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פרשת ַוֵיָרא

פרשת ַוֵיָּרא היא פרשת השבוע הרביעית בספר בראשית. היא מתחילה 
בפרק י"ח, פסוק א'  ומסתיימת בפרק כ"ב, פסוק כ"ד. הפרשה עוסקת 

בהמשך תיאור קורות חייו של אברהם אבינו ובן אחיו לוט.
הפרשה מספרת על: ביאת המלאכים ובשורתם לשרה על הולדת בנם, 

השמדת סדום, לוט ובנותיו, גירוש הגר וניסיון אברהם בעקדת יצחק.

עקדת יצחק
בסוף הפרשה מסופר על עקדת יצחק:  ה' מצווה את אברהם להעלות 

את בנו לעולה.  אברהם לוקח את יצחק והולך לארץ המוריה, שם 
מראה לו ה' את המקום שבו יבנה את המזבח. אברהם עוקד את יצחק 

ומניף את המאכלת על בנו, ואז עוצר בעדו מלאך ה' ומורה לו "אל 
תשלח ידך אל הנער... עתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה". אברהם מבחין 

באיל הנאחז בסבך ומעלה אותו לעולה במקום יצחק, וה' מבטיח לו 
שוב שירבה את זרעו  ואת ירושת ארץ ישראל.

רצח רבין
רצח ראש ממשלת ישראל, יצחק רבין, הוא רצח פוליטי שאירע ב-4 

בנובמבר 1995 )י"ב בחשוון ה'תשנ"ו( בכיכר מלכי ישראל בתל אביב.  
הרצח בוצע  על ידי יגאל עמיר בתום עצרת תמיכה בהסכמי אוסלו,  
)סדרת הסכמים בין ישראל לרשות הפלשתינאית שעוררו מחלוקת 

חריפה בישראל(. עמיר התנגד לדרכו המדינית של רבין, ובמיוחד 
לחתימתו על הסכמי אוסלו.

הרצח גרם לזעזוע בישראל. היו לו השלכות מעמיקות על המצב 
הפוליטי והחברתי,  והוא אף תואר כנקודת שבר ביחסים בין ימין 

ושמאל במדינת ישראל.  בעקבות הרצח נקבע 'יום הזיכרון ליצחק 
רבין' החל מדי שנה בתאריך י"ב בחשוון.

דברי ההספד של הנשיא ביל קלינטון, לרוה"מ יצחק רבין ז"ל: 
"השבוע יהודים בכל העולם קוראים את פרשת השבוע שבה 

אלוהים בוחן את אמונתו של אברהם, האב של היהודים והמוסלמים. 
הוא מצווה על אברהם להעלות את בנו קורבן לאלוהים "קח את בנך 

את יחידך אשר אהבת, את יצחק..."
כפי שאנחנו יודעים, בשעה שאברהם, באמונתו לאלוהים, עמד 

להקריב את בנו, אלוהים הציל את יצחק. עכשיו אלוהים בוחן את 
האמונה שלנו בצורה נוראה יותר, מפני שהוא לקח את יצחק שלנו. 

אך הברית של עם ישראל עם אלוהים למען חופש, סובלנות, ביטחון 
ושלום – הברית הזו חייבת להימשך. ברית זו הייתה עבודת חייו 

של ראש הממשלה יצחק רבין. עכשיו אנחנו חייבים להפוך אותה 
למורשת המתמשכת שלנו. רוחו חייבת להמשיך ולחיות בתוכנו".

· מה אתם יודעים על עקדת יצחק?
· מה אתם יודעים על רצח רבין?

· האם אתם מציינים את יום הזיכרון 
ליצחק רבין ז"ל באופן כלשהו בקהילתכם?

רצח רבין היה נקודת מפנה דרמטית בחברה הישראלית. 

· האם זהו אירוע ישראלי, או שהוא רלוונטי לעם 
היהודי כולו? האם הייתה או יש לו השפעה כלשהי 

בקהילתכם?

יום הזיכרון לרצח יצחק רבין, חל בשבוע שבו קוראים 
את פרשת וירא, שבין השאר מביאה את סיפור עקדת 
יצחק. לא מעט כותבים מצאו חיבור בין שני האירועים. 

· מה דעתך, האם החיבור הוא 'מאולץ' או שאכן קיים 
קשר? ואם קיים, מהו? 

· ולולא היו קוראים לשני "הגיבורים" באותו שם, האם 
גם אז היה נמצא קשר רלוונטי?

מיצחק עד יצחק - מה בין עקדת יצחק לרצח יצחק רבין
יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל חל באותו שבוע שבו קוראים על עקדת יצחק בפרשת "וירא"



מתוך "עקידת יצחק רבין" - משמאל ומימין פורסם:
YNET 20.10.10

ח"כ זבולון אורלב  )איש המחנה הדתי לאומי, בעברו יו"ר המפד"ל  - היום "הבית היהודי"(

"בשבת נקרא בבתי הכנסת את פרשת "וירא", מסתיימת בסיפור עקידת יצחק. אנו יודעים את הסוף 

הטוב של הסיפור, לפיו אברהם אבינו עמד במבחן האמונה והאיל נעקד במקומו של יצחק. אבל 

יצחק רבין ז"ל כן נעקד, לא היה איל שייעקד תחתיו. רצח רבין גם לא היה מבחן של אמונה, אלא 

כישלון מוחלט של כפירה בערך ובמצווה הבסיסית של שמירת החיים והאיסור המוחלט לקחת את 

חייו של אדם. הרוצח השפל ביזה את האמור בעשרת הדיברות "לא תרצח".

חומרה יתרה אני מייחס לרצח כיוון שנעשה תוך כדי פשע חמור כלפי יכולת הקיום שלנו כמדינה 

יהודית, המבוססת על שיטת המשטר הדמוקרטי. הרוצח הרים יד על כלל הציבור הישראלי שרואה 

בדמוקרטיה בסיס לקיום המשותף שלנו כעם יהודי במדינה יהודית...

...סבורני כי חלק מהחברה הישראלית החמיץ ואף מחמיץ כיום את הנקודה המרכזית של הלקח 

והמסקנות מהרצח הנורא של ראש הממשלה. אני אישית מרגיש שאינני רצוי בכל האירועים שנועדו 

בנושאים אחרים  בנקודות שציינתי אלא  עוסקים  אינם  אירועים  כיוון שאותם  רבין,  לציין את רצח 

שלעתים שנויים במחלוקת. מן הראוי שיום הזיכרון לרצח רבין יישא אופי ממלכתי, והמסר העיקרי 

שלו יהיה חיזוק המשטר הדמוקרטי, תרבות של מחלוקת וקבלת בר פלוגתא חריף ככל שיהיה...."

· מהו, לדעתך, המסר של עקדת יצחק? ומה צריך להיות המסר
של יום הזיכרון לרצח יצחק רבין? האם יש קשר בין השניים?  

פרשת וירא: מעקדת יצחק לרצח יצחק רבין 

מבוסס על דברים שפרסם ליאור טל* )איש חינוך, פובליציסט ופעיל חברתי ופוליטי(

בהתייחסות לפרשת ׳וירא׳

בפרשת וירא מציג אברהם שני מודלים הפוכים של התייחסות לדבר ה':

בתחילת הפרשה אנו עוסקים בסיפור סדום: לאחר שאלוהים מספר לאברהם שבכוונתו להשמיד 

את העיר נזעק אברהם ואומר: "ַהַאף ִּתְסֶּפה ַצִּדיק ִעם ָרָׁשע? אּוַלי ֵיׁש ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם ְּבתֹוְך ָהִעיר 

ַהַאף ִּתְסֶּפה ְוֹלא ִתָּׂשא ַלָּמקֹום ְלַמַען ֲחִמִּׁשים ַהַּצִּדיִקם ֲאֶׁשר ְּבִקְרָּבּה? ָחִלָלה ְּלָך ֵמֲעׂשֹת ַּכָּדָבר ַהֶּזה 

ְלָהִמית ַצִּדיק ִעם ָרָׁשע ְוָהָיה ַכַּצִּדיק ָּכָרָׁשע, ָחִלָלה ָּלְך! ֲהׁשֵֹפט ָּכל ָהָאֶרץ ֹלא ַיֲעֶׂשה ִמְׁשָּפט?!".

ואילו בסופה, כאשר מצווה אברהם לעקוד את בנו יצחק יחסו שונה לגמרי:

"ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָהֱאֹלִהים ִנָּסה ֶאת ַאְבָרָהם ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַוֹּיאֶמר ִהֵּנִני. ַוֹּיאֶמר 

ַקח ָנא ֶאת ִּבְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת ֶאת ִיְצָחק ְוֶלְך ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ַהֹּמִרָּיה ְוַהֲעֵלהּו ָׁשם ְלֹעָלה ַעל 

ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָך ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר ַוַּיֲחבֹׁש ֶאת ֲחֹמרֹו ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵני ְנָעָריו ִאּתֹו 

ְוֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו ַוְיַבַּקע ֲעֵצי ֹעָלה ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר לֹו ָהֱאֹלִהים".

· מהם שני המודלים בהתייחסותו של אברהם לציווייו של ה'?
· לאיזה מהם קל לך יותר להתחבר?

· על פי החלוקה של טל, באיזה מודל בחר יגאל עמיר, רוצחו של יצחק רבין ז"ל?
· האם מודל מסוים נכון יותר? צודק יותר?

בסיפור סדום אברהם הטיל ספק ואף התמרד, ואילו בעקדת יצחק, ציית ללא 
עוררין.

· מה דעתך על הטלת ספק? האם את/ה אדם/אישה  ספקן/נית? האם הטלת 
ספק היא זכות שמקבלים או חובה שדורשים? האם להטלת הספק יש 

גבולות? / קווים אדומים?

?

?

מיצחק עד יצחק - מה בין עקדת יצחק לרצח יצחק רבין

עקידת יצחק / נעמי שמר 

קח את בנך
את יחידך אשר אהבת

קח את יצחק
והעלהו לעולה 

על אחד ההרים 
במקום אשר אומר אליך 

והעלהו לעולה 
על אחד ההרים בארץ מוריה

ומכל ההרים שבארץ ההיא,
תעלה צעקה גדולה: 

הנה האש והנה העצים 
והנהו השה לעולה

ריבונו של עולם המלא רחמים 
אל הנער ידך אל תשלח 

אל הנער ידך אל תשלח - 

גם אם שבע נחיה ונזקין 
לא נשכח כי הונף הסכין 

לא נשכח את בנך 
את יחידך אשר אהבנו 

לא נשכח את יצחק

?
· מה הרגשת בעת קריאת  השיר?

· איזו שורה אהבת במיוחד? מה 
היית בוחר/ת ככותרת לשיר 

מתוך מילותיו?
איזה יצחק הוא נושא השיר?  ·
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עמוס בן גרשום, לע״מ צביקה ישראלי, לע״מצביקה ישראלי, לע״מ

על הרקע לשיר עקדת יצחק קרא/י:
https://web.nli.org.il
https://degania.org.il
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