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 יקרים לילדים אהובים ומתוקים, רוב שלום וברכה!  הורים

)עקב תקלה טכנית  והתחלנו את פרשת לך לך. זכינו להיפגש עם דמותו של אברם אבינו,וע שלפני יום כיפור ובשב השבוע
 את לראות נפלא ממשחלק מההורים לא קיבלו את דף הקשר על פרשת נח שחולק בערב ראש השנה עמכם הסליחה( 

 בעת ובתמימות בטהרה המלאה וההתלהבות השמחה את. והריכוז ההקשבה את, בלימוד הרצינות את, המתוקים הילדים
  נקודות שהדגשנו: ".      נהדר מה אמת" ובשירת יום מידי הסליחות באמירת שירתם

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

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

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

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

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

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

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

)בסיפורים הבאים הדגשנו שאינם כתובים במדויק בתורה ואנו מספרים איך שיכול להיות שקרה( אברם  –אברם ותלמידיו 
אבינו מתחיל לשכנע אנשים. הוא רואה קבוצה מתפללת לשמש. הוא שואל אותה יכול להיות שהשמש בראה את העולם 

שים, אך עדיין רוב העולם עובד לפסלים. ? וכך לאט לאט הוא משכנע אנהרי היא נבראה אחרי בריאת העולם ביום הרביעי!
אלפים ורבבות נהיים תלמידים שלו ותלמידות של אשתו, ומי שהוא מתפלל לה' הוא גם לומד לעשות מעשים טובים כמו 
שה' עשה לנו כל כך הרבה טוב בבריאת העולם. סיפרנו על גוי שנפל ושבר את רגלו ואף אחד לא עזר לו, ורק כשעבר שם 

תלמידיו הם נחלצו לעזרתו. לאחר שנתרפא שאל אותם ממי למדו לעשות מעשים טובים? ענו מאברם שלמד אברם אבינו ו
 ממעשה ה' שברא את העולם וכך גם הוא הצטרף לתלמידי אברם.

 
 לו אומר' ה ופתאום, ובקר וצאן אהלים, תלמידים אלפי לו יש, 57 בן זקן כבר אבינו אברם – מחרן היציאה פרשת לך לך:

 הסברנו.בשמחה נענית והיא לכבדה בכדי קודם אשתו את שואל הוא, מסכים מיד כמובן אבינו אברם. אחרת לארץ ללכת
 יהיה אולי? לאן: אברם את שואלים התלמידים. מהסס לא ואברם זקן לאדם ובמיוחד אחרת לארץ דירה לעבור קשה כמה
 .שלהם הרב עם ביחד יעברו שהם מחליטים התלמידים'. ה רצון את עושים שאנו מסביר ואברם? קשה

 
 מתפלל ואברם למיניהם בטלנים יש בהם ארצות מיני בכל עוברים בדרך, השיירה בראש צועד אבינו אברם – י"לא ההגעה
 בשדה ועובדים חורשים אנשים ראה לצור כשהגיע. אותו עוצר לא' וה להתקדם ממשיך הוא ואכן ארצו תהיה לא שזאת
 .ארצו שזאת לו אומר' ה ואכן ארץ בדרך לנהוג ממנה מתברכים רשעים אנשים אפילו אם, ארצי תהיה שזו הלואי ואמר
 זאת מה מבינים לא הכנענים. בארץ ומסתובב הולך הוא וכך ברגליים הקדושה את לחוש בכדי החמור מן יורד מיד אברם

 שהארץ ואומרים מזלזלים הכנענים כל, בה מטייל הוא ולכן אברם של שהארץ מסבירים השיירה וכשאנשי, הזאת השיירה
 ???הזאת בארץ כנעני פעם פגש בגן מישהו? צדק מי ילדים. אברם את ינצחו הם ובודאי אנשים המון שהם ובמיוחד שלהם

 
 מוכר אברם. טוב ודאי זה נותן' שה מה, טובה שהארץ בטוח אבינו אברם. רעב מתחיל ופתאום בארץ נמצא אברם – הרעב

 .שיוכל ברגע להם שיחזיר מבטיח כשהוא מעשירים הלוואות ללוות מנסה אברם, לאכול משהו לקנות בשביל רכושו כל את
(, אחות נקראה קרובה פעם) אחותו שהיא שתאמר לאשתו אומר אברם למצרים ללכת אלא ברירה שאין אברם כשראה

 מאוד עצובה שרי. החתונה לכבוד' וכו ועיזים כבשים המון מפרעה קיבל ואברם פרעה לבית אותה לוקחים השוטרים
 צרעת התפשטה בלילה. הזה הגוי עם תתחתן שלא עליה מתפלל אברם גם. צדיק בעל עם פשוט אוהל עדיף – ומתנגדת
 .   כנען לארץ בחזרה אברם ואת אותה משלח והוא שרי מעשה על עונש שזה הבין ופרעה בארמון

 
' שה אנשים ועוד עוד ומלמד מזבח בונה בארץ ומסתובב ממשיך הוא, ההלוואות את מחזיר ראשון דבר אברם – בארץ אברם

 אברם רועי. יקבלנה זרעו ורק, שלו ממש לא עדיין שהארץ מכיון זמם לשים רועיו את מלמד אברם. העולם את ברא
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            יגנבו שלא להם מעירים אברם רועי. שמים לא לוט רועי אך. הוראותיו על משגיחים

 אומרת שהתורה יחשבו אנשים כי מאוד חמור וזה, הרועים בין מריבה מתחילה. זרים בשדות ותלרע ממשיכים לוט ורוע
 .  ולריב להרביץ שמותר

 
 ששם מכיוון קדימה מציע לא אברם ובכוונה) שמאלה או ימינה, ראשון לבחור ללוט נותן בצידקותו אברם  -הארץ חלוקת
 '. לה להודות קרבנות מקריב אברהם. סדום לכוון – קדימה בוחר ולוט(. סדום נמצאת

 

 אברהם אלוקי עננו, הסליחות אדון: סליחות שירי שרנו

 מכניסי, ועננו חננו מלכנו אבינו(. הספרדית במנגינה) עננו
, בחגך ושמחת, נהדר מה אמת: וסוכות כ"יו שירי. רחמים

שירי שמחת .  חטא שלא מי אשרי, יקים הוא הרחמן
  , שאו שערים.  X2שישו ושימחו בשמחת תורה  :תורה

  בהמשךפרטים 

         !חג שמח לכל הילדים המתוקים ולכל בית ישראל 

 נחום                                          

 


