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 "קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק"
 

, ב את בנוה להקרי"אברהם אבינו מקבל ציווי מהקב. עקדת יצחק, ללא ספק, האירוע המרשים ביותר בפרשתנו הוא
יצחק גם הוא שותף מלא ). ג:כב, "וישכם אברהם בּבֹקר("ה "וללא היסוס או פקפוק הוא ממהר לקיים את ציווי הקב

וילכו : "ועל הנאמר לאחר מכן? "להואיה השה לעֹ"לפי כמה מהפירושים על תשובת אברהם לשאלת יצחק , למשימה זו
 ). ט-ח' פס" (שניהם יחדו

אולם הסכמתו של אברהם .  ל במסורת ישראל כביטוי נשגב לאמונתו של אברהם אבינוהסיפור הידוע הזה התקב
הרי ? מדוע קיבל אברהם את הציווי להקריב את בנו בלא שניסה לערער עליו. להקריב את בנו אינה מובנת כלל ועיקר

ה מגלה "כאשר הקב, )פרק יח(בהתחלת פרשתנו . אותו אברהם התנהג אחרת לחלוטין כאשר מדובר היה באנשי סדום
, חִללה לך מעשֹת כדבר הזה: "מתחיל אברהם מיד להתווכח עמו, לאברהם את כוונתו להשמיד כליל את סדום ועמורה

ואחרי מילים ). כה:יח!" (השֹפט כל הארץ לא יעשה משפט, חִללה לך, והיה כצדיק כרשע, להמית צדיק עם רשע
', או שלושים צדיקים וכו, או ארבעים צדיקים, דום חמישים צדיקיםאולי יימצאו בס: 'עם ה" מתמקח"חריפות אלו הוא 
 ).  לב" (לא אשחית בעבור העשרה: "'עד לתשובת ה

ומעשה , והרי יצחק היה צדיק גמור? האם הצדיקים שאולי יימצאו בעיר סדום חשובים בעיני אברהם יותר מבנו
ומדוע קיבל אברהם בשתיקה מוחלטת את הציווי , ")?השֹפט כל הארץ לא יעשה משפט("מוצדק בעליל -הריגתו בלתי

י הפרשנים לדורותיהם "השאלות הללו נשאלו ע? נפש למען אנשי סדום-התווכח בחירוף, ולעומת זאת, להקריב את בנו
 .ואנו ננסה להאיר בהן פן נוסף, וניתנו להן תשובות שונות

מיתתו , ולעומת זאת, כעונשום באה עליהם מיתתם של אנשי סד. אפשר לטעון שאין מה להשוות בין שני המקרים
הקרבת יצחק אמורה להיות , במילים אחרות. ה"היא דבר נשגב ואות לחשיבותו בעיני הקב, ה" לקבקרבןכ, של יצחק

אלא שהתשובה הזו אינה . בניגוד מוחלט לפגיעה באנשי סדום שהיא מעשה ענישה על התנהגות שלילית, מעשה חיובי
שכן היא נוגדת באופן מוחלט את כל כללי , אדם לאל לעולם אינה יכולה להיחשב כדבר חיוביהקרבת . יכולה להתקבל
ומגנה בחריפות את הפולחן , התורה שוללת מכול וכול את עצם הרעיון של הבאת אדם כקרבן. המוסר התורניים

 ):ה-ב:כ' ויק(המכוער של הקרבת הבכור למולך 
ואני אתן . ַעם הארץ ירגֻמהו באבן, מות יומת, אשר יתן מזרעו למֹלךאיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בישראל 
. כי מזרעו נתן למֹלך למען טמא את מקדשי ולחלל את שם קדשי, את ָּפני באיש ההוא והכרתי אֹתו מקרב עמו

ושמתי אני את , לבלתי המית אֹתו, ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא בִתתו מזרעו למֹלך
 .והכרתי אֹתו ואת כל הזֹנים אחריו לזנות אחרי המֹלך מקרב עמם, ני באיש ההוא ובמשפחתופ

ואיך יעלה על ? ה מאברהם שיקריב את בנו"איך אפשר להבין את דרישתו של הקב, לאור מילים חריפות אלו בתורה
 ?  הדעת להתייחס לעקדת יצחק כמעשה נשגב

, הרי פעולה זו היא גם עבודה זרה וגם רצח? להקרבת אדם למולךנשאלת השאלה מדוע יש צורך באיסור מיוחד 
תשובה לשאלה זו נמצאת . ואף נכללו קודם לכן בשבע מצוות בני נח, מעשים שכבר נאסרו בתורה בעשרת הדברות

, והיו אדוקים בה הרבה באותו זמן, רעה ביותר) העברת זרע למולך(לפי שהייתה עבודה ): "מצווה רח(בספר החינוך 
 ".כן נתייחדה בה האזהרה בתורה מלבד כל אזהרות עבודה זרה הרבה שבתורהל

הרי הקרבת הבן הבכור ? "אדוקים בה הרבה"אפשר לשאול למה עובדי עבודה זרה היו ,       לגבי העברת זרע למולך
זה בעיני עובדי כך מושך בפולחן ה-מה היה כל. כלשון ספר החינוך, "עניין מכוער ביותר"לאל באמת נראית לכל אדם כ

 ?עבודה זרה
מהפירות הראשונים של העונה , ה"נציגו של הקב, אנו חייבים להביא לכוהן. גם בתורה קיים רעיון דומה, למעשה

בכור (כמו כן עלינו להקריב את העגל הראשון של כל פרה ). ראשית הגז(ומהצמר הראשון של כל כבש ) ביכורים(
, א את אמונתנו שברכות השדה והבהמות אינן רק תוצאה של כשרונות חקלאייםמטרת הקרבה זו היא לבט. ועוד) בהמה
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אפשר לכאורה להחיל את אותו הרעיון גם על הילד . ה"מקורן האמתי של כל ההצלחות הללו הוא בברכת הקב, אלא
 כפי שאכן ,יקריב את בנו הבכור לאלוקיו, ל זכה לבנים-כאשר האדם רוצה לבטא את הכרתו שבזכות ברכת הא. הראשון

 .נהגו עובדי עבודה זרה בפולחן המולך
הרי קרבן אדם הוא עניין , ולעומת קרבנות של תוצרת חקלאית שהם רצויים ביותר, אבל תורתנו היא תורת חיים

חוץ משלושת המקרים (חיי אדם קודמים , לבין חיי אדם' בכל פעם שקיימת התנגשות בין מצוות ה". מכוער ביותר"
והתוצאה , הבחנה זו אינה קיימת בעולם של העבודה זרה". ולא ימות בהם, וחי בהם: " לכלל הגדולבהתאם, )הידועים

 .היא העברת הבן למולך
התשובה כתובה ? על רקע זה יש לחזור ולשאול מה יכולה הייתה להיות מטרת הציווי להעלות את יצחק לעולה

ועדיין . המטרה הייתה לראות אם אברהם יציית לציווי, דהיינו). א:כב" (לֹהים ִנסה את אברהם-והא: "במפורש בתורה
 ? ה דווקא את הניסיון הזה כאבן בוחן לאמונתו של אברהם בו"למה בחר הקב, יש לשאול

הרי כל המקריבים את בניהם למולך . נראה שהניסיון לא נועד לבחון אם אברהם יהיה מוכן לשחוט את בנו האהוב
 .  ה"ולמעשה נגע בשורש האמונה של אברהם בקב, יון היה עמוק בהרבה מזההניס; היו מוכנים לעשות מעשה כזה

לאברהם : כמעט בכל שיחה, חוזר נושא אחד שוב ושוב, ה לבין אברהם אבינו"בתיאורי השיחות הרבות שבין הקב
ואעשך . ..לך לך מארצך וממולדתך ("שיהיה לו בן ) ב-א:יב' בר(ה הבטיחו כבר בהתגלות הראשונה "הקב. אין ילדים
יהיה לך בן וממנו יצא : ה על הבטחתו"ובכל פעם חוזר הקב, מעלה אברהם נושא זה, ובשיחה אחרי שיחה"). לגוי גדול
 :  עם שלם

וברכתי אֹתה ; )ה:טו(כה יהיה זרעך ... הבט נא השמימה וספֹר הכוכבים ; )טז:יג(ושמתי את זרעך כעפר הארץ 
ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ; )טז:יז(גוִים מלכי עמים ממנה יהיו והיתה ל... וגם נתתי ממנה לך בן ) שרה(
 ).יח:יח(

.  הנס מתרחש-ה "והבטחה אחרי הבטחה מצד הקב, אחרי עשרים וחמש שנים של המתנה וסבלנות מצד אברהם
לידת יצחק מבשרת המשך למשפחת . לאברהם ולשרה נולד בן כאשר אברהם כבר בן מאה ושרה כבר בת תשעים

אמונתו של אברהם אבינו במשך השנים .  עומדת להתגשם-" ואעשך לגוי גדול "-ה "והבטחת הקב, אברהם אבינו
 .  הרבות לא הייתה לשווא

משמעות הציווי היא שהבטחותיו של . ה להעלות את יצחק לעולה"ואחרי כל זאת בא הציווי הנורא של הקב
אמנם ישמעאל חי . ועכשיו מסתבר שהכול היה אשליה, טחהכל השנים ניתנה הבטחה אחרי הב. ה לא יקויימו"הקב
ה כמי "עם מיתתו של יצחק יתגלה הקב. בנה של שרה, אך בכל ההבטחות הללו היה מדובר דווקא על יצחק, וקיים

 .שאינו עומד בהבטחותיו וממילא אינו דובר אמת
על ההבטחה , יתלונן על העוול האישיהאם הוא ? מה תהיה תגובתו לצו הזה. זהו הניסיון האמתי של אברהם אבינו

 בקיום –" תלויה בדבר"ה "האם אמונתו של אברהם בקב, לשון אחר? שלא תקוים ועל האשליות במשך השנים הרבות
 ?ה"מובנת של הקב-למרות התנהגותו הבלתי,  או שמא אמונתו של אברהם היא מוחלטת–הבטחתו 

בלי לשאול את השאלות , ה ללא היסוס"קיים את ציווי הקבאברהם אבינו היה נכון ל. התשובה ידועה כיום לכל
. ה"זו המשמעות האמתית של האמונה בקב. ובלי להתרעם על חוסר המוסריות שבציווי הנורא הזה, שזועקות לשמים

ה "ואפילו סותרים את מה שאמר הקב, כאשר ציווייו נראים כנוגדים כל מידה של מוסר, כאשר אין מבינים את ציווייו
 .  רק אברהם אבינו מסוגל היה לעבור ניסיון כזה בהצלחה, אכן. כן ממהרים לקיימם-פי-על-ואף, ובעצמ

כאשר הוא סובל סבל חמור ביותר על , איוב עובר ניסיון באמונתו. ספר איוב: ך דוגמה אחרת לאותו רעיון"יש בתנ
וא חף מפשע ושהוא נענש ללא שום שה, איוב הדגיש שוב ושוב בדבריו לשלושת רעיו שבאו לנחמו. לא עוול בכפו

להים -א) קלל(=ברך : "כן כאשר פונה אליו אשתו בהצעה-פי-על-ואף. דבר שנוגד כל קנה מידה של מוסר, הצדקה
 ?)י:ב" (להים ואת הרע לא נקבל-גם את הטוב נקבל מאת הא, ר אחת הנבלות תדבריכדֵּב: "עונה לה איוב, )ט:ב" (תֻמָו

בסוף , מיד אחרי סיפור העקדה. הם אבינו והניסיון של איוב נרמז בצורה מעניינת ביותרהקשר בין הניסיון של אבר
, וֻיגד לאברהם לאמֹר, ויהי אחרי הדברים האלה: "מספר הכתוב על הלידות שהתרחשו במשפחתו של אברהם, פרק כב

וכך מתחיל ספר ). כא" (יו אחבוז בכֹרו ואת עוץ"הנולדים הם ). כ:כב" (הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך
אליהוא בן ברכאל "הרי הוא , מופיע איש המיסתורין) ב:לב(ובסוף הספר , "איוב שמו, עוץאיש היה בארץ : "איוב
שניהם עמדו בהצלחה בניסיון הנורא . ניתן לראות קשר בין אברהם לבין איוב, עוץ ובוז, בשתי מילים אלו". הבוזי

ה נוגדת את עקרונותיו "ראות אם יעמדו באמונתם מול ההכרה שהתנהגותו של הקבהניסיון ל, ה"שהעמיד בפניהם הקב
 .הוא

 נתן אביעזר' פרופ
 המחלקה לפיסיקה

 הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע
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