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אמונות היהודים  -על העקדה  -פתיחה
כפתיחה אני מבקש להתחיל מן הסוף.
עיונינו יתמקד במהלך השנה בסוגיית התנגשות התרבויות של מסורת מול חידוש ,של אמונה מול ביקורת ומדע.
כמבוא לא נתחיל באופן מדורג מן הקל אל המורכב אלא נעסוק בסוגייה בוערת כפשוטה – פרשת העקידה.
ס פור העקידה נתפס במהלך הדורות כיסוד מכונן של התודעה היהודית וכסוג של עוגן מבטיח ליחסים עם ריבון
העולמים .תפילות ימי חול ובעיקר ימי הדין של ראש השנה ויום הכפורים מלאות באיזכורים של העקידה המבוססים
על הרציונאל הזה [למי שלא זוכר את הפרשיה היטב היא מצויה בספר בראשית פרק כב פסוקים א-יט]:

ר' בחיי בראשית פרק כב א
זו פרשת העקדה ,אשר ישראל בטוחים להיות זכות העקדה מגן עליהם בכל דור ודור.
 רבנו בחיי בן אשר אבן חלאווה _ )1511-1431חי בספרד והיה מתלמידיו של הרמבן.

כך גם הפיוט המפורסם:

עת שערי רצון  -ר 'יהודה אבן עבאס
פאס-חלב*מאה 21
פיוט העקידה עת שערי רצון הוא הפיוט המרכזי של תפילות ראש השנה בעדות המזרח ,והוא מושר לפני סדר
התקיעות שבין שחרית למוסף .מחבר הפיוט ,ר' יהודה בן שמואל עבאס ,אורג במלאכת מחשבת יפהפיה את שלל
המדרשים שנכתבו סביב סיפור העקידה ,מדרשים שבאו למלא את השתיקה והצמצום של סיפור מעשה העקידה
בתורה .ר' יהודה עצמו איבד את בנו לאחר שהלה התאסלם .ואולי צערו של האב משוקע בתוך הפיוט ,הרווי כאב.
בחודשים האחרונים עם השיבה לשירה המסורתית זכה שיר זה לוורסיות חדשות וביצועים חדשים כך נוסחו של אהוד
מנור בבצועו של מאיר בנאי .הנוסח המלא מופיע בנספח.

עֵ ת שַׁ ע ֲֵרי ָרצוֹן לְ ִהפָ תֵ חַׁ
יוֹם אֶ ְהיֶה כַׁפַׁ י לְ אֵ ל שוֹטֵ חַׁ
אָ נָא זְ כֹר נָא לִ י בְ יוֹם ה ֹו ֵכחַׁ
עו ֵֹקד וְ הַׁ נֶעְ ָקד וְ הַׁ ִמזְ בֵ חַׁ ...
יוֹם זֶ ה זְ כּות לִ בְ נֵי ְירּושָ לַׁיִ ם
ב ֹו שַׁ ע ֲֵרי ַׁרחֲ ִמים אֲ נִי פוֹתֵ חַׁ
עו ֵֹקד וְ הַׁ נֶעְ ָקד וְ הַׁ ִמזְ בֵ חַׁ
חידוד המשמעות הערכית והדתית של האירוע ניתן למצוא בדברי הרמב"ם .הוא אמנם עוסק בשאלה תיאולוגית אחרת
[למה האל צריך לנסות וכי אינו יודע?!] ,אך אגב כך מבהיר את תוכנה של העקידה:
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מורה נבוכים ג כד
על דרך הפשט הנסיונות הנזכרים בתורה -...באים בתור מבחן וניסוי כדי שתוודע מידת אמונתו של אותו
פרט או אותה אומה או מידת ציותו .ענין זו הוא הקושי הגדול – ובמיוחד ענין ה'עקדה' ,אשר לא ידעה בלתי
הא-ל ושניהם  -ונאמר לו" ,כי עתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה" וכן אמרו" ,כי מנסה יי אלוהיכם אתכם,
לדעת הישכם אוהבים את יי וגו'" ,וכן אמרו" ,לדעת את אשר בלבבך וגו'" .ואני אפתור לך את כל הקשיים
האלה.
דע כי כל 'נסיון' המופיע ב'תורה' מטרתו ומשמעותו רק שידעו בני אדם מה שראוי להם לעשותו ומה שראוי
להם להאמין .וכאילו ענין ה'נסיון'  -שיעשה מעשה מסויים ,שאין הכונה  -גוף המעשה ההוא ,אלא הכונה
שיהיה משל [=דוגמא]  -שילמדו ממנו וילכו אחריו .ואמרו' ,לדעת הישכם אוהבים' אין פרושו  -שידע הא-
לוה זה .כי הוא כבר ידעו ,אלא הוא כאמרו" ,לדעת כי אני יי מקדשכם" ,אשר ענינו  -שתדענה האומות...
פרשת אברהם אבינו ע"ה ב'עקדה' כוללת שני ענינים גדולים ,הם מפינות [=יסודות] התורה ,הענין האחד
הוא  -להודיע אותנו גבול [=שיא] 'אהבת' הא-לוה ית' ו'יראתו' ,עד היכן היא מגעת .לכך נצטווה בפרשה זו
אשר לא ידמה לו לא נתינת ממון ולא נתינת נפש ,אבל הוא מופלג [=מעל ומעבר] מכל מה שאפשר שיבוא
במציאות ,דבר שאין לדמות שטבע האדם יטה [=ייענה] עליו .והוא ,שיהיה איש עקר ,בתכלית הכוסף
[=משתוקק ביותר] לילד ובעל עושר גדול ,ואיש נכבד ,המבקש שמצאצאיו תתהווה אומה; ונולד לו בן אחר
היאוש  -איך יהיה חשקו בו ואהבתו אותו ,אבל ליראתו הא-לוה ית' ולאהבתו לקים מצותו מקל בערך הילד
האהוב ההוא ,ומשליך כל מה שקוה לו והסכים לשחוט אותו אחר מהלך ימים ,כי אילו עשה זאת מיד בשעת
מתן הצו ,היה זה מעשה של תדהמה ובלבול בלי מיצוי ההתבוננות; ואמנם עשותו זה אחר ימים מעת בא
המצוה אליו היה מעשה במחשבה ובשקול דעת אמיתי ובחינת חק מצותו ית' ואהבתו ויראתו .ואין צריך
להשגיח בענין אחר ולא לעורר הפעלות כלל ,כי 'אברהם אבינו' לא מיהר לשחוט יצחק לפחדו מהאלוה
שיהרגהו או ירוששהו ,אלא אך ורק בגלל אהבתו יתעלה ויראתו המוטלים על בני אדם לא מתוך ציפיה לשכר
ולא מתוך פחד מעונש - .כמו שבארנו במקומות רבים .ואמר המלאך לו" ,כי עתה ידעתי כי ירא אלוהים
אתה"  -רצונו לומר ,שבזה המעשה אשר בו תקרא 'ירא אלוהים' גמור ,ידעו כל בני אדם גבול יראת יי מה
הוא...
והענין השני  -להודיע אותנו שהנביאים מקבלים כאמת מה שיבואם מאת האלוה בנבואה .שלא יחשוב
החושב ,בעבור שהוא 'בחלום ובמראה' (כמו שבארנו) ובאמצעות הכח המדמה ,שפעמים לא יהיה מה
שישמעוהו או מה שיומשל להם אמת ,או יתערב בו דמיון שווא; ורצה להודיענו שכל מה שיראה הנביא
ב'מראה הנבואה' הוא אמת יציב אצל הנביא ,לא יסופק בדבר ממנו אצלו כלל ,ודינו אצלו כדין הענינים
הנמצאים כולם ,המושגים בחושים או בשכל .והראיה על זה הסכם אברהם לשחוט "בנו יחידו אשר אהב"
כמו שצווה  -ואף על פי שהיתה המצוה ההיא 'בחלום' או 'במראה'; ולו היו הנביאים מסופקים בחלום של
נבואה או היה אצלם ספק במה שישיגוהו 'במראה הנבואה' לא היו מסכימים לעשות מה שימאנהו הטבע,
ולא היה הוא מוצא בנפשו לעשות זה המעשה הגדול 'מספק'...
כן צריך שנבין עניני ה'נסיונות'  -לא שהאלוה ית' ירצה לבחון אדם ולנסותו עד שידע מה שלא היה יודעו
קודם  -חלילה לו ,חלילה ,ממה שידמוהו הסכלים ,הפתאים ברוע מחשבתם ודע זה:
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מה המטרה של ניסיון העקידה לפי הרמב"ם? כיצד הוא מתאר את פועלו של אברהם? מה המשמעות של דמות אברהם
למטרת הניסיון?
לתפיסה זו הרואה את אברהם כדמות מופתית הראויה לחיקוי על רקע ניסיון העקידה קמו מערערים .לפניכם כמה
הרהורים ערעורים מן השירה העברית החדשה.

יְ רֻ ָּׁשה  /חיים גורי
הָ ַאיִל בָ א ַאחֲ רוֹן.
וְ ֹלא י ַָׁדע ַאבְ ָרהָ ם כִ י הּוא
מֵ ִשיב לִ ְשאֵ לַׁת הַׁ ֶילֶד,
אשית-אוֹנ ֹו בְ עֵ ת יוֹמ ֹו עֶ ֶרב.
ֵר ִ
נָשָ א רֹאש ֹו הַׁ שָ ב.
בִ ְראוֹת ֹו כִ י ֹלא חָ לַׁם חֲ לוֹם
וְ הַׁ מַׁ לְ אָ ְך ִנצָ ב –
נ ְָש ָרה הַׁ מַׁ אֲ ֶכלֶת ִמיָד ֹו.
סּוריו
הַׁ ֶילֶד שֶ הֻ ַׁתר מֵ אֲ ָ
ָרָאה אֶ ת גַׁב ָאבִ יו.
ִיצְ חָ ק ,כ ְַׁמסֻ פָ רֹ ,לא ֹה ֲעלָה ָק ְרבָ ן.
הּוא חַׁ י י ִָמים ַׁרבִ ים,
ָרָאה בַׁ ּטוֹב ,עַׁ ד אוֹר עֵ ינָיו כָהָ ה.
אֲ בָ ל אֶ ת הַׁ שָ עָ ה הַׁ ִהיא הו ִֹריש לְ צֶ אֱ צָ ָאיו.
הֵ ם נ ֹול ִָדים
ּומַׁ אֲ ֶכלֶת בְ לִ בָ ם.
 חיים גורי (נולד  )1254הוא משוור סופר פזמונאי ועיתואני .חתן פרס ישראל לשירה .נמנה עם דור משוררי תשח.

מה מבקש המשורר לומר? למה הילד ראה גב אביו? ולמה הוא מכוון במאכלת בלבם?
הבוטה ביותר [אולי כצפוי] מנוסח בשיר מתוך ההצגה מלכת האמבטיה:

חנוך לוין
אבי היקר ,כשתעמוד על קברי
זקן ועייף ומאוד ערירי,
ותראה איך טומנים את גופי בעפר
ואתה עומד מעלי ,אבי
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אל תעמוד אז גאה כל-כך,
ואל תזקוף את ראשך ,אבי,
נשארנו עכשיו בשר מול בשר
וזהו הזמן לבכות ,אבי.
אז תן לעיניך לבכות על עיני,
ואל תחריש למען כבודי,
דבר-מה שהיה חשוב מכבוד
מוטל עכשיו לרגליך ,אבי,
ואל תאמר שהקרבת קורבן,
כי מי שהקריב הייתי אני,
ואל תדבר עוד מלים גבוהות
כי אני כבר מאוד נמוך ,אבי.
אבי היקר ,כשתעמוד על קברי
זקן ועייף ומאוד ערירי,
ותראה איך טומנים את גופי בעפר–
בקש אז ממני סליחה ,אבי.
 חנוך לוין ( )1234-1222מחזאי במאי תיאטרון משורר וסופר ישראלי.

מה עומד מול מה בבית השלישי?
למה ועל מה ,האב צריך לבקש סליחה?
מנין הבוטות?
המחודד יותר והמשקף בשיר הבא:

שירי התשה / 2791רעיה הרניק
א.
ַאק ִריב
אֲ נִי ֹלא ְ
בְ כו ִֹרי לְ ע ֹולָה .
ֹלא אֲ נִי .
ֹלהים וַׁאֲ נִ י
בַׁ לֵילוֹת אֱ ִ
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עו ְֹרכִ ים חֶ ְשבוֹנוֹת
מַׁ ה מגִ יעַׁ לְ ִמי.
ירה
אֲ נִי יו ַֹׁדעַׁ ת ּומַׁ כִ ָ
תו ָֹדה .
אֲ בָ ל ֹלא אֶ ת בְ נִי
וְ ֹלא
לְ ע ֹולָה .
ב
ּוש ַׁתים
ַארבָ עִ ים ְ
ֹלא עוֹד ְשנַׁת ְ
ֹלא עוֹד ְט ֶרבְ לִ ינ ְָקה.
ֹלא כְ צֹאן ל ִַּׁטבְ חָ ה.
עַׁ כְ שָ יו בְ גָאוֹן
עַׁ כְ שָ יו כִ ְמצָ ָדה
עַׁ כְ שָ יוָ ,כצֹאן לָע ֹולָה.
 רעיה הרניק ,שירים לגוני ,הקיבוץ המאוחד ,תל אביב תשמ"ג ,עמ' .11 –2

רעיה הרניק (נולדה  )1244היא משוררת סופרת ופעילת חברה ישראלית .נחשפה לציבור לאחר נפילת בנה ,רס"ן גוני
הרניק במוצב הבופור בראשית מבצע שלום הגליל .היא הייתה מהבולטות שמבקרי המלחמה.

נסו למצות את הפערים [יש מספר פערים] בין היחס המסורתי לעקידה לבין המתעורר מן השירה העברית החדשה.
ממה לפי דעתכם פערים אלו נובעים?
לעומתם נשמעים קולות אחרים המעלים את האפשרות לקיום ערכי העקידה גם בזמנינו:
ציטוטים מתוך מאמרו של הרב יובל שרלו על העקידה בזווית מבט עכשווית
פעמים רבות...מוצא האדם את עצמו קרוע בין שני עולמות .הוא חש כי התורה מצווה עליו להיות זר ומוזר ,שונה מן
הבריות הסובבות אותו ומערכים הקיימים בעולם בו הוא חי .הוא חש ...שריבונו של עולם מצווה אותו לנהוג בדרך
שאינה מתאימה לערכי המוסר הנראים לו כערכי הצדק הראויים לציווי האלוקי; ...אדם זה חש כי העולם שמעבר
לאמונה אינו חיצוני לו ,כי אם מהווה חלק בלתי נפרד מאישיותו ...אמונתו בריבונו של עולם כבורא רק מעצימה את
ההכרה והחשיבות שהוא מייחס לעולמות הפנימיים שבתוכו; הוא חש כי התורה מצווה עליו לשמוח בשעה שהוא
מבקש להיות עצוב ולהתעצב דווקא בימי השמחה שלו; ...דווקא דרכה של תורה מביאה ל...דעתו להסתרת החיים
ולריחוק ההתגלות האמיתית של ד' .מה אומר אדם לעצמו בשעה כזו ?  ...דומה שכאן צצה ועולה מחדש העקידה
הפנימית.
שכן מהי העקידה ? העקידה מחייבת את האדם להעלות על מזבחו הפנימי של ריבונו של עולם את כל מערכת ערכיו
ועולמו הפנימי ...אנו עוקדים את כל עולמנו הפנימי ומעלים אותו על המזבח לריח ניחוח אשה לד' .פעמים רבות ,ואחר
העלאה זו ,אנו שבים ומוצאים את עצמנו בעצמנו ,ואנו רואים כיצד מתבהרת לנו התמונה .ברם ,לא תמיד מתרחשת
מציאות נפלאה זו ,ואין עבודת ד' מותנית בהתרחשות זו .גם כאשר לא מתבהרים השמיים מתגלה לנו דבר מה עמוק,
שהוא בבואה דבבואה של מה שהתגלה לאברהם אבינו בהר המוריה :זכות גדולה היא לאדם להיות מוסר עצמו
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לריבונו של עולם ...ומאפשר לדבר ד' לחדור אל תוכו בביטול עצמי מוחלט .אף זוהי מהות קרבת אלוקים עמוקה
ויסודית ,וב כך ממשיך הוא את דרכו של אברהם אבינו אשר בכוח מסירות הנפש שבו מסר את נפשו ואת בנו יחידו
למען התגלות דבר ד' ,ונטע בנו את הרצון ואת היכולת ללכת בדרך זו ולפשוט את עולמנו הרוחני על מזבח ד' ,לעקוד
אותו ,ולהעלות אותו לעולה לד'.
האם ניתן למצוא מקבילה לא דתית לתפיסה הערכית-חינוכית המוצעת כאן?
יש לציין שהמאמר בכללו מורכב יותר ממה שמוצג כאן .מורכבות זו תורגש אפילו בקיצור המאמר המופיע בנספח.
אמנם ,התבוננות מחודשת במקורותינו המסורתיים ,מגלה כי גם שם ישנה מחשבה מורכבת יותר ביחס לעקידה .ראו
את דרשת התלמוד על הפסוק בירמיהו:
ירמיהו יט
יתי וְ ֹלא ִדבַׁ ְר ִתי וְ ֹלא עָ לְ תָ ה עַׁ ל לִ בִ י:
(ה) ּובָ נּו אֶ ת בָ מוֹת הַׁ בַׁ עַׁ ל לִ ְשרֹף אֶ ת בְ נֵיהֶ ם בָ אֵ ש עֹלוֹת לַׁבָ עַׁ ל אֲ ֶשר ֹלא צִ ּוִ ִ
תענית דף ד א
כתיב' :אשר לא צויתי ולא דברתי ולא עלתה על לבי'' ,אשר לא צויתי'  -זה בנו של מישע מלך מואב שנאמר' :ויקח את
בנו הבכור אשר ימלך תחתיו ויעלהו עלה'' .ולא דברתי'  -זה יפתח' .ולא עלתה על לבי'  -זה יצחק בן אברהם.

האם באמת 'לא עלתה על לבי'?
הרב קוק ממצה את מסקנת העקידה בבירור הנמצא לפניכם:
עולת ראי"ה עמ' צג
…אל תחשוב שיש כאן איזה ניגוד… בין אהבת האב הטהורה שלך לבנך יקירך לבין אהבת ד' האצילית… כי רחמי אב
ואהבתו בנשמתו הטהורה היא היא הינה לבת אש קדש ההולכת ישר מאהבת אלהים הטהורה ורחמיו על כל מעשיו…
הופעתה (-של אהבת ה') בעולם מרבה את ההוד והתפארת… מרימה את החיים ואת היקום לרום מעלתם.
אנקדוטה בעלת ערך היא פרשנות מיוחדת ל'עשרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו' .רוב הפרשנים סבורים כי העקידה
הוא הניסיון האחרון [מדוע?] .חריג במובן זה הוא הפירוש הנמצא לפניכם:
ר' יונה למסכת אבות
התשיעי לעקידת יצחק בנו… מפני שהיה הניסיון הגדול שבכולם כי לקח בנו להעלותו לעולה.העשירי קבורת שרה
שנאמר קום והתהלך בארץ כי לך אתננה וכשמתה אשתו לא מצא מקום לקוברה עד שקנאו ולא הרהר…
 רבנו יונה גירונדי ( .)1511-1564רב ומפרש התלמוד .מחבר הספר 'שערי תשובה'
וממתנגדי הפילוסופיה וספרי הרמב"ם)

מה ההגיון של היררכיית הניסיונות של ר' יונה?
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נספחים
לעיון ראשון בפרשת מסורת מול תמורה במסגרת מפגשי רפואנים/אמונות היהודים

תנו דעתכם על הנקודות הבאות:
.1

הפערים בין ספור העקידה בתורה לבין נוסחו בפיוט.

.2

האקספוזיציה של הפיוט המכוונת למטרתו.

.3

העמדת מוקד בגבור[ה] שלא מופיעה בספור בתורה .מה משמעות של העצמת מקומה?

לְהפָ תֵ חַׁ
עֵ ת ַׁשע ֲֵרי ָרצוֹן ִ
יוֹם אֶ ְהיֶה כַׁפַׁ י לְ אֵ ל שוֹטֵ חַׁ
אָ נָא זְ כֹר נָא לִ י בְ יוֹם הוֹכֵחַׁ
עו ֵֹקד וְ הַׁ נֶעְ ָקד וְ הַׁ ִמזְ בֵ חַׁ

י ְָדעּו נְעָ ָריו כִ י ְק ָרָאם לֵאמֹר
אוֹר הַׁ ְר ִאיתֶ ם צָ ץ בְ רֹאש הַׁ ר הַׁ מֹר

הֵ כִ ין עֲצֵ י ע ֹולָה בְ אוֹן וָחַׁ יִ ל
וַׁ ַׁי ֲעקֹד יִ צְ חָ ק כְ עָ ְקד ֹו ַאיִל
יְהי ְמאוֹר יוֹמָ ם בְ עֵ ינָם לַׁיִל
וַׁ ִ
וַׁהֲ מוֹן ְדמָ עָ יו נוֹזְ לִ ים בְ חַׁ יִל

ֹאמרּו ֹלא נֶחֱ זֶ ה ַׁרק מַׁ ְהמוֹר
וַׁ י ְ
עָ נָה ְשבּו פֹה עַׁ ם ְמשּולִ ים לַׁחֲ מוֹר
לְה ְש ַׁתּטֵ חַׁ
וַׁ אֲ נִי וְ הַׁ נַׁעַׁ ר ִ

עַׁ יִ ן בְ מַׁ ר בוֹכָה וְ לֵב ָשמֵ חַׁ

בָ ַאחֲ ִרית נ ֻסָ ה בְ סוֹף הַׁ עְ ָש ָרה

עו ֵֹקד וְ הַׁ נֶעְ ָקד וְ הַׁ ִמזְ בֵ חַׁ

עו ֵֹקד וְ הַׁ נֶעְ ָקד וְ הַׁ ִמזְ בֵ חַׁ

הַׁ בֵ ן אֲ ֶשר נ ֹולַׁד לְ ָך ִמשָ ָרה
ִאם נַׁפְ ְשָך ב ֹו עַׁ ד ְמאֹד נ ְִקשָ ָרה
קּום הַׁ ֲעלֵהּו לִ י לְע ֹולָה בָ ָרה

הָ לְ כּו ְשנֵיהֶ ם ַׁלעֲשוֹת בִ ְמלָאכָה
וְ ַׁי ֲענֶה יִ צְ חָ ק לְ ָאבִ יו כָ כָה

עַׁ ל הַׁ ר אֲ ֶשר כָ בוֹד לְ ָך זו ֵֹרחַׁ

ָאבִ י ְראֵ ה אֵ ש וַׁ עֲצֵ י מַׁ ע ֲָרכָה

ִשיחּו לְ ִא ִמי כִ י ְשש ֹונָּה פָ נָה
הַׁ בֵ ן אֲ ֶשר יָלְ ָדה לְ ִת ְשעִ ים ָשנָה
הָ יָה לְ אֵ ש ּולְ מַׁ אֲ כֶ לֶת מָ נָה

עו ֵֹקד וְ הַׁ נֶעְ ָקד וְ הַׁ ִמזְ בֵ חַׁ

אַׁ יֵה אֲ ֹדנִי ֶשה אֲ ֶשר כַׁהֲ לָכָה
הַׁ אַׁ ְת בְ יוֹם זֶ ה ָד ְתָך שוֹכֵחַׁ
עו ֵֹקד וְ הַׁ נֶעְ ָקד וְ הַׁ ִמזְ בֵ חַׁ

ָאנָה אֲ בַׁ ֵקש לָּה

מּודְך יִ צְ חָ ק
ָאמַׁ ר לְ ָש ָרה כִ י חֲ ֵ
ג ַָׁדל וְ ֹלא לָמַׁ ד עֲבו ַֹׁדת ַׁשחַׁ ק
אֵ לְֵך וְ או ֵֹרהּו אֲ שֶ ר ל ֹו אֵ ל חָ ק

ְמנַׁחֵ ם ָאנָה
צַׁ ר לִ י לְ אֵ ם ִתבְ כֶה וְ ִת ְתיַׁפֵ חַׁ
עו ֵֹקד וְ הַׁ נֶעְ ָקדוְ הַׁ ִמזְ בֵ חַׁ

וְ ַׁי ֲענֶה ָאבִ יו בְ אֵ ל חַׁ י מַׁ ְחסֶ ה

ָאמ ָרה לְ כָה ָאדוֹן אֲ בָ ל ַאל ִת ְרחַׁ ק
ְ
יְהי לִ בֵ ְך בְ אֵ ל בוֹטֵ ח
עָ נָּה ִ
עו ֵֹקד וְ הַׁ נֶעְ ָקד וְ הַׁ ִמזְ בֵ חַׁ

כִ י הּוא אֲ ֶשר י ְִראֶ ה לְע ֹולָה הַׁ ֶשה
ֹלהים ַׁיע ֲֶשה
ַׁדע כָל אֲ ֶשר י ְַׁחפֹץ אֱ ִ
נִבְ נֶה בְ נִי הַׁ יוֹם לְפָ נָיו כִ סֵ א
ָאז יַׁאֲ ִמיר זֶ בַׁ ח וְ הַׁ ּזוֹבֵ חַׁ

ִממַׁ אֲ כֶ לֶת יֶהֱ מֶ ה ִמ ְדבָ ִרי
נָא חַׁ ְד ָדּה ָאבִ י וְ אֶ ת מַׁ ְאסָ ִרי
חַׁ ּזֵ ק וְ עֵ ת יְ ַׁקד יְקוֹד בִ בְ ָש ִרי
ַׁקח עִ ְמָך הַׁ נ ְִשָאר מֵ אֲ פְ ִרי

ָשחַׁ ר וְ ִה ְשכִ ים לַׁהֲ ֹלְך בַׁ ב ֶֹקר
ּושנֵי נְעָ ָריו ִמ ְמתֵ י הַׁ ֶש ֶקר
ְ

עו ֵֹקד וְ הַׁ נֶעְ ָקד וְ הַׁ ִמזְ בֵ חַׁ

וְ ְאמֹר לְ ָש ָרה זֶ ה לְ יִ צְ חָ ק ֵריחַׁ

ישי נָגְ עּו אֶ ל חֵ ֶקר
יוֹם הַׁ ְשלִ ִ
וַׁ י ְַׁרא ְדמּות כָבוֹד וְ הוֹד וָ י ֶֶקר
לְהמָ ֵשחַׁ
עָ מַׁ ד וְ ִה ְתב ֹונָן ִ

ָדפְ קּו בְ ַׁשעְ ֵרי ַׁרחֲ ִמים לִפְ תֹחַׁ
לְהּזָ בַׁ ח וְ ָאב לִ זְ בֹחַׁ
הַׁ בֵ ן ִ
קֹוִ ים לָאֵ ל ּובְ ַׁרחֲ מָ יו לִבְ טֹחַׁ

עו ֵֹקד וְ הַׁ נֶעְ ָקד וְ הַׁ ִמזְ בֵ חַׁ

וְ קֹוֵ י יְ ָי יַׁחֲ לִ יפּו כֹחַׁ
לְה ְס ַׁתפֵ חַׁ
ָד ְרשּו בְ נ ְַׁחלַׁת אֵ ל ִ
עו ֵֹקד וְ הַׁ נֶעְ ָקד וְ הַׁ ִמזְ בֵ חַׁ

עו ֵֹקד וְ הַׁ נֶעְ ָקד וְ הַׁ ִמזְ בֵ חַׁ
וְ יֶהֱ מּו כָל מַׁ לְ אֲ כֵ י מֶ ְרכָבָ ה
אוֹפַׁ ן וְ ָש ָרף שוֹאֲ לִ ים בִ נ ְָדבָ ה
ִמ ְתחַׁ ְננִים לָאֵ ל בְ עַׁ ד ַׁשר צָ בָ א
אָ נָא ְתנָה פִ ְדיוֹם וְ כֹפֶ ר הָ בָ ה
יְהי ע ֹולָם בְ לִ י י ֵָרחַׁ
ַאל נָא ִ
עו ֵֹקד וְ הַׁ נֶעְ ָקד וְ הַׁ ִמזְ בֵ חַׁ
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ָאמַׁ ר לְַאבְ ָרהָ ם אֲ דוֹן ָשמַׁ יִם

ּושבֻעָ ה
יתָך שוֹכֵ ן זְ בּול ְ
לִ בְ ִר ְ

אּוריִ ם
ַאל ִת ְשלְחָ ה יָד אֶ ל ְשלִ יש ַׁ
שּובּו לְ ָשלוֹם מַׁ לְ אֲ כֵ י מַׁ ְחנַׁיִם
רּושלַׁיִם
יוֹם זֶ ה זְ כּות לִבְ נֵי יְ ָ
ב ֹו ַׁשע ֲֵרי ַׁרחֲ ִמים אֲ נִי פוֹתֵ חַׁ

זָ כְ ָרה לְעֵ ָדה ס ֹוע ֲָרה ּונְגּועָ ה
ּותרּועָ ה
ּושמַׁ ע ְת ִקיעָ ה תו ְֹקעָ ה ְ
ְ

עו ֵֹקד וְ הַׁ נֶעְ ָקד וְ הַׁ ִמזְ בֵ חַׁ

ּושמַׁ ע ְתפִ לָה זָ כְ ָרּה לִ ְתרּועָ ה)
(בשבתְ :
וֶ אֱ מֹר לְ צִ יוֹן בָ א זְ מַׁ ן הַׁ יְ שּועָ ה
יִ נוֹן וְ אֵ לִ יָה אֲ נִי ש ֹולֵחַׁ
עו ֵֹקד וְ הַׁ נֶעְ ָקד וְ הַׁ ִמזְ בֵ חַׁ

שבחו של אברהם ,סרן קירקגור [מעובד על פי תרגומו של ד"ר יוסף שכטר]
ירקֶ גֹור ,)1811 -1814 ,פילוסוף דני ,הנחשב ל"אבי האקזיסטנציאליזם" .המסה שלו על העקידה נחשבת
 סֶ ְרן קִ ְ
פרשנות יסוד ומצוטטת אצל פרשנים מכל הקצוות.
אקזיסטנציאליזם ,או פילוסופיה קיומית ,היא תורה פילוסופית העוסקת בשאלת תכלית קיומו של האדם ובמשמעות
החיים .הטענה העומדת בבסיסה היא כי 'קיום' קודם ל'מהות' .כלומר ,אדם הוא קודם כל קיים ,ורק אחר כך בעל
משמעות.

בכוח האמונה הלך אברהם ממולדתו והיה לגר בארץ ההבטחה .דבר אחד השאיר במולדת ודבר אחד לקח אתו :את
שכלו הארצי השאיר ואת האמונה לקח אתו .בלי אמונה לא היה עוזב את ארצו ,כי היה זה מעשה טירוף .בגלל
האמונה היה לגר בארץ ההבטחה ,ולא היה שם דבר שיזכיר לו את הקרוב לו .כל הסובב אותו היה חדש וזר ועורר בלבו
געגועים נוגים .ובכל זאת היה אברהם בחיר האלוהים ,הוא האיש אשר מצא חן בעיני האלוהים.
באמונה קיבל אברהם את ההבטחה האלוהית כי בזרעו יתברכו כל משפחות האדמה .הזמן עבר; האפשרות הייתה -
אברהם האמין .הזמן עבר; הדבר נהיה לאשליה  -ואברהם האמין .הוא לא מנה בצער את הימים החולפים; הוא לא
הסתכל באשתו באי-אמון שמא היא מזדקנת; הוא לא עצר את מהלך השמש כדי ששרה תעמוד בצעירותה ותוחלתו
ברעננותה ,הוא לא שר לה את שיר תוגתו כדי להרדימה.
אברהם הזדקן ,שרה הייתה ללעג בארץ ,ובכל זאת היה הוא בחיר האלוהים ובעל ההבטחה האלוהית שבשמו יתברכו
כל גויי הארץ .ואולי מוטב לא להיות בחיר האלוהים? כי מה זה להיות בחיר האלוהים :האם פירושה של בחירה זו
הוא שהמשאלות של ימי הנעורים מושגות בייסורים מרובים בימי הזקנה? אבל אברהם האמין בהבטחה .אילו היה
אברהם מפקפק ,היה מתייאש .הוא היה אומר לאלוהים:
"ובכן ,אולי בכל זאת אין רצונך שיקרה הדבר ,על כן אוותר על המשאלה .זאת הייתה משאלתי היחידה; זה היה
אושרי .נפשי תמימה ואין בלבי כל טינה שלא מלאת את משאלתי".
הוא לא היה נשכח; הוא היה מופת לרבים .אבל הוא לא יכול היה להיות אבי האמונה .דבר גדול הוא להתייאש מן
התקווה ודבר גדול ממנו להחזיק בה גם לאחר הייאוש ממנה .גדול הוא לתפוס את הנצחי ,וגדול ממנו להחזיק בזמני
גם לאחר שמתייאשים מן הנצחי.
מלאו הימים .אם ל א היה אברהם מאמין הייתה שרה מתה מרוב צער ,והייסורים היו מעכירים את רוחו של אברהם
עד כדי כך שלא היה מבקש עוד את התגשמות המשאלה .הוא היה זוכר אותה כחלום נעורים שאבד .אבל אברהם
האמין ולכן נשאר צעיר; המקווה לטוב ביותר נעשה זקן ,כי החיים בוגדים בו .מי שמוכן לגרוע ביותר מזדקן בלא עת.
רק המאמין זוכה לנעורי נצח .שרה ,אף כי באה בימים ,הייתה עוד צעירה למדי כדי להשתוקק לחדוות האימהות.
ואברהם ,אף כי הלבינו שערותיו ,היה עוד צעיר כדי לקוות להיות אב .אם רואים את הדברים במבט חיצוני בלבד ,פלא
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הוא שמשאלתם התגשמה .אבל במבט לעומק הפלא הוא שאברהם ושרה היו צעירים כדי להשתוקק ,ושהאמונה שמרה
על משאלתם ועל נעוריהם .אברהם זכה להתגשמות ההבטחה .הוא קיבל אותה באמונה ,והיא באה בהתאם להבטחה
ובהתאם לאמונה.
השמחה שרתה בביתו של אברהם כשעמדה שרה בעדי כלולותיה ביום הולדת יצחק .אבל השמחה לא ארכה; על
אברהם לעמוד עוד פעם בניסיון .עד עתה נאבק עם כוח ערמומי הממציא הכול ,עם אויב אשר לא ינום לעולם ,עם זקן
קדמון המבלה הכול הוא נאבק עם הזמן ,ושמר על האמונה .אך הפעם נתרכזו כל מוראות הקרב והוטלו לתוך רגע
אחד" :והאלוהים ניסה את אברהם ויאמר אליו :קח נא את בנך ,את יחידך ,אשר אהבת ,את יצחק ,ולך לך אל ארץ
המוריה העלהו שם לעולה ,על אחד ההרים אשר אומר אליך".
הכול היה אפוא אבוד .ואיום היה הדבר יותר מאשר אילו לא קרה מעולם! שיטה בו אפוא האלוהים באברהם! בדרך
פלא עשה את הבלתי-אפשרי למציאות ,ועתה הופך הוא את המציאות לדמיון .איזו סכלות! אבל אברהם לא צחק כמו
שרה בשומעה את ההבטחה .הכול היה אבוד .מאה שנים של ציפייה נאמנה ,וימי שמחה קצרים אחרי התגשמות
האמונה! מי רוצה להוציא את המשענת מידי הישיש? מי יכול לדרוש שבעצם ידיו ישברנה? מי מעז להביא ייסורים
וייאוש על הזקן לבן השערות? מי ידרוש זאת ממנו עצמו? כלום אין רחמים על הישיש המכובד ,על הילד שלא חטא?
ובכל זאת היה אברהם בחיר האלוהים ,והאלוהים הוא שהטיל עליו את הניסיון .יש לאבד הכול!
השם הנהדר במשפחת האדם ,ההתברכות בזרעו של אברהם  -הכול היה רק רעיון מקרי ,חולף ,שהיה לו לאלוהים,
ואברהם הוא שצריך לשים לו קץ .אותו אוצר יקר אשר ימיו כימי האמונה בלב אברהם ,אותו אוצר יקר שהוא בהרבה
שנים גדול מיצחק ,אותו פרי של חיי אברהם שנתקדש בתפילה ,שבשל במאבק  -הברכה אשר על שפתי אברהם ,על
הפרי הזה להיקטף בלא עת ,להיות נטול תוכן .כי איזה תוכן יש לברכה אם יוקרב יצחק על המזבח! ואותה שעה של
תוגה ,שהיא גם שעה של אושר כה רב ,אותה שעה שעל אברהם יהיה להיפרד מכל האהוב עליו ,אותה שעה אשר בה
יהיה עליו להרים בפעם האחרונה את ראשו ,אותה שעה שבה יקרנו פניו כפני השכינה ,שעה שישקיע את כל נפשו
בברכה שכוחה רב לעשות את יצחק מבורך לעד – אותה שעה לא תבוא! אמנם אברהם ייפרד מיצחק ,אבל אברהם
יישאר בחיים; המוות יפריד ביניהם ,אבל יצחק יהיה הקורבן .הישיש שבע הימים לא ישים את ידו על ראש בנו בברכה
בטרם ימות .לא! יגע ושבע ימים עליו לשלוח יד אכזרית בבנו .והאלוהים הוא שניסה אותו .אוי לו לאדם שהיה בא
לפני אברהם ובשורה כזאת בפיו! מי היה מעז להיות שליח הצער? אבל היה זה האלוהים שניסה את אברהם .ואברהם
האמין .הוא האמין לגבי חיי העולם הזה .אילו הייתה אמונתו מכוונת כלפי חיי העולם הבא ,היה משליך את הכול
ביתר קלות כדי למהר ולצאת מעולם שאין לו חלק בו .אבל אברהם האמין שיאריך ימים בארץ ,נכבד בעם ,מכובד
במשפחתו ,בלתי נשכח כיצחק שבו החזיק כבעדי יקר מכול.
אבל אברהם האמין ולא פקפק; הוא האמין במה שנוגד את התבונה .אילו היה מטיל ספק היה עושה מעשה אחר ,גדול
ונהדר; וכי מסוגל היה אברהם לעשות מעשה שאינו גדול ונהדר? הוא היה הולך להר המוריה ,מבקע את העצים ,מצית
את עצי המערכה ,שולף את המאכלת ,והיה קורא לאלוהים" :אל נא תמאס בקורבן הזה ,הוא אינו הטוב ביותר בכל
קנייני ,את זאת אדע; כי מה ערכו של האיש הזקן ביחס לבן ההבטחה? אבל הוא הטוב ביותר שאני יכול לתת לך .אל
נא ייוודע הדבר ליצחק לעולם ,כדי שיוכל לחיות את חיי נעוריו בלי ייסורים".
ואחרי כן היה תוקע את המאכלת בלב עצמו .הוא היה נערץ בעולם ושמו לא היה נשכח .אבל דבר אחד הוא להיות
נערץ ,ודבר אחר הוא להיות כוכב מאיר ומורה דרך-פדות לנפשות נפחדות ,נידחות .ואברהם האמין .הוא לא עמד
בתפילה על עצמו כדי שישנה אלוהים את דעתו; רק אז ,בשעת העונש הצודק על סדום ועל עמורה ,רק אז עמד אברהם
בתפילה.
אנו קוראים" :והאלוהים ניסה את אברהם ויאמר אליו :אברהם ,אברהם ,ויאמר :הנני".
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אתה ,שאליך מכוון נאומי זה ,הגם בך היה מעשה דומה? בשעה שהיית במרחקים וראית מאורעות קשים המתרגשים
ובאים עליך ,כלום לא קראת להרים כסוני ,ולגבעות נפלו עלי? ואם היית חזק יותר ,כלום לא נעה בכל זאת רגלך ללכת
מעט בדרך ,כלום לא היית כמשתוקק לשוב על העקבות הישנים? ובשעה שנקראת ,ענית ,או לא ענית? אולי ענית בלחש
ובקול נמוך?
לא כן אברהם .שש ,שמח ,באמון ובקול רם ענה" :הנני" .ואנו קוראים" :וישכם אברהם בבוקר" .הוא הזדרז כהולך
לחג ,והשכם בבוקר יצא לדרך כדי להגיע להר המוריה .הוא לא אמר דבר לשרה ,לא אמר דבר לאליעזר .כי מי יכול
היה להבין לרוחו ,גם לולא היה הניסיון מצד אופיו מטיל עליו את חובת השתיקה? הוא בקע את העצים ,עקד את
יצחק ,הצית את עצי המערכה ,שלף את המאכלת.
רבותיי ,כאן הוא עומד ,האיש הישיש ,ותקוותו היחידה עמו .אבל הוא לא פקפק; הוא לא הביט בפחד על ימין ועל
שמאל; הוא לא ניסה את האלוהים בתפילתו .הוא ידע שהאל הכול-יכול הוא שניסהו; הוא ידע שזה הקורבן הקשה
ביותר שאפשר לדרוש ממנו; אבל הוא גם ידע שאין קורבן קשה אם האלוהים הוא הדורש אותו .והוא שלח את ידו
ולקח את המאכלת .מי חיזק את זרועו שלאברהם? מי תמך בימינו המורמה שלא תרפה ותצנח? כל הרואה זאת נעשה
מאובן מאימה .מי חיזק את נפשו של אברהם שלא תחשכנה עיניו ולא יראה לא את יצחק ולא את האיל? כל
הרואה זאת מסתמר מפחד.
אילו היה אברהם ,בעמדו על הר המוריה ,מפקפק ,אילו היה מביט סביבו אובד עצה ,אילו היה בדרך מקרה מגלה את
האיל לפני שהרים את המאכלת ,אילו היה האלוהים מרשה לו להקריב את האיל במקום להקריב את יצחק  -היה
אברהם שב הביתה :הכול היה נשאר כשהיה ,שרה הייתה שלו ,יצחק היה נשאר שלו ,ובכל זאת מה שונה היה הכול! כי
שיבתו הייתה בריחה ,שחרורו -מקרה ,שכרו  -כלימה ,עתידו אולי אבדון; הוא לא היה נעשה מופת לאמונה ולא לחסד
אלוה ,כי אם עדות שנורא ללכת להר המוריה .אברהם לא היה נשכח וגם לא הר המוריה .אבל
שמו של הר המוריה לא היה נזכר כשמם של הרי אררט ,שם נחה התיבה ,כי אם כמקום האימה ,כי שם פקפק אברהם.
אברהם ,האב הנעלה! האב השני של משפחת האדם! אתה העד הראשון של התשוקה הכבירה ,המואסת בקרב הנורא
באיתני הטבע ובכוחות הבריאה המתפרצים ,כדי לשרות עם אל  -סלח נא לזה שרצה לדבר בשבחך אם לא עשה זאת
כראוי .הוא דיבר בענווה ,כמו שאמר לו לבו .הוא דיבר בקצרה ,כראוי  -אבל לעולם לא שכח שהיית צריך לחיות מאה
שנים כדי להשיג את בן זקוניך ,שהיית מוכרח לשלוף את המאכלת לפני שזכית ביצחק; הוא לא ישכח שבכל השנים
האלה לא התקדמת יותר מאשר עד האמונה.

.1

מה היה מבחנו העיקרי של אברהם על פי קירקיגור?

.2

מה הופך את אברהם של העקידה למופת ואור עולם?

.3

האם מטרה זו מצדיקה לדעתך נטילת חיי אדם?

קיצור מאמר הרב שרלו – עקידת יצחק על ידי זרעו של אברהם אבינו
 ...זיכנו ריבונו של עולם ואין הוא מחייב אותנו עוד בפרשת העקידה .הקמת מדינת ישראל מחתה את האפשרות לתבוע
מיהודי להמיר את דתו או לעבוד עבודה זרה ,שאם לא ימיתוהו .זוהי אחת המשמעויות העמוקות של מדינת ישראל,
ואחת ההשלכות ההלכתיות של הקמת המדינה .מעתה אין אנו עולים על המוקד ,כי אם נלחמים ונאבקים ,וברצון ד'
מנצחים את אויבנו .אין דבר ד' נגלה לעינינו ומצווה עלינו להעלות לעולה את היקר לנו מכל; אף אין אנו מצויים עוד
במצב בו נמתחת העקידה אל מציאות ימינו  -אין גויים המצווים עלינו להמיר את דתנו או לעלות על המוקד ,ואין
כמעט עוד יהודים בעולם הנתקלים במציאות של קיומה של מצוות "ונקדשתם" בהוראת מסירות הנפש שבה.
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האם חדלה אפוא פרשת העקידה להוות יסוד בחיינו אנו ?.. .

בדברים הבאים

נבקש לתור אחר העקידה בחיינו אנו .אמת כי מבחינת עוצמתה של העקידה אין בסיס להשוות בין העקידה שבימי
אברהם אבינו ותעצומות הנפש לה נזקקו המקריבים את חייהם למען ד' לאורך הדורות לבין מציאות חיינו .אלה היו
ענקי עולם ואילו אנו גמדים נפשיים .ברם יסוד ממשי של העקידה קיים אף הוא כאבן פינה באמונתנו שלנו בזמנים
האלה ,ואת מקומה של עקידה זו נבקש.
המאמין והמצוות:
שתי מחלוקות גדולות התקיימו לאורך הדורות ביחס שבין המצוות לביננו .ראשונה בהן נוגעת לתחום השכל,
ומתמצית בשאלה היש בכוחנו להבין את המצוות ואת טעמיהן....
במקביל לשאלה הנוגעת לשכל וליכולת עמידתו על משמעות המצוות עולה שאלת ההזדהות הפנימית עם המצוות.
הזדהות זו אינה נוגעת דווקא לשכל כי אם לכל צדדי האישיות .שאלת היסוד היא האם המצוות הרמוניות לאדם ,או
שמא האדם מצטווה לעיתים לעקוד את ישותו על גבי המזבח .אין קשר ישיר בין שאלה זו לשאלת טעמי המצוות ,שכן
ייתכן כי טעמה של המצווה יתבאר היטב ,אך האדם עצמו אינו מזדהה עם טעם זה ,וכן לחילופין  -האדם לא ידע את
טעמה של מצווה אולם יחוש קשר עמוק עם טעמה ומגמותיה.
בעולמם של חז"ל מצאנו גם את ההתמודדות הפנימית עם דבר ד' ...ישנם מעט מאמרי חז"ל הדנים בסוגייה זו .כך אנו
מוצאים את בחינת ההזדהות התחושתית במאמר חז"ל הנודע:
" ר' אלעזר בן עזריה אומר מנין שלא יאמר אדם אי איפשי ללבוש שעטנז אי אפשי לאכול בשר חזיר .אי איפשי לבוא
על הערוה .אבל איפשי מה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי כך ת"ל ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי נמצא פורש מן
העבירה ומקבל עליו מלכות שמים".
מנוסח המאמר נראה כי אין מדובר בהבנה אינטלקוטואלית בלבד ,כי אם בטענה נפשית פנימית...
לעיתים אנו מוצאים אף התייחסות לצד המוסר י של המצוות ולקצר כביכול בין העולם הנפשי הפנימי לבין המצוות.
המקום בו באה שאלת ההזדהות המוסרית בשיאה לידי ביטוי הוא במדרש המעמת את המוסר הטבעי עם איסור
הממזר:
ושבתי אני ואראה את כל העשוקים -
דניאל חייטא פתר קרייה בממזרים:
והנה דמעת העשוקים  -אבותם של אלו עוברי עבירות ואילין עלוביא מה איכפת להון ,כך אביו של זה בא על הערוה זה
מה חטא ומה איכפ' לו ?
ואין להם מנחם ,אלא מיד עושקיהם כח  -מיד סנהדרי גדולה של ישראל שבאה עליהם מכחה של תורה ומרחקתן על
שום לא יבא ממזר בקהל ה' ,ואין להם מנחם.
אמר הקב"ה :עלי לנחמן ,לפי שבעוה" ז יש בהן פסולת אבל לעתיד לבוא אמר זכריה אנא חמיתיה אלו כורסוון כולו
דהב נקי...
במאמר מיוחד זה עולה שאלה מוסרית ביחס לאיסור בוא הממזר בקהל ד'  -שכן הממזר נענש על לא עוול בכפיו בעוד
שהחוטאים נהנו ממעשה החטא ולא נענשו .למעלה מכך ,סנהדרין מתוארת במדרש זה כמי שבא לעשוק את הממזר
שלא כמוסר ,אולם מכוחה של התורה .גם התשובה של הקב"ה היא מיוחדת במינה  -ריבונו של עולם מנמק את איסור
הממזר בכך שיש בו פסולת אולם הוא באמת ראוי לנחמה ,והוא יזכה בה לעולם הבא.
עצם העובדה כי קיים עימות בין הציווי האלוקי לבין האדם אינו חידוש של חז"ל .לאורך המקרא כולו עמדו גדולי
האומה ,מי שהיו מרכבות לשכינה ,וטענו כנגד דבר ד' .אברהם אבינו ניצב מול האלוקים וטען "השופט כל הארץ לא
יעשה משפט" .עצם הטיעון הזה בפני האלוקים הוא שימוש בקטגוריה אנושית של הבנת המשפט ,שכן אברהם לא אמר
לעצמו שכיו ון שריבונו של עולם עומד להשמיד את סדום כולה זהו הצדק המוחלט מעצם היותו דבר ד' .אמנם יש
לזכור כי אנו מדברים במי שהוא בדרגתו של אברהם אבינו ,אולם כמורה דרך הוא מלמד על תוקפו של הטיעון המוסרי
בפני ריבונו של עולם ,ועל עימות בין תפישת המוסר כפי שהוא הבין אותה לבין דבר ד' .אף שמדובר בהנהגה אלוקית
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טוען אברהם טענות הנוגעות לטיב הצדק האלוקי .כמוהו עשה משה בעומדו בפרשת קורח ,ובטענתו "האיש אחד יחטא
ועל כל העדה תקצוף ?" .גם כאן לא אמר משה לעצמו כי פסק ריבונו של עולם להכרית את קורח ועדתו מלמד על
הציווי המוסרי המוחלט .אמנם ,רבינו חננאל (מובא בדברי רמב"ן) באר כי משה רבינו לא הבין לאשורם את דברי ד'
מיסודם"( ,וכתב רבינו חננאל הבדלו מתוך העדה הזאת ,עדת קרח ולא עדת בני ישראל ,ויאמרו אלהי הרוחות לכל
בשר וגו' ,מיד הודיע הקב" ה למשה כי לא כל עדת בני ישראל בקש לכלות אבל עדת קרח בלבד ,לפיכך פירש לו זה
שאמרתי "הבדלו" העלו מסביב למשכן קרח דתן ואבירם הוא שאמרתי לך") ,ומלכתחילה לא כיוון ריבונו של עולם
להשמיד את כל העדה בגלל חטא קורח .אולם ,דברי הר" ח אלה קשים מאוד בפשוטו של מקרא ,ולא זו בלבד אלא
שהר"ח מצילנו משאלה אחת אך מפילנו לאחרת ,שכן לדבריו ייתכן כי נביא גדול כמשה רבינו לא ירד לסוף דעתו של
ריבונו של עולם ,והדבר מערער את אמיתות הנבואה.
שתי דוגמאות אלו לא ללמד על עצמן יצאו כי אם ללמד על הכלל כולו יצאו .אנו מוצאים לאורך התנ"ך נביאים רבים
שעמדו מול הגזירה האלוקית והתמודדו עימה ,כמו יונה המערער על הנהגת ד' כלפי נווה ,ואף אומר "היטב חרה לי עד
מוות"; ירמיהו וחבקוק .מובן מאליו כי אין גדולי אומה אלה מורים דרך לרבים ,ולא ניתן להפוך את דבר ד' כמושא
לביקורת בידי איש ואיש .קודם שיזכה אדם לעמוד מול ריבונו של עולם חייב הוא להקדים את בניין אישיותו
ומעלותיו ,ואת קרבת אלוקים ורוח הקודש הנבואית בקרבו .ברם ,עצם קיום מצבים אלה מלמד על מעמדה של
היישות העצמית ,בין המוסרית ובין התחושתית ,ועל הלגיטימציה של עולמו הקיומי של האדם...
בעת החדשה ובהווייתנו הדתית של זמננו שאלות אלו בוקעות ועלות .מובן הדבר כי הן בוקעות ממקום אחר מזה של
הנביאים ,ואין אנו עומדים במעלתם של גדולי האומה וראשוניה .ברם ,גם אם הדברים נובעים מחוסר גדלות
ומשחצנות שאינה במקומה המנסה לבחון את דבר ד' ,לא ניתן לעצום עין ולהכחיש את עצם קיומן של הספיקות.
ההתעוררות של סתירה בין היישות הפנימית לבין דבר ד' הולכת ומתבררת כל שאנו מעניקים משמעות לעצמיות
הפרטית ורואים חשיבות בעצם קיומה .בעולם בו אנו חיים מיוחסת חשיבות של ממש לאותנטיות ולביקורתיות,
להתאמה ולהתמזגות ,וחשיבות זו מביאה בכנפיה סתירות רבות בין עולמו של היחיד לעולמה של ההלכה...
ההרמוניה המיישבת את הסתירות:
למציאות זו ראוי להתייחס בשתי דרכים ,זו מעל לזו .הקומה העליונה היא ההתמודדות עם העיוות הנוצר כתוצאה
מהכרה בסתירה זו והטענה כי מדובר בטעות בקריאת המציאות .אין התורה פועלת בנפשו של האדם המלא כי אם
בהרמוניה מושלמת .בכל מקום בו נוצרת סתירה מדובר בחוסר הבנה ובטעות שהולידו סתירה זו .לעיתים מדובר
בחוסר הבנת התורה על ידי לומדיה ,ולעיתים יותר מזומנות מדובר בחוסר הכרה אמיתית של בעלי הנפש באישיותם
המהותית.
מקורות רבים מלמדים על ביסוס עמוק לתפישה של הרמוניה בין התורה ובין האישיות .המלאך היושב בבטן אימו
ומלמד את העובד את התורה כולה נתפש בעיני פרשני אגדה רבים כביטוי לכך שהתורה רשומה כבר בתוכנו עוד קודם
ללידתנו .בכך מיושבת הקושיה מה טעם יש בהוראת התורה בבטן האם אם אין הנולד זוכר דבר  -החיים נתפשים
כחשיפה מחודשת של הטמון בנו משיעוריו של המלאך ,ואין התורה אלא הטבע השני שלנו .גם דברי חז"ל המלמדים כי
העולם נברא בתבנית התורה מעצימים את דרך הסתכלות זו ,שכן אנו נבראנו כולנו בצלמה של התורה המתאימה לנו.
מקור שלישי המשמש להוראת ההרמוניה של התורה נלמד מעצם העובדה כי אבות קיימו את כל התורה כולה  -וכי
כיצד יכלו לקיים תורה זו א ם לא שאבו אותה מתוך כליותיהם שנבעו תורה ולימדוה את עצמם ,ואם כן אפוא זו
ההוכחה המוחלטת כי התורה דווקא רשומה בתוך עצמיותינו.
ברם ,אין ביד הוכחות אלו לבטל את הסתירה שלעיתים חש האדם בעולמנו בינו לבין התורה ,ואין בידם גם ליישב את
העובדה שמדובר בטעות .חוסר יכולת זו נובע משני כיוונים :ראשית ,עיון מדוקדק בהוכחות חושף כי נתקיימה בהן
הסכנה האורבת לכל הוכחה והיא הנחת המבוקש .שכן הראיה מהמלאך בבטן אימו של אדם מניחה כי התורה
הרמונית .ברם ,אם התורה עצמה ציוותה ציווים שהם מנוגדים לטבע האדם הרי שגם את זה לומד האדם בבטן אימו,
ושננער משם מוצא הוא עצמו מממש את המצוות שהם מנוגדות לו; כך גם בריאת העולם לאור ההסתכלות בתורה -
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אם התורה כוללת בתוכה מצוות שהן מלכתחילה מנוגדות לטבעו של האדם הרי שגם העולם נברא כך ,ואם כן אין
בדברים הוכחה כלשהי להתאמה בין עצמיות האדם לבין מצוות התורה .הדברים המובאים מהאבות שקיימו את כל
התורה כולה מהווים דווקא ראיה לסתור .שכן דווקא האבות התנהגו בתחומים שונים בדרך שהתורה עצמה אסרה
עליה מאוחר יותר  -נשאו שתי אחיות ,ביכרו את הצעיר על פני הבכור ,בנו מצבות אשר לעתיד שנא ד' אלוקינו וכדו'.
אמנם ,דברים רבים נאמרו על כל עניין בנפרד ,אולם בקבצנו אותם יחד מתגלה תופעה מיוחדת הקשורה לשורש
נשמתם העליונה של האבות .כך עולה גם מדברי רבי חיים מוואלוזי'ן בספרו "נפש החיים" ,בו הוא מלמד כי האבות
ינקו את ההתנהגות משורשים עליונים יותר מאשר אנו עושים כן ,ועל כן סטו לעיתים מדברי תורה .עם מתן תורה
נאסר עלינו לעשות כן .יש להדגיש כי אין סתירת הראיות הוכחתה שאין דרך זו נכונה ,ושאין התורה הרמונית לנו.
סתירה הראיות רק מלמדת כי אין דרך זו בלעדית ,וכי שאלת ההרמוניה עדיין זקוקה לבירור עמוק .אף על פי כן ,נראה
כי הראי"ה קוק אכן ראה את התורה כהרמונית לנו וביקש בכל עת את הדרך לקשור את העולמות כולם .המקום בו
באה משנתו לידי ביטוי במובן המלא ביותר היא פרשת העקידה ,בה אנו עוסקים .בפרשה זו הביא הראי"ה לשיא את
הדביקות הנשמתית והאהבתית שבין אדם לבוראו ,וראה את אברהם אבינו נסחף ומתעלה למרומי מרומים מכוחה של
אהבה זו.
אמנם ,עד כאן דיברנו על עצם האפשרות כי ריבונו של עולם ציווה מלכתחילה על מצוות שאינן הרמוניות בעולמו של
אדם .ברם ,ייתכן גם כי כל המצוות הן כאלה ,אך אנו איננו יודעים לקרוא זאת .הדבר נובע בעיקר בשל העובדה כי אין
לנו את שני המוסדות העיקריים אשר קראו את התורה נכוחה :הסנהדרין והנבואה .מאז גלתה סנהדרין ממקומה אין
יושב במקום אשר בחר ד' ומלמד תורה מציון ,ואין אתנו יודע עד מה .גם לנבואה היה תפקיד נכבד בהופעת התורה,
בהיותה מופקדת על הוראת השעה .כיוון שנגנזה הנבואה אין עמנו יודע דבר ד' בהופעתו המיוחדת בכל דור .ואם כן,
גם האוחזים ביסוד ההרמוני שבמצוות נתקלים בקושי רב היותם מודעים לעוצמת החורבן שעוד לא שוקם  -חורבן
התורה והתגלותה במציאות.
העקידה:
ברם ,פעמים רבות עומדת קומה בסיסית עוד קודם להרמוניה הפנימית הגדולה .שם מוצא האדם את עצמו קרוע בין
שני עולמות .הוא חש כי התורה מצווה עליו להיות זר ומוזר ,שונה מן הבריות הסובבות אותו ומערכים הקיימים
בעולם בו הוא חי .הוא חש לעיתים כאבות האומה בשעה שריבונו של עולם מצווה אותו לנהוג בדרך שאינה מתאימה
לערכי המוסר המראים לו כערכי הצדק הראויים לציווי האלוקי; כאברהם אבינו בשעתו ניצב הוא מעבר אחד בעוד
שכל העולם ניצב מהעבר השני .ברם ,אדם זה חש כי העולם שמעבר לאמונה אינו חיצוני לו ,כי אם מהווה חלק בלתי
נפרד מאישיותו .לא זו בלבד ,אלא הכרתו קובעת כי ריבונו של עולם ברא כוחות אלה בתוכו כדי לקיימם ולא כדי
לבטלם ,ואמונתו בריבונו של ע ולם כבורא רק מעצימה את ההכרה והחשיבות שהוא מייחס לעולמות הפנימיים
שבתוכו; הוא חש כי התורה מצווה עליו לשמוח בשעה שהוא מבקש להיות עצוב ולהתעצב דווקא בימי השמחה שלו;
הוא מדמיין עתיד שונה לאומה הישראלית; הוא סובר כי דווקא בדרך של פתיחות יתרה וחופש בין המינים תהיה
צניעות גדולה יותר ,בעוד דווקא דרכה של תורה מביאה לעניות דעתו להסתרת החיים ולריחוק ההתגלות האמיתית
של ד'.
מה אומר אדם לעצמו בשעה כזו ? האם הוא מחויב לעבוד על עצמו ולומר לעצמו כי לאמיתו של דבר מתאימות
המצוות למציאותו ,ורק עיוורונו הוא שהביא אותו לסתירה פנימית זו ? האם מתחייב הוא במצוות למרות שעולמו
הפנימי הוא אחר ? מכוח מה הוא יקיים מצוות אלה ?
דומה שכאן צצה ועולה מחדש העקידה הפנימית.
שכן מהי העקידה ? העקידה מחייבת את האדם להעלות על מזבחו הפנימי של ריבונו של עולם את כל מערכת ערכיו
ועולמו הפנימי .דבר ד' שהתגלה לאברהם ציווה עליו לקחת את בנו את יחידו את יצחק .לקיחה זו הייתה מנוגדת לכל
דבר  -היא הייתה מנוגדת לתחושותיו הפנימיות של אב כלפי בן ,עניין שחז"ל ביטאו בדברי השטן שארב לו בדרך
וביקש לפתתו שלא לעשות כן; היא הייתה מנוגדת לכל הבשורה שבישר בעולם בדבר איסור הקרבת קורבנות אדם;
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היא הייתה מנוגדת לדבר ד' עצמו שהבטיח לו "כי ביצחק ייקרא לך זרע" .אף על פי כן ,נתנסה אברהם אבינו בניסיון
העקידה ,וכיוון שהופיע עליו ריבונו של עולם וציווה אותו ללכת אל הר המוריה ולהעלות שם את בנו על המזבח לא
המתין ,כי אם קם בהשכמת הבוקר ומיהר לעשות רצון קונו.
אף אנו מוצאים את עצמנו בניסיון העקידה ,אם כי מופחת בהרבה מעוצמתו בימי אברהם אבינו ,ויונק את עוזו
מהראשון שעשה זאת .אף אנו נתבעים לא אחת על פי ההלכה להעלות על המזבח הפנימי שבנו את כל ערכינו .אין זה
משנה מה אנו סוברים על דבר ד' .משעה שנתברר לנו כי אכן זהו רצון ד' ,ודבר ההלכה ,אין לנו בעולמנו אלא עשיית
רצונו בלבד.
האם לא עומדים דברים אלה בסתירה למה שנאמר לעיל בדבר עמידתו של האדם נוכח האלוקים ? האם הנביאים לא
ניצבו מול דבר ד' ,ואף שהיה ברור להם כי זה רצונו ,טענו טענות קשות כנגדו ? האם הנביאים לא מנעו עצמם מעקידה
על המזבח ,כי אם התייצבו נוכח הציווי והתווכחו עימו.
התשובה לשאלה זו היא עיקרו של ספר יונה .בספר יונה אנו למדים היכן קו הגבול שבין האוטונומיה האנושית והזכות
לעמוד מול ריבונו של עולם לבין חובת הציות .כל האבות שעמדו נוכח האלוקים לא טשטשו את הגבול בין האלוקים
המצווה לבין האדם החייב לקיים את דברו .שאלותיהם נבעו כתוצאה מחוסר בהירות האמנם זהו דבר ד' ,וכן
מהעמדת עולמם הפנימי נוכח פני ד' .ברם ,משעה שנתברר להם כי אכן דבר ד' הוא לא מנעו עצמם מלקיימו .יונה לא
ביקש לברר את האם זהו דבר ד' .דבר ד' היה ברור לו ,אולם הוא ביקש למלט את נפשו מלקיימו ,ונרדם בירכתי
הספינה .בשל כך ,למד בדרך ההנהגה האלוקית כי אין אדם רשאי.
אף שאין מגיעים למעלת האבות אנו למדים מהם את הדרך הראויה .כשקיימת התנגשות בין עולמו הפנימי של האדם
לבין מה שמתגלה לו כדבר ד' יש מקום לשאול שאלות רבות .לעיתים תתבררנה השאלות כי נקודת המוצא של עולמו
הפנימי מוטעית  -לא נאמנות למוסר הטבעי יש כאן ...לא תחושות פנימיות כי אם הליכה שבי אחר אופנות .לעיתים
יתברר לו כי מה שהוא חשב כי דבר ד' הוא באמת אינו כזה .דבריו הנודעים של הראי"ה מלמדים אותנו על הכיוון
הרוחני הכללי בו עליו ללכת .ברם ,בשעה שמתברר לו כי זה אכן הציווי האלוקי שם הוא נקרא לעקידה.
פרשת העקידה אפוא אינה נטועה רק בשורשי העבר שלנו; פרשת העקידה אפוא אינה מצויה רק בעולם הדמיון
והנכונות למסור את הנפש אם חס ושלום נגיע שוב למצב בו ניתבע לעשות זאת .פרשת העקידה חיה ונושמת בתוך לבנו
בפנימה דבר יום ביומו.
אנו חייבים להשיב אותה אל מערכת החינוך התורני שלנו .מאמצינו הבלתי נלאים להסביר ולבאר את התורה חשובים
הם ,אולם אסור להם להשכיח אתה עובדה כי מאידך גיסא עומדת החובה לצמצם את האישיות הפרטית ולהניח
לריבונו של עולם לכבוש אותה .צמצום זה הוא פרשת העקידה  -אנו מצמצמים את תפישות עולמנו ואת מוסרנו
הטבעי ,את תחושותינו ואת דמיוננו ,והופכים עצמנו לעבדים לבורא עולם .כעבד אנו כורעים לפניו ומבטלים את
אישיותנו מול דבר ד' המצווה עלינו לעשות כרצונו של בורא עולם .זוהי אחת מחוויות הקיום העמוקות ביותר  -הפיכה
העצמי לצינור של דבר ד' המופיע בתוכו ,ומכוחו של ריבונו של עולם עושה את פעולותיו.
גם מערכת החינוכית שלנו צריכה שלא להסתיר את יסוד העקידה .אנו מתאמצים פעמים רבות להשיב על שאלות
לתלמידנו בדבר ההיגייון או ההכרח של מצוות מסוימות ,ואין אנו שמים לב כי בעצם התשובה טמונה גם נפילה -
במתן התשובה אנו הופכים את תלמידנו לשופטים ,אשר שוקלים בכוח שכלם והבנתם את דבר ד' .לעיתים אנו חייבים
לנקוט בלשונה של העקידה  -זהו דבר ד' ,ומכוחו אנו באים .כשהם תרים אחר סיבות והבנות של מצווה מסוימת
לעיתים אנו נתבעים לענות להם  :זהו רצון ד' ,ואנו כעבדיו עושים את רצונו ,גם אם אין אנו מזדהים עימו .למעלה
מכך ,אנו עוקדים את כל עולמנו הפנימי ומעלים אותו על המזבח לריח ניחוח אשה לד' .פעמים רבות ,ואחר העלאה זו,
אנו שבים ומוצאים את עצמנו בעצמנו ,ואנו רואים כיצד מתבהרת לנו התמונה .ברם ,לא תמיד מתרחשת מציאות
נפלאה זו ,ואין עבודת ד' מותנית בהתרחשות זו .גם כאשר לא מתבהרים השמיים מתגלה לנו דבר מה עמוק ,שהוא
בבואה דבבואה של מה שהתגלה לאברהם אבינו בהר המוריה :זכות גדולה היא לאדם להיות מוסר עצמו לריבונו של
עולם והופך עצמו למצה שהיא לחם עוני ,ומאפשר לדבר ד' לחדור אל תוכו בביטול עצמי מוחלט .אף זוהי מהות קרבת
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אלוקים עמוקה ויסודית ,ובכך ממשיך הוא את דרכו של אברהם אבינו אשר בכוח מסירות הנפש שבו מסר את נפשו
ואת בנו יחידו למען התגלות דבר ד' ,ונטע בנו את הרצון ואת היכולת ללכת בדרך זו ולפשוט את עולמנו הרוחני על
מזבח ד' ,לעקוד אותו ,ולהעלות אותו לעולה לד'.
מה אכן המשמעות של ההתנגשות בין זכות וחובת הוויכוח עם אלוהים לעומת החובה לעקוד? האם פרשנותו של הרב
שרלו הגיונית בעיניך? היכן נקודת הכשל שלה? מה משמעות קיומה של נקודת הכשל?
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