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ב ר א ש ית ח '
ַו ִיְּזֹ֤כּר ֱאִ9הי֙ם ֶאת־ֹ֔נַח ְוֵ֤את ָכּל־ ַֽהַחָיּ֙ה ְוֶאת־ָכּל־ַהְבֵּהָ֔מה ֲאֶ֥שׁר ִא֖תּוֹ ַבֵּתָּ֑בה ַוַיֲּﬠֵ֨בר ֱאִ֥ 9הים ֙רוַּ֙ח ַﬠל־ָהָ֔אֶרץ
שׁכּוּ ַה ָ ֽמּ ִים׃
ַוָיּ ֖ ֹ
ַו ִיּ ָ ֽסְּכר ֙וּ ַמְﬠ ְי ֣ ֹנת ְתּ֔הוֹם ַֽוֲאֻרֹ֖בּת ַהָשָּׁ֑מ ִים ַו ִיָּכֵּ֥לא ַה ֶ֖גֶּשׁם ִמן־ַהָשּׁ ָ ֽמ ִים׃
ַוָיֻּ֧שׁבוּ ַהַ֛מּ ִים ֵמַ֥ﬠל ָהָ֖אֶרץ ָה֣לוֹ\ ָו֑שׁוֹב ַוַיְּחְס ֣רוּ ַהַ֔מּ ִים ִמְקֵ֕צה ֲחִמִ֥שּׁים וְּמַ֖את ֽיוֹם׃
ַוָ֤תַּנח ַהֵתָּב֙ה ַבֹּ֣חֶדשׁ ַהְשִּׁביִ֔ﬠי ְבִּשְׁבָﬠה־ָﬠָ֥שׂר ֖יוֹם ַלֹ֑חֶדשׁ ַ֖ﬠל ָה ֵ֥רי ֲאָר ָֽרט׃
ְוַהַ֗מּ ִים ָהי ֙וּ ָה֣לוֹ\ ְוָח֔סוֹר ַ֖ﬠד ַהֹ֣חֶדשׁ ָֽהֲﬠִשׂי ִ֑רי ָֽבֲּﬠִשׂי ִר ֙י ְבֶּאָ֣חד ַלֹ֔חֶדשׁ ִנ ְר֖אוּ ָראֵ֥שׁי ֶֽהָה ִֽרים׃
ַֽו ְיִ֕הי ִמ ֵ֖קּץ ַא ְרָבִּ֣ﬠים ֑יוֹם ַו ִיְּפַ֣תּח ֹ֔נַח ֶאת־ַח֥לּוֹן ַהֵתָּ֖בה ֲאֶ֥שׁר ָﬠ ָ ֽשׂה׃
שׁת ַהַ֖מּ ִים ֵמַ֥ﬠל ָה ָ ֽא ֶרץ׃
שׁ ַ֖לּח ֶאת־ ָֽהֹע ֵ֑רב ַוֵיֵּ֤צא ָיצוֹ֙א ָו֔שׁוֹב ַﬠד־ ְיֹ֥ב ֶ
ַו ְי ַ
ַו ְיַשַׁ֥לּח ֶאת־ַהיּוֹ ָ֖נה ֵמִא֑תּוֹ ִל ְראוֹ֙ת ֲה ַ֣קלּוּ ַהַ֔מּ ִים ֵמַ֖ﬠל ְפּ ֵ֥ני ָֽהֲאָד ָ ֽמה׃
ְו ֽל ֹא־ָמְצָא֩ה ַהיּוָֹ֨נה ָמ ֜נוַֹח ְלַכף־ַרְגָ֗להּ ַוָ֤תָּשׁב ֵאָלי ֙ו ֶאל־ַהֵתָּ֔בה ִכּי־ַ֖מ ִים ַﬠל־ְפּ ֵ֣ני ָכל־ָהָ֑אֶרץ ַו ִיְּשַׁ֤לח ָיד ֙וֹ ַו ִיָּקֶּ֔חָה
ַוָיֵּ֥בא ֹאָ֛תהּ ֵאָ֖ליו ֶאל־ַהֵתּ ָ ֽבה׃
ַו ָ֣יֶּחל ֔עוֹד ִשְׁבַ֥ﬠת ָי ִ֖מים ֲאֵח ִ֑רים ַו ֹ֛יֶּסף ַשַׁ֥לּח ֶאת־ַהיּוֹ ָ֖נה ִמן־ַהֵתּ ָ ֽבה׃
ַוָתּ ֨ב ֹא ֵאָ֤ליו ַהיּוָֹנ֙ה ְלֵ֣ﬠת ֶ֔ﬠֶרב ְוִה ֵ֥נּה ֲﬠֵלה־ ַ֖ז ִית ָט ָ֣רף ְבּ ִ֑פיָה ַו ֵ֣יּ ַדע ֹ֔נַח ִכּי־ ַ֥קלּוּ ַהַ֖מּ ִים ֵמַ֥ﬠל ָה ָ ֽאֶרץ׃
ַו ִיּ ָ֣יֶּחל ֔עוֹד ִשְׁבַ֥ﬠת ָי ִ֖מים ֲאֵח ִ֑רים ַו ְיַשַׁלּ֙ח ֶאת־ַהיּוָֹ֔נה ְו ֽל ֹא־ָיְסָ֥פה שׁוּב־ֵאָ֖ליו ֽﬠוֹד׃

בראשית רבה ל״ג:ה׳
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ְוַאְחָ֣אב ֶבּן־ָﬠְמ ִ֗רי ָמַל֙\ ַﬠל־ ִיְשָׂרֵ֔אל ִבְּשַׁ֨נת ְשִׁ֤9שׁים וְּשֹׁמֶנ֙ה ָשָׁ֔נה ְלָאָ֖סא ֶ֣מֶל\ ְיהוּ ָ֑דה ַ֠ו ִיְּמַ \9אְחָ֨אב ֶבּן־ָﬠְמ ִ֤רי
שְׁמ֔רוֹן ֶﬠְשׂ ִ֥רים וְּשַׁ֖תּ ִים ָשׁ ָֽנה׃
ַﬠל־ ִיְשָׂרֵא֙ל ְבּ ֣ ֹ
ַוַ֨יַּﬠשׂ ַאְחָ֧אב ֶבּן־ָﬠְמ ִ֛רי ָה ַ֖רע ְבֵּﬠי ֵ֣ני ְיה ָ֑וה ִמֹ֖כּל ֲאֶ֥שׁר ְלָפ ָֽניו׃
שּׁה ֶאת־ִאיֶ֗זֶבל ַבּת־ֶאְתַ֙בַּﬠ֙ל ֶ֣מֶל] ִציֹד ֔ ִנים ַוֵ֙יֶּל֙]
ַו ְיִה ֙י ֲהָנ ֵ֣קל ֶלְכ֔תּוֹ ְבַּח ֖טּ ֹאות ָי ָרְבָ֣ﬠם ֶבּן־ ְנָ֑בט ַו ִיַּ֨קּח ִא ֜ ָ
ַֽו ַיֲּﬠֹ֣בד ֶאת־ַהַ֔בַּﬠל ַו ִיְּשַׁ֖תּחוּ ֽלוֹ׃
שְׁמ ֽרוֹן׃
ַו ָ֥יּ ֶקם ִמְזֵ֖בַּח ַלָ֑בַּﬠל ֵ֣בּית ַהַ֔בַּﬠל ֲאֶ֥שׁר ָבּ ָ֖נה ְבּ ֹ
ַו ַ֥יַּﬠשׂ ַאְחָ֖אב ֶאת־ָהֲאֵשׁ ָ֑רה ַו ֨יּוֶֹסף ַאְחָ֜אב ַלֲﬠ֗שׂוֹת ְלַהְכִﬠי֙ס ֶאת־ ְיֹהָו֙ה ֱאֵ֣9הי ִיְשָׂרֵ֔אל ִמֹ֨כּל ַמְלֵ֣כי ִיְשָׂרֵ֔אל ֲאֶ֥שׁר
ָה ֖יוּ ְלָפ ָֽניו׃
ְבָּיָ֞מיו ָבּ ָ֥נה ִחיֵ֛אל ֵ֥בּית ָהֱא ִ֖לי ֶאת־ ְי ִריֹ֑חה ַבֲּאִבי ָ ֨רם ְבֹּכ֜רוֹ ִיְסָּ֗דהּ ובשגיב ]וִּבְשׂ ֤גוּב[ ְצִﬠיר ֙וֹ ִה ִ֣צּיב ְדָּלֶ֔תיָה ִכְּדַ֣בר
ְיהָ֔וה ֲאֶ֣שׁר ִדֶּ֔בּר ְבּ ַ֖יד ְיהוֹֻ֥שַׁﬠ ִבּן־ ֽנוּן׃ )ס(
י״ ז
שֵׁ֣בי ִגְלָﬠ֮ד ֶאל־ַאְחָא֒ב ַחי־ ְיהָ֞וה ֱאֵ֤fהי ִיְשׂ ָרֵא֙ל ֲאֶ֣שׁר ָﬠַ֣מְדִתּי ְלָפָ֔ניו ִאם־ ִיְה ֶ֛יה
ַויּ ֹאֶמ֩ר ֵאִלָ֨יּהוּ ַהִתְּשִׁ֜בּי ִמֹתּ ָ
שּׁ ִ֥נים ָהֵ֖אֶלּה ַ֣טל וָּמָ֑טר ִ֖כּי ִאם־ְל ִ֥פי ְדָבִֽרי׃ )ס(
ַה ָ

ַו ְי ִ֥הי ְדַבר־ ְיה ָ֖וה ֵאָ֥ליו ֵלאֹֽמר׃
ֵ֣ל\ ִמֶ֔זּה וָּפ ִ֥ניָת ְלֵּ֖֑ xקְדָמה ְו ִנְסַתּ ְרָ֙תּ ְבּ ַ֣נַחל ְכּ ִ֔רית ֲאֶ֖שׁר ַﬠל־ְפּ ֵ֥ני ַהַיּ ְר ֵֽדּן׃
ְוָה ָ֖יה ֵמַה ַ֣נַּחל ִתְּשֶׁ֑תּה ְוֶאת־ָהֹע ְר ִ֣בים ִצ ִ֔וּיִתי ְלַכְלֶכְּלֽ֖ ָ xשׁם׃
ַו ֵ֥יֶּל\ ַו ַ֖יַּﬠשׂ ִכְּדַ֣בר ְיה ָ֑וה ַוֵ֗יֶּל\ ַוֵ֙יֶּשׁ֙ב ְבּ ַ֣נַחל ְכּ ִ֔רית ֲאֶ֖שׁר ַﬠל־ְפּ ֵ֥ני ַהַיּ ְר ֵֽדּן׃
שׂ֙ר ַבֹּ֔בֶּקר ְו ֶ֥לֶחם וָּבָ֖שׂר ָבָּ֑ﬠ ֶרב וִּמן־ַה ַ֖נַּחל ִיְשׁ ֶ ֽתּה׃
ְוָהֹע ְרִ֗בים ְמִבי ִ֨אים ֜לוֹ ֶ֤לֶחם וָּב ָ
שׁם ָבּ ָ ֽא ֶרץ׃ )ס(
ַו ְי ִ֛הי ִמ ֵ֥קּץ ָי ִ֖מים ַו ִיּיַ֣בשׁ ַה ָ֑נַּחל ִ֛כּי ֽל ֹא־ָה ָ֥יה ֶ֖ג ֶ
ַו ְי ִ֥הי ְדַבר־ ְיה ָ֖וה ֵאָ֥ליו ֵלאֹֽמר׃
֣קוּם ֵ֤ל\ ָצ ְרַ֙פָת֙ה ֲאֶ֣שׁר ְלִצי֔דוֹן ְוָיַשְׁבָ֖תּ ָ֑שׁם ִהֵ֨נּה ִצ ִ֥וּיִתי ָ֛שׁם ִאָ֥שּׁה ַאְלָמ ָ֖נה ְלַכְלְכּ ֶ ֽלx׃
ַו ָ֣יּ ָקם ׀ ַו ֵ֣יֶּל\ ָצ ְרַ֗פָתה ַוָיּב ֹ֙א ֶאל־ֶ֣פַּתח ָהִ֔ﬠיר ְוִה ֵֽנּה־ָ֛שׁם ִאָ֥שּׁה ַאְלָמ ָ֖נה ְמֹקֶ֣שֶׁשׁת ֵﬠ ִ֑צים ַו ִיְּק ָ֤רא ֵאֶ֨ליָ֙ה ַויּ ֹאַ֔מר
ְקִחי־ָ֨נא ִ֧לי ְמַﬠט־ַ֛מ ִים ַבְּכּ ִ֖לי ְוֶאְשׁ ֶ ֽתּה׃
ַוֵ֖תֶּל\ ָל ַ֑קַחת ַו ִיְּק ָ֤רא ֵאֶ֨ליָ֙ה ַויּ ֹאַ֔מר ִֽלְקִחי־ ָ֥נא ִ֛לי ַפּת־ֶ֖לֶחם ְבָּי ֵֽד\׃
ַו ֗תּ ֹאֶמר ַחי־ ְיה ָ֤וה ֱאֶ֙9היִ֙ xאם־ֶישׁ־ ִ֣לי ָמ֔עוֹג ִ֣כּי ִאם־ְמ ֤ל ֹא ַכף־ֶ֙קַמ֙ח ַבַּ֔כּד וְּמַﬠט־ֶ֖שֶׁמן ַבַּצָּ֑פַּחת ְוִה ְנ ֨ ִני ְמֹקֶ֜שֶׁשׁת
ְשׁ ַ֣נ ִים ֵﬠִ֗צים וָּ֙באִת ֙י ַוֲﬠִשׂי ִ ֙תיה ֙וּ ִ֣לי ְוִלְב ֔ ִני ַוֲאַכְלֻנ ֖הוּ ָו ָ ֽמְתנוּ׃
שָׁנ֙ה ְוהוֵֹ֣צאְת ִ֔לי ְוָ֣ל\
ַו ֨יּ ֹאֶמר ֵאֶ֤ליָה ֵאִלָ֙יּה ֙וּ ַאל־ ִ֣תּי ְר ִ֔אי ֹ֖בִּאי ֲﬠִ֣שׂי ִכְדָב ֵ֑ר\ ַ֣א\ ֲﬠִשׂי־ ִ֣לי ִ֠מָשּׁם ֻﬠָ֨גה ְקַט ָ֤נּה ָב ִרא ֹ
ְוִלְבֵ֔נ\ ַתֲּﬠִ֖שׂי ָבַּאֲחֹר ָֽנה׃ )ס(
ִ֣כּי ֹכ֩ה ָאַ֨מר ְיהָ֜וה ֱאֵ֣9הי ִיְשָׂרֵ֗אל ַ֤כּד ַהֶ֙קַּמ֙ח ֣ל ֹא ִתְכָ֔לה ְוַצַ֥פַּחת ַהֶ֖שֶּׁמן ֣ל ֹא ֶתְחָ֑סר ַ֠ﬠד ֧יוֹם תתן־]ֵתּת־[ ְיה ָ֛וה
ֶ֖גֶּשׁם ַﬠל־ְפּ ֵ֥ני ָהֲאָד ָ ֽמה׃
ַוֵ֥תֶּל\ ַוַתֲּﬠֶ֖שׂה ִכְּדַ֣בר ֵאִל ָ֑יּהוּ ַו ֧תּ ֹאַכל הוא־והיא ] ִֽהיא־[ ]ָו֛הוּא[ וֵּביָ֖תהּ ָי ִֽמים׃
ַ֤כּד ַהֶ֙קַּמ֙ח ֣ל ֹא ָכָ֔לָתה ְוַצַ֥פַּחת ַהֶ֖שֶּׁמן ֣ל ֹא ָחֵ֑סר ִכְּדַ֣בר ְיהָ֔וה ֲאֶ֥שׁר ִדֶּ֖בּר ְבּ ַ֥יד ֵאִל ָֽיּהוּ׃ )פ(
ַו ְיִ֗הי ַאַח֙ר ַהְדָּב ִ֣רים ָהֵ֔אֶלּה ָחָ֕לה ֶבּן־ָהִאָ֖שּׁה ַבֲּﬠַ֣לת ַהָ֑בּ ִית ַו ְי ִ֤הי ָחְלי ֙וֹ ָח ָ֣זק ְמֹ֔אד ַ֛ﬠד ֲאֶ֥שׁר ל ֹא־ ֽנוְֹתָרה־֖בּוֹ
ְנָשׁ ָ ֽמה׃
ַו ֙תּ ֹאֶמ֙ר ֶאל־ֵ֣אִלָ֔יּהוּ ַמה־ ִ֥לּי ָוָ֖ל\ ִ֣אישׁ ָהֱאִ֑ 9הים ָ֧בּאָת ֵאַ֛לי ְלַהְז ִ֥כּיר ֶאת־ֲﬠ ֹו ִ֖ני וְּלָה ִ֥מית ֶאת־ְבּ ִֽני׃
ַו ֥יּ ֹאֶמר ֵאֶ֖ליָה ְתּ ִֽני־ ִ֣לי ֶאת־ְבּ ֵ֑נ \ ַו ִיָּקֵּ֣חהוּ ֵמֵחיָ֗קהּ ַֽו ַיֲּﬠֵ֨לה ֙וּ ֶאל־ָהֲﬠִלָ֗יּה ֲאֶשׁר־הוּ֙א ֹיֵ֣שׁב ָ֔שׁם ַוַיְּשִׁכֵּ֖בהוּ ַﬠל־ִמָטּֽתוֹ׃
ַו ִיְּק ָ֥רא ֶאל־ ְיה ָ֖וה ַויּ ֹאַ֑מר ְיה ָ֣וה ֱאָ֔9הי ֲ֠הַגם ַﬠל־ָהַאְלָמָ֞נה ֲאֶשׁר־ֲא ֨ ִני ִמְתגּוֹ ֵ֥רר ִﬠָ֛מּהּ ֲהֵר֖ﬠוָֹת ְלָה ִ֥מית ֶאת־ְבּ ָֽנהּ׃

ַו ִיְּתֹמ ֵ֤דד ַﬠל־ַהֶ֙יֶּל֙ד ָשׁ֣9שׁ ְפָּﬠִ֔מים ַו ִיְּק ָ֥רא ֶאל־ ְיה ָ֖וה ַויּ ֹאַ֑מר ְיה ָ֣וה ֱאָ֔9הי ָ֥תָּשׁב ָ֛נא ֶֽנֶפשׁ־ַה ֶ֥יֶּלד ַה ֶ֖זּה ַﬠל־ִק ְרֽבּוֹ׃
ַו ִיְּשַׁ֥מע ְיה ָ֖וה ְבּ֣קוֹל ֵאִל ָ֑יּהוּ ַוָ֧תָּשׁב ֶֽנֶפשׁ־ַה ֶ֛יֶּלד ַﬠל־ִק ְר֖בּוֹ ַו ֶֽיִּחי׃
ַו ִיַּ֨קּח ֵאִלָ֜יּהוּ ֶאת־ַהֶ֗יֶּלד ַו ֹיּ ִר ֵ֤דהוּ ִמן־ָהֲﬠִלָיּ֙ה ַהַ֔בּ ְיָתה ַֽו ִיְּתּ ֵ֖נהוּ ְלִא֑מּוֹ ַו ֙יּ ֹאֶמ֙ר ֵ֣אִלָ֔יּהוּ ְר ִ֖אי ַ֥חי ְבּ ֵֽנ \׃
ַו ֤תּ ֹאֶמר ָ ֽהִאָשּׁ֙ה ֶאל־ֵ֣אִלָ֔יּהוּ ַﬠָתּ֙ה ֶ֣זה ָיַ֔דְﬠִתּי ִ֛כּי ִ֥אישׁ ֱאִ֖ 9הים ָ֑אָתּה וְּדַבר־ ְיה ָ֥וה ְבּ ִ֖פיֱ xא ֶ ֽמת׃ )פ(
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