בראשית פרק ה
א זֶה סֵ פֶ רּ ,תֹולְד ֹת ָאדָ םּ :בְיֹוםּ ,בְר ֹא אֱ ֹלהִ ים ָאדָ םּ ,בִדְ מּות אֱ ֹלהִ ים ,עָ ׂשָ ה א ֹתֹו .ב ָזכָר ּונְקֵ בָהּ ,ב ְָרָאם;
וַיְב ֶָרְך א ֹתָ ם ,וַּיִקְ ָרא אֶ תׁ-שְ מָ ם ָאדָ םּ ,בְיֹום ,הִ ּב ְָרָאם .ג וַי ְחִ י ָאדָ םׁ ,שְ ֹלׁשִ ים ּומְ ַאת ׁשָ נָה ,ו ַּיֹולֶד ּבִדְ מּותֹו,
ְּכ ַצלְמֹו; וַּיִקְ ָרא אֶ תׁ-שְ מֹוׁ ,שֵ ת .ד וַּיִהְ יּו י ְמֵ יָ-אדָ םַ ,אחֲ ֵרי הֹולִידֹו אֶ תׁ-שֵ תׁ ,שְ מֹנֶה מֵ א ֹתׁ ,שָ נָה; ו ַּיֹולֶד ָּבנִים,
ּובָנֹות .ה וַּיִהְ יּו ּכָל-י ְמֵ י ָאדָ ם ,אֲ ׁשֶ ר-חַ יּ ,תְ ׁשַ ע מֵ אֹות ׁשָ נָהּ ,וׁשְ ֹלׁשִ ים ׁשָ נָה; וַּיָמ ֹת{ .ס}
ו וַי ְחִ יׁ-שֵ ת ,חָ מֵ ׁש ׁשָ נִים ּומְ ַאת ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד ,אֶ ת-אֱ נֹוׁש .ז וַי ְחִ יׁ-שֵ תַ ,אחֲ ֵרי הֹולִידֹו אֶ ת-אֱ נֹוׁשׁ ,שֶ בַע ׁשָ נִים,
ּוׁשְ מֹנֶה מֵ אֹות ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד ָּבנִיםּ ,ובָנֹות .ח וַּיִהְ יּוּ ,כָל-י ְמֵ יׁ-שֵ תׁ ,שְ ּתֵ ים עֶ ׂשְ ֵרה ׁשָ נָהּ ,ותְ ׁשַ ע מֵ אֹות ׁשָ נָה; וַּיָמ ֹת.
{ס}
ט וַי ְחִ י אֱ נֹוׁשּ ,תִ ׁשְ עִ ים ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד ,אֶ ת-קֵ ינָן .י וַי ְחִ י אֱ נֹוׁשַ ,אחֲ ֵרי הֹולִידֹו אֶ ת-קֵ ינָן ,חֲ מֵ ׁש עֶ ׂשְ ֵרה ׁשָ נָהּ ,וׁשְ מֹנֶה
מֵ אֹות ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד ָּבנִיםּ ,ובָנֹות .יא וַּיִהְ יּוּ ,כָל-י ְמֵ י אֱ נֹוׁש ,חָ מֵ ׁש ׁשָ נִיםּ ,ותְ ׁשַ ע מֵ אֹות ׁשָ נָה; וַּיָמ ֹת{ .ס}
ַארּבָעִ ים ׁשָ נָה,
יב וַי ְחִ י קֵ ינָןׁ ,שִ בְעִ ים ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד ,אֶ ת-מַ הֲ ַללְאֵ ל .יג וַי ְחִ י קֵ ינָןַ ,אחֲ ֵרי הֹולִידֹו אֶ ת-מַ הֲ ַללְאֵ לְ ,
ּוׁשְ מֹנֶה מֵ אֹות ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד ָּבנִיםּ ,ובָנֹות .יד וַּיִהְ יּוּ ,כָל-י ְמֵ י קֵ ינָן ,עֶ ׂשֶ ר ׁשָ נִיםּ ,ותְ ׁשַ ע מֵ אֹות ׁשָ נָה; וַּיָמ ֹת{ .ס}
טו וַי ְחִ י מַ הֲ ַללְאֵ ל ,חָ מֵ ׁש ׁשָ נִים ו ְׁשִ ּׁשִ ים ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד ,אֶ ת-י ֶָרד .טז וַי ְחִ י מַ הֲ ַללְאֵ לַ ,אחֲ ֵרי הֹולִידֹו אֶ ת-י ֶֶרד,
ׁשְ ֹלׁשִ ים ׁשָ נָהּ ,וׁשְ מֹנֶה מֵ אֹות ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד ָּבנִיםּ ,ובָנֹות .יז וַּיִהְ יּוּ ,כָל-י ְמֵ י מַ הֲ ַללְאֵ ל ,חָ מֵ ׁש ו ְתִ ׁשְ עִ ים ׁשָ נָה,
ּוׁשְ מֹנֶה מֵ אֹות ׁשָ נָה; וַּיָמ ֹת{ .ס}
יח וַי ְחִ י-י ֶֶרדׁ ,שְ ּתַ י ִם ו ְׁשִ ּׁשִ ים ׁשָ נָה ּומְ ַאת ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד ,אֶ ת-חֲ נֹוְך .יט וַי ְחִ י-י ֶֶרדַ ,אחֲ ֵרי הֹולִידֹו אֶ ת-חֲ נֹוְךׁ ,שְ מֹנֶה
מֵ אֹותׁ ,שָ נָה; ו ַּיֹולֶד ָּבנִיםּ ,ובָנֹות .כ וַּיִהְ יּוּ ,כָל-י ְמֵ י-י ֶֶרדׁ ,שְ ּתַ י ִם ו ְׁשִ ּׁשִ ים ׁשָ נָהּ ,ותְ ׁשַ ע מֵ אֹות ׁשָ נָה; וַּיָמ ֹת{ .ס}
כא וַי ְחִ י חֲ נֹוְך ,חָ מֵ ׁש ו ְׁשִ ּׁשִ ים ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד ,אֶ ת-מְ תּוׁשָ לַח .כב וַּיִתְ הַ ּלְֵך חֲ נֹוְך אֶ ת-הָ אֱ ֹלהִ יםַ ,אחֲ ֵרי הֹולִידֹו
אֶ ת-מְ תּוׁשֶ לַחׁ ,שְ ֹלׁש מֵ אֹותׁ ,שָ נָה; ו ַּיֹולֶד ָּבנִיםּ ,ובָנֹות .כג וַי ְהִ יּ ,כָל-י ְמֵ י חֲ נֹוְך ,חָ מֵ ׁש ו ְׁשִ ּׁשִ ים ׁשָ נָהּ ,וׁשְ ֹלׁש
מֵ אֹות ׁשָ נָה .כד וַּיִתְ הַ ּלְֵך חֲ נֹוְך ,אֶ ת-הָ אֱ ֹלהִ ים; ו ְאֵ ינֶּנּוּ ,כִי-לָקַ ח א ֹתֹו אֱ ֹלהִ ים{ .ס}
כה וַי ְחִ י מְ תּוׁשֶ לַחׁ ,שֶ בַע ּוׁשְ מֹנִים ׁשָ נָה ּומְ ַאת ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד ,אֶ ת-לָמֶ ְך .כו וַי ְחִ י מְ תּוׁשֶ לַחַ ,אחֲ ֵרי הֹולִידֹו
אֶ ת-לֶמֶ ְךׁ ,שְ ּתַ י ִם ּוׁשְ מֹונִים ׁשָ נָהּ ,וׁשְ בַע מֵ אֹות ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד ָּבנִיםּ ,ובָנֹות .כז וַּיִהְ יּוּ ,כָל-י ְמֵ י מְ תּוׁשֶ לַחּ ,תֵ ׁשַ ע
ו ְׁשִ ּׁשִ ים ׁשָ נָהּ ,ותְ ׁשַ ע מֵ אֹות ׁשָ נָה; וַּיָמ ֹת{ .ס}
כח וַי ְחִ י-לֶמֶ ְךׁ ,שְ ּתַ י ִם ּוׁשְ מֹנִים ׁשָ נָה ּומְ ַאת ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶדּ ,בֵן .כט וַּיִקְ ָרא אֶ תׁ-שְ מֹו נ ֹחַ  ,לֵאמ ֹר :זֶה יְנַחֲ מֵ נּו
מִ ּמַ עֲ ׂשֵ נּוּ ,ומֵ עִ ּצְבֹון י ָדֵ ינּו ,מִ ן-הָ אֲ דָ מָ ה ,אֲ ׁשֶ ר אֵ ְר ָרּה י ְהו ָה .ל וַי ְחִ י-לֶמֶ ְךַ ,אחֲ ֵרי הֹולִידֹו אֶ ת-נ ֹחַ  ,חָ מֵ ׁש ו ְתִ ׁשְ עִ ים
ׁשָ נָה ,ו ַחֲ מֵ ׁש מֵ א ֹת ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד ָּבנִיםּ ,ובָנֹות .לא וַי ְהִ יּ ,כָל-י ְמֵ י-לֶמֶ ְךׁ ,שֶ בַע ו ְׁשִ בְעִ ים ׁשָ נָהּ ,וׁשְ בַע מֵ אֹות ׁשָ נָה;
וַּיָמ ֹת{ .ס}
לב וַי ְהִ י-נ ֹחַ ּ ,בֶן-חֲ מֵ ׁש מֵ אֹות ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד נ ֹחַ  ,אֶ תׁ-שֵ ם אֶ ת-חָ ם ו ְאֶ ת-י ָפֶ ת.

בראשית פרק ו
א וַי ְהִ י ּכִי-הֵ חֵ ל הָ ָאדָ ם ,לָר ֹב עַ לּ-פְ נֵי הָ אֲ דָ מָ ה; ּובָנֹות ,יֻּלְדּו לָהֶ ם .ב וַּי ְִראּו ְבנֵי-הָ אֱ ֹלהִ ים אֶ תּ-בְנֹות הָ ָאדָ םּ ,כִי
ט ֹב ֹת הֵ ּנָה; וַּיִקְ חּו לָהֶ ם נָׁשִ ים ,מִ ּכ ֹל אֲ ׁשֶ ר ּבָחָ רּו .ג ו ַּי ֹאמֶ ר י ְהו ָהֹ ,לא-י ָדֹון רּוחִ י בָָאדָ ם לְעֹלָםּ ,בְׁשַ ּגַם ,הּוא
ָָארץַּ ,בּיָמִ ים הָ הֵ ם ,וְגַם ַאחֲ ֵרי-כֵן אֲ ׁשֶ ר י ָב ֹאּו ְּבנֵי
בָׂשָ ר; ו ְהָ יּו י ָמָ יו ,מֵ ָאה ו ְעֶ ׂשְ ִרים ׁשָ נָה .ד הַ ּנְפִ לִים הָ יּו ב ֶ
הָ אֱ ֹלהִ ים אֶ לּ-בְנֹות הָ ָאדָ ם ,וְיָלְדּו לָהֶ ם :הֵ ּמָ ה הַ ּגִּב ִֹרים אֲ ׁשֶ ר מֵ עֹולָםַ ,אנְׁשֵ י הַ ּׁשֵ ם{ .פ}

ָָארץ ,וְכָל-יֵצֶר מַ חְ ׁשְ ב ֹת לִּבֹוַ ,רק ַרע ּכָל-הַ ּיֹום .ו וַּיִּנָחֶ ם י ְהו ָהּ ,כִי-עָ ׂשָ ה
ה וַּי ְַרא י ְהו ָהּ ,כִי ַרּבָה ָרעַ ת הָ ָאדָ ם ּב ֶ
ָָארץ; וַּיִתְ עַ ּצֵב ,אֶ ל-לִּבֹו .ז ו ַּי ֹאמֶ ר י ְהו ָה ,אֶ מְ חֶ ה אֶ ת-הָ ָאדָ ם אֲ ׁשֶ רּ-ב ָָראתִ י מֵ עַ ל ּפְ נֵי הָ אֲ דָ מָ ה,
אֶ ת-הָ ָאדָ ם ּב ֶ
ד-רמֶ ׂש ו ְעַ ד-עֹוף הַ ּׁשָ מָ י ִםּ :כִי נִחַ מְ ּתִ יּ ,כִי עֲ ׂשִ יתִ ם .ח ו ְנ ֹחַ  ,מָ צָא חֵ ן ּבְעֵ ינֵי י ְהו ָה{ .פ}
מֵ ָאדָ ם עַ דּ-בְהֵ מָ ה ,עַ ֶ
ט אֵ ּלֶהּ ,תֹולְד ֹת נ ֹחַ --נ ֹחַ אִ יׁש צַּדִ יק ּתָ מִ ים הָ י ָהּ ,בְד ֹר ֹתָ יו :אֶ ת-הָ אֱ ֹלהִ ים ,הִ תְ הַ ּלְֶך-נ ֹחַ  .י ו ַּיֹולֶד נ ֹחַ ׁ ,שְ ֹלׁשָ ה
ָארץ ,חָ מָ ס .יב וַּי ְַרא אֱ ֹלהִ ים
ָארץ ,לִפְ נֵי הָ אֱ ֹלהִ ים; ו ַּתִ ּמָ לֵא הָ ֶ
ָבנִים--אֶ תׁ-שֵ ם ,אֶ ת-חָ ם ו ְאֶ ת-י ָפֶ ת .יא ו ַּתִ ּׁשָ חֵ ת הָ ֶ
ָארץ{ .ס}
ָארץ ,ו ְהִ ּנֵה נִׁשְ חָ תָ הּ :כִי-הִ ׁשְ חִ ית ּכָלּ-בָׂשָ ר אֶ תּ-דַ ְרּכֹו ,עַ ל-הָ ֶ
אֶ ת-הָ ֶ
ָארץ.
ָארץ חָ מָ ס ,מִ ּפְ נֵיהֶ ם; ו ְהִ נְנִי מַ ׁשְ חִ יתָ ם ,אֶ ת-הָ ֶ
יג ו ַּי ֹאמֶ ר אֱ ֹלהִ ים לְנ ֹחַ  ,קֵ ץ ּכָלּ-בָׂשָ ר ּבָא לְפָ נַיּ--כִי-מָ לְָאה הָ ֶ
ּומִ
ַ
מִ
יד עֲ ׂשֵ ה לְָך ּתֵ בַת עֲ צֵי-ג ֹפֶ ר ,קִ ּנִים ּתַ עֲ ׂשֶ ה אֶ ת-הַ ּתֵ בָה; וְכָפַ ְרּתָ א ֹתָ ּה ּבי ִת חּוץּ ,בַּכ ֹפֶ ר .טו וְזֶה ,אֲ ׁשֶ ר
ּתַ עֲ ׂשֶ ה א ֹתָ ּהׁ :שְ ֹלׁש מֵ אֹות אַ ּמָ ה ,א ֶֹרְך הַ ּתֵ בָה ,חֲ מִ ּׁשִ ים אַ ּמָ ה ָרחְ ּבָּהּ ,וׁשְ ֹלׁשִ ים אַ ּמָ ה קֹומָ תָ ּה .טז צ ֹהַ ר
ּתַ עֲ ׂשֶ ה לַּתֵ בָה ,ו ְאֶ ל-אַ ּמָ ה ּתְ ַכ ֶּלּנָה מִ לְמַ עְ לָהּ ,ופֶ תַ ח הַ ּתֵ בָהְּ ,בצִּדָ ּה ּתָ ׂשִ ים; ּתַ חְ ּתִ ּיִם ׁשְ נִּיִם ּוׁשְ לִׁשִ יםּ ,תַ עֲ ׂשֶ הָ .
ָארץ ,לְׁשַ חֵ ת ּכָלּ-בָׂשָ ר אֲ ׁשֶ רּ-בֹו רּוחַ חַ ּיִים ,מִ ּתַ חַ ת הַ ּׁשָ מָ י ִםּ :כ ֹל
יז ו ַאֲ נִי ,הִ נְנִי מֵ בִיא אֶ ת-הַ ּמַ ּבּול מַ י ִם עַ ל-הָ ֶ
ָָארץ ,י ִ ְגו ָע .יח ו ַהֲ קִ מ ֹתִ י אֶ תּ-ב ְִריתִ י ,אִ ּתָ ְך; ּובָאתָ  ,אֶ ל-הַ ּתֵ בָה--אַ ּתָ הּ ,ו ָבנֶיָך ו ְאִ ׁשְ ּתְ ָך ּונְׁשֵ יָ -בנֶיָך אִ ּתָ ְך.
אֲ ׁשֶ רּ-ב ֶ
יט ּומִ ּכָל-הָ חַ י מִ ּכָלּ-בָׂשָ ר ׁשְ נַי ִם מִ ּכ ֹלּ ,תָ בִיא אֶ ל-הַ ּתֵ בָה--לְהַ חֲ י ֹת אִ ּתָ ְךָ :זכָר ּונְקֵ בָה ,י ִהְ יּו .כ מֵ הָ עֹוף לְמִ ינֵהּו,
ּומִ ן-הַ ּבְהֵ מָ ה לְמִ ינָּה ,מִ ּכ ֹל ֶרמֶ ׂש הָ אֲ דָ מָ ה ,לְמִ ינֵהּוׁ--שְ נַי ִם מִ ּכ ֹל י ָב ֹאּו אֵ לֶיָך ,לְהַ חֲ יֹות .כא ו ְאַ ּתָ ה קַ ח-לְָך,
מִ ּכָל-מַ אֲ כָל אֲ ׁשֶ ר י ֵָאכֵל ,ו ְָאסַ פְ ּתָ  ,אֵ לֶיָך; ו ְהָ י ָה לְָך וְלָהֶ ם ,לְָא ְכלָה .כב וַּיַעַ ׂש ,נ ֹחַ ּ :כְכ ֹל אֲ ׁשֶ ר ִצּוָה א ֹתֹו,
אֱ ֹלהִ יםּ--כֵן עָ ׂשָ ה.

בראשית פרק ז
א ו ַּי ֹאמֶ ר י ְהו ָה לְנ ֹחַ ּ ,ב ֹא-אַ ּתָ ה וְכָלּ-בֵיתְ ָך אֶ ל-הַ ּתֵ בָהּ :כִי-א ֹתְ ָך ָראִ יתִ י צַּדִ יק לְפָ נַיּ ,בַּדֹור הַ ּזֶה .ב מִ ּכ ֹל
הַ ּבְהֵ מָ ה הַ ּטְ ָ
הֹורהּ ,תִ ּקַ ח-לְָך ׁשִ בְעָ ה ׁשִ בְעָ ה--אִ יׁש ו ְאִ ׁשְ ּתֹו; ּומִ ן-הַ ּבְהֵ מָ ה אֲ ׁשֶ ר ֹלא טְ ה ָֹרה הִ ואׁ ,שְ נַי ִם--אִ יׁש
ָארץ .ד ּכִי ְלי ָמִ ים עֹוד
ו ְאִ ׁשְ ּתֹו .ג ּגַם מֵ עֹוף הַ ּׁשָ מַ י ִם ׁשִ בְעָ ה ׁשִ בְעָ הָ ,זכָר ּונְקֵ בָה ,לְחַ ּיֹות ז ֶַרע ,עַ לּ-פְ נֵי כָל-הָ ֶ
ְַארּבָעִ ים ָליְלָה; ּומָ חִ יתִ י ,אֶ תּ-כָל-הַ י ְקּום אֲ ׁשֶ ר עָ ׂשִ יתִ י ,מֵ עַ ל,
ַארּבָעִ ים יֹום ,ו ְ
ָארץְ ,
ׁשִ בְעָ הָ ,אנֹכִי מַ מְ טִ יר עַ ל-הָ ֶ
ָארץ.
ּפְ נֵי הָ אֲ דָ מָ ה .ה וַּיַעַ ׂש ,נ ֹחַ ּ ,כְכ ֹל אֲ ׁשֶ רִ -צּוָהּו ,י ְהו ָה .ו ו ְנ ֹחַ ּ ,בֶןׁ-שֵ ׁש מֵ אֹות ׁשָ נָה; ו ְהַ ּמַ ּבּול הָ י ָה ,מַ י ִם עַ ל-הָ ֶ
ז וַּיָב ֹא נ ֹחַ ּ ,ו ָבנָיו ו ְאִ ׁשְ ּתֹו ּונְׁשֵ יָ -בנָיו אִ ּתֹו--אֶ ל-הַ ּתֵ בָה :מִ ּפְ נֵי ,מֵ י הַ ּמַ ּבּול .ח מִ ן-הַ ּבְהֵ מָ ה ,הַ ּטְ ָ
הֹורה,
ּומִ ן-הַ ּבְהֵ מָ ה ,אֲ ׁשֶ ר אֵ ינֶּנָה טְ ה ָֹרה; ּומִ ן-הָ עֹוף--ו ְכ ֹל אֲ ׁשֶ ר-ר ֹמֵ ׂש ,עַ ל-הָ אֲ דָ מָ ה .ט ׁשְ נַי ִם ׁשְ נַי ִם ּבָאּו אֶ ל-נ ֹחַ ,
ָארץ.
אֶ ל-הַ ּתֵ בָהָ --זכָר ּונְקֵ בָהּ :כַאֲ ׁשֶ ר ִצּוָה אֱ ֹלהִ ים ,אֶ ת-נ ֹחַ  .י וַי ְהִ י ,לְׁשִ בְעַ ת הַ ּיָמִ ים; ּומֵ י הַ ּמַ ּבּול ,הָ יּו עַ ל-הָ ֶ
יא ּבִׁשְ נַת ׁשֵ ׁש-מֵ אֹות ׁשָ נָה ,לְחַ ּיֵי-נ ֹחַ ּ ,בַח ֹדֶ ׁש הַ ּׁשֵ נִיּ ,בְׁשִ בְעָ ה-עָ ׂשָ ר יֹום לַח ֹדֶ ׁשּ--בַּיֹום הַ ּזֶה ,נִבְקְ עּו ּכָל-מַ עְ י ְנ ֹת
ְַארּבָעִ ים ָליְלָה .יג ּבְעֶ צֶם
ַארּבָעִ ים יֹום ,ו ְ
ָארץְ ,
ּתְ הֹום ַרּבָה ,ו ַאֲ ֻרּב ֹת הַ ּׁשָ מַ י ִם ,נִפְ ּתָ חּו .יב וַי ְהִ י הַ ּגֶׁשֶ ם ,עַ ל-הָ ֶ
הַ ּיֹום הַ ּזֶה ּבָא נ ֹחַ  ,ו ְׁשֵ ם-ו ְחָ ם וָי ֶפֶ ת ְּבנֵי-נ ֹחַ ; ו ְאֵ ׁשֶ ת נ ֹחַ ּ ,וׁשְ ֹלׁשֶ ת נְׁשֵ יָ -בנָיו אִ ּתָ ם--אֶ ל-הַ ּתֵ בָה .יד הֵ ּמָ ה
ָארץ ,לְמִ ינֵהּו; וְכָל-הָ עֹוף לְמִ ינֵהּוּ ,כ ֹל צִּפֹור
וְכָל-הַ חַ ּיָה לְמִ ינָּה ,וְכָל-הַ ּבְהֵ מָ ה לְמִ ינָּה ,וְכָל-הָ ֶרמֶ ׂש הָ ר ֹמֵ ׂש עַ ל-הָ ֶ
ּכָלָּ -כנָף .טו וַּיָב ֹאּו אֶ ל-נ ֹחַ  ,אֶ ל-הַ ּתֵ בָהׁ ,שְ נַי ִם ׁשְ נַי ִם מִ ּכָל-הַ ּבָׂשָ ר ,אֲ ׁשֶ רּ-בֹו רּוחַ חַ ּיִים .טז ו ְהַ ּבָאִ יםָ ,זכָר
ָארץ;
ּונְקֵ בָה מִ ּכָלּ-בָׂשָ ר ּבָאּוּ ,כַאֲ ׁשֶ ר ִצּוָה א ֹתֹו ,אֱ ֹלהִ ים; וַּיִסְ ּג ֹר י ְהו ָהּ ,בַעֲ דֹו .יז וַי ְהִ י הַ ּמַ ּבּול ְ
ַארּבָעִ ים יֹום ,עַ ל-הָ ֶ
ּתֵ
הַ
ַּתֵ
ָארץ; ו לְֶך בָה,
ָארץ .יח וַּיִ ְגּבְרּו הַ ּמַ י ִם וַּי ְִרּבּו מְ א ֹד ,עַ ל-הָ ֶ
וַּי ְִרּבּו הַ ּמַ י ִם ,וַּיִׂשְ אּו אֶ ת-הַ ּתֵ בָה ,ו ַּתָ ָרם ,מֵ עַ ל הָ ֶ
ָארץ; וַיְכֻּסּוּ ,כָל-הֶ הָ ִרים הַ ּגְב ֹהִ ים ,אֲ ׁשֶ רּ-תַ חַ תּ ,כָל-הַ ּׁשָ מָ י ִם.
עַ לּ-פְ נֵי הַ ּמָ י ִם .יט ו ְהַ ּמַ י ִםָּ ,גבְרּו מְ א ֹד מְ א ֹד--עַ ל-הָ ֶ
ָארץּ ,בָעֹוף
כ חֲ מֵ ׁש עֶ ׂשְ ֵרה אַ ּמָ ה מִ לְמַ עְ לָהָּ ,גבְרּו הַ ּמָ י ִם; וַיְכֻּסּו ,הֶ הָ ִרים .כא וַּיִ ְגו ַע ּכָלּ-בָׂשָ ר הָ ר ֹמֵ ׂש עַ ל-הָ ֶ
ָארץ--ו ְכ ֹל ,הָ ָאדָ ם .כב ּכ ֹל אֲ ׁשֶ ר נִׁשְ מַ ת-רּוחַ חַ ּיִים ּבְאַ ּפָ יו ,מִ ּכ ֹל
ּו ַבּבְהֵ מָ ה ּובַחַ ּיָהּ ,ו ְבכָל-הַ ּׁשֶ ֶרץ ,הַ ּׁש ֵֹרץ עַ ל-הָ ֶ
ד-רמֶ ׂש ו ְעַ ד-עֹוף
אֲ ׁשֶ ר ּבֶחָ ָרבָה--מֵ תּו .כג וַּיִמַ ח אֶ תּ-כָל-הַ י ְקּום אֲ ׁשֶ ר עַ לּ-פְ נֵי הָ אֲ דָ מָ ה ,מֵ ָאדָ ם עַ דּ-בְהֵ מָ ה עַ ֶ
ָארץ ,חֲ מִ ּׁשִ ים ּומְ ַאת,
ָארץ; וַּיִּׁשָ אֶ ר אַ ְך-נ ֹחַ ו ַאֲ ׁשֶ ר אִ ּתֹוּ ,בַּתֵ בָה .כד וַּיִ ְגּבְרּו הַ ּמַ י ִם ,עַ ל-הָ ֶ
הַ ּׁשָ מַ י ִם ,וַּיִּמָ חּו ,מִ ן-הָ ֶ
יֹום.
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ָארץ,
א וַּיִזְּכ ֹר אֱ ֹלהִ ים ,אֶ ת-נ ֹחַ  ,ו ְאֵ ת ּכָל-הַ חַ ּיָה ו ְאֶ תּ-כָל-הַ ּבְהֵ מָ ה ,אֲ ׁשֶ ר אִ ּתֹו ּבַּתֵ בָה; וַּיַעֲ בֵר אֱ ֹלהִ ים רּוחַ עַ ל-הָ ֶ
וַּיָׁשֹּכּו הַ ּמָ י ִם .ב וַּיִּסָ כְרּו מַ עְ י ְנ ֹת ּתְ הֹום ,ו ַאֲ ֻרּב ֹת הַ ּׁשָ מָ י ִם; וַּיִ ָּכלֵא הַ ּגֶׁשֶ ם ,מִ ן-הַ ּׁשָ מָ י ִם .ג וַּיָׁשֻ בּו הַ ּמַ י ִם מֵ עַ ל
ָארץ ,הָ לֹוְך ו ָׁשֹוב; וַּיַחְ סְ רּו הַ ּמַ י ִם--מִ קְ צֵה ,חֲ מִ ּׁשִ ים ּומְ ַאת יֹום .ד ו ַּתָ נַח הַ ּתֵ בָה ּבַח ֹדֶ ׁש הַ ּׁשְ בִיעִ י,
הָ ֶ
ירי; ּבָעֲ ׂשִ ִ
ּבְׁשִ בְעָ ה-עָ ׂשָ ר יֹום לַח ֹדֶ ׁש ,עַ ל ,הָ ֵרי אֲ ָר ָרט .ה ו ְהַ ּמַ י ִם ,הָ יּו הָ לֹוְך ו ְחָ סֹור ,עַ ד ,הַ ח ֹדֶ ׁש הָ עֲ ׂשִ ִ
ירי ּבְאֶ חָ ד
ַארּבָעִ ים יֹום; וַּיִפְ ּתַ ח נ ֹחַ  ,אֶ ת-חַ ּלֹון הַ ּתֵ בָה אֲ ׁשֶ ר עָ ׂשָ ה .ז וַי ְׁשַ ּלַח,
לַח ֹדֶ ׁש ,נ ְִראּו ָראׁשֵ י הֶ הָ ִרים .ו וַי ְהִ י ,מִ ּקֵ ץ ְ
ּמַ
הַ
קַ
אִ
מֵ
ת-הַ
ְׁשַ
ַ
עַ
מֵ
ּיֹונָהּ ,תֹו--ל ְִראֹות הֲ ּלּו י ִם,
ָארץ .ח וי ּלַח אֶ
אֶ ת-הָ ע ֵֹרב; וַּיֵצֵא י ָצֹוא ו ָׁשֹוב ,עַ ד-י ְב ֹׁשֶ ת הַ ּמַ י ִם ל הָ ֶ
מֵ עַ ל ּפְ נֵי הָ אֲ דָ מָ ה .ט ו ְֹלא-מָ צְָאה הַ ּיֹונָה מָ נֹוחַ ְלכ ַ
ַף-ר ְגלָּה ,ו ַּתָ ׁשָ ב אֵ לָיו אֶ ל-הַ ּתֵ בָהּ--כִי-מַ י ִם ,עַ לּ-פְ נֵי
ָארץ; וַּיִׁשְ לַח י ָדֹו וַּיִּקָ חֶ הָ  ,וַּיָבֵא א ֹתָ ּה אֵ לָיו אֶ ל-הַ ּתֵ בָה .י וַּיָחֶ ל עֹודׁ ,שִ בְעַ ת י ָמִ ים אֲ חֵ ִרים; ו ַּי ֹסֶ ף ׁשַ ּלַח
כָל-הָ ֶ
אֶ ת-הַ ּיֹונָה ,מִ ן-הַ ּתֵ בָה .יא ו ַּתָ ב ֹא אֵ לָיו הַ ּיֹונָה לְעֵ ת עֶ ֶרב ,ו ְהִ ּנֵה עֲ לֵהַ -זי ִת טָ ָרף ּבְפִ יהָ ; וַּיֵדַ ע נ ֹחַ ּ ,כִי-קַ ּלּו הַ ּמַ י ִם
ָארץ .יב וַּיִּיָחֶ ל עֹודׁ ,שִ בְעַ ת י ָמִ ים אֲ חֵ ִרים; וַי ְׁשַ ּלַח ,אֶ ת-הַ ּיֹונָה ,ו ְֹלא-י ָסְ פָ ה ׁשּוב-אֵ לָיו ,עֹוד .יג וַי ְהִ י
מֵ עַ ל הָ ֶ
ָארץ; וַּיָסַ ר נ ֹחַ  ,אֶ ת-מִ כְסֵ ה הַ ּתֵ בָה,
ּבְַאחַ ת ו ְׁשֵ ׁש-מֵ אֹות ׁשָ נָהּ ,ב ִָראׁשֹון ּבְאֶ חָ ד לַח ֹדֶ ׁש ,חָ ְרבּו הַ ּמַ י ִם ,מֵ עַ ל הָ ֶ
ָארץ{ .ס}
וַּי ְַרא ,ו ְהִ ּנֵה חָ ְרבּו ּפְ נֵי הָ אֲ דָ מָ ה .יד ּובַח ֹדֶ ׁש ,הַ ּׁשֵ נִיּ ,בְׁשִ בְעָ ה ו ְעֶ ׂשְ ִרים יֹום ,לַח ֹדֶ ׁש--יָבְׁשָ ה ,הָ ֶ
טו וַי ְדַ ּבֵר אֱ ֹלהִ ים ,אֶ ל-נ ֹחַ לֵאמ ֹר .טז צֵא ,מִ ן-הַ ּתֵ בָה--אַ ּתָ ה ,ו ְאִ ׁשְ ּתְ ָך ּו ָבנֶיָך ּונְׁשֵ יָ -בנֶיָך אִ ּתָ ְך .יז ּכָל-הַ חַ ּיָה
ָָארץ,
ָארץ--הוצא (הַ יְצֵא) אִ ּתָ ְך; ו ְׁשָ ְרצּו ב ֶ
אֲ ׁשֶ ר-אִ ּתְ ָך מִ ּכָלּ-בָׂשָ רּ ,בָעֹוף ּו ַבּבְהֵ מָ ה ּו ְבכָל-הָ ֶרמֶ ׂש הָ ר ֹמֵ ׂש עַ ל-הָ ֶ
ָארץ .יח וַּיֵצֵא-נ ֹחַ ; ּו ָבנָיו ו ְאִ ׁשְ ּתֹו ּונְׁשֵ יָ -בנָיו ,אִ ּתֹו .יט ּכָל-הַ חַ ּיָהּ ,כָל-הָ ֶרמֶ ׂש וְכָל-הָ עֹוףּ ,כ ֹל,
ּופָ רּו ו ְָרבּו עַ ל-הָ ֶ
ָארץ--לְמִ ׁשְ ּפְ ח ֹתֵ יהֶ ם ,יָצְאּו מִ ן-הַ ּתֵ בָה .כ וַּיִבֶן נ ֹחַ מִ ְזּבֵחַ  ,לַיהו ָה; וַּיִּקַ ח מִ ּכ ֹל הַ ּבְהֵ מָ ה הַ ּטְ ה ָֹרה,
רֹומֵ ׂש עַ ל-הָ ֶ
ֹחַ
הַ
יחַ
ֵ
ֵחַ
ַּמִ
ֹסִ
ַ
ַ
ַעַ
ַ
ּומִ ּכ ֹל הָ עֹוף הַ ּטָ הֹור ,וּי ל עֹֹלתּ ,ב ְזּב  .כא וּיָרח י ְהו ָה ,אֶ ת-ר
ּנִיח  ,ו ַּי ֹאמֶ ר י ְהו ָה אֶ ל-לִּבֹו ֹלא-א ף
לְקַ ּלֵל עֹוד אֶ ת-הָ אֲ דָ מָ ה ּבַעֲ בּור הָ ָאדָ םּ ,כִי יֵצֶר לֵב הָ ָאדָ ם ַרע מִ ּנְעֻ ָריו; ו ְֹלא-א ֹסִ ף עֹוד לְהַ ּכֹות אֶ תּ-כָל-חַ י,
ָארץ :ז ֶַרע ו ְקָ צִיר ו ְק ֹר ו ָח ֹם ו ְקַ י ִץ ו ָח ֶֹרף ,ו ְיֹום ו ָ ַליְלָהֹ--לא י ִׁשְ ּב ֹתּו.
ּכַאֲ ׁשֶ ר עָ ׂשִ יתִ י .כב ע ֹדּ ,כָל-י ְמֵ י הָ ֶ
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ַ
ּומֹוראֲ כֶם ו ְחִ ּתְ כֶם ,י ִהְ י ֶה ,עַ ל
ָארץ .ב
א וַיְב ֶָרְך אֱ ֹלהִ ים ,אֶ ת-נ ֹחַ ו ְאֶ תָּ -בנָיו; ו ַּי ֹאמֶ ר לָהֶ ם ּפְ רּו ְ
ּורבּוּ ,ומִ לְאּו אֶ ת-הָ ֶ
ָל-רמֶ ׂש
ָארץ ,ו ְעַ ל ּכָל-עֹוף הַ ּׁשָ מָ י ִם; ּבְכ ֹל אֲ ׁשֶ ר ּתִ ְרמ ֹׂש הָ אֲ דָ מָ ה ּו ְבכָלּ-דְ גֵי הַ ּיָםְּ ,בי ֶדְ כֶם נִּתָ נּו .ג ּכ ֶ
ּכָל-חַ ּיַת הָ ֶ
אֲ ׁשֶ ר הּוא-חַ יָ ,לכֶם י ִהְ י ֶה לְָא ְכלָהְּ :כי ֶֶרק עֵ ׂשֶ ב ,נָתַ ּתִ י ָלכֶם אֶ תּ-כ ֹל .ד אַ ְךּ-בָׂשָ רְּ ,בנַפְ ׁשֹו דָ מֹו ֹלא ת ֹאכֵלּו .ה
ו ְאַ ְך אֶ תּ-דִ מְ כֶם ְלנַפְ ׁש ֹתֵ יכֶם אֶ דְ ר ֹׁש ,מִ ּיַד ּכָל-חַ ּיָה אֶ דְ ְרׁשֶ ּנּו; ּומִ ּיַד הָ ָאדָ ם ,מִ ּיַד אִ יׁש ָאחִ יו--אֶ דְ ר ֹׁש ,אֶ ת-נֶפֶ ׁש
ּורבּו; ׁשִ ְרצּו
הָ ָאדָ ם .ו ׁש ֹפֵ ְך ּדַ ם הָ ָאדָ םּ ,בָָאדָ ם ּדָ מֹו י ִּׁשָ פֵ ְךּ :כִי ְּב ֶצלֶם אֱ ֹלהִ ים ,עָ ׂשָ ה אֶ ת-הָ ָאדָ ם .ז ו ְאַ ּתֶ םּ ,פְ רּו ְ
ּורבּו-בָּה{ .ס}
ָָארץְ ,
ב ֶ
ח ו ַּי ֹאמֶ ר אֱ ֹלהִ ים אֶ ל-נ ֹחַ  ,ו ְאֶ לָּ -בנָיו אִ ּתֹו לֵאמ ֹר .ט ו ַאֲ נִי ,הִ נְנִי מֵ קִ ים אֶ תּ-ב ְִריתִ י אִ ּתְ כֶם ,ו ְאֶ ת-ז ְַרעֲ כֶםַ ,אחֲ ֵריכֶם.
ָארץ אִ ּתְ כֶם; מִ ּכ ֹל יֹצְאֵ י הַ ּתֵ בָה ,לְכ ֹל חַ ּיַת
י ו ְאֵ ת ּכָל-נֶפֶ ׁש הַ חַ ּיָה אֲ ׁשֶ ר אִ ּתְ כֶםּ ,בָעֹוף ַּבּבְהֵ מָ ה ּו ְבכָל-חַ ּיַת הָ ֶ
ָארץ .יא ו ַהֲ קִ מ ֹתִ י אֶ תּ-ב ְִריתִ י אִ ּתְ כֶם ,ו ְֹלא-יִּכ ֵָרת ּכָלּ-בָׂשָ ר עֹוד מִ ּמֵ י הַ ּמַ ּבּול; ו ְֹלא-י ִהְ י ֶה עֹוד מַ ּבּול ,לְׁשַ חֵ ת
הָ ֶ
חַ
ֹתֵ
ִ
אֹות-הַ
ֹלהִ
ּבְרית אֲ ׁשֶ ר-אֲ נִי נ ן ּבֵינִי ּובֵינֵיכֶםּ ,ובֵין ּכָל-נֶפֶ ׁש ּיָה ,אֲ ׁשֶ ר
ָארץ .יב ו ַּי ֹאמֶ ר אֱ ים ,ז ֹאת
הָ ֶ
ָארץ .יד ו ְהָ י ָהּ ,בְעַ נְנִי עָ נָן
אִ ּתְ כֶם--לְד ֹר ֹת ,עֹולָם .יג אֶ ת-קַ ׁשְ ּתִ י ,נָתַ ּתִ י ּבֶעָ נָן; ו ְהָ י ְתָ ה לְאֹות ּב ְִריתּ ,בֵינִי ּובֵין הָ ֶ
ָארץ ,וְנ ְִראֲ תָ ה הַ ּקֶ ׁשֶ תּ ,בֶעָ נָן .טו ו ְ ָזכ ְַרּתִ י אֶ תּ-ב ְִריתִ י ,אֲ ׁשֶ ר ּבֵינִי ּובֵינֵיכֶםּ ,ובֵין ּכָל-נֶפֶ ׁש חַ ּיָהְּ ,בכָלּ-בָׂשָ ר;
עַ ל-הָ ֶ
ו ְֹלא-י ִהְ י ֶה עֹוד הַ ּמַ י ִם לְמַ ּבּול ,לְׁשַ חֵ ת ּכָלּ-בָׂשָ ר .טז ו ְהָ י ְתָ ה הַ ּקֶ ׁשֶ תּ ,בֶעָ נָן; ְ
ּוראִ יתִ יהָ ִ ,לזְּכ ֹר ּב ְִרית עֹולָםּ ,בֵין
ָארץ .יז ו ַּי ֹאמֶ ר אֱ ֹלהִ ים ,אֶ ל-נ ֹחַ  :ז ֹאת אֹות-הַ ּב ְִרית ,אֲ ׁשֶ ר
אֱ ֹלהִ יםּ ,ובֵין ּכָל-נֶפֶ ׁש חַ ּיָה ְּבכָלּ-בָׂשָ ר אֲ ׁשֶ ר עַ ל-הָ ֶ
ָארץ{ .פ}
הֲ קִ מ ֹתִ יּ ,בֵינִיּ ,ובֵין ּכָלּ-בָׂשָ ר אֲ ׁשֶ ר עַ ל-הָ ֶ

יח וַּיִהְ יּו ְבנֵי-נ ֹחַ  ,הַ ּיֹצְאִ ים מִ ן-הַ ּתֵ בָהׁ--שֵ ם ,ו ְחָ ם וָי ָפֶ ת; ו ְחָ ם ,הּוא אֲ בִי ְכנָעַ ן .יט ׁשְ ֹלׁשָ ה אֵ ּלֶהְּ ,בנֵי-נ ֹחַ ; ּומֵ אֵ ּלֶה,
ָארץ .כ וַּיָחֶ ל נ ֹחַ  ,אִ יׁש הָ אֲ דָ מָ ה; וַּיִּטַ עּ ,כ ֶָרם .כא וַּיֵׁשְ ּתְ מִ ן-הַ ּיַי ִן ,וַּיִׁשְ ּכָר; וַּיִתְ ּגַלּ ,בְתֹוְך ָאהֳ ֹלה .כב
נָפְ צָה כָל-הָ ֶ
וַּי ְַרא ,חָ ם אֲ בִי ְכנַעַ ן ,אֵ ת ,עֶ ְרו ַת ָאבִיו; וַּיַּגֵד לִׁשְ נֵי-אֶ חָ יוּ ,בַחּוץ .כג וַּיִּקַ ח ׁשֵ ם וָי ֶפֶ ת אֶ ת-הַ ּׂשִ מְ לָה ,וַּיָׂשִ ימּו
עַ לׁ-שְ כֶם ׁשְ נֵיהֶ ם ,וַּיֵלְכּו אֲ ח ַֹרּנִית ,וַיְכַּסּו אֵ ת עֶ ְרו ַת אֲ בִיהֶ ם; ּופְ נֵיהֶ ם ,אֲ ח ַֹרּנִית ,ו ְעֶ ְרו ַת אֲ בִיהֶ םֹ ,לא ָראּו .כד
וַּיִיקֶ ץ נ ֹחַ  ,מִ ּיֵינֹו; וַּיֵדַ ע ,אֵ ת אֲ ׁשֶ ר-עָ ׂשָ ה לֹו ּבְנֹו הַ ּקָ טָ ן .כה ו ַּי ֹאמֶ רָ ,ארּור ְּכנָעַ ן :עֶ בֶד עֲ בָדִ ים ,י ִהְ י ֶה לְאֶ חָ יו .כו
ו ַּי ֹאמֶ רּ ,בָרּוְך י ְהו ָה אֱ ֹלהֵ י ׁשֵ ם; ו ִיהִ י ְכנַעַ ן ,עֶ בֶד לָמֹו .כז י ַפְ ּתְ אֱ ֹלהִ ים ְלי ֶפֶ ת ,וְי ִׁשְ ּכֹן ּבְָאהֳ לֵיׁ-שֵ ם; ו ִיהִ י ְכנַעַ ן ,עֶ בֶד
לָמֹו .כח וַי ְחִ י-נ ֹחַ ַ ,אחַ ר הַ ּמַ ּבּולׁ ,שְ ֹלׁש מֵ אֹות ׁשָ נָה ,ו ַחֲ מִ ּׁשִ ים ׁשָ נָה .כט וַּיִהְ יּוּ ,כָל-י ְמֵ י-נ ֹחַ ּ ,תְ ׁשַ ע מֵ אֹות ׁשָ נָה,
ו ַחֲ מִ ּׁשִ ים ׁשָ נָה; וַּיָמ ֹת{ .פ}
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א ו ְאֵ ּלֶה ּתֹולְד ֹת ְּבנֵי-נ ֹחַ ׁ ,שֵ ם חָ ם וָי ָפֶ ת; וַּיִ ָּולְדּו לָהֶ ם ָּבנִיםַ ,אחַ ר הַ ּמַ ּבּול .ב ְּבנֵי י ֶפֶ תּ--ג ֹמֶ ר ּומָ גֹוגּ ,ומָ דַ י וְיָו ָן
ו ְתֻ בָל; ּומֶ ׁשֶ ְך ,ו ְתִ ָ
ירס .ג ּו ְבנֵיּ ,ג ֹמֶ ר--אַ ׁשְ ְּכנַז ו ְִריפַ ת ,ו ְתֹג ְַרמָ ה .ד ּו ְבנֵי יָו ָן ,אֱ לִיׁשָ ה ו ְתַ ְרׁשִ יׁשּ ,כִּתִ ים ,ו ְד ֹדָ נִים .ה
ְַארצ ֹתָ ם ,אִ יׁשִ ,ללְׁש ֹנֹו--לְמִ ׁשְ ּפְ ח ֹתָ םּ ,בְגֹוי ֵהֶ ם .ו ּו ְבנֵי ,חָ םּ--כּוׁש ּומִ צ ְַרי ִםּ ,ופּוט
מֵ אֵ ּלֶה נִפְ ְרדּו אִ ּיֵי הַ ּגֹוי ִםּ ,ב ְ
ּו ְכנָעַ ן .ז ּו ְבנֵי כּוׁש--סְ בָא ו ַחֲ ו ִילָה ,ו ְסַ בְּתָ ה ו ְַרעְ מָ ה ו ְסַ בְּתְ כָא; ּו ְבנֵי ַרעְ מָ הׁ ,שְ בָא ּודְ דָ ן .ח ו ְכּוׁש ,יָלַד אֶ ת-נִמְ ר ֹד;
ָָארץ .ט הּוא-הָ י ָה גִּב ֹרַ -צי ִד ,לִפְ נֵי י ְהו ָה; עַ לּ-כֵן ,י ֵָאמַ רְּ ,כנִמְ ר ֹד ּגִּבֹור ַצי ִד ,לִפְ נֵי י ְהו ָה.
הּוא הֵ חֵ ל ,לִהְ יֹות ּגִּב ֹר ּב ֶ
ָארץ הַ הִ וא ,יָצָא אַ ּׁשּור; וַּיִבֶן,
י ו ַּתְ הִ י ֵראׁשִ ית מַ מְ ַלכְּתֹו ָּבבֶל ,ו ְאֶ ֶרְך ו ְאַ ּכַד ו ְ ַכ ְלנֵהּ ,בְאֶ ֶרץׁ ,שִ נְעָ ר .יא מִ ן-הָ ֶ
ת-רסֶ ןּ ,בֵין נִינְו ֵה ּובֵין ָּכלַח--הִ וא ,הָ עִ יר הַ ּגְדֹלָה .יג ּומִ צ ְַרי ִם יָלַד
אֶ ת-נִינְו ֵה ,ו ְאֶ ְ
ת-רח ֹב ֹת עִ יר ,ו ְאֶ תָּ -כלַח .יב ו ְאֶ ֶ
אֶ ת-לּודִ ים ו ְאֶ ת-עֲ נָמִ ים ,ו ְאֶ ת-לְהָ בִים--ו ְאֶ ת-נַפְ ּתֻ חִ ים .יד ו ְאֶ תּ-פַ תְ ֻרסִ ים ו ְאֶ תּ-כַסְ לֻחִ ים ,אֲ ׁשֶ ר יָצְאּו מִ ּׁשָ ם
ּפְ לִׁשְ ּתִ ים--ו ְאֶ תּ-כַפְ ּת ִֹרים{ .ס}
טו ּו ְכנַעַ ן ,יָלַד אֶ ת-צִידֹן ּבְכ ֹרֹו--ו ְאֶ ת-חֵ ת .טז ו ְאֶ ת-הַ י ְבּוסִ י ,ו ְאֶ ת-הָ אֱ מ ִֹרי ,ו ְאֵ ת ,הַ ּג ְִרּגָׁשִ י .יז ו ְאֶ ת-הַ חִ ּוִי
ַארו ָדִ י ו ְאֶ ת-הַ ּצְמָ ִרי ,ו ְאֶ ת-הַ חֲ מָ תִ י; ו ְַאחַ ר נָפ ֹצּו ,מִ ׁשְ ּפְ חֹות הַ ְּכנַעֲ נִי .יט
ו ְאֶ ת-הַ עַ ְרקִ י ,ו ְאֶ ת-הַ ּסִ ינִי .יח ו ְאֶ ת-הָ ְ
וַי ְהִ י ּגְבּול הַ ְּכנַעֲ נִי ,מִ ּצִידֹןּ--ב ֹאֲ כָה ג ְָר ָרה ,עַ ד-עַ ּזָהּ :ב ֹאֲ כָה סְ ד ֹמָ ה ו ַעֲ מ ָֹרה ,ו ְַאדְ מָ ה ּוצְבֹי ִם--עַ ד-לָׁשַ ע .כ אֵ ּלֶה
ְַארצ ֹתָ םּ ,בְגֹוי ֵהֶ ם{ .ס}
ְבנֵי-חָ ם ,לְמִ ׁשְ ּפְ ח ֹתָ ם ִללְׁש ֹנ ֹתָ םּ ,ב ְ
ְַארּפַ כְׁשַ ד ,ו ְלּוד
כא ּולְׁשֵ ם יֻּלַדּ ,גַם-הּוא :אֲ בִיּ ,כָלְּ -בנֵי-עֵ בֶר--אֲ חִ י ,י ֶפֶ ת הַ ּגָדֹול .כב ְּבנֵי ׁשֵ ם ,עֵ ילָם ו ְאַ ּׁשּור ,ו ְ
ְַארּפַ כְׁשַ ד ,יָלַד אֶ תׁ-שָ לַח; ו ְׁשֶ לַח ,יָלַד אֶ ת-עֵ בֶר .כה ּולְעֵ בֶר
ו ַאֲ ָרם .כג ּו ְבנֵי ,אֲ ָרם--עּוץ ו ְחּול ,וְגֶתֶ ר ו ָמַ ׁש .כד ו ְ
ָארץ ,ו ְׁשֵ ם ָאחִ יו ,י ָקְ טָ ן .כו וְי ָקְ טָ ן יָלַד ,אֶ תַ-אלְמֹודָ ד
יֻּלַדׁ ,שְ נֵי ָבנִיםׁ :שֵ ם הָ אֶ חָ ד ּפֶ לֶגּ ,כִי ְבי ָמָ יו נִפְ ְלגָה הָ ֶ
ו ְאֶ תׁ-שָ לֶף ,ו ְאֶ ת-חֲ צ ְַרמָ ו ֶת ,ו ְאֶ ת-י ַָרח .כז ו ְאֶ ת-הֲ ָ
דֹורם ו ְאֶ ת-אּוזָל ,ו ְאֶ תּ-דִ קְ לָה .כח ו ְאֶ ת-עֹובָל ו ְאֶ ת-אֲ בִימָ אֵ ל,
ו ְאֶ תׁ-שְ בָא .כט ו ְאֶ ת-אֹופִ ר ו ְאֶ ת-חֲ ו ִילָה ,ו ְאֶ ת-יֹובָב; ּכָל-אֵ ּלֶהְּ ,בנֵי י ָקְ טָ ן .ל וַי ְהִ י מֹוׁשָ בָם ,מִ ּמֵ ׁשָ אּ ,ב ֹאֲ כָה
ְַארצ ֹתָ ם ,לְגֹוי ֵהֶ ם .לב אֵ ּלֶה מִ ׁשְ ּפְ ח ֹת ְּבנֵי-נ ֹחַ
סְ פָ ָרה ,הַ ר הַ ּקֶ דֶ ם .לא אֵ ּלֶה ְבנֵיׁ-שֵ ם ,לְמִ ׁשְ ּפְ ח ֹתָ ם ִללְׁש ֹנ ֹתָ םּ ,ב ְ
ָָארץַ--אחַ ר הַ ּמַ ּבּול{ .פ}
לְתֹולְד ֹתָ םּ ,בְגֹוי ֵהֶ ם; ּומֵ אֵ ּלֶה נִפְ ְרדּו הַ ּגֹוי ִםּ ,ב ֶ

בראשית פרק יא
ָארץׂ ,שָ פָ ה אֶ חָ תּ ,ודְ ב ִָרים ,אֲ חָ דִ ים .ב וַי ְהִ יְּ ,בנָסְ עָ ם מִ ּקֶ דֶ ם; וַּיִמְ צְאּו בִקְ עָ ה ּבְאֶ ֶרץ ׁשִ נְעָ ר ,וַּיֵׁשְ בּו
א וַי ְהִ י כָל-הָ ֶ
חֵ
ְהַ
ֵ
הַ
הִ
ֵ
ֵ
ִ
עֵ
ֵ
אִ
ׁשָ ם .ג ו ַּי ֹאמְ רּו יׁש אֶ ל-ר הּו ,הָ בָה נ ְל ְּבנָה ְלבנִים ,וְנִׂשְ ְרפָ ה ,לִׂשְ רפָ ה; ו ַּתְ י לָהֶ ם ְּלבנָה ,לְָאבֶן ,ו מָ ר,
הָ י ָה לָהֶ ם לַח ֹמֶ ר .ד ו ַּי ֹאמְ רּו הָ בָה נִ ְבנֶהּ-לָנּו עִ ירּ ,ומִ גְּדָ ל ו ְר ֹאׁשֹו בַּׁשָ מַ י ִם ,וְנַעֲ ׂשֶ הּ-לָנּוׁ ,שֵ םּ :פֶ ן-נָפּוץ ,עַ לּ-פְ נֵי
ָארץ .ה וַּי ֵֶרד י ְהו ָה ,ל ְִרא ֹת אֶ ת-הָ עִ יר ו ְאֶ ת-הַ ּמִ גְּדָ ל ,אֲ ׁשֶ ר ּבָנּוְּ ,בנֵי הָ ָאדָ ם .ו ו ַּי ֹאמֶ ר י ְהו ָה ,הֵ ן עַ ם אֶ חָ ד
כָל-הָ ֶ
ו ְׂשָ פָ ה ַאחַ ת ְל ֻכּלָם ,וְזֶה ,הַ חִ ּלָם לַעֲ ׂשֹות; ו ְעַ ּתָ ה ֹלא-י ִ ָּבצֵר מֵ הֶ םּ ,כ ֹל אֲ ׁשֶ ר יָזְמּו לַעֲ ׂשֹות .ז הָ בָה ,נ ְֵרדָ ה ,וְנָ ְבלָה
ָארץ; וַּיַחְ ּדְ לּוִ ,לבְנ ֹת
ׁשָ םׂ ,שְ פָ תָ ם--אֲ ׁשֶ ר ֹלא י ִׁשְ מְ עּו ,אִ יׁש ׂשְ פַ ת ֵרעֵ הּו .ח וַּיָפֶ ץ י ְהו ָה א ֹתָ ם מִ ּׁשָ ם ,עַ לּ-פְ נֵי כָל-הָ ֶ
ָארץ; ּומִ ּׁשָ ם הֱ פִ יצָם י ְהו ָה ,עַ לּ-פְ נֵי
הָ עִ יר .ט עַ לּ-כֵן קָ ָרא ׁשְ מָ ּהָּ ,בבֶלּ ,כִיׁ-שָ ם ָּבלַל י ְהו ָהׂ ,שְ פַ ת ּכָל-הָ ֶ
ָארץ{ .פ}
ּכָל-הָ ֶ

תַ-ארּפַ כְׁשָ דׁ :שְ נָתַ י ִםַ ,אחַ ר הַ ּמַ ּבּול .יא וַי ְחִ יׁ-שֵ םַ ,אחֲ ֵרי
ְ
י אֵ ּלֶהּ ,תֹולְד ֹת ׁשֵ םׁ--שֵ ם ּבֶן-מְ ַאת ׁשָ נָה ,ו ַּיֹולֶד אֶ
תַ-ארּפַ כְׁשָ ד ,חֲ מֵ ׁש מֵ אֹותׁ ,שָ נָה; ו ַּיֹולֶד ָּבנִיםּ ,ובָנֹות{ .ס}
ְ
הֹולִידֹו אֶ
ַארּפַ כְׁשַ דַ ,אחֲ ֵרי הֹולִידֹו אֶ תׁ-שֶ לַחׁ ,שָ ֹלׁש
ְַארּפַ כְׁשַ ד חַ י ,חָ מֵ ׁש ּוׁשְ ֹלׁשִ ים ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד ,אֶ תׁ-שָ לַח .יג וַי ְחִ י ְ
יב ו ְ
ְַארּבַע מֵ אֹות ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד ָּבנִיםּ ,ובָנֹות{ .ס}
ׁשָ נִים ,ו ְ
ְַארּבַע
יד ו ְׁשֶ לַח חַ יׁ ,שְ ֹלׁשִ ים ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד ,אֶ ת-עֵ בֶר .טו וַי ְחִ יׁ-שֶ לַחַ ,אחֲ ֵרי הֹולִידֹו אֶ ת-עֵ בֶרׁ ,שָ ֹלׁש ׁשָ נִים ,ו ְ
מֵ אֹות ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד ָּבנִיםּ ,ובָנֹות{ .ס}
ַארּבַע ּוׁשְ ֹלׁשִ ים ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד ,אֶ תּ-פָ לֶג .יז וַי ְחִ י-עֵ בֶרַ ,אחֲ ֵרי הֹולִידֹו אֶ תּ-פֶ לֶגׁ ,שְ ֹלׁשִ ים ׁשָ נָה,
טז וַי ְחִ י-עֵ בֶרְ ,
ְַארּבַע מֵ אֹות ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד ָּבנִיםּ ,ובָנֹות{ .ס}
ו ְ
ת-רעּוּ ,תֵ ׁשַ ע ׁשָ נִיםּ ,ומָ אתַ י ִם ׁשָ נָה;
ת-רעּו .יט וַי ְחִ י-פֶ לֶגַ ,אחֲ ֵרי הֹולִידֹו אֶ ְ
יח וַי ְחִ י-פֶ לֶגׁ ,שְ ֹלׁשִ ים ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד ,אֶ ְ
ו ַּיֹולֶד ָּבנִיםּ ,ובָנֹות{ .ס}
כ וַי ְחִ י ְרעּוׁ ,שְ ּתַ י ִם ּוׁשְ ֹלׁשִ ים ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד ,אֶ תׂ-שְ רּוג .כא וַי ְחִ י ְרעּוַ ,אחֲ ֵרי הֹולִידֹו אֶ תׂ-שְ רּוגׁ ,שֶ בַע ׁשָ נִים,
ּומָ אתַ י ִם ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד ָּבנִיםּ ,ובָנֹות{ .ס}
כב וַי ְחִ י ׂשְ רּוגׁ ,שְ ֹלׁשִ ים ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד ,אֶ ת-נָחֹור .כג וַי ְחִ י ׂשְ רּוגַ ,אחֲ ֵרי הֹולִידֹו אֶ ת-נָחֹור--מָ אתַ י ִם ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד
ָּבנִיםּ ,ובָנֹות{ .ס}
כד וַי ְחִ י נָחֹורּ ,תֵ ׁשַ ע ו ְעֶ ׂשְ ִרים ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד ,אֶ תּ-תָ ַרח .כה וַי ְחִ י נָחֹורַ ,אחֲ ֵרי הֹולִידֹו אֶ תּ-תֶ ַרחּ ,תְ ׁשַ ע-עֶ ׂשְ ֵרה
ׁשָ נָהּ ,ומְ ַאת ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד ָּבנִיםּ ,ובָנֹות{ .ס}
כו וַי ְחִ י-תֶ ַרחׁ ,שִ בְעִ ים ׁשָ נָה; ו ַּיֹולֶד ,אֶ תַ-אב ְָרם ,אֶ ת-נָחֹור ,ו ְאֶ ת-הָ ָרן .כז ו ְאֵ ּלֶהּ ,תֹולְד ֹת ּתֶ ַרחּ--תֶ ַרח הֹולִיד
אֶ תַ-אב ְָרם ,אֶ ת-נָחֹור ו ְאֶ ת-הָ ָרן; ו ְהָ ָרן ,הֹולִיד אֶ ת-לֹוט .כח וַּיָמָ ת הָ ָרן ,עַ לּ-פְ נֵי ּתֶ ַרח ָאבִיוּ ,בְאֶ ֶרץ מֹולַדְ ּתֹו,
ּבְאּור ּכַׂשְ ּדִ ים .כט וַּיִּקַ ח ַאב ְָרם וְנָחֹור לָהֶ ם ,נָׁשִ יםׁ :שֵ ם אֵ ׁשֶ תַ-אב ְָרםׂ ,שָ ָרי ,ו ְׁשֵ ם אֵ ׁשֶ ת-נָחֹור מִ ְלּכָהּ ,בַת-הָ ָרן
אֲ בִי-מִ ְלּכָה ו ַאֲ בִי י ִסְ ּכָה .ל ו ַּתְ הִ י ׂשָ ַרי ,עֲ קָ ָרה :אֵ ין לָּה ,וָלָד .לא וַּיִּקַ ח ּתֶ ַרח אֶ תַ-אב ְָרם ּבְנֹו ,ו ְאֶ ת-לֹוט ּבֶן-הָ ָרן
ַארצָה ְּכנַעַ ן ,וַּיָב ֹאּו עַ ד-חָ ָרן,
ּבֶןּ-בְנֹו ,ו ְאֵ ת ׂשָ ַרי ַּכּלָתֹו ,אֵ ׁשֶ ת ַאב ְָרם ּבְנֹו; וַּיֵצְאּו אִ ּתָ ם מֵ אּור ּכַׂשְ ּדִ יםָ ,ל ֶלכֶת ְ
וַּיֵׁשְ בּו ׁשָ ם .לב וַּיִהְ יּו י ְמֵ י-תֶ ַרח ,חָ מֵ ׁש ׁשָ נִים ּומָ אתַ י ִם ׁשָ נָה; וַּיָמָ ת ּתֶ ַרחּ ,בְחָ ָרן{ .פ}

