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מקור  :1עקדת יצחק – בראשית כב 12-1
אמר
הם וַיֹּ֥אמֶ ר ִהנֵּ ֽ נִ י ׃ ב ו ַ֡יּ ֹ ֶ
ליו אַ ְב ָר ָ ֖
ֱֹלהים נִ ָסּ֖ה אֶ ת־אַ ְב ָר ָה֑ם וַיֹּ֣אמֶ ר אֵ ֔ ָ
א וַיְ ִ֗הי אַ חַ ר ֙ הַ ְדּ ָב ִ ֣רים הָ ֵ֔אלֶּ ה וְ ָה֣א ִ֔
לה עַ ל
מּ ִריָּ ֑ה וְ ַהע ֲֵל֤הוּ שָׁ ם ֙ ְלעֹ ֔ ָ
ל־א ֶרץ ַה ֹ
ֶ֖
־ל ָ֔ך אֶ
ידָך֤ אֲשֶׁ ר־אָ ֨ ַה ְבתָּ ֙ אֶ ת־יִ ְצ ֔ ָחק וְ לֶ ְך ְ
ת־בּנְ ָך ֙ אֶ ת־יְ ִ ֽח ְ
ִ
קַ ח־ ָ֠נא אֶ
ת־שׁנֵ ֤י נְ עָ ָריו ֙ ִא ֔תּוֹ וְ ֵ ֖את
ְ
חמֹ ֔רוֹ וַיִּ ַ֞קּח אֶ
כּם אַ ְב ָר ֜ ָהם בַּ בֹּ֗ קֶ ר וַ ֽ יַּחַ בֹ שׁ ֙ אֶ ת־ ֲ
ַשׁ ֨ ֵ
ליָך ׃ ג ַויּ ְ
אַ ַח֣ד ֶ ֽההָ ִ ֔רים א ֲֶשׁ֖ר ֹא ַמ֥ר אֵ ֶ ֽ
שּׂא
ישׁי וַיִּ ֨ ָ
ֱֹלהים ׃ ד בַּ יּ֣וֹם הַ ְשּׁ ִל ִ֗
יִ ְצ ָח֣ק ְבּנ֑וֹ וַיְ בַ קַּ ע ֙ ע ֲֵצ֣י עֹ ֔ ָ
ר־א ַמר־ל֥ וֹ הָ א ִ ֽ
ָֽ
לה וַיָּ ֣קָ ם ַו ֔ ֵיּלֶ ְך אֶ ל־הַ ָמּ ֖קוֹם אֲשֶׁ
ֲמוֹר ַוא ֲִנ ֣י
ם־הח ֔
ַ
פּה ֙ ִ ֽע
ת־המָּ ק֖ וֹם ֵמ ָרחֹֽ ק ׃ ה ו ַ֨יּ ֹאמֶ ר אַ ְב ָר ֜ ָהם אֶ ל־נְ עָ ָ ֗ריו ְשׁבוּ־לָ ֶכ֥ם ֹ
ַ
אַ ְב ָר ָה֧ם אֶ ת־עֵ ינָ ֛יו וַיַּ ֥ ְרא אֶ
לה ַו ֨ ָיּשֶׂ ם ֙ עַ ל־יִ ְצ ָח֣ק ְבּנ֔וֹ
יכם ׃ ו וַיִּ ַ֨קּח אַ ְב ָר ֜ ָהם אֶ ת־ע ֲֵצ֣י הָ עֹ ֗ ָ
חוֶ ֖ה וְ נָשׁ֥ וּבָ ה אֲלֵ ֶ ֽ
כּה וְ ִ ֽנ ְשׁתַּ ֲ
וְ הַ ֔ ַנּעַ ר נ ְֵל ָכ֖ה עַ ד־ ֑ ֹ
ֵיהם י ְַח ָ ֽדּו ׃ ז ו ַ֨יּ ֹאמֶ ר יִ ְצ ֜ ָחק אֶ ל־אַ ְב ָר ָה֤ם אָ ִביו ֙ וַיֹּ֣אמֶ ר אָ ִ֔בי
ת־המַּ א ֲֶכ ֑לֶ ת ַויּ ְֵלכ֥ וּ ְשׁנ ֶ ֖
ַֽ
ת־ה ֵ ֖אשׁ וְ אֶ
ָ
וַיִּ ַ ֣קּח ְבּי ָ֔דוֹ אֶ
ֱֹלהים יִ ְראֶ ה־לּ֥ וֹ ַה ֶשּׂ֛ה
לה ׃ ח ו ַ֨יּ ֹאמֶ ר ֙ אַ ְב ָר ֔ ָהם א ִ֞
וַיֹּ֖אמֶ ר ִהנֶּ ֣ ִ ֽנּי ְב ִנ ֑י ו ַ֗יּ ֹאמֶ ר ִהנֵּ ֤ה הָ אֵ שׁ ֙ וְ ָה֣עֵ ִ֔צים וְ אַ יֵּ ֥ה ַה ֶשּׂ֖ה ְלעֹ ָ ֽ
ֱֹלהים ֒ ו ִַ֨יּבֶ ן ָשׁ֤ם אַ ְב ָר ָהם ֙
ֵיהם י ְַח ָ ֽדּו ׃ ט ַו ָיּ ֹ֗באוּ ֶ ֽאל־הַ ָמּקוֹם ֮ א ֲֶשׁ֣ר ָ ֽאמַ ר־ל֣ וֹ הָ א ִ
ְלעֹ ָל֖ה ְבּ ִנ ֑י ַויּ ְֵלכ֥ וּ ְשׁנ ֶ ֖
מּעַ ל לָ עֵ ִ ֽצים ׃ י וַיִּ ְשׁ ַל֤ח
ָ
אֶ ת־הַ ִמּזְ ֵ֔בּ ַח וַ ֽ ַיּע ֲ֖רֹ ְך אֶ
ת־העֵ ִצ֑ים וַ ֽ ַיּעֲקֹ ד ֙ אֶ ת־יִ ְצ ָח֣ק ְבּ ֔נוֹ וַיָּ ֤שֶׂ ם אֹ תוֹ ֙ עַ ל־הַ ִמּזְ ֵ֔בּ ַח ִמ ַ ֖
ת־בּנֽ וֹ ׃ יא וַיִּ ְק ָ ֨רא אֵ ֜ ָ
ליו מַ ְל ַאְ֤ך יְ ה ָוה ֙ ִמן־הַ שָּׁ ֔ ַמיִ ם וַיֹּ֖אמֶ ר
ְ
חט אֶ
ת־המַּ א ֲֶכ ֑לֶ ת ִל ְשׁ ֖ ֹ
ַֽ
אַ ְב ָרהָ ם ֙ אֶ ת־י ָ֔דוֹ וַיִּ ַ ֖קּח אֶ
ל־תּעַ שׂ ל֖ וֹ ְמא֑ וּמָ ה ִכּ֣י׀ עַ ָתּ֣ה י ַ ָ֗ד ְע ִתּי
ל־ה ֔ ַנּעַ ר וְ אַ
ַ
ל־תּ ְשׁ ַל֤ח יָ ֽ ְדָך ֙ אֶ
ִ
֖אמר ִהנֵּ ֽ נִ י ׃ יב ו ַ֗יּ ֹאמֶ ר אַ
ַ֥
אַ ְב ָר ָה֣ם׀ אַ ְב ָר ָה֑ם וַיּ ֹ ֶ
ידָך֖ ִמ ֶ ֽמּנִּ י
ת־בּנְ ָך֥ אֶ ת־יְ ִח ְ
ִ
ל ֹא חָ ַשׂ ְ֛כתָּ אֶ
ֱֹלהים ֙ ַ֔אתָּ ה וְ ֥
ִ ֽכּי־יְ ֵר֤א א ִ

מקור  :2אקזיסטנציאליזם דתי – קירקגור בספרו "חיל ורעדה" )(1843
עלי להודות כי בכל ימי חלדי טרם פגשתי באביר אמונה ] [...אולם יכולתי לתאר אותו לעצמי ] [...אך הנחתי עיני
עליו וכבר אני ] [...סופק את כפות ידי בחוסר אמון" ,אל אלוהים ,הזה האיש? כיצד ,הריהו נראה כגובה מסים
בינו לבין פקיד .הוא איננו משורר.
ותו-לא!" בפנותו לעבודתו אין הפרש
מאושש ,ללא סימן של עייפות,
כנטות היום פונה הוא לביתו ,צעד
משתעשע הוא במחשבה שאשתו
כצעדו של נושא-המכתבים .בדרכו
צלי ראש-עגל עם ירקות .בערב
ודאי הכינה תבשיל קטן וחם ,איזה
אותו יישבע כי זהו החנווני שמעבר
מעשן הוא את מקטרתו ,וכל הרואה
לרחוב ] [...ועם כל זה הוא רוכש לו
את הזמן במחיר יקר ביותר ,שכן אין
ביותר ,אלא בכח האבסורד .האמונה
הוא מבצע שום-דבר ,ולו גם הפעוט
פאראדוכס אשר מכוחו מעשה רצח
היא אכן פאראדוכס נורא ועצום,
חן בעיני אלוהים ,פאראדוכס
הופך להיות פועל שבקדושה הנושא
ואשר שום מחשבה איננה יכולה
המחזיר את יצחק לאברהם אביו,
בדיוק שם היכן שהחשיבה מפסקת
להקיף ,כי האמונה מתחלת לפעול
ביקש לרצוח את יצחק; מנקודת
] [...מנקודת ראות מוסרית אברהם
יצחק .וממש בסתירה זאת מונחת
ראות דתית הוא ביקש להקריב את
האימה העשויה להדיר שינה מעיניו של אדם ,ובכל זאת ,אברהם איננו מה שהנו בלא אותה אימה.
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מקור  :3מתוך 'המדע העליז' מאת ניטשה )(1882
האיש המטורף .הלא שמעתם את שמעו של אותו איש מטורף ,אשר בבוקרו של יום בהיר הדליק פנס ,רץ בשוקה
של עיר וזעק בלי הרף" :אני מחפש את האלוהים! את האלוהים אני מחפש!" –
ומכיוון שאותה שעה נזדמנו שם בני אדם רבים מאותו סוג שאינו מאמין באלוהים ,עורר האיש צחוק רם.
"האומנם אבד?" שאל האחד" .שמא נתעה בריצתו כמו ילד?" אמר השני" .ואולי מסתתר הוא? המפחד הוא
מפנינו? או ירד בספינה? היגר?"  -כך קראו וכך צחקו זה אל זה.
האיש המטורף קפץ לתוך קהלם ונקבם במבטיו" .לאן פנה האלוהים?" כה אמר" ,אנוכי אגידנו! אנחנו הרגנוהו -
אתם ואני! כולנו רוצחיו .אך איככה ביצענו את הדבר הזה? איככה יכולנו את האוקיינוס לשתות עד כלה? מי נתן
לנו את הספוג למחות בו את האופק עד תום? מה המעשה אשר עשינו בהתירנו ארץ זאת ממעגלי שמשה? ולאן
זה תנוע עכשיו? לאן אנחנו נעים? הלאה-הלאה מן השמשות כולן? האם אין אנו נופלים בלי-הרף? אחורה,
קיים עוד מעלה ומטה? וכי אין
קדימה ,לצדדים ,לכל עבר? וכי
האם לא נושף עלינו החלל הריק?
אנו נתעים כולנו באפס אינסופי?
ובא בלי הרף הלילה ,ויתר-לילה?
האם לא גבר הקור? האם לא קרב
האם אין הכרח להדליק פנסים
בבוקרו של יום? הטרם הגיע
הקוברים את האלוהים? הטרם
לאוזנינו קול רעשם של קברנים
האלוהית?  -גם אלים מתפוררים?
יעלה באפינו ריח ההתפוררות
עוד! ואנו הרגנוהו! נתנחמה ,אנו
מת האלוהים! אלוהים לא יחיה
והאדיר מכל מה שהיה לו לעולם
הרוצחים שברוצחים! הקדוש
ימחה דמים אלה מעלינו? אי מים
עד כה ,דמו נשפך במו סכיננו  -מי
כפרה ,אלו משחקי קודש ניאלץ
אשר יוכלו לטהרנו? אלו טקסי
המעשה גדולה מיכולתנו? האם
להמציא? האם אין גדלותו של
לאלים על מנת להיראות כראויים
לא דין הוא ,כי אנו עצמנו נהיה
מעשה גדול מזה .ויהי אשר יהי כל
לה ,לגדלות זו? מעולם לא נודע
מי שיולד אחרינו ,בזכותו של מעשה זה הוא שייך להיסטוריה נעלה יותר מכל היסטוריה שעד כה!"
עתה נדם האיש המטורף ושב והתבונן בפני מאזיניו :נדמו גם הם והסתכלו בו מוזרות .לבסוף הטיל לקרקע את
פנסו ,שנתפוצץ לרסיסים וכבה" .הקדמתי לבוא" אמר האיש" ,שעתי טרם הגיעה .התרחשות אדירה זאת היא
עדיין בדרך והיא נודדת  -טרם הגיע לאוזני בני אדם .הברק והרעם צריכים זמן ,אור הכוכבים צריך זמן ,מעשים גם
לאחר שנעשו ,עדיין צריכים זמן על מנת שייראו ויישמעו .והמעשה הזה עדיין רחוק הוא מהם יותר מהכוכבים
הרחוקים ביותר – ואף על פי כן הלא עשאוהו!"
ועוד מספרים ,שאותו מטורף חדר עוד באותו יום עצמו לתוך כנסיות שונות והשמיע שם את תפילת האשכבה על
מות אלוהי הנצח.
וכאשר אחזו בו והוציאוהו החוצה ,שוב ושוב חזר ואמר להם" :וכי מה הן כל הכנסיות האלו כיום אם לא קבריו
ומצבותיו של האלוהים!"

