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פרק ו
ל־פ ֵנֵ֣י ָֽה ֲא ָֽד ָֽ ָ֑מה
י־ה ֵ ֵ֣חל ָֽה ָֽא ָֽ ָ֔דם ָֽל ֹ֖רב ע ְ
וַֽיְ ִהי ִכ ֵ
ּובנֹ֖ ֹות יֻ ְל ֥דּו ָֽלהם׃
ָֽ
ת־בנֵ֣ ֹות ָֽה ָֽא ָֽ ָ֔דם ִ ֥כי ט ֹ֖בת ֵ ָ֑הנָֽ ה
ֹלהים א ְ
י־ה ֱא ִ
ויִ ְר ֤אּו ְבנֵ ָֽ
ויִ ְק ֤חּו ָֽלהם נָֽ ִָ֔שים ִמ ֹ֖כל ֲא ֥שר ָֽב ָֽחרּו׃
הוה
ו ֵ֣יאמר יְ ָָֽ֗
רּוחי ָֽב ָֽא ָֽדם ְלע ָ֔ ָֽלם ְבשגֹ֖ם ֵ֣הּוא ָֽב ָֽ ָ֑שר
לא־יָֽ ֨דֹון ִ ֤
יָֽמיו ֵמ ָֽ ֥אה וְ ע ְש ִ ֹ֖רים ָֽש ָֽנה׃
וְ ָֽהיֵ֣ ּו ָָֽ֔
הנְ ִפ ִ֞ ִלים ָֽהיֵ֣ ּו ָֽב ָֽארץ ביָֽ ִ ֵ֣מים ָֽה ֵהם
ל־בנֵ֣ ֹות ָֽה ָֽא ָֽ ָ֔דם
ֹלהים א ְ
י־כן ֲא ֨שר ֹ֜יָֽבאּו ְב ֵנ֤י ָֽה ֱא ִ
וְ גֵ֣ם א ֲח ֵר ֵָ֗
וְ יָֽ ְל ֹ֖דּו ָֽל ָ֑הם
עֹולֹ֖ם אנְ ֵ ֥שי ה ֵשם׃ פ
ֵ ֵ֧ה ָֽמה הגִ ב ִ ִ֛רים ֲא ֥שר ֵמ ָֽ
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הוה ִ ֥כי ר ָֽ ִ֛בה ָֽר ֥עת ָֽה ָֽא ָֽ ֹ֖דם ָֽב ָֽ ָ֑ארץ
ויֵ֣ ְַֽרא יְ ָָֽ֔
וְ ָֽכל־יֵ צר מ ְח ְש ֵ֣בת ִל ָ֔בֹו ֥רק ֹ֖רע ָֽכל־היֹום׃
ת־ה ָֽא ָֽ ֹ֖דם ָֽב ָֽ ָ֑ארץ
י־ע ָֽ ֥שה א ָֽ
הוה ִכ ָֽ
ויִ ָֽנֵ֣חם יְ ָָֽ֔
ל־לבֹו׃
ויִ ְתע ֵצֹ֖ב א ִ
הוה
ו ֵ֣יאמר יְ ָָֽ֗
אתי ֵמעל ְפ ֵנֵ֣י ָֽה ֲא ָֽד ָָֽ֔מה
ר־ב ָֽר ִ
ת־ה ָֽא ָֽ ֤דם ֲאש ָֽ
א ְמ ֨חה א ָֽ
ד־ב ֵה ָָֽ֔מה
ֵמ ָֽא ָֽדם ע ְ
ד־רמש
ע ֹ֖
ד־עֹוף ה ָֽש ָֽ ָ֑מיִם
וְ ע ֵ֣
ִ ֥כי נִ ֹ֖ח ְמ ִתי ִ ֥כי ֲע ִש ִיתם׃
הוה׃ פ
וְ ֹ֕נח ָֽ ֥מ ָֽצא ֵ ֹ֖חן ְב ֵע ֵינ֥י יְ ָֽ

Genesis 6

Page 3

פרשת נח פרק ו

פסוק ט

תֹול ֵ֣דת ָ֔נח
ֵ ֵ֚אלה ְ
ָ֗נח ִ ֥איש צ ִ ִ֛דיק
ָֽת ִ ֥מים ָֽה ָֽיֹ֖ה ְבדר ָֽ ָ֑תיו
ֹלהים ִה ְתהלְך־נח׃
ת־ה ֱא ִ ֹ֖
א ָֽ
ֹלשה ָֽב ִנָ֑ים
וי֥ ֹולד ֹ֖נח ְש ָֽ ֵ֣
ת־יפת׃
ת־חם וְ א ָֽ
ת־שם א ָֽ ֥
א ֵ ֹ֖
ֹלהים
ו ִת ָֽש ֵ ֥חת ָֽה ָֽ ֹ֖ארץ ִל ְפ ֵנֵ֣י ָֽה ֱא ִ ָ֑
ו ִת ָֽמ ֵ ֥לא ָֽה ָֽ ֹ֖ארץ ָֽח ָֽמס׃
ת־ה ָֽ ֹ֖ארץ וְ ִה ֵנֵ֣ה נִ ְש ָֽ ָ֑ח ָֽתה
ֹלהים א ָֽ
ו ֵ֧י ְַֽרא ֱא ִ ִ֛
ל־ה ָֽארץ׃ ס
ל־ב ָֽ ִ֛שר את־ד ְר ֹ֖כֹו ע ָֽ
י־ה ְש ִ ֵ֧חית ָֽכ ָֽ
ִכ ִ
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ֹלהים ְלַֽ ָ֗נח
ו ֨יאמר ֱא ִֹ֜
ל־ב ָֽשר ָֽ ֵ֣בא ְל ָֽפ ָ֔ני
ֵ ֤קץ ָֽכ ָֽ
יהם
י־מ ְל ָֽ ֥אה ָֽה ָֽ ִ֛ארץ ָֽח ָֽ ֹ֖מס ִמ ְפנֵ ָ֑
ִכ ָֽ
ת־ה ָֽארץ׃
יתם א ָֽ
וְ ִהנְ ִנ֥י מ ְש ִח ָֽ ֹ֖
י־גפר
ֲע ֵ ֤שה ְלך ֵת ֵ֣בת ֲע ֵצ ָ֔
שה את־ה ֵת ָֽ ָ֑בה
ִק ִנֹ֖ים ת ֲע ֵ֣
ּומ ֹ֖חּוץ בכפר׃
וְ ָֽכפ ְר ָֽ ֥ת א ָֽ ִ֛תּה ִמ ֥ביִת ִ
וְ ֹ֕זה ֲא ֥שר ת ֲע ֹ֖שה א ָֽ ָ֑תּה
ְשֹלֵ֧ ש ֵמ ֵ֣אֹות א ָָֽ֗מה ֵ֚ארְך ה ֵת ָָֽ֔בה
ֲח ִמ ִ ֤שים א ָֽמה ָֽר ְח ָָֽ֔בּה
קֹומ ָֽתּה׃
ֹלשים א ָֽ ֹ֖מה ָֽ
ּוש ִ ֥
ְ
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שה ל ֵת ָָֽ֗בה
ֵ֣צהר ׀ ת ֲע ֵ֣
וְ אל־א ָֽמה ְתכלֵ֣נָֽ ה ִמ ְל ָ֔מ ְע ָֽלה
ּופתח ה ֵת ָֽ ֹ֖בה ְב ִצ ָֽ ֵ֣דּה ָֽת ִ ָ֑שים
֥
ּוש ִל ִ ֹ֖שים ת ֲעש ָֽה׃
ת ְח ִתִיִ֛ם ְשנִ ִי֥ם ְ
ל־ה ָָֽ֔ארץ
ו ֲא ִָ֗ני ִהנְ נִ י ֵמ ִ֨ביא את־המ ֥בּול מיִ ם ע ָֽ
ל־ב ָָֽ֗שר ֲאשר־בֹו ֵ֣רּוח ח ִָ֔יים ִמ ֹ֖תחת ה ָֽש ָֽ ָ֑מיִם
ְלש ֵ ֵ֣חת ָֽכ ָֽ
ר־ב ָֽ ֹ֖ארץ יִ גְ ָֽוע׃
֥כל ֲאש ָֽ
יתי ִא ָֽ ָ֑תְך
ת־ב ִר ִ ֹ֖
ו ֲה ִקמ ִ ֥תי א ְ
ּובנִ֛יך וְ ִא ְש ְתך֥
את אל־ה ֵת ָָֽ֔בה א ָֹֽ֕תה ָֽ
ּוב ָֽ
ָֽ
י־בנֹ֖יך ִא ָֽתְך׃
ּונְ ֵש ָֽ
ל־ב ִָֽ֞שר
ל־החי ִמ ָֽכ ָֽ
ּומ ָֽכ ָ֠ ָֽ
ִ
ְש ֵ֧נַֽיִ ם ִמ ִ֛כל ָֽת ִ ֥ביא אל־ה ֵת ָֽ ֹ֖בה ְלה ֲח ֵ֣ית ִא ָֽ ָ֑תְך
זָֽ ָֽ ֥כר ּונְ ֵק ָֽ ֹ֖בה יִ ְהיּו׃
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ּומן־ה ְב ֵה ָֽמה ְל ִמ ָ֔ ָֽינּה
ֵמ ָֽה ֵ֣עֹוף ְל ִמ ֵָ֗ינהּו ִ
ִמ ִ֛כל ֥רמש ָֽה ֲא ָֽד ָֽ ֹ֖מה ְל ִמ ֵינָ֑הּו
ְש ֵ֧נַֽיִ ם ִמ ִ֛כל ֥יָֽבאּו ֵאלֹ֖יך ְלה ֲחיֹות׃
שר י ֵָֽא ֵָ֔כל
ח־ל ָ֗ך ִמ ָֽכל־מ ֲא ָֽכל ֲא ֵ֣
וְ א ָֽ ֵ֣תה ק ְ
וְ ָֽאס ְפ ָֽ ֹ֖ת ֵאלָ֑יך
וְ ָֽה ָֽי֥ה ְלךִ֛ וְ ָֽל ֹ֖הם ְל ָֽא ְכ ָֽלה׃
ויֹ֖עש ָ֑נח
ֹלהים ֵ ֥כן ָֽע ָֽשה׃ ס
ָ֠ ְככל ֲא ֨שר ִצָּֽו֥ה א ִ֛תֹו ֱא ִ ֹ֖

