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 מאת יעל שלוסברג -ויקרא שבת זכור דבר תורה לפרשת 

                                                                                                        

 קוראים בשבת פרשת זכור לקוחים מפרשת ויצא בספר דברים:הפסוקים שאנו 

ם ִמִמְצָרִים ָזכוֹר ְך ְבֵצאְתכֶׁ רֶׁ דֶׁ ר ָעָשה ְלָך ֲעָמֵלק בַּ  :ֵאת ֲאשֶׁ

ָתה ָעֵיף ְוָיֵגעַּ ְוֹלא ָיֵרא ֱאֹלִהים יָך ְואַּ ֱחָשִלים ַאֲחרֶׁ נֶׁ ֵנב ְבָך ָכל הַּ ְיזַּ ְך וַּ רֶׁ דֶׁ ר ָקְרָך בַּ  :ֲאשֶׁ

יָך ֹנֵתן ְלָך נֲַּחָלה ְלִר  ר ְיֹדָוד ֱאֹלהֶׁ ץ ֲאשֶׁ יָך ִמָסִביב ָבָארֶׁ יָך ְלָך ִמָכל ֹאְיבֶׁ ְשָתּ ְוָהָיה ְבָהִניחַּ ְיֹדָוד ֱאֹלהֶׁ

ת  ה אֶׁ ָשָמִים  ֵזֶכרִתְמחֶׁ ת הַּ חַּ ָכחֲעָמֵלק ִמתַּ שְׁ  יט(-)דברים כה/יז :ֹלא תִּ

יג. אחרי תיאור המלחמה -המתוארת בשמות פרק יז פס' חפסוקים אלו בדברים מזכירים את מלחמת עמלק 
 מופיעים פסוקי סיום: 

ה ְכֹתב ֹזאת  ל משֶׁ ר ְיֹדָוד אֶׁ ֹיאמֶׁ ָכרוֹןוַּ ת  זִּ ה אֶׁ ְמחֶׁ עַּ ִכי ָמֹחה אֶׁ ר ְוִשים ְבָאְזֵני ְיהֹושֻׁ ֵספֶׁ ן ֵזֶכר ֲעָמֵלק בַּ ִיבֶׁ ָשָמִים:  וַּ ת הַּ חַּ ִמתַּ
ִיְקָרא  ה ִמְזֵבחַּ וַּ  ְשמֹו ְיֹדָוד ִנִסי:משֶׁ

ֲעָמֵלק ִמֹדר ֹדר: )שמות יז/יד יֹדָוד בַּ ל ֵכס ָיּ ִמְלָחָמה לַּ ר ִכי ָיד עַּ ֹיאמֶׁ  טז(.-וַּ

מחה אמחה, כי  –המשותף לשני המקורות הוא מחיית זכר עמלק, אלא שבעוד בשמות מוסבת הפעולה על הקב"ה 
 תמחה את זכר עמלק. –מלחמה לד' בעמלק, הרי שבדברים זהו ציווי לישראל 

 זכרוןעמלק' ומצווה על משה לכתוב זאת ' זכרשני המקורות נוגעים בזיכרון: בשמות מבטיח הקב"ה כי ימחה את '
עמלק'. זכר 'תמחה את  –ולמחות את זכרו 'זכור',  –בספר', ואילו בדברים אנו מצווים לזכור את מעשיו של עמלק 

 בדברים נוסף על הציווי לזכור גם הציווי לא לשכוח. 

 בין הקטבים של זיכרון ושכחה נעה מצווה ייחודית זו.

 מנת לחפש את שורשי הזיכרון.-נחזור מעט אחורה לתקופת האבות על

בלשון עשרה בנים ובת נולדים לו ליעקב בבית לבן, ורחל עדיין עומדת בעקרותה. תיאור פקידתה של רחל מתואר 
 לשון הזיכרון: –מיוחדת 

ֹכר זְׁ ְחָמּ: ַויִּ ת רַּ ח אֶׁ ִיְפתַּ יָה ֱאֹלִהים וַּ ע ֵאלֶׁ ִיְשמַּ ת ָרֵחל וַּ  ֱאֹלִהים אֶׁ

ְרָפִתי: ת חֶׁ ף ֱאֹלִהים אֶׁ ר ָאסַּ ֹתאמֶׁ ֵתלֶׁד ֵבן וַּ ר וַּ הַּ תַּ  וַּ

ת ְשמֹו יֹוֵסף ֵלאֹמר ֹיֵסף ְיֹדָוד ִלי ֵבן ַאֵחר:  )בראשית פר ִתְקָרא אֶׁ  כד( -ק ל/כבוַּ

 .זיכרון תרועהביום שהוא יום  –לכן מלמדים אותנו חז"ל כי רחל, כמו גם שרה וחנה, נפקדה בראש השנה 

 עיון נוסף בפסוקים יגלה כי לידת יוסף היא הגורם הישיר לעזיבת יעקב את בית לבן וחזרתו לבית אביו ארצה כנען: 
ל ְמקֹוִמי ּוְלַאְרִצי" )שם.  ְלֵחִני ְוֵאְלָכה אֶׁ ל ָלָבן שַּ ֲעֹקב אֶׁ ר יַּ ֹיאמֶׁ ת יֹוֵסף וַּ ר ָיְלָדה ָרֵחל אֶׁ ֲאשֶׁ ְיִהי כַּ  שם. כה(. "וַּ



 

 

 על הקשר בין שני האירועים עומדים חז"ל:

 ..." כיון שנולד יוסף נולד שטנו של עשו -ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף 

 ..." )בראשית רבה פרשה עג , ז(. של רחל היא שאין עשו נופל אלא ביד בניה מסורתומוסיפים: 

 ניה של רחל צאצאי יוסף ובנימין שהם "שטנו של עשיו".דווקא בעם עמלק נלחמים ואכן 

יהושע בן שבט אפרים נלחם עם עמלק אחרי יציאת מצרים, שאול בן שבט בנימין נלחם נגד אגג מלך עמלק ומרדכי 
 בני שבט בנימין נלחמים כנגד המן. ואסתר גם הם

נולד הכוח נולד מי שבכוחו להתמודד עם המהות של עשיו סבו של עמלק.  -"משנולד יוסף נולד שטנו של עשיו" 
מסמל את כוח השכחה שכן מגמתו היא לעקור ולהשכיח שם ד' מהעולם. לעומתו  -עמלק  –: עשיו ההפכי לעשיו

"ויזכור אלוקים את רחל", פוגש את אחיו בסימן  -לם: הוא נולד בסימן זיכרון יוסף עניינו לנטוע את הזיכרון בעו
 "פקד יפקד אלוקים אתכם". -"ויזכור יוסף את החלומות" ונפרד מהם לפני מותו בסימן זיכרון  -זיכרון 

יח את הזיכרון הוא הכוח היוצר רציפות וחיבור: מחבר את האדם לאלוקיו, לעברו, להיסטוריה ולזהות שלו ומבט
העתיד כפי שמדגישה אימרה המיוחסת לרבי מקוצק: "כי בזכירה סוד הגאולה".  לעומת זאת כשפושה בקרב ישראל 

 עולה עמלק על במת ההיסטוריה.  -שכחת עברם, זהותם ותפקידם  –השכחה 

 במושג הזיכרון. משתמש הכתובכל אחת ממלחמות ישראל כנגד עמלק יחס ללאור זאת נגלה כי ב

ל כך במלחמ ר ְשמּוֵאל אֶׁ ֹיאמֶׁ ת יהושע בעמלק אחרי יציאת מצרים כפי שהזכרנו, כך במלחמת שאול בעמלק: "וַּ
ר ְיֹדָוד ְצָבאֹות  יָשאּול... ֹכה ָאמַּ תִּ ָתה ֵלְך  ָפַקדְׁ ֲעֹלתֹו ִמִמְצָרִים: עַּ ְך בַּ רֶׁ דֶׁ ר ָשם לֹו בַּ ר ָעָשה ֲעָמֵלק ְלִיְשָרֵאל ֲאשֶׁ ֵאת ֲאשֶׁ

ת ֲעָמֵלק..." )שמואל א טו/א ְוִהִכיָתה ג(, וכך אף במלחמת מרדכי ואסתר בהמן. תחילת המהפך במגילה מתואר -אֶׁ
ת  ר ְלָהִביא אֶׁ ֹיאמֶׁ לְֶׁך וַּ מֶׁ הּוא ָנְדָדה ְשנַּת הַּ ְיָלה הַּ לַּ ֹרנוֹתבמילים אלה: "בַּ כְׁ ..." )אסתר ו/א(, והמגילה מסיימת ֵסֶפר ַהזִּ

ָיִמים ָהאֵ   בקביעה לדורות: ים לֶׁה"ְוהַּ ָכרִּ זְׁ ְונֲַּעִשים ְבָכל דֹור ָודֹור ִמְשָפָחה ּוִמְשָפָחה ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוִעיר ָוִעיר ִויֵמי  נִּ
ְיהּוִדים ְברּו ִמתֹוְך הַּ עַּ פּוִרים ָהֵאלֶׁה ֹלא יַּ ָרם הַּ כְׁ זִּ ְרָעם" )שם. ט/כח(. וְׁ  ֹלא ָיסּוף ִמזַּ

 

ֶכם עם עמלק נלחמים "בדרך": "היא העובדה ש נקודה נוספת המאפיינת את המלחמה עם עמלק ֵצאתְׁ ַבֶדֶרְך בְׁ
ם ָריִּ צְׁ מִּ לארץ ישראל.  הדרך נזכרת גם בדברי שמואל  כו" כמו שנאמר על מלחמת יהושע בעמלק, כשעם ישראל בדרמִּ

ר לשאול לפני צאתו למלחמה בעמלק:  ר ָעָשה ֲעָמֵלק ְליִ  ד'ֹכה ָאמַּ ְדִתי ֵאת ֲאשֶׁ  ֲאֶשר ָשם לוֹ ַבֶדֶרְךְשָרֵאל ְצָבאֹות ָפקַּ
ֲעֹלתֹו ִמִמְצָרִים בדרך להיאחזות מחודשת בארץ  –, כשעם ישראל בדרך למלוכה. ואף המלחמה בהמן היא "בדרך" בַּ

ישראל ובניית המקדש בימי שיבת ציון. הדרך היא נקודת תורפה המתאפיינת בחולשת המחנה. בנקודת החולשה 
 עמלק.נכנס  ,הזאת, בסדק הזה

"האמא של הדרך" שתגן ותתפלל על ישראל כשהם בדרכם  וזוכה להיותרחל יולדת בדרך, מתה בדרך ונקברת בדרך 
כנגד הם מסוגלים למלחמה דווקא כוח הדרך, ולכן  – אמםניחנו בכוחה של  ובנימין יוסףרחל לגולה. ואף בניה של 
 :  "משנולד יוסף נולד שטנו של עשיו".עמלק שבא "בדרך"

 

כוח הזיכרון מחד והכוח להתמודד בדרך גם כשעוד לא הגענו ליעד מאידך הם העומדים לנו במלחמה כנגד עמלק. 
 כנגד העם עמלקי עמו נלחמנו בימים קדמונים וכנגד התכונה העמלקית עמה אנו נלחמים עד עצם היום הזה. 

 

 פורים שמח לכולנו!


