לפרשת וירא ()1

א .פרשה של ניסיונות אלהיים :עונש מחריד לאנשי סדום ועמורה ,בחירה בבן אחד על פני אחיו הבכור,
וציווי על אב להקריב את בנו האהוב.
ב .יד ַוי ְַׁשכֵּם ַאבְׁ ָרהָ ם בַ ב ֶֹּקר ַוי ִַּקח-לֶחֶ ם וְׁ חֵּ מַ ת מַ יִּם ַוי ִֵּּתן ֶאל-הָ גָר שָ ם עַ לִּ -שכְׁ מָ ּה ,וְׁ ֶאת-הַ ֶילֶדַ --ויְׁשַ לְׁחֶ הָ ; ו ֵַּתלְֶך
יחם .טז ו ֵַּתלְֶך
ו ֵַּת ַתע ,בְׁ ִּמ ְׁדבַ ר בְׁ ֵּאר שָ בַ ע .טו ַויִּכְׁ לּו הַ מַ יִּםִּ ,מן-הַ חֵּ מֶ ת; ו ַַת ְׁשלְֵּך ֶאת-הַ ֶילֶדַ ,תחַ ת ַאחַ ד הַ ִּש ִּ
קלָּה
ו ֵַּתשֶ ב לָּה ִּמ ֶנגֶד ,הַ ְׁרחֵּ ק כִּ ְׁמטַ חֲ וֵּי ֶקשֶ ת ,כִּ י ָא ְׁמ ָרהַ ,אלֶ -א ְׁר ֶאה בְׁ מֹות הַ ָילֶד; ו ֵַּתשֶ ב ִּמ ֶנגֶד ,ו ִַּתשָ א ֶאתֹּ -
ֹלהים ֶאל-הָ גָר ִּמן-הַ שָ מַ יִּם ,וַי ֹּאמֶ ר לָּה מַ ה-לְָך הָ גָר;
ֹלהיםֶ ,את-קֹול הַ נַעַ רַ ,וי ְִּׁק ָרא מַ ל ְַׁאְך אֱ ִּ
ו ֵַּתבְׁ ךְׁ  .יז ַוי ְִּׁשמַ ע אֱ ִּ
יקי ֶאת-יָדֵּ ְך
קּומי ְׁש ִּאי ֶאת-הַ נַעַ ר ,וְׁ הַ חֲ זִּ ִּ
ִּ
ֹלהים ֶאל-קֹול הַ נַעַ ר בַ אֲ שֶ ר הּוא-שָ ם .יח
ַאלִּ -ת ְׁיר ִּאי ,כִּ י-שָ מַ ע אֱ ִּ
ֹלהים ֶאת-עֵּ ינֶיהָ  ,ו ֵַּת ֶרא בְׁ ֵּאר מָ יִּם; ו ֵַּתלְֶך ו ְַׁתמַ לֵּא ֶאת-הַ חֵּ מֶ ת ,מַ יִּם,
בֹו :כִּ י-לְׁגֹוי גָדֹול ,אֲ ִּשימֶ נּו .יט ַויִּפְׁ ַקח אֱ ִּ
ֹלהים ֶאת-הַ נַעַ רַ ,ויִּגְׁ דָ ל; ַויֵּשֶ ב ,בַ ִּמ ְׁדבָ ר[ ...בראשית כ"א]20 - 14 ,
ו ַַת ְׁש ְׁקֶ ,את-הַ נָעַ ר .כ ַוי ְִּׁהי אֱ ִּ
ג .את בנו בכורו אשר אהב ,את ישמעאל ,הוא משלח מן הבית אל המדבר הגדול...
בפעם הבאה שישכים אבינו אברהם בבקר ,ישא בידו מאכלת.
ד .יצחק לאור

