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העקדה- שאלות של מוסר, פילוסופיה והקרבה
שי פינקשלטיין
רב קהילת ניצנים

הקרבה-לא שהידים
הרב יהודה עמיטל (שעור לפרשת וירא, ישיבת אור עציון)

במדרשים השונים מופיעים תיאורים ארוכים ומפורטים של שלושת הימים שלפני העקידה, שבהם 
צעדו אברהם ויצחק בצוותא לעבר הר המוריה. שנים רבות חיפשתי, אך בעשרות המדרשים המנסים 

לתאר את שיחת האב עם בנו המובל לטבח - אין ולו מדרש אחד המספר שהם דיברו אודות גן העדן 
המצפה ליצחק. לכאורה, עובדה זו תמוהה: מתבקש היה לספר שאברהם הרגיע את בנו ואמר לו 

שהוא עתיד להגיע לגן עדן לאחר עקידתו. ובכל זאת, אין אף מדרש הטוען כך. גילוי מפתיע זה מעמיד 
אותנו על ההבדל הקוטבי שבין מסירות נפשם של אברהם ויצחק בשעת העקידה, לבין מסירות נפשם 

של בני ישמעאל בימינו. אברהם הלך לעקוד את בנו למען ייחוד ה' בלבד. מעולם לא עלה על לבו
שהעקידה היא לטובת יצחק, כדי שיזכה להגיע לגן העדן, והוא לא שגה באשליות אודות החוויות 

והתענוגות המצפים לבנו לאחר שחיטתו. אדם מישראל אינו רוצה למות כדי להגיע לעולם הבא, אך 
מוכן למסור את נפשו למען קונו, בלי לקוות לחיים טובים יותר בעולם האמת.

זהו ההבדל היסודי שבין מקדשי השם בכל הדורות, הצועדים בעקבות אברהם ויצחק, לבין השאהידים 
המוסלמים דהיום. אף כי המוסלמים נמנים על "קהל המייחדים", כדברי הרמב"ם, הם חיללו את מושג 

קידוש השם, ובכך הוציאו עצמם מקהל המוסרים עצמם על קדושת השם. רק אנו, בני אברהם, יצחק 
ויעקב, מוסרים את נפשנו למען קידוש שמו הגדול ולא למען טובתנו שלנו. 

העקדה-כיוצרת זהות עברית המנוגדת לתאולוגיה נוצרית
הרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו) סדר מדרש התולדות עמוד -155-151

״הטענה של ישמעאל לכאורה חזקה ביותר:לי עומדת הזכות של ההצטרפות, זו גם הטענה של 
הנוצרים. הם החליטו להידבק במסר שהביא התנ״ך לעולם. הם טוענים שלהם עומדת הזכות ולא לנו 

היהודים אשר נולדנו כיהודים. הם הצטרפו כמבוגרים כפי שהם רגילים לומר בהיותם מודעים 
למעשים שלהם…מהו יסוד הויכוח בין ישמעאל ויצחק וגם הויכוח בינינו ובין הנוצרים בין היתר? 

היסוד הוא חשיבות היסוד הזהותי,האנתרפולוגי לעומת חשיבות המעשה בבחירתו של רבונו של עולם. 
האם בחירת אברהם ויצחק ולאחר מכן בחירת עם ישראל נובעת מהמעשים של האבות או של בנ״י 

בזמן יציאת מצרים, או קודם כל מעצם היותם עברים. התשובה של התורה מהותית ביותר. הבחירה 
של אברהם מאור כשדים מבוססת קודם על על היותו עברי, לא סתם עברי אלא עברי בעל מדות…אי 

אפשר לנסות את אברהם במדתו כל עוד יצחק אינו מוכן להתנסות בזהותו…אבל כניסיון במציאות לא 
קרה דבר איש לא נהרג, לומר שבמציאות זה קרה זה לספר מיתוס, מיתוס מן הסוג הגרוע ביותר, 
מיתוס המקדש את האלימות. אנחנו מאמינים באל שמונע, שאוסר אותה אלימות. איך אדם יכול 

לחשוב שאלימות מסוג זה היא היא הקודש? התודעה העברית סולדת מתפיסה זו היא מסתייגת מכל 
הייסורים מלכתחילה. הקב״ה אינו איזה אל אכזר הרוצה להטיל ייסורים על האדם״. הוא אינו רוצה 

במות הבן כדי לגאול את העולם. הוא רוצה בהצלחת בריאתו. אם באים ייסורים על האדם בדיעבד אנו 
נקבל אותם ואנחנו ננסה לעדן אותם אבל זה רק בדיעבד. הוא יתברך לא ברא עולם כדי שאנחנו נסבול 

-זו דתיות מזויפת״

העקדה- במבחן המוסר-עמנואל קאנט, קירקגור והרב סלוביציק
שאם מדמים משהו כמצווה מא-לוהים בהופעה בלתי אמצעית שלו, והוא נוגד דווקא למוסריות, עם כל מראית העין של 

נס אלוהי אי אפשר בכל זאת שהיה כזה (למשל כאשר מצטווה אב שעליו להמית את בנו, שהוא, ככל שהאב יודע, חף 
מכל פשע)" 
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   Kant (1724–1804)
  “But in some cases man can be sure that the voice he hears is not God’s; for if the voice

 commands him to do something contrary to the moral law, then no matter how majestic the
 apparition may be, and no matter how it may seem to surpass the whole of nature, he must

 consider it an illusion. We can use, as an example, the myth of the sacrifice that Abraham was
 going to make by butchering and burning his only son at God’s command (the poor child,

 without knowing it, even brought the wood for the fire). Abraham should have replied to this
 supposedly divine voice: ‘That I ought not to kill my good son is quite certain. But that you, this

  apparition, are God— of that I am not certain, and never can be, not even if this voice rings down
 ’.to me from (visible) heaven

קירקגור חיל ורעדה 
"מנקודת ראות מוסרית אברהם ביקש לרצוח את יצחק. מנקודת ראות דתית הוא ביקש להקריב את יצחק" 

"כדי שתהיה משמעות לקרבנו של אברהם, כדי שיהא קרבנו קרבן, עליו לאהוב את יצחק בכל נפשו ומאודו. באהבה 
עצומה מכל אהבה, כי אכן, זו אהבתו ליצחק, העומדת בניגוד פאראדוכסאלי לאהבתו את א-ֹלהים, הופכת את מעשהו 

לקרבן"   (חיל ורעדה עמ' 80). 

R. Soloveitchik The Rav: The World of Rabbi Joseph B. Soloveitchik, Vol. 1, p. 62. 
 I remember that once I was studying Talmud with my father. I asked him why the Talmud did not

 resolve the problem under discussion in so many cases. Instead the Talmud con- cludes with the
 phrase teiku [‘stalemate’]. Why was no conclusion reached by the Talmudic sages? My father

 explained to me that a Jew must apprehend that he cannot understand and comprehend
 everything. ... In matters of faith, teiku will also be encountered. The greatness of Abraham, our

 forefather, was that he knew how to say ‘Here I am’ (Gen. 22:1) even though he did not
 understand the request that God made of him. The basis of faith is teiku. If a Jew does not master

 .the concept of teiku, then he cannot be a true believer

R. Soloveitchik Redemption, Prayer and Talmud Torah,” Tradition, Vol. 17, No. 2, p.71 
  man belongs, not to himself, but that God claims man, and that His claim to man is not partial 

 but total. God the Almighty, some- times wills man to place himself, like Isaac of old, on the
 altar, to light the fire and to be consumed as a burnt offering. Does not the story of the akeida tell

 us about the great, awesome drama of man giving himself away to God? Of course Judaism is
 vehemently op- posed to human sacrifice. The Bible speaks with indignation and dis- dain of

 child sacrifice; physical human sacrifice was declared abominable. Yet the idea that man belongs
 to God without qualification, and that God from time to time makes a demand upon man to
 return what is God’s to God, is an important principle in Judaism... God claimed Isaac and

 Abraham gave Isaac away... God’s ownership rights are absolute over everything He owns. The
 call: “Take thy son, thy only son, whom you love so much ... and bring him as a burnt offering”

 is addressed to all men
הרב סלוביציק

"האדם הוא רכושו של בורא עולם. כל כולו, עצמו ובשרו, מחשבותיו ומעשיו, הישגיו וקנייניו, אשתו 
וילדיו, ביתו וחפציו - כל אלה אינם שייכים לאדם, אלא ליוצר האדם, לה' ברוך הוא"   (על התשובה 

עמ' 166).
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"אין לאברהם כל זכות על יצחק בנו, אין לו כל זכות ל'נחת' מיוצא חלציו. הבן אינו 'שייך' לו ואין כאן 
כל מקום לויכוחים..."   (על התשובה עמ' 167

העקדה כמסר לעולם הדתי
שד"ל אומר (בראשית כ"ב, א):

"הנה ראה ה' כי העדר הקרבנות ההם יהיה נחשב לגנות ומום גדול לתורתו ולמחזיקים בה, כי יאמרו 
הגויים לישראל: איה אהבתכם לאלוהיכם?... לפיכך הקדים וניסה את אברהם... למען יכירו וידעו גם 

ישראל וגם האומות כי עבדי ה' הנאמנים לו, לא יכבד עליהם לעשות גם זה וגם יותר מזה... אם היה ה' 
שואל מעמם לעשותו, אלא שא-להי אמת לא יחפוץ בקרבנות כאלה ותעב יתעבם”.

העקדה-המסר בירידה מן ההר. 
רש"ר הירש בראשית פרק כב פסוק יט

לעיל נאמר "שבו לכם פה עם החמור" (פסוק ה), והיה זה בשעה שאברהם עם יצחק נפרד מנעריו 
לרגלי הר המוריה, וניגש ללכת בדרכו העילאית. כי לעלות במעלה ההר הזה יוכלו רק אנשים כאברהם 

ויצחק, והכתוב חוזר ואומר כמה פעמים שעד לסופה של הדרך הקשה הזאת הלכו "יחדו", כאיש אחד 
בלב אחד. עתה נאמר דבר שהוא אופייני לאין שעור להלך - הרוח שתחילתו באברהם ויצחק. לאחר 
שביצעו את המשימה הגדולה, את התפקיד העליון שבכוח אדם למלאו, - שבו אל הנערים, וכולם - 

אברהם ויצחק ועמם אנשיהם - יחדיו הלכו אל באר - שבע.
בכל שאר חוגי אנשים היו נוהגים אחרת. אחרי התעלות כזאת אל קרבת ה', אחרי התרוממות כזאת 
מעל לכל תחום ארצי, הרי אנשים כאברהם ויצחק היו מתמלאים עד כדי כך מחשיבות עצמם והענין 

האלהי, ששוב לא היה להם כל ענין בחיים הארציים הרגילים ובבני אדם ארציים רגילים. קירבה כזאת 
לה' - אף אם רק מדומה היא - מולידה בדרך כלל בכל מקום מידה של התנשאות, המביטה בגאווה אל 

שפל מדרגתם של שאר בני אדם כ"בני חלוף מבשר ודם", ונמנעת מלבוא אתם במגע.
שונה בתכלית היא הרוח אשר מעשה המופת של אברהם ויצחק ינחילנה לדורות. לאחר שזה עתה 

השלימו את העליון שבמעשי אדם עלי אדמות, - הנה שבים הם אל האנשים אשר השאירום לרגלי הר 
המוריה, והולכים עמם יחדיו, ואין מעלתם גבוהה בעיניהם בשום דבר ממעלתם של האחרים. בעיני בן 

- אברהם נחשבים כל בני האדם שווים במשלוחי ידם, ואין הוא עושה הבדלה בין עצמו ובין חוטבי 
עצים או משרתים נמוכי דרגה. ככל שהוא מתעלה עילוי רוחני ומוסרי, כן ימעט להתנשא על אחרים, 

וכן ימעט להכיר את גדולת עצמו. בדין חוככים חכמינו ז"ל בדעתם, איזו היא המידה הגדולה מכל 
המידות, אם "חסידות גדולה מכולן" או אם "ענוה גדולה מכולן" (עבודה זרה כ ע"ב). הרי ענוה היא 

המידה היחידה שאדם יכול להתנהג בה רק שלא מדעת. משיודע אדם שהוא ענו - הרי בעצם ידיעה זו 
שוב אין הוא ענו, כי אם מלא מידת התנשאות גרועה ביותר. תמיד יאמר בלבו שאכן הגאווה זכות היא 

לו, ולו רק שמינית שבשמינית! ואילו אברהם ויצחק שבו מפיסגת הר המוריה - כאילו לא פעלו דבר: 
וישב אברהם אל נעריו ויקמו וילכו יחדו.
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