בס"ד

יחידה " :2לְ ז ְַרעֲ ָך נ ַ
ָארץ ַהז ֹּאת"
ָת ִּתי אֶ ת-הָ ֶ

א .משימה לפני הלימוד
חשבי על השאלה הבאה ,והשיבי עליה בשלושה משפטים לפחות:
 .1האם הקשר שלנו עם ההורים הוא מותנה (תלוי במעשים שלנו) או לא-מותנה (לא תלוי במעשים)?
מצד אחד______________________________________________________________________ ...
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
מצד שני_______________________________________________________________________ ...
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 .2חשבי על קשרים נוספים בחיים שלך :האם הם מותנים או לא-מותנים?
(למשל :הקשר עם החברות ,עם האולפנה ,עם המשפחה הרחבה ,עם השכונה ,בעתיד בע"ה -עם בן-הזוג)...
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ב .למי שייכת הארץ הזו?...
נקרא את פירוש רש"י הראשון לתורה (בראשית ,פרק א' פסוק א'):
שאלת

אמר רבי יצחק:

רש"י

לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ'החודש הזה לכם' (שמות י"ב פסוק ב'),
שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל,
ומה טעם פתח בבראשית?

תשובת משום (תהילים קי"א פסוק ו')' :כוח מעשיו הגיד לעמו ,לתת להם נחלת גוים',
רש"י

שאם יאמרו אומות העולם לישראל :ליסטים (=שודדים) אתם ,שכבשתם ארצות שבעה גוים!
הם אומרים להם :כל הארץ של הקב"ה היא,
הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו ,ברצונו נתנה להם ,וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".

 .1שאלת רש"י היא :לשם מה נכתב ספר בראשית כולו? הרי כמעט כל
חומש בראשית הוא סיפורים (על בריאת העולם ,על האבות ומסעם
לארץ ובתוך הארץ) .אם מטרת התורה היא ללמד אותנו את המצוות,
למה צריך את חומש בראשית?
קראי את תשובת רש"י והשלימי:
אם הגויים יאמרו לעם ישראל:
___________________________________________
___________________________________________
עם ישראל יוכל לענות ש______________________________
______________________________________________
______________________________________________
 .2בתשובתו רש"י מצטט פסוק מתהילים,
העתיקי את הפסוק:
____________________________________________________
כתבי אותו במילים שלך:
_________________________________________________________
מדוע נכתב חומש בראשית לפי פסוק זה? _______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 .3אז -למי שייכת הארץ הזו?...
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ג .האם הזכות שלנו על הארץ היא
מותנית (תלויה במעשים) או לא מותנית?
 .1קראי את הפסוקים הבאים מתוך ברית בין הבתרים (חומש בראשית):
יז וַ יְ ִהי הַ ֶּׁשמֶּׁ ׁש בָּ ָאה וַ ֲעלָּטָּ ה הָּ יָּה וְ ִהנֵּה תַ נּור עָּ ָּׁשן וְ לַפִ יד אֵּ ׁש אֲ ֶּׁׁשר עָּ בַ ר בֵּ ין הַ גְ זָּ ִרים הָּ אֵּ לֶּׁה ..
ָארץ הַ זֹאת ִמנְהַ ר ִמ ְצ ַריִ ם עַ ד-הַ נָּהָּ ר הַ ָּגדֹל נְהַ ר-פְ ָּרת .
יח בַ ּיוֹם הַ הּוא כ ַָּרת ה' ֶּׁאתַ-אבְ ָּרם בְ ִרית לֵּאמֹר לְ זַ ְרעֲָך נָּתַ ִתי אֶּׁ ת-הָּ ֶּׁ
מנִי  .כ וְ אֶּׁ ת-הַ ִח ִתי וְ אֶּׁ ת-הַ פְ ִרזִ י וְ אֶּׁ ת-הָּ ְרפָּ ִאים .
יט אֶּׁ ת-הַ ֵּקינִי וְ אֶּׁ ת-הַ ְקנִזִ י וְ אֵּ ת הַ ַק ְד ֹ
בּוסי( .בראשית,ט"ו)
כא וְ אֶּׁ ת-הָּ אֱ מ ִֹרי וְ אֶּׁ ת-הַ כְ ַנ ֲענִי וְ אֶּׁ ת-הַ גִ ְרג ִָּׁשי וְ אֶּׁ ת-הַ יְ ִ
מה הבטיח ה' לאברהם? _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
האם דרש ממנו תמורה? ___________________________________________________________
לפי פסוקים אלו ,האם הזכות שלנו על הארץ היא מותנית (תלויה במעשים) או לא מותנית? הסבירי את דעתך.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 .2קראי את הפסוקים הבאים מתוך חומש דברים:
יג וְ הָּ יָּה ִאםָּׁ -שמֹעַ ִת ְׁש ְמעּו אֶּׁ לִ -מ ְצוֹתַ י אֲ ֶּׁׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוֶּׁ ה אֶּׁ ְתכֶּׁם הַ ּיוֹם לְ ַאהֲ בָּ ה אֶּׁ ת-ה' אֱ ֹלהֵּ יכֶּׁם ּולְעָּ בְ ד ֹו בְ כָּל-לְ בַ בְ כֶּׁם ּובְ כָּל-
ַאר ְצכֶּׁם בְ עִ ת ֹו יו ֶֹּׁרה ּומַ לְ קוֹׁש וְ ָאסַ פְ ָּת ְד ָּגנֶָּׁך וְ ִתיר ְֹׁשָך וְ יִ ְצהָּ ֶּׁרָך .טו וְ נָּתַ ִתי עֵּ ֶּׁשב בְ ָּש ְדָך לִ בְ הֶּׁ ְמ ֶּׁתָך וְ ָאכַלְ ָּת
נַפְ ְׁשכֶּׁם .יד וְ נָּתַ ִתי ְמטַ רְ -
ֹלהים אֲ חֵּ ִרים וְ ִה ְׁש ַתחֲ וִ יתֶּׁ ם לָּהֶּׁ ם .יז וְ חָּ ָּרה ַאף-ה' בָּ כֶּׁם וְ עָּ צַ ר אֶּׁ ת-הַ ָּשמַ יִ ם
וְ ָּשבָּ עְ ָּת .טז ִה ָּש ְמרּו ָּלכֶּׁם פֶּׁ ן יִ פְ ֶּׁתה לְ בַ בְ כֶּׁם וְ סַ ְר ֶּׁתם וַ עֲבַ ְד ֶּׁתם אֱ ִ
ָארץ הַ טֹּבָ ה אֲ ֶּשר ה' נֹּתֵ ן לָכֶּ ם ( .דברים י"א)
וְ ֹלא-יִ ְהיֶּׁה מָּ טָּ ר וְ הָּ אֲ ָּדמָּ ה ֹלא ִת ֵּתן אֶּׁ ת-יְ בּולָּּה וַאֲ בַ ְד ֶּתם ְמהֵ ָרה מֵ עַ ל הָ ֶּ
השלימי ע"פ הפסוקים:
אם עם ישראל ילך בדרך ה' ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
אם חס וחלילה עם ישראל לא ילך בדרך ה' ______________________________________________
____________________________________________________________________________
לפי פסוקים אלו ,האם הזכות שלנו על הארץ היא מותנית (תלויה במעשים) או לא מותנית? הסבירי את דעתך.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 .3קראי את המדרש הבא (מתוך המכילתא לפרשת יתרו ,פרשה ב'):
:

שלושה דברים ניתנו על תנאי:
ארץ ישראל ,ובית המקדש ומלכות בית דוד,

אֶּׁ ת ְדבָּ ִרי ִא ָּתְך אֲ ֶּׁׁשר ִדבַ ְר ִתי" וגו' (מלכים א' ,ו ,יב) .ואם לאו

חוץ מספר תורה ובריתו של אהרן שלא נתנו על תנאי.
"ה ָּש ְמרּו ָּלכֶּׁם פֶּׁ ן יִ פְ ֶּׁתה לְ בַ בְ כֶּׁם...
ארץ ישראל מנין? שנאמרִ :
ָארץ הַ טֹבָּ ה
וְ חָּ ָּרה ַאף ה' בָּ כֶּׁם ...וַ אֲ בַ ְד ֶּׁתם ְמהֵּ ָּרה מֵּ עַ ל הָּ ֶּׁ
(דברים יא ,טז; יז).

יׁשבֶּׁ יהָּ ִמפְ ִרי מַ עַ לְ לֵּיהֶּׁ ם" (מיכה,
ָארץ לִ ְׁשמָּ מָּ ה עַ ל ְ
"וְ הָּ יְ תָּ ה הָּ ֶּׁ
ז ,יג).
יתי
"אם יִ ְׁש ְמרּו בָּ נֶּׁיָך בְ ִר ִ
מלכות בית דויד מנין? שנאמר ִ
וְ עֵּ ד ִֹתי ז ֹו  ...ע ֲֵּדי עַ ד י ְֵּׁשבּו לְ כִ סֵּ א לְָּך" (תהלים קלב ,יב) .ואם

בית המקדש מנין? שנאמר" :הַ בַ יִ ת הַ זֶּׁ ה אֲ ֶּׁׁשר אַ ָּתה ֹבנֶּׁה ִאם
ֵּתלְֵּך בְ חֻ קֹתַ י ...וְ ָּׁשמַ ְר ָּת אֶּׁ ת כָּל ִמ ְצוֹתַ י ָּל ֶּׁלכֶּׁת בָּ הֶּׁ ם וַ הֲ ִקמ ִֹתי

לאו "ּופָּ ַק ְד ִתי בְ ֵּׁשבֶּׁ ט פִ ְׁשעָּ ם ּובִ ְנגָּעִ ים ֲע ֹונָּם" (תהלים פט ,לג).

מהם שלושת הדברים שניתנו "על תנאי"? _______________________________________________
מי נתן אותם למי? _______________________________________________________________
מהו התנאי? __________________________________________________________________
איך יודע כותב המדרש שדברים אלו ניתנו "על תנאי"? ______________________________________
____________________________________________________________________________
לפי פסוקים אלו ,האם הזכות שלנו על הארץ היא מותנית (תלויה במעשים) או לא מותנית? הסבירי את דעתך.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 .4לפנייך ציר זמן של ארץ ישראל מאברהם אבינו ועד ימינו.


הקיפי בעיגול לפחות  2תקופות שבהן יהודים רבים התגוררו בארץ.



הקיפי בעיגול לפחות  2תקופות שבהן יהודים רבים היו בגלות.

חשבי :על פי ציר הזמן ,האם הזכות שלנו על הארץ היא מותנית (תלויה במעשים) או לא
מותנית? הסבירי את דעתך.
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 .5האם לדעתך אנחנו ראויים לארץ ישראל?...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

