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ספר בראשית פרק לו
(א) וְ אֵ לֶּה תֹּ לְ דוֹּת עֵ שָׂ ו הּוא אֱדוֹּם( :ב) עֵ שָׂ ו לָׂקַ ח אֶּ ת נָׂשָׂ יו ִמבְ נוֹּת כְ נָׂעַ ן אֶּ ת עָׂ ָׂדה בַ ת אֵ ילוֹּן הַ ִחתִ י וְ אֶּ ת ָאהֳלִ יבָׂ מָׂ ה בַ ת ֲענָׂה בַ ת צִ בְ עוֹּן
הַ ִחּוִ י( :ג) וְ אֶּ ת בָׂ ְשמַ ת בַ ת י ְִשמָׂ עֵ אל אֲחוֹּת נְבָׂ יוֹּת( :ד) וַתֵ לֶּד עָׂ ָׂדה לְ עֵ שָׂ ו אֶּ ת אֱלִ יפָׂ ז ּובָׂ ְשמַ ת יָׂלְ ָׂדה אֶּ ת ְרעּואֵ ל( :ה) וְ ָאהֳלִ יבָׂ מָׂ ה יָׂלְ ָׂדה
אֶּ ת יְעּיש \{יְעּוש\ } וְ אֶּ ת יַעְ לָׂם וְ אֶּ ת קֹּ ַרח אֵ לֶּה בְ נֵי עֵ שָׂ ו אֲשֶּ ר יֻלְ דּו ל ֹּו בְ אֶּ ֶּרץ כְ נָׂעַ ן( :ו) וַּיִ קַ ח עֵ שָׂ ו אֶּ ת נָׂשָׂ יו וְ אֶּ ת בָׂ נָׂיו וְ אֶּ ת בְ נֹּ תָׂ יו וְ אֶּ ת
ָאחיו( :ז) כִ י הָׂ יָׂה ְרכּושָׂ ם
כָׂל נַפְ שוֹּת בֵ ית ֹּו וְ אֶּ ת ִמ ְקנֵהּו וְ אֶּ ת כָׂל בְ הֶּ ְמת ֹּו וְ אֵ ת כָׂל ִק ְניָׂנ ֹּו אֲשֶּ ר ָׂרכַש בְ אֶּ ֶּרץ כְ נָׂעַ ן ַו ֵּילְֶּך אֶּ ל אֶּ רֶּ ץ ִמפְ נֵי ַי ֲעקֹּ ב ִ
גּוריהֶּ ם לָׂשֵ את אֹּ תָׂ ם ִמפְ נֵי ִמ ְקנֵיהֶּ ם( :ח) ַוּיֵשֶּ ב עֵ שָׂ ו בְ הַ ר שֵ עִ יר עֵ שָׂ ו הּוא אֱדוֹּם( :ט) וְ אֵ ֶּלה תֹּ לְ דוֹּת
ָׂרב ִמשֶּ בֶּ ת י ְַח ָׂדו וְ ֹלא יָׂכְ לָׂה אֶּ ֶּרץ ְמ ֵ
עֵ שָׂ ו אֲבִ י אֱדוֹּם בְ הַ ר שֵ עִ יר( :י) אֵ לֶּה ְשמוֹּת בְ נֵי עֵ שָׂ ו אֱלִ יפַ ז בֶּ ן עָׂ ָׂדה אֵ שֶּ ת עֵ שָׂ ו ְרעּואֵ ל בֶּ ן בָׂ ְשמַ ת אֵ שֶּ ת עֵ שָׂ ו( :יא) וַּיִ הְ יּו בְ נֵי אֱלִ יפָׂ ז
תֵ ימָׂ ן אוֹּמָׂ ר צְ פ ֹּו וְ גַעְ תָׂ ם ְּוקנַז( :יב) וְ תִ ְמנַע הָׂ יְתָׂ ה פִ י ֶּלגֶּש ֶּלאֱלִ יפַ ז בֶּ ן עֵ שָׂ ו וַתֵ לֶּד ֶּלאֱלִ יפַ ז אֶּ ת עֲמָׂ לֵק אֵ לֶּה בְ נֵי עָׂ ָׂדה אֵ שֶּ ת עֵ שָׂ ו( :יג) וְ אֵ לֶּה
ּומזָׂה אֵ לֶּה הָׂ יּו בְ נֵי בָׂ ְשמַ ת אֵ שֶּ ת עֵ שָׂ ו( :יד) וְ אֵ לֶּה הָׂ יּו בְ נֵי ָאהֳלִ יבָׂ מָׂ ה בַ ת ֲענָׂה בַ ת צִ בְ עוֹּן אֵ שֶּ ת עֵ שָׂ ו וַתֵ לֶּד
בְ נֵי ְרעּואֵ ל נַחַ ת ָׂוז ֶַּרח שַ מָׂ ה ִ
לְ עֵ שָׂ ו אֶּ ת ְיעיש \{יְעּוש\} וְ אֶּ ת יַעְ לָׂם וְ אֶּ ת קֹּ ַרח( :טו) אֵ לֶּה אַ לּופֵ י בְ נֵי עֵ שָׂ ו בְ נֵי אֱלִ יפַ ז בְ כוֹּר עֵ שָׂ ו אַ לּוף תֵ ימָׂ ן אַ לּוף אוֹּמָׂ ר אַ לּוף צְ פ ֹּו
אַ לּוף ְקנַז( :טז) אַ לּוף קֹּ ַרח אַ לּוף גַעְ תָׂ ם אַ לּוף עֲמָׂ לֵק אֵ לֶּה אַ לּופֵ י אֱלִ יפַ ז בְ אֶּ ֶּרץ אֱדוֹּם אֵ לֶּה בְ נֵי עָׂ ָׂדה( :יז) וְ אֵ לֶּה בְ נֵי ְרעּואֵ ל בֶּ ן עֵ שָׂ ו
אַ לּוף נַחַ ת אַ לּוף ז ֶַּרח אַ לּוף שַ מָׂ ה אַ לּוף ִמזָׂה אֵ לֶּה אַ לּופֵ י ְרעּואֵ ל בְ אֶּ ֶּרץ אֱדוֹּם אֵ לֶּה בְ נֵי בָׂ ְשמַ ת אֵ שֶּ ת עֵ שָׂ ו( :יח) וְ אֵ לֶּה בְ נֵי ָאהֳלִ יבָׂ מָׂ ה
אֵ שֶּ ת עֵ שָׂ ו אַ לּוף יְעּוש אַ לּוף יַעְ לָׂם אַ לּוף קֹּ ַרח אֵ לֶּה אַ לּופֵ י ָאהֳלִ יבָׂ מָׂ ה בַ ת ֲענָׂה אֵ שֶּ ת עֵ שָׂ ו( :יט) אֵ לֶּה בְ נֵי עֵ שָׂ ו וְ אֵ לֶּה אַ לּופֵ יהֶּ ם הּוא
ָארץ לוֹּטָׂ ן וְ שוֹּבָׂ ל וְ צִ בְ עוֹּן ַו ֲענָׂה( :כא) וְ ִדשוֹּן וְ אֵ צֶּ ר וְ ִדישָׂ ן אֵ לֶּה אַ לּופֵ י הַ חֹּ ִרי בְ נֵי שֵ עִ יר בְ אֶּ ֶּרץ
ישבֵ י הָׂ ֶּ
אֱדוֹּם( :כ) אֵ לֶּה בְ נֵי שֵ עִ יר הַ חֹּ ִרי ְ
אֱדוֹּם( :כב) וַּיִ הְ יּו בְ נֵי לוֹּטָׂ ן חֹּ ִרי וְ הֵ ימָׂ ם ַואֲחוֹּת לוֹּטָׂ ן תִ ְמנָׂע( :כג) וְ אֵ לֶּה בְ נֵי שוֹּבָׂ ל עַ לְ וָׂן ּומָׂ נַחַ ת וְ עֵ יבָׂ ל ְשפ ֹּו וְ א ֹּונָׂם( :כד) וְ אֵ לֶּה בְ נֵי
צִ בְ עוֹּן וְ אַ ּיָׂה ַו ֲענָׂה הּוא ֲענָׂה אֲשֶּ ר מָׂ צָׂ א אֶּ ת הַ ּי ִֵמם בַ ִמ ְדבָׂ ר בִ ְרעֹּ ת ֹּו אֶּ ת הַ חֲמֹּ ִרים לְ צִ בְ עוֹּן ָאבִ יו( :כה) וְ אֵ לֶּה בְ נֵי ֲענָׂה ִדשֹּן וְ ָאהֳלִ יבָׂ מָׂ ה בַ ת
ֲענָׂה( :כו) וְ אֵ לֶּה בְ נֵי ִדישָׂ ן חֶּ ְמ ָׂדן וְ אֶּ ְשבָׂ ן וְ יִתְ ָׂרן ּוכְ ָׂרן( :כז) אֵ לֶּה בְ נֵי אֵ צֶּ ר בִ לְ הָׂ ן וְ ַז ֲעוָׂן ַועֲקָׂ ן( :כח) אֵ לֶּה בְ נֵי ִדישָׂ ן עּוץ ַוא ֲָׂרן( :כט) אֵ לֶּה
אַ לּופֵ י הַ חֹּ ִרי אַ לּוף לוֹּטָׂ ן אַ לּוף שוֹּבָׂ ל אַ לּוף צִ בְ עוֹּן אַ לּוף ֲענָׂה( :ל) אַ לּוף ִדשֹּן אַ לּוף אֵ צֶּ ר אַ לּוף ִדישָׂ ן אֵ לֶּה אַ לּופֵ י הַ חֹּ ִרי לְ אַ לֻפֵ יהֶּ ם
בְ אֶּ ֶּרץ שֵ עִ יר( :לא) וְ אֵ לֶּה הַ ְמלָׂכִ ים אֲשֶּ ר מָׂ לְ כּו בְ אֶּ ֶּרץ אֱדוֹּם לִ פְ נֵי ְמלְָׂך מֶּ לְֶּך לִ בְ נֵי י ְִש ָׂראֵ ל( :לב) וַּיִ ְמֹלְך בֶּ ֱאדוֹּם בֶּ לַע בֶּ ן בְ עוֹּר וְ שֵ ם עִ יר ֹּו
ִדנְהָׂ בָׂ ה( :לג) ַוּיָׂמָׂ ת בָׂ לַע וַּיִ ְמֹלְך תַ ְחתָׂ יו יוֹּבָׂ ב בֶּ ן ז ֶַּרח ִמבָׂ צְ ָׂרה( :לד) ַוּיָׂמָׂ ת יוֹּבָׂ ב וַּיִ ְמֹלְך תַ ְחתָׂ יו חֻ שָׂ ם מֵ אֶּ ֶּרץ הַ תֵ ימָׂ נִי( :לה) ַוּיָׂמָׂ ת חֻ שָׂ ם
וַּיִ ְמֹלְך תַ ְחתָׂ יו ה ֲַדד בֶּ ן בְ ַד ד הַ מַ כֶּה אֶּ ת ִמ ְדיָׂן בִ ְש ֵדה מוָֹּאב וְ שֵ ם עִ יר ֹּו עֲוִ ית( :לו) ַוּיָׂמָׂ ת ה ֲָׂדד ַוּיִ ְמֹלְך תַ ְחתָׂ יו שַ ְמלָׂה ִממַ ְש ֵרקָׂ ה( :לז) ַוּיָׂמָׂ ת
שַ ְמלָׂה וַּיִ ְמֹלְך תַ ְחתָׂ יו שָׂ אּול מֵ ְרחֹּ בוֹּת הַ נָׂהָׂ ר( :לח) ַוּיָׂמָׂ ת שָׂ אּול וַּיִ ְמֹלְך תַ ְחתָׂ יו בַ עַ ל חָׂ נָׂן בֶּ ן עַ כְ בוֹּר( :לט) ַוּיָׂמָׂ ת בַ עַ ל חָׂ נָׂן בֶּ ן עַ כְ בוֹּר
וַּיִ ְמֹלְך תַ ְחתָׂ יו ה ֲַדר וְ שֵ ם עִ יר ֹּו פָׂ עּו וְ שֵ ם אִ ְשת ֹּו ְמהֵ יטַ בְ אֵ ל בַ ת מַ ְט ֵרד בַ ת מֵ י זָׂהָׂ ב( :מ) וְ אֵ לֶּה ְשמוֹּת אַ לּופֵ י עֵ שָׂ ו לְ ִמ ְשפְ חֹּ תָׂ ם לִ ְמקֹּ מֹּ תָׂ ם
בִ ְשמֹּ תָׂ ם אַ לּוף תִ ְמנָׂע אַ לּוף עַ לְ וָׂה אַ לּוף יְתֵ ת:
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