
מיצחק עד יצחק - מה בין עקדת יצחק לרצח יצחק רבין

נייר למנחה

מוסף בית העם לשבוע בו קוראים על עקדת יצחק בפרשת וירא, אותו שבוע בו נרצח יצחק רבין ז"ל

מנחה יקר/ה,

לקראת הנחיית סדנת בית העם "מיצחק עד יצחק" אנו מביאים 
לך כאן את הגרסה המלאה של המאמרים המופיעים במוסף 

באופן חלקי בלבד. כך יהיה לך רקע רחב יותר לניהול הדיון.

פרשת וירא: מעקדת יצחק לרצח יצחק רבין
ליאור טל 

דווקא כשעליו להטיל ספק, אברהם מציית ונאות להקריב 
את בנו לאלוהים. יגאל עמיר, כמוהו, פועל מתוך צייתנות. 

פרשת השבוע בעין חברתית

בפרשת השבוע מציג אברהם שני מודלים הפוכים של התייחסות 
לדבר ה'. לפי המודל הראשון גם אלוהים כפוף לתנאי מוסר 

בסיסיים, גם הוא יכול לטעות ולעשות עוול, ולפיכך יש להטיל 
ספק בכוונותיו, לעמוד מולו בדיאלוג אמיץ ולתבוע ממנו לנהוג 

בדרך צודקת. 

על פי גישה זו נוהג אברהם בפרשת סדום. לאחר שאלוהים 
מספר לו שבכוונתו להשמיד את העיר נזעק אברהם ואומר: "ַהַאף 

ִּתְסֶּפה ַצִּדיק ִעם ָרָׁשע? אּוַלי ֵיׁש ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם ְּבתֹוְך ָהִעיר 
ַהַאף ִּתְסֶּפה ְוֹלא ִתָּׂשא ַלָּמקֹום ְלַמַען ֲחִמִּׁשים ַהַּצִּדיִקם ֲאֶׁשר 

ְּבִקְרָּבּה? ָחִלָלה ְּלָך ֵמֲעׂשֹת ַּכָּדָבר ַהֶּזה ְלָהִמית ַצִּדיק ִעם ָרָׁשע 
ְוָהָיה ַכַּצִּדיק ָּכָרָׁשע, ָחִלָלה ָּלְך! ֲהֹׁשֵפט ָּכל ָהָאֶרץ ֹלא ַיֲעֶׂשה 

ִמְׁשָּפט?!". 

איזו תעוזה! עומד אדם מול אלוהיו ומעז להגיד לו שהוא עומד 
לעשות דבר לא ראוי, נוזף בו במילים קשות ומעמיד אותו על 

מקומו. זהו מודל מעורר השראה של אדם היודע להטיל ספק גם 
בקדוש מכל, לשאול שאלות נוקבות ולא לוותר. אברהם ממשיך 

במו"מ עם אלוהים עד שהוא מוכן להוריד את מספר הצדיקים 
שבעבורם לא ישמיד את העיר לעשרה. 

המודל הנגדי הוא של אברהם המקבל ציווי לעקוד את בנו - "ַוְיִהי 
ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָהֱאֹלִהים ִנָּסה ֶאת ַאְבָרָהם ַוֹּיאֶמר ֵאָליו 
ַאְבָרָהם ַוֹּיאֶמר ִהֵּנִני. ַוֹּיאֶמר ַקח ָנא ֶאת ִּבְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ֲאֶׁשר 

ָאַהְבָּת ֶאת ִיְצָחק ְוֶלְך ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ַהֹּמִרָּיה ְוַהֲעֵלהּו ָׁשם ְלֹעָלה 
ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָך". אברהם לא מתווכח, לא 

שואל, לא מתמקח כלל - "ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר ַוַּיֲחֹבׁש ֶאת 
ֲחֹמרֹו ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵני ְנָעָריו ִאּתֹו ְוֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו ַוְיַבַּקע ֲעֵצי ֹעָלה 

ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר לֹו ָהֱאֹלִהים". 

דווקא ברגע החשוב, אברהם מציית ולא מטיל ספק
דווקא כאן, בשעה שאברהם מצּווה על הנורא מכל, הוא שותק 
ומציית. פרשנים רבים ניסו להסביר את ההבדל הזה ולהצדיק 
את עקדת יצחק, אך אני אינני מוכן להיכנע לאפולוגטיקה הזו. 

התנהגותו של אברהם בפרשת העקדה היא דגם מבעית לסכנה 
הגדולה שבהיכנעות האדם בפני סמכות קדושה. אבא שלוקח את 

בנו אל המזבח ומניף מעליו את המאכלת ראוי לכל גינוי אפשרי, 
גם אם הוא עושה את דבר ה'. אברהם של העקדה צריך ללמוד 

מוסר מאברהם של סדום. 

לדבר על המחלוקת? אבל אין מחלוקת!
בימינו איש אינו משוחח עם אלוהים, אך לצערי רבים מאמינים כי 
הם יודעים ומבינים את רצונותיו. בסוגיות לאומיות מחנכים בחלק 
גדול ממוסדות הציונות הדתית כאילו יש אמת אלוהית אחת והיא 

נמצאת בכיסם של הרבנים. 

הסכנה ב"הבנת" רצון האל
למחיקת תרבות המחלוקת, לטשטוש המשא ומתן ההלכתי, 

ולמחשבה שאני יודע את דבר האל יש השלכות מסוכנות. הראו 
לי אדם המאמין שהוא מבטא את רצון האל ואראה לכם אדם ללא 

מעצורים. 

יגאל עמיר כאברהם של עקדת יצחק
לפני ארבע עשרה שנים פסקו מספר רבנים שעל רבין חל דין 
רודף. אנו יודעים היום שלולא פסיקות אלו לא היה יגאל עמיר 

עושה את שעשה. האיש המתועב הזה חשב שהוא מקיים את דבר 
האל ולפיכך איבד כל מעצור. 

יגאל עמיר חונך בהתאם למודל של אברהם העוקד את בנו 
וזוכה על כך לשבחים ולא בהתאם למודל של אברהם העומד 

מול האלוהים ומעז להטיל ספק בהחלטותיו. יש להבהיר: הציונות 
הדתית, והחינוך של חלקים גדולים בתוכה, אלו שאני מגנה 

בהתעלמות מהמחלוקת ההלכתית ובהאדרת הציות, אינה אשמה 
ברצח הנורא. האשמה מוטלת ספציפית על יגאל עמיר, על רבנים 

שפסקו כי חל על רבין דין רודף ועל אלו שביצעו פולסא דנורא. 

יחד עם זאת, הרצח המזעזע הזה קשור בעומקו להאדרת 
המודל של אברהם העוקד והקטנת המודל של אברהם מטיל 

הספק. פונדמנטליזם דתי הוא אחד מהסכנות הגדולות עמן צריך 
להתמודד העולם. 

במוצאי שבת אלך לכיכר בה נרצח רבין כדי להגיד עם עוד 
עשרות אלפי אנשים שאין סמכות קדושה, שאדם אינו יודע את 

דבר האל, וגם כשנדמה לנו שהאמת הקדושה בכיסנו, עלינו 
ללמוד מאברהם של סדום, לעמוד מול הקדוש ולהטיל ספק. 

 



עקידת יצחק רבין - משמאל ומימין
ח"כ זבולון אורלב 

בשבת נקרא בבתי הכנסת את פרשת "וירא", המסיימת בסיפור 
עקידת יצחק. אנו יודעים את הסוף הטוב של הסיפור, לפיו אברהם 

אבינו עמד במבחן האמונה והאיל נעקד במקומו של יצחק. אבל 
יצחק רבין ז"ל כן נעקד, לא היה איל שייעקד תחתיו. רצח רבין גם 

לא היה מבחן של אמונה, אלא כישלון מוחלט של כפירה בערך 
ובמצווה הבסיסית של שמירת החיים והאיסור המוחלט לקחת את 

חייו של אדם. הרוצח השפל ביזה את האמור בעשרת הדיברות 
"לא תרצח".

 חומרה יתרה אני מייחס לרצח כיוון שנעשה תוך כדי פשע חמור 
כלפי יכולת הקיום שלנו כמדינה יהודית, המבוססת על שיטת 

המשטר הדמוקרטי. הרוצח הרים יד על כלל הציבור הישראלי 
שרואה בדמוקרטיה בסיס לקיום המשותף שלנו כעם יהודי 

במדינה יהודית.
 דעותיו ועמדותיו של מנהיג שנבחר כדין ונהנה כחוק מאמון 
של הרוב בכנסת אינם יכולים להיות בשום פנים ואופן סיבה, 

ולו לכאורה, לפעול נגדו באלימות שאינה חוקית - ובוודאי שלא 
ברצח. אין לך איום גדול יותר על קיומה של מדינה ישראל כמדינה 

מאשר הנחלת שיטת האלימות והרצח כלפי מנהיגים שנבחרו.
 סבורני כי חלק מהחברה הישראלית החמיץ ואף מחמיץ כיום את 
הנקודה המרכזית של הלקח והמסקנות מהרצח הנורא של ראש 
הממשלה. אני אישית מרגיש שאינני רצוי בכל האירועים שנועדו 
לציין את רצח רבין, כיוון שאותם אירועים אינם עוסקים בנקודות 

שציינתי אלא בנושאים אחרים שלעתים שנויים במחלוקת. מן 
הראוי שיום הזיכרון לרצח רבין יישא אופי ממלכתי, והמסר העיקרי 

שלו יהיה חיזוק המשטר הדמוקרטי, תרבות של מחלוקת וקבלת 
בר פלוגתא חריף ככל שיהיה.

מיד לאחר המהפך ב-1992 ביקש ממני רבין להמשיך בתפקידי 
כמנכ"ל משרד החינוך והתרבות ולא להתפטר, על אף ששולמית 

אלוני נבחרה להיות שרת החינוך והתרבות. רבין לא היה איש 
מפד"ל, גם לא הכניס אותה לממשלתו, ואני לא הייתי ואינני 

היום איש מפלגת העבודה, אבל הייתה לו אחריות ממלכתית 
שגברה על שיקוליו הפוליטיים. הוא שם בצד את דעותיו ועמדותיו 

המפלגתיות, והתנהל על-פי האינטרס הלאומי והממלכתי.
רצח רבין הוא רצח של האינטרס הלאומי והממלכתי מול אינטרס 

אידיאולוגי-פוליטי. רצח רבין מהווה סכנה לקיומנו ולכן טוב עשתה 
המדינה - הכנסת ומערכת המשפט - שנקטה בענישה החמורה 

ביותר. זהו המסר לדורות הבאים ולדיכוי היצר הרע, אם קיים 
שכזה, אצל אנשים נוספים המאמינים בדרכו של הרוצח השפל.  

עקידת יצחק / נעמי שמר 

קח את בנך 
את יחידך אשר אהבת 

קח את יצחק 
והעלהו לעולה 

על אחד ההרים 
במקום אשר אומר אליך 

והעלהו לעולה 
על אחד ההרים בארץ מוריה 

ומכל ההרים שבארץ ההיא, 
תעלה צעקה גדולה: 

הנה האש והנה העצים 
והינהו השה לעולה 

ריבונו של עולם המלא רחמים 
אל הנער ידך אל תשלח 

אל הנער ידך אל תשלח - 

גם אם שבע נחיה ונזקין 
לא נשכח כי הונף הסכין 

לא נשכח את בנך 
את יחידך אשר אהבנו 

לא נשכח את יצחק

הרקע לכתיבת השיר:

ביום שישי כ"ח חשוון, 1.12.1967, יצאו יצחק )אקי( ארצי והנווט 
אלחנן רז לטיסת ביון מעל מצרים. הם לא שבו מטיסתם.

המאורע הקשה היה השראה לכתיבת השיר "עקדת יצחק" מאת 
נעמי שמר.

במכתב לאמה )רבקה ספיר( מהתאריך ה-19.12.1967
כותבת שמר:

"...השיר החדש שלי "עקדת יצחק", מעורר אותה לבכי באופן 
קבוע. )כתבתי אותו אחרי האסון של אקי ארצי, אבל אני הוגה בו 

כבר זמן רב(." 

בשירה של נעמי שמר, סיפור העקדה המקראי כמו קם לתחיה. 
מן ההרים ש"בארץ ההיא" עולה "צעקה גדולה: הנה האש והנה 

העצים והנהו השה לעולה" ובסופה "לא נשכח את בנך את יחידך 
אשר אהבנו, לא נשכח את יצחק".

מיצחק עד יצחק - מה בין עקדת יצחק לרצח יצחק רבין


