בס"ד
בראשית פרק לו
)א( וְ אֵ לֶּה תֹּלְ דוֹת עֵ ָשׂו הוּא אֱ דוֹם:
)ב( עֵ ָשׂו ל ַָקח אֶ ת נ ָָשׁיו ִמבְּ נוֹת כְּ נָעַ ן אֶ ת עָ ָדה בַּ ת אֵ ילוֹן הַ ִח ִתּי
וְ אֶ ת אָהֳ לִ יבָ מָ ה בַּ ת ֲענָה בַּ ת צִ בְ עוֹן הַ ִחוִּ י :
)ג( וְ אֶ ת בָּ ְשׂמַ ת בַּ ת יִ ְשׁמָ עֵ אל אֲ חוֹת נְבָ יוֹת:
)ד( וַ ֵתּלֶד עָ ָדה לְ עֵ ָשׂו אֶ ת 1אֱ לִ יפָ ז וּבָ ְשׂמַ ת יָלְ ָדה אֶ ת ְ 2רעוּאֵ ל:
)ה( וְ אָהֳ לִ יבָ מָ ה יָלְ ָדה אֶ ת 3יְ עוּשׁ וְ אֶ ת 4יַעְ לָם וְ אֶ ת 5ק ַֹרח אֵ לֶּה
בְּ נֵי עֵ ָשׂו אֲ ֶשׁר יֻלְּ דוּ ל ֹו בְּ אֶ ֶרץ כְּ נָעַ ן:
)ט( וְ אֵ לֶּה תֹּלְ דוֹת עֵ ָשׂו אֲ בִ י אֱ דוֹם בְּ הַ ר ֵשׂעִ יר:
)י( אֵ לֶּה ְשׁמוֹת בְּ נֵי עֵ ָשׂו 1אֱ לִ יפַ ז בֶּ ן עָ ָדה אֵ ֶשׁת עֵ ָשׂו ְ 2רעוּאֵ ל בֶּ ן
בָּ ְשׂמַ ת אֵ ֶשׁת עֵ ָשׂו:
וּקנַז:
)יא( וַ יִּ ְהיוּ בְּ נֵי 1אֱ לִ יפָ ז ֵתּימָ ן אוֹמָ ר ְצפ ֹו וְ גַעְ ָתּם ְ
)יב( וְ ִת ְמנַע הָ יְ תָ ה ִפי ֶלגֶשׁ לֶאֱ לִ יפַ ז בֶּ ן עֵ ָשׂו וַ ֵתּלֶד לֶאֱ לִ יפַ ז אֶ ת
עֲמָ לֵק אֵ לֶּה בְּ נֵי עָ ָדה אֵ ֶשׁת עֵ ָשׂו:
וּמזָּ ה אֵ לֶּה הָ יוּ בְּ נֵי
)יג( וְ אֵ לֶּה בְּ נֵי ְ 2רעוּאֵ ל נַחַ ת וָ זֶ ַרח ַשׁמָּ ה ִ
בָ ְשׂמַ ת אֵ ֶשׁת עֵ ָשׂו:
)יד( וְ אֵ לֶּה הָ יוּ בְּ נֵי אָהֳ לִ יבָ מָ ה בַ ת ֲענָה בַּ ת צִ בְ עוֹן אֵ ֶשׁת עֵ ָשׂו
וַ ֵתּלֶד לְ עֵ ָשׂו אֶ ת 3יְ עוּשׁ וְ אֶ ת 4יַעְ לָם וְ אֶ ת 5ק ַֹרח:
)טו( אֵ לֶּה אַ לּוּפֵ י בְ נֵי עֵ ָשׂו בְּ נֵי אֱ לִ יפַ ז בְּ כוֹר עֵ ָשׂו אַ לּוּף ֵתּימָ ן
אַ לּוּף אוֹמָ ר אַ לּוּף ְצפ ֹו אַ לּוּף ְקנַז:
)טז( אַ לּוּף ק ַֹרח אַ לּוּף גַּעְ ָתּם אַ לּוּף עֲמָ לֵק אֵ לֶּה אַ לּוּפֵ י אֱ לִ יפַ ז
בְּ אֶ ֶרץ אֱ דוֹם אֵ לֶּה בְּ נֵי עָ ָדה:
)יז( וְ אֵ לֶּה בְּ נֵי ְרעוּאֵ ל בֶּ ן עֵ ָשׂו אַ לּוּף נַחַ ת אַ לּוּף זֶ ַרח אַ לּוּף
ַשׁמָּ ה אַ לּוּף ִמזָּ ה אֵ לֶּה אַ לּוּפֵ י ְרעוּאֵ ל בְּ אֶ ֶרץ אֱ דוֹם אֵ לֶּה בְּ נֵי
בָ ְשׂמַ ת אֵ ֶשׁת עֵ ָשׂו:
)יח( וְ אֵ לֶּה בְּ נֵי אָהֳ לִ יבָ מָ ה אֵ ֶשׁת עֵ ָשׂו אַ לּוּף יְ עוּשׁ אַ לּוּף יַעְ לָם
אַ לּוּף ק ַֹרח אֵ לֶּה אַ לּוּפֵ י אָהֳ לִ יבָ מָ ה בַּ ת ֲענָה אֵ ֶשׁת עֵ ָשׂו:
)יט( אֵ לֶּה בְ נֵי עֵ ָשׂו וְ אֵ לֶּה אַ לּוּפֵ יהֶ ם הוּא אֱ דוֹם:
3
אָרץ 1לו ָֹטן 2וְ שׁוֹבָ ל וְ ִצבְ עוֹן
)כ( אֵ לֶּה בְ נֵי ֵשׂעִ יר הַ ח ִֹרי י ְֹשׁבֵ י הָ ֶ
ַ 4ו ֲענָה :
7
6
ישׁן אֵ לֶּה אַ לּוּפֵ י הַ ח ִֹרי בְּ נֵי ֵשׂעִ יר בְּ אֶ ֶרץ
)כא( 5וְ ִדשׁוֹן וְ אֵ צֶ ר וְ ִד ָ
אֱ דוֹם:
1
)כב( וַ יִּ ְהיוּ בְ נֵי לו ָֹטן ח ִֹרי וְ הֵ ימָ ם וַ אֲ חוֹת לוֹטָ ן ִתּ ְמנָע:
)כג( וְ אֵ לֶּה בְּ נֵי 2שׁוֹבָ ל עַ לְ וָ ן וּמָ נַחַ ת וְ עֵ יבָ ל ְשׁפ ֹו וְ א ֹונָם:
)כד( וְ אֵ לֶּה בְ נֵי  3צִ בְ עוֹן וְ אַ יָּה ַו ֲענָה הוּא ֲענָה אֲ ֶשׁר מָ צָ א אֶ ת
הַ יּ ִֵמם בַּ ִמּ ְדבָּ ר בִּ ְרעֹת ֹו אֶ ת הַ חֲ מ ִֹרים לְ ִצבְ עוֹן אָבִ יו:
)כה( וְ אֵ לֶּה בְ נֵי ֲ 4ענָה ִדּשֹׁן וְ אָהֳ לִ יבָ מָ ה בַּ ת ֲענָה :
ישׁן חֶ ְמ ָדּן וְ אֶ ְשׁבָּ ן וְ יִ ְת ָרן וּכְ ָרן:
)כו( וְ אֵ לֶּה בְּ נֵי ִ 5ד ָ
)כז( אֵ לֶּה בְּ נֵי 6אֵ צֶ ר בִּ לְ הָ ן וְ זַ עֲוָ ן וַ ע ֲָקן:
ישׁן עוּץ וַ אֲ ָרן:
)כח( אֵ לֶּה בְ נֵי ִ 7ד ָ
)כט( אֵ לֶּה אַ לּוּפֵ י הַ ח ִֹרי אַ לּוּף לו ָֹטן אַ לּוּף שׁוֹבָ ל אַ לּוּף צִ בְ עוֹן
אַ לּוּף ֲענָה :
ישׁן אֵ לֶּה אַ לּוּפֵ י הַ ח ִֹרי
)ל( אַ לּוּף ִדּשֹׁן אַ לּוּף אֵ צֶ ר אַ לּוּף ִדּ ָ
לְ אַ לֻּפֵ יהֶ ם בְּ אֶ ֶרץ ֵשׂעִ יר:

בבא בתרא קטו
דברי הימים א פרק א

)לה( בְּ נֵי עֵ ָשׂו 1אֱ לִ יפַ ז ְ 2רעוּאֵ ל 3וִ יעוּשׁ 4וְ יַעְ לָם 5וְ ק ַֹרח:
)לו( בְּ נֵי 1אֱ לִ יפָ ז ֵתּימָ ן וְ אוֹמָ ר ְצפִ י וְ גַעְ ָתּם ְקנַז וְ ִת ְמנָע וַ עֲמָ לֵק:
וּמזָּ ה:
)לז( בְּ נֵי ְ 2רעוּאֵ ל נַחַ ת זֶ ַרח ַשׁמָּ ה ִ

)לח( וּבְ נֵי ֵשׂעִ יר 1לו ָֹטן 2וְ שׁוֹבָ ל  3וְ צִ בְ עוֹן
ַ 4ו ֲענָה
ישׁן:
5וְ ִדישֹׁן 6וְ אֵ צֶ ר 7וְ ִד ָ
)לט( וּבְ נֵי 1לו ָֹטן ח ִֹרי וְ הוֹמָ ם וַ אֲ חוֹת לוֹטָ ן ִתּ ְמנָע:
)מ( בְּ נֵי 2שׁוֹבָ ל עַ לְ יָן וּמָ נַחַ ת וְ עֵ יבָ ל ְשׁפִ י וְ א ֹונָם ס
וּבְ נֵי  3צִ בְ עוֹן אַ ָיּה ַו ֲענָה :
)מא( בְּ נֵי ֲ 4ענָה ִדּישׁוֹן ס
וּבְ נֵי ִ 5דישׁוֹן חַ ְמ ָרן וְ אֶ ְשׁבָּ ן וְ יִ ְת ָרן וּכְ ָרן:
)מב( בְּ נֵי 6אֵ צֶ ר בִּ לְ הָ ן וְ זַ עֲוָ ן ַיע ֲָקן
בְּ נֵי ִ 7דישׁוֹן עוּץ וַ אֲ ָרן:

במדבר פרק כו
)ה( ְראוּבֵ ן בְּ כוֹר יִ ְשׂ ָראֵ ל בְּ נֵי ְראוּבֵ ן חֲ נ ֹו ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ חֲ נֹכִ י לְ פַ לּוּא ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ פַּ לּ ִֻאי:
)ו( לְ חֶ ְצרֹן ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ חֶ ְצר ֹונִי לְ ַכ ְר ִמי ִמ ְשׁפַּ חַ ת הַ כּ ְַר ִמי:
וּשׁ ִשׁים:
וּשׁבַ ע מֵ אוֹת ְ
אַרבָּ עִ ים אֶ לֶף ְ
)ז( אֵ לֶּה ִמ ְשׁפְּ חֹת הָ ראוּבֵ נִי וַ יִּ ְהיוּ פְ קֻ ֵדיהֶ ם ְשׁ ָשׁה וְ ְ
)ח( וּבְ נֵי פַ לּוּא אֱ לִ יאָב:
ירם ְק ִריאֵ י הָ עֵ ָדה אֲ ֶשׁר ִהצּוּ עַ ל מ ֶֹשׁה וְ עַ ל אַהֲ רֹן בַּ ע ֲַדת ק ַֹרח בְּ הַ צֹּתָ ם עַ ל יְ קֹוָ ק:
ירם הוּא ָדתָ ן וַ אֲ בִ ָ
)ט( וּבְ נֵי אֱ לִ יאָב נְמוּאֵ ל וְ ָדתָ ן וַ אֲ בִ ָ
אָרץ אֶ ת פִּ יהָ וַ ִתּבְ לַע אֹתָ ם וְ אֶ ת ק ַֹרח בְּ מוֹת הָ עֵ ָדה בַּ אֲ כֹל הָ אֵ שׁ אֵ ת חֲ ִמ ִשּׁים וּמָ אתַ יִ ם ִאישׁ וַ יִּ ְהיוּ לְ נֵס:
)י( וַ ִתּפְ ַתּח הָ ֶ
)יא( וּבְ נֵי ק ַֹרח א מֵ תוּ:
www.swdaf.com

