
העקידה

שביביהודההרב/מוסרלעומתמצווה

דברפתח

ההגותעלחותמהוהטביעהרושמההשאירהשכהובתולדהבתורהפרשהאילכידומה

-קלכהיים1'עהרבבזהכתביפה.העקידהכפרשתבישראלוהמעשה

-ישראלבאמונתיסודכאבןששימשהאבותמחייהמופלאיםהפרקיםאחד"

האומהחייבתולדותניכרשרישומומאורעלךאין.העקידהניסיוןהוא

מחזיוןשאבוייסוריםבסבלהמלומדהעם.זהמעשהכמוהאבותמתקופת

לנכונותוהנאמןהביטויאתראה'יצחקעקידת'ב.ועידודנוחםהעקידה

שבכלהנפשמסירותגילוייכל.הסתייגותכלללא'הלצולהיענותהמלאה

שלזומוחשיתמשמעות.שביםהםואליה-נובעיםהםמהעקידההדורות

הורגנועליך':בפסוקלסכמהניתן,רביםזמןבפרקיהעםאותהשחיהעקידה

אתלמתקבאזכרונה.בתפילהמאדניכרהעקידהשלרישומה...'היוםכל

שלבמהותוחקרהעמיקובישראלהדעותהוגיטובי...המתוחההדיןמידת

סביבותפילתםסליחותיהםחרזופייטנים.לדורותהנלמדובלקחהניסיון

השאוביםמוסרבדברישומעיהםלהלהיבידעוומגידיםדרשנים.העקידה
זהנשגבמעמדוהנציחומכחוליםמשכוהדורותבכלאמניםגם,מהעקידה

דורותשבמשךכך.לרביםשואבתלאבןהייתה-אבותשחפרוהזובאר.בציורם

ראייהמזוויותבחינותיהבכלזותופעההמאירהומקיפהענפהספרותנערמה

"...קדמוניםבועסקושלאלאחרוניםלחדשנותרמה.שונות

עיוןשלעניינו.הכבושהבדרךבזהלילךבאיםאמנםאם,לחדשנותרולאכמעטאכן

מהבמידתסותראףאפשר,שונהמסרהעקידהבחזיוןולבקשלנסותזהמחודש

.ניכשלולאנבוששלא,העיוןבפתחהתפילהומכאן.מהמקובל

לשעההניסיוןבמהות,שבהגותשאלותלאאף,ומדרשפרשנותעיוניבזהיבואולא

צושביןעימות-העקידהבחזיוןהנשקפתאחתבשאלההואבזהענייננו.ולדורות

בירורלצורךאלאבאיםאינםשבכאןהעיוניםשאר.האנושיהמצפוןלקוללוהים-א

.בעקידההמרכזיתלאאם,המרכזיותאחתד"לענשהיא,זאתסוגיה

אביב,"המדרשיהניב"(ראיהעולתבסידורהעקידהפרשתהארת)"העקידהאורות"במסתו1

."אמונהאדרת"בספרוכ"ואח,ט"תשכ
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?נפשמסירות-העקידהמסר.א

לוהי-אובעםאברהםבביתהיאפעלהמפעלמה?לדורותבעקידהישהוראהמה
:שתייםבעקידהראהם"הרמב.בראשוניםכךעלבאואחדותתשובות?אברהם

מפינותהם,גדוליםענייניםשניכללבעקידהה"עאבינואברהםענייןואמנם"

.2"התורה

-האחד

וציווה.מגעתהיאהיכןעדויראתויתברךלוה-האאהבתגבולאותנולהודיע"
הואאבל,נפשנתינתולאממוןנתינתלא,לוידמהלאאשרהעניןבזה

ייטהאדםבנישטבעידמהשלאממה,במציאותשיבואשאפשרמהמכלמופלג

ואישגדולעושרובעל,לילדהכוסףבתכלית,עקראיששיהיה:והוא.אליו

חלקויהיהאיך.הייאושאחרבןלוונולד,אומהמזרעושתישארובוחרנכבד

לילדבז,מצוותולקייםולאהבתו'יתלוה-האליראתואבל!אותוואהבתו

מהלךאחראותולשחוטלהסכים,בושקיווהמהכלוהניחההואהאהוב

אושיהרגהולוה-מהאלפחדויצחקלשחוטמיהרלאאבינואברהםכי...ימים

אהבתבשביללעשותוראוימהאדםלבנישיתפרסםכדיאבל,ירוששהו

:לוהמלאךואמר...עונשלפחדולאגמוללתקוותלא,ויראתויתברךלוה-הא

בואשרהמעשהשזה:לומרוצונו-'אתהלהים-איראכיידעתיעתהכי"

.'הואמה'היראתגבולאדםבניכלידעו,גמור'להים-אירא'תיקרא
מגעתהיכןעד,לדורותלעולםהוראהכעקידההרואה,זובדרךהלכואחריםאף

?בדברישחידושוכי,זומעיןלהוראההעולםצריךכלום:ותימה.ויראתו3'האהבת

והתורה,באשובנותיהםבניהםשורפי,למולךצאצאיהםמקריבירבוכמורבווהלוא

:ואומרתמזהירה

גםכי,לאלהיהםעשושנאאשר'התועבתכלכי,להיך-א'להכןתעשהלא"

.4(לא,ב"י,דברים)"לאלהיהםבאשישרפובנתיהםואתבניהםאת

.תיבוןאבןשמואל'רשלבתרגומו,ד"פכ,ג"ח,נבוכיםמורה2
.(ח"תשכ,ירושלים,שלםמכוןהוצאת)לתורהובפירושו,הששיהדרוש,ן"הרבדרשותראה3
;י,ג"כ;לא,ז"י;ג,ז"ט,ב"מלכ;לט-לז,ג"כ,יחזקאל;י,ח"י,דברים;כא,ח"י,בויקראעודוראה4

כי,היאהעולההתמונה.כא,ח"י,לויקראן"רמבוראה;ה-ב,ט"י,ירמיה;ו,ג"ל;ג,ח"כב"דבהי

רקלא.בחריפותנגדהנלחמוישראלונביאיוהתורה,קיימתהייתההזאתהמתועבתהתופעה

'גיבורים'להערצהסיפורישמוריםיווןבאגדותאף,אדםקרבנותהעלוהגובלותובארצותבכנען

בכולדופינותניםאלונשבני"פילוןשמספרכפיאנשיםשללפליאתםומכאן.שהקריבו

מאגדות",שפיגלשלוםשלבמאמרומובא-"ופלאגדולהכלהעקידהבמעשיאין:ואומרים

'עמהעבריבחלקשםראה.ו"תשיורק-ניו,מארכסלאלכסנדרהיובלבספר,"העקידה

.תעה-תעד
צ"הרדהקדמתגםוראה.מג'עמ,כ"ח,ה"ראיבאיגרותראה,זומעיןשאלהעלעמדוכבר

.העקידהפרשתלפירוש(בראשיתלספרבפירושו)הופמן
'נסה'שמלת,אמרהגאון":ם"הרמבעלאףתקפה,הגאוןעללתורהבפירושוע"ראבשאלתאף

שעקדבשעהכיהגאוןזהידעוהלוא.הודעתיכטעם'ידעתי'מלתגם,אדםלבניצדקתוהראות

השאלה"לעקידההאברבנאלשלפירושובהקדמתגםוראה."נעריואפילושםהיהלאבנו

."הראשונה
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יצחקאתשוחטהיהואכן,מתממשתאברהםשלכוונתוהייתהחלילהאם:ועודזאת

כלשטיפחכל,הרוחניעולמוכלוהלוא,'הבשםולקרואלילךממשיךהיהכלום,לעולה

כאשרעשהאכן!רגעכמומתנפץהיהזהכל,שניםמשךהגדולותבקריאותיושריבה

ואמונתםמדרכםשעמו'הדרךמעתהטובהבמהאך,שלואמתאמונתזושכן,'הציווהו

!'הכדרךומשפטצדקהמשמרתעללדבריותריוכללאוהלוא?האחריםשל

עתידוכלרקלאגוומאחורימשליךלהיותלאברהםלוהניסיוןעומדבזהאף,באמת

היותרהנפשמסירותלווזו.הנהועדשםשעשהוהנפשותחרןמימי,עברוכלגםאלא

קל,לדורווחומרקל,לעצמואףנפשנטולנשארהיההנפשזומוסרמשהיהאך.גדולה

.לדורותוחומר

!?נבואהשלתוקפה.ב

-ם"הרמבלדעתבעקידההשניהמסר

.כנבואהלוה-האמאתשיבואםמהבאמתהנביאיםיאמינואיךאותנולהודיע"

,המדמהכוחובאמצעות...ובמראהבחלוםשהואבעבור:החושביחשובשלא

קצתבויתערבאו,אמתלהםשיומשלמהאושישמעוהומהיהיהלאשפעמים

יציבאמתהואהנבואהבמראההנביאשיראהמהשכללהודיענוורצה.ספק

אברהםהסכם-זהעלוהראיה...כללממנובדברסופקלאהנביאאצל

בחלוםמסופקיםהנביאיםהיוולו...שצווהכמו,אהבאשריחידובנולשחוט

מסכימיםהיולא,הנבואהבמראהשישיגוהובמהספקאצלםהיהאונבואהשל

.2"...הטבעשימאנהומהלעשות
כאילובהישהעקידהפרשתדווקאאך,ויניבאמתהםלנבואהביחסשהדבריםודאי
אללוהית-האהדרישההביןשלאלאברהםלונתבררדברשלבסופושהרי,לסתורמעשה

.שיעלהורקאלאבנואתממששישחוטלולומרלוהים-האנתכווןולאנכון
ולאצויתילאאשר,לבעלעלותבאשבניהםאתלשרףהבעלבמותאתובנו"

.(ה,ט"י,ירמיה)"לביעלעלתהולאדברתי
.(א"עה,תענית)"אברהםבןיצחקזה-לביעלעלתהולא"
!תימהשלדבריםאלאהללוהדבריםאין:תמהאברהםהתחיל:אחא'ראמר"

''וגובנךאתנאקח':ואמרתחזרת,'זרעלךיקראביצחקכי':אמרתאתמול

:ה"הקבלואמר!אתמהה-'הנעראלידךתשלחאל':ליאומראתועכשיו

נאקח'לךכשאמרתי-'אשנהלאשפתיומוצא...','בריתיאחלללא',אברהם

שאמר,למלךמשלמשלו...'והעלהו'אלאשחטהואמרתילא,''וגובנךאת

אמר.בידווסכינואוהבואותוהביא.שולחניעלבנךאתהעלה:לאוהבו

".,.חיבתומפנילךאמרתיהעלהו?לךאמרתילאוכלוהעלהווכי:המלך

.(ח,ו"נ,רבהבראשית)
הנגלהבחיזיוןהנביאביטחוןאתחלילהלערערכדיבוישזהאירועדווקא,נמצא

.אליו
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רביםחשבונותאוישרהאדם.ג

הסברהואמוסיף,ם"הרמבדברישהביאלאחר,לתורהובפירושובדרשותיונסיםרבנו

:משלו

שיסכיםאשערלאכי,הנפשהישארותענייןשנתקיים:עודמוסיףואני"

כברכי.הזהבעולםמושגערבותאיזהמצד,בידוהפועלזהלעשותאברהם

המושגהטובביחסכישידעלמהאבל.ימיוקרבוכיוידעבימיםבאזקןהיה

כאפסאליוהמוקדשותהטובותכל,הנצחייםהחייםהואאשרת"השימאהבת

.5"בןלוהיהאשרהגדולהטובבעיניווקלליצחקבז,ותוהו

רקלאשכן.זודרכםתיתכןלאהלוא,הראשוניםמרבותינוהמחילהבקשתואחר

כלום.מאודעדנחותהמוסריתבעמדההציבוהואלא,אברהםשלמעשהואתשיגמדו

שלשכרולו,רוחנישכרולו,בשכרהואשיזכהכדיבאחרידלשלוחלאדםלואפשר

ה"לקבאברהםשלגמורהמסירותהעקידהבמעשהלראותהיהניתןואם?!הבאעולם

כנגדמצווהשכר-חשבונותלמחשבאותווהופכיםהםבאיםהנה,אישיחשבוןכלנטילת

?לכדאיתנפשהריגתההופךאישישכרישוכלום.הפסדה

שללמענה-לגמריההפוךבכיווןלמצאהאוליאפשרלעקידהפשרמבקשיםאם

.רוחניאוחומריוחשבוןחישובמכללהתעלםהאדםעל,האמת

***

:בצולביושם

."...לעלהשםוהעלהו...יצחקאתאהבתאשריחידךאתבנךאתנאקח"
שרקםהעתידחלומותכלעלגםאלאיחידובנועלרקלאלוותראברהםנדרש

חסדעולםלמעןומפעליוקריאותיו,בעברשבנהכלעלאף.רבהכהבאהבהוטיפח

כאחדוהעתידהעברהרי,יחידובנואתלשחוטבמאכלתאברהםשאחזבעת.וחמלה

.ולהיעלםלהתנפץעומדים

החיזיוןוכל.בוועוצר,"הנעראלידךתשלחאל":המלאךקולבאכרגעואמנם

.היהכלאהיההזההנורא

?היהכלא

אף-עברשלבנייניםמכלכלילעצמומנתקהאדםהיות-אחדרישוםנשארעודאכן

.נאצליםהיותראף-עתידחלומותומכל,רוחנייםפארבנייני

יורה,שלישיענייןעודעליהםלהוסיףוראוי":האברבנאללדבריווקרוב.לתורהפירושומתור5

מאמיןאברהםהיהלאשאילו,הרוחניושכרההנפשהישארותאמונתוהוא,עקידהענייןעליו

עשהלאהואכיספקאיןכי,יחידובנואתלשחוטמסכיםהיהלא,רוחניבשכרקיימתאמונה

היורששבעאחרי,ועושרובחייוחפצומהכי,ירוששהואושיהרגהו'המפחדהזההגדולהדבר

שיעלהבשכרמותואחריאליושיגיענפשושכרבלבבתקוותוהייתהאבל.בידיויהרגהואותו

."ומבנותמבניםטובשהואהנצחיהחייםבאוריזכהבעבורוכי,עולהבנו
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האדםהיות,העברומנטלעתידשלממשאהשתחררות-עניינו,העקידהרגע

והישרהטהורבגרעינוהוא.ועתידעברשלהזמןמרוץהחלבטרםעודהיסודיתבהוויתו

גםאם,חזרה-לדורותהעקידהמפעלזהאףאפשר.בראשונהלוהים-האעשהוכאשר

הבריאהמכלהואיחידכשאדם.בראשונהכאשי,קמאי,ראשוניבריאהרגעאל,רגעית

:ם"ברמבהמובאתממסורתהעולהמןזהאףאפשר.כולההאנושית

ומסורת...אבינויצחקנעקד"המזבחבמקום...ביותרמכווןמקומוהמזבח"

הואהיבוסיארונהבגורןהמזבחושלמהדודבושבנהשהמקוםהכולביד

הראשוןאדםהקריבובו...יצחקעליוועקדהמזבחאברהםבושבנההמקום

הלכות)"נבראכפרתוממקוםאדם:חכמיםאמרו.נבראומשם,כשנבראקרבן

.(ב-א,ב"פ,הבחירהבית

'האהבתלעומתאברחמי.ד

,בנואתלשחוטהמאכלתנטלרוחובקור,רחמיושיחתאבינואברהםכיהסבורכל

:חכמיםממדרשלעולהמתאמתדעתוואיןאכזריהראשוןאבינועושההואהרי

מורידותועיניו,הסכיןאתליטולידשולחהוא-"ידואתאברהםוקולח"

כןפיעלואף,אבאשלמרחמנותויצחקשללעיניודמעותונופלות,דמעות

.(ח,ו"נ,רבהבראשית)"יוצרורצוןלעשותשמחהלב
משוטטתקומתושהייתהעד,אברהםמעיניונופלותמנשרותדמעותוהיו"

עיניווהיו,גדולהגעייהוגעהבבכייהפיופערשעהבאותה...בדמעות

יבאמאיןההריםאלעיניאשא':ואמרקולווהרים,לשכינהוצופותמרופפות

.(קא,וירא,ש"ילק)"'...עזרי
אףאפשראלא,אברחמיוהחלישההפיגהלאימיםשלושתשהליכהרקלא,נמצא

אתוהגבירההלבבותקירבה(פעמייםזאתמדגישהכתוב)יחדיוההליכה.אותםהגבירה

,האחרוןברגעואף.("בני"ואומראליופונההוא,אליובדברו,פעמיים)האבהיהרגש

.דמעותשותתותועיניואברחמימתגברים,דווקאאזואולי
,העיקריםספר)אלבויוסףרבישלוכלשונו.קונורצוןלעשותכדירחמיושכבשאלא

:(ו"פל,'גמאמר

7"יתברךהשםלאהבת,הבןעלהאברחמיכבש"

רחמי-האחת.אברהםשלבלבוהתרוצצוכאילוסותרותותחושותמגמותשתי,נמצא

.הכףאתהשנייההכריעהמבחןובעת.יתברך'האהבת-השנייה;הבןעלהאב

."המזבחבמקום"לתקןהוצעשםובצד"ובמקדש"מופיעם"הרמבבנוסחאות6
.גדולההיותר'הלאהבתביטויהעקידהבמעשהורואה'הבאהבתהדןבפרקשםזאתמביאהוא7

שקראועד,מזולתוהאהבהמןהמיןבזהא"אנשתבחולמה":צואוהכרחכלללאהמבוטאתזו

י"השרצוןלעשותרק,אחרתתכליתבלבוהיהשלאלפי,'אוהביאברהםזרע'הכתוב

ולא,היראה...בכתראברהםהוכתרהעקידהלאחרשדווקא,להעירישברם,"..האהוב
."...אתהלהים-איראכיידעתיעתה":בכתובשנאמרכמוהאהבים
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טבעיאנושילמוסרלוהי-אצוביןסתירהתיתכןלאואילךמכאן.ה

עמדיפהלאכימלמדבעדוהעוצרהמלאךקולהנה.אברהםעשהיפה:תאמרשמא

חלילהעלהשלא,בוראורצוןבזהמקייםהיהלא,שביקשאתעשהאילובאמת.לעשות

.חלילה,בנואתאברהםשישחוטהבוראמלפנירצון
במקום-כאןודווקא.אדםבקרבנות'החפץלאבאמתכי-?ללמדהעקידהבאהאיפואמה

.הםתועבהאדםקרבנות:לעולםיצאתבשורה,ישראלבנישל'הלעבודתלהתקדשהאמור

שלמדעתםלהוציא,'החפץלאבמהלפרסםהצורךמןחיוביתהקרבהעלשמצוויםקודם

.למולך8ובנותיהםבניהםמקריביאליליםעובדי
היוולא,למולךצאצאיםהקרבתבאיסורתורההסתפקהאילוחסרהענייןהיהומה

,כאןאכזרייםפולחןדרכיכנגדתגרקריאתרקלאכי,נראה?בניסיוןאברהםמעמידים

;אליליםכעבודת'העבודתהרילא:ואומרהמכריזהמוריההרבראשותורן9נסבחינת

לוהית-אמצווהביןסתירה,תיתכןלאמהותית,תיתכןלא:משמעיתוחדיסודיתקביעה,אלא
עלאבלרחמי'האהבתביןעימותשיהיהאפשראי.טבעיתאנושיתמוסריתתחושהלבין

.לוהים-אעבודתלעומתאנושיתמצפוניתתביעהשתעמודאפשרשאיכשם,בנו

אלאזהאין-לוהי-אוצוהמצפון-אלושניהתנגשוכאילולאדםלודומהישואם

צוכיהיהשסבוראברהםלאבינואירעאכןכאשר.הבנהאישלתוצאה,עיןלמראית

שללבועלעלתהולא,טעהכילונתחוור,בנועלרחמיולכבושממנודורש'המאת

.חלילהזאתלדרושמקום

הרבבעריכתהתורהעלשבפירוש,העקידהעללפירוש'ובנטפחהאלההדבריםמעיןר"שו8
אישכלחובת-זה":המקובלהמסרגםהוארואהתחילהכיאם.לבריטניהראשירב,הרץ

המוסראתנבדוקעתה.שבעקידההחיוביהמוסרהוא,תנאיללאלוהים-ארצוןאתלעשות

ישראלעםהיהשעתידדורותמלחמתמתחילהיצחקעקידתעם.ללמדנובאהשהיאהשלילי
כיאלהבדורותהדברהיהחידוש...השמייםהעמיםביןהנפוץהילדיםקרבןבתועבתלהילחם

שלהראשוניתמטרתההייתהכןעלכידרשהכיולאכזהקרבןבעדלמנועבאאברהםלוהי-א
מאין'לההםתועבהאדםשקרבנותאחריובניוואתאבינואברהםאתללמדזופקודה

."...כמוה
אפשרשאידבריםשםאצלוכיאם,לזהקרוביםדברים,ל"הנשפיגלשלוםשלבמאמרור"ושו
.להישמעלהם

נתת":(ו,'ס)מתהליםהפסוקבציטוטהעקידהעלהדרשהפתחו,א,ה"נ,רבהבבראשיתראה9

שביןהזיקהעלמלמדתהמובאהעצםאך,אחרבכיווןבהמשךדרשואמנם"להתנוססנסליראיך
.למרחוקהמתנופףדגלשלבמשמע,נסלביןניסיון
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"היבלבמשך".ו

אילושופרהואזהששופר,י"רשראה.(יג,ט"י,שמות)"בהריעלוהמההיבלבמשך"

ראשוןעיון.הנושאיםשניביןמשותףקועללהראותהמדרששכוונת,מסתבר.יצחקשל

תורהמתןומעמד,מזההמוריהבהראשרהעקידהמעמד:המעמדותשניביןקשרמבקש

,סיומועלאלא,כאןהמעמדעללאכי,תגלהנוספתהתבוננות,ברם.מזהסיניבהראשר

העלייההיתרעל,המעמדתוםעל,שכינהסילוקעלמבשרתביובלמשיכה.סילוקואף

.ההראל
?יצחקשלאילואלהקשראיפואמהו

האילאתויקחאברהםוילך":התמורהאפשרותעלמודיעיצחקשלאילו:אפשר

ולהתבטאלהתפרשלךאפשרזהועניין.(יג,ב"כ,בראשית)"בנותחתלעלהויעלהו
:הבאבאופן

והוא.אדםבקרבנות'להחפץאיןכי,ועולםעםקבלמכריזהואהרי-אילשלשופר

הותרהכברכיולבשרלהודיעייתקעזהשופר.בחייהםאותושיעבדוחייםאנשיםמבקש

.העלייהאסורה,מריעשהואשקודם,ישראלבניילמדודברוממוצא.ההראלהעלייה
,למיצעראו,בהרולעלות'האללהרוסהיושמבקשיםכאלהישראלבקרבהיושוודאי

השםקידושעלולמותחייהםבמחירגםולו,הקדושהאללהתקרבכדיבקצהולנגוע

גםיפהישתלבובזה.'החפץבאלהלאכי,ההכרזהלחדשאמוריצחקשלאילו.ממש

"השופרקולואת...הקולתאתרואיםהעםוכל":כ"עהעוזיאלבןיונתןתרגוםדברי
.מתיםהמחיההשופרקול-"מיתיאמחיהוההיךשופראקלוית..."-(טו,'כ,שמות)

"נסהלהים-והא".ז

,(ה"פ)אבותבמסכתחכמיםמשמיעיםכך,"אבינואברהםנתנסהניסיונותעשרה"

"לךלך"ועד,לךלךפרשתשבתחילת"לךלך"מ-השוניםהניסיונותמוניםופרשנים

ולא,"נסה"בתחלההכתובמפרשהאחרונהבזורקכיובדוקצאאך.ויראפרשתשבשלהי

בעקבות.ופרשניםדרשניםי"עאחדיםדבריםבזהנאמרווכבר.הניסיונותבשארכןעשה

אברהםשיעמודהיהמקוםשלרצונו,נתקיימואכןניסיונותשאר:להוסיףניתןדברינו

בשארכך,נודעתלאארץאלבהליכתוכך.תוםעדהנדרשאתוימלאבהםאבינו

.לעולהשם"והעלהו"יתקייםשאכןהכוונהאיןכאן.העקידהבניסיוןכןלא.ניסיונות
.בלבדהאמירהאלאאינההקריאהשלעצמהכל

ראשוניתמחשבהגםשתהיהאסורתורהללומדי.ניסיוןזההרילאברהם:ועודזאת

ניסיוןאךכיהתורהמודיעההענייןבתחילתמיד.מקוםשלרצונוחלילההואכזהכאילו

.לביעלעלתהלא-חלילהוחלילה.לפנינו
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ממני-בנךאהבת.ח

,האנושיהמצפוןלצולוהי-אצוביןסתירהתיתכןשלא,זאתודאות:להביןישעדיין

תהיהלאשלעולם,מהותישונישוניםמקורותלשנילהםאפשרכלום?יונקתהיאמהיכן

זהשאףאלא.במקומהשאלה,שוניםמקורותשניכאןנראהאם,אכן?מהםבנובעסתירה

מקירותבאדםבוהדוחקתהקריאהואף,לפנינואחדמקורבאמתכי,ללמדהעקידהבאה

:קוק10ה"הראימרןמדבריעולהזההרי.'המאתזואףהישרוממצפונוליבו

בין,המוחלטשהציווי:אמר...'הקול-...הנעראלילךתשלחאלויאמר'"
דברמכללהינזרהטבעמצדבין,דמיםשפיכותשלמרשעלהימנעהצורךמצד

ההכרות.בעינוקייםהוא,חמודולבנואהבההמלאיםהזובברגשיהפוגע

ממעלתןירדולא,החומריובטבעהרוחניבטבעהחקוקות,האיתנותהקדושות

האיסורחומרבכל-'הנעראלידךתשלחאל'כןעל...השערהכחוטאפילו

האבאהבתבין,מפעליניגודאיזהכאןשישתחשובואל,שבדברוהחברהפשוט

ואהבתואברחמיכי...האצילית'דאהבתלביןיקירךלבנךשלךהטהורה

לוהים-אמאהבתהטרההולכת,קודשאשלבתהנההיאהיא,טהורהבנשמה

."'...מעשיוכלעלורחמיו'הטהורה

:'הלעבודתאליליםעבודהביןתהוםפעורהובזה

שאיןזהבכוחעובדיםם"שהעכוהיינו-'למלךלהעבירתתןלאומזרעך'"

להיותרוציםשאינםמראיםם"והעכו,לבןאבמאהבתעודיותראהבה

שהאבהאהבהבזהשרוצהבעולםהציביתברך'האכן...הכוחלזהמשועבדים

.11"לבןאוהב

***

ליושרפנימיתהתעוררותבאמת.באהנבואהשלתוקפהללמד-העקידה:אמרנו

:ם"הרמבלימדכאשרהנבואהממדרגותהיאאףולצדק

וסיועעזרלאיששיהיהכגון,הנבואהמעלותראשיתהיאהראשונההמעלה"

לזהומזרזזהעלמעוררבנפשוומצא...יושרלמעשהויזרזהויגיעהולוהי-א

מעתרבנוממשהנבדלהלאהכוחזאתכמוכי,ודע..."'הרוח"ונקראהמעשה

תכהלמה'לרשעולאמרהמצרילהרוגהתעוררכןועל,הבהוריםלזמןשהגיע

למדייןבהגיעו-וברחופחדובשעתאפילו-בוהיהאשרהכוחזהומרוב'רעך

כמולהסירושלאאותולסבוליכוללאחמסקצתכשראה,וחרדיחידוהוא

.12"'ויושיעןמשהויקם'שאמר

לאואנו,הואשונההרבבדבריהכיווןכללשדרךיצוין.צב'עמ,א"ח,ה"ראיעולתבסידורו10
.דרכנוהתומךאחדרעיוןאלאהבאנו

.אחריפרשת,ב"ח,"השילוחמי".מאיזביצאיוסףמרדכירביר"האדמו11
.ה"פמ,ב"ח,נבוכיםמורה12
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מהילוהים-איראת.ט

נתחוורבנואתלשחוטמוכןמשהיהכיבאברהםבומעידהמקראוהלוא:תאמרשמא

לתפיסהנכונהזושאלה."אתהלהים-איראכיידעתיעתה":הואלוהים-איראכי

,ברם.למקוםאדםשביןבמישורלוהים-איראתשלמבחנהאתוהרואהבימינוהרווחת

מעשותבולמתהיראהוהיא.אדםבנפשבפגיעהזהירותעםלוהים-איראתכרוכהבמקרא

.ורעהעוול
:אבימלךבאוזנימשמיעעצמואברהם

,בראשית)"אשתידברעלוהרגוניהזהבמקוםלהים-איראתאיןרקאמרתיכי"

.(יא,'כ
:עניינה-זאתשיראהאלא?פלישתיםבארץלוהים-איראתשתהיהאברהםמצפהמדוע

.אנושימוסרשלמוצקיסוד

האחיםאתלהרגיע,יעקבבניאחיואלהמתנכר,"המצריהשליט",יוסףמבקשבזהכיוצא

:החרדים

(יח,ב"מ,שם)"יראאנילהים-האאתוחיועשוזאת"

:הכתובמצייןהזכריםאתומהרוגמצריםלמלךמצייתהנמנעותהעבריותהמהלדותואת

ותחייןמצריםמלךאליהןדברכאשרעשוולאלהים-האאתהמילדותותיראן"
.(יז,'א,שמות)"הילדיםאת

:לוהים-איראהיהשלאעלהכתובמגנה,להרשיעהרבהשכההעםזה,עמלקואת

.13(יח,ה"כ,דברים)"להים-איראולאויגעעייףואתה"
כבלםהיראהזאתשתהיה,הואבאשרואדםאדםמכלהנדרשתהיאזאתיראה,משמע

ליושרהנטייהבאשרהיאלוהים-לאההתייחסות.נקידםמשפוך,עוולמעשייתהמרתיע
משנמנעכי,לומרלנוישמעתה.בוניטעההבוראומאת,לאדםהיאטבעיתולצדק

אתלקייםשדחקה,שבו'האהבתעליראתוגדלהכיהוכיח,יצחקשלדמומשפוךאברהם

.הצו

?בעיניוהישראיש.י

בעיניהישראכןאם:חמורהומעשיתחינוכיתשאלהמתעוררת,שאמרנוכלנוכח

אם,מקוםשלתביעותיובאמתהןשבמצפוןותביעות,בתוכואשר'הקולהואהואהאדם

דיןליתמעתה.בהםמבואהאנושישלמצפוןבדבריםלפחות,בידואחדבלתורתנתתכן

סמכאבעלישללהדרכותולאמעלהשלולהנחיותולתורותלמצוותמקוםאין,דייןולית

הן.והמותרהאסורויירוהו,רבניםשניכמיןלותיעשינהאדםכלשלכליותיו.מלמטה

:ואמרמשלוהחכםנשאכךעל

;(יב,ד"י,משלי)"מותדרכיואחריתהאישלפניישרדרךיש"

הסביר,תנחומאמדרשבעקבות,י"רש,ברם,לוהים-איראאינךאתה:מקראשלפשוטואמנם13
.עמלקעלמוסביםשהדברים
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:והוסיף

"מחשבתיךויכנומעשיך'האלגל,'הרוחותותכןבעיניוזךאישדרכיכל"

:א14"הגרוביאר

שהולךפניםמראההואעוולשעושהואף,בעיניווישריםזכיםאישדרכיכל"

כלומר.רמייהברוחוהייתהלאאםיודעהוא,''הרוחותותכן'אך,הישרבדרך

,וישרזךהואואם,כללפנייהשוםהראשוןברצוןהיהלאאם

ישראישדרךכלכי,הטובדרךיודעשאינךוכיוון'...מעשיך'האלגל'
לפימעשיךשיהיותראהאך,האנושישכלעלכלללסמוךלךאיןלכך,בעיניו
."'הרצון

עלאךלסמוך,ועיוניודעתוקוצרלפי,לאדםלואיןמעשיתבשאלהכי,מסתבר

מתוךולדלותלפרשהואכשנדרש,למעשהשקודםעיוןבעתאך;כישרבעיניוהנראה

שלאהכתוביםשניוליישב,נפשובתוכיותהכתובאלגםלהזדקקעליו,הנדרשהכתוב

.זהאתזהיסתרו
,הואנראהאך,ישרבעיניוהנראהשמאבנפשולחשודאדםשצריךהמתמידהחשד

לפתורעשוי-זריםורצונותנגיעותבגיןמתעוותהמידהוקנהויש,דיהישרהנפשוואין

,ואחרוניםראשונים,רביםנתחבטושבה,העקידהבפרשתבעיה

להשותועתלדברעת.יא

אמונתועוצםומתוך,המשפטלוהי-באלבבכלמאמין.ואמתצדקאישאברהםאבינו

נתעוותכאילולוכשנראה,ובעצמובכבודוה"הקבעםבדיןומתעצםעוזלובשהוא

ניגשהואהרי,החטאהסדוםעלשנגזרמעלהשלדיןגזרעלכששמעהנה.המשפט

:ולהתווכחלדון

כדברמעשתלךחללה...רשעעםצדיקתספההאף:ויאמראברהםויגש15"

לאהארץכלהשפט,לךחללה.כרשעכצדיקוהיהרשעעםצדיקלהמיתהזה

.(כה-כג,ח"י,בראשית)"...משפטיעשה

,ט"ל,רבהבראשית)"'רשעותשנאצדקאהבת':ה"הקבל"א":הכתובשיבחוכךעל

,להתפלל,לתבועניגשואינו,מתקומםהואאיןהבןשחיטתעלהצוכנגדואילו.(ו

.מ"תש,הקווה-פתח,פיליפמשהמהדורת,א"הגרביאורעםמשליספר14
...לפיוסהגשה:אומרנחמיה'ר...למלחמההגשה:אומריהודה'ר...-'ויאמראברהםויגש'"15

אם,באאנילפיוסאם,באאנילמלחמהאם:להפשטאלעזר'ר...לתפילההגשה:אמרורבנן

:אברהםשלבפיול"חזששמיםהתקיפיםהדבריםוראה.ח,ט"מ,רבהבראשית,"באאנילתפילה

?השבועהעלמעריםאתהומה,לעולםמבולמביאאתהשאיןואמרתנשבעת:אחאר"א"

לאהארץכלהשפט':לויר"א....מביאאתהאשמבול;מביאאתהאיןמיםשלמבול.אתמהה

תופשאתהומה.עולםאיןמבקשאתהדיןואם,דיןאיןמבקשאתהעולםאם-'משפטיעשה

.ו,ט"ל,רבהבראשית-"...מנייהוחדלךסב-?דינאובעיעלמאבעיאת,ראשיןבתריןחבל
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כלעלודאישידעאף,זכותנקודתלמצואביקשהחטאהסדוםעלאם!?להילחם

הצדיקהוא,יצחקשחיטתעלהצולבטללבקשהיהצריךשבעתיםהלא,תועבותיה

אתמתגלההיה,הדיןיצאמהלדעתמבקשהיהאםושמא.לאיש16הרעשלהטהור

לאכךאם:תאמר.חלילהיצחקאתלשחוטה"הקבביקשלאבאמתכי,כךאחרשנתברר

אלא,כאןניסיוןלאלדידוהן!כךעללדעתצריךאינואברהםאבל;הניסיוןמתגשםהיה

.כךכלואכזריתקשהמציאות
?עתההםהיכן,אזאברהםאצלשמצאנוםואמיציםעריםמוסרייםחושיםאותם

כפיומושמיםשהםאלא,קצושלהמוסריתוקפועלערעוריםמופיעיםל"חזבמדרשי
.השטן...של

לךשניתןבן,לבךאובדתסבאסבא:לואמר,אברהםאבינואצלסמאללובא"
.17(ד,ו"נ,רבהבראשית)"?לשחטוהולךאתשנהלמאה

מזההשהואמתוך,שבתוכוקולותאותםמהסהשהואמסתבר?אברהםשללבווהיכן

?מדוע.שטןשלכקולותיואותם

:חכמיםדרשתמתוךעולהפתרון

דיברכאשרה"הקבעםמדבריםאנואף,אדםבנייאמרושלא:ה"הקבאמר..."

,שתקתיבלבדלאברהם-'אחרישלא':ה"הקבאמר;לנושותקוהואאברהם

אמרתיכךואחר,'זרעלךיקראביצחקכי'-לואמרתי.לישתקשהוא-?למה

,עשיםדבריםשאמרפ"אע,לואחרישאניאף.ליושתק'בנךאתנאקח'-לו

האףויאמראברהםויגש':דכתיב,'דיברגבורותומה...גבורותודבר'שנאמר

מאבדלהיותאומנותוהואכך,העולםאומותיאמרושלאאברהםאמר-'תספה

.(תתקכזרמז,לאיובשמעוניילקוט)"...אכזריותבמידתהדורותאת
בטוח.בדבראישיתנגיעהכללוהייתהלא,צדקלמשפטה"הקבאתאברהםכשתבע

אהבתושמא:העקידהבפרשתכןלא.לבו18מתוךזועקתוהיושרהצדקרוחשאךהיה

לאשמא.היושרהואהואאפשרעווללהיותלונראהואשר,ראייתוהמעוותתהיאלבנו

.שתק19לכך.שטןשלקולואלאמלבומדברלוהים-אקול

עתהלהיעשותאמורשאשרמטעיםאברהם.הקודמתבהערההמוזכריםאחא'רדבריוראה16

"זרעלךיקראביצחקכי"לוהובטח?בעקידהגםהדברכךלאוכי.הובטחלאשרבסתירהעומד

?"לעלהשםוהעלהו"ועתה

.ב"ע,פט,סנהדרין,בבלי;כב,וירא,תנחומא:ובמקבילות17
הרעתהלמה"-משהשלקובלנאעל,שמותפרשתסוף,רבהשמותמדרשמדבריעולהזהמעין18

:אומרעקיבא'ר.ודאיהצלתלאוהצל:אומרישמעאל'ר?'הצלתלאוהצל'מהו"."הזהלעם

שעהבאותה,הבנייןתחתהנתוניםבאותםלךאיכפתמהאלא,להצילםעתידשאתהאנייודע

פגעהלא,כןאומרהואישראלשבשבילה"הקבשראהוכיוון.במשהלפגועהדתמידתביקשה

."הדיןמידתבו
ואינומביןאינו,נגיעהכלהסרת,ההתבטלותיסוד,בניסיוןגדולהיותרהיסודאתבכךשראויש19

.191'עמ,ב"ח,דסלר'אלהרב,"מאליהומכתב"ראה.להביןתובע
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"בנךשאי".יב

ההפטרה.לעילשאמרנואתלחזקכדיבהיש,ויראלפרשתההפטרהבפרקהתבוננות

פלא:ועיקרה.הנביאאלישעמופתיאתהמתאריםהפרקיםמתוךהיא(טז-א,'ד,ב"מלכ)

לתחילתהביותרקשורהההפטרהנראיתראשוןבמבט.השונמיתהאישהבןשלהתחייה

כן,לבןתזכהכי,מללדתשנואשהעקרהלאישהמבשריםשבפרשהכדרך.ויראפרשתשל

.כמסתפקתוהיאמאמינהאינההאישה,כאןכמוכאן.בהפטרהגם
צובעקידה.העקידה20לענייןויראפרשתשללסופההואהזיקהשעיקרדומה,ברם

בהפטרה.ה"הקבשלרצונושזהואברהםהואכסבור.לעולהיצחקאתלהעלותמורה'ה

ברורהעדותלךיש.המיטהעלמתמושכבוהואהילדמתהנה.מציאותישנהאךצואין

לומר,האבליםאתלנחםלנסות?לעשותהנביאשלבידיומה?מקוםשללרצונומזויותר

זהרצונולשנותכדיוהנביאהאם21יחדכאןנתחברואלא,היהכךולא.'לקח'והנתן'ה'

עד,לניצחוןעדמאבקאלאכאןהשלמהלא.קרבואלהילדרוחלהשיב,מקוםשל

."בנךשאי"...לעדהנערעינילפקיחת
לפרקקודםמלכיםבספרשםלאמורהמשךזהואף.העקידהלמסרהמשךזההרי

-ההפטרה

ימלךאשרהבכורבנואתויקח...המלחמהממנוחזקכימואבמלךוירא"

.(כז,'ג,ב"מלכ)"החמהעלעלהויעלהותחתיו
עלאמהותנאבקותישראלובממלכת.החומהעלעולהבנואבמעלהמואבבממלכת

.שאולמבוראותםומעלותבניהן

דברי"בתוך"בשונםהאישה"בדבריהדיםאריאלהעמדהוצורניותלשוניותמקבילותעל20
21'עמב"תשמ,ירושלים,המקראתקופת,'אחטיבה,"היהדותלמדעיהשמיניהעולמיהקונגרס

.לחזקועשויותהחיצוניותשההקבלות,המשותףהפנימילתוכןבזהנדרשיםאנו.ואילך
בפרשההגרשלהתנהגותהלביןבנהמותנוכחהשונמיתשלהתנהגותהביןלהשוותמקוםיש21

מןמתייאשתהיאוכברחיהנערעוד.בבכיקולהונושאתהבןאתנוטשתזו.בנהמחלתנוכח

מאבקנאבקתוהיא,נואשאומרתאיננה,מתכברכשהבןאף-וזו.לשנותומאפשרותהרחמים
.זוכה...והבןנפשעלעיקש
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"יקירהבן".יג

קוראיםאז.השנהראששלשנייוםהפטרתוהיא,העקידהלפרשתהפטרהועוד

בגעגועיםהומהה"הקבשללבוכביכולכאן.(יט-א,א"לפרק)ירמיהומנבואתלהפטרה

:האובדבנועל

כלעלעודאזכרנוזכרבודברימדיכישעשועיםילדאםאפריםלייקירהבן"

.(יט,שם,שם)"לומעיהמו
:איננוכיבניהעללהינחםהממאנתלאםנחמהבשורתבאהכזאתאשרהמיהומתוך

'הנאםלאחריתךתקוהוישאויבמארץושבו'הנאםלפעלתךשכרישכי"

(טז-טו,שם,שם)22"לגבולםבניםושבו

כמאמרו)העקידהמעשהלזכירתהשנהבראשאילשלבשופרהתקיעהמצוותנקשרתכללדרך22

עקידתלכםשאזכורכדיאילשלבשופרלפניתקעו:ה"הקבאמר":ב"ע,טז,ה"ר-אבהו'רשל

מביא(התקיעותטעמי)באבודרהםוהנה.("לפניעצמכםעקדתםכאילועליכםאניומעלה,יצחק

ואותו,המזבחגביעליצחקנעקדהשנהשבראש,במדרשואומר":נוסףטעםזהלמאמרבנוסף

,'...לכםיהיהתרועהיום'הכתובאמרכןועל.ותילילותייבבותצעקאמנושרהשמעההיום

אלאהנזכריםהםויצחקאברהםמעשהלא,זהלפי."...אמנושרהיללתה"הקבלנושיזכורכדי
הזכההזעקהוזו,לבנהאםשלהטבעיתהאהבהמעומקהנובעתיללה.שרההאםשליללתה

.לדורותהעומדתהיא
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