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 חברים יקרים שבת שלום,

 
הדרשה השבוע מוקדשת באהבה ובהוקרת תודה לכהן הגדול של זמננו, ליאונרד כהן, ז"ל. באהבה, 

שהיית חלק מפס הקול השפוי של הילדות והבגרות שלי. בהוקרת תודה, על שידעת לצרף מילה 
 למילה, ויצרת שירה שביטאה את מה שנבכי הנפש שלי כל כך רצה להגיד ולא ידעה איך. 

 
לך. כי הפרשה הזאת היא תחילתו של פס קול חדש בעולם! -להיפרד מן העולם בפרשת לךכבוד גדול הוא 

 אם התורה היא תורת המסע, הרי שאברהם הוא אבי המקשיבים לקול המנחה אותם במסע. 

 
כמו "דור  -כמו נח. הוא גם לא מופץ לכל עבר  -כמו אדם וחוה וקין. הוא גם לא מוצף  -אברהם לא מגורש 

 מגדל בבל. הפלגה" של 

 
אברהם גם לא יוצא בחיפוש אחר מרעה טוב יותר, וגם לא דיור זול יותר. הוא לא מחפש דילים. כך עשתה 

שה האנושות גם אחרי אברהם, עד עצם היום הזה! רוב הנדודים באים עוהאנושות לפני אברהם, וכך 
 כתוצאה משאיפות לחיים טובים יותר. וזה בסדר. אבל זה לא אברהם! 

 
אברהם הוא הראשון שהקשיב. הראשון ששמע. הראשון שהלך בעקבות הקול ששמע. בכך אברהם הוא 

 אבי האודיסיאה העברית.

 
היא סיפור מסע של מלך איתקה, אודיסאוס. כמו התנ"ך, גם היא  -זו היוונית  -האודיסיאה המוכרת יותר 

ה שניים: מצד אחד האב, אודיסאוס, מחולקת לעשרים וארבעה ספרים )או יותר נכון פואמות(. הולכים ב
השב מהמלחמה נגד טרויה, ומצד שני הבן, טלמכאוס, היוצא למסע של חיפוש, החיפוש אחר האב. מאז, 

 המילה "אודיסיאה" היא  מילה נרדפת למסע משמעותי, מסע ארוך, מסע אפי, שיש בו יציאה ושיבה. 

 
היווני. שני המסעות גם מאוד שונים. הם  אלא שהמסע של אברהם הקדים בהרבה את סיפור האודיסאה

שונים בעיקר בדיוק העדין הזה של ההקשבה. יש מסע של גיבור השב משדה הקרב. יש מסע של בן 
 בעקבות אביו. ויש מסע של אדם בעקבות הנשגב האינסופי. 

 
אברהמי -עברי -יהודי-אסיים את הדרשה הקצרה, הפעם, עם שירו של ליאונרד כהן ז"ל, שהוא שיר תנ"כי

 מובהק! 

 
 אם יהיה זה רצונך

 מילים ולחן: ליאונרד כהן
 תרגום: גבריאל בלחסן ואדוה ברנד

 
 אם יהיה זה רצונָך 

 לא אדבר עוד לעולם 
 וקולי יידום כמו שכבר נדם 

 לא אדבר עוד לעולם 
 אשמע רק לקולָך 

 עד אשר תקרא בשמי 
 אם יהיה זה רצונָך 

 
 אם יהיה זה רצונָך 



 אמת  שקולי יהיה
 ממרומי גבעה 
 אשיר לָך כעת 
 מגבעה שבורה 

 קול שבחיך יהדהד 
 אם יהיה זה רצונָך 

 שלפניך אדבר 
 

 מגבעה שבורה 
 קול שבחיך יהדהד 
 אם יהיה זה רצונָך 

 שלפניך אדבר 
 

 ואם יהיה זה רצונָך 
 

 אם ישנה בחירה 
 נהרות ירקדו 
 גבעות יעלוזו 

 כשרחמיָך ישפכו 
 אול על לבבות נשרפים בש

 אם יהיה זה רצונָך 
 להיטיב עם כל 

 
 עשה אותנו קרובים 

 וכרוך בחוזקה 
 כל ילדיך כאן עומדים מולך 

 
 עומדים מולך 

 בסמרטוטי אור יום 
 שלבשנו לכבודָך 
 את הלילה תאיר 

  אם יהיה זה רצונָך

 
גדול. הוא ימשיך הניגון הזה ימשיך להתנגן גם לאחר לכתו של הכהן הזהו פס הקול העברי מאז ומעולם. 

 כל עוד יהיו מעטים שידעו להקשיב לקול שנמצא מחוץ למנעד של כל הצלילים. 

 
 יהי זכר כל המקשיבים ברוך.

 שבת שלום,

 
 אלישע 


