
 בס"ד

 הגיגים, ד"ר חזות גבריאל  -,  המדור נח

 חם מאוד..

ְה֣יּו ְבֵני על חם נאמר: אולוגי של צאצאי נח בולטים שני פסוקים 'מוזרים למדי'. יבתיאור הגנ ִּֽ ַח נ   ־ ַוי 
ן י֙ם מ  ְצא  ם ָוָיֶָ֑פת  ַהֹיִּֽ ם ְוָח֣ ה ֵשֵׁ֖ י ְכָנַָֽעןַהֵתָבָ֔ ִ֥ ם ֖הּוא ֲאב  ד ַגםעל שם נאמר:  , )בראשית ט,יח(. ְוָחָ֕ ם יַֺלֵׁ֖ ּוא  ּוְלֵשֵׁ֥ ֙י הָ֑ ֲאב 
ֶבר ֹול ָכל־ְבֵני־ֵעֵ֔ י ֶיֵֶׁ֥פת ַהָגדִּֽ ֵׁ֖ (. מדוע 'מוזרים'? משום שהשמות במקרא מתייחסים אל , )בראשית י, כאֲאח 

האבות והסבים או אף יותר מכך, כמו יעקב בן יצחק או יצחק בן אברהם. אולם, בפסוקים אלו 
)שם ילד את ארפכשד שילד  נינו עבר ואת שם על פיבנו  כנעןמכנה/מגדירה/מתארת התורה את חם על פי 

 את שלח שילד את עבר(.

מיהו כנען? : הוא ישאליאה, עוד בטרם התוודע הקורא אל המשך התיאור הגניאולוגי בשלב זה של הקר 
התורה את חם, שהוא העבריין האמיתי על פי הפשט של התורה, באמצעות בנו כנען, עוד  'מתארת'מדוע 

עבר, לא סתם עבר, אלא  וומדוע 'תתאר' התורה את שם באמצעות נינ לפני שהיא סיפרה לנו כי הוא בנו?
 י כל בני עבר? אב

סטורי. מטרתה יהה הזמןכוון מימד ( המבטלת את אזכור פרט או מעשה שיבוא בהמשך) הטרמהלפנינו 
שורש הפעולות וההויה  שיתוארו בדורות  הבאים נמצאים כאן ועכשיו בדורות הנוכחיים. רוצה ללמדנו כי 

אם ברצונך לדעת כיצד הפך כנען להיות אבי עמי כנען, המייצגים טומאה ועבודת אלילים לך לך אל  -לומר
ו הנתעב של חם. ההיא תולדה ישירה של  מעש כנעניותאביו חם, בחן את מעשיו ובחינה זו תסביר לך הכל. 

 חם מוגדר ומתואר על ידי בנו כנען. פוך ציר הזמןבהי

. כל מה עברה אתה לדעת מיהו שם, התקדם לך בציר ההיסטורי אל נינו באופן דומה, ולהבדיל, אם רוצ
. שם, שם, אברהם העברי, אבי האומה העברית, ועוד..(,התחיל למעשה ב'שהוא מייצג )ישיבת 'שם ועבר

קולוסאלי של המה?(, שם לעצמו כמטרה לאחר החורבן  שםהמייצג את הגזע השמי )שם=מטרה, כמו ל
עבר. נמצאנו  -מטרה נכבדה וקשה זו הוגשמה כמעט במלואה על ידי נינוהאחראי. המבול לגלות את הגורם 

 . שם מעיד על עבר ועבר מעיד על שםלמדים כי קיימת הדדיות המבטלת את גורם הזמן. 
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