
חומש בראשית

14

בראשית     ·     נח    ·     לך לך     ·     וירא     ·     חיי שרה           תולדות    ·     ויצא     ·     וישלח     ·     וישב    ·     מקץ    ·     ויגש    ·     ויחי

בפרשת “וירא“ נתמקד בסיפור הכנסת האורחים המתואר בתורה בהרחבה ובפרטי פרטים. אם 
נקרא את הסיפור בתשומת לב נגלה את הדרך האידיאלית לקיום מצוה זו.

כדאי לקרוא את הפסוקים )יח, ב-ח( לאט ובהתאמת הטקסט לגיל הילדים. אם נדגיש בקריאה 
את ריבוי הפעלים, יחושו הילדים את קצב הסיפור וההזדרזות למען האורחים. לאחר מכן נוכל 

להתעכב על כל פסוק ופסוק כדי למצוא בו את היסודות להכנסת אורחים:

 הזמנת האורחים לבית )בעבר - בליווי השתחוויה(.

 שירות האורחים באופן אישי )אברהם ושרה ולא עבדיהם(.

 רצון עז להיטיב לאורחים. כדאי להפנות את תשומת לב הילדים לזריזות המודגשת בלשון 

הפסוקים: “ַוָּיָרץ“, “ַוְיַמֵהר“ )פעמיים(, “ַמֲהִרי“, “ָרץ“.

 הצעה לרחוץ, לסעוד ולנוח.

 ליווי האורחים בצאתם לדרך.

הכנסת    אורחים
וַּיִָּׂשא עֵינָיו וַּיְַרא וְִהּנֵה ְׁשלָֹׁשה ֲאנִָׁשים נִּצָבִים עָלָיו, וַּיְַרא וַּיָָרץ    לְִקָראָתם ִמּפֶַתח ָהאֶֹהל וַּיְִׁשַּתחּו ָאְרצָה  )בראשית יח, ב(

חינוך הילדים להכנסת אורחים
לצורכי  לדאוג  כיצד  בעבורנו  השראה  להיות  יכולה  בפרשה  המתוארת  האורחים  הכנסת 

ש“על  אורחים  להכנסת  הילדים  חינוך  על  כותב  חיים“  ה“חפץ  ובחום.  ברגישות  האורחים 

האדם לחנך את ילדיו לעסוק במצווה זו“ )אהבת חסד ג, ב(. מומלץ לעיין בקיצור שולחן ערוך 

וללמוד על מצות הכנסת אורחים.

עם  כך  על  לשוחח  וכדאי  הילדים,  בקרב  מעורבים  רגשות  לעורר  יכולה  אורחים  הכנסת 

הילדים:

 האם אתם שמחים כשמגיעים אליכם אורחים? למה?

 האם אירחתם חברה בבית שלכם? מה אמרתם לה כשהיא הגיעה? מה הצעתם לה? במה 
שיחקתם? במה כיבדתם אותה?

 האם התארחתם בבית חבר? מה הוא הציע לכם לעשות יחד? במה הוא כיבד אתכם? 
איך הרגשתם?

ביסודות  להיזכר  אפשר  שלהם,  וההתארחות  האירוח  חוויות  על  יספרו  שהילדים  לאחר 

הכנסת האורחים שהנחיל לנו אברהם אבינו ולראות מה עוד נוכל ללמוד מאברהם ושרה.

וירא     

לגננות
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פרשה על המפה
המתוארת  האורחים  הכנסת 

בבית  האורחים  והכנסת  בפרשה 

השראה  לשמש  יכולות  הילדים 

לציור על המעמד. המעמד לשולחן 

השבת יזכיר לילדים את הפעילות 

בגן ויסייע להם לחלוק את חוויות 

הלמידה עם בני המשפחה בבית.

התנסות באירוח
בגן הילדים

בגן  אורחים  בהכנסת  להתנסות  אפשר 

ולספר לילדים שעוד־זמן מה עתיד להגיע 

להתכונן  ועליהם  לגן  אורחים  או  אורח 

כדאי  מה  יחד  יחשבו  הילדים  לקראתם. 

להכין, יחלקו תפקידים מה כל אחד יעשה 

כיבוד,  הכנת  שלטים,  הכנת  וסדר,  )ניקיון 

הכנת כיסא נוח לאורח, קישוט הגן, הכנת 

אלבום ציורים לכבודו וכן הלאה...(.

ובאמת, בשעה מסוימת יבוא האורח )לפי 

יקבלו  הילדים  הגננת(.  של  מראש  תיאום 

את פניו ויכבדוהו, ובסוף האירוח ילוו אותו 

לשער הגן. אפשר גם שהילדים ימתינו לו 

להזמינו  כדי  לגן  בכניסה  היעודה  בשעה 

להתארח אצלם.

שיר: באוהל 
אברהם

שיר האורח

הכנסת    אורחים
וַּיִָּׂשא עֵינָיו וַּיְַרא וְִהּנֵה ְׁשלָֹׁשה ֲאנִָׁשים נִּצָבִים עָלָיו, וַּיְַרא וַּיָָרץ    לְִקָראָתם ִמּפֶַתח ָהאֶֹהל וַּיְִׁשַּתחּו ָאְרצָה  )בראשית יח, ב(

פרשת וירא
הורים יקרים!

קראנו בפרשת “וירא” בתשומת לב רבה את סיפור הכנסת האורחים של אברהם אבינו, המתואר בתורה 

בהרחבה ובפרטי פרטים. ליקטנו מהסיפור את היסודות להכנסת אורחים, כגון: הזמנת האורחים בסבר 

פנים יפות, הצעת מאכל, רחיצה ולינה, ולבסוף – ליווי האורחים לדרכם.

הכנסת האורחים זימנה לנו שיחה על הרגשות השונים שמעוררת בנו הכנסת אורחים הביתה. הילדים 

שיתפו את חבריהם בחוויות של אירוח חברים בביתם והתארחות בבית חבריהם.

ה”חפץ חיים” כותב על חינוך הילדים להכנסת אורחים ש”על האדם לחנך את ילדיו לעסוק במצווה זו” 

)אהבת חסד ג, ב(. משום כך ניסינו לחשוב בצוותה כיצד נוכל לשפר את הכנסת האורחים שלנו על פי 

מורשתו של אברהם אבינו.

כפי שהילדים שיתפו אותנו בחוויות האירוח בביתכם, אתם מוזמנים לשתף אותם בחוויות האירוח 

שלכם בהיותכם ילדים.

בעקבות הלמידה המשמעותית עיטרו הילדים את המעמד המצויר, ואתם מוזמנים להציבו על שולחן 

השבת. המעמד יכול לשמש תזכורת לפעילות בגן, ובאמצעותו יוכלו ילדיכם לחלוק את חווית הלמידה 

עם בני המשפחה בבית.

ויהי רצון שנזכה לקיים תמיד את הדרכת חז”ל )אבות א, ה(: “יהי ביתך פתוח לרווחה”!

שבת שלום!

פרשת וירא

פרשת וירא וירא     


