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אבינו הםלאבר תודה נאמר  
התקופות בכל ולעולים  

ארץ לנו יש מסירותם שבזכות  
שכזאת טובה  

 בס"ד

 מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת "לך לך" 

 .העולים ארצה הגיעו ישראל מדינת שקמה לפני עוד

 .ביצות ומלאת שוממה שהייתה הארץ את להפריח כדי לכאן באו תבל ארצות מכל

 מסירות בזכות. שאהבו הארץ למען  נפשם את ומסרו וכבוד עושר, נוחים חיים  עזבו חלקם

 .חתפור מדינה היום לנו יש נפשם

 .אבינו אברהם - הראשון העולה עם נפגשים אנחנו השבוע בפרשת

 :הפסוקים את קראו

ֹּאֶמר  "   ְוֶאֶעְשָך ,ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ַאְרֶאךָ   ֶאל  ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך-ַאְבָרם, ֶלך  ֶאל 'הַוי

 ". ְבָרָכה   ְלגֹוי ָגדֹול, ַוֲאָבֶרְכָך, ַוֲאַגְדָלה ְשֶמָך; ֶוְהֵיה

 '?ה  ציווי  את לקיים כדי  להיפרד אבינו אברהם צריך ממה  •

 .זו דהישבפר הקושי את תארו •

 :י" רש בפירוש היעזרו? מדוע ? להגיע  עליו להיכן לאברהם מגלה ה" הקב האם •

 . בורי וד בוריד  כל  על שכר לו תולת , בעיניו לחבבה כדי, מיד הארץ לו להיג לא:  אראך אשר הארץ לא

 .השנייה את ובאדום הראשונה הסיבה את בכחול סמנו. סיבות שתי מביא י" רש

 .שייך הוא סיבהו לאיז הסבר כל יד על כתבו •

   ___________ . הארץ  עם למפגש ולצפות להסתקרן לאברהם לגרום רצה' ה

 לו לתת ידכ, נודעת לא ארץ בשביל הכול לעזוב ממנו ביקש, אברהם את ניסה' ה

 ___________ שכר

 ____________ ?מברכו הוא ובמה לאברהם' ה מבטיח מה •

 .לדורות הבטחה . 2

 ה':מ הבטחה ומקבל הארץ אל מגיע אברהם

ֹּאֶמר  ֶאל ה'ַוֵיָרא " ֹּאת; ַוִיֶבן ָשם ִמְזֵבחַ   ְלַזְרֲעָך ֶאֵתן ֶאת ַאְבָרם, ַוי  " ַהִנְרֶאה ֵאָליו  'הלַ   ָהָאֶרץ ַהז

? כך על אברהם מודה  כיצד? ההבטחה מה  •

 _________________ 

 ?  אברהם מודה עוד מה על •

 ועל הזרע בשורת על:  מזבח שם ויבן: י" רש בדברי היעזרו

  ישראל ארץ  בשורת

 

 דרכנו  קלה לא. 3

 :הראשון העולה נתקל קושי באיזה וכתבו הפסוק את ראוק



 !זה על תחשבו

 מהו! לבנים סימן אבות מעשה

 הראשון העולה בין הדמיון

 ?המדינה הקמת שלפני לעולים
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 ". ָכֵבד ָהָרָעב ָבָאֶרץ  ָבָאֶרץ; ַוֵיֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה ָלגּור ָשם, ִכי ַוְיִהי ָרָעב"

 :י" רש בדברי  היעזרו? זה קושי אברהם על' ה מביא למה

  ועכשיו, כנען  ארץ אל   ללכת לו שאמר ה"הקב של דבריו  אחר יהרהר  אם  לנסותו, לבדה  ארץ באותה:  בארץ  עבר

 .ממנה לצאת משיאו

 

 :השלימו

  יש בה רק. ולזרעי לי' ה נתן____  ארץ איזו: חושב היה הוא בניסיון עומד היה לא אברהם ו" ח אילו

.  לו נתן' שה__ __ האמין הוא. כך חשב לא אברהם אבל. יבול בה ואין _____  בה אין . ורעב מחסור

 .הטובה____ ה את לקבל וזכה  שבו____ ה את הגדיל ,בניסיון עמד הוא

_____.   לא הם אך. ומחלות מגפות ורעב____  בארץ מצאו התקופות בכל ארצה שבאו____ ה גם

  וזכו  בניסיון עמדו  אבינו____  כמו. ושדות כרמים  נטעו____ ה את ייבשו וזרעו חרשו רב בעמל

 .הטובה הארץ את___ ל

 ם.אברה/  התייאשו/    עולים/   ארץ/  גשם/  בטוב/   ביצות / מחסור/  מקוללת/  אמונה/  קבל: תרמילון

 

 :"לך-לך"  פרשת  –  תורה  דבר

 העלייה מפעל. מכן ולאחר הקמתה  טרם לארץ שהגיעו עולים ידי-על נבנתה ישראל מדינת

 מהמאפיינים אחד  והוא, התרבויות ורבת המגוונת הישראלית החברה לבניית הוביל

 . ישראל מדינת ואת ישראל  עם את המייחדים

 מסירות בזכות. שאהבו הארץ למען נפשם  את ומסרו וכבוד עושר, נוחים חיים עזבו העולים

 .תפורח מדינה היום לנו יש נפשם

 ארצו את שעוזב, אבינו אברהם - הראשון העולה עם נפגשים אנחנו השבוע בפרשת

 ,טובה ארץ אל אותו שיוביל' בה ובוטח סומך הוא. נודעת לא ארץ  אל אביו בית ואת ומולדתו

 לא אבינו אברהם. שוממה והארץ יורד לא הגשם. רעב בארץ שיש מתברר בבואו אולם

 כך אברהם וכמו. הארץ בטוב לראות וזוכה אמונתו את מחזק  הוא'. ה דברי אחר מהרהר

 מוותרים לא הם. ביצות ומלאת שוממה  ארץ ומפריחים השונות מהגלויות ארצה מגיעים, בניו

 טובה נכיר היפה בארץ שנתבונן פעם בכל. מאוד טובה ארץ לנו יש ובזכותם מתייאשים ולא

 .הגיבורים  לעולים


