אביבה פריד

בין ויתור והקרבה
לבין אמונה
המאמר דן במעשה ההקר1ה ד ר ן הסיפור המסורתי של עקדת יצחק.
המאמר מ ת מ ק ד בדיון במצבו עול אברהם ,ובאופן התמודדותו ,מכמה נקודות מבמ
כמו־כן נעשה ניסיון ליישם את העיקרון שעמד בבסיס התמודדותו טל אברהם
בעבודה טיפולית .המאמר מתבסס על סענותיו של הפילוסוף והסופר הדני סרן
קירקגור.

המושג הקרבה ,בהוראתו הלטינית ,משמעותו היא פעולת
נתינה לאלוהים .כלומר מעשה קדוש שיש עמו נתינה עד כדי
מתן החיים עצמם ,במובן של הקרבת החיים .פעולת ההקרבה
מצביעה על קשר אמיץ בין המקריב לבין מקבל הקורבן .לקשר
הזה יש משמעות עמוקה והשלכות על אופי היחסים ביניהם
בהמשך.
אתת ההשלכות היא תוויית הוויתור שחווה המקריב והיא
מלווה את המעשה שהוא נדרש לעשותו .זוהי פעולה שכלית,
מודעת ,שנעשית מתוך בחירה ומעניקה למעשה ההקרבה ערך!
מוסף .יתד עם זאת יש לראות את הוויתור כהוויה סובייקטיבית
מובהקת.
במאמר זה ברצוני לדון במשמעות חוויית הוויתור שהתלוותה
לפעולת ההקרבה שאברהמ אבינו נדרש לה על ידי אלוהימ,
לשיטחו של הפילוסוף והסופר הדני סרן קירקגור ,אבי
האקםיסטנציאליזם.
בניסיון של קירקגור לתאר ולהסביר את מצבו של אברהם
ששמע את קול אלוהים שאומר לו :״קח את בנך את יתידך אשר
אהבת..׳׳ הוא שואל איך יכול היה אברהם ,ששמע מה ששמע,
להמשיך? איוה לילה עבר עליו עד שהתרחש הכתוב ״וישכם
אברהם בבוקר״ ,להכין את עצמו לדרך ולדעת כל אותה עת
שהוא הולך להקריב את בנו קורבן לאלוהים? אלוהים ,שהוא -
אברהם ,בחר להאמין בו .ברצוני להתיימס למעמד זה משתי
נקודות מבט .האחת) ,פילוסופית( אברהם בחר את עצמו באופן
אוטונומי כמאמין באלוהים ,ובהירה זו תייבה אותו למלא אחר
ההוראה להקריב את בנו יצחק.
נקודת המבט השנייה) ,דתית( אברהם האמין באלוהיה אמונה
שאין בצדה ספק ,אמונה כמצב שהוא מוחלט ,ולאורך כל הדרך
על חמורו בכיוון להר המוריה הוא האמין שאלוהים ,בסופה של
הדרך לא ״קת ממנו את יצתק כל זאת כשבעח ובעונה אחח היה

מוכן להקריב אותו ,שהרי לשם כך יצא לדרך .לדברי קירקבור,
אברהם האמין מכוח האבסורד .במשך כל אותם ימים היה אברהם
מוכן להקריב את בנו ובאותה עת האמין שאלוהים לא ידרוש
ממנו את הקורבן בבוא הזמן.
נקודת המבס הפילוסופית
אברהם האמין באלוהים ,אומרים הפרשנים ,מתוך בחירה -
אברהם בתר את עצמו כמאמין באלוהיה .אקט הבחירה הוא
פעולה פרטית ברמה של תודעת אני עצמאית ,אברהם בחר את
עצמו כמאמין באלוהים והבהירה הזו תייבה אותו ואותו בלבד.
כך טוענת התזה של הפילוסופיה הקיומית שמוסיפה בהקשר
זה ,שהבחירה והמחויבות שמתלווה לבחירה מלווה בחרדה,
הקרויה חרדה קיומית .על כן אל לנו לחשוב שאברהם היה שווה
נפש בדרכו אל הר המוריה .נהפוך הוא ,הוא היה חרד מאוד
והוא היה לבד ,שכן לא היה לו עם חי להחחלק .אברהם ,מכוח
המחויבות לבחירתו העצמאית המודעת להאמין באל אחד ,הלן
בדרך ,נתון בחצב הבדידות ,החרדה והאימה שמתלווימ לבחירה
התופשית ,המצב שהתבונה שולטת בו .הדיון במצב זה הוא
מתתום הדיון הרציונלי .נקודת המוצא הפילוסופית של קירקנור
מעוגנת בשיטתה של הפילוסופיה האקםיסטנציאליסטית .כבר
נאמר שהאדם הפרטי קובע לעצמו את מהות תייו באופן עצמאי,
ובקביעה זו הוא מתחייב לכל מה שהתיים האלה תובעים ממנו.
'חובה זו היא שצובעת את אורח תייו ,ואת מעשיו שהם פרי
הדרישה של מתויבות זו .החייח האלה מלווים באימה ובחרדה
קיומית)להבדיל חהחרדה הקלינית( .החרדה הקיומית היא הדלק
של חיי האדם ,כסובייקט ,שקובע את מהותו בעצמו ,מתוך בתירה
תופשית .מצב זה םתקיים ברמה מודעת כשמודעוח חוגדרת
כידיעה מוכפלת :אני יודע שאני יודע וזה מתרחש כשה״אני"
היודע פונה אל עצמו מתוך מרחק מעצמו היודע ,ובוחר את

עצמו .זו פעולה שכלית טהורה שמתקיימת במצב של חירות.

על עצמו ועל עצמו בלבד .ואילו אברהם ,בתחיית חייו הרוחנית

כאחור ,אברהם בחר את עצמו כמאמין באלוהים ,באל אחד
בחירה זו תייבה אותו ,וכשנדרש כתוצאה ממנה להקריב את
בנו ,את יצחק ,הוא יצא לדרך .כששאל קירקבור ,איזה לילה
עבר על אברהם ,בטרם השכים בבוקר ,התשובה לכך היא ,לאור
האמור לעיל ,לילה של אימה וחרדה ,שאף אחד לא יכול לבוא
לעזרתו אלא הוא עצמו בלבד .בהיותו הוא עצמו שואל את עצמו,
במצב אותנטי ,האם לא טעה בבחירתו ,רק הוא יכול להשיב ע|7
כך ולשלם את הםחיר .ובסיכום ,לדעתו של קירקגור הוא :זהו
החחיר לחיים אותנטיים.

חשב על אלוהים .זהו השלב בו מתקיים ה״וויתור האינסופי״.

נקודת המבט הדתית
איזה כוח היה באמונה להוצאת אברהם לדרך להר המוחה?
אומר קירקגור :אברהם האמין מכוח האבסורד .האבסורד הוא
המצב שמכיל את האחוגה באלוהים שתובע את הקרבת הקורבן,
ובעת ובעונה אחת את האמונה באלוהים שלא יתבע את הקורבן
בבוא העת .זוהי אמונה שמכילה סתירה ,וטוען קירקגור שאין
כאן מקום לנסות ולהבין את מה שעבר בראשו של אברהם
הבנה ברמה האנושית .הסבר אנושי היה מורה על הצער שבלבל
את דעתו של אברהם ושמרוב צער נתפס להאמין שאלוהים לא
יתבע את הקורבן ,ובכך ניחם את עצמו .ברם ,טוען קירקגור,
עלינו לדעת שהאמונה שהאמין אברהמ באלוהימ היא מצב מנטלי
נעלה ביותר ,זוהי הוויה ,האדם הווה כמאמין .במצב זה ניצב
האדם מעבר למקום האנושי בו מתקייחיח המהשבה הרציונלית
והדיון האמוציונלי .האמונה באלוהים מתקיימת במקום שהוא
מעבר לצורכי היומיום הארציים ,מעבר לדתפים הטבעיים ,חעבר
לתתום הגוף והנפש .היא נמצאת ברמת הרות .קירקגור הגדיר
את חהות האדם כרוח ,שהיא ה״סינתזה של הנצחי והסופי עם
האינסופי  -החופש והזמני שיש בו הכרח״)פיטר רונד( .אברהם
המאמין מי ברמה הרוחנית היכן שהתקיימה בו הסינתזה בין
החופש וההכרח .אברהם תווה את האמונה .הוא לא הפעיל
שיקול דעת בעניין מהות התוצאות המעשיות של המעשה
שהתלווה לתביעות האמונה שלו ,שהרי אין קשר בין התוויה
וההשלכות המעשיות ממנה .״מה היא האמת אם לא חיים למען
אידאה שאתה קבעת לעצמך?״ ומה שקובע במקרה זה הוא
הדרך להשגח האידאה ,והדרך הייתה אל עבר הר המוריה) .חיל
ורעדה( .אילו רצינו להניח שאברהח שקל בדעחו ,היינו מניחים
שהוא משתף את התבונה .השימוש בתבונה ,במקרה זה ,פוגם
באותנטיות וגורמ לו להתנתק ממהותו ,שהיא חוויית תייו
הפרטית .אילו היה אברהם ,שעה שעלה על חמורו בדרכו אל
הר המוחה ,אומר לעצמו ,כמאמין מכוח האבסורד ,שאלוהים
הרי לא יתבע את הקורבן בסופו של דבר ,לשם מה עליו לעשות
את כל הדרך? קירקגור טוען ,שבמקרה זה היה אברהם חושב

הוויתור האינסופי
האמונה בכוח האבסורד ,הפרדוקס ,מלווה בתנועה של ויתור
לתנועה זו קרא קירקמר בשם ״הוויתור האינסופי״)ברגמן(
תהליך הוויתור שדרוש לשם בניית האחונה ברמה הרוחנית מכי7
שתי תנועות ,הוויתור
האינסופי והוויתור
הםוחלט .הגדרת האדם
כמהות רוחגית ,מציבה
אותו כסובייקט ביחס
ל אובייקטים אחרים
בעוד
בעולמו.
שכאובייקט הוא נקבע
בחיי הניסיון היכן
שגורלו כבר נקבע
מראש בתור יצור סופי.
|ברם הסטטוס של
סובייקט מחייב אותו
וכמוהו כחובה מוסריח
לבחירת עצמו ,מתוך
חובתו להיות הוא
עצמו .במצב זה האדם
מפגיש בתייו את מוצאו
מהעולם
מהכללי,
הממשי ,עם עולמו
הפרטי הייחודי המבדיל
אותו מהכללי .זהו
מפגש בין שני עולמות
שממוקמים בשתי רמות
)ברגמן(.
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אברהם

ויצחק

אחר•

העקדה

בדמותו של אברהם ראה קירקגור את האדם הגמצא בשיאר
של הגשמת עצמו כעצמו ,דמות יוצאת מהכלל .אברהם תי בעולט
הכללי הממשי ,שחע את קול אלוהים ונענה לקריאה .בחזרו
לעולם הכללי בסוף המסע ,אחרי מסע של סבל ,חרדה ובדידות
הוא חזר כאדם אחר לגמרי באופן מהותי ,עשיר בחוויה פרטית
משלו ,חוויה דתית .רק תוויה דתית יכולה להסביר את משמעות
החזרה של אברהם לחייו אמרי המסע להר המוחה .אברהם
ששמע את קול אלוהים ונענה ,ויתר ויתור מוחלט על בנו ,״ויתור
אינסופי״ שהתקיים ברמה הרוחנית ,מעבר לכל מחשבה וריגוש
אברהח תזר לתפקד בחיי היומיום מכוח האמונה באבסורד.
האמונה באלוהים היא תוכן חייו הרוחניים של אברהם .ככזו

היא מופקעת מחיי היומיום המעשיים .התיים ,לאורו של תוכן
זה ,מעשירים את חייו ומייחדים אותו משאר האנשים בסביבתו.
אברהם היה נאמן לתוכן חייו הרוחניים ,שלא תבעו ממנו לממש
אותו .נאמנות זו יש לה ביטוי מנטלי בזאת שהיא מעבירה את
התוכן מהחוויה הממשית למעמד של אידאה .מצב זה מעמיד
את ההסבר הרציונלי או הפסיכולוגי כבלתי רלווטיים.
במצב עניינים זה ,ניתן להבין את מעשה ההקרבה בשני
שלבים.
בשלב הראשון ,כששמע אברהם את קול אלוהים המורה לו
ךקוז את בנך...״ אברהם ויתר על בנו לא מתוך אמונה ,אלא
ברמה אידאית ,טרום־אמונית .זהו מצב של השלמה שקטה
ממקום בו לא מתחייבת כל פעולה ממשית .זהו ויתור שמופקע
מהעולם המעשי והסופי .ויתור ברמה מנטלית מנוטרל מהכאב
הממשי שעתיד להתלוות למעשה הקונקרטי .פעולת ויתור זו
עשה אברהם בעצמו ,ובבדידות .קירקגור מניח שהאדם זקוק
להרבה כוח רוחני במצב שכזה .כשהאדם חסר את הכוח ההנחה
היא שהחולשה האנושית ,הארצית משתלטת עליו והוא לא נמצא
במצב המתאים לפעול ברמה הרוחנית המופקעת מחיי המעשה.
בצומת זה מתבטא ההבדל.
השלב השני הוא החזרה לחיים המעשיים אחרי חוויית הוויתור
ברמה האידאית .התזרה מתקיימת מכוח האמונה באבסורד.
אברהם האמין שבסופו של דבר הוא לא יידרש להקריב את בנו.
זו איננה אמונה שמסתמכת על ידיעה שכלית או הרגשה נפשית.
במסגרת האמונה הדתית ,האמין אברהם שהבלתי אפשרי יקרה.
אברהם ויתר על יצחק ויתור אמתי מרגע שקיבל את ההוראה
ובעקבותיה יצא לדרך .הוא האמין שיקרה נס והוא יקבל בחזרה
את בנו ,שעליו ויתר ברמה הרוחנית .שני שלבים אלה הם שתי
התנועות שעשה אברהם בהקשר של מעשה ההקרבה מנקודת
המבט הדתית של הדיון.

את עצמו ממצב קונקרטי מוגבל ובעייתי שיש בו סבל אל עבר
מצב בו הוא יוכל לפגוש את עצמו ובעיקר לקבל את עצמו:,
לשלוט בחייו תוך בחירה באפשרויות וליטול את האחריות על
הזמניות שלו והגבולות שבהכרת .שכן מהות האדם היא סינתזה
בין המצבים האלה .הניסיון להבין התנהגות אנושית מנקודת
המוצא של הגדרת מהות האדם לפי קירקגור ,מרחיבה את גבולות
הפגישה הטיפולית בכך שתופעות החרדה ,הבדידות והסבל
מתקבלות כתופעה גלווית לאקט הבחירה החופשית ,וכחלק בלתי
נפרד מהמסע שעושה המטופל בחייו על מנת לפגוש את עצמו
וללמוד לקבל את עצמו .כמו כן ,השיטה ההומניסטית מקבלת
את העיקרון שיש להפריד הפרדה נמורה בין חוויית תייו של
המטופל ,אופן היותו בעולם ,לבין מציאות חייו העובדתית זו
הניתנת לצפייה מצד המתבונן מבחון .על מציאות זו כידוע ,יש
למטפל דעה וידיעה אובייקטיביים .הפרדה זו מוכרת כתרומה
חשובה בטיפול הנפשי באוריינטציה ההומניסטית .הנתינה של
המטפל איננה מעשה הקרבה כמו זה שנידון במאמר דלעיל.
הפםיכותרפיה ההומניסטית ידועה כמתבסםת על השיטה
האקסיסטנציאליסטית בפילוסופיה ,שקירקמר היה ממייסדיה.
משום כך רציתי למצוא נקודות קישור מהדיון במאמר זה למעשה
הטיפולי ובחרתי להדניש את מעמדו של המטפל שאכפת לו
ושכל כולו מתכוון אל עבר המטופל כסובייקט .ההתכוונות היא
יחם בלתי אמצעי בין המתכוון לסובייקט .ההנחה היא שהיחס
שנוצר עשוי להניע את המטופל לפעול ברמה הרוחנית ,זו הרמה
שבה שהה אברהם בתקופה הקשה כל כך בחייו .בנקודה וו,
לדעתי ,מצאתי מקום להפגיש את הדיון במעשה ההקרבה
המסורתי עם מעמדו האובייקטיבי־סובייקטיבי של המטפל
ההומגיסטי.

מקורות
סיכום
קירקגור הנדיר את האדם כמהות רוחנית נתונה במצב ש!7
חירות ונמצאת בתנועה מתמדת אל עבר מימוש עצמה .ניתוח
סיפור העקדה המסורתי והתנהנותו של אברהם ביחס למעשה
ההקרבה ,מסתמכים על התזה הוו.
אפילוג
הפסיכותרפיה ההומניסטית וכל טיפול נפשי אחר עוסקים
בדיני נפשות .מושנ ההקרבה ,כפי שנאמר ,הוראתו היא נתינה
שמצביעה על קשר אמין בין מקריב הקורבן והמקבל אותו ,וכן
על משמעות היחסים ביניהס .במעשה הטיפולי נמצא המטפל
במצב של נתינה ,נתיגה שמחייבת לדאגה ואכפתיות מצד
המטפל .הן שמנחות את המטופל באופן בלתי אמצעי להפקיע
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