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ּונְֵקָבה, ְּבָרָאם; ָזָכרבָאָדם, ִּבְדמּות ֱא�ִהים, ָעָׂשה אֹתֹו.   ֶזה ֵסֶפר, ּתֹוְלדֹת ָאָדם:  ְּביֹום, ְּברֹא ֱא�ִהיםא
ָׁשנָה, וַּיֹוֶלד ִּבְדמּותֹו, וַיְִחי ָאָדם, ְׁש�ִׁשים ּוְמַאתגוַיְָבֶר� אָֹתם, וַּיְִקָרא ֶאת-ְׁשָמם ָאָדם, ְּביֹום, ִהָּבְרָאם.  

יְֵמי-ָאָדם, ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת-ֵׁשת, ְׁשמֹנֶה ֵמאֹת, ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד ָּבנִים, וַּיְִהיּודְּכַצְלמֹו; וַּיְִקָרא ֶאת-ְׁשמֹו, ֵׁשת.  
ְּתַׁשע ֵמאֹות ָׁשנָה, ּוְׁש�ִׁשים ָׁשנָה; וַּיָמֹת.  {ס} וַּיְִהיּו ָּכל-יְֵמי ָאָדם, ֲאֶׁשר-ַחי,הּוָבנֹות.  

ֶׁשַבע ָׁשנִים, וַיְִחי-ֵׁשת, ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת-ֱאנֹוׁש,זֶאת-ֱאנֹוׁש.   וַיְִחי-ֵׁשת, ָחֵמׁש ָׁשנִים ּוְמַאת ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד,ו
ָּכל-יְֵמי-ֵׁשת, ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשנָה, ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשנָה; וַּיָמֹת.  וַּיְִהיּו,חּוְׁשמֹנֶה ֵמאֹות ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד ָּבנִים, ּוָבנֹות.  

{ס}

ֱאנֹוׁש, ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת-ֵקינָן, ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשנָה, ּוְׁשמֹנֶה וַיְִחיי וַיְִחי ֱאנֹוׁש, ִּתְׁשִעים ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד, ֶאת-ֵקינָן.  ט
ָּכל-יְֵמי ֱאנֹוׁש, ָחֵמׁש ָׁשנִים, ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשנָה; וַּיָמֹת.  {ס} וַּיְִהיּו,יאֵמאֹות ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד ָּבנִים, ּוָבנֹות.  

ֵקינָן, ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת-ַמֲהַלְלֵאל, ַאְרָּבִעים ָׁשנָה, וַיְִחייג וַיְִחי ֵקינָן, ִׁשְבִעים ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד, ֶאת-ַמֲהַלְלֵאל.  יב
ָּכל-יְֵמי ֵקינָן, ֶעֶׂשר ָׁשנִים, ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשנָה; וַּיָמֹת.  {ס} וַּיְִהיּו,ידּוְׁשמֹנֶה ֵמאֹות ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד ָּבנִים, ּוָבנֹות.  

ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת-יֶֶרד, וַיְִחי ַמֲהַלְלֵאל,טזָׁשנָה; וַּיֹוֶלד, ֶאת-יֶָרד.   וַיְִחי ַמֲהַלְלֵאל, ָחֵמׁש ָׁשנִים וְִׁשִּׁשיםטו
ָחֵמׁש וְִתְׁשִעים ָׁשנָה, וַּיְִהיּו, ָּכל-יְֵמי ַמֲהַלְלֵאל,יזְׁש�ִׁשים ָׁשנָה, ּוְׁשמֹנֶה ֵמאֹות ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד ָּבנִים, ּוָבנֹות.  

ּוְׁשמֹנֶה ֵמאֹות ָׁשנָה; וַּיָמֹת.  {ס}

ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת-ֲחנֹו�, ְׁשמֹנֶה וַיְִחי-יֶֶרד,יטָׁשנָה; וַּיֹוֶלד, ֶאת-ֲחנֹו�.   וַיְִחי-יֶֶרד, ְׁשַּתיִם וְִׁשִּׁשים ָׁשנָה ּוְמַאתיח
ָּכל-יְֵמי-יֶֶרד, ְׁשַּתיִם וְִׁשִּׁשים ָׁשנָה, ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשנָה; וַּיָמֹת.  {ס} וַּיְִהיּו,כֵמאֹות, ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד ָּבנִים, ּוָבנֹות.  

ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו וַּיְִתַהֵּל� ֲחנֹו� ֶאת-ָהֱא�ִהים,כבֶאת-ְמתּוָׁשַלח.   וַיְִחי ֲחנֹו�, ָחֵמׁש וְִׁשִּׁשים ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד,כא
ָחֵמׁש וְִׁשִּׁשים ָׁשנָה, ּוְׁש�ׁש וַיְִהי, ָּכל-יְֵמי ֲחנֹו�,כגֶאת-ְמתּוֶׁשַלח, ְׁש�ׁש ֵמאֹות, ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד ָּבנִים, ּוָבנֹות.  

וְֵאינֶּנּו, ִּכי-ָלַקח אֹתֹו ֱא�ִהים.  {ס} וַּיְִתַהֵּל� ֲחנֹו�, ֶאת-ָהֱא�ִהים;כדֵמאֹות ָׁשנָה.  

ְמתּוֶׁשַלח, ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו וַיְִחיכוּוְמַאת ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד, ֶאת-ָלֶמ�.   וַיְִחי ְמתּוֶׁשַלח, ֶׁשַבע ּוְׁשמֹנִים ָׁשנָהכה
ָּכל-יְֵמי ְמתּוֶׁשַלח, ֵּתַׁשע וַּיְִהיּו,כזֶאת-ֶלֶמ�, ְׁשַּתיִם ּוְׁשמֹונִים ָׁשנָה, ּוְׁשַבע ֵמאֹות ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד ָּבנִים, ּוָבנֹות.  

וְִׁשִּׁשים ָׁשנָה, ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשנָה; וַּיָמֹת.  {ס}

נַֹח, ֵלאמֹר:  ֶזה יְנֲַחֵמנּו וַּיְִקָרא ֶאת-ְׁשמֹוכטָׁשנָה; וַּיֹוֶלד, ֵּבן.   וַיְִחי-ֶלֶמ�, ְׁשַּתיִם ּוְׁשמֹנִים ָׁשנָה ּוְמַאתכח
הֹוִלידֹו ֶאת-נַֹח, ָחֵמׁש וְִתְׁשִעים וַיְִחי-ֶלֶמ�, ַאֲחֵרילִמַּמֲעֵׂשנּו, ּוֵמִעְּצבֹון יֵָדינּו, ִמן-ָהֲאָדָמה, ֲאֶׁשר ֵאְרָרּה יְהוָה.  

ָׁשנָה, ּוְׁשַבע ֵמאֹות ָׁשנָה; וַיְִהי, ָּכל-יְֵמי-ֶלֶמ�, ֶׁשַבע וְִׁשְבִעיםלאָׁשנָה, וֲַחֵמׁש ֵמאֹת ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד ָּבנִים, ּוָבנֹות.  
וַּיָמֹת.  {ס}

נַֹח, ֶאת-ֵׁשם ֶאת-ָחם וְֶאת-יֶָפת. וַיְִהי-נַֹח, ֶּבן-ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשנָה; וַּיֹוֶלדלב
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א וַיְִהי ִּכי-ֵהֵחל ָהָאָדם, ָלרֹב ַעל-ְּפנֵי ָהֲאָדָמה; ּוָבנֹות, יְֻּלדּו ָלֶהם.  ב וַּיְִראּו ְבנֵי-ָהֱא�ִהים ֶאת-ְּבנֹות ָהָאָדם, ִּכי
טֹבֹת ֵהּנָה; וַּיְִקחּו ָלֶהם נִָׁשים, ִמּכֹל ֲאֶׁשר ָּבָחרּו.  ג וַּיֹאֶמר יְהוָה, �א-יָדֹון רּוִחי ָבָאָדם ְלעָֹלם, ְּבַׁשַּגם, הּוא
ָבָׂשר; וְָהיּו יָָמיו, ֵמָאה וְֶעְׂשִרים ָׁשנָה.  ד ַהּנְִפִלים ָהיּו ָבָאֶרץ, ַּבּיִָמים ָהֵהם, וְַגם ַאֲחֵרי-ֵכן ֲאֶׁשר יָבֹאּו ְּבנֵי

ָהֱא�ִהים ֶאל-ְּבנֹות ָהָאָדם, וְיְָלדּו ָלֶהם:  ֵהָּמה ַהִּגּבִֹרים ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם, ַאנְֵׁשי ַהֵּׁשם.  {פ}



ה וַּיְַרא יְהוָה, ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם ָּבָאֶרץ, וְָכל-יֵֶצר ַמְחְׁשבֹת ִלּבֹו, ַרק ַרע ָּכל-ַהּיֹום.  ו וַּיִּנֶָחם יְהוָה, ִּכי-ָעָׂשה
ֶאת-ָהָאָדם ָּבָאֶרץ; וַּיְִתַעֵּצב, ֶאל-ִלּבֹו.  ז וַּיֹאֶמר יְהוָה, ֶאְמֶחה ֶאת-ָהָאָדם ֲאֶׁשר-ָּבָראִתי ֵמַעל ְּפנֵי ָהֲאָדָמה,
ֵמָאָדם ַעד-ְּבֵהָמה, ַעד-ֶרֶמׂש וְַעד-עֹוף ַהָּׁשָמיִם:  ִּכי נִַחְמִּתי, ִּכי ֲעִׂשיִתם.  ח וְנַֹח, ָמָצא ֵחן ְּבֵעינֵי יְהוָה.  {פ}

ט ֵאֶּלה, ּתֹוְלדֹת נַֹח--נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהיָה, ְּבדֹרָֹתיו:  ֶאת-ָהֱא�ִהים, ִהְתַהֶּל�-נַֹח.  י וַּיֹוֶלד נַֹח, ְׁש�ָׁשה
ָבנִים--ֶאת-ֵׁשם, ֶאת-ָחם וְֶאת-יֶָפת.  יא וִַּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ, ִלְפנֵי ָהֱא�ִהים; וִַּתָּמֵלא ָהָאֶרץ, ָחָמס.  יב וַּיְַרא ֱא�ִהים

ֶאת-ָהָאֶרץ, וְִהּנֵה נְִׁשָחָתה:  ִּכי-ִהְׁשִחית ָּכל-ָּבָׂשר ֶאת-ַּדְרּכֹו, ַעל-ָהָאֶרץ.  {ס}

יג וַּיֹאֶמר ֱא�ִהים ְלנַֹח, ֵקץ ָּכל-ָּבָׂשר ָּבא ְלָפנַי--ִּכי-ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס, ִמְּפנֵיֶהם; וְִהנְנִי ַמְׁשִחיָתם, ֶאת-ָהָאֶרץ.
יד ֲעֵׂשה ְל� ֵּתַבת ֲעֵצי-גֶֹפר, ִקּנִים ַּתֲעֶׂשה ֶאת-ַהֵּתָבה; וְָכַפְרָּת אָֹתּה ִמַּביִת ּוִמחּוץ, ַּבּכֶֹפר.  טו וְֶזה, ֲאֶׁשר
ַּתֲעֶׂשה אָֹתּה:  ְׁש�ׁש ֵמאֹות ַאָּמה, אֶֹר� ַהֵּתָבה, ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ָרְחָּבּה, ּוְׁש�ִׁשים ַאָּמה קֹוָמָתּה.  טז צַֹהר

ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתָבה, וְֶאל-ַאָּמה ְּתַכֶּלּנָה ִמְלַמְעָלה, ּוֶפַתח ַהֵּתָבה, ְּבִצָּדּה ָּתִׂשים; ַּתְחִּתּיִם ְׁשנִּיִם ּוְׁשִלִׁשים, ַּתֲעֶׂשָה.
יז וֲַאנִי, ִהנְנִי ֵמִביא ֶאת-ַהַּמּבּול ַמיִם ַעל-ָהָאֶרץ, ְלַׁשֵחת ָּכל-ָּבָׂשר ֲאֶׁשר-ּבֹו רּוַח ַחּיִים, ִמַּתַחת ַהָּׁשָמיִם:  ּכֹל

ֲאֶׁשר-ָּבָאֶרץ, יְִגוָע.  יח וֲַהִקמִֹתי ֶאת-ְּבִריִתי, ִאָּת�; ּוָבאָת, ֶאל-ַהֵּתָבה--ַאָּתה, ּוָבנֶי� וְִאְׁשְּת� ּונְֵׁשי-ָבנֶי� ִאָּת�.
יט ּוִמָּכל-ָהַחי ִמָּכל-ָּבָׂשר ְׁשנַיִם ִמּכֹל, ָּתִביא ֶאל-ַהֵּתָבה--ְלַהֲחיֹת ִאָּת�:  ָזָכר ּונְֵקָבה, יְִהיּו.  כ ֵמָהעֹוף ְלִמינֵהּו,

ּוִמן-ַהְּבֵהָמה ְלִמינָּה, ִמּכֹל ֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה, ְלִמינֵהּו--ְׁשנַיִם ִמּכֹל יָבֹאּו ֵאֶלי�, ְלַהֲחיֹות.  כא וְַאָּתה ַקח-ְל�,
ִמָּכל-ַמֲאָכל ֲאֶׁשר יֵָאֵכל, וְָאַסְפָּת, ֵאֶלי�; וְָהיָה ְל� וְָלֶהם, ְלָאְכָלה.  כב וַּיַַעׂש, נַֹח:  ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה אֹתֹו,

ֱא�ִהים--ֵּכן ָעָׂשה.
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א וַּיֹאֶמר יְהוָה ְלנַֹח, ּבֹא-ַאָּתה וְָכל-ֵּביְת� ֶאל-ַהֵּתָבה:  ִּכי-אְֹת� ָרִאיִתי ַצִּדיק ְלָפנַי, ַּבּדֹור ַהֶּזה.  ב ִמּכֹל
ַהְּבֵהָמה ַהְּטהֹוָרה, ִּתַּקח-ְל� ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה--ִאיׁש וְִאְׁשּתֹו; ּוִמן-ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר �א ְטהָֹרה ִהוא, ְׁשנַיִם--ִאיׁש
וְִאְׁשּתֹו.  ג ַּגם ֵמעֹוף ַהָּׁשַמיִם ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה, ָזָכר ּונְֵקָבה, ְלַחּיֹות ֶזַרע, ַעל-ְּפנֵי ָכל-ָהָאֶרץ.  ד ִּכי ְליִָמים עֹוד

ִׁשְבָעה, ָאנִֹכי ַמְמִטיר ַעל-ָהָאֶרץ, ַאְרָּבִעים יֹום, וְַאְרָּבִעים ָליְָלה; ּוָמִחיִתי, ֶאת-ָּכל-ַהיְקּום ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי, ֵמַעל,
ְּפנֵי ָהֲאָדָמה.  ה וַּיַַעׂש, נַֹח, ְּככֹל ֲאֶׁשר-ִצָּוהּו, יְהוָה.  ו וְנַֹח, ֶּבן-ֵׁשׁש ֵמאֹות ָׁשנָה; וְַהַּמּבּול ָהיָה, ַמיִם ַעל-ָהָאֶרץ.

ז וַּיָבֹא נַֹח, ּוָבנָיו וְִאְׁשּתֹו ּונְֵׁשי-ָבנָיו ִאּתֹו--ֶאל-ַהֵּתָבה:  ִמְּפנֵי, ֵמי ַהַּמּבּול.  ח ִמן-ַהְּבֵהָמה, ַהְּטהֹוָרה,
ּוִמן-ַהְּבֵהָמה, ֲאֶׁשר ֵאינֶּנָה ְטהָֹרה; ּוִמן-ָהעֹוף--וְכֹל ֲאֶׁשר-רֵֹמׂש, ַעל-ָהֲאָדָמה.  ט ְׁשנַיִם ְׁשנַיִם ָּבאּו ֶאל-נַֹח,

ֶאל-ַהֵּתָבה--ָזָכר ּונְֵקָבה:  ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֱא�ִהים, ֶאת-נַֹח.  י וַיְִהי, ְלִׁשְבַעת ַהּיִָמים; ּוֵמי ַהַּמּבּול, ָהיּו ַעל-ָהָאֶרץ.
יא ִּבְׁשנַת ֵׁשׁש-ֵמאֹות ָׁשנָה, ְלַחּיֵי-נַֹח, ַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשנִי, ְּבִׁשְבָעה-ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש--ַּבּיֹום ַהֶּזה, נְִבְקעּו ָּכל-ַמְעיְנֹת
ְּתהֹום ַרָּבה, וֲַאֻרּבֹת ַהָּׁשַמיִם, נְִפָּתחּו.  יב וַיְִהי ַהֶּגֶׁשם, ַעל-ָהָאֶרץ, ַאְרָּבִעים יֹום, וְַאְרָּבִעים ָליְָלה.  יג ְּבֶעֶצם

ַהּיֹום ַהֶּזה ָּבא נַֹח, וְֵׁשם-וְָחם וָיֶֶפת ְּבנֵי-נַֹח; וְֵאֶׁשת נַֹח, ּוְׁש�ֶׁשת נְֵׁשי-ָבנָיו ִאָּתם--ֶאל-ַהֵּתָבה.  יד ֵהָּמה
וְָכל-ַהַחּיָה ְלִמינָּה, וְָכל-ַהְּבֵהָמה ְלִמינָּה, וְָכל-ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש ַעל-ָהָאֶרץ, ְלִמינֵהּו; וְָכל-ָהעֹוף ְלִמינֵהּו, ּכֹל ִצּפֹור

ָּכל-ָּכנָף.  טו וַּיָבֹאּו ֶאל-נַֹח, ֶאל-ַהֵּתָבה, ְׁשנַיִם ְׁשנַיִם ִמָּכל-ַהָּבָׂשר, ֲאֶׁשר-ּבֹו רּוַח ַחּיִים.  טז וְַהָּבִאים, ָזָכר
ּונְֵקָבה ִמָּכל-ָּבָׂשר ָּבאּו, ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה אֹתֹו, ֱא�ִהים; וַּיְִסּגֹר יְהוָה, ַּבֲעדֹו.  יז וַיְִהי ַהַּמּבּול ַאְרָּבִעים יֹום, ַעל-ָהָאֶרץ;

וַּיְִרּבּו ַהַּמיִם, וַּיְִׂשאּו ֶאת-ַהֵּתָבה, וַָּתָרם, ֵמַעל ָהָאֶרץ.  יח וַּיְִגְּברּו ַהַּמיִם וַּיְִרּבּו ְמאֹד, ַעל-ָהָאֶרץ; וֵַּתֶל� ַהֵּתָבה,
ַעל-ְּפנֵי ַהָּמיִם.  יט וְַהַּמיִם, ָּגְברּו ְמאֹד ְמאֹד--ַעל-ָהָאֶרץ; וַיְֻכּסּו, ָּכל-ֶהָהִרים ַהְּגבִֹהים, ֲאֶׁשר-ַּתַחת, ָּכל-ַהָּׁשָמיִם.

כ ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ִמְלַמְעָלה, ָּגְברּו ַהָּמיִם; וַיְֻכּסּו, ֶהָהִרים.  כא וַּיְִגוַע ָּכל-ָּבָׂשר ָהרֵֹמׂש ַעל-ָהָאֶרץ, ָּבעֹוף
ּוַבְּבֵהָמה ּוַבַחּיָה, ּוְבָכל-ַהֶּׁשֶרץ, ַהּׁשֵֹרץ ַעל-ָהָאֶרץ--וְכֹל, ָהָאָדם.  כב ּכֹל ֲאֶׁשר נְִׁשַמת-רּוַח ַחּיִים ְּבַאָּפיו, ִמּכֹל
ֲאֶׁשר ֶּבָחָרָבה--ֵמתּו.  כג וַּיִַמח ֶאת-ָּכל-ַהיְקּום ֲאֶׁשר ַעל-ְּפנֵי ָהֲאָדָמה, ֵמָאָדם ַעד-ְּבֵהָמה ַעד-ֶרֶמׂש וְַעד-עֹוף

ַהָּׁשַמיִם, וַּיִָּמחּו, ִמן-ָהָאֶרץ; וַּיִָּׁשֶאר ַא�-נַֹח וֲַאֶׁשר ִאּתֹו, ַּבֵּתָבה.  כד וַּיְִגְּברּו ַהַּמיִם, ַעל-ָהָאֶרץ, ֲחִמִּׁשים ּוְמַאת,
יֹום.



בראשית פרק ח

א וַּיְִזּכֹר ֱא�ִהים, ֶאת-נַֹח, וְֵאת ָּכל-ַהַחּיָה וְֶאת-ָּכל-ַהְּבֵהָמה, ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַּבֵּתָבה; וַּיֲַעֵבר ֱא�ִהים רּוַח ַעל-ָהָאֶרץ,
וַּיָׁשֹּכּו ַהָּמיִם.  ב וַּיִָּסְכרּו ַמְעיְנֹת ְּתהֹום, וֲַאֻרּבֹת ַהָּׁשָמיִם; וַּיִָּכֵלא ַהֶּגֶׁשם, ִמן-ַהָּׁשָמיִם.  ג וַּיָֻׁשבּו ַהַּמיִם ֵמַעל

ָהָאֶרץ, ָהלֹו� וָׁשֹוב; וַּיְַחְסרּו ַהַּמיִם--ִמְקֵצה, ֲחִמִּׁשים ּוְמַאת יֹום.  ד וַָּתנַח ַהֵּתָבה ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי,
ְּבִׁשְבָעה-ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש, ַעל, ָהֵרי ֲאָרָרט.  ה וְַהַּמיִם, ָהיּו ָהלֹו� וְָחסֹור, ַעד, ַהחֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִרי; ָּבֲעִׂשיִרי ְּבֶאָחד

ַלחֶֹדׁש, נְִראּו ָראֵׁשי ֶהָהִרים.  ו וַיְִהי, ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום; וַּיְִפַּתח נַֹח, ֶאת-ַחּלֹון ַהֵּתָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה.  ז וַיְַׁשַּלח,
ֶאת-ָהעֵֹרב; וַּיֵֵצא יָצֹוא וָׁשֹוב, ַעד-יְבֶֹׁשת ַהַּמיִם ֵמַעל ָהָאֶרץ.  ח וַיְַׁשַּלח ֶאת-ַהּיֹונָה, ֵמִאּתֹו--ִלְראֹות ֲהַקּלּו ַהַּמיִם,

ֵמַעל ְּפנֵי ָהֲאָדָמה.  ט וְ�א-ָמְצָאה ַהּיֹונָה ָמנֹוַח ְלַכף-ַרְגָלּה, וַָּתָׁשב ֵאָליו ֶאל-ַהֵּתָבה--ִּכי-ַמיִם, ַעל-ְּפנֵי
ָכל-ָהָאֶרץ; וַּיְִׁשַלח יָדֹו וַּיִָּקֶחָה, וַּיֵָבא אָֹתּה ֵאָליו ֶאל-ַהֵּתָבה.  י וַּיֶָחל עֹוד, ִׁשְבַעת יִָמים ֲאֵחִרים; וַּיֶֹסף ַׁשַּלח

ֶאת-ַהּיֹונָה, ִמן-ַהֵּתָבה.  יא וַָּתבֹא ֵאָליו ַהּיֹונָה ְלֵעת ֶעֶרב, וְִהּנֵה ֲעֵלה-ַזיִת ָטָרף ְּבִפיָה; וַּיֵַדע נַֹח, ִּכי-ַקּלּו ַהַּמיִם
ֵמַעל ָהָאֶרץ.  יב וַּיִּיֶָחל עֹוד, ִׁשְבַעת יִָמים ֲאֵחִרים; וַיְַׁשַּלח, ֶאת-ַהּיֹונָה, וְ�א-יְָסָפה ׁשּוב-ֵאָליו, עֹוד.  יג וַיְִהי

ְּבַאַחת וְֵׁשׁש-ֵמאֹות ָׁשנָה, ָּבִראׁשֹון ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש, ָחְרבּו ַהַּמיִם, ֵמַעל ָהָאֶרץ; וַּיַָסר נַֹח, ֶאת-ִמְכֵסה ַהֵּתָבה,
וַּיְַרא, וְִהּנֵה ָחְרבּו ְּפנֵי ָהֲאָדָמה.  יד ּוַבחֶֹדׁש, ַהֵּׁשנִי, ְּבִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ַלחֶֹדׁש--יְָבָׁשה, ָהָאֶרץ.  {ס}

טו וַיְַדֵּבר ֱא�ִהים, ֶאל-נַֹח ֵלאמֹר.  טז ֵצא, ִמן-ַהֵּתָבה--ַאָּתה, וְִאְׁשְּת� ּוָבנֶי� ּונְֵׁשי-ָבנֶי� ִאָּת�.  יז ָּכל-ַהַחּיָה
ֲאֶׁשר-ִאְּת� ִמָּכל-ָּבָׂשר, ָּבעֹוף ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל-ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש ַעל-ָהָאֶרץ--הוצא (ַהיְֵצא) ִאָּת�; וְָׁשְרצּו ָבָאֶרץ,
ּוָפרּו וְָרבּו ַעל-ָהָאֶרץ.  יח וַּיֵֵצא-נַֹח; ּוָבנָיו וְִאְׁשּתֹו ּונְֵׁשי-ָבנָיו, ִאּתֹו.  יט ָּכל-ַהַחּיָה, ָּכל-ָהֶרֶמׂש וְָכל-ָהעֹוף, ּכֹל,
רֹוֵמׂש ַעל-ָהָאֶרץ--ְלִמְׁשְּפחֵֹתיֶהם, יְָצאּו ִמן-ַהֵּתָבה.  כ וַּיִֶבן נַֹח ִמְזֵּבַח, ַליהוָה; וַּיִַּקח ִמּכֹל ַהְּבֵהָמה ַהְּטהָֹרה,
ּוִמּכֹל ָהעֹוף ַהָּטהֹור, וַּיַַעל עֹ�ת, ַּבִּמְזֵּבַח.  כא וַּיַָרח יְהוָה, ֶאת-ֵריַח ַהּנִיחַֹח, וַּיֹאֶמר יְהוָה ֶאל-ִלּבֹו �א-אִֹסף
ְלַקֵּלל עֹוד ֶאת-ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּור ָהָאָדם, ִּכי יֵֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמּנְֻעָריו; וְ�א-אִֹסף עֹוד ְלַהּכֹות ֶאת-ָּכל-ַחי,

ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי.  כב עֹד, ָּכל-יְֵמי ָהָאֶרץ:  ֶזַרע וְָקִציר וְקֹר וָחֹם וְַקיִץ וָחֶֹרף, וְיֹום וַָליְָלה--�א יְִׁשּבֹתּו.

בראשית פרק ט

א וַיְָבֶר� ֱא�ִהים, ֶאת-נַֹח וְֶאת-ָּבנָיו; וַּיֹאֶמר ָלֶהם ְּפרּו ּוְרבּו, ּוִמְלאּו ֶאת-ָהָאֶרץ.  ב ּומֹוַרֲאֶכם וְִחְּתֶכם, יְִהיֶה, ַעל
ָּכל-ַחּיַת ָהָאֶרץ, וְַעל ָּכל-עֹוף ַהָּׁשָמיִם; ְּבכֹל ֲאֶׁשר ִּתְרמֹׂש ָהֲאָדָמה ּוְבָכל-ְּדֵגי ַהּיָם, ְּביְֶדֶכם נִָּתנּו.  ג ָּכל-ֶרֶמׂש
ֲאֶׁשר הּוא-ַחי, ָלֶכם יְִהיֶה ְלָאְכָלה:  ְּכיֶֶרק ֵעֶׂשב, נַָתִּתי ָלֶכם ֶאת-ּכֹל.  ד ַא�-ָּבָׂשר, ְּבנְַפׁשֹו ָדמֹו �א תֹאֵכלּו.  ה
וְַא� ֶאת-ִּדְמֶכם ְלנְַפׁשֵֹתיֶכם ֶאְדרֹׁש, ִמּיַד ָּכל-ַחּיָה ֶאְדְרֶׁשּנּו; ּוִמּיַד ָהָאָדם, ִמּיַד ִאיׁש ָאִחיו--ֶאְדרֹׁש, ֶאת-נֶֶפׁש

ָהָאָדם.  ו ׁשֵֹפ� ַּדם ָהָאָדם, ָּבָאָדם ָּדמֹו יִָּׁשֵפ�:  ִּכי ְּבֶצֶלם ֱא�ִהים, ָעָׂשה ֶאת-ָהָאָדם.  ז וְַאֶּתם, ְּפרּו ּוְרבּו; ִׁשְרצּו
ָבָאֶרץ, ּוְרבּו-ָבּה.  {ס}

ח וַּיֹאֶמר ֱא�ִהים ֶאל-נַֹח, וְֶאל-ָּבנָיו ִאּתֹו ֵלאמֹר.  ט וֲַאנִי, ִהנְנִי ֵמִקים ֶאת-ְּבִריִתי ִאְּתֶכם, וְֶאת-ַזְרֲעֶכם, ַאֲחֵריֶכם.
י וְֵאת ָּכל-נֶֶפׁש ַהַחּיָה ֲאֶׁשר ִאְּתֶכם, ָּבעֹוף ַּבְּבֵהָמה ּוְבָכל-ַחּיַת ָהָאֶרץ ִאְּתֶכם; ִמּכֹל יְֹצֵאי ַהֵּתָבה, ְלכֹל ַחּיַת

ָהָאֶרץ.  יא וֲַהִקמִֹתי ֶאת-ְּבִריִתי ִאְּתֶכם, וְ�א-יִָּכֵרת ָּכל-ָּבָׂשר עֹוד ִמֵּמי ַהַּמּבּול; וְ�א-יְִהיֶה עֹוד ַמּבּול, ְלַׁשֵחת
ָהָאֶרץ.  יב וַּיֹאֶמר ֱא�ִהים, זֹאת אֹות-ַהְּבִרית ֲאֶׁשר-ֲאנִי נֵֹתן ֵּבינִי ּוֵבינֵיֶכם, ּוֵבין ָּכל-נֶֶפׁש ַחּיָה, ֲאֶׁשר

ִאְּתֶכם--ְלדֹרֹת, עֹוָלם.  יג ֶאת-ַקְׁשִּתי, נַָתִּתי ֶּבָענָן; וְָהיְָתה ְלאֹות ְּבִרית, ֵּבינִי ּוֵבין ָהָאֶרץ.  יד וְָהיָה, ְּבַענְנִי ָענָן
ַעל-ָהָאֶרץ, וְנְִרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת, ֶּבָענָן.  טו וְָזַכְרִּתי ֶאת-ְּבִריִתי, ֲאֶׁשר ֵּבינִי ּוֵבינֵיֶכם, ּוֵבין ָּכל-נֶֶפׁש ַחּיָה, ְּבָכל-ָּבָׂשר;

וְ�א-יְִהיֶה עֹוד ַהַּמיִם ְלַמּבּול, ְלַׁשֵחת ָּכל-ָּבָׂשר.  טז וְָהיְָתה ַהֶּקֶׁשת, ֶּבָענָן; ּוְרִאיִתיָה, ִלְזּכֹר ְּבִרית עֹוָלם, ֵּבין
ֱא�ִהים, ּוֵבין ָּכל-נֶֶפׁש ַחּיָה ְּבָכל-ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַעל-ָהָאֶרץ.  יז וַּיֹאֶמר ֱא�ִהים, ֶאל-נַֹח:  זֹאת אֹות-ַהְּבִרית, ֲאֶׁשר

ֲהִקמִֹתי, ֵּבינִי, ּוֵבין ָּכל-ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַעל-ָהָאֶרץ.  {פ}



יח וַּיְִהיּו ְבנֵי-נַֹח, ַהּיְֹצִאים ִמן-ַהֵּתָבה--ֵׁשם, וְָחם וָיֶָפת; וְָחם, הּוא ֲאִבי ְכנַָען.  יט ְׁש�ָׁשה ֵאֶּלה, ְּבנֵי-נַֹח; ּוֵמֵאֶּלה,
נְָפָצה ָכל-ָהָאֶרץ.  כ וַּיֶָחל נַֹח, ִאיׁש ָהֲאָדָמה; וַּיִַּטע, ָּכֶרם.  כא וַּיְֵׁשְּת ִמן-ַהּיַיִן, וַּיְִׁשָּכר; וַּיְִתַּגל, ְּבתֹו� ָאֳה�ה.  כב

וַּיְַרא, ָחם ֲאִבי ְכנַַען, ֵאת, ֶעְרוַת ָאִביו; וַּיֵַּגד ִלְׁשנֵי-ֶאָחיו, ַּבחּוץ.  כג וַּיִַּקח ֵׁשם וָיֶֶפת ֶאת-ַהִּׂשְמָלה, וַּיִָׂשימּו
ַעל-ְׁשֶכם ְׁשנֵיֶהם, וַּיְֵלכּו ֲאחַֹרּנִית, וַיְַכּסּו ֵאת ֶעְרוַת ֲאִביֶהם; ּוְפנֵיֶהם, ֲאחַֹרּנִית, וְֶעְרוַת ֲאִביֶהם, �א ָראּו.  כד
וַּיִיֶקץ נַֹח, ִמּיֵינֹו; וַּיֵַדע, ֵאת ֲאֶׁשר-ָעָׂשה לֹו ְּבנֹו ַהָּקָטן.  כה וַּיֹאֶמר, ָארּור ְּכנַָען:  ֶעֶבד ֲעָבִדים, יְִהיֶה ְלֶאָחיו.  כו

וַּיֹאֶמר, ָּברּו� יְהוָה ֱא�ֵהי ֵׁשם; וִיִהי ְכנַַען, ֶעֶבד ָלמֹו.  כז יְַפְּת ֱא�ִהים ְליֶֶפת, וְיְִׁשּכֹן ְּבָאֳהֵלי-ֵׁשם; וִיִהי ְכנַַען, ֶעֶבד
ָלמֹו.  כח וַיְִחי-נַֹח, ַאַחר ַהַּמּבּול, ְׁש�ׁש ֵמאֹות ָׁשנָה, וֲַחִמִּׁשים ָׁשנָה.  כט וַּיְִהיּו, ָּכל-יְֵמי-נַֹח, ְּתַׁשע ֵמאֹות ָׁשנָה,

וֲַחִמִּׁשים ָׁשנָה; וַּיָמֹת.  {פ}

בראשית פרק י

א וְֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ְּבנֵי-נַֹח, ֵׁשם ָחם וָיֶָפת; וַּיִָּוְלדּו ָלֶהם ָּבנִים, ַאַחר ַהַּמּבּול.  ב ְּבנֵי יֶֶפת--ּגֶֹמר ּוָמגֹוג, ּוָמַדי וְיָוָן
וְֻתָבל; ּוֶמֶׁש�, וְִתיָרס.  ג ּוְבנֵי, ּגֶֹמר--ַאְׁשְּכנַז וְִריַפת, וְתַֹגְרָמה.  ד ּוְבנֵי יָוָן, ֱאִליָׁשה וְַתְרִׁשיׁש, ִּכִּתים, וְדָֹדנִים.  ה

ֵמֵאֶּלה נְִפְרדּו ִאּיֵי ַהּגֹויִם, ְּבַאְרצָֹתם, ִאיׁש, ִלְלׁשֹנֹו--ְלִמְׁשְּפחָֹתם, ְּבגֹויֵֶהם.  ו ּוְבנֵי, ָחם--ּכּוׁש ּוִמְצַריִם, ּופּוט
ּוְכנַָען.  ז ּוְבנֵי כּוׁש--ְסָבא וֲַחוִיָלה, וְַסְבָּתה וְַרְעָמה וְַסְבְּתָכא; ּוְבנֵי ַרְעָמה, ְׁשָבא ּוְדָדן.  ח וְכּוׁש, יַָלד ֶאת-נְִמרֹד;
הּוא ֵהֵחל, ִלְהיֹות ִּגּבֹר ָּבָאֶרץ.  ט הּוא-ָהיָה ִגּבֹר-ַציִד, ִלְפנֵי יְהוָה; ַעל-ֵּכן, יֵָאַמר, ְּכנְִמרֹד ִּגּבֹור ַציִד, ִלְפנֵי יְהוָה.

י וְַּתִהי ֵראִׁשית ַמְמַלְכּתֹו ָּבֶבל, וְֶאֶר� וְַאַּכד וְַכְלנֵה, ְּבֶאֶרץ, ִׁשנְָער.  יא ִמן-ָהָאֶרץ ַהִהוא, יָָצא ַאּׁשּור; וַּיִֶבן,
ֶאת-נִינְוֵה, וְֶאת-ְרחֹבֹת ִעיר, וְֶאת-ָּכַלח.  יב וְֶאת-ֶרֶסן, ֵּבין נִינְוֵה ּוֵבין ָּכַלח--ִהוא, ָהִעיר ַהְּגדָֹלה.  יג ּוִמְצַריִם יַָלד

ֶאת-לּוִדים וְֶאת-ֲענִָמים, וְֶאת-ְלָהִבים--וְֶאת-נְַפֻּתִחים.  יד וְֶאת-ַּפְתֻרִסים וְֶאת-ַּכְסֻלִחים, ֲאֶׁשר יְָצאּו ִמָּׁשם
ְּפִלְׁשִּתים--וְֶאת-ַּכְפּתִֹרים.  {ס}

טו ּוְכנַַען, יַָלד ֶאת-ִצידֹן ְּבכֹרֹו--וְֶאת-ֵחת.  טז וְֶאת-ַהיְבּוִסי, וְֶאת-ָהֱאמִֹרי, וְֵאת, ַהִּגְרָּגִׁשי.  יז וְֶאת-ַהִחּוִי
וְֶאת-ַהַעְרִקי, וְֶאת-ַהִּסינִי.  יח וְֶאת-ָהַאְרוִָדי וְֶאת-ַהְּצָמִרי, וְֶאת-ַהֲחָמִתי; וְַאַחר נָפֹצּו, ִמְׁשְּפחֹות ַהְּכנֲַענִי.  יט

וַיְִהי ְּגבּול ַהְּכנֲַענִי, ִמִּצידֹן--ּבֲֹאָכה ְגָרָרה, ַעד-ַעָּזה:  ּבֲֹאָכה ְסדָֹמה וֲַעמָֹרה, וְַאְדָמה ּוְצבֹיִם--ַעד-ָלַׁשע.  כ ֵאֶּלה
ְבנֵי-ָחם, ְלִמְׁשְּפחָֹתם ִלְלׁשֹנָֹתם, ְּבַאְרצָֹתם, ְּבגֹויֵֶהם.  {ס}

כא ּוְלֵׁשם יַֻּלד, ַּגם-הּוא:  ֲאִבי, ָּכל-ְּבנֵי-ֵעֶבר--ֲאִחי, יֶֶפת ַהָּגדֹול.  כב ְּבנֵי ֵׁשם, ֵעיָלם וְַאּׁשּור, וְַאְרַּפְכַׁשד, וְלּוד
וֲַאָרם.  כג ּוְבנֵי, ֲאָרם--עּוץ וְחּול, וְֶגֶתר וַָמׁש.  כד וְַאְרַּפְכַׁשד, יַָלד ֶאת-ָׁשַלח; וְֶׁשַלח, יַָלד ֶאת-ֵעֶבר.  כה ּוְלֵעֶבר

יַֻּלד, ְׁשנֵי ָבנִים:  ֵׁשם ָהֶאָחד ֶּפֶלג, ִּכי ְביָָמיו נְִפְלָגה ָהָאֶרץ, וְֵׁשם ָאִחיו, יְָקָטן.  כו וְיְָקָטן יַָלד, ֶאת-ַאְלמֹוָדד
וְֶאת-ָׁשֶלף, וְֶאת-ֲחַצְרָמוֶת, וְֶאת-יַָרח.  כז וְֶאת-ֲהדֹוָרם וְֶאת-אּוָזל, וְֶאת-ִּדְקָלה.  כח וְֶאת-עֹוָבל וְֶאת-ֲאִביָמֵאל,

וְֶאת-ְׁשָבא.  כט וְֶאת-אֹוִפר וְֶאת-ֲחוִיָלה, וְֶאת-יֹוָבב; ָּכל-ֵאֶּלה, ְּבנֵי יְָקָטן.  ל וַיְִהי מֹוָׁשָבם, ִמֵּמָׁשא, ּבֲֹאָכה
ְסָפָרה, ַהר ַהֶּקֶדם.  לא ֵאֶּלה ְבנֵי-ֵׁשם, ְלִמְׁשְּפחָֹתם ִלְלׁשֹנָֹתם, ְּבַאְרצָֹתם, ְלגֹויֵֶהם.  לב ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ְּבנֵי-נַֹח

ְלתֹוְלדָֹתם, ְּבגֹויֵֶהם; ּוֵמֵאֶּלה נְִפְרדּו ַהּגֹויִם, ָּבָאֶרץ--ַאַחר ַהַּמּבּול.  {פ}

בראשית פרק יא

א וַיְִהי ָכל-ָהָאֶרץ, ָׂשָפה ֶאָחת, ּוְדָבִרים, ֲאָחִדים.  ב וַיְִהי, ְּבנְָסָעם ִמֶּקֶדם; וַּיְִמְצאּו ִבְקָעה ְּבֶאֶרץ ִׁשנְָער, וַּיְֵׁשבּו
ָׁשם.  ג וַּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל-ֵרֵעהּו, ָהָבה נְִלְּבנָה ְלֵבנִים, וְנְִׂשְרָפה, ִלְׂשֵרָפה; וְַּתִהי ָלֶהם ַהְּלֵבנָה, ְלָאֶבן, וְַהֵחָמר,
ָהיָה ָלֶהם ַלחֶֹמר.  ד וַּיֹאְמרּו ָהָבה נְִבנֶה-ָּלנּו ִעיר, ּוִמְגָּדל וְרֹאׁשֹו ַבָּׁשַמיִם, וְנֲַעֶׂשה-ָּלנּו, ֵׁשם:  ֶּפן-נָפּוץ, ַעל-ְּפנֵי
ָכל-ָהָאֶרץ.  ה וַּיֵֶרד יְהוָה, ִלְראֹת ֶאת-ָהִעיר וְֶאת-ַהִּמְגָּדל, ֲאֶׁשר ָּבנּו, ְּבנֵי ָהָאָדם.  ו וַּיֹאֶמר יְהוָה, ֵהן ַעם ֶאָחד

וְָׂשָפה ַאַחת ְלֻכָּלם, וְֶזה, ַהִחָּלם ַלֲעׂשֹות; וְַעָּתה �א-יִָּבֵצר ֵמֶהם, ּכֹל ֲאֶׁשר יְָזמּו ַלֲעׂשֹות.  ז ָהָבה, נְֵרָדה, וְנְָבָלה
ָׁשם, ְׂשָפָתם--ֲאֶׁשר �א יְִׁשְמעּו, ִאיׁש ְׂשַפת ֵרֵעהּו.  ח וַּיֶָפץ יְהוָה אָֹתם ִמָּׁשם, ַעל-ְּפנֵי ָכל-ָהָאֶרץ; וַּיְַחְּדלּו, ִלְבנֹת

ָהִעיר.  ט ַעל-ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה, ָּבֶבל, ִּכי-ָׁשם ָּבַלל יְהוָה, ְׂשַפת ָּכל-ָהָאֶרץ; ּוִמָּׁשם ֱהִפיָצם יְהוָה, ַעל-ְּפנֵי
ָּכל-ָהָאֶרץ.  {פ}



י ֵאֶּלה, ּתֹוְלדֹת ֵׁשם--ֵׁשם ֶּבן-ְמַאת ָׁשנָה, וַּיֹוֶלד ֶאת-ַאְרַּפְכָׁשד:  ְׁשנַָתיִם, ַאַחר ַהַּמּבּול.  יא וַיְִחי-ֵׁשם, ַאֲחֵרי
הֹוִלידֹו ֶאת-ַאְרַּפְכָׁשד, ֲחֵמׁש ֵמאֹות, ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד ָּבנִים, ּוָבנֹות.  {ס}

יב וְַאְרַּפְכַׁשד ַחי, ָחֵמׁש ּוְׁש�ִׁשים ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד, ֶאת-ָׁשַלח.  יג וַיְִחי ַאְרַּפְכַׁשד, ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת-ֶׁשַלח, ָׁש�ׁש
ָׁשנִים, וְַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד ָּבנִים, ּוָבנֹות.  {ס}

יד וְֶׁשַלח ַחי, ְׁש�ִׁשים ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד, ֶאת-ֵעֶבר.  טו וַיְִחי-ֶׁשַלח, ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת-ֵעֶבר, ָׁש�ׁש ָׁשנִים, וְַאְרַּבע
ֵמאֹות ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד ָּבנִים, ּוָבנֹות.  {ס}

טז וַיְִחי-ֵעֶבר, ַאְרַּבע ּוְׁש�ִׁשים ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד, ֶאת-ָּפֶלג.  יז וַיְִחי-ֵעֶבר, ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת-ֶּפֶלג, ְׁש�ִׁשים ָׁשנָה,
וְַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד ָּבנִים, ּוָבנֹות.  {ס}

יח וַיְִחי-ֶפֶלג, ְׁש�ִׁשים ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד, ֶאת-ְרעּו.  יט וַיְִחי-ֶפֶלג, ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת-ְרעּו, ֵּתַׁשע ָׁשנִים, ּוָמאַתיִם ָׁשנָה;
וַּיֹוֶלד ָּבנִים, ּוָבנֹות.  {ס}

כ וַיְִחי ְרעּו, ְׁשַּתיִם ּוְׁש�ִׁשים ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד, ֶאת-ְׂשרּוג.  כא וַיְִחי ְרעּו, ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת-ְׂשרּוג, ֶׁשַבע ָׁשנִים,
ּוָמאַתיִם ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד ָּבנִים, ּוָבנֹות.  {ס}

כב וַיְִחי ְׂשרּוג, ְׁש�ִׁשים ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד, ֶאת-נָחֹור.  כג וַיְִחי ְׂשרּוג, ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת-נָחֹור--ָמאַתיִם ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד
ָּבנִים, ּוָבנֹות.  {ס}

כד וַיְִחי נָחֹור, ֵּתַׁשע וְֶעְׂשִרים ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד, ֶאת-ָּתַרח.  כה וַיְִחי נָחֹור, ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת-ֶּתַרח, ְּתַׁשע-ֶעְׂשֵרה
ָׁשנָה, ּוְמַאת ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד ָּבנִים, ּוָבנֹות.  {ס}

כו וַיְִחי-ֶתַרח, ִׁשְבִעים ָׁשנָה; וַּיֹוֶלד, ֶאת-ַאְבָרם, ֶאת-נָחֹור, וְֶאת-ָהָרן.  כז וְֵאֶּלה, ּתֹוְלדֹת ֶּתַרח--ֶּתַרח הֹוִליד
ֶאת-ַאְבָרם, ֶאת-נָחֹור וְֶאת-ָהָרן; וְָהָרן, הֹוִליד ֶאת-לֹוט.  כח וַּיָָמת ָהָרן, ַעל-ְּפנֵי ֶּתַרח ָאִביו, ְּבֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו,

ְּבאּור ַּכְׂשִּדים.  כט וַּיִַּקח ַאְבָרם וְנָחֹור ָלֶהם, נִָׁשים:  ֵׁשם ֵאֶׁשת-ַאְבָרם, ָׂשָרי, וְֵׁשם ֵאֶׁשת-נָחֹור ִמְלָּכה, ַּבת-ָהָרן
ֲאִבי-ִמְלָּכה וֲַאִבי יְִסָּכה.  ל וְַּתִהי ָׂשַרי, ֲעָקָרה:  ֵאין ָלּה, וָָלד.  לא וַּיִַּקח ֶּתַרח ֶאת-ַאְבָרם ְּבנֹו, וְֶאת-לֹוט ֶּבן-ָהָרן

ֶּבן-ְּבנֹו, וְֵאת ָׂשַרי ַּכָּלתֹו, ֵאֶׁשת ַאְבָרם ְּבנֹו; וַּיְֵצאּו ִאָּתם ֵמאּור ַּכְׂשִּדים, ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכנַַען, וַּיָבֹאּו ַעד-ָחָרן,
וַּיְֵׁשבּו ָׁשם.  לב וַּיְִהיּו יְֵמי-ֶתַרח, ָחֵמׁש ָׁשנִים ּוָמאַתיִם ָׁשנָה; וַּיָָמת ֶּתַרח, ְּבָחָרן.  {פ}


