דרשה יום שני ראש השנה תשפ"ג/ג'ק גילרון
נושא דבר תורה שלי היום הוא הביטוי :הנני
הביטוי הזה משמש כסוגריים הפותחות וסוגרות את סיפור העקידה – שאנו קוראים אותו היום
כך הוא פותח:

)א( 1.
וַיְ הִ י אַ חַ ר הַ ְדבָ ִרים הָ אֵ לֶּה וְ הָ אֱֹלהִ ים נִ סָ ה אֶּ ת־אַ בְ ָרהָ ם ַוי ֹּאמֶּ ר אֵ לָיו אַ בְ ָרהָ ם ַוי ֹּאמֶּ ר הִ נֵנִ י׃
ואחרי הסיפור מגיע לשיא המתח ואברהם עומד לשחוט את בנו ,שוב אנו שומעים:

)יא( 1.
וַיִ קְ ָרא אֵ לָיו מַ לְ אַ ְך יְ הוָה ִמן־הַ שָ מַ יִ ם ַוי ֹּאמֶּ ר אַ בְ ָרהָ ם אַ בְ ָרהָ ם ַוי ֹּאמֶּ ר הִ נֵנִ י׃
גם מה שכתוב במרכז הסיפור – שיח היחידי בין אברהם לבנו בכל הפרשה ,כל המסע אל הר
המוריה ובחזרה ממנו ,מופיע הביטוי וגם פעם נוספת בלי ההטעיה האישית (הנה):
)ז( 1.
ַוי ֹּאמֶּ ר יִ צְ חָ ק אֶּ ל־אַ בְ ָרהָ ם אָ בִ יו ַוי ֹּאמֶּ ר אָ בִ י ַוי ֹּאמֶּ ר הִ נֶּנִ י בְ נִ י ַוי ֹּאמֶּ ר הִ נֵה הָ אֵ ׁש וְ הָ ֵעצִ ים וְ אַ יֵה
הַ שֶּ ה לְ עֹּ לָה׃
לפני יותר מ  50שנה למדתי את המבנה הספרותי של פרשת העקדה מפרופ' באזי פישביין בקורס שלו על
ספר בראשית .הוא העיר שלסיפור שלנו יש מבנה כיאסטי (אבגדגבא) ושיחתם של אברהם ויצחק בנו
נמצאת במרכז של המבנה הכיאסתי.
א-וישא אברהם את עיניו –ב -ויקח את עצי העולה  -וישם על יחצק בנו  -ויקח בידו את האש ואת
המאכלת – ג -וילכו שניהם יחדיו –ד -ויאמר  -הנני בני  -ויאמר – ג-וילכו שניהם יחדיו – ב -ויערך
את העצים ועצים ועקד את יצחק ושם אותו וישלח את ידו ויקח את המאכלת -א וישא אברהם את עיניו
ברור שביטוי הנני פה הוא מילת מנחה (לייטוורט כפי שהטביעו המונח רוזנצווייג ובובר לתאר את
התכסיס הספרותי)
אבל מה מסמן הביטוי הזה?
 אני נמצא במקום הזה – פיזית -הנה אני נמצא ברגע הזה ,בעכשיו הזה ,קיומית –
אקזיסטנציאלית ,בכל הישות ומודעות שלי – ביחס לך הקורא לי –בעקדה מי קורא? – האל

? הבן? אפשר לראות את "הנני" של אברהם כתגובת הנגד ותרופא לכישלון אדם הראשון
שמתחבא כאשר אלהים שואל אותו "אייך".
חז"ל ראו את ראש השנה כיום ההולדת של המין האנושי (היום הרת עולם) .לפיהם ביום הזה נברא
האדם הראשון ואנו נקראים לתקן את מעשה אדם הראשון ואת עצמנו .בעקבות אברהם אנו נקראים
להצהיר – הנני! איננו מתחבאים אנו מתייצבים כאן ,עכשיו ,גם לבחון ולהבחן את מעשינו של השנה
האחרונה.
הנטייה לברוח או להתחבא הוא כה טבעית כדרך התמודדות עם אתגרי החיים .אבל אז לא פעם אנו
מפספסים את החיים .פול סיימון ביטא את זה בצורה הכי כואבת בשיר שלו :Slip sliding away
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

לכן המסר של העקדה לא צריך להיות עבורנו הנכונות להקריב את היקר מכל ,אלא להיות נוכח
ולהקשיב ליקר מכל בחיינו – לבן\בת זוג שלנו ,לילדים שלנו ,להורים שלנו ,לשקופי החברה הנזקקים
לנו ,לסביבה ,לכדור הארץ.
עידן רייכל ביטא את זה במילים הנפלאות שלו:
"מי זה קורא לך הלילה  -הקשיבי
מי שר בקול אלייך  -אל חלונך"
בעקבות חז"ל בדרשתם את שיר השירים ,אני דורש רב עידן:
"מי זה קורא לך היום הקשיבי
מי שר בקול אלייך – אל חלון נפשך"

בימינו אנו יש לנו מכשירים שכאילו קושרים אותנו עוד יותר אחד לשני ( cellphones, talkbacks,
 .social mediaאבל לפעמים זאת ההסחה הכי גדולה שיכולה להיות כי מזה שאנו טרודים לקרוא את
כל המאמרים ,הווטסאפים ,וטוויטרים שאנו מקבלים ושולחים הלאה ,אנו מפספסים באמת להיות ערים
למי שבאמת קורא לנו ודורש מענה .לפעמים דרושה מאתנו פעולה כדי להיחלץ מן ההסחה התמידית
כדי באמת להיות נוכח ולשמוע .לכך רומז הכתוב בעקדה – "וישא אברהם את עיניו" שכמו "הנני"

משמש כמסגרת הפותחת וסוגרת את הסיפור .צריך להרים את הראש ולהסתכל .מה היה קורה אם
אברהם לא היה מרים את הראש לראות את האיל?
משמעות השניה לביטוי "הנני" הינה:
 אני מוכן – למה? זה מופיע גם בסיפור של יוסף – יעקב שעומד לשלוח יוסף לאחיו לבדוק
שלומם (ולעבדות וגלות במצרים – אבל שלא יודע שזה כך) קורא ליוסף ויוסף עונה "הנני"
כאילו הסיפור רוצה להגיד לנו שיוסף מוכן למסע התלאות שעומד לצאת אליו)
המשמעות השניה ההיא– להיות מוכן למה שעומד בפנינו -דורש מאיתנו להתכונן במה שצריך.
לפעמים זה מתבטא במעשים פרוזאים – ויבקע עצי עולה ,ויחבוש את חמורו ,ויקח שני נעריו איתו .זה
גם הנכונות לעשות כל מה שצריך כדי למלא את המשימה מבלי לחפש תירוצים .יוסף ששואל את האיש
ליד שכם איפה אחיו הרועים (את אחי אנכי מבקש) – לא מוותר .הוא לא חוזר לאבא שלו ואומר" :לא
מצאתי אותם".
במצב של נוכחות ,כל אחד מאתנו צריך לשאול" :מה אני צריך לעשות ולהכין כדי לתת מענה לזה
שקורא לי?
אני מאחל לכולנו שבשנה הזאת באמת נחיה את חיינו בנוכחות מלאה במצב של "הנני" וכחברה במצב
של "הננו".
לשנה טובה תכתבו ותחתמו

( .1א)
וַיְ הִ י אַ חַ ר הַ ְדבָ ִרים הָ אֵ לֶּה וְ הָ אֱֹלהִ ים נִ סָ ה אֶּ ת־אַ בְ ָרהָ ם ַוי ֹּאמֶּ ר אֵ לָיו אַ בְ ָרהָ ם ַוי ֹּאמֶּ ר הִ נֵנִ י׃
( .2ב)
ַוי ֹּאמֶּ ר קַ ח־נָא אֶּ ת־בִ נְ ָך אֶּ ת־יְ חִ ְידָך אֲׁשֶּ ר־אָ הַ בְ תָ אֶּ ת־יִ צְ חָ ק וְ לְֶּך־לְ ָך אֶּ ל־אֶּ ֶּרץ הַ מֹּ ִר ָיה וְ הַ ֲעלֵהּו
ׁשָ ם לְ עֹּ לָה עַל אַ חַ ד הֶּ הָ ִרים אֲׁשֶּ ר אֹּ מַ ר אֵ לֶּיָך׃
( .3ג)
ת־ׁש ֵני נְ ָע ָריו ִאתֹו וְ אֵ ת ִיצְ חָ ק בְ נֹו וַיְ בַ קַ ע עֲצֵ י
ַוי ְַׁשכֵם אַ בְ ָרהָ ם בַ בֹּ קֶּ ר ַו ַיחֲבֹּ ׁש אֶּ ת־חֲמֹּ רֹו וַיִ קַ ח אֶּ ְ
עֹּ לָה ַויָקָ ם ַו ֵילְֶּך אֶּ ל־הַ מָ קֹום אֲׁשֶּ ר־אָ מַ ר־לֹו הָ אֱֹלהִ ים׃
( .4ד)
יׁשי ַויִ שָ א אַ בְ ָרהָ ם אֶּ ת־עֵינָיו ַוי ְַרא אֶּ ת־הַ מָ קֹום מֵ ָרחֹּ ק׃
בַ יֹום הַ ְשלִ ִ
( .5ה)
ַוי ֹּאמֶּ ר אַ בְ ָרהָ ם אֶּ ל־נְ ע ָָריו ְׁשבּו־ ָלכֶּם פֹּ ה עִ ם־הַ חֲמֹור ַואֲנִ י וְ הַ ַנ ַער נֵלְ ָכה עַד־כֹּ ה וְ נִ ְׁשתַ ֲחוֶּה
וְ נָׁשּובָ ה ֲאלֵיכֶּם׃
( .6ו)
וַיִ קַ ח אַ בְ ָרהָ ם אֶּ ת־עֲצֵ י הָ עֹּ לָה ַויָשֶּ ם עַל־יִ צְ חָ ק בְ נֹו ַויִ קַ ח בְ יָדֹו אֶּ ת־הָ אֵ ׁש וְ אֶּ ת־הַ מַ ֲא ֶּכלֶּת ַויֵלְ כּו
ְׁשנֵיהֶּ ם יַחְ דָ ו׃
( .7ז)
ַוי ֹּאמֶּ ר יִ צְ חָ ק אֶּ ל־אַ בְ ָרהָ ם אָ בִ יו ַוי ֹּאמֶּ ר אָ בִ י ַוי ֹּאמֶּ ר הִ נֶּנִ י בְ נִ י ַוי ֹּאמֶּ ר הִ נֵה הָ אֵ ׁש וְ הָ ֵעצִ ים וְ אַ יֵה
הַ שֶּ ה לְ עֹּ לָה׃

( .8ח)
ַוי ֹּאמֶּ ר אַ בְ ָרהָ ם אֱֹלהִ ים יִ ְראֶּ ה־לֹו הַ שֶּ ה לְ עֹּ לָה בְ נִ י ַויֵלְ כּו ְׁשנֵיהֶּ ם יַחְ דָ ו׃
( .9ט)
ַויָבֹּ אּו אֶּ ל־הַ מָ קֹום אֲׁשֶּ ר אָ מַ ר־לֹו הָ אֱֹלהִ ים וַיִ בֶּ ן ׁשָ ם אַ בְ ָרהָ ם אֶּ ת־הַ ִמזְבֵ חַ ַו ַיעֲרֹּ ְך אֶּ ת־הָ עֵצִ ים
ַו ַיעֲקֹּ ד אֶּ ת־יִ צְ חָ ק בְ נֹו ַויָשֶּ ם אֹּ תֹו עַל־הַ ִמזְבֵ חַ ִממַ עַל ָל ֵעצִ ים׃
( .10י)
וַיִ ְׁשלַח אַ בְ ָרהָ ם אֶּ ת־יָדֹו ַויִקַ ח אֶּ ת־הַ מַ ֲא ֶּכלֶּת לִ ְׁשחֹּ ט אֶּ ת־בְ נֹו׃
( .11יא)
וַיִ קְ ָרא אֵ לָיו מַ לְ אַ ְך יְ הוָה ִמן־הַ שָ מַ יִ ם ַוי ֹּאמֶּ ר אַ בְ ָרהָ ם אַ בְ ָרהָ ם ַוי ֹּאמֶּ ר הִ נֵנִ י׃
( .12יב)
ל־ת ְׁשלַח י ְָדָך אֶּ ל־הַ ַנעַר וְ אַ ל־תַ עַש לֹו ְמאּומָ ה כִ י ַעתָ ה יָדַ עְ ִתי כִ י־יְ ֵרא אֱֹלהִ ים אַ תָ ה וְ ל ֹּא
ַוי ֹּאמֶּ ר אַ ִ
חָ שַ כְ תָ אֶּ ת־בִ ְנָך אֶּ ת־יְ חִ ידְ ָך ִממֶּ נִ י׃
( .13יג)
וַיִ שָ א אַ בְ ָרהָ ם אֶּ ת־עֵינָיו ַוי ְַרא וְ הִ נֵה־אַ יִ ל אַ חַ ר ֶּנ ֱאחַ ז בַ ְסבַ ְך בְ קַ ְרנָיו ַו ֵילְֶּך אַ בְ ָרהָ ם וַיִ קַ ח אֶּ ת־
הָ אַ יִ ל ַו ַי ֲעלֵהּו לְ עֹּ לָה תַ חַ ת בְ נֹו׃
( .14יד)
וַיִ קְ ָרא אַ בְ ָרהָ ם ׁשֵ ם־הַ מָ קֹום הַ הּוא יְ הוָה יִ ְראֶּ ה אֲׁשֶּ ר יֵאָ מֵ ר הַ יֹום בְ הַ ר יְ הוָה י ֵָראֶּ ה׃
( .15טו)
וַיִ קְ ָרא מַ לְ אַ ְך יְ הוָה אֶּ ל־אַ ְב ָרהָ ם ׁשֵ נִ ית ִמן־הַ שָ מָ יִ ם׃

( .16טז)
ַוי ֹּאמֶּ ר בִ י נִ ְׁשבַ עְ ִתי נְ אֻם־יְ הוָה כִ י ַיעַן אֲׁשֶּ ר ע ִָשיתָ אֶּ ת־הַ דָ בָ ר הַ ֶּזה וְ ל ֹּא חָ שַ כְ תָ אֶּ ת־בִ נְ ָך אֶּ ת־
יְ חִ ידֶּ ָך׃
( .17יז)
ַל־ש ַפת הַ יָם וְ יִ ַרׁש
כִ י־בָ ֵרְך אֲבָ ֶּרכְ ָך וְ הַ ְרבָ ה אַ ְרבֶּ ה אֶּ ת־ז ְַרעֲָך כְ כֹוכְ בֵ י הַ שָ מַ יִ ם וְ כַחֹול ֲאׁשֶּ ר ע ְ
ז ְַרעֲָך אֵ ת ׁשַ עַר אֹּ יְ בָ יו׃
( .18יח)
וְ הִ ְתבָ רֲ כּו בְ ז ְַרעֲָך כֹּ ל ּגֹויֵי הָ אָ ֶּרץ עֵקֶּ ב אֲׁשֶּ ר ׁשָ מַ עְ תָ בְ קֹּ לִ י׃
( .19יט)
ַויָׁשָ ב אַ בְ ָרהָ ם אֶּ ל־נְ ע ָָריו ַויָקֻ מּו ַויֵלְ כּו יַחְ דָ ו אֶּ ל־בְ אֵ ר ׁשָ בַ ע ַויֵׁשֶּ ב אַ בְ ָרהָ ם בִ בְ אֵ ר ׁשָ בַ ע׃

