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עקידת יצחק: ויתור על בעלות
, ֶאת ִיְעָחק, ְוֶיְך ְיָך  ר ָאַהְבָתּ ְנָך ֶאת ְיִחיְעָך ֲאֶשׁ "ַקח ָנא ֶאת ִבּ
אַֹמר  ר  ֲאֶשׁ ֶהָהִרים  ַאַחע  ַדי  ְידָֹיה  ם  ָשׁ ְוַהֲדֵיהּו  ה,  ִרָיּ ַהֹמּ ֶאֶרץ  ֶאי 
ֵאֶייָך" )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 
בנכונות  זאת  יוכיח  הוא  מוחיטת.  יאיוהים  יהוכיח שאהבתו 
יהקריב את בנו יחיעו, אשר כי שנות חייו דברו דייו בעיפייה 

יהויעתו.

יועד  הוא  אם  אברהם,  את  "ינסות"  איוהים  עריך  מעוד 
את אשר ביבנו יותר מכפי שאנו דעמנו יועדים? הרמב"ם דונה 
יבני  נודע  הניסיון  יהוכחהו  נזקק  יא  אכן  שאיוהים  כך  די 
יהגיד  עריכות  היכן  דע  העורות,  יכי  מופת  יהדמיע  האעם — 

יראת האיוהים ואהבתו.1

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

אני־אתה.  שי  אישית  יחסים  מדרכת  זוהי  פרטיקוירית.  היא 
הֶאתי"  "השדיה שי  הזה  בניסיון  חווה  אברהם  קירקגור,  יעברי 
ימדן מטרה חשובה; הוא מוכן היה יתת יאהבת הא־י, ייחסי 
בין  הקושרים  האוניברסייים  הדקרונות  די  יגבור  האני־אתה, 

אעם יזויתו. 

הרב יוסף עב סויובייע'יק הסביר את הפרשייה יאור תפיסתו 
המוכרת, כי החיים העתיים הם עיאיקטיקה בין ניעחון ומפיה, 
והאעם־המעיית־המשרת.3  האעם־הבורא־האעון  ודנווה,  הער 
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 
דזים — אכייה,  יערים  ינו  העתיים בכייותם. בכי מקום שיש 
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 
יתורה",  פנים  היות ש"שבדים  אך  במסורת.  המרכזי  הזרם  את 
משום שאחע  זאת  דושה  אני  אחרת.  פרשנות  יהעיג  רועה  אני 
המבחנים יתקפותה שי פרשנות בתורה הוא מיעת התיישבותה 
דם שאר התורה, התנ"ך והיהעות בכיי. בקריאה המקובית יש 

ארבד בדיותו

מהתנ"ך ומדעויות חיעוניות אנו יועדים שהנכונות יהדיות 
עאעא יקרבן יא הייתה נעירה בדוים הדתיק. היא אפייו הייתה 
נכונות  זאת.  מואב דשה  כי מישד מיך  בתנ"ך מסופר  שכיחה. 
מן  שניים  ישראי.  שופטי  בין  נדרץ  הפחות  יפתח,  גייה  עומה 
הרשדים שבמיכי יהועה, אחז ומנשה, הנהיגו הקרבת ייעים וגונו 

פרשת
וירא

ידייוי נשמתו פינחס בן ידקב אשר אייז, דזריאי בן אריה יייב שרטר
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נגע  געוי מן התורה, ומספר בראשית בפרט, הוא כתב פוימוס 
השקפות אייייות בנות הזמן שבדיני התורה הן יא אנושיות ויא 
מוסריות. אחע המוסעות שספר בראשית מתנגע אייו הוא מוסע 
המשפחה שי הזמן ההוא — כפי שתואר ביעי פוסטי עה־קוינז' 
יארי  ביעי  שוב  הועג  והשנה   5,)1864( הקעומה'  'הדיר  בספר 

זיענטופ בספר 'המעאת הפרטו שורשי הייברייזם המדרבי'.6 

והעיוויייזעיות  הראשונות  הדרים  שי  עמיחתן  יפני 
המשפחה.  הייתה  והעתית  החברתית  היסוע  יחיעת  הראשונות, 
יעברי עה־קוינז', בימי קעם התקיימה זיקה פנימית בין שיושה 
עבריםו העת הביתית, המשפחה וזכות הקניין. יכי משפחה היו 
איים משיה, ביניהם רוחות האבות המתים. יהם הקריבה קרבנות, 
ומהם עיפתה יהגנה. סמכותו שי ראש המשפחה הייתה מוחיטת. 
חייהם ומותם שי אשתו וייעיו היו ביעיו. במות האב דברה סמכות 
זו תמיע ייעי הבן הבכור. אך דע אז, כי דוע האב חי, הבנים היו 
קניינו שי האב יותר משנחשבו בני אעם בזכות דעמם. דיקרון זה 
התקיים אפייו יאחר ימי התנ"ך, בעמות הכיי המשפטי הרומי 

ְטִרָיה ּפֹוֶטְסַטס" )הייעים הם רכוש האב(.  "ּפַ

התורה מתנגעת יכי רכיביה שי תפיסת הדוים הזו. כפי 
שעיינה האנתרופויוגית מארי עאגיס, אחע המאפיינים המעהימים 
ביותר שי התורה, די רקד תקופתה, הוא שאין בה שום קרבנות 

יאבות מתים.7 הערישה אי המתים אסורה באיסור מפורש.

המוקעמים  המקרא  שבסיפורי  הדובעה  גם  יעיון  ראויה 
הבכורות אינם יורשים את מקומו שי האבו ממשיכו שי אברהם 
אינו ישמדאי איא יעחק, ממשיכו שי יעחק אינו דשו איא ידקב, 
יורשי המנהיגות מבין בניו שי ידקב הם שבט יוי )כהונה( ושבט 

די כך. בקרתגו ובאתרים פניקיים אחרים יש דעויות ארכיאויוגית 
ישכיחותו שי הנוהגו דעמותיהם שי איפי ייעים קטנים. הקרבת 

ייעיו שי אעם הייתה פרקטיקה איייית.

התנ"ך מנאץ את הנוהג המבדית הזה. מיכה שואי שאיה 
את  ַחַטּ  — ִבְטִני  ִרי  ְפּ ִדי?  ְשׁ ִפּ די[  ]ככפרה  כֹוִרי  ְבּ ן  "ַהֶאֵתּ רטורית, 
י  ִכּ ָךו  ִמְמּ ּעֹוֵרׁש  ּוָמה ה'  ּטֹוב  ַמה  ָאָעם  ְיָך  יע  "ִהִגּ י?", ודונהו  ַנְפִשׁ
ט ְוַאֲהַבת ֶחֶסע ְוַהְעֵנַד ֶיֶכת ִדם ֱא־יֶֹהיָך" )מיכה ו,  ָפּ ִאם ֲדׂשֹות ִמְשׁ
ז-ח(. איך יכוי אברהם ישמש מופת יעורות אם העבר שהוא היה 

מוכן ידשותו הוא העבר שנאסר בחומרה די עאעאיו?

שאיה זו מתחעעת ינוכח בחירתו שי אברהם מיכתחייה 
יו ְלַמַען  י ְיַעְדִתּ יהיות אבי האומה ומופת יבניה. ה' אומר דייו, "ִכּ
ֶרְך ה' ַיֲדׂשֹות ְעָעָקה  ְמרּו ֶעּ יתֹו ַאֲחָריו ְוָשׁ ָניו ְוֶאת ֵבּ ה ֶאת ָבּ ר ְיַצֶוּ ֲאֶשׁ
ט" )בראשית יח, יט(. איך יכוי מי שנכון יהקריב את בנו  ָפּ ּוִמְשׁ
ישמש מופת יבניו? הרי ראוי היה יאברהם שיאמר יאיוהים "אם 
אותי יקרבן,  אוהב אותך, קח  אני  יך כמה  רועה שאוכיח  אתה 

יא את בני".

דיקרון  את  יעחות  דיינו  אעם,  כבני  ובדעם  כיהועים, 
השדיית הֶאתי שי קירקגור. רדיון זה נותן כרטיס חופשי יקנאי 
הגיונם שי האינקוויזיעיה  זהו  עת יבעד פשדים בשם איוהים. 
ושי המחביים המתאבעים. אין זה הגיונה שי היהעות בהבנתה 
הנכונה.4 איוהים איננו מבקש מאתנו יהשדות את האתיקה. אויי 
יא תמיע אנחנו מבינים את האתיקה מנקועה המבט שיו, אבי 
ט"  ָפּ ָרָכיו ִמְשׁ י ָכי ְעּ ֳדיֹו ִכּ ִמים ָפּ אנחנו מאמינים כי הוא "ַהּעּור ָתּ

)עברים יב, ע(.

כעי ידמוע די פשרה שי דקיעת יעחק דיינו יהבין שחיק 
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על הבעלות די בנו. הוא רעה יכונן דיקרון יסוע היכתי, דיקרון 
שיא ניתן יהיה יהתפשר דייוו שילדים אינם רכוש הוריהם.

מכאן יובן מעוד שיוש מבין ארבד האימהות היו דקרות והרו 
רק בזכות נס. התורה רועה שנעד שהייעים שנויעו יהן היו ייעיו 
שי ה', ויא תוער טבדי שי תהייך ביויוגי. יימים, כי בני ישראי 
"יֹא  בבחירתו שי משה,  הודבר  ה'. מסר עומה  בניו שי  ייקראו 
ָבִרים" כדעותו די דעמו )שמות ע, י(, יהיות נושא עברו שי  ִאיׁש ּעְ
הקב"ה. משה כבע הפה וכבע הישון נדשה עוברו שי איוהים כעי 
ששומדיו ייעדו שהמייים הקויחות מפיו אינן שיו, איא מאת ה'. 

די  בַסּפרה  התורה  נותנת  זו  יפרשנותנו  נאים  תימוכין 
אומרת,  היא  קין  את  יויעת  חוה  כאשר  הראשון.  האנושי  הייע 
"ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת ה'" )בראשית ע, א(. חוה ראתה את בנה כקניינה, 
שאמנם קנתה בדזרתו שי ה' — והנעיחה את תפיסתה זאת בשמו 
שי הייע. קין געי והיה ירועח הראשון. אם תערשו בדיות די 

ייעיכם, הייעים דיויים ימרוע באיימות. 

אם נכונים עבריהם שי פוסטי עה־קוינז' ויארי זיענטופ, 
עוד  כל  המאזניים.  כפות  די  כאן  נמעא  מאוע  יסועי  עבר־מה 
האמינו הורים שילדיהם הם רכושם, מושג האינדיבידואל לא 
היחיע  יא  המשפחה,  הייתה  היסוע  יחיעת  להיוולד.  היה  יכול 
כעמות  האינעיביעואי  הויעת  את  מייעגת  התורה  שבתוכה. 
המרכזית בחיים המוסריים. היות שייעים — כי הייעים בדוים — 
כבוע  פיקעון.  אם  כי  בדיּות  איננה  הורות  יאיוהים,  שייכים 
האעם חי גם די הייעים, וברגד שהם מגידים יגיי בשיות )די 
פי המסורתו 12 אעי בנות, 13 אעי בנים( הם נדשים פודיים־

מוסריים דעמאיים וחופשיים.8

הוא  ישראי  בני  שי  ומנהיגם  ראובן,  ויא שבט  )מיוכה(  יהועה 
משה ויא אחיו הבן הבכור אהרן.

הדיקרון המכוון את סיפור חייו שי יעחק מייעה ודע דקיעה 
הוא היפוכו של הרעיון שהילד הוא רכוש האב. ראשית, הויעתו 
שי יעחק בנס. שרה הרתה אחרי ביֹותה. מבחינה זו, סיפורו שי 
יעחק מקביי יסיפור הויעתו שי שמואי יחנה, שכמו שרה יא 
העייחה יהרות באופן טבדי. יאור הנס שבייעתו שמואי אמרה 
י  ַאְיִתּ ר ָשׁ ֵאָיִתי ֲאֶשׁ ן ה' ִיי ֶאת ְשׁ ֵתּ י, ַוִיּ ְיִתּ ָיּ ַדר ַהֶזּה ִהְתַפּ חנה, "ֶאי ַהַנּ
אּול  ר ָהָיה הּוא ָשׁ ִמים ֲאֶשׁ י ַהָיּ הּו ַלה' ָכּ ִאְלִתּ ֵמִדּמֹו. ְוַגם ָאנִֹכי ִהְשׁ
ַלה'" )שמואי־א' א, כז-כח(. איה הם פסוקי מפתח יהבנת המסר 
ַיח ָיְעָך ֶאי  ְשׁ השמימי יאברהם ביוקחו את המאכית ביעוו "ַאי ִתּ
ה  י ְיֵרא ֱא־יִֹהים ַאָתּ י ִכּ ה ָיַעְדִתּ י ַדָתּ ה, ִכּ ַדׂש יֹו ְמאּוָמּ ַדר ְוַאי ַתּ ַהַנּ
י" )בראשית כב, יב; המייים  ִנּ ְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ִמֶמּ ְכָתּ ֶאת ִבּ ְולֹא ָחַשׂ
טז(.  בפסוק  ומופידות  שבות  ְיִחיֶעָך"  ֶאת  ְנָך  ִבּ ֶאת  ְכָתּ  ָחַשׂ "ְויֹא 
שאית המבחן בניסיון יא הייתה אם אברהם יקריב את בנו, איא 

אם הוא ייתן אותו יה'. 

דיקרון זה נשנה בספר שמות. ראשית, הישרעותו שי משה 
התינוק היא מדין־נסית, שכן הוא נויע בדת שגזירת פרדה יהרוג 
את כי הבן היייוע יבני ישראי דמעה בתוקפה. שנית, בזמן מכת 
ֶטר  כֹור. ֶפּ ׁש ִיי ָכי ְבּ בכורות, כאשר בכוֵרי ישראי ניעיו בנס. "ַקֶעּ
ב(.  יג,  )שמות  הּוא"  ִלי  ֵהָמה,  ּוַבְבּ ָאָעם  ָבּ ָרֵאי,  ִיְשׂ ְבֵני  ִבּ ֶרֶחם  י  ָכּ
הבכורות הם שיודעו תחייה ידבוע את ה' ככוהנים, ורק בחטא 
הדגי הודבר יידוע זה יבני אהרן. זכר ייידוע מקורי זה, ימסירת 

הבכורות יה', נשאר דע היום במעוות פעיון הבן.

כאשר עיווה ה' את אברהם יהדיות את בנו ידויה הוא יא 
ערש קרבן אעם, איא עבר אחר יגמרי. הוא רעה שאברהם יוותר 
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היא  יכבוע"  הייע  "זכות  רדיון  דם  ביותר  המזוהה  מקרה שהעמות  זה  אין  אויי   .8
יאנוש קורע'אק, מקימו שי בית היתומים המפורסם בוורשה שנספה בטרביינקה 

דם חניכיו. 
במסתו "טוטם וטאבו" הוא טדן שתסביך אעיפוס יסועי גם בהתהוות העת.  .9

טדן  הוא  אעיפוס.  תסביך  את  כיעוד  תיאר  פרויע  זיגמונע 
שהדימות בין אבות ובנים, המועגם בטרגעיה 'המיך אעיפוס' מאת 
היהדות  האעם.9  זהותו שי  בדיעוב  יסוע  רכיב  הוא  אייסכייוס, 
יוצרת מרווח מוסרי בין אבות ובנים, ועל ידי כך מציעה למתח 
זה פתרון שאינו טרגי. אייו שאב פרויע את השראתו מהתורה 
האנושי  המעב  את  רואה  היה  אויי  היוונית,  מהמיתויוגיה  ויא 

בערך שיש בה יותר תקווה.

מעוד אם כן אמר איוהים יאברהם שידיה את בנו יעחק 
כי  שיבואו,  העורות  בכי  דוים,  באי  יכי  יהועיד  כעי  ידויה? 
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.

מורה נבוכים ג, כע.  .1
סרן קירקגור, חיל ורעדה: ליריקה דיאלקטית, מעניתו איי יוין, ירושיים, מאגנסו   .2

תשמ"ו.
יוסף עב היוי סויובייע'יק, "גאון ודנווה", בתוך ספרו דברי הגות והערכה, ירושייםו   .3
ההסתערות העיונית הדוימית, המחיקה יחינוך ויתרבות תורניים בגויה, תשמ"ב, 

דמ' 211–222.
זהו נושא רב היקף, שאני מקווה יהרחיב את הירידה יגביו בהזעמנות.   .4
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נהניתם?
רוצים לקבל את שיחותיו של הרב יונתן זקס

ישירות למייל שלכם?

לחצו להרשמה!
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