
 1 

NOACH 2018 - SOURCE SHEET 
www.rabbidunner.com  

 
1. BEREISHIT 9:18-29 – NOACH EXITS THE TEIVA WITH HIS SONS 
 

 ןַעָנְּכ יִבֲא אּוה םָחְו תֶפָיָו םָחְו םֵׁש הָבֵּתַה ןִמ םיִאְצֹיַה ַחֹנ יֵנְּב ּויְהִיַו
 

The sons of Noah who came out of the ark were Shem, Ham, and Japheth—Ham is the father of Canaan. 
 

 ץֶרָאָה לָּכ הָצְפָנ הֶלֵאֵמּו ַחֹנ יֵנְּב הֶלֵא הָׁש:ְׁש
 

These three were the sons of Noah, and from these the whole world branched out. 
 

 םֶרָּכ עַטִיַו הָמָדֲאָה ׁשיִא ַחֹנ לֶחָיַו
 

And Noah began to be a master of the soil, and he planted a vineyard. 
 

 ה:ֳהָא Fֹותְּב לַגְתִיַו רָּכְשִיַו ןִיַיַה ןִמ ְּתְשֵיַו
 

He drank of the wine and became drunk, and he uncovered himself within his tent. 
 

 ץּוחַּב ויָחֶא יֵנְׁשִל דֵגַיַו ויִבָא תַוְרֶע תֵא ןַעַנְּכ יִבֲא םָח אְרַיַו
 

Ham, the father of Canaan, saw his father’s nakedness and told his two brothers outside. 
 

 םֶהיֵנְפּו םֶהיִבֲא תַוְרֶע תֵא ּוסַכְיַו תיִנַרֹחֲא ּוכְלֵיַו םֶהיֵנְׁש םֶכְׁש לַע ּומיִֹשָיַו הָלְמִֹשַה תֶא תֶפֶיָו םֵׁש ֩חַקִיַו
 ּואָר ֹאל םֶהיִבֲא תַוְרֶעְו תיִנַרֹחֲא
 

Shem and Japheth took a cloth, placed it against both their backs, and walking backward, they covered 
their father’s nakedness; their faces were turned away, so that they did not see their father’s nakedness. 
 

 ןָטָקַה ֹונְּב ֹול הָֹשָע רֶשֲא תֵא עַדֵיַו ֹוניֵיִמ ַחֹנ ץֶקיִיַו
 

Noah woke up from his wine and found out what his youngest son had done to him, 
 

 ויָחֶאְל הֶיְהִי םיִדָבֲע דֶבֶע ןַעָנְּכ רּורָא רֶמֹאיַו
 

"ursed be Canaan; he shall be a slave among slaves to his brethren.CAnd he said, " 
 
 ֹומָל דֶבֶע ןַעַנְּכ יִהיִו םֵׁש יֵה:ֱא 'ה Fּורָּב רֶמֹאיַו
 

And he said, “Blessed be God, The God of Shem; Let Canaan be a slave to them.” 
 

 ֹומָל דֶבֶע ןַעַנְּכ יִהיִו םֵׁש יֵלֳהָאְּב ןֹּכְׁשִיְו תֶפֶיְל םיִה:ֱא ְּתְפַי
 

."may Canaan be a slave to themMay God expand Japheth, and may He dwell in the tents of Shem, and “ 
 
2. RASHI – WHY MENTION CANAAN IN THE CONTEXT OF THIS STORY? 
 

 ללקתנ ודי לעו ,םח הב לקלקש חנ לש ותורכשב האבו הקוסע השרפהש יפל ?ןאכ רמול ךרצוה המל
 .ןענכ יבא אוה םחו ןאכ רמול ךרצוה ךכיפל ,ונב ןענכש ונעדי אלו ,םח תודלות בתכ אל ןיידעו ,ןענכ
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Why is it necessary to mention [Canaan] here? Because this section goes on to deal with the account of 
Noah’s drunkenness when Ham sinned and through him Canaan was cursed. As the generations of 
Ham have not yet been mentioned and we would not know that Canaan was his son, it was necessary 
to state here that “Ham is the father of Canaan”.  
 
3. Ibn Ezra – Canaan were cursed from the time of Noah 
 

 השרפה תאז הבתכנו ןענכ ללקיש רובעב שוכ אלו ןענכ ריכזהו .םינב ושעי תובא השעמכ םיער םהינשש דמלל
.ינענכה תונבמ ינבל השא חקת אל םהרבא רמא ןכו .חנ תומימ םהיתונב ןכו םיללוקמ םינענכה יכ עידוהל  

 
4. Ibn Ezra – 1. Was Ham really Noah’s youngest son? 2. Introducing the sin of Canaan. 
 

 ?יעצמאה םח םלועל הנה ,םש וא ,אוה תפי לודגה יכ ונרמא םא ,הנהו )ח"י 'ט( "תפיו םח םש" :בותכ הנה
 תפי ינפל ער אוהש םח ריכזה המל ןכ םא ,הלחתב בותכה וריכזה םש דובכ רובעבו ,לודגה תפי יכ רמואהו

.  .רפסמב שוריפ ןטק הנה יכ אלו האר םחש יניעב ןוכנהו טשפ ונניא ...יוזב ןוטקה שוריפ יכ רמואהו ?לודגה
.וריתסה בותכהו ,רבד השע ןענכ קר ,השעמ שדח  איבנ לע םירבד רבדל ארבס ךרדב שפחלו שרפל ונל ןיאו

-  ,)ו ,י( "ןענכו טופו םירצמו שוכ" םח ינבו :בותכ ןכו .ןטקה םח ןב ונב שוריפו .  ןטקה תמא םניא ילוא לודג
...ומכ ,ןב ארקי ןבה ןב םגו  

 
5. Ramban – convoluted refutation of Ibn Ezra, and how Noach knew when he woke up 
 

 םג ונדיגי אלש ונולק תוסכלו ותורע תוסכל ול יואר היהש דובכ וב גהנ אלו ויבא תורע םח הארש אטחה הנהו
 "אקושב" סולקנוא םגרת ןכו "ץוחב" םעט הזו וילע גיעלהל םיבר ינפב ויחא ינשל רבדה דיגה אוהו ויחאל
...אטח וילע ופיסוה וניתוברו רבדב שוב היהו םיברל ותפרח הלגש "ול השע" רשא תא עדיו םעטו  

 

 טופו םירצמו שוכ םח ינבו" רמא רשאו ,םחל לודגה ןבה אוה ןענכו ...חנל ןטקה אוה םח יכ יניעב ןוכנהו
 ערז םחל היה אל חנל הזה השעמה עריא רשאכו .וילע הלעמ ויחא לכל ןתנ םידבע דבעל רכמנ ירחא "ןענכו

ןענכ יבא רורא" רמא םאו וערז ללק ויבאל אטח רשאכו .רחא ןב ול ןיא יכ "  םח אריו" םעט והזו ,ןענכ יתלוז
 ונממ חקל אלו דילוי אל ילואו ,וללכב ונניא דלונ רבכש ערזה יכ ופוגל קר קיזי אל "היהי םידבע דבע םח
 וערז לכו רוכבה ונב ללוקיש יד האמ דילוי םאו ול היהש ןבה ללק ןכ לע ,וירחא היהי המ עדוי ימ יכ ,ותמקנ

.ותא  
 

6. Two Important Questions to consider… 
 

• Why did Ham/Canaan deserve such a terrible punishment for exposing Noach’s nakedness? 
• Why was Canaan cursed for Ham’s sin? 

 
7. Midrash – 2 suggestions to explain Canaan’s punishment (each used by different commentators) 
 

רמוא הדוהי 'ר חנ תא םיקלא ךרביו" בותכש יפל ,  !ההמתא ?ללקתמ ןענכו אטוח םח ."ןענכ רורא" רמאיו
רמוא הימחנ 'ר ןהל דיגהו האר ןענכ : רב םוקמב הללק ןיאו ,)א ,ט( וינב תאו ."ןענכ רורא" רמאיו ךכיפל ,הכ

.לקלוקמב הללקה תא םילות ךכיפל  
 
8. R. Yosef Bechor-Shor (French Tosafist, 12th Cent.) – Both Ham AND Canaan did something wrong 
 

 אריו .והליג ןענכש עדיל שי הללקה ךרד לע לבא ,ימ שריפ אלו ,ותוא ולג םירחאש .הלהא ךותב לגתיו
 .אוה םג ללקתנ ךכלו ,והסכ הצר םאש ,ותוסכל ידכ ויחאל דיגה אלש ,ומסריפ אלא והסיכ אלו :םח



 3 

9. Sanhedrin 70a – what actually happened to Noach? 
 

 לגתיו רכשיו ןייה ןמ תשיו םרכ עטיו המדאה שיא חנ לחיו )כ ,ט תישארב( ןייב ורמאנ ן"יוו ג"י :האלילג רבוע שירד
 םהינש םכש לע ומישיו הלמשה תא תפיו םש חקיו ץוחב ויחא ינשל דגיו ויבא תורע תא ןענכ יבא םח אריו ולהא ךותב
 ןטקה ונב ול השע רשא תא עדיו וניימ חנ ץקייו 'וגו םהינפו םהיבא תורע תא וסכיו תינרוחא וכליו
 

A visitor from the Galilee expounded: The conversive vav is stated thirteen times in [the passage 
concerning] wine... [All thirteen instances of the conversive vav here are followed by the letter yod. 
Together they form the word vay, meaning woe, and allude to the suffering and misfortune caused by 
uncontrolled drinking.] 
 

 ועבר רמא דחו וסרס רמא דח לאומשו בר
 

Rav and Shmuel [disagreed about what happened to Noah]: One says that he [Ham] castrated Noah 
and one says that he [Ham] sodomized him. 
 

 יבא םח אריו" אכה ביתכ ."אריו" "אריו" רמג ועבר רמאד ןאמו .יעיברב וללק יעיברב ולקלקש ךותמ וסרס רמאד ןאמ
 "רומח ןב םכש התוא אריו" )ב ,דל תישארב( םתה ביתכו "ויבא תורע תא ןענכ
 

The one who says that he castrated Noah [says this because] since he injured Noah with respect to the 
possibility of conceiving a fourth son, therefore Noah cursed him by means of Ham’s fourth son. And 
the one who says that he sodomized Noah uses [a word analogy between the words] “and he saw” and 
“and he saw.” Here it is written: “And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father”; and 
there it is written: “And Shechem, son of Hamor the Hivite, prince of the country, saw her [and he took 
her, and lay with her, and afflicted her]” (Genesis 34:2). [This indicates that the term “saw” alludes to 
sexual intercourse.] 
 
10. Pirkei D’Rabbi Eliezer 23 – a strange reference to Canaan… 
 
Pirke de-Rabbi Eliezer is an Aggadic-Midrashic work on the Torah containing exegesis and retellings of biblical stories. The composition 
enjoyed widespread circulation and recognition throughout Jewish history and continues to do so in the present. Traditionally, it was 
understood to be a Tannaitic composition written by Rabbi Eliezer ben Hyrcanus - a disciple of Rabbi Yohanan ben Zakai and the 
teacher of Rabbi Akiva and his disciples. Modern scholarship has shown that the book is a medieval work from the 8th Century.  
 

 .ץראב םרכ הנממ עטנו ...ובלב םתוא דמחו לכאו היתורפמ לטנ .המע היתולוכשאו ןדע ןגמ האציו השרוגש ןפג חנ אצמ
 ותירבב טוח רשקו ויבא תורע תא הארו ןענכ סנכנו ...להאה ךותב לגתנו ןיי הנממ התש ...היתוריפ וגשגתשנ םויב וב
 ,קושב ויחא ינשל דיגהו אצי .בא דובכ תוצמ ובל לע םש אלו ויבא תורעל אצמו םח סנכנ .ויחאל דיגהל אציו .וסרסו
 תא עדיו וניימ חנ ץקיו ...ןהיבא תורע תא וסכו תינרוחא םהל וכלהו םהמע תוסכ וחקלו ויחא וב ורעג .ויבאב קחשמכ
.ןענכ רורא רמאנש ורראו ןטקה ונב ול השע רשא  

 

Noah found a vine which was lying there, which had come out of the garden of Eden. It had its clusters 
with it. He took of its fruit and ate, and rejoiced in his heart...He planted a vineyard with it. On that 
very day it produced and became ripe with its fruits... He drank wine thereof, and he became exposed 
in the midst of the tent... Canaan entered and saw the nakedness of his father, and he bound a thread 
(where the mark of) the Covenant was, and emasculated him. He went forth and told his brothers. 
Ham entered and saw his nakedness. He did not take to heart the duty of honouring one's father. He 
went out and told his two brothers in the market, making fun of his father. His two brothers rebuked 
him and took a cloak with them, and they went backwards and covered the nakedness of their father... 
Noah awoke from his wine, and he knew what the his youngest son had done unto him, and he cursed 
him, as it says, "Cursed be Canaan"... 
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11. Dr. Tzemah Yoreh - The Bible Critic’s solution: “supplementary paradigm of bible criticism” 
 

It is likely that in an earlier version of the story (the J source), Noah had four sons, not three: Shem, 
Ham, Japheth, and Canaan. The later Priestly source had a different tradition, however, that Noah had 
only three sons (5:31, 6:10, 7:13, 9:19, 10:1, all P texts). P was by nature a conservative 
supplementer/editor – he finds a way to assert his view that does minimal violence to the biblical text. 
(According to the supplementary paradigm of biblical criticism, erasure or deletion was rarely if ever 
employed.)  Accordingly, I would argue that P was not comfortable erasing Canaan entirely from the 
text in favor of his own view – and adds the clause “and Ham was the father of” to verse 18 to make it 
seem as though Canaan were Noah’s grandson rather than his son. P adds these same words again in 
verse 22, thereby making Ham the assailant instead of Canaan. Finally, he adds 9:19 to re-emphasize 
his view that Noah had only three sons. By doing so he brings J’s text in line with his own tradition of 
three sons, but at the expense of the coherence of the story. 
 

NEAT, BUT IT STILL LEAVES THE QUESTION: WHAT ACTUALLY HAPPENED? WHY THE TERRIBLE CURSE? 
 
12. Malbim – trying to make sense of what actually happened 
 

 ןענכש רמא שרדמבו ,הליעבל יונכ אוהש התורע תא הארו ומכ שרפמ ועברש ד"מ ,וסרסש וא ועברש 'יפ ל"זח
 לעפה לעפ ןענכו ,ןענכל הארה ןענכ יבא םחש 'יפש ,)ךלמה ןב תא םתוא אריו ומכ( אצוי לעפ אריו שריפ ,וסרס
  :ותערב ראפתמכ ויחא ינשל דיגה םחו ,הנוגמה

 
13.  Itai Kagan – why Chazal think that the offense was sexual 

 

 םינפ הלגמ תוירעה תשרפמ היארה תאבהש ירה ,ירמגל ישרדמ אוה הז שוריפש הארנ הליחתמש ףא לע
 תושיא יסחי םויק םתועמשמ "הוורע תולגל" וליבקמ וא "הורע תוארל" יוטיבה תיארקמ תירבעב ,ןכא .הז שוריפב
.וירבד תא עינצהל תושרופמ אל םיכרדב ולאכש םיאשונ לע רבדל הברמ ארקמה .הייקנ ןושל םהו ,םירוסא  

 
14. Itai Kagan – a possible explanation, to tie up all the loose ends 
 

 ,ח"י ארקיוב .ץּוחַב ויָחֶא יֵנְשִל דֵגַיַו ויִבָא תַוְרֶע תֵא ןַעַנְכ יִבֲא םָח אְרַיַו :בותכה ןושלב קויד אוה םח אטח תנבהל חתפמה
 ויִבָא תֶשֵא תֶא בַכְשִי רֶשֲא ׁשיִאְו" :א"י ,'כ ארקיוב ךכל המודבו ."אוִה Yיִבָא תַוְרֶע הֵלַגְת ֹאל Yיִבָא תֶשֵא תַוְרֶע" :בותכ ,ח
 תורע" תא שרפל רשפא ...ומצע באה תורע אלו ,באה תשא תורע איה ןאכ "בַא תַוְרֶע" לש תועמשמה ."הָלִג ויִבָא תַוְרֶע
 בכשמ רוסיאמ הז רוסיא דומלל רשפא ,תישאר :םידחא םינוויכמ ךכ לע תושקהל שי ךא באה םע בכשל רוסיאכ "ךיבא
 ,החפשמ תונב ןהש םישנ לש המישר שי "הָוְרֶע תֹולַגְל ּובְרְקִת ֹאל ֹורָֹשְב רֵאְֹש לָכ לֶא ׁשיִא ׁשיִא" תשרפ לכב ,תינש .רוכז
  ...םירבג לש אל םלועלו
 
 ךשמה ...חנ תשא ,ומא םע בכשל ידכ חנ לש ותורכש תא לצינש אלא ,ויבא תא עברש היה אל םח לש ואטחש הארנ ןכל
 'ר םשב אנוה 'ר רמא" :ךכב חילצה אל אוה ךא ,רוכיש היהש ןמזב ותשא םע בכשל התייה חנ תרטמש שרפמ שרדמה
 סנכנו ,רכתשהו ןייה ןמ התש חנ ,הזכ אוה לבקתמה רופיסה כ"א ".הזבתנו וערז רזפתנו ,ותטימ שמשל אב ...רזעילא
 דועבו ,להואל סנכנ ןטקה םנב םח .להואב םילוגמ ורתונ ותשאו אוהו ...הרכה דביא חנ ...ותשא םע בכשל ידכ להואל
 בשוח ינניא .ןענכ תללק לש השקה היעבה תא רותפל ידכ הז שוריפב שיש בשוח ינא ...ומא םע בכש הרכה רסוחמ ויבא
 דלונש םח לש ןבה אוה ןענכ ,רמוא יוה .ומצע אטחה תאצות אוה ןענכש אלא ,םירחא ורבסש יפכ ,אטוחה אוה ןענכש
 .םח ונב ול ללועש השובהו לודגה ןוועה תא םלועב למסמה ,רזממה ןבה אוה ןכש ,ותוא ללקמ חנ ןכל .ומא םע וגוויזמ

 


