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לאחרונה טען החוקר הבריטי ריצ'רד דוקינס בספרו "יש א-לוהים? האשליה הגדולה של הדת" כי "סיפור
עקדת יצחק הוא סיפור מביש ,שהוא דוגמה להתעללות בילד חסר ישע ותוקפנות אלימה במערכת יחסים של
כוחות בלתי שווים" 2.דברים אלה קשים ומנוגדים למקורותינו המפליגים בשבח אברהם .האם ניתן לפרש את
הכתובים אחרת? סוגיית הבחירה החופשית כוללת צרור בעיות שלהן קשר הדוק לאמונה ולסתירה לכאורה
בין אדנות הא-ל וטיב הרצון החופשי של מאמיניו ,ולשאלת היסוד כיצד חופש בחירה עולה בקנה אחד עם
ציות מוחלט לרצון שאינו שלך .על פי המקרא האדם בוחר את אלוקיו 3,ופרשת העקדה מציפה את השאלה:
כיצד ינהג מי שאלוקיו מצווה עליו לעשות מעשה ,המנוגד להנחות שהביאוהו לבחור בו?
בשלוש הפרשות הקודמות הקנה הכתוב לאירועים משמעות מוסרית ,המבוססת על הבחנה בין טוב ורע,
שכר ועונש .עושי הרע נענשו ועושי הטוב זכו לשכר .מהלוגיקה הזו עולה זיקה מובהקת בין מוות ועונש,
חיים ושכר .אברהם מתגלה במלוא עוצמתו המוסרית בתפילתו על סדום ,ועמדתו באה לידי ביטוי בשתי
ָארץ ֹלא ַיעֲשֶּ ה ִּמ ְשפָ ט?" .בדבריו צפּונה ההנחה ,שגם
השאלות" :הַ ַאף תִּ סְ פֶּ ה צַ ִּדיק עִּ םָ -רשָ ע"? ו" ֲהשֹׁפֵ ט כָל-הָ ֶּ
הא-ל כפוף לכללי הצדק שקבע .כפי שאינו רשאי ליטול נפש צדיק בעוון רשע ,כך אינו רשאי להורות לאדם
ליטול חיים של אחר שלא חטא .בניגוד למקרה של סדום שבו אברהם מסנגר מתדיין ,מתמקח ומוכיח בלהט,
כאן הוא נאלם ,והיאלמותו אינה מובנת שהרי הצו מקפל עוולה נוראה .יתר על כן ,דברי ה' לאברהם עומדים
בניגוד קוטבי לבניין המוסרי שנבנה עד כה ,לפיו מות אדם טרם זמנו הוא תוצאה של פשע אנושי (כמו רצח
הבל) או עונש אלוקי (המבול וסדום) .חז"ל קובלים על שאברהם לא חמל על בנו אהובו ,אך קיים קושי
בחוסר ההלימה בהתנהלותו ,ועיקר הקושי אינו בו אלא בעוולה המוסרית ובאכזריות הכרוכות בצו הא-ל.
סיפור העקדה תובע מענה לשני הקשיים :לצו ה' ולשתיקת אברהם .על פי הפרשנות המקובלת ,הניסיון
נועד לגלות האם יציית אברהם לצו להקריב את בנו ,אלא שהבנת הניסיון באופן זה ,סותרת את התכונות
המיוחסות לה' במקרא ואת תפיסתו כא-ל כל יודע .ועוד ,בפרשת אברהם ומלך גרר נאמר כבר שאברהם מחלק
את העולם בין מקום שיש בו "י ְִּרַאת אֹ-להִּ ים" ומקום שהוויה זו אינה מצויה בו; בין אנשים יראי אלוקים ובין
שאינם כאלה 4.ובהיותו ירא אלוקים מה הטעם לנסותו במידה שניחן בה ולבחון את יראתו? אז במה נוסה
אברהם בדיוק?
*

ד"ר דן אלבו הוא היסטוריון ,משורר וחוקר תרבות .לאחרונה התפרסם ספרו "שירת מרים" ,על שירת מירי בן שמחון.
המאמר מוקדש לע"נ אמי מורתי ,אשת החסד מרת ֹׁזהַ ר בת כה"ר עמרם אלבו ושמחה לבית ביבאס .נלב"ע ה' אב התשע"א.
Richard Dawkins, The God delusion, Boston 2008. 1
 2דברים הקרובים ברוחם לביקורת שנמתחה על אברהם במדרשי חז"ל .באחד מהם כתוב" :לעתיד לבא ישגר הקב"ה את
אברהם לפייס את ישראל עמו ,ואומר להם :בתי קבלי פיוסין מלפני המקום ,אומרת לו :ממך אקבל פיוסין ,שלא חסכת על
בנך יחידך!? (ספרי דאגדתא על אסתר  -מדרש פנים אחרים [בובר] ,נוסח א פרשה א).
 3עיינו בבראשית כח:כ-כא.
 4בפרשת אברהם ומלך גרר הונחו שני מפתחות להבנת פרשת העקדה .המפתח הראשון מצוי בדבר ה' הקובע שאברהם הוא
נביא .תיאור מפתיע ,כי בשום מקום לפני כן לא מצאנו שאברהם חזה את הנולד או התנבא" .וְ עַ תָ ה ,הָ שֵ ב אֵ שֶּ ת-הָ אִּ יש כִּ י-נָבִּ יא
הּוא ,וְ יִּתְ ַפלֵל בַ עַ ְדָך ,וֶּחְ יֵה " (בר' כ:ז) .הוא גם בעל סגולת תפילה שבכוחה להעניק חיים .אלו שתי סגולות בעלות קשר
אימננטי לפרשת העקדה .המפתח השני מצוי בהסברו של אברהם לשאלת אבימלךַ " :ויֹׁאמֶּ ר אֲבִּ ימֶּ לְֶּך אֶּ לַ-אבְ ָרהָ ם :מָ ה ָראִּ יתָ ,
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"וַ יֹׁאמֶּ ר אֵ לָיוַ ,אבְ ָרהָ ם וַ יֹׁאמֶּ ר הִּ ֵננִּי .וַ יֹׁאמֶּ ר קַ ח-נָא אֶּ ת-בִּ נְָך אֶּ ת-י ְִּח ְידָך אֲשֶּ רָ-אהַ בְ תָ  ,אֶּ ת-יִּצְ חָ ק ,וְ לְֶּך-לְ ָך אֶּ ל-
מֹׁריָה .וְ הַ ֲעלֵהּו שָ ם לְ עֹׁ לָה עַ ל ַאחַ ד הֶּ הָ ִּרים אֲשֶּ ר אֹׁמַ ר אֵ לֶּיָך" .הבקשה נחלקת לשניים :ללכת למקום
אֶּ ֶּרץ הַ ִּ
מסוים ומוגדר ,ולהעלות את יצחק לעולה .הניסיון שבו הועמד אברהם נחלק אף הוא במקביל לשניים:
הראשון  -האם יהין ללכת עד ההר שעליו יצביע ה' למרות הבקשה להעלות את בנו לעולה .השני  -עד איזה
גבול ירחיק לכת בצייתנותו ומאיזה שלב יתמה ויגלה ספקנות לגבי צדקת הצו .זהו טיב המבחן וכך מוצע
להבין את פרשת העקדה :שני מבחנים לפנינו :הא-ל מבקש לבחון האם יהין אברהם לסרב לפשע ששידלו
לבצע ,ומבחינתו של אברהם  -היש טעם להמשיך לדבוק בא-ל המורה לו להעלות את בנו לעולה ,כאחרון
האלים הפאגאניים.
הא-ל הציב בפני אברהם שתי דילמות :בחירה בין ציות ובין סירוב מכאן ובחירה בין טוב ובין רע מכאן.
ואולם ה' לא הקל עליו ,שכן הציב בפניו דילמה צולבת :בחירה בציות > מובילה לבחירה ברע ,ואילו בחירה
בסירוב > מובילה לבחירה בטוב .ניסיון העקדה בא אם כן לבחון האם יסרב אברהם לתביעת ה' ויבחר בחיי
בנו או יציית ויעלה את בנו לקורבן.
נראה עם שמיעת דבר ה' ,אברהם מקבל החלטה שלא לציית לו .הוא מספר ליצחק בגילוי לב את דבר ה'
5
אליו ויחד הם יוצאים למסע .כשאברהם אומרְ " :שבּוָ -לכֶּם פֹׁ ה עִּ ם-הַ חֲמוֹׁר ,וַ ֲאנִּי וְ הַ נַעַ ר ,נֵלְ כָה עַ ד-כֹׁ ה,
וְ נ ְִּשתַ חֲוֶּ ה ,וְ נָשּובָ ה ֲאלֵיכֶּם" (כב:ה) ,הוא יודע את סוף הסיפור בטרם סיומו .יתר על כן ,לשאלת יצחק" :וְ אַ יֵה
הַ שֶּ ה לְ עֹׁ לָה"? עונה אברהם" :אֹ-להִּ ים י ְִּראֶּ ה-ל ֹׁו הַ שֶּ ה לְ עֹׁ לָה ,בְ נִּי"; מדהים! ממש כפי שזמן קצר אחר כך ,אכן
קורה במציאות .הכיצד? לא ניתן להסביר ראיית עתיד מדויקת זו של אברהם בלא להתייחס להיותו נביא ,וגם
כי אין בדעתו לשחוט את בנו 6.משאלתו של יצחק ברי גם שלא חשב בשום שלב שהוא מועמד להישחט,
7
ומתוך היכרותו עם אביו לא הייתה לו סיבה לפקפק בכנות דבריו.
על רקע פירוט הציוד שהוזכר בהכנות למסע ,מוזר שלא נזכר חֶּ בֶּ ל ,שכן כיצד ניתן לעקוד אדם או בעל-
חיים ללא חבל? "עקדה" משמעה מבחינה מעשית ומילונית כאחת ,כבילה של ידיים ורגליים ,ולגבי בעל-חיים
משמעה קשירת רגליו הקדמיות אל האחוריות .ברי שאין עֲקֵ ָדה בלא ע ֲִּקי ָדה ואין ע ֲִּקי ָדה בלא חבל .חסרון
החבל במפרט הציוד הוא בבחינת הנוקר החסר באקדח היורה בסצנת-רצח בתיאטרון .הפריט החסר צופן את
עמדתו המוסרית והאמונית של אברהם ביחס לבקשה להעלות את בנו לעולה .אברהם אינו מצטייד בחבל
בתחילה כי אין בדעתו לעקוד את בנו בהמשך.
"וַ יֵלְ כּו ְשנֵיהֶּ ם י ְַח ָדו ,וַ ָיבֹׁאּו אֶּ ל-הַ מָ קוֹׁם אֲשֶּ ר ָאמַ ר-ל ֹׁו הָ אֹ-להִּ ים" .יַחְ ָדו להדגיש שהלכו מתוך ידיעה
משותפת של תכלית המעשה שבו הם נוטלים חלק .התיאור מצביע על התנהלות רגועה ,קואופרטיבית
ותכליתית כמצופה משני אנשים שמוציאים לפועל תכנית מוסכמת הידועה לפרטיה היטב .יצחק נוהג כאותו
שחקן במחזה שבו מתרחשת סצנה של רצח באקדח נטול נוקר .הוא יודע שבסיום ההשתחוויה ישוב עם אביו
לנערים .ואברהם ,הוא מעוניין לדעת האם הא-ל שנגלה אליו בחרן תובע קורבנות אדם כשאר האלים ,אם לאו.
"וַ ַיעֲקֹׁ ד אֶּ ת-יִּצְ חָ ק בְ נ ֹׁו"; בהעדר חבל אפשר לפרש :הניחו על המזבח כמי שידיו ורגליו עקודות .מנקודת
ראותם השאלה הייתה עד איזה שלב ימשיכו במיצג האלילי כדי לעמוד על כוונת ה' .ואכן ,מלאך ה' מופיע
לפני הנפת המאכלת" :וַיִּ ְק ָרא אֵ לָיו מַ לְ אַ ְך ה' ִּמן-הַ שָ מַ יִּם ,וַ יֹׁאמֶּ רַ ,אבְ ָרהָ ם ַאבְ ָרהָ ם ...וַ יֹׁאמֶּ רַ ,אל-תִּ ְשלַח י ְָדָך...
וְ ַאל-תַ עַ ש ל ֹׁו ְמאּומָ ה .כִּ י עַ תָ ה י ַָדעְ תִּ י ,כִּ י-י ְֵרא אֹ-להִּ ים אַ תָ ה ,וְ ֹלא חָ שַ כְ תָ אֶּ ת-בִּ נְָך אֶּ ת-י ְִּח ְידָךִּ ,ממֶּ נִּי" (יא-יב) .ה'
אומר לאברהם כדברים האלה :לאור העובדה שלא ויתרת על בנך יחידך למעני ,כמעשי הכנענים המעלים את
בכוריהם לעולה ,לפיכך" :י ַָדעְ תִּ י ,כִּ י-י ְֵרא אֹ-להִּ ים אַ תָ ה"" .ולא חשכת" משמעו :לא גרמת לכיליונו" .חשכת"
לשון חושך פחם ואפר (מהר"ל" ,דרך חיים" ,עמ' קמ"ד) ומשמעו :לא שרפת את בנך למעני.
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כִּ י עָ ִּשיתָ אֶּ ת-הַ ָדבָ ר הַ זֶּה? תשובת אברהם" :כִּ י ָאמַ ְרתִּ י רַ ק אֵ ין-י ְִּרַאת אֹ-להִּ ים ,בַ מָ קוֹׁם הַ זֶּה" (שם) .תשובה זו מטיבה לשקף את
הרוח האמונית המוליכה את אברהם.
"עד כה" הנו ביטוי נדיר במקרא ומובן על פי האמור כאן ובמל"א י:מהַ " :ויְהִּ י עַ ד-כֹׁ ה וְ עַ ד-כֹׁ ה ,וְ הַ שָ מַ יִּם הִּ תְ קַ ְדרּו עָ בִּ ים וְ רּוחַ ".
זהו ביטוי המתייחס לממד הזמן ומובנו :בינתיים ,בתוך רגעים אחדים או לרגע קט .ברי שאם היה בכוונתו לשחוט את בנו ,מן
הסתם לא היה משתמש בלשון "עד כה" ,שהרי טקס העלאת אדם חי לקורבן עולה אינו מסתכם ברגע ואף לא במספר רגעים.
כבר קודם ,בפרשת אברהם ומלך גרר (בר' כ:ז) ,קָ שַ ר הכתוב את אברהם לנביאּות ,תפילה וחיים ,כשלב נוסף בבניין תכניה של
האמ ונה המונותיאיסטית ואפיון עולמו הרוחני של אבי המונותיאיזם .לא בכדי דובר על נביאּות תפילה וחיים ,כי תפילה
וחיים הם אנטי-תזה לקורבנות ומוות.
אם לא נקבל את דברי אברהם כפשוטם ,יוצא שהוליך שולל ושיקר לשלושתם .ולא רק זאת ,במידה והיה שב ללא יצחק ,היה
נאלץ לאחר מעשה לספר את האמת (שהעלהו לעולה) או להוסיף עוד שקר כדי לתרץ את העלמות בנו.
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אישיותו המוסרית הלוהטת של אברהם ונביאותו ,אמירתו המפורשת שישוב עם יצחק לאחר
ההשתחוויה 8והעדר החבל ,מהווים אדנים מוצקים לפרשנות המוצעת כאן ,לפיה אברהם אינו מוצג כמי
שנעתר לשחוט את בנו וגם לא כמי שמשקר ומוליך שולל את בנו.
אברהם נבחן בטיב אמונתו ולא בחוסן אמונתו ,שהרי גם אדם פגאני השוחט את בנו בכורו עושה את
מעשהו מתוך אמונה ולהט דתי .זו ליבת הפרובלמאטיקה ביחסי שליט ונשלט ,בין אדנות הַ ְמצַ ּוֶּ ה וטיב הרצון
החופשי של הַ ְמצֻּוֶּ ה .מהותה הסמכותית של הדת מכילה פרובלמאטיות לא מבוטלת" :אמונה עיוורת" ו"ציות
עיוור" יכולים חיש קל להוביל ל"עיוורון מוסרי" ולהיות בנסיבות מסוימות גם הדרך הקצרה ביותר אל
המעשים הנפשעים ביותר .פרשת העקדה מציפה היבט זה במהותה של האמונה ותוחמת את יחסי הכפיפות
בין הַ ְמצַ ּוֶּ ה וְ הַ ְמצֻּוֶּ ה .המאמין נתבע לציית ובה בעת לבחור .מצד אחד ,ציות משמעותו אִּ יּון הרצון החופשי,
מצד שני ,אמונה נטולת חופש בחירה ,מאיינת את מושג הטוב והרע .הדיאלקטיקה בין יראה ובחירה בפרשה
באה לידי ביטוי במעשי אברהם .שלושה ימים הוא הולך עם בנו כדי להיווכח אם ה' יראה לו שה לעולה .דברי
המלאך והופעת האיל מוכיחים לאברהם שהא-ל לא רצה מלכתחילה שייטול את חיי בנו.
פרשת העקדה מהוה נקודת ציון תיאולוגית ומוסרית באפיון דת הייחוד ,כדת השוללת קורבנות אדם .על
פיה ,התבונה ועמה הבחירה החופשית אינן ניטלות מהאדם המאמין .זהו לקחה של פרשת העקדה.
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אלא אם כן יטען הטוען שאברהם שיקר בכוונת מכוון במטרה להערים על יצחק והנערים.

