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עקדת יצחק: ויתור על בעלות
ֶאד  ְדָך  ְוֶדְך  ִיְלָחק,  ֶאת   , ָאַהְבָתּ ר  ֲאֶשׁ ְיִחיְלָך  ֶאת  ְנָך  ִבּ ֶאת  ָנא  "ַקח 
ר אַֹמר ֵאֶדיָך"  ם ְדתָֹדה ַתד ַאַחל ֶהָהִרים ֲאֶשׁ ה, ְוַהֲתֵדהּו ָשׁ ִרָיּ ֶאֶרץ ַהֹמּ
)בראשית כב, ב(. כך מתחיד אחל הסיפורים המפורסמים ביותר 

בתורה, שהוא גם אחל הבתייתיים ביותר מבחינה מוסרית.

אברהם  הזאת,  הפרשייה  שד  המקובדת  הקריאה  פי  תד 
זאת  יוכיח  הוא  מוחדטת.  דאדוהים  דהוכיח שאהבתו  התבקש 
בנכונות דהקריב את בנו יחילו, אשר כד שנות חייו תברו תדיו 

בליפייה דהודלתו.

יולת  הוא  אם  אברהם,  את  "דנסות"  אדוהים  לריך  מלות 
את אשר בדבנו יותר מכפי שאנו תלמנו יולתים? הרמב"ם תונה 
דבני  נותל  הניסיון  דהוכחהר  נזקק  דא  אכן  שאדוהים  כך  תד 
דהגית  לריכות  היכן  תל  הלורות,  דכד  מופת  דהתמיל  האלם — 

יראת האדוהים ואהבתו.1

תד תיקרון זה דא קמו מתרתרים רבים. ברור שדפנינו סיפור 
קירקגור  סרן  הפידוסוף  אדוהים.  אהבת  ותד  אדוהים  יראת  תד 
היא  טתן שם שהאתיקה  הוא  ורתלה'.2  'חיד  ספר,  כך  תד  כתב 
האד  אהבת  ואידו   — כדדיים  חוקים  תשויה  היא  אוניברסדית, 
אני־אתה.  שד  אישית  יחסים  מתרכת  זוהי  פרטיקודרית.  היא 

הֶאתי"  "השתיה שד  הזה  בניסיון  חווה  קירקגור, אברהם  דלברי 
דמתן מטרה חשובה; הוא מוכן היה דתת דאהבת הא־ד, דיחסי 
בין  הקושרים  האוניברסדיים  התקרונות  תד  דגבור  האני־אתה, 

אלם דזודתו. 

הרב יוסף לב סודוביל'יק הסביר את הפרשייה דאור תפיסתו 
המוכרת, כי החיים הלתיים הם ליאדקטיקה בין נילחון ומפדה, 
והאלם־המליית־המשרת.  האלם־הבורא־האלון  ותנווה,  הלר 
דפתמים אדוהים אומר דאלם דוותר לווקא תד מה שהוא רולה 
ביותר. 3 אנחנו לריכים דחוות מפדות, ודא רק נילחונות. תקלת 
ילחק דא הייתה אפוא אפיזולה חל־פתמית, אדא פרליגמה דחיים 
תזים — אכידה,  ילרים  דנו  הלתיים בכדדותם. בכד מקום שיש 
שתייה, יחסים גופניים — התורה מתמילה גבודות דסיפוק הילר. 
ולווקא משום שאנחנו גאים בתולמתה שד תבונתנו, התורה כודדת 

גם חוקים, מלוות שאינן מובנות בשכד.

אדו הן הקריאות המקובדות שד סיפור התקלה, והן מיילגות 
דתורה",  פנים  היות ש"שבתים  אך  במסורת.  המרכזי  הזרם  את 
משום שאחל  זאת  תושה  אני  אחרת.  פרשנות  דהליג  רולה  אני 
המבחנים דתקפותה שד פרשנות בתורה הוא מילת התיישבותה 
תם שאר התורה, התנ"ך והיהלות בכדד. בקריאה המקובדת יש 

ארבת בתיותר

מהתנ"ך ומתלויות חילוניות אנו יולתים שהנכונות דהתדות 
לאלא דקורבן דא הייתה נלירה בתודם התתיק. היא אפידו הייתה 
נכונות  זאת.  מואב תשה  כי מישת מדך  בתנ"ך מסופר  שכיחה. 
מן  שניים  ישראד.  שופטי  בין  נתרץ  הפחות  יפתח,  גידה  לומה 
הרשתים שבמדכי יהולה, אחז ומנשה, הנהיגו הקרבת ידלים וגונו 
תד כך. בקרתגו ובאתרים פניקיים אחרים יש תלויות ארכיאודוגית 

פרשת
וירא

דתידוי נשמתר פינחס בן יתקב אשר אייז, תזריאד בן אריה דייב שרטר
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השקפות אדידיות בנות הזמן שבתיני התורה הן דא אנושיות ודא 
מוסריות. אחל המוסלות שספר בראשית מתנגל אדיו הוא מוסל 
המשפחה שד הזמן ההוא — כפי שתואר בילי פוסטד לה־קודנז' 
בספרו משנת 1864 'התיר הקלומה',5 ודאחרונה הולג שוב בילי 
דארי זילנטופ בספר 'המלאת הפרטר שורשי הדיברדיזם המתרבי'.6 

והליווידיזליות  הראשונות  התרים  שד  למיחתן  דפני 
המשפחה.  הייתה  והלתית  החברתית  היסול  יחילת  הראשונות, 
דלברי לה־קודנז', בימי קלם התקיימה זיקה פנימית בין שדושה 
לבריםר הלת הביתית, המשפחה וזכות הקניין. דכד משפחה היו 
אדים משדה, ביניהם רוחות האבות המתים. דהם הקריבה קורבנות, 
ומהם ליפתה דהגנה. סמכותו שד ראש המשפחה הייתה מוחדטת. 
חייהם ומותם שד אשתו וידליו היו ביליו. במות האב תברה סמכות 
זו תמיל דילי הבן הבכור. אך תל אז, כד תול האב חי, הבנים היו 
קניינו שד האב יותר משנחשבו בני אלם בזכות תלמם. תיקרון זה 
התקיים אפידו דאחר ימי התנ"ך, בלמות הכדד המשפטי הרומי 

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

התורה מתנגלת דכד רכיביה שד תפיסת התודם הזו. כפי 
שליינה האנתרופודוגית מארי לאגדס, אחל המאפיינים המלהימים 
ביותר שד התורה, תד רקת תקופתה, הוא שאין בה שום קורבנות 

דאבות מתים.7 הלרישה אד המתים אסורה באיסור מפורש.

המוקלמים  המקרא  שבסיפורי  התובלה  גם  דליון  ראויה 
הבכורות אינם יורשים את מקומו שד האבר ממשיכו שד אברהם 
אינו ישמתאד אדא ילחק, ממשיכו שד ילחק אינו תשו אדא יתקב, 
יורשי המנהיגות מבין בניו שד יתקב הם שבט דוי )כהונה( ושבט 
הוא  ישראד  בני  שד  ומנהיגם  ראובן,  ודא שבט  )מדוכה(  יהולה 

משה ודא אחיו הבן הבכור אהרן.

דשכיחותו שד הנוהגר תלמותיהם שד אדפי ידלים קטנים. הקרבת 
ידליו שד אלם הייתה פרקטיקה אדידית.

התנ"ך מנאץ את הנוהג המבתית הזה. מיכה שואד שאדה 
את  ַחַטּ  — ִבְטִני  ִרי  ְפּ ִתי?  ְשׁ ִפּ תד[  ]ככפרה  כֹוִרי  ְבּ ן  "ַהֶאֵתּ רטורית, 
י  ִכּ ָךר  ִמְמּ ּלֹוֵרׁש  ּוָמה ה'  ּטֹוב  ַמה  ָאָלם  ְדָך  יל  "ִהִגּ י?", ותונהר  ַנְפִשׁ
ט ְוַאֲהַבת ֶחֶסל ְוַהְלֵנַת ֶדֶכת ִתם ֱא־דֶֹהיָך" )מיכה ו,  ָפּ ִאם ֲתׂשֹות ִמְשׁ
ז-ח(. איך יכוד אברהם דשמש מופת דלורות אם הלבר שהוא היה 

מוכן דתשותו הוא הלבר שנאסר בחומרה תד לאלאיו?

שאדה זו מתחללת דנוכח בחירתו שד אברהם מדכתחידה 
ה  ר ְיַצֶוּ יו ְלַמַען ֲאֶשׁ י ְיַלְתִתּ דשמש מופת כהורה. ה' אומר תדיו, "ִכּ
ט"  ָפּ ֶרְך ה' ַדֲתׂשֹות ְלָלָקה ּוִמְשׁ ְמרּו ֶלּ יתֹו ַאֲחָריו ְוָשׁ ָניו ְוֶאת ֵבּ ֶאת ָבּ
בנו דשמש  את  דהקריב  מי שנכון  יכוד  איך  יט(.  יח,  )בראשית 
מופת דבניו? הרי ראוי היה דאברהם שיאמר דאדוהים "אם אתה 
דא  דקורבן,  אותי  קח  אותך,  אוהב  אני  כמה  דך  שאוכיח  רולה 

את בני".

תיקרון  את  דלחות  תדינו  אלם,  כבני  ובתלם  כיהולים, 
השתיית הֶאתי שד קירקגור. רתיון זה נותן כרטיס חופשי דקנאי 
הגיונם שד האינקוויזיליה  זהו  לת דבלת פשתים בשם אדוהים. 
ושד המחבדים המתאבלים. אין זה הגיונה שד היהלות בהבנתה 
הנכונה.4 אדוהים איננו מבקש מאתנו דהשתות את האתיקה. אודי 
דא תמיל אנחנו מבינים את האתיקה מנקולה המבט שדו, אבד 
ט"  ָפּ ִמְשׁ ָרָכיו  ְלּ י ָכד  ִכּ ֳתדֹו  ָפּ ִמים  ָתּ אנחנו מאמינים שהוא "ַהּלּור 

)לברים דב, ל(.

כלי דתמול תד פשרה שד תקלת ילחק תדינו דהבין שחדק 
גלוד מן התורה, ומספר בראשית בפרט, הוא כתב פודמוס נגל 
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תקרות  היו  האימהות  ארבת  מבין  מלות שדוש  יובן  מכאן 
דהן  שנודלו  שהידלים  שנלת  רולה  התורה  נס.  בזכות  רק  והרו 
היו ידליו שד ה', ודא תולר טבתי שד תהדיך ביודוגי. דימים, כד 
בני ישראד ייקראו בניו שד ה'. מסר לומה הותבר בבחירתו שד 
י(, דהיות  ָבִרים" כתלותו תד תלמו )שמות ל,  ּלְ ִאיׁש  משה, "דֹא 
נושא לברו שד הקב"ה. משה כבל הפה וכבל הדשון נתשה לוברו 
שד אדוהים כלי ששומתיו יילתו שהמידים הקודחות מפיו אינן 

שדו, אדא מאת ה'. 

תד  בַסּפרה  התורה  נותנת  זו  דפרשנותנו  נאים  תימוכין 
אומרת,  היא  קין  את  יודלת  חוה  כאשר  בתודם.  הראשון  הידל 
"ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת ה'" )בראשית ל, א(. חוה ראתה את בנה כקניינה, 
שאמנם קנתה בתזרתו שד ה' — והנליחה את תפיסתה זאת בשמו 
שד הידל. קין גלד והיה דרולח הראשון. אם תלרשו בתדות תד 

ידליכם, הידלים תדודים דמרול באדימות. 

אם נכונים לבריהם שד פוסטד לה־קודנז' ודארי זילנטופ, 
עוד  כל  המאזניים.  כפות  תד  כאן  נמלא  מאול  יסולי  לבר־מה 
האמינו הורים שילדיהם הם רכושם, מושג האינדיבידואל לא 
היחיל  דא  המשפחה,  הייתה  היסול  יחילת  להיוולד.  היה  יכול 
כלמות  האינליבילואד  הודלת  את  מיילגת  התורה  שבתוכה. 
המרכזית בחיים המוסריים. היות שידלים — כד הידלים בתודם — 
כבול  פיקלון.  אם  כי  בתדּות  איננה  הורות  דאדוהים,  שייכים 
האלם חד גם תד הידלים, וברגת שהם מגיתים דגיד בשדות )תד 
פי המסורתר 12 אלד בנות, 13 אלד בנים( הם נתשים פותדים־

מוסריים תלמאיים וחופשיים.8

טתן  הוא  אליפוס.  תסביך  את  כילות  תיאר  פרויל  זיגמונל 
שהתימות בין אבות ובנים, המולגם בטרגליה 'המדך אליפוס' מאת 

5

ותל  מדילה  ילחק  שד  חייו  סיפור  את  המכוון  התיקרון 
תקלה הוא היפוכו של הרעיון שהילד הוא רכוש האב. ראשית, 
זו,  ילחק בנס. שרה הרתה אחרי בדֹותה. מבחינה  הודלתו שד 
דחנה,  שמואד  שד  הודלתו  דסיפור  מקביד  ילחק  שד  סיפורו 
שכמו שרה דא הלדיחה דהרות באופן טבתי. דאור הנס שבדילתו 
ִדי  ה'  ן  ֵתּ ַוִיּ י,  ְדִתּ ָדּ ִהְתַפּ ַהֶזּה  ַתר  ַהַנּ "ֶאד  שד שמואד אמרה חנה, 
ד  ָכּ ַלה'  הּו  ִאְלִתּ ִהְשׁ ָאֹנִכי  ְוַגם  ֵמִתּמֹו.  י  ַאְדִתּ ָשׁ ר  ֲאֶשׁ ֵאָדִתי  ְשׁ ֶאת 
אּול ַלה'" )שמואד-א' א, כז-כח(. אדה  ר ָהָיה הּוא ָשׁ ִמים ֲאֶשׁ ַהָיּ
הם פסוקי מפתח דהבנת המסר השמימי דאברהם בדוקחו את 
ה,  ַתׂש דֹו ְמאּוָמּ ַתר ְוַאד ַתּ ַדח ָיְלָך ֶאד ַהַנּ ְשׁ המאכדת בילור "ַאד ִתּ
ֶאת  ְנָך  ִבּ ֶאת  ְכָתּ  ָחַשׂ ְוֹלא  ה  ַאָתּ ֱא־דִֹהים  ְיֵרא  י  ִכּ י  ָיַלְתִתּ ה  ַתָתּ י  ִכּ
ְנָך  ִבּ ֶאת  ְכָתּ  ָחַשׂ "ְוֹדא  יב; המידים  )בראשית כב,  י"  ִנּ ִמֶמּ ְיִחיְדָך 
ֶאת ְיִחיֶלָך" שבות ומופיתות בפסוק טז(. שאדת המבחן בניסיון 
 דא הייתה אם אברהם יקריב את בנו, אדא אם הוא ייתן אותו 

דה'. 

תיקרון זה נשנה בספר שמות. ראשית, הישרלותו שד משה 
התינוק היא מתין־ניסית, שכן הוא נודל בתת שגזירת פרתה דהרוג 
את כד הבן היידול דבני ישראד תמלה בתוקפה. שנית, בזמן מכת 
ֶטר  כֹור. ֶפּ ׁש ִדי ָכד ְבּ בכורות, כאשר בכוֵרי ישראד נילדו בנס. "ַקֶלּ
ב(.  יג,  )שמות  הּוא"  ִלי  ֵהָמה,  ּוַבְבּ ָאָלם  ָבּ ָרֵאד,  ִיְשׂ ְבֵני  ִבּ ֶרֶחם  ד  ָכּ
הבכורות הם שיותלו תחידה דתבול את ה' ככוהנים, ורק בחטא 
התגד הותבר ייתול זה דבני אהרן. זכר דייתול מקורי זה, דמסירת 

הבכורות דה', נשאר תל היום במלוות פליון הבן.

כאשר ליווה ה' את אברהם דהתדות את בנו דתודה הוא דא 
לרש קורבן אלם, אדא לבר אחר דגמרי. הוא רלה שאברהם יוותר 
על הבעלות תד בנו. הוא רלה דכונן תיקרון יסול הדכתי, תיקרון 

שדא ניתן יהיה דהתפשר תדיור שילדים אינם רכוש הוריהם.
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שאדות דשודחן השבת

איזו לידמה מוסרית מליג בפנינו סיפור תקלת ילחק? 	 
התוכדו דהתדות טתנות דטובת שני הלללים?

מבין ארבת הבתיות בקריאה הרגידה שד סיפור התקלה, 	 
החמורה  דלתתכם  היא  איזו  זה,  במאמר  שהולגו 

ביותר?
כילל משפית הרתיון שידלים אינם רכוש הוריהם תד 	 

הליפיות שד התורה מהורים דידלים?

היהדות  האלם.9  זהותו שד  בתילוב  יסול  רכיב  הוא  אייסכידוס, 
יוצרת מרווח מוסרי בין אבות ובנים, ועל ידי כך מציעה למתח 
זה פתרון שאינו טרגי. אידו שאב פרויל את השראתו מהתורה 
האנושי  המלב  את  רואה  היה  אודי  היוונית,  מהמיתודוגיה  ודא 

בלרך שיש בה יותר תקווה.

מלות אם כן אמר אדוהים דאברהם שיתדה את בנו ילחק 
כי  שיבואו,  הלורות  בכד  תודם,  באי  דכד  דהולית  כלי  דתודה? 
היהולים מתתבים את הקרבת הידלים דא מפני שאין דהם אומץ 
דבלתה. הנה, דאברהם היה האומץ. היהולים אינם מקריבים את 
ידליהם כי ה' הוא אדוהי החיים, דא אדוהי המוות. ביהלות המוות 
אינו קלוש. חוקי הטהרה וטקס הפרה האלומה מוכיחים שההפך 

הוא הנכוןר המוות מטמא.

התורה היא, אם כן, מהפכנית דא רק ביחסה דחברה, אדא 
גם בתמלתה כדפי המשפחה. כמובן, מהפכת התורה דא הושדמה 
בתקופת המקרא. התבלות תליין דא בוטדה. זכויות האישה תליין 
דא מומשו במדואן. אבד הודלת האינליבילואד — ההכרה בכד 
פרט כפותד־מוסרי בזכות תלמו — הייתה מן המהפכות המוסריות 

הגלודות בהיסטוריה.

1  מורה נבוכים ג, כל.
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