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y erp ,hatrc 
 שאלות הכנה

 
Answer all the following questions and submit by Monday, February 12. Your grade will 
take into account not just completion, but also neatness and the quality of your answers. 
 

1. Read the chapter in English and in Hebrew. Divide it into sections and give 
each section a title. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
2. Make a list of all the possible textual and thematic connections between this 
perek and prakim 1-5. Discuss the significance of at least one similarity. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
3. What covenant is being made here? What are the terms of the covenant? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
4. What are the practical halachic implications of psukim 3-6? List them. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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5. How has the relationship between people and animals changed as a result of 
the flood? Why must this be the case? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
6. Discuss the character of Noach. Assess his behavior and whether his actions 
are excusable and/or understandable in the context of his experiences. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

7. What would Rav Hirsch say is the significance of v.20 in the context of the above? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

8. What, if any, are the sins of Cham and Canaan?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Themes in Sefer Breisheet: Perek Tet 
 
Part 1: Self-destructive behaviors in Jewish thought 
 
Part 2: Character studies – Noach, Lot, Avraham, and Moshe in comparison 
 
Source #1: בראשית פרק ט 
 

 נפש את אדרש אחיו איש מיד האדם ומיד אדרשנו חיה כל מיד אדרש לנפשתיכם דמכם את ואך) ה(
  :האדם

  :האדם את עשה אלהים בצלם כי ישפך דמו באדם האדם דם שפך) ו(
  

Think back to question #4. What do you see as the halachic implications of these psukim? 
 
Source #2: Rashis on 9:5 -  רש"י בראשית פרק ט פסוק ה 
 

   דמכם את ואך) ה(
   לנפשותיכם

   האדם ומיד
   אחיו איש מיד

What does Rashi teach us in each commentary? 
 

Source #3: Ramban on the impact of meat-eating 
 

 דעת על כי, דם לשפוך המנהג שהיה השחיטה היתר מפני בכאן דמים שפיכת איסור הזכירו טעם וזה
 לכם התרתי לומר הוצרך השחיטה מפני אבל, בזה הראשון אדם הזהיר כבר) ב נו סנהדרין (רבותינו
  :אותו לשפוך טבע להם יהיה שלא החיים ולכל לכם אסור שיהיה דמכם זולתי חי כל דם לשפוך

 
According to Ramban, why is the prohibition of murder mentioned here and now? 

  
Source #4: Noach’s fall - בראשית פרק ט 
 

 :כרם ויטע האדמה איש נח ויחל) כ(
 
How does this behavior reflect upon Noach? By what name is he described? 
Are we surprised or not surprised? 
Think back to questions #6-8 on our perek prep sheets. 
 
Source #5: Rashi -  רש"י בראשית פרק ט 

 
   ויחל) כ(
  כנען אבי חם וירא) כב(

   אביו ערות את וירא
 
Think back to question #8. Why is C’naan punished? What did Cham do to his father? 
 
Source #6: Humankind’s fall - בראשית פרק ג 
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   טו פרשה) וילנא (רבה בראשית
 אמר אלעאי בר יהודה רבי … היו חטים אומר מ" ר,וחוה אדם ממנו שאכל האילן ואות היה מה

 מרורות הביאו האשכלות אותן, למו מרורות אשכלות רוש ענבי ענבימו) לב דברים (שנאמר היו ענבים
 …היו תאנים אומר יוסי רבי … ד"הה, היה אתרוג אמר דעכו אבא רבי ,לעולם

 
Why would it make sense, according to the midrash, that Adam and Chava ate grapes? 
 
Source #7: Noach in midrash -  בראשית רבה (וילנא) פרשה לו 

 
 בו, שתה ביום בו, נטע ביום בו אבא בר חייא ר"א, ונתבזה במדה שלא שתה, וישת, היין מן וישת ד

 אלא, כאן כתיב אין ויגל יצחק בר שמואל רבי בשם חנין רבי אמר י"ר, אהלו בתוך ויתגל, נתבזה ביום
 במזרקי השותים) ו עמוס (ד"הה יין בשביל אלא גלו לא השבטים עשרת, ולדורות לו גלות גרם ויתגל
 היין בשביל אלא גלו לא ובנימין יהודה שבט', וגו ירדופו שכר בבקר משכימי הוי) ה ישעיה (וכתיב, יין

   .תעו ובשכר ושג ביין אלה גם) כח/ ישעיהו /שם (שנאמר
 
What is the midrash here saying about the eventual consequences of hedonism? 
 
Source #8: Noach in midrash, part 2 -  מדרש תנחומא (ורשא) פרשת נח סימן יג 

 
 , לפניו ועמד שטן בא כרם ליטע נח כשבא ל"ארז
  ?נוטע אתה מה ל"א
 , כרם ל"א
  ?טיבו מה ל"א

 אנוש לבב ישמח ויין דכתיב לבבות המשמח יין מהן ועושין יבשים בין לחים בין מתוקים ותיופיר
 ) קד תהלים(
 , זה בכרם שנינו ונשתתף בא שטן ל"א
 ,לחיי ל"א
 כ"ואח, והרגו חזיר הביא כ"ואח, והרגו ארי הביא כ"אח, הגפן תחת והרגו כבש הביא ?שטן עשה מה

 אדם שישתה שקודם לו רמז, מדמיהן והשקוהו הכרם באותו דמן והטיפו הכרם תחת והרגו קוף הביא
 גבור הוא הרי כהוגן שתה, נאלמה גוזזיה לפני וכרחל כלום יודעת שאינה זו ככבש תם הוא הרי היין מן

 אחר ובדבר רגלים במי מתלכלך כחזיר נעשה מדאי יותר ששתה כיון, בעולם כמותו אין ואומר כארי
 זה וכל, יעשה מה יודע ואינו הפה נבלות הכל לפני ומוציא ומשחק רקדומ עומד כקוף נעשה נשתכר
   .וכמה כמה אחת על אדם בני שאר, כך שבחו פירש ה"שהקב הצדיק נח מה הצדיק לנח אירע

 
What does Satan say and do, according to the midrash? 
What does each animal represent? 
 
Source #9: Lot’s fall – בראשית יט, ל-לח  
 
Does Lot do anything wrong? 
 
What is the role of alcohol in this incident? 
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Source #10: Lot’s mistake - תלמוד בבלי מסכת נזיר דף כג עמוד א 
 

 לשם שנתכוין הוא, “ בם ילכו וצדיקים” – מצוה לשם שנתכוונו הן, עמו בנותיו ושתי ללוט משל

 רב בר יוסי רבי משום תנא …! איכווין מצוה לשום נמי הוא ודלמא“1 .בם יכשלו פושעיםו”– עבירה

 בקומה אבל, ידע לא שבשכבה, לומר? “ בכירה של בקומהו”+יט בראשית +ו"וי על נקוד למה: חוני

  . חמרא למישתי איבעי לא אחרינא דלפניא, מינה נפקא! הוה דהוה מאי? למיעבד ליה הוה ומאי. ידע

 

In what way does the Gemara here change the text? 
For what do they criticize Lot? 
 
Source #11: Drinking in general - במדבר רבה (וילנא) פרשה י ד"ה ח מיין ושכר 

 
  .דעת אין יין שיש מקום כל הדעת יצא היין נכנס…

  .שבעים חשבונו וסוד שבעים חשבונו ןיי סוד יצא יין נכנס
 הדעת ניתנה ....בלב אחד וחלק בפה אחד וחלק הכליות בשתי' ב :חלקים בארבע מתחלקת דעתה

 ארבעה שהן חי יין רביעית :בארבעה לשכרות שיעור חכמים נתנו וכנגדן האלו כלים בארבעה הזו
  .דעתו מרביעית האדם יצא רביעית שהוא אחד כוס אדם שתה .כוסות
  .תומדע חלקים שני יצאו כוסות שנים שתה
  .כהוגן שלא לדבר מתחיל הוא מיד מטורף ולבו מדעתו חלקים שלשה יצאו כוסות' ג שתה
 יכול ואינו לדבר מבקש נפסק והלשון לבו ונטרף הכליות כל נשתעממו דעתו כל יצא רביעית כוס שתה
 פסול יין רביעית ששתה ישראל ,לעבודה פסול יין רביעית ששתה כהן אמרו לכך עגום לשונו אלא
   .היין מן יוצא טוב שאין ללמדך ,דוןמל

 reins = כליות
 
What two initial statements are made about drinking? 
What happens after drinking one glass of wine? What about two? Three? Four? 
What rule for Cohanim comes out of this? What rule for ordinary Jews comes out of this? 
What does the Gemara want to teach us at the end? 
 
Source #12: Drinking on Purim -  תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ז עמוד ב 

 
 זירא ורבי רבה. מרדכי לברוך המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי איניש מיחייב: רבא אמר
 לשנה. ואחייה רחמי בעי למחר. זירא לרבי שחטיה רבה קם, איבסום, הדדי בהדי פורים סעודת עבדו
 מתרחיש ושעתא שעתא בכל לא: ליה אמר - ! הדדי בהדי פורים סעודת ונעביד מר ניתי: ליה אמר
  . ניסא

 
Does the story about זירא ורבי רבה  come to agree with, modify or contradict רבא? 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 The Gemara is parsing a verse from Hoshea 14.  
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Your final assignment for quarter three is as follows: 
 
Create a creative representation of five sources: four of the sources we’ve studied and one 
new one. It should be addressing Chazal’s view of drinking and self-destructive 
behaviors. Your four sources should be in the original language and include: 
 

• At least one reference to the psukim, in Hebrew. 
• At least one midrash 
• At least one Rashi or Ramban 
• At least one gemara source 
 

Your new source should be a classical source of some kind on Chazal’s view of drinking. 
That means no Nehama Leibowitz, Rav Leibtag, “The Little Midrash Says” or random 
divrei Torah from the internet. If you’re not sure of your source, check with Ms. L. 
 
Your creative representation can be anything appropriate, but a hard copy needs to be 
given to Ms. L. (For example, if you choose to do a skit or puppet show, you need to 
hand in a copy of the script.) Other possibilities are a pamphlet, power point (hard to do 
in Hebrew), web site/blog (it doesn’t need to actually be online), or many others. Come to 
Ms. L for more ideas. 
 
Due: Thursday, March 15.  


