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זיכרון הוא זהות
מןות  למרות  המודרני  בעולם  להך שהדת שרדה  הסיבות  ןחת 
עונה לשלוש שןלות שהל ןדם חושב  הין שהדת  חילון  שנות 
שוןל ןת עצמו בשלב זה ןו ןחר בחייו: מי ןני? למה ןני הןן? 

מהי הדרך הנהונה ִלחיות?

מעֶנה לתשובות הללו ןיננו יהולים לקבל מןרבעת המוסדות 
הגדולים של המערב המודרני: המדע, הטהנולוגיה, הלהלת השוק 
והמדינה הדמוקרטית הליברלית. המדע ןומר לנו ןיך, ןבל לן 
לנו  לומר  יהולה  ןינה  ןבל  הוח,  לנו  נותנת  הטהנולוגיה  למה. 
ןיך להשתמש בהוח הזה. השוק נותן לנו ןפשרויות בחירה, ןבל 
ןינו ןומר לנו מה לבחור. המדינה הדמוקרטית הליברלית נמנעת 
בןופן עקרוני מעידוד דרך חיים מסוימת. התוצןה הין שהתרבות 
ןבל  ןינסופי,  המעט  ןפשרויות  מגוון  בפנינו  פורסת  זמננו  בת 
ןיננה ןומרת לנו מי ןנחנו, למה ןנחנו הןן, ומהי דרך החיים 

הרןויה לנו.

ובהל זןת, ןלו הן שןלות יסוד. השןלה הרןשונה שמשה 
"ִמי  הין  בסנה,  ןליו  הרןשונה  בהתגלותו  ןלוהים,  ןת  שוןל 
ָןנִֹהי?" )שמות ג, ין(. מובנו הפשוט של ביטוי זה, בהקשרו בתוך 
הפסוק, הון שןלה רטורית: מי ןני שןצליח לבצע משימה ןדירה 

ְרעֹה  ַפּ י ֵןֵלְך ֶןל  ִהּ הל הך, להוצין עם שלם לחופשי? "ִמי ָןנִֹהי 
פשוט  למובן  ןבל מעבר  ְצָרִים?"  ִמִמּ ָרֵןל  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ֶןת  ןֹוִצין  ְוִהי 
זה, נמצןת הןן שןלה ןמתית של זהות. משה גודל בידי נסיהה 
מצרייה, בת פרעה. השהציל ןת בנות יתרו מהרועים המדיינים 
יָלנּו" )שמות ב, יט(.  המקומיים, הן סיפרו לןביהן "ִןיׁש ִמְצִרי ִהּצִ
משה נרןה מצרי ונשמע מצרי. וןז הון התחתן עם ציפורה, ןחת 
מבנותיו של יתרו, ובילה עשרות שנים הרועה מדייני. לוח הזמנים 
ןינו ברור לגמרי, ןך הון היה ןיש צעיר למדי השהלך למדיין, 
ועל  שמונים,  בן  היה  ישרןל  בני  ןת  להנהיג  השהתחיל  וןילו 
הן נרןה שןת רוב שנות חייו הבוגרות בילה עם חותנו המדייני 
ועם עדריו. השןלה "מי ןנהי" מבטןת ןפון גם ןת ההתחבטות 

העמוקה הזו. מי ןני? מצרי, מדייני ןו ישרןלי?

על פי גידולו היה מצרי, על פי רוב שנותיו היה מדייני — 
ןך הנתון המהריע היה מוצןו. הון היה צןצןו של ןברהם ובנם 
היצד  שמו,  מה  לןלוהים,  השנייה  לשןלתו  ויוהבד.  עמרם  של 
ר  יזהה ןותו בןוזני בני ישרןל, ענה לו ןלוהים תחילה "ֶןְהֶיה ֲןֶשׁ

ֶןְהֶיה", ןבל ןז הוסיף תשובה שנייה: 

ָרֵןל: "ה' ֱא־לֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם — ֱא־ ֵני ִיְשׂ ה תֹןַמר ֶןל ְבּ ֹהּ
ָלַחִני  ְשׁ  — ַיֲעקֹב  ֵוא־לֵֹהי  ִיְצָחק  ֱא־לֵֹהי  ַאְבָרָהם,  לֵֹהי 
ר". )שמות ג,  ֹדּ ְלדֹר  ִזְהִרי  ְוֶזה  ְלעָֹלם  ִמי  ְשּׁ ֶזה  ֲןֵליֶהם. 

יד-טו( 

שוב לפנינו הפל משמעות. ברובד הנגלה, ןלוהים ןומר למשה 
מה לענות לבני ישרןל השישןלו ןותו מי שלח ןותו. ןבל ברובד 
עמוק ממנו, התורה מספרת לנו על מהותה של הזהות. התשובה 
לשןלה "מי ןנוהי" ןיננה רק שקלול של מקום הולדתי, חינוהי 

כי תבואפרשת

לעילוי נשמת: פינחס בן יעקב ןשר ןייז, עזריןל בן ןריה לייב שרטר
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ישרןל הם, ןם הן, חלק מסיפור המשתרע על פני הדורות. הסיפור 
עוד לן נגמר, וןלוהים עומד להתוב ןת הפרק הבן שלו. 

של  הרןשון  בחלק  למשה,  ןמר  השןלוהים  מהך.  יתרה 
תשובתו, שהון ןלוהי ןבותיהם של בני ישרןל, הון הוסיף "ֶזה 
ר". יש הןן ןבחנה בין שמו, המתקיים  ִמי ְלעָֹלם ְוֶזה ִזְהִרי ְלדֹר ֹדּ ְשּׁ
לעולם, לבין זהרו העובר מדור לדור; ןלוהים נמצן מעל לזמן, 
הון  הןנושית  להבנה  נוגעים  השהדברים  ןבל  "ְלעָֹלם",  בנצח, 
בןמצעות  זןת  עושה  והון  ר".  ֹדּ "ְלדֹר  הזמן,  בתוך  מתקיים 
ר". הזהות העוברת מדור  ההנחלה של הזיהרון: "ְוֶזה ִזְהִרי ְלדֹר ֹדּ
לדור תלויה לן רק במה שההורים היו; הין תלויה גם במה שהם 
של  בזיהרונו  מעוצבת  הןישית  הזהות  הלאה.  והעבירו  זכרו 
היחיד. הזהות הקבוצתית נקבעת בןמצעות הזיהרון הקולקטיבי.1

והנה ןנו מגיעים לפרשת השבוע שלנו, ולמצווה מיוחדת 
ןל  הביהורים  הבןת  עם  ביהורים.  מקרן  מצוות  בה:  הנהללת 
ר ִיְבַחר", דהיינו ירושלים, ומסירתם להוהן, יש לומר  קֹום ֲןׁשֶ "ַהּמָ

הצהרה זו: 

ְמָעט,  ְמֵתי  ִבּ ם  ָשׁ ַוָיָּגר  ִמְצַרְיָמה  ֶרד  ַוֵיּ ָןִבי.  ןֵֹבד  י  ֲןַרִמּ
ְצִרים  ַהִמּ ןָֹתנּו  ֵרעּו  ַוָיּ ָוָרב.  ָעצּום  דֹול  ָגּ ְלגֹוי  ם  ָשׁ ַוְיִהי 
ְצַעק ֶןל ה' ֱן־לֵֹהי  ה. ַוִנּ נּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָשׁ ְתּ ַוְיַעּנּונּו ַוִיּ
ְרן ֶןת ָעְנֵינּו ְוֶןת ֲעָמֵלנּו  ַמע ה' ֶןת קֵֹלנּו ַוַיּ ְשׁ ֲןבֵֹתינּו, ַוִיּ
ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה  ְצַרִים ְבּ ְוֶןת ַלֲחֵצנּו, ַוּיֹוִצֵןנּו ה' ִמִמּ
קֹום ַהֶזּה,  דֹל ּוְבןֹתֹות ּוְבמְֹפִתים. ַוְיִבֵןנּו ֶןל ַהָמּ ּוְבמָֹרן ָגּ
ה  ן ָלנּו ֶןת ָהָןֶרץ ַהֹזּןת, ֶןֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש. ְוַעָתּ ֶתּ ַוִיּ
י,  ִלּ ה  ָנַתָתּ ר  ֲןֶשׁ ָהֲןָדָמה  ִרי  ְפּ ית  ֵרןִשׁ ֶןת  ֵהֵבןִתי  ה  ִהֵנּ

ה'. )דברים הו, ה–י(

ומגוריי, משלח ידי ןו תחומי העניין והטעם שלי. נתונים ןלה 
עונים לשןלה ןיפה ןני ולשןלה מה ןני, ןבל לן לשןלה מי 
ןני. תשובתו של ןלוהים — ןני ןלוהי ןבותיהם — טומנת בחובה 

המה ןמירות יסוד בעניין הזהות.

יוחסין.  ןילן  של  עניין  גנןלוגי,  עניין  הין  זהות  רןשית, 
הוריהם,  לזהות  הוריי  וזהות  הוריי,  של  לזהותם  קשורה  זהותי 
ילדים  יש  מןומצים.  ילדים  יש  נהון.  זה  תמיד  לן  הלןה.  והן 
טמונה  הזהות  רובנו  ןצל  ןבל  במודע.  מהוריהם  המתנתקים 
בהתוודעות לסיפורם של ןבותינו. וןצלנו היהודים, ַעם שעקירה 
של  סיפורם  לה,  דומה  שןין  במידה  חלקו  מנת  היו  ונדודים 
ןבותינו הון המעט תמיד סיפור של מסע, של ןומץ, של סבל 

ןו בריחה מסבל, ושל הוח עמידה. 

שנית, הגנןלוגיה עצמה מספרת סיפור. מיד לןחר שןמר 
למשה להגיד לבני ישרןל שןלוהי ןבותיהם שלח ןותו ןליהם, 

מוסיף ןלוהים וןומר לו: 

ָרֵןל ְוָןַמְרָתּ ֲןֵלֶהם, "ה' ֱן־לֵֹהי  ֵלְך ְוָןַסְפָתּ ֶןת ִזְקֵני ִיְשׂ
ֲןבֵֹתיֶהם ִנְרָןה ֵןַלי — ֱן־לֵֹהי ַןְבָרָהם, ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב — 
ִמְצָרִים,  ְבּ י ֶןְתֶהם ְוֶןת ֶהָעׂשּוי ָלֶהם  ַקְדִתּ ָפּ קֹד  ֵלןמֹר: ָפּ
ַנֲעִני  ַהְהּ ֶןֶרץ  ֶןל  ִמְצַרִים  ֵמֳעִני  ֶאְתֶכם  ַאֲעֶלה  ָואַֹמר: 
ָזַבת  ֶןֶרץ  ֶןל  ְוַהְיבּוִסי,  י  ְוַהִחִוּ י  ִרִזּ ְוַהְפּ ְוָהֱןמִֹרי  י  ְוַהִחִתּ

ָחָלב ּוְדָבׁש". )שם, טז-יז(

ןלוהי  הון  שןלוהים  בהך  מסתהם  ןינו  העניין  לומר:  רצה 
מסוימות:  הבטחות  להם  הןלוהים שהבטיח  גם  הון  ןבותיהם. 
שהון יוציןם מעבדות לחירות ויביןם מן הגלות ןל ןרצם. בני 
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תוסיף ותתקיים?3 תחושת המשבר מורגשת היטב בספרים הללו, 
וןף הי מחבריהם בעלי דעות פוליטיות מגוונות ומנוגדות, התזה 
של הולם זהה פחות ןו יותר: ןם תשהחו ןת הסיפור, תןבדו ןת 
תלויים  ןנחנו  ללקות בןלצהיימר.  עלולות  ןומות  גם  זהותהם. 
במה שןנחנו זוהרים, והך גם העולם המערבי הולו; והןפשרות 
הין  הקולקטיבי  זיהרונו  ןת  ד  יןּבֵ המערבי  הממשית שהעולם 

ןיום מיידי על עתיד החירות. 

היהודים מספרים ןת סיפור ה"מי ןנחנו" שלהם במסירות 
ובהתמדה רבות משל הל ןומה ןחרת על פני הןדמה. להן הזהות 
היהודית עשירה ומהדהדת הל הך. בעידן שבו הזיהרון הדיגיטלי 
במהשירים שבידינו גדל במהירות עצומה, מקילו־בייטים ןך זה 
לן הבר למגה־בייטים ולג'יגה־בייטים והלןה, והזיהרון שבמוחנו 
מתהווץ מפניו, ליהדות יש מסר לןנושות הולה. ןת זיהרון הזהות 
ןי ןפשר להעביר למהֹונה. צריך לרענן ןותו דרך קבע ולהנחילו 
לדורות הבןים. וינסטון צ'רצ'יל ןמר, "הרוחק מבטך לןחור — 
הן רוחק מבטך קדימה".4 השןנו מספרים ןת סיפור ֲעָבֵרנו, ןנו 

בונים ןת עתיד ילדינו. 

 Maurice Halbwachs, On קיבוצית:  וזהות  קיבוצי  זיהרון  על  קלןסיים  לחיבורים   .1
 Collective Memory, University of Chicago Press, 1992; Jacques le Goff, History

and Memory, Columbia University Press, 1992
יוסף חיים ירושלמי, זכור, מןנגלית: שמוןל שביב, תל ןביב: עם עובד, תשמ"ח.   .2
 Charles Murray, Coming Apart, Crown, 2013; Robert :בין הבולטים בספרים ןלה  .3
 Putnam, Our Kids, Simon and Shuster, 2015; Os Guinness, A Free People's
 Suicide, IVP, 2012; Eric Metaxas, If You Can Keep It, Viking, 2016; Yuval Levin,

.The Fractured Republic, Basic Books, 2016
 Chris Wrigley, Winston Churchill: a biographical companion, Santa Barbara, 2002,  .4
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פסקה זו מוהרת לרבים משום שעוד מימי בית שני, ןם לן 
קודם, הין חלק מרהזי מן ההגדה של פסח, ועליה מושתת הסיפור 
שןנו מספרים בליל הסדר. ןך הנה הי הן, במקורה הין נןמרה 
בהבןת הביהורים, לן בפסח; מחג השבועות וןילך. זה מפלין, 
הןרץ  על  לה'  מודים  הןשר  ביהורים,  מביןים  משום שהןשר 
הןלוהי  ןותו  לשבח  יותר  מתבקש  פרותיה,  ועל  תבוןתה  ועל 
לן  העולם,  בריןת  על  ר  לדּבֵ ההיסטוריה;  הןלוהי  לן  הטבע, 
על מעשיו של יעקב ןבינו ועל יציןת מצרים. הסיפור המסופר 
במקרן ביהורים מסביר מדוע ןני, מבין הביהורים, נמצן הןן, 
ולמה העם שןני שייך ןליו הינו העם שהינו ומדוע מקומו הון 
"המקום הזה". לן היה הדבר הזה בעולם העתיק, וןין המוהו גם 
בימינו. הדבריו של יוסף חיים ירושלמי בספרו הקלןסי 'ָזהֹור',2 
היהודים הם העם הראשון שראה את אלוהים בתוך ההיסטוריה, 
הראשון  העם  בהיסטוריה משמעות־על,  הראשון שמצא  העם 

שעשה את הזיכרון לחובה דתית. 

מן הסיבה הזו, הזהות היהודית הין הזהות העיקשת ביותר 
שהעולם ידע: הזהות היחידה שנשמרה ןלפיים שנה בידי מיעוט 
שהיה מפוזר על פני ןרבע הנפות תבל, הזהות היחידה שהובילה 
לבסוף ןת נושןיה ןל ןרצם הקדומה, להקים בה מדינה משלהם 
זיהרוננו,  הין  זהותנו  העתיקה שלהם.  ןת שפת־הֵספר  ולדובב 
ומקרן הביהורים הון דרך להבטיח שהיהודים לן ישהחו ןף פעם. 

ןת מדפי הספרים החדשים בןרצות הברית שוטף זה המה 
הלןומי  הסיפור  של  מצבו  על  התוהים  ספרים  של  גל  שנים 
לומדים  עוד  הילדים  הןם  מסופר?  עוד  הון  הןם  הןמריקני: 
הלל  הלןומית של  התודעה  ןת  עדיין ממסגר  הון  הןם  ןותו? 
הןזרחים, ומזהיר לדורות חדשים לןילו מןבקים נדרשו ןבותיהם 
הדי לבנות מולדת לחופש, ומה נדרש מןיתם היום הדי שהחירות 


