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נח איש צדיק היה )רק( 

 בדורותיו

 כי לא השתתף עם צרת דורו

 ולא היה מספיק מעורב.

 בס"ד

 "נח"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

 מעורבות חברתית בפרשה 

 קראו את הפסוק: 

ה ּתֹוְלֹדת ֹנח  "  יו ,ֵאלֶּ יָּה ְבֹדֹרתָּ ִמים הָּ ִדיק ּתָּ ְך ֹנח   ,ֹנח  ִאיׁש צ  לֶּ ֱאֹלִהים ִהְתה  ת הָּ  ".אֶּ

  .הקיפו בפסוק מילה שנראית לכאורה מיותרת 

 .חשבו מה המשמעות שמילה זו נותנת לפסוק.  קראו את המשפט בלי מילה זו 

 רש"י מתייחס למשמעותה של המילה שלכאורה מיותרת ומסביר: 

לו היה בדור צדיקים היה צדיק ייש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן שא ו:בדורותי

לו היה בדורו של אברהם לא היה יאותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק, ואיותר, ויש שדורשים 

 ם".נחשב לכלו

 

  ?מהן שתי הגישות שמביא רש"י ביחס לצדיקותו של נח 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 מה בין נח לאברהם? קראו את המקורות הבאים: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  האם הוא אשם בכך שהיה מבול?  "מי נח"? –מדוע נקרא המבול על שמו של נח 

  ?מה ההבדל  המהותי בין נח לאברהם ביחס לדורם 

 ם בין צדיקותו של נח לצדיקותו של חכמי מה אנו יכולים ללמוד מההשוואה שעשו

 אברהם?  

 

שאלתו  ",ייקץ כל בשר בא לפנ"כשאמר ה' לנח 

ולא  "ולי מה אתה עושה?" :תהיהיחידה של נח הי

דו יוירדו מי המבול והאב ,ביקש רחמים על העולם

את בני העולם, ומפני זה נקראו "מי נח", כי בו היו 

 תלויים שלא ביקש רחמים על העולם".

 )זוהר לפרשת ויקרא(

לעמוד ולקרות בקול )אברהם( "התחיל 

ה אחד -גדול לכל העם ולהודיעם שיש אלו

לכל העולם ולו ראוי לעבוד. והיה מהלך 

וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר וממלכה 

                                                                                               ".לממלכה עד שהגיע לארץ כנען

 פ"א(  רהזבודה ע כותרמב"ם הל)
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 השלימו:

 __ למענם ולבקש __ אך למרות זאת היה מצופה ממנו דורו של ____ היו אנשי _____

 עליהם ______.

 היו חוטאים ועובדי ____ ____ ואף ביקשו להשליכו ל_____ האש גם דורו של _____ 

 ____.אך אברהם פעל למען ה____ וקרבם 

 

 קב"ה / חמס / חברה / רחמים / כבשן להשתדל / אברהם / נח / עבודה זרה / לילון: תרמ

 

 מה הקשר בין התמונות שלפניכם לרעיון שלמדנו?   חידה:

 

 

 

 

 

 

 

 

עכשיו מתחיל החורף, נהיה קר וגשום. איזה כיף 

להיכנס מהכפור לבית החם ולשבת על יד התנור או 

 להתחמם מהמזגן...

להתחמם התנור הבוער יש עוד דרך הדלקת מלבד 

במעיל פרווה מחמם ולא אפשר להתעטף  :בחורף

ויר הקר לחדור לעצמות. אבל ישנו הבדל ולתת לא

 מהותי בין שתי הדרכים הללו.

 מה ההבדל? 

מי שלובש מעיל פרווה מחמם רק את עצמו, אולם 

 מי שמדליק תנור מחמם את כל החדר.  

  

 ובאותו עניין... 

 "וצוהר תעשה לתיבה"

הגמרא אומרת שצריך להתפלל בבית כנסת שיש 

של  בו חלונות. מדוע? הרי זה עלול להפריע לכוונה

ים ישוטטו לכיוון החתול יהתפילה אם כל הזמן העינ

על העץ הגבוה שבחצר, או לילדים שרודפים אחד 

אחרי השני בגינה?! מסביר הרב קוק שאפילו 

בתפילה הפרטית של האדם, עליו לזכור את הקשר 

שלו לעולם החיצוני ואת השייכות שלו לכלל. עליו 

להשתתף עם הציבור ולבקש את הצלחתם גם 

ונו של עולם בשעה בה הוא עומד לבדו מול ריב

של החלון אותו  ומדבר איתו ביחידות. זו המשמעות

 נח צריך לשים בתיבה.

 )מתוך אתר "חברים מקשיבים", איתי טוכפלד(
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 מספרים שהרבי מקוצק כינה את נח "צדיק בפרווה". 

  הסבירו מדוע.

______________________________________________________________ 

 אנו בניו של אברהם אבינו, ממשיכי דרכו.

 בתנור: ים להיות צדיקיםיכול גמא מחיי הכיתה או המשפחה בה אתםדו כתבו

______________________________________________________________ 

 

 

 דבר תורה לשבת פרשת "נח": 

עכשיו מתחיל החורף, נהיה קר וגשום. איזה כיף להיכנס מהכפור לבית החם ולשבת על יד התנור או 

 להתחמם מהמזגן...  

בגדים חמות מכף רגל  אפשר להתעטף בשכבות :מלבד התנור הבוער יש עוד דרך להתחמם בחורף

ויר הקר לחדור לעצמות. אבל ישנו הבדל מהותי בין שתי הדרכים הללו. מי ולתת לא ועד ראש ולא

מהחום המופץ, אך מי שמתעטף  תליהנושמבעיר תנור מחמם את כל החדר, כך שכל הסובבים יכולים 

 בבגדים מחמם רק את עצמו.

אותו  "נח איש צדיק תמים היה בדורותיו". מה זה "בדורותיו"? מסביר רש"י: "יש מרבותינו דורשים

היה צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק,  -לשבח, כל שכן שאילו היה בדור צדיקים 

 לא היה נחשב לכלום". -ואילו היה בדורו של אברהם 

הרבי מקוצק מכנה את נח "צדיק בפרווה". אמנם הוא צדיק, אבל לעצמו. במקום להבעיר תנור נח בוחר 

 להתעטף בפרווה עבה.

הלו מוכנים בכל עת להכניס אורחים ולעומתו, אברהם אבינו מפיץ את אור האמונה בעולם ופתחי א

אנו בני אברהם אבינו, עלינו להתנהג כמותו ולחשוב כיצד אנו יכולים האמונה בקב"ה. ולשוחח איתם על 

ובבים אותנו, לדאוג לסנזכור . להשפיע מתוכנו לאחרים ולא להשאיר את התכונות והיכולות שלנו לעצמנו

 להיות מעורבים במה שקורה לחברים ולהשתדל בטובתם. 

 


