פרשת וירא
פרשת וַי ֵָּרא היא פרשת השבוע הרביעית בספר בראשית .הפרשה מתחילה בפרק י"ח פסוק א'
ומסתיימת בפרק כ"ב פסוק כ"ד.


אברהם ושרה מתבשרים כי בעוד שנה ייוולד בנם הבכור לו הוא מצפים שנים רבות.



הדיון בין אברהם לאלוהים אודות השמדת סדום.



ביקור המלאכים בסדום ,אירוח לוט ובני משפחתו והשמדת סדום ועמורה.



אברהם ושרה בביקור אצל אבימלך מלך גרר.



הולדת יצחק וגירוש ישמעאל והגר מבית אברהם.



סיפור עקדת יצחק

.

נושאים להעמקה ולימוד:
משמעות השמות של בני אדם אז והיום.
במה צריך להתחשב שופט בבואו לגזור דינו של אדם?
מדוע מסכים אברהם להקריב את בנו יחידו? מה מקומו של יצחק בסיפור העקדה?
מה מקומה של שרה בסיפור?
הפטרה :ספר מלכים ב' פרק ד' ,פסוקים א'-ל"ז (הספרדים מסיימים בפסוק כ"ג).
מעמד האדם

ָארץ ֹלא י ַעֲ שֶ ה מִ שְׁ פָ ט – אברהם תובע משפט צדק
הֲ ש ֹפֵ ט כָל-הָ ֶ
מאלוהים .בחריפות ובביטחון לוחם אברהם בהחלטה הגורפת להשמיד
את כולם אלוהים מקשיב לאברהם ויחד הם מגיעים לפשרה .מה ניתן
ללמוד על חשיבות צדק ומשפט מהויכוח של אברהם ואלוהים? יש
חשיבות להילחם למען משהו שאתה מאמין בו – על אילו ערכים
בחייכם אתם מוכנים להילחם?
"ו ְׁהָ אֱ ֹלהִ ים נ ִסָ ה אֶ תַ-אב ְָׁרהָ ם" אברהם נבחר כבר על ידי האלוהים אם כך
מדוע חוזר אלוהים ובוחן את אמונתו? מדוע אברהם אינו יוצא כנגד
הניסיון של האל? אברהם הוכיח את עצמו כמי שמשמיע את טענותיו
כנגד האל (ברית בין הבתרים ,השמדת סדום) מדוע כאן הוא שותק?

תרבות מתחדשת

"וַיִשָ א עֵ ינָיו וַי ְַׁרא ו ְׁהִ נֵה שְׁ ֹלשָ ה אֲ נָשִ ים נִ ָצבִים עָ לָיו וַי ְַׁרא וַי ָָרץ לִקְׁ ָראתָ ם
ָארצָה" אברהם עושה כמיטב יכולתו לארח את
מִ פֶ תַ ח הָ א ֹהֶ ל וַיִשְׁ תַ חּו ְׁ
שלושת האורחים שהגיעו אליו .מה חשיבותה של הכנסת אורחים?
למה נדרש מארח טוב? אילו עוד תרבויות ידועות בהכנסת האורחים
שלהם? כיצד אתה נוהג באורחייך? מה אתם יכולים ללמוד מאברהם?
מה ההבדל בין אברהם ולוט כמכניסי אורחים?

ערכים אז והיום

"הַ ַאף תִ סְׁ פֶ ה צַדִ יק עִםָ -רשָ ע" .מה ניתן ללמוד על חשיבות צדק ומשפט
מהויכוח של אברהם ואלוהים? כיצד מערכת המשפט בימינו מיישמת
ערכים של צדק ומשפט הוגן? כיצד באים  /לא באים לידי ביטוי ערכים
אלו בחייכם? האם אתם מכירים ארגונים /אנשים הנלחמים על צדק?
כיצד אתם יכולים לקחת חלק במאבקים כאלה?
מכירת שרה למלכים אחרים -בפני אברהם התעוררה דילמה מוסרית:
האם למלא את תפקידו כבעל ולהגן על אשתו גם במחיר חייו או להציל

את חייו גם במחיר מכירתה לאחר? שני ערכים עמדו בפני אברהם ערך
חייו אל מול ערך חיי שרה .כיצד מכריעים במצב שכזה? האם אתם
מכירים מקרים נוספים בהם אדם נאלץ להכריע בין שני ערכים? מה
הכלים העומדים לרשותכם בבואכם להכריע בין שני ערכים?
דמויות בפרשה

דילמות אז והיום

מה אנו לומדים על אברהם משלל המקרים ואירועים הקורים אותו
בפרשה? מדוע הסופר המקראי לא מציג רק את פניו היפות של
אברהם?
אברהם ,יצחק ושרה -מה חלקו של כל אחד מהם בסיפור העקדה?
בדקו מתי מדברים ומתי לא ,על מה מדברים ,איך הם מכנים אחד את
שני.
"ו ַי ֹאמֶ ר ַאב ְָׁרהָ ם אֶ ל-שָ ָרה אִ שְׁ תֹו אֲ ח ֹתִ י הִ וא" .אברהם מספר כי שרה היא
אחותו ולא אישתו – כיצד אתם הייתם מכריעים בנושא?

