
 

 

מאבינו אברהם קבלנו 

 ים  מתנה לעולמ, ירושה

גם ' להאמין בה
 כשקשה ולא מבינים

 ד"בס

 "וירא"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

. את אברהם' ניסה ההמופיעים בפרשתנו בהם נוספים הסיונות יאת ארבעת הנ נמנה

  .ם"על פי הרמב הספירה מתבססת

 

 

 

 

 

 

   :קראו את הפסוקים

 

 

 

 

 

 

 מדוע ביקשה שרה אמנו להרחיק את האמה ובנה   ? 

 הוא לא חשש למה שהיא חששהם הא? מדוע גרוש ישמעאל והגר היה קשה לאברהם? 

 מה זה מלמד? מי הכריע בוויכוח בין אברהם ושרה ? 

 : תשובות לשאלות תמצאו במקור הבא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כך קשה לאברהם-סיון זה של גירוש הגר וישמעאל היה כלימדוע לפי דעתכם נ ? 

 .העוול שעשה לו מלך גרר בקחתו את שרה - והשביעי

 .הרחקת הגר אחר שניבנה ממנה - והשמיני

וכבר  ."ל הנער ועל אמתךעאל ירע בעיניך 'והוא מה שאמר לו , שמעאלהרחקת בנו י - והתשיעי

   .'ד בעיני אברהםווירע הדבר מא'שנאמר , דוהעיד הכתוב שהדבר היה קשה עליו מא

 .עקדת יצחק -והעשירי 

ק" ם ְמַצחֵּ הָׂ ה ְלַאְברָׂ ית ֲאֶשר יְָׂלדָׂ ְצרִּ ר ַהמִּ גָׂ ה ֶאת ֶבן הָׂ רָׂ ֶרא שָׂ . ותֵּ

ם הָׂ ֹּאת ְוֶאת ְבנָׂ  :ַותֹּאֶמר ְלַאְברָׂ ה ַהז מָׂ אָׂ ש הָׂ רֵּ יַרש ֶבן גָׂ ֹּא יִּ י ל ּה כִּ

ק ְצחָׂ ם יִּ י עִּ ם ְבנִּ ֹּאת עִּ ה ַהז מָׂ אָׂ  .הָׂ

ם ַעל אֹודֹּת ְבנֹו הָׂ ינֵּי ַאְברָׂ ד ְבעֵּ ר ְמאֹּ בָׂ ַרע ַהדָׂ ים ֶאל . ַויֵּ ֹּאֶמר ֱאֹלהִּ ַוי

ם הָׂ ֶתָך :ַאְברָׂ יֶניָך ַעל ַהַנַער ְוַעל ֲאמָׂ ֶליָך  ,ַאל יֵַּרע ְבעֵּ ל ֲאֶשר תֹּאַמר אֵּ כֹּ

ה ְשַמע  רָׂ ַרעשָׂ א ְלָך זָׂ רֵּ קָׂ ק יִּ ְצחָׂ י ְביִּ ּה כִּ לָׂ  (ב"י –' א ה"כ)" ְבקֹּ

 

 

 .לשון עבודה זרה - מצחק: י"רש

ויקומו " :('ו ,ב"שמות ל)כמו שנאמר 

לשון גילוי  :דבר אחר. "לצחק

( ז"י ,ט"להלן ל)כמה דתימא , עריות

 ,לשון רציחה :דבר אחר. "לצחק בי"

יקומו נא "( ד"י ',ב ',מואל בש)כמו 

 .ווג "הנערים וישחקו לפנינו

ל כך וישלח הלא זה נראה כאכזריות שהאב יתאכזר כ .דהנה שרה ביקשה מאברהם שיגרש בנו

וכי אברהם לא ראה ולא ידע ממעשי תעתועים של בנו , וגם יפלא .את בנו ויגרשהו מפניו

צחק על ישמעאל שייטיב אברהם חשב אולי ישפיע יאלא ש ?וכי משוא פנים יש בדבר ?ישמעאל

אבל  .('כ, ג"משלי י)כתיב  "ֲחָכִמים ֶיְחָכם ֶאת הוֵלְך"ו, דרכיו על ידי שילמד מתום דרכיו של יצחק

לא בדברים יוסר כסיל ולא יטיב דרכו כסל "ש ,שרה ראתה ברוח קדָשּה יותר מאברהם בעלה

לרוח הקודש שבה  ,'ר ּתאַמר ֵאֶליָך ָשָרה ְשַמע ְבקָלּהכל ֲאשֶ ' :ה לאברהם"וזה שאמר הקב. "למו

והיא ראתה יותר שלא יתהפך לטובה , שאברהם היה טפל לשרה בנבואה .(א"ד ע"מגילה י)

 .(בעל דעת סופר בפרושו לפרשה) ובשום אופן לא יתחבר ליצחק
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 סיוןילעמוד בנ אברהם איזו תכונה גרמה ל ? 

 השלימו : 

האמינו _____ רבים מעובדי ה .'ה לעבודת_____ אברהם קרב את ה

למרות שאברהם ידע על מעשיו .  ______והטיבו את ' בזכותו בה

קשה היה . עליו לטובה_____הוא האמין שיצחק  ישמעאלשל ____ ה

לחזור למוטב ועליו לחיות  ____לאברהם לקבל שדווקא לבנו  אין 

 . ולא לנחול את הארץ יחד עם יצחק____ ב

    . למרות כל הקושי' את דברי ה_ ___אברהם  קיבל ב

 אלילים/  סיכוי / ישפיע / דרכם / אנושות / הכנעה / מדבר/  רעים: תרמילון

 

 עקדת יצחק

ה "מבקש הקב ,וויתר על ישמעאל בנו יסיוןשעמד אברהם אבינו בנאחרי 

כל . סיון זה הוא הגדול והקשה מכולםינ. ממנו לוותר גם על יצחק

חק יצא עם קדוש עומדות בסתירה למצוות ההבטחות והברכות שמיצ

בימיו של אברהם אבינו שלטה עבודת האלילים בנוסף לכך . העקדה

בני האדם האמינו שיש בעולם אלילים וכוחות רבים ויש לרצות . בעולם

סיפוקם של אלילים אלו התבטא גם . אותם ולתת להם את סיפוקם

אברהם אבינו . במעשים אכזריים של התעללות האדם בעצמו ובאחרים

ה רוצה "אין הקב. ל אחד בעולם-יש א: מביא לעולם בשורה חדשה

ה "ואין רצונו של הקב, שהאדם יקריב את עצמו ואת הסובבים אותו

. ה להיטיב לאדם"כל עניינו של הקב, שהאדם יזיק לעצמו או לסובבים אותו

ה "הקב-  ן הגדולואז בא הניסיו .כל ימיו של אברהם אבינו עוברים עליו בהפצת רעיון זה

, ה הורה לו עד עתה"מורה לאברהם אבינו לעשות את הדבר ההפוך והמנוגד לכל מה שהקב

ה מורה לאברהם אבינו להקריב "הקב. המנוגד לכל מה שאברהם אבינו הפיץ עד עתה בעולם

 .את בנו

 . השלימו ?סיון שכזהילעמוד בנ מצליח אברהם אבינוכיצד 

 . ה"את הקב _____לאדם יכולתבאמונה שלמה שאין _____אברהם אבינו 

    "_____האבי "ולהיות ראוי לתואר  _____אמונה זו נותנת לו כוח לעמוד בכל עשרת ה

גם אם המצווה אכזרית  )' לשמוע בקול ה –והתאמן באמונה _ ______עבר את כל ה אברהם

ה יָׂדַ : "ה"כעת מעיד עליו הקב (שכלוול ומנוגדת לטבע הרחמן של אברהם י ַעתָׂ י כִּ ְעתִּ

ה ____ ים ַאתָׂ  (.תניסיונו. ירא . מאמין. מכשולים. אומה .להבין: תרמילון ) . "ֱאֹלהִּ

 

 
 "...וישכם אברהם בבוקר"

. כל כך קשה לוותר על בן
להוציאו מהמשפחה 

מהירושה ולדעת שהוא ו
לא ישוב לדרך לעולם 
למרות הקושי . הישר

 'את ציווי ה אברהם מקיים
 . ובזריזותבאופן מיידי 

 
 

 
וישכם אברהם בבוקר "

 ."ויבקע עצי עולה...
 ,בןהתאכזר לכל כך קשה ל

בסתירה לכל מה להתנהג 
לוותר על ושהאמין וחינך 

למרות  .הברכות הגדולות
את  הקושי מקיים אברהם

 . הציווי מיד ובזריזות
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 ":וירא"דבר תורה לשבת פרשת 

ניסיונות שתפקידם להעמיק בו את , פרשתנו ממשיכה בתיאור הניסיונות העוברים על אברהם אבינו

 . ה"האמונה השלמה בקב

מים שפיכות ד/ גילוי עריות / עבודה זרה )שרה מבקשת לגרש את בנו ואמתו משום מעשיהם הרעים 

', שכל חייו הפיץ את האמונה באל אחד וקרב רחוקים לדרך הישר ולעבודת ה, אברהם( י"רש -

נאלץ להתמודד עם מצב שדווקא בנו עושה מעשים רעים ללא תקנה וללא אפשרות להיות מושפע 

אברהם ". כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה: "דבריה של שרה מקבלים חותם אלוקי. מיצחק

ובניגוד לטבעו ולאמונתו מגרש את בנו למדבר ומדיר אותו ' האורחים נכנע לציווי ההרחמן מכניס 

 . מלרשת את הארץ יחד עם יצחק

אברהם מתבקש לוותר על בנו . אחרי שוויתר אברהם על בנו ישמעאל מופיע הניסיון הקשה מכולם

מעשים שבהם נלחם , יצחק ולנהוג באכזריות בדומה למעשיהם של בני דורו שהקריבו בניהם לאלים

יחד עם זאת במעשה העקדה אברהם כביכול עוקד במו ידיו את . 'ולימד עד כמה הם הפוכים מרצון ה

 . 'הברכות וההבטחות לזרע ולארץ שקיבל מה

אברהם עומד גם בניסיון זה בגבורה עצומה כי הוא מבין שאין לאדם יכולת להבין את המחשבה 

. בעמל רב ניתנה לכל אחד ואחת מעם ישראל בירושה אמונתו של אברהם שנרכשה. האלוקית

 . מאיתנו נדרש להתאמן באמונה ולגלות את המתנה שקבלנו מאבא אברהם

 

 
 ! תחשבו על זה

שרכש בעמל ' האמונה השלמה'אברהם אבינו הוריש את 
 .עם ישראלל, לנו - סיונותירב אחרי כל הנ

מתנה מאבא  ,אחד ואחת מכם טמונה אמונה גדולהבכל 
  .אברהם

 . עליכם להתאמן ולגלות אותה

 
 


