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פרשת נח
נושא השבוע :שניים שניים
מה

• סיפור המבול  -אלוהים הביא מבול לעולם כעונש על מעשיהם
הרעים של בני האדם .רק נח ,משפחתו ובעלי החיים שהיו אתו
בתיבה ניצלו.

בפרשה

• שכרותו של נח  -לאחר המבול נטע נח כרם ,שתה מן היין ,השתכר
והתגלה באוהלו .בנו חם ראה את ערוות אביו וסיפר זאת לאחיו,
ואלה כיסו את ערוות אביהם מבלי להביט .בעקבות האירוע קילל
נח את זרע חם ,אבי כנען ,וברך את זרע שם ויפת.
• סיפור מגדל בבל  -כל האנושות ,מלוכדת ודוברת שפה אחת ,בנתה
מגדל שראשו בשמיים .בתגובה בלל האלוהים את שפתם ופיזר
אותם בארץ.

המבול ,זוגות של בעלי חיים .מכל אחד ממיני בעלי החיים ייכנסו אל
התיבה שניים  -זכר ונקבה.

שאתה ,נח ,תיתן להם אפשרות להמשיך את חייהם בקרבתך ,ובכך
להמשיך את קיומם של המינים השונים של בעלי החיים .וכך ,כמו
שימשיך המין האנושי להתקיים ,ימשיכו להתקיים גם כל מיני בעלי
החיים שנבראו.
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השבוע

אלוהים הגדיר לנח את מטרת הכנסתם לתיבה " ְל ַה ֲחיֹת ִא ָתּ ְך"  -כדי

נושא

נח הצטווה להכניס אל התיבה ,אל השריד האחרון מן העולם שלפני

אמר הקב"ה לישראל :בני ,ראו!
כל מה שבראתי -בראתי זוגות:
שמים וארץ -זוגות,
חמה ולבנה -זוגות,
אדם וחוה -זוגות,
העולם הזה והעולם הבא -זוגות.
אבל אני ,יחיד ומיוחד בעולם.

מ

)דברים רבה ב'(

ביאורי מילים:
חמה = שמש

ד

לבנה = ירח
קריאת המדרש ודיון:
המדרש עוסק בשני נושאים מרכזיים :הזוגיות בעולם ,מול ייחודיותו של האלוהים.

ר

ניתן לשאול את התלמידים ,למה "טובים השנים מן האחד"? ובין השאר לעסוק
ברעיונות של :קל יותר ביחד ,ניגודים משלימים )לפעמים( ,פחות משעמם וכדומה.

העולם רק עם שמים? או רק עם ארץ?( ניתן לשאול את התלמידים איזה עוד

ש

גם מבחינת המציאות בעולם החלוקה לשניים נכונה יותר ומאוזנת יותר )איך היה

ניגודים מאזנים הם מכירים )יום ולילה ,חושך ואור ,לימודים וחופש(.
בניגוד לחלקו הראשון של המדרש המדבר בזכות השניים ,מסיים המדרש בייחודו
של האלוהים ,והשאלה המתבקשת :אם כן מדוע הוא לבד? מדוע אין לו בן זוג לאזן
אותו?  -כיוונים אפשריים לתשובה :אלוהים הוא הכל ,הוא שלם .אין לו חסרונות
כמו ליצירי כפיו – ולכן אינו צריך מישהו שישלים אותו .לסיכום ניתן לומר כי
דווקא הניגוד המוצג במדרש בין בני האנוש לאלוהים ,מחדד ומדגיש את המסר
לשני הכיוונים :אצל בני האנוש הצורך בזוגיות מראה על חסרון ,ומוכיח לנו שאיננו
כל-יכולים ,לעומתנו רק אלוהים הוא "לבד" ומושלם.
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