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סיפור העקידה - בראשית כ"ב - קצת עצות למורה
פרופ' נחמה ליבוביץ
לפרק זה הקדים אברבנאל:
"הפרשה הזאת היא כל קרן ישראל וזכותם לפני אביהם שבשמים… ומפני זה ראוי להפליג בה העיון והחקירה יותר מבשאר הפרשיות".

מפני זה, ומפני שכל כך הרבה עניינים כלולים בה, וכל-כך הרבה שאלות מתעוררות בלימודה, אין פלא שניתן ללמדה בבית-הספר – בפרט בכיתה גבוהה, ובפרט אם התלמידים הם ברמה טובה – במשך שבועות רבים. דבר זה אין לעשותו, כי הוא עלול להמאיס את הפרק ולהשניאו, והתלמידים יראו בזה "דריכה במקום" ו"לעיסה של הלעוס". לכן, אין לדעתי, לעסוק בו (וכן בכל פרק) יותר מאשר שלוש-ארבע שעות, וצריך המורה להחליט על מה לוותר ומה הם העניינים, שלא ייגע בהם כלל, כי אין "לגעת" בעניינים רבים ובבעיות שונות בקלות או דרך אגב, אלא יש ללמוד דברים מעטים, ואותם – בעומק.
בעמודים הבאים יוצעו כמה נושאים לשיעורים אחדים בלימוד פרק כ"ב.

א. שיעור אחד, המוקדש כולו רק לפסוק א: "והאלוקים נסה את אברהם"
השאלה הגדולה. לשם מה ה' – הכל יודע – ינסה אדם?
אפשר לדרוש מן התלמידים, שינסחו – מוטב בכתב – את הקושיה הגדולה, המתעוררת בקריאת פסוקנו. דבר זה טוב לכיתה חלשה, טעונת-טיפוח, כי אין לתת פתרונות למי שעדיין לא הרגיש בקושי. בכיתה טובה הקושי ברור, ואפשר לגשת מיד לקריאת תשובות לבעייתנו ולפתוח בהשוואה שבין הרמב"ן לרמב"ם.

בכיתה חלשה כדאי לפתוח ברמב"ן, ויש לברר תחילה מושגים, המופיעים בדבריו, כגון המושג "להוציא מן הכוח אל הפועל" (שהוא חשוב גם מעבר לטקסט זה). אפשר לקרוא רק עד "ודע כי השם" כי מכאן ואילך מטפל ברמב"ן בשאלה שנייה. חשוב שהמושגים "המנסה" ו"המנוסה" יהיו ברורים לתלמידים גם בקריאה הראשונה. את זאת יש לבדוק!
רמב"ן א, ד"ה: "והאלוקים ניסה":
עניין הניסיון הוא לדעתי בעבור היות מעשה האדם רשות מוחלטת בידו, אם ירצה יעשה, ואם לא ירצה, לא יעשה – ייקרא ניסיון מצד המנוסה; אבל המנסה יצווה בו להוציא הדבר מן הכוח אל הפועל להיות לו שכר מעשה טוב, לא שכר לב טוב בלבד…

מיד לאחר זה הקטע הבא מדברי הרמב"ם, ואולי רק החל במלים "ואמנם עניין אברהם אבינו":

רמב"ם, מורה נבוכים ג', כד (בתרגום אבן תיבון):** אם נראה לך, קח את תרגומו של הרב קאפח.
…דע, כי כל ניסיון שבא בתורה אין כוונתו ועניינו, אלא כדי שידעו בני אדם מה שצריך להם לעשותו… וכאילו עניין הניסיון, שיעשה מעשה, אין הכוונה גוף המעשה ההוא, אבל הכוונה שיהיה משל, שילמדו ממנו וילכו אחריו כאומרו (דברים י"ג ד) "לדעת הישכם אוהבים את ה'", ואין פירושו, שידע ה', כי הוא כבר ידעו, וכן (שמות ל"א יג) "כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת, כי אני ה' מקדשכם", אשר פירושו: שידעו האומות… ואמנם עניין אברהם אבינו בעקדה כלל שני עניינים גדולים, הם פינות התורה. העניין האחד להודיע אותנו גבול אהבת ה' ויראתו, עד היכן היא מגעת, והוא שיהיה איש עקר בתכלית הכוסף לילד ובעל עושר גדול ואיש נכבד ונבחר, שיישאר מזרעו אומה, ונולד לו בן אחר הייאוש, איך יהיה חשקו בו ואהבתו אותו! אבל ליראתו את ה' ית' ולאהבתו לקיים מצוותו בוולד האהוב, הניח כל מה שקיווה בו והסכים לשחוט אותו אחרי מהלך ג' ימים. כי אילו היה רוצה לעשותו לשעתו בבוא המצווה אליו, היה פעולת בהלה בלתי הסתכלות; ואמנם עשותו זה אחר ימים מעת בוא המצווה אליו, היה המעשה במחשבה ובהסתכלות אמתי ובחינת חוק מצוותו ואהבתו ויראתו… וכדי שיתפרסם לבני אדם, מה ראוי לעשות בשביל אהבת ה' ית' ויראתו לא לתקוות גמול ולא לפחד עונש… ואמר המלאך לו (יב) "כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה" רצונו לומר, שבזה המעשה אשר בו תיקרא ירא אלוקים גמור, ידעו כל בני אדם גבול יראת ה' מהו. 
ודע, שכבר חיזק זה העניין בתורה וביארו ואמר, שתכלית התורה כולה וכל מה שכללה אותו ממצוות עשה וממצוות לא תעשה ומייעודים ומסיפורים אמנם הוא דבר אחד, והוא יראת ה' ית' והוא אומרו (דברים כ"ח נח): "אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה ליראה את השם הנכבד והנורא…". – זה אחד משני העניינים המכוונים בעקדה…

בכיתה חלשה יש לוודא אם הבינו, מה התפיסה הנשללת בשני הפירושים. אולי להטיל שאלה זו על הכיתה על מנת שיענו עליה בכתב,** כאשר יש צורך לעיין יפה בטקסט לנסח תשובה קצרה של מילים מעטות, טוב להטיל את העבודה בכתב, למען לא יקפוץ ה"כוכב" שבכיתה וייתן את התשובות הנכונות, ושאר התלמידים ינענעו בראשיהם. בדרך זו עובדת כל הכיתה, והמורה עובר בין השורות ומסייע בלחש לתלמיד שלא הבין את השאלה, או שתלמיד, המתחיל לספר את תוכן הדברים במקום להתייחס לשאלה, מועמד מיד על שגיאתו בשקט, והנה כל הכיתה עובדת. לא כשיעורי בית, אלא כעבודה שתוקה בכיתה, ועל-ידי-כך ייווכח המורה, אם כולם הבינו.
התפיסה הנשללת, היא, כמובן, שהניסיון דרוש למנסה. זהו המשותף לשני הפירושים. אם מטילים משימה זו בכתב, מן הראוי להגביל את התשובה לחצי שורה, שאם לא כן, יש חשש, שהתלמידים "יספרו" את תוכן כל דברי הרמב"ם ואת תוכן כל דברי הרמב"ן, ועדיין אין ביטחון שהבינו. פרפרזה איננה הוכחה להבנת הטקסט; גם מי שמסוגל לכתוב פרפרזה נכונה, אינו מעיד על עצמו, שהבין את הטקסט לאשורו.

השאלה הבאה, והיא העיקרית: מה ביניהם, בין הרמב"ם והרמב"ן, בתשובתם לשאלה "לשם מה הניסיון?"

התשובה לשאלה תהיה משהו מעין זה:
הרמב"ם: לטובת האנושות (או לטובת הלומד או לטובת כל הדורות);
הרמב"ן:  לטובת המנוסה עצמו.

בכיתה טובה רצוי להטיל תפקיד כזה לפני בירור פרטי דברי הרמב"ם, כדי שיתרגלו התלמידים להבין את עיקרו של טקסט גם לפני שהבינו כל פרט. למשל, השאלה "מנין לרמב"ם" שלא לתקוות גמול ולא לפחד עונש?" תוכל לבוא אחרי התרגיל הנ"ל בכתב.
כמו כן המילים בדברי הרמב"ן "להיות לו שכר מעשה טוב בלבד", שגם אותן אפשר להסביר אחרי תרגיל ההשוואה; ייתכן שאין הרמב"ן מתכוון לשכר חומרי בעוה"ז או לשכר בעוה"ב, אלא שמתכוון לעצם ההתעלות, שהמנוסה מתעלה (או לקניית שלמות שהוא קונה) בהוציאו את הטוב שבו "מן הכוח אל הפועל" – ואין שכר גדול מזה. ועיין ספורנו לפסוק זה.

בכיתה חלשה יש לברר את הפרטים הללו לפני גשתם לענות בכתב על השאלה בנוגע להבדל, וכמו כן יש לבדוק אם הבינו שהרמב"ם עונה גם לשאלה "מדוע אחר ג' ימים ולא מיד?" וכן שפירוש המילה "ידעתי" הוא "הודעתי לאנושות".
בכיתה בינונית או חלשה יש להסתפק בשתי הדעות הללו, של הרמב"ם ושל הרמב"ן. בכיתה טובה, הרגילה בקריאת פרשנים והוגי דעות מימי הביניים ועוד, ניתן לתת מלכתחילה לקט של מפרשים ושאלות אחדות, כגון אלה המוצגים בנספח 1, אולי כעבודת בית להכנה מראש או כעבודה שתוקה בכיתה, שתימשך למעלה מחצי שעה. ועיין לזה בספרי "עיונים בספר בראשית", עמ' 136-133.
כדי לבדוק, אם באמת הבינו התלמידים את ההבדל העקרוני בין תפיסת הרמב"ם ובין תפיסת הרמב"ן, אפשר לתת לפניהם את שני המקורות הבאים ממדרשי חז"ל, ולשאול: האם תואמים דברי הרמב"ם או דברי הרמב"ן (שניהם או אחד מהם), בתכלית הניסיון, את דברי הגמרא בסנהדרין או את דברי בראשית רבה, או שונים משניהם?
ואלה שני המקורות:
סנהדרין פ"ט ע"ב:
מאי "אחר"? א"ר יוחנן משום ר' יוסי בן זמרא: אחר דבריו של שטן, דכתיב "ויגדל הילד וייגמל ויעש אברהם משתה גדול…" אמר שטן לפני הקב"ה: "ריבונו של עולם! זקן זה חננתו בן למאה שנה פרי בטן. מכל סעודה שעשה, לא היה לו תור אחד או גוזל אחד להקריב לפניך?" אמר לו: "כלום עשה אלא בשביל בנו – אם אני אומר לו: "זבח את בנך לפניי", מיד זובחו. מיד – "והאלוהים ניסה את אברהם".

בראשית רבה נ"ה ד':
הרהורי דברים היו שם. מי הרהר? אברהם אמר: שמחתי ושימחתי הכול ולא הפרשתי לקב"ה לא פר ולא איל אחד". א"ל הקב"ה: "על מנת שנאמר לך שתקריב את בנך ולא תעכב".

בצמוד לשיעור זה יוכל המורה להרחיב את נושא הניסיון שה' מנסה יחידים או ציבור גם על מקומות אחרים במקרא. אמנם שיעור כזה יכול להינתן גם בגמר כל לימוד פרשת העקדה, כדי לא להפסיק את הדיון בפרקנו. אבל מכיוון שעדיין לא פתחנו בסיפור העקדה, אלא עסקנו רק בפסוק א, אפשר להיכנס לנושא הרחב גם כאן. ישקול המורה ויחליט. הרחבת הנושא מיד אחרי פסוק א – כך נדמה לי – יפה רק לכיתה טובה.

והרי ראשי-פרקים להרחבת הנושא.
בחמישה מקומות – נוסף על מקומנו – מוזכרים בתורה ניסיונות, שה' מנסה בני-אדם, ואלה הם: במן (שמות ט"ז ד), אחרי מתן תורה (שמות כ' כ), בתלאות המדבר (דברים ח' ב), שוב במן (דברים ח' טז) ובנביא שקר (דברים י"ג ד).

יש להפנות את תשומת-לב התלמידים, שבפרשת המן ובמתן תורה יש בעיה נוספת מלבד הבעיה הכללית "לשם מה ה' מנסה?". הרי "הניסיון" פירושו כרגיל – דרישה קשה לאדם או העמדתו במצב קשה; הרי המן הוא מתנה טובה שניתנה להם יום-יום, ומה כאן מקום למילים "למען אנסנו"? ותשובות שונות נתנו המפרשים לשאלה זו (ויעוין בספרי "עיונים חדשים בס' שמות", עמ' 197-194).
ובדומה לזה במתן תורה: הן מתנה גדולה היא זו שקיבלו – ומהו הניסיון? הרמב"ן מרחיב את הדיבור בס' שמות כ' יז, ד"ה "כי לבעבור נסות", ועיין גם ב"גיליונות לעיון בפרשת השבוע" תש"ד, פרשת יתרו. נדמה לי שבשני המקרים יש להבליט את מה שאמר הרמב"ן בדבריו במתן תורה (כ', יז), שניסיון יכול להיות גם ברעות ובצרות שה' מביא על האדם, גם בהרעיפו טובות גדולות וחיים קלים. בשביל שכבות רחבות בעולם המערבי היום, וגם לחלק מיושבי ארצנו, האקטואלי הוא דווקא הניסיון כרמת חיים גבוהה, בעודף זמן פנוי, בחיים הפטורים ממאמץ קשה וכו'. רבות נכתב על "צרה" זו של עודף הזמן הפנוי, של "ירידת מוסר בחיי רווחה", והדברים ידועים.
לכל ששת המקומות, שבהם נידונה שאלת הניסיון שה' מנסה אדם (או עם שלם) יעוין במורה נבוכים ג פרק כ"ד (והוא אינו מן הפרקים הקשים שב"מורה"), ובכיתה טובה אולי יוכל המורה להעתיקו (בתרגום הרב קאפח) וללמדו, אולי בהשמטות. אולי יתחיל מן "דע כי כל הניסיונות" ועד "זהו אחד משני הדברים המכוונים בעקדה" (ובזה כלול גם הקטע שכבר למדנוהו לעיל) וכן הקטע האחרון בפרק (להלן בתרגום הרב קאפח):
ככה ראוי שיובנו ענייני הניסיונות; לא שה' ית' רוצה לנסות דבר ולבחון אותו, כדי שידע מה שלא היה יודע מקודם, יתעלה ויתרומם ממה שמדמים הסכלים קלי הדעת (בתרגום אבן תיבון: הסכלים הפתיים) ברוע בינתם; דע זאת!

כאמור, השיעור הזה יוכל לבוא גם בתום כל לימוד פרשת העקדה.

ב. עיון בפרק כולו
שיעור אחד (או שניים) יוקדש ללימוד הפרק כולו בעיון טקסטואלי מדוקדק ובפיתוח ההרגשה וההבנה הספרותית, הרי גדולתו גם באמנות הנפלאה של אופיו הסיפורי.

בתחילה נערוך השוואה בין פסוקיו הראשונים של פרקנו לפסוקים הראשונים של פרק י"ב.
הניסיון הראשון פרק י"ב
הניסיון האחרון פרק כ"ב
א.	ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך,
וממולדתך ומבית אביך אל הארץ 
אשר אראך

ד.   וילך אברם כאשר דבר אליו ה'

ב.	ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה והעלהו שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך
ג.   וישכם אברהם בבקר... ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו האלוקים
במה דומה ניסיון ראשון לניסיון אחרון, ובמה הם שונים זה מזה?
קל להראות את הדמיון, אבל מה ההבדל? ההבדל בין שני הניסיונות הוא זה:
פרידה מכל הקרוב והיקר בעבר      |       ויתור על כל העתיד.

לאחר מכן מעיינים במילה המנחה "ראה"; אין 'וירא' בניסיון הראשון ולא בתחילת הניסיון האחרון. בראשון עדיין לא ראה. השימוש באותו שורש מתחיל רק בהתגלות השנייה (י"ב ז); משמע: הייתה זו התגלות בהירה יותר מן ההתגלות הראשונה. ובהירות זו נמשכה (י"ז א, י"ח א), אך כאילו נעלוה בתחילת העקדה:
אולי מפני שדברי ה' ודרישתו כל כך סתומים, מהממים, מנוגדים לכל הנאמר עד כאן, ולכן שוב לא "ראה". ואולם ה"ראייה" חוזרת ומתגלה אחר-כך, בהמשך כל פרק כ"ב:
ד.	וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק.
ח.	א-לוהים יראה לו השה לעולה בני.
יג.	וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל…
יד.	ויקרא אברהם שם המקום ההוא: ה' יראה, אשר יאמר היום בהר ה' יראה.

להבנת שני הפסוקים האחרונים נראה לי שהפירוש הטוב ביותר והמתאים ביותר להקשר הוא פירושו של ר' אברהם בן הרמב"ם, ד"ה "ה' יראה":
טעמו: תהיה לו השגחה יתרה במקום הזה. וככה הובטח שלמה בשעת בניין הבית (מלכים כ' ט) "והיו עיני ולבי שם כל הימים".
ובזה גם כן טעם אחר, והוא הרמז, שהוא עתיד להיות מקום הראייה בחג. כלומר: הנוכח בו (=האיש העולה לרגל) יהיה נאמר עליו, שהוא לפניו יתברך' וה' יראה אותו.
וחיזק זה וביאר אותו במה שאמר: אשר יאמר היום בהר ה' יראה, כלומר: ייראה העולה לחג.
"יראה" חוזר עליו יתעלה, אבל "ייראה" חוזר על הנוכח לפניו שם, והרבה מקראות על זה בתורה (שמות כ"ג יז, שמות ל"ד כג, דברים ט"ז, טז) "שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך". ור' סעדיה פירש אותו בטעם השראת השכינה, ומה שהבנתי הוא מה שכתבתי.
(למשמעות הפועל "ראה" בפרקנו ובכל פרקי אברהם ראה גם דבריו היפים של בובר, "דרכו של מקרא", עמ' 80.)
בכיתה שלא הורגלה בהסתכלות בפרק מבחינה צורנית-ספרותית, וכן בכיתות של תלמידים טעוני-טיפוח, יש לעמוד רק על שתי השיחות שבפרק פסוקים א-ב, ז-ח.
בשיחה הראשונה רק שלושה דיבורים: הקריאה – התגובה – הדרישה. ולא עוד. יש להבין את התלמידים, שכל תשובה כאן (כגון "אנוכי אעשה כדבריך") רק תקלקל, תחליש. התשובה היחידה מצויה בשתיקה: וישכם אברהם…
(הרבה לומדים – גם מבוגרים – המכירים את סיפור העקדה מקטנותם, אינם מרגישים בשתיקה, וכאשר הם נשאלים: מה ענה אברהם ל"קח נא את בנך"? מתחילים לחפש בפרק, ונוכחים – לפעמים לתימהונם – שאין תשובה, ורק אז הם רואים, שהתשובה היא עצם המעשה בלבד, באין אומר: "וישכם… ויקם… ויחבוש… ויקח… ויבקע… ויקם… וילך…". רק עתה הם שומעים את השתיקה.)

השיחה השנייה שבין אברהם ויצחק, היחידה שבדרך של שלושה ימים, מובלטת על-ידי הצעידה הכבדה השתקנית. ויושם לב למסגרת השיחה:
כ"ב ז:	ויאמר יצחק אל אברהם אביו
	ויאמר: אבי
	ויאמר: הנני בני
	ויאמר: הנה האש…
     ח:	ויאמר אברהם: אלוקים יראה…

וכבר הראיתי בהרבה מקומות, שהזכרת שם הדובר בגוף השיחה (ושלא בתחילתה) מראה על האטת קצב השיחה. כאשר נאמר "ויאמר" בלי הזכרת שם הדובר, השיחה קולחת בטבעיות. כך קולחת השיחה בפסוק ז, ואילו בפסוק ח – "ויאמר אברהם": היסוס – האטה – ספק – שיקול: מה לומר? 'ויאמר אב-ר-הם'. ואז באה התשובה, שעדיין אינה ברורה, אך יש בה משום הרמת הלוט, רמז; ועיין רש"י.

כמובן, יש להפנות את תשומת הלב לכך שהשיחה הזאת עומדת בין שני המשפטים הזהים "וילכו שניהם יחדיו". (השאלה "מהו המשפט החוזר ממש מילה במילה בפרקנו?" מצריכה עיון חוזר בפרק, ושוב מתברר ללומדים – אף-על-פי שהם מכירים את הפרק מילדותם – שלא שמו-לב לכך!) והחזרה המדויקת על אותן המילים, בקצב המשולש, אחרי השיחה כבדת המשקל, מראה, שלא השתנה כלום בהלך רוחם של הצועדים, ועדיין שניהם צועדים יחדיו. ועיין רש"י שם.

לאופי הספרותי של הפרק כולו, להלך הרוח המאופק, העצור, הכבוש, המופנם כולו – עיין בדברי א' אורבך, בספרו "מימזיס"** בתרגום (קשה קצת) של ברוך קרוא, מוסד ביאליק., שקטע ממנו הנוגע בייחוד לענייננו, הבאתי בספרי "עיונים בספר בראשית", עמ' 139-138. אבל אל ירצה המורה לפני תלמידיו את תוכן דבריו ואל ייתן להם לקרוא אותם, אלא יטיל עליהם לעמוד בכוחות עצמם על אופי הסיפור (ומוטב בכתב). כדי שאותו אופי יורגש על-ידי התלמידים, יש לקרוא לפניהם את תיאור פרשת העקדה במדרש תנחומא. מוטב לקרוא אותו מתוך ספר האגדה של ביאליק (עמ' ל-לא בהוצאה שבכרך אחד) מתחילת סעיף מ"ה עד "ועמדו ביבשה", ואחר-כך מ"ויקח אברהם את עצי העולה" עד "אל תניחנו". אחרי קריאת המורה לפני תלמידיו את כל הקטע, ובלי הסברים, ייתן להם שהות לכתוב בשורות מעטות, מה ההבדל באופי פרשת העקדה (עד סוף פסוק י) בין הכתוב בתורה ובין דברי המדרש.
יש להגביל את כתיבתם לשורות מעטות, כדי שייאלצו להתבונן ב"איך" ולא יספרו את התוכן. אפילו יכתבו רק "אחד קצר והשני מפורט" או "אחד אינו נותן את מחשבות אברהם, והשני נותן את המחשבות, ההרהורים, הספקות", ואפילו יכתבו – מתוך אי-הבנה – "אחד יבש והשני נוגע ללב", כבר השגנו התבוננות באופי הכתיבה.

בכיתת טעוני-טיפוח אולי מוטב לעמוד על פענוח הסמלים לפני הכתיבה: מי השטן? הרהורי אברהם, ספקותיו… ומי הנהר? המכשולים הטכניים החיצוניים, הניצבים בדרך למטרה; כל אותם מכשולים, שעצם הימצאותם תלויה ברצונך אם תרצה לא תוכל להתגבר עליהם, ואם תרצה – הרי אינם כלל, ותוכל להגיע למטרה על אף הכול. (אולי כאן המקום לדוגמות מחיי הפרט ומחיי כלל האומה; תלמידה אמרה לי פעם: "זה החשמל שכבה ולא יכולתי להכין שיעורים. אבל אילו רציתי באמת, הרי יש גם נרות, ואין כיבוי החשמל מעכב כלל".) כן יש לברר את סוגי הספקות של אברהם: 'בן שניתן לך למאה שנה' – רגש האבהות; 'למחר הוא אומר לך שופך דם אתה' – הרגש המוסרי המתקומם; ולבסוף – ההתגברות על כל הספקות: 'אמר לו: על מנת כן'.

על-ידי ההשוואה בין פרקנו בתורה ובין פרשת העקדה במדרש יושג מה שלא יושג לעולם על-ידי ראיית טקסט אחד בלבד. אין טוב מהעמדת טקסט מול טקסט להשגת חינוך ספרותי, כי מתוך השוני רואים את המיוחד. ואם יקראו את דברי אורבך או ישמעו את תוכן דבריו מפי המורה, לא יעמדו על הדברים, לא יראו אותם בעיניהם שלהם; לא ייפתחו עיניהם לראותם, אלא יאמינו למחבר שכך הוא.

בכיתה הרגילה יותר בהתבוננות ספרותית אפשר להגיע להבנת גדולת התורה במונומנטלי שבה, המוותר על כל קישוט, על כל פירוט, על כל הבלטת רגשות, מול האגדה, ובה ה"כמעט אידילי" (בייחוד בשיחה בין אברהם ושרה) או ה"אינטימי" (בשיחה שבין יצחק ואברהם ברגע של עקדתו וכו' וכו'). וכל זה – מתוך אותה השוואה.

ג. השלמות
בשיעור נפרד אפשר לעמוד על אי-אילו פרטים.

-	רש"י, ד"ה "ויחבוש":
אולי כאן המקום לעמוד על דברי המדרש על ה"ארבעה אשר אסרו בשמחה" (מכילתא בשלח י"ד, בראשית רבה נ"ה), שניים מתוך ש"שנאה מקלקלת את השורה", ושניים מתוך ש"אהבה מקלקלת את השורה". וחשובים דברי הפסקה האחרונה במדרש, המסמלים את כוח המעשה הטוב, כוח מעשה המצווה, להתגבר על כוחות השחור הרעים ההורסים (ועיין בנספח 2). ישקול המורה, שמא יסרבל כל זה את לימוד פרשת העקדה, הכבדה והעשירה גם בלאו הכי.

-	רש"י לפסוק ד, ד"ה "ביום השלישי":
דברי רש"י שם תואמים את מה שלמדנו כבר בשיעור הראשון בדברי הרמב"ם על חשיבות אריכות הזמן של שלושה ימים.


-	רש"י לפסוק יג, ד"ה "עד כה":
למה לא הסתפק רש"י בפירושו לפי פשוטו? והרי לימדונו מפרשי רש"י, שאין רש"י מביא מדרש אגדה, אלא אם כן לא מצא נחת-רוח בפירוש שלפי פשוטו. והתשובה הסבירה: מפני ש"כה" במקרא פירושה בדרך כלל "כמו…", "כדלהלן", "כמו עניין זה…", "ככה", כלומר זו מילת השוואה, וכאן אין מקום להשוואה. ואילו המדרש – כדרכו לפעמים – הופך מילה זו, העומדת בראש איזה פסוק 'גדול' לסיסמה: אותו ה"כה" (של ההבטחה הגדולה שניתנה לאברהם אבינו) היכן הוא? ואם כן, יש כאן לפי דברי המדרש שוב ביטוי להרהורי אברהם.** באותה הדרך הולך מדרש "אבכיר" לשמות ב' יב, ויפן כה וכה: אמר לפניו: רשב"ע אם כך הורגין את בניך, איה ה"כה" שאמרת לאברהם "כה יהיה זרעך".

-	רש"י, ד"ה "תחת בנו":
תפקידו של האיל, עניין המקרב אותנו להבנת מעשה הקרבנות בכלל. (ועיין דברי הרמב"ן, ויקרא א' ט, ד"ה "עולה" החל מן "ויותר ראוי לשמוע הטעם שאומרים בהם" עד "נפש תחת נפש".) כן אולי יש לעסוק בסמליות האיל, שהמדרש רואה בו סימן לבאות (כפי שהוסבר הדבר יפה על-ידי פרופ' היינמן זצ"ל*** דרכי האגדה, עמ' 149.*):
ירושלמי, תענית פרק ב' ה"ד**** עיין כשר, תורה שלמה, כרך ג 2, עמ' תתצז.**:
ר' חונה בשם ר' חיננה בר יצחק: כל אותו היום היה אברהם רואה את האיל נאחז באילן זה וניתור ויוצא, נאחז בחורש זה וניתור ויוצא, נאחז בסבך זה וניתור ויוצא; אמר לו הקב"ה: "אברהם, כך עומדין בניך, נאחזים בעוונות ומסתבכין במלכויות, מבבל למדי, ממדי ליון, מיון לאדום (=רומי)". אמר לפניו: "רשב"ע, יהיה כן לעולם?!" א"ל: וסופן להיגאל בקרניו של האיל הזה (זכריה ט' יד): וה' אלוקים בשופר יתקע והלך בסערות תימן.
עוד יש לעמוד על הקשר שבין העקדה ובין תקיעת שופר של ראש השנה.

-	לפסוק יט "וישב אברהם אל נעריו":
השאלה "ויצחק היכן הוא?" העסיקה את מדרשי חז"ל ואת פרשנינו. פשטנים עוברים עליה בקלות; עיין ראב"ע, רד"ק, אבן כספי: "כי הוא הראש (כלומר: אברהם העיקר) ואין צריך להזכיר הנטפלים לו כמו יצחק בנו. ומזה המין בתורה למאות ולאלפים". ואילו המדרשים לא הסתפקו בתשובות כאלה. הן לתשובות הפשטנים והן לתשובות מדרשינו, וכן להשתלשלות המוטיבים בפיוטי ה"עקדות" השונות והרבות בימי הביניים, עיין במאמר, הנפלא – בבקיאותו העצומה ובחדירתו המעמיקה – של שלום שפיגל: "מאגדות העקדה, פיוטים על שחיטת יצחק ותחייתו…"***** בספר היובל לאלכסנדר מארקס, ניו-יורק תש"י, עמ' תע"מ והלאה.***. המורה ירחיב את דעתו ויתרשם בקריאתו, אך אל ירבה להעביר מדבריו לתלמידים.

-	הרב קוק עסק לא בשאלה "למה לא הוזכר יצחק?", אלא בשאלה: למה הוזכרו בסוף שני הנערים, שהם כל-כך בלתי חשובים? ואלה דברי תשובתו ("עולת ראיה", עמ' 13):
אחרי כל התקוממות הנשגבה, אשר עברה על נפשו, לא פעל עליו שום דבר להיפרד מאותה מידה גדולה של השפעה על העולם, על הסביבה עם כל חומריותה. הוא שב אל נעריו, על פי מצבם, אותם הנערים אשר הניחם "עם החמור", שב אליהם להידרש להם, להעלותם ולשכללם.
(לכל העניין הזה עיין נספח 3.)
אשר לתפיסת כל פרשת העקדה של הרב קוק** ב"איגרות ראיה", איגרת לד"ר משה זיידל, כרך ב', עמ' מג. והובא הקטע הזה עם הסבר בספרי "עיונים לס' בראשית", עמ' 144-143., שאמר בה דברים גדולים ועצומים – אני סבורה שאינם לפי כוח השגתם של תלמידינו, גם לא של כיתה טובה. יש לשקול היטב, אם כדאי "להסביר" דברים גדולים וחשובים "בצורה פופולרית". אותו הסבר, לאמיתו של דבר, שוב אינו הסבר הטקסט הגדול – אלא הצגת עניין אחר, שלא נאמר כלל בטקסט, ויש בזה משום הפיכת יקר לזול.
אולי כדאי בכיתה טובה לעמוד על השימוש המזויף שנעשה רווח בתקופתנו במושג "עקדה" בכך שמייחסים אותו להורים, שחינכו את ילדיהם להיות חיילים נאמנים ומגיני ארצנו בחירוף נפש. יש להראות, שזהו שימוש לא נכון ומסולף, מפני שהנלחם למען ארצו להגנת עצמו, משפחתו, עמו וארץ הקודש (שזכינו לה אחר שנות הגלות הארוכות) יודע יפה טעם הליכתו וטעם הקרבתו. ואילו אברהם אבינו נצטווה ציווי, שאין הוא יודע פשרו, שאינו להגנה, אינו להצלה, ואינו לקיום האומה אלא להפך: לביטול כל ההבטחות, שניתנו לו על קיום זרעו, ואף-על-פי-כן הלך ועשה מפני שה' ציווה, כמו שאומר הרמב"ם: "לא לתקוות גמול…" כי מה גמול יהיה לאחר עקדת בנו, "ולא לפחד עונש" – כי מה העונש ומה הרעה שיהיו נוראים מעקדת בנו?
רצוי לקרוא את דברי אמנון שפירא, ואולי אף את דברי חיים גורי, שנתפרסמו בחוברת שדמות, קיץ תשל"ה.*** אין זה הרב-שיח, שנתפרסם ב"שדמות", חוברת סתיו תש"ל, והופיע בחוברת "שיעורים במקרא לבית-הספר העל-יסודי הממלכתי, בראשית: עקדת יצחק".*
ולסיכום: אל יביא המורה לכיתתו את כל ההשלמות דלעיל, אלא יבחר מתוכן שניים שלושה גרגרים, ואם יש באמתחתו פירושים אחרים, מדרשים, דברי הגות, פיוטים, אשר נפשו קשורה בהם – יעסוק בהם, ויניח את כל אשר אמרתי. "אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ", וכל שכן שאינו מלמד אלא ממקום שלבו חפץ (=אוהב). והעיקר, שלא ירבה ולא יסרבל יתר על המידה.






גליונות לעיון בפרשת השבוע
ערוכים בידי נחמה ליבוביץ – שנה ששית

וירא (תש"ז)                                            כ"ב

הקדמת אברבנאל לפרקנו: "הפרשה הזאת היא כל קרן ישראל וזכותם לפני אביהם שבשמים ולכן היא שגורה בפינו בתפילתנו כל היום ומפני זה ראוי להפליג בה העיון והחקירה יותר מבשאר הפרשיות". ורבו דברי המפרשים בעניין "הניסיון" ואלה דברי מקצתם:
רש"י א' ד"ה אחר הדברים האלה; י"ב כי עתה ידעתי החל מן "מעתה יש לי".
ראב"ע (1) א' ד"ה והאלוקים נסה עד "ואנשי שקול הדעת"…
ראב"ע (2) א' ד"ה והאלוקים נסה החל מן "והגאון אמר" עד "אפילו נעריו".
רמב"ן א' ד"ה והאלוקים נסה י"ב ד"ה כי עתה ידעתי.
רשב"ם א' ד"ה ויהיה אחר הדברים האלה.
ספורנו א' ד"ה נסה את אברהם.

רמב"ם מורה נבוכים ג' כ"ד:
…דע, כי כל ניסיון שבה בתורה אין כוונתו ועניינו, אלא כדי שידעו בני אדם מה שצריך להם לעשותו… וכאלו עניין הניסיון שיעשה מעשה, אין הכוונה גוף המעשה ההוא, אבל הכוונה שיהיה משל, שילמדו ממנו וילכו אחריו כאומרו (דברים י"ג ד) "לדעת הישכם אוהבים את ה' " ואין פירושו, שידע ה' כי הוא כבר ידעו; וכן (שמ' ל"א יג) "כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת, כי אני ה' מקדשכם" אשר פירושו: שידעו האומות… ואמנם עניין אברהם אבינו בעקדה כלל שני עניינים גדולים, הם פינות התורה. העניין האחד להודיע אותנו גבול אהבת ה' ויראתו, עד היכן היא מגעת. והוא שיהיה איש עקר בתכלית הכוסף לילד ובעל עושר גדול ואיש נכבד ונבחר שיישאר מזרעו אומה ונולד לו בן אחר הייאוש, איך יהיה חשקו בו ואהבתו אותו! אבל ליראתו את ה' ית' ולאהבתו לקיים מצוותו בוולד האהוב, הניח כל מה שקיווה בו והסכים לשחוט אותו אחרי מהלך ג' ימים. כי אילו היה רוצה לעשותו לשעתו בבוא המצווה אליו, היה פעולת בהלה בלתי הסתכלות; ואמנם עשותו זה אחר ימים מעת בוא המצווה אליו, היה המעשה במחשבה ובהסתכלות אמתי ובחינת חוק מצוותו ואהבתו ויראתו… וכדי שיתפרסם לבני אדם, מה ראוי לעשות בשביל אהבת ה' ית' ויראתו, לא לתקוות גמול ולא לפחד עונש… ואמר המלאך לו (י"ב) "כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה" רצונו לומר, שבזה המעשה אשר בו תקרא ירא אלוקים גמור ידעו כל בני אדם גבול יראת ה' מהו.
 – ודע, שכבר חיזק זה העניין בתורה וביארו ואמר, שתכלית התורה כולה וכל מה שכללה אותו ממצוות עשה וממצוות לא תעשה ומייעודים ומסיפורים אמנם הוא דבר אחד והוא: יראת ה' ית', והוא אומרו (דברים כ"ח נח) "אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה ליראה את השם הנכבד והנורא…" זה אחד משני העניינים המכוונים בעקדה…

ספר העיקרים מאמר ה' פרק י"ג
…ואם תשאל: אחרי שה' יודע אם יעמוד בניסיונו אם לא… מה צורך אל הייסורים הללו? והתשובה בזה, שאין ראוי שיהיה שכר הטורח והעמל בפועל שווה למי שאינו סובל אותו בפועל, ועל כיוצא בזה אמר (מלכים א' ב') "אל יתהלל חוגר כמפתח" שאין ראוי שיתהלל מי שלא עשה הגבורה בפועל, אע"פ שהוא מוכן לעשותה והוא חגור כלי מלחמה, כמי שכבר פעל ועשה הגבורה בפועל והוא מפתח (מסיר) מעליו כלי המלחמה; ועל כן פעמים הרבה מביא הקב"ה ייסורין על הצדיק להרגילו, שיסכים המעשה הטוב עם המחשבה הטובה, שמתוך המעשה יתחזק לבו באהבת ה', לפי שכל פועל יקנה בנפש תכונה חזקה יותר משהיא נקנית בזולת מעשה וייקרא ההרגל בעבודה "ניסיון" כמו שכתב הרמב"ן ז"ל… (שמות כ' יז) "כי לבעבור נסות אתכם בא האלקים" (החל מן "אבל יתכן שיאמר לבעבור הרגילכם)…

אברבנאל:
…הניסיון הזה אין עניינו הבחירה, כדי שידע האל מה שלא היה יודע, אבל ו"האלוקים נסה" הוא מגזרה "נס" כי הפועל הנפלא הזה שעשה אברהם בדבר ה' עומד לנס עמים, כדגל רם ונשא, אליו גויים ידרושו ויביטו אחריו!

רמב"ן:
ופעמים שתהיה כוונתו לחזק ולאמץ את לב המנוסה במידה מן המידות עד שתשוב קניין ותכונה בנפשו. כי החלק המעשי לא יושלם בידיעת המידות הטובות והבנתם בלבד, כי אם בהוסיף עליהם התמדת הפעולות וההרגל בהם, עד שתתחזק המידה בלב העושה להיות תמיד מוכן וזריז לעשות המעשים הנמשכים ממנה בשמחה בלי עצלות. ועל הדרך הזה אמר "והאלוקים נסה את אברהם", כלומר שנתן לו יד להמציא לו מקום לאמץ את לבבו בדרכי היראה ועבודת האל ית' ע"י המעשה הגדול והנורא אשר ציוהו לעשותו…
1.	כנגד איזו הבנה מוטעית של הניסיון פונים כל המפרשים הנ"ל?
2.	מהי תכלית הניסיון לפי דעתם? סדרם לקבוצות!
3.	ע"י רש"י שמות כ' יז ד"ה לבעבור נסות. למי ממפרשינו כאן קרוב רש"י בפירושו שם ולמה לא פירש רש"י גם כאן את הניסיון בדרך זו?
4.	מדוע לא פרש הרמב"ן את הניסיון כאן כשם שפירשו בשמות כ' יז?
עצה טובה:
קרא ש.ד. גויטיין העקדה "דבר" ערב רה"ש תש"ד. נח חכם: בירורי דברים "במישור" כ"ט תשרי תש"ד. – קירקאגארד: עקדת יצחק "ימי תשובה" לקוט לימים נוראים בהוצ' בני עקיבא תש"א עמ' ע"ב.

























נספח 2
(ויגש תשי"ח)
ב.    ויאסר יוסף מרכבתו
מכילתא בשלח (יד' ו'):
"ויאסר את רכבו" (שמות י"ד ו) – הוא בידו אסרו. דרך מלכים להיות עומדים ואחרים מציעים להם תשמיש המרכבה ואוסרין אותה, אבל פרעה הרשע – הוא בידו אסרו והציע תשמישי רכבו, וכיון שראו גדולי מלכות עמדו כולם ואסרו מרכבותיהם.
ארבעה אסרו בשמחה: אברהם אסר בשמחה, שנ' (בר' כב') "וישכם אברהם בבוקר ויחבש את חמורו", ולא היו לו כמה עבדים? אלא לכבוד המקום.
יוסף אסר בשמחה, שנ' "ויאסור יוסף מרכבתו" ולא היו לו כמה עבדים? אלא לכבוד אביו.
בלעם אסר בשמחה שנ' "ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו" (במד' כ"ב כא).
פרעה אסר בשמחה שנ' "ויאסר את רכבו" (שמ' י"ד ו).
תבוא אסרה של יוסף, שאסר לילך לקראת אביו ותעמוד על אסרה של פרעה הרשע, שהלך לרדוף את ישראל.
תבוא חובשה של אברהם שהלך לעשות רצון המקום ותעמוד על חובשה של בלעם שהלך לקלל בית ישראל.
נוסח אחר
בראשית רבה נ"ה:
אמר ר' שמעון בן יוחאי: אהבה מקלקלת את השורה ושנאה מקלקלת את השורה. אהבה מקלקלת את השורה, דכתיב (בר' כ"ב) "וישכם אברהם בבקר ויחפש את חמורו" ולא היו לו כמה עבדים? אלא אהבה מקלקלת את השורה.
ושנאה מקלקלת את השורה, שנ' (בבר' כ"ב) "ויקם בלעם בבקר ויחבש את אתונו. "ולא היו לו כמה עבדים? אלא שנאה מקלקלת את השורה.
אהבה מקלקלת את השורה – שנ' (מ"ו כט) "ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו"; וכי לא היו ליוסף כמה עבדים? אלא אהבה מקלקלת את השורה…
אמר ר' שמעון בן יוחאי: תבוא חבשה ותעבד על חבשה… …תבוא אסרה שאסר יוסף לכבוד אביו ותעמוד על אסרה של פרעה שהיה הולך לרדוף את ישראל.





נספח 3
וירא (תש"ל)
פרק כ"ב העקידה
א.	ויאמר הנני
ר' אברהם בן הרמב"ם:
… ומה רב החילוק בין מאמר "הנני" ומאמר זקנו, אדם (ג' י) "ואירא כי עירום אנכי ואחבא"!
הסבר מהו "החילוק"!

ב.	ב'. והעלהו שם לעולה
רלב"ג באור המלות:
… ועניין זה הניסיון לפי דעתי היה שבאתהו הנבואה בלשון מסופק והוא שאמר עליו ה' ית' על יצחק "והעלהו שם לעולה". וזה המאמר יתכן שיובן שיזבח אותו ויעלהו עולה. ויתכן שיעלה אותו שם להעלות עולה כדי שיתחנך יצחק בעבודת ה' ית'. וניסה אותו ה', אם יקשה בעיניו לעשות שום דבר שיצוהו ה' עליו עד שיהיה זה סיבה שיבין מזה המאמר זולת מה שיובן ממנו בתחילת העיון, ר"ל שיובן ממנו, שיעלה שם עולה אחרת, לא שיזבח את בנו.

רלב"ג באור דברי הספור:
…והנה כיוון ה' בזה המאמר שיעלהו שם בעבור עולה, רצוני לומר, שיראה יצחק שם הקרבת עולה לשם, כדי שיתחנך בעבודת ה' ית' ויגיע לשלמותו באופן שיאות שיהיה ממנו הזרע הנבחר, שייעד ה' ית' לאברהם. ולפי שהמובן ראשונה מזה המאמר הוא שיעלה יצחק בנו שם לעולה ושיזבחנו וישרפנו. הנה נשלם לה' ית' ניסיון אברהם בזאת הנבואה, אם יקל בעיניו לעשות איזה דבר שיזדמן לכבוד ה'. וזה, שאם יקל זה בעיניו לא יחזור להבין מזה העניין זולת מה שיובן ממנו בתחילת העיון. ואם יקשה בעיניו יבקש לזה המאמר כוונה אחרת זולת מה שיובן ממנו בתחילת העיון. והנה הבין אברהם זאת הנבואה לפי מה שיובן ממנו בתחילת העיון.
1)	במה שונה פירושו את הפסוק "והעלהו שם לעולה" מן הפירוש המקובל?
2)	במה מגדיל הרלב"ג את עצמת הניסיון ע"י פירושו זה?





פסוק ד. וירא את המקום מרחוק
פסוק ה. ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה
תנחומא:	"וירא את המקום מרחוק" – אמר ליה ליצחק: רואה אתה מה שאני רואה? אמר לו: "אני רואה הר נאה משובח וענן קשור עליו". אמר לנעריו: "רואין אתם כלום?" אמרו לו: "אין אנו רואין אלא מדברות". אמר להם: "שבו לכם פה עם החמור" הואיל והחמור אינו רואה ואינכן רואין כמותו – עם הדומה לחמור, שבו לכם פה עם החמור שאתם כמותו.
רש"י:	ד"ה וירא את המקום: ראה ענן קשור על ההר.
רמב"ן:	ד"ה וירא את המקום. "ראה ענן קשור על ההר" ונתקיים בזה "אשר אומר אליך". ויתכן על דרך הפשט "וירא את המקום" שהוא ארץ המוריה, כי כל הארץ ההיא היה יודע. (פסוק ט) "ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוקים" – עתה הוא הר המוריה, שאמר לו: "הנה זה ההר אשר אמרתי לך".
1)	מהו הקושי שרצו רש"י ורמב"ן לישבו?
2)	מהו ההבדל העקרוני בין דרכו של רש"י לדרכו של הרמב"ן בישוב קושי ממין זה?
והשווה: שמות י"ד יב אשר דברנו אליך במצרים.
רש"י – והיכן דברו? (שמ' ה') "ירא ה' עליכם וישפוט".
רמב"ן – ויתכן שאמרו לו כן בצאתם ועודם במצרים כאשר הסב אותם אלוקים דרך המדבר ים-סוף, או שאמרו לו מתחילה: "אנא נצא? אם דרך פלישתים – ילחמו בנו, ואם דרך המדבר – טוב לנו לעבוד את מצרים ממותנו במדבר.
3)	פרש את דברי הרמב"ן "עתה הוא הר המוריה".
4)	מהי האחיזה הלשונית לדרשן לדרוש את דברי אברהם "שבו לכם פה עם החמור" כפי שדרש.
5)	מהו הרעיון הכללי המסומל בדו-שיח שבין אברהם ונעריו במדרש?

ד.    הרב ר' א' י' קוק: עולת ראיה (בפירושו לעקדה שחרית עמ' פ"ו)
ד"ה וירא את המקום מרחוק: סתומים וחתומים הם הדברים, המאורעות הנפשיים הנפלאים אשר עברו על האב במשך הזמן של שלושת ימי ההליכה, אי אפשר שיבוארו מצפוני קודש קודשים הללו.
אמנם מה שהופיע ביום השלישי שבא אור הקודש למרום עוזו, ובמקום שהיה צריך לבוא דיבור אמירה לייחד את ההר, באה ההופעה בחזון הראיה, כי כבר עלתה הנשמה למקום העליון אשר שם כל ההשגות מתאחדות, וגם הדיבור והראיה, ככל שאר ההופעות הרוחניות. עומדים הם בתפיסה אחת. האמירה הייתה בתכונת ראיה, והראיה החזיונית הנבואית כל כך חדרה בנשמה הקדושה של האב האיתן, עד שעיניו גם עיני הבשר נעשו לנושאי ההוד הנבואי. ועד אשר עדיין לא בא קרוב אל המקום מלא הוד הקודש, כבר חובר הריתוק אשר קשר את הנשמה העליונה אל יפעת הקודש אשר למקום, אשר כבר עלה במעלתו – באופן שאי-אפשר כבר לסמנו על פי הסימון החיצוני הטבעי שלו בתוך "אחד ההרים", כי אם המקום המיוחד שריכוז כל קודש בחיים, בעולם ובהוויה מתקשר עמו. "וירא את המקום מרחוק" – ראה כבר הוד הכבוד העליון המעולף בענני ערפל לרדת ללב בני-אדם להחיותם חיי עד. "מה ראה? ראה ענן קשור בהר".
1)	מהי הפליאה הסגנונית בכתוב שעליה מבוססים דברי הרב, נוסף על הקשי שביישובו עוסקים רש"י והרמב"ן?
2)	הרב מסיים דבריו בהבאת המדרש (כפי שהביאו גם רש"י). מהו יחסו למדרש זה?

ה.	י"ט. וישב אברהם אל נעריו.
בראשית רבה נ"ו: "וישב אברהם אל נעריו", ויצחק היכן הוא? רבי ברכיה בשם רבנן דתמן: שלחו אצל שם ללמוד ממנו תורה. משל לאישה שנתעשרה מפלכה (=פלך לטווית חוטים), אמרה: הואיל ומן הפלך הזה התעשרתי, עוד אינו זז מתחת ידי לעולם. כך אמר אברהם: "כל שבא לידי אינו אלא בשביל שעסקתי בתורה ובמצוות, לפיכך איני רוצה שתזוז מזרעי לעולם".

מדרש הגדול כ"ב י"ט: ויצחק היכן הוא? אלא שאמר ר' אליעזר בן פרת, אע"פ שלא מת יצחק, מעלה עליו הכתוב כאלו מת ואפרו מוטל על גבי המזבח, לכך נאמר "וישב אברהם אל נעריו". ד"א: שהכניסו הקב"ה לגן-עדן וישב בה שלוש שנים… וי"א: הלך לו אצל שם בן נח ללמוד תורה.

ראב"ע ד"ה וישב אברהם: ולא הזכיר יצחק, כי הוא ברשותו. והאומר ששחטו ועזבו ואחר-כך חיה, אמר היפך הכתוב.

רד"ק ד"ה וישב אברהם: אין צריך לומר כי יצחק היה עמו, אלא זכר אברהם שהוא העיקר.

אבן-כספי ד"ה וישב אברהם: כי הוא הראש ואין צריך לזכור הנטפלים לו, כמו יצחק בנו. ומזה המין בתורה למאות ואלפים. האמנם בהיותי בעיר ולנציאה זה שנים היה מחסדי השם עלי, כי פגע בי חסיד אחד זקן וגדול, עם זקן גדול כולו לבן, ואמר אלי כי לא שב יצחק. כי בשכר מה שסבל להישחט שלחו השם לגן-עדן ועמד שם עד שנשא הנעימה רבקה, ולכן לא נזכר שמו בכתוב במיתת שרה ולא בשליחות אליעזר עד ששב עם רבקה. וכתוב שם (כ"ד סב) "ויצחק בא מבוא באר לחי רואי". אמרתי לו: "תנוח דעתך כמו שהנחת את דעתי".

הרב א' י' קוק עולת ראיה עמ' 13: אחרי כל ההתרוממות הנשגבה אשר עברה על נפשו לא פעל עליו שום דבר להיפרד מאותה מידה גדולה של השפעה על העולם, על הסביבה עם כל חמריותה. הוא שב אל נעריו, על פי מצבם, אותם הנערים אשר הניחם "עם החמור", שב אליהם להדרש להם, 'להעלותם' ולשכללם.
1)	מה ההבדל העקרוני בין המדרשים לבין שלושת הפרשנים בישוב הקושי "ויצחק היכן הוא"?
2)	הסבר מהו ההבדל בין שלוש התשובות הניתנות במדרש.
3)	מהי השאלה אשר עוסק בה הרב קוק בדבריו (שאיננה כלל השאלה שעסקו בה כל הנ"ל)?
4)	הרב קוק מוצא (בהמשך דבריו שלא הובאו לעיל) סיוע לדעתו עוד בסוף פסוקנו. כיצד?



















וירא (תש"ל)
פרק כ"ב העקידה
בשאלה הכללית: מה משמעות הניסיון לגבי מנסה, היודע "יצר כל היצורים" מבלי שינסה אותם, לראות עם יעמדו בניסיונותיו, בשאלה זו עסק גיליוננו לפרשת וירא שנת תש"ז. (בעימות דעות הרמב"ם והרמב"ן ואחרים) וכן עסק בשאלת מטרת הניסיון גם גיליון וירא תשי"ט.
בהשוואת פרקנו למדרשי חז"ל עסק גיליון תש"ח, ובשאלת המבנה הספרותי עסק בחלקו גיליון וירא תשט"ו.** בגיליון ההוא (תשט"ו) הובאו גם דבריו החשובים על ניסיון העקידה בכללו כפי שהבינו הרב קוק. דבריו שם לא מתוך פירושו לסדור, כי אם מתוך אגרות הראיה כרך ב' במכתב לד"ר משה זיידל עמ' מ"ג.
גיליוננו הפעם מוקדש לפרטים מסוימים מתוך פרשת העקידה.
שאלה ג ושאלה ה נוגעות שתיהן בבעיה פרשנית כללית, המתעוררת במקומות רבים ושונים. האם יש ללמוד מן החיסורים שבסיפור המקראי, שאותם הפרטים החסרים בסיפור לא הובאו, מפני שנעדרו באמת, או יש לראות בחסרונם השמטה לשם קיצור, לשם האצה בדהירת העלילה לקראת סופה, לשם ריכוז המחשבה בעיקר, וכד'? על בעיה זו כותב יצחק היינמן:
דרכי האגדה:
האגדה דורשת לא את היתרות בלבד אלא גם את "החסרות". כלומר: היא שואלת: מה הייתה כוונת המקרא כשהוא עובר בשתיקה על עניינים מסוימים שלכאורה מן הראוי להזכירם. ואמנם יש להבין שרבותינו תמהו על כך שאברהם נפטר בלי לברך את בניו…
בכמה מקומות נמצא במקרא האב מייצג את כל המשפחה… רק אברהם נוסע מצרימה (בד' י"ב י'); רק הוא שב מהר המוריה (בר' כ"ב י"ט). הפסוק הראשון מוכיח (לפי בראשית רבה מ' ה') שאת שרה הטמין אברהם ונעל בפניה, כלומר עשה מה שביכולתו כדי למנוע מאשתו כל סכנה.
(ועיין רש"י בר' י"ב י"ד ויהי כבוא אברהם מצרימה)
הפסוק השני מורה שאברהם שלח את יצחק לבית מדרשו של שם ללמוד שם תורה, כלומר שהלך מחיל אל חיל.*** "דרכי אגדה" עמ' 98.*

רש"י הולך ברוב המקרים האלה בדרך האגדה ומחפש סיבה להעדר אותו פריט שצריך היה להיזכר בכתוב ולא נזכר. ואילו הרמב"ן שיטה אחרת לו בעניין זה ובמקרים רבים הוא מתנגד לרש"י מתוך שהוא מסתמך על אופיו הספרותי של הסיפור המקראי המקצר בהרבה, ובייחוד בפרטים המובנים מאליהם או המוזכרים במקום אחד ואין צורך להזכירם במקום השני. ועיין למשל דבריו בראשית ל"א:
ל"א ז	ד"ה ואביכן התל בי והחליף את משכורתי: זה היה אמת ואם לא ספרו הכתוב מתחילה. וכן אמר לו (ל"א מ) "ותחלף את משכרתי עשרת מונים", וכזה במקומות רבים בתורה…

וכן השווה דברי רש"י לדברי הרמב"ן בשמות ל"ב ד"ה כה אמר ה' אלוקי ישראל.

רש"י:	והיכן אמר? (שמ' כ"ב) "זובח לאלוהים יחרם". (בשמות רבה הלשון: והיכן אתה מוצא שאמר לו כך?)

רמב"ן:	איננו ממצוות "זובח לאלוהים יחרם", כי אין אלה חייבים מצווה מן הדין, אבל היא מצווה שנאמרה למשה מפי הגבורה ולא כתבה…
	והנה זאת המצווה כמצוות (שמ' ט"ז לב) "זה הדבר אשר צוה ה' מלא העומר ממנו".

בעיה זו היא בעיית שאלה ג: היכן אותה אמירה מובטחת לאברהם "על אחד ההרים אשר אומר אליך"? ומופיע בשאלה ה: "ויצחק היכן היה?"
בשאלה האחרונה ובתשובות השונות ובהשתלשלות המוטיבים המדרשיים אשר נתלו בשאלה זו עסק בבקיאות עצומה ובחדירה מעמיקה שלום שפיגל במאמרו "מאגדות העקידה (פיוט על שחיטת יצחק ותחייתו לר' אפרים מבונא.)"** מתוך ספר היובל לאלפנדר מרקס במלאת לו שבעים שנה. ניו-יורק תש"י. עמ' תע"מ – תקמ"ו.
אגדה זו שהובאה בגיליון מן המדרש הגדול שלקחו הקב"ה לגן-עדן ולכן לא נזכר בשיבת אברהם לבאר-שבע – אגדה זו מופיעה בהשלמה מוזרה:
והמלאכים הוליכוהו לגן עדן שם שהה ג' שנים לרפאותו עבור אותה חבורה שעשה בו אברהם בשעת העקידה (ילקוט ראובני).

ועוד מביא שפיגל בשם ריב"א (ר' יצחק בן אשר הלוי, מראשוני בעלי התוספות)
מצא מדרש שנטמן יצחק בגן-עדן שני שנים כדי להתרפאות מן החתך שחתך אביו כשהתחיל לשחטו.

והדה של אגדה זו בדברי ראב"ע וביותר בדברי אבן-כספי שהובאו בגיליון. מה ראו בעלי המדרש להכניס לסיפור פרט הנוגד ניגוד גמור את הכתוב במקרא ("ואל תעש לו מאומה!"). בשאלה זו עוסק שפיגל במאמרו באריכות.

מעניין שהרב קוק אשר מצא תשובה עמוקה כל כך לשאלת "החיסור" של אמירת ה' – (שאלה ג) לא עסק כלל בחיסור של הזכרת שם יצחק בשוב אברהם הביתה (שאלה ה) ויותר מן הנעדר בכתוב – יצחק – היה מפליא בעיניו הנמצא בכתוב – אלה שני נעריו.

לשאלה ג5 מתאימים מאוד דברי הרב קוק מתוך מאמרו על שיר-השירים** מאמר זה נדפס פעמים מספר לאחרונה בקובץ "אלומה" ירושלים תרצ"ו, ואחר-כך בקובץ "מעינות", כרך "פסח" תשי"ג, המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה (ההסתדרות הציונית). (שנאמרו שם בהקשר אחר):
מה נמוכים הם הגמדים, שהם גם כן בעלי עיניים טרוטות הזוחלים סביב לשדרת האבנים התחתונה של מגדל עופל ורושמים את קומתו אשר לא תגיע רק כדי תנופת ידם הקצרה ומעוף עינה הכהה.
ואם מראש המגדל יוגד להם שרואים את הכוכב מלא הוד, אז מיד יחליטו כמה נמוך הוא הכוכב הנהדר.



נחמה ליבוביץ















נספח 4
וירא (תשי"ט)
כ"ב – העקדה
עיין גם גליונות וירא תש"ח, תשי"ט

א.	מדברי המדרשים:
פסוק א: ויהי אחר הדברים האלה והאלוקים ניסה את אברהם.
סנהדרין פ"ט ע"ב: 
מאי "אחר"? א"ר יוחנן משום ר' יוסי בן זמרא: אחר דבריו של שטן, דכתיב "ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול…" אמר שטן לפני הקב"ה: "רבונו של עולם! זקן זה חננתו בן למאה שנה פרי בטן. מכל סעודה שעשה, לא היה לו תור אחד או גוזל אחד להקריב לפניך?" אמר לו: "כלום עשה אלא בשביל בנו – אם אני אומר לו: "זבח את בנך לפני", מיד זובחו "מיד – "והאלוהים נסה את אברהם".
ר' לוי אומר: אחר דבריו של ישמעאל ליצחק, אמר לו ישמעאל ליצחק: "אני גדול ממך במצוות, שאתה מלת בן שמונה ימים, ואני בן י"ג שנה". אמר לו: באבר אחד אתה מגרה בי? אם אומר לי הקב"ה: "זבח עצמך לפני" – אני זובח!" מיד – "והאלוהים נסה את אברהם".

בראשית רבה נ"ה ד': 
הרהורי דברים היו שם. מי הרהר? אברהם הרהר ואמר: "שמחתי ושימחתי הכל ולא הפרשתי לקב"ה לא פר ולא איל אחד. א"ל הקב"ה. "על מנת שנאמר לך שתקריב את בנך ולא תעכב".

רש"י: יש מרבותינו אומרים: אחר דבריו של שטן, שהיה מקטרג ואומר: "מכל סעודה שעשה אברהם לא הקריב לפניך פר אחד או איל אחד". אמר לו: "כלום עשה אלא בשביל בנו, אפילו הייתי אומר לו: 'זבח אותו לפני', לא היה מעכב".
ויש אומרים: אחר דבריו של ישמעאל, שהיה מתפאר על יצחק, שמל בן י"ג ולא מיחה, אמר לו יצחק: "באבר אחד אתה מיראני? אילו אמר לי הקבה"ו "זבח עצמך לפני" לא הייתי מעכב.
1)	מה ראו המדרשים להוציא הביטוי "אחד הדברים האלה" ממשמעו?
2)	מה המחלוקת שבין ר' יוסי בן זמרא ובין ר' לוי בתפיסת תכלית הניסיון?
(בתכלית הניסיון הובאו דעות שונות בגיליון וירא תש"ע עיין שם!)
3)	מה ראה רש"י שהביא את דברי החכמים בגמרא סנהדרין ונמנע מללכת בעקבות הדרשן בבראשית רבה, והלא הכתוב אומר, שהאלוהים ניסה את אברהם ולא נאמר שניסה את יצחק. אם כן נראים דברי הבראשית רבה קרובים יותר לכתוב?

ב.	פסוק ח: אלוהים יראה לו השה לעולה בני.
בראשית רבה נ"ו: אלוהים יראה לו השה, ואם לאו, שה לעולה בני.
רש"י יראה לו השה: יבחר לו השה, ואם אין שה לעולה – בני. ואע"פ שמבין יצחק שהוא הולך להישחט "וילכו שניהם יחדיו" בלב שווה.

נ.ה. ויזל: אמרי שפר (פירוש לבראשית, מקיצי נרדמים 1868).
אחרי הביאו דברי רש"י: ולפי הפשט הכל מאמר אחד, שהשיב: דע בני, כי לא הוגד לי מה יהיה העולה שאקריב שם, על כן לא לקחתי עמי אילים וכבשים, והשם יבחר לו לעולה השה אשר אמרת; וכבואנו שמה בלי ספק יהיה מוכן השה, ואין בכתוב שינוי לשון לדרוש "אם אין שה – לעולת בני", שכן משפט הלשון בכל מקום שתבוא מלת "בני" באחרונה, כמו (כ"ז) "מה זה מהרת למצוא בני", "גשה נא ואמושך בני"…
1)	מה ההבדל בין רש"י לבין מקורו בבראשית רבה?
2)	מהי תלונת ויזל על פירושו של רש"י וכיצד אפשר להסיר תלונתו מעל רש"י.

ג.	שאלה כללית
השוה:
ראב"ע: ד"ה ביום השלישי… יש אומרים: איך אמר אברהם "ונשובה"? ואחרים אמרו, כי היה בדעתו להביא עצמותיו. ואברהם דחם כדי שלא יסורו עד שובו, ושלא ירגיש יצחק ויברח. ורבותינו ז"ל אמרו, שהיה יצחק כאשר נעקד בן שלשים ושבע שנים, ואם דברי קבלה נקבל. ומדרך סברא אין זה נכון, שהיה ראוי שתהיה צדקת יצחק גלויה ויהיה שכרו כפול משכר אביו, שמסר עצמו ברצונו לשחיטה, ואין בכתוב מאומה על יצחק. ואחרים אמרו, שהיה בן חמש שנים, גם זה לא יתכן, בעבור שנשא עצי העולה.
והקרוב על הדעת שהיה קרוב לי"ג שנים, והכריחו אביו ועקדו שלא ברצונו, והעד שאביו הסתיר הסוד ממנו ואמר לו "אלוהים יראה לו השה", כי אילו אמר לו: "אתה העולה", יתכן שיברח.



ר' יוסף אלבו עיקרים מאמר ג: פרק ל"ו:
… לא ישובח האדם או יגונה על הדבר המוכרח (=הנעשה בהכרח) אלא על הדבר שהוא בחירי מכל וכל. ולזה נשתבח אברהם אבינו בזה המין מן האהבה מזולתו (ישתבח על אהבת ה' שהייתה בו יותר מזולתו) עד שקראו הכתוב (ישעיהו מ"א) "אברהם אוהבי", לפי שלא היה בלבו תכלית אחרת, רק לעשות רצון ה' ית' האהוב, ולא היה שם סיבה אחרת שתכריח אותו על כך, שהרי לא נתעכב בפועל העקידה שום צד הכרח כלל, כי אפילו מצוות ה' ית' לא היתה מכרחת אותו וזה דבר ביארוהו חז"ל (בראשית רבה נ"ו) על הפסוק "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה".
אמר אברהם: ריבון כל העולמים, גלוי וידוע לפניך, שבשעה שאמר לי "קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק והעלהו לי לעולה", הייתי יכול לומר: הלא כבר אמרת לי "כי ביצחק יקרא לך זרע" (בר' כ"א) ולא אמרתי כן, אבל כבשתי רחמי ולא הרהרתי אחר מידותיך.
שידמה מדברי חז"ל אלה מפורש, שאפילו מצד מצוות ה' ית' לא היה אברהם מוכרח, אחר שהיה יכול להתנצל על זה ממנו בטענה אמיתית, אם רצה – ולא עשה כן, אבל כבש רחמי האב על הבן מאהבת ה' ית'.
ולזה הוא שנתייחס פועל העקידה אל אברהם ולא אל יצחק, עם היותו בן ט"ז שנה בשעת העקידה, כפי דעת חז"ל, לפי שאברהם היה יכול להתנצל על זה, שלא לעקוד את בנו יצחק, ויצחק לא היה יכול להתנצל שלא למסור עצמו, אם נצטווה על כך.
ומזה הטעם אנו מזכירים בתפילתנו תמיד עקידת אברהם את יצחק, יותר מעקידת כל החסידים והקדושים שמסרו עצמם על קדושת השם כגון ר' עקיבא וחבריו וכל הקדושים אשר בכל דור ודור, לפי שכל אחד מהם אמנם מסר עצמו על קדושת השם לקיים מצות "ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל" (ויקרא כ"ב לב). אבל אברהם אפילו מצוות ה' ית' לא הייתה מכריחתו על כך, וידע והבחין מה שהיה עושה, כי יותר משלושת ימים היה משעה שנא' לו "קח נא את בנך" עד שעת העקידה.
והפועל הבחירי הגמור הוא הפועל, שכשיעשה אותו האדם יהיה יודע לעשות ההפך ויכול לעשותו בלי שום מעיק ולא שום מונע אחר, ויבחר לעשות הפועל ההוא על זולתו.
1)	מהי השאלה הכללית שרצו שניהם לישב?
2)	השוה דברי הראב"ע לדברי רש"י לפי ח' (ע' שאלה ב). מה ביניהם בהערכת יצחק, ואיזו משתי הדעות נראית לך קרובה יותר לפשוטם של המקראות.
3)	מהו ההבדל בין מעשה אברהם למעשי יצחק בעקידה לפי דעת ראב"ע ומהו ההבדל בין שניהם לפי דעת ר' יוסף אלבו?
4)	לשם מה נזקק ר' יוסף אלבו לדברי חז"ל שבבראשית רבה נ"ו, מה סיוע מצא בהם לדעתו?


