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פרק ט
ת־ב ָּנָ֑יו
ת־נ ַח וְ ֶא ָּ
ֹלהים ֶא ֹ֖
וַ יְ ָּ ָ֣ב ֶרְך ֱא ִ֔
אמר ָּל ֶ ֶ֛הם
וַ ֹּ֧י ֶ
ת־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ְפ ֥רּו ְּור ֹ֖בּו ּומ ְל ֥אּו ֶא ָּ
ל־חיַ ָ֣ת ָּה ִָּ֔א ֶרץ
ּומֹור ֲא ֶכֶ֤ם וְ ח ְת ֶכ ֙ם י ְָֽה ִֶ֔יה ַ ַ֚על ָּכ ַ
ַ
ל־עֹוף ַה ָּש ָּ ָ֑מים
וְ ַ ֹ֖על ָּכ ָ֣
ְבכ ֩ל ֲא ֶֶׁ֨שר ת ְר ֹּ֧מׂש ָֽ ָּה ֲא ָּד ָּ ֶ֛מה
ל־דג֥י ַהיָּ ֹ֖ם
ּוָֽ ְב ָּכ ְ
ְביֶ ְד ֶ ֥כם נ ָּ ָֽתנּו׃
הּוא־חי
ִַ֔
שר
ל־ר ֶמ ׂ֙ש ֲא ֶ ָ֣
ָּכ ֶ ֙
ָּל ֶ ֥כם י ְה ֶיֹ֖ה ְל ָּא ְכ ָּלָ֑ה
ְכ ֶיָ֣ ֶֶ֣רק ִ֔ע ֶׂשב
ת־כל׃
נָּ ַ ֥תתי ָּל ֶכֹ֖ם ֶא ָֽ

Genesis 9

Page 2

אכלּו׃
ְך־ב ָָּׂׂ֕שר ְבנַ ְפ ֥שֹו ָּד ֹ֖מֹו ֥לא ת ָֽ
ַא ָּ
יכ ֙ם ֶא ְד ִ֔רש
וְ ֶַׁ֨אְך ֶאת־ד ְמ ֶכֶ֤ם ְלנַ ְפ ָֽשת ֶ
ל־חיָּ ֹ֖ה ֶא ְד ְר ֶ ָ֑שּנּו
מיַ ֥ד ָּכ ַ
ּומיַ ָ֣ד ָֽ ָּה ָּא ָּ ָ֗דם
מיַ ֙ד ָ֣איש ָּא ִ֔חיו
ת־נ ֶ֥פש ָֽ ָּה ָּא ָּ ָֽדם׃
ֶא ְד ֹ֖רש ֶא ֶ
שפ ְ֙ך ַ ָ֣דם ָֽ ָּה ָּא ָּ ִ֔דם
ָֽ ָּב ָּא ָּ ֹ֖דם ָּד ָ֣מֹו י ָּשפְָ֑ך
ת־ה ָּא ָּ ָֽדם׃
ֹלהים ָּע ָּ ֹׂ֖שה ֶא ָּ
ַ֚כי ְב ֶצ ֶָ֣לם ֱא ִ֔
וְ ַא ֶ ֹ֖תם
ְפ ָ֣רּו ְּור ָ֑בּו
ש ְר ֥צּו ָּב ָּ ֹ֖א ֶרץ
בּו־בּה׃ ס
ְּור ָּ ָֽ
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אמר׃
ל־ב ָּנ֥יו א ֹ֖תֹו ל ָֽ
ל־נ ַח וְ ֶא ָּ
ים ֶא ִ֔
אמר ֱאֹלה ֙
וַ ֶ֤י ֶ
יתי א ְת ֶכָ֑ם
ת־בר ֹ֖
וַ ֲא ָׂ֕ני הנְ ֥ני מ ֵֶ֛קים ֶא ְ
יכם׃
וְ ֶ ָֽאת־זַ ְר ֲע ֶכֹ֖ם ָֽ ַא ֲחר ֶ ָֽ
שר א ְת ִֶ֔כם
ל־נ ֶֶ֤פש ָֽ ַה ַחיָּ ֙ה ֲא ֶ ָ֣
וְ ֶׁ֨את ָּכ ֶ
ל־חיַ ֥ת ָּה ָּ ֹ֖א ֶרץ א ְת ֶכָ֑ם
ָּב ֹּ֧עֹוף ַב ְבה ָּ ֶ֛מה ּוָֽ ְב ָּכ ַ
מכל֙ י ְצ ָ֣אי ַהת ִָּ֔בה
ְל ֹ֖כל ַחיַ ֥ת ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
יתי א ְת ִֶ֔כם
ת־בר ֙
וַ ֲהקמ ֶ֤תי ֶא ְ
ל־ב ָּ ֶׂ֛שר ֹ֖עֹוד מ ָ֣מי ַה ַמ ָ֑בּול
וְ ָֽלא־י ָּכ ֹּ֧רת ָּכ ָּ
וְ ָֽלא־י ְה ֶי֥ה ֶ֛עֹוד ַמ ֹ֖בּול ְל ַש ֥חת ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
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ֹלהים
אמר ֱא ָ֗
וַ ָ֣י ֶ
יכם
יני ּובָ֣ינ ִֶ֔
ר־אנָ֣י נ ָ֗תן ב ֙
ית ֲא ֶש ֲ
ֹות־ה ְבר ֙
ֶ֤זאת ָֽא ַ
שר א ְת ֶכָ֑ם
ל־נ ֶ֥פש ַחיָּ ֹ֖ה ֲא ֶ ָ֣
ּובין ָּכ ֶ
ֶ֛
עֹולם׃
ְלד ֹ֖רת ָּ ָֽ
ת־ק ְש ָׂ֕תי נָּ ַ ֹ֖תתי ֶ ָֽב ָּע ָּ ָ֑נֶ֣ן
ֶא ַ
ּובין ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
וְ ָּ ָֽהיְ ָּת ֙ה ְל ָ֣אֹות ְב ִ֔רית בינֹ֖י ֥
ל־ה ָּ ָ֑א ֶרץ
וְ ָּה ָָּׂ֕יה ְב ָֽ ַענְ ֥ני ָּע ָּ ֹ֖נֶ֣ן ַע ָּ
וְ נ ְר ֲא ָּ ֥תה ַה ֶ ֹ֖ק ֶשת ֶב ָּע ָּנֶָֽ֣ן׃
יתי
ת־בר ָ֗
וְ זָּ ַכ ְר ָ֣תי ֶא ְ
יכם
יני ּובָ֣ינ ִֶ֔
ֲא ֶ ֶ֤שר ב ֙
ל־ב ָּ ָׂ֑שר
ל־נ ֶ֥פש ַחיָּ ֹ֖ה ְב ָּכ ָּ
ּובין ָּכ ֶ
ֶ֛
וְ ָֽלא־י ְָֽה ֶֶׁ֨יה ֶ֤עֹוד ַה ַ֙מי ֙ם ְל ַמ ִ֔בּול
ל־ב ָּ ָֽׂשר׃
ְל ַש ֹ֖חת ָּכ ָּ
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וְ ָּהיְ ָּ ֥תה ַה ֶ ֹ֖ק ֶשת ֶ ָֽב ָּע ָּ ָ֑נֶ֣ן
עֹולם
יה לזְ כ ֙ר ְב ָ֣רית ִ֔ ָּ
ית ָּ
ְּורא ָ֗
ל־נ ֶָ֣פש ַח ִָּ֔יה
ֹלהים ּוב ֙ין ָּכ ֶ
בָ֣ין ֱא ִ֔
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ל־ב ָּ ֹׂ֖שר ֲא ֶ ֥שר ַע ָּ
ְב ָּכ ָּ
ל־נ ַח
ֹלהים ֶא ָ֑
אמר ֱא ֹ֖
וַ ֥י ֶ
שר ֲהק ִ֔מתי
ית ֲא ֶ ָ֣
ֹות־ה ְבר ֙
ֶ֤זאת ָֽא ַ
ל־ב ָּ ֹׂ֖שר
ּובין ָּכ ָּ
ב ָׂ֕יני ֥
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃ פ
ֲא ֶ ֥שר ַע ָּ
י־נ ַח
וַ י ְָֽהיָ֣ ּו ְבנ ָ֗
ן־הת ִָּ֔בה ֹ֖שם וְ ָּ ָ֣חם וָּ ָּי ֶָ֑פת
ים מ ַ
ַה ָֽי ְצא ֙
וְ ָָּׂ֕חם ֹ֖הּוא ֲא ֥בי ְכ ָּנ ַָֽען׃
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י־נ ַח
ֹלשה ֹ֖א ֶלה ְבנ ָ֑
ְש ָּ ֥
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ּומ ֹ֖א ֶלה ָּנ ְָֽפ ָּ ֥צה ָּכ ָּ
וַ יָּ ֶ֥חל ֹ֖נ ַח ָ֣איש ָֽ ָּה ֲא ָּד ָּ ָ֑מה
וַ י ַ ֹ֖טע ָּ ָֽכ ֶרם׃
ן־היַ ֶֹ֖֣ין
וַ י ְ֥ש ְת מ ַ
וַ י ְש ָּכָ֑ר
וַ י ְת ַגֹ֖ל ְב ֥תֹוְך ָּא ֳה ָֹֽלה׃
וַ ַָ֗י ְרא ָּ ַ֚חם ֲא ָ֣בי ְכ ִַ֔נ ַען ֹ֖את ֶע ְרַוָ֣ת ָּא ָ֑ביו
ָֽי־א ָּ ֹ֖חיו ַב ָֽחּוץ׃
וַ יַ ג֥ד ל ְשנ ֶ
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ת־הש ְמ ָ֗ ָּלה
וַ י ַק ֩ח ֶׁ֨שם וָּ ֶֶ֜י ֶפת ֶא ַ
יהם
ל־ש ֶכָ֣ם ְשנ ִֶ֔
ימּו ַע ְ
וַ יָּ ׂ֙ש ֙
כּו ֲא ָ֣ח ַר ִּ֔נית
וַ י ְָֽל ֙
יהם
וַ יְ ַכ ָׂ֕סּו ֹ֖את ֶע ְרַוָ֣ת ֲאב ֶ ָ֑
יה ֙ם ֲא ָ֣ח ַר ִּ֔נית
ּופנ ֶ
ְ
יהם ֥לא ָּר ָֽאּו׃
וְ ֶע ְרַו֥ת ֲאב ֶ ֹ֖
֥יקץ ֹ֖נ ַח מיינָ֑ ֹו
וַ י ֶ
־ע ָּׂשה־לֹ֖ ֹו ְבנ֥ ֹו ַה ָּק ָּ ָֽטן׃
וַ ָׂ֕י ַדע ֶ֛את ֲא ֶשר ָּ ֥
אמר
וַ ֹ֖י ֶ
ָּא ָ֣רּור ְכ ָּנ ַָ֑ען
ֶ ֥ע ֶבד ֲע ָּב ֹ֖דים י ְָֽה ֶי֥ה ְל ֶא ָּ ָֽחיו׃
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אמר
וַ ָׂ֕י ֶ
הֹוֹ֖ה ֱאֹלָ֣ הי ָ֑שם
ָּב ֥רּוְך יְ ָּ
יהי ְכ ַנ ַֹ֖ען ֶ ֥ע ֶבד ָּ ָֽלמֹו׃
ו ֥
ים ְל ִֶ֔י ֶפת
ַי ְֶ֤פ ְת ֱאֹלה ֙
י־שם
וְ י ְש ֹ֖כן ְב ָּ ָֽא ֳהל ָ֑
יהי ְכ ַנ ַֹ֖ען ֶ ֥ע ֶבד ָּ ָֽלמֹו׃
ו ֥
י־נ ַח ַא ַ ָ֣חר ַה ַמ ָ֑בּול
ָֽוַיְ ח ֹ֖
אֹות ָּש ִָּ֔נה ָֽו ֲַחמ ֹ֖שים ָּש ָּנָֽה׃
ְשֹלֶ֤ ש מ ֙
י־נ ַח
וַ י ְָֽה ֙יּו ָּכל־יְ מ ִ֔
אֹות ָּש ִָּ֔נה וַ ֲחמ ֹ֖שים ָּש ָּנָ֑ה
ְת ַ ֶ֤שע מ ֙
וַ יָּ ָֽמת׃ פ

