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 בס"ד

 מקורות -פרשת נח

 ַוִיְהיּו ְבֵני ֹנַח ַהֹיְצִאים ִמן ַהֵתָבה, ֵשם ְוָחם ָוָיֶפת, ְוָחם הּוא ֲאִבי ְכָנַען.. 1

 ְשֹלָשה ֵאֶלה ְבֵני ֹנַח, ּוֵמֵאֶלה ָנְפָצה ָכל ָהָאֶרץ.

 ַוָיֶחל ֹנַח ִאיש ָהֲאָדָמה, ַוִיַטע ָכֶרם.

 ַוִיְשָכר, ַוִיְתַגל ְבתֹוְך ָאֳהֹלה.ַוֵיְשְת ִמן ַהַיִין 

 ַוַיְרא ָחם ֲאִבי ְכַנַען ֵאת ֶעְרַות ָאִביו, ַוַיֵגד ִלְשֵני ֶאָחיו ַבחּוץ.

ְפֵניֶהם ֶהם ּוַוִיַקח ֵשם ָוֶיֶפת ֶאת ַהִשְמָלה ַוָיִשימּו ַעל ְשֶכם ְשֵניֶהם ַוֵיְלכּו ֲאֹחַרִנית, ַוְיַכּסּו ֵאת ֶעְרַות ֲאִבי
 ֲאֹחַרִנית, ְוֶעְרַות ֲאִביֶהם לֹא ָראּו.

 ַוִייֶקץ ֹנַח ִמֵיינֹו, ַוֵיַדע ֵאת ֲאֶשר ָעָשה לֹו ְבנֹו ַהָקָטן.

 ַויֹאֶמר: ָארּור ְכָנַען, ֶעֶבד ֲעָבִדים ִיְהֶיה ְלֶאָחיו.

 ַויֹאֶמר: ָברּוְך ה' ֱאֹלֵהי ֵשם, ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמֹו.

 כ"ז[ -ְת ֱאֹלִהים ְלֶיֶפת, ְוִיְשֹכן ְבָאֳהֵלי ֵשם, ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמֹו. ]בראשית ט' י"ט ַיפְ 

מניין הוא יודע?  -איננה ראייה. יתרה מזו, אם אכן היתה ראייה  -לכאורה  -עשייה  -ראשית . 2
 אזי יש פשר פשוט יותר לידיעה. -אם יש כאן מעשה המותיר עקבות 

בנו הקטן על פי סדר הבנים המופיע כמה וכמה פעמים בפרשה הוא יפת, ואילו הרואה הוא  -שנית  
 חם.

 באופן מוזר ולא ברור, מורה התורה כי 'חם הוא אבי כנען'. -שלישית  

 נח מקלל שלוש פעמים את כנען, ולא את חם שראה את ערוותו. -רביעית 

 ר ראשון, במוסף שבת חידת כנען.איתי אליצור כתב מאמר מעניין בנושא, בעתון מקו. 3

המבול הגדול מסתיים בפרשה קטנה וחידתית, של מעשה חם בנח אביו, שבעקבותיו מקולל כנען 
כ"ט(. קטנה הפרשה, אך  –בנו )של חם( קללה נמרצת: 'עבד עבדים יהיה לאחיו' )בראשית ט, י"ח 

 חידותיה רבות. 

ראשית, אם חם חטא, מדוע נח מקלל את כנען ולא את חם? ואם התכוון לקלל את זרעו של חם, 
הרי גם פוט ומצרים וכוש הם בני חם, ומדוע דווקא כנען נתקלל? ומדוע, מאידך, דווקא כנען זכה 

-נח היוצאים מן-לכבוד המיוחד להימנות עם בני הדור הראשון בפסוק הפתיחה לפרשה: ויהיו בני
ה שם, וחם ויפת; וחם הוא אבי כנען. ומעל לכל, מה בדיוק היה חטאו של חם? הוא מתואר התיב

 בחלקו הראשון של פסוק אחד קצר: וירא חם אבי כנען את ערוות אביו. מהי 'ראיית ערוות אביו'? 

אפשר לפרש שהכוונה לפשוטן של המילים, לראיית עיני הבן את ערוות האב. כך לכאורה עולה 
שה, כאשר שם ויפת לוקחים את השמלה 'ופניהם אחורנית, וערוות אביהם לא ראו'. מהמשך המע

אכן, לא נאה לבן לראות את ערוות אביו, אבל בשום מקום לא מצאנו שזה חטא חמור כל כך, לא 
 לבני נח ואפילו לא לבני ישראל. 

וה" בלשון לכן הדעת נוטה למעשה של גילוי עריות, שהרי זה פשוטו של הביטוי "לראות ערו
המקרא. ואכן, המדרש מעמיס על חם עבירות קשות ונוראות, שאינן מפורשות בכתוב )ונחלקו 
אמוראים: זה אמר רבעו וזה אמר סרסו(. אבל אין מקרא יוצא מידי פשוטו: בלשון המקרא 
"לראות ערווה" או "לגלות ערווה" פירושם יחסי אישות בין איש ואישה, ופשוטו האמיתי של 
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ערווה כשהוא מופנה כלפי זכר, פירושו לשכב עם אשתו. כך, "ואיש אשר ישכב את -ראייתהביטוי 
 אשת אביו ערוות אביו גילה", והבא על אשת אחיו מוזהר "ערוות אחיך היא".

מהו הסיפור שהכתוב מצניע כאן מאחורי רמזים? שני רמזים רמז הכתוב, מלבד הלשון "ערוות 
ן את ערוות אביו" מה עניין כנען לכאן? הרמז השני מוצנע אביו". ראשית, "וירא חם אבי כנע

בתיאור ההתגלות של נח: "ויתגל בתוך אהלה".כתיב אהלה וקרי אהלו. כתיב זה מוליך אותנו אל 
פסוק בפרשת וישלח: "ויסע ישראל ויט אהלה מהלאה למגדל עדר... וילך ראובן וישכב את בלהה 

ברהם מופיע הכתיב הזה "ויט אהלה", והמדרש שם פילגש אביו וישמע ישראל..". )גם אצל א
 אומר שמדובר למעשה באוהל שרה(. 

כלומר, כאשר מדובר באוהל משכבה של האישה, הכתוב מצניע אותו מאחורי קרי וכתיב 
אהלו/אהלה, המשתמע לשתי פנים. לא נח לבדו שתה והתגלה, ולא באוהלו היה הדבר, אשתו 

ד השתכרה והתגלתה בתוך אהלה, והכתוב מצניע ומכסה ורומז היתה איתו. ואולי אפילו היא בלב
בקרי וכתיב. ולא את אביהם העירום כיסו שם ויפת בלכתם אחורנית, אלא את אשתו, וזה פירוש 
הביטוי 'וערוות אביהם לא ראו'. אבל חם הלך ושכב איתה, וביאה זו הפכה אותו לאבי כנען שנולד 

 מאשת אביו.

לדראון עולם. לכאורה, בעיני הבריות, יש  –כנען, הבן הלא חוקי, נותר 'ארור', ומעשה חם אביו  
עתה לנח ארבעה בנים: שם ויפת, חם וכנען. לכן מדגיש הפסוק הפותח ואומר: ויהיו בני נח 
היוצאים מן התיבה שם וחם ויפת, וחם )ולא נח( הוא אבי כנען. שלושה )ולא ארבעה( אלה בני נח 

נח ומשפחתו יוצאים מהתיבה, הכל שומם, הקשת נראית בענן והעולם  מאלה נפצה כל הארץו
דווקא ברגע הזה, מגיעה האכזבה הגדולה, כאשר הסיפור הראשון שבו מתחיל  מתחיל מחדש.

חטא בזוי כל כך, שמרוב  העולם החדש, הוא סיפור חטאו המכוער של חם בן נח וקללת כנען בנו.
 הוזכר בפירוש מה קרה בו. אפילו לא –שפלותו 

 

 

 


