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 הקדמה למורה ליחידות 59-57
 שבעים אומות בני נח

 בפרק י' מלמדת אותנו התורה על שבעים מצאצאי בני נח, שמהם התפתחו ונפוצו שבעים אומות העולם. 
משפחות בני נח לא נשארו לאורך זמן במקום אחד, אלא התפזרו בעולם ופיתחו תרבויות שונות ושפות שונות. 

 )סיפור מגדל בבל שבפרק י"א מתאר כיצד התרחש תהליך זה - עיינו "דעת מקרא" בפרק י' פסוקים ה', ל"ב.(
חלק מהעמים האלה מוכרים לנו מפרשיות נוספות בתנ"ך, ולימוד פרק זה יכול להוות בסיס טוב ללימוד פרשיות 

אלה בעתיד. חלק מהשמות המוזכרים בפרק מוכרים גם בימינו )כמו מצרים ויוון(, על אף שכיום הם לא בהכרח 
צאצאיהם של העם המקורי, שהרי כבר עלה סנחריב מלך אשור )בימי בית המקדש הראשון( ו"בלבל את האומות".
כאשר אנו באים ללמד פרק זה בכיתה, עלינו ללמדו בדרך שתשמח את לבם של התלמידים, וכמו כן עלינו לוודא 

שהם ֵיצאו מלימוד הפרק עם ידע ועם ערכים משמעותיים )כמו בכל פרק אחר בתורה(.

הצעתנו:

ראשית, לחלק את את לימוד הפרק לשלושה חלקים - בני יפת, בני חם, בני שם. 
)שלושת החלקים יכולים להילמד בשיעור אחד או יותר, עם הרחבות או בלעדיהן - הדבר נתון לשיקול דעת המורה.(

בכל חלק:

• קוראים את הפסוקים )המורה קורא והתלמידים חוזרים אחריו(.	
•  התלמידים מסמנים את השמות בעזרת מדגש )השמות מוקפים כבר במסגרת(.	

)יש לסמן את בני יפת בצבע אחד, את בני חם בצבע אחר, ואת בני שם בצבע שלישי.(
• את השמות המופיעים גם במפה )בצד שמאל של חוברת התלמיד(, מסמנים באותו צבע.	
• מנסים לזהות שמות שמוכרים לנו ממקומות ומסיפורים אחרים )כגון תרשיש מהסיפור של יונה בן אמיתי,	

       שברח לתרשיש וכדומה(.
• לבסוף, מונים את השמות וכותבים את המספר מתחת לפסוקים )במשבצת המיועדת לכך(.	
• מסבירים שמכל אחד מהבנים המוזכרים יצא ַעם ִעם שפה ותרבות המיוחדים לו, וכל עם התיישב במקום אחר בעולם.	

בסיום שלושת החלקים:

•  מונים את כל השמות ביחד ומוצאים שיש שבעים שמות. אלה הם אבותיהם של שבעים אומות העולם!	
כאן עולה השאלה המתבקשת - איפה עם ישראל?

זה הזמן להסביר לתלמידים שַעם ישראל הוא העם ה-71! אלא שעם ישראל עוד לא נוצר... עם ישראל עתיד 
לצאת מאבותינו ומאמותינו - אברהם יצחק ויעקב, שרה רבקה רחל ולאה. הוא עתיד להיות עם מיוחד, שילמד 

אמונה בה' לכל שבעים אומות העולם!

הערה כללית:

לקראת לימוד הפרק, ניתן להביא לכיתה מפה או להקרינה על הלוח ולהסביר לתלמידים כיצד מתבוננים במפה. 
נסביר להם שאם נעמוד על סולם גבוה מאוד ונתבונן על כיתתנו מלמעלה נראה מלבן גדול.

אם נעוף בכדור פורח ונמשיך את מעופנו, נראה מלבן קטן יותר ולידו מלבנים נוספים. אם נמשיך ונעלה עוד בחלל 
האוויר, נוכל לראות את כל המבנים שבביה"ס. לאחר מכן נראה את כל העיר, את כל הארץ, ולבסוף את כל כדור הארץ.1 

לאחר הקדמה זו, נסביר לילדים שכל חבל ארץ קרוי בשם אחר. )ניתן אף לכתוב את השמות על המפה שלפנינו.(

google earth 1  ניתן להמחיש זאת בעזרת תמונות של כדור הארץ מאתר
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57. בני יפת
)פרק י פסוקים א-ה(

א. הקדמה

 התורה מספרת לנו על 14 אומות שיצאו מיפת. 
 אומות אלה התיישבו בארצות רחבות ידיים המשופעות במים )בעיקר באסיה הקטנה(,

ובכך התקיימה ברכת נח: "ַיְפְת א-לוהים ליפת" - ירחיב א-לוהים את נחלתו של יפת.1

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ם ָוָיֶ֑פת  ם ָח֣ ֖ ַח ׁשֵ ֵני-ֹנ֔ ת ּבְ ֙ה ּתֹוְלֹד֣ ּלֶ א. ְוֵא֙

ּול:  ּבֽ ר ַהּמַ ִנ֖ים ַאַח֥ ְל֥דּו ָלֶה֛ם )לשם, חם ויפת( ּבָ ּוָ      ַוּיִ

ס:  ְך ְוִתיָרֽ ׁשֶ י ְוָיָו֣ן ְוֻתָב֑ל ּוֶמ֖ ֶמר ּוָמ֔גֹוג ּוָמַד֖ ֶפת2 ּגֹ֣ ֵנ֣י ֶי֔ ב. ּבְ

ה:  ת ְוֹתַגְרָמֽ ַנ֥ז ְוִריַפ֖ ּכֲ ֶמר ַאׁשְ ג. ּוְבֵנ֖י ּגֹ֑

ים ְוֹדָדִנֽים:  ֖ ּתִ יׁש ּכִ ֑ ה ְוַתְרׁשִ ֣ ד. ּוְבֵנ֥י ָיָו֖ן ֱאִליׁשָ

֤י ַהּגֹוִי֙ם העמים שבאיים )איי הים התיכון, במיוחד אלה שליד יוון( ה ִנְפְר֞דּו התפצלו ִאּיֵ ֵאּלֶ ה. ֵמ֠

ם כל עם בארץ שלו ַאְרֹצָת֔ ּבְ

יׁש ִלְלׁשֹ֑נֹו כל עם בשפה שלו  ִא֖

ם וכך התפתחו משפחות-משפחות בעמים שלהם:  גֹוֵיֶהֽ ם ּבְ ֹחָת֖ ּפְ ְלִמׁשְ

ג. מנגינת הכתוב

 ה' הוא הא-לוהים של כל העולם, הוא ברא את כולם, דואג לכולם ונותן לכולם מקום.  
ה' נטע בכל עם אופי אחר, וכל עם פיתח שפה ותרבות על פי אופיו המיוחד. 

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

דברים שניתן להדגיש או להרחיב תוך כדי קריאת הפסוקים:
מדי - מוכר ממגילת אסתר, "חיל פרס ומדי" )מגילת אסתר א', ג'( ועוד. •
יוון - מוכר מהסיפור של חנוכה. •
תרשיש - מוכר מהסיפור של יונה בן אמיתי, שעלה על אנייה ביפו ורצה לברוח לתרשיש. •

הצילום מהחוברת לתלמיד מופיע בעמוד 123

1 עפ"י רמב"ן על פסוק ב'.
2  על פי הרמב"ן, התחיל ביפת כי הוא הבכור )רמב"ן על פסוק ב'. עיינו שם(.
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58. בני חם
)פרק י פסוקים ו-כ(

א. הקדמה

 התורה מספרת לנו על 30 אומות שיצאו מָחם. מקום מושבם של בני חם הוא בעיקר באפריקה.
המיוחד בהם היה נמרוד, בנו של כוש, שלא יצא ממנו עם, ולמרות זאת, התורה הקדישה הרבה פסוקים כדי לתאר 

את דמותו ואת פועלו. מהתיאור עולה שנמרוד היה אדם גיבור הן מול אנשים )"גיבור בארץ"( והן מול חיות )"גיבור 
ציד"(. הוא היה אף סמל לגבורה בעיני אנשי דורו, שהיו אומרים זה לזה "אתה גיבור ציד לפני ה', כמו נמרוד".

אלא שנמרוד חשב שהוא גיבור גם מול ה'...  נמרוד הקים את המלכות הראשונה בבבל, ושם עפ"י חז"ל )מובא ברש"י( 
 יזם את בניית המגדל וניסה להמריד את כל העולם על ה' )כשמו כן הוא...(. 

משם הרחיב נמרוד את מלכותו למקומות נוספים )לאחר שלחם בחלק מבני שם(. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ִים ּו֥פּוט ּוְכָנַֽען:  ּוׁש ּוִמְצַר֖ ם ּכ֥  ו. ּוְבֵנ֖י ָח֑
ן:  א ּוְדָדֽ ָב֥ ה ׁשְ ּוְבֵנ֥י ַרְעָמ֖ ה ה ְוַרְעָמ֖ ֥ ה ְוַסְבּתָ  ז. ּוְבֵנ֣י ֔כּוׁש ְסָב֙א ַוֲֽחִויָל֔

ל התחיל ד1 איש שהיה ידוע ומפורסם מאוד באותם ימים ֣הּוא ֵהֵח֔  ח. ְו֖כּוׁש ָיַל֣ד ֶאת ִנְמֹר֑
ֶרץ )היה הראשון אחרי המבול שמשל בגבורתו על אחרים והקים מלכות(:2  ָאֽ ר ּבָ ּבֹ֖ ְה֥יֹות ּגִ       ִלֽ

ִיד נוסף לגבורתו על אנשים, היה נמרוד גם צייד גיבור  ר-ַצ֖  ט. ֽהּוא-ָהָי֥ה ִגּבֹֽ
ר היו אנשים אומרים:    ֙ן ֵיָֽאַמ֔       ִלְפֵנ֣י ְ-ה-֑ו-ה )שלא היה כמוהו בכל העולם שברא ה’(3  ַעל-ּכֵ

ִיד ִלְפֵנ֥י י-ה-ֽו-ה )כל אדם גיבור היו אומרים עליו: "גיבור ציד כמו נמרוד!"(:   ֹור ַצ֖ ּב֥ ד ּגִ ִנְמֹר֛       ּכְ
ר:  ְנָעֽ ֶרץ ׁשִ ֶא֖ ֣ד ְוַכְלֵנ֑ה ּבְ ֶרְך ְוַאּכַ ל )ואחר כך מלך גם ב...( ְוֶא֖ ֶב֔ ית ַמְמַלְכּתֹו֙ של נמרוד ּבָ ֤ י ֵראׁשִ ִה֨ י. ַוּתְ

ַֽלח:  יר ְוֶאת-ּכָ ת ִע֖ ה ְוֶאת-ְרֹחֹב֥ ֶב֙ן ]נמרוד[ ֶאת-ִנ֣יְנֵו֔ ּור אל אשור4 ַוּיִ֙ ֑ א נמרוד ַאׁשּ וא ָיָצ֣ ֶרץ ַהִה֖ יא. ִמן-ָהָא֥
ֹדָלֽה:5 יר ַהּגְ וא ]נינוה[ ָהִע֥ ַ֑לח ִה֖ ין ּכָ ינְֵו֖ה ּוֵב֣ ֥ין ִנֽ ֶסן ּבֵ ֶאת-ֶר֔  יב. ְוֽ

 : ים ְוֶאת- ים ְוֶאת-ְלָהִב֖ ים ְוֶאת-ֲעָנִמ֛ ד ֶאת-לּוִד֧ ִים ָיַל֞  יג. ּוִמְצַר֡
ים:  ִרֽ ְפּתֹ ים ְוֶאת-ּכַ ֖ ּתִ ִלׁשְ ֛ם ּפְ ָ ר ָיְצ֥אּו ִמׁשּ ים ֲאׁשֶ֨ ְסֻלִח֗ ים ְוֶאת-ּכַ ְתֻרִס֞ ֶאת-ּפַ  יד. ְוֽ

י:  ֽ ׁשִ ְרּגָ ת ַהּגִ י ְוֵא֖ ֱאֹמִר֔ ת: טז. ְוֶאת-ַהְיבּוִס֙י ְוֶאת-ָה֣ ֹכ֖רֹו ְוֶאת-ֵחֽ ן ּבְ ַען ָיַל֛ד ֶאת-ִציֹד֥ טו. ּוְכַנ֗
י ֲחָמִת֑ י ְוֶאת-ַהֽ ָמִר֖ י ְוֶאת-ַהּצְ ַאְרָוִד֥ י: יח. ְוֶאת-ָהֽ יִנֽ י ְוֶאת-ַהּסִ ַעְרִק֖ י ְוֶאת-ַהֽ ֥ ִחּוִ יז. ְוֶאת-ַהֽ

י:  ַנֲעִנֽ ּכְ ֖חֹות ַהֽ ּפְ צּו התפזרו למקומות שונים ִמׁשְ ר ָנֹפ֔ ְוַאַח֣
֑ה  ָרה ַעד-ַעּזָ ן ּבֲֹאָכ֥ה לכיוון, עד... ְגָר֖ יֹד֔ ַנֲעִנ֙י ִמּצִ ּכְ ֤בּול שטח ההתיישבות של ַהֽ י ּגְ ְיִה֞  יט. ַוֽ

ע:  ׁשַ ה ּוְצֹבִי֖ם ַעד-ָלֽ ה ְוַאְדָמ֥ ָמה ַוֲעֹמָר֛ ה לכיוון, עד... ְסֹד֧         )ומעזה( ּבֲֹאָכ֞

ם :  גֹוֵיֶהֽ ם ּבְ ַאְרֹצָת֖ ם ּבְ ֹנָת֑ ם ִלְלׁשֹֽ ֹחָת֖ ּפְ ם ְלִמׁשְ ה ְבֵני-ָח֔ ּלֶ כ. ֵא֣

1  נמרוד - אותיות מ.ר.ד. ניתן להסביר שהשם "נמרוד" קשור למילה "מרד", והכוונה היא למרד בה'.
2  עפ"י רמב"ן. וממשיך הרמב"ן ואומר: "כי עד ימיו לא היו מלחמות ולא ָמַלְך ֶמֶלך. וגבר תחילה על אנשי בבל עד שמלך עליהם, ואחר כן 

יצא אל אשור ועשה כרצונו והגדיל, ובנה שם ערים בצורות בתקפו ובגבורתו..."
3  עפ"י רמב"ן.

4  כך מסביר הרמב"ן, וכך בחרנו להסביר. ויש שמסבירים אחרת )רש"י ועוד(.
5  היא נינווה, המכונה כך גם בספר יונה "ונינוה היתה עיר גדולה לא-להים", ואליה נשלח יונה בן אמיתי )רש"י(. 
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ג. מנגינת הכתוב

בני חם היו רבים, ונמרוד היה מלך גיבור ותקיף, אבל זה לא עשה אותם ל'צודקים' או ל'צדיקים'...
ים המרד של נמרוד בה' נכשל, ואילו אברהם אבינו, שעפ"י המדרש התווכח עם נמרוד, הצליח. גם בני כנען הַרִבּ

לא זכו להישאר בארץ ישראל לאורך זמן, כי חטאו מאוד.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

דברים נוספים שניתן להדגיש או להרחיב תוך כדי קריאת הפסוקים:
מצרים - מוכר לילדים בעיקר משעבוד עם ישראל במצרים. •
אשור - הוזכר כבר בתורה בעניין ארבעת הנהרות:  •

"...חידקל, הוא ההולך קדמת אשור".
נינווה - עיר המוכרת מהסיפור של יונה בן אמיתי,  •

שנשלח לקרוא להם לחזור בתשובה.
פלשתים - מוכרים מסיפורים רבים בתורה ובנביאים •

)אפשר לשאול את התלמידים מי מהם מכיר סיפור עם הפלשתים -
שמשון והפלשתים, דוד וגוליית הפלשתי, ועוד(.

עמי כנען - התורה מתארת את גבולות ארצם - ארץ כנען. •
 זאת הארץ שעתידה להיות שייכת לעם ישראל. 

ם, כדברי נח, ועם ישראל שיצאו מזרעו של שם זכו בארץ כנען, * מעניינים דברי רמב”ן כאן, שכנען היה עבד ְלׁשֵ
 על פי הכלל ההלכתי: “מה שקנה עבד - קנה רבו”. 

 צידון

 גרר

 סדום עזה
עמורה•
אדמה•
צבויים•
 לשע
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ּול: ּבֽ ר ַהּמַ ִנ֖ים ַאַח֥ ְל֥דּו ָלֶה֛ם ּבָ ּוָ ם ָוָיֶ֑פת ַוּיִ ם ָח֣ ֖ ַח ׁשֵ ֵני-ֹנ֔ ת ּבְ ֙ה ּתֹוְלֹד֣ ּלֶ א  ְוֵא֙

ס: ְך ְוִתיָרֽ ׁשֶ י ְוָיָו֣ן ְוֻתָב֑ל ּוֶמ֖ ֶמר ּוָמ֔גֹוג ּוָמַד֖ ֶפת ּגֹ֣ ֵנ֣י ֶי֔ ב  ּבְ

ים ְוֹדָדִנֽים: ֖ ּתִ יׁש ּכִ ֑ ה ְוַתְרׁשִ ֣ ה: ד  ּוְבֵנ֥י ָיָו֖ן ֱאִליׁשָ ת ְוֹתַגְרָמֽ ַנ֥ז ְוִריַפ֖ ּכֲ ֶמר ַאׁשְ ג  ּוְבֵנ֖י ּגֹ֑

ם: גֹוֵיֶהֽ ם ּבְ ֹחָת֖ ּפְ יׁש ִלְלׁשֹ֑נֹו ְלִמׁשְ ם ִא֖ ַאְרֹצָת֔ ֤י ַהּגֹוִי֙ם ּבְ ה ִנְפְר֞דּו ִאּיֵ ֵאּלֶ ה  ֵמ֠

ה  ה ְוַרְעָמ֖ ֥ ה ְוַסְבּתָ ִים ּו֥פּוט ּוְכָנַֽען: ז  ּוְבֵנ֣י ֔כּוׁש ְסָב֙א ַוֲֽחִויָל֔ ּוׁש ּוִמְצַר֖ ם ּכ֥ ו  ּוְבֵנ֖י ָח֑

ְה֥יֹות  ל ִלֽ ד ֣הּוא ֵהֵח֔ ן: ח  ְו֖כּוׁש ָיַל֣ד ֶאת-ִנְמֹר֑ א ּוְדָדֽ ָב֥ ה ׁשְ ָכ֑א ּוְבֵנ֥י ַרְעָמ֖ ְוַסְבּתְ

ֹור  ּב֥ ד ּגִ ִנְמֹר֛ ר ּכְ ֙ן ֵיָֽאַמ֔ ִיד ִלְפֵנ֣י י-ה-֑ו-ה ַעל-ּכֵ ר-ַצ֖ ֶרץ: ט  ֽהּוא-ָהָי֥ה ִגּבֹֽ ָאֽ ר ּבָ ּבֹ֖ ּגִ

ֶרץ  ֶא֖ ֣ד ְוַכְלֵנ֑ה ּבְ ֶרְך ְוַאּכַ ל ְוֶא֖ ֶב֔ ית ַמְמַלְכּתֹו֙ ּבָ ֤ י ֵראׁשִ ִה֨ ִיד ִלְפֵנ֥י י-ה-ֽו-ה: י  ַוּתְ ַצ֖

יר ְוֶאת- ת ִע֖ ה ְוֶאת-ְרֹחֹב֥ ֶב֙ן ֶאת-ִנ֣יְנֵו֔ ּור ַוּיִ֙ ֑ א ַאׁשּ וא ָיָצ֣ ֶרץ ַהִה֖ ר: יא  ִמן-ָהָא֥ ְנָעֽ ׁשִ

ד  ִים ָיַל֞ ֹדָלֽה: יג  ּוִמְצַר֡ יר ַהּגְ וא ָהִע֥ ַ֑לח ִה֖ ין ּכָ יְנֵו֖ה ּוֵב֣ ֥ין ִנֽ ֶסן ּבֵ ֶאת-ֶר֔ ַֽלח: יב  ְוֽ ּכָ

ים ְוֶאת- ְתֻרִס֞ ֶאת-ּפַ ים: יד  ְוֽ ִחֽ ים ְוֶאת-ַנְפּתֻ ים ְוֶאת-ְלָהִב֖ ים ְוֶאת-ֲעָנִמ֛ ֶאת-לּוִד֧

ן  ַען ָיַל֛ד ֶאת-ִציֹד֥ ים: טו  ּוְכַנ֗ ִרֽ ְפּתֹ ים ְוֶאת-ּכַ ֖ ּתִ ִלׁשְ ֛ם ּפְ ָ ר ָיְצ֥אּו ִמׁשּ ים ֲאׁשֶ֨ ְסֻלִח֗ ּכַ

י  ֥ ִחּוִ י: יז  ְוֶאת-ַהֽ ֽ ׁשִ ְרּגָ ת ַהּגִ י ְוֵא֖ ֱאֹמִר֔ ת: טז  ְוֶאת-ַהְיבּוִס֙י ְוֶאת-ָה֣ ֹכ֖רֹו ְוֶאת-ֵחֽ ּבְ

ר  י ְוַאַח֣ ֲחָמִת֑ י ְוֶאת-ַהֽ ָמִר֖ י ְוֶאת-ַהּצְ ַאְרָוִד֥ י: יח  ְוֶאת-ָהֽ יִנֽ י ְוֶאת-ַהּסִ ַעְרִק֖ ְוֶאת-ַהֽ

֑ה  ָרה ַעד-ַעּזָ ן ּבֲֹאָכ֥ה ְגָר֖ יֹד֔ ַנֲעִנ֙י ִמּצִ ּכְ ֤בּול ַהֽ י ּגְ ְיִה֞ י: יט  ַוֽ ַנֲעִנֽ ּכְ ֖חֹות ַהֽ ּפְ צּו ִמׁשְ ָנֹפ֔

ם  ֹחָת֖ ּפְ ם ְלִמׁשְ ה ְבֵני-ָח֔ ּלֶ ע: כ  ֵא֣ ׁשַ ה ּוְצֹבִי֖ם ַעד-ָלֽ ה ְוַאְדָמ֥ ָמה ַוֲעֹמָר֛ ה ְסֹד֧ ּבֲֹאָכ֞

ם:  גֹוֵיֶהֽ ם ּבְ ַאְרֹצָת֖ ם ּבְ ֹנָת֑ ִלְלׁשֹֽ

סּוִקים א-ה ֶרק י פְּ ֵני ֶיֶפת פֶּ בְּ

סּוִקים ו-כ ֶרק י פְּ ֵני ָחם פֶּ בְּ

יחידה 57

יחידה 58

ֶצַבע ָצהֹב. ֵני ֶיֶפת בְּ מוֹת בְּ יׁשּו ֶאת שְׁ ַהְדגִּ

ֶצַבע ָאדֹם.                       ֵני ָחם בְּ מוֹת בְּ יׁשּו ֶאת שְׁ ַהְדגִּ

יָרה ַהּתוָֹרה?  ֵני ֶיֶפת ַמְזכִּ ה ִמבְּ מָּ כַּ

יָרה ַהּתוָֹרה? ֵני ָחם ַמְזכִּ ה ִמבְּ מָּ כַּ

ֵני נֹח ָיְצאּו ִמבְּ 70 ָהאּומוֹת שֶׁ
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ם ֵעיָל֣ם  ֖ ֵנ֥י ׁשֵ ֽדֹול: כב  ּבְ י ֶיֶ֥פת ַהּגָ ֶבר ֲאִח֖ ֵני-ֵע֔ ל-ּבְ ם-֑הּוא ֲאִב֙י ּכָ ֖ד ּגַ ם ֻיּלַ ֥ כא  ּוְלׁשֵ

ׁש: ם ֥עּוץ ְו֖חּול ְוֶגֶ֥תר ָוַמֽ ם: כג  ּוְבֵנ֖י ֲאָר֑ ד ְו֥לּוד ַוֲֽאָרֽ ֖ ְכׁשַ ּור ְוַאְרּפַ ֑ ְוַאׁשּ

ֵנ֣י ָבִנ֑ים  ֖ד ׁשְ ַלח ָיַל֥ד ֶאת-ֵעֶֽבר: כה  ּוְלֵעֶ֥בר ֻיּלַ ֖ ַלח ְוׁשֶ ֑ ד ָיַל֣ד ֶאת-ׁשָ ֖ ְכׁשַ כד  ְוַאְרּפַ

ד ֶאת- ן ָיַל֔ ן: כו  ְוָיְקָט֣ יו ָיְקָטֽ ם ָאִח֖ ֥ ֶרץ ְוׁשֵ י ְבָיָמי֙ו ִנְפְלָג֣ה ָהָא֔ ֤ ֶלג ּכִ ד ּפֶ֗ ֶאָח֞ ם ָהֽ ֣ ׁשֵ

ם ְוֶאת-אּוָז֖ל  ֶות ְוֶאת-ָיַֽרח: כז  ְוֶאת-ֲהדֹוָר֥ ֶלף ְוֶאת-ֲחַצְרָמ֖ ֑ ד ְוֶאת-ׁשָ ַאְלמֹוָד֖

ר ְוֶאת- ָבֽא: כט  ְוֶאת-אֹוִפ֥ ל ְוֶאת-ׁשְ יָמֵא֖ ל ְוֶאת-ֲאִבֽ ְקָלֽה: כח  ְוֶאת-עֹוָב֥ ְוֶאת-ּדִ

ר  ָרה ַה֥ א ּבֲֹאָכ֥ה ְסָפ֖ ֑ ׁשָ ָב֖ם ִמּמֵ י מֹוׁשָ ְיִה֥ ן: ל  ַוֽ ֵנ֥י ָיְקָטֽ ה ּבְ ּלֶ ל-ֵא֖ ֲחִויָל֖ה ְוֶאת-יֹוָב֑ב ּכָ

ה  ּלֶ ם: לב  ֵא֣ ם ְלגֹוֵיֶהֽ ַאְרֹצָת֖ ם ּבְ ם ִלְלׁשֹֹנָת֑ ֹחָת֖ ּפְ ם ְלִמׁשְ ה ְבֵני-ׁשֵ֔ ּלֶ ֶדם: לא  ֵא֣ ֽ ַהּקֶ

ּול:    ּבֽ ר ַהּמַ ֶרץ ַאַח֥ ָא֖ ה ִנְפְר֧דּו ַהּגֹוִי֛ם ּבָ ּלֶ ם ּוֵמֵא֜ גֹוֵיֶה֑ ם ּבְ ַח ְלתֹוְלֹדָת֖ ֵני-ֹנ֛ ת ּבְ ֹח֧ ּפְ ִמׁשְ

סּוִקים כא-לב ֶרק י פְּ ם פֶּ ֵני שֵׁ יחידה 59 בְּ

יָרה ַהּתוָֹרה?                             ם ַמְזכִּ ֵני שֵׁ ה ִמבְּ מָּ כַּ

ַסְך ַהּכֹל?  ִרים בְּ ֵני נַֹח ֻמְזכָּ ה בְּ מָּ כַּ

ֶצַבע ָירֹק. ם בְּ ֵני שֵׁ מוֹת בְּ יׁשּו ֶאת שְׁ ַהְדגִּ

ָחם

ֶיֶפת

ָיָון
ַנז                        כְּ ַאשְׁ

יׁש ְרשִׁ תַּ

ֲאָרם

ּור ַאשּׁ

ֵעיָלם                                

ם שֵׁ

ַנַען כְּ

ִמְצַרִים

ּכּוׁש

סּוִקים. פְּ ם אוָֹתם בַּ ַבְעתֶּ צְּ ַבע שֶׁ אוֹתוֹ צֶּ ים בְּ מוֹת ָהַעמִּ ִצְבעּו ֶאת שְׁ

צידון

גרר

ארץ כנען

עזה
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59. בני שם
)פרק י פסוקים כא-לב(

א. הקדמה

שם היה הצדיק מבין שלושת בני נח,1 ו-26 העמים שיצאו ממנו התיישבו בעיקר במזרח התיכון. 
עבר, נינו של שם, היה גם כן צדיק, מאמין בה' ונביא,2 וממנו יצאו העבריים, שהאבות ובני ישראל מתייחסים אליהם.3  

זה גם מקור שמּה של השפה שלנו - עברית.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ם-֑הּוא גם לשם נולדו ילדים ֖ד ּגַ ם ֻיּלַ ֥  כא. ּוְלׁשֵ
ֶבר של כל העם המכונים עבריים4  -ֵע֔ ל- ם( האבא של ּכָ  ֲאִב֙י הוא )ׁשֵ

ֽדֹול והוא האח של אחיו הגדול - יפת:5  י ֶיֶ֥פת ַהּגָ  ֲאִח֖
ׁש:  ם ֥עּוץ ְו֖חּול ְוֶגֶ֥תר ָוַמֽ ם: כג. ּוְבֵנ֖י ֲאָר֑ ד ְו֥לּוד ַוֲֽאָרֽ ֖ ְכׁשַ ּור ְוַאְרּפַ ֑ ם ֵעיָל֣ם ְוַאׁשּ ֖ ֵנ֥י ׁשֵ כב. ּבְ

ַלח ָיַל֥ד ֶאת-ֵעֶֽבר:  ֖ ַלח ְוׁשֶ ֑ ד ָיַל֣ד ֶאת-ׁשָ ֖ ְכׁשַ  כד. ְוַאְרּפַ
ֶרץ אירע המעשה עם מגדל  י ְבָיָמי֙ו של פלג ִנְפְלָג֣ה ָהָא֔ ֤ ֶלג ּכִ ד ּפֶ֗ ֶאָח֞ ם ָהֽ ֣ ֵנ֣י ָבִנ֑ים ׁשֵ ֖ד ׁשְ כה. ּוְלֵעֶ֥בר ֻיּלַ
ן:  יו ָיְקָטֽ ם ָאִח֖ ֥ בבל, שבעקבותיו התפלגו והתפזרו יושבי הארץ )ועבר היה נביא וקרא שם בנו על שם העתיד(6 ְוׁשֵ

ם ְוֶאת- ֶות ְוֶאת-ָיַֽרח: כז. ְוֶאת-ֲהדֹוָר֥ ֶלף ְוֶאת-ֲחַצְרָמ֖ ֑ ד ְוֶאת-ׁשָ ד ֶאת-ַאְלמֹוָד֖ ן ָיַל֔ כו. ְוָיְקָט֣
ר ְוֶאת-ֲחִויָל֖ה  ָבֽא: כט. ְוֶאת-אֹוִפ֥ ל ְוֶאת-ׁשְ יָמֵא֖ -ֲאִבֽ ל  : כח. ְוֶאת-עֹוָב֥ אּוָז֖ל ְוֶאת-

ן:  ֥י ָיְקָטֽ ֵנ ה ּבְ ּלֶ ל-ֵא֖  ְוֶאת-יֹוָב֑ב ּכָ
ֶדם שמות של מקומות:  ֽ ר ַהּקֶ ָרה ַה֥ א ּבֲֹאָכ֥ה לכיוון, עד... ְסָפ֖ ֑ ׁשָ ָב֖ם ִמּמֵ י מֹוׁשָ ְיִה֥  ל. ַוֽ

ם:  ם ְלגֹוֵיֶהֽ ַאְרֹצָת֖ ם ּבְ ם ִלְלׁשֹֹנָת֑ ֹחָת֖ ּפְ ם ְלִמׁשְ ה ְבֵני-ׁשֵ֔ ּלֶ  לא. ֵא֣
 סיכום הפרק:

ם  גֹוֵיֶה֑ ם ּבְ ַח ְלתֹוְלֹדָת֖ ֵני-ֹנ֛ ת ּבְ ֹח֧ ּפְ ה ִמׁשְ ּלֶ  לב. ֵא֣
ּול ולאחר דור הפלגה )"דעת מקרא"(: ּבֽ ר ַהּמַ ֶרץ ַאַח֥ ָא֖ ה ִנְפְר֧דּו ַהּגֹוִי֛ם ּבָ ּלֶ       ּוֵמֵא֜

1  ואף על פי כן סיפרה התורה על צאצאיו רק בסוף, "כי רצה ְלאֵחר תולדת שם לקרב שני הפרשיות בתולדותיו כי יש להאריך בתולדות 
אברהם"  )רמב"ן על פסוק ב'(.

2  עיינו רש"י על פסוק כ"ה.
3  "אברם העברי" - בראשית י"ד, י"ג.  על יוסף נאמר "נער עברי" - בראשית מ"א, י"ב.  "המיילדות העבריות" - שמות א', ט"ו ועוד.

4  על פי אבן עזרא ורד"ק. ויש מפרשים )רש"י ורמב"ן(, שהכוונה ששם היה אבי כל יושבי עבר הנהר )נהר פרת(.
5  אמנם במקומות אחרים ֵשם מוזכר ראשון, אך זה בגלל חשיבותו ולא בגלל שנולד ראשון.

6  רש"י.
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ג. מנגינת הכתוב

שם היה צדיק, ומזרעו יצאו עוד צדיקים, כמו עבר. מצאצאיהם יצאו גם אבותינו - אברהם, יצחק ויעקב,
ם, שה' "ישכון באהלי שם" - התקיימה! וכל עם ישראל )האומה ה-71(, עד אלינו. ברכת נח ְלׁשֵ

          
           ד.הצעות להמחשה ולהרחבה    

ניתן להרחיב את הדיבור על כך ששם ועבר חיו בתקופתו של נמרוד וחלקו עליו, וכן על ישיבת שם ועבר,
 המוזכרת בחז"ל. אבותינו למדו מהם תורה, רבקה הלכה אליהם כדי לדרוש את ה' ועוד.  


