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דף נלווה לגננת
"מה שלומדים, ומה שמתפללים, ומה שעוסקים בישובו של עולם, בין בדברים המוכרחים לאדם ולבריות לקיומם 
המצומצם, בין בדברים העשויים להרחיב דעתו של אדם ולשפר את חייו, הכל עולה לאגודה אחת, לחטיבה 

אחת, להשלים את התיקון הכללי של העולם כולו..." )אורות הקודש ג, קב(

שלום, ותודה רבה על השתתפותך במיזם יום הרב קוק - ויישומו אצלך בגן! 
יום הרב קוק, י"ט במרחשוון, מתקיים במוסדות החמ"ד זו השנה השנייה, והפעם בסימן יש לך כנפי רוח – ערכו 

של הפרט במדינה. 
השנה עדיין בתחילתה, עוד מעט הילדים ייפגשו עם הנושא השנתי – 70 שנה לישראל, אבל... מה ילד בגן אמור 
לעשות מול שבעים שנות מדינה שנופלות עליו פתאום? איך הוא קשור לכל המדינה הגדולה הזאת, ואיך היא 

קשורה לעולם שלו? לשם כך בא לעזרתנו הראי"ה קוק. 

הסיפור אברהם הקטן יוצא למסע הוא סיפור על הרב קוק עצמו, כשהיה ילד. מלבד האהבה הגדולה של הרב 
קוק לארץ ישראל והרצון לבניינה, הסיפור מביע גם את אמונו של הרב קוק להצליח במשימה. כבר בגיל קטן 
הוא ניסה לעלות ארצה, וגם כשלא הצליח – פעל ככל יכולתו עד שעלה כמבוגר לארץ ישראל. הסיפור מלמד 
הן על אהבה גדולה לארץ וציפייה לגאולה, והן על היכולת של כל ילד וילדה לשאוף שאיפות גדולות – ובעתיד 

גם לממש אותן.

מאחורי כל דף בסיפור נמצא איור, שאותו יראו הילדים תוך כדי הסיפור. לכל דף מצורפות גם שאלות מנחות, 
שניתן להשתמש בהן תוך כדי הסיפור. 

הצעות לפעילות בגן בעקבות הסיפורים:
 - סבב שבו כל ילד מספר מה הוא רוצה לעשות בשביל המדינה כשיהיה גדול, ומה הוא יכול לעשות בשבילה 

   כבר עכשיו.
 - יצירת 'כנפיים' )מנייר, קרטון וכדומה( שעליהן ייכתב החלום האישי של כל אחד, שאותו הוא רוצה להגשים 

   בעזרת כוחותיו.
- בניית מפה של ארץ ישראל מקוביות )בצירוף המסר – כל אחד יכול "לבנות" את המדינה...(

- ציור חופשי על פי הסיפור.
- הצגה בעקבות הסיפור. 

דע את עצמך, ואת עולמך, דע את הגיוני הלב שלך, ושל כל הוגה וחושב. מצא את מקור החיים שבקרבך, 
ושממעל לך, שמסביבך... עלה למעלה עלה, כי כח עז לך, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. אל תכחש בם, 

 פן יכחשו לך; דרש אותם, וימצאו לך מיד. 
                 )אורות הקודש א, סד(

העמותה לקידו� החינו� הממלכתי דתי בישראל (ע"ר)
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"בן אדם, עלה למעלה עלה.

ָנִפי רּוַח,  ַח ַעז ָלְך ֵיׁש ָלְך ְכּ י ֹכּ ִכּ

יִרים. ִרים ַאִבּ ָנִפי ְנָשׁ ְכּ

ן יכחשו ְלָך. ם ֶפּ ַאל תכחש ָבּ

ּדרוׁש אֹוָתם – ויימצאו לך מיד".

העמותה לקידו� החינו� הממלכתי דתי בישראל (ע"ר)
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א. ֵהיָכן ַהֶּיֶלד?

ַהְּתִריִסים  ַּבֲאֵפָלה.  ְׁשקּוִעים  ָהֲעָיָרה  ְרחֹובֹות  ְּכָבר.  ֶזה  ָׁשְקָעה  ַהֶּׁשֶמׁש 
ְסגּוִרים. ַרק אֹור ְמַעט ִמְתַּגֵּנב ִמֵּבין ַהְּסָדִקים ּוֵמִאיר ֶאת ָהֲאֵפָלה.

ַאְך ִהֵּנה ָּגַבר ָהאֹור ְּבַאַחת ַהִּסְמָטאֹות. ְּבַאַחד ַהָּבִּתים ִנְפָּתח ַחּלֹון. ּוַבַחּלֹון 
ְּפֵני ִאָּׁשה. ִהיא מֹוִציָאה רֹאָׁשּה ִמן ַהַחּלֹון ְלתֹוְך ַהִּסְמָטה.

"ֵאיֹפה ַהֶּיֶלד?"
ֹלא. ִאיׁש ֵאינֹו ִנְרֶאה ַּבִּסְמָטה.

ַּגם ַּבַּבִית ִמּמּול ִנְפָּתח ַחּלֹון. ַּגם ּבֹו ִנְרֶאה רֹאָׁשּה ֶׁשל ִאָּׁשה:
"ֵאיֹפה ַהֶּיֶלד? ַהָּׁשָעה ְמֻאֶחֶרת ְוהּוא ֹלא ָׁשב ֲעַדִין ִמן ַה'ֶחֶדר'!" ַחּלֹון ַאַחר 
ָראֵׁשי  ִנְרִאים  ַהַחּלֹונֹות  ְּבָכל  ַעְכָׁשו.  ֻּכָּלּה מּוֶאֶרת  ַהִּסְמָטה  ִנְפַּתח.  ַחּלֹון 

ִאָּמהֹות ַהְּמַחּכֹות ְלַיְלֵדיֶהן.
ַמּדּוַע ֹלא ָׁשבּו ַהְּיָלִדים ַהַּבְיָתה?

שאלות מנחות:
למי דאגו האימהות? מדוע? «

אם הילדים עדיין לא חזרו מה'חדר' – היכן הם יכולים להיות? «

הסברים לילדים במקרה הצורך:
'חדר' – מעין בית ספר שבו ילדים לומדים תורה.

ב. ַמּדּוַע ֹלא ָׁשבּו ַהַּבְיָתה?

ְּדָלתֹות ַּבָּבִּתים ִנְפָּתחֹות. ִאָּמהֹות ֲעטּופֹות ִמְטָּפחֹות יֹוְצאֹות ֶאל ַהִּסְמָטה.
"ַיֲעקֹב ֶׁשִּלי עֹוד ֹלא ָחַזר ִמן ַה'ֶחֶדר'."

"ַּגם מֶֹׁשה ֶׁשִּלי עֹוד ֹלא ָּבא. הֹוֶלֶכת ֲאִני ִלְראֹות ָמה ָהָיה לֹו."
"ַּגם ַאְבָרָהם־ִיְצָחק ֶׁשִּלי ּבֹוֵׁשׁש ָלבֹוא."

"ִאם ַאְבָרָהם־ִיְצָחק ֶׁשָּלְך ּבֹוֵׁשׁש ָלבֹוא, ֵאין ֶּפֶלא ַּבָּדָבר, ְּבַוַּדאי יֹוֵׁשב הּוא 
ְולֹוֵמד. ֵהן ָידּוַע ַלּכֹל, ִּכי ַׁשְקָדן ָּגדֹול הּוא."

אֹור ֶׁשל ִׂשְמָחה ִנְדַלק ְּבֵעיֵני ִאּמֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם־ִיְצָחק. ָאֵכן ַאְׁשֶריָה, ָמה 
טֹוב ֶחְלָקּה, ֵּבַרְך אֹוָתּה ֱאֹלִקים ְּבֵבן ַמְתִמיד. ַאף ַעל ִּפי ֵכן ּדֹוֶאֶגת ִהיא, 

ַהָּׁשָעה ְמֻאֶחֶרת ְוַהֶּיֶלד ֵאיֶנּנּו.

שאלות מנחות:
מדוע שמחה אמא של אברהם-יצחק?  «

 כיצד הפך אברהם-יצחק ל'מתמיד'? )מומלץ, במידת האפשר, לכוון את  «
הילדים לכך שאברהם-יצחק בחר להתאמץ ולממש את הכישרון שלו(  

הסברים במקרה הצורך:
ומשקיע  ללמוד  שאוהב  וחרוץ,  חכם  לתלמיד  כינויים  הם  ו'שקדן'  'מתמיד' 

בלימודו. 
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העמותה לקידו� החינו� הממלכתי דתי בישראל (ע"ר) אברהם הקטן יוצא למסע
ַמֲעֶׂשה ַּבָּקָטן ַאְבָרָהם-ִיְצָחק ֶׁשָּיָצא ָלֶלֶכת ְלֶאֶרץ ֶמְרָחק
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ג. ֵאֶצל ר' ַנְפָּתִלי ַהְּמַלֵּמד

ֲחבּוָרה ֶׁשל ִאָּמהֹות ֶנֱאֶסֶפת ַעָּתה ָּבְרחֹוב. ֻּכָּלן ּדֹוֲאגֹות ְלַיְלֵדיֶהן. ֵהן ָׂשמֹות ְּפֵניֶהן 
ֶאל "ַחְדרֹו" ֶׁשל ַרִּבי ַנְפָּתִלי ַהְּמַלֵּמד.

ַרִּבי ַנְפָּתִלי ַהְּמַלֵּמד ּפֹוֵתַח ֶאת ַהֶּדֶלת. הּוא ַמִּביט ַעל ֲחבּוַרת ָהִאָּמהֹות ָהעֹוְמדֹות 
ְלַיד ַהֶּפַתח ּוִמְתַּפֵּלא:

"ָמה ָקָרה?"
"ֵהיָכן ַהְּיָלִדים?"

"ַהְּיָלִדים ֹלא ָׁשבּו ַהַּבְיָתה."
"ֹלא ָׁשבּו ַהַּבְיָתה?"

ִנְבָהל ַרִּבי ַנְפָּתִלי.
"ַהֹּלא ִּכְׁשָעַתִים ָעְברּו ֵמָאז ְׁשַלְחִּתים ְלַדְרָּכם."

ָהִאָּמהֹות ַמִּביטֹות זֹו ָּבזֹו... ְׁשָעַתִים?

שאלות מנחות:
 נסו לנחש: אם הילדים יצאו מה'חדר' לפני שעתיים ולא הגיעו הביתה –  «

היכן הם יכולים להיות?  

ד. ַאְבָרָהם-ִיְצַחק - ְלָאן?

"ָאֵכן, ֹלא ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹום ָהיּו ַהְּיָלִדים ַהּיֹום," ִנְזָּכר ַעָּתה ַרִּבי ַנְפָּתִלי ַהְּמַלֵּמד.
"ֹלא ִהְׁשּתֹוְבבּו ְוֹלא ִהְתקֹוְטטּו ְוָכל ַהּיֹום ָהיּו ִמְתַלֲחִׁשים ּוִמְסּתֹוְדִדים ֶזה ִעם ֶזה. 

ֵּכן, ֵּכן... ֲאִפּלּו ַאְבָרָהם־ִיְצָחק, ַהַּמְתִמיד ֶׁשִּלי, ַּדְעּתֹו ָהְיָתה ְנתּוָנה ְלִעְנָין ַאֵחר.
ַהֻחָּמׁש ָהָיה ָּפתּוַח ְלָפָניו, ַאְך ֵעיָניו ָהיּו נֹוְצצֹות ְוחֹוְלמֹות ַעל עֹוָלם ַאֵחר..."

"הֹו, ֵּכן... ַאְבָרָהם-ִיְצָחק..."
ִנְזֶּכֶרת ַּגם ְּדבֹוָרה, ֵאֶׁשת ַרִּבי ַנְפָּתִלי.

"ָׁשַמְעִּתי אֹותֹו אֹוֵמר ַלְּיָלִדים ִּבְׁשַעת ָהֲארּוָחה: ֹלא ֹנאַכל ַהּיֹום, ְיָלִדים, ֶאת ַהֵּציָדה 
ִנְׁשמֹר ַלֶּדֶרְך..."

"ַלֶּדֶרְך? ֵאיזֹו ֶּדֶרְך?"
ָּתְמהּו ָהִאָּמהֹות.

ֵאֶׁשת  ַּתְרִמיֵליֶהם," הֹוִסיָפה  ֵציָדָתם ִמּתֹוְך  ֶאת  ַהְּיָלִדים  "ּוֶבֱאֶמת ֹלא הֹוִציאּו 
ַהְּיָלִדים  ָהיּו  ָלֲאִכיָלה  ַהְּקצּוָבה  ָׁשָעה  אֹוָתּה  ָּכל  "ּוְבֶמֶׁשְך  ְלַסֵּפר,  ַהְּמַלֵּמד 

ִמְצטֹוְפִפים ִמָּסִביב ְלַאְבָרָהם-ִיְצָחק ַהַּמְתִמיד ּוִמְתַלֲחִׁשים."
"ָמה ַנֲעֶׂשה? ֵאיֹפה ְנַחֵּפׂש ֶאת ַהְּיָלִדים?"

ָּתְמהּו ָהִאָּמהֹות זֹו ֶאל זֹו.
"ֵהן ַלְיָלה ַעָּתה ְוַסָּכָנה ַּבְּדָרִכים..."

ָהִאָּמהֹות  ַאַחת  ָאְמָרה  ַאֲחָריו,"  ֻּכָּלם  ֶאת  ֶׁשהֹוִליְך  ֶזה  הּוא  "ַאְבָרָהם-ִיְצָחק 
ְּבִמְקָצת ַּתְרעֶֹמת.

"ִאם ַאְבָרָהם-ִיְצָחק הּוא ַהַּמְנִהיג אֹוָתם, ְּבַוַּדאי ֹלא ְּבֶדֶרְך ָרָעה ֵהם הֹוְלִכים", 
ָאַמר ַהְּמַלֵּמד. "ַהְלַואי ְוִיְרּבּו ְּכמֹותֹו ְּבִיְׂשָרֵאל!"

שאלות מנחות:
 נסו לנחש: את מה אברהם יצחק אהב כל-כך, ומה היה חשוב לו כל-כך,  «

עד שהוא היה מרוכז בו יותר מאשר בלימוד?  

על  « לסמוך  אפשר  בראש,  הולך  אברהם-יצחק  שאם  המלמד  ידע   כיצד 
הילדים שהלכו בדרך טובה? )כדאי לכוון את הילדים למשמעות הביטויים    
למד  רק  לא  הקטן  שאברהם-יצחק  ולעובדה  כולם',  את  'הוליך  'מנהיג',    

בעצמו אלא גרם לאנשים אחרים לעשות מעשים טובים.(   
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ה. ַאל ִּתְדֲאגּו

ָעְמדּו ָהִאָּמהֹות ְנבֹוכֹות ְוֹלא ָיְדעּו ְלָאן ִיְפנּו... ְוִהֵּנה קֹול ַרַעׁש ַּגְלַּגִּלים ִמְתַּגְלְּגִלים 
ַעל ִמְרֶצֶפת ָהְרחֹוב. ֱאִליֶעֶזר ָהֶעְגלֹון ָּבא ִמן ַהֶּדֶרְך.

"ִאָּמהֹות ֶׁשל ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל," ָקָרא ֲאֵליֶהן ֱאִליֶעֶזר ָהֶעְגלֹון ֵמָרחֹוק, "ֵאיֹפה ַרֲחֵמי 
ֵאם ֶׁשָּלֶכן? ְׁשַלְחֶּתן ַיְלֵדיֶכן ְלתֹוְך ַהַּלְיָלה! ִהֵּנה ֵהם ּתֹוִעים ַּבֶּדֶרְך!"

"ָמה? ֵהיָכן ֵהם? ָלָּמה ֹלא ֵהַׁשְבָּת אֹוָתם ַהַּבְיָתה?" ָקְראּו ָהִאָּמהֹות ְוָסְבבּו ֶאת 
ֶעְגָלתֹו ֶׁשל ֱאִליֶעֶזר.

ָמה  ְוִהֵּנה,  ַּבֶּדֶרְך,  ֲאִני  נֹוֵסַע  ָלׁשּוב?  רֹוִצים  ְּכֶׁשֵאיָנם  אֹוָתם  ָאִׁשיב  ֶזה  "ְוֵאיָכה 
רֹואֹות ֵעיַני? ֲעַדת ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן, הֹוְלִכים ָלֶהם ְּברֹאׁש ָזקּוף. ָּכל ֶאָחד 
ָמה  ַהָּקָטן...  ַהַּמְתִמיד  ְוֶזה  ָקִדיָמה.  ְנׂשּואֹות  ְוֵעיָניו  ִׁשְכמֹו  ַעל  ַּתְרִמילֹו  ֵמֶהם 
ְּכמֶֹׁשה  ְּבָידֹו,  ּוַמֶּטה  ִׁשְכמֹו  ַעל  ַּתְרִמילֹו  ְּברֹאָׁשם,  צֹוֵעד  ַאְבָרָהם־ִיְצָחק  ְׁשמֹו... 

ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום.
רֹוֶאה ֲאִני ִּכי ֹלא ֲאַנֵּצַח ְּבִדּבּוִרים ַּתְלִמיד ָחָכם ֶׁשְּכמֹותֹו ַוֲאִני אֹוֵמר ָלֶהם, ַלְּיָלִדים:
ּבֹואּו, ְיָלִדים, ִהֵּנה ֲאִני ַמְרִּכיב ֶאְתֶכם ַעל ֶעְגָלִתי ָּכָרִגיל, ַאף ְּכֶׁשֵאיִני ַמְזִמין אֹוָתם, 
ַאְרִּכיב אֹוָתם. ְואּוָלם ַהּיֹום ֹלא  ִּכי  ְלָפַני  ְּבֶעְגָלִתי אֹו ִמְתַחְּנִנים  ִנְתִלים  ֲהֵריֶהם 

ָׂשמּו ִלָּבם ִלְדָבַרי. ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֵהם הֹוְלִכים... ָמה ֹּתאְמרּו ֲעֵליֶהם?
ָּדַפְקִּתי ְּבסּוַסי ּוִמַהְרִּתי ְלהֹוִדיַע ֶאְתֶכם ָּדָבר.

אֹוֵמר ֲאִני לֹו: ַאְבָרָהם־ִיְצַחק ְלָאן ֵּתְלכּו?
ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל! אֹוֵמר הּוא ִלי, ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוֵאינֹו ּפֹוֵסק ֵמִהּלּוכֹו ַאף ֶרַגע.

ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל? אֹוֵמר ֲאִני, ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבָׁשָעה ָּכזֹו, ַּבַּלְיָלה?
ַּגם ֲאבֹוֵתינּו ָיְצאּו ִמִּמְצַרִים ַּבַּלְיָלה, אֹוֵמר הּוא ִלי.

שאלות מנחות:
למה הלכו הילדים לארץ ישראל? «

האם ילדים יכולים ללכת לבד מארץ רחוקה לארץ ישראל? «

הסברים במקרה הצורך:
עגלה – באותה תקופה עדיין לא היו כלי רכב, ואנשים נסעו בעגלות רתומות 

לסוסים, שאותן הובילו עגלונים.

ו. ַלֶּדֶרְך!

ִטְּפסּו ָהִאָּמהֹות ְוָיְׁשבּו ָּבֲעָגָלה, ְוַרִּבי ַנְפָּתִלי ַהְּמַלֵּמד ָיַׁשב ַעל ַיד ָהֶעְגלֹון.
ְיַמֲהרּו ָלרּוץ.  ַהְּיָלִדים!" ּדֹוֵפק ֱאִליֶעֶזר ָהֶעְגלֹון ְּבסּוָסיו ְלַמַען  "ַלֶּדֶרְך! ְלַהִּׂשיג ֶאת 

ֶּדֶרְך ֲאֻרָּכה ָעְברּו ַהְּיָלִדים. נֹוֲעצֹות ָהִאָּמהֹות ַמְּבֵטיֶהן ָּבֲאֵפָלה.
"ִהֵּנה ֵהם! ִהֵּנה ֵהם!"

קֹוְראֹות ָהִאָּמהֹות זֹו ֶאל זֹו.
אֹור ָּפָנֵסי ָהֲעָגָלה ֵמִאיר ֵעץ ֲעֵבה ֶּגַזע ְּבַצד ַהֶּדֶרְך ּוִמַּתְחָּתיו ְיֵׁשִנים ְצפּוִפים ַהְּיָלִדים. 
ַקר ָלֶהם ַלִּמְסֵּכִנים ַהְּקַטִּנים... ַרק ֶאָחד ֵמֶהם עֹוֵמד, ַמֵּטהּו ְּבָידֹו... ַאְבָרָהם-ִיְצָחק 

הּוא ֶזה!
ָהֲעָגָלה ֶנֱעֶצֶרת. "מֶֹׁשה!..." "ַיֲעקֹב!..." "ַחִּיים!..." "ְראּוֵבן!..."

שאלות מנחות:
האם הילדים הצליחו להגיע לארץ ישראל? למה? «

)מומלץ  « לעמוד?  המשיך  אברהם-יצחק  ולמה  נעצרו,  הילדים  כל   למה 
לכוון את הילדים לאמון של אברהם יצחק בכוחות שלו – כך הוא הצליח    

ללכת בלי פחד ובלי להתעייף(  
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ז. ּתֹוָרה ְוֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ַהְּיָלִדים ִנְנָעִרים ִמְּׁשָנָתם ְּבֶבָהָלה. ֵהם ִמְסַּתְּכִלים ְּבִתָּמהֹון ָּבִאָּמהֹות, ַהְּכפּופֹות 
ֲעֵליֶהם.

"ַאְבָרָהם-ִיְצָחק, ָמה ָעִׂשיָת, ְּבִני? ְלָאן ֶזה ָהַלְכָּת?"
"ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִאָּמא, ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש. ֲהֹלא ּכֵֹהן ֲאִני."

"ְּכֶׁשָּיבֹוא ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ַנֲעֶלה ֻּכָּלנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְּבִני."
"ְוַאְּת, ִאָּמא, ֹלא ָּכְך נֹוֶהֶגת? ְּכֶׁשָּבא אֹוֵרַח ָחׁשּוב ְלֵביֵתנּו, ַהִאם ֵאין ַאְּת ַמְתִקיָנה ֶאת 
ַהַּבִית ִלְכבֹודֹו? ּוְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְּכֶׁשָּיבֹוא ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָמה ִיְמָצא ָׁשם? ֶאֶרץ ׁשֹוֵמָמה 

ַוֲחֵרָבה. הֹוְלִכים ָאנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּתְהֶיה מּוָכָנה ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵני ַהָּמִׁשיַח."
"טֹוב ַהָּדָבר, ְּבִני," ָאַמר ַרִּבי ַנְפָּתִלי ַהְּמַלֵּמד, "ַאְך ְּכֶׁשֵּיֵׁשב ִעָּמֶכם ַהֶּמֶלְך ַהָּמִׁשיַח 
ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה... ֵאיְך ְּתַדְּברּו ִעּמֹו, ִעם  ְלַדֵּבר ִעָּמֶכם  ִויַבֵּקׁש  ִלְוָיָתן  ִלְסעּוָדה ֶׁשל 

ַהֶּמֶלְך ַהָּמִׁשיַח, ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה?"
הֹוִריד ַאְבָרָהם-ִיְצָחק רֹאׁשֹו ִּבְמבּוָכה. ִּדְבֵרי ַרִּבי ַנְפָּתִלי ִנְכְנסּו ֶאל ִלּבֹו.

"ָצַדְקָּת, ַרִּבי, ּתֹוָרה ֹלא ָלַמְדנּו ֲעַדִין..."

שאלות מנחות:
 למה אברהם יצחק החליט לעלות בעצמו לארץ ישראל, ולא לחכות ליום  «

שבו יבוא המשיח וייבנה בית המקדש?  

כיצד הצליח המלמד לשכנע את אברהם יצחק שלא לעלות לארץ ישראל? «

הסברים במקרה הצורך:
באותה תקופה עדיין לא קמה מדינת ישראל, ורק מעט יהודים היו בארץ 

ישראל. רוב ארץ ישראל הייתה שוממה. 

ח. ַהַהְבָטָחה

ַעְצבּות ָיְרָדה ַעל ָּפָניו.
"ֲאָבל..." ָאַמר ַאְבָרָהם־ִיְצָחק ְוֵהִרים ֶאת ֵעיָניו ֶאל ְּפֵני ִאּמֹו, "ְּכֶׁשֶאְגַּדל ְואֹוִסיף ַּדַעת 

ּתֹוָרה ֶאֱעֶלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל."
"ַּתֲעֶלה, ְּבִני, ִאם ִיְרֶצה ַהֵּׁשם, ֵּכן ְיִהי ָרצֹון!

ְוָכְך ָּדחּו ַאְבָרָהם־ִיְצָחק ַהָּקָטן ַוֲחֵבָריו ֶאת ֲעִלָּיָתם ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְלִפי ָׁשָעה.

ְוָאֵכן, ִקֵּים ַאְבָרָהם־ִיְצָחק ֶאת ְּדָבָריו. הּוא ָלַמד ְוהֹוִסיף ַּדַעת ַעד ִּכי ָּגַדל ַּבּתֹוָרה 
ִיְׂשָרֵאל,  ְוָהָיה ָּבּה ְלַרב ָּגדֹול, ְלרֹאׁש ָהַרָּבִנים ְּבֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ְמֹאד. ָאז ָעָלה ְלֶאֶרץ 

ֲהֹלא הּוא ַרֵּבנּו ַאְבָרָהם־ִיְצָחק ַהּכֵֹהן קּוק, ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה.

שאלות מנחות:
האם כשאברהם יצחק חזר הביתה, הוא ויתר על המסע לארץ ישראל?  «

האם אברהם יצחק הצליח בסוף להגשים את רצונו, לעלות לארץ ישראל? «
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