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 יקרים לילדים אהובים ומתוקים, רוב שלום וברכה!  הורים

 

יום שלישי הפתענו את הילדים ועשינו "סיום  –השבוע למדנו את המשך פרשת נח, ביופ האחרון 

בהפתעה" בלי הודעה מוקדמת רקדנו ושרנו ושמחנו בתורתנו בסיומה של שנה, יהי רצון שנזכה 

 לשנה עמוסה בתורה הנלמדת בשמחה ובאהבה!

השבוע הגן היה שקט באופן מיוחד במינו, עקב צרידותי הילדים התאמצו מאוד ולא הוציאו שום 

הגה בכדי שיוכלו לשמוע את דברי התורה שנאמרו בשקט... בשירים ובתפילה לעומת זאת הילדים 

   נושאים שלמדנו:התחזקו והתפללו ממש לבד, כילדים גדולים, מראש התפילה ועד סופה. 
  

שנה של אריכות אפיים, ה' בחמלתו ממתין עוד שבעה ימים ולאחר מכן ה' מתחיל להוריד גשם חלש,  021חר לא –המבול 

אולי יחזרו בתשובה, אך לצערנו לא חוזרים. נח נכנס לתיבה עם החיות ויורד מבול מהשמיים ומן הארץ והיקום כולו 
שבהם יורד רק גשם והמבול מפסיק. כל הזמן הזה  יום 051היום הראשונים, ממשיכים עוד  01מתכסה במים ונמחה. אחרי 

עולם שכולו מלא טוב ועזרה. בתום המבול  –נח ובניו דואגים בלי הפסקה להאכיל את כל החיות. כזה עולם ה' רוצה שיקום 
נח מסיר את גג התיבה ושולח את העורב לבדוק את מצב המים והעורב איננו עושה את שליחותו, לאחר שבוע הוא שלח 

סימן שעדיין הכל מלא במים. אחרי שבוע שוב נשלחה היונה וחזרה עם עלה זית  –היונה והיא חזרה אחרי כמה זמן את 
בפיה. ובשבוע השלישי היונה לא חזרה, סימן שהאדמה כבר מגולה. נח עדיין לא יוצא למרות שהכל יבש, הוא מחכה 

 ויעשה אך ורק את מצוותיו.ללמדנו שהעולם החדש שיקום ישמע לדבר ה'  -להוראה מה' לצאת 
 

 את העולם )שימו לב לצורת ההסברה(, הרי ה' יכל שהצילנח יוצא מהתיבה ודבר ראשון מודה לה'  –הודאת נח לה' 

להחריב את העולם כולו בחטאו, אך ה' בחמלתו השאיר שארית לחידוש העולם מחדש. ה' קיבל את קרבנו של נח וה' 
הבטיח שלא יהיה יותר מבול שגם אם יחטאו מאוד ה' יחכה עד שיחזרו בתשובה בסוף בדור הזה או בדורות שאחריו. 

ו את איסור אכילת אבר מן החי וכן שיזהרו בחטא שפיכות בהמשך הייתה גם ברית הקשת לסימן על כך. ה' ציוה על נח ובני
 הדמים.

 

נח החל בנטיעה ונטע גפן )היה עדיף שהעץ הראשון שייטע יהיה עץ שאין בו אפשרות לחטא(,  –שיכרות נח 

כשהאשכולות הבשילו נח הכין יין והשתכר, ובשיכרותו לא שם לב למעשיו והתגלה בתוך אהלו. חם ראה במקרה, ובמקום 
סדין לכסותו, הם  –עצום עיניו ולהתרחק קרא לאחיו שיבואו לראות. אחיו שם אירגן גם את יפת ושניהם לקחו שמלה ל

נכנסו לאהל באופן שהם לא יראו, והלכו לאחוריהם עד שהגיעו לכסותו. כשנח התפכח מיינו נודע לו מה שקרה והוא קילל 
ברר שאינם ראויים להחליט החלטות, ואילו שם התברך במנהיגות את בניו של חם שהם יהיו עבדים מכיון שמהתנהגותו הת

ואף יפת יסייע לו. הרחבנו בעניין הצניעות הראויה שהרי אנו ממשיכי דרכו של שם, ושישנם דברים שמגלים רק במקום 
 בשרותים. –הצורך 

 

עברו עוד הרבה דורות, העולם גדל ולאט לאט שוב החלו להשתחוות לפסלים ולשכוח שה' ברא את  –דור הפלגה 

העולם. כל העולם דיבר באותה שפה ונימרוד הרשע היה המנהיג והוא חיבר את כולם לבנות מגדל גבוה גבוה שכולם 
ין את שפת רעהו, וברשעתם כשלא ישתחוו לו. ה' ראה שהתחברותם אינה לטובה ולכן בילבל את לשונותיהם, איש לא הב

 הבינו זה את זה החלו להרביץ אחד לשני עד שבסוף נפרדו כל אחד למקומו.
 

הרחבנו בלימוד על מעשיו של אברם אבינו )עוד לפני הציווי של לך לך(. לתרח נולדו שלשה בנים: אברם,  –תרח ובניו 

לי הילדים יכולים להדגים את הכל בבית עם קוביות כמו נחור והרן. להרן נולדו שלשה ילדים: מילכה, יסכה ולוט. )או
שעשינו בגן, הילדים מאוד נהנו( הרן מת. כל העולם עובדים לפסלים, לא יודעים שהעולם כולו טוב ושצריכים להיות טובים 

טנה יותר כמו שה' ברא את העולם בטובו. מי ידאג ליתומים? כמובן שמי שדואג זה אברם אבינו. הוא מתחתן עם יסכה )הק
 מכיון שהייתה צדיקה(,הוא משכנע את נחור שידאג למילכה ויתחתן עמה. והוא לוקח את לוט תחת חסותו.

 

אברם אבינו היחיד בעולם שיודע שה' ברא את העולם, הוא מנסה לשכנע את אביו ואיננו מצליח. –אברם והפסלים 

תרח מבקש מאברם להחליפו בחנות, אברם שמח לעזור לאבא אך איננו רוצה למכור פסלים ולכן מסביר לכל הקונים 
ך לעבוד לפסלים, הוא מנסה שהפסלים לא בראו את העולם ואף אחד לא קונה באותו יום. כשאברם רואה שאביו ממשי

לאבא להחזירו בתשובה ע"י שבירת הפסלים. אברם גם שם בידו של הפסל הגדול מקל. כשתרח מגיע הוא שואל את  לעזור
אברם איך זה קרה? ואברם עונה )נזהר משקר כמובן(: מה אתה אומר יכול להיות שאולי הפסל הגדול שבר עם המקל? 

                              לו שלא יכול להיות שהוא ברא את העולם. כשתרח  עונה שלא אז אברם מסביר

          !ומבורכת ורוב נחת כל השנה שנה טובה                                                                      

                                           

 נחום

 לקראת מעמד הסליחות המרכזי לילדים
 שייערך בעז"ה בשבוע של עשרת ימי תשובה 

התחלנו ללמוד את הסליחות: אדון הסליחות ועננו 
אבינו מלכנו  אלוקי אברהם עננו )במנגינה הספרדית(
 .חננו ועננו ומכניסי רחמים

  ...בהמשךעל המעמד פרטים 

 


