שבזכות מסירותם יש לנו ארץ
טובה שכזאת

נאמר תודה לאברהם אבינו
ולעולים בכל התקופות

בס"ד

מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת "לך לך"
עוד לפני שקמה מדינת ישראל הגיעו ארצה העולים.
מכל ארצות תבל באו לכאן כדי להפריח את הארץ שהייתה שוממה ומלאת ביצות.
חלקם עזבו חיים נוחים ,עושר וכבוד ומסרו את נפשם למען הארץ שאהבו .בזכות מסירות
נפשם יש לנו היום מדינה פורחת.
בפרשת השבוע אנחנו נפגשים עם העולה הראשון  -אברהם אבינו.
קראו את הפסוקים:

ּומ ֵּ֣בית א ִ ִ֑ביך אֶ ל ה ָ֖א ֶרץ אֲ ֶ ָ֥שר
ּומ ֵֽמֹולַ ְד ְתךָ֖ ִ
אמר ה' אֶ ל אַ ְב ָ֔רם לֶ ְך ְלךָ֛ ֵֽמאַ ְרצְ ךָ֥ ִ
"ו ַֹּ֤י ֶ
אַ ְר ֶ ֵֽאך ,ו ֶ ְֵֽאעֶ ְשךָ֙ ְלגֵּ֣ ֹוי ג ָ֔דֹול ַוֵֽאֲ ֵּ֣ב ֶרכְ ךָ֔ ַוֵֽאֲ ג ְַדלָ֖ה ְש ֶ ִ֑מך ֶו ְֵֽהיָ֖ה ְבר ֵֽכה".


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



תארו את הקושי שבפרדה זו.



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

אל הארץ אשר אראך  :לא גלה לו הארץ מיד ,כדי לחבבה בעיניו ,ולתת לו שכר על כל דבור ודבור.

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


כתבו על יד כל הסבר לאיזה סיבה שייך.
ה' רצה לגרום לאברהם להסתקרן ולצפות למפגש עם הארץ _____________
ה' ניסה את אברהם ,ביקש ממנו לעזוב הכול בשביל ארץ לא נודעת ,כדי לתת לו
שכר ___________


מה מבטיח ה' לאברהם ובמה הוא מברכו? ____________

 .2הבטחה לדורות.
אברהם מגיע אל הארץ ומקבל הבטחה מה':

אמרְ :ל ַַ֨ז ְרע ֲָ֔ך אֶ ָ֖תן אֶ ת ה ֵּ֣א ֶרץ הַ ִ֑זאת ו ִ ַֹּ֤יבֶ ן שםָ֙ ִמזְ ָ֔בחַ
"וַי ֹּ֤רא ה' אֶ ל אַ ְב ָ֔רם ו ַֹּ֕י ֶ
ַ ֵֽלה' הַ ִנ ְר ֶ ָ֥אה

א ֵֽליו".



מה ההבטחה? כיצד מודה אברהם על כך? ______________



על מה עוד מודה אברהם? היעזרו בדברי רש"י :ויבן שם מזבח :על בשורת

הזרע ועל בשורת ארץ ישראל ___________________

נאמר תודה לאברהם אבינו
ולעולים בכל התקופות

שבזכות מסירותם יש לנו ארץ
טובה שכזאת

 .3לא קלה דרכנו



קראו את הפסוק וכתבו באיזה קושי נתקל העולה הראשון:

" ַוי ִ ְָ֥הי ר ָ֖עב ב ִ֑א ֶרץ ו ַַ֨י ֶרד אַ ְב ֹּ֤רם ִמצְ ַ ַ֨ריְמהָ֙ לגֵּ֣ ּור ָ֔שם ִ ֵֽכי כ ָ֥בד ֵֽהר ָ֖עב

תחשבו על זה!
מעשה אבות סימן לבנים! מהו

ב ֵֽא ֶרץ".

הדמיון בין העולה הראשון

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

לעולים שלפני הקמת המדינה?

רעב בארץ :באותה ארץ לבדה ,לנסותו אם יהרהר אחר דבריו של הקב"ה שאמר לו



ללכת אל ארץ כנען ,ועכשיו משיאו לצאת ממנה.

השלימו:
אילו ח"ו אברהם לא היה עומד בניסיון הוא היה חושב :איזו ארץ ____ נתן ה' לי ולזרעי .רק בה יש מחסור
ורעב .אין בה _____ ואין בה יבול .אבל אברהם לא חשב כך .הוא האמין ____ שה' נתן לו .הוא עמד בניסיון,
הגדיל את ה____ שבו וזכה לקבל את ה____ הטובה.
גם ה____ שבאו ארצה בכל התקופות מצאו בארץ ____ ורעב מגפות ומחלות .אך הם לא _____ .בעמל רב
חרשו וזרעו ייבשו את ה____ נטעו כרמים ושדות .כמו ____ אבינו עמדו בניסיון וזכו ל___ את הארץ הטובה.
תרמילון :קבל  /אמונה  /מקוללת  /מחסור /ביצות  /בטוב  /גשם  /ארץ  /עולים  /התייאשו  /אברהם /

הרב שלמה גורן
נולד בזמברוב ,עירה בפולין ולאחר מכן עברה משפחתו לוורשה .מגיל
קטן ספג בבית את אהבת הארץ וכשהיה בן שבע עזבה המשפחה את
וורשה ,את חיי הנוחות והעושר ועלתה ארצה יחד עם קבוצת חסידים
להקים כפר בארץ ישראל .כשהגיעו החסידים התברר להם שהאדמות שקנו נגועות במלריה .הם
השתכנו בגבעה סמוכה ועבדו בייבוש הביצות.
אביו של שלמה הקטן חלה במלריה ,בגלל יתושי המלריה ששכנו בביצות .אך הוא לא אמר נואש.
מיד כשהבריא חזר לעבודתו .החיים בארץ היו קשים .רעב מחסור ומחלות היו מנת חלקם .אך
בזכות מסירות נפשם קם כפר יפיפה בארץ ישראל  -כפר חסידים השוכן על יד חיפה.
ואם יצא לכם לבקר שם אל תשכחו להודות בליבכם לעולים היקרים.

שבזכות מסירותם יש לנו ארץ
טובה שכזאת

נאמר תודה לאברהם אבינו
ולעולים בכל התקופות

דבר תורה – פרשת "לך-לך":
מדינת ישראל נבנתה על-ידי עולים שהגיעו לארץ טרם הקמתה ולאחר מכן .מפעל העלייה
הוביל לבניית החברה הישראלית המגוונת ורבת התרבויות ,והוא אחד מהמאפיינים
המייחדים את עם ישראל ואת מדינת ישראל.
העולים עזבו חיים נוחים ,עושר וכבוד ומסרו את נפשם למען הארץ שאהבו .בזכות מסירות
נפשם יש לנו היום מדינה פורחת.
בפרשת השבוע אנחנו נפגשים עם העולה הראשון  -אברהם אבינו ,שעוזב את ארצו
ומולדתו ואת בית אביו אל ארץ לא נודעת .הוא סומך ובוטח בה' שיוביל אותו אל ארץ טובה,
אולם בבואו מתברר שיש בארץ רעב .הגשם לא יורד והארץ שוממה .אברהם אבינו לא
מהרהר אחר דברי ה' .הוא מחזק את אמונתו וזוכה לראות בטוב הארץ .וכמו אברהם כך
בניו ,מגיעים ארצה מהגלויות השונות ומפריחים ארץ שוממה ומלאת ביצות .הם לא מוותרים
ולא מתייאשים ובזכותם יש לנו ארץ טובה מאוד .בכל פעם שנתבונן בארץ היפה נכיר טובה
לעולים הגיבורים.

