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 (4101/נובמבר/1 , ה"תשע חשוון 'ח  ,ה"נת תשעש 3 גליון) "לך-לך"גליון 

 ה"ב

 סיפורה של זהות יהודית -" לך-לך"פרשת ל "נקודה טובה"

עוסק במחשבותיהם של זוג אורחים , בכיכובם יוסי בנאי ורבקה מיכאלי( כתב חנוך לוין)" החתונה"מערכון 
 .המוזמנים לחתונה

מוטרדת , אשתוואילו . בורקסשמא חס וחלילה רק רבע עוף או בחתונה ישו לו אם יגבשאלה המוטרד הבעל 
אני אשת מהנדס ואף אחד לא "  .אשת מהנדסאם כל באי החתונה מודעים לעובדה שהיא ה, מאד בשאלה

או שאנחנו ... אשת מהנדסידעו שאני או שכולם " .היא אומרת, "יחשוב אותי כאן לאשת טכנאי
 "....מסתלקים

נושא בסיסי בו כל אחד . הגדרת הזהות האישיתעסוק בנושא מביאות אותנו ל, אלה בדחותמשורות 
 .בעת בחירת המקצוע ובעת הגדרת סדר העדיפויות האישי שלו, בבואו לתכנן את מהלך חייו, מאיתנו נתקל

 "...קרקר נגד קרקר"במערכון " גששים"שואל אחד ה, מי אני ומה אני

 "...שני קוני למל"מייק בורשטיין בסרט השחקן שואל את עצמו , מי אני בכללאז , אומרים שאני אינני אני

 ...?אז מי אני בכלל

ך   ַמה: "...ושואלים אותו מי אתה, אל יונה הנביאמלחי האוניה הנטרפת בסערה פונים כאשר  תְּ ַלאכְּ  ּוֵמַאִין מְּ
בֹוא ה ת  ֶצך   מ  ֵאי ַארְּ ה ַעם ִמֶזה וְּ למצבו , למקצועו, א מגדיר את עצמו בהתאם לגילוהוא ל, (ח, א יונה) "ָאת 

ֶאת ָאנִֹכי ִעְבִרי: "אלא אומר להם, ...(כפי שאנו כנראה היינו עושים היום)האישי או לעיר מגוריו   ֵהיֹוֱאל 'ה וְּ
ַמִים ה ֲאֶשר י ֵרא ֲאִני ַהש  ש  ֶאת ַהי ם ֶאת ע  ה וְּ ש   (.ט, שם" )ַהַיב 

ל אחד כנגד כל העולם -מבניו של האיש שהחזיק באמונתו בא. אני העבריאברהם  מזרעו של - ָאנִֹכי ִעְבִרי
 .כולם( מעבר=)האיש שידע לעמוד נגד הזרם ומול . האלילי דאז

ך   ְלך   ֶלְך "... :ה לאברהם ומצווה אותו"קורא הקב, "ְלך  -ֵלְך "פרשת  -בפתח פרשתנו  צְּ ך   ֵמַארְּ תְּ  ּוִמֵבית ּוִממֹוַלדְּ
ֶאך   ֲאֶשר ָאֶרץה   ֶאל ָאִביך    (.א, בראשית יב" )ַארְּ

ַטֶּוהאברהם  ך  ) לעקור את עצמו ממקום הולדתו הפיזי ִמצְּ צְּ ך  ) מתרבותו וממורשתו, (ֵמַארְּ תְּ  ּוִמֵבית ִממֹוַלדְּ
 .אל מקום לא ידוע, ולצאת למסע ( ָאִביך  

וכעת הוא יוצא של עולם גילה מחדש את האמונה בריבונו , אברהם שהיה שקוע בעולם האלילי בו הוא גדל
 .אלה במטרה לשתף את העולם כולו בתובנותיו ובמסקנותיו ,אישי -רוחני למסע  'במצוות ה

. עבר בהמשך בירושה לבנו יצחק ולנכדו יעקב, של אברהם אבינו מסע זה שהפך לשליחות ולמסע חייו
 ם"רמב) " 'ה את יודעת שהיא אומה בעולם ונעשית"... :ם"כדברי הרמב, לעם ישראל כולו, ובהמשך

 .וממשיכה להודיע אותו לעולם כולו( ג, א זרה עבודה הלכות

שיכי דרכו של מממבניו ו -" ָאנִֹכי ִעְבִרי: "הוא עונה, מי אתה י המלחים"ע לא פלא שכאשר יונה נשאל, ולכן
 .עברי -ֵרִאי יהודי בשם ֵייבְּ המכונה , שגם כיום בחלק ממדינות מזרח אירופה, מענין הדבר ...אברהם אני

,  בעצמואת שורשיו מחדש מתרבותו ומבית אביו והצמיח , האיש שנעקר ממולדתו -וכך הפך אברהם אבינו 
ה-היות לנו  לל  .שלנו והתרבותי הרוחני ולמקורלמוצא  - ְמכֹור 

 !?עדיין רלבנטית לדורנו ,זאתה "אברהמית" - עבריתה זהותההאם 
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 :"לאיבוד( שוב)הלך "ריבונו של עולם , עולם המודרני שלנובגם כי  תלמד אותנו, התבוננות קלה סביבנו

 חושבים שהם אלה המנהלים את העולם, בעלי הממון והשררה. 

 שכולנו נבראנו בצלם אלוקיםתוך התעלמות מן העובדה , החלשים עדיין נרמסים. 

 (.חזה קברטמתוך המ)מגלגל את העולם זה שהכסף ( לכאורה)שהרי . לא קיימת מחוייבות לערכים 

 רק פיקדון מידו של הבורא הרכוש הואמבין כי  האדם המודרני לאו .חזות הכלנתפס כעושר ה. 

 ַבק: "ככתוב) 'מעמדה של המסגרת המשפחתית שנוסדה בברכת ה ד  תֹו וְּ ִאשְּ  ,([כד, בראשית ב], "בְּ
 . הולך ויורד

 .וזו רק רשימה חלקית

גם , דרך של דביקות בערכים. אל דרכו של אברהם אבינו -" אברהמיות"האל התרופה לכל אלה היא חזרה 
 .ריאאם זה לא פופול

, דבוק בערכים שלנווכדי ל" נגד הזרם"שחות כדי ל, האלה" אברהמיות"הת ולפעמים עלינו להשתמש ביכול
 ...ולא עם כולם" לנהר מעבר"גם אם המחיר הוא להיות 

, נויכולה וצריכה להיות בסיס מוצק לזהות היהודית של, "יָאנִֹכ  ִעְבִרי" -יונה  כי תשובתו של, תברר אם כןמ
 ...במאה העשרים ואחת, היוםגם 

 

 

 בברכת שבת שלום

 משה רוט

 nekudatova.roth@gmail.com: מייל

 http://www.pirsuma.com/nekuda_tova:   "נקודה טובה"ארכיון 

 .נא לשמור על קדושת הגליון ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש

 ל"אשמח לקבל למייל הנ? יש לך הערה או הארה

 הפץ בין חבריך? אהבת

 

mailto:nekudatova.roth@gmail.com

