פרשת נח
פרשת נח היא פרשת השבוע השנייה בספר בראשית .הפרשה מתחילה בפרק ו' פסוק ט' ומסתיימת
בפרק י"א פסוק ל"ב.


סיפור המבול :דור המבול  -סיפורו של נח ,שהיה "איש צדיק תמים בדורותיו" ונבחר להיות מי
שישרוד את המבול עם משפחתו ולייסד את האנושות החדשה אחרי המבול .הוא בונה תיבה
אליה הוא מכניס את בני משפחתו ובעלי חיים.



סיפור סיום המבול – העורב ,היונה ,המים שכלו ,יציאת נוח מהתיבה והתנהגותו לאחר מכן.



העולם לפני ואחרי המבול – הברכות ,החוקים – האסור והמותר .



דור הפלגה -סיפור מגדל בבל.



ענישה קולקטיבית – יעילותה וחסרונותיה.



אחדות מול בדלנות  :שפה אחת מול שפות רבות.

נושאים להעמקה ולדיון:
מיהו צדיק? מה ההבדל בין צדיק יחסי לצדיק באופן כללי?
שופך דם האדם באדם דמו ישפך – מה המשמעות של תפיסה זו?
מה היה חטאם של אנשי דור המבול?
מה היה חטאם של אנשי דור הפלגה?
הפטרה :בספר ישעיהו פרק נ"ד ,החל מפסוק א' .הספרדים מסיימים בפסוק י' ,התימנים בפרק נ"ה
פסוק ג' ,והאשכנזים שם בפסוק ה'.

מעמד האדם

ט'  :6ש ֹפְֵך דַ ם הָ ָאדָ ם בָָאדָ ם דָ מֹו י ִשָ פְֵך כִי ְּב ֶצלֶם אֱ ֹלהִ ים עָ שָ ה אֶ ת-הָ ָאדָ ם.
מה פירוש :שופך דם האדם באדם דמו ישפך? מדוע כתוב "כי" – מה הקשר
בין שני חלקי הפסוק?
אחד הביטויים הראשונים של שוויון ערך האדם מצוי ברעיון של שופך דם
האדם באדם דמו ישפך .דמו של כל אדם שווה לרעהו.
כותבי התנ"ך חידשו חידוש גדול כאשר העניקו לאדם מעמד אחד
אוניברסאלי (=כלל עולמי) תחת אל אחד .רוב בני האדם באותה תקופה חיו
במציאות בה לא היו בני האדם שווים כלל זה לזה ,וחלקם אף החשיבו עצמם
ל"אלים".

תרבות מתחדשת

כִי ְּב ֶצלֶם אֱ ֹלהִ ים עָ שָ ה אֶ ת-הָ ָאדָ ם.
מה לדעתכם פירוש המילה "בצלם"? נסו להשוות את הרעיון הזה לרעיונות
של מאמינים באללים שונים? מה ההבדל?

עולמם של אבותינו

ח'  :02וַיִבֶן נ ֹחַ מִ ְּזבֵחַ לַיהו ָה וַיִקַ ח מִ כ ֹל הַ בְּהֵ מָ ה הַ טְּ ה ָֹרה ּומִ כ ֹל הָ עֹוף הַ טָ הֹור
וַיַעַ ל עֹֹלת בַםִ ְּזבֵחַ  .וַי ַָרח י ְּהו ָה אֶ תֵ -ריחַ הַ מִיח ֹחַ ו ַי ֹאמֶ ר י ְּהו ָה אֶ ל-לִבֹו ֹלא-א ֹסִ ף
לְּקַ לֵל עֹוד אֶ ת-הָ אֲ דָ מָ ה בַעֲ בּור הָ ָאדָ ם כִי יֵצֶר לֵב הָ ָאדָ ם ַרע מִ מ ְּעֺ ָריו ו ְֹּלא-א ֹסִ ף

ָארץ ז ֶַרע ו ְּקָ צִיר ו ְּק ֹר ו ָח ֹם
עֹוד לְּהַ כֹות אֶ ת-כָל-חַ י כַאֲ שֶ ר עָ שִ יתִ י .ע ֹד כָל-י ְּמֵ י הָ ֶ
ו ְּקַ י ִץ ו ָח ֶֹרף ו ְּיֹום ו ָ ַליְּלָה ֹלא י ִשְּ ב ֹתּו.
כיצד מֵ רצה נוח את האל? כיצד מתייחס האל לפעולת נח? מנהג של איזו
תקופה זו? נסו לשער מי כתב את הסיפור הזה ?
ערכים אז והיום

ֹלא-א ֹסִ ף לְּקַ לֵל עֹוד אֶ ת-הָ אֲ דָ מָ ה בַעֲ בּור הָ ָאדָ ם כִי יֵצֶר לֵב הָ ָאדָ ם ַרע מִ מְּעֺ ָריו
ו ְֹּלא-א ֹסִ ף עֹוד לְּהַ כֹות אֶ ת-כָל-חַ י כַאֲ שֶ ר עָ שִ יתִ י.
האם אלוהים מתחרט על המבול? האם המבול היה מוצדק לדעתכם? כיצד
ניתן לתקן דור שיש בו הרבה שחיתות?

דמויות אז והיום

היונה – מה תפקיד היונה בפרשת נח?
מה לדעתכם מסמלת היונה בשיר "יונה עם עלה של זית" (תלמה אליגון)?
קראו את "שיר היונה" של שמרית אור -האם לדעתכם השיר עצוב או שמח?
מדוע?

שונות

למה הכוונה בפסוק  -יֵצֶר לֵב הָ ָאדָ ם ַרע מִ מְּעֺ ָריו ?
כיצד הרעיון הזה קשור לתהליך החינוך?

