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Genesis 9:22-29 

And Noah, the Man of the Earth, planted a vineyard. And he 

drank of the wine and became drunk, and he uncovered 

himself within his tent. Ham, the father of Canaan, saw his 

father's nakedness, and he told his two brothers outside. 

And Shem and Japheth took the garment, and they placed 

[it] on both of their shoulders, and they walked backwards, 

and they covered their father's nakedness… Noah awoke 

from his wine, and he knew what his small son had done to 

him. And he said, "Cursed be Canaan; he shall be a slave 

among slaves to his brethren."…And Noah lived after the 

Flood, three hundred and fifty years. And all the days of 

Noah were nine hundred and fifty years, and he died.  

 

 בראשית פרק ט  

 דמה ויטע כרם: )כ( ויחל נח איש הא

 )כא( וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלה: 

 )כב( וירא חם אבי כנען את ערות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ: 

)כג( ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם  

וילכו אחרנית ויכסו את ערות אביהם ופניהם אחרנית וערות  

 אביהם לא ראו:

 עשה לו בנו הקטן:  )כד( וייקץ נח מיינו וידע את אשר

 )כה( ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו:

 )כו( ויאמר ברוך יקוק אלהי שם ויהי כנען עבד למו: 

 )כז( יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם ויהי כנען עבד למו: 

 )כח( ויחי נח אחר המבול שלש מאות שנה וחמשים שנה: 

 )כט( ויהיו כל ימי נח תשע מאות שנה וחמשים שנה וימת:  

2. Rashi 

ים )ב"ר( .ויטע כרם נִּ אֵּ י תְּ חּורֵּ יִּ מֹורֹות וְּ ּמֹו זְּ יס עִּ נִּ כְּ ָבה הִּ ַנס ַלתֵּ כְּ נִּ שֶׁ  :כְּ

AND HE PLANTED A VINEYARD — When he went into the Ark he had taken with him vine-branches and shoots of 

fig trees. 

  :ֵיׁש אֹוְמִרים ֵסְרסֹו ְוֵיׁש אֹוְמִרים ְרָבעֹו )סנה' ע'( .וירא את ערות אביו 

AND HE SAW HIS FATHER'S NAKEDNESS — Some say that he castrated him and some say that he sodomized him. 

 

3. Approach 1: Recreating Eden 

 :)א( ויברך אלהים את נח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ בראשית פרק ט

Day Bereshit Chapter 8 Bereshit Chapter 1 

1 8:1 and God caused a spirit to pass over the earth, 

and the waters subsided. 

and the spirit of God was hovering over the face of the 

water. 

2 8:2 And the springs of the deep were closed, and 

the windows of the heavens, and the rain from the 

heavens was withheld. 

God made the expanse and it separated between the water 

that was below the expanse and the water that was above 

the expanse, 

3 8:5, 11 the mountain peaks appeared…the dove 

returned … an olive leaf in its mouth 

God said, "Let the water … gather into one place, and let 

the dry land appear…Let the earth sprout vegetation … and 

fruit trees" 

4 8:11 seven days …evening And God made the two great luminaries: the great luminary 

to rule the day and the lesser luminary to rule the night, 

and the stars.  

5 8:7 he sent forth the raven, and it went out, back 

and forth 

let birds fly over the earth 

6 8:17 Every living thing that is with you of all flesh, of 

fowl, and of animals and of all the creeping things 

that creep on the earth, bring out with you, and 

they shall swarm upon the earth, and they shall be 

fruitful and multiply upon the earth 

"Let the earth bring forth living creatures according to their 

kind, cattle and creeping things and the beasts of the earth 

according to their kind 

 Ch.9 And God blessed Noah and his sons, and He 

said to them: "Be fruitful and multiply and fill the 

earth.  

And God created man in His image; in the image of God. 

…God said to them, "Be fruitful and multiply and fill the 

earth and subdue it 
 

 פרקי דר' אליעזר פרק כ"ג  

גבן שגרשה ויצאה מגן עדן ואשכלותיה עמה נטל מפירותיה ואכל וחמד אותה בלבו ונטע ממנו כרם בארץ. בו ביום    "מצאה נח

  נשתגשגו פרותיה...שתה ממנו יין ונתגל בתוך האוהל..."



Noah found a vine that had been exiled from Eden with its grapes upon it. HE took its fruits, ate and desired it. 
He planted a vineyard from this vine…and on that very day fruit grew…he drank wine from it and became 
exposed in the tent  

 

4. Approach 2. A Refusal to Rebuild 

Before the Flood 

“Noah, with his sons, his wife, and his sons’ wives, 

went into the ark because of the waters of the Flood” 

(7:7). 

Rashi: The men separately and the women 

separately, because they were prohibited from 

engaging in marital relations since the world was 

steeped in pain. 

 

When the Flood is over, God says: 

“Come out of the ark, together with your wife, your 

sons, and your sons’ wives” (8:16). 

Rashi: Here He permitted them to engage in 

marital relations. 

But Noah doesn’t listen 

“Noah came out, together with his sons; his wife, and 

his sons’ wives”(8:18). 

 

Bereshit Rabba 34:6 

When God commanded Noah to emerge from the 

Ark, he refused to leave. HE said: “What? I will be 

fruitful and multiply  for nothing! Until God swore to 

him that He would never again flood the world. 

 

 

 בראשית פרק ז פסוק ז 

 ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התבה מפני מי המבול:

 

 רש"י בראשית פרק ז פסוק ז 

האנשים לבד והנשים לבד, לפי שנאסרו בתשמיש   -)ז( נח ובניו 

 מפני שהעולם היה שרוי בצער: המטה, 

 

 בראשית פרק ח  

 )טו( וידבר אלהים אל נח לאמר: 

 טז( צא מן התבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך אתך: )

)יז( כל החיה אשר אתך מכל בשר בעוף ובבהמה ובכל הרמש הרמש 

 על הארץ הוצא היצא אתך ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ: 

 בניו אתו: )יח( ויצא נח ובניו ואשתו ונשי  

 

 רש"י בראשית פרק ח  

 איש ואשתו, כאן התיר להם תשמיש המטה: -)טז( אתה ואשתך וגו' 

 

 

 בראשית רבה ל"ד:ו .  4

ה  ָכְך ֹנַח, ֵצא ִמן ַהֵתָבה,  יֶׁה ָפרֶׁ הְּ אֶׁ א וְּ צֵּ את, ָאַמר אֵּ ל ָעָליו ָלצֵּ בֵּ לֹא קִּ וְּ

ָרה  אֵּ מְּ ה לִּ ָרבֶׁ ֵאינֹו מֵ  !?וְּ ִנְׁשַבע לֹו ַהָמקֹום ׁשֶׁ ִביא ַמבּול ָלעֹוָלם,  ַעד ׁשֶׁ

נֱֶׁאַמר  ר ִנְׁשַבְעִתי ֵמֲעֹבר ֵמי ֹנחַ ( כִ ישעיה נד, ט(ׁשֶׁ  .י ֵמי ֹנַח זֹאת ִלי ֲאׁשֶׁ

 

Approach 3: Insulation vs. Involvement 

 

5. Bereshit Rabba 36:3 

“R. Berechia said: Moshe is more special than Noah. Noah moved 

from the status of “a righteous man” (6,9) to “a man of the 

earth”(9,20), whereas Moshe began as an “Egyptian man”(Ex 2:19) 

and progressed to become “A man of God”(Deut 33:1)...”  

 

 
 
 ג  פרשה לו בראשית רבה  .  5

ויטע   …ויחל נח איש האדמה, נתחלל ונעשה חולין 
אמר רבי ברכיה חביב משה מנח, נח   … כרם

משנקרא איש צדיק נקרא איש אדמה, אבל משה 
 משנקרא איש מצרי נקרא איש האלהים,

6. Devarim Rabba. Vezot Habracha 11 

Noah said to Moshe: ‘I am greater than you because I was delivered 

from the generation of the Flood.’ 

Moshe replied: ‘I am superior to you. You saved yourself but you 

had no strength to deliver your generation; but I saved both myself 

and my generation when they were condemned to destruction at 

the time of the Golden Calf… It may be compared to two ships with 

two captains. One saved himself but not his ship; the other saved 

himself AND his ship. 

 דברים רבה )וילנא( פרשת וזאת הברכה פרשה יא  

   …במשה על שנתעלה יותר מן הכל כיצד אדה"ר  

ד"א נח אמר למשה אני גדול ממך שניצלתי מדור  

המבול א"ל משה אני נתעליתי יותר ממך אתה  

הצלת את עצמך ולא היה בך כח להציל את דורך  

ל אני הצלתי א"ע והצלתי את דורי כשנתחייבו אב

למה"ד לשתי ספינות שהיו בים והיו ...כלייה בעגל 

בתוכן שני קברניטין א' הציל את עצמו ולא הציל  

את ספינתו ואחד הציל א"ע ואת ספינתו למי היו 

את ספינתו כך נח  מקלסין לא לאותו שהציל א"ע ו

לא הציל אלא א"ע אבל משה הציל א"ע ואת דורו  

 הוי ואת עלית על כולנה 

 


