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העלייה המחודשת של 'תאולוגיית העקידה'

והשלכותיה המוסריות, ההלכתיות והמגדריות

רונית עיר־שי

א ו ב מ

במאמר זה אני מבקשת להתחקות אחר עקבותיה של 'תאולוגיית העקידה' מבית מדרשם 

המוסריות,  והשלכותיה  ליבוביץ  ישעיהו  ופרופ'  סולובייצ'יק  הלוי  דב  יוסף  הרב  של 

ההלכתיות והמגדריות בהגות העכשווית בחברה הדתית והחרדית־לאומית.1 

אני מכנה בשם 'תאולוגיית העקידה' את התפיסה הגורסת כי ההיענות לדרישותיה   

של ההלכה כרוכה בחוויית עקידה של מכלול הנטיות, הרצונות והצרכים הייחודיים 

בין טבעו של האדם  זו מעמידה חיץ  ובכללם ערכיו המוסריים. תאולוגיה  של האדם 

לבין מערכת הצווים ההטרונומית של ההלכה, במובן זה שהם אינם הולמים את האופי 

והטבע האנושי, את נטיותיו הבסיסיות ואף את ערכיו המוסריים, ואשר על כן ההיענות 

לצו האל דורשת הכנעה והתגברות משמעותיים. במובן זה, תאולוגיית העקידה שונה 

מתפיסה דתית הטרונומית קלאסית, משום שאין הכרח להבין את הציווי ההטרונומי 

הפחות  לכל  )או  מלאה  התאמה  שישנה  מראש  מניחים  אם  עקידה  של  חוויה  כמשקף 

קרובה לכך( בין התורה לבין החיים והמוסר הטבעי.2 

אני סבורה כי הגותם של סולובייצ'יק וליבוביץ מנסחת לראשונה את תאולוגיית   

העקידה במובנים שיפורטו להלן ומחדדת את שאלת הקשר שלה ליחס בין דת למוסר, 

שגיא  בעקבות  ההלכה.  פרשנות  לגבי  משמעותיות  השלכות  יש  זה  לקישור  וכי 

ההגות  על  מכרעת  השפעה  הייתה  ולליבוביץ  לסולובייצ'יק  כי  הסבורים  ופישמן, 

לאפיונים ומגמות הקיימות בחברה הדתית־לאומית ראו י' שלג, הדתיים החדשים: מבט עכשווי על   1

החברה הדתית בישראל, ירושלים תש"ס; ח' מוזס, 'מציונות דתית לדתיות פוסט מודרנית: מגמות 

ותהליכים בציונות הדתית מאז רצח רבין', עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר־אילן, תשס"ט. 

ראו בהקשר זה את מאמרו של ח' נבון, ' "אחדות פלא־בראשית וצו סיני": הטבע והתורה במשנתו   2

של הרב יוסף דב סולובייצ'יק', אקדמות יב )תשס"ב(, עמ' 87–110.
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סולובייצ'יק,  הרב  כתלמידי  עצמם  את  הרואים  רבנים,  כיצד  אדגים  דתית,  הציונית 

וכיצד הם מבינים את היחס בין הצו האלוהי לצו  מתכתבים עם תאולוגיית העקידה, 

גיסא על  כי הזרם המרכזי בהגות הדתית לאומית שומר מחד  המוסרי. אבקש לטעון 

האוטונומיה של המוסר ועל אי־תלותו בצו האל, ומאידך גיסא על קונפליקט אפשרי 

ביניהם, בעוד שההגות החרדית לאומית כבר אינה מקבלת את עצמאותו של המוסר 

וגורסת שדבר האל הוא הקובע אותו. בכך מתבצעת תפנית רדיקלית לא רק מהחשיבה 

המקובלת בזרם המרכזי של ההגות הציונית דתית אלא אף מהמקובל בהגות היהודית 

גם השלכות מגדריות לא מבוטלות, שכן אם שומה  יש  בכלל. לתאולוגיית העקידה 

על הערכים המוסריים להידחות בשם צו האל, המוטיבציות הפרשניות לשינוי מצבן 

של  האפשריות  ההשלכות  על  אצביע  זה  במאמר  בספק.  נתונות  נשים  של  ההלכתי 
תאולוגיית העקידה כתאולוגיה אשר עשויה לסתור את הפרויקט של הפמיניזם הדתי.3

בחלק הראשון אסכם בקצרה את התובנות העולות מן המחקר האינטנסיבי בהגותם   

העקדה.  של  והפרדיגמה  למוסר  הדת  שבין  היחס  בדבר  וליבוביץ  סולובייצ'יק  של 

החלק השני ידגים את אופני השתרשותה של התפיסה הכורכת את תאולוגיית העקידה 

את  לנתח  אבקש  זה  בחלק  הדתית־לאומית.  בהגות  האנושי  המוסר  על  בהתגברות 

ספריהם של הרב יובל שרלו 'בין משכן לעגל – התחדשות דתית מול רפורמה ועזיבת 

השם' ושל הרב חיים נבון 'גשר בנות יעקב – מעמד האשה בהלכה, בין עבר לעתיד', 

ולברר את משמעותה של העקידה כעיקרון תאולוגי וכיצד הוא עומד אל מול תובנות 

מוסריות מודרניות ומגדריות חדשות. 

אל  ויחסה  החרדית־לאומית  בהגות  העקידה  בתאולוגיית  עניינו  השלישי  החלק   

המוסר. כאן אבקש כאמור לטעון כי בעוד שהתאולוגיה הדתית־לאומית ממשיכה את 

תזת הקונפליקט של סולובייצ'יק וליבוביץ, אם כי היא מנסה למתן בצורות שונות את 

עבר  אל  חדה  תפנית  מבצעת  החרדית־לאומית  ההגות  הרי  למוסר,  דת  שבין  הניגוד 

התפיסה הגורסת כי האל הוא מקור המוסר והבסיס היחיד לתוקפו. אבקש לעמוד על 

ההשלכות התאולוגיות והמעשיות של תפנית זו.

והפמיניזם  העקידה  תאולוגיית  בין  הזיקה  של  יותר  מפורטות  בהשלכות  דנה  אני  נוסף  במאמר   3

הדתי, וכן בתאולוגיית ההתגלות המצטברת שפותחה על ידי תמר רוס ויחסה לתאולוגיית העקידה. 

 R. Irshai, ‘Religion and Morality: Akedah Theology and Cumulative Revelation as
 Contradictory Theologies in Jewish Modern-Orthodox Feminism’, Journal of Modern

Jewish Studies 16 (2), 2017, pp. 219-235.
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טיפוסי  שני  בין  הבחינו  למוסר,  דת  שבין  היחס  על  המקיף  במחקרם  ושגיא,  סטטמן 

שהמוסר  פירושה  חזקה  תלות  'חלשה'.4  ותלות  'חזקה'  תלות  בדת:  המוסר  של  תלות 

תלוי בדת מבחינת עצם קיומו או תוקפו, כלומר שהאל הוא מקור המוסר והבסיס היחיד 

לתוקפו ואילו למוסר עצמו אין קיום בלא צו האל. לפיכך, כל מה שהאל מצווה הנו 

מינה וביה מוסרי. במילים אחרות, תפיסה זו מוציאה כל אפשרות של קונפליקט בין 

המוסרי לדתי מפני שאם האל קובע את המוסר לא ייתכן ניגוד בין מה שהוא מצווה לבין 

החובה המוסרית.5 

תלות 'חלשה' מנגד גורסת שאף שתוקפו של המוסר אינו מותנה בדת ויש לו מעמד   

גם בלא  כן עשוי להיות מוסרי  הרי מימושו בפועל תלוי בדת. מעשה אם  אוטונומי, 

האדם,  של  ובמגבלותיו  בפגמיו  בעיקר  הקשורים  מנימוקים  אך  עליו,  ציווה  שהאל 

מימושו ללא התגלות אלוהית אינו אפשרי, או למצער בעייתי. במילים אחרות, למוסר 

יש מעמד עצמאי, אך האדם, בשל מגבלות השגתו או חולשת רצונו, אינו יכול להשיג 

ולממש את המוסר ללא הדת.6 

חירותו  את  משמרת  בהיותה  גדול  דתי  פיתוי  האל  כצו  מוסריות  של  לתפיסה   

טובו  רעיון  על  הוויתור  בשל  כבד  מחירה  זאת,  עם  האל.  של  המוחלטים  וריבונותו 

גם  דבר,  כל  ולצוות  לקבוע  מוחלטת  בשרירות  יכול  זה  שכן  האל,  של  מוסריותו  או 

מעשי אכזריות ורשע.7 סטטמן ושגיא טוענים שמבחינה פילוסופית יש לדחות את שתי 

הגרסאות של מוסריות כצו האל ומטעימים את אי־תלותו של המוסר בדת, לא מבחינת 

תוקפו ולא מבחינת הכרתו.8 בנוסף, שגיא סבור שהתזה שלפיה המוסריות תלויה בצו 

האל )תזת התלות החזקה( אינה רווחת במסורת היהודית ולכל היותר ניתן למצוא בה 

תפיסות של תלות חלשה.9 

עם זאת, תזת התלות עשויה למצוא אפיק ביטוי חדש ברעיון שלפיו ריבונותו של   

האל לא תתבטא בכך שהוא קובע את המוסר אלא בכך שהוא גובר על המוסר. במילים 

יידרש  יכול לעמוד בפני עצמו ללא כל תלות בדת, אך האדם הדתי  אחרות, המוסר 

לעתים, על פי תפיסה זאת, להכריע על פי צו האל גם אם אינו מוסרי: 'ריבונותו של האל 

ד' סטטמן וא' שגיא, דת ומוסר, ירושלים תשנ"ג.  4

שם, עמ' 117–118.  5

שם, עמ' 121–170.  6

שם, עמ' 17–71.  7

שם, בעיקר בעמ' 59–97.  8

א' שגיא, יהדות: בין דת למוסר, תל אביב תשנ"ח.  9
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לא תתבטא בכך שהוא קובע את המוסר, אלא בכך שהוא תמיד קובע מה יש לעשות, 

גם אם אין זה מוסרי'.10 תפיסה זו מכונה על ידי סטטמן ושגיא תזת הקונפליקט.11 כאן 

יש להדגיש כי אף שתזת התלות החלשה ותזת הקונפליקט קרובות לכאורה מאוד זו 

לזו, היות ששתיהן חולקות במשותף את הרעיון שהאל אינו קובע את המוסר, הרי יש 

ביניהן הבדל עקרוני. על פי תזת התלות החלשה, 'התגלות האל נחוצה לא כדי ליצור 

את המוסר אלא כדי לסייע לאדם לדעת ולממש אותו'.12 על פי תזת הקונפליקט לעומת 

זאת, למוסר מעמד אוטונומי והאדם אינו זקוק לדת בהכרח כדי לדעת וליישם אותו, 

אלא שכאשר מתגלה סתירה בין הנורמה המוסרית לנורמה הדתית, על האדם לציית 

 – המקרים  בשני  שונה  להיות  עשויה  הדתית  הדיספוזיציה  לפיכך,  הדתית.  לנורמה 

תזת התלות החלשה אינה מניחה בהכרח קונפליקט בין צו האל לבין הנורמה המוסרית 

מפני שאם מימוש המוסריות תלוי במה שהאל מגלה לנו, לא תמיד נוכל להיות בעמדה 

שממנה נוכל לקבוע שצו האל אינו מוסרי.13 תזת הקונפליקט לעומת זאת מעמידה את 

הניגוד האפשרי בין הצו המוסרי לצו הדתי במלוא חומרתו. גם אם יתברר שצו האל 

בעינה  הציות  חובת  זאת(,  לדעת  ניתן  אוטונומי,  מעמד  שלמוסר  )והיות  מוסרי  אינו 

עומדת.

זו  מוציאות  הקונפליקט  ותזת  החזקה  התלות  תזת  ההגיונית,  העקיבות  מבחינת   

זו, שכן, הראשונה מזהה בין קביעתו של האל לבין המוסר ומבטלת למעשה את  את 

הניגוד בין השניים, ואילו השנייה שומרת על מעמדו העצמאי של המוסר אך מדגישה 

אותה  כאמור  משמרות  שתיהן  זאת,  עם  לדתית.  המוסרית  החובה  שבין  העימות  את 

אינטואיציה דתית המבקשת לקבע את חירותו וריבונותו של האל.14 

אכן  שהאל  המניח  הממשי  הנורמטיבי  בקונפליקט  אתמקד  זה  במאמר  לענייננו,   

סטטמן ושגיא, דת ומוסר )לעיל הערה 4(, עמ' 173.  10

בתזת  נוספים  רבדים  מחדד  קירקגור  של  ורעדה'  'חיל  על  במאמרו  שגיא   .250–173 עמ'  שם,   11

הקונפליקט. לטעמו, לקונפליקט יש ערך דתי רק אם למוסר עצמו יש ערך דתי, שכן אם המוסר 

אינו שייך כלל לתחום הדתי, מדוע לייחס ערך דתי להימצאותו של אברהם בקונפליקט? אם החובה 

היא  בקונפליקט  ההימצאות  עצם  הרי  תנאי  ללא  לאל  לציית  היא  המאמין  של  המוחלטת  הדתית 

בעייתית. שגיא מראה כיצד אברהם, על פי קירקגור, הוא אביר האמונה דווקא משום שהוא נמצא 

בדילמה בין שתי חובות סותרות הנובעות מצו האל )הדורשת את הקרבת יצחק( ומטובו של האל 

)הדורש שנעשה את הטוב, המוסרי, העומד בפני עצמו(. מכאן גם נובעת החרדה שלו, שעכשיו 

 A, Sagi, ‘The Suspension of the ראו  להיענות?  עליו  האל  מצווי  צו  לאיזה   – היטב  מובנת 

 Ethical and the Religious Meaning of Ethics in Kierkegaard’s Thought’, Philosophy of
Religion 32 (1992), pp. 83-103

סטטמן ושגיא, דת ומוסר )לעיל הערה 4(, עמ' 121.  12

שם, עמ' 122.  13

שם, עמ' 173–175.   14
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יכול לצוות ציוויים בלתי מוסריים, ולפיכך ייתכנו נורמות דתיות מסוימות שינגדו את 

הנורמות המוסריות.15 אמנם, קונפליקט זה אינו הכרחי – הוא אינו מניח שהאל מוכרח 

מטבעו לצוות ציוויים בלתי מוסריים אלא שלעתים הוא עשוי לעשות כן. 

בדברים שלהלן אני מבקשת לתאר בקצרה את תאולוגיית העקידה מבית מדרשם   

של הרב סולובייצ'יק ופרופ' ליבוביץ ולשאול איזה יחס בין הדת למוסר היא מבטאת. 

האם מי שגורס את תאולוגיית העקידה מניח בהכרח את תזת התלות החזקה, החלשה 

או שמא את תזת הקונפליקט, ומהן, אם בכלל, ההשלכות ההלכתיות האפשריות של 

ההבדלים התאולוגיים הללו. 

יק סולובייצ' דב  יוסף  הרב 

ומדגיש  שב  והוא  סולובייצ'יק  הרב  של  בהגותו  מאוד  מרכזית  העקידה  תאולוגיית 

באין־ספור מקומות את הקורבן שהתורה וההלכה דורשים מהאדם, כפי שאדגים להלן. 

האולטימטיבי  והביטוי  העליונה  הדתית  הפרדיגמה  את  בעקידה  רואה  סולובייצ'יק 

לקורבן הנדרש מן האדם, משום שבלא השתעבדות לאל האדם אינו יכול להיות בן חורין 

אלא נותר כפוף ומשועבד לעובדות חייו. עיצוב עצמי לאור ההלכה פירושו התגברות 

כרוכים  דתיים  חיים  ולכן,  הסיבתיות  חוק  ועל  הדחפים  על  הטבעיות,  הנטיות  על 

בפעולה של הקרבה עצמית.16 חופש, עבור הרב סולובייצ'יק, אינו נגזר מיכולתו של 

האדם ליצור את החוק אלא מן היכולת לעצב ולממש את העצמי והעולם לאור החוק. 

האדם, לאחר תהליך ההתגברות אינו נשלט כבר על ידי עברו ועל ידי מכלול הנתונים 

ההלכה,  שמירת  ידי  על  זו מתאפשרת  פעולה  מחדש.  נולדה  אישיותו  אותו.  שקבעו 

דבריו  הסובייקטיבית.17  החוויה  של  האובייקטיפיקציה  את  להשיג  ניתן  דרכה  שרק 

מדגימים זאת בבירור:

סטטמן ושגיא מפתחים בהרחבה את ההבדל שבין הקונפליקט הנורמטיבי לקונפליקט המהותי, ואין   15

כאן המקום לעסוק בכך. סטטמן ושגיא, דת ומוסר )לעיל הערה 4(, עמ' 176–231.

לניתוח עניין זה בהרחבה ראו א' שגיא, אתגר השיבה אל המסורת, ירושלים תשס"ג, פרק שני:   16

בתפיסתו  'היבטים  סטטמן,  ד'   ;58–30 עמ'  המודרנה',  לנוכח  יהודית  הגות  סולוביצ'יק:  'הרב 

המוסרית של הרב סולוביייצ'יק', א' שגיא )עורך(, אמונה בזמנים משתנים: על משנתו של הרב 

של  מרכזיותה  את  ומאשר  שב  נבון  חיים   .262–249 עמ'  תשנ"ו,  ירושלים  סולובייצ'יק,  י.ד. 

התפיסה  את  שולל  הוא  כיצד  שמראה  בכך  קוק(  לרב  )בניגוד  סולובייצ'יק  של  להגותו  העקידה 

שהתורה הולמת תמיד את הטבע האנושי. אדרבה, במקומות רבים הוא חוזר ומדגיש את הקורבן, 

הנסיגה והוויתור הנתבעים מהיהודי שומר המצוות בתחומי חייו השונים. עם זאת, הוא סבור שישנו 

פער בין תפיסתו של סולובייצ'יק לבין זו של ליבוביץ. סולובייצ'יק סבור שישנה זיקה הדוקה בין 

התורה לטבע )התורה אינה מתאימה לטבע כמות שהוא אלא כפי שהוא צריך להיות( בעוד שאצל 

ליבוביץ כל זיקה כזו נשללת. ראו נבון, אחדות פלא־בראשית )לעיל הערה 2(.

על כך ראו ד' שוורץ, הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק, איש ההלכה: דת או הלכה?, אלון   17
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לפונדק  האל  עם  מזדמן  כשהאדם  היא.  סבל  חוויית  בעיקרה  הדתית  הפעולה 

יצריו  עם  במאבק  המתבטאת  עצמית  להקרבה  האל  ידי  על  נתבע  הוא  אחד, 

הפרימיטיביים, בשבירת הרצון ]...[ הקרב את קורבנך! זהו הצו העיקרי הניתן 

לאיש הדת ]...[ הקב"ה אומר לאברהם: 'קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת' 
]...[ כלומר אני תובע ממך את הקורבן הגדול ביותר.18

העקידה מוגדרת כאידיאל שעל פיו יש לבסס את מכלול החיים הדתיים, ולפיכך היא 

הופכת את הקונפליקט האישי לפרדיגמה מכוננת.19 ההלכה, על העקידה הכרוכה בה, 

זיוון,  שמראה  כפי  וההקרבה,  הנסיגה  חוויית  הדת.  של  התובעני  היסוד  את  מדגישה 

להלכה.20  הכפוף  החיים  באורח  ושוב  שוב  עצמה  על  חוזרת  אלא  חד־פעמית  איננה 

ההלכה מחנכת לנסיגה בכל תחומי החיים ומבליטה את מוגבלותו של האדם, את היותו 

כפוף לחוק שלא יכול להימדד בכלים רציונליים:

מה יקר היה לאברהם יותר מכול, למי נתונה היתה דאגתו יותר מכל? ליצחק. 

דווקא משום כך נצטווה לסגת ולוותר על בנו ]...[ או: מה מוקיר האדם יותר 

מן השכל, שהוא המוקד לתודעת הכבוד האנושי? והנה דווקא עקב עליונות זו 

של השכל בחיי האדם, תובעת התורה לעיתים השעייתה של הסמכות ההגיונית. 

האדם מכניע עצמו על ידי היענותו להוראות שאין השכל יודע לסגלן למערכת 

האנושית  וההתמסרות  הנסיגה  את  מייצג  ה'חוק',  בדבר  היהודי  המושג  שלו. 

]...[ נסיגה זו נתבעת בכל תחומי ההתנסות האנושית והפעילות האנושית.21 

וכן:

אלוקים מציב תביעה בלתי מוגבלת בפני מכלול אישיותו של האדם ולא בפני 

]...[ לא היה בן חורין להתמסר לצערו על מות  ]...[ אהרון  חלק ממנה בלבד 

האל  ציווי  סולובייצ'יק:  הרב  לפי  הדתי  'המעשה  טרנר,  י'   ;32–25 עמ'  בעיקר  תשס"ד,  שבות 

פוסט  עולם  נוכח  אשליה  ללא  דת  זיוון,  ג'   ;402–385 עמ'  )שם(,  שגיא  אנושית?',  יצירה  או 

תשס"ו,  ורמת־גן  ירושלים  והרטמן,  גולדמן  ליבוביץ,  סולובייצ'יק,  של  בהגותם  עיון   מודרני: 

עמ' 208–211; שגיא, אתגר השיבה )לעיל הערה 16(, עמ' 30–58.

י"ד סולובייצ'יק, בסוד היחיד והיחד: מבחר כתבים עבריים, ירושלים תשל"ו, עמ' 427–428. ברוח   18

דברים אלה ראו עוד: י"ד סולובייצ'יק, על התשובה: דברים שבעל פה, ירושלים תשל"ט, עמ' 142, 

166–168; י"ד סולוביצ'יק, איש ההלכה: גלוי ונסתר, ירושלים תשל"ט, עמ' 15, הערה 5. 

שגיא, בין דת למוסר )לעיל הערה 9(, עמ' 262; ג' זיוון, 'החוויה הדתית על פי הרב סולובייצ'יק';   19

שגיא, אמונה בזמנים משתנים )לעיל הערה 16(, עמ' 219–248.

זיוון, שם, עמ' 227.  20

י"ד סולובייצ'יק, דברי הגות והערכה, ירושלים תשמ"ב, עמ' 221–222.  21
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שני בניו ]...[ הקב"ה רצה כי אהרון יתכחש לרגש האנושי העז ביותר, לאהבת 

הבן ]...[ אהרון נסוג מעצמו, נסוג מקיומו כאב. תנועת רתיעה זו שקולה כנגד 

היא.  הירואית  פעולה  שהרי  ספק,  ללא  היא,  מצרפת  פעולה  עצמית.  הכחשה 

בכך מתעלה היא הרבה מעל הקתארזיס האסתטי האריסטוטלי, שאותו נמנעה 
היהדות מלקבל.22

האם  העקידה?  בתאולוגיית  סולובייצ'יק  הרב  מבטא  למוסר  הדת  בין  זיקה  איזו  אך 

העקידה דורשת את הקרבת המוסר? האם הוא מחזיק בתזת התלות החזקה או החלשה 

או אולי בתזת הקונפליקט? 

מסוימים,  במקומות  סולוביצ'יק,  שהרב  לכך  אינדיקציות  כמה  על  להצביע  ניתן   

נוטה לכל הפחות לתזת התלות החלשה.23 כך למשל הוא מטיל ספק ביכולתו של השכל 

תשובה  לאדם  לספק  העשויים  מוחלטים,  במונחים  מוסריים  חוקים  לחוקק  האנושי 

ברורה במקרים בעייתיים, כמו למשל קונפליקט בין ערכים סותרים או מחלוקת בדבר 

הפעולה המוסרית הראויה במקרה קונקרטי:

החוק המוסרי אינו יכול להחקק על ידי השכל האנושי במונחים מוחלטים. כל 

בידי  שנחקק  המוסרי  החוק  את  להמיר   ]...[ המדעי  המחקר  של  מצדו  נסיון 

הינו,  אדם,  ידי  מעשה  התנהגות  בכללי  בסיני,  אבנים  לוחות  שני  על  אלהים 
ניסיון בלתי לגיטימי.24

חסרת  היא  מכך  וכתוצאה  במבוכה,  המחשבה  את  המביאים  גבול  מקרי  ישנם 

אונים בבואה להשתמש בנורמות המוסריות שלה ]...[ לדוגמה, השכל בוודאי 

מגנה רצח ]...[ המותר להחיש מותו של חולה אנוש ולגאול אותו מסבל נוסף? 

נוכל  כאן  מכרעת.  הדרכה  נותן  ואינו  בטוח  אינו  הלוגוס,  מהסס  כזה  במקרה 
בקלות להתפלסף לכל אחד משני הכיוונים.25

סטטמן ושגיא סבורים כי דברים אלה מצביעים על תפיסה של תלות חלשה, ולפיה, 

הכרה  של  מסוימת  לרמה  להגיע  מסוגל  אמנם  האדם  המתונות,  בגרסאותיה  לפחות 

מוסרית אך אין די בה בפתרון סוגיות מוסריות אקטואליות שבהן הוא זקוק להדרכה 

סולובייצ'יק, שם, עמ' 248. לביקורת על רעיון העקידה של הרב סולובייצ'יק ראו ד' הרטמן, מסיני   22

לציון: התחדשותה של ברית, תל אביב תשנ"ז, עמ' 98–106. 

סטטמן, תפיסתו המוסרית )לעיל הערה 16(, עמ' 249–262.  23

סולובייצ'יק, דברי הגות והערכה )לעיל הערה 21(, עמ' 251.   24

א' בית דין )עורך(, פרקים במחשבת הרב י"ד הלוי סולובייצ'יק, ירושלים תשמ"ד, עמ' 77–78.  25
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השיפוט  של  המורכבות  מן  ונובעת  מתמדת  לפיכך  היא  לאל  ההיזקקות  אלוהית.26 

התערבות  ידי  על  רק  פתרונם  על  שבאים  אונים,  וחוסר  ספקנות  המולידה  המוסרי, 

עליונה.27 

שהוא  לכך  עדויות  בהגותו  מסוימים  במקומות  מוצאים  אנו  לעיל,  האמור  למרות   

החזיק בתזת הקונפליקט כפי שמעידים בבירור הדברים הבאים:

ברור מאיליו שבעיות רבות לא ניתן לפותרן. למשל מעמד הממזר – איש לא 

יכול לשים זאת לאל. זה לא ניתן לביטול ]...[ מה נוכל לעשות? זאת תורת משה. 

זאת קבלת עול מלכות שמים. אנחנו נכנעים. התורה קוראת ליהודי לחיות חיי 

גבורה הרואית. חיי הקרבה – מסירות נפש. לא נוכל להתיר לאשת־איש – ולא 

משנה כמה טראגי יהיה המקרה – להינשא מחדש בלי גט ]...[ ולעיתים המקרים 
הם מאוד טראגיים. אני יודע זאת מניסיוני האישי.28

של  למפרע  נישואים  ביטול  כי  הטענה  ברורה.  הינה  כאן  המוסרי  העיקרון  הקרבת 

הכניעה  של  לעיקרון  אנטיתזה  מהווה  ממזר  של  הקטגוריה  ביטול  או  גט  מסורבות 

וההתבטלות בפני האל, מניחה כי יש פעמים שהעיקרון המוסרי צריך להיות מוקרב 

על מזבח ההלכה.29 

החזיק  שסולובייצ'יק  בוודאות  להכריע  ניתן  כי  סבורה  איני  הללו,  הדברים  לאור   

בתזת התלות החלשה, כפי שטוענים סטטמן ושגיא. אך מכל מקום, ה'גלישה' לעבר 

תזת הקונפליקט אינה תמוהה, בהינתן הקרבה הרעיונית בין שתי התזות הללו, ובעיקר 

בהתחשב בבולטות של רעיון העקידה כהכרחי לעיצובו העצמי של האדם. אם הקורבן, 

הסבל והעקידה הם כה חיוניים לעיצוב האישיות הדתית אצל סולובייצ'יק, אין סיבה 

להניח שהדרישה לציית להוראות ההלכה גם כאשר אלה אינם עולים בקנה אחד עם 

המוסר אינה כלולה בדרישת העקידה. 

של  כפיפותו  את  ברור  באופן  כמבטאים  הובנו  דבריו  בהמשך,  שנראה  כפי  אכן   

המוסר לצו האל המגולם בהלכה.30 

סטטמן ושגיא, דת ומוסר )לעיל הערה 4(, עמ' 121–143.  26

שם, עמ' 132.  27

http://www. זה סיני', הרצאה שניתנה בי' תמוז תשל"ה לוועידת הרבנים של ארצות הברית. ראו'  28

של  בספרו  גם  מובא   .bhol.co.il/forums/topic.asp?topic_id=2654257&forum_id=771 
פ' שיפמן, שפה אחת ודברים אחדים: עיונים במשפט, הלכה וחברה, ירושלים ורמת־גן תשע"ב, 

עמ' 116.

ראו שיפמן )שם(.  29

מוסכמות  שלילת  את  סולובייצ'יק  של  העקידה  לרעיון  המייחסת  המגמה  את  זיהה  כבר  הרטמן   30

המוסר המקובלות. ראו הרטמן, מסיני לציון )לעיל הערה 22(, עמ' 107, ואת ביקורתו שם. 



העלייה המחודשת של 'תאולוגיית העקידה'

]281[

 ]9

ליבוביץ ישעיהו 

אשר לפרופ' ישעיהו ליבוביץ, אף הוא הבין את היחס בין המחויבות הדתית לבין העולם 

הפילוסופיה  להבנת  מרכזית  והיא  העקידה,  של  הפריזמה  דרך  דתי  החוץ  התרבותי 

בשם  ערכיו  את  מקריב  המאמין  ומוסר.  דת  ליחסי  הקשור  בכל  בעיקר  שלו  הדתית 

אליו  המופנית  האלוהית  התביעה  כשמילוי  זה  בניסיון  מועמד  'אברהם  לאל:  הציות 

מחייב אותו לוותר על ערכי האדם'.31 ובאופן מפורש יותר:

לסיפוק  לאדם  עזר  אמצעי  היא   – מעניקה  דת  היא  ואמונות'  ערכים  של  'דת 

צרכיו הרוחניים ולשיכוך לבטיו הנפשיים; תכליתה היא האדם, ואלהים מציע 

מטילה  היא   – תובעת  דת  היא  מצוות'  של  'דת   ]...[ לאדם  שירותו  את  בה 

שאיננה  תכלית  להגשמת  שרת  כלי  אותו  ועושה  ותפקידים  חובות  האדם  על 

מתגלמת באדם ]...[ דתיות מן הטיפוס הראשון מאפיינת את הנצרות – שסמלה 

העליון הוא הצלב, הקרבן שאלהים מביא למען האדם. ואילו סמלה העליון של 

האדם  ערכי  כשכל  המוריה,  בהר  אבינו  אברהם  מעמד  הוא  ביהדות  האמונה 

]...[ העקידה – היא הנצחון המוחלט  מבוטלים ונדחים מפני יראת ה' ואהבתו 

העבדות  תחומי  את  שפרץ  הוא־הוא  אבינו  אברהם   ]...[ טבעו  על  האדם  של 

האנושית האוניברסלית ]...[ לא כל אדם הוא אברהם אבינו, ולא כל אדם הועמד 

בנסיון העקידה, אבל מעין מעשה אברהם אבינו יש בקיום המצוות המעשיות יום 

יום ]...[ לא לפי משמעותן בשבילו, אלא בעשייתן משום עבודת השם; בזה יש 
אחד משישים לעקידה.32

ליבוביץ,  של  הדתית  לפילוסופיה  אינהרנטי  למוסרי  הדתי  שבין  הדיכוטומי  הניגוד 

משום שהמוסר הוא קטגוריה אתאיסטית מובהקת. יותר מכך, ראיית האדם כערך היא 

אחד מביטוייה המובהקים של האתיקה, בעוד הערך המוחלט של הדת הנו האל: 'מוסר 

כערך מצד עצמו הוא קטגוריה אתאיסטית מובהקת. רק מי שרואה את האדם כתכלית 

וכערך עליון, זאת אומרת מי ששם את האדם במקום האל, יכול להיות אדם מוסרי'.33 

לתחום  הדתי  התחום  בין  לחלוטין  הפריד  שליבוביץ  היא  כן  אם  המתקבלת  התמונה 

תפיסתו  על  ביקורות  למגוון   .21 עמ'  תשמ"ב,  ירושלים  וערכים,  הסטוריה  אמונה,  ליבוביץ,  י'   31

הדתית ראו שלילה לשמה כלפי ישעיהו ליבוביץ', ח' בן ירוחם וח"ע קוליץ )עורכים(, ירושלים 

תשמ"ג; וכן: מ' פיש, ' "ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט": אמונה, ידיעה וטיב תביעתה של 

הדת היהודית', א' שגיא )עורך(, ישעיהו ליבוביץ: עולמו והגותו, ירושלים תשנ"ה, עמ' 109–120; 

זיוון, דת ללא אשליה )לעיל הערה 17(, עמ' 158–162.

)הדגשים   23 עמ'  תשל"ט,  אביב  ותל  ירושלים  ישראל,  ומדינת  יהודי  עם  יהדות,  ליבוביץ,  י'   32 

במקור, ר"ע(.

שם, עמ' 26.  33
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המוסרי. מעשה דתי הוא בהגדרה נטול כל משמעות מוסרית, ערכית, חברתית, והוא 

להנמקה  הדתי  המעשה  את  'להכפיף'  ניסיון  כל  האלוהי.  הציווי  כפרי  ורק  אך  נתפס 

רציונלית, ערכית או אחרת מתפרש מניה וביה כעבודה זרה, היות שבכך האדם משרת 

את עצמו או ערכים אחרים ולא את אלוהיו.34 

בהכרח  גורסת   – והדתי  המוסרי   – התחומים  של  המוחלטת  ההפרדה  האם  ברם,   

שליבוביץ הניח ניגוד הכרחי בין השניים? דבריו של ליבוביץ מכוונים בעיקרם לאפיון 

ולכוונה העומדת בבסיס המחווה של קיום  הדיספוזיציה הבסיסית של האדם המאמין 

להשיג  ביקשה  התחומים  בין  המוחלטת  ההפרדה  כי  לומר  ייתכן  ואדרבה,  המצוות, 

בדיוק את ההפך – לחזק הן את התודעה המוסרית הן את הדתית כשני תחומים נבדלים, 

ובכך למנוע את הפיחות בערכם.35 הרי ליבוביץ עצמו היה אולי המבקר הגדול ביותר 

כי  והציבורי הכללי בשם המוסר.36 אך שגיא סבור  של תופעות שונות בתחום הדתי 

לדחייתו,  לא  אך  המוסר  להשהיית  ביטוי  היא  העקידה  שעבורו  קירקגור,  כמו  שלא 

ההיענות  בשם  נדחים  האנושיים  הערכים  מכלול  ועמו  המוסר  ליבוביץ'  שאצל  הרי 

הכרחי  ניגוד  קיים  כי  שהתפיסה  משכנע  באופן  מראים  ושגיא  סטטמן  האל.37  לצו 

שבלב"  "אלהים  עבודת  ובין  ובמצוות  שבתורה  אלהים  עבודת  בין  קיים  מוחלט  'ניגוד  כלשונו:   34

או "המצפון" של דת ההומניזם, שהיא לאמתו של דבר עבודת האדם. זוהי העבודה־הזרה שאליה 

)לעיל  ישראל  ומדינת  יהודי  עם  יהדות,  ליבוביץ,  לבבכם" '.  אחרי  תתורו  "ולא  הפסוק   מתכוון 

הערה 32(, עמ' 28.

ליבוביץ:  'ישעיהו  הלברטל,  מ'  גם:  ראו  כך  על   .48 עמ'   ,)28 הערה  )לעיל  אחת  שפה  שיפמן,   35

ירושלים  והגותו,  )עורך(, ישעיהו ליבוביץ: עולמו  בין הגות דתית לביקורת חברתית', א' שגיא 

'תורתו המוסרית של  221–227; על תפיסתו המוסרית של ליבוביץ ראו ד' סטטמן,  תשנ"ה, עמ' 

ליבוביץ', שגיא )שם(, עמ' 326–343.

המעניין הוא כי הטענה התורת־משפטית של הפוזיטיביסטים בזכות ההפרדה בין חוק למוסר באה   36

לשרת אותה מטרה בדיוק – ביקורת מוסרית על החוק. כדבריו של הארט, ההתעקשות של בנתהאם 

ואוסטין על ההבחנה בין החוק כפי שהוא לבין החוק כפי שהוא צריך להיות נועדה לאפשר לראות 

בבירור את הפער בין הרצוי למצוי. אם הבחנה זו אינה מתקיימת, הטשטוש יכול לערפל את טבעו 

ביקורת  לאפשר  נועדה  זו  הפרדה  אחרות,  במילים  כלשהו.  חוק  של  מוסרית  מבחינה  הבעייתי 

 H. L. A. Hart, ‘Positivism and ראו  כך את שינויו במידת הצורך.  ומתוך  החוק,  תמידית על 

 .the Separation of Law and Morals’, Harvard Law Review 71 (4) (1958), pp. 593-629
זו, שכן  כי גם ליבוביץ שותף במידה רבה להשקפה  28(, מראה  )לעיל הערה  שיפמן, שפה אחת 

הוא עצמו משתמש בנימוקים מוסריים כדי לבקר את ההלכה. אבל בכך שהמשיך לטעון באופן 

נחרץ שהמוסר הוא קטגוריה אתאיסטית תרם את חלקו להתנערותה של התודעה הדתית משיקולים 

מוסריים.

)תשמ"ט(,   23 דעת  וליבוביץ',  קירקגור  של  בהגותם  משווה  עיון  העקידה:  'נסיון  שגיא,  א'   37 

עמ' 121–134; וכן שגיא, ’The Suspension of the Ethical‘ )לעיל הערה 11(.
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בין דת למוסר )תזת הקונפליקט( היא מרכזית ובסיסית בהגותו.38 ליבוביץ, אף יותר 

מסולובייצ'יק, הציג באופן מובהק את התפיסה שייתכן קונפליקט נורמטיבי ממשי בין 

דת למוסר, והעקידה מהווה לכך את הסמל העליון. בעקידה נדחים כל הערכים מפני 

הציווי האלוהי, ובכללם כל הערכים המוסריים.39 אילו האל היה קובע את המוסר, היה 

הצו לרצוח את יצחק נתפס כצו מוסרי, בעוד שמבחינת ליבוביץ אין ספק שהצו לעקוד 

את יצחק היה בלתי מוסרי, ובכל זאת היה על אברהם להתגבר על הקונפליקט בין הצו 

מוסרי בעליל,  זו, פעל באופן בלתי  לפי תפיסה  ולציית. אברהם,  לצו הדתי  המוסרי 

וההכרעה לבטל את כל מחויבויותיו המוסריות אל מול רצונו של האל מעידה 'שאמונתו 
אינה אמונה "על תנאי" ואינה מוגדרת בגדר המוסר האנושי'.40

מגיעה  היא  כאשר  זו,  בתפיסה  לגמרי  עקבי  אינו  ליבוביץ  כי  מיד,  יצוין  אמנם,   

למבחן ההשפעה האפשרית של שיקולים מוסריים במסגרת פסיקת ההלכה. לכאורה, 

עם  התנגשות  של  במקרה  להלכה  ציות  תדרוש  רק  לא  עקבית  ליבוביציאנית  עמדה 

המוסר אלא גם לא תחתור למצוא פרשנויות הלכתיות העולות בקנה אחד עם הראוי 

מבחינה מוסרית. אדרבה, יש משמעות דתית להיענות לצו האל בהינתן הקונפליקט 

הוגים המכירים באפשרות  כך שגם  על  ושגיא עמדו  המוסר! אלא שכבר סטטמן  עם 

הניגוד מציגים עמדה מורכבת יותר החוזרת ומאשרת את חשיבותו של היסוד המוסרי 

בדת עצמה.41 בהקשר של דיון מגדרי, די אם נזכיר את עמדתו שההימנעות מטיפול 

רציני בבעיית האישה ביהדות מסכנת את המשך קיומה של יהדות התורה והמצוות.42 

עמדתו זו על פניה תמוהה מאוד, שכן, לכאורה, מדוע לא תסכים האישה למעמדה כפי 

שהתקבע בהלכה, כשם שאברהם הסכים לעקוד את בנו? אם הצו האלוהי עליון על 

המוסר, מדוע לא לקבל אותו גם כאן?43 כאמור, עמדתו של ליבוביץ אינה עקבית, אך 

זו כנראה לא הסתירה הראשונה ואף לא האחרונה בפילוסופיה הדתית שלו.

4(, עמ' 179–180; סטטמן, תורתו המוסרית של ליבוביץ  סטטמן ושגיא, דת ומוסר )לעיל הערה   38

)לעיל הערה 35(.

שם, עמ' 179–180.  39

שם, שם.  40

שם, עמ' 243. הדוגמה שהם מביאים לכך שליבוביץ' לא עקבי לגמרי היא עמדתו ביחס לבן סורר   41

מוטרד  להיות  צריך  היה  לא  ולכאורה  למוסר,  הדת  בין  בקונפליקט  מצדד  שהוא  אף  על  ומורה. 

כך  לפרש  יש  שלפיה  עמדה  נוקט  הוא  כזה,  עונש  המצדיקה  עבירה  עבר  שלא  אף  הבן  מהריגת 

שהוראת המקרא עצמו מבוססת על יסוד מוסרי ואף המערכת ההלכתית הונעה בפרשנותה לסוגיה 

זו על ידי שיקולים של צדק. 

י' ליבוביץ, 'מעמדה של האישה ביהדות: הלכה ומטא הלכה' )לעיל הערה 31(, עמ' 71–75.  42

בהקשר זה ראו את מאמרה של תמר רוס, אשר מנתחת את תפיסתו של ליבוביץ לגבי סוגיית מעמד   43

האישה, אך לא עומדת דווקא על הסתירה העקרונית הזאת. רוס מבקרת בעיקר את הפתרון המוצע 

על ידו, הנעזר בהבחנות שבין הלכות שהן 'לכתחילה' לבין הלכות 'בדיעבד'. ראו ת' רוס, 'מעמדה 



רונית עיר־שי

]284[

 12[

תאולוגיית  של  פרשנותה  תהליך  אחר  לעקוב  מבקשת  אני  אלה,  דברים  לאור   

העקידה בדור שלאחר סולובייצ'יק וליבוביץ, בהגות הדתית והחרדית לאומית, ולבחון 

התאוצנטרית  שהעמדה  סבור  למשל  שיפמן  שונים.  באופנים  ִמתפתחת  היא  כיצד 

הרדיקלית של ליבוביץ, הטוענת לניכור חריף בין התודעה הדתית לבין המוסר ובאין 

דרך לגשר בין דת להומניזם ומוסר, גררה אפקט הרסני ותרמה לתופעה שלילית ביותר 

הציבור  בעיני  הדתית,  התודעה  של  התנערותה  'דהיינו  וחינוכית:  נפשית  מבחינה 

ובעיני הנוער, משיקולים מוסריים, ורפיון המעצורים המוסריים בפעולות המקבלות 

ניכר  להלן,  שאסקור  העכשוויות,  התפיסות  מן  ואמנם,  דתיות'.44  חובות  של  תוקף 

שתאולוגיית העקידה הוטמעה היטב והיא מנוסחת מחדש כנייר לקמוס עיקרי לבחינת 

רמת דתיותו של המאמין ומידת דתיותן של תפיסות הלכתיות חדשות. עם זאת, שלא 

הדת  בין  הכרחי  או  אפשרי  בקונפליקט  כאמור  שצידדו  וליבוביץ,  סולובייצ'יק  כמו 

למוסר, הרי ניתן לזהות מגמות, בעיקר בהגות החרדית־לאומית, המפתחות תאולוגיה 

נקבל את קביעתו של שגיא שתזת  של עקידה המזדהה עם תזת התלות החזקה. אם 

התלות החזקה אינה רווחת במסורת היהודית הרי אנו עדים כאן לתפנית חדה בעניין 

זו  תפנית  של  למשמעותה  באשר  ראשוניים  מחשבה  כיווני  להציע  אבקש  להלן  זה. 

ובחינתה אל מול תזת הקונפליקט.

ת  י מ ו א ל ־ ת י ת ד ה ה  י ג ו ל ו א ת ב ה  ד י ק ע ה ל  ש ה  מ ג י ד ר פ ה  : י נ ש ק  ל ח

בדברים שלהלן אני מבקשת לבחון כיצד מתפרשת תאולוגיית העקידה בכתיבתם של 

הרבנים יובל שרלו וחיים נבון, המזוהים עם הזרם המתון בחברה הדתית לאומית וגם 

והשפעה. אבקש לשאול האם התאולוגיה שהם מציעים  מנהיגות  בו עמדות  תופסים 

לשאלות  השלכותיה  וַמה  החזקה,  התלות  תזת  את  או  הקונפליקט  תזת  את  מייצגת 

עכשוויות של מוסר, מגדר והלכה.

הספר הראשון שייבחן הוא ספרו של הרב יובל שרלו: 'בין משכן לעגל – התחדשות   

דתית מול רפורמה ועזיבת השם'.45 בספר זה שרלו מבקש להמציא קריטריונים תקפים 

להבחנה בין התחדשות דתית חיובית ולגיטימית לבין רפורמה ועזיבת דרך ה', כאשר 

הסיבות המרכזיות למוטיבציה להתמודד עם שאלת ההבחנה נעוצות הן בצורך האישי 

הפנימי לדעת מה האל דורש מאתנו, הן בצורך להביע עמדה שיפוטית במרחב הציבורי. 

של האישה ביהדות: כמה השגות על תפיסתו של ליבוביץ לגבי מנגנון התיאום בין הלכה ומציאות', 

שגיא, ישעיהו ליבוביץ: עולמו והגותו )לעיל הערה 35(, עמ' 148–161.

שיפמן, שפה אחת )לעיל הערה 28(, עמ' 48.  44

י' שרלו, בין משכן לעגל: התחדשות דתית מול רפורמה ועזיבת ה', ירושלים תש"ס.   45
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רפורמה  לבין  רצויה  דתית  התחדשות  בין  להבחנה  הקריטריונים  מציאת  זה,  באופן 

שלילית עשויה להחזיר לעולם הדתי את תפקידו כיוזם וכמוביל חידושים חברתיים, 

לומר  יש  מגיבה.46  פסיבית,  בעיקר בעמדה  נמצא לדעתו  התורה  עולם  בעוד שכיום 

כי עצם המוטיבציה לניתוח מסוג זה נעוצה בהרגשה שאין לגבות את הסדר החברתי־

דתי הקיים בכל מחיר, ובמילים אחרות, שמרנות כערך העומד בפני עצמו נדחית על 

הסף. נקודה זו חשובה להמשך הדיון משום שכפי שאבקש להראות, לעתים השמרנות, 

להתחדשות  אפשרויות  להאט  או  למנוע  כדי  מגויסת  עקידה,  של  ברטוריקה  עטופה 

דתית.

מתי אם כן תופעה רוחנית חדשה תיחשב רצויה ומתי לא? כיצד ידעו אנשים דתיים 

מתי הם מצווים להתבצר בתפיסות הקיימות ומתי יש להיענות לחידוש, בבחינת בשורה 

דתית חיובית? ההבחנה היא דקה, אך רעיון ה'עקידה' שעומד בבסיסה הוא הקריטריון 

המסדני הראשון ועליו נשענות כל ההבחנות הבאות:

אשר  את  ורק  אך  לעשות  יש  כי  ההכרה  את  יחיד  כקריטריון  להעמיד  הנסיון 

ציווה ה', איננו יכול למנוע לחלוטין את הטעות והסטייה. אף על פי כן, נראה 

כי ניתן להפיק מתוך כלל זה שני יסודות בסיסיים. ראשון בהם הוא עצם ההכרה 

והמחויבות לעשות את רצון ה' בלבד, ולא את רצון האדם בעת התנגשות בין 

שני רצונות אלו. כל מי שרואה את ההלכה כמקור השראה ולא כמקור סמכות; 

כל המתייחס אל אמונת ישראל כמי שבאה להעניק לו חוויה רוחנית, ואינו מכיר 

להביא  ומסרב  העקדה,  מפרשת  המתעלם  כל  כגיגית;  עליו  סיני  הר  בכפיית 

את רצונותיו ואת אמונותיו אל מזבח ה' בעת שיהיה לו ברור כי כך ציווה; כל 

המבקש למסד את קשריו עם בוראו במנגינת אב ובן בלבד ואינו מוכן לומר 'אם 

כבנים אם כעבדים' – כל אלה הם בוני עגל ולא עושי משכן, והם מצטרפים אל 

בוני מגדל בבל ואל עובדי האלילים שבדורות כולם, אשר העמידו במרכז את 

רצונם ואת הוויתם ולא את המבנה הדו מוקדי של עבודת ה' וקבלת עול מלכותו. 

רק המכריז באופן המפורש ביותר כי כוונתו המתמדת היא לעשות את רצון ה', 

וכי מקבל הוא על עצמו מראש את כל אשר יאמר, בחינת נעשה ונשמע, יכול 

ליטול חלק בחיפוש אחר דבר ה', ואחר מציאת ההתחדשות הנכונה.47 

התודעה הדתית של העקידה היא המכוננת אם כן את עצם הווייתו של האדם המאמין. 

ההבדל  את  מדגיש  שרלו  כאחד,  וליבוביץ  סולובייצ'יק  את  המזכירה  ברטוריקה 

שם, עמ' 51.  46

שם, עמ' 68.  47



רונית עיר־שי

]286[

 14[

שבין עבודה זרה המעמידה במרכז את האדם ורצונותיו לבין עבודת ה' המכפיפה את 

הסובייקט לרצון עליון יותר. ניתן אם כן לומר שההבחנה בין 'משכן' ל'עגל' היא בראש 

רעיון  שלילת  לבין  האל  רצון  מול  אל  האדם  רצון  עקידת  שבין  ההבחנה  ובראשונה 

כאן ברעיון העקידה המדבר מפורשות על עקידת המוסר? האם  זה. אך האם מדובר 

תאולוגיית העקידה של שרלו מאמצת את תזת הקונפליקט? 

לכאורה יש בדברים שלעיל מספר אינדיקציות לכך שהתשובה היא חיובית. למשל,   

כך ניתן להבין את האמירה שרק המקבל על עצמו מראש את כל אשר יאמר האל הוא 

עובד ה' האמתי. משמע, ייתכנו פעמים שבהן התובנה האישית )גם המוסרית( והתובנה 

נכונותו  על  מראש  להכריז  צריך  האמתי  השם  ועובד  לזו,  זו  בסתירה  יעמדו  הדתית 

לעקוד את רצונו. עם זאת, ניתן לטעון שאין כוונתו כאן בהכרח לקונפליקט אפשרי 

בין צו האל לצו המוסר, אלא באופן כללי, לקבוע את הדיספוזיציה הדתית הבסיסית 

התחום  שלגבי  בעוד  האל  של  רצונו  מול  אל  הרצון  הכנעת  של  עקידה,  של  כמחווה 

קונפליקט, משום שהאל עצמו  ייתכן שום  ולא  היא שאין  המוסרי עמדתו העקרונית 

בוחר לפעול על פי המוסר. 

שרלו עצמו מודע לכך שקביעתו העקרונית יכולה להיות מעורפלת למדי כאשר היא   

באה למבחן המעשה, שכן כיצד יודע אדם מהו דבר ה' וכיצד נדע כשופטים חיצוניים 

דתית  עמדה  מבטאת  היא  ומתי  ולחוץ  השפה  מן  היא  העקידה  של  הרטוריקה  מתי 

אותנטית? לשם כך, הוא מונה קריטריונים נוספים שכל עניינם הוא מתן אינדיקציות 

לכך שרעיון העקידה מהווה אכן רעיון מסדני, אמתי וכן בהתעוררות דתית, המבקשת 

מעמד של 'משכן'. הראשון שבהם הוא האטמוספירה הרוחנית שבה צומחת ההתחדשות 

הדתית.48 היות שמעשה העגל עצמו סובל שני פירושים – גם שיאה של עבודת השם 

כדי  בו  הכרוכות  אחרות  תופעות  לבין  בינו  לקשור  צורך  יש  הרי   – זרה  עבודה  וגם 

יש לתהות על טיב הכוונות של בוני העגל או המשכן, האם הם  להכריע. כך למשל 

להוטים לעשות את רצון השם או דווקא מעוניינים תדיר בהטחת ביקורת: 'ניתן לראות 

בכך בניין אב לבירור טוהר הכוונות, בו ההקשר הכללי והמעשים הקודמים מלמדים 

על המניע למעשה הנוכחי'.49 במילים אחרות, הבירור הוא לגופו של אדם או לגופם 

או תוכנו של הרעיון שהם מבקשים לחדש. רטוריקה  דווקא לטיבו  ולאו  של אנשים 

שם, עמ' 83.  48

שם, עמ' 84. ייתכן לקשור את עניין טוהר הכוונות לעמדתו הרחבה יותר של שרלו בדבר הצורך   49

להחזיר את ההלכה הנבואית, המבטאת את היסוד המוסרי של ההלכה ובו טמון האתגר הגדול של 

מתפשרת  בלתי  דרישה  הוא  הנבואית  ההלכה  של  המשמעותיים  האפיונים  אחד  ההלכה.  פוסקי 

לטוהר הכוונות והמוטיבציה הפנימית. ראו י' שרלו, 'דמותה של ההלכה הנבואית: תשתית עיונית 

להתחדשות ההלכה', אקדמות יב )תשס"ב(, עמ' 7–48.
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של  המוטיבציות  על  ללמד  עשויים  קודמים,  מעשים  של  רצף  חריפה,  ביקורתית 

המבקשים לחדש ועל טוהר כוונותיהם.

עושה רושם כי בדיקת טוהר הכוונות עומדת גם בבסיס הקריטריונים הבאים לאחר   

מכן. כך למשל הוא 'קריטריון ההתנהגות'.50 לפי קריטריון זה, אחד מסימני ההיכר של 

תחייה דתית אמתית ורצויה, הוא הסגנון ולאו דווקא התוכן. כלומר, עד כמה נושאי 

הבשורה החדשה מנהלים את מאבקם תוך כבוד לתורה וללומדיה, ומתוך עמדה נפשית 

המחפשת את המאחד וההרמוני על פני הפרדה ומחלוקת:

האוהבים:  של  דרכם  את  המאפיין  עדין  קו  ישנו  לאהבה,  רבות  שדרכים  אף 

העדינות והרגישות, השקט והזהירות ]...[ יש להדגיש, כי אין מדובר בשלילה 

של מאבק עיקש וחסר פניות כלפי העוצר ביד האהבה האלוקית מלהופיע בעולם 

ביחס  שמדובר  במקום  ברם,   ]...[ קיומה,  לעצם  העקרונית  התנגדותו  מכוח 

במהירות  נענית  שאינה  הרוחנית  ההנהגה  לאמור,  הישנה',  ה'אהבה  לנשואי 

הדרושה לאתגרי הזמן ]...[ שם מצויה נקודת המבחן. יש צורך בהכרה עמוקה 

כי הם אלה שמסרו את סודה של תורה והתמידו בנשיאת עולה ]...[ ובזכותם אנו 

יכולים היום לדון בשאלת החידוש. ניסיונם ושיקול דעתם לא יסולאו בפז. בכל 

מקום בו נשמעים גסות ושחצנות, ביטול וזלזול, לא קולה של האהבה האלוקית 

הוא. בעיקר אמורים הדברים כלפי המאשימים את ההנהגה הרוחנית באטימות 

הנובעת מפני 'מה יאמרו', או המאשימים את המנהיגים בפניות אישיות ורצון 

מובן  האלוקית.  לאמת  מנוגדים  הדברים  בהם  במקרים  גם  בנחלתם,  להחזיק 

מאליו כי מדובר גם בכיוון ההפוך – על המבקש את דבר ה' להתרחק מן המקום 

בו זוכים מבקשי דבר ה' התרים אחר חוויית ההתחדשות בזלזול מוחלט ובערעור 
על עצם טוהר כוונתם ורצונם הכן.51

נאמן לעמדתו ששמרנות אינה בבחינת ערך המכתיב מראש את היחס לחדשנות דתית, 

הוא אינו שולל אפריורי את טוהר הכוונות של נושאי בשורת ההתחדשות, אך גם אינו 

מחייב אותה רק בשם ההתחדשות לכשעצמה. בחינת הסגנון ולא התוכן היא שמהווה 

מדד ראשוני לשאלת טוהר הכוונות משום שכאמור קשה מאוד להכריע רק על פי התוכן 

)התוכנית(  לכך שהפרשנות  מודע  במילים אחרות, שרלו  'משכן'.  או  'עגל'  זהו  האם 

במאפיינים  אלא  בטקסט  מעוגנים  אינם  גבולותיה  כך  בשל  ואולי  לחלוטין,  פתוחה 

הכבוד  ומידת  חכמים  לתלמידי  היחס  ולסייגים,  לחומרות  היחס  למשל:  הם  נוספים  קריטריונים   50

כלפיהם, הפער בין אמיתות הנאמרות בבית המדרש לבין אלה הנאמרות בחוץ ועוד. ראו י' שרלו, 

'על ההבחנה בין רפורמה להתחדשות דתית', אקדמות ז )תשנ"ט(, עמ' 101–121.

שרלו, בין משכן לעגל )לעיל הערה 45(, עמ' 89–90.  51
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רצון  היא משדרת  ובהתנהגותה  – עד כמה במסריה  חיצוניים של הקהילה הפרשנית 

להמשיך ולהיות חלק מקהילת עובדי השם או שמא מובילה להתנתקות ממנה.52 

כדי לחדד נקודה זו יש לשים לב גם לקריטריון נוסף, הוא קריטריון הלבוש: הרצון   

חבישת  כמו  חיצוניים  בסמלים  המגולם  רצון   – הדתית  לחברה  ולהשתייך  להמשיך 

של  ל'כשרותה'  נוספת  אינדיקציה  לתת  עשוי  לנשים,  ראש  כיסוי  או  לגברים  כיפה 

ההתחדשות הדתית:

אם אכן נכון מבחינה סטטיסטית כי קיים קשר הפוך בין המקומות שבהם קוראים 

כי  זו לבין טיב כיסוי הראש ומשמעותו, הדבר מעיד כמאה עדים  להתחדשות 

מדובר בסכנה רוחנית. אין אני עוסק כלל בשאלה ההלכתית הכרוכה בדבר – 

נקודת המבט פותחת בהגדרה עצמית סוציולוגית ומסיימת בנסיון להקיש ממנה 

דבר מה על מגמות ההתחדשות. הדבר נכון לא רק בכיסוי הראש לנשים, אלא 

גם בכיסוי הראש של הגברים. זהו אמנם סמל בלבד, אולם הוא מעיד כאמור על 
טיב ההתייחסות, ועל השאלה עם מי רוצים להזדהות.53

לבחינת  הראשי  כמסד  העקידה  את  להציב  שניתן  סבורה  אני  שרלו,  עמדת  לסיכום 

או  זרה  עבודה  בגדר  היא  דתית  כהתחדשות  המוצעת  חברתית  תופעה  האם  השאלה 

עבודת השם. אך, להבנתי, אין לראות את תאולוגיית העקידה המוצעת כאן כגוזרת 

בהכרח את עקידת המוסר, שכן על פי המשך הדברים, ובעיקר על פי הקריטריונים 

שקבלת  בעוד  התוכן,  מבחן  אינו  שהמבחן  למדים  אנו  למהות,  ולא  לצורה  הנוגעים 

מסוימים  תכנים  קבלת  בהכרח  גוררת  הקונפליקט  לתזת  בהתאם  העקידה  רעיון 

לקבלם.  יש  מוסריים  בלתי  נראים  הם  אם  גם  ולכן,  הלכתית,  מבחינה  כהכרחיים 

בשם  מוחלט  דבר  לקבוע  ולקושי  העצום  הפרשני  למרחב  מודעת  שרלו  של  עמדתו 

ההלכה, ולכן אינה משליכה יהבה על התכנים דווקא ולכל הפחות הם אינם מהווים את 

מוקד הדיון. מכך ייתכן להסיק שלא ההתגברות על המוסרי היא שמהווה בהכרח את 

האינדיקציה לעקידה. עקידה, כפי שראינו כבר אצל הרב סולובייצי'ק, כדיספוזיציה 

ומאופיינת בהכנעת הרצונות,  דתית בסיסית, מקיפה את מכלול אישיותו של האדם 

הצרכים או היצרים לצו האל. היות שמדובר בכוונה פנימית, היא ניתנת להימדד רק 

באופנים חיצוניים, אך משעה שאלה נוגעים לצורה ולא לתוכן, פתוחה הדרך להסיק 

 S. Fish, ‘Fish v. Fiss’, לעמדה זו קווי דמיון מעניינים עם תפיסתו הפרשנית של סטנלי פיש. ראו  52

 S. Levinson and S. Mailloux (eds.), Interpreting Law and Literature: A Hermeneutic
 Reader, Evanston 1988, pp. 251-268; S. Fish, Is There a Text in This Class: The

Authority of Interpretive Communities, Cambridge 1980
שרלו, רפורמה והתחדשות דתית )לעיל הערה 50(, עמ' 115.  53
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שהקונפליקט )ההכרחי( אינו חייב להתבטא בעקידת המוסר. עם זאת, לקריטריונים 

יש  ההתחדשות  בשורת  נושאי  של  הכוונות  טוהר  לבחינת  אינדיקציה  המשמשים 

משמעויות מגדריות, ועליהן אבקש לעמוד בהמשך.

הספר השני שייבחן הוא ספרו של הרב חיים נבון: 'גשר בנות יעקב – מעמד האשה   

בהלכה, בין עבר לעתיד'.54 נבון רואה עצמו כנאמן לתפיסתו של הרב סולובייצ'יק55 

וכרב שרלו לפניו, הוא מעוניין בבירור מעמדם של חידושים דתיים ומידת הלגיטימציה 

שיש לייחס להם. ברם, שלא כשרלו, שאינו מכוון באופן ישיר את חיבורו להתחדשות 

מיועד  נבון  של  שספרו  הרי  נשים,  של  למעמדן  הנוגעת  והרוחנית־דתית  ההלכתית 

בעיקר לבחינת השאלה: האם המהפכה המוצעת על ידי הפמיניזם הדתי יכולה להתקבל 

כלגיטימית, ומהי הפילוסופיה הדתית הנכונה שיש לנקוט כדי להכריע בשאלה זו.

מהלך טיעונו של נבון מציב אף הוא את העקידה כאמת המידה העיקרית להתמודדות   

עם אתגר השינוי, אך ניתוח מלא של קביעותיו מעלה תמונה מורכבת באשר לאופן 

התאולוגית  השאלה  ידו.  על  המוצע  התאולוגי  במערך  העקידה  רעיון  מתפקד  שבו 

הגדולה שמעניינת את נבון היא: האם לתורה/להלכה יש מסר ערכי ברור לגבי שאלות 

של מוסר וחברה? האם יש 'השקפת עולם' תורנית? ואם כן, כיצד נזהה אותה? תשובתו 

ובלתי משתנה שניתן  ודאי מסר ערכי נצחי  יש  ולהלכה הנגזרת ממנה  היא שלתורה 

נתון לפרשנות היסטוריציסטית תלוית  לחלץ מהרובד הלגלי, בעוד הרובד הנרטיבי 

זמן ומקום. כך למשל, התנ"ך מזכיר פחות נשים מגברים – אך בכך הוא אינו מבטא 

הייררכיה רצויה בין המינים אלא משקף מציאות חברתית היסטורית. ברובד החוקי, 

נתון בהווה אלא מצב רצוי בעתיד. ההלכה  זאת, ההלכה אינה משקפת מצב  לעומת 

כוללת הוראות לתיקון העולם והאדם, ולכן קשה לתלות את דיניה במצב חברתי פגום 

בתקופה מסוימת. יש לה תוקף נצחי – היא מייצגת אמת הנכונה לכל המצבים, לכל 

הדורות ולכל התקופות.56 

קביעה זו מעלה כמובן קושיה חמורה באשר לשינויים הלכתיים: אם ההלכה הותירה   

ח' נבון, גשר בנות יעקב: מעמד האשה בהלכה – בין עבר לעתיד, תל אביב תשע"א.  54

בספר שחיבר על משנתו של הרב סולובייצ'יק נבון כותב את הדברים הבאים: 'בחברה שבה גדלתי,   55

שמו של הרב סולובייצ'יק היה ידוע מאוד; אולם הגותו לא הייתה ידועה כלל. את משנתו פגשתי 

לראשונה בישיבת הר עציון ]...[ המפגש עם הגותו של הרב סולובייצ'יק היה לי כמים חיים לצמא. 

חלק מהשאלות שהוא שאל היו אלו שהטרידו אותי; חלק אחר מן השאלות ששאל התחילו להטריד 

אותי מן היום שלמדתי אותן'. ראו ח' נבון, נאחז בסבך: שערים להגותו של הרב סולובייצ'יק, מעלה 

אדומים תשס"ו, עמ' 22.

נבון היא שהביאה את תמר רוס לנסח את תאולוגיית ההתגלות  ידי  זה המיוצגת על  עמדה מסוג   56

המצטברת, כמענה לבעיית נצחיות התורה מכאן והצורך בשינוי אל מול האתגר שמציב הפמיניזם 

ליהדות מכאן. ראו דיון בעמדתה בהמשך.
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פתח לשינוי הלכתי, האם פירושו של דבר שהיא הותירה פתח גם לשינוי ערכי? ואם 

שלתורה  מניחה  המוצעת  התשובה  הנצחיות.  שאלת  עוצמתה  במלוא  עולה  אכן  כך, 

היסודיות  ההלכות  ברובד  לזהותם  שניתן  משתנים,  בלתי  נצחיים,  ערכיים,  מסרים 

והקדומות, בעיקר אלה שתוקפן מדאורייתא, המהוות את תשתית העולם ההלכתי.57 

לאחר מיפוין אפשר לנסות להפיק מהן את המסר הנצחי של התורה. לעומת זאת, ישנם 

דינים שאינם חלק מהמבנה המוצק והנצחי של יסודות ההלכה אלא מבטאים התמודדות 

ניתן  נקודתית בת תקופה מסוימת. באמצעות כלים אובייקטיביים המצויים בהלכה, 

למיין ולהבחין בין אותן הלכות השייכות לרובד התשתית של עולם התורה לבין הלכות 

העונות על בעיה ממוקדת או כאלה שהזמן גרמן. אמנם, לכולן יש תוקף הלכתי אך הוא 

אינו זהה ולא ניָתן לו אותו משקל בעיצוב השקפת העולם התורנית. משזיהינו את ערכי 

התורה הנצחיים עלינו להניח שהם נכונים וצודקים, גם אם נשגבים מבינתנו וכאן אנו 

נדרשים לעקוד את תובנותינו העכשוויות אל מול רצון השם:

אם אנו מאמינים שהתורה ניתנה לנו מן השמים, אנחנו מאמינים גם שגלומה 

שהוא  ידע  הוא  לעקדה,  אברהם  צעד  כאשר  מחוכמתנו.  הגדולה  חוכמה  בה 

עומד לעשות צעד הסותר את כל אמונתו המוסרית; אך הוא הבין גם שה' יודע 

טוב יותר ממנו מה אמתי ומה מוסרי. בהמשך דברינו נדון גם בהסתייגויות מן 

לנו  אסור  דיוננו:  של  הברורה  המוצא  נקודת  זוהי  אך  הזו.  הנחרצת  האמירה 

לכפות את ערכינו על התורה; עלינו לאמץ את ערכיה שלה.58 

של  מפורש  לביטוי  עדים  אנו  כאן  לפרשנות,  הפתוחים  שרלו  של  בדבריו  כמו  שלא 

נבון, גשר בנות יעקב )לעיל הערה 54(, עמ' 37.  57

אהרון  הרב  ורבו  מורו  של  להגותו  בפרשנותו  גם  משתקפת  נבון  של  זו  עמדה   .19 עמ'  שם,   58

הרב  של  תפיסתו  את  מעמיד  נבון  סולובייצי'ק.  הרב  של  ותלמידו  חתנו  שהיה  ליכטנשטיין, 

ליכטנשטיין על שלוש נקודות ראויות לציון: האחת, קביעת המוסר כאובייקטיבי שאינו מותנה 

פנים־ פתרון  שאין  במקרה  והשלישית,  ההלכה;  בפרשנות  כלי  הוא  המוסר  השנייה,  האל;  בצו 

הלכתי להתנגשות בין מוסר להלכה, יש מחויבות להיענות לצו ההלכתי. ביטולה של תזת התלות 

החזקה יחד עם קבלה של קונפליקט אפשרי בין המוסרי לדתי, תוך נסיון לצמצמו בכלים פנים־

הלכתיים, זוהי מורשתו של הרב ליכטנשטיין, שהרב נבון שב ומאשש בספרו. ראו ח' נבון, 'הלכה 

י' רקנטי וש' ברט )עורכים(, מה אהבתי תורתך: מתורתה  ומוסר בהגותו של הרב ליכטנשטיין', 

ומדרכה של ישיבת הר עציון במלאות מ"ה שנים להיווסדה, אלון שבות תשע"ד, עמ' שטז–שכט. 

בפרשנות דומה מצדד קלמן נוימן, במאמר המסכם את עמדתם של הרב ליכטנשטיין והרב עמיטל 

בשאלת היחס בין המוסר וההלכה אל מול העקידה. נוימן סבור שהרב ליכטנשטיין החזיק בתזת 

הקונפליקט אך סבר שהמודעות לקיום הסתירה עשויה להשפיע על פרשנות ההלכה באופן שיפתור 

ציבורית  הגותית,  כשאלה  הטבעי  המוסר  ענווה:  ועל  עוז  'על  נוימן,  ק'  ראו  הקונפליקט.  את 

וחינוכית', י' רקנטי וש' ברט )עורכים(, מה אהבתי תורתך )שם(, עמ' שב–שטו.
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האלוהי  הצו  בין  מפורשת  התנגשות  שתיתכן  הרעיון  לדתי.  המוסרי  בין  קונפליקט 

למוסר האנושי מכיר בעצמאותו של המוסר, אך מכפיף אותו לצו האל. רעיון העקידה 

מוצב אם כן כפרדיגמה מכוננת התובעת ויתור על הערכים האנושיים. עם זאת, עושה 

רושם שנבון מעוניין לצמצם ככל הניתן את ההתנגשות בין שני תחומים אלה ומתחיל 

מהלך רדוקטיבי שמצמצם בפועל את רעיון העקידה:

כאן יש לערוך הבחנה חשובה. כאשר אנו פוגשים בהלכה שאינה מתיישבת עם 

אך  התורה.  של  למסריה  אותם  ונתאים  ערכינו,  את  נבחן  כלל  בדרך  ערכינו, 

אפשרי. לעיתים, אם מנסים להרחיב מצווה מסוימת  הזה  המהלך  תמיד  לא 

לכדי ערך כללי, נגיע לסתירה בינו ובין ערכים תורניים אחרים. במקרים כאלו 

נקיים את המצווה המדוברת, אך לא נהפוך אותה למופת ערכי. נתייחס למצווה 

זו כחריגה במערך המוסרי־רוחני של התורה, ונודה שאיננו מבינים את פשרה 
)הדגשה שלי, ר"ע(.59

כך למשל, מצוות מחיית עמלק נראית סותרת את הרוח הערכית של התורה עצמה. 

היות  מוסרי.  לדגל  להפכה  לא  אך  אותה,  לקיים  יש  האל  דבר  שזה  ברור  אם  אבל 

שבימינו איננו יכולים לפרש מחדש את פסוקי התורה כפי שעשו חז"ל, עלינו למצוא 

לטעון  יש  לטעמו,  ההלכה.  ערכי  בין  פנימית  סתירה  עם  להתמודדות  חדש  בסיס 

שמלכתחילה התכוון הקב"ה לכונן את הצו ההלכתי כפי שהוא מופיע בפנינו )כלומר 

הצו הנתפס כבלתי מוסרי(, אבל בנסיבות חריגות יישום צו זה פוגע בערכים תורניים 

אחרים, לכן יש לחפש דרכים הלכתיות לגיטימיות כדי לעקוף אותו. מדיניות זו קיימת 

'מודל  לכך  קורא  נבון  הדחק(.  בשעת  יחיד  דעת  על  הסתמכות  )כמו  חז"ל  אצל  גם 

העקיפה הלגיטימית'.60 בעניין עדות נשים למשל, יש לקבל את עקרון ההבחנה בין 

גברים לנשים, אבל להשתמש במנגנונים הלכתיים לגיטימיים כדי לפתור את הבעיות 

לערער על הדין העקרוני.61 העובדה שאיננו מערערים  המעשיות שבהן מדובר, בלי 

לגיטימיים  הלכתיים  בכלים  נזקיו  את  לצמצם  מנסים  שאנו  אף  העקרוני  הדין  על 

היא מביטוייו של רעיון העקידה, אך בעיקר מבטאת את הידיעה שלא תמיד הכלים 

ההלכתיים הללו יעזרו, כמו למשל במקרה של כוהן וגרושה – ייתכן שתיגרם טרגדיה 

אנושית בחסות ההלכה ולא ניתן יהיה לעשות דבר:

בדומה לשאול המלך, פעמים רבות נעמוד חסרי אונים מול הלכה שאינה מובנת 

נבון, גשר בנות יעקב )לעיל הערה 54(, עמ' 78–79.  59

שם, עמ' 100.  60

שם, עמ' 102.   61
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לנו מבחינה ערכית, ולא נצליח למצוא דרכים הלכתיות שיאפשרו לנו לפתור 

את הקונפליקט. במקרים כאלו נקבל עלינו עול מלכות שמים באהבה, ונקיים 

את המצווה מתוך חוסר הבנה ומבוכה. אך אנו מנסים לצמצם מצבים כאלו ככל 
האפשר.62

מגמת צמצום רעיון העקידה מבקשת להמעיט את הקונפליקט בין ערכי המוסר האנושי 

לצו האלוהי, וניכרת בהחלט תחושת אי־נוחות מאותו 'דין עקרוני' המתנגש עם ערכי 

המוסר של ימינו. יש לשים לב שהניסיון ליישב בין ערכים סותרים יהיה תמיד לטובת 

כדי  דרך  כל  למצוא  משתדלים  אנו  אם  שכן  כמוסרי,  כיום  בעינינו  שנתפס  הערך 

לעקוף את הדין הראשוני הרי עוקצה של רטוריקת העקידה מוקהה מעט. אנו עדים 

כאן אפוא לגישה מורכבת, שמעוניינת להמשיך ולהחזיק בתאולוגיית העקידה )ובתזת 

בלבד.  ההצהרתית  הרטורית  ברמה  שמדובר  הוא  המתקבל  הרושם  אך  הקונפליקט(, 

בפועל – יש להשתדל למזער את נזקיה המוסריים ככל האפשר.

אם נקבל את מסקנת דבריו של נבון, ניווכח לדעת שרבים מן השינויים ההלכתיים   

העומדים כיום לפתחו של הפמיניזם הדתי עשויים להיות לגיטימיים מבחינה הלכתית 

גם לשיטתו. כך למשל, שינויים בסדרי התפילה בבית הכנסת אינם נוגעים להלכות 

הלכה,  פוסקות  )כמו  דתיים  מפתח  בתפקידי  נשים  הצבת  לא  ובוודאי  מדאורייתא, 

מנהיגות קהילה וכדומה( ועניינים רבים נוספים. אמנם, לטעמו, את ההבדלים בהלכה 

בין נשים לגברים יש לפרש כהנחיות ערכיות רוחניות בנוגע לתפקידם השונה של שני 

המינים, ועדיין, גם לשיטתו, מרחב הפרשנות הוא גדול. 

לעגל' משכן  בין  ל' יעקב'  בנות  גשר  ' בין 

תקפים  קריטריונים  אחר  בחיפוש  ומתמצית  היא  אחת  אמנם  הספרים  שני  מטרת 

ואף  ה',  דרך  ועזיבת  רפורמה  לבין  ולגיטימית  חיובית  דתית  התחדשות  בין  להבחנה 

שרעיון העקידה משמש כמסד עקרוני וכבריח התיכון לבחינתה של כל מוטיבציה מעין 

זו בשני החיבורים, אני סבורה כי בסופו של דבר הם מבטאים אינטואיציות ותפיסות 

לפרשנות,  בנוגע  הן  בדת,  המוסר  של  תלותו  לשאלת  בנוגע  הן  שונות  דתיות  עולם 

לחידוש אל מול שמרנות, כמו גם להשקפה בסיסית על תפקידה החברתי של ההלכה.

עבור נבון, גם לאחר המהלך הרדוקטיבי שבא לצמצם את הנזקים האפשריים של   

קבלת ההלכות היסודיות כפי שהן, המסר הוא: 'במקום שיש בו פער בין ערכי התורה 

שם, עמ' 99.  62
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להפך'.63  ולא  לתורה,  שלנו  הערכים  מערכת  את  נכפוף  אנחנו  שלנו,  הערכים  לבין 

כאמור, יש למערכת הערכים שלנו )ובכללם המוסר( מעמד עצמאי, והיא עשויה לבוא 

לכדי התנגשות עם ערכי התורה. זוהי תזת הקונפליקט. לכאורה, כך גורס גם שרלו, 

אך בשום מקום בספרו אין יסוד להניח שהעקידה פירושה גם הכפפת המוסר לצו האל. 

המאמין  האדם  של  הבסיסית  הדתית  כדיספוזיציה   – שהעקידה  לפרש  ניתן  אדרבה, 

נטיותיו ותשוקותיו אל מול צו האל,  יצריו,  ועליו לכפוף את  והכרחית  נחוצה  אמנם 

ועם זאת, ייתכן שבתחום המוסרי שרלו מניח שלא תיתכן כל סתירה בין צו האל לצווי 

וכי  האל,  של  ומוסריותו  טובו  את  המניחה  אפריורית  תאולוגית  תפיסה  בשל  המוסר 

אלה נגישים להבנת בני האדם. ההשלכה הפרשנית של עמדה מעין זו עשויה לגרוס 

כי במקרה של קונפליקט בין צו האל למוסר, שומה על הפוסק לפרש את ההלכה כך 

שתעלה בקנה אחד עם הצו המוסרי. 

הבדל נוסף נוגע לאופנים שבהם ניתן לבסס שינוי הלכתי, המשליך על הבנת טיבה   

מאוחדים  ונבון,  שרלו  ששניהם,  אף  גבולותיה.  על  ובעיקר  הפרשנית  הפעולה  של 

במחויבותם ההלכתית, הם נוקטים שתי אסטרטגיות שונות במהותן: הרב נבון מבכר 

זה,  פתרון  פי  על  לא־פורמלי.64  פוזיטיביזם  רוס  תמר  ידי  על  המכונה  הפתרון  את 

לפגעי  נתון  שאינו  הנצחי,  האובייקטיבי  הערך  התורני,  הערכי  המסר  את  לחפש  יש 

כפי  זו,  עמדה  ברם,  המוחלט.  האל  כצו  לקבוע  ניתן  אותו  ואשר  המשתנה  המציאות 

לכאורה  קבוע  יסוד  אותו  גם  רבות  פעמים  באשר  קוהרנטית,  אינה  רוס,  שהראתה 

יסודות  בין  גבול  קו  לא פעם הצבת  לכך,  נתון למחלוקות פרשניות עמוקות. מעבר 

נצחיים למשתנים יכולה להיתפס כשרירותית או כאידיאולוגית, המשרתת אינטרסים 

המבקשים לבלום כל שינוי, ולכן אינה מתפקדת באותו אופן אובייקטיבי שנבון מציע. 

בתוכני  לדיון  כלל  נכנס  אינו  הוא  אדם.  של  לגופו  הולך  זאת,  לעומת  שרלו,   

לכאורה,  הלכתית.  מבחינה  להצדיקה  ניתן  וכיצד  האם  ולשאלה  המוצעת  הרפורמה 

עמדה הבוחנת מוטיבציות, מדדי התנהגות ואף לבוש חיצוני מסתכנת בביקורת בשל 

כל  פתוחה  שהפרשנות  כך  על  לרמז  עשויה  והיא  עצמם,  בתכנים  מדיון  ההימנעות 

עוד המוטיבציות כשרות. עם זאת, היא נמנעת מלהבחין בין היסודות הנצחיים לבני 

החלוף, ובכך עוקפת את הבעייתיות שנידונה לעיל. 

להבדלים בין שרלו לנבון יש גם משמעויות מגדריות לא מבוטלות. עמדתו של נבון,   

אף שהיא חותרת להמעיט ככל האפשר את נקודות ההתנגשות בין הלכה למוסר, בעיקר 

הנוגעים לנשים, ממשיכה לתקף את הרטוריקה של העקידה במשמעותה  בהקשרים 

שם, עמ' 53.  63

רוס, ארמון התורה ממעל לה: על אורתודוקסיה ופמיניזם, תל אביב תשס"ז, עמ' 135–145.  64
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היחסים  את  לשעתק  עשויה  ולפיכך  לדתי(,  המוסרי  )הכפפת  הקונפליקטואלית 

הפטריארכליים הגלומים בה. ואולם, הוא אינו מתמקד במוטיבציות או בטוהר הכוונות 

המוסרי  את  בהכרח  מכפיפה  אינה  שרלו  של  בחיבורו  העקידה  השינוי.  מחוללי  של 

לדתי, אף שבמקביל הקריטריונים, שדרכם הוא מבקש לבחון את המעמד של חידוש 

דתי, אינם ניטרליים ממשמעויות מגדריות־מוסריות. כך למשל 'קריטריון ההתנהגות' 

דורש מנושאי הבשורה הדתית החדשה לנהל את מאבקם ב'עדינות' ו'רגישות' ומתוך 

כבוד לתורה וללומדיה.65 אמנם הדברים מנוסחים בקפידה ביחס לנשים ולגברים כאחד 

יכולים  ובעיקר השומעת, אינם  וחסר פניות' אינו נשלל, אך השומע,  ו'מאבק עיקש 

שלא לתהות לגבי ההטיה הבסיסית המובלעת בקריטריונים אלה, שכן ייתכן שישנם 

מאבקים הדורשים יותר מעדינּות ורגישּות כדי להשיג את מטרתם.66 הדברים נכונים 

גם לקריטריון הלבוש. שרלו קובע כי הרצון להמשיך ולהשתייך לחברה הדתית, רצון 

המגולם בסמלים חיצוניים כמו חבישת כיפה לגברים או כיסוי ראש לנשים, עשוי לתת 

אינדיקציה נוספת לכשרותה של ההתחדשות הדתית. אך המלכוד ניכר כאן לעין, שכן 

נתונה  הפטריארכליות,  משמעויותיה  שלל  על  לנשים,  הראש  כיסוי  של  הפרקטיקה 

עצמה לביקורת, ולפיכך מטילה ספק בעצם הצבתה כקריטריון אובייקטיבי.67 

ואולם, ההבדל היסודי ביותר בין שני החיבורים הללו נעוץ לטעמי בהבנת תפקידה   

של ההלכה במציאות העכשווית. הרב שרלו מבקש לחלץ את עולם התורה מהעמדה 
הפאסיבית שהוא נתון בה כיום לעבר עמדה יוזמת, יוצרת מציאות, פרואקטיבית:68

להשיב  עשויה  משכן  הקמת  בבחינת  היא  חדשנית  רוחנית  תופעה  כי  ההכרה 

התורה  עולם  מצוי  רבות  שנים  זה  כיוזם.  תפקידו  את  והרבנות  התורה  לעולם 

]...[ מצוי עולם  בעמדה מגיבה. מלבד עניין ההתיישבות בארץ ישראל כולה 

התורה בעמדת המגיב, בה מופיעות לרוב המילים 'לא' ו'אסור'. תפקידו המקורי 

של הרב אחר לגמרי – הרב צריך להיות האדם העומד בראש המחנה וקורא מי 

שרלו, בין משכן לעגל )לעיל הערה 45(, עמ' 89–90.  65

כמו למשל בנושאים הקשורים לפגיעות מיניות בתוך החברה הדתית. בהקשר לתכונות הנדרשות   66

L. T. Ulrich, Well- :כדי לנהל מאבקים הדורשים שינוי חברתי ראו את כותרת ספרה של אולריך

Behaved Women Seldom Make History, New York 2007
על ההיבטים הפטריארכליים של כיסוי הראש לנשים ועל הקשר בין הלכה זו למצבן של נשים בבתי   67

 S. Weiss, ‘Under Cover: Demystification of Women’s Head Covering הדין הרבניים ראו

in Jewish Law’, Nashim 17 (2009), pp. 85-119
את המינוח 'הלכה פרואקטיבית' שאלתי מרחל אדלר, והיא עולה בקנה אחד עם כיוונה של ההלכה   68

 R. Adler, Engendering Judaism: :הנבואית. ראו שרלו, ההלכה הנבואית )לעיל הערה 49(. וכן

בעברית:  נדפס   ,An Inclusive Theology and Ethics, Philadelphia & Jerusalem 1998 
ר' אדלר, פמיניזם יהודי: תיאולוגיה ומוסר, תרגמה מאנגלית ר' בלום, תל אביב תשס"ח.
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לד' אלי, עליו הוטלה המשימה לחשוף בפני צאן מרעיתו את הגילוי המתחדש 
בתורה ולהוביל את קהל עדתו במסילה העולה בית אל.69

הרב נבון לעומת זאת רואה את עולם ההלכה בעיקר כמגיב. השינוי ייעשה 'מלמטה' 

באופן  השתנה  'שהמנהג  לאחר  ורק  עמה,  במאבק  אף  ולעיתים  ההלכה,  עזרת  ללא 

מאובנות  אלא  שמרנות  אינו  החדש  במצב  להילחם  ניסיון  ולגיטימי,  הדרגתי  איטי, 

ריאקציונרית'.70 

דעה אחרונה זו מזמינה כמדומני דיון בתאולוגיית העקידה ברובד נוסף. הרי יחס   

ההלכה לנשים בתחומים שונים היווה אצל הרב נבון מקרה מבחן בלבד לאופן היענותה 

שרלו,  הרב  אצל  גם  כך  להם.  לייחס  שיש  הלגיטימיות  ומידת  לשינויים  ההלכה  של 

ומבלי להידרש לסוגיה המגדרית. אך אצל שניהם תאולוגיית העקידה היא שעומדת 

במוקד, ובירור ההבדל בניסוחה של תאולוגיה זו עשוי ללמד על תפקידה בכל הקשור 

להבנת יעדיה של ההלכה והאפשרויות הפרשניות הגלומות בה ביחס לשינויים ערכיים 

ומוסריים בכלל. 

האפשרות  את  מעלה  שרלו  הרב  של  ספרו  של  זהיר  ניתוח  כי  כאמור  סבורה  אני   

שתאולוגיית העקידה במשנתו אינה כוללת את עקידת המוסר. במובן זה, למוסר יש 

מעמד אוטונומי שאינו עומד בקונפליקט עם דבר האל, ואם כך, ההלכה יכולה ללכת 

יוזמת, פרואקטיבית ולגלות בתוכה את  יד ביד עם תפיסות מוסריות חדשות, להיות 

העקידה  תאולוגיית  אלה.  במשימות  לעמוד  כדי  הנדרשות  הפרשניות  האפשרויות 

מעצבת אם כן דיספוזיציה דתית בסיסית של היכנעות וציות לדבר האל, אך מחריגה 

את התחום המוסרי ומאפשרת לו מעמד אוטונומי. הרווח התאולוגי הוא במיצוב ההלכה 

כפרואקטיבית, יחד עם ציות לדבר האל מכאן ואי־ויתור על טובו ומוסריותו מכאן. 

של  המוטיבציות  לבחינת  ובצורך  האל  של  חירותו  על  מסוים  בוויתור  הוא  המחיר 

מובילי השינויים ההלכתיים וִמשטּורם באמצעות קריטריונים חיצוניים.

תאולוגיית העקידה עבור הרב נבון, לעומת זאת, כוללת גם את התחום המוסרי.   

המאמין  על  המוסרית,  האוטונומיה  למרות  כי  היא  הקונפליקט  תזת  של  משמעותה 

ההלכה  של  חידושה  אפשרות  על  הבלמים  כך,  אם  האל.  לצו  המוסר  את  להכפיף 

והיענותה לתובנות מוסריות חדשות הם אינהרנטיים, אם כי יש כאמור ניסיון לצמצם 

המוסריות  שהתובנות  כך  על  מצביעות  המעשיות  ההשלכות  האפשר.  ככל  אלה  את 

מבחן  את  לעבור  צריכות  והן  דתית  ללגיטימציה  'פתוחות'  בהכרח  אינן  העכשוויות 

שרלו, בין משכן לעגל )לעיל הערה 45(, עמ' 51.  69

נבון, גשר בנות יעקב )לעיל הערה 54(, עמ' 132.  70



רונית עיר־שי

]296[

 24[

האל  של  חירותו  בביסוס  הם  התאולוגיים  הרווחים  בעניין.  להכריע  כדי  האטי  הזמן 

ומיצובה של ההלכה כנצחית וכמי שאינה כפופה לרוחות הזמן, יחד עם ביטול העיסוק 

על  מסוים  בוויתור  הוא  המחיר  השינוי.  מבקשי  של  אנושיות  וכוונות  במוטיבציות 

טובו של האל כמו גם ויתור על תפקידה של ההלכה כעומדת בראש המחנה, כיוזמת 

ומחדשת. הערכת עניין זה עשויה להיות כמובן שנויה במחלוקת. יש שיראו בעובדה 

זאת  שיעריכו  ויש  יתרון,   – השמרני  הסדר  על  ושומרת  בלבד  מגיבה  הנה  שההלכה 

כחסרון. מכל מקום, נמצאנו למדים כי תאולוגיית העקידה אינה מנותקת מתפיסות 

או  הקיים  החברתי  הסדר  בשימור  ההלכה  של  וכוחה  מקומה  לתפקידה,  באשר  עולם 

בשינויו.

ת  י מ ו א ל ־ ת י ד ר ח ה ה  י ג ו ל ו א ת ב ה  ד י ק ע ה ל  ש ה  מ ג י ד ר פ ה  : י ש י ל ש ק  ל ח

בעיקר  מתפרשת  העקידה  תאולוגיית  שנסקרו,  החיבורים  בשני  כי  ראינו  כה  עד 

דת  בין  ההתנגשות  מוקדי  את  לצמצם  ניסיון  תוך  הקונפליקט,  תזת  של  במושגים 

למוסר, אם אכן מתקיים ניגוד בין השניים. בחלק זה אני מבקשת לעמוד על עוצמת 

שלראשונה  כך  על  ולהצביע  החרדית־לאומית  בהגות  העקידה  בתאולוגיית  התפנית 

נעשה שימוש ברטוריקה זו במשמעות המאמצת למעשה את תזת התלות החזקה. 

העקידה  רעיון  את  שאימץ  החרדית  בציונות  הבולטים  מהרבנים  הוא  אבינר  הרב   

ויחד עמה את תזת התלות החזקה של המוסר בדת.71 בחיבור משנת 1998 הוא כותב כך:

העקדה היא עקדת המוסר האנושי והצבת הצו האלוקי במקומו ]...[ אין לנו שום 

נפקא מינא בין מצוות הנחת תפילין לבין מצוות מחיית עמלק, שתיהן יקרות לנו 

מפני היותן מצוות אף על פי שזו נעימה והשנייה פחות נעימה ]...[ חשוב לדעת 

שתוקף המוסר אינו מתחיל במה שהאדם מרגיש, מכיר ומבין. המוסר אינו בא 

מהאדם, הוא בא מאת ה'. באה העקדה מנפצת ומחריבה את כל עולמו המורש 

של האדם, כדי לבנות את המוסר על הבסיס האיתן של מקורו האלוקי ]...[ הצו 

'לא תרצח' כהוראה מוסרית אנושית – מת, והוא קם לתחייה כצו אלוקי שיונק 
את תוקפו ואמתותו ]...[ מהאלוקות שמעל האדם, המוחלטת והנצחית.72

כשתי  לדתי,  המוסרי  בין  ברורה  ומעשית  מושגית  דיכוטומיה  מציע  ליבוביץ  בעוד 

המוסרי  בהכפפת  כי  )אם  המאמין  של  נפשו  או  בתודעתו  הקיימות  שונות  מחלקות 

על כך עמד לראשונה שגיא. ראו שגיא, בין דת למוסר )לעיל הערה 9(, עמ' 258.  71

מובא בשגיא, שם.   72
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המוסרית  הקטגוריה  של  המוחלט  ביטולה  תוך  הפער  את  מבטל  אבינר  הרב  לדתי(, 

האנושית: 

השיקולים  מעל  היא  כך  בהם',  'וחי  מעל  היא  הארץ  כיבוש  שמצוות  כמו 

במקום  היא  זו  הבחנה  ארצנו.  על  הגויים  של  הזכויות  על  המוסריים־אנושיים 

פסגת כלליותה, נובעת מהיסוד שעליו העולם עומד, שכל המוסריות וכל הצדק 

שמקורן בלבבם של ישרי תבל, אין לו שום קיום כלל וכלל, אלא מתוך יניקתו 

יצחק,  עקידת  ידי  על  העמים,  כל  לעיני  נס  על  הורם  כבר  זה  יסוד  ה'.  מדבר 

מצווה  אמנם  ואם  המוסרי,  על  האלוקי  של  עילויו  את  מוחלט  באופן  שביררה 

כל  בורא  קבע  שכך  מפני  אלא  זה  אין  ומשפט,  צדקה  לעשות  האדם  את  הוא 
העולמים.73

ברור שהמוסר שלנו אינו מוסר שהאדם יצר לעצמו, 'מוסר אוטונומי'. אלא הוא 

תאונומי'  'מוסר  דיוק  ליתר  או  לאדם  מחוץ  כוחו  יונק  אשר  'הטרונומי'  מוסר 

יש  לכן,  המציאות.  של  והרוחני  המוסרי  הסדר  את  שברא  ה'  ברצון  שמקורו 

להיזהר מאוד מכל מחשבה המתיימרת להמיר את דבר ה' במוסכמות חברתיות 

או נורמות דתיות אשר האדם יצר.74 

אמנם, לכאורה מצויים בדברים אלה אינדיקציות לתזת הקונפליקט, שכן אבינר מדבר 

שאנו  מה   – דבריו  כוונת  מתבררת  בהמשך  אך  המוסרי',  על  האלוקי  של  'עילויו  על 

תופסים כמוסר )'מוסר אוטונומי'( אינו אלא מוסר בטל היות שאינו נובע מהאל הבורא 

את הסדר המוסרי של המציאות. זהו אינו המוסר שיש להתגבר עליו בשם ההיענות לצו 

האל )כפי שגורסת תזת הקונפליקט( אלא מוסר שיש לבטלו מכל וכול, כדי לכונן על 
פניו את הסדר המוסרי הנכון של המציאות, שמקורו בדבר האל וברצונו המוחלט.75

לבין  האלוהי'  'המוסר  שבין  הרעיון  משמעות  את  לבחון  מבקשת  אני  זה  בהקשר   

טאו,  ישראל  צבי  הרב  אצל  בעיקר  מפותח  זה  רעיון  פער.  ישנו  האנושי'  'המוסר 

בפרשת  שיטתי  באופן  עוסק  טאו  הרב  החרדי־לאומי.  הזרם  של  הבולטים  ממנהיגיו 

העקידה בקובץ שיעוריו על ביאורו של הרב קוק לפרשת העקידה ב'עולת ראיה'.76 

ש' אבינר, 'הריאליזם המשיחי', מורשה ט )תשל"ה(, עמ' 56.  73

ש' אבינר, עם כלביא, ירושלים תשמ"ג, חלק ב, עמ' 65.  74

שגיא עומד על הדרך הארוכה שעבר הרב אבינר מהגותו של הרב קוק, אשר דחה את האפשרות   75

של ניגוד בין יראת שמים לבין מוסר טבעי, ועד לתפיסת העקדה בגרסת תזת התלות החזקה. ראו 

שגיא, בין דת למוסר )לעיל הערה 9(, עמ' 259.

ירושלים  העקידה,  פרשת  על  ראיה'  ב'עולת  שיעורים  חמישי:  חלק   – עתנו  לאמונת  טאו,  צ"י   76

תשס"ג.
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באו  'כאן  כי  קוק,  הרב  של  פרשנותו  ועל  עצמה  העקידה  את  המתאר  הפסוק  על   

טאו  עזם',  למרום  עליון,  לאלהים  הקדושה  האהבה  ועזוז  האלוהית,  הגבורה  קדושת 

כותב את הדברים הבאים:

אברהם הוא 'אברהם ֹאהבי', בעל מידת החסד, הקורא באהבה בשם ד'. אהבה זו, 

המופיעה כאן בשיאה, אינה אהבה אנושית של רגשיות רכרוכית, אלא אהבה 

המליאה גבורה, 'עזה כמות אהבה', גבורה המנצחת את כל הקטנות האנושיות 

ומעלה את כל המידות והתכונות האנושיות לגובה של חפץ ד' המוחלט. לעומת 

האמונה  מפני  היא  האהבה  גבורת  וההבנה,  ההשגה  תולדת  הרגילה,  האהבה 

ודעת האמת המכרת את הרצון האלוקי כטוב האינסופי, הגדול מכל  השלימה 

הבנת בשר ודם ויכולת תפיסתו. אברהם אינו מבין את הכוונה האלוקית שבנסיון 

חיי  הקדשים,  קודש  האידיאלים,  אידיאל  הוא  ד'  שחפץ  ויודע  מכיר  הוא  אבל 

החיים, טוב מכל טוב, וכל עריגתו ושאיפתו מכוונת רק למילוי חפץ זה בידיעה 

שכל אידיאל אנושי כאין הוא לעומתו. ההתבטלות בפני מקור הכל היא הגבורה 

העליונה, והיא שיא האהבה שאינה מחפשת למלא את סיפוקה הגשמי או הרוחני, 
אלא חפצה את הטוב המוחלט מפני שאין עוד מלבדו.77

עוצמת  עם  התמודדות  לאפשר  היא  לאדם  האל  בין  האינסופי  הפער  יצירת  תכלית 

התחושות האנושיות באשר למה שנתפס כמוסרי, עד כדי ביטולן, כדי לאפשר היענות 

לצו האל. הרי הקונפליקט מועצם רק כאשר התובנות האנושיות לגבי המוסר עומדות 

על עצמאותן ונכונותן, אך ככל שייעשה להן דה־לגיטימציה כנובעות ממקור נחות, 

אלא,  האל  של  טובו  על  ויתור  כאן  אין  ודוק,  ביטולו.  לכדי  עד  הניגוד  יצטמצם  כך 

זיהויו עם הצו שרק בעיניים אנושיות נתפס כבלתי מוסרי, בעוד שמבחינת  אדרבה, 

הפרספקטיבה האלוהית המוחלטת צו האל חופף לחלוטין למוסר. הנחה זו היא מביטוייה 

המובהקים של תזת התלות החזקה, ועם זאת היא אינה מוכנה לשלם את מחיר הוויתור 

על טובו של האל. הפתרון הוא פשוט: מנקודת מבטנו השטחית, האנושית והמוגבלת, 

איננו יכולים לדעת את מושגי הטוב והרע המוחלטים, ולפיכך מה שנדמה לנו כבלתי 

מוסרי, בחשבון אלוהי אחרון, הוא טוב. בכך משרת הפער בין המוסר האלוהי לאנושי, 

הן את ביטולו של הקונפליקט על ידי ביטול תוקפו של המוסר האנושי, הן את ביסוס 

הטענה בדבר טובו של האל שאינו יכול להיות מושג בפרספקטיבה אנושית צרה.

טאו קובע כי ניסיון העקידה לא בא כדי להרוס ולבטל את המוסר הטבוע בעומק   

המוחלט",  "הצווי  מקור  הוא  רבונו־של־עולם  באמת  'כי  האדם,  של  ויושרו  מצפונו 

שם, עמ' קכח.  77
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מקור הטוב, הצדק והמשפט, מקור נפש האדם שצלם אלוקים חקוק בקרבה'.78 במילים 

אחרות, רק בעיניים אנושיות שטחיות, הפער בין מוסר אנושי למוסר אלוהי נראה מנוגד 

באופן בלתי ניתן לגישור, אך לא כך הוא. המוסר האלוהי, או 'החזון העליון': 'דוקא 

הוא מעלה את החיים – את הכוחות והנטיות, את ההרגשות הטובות, את המוסר האנושי 

 79;' ]...[ כוחם  במלוא  להופיע  הם  שבים  ומשם  הנשגב  לערכם   – הטבעית  והישרות 

ובהמשך: 'קול ד' הוא המקור האינסופי לכל מוסריות שבהשגת האדם'.80 כמדומני, יש 

לפרש את משמעות הדברים כמכוונים לביטול הקונפליקט שבין המוסר האנושי לבין 

צו האל, היות שהרגש המוסרי האנושי אינו עומד בפני עצמו, והוא צריך מלכתחילה 

לשאוף לעיצובו בהתאם לצו האל. לפיכך, אברהם היה מחויב לעקוד את יצחק כל עוד 

לא נאמר לו אחרת, ולנטייה הטבעית שלא לעקוד את הבן אין כל משמעות כל עוד 

האל עצמו לא ציווה על כך. פירושו של דבר שהאינטואיציה המוסרית האנושית אינה 

עומדת בפני עצמה כל עוד לא קיבלה את הגושפנקה האלוהית:

מעתה, 'חמר האיסור הפשוט והישר' שבהריגת הבן, הנסלד מכל נפש אנושית 

ישרה, מקבל משנה תוקף מפני שרבונו של עולם, מקור הציווי המוחלט, מקור 

האנושיות,  הנטיות  הנער'.  אל  ידך  תשלח  'אל  המזהיר  הוא  האנושי,  המוסר 

הטבעיות והישרות, מקבלות מעתה, בהתגלותן כחפץ ד', את ערכן האיכותי, 

שאי אפשר כלל לשער עמקו ואמיתתו.81 

ידי  על  מכּונן  המוסרי  שלפיה  החזקה,  התלות  תפיסת  בבירור  נשמעת  אלה  בדברים 

האלוהי עד שמתבטל כל קונפליקט ביניהם. לאינטואיציות האנושיות אין כל תוקף של 

מעמד מוסרי ללא ציווי האל. הווה אומר, לפני הציווי האלוהי שלא להרוג את יצחק, 

אנושית,  טבעית,  תודעה  בבחינת  הייתה  הבנים  מהריגת  הסולדת  המוסרית  הנטייה 

חילונית, נמוכה.82 היא הפכה לעיקרון מוסרי רק לאחר שהאל ציווה על כך.

התפיסה של טאו ושל אבינר, כשהיא ִמתרגמת לנאמנות הלכתית – יש לה השלכות   

ברורות על המוטיבציות הפרשניות, כשהן נתקלות בהלכה שאינה עולה בקנה אחד 

עם הצו המוסרי. בעוד תזת הקונפליקט, נוסח הרב נבון למשל, מבקשת לצמצם, ככל 

האפשר, את נקודות ההתנגשות בין ההלכה למוסר, סביר להניח שתפיסה המעצימה 

את הפער בין המוסר האנושי לאלוהי תצמצם או אף תדחה את הצורך להתאמץ ולמצוא 

שם, עמ' קלה.  78

שם.  79

שם, עמ' קמא.  80

שם, עמ' קלו.  81

שם.  82
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אני  שלהלן  בדברים  המוסר.83  עם  אחד  בקנה  העולות  הלכתיות  פרשניות  חלופות 

מבקשת לתת לכך דוגמאות מספר. כך כותב הרב אביחי רונצקי בהקשר של טיפול 

בפצוע שאינו יהודי בשבת:

נראים  אנושיות  כשבעיניים  גם  תורה  של  להלכותיה  מחויבים  אנו  אין  האם 

לרגלי  נר  היא  התורה  אמת   ]...[ מוסריים?  כבלתי  אחדים  פסקים  לפעמים 

ומנחה את דרכי בחיים בכל אשר אלך ולא סברות אנושיות, גם כשהן מקושטות 
באצטלת מוסריות מודרנית.84

דבריו של הרב רונצקי מדגישים את הצורך בוויתור על הקונפליקט שהיה כה הכרחי 

אצל סולובייצ'יק וליבוביץ. בדומה לרטוריקה של הרב טאו בדבר הפער שבין המוסר 

האנושי למוסר האלוהי, קובע רונצקי כי המוסר האנושי אינו עומד בפני עצמו, אלא 

הוא רק בבחינת 'סברה' הנמוכה בדרגתה מידיעה ודאית, ולכן אין כל צורך להתגבר 

המגולמים  האל  של  בדבריו  נמצאת  האמתית  המוסרית  הוודאות  לבטלו.  אלא  עליו, 
בהלכה.85

)בגרסת  העקדה  רעיון  את  המציבה  העולם,  שתפיסת  לכך  נוספת  חדה  המחשה   

נורמטיבית, חלחלה עמוק מאוד לעולם הישיבות  תזת התלות החזקה( כעמדה דתית 

של  סיפורו  הוא  הראשון  הבאים.  הסיפורים  בשני  ביטוי  לידי  באה  דתיות,  הציוניות 

הרב שג"ר על בחור הישיבה שהתוודה לפניו על יחסו המנוכר להלכה שהציגה הכרעה 

אנטי־הומניסטית, וחששו של התלמיד שמא יחס זה מעיד על פגם בדתיותו:

יום אחד ניגש אלי תלמיד צעיר מאחת מישיבות ההסדר, אפוף כולו רגשי אשמה 

'לו – כך אמר – הייתי רואה ערבי פצוע מוטל בשבת, אינני  ונקיפות מצפון. 

ישיבה  בחור  אינני  להצילו.  בכדי  שבת  מלחלל  להימנע  יכול  הייתי  אם  יודע 
אמיתי. לבחורי ישיבות אמיתיים – אמר בעצב – אין ספיקות ודרכם ברורה'.86

השני הוא עדות על דבר תורה שניתן על ידי אחד האברכים בישיבת אור עציון:

הקו  של  הנתונה להשפעה  הדתית  ויותר בחברה  יותר  רווחת  להיות  הופכת  זו  כמדומני שתפיסה   83

הדתי־חינוכי היוצא מבית מדרשו של הרב טאו באמצעות רשת ענפה של ישיבות ומכינות קדם־

צבאיות המכונה בפי הציבור הדתי־לאומי 'ישיבות הקו'. 

)תשנ"ט(,   16 מימד  מכתבים(',  )חילופי  השם  חילול  שבת,  'חילול  אחיטוב,  וי'  רונצקי  א'   84 

עמ' 16–20.

אמנם במקרה הנידון הוא פסק שמותר לטפל בפצוע גוי בשבת, אך מנימוקים המשתמעים בעיניו   85

כחוץ־הלכתיים. מכל מקום, הרטוריקה שלו אינה מותירה מקום לספק בדבר עמדתו העקרונית.

ש"ג רוזנברג )הרב שג"ר(, כלים שבורים: תורה וציונות דתית בסביבה פוסטמודרנית – דרשות   86

למועדי זמננו, אפרת תשס"ד, עמ' .85 הרב שג"ר עצמו דחה גישה זו לחלוטין.
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ואומר דבר תורה,  אור עציון בארוחת שבת  ]...[ עומד בישיבת  זוכר את  אני 

ובדבר התורה סיפר האברך ובעל המשפחה, אז תושב נצרים, שבשמחה יעקוד 

את בנו, אם כך יבקש ממנו ה'. ואם ייגזר על בנו למות בפיגוע בגלל קיום מצוות 
ישוב ארץ ישראל, הוא יעקוד אותו בשמחה. כי כך רוצה ה'.87

דתיות  על  מעיד  הקונפליקט  של  שביטולו  לאמונה  עדים  אנו  כאחד  המקורות  בשני 

לא  'בשמחה'  עקידה  שיש  והיכן  ברורה'  והדרך  ספיקות  ש'אין  היכן   – יותר  'גבוהה' 

לצו  בניגוד  העומדת  עצמאית  מוסרית  תחושה  על  המעיד  ההתגברות  יסוד  נדרש 

הדתי. דברים אלה מעידים כי תודעת העקדה בגרסת תזת התלות החזקה הפכה לרעיון 

תאולוגי בסיסי, והיא נתפסת בחוגים דתיים רבים כעמדה הדתית האולטימטיבית. מי 

שמוצא את עצמו מתלבט ומהרהר אחריה מחונך לראות בכך סוג של כישלון ונתפס 

בעיני עצמו כדתי 'פשרן', המעדיף את תובנותיו המוסריות הארציות והאישיות על פני 

מה שנתפס כחובה הלכתית מוחלטת ונשגבת. 

ם ו כ י ס

אני סבורה כי משמעות התפנית בתאולוגיית העקידה מתפיסה של קונפליקט לתפיסה 

הקונפליקט  תזת  כמו  שלא  ראשית,  מדרמטית.  פחות  לא  היא  חזקה,  תלות  תזת  של 

המתעמתת דרך קבע עם הצו המוסרי האוטונומי, גם אם מגמת ההכרעה נתונה לכאורה 

מראש לטובת צו האל, הרי תפיסת התלות החזקה עשויה לבטל לחלוטין את התודעה 

המוסרית. ההתעמתות עם הממד המוסרי מנכיחה אותו דרך קבע בתודעה, ואילו כאשר 

הקונפליקט מצטמצם, הקול המוסרי עצמו הולך ונחלש. 

כדי לחדד עוד יותר את משמעות ההיסט מתזת הקונפליקט אל עבר תזת התלות   

החזקה, יש לחזור לשאלת האינטואיציות הדתיות העומדות בבסיס תפיסות אלה. כפי 

האל  של  וריבונותו  חירותו  יכולתו,  כל  את  להדגיש  הצורך  ושגיא,  סטטמן  שהראו 

משותף הן לתזת התלות החזקה הן לתזת הקונפליקט. צורך זה מבטא עמדה החותרת 

לשמר את הטרנסצנדנטיות המוחלטת והפער האינסופי בינו לבין האדם. אם האל הוא 

מעבר לתחום הבנתנו לחלוטין, הרי לא ייתכן שום מכנה משותף בינו לבין תובנותינו 

הרציונליות.88 צורך זה בא לידי ביטוי באופן מובהק במשחק השפה המנגיד והמבחין 

למוסר, הלכה  בין  היחס  בדבר  הוויכוח  על  פרסיקו  תומר  של  בבלוג  למאמר  תגובה  מתוך   87 

http://tomerpersico.com/2013/01/04/moral_halakha
סטטמן ושגיא, דת ומוסר )לעיל הערה 4(, עמ' 25. כאן יש לציין כי כבר הרמב"ם עמד על הצורך   88

האנושי בהדגשת הפער בין האל לאדם, ועם זאת הוא מתנגד בתוקף לאינטואיציה הדתית הזאת. 



רונית עיר־שי

]302[

 30[

לכאורה  שותפים  ונבון  שרלו  האנושי'.  ל'מוסר  האלוהי'  'המוסר  בין  קוטבי  באופן 

לאותה אינטואיציה המבקשת לשמר את חירותו וריבונותו של האל בכך שהם מצדדים 

נתונים  עצמם  הם  כיצד  בבירור  מדגים  מקרוב  מבט  אך  הקונפליקט,  בתזת  לכאורה 

בקונפליקט בין הרצון לשמר הן את ריבונותו וחירותו של האל אך גם את טובו. שרלו, 

עושה כן בכך שהוא ממשיך להציב את הרטוריקה של העקידה כאינדיקציה בלעדית 

ונבון – בכך  לעבודת השם אמתית ועם זאת אינו מנגיד במפורש את המוסרי לדתי; 

ההתנגשות  מוקדי  את  האפשר  ככל  לצמצם  מבקש  אך  הקונפליקט  בתזת  שמצדד 

על  מוחלט  ויתור  ישנו  זאת,  לעומת  החרדית־לאומית,  בתאולוגיה  למוסר.  דת  בין 

רעיון טובו של האל במובן הארצי־האנושי, תוך הדגשת טובו האינסופי הבלתי ניתן 

להשגה אנושית.89 לעובדה זו השתמעויות לפילוסופיה של פסיקת ההלכה, שכן, אם 

הדיספוזציה הבסיסית של הפוסק חותרת להדגשת ריבונות האל על חשבון טובו )באותו 

מובן הניתן לתפיסה אנושית(, יש לכך השלכות על המוטיבציה ועל היכולת למצוא 

חלופות פרשניות העולות בקנה אחד עם המוסר האנושי, וממילא על התוכן המוסרי 

הסופי של הפסיקה. בעוד תזת הקונפליקט, המשמרת כאמור בתודעה את הקטגוריה 

המוסרית, עשויה ליצור מוטיבציה פרשנית שתצמצם את נקודות החיכוך בין המוסרי 

לדתי,90 הרי תזת התלות החזקה עשויה ליצור תודעה פרשנית שאינה צריכה להתאמץ 

כדי ליישב את הסתירות. עם הזמן אף ייתכן שלא תבחין, או לא תהיה מודעת, למתח 

כלשהו בין המוסרי לדתי. לא רק זאת, אלא שמחיקת הפער יחד עם הדגשה יתרה של 

ההישמעות לצו האל עשויות לייצר תודעה פרשנית, אשר אינה נרתעת מראש להדגיש 

את ההיבטים הלא־מוסריים בהכרעה ההלכתית, כנייר לקמוס עיקרי לאמונה ולדתיות 

בלתי מתפשרות. קשה גם שלא להבחין ברווחים התאולוגיים של עמדה המצדדת בתזת 

ההלכתי,  בקורפוס  מוסריות  חוסר  מגילויי  מּובכת  אינה  שהיא  היות  החזקה.  התלות 

של  המקיף  מאמרו  את  ראו  נבוכים  במורה  זה  פרק  לניתוח  לא.  ג,  נבוכים  מורה  רמב"ם,   ראו 

' "רצוי להם ביותר שלא תושכל לציווי ולאיסור כל משמעות": על השגבת טעמי  י' לורברבוים, 

המצוות במורה נבוכים', דעת 77 )תשע"ד(, עמ' 17–50.

אין לבלבל עם הרטוריקה של הרב טאו, המדגישה על כל צעד ושעל את טובו של האל. טוב זה אינו   89

ניתן להשגתו של האדם אלא בציות מוחלט לדבר האל )הנשמע בתורה ובמצוות( הקובע את כל 

הסדר המוסרי. ראו טאו, לאמונת עתנו )לעיל הערה 76(, עמ' קלח.

אך  הקונפליקט,  בתזת  כאמור  המחזיק  ליכטנשטיין,  הרב  של  עמדתו  היא  לכך  מפורשת  עדות   90

מבקש לצמצם את הפער בין המוסר להלכה ככל האפשר: 'האדם מישראל מחויב לענות "הנני" 

]...[ אך טרם שליפת המאכלת הוא רשאי ואף חייב לוודא כמיטב יכולתו האמנם בכך נצטווה, האם 

המסר חד־משמעי והאם ההתנגשות הערכית כל כך חזיתית? במידה ויש צורך ומקום לפרשנות – 

ואת זה חייבים לברר – מצפון רגיש ונבון הינו אחד הגורמים המעצבים שיקול דעת'. מצוטט בתוך 

מאמרו של נוימן, על עוז ועל ענווה )לעיל הערה 58(, עמ' שט.
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ניתן לבצר את האוטונומיה של ההלכה כתחום בעל רציונלים עצמאיים שאינם ניתנים 

ואינם צריכים להיות ניתנים לרדוקציה לאף גורם אחר. בכך משתחרר הצורך להגן על 

דוקטרינות דתיות בעייתיות, מתוך ביטחון עצמי שאינו צריך לתת דין וחשבון אלא 

להיגיון הפנימי של המערכת. 

לאור הדברים הללו, נקל להיווכח בסתירה האפשרית בין תאולוגיית העקידה לבין   

הדרישה לכונן מחדש את המסורת היהודית על ברכי ערכים של צדק, שוויון וכבוד 

הדתי  הפמיניזם  של  המובהקת  הישענותו  הדתי.91  הפמיניזם  ביסוד  העומדת  לנשים, 

על דמותו של האל כמי שרק בפנייה ישירה אליו ניתן למצוא אוזן קשבת במאבק עבוד 

בקנה  עולה  אינה  ההלכה(,92  של  שינויה  מאפשרות  האכזבה  )עם  מגדרי  צדק  השגת 

מוסרי  פער  כל  ייתכן,  ולא  אין,  זו  תזה  פי  החזקה, משום שעל  תזת התלות  עם  אחד 

בין העמדות הערכיות המגולמות בהלכה לבין האל. תזת התלות החזקה מגלמת אפוא 

את המרחק הרב ביותר בין דרישות לשינוי הלכתי הבאות בשם ערכים חדשים, לבין 

התפיסה שאינה רואה כלל תודעה מוסרית נפרדת או חיצונית שאינה מעוגנת ישירות 

במחשבה הדתית־הלכתית. 

לנשים  הנגרמות  הדתי למצוא פתרונות למצוקות  הפמיניזם  של  ואולם, התביעה   

בהלכה עשויה לדחות גם את תזת הקונפליקט. הביטוי האולטימטיבי בעיניי לדחייה 

 ‘Where there was a Rabbinic will there :זו הוא אמרתה הידועה של בלו גרינברג

’was a halakhic way.93 רעיון זה מניח לא רק את הפרגמטיזם המובנה של המערכת 

זו מנוסחת באופן מובהק במאמרה של אוזיק, התוהה שמא היה צורך בדיבר האחד־עשר  דרישה   91

השאלה  מציאת  לשם  'הערות  אוזיק,  ס'  ראו  קטגורי.  באופן  לנשים  צדק  של  הערך  את  שיקֵבּע 

הנכונה', ד' רפל )עורך(, הפנינה – האישה היהודית בחברה, במשפחה ובחינוך: ספר זיכרון לפנינה 

 C. Ozick, ‘Notes toward באנגלית:  לראשונה  נדפס   .152–127 עמ'  תשמ"ט,  ירושלים  רפל, 

 Finding the Right Question’, S. Hesch (ed.), On Being a Jewish Feminist: A Reader,
New York 1983, pp. 120-151

מכך  התייאשו  הנשים  שלפיה  אדלר,  רחל  של  לספרה  השני  בפרק  המובאת  העם  אגדת  את  ראו   92

אדלר,  האל.  בפני  הישירה  כנציגתן  סקוטסל  את  ומינו  מגדרי  צדק  לייצר  יוכלו  ההלכה  שחכמי 

'שרה  לוביץ,  ר'  ראו  כן  כמו   .59–55 עמ'   ,)68 הערה  )לעיל  לעברית(  )בתרגום  יהודי  פמיניזם 

והעקידה', נ' וינגרטן־מינץ ות' ביאלה )עורכות(, דרשוני: מדרשי נשים, תל אביב 2009, עמ' 43. 

במדרש זה חשיבה דתית פמיניסטית חוברת לרעיון שהדיספוזיציה הדתית הבסיסית אינה יכולה 

להיות מוגדרת בהכנעת המוסר הטבעי לצו האל השרירותי. אדרבה, התפיסה ה'נשית' מצטרפת 

הן  העקידה  תאולוגיית  את  שוללת  ולפיכך  המוסר,  בשם  האל  עם  'להתעמת'  המוכנה  למסורת 

בגרסת תזת התלות החזקה הן בגרסת תזת הקונפליקט.

גרינברג היא אחת המנהיגות הבולטות של הפמיניזם האורתודוקסי בארצות הברית. ראו ספרה:  93 

 B. Greenberg, On Women and Judaism: A View from Tradition, Philadelphia 1981, 
p. 44
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יכולים,  הלכתיים  ופתרונות  מוסריים  שעקרונות  האמונה  את  גם  אלא  ההלכתית 

הקונפליקט,  תזת  לעיל,  שראינו  כפי  אמנם,  אחת.  בכפיפה  לדור  תמיד  צריכים,  או 

בהכירה במעמדו של מוסר אוטונומי, עשויה לפתח רגישות גבוהה לעוולות ואי־צדק 

פתרונות  המקובלים  הפרשניים  בכלים  למצוא  ולנסות  ההלכה,  של  בשמה  הבאים 

יצירתיים לכך. השאלה, אם כך, האם תאולוגיה דתית־פמיניסטית דוחה בהכרח את 

כל הגרסאות של תאולוגיית העקידה או לחלופין מציעה תאולוגיה מתחרה, היא שאלה 

שהתשובה עליה עדיין לא הגיעה לכלל הבשלה בהגות ענפה זו.94 

 ד"ר רונית עיר־שי, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר־אילן, רמת־גן 5290002. 

ronit.irshai@biu.ac.il :דוא"ל
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הביקורתי־מגדרי על נצחיות התורה ואלוהיותה, מציעה תשובה מורכבת, הגורסת, ברוח חסידית, 
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