
                                                          ע"רע"רע"רע"ר, , , , קהילת מבקשי דרךקהילת מבקשי דרךקהילת מבקשי דרךקהילת מבקשי דרך
    9358954ירושלים   22ש"י עגנון 

  02-6786207פקס:   02-6792501טל: 
 office@mevakshei.orgדואר אלקטרוני: 

  www.mevakshei.org:  אינטרנט אתר
  

  

 קהילה ויצירה יהודית 1962מאז 
    

 
  ט"ו חשון תשע"ה

  2014בנובמבר  8

                                         

  'ורה על 'עקידת יצחק' בפרשת 'ויראדבר ת

  עדינה עבאדי  ד"ר
  

 כב)-"וירא" (בראשית יחשבפרשת יט) - א ,כבבראשית (סיפור עקידת יצחק 

האמנם אברהם אבינו עמד בניסיון כשמילא  שקראנו היום מעורר שאלה קשה:

הוא לא עמד להיפך:  שמאעליו, או מ מתנוססשדגל שחור  ,את הצו של אלוהים

התווכח עם אלוהים, כפי שעשה לפני א ערער על הצו ולמשום שלא בניסיון, 

הרי בספר ויקרא נאמר . (ויכוח המתואר באותה פרשה) הפיכת סדום ועמורה

 "אני ה' ,לך, ולא תחלל את שם אלהיךון להעביר למתת- במפורש "ומזרעך לא

ר הגר בישראל אשר איש מבני ישראל ומהּגֵ " העונש לכך הוא:כא). ו ,כחויקרא (

קוראים אך  ." (ויקרא כ, ב)לך מות יומת, עם הארץ ירגמוהו באבןויתן מזרעו למ

, ג' וכן (מלכ"ב טזאנו במלכים ב' על אחז מלך יהודה [...] שהעביר את בנו באש 

ימי יאשיהו מלך יהודה, כפי שאנו לומדים עד נוהג זה היה קיים דבה"ב כח, ג). 

אה "לבלתי להעביר מֵ הינום לטְ -התופת אשר בגיא בן וך אתהמלך להפהוראת מ

ובימי צדקיהו מנבא הנביא  ).י ,ב, כג"מלכ( לך"ולמאיש את בנו ואת בתו באש 

ים ונבוכדנאצר מלך בבל מחמת ירמיהו על כיבוש והרס ירושלים בידי הכשד

הנם -יא בן"ויבנו את במות הבעל אשר בגֵ , וביניהם של בני יהודה איהםטָ חֲ 

אשר לא ציויתים ולא עלתה על לבי  ,לךולהעביר את בניהם ואת בנותיהם למ

  לה). ,(ירמיה לב ..."לעשות התועבה הזאת

יעידו פרשנותם , ועל כך העקידהלשמחתי הרבה, גם חכמינו תהו על ניסיון    

רבינו יצחק אברבנאל שאל, מהי תכלית העקידה, והעלה ארבע  שיהם.ומדרְ 

אך  שם חינוך לאמונה וליראת אלוהים.לאולי אפשרויות, שהרביעית בהן היא 

ן, "שיאמינו בזה שהיה אברהם מכשף ומעונֵ  חששהוא שלל אפשרות זאת מ

ְ וכן שלא " .לשרוף בעבודת המולךושהיה מעובדי השמש, ושהיה רוצה  ַ י  חסוי

"מצד אחד לסכלות, ומצד אחר לאכזריות" (פירוש התורה  מעשה לאמונה אלאה

  ).469עמ' ירושלים: חורב, תשס"ז, לרבינו יצחק אברבנאל, כרך א: בראשית, 

אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, גלוי "נאמר בבראשית רבה (נו, י) על כך    

את יצחק על גבי המזבח, לא היה לי  וידוע לפניך שבשעה שאמרת לי להעלות

רא לך זרע" (בראשית כא, יב), להשיב ולומר, אתמול אמרת לי: "כי ביצחק ייקָ 

לא עשיתי  ,. חס ושלוםועכשיו אתה אומר לי: "והעלהו שם לעולה" (שם, כא, ב)

  ).479עמ'  ,(אברבנאל .אלא כבשתי יצרי לעשות רצונך

"ם: "היות אברהם מסכים לשחוט את תהייה נוספת מעוררים בי דברי הרמב   

בנו יחידו אשר אהבת נפשו אהבו, כאשר ציווה עליו. אף על פי שבאה המצווה 

(מורה נבוכים, חלק ג, פרק כד, לפי  נבואה"האו במראה  בחלוםההיא 
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חלום ש"היתה הנבואה הזאת לאברהם ב מסיקואף אברבנאל  ).476אברבנאל, 

מוסיף: "לא היה מעשהו  הוא." אברהם בבוקר , מהכתוב: "וישכםהלילה

פתאומי כאדם ההורג את עצמו, אבל במתון ובנחת גדול, שלושה ימים בלי 

          ). 480 ,חרטה" (אברבנאל

הו שם לעולה" (כב, ב) הטריד את הפרשנים, ולכן רש"י פירש: לֵ עֲ הפסוק "והַ    

   .להעלותו ולא לשוחטו

רבי יהודה אבן ג'נאח כתב זאת. ניים ניסו לתרץ אף מדקדקים עברים בימי הבי   

מצד  [...] "שהתחכם השם יתברך לנסות את אברהם מבלי שישנה את מאמרו

 הכוונה[  'והעלהו שם לעולה. [...] 'לא שיעשהו על כל פנים[...]  .הציווי

ש]יתעסק בהעלותו לעולה, לא שיעשהו בפועל. כי זה היה הנסיון שרצה השם 

ספר הרקמה, מהדורת וילנסקי, עמ' ( "שהבין ממנו אברהםלא מה לעשות, 

  ).486 ,אברבנאלנט, לפי -נח

שהיתה הכוונה האלהית, " 'והעלהו שם לעולה'והרלב"ג (לוי בן גרשון) פירש    

שייקח את בנו ויוליכהו עמו שמה, להתחנך בעבודת האלהות ולראות העלאת 

יה הנסיון, אם יבינהו כפשוטו [...] וזה ה .[...] כדי שילמד לעשותם כן העולה

הראשון או אם יבקש עליו פירוש. וכאשר אברהם לקח את המאכלת לשחוט את 

אברבנאל  ).486(רלב"ג, לפי אברבנאל,  "הודיעו המלאך שלא הביןבנו, 

כדי שאברהם לא ידע כוונתו האמתית, דיבר לו דברים סובלים שני ומוסיף "

, אברבנאל( ן באחר" ברוך הוא יכוויפירושים. ואברהם יבין האחד, והקדוש 

487 .(                  

כב, בראשית ( 'כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה"' אברבנאל טוען שהפסוק   

ויהיה פירוש [...] . אמרם לא בשם האלשהוא מעצמו  ,יב) אלה הם דברי המלאך

...] [ .בהפלגה עצומההכתוב: כי אני המלאך עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה 

את היו זכולו בא בשם אלהים [...] הנה בנבואה ההזה ועם היות שהסיפור 

  ).489 ," (אברבנאלהדברים בשם המלאך

לא רק מלאכים נזכרים  שאחריוהמוזכרים במקרא ובמקורות  בין יצורי השמיים   

פירשו את פתיחת סיפור  (פט, ב)מסכת סנהדרין אלא גם השטן. ואמנם ב

אחר דבריו של השטן.  –כב, א) בראשית (' הדברים האלהויהי אחר '"דה יהעק

לפני הקדוש ברוך הוא... מכל סעודה שעשה אברהם לא הקריב  שטןאמר 

ִ לפניך לא פר ולא ַא , סעודה שעשה לבנואותה כל  ל. אמר הקדוש ברוך הואי

לפי ( "'והאלהים נסה את אברהם'הוא עושה, מיד  לשוחטואילו הייתי אומר לו 

   ).475 ,אברבנאל

סוף המאה השנייה , השייך לספרים החיצוניים ומתוארך לספר היובליםב   

ראו   ,אחרי מותו של יוחנן הורקנוס, רע"ה שנים קודם החורבן( לפני הספירה

אביב, הוצאת מקורות, - , תלרך אברהם כהנא, עראשוןכרך הספרים החיצונים, 

של סיפור  שונה, אנו קוראים נוסח עמ' ריח) מבוא לספר היובלים,תרצ"ז, 

דש הראשון ביובל ההוא ובשבוע השביעי בשנה הראשונה בח ויהי" :העקידה
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דבר בשמים על אודות אברהם כי  בשנים עשר לחודש הזה היה [הארבעים]

 שר משטמההנאמן הוא בכל אשר ידבר וה' אהבו כי בכל צרה נאמן הוא. ויבא 

לו -כל אמור-בכרהו עלייצחק בנו ו- את ויאמר לפני האלהים הנה אברהם אהב

נאמן -הדבר הזה ותדע אם-יעשה את-המזבח ואתה תראה אם-ויעלהו עולה על

ליו אצרה אשר יאמר - הוא בכל אשר תנסהו. ואלהים ידע כי נאמן אברהם בכל

כי נסהו בארצו וברעב וינסהו בעשרת המלכים וינסהו עוד באשתו בהילקחה 

ובכל אשר נסהו  ובהגר אמתו כאשר שילחם ממנו ובמילה וינסהו בישמעאל

 (ספר "'ואוהב את הולא קצרה רוחו ולא בושש לעשות כי נאמן היה נמצא נאמן 

  יז). -היובלים יז, טו

בנך אשר -קח אתויאמר הנני ה'. ויאמר אליו  ,אברהם ,אברהם-ויאמר ה' אל"   

מר ואשר א רמה והעלהו על אחד ההריםארץ -לך אל -יצחק ולך-אהבת את

המשך הסיפור כמעט זהה לסיפור במקרא, ב). - יח, אספר היובלים, ( "אליך

יח,  ת המאכלת לשחוט את יצחק" (שם,"ויושט ידו לקחת א אחרי הפסוק בלא

אל  לו-ויאמר ה' אמור ואעמד לפניו ולפני השר משטמהפסוק: "ה ףח) נוס

" הוא ידו על הנער ואל יעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלהים יורד

מן השמים שית כב, יא] בראה',  מלאך :[במקום ה'ויקראהו . )טהיובלים יח, (

ויאמר הנני. [נוספו מילים אלה]  ויחרד אברהםויאמר אליו אברהם אברהם, 

ויאמר אליו אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, כי עתה ידעתי כי ירא 

, בראשית כב, חידךאת י[במקום  את בכורךאלהים אתה ולא חשכת את בנך 

וישא אברהם את עיניו וירא  [נוספו מילים אלה] ויבוש השר משטמה ממני.] יב

, וילך אברהם , בקרניו], בר' כב, יגבסבך[במקום  ויבאאחד נאחז והנה איל 

          יב).- י(היובלים יח,  קח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנווי

הפרק הראשון בספר איוב: ויהי היום את לי זכיר הבספר היובלים נוסח ה   

ויאמר ה' אל בתוכם.  השטןלהתיצב על ה', ויבוא גם  בני האלהיםויבואו 

 ְ א אלהים רֵ השטן, השמת לבך על עבדי איוב כי אין כמוהו בארץ איש תם וישר י

ָ את ה' ויאמַ  השטןויען וסר מרע.   ּתָ כְ א איוב אלהים. הלא אתה ׂשַ רֵ ר, החנם י

ץ בארץ. רַ כת ומקנהו ּפָ רַ ביתו ובעד כל אשר לו מסביב, מעשה ידיו ּבֵ דו ובעד עֲ בַ 

ר ה' אל ויאמֶ . ּךָ ואולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לו, אם לא על פניך יברכֶ 

ָ  ?הנה כל אשר לו בידֶ  השטן ֵ  ,?דֶ רק אליו אל תשלח י  מעם פני ה' השטןא צֵ וי

   .יב)-(איוב א, ו

דה לאחד מאדני האמונה יור העקעתה נשאלת השאלה מדוע הפך סיפ   

"ומפני זה, היה היהודית. נראה שגם תשובה לכך אפשר למצוא אצל אברבנאל: 

ראוי שיזכור לנו השם יתברך בעת צרותינו עקידת יצחק, כיוון שבהקרבתו 

. וראוי שנזכה גם אנחנו בשכר )כלומר בפוטנציאל(נקרבנו כולנו במציאות כוחני 

       ).475 ,." (אברבנאלנגמר הפועל ולא נשחט יצחק אותו הפועל הנכבד, אף שלא

דה, יהמזכירים את העקמצאתי פיוטים " במחזור "רנת ישראל ליום כיפורואמנם  

משולבים בתפילות אלה ומבקשים רחמים מאלוהים בזכות עקידת יצחק. פיוטים 
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יוט שבברכה הראשונה בעמידה נקרא "מגן"; (הפ"קרובות". נקראים והעמידה  

להלן "קדושת השם"] אך [בברכה השלישית "משולש"  ;בברכה השנייה "מחיה"

פיוטים והאחרון הוא על שם "קדוש קדוש קדוש". המשולש מורכב ממספר 

רינת ישראל נוסח אשכנז, ערך שלמה טל,  מחזור""השלמות" ב ראו("הסילוק" 

   ).452 , עמ'תשמ"ב

ם אבינו בהר המוריה / הוא : "מי שענה לאברהבסדר וידוי ערבית לליל כיפורב

                                                                                                          יעננו.                                                                                                                       

(רנת ישראל, עמ'  / הוא יעננו" כשנעקד על גבי המזבחמי שענה ליצחק בנו 

79(.  

                                                                                     /[...] טּבֵ רית הַ ּבְ "לַ מחיה:  ,יום כיפור בשחרית

 ֵ   ). 180, שםד (חַ ּפָ  ?רְ בָ דְ מִ  חַ בּוטָ וְ  חַ טובֵ  /מיוחד, דקֶ עֵ ה לפניך אֶ רָ יי

                                            [...]ד, / קּו, מאז בידם ּפָ דד ועקּועוקֵ לות עֲ פְ מִ במוסף, מחיה: 

ִ ת ַאיכַ כהבטחת סבִ  דה שתהיה שמורה יל... (פירוש: כפי שהבטיח ה' בעת העקי

  ).249, שם( ) לכפרה לישראל

ישבית  דקַ עֱ , אדונינו, ובבן הנֶ ןיתָ אֵ במוסף, קדושת השם: עוד יזכור לנו אהבת 

ְ דַ מְ   ,(פירוש: בזכות יצחק ישתיק את מקטריגנו , [...]                                 נּונֵ י

  ).259שם, 

                                   /                      ח בהשלימו,בַ נפשו לטֶ  /ב ויחיד לאמוהַ אֳ במנחה, מחיה: מָ 

                                                                        /מו.חֲ רַ ל מְ אֵ ה לָ סָ עונים חּו /ים צעקו ממרומו,פִ רָ שְ 

ָ צִ /מו,פודה ומציל ריחֲ  /                                                                                   ה שה תמורה במקומו,ּו

                                                        /.חום לרוממופו (הגן עליו) רַ ריחֲ  /(פירוש: שמע אברהם)אל תשפוך דמו  בשַ קָ 

ְ שמרו וקִ                                                  רו כנוגה יומו, אֳ ר ּתָ שיּפֵ  /מו (ששמו לא יימחק),שְ מו לִ ּי

  ).322, שם( חון עמותו ותָ דָ קֵ מו, תזכור עֲ לָ ף באּורּותראהו היום כשָ 

ד ישבית קַ עֱ בבן הנֶ קדושת השם: עוד יזכור לנו אהבת איתן, אדונינו, ובנעילה, 

ְ דַ מְ    ).359, (שם, נּונֵ ּי

                                                                 בפיוט של רב סעדיה גאון:  העקידהמוזכרת חג הסוכות אף ב

   .בצדקת נעקד בהר המוריהאל חי יפתח אוצרות שמים.../ 

לדברי גם מסוגיית העקידה, ראוי שנקשיב סיק מסקנות אם נרצה לה ,לבסוף   

 – 1813בקופנהאגן  נולד(ירקגור פילוסופים שדנו בסיפור זה. הפילוסוף הדני ק

בספרו  כתבו, האמונהאביר  –סבר שאברהם הוא דמות המאמין הגדול  )1855

, על עצמוהוא לא עמד בתפילה . האמיןאבל אברהם ": האסתטי, האתי והדתי

ישנה את דעתו; רק אז, בשעת העונש הצודק על סדום ועל אלוהים כדי ש

קוראים בספרי הקודש: 'והאלוהים  אנועמורה, רק אז עמד אברהם בתפילה. 

ניסה את אברהם ויאמר אליו: אברהם, אברהם (איכה?), ויאמר: הנני.' [...] אנו 

' [...] הוא לא ניסה את האלוהים קוראים אחרי זה: 'וישכם אברהם בבוקר

יכול הוא שניסהו; הוא ידע שזה הוא הקורבן -בתפילתו. הוא ידע שהאל הכול

לדרוש ממנו; אבל הוא ידע יחד עם זה שאין קורבן הקשה ביותר שאפשר היה 
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אותו, ובכן שלח את ידו ולקח את  אם האלוהים הוא הדורשקשה יותר מדי 

, מבחר כתבים, ערכו יוסף שכטר האסתטי, האתי והדתיהמאכלת.'" (קירקגור, 

         ).  71, עמ' 1991, 1954וך, דביר ואילן כר

סילנטיו) - (שפרסם בשם פסידונימי יוהנס דה חיל ורעדהקירקגור כתב בספר    

שהאל הוא המקור לחוק המוסרי. כלומר שהאל הוא הקובע מה מוסרי ומה אינו 

דת יצחק ובתפיסת האמונה יעק בסיפורתמקד בדמות אברהם המוסרי. הוא 

) בניגוד להגל שטען, שהחברה היא המקור לחוק המוסרי.זאת (לם. יגשהוא 

הסולם של קירקגור לפסגת  –אנושי עם המוחלט  יגורי, דיאלוג-(תמר אילת

  ). 15: 2008הקיום הרוחני, מאגנס 

בנוגע ההתנגשות שבין הבטחת האל לאברהם "את כאבסורד  אריתקירקגור    

). 14, הערה 29להמשכת זרעו של יצחק, לבין דרישת האל להקרבתו" (שם, עמ' 

ה להיגיון, אלא לא כמכשלה בלתי עביר[...] ציג את "האבסורד ה הואאך 

   ).29(שם, עמ'  נות דרך לאמונה"כביטוי ל'גבולות' הידע השכלי, המחייבות לפַ 

"הפילוסופיה אינה , קירקגורלדעת עיר שמהוגו ברגמן הפילוסוף היהודי    

יכולה לתת את האמונה, ואינה צריכה לתת אותה, אבל עם כל זה אין היא 

לעומת הפילוסופיה. דרגה נמוכה  היגלכרשאית לזלזל באמונה ולראות בה, 

 (שמואל הוגו ברגמן,  תחילה במקום שהמחשבה חדלה לפעול"האמונה מ[...] 

רגמן ב). 95: 1974, מוסד ביאליק הפילוסופיה הדיאלוגית מקירקגור עד בובר

] שהרי [... קירקגור, "בוודאי אינו רוצה לפתוח פתח לאנארכיהען שוט

בקולו של אלוהים,  קולו של השטןאת הסכנה האיומה היא, שהאדם יחליף 

 מו דורש ממנו להקריב את בנו? ישנםשהרי מי ערב לו לאברהם, שאלוהים בעצ

שהרופא שואל אותם: את קולו כיוויים, ורוח השומעים קולות והמקבלים צ- ליחו

של מי הנך שומע, מי נותן לך ציוויים? הרי הם עונים: הקול אומר שהוא קולו של 

יוכיח לו, שזה אלוהים המדבר אליו? ואם בא אלי מלאך ומצווה  אבל מי. אלוהים

- עלי, מי יוכיח לי, שהוא מלאך מן השמים ולא השטן? אולי זה קולו של 'הבלתי

" שום תשובה אפשרית אין' אם נדבר בשפת ימינו? על השאלה הזאת מודע

 , האתי עצמו,המוסר עצמודגיש כי "הקירקגור ברגמן מוסיף, ש ).96(ברגמן, 

מילוי החובה האתית כלפי בנו מופיע כאן  .[את אברהם] הוא המנסה אותו-הוא

יישמע לצו האלוהי. יש כאן  כדי שלאניסיון שבו מתנסה אברהם, ככפיתוי, 

: הסכנה שמא הוא יחשוב את קולו של השטן לקולו של סכנה כפולהאפוא 

  ). 97 ,ברגמן( "שהאתי עצמו, הצו המוסרי עצמו, יופיע לו כפיתויהאל, והסכנה 

שני המוטיבים האלה מופיעים בסיפורו של המדרש על מציין כי "ברגמן    

. במדרש 'ויושע' מסופר: 'בעוד שהיו את זאת לא ידע כמובן קירקגוראברהם. 

 –מהלכין (אברהם ויצחק) בדרך, קדמו שטן לאברהם בדרך ונדמה לו לזקן. 

את יחידך אשר אהבת  קח את בנך המשטיןאמר לו: לא שם הייתי כשאמר לך 

וזקן כמותך יאבד בן חמוד כזה, ובחור שנתן לך הקדוש ברוך והעלהו לי לעולה? 

לא המשטין, כי אם הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר  לו אברהם: למאה שנה? אמר
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מדרש ( "לי: קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ועשה לפני עולה.'

ברגמן, , לפי 36בכרך הראשון של 'בית המדרש' של אהרן ילינק, עמ' מובא זה 

למדרש זה יש גרסאות ש ,ד"ר נחמה ליבוביץ' העירה להוגו ברגמן ).97

. באחת הגרסאות המדרש בבראשית רבא, במדרש תנחומא ובילקוט שמעוני

מסתיים בדברי השטן לאברהם: 'למחר יאמר לך: שופך דם את חייב, ששפכת 

  ).98ראו הערה אצל ברגמן, אמר לו [אברהם]: 'על מנת כן' ( '!נךדמו של ב

רוצה לפתות את אברהם  השטןאנו רואים כי ברגמן מעיר על המדרש: "   

שהקול אשר שמע לא היה קול אלוהים אלא קולו של השטן, היינו אותה 

  ). 97" (שם, הדיאלקטיקה שראה קירקגור

אברהם מביצוע הצו האלוהי וקורא עוצר את  "כשהמלאךכי  גם מדרש נאמרב   

מהסס שוב ואומר למלאך: 'מי אתה?' [...] אליו 'אל תעש לו מאומה', אברהם 

אמר לו: 'שליח של ריבון העולמים.' אמר לו: שמא שטן אתה ותבקש לרמותני 

" ברגמן מעיר "ללמדנו שקשה להבדיל בין קולו של ואעבור על רצון קוני.

ות הבוקעים ועולים מפנימיותו של האדם" (שם, אלוהים לקולו של השטן והקול

98.(       

היא  חיל ורעדהבספרו מעמיד קירקגור הבעיה השנייה שכי  ,ברגמן מציין   

הוא מחוקקה שקירקגור הולך כאן בעקבותיו, אלוהים "בשביל קאנט,  האתיקה.

האתיקה איננה מכירה שום חובות של האתיקה: האתיקה באה מאלוהים. אבל 

אלוהים הוא המחוקק של תורת המידות, אבל הוא איננו  .עצמואלוהים  כלפי

, אשר כלפיו היינו צריכים למלא חובות מסוימות. יש לנו חובות כלפי המושא

מולדתנו, כלפי משפחתנו, כלפי החיות וכד', וכל ההתחייבויות האלה באות 

ויותינו אמנם מאלוהים כמחוקק, אבל אלוהים עצמו איננו אובייקט של התחייב

, אבל יש [...] אין מבחינת האתיקה חובה מוחלטת כלפי אלוהיםהמוסריות. 

  ).99, שם" (חובה כזאת בתחום האמונה

דווקא כאן "ברגמן טוען כי  הבחנה בין הפנימי לחיצוני, –מונחים של היגל ב   

שאיננה בעלת שיש בה פנימיות  ,קירקגור רואה את הפאראדוכס של האמונה

החיצוניות. האהבה אל אלוהים, או השיחה בין אברהם לבין  מדד משותף עם

אשר האתיקה  ,שהגורם הפנימי יתכןוי ים, זהו מאורע פנימי, כולו פנימי.אלוה

איננה מכירה בו ואיננה יכולה להכיר בו, מביא את האדם לידי מעשים שהם 

-ליחס שני נעשה יחסו של אברהם אל בנופגיעה בחובתו המוסרית. 

שיחסו אל אלוהים הוא ההתחייבות הו יחסי, בעוד , למשבמעלה

  ).100-99, " (שםהמוחלטת

"הבעיה השלישית שמעלה ספרו של קירקגור היא: האם יכול לדעת ברגמן    

אברהם להצטדק מבחינה מוסרית על כך, שהוא שתק ולא גילה את דבר 

אינו התשובה ברורה [...] אברהם  פקודת אלוהים לשרה, לאליעזר, ליצחק?

אדם את מעשיו, את -, אינו יכול להצדיק בשפה משותפת לבנייכול לדבר

כוונותיו; הוא יכול להצדיק את עצמו רק בפני אלוהים. [...] ישנו סוד בינו ובין 
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זר לא אלוהיו. הוא עשה את התנועה של הוויתור האינסופי, הוא ויתר על בנו, 

-ו השה לעולה בני' הוא דוהדיבור היחיד שלו: 'אלוהים יראה לויבין זאת. [...] 

באופן זה " דגיש כימשמעי, הוא אמירה שאינה אומרת כלום." [...] ברגמן מ

במילים: 'או שקיים פאראדוכס, שהיחיד  חיל ורעדהור מסתיים ספרו של קירקג

-102 ,(ברגמן נידון לאבדון'"כיחיד נתון ביחס מוחלט אל המוחלט, או אברהם 

101 .(  

צביע על "הסכנות הגדולות, הכרוכות באותו מושג של דחיית ברגמן מהוגו    

אמריקני וולטר קאופמן - הפילוסוף היהודיציין שידי היסוד הדתי" ומ-עלהמוסר 

 .W.A     - משקספיר אל הקיומיותביקר קשות את תורתו של קירקגור בספרו 

Kaufman, From Shakespeare to Existentialism, New York        London, 1980 .

. קול מן השמים- באמצעות יחסו של התלמוד לשאלת בתקאופמן הדגים זאת 

מסופר על פלוגתא בין רבי אליעזר ובין  ,בבא מציעא דף נט, עמ' ב ,בגמרא"

אך  "קול שיצאה מן השמים.-החכמים, אשר בה הסתמך רבי אליעזר על בת

לא בשמים היא.  חכמים לא קיבלו את דבריו. "עמד רבי יהושע על רגליו ואמר,

[...] אין אנו משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים 

זה מסתמך רבי אליעזר על האמת נפלא " ברגמן מעיר כי "בסיפור .להטות

הסובייקטיבית שניתנה לו מגבוה, כשם שמסתמך עליה אברהם לפי קירקגור. 

הכתובה, המשותפת ל האמת האובייקטיבית, עחכמים מסתמכים זאת  לעומת

מה שקירקגור קורא 'הכללי' או 'המוסרי'. [...] החכמים כאן הם  לכולם.

רבי אליעזר מסתמך על אילו ההומאניסטים, המגינים על האתיקה המשותפת, ו

ידי -ההשראה הדתית הפרטית. לגבי החכמים אין מקום לדחייה של 'הכללי' על

א, את רבי אליעזר בגלל ההשראה הפרטית, והם מנדים בהמשך הסיפור בגמר

   .)104-103" (ברגמן, קול נגד דעת הרוב-הסתמכותו על בת

"שלא נראה קאנט הדגיש את עליונות חוקי המוסר על הדת כאשר קבע    

פעולות כמחייבות אותנו [מבחינה מוסרית] מפני שהן ציווייו של אלוהים, אלא 

(קאנט,  אופן פנימי"ב םנראה אותן כציוויים אלוהיים מפני שאנו מחויבים לה

יואב מאמרו של , לפי 606-605 :1781ורת כבר במהד ,ביקורת התבונה הטהורה

לשפוך את אור התבונה על חשכת המניעים של הפעילות האנושית," " רינון,

  ). 4, 1 תרבות וספרות, 28.3.14 ,הארץ

                                                                                                                          הערות

אדם יבחרו לממש את היסוד הפראי והחייתי -ויד כתב שסביר להניח שבניא) פר

שעליו לא ויתרו מעולם  רצוי בצו הדת, כדי להימנע מראש מרגשות אשמה 

. זאת לפי 1913- (פרויד, החלק האחרון של ספרו "טוטם וטאבו", שפורסם ב

     , שם).מאמרו של יואב רינון

שיצחק משתתף השתתפות ומציין  ,מביא את המשך מדרש 'ויושע' רגמןב) ב

"וכשהשטן אינו מצליח לפתות את האב, הוא פונה אל הבן,  אקטיבית בעקידה: 

'אני יצחק שבמדרש עונה:  וליאל יצחק, ואומר לו, כי אברהם רוצה להקריבו. וא
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ה בידי הקדוש ברוך הוא וביד אבי, כל מה שירצה בעצמי יודע והרי נפשי מסור

          ).98-97 ברגמן,( "לעשות יעשה'

) סארטר טען שהבעיה של אברהם הייתה אם הוא אכן שמע את קול האל או ג

. 'כיצד אברהם יודע שזהו קולו של האל המצווה עליו ללכת ולהקריב את לא

באמצעות הסובייקטיביות שלנו,  יצחק? שום סימן חיצוני אינו יכול לעזור בעניין.

, )שוויצר((לפי אברהם שגיא עלינו להכריע שמה ששמענו הוא קולו של האל' 

, עמ' 1991ביאליק, תשנ"ב  , מוסדהמסע של האני –קירקגור: דת ואסיסטנציה 

173      .(  

 Jean Paul Sartre, Existentialism and Humanism, Philip Mariet (trans.) London 

1980: p. 31  ,הפילוסופיה הדיאלוגית מקירקגור עד והשווה שמואל הוגו ברגמן

  .97, ירושלים, תשל"ג, עמ' בובר

  

  

  

  

  

 


