכנסת שהוא
הפרסום הגדול הא כל אחד
בביתו אין לך דבר שאינו מתרגם.

מ/ג

מעשה תמר
ויהודה

נקרא
ומתרגם

ג

מעשה לוט
ושתי בנותיו

נקרא
ומתרגם

פשיטא!  -מהו דתימא :ליחוש
[חשש] לכבודו דיהודה ,קמשמע לן:
שבחיה הוא דאודי [שהודה].
פשיטא!  -מהו דתימא :ניחוש
לכבודו דאברהם ,קמשמע לן.

מ/ג

מעשה אמנון
ותמר

נקרא ומתרגם

פשיטא!  -מהו דתימא :ליחוש
ליקריה דדוד ,קמשמע לן.

בית הבחירה למאירי  -אין
חוששין לכבוד אברהם כי אין
קורבה לפחותים עם הנכבדים
כלל
שמואל ב פרק יג
(א) וַ יְ ִהי ַאחֲ ֵּרי כֵּן ּולְ ַאבְ ָשלוֹּם בֶ ן
ּושמָ ּה ָתמָ ר
ָדוִ ד ָאחוֹּת יָפָ ה ְ
ַאמנוֹּן בֶ ן ָדוִ ד... :
וַ יֶאֱ הָ בֶ הָ ְ

והא אמרת מעשה אמנון ותמר
לא נקרין ולא
מעשה אמנון
נקרא ומתרגם! – לא קשיא :הא –
מתרגמין
ודוד
דכתיב אמנון בן דוד ,הא – דכתיב
אמנון סתמא.
R. Reuven P. Bulka Best-Kept Secrets of Judaism, p37
We realize the importance of our collective history and the need to connect to our past and our roots as
part of the continuing tradition that is transmitted from generation to generation. By remembering the
good and the bad, we establish that the link with the past is a complete connection not a selective
connection — that we are instructed by the bad as much as we are inspired by the good.
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