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How the Mighty Have Fallen 
 

Sources: DBS/Otzar HaChochma, Chabad.org 

   
Bereishis Ch. 6 

  

  :ֵאֶ�ה � ְלדֹת נַֹח נַֹח ִאי� ַצִ�יק ָ�ִמי� ָהָיה ְ�דֹרָֹתיו ֶאת ָהֱאלִֹהי� ִהְתַהֶ�ְ
 נַֹח) ט(
  

9. These are the generations of Noah, Noah was a righteous man he was 
perfect in his generations; Noah walked with God. 

 
Bereishis Ch. 7 

  

ְלנַֹח �ֹא (ָ�ה ְוָכל ֵ�יְתָ
 ֶאל ַהֵ�ָבה ִ&י אְֹתָ
 ָרִאיִתי ַצִ�יק ְלָפַני ַ�� ר ' ַו#ֹאֶמר ה )א(
 :ַהֶ*ה

1. And the Lord said to Noah, "Come into the ark, you and all your 
household, for it is you that I have seen as a righteous man before Me in 
this generation. 

   
Ch. 9  

  :ַוִ!ְהי� ְבֵני נַֹח ַה!ְֹצִאי� ִמ
 ַהֵ�ָבה ֵ�� ְוָח� ָוָיֶפת ְוָח� ה�א ֲאִבי ְכָנַע
) יח(
  : ָה(ֶר'ְ�לָ�ה ֵאֶ%ה ְ&ֵני נַֹח �ֵמֵאֶ%ה ָנְפָצה ָכל) יט(

  :ַוָ#ֶחל נַֹח ִאי� ָהֲאָדָמה ַוִ#ַ,ע ָ&ֶר�) כ(
  :ַוֵ#ְ�ְ� ִמ1 ַהַ#ִי1 ַוִ#ְ�ָ&ר ַוִ#ְת0ַל ְ�ת ְ
 /ֳהלֹה) כא(

  :ַוַ#ְרא ָח� ֲאִבי ְכַנַע1 ֵאת ֶעְרַות /ִביו ַו0ֵ#ַד ִלְ�ֵני ֶאָחיו ַ�ח23) כב(
ְמָלה ַוָ!ִ/ימ� ַעל ְ�ֶכ� ְ�ֵניֶה� ַוֵ!ְלכ� ֲאחַֹרִ.ית ַוְיַכ-� ֵאת ַוִ!ַ,ח ֵ�� ָוֶיֶפת ֶאת ַהִ+) כג(

  :ֶעְרַות ֲאִביֶה� �ְפֵניֶה� ֲאחַֹרִ.ית ְוֶעְרַות ֲאִביֶה� לֹא ָרא�
  :ַוִ#יֶק2 נַֹח ִמֵ#ינ  ַוֵ#ַדע ֵאת ֲאֶ�ר ָע5ָה ל  ְ�נ  ַה4ָָט1) כד(

  :ַע
 ֶעֶבד ֲעָבִדי� ִיְהֶיה ְלֶאָחיוַו!ֹאֶמר (ר�ר 0ְָנ) כה(
  

18. And the sons of Noah who came out of the ark were Shem, Ham, and 
Japheth; and Ham he was the father of Canaan. 19. These three were the sons 
of Noah, and from these, the entire earth spread out. 20. And Noah began 
to be a master of the soil, and he planted a vineyard. 21. And he 
drank of the wine and became drunk, and he uncovered himself 
within his tent. 22. And Ham, the father of Canaan, saw his father's 
nakedness, and he told his two brothers outside. 23. 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, and their 
faces were turned backwards, so that they did not see their father's nakedness. 
24. And Noah awoke from his wine, and he knew what his small 
son had done to him. 25. And he said, "Cursed be Canaan; he shall be a 
slave among slaves to his brethren." 
 

 
 
 
 



 
 
 
  

  

Analyzing the Torah's choice of words…. 
 

Ramban  
והוא החל לנטוע גפני� רבי� , שוני� נטעו גפ
כי הרא,  כי הוא החל לנטוע כרמי�1 וטע� ויחל 

  :ועשה כר�,  כי ברצותו ביי
 לא נטע הגפ
 כשאר האילנות,"כר�"שורות שורות הנקרא 
  

Chizkuni  
  .... שנשארה לו ולבניו ושחזרה לתת כוחה לו:איש האדמה ) כ(

  
Contrast Ramban with the following Rashi  

  
 :לו לעסוק תחלה בנטיעה אחרת' לי
 שהיעשה עצמו חו) ר"ב (:ויחל ) כ(

  
  

What did ח� actually do? 
 

Commentary of the Ba'alei Tosafos 
  

נמצא שעשה עבירה מ
 העיני� שראה ערות ' וירא ח� אבי כנע1 את ערות אביו וכו
ומ
 השיני� כשהגיד לאחיו לא ש� השיני� בפני הלשו
 לעכב שלא יאמר . אביו

ה ולכ8 היה עבד ומשו� שחטא בש
 ובעי
 יוצא בה
 העבד לאחיו דבר ערוה שרא
  :כנעני כשהפיל לו אדוניו את שנו או סימא את עינו

 
What did ח� do according to Tosafos?  

How did his fate match his transgression? 
  

 
 
 

 
:based on Chazal, s view'Rashi 

 
  

 ):ר"ב(ויש אומרי� רבעו ) רי
 עסנהד(יש אומרי� סרסו  : וירא את ערות אביו
  

Ksav Vikabala confirms that "seeing" could be a euphemism for illicit relations  
אמר כא
 וירא ואמר וירא אותה שכ� ב
 חמור , רבעו) 'סנהדרי
 ע(אמרו . ערות אביו' וירא וגו) כב(

   ,  ערותה והיא תראה את ערותוש וראה את"ומצאנו לשו
 ראיה יאמר על המשכב המגונה כמ. כ"ע
 

What prompts Rashi/Chazal to take this approach? 
 
SEE 
: 

Maharal – Gur Aryeh, commentary on Rashi 
  

אשר ) "פסוק כד(דהא כתיב בקרא ,  שראה ערותו:דאי1 לומר כמשמעו . א רבעו"א סרסו וי"י] טו[
 . נקרא"יהעש"ומה שראה ערותו אי1 זה , "עשה לו בנו הקט1



 
 
 
  

How the Torah refers to Moshe : 
Shmos Ch. 2 

  
ַוְיִהי ַ�ָ#ִמי� ָהֵה� ַוִ#ְגַ�ל מֶ�ה ַוֵ#ֵצא ֶאל ֶאָחיו ַוַ#ְרא ְ�ִסְבלָֹת� ַוַ#ְרא ִאי� ִמְצִרי ) יא(

ַ!8ְ ֶאת ַהִ;ְצִרי ַוִ!ְטְמֵנה� ַוִ!ֶפ
 0ֹה ָוכֹה ַוַ!ְרא 0ִי ֵאי
 ִאי� ַו) יב:  (ִאי� ִעְבִרי ֵמֶאָחיו ַמֶ&ה
ַוֵ!ֵצא ַ&!>� ַהֵ<ִני ְוִהֵ.ה ְ�ֵני ֲאָנִ�י� ִעְבִרי� ִנִ=י� ַו!ֹאֶמר ָלָרָ�ע ָלָ;ה ַת0ֶה ) יג:(ַ&ח>ל

ֵפט ָעֵלינ� ַהְלָהְרֵגִני ?ָ�ה אֵֹמר 0ֲַאֶ�ר ָהַרְגָ� ֶאת ַו!ֹאֶמר ִמי ָ/ְמ8ָ ְלִאי� ַ/ר ְו�ֹ) יד: (ֵרֶע8ָ
ַוִ!ְ�ַמע Bְַרעֹה ֶאת ַהָ@ָבר ַהAֶה ַוְיַבֵ,� ) טו: (ַהִ;ְצִרי ַוִ!יָרא מֶ�ה ַו!ֹאַמר (ֵכ
 נ>ַדע ַהָ@ָבר

�ְלכֵֹה
 ) טז: (ְדָי
 ַוֵ!ֶ�ב ַעל ַהְ&ֵארַלֲהרֹג ֶאת מֶ�ה ַוִ!ְבַרח מֶ�ה ִמBְֵני ַפְרעֹה ַוֵ!ֶ�ב ְ&ֶאֶר' ִמ

�ַבע ָ&נ>ת ַוָ�בֹאָנה ַוִ�ְדֶלָנה ַוְ�ַמֶ%אָנה ֶאת ָהְרָהִטי� ְלַהְ�ק>ת צֹא
 ֲאִביֶהֶ 
) יז: (ִמְדָי

ה ֶאל ְרע�ֵאל ַוָ�בֹאָנ) יח( :ַוָ!בֹא� ָהרִֹעי� ַוְיָגֲר��� ַוָ!ָק� מֶ�ה ַו!>ִ�ָע
 ַוַ!ְ�ְק ֶאת צֹאָנ�

 &ֹא ַה!>��ַו�ֹאַמְר1ָ ִאי� ִמְצִרי ִהִ<יָלנ3 ִמַ#ד ָהרִֹעי� ) יט( :ֲאִביֶה
 ַו!ֹאֶמר ַמ@�ַע ִמַהְרֶ

 :ְוַג� ָ�לֹה ָדָלה ָלנ3 ַוַ#ְ�ְק ֶאת ַה<ֹא1
 

11. Now it came to pass in those days that Moses grew up and went 
out to his brothers and looked at their burdens, and he saw an 
Egyptian man striking a Hebrew man of his brothers. 12. He turned 
this way and that way, and he saw that there was no man; so he struck the 
Egyptian and hid him in the sand. 13. He went out on the second day, and 
behold, two Hebrew men were quarreling, and he said to the wicked one, 
"Why are you going to strike your friend?" 14. And he retorted, "Who made 
you a man, a prince, and a judge over us? Do you plan to slay me as you have 
slain the Egyptian?" Moses became frightened and said, "Indeed, the matter 
has become known!" 15. Pharaoh heard of this incident, and he sought to slay 
Moses; so Moses fled from before Pharaoh. He stayed in the land of Midian, 
and he sat down by a well. 16. Now the chief of Midian had seven daughters, 
and they came and drew [water], and they filled the troughs to water their 
father's flocks. 17. But the shepherds came and drove them away; so Moses 
arose and rescued them and watered their flocks. 18. They came to their 
father Reuel, and he said, "Why have you come so quickly today?" 19. They 
replied, "An Egyptian man rescued us from the hand[s] of the 
shepherds, and he also drew [water] for us and watered the 

flocks."    
  

Devarim 33 
  

 : ֶאת ְ&ֵני ִיְ/ָרֵאל ִלְפֵני מ>ת>לִֹהי�מֶ�ה ִאי� ָהֱאְוזֹאת ַהְ&ָרָכה ֲאֶ�ר ֵ&ַר8ְ ) א(
 

1. And this is the blessing with which Moses, the man of God, blessed the 
children of Israel [just] before his death. 

 
 
 
 
 



 
  

Bereishis Rabba  46:6 
 

 "האיש האדמ" נקרא "איש צדיק"ברכיה חביב משה מנח נח משנקרא ' אמר ר
."איש אלקי�" נקרא "איש מצרי"משה משנקרא   

  
What does the midrash observe about the various adjectives used to describe 

Noach and Moshe respectively? What’s the significance of this pattern? 
 

R. Shmuel Trovitz, Ma'danei Shmuel 
 

 
 
 

How does the message of the Ma'adanei Shmuel relate to the 
transition from the High Holydays to the rest of the year? 



  
 
 
 
 
 
 

Rav Meir Simcha of Dvinsk, "Meshech Chochmah” 
  

 דר8 אחד מי שמייחד ת"עני1 דיש שני דרכי� בעבודת השיה..
עצמו לעבודתו יתבר8 ומתבודד ויש מי שעוסק בצרכי צבור 

ל לפי "כ צ"אטל עצמו בשביל הכלל ומפקיר נפשו עבור� ומב
 וכ
 המושג שזה שמתבודד יעלה מעלה מעלה וזה ירד ממדריגתו

הלכות בשביל שעסק בצרכי '  שכח פקישל" ריב...ר "אמרו קה
ז מצאנו שנח התבודד ולא הוכיח את בני דורו לכ
 "צבור ובכ

ייה ורק שאC הוא היה ראוי לכל) סנהדרי
 קח' ע(אמרו עליו 
ז אחר שנקרא איש צדיק ירד ממדרגתו "מתבודד לעצמו היה בכ

שזה . ומשה נקרא איש מצרי שהוכרח לגלות, ונקרא איש האדמה
מורה פחיתות בנפש הואיל ומסר עצמו על ישראל בהריגת מצרי 

שהגיע לתכלית השלמות מה שיוכל האד� , נקרא איש אלקי�
 .ק"ודו) ו1יא(ר ברכה "ועיי
 מד, להשיג

 
 

How does R. Meir Simcha understand the Midrash – and how does his 
approach differ than that of the Ma'adanei Shmuel (above)?  

  
Compare the Meshech Chochmah with the view of the Ksav Sofer on the 

Torah – where do they overlap and where do they not? 
 

  


