
 חדים, מחלקי המים ודפים מי כוחה של השכחה 
 

 7  מתוך  1עמ'  

 

 כוחה של השכחה 

ובת    –  בים. השכחה היא אחותה ההופכית של הזכירהרחב מיני ים" ושכיח במקורות ר"  נושא השכחה הוא  מים ראשונים: 

 ומשום כך אין להתפלא על ריבוי העיסוק בה   -   דבר מצוי , היינו  של המילה "שכיח" שמקורה בארמיתההפוכה  דודתה  

ראו מעט    ,לימוד התורהמציאה הוא בהקשר עם  /נרחב בשכחה/זכירה  יון. דמצוא()והבלבול לעיתים בין לשכוח ובין ל

וישנה כמובן מצוות    .בדפים המיוחדים  מי ימנע את שכחת התורהף  וכן הד  וילךבפרשת    כי לא תשכח מפי זרעו בדברינו  

ן עליה הרחבנו מעט בפרשת כי תצא. הפעם, נבקש להתמקד בתכונת/מדת השכחה בכלל. וכמוב  מתנות ענייםשל    שכחה

   ה היריעה והדעת., שהרי קצרוון או בשגגהים במכבושת ח ורוקממן הסתם  שכחו  נשגם אחרי צמצום זה,  

ִתיָך ִמָשם  ַקחְּ ִתי ּולְּ ָׁשַלחְּ ר ָעִשיָת ּלֹו וְּ ָׁשַכח ֵאת ֲאׁשֶׁ ָך וְּ  1(.ותפרשת תולדכז מה  בראשית  ) :וכו'ַעד ׁשּוב ַאף ָאִחיָך ִממְּ

ָכֵחהּו: ת יֹוֵסף ַוִיׁשְּ ִקים אֶׁ לֹא ָזַכר ַשר ַהַמׁשְּ  2. כג(  בראשית מ) וְּ

ָרִים: ם ִמִמצְּ כֶׁ ֵצאתְּ ְך בְּ רֶׁ ָך ֲעָמֵלק ַבדֶׁ ר ָעָשה לְּ ָכח:...  ָזכֹור ֵאת ֲאׁשֶׁ  3יט(.-ים כה יזבר)ד  לֹא ִתׁשְּ

ִת ִבעַ ...  ׁש ִמןַהקֹ  ירְּ ִתי:... ַהַבִית  דֶׁ לֹא ָׁשָכחְּ יָך וְּ ֹותֶׁ ִתי ִמִמצְּ  4. פרשת כי תבא(  יג  כודברים  )  לֹא ָעַברְּ

ַכח ִאָשה  ןֲהִתׁשְּ ָכֵחְך: עּוָלּה ֵמַרֵחם בֶׁ ׁשְּ ָאֹנִכי לֹא אֶׁ ָנה וְּ ַכחְּ ה ִתׁשְּ ָנּה ַגם ֵאּלֶׁ  5.טו(מט  ישעיהו  )   ִבטְּ

ָחָכם עִ  ֵאיְך ָימּות הֶׁ ָכח וְּ ָבר ַהָיִמים ַהָבִאים ַהֹכל ִנׁשְּ כְּ ׁשֶׁ עֹוָלם בְּ ִסיל לְּ ָחָכם ִעם ַהכְּ רֹון לֶׁ ִסיל:ִכי ֵאין ִזכְּ ב קהלת  )  ם ַהכְּ

 6.טז(

 שתי שיטות של שכחה – החיים בראשית פרק מ פסוק כג רוא

 
נו  אצמ   אל.  ותו אל לבן אחיה בחרן א שולחת א שהי  תע , ב רי רבקה ליעקבשמורה לדב  שכ"ח במקראזכות הראשונים למופע הפועל    1

 שעשו לא שכח.  םושמניקתה(, אולי באמת מ בורה א שלחה את דמסבירים שהיב )המדרשים במקרא שרבקה אכן שלחה ליעק
  תח כומסתיימת ב'ש אהובבן הף כ יוסיוסף" ובמעמדו המיוחד של    – : "תולדות יעקב  מיליםכך מסתיימת פרשת וישב, אשר נפתחת ב  2

.  רעהחלום פ  –ת מקץ הסמוכה  שי המפנה של תחילת פראילול, מצרים האדירהממלכת אי שם במרתפי בתי האסורים אשר ב  'יוסף
 .בכללהשכחה ( )מדת תכונת כאמור ב  נתמקד. כאן וישכחהו –כר זולא  לנושא זה בדברינו  דחוכבר הקדשנו גיליון מי

: יציאת מצרים, שבת,  ובהם  -  בסוף תפילת שחריתאלה  זכירות  ות  כרנזים  בר  בסידורים  –בכל יום    רות''זכיעשר  ווה לזכור  מצם  דא  3
  עסת הקב"ה הכ  ,בפסוק לעיל עמלק  א לשכוח:  לזכור ול  : מצויה הכפילותבשלוש מהן  .  מרים ועוד  מעשה, ר סינימעמד ה,  המןירידת  
חְזֹכר ַא":  במדבר ְשכַּ ְקצַּ   ל תִּ ר הִּ יֵאת ֲאשֶׁ ת ה' ֱאֹלהֶׁ ְדבָּ ְפתָּ אֶׁ מִּ םוירושלים: "  ז(,  טרים  בד" )רָך בַּ ֵחְך ְירּושָּ   אִּ ְשכָּ םאֶׁ י...    לִָּּ ְזְכֵרכִּ ם ֹלא אֶׁ "  אִּ

י הּו : "יט- ח יחדברים  בותיו שוגבור  ב"ההקרת  יכזרף את  אפשר אולי גם לצהם  אלי  .ו(-הקלז  תהלים  ) יָך כִּ ת ה' ֱאֹלהֶׁ ְרתָּ אֶׁ כַּ ֹנֵתן  ְוזָּ א הַּ
ל  ְלָך כֹ  יִּ ֲעׂשֹות חָּ יָּה אִּ ...  חַּ לַּ ת ה' אֱ ֹכחַּ תִּ שָּ   םְוהָּ ח אֶׁ יָך  ְשכַּ ארת  עניין של חיזוק ותפיא  : לזכור ולא לשכוח הילות זוכפהאם  וכו' ".  ֹלהֶׁ
בגמרא    ן שתי פעולות אלהראו הבחנה ברורה בי  לזכור, ולא לשכוח.  רדות( הן:)אך לא נפונות  ש   פעולות  ה, או שמא שתיצהמלי

שכחת הלב אמור,    הרי  -אומר לא תשכח    כשהוא  יכול בלב?  זכור,"  בקול:   שמעה הו  דווקאמהכתב  "א בדין קריאת מגילה  יח עמגילה  
 . "בפה –ם זכור יימקני ה אהא מ

ְדבָּ פֶׁ , כגון: " ... שכחה בלי ציווי לזכור ת הרהאז על  יש במקרא נוספים    קיםפסו  4 ת הַּ ח אֶׁ ְשכַּ אּו ן תִּ ר רָּ ים ֲאשֶׁ (,  טד  ים  דבר)  וכו' " ֵעינֶׁיָךרִּ
ְמרּו לָּ " שָּ ְשְכחּום פֶׁ כֶׁ הִּ ית ה' ֱאֹלהֵ ן תִּ ת ְברִּ ָך",  וכו' " )שם שם כג(  יכֶׁם אֶׁ בֶׁ ם ְלבָּ ְחתָּ ְורָּ כַּ ת ה'   ְושָּ יָך אֶׁ וכאן,  .  ועוד  (ידח  )שם    וכו' "  ֱאֹלהֶׁ

  א שלנו הפעם, שכחה כתכונה וזה הנושה ולא שכחה.  מו שלא עבר על המצוולהעיד על עצזוכה האדם  רות  בפרשת ביעור מעש
ועל שכ"ח נזכר ם! הפ רובם ככולם בספר דברייים אלה שלא לשכוח מצויים  ואגב, ראוי להעיר שציוו  ם משמים.שמא ג  אנושית או

 . ות, ויקרא, במדבר ל בספרים שמ לכ ם ואיננו רים בראשית ודבריבספ
נא  ישעיהו  ון בגכ  ,את הקב"ה  קובלנות הנביאים על עם ישראל ששכח עיקר בומתמקד בגם מספרות הנביאים  הפועל שכ"ח לא נעדר    5

ח ה' : "יג ְשכַּ תִּ ץ וַּ ם ְוֹיֵסד ָארֶׁ יִּ מַּ ה שָּ ָך נֹוטֶׁ ְש ח יד: "הושע ובוכו' "   ֹעׂשֶׁ יִּ ת ֹעׂשֵ וַּ ֵאל אֶׁ ְׂשרָּ ח יִּ   ח ב"ה שכ "; מנגד קובלנת עם ישראל שהקּוהכַּ
י: "ידמט  ישעיהו  ב אותם, כגון   נִּ י ְשֵכחָּ אֹדנָּ י ה' וַּ נִּ בַּ יֹון ֲעזָּ ר צִּ ֹתאמֶׁ החיובית    לא רק בשל נימתופסוק זה מישעיהו  נו ברח. ומכולם, ב "וַּ

ש דברים ששוכחים וטוב  יש  כחה הכפול שהוא מעניינינו:ו, אלא גם בשל מוטיב השבה הקב"ה מבטיח לעם ישראל שלא שכח אות
רים  בדשכחו( ה, על מנת לזכור ולא לשכוח דבר טוב, יש לשכוח )או מוטב שייכך   רנאמ  ושכך, ולעומתם דברים שלא שוכחים. א

 כחה של בני האדם? אות גם לזכרון ולש הרעים. האם זה
את הקב"ה,  צד תוכחה על שכחת העם  ל  םובהבאיוב ומשלי,    ים אך גםבספר תהל, הרבה  על שכ"חגם בספרות הכתובים מצוי הפו   6

חוקיך לא    ..  יתראו בפרט בתהלים קיט: "תורתך לא שכח  .לא שכחנו:  העם  שלמנגד  אמירה חיובית    כפי שמצאנו בנביאים, גם
שבסופו של  יה הפסימית  ציג את הראיזה מקהלת שמתי". ומכולם בחרנו בפסוק  מצוותיך לא שכח  ..  חתיפיקודיך לא שכ  ..  שכחתי

 בפסוק זה. להלן חזור ונדון נ עוד  כל נשכח". האמנם?ה" דבר:

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9B%D7%99-%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%9B%D7%97-%D7%9E%D7%A4%D7%99-%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%95#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%D7%9E%D7%99-%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%A2-%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%9B%D7%97%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%9c%d7%90-%d7%96%d7%9b%d7%a8-%d7%95%d7%99%d7%a9%d7%9b%d7%97%d7%94%d7%95#gsc.tab=0
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A2%D7%A9%D7%A8_%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
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פי וגו'.  המשקים  שר  זכר  בתחגה  ש,רוולא  שכחו  שלא  דכתיב  , להים  יוסף  עליו  צוה  כאשר  שמו  זכר  :  לא 

כי אם    .נשכח מלבו  ,צד שהחליט שלא לזוכרוכי ל  ,. והכוונה בזהב ששכחו גם מלבויע הכתו מוד  ועוד  7."כרתני "ז

  8אלא לצד החלט הדבר נשכח ממנו )מלבו(.  .באמצעות זה היה קצת נזכר ,אחד לזוכרוו ובדעתו צד  היה בלב

 לטובה  התורהשכחת  – פרשה א קהלת רבה

שם  רבנן דתמן בשם ר' יצחק דהכא ורבי טוביה ב  .ורה ושכחהדם למד תאשל תורה  זה שיפוטה ש   : ר' אבהו אמר

היה מתעסק בתורה שתים    ,א שכחהרה ולד תום למשאילו היה אד   .לטובתו אדם למד תורה ושוכח  :יצחקר'  

  , תורה ושוכחה  אלא מתוך שאדם למד  .שלש שנים וחוזר ומתעסק במלאכתו ולא היה משגיח בה לעולם כל ימיו

 9. את עצמו מדברי תורה ינו מזיעאויז  ו מזאינ

 המשכחות הצרות    – לכה יא)ליברמן( פרק א ה תוספתא מסכת ברכות

" רִּ ...  ְזְכרּו  תִּ ְוַקְדמ  נֹואש  ַאל  ְתב ָננּות  תִּ ַאל  ּיֹות  )נִּ "(יחמג  ישעיהו  "  ראת  אל.  מלכיותא  - "  שונותזכרו  של    , ילו 

י" . ו של מצריםאל  - " וקדמוניות אל תתבוננו" ְננִּ ה הִּ צְ ח    ע שֶׂ   .זו מלחמת גוג ומגוג - )שם שם יט(  "ָמחָדָשה ַעָתה תִּ

  . יה מספר והולך מעשה הזאבוה ,  בו זאב וניצל ממנורך ופגע  מהלך בד  השהי   לאחד   ?למה הדבר דומה   : לשָ מָ   לּוְש מָ 

שכח מעשה    ,צל מידוינש וו נח גע בחר כך פא  . הארי  שהשכח מעשה הזאב והיה מספר במע   , פגע בו ארי וניצל מידו

 10. ראשונותצרות האחרונות משכחות את ה ,אף כך ישראל .היה מספר והולך מעשה הנחששניהם ו

 המתיםשכחת  – ד במסכת ברכות דף נח עמו

זמן הזה,  ל  ונ יעגהך שהחיינו וקיימנו ו אחר שלשים יום אומר: ברוהרואה את חבירו לי יהושע בן לוי:  אמר רב

ר שנים עשר  אלא לאח  אומר ברוך מחיה המתים. אמר רב: אין המת משתכח מן הלב  - חדש    שנים עשרלאחר  

י כִּ "  :רדש, שנאמוח יתִּ ֵלב ָהיִּ י ְכֵמת מִּ ְשַכְחתִּ   11(. יגלא תהלים " )י א ֵבדלִּ כְ נִּ

 
,  ם פשוט שכח את שמו של יוסף משקיששר ה  (17מרוקו מאה    אשר בן עטר,  חיים ב"ר)ר'    וש אור החייםיר פמציע  ,  בשיטה הראשונה  7

מצאנו גם  ירה(  זכ- לאי  והוש)שהיא זו  כגון "רכה"    שכחה.  ה לכולנו ...(שקורמה  )ו   שמסביר את האזכור שלו במילים: "נער עברי"מה  
ר  ר שזכ אלו: "כג מ"ם בראשית רשב ראו .כחהה ובין שזכיר-מבחינים בין איו רשב"ם ובכור שור שמדגישים את ממד הזמן בפירושי

  שכחהו קים את יוסף ויולא זכר שר המשם: " שור בכור ש". ופירוש זמן מרובה אחרי כן - וישכחהו. בצאתו מיד  - המשקים את יוסף
מחמת ו "חה לא היגיש שאי הזכירה והשכ". והוא גם מדמיד, ושכחו לאחר זמן  רולא זכ  :ושכחו. ויש מפרשים  ליובו על  םשלא    -

 ". ורשע, אלא שכחו שנאה
לשכוח  המשקים עשה מאמצים  שר    השכחה המכוונת. את    –את ההחלטה שלא לזכור    החייםאור    פירושו, מדגישהשנייה של  טה  בשי  8

' את  קד השפעד עת קץ    ,נותו עת עלות על זכרו מלבו ומדע   לי ירמוז עוד וישכחהו שהיה משכיחוואו "  :םש   וי המשך דברוכ  , את יוסף
את פרעה וזכר היטב איך וע"י מי חזר לגדולתו,  שירת  ל שר המשקים בכל עת שראשו שעלה ב  זכרונו של יוסף כן ".  ף ויזכרהויוס
כבר הקדשנו גיליון מיוחד לנושא זה  וכאמור לעיל,    ברורות.   בותמסי  ו,א טבכוח אירוע זה שמזכיר את ח)להדחיק(  סה לשכוח  ל ניאב

 . בכללהשכחה )מדת( נת על תכו תדרשו נתמקד בוהפעם  כחהוישו –כר ולא זנו בדברי
חות צט(,  )מנ  "ועובר בלא"כל המשכח דבר מתלמודו  :  ימה קלהות יש על חשיבות זכירת התורה ואי שכחתה. ראו רק כטעדרשות רב  9

ור וללמדו כתחילה"  למודו יכול הוא לחזכח ת"תלמיד חכם שש(,  ירושלמי ברכות ה א" )הוא משכח  ר תלמודו לא במהרה"הסוב
ו ב(,  סק בצרכי ציבור משכח  "המתע  יגה ב א(,חג  י)ירושלמ )שמות רבה  מבבל    עזרא  כשנשתכחה תורה מישראל עלה"תלמודו" 

  מודה: עצמו  והלל    "א(,כ עסוכה  " )א ובניו ויסדוהויסדה, חזרה ונשתכחה עלו רבי חייבלי  בהויסדה, חזרה ונשתכחה עלה הלל  
כבר הקדשנו  ו  .בארמית( כחה בעברית ושכיחותה  א שכחת התורה )שושנברבים  ועוד    –  " )פסחים מט(כה זו שמעתי ושכחתי"הל

אבהו  , ר'  וכאן  .ים בדפים המיוחד  תורהחת המי ימנע את שככן  ו  בפרשת וילך  ורעז  כי לא תשכח מפיהדף  את  כאמור לנושא זה  
היא  ורה ושנן ולשלש את תלמודו. החשש הוא שאם האדם היה לומד תשגורמת לאדם לחזור ולכחת התורה שהיא  ש  חבבש  דורש

צריכה עיון בפני  דרשה מיוחדת זו  ארץ כל ימיו.    היה נפנה ועוסק בדרךתה,  שוכח או  הוא  ןינקבעת בלבו ובראשו ושוב אייתה  ה
שהוא  השכחה כדבר    ת שחלקן אכן רואות אתשתוביל לדרשות הבאו  היא   ,ובינתיים   (,להלן  ן בהולדו  לחזור)אם לא נשכח    עצמה

 כרח. הבאינו שלילי חלק מתכונות בני אדם ו
 -  תקיימדרין(  )סנהנה כשהיה אדם חוטא כשהיה סנדרי  בראשו: " ...  ז  הכלה  וט  קרפ  (ןמרביל)  הסוט   תכסמתוספתא  ראו בדומה    10

למה הדבר    : משלו משלא כ ה(.  )ויקרובמשפחתו וגו'    באיש ההואני את פני  אי  תמ וש, שנאמר:  ממנו ומקרוביו- עכשיו   .פרעין ממנו נ
ו  ?דומה מן הרהי  .ו לרצען וריצעומסרוהלאחד שסרח בעיר  זמורה וחבטו  ,ען צוה קשה    , רהה מבעל זמוהיה קש  .מסרוהו לבעל 

מ  .וחבשו  לקטרון  מסרוהו קשה  לשלטון    -ן  קטרווהיה  ישר  .בקמיןוהטילו  מסרוהו  כך  א צרו  ,אל אף  משכחות  האחרונות  ת  ת 
י , סה טז: ". ובעצם, בישעיהוועוד   ון דומה גם בגמרא ברכות יג ע"א, ירושלמי ברכות א ו וכך בלש   ". הראשונות ְש   כִּ צָּ נִּ רֹות  ְכחּו הַּ

אֹשנֹות וְ  רִּ יהָּ ְסְתרּו ֵמֵעינָּ י נִּ בדומה לאשה    בה,קנבלשון    ל תשועות ביניים הםשלפיכך כל השירות ע  יא  כגשמות רבה  ובמדרש  ".  כִּ
)ולהלן נראה גם תמותת תינוקות    הלידה הבאה החשש מואחרי כל שמחת לידה חוזר צער ההריון ו  תויולדת וחוזרת ויולד   שמתעברת

  אמירה העממית בהומור למן הסתם מקור  ומכאן  ".  דשרו לה' שיר חשי"ורק לעתיד לבוא ייאמר בלשון זכר    ,כיחה(שהייתה אז ש
 קודמות. מביא עלינו צרות חדשות כדי שנשכח את ה  מיוברחה שהקב" (?םכ ילע םולש)

בפירושו  רד"ק  ". וא שיעלודין הו  -ות, ואם לא עלו  ליברא   הו במחשבעל" שדברים    "ב, שכחת המת היא מאותםד ענפסחים  רא  ובגמ  11
יָּה: "יגח  פ  תהליםלפסוק ב  ץ ְנשִּ רֶׁ ְתָך ְבאֶׁ ְדקָּ ָך ְוצִּ ְלאֶׁ ְך פִּ ֹחשֶׁ ע בַּ דַּ ּוָּ מתים  השכחה שה  םו קבר שהוא מקה, הוא הנשירץ  אבש: "", מפרֲהיִּ
ורר על מתו, ולא  לא יע: "נפסק  , בעקבות מעשה שאירע,"אח עמועד קטן  ". ובגמרא  נשכחתי כמת מלב:  שאומר  בו, כמו   נשכחים
ודש  עשר ח". אחרי שלושים יום או אחרי שנים  ין המת משתכח מן הלב שלשים יוםלפי שא...    יום  ים שול של קודם לרגיספידנו  

אזכרות, ימי זכרון, קדיש  לימוד משניות,  כו לעולמם:  לשכוח את אלה שהלאנחנו עושים מאמצים רבים שלא  .  הולך המת ונשכח
נו  , כבר למדחשבותינו. ובאשר לנעדריםבמש להודות שקשה להמשיך לחיות אילו היו המתים כל הזמן לנגד עינינו ווכו', אבל י

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%9c%d7%90-%d7%96%d7%9b%d7%a8-%d7%95%d7%99%d7%a9%d7%9b%d7%97%d7%94%d7%95#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9B%D7%99-%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%9B%D7%97-%D7%9E%D7%A4%D7%99-%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%95#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%D7%9E%D7%99-%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%A2-%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%9B%D7%97%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94#gsc.tab=0
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 הטובה עקב ריבוישכחה  –עקבשת פר א מגפיסקדברים  ירספ

סדוםאנש  ואמר מהר   :י  אצלי י  אצלינוזון  וזהב  כסף  הרי  ּו  .נו  הרגכַ שַ נְ נעמוד  תורת  מארצנוח  להם    .ל  אמר 

 12.אתכם מן העולם חַ כֵ שַ אני ְמ  - תורת הרגל מביניכם חַ כֵ שַ בטובה שהיטבתי לכם אתם מבקשים לְ  :המקום

 רעה ויום טובה יום  – רבה )איש שלום( פרשה אהו ילתנא דבי א

 13. כך היא מדתו של אדם, יום טוב משכחת רעה, ויום רע משכחת טובה

 שגורמים לשכחה וההפך דברים  – מסכת הוריות דף יג עמוד ב

   14מוד של שבעים שנה.י לשנה, כך שמן זית משיב  שבעים מוד שללי  משכחזית דאמר רבי יוחנן: כשם שה

  ם בכדישנאמרי דברים לא זוכרים –ע"א  כטרין סנהד

  15. לא היו דברים מעולם הוחזק כפרן אבל אמר .בךשטה אני נו אלא דאמר מאמר אביי לא ש

 16. לא דכירי אינשיכל מילי דכדי  :חא בר אדא הכי אמרינן משמיה דרבאאריה דרב  פא ברב פ אמר

 לכהן הגדול תזכורת  –  ד א מסכת יומא דף יח עמו

: אישי כהן גדול!  ם לוומריסדר היום, וא ורין לפניו ב מסרו לו זקנים מזקני בית דין, וק   פרק א משנה ג:יומא  

  17חת או שמא לא למדת. שכא ה בפיך, שמקרא את

 בתפילה שכחה  – מסכת ברכות דף כח עמוד ב

 
ל  ל לקבל תנחומין עאין אדם יכו  -וימאן להתנחם  : "וישבפרשת  לז לה  שית  רש"י בראיוסף. ראו    מיעקב אבינו שמיאן להתנחם על

 ."החי ב ולא עלשישתכח מן הל השעל המת נגזרה גזיר החי וסבור שמת,
  ים את מידת הכנסת חִּ כְ שַּ מְ סדום  כפולה ותגובתית. אנשי    כפעולה אקטיביתה  שכח  ה שלנדירמא  דוג זו    ה ג יב.טכך גם בתוספתא סו  12

והקב"ה משכח את סדום ,  את שאר העולםמוחקים    –  אחד  ףק לאזקובעולם סגור משלהם שאינו    חייםאורחים וסבורים שהם  
וגמאות נוספות של  ד   לא מצאנומלבד מקור זה והשיטה השנייה בפירוש אור החיים לעיל,  אותה מעל פני האדמה.    היינו מוחק 

שר  התכחשות מתוך עושל    לעצם הרעיון ו.  פעלהקרוב הוא אולי התכחש בבניין הת ,  או הפעיל שימוש בשורש שכ"ח בבנין פיעל  
ׂשִּ : "פרשת האזינולב טו  ים  דברושפע חומרי, ראו   יתָּ כָּ בִּ ְנתָּ עָּ מַּ ט שָּ ְבעָּ יִּ רּון וַּ ן ְישֻׁ ְשמַּ יִּ ׂשָּ וַּ ֹטש ֱאלֹוהַּ עָּ יִּ תוֹ היתָּ וַּ עָּ ֵבל צּור ְישֻׁ ְינַּ דברים  ",  ּו וַּ

ְעתָּ ּובֵ ": שת עקבפריא -ח י בָּ ְלתָּ ְוׂשָּ יָך ְוָאכַּ ת ה' ֱאֹלהֶׁ ְכתָּ אֶׁ מֶׁ .... רַּ שָּ חהִּ ְשכַּ ן תִּ יָך ר ְלָך פֶׁ ת ה' ֱאֹלהֶׁ למידה כנגד מידה ו תכפילול". וקרוב  אֶׁ
ח " ... : וד הושע הפסוק ב אולי הוא , לעיל שבמדרש ְשכַּ תִּ ְש ת וַּ יָך אֶׁ ת ֱאֹלהֶׁ יֹורַּ יָך גַּם ָאנִּ נֶׁ ח בָּ  ". כַּ

", וזו לשון המדרש  ו אחד בהםלרו ווצימים יעל הפסוק בתהלים קלט: "  י המעשההמאמר המלא בקשר לשבת וששת ימם  ראו ש   13
ששה  כל    יוועם בני ביתו, שוב עושה אדם מלאכה בפני אויב  ה אדם מלאכה כל ששה ימים ונח בשביעי נתרצה עם בניו עוששם: "

". ראו גם דברינו  בהום רע משכחת טו ת רעה, ויטוב משכח יום  :  דםשל א  א מדתוהיך  כ  .שכח כל צער שהיה לו  -ימים ונח בשביעי  
ומר למחשבה חיובית.  לימים הטובים ולהפוך את הימים הרעים לח  , שם ראינו את הניסיון להטות הלת בק  ובבטה  ום טובה היבי

, ואל תדאג שמא רעה עתידה לבוא עליך לעומת  היה שמח וטוב לב   -ביום טובה  : "ידידו שמואל חיים בן דודל  שד"ל  אגרת  ראו  
ונן, כי לא לעולם תעמוד  אל תדאג הרבה, אבל ראה והתב  -ה  יום רע ב  כןו.  , יהיו כל ימיך רעיםיא, שאם אתה עושה כןה ההובהט

 ". ובההיא להתחלף בט הרעה, רק עתידה 
. האמנם לא אכלו חכמים זיתים שהם משבעת המינים? האם הכוונה לזיתים חיים בלבד?  כנגד אכילת זיתים צריך בירורעניין זה    14

( ובהם  "משכחים את הלימודשל דברים שגורמים לשכחה )" ראו שם עוד רשימה  עם שמן הזית? בין כך ובין כך,  ביחד  האם אכלו רק  
של   שימה, וכנגדם רם(עלי חיילב של בה )שמשם אולי המנהג שלא לאכול  המלב של ב  אכילתו  חיים   שנגסו בו בעלית מאכל  אכיל

הרגיל נוסף על ",  "יין ובשמיםיל בוהרג  מגולגלת בלא מלח  האוכל ביצה"  :"( ובהםהלימודת  משיבים א)"לזכרון  דברים שמסייעים  
)השרוף?( משום שהאוויר סביבו    וס של מגדל בבל ההרהאזהרה לא להתקרב לאיזור    אע"סנהדרין קט  בגמרא  ראו גם    ". בשמן זית

 ו מקום זה? האם הייתה מסורת כזו? ". האם חכמי בבל הכירמגדל משכח  ויר רב:  אמר": גורם לשכחה
, אם  שהודה בפני עדים נסתרים שהוא חייב ממון לחברו ואח"כ מתכחש לזה. לשיטת אביי באדם  דובר בגמרא שם  מ  :רבסהו  עקר  15

  ס את דעתך באותו רגע יעל מנת לפירה רק  נאמינות וי לא הייתה ברצתדאהוינו  בך", היי  ענה של "משטה אנבטההכחשה היא  
, משום שסוף סוף יש עדים  מעולם", הוא חייבלא היו הדברים  ואמר: "  הוא פטור. אבל אם כפר מכל וכל על אתר(,    )שטיינזלץ
ליעקב על  לומר    יכול היה  מדוע עשו לא  במנחת אשר, ראו הדיון  ר לדין "משטה אני בך"באשו .חייבבתחילה שהוא   הודהששמעו ש

 ים?  דשחשבת יעקב שאני מוכר בכורה בנזיד עבאמת   –ירת הבכורה "משטה הייתי בך"  כמ
האדם שלכאורה הודה  וטוען שבכל מקרה  ת אביי  כנגד שיטהסבר: רב פפא יוצא  זוכרים אנשים.  לא    –מר בכדי  תרגום: כל הנא  16

ההפך למצוא    א ברצינות )ואולי תחת לחץ אולו  נאמרו לרגעכדי",  נאמרים "בינו חייב, משום שדברים שא  -ברו  לח  שהוא חייב ממון
א מוחזק כפרן, כי באמת אינו זוכר שאמר. אמירתו לא באמת הוטמעה  חש למה שאמר ולם לא מתכהאדלא זוכרים.  אנשים    –חן(  

פשר לחבר  ראה שאונ  הכחשה.אין כאן גם לא שכחה ולא  לפיכך  וא  כלשהימחשבה  כאן  אין  .  מהשפה ולחוץרק  בראשו ומחשבתו  
ל  יכו,  עשות ל האדם לדבר שלא מוטל עכל    –"  ה, עביד לה ולאו אדעתיא רמיא עליה דאינישכל מילתא דלל זה גם עם הכלל: "לכ

 . בתרא לט ע"א, מא ע"ב ובבא  בגמרא שבועות לד ע"בות  . ראו הסוגיבלי משים זאת    עושהשהוא  להיות 
שכחת" היא בגדר מא  שאמירת "לומר שהכיפורים. כאן אפשר    עבודת יום  לכהן הגדול יש צורך לשנן ולחזור בכל פה על סדר  גם  17

מדה סף ועהבית השני הייתה הכהונה נקנית בכ  לא למדת". מה גם שכידוע בשלהימא  ה ויעיד המשך המשפט: "שנימוס ולשון נקיי
הענינים בלתי  היו בו כל  במקדש שני שע זה במשנה: "קטראו פירוש הרמב"ם ל  ם. בצל המחלוקת הגוברת בין הפרושים לצדוקי

 ". שר לומר שמא לא למדתהם ראוים לכך, ועליהם אפדים כהנים גדולים בכח אף על פי שאינ והיו מעמי... מושלמים  

https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%94%D6%B1%D7%99%D6%B5%D7%94-%D7%91%D7%98%D7%95%D7%91#gsc.tab=0
https://minchasasher.com/he/shiur/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%94-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%9A-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%A4/
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הם רבן גמליאל  סדר ביבנה. אמר לל על ה אירכות לפני רבן גמלנה עשרה בתנו רבנן: שמעון הפקולי הסדיר שמו

והשקיף    , לשנה אחרת שכחה.ּהנָ ְק תִּ קטן וְ עמד שמואל ה  18ע לתקן ברכת המינים? שיודאדם    לחכמים: כלום יש

אין    -רב: טעה בכל הברכות כלן    ר רב יהודה אמרא העלוהו? והאמאמאי ל  19עלוהו. ושלש שעות ולא ה ה שתים  ב

  20ה. תקנ  ואל הקטן, דאיהינן שמא מין הוא! שאני שמוחייש  ין אותו,לעמ -המינים  ו, בברכת מעלין אות 

 21שוכח ה כשמש  – פרשת שמינייג  ויקרא רבה

 בשבת  22. ןנָ אֹוב ו  מתכות  ובכלי  בשבת  :הן  ואלו  ,הלכה  ממנו  ונתעלמה  משה  כעס  מקומות  שהובשל   :הונא  ר"א

  לומר   שכח  ,שכעס  כיון. ו(כ  טזמות  ש)עד בוקר ... ויקצוף עליהם משה"    ממנו  אנשים  ויותירו"  :שנאמר  ?מנין

  ? מנין  מתכות   ובכלי   23ר" )שם כג(.לה' מח  שבתון שבת קודש'  ה  דבר  אשר   אוה"  :ם לה  אמר  שבת  הלכות  להם

  להם   לומר  שכחו  הלכה  ממנו  נתעלמה  ,שכעס  וןוכי  .(יד  לא  במדבר)"  החיל   פקודי  על  משה  ויקצוף: "שנאמר

 25כו'. ו  תחתיו הכהן ראלעז ראמ ,משה אמר שלא וכיון 24. מתכות כלי הלכות

 שכח טרפוןרבי  – עה אתך פיסקספרי במדבר פרשת בהעלו

עון אחי  איתי שמאם לא ר  26אקפח את בניי   . איני יכול לסבול  ,עד מתי מגבב ומביא עלינו עקיבא  :א"ל רבי טרפון

לי מומין  בעש  ,ל ראיתהֵ ְק הַ בְ שמא    ,הין רבי  :אמר לו  .תשהיה עומד ומריע בחצוצרו   , ר ברגלו אחתגֵ אימא שהיה חִּ 

אשריך אברהם אבינו שיצא מחלציך    ,תההעבודה שלא בידי  ו:ל  ר מא  .לובכשרין בהקהל וביום הכיפורים ובי 

 27ש מחייו. מך כפורהא כל הפורש מ   .עקיבא דורש מעצמו ומסכים להלכה ,טרפון ראה ושכח .עקיבא

 שכחה כחלק מירידת הדורות  –מסכת עירובין דף נג עמוד א 

 
לתפילת תשע עשרה. ראו    מונה עשרה והפכה אותהש   בשלב מאוחר יותר לתפילת  שנוספהברכת "ולמלשינים אל תהי תקוה וכו' ",    18

 בפרשת פקודי.  מונה עשרהשתפילת ו דברינ
 דם אחר. ו להעביר ולמנות איבה" ואי לכך "להעלות" פירוש. החזן "יורד לפני התלא העבירו אותו מהעמוד 19
( חזר בו "אע  דרין יא, סנהלמשל בעיבור השנה  אדם צדיק כשמואל הקטן )ראו על צדקותו,דיון שמא גם  ה  ראו המשך הסוגיה שם  20

שנו אלא   אל: "! וסוף הסוגיה שם"צדיק מעיקרו"כולל    –  "אל תאמין בעצמך עד יום מותךוצרי, שהרי למדנו: "ונהיה מין היינו נ
אליהם, אך  הנוצרים הראשונים בתקופת חז"ל והיחס    על. יש בסוגיה זו ללמדנו הרבה  "הרגומ  –ל בה  תחישלא התחיל בה, אבל ה

ה עשוי לשכוח פרק בתפילה ולמעוד אל מול העמוד, ויש לדעת כיצד  גם אדם בקי ומנוס  .כחה בתפילהש  הוא  ינולעניינהחשוב  
   ם כאלה.מקרילהתנהג ב

ערכי של חשיבות  -ר עיסוקם של חכמים. אבל לא שכחה במובן הכלליזה היה עיקלימוד תורה שהרי  שכחה בומתפילה, חזרה ל  21
   . לשמר את התורה ושל מי שמבקשים  אנושיתכתכונה הערנו לעיל, שכחה ר כפי שכב, אלא, תשתכח מעם ישראל התורה שלא 

 . וף באת כדין כהן אונן ומשה נזבמקרה של מות נדב ואביהוא ואהרון לא אכל את החט היינו  22
  שיביום שימר להם שלגולת(, שכח לות )עומר לגויותר מהכמות הנדרשביום חול  ם שלקטו  שיעל האנמשה  עס  כיון שכ   בפרשת המן.  23

 . כן ילקטו כפליים בשביל שבת
 . כד-פסוקים כא   לא פרק במדבראו  . רשלל של מלחמת מדין ב הר כלי מתכתכיצד לט 24
  ב פרק א  נתן נוסחות דרבי  אב כסיכום ב . ולעצמנוומר  חבקל וד  ה ממנו נלמממשל  גדומי לנו  ו  ,כעס מתוך מידת  כאן היא  שכחה  ה  25

ראו  ".  שאר בני אדם  , קל וחומריוהנביאים על שהקפיד שעה אחת שכח את דבר  אבאם משה  ומה  ...  ו מתונין בדין  הו"  ל המשנהע
חדים  ולא רק בשלושה מקרים מיו  הכעס שכח משה  עתא רק בשאבל לי.  בפרשת שמינ  עסכוכשמשה  דברינו  ון מורחב בדרשה זו בדי

לדבר    לתו ככשה  : ויתן אל מר ה, שנאמתורה ומשכחה, עד שניתנה לו במתנלה היה משה למד  יבתח"מרא נדרים לח ע"א:  ג  אלה. ראו 
  :ר לומא"רה:  מנובעשיית הטו י  מדבר רבה  ב ש  שה, במדרה לעיל. עוד על שכחה של מרבבהו בקהלת  עם דרשת ר' א  ו והשו  – "אתו

שכחתי אותה    ,בוני יר  :עלה ואמר...    ד ושכח מעשיהואעפ"כ נתקשה משה ויר  ,יעשה המנורהמקשה ת  :אמר לו  ?כיצד נעשה אותה
  ".יעשה אותהלך אצל בצלאל והוא    ה"הקבו  אמר ל  .משהכן נתקשה על    יאף על פו עשייתה ולה  ראוה  מנורה של אשעד שנטל  ...  

אלף ושבעה    בסךים  האדנ  מתתרואת  משה שוכח    ורבה נא  שמות  וב  ה. רומת  רשתבפ  מעשה המנורהברינו  הרחבה בדראו דרשה זו ב
יוש : "קלשה ושבעים שימאות וחמ ידיהם לאמור: משה נטלעכ, אמר:  ב ומתמיההתחיל  זו  דרשראו    –  "ן!שיו ישראל מוצאין  ה 

חים  גמרא זבביכום  ", כסשכחתילומר "  מד כל אדםאלא ללאלה    כללא באו  ו  פקודי.בפרשת    המשכן  אלה פקודיבדברינו    בהרחבה
נו  ימי שא  .כחתי ש  :ומרש לבו לא    ,הנביאים  ביא  ,גדול הגדולים  ,ומה אם משה חכם החכמים":  ,ים לדברים יד ידומדרש תנא  קא ע"א

לא  ראו דברינו    ."שכחתי  :וש לומרלא יהא באחת כמה וכמה שעל    ,למידיו רבבות של תלמיד תורוב ריבי  לפי אלפים  ד מאלף אאח
 פרשת שמיני. ב  שמעתי, שכחתי טעיתי

 ר' טרפון בעמדתו. כל כך היה בטוח  שגם היא לשון שבועה.  ,אחרות: העבודה ת  בנוסחאוחמורה. ולשון שבועה  26
  ? רבןתקיעת הקהל לתקיעת קה בין  טע  אל  ל ראוכי רבי טרפון אביהן של כל יש...  : "  ה אהלכירושלמי יומא פרק א  או מקבילה בר  27

אקפח את   :אמר לו רבי טרפון . דברי ר' עקיבה ,י מומיןולא בעל תמימים  - י ח[  מדבר ]ב יתקעו בחצוצרות  הכהנים ני אהרןבו: דתני
אלא   תהי רא אשמא ל ,רבי  :אמר לו ר' עקיבה .ידו ותוקע בעזרה וחצוצרתו בבאחת מרגליו עומד   י אמי חיגרא ראיתי אחבניי אם ל

המעשה    אתשראיתי  אני הוא    .ה ימין ושמאלהטיתאקפח את בניי שלא    :ןי טרפולו רב  מרא  .ואני אומר בשעת קרבן  ,ת הקהלבשע
". וכבר הרחבנו מעט לדון בחכמים  ך כפורש מחייורש ממל הפוהא כ  .מועה ואתה דורש ומסכים לש   ,ושכחתי ולא היה לי לפרש
  לא שמעתי, שכחתי טעיתידברינו  הוא משה. ראו  ו וגם כשטעו. וראש לכולם  הלכה ששכח  על  ו, א שמעשיודעים לומר על הלכה של

 . יני שמ שתבפר

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%941#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9B%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%94-%D7%9B%D7%95%D7%A2%D7%A1#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%90-%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%99-%D7%A9%D7%9B%D7%97%D7%AA%D7%99-%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%99#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%90-%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%99-%D7%A9%D7%9B%D7%97%D7%AA%D7%99-%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%99#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9c%d7%90-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%aa%d7%99-%d7%a9%d7%9b%d7%97%d7%aa%d7%99-%d7%98%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%99#gsc.tab=0
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רבי לִּ   אמר  ושל אחרונים כפתחו של היכל  ן של ראשונים כפתחו של  בָ יוחנן:  נקב מחט  וואנו כמל  -אולם,  א 

)אצבע  כי אצבעתא בקירא    -אמר רבא: ואנן  לגמרא.  )יתד בכותל(  אמר אביי: ואנן כי סיכתא בגודא    ...  סידקית.  

 28לשכחה.  )אצבע בבור( לסברא, אמר רב אשי: אנן כי אצבעתא בביראבשעווה(  

 את התלמידיםלזרז  – רק ד הלכה זפ תא מסכת פרהספות

למדתנו בבגדי    :ו לואמר  30. הבבגדי ז ב  :םלה  רמא  29? ה נעשיתפרה במ  :יוחנן בן זכאית רבן  א  וי שאלו תלמיד

לא    31.וכששמעו אזני על אחת כמה וכמה  ,י ושכחתיו עיני ורא ומעשה שעשו יד   !אמרתם  היפ  :הםר ל אמ  .לבן

אלא  ה יודע  יהשלא    לא  . לוקן שאהלל הז  :ויש אומרים  .את התלמידיםבקש לזרז  מ לא שהיה  א  ,שלא היה יודע

י ה ריהש  ,את התלמידים  קש לזרזשהיה מב זורע ולא קוצר  ,עמל  ואינו  נהשוה  :שע אומרוה'  הלמד    32. כאיש 

 34. רמֵ זַ  –ר בי תדירה מֵ זַ  מר:ועקיבא א  ר' 33. שה היולדת וקוברתומה לאדושכח רה תו

 רופה לשכחה חזרה כת – א פרק כד חאבות דרבי נתן נוס

ינו  אדם ששה חדשים וא שביו  ?כיצד  נים.תורה בעשר שנה ולשכחה בשתי שד  מוליכול אדם ל   35:הוא היה אומר

זה בזה.    מיםחכ  חליףנמצא מ  ,ו חוזר בהואינ   טמא. י"ב חודש  ל טהורטמא טהור וע  נמצא אומר על  ,חוזר בה

  . תותיושכח ראשי מסכ נמצא מ , ם. כ"ד חודש ואינו חוזר בהפרקי  אשינמצא משכח ר , י"ח חודש ואינו חוזר בה

  , זה בזה ומשכח ראשי פרקים וראשי מסכתותיו ם  מיומחליף חכ  שאומר על טמא טהור ועל טהור טמא  מתוךו

חסר לב והנה עלה כלו קמשונים  דם  ם אל כראיש עצל עברתי ועשדה    על "  :יו אמר שלמהם. ועל ף שיושב ודומסו

 36. ד חרב כל הכרם כולומי ,םל כרש לויון שנפל כות(. וכ לא-ד ל)משלי כ "וגדר אבנים נהרסה  םכסו פניו חרולי

 עקב מחלה שכחה  – מסכת נדרים דף מא עמוד א

 
חדשים גם  רינו  בדבה  כבר הרחבנו לדון בו  בשבח הדורות הראשונים ומיעוט חוכמתם של האחרונים  ותהקלאסית הדרשות  אח  וז  28

עומת  ואים את עצמם כנחותים לכאן נתמקד בדבריהם של אחרוני האמוראים שר .  בשיר השירים  גם ראשוניםאחרונים    –נים  יש
רוב תחומים.  בדיני עי  את הערים" או "מעברין"  ם נכון לומר "מאבריןשמתחיל עוד בימי רב ושמואל א , והכל בשל דיון  הראשונים

בפרט הדימוי של רב  ד והזכירה בדורם, ועל קושי הלימו  אביי, רבא ורב אשי:  אמוראיםעיקר עניינינו הוא הדימויים של אחרוני ה
 מוציא את ידו הוא שוכח. כשהוא ומיד )לומד( מי שמכניס אצבעו לבור י שהלימוד שלו הוא כמו  אש

 טומאה חמורה. פרה אדומה שמטרתה לטהר  29
 של הכהן הגדול. 30
וכבר עמדו על  די", , בפרט במילים "שעשו ין בן זכאי היה כהן ושימש במקדשחנרבי יוש עולה נוממ, סיפורהטע זה של יש בעיה בק 31

   מול התוספות.שמביא את שיטת רש"י ב בי"ם במדבר יט  פירוש מל , ראו כדוגמאוסיהם בעניין למהפרשנים ושברו את קו כך
)ראו הקשר בין   מהלל רבווחזה על בשרו דומה שראה ל" תרגי, כנראה בעקבות " לתלמידיו ה" כחש "תרגיל עושה רבי יוחנן בן זכאי  32

קת פיסקא  וח  שתבר פרספרי במדח ובטז    אהלותתא  תוספ ב  סיפור זה. ראו מקבילה לדרשה/"א(וכה כח עסשני אישים אלה בגמרא  
)דבר שהיה נהוג  חה" זה הוא מעין מבחן בע"פ פומבי "תרגיל שכ .בפרשת שמיני  טעיתי י, שכחתילא שמעתדברינו במובאים  –קכג 

:  יאור החזרה כעמל התורהלתשימו לב    וד להלן.ור' יהושע מקשר אותו למוטיב השינון והחזרה שנראה ע עולם הישיבות(  בעבר גם ב 
:  ותי פרשה אספרא בחוקב: "לעמל תורה נברא",  ין צט ע"רמל", סנהדובתורה אתה ע : "ו דשם  ,  : "אם עמלת בתורה"אבות ד י

 . " ועודוה שיהו עמילים בתורהשהמקום מתא"
 שבתקופתם הייתה תמותת תינוקות גבוהה.  33
ל הקורא  אמר רבי יוחנן: כ"א: "לב עגילה  מ  . ראה גמראניגוןללמוד עם  והוא    סף( למלחמה בשכחהר' עקיבא מציע פתרון אחר )נו  34

ילין לשנות  רגשהיו  שם: "תוספות  , ופירוש  תתי להם חקים לא טובים וגו'הכתוב אומר וגם אני נעליו    -ה  רה בלא זמונבלא נעימה וש
אמר רב יצחק בר  "ב: "צט עסנהדרין  ראו התוספת בגמרא ". זכרים יותרהמשניות בזמרה לפי שהיו שונין אותן על פה וע"י כך היו נ

מֵ "  : שנאמר  –   אבודימי: מאי קרא ש עָּ ְמלָּ נֶׁפֶׁ יה ל עָּ יו פִּ לָּ ף עָּ י ָאכַּ הוא עמל במקום זה, ותורתו עומלת לו במקום  (,  כוטז  משלי  )  ּו ה ּלֹו כִּ
 זה את זה.   הניגון ונראה שהם משלימים יפ". העמל של ר' יהושע הוא החזרה ואילו העמל של ר' עקיבא הוא האחר

 .הדרשה  בסוףהתשובה  –הקורא מוזמן לנחש מי הוא "האומר" כאן?  35
דבריו של  , וכולו הם לימוד התורה ומעשים טובים  בח בשעוסק נתן  דרביבאבות זה ק  פר האומר" כאן? אלישע בן אבויה!מי הוא " 36

ראו בסוף מסכת הורית איך הענישו את רבי מאיר ב"אחרים אומרים" ואת  ).  ר"א בתואר "אחאן בשמו ול, שנזכר כשע בן אבויהאלי
הלומד    :אלישע בן אבויה אומר: "רק ד משנה כמסכת אבות פב אלישע בן אבויה גם  של  שמו    ציטוטראו    .(יש אומרים"ב"בי נתן  ר

)ויש עוד מקורות בשמו    "על נייר מחוק  דומה לדיו כתובה  ?והלומד זקן למה הוא  .לדיו כתובה על נייר חדש  ?ילד למה הוא דומה
;  " זכוכיתככלי זהבים ונוחין לאבדם ככלי    םקנותה ל: "קששדברי תורהדמת שם  ראו דבריו בפיסקה קוחזרה למדרש לעיל,  .  הוא(

ז: "יזכח    על בסיס הפסוק באיוב  וזאת, י פָּ ה ְכלִּ תָּ ית ּוְתמּורָּ ב ּוְזכֹוכִּ הָּ ה זָּ נָּ ְרכֶׁ בדיאלוג  בן אבויה  אלישע  דרש  שהפסוק  הוא    –",  ֹלא יַּעַּ
  י נוסחים סיפור אחד בשנ –אבויה הוא אחר    אלישע בןראו דברינו קנה. כך שאין לו עוד ת ל ע ,עם רבי מאיר בגמרא חגיגה טו ע"א

  על חשיבות פעולת החזרה   נראה שעצם הבאת דרשה זו   הכרם כולו?הכותל שנפל החריב את  האמנם  ן נשאל:  וכא  בדפים המיוחדים.
בש התורה  לימוד  לשימור  אבויהכאמצעי  בן  אלישע  של  כד    מו  נתן  )פרק  דרבי  ל  (כולובאבות  שבאה   הכפירהלא  אולי  למדנו 

  שנלוותה לכפירה   תורהעיסוק בה ביטול  שהרחיקה אותו סופית משאר החכמים, אלא    " היאלתרבות רעה"יציאתו  וידיאולוגית  הא
 מוטב. דהדת את החזרה להחזרה על התורה מה .ובאה בעקבותיה

https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%9D-%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%9D-%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9c%d7%90-%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%aa%d7%99-%d7%a9%d7%9b%d7%97%d7%aa%d7%99-%d7%98%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%99#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A2-%D7%91%D7%9F-%D7%90%D7%91%D7%95%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%97%D7%93-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%A0#gsc.tab=0
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ַהס ֵלַח  "אמר: עונותיו, שנ ליו עד שמוחלין לו על כלוחומד מ ולה ע הח אמר ר' אלכסנדרי א"ר חייא בר אבא: אין  

י ָהר ֵפא ְלָכל   יתַ ְלָכל ע ֹוֵנכִּ ֻלָאְיכִּ נ ַער  "ר:  ו, שנאמיעלומ  ירב המנונא אמר: חוזר לימ   (.גקג  ים  תהל" )ח  ַפש ְבָשרֹו מִּ ֻרט 

יֵמי ע לּוָמיו  37(.כהלג  איוב " )ָישּוב לִּ

נּו ַעל " ְסָעדֶׂ ש עֶׂ ה' יִּ ְש ְדוָ רֶׂ רב יוסף  ו. דאמר רב יוסף: לומר, דמשכח למו -( דמא תהלים  " )ָכבֹו ָהַפְכָת ְבָחְליֹו י ָכל מִּ

אמר רב יוסף: לא שמיע לי הדא  נן  תא אמריבכל דוכדינו  יה הדריה אביי קמיה.  קר ליה למודיה, א חלש, איע

  38. לןשמעתא, א"ל אביי: את אמריתה ניהלן, ומהא מתניתא אמריתה ניה 

לפניו  ייא  ח ר'    וחזררבי,    חלהלסוף    39לרבי חייא שבעה מנהון.   תלת עשרי אפי הילכתא, אגמריה   בי הוה גמיר ר  יכ

 40שהיה לומד אותן. לרבי כלו    שהיה שומע   ס )אחד(שם( כוב)היה    .שישה הלכו )נשכחו(,  דֹוְמ פנים שלִּ   שבעה אותם  

את אותו  רבי  כאשר היה רואה  רבי.  לפני  תן  או  ךלה  בא והחזיר הכובס, ו)אצל(  למד אותן לפני  ר' חייא ו הלך  

ת חייא, וחייא עשה  עשית א: אתה  מר לוים שכך ארויש אומ רבי: אתה עשית אותי ואת חייא.  ס, אמר לו  כוב

 41אותי. 

 נשכח?הכל   –טו סימן  פרשה ב רבה תלקה

אני נקראתי מלך ונמרוד הרשע נקרא    42, לת ב טו(ה)ק  "  ואמרתי אני בלבי כמקרה הכסיל גם אני יקרני וגו'"

וזה מת מת  זה  כן,  . מלך,  יותר"  אם  אז  אני  קדוש  "?ולמה חכמתי  על  נפשי  הק  תלמה מסרתי  של  ב"ה  שמו 

  43?תונים ובתח םאין אלוה כמוהו בעליוני :מרתיתי ואוהזהר

דכיון דישראל נכנסין לידי צרה    ?למה  –"  ון לחכם עם הכסיל לעולם הכל נשכחכי אין זכר"  :ועוד חזרתי ואמרתי

ור  כז  :אומרים  מות העולםשמא או    -  ב()שמות ל  "  זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך וגו' "  :הן אומרים

 44. "ליסואיך ימות החכם עם הככדתיב: "הוא  ? הדאלמעשה נמרוד

 
א. דווקא  , אדרב רשן ו של הדרת מי שחלה בימי שממעיטה בחומאייה  ר  ן זו בהכרח ה. איממחלפטימית של החלמה  אייה אועד כאן, ר  37

ראו שם בדרשה אחרת שנס של  (, החלמה נחשבת כבריאה חדשה. ראו ברכת הגומלכן ונוטה למות )מסונחשב ל  משום שמי שחלה
ך  שהמב  ךבל לא כא ים.  ל שמאילו החולה באש שהדיוט ול ועזרה, שהם היו באש של  שאיה, מיחולה שהתרפא גדול מזה של חננ

 . זו שהדר
  , ידען גדול בתורה ומשמר נוסחאותואר "סיני", היינו  ת ף שנעטר ברב יוסהוא    –  סף חלה ושכחת את תלמודויו  יר. רב נסבנתרגם ו  38

חוזר לפניו על  אביי  ת( רב יוסף, היה  כשהחלים )חלקי.  בדפים המיוחדים  סיני או עוקר הריםא, בדברינו  גמרא ברכות סד ע"ראו  
  . יש לנו, ומברייתא זו אמרת לנו"ת  אמר   הביי: אתל אא"שמעתי שמועה זו,  לא    אמר רב יוסף:תלמודו וזהו שאומרים בכל מקום: "

   זו.ולא מצאנו למי מאלה מכוונת קביעה   דיונים הלכתיים בתלמודאביי ורב יוסף בשל  אזכורים  מאות
)למה לא כל שלוש   הם.שבעה מ חייא  ביר לימד את  הלכה,ים בלוש עשרה פנמד( שומר )לורבי )יהודה הנשיא( גהיה  תרגום: כאשר 39

 תרגום לעברית בעזרת שטיינזלץ, אבל באחריותנו.  הוא ,משך הגמראה לא רצה לבלבל אותו?(.ים? האם הפנעשרה 
 ' חייא. מד לרל שלוש עשרה הפנים שהיה רבי לומד לעצמו ורק שבעה מהם ליאת כ 40
שני    תעפ"י עדוים  מכוהכרעת ח  ,את המקווה  בים פוסליםם שאומיושמאי כמה  הלל    לוקת , מחפרק א משנה געדויות  מסכת  ראו    41

ים משער האשפות שבירושלים והעידו משום שמעיה ואבטליון שלשת לוגין מים שאובין פוסלין  גרדיני  שבאו ש  עדורגים: " ...  א
יהן  שם מקומות  וזכרו ה  ולמה: "ה גא הלכפרק  פתא מסכת עדויות  תוס פר ב ראו השלמת הסי  ".יהםת דבראת המקוה וקיימו חכמים א 

מה אבות העולם לא    ,אלא  ?!רושלם כשער האשפותבי  בזוין לך מקום  ואי  ,ות ירידה אלא גרדילך אומנ   איןוהלא    ?ושם אומנותן
דווקא אומנויות  אפשר ש  ". האםו במקום שמועהל דברעל אחת כמה וכמה שלא יעמיד אדם ע  ,עמדו על דבריהם במקום שמועה 

ס  הכובאת  כג ע"א  בגמרא נדרים  ו כך, ראו  כך א   שם?ן ו, הם שנזכרו כאיםחדשם ככבס ול  גדיםבצור  לי ס שמלאכתם  וכוב   אורגכ
ושלמי  , בירכל החכמים להתירו. וכן הכובס בהלווית רבישנלאו  )קצרא( שסייע להתיר את נדרו של ר' ישמעאל בן ר' יוסי, לאחר  

 כלאיים ט ג. 
י בְ : "ראש הדףינו בראם שאחד מהם כבר  הוא דורש כאן את צמד הפסוקי  42 י ֲאנִּ ְרתִּ בִּ ְוָאמַּ ְקֵרהלִּ יל גַּם    י ְכמִּ ְכסִּ ְקֵרנִּ אֲ הַּ י יִּ י  נִּ ְמתִּ כַּ ה חָּ מָּ י ְולָּ

ל: בֶׁ גַּם זֶׁה הָּ י שֶׁ בִּ י ְבלִּ ְרתִּ בַּ י ָאז יֹוֵתר ְודִּ חָּ   ֲאנִּ ְכרֹון לֶׁ י ֵאין זִּ ם עִּ כִּ ים הַּ כָּ יָּמִּ ר הַּ ְכבָּ ם ְבשֶׁ יל ְלעֹולָּ ְכסִּ ֹכלם הַּ ים הַּ אִּ ח ְוֵאיְך נִּ   בָּ ם  ְשכָּ כָּ חָּ  יָּמּות הֶׁ
ם הַּ  ילכְ עִּ  ת השני. א". תחילה את הראשון ואח"כ סִּ

שלמשל עולה מפירוש  כפי    ותחזק את הראייה הפסימית של קהלת, כהמשך ישיר היינו מצפים שהדרשה תמשיך לפסוק הצמוד    כאן  43
אם  ו  .ין זכרון לחכם עם הכסילבעבור שא  ,ה הבלז  והוא שאמר שגם  .בעבור שהכל יסור גם ישכח  -כי  "זרא לפסוק טז שם:  אבן ע

כך גם בפירוש דעת    וכו' ".  ם הכל נשכח והרעה הקשה שימות החכם עם הכסילבימים הבאי  ,ם י היה לו זכר ימים או שנים מעט
ְכסִּ סוק כך: "את הפ שמחלק  פיסוק הטעמים  עולה ממקרא וכך גם   ם הַּ ם עִּ כָּ חָּ ְכרֹון לֶׁ י ֵאין זִּ ם כִּ יָּ בְ   ,יל ְלעֹולָּ ר הַּ ְכבָּ ֹכל  שֶׁ ים הַּ אִּ בָּ ים הַּ מִּ

ְש  חנִּ ה  ב יז: " קהלת  על הפסוק בח טוב(  קתא זוטרתא )לקפסי  דרשת  ראו גם  וכו' ".  כָּ ֲעׂשָּ נַּ ה שֶׁ ֲעׂשֶׁ מַּ י הַּ לַּ ע עָּ י רַּ ים כִּ יִּ חַּ ת הַּ י אֶׁ ֵנאתִּ ְוׂשָּ
ת הַּ  חַּ מֶׁ תַּ זה  ה שנעשה תחת השמש.  כי רע עלי המעש  ח:ם מאחר שהכל נשכושנאתי את החיים. כי מה הנאה בחיי"  –וכו' "  ש  שָּ

 . "המיתהסק ע
  וטרתא, אלשיך ועוד פרשנים, אינו מוכן לקבל ראייה פסימית כל כך ומפריד בין הדבקים רש"י, פסיקתא זבותיו  אבל הדרשן ובעק  44

ך המדרש שם על  משאו דרשה דומה בה, וקובע שלא הכל נשכח! ריך ימות החכם עם הכסיל?"ז: "ואסוק טושם סימן שאלה בסוף פ
א"כ ולמה חכמתי    ,זה נקרא נביא וזה נקרא נביא  ...  בלעם הרשע  ולך זהסיל בחשך השו זה משה, והכבראהחכם עיניו  : "שה ובלעםמ

  וגו'  ויזכור ימי עולם משה עמו  :ל נכנסין לצרה ואומריםר ישראלמח....    וחזרתי ואמרתי?  למה נתתי נפשי על התורה  ,אני אז יותר
לעומת    שנים,  שולקח חטים לשלש  החכםועוד שם על    ?".בלעם עמו  ולםויזכור ימי ע   :אומריםם  ומות עולשמא א  -(  גה ס)ישעי

רשן לטעון שלא  ושה הד". מאמץ גדול עלמחר שנת בצורת באה זה אוכל ביוקר וזה אוכל בזול"...    שלקח חטים לשנה אחתהכסיל  
נושית מצטברת, אך  ה אתחת על בסיס חכמה ותבונאכן האנושות מתפש  . ועינינו רואותהכל נשכח ויש יתרון לחכם על הכסיל

https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%90%d7%95-%d7%a2%d7%95%d7%a7%d7%a8-%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%a8%d7%9f-%d7%90%d7%95-%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%a4%d7%9c%d7%9f#gsc.tab=0
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 נשכח ומה לא נשכח מה  –ב ע"ב ברכות ל

כסא    ה לפנישכחל עולם, הואיל ואין  : ריבונו שאמרה לפניו  " )ישעיהו מט יד( ...ה' וה' שכחני  ון עזבניר צי ותאמ"

יל ויש  ריבונו של עולם, הואמרה לפניו:  אעגל? אמר לה: "גם אלה תשכחנה".  מעשה ה  א לא תשכח לימשבודך  כ

ו דאמר רבי אלעזר  שכחך". והיינסיני? אמר לה: "ואנכי לא א  לי מעשהא תשכח  מ שך  דוב כ  שכחה לפני כסא

 45. שה סיניעמזה  - "אשכחךכי לא ואנ" זה מעשה העגל,  - "גם אלה תשכחנה " :: מאי דכתיבאמר רב אושעיא

   שבת שלום 

 מחלקי המים 

רכישת ידע  , היינו  Learn & explain  –היא שיטת: למד והסבר    פור הלימוד והבנהשיטות לשי ת ה אח  :1  ם אחרונים מי 

טה זו ם שי י סיש שמייחשל לימוד וניסיון להסביר תחילה לעצמך מה למדת וא"כ גם לאחרים.  וחוזרים  מעגלים קצרים  ב

ובעצם הכל בתורה. מה אומר  .  equiFeynman technחפשו בגוגל  .  20אים במאה ה  י הפיסיקפיינמן מגדוללריצ'רד  

   בעצמך. תדע  אז  ו  –. תלמד את הבנים שלך  ? "ושננתם לבניך ודברת בם"עבקריאת שמ  הפסוק

 . יצא שכרו בהפסדו  - מהר לשמוע ומהר לאבד    : ארבע מדות בתלמידים: "מסכת אבות פרק ה משנה יבראו    :2  ם אחרונים מי 

". זה חלק רע  - קשה לשמוע ומהר לאבד    .חכם  –וקשה לאבד    לשמוע  מהר  .יצא הפסדו בשכרו  - קשה לשמוע וקשה לאבד  

וחינוך מגיל צעיר(, או שהדבר  האם אלה מדות טבעיות או נרכשות. האם משנה זו קובעת שבעצם הכל עניין של גנטיקה )

מודעות,    ,תלוי ברצינות שהאדם מתייחס לרכישת ידע בכלל תורה בפרט, וניתן לשנות את המדות ע"י מאמץ אינטלקטואלי 

 תרגילים )הלל ורבן יוחנן בן זכאי ליל(, חזרה ושנון.

  

 

 
חה במרוצת הדורות, אולי גורמת לנו  נעלמה ונשכות עתיקות חשובות שנעלמו ואינן. והסכלות שחכמבדרך  אבדנו  לי גם  לצדה או

 בר. יות הע ור על שגיאות וטעוזלח
תי  רמא שאתם  לה"אלהיך". את "אה'  אנכי"מר הקב"ה: יני אס שראל" ובמעמד הר: "אלה אלהיך יבני ישראל העגל אמרו עשהשבמ 45

לידע  : "ים ברורותבמיל  יעזר הקפראל  ילימדנו רב  כב  מסכת אבות פרק ד משנהבא אשכח.  ל  -תי  שאני אמראשכח ואת "אנכי"    -
לפניו    שאין  .ברוך הוא  וןין והוא עתיד לדעל דהוא ב  עד  אוא הבורא הוא המבין הוא הדיין ההוהיוצר  ודע שהוא אל הוא  להודיע ולה
א ור' אבהו:  לימדונו רבי הונ  פאה פרק א הלכה אמי  ירושל", אבל ב  ו'כושוחד  ם ולא מקח  לא משוא פניה וא שכחלא עולה ול

חים  נספיקתא דרב כהנא  ספ יח בין הקב"ה ואבות האומה, בש-הדו   ". ראו גםןחהא בשל ישראל נעשה שוכ  -יו שכחה  אין לפנ  ה"הקב"
(  אירמיהו יהמזמתה )עשו  : להם ראמ ?להם שיתכך ענינו שמה חטאו בם, עול: ריבונו של  אמרו לפניו: " ... הריםל הע  מה נאוו -ה 

ומות  אתה שוכחן בין א  שמאם,  : ריבונו של עולת. אמרו לפניונתחייבו גלו  כךרו מהם, לפיאותה קדושה שהיתה בבשרם העבי  וכל
לאחריתך  ויש תקוה  אמר:  קומן, שנלמ  אלא אני מחזירן  ,העולם   שוכחן בין אומותי  בשמי הגדול שאיני  בע אננש  :להם  ראמהעולם?  

  לישראל משום שהם מברכים  המוטיב של נשיאת פניםע"ב    כבגמרא ברכות  ראו בדומה    ."טז(  לא  ירמיהולגבולם )ים  בנ  ושבוה'  ם  נא
 ון בפרשת מסעי. ברכת המז דברינוב ,. לעיל(הערה ..על הטובה, גם בזמנים קשים, ולא שוכחים )  ומודים המזון ברכת

 


