
108

51. ברכת ה' לנח ולבניו
 )פרק ט פסוקים א-ג(

א. הקדמה

אחרי המבול, כשנח ומשפחתו יצאו מן התיבה ועמדו להתחיל לבנות מחדש את העולם, נגלה אליהם ה' ובירכם. 
דברי ה' עוסקים בשלושה נושאים:

 1( ה' בירך אותם בברכת "פרו ורבו". 
2( ה' נתן לבני נח עליונות על בעלי החיים, ומתוך כך הטיל את מוראם של בני האדם על בעלי החיים.

3( ה' התיר להם לאכול בשר של בעלי חיים.
דברים אלה דומים מאוד לדברים שאמר ה' לאדם ולחוה בבריאת העולם.1

גם שם  מברך אותם ה' בברכת "פרו ורבו" ומגדיר מה מותר להם לאכול, אך בהבדל משמעותי אחד:
בעוד שלאדם הראשון הותר לאכול רק מהצומח, לנח הותר לאכול גם מן החי - בשר בהמות, חיות, דגים ועופות.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים 

ָנ֑יו  ַח ְוֶאת-ּבָ ים ֶאת-ֹנ֖ ֶרְך ֱא-לִֹה֔ א. ַוְיָב֣

ֶרץ:  ֥רּו ּוְר֖בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת-ָהָאֽ אֶמר ָלֶה֛ם ּפְ ַוּיֹ֧

ה  )יהיה פחד טבעי מפני בני האדם( ְהֶי֔ ֶכ֙ם לשונות של פחד 2  ִיֽ ב. ּומֹוַרֲאֶכ֤ם ְוִחּתְ

ִים  ָמ֑ ָ ל-֣עֹוף ַהׁשּ ֶרץ ְוַע֖ל ּכָ ֣ת ָהָא֔ ל-ַחּיַ ל ּכָ ַע֚

֖ם ֵג֥י ַהּיָ ְבָכל-ּדְ ה ּוֽ ֲאָדָמ֛ ׂש ָהֽ ְרֹמ֧ ר ּתִ ֹכ֩ל ֲאׁשֶ֨ ּבְ

נּו נוסף לכך שהם ייראו מכם, מותר לכם גם להשתמש בהם לצורכיכם: ֽ ֶיְדֶכ֥ם ִנּתָ ּבְ

י בחיות, בבהמות, בדגים ובעופות ר הּוא-ַח֔ ֣ ֶמׂש֙ ֲאׁשֶ ל-ֶר֙ ג. ּכָ

ָלֶכ֥ם ִיְהֶי֖ה ְלָאְכָל֑ה יהיו מותרים לכם לאכילה

מֹו ירק עשב )שהותר לכם כבר לאכול, מימי אדם הראשון( ב3 ּכְ ׂשֶ ֶיֶ֣רק ֵע֔ ּכְ

ל את כל אשר הוא חי )כך אני מתיר לכם מעכשיו לאכול גם את כל החי(:  י ָלֶכ֖ם ֶאת-ּכֹֽ ּתִ ָנַת֥

ג. מנגינת הכתוב

ה' אוהב את נח ואת משפחתו, מעוניין בהצלחתם ומברך אותם. 

1   כדאי לעיין שם )פרק א', פסוקים כ"ח-כ"ט( ולראות שגם שם מופיעים שלושת הנושאים האלה: ברכת "פרו ורבו", היחס בין האדם לבעלי 
החיים והגדרת האוכל המותר באכילה.

2   מורא וחת: "שהמורא הוא שלא יעשה לו רעה, וחתת הוא ההכנעה הטבעית כמו שייכנע הקטן לפני הגדול" )מלבי"ם(.
בעלי החיים חשים שיש לאדם נשמה, והם יראים מפניו, ועיינו רש"י על פסוק ב'.

לאחר שנח התמסר לחיות במשך שנה שלמה - התברך שהחיות ייראו ממנו וייראו אותו )בשם בעל הטורים ועיינו גם מלבי"ם(.

3  כ' הדמיון.



109

26

ת ה' ְלנַֹח ּוְלָבָניו  ְרכַּ בִּ
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ָנ֑יו  ַח ְוֶאת-ּבָ ים ֶאת-ֹנ֖ ֶרְך ֱא-לִֹה֔ א  ַוְיָב֣
אֶמר ָלֶה֛ם  ַוּיֹ֧

ֶרץ:  ֥רּו ּוְר֖בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת-ָהָאֽ ּפְ

ה  ְהֶי֔ ֶכ֙ם ִיֽ ב   ּומֹוַרֲאֶכ֤ם ְוִחּתְ
ֶרץ ֣ת ָהָא֔ ל-ַחּיַ ל ּכָ ַע֚

ִים  ָמ֑ ָ ל-֣עֹוף ַהׁשּ ְוַע֖ל ּכָ
ה ֲאָדָמ֛ ׂש ָהֽ ְרֹמ֧ ר ּתִ ֹכ֩ל ֲאׁשֶ֨ ּבְ

֖ם  ֵג֥י ַהּיָ ְבָכל-ּדְ ּוֽ
נּו:  ֽ ֶיְדֶכ֥ם ִנּתָ ּבְ

י  ר הּוא-ַח֔ ֣ ֶמׂש֙  ֲאׁשֶ ל-ֶר֙ ג   ּכָ
ָלֶכ֥ם ִיְהֶי֖ה ְלָאְכָל֑ה 

ב  ׂשֶ ֶיֶ֣רק ֵע֔ ּכְ
ל:  י ָלֶכ֖ם ֶאת-ּכֹֽ ּתִ ָנַת֥

ָתֲארוֹת זֹאת. ים ַהמְּ לִּ ֶצַבע ָצהֹב ֶאת ַהמִּ ר ְלֵלַדת ְיָלִדים? ִצְבעּו בְּ ֶקשֶׁ ת ה' בְּ ְרכַּ א. ַמִהי בִּ

ָתֲארוֹת זֹאת. ים ַהמְּ לִּ ֶצַבע ָאדֹם ֶאת ַהמִּ ֵני ָאָדם? ִצְבעּו בְּ ְראּו בְּ יִּ שֶׁ ים כְּ ֲעֵלי ַהַחיִּ יׁשּו בַּ ב. ָמה ַיְרגִּ

ָתֲארוֹת זֹאת. ים ַהמְּ לִּ ֶצַבע ָצהֹב ֶאת ַהמִּ ו? ִצְבעּו בְּ ה ה' ְלנַֹח ֶלֱאכֹל ֵמַעְכשָׁ ג. . ָמה ִהְרשָׁ
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ר ָלָאָדם ָהִראׁשוֹן ּוְלָבָניו ֶלֱאכֹל. ָהָיה ֻמתָּ ֲאָכִלים שֶׁ ל ַהמַּ תֹם ֶאת כָּ ֶצַבע כָּ יפּו בְּ א. ַהקִּ
ר ְלנַֹח ּוְלָבָניו ֶלֱאכֹל. ָהָיה ֻמתָּ ֲאָכִלים שֶׁ ל ַהמַּ ֶצַבע ָירֹק ֶאת כָּ יפּו בְּ ב. ַהקִּ

רּויוֹת? ג. ְלִמי ָהיּו יוֵֹתר ֶאְפשָׁ

ל" י ָלֶכ֖ם ֶאת-ּכֹֽ ּתִ ב ָנַת֥ ׂשֶ ֶיֶ֣רק ֵע֔ "ּכְ

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת:
 הפסוקים מחולקים לשלושה חלקים, כדי לאפשר לימוד של כל עניין בפני עצמו:

1( ברכת "פרו ורבו".
 2( הברכה שהחיות יפחדו באופן טבעי מבני האדם ולא ירצו לפגוע בהם, 

    וכן ה' מבטיח שהחיות יינתנו לאדם להשתמש בהן לצרכיו.
3( ההיתר לאכול בשר מן החי.

הפעילות בצד שמאל  
•  בשלב ראשון מתמקדים התלמידים באדם הראשון ומסמנים את המאכלים שהותרו לו לאכילה.	

בשלב השני מתמקדים התלמידים בנח ומסמנים את המאכלים שהותרו לו לאכילה.
•  לאחר מכן, מתבקשים התלמידים להשוות בין השניים.	

המורה יסכם את תוצאות ההשוואה.

הצעות נוספות:
• פעמים רבות בתורה, כשה' רואה שהאדם קצת מפוחד, מבולבל או נבוך, הוא פונה אליו ומברך אותו. 	

        ניתן לשאול את הילדים את השאלות הבאות:
       מה הרגיש נח כשיצא מן התיבה? 

        מדוע?
       כיצד הרגיעו אותו דברי ה'?

• ניתן להרחיב  בעניין כ' הדמיון )"כירק עשב נתתי לכם את כל"(.	
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52. מצוות בני נח
)פרק ט פסוקים ד-ז(

א. הקדמה

לאחר שה' בירך את נח ואת בניו והרשה להם לאכול בשר, ה' ציווה אותם מספר מצוות. 
מצוות אלה עוסקות בשמירה על החיים ובהימנעות מצער בעלי חיים.

המצוות המוזכרות בפסוקים שלפנינו:
1( איסור אכילת איבר מן החי.

2( איסור הריגת אדם.
3( החובה לשפוט בבית דין אדם שהרג ולהענישו.

4( מצווה להתחתן, להקים משפחה ולהביא לתוספת חיים בעולם.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים 

ֹו ָד֖מֹו בשר שנפשו ודמו עדיין בו )כאשר דמו עוד זורם, כאשר הוא עדיין חי(  ַנְפׁש֥ ר ּבְ ׂשָ֕ ד. ַאְך אבל ּבָ

א ֹתאֵכֽלּו )זהו איסור איבר מן החי(:1  לֹ֥

ׁש אם מישהו יהרוג אדם - אני אדרוש את עונשו של הרוצח ואעניש אותו ֵתיֶכ֙ם ֶאְדֹר֔ ְמֶכ֤ם ְלַנְפׁשֹֽ ְך אבל ֶאת-ּדִ ה. ְוַא֨

ּנּו2 בין אם זאת חיה שהרגה אדם ֑ ֖ה ֶאְדְרׁשֶ ל-ַחּיָ ֥ד ּכָ ִמּיַ

יו3 ובין אם זה אדם שהרג אדם, בשוגג או בלי עדים יׁש ָאִח֔ ֙ד ִא֣ ם ִמּיַ ָאָד֗ ֣ד ָהֽ ּוִמּיַ

ם בכל מקרה שלא יהיה, אני אדרוש את עונשו של הרוצח ואעניש כל מי שיהרוג אדם: ָאָדֽ ׁש ֶאת-ֶנֶ֥פׁש ָהֽ ֶאְדֹר֖

ם )מי שיהרוג אדם במזיד ועדים ראו אותו( ָאָד֔ ם ָהֽ ֣ ו. ׁשֵֹפְך֙ ּדַ

ְך חובתם של בני האדם לדון אותו בעונש מוות )ע"י עדים ודיינים(4  ֵפ֑ ָ ֣מֹו ִיׁשּ ם ּדָ ָאָד֖ ֽ ּבָ

ם )ולכן יש להחמיר כל כך בעונשו של מי שהורג אדם(:  ה ֶאת-ָהָאָדֽ ֖ ים ָעׂשָ ֶלם ֱא-לִֹה֔ ֶצ֣ י ּבְ  ּכִ֚

ּה:  ֶרץ ּוְרבּו-ָבֽ ְר֥צּו ָבָא֖ ֣רּו ּוְר֑בּו ׁשִ ם5 ּפְ ֖  ז. ְוַאּתֶ
    )נשים לב שדברים אלה נאמרו כבר בפסוק א', אלא ששם זה נאמר כברכה, וכאן - כציווי.(6

ג.מנגינת הכתוב

אמנם האדם שולט על בעלי החיים ומותר לו אפילו לאכול מבשרם, אבל אסור לו לשכוח כי גם מעליו יש מישהו, 
מעליו ישנו ה'!! ה' מצווה אותו מצוות ועליו לשמוע בקולו.

המצוות שה' ציווה את נח ואת בניו יעזרו להם לחיות חיים מסודרים, עדינים ומתחשבים, ולא להיות פראיים ואכזריים, 
גם כלפי החיות וגם כלפי בני האדם האחרים. 

1   רש"י ופרשנים נוספים מסבירים שהכוונה בפסוק לאיסור אכילת איבר מן החי )כלומר, שאין לאכול בשר של בעל חיים מבלי להרגו     
      קודם(.  

      ורד"ק מנמק: "כי זה דרך אכזריות לחתוך בשר מן החי ולאכלו".  
2   אם חיה תהרוג אדם, ה' ידאג שהיא תיהרג בידי חיה אחרת )אב"ע(, וגם בני האדם מצווים להרגה )רד"ק(.
3   פסוק זה עוסק באדם שהרג בטעות או במזיד ואיש לא ראה, וה' מודיע שהוא ידאג לכך שאדם זה ייענש.

4   מכאן למדו חז"ל שבני נח נצטוו להעמיד בתי דין.
5   רד"ק: "אחר שמנעם משפיכת הדם שהוא חורבן העולם הזה, הזהיר בפרייה ורבייה ליישוב העולם".

6   רש"י כאן.
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ד. הצעות להמחשה והרחבה

בחוברת:
 הפסוקים מחולקים לארבעה חלקים, כדי לאפשר לימוד של כל אחת מהמצוות בפני עצמה:

1( איסור "איבר מן החי".
2( איסור "לא תרצח".

3( חיוב להעניש רוצח.
4( מצוות "פרו ורבו". 

הפעילות בצד שמאל  
 בחרנו למקד את הפעילות בעניין פנייה לבתי הדין.   

הדרך להעניש אדם שחטא היא על ידי פנייה לבית דין ולא על ידי 'לקיחת החוק לידיים'.
למטה )מתחת לציור( ישנה שאלה פתוחה: "אם יש לך מריבה או בעיה - למי עוד אתה יכול לפנות?"

המטרה היא לפתח ולחזק את העניין שגם לכל תלמיד יש כתובת ודמות )בבית הספר, בבית, במקום המגורים וכו'(, 
שאליה הוא יכול לפנות בשעת הצורך; דמות  שתקשיב לו, תגן עליו ותעזור לו במידת האפשר. 

 הצעות נוספות:
•  זאת הזדמנות לעסוק שוב בנושא "כי בצלם א-לוהים עשה את האדם" 	

וליצור המשכיות לנלמד בפרק א' פסוק כ"ז.
• להרחיב בנושא צער בעלי חיים )סביב לימוד איסור איבר מן החי(. לכתוב אמנה כיתתית שמפרטת כיצד יש 	

להתנהג עם בעלי חיים. )התלמידים מציעים הצעות, המורה כותב אותן על בריסטול גדול והתלמידים מקשטים. 
לאחר מכן אפשר לתת לתלמידים להסביר את האמנה לכיתה אחרת(.

28

ֵני נַֹח ִמְצווֹת בְּ
סּוִקים  ד-ז ֶרק ט פְּ פֶּ
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א ֹתאֵכֽלּו: ֹו ָד֖מֹו לֹ֥ ַנְפׁש֥ ר ּבְ ׂשָ֕ ד  ַאְך-ּבָ
 

ׁש  ֵתיֶכ֙ם ֶאְדֹר֔ ְמֶכ֤ם ְלַנְפׁשֹֽ ְך ֶאת-ּדִ ה  ְוַא֨
ּנּו  ֑ ֖ה ֶאְדְרׁשֶ ל-ַחּיָ ֥ד ּכָ ִמּיַ

יו  יׁש ָאִח֔ ֙ד ִא֣ ם ִמּיַ ָאָד֗ ֣ד ָהֽ ּוִמּיַ
ם:  ָאָדֽ ׁש ֶאת-ֶנֶ֥פׁש ָהֽ ֶאְדֹר֖

ם  ָאָד֔ ם ָהֽ ֣ ו   ׁשֵֹפְך֙ ּדַ
ְך  ֵפ֑ ָ ֣מֹו ִיׁשּ ם ּדָ ָאָד֖ ֽ ּבָ
ים   ֶלם ֱא-לִֹה֔ ֶצ֣ י ּבְ ּכִ֚
ם:  ה ֶאת-ָהָאָדֽ ֖ ָעׂשָ

֣רּו ּוְר֑בּו  ם ּפְ ֖ ז   ְוַאּתֶ
ּה: ֶרץ ּוְרבּו-ָבֽ ְר֥צּו ָבָא֖ ׁשִ

ָראּוי. ְתַנֵהג כָּ יִּ ֵני נַֹח ׁשוְֹמרוֹת ַעל ָהָאָדם שֶׁ ל בְּ ְצווֹת שֶׁ ַהמִּ
סּוִקים. פְּ ה ָאָדם ַהּמוִֹפיָעה בַּ לָּ ִצְבעּו ֶאת ַהמִּ

קוֹת: ְדבֵּ ף ַהמַּ ִמדַּ
ין. ֵבית דִּ יִָּנים בְּ ל דַּ מּוָנה שֶׁ יקּו תְּ ָאָדם", ַהְדבִּ ה "בָּ לָּ ּה ַהמִּ ּמוִֹפיָעה בָּ ּוָרה שֶׁ ְלַיד ַהשּׁ

29

עוָֹלם - לוֹם בָּ ין נוֲֹעדּו ְלַהְרּבוֹת שָׁ י ַהדִּ תֵּ בָּ
ב ַמְחלוֹקוֹת, ִלְפּתֹר ְמִריבוֹת, ְלַישֵּׁ

ֵאלוֹת. ְלַהֲעִניׁש חוְֹטִאים ְוַלֲענוֹת ַעל שְׁ

ין ית דִּ  בֵּ

ה ָיכוֹל ִלְפנוֹת? ָעָיה - ְלִמי עֹוד ַאתָּ ִאם ֵיׁש ְלָך ְמִריָבה אוֹ בְּ
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53. הברית - ה' מבטיח שלא יהיה עוד מבול
)פרק ט פסוקים ח-יא(

א. הקדמה

נח ומשפחתו התחילו ליישב את העולם מחדש. עם זאת, קיננו בלבם כל הזמן חששות: "אולי יהיה עוד מבול?";
 "אולי כל המאמץ המחודש שלנו יהיה לריק?"; "אולי צאצאינו יחטאו, ושוב יביא ה' מבול והכול ייהרס?"1 

ואז באה הבטחתו של הקב"ה: "הנני מקים את בריתי אתכם... ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ". 
ברית של ה' היא כמו שבועה. זהו מעין חוק א-לוהי.2  ה' קבע שלא יהיה עוד מבול.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים 

ר:  ֹו3 ֵלאֹמֽ ָנ֥יו ִאּת֖ ַח ְוֶאל-ּבָ אֶמר ֱא-לִֹהי֙ם ֶאל-ֹנ֔ ח. ַוּיֹ֤

ֶכ֑ם  י ִאּתְ ִריִת֖ ים ֶאת-ּבְ י ֵמִק֛ י ִהְנִנ֥ ט. ַוֲאִנ֕

ֲחֵריֶכֽם :  ת ְוִעם ַזְרֲעֶכ֖ם ַאֽ ְוֶאֽ

ם  ֶכ֔ ר ִאּתְ ֣ ֙ה ֲאׁשֶ ַחּיָ ל-ֶנֶ֤פׁש ַהֽ ת ועם ּכָ י. ְוֵא֨

ֶכ֑ם  ֶרץ ִאּתְ ֥ת ָהָא֖ ְבָכל-ַחּיַ ה ּוֽ ֵהָמ֛ ּבְ ֧עֹוף ּבַ ּבָ

ֶרץ:  ֥ת ָהָאֽ ל ַחּיַ ה ְלֹכ֖ ָב֔ י ַהּתֵ ל֙ ֹיְצֵא֣ ִמּכֹ

ם  ֶכ֔ ִריִת֙י ִאּתְ י ֶאת-ּבְ יא. ַוֲהִקֹמִת֤

֛ר לֹא ימותו כל בשר, כולם4   ׂשָ ל-ּבָ ת ּכָ ֵר֧ א-ִיּכָ ְולֹֽ

ּול  ּב֑ י ַהּמַ ֣ ֖עֹוד עוד פעם ִמּמֵ

ֶרץ:  ת ָהָאֽ ֵח֥ ּול ְלׁשַ א-ִיְהֶי֥ה ֛עֹוד ַמּב֖ ְולֹֽ

ג. מנגינת הכתוב

 ה' הבטיח שלא יהיה עוד מבול שישחית את כל העולם בבת אחת, וכשה' מבטיח - זה בוודאי יתקיים.
)"נאמן אתה הוא ה' א-לוהינו ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם..." - ברכות ההפטרה(.

1 "...שהיה נח דואג לעסוק בפרייה ורבייה, עד שהבטיחו הקב"ה שלא לשחת העולם עוד..." - רש"י על פסוק ט' )ועיינו עוד במלבי"ם(.
2 מלבי"ם )פסוק י"ב(: "שהברית היא עצמה השבועה... כי עם כריתת ברית באה שבועה תמיד".   

   ברית בין אנשים היא בגדר הסכם והתחייבות הדדית, התלויים בהסכמת שני הצדדים. בשעה שצד אחד מפר את הברית -  הברית בטלה.   
   לעומת זאת בריתו של ה' קיימת תמיד. 

3 "על ידי אביהם. כי בניו לא היו נביאים ולא הגיע חם למעלת הנבואה" - רמב"ן.
4 "אבל מעטים ייתכן שימותו ממטר סוחף או משיטפון" - רד"ק.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת:
דברי ה' לנח שלא יהיה עוד מבול מסומנים באדום.

התלמידים מתבקשים לצבוע את המילה ברית.
הדבר מאפשר לפתח בשיעור את המושג ברית )של ה'(, שמשמעותו שבועה, הבטחה של ה'

ואת התוכן של הברית בענייננו, שלא יהיה עוד מבול.

הפעילות בצד שמאל  
כשם שדברי ה' הרגיעו את נח, שלא יהיה בחרדה בכל פעם שיורד גשם, כך גם אנחנו רגועים ושמחים כאשר יורד 
גשם. השיר בחוברת מבטא את שמחתנו על גשמי הברכה מהסוגים השונים שה' מוריד לעולם ואת ביטחוננו בה' 

שלא יהיה עוד מבול.
הציורים מקבילים לתוכן המילים בשיר.

 הצעות נוספות:
• להרחיב בעניין חשיבות הגשמים והברכה שהגשם מביא לעולם.	
•  להרחיב בעניין סוגי גשמים - יש גשם קל, המועיל לתבואה ולגידולי השדה. 	

                                                יש גשם חזק, המגיע עד לשורשים העמוקים של העצים.
                                                יש גם גשם חזק מאוד, המסוגל למלא מאגרי מים גדולים ואת מי התהום.

)בעניין זה אפשר להיעזר במסכת תענית פרק ג' משניות ב', ח'(.
• ללמוד את השיר "עוד מעט ירד פה גשם" מאת נורית הירש או שירים אחרים על הגשם.	
•  אפשר לשיר שיר קצרצר המבטא את השמחה בהבטחה של ה'.	

 המילים: "ה' מבטיח - ה' מקיים", במנגינה של השיר "אמר רבי עקיבא". 
ניתן לבקש מהתלמידים שבכל פעם שנלמד בחומש על קיום הבטחות של ה' הם יתחילו לשיר שיר זה.

30

ּלֹא ִיְהֶיה עוֹד ַמּבּול  ִרית - ה' ַמְבִטיַח שֶׁ ַהבְּ
סּוִקים ח-יא ֶרק ט פְּ פֶּ

יחידה 53

ַח  אֶמר ֱא-לִֹהי֙ם ֶאל-ֹנ֔ ח  ַוּיֹ֤
ר:  ֹו ֵלאֹמֽ ָנ֥יו ִאּת֖ ְוֶאל-ּבָ

ֶכ֑ם  י ִאּתְ ִריִת֖ ים ֶאת-ּבְ י ֵמִק֛ י ִהְנִנ֥ ט  ַוֲאִנ֕
ֲחֵריֶכֽם:  ת-ַזְרֲעֶכ֖ם ַאֽ ְוֶאֽ

ם  ֶכ֔ ר ִאּתְ ֣ ֙ה ֲאׁשֶ ַחּיָ ל-ֶנֶ֤פׁש ַהֽ ת ּכָ י   ְוֵא֨
ֶכ֑ם  ֶרץ ִאּתְ ֥ת ָהָא֖ ְבָכל-ַחּיַ ה ּוֽ ֵהָמ֛ ּבְ ֧עֹוף ּבַ ּבָ

ה   ָב֔ י ַהּתֵ ל֙ ֹיְצֵא֣ ִמּכֹ
ֶרץ:  ֥ת ָהָאֽ ל ַחּיַ ְלֹכ֖

ם  ֶכ֔ ִריִת֙י ִאּתְ י ֶאת-ּבְ יא  ַוֲהִקֹמִת֤
֛ר ֖עֹוד  ׂשָ ל-ּבָ ת ּכָ ֵר֧ א-ִיּכָ ְולֹֽ

ּול  ּב֑ י ַהּמַ ֣ ִמּמֵ
ֶרץ:  ת ָהָאֽ ֵח֥ ּול ְלׁשַ א-ִיְהֶי֥ה ֛עֹוד ַמּב֖ ְולֹֽ

ל ה'.  בּוָעה שֶׁ מוֹ שְׁ ל ה' ִהיא כְּ ִרית שֶׁ בְּ
סּוִקים. פְּ ִריִתי ַהּמוִֹפיָעה בַּ ה בְּ לָּ ִצְבעּו ֶאת ַהמִּ

31

ם ַהגֶּשֶׁ

ם מוִֹעיל, ם הּוא טוֹב, ַהגֶּשֶׁ ַהגֶּשֶׁ
ׁש גַּם ְמִעיל. ח ִמְטִריָּה, ִנְלבַּ ִנקַּ

ם ַקל ֵיׁש גֶּשֶׁ
ָרִעים, טוֹב הּוא ַלזְּ

ֵבד ם כָּ ֵיׁש גֶּשֶׁ
א ְנָחִלים. ַמלֵּ ַהמְּ

ָרד ָקפּוא, ֵיׁש בָּ
ֶלג ָלָבן, ְוֵיׁש שֶׁ

ם ָחָזק, ֵיׁש גֶּשֶׁ
ָעָנן. ָרק בֶּ ִעם בָּ

ּלֹא יוִֹריד - ם ֶאָחד ה' ִהְבִטיַח שֶׁ ַרק גֶּשֶׁ
ִמיד! ֶאת עוָֹלֵמנּו ַישְׁ ל ַמּבּול שֶׁ ם שֶׁ גֶּשֶׁ
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54. הקשת - אות הברית
)פרק ט פסוקים יב-יז(

א. הקדמה

כולנו מכירים את הקשת המופיעה לפעמים בשמים בימי החורף הגשומים. 
הקשת היא תופעה טבעית מעניינת ויפה, המופיעה בשמים כאשר השמש מאירה בזמן שיורד גשם. 

בשעה שכרת ה' את הברית שלא יהיה עוד מבול בעולם, קבע ה' גם שהופעת הקשת בשמים תהיה סימן זיכרון
לברית זו. כאשר ה' רוצה להזכיר לנו את הברית, הוא מפזר מעט את העננים ומאפשר לשמש להאיר על העולם

דרך טיפות הגשם. הקשת מופיעה, ואנו נזכרים בברית.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ִרי֙ת סימן על הברית1 את ֽאֹות ַהּבְ ים ֹז֤ אֶמר ֱא-לִֹה֗ יב. ַוּיֹ֣

ֶכ֑ם  ר ִאּתְ ֣ ֖ה ֲאׁשֶ ל-ֶנֶ֥פׁש ַחּיָ ם ּוֵב֛ין ּכָ יֵניֶכ֔ יִנ֙י ּוֵב֣ ן ּבֵ ר-ֲאִנ֣י ֹנֵת֗ ֲאׁשֶ

ת2 עֹוָלֽם:  ְלֹדֹר֖

ֶרץ:  יִנ֖י ּוֵב֥ין ָהָאֽ ית ּבֵ ִר֔ ְיָת֙ה )מעכשיו( ְל֣אֹות ּבְ ן ְוָהֽ ָעָנ֑ ֽ י3 ּבֶ ּתִ י ָנַת֖ ֕ ּתִ יג. ֶאת-ַקׁשְ

ֶרץ  י ָעָנ֖ן בשעה שאביא ענני גשם ַעל-ָהָא֑ ְנִנ֥ ַעֽ ה ּבְ יד. ְוָהָי֕

ן ותיראה הקשת בענן:  ָעָנֽ ת ּבֶ ׁשֶ ֖ ה ַהּקֶ ְוִנְרֲאָת֥

י לשון בני אדם )הקשת כביכול תזכיר לה' את דבר הברית( ִריִת֗ י ֶאת-ּבְ ֣ טו. ְוָזַכְרּתִ

ם  יֵניֶכ֔ יִנ֙י ּוֵב֣ ר ּבֵ ֤ ֲאׁשֶ

ר  ֑ ׂשָ ָכל-ּבָ ֖ה ּבְ ל-ֶנֶ֥פׁש ַחּיָ ּוֵב֛ין ּכָ

ר:  ֽ ׂשָ ל-ּבָ ת ּכָ ֵח֖ ּול ְלׁשַ ִי֙ם ְלַמּב֔ ה ֤עֹוד ַהּמַ֙ ְהֶי֨ א-ִיֽ ְולֹֽ

ן  ָעָנ֑ ֽ ת ּבֶ ׁשֶ ֖ ה ַהּקֶ טז. ְוָהְיָת֥

ם  ית עֹוָל֔ ִר֣ ֙ר ּבְ יָה ִלְזּכֹ ּוְרִאיִת֗

ים  ין ֱא-לִֹה֔ ֣ ּבֵ

ֶרץ:  ר ַעל-ָהָאֽ ֥ ר ֲאׁשֶ ֖ ׂשָ ָכל-ּבָ ה ּבְ ל-ֶנֶ֣פׁש ַחּיָ֔ ּוֵבי֙ן ּכָ

ַח  ים ֶאל-ֹנ֑ אֶמר ֱא-לִֹה֖ יז. ַוּיֹ֥

ִתי  ר ֲהִקֹמ֔ ֣ ִרי֙ת ֲאׁשֶ את ֽאֹות-ַהּבְ ֹז֤

ֶרץ:  ר ַעל-ָהָאֽ ֥ ר ֲאׁשֶ ֖ ׂשָ ל-ּבָ י ּוֵב֥ין ּכָ יִנ֕ ּבֵ

1  אות = סימן. אנו מכירים את המושג אות מהקריאה. גם בקריאה, אנו מפרשים את הסימנים )האותיות( ומבינים את משמעותם,
וכך מצליחים לקרוא. עסקנו במושג זה ביום הרביעי מימי הבריאה בהקשר המאורות המשמשים כאותות לזמנים.

2  רש"י: "נכתב חסר, שיש דורות שלא הוצרכו לאות לפי שצדיקים גמורים היו, כמו דורו של חזקיהו מלך יהודה ודורו של רבי שמעון בן 
יוחאי".

3  נתתי כבר. הקשת קיימת כבר מבריאת העולם, אלא שמעכשיו היא הופכת להיות אות שתזכיר את הברית )רמב"ן, וכן ברש"ר הירש(.
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ג. מנגינת הכתוב

אנו מכירים טובה לה' על שהבטיח שלא יהיה עוד מבול ועל שהוא נאמן לקיים את הבטחתו.  
חז"ל אף תיקנו על כך ברכה מיוחדת, שמברכים בשעה שרואים את הקשת: 

"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם זוכר הברית, נאמן בבריתו וקיים במאמרו". 

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת:
• המילים אות ברית מסומנות באדום. את המילה קשת - התלמידים מתבקשים לסמן.	

       שני הביטויים מופיעים שלוש פעמים.

הפעילות בצד שמאל  
• הפעילות הראשונה עוסקת בצבעי הקשת.	
• הפעילות השנייה עוסקת בברכה שאנו מברכים בשעה שאנו רואים את הקשת.	
• כדאי ללמוד את תוכן הברכה ואת משמעותה )אפשר לחבר מנגינה לברכה(.	
• מומלץ גם ללמוד את הברכה בעל-פה עם התלמידים.	

 הצעות נוספות:
• להרחיב ולעשות הפעלות בעניין צבעי הקשת:	

1( האור הלבן מכיל בתוכו את כל הצבעים. כאשר האור "נשבר", ניתן לראות את הצבעים.
אפשר להדגים את שבירת קרני האור בעזרת מנסרה משולשת או במי סבון )רואים את הצבעים בבועות הסבון(, 

בכתם נפט על מים או בהתזת מים מצינור או ממטרה מול קרני השמש.
2( צבעי היסוד הם צהוב, כחול ואדום. כך גם בקשת. שאר הצבעים נוצרים מתערובות של צבעי היסוד.

ניתן להדגים זאת בעזרת צבעי גואש, פלסטלינה ועוד:
כחול+צהוב=ירוק.  כחול+אדום=סגול.  אדום+צהוב=כתום.

• ללמוד את השיר "קשת בענן" של לאה גולדברג.	

32

ִרית  ת - אוֹת ַהבְּ שֶׁ ַהקֶּ
סּוִקים יב-יז ֶרק ט פְּ פֶּ

יחידה 54

ִרי֙ת  את ֽאֹות-ַהּבְ ים  ֹז֤ אֶמר ֱא-לִֹה֗ יב   ַוּיֹ֣
ֶכ֑ם  ר ִאּתְ ֣ ֖ה ֲאׁשֶ ל-ֶנֶ֥פׁש ַחּיָ ם ּוֵב֛ין ּכָ יֵניֶכ֔ יִנ֙י ּוֵב֣ ן ּבֵ ר-ֲאִנ֣י ֹנֵת֗ ֲאׁשֶ

ת עֹוָלֽם:  ְלֹדֹר֖
ן  ָעָנ֑ ֽ י ּבֶ ּתִ י ָנַת֖ ֕ ּתִ יג   ֶאת-ַקׁשְ

ֶרץ:  יִנ֖י ּוֵב֥ין ָהָאֽ ית ּבֵ ִר֔ ְיָת֙ה ְל֣אֹות ּבְ ְוָהֽ
ֶרץ  י ָעָנ֖ן ַעל-ָהָא֑ ְנִנ֥ ַעֽ ה ּבְ יד   ְוָהָי֕

ן:  ָעָנֽ ת ּבֶ ׁשֶ ֖ ה ַהּקֶ ְוִנְרֲאָת֥
ם  יֵניֶכ֔ יִנ֙י ּוֵב֣ ר ּבֵ ֤ י  ֲאׁשֶ ִריִת֗ י ֶאת-ּבְ ֣ טו   ְוָזַכְרּתִ

ר  ֑ ׂשָ ָכל-ּבָ ֖ה ּבְ ל-ֶנֶ֥פׁש ַחּיָ ּוֵב֛ין ּכָ
ּול  ִי֙ם ְלַמּב֔ ה ֤עֹוד ַהּמַ֙ ְהֶי֨ א-ִיֽ ְולֹֽ

ר:  ֽ ׂשָ ל-ּבָ ת ּכָ ֵח֖ ְלׁשַ
ן  ָעָנ֑ ֽ ת ּבֶ ׁשֶ ֖ ה ַהּקֶ טז  ְוָהְיָת֥

ם  ית עֹוָל֔ ִר֣ ֙ר ּבְ יָה ִלְזּכֹ ּוְרִאיִת֗
ים  ין ֱא-לִֹה֔ ֣ ּבֵ

ֶרץ:  ר ַעל-ָהָאֽ ֥ ר ֲאׁשֶ ֖ ׂשָ ָכל-ּבָ ה ּבְ ל-ֶנֶ֣פׁש ַחּיָ֔ ּוֵבי֙ן ּכָ
ַח  ים ֶאל-ֹנ֑ אֶמר ֱא-לִֹה֖ יז   ַוּיֹ֥

ִתי  ר ֲהִקֹמ֔ ֣ ִרי֙ת ֲאׁשֶ את ֽאֹות-ַהּבְ ֹז֤
ֶרץ:  ר ַעל-ָהָאֽ ֥ ר ֲאׁשֶ ֖ ׂשָ ל-ּבָ י ּוֵב֥ין ּכָ יִנ֕ ּבֵ

י. תִּ ת ְוַקשְׁ שֶׁ ים ַהקֶּ לִּ ִרית? ִצְבעּו ֶאת ַהמִּ ׁשּור ַלבְּ יָמן( ַהקָּ א. ַמהּו ָהאוֹת )ַהסִּ
ִרית? ים אוֹת בְּ לִּ ָעִמים מוִֹפיעוֹת ַהמִּ ה פְּ מָּ י? כַּ תִּ ת אוֹ ַקשְׁ שֶׁ ים ַהקֶּ לִּ סּוִקים ַהמִּ פְּ ָעִמים מוִֹפיעוֹת בַּ ה פְּ מָּ ב. כַּ

קוֹת: ְדבֵּ ף ַהמַּ ִמדַּ
ָעָנן". ת בֶּ שֶׁ ים "ַהקֶּ לִּ ּה ַהמִּ ּמוִֹפיעוֹת בָּ ּוָרה שֶׁ ָעָנן ְלַיד ַהשּׁ ת בֶּ ל ֶקשֶׁ מּוָנה שֶׁ יקּו תְּ ַהְדבִּ
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ת שֶׁ ַהקֶּ

ת שֶׁ ת ַהקֶּ ְרכַּ בִּ

ּה ָבִעים בָּ י ֵסֶדר ַהּצְ ְפֵניֶכם ַעל פִּ לִּ ת שֶׁ שֶׁ ִצְבעּו ֶאת ַהקֶּ
ַמִים. שָּׁ ֵעת הוָֹפָעָתּה בַּ בְּ

חֹל, ָסגֹל.( ֵכֶלת, כָּ תֹם, ָצהֹב, ָירֹק, תְּ ְפִנים ַהחּוָצה: ָאדֹם, כָּ )ִמבִּ

ת ְמָבֵרְך:  ָהרוֶֹאה ֶקשֶׁ

ה ה' ֱא-לֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם רּוְך ַאתָּ בָּ

ה? ַעל-פֶּ ת בְּ שֶׁ ת ַהקֶּ ְרכַּ ֲהתּוְכלּו ִלְלמֹד ֶאת בִּ



116

55. הניסיון של בני נח
)פרק ט פסוקים יח-כג(

א. הקדמה

כפי שלמדנו, נח ומשפחתו החלו ליישב מחדש את העולם. נח עצמו החל לעבד את האדמה, נטע כרם ענבים והכין יין. 
שתיית היין בכמות גדולה מדי גרמה לנח להשתכר ולהגיע למצב שבו הוא נרדם בצורה לא מכובדת, בלי בגדים.1 

מצבו של נח העמיד את בניו בפני ניסיון - כיצד נכון להגיב? מה כדאי לעשות? תגובות הבנים היו שונות.
הראשון שראה את נח היה כנראה הנכד - כנען, בנו של חם. 

כנען נכשל בניסיון. הוא לעג לנח, ביזה אותו ורץ לספר לאביו. 
חם גם כן נכשל בניסיון. גם הוא רץ לספר לשני אחיו בחוץ. 

שם יזם ופעל. הוא צירף אליו את יפת, ושניהם ביחד לקחו בגד, הלכו אחורנית וכיסו את אביהם מבלי לראותו.
שם ויפת עמדו בניסיון בכבוד.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים  

ם ָוָיֶ֑פת  ם ְוָח֣ ֖ ה ׁשֵ ָב֔ ְצִאי֙ם ִמן-ַהּתֵ ַח ַהּיֹֽ ְה֣יּו ְבֵני-ֹנ֗ ֽ יח. ַוּיִ

י ְכָנַֽען:2  ם ֖הּוא ֲאִב֥ ְוָח֕

ֶרץ יצאו והתפזרו כל יושבי הארץ:  ה ָכל-ָהָאֽ ה ָנְֽפָצ֥ ּלֶ ַח ּוֵמֵא֖ ֵני-ֹנ֑ ה ּבְ ּלֶ ה ֵא֖ ֥ ֹלׁשָ יט. ׁשְ
ֶרם )כרם ענבים(:3  ֽ ע ּכָ ֖ ּטַ ה החקלאי  ַוּיִ ֲאָדָמ֑ יׁש ָהֽ ַח ִא֣ ֶ֥חל ִהְתִחיל ֹנ֖ כ. ַוּיָ

֑ר4 השתכר  ּכָ ׁשְ ִין ַוּיִ ֖ ּתְ ִמן-ַהּיַ ׁ֥שְ כא. ַוּיֵ

ה:  ֥תֹוְך ָאֳהלֹֽ ֖ל התגלה גופו )ומתוך שכרותו לא שם לב שהיה בלי בגדים( ּבְ ְתּגַ ַוּיִ

יו את ֵחֶלק ַהּגּוף שאסור לאף אחד לראות ת ֶעְרַו֣ת ָאִב֑ ַען ֵא֖ י ְכַנ֔ ם ֲאִב֣ ְרא ָח֚ כב. ַוּיַ֗
 )מה קשור כנען לכל העניין? מכאן לומדים שכנען היה הראשון שראה את נח באוהל, אך במקום לכסות אותו, 

הוא לעג לו ורץ לספר לאביו, ָחם, כדי לפרסם עוד את הבושה(5

ֽחּוץ )גם חם רץ לספר לאחיו במקום לכסות את אביו(:  יו ּבַ ֵנֽי-ֶאָח֖ ֥ד חם ִלׁשְ ּגֵ ַוּיַ

ה בגד, שמיכה ְמָל֗ ִ ֶפת6 ֶאת-ַהׂשּ ם ָוֶי֜ ֩ח ׁשֵ֨ ּקַ כג. ַוּיִ

ם  ֵניֶה֔ ֶכ֣ם )החלק העליון של הגב( ׁשְ ימּו֙ ַעל-ׁשְ ׂשִ֙ ַוּיָ

ית )כדי לא לראות את אביהם ולא לגרום לו בושה גדולה יותר( ַרּנִ֔ ְֽלכּו֙ ֲאֹח֣ ַוּיֵ

ם  ת ֶעְרַו֣ת ֲאִביֶה֑ ּו ֵא֖ ַוְיַכּס֕

א ָרֽאּו: ית7  ְוֶעְרַו֥ת ֲאִביֶה֖ם לֹ֥ ַרּנִ֔ ּוְפֵניֶה֙ם ֲאֹח֣

1   אולי נרדם מתוך שכרותו תוך כדי החלפת בגדיו ונותר גופו גלוי.
2   התורה סיפרה לנו כאן מיהו כנען, מכיוון שמסופר עליו בפסוקים הבאים וצריך שנדע מי הוא )רש"י(.

3   רמב"ן: "וטעם ויחל כי הוא החל לנטוע כרמים כי הראשונים נטעו גפן, והוא החל לנטוע גפנים רבים שורות שורות, הנקרא כרם".
4   הרד"ק מסביר שנח הוא הראשון שייצר יין. מתוך כך ניתן להמשיך ולהסביר שנח צדיק היה, ולא ידע ששתיית יין בכמות גדולה גורמת 

לשכרות )וכן ניתן להבין מהמלבי"ם ומדעת מקרא(.
5   כך מפרש רש"י על פי המדרש )זאת גם הסיבה שכנען נתקלל אח"כ על ידי נח, כי הוא התחיל את הכול(, וישנן דעות נוספות.  

6   מדוע כתבה התורה "ויקח" - לשון יחיד, הרי שם ויפת הם רבים, והיה ראוי לכתוב "ויקחו"? אלא  ללמד ששם התאמץ במצווה יותר מיפת. 
     הוא היה כנראה העיקרי במעשה המצווה, ולכן המצווה נקראת בעיקר על שמו.  
     זאת גם הסיבה ששם קיבל ברכה גדולה יותר מברכתו של  יפת )עפ"י רש"י כאן(.

7   "למה נאמר פעם שנייה? - מלמד שכשקרבו אצלו והוצרכו להפוך עצמם )להסתובב כדי( לכסותו, הפכו )גם אז( פניהם אחורנית" - רש"י.
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ג. מנגינת הכתוב

יש להיזהר מאוד מאוד בכבודם של אחרים.
אין ללעוג לאף אחד ואין לצחוק על אף אחד, אפילו אם הוא לא רואה ולא שומע, ואפילו אם הוא ישן ולא יודע. 

הדבר נכון לגבי כל אדם, בוודאי ובוודאי כאשר מדובר בכבוד ההורים.
כמה יפה וכמה נאה המעשה שעשו שם ויפת. לא רק מה שהם עשו אלא גם איך שהם עשו זאת.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת:
המילים הצבועות באדום מאפשרות למקד את התלמידים במה שנח עשה ובמה שקרה לו. 

המילים שהתלמידים מתבקשים לצבוע מאפשרות להתמקד בתגובה של חם לעומת התגובה של שם ויפת. 

הפעילות בצד שמאל  
פעילות שמטרתה להפיק לקח חיובי מהסיפור - כיצד אני מכבד את הורי. 

 ניתן לבקש מהתלמידים לספר מה הם ציירו וכן לקרוא בקול את מה שההורים כתבו מתחת לציור. 

הצעות נוספות:  
 ביחידה זו ישנם נושאים רגישים מאוד.  
כדאי לתת את הדעת לנקודות הבאות:

 1( התלמידים מכירים את המציאות של שתיית יין - בקידוש, בהבדלה, בפורים.
     חשוב שהתלמידים יבינו ששתיית יין יכולה להיות ראויה ויכולה להיות לא ראויה - תלוי כמה שותים ולמה שותים!

 2( נושא הצניעות. הגוף שלי הוא רק שלי ואסור לאף אחד אחר לראות אותו )ובוודאי שלא לגעת בו(.
     ניתן להתייעץ עם יועצת ביה"ס בשאלה אם כדאי לנצל את ההזדמנות כדי לעסוק בכיתה בנושא שמירה על 

     צניעות ופרטיות הגוף.

34

ֵני נַֹח ל בְּ יוֹן שֶׁ סָּ ַהנִּ
סּוִקים יח-כג ֶרק ט פְּ פֶּ

יחידה 55

ה  ָב֔ ְצִאי֙ם ִמן-ַהּתֵ ַח ַהּיֹֽ ְה֣יּו ְבֵני-ֹנ֗ ֽ יח   ַוּיִ
ם ָוָיֶ֑פת  ם ְוָח֣ ֖ ׁשֵ

י ְכָנַֽען:  ם ֖הּוא ֲאִב֥ ְוָח֕
ַח  ֵני-ֹנ֑ ה ּבְ ּלֶ ה ֵא֖ ֥ ֹלׁשָ יט  ׁשְ

ֶרץ:  ה ָכל-ָהָאֽ ה ָנְֽפָצ֥ ּלֶ ּוֵמֵא֖
ה  ֲאָדָמ֑ יׁש ָהֽ ַח ִא֣ ֶ֥חל ֹנ֖ כ   ַוּיָ

ֶרם:  ֽ ע ּכָ ֖ ּטַ ַוּיִ
֑ר  ּכָ ׁשְ ִין ַוּיִ ֖ ּתְ ִמן-ַהּיַ ׁ֥שְ כא  ַוּיֵ

ה:  ֥תֹוְך ָאֳהלֹֽ ֖ל ּבְ ְתּגַ ַוּיִ
ַען  י ְכַנ֔ ם ֲאִב֣ ְרא ָח֚ כב  ַוּיַ֗

יו  ת ֶעְרַו֣ת ָאִב֑ ֵא֖
ֽחּוץ:  יו ּבַ ֵנֽי-ֶאָח֖ ֥ד ִלׁשְ ּגֵ ַוּיַ

ה  ְמָל֗ ִ ֶפת ֶאת-ַהׂשּ ם ָוֶי֜ ֩ח ׁשֵ֨ ּקַ כג  ַוּיִ
ם  ֵניֶה֔ ֶכ֣ם ׁשְ ימּו֙ ַעל-ׁשְ ׂשִ֙ ַוּיָ

ית  ַרּנִ֔ ְֽלכּו֙ ֲאֹח֣ ַוּיֵ
ם  ת ֶעְרַו֣ת ֲאִביֶה֑ ּו ֵא֖ ַוְיַכּס֕

ית  ַרּנִ֔ ּוְפֵניֶה֙ם ֲאֹח֣
א ָרֽאּו: ְוֶעְרַו֥ת ֲאִביֶה֖ם לֹ֥

הּו. ל ָחם ְוֶאת ַמֲעשֵׂ מוֹ שֶׁ ֶצַבע ָאדֹם ֶאת שְׁ ה ָחם? ִצְבעּו בְּ א. ֶמה ָעשָׂ
ֶהם. לָּ ה שֶׁ ֲעשֶׂ ם ְוֶיֶפת ְוֶאת ַהמַּ מוֹת שֵׁ ֶצַבע ָירֹק ֶאת ַהשֵּׁ ם ְוֶיֶפת? ִצְבעּו בְּ ב. ֶמה ָעשּׂו שֵׁ

ֶרם. ה כֶּ לָּ ּה ַהמִּ ּמוִֹפיָעה בָּ ּוָרה שֶׁ ֶרם ְלַיד ַהשּׁ ל כֶּ מּוָנה שֶׁ יקּו תְּ קוֹת: ַהְדבִּ ְדבֵּ ף ַהמַּ ִמדַּ

נַֹח

ם ֶיֶפתָחםשֵׁ

35

בוֹד ַהּזּוָלת כְּ

ֲאגּו ִלְכבוֹד ֲאִביֶהם. ם ְוֶיֶפת דָּ שֵׁ
ים נוָֹסִפים. ִדים ֶאת ַההוִֹרים, ֶאת ַהֲחֵבִרים ַוֲאָנשִׁ גַּם ֲאַנְחנּו ְמַכבְּ

ם ְמַתְכְנִנים ַלֲעשׂוֹת ַאתֶּ יֶתם אוֹ שֶׁ ֲעשִׂ הּו שֶׁ ן ָהֶעְליוֹן ַמשֶּׁ ְלבֵּ מַּ רּו בַּ ַציְּ
ד ֶאת הוֵֹריֶכם.  ֵדי ְלַכבֵּ כְּ

ֶכם. לָּ ּיּור שֶׁ ּתּוב ַמְתִאים ַלּצִ ְחּתוֹן כִּ ן ַהתַּ ְלבֵּ מַּ א ִלְכּתוֹב בַּ א אוֹ ֵמִאמָּ ׁשּו ֵמַאבָּ קְּ בַּ
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56. דברי נח על בניו
)פרק ט פסוקים כד-כט(

א. הקדמה

נח הקיץ משכרותו ונודע לו כיצד התנהגו נכדו ובניו. בעקבות זאת הוא קילל את כנען ובירך את שם ואת יפת.
דבריו של נח לא נאמרו סתם אלא בנבואה,1 והם מתקיימים עד היום.

• שם, שיזם לכסות את אביו, קיבל את הברכה ה"מעולה" - השראת שכינה )ברכה רוחנית(.	
• יפת, שהצטרף לשם, קיבל את הברכה הבינונית - הרחבת גבולות             )ברכה חומרית(.	
• כנען, שחטא, נתקלל ונגזר עליו להיות עבד לאחיו.	

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים 

י֑נֹו משכרותו ַח ִמּיֵ יץ, ִהְתעֹוֵרר ֹנ֖ יֶקץ ֵהּקִ ֥ כד. ַוּיִ

ן2 בנו הקטן של חם, כנען )שראה את נח ראשון וסיפר לאחרים(:  ָטֽ ֥נֹו ַהּקָ ה-֖לֹו ּבְ ׂשָ ר-ָע֥ ַדע ונודע לו ֵא֛ת ֲאׁשֶ ַוּיֵ֕

ָנַ֑ען3  ל  ּכְ אֶמר ָא֣רּור ְמֻקּלָ כה. ַוּיֹ֖

יו )כנען יהיה עבד לכל האחים שלו(:4  ְהֶי֥ה ְלֶאָחֽ ים ִיֽ ֶעֶ֥בד ֲעָבִד֖

אֶמר  כו. ַוּיֹ֕

ֵאֶלה המאמינים בו מתנהגים יפה(. ם ה', שהוא הא-לוהים של שם, יהיה מבורך )על ׁשֶ ֑ ֵהי ׁשֵ ֖-ה ֱא-לֹ֣ ֥רּוְך ְי-ה-ֹוָ ּבָ

י ְכַנַ֖ען ֶעֶ֥בד ָלֽמֹו להם )לשם ולכל זרעו של שם(:  ִויִה֥

ֶפת ירחיב ה' את גבולות נחלתו של יפת  כז. ַיְ֤פּתְ ַיְרִחיב5 ֱא-לִֹהי֙ם ְלֶי֔

ם ה' ישרה את שכינתו באוהלים של שם ֑ ֳהֵלי-ׁשֵ ָאֽ ן )א-לוהים( ּבְ ּכֹ֖ ְוִיׁשְ

י ְכַנַ֖ען ֶעֶ֥בד ָלֽמֹו להם )לשם וליפת(:  ִויִה֥

ּול  ּב֑ ר ַהּמַ ַח ַאַח֣ כח. ַוְֽיִחי-ֹנ֖

ָנֽה:6  ים ׁשָ ֖ ִ ה ַוֲֽחִמׁשּ ָנ֔ ׁש ֵמאֹו֙ת ׁשָ ֹל֤ ׁשְ

ת:  ֹמֽ ָנ֑ה ַוּיָ ים ׁשָ ֖ ִ ה ַוֲחִמׁשּ ָנ֔ ע ֵמאֹו֙ת ׁשָ ֤ ׁשַ ַח ּתְ ל-ְיֵמי-ֹנ֔ כט. ַוְיִה֙י ּכָ

1  על פי רד"ק.  
2  עיינו אב"ע, רד"ק, ספורנו ועוד, ויש המפרשים אחרת. ועל פי מה שהסברנו ביחידה הקודמת, כנען הוא הראשון שראה את נח.

    הוא הראשון שזלזל בו והלך לספר לאחרים, והוא זה שנתקלל ע"י נח.   
3  עונשו של הבן, כנען, מהווה עונש גם עבור אביו, חם.

4  אֵחי כנען הם כוש, מצרים ופוט. פרק י' פסוק ו': "ובני חם, כוש ומצרים ופוט וכנען".
', על פי הפרשנים, ויש כאן לשון נופל על לשון )דעת מקרא(. 5  זהו פירושה של המילה 'ַיְפְתּ

6  נח זכה לחיות זמן רב לאחר המבול. אף אברהם זכה להיוולד ולחיות בימיו של נח.
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ג. מנגינת הכתוב

מידה כנגד מידה:

שם - שהלך בדרך ה' ושמר על כבוד אביו - זכה להשראת שכינת ה'.

יפת - שהצטרף למעשיו הטובים והיפים של שם - זכה לנחלה טובה ויפה.

כנען - שהשתעבד ליצריו וביזה את כבוד אביו - נשאר עבד כל ימיו. 

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה

בחוברת:
הפסוקים מחולקים באופן שמאפשר להתמקד עם התלמידים בתמצית הדברים שאמר נח על כנען, שם ויפת. 

בצד שמאל  
ציור של "ישיבת שם". 

מדברי חז"ל אנו יודעים שֵשם פגש את האבות ואת האמהות.
חז"ל אומרים ששם הוא מלכיצדק מלך שלם, שאברהם כיבד אותו ונתן לו "מעשר מכל" )בראשית י"ד(.

רבקה הלכה לאוהלו של שם כדי לדרוש את ה' )בראשית כ"ה, כ"ב וברש"י(.
 יעקב למד תורה בישיבתו של שם )בראשית כ"ה, כ"ז וברש"י(.

36

ָניו  ְבֵרי נַֹח ַעל בָּ דִּ
סּוִקים כד-כט ֶרק ט פְּ פֶּ

יחידה 56

י֑נֹו  ַח ִמּיֵ יֶקץ ֹנ֖ ֥ כד  ַוּיִ
ן:  ָטֽ ֥נֹו ַהּקָ ה-֖לֹו ּבְ ׂשָ ר-ָע֥ ַדע ֵא֛ת ֲאׁשֶ       ַוּיֵ֕

אֶמר  כה  ַוּיֹ֖
יו:  ְהֶי֥ה ְלֶאָחֽ ים ִיֽ ָנַ֑ען ֶעֶ֥בד ֲעָבִד֖      ָא֣רּור ּכְ

אֶמר  כו  ַוּיֹ֕
ם  ֑ ֵהי ׁשֵ ֖-ה ֱאלֹ֣ ֥רּוְך ְי-ה-ֹוָ      ּבָ

י ְכַנַ֖ען ֶעֶ֥בד ָלֽמֹו:       ִויִה֥

ֶפת  כז  ַיְ֤פּתְ ֱא-לִֹהי֙ם ְלֶי֔
ם  ֑ ֳהֵלי-ׁשֵ ָאֽ ן ּבְ ּכֹ֖      ְוִיׁשְ
י ְכַנַ֖ען ֶעֶ֥בד ָלֽמֹו:      ִויִה֥

 

ָנֽה:  ים ׁשָ ֖ ִ ה ַוֲֽחִמׁשּ ָנ֔ ׁש ֵמאֹו֙ת ׁשָ ֹל֤ ּול ׁשְ ּב֑ ר ַהּמַ ַח ַאַח֣ כח  ַוְֽיִחי-ֹנ֖
ת:  ֹמֽ ָנ֑ה ַוּיָ ים ׁשָ ֖ ִ ה ַוֲחִמׁשּ ָנ֔ ע ֵמאֹו֙ת ׁשָ ֤ ׁשַ ַח ּתְ ל-ְיֵמי-ֹנ֔ כט  ַוְיִה֙י ּכָ

ל ֶיֶפת. ְרָכתוֹ שֶׁ ָתֲארוֹת ֶאת בִּ ים ַהמְּ לִּ ֶצַבע ָצהֹב ֶאת ַהמִּ ל ֶיֶפת? ִצְבעּו בְּ בֵּ קִּ ָרָכה שֶׁ ב. ַמִהי ַהבְּ
ם. ל שֵׁ ְרָכתוֹ שֶׁ ָתֲארוֹת ֶאת בִּ ים ַהמְּ לִּ ֶצַבע ָירֹק ֶאת ַהמִּ ם? ִצְבעּו בְּ ל שֵׁ בֵּ קִּ ָרָכה שֶׁ ג. ַמִהי ַהבְּ

סיכום חיי נח

ַנַען. ל כְּ ָתֲארוֹת ֶאת ָעְנׁשוֹ שֶׁ ים ַהמְּ לִּ ֶצַבע ָאדֹם ֶאת ַהמִּ ַנַען? ִצְבעּו בְּ ל כְּ בֵּ קִּ א. ַמהּו ָהעֶֹנׁש שֶׁ

37

ם  ל שֵׁ יָבתוֹ שֶׁ ְישִׁ

ּנּו ּתוָֹרה. ם ְוָלְמדּו ִממֶּ ירּו ֶאת שֵׁ ָהָאבוֹת - ַאְבָרָהם, ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב - ִהכִּ
ֵדי ִלְדרֹׁש ֶאת ה'. ם כְּ ל שֵׁ ִרְבָקה ָהְלָכה ְלֵבית ִמְדָרׁשוֹ שֶׁ

ּיּור. ִצְבעּו ֶאת ַהצִּ


