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דקיעת יעחקו ויתור די בדיות

פרשת

וירא

עקידת יצחק :ויתור על בעלות
"קח נָ א ֶאת ִּבנְ ָך ֶאת יְ ִח ְיע ָך ֲא ׁ ֶשר ָא ַה ְב ָּתֶ ,את יִ ְע ָחק ,וְ ֶי ְך ְי ָך
ַ
ֶאי ֶא ֶרץ ַה ּמֹ ִר ָ ּיה ,וְ ַה ֲד ֵיהוּ ׁ ָשם ְיד ָֹיה ַדי ַא ַחע ֶה ָה ִרים ֲא ׁ ֶשר א ַֹמר
ֵא ֶי ָ
יך" (בראשית כב ,ב) .כך מתחיי אחע הסיפורים המפורסמים
ביותר בתורה ,שהוא גם אחע הבדייתיים ביותר מבחינה מוסרית.
די פי הקריאה המקובית שי הפרשייה הזו ,אברהם התבקש
יהוכיח שאהבתו יאיוהים מוחיטת .הוא יוכיח זאת בנכונות
יהקריב את בנו יחיעו ,אשר כי שנות חייו דברו דייו בעיפייה
יהויעתו.
מעוד עריך איוהים "ינסות" את אברהם ,אם הוא יועד
את אשר ביבנו יותר מכפי שאנו דעמנו יועדים? הרמב"ם דונה
די כך שאיוהים אכן יא נזקק יהוכחהו הניסיון נודע יבני
האעם — יהדמיע מופת יכי העורות ,דע היכן עריכות יהגיד
1
יראת האיוהים ואהבתו.

היא פרטיקוירית .זוהי מדרכת יחסים אישית שי אני־אתה.
האתי"
יעברי קירקגור ,אברהם חווה בניסיון הזה "השדיה שי ֶ
ימדן מטרה חשובה; הוא מוכן היה יתת יאהבת הא־י ,ייחסי
האני־אתה ,יגבור די הדקרונות האוניברסייים הקושרים בין
אעם יזויתו.
הרב יוסף עב סויובייע'יק הסביר את הפרשייה יאור תפיסתו
המוכרת ,כי החיים העתיים הם עיאיקטיקה בין ניעחון ומפיה,
3
הער ודנווה ,האעם־הבורא־האעון והאעם־המעיית־המשרת.
יפדמים איוהים אומר יאעם יוותר עווקא די מה שהוא רועה
ביותר .אנחנו עריכים יחוות מפיות ,ויא רק ניעחונות .דקיעת
יעחק יא הייתה אפוא אפיזועה חע־פדמית ,איא פרעיגמה יחיים
העתיים בכייותם .בכי מקום שיש ינו יערים דזים — אכייה,
שתייה ,יחסים גופניים — התורה מדמיעה גבויות יסיפוק היער.
ועווקא משום שאנחנו גאים בדועמתה שי תבונתנו ,התורה כויית
גם חוקים ,מעוות שאינן מובנות בשכי.
איו הן הקריאות המקוביות שי סיפור הדקיעה ,והן מייעגות
את הזרם המרכזי במסורת .אך היות ש"שבדים פנים יתורה",
אני רועה יהעיג פרשנות אחרת .אני דושה זאת משום שאחע
המבחנים יתקפותה שי פרשנות בתורה הוא מיעת התיישבותה
דם שאר התורה ,התנ"ך והיהעות בכיי .בקריאה המקובית יש
ארבד בדיותו

די דיקרון זה יא קמו מדרדרים רבים .ברור שיפנינו סיפור
די יראת איוהים ודי אהבת איוהים .הפייוסוף סרן קירקגור
כתב די כך ספר' ,חיי ורדעה' 2.הוא טדן שם האתיקה היא
אוניברסיית ,היא דשויה חוקים כיייים — ואייו אהבת האי

מהתנ"ך ומדעויות חיעוניות אנו יועדים שהנכונות יהדיות
עאעא יקרבן יא הייתה נעירה בדוים הדתיק .היא אפייו הייתה
שכיחה .בתנ"ך מסופר כי מישד מיך מואב דשה זאת .נכונות
עומה גייה יפתח ,הפחות נדרץ בין שופטי ישראי .שניים מן
הרשדים שבמיכי יהועה ,אחז ומנשה ,הנהיגו הקרבת ייעים וגונו
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על כך .בקרתגו ובאתרים פניקיים אחרים יש עדויות ארכיאולוגית
לשכיחותו של הנוהג :עצמותיהם של אלפי ילדים קטנים .הקרבת
ילדיו של אדם הייתה פרקטיקה אלילית.
התנ"ך מנאץ את הנוהג המבעית הזה .מיכה שואל שאלה
"ה ֶא ֵּתן ְּבכוֹ ִרי [ככפרה על] ּ ִפ ׁ ְש ִעי? ּ ְפ ִרי ִב ְטנִ י — ַח ַּטאת
רטוריתַ ,
וּמה ה' דּ וֹ ֵר ׁש ִמ ְּמ ָךִּ :כי
"ה ִגּיד ְל ָך ָא ָדם ַמה ּטוֹ ב ָ
נַ ְפ ׁ ִשי?" ,ועונהִ :
ָ
ִאם ֲעשׂ וֹ ת ִמ ׁ ְש ּ ָפט וְ ַא ֲה ַבת ֶח ֶסד וְ ַה ְצנֵ ַע ֶל ֶכת ִעם ֱא־ל ֶֹהיך" (מיכה ו,
ז-ח) .איך יכול אברהם לשמש מופת לדורות אם הדבר שהוא היה
מוכן לעשותו הוא הדבר שנאסר בחומרה על צאצאיו?
שאלה זו מתחדדת לנוכח בחירתו של אברהם מלכתחילה
"כי יְ ַד ְע ִּתיו ְל ַמ ַען
להיות אבי האומה ומופת לבניה .ה' אומר עליוִּ ,
ֲא ׁ ֶשר יְ ַצ ֶוּה ֶאת ָּבנָ יו וְ ֶאת ֵּביתוֹ ַא ֲח ָריו וְ ׁ ָש ְמרוּ ֶ ּד ֶר ְך ה' ַל ֲעשׂ וֹ ת ְצ ָד ָקה
וּמ ׁ ְש ּ ָפט" (בראשית יח ,יט) .איך יכול מי שנכון להקריב את בנו
ִ
לשמש מופת לבניו? הרי ראוי היה לאברהם שיאמר לאלוהים "אם
אתה רוצה שאוכיח לך כמה אני אוהב אותך ,קח אותי לקרבן,
לא את בני".
כיהודים ,ובעצם כבני אדם ,עלינו לדחות את עיקרון
האתי של קירקגור .רעיון זה נותן כרטיס חופשי לקנאי
השעיית ֶ
דת לבצע פשעים בשם אלוהים .זהו הגיונם של האינקוויזיציה
ושל המחבלים המתאבדים .אין זה הגיונה של היהדות בהבנתה
הנכונה 4.אלוהים איננו מבקש מאתנו להשעות את האתיקה .אולי
לא תמיד אנחנו מבינים את האתיקה מנקודה המבט שלו ,אבל
"ה ּצוּר ָּת ִמים ּ ָפ ֳעלוֹ ִּכי ָכל ְ ּד ָר ָכיו ִמ ׁ ְש ּ ָפט"
אנחנו מאמינים כי הוא ַ
(דברים לב ,ד).

גדול מן התורה ,ומספר בראשית בפרט ,הוא כתב פולמוס נגד
השקפות אליליות בנות הזמן שבעיני התורה הן לא אנושיות ולא
מוסריות .אחד המוסדות שספר בראשית מתנגד אליו הוא מוסד
המשפחה של הזמן ההוא — כפי שתואר בידי פוסטל דה־קולנז'
בספר 'העיר הקדומה' ( 5,)1864והשנה הוצג שוב בידי לארי
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זידנטופ בספר 'המצאת הפרט :שורשי הליברליזם המערבי'.
לפני צמיחתן של הערים הראשונות והציוויליזציות
הראשונות ,יחידת היסוד החברתית והדתית הייתה המשפחה.
לדברי דה־קולנז' ,בימי קדם התקיימה זיקה פנימית בין שלושה
דברים :הדת הביתית ,המשפחה וזכות הקניין .לכל משפחה היו
אלים משלה ,ביניהם רוחות האבות המתים .להם הקריבה קרבנות,
ומהם ציפתה להגנה .סמכותו של ראש המשפחה הייתה מוחלטת.
חייהם ומותם של אשתו וילדיו היו בידיו .במות האב עברה סמכות
זו תמיד לידי הבן הבכור .אך עד אז ,כל עוד האב חי ,הבנים היו
קניינו של האב יותר משנחשבו בני אדם בזכות עצמם .עיקרון זה
התקיים אפילו לאחר ימי התנ"ך ,בדמות הכלל המשפטי הרומי
"פ ְט ִריָ ה ּפוֹ ֶט ְס ַטס" (הילדים הם רכוש האב).
ַּ
התורה מתנגדת לכל רכיביה של תפיסת העולם הזו .כפי
שציינה האנתרופולוגית מארי דאגלס ,אחד המאפיינים המדהימים
ביותר של התורה ,על רקע תקופתה ,הוא שאין בה שום קרבנות
לאבות מתים 7.הדרישה אל המתים אסורה באיסור מפורש.
ראויה לציון גם העובדה שבסיפורי המקרא המוקדמים
הבכורות אינם יורשים את מקומו של האב :ממשיכו של אברהם
אינו ישמעאל אלא יצחק ,ממשיכו של יצחק אינו עשו אלא יעקב,
יורשי המנהיגות מבין בניו של יעקב הם שבט לוי (כהונה) ושבט

כדי לעמוד על פשרה של עקידת יצחק עלינו להבין שחלק
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יהודה (מלוכה) ולא שבט ראובן ,ומנהיגם של בני ישראל הוא
משה ולא אחיו הבן הבכור אהרן.

על הבעלות על בנו .הוא רצה לכונן עיקרון יסוד הלכתי ,עיקרון
שלא ניתן יהיה להתפשר עליו :שילדים אינם רכוש הוריהם.

העיקרון המכוון את סיפור חייו של יצחק מלידה ועד עקידה
הוא היפוכו של הרעיון שהילד הוא רכוש האב .ראשית ,הולדתו
של יצחק בנס .שרה הרתה אחרי בלוֹ תה .מבחינה זו ,סיפורו של
יצחק מקביל לסיפור הולדתו של שמואל לחנה ,שכמו שרה לא
הצליחה להרות באופן טבעי .לאור הנס שבלידתו שמואל אמרה
"אל ַה ַּנ ַער ַה ֶ ּזה ִה ְת ּ ַפ ָּל ְל ִּתי ,וַ ִ ּי ֵּתן ה' ִלי ֶאת ׁ ְש ֵא ָל ִתי ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ַא ְל ִּתי
חנהֶ ,
ֵמ ִע ּמוֹ  .וְ ַגם ָאנ ִֹכי ִה ׁ ְש ִא ְל ִּתה ּו ַלה' ָּכל ַה ָ ּי ִמים ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה הוּא ׁ ָשאוּל
ַלה'" (שמואל־א' א ,כז-כח) .אלה הם פסוקי מפתח להבנת המסר
"אל ִּת ׁ ְש ַלח יָ ְד ָך ֶאל
השמימי לאברהם בלוקחו את המאכלת בידוַ :
אוּמהִּ ,כי ַע ָּתה יָ ַד ְע ִּתי ִּכי יְ ֵרא ֱא־ל ִֹהים ַא ָּתה
ַה ַּנ ַער וְ ַאל ַּת ַעשׂ לוֹ ְמ ָּ
וְ לֹא ָח ַ ׂש ְכ ָּת ֶאת ִּבנְ ָך ֶאת יְ ִח ְיד ָך ִמ ֶּמ ִנּי" (בראשית כב ,יב; המילים
"וְ לֹא ָח ַ ׂש ְכ ָּת ֶאת ִּבנְ ָך ֶאת יְ ִח ֶיד ָך" שבות ומופיעות בפסוק טז).
שאלת המבחן בניסיון לא הייתה אם אברהם יקריב את בנו ,אלא
אם הוא ייתן אותו לה'.

מכאן יובן מדוע שלוש מבין ארבע האימהות היו עקרות והרו
רק בזכות נס .התורה רוצה שנדע שהילדים שנולדו להן היו ילדיו
של ה' ,ולא תוצר טבעי של תהליך ביולוגי .לימים ,כל בני ישראל
ייקראו בניו של ה' .מסר דומה הועבר בבחירתו של משה" ,לֹא
ִא ׁיש דְּ ָב ִרים" כעדותו על עצמו (שמות ד ,י) ,להיות נושא דברו של
הקב"ה .משה כבד הפה וכבד הלשון נעשה דוברו של אלוהים כדי
ששומעיו יידעו שהמילים הקולחות מפיו אינן שלו ,אלא מאת ה'.

עיקרון זה נשנה בספר שמות .ראשית ,הישרדותו של משה
התינוק היא מעין־נסית ,שכן הוא נולד בעת שגזירת פרעה להרוג
את כל הבן היילוד לבני ישראל עמדה בתוקפה .שנית ,בזמן מכת
"ק ֶ ּד ׁש ִלי ָכל ְּבכוֹ רֶ ּ .פ ֶטר
בכורי ישראל ניצלו בנסַ .
בכורות ,כאשר ֵ
ָּכל ֶר ֶחם ִּב ְבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאלָּ ,ב ָא ָדם ַוּב ְּב ֵה ָמהִ ,לי הוּא" (שמות יג ,ב).
הבכורות הם שיועדו תחילה לעבוד את ה' ככוהנים ,ורק בחטא
העגל הועבר ייעוד זה לבני אהרן .זכר לייעוד מקורי זה ,למסירת
הבכורות לה' ,נשאר עד היום במצוות פדיון הבן.
כאשר ציווה ה' את אברהם להעלות את בנו לעולה הוא לא
דרש קרבן אדם ,אלא דבר אחר לגמרי .הוא רצה שאברהם יוותר
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בס ּפרה על
תימוכין נאים לפרשנותנו זו נותנת התורה ַ
הילד האנושי הראשון .כאשר חוה יולדת את קין היא אומרת,
"קנִ ִיתי ִא ׁיש ֶאת ה'" (בראשית ד ,א) .חוה ראתה את בנה כקניינה,
ָ
שאמנם קנתה בעזרתו של ה' — והנציחה את תפיסתה זאת בשמו
של הילד .קין גדל והיה לרוצח הראשון .אם תדרשו בעלות על
ילדיכם ,הילדים עלולים למרוד באלימות.
אם נכונים דבריהם של פוסטל דה־קולנז' ולארי זידנטופ,
דבר־מה יסודי מאוד נמצא כאן על כפות המאזניים .כל עוד
האמינו הורים שילדיהם הם רכושם ,מושג האינדיבידואל לא
יכול היה להיוולד .יחידת היסוד הייתה המשפחה ,לא היחיד
שבתוכה .התורה מייצגת את הולדת האינדיבידואל כדמות
המרכזית בחיים המוסריים .היות שילדים — כל הילדים בעולם —
שייכים לאלוהים ,הורות איננה בעלוּ ת כי אם פיקדון .כבוד
האדם חל גם על הילדים ,וברגע שהם מגיעים לגיל בשלות (על
פי המסורת 12 :אצל בנות 13 ,אצל בנים) הם נעשים פועלים־
8
מוסריים עצמאיים וחופשיים.
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זיגמונע פרויע תיאר כיעוד את תסביך אעיפוס .הוא טדן
שהדימות בין אבות ובנים ,המועגם בטרגעיה 'המיך אעיפוס' מאת
אייסכייוס ,הוא רכיב יסוע בדיעוב זהותו שי האעם 9.היהדות
יוצרת מרווח מוסרי בין אבות ובנים ,ועל ידי כך מציעה למתח
זה פתרון שאינו טרגי .אייו שאב פרויע את השראתו מהתורה
ויא מהמיתויוגיה היוונית ,אויי היה רואה את המעב האנושי
בערך שיש בה יותר תקווה.

 .5באנגייתו Fustel De Coulanges, The Ancient City: A Study on the Religion, Laws,
 Doubleday, 1956ו.and Institutions of Greece and Rome. Garden City, NY
 Penguin, 2014 .6ו.Larry Siedentop, Inventing the Individual. London
 .7באנגייתו  Oxford UP, 1999ו.Mary Douglas, Leviticus as Literature. Oxford

 .8אויי אין זה מקרה שהעמות המזוהה ביותר דם רדיון "זכות הייע יכבוע" היא
יאנוש קורע'אק ,מקימו שי בית היתומים המפורסם בוורשה שנספה בטרביינקה
דם חניכיו.
 .9במסתו "טוטם וטאבו" הוא טדן שתסביך אעיפוס יסועי גם בהתהוות העת.

מעוד אם כן אמר איוהים יאברהם שידיה את בנו יעחק
ידויה? כעי יהועיד יכי באי דוים ,בכי העורות שיבואו ,כי
היהועים מתדבים את הקרבת הייעים יא מפני שאין יהם אומץ
יבעדה .הנה ,יאברהם היה האומץ .היהועים אינם מקריבים את
ייעיהם כי ה' הוא איוהי החיים ,יא איוהי המוות .ביהעות המוות
אינו קעוש .חוקי הטהרה וטקס הפרה האעומה מוכיחים שההפך
הוא הנכוןו המוות מטמא.
התורה היא ,אם כן ,מהפכנית יא רק ביחסה יחברה ,איא
גם בדמעתה כיפי המשפחה .כמובן ,מהפכת התורה יא הושימה
בתקופת המקרא .הדבעות דעיין יא בוטיה .זכויות האישה דעיין
יא מומשו במיואן .אבי הויעת האינעיביעואי — ההכרה בכי
פרט כפודי־מוסרי בזכות דעמו — הייתה מן המהפכות המוסריות
הגעויות בהיסטוריה.

.1
.2
.3
.4

מורה נבוכים ג ,כע.
סרן קירקגור ,חיל ורעדה :ליריקה דיאלקטית ,מעניתו איי יוין ,ירושיים ,מאגנסו
תשמ"ו.
יוסף עב היוי סויובייע'יק" ,גאון ודנווה" ,בתוך ספרו דברי הגות והערכה ,ירושייםו
ההסתערות העיונית הדוימית ,המחיקה יחינוך ויתרבות תורניים בגויה ,תשמ"ב,
דמ' .222–211
זהו נושא רב היקף ,שאני מקווה יהרחיב את הירידה יגביו בהזעמנות.

5

נהניתם?
רוצים לקבל את שיחותיו של הרב יונתן זקס
ישירות למייל שלכם?
6
להרשמה!
לחצו

