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הן א מוטיב מרכזי בראש השנה: הן בתקיעת השופר, שהיא מצוות היום, הן בתפילות וידה ההעק  

 : (.)ראש השנה טז ל הסבירו חז"לי  בפיוטים. את התקיעה בשופר של ַא
אמר רבי אבהו: למה תוקעין בשופר של איל? אמר הקב"ה: תקעו לפני בשופר כדי שאזכור 

  .אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפנילכם עקידת יצחק בן אברהם, ומעלה 
 דה. בפרק הזיכרונות שבתפילת מוסף אנו מבקשים: גם בתפילות היום בולט מוטיב העק  

וזכור לנו ה' אלוקינו את הברית ואת החסד ואת השבועה אשר נשבעת לאברהם אבינו בהר 
אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח וכבש רחמיו  המוריה ותיראה לפניך עקדה שעקד אברהם

לעשות רצונך בלבב שלם, כן יכבשו רחמיך את כעסך מעלינו... ועקדת יצחק לזרעו היום 
 ברחמים תזכור. 

גם בפיוטים של ראש השנה יש קבוצה מיוחדת של פיוטים שנקראת "פיוטי עקדה", שבהם כל 
 .אליה ובזיקה דההבקשות הן מתוך פרשת העק  

חז"ל שמים את שבפרשה זו.  והמוסרי הדתי קושישת פרשת העקדה מבליטה את ההדג
 דה בפיו של השטן: הטיעונים כנגד מוסריותו של מעשה העק  

זקן, אבד ליבך. בן שניתן לך למאה שנה  קידמו שטן בדרך ונראה לו בדמות זקן. אמר לו:
  1!... למחר אומר לך )הקב"ה(: שופך דמים אתה?אתה הולך לשחטו

ן ַלה' -ֹלאמגנה התורה בחריפות רבה את המנהג האלילי של הקרבת הבנים: " עיקרב ה כ  ַתֲעשֶׂ
י ָכל-א   יָך כ  ת-ֹלהֶׂ י ַגם אֶׂ ם כ  יהֶׂ אֹלה  ר ָשנ א ָעשּו ל  ת ּתֹוֲעַבת ה' ֲאשֶׂ אֶׂ ם וְּ נ יהֶׂ ש  בְּ פּו ָבא  רְּ שְּ ם י  יהֶׂ ֹנת  בְּ

ם יהֶׂ אֹלה    (.:לאיב '" )דבל 
 : העיקרית שבהן , ולהלןברהם אבינו שם המדרש טענות קשותא גם בפיו של       

כי ביצחק "לי אמר לו )אברהם לקב"ה(: כשם שהיה לי להשיבך ולומר לך: אתמול אמרת 
  2?"העלהו שם לעולה"(, עכשיו אתה אומר לי: :יבכאבר' ) "א לך זרעיקר  

לא גם את ההבטחה את העיקר הגדול של המוסר האלוקי אלא רק דה סותר כלומר ציווי העק  
 האלוקית לאברהם. 

ך הדורות בניסיון להתמודד עם השאלות הקשות האלה. נראה לי שקולמוסין רבים נשברו במ
דה ובין פרק כ"א, שבו בין העק   הקושר ,בפירושו של הרשב"ם הואדה שהמפתח להבנת פרשת העק  

א עונש על הברית, שבה דה איננה אלאבימלך. לדעת רשב"ם, העק  למסופר על הברית שבין אברהם 
שבע הכבשות(.  פלשתים למשך שבעה דורות )שכנגדם הכיר אברהם בבעלותו של אבימלך על ארץ

 אלה דבריו: ו
                                                 

   ירושליםבללימודי יסוד ביהדות ובמכללות ילין וליפשיץ  רכזד"ר חגי בן ארצי מרצה לפילוסופיה יהודית במ. 
1
 וכן בפרקי דרבי אליעזר ל"א(. :סנהדרין פט   
2
 ובמדרשים נוספים.שם    
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אחר הדברים שכרת אברהם ברית לאבימלך, לו ולנינו ולנכדו של אברהם, ונתן לו שבע 
ישראל  כבשות הצאן, חרה אפו של הקב"ה על זאת, שהרי ארץ פלישתים היא בכלל גבול

 . )כלומר חלק מן הארץ שהובטחה לישראל(
רואה בברית של אברהם עם אבימלך את הסיבה ה 3,הרשב"ם מסתמך בפירושו על מדרש שמואל

 לכל האסונות והחורבנות בהיסטוריה היהודית: 
אתה נתת לו שבע כבשות, חייך שאני משהה בשמחת  (לאברהם)אמר לו הקדוש ברוך הוא 

ר אחר אתה נתת לו שבע כבשות, חייך שבניו הורגים שבעה צדיקים בניך שבעה דורות. דב
מבניך, אלו הן שמשון חפני ופנחס שאול ושלשת בניו. דבר אחר אתה נתת לו שבע כבשות, 
חייך שבניו מחריבין שבע משכנות מבניך, אלו הן אהל מועד וגלגל ונוב וגבעון ושילה ובית 

כבשות, חייך שארוני מחזר בשדה פלשתים העולמים תריין. דבר אחר אתה נתת לו שבע 
 ."ויהי ארון ה' בשדה פלשתים שבעה חדשים"שבעה חדשים, הדא הוא דכתיב 

אברהם עם אבימלך לא רק  הרשב"ם ולראות בברית שכרתשל ניתן לפתח את הכיוון של המדרש ו
רץ: תמציתה הבטחת האבוש ,רת הברית שנכרתה בין הקב"ה לאברהם ולזרעוהפאלא  ,חטא חמור

ת ַבּיֹום" ת-ַההּוא ָכַרת ה' אֶׂ י אֶׂ ֲעָך ָנַתּת  ַזרְּ אֹמר לְּ ית ל  ר  ָרם בְּ ם ַעד-ַאבְּ ַרי  צְּ ַהר מ  נְּ ץ ַהֹזאת מ  ַהָנָהר -ָהָארֶׂ
ַהר ָרת-ַהָגֹדל נְּ יח(. הברית שכורת אברהם עם אבימלך, שעיקרה הכרה בבעלות של עם זר :טו' " )ברפְּ
מדגישה  לחינםמבטלת אותה. לא  אףד לברית האלוקית ו, עומדת בניגומובטחתארץ ההעל חלק מ

ָרָהם" – "שבועה"ו "ברית"התורה בפרק כ"א שוב ושוב את המילים:  ר ַאבְּ עַ  :ַוֹּיאמֶׂ ָשב  י א  " ָאֹנכ 
ית)כד(; " ר  ם בְּ נ יהֶׂ תּו שְּ רְּ כְּ י" )כז(; "ַוּי  ם כ  נ יהֶׂ עּו שְּ בְּ שְּ ר" )לא(; "ָשם נ  א  בְּ ית ב  ר  תּו בְּ רְּ כְּ  " )לב(. ָשַבע ַוּי 

את הברית הראשונה. התוצאה המתחייבת מביטול הברית בין אלוקים  מבטלת הברית השנייה
לאברהם היא שלילת זכות קיומו של יצחק. יצחק איננו תוצאה של לידה טבעית, אנושית, אלא של 

רלממש את הברית האלוקית: "לידה פלאית, ניסית, שמדגישה שהוא נועד  י-א   ַוֹּיאמֶׂ ֲאָבל ָשָרה  :םֹלה 
ת ָקָראָת אֶׂ ן וְּ ָך ב  ת לְּ דֶׂ ָך ֹילֶׂ ּתְּ שְּ ת-א  י אֶׂ ֹמת  ָחק ַוֲהק  צְּ מֹו י  ית עֹוָלם -שְּ ר  בְּ ּתֹו ל  י א  ית  ר  עוֹ בְּ ַזרְּ  '" )ברַאֲחָריו לְּ

 יט(.:יז
יהיה נאמן לברית. ש את המתנה שניתנה לו בתנאי מאברהם להחזירמבקש דה הקב"ה העק   צוב

ואין כאן חלילה שפיכות  .מימוש תנאיה :פךאלא לה   ,בטחה האלוקיתסתירה לה אפואאין כאן 
 דמים אלא השבת הפיקדון המותנה.

דה מאפשרת את חידוש רק כניעתו המוחלטת של אברהם אבינו לציווי האלוקי בפרשת העק  
כל הבריתות וההסכמים שנעשו עם ובעקבותיה הברית. זאת התשובה הגדולה שעושה אברהם, 

מצוי רצון האלוקי. הביטוי החזק לתשובתו של אברהם הכיוון שהם נגד  ,ומבוטליםאבימלך בטלים 
: מתגורר דווקא בארץ פלישתיםו המתעלם לחלוטין מהברית עם אבימלך יצחק בנו בהתנהגותו של

ל" ָחק אֶׂ צְּ ְך י  לֶׂ ְך-ַוּי  לֶׂ ְך מֶׂ לֶׂ ימֶׂ ָרָרה-ֲאב  ים גְּ ּת  שְּ ל  ב... פְּ ָרר ַוּי שֶׂ גְּ ָחק ב  צְּ ו(. למרות הניסיונות -א:)כו "י 
, חופר באר אחר שם החוזרים ונשנים של הפלשתים לסלקו ולגרשו הוא מתעקש להישאר דווקא

 באר, חורש וזורע, שותל ונוטע, ובסופו של דבר מוצא "מאה שערים" של ברכה והצלחה. התנהגותו
  של יצחק היא התיקון לחטאו של אברהם, והיא העדות על תשובתו הגדולה של אברהם.

דת יצחק בראש השנה בפרט ובימים הנוראים בכלל משמעותה הכרזת הזכרת עק  אם כן, 
נאמנות מוחלטת לברית שכרת הקב"ה עם אברהם אבינו ועם אבות האומה, נאמנות שלא ניתן 

 .שיקול אנושי כלשהומעול נגדה לשנותה או לפ
 .נו: "ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור"יה"ר שתתקבל תפילת

                                                 
אתה נתת לו שבע כבשות, חייך " מדרש אגדה )בובר( בראשית כא המוסיף גם:וראו מו"א ו:א. פרשה י"ב לש  3

 ".שבניו עושים מלחמה עם בניך ונוצחים


