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 | הרב אליעזר קשתיאל  צאת יכ פרשת

 כחהיוהשהזיכרון  - ''זכור אל תשכח

   בפרשה יש כמה וכמה עניינים של זיכרון:1

 זיכרון למואבים ולאדומים.

  זכור למצרים שהיית גר שם.

 זכור מה שעשה ה' למרים.

 וזכרת כי עבד היית במצרים כמה פעמים.

 שייזכר שם האח. -ביבום 

 ח.זכור אל תשכ -עמלק 

 טוב לזכור.

 מצד שני יש בפרשה את מצוות השכחה. לפעמים לא טוב לזכור.

 ישנה אגדת חז'ל על יהודי ששכח עומר בשדה וביקש להביא קרבן תודה לה' על שעזר לו לשכוח.

 לפעמים אנחנו גם מבקשים מה' שישכח...

 ב ולקיים והגית בו יומם ולילה.הרמ'ד ואלי כותב ששכחה בלימוד תורה היא טובה כי כך חייבים לחזור שוב ושו

 המטרה היא ללמוד ולעסוק.

 בלשון הרב קוק: גזירה משמים שישכחו את התורה כדי שתמיד יחזרו עליה.

 טוב ששוכח אדם עוונותיו כדי שיוכל להתקדם. -ובאורות הקודש ג' 

 היכולת להתפייס גם תלויה בשכחה.

 גזירה על המת שישתכח מהלב...

 השאלה המרכזית היא האם השכחה יוצרת התקדמות.

 לעומת זאת שכחה שמעכבת ותוקעת את האדם היא שלילית.

 זכרון עמלק הוא הזהירות מהשכחה.  עמלק  פוגש אותך כשאתה הולך לאיבוד בדרך...

 ממנה רוב שנאת הבריות ופירוד בין בני אדם. -בקבצים מדבר הרב על שכחת המטרה 

 לום וחיבור.זכרון המטרה יוצר ש

 זכירת מרים, מהי רעות ונאמנות ממלטים את האדם מלשון הרע.

לפעמים, הקב'ה ברוב חסדו, גורם לנו שכחה כדי שיישאר מחוברים למטרה. כמו במצוות שכחת עומר בשדה. מחברת את 

 האדם לחסד.

 "ואנוכי לא אשכחך" יש מדרש שה' מבטיח לשכוח העגל, אך לא לשכוח נעשה ונשמע.

 איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך". "אשרי

 ראש השנה הוא יום זיכרון. זכרונות.

 כי אין שכחה לפני כסא כבודך.  מזכירים לפני הקב'ה מעשינו.

 מספרים על הרבי מליובאוויטש היה זוכר אנשים גם אחרי הרבה שנים.

 למטרה.האדמו'ר מגור אמר שזה בגלל שהרבי היה כל כך אכפת לו מכלל ישראל. היה מחובר 

 שבת שלום.
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 פנימי לא מוגהה –שיכתוב  


