
 
 

 ג'ק גילרון/דרשה יום שני ראש השנה תשפ"ג

 הנני  נושא דבר תורה שלי היום הוא הביטוי:

 היוםאותו  שאנו קוראים  –הפותחות וסוגרות את סיפור העקידה  סוגרייםהביטוי הזה משמש כ

 כך הוא פותח:

  (א) .1
ת־ַאְבָרָהם ה ְוָהֱאֹלִהים ִנָסה אֶּ ֹּאמֶּ  ַוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ ר ִהֵנִני׃ַוי ֹּאמֶּ ר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַוי  

  
 ואחרי הסיפור מגיע לשיא המתח ואברהם עומד לשחוט את בנו, שוב אנו שומעים: 

  (יא) .1
ר ַאְבָרָהם ַאְבָר  ֹּאמֶּ רוַ ָהם ַוִיְקָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ְיהָוה ִמן־ַהָשַמִים ַוי ֹּאמֶּ  ִהֵנִני׃ י

 
ר כל המסע אל השיח היחידי בין אברהם לבנו בכל הפרשה,  –גם מה שכתוב במרכז הסיפור 

  :וגם פעם נוספת בלי ההטעיה האישית )הנה( מופיע הביטויהמוריה ובחזרה ממנו, 
 

  (ז) .1
ל־ַאְבָרָהם ר ִיְצָחק אֶּ ֹּאמֶּ ר ִהֵנה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים ְוַאֵיה  ַוי ֹּאמֶּ ִני ְבִני ַוי ר ִהנֶּ ֹּאמֶּ ר ָאִבי ַוי ֹּאמֶּ ָאִביו ַוי

ָלה׃ ה ְלעֹּ  ַהשֶּ
 

ס שלו על זי פישביין בקוראפרופ' בספרותי של פרשת העקדה מהלמדתי את המבנה שנה  50לפני יותר מ 
בנו  של אברהם ויצחק םבא( ושיחתסיפור שלנו יש מבנה כיאסטי )אבגדגהוא העיר של .ספר בראשית

 נה הכיאסתי.  במרכז של המב תנמצא
 
ת האש ואת ויקח בידו א -ק בנו וישם על יחצ -ויקח את עצי העולה  -ב–וישא אברהם את עיניו -א

ויערך  -ב –שניהם יחדיו  כוליו-ג – ויאמר -נני בני  ה  -ויאמר   -ד– שניהם יחדיו כוויל -ג – המאכלת
 יום את עינאברה וישא א- וישלח את ידו ויקח את המאכלת את העצים  ועצים ועקד את יצחק ושם אותו 

 
 תאר אתל רוזנצווייג ובוברהמונח  )לייטוורט כפי שהטביעו  ברור שביטוי הנני פה הוא מילת מנחה

 (התכסיס הספרותי
  

 זה?הביטוי האבל מה מסמן 
 
  קיומית ו הזה, בעכשי נמצא ברגע הזה, הנה אני- פיזית –אני נמצא במקום הזה– 

 אל ה – מי קורא? בעקדה–ביחס לך הקורא לי  –סטנציאלית, בכל הישות ומודעות שלי יאקז



 
 

ון שלון אדם הראשי? הבן?  אפשר לראות את "הנני" של אברהם כתגובת הנגד ותרופא לכ
 "אייך". אותו  שמתחבא כאשר אלהים שואל

 
 

נברא  .  לפיהם ביום הזההיום הרת עולם(מין האנושי )החז"ל ראו את ראש השנה כיום ההולדת של 
ים האדם הראשון ואנו נקראים לתקן את מעשה אדם הראשון ואת עצמנו. בעקבות אברהם אנו נקרא

ה של השנ הנני!  איננו מתחבאים אנו מתייצבים כאן, עכשיו, גם לבחון ולהבחן את מעשינו –להצהיר 
 האחרונה.

 
אנו  כדרך התמודדות עם אתגרי החיים.  אבל אז לא פעם תהנטייה לברוח או להתחבא הוא כה טבעי

 : Slip sliding awayפול סיימון ביטא את זה בצורה הכי כואבת בשיר שלו מפספסים את החיים.  
 

And I know a father 
Who had a son 
He longed to tell him all the reasons 
For the things he’d done 
He came a long way 
Just to explain 
He kissed his boy as he lay sleeping 
Then he turned around and headed home again 

 
ח לכן המסר של העקדה לא צריך להיות עבורנו הנכונות להקריב את היקר מכל, אלא להיות נוכ

קים לשקופי החברה הנזק הורים שלנו,ל ת זוג שלנו, לילדים שלנו,ב\לבן –ולהקשיב ליקר מכל בחיינו 
 לסביבה, לכדור הארץ.  לנו, 

 
 עידן רייכל ביטא את זה במילים הנפלאות שלו:

 
 הקשיבי -מי זה קורא לך הלילה "

 "אל חלונך -מי שר בקול אלייך 
 
 עקבות חז"ל בדרשתם את שיר השירים, אני דורש רב עידן:ב

 "מי זה קורא לך היום הקשיבי
 אל חלון נפשך" –מי שר בקול אלייך 

 

 ,cellphones, talkbacksבימינו אנו יש לנו מכשירים שכאילו קושרים אותנו עוד יותר אחד לשני )
social mediaחה הכי גדולה שיכולה להיות כי מזה שאנו טרודים לקרוא את סהה את.  אבל לפעמים ז

מפספסים באמת להיות ערים אנו הלאה, שאנו מקבלים ושולחים  , וטוויטריםהווטסאפים ,כל המאמרים
חלץ מן ההסחה התמידית ילמי שבאמת קורא לנו ודורש מענה.  לפעמים דרושה מאתנו פעולה כדי לה

  "הנני""וישא אברהם את עיניו" שכמו  –לשמוע.  לכך רומז הכתוב בעקדה וכדי באמת להיות נוכח 

https://genius.com/7191727/Paul-simon-slip-slidin-away/He-longed-to-tell-him-all-the-reasons-for-the-things-hed-done
https://genius.com/7191727/Paul-simon-slip-slidin-away/He-longed-to-tell-him-all-the-reasons-for-the-things-hed-done
https://genius.com/7191701/Paul-simon-slip-slidin-away/He-came-a-long-way-just-to-explain
https://genius.com/7191701/Paul-simon-slip-slidin-away/He-came-a-long-way-just-to-explain
https://genius.com/7193316/Paul-simon-slip-slidin-away/He-kissed-his-boy-as-he-lay-sleeping-then-he-turned-around-and-headed-home-again
https://genius.com/7193316/Paul-simon-slip-slidin-away/He-kissed-his-boy-as-he-lay-sleeping-then-he-turned-around-and-headed-home-again


 
 

 םאיה קורה האת הסיפור.  צריך להרים את הראש ולהסתכל.  מה  תסוגרחת ומשמש כמסגרת הפות
 אברהם לא היה מרים את הראש לראות את האיל?   

  
 שניה לביטוי "הנני" הינה:המשמעות 
  לבדוק  יעקב שעומד לשלוח יוסף לאחיו –זה מופיע גם בסיפור של יוסף   למה? –אני מוכן

הנני" " עונהליוסף ויוסף  קורא (אבל שלא יודע שזה כך –)ולעבדות וגלות במצרים  שלומם
 כאילו הסיפור רוצה להגיד לנו שיוסף מוכן למסע התלאות שעומד לצאת אליו(

 
 

להתכונן במה שצריך.  ורש מאיתנו ד -להיות מוכן למה שעומד בפנינו –היאההמשמעות השניה 
ה זאיתו.   יחבוש את חמורו, ויקח שני נעריווויבקע עצי עולה,  –לפעמים זה מתבטא במעשים פרוזאים 

האיש  שואל אתשיוסף גם הנכונות לעשות כל מה שצריך כדי למלא את המשימה מבלי לחפש תירוצים.  
 לא" :אומרלא מוותר.  הוא לא חוזר לאבא שלו ו –( בקשי מכ)את אחי אנרועים האיפה אחיו   ליד שכם

 "מצאתי אותם.
 

זה לבמצב של נוכחות, כל אחד מאתנו צריך לשאול: "מה אני צריך לעשות ולהכין כדי לתת מענה 
 שקורא לי? 

 
 במצב אני מאחל לכולנו שבשנה הזאת באמת נחיה את חיינו בנוכחות מלאה במצב של "הנני" וכחברה

 של "הננו". 
 
 תכתבו ותחתמו שנה טובהל



 

  )א( .1

ֹּא ת־ַאְבָרָהם ַוי ה ְוָהֱאֹלִהים ִנָסה אֶּ ר אֵ ַוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ ֹּאמֶּ ָליו אַ מֶּ  ר ִהֵנִני׃ְבָרָהם ַוי

  

  )ב( .2

ת־ִיְצָחק וְ  ר־ָאַהְבָת אֶּ ת־ְיִחיְדָך ֲאׁשֶּ ת־ִבְנָך אֶּ ר ַקח־ָנא אֶּ ֹּאמֶּ ְך־ַוי ללֶּ ץְלָך אֶּ רֶּ ִריָ  ־אֶּ ה ְוַהֲעֵלהּו ַהמֹּ

יָך׃ ַמר ֵאלֶּ ר אֹּ ָהִרים ֲאׁשֶּ ָלה ַעל ַאַחד הֶּ  ָׁשם ְלעֹּ

  

  )ג( .3

ר  ַוַיְׁשֵכם קֶּ ׁשַאְבָרָהם ַבבֹּ רֹו  ַוַיֲחבֹּ ת־ֲחמֹּ ת־ְׁשנֵ  ַוִיַקחאֶּ ֲעֵצי  ַוְיַבַקעק ְבנֹו ֹו ְוֵאת ִיְצחָ ָריו ִאתי ְנעָ אֶּ

ָלה  ְךעֹּ ל־ַהָמקֹום ַוָיָקם ַוֵילֶּ ר־ָאַמר־לֹו ָהֱאֹלִהים׃ אֶּ  ֲאׁשֶּ

  

  )ד( .4

ת־ַהָמק ִיָשאַביֹום ַהְשִליִׁשי וַ  ת־ֵעיָניו ַוַיְרא אֶּ ק׃ֹום מֵ ַאְבָרָהם אֶּ  ָרחֹּ

  

  )ה( .5

ה ִעם־ַהֲחמֹור ַוֲאִני ְוהַ  ם פֹּ ל־ְנָעָריו ְׁשבּו־ָלכֶּ ר ַאְבָרָהם אֶּ ֹּאמֶּ ה ְונִ ר ֵנְלכָ ַנעַ ַוי ְׁשַתֲחוֶּה ה ַעד־כֹּ

ם׃  ְוָנׁשּוָבה ֲאֵליכֶּ

  

  )ו( .6

ָלה וַ  ַוִיַקח ת־ֲעֵצי ָהעֹּ םַאְבָרָהם אֶּ ת־ָידֹו אֶּ בְ  ִיַקחַעל־ִיְצָחק ְבנֹו וַ  ָישֶּ ת ת־ָהֵאׁש ְואֶּ לֶּ ַוֵיְלכּו ַהַמֲאכֶּ

ם ַיְחָדו׃  ְׁשֵניהֶּ

  

  )ז( .7

ל־ַאְבָרָהם ר ִיְצָחק אֶּ ֹּאמֶּ ִני  ַוי ר ִהנֶּ ֹּאמֶּ ר ָאִבי ַוי ֹּאמֶּ רוַ ִני בְ ָאִביו ַוי ֹּאמֶּ ָהֵעִצים ְוַאֵיה וְ ִהֵנה ָהֵאׁש  י

ָלה׃ ה ְלעֹּ  ַהשֶּ

  

 



 

 

  )ח( .8

ָלה ְבִני  ה ְלעֹּ ה־לֹו ַהשֶּ ר ַאְבָרָהם ֱאֹלִהים ִיְראֶּ ֹּאמֶּ ם ַיחְ ֵניְׁש ַוֵיְלכּו ַוי  ׃ָדוהֶּ

  

  )ט( .9

ר  ל־ַהָמקֹום ֲאׁשֶּ אּו אֶּ ןָאַמר־לֹו ָהֱאֹלִהים ַוָיבֹּ ת־הַ ָׁשם ַאְבָרהָ  ַוִיבֶּ ְךַח ִמְזבֵ ם אֶּ ת־ָהֵעִצים אֶּ  ַוַיֲערֹּ

ת־ִיְצָחק ד אֶּ תֹו ַעל־ַהִמְזֵבַח ִמַמַעל ָלעֵ  ַוַיֲעקֹּ ם אֹּ  ׃ִציםְבנֹו ַוָישֶּ

  

  )י( .10

ת לֶּ ת־ַהַמֲאכֶּ ת־ָידֹו ַוִיַקח אֶּ ת־בְ  ַוִיְׁשַלח ַאְבָרָהם אֶּ ט אֶּ  נֹו׃ִלְׁשחֹּ

  

  )יא( .11

ר ַאְבָרָהם ַאְבָר  ֹּאמֶּ רוַ ָהם ַוִיְקָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ְיהָוה ִמן־ַהָשַמִים ַוי ֹּאמֶּ  ִהֵנִני׃ י

  

  )יב( .12

ל־ַהַנַער ְוַאל־ַתַעש לֹו ְמאּוָמה כִ  ר ַאל־ִתְׁשַלח ָיְדָך אֶּ ֹּאמֶּ ֹּא ְעִתי ִכי־ְיֵר ה ָידַ י ַעתָ ַוי א ֱאֹלִהים ַאָתה ְול

ִני׃ָחַשְכָת אֶּ  ת־ְיִחיְדָך ִממֶּ  ת־ִבְנָך אֶּ

  

  )יג( .13

ת־ֵעיָניו ַוַיְרא ֱאַחז ַבסְ  ַוִיָשא ַאְבָרָהם אֶּ ְך ְבַקְר ַבְךְוִהֵנה־ַאִיל ַאַחר נֶּ ת־ ָניו ַוֵילֶּ ַאְבָרָהם ַוִיַקח אֶּ

ָלה ַתַחת ְבנֹו׃  ָהַאִיל ַוַיֲעֵלהּו ְלעֹּ

  

  )יד( .14

ר ֵיָאֵמר הַ ַוִיְקָרא ַאְבָרָהם  ה ֲאׁשֶּ ה׃ַהר יְ בְ יֹום ֵׁשם־ַהָמקֹום ַההּוא ְיהָוה ִיְראֶּ  הָוה ֵיָראֶּ

  

  )טו( .15

ל־ַאְבָרָהם ֵׁשִנית ִמן־ַהָשָמִים׃  ַוִיְקָרא ַמְלַאְך ְיהָוה אֶּ



 

  

  )טז( .16

ת־הַ  ר ָעִשיָת אֶּ ר ִבי ִנְׁשַבְעִתי ְנֻאם־ְיהָוה ִכי ַיַען ֲאׁשֶּ ֹּאמֶּ ֹּא ָחַשכְ ַהזֶּ  רָדבָ ַוי ת־ה ְול ת־ִבְנָך אֶּ ָת אֶּ

ָך׃  ְיִחידֶּ

  

  )יז( .17

ת־ַזְרֲעָך ְככֹוְכֵבי ַהָשמַ  ה אֶּ ְכָך ְוַהְרָבה ַאְרבֶּ ר ַעל־ְשפַ אֲ ַכחֹול וְ ִים ִכי־ָבֵרְך ֲאָברֶּ ת ַהָים ְוִיַרׁש ׁשֶּ

ְיָביו׃  ַזְרֲעָך ֵאת ַׁשַער אֹּ

  

  )יח( .18

ל ּגֹו ר ָׁשַמְעָת ְבקֹּ ְוִהְתָבֲרכּו ְבַזְרֲעָך כֹּ ב ֲאׁשֶּ ץ ֵעקֶּ  ִלי׃ֵיי ָהָארֶּ

  

  )יט( .19

ל־ְבֵאר  ל־ְנָעָריו ַוָיֻקמּו ַוֵיְלכּו ַיְחָדו אֶּ  ְבֵאר ָׁשַבע׃ב ַאְבָרָהם בִ ַוֵיׁשֶּ  ַבעׁשָ ַוָיָׁשב ַאְבָרָהם אֶּ

  
 
 
  

 

 

 


