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Lesson #43 - Curse of Cana’an

Noach - Topic 2 - Aftermath of Mabul

כד וַּיִ֥יֶקץ נֹ֖חַ מִּיֵינֹ֑ו
וַּיֵַ֕דע אֵ֛ת אֲׁשֶר־עָׂ֥שָה לֹ֖ו ּבְנֹ֥ו הַּקָטָֽן׃
כה וַּיֹ֖אמֶר אָרּ֣ור ּכְנָ֑עַן
עֶ֥בֶד עֲבִָד֖ים יִֽהְיֶ֥ה לְאֶחָֽיו׃
כו וַּיֹ֕אמֶר ּבָרּ֥וְך יְהוָ֖ה אֱֹל֣הֵי ׁשֵ֑ם
וִיהִ֥י כְנַ֖עַן עֶ֥בֶד לָֽמֹו׃
כז יַ֤פְּתְ אֱֹלהִים֙ לְיֶ֔פֶת
וְיִׁשְּכֹ֖ן ּבְאָֽהֳלֵי־ׁשֵ֑ם
וִיהִ֥י כְנַ֖עַן עֶ֥בֶד לָֽמֹו׃
כח וַֽיְחִי־נֹ֖חַ אַחַ֣ר הַּמַּבּ֑ול
ׁשְֹלׁ֤ש מֵאֹות֙ ׁשָנָ֔ה וַֽחֲמִּׁשִ֖ים ׁשָנָֽה׃
כט וַּיִֽהְיּו֙ ּכָל־יְמֵי־נֹ֔חַ
ּתְׁשַ֤ע מֵאֹות֙ ׁשָנָ֔ה וַֽחֲמִּׁשִ֖ים ׁשָנָ֑ה

וַּיָמֹֽת׃
(1

תרגם "וייקץ".

(2

כשנח העיר ) (woke upמשנתנו ) (from his sleepהאם עדיין ) (stillהיה שיכור )? (drunk

(3

כשנח העיר משכרותו ) ,(from his drunkennessהאם נודע לו מה שקרה בעודו שיכור ?

(4

מי הוא בנו "הקטן" של נח ?

(5

למה התורה מתארת ) (describesאת חם כ"בנו הקטן" של נח ?

(6

האם נח קלל ) (curseאת חם ?

(7

למה ) (whyלא קלל נח את חם ?
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(8

את מי ) (whomקלל נח על מה שחם עשה לו ?

(9

למה ) (whyקלל נח את כנען בנו של חם ?
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 (10מהו )" (what isעבד עבדים".
 (11מה קלל נח את כנען ?
 (12איזה ברכה בירך ) (blessנח את שם ? באר !
 (13למה ) (whyנקרא ) (is calledה' בשם "אלקי שם" ?
 (14איזה ) (whichברכה בירך נח את יפת ?
 (15תרגם "יפת".
 (16האם ) (isה' גם ) (alsoנמצא ) (foundבאהלי ) (in the tents ofיפת ?
 (17למי ) (to whomיהיה ) (will beכנען עבד ?
 (18האם ) (willכנען יהיה גם ) (alsoעבד ליפת ?
 (19בן כמה ) (how oldהיה נח בזמן ) (at the timeהמבול ?
 (20כמה ) (how manyשנים ) (yearsחי ) (livedנח אחר ) (afterהמבול ?
 (21האם נח) (didחי  350שנה אחרי ) (afterתחלת ) (the beginningהמבול או סוף )(end
המבול ?
 (22הוכיח ) (proveשנח חי  350שנה אחרי תחלת ) (the beginningהמבול ולא אחרי סוף
המבול ?
 (23כמה ) (how manyשנים ) (yearsחי נח בסך הכל)? (in total
 (24איזה ) (whichשכר ) (rewardקיבל ) (receivedשם בשביל ) (forשכיסה את אביו?
 (25איזה שכר קיבל יפת בשביל שכיסה ) (coveringאת אביו?

