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- ֶאת  :ְּבֹדֹרָתיו, ֹנַח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה--ּתֹוְלֹדת ֹנחַ , ֵאֶּלה ט,ו

-ֶאת, ֵׁשם-ֶאת--ְׁשָׁשה ָבִנים, חַ ַוּיֹוֶלד נֹ  י,ו  .ֹנחַ - ִהְתַהֶּל, ָהֱאִהים

, ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ; ִלְפֵני ָהֱאִהים, ַוִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ יא,ו  .ָיֶפת-ָחם ְוֶאת

ִהְׁשִחית - ִּכי   :ְוִהֵּנה ִנְׁשָחָתה, ָהָאֶרץ-ַוַּיְרא ֱאִהים ֶאת יב,ו  .ָחָמס

  }ס{  .ָהָאֶרץ-ַעל, ַּדְרּכוֹ - ָּבָׂשר ֶאת- ָּכל

ָמְלָאה ָהָאֶרץ -ִּכי-- ָּבָׂשר ָּבא ְלָפַני-ֵקץ ָּכל, ֹּיאֶמר ֱאִהים ְלֹנחַ וַ  יג,ו

ֲעֵׂשה ְל ֵּתַבת  יד,ו  .ָהָאֶרץ-ֶאת, ְוִהְנִני ַמְׁשִחיָתם; ִמְּפֵניֶהם, ָחָמס

, ְוָכַפְרָּת ֹאָתּה ִמַּבִית ּוִמחּוץ; ַהֵּתָבה-ִקִּנים ַּתֲעֶׂשה ֶאת, ֹגֶפר-ֲעֵצי

ֹאֶר , ְׁשׁש ֵמאֹות ַאָּמה   :ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ֹאָתּה, ְוֶזה טו,ו  .ַּבֹּכֶפר

ֹצַהר  טז,ו   .ּוְׁשִׁשים ַאָּמה קֹוָמָתּה, ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ָרְחָּבּה, ַהֵּתָבה

ְּבִצָּדּה , ּוֶפַתח ַהֵּתָבה, ַאָּמה ְּתַכֶּלָּנה ִמְלַמְעָלה-ְוֶאל, ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתָבה

-ִהְנִני ֵמִביא ֶאת, ַוֲאִני יז,ו  .ַּתֲעֶׂשהָ , ם ְׁשִנִּים ּוְׁשִלִׁשיםַּתְחִּתּיִ ; ָּתִׂשים

ִמַּתַחת , ּבֹו רּוַח ַחִּיים-ָּבָׂשר ֲאֶׁשר-ְלַׁשֵחת ָּכל, ָהָאֶרץ-ַהַּמּבּול ַמִים ַעל

; ִאָּת, ְּבִריִתי-ַוֲהִקֹמִתי ֶאת יח,ו   .ִיְגָוע, ָּבָאֶרץ- ֹּכל ֲאֶׁשר  :ַהָּׁשָמִים

 יט,ו  .ָבֶני ִאָּת-ּוָבֶני ְוִאְׁשְּת ּוְנֵׁשי, ַאָּתה-- ַהֵּתָבה- ֶאל ,ּוָבאתָ 

  :ְלַהֲחֹית ִאָּת--ַהֵּתָבה-ָּתִביא ֶאל, ָּבָׂשר ְׁשַנִים ִמֹּכל- ָהַחי ִמָּכל-ּוִמָּכל

ִמֹּכל , ַהְּבֵהָמה ְלִמיָנּה- ּוִמן, ֵמָהעֹוף ְלִמיֵנהּו כ,ו   .ִיְהיּו, ָזָכר ּוְנֵקָבה
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 כא,ו  .ְלַהֲחיֹות, ְׁשַנִים ִמֹּכל ָיֹבאּו ֵאֶלי-- ְלִמיֵנהּו, ֶמׂש ָהֲאָדָמהֶר 

ְוָהָיה ְל ; ֵאֶלי, ְוָאַסְפָּת , ַמֲאָכל ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל- ִמָּכל, ְל- ְוַאָּתה ַקח

ֵּכן --ֱאִהים, ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ֹאתוֹ   :ֹנחַ , ַוַּיַעׂש כב,ו  .ְלָאְכָלה, ְוָלֶהם

- ִּכי  :ַהֵּתָבה-ֵּביְת ֶאל-ַאָּתה ְוָכל-ֹּבא, ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ְלֹנחַ  א,ז  .הָעׂשָ 

, ִמֹּכל ַהְּבֵהָמה ַהְּטהֹוָרה ב,ז  .ַּבּדֹור ַהֶּזה, ֹאְת ָרִאיִתי ַצִּדיק ְלָפַני

ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר א ְטֹהָרה -ּוִמן; ִאיׁש ְוִאְׁשּתוֹ -- ְל ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה-ִּתַּקח

ָזָכר , ַּגם ֵמעֹוף ַהָּׁשַמִים ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה ג,ז  .ִאיׁש ְוִאְׁשּתוֹ -- ְׁשַנִים, אִהו

, ִּכי ְלָיִמים עֹוד ִׁשְבָעה ד,ז   .ָהָאֶרץ- ְּפֵני ָכל-ַעל, ְלַחּיֹות ֶזַרע, ּוְנֵקָבה

, ּוָמִחיִתי; ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה, ַאְרָּבִעים יֹום, ָהָאֶרץ-ָאֹנִכי ַמְמִטיר ַעל

ְּכֹכל , ֹנחַ , ַוַּיַעׂש ה,ז   .ְּפֵני ָהֲאָדָמה, ֵמַעל, ַהְיקּום ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי- ָּכל-תאֶ 

ַמִים , ְוַהַּמּבּול ָהָיה; ֵׁשׁש ֵמאֹות ָׁשָנה- ֶּבן, ְוֹנחַ  ו,ז   .ְיהָוה, ִצָּוהּו-ֲאֶׁשר

   :ַהֵּתָבה-ֶאל--ָבָניו ִאּתוֹ -ּוָבָניו ְוִאְׁשּתֹו ּוְנֵׁשי, ַוָּיֹבא ֹנחַ  ז,ז  .ָהָאֶרץ-ַעל

ֲאֶׁשר , ַהְּבֵהָמה-ּוִמן, ַהְּטהֹוָרה, ַהְּבֵהָמה- ִמן ח,ז  .ֵמי ַהַּמּבּול, ִמְּפֵני

ְׁשַנִים  ט,ז   .ָהֲאָדָמה-ַעל, ֹרֵמׂש- ְוֹכל ֲאֶׁשר-- ָהעֹוף-ּוִמן; ֵאיֶנָּנה ְטֹהָרה

, ה ֱאִהיםַּכֲאֶׁשר ִצּוָ   :ָזָכר ּוְנֵקָבה-- ַהֵּתָבה-ֶאל, ֹנחַ -ְׁשַנִים ָּבאּו ֶאל

 יא,ז  .ָהָאֶרץ-ָהיּו ַעל, ּוֵמי ַהַּמּבּול; ְלִׁשְבַעת ַהָּיִמים, ַוְיִהי י,ז  .ֹנחַ -ֶאת

ָעָׂשר יֹום - ְּבִׁשְבָעה, ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני, ֹנחַ - ְלַחֵּיי, ֵמאֹות ָׁשָנה-ִּבְׁשַנת ֵׁשׁש

, ַוֲאֻרֹּבת ַהָּׁשַמִים, הַמְעְיֹנת ְּתהֹום ַרּבָ -ִנְבְקעּו ָּכל, ַּבּיֹום ַהֶּזה-- ַלֹחֶדׁש
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  .ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה, ַאְרָּבִעים יֹום, ָהָאֶרץ-ַעל, ַוְיִהי ַהֶּגֶׁשם יב,ז  .ִנְפָּתחּו

, ְוֵאֶׁשת ֹנחַ ; ֹנחַ -ְוָחם ָוֶיֶפת ְּבֵני- ְוֵׁשם, ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָּבא ֹנחַ  יג,ז

, ַהַחָּיה ְלִמיָנּה-ֵהָּמה ְוָכל יד,ז  .ַהֵּתָבה-ֶאל-- ָבָניו ִאָּתם- ּוְׁשֶׁשת ְנֵׁשי

-ְוָכל; ְלִמיֵנהּו, ָהָאֶרץ-ָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש ַעל-ְוָכל, ַהְּבֵהָמה ְלִמיָנּה-ְוָכל

, ַהֵּתָבה-ֶאל, ֹנחַ -ַוָּיֹבאּו ֶאל טו,ז  .ָּכָנף- ֹּכל ִצּפֹור ָּכל, ָהעֹוף ְלִמיֵנהּו

ָזָכר , ְוַהָּבִאים טז,ז  .רּוַח ַחִּיים ּבוֹ -ֲאֶׁשר, ַהָּבָׂשר-ְׁשַנִים ְׁשַנִים ִמָּכל

, ַוִּיְסֹּגר ְיהָוה; ֱאִהים, ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹאתוֹ , ָּבָׂשר ָּבאּו-ּוְנֵקָבה ִמָּכל

, ַוִּיְרּבּו ַהַּמִים; ָהָאֶרץ-ַעל, ַוְיִהי ַהַּמּבּול ַאְרָּבִעים יֹום יז,ז  .ַּבֲעדוֹ 

ַוִּיְגְּברּו ַהַּמִים ַוִּיְרּבּו  יח,ז  .ל ָהָאֶרץֵמעַ , ַוָּתָרם, ַהֵּתָבה-ַוִּיְׂשאּו ֶאת

ָּגְברּו , ְוַהַּמִים יט,ז  .ְּפֵני ַהָּמִים-ַעל, ַוֵּתֶל ַהֵּתָבה; ָהָאֶרץ- ַעל, ְמֹאד

, ַּתַחת-ֲאֶׁשר, ֶהָהִרים ַהְּגֹבִהים-ָּכל, ַוְיֻכּסּו; ָהָאֶרץ- ַעל-- ְמֹאד ְמֹאד

, ַוְיֻכּסּו; ָּגְברּו ַהָּמִים, ֵרה ַאָּמה ִמְלַמְעָלהֲחֵמׁש ֶעְׂש  כ,ז  .ַהָּׁשָמִים- ָּכל

ָּבעֹוף ּוַבְּבֵהָמה , ָהָאֶרץ- ָּבָׂשר ָהֹרֵמׂש ַעל-ַוִּיְגַוע ָּכל כא,ז  .ֶהָהִרים

ֹּכל ֲאֶׁשר  כב,ז   .ָהָאָדם, ְוֹכל-- ָהָאֶרץ-ַהֹּׁשֵרץ ַעל, ַהֶּׁשֶרץ-ּוְבָכל, ּוַבַחָּיה

-ַוִּיַמח ֶאת כג,ז  .ֵמתּו--ִמֹּכל ֲאֶׁשר ֶּבָחָרָבה, יורּוַח ַחִּיים ְּבַאּפָ -ִנְׁשַמת

- ֶרֶמׂש ְוַעד- ְּבֵהָמה ַעד-ֵמָאָדם ַעד, ְּפֵני ָהֲאָדָמה-ַהְיקּום ֲאֶׁשר ַעל- ָּכל

   .ַּבֵּתָבה, ֹנַח ַוֲאֶׁשר ִאּתוֹ -ַוִּיָּׁשֶאר ַא; ָהָאֶרץ-ִמן, ַוִּיָּמחּו, עֹוף ַהָּׁשַמִים

ַוִּיְזֹּכר  א,ח  .יֹום, ֲחִמִּׁשים ּוְמַאת, ָהָאֶרץ-ַעל, ִיםַוִּיְגְּברּו ַהּמַ  כד,ז
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ֲאֶׁשר ִאּתֹו , ַהְּבֵהָמה-ָּכל-ַהַחָּיה ְוֶאת-ְוֵאת ָּכל, ֹנחַ - ֶאת, ֱאִהים

ַוִּיָּסְכרּו  ב,ח  .ַוָּיֹׁשּכּו ַהָּמִים, ָהָאֶרץ-ַוַּיֲעֵבר ֱאִהים רּוַח ַעל; ַּבֵּתָבה

 ג,ח  .ַהָּׁשָמִים-ִמן, ַוִּיָּכֵלא ַהֶּגֶׁשם; ֹּבת ַהָּׁשָמִיםַוֲארֻ , ַמְעְיֹנת ְּתהֹום

, ִמְקֵצה-- ַוַּיְחְסרּו ַהַּמִים; ָהלֹו ָוׁשֹוב, ַוָּיֻׁשבּו ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ

ָעָׂשר -ְּבִׁשְבָעה, ַוָּתַנח ַהֵּתָבה ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ד,ח  .ֲחִמִּׁשים ּוְמַאת יֹום

, ַעד, ָהיּו ָהלֹו ְוָחסֹור, ְוַהַּמִים ה,ח  .ָהֵרי ֲאָרָרט, לעַ , יֹום ַלֹחֶדׁש

 ו,ח  .ִנְראּו ָראֵׁשי ֶהָהִרים, ָּבֲעִׂשיִרי ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש; ַהֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי

   .ַחּלֹון ַהֵּתָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה- ֶאת, ַוִּיְפַּתח ֹנחַ ; ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום, ַוְיִהי

ְיֹבֶׁשת ַהַּמִים ֵמַעל -ַעד, ַוֵּיֵצא ָיצֹוא ָוׁשֹוב; ָהֹעֵרב-ֶאת, ַוְיַׁשַּלח ז,ח

ֵמַעל , ִלְראֹות ֲהַקּלּו ַהַּמִים-- ֵמִאּתוֹ , ַהּיֹוָנה-ַוְיַׁשַּלח ֶאת ח,ח  .ָהָאֶרץ

ַוָּתָׁשב ֵאָליו , ַרְגָלּה-ָמְצָאה ַהּיֹוָנה ָמנֹוַח ְלַכף-ְוא ט,ח   .ְּפֵני ָהֲאָדָמה

ַוָּיֵבא , ַוִּיְׁשַלח ָידֹו ַוִּיָּקֶחהָ ; ָהָאֶרץ-ְּפֵני ָכל-ַעל, ַמִים- יּכִ --ַהֵּתָבה-ֶאל

ַוֹּיֶסף ; ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים, ַוָּיֶחל עֹוד י,ח  .ַהֵּתָבה-ֹאָתּה ֵאָליו ֶאל

, ַוָּתֹבא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב יא,ח  .ַהֵּתָבה-ִמן, ַהּיֹוָנה-ַׁשַּלח ֶאת

  .ַקּלּו ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ-ִּכי, ַוֵּיַדע ֹנחַ ; ִית ָטָרף ְּבִפיהָ זַ - ְוִהֵּנה ֲעֵלה

-ְוא, ַהּיֹוָנה-ֶאת, ַוְיַׁשַּלח; ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים, ַוִּיָּיֶחל עֹוד יב,ח

ָּבִראׁשֹון , ֵמאֹות ָׁשָנה- ַוְיִהי ְּבַאַחת ְוֵׁשׁש יג,ח  .עֹוד, ֵאָליו-ָיְסָפה ׁשּוב

ִמְכֵסה - ֶאת, ַוָּיַסר ֹנחַ ; ֵמַעל ָהָאֶרץ, ָחְרבּו ַהַּמִים, ׁשְּבֶאָחד ַלֹחֶד 
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ְּבִׁשְבָעה , ַהֵּׁשִני, ּוַבֹחֶדׁש יד,ח   .ְוִהֵּנה ָחְרבּו ְּפֵני ָהֲאָדָמה, ַוַּיְרא, ַהֵּתָבה

  }ס{  .ָהָאֶרץ, ָיְבָׁשה-- ַלֹחֶדׁש, ְוֶעְׂשִרים יֹום

, ַאָּתה--ַהֵּתָבה-ִמן, ֵצא טז,ח   .ֹנַח ֵלאֹמר- ֶאל, ַוְיַדֵּבר ֱאִהים טו,ח

- ִאְּת ִמָּכל-ַהַחָּיה ֲאֶׁשר-ָּכל יז,ח  .ָבֶני ִאָּת- ְוִאְׁשְּת ּוָבֶני ּוְנֵׁשי

) ַהְיֵצא(הוצא --ָהָאֶרץ-ָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש ַעל- ָּבעֹוף ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל, ָּבָׂשר

ּוָבָניו ; ֹנחַ -ַוֵּיֵצא יח,ח  .ָהָאֶרץ-ּוָפרּו ְוָרבּו ַעל, ְוָׁשְרצּו ָבָאֶרץ; ִאָּת

, ֹּכל, ָהעֹוף- ָהֶרֶמׂש ְוָכל- ָּכל, ַהַחָּיה- ָּכל יט,ח  .ִאּתוֹ , ָבָניו-ְוִאְׁשּתֹו ּוְנֵׁשי

ַוִּיֶבן ֹנַח  כ,ח  .ַהֵּתָבה- ָיְצאּו ִמן, ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶהם--ָהָאֶרץ- רֹוֵמׂש ַעל

, ּוִמֹּכל ָהעֹוף ַהָּטהֹור, ָמה ַהְּטֹהָרהַוִּיַּקח ִמֹּכל ַהְּבהֵ ; ַליהָוה, ִמְזֵּבחַ 

ַוֹּיאֶמר ְיהָוה , ֵריַח ַהִּניֹחחַ - ֶאת, ַוָּיַרח ְיהָוה כא,ח  .ַּבִּמְזֵּבחַ , ַוַּיַעל ֹעת

ִּכי ֵיֶצר ֵלב , ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּור ָהָאָדם-ֹאִסף ְלַקֵּלל עֹוד ֶאת-ִלּבֹו א-ֶאל

ַּכֲאֶׁשר , ַחי- ָּכל-עֹוד ְלַהּכֹות ֶאת ֹאִסף-ְוא; ָהָאָדם ַרע ִמְּנֻעָריו

, ֶזַרע ְוָקִציר ְוֹקר ָוֹחם ְוַקִיץ ָוֹחֶרף  :ְיֵמי ָהָאֶרץ- ָּכל, ֹעד כב,ח  .ָעִׂשיִתי

; ָּבָניו-ֹנַח ְוֶאת-ֶאת, ַוְיָבֶר ֱאִהים א,ט   .א ִיְׁשֹּבתּו-- ְויֹום ָוַלְיָלה

, ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחְּתֶכם ב,ט  .ָהָאֶרץ-תּוִמְלאּו אֶ , ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ְּפרּו ּוְרבּו

ְּבֹכל ֲאֶׁשר ִּתְרֹמׂש ; עֹוף ַהָּׁשָמִים-ְוַעל ָּכל, ַחַּית ָהָאֶרץ- ַעל ָּכל, ִיְהֶיה

, ַחי-ֶרֶמׂש ֲאֶׁשר הּוא- ָּכל ג,ט  .ְּבֶיְדֶכם ִנָּתנּו, ְּדֵגי ַהָּים-ָהֲאָדָמה ּוְבָכל
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, ָּבָׂשר- ַא ד,ט   .ֹּכל- ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת, בְּכֶיֶרק ֵעׂשֶ   :ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה

, ִּדְמֶכם ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם ֶאְדֹרׁש-ְוַא ֶאת ה,ט  .ְּבַנְפׁשֹו ָדמֹו א ֹתאֵכלּו

- ֶאת, ֶאְדֹרׁש--ִמַּיד ִאיׁש ָאִחיו, ּוִמַּיד ָהָאָדם; ַחָּיה ֶאְדְרֶׁשּנּו-ִמַּיד ָּכל

ִּכי ְּבֶצֶלם   :ָּבָאָדם ָּדמֹו ִיָּׁשֵפ, םֹׁשֵפ ַּדם ָהָאדָ  ו,ט  .ֶנֶפׁש ָהָאָדם

, ִׁשְרצּו ָבָאֶרץ; ְּפרּו ּוְרבּו, ְוַאֶּתם ז,ט   .ָהָאָדם-ָעָׂשה ֶאת, ֱאִהים

  }ס{   .ָבּה- ּוְרבּו

ִהְנִני , ַוֲאִני ט,ט  .ָּבָניו ִאּתֹו ֵלאֹמר-ְוֶאל, ֹנחַ -ַוֹּיאֶמר ֱאִהים ֶאל ח,ט

ֶנֶפׁש - ְוֵאת ָּכל י,ט  .ַאֲחֵריֶכם, ַזְרֲעֶכם-ְוֶאת, םְּבִריִתי ִאְּתכֶ - ֵמִקים ֶאת

ִמֹּכל ; ַחַּית ָהָאֶרץ ִאְּתֶכם-ָּבעֹוף ַּבְּבֵהָמה ּוְבָכל, ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ִאְּתֶכם

, ְּבִריִתי ִאְּתֶכם-ַוֲהִקֹמִתי ֶאת יא,ט  .ְלֹכל ַחַּית ָהָאֶרץ, ֹיְצֵאי ַהֵּתָבה

ְלַׁשֵחת , ִיְהֶיה עֹוד ַמּבּול-ְוא; ִמֵּמי ַהַּמּבּול ָּבָׂשר עֹוד-ִיָּכֵרת ָּכל- ְוא

ֲאִני ֹנֵתן ֵּביִני - ַהְּבִרית ֲאֶׁשר- ֹזאת אֹות, ַוֹּיאֶמר ֱאִהים יב,ט  .ָהָאֶרץ

- ֶאת יג,ט   .עֹוָלם, ְלֹדֹרת--ֲאֶׁשר ִאְּתֶכם, ֶנֶפׁש ַחָּיה-ּוֵבין ָּכל, ּוֵביֵניֶכם

 יד,ט  .ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץ, ְיָתה ְלאֹות ְּבִריתְוהָ ; ָנַתִּתי ֶּבָעָנן, ַקְׁשִּתי

ְוָזַכְרִּתי  טו,ט   .ֶּבָעָנן, ְוִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת, ָהָאֶרץ-ְּבַעְנִני ָעָנן ַעל, ְוָהָיה

-ְוא; ָּבָׂשר- ְּבָכל, ֶנֶפׁש ַחָּיה- ּוֵבין ָּכל, ֲאֶׁשר ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם, ְּבִריִתי-ֶאת

, ְוָהְיָתה ַהֶּקֶׁשת טז,ט  .ָּבָׂשר- ְלַׁשֵחת ָּכל, ם ְלַמּבּולִיְהֶיה עֹוד ַהַּמיִ 
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ֶנֶפׁש ַחָּיה -ּוֵבין ָּכל, ֵּבין ֱאִהים, ִלְזֹּכר ְּבִרית עֹוָלם, ּוְרִאיִתיהָ ; ֶּבָעָנן

- ֹזאת אֹות  :ֹנחַ -ֶאל, ַוֹּיאֶמר ֱאִהים יז,ט  .ָהָאֶרץ-ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַעל-ְּבָכל

  }פ{  .ָהָאֶרץ- ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַעל-ּוֵבין ָּכל, ֵּביִני, ִקֹמִתיֲאֶׁשר הֲ , ַהְּבִרית

הּוא , ְוָחם; ְוָחם ָוָיֶפת, ֵׁשם--ַהֵּתָבה- ַהֹּיְצִאים ִמן, ֹנחַ - ַוִּיְהיּו ְבֵני יח,ט

 כ,ט  .ָהָאֶרץ-ָנְפָצה ָכל, ּוֵמֵאֶּלה; ֹנחַ -ְּבֵני, ְׁשָׁשה ֵאֶּלה יט,ט   .ֲאִבי ְכָנַען

; ַוִּיְׁשָּכר, ַהַּיִין-ַוֵּיְׁשְּת ִמן כא,ט  .ָּכֶרם, ַוִּיַּטע; יׁש ָהֲאָדָמהִא , ַוָּיֶחל ֹנחַ 

; ֶעְרַות ָאִביו, ֵאת, ָחם ֲאִבי ְכַנַען, ַוַּיְרא כב,ט   .ְּבתֹו ָאֳהה, ַוִּיְתַּגל

ימּו ַוָּיִׂש , ַהִּׂשְמָלה- ַוִּיַּקח ֵׁשם ָוֶיֶפת ֶאת כג,ט   .ַּבחּוץ, ֶאָחיו-ַוַּיֵּגד ִלְׁשֵני

; ַוְיַכּסּו ֵאת ֶעְרַות ֲאִביֶהם, ַוֵּיְלכּו ֲאֹחַרִּנית, ְׁשֶכם ְׁשֵניֶהם-ַעל

; ִמֵּיינוֹ , ַוִּייֶקץ ֹנחַ  כד,ט  .א ָראּו, ְוֶעְרַות ֲאִביֶהם, ֲאֹחַרִּנית, ּוְפֵניֶהם

ֶעֶבד   :ָארּור ְּכָנַען, ַוֹּיאֶמר כה,ט  .ָעָׂשה לֹו ְּבנֹו ַהָּקָטן-ֵאת ֲאֶׁשר, ַוֵּיַדע

ִויִהי ; ָּברּו ְיהָוה ֱאֵהי ֵׁשם, ַוֹּיאֶמר כו,ט  .ִיְהֶיה ְלֶאָחיו, ֲעָבִדים

ִויִהי ; ֵׁשם-ְוִיְׁשֹּכן ְּבָאֳהֵלי, ַיְפְּת ֱאִהים ְלֶיֶפת כז,ט  .ֶעֶבד ָלמוֹ , ְכַנַען

, ָׁשָנהְׁשׁש ֵמאֹות , ַאַחר ַהַּמּבּול, ֹנחַ -ַוְיִחי כח,ט  .ֶעֶבד ָלמוֹ , ְכַנַען

ַוֲחִמִּׁשים , ְּתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה, ֹנחַ - ְיֵמי-ָּכל, ַוִּיְהיּו כט,ט  .ַוֲחִמִּׁשים ָׁשָנה

  }פ{  .ַוָּיֹמת; ָׁשָנה

 


