
ַבר ה ָבָניו 'ד ְּ נֹח ו  ָבה )ט, א לְּ ֵ ִציָאָתם ֵמַהת  ַאַחר יְּ   ז(-לְּ

ְתִאים  סּוק ַהּמַ ר ב. ְמַצא ֶאת ַהּפָּ ֶצַבע ַאחֵּ ן ּבְ ל ַמְלּבֵּ א. ְצַבע ּכָּ

ר  אֹותֹו ֶצַבע  ג. ַחּבֵּ ן ּוְצַבע אֹותֹו ּבְ ְלּבֵּ ּמַ תּוב ּבַ ּכָּ ה ש ֶ ַקו ְלמָּ ין ּבְ ּבֵּ

ִעּגּוִלים לְ  ּבָּ ים ש ֶ ּלִ סּוק.ַהּמִ ּפָּ ה ּבַ ְתִאימָּ ה ַהּמַ ּלָּ ין ַהּמִ  בֵּ

 
ים ּיִּ חַּ ֲעֵלי הַּ ָכל ּבַּ טּו ּבְּ ּלְּ ש ְּ ּיִּ ֶׁ ָרָכה ש   ּבְּ

ר 'ה ש ָ ת ּבָ ילַּ ֹנח ּוָבָניו ֲאכִּ יר לְּ ּתִּ  מַּ

ים מִּ ת ּדָ יכַּ פִּ ּסּור ש ְּ  אִּ

ּבֹות רְּ לִּ רֹות וְּ פְּ ּוּוי לִּ  צִּ

י חַּ ן הַּ ר ָוָדם מִּ ש ָ ת ּבָ ילַּ ּסּור ֲאכִּ  אִּ

םּבְּ  א ֵמהֶׁ ּלֵ מַּ ץ ּתִּ ָהָארֶׁ ם וְּ ֵניהֶׁ ּבּו ּבְּ רַּ תְּ ּיִּ ֶׁ  ָרָכה ש 

ְלאּו ק  וַיְָבֶרְך ֱאֹל }א{ ים ֶאת נַֹח וְֶאת ָבנָיו וַיֹאֶמר ָלֶהם ְפרּו ּוְרבּו ּומ 

ְתֶכם י ְהיֶה ַעל ָכל ַחיַת ָהָאֶרץ וְַעל ָכל  }ב{ֶאת ָהָאֶרץ:  ּומֹוַרֲאֶכם וְח 

ְרמֹׂש ָהֲאָדָמה ּוְבָכל ְדֵגי ַהיָם ְביְֶדֶכם  עֹוף ַהָשָמי ם ְבכֹל ֲאֶשר ת 

ָכל ֶרֶמׂש ֲאֶשר הּוא ַחי ָלֶכם י ְהיֶה ְלָאְכָלה ְכיֶֶרק ֵעֶׂשב  }ג{נ ָתנּו: 

י ָלֶכם ֶאת כֹל:  וְַאְך  }ה{מֹו ֹלא תֹאֵכלּו: ַאְך ָבָׂשר ְבנְַפשֹו דָ  }ד{נַָתת 

יַד ָהָאָדם  יַד ָכל ַחיָה ֶאְדְרֶשּנּו ּומ  ְמֶכם ְלנְַפשֵֹתיֶכם ֶאְדרֹש מ  ֶאת ד 

יו ֶאְדרֹש ֶאת נֶֶפש ָהָאָדם:  יש ָאח  יַד א  שֵֹפְך ַדם ָהָאָדם  }ו{מ 

וְַאֶתם  }ז{ים ָעָׂשה ֶאת ָהָאָדם: ק  י ָשֵפְך כ י ְבֶצֶלם ֱאֹל ָבָאָדם ָדמֹו

ְרצּו ָבָאֶרץ ּוְרבּו ָבּה:   ְפרּו ּוְרבּו ש 

 

יֵדי ָאָדם )ו(  בִּ

 

ע )ה(א    ְתבַּ

ְתכ ם )ב(  ֵאימַּ

 

ים )א,ז( –ָעׂשּו ֵפרֹות  ידּו יְָלדִּ    הֹולִּ

ְחְדכ ם )ב(  פַּ
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