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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
 .ב"ה זכינו לשמוח השבוע עם ילדי כיתה ב' וזכינו לטעום קצת מסיום חומש בראשית

חודש כסלו נכנס וישנה הרגשה שחנוכה מתקרב, אנו  שרים מספרים ומצירים. בע"ה בשבוע הבא נעסוק 
 בענייני חנוכה ביתר שאת.  

 תורה:

השבוע ב"ה למדנו בשמחה פרק ט שעסק בשלשה נשאים מרכזיים: היתר אכילת בשר ואיסור רציחה, ברית 
 הקשת ומעשה שכרות נח.

  

 אחר המבול. ב  ברכת ה' לנח ובניו -א
אחר שלא נשאר איש בעולם מלבד נח ובנין ה' מברך אותם שיפרו וירבו וזרעם ימלא את כל העולם ואף מברכם 

 )הברכה נצרכת בגלל חטאי אנשי דור המבול. רש"י פסוק ה'( שהחיות יפחדו מהם והם ישלטו על החיות.

  תמלאו את הארץ בהרבה אנשים. -ומלאו את הארץ

  הפחד שלכם. -תכםומוראכם וח  

  האדמה.הפחד שלכם יהיה( בכל מה שהולך על ) -בכל אשר תרמוש האדמה

  יות נתנו בידכם לעשות בהם כחפצכם )העמ"ד(.הח -בידכם נתנו
  

 ד  היתר אכילת בשר ואיסור אבר מין החי. -ג
ן()שפת"ח( בזכות נח נצלו כל בעלי החיים ולכן ה' מתיר לנח לאכול את בשרם )מה שהיה אסור לאדם הראשו

 אך אוסר עליו לאכול אבר מן החי. דברנו על כך שלגויים יש רק שבע מצוות.

 גם חיות. -כמו שלאדם היה מותר לאכול ירקות כך לכם מותר לאכול הכל -כירק עשו נתתי לכם את כל

 שיש לו נפש, הדם הוא הנפש.)ראב"ע,רמב"ן( –אבל בשר שעדיין חי  -אך בשר בנפשו דמו..
   

 סור רציחת אדם, אזהרה לחיות ואנשים.ו  אי -ה

)אומנם התרתי להרוג חיות( אבל את הדם שלכם שהוא לנפש בכם  -ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש

הסברנו שה' "מעניש" את החיה  -מיד כל חיה אבקש )רמב"ן( כלומר ה' ידון ויעניש את מי שיהרוג אדם.
  .)ראב"ע ורמב"ן(אותה  טורפת שהורגת אדם בכל מני צורות למשל שחייה אחרת

מאדם שיהרוג אדם בשוגג כמו  -ומיד איש אחיו מאדם שיהרוג אדם אחר במזיד )ואין עדים(. -מיד האדם
 .)רש"י(טעות )אם לא יחזור על כך בתשובה( שבדרך כלל אם איש הורג את אחיו זה ב

ית דין( צריכים להרוג את מי שהורג אדם )והיו עדים למעשה(, אנשים )ב -שופך דם האדם, באדם דמו ישפך
 הרוצח.

   

 )רש" ורמב"ן(. )לעומת פסוק א שהיה ברכה( צווי על פריה ורביה -ז

 .)ת"א( תולידו -שרצו
  

 יא  הברית בין ה' לבין האנשים החיות והארץ שלא יהיה יותר מבול. -ח

 ועם זרעכם. -כםואת זרע עושה הסכם )רמב"ן( עומד, כלומר הסכם קבוע שאינו משתנה. -מקים את בריתי

 )לא יהיה שוב מבול( שיהרוס את הארץ )ספורנו(. -לשחת הארץ ולא ימות. -ולא יכרת
 

 יז  הקשת סימן לברית. -יב
ה' אומר לנח שאם יחטאו ה' יעשה קשת להזכיר את הברית ואת הצורך לחזור בתשובה. ה' עושה קשת ומראה 

טוב ואין להתבונן בה והלכות הנוגעות לנושא. ספרנו על לנח על מה מדובר. הרחבנו בעניין הקשת שזה סימן לא 
שלא יביא עוד . מצד שני  הקשת מראה את רחמיו ואהבתו הגדולה של ה' דורות של צדיקים שלא היה בהם קשת

 .ומשמעותה למדנו את ברכת הקשתמבול לעולם ובאמת הקשת מאוד יפה )חגיגה טז.(, 

 סימן הברית. -אות הברית

 כשיעלה במחשבתי להביא עננים עם מבול על הארץ. )רש"י( -רץבענני ענן על הא

 הקשת תראה בתוך ענן. -ונראתה הקשת בענן

 לאבד את כל החיים.\להרוס -לשחת כל בשר

 ה אותה לזיכרון הברית. )רס"ג כל"י(א  ר  אני י   -..וראיתיה לזכור

 הראה לנח את הקשת ואמר לו שזו סימן הברית. -זאת אות הברית
 

 ליוסף בנימין מזל טוב

 6ליום הולדת 



 שכרות נח.כא   -יח
נח מתחיל לישב ולעבוד את האדמה אחר שנהרסה במבול ודבר ראשון הוא נוטע כרם ענבים. נח לא היה צריך 

י( מכיון שמענבים עושים יין ויכול לצאת מכך תקלה. ובאמת קלקול קטן גרם לקלקול "להתחיל מענבים )רש
 יד את בגדיו והיה גופו גלוי.גדול )ספורנו(. נח שתה מהיין הרבה וישתכר ובלי דעת הור

 התחיל. )ספונו ורמב"ן( -ויחל

 כינוי זה ניתן לנח מכיוון שנתן ליבו לעבוד את האדמה.)רמב"ן( -איש האדמה

 התגלה גופו. )ראב"ע( -ויתגל שתה מהיין. -וישת מן היין

 ילדיהם והתפזרו על כל העולם. התפזרה. כלומר התרבו -נפצה
 

 שה.כג  תגובת בני נח למע -כב
, אך חם הרשע מסתכל על אביו )כ"ש אדם צדיק כנח( כשאדם בביזיון צריך לא להסתכל אלא להוציאו מהביזיון

בביזיונו ואף פרסם הדבר וסיפר לאחיו בחוץ )במקום ציבורי שיכולים עוד אנשים לשמוע. רמב"ן(. שם הצדיק 
תף שלהם, צועדים אחורה ומכסים אומר ליפת שצריך לכסות את אביהם בלי לראות. הם שמים סמיכה על הכ

 את נח בלי לראותו כלל.

 מקום נסתר )שצריך להיות מכוסה( של אביו. )ראב"ע לו,ט( -ערות אביו

 אצטלא( -שמיכה. )יונתן\כסוי -השמלה. לשון יחיד מכיון ששם יותר התאמץ במצוה. )רש"י( -ויקח שם ויפת

 ב ע"מ לכסותו בסמיכה סבבו את הפנים לאחור.גם שהיו צריכים להסתוב -ופניהם אחורנית  כתף. -שכם
 

 כז  קללת כנען בן חם וברכת שם ויפת. -כד
כשנח מתפקח משכרותו הוא מבין כל מה שקרה. נח מקלל את כנען בנו של חם שיהיו הוא ובניו עבדים לשם 

 מקדש.ויפת ובניהם. לעומת זאת נח מברך את יפת בארץ רחבת ידיים ואת שם שה' ישרה שכינתו בבית ה

 חם הוא הבן הקטן. )רמב"ן( -בנו הקטן התעורר משכרותו.\נח התפקח-וייקץ נח מיינו

 לשם ויפת. )רמב"ן( -יהיה לאחיו. עבד כאחד העבדים. )ראב"ע( -עבד עבדים

 ברוך ה' שהוא האלקים של שם וממנו שם למד להיות כזה צדיק. )יונתן( -ברוך ה' אלקי שם

 רמב"ן(להם. לבניו של שם. ) -עבד למו

  ירחיו. כלומר תהיה לו ארץ גדולה ורחבה. )רש"י, לא ע"פ ת' יונתן( -יפת

 יגור באוהלים של שם, כלומר ישרה שכינתו בבית המקדש. -ישכון באוהלי שםו
 

 .כט  סיכום חיי נח -כח
 .053שנה וניפטר בגיל  053נח חי אחר המבול 

 
שו"ת מבית מדרשנו 

 הרי כבר ברך את אדם הראשון בברכה זו? ש. למה ה' מברך את נח פרו ורבו
 נלמד במסכת סנהדרין(שצח האם צריך בי"ד אחר שידון? )בע"ה וש. אם אחד הדיינים בבית הדין רואה את הר

 ש. למה קין נענש בעונש מות הרי ה' עדיין לא אסר רציחה?
 ש. למה התורה לא מספרת שהיה קשת בחטא העגל?

 היה רק ערב רב.. זה 2. הם קיבלו עונש אחר. ת1ת
 מהיכן נח נטע כרם הרי הכל נהרס במבול?

 (י כתוב שלקח מגן עדןהתלמיד היקר כוון לדעת ברש"י. )בפרד"א ות" ,ת. נח שמר בתיבה כמו שהוא שמר חיות
 שישנם שני סוגי יינות( לי ש. איך יודעים מהו יין משמח ומה יין משכר? )אבא הסביר

 ה חג מיוחד שה' שומר על עם ישראל(ו על כך שזבפורים מותר לשתות? )דברנ למה ש.
 גם אחרי ששתה מהיין? "תמים"ש. האם נח היה 

 . )בת' יונתן כתוב שנגלה לו בחלום()וכן בהעמ"ד( ברוח הקודש  ש. איך נח ידע מה שקרה בזמן שהיה שיכור?
 את רבקה הרי הוא היה כנעני? שמצא ש. איך לאליעזר היה נס

 . כי הוא היה עבד של הצדיק )אברהם(. 0זה היה בשביל הצדיק )יצחק(.  ת. 2ר.  תי. הוא התגי1ת
 )אבא אמר שרחל זו השכינה( ?ש.איך נח מברך שה' ישרה שכינתו בבית המקדש הרי רחל עדיין לא נולדה

 ומבורךשבת שלום 
 יהודה שפילמן

 
 עברית

       :פינת ההורים
 ______ -חזרנו עם בנינו על מה שלמדנו

 לשתף:________________ אנו רצים

 __________________________ 

 

 

 


