
 
  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                                              הפקולטה למדעי היהדות

  ד ף  ש ב ו ע י     
  א"שעת ,ויראפרשת                                                                 מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

           885 מספר                                                                                ש הלנה ופאול שולמן     "ע

 
  דה מפי הנעקדהעקֵ תחושות  – "הוּלָ עֻ ה ְמ יחָ ץ ִׂש ד ּפָ קֵ עֹוד לְ קּועָ "

  

ד על כוחו המיוח. ובראש כולם ניסיון העקדה, )ד, אבות ה ("ונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולםסיעשרה ני"
הרבה שאלות רקע ועניין יש לו  שכן, ית עומד הלומד מידקושל סיפור העקדה בריכוז ובעצמה של התכלית האל

' והסגנון א וקר הספרותחעמיק העל ייחוד זה בסגנון המקרא . מענה בסיפור לות זוכןשאינשאלות , לשאול
, ענו לרבות מהשאלות במדרשיםל "חז 1.אוארבך בניתוח משווה לדרכי הסיפור והתיאור של יצירות הומירוס

  .ל עוסק הפיוט לדורותיו בנושא העקדה"בעקבות ספרות חזו
כגון פיוטי , בפיוטים הפותחים בסיפור בריאת העולם ותולדותיו: כמה מסגרותענייני העקדה עולים בפיוט ב      

והפייטן , סיפור העקדהבסיפור חיי אבות האומה עולה מאליו  3.הספרדיים' כהמי כמו' ופיוטי 2'סדר העבודה'
אין הוא מבקש להציג את במקרה זה שהרי , מעלה את הדברים בדרך הנראית לו מתאימה למסגרת שהוא מצוי בה

 מאלף זהב. 'מי כמוכה'הסיפור במלואו אלא להזכירו ברצף המאורעות המסופרים בסוגה המיוחדת של פיוטי 
על בחירת המאורעות   ובהשפעת ענייני דיומא,עדי השנה למו'מי כמוכה'לעקוב אחרי דרכם של פייטנים בפיוטי 

'  שכתב ר'מי כמוכה'סיפור העקדה בפיוט ,  למשל.המסופרים ועל מידת ההרחבה שהפייטן מרחיב את הסיפור
 לחג השבועות מועלה סיפור 'מי כמוכה' בפיוט אילוו, על פני עשר מחרוזות מתפרס יהודה הלוי ליום הכיפורים

בסיפור הרחיב  לחג הפסח מדלג הפיוט על סיפור העקדה כדי ל'מי כמוכה' בפיוט . בלבדתהעקדה במחרוזת אח
   4.השעבוד והגאולה

 עומדים פיוטי העקדה שנתחברו , שבהם סיפור העקדה הוא חוליה ברצף סיפורי האבות,כנגד פיוטים אלה      
 אלא שאף כאן הפייטן ואומרי .וכך אמור הפיוט להביא עניין שלם, לשם כך מלכתחילה כסוגה בפני עצמה

הפיוטים יודעים היטב את הסיפור המקראי על מדרשיו וממילא מצפים להעמדה מיוחדת של הסיפור או של 
מחשבה מיוחדת על דרכי העיצוב הספרותיים שייחדו את היצירה ויחדשו את חוויית הסיפור בחלקים ממנו 
   .המוכר כל כך

 אפרים ברבי יצחק  לרבי"ןע הּקֵ ס רובַ פֵ ם ָאִא "הפיוט  – האחד :וצים ביותרים הם הנפימכל פיוטי העקדה שנ      
 6, ובני עדות המזרח  לסדר מנהגי הספרדים  שנתקבלומעטים מן הפיוטים הזה הואאשכנזי  פיוט 5.מרגנשבורג

  ףוא
ודש אלול  חיונאמר בכל יום מימ,  פיוט זה משתלב בסדר הסליחות;נוהגים בו כבוד גדול כיאה לאורח מכובד

  7.ואילו במנהגי אשכנז הוא נאמר פעם אחת בלבד, ועשרת ימי תשובה                                                                                                                                 

                                                 
 עין רקעיש בו כדי לשמש מניתוח זה  .7-19' עמ, א"ים תשכלירוש,  התגלמות המציאות בספרות המערב–מימזיס , אוארבך' א   1

ניו , מארכס' ספר היובל לאבתוך , "מאגדות העקידה" ,שפיגל'  שראו. להרחבות המדרשיות הרבות והמפורטות לסיפור העקדה
   .471-547' מע, חלק עברי, י" תשיורק

רץ ישראלי הקדום ליום אה סדר העבודה – אז באין כול, יהלום'  י;23-40' עמ, ז"ירושלים תשל,פיוטי יוסי בן יוסי, מירסקי' א   2
  . 118-121' עמ, ז"ירושלים תשנ, הכיפורים

  .575-591' עמ, ד"ירושלים תשמ, היוצרות בהתהוותם והתפתחותם, פליישר' על הסוג בהרחבה ראו ע   3
ליום ' מי כמוכה' סיפור העקדה המשולב בפיוט .ב"תשמ-ח"ירושלים תשל, ד-א, ירדן' מהדורת ד, יהודה הלוי' שירי הקודש לר   4

   .364' עמ, לחג הפסח, 455' עמ, לחג השבועות, 95-97' עמ, םהכיפורי
  .קצב- קצ' עמ, ה"ירושלים תשכ, כמנהג פולין ורוב הקהילות בארץ ישראל סדר סליחות   5
עיונים ומקורות  – הליכות והלכות, חזן' א; 121-124' עמ, ה"ירושלים תשנ, לוי' מהדורת י, סדר סליחות ספרדים כגון   6

   .85-87' עמ, ט"ירושלים תשמ, במנהגים ובאורחות חיים של יהודי ספרד והמזרח



 
 פיוט זה 8.יהודה בן שמואל עבאס'  ר שחיבר"חַ תֵ ּפָ ִה ן לְ צֹוי רָ רֵ עֲ ת ַש עֵ "פיוט ה הנפוץ הוא אחרפיוט העקדה ה      

ואלה , כפי שמעלה אותו הפייטן והמעמד המרגש מצטרף לסיפור המרגש, שופרהנאמר במעמד שלפני תקיעת 
  .רשופה התלהבות והתרגשות והכנת הלבבות לקראת תקיעת שלהלחנים המיוחדים לפיוט זה יוצרים אווירה ו

 דבריו של אוארבך בעניין זה .ללא התעכבות על פרטים, סיפור העקדה המקראי מסופר בריכוז עצום, כאמור      
  : והם יובילו אותנו לפיוט העקדה המיוחד שאנו מבקשים להציג בזה, ראויים לציטוט

הכלים נקראים החמור ו, הנערים, ים ואברהםוהל-בעוד א. יצחק: בסיפור גופו מופיעה נפש ראשית שלישית
קח נא את בנך ' :ים אומרוהל-א. הרי זוכה יצחק בתואר לוואי, בלא הזכרת תכונה או ציון אחר בפשטות בשמותיהם

המראה על ,  שכן אין זה ציון מגדיר...אבל אין זו הגדרת יצחק כפי שהוא בכלל. 'את יחידך אשר אהבת את יצחק
דבר זה לא נאמר  – נעים או דוחה, גדול או קטן,  חכם או סכל,שהוא יפה או מכוער ייתכן. קיומו של יצחק בכלל

ים והל-ואכן א,  כמה איום הניסיון שנתנסה בו אברהם...מה שצריך לדעת עליו כאן ועכשיו אין מואר אלא. כאן
כך  הנעשית בשל, השתיקה הכבדה השיחה בין אברהם ויצחק בדרך למזבח איננה אלא הפסקת. מודעת לו זאת
בהיסוס מעז יצחק לשאול ". יחדיו"הלכו , יצחק עם עצי העולה ואברהם עם האש והמאכלת,  שניהם.מעיקה יותר

  ". וילכו שניהם יחדיו: "והמקרא חוזר ואומר. ואברהם עונה את המענה הידוע, בדבר השה לעולה
ו את  שלושת הימים היא שמשכה אלישלחידתיות המלווה את יצחק לאורך דממת הדרך הדווקא סתימות זו ו

שהוא , מקומו של יצחק בניסיון הגדול הזה. לתקופותיהםושל הפרשנים של הפייטנים , עיניהם של בעלי אגדה
גילו של יצחק משנה את , למשל .שעולות למקרא הכתובת ו תלוי בהחלט בשאל,לכאורה ניסיונו של אברהם
כפי שהיא דמותו של יצחק גת להלן נתמקד בהצ. דברים שלא פורשוה וכך כל שאר ,מקומו מן הקצה עד הקצה

 .ז מתוך אוסף ששון"המאה הטמהמובא בזה מתוך כתב יד , 'חקַ ד לָ קּועָ ד לְ קֵ עֹו',  מפיוט מיוחדעולה
ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל ַאְבָרָהם ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָאִבי ַוּיֹאֶמר ִהֶּנִּני ְבִני ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָהֵאׁש " :ז'  בפסשאלה של יצחק/אמירהה

, ארבע פעמים' ויאמר'שבהם חוזר הפועל ,  רבההנאמרת מתוך מתח עצום והכנה, "ֵעִצים ְוַאֵּיה ַהֶּׂשה ְלעָֹלהְוהָ 
ין במרכיביו ולאחר מכן נעי,  את הפיוט ואת ביאורוכאןנציג . משמשת יסוד התבנית של הפיוט שלפנינו

  :ובמשמעותם המיוחדת
  

  הלָ עָ ח וְ קַ ד לָ קּועָ ד לְ קֵ עֹו
  הוּלָ עֻ ה ְמ יחָ ץ ִׂש ד ּפָ קֵ עֹוד לְ קּועָ וְ     
  ה לָ עּוְּפ את הַ ה זֹמַ , יִב ָא, יִב ָא    
  ה לָ עֹולְ  הֶּׂש ה הַ ּיֵ ַאים וְ ִצ עֵ הָ  וְ ׁשאֵ ה הָ ּנֵ ִה     

  

  יךָ נֶ ְת ר מָ זֹואֱ , יִב ָא, יִב ָא    5
  ךָ נֶ ן קֹוצֹוי רְ ה ִב ֵׂש עֲ וַ     
  יךָ נֶ נּוד חֲ עַ ים ּבְ ִמ חֲ  רַ ׁשּקֵ ּבַ     
  יךָ יֶ נְ עָ ְב י ּויִ נְ עָ ה ְּב אֶ רְ י יִ לַ אּו    

  

   יךָ דֶ ק יָ ּזֵ חַ  וְ ךָ עֲ רֹוה זְ ּלֵ גַ , יִב ָא, יִב ָא    
   יךָ דֶ גָ י ְּב ִמ דָ ל ְּב אֵ ּגָ ְת ן יִ ּפֶ     10

  יךָ דֶ מּוד חֲ עַ ן ְּב חַ  ּתַ ׁשרֹוּדְ     
  יךָ דֶ סָ י חֲ הַ לֹור אֱ ֹוּכזְ י יִ לַ אּו    

  

  יִּמ ִא ר לְ פֶ אֵ ח הָ לַ ְׁש , יִב ָא, יִב ָא    
  יִמ לּול עֲ ם עַ חֵ נַ ְת  ּוהּואֵ רְ ִת וְ     

  יִמ ְצ עַ י וְ רִ ָׂש ל ְּב ה עַ סָ חּו    15
  ייִמ ִק ר ְמ פָ עָ ל מֵ ל ּדַ ם עַ חֵ רַ י ְמ לַ אּו    

  

  חַ ּבֵ זְ ִּמ ל הַ י עַ ִמ ק דָ רֹוזְ , יִב ָא, יִב ָא    
  חַ יחֹו נִ יחַ רֵ ה לְ יֶ ְה יִ וְ     
  חַ י כֹור ִּב ָאְׁש א נִ י לֹי ּכִ לַ ל עָ מֹוחֲ     

  חַ ֹוף ּכעֵ ּיָ ן לַ תֵ י נֹולַ ל עָ מֹוְח י יַ לַ אּו    20

                                                                                                                                                                      
קהילות ספרדיות   יש.ו גולשמידט שםרא, צום גדליהלאשמורות בהג פולין ביום רביעי בתשובה ובמנהג ליטא בסליחות נבמ   7

  .האומרות פיוט זה גם ביום שני של ראש השנה
 ניתוח מעמיק ופרשנות של .בני צפון אפריקה ובני תימן, הפיוט נדפס בכל מחזורי ראש השנה במנהגי הספרדים ובני עדות המזרח   8

אליצור בפיוט זה ' לאחרונה דנה ש; 36-46' עמ, ט"ירושלים תשל, לקט פיוטים לימים נוראים, רצהבי'  י ראו אצלפיוטה
   .41-52' עמ, ט"ירושלים תשנ, שירה של פרשה: בספרה

  

  ה  רָ י ָׂש ִּמ ע ִא מַ ְׁש ם ִּת רֶ טֶ  ,יִב ָא ,יִב ָא
  ה רָ  מָ ׁשפֶ נֶ י ְּב לַ ה עָ ּכֶ ְב ִת וְ     
  הרָ פָ  ּוׂשבֶ כֶ ת ּכְ חֵ ְׁש ל ּתָ  ַאךָ ידְ ִח יְ     
  הרָ ת צָ עֵ ה ְּב נֶ עֹוי הָ ִת ן אֹוחֹוי יָ לַ אּו    

  

  רפֶ ֹוא ּכצָ ְמ  אֶ ךָ ְת מֹוּכְ , יִב ָא, יִב ָא    25
  רפֶ אֶ ר וָ פָ עָ ל ְּב ּוׁשה מָ ּתָ י ַאּכִ     
  רפֶ י ֶׁש מֵ ן ְׁש כֵ ֹות ׁשֹוּכזַ  לְ ךָ ְב בָ לְ     
  רפֶ ת אֵ חַ ר ּתַ אֵ ְּפ ' י הן לִ ּתֵ י יִ לַ אּו    

  

  יךָ דֶ יָ  ְּב ּתָ ְח קַ ת לָ לֶ כֶ אֲ מַ , יִב ָא, יִב ָא    
  ךָ ידְ ִח  יְ ךָ נְ ת ִּב ט אֶ חֹוְׁש לִ     30

  ךָ דְ גֶ נֶ  לְ תֹוָארְ ים יִ ִׁש א יָ רָ נֹו    
  ךָ דֶ  פָ מֹוי כְ ִת ה אֹודֶ ְפ י יִ לַ אּו    

  

  יִת עָ וְ ת ַׁש ה אֶ כֵ ְס , יִב ָא, יִב ָא    
  יִת עָ ְמ ל ּדִ ה אֶ יטָ ִּב הַ וְ     

  יִת עָ בּות ְׁש  אֶ יםקִ תָ ם וְ קּוה ָאּתָ עַ     35
  יִת עָ ּוׁשל יְ ה אֵ ּנֵ ִה     

  

  ַמֲאָסִרי חּתַ ּפַ , יִב ָא, יִב ָא    
  ירִ סָ ְפ ַא ְּב ךְ ֹוׁשְמ ה לִ י ֶׂש יִת יִ י הָ ּכִ     
  ירִ ָׂש ר ְּב מַ  סָ לד אֵ חַ ּפַ י ִמ ה ּכִ פֵ ְצ     

  ירִ זְ א עֶ בֹויָ ' ם הִע מֵ ּו    40

2



 
   ךְ בָ הֲ ם אֹוש ֶׁש ּדֵ קַ , יִב ָא, יִב ָא

  ךְ בָ ְּס ז ּבַ חָ אֱ ר נֶ ֶׁש ל אֲ ּיִ ח ַאקַ וְ     
   ךְ יבָ ִב ת חֲ חַ  ּתַ ֹויׁשּגִ הַ ץ לְ רּו    
  ךְ  ּבָ חַ טֵ ֹום ּבדָ י ָארֵ ְׁש ר ַאמֹואֱ וְ     

  

  י יִת ִב ת ְׁש ה אֶ בָ ּוׁש, יִב ָא, יִב ָא    45
  ייִת ל ּבֵ ם אֵ לֹוָׁש י לְ נִ יבֵ ִׁש הֲ וַ     
  יִת רִ אֵ  ְׁש רֹוְמ את יאֹף זֹרֶ חֶ     
יתלָ בֵ  נְ מּוקּו יָ יךָ תֶ  מֵ ּוּיחַ יְ     

  ביאורים ומקורות
  :ה, ר נו"על פי בר,  הפייטן מכפיל את הפנייה הן לשם חיבה והן להדגיש את גודל התמיהה:אבי, אבי. 3
 :קונך... אבי. 5-6. "למה אבי שני פעמים כדי שיתמלא עליו רחמים, ויאמר יצחק אל אברהם אביו אבי"

אבי מהר עשה בי רצון קונך והוא 'השיב יצחק לאביו ": קמו' מדרש ויושע עמ, מדרשיםעל פי אוצר ה
 :ובענייך... בקש. 7-8 ."ונעקדתי ברצון לבי על המזבח... פתח יצחק ואמר": ר כד"ובאיכ, "'יעשה רצונך

רש  על פי מד:בגדיך... אבי. 9-10. הפך כאן מיצחק הנעקד ליצחק האב המבקש בעד כלל ישראלנהדובר 
שמא אזדעזע ויפסל ... ידי ורגלי מפני שהנפש חצופה היא... אמר לו אבא אסרני"): וירא כג(תנחומא 
 11-12. ש כמובא להלן"והשוו יל. "שמא יזדעזע גופי מפחדה של סכין ואצערך" :יא, ר נו"ובב, "הקרבן
ש וירא " על פי יל:עלומי... אבי. 13-14.  יגאל את כלל ישראלה ובזכות ז:חסדיך... אולי.  בניך:חמודיך

אבא מהר עשה רצון יוצרך ושורפני יפה ואפר שלי הולך לאמי כל זמן שתראהו אמי תאמר זהו ": צו
מיד נפלה ": קמו' עמ, "ויושע"כגון ,  על דרך התיאורים במדרשים שונים:מקימי... חוסה. 15-16. "בני

... חמול. 19-20. "ע יצחק וירגזו אבריומיד נזדעז... אימה גדולה על יצחק שלא ראה כלום בידו לעולה
 יצחק :מרה... אבי. 21-22.  אף כאן מביעים דבריו של יצחק חרדה מן המעשה וציפייה להצלה:כוח

 כמו שאתה ניצלת :כופר... אבי. 25 .ובעקבותיה התקווה שעוד יזכה להצלה, מביע כאן את דאגתו לאמו
: כז, ר מט"בר; "ואנכי עפר ואפר": כז:יח' דרש לבר על פי המ:ואפר... כי. 26. ממיתה כך אנצל אני

.  ראה והבט לתפילתי:שועתי... אבי. 33. "ואילו שרפני לא הייתי אפר, אילו הרגני נמרוד לא הייתי עפר"
... עתה. 35. רות ומתערבות בדמעותיו של יצחק שהיו דמעות המלאכים נוש:דמעתי... והביטה. 34

ושבועת ) יב:כא' בר ("כי ביצחק יקרא לך זרע" ותתקיים ההבטחה , הנה אני קם מעל המזבח:שבועתי
פתח את קשרי '  בעקבות התגלות ה:באפסרי... אבי. 37-38). קא, ש וירא"יל ("כה וכה יהיה זרעך"

היו עיניו מרופפות וצופות לשכינה "עתה סמר בשרי ש'  מהתגלות ה:עזרי... מפחד. 39-40. העקדה
 קבל עליך :אוהבך... אבי. 41. קא, וירא, ש" יל"אל ההרים מאין יבוא עזריוהרים קולו ואמר אשא עיני 

על ,  שמכאן תתקיים האמונה בתחיית המתים:נבלתי... חרף. 47-48 ." תשלח ידך אל הנערלא"מצוותו 
וכיוון שהשמיע קולו מבין , כיוון שהגיע החרב לצואר פרחה ויצאה נשמתו של יצחק" :וירא קא, ש"פי יל

וידע יצחק שכך עתידים ,  חזרה נפשו לגופו והתירו ועמד יצחק'אל תשלח ידך אל הנער'בים שני הכרו
  . " מחיה המתים'תה הארוך המתים לחיות ופתח ואמר ב

  עיון ודיון
 החזרה על - הן זו הנראית כעניין חיצוני, ייחודה של עקדה זו ניכר לעין בזכות התבנית החוזרת של השיר

 בחלקם :ן זו המהותית המחלקת את רוב המחרוזות לשני חלקים מתוחים מאודוה', אבי, אבי'הפנייה 
ועשה /אזור מתניך,אבי , אבי'האומר ,  הוא יצחק,הראשון הבעת נכונות והתמסרות מוחלטת של הדובר

/ אבי זרוק דמי על המזבח , אבי', 'פן יתגאל בדמי בגדיך/ גלה זרועך וחזק ידיך, אבי, אבי', 'בי רצון קונך
יחידך  ';'חוסה על בשרי ועצמי ': וכנגדם אמירות של חשש ופחד ואף בקשת רחמים,'יה לריח ניחוחויה

 שיש ,'נורא ישים יראתו לנגדך'ועד כדי רמז לבדיקה של כל העניין באמירה ', אל תשחת ככבש ופרה
וה שהעולם והחשש ועמו התק .משום שמץ של הטלת ספק ביראת השמים של עושה המעשה בניסוחה

הפותחת ' אולי'מתבטאים במילה החוזרת בכל זאת תתקיים ' כה יהיה זרעך'השבועה שישאר על כנו וי
וארבע המחרוזות , תפילה זו נענית,  ואכן. ומביעה תפילה להצלה2-7 את הטור הרביעי במחרוזות

 המתח בין. לסתירה הגדולה בין הניסיון לייעוד האחרונות מבטאות את ההקלה הגדולה ואת התיקון
כפי שראינו אפס קצהו מן המקורות שהובאו , הקטבים הללו עולה שוב ושוב ממדרשים שונים ומגוונים

  :)ש וירא רמז קא" יל;עמוד קמ, מדרש ויושע (מהם כאןמשהו ואולי לא יהיה זה מיותר להציג , בביאור
 וילכו ...וכתיב, אמר לו אביו עד כה עד מקום קרוב? אמר יצחק לאביו לאן אנו הולכים לברכו

אמר לו הרי שם , אמר לו בני להקריב קרבן? אמר יצחק לאביו אבא לאן נלך יחידים. שניהם יחדיו
מיד נפלה אימה גדולה על יצחק מפני שלא ראה כלום . שהוא כהן גדול והוא יקריב את העולה

  ויאמר הנה האש והעצים ואיה השה, ויאמר אבי ויאמר הנני בני...ויאמר יצחק, בידו לעולה
כ "ואעפ, מיד נזדעזע יצחק וירגזו אבריו שהכיר וידע מחשבת אביו כי לא היה בידו כלום, לעולה

ונתפייס יצחק כמותו בעבור , ה הרי נפשי נתונה לו"ת שבחר בי הקברנתחזק ואמר לאביו אתה אמ
חק השיב יצ, אני יודע בך בני שאינך מעכב צווי יוצרך וצוויי, לקיים מצות יוצרו ואמר לו אברהם

  .מהר עשה רצון קונך והוא יעשה רצונך! אבי, לאביו
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 אבא אוסרני בידי וברגלי שהנפש חצופה היא שלא תראה המאכלת ואפסל מן :יצחק ולמר א
 שניהם מביאים את האבנים שניהם , ויבואו אל המקום. בבקשה ממך שלא תעשה בי מום.הקרבן

 אבא מהר ועשה רצון יוצרך :צחק אמר ליה י...מביאים את האש שניהם מביאים את העצים
 .ושורפני יפה ואפר שלי הולך לאמי ותניחהו וכל זמן שתראהו אמי תאמר זהו בני ששחטו אביו

ל בני יודעים אנו שמיתתנו קרובה מי שנחמנו עד עכשיו הוא " א?אבא מה תעשו לזקנותיכם
ני יצחק בשמי שמים והיו  וישם אותו על המזבח עיני אברהם בעיני יצחק ועי.ינחמנו עד יום מותנו

 בני הואיל :ל" א.דמעות מנשרות ונופלות מעיני אברהם עד שהיתה קומתו משוטטת בדמעות
באותה שעה פער פיו בבכיה וגעה , והתחלת על רביעית דמך יוצרך יזמין לך קרבן אחר תחתיך

ההרים מאין אשא עיני אל " :געיה גדולה והיו עיניו מרופפות וצופות לשכינה והרים קולו ואמר
עמדו מלאכי '  באותה שעה הן אראלם צעקו חוצה וגו."עושה שמים וארץ' עזרי מעם ה יבוא עזרי

 מי יאמר לפניך : אמרו. ראו יחיד שוחט ויחיד נשחט:השרת שורות שורות ברקיע ואומרים זה לזה
ל אל תשלח ידך א" : מיד? מה תעשה לה"כה יהיה זרעך"שבועת , "זה אלי ואנוהו"על הים 
  ."הנער

מתח זה  .בין התוצאהומתח עצום עולה מדברי המדרשים הללו בין גודל המעשה של העוקד והעקוד 
 קיבל ביטוי גלוי במדרש המדובב את יצחק ןת המילים ובין השיטיהקיים בסיפור המקראי בתוך דחיסּו

 – כוללומעל  ,ושם בפיו הן את ההתמסרות המוחלטת למען יעמוד אביו בניסיון הן את הפחד והחשש
המתח ביניהם חוזרים ו כאשר שני הקטבים ,את כל זה בונה פיוטנו מעשה אומן .שמץ אפשרות של ספק

מקבלת גם ממד של ,  שיש בה חיבה ויש בה קבלת מרות,'אבי, אבי'הפנייה . אלינו ברוב מחרוזות השיר
  .מעין תוכחה וקריאה להתעשתות

הרגילות לראות דווקא את העמידה המוחלטת בניסיון , ינינועמדה זו של הדובר נראית בעייתית בע      
שבה ,  בחלקה השני של המחרוזת השנייהובאדומה שהמפתח לעמדה זו מ. של העוקד ושל הנעקד כאחד

, מכאן ואילך מזדהה דמות העקודו ,'אולי יראה בעניי ובענייך/ בקש רחמים בעד חנוניך 'אומר העקוד 
מזדהה עם   דמות האב, יתר על כן.ת האב המבקש על בניו ועל אומתועם דמו, יצחק של סיפור העקדה

מיצחק האב המבקש על בניו ומבית , מורכב מיצחק הבן הנעקד המבקש על נפשו ומעתה הדובר, בניה
דמות משולשת זו הדוברת בשיר אל הנמען שהיא פונה אליו .  כנסת ישראל המבקשת על עמה-  יצחק

תפילתה של גם הם מעתה ' אולי'הרביעיים הפותחים ב  הטורים.תפילההופכת את העקדה ל' אבי, אבי'
אשר ייסוריו וסבלו הגדול בניסיון הזה , יצחק הנעקדאביה של  ובקשתגם , כנסת ישראל לאביה שבשמים

ואילו הנעקד צריך  9,וה ובציווישכן המנוסה בטוח במצוֶ , )אברהם (הקשים לאין ערוך מאלה של המנוסֶ 
  . 'אבי, אבי' ומכאן הקריאה ,לסמוך על העוקד

והוא עושה את , והשהרי העוקד אין עליו כל מצוֶ , מצבו של עם ישראל כנעקדהרבה יותר קשה       
עמידתו . מעשהו ממניעיו שלו שיש בהם שנאה והתנשאות ורצון להרחיק את העקוד מן המנסה דווקא

האחד   המנסהאלל יינתק בשר של עם ישראל בניסיון עקדת הדורות מקרבת אותו וקושרת אותו ק
 דומה. הוא משמיע את קול המחאה ואת קול הזעקהשל ייפלא אאך בחשכת הדורות והצרות , והיחיד

פכות את ו דווקא ההתקוממות והמחאה ה:אדרבה, אלה אינם מפחיתים כלל את גודל העמידה בניסיוןש
  .העמידה בניסיון לשלמה ובעלת משמעות

  אפרים חזן' פרופ
  פרות עם ישראלהמחלקה לס

                                                 
 ,"בחזון' להודיענו עד כמה אמיתי אצל הנביאים מה שבא להם מאת ה" ,ם ממעשה העקדה"והוא מה שלימדנו הרמב   9

  .שלא 'עמ, ז"ירושלים תשל, קאפח' מהדורת י, מורה נבוכים
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	      פיוט העקדה האחר הנפוץ הוא הפיוט "עֵת שַעֲרֵי רָצוֹן לְהִפָּתֵחַ" שחיבר ר' יהודה בן שמואל עבאס. פיוט זה נאמר במעמד שלפני תקיעת השופר, והמעמד המרגש מצטרף לסיפור המרגש כפי שמעלה אותו הפייטן, ואלה והלחנים המיוחדים לפיוט זה יוצרים אווירה של התלהבות והתרגשות והכנת הלבבות לקראת תקיעת השופר.
	      כאמור, סיפור העקדה המקראי מסופר בריכוז עצום, ללא התעכבות על פרטים. דבריו של אוארבך בעניין זה ראויים לציטוט, והם יובילו אותנו לפיוט העקדה המיוחד שאנו מבקשים להציג בזה: 
	בסיפור גופו מופיעה נפש ראשית שלישית: יצחק. בעוד א-לוהים ואברהם, הנערים, החמור והכלים נקראים בפשטות בשמותיהם בלא הזכרת תכונה או ציון אחר, הרי זוכה יצחק בתואר לוואי. א-לוהים אומר:' קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק'. אבל אין זו הגדרת יצחק כפי שהוא בכלל... שכן אין זה ציון מגדיר, המראה על קיומו של יצחק בכלל. ייתכן שהוא יפה או מכוער, חכם או סכל, גדול או קטן, נעים או דוחה – דבר זה לא נאמר כאן. אין מואר אלא מה שצריך לדעת עליו כאן ועכשיו... כמה איום הניסיון שנתנסה בו אברהם, ואכן א-לוהים מודעת לו זאת. השיחה בין אברהם ויצחק בדרך למזבח איננה אלא הפסקת השתיקה הכבדה, הנעשית בשל כך מעיקה יותר. שניהם, יצחק עם עצי העולה ואברהם עם האש והמאכלת, הלכו "יחדיו". בהיסוס מעז יצחק לשאול בדבר השה לעולה, ואברהם עונה את המענה הידוע. והמקרא חוזר ואומר: "וילכו שניהם יחדיו". 
	דווקא סתימות זו והחידתיות המלווה את יצחק לאורך דממת הדרך של שלושת הימים היא שמשכה אליו את עיניהם של בעלי אגדה, של הפייטנים ושל הפרשנים לתקופותיהם. מקומו של יצחק בניסיון הגדול הזה, שהוא לכאורה ניסיונו של אברהם, תלוי בהחלט בשאלות שעולות למקרא הכתוב. למשל, גילו של יצחק משנה את מקומו מן הקצה עד הקצה, וכך כל שאר הדברים שלא פורשו. להלן נתמקד בהצגת דמותו של יצחק כפי שהיא עולה מפיוט מיוחד, 'עוֹקֵד לְעָקוּד לָקַח', המובא בזה מתוך כתב יד מהמאה הט"ז מתוך אוסף ששון. האמירה/שאלה של יצחק בפס' ז: "וַיֹּאמֶר יִצְחָק אֶל אַבְרָהָם אָבִיו וַיֹּאמֶר אָבִי וַיֹּאמֶר הִנֶּנִּי בְנִי וַיֹּאמֶר הִנֵּה הָאֵשׁ וְהָעֵצִים וְאַיֵּה הַשֶּׂה לְעֹלָה", הנאמרת מתוך מתח עצום והכנה רבה, שבהם חוזר הפועל 'ויאמר' ארבע פעמים, משמשת יסוד התבנית של הפיוט שלפנינו. נציג כאן את הפיוט ואת ביאורו, ולאחר מכן נעיין במרכיביו ובמשמעותם המיוחדת:
	עוֹקֵד לְעָקוּד לָקַח וְעָלָה
	  וְעָקוּד לְעוֹקֵד פָּץ שִׂיחָה מְעֻולָּה
	  אָבִי, אָבִי, מַה זֹאת הַפְּעוּלָה 
	  הִנֵּה הָאֵשׁ וְהָעֵצִים וְאַיֵּה הַשֶּׂה לְעוֹלָה 
	5  אָבִי, אָבִי, אֱזוֹר מָתְנֶיךָ
	  וַעֲשֵׂה בִי רְצוֹן קוֹנֶךָ
	  בַּקֵּשׁ רַחֲמִים בְּעַד חֲנוּנֶיךָ
	  אוּלַי יִרְאֶה בְּעָנְיִי וּבְעָנְיֶיךָ
	  אָבִי, אָבִי, גַלֵּה זְרוֹעֲךָ וְחַזֵּק יָדֶיךָ 
	10  פֶּן יִתְגָּאֵל בְּדָמִי בְּגָדֶיךָ 
	  דְּרוֹשׁ תַּחַן בְּעַד חֲמוּדֶיךָ
	  אוּלַי יִזְכּוֹר אֱלוֹהַי חֲסָדֶיךָ
	  אָבִי, אָבִי, שְׁלַח הָאֵפֶר לְאִמִּי
	  וְתִרְאֵהוּ וּתְנַחֵם עַל עֲלוּמִי
	15  חוּסָה עַל בְּשָׂרִי וְעַצְמִי
	  אוּלַי מְרַחֵם עַל דַּל מֵעָפָר מְקִימִי
	  אָבִי, אָבִי, זְרוֹק דָמִי עַל הַמִּזְבֵּחַ
	  וְיִהְיֶה לְרֵיחַ נִיחוֹחַ
	  חֲמוֹל עָלַי כִּי לֹא נִשְׁאָר בִּי כוֹחַ
	20  אוּלַי יַחְמוֹל עָלַי נוֹתֵן לַיָּעֵף כּוֹחַ 
	אָבִי, אָבִי, קַדֵּש שֶׁם אוֹהֲבָךְ 
	  וְקַח אַיִּל אֲשֶׁר נֶאֱחָז בַּסְּבָךְ
	  רוּץ לְהַגִּישׁוֹ תַּחַת חֲבִיבָךְ 
	  וְאֱמוֹר אַשְׁרֵי אָדָם בּוֹטֵחַ בָּךְ
	45  אָבִי, אָבִי, שׁוּבָה אֶת שְׁבִיתִי 
	  וַהֲשִׁיבֵנִי לְשָׁלוֹם אֵל בֵּיתִי
	  חֶרֶף זֹאת יאֹמְרוֹ שְׁאֵרִתִי
	  יְחַיּוּ מֵתֶיךָ יָקוּמוּ נְבֵלָתי
	ביאורים ומקורות
	3. אבי, אבי: הפייטן מכפיל את הפנייה הן לשם חיבה והן להדגיש את גודל התמיהה, על פי בר"ר נו, ה:
	"ויאמר יצחק אל אברהם אביו אבי, למה אבי שני פעמים כדי שיתמלא עליו רחמים". 56. אבי... קונך: על פי אוצר המדרשים, מדרש ויושע עמ' קמו: "השיב יצחק לאביו 'אבי מהר עשה בי רצון קונך והוא יעשה רצונך'", ובאיכ"ר כד: "פתח יצחק ואמר... ונעקדתי ברצון לבי על המזבח". 78. בקש... ובענייך: הדובר נהפך כאן מיצחק הנעקד ליצחק האב המבקש בעד כלל ישראל. 910. אבי... בגדיך: על פי מדרש תנחומא (וירא כג): "אמר לו אבא אסרני... ידי ורגלי מפני שהנפש חצופה היא... שמא אזדעזע ויפסל הקרבן", ובב"ר נו, יא: "שמא יזדעזע גופי מפחדה של סכין ואצערך". והשוו יל"ש כמובא להלן. 1112 חמודיך: בניך. אולי... חסדיך: ובזכות זה יגאל את כלל ישראל. 1314. אבי... עלומי: על פי יל"ש וירא צו: "אבא מהר עשה רצון יוצרך ושורפני יפה ואפר שלי הולך לאמי כל זמן שתראהו אמי תאמר זהו בני". 1516. חוסה... מקימי: על דרך התיאורים במדרשים שונים, כגון "ויושע", עמ' קמו: "מיד נפלה אימה גדולה על יצחק שלא ראה כלום בידו לעולה... מיד נזדעזע יצחק וירגזו אבריו". 1920. חמול... כוח: אף כאן מביעים דבריו של יצחק חרדה מן המעשה וציפייה להצלה. 2122. אבי... מרה: יצחק מביע כאן את דאגתו לאמו, ובעקבותיה התקווה שעוד יזכה להצלה. 25. אבי... כופר: כמו שאתה ניצלת ממיתה כך אנצל אני. 26. כי... ואפר: על פי המדרש לבר' יח:כז: "ואנכי עפר ואפר"; בר"ר מט, כז: "אילו הרגני נמרוד לא הייתי עפר, ואילו שרפני לא הייתי אפר". 33. אבי... שועתי: ראה והבט לתפילתי. 34. והביטה... דמעתי: שהיו דמעות המלאכים נושרות ומתערבות בדמעותיו של יצחק. 35. עתה... שבועתי: הנה אני קם מעל המזבח, ותתקיים ההבטחה "כי ביצחק יקרא לך זרע" (בר' כא:יב) ושבועת "כה וכה יהיה זרעך" (יל"ש וירא, קא). 3738. אבי... באפסרי: בעקבות התגלות ה' פתח את קשרי העקדה. 3940. מפחד... עזרי: מהתגלות ה' עתה סמר בשרי ש"היו עיניו מרופפות וצופות לשכינה והרים קולו ואמר אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי" יל"ש, וירא, קא. 41. אבי... אוהבך: קבל עליך מצוותו "אל תשלח ידך אל הנער". 4748. חרף... נבלתי: שמכאן תתקיים האמונה בתחיית המתים, על פי יל"ש, וירא קא: "כיוון שהגיע החרב לצואר פרחה ויצאה נשמתו של יצחק, וכיוון שהשמיע קולו מבין שני הכרובים 'אל תשלח ידך אל הנער' חזרה נפשו לגופו והתירו ועמד יצחק, וידע יצחק שכך עתידים המתים לחיות ופתח ואמר ברוך אתה ה' מחיה המתים". 
	עיון ודיון
	ייחודה של עקדה זו ניכר לעין בזכות התבנית החוזרת של השיר, הן זו הנראית כעניין חיצוני - החזרה על הפנייה 'אבי, אבי', והן זו המהותית המחלקת את רוב המחרוזות לשני חלקים מתוחים מאוד: בחלקם הראשון הבעת נכונות והתמסרות מוחלטת של הדובר, הוא יצחק, האומר 'אבי, אבי ,אזור מתניך/ועשה בי רצון קונך', 'אבי, אבי, גלה זרועך וחזק ידיך/ פן יתגאל בדמי בגדיך', 'אבי, אבי זרוק דמי על המזבח / ויהיה לריח ניחוח', וכנגדם אמירות של חשש ופחד ואף בקשת רחמים: 'חוסה על בשרי ועצמי'; 'יחידך אל תשחת ככבש ופרה', ועד כדי רמז לבדיקה של כל העניין באמירה 'נורא ישים יראתו לנגדך', שיש בניסוחה משום שמץ של הטלת ספק ביראת השמים של עושה המעשה. החשש ועמו התקווה שהעולם יישאר על כנו ושהשבועה 'כה יהיה זרעך' תתקיים בכל זאת מתבטאים במילה החוזרת 'אולי' הפותחת את הטור הרביעי במחרוזות 27 ומביעה תפילה להצלה. ואכן, תפילה זו נענית, וארבע המחרוזות האחרונות מבטאות את ההקלה הגדולה ואת התיקון לסתירה הגדולה בין הניסיון לייעוד. המתח בין הקטבים הללו עולה שוב ושוב ממדרשים שונים ומגוונים, כפי שראינו אפס קצהו מן המקורות שהובאו בביאור, ואולי לא יהיה זה מיותר להציג משהו מהם כאן (מדרש ויושע, עמוד קמ; יל"ש וירא רמז קא):
	אמר יצחק לאביו לאן אנו הולכים לברכו? אמר לו אביו עד כה עד מקום קרוב, וכתיב... וילכו שניהם יחדיו. אמר יצחק לאביו אבא לאן נלך יחידים? אמר לו בני להקריב קרבן, אמר לו הרי שם שהוא כהן גדול והוא יקריב את העולה. מיד נפלה אימה גדולה על יצחק מפני שלא ראה כלום בידו לעולה, ויאמר יצחק... ויאמר אבי ויאמר הנני בני, ויאמר הנה האש והעצים ואיה השה לעולה, מיד נזדעזע יצחק וירגזו אבריו שהכיר וידע מחשבת אביו כי לא היה בידו כלום, ואעפ"כ נתחזק ואמר לאביו אתה אמרת שבחר בי הקב"ה הרי נפשי נתונה לו, ונתפייס יצחק כמותו בעבור לקיים מצות יוצרו ואמר לו אברהם, אני יודע בך בני שאינך מעכב צווי יוצרך וצוויי, השיב יצחק לאביו, אבי! מהר עשה רצון קונך והוא יעשה רצונך.
	אמר לו יצחק: אבא אוסרני בידי וברגלי שהנפש חצופה היא שלא תראה המאכלת ואפסל מן הקרבן. בבקשה ממך שלא תעשה בי מום. ויבואו אל המקום, שניהם מביאים את האבנים שניהם מביאים את האש שניהם מביאים את העצים... אמר ליה יצחק: אבא מהר ועשה רצון יוצרך ושורפני יפה ואפר שלי הולך לאמי ותניחהו וכל זמן שתראהו אמי תאמר זהו בני ששחטו אביו. אבא מה תעשו לזקנותיכם? א"ל בני יודעים אנו שמיתתנו קרובה מי שנחמנו עד עכשיו הוא ינחמנו עד יום מותנו. וישם אותו על המזבח עיני אברהם בעיני יצחק ועיני יצחק בשמי שמים והיו דמעות מנשרות ונופלות מעיני אברהם עד שהיתה קומתו משוטטת בדמעות. א"ל: בני הואיל והתחלת על רביעית דמך יוצרך יזמין לך קרבן אחר תחתיך, באותה שעה פער פיו בבכיה וגעה געיה גדולה והיו עיניו מרופפות וצופות לשכינה והרים קולו ואמר: "אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ". באותה שעה הן אראלם צעקו חוצה וגו' עמדו מלאכי השרת שורות שורות ברקיע ואומרים זה לזה: ראו יחיד שוחט ויחיד נשחט. אמרו: מי יאמר לפניך על הים "זה אלי ואנוהו", שבועת "כה יהיה זרעך" מה תעשה לה? מיד: "אל תשלח ידך אל הנער".
	מתח עצום עולה מדברי המדרשים הללו בין גודל המעשה של העוקד והעקוד ובין התוצאה. מתח זה הקיים בסיפור המקראי בתוך דחיסוּת המילים ובין השיטין קיבל ביטוי גלוי במדרש המדובב את יצחק ושם בפיו הן את ההתמסרות המוחלטת למען יעמוד אביו בניסיון הן את הפחד והחשש, ומעל לכול – שמץ אפשרות של ספק. את כל זה בונה פיוטנו מעשה אומן, כאשר שני הקטבים והמתח ביניהם חוזרים אלינו ברוב מחרוזות השיר. הפנייה 'אבי, אבי', שיש בה חיבה ויש בה קבלת מרות, מקבלת גם ממד של מעין תוכחה וקריאה להתעשתות.
	      עמדה זו של הדובר נראית בעייתית בעינינו, הרגילות לראות דווקא את העמידה המוחלטת בניסיון של העוקד ושל הנעקד כאחד. דומה שהמפתח לעמדה זו מובא בחלקה השני של המחרוזת השנייה, שבה אומר העקוד 'בקש רחמים בעד חנוניך / אולי יראה בעניי ובענייך', ומכאן ואילך מזדהה דמות העקוד, יצחק של סיפור העקדה, עם דמות האב המבקש על בניו ועל אומתו. יתר על כן, דמות האב מזדהה עם בניה, ומעתה הדובר מורכב מיצחק הבן הנעקד המבקש על נפשו, מיצחק האב המבקש על בניו ומבית יצחק - כנסת ישראל המבקשת על עמה. דמות משולשת זו הדוברת בשיר אל הנמען שהיא פונה אליו 'אבי, אבי' הופכת את העקדה לתפילה. הטורים הרביעיים הפותחים ב'אולי' הם מעתה גם תפילתה של כנסת ישראל לאביה שבשמים, גם בקשתו של אביה יצחק הנעקד, אשר ייסוריו וסבלו הגדול בניסיון הזה קשים לאין ערוך מאלה של המנוסֶה (אברהם), שכן המנוסה בטוח במצוֶוה ובציווי, ואילו הנעקד צריך לסמוך על העוקד, ומכאן הקריאה 'אבי, אבי'. 
	      קשה הרבה יותר מצבו של עם ישראל כנעקד, שהרי העוקד אין עליו כל מצוֶוה, והוא עושה את מעשהו ממניעיו שלו שיש בהם שנאה והתנשאות ורצון להרחיק את העקוד מן המנסה דווקא. עמידתו של עם ישראל בניסיון עקדת הדורות מקרבת אותו וקושרת אותו קשר בל יינתק אל המנסה האחד והיחיד, אך בחשכת הדורות והצרות אל ייפלא שהוא משמיע את קול המחאה ואת קול הזעקה. דומה שאלה אינם מפחיתים כלל את גודל העמידה בניסיון, אדרבה: דווקא ההתקוממות והמחאה הופכות את העמידה בניסיון לשלמה ובעלת משמעות.
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