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פרק י
י־נח
ּתֹול ֹ֣דת ְבנֵ ֹ֔
וְ ֵֵ֙א ֶּל ֵ֙ה ְ
ֵ ֵׁ֖שם ָ ֹ֣חם וָ ָי ֶָּ֑פת
ויִּ וָ ְל ֥דו ָל ֶּ ֶ֛הם ָב ִּנֵׁ֖ים א ֥חר המ ּֽבול׃
ְב ֵנֹ֣י ֶֹּ֔י ֶּפת
ירס׃
ומ ֶּשְך וְ ִּת ָ ּֽ
ומ ֵׁ֖די וְ יָ ָ ֹ֣וָ֣ן וְ ֻת ָ ָ֑בל ֶּ ֵׁ֖
ומ ֹ֔גֹוג ָ
ֹ֣ג ֶּמר ָ
וב ֵנֵׁ֖י ָ֑ג ֶּמר
ְ
יפת וְ תג ְר ָ ּֽמה׃
א ְש ֲּכנ֥ז וְ ִּר ֵׁ֖
וב ֵנ֥י יָ ָוֵָׁ֖֣ן
ְ
ישה וְ ת ְר ִּ ָ֑שיש ִּכ ִּ ֵּׁ֖תים וְ ד ָד ִּ ּֽנים׃
ֱא ִּל ָ ֹ֣
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ֵ֠ ֵמ ֵא ֶּלה נִּ ְפ ְר ֞דו ִּאיֵ ֵּ֤י הגֹויִּ ֵ֙ם ְבא ְרצ ָֹ֔תם
ִּ ֵׁ֖איש ִּל ְלשנָ֑ ֹו
ְל ִּמ ְש ְפח ָ ֵׁ֖תם
ְבגֹויֵ ֶּ ּֽהם׃
וב ֵנֵׁ֖י ָ ָ֑חם
ְ
וכ ָנּֽען׃
ופוט ְ
ומ ְצ ֵׁ֖ריִּ ם ֥
֥כוש ִּ
וב ֵנֹ֣י ֹ֔כוש
ְ
ְס ָב ֵ֙א ּֽו ֲּחוִּ ֹ֔ ָילה וְ ס ְב ָ ּ֥תה וְ ר ְע ָ ֵׁ֖מה וְ ס ְב ְּת ָ ָ֑כא
וב ֵנ֥י ר ְע ָ ֵׁ֖מה ְש ָ ֥בא ְוד ָ ּֽדן׃
ְ
וְ ֵׁ֖כוש יָ לֹ֣ד ֶּאת־נִּ ְמ ָ֑רד
ֹ֣הוא ֵה ֵֹ֔חל ּֽ ִּל ְהי֥ ֹות גִּ ֵׁ֖בר ָב ָ ּֽא ֶּרץ׃
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הוָ֑ה
ר־ציִּ ד ִּל ְפ ֵנֹ֣י יְ ָ
וא־ה ָי֥ה גִּ ּֽב ֵׁ֖
ּֽה ָ
ל־כן ֵי ָּֽא ֹ֔מר
ע ֵ ֵ֙
הוה׃
ְכנִּ ְמ ֶ֛רד גִּ ֥בֹור ֵׁ֖ציִּ ד ִּל ְפ ֵנ֥י יְ ָ ּֽ
ּתֹו ָב ֶֹּ֔בל
אשית מ ְמל ְכ ֵ֙
ו ְּת ִִּ֨הי ֵר ִּ ֵּ֤
וְ ֶּ ֵׁ֖א ֶּרְך וְ אכֹ֣ד וְ כ ְל ֵנָ֑ה ְב ֶּ ֵׁ֖א ֶּרץ ִּשנְ ָ ּֽער׃
ן־ה ָ ֥א ֶּרץ ה ִּ ֵׁ֖הוא יָ ָצֹ֣א א ָ֑שור
ִּמ ָ
ת־נֹ֣ינְ ֵ ֹ֔וה
יִֵּ֙ו ֶּ ֵ֙בן ֶּא ִּ
ת־כלח׃
ת־רח ֥בת ִּ ֵׁ֖עיר וְ ֶּא ָ ּֽ
וְ ֶּא ְ
ת־ר ֶּסן ֵ ֥בין ִּ ּֽנינְ ֵוֵׁ֖ה ֵובֹ֣ין ָ ָ֑כלח
ְ ּֽו ֶּא ֶּ ֹ֔
ִּ ֵׁ֖הוא ָה ִּ ֥עיר הגְ ד ָ ּֽלה׃
ת־לודים
ִּ ִ֧
ומ ְצ ַ֡ריִּ ם יָ ֞לד ֶּא
ִּ
ת־ל ָה ִּ ֵׁ֖בים וְ ֶּאת־נ ְפ ֻּת ִּ ּֽחים׃
ת־ענָ ִּ ֶ֛מים וְ ֶּא ְ
וְ ֶּא ֲּ

Genesis 10

Page 4

ְ ּֽו ֶּאת־פ ְת ֻר ִּ֞סים וְ ֶּאת־כ ְס ֻל ִִּ֗חים
ֲּא ִֶּ֨שר יָ ְצ ֥או ִּמ ָ ֶ֛שם ְפ ִּל ְש ִּ ֵּׁ֖תים
וְ ֶּאת־כ ְפּת ִּ ּֽרים׃ ס
ת־צ ֥ידן ְבכ ֵׁ֖רֹו
וכ ִ֗נען יָ לֶ֛ד ֶּא ִּ
ְ
ת־חת׃
וְ ֶּא ֵ ּֽ
בוסי וְ ֶּאת־ ָ ֹ֣ה ֱאמ ִּ ֹ֔רי וְ ֵ ֵׁ֖את הגִּ ְרגָ ִּ ּֽשי׃
וְ ֶּאת־היְ ִּ ֵ֙
ת־הע ְר ִּ ְֵׁ֖קי וְ ֶּאת־ה ִּס ִּ ּֽיני׃
ת־ה ִּחִּ ֥וי וְ ֶּא ּֽ
וְ ֶּא ּֽ
ת־ה ֲּח ָמ ִּ ָ֑תי
ת־הא ְרוָ ִּ ֥די וְ ֶּאת־ה ְצ ָמ ִּ ֵׁ֖רי וְ ֶּא ּֽ
וְ ֶּא ּֽ ָ
וְ א ֹ֣חר נָ ֹ֔פצו ִּמ ְש ְפ ֵׁ֖חֹות ּֽה ְכנ ֲּע ִּ ּֽני׃
ידן
ּֽויְ ִּ֞הי גְ ֵּ֤בול ּֽה ְכנ ֲּענִּ ֵ֙י ִּמ ִּצ ֹ֔
ב ֲּא ָ ֥כה גְ ָ ֵׁ֖ר ָרה עד־ע ָזָ֑ה
ד־לשע׃
וצביִּ ֵׁ֖ם ע ָ ּֽ
ב ֲּא ָ֞כה ְס ִ֧ד ָמה ו ֲּעמ ָ ֶ֛רה וְ א ְד ָ ֥מה ְ
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י־חם
ֵ ֹ֣א ֶּלה ְבנֵ ָֹ֔
ְל ִּמ ְש ְפח ָ ֵׁ֖תם
ִּל ְל ּֽשנ ָ ָ֑תם
ְבא ְרצ ָ ֵׁ֖תם ְבגֹויֵ ֶּ ּֽהם׃ ס
־הוא
ול ֵ ֥שם יֻ לֵׁ֖ד גם ָ֑
ְ
י־ע ֶּבר
ל־בנֵ ֹ֔ ֵ
בי ָכ ְ
ֲּא ִּ ֵ֙
ֲּא ִּ ֵׁ֖חי ֶּי ֶּ֥פת הגָ ּֽדֹול׃
ְב ֵנ֥י ֵ ֵׁ֖שם
ֵע ָילֹ֣ם וְ א ָ֑שור וְ א ְרפ ְכ ֵׁ֖שד וְ ל֥ וד ּֽו ֲּא ָ ּֽרם׃
וב ֵנֵׁ֖י ֲּא ָ ָ֑רם
ְ
֥עוץ וְ ֵׁ֖חול וְ ֶּג ֶּ֥תר וָ ּֽמש׃
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ת־שלח
וְ א ְרפ ְכ ֵׁ֖שד יָ לֹ֣ד ֶּא ָ ָ֑
ת־ע ֶּבר׃
וְ ֶּ ֵׁ֖שלח יָ ֥לד ֶּא ֵ ּֽ
ול ֵ ֥ע ֶּבר יֻ לֵׁ֖ד ְש ֵנֹ֣י ָב ִּנָ֑ים
ְ
שם ּֽ ָה ֶּא ָ֞חד ִ֗ ֶּפ ֶּלג
ֵ ֹ֣
ִּ ֵּ֤כי ְביָ ָמ ֵ֙יו נִּ ְפ ְל ָגֹ֣ה ָה ָֹ֔א ֶּרץ
וְ ֵ ֥שם ָא ִּ ֵׁ֖חיו יָ ְק ָ ּֽטן׃
מֹודד
וְ יָ ְק ָ ֹ֣טן יָ ֹ֔לד ֶּאת־א ְל ָ ֵׁ֖
ת־יָּֽ֣רח׃
ת־חצ ְר ָ ֵׁ֖מוֶּ ת וְ ֶּא ָ
ת־ש ֶּלף וְ ֶּא ֲּ
וְ ֶּא ָ ָ֑
ת־ד ְק ָ ּֽלה׃
ת־אוזֵׁ֖ל וְ ֶּא ִּ
ָ
דֹורם וְ ֶּא
ת־ה ָ ֥
וְ ֶּא ֲּ
ת־ש ָ ּֽבא׃
ימ ֵ ֵׁ֖אל וְ ֶּא ְ
ת־א ִּ ּֽב ָ
ת־עֹובל וְ ֶּא ֲּ
ָ֥
וְ ֶּא
ת־יֹובב
ָ ָ֑
ת־חוִּ ָילֵׁ֖ה וְ ֶּא
ת־אֹופר וְ ֶּא ֲּ
ִּ ֥
וְ ֶּא
ל־א ֶּלה ְב ֵנ֥י יָ ְק ָ ּֽטן׃
ָכ ֵ ֵׁ֖
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מֹוש ָ ֵׁ֖בם ִּמ ֵמ ָ ָ֑שא
ּֽויְ ִּ ֥הי ָ
ב ֲּא ָ ֥כה ְס ָ ֵׁ֖פ ָרה ֥הר ה ֶּ ּֽק ֶּדם׃
י־שם
ֵ ֹ֣א ֶּלה ְבנֵ ֵֹ֔
ְל ִּמ ְש ְפח ָ ֵׁ֖תם
ִּל ְלשנ ָ ָ֑תם
ְבא ְרצ ָ ֵׁ֖תם ְלגֹויֵ ֶּ ּֽהם׃
י־נח
ֵ ֹ֣א ֶּלה ִּמ ְש ְפ ִ֧חת ְבנֵ ֶ֛
תֹולד ָ ֵׁ֖תם
ְל ְ
ְבגֹויֵ ֶּ ָ֑הם
ומ ֵֵ֜א ֶּלה נִּ ְפ ְר ִ֧דו הגֹויִּ ֶ֛ם ָב ָ ֵׁ֖א ֶּרץ א ֥חר המ ּֽבול׃ פ
ֵ

