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 לבראשיתדרכי
 בראשית מספר פרקיםמבחר

 חז"ל ואגדות באוריםבתוספת

 והתרבות החינוךמשרד

אוניברסיטת המרכומחוו הרתי הנחנוךמינהל הפדגוגיהתנהל
 מ-ר תושבע.פפרויקט שח,-אגףהאק'לתכניות~מודם נר-א,"

 מ-ר מקראצוות

 מעלותהוצאת
 תשנ"גירושלים
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 הבאים: החברים את  שכלי צוות ירי על  הוכנה לבראשיתי 'דרכיהמקראה

 חלמיש יערה הצוות:מרכזת
 1 טמיר מרים ליפשיץ, רחל חסון, מלכההמחברים:
 טמיר מרים לשונית:עריכה 11
 איזנברג ,הורה דיר"עוץ.
 חלמיש משה פרופ' הערותיו: והשרקרא
 ן אלבוכר יעלניקוד,
 ן צרפתי נוריתציורים:
 אשכנזי שרונהעיצוב:

ן

ן
 שמורות הזכויות כל)ם(
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הקדמה

 המקראית. הלשון ובהבנת בקריאה המתקשים לתלמידים נכתבה לבראשית" "דרכיהמקראה
 מתוך תורה, ללימוד הדרך את לתלמידים ולסלול התלמיד, אל המקרא את לקרב נועדההמקראה
 והנאה.הבנה

 המקראהמבנה
 וכותרתה התוכן יחידתא(

 ימינו בלשון התוכן יחידת תמשתב(

 המקראי הטקסט ושכתוב עימוד"
 המקראי הטקסטד(
 המקראי לטקסט p~'Dה(
 ואיורים אגדה מדרשיו(

tsnsפתוח(: הספר כאשר הנראים עמודים )שני הספר דף תבנית 

ששטש
 ןי,',, ,',, שך. דייזי ,,, יה, n~'seT ק1ר טת קיה קיבסהשך'
 פ11,., סטליךי,,,4 טת פוצצת ס7ר Jru-1מל ן י,,ן,1 י4,',(,1,,,,,,,לי,,,,,(,,לצייה ייויס מרקה.קוי

 ,ש9ע"ין.,,),4),,י4'ןטר4 17. ?" שטיי ?~?1 קגס'ס קס)ין/ י ,ן,,,ל , יען,,י24י,?י,.,,"יךי?ן,(,,..זן.,,, מסלטן 7מך7ר ה סלטך אח ;,יה קןר1
,,,,ל, ס,י טת 19א ה סנין

 ו',4.-
 ס7ר' nr?r ' עמירבייכוו י,י4.,,, וטד

 ס9ונ11 או,,ן וידד ?י.קעי1 'אןך,,,,)ע.-לףי.0י,6 7סך7ר סים סעף1!7
-l~vv: 7"י a!g שטלטלים עםודורה 

 סט97; טווושישאיס,ן ,,.1?י,,,~ף,ב סס)יו ימיה

ק,י
 סי?-
 חףא, ר'יטר ס"'4, . יאת! טוה"' ,,'ן 1יף:.??.ן,,,,,,'י,,י-קק,7את ן, יי

 סן יטף חיי יס7 ,1 ,ל,1,',,,,, ,,',,,',,,11ץץון(,,, ה1י19ן. "? 11ין 7את יקוםסצינה
 סלילים mnv שכהו שסיכה צליי"ף יט 1ט1 - ת""יי .,,,,,,ן1י:מץ,"אוידיי7,,קמאב1"1'י סור"סדה
 , ,וו41', ושין יף9י,יח411ל . בורסת יעי שוי. סוערת.0שו'.

 ,,,י
 ניסה,יאו(הלית, [ 1 ".,,

 יסיט: שלרז ,את1על,ן,ן,י,,הץש. !תשווי. ילק ס,7!-ה יי.ש,ג'
 לשס)ן' נגיב :P~w.טיב ",ן , ', ל,) , ?וה. יה,לי"ז )))האי',, ה: סיטו 4( טמר'

 ין יטו יךrv~n,5 ,,,],,,[ ית;1חזיך,,., יקף ישי,, אש. דש7ו'ם1א' יאן )ןסך7ה'י18
 יאזסך7ה ,ייקדן,,,,[ , ,י;",,), יוג'." האידיי ,,,, 9אן' ך7ש ?-ו ;י 'apin, 1ץ5ר י,7)[,)א
 9 נ,7. ה%:י1::

ש 7ייי יעי"ז:ייי ן ייןשווןצ4-טייים.,,
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 כותרת, ניתנת לקטע הנבחר. לקטע השייכים והפסוקים הפרק ציון את כוללת התוכן יחידתא(
 המרכזי. הרעיון אתהמשקפת

 ומתקשה המקרא, 11WS את להבין המתקשה ילד - ימינו tlff~1 התוכן יחידת תמציתב(

 את להכין יכול הילד היה לו הנלמד. הקטע תמצית את להבין מספר במשפטים יוכלבקריאה,

 משום רק המקרא, את לשכתב העזנו המקרא. לשכתוב מקום היה לא וכלשונה, ככתבההתורה
 התורה. עם להיכרות דרך לו לסלול ושאפנו המגבלות, בעל הילד של הקשיים את לפנינושראינו

 השכתוב מימינו העמוד. במרכז נמצא המקראי הטקסט - המקראי הטקסט ושכתוב עימודג(

 המקרא. מן הקשות למלים מילון ומשמאלו הלקסיקאלי, הפישוט ובדרך ימינובלשון
 עם תלמידנו של הראשונה הפגישה הלם את מרככים ומובנת בהירה בלשון והשכתובהעימוד

r~ws,מחסום את לפרוץ מקווים אנו זו בדרך המקראי. הטקסט אל להיפתח בידם ומסייעים המקרא 

 התורה להבנת צעד צעד ולקרבו המקרא, לשון עס בפגישתו המתקשה הלומד, של הידועהייאוש

 התורה. אהבתמתוך

 אין רגילה, אוכלוסיה אל מכוונים שאיננו כיוון אך בתורה, חשוב הכל - המקרא* הטקסםד(
 אחת. לימודים כשנת באינטנסיביות אחר חומש ללמוד להספיקאפשרות

 את שאב המקראי הטקסט של משמוד אינטנסיבית. להוראה פרקים בחרנו דעת, שיקולמתוך

 הטקסט. בהבנת המסייעת הרמתי. שלמה פרופ' של הדידקטי השכתוב מעקרונותהשראתו

 מלמד, שהוא הפרקים מספר לגבי ז-עת שיקול מפשל תלמידיו, לרמת בהתאם שהמורה,מובן

 האם המקרא, את רק ללמד האם בכותרותיו רק להשתמש האם במקראה. השימוש אופןולגבי

 וכאיוריסן באגדות במילון, להשתמש וכיצד שמהם? את לשלב האם השכתוב? את רקללמד

 לתלמיד. להבנה קשות בעינינו שנראו למלים ביאורים מביא - המילוןה(

 לימוד את העשרנו אנו ואף הדורות, בכל המקראי הסיפור את ליווה המדרש - אגדה מדרשי1(
 ולחוש להעמיק להזדהות, ללומד ומאפשר ומפרט, ממחיש ומפרש, מרחיב המדרש בעזרתו.המקרא

 המקרא. מבוריאת
 באים במקראה המובאים המדרשים אין קפדניים. ודיון בירור לאחר נעשתה המררשיסבחירת

 ולפי בחירתו לפי המדרשים את יילמד המורה המורה. על החביבים אחרים מדרשיםלדחות
העדפותיו.
 % לשמור השתדלנו זאת ועם המדרשים, את שכתבנו חז"ל, מדרשי של המיוחד הסגנוןבגלל

 במקורו. המדרש של הלשוןרוח
 המדרש. כעזרת להקנות שבקשנו הערך או הרעיון תמצית כותרת: מדרש לכלנתנו

 נעימו לימור - כאחר ולמורים לתלמידים לאחל אלא לנוואין
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 התורהפסוקי אפרק

 לבריאה הראשון היוםא-ה:

 אלהים *רא מראשיתא. טלוהים ברא *ראסיותא.
 הקרך. ואת השטעםאת סטרץ. ואת השמיםאת
 anh1 1הו הזתה והארץב. ידר ובלי צורה בלי היתה הארץב.

 תפים צל-פניוירצף רבים. מים פני עלוהשך
 סיים. צי-יגי ייסלת טיסיםורוס - המים. על-פני נוטבת טליסיםןייס
 אלהים: ךיאסרג. טמר: אלוהיםג.

"?הי-איר"! איר"!"יהיה
וזהי-איר. האור.וסברא

 פי-טוב, את-יאיר שלהים ויראד. טוב. שהאיר רטה טלוהיםד.
 אלהיםויבדל הבדילטליסים
 לואקף. ילך סאיר*'1 סחיך. וכיד יאירכין
 ?איר: אלהים ויקראה. לאיר: קרא אלוהיםה.
יום,יום,

 קךא:ולו14ף אלוהים: קראךלהשך
לזעה.קלה.
 ו?הי-בקרוזהי-%ב בקר: והזה ערב,הזה
 איד.יים אחד.יום

 לבריאה השני היום ח:ו,

 אלהים: ך*אמרי. אמר: אלהיםו.
 סיים, יתוף רקיצ-ס3 המים, בתיך סמים רקיע,יהיה

 למים." מים *ין מבדילו'ס3 למים. מים כין יבדילוןס?מים
 לרקיצ: אלקים ויקראח. לרקיע: קרא אלוהיםח.

יט'םשמים.
 -.י

 ש"י.'ים טסי.ים יזס'-תקר:ו?ס'-%ב בקר: ןסוה ערב,ס"ה
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מילון

?ראשונה,וראשית:
כספסלה.

 ובלי צורה בלי ~arei:קהו
עדר.
 רבים. טיםוים:
. נמיות.9וס9ת:

 יקה.~הי:

 סודיל.וייקל:

 יסים.רקיע:
 ס*סים הבקיל:ויהי

 יפרידו.יבדילו,

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 התורהפסוקי אפרק

 לבריארו השליטי היום יג: יא, י,ט,

 השמים מתהת העם"~alp השמים מתחת המים"ייספו אלילים: ויאמרט. אמר: אלוהיםט:
 אסדאל-יקום אקד יקוםטל

 היושה".ויראה היייה". אתויראו
רזויי-9ן. קוה.סד
 ל'4יה: אלהים ר*קראי. לי4שה: קרא טלוסיםי.

 קרא: השים,מילה קרא: שיאספוןלטים
,פיהיסים.  כי-ט4ב. אל",ם~~רא טוב. כי רטהטליסים
 חיא הארך"תדשא דשא סטדסה"סיט-ס אלאים: ולאמריא ימר: טליהיםיא.
 פרע טןריישלב מז-רעים שצומחעשב
 9ר,עשק ילי. סטין טן ירי נוסן עד?ל יריעד פירית, נוססים ירי,צצי

4ל-סטןך' הארץ". על יתקימו אלהסל ?רעו-ביאשר סירי. ,תוךןס?רע למיני
וזהי-9ן. הוה.וסך
 ו?הי-לקר ערב ר"ה,,ג בקר: וס?ה ערב, היהיג.
 שליש,,84 שלישי.יונ(

 לבריאה הרביעי היים יט: טז,יד,

 אלאים: ויאמר'ד. אמר: אלוהיםיד.
 חטטים פרקים יאית"זלי כשמים, מאירית"יהיו
 הוזלה זביך ס'4ם *3ן?סיריל הלילה. וכין העם כין לסבדילסדי

לציו: הז-מסיכ(: את יסמנוסיאירית
 ולמקדים?אתת השסה עילתאסיים,
 ושדים.פייטים והשכיםסיטים
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מילון

 ליספו.יקוו:

 טוה. סד סך:ו?סי

 המים המים:בנקוה
? ."-טנאספו. V  ....,ן;.ג,=;יוי. ,. :7

 תצמיח סירן:ידשא
 עיב וו": שיריעעיטספדנה.
 מיןעים.יעומס
 עץ סל למינו: פריע%4ה
 טלי. המין סן פריניתן
 בתיץ והירע בי: זרעיאשר
הפרי.
 סוה. וכץ סך:ויהי

 ישום.רקיע:

 לסמלים.לחייתית:
 ולעננית לטוים?מוקדים:
 יי-השנה.
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 אפרק

 בשטים יהיו סיאורותטו:
 סץרד". על לסחירלדי
 סיה.וסך
 המאירית שגי את עלה טליהיםטז:

סידילים:
 כיום למטיל כדי הגדיל, המאיראת
 גלילה, למטל כדי הקטן המאורואת
 הכיכבים.ואת
 לקר: והיה ערב סיהיט:
 רביעי.יים

 התורהפסוקי

 ליאירה לציוטו.
 ברקיי

 סלמים,
 צי-סיעד"?סור
ויפי-*ו.

 סבאית את-שגי אלסים ומלשטז.
הגללים:

 ס*ום שחלת אאטת-ופיאור
 סקילה ?ייי?ת סוטוואת-המאיר

 הניצבים.לאת
 ויהי-ביר וידי-S~xיט.
 רביעי.עם

 לבריאה החמישי היים כג: כב,כ,

 אמר: אלוהיםכ.
 חיים, בבעלי יתמלאו"סמים
 באויר יתעיפפוועיפות
 סיומים." גייר סץרד3ין
 ואמר: איתם, ברך אלוהיםכב.

"תתרבו
 בים המים אתיסמיאו
 בארץ." רבים עופותויהיו
 לקר: והיה ערב היהכג.
 תמיטי.יום

 יי י- אלהים:ויאמר3.
 חיה נפש שדך החים"ישרצו
 צי-סידך זעי*ףועיף
 סלמים." ףקיצצי-*גי
 לאמר: אלהים, אתם ויברךכב.
 ורבו"פרו

 . -- . - - יי בפנים את-המיםומלאו

 בירץ." ירטוהעוף
 ויהי-%ב3ג.

~P?j'-חמישי.יום ויהי 

 לבריאה הששי היים לא: כח, -כו

 אמר: אלוהיםכו.
 ומחטיה רצון יעל לנו: יוטה ידם"נעשה
 ישלטו האדםבני

 וכיסמות בעופית סבים,עלגים
 הארץובכל
 הסים כעליובכל

 במים. שטים או האדמה עלסז.וחלים

 :י י- אלהים:ויאמרכו.
 פדמותנו בצלמנו אדם"גדשה
 הגם בדגתוירדו
 וימהמה והצמיםובעיף

ובכל-הארץ
wmn-צי-סטך.רשש י יי ייובכל 
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מילון

 הירח הקמשהמאורת:
והכוכבים.
 שמים.רקיצ:

 vjosj. סיריל:סיאיר
 ירח. הקטן:סיער

 למטיל ה*4מ:לממשלת
ביום.

 לנישול סלעה:?טיילת
 יי-:. היה.ויהי: י : --בלילה.

 המים סטים:ישרצו
 סץים. בעלייסמרו
 קטיים סיים נקלי?ןד:
י4 ;)",) במים,ויסיים
 לנו:דימה יי .. .::-י.. אדם פדמותנו:בצללנו
 ומחייה. רצוןבעל
 ימלטו. האדם בכיוירזו:
 ססיים. כעליריש:
 זוחלים סיןף: צלסריחה
 האדמה,על
 --. .י במים. שטיםאו
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 התורהפסוקי א-בפרק

 פצלמי, אפ-האדם אלהים ויבראכז. לו, דימה האדם את ברא אלהיםכז.
 אתי' *רא טליים*ץ?ם ומחשיה. רציןנעל
 אתם. *רא ולקיהזיר אוסם. קרא יקלהזקר
 אלהים, אטם ון4רףכח. אותם ברך אלהיםכח.
 שלסים: יקםויאיר לסם:וימר
 ירבו"9רותתרבו,
 "ת-ס"רדוייאו סירי טתמטלאי
ליויי' איתה,ותכבסו
 הים ידנתורדו טב?ם ללניםותישלי
 להצפיםויעוף השמיםובעוף
וייל-סלה חזהובכל
 על-ס"דד.ירקף4ת ס"רץ. עליסוה
 ישה את-9ל-איר אלאים ויראלא. עשה אשר 9ל את ראה אלוהיםלא.
 בואי.וללקה-גורב מאיד. טובוהיה
 ויףי-בירויולי-ירב 3קר: וסוה ערבסוה
 ואשי.יום טשי.יום

 השבת יוכ(~ו-ג,

 צבים. ויל וסירך השמים וןכלוא. לגמרה. וס"רץ השמים בריאתא.

 ייא אשרילאכפ4 טעשה העבידה"ת השביעי בסם אלחים ויכלב. השביעי ביים גמר אלהיםב.
 והצביעי 5*יםועורית השביעי ביים סחוהוא
 צווה. "שר ילאכפ4"9ל שעבד. העבודהמלל
 שבת בו פי איתוויקדש קדוש יום סש*ת "תועיה השביעי יום את אלהים וןברףג. השית את ברך אלהיםג.
 ייאיפו"יל סח טלסים *שיתסי

 לנשות. טיסים קראטשר העבודהמ9ל
 העילם. קריסתשל
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מילון

 בנים. תולידו ורבו:פרו
 4טכ( תישי תשלכיי'ירדי:
 - י- ריצימנ שאתםמה

1

 )חייי.יי?יי:
 י,

 לעביר. הפסיקיישית:

 קדוש, אותי עשהויקדש:
מיוחד.
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 התורהפסוקי ופרק

 רעים האדם בכי ה-ח: ופרק
 " רעים. הם והח*תן',כי האנשים ?ל את להשמיד מחליטה'
 .' ' = י ה'. לעיני סך סלא יסרק

 רעים. מעשים עושים 4לרד סידם?4ני
 ראה,ה'

 רעית. האדם בני יל סטסיבית?ןם
 "לה, ?ל 4?ללר.

 ה',הצטער
 י , י י ייי האדם. אתשברא

 "מר: ה'ז.
 וכוסיות, וינשים 3ל את""יריד

 איתם." שבראתי על התחרטתי3י

 ה'. בעיני חן מצא וכח .ח

 יתכהן; וירא1
 לארד, סידם רצת רבהוי

 לבו טסשלתופל-ישר
 ,, ?י-סרנם: יע.,י2

 זלה וריסםי.
 אל-לבי:וליציב פירה , *?-ילה,,ית-סידם,'
 יחוה! ויאמרל

 שיי-ושאסי ית-סידםקריסה
 לצד-בהמה, טאדם סשדיהי יקיטצל

ye1?-משייפז, לציןעיףצד 
 יייסם." יי נסבלי*4
 להוה: פעים סן ייא וא,,ח:,

 ~fd: תו?דלת אלה,ש
 ברכסיו. הזה יקים צזיק אשא

 ',' התהלי-נס:את-סאלהים],
 י*יפ: קוליה fU ויולדי.

 ושעניית,5ת-ש6,'"ית-לס

) לח תולדות אלהט-י:

 ויפת חם שם, ןנים: של.יה נולדו אצדיקליס

 לח: של החיים ספור נח, תילדית אלה .ט
 סירוכות. שלי?יד לדורוסיו' קטים טייק "יש ס"היס
 4ליכז: שלשה נולדו לצם .י

 ושת. סכ2שכ2,

 ' רעים האדם בכי מעשייא-יג:

 סיניים, ובעלי שאנשים האןץ, את לסיטיד שספליט ליס, מעטרה'
 ומשחתים. רעים היוכי

 משיתים. סיו בקרץ הידם בנייא.
 4סטסי סלרי טת טלאו סידם4ני

 רשע.4טעשי
 משחתת. יסלרץ ראה, ה'יב.

 מאד רעים מעשים עשה החי כלפי

 הארץ ותשחתיא.
 סשלסיש;ל49י

 ח4ס: הארץותמלא
 מלליה, וה*ה' אע-השרץ אלאיש ו*רא'4צנ

 צל-סירס: את-זיפי פל~בשרפי-השחית
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 חכמיםאגדותמילרן

 - בדורותיו תמים צזייק אישלח
 ריעים. יל בדורצזייק
 חכמינו:שאלו
 תמים" צזייק איש "לח סיפוקסלא

 בהחלט, כנספיק סססרט.ויסנן:
 לח. על לנו ליסרידי
 התורה היסיעה כן, אםמדוע,
 בדיויתיו? המלהאת

 ריעים. כשפלם צדיק, להיות קיהוסישו4ה:
 כלם. כמי להיית ריעה אחדסל

 לנו, ילעגו של.א רוצים,טנופנו
 לנו, !ציקויל-א סססריןי.יסיחו:

 צ'כיים. לנווייפויי
 הריעים. החסרים על ותר לסט4ל
 לי, ילעגו הלעג על התגירהוא

 סתירה: סץ4ה לכן צדיק.ולשאר
 בדורותיו. תמים צדיק "ישלס

 המבול, דורכנוו לח.יל רשעים, יל בדיראפלו החיים יפור נס:תו?דית
 צדיק. לשארהוא הזה: תמים צייק אישלס
 צדיקים, של בדיר חיאלו הזה לא טיב. קדם סנהיס
 צדיק. שהיה ווזיאיוזיאי רע. דבר שוםבו

 ים.גזמו יעיי סתויים*דורותיו:
 לצדיקכבוד
 י. י י - י- בוים: שלשה לחויולד

 יפת. ואת חם את שם,טת
 הגדיל, היה יפת והלא- האדם בני הארץ:וסקסת
 ולסלה? שם טת סתירה סזיירהמדוע יאד. ישחסים רעים'סיג
 היה, צזייק שםוהתשובה: וגזל. שיד מעשיסיס:
 לצדיק. פביד לתת הקב"הוריה רעים מעשים עשהסיסיה:
מאד.
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 ופרק

 יגח: טמר ה'יג.
 החי, כל את לסיסיד"שסליתי

 הארץ, ואת האדם בני כלאת
 סרעים." מעשיותם4ןיל

 התורהפסוקי

 לפו: שלסים האמריג.
 ל*4י, *א ?ל-4יר"קך

 מפניהם, חמס הארךפי-מלאה
 יפ-סירך: ייסיסםוסן4י

 תבה לבנות ללח אומר ה'יד-טז:
 גיר. מעצי ת4ה לבנית ללח, אימרה'

 הצדדים. משני משפע וגג קטלים חדרים יהיוכתיה
 סתת. הסקה ובצד צהר,לסלה

 גיר. טעצי ת9ה לץ '~שה ללח: אימר ה'יד.
 קטליכ(, סדרים שעשהכסיה
 ומלחוץ. מבפנים בזקת איתהותמרח

 לתלה: שתעשה המדית ואלהטו.

34רי
 אמה; מאות ילש סס4ה:

 אמה; חמשים התקה:לחב
 "סה. ילודים הסקה:גכה
 לתווה. תעשה צהרטז.
 אמה. יל בגדל יהוה התקה ילוסנג
 סידדים. משני מיסע יהוהסנג
 פתח. תשים התלהי9צד
 חדרים: של קומות ש יל סאשה הסקהאת

 ושלישים." שן4יםעסתיים,

 המבול על מודיע ה'יז-כז.
 למות. בארץ איר וכל מבול, לביאה'
 אתי. הברית על לשמר ללח, מבטיחה'

 1צי-גפר. 48פ לף סשהיד.
 אפ-הפ14ן. פרשהקוים
 %4*ר: ונלחך מפית אפהל9סרס
 אוץ: 18יה איר וזהסו.
 הפיה, אוף 8יה יאופשיש
 רססתי 8יהספקים
 קויפה. אמהושלשים

 לפקה, מציה צהרטז.
 אפהואל
 מלטעיה.ייללה
 ישים: פצעה הפיהוקמח

 שניםהתפים,
 ewe:"להייים

 משסחתו, ואת לח את בחיים להשאיר מבטיחה'
 התךה. אל נביא איר כלואת

 לנח: אומר ה'יז.

 המבול, את ליביא סללי"וחני
 הארץ עלמים
 סיים, ריס בו קיר 4שר סללימית
. השמים.מתחת

 . - י - - -

 וימות. יגוע בארץ אשרסל
 אתץ. בריתי את אקים ואנייח.

 אפ-הפפול טביא סן4י "וץ4ייז.
 על-סיוטמום
 ס4ים, רוס אשר-פי יל-פשר,לעסת
nDen.השמים 

 י?וע: ששד-סיודיי
 אטף. אפ-וצריפי והקלפייח.
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 חכמיםאגדותמילרן

 וראו, צאו שמינו:יקרי לפני: *א ושי ייש שי "צי רננתך לץ2לר7 מסי ול צלהיל
 ה'. רחמי ?דוליםסטה כל 4ת לתעמידססליתי
 כבדים, טטאים שמבול דור שחטא פי עלטףספי.
gV~התבה. בבכיך לח עסק שנה ועשריםמ4ה ייללם.ייגיסם: תשובה. ששות זמן ה' לס3(גסך וגזל שוד מדשי 

 ארזים. צצי ונטע צמדלראשית אותם. ממיתטבחיתם:
 לו: אויריםומיי ה15רץ עם לארץ:טת

 לף"? למה לזלו",יךזי3( בגללנ((.)יליג(סה
 לסבז:4מר בסם שיש עצים *ר:צצי
ז9ת.

 לעולם, מבול להביא מבקש"שקב"ה - '.
 תבה". לעשות ליוקמר קטנים. סדריםקנים:
 לי. ולועגים ציסקיםוסיי תמרח.ולקרט:
 סטךזים 4ת משקה כסטוה בן.פת.למפר:
 לדליי(.וסם עד הוד של סלקטוה:

 קץ4בז,ליסיף ארך. מדתאמרפק.
 אותם. יניררשה שלה. הלנהקישת:
 להם: אימרוהיא איה גג מלמעלה:י*?*ה n~?ip"? טסהמה אמה. של במדה טיש:ויל לי: אומרים היו טעםטלל אור. בשביל בדג, טליןבסר:
 מבול, מביאולקב"ה אמה. של ברחביאה
 ביתי". בני ואת אותיאציל לשפוע.יייע' ?4ה' לינות לייקמר גג יס?ה ס4דדים'סיגי
 הקב"ה: סינת סןסה יאתיי תחתינה. קיטהיסץ*יפ:
 *עם 4סל 03 4תיישקלו שנעה. קטהא*9
 שטבול,על שלישית. קומהושלשים:
 .' קשויה.וששי וכתבה. 4ת מסשהלעיס:

 לסם נתנו שנה ועשריםמיה
 הארץ. על מיםמפול: המבול. את הקב"ה עליהםסייא חזרו. ולת ?תשובה,לסל

 להמית.לשמת:
 חץים. בעל 9ל שיר:9ל
 ?מות.יצוע:

 אשף: פריצי אתובקימותי
 לף. ס4שססי 4תטקים
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 ופרק

 סמיה, אלבוא
 אתץ. 94יץ' וקשי ואשתץ, וקייץאתה
 ישר, מיל החי, ומסליט.
 אתץ, להחיות התקה, אל יביא מללינים
 יהיו. ויקבהיסר
 למעה הבססה ומן למינהו, מהעיףכ.

 למינהו, סטדסה רטשימעל
 להחעת אליץ ןבואו אלה מסלינים
איסם.

 יטסיר מטיל מסל ?ץ קח ודיהכא.
לטללי
 טליץ'וסטסף
 לאלל." ולסם לץויהןה
 עשה ולרזכב.
 ה'. איתי שצנה מה סלטת

 התורה יפסוקי

 , י?יףיה יי*," ,, .,,,,,,יי,

 יבניי 8*"ך
 אפף: ומצי-94יף יאשפף,

,' " "א,יויף" יששן' ייף',שיי  אטף, לההייפ אלנהפבהל מלל"פביא יייש".,,
),י'  

 ,0',1,',' ?3י, .
 ייין,למוזיי.

 למינה, הבהבנה ?קיי4י?ו',ושן ,4ירל 6ן , ,, ,,,, ','
 %%,,%י,,1,, ,?ישהו, סויוקעי ובם gbn),ול)

aNS?bil" ' להה'ית: אייף 
,,,,,,,,,,,,,," ,,,,,,,,,,,, ,,( 

,,,,,,,,,,,,,,, , , , 

 ליללה:" ולטם ?ף ויק סי-ףוישוט 'ייל' ט*ר טט*י 'סקלכאין8יהיקה-לף ,,,,,,,,,,
 , -,), ,יזל, , י,י ,%,,,,,

",'
) "י" ?והילטשי ~ed 3צוי?ש%, ,.,

 י"א: 3ן אל.מ65ןא1%
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מילון

 הבטסה.פרית:
 %1(..,.-, 'י,ן בוא.ויאס:

".4.9  וזעופות.יל
 הבהמה.יל מין מלל למינה: rNnaoמך

 אותם להפאירלהחיות: . - -י במים.שוחה אי האדמה, על זיסלרב14:
 -.-בחיים.

 יסכל ירשי יייל:טשי
איתי.
 לסזין. לאלל,ליכלה:
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 התורהפסוקי זפרק

 יבול לקראתא-טז:
 סל'א-טהירית, הפיית יל מין מלל זוג ומשטחתי, לח אל יאו סטבול,לקראת
 סיהורית. ךסס*ות סעיפית יל מיך טלל זוגותושלעה

 ש9ה. מאית שש 9ן ס3ה כקלח התחיל,סטבול

 ללס: "מר ה'א.
 סתיה, "ל ניסף 9ני ך9ל "סה"לא
 לסני, אוסף ך"יתיסי

 סלה. *יור צדיקששסה
 לף תקח סינוורה היסטה ומכלב.

 ואשתי. "יש שבעה,שבעה
 סל.א-יהורה הבהמהומן
 ך"שתי. "יש ינים,תקח
 סימים מעיף 4םג.

 ו9ק9ה; ז9ר שבעה, שסעהתקח

 ךיסרבו. לסיים י'יטרי9די
 למים, שבעה עודד.

 ס"ךץ על טישירטגי
 לזלה; ואך4עים יום"רקעים
 לעולם." ספי 9ל יתך"יטיד

 ה'. איתו צלה איר 9ל טת עיה לחה.

 י9ה, מאית שש 4ן ס3ה לסי.
 ס"רץ. על סטבול יל סטיםל??רדו

 אתי, 99יו ונשי ואשתי, ו99יו ולחז.
 סטבול. מיעילל סס4הי "ל4או
 סיהוךה סיסטה טןח.
 יהודה א?9ה "יד סיסיהומן
 סטך9ה. על רוטש איר ך9ל סעוףומן
 הליה, אל לח, אל 4או שנים שניםט.
 ו9ק4ה'ז"ר
 לח. ית ה' שצוהכמו
 נמים, שבעה ?"סרי.
 סיךץ. על סטבול מיסיו
 י9ה, שש-סאגת 9ן ס3ה כיכחיא.

 לנ8: יהוה ויאמרא.
 אל-ה48י, וכל-*יחףעלא-"יה
 סנה:*ייר ?יני צדיק ראימיפי-אפף

 טעה-לף סיהורה הלסלה מצלב.
 ינייתי. "יש גידיה,שטיה

 היא, לאדה לא טירומן-המהטה
 לאשפי: איששנים,

 שיטים מעיף גםג.
hNwi,יי-ספרד: צי-9גי זרעיס'ית י9ק*ה' זיי שיין 

 שביו, עוד לדמים פיד.
 צל-קלייד ט9יירטליי

 לדלה, וארבעים יוםארציים
 קשיתי, אשר את-9ל-סלקיםומחיתי
 סידיה:" יניטצל
 לילה: איר-צלהו פלל 6( ך"11ה.
 י9ה, שאית 4ן-עה4 ו6ןר.

 צל-סי)לד: טים ס3ה,וכלמבול
 אפ4, ונשי-בניו ואשתי, ובניו ט ך*%אז.

 היבול: סי מפנייל-סמיה,
 שקהויה מן-הקהלהח.

 טהרה אילנה ט?רומך-וגבהיה
 צי-סידיה: שיר-ר4הי ך%לומן-סעוף,

 יי-ססיה' יל-ט, *או שנים שניםט.
 ולקיה,זכר
 ית-מ(: טליים "ליזפאשי
 8?טים' ?שדצת ו?8יי.
 צל-ס%יד: סיו סיבילוסי
 ?שיי-א, ?9ה שש-שאלת בשנתיא.
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מילון

 כייף. יני *ייף:?9י
 לית. חיתבהמה:
 חיה הטהירה:הפהמה
 טילה וסיא לטלל,שיקר
 ירה. עילילקריו.
nensחזה טהירה: ל.א 
 סוס. למיל, לטלל.שאסור
 איתם, להציל זרע:לסאת
 י. י; י.י;י. בנים. להם שיולדוכדי

 4בקילכו

 ניכו. , טיפ מירידיאוייר:
 :"עחציך , ו"נטתקמתחיתי:
 שבעילם. החי כלה*קוכו:

 חן ח,יני. המןם הקלו לראית מאחי, היתה אתיי"יח
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 זפרק

 הזה,ביום

 המים טעזמת ללס9?חי
 לאדונה, טתסתסקסים
 נפתחו. בשמיםוהפתחים

 ס"ןץ, על הזה והגולםיב.
 לזלה. ואר4עים יוםאר4עים

 באו: הזה, כיום בדיוקיג.
... לח, בני ויפת, חם שם,לה,

 "ןכן' ריו 9שי ושלש לחןאשת
 י .. -י התבה.אל
 החיה וכל סםיד.
 מין,מסל
 מין, מ9ל הארץ על הרימני הרמשו9ל
 9סף. 9ל צפיר, סל מין, מ9ל סעיףוסל
 חיים. רוח 4הןיעזיה ניסיות, מלל שניםיניע( י - י י .. -י באו לח של התבה אלטו.
 4או, חקיה זכר והיאים,טז.

 .יי ה'. אותו שצוהכמי
 התקה, את ?גרוה'
 המבול. גומי ל"ו עללסנן

 יום משבצה-ציר השנילחדש
 הזה,פ*ום
 רקה ההום יל-מעזורתנבקעו
 נפתחו: השמיםוארקת
 על-ס?וך, הגיצם ו?הייפ.

 לזלה: ואר*עים ייםארבעים
 פני-נח ון9ת ושם-וסם טיא הזה, טום בעצםיג.

 -סמיה:יל "יפי %י-4?יו ושיית 0(ואית
 סיה,יד.

~tn_D-למינה ויל 
 למינה,ל9ל-ספסמה

 ?ייגהו צי-סירך סריהןוכל-סרקני
 9ל-??ף: פל-צפיר ?וייגהוו9ל-וזעוף

 אל-סחיה, אל-על, וזנאוטו.
 מיל-סנפיר, טניהינים

 . -- יי- סיים: רוסאשר-פו

 ונקבה זיר וס*(4י11,טז.
 טללים, אתו %היקיר *אחט9ל-*יד
 88ד4: זעוהויסת

 התורהפסוקי

לחדש,

 ה"ןץ על מבולי,-כד:
 הטיה את וישאו התרבו סטים הארץ. על יום אר4עים הוהלטבול
 מת. 4"ןץ יחי מי כל יום. נסמשים מאה הלל. את כסוסמים
 בחיים. לשארו התסה אל אתו והסאים נחרק

 הארץ. על יום ארבעים הזה המבוליז.
 הת4ה' את וישאו התרבוסטים
 הארץ. מעל התריממהןסת4ה
 הארץ, על ורבו גברו ןהמיםיח.

 סטים. יגי על סלעהוסיעה
 הארץ, על מאד מאד גברו והמיםיט.
 השמים, תחת איר ס4ביהים, לסריםועל
 במים.כסו
 יהתרוממו עד לך, כל גברו המיםכ.

 צל-הארך. יים ארפעים סטפול וזמייז.
 את-החיה, וישאו המיםוירפו
 הארך: מעלותרם
 צל-ס?ןך, מאד וירפו המים, ויגפרויח.

 סמים: צל-פני סליהוסלף
 על-הירך, מאד מאד גפרו והייםיט.
 סייסים, יל-ססריםוז?שי

 9ל-השמים.סיר-8סת
 מליעלה אמה צשיה חמשפ.
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 חכמיםאגדותמילון

 בתבהסקזיכז מעינות ההום:מעדנות
 שקיה. ז9י - והיאים טז: , זפרק מתחת הבאיםטים,

להדסה.
 לקב"ה: .ח נימטר וניהום: ורעלנית 9לנבקעו
 אסי, צלך"ןיי ?ל וסטים ני4ןה,סטדסה
 שבעילם? סיניות פל את לצוד יכולשאני החושה. שרמוכטעינות
 רבית, שנים הייתי צריץ ציד, הייתי אלווגם נפיחו: הסטיםוארתית
 לתבה". שבעולם החיות כל את להביאכדי נפתחו, בשמיםסייסים
 הקב"ה: ליאמר הארץ. על ?רדוגשם
 לף? אכלת"מה בדיוק הזה: ה13םבעצם
 אעיף, יאית הןמאליהן כן, לפני שכארבעם

 אלין". קאות סןמעצמן לחדש יוםבשבעה-עשר
 4אי. טטליסך קוה.ןסץסבי.
 הטמאות החיות מן שניכלשניכו מין. מ9ל לייגהו:?טי9ה,
 סיהירית. סך יזעהןש4עה ססיות.סייר:
 שהוא היים: רוח ב1אשר
חי.

 *ודו: ה'ויסגר
 עליו, לסגןיסר
 סטבול שטיסדי
 פנימה יפרצול'א

 ושסרבי. ?4רוי*יירי: התרומיה.ופרם:
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 זפרק

 הסרים. מעל א9הסטש-עשרה
 דמים. ין39ם סיגומסרים

 הארץ, על סרימש 4יר, וללכא.
 והחיה וסלסלהסעוף
 הירץ, על סשורץ סירץולל
 קלם. 4ועו סידםוסל
 באייו, חיים שלשמת מי כלכב.
 מתו. ?לם 3י4יהי יהיה מי9ל
 יעולם, את השמיד ה'כג.
 ונאדמה, פני על שהיה מה 9לאת
 רמש עד בהקה, עדמידם
 השמים. עיףועד

 בתקה. אתי שסיה ומי נח, רקתשאר
 אותה וכסו הארץ על גברו וסמיםכד.
 יים. וחמשיםמאה

 התורהפסוקי

 שיי",45ה
 הפרים.וינשו
 סידך, צי הרשמי 9ל-4יר 3Y1?1א.
 ובהיה ומבהדה*עוף

 צל-סעדך האלךוברל-השדך
 ייי: האדם:ולל
 פא*יו, חיים ייטת-רוח שטר לל3ב.
 טחו: *סרסה אשרטפל
 את-9ל-עיקום ו*מח3ג.
 סעדיה, צי-יגיפיר
 צד-דיש צד-בהמהמאדם
 מן-יארך. וימהו שסטים,וצד-עוף
 85*ה. "תו  וסיר 3ה "ףויסיר
 צל.-הארך, המים ויגברו3ד.

 יים: ומאתחמשים
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 הסעות 5ן סלהסיען
 *עולם? פייטיס5ייל היתהלף סיט: עלסייטש
: 9ף? 9ל שיב יעיי גוטייןןי סטדסה. פניעל

 בעולנש ביותר הגדול טסיותנך
 לס. *סכתסויה היים ושמת קיר9ל

 הטוב. השוטר ס?הךנח שחי. מי 9ל*8*יו:
 לסלקיך, יודע סוה03 4י4יה.*יך4ה:

 השכם, בבקר אוכלת ס?הטיזר כשמיד. טה:וי.
 בערב, איזו סיים, 4טסצעאיזי ולחיים היצורים כליקופ:
 סלילה. יצעצעושיזו~עילם.

 בז-ין אכל נתך בסמה ולכל חרהלסל
 בהמה, ולכל חרהולכל

 מעטים. אסלנן5ק סארן: צל סטיםויגפרו
 לימלים,סיר לתבה: הכניס הואלדורסה, המרץ. את כסוסטים

 לחמוריםיעורים
 יענה. לבמתוזכוכית

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



20
ץ ץ - ה י - ,  , יך-

- - - - - - - - - - -
 ,,,ן פסוקילהתוהה,,,', ,, ,, ג ג,, חפרק

 פמ,1 ?.,11 "41,1י על הרה - המבול סוףא-ה:
 לת4השן915ין[ן,שת,,,,,," אתי הלאים כל ואת לח את הצילה'

 שלויל
 ,,ג ,.ג ,4; , ההרימי,',,,, ראשי שיראו עד ופחתו, הלכיסטים

 ,"-'44''אנ,',ן4ןפה''",אליל%',אפנמשן"י"י לח את זכר ה'א.
 "ליפשלש'סיאל% רי%',,%ליהה?ה .-"-' הבהמה כל ואת החיה כלואת
 ק', *", *', = ,י',114,'ש%י,,%%י5%"י*1', כתלה. "תוט?ר
 'אלא,ש%'ררח'""על"סאמה י1"*'",11. שקטו. והמים הארץ, על רוח הצבירוה'
1י,''" נסגרו לאדמה מתחת המעןנותב.

 ',,,,1, ,י"י'",.,''"", ש, שך "1'ן,, ס*,.6,
 ,י,"";"י '%הים, מצימת ,1)''בניוייכיו'4 נסגרו בשמיםוספתחים
 *,;נ%השונןהשמ*יי1 השמים. מן גשם לרדתויסק

 ,",, , ,,ן, י, ,,'
 י,,,. ,41),נ*שי*'פ5ש9.,',,מהסץטי*:'4 לאט לאט שבו המיםג.

 'לי
 *.,ג*גישב%*%נם,י*" מקומם. טל סטןץטן

 ,,הלגש,הלו;י"י"י''",',י' מ%י,.,ן4 ,ש,,1,' יום, וחמשים מאהלאחר ,",י ,%, יקז ,(4,
 ,", " ,,, ,,, ,,, ין.יזסהנ,,הפ?ם, %4, סטים.יסתי

 ',,1' , ייץ9.ילץ: קקשפ,,,5מי.,1,,' ,,',4 השביעי, מהדש קחה התקהד.

 ,נמןע,,,השבגע?י,, הפבה ,%"ד1וופשפ,1י, לחדש, יוםבשבעה-עשר
 ,,) ';,, ,4,בשבצמך,מ%ר.,,',י(?לס,,יסךש,,,, ,, אררט. הריעל
 ,,,,' "1, ,,' .',, ,ן "4)צאש%,1,,,%ך1ןן,,, לאט לאט וסחתו הלכו והמיםה.
 ,, ס5יקעי?ה,סגייי,,ןלילי',,,, ,ג,,ס,,,, העשירי. ההדשעד

 ,ן,, ,,, ,, ,,,, "1,,,ש-,.","יןף*,ןי,,,,מןמץ?כן.,,ל לחדש, כיסד4צשירי,
 ", ,,,' ',' ?4,יי%' ,ע4'*1מי.1ן"*,(4ןף[ךג', סקרים. ראשינראו

 שבוייש ,ותש ה_א;1,,י
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 שקטו. המלם הפיפ:ויעלו
 היאים סמיםמעולת:
 האדמה.מתחת
 סטע?נות סייריויקירו:
 לטרסהרמסת
 נסגרו בשמיםוסייסים

 הם.גם
 מר ?ים כדל יעק'ויקיא:
סימום.
 לאט. לאט ושיב:הליף
 פסתו, המים מטיפ:ומסירו
חסרו.
 מקץ. בסוף,מקדה:

 חכמיםאגדות

 6( את ה' ואליא.

 לנח? ה' זכי מה סלמים:שטלי
 לנח, ?כר הואואמרו:
 איתך ופרכס החעת, לסלי?טג
 החדשים, שנים-עשרסל
 י .. - יי בתבה.שהיו
 הארץ, על רוח ה' הצבירואז

 יעק.ךסטבול
 טיביםירשים ססמים' לטדימצאך
 האדם יל זכרתו אתמצלים.,
 הקב"ה.לפני
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 התורהפסוקי חפרק

 התסה מן זציאה לקראתו-יד:
 הטים. ןבשו אם לדעת,' לח רצה יום, ארסעיםליסר
 ?ב. ול.א התךה, טעל ססעיסףסעורב
 בפיה, זית ?ל עלה עם סיונה יסה וכייר הטסה, את ילחים
 פחתו. ?סטים 3ס,סכיו

 יום' "רקעים יחסיי.
 יים, אר*עים מקץ ו?היו. יעיה. הססה חלון את לרזסתת
 ייה: ששר פתיה, את-הלנן 0הn@o~g העירב. את שלח נחז.

 את-סואב, וישלחז. ויב, יצאהעירב
 ושלב, זציאויצא הארץ. מעל המים שיבשועד
 ס"ןץ: מצל המיםעד-זבשת לראית, היסה את ילח לחח.
 לראית, ט"18, את-הייה וקילחח. האדמה. על מים ?חית ושאם
 סליקם: פני מצל 8_8יםסאיי סקלם מציה לא היסהט.

 כפייה יי.א-יי"הט. רסלה' כף ית עליולמכיס
 ליף-רגלהינוח התבה, אל לח, אל שבהוהיא
 יל-88יה, אליוובליב הירץ. פני את כסו סטיםכי
 פל-ס4ןץ. צל-פנייי-טים הייה את ולקח זדו את הוציאלס

 ויקלס ודוולשיח התסה. אל אליו, איתהןסביא
 אל-התצה: אליו אתהךן4א אחרים, ןמים שבעה עיד חכה לחי.

 אחרים, זמים שבעת עיד ךזסלי. התסה. מן היייה את ןילחוחזר
 מן-התבה: את-ה*1*ה שלחך*?ף נח אל היוסה באה *ערביא.
 ערב, לעת היינה אליו ךהלאיא. בפיה. ירי זית צלהוסגה,
 בפיס. טרף ציה-זיתוהגה הארץ. מעל וסחתו קלו יסטים ססין,לס
 ס"ןץ: מצל המים פי-קלו 4ה,ך*דע אחרים, ןמים שבעה עיד חסה לחיב.

 אהבים, זיים שבעת עיד ו*יהליב. הייגה, אתןשלח
 את-הילה,ךלילח עוד. אליו חזרהול.א
 עוד: שוב-אייו זיופהול.א יסה, ואחת מאות שש 4ן הןה כשלםיג.

 שיה, וודי-יאית באחת כזהייג. הארץ. מעל המיםןבשו
 יתושי ביסד*יאשוי סטיה, מכיה את ספירלס

 ספרד. מצי המיםסרבו האדמה. פני יבשו ןהכהורקה,
 השיה, מכסה את 0הוזיר

 האדמה: פני חרבו והגהך*רא, יום ושבעה ובעשריםיד.
 השני, ויחיעםיד. השכי,לחדש
 ס"תן. לחלש, יים ועשריםיונייה הארץ.ןבשה
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 חכמיםאגדותמילון

 והשלים. הזית צלהרילן3ה, סעוןב ושוב: ולאי"א
 ויב. יויאס3ה
 חכמים:שאלו עד סטים: יקיתצד

 יית עלה סיועה לקינהמנין התיבשו.יוזמים
 יחתו סתם סטים:סקלו

 ללח,לסביאי
 הארץ? את כסו סמיםשסןיסטים.

ואמרו:
 : י:

 הזעת ןןעוןש לעמד0.4, קקוםט0%:
 סימן, ס3הוזהזליג

 ססליסה, לעתיסויצה
 סלדם. בני על הקב"ה של כעפלונןמר

סלזמים, חי?היי:

 עם::%"'יץ ןמעזכם
מעד.

 הוסיסה ולע ?ללה:ול.א
 אליו.לשוב

 עבשו.סרבו:
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 התורהפסוקי חפרק

 סץ4ה מן היציאהטו-כב:
 לה'. תוןה קרסן וטקריב בה, ס4ייי,יכש סל עם המיה טן יוצאש
 סידיו. בגלל הידמה, את עיד לקיל שלס ומבטיח ברצון, הקרין ית מקילה'

 ויטר: לס, אל דנר ה'טו.
.r"wיף. 94יף ולשי וי9יף' וניסף"?ה הנקהי מן "צא" 
 4יר, מסל אתף, "שר הסיה ?לי"ז.
 ובהיהעוף
 ס"רץ, על סרוטשועטש
 יאסר: 4ל-נס שיסים וייסרטג - ~?rשיצאו
 יך-לגזיה, "צאטז. הארץ." על רבים וןסיו יולידו,סם
 ואשתי בסיו עם ייא לחיח.

 "טף: יסיף וןשי ויסיף, ואייף"יה
 ייי-ייר' "יר-"יף' ממיה יייז. 94יו.ישי
 וייסיהסעוף העוף, וכל הרמש פל טסיות, כליט.
 ס"רד' על סרוביובכל-סןיש משפחותיהם לפי סארץ על ריטש?ל

 אפף.מיוצא התבה. מןןצאו
 סיןך:" על ורבו וירו יארך,וירצו לה', o~fn 94ה לחכ.

 ואשפי, ורדיו 0( ויצאיח. וזיהורה פקססה ט4ללקח
 אתו: בניו"giW~ הטהיר, העיףומיל
 ויל-סעיף, פל-הרנני *ל-סמןה,ייג 4ין4ס. קר4כיתרפאלה

 לכעצפהתיהם, יל-ס"רך ריננולל
 מן-התבה:וצאו
 ליהיה. מזפה 0ת ו*4ןכ.
 השיירה הפהמה מללויקיז
 מ?הור' סעיףומלל
 פמזבח: על.תויצל
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 חכמיםאגדותמילון

 ברשות כניסהטו-טז:
 ברשותויציקה

 לאמר: לח טל ה'וידקר
 התבה". מן"צא
 יודן: ר'טמר
 ים, הייתיאלו
 לי. וייצא אייה שיכרזנייתי
 להתאלק, !כיל סייתילא
 לצאת. רשות לי יתן יהקב"העד
 היה, גדול שצזייק לח,א4ל
 ברשות, אלא לת4ה 4כנסתי שלא"כשם -יאמר:
 ברשות". טלא ממסה ייצא טלי טיןסף
 הקב"ה: לי אמרטז

 הליה". מן"צא זוחלים סיים עעליאמש:
 סטרץ.על

 ירבו. הרמשיםויירצו:

 ויהיו יולידו ורבי:סרי
רבים.

 קך%4ת לביא עילית:ויעל
 -י לה'.תידה
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 טפרק

 בגלו. ואת נח "ת מקרך ה'א-ב:
 הארץ טת וימלאו רבים ייהיו קסיו, וטת לח ית יקרךה'
 סיירי. כאלי 4שר לטלל יגס טמירה'

 קסיו, וטת נח טת כרץ ה'א.
 לסם:ןטטר
 הטןץ את ומלאו רבים, תסיו ורבו,"פרו
 סקטים ןעיף הארץ חיותב.

 מכםיפחדו
 ה3ם דגי וסל הרמשוכל
 9734ם."יסיג

.. . 

 ןית-*9יו, את-א שלאים וינקףא.
 להם:ןיאמר
 את-הארץ: ומלאו ורבו"פרו
 יהיה והפץ ומיראכםב.
 לאטים, ?ל-עיף וצל הארך ?י-ס*תצי
 סן12, ובלל-דגי האדמה 5נרנ44 אשרפלל

 נקנו:"ב3ד9ם

 התורהפסוקי

 העילם ולסל ללח ה' כלן הברית - בענן קשתח-יט:
 סאןץ. על מבול עיד יביא לא ?לעילם מבטיח,ה'

 לעסן. קשת הואןסטיטך

 - י -י ללח אמר ה'ח.
 אתי:ולריו

 אתכם הברית את אקים "אסיט.
 אחריקם. בניכםועם
 הבהמית העיפות, הסית, כל עם ןנםי.
 שאתים, הארץ חיתן9ל
 הס4ה' מן שיצאו אלה כלעם
 סטרץ. חית כלעם
 אתכם, שלי הברית את אקים א4ייא.
 סארץ, את ייהרס מבול עיד יהסהול.א
 הלל. אתוימית
 ניתן יאסי לברית סייטן זה טמר: ה'יב.
 החיים כעלי סל שין וכעילםכיסי
 אתכם.טשר
 יעסו, אסו ילי השית אתיג.

 לברית סימן תהוהוהיא
 הארץ. וכין?כיסי
 הארץ, על עיים כשאביאיד.

 אתי, ואל-*9יו אל-על שלהים וזאירח.
לאנק:

 אתים את-פריתי מקים הלני "ואליט.
 אתריים: זוקקםואת
 אתים, אשר ההיה ?ל-ן9ט לטתי.

 "טים ס5)יד וייל-סיח 44סלה*עוף,
 nvee, )יטיטלל
 הארץ: סיתלעל
 אפקם, את-בריתי "והקמתייא.
 המבול, ממי עוד 9ל-4שר יפרחול.א

 הארך:" לשחת מבול עידול.א-יהיה
 אית-הברית, "לאת טלסים: ויאמריב.

 י4י4יים 4קי נסןששר-טיי
 ללפת אפלם, טשר חנה פל-9פשובין

 *?9ן, לתפי ושפי אתיג.
 ברית לאיתוהלתה
 הארך: וייןפיני

עוצם:
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 סך4ה לכם יהיו ורבו:פרו
ילדים.

 צל יהיה והתלםומוראכם
 החיות כל הארך: ס2ת?ל
 מום.ייסדו
 זוחלים סלים נצלירמש:
 הירץ.על

 מקים.מקים:
 הבטחה.ברית:
 וה?כדים הבניםזרצ9ם:
 י;ישלכם.

 כלם. ~מותו לא יירת: אל
 להרס.לשחת:
 סימן.אית:

 לעל עילם:לדיר4ת
 לתמיד.ליורות,

 :; . :. ::י:, תהיה והיא לאית:והיתה

לפישר.
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 טפרק

 4ע9ן. הקשתמראה
 שלי הברית טת ואזכרסו.
 י4?י9ם, כיסיט?ר
 ססיים, תעלי 9לויין
 מבול, ע4ד יהיהול-א

 יעולם. אתוצ?שכניד
 4ע?ן סקית תהיה כאשרטז.

 אנסה,ןטרץה
 עילם ?ריתיזלר
 החי 9ל וכויך ה'כין
 פירץ."על
 לס: אל טמר ה'יז.
 לברית הסימן"זה

סירי.,, על טיר פסי, ?ל ובין כיסי?עיימי

 סיו: התקה, מן שיצאו נח, בנייח.
 ~3פת. וסםשם
 ידעך. ?ל טסיו הואוסם
 לח, בני הם אלה של.יהיט.
 סץרד. 9ל למרססהימסם

 התורהפסוקי

 צל-סולד, צ2י יע44י להגהיד.
 *י4ן: סקיפרנראסה

 י4י4י?ם *קיטיף את-בריסי וזמרתיסו.
 בכל-*יד, סלה יל-2ישו*יך

ול%-טוי"
 לטבול, סטים עיד

 יל-בשר:?שטת
 *?2ן, הקשת וסדיהטז.

וראיפיס,
 עילם יריתל?לר
 בכל-4יר, סץ2 9ל-92ש יעיו טליים*יי
 צל-סילד:"טשר
 אל-נח: קלסים ויאמריז.

 *יף הקמתי טשר אות-סברית"זאת
 צי-סירך:" טשר ?י-4יר'יעיו
 מן-התבה, השאים בני-~rd יצריויה.
 ויפת, והםשם
 כנצן: אבי הואוסם
 0ץ, בני אלה שלשהיט.

 יל-הארץ: ?פצהיטאלה
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 ליביא סופסר צון:צצתי
שסו.

 להשמיד. להלס,לשפת:

 ברית עולם:ברית
לתמיד.
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 התורהפסוקי יגפרק

 ,. ממצרים חוזרים וליט אברםא-ה:

 רב. ברכוש היגב אל ממצרים עלו 'סייחיסיסם וליטסיום

 ממצרים, עלה אברםא.
 אתו, ולוט לי, אשר וכל ואשתוהוא
 ה44ב. אל ונעך, 45ךד דריכןלייוך

 - : יי יי -י רב: רכוש היה ולאברםב.

 וזהב. ועף ובקרמאך
 אל, טית עד מיגב נסע אברםג.
 בתחלה, ?לו האהל ים שאה הסקיםעד
 סעי. וכין אל ייתכין
 ולראשונה. בטעם המאח את awיעיה הסקים אלד.

 ה'. בשם אברם קראושם
 אברם, עם שהלף ללוט, וגםה.
 ןאסלים. פקר צאךסזה

 מפרים, אעפ ואיא.
 י-ייה44בה: עמי ולוט אשר-לי, ויל ואשתוהוא
 מאד כבד ואברםב.

 וקג"ב: *9עף*מקנה,
 *אהזה, אסלא שם אשר-היהעד-סיקים *ית-אלי לעד י49ב לטיייו ן*לףג.
 חי: ויין *ית-אל*ין
 ולראשיה. יםטשי-ייה D~?*O, אל-מקוםד.

N~asיהלה: בשם אברם שם 
 את-אברם, 5הלף ללוט, וגםה.
 ואסלים: צאן-ויקר%ה

 לוט לרועי אברם רועי בין הריבו-יג:
 ליט לעין ביש הארץ את לחלק מציע ואברם ולאברם, ללוט הספיקה ל'אסיוד
 נפרדו. וליט ואברם סדים. העיר עד במים, המברכת הירדן, ככר את בחרלוט

 וללוט, לקברם כסליקה לא רסץ?די.
 רב, רכוש לסם סדהיי

 ביחד. לגור ?כלוול.א
 אברם של הריעים בין ריב הדהז.
 4(4רד. ויבי (4ז ןסיך?י סונעכיוסעפים לוט' יל קרועיםיסיך
 לליט: אברם אמרח.

 ריב יהוה של-א מסף, מיקש"א4י
 רועיף, ובין רועי ובין וכקףביני
 שנסני. טייחה קריכייי
 לסעיף, הארץ כל הנהט.

 - ממרי נאהירד
 ימין; לצד ארי אלף שמאל, לצד תלףאם
 שמאל." לצד אני אלף ?מין, לצד תלףואם

 יחזו: ?שית הארץ אתם ול-א-9יאו.
 רב, רפושם היהפי
 יחדיו. לשבת ?3לוןל-א
 ייקנה-אברכו ורני ייך ריב אסיז.
 ליט, ייקנה ומייסיך

 בארך: 44ב (4ז ןסיר?יןספש4י
 ליט: אל אברם ן*אמרח.

 מריבה תהי"אל-נא
 לעיף, וייך רעי ויין וסינף*י4י
 אנחנו: טסים טושיםיי
 לפניף, סיןץ 9ל הלאט.

 מעקי, 9אהירד
 ואימי9ה, השמאלאם
 ואשמאילה:" היימיןואם
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מילון

:nsADnארץ וירום לכוון 
לנעו.
 עשיר. מאד:49ד
 וןקר. צאןמק4ה:

 ילי. סאסליסלם:

 ועז'ים. כבשיםצאך:
 וסרות. סריםבקר:

 להם. ייש מה כלרכושם:

 ויזס- יזיר ויקיה מאד שיד7"ברמ עטים ךסיי?י:סינש4י
 14ורץ. שנשבושכניכ(
 בבקטה.?א:
 א?חנו: אחים טישיםי'
 אנחנו. משפחה אותה4ני

 לצד תלך אם השמאל:אם
שמאל.
 ןמין. לעד אלףךאייייה:

 לצד אלךך44לי"'לה:
שמאל.
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 יגפרק

 וראה הסתסל, ליטי.
 סיריך' ידר ירטסהיף במים. מלרית שכלה הירדן, ככר כלאת
 עמירה. ואת סדים את ה' יסיסידליוני
 מצו ארץ כמו ה', כגן לראתהסיןץ
 ולירדן. ככר כל את לי בחר לוטיא.
 מזרח, לצד נסעולוט
.. מלה. זה נפרדווהם

 כנען בארץ ?שב אברםיב.
 הכפר בירי ?שבוליט
 סדנם. עד אהליםןסקים

 לקת-אשוה. אפ-ילם זהרה שקתל49י
 צער: 1א?ה ידרים ישרדינו-שלהי

 לצרדן. 3ל-43ר אפ לוט ן*בהר-ל4יא.
 מצדם, ל4טוסיע
 אחיו: מעל אישויירדו
 פארץ-כנען ישב אברםיב.
 ס94ר פורי SWWולוט

 עד-9דם:ועטוי

 התורהפסוקי

 יקרא את-Pp1 וייא-ליטי.
 טרקה, כלה 3י הייצןאת-3ל-33ר

 מאד. לה' וחיאיט רעים סדום ואושייג:
 ברכות: בשתי אברם את ה' ברף ואברם, ליט שלפרדוייסר אברם את מערף ה'יד-יה:
 מן4ס ועסה לה', הידה אברם גדיל. עם ממנו שיצא והמנקה, ילו. תהיה הארץ ש9להראשינה,

 ייפרד לאחר אברם, אל ימר וה'יד.
מליט:
 וראה, עי?יף ית נא"הרם
 תסתסל שם, אתה א?ר סיקוםסו

 ולמערב. למזרח לסב,לצפנך,
 רואה, איה אשר הארץ, כל את כיטו.
 לעילם. ול!רעף אייה, טסן?ף
 האדמה. כעפר רב יהיה זרעףטז.
 ס~דסה' עקר את לסנר אפשר ?איכמ4
 זרעף. את לסער יוכלו לא9ד
 לאו ?ירץ התהלף קוםיז.

 אותה." אסן לףסי
 אהלים. הקים אברםיח.

 באליי וישב באאברם
בחברון.
 לה'. מזבח שם בנהואברם

 מאד: ליאוה והיאים רעים יעם ולקשייג.

 הפרד- אחרי אל-48ןצ1 ימר ויחוהיד.
 מעפי:לוט

 וראה, עקיף"יא-?א
 ים, אשר-אסהין-סיקים

 זויה: וקללה ה?*הלאה
 יאה, אשר-אפה את-9ל-הארץ 3יטו.
 עד-עולם: י?יראף ?יאה?ף
 סילד, לחסר את-?ך2ף חלמתיטז.
 את-א4 למגלת איט אם-יועלאשר
ספרד,

 ימנה:גם-זרזוף
 ולרחפה, לארצה פארץ התהללי קי5יי.

 אפננה:" לף3י
 וישב ו?1א אברם ויאהליח.
 בחבריו, אשר ט9ראיאי~י

 ליהוה: מזבחו*4ן-שם

 ולרחבה9ה

 אשרממרא
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מילון

 סרנה ma יש יינה:?יה
מים.

 ליליד.עסת:
 עןן. נן ה':שן

 מזכת. צדשדנו:

 אהלים סקיםי?שסי:

וא4"  את סרם עישיף: ?איא
 והסתבל.עיניף
 סשפור. שליאה:
 היגב. ואלויגלה:
 המזרח. ואלוקדמה:
 1 .* י1סגם(. ?.4ף 4ץ מילוון מט~כב וליומה:

 אותה. שמןאהיה:
 היוצאים סדרררת?רעף:
סיף.
 ספסר סיוד:ישא

האדמה.
 לספיר.למשת:
 איתו. ויירו ייסר,*ייה:
 לארד וקרסיה:?שריה
ולרחב.
 אסלים. סקיםועסי:
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