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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 –  70שנה 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 בשבילהכבר עכשיו.
 יצירת 'כנפיים' (מנייר ,קרטון וכדומה) שעליהן ייכתב החלום האישי של כל אחד ,שאותו הוא רוצה להגשיםבעזרת 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)
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"בן אדם ,עלה למעלה עלה.
רּוח,
ִּכי ּ ֹכ ַח ַעז ָלְך יֵ ׁש ָלְך ְּכנָ ִפי ַ
ירים.
ַאב ִ
ְּכנָ ִפי נְ ׁ ָש ִרים ִּ
ַאל תכחש ָּבם ֶּפן יכחשו ְלָך.
אֹותם – ויימצאו לך מיד".
ָ
ּדרוׁש
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העמותה לקידומ החינוכ הממלכתי דתי בישראל )ע"ר(

ַמ ֲע ֶׂשה ַּב ָּק ָטן ַא ְב ָר ָהם-יִ ְצ ָחק ֶׁשּיָ ָצא ָל ֶל ֶכת ְל ֶא ֶרץ ֶמ ְר ָחק

יכן ַהּיֶ ֶלד?
אֵ .ה ָ

ּדּוע ֹלא ָׁשבּו ַה ַּביְ ָתה?
בַ .מ ַ

יסים
קּועים ַּב ֲא ֵפלָ הַ .ה ְּת ִר ִ
ַה ֶּׁש ֶמׁש ָׁש ְק ָעה זֶ ה ְּכ ָברְ .רחֹובֹות ָה ֲעיָ ָרה ְׁש ִ
ּומ ִאיר ֶאת ָה ֲא ֵפלָ ה.
גּוריםַ .רק אֹור ְמ ַעט ִמ ְת ַּגּנֵ ב ִמ ֵּבין ַה ְּס ָד ִקים ֵ
ְס ִ
ּוב ַחּלֹון
ַאְך ִהּנֵ ה ָּג ַבר ָהאֹור ְּב ַא ַחת ַה ִּס ְמ ָטאֹותְּ .ב ַא ַחד ַה ָּב ִּתים נִ ְפ ָּתח ַחּלֹוןַ .
ֹאׁשּה ִמן ַה ַחּלֹון לְ תֹוְך ַה ִּס ְמ ָטה.
יאה ר ָ
מֹוצ ָ
ְּפנֵ י ִא ָּׁשהִ .היא ִ
"איפֹה ַהּיֶ לֶ ד?"
ֵ
ֹלאִ .איׁש ֵאינֹו נִ ְר ֶאה ַּב ִּס ְמ ָטה.
ֹאׁשּה ֶׁשל ִא ָּׁשה:
ַּגם ַּב ַּביִ ת ִמּמּול נִ ְפ ָּתח ַחּלֹוןַּ .גם ּבֹו נִ ְר ֶאה ר ָ
"איפֹה ַהּיֶ לֶ ד? ַה ָּׁש ָעה ְמ ֻא ֶח ֶרת וְ הּוא ֹלא ָׁשב ֲע ַדיִ ן ִמן ַה ֶ'ח ֶדר'!" ַחּלֹון ַא ַחר
ֵ
אׁשי
מּוא ֶרת ַע ְכ ָׁשוְּ .ב ָכל ַה ַחּלֹונֹות נִ ְר ִאים ָר ֵ
ֶ
ַחּלֹון נִ ְפ ַּתחַ .ה ִּס ְמ ָטה ֻּכּלָ ּה
יהן.
ִא ָּמהֹות ַה ְּמ ַחּכֹות לְ יַ לְ ֵד ֶ
ּדּוע ֹלא ָׁשבּו ַהּיְ לָ ִדים ַה ַּביְ ָתה?
ַמ ַ

יֹוצאֹות ֶאל ַה ִּס ְמ ָטה.
ְּדלָ תֹות ַּב ָּב ִּתים נִ ְפ ָּתחֹותִ .א ָּמהֹות ֲעטּופֹות ִמ ְט ָּפחֹות ְ
"יַ ֲעקֹב ֶׁשּלִ י עֹוד ֹלא ָחזַ ר ִמן ַה ֶ'ח ֶדר'".
"ּגם מ ֶֹׁשה ֶׁשּלִ י עֹוד ֹלא ָּבא .הֹולֶ ֶכת ֲאנִ י לִ ְראֹות ָמה ָהיָ ה לֹו".
ַ
ּבֹוׁשׁש לָ בֹוא".
"ּגם ַא ְב ָר ָהם־יִ ְצ ָחק ֶׁשּלִ י ֵ
ַ
יֹוׁשב הּוא
ּבֹוׁשׁש לָ בֹואֵ ,אין ֶּפלֶ א ַּב ָּד ָברְּ ,בוַ ַּדאי ֵ
"אם ַא ְב ָר ָהם־יִ ְצ ָחק ֶׁשּלָ ְך ֵ
ִ
דּוע לַ ּכֹלִּ ,כי ַׁש ְק ָדן ָּגדֹול הּוא".
לֹומדֵ .הן יָ ַ
וְ ֵ
יהָ ,מה
אֹור ֶׁשל ִׂש ְמ ָחה נִ ְדלַ ק ְּב ֵעינֵ י ִאּמֹו ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם־יִ ְצ ָחקָ .אכֵ ן ַא ְׁש ֶר ָ
ּדֹואגֶ ת ִהיא,
ֹלקים ְּב ֵבן ַמ ְת ִמידַ .אף ַעל ִּפי כֵ ן ֶ
אֹותּה ֱא ִ
טֹוב ֶחלְ ָקּהֵּ ,ב ַרְך ָ
ַה ָּׁש ָעה ְמ ֻא ֶח ֶרת וְ ַהּיֶ לֶ ד ֵאינֶ ּנּו.

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.

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:

'מתמיד' ו'שקדן' הם כינויים לתלמיד חכם וחרוץ ,שאוהב ללמוד ומשקיע
בלימודו.
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גֵ .א ֶצל ר' נַ ְפ ָּת ִלי ַה ְּמ ַל ֵּמד
יהן
יהןֵ .הן ָׂשמֹות ְּפנֵ ֶ
ּדֹואגֹות לְ יַ לְ ֵד ֶ
בּורה ֶׁשל ִא ָּמהֹות נֶ ֱא ֶס ֶפת ַע ָּתה ָּב ְרחֹובֻּ .כּלָ ן ֲ
ֲח ָ
"ח ְדרֹו" ֶׁשל ַר ִּבי נַ ְפ ָּתלִ י ַה ְּמלַ ֵּמד.
ֶאל ַ
עֹומדֹות
בּורת ָה ִא ָּמהֹות ָה ְ
ּפֹות ַח ֶאת ַה ֶּדלֶ ת .הּוא ַמ ִּביט ַעל ֲח ַ
ַר ִּבי נַ ְפ ָּתלִ י ַה ְּמלַ ֵּמד ֵ
ּומ ְת ַּפּלֵ א:
לְ יַ ד ַה ֶּפ ַתח ִ
"מה ָק ָרה?"
ָ
יכן ַהּיְ לָ ִדים?"
"ה ָ
ֵ
"הּיְ לָ ִדים ֹלא ָׁשבּו ַה ַּביְ ָתה".
ַ
"ֹלא ָׁשבּו ַה ַּביְ ָתה?"
נִ ְב ָהל ַר ִּבי נַ ְפ ָּתלִ י.
"הֹּלא ּכִ ְׁש ָע ַתיִ ם ָע ְברּו ֵמ ָאז ְׁשלַ ְח ִּתים לְ ַד ְר ָּכם".
ַ
ָה ִא ָּמהֹות ַמ ִּביטֹות זֹו ָּבזֹוְׁ ...ש ָע ַתיִ ם?

שאלות מנחות:

» »נסו לנחש :אם הילדים יצאו מה'חדר' לפני שעתיים ולא הגיעו הביתה –
היכן הם יכולים להיות?

דַ .א ְב ָר ָהם-יִ ְצ ַחק ְ -ל ָאן?
"א ֵכןֹ ,לא ּכִ ְתמֹול ִׁשלְ ׁשֹום ָהיּו ַהּיְ לָ ִדים ַהּיֹום ",נִ זְ ָּכר ַע ָּתה ַר ִּבי נַ ְפ ָּתלִ י ַה ְּמלַ ֵּמד.
ָ
ּתֹוד ִדים זֶ ה ִעם זֶ ה.
ּומ ְס ְ
קֹוטטּו וְ ָכל ַהּיֹום ָהיּו ִמ ְתלַ ֲח ִׁשים ִ
ּתֹובבּו וְ ֹלא ִה ְת ְ
"ֹלא ִה ְׁש ְ

ֵּכןֵּ ,כןֲ ...א ִפּלּו ַא ְב ָר ָהם־יִ ְצ ָחקַ ,ה ַּמ ְת ִמיד ֶׁשּלִ יַּ ,ד ְעּתֹו ָהיְ ָתה נְ תּונָ ה לְ ִענְ יָ ן ַא ֵחר.
נֹוצצֹות וְ חֹולְ מֹות ַעל עֹולָ ם ַא ֵחר"...
תּוח לְ ָפנָ יוַ ,אְך ֵעינָ יו ָהיּו ְ
ַה ֻח ָּמׁש ָהיָ ה ָּפ ַ
"הֹוֵּ ,כןַ ...א ְב ָר ָהם-יִ ְצ ָחק"...
בֹורהֵ ,א ֶׁשת ַר ִּבי נַ ְפ ָּתלִ י.
נִ זְ ֶּכ ֶרת ַּגם ְּד ָ
רּוחהֹ :לא נֹאכַ ל ַהּיֹום ,יְ לָ ִדיםֶ ,את ַה ֵּצ ָידה
אֹומר לַ ּיְ לָ ִדים ִּב ְׁש ַעת ָה ֲא ָ
"ׁש ַמ ְע ִּתי אֹותֹו ֵ
ָ
נִ ְׁשמֹר לַ ֶּד ֶרְך"...
"לַ ֶּד ֶרְך? ֵאיזֹו ֶּד ֶרְך?"
ָּת ְמהּו ָה ִא ָּמהֹות.
יפה ֵא ֶׁשת
הֹוס ָ
ִ
יהם",
הֹוציאּו ַהּיְ לָ ִדים ֶאת ֵצ ָיד ָתם ִמּתֹוְך ַּת ְר ִמילֵ ֶ
"ּוב ֱא ֶמת ֹלא ִ
ֶ
צּובה לָ ֲאכִ ילָ ה ָהיּו ַהּיְ לָ ִדים
אֹותּה ָׁש ָעה ַה ְּק ָ
ָ
"ּוב ֶמ ֶׁשְך ּכָ ל
ַה ְּמלַ ֵּמד לְ ַס ֵּפרְ ,
ּומ ְתלַ ֲח ִׁשים".
טֹופ ִפים ִמ ָּס ִביב לְ ַא ְב ָר ָהם-יִ ְצ ָחק ַה ַּמ ְת ִמיד ִ
ִמ ְצ ְ
"מה נַ ֲע ֶׂשה? ֵאיפֹה נְ ַח ֵּפׂש ֶאת ַהּיְ לָ ִדים?"
ָ
ָּת ְמהּו ָה ִא ָּמהֹות זֹו ֶאל זֹו.
"הן לַ יְ לָ ה ַע ָּתה וְ ַס ָּכנָ ה ַּב ְּד ָר ִכים"...
ֵ
"א ְב ָר ָהם-יִ ְצ ָחק הּוא זֶ ה ֶׁשהֹולִ יְך ֶאת ּכֻ ּלָ ם ַא ֲח ָריוָ ",א ְמ ָרה ַא ַחת ָה ִא ָּמהֹות
ַ
ְּב ִמ ְק ָצת ַּת ְרע ֶֹמת.
אֹותםְּ ,בוַ ַּדאי ֹלא ְּב ֶד ֶרְך ָר ָעה ֵהם הֹולְ כִ ים",
"אם ַא ְב ָר ָהם-יִ ְצ ָחק הּוא ַה ַּמנְ ִהיג ָ
ִ
"הלְ וַ אי וְ יִ ְרּבּו ְּכמֹותֹו ְּביִ ְׂש ָר ֵאל!"
ָא ַמר ַה ְּמלַ ֵּמדַ .

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?
» »כיצד ידע המלמד שאם אברהם-יצחק הולך בראש ,אפשר לסמוך על
הילדים שהלכו בדרך טובה? (כדאי לכוון את הילדים למשמעות הביטויים
'מנהיג'' ,הוליך את כולם' ,ולעובדה שאברהם-יצחק הקטן לא רק למד
בעצמו אלא גרם לאנשים אחרים לעשות מעשים טובים).
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הַ .אל ִּת ְד ֲאגּו
ָע ְמדּו ָה ִא ָּמהֹות נְ בֹוכֹות וְ ֹלא יָ ְדעּו לְ ָאן יִ ְפנּו ...וְ ִהּנֵ ה קֹול ַר ַעׁש ַּגלְ ַּגּלִ ים ִמ ְת ַּגלְ ְּגלִ ים
יעזֶ ר ָה ֶע ְגלֹון ָּבא ִמן ַה ֶּד ֶרְך.
ַעל ִמ ְר ֶצ ֶפת ָה ְרחֹובֱ .אלִ ֶ
"איפֹה ַר ֲח ֵמי
יעזֶ ר ָה ֶע ְגלֹון ֵמ ָרחֹוקֵ ,
יהן ֱאלִ ֶ
"א ָּמהֹות ֶׁשל יַ לְ ֵדי יִ ְׂש ָר ֵאלָ ",ק ָרא ֲאלֵ ֶ
ִ
ּתֹועים ַּב ֶּד ֶרְך!"
יכן לְ תֹוְך ַהּלַ יְ לָ ה! ִהּנֵ ה ֵהם ִ
ֵאם ֶׁשּלָ ֶכן? ְׁשלַ ְח ֶּתן יַ לְ ֵד ֶ
אֹותם ַה ַּביְ ָתה?" ָק ְראּו ָה ִא ָּמהֹות וְ ָס ְבבּו ֶאת
יכן ֵהם? לָ ָּמה ֹלא ֵה ַׁש ְב ָּת ָ
"מה? ֵה ָ
ָ
יעזֶ ר.
ֶע ְגלָ תֹו ֶׁשל ֱאלִ ֶ
נֹוס ַע ֲאנִ י ַּב ֶּד ֶרְך ,וְ ִהּנֵ הָ ,מה
רֹוצים לָ ׁשּוב? ֵ
אֹותם ְּכ ֶׁש ֵאינָ ם ִ
ָ
"וְ ֵאיכָ ה זֶ ה ָא ִׁשיב
רֹואֹות ֵעינַ י? ֲע ַדת ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַר ָּבן ,הֹולְ ִכים לָ ֶהם ְּברֹאׁש זָ קּוףָּ .כל ֶא ָחד
ימה .וְ זֶ ה ַה ַּמ ְת ִמיד ַה ָּק ָטןָ ...מה
ֵמ ֶהם ַּת ְר ִמילֹו ַעל ִׁש ְכמֹו וְ ֵעינָ יו נְ ׂשּואֹות ָק ִד ָ
ּומ ֶּטה ְּביָ דֹוְּ ,כמ ֶֹׁשה
ֹאׁשםַּ ,ת ְר ִמילֹו ַעל ִׁש ְכמֹו ַ
צֹועד ְּבר ָ
ְׁשמֹוַ ...א ְב ָר ָהם־יִ ְצ ָחק ֵ
ַר ֵּבנּו ָעלָ יו ַה ָּׁשלֹום.
אֹומר לָ ֶהם ,לַ ּיְ לָ ִדים:
ּבּורים ַּתלְ ִמיד ָח ָכם ֶׁש ְּכמֹותֹו וַ ֲאנִ י ֵ
רֹואה ֲאנִ י ִּכי ֹלא ֲאנַ ֵּצ ַח ְּב ִד ִ
ֶ
אֹותם,
ּבֹואּו ,יְ לָ ִדיםִ ,הּנֵ ה ֲאנִ י ַמ ְר ִּכיב ֶא ְת ֶכם ַעל ֶעגְ לָ ִתי ָּכ ָרגִ ילַ ,אף ְּכ ֶׁש ֵאינִ י ַמזְ ִמין ָ
אֹותם .וְ אּולָ ם ַהּיֹום ֹלא
יהם נִ ְתלִ ים ְּב ֶע ְגלָ ִתי אֹו ִמ ְת ַחּנְ נִ ים לְ ָפנַ י ִּכי ַא ְר ִּכיב ָ
ֲה ֵר ֶ
יהם?
ֹאמרּו ֲעלֵ ֶ
ָׂשמּו לִ ָּבם לִ ְד ָב ַרי .לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ֵהם הֹולְ ִכיםָ ...מה ּת ְ
יע ֶא ְת ֶכם ָּד ָבר.
הֹוד ַ
ּומ ַה ְר ִּתי לְ ִ
סּוסי ִ
ָּד ַפ ְק ִּתי ְּב ַ
אֹומר ֲאנִ י לֹוַ :א ְב ָר ָהם־יִ ְצ ַחק לְ ָאן ֵּתלְ כּו?
ֵ
ּפֹוסק ֵמ ִהּלּוכֹו ַאף ֶרגַ ע.
ֹומר הּוא לִ י ,לִ ְבנֹות ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ ֵאינֹו ֵ
לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל! א ֵ
אֹומר ֲאנִ י ,לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ָׁש ָעה ָּכזֹוַּ ,בּלַ יְ לָ ה?
לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל? ֵ
אֹומר הּוא לִ י.
בֹותינּו יָ ְצאּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ַּבּלַ יְ לָ הֵ ,
ַּגם ֲא ֵ

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.

וַ .ל ֶּד ֶרְך!
ִט ְּפסּו ָה ִא ָּמהֹות וְ יָ ְׁשבּו ָּב ֲע ָגלָ ה ,וְ ַר ִּבי נַ ְפ ָּתלִ י ַה ְּמלַ ֵּמד יָ ַׁשב ַעל יַ ד ָה ֶע ְגלֹון.
סּוסיו לְ ַמ ַען יְ ַמ ֲהרּו לָ רּוץ.
יעזֶ ר ָה ֶעגְ לֹון ְּב ָ
ּדֹופק ֱאלִ ֶ
"לַ ֶּד ֶרְך! לְ ַה ִּׂשיג ֶאת ַהּיְ לָ ִדים!" ֵ
יהן ָּב ֲא ֵפלָ ה.
נֹועצֹות ָה ִא ָּמהֹות ַמ ְּב ֵט ֶ
ֶּד ֶרְך ֲאֻר ָּכה ָע ְברּו ַהּיְ לָ ִדיםֲ .
"הּנֵ ה ֵהם! ִהּנֵ ה ֵהם!"
ִ
קֹוראֹות ָה ִא ָּמהֹות זֹו ֶאל זֹו.
ְ
פּופים ַהּיְ לָ ִדים.
ּומ ַּת ְח ָּתיו יְ ֵׁשנִ ים ְצ ִ
אֹור ָּפנָ ֵסי ָה ֲעגָ לָ ה ֵמ ִאיר ֵעץ ֲע ֵבה ֶּגזַ ע ְּב ַצד ַה ֶּד ֶרְך ִ
עֹומדַ ,מ ֵּטהּו ְּביָ דֹוַ ...א ְב ָר ָהם-יִ ְצ ָחק
ַקר לָ ֶהם לַ ִּמ ְסּכֵ נִ ים ַה ְּק ַטּנִ יםַ ...רק ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֵ
הּוא זֶ ה!
אּובן!"...
"חּיִ ים!"ְ "...ר ֵ
ָה ֲע ָגלָ ה נֶ ֱע ֶצ ֶרת" .מ ֶֹׁשה!" "...יַ ֲעקֹב!ַ "...

שאלות מנחות:

» »האם הילדים הצליחו להגיע לארץ ישראל? למה?
» »למה כל הילדים נעצרו ,ולמה אברהם-יצחק המשיך לעמוד? (מומלץ
לכוון את הילדים לאמון של אברהם יצחק בכוחות שלו – כך הוא הצליח
ללכת בלי פחד ובלי להתעייף)
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ּתֹורה וְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
זָ .
ַהּיְ לָ ִדים נִ נְ ָע ִרים ִמ ְּׁשנָ ָתם ְּב ֶב ָהלָ הֵ .הם ִמ ְס ַּת ְּכלִ ים ְּב ִת ָּמהֹון ָּב ִא ָּמהֹותַ ,ה ְּכפּופֹות
יהם.
ֲעלֵ ֶ
יתְּ ,בנִ י? לְ ָאן זֶ ה ָהלַ ְכ ָּת?"
"א ְב ָר ָהם-יִ ְצ ָחקָ ,מה ָע ִׂש ָ
ַ
"לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלִ ,א ָּמא ,לִ ְבנֹות ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשֲ .הֹלא ּכ ֵֹהן ֲאנִ י".
יח ִצ ְד ֵקנּו נַ ֲעלֶ ה ֻּכּלָ נּו לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלְּ ,בנִ י".
"ּכ ֶׁשּיָ בֹוא ְמ ִׁש ַ
ְ
יתנּוַ ,ה ִאם ֵאין ַא ְּת ַמ ְת ִקינָ ה ֶאת
ֹוה ֶגת? ְּכ ֶׁש ָּבא א ֵֹור ַח ָחׁשּוב לְ ֵב ֵ
"וְ ַא ְּתִ ,א ָּמאֹ ,לא ָּכְך נ ֶ
ֹומ ָמה
יח ִצ ְד ֵקנּו ְּכ ֶׁשּיָ בֹוא לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ָמה יִ ְמ ָצא ָׁשם? ֶא ֶרץ ׁש ֵ
ּומ ִׁש ַ
ַה ַּביִ ת לִ ְכבֹודֹו? ְ
יח".
ּוכנָ ה לְ ַק ֵּבל ֶאת ְּפנֵ י ַה ָּמ ִׁש ַ
וַ ֲח ֵר ָבה .הֹולְ ִכים ָאנּו לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלֶׁ ,ש ִּת ְהיֶ ה מ ָ
יח
"אְך ְּכ ֶׁשּיֵ ֵׁשב ִע ָּמ ֶכם ַה ֶּמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
"טֹוב ַה ָּד ָברְּ ,בנִ יָ ",א ַמר ַר ִּבי נַ ְפ ָּתלִ י ַה ְּמלַ ֵּמדַ ,
ּתֹורהֵ ...איְך ְּת ַד ְּברּו ִעּמֹוִ ,עם
יב ֵּקׁש לְ ַד ֵּבר ִע ָּמ ֶכם ְּב ִד ְב ֵרי ָ
עּודה ֶׁשל לִ וְ יָ ָתן וִ ַ
לִ ְס ָ
ּתֹורה?"
יחְּ ,ב ִד ְב ֵרי ָ
ַה ֶּמלֶ ְך ַה ָּמ ִׁש ַ
בּוכהִּ .ד ְב ֵרי ַר ִּבי נַ ְפ ָּתלִ י נִ ְכנְ סּו ֶאל לִ ּבֹו.
הֹוריד ַא ְב ָר ָהם-יִ ְצ ָחק רֹאׁשֹו ִּב ְמ ָ
ִ
ּתֹורה ֹלא לָ ַמ ְדנּו ֲע ַדיִ ן"...
"צ ַד ְק ָּתַ ,ר ִּביָ ,
ָ

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.

חַ .ה ַה ְב ָט ָחה
ַע ְצבּות יָ ְר ָדה ַעל ָּפנָ יו.
אֹוסיף ַּד ַעת
"ּכ ֶׁש ֶא ְג ַּדל וְ ִ
"א ָבלָ "...א ַמר ַא ְב ָר ָהם־יִ ְצ ָחק וְ ֵה ִרים ֶאת ֵעינָ יו ֶאל ְּפנֵ י ִאּמֹוְ ,
ֲ
ּתֹורה ֶא ֱעלֶ ה לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל".
ָ
"ּת ֲעלֶ הְּ ,בנִ יִ ,אם יִ ְר ֶצה ַה ֵּׁשםֵּ ,כן יְ ִהי ָרצֹון!
ַ
וְ ָכְך ָּדחּו ַא ְב ָר ָהם־יִ ְצ ָחק ַה ָּק ָטן וַ ֲח ֵב ָריו ֶאת ֲעלִ ּיָ ָתם לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ,לְ ִפי ָׁש ָעה.
ּתֹורה
הֹוסיף ַּד ַעת ַעד ִּכי ָּג ַדל ַּב ָ
וְ ָא ֵכןִ ,קּיֵ ם ַא ְב ָר ָהם־יִ ְצ ָחק ֶאת ְּד ָב ָריו .הּוא לָ ַמד וְ ִ
אדָ .אז ָעלָ ה לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָהיָ ה ָּבּה לְ ַרב ּגָ דֹול ,לְ רֹאׁש ָה ַר ָּבנִ ים ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל,
ְמ ֹ
ֲהֹלא הּוא ַר ֵּבנּו ַא ְב ָר ָהם־יִ ְצ ָחק ַהּכ ֵֹהן קּוק ,זֵ כֶ ר ַצ ִּדיק לִ ְב ָרכָ ה.

שאלות מנחות:
» »האם כשאברהם יצחק חזר הביתה ,הוא ויתר על המסע לארץ ישראל?
» »האם אברהם יצחק הצליח בסוף להגשים את רצונו ,לעלות לארץ ישראל?

