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Koren's scholars researched medieval manuscripts with Rashi’s commentary, among them:  the 
Rome edition (c. 1470), the Reggio di Calabria edition (1475), the Guadalajara edition (1476) and the 
Venice edition (1524). The scholars noted discrepencies, and set out to improve the text and clarify 
text divisions. Their corrections are based on the Liepzig 1 manuscript (13th c.), known as the most 
accurate text witness to Rashi's authentic commentary. Onkelos' Aramaic translation is based on 
Yemenite tradition, which has preserved Onkelos' translation throughout the generations.    

The first dated Hebrew book that appeared with Rashi's commentary was completed in 1475 in 
Italy - 375 years after Rashi’s death. Since that time, the unique typeface, popularly known as “Rashi 
script”, was used to distinguish between the Biblical text and rabbinic commentary. However, 
throughout time, variations in Rashi editions began to appear; inaccuracies and text divisions due 
to printing errors. 

The new Koren Israel Ĥumash presents a new crisp Rashi typeface based on Mr. Koren's design. 
With state-of-the-art technology and discerning skill, Koren's typographers digitalized the Rashi 
script, making it clear and beautiful for better legibility.



This new edition features a number of innovative tools designed to offer 
students a deeper understanding and appreciation of the biblical narrative.

Background information before each 
haftarah enriches one’s understanding 

of the words of the prophets and 
their connection to the parasha.
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Rashi’s Old French Translated
A chart of terms that Rashi used in Old 

French appears at the end of each volume 
with their modern-day Hebrew equivalent.

תקנת קריאת התורה

טו,  1 )שמות  מים׳  מצאו  ולא  במדבר  ימים  שלשת  ״׳וילכו 
תורה, שנאמר:  אלא  מים  אין  אמרו:  רשומות  דורשי   – כב( 
כיון שהלכו שלשת  נה, א(,  ׳הוי כל צמא לכו למים׳ )ישעיה 
ימים בלא תורה נלאו״ )בבא קמא פב ע״א(. משה רבינו תיקן 
לישראל לקרוא בתורה בשבתות ובימים טובים, בחול המועד, 
בתורה  שיקראו  כדי  וחמישי,  שני  ובכל  חודשים   בראשי 
לכל הפחות פעם בשלושה ימים. עזרא הסופר ובית דינו הוסיפו 
יכול  שאינו  מי  עבור  שבת,  של  במנחה  גם  שיקראו   ותיקנו 
להגיע לבית הכנסת בימי שני וחמישי )רמב״ם, תפילה פי״ב ה״א(. 

בשנה  2 התורה  את  שמשלימין  ישראל  בכל  הפשוט  ״המנהג 
אחת: מתחילין בשבת שאחר חג הסוכות וקורין בסדר בראשית, 
בשניה ׳אלה תולדות׳ )בראשית ו, ט(, בשלישית ׳ויאמר ה׳ אל 
אברם׳ )שם יב, א(, וקוראין והולכין על הסדר הזה עד שגומרין 
את התורה בחג הסוכות. ויש מי שמשלים את התורה בשלש 
שנים ואינו מנהג פשוט״ )רמב״ם, תפילה פי״ג ה״א(. בספר 
 ׳החילוקים שבין אנשי מזרח ובני ארץ ישראל׳ מתקופת הגאונים 

מתואר שמנהג ארץ ישראל היה לסיים 

Halakha Guide
Practical halakhot are explained 

along with their sources, 
including both Ashkenaz and 
Sephardic halakhic opinions.  
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ָראֹו  ּבְ ה. ֶנָחָמה ָהְיָתה ְלָפָניו ׁשֶ י ָעׂשָ ֶחם ה׳ ּכִ ו ׀ ַוִּיּנָ

ִאּלּו ָהָיה ִמן ָהֶעְליֹוִנים ָהָיה ַמְמִריָדן,  ְחּתֹוִנים, ׁשֶ ּתַ ּבַ
ב. ָהָאָדם “ֶאל ִלּבֹו“  ה )כז, ד(: ַוִּיְתַעּצֵ ית ַרּבָ ְבֵראׁשִ ּבִ
ל ָמקֹום ְלַהֲעִציבֹו,  ְבּתֹו ׁשֶ ַמֲחׁשַ ל ָמקֹום, ָעָלה ּבְ ׁשֶ
ֶחם“, ֶנֶהְפָכה  ָבר ַאֵחר, “ַוִּיּנָ ְרּגּום אּוְנְקלֹוס. ּדָ ֶזהּו ּתַ
ין,  ת ַהּדִ ת ַרֲחִמים ְלִמּדַ ּדַ ל ָמקֹום ִמּמִ ְבּתֹו ׁשֶ ַמְחׁשַ
ה  ָעׂשָ ָאָדם ׁשֶ ֲעׂשֹות ּבָ ָבה ְלָפָניו ַמה ּלַ ַמְחׁשָ ָעָלה ּבְ
ְקָרא ְלׁשֹון ִנְמָלְך  ּמִ ּבַ ל ְלׁשֹון ִנחּום ׁשֶ ָאֶרץ, ְוֵכן ּכָ ּבָ
ֲעׂשֹות: “ּוֶבן ָאָדם ְוִיְתֶנָחם“ )במדבר כג, יט(,  ַמה ּלַ
ֶחם ה׳ ַעל  “ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם“ )דברים לב, לו(, “ַוִּיּנָ
י“ )שמואל  י ִהְמַלְכּתִ י ּכִ ָהָרָעה“ )שמות לב, יד(, “ִנַחְמּתִ
ב  ָבה ַאֶחֶרת ֵהם. “ַוִּיְתַעּצֵ ם ְלׁשֹון ַמְחׁשָ ּלָ א' טו, יא(, ּכֻ

מֹו:  ה ָיָדיו, ּכְ ל ַעל ָאְבַדן ַמֲעׂשֵ ֶאל ִלּבֹו“ – ִנְתַאּבֵ
י  ַתְבּתִ נֹו“ )שמואל ב' יט, ג(. ְוזֹו ּכָ ֶלְך ַעל ּבְ “ֶנֱעַצב ַהּמֶ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ ַאל ֶאת ַרּבִ יִנים: ּגֹוי ֶאָחד ׁשָ ִלְתׁשּוַבת ַהּמִ
דֹוׁש  ַהּקָ ם מֹוִדים ׁשֶ ן ָקְרָחה, ָאַמר לֹו: ֵאין ַאּתֶ ּבֶ

רּוְך הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהּנֹוָלד? ָאַמר לֹו: ֵהן. ָאַמר  ּבָ
ב ֶאל ִלּבֹו“? ָאַמר לֹו: נֹוַלד  ִתיב: “ַוִּיְתַעּצֵ לֹו: ְוָהא ּכְ
ן ָזָכר ִמָּיֶמיָך? ָאַמר לֹו: ֵהן. ָאַמר לֹו: ּוֶמה  ְלָך ּבֵ
י ֶאת ַהּכֹל.  ְחּתִ ּמַ ְוׂשִ י  ַמְחּתִ יָת? ָאַמר לֹו: ׂשָ ָעׂשִ
ּסֹופֹו ָלמּות? ָאַמר  ָאַמר לֹו: ְולֹא ָהִייָת יֹוֵדַע ׁשֶ
ַעת ֶאְבָלא ֶאְבָלא.  ׁשְ ַעת ֶחְדָוָתא ֶחְדָוָתא, ּבִ ׁשְ לֹו: ּבִ
רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ה ִלְפֵני ַהּקָ ְך ַמֲעׂשֵ ָאַמר לֹו: ּכָ
ָדן  ּסֹוָפן ַלֲחטֹא ּוְלַאּבְ לּוי ְלָפָניו ׁשֶ ּגָ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
יִקים ָהֲעִתיִדים  ּדִ ִביל ַהּצַ ׁשְ ָבְרָאן, ּבִ לֹא ִנְמַנע ִמּלְ

ַלֲעמֹד ֵמֶהם: 

ז ׀ ַוּיֹאֶמר ה׳ ֶאְמֶחה ֶאת ָהָאָדם. הּוא ָעָפר ְוָאִביא 

ָעָליו ַמִים ְוֶאְמֶחה אֹותֹו, ְלָכְך ֶנֱאַמר ְלׁשֹון ִמחּוי: 
ָבר  ם. ּדָ ְרּכָ ִחיתּו ּדַ ֵהָמה. ַאף ֵהם ִהׁשְ ֵמָאָדם ַעד ּבְ

ֶלה  הּוא ּכָ ִביל ָהָאָדם, ְוֵכיָון ׁשֶ ׁשְ ַאֵחר, ַהּכֹל ִנְבָרא ּבִ
י  ְבּתִ יִתם. ָחׁשַ י ֲעׂשִ י ּכִ י ִנַחְמּתִ ֵאּלּו: ּכִ ַמה ּצֶֹרְך ּבְ

יִתים: ר ֲעׂשִ ֲעׂשֹות ַעל ֲאׁשֶ ַמה ּלַ

ה  ֖דּו ָלֶה֑ם ֵהּ֧מָ ָיֽלְְ ם וְְ ָאָד֔ ֣נֹות ָהֽ ֱאלִֹהי֙ם ֶאל־ּבְְ ֵנ֤י ָהֽ  ּבְְ

ם׃ ֽ ֵ ַהׁשּ י  ֥ ׁשֵ ַאנְְְ ם  עֹוָל֖ ֵמֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ים  ּבִֹר֛ ַהּגִ

ֶצ֙ר  ל־־־־־ֵי֙ כָָ ֶרץ וְְ ָא֑ ם ּבָ ָאָד֖ ת ָהֽ ֛ה ָרַע֥ י ַרּבָ ֥ א יה֔וה ּכִ ַוַּי֣רְְְ

יה֔וה  ֶ֣חם  ַוִּיּנָ ל־־־ַהּֽיֹום׃  ּכָָ ע  ַר֖ ק  ַר֥ ֹו  ִלּב֔ ֣בֹת  ׁשְְ ַמחְְְ

ֹו׃  ֶאל־־־־־ִלּבֽ ֖ב  ַעּצֵ ַוִּיתְְְ ֶרץ  ָא֑ ּבָ ם  ָאָד֖ ֶאת־ָהֽ ה  ֥ י־ָעׂשָ ֽ ּכִ

אִת֙י  ָר֙ ר־ּבָ ם ֲאׁשֶ ָאָד֤ ה ֶאת־ָהֽ ֶח֨ ַוּ֣יֹאֶמר יה֗וה ֶאמְְְ

ֶמׂש  ה ַעד־ֶר֖ ֵהָמ֔ ָאָד֙ם ַעד־ּבְְ ה ֵמֽ ֲאָדָמ֔ ֵנ֣י ָהֽ ֵמַעל֙ ּפְְ

֕נַֹח  וְְ ם׃  יִתֽ ֲעׂשִ י  ֥ ּכִ י  ּתִ מְְְ ִנַח֖ י  ֥ ּכִ ִים  ָמ֑ ָ ַהׁשּ ַעד־֣עֹוף  וְְ

ֵעיֵנ֥י יהֽוה׃ ן ּבְְ ָצא ֵח֖ ָמ֥

מפטיר

ָמא: ַוֲחָזא יי,  ׁשְ ין ּדִ ֵמָעְלָמא ֲאָנׁשִ ַרָּיא, ּדְ ּבָ א, ְוָיְלָדן ְלהֹון, ִאּנּון ּגִ ָנת ֲאָנׁשָ ֵני ַרְבְרַבָּיא ְלָות ּבְ ּבְ
ל יֹוָמא: ְוָתב יי  יׁש ּכָ יּה, ְלחֹוד ּבִ ָבת ִלּבֵ ַאְרָעא, ְוָכל ִיְצָרא ַמְחׁשְ א ּבְ ת ֲאָנׁשָ יׁשָ ֲאֵרי ְסִגיַאת, ּבִ
ְרעּוֵתיּה: ַוֲאַמר  ְקְפהֹון ּכִ ר ּתֻ ֵמיְמֵריּה ְלִמְתּבַ ַאְרָעא, ַוֲאַמר ּבְ א ּבְ ֵמיְמֵריּה, ֲאֵרי ֲעַבד ָית ֲאָנׁשָ ּבְ
א ְוַעד עֹוָפא  ִעיָרא, ַעד ִרְחׁשָ א ַעד ּבְ י ַאְרָעא, ֵמֲאָנׁשָ ְבֵריִתי ֵמַעל ַאּפֵ א ּדִ יי, ֶאְמֵחי ָית ֲאָנׁשָ

ח ַרֲחִמין ֳקָדם יי: ּכַ ּנּון: ְונַֹח, ַאׁשְ ֵמיְמִרי ֲאֵרי ֲעַבְדּתִ ִבית ּבְ ַמָּיא, ֲאֵרי ּתַ ׁשְ ּדִ

ם.  ֵ י ַהּשׁ קֹום: ַאְנׁשֵ ּמָ ּבִֹרים. ִלְמרֹד ּבַ מֹוָתם: ַהּגִ ּכְ
ֵאל,  מֹות: ִעיָרד ְמחּוָיֵאל ְמתּוׁשָ ׁשֵ בּו ּבְ ּקְ ּנִ אֹוָתם ׁשֶ

ָבר ַאֵחר,  ׁשּו. ּדָ ּמֹוחּו ְוֻהּתְ ּנִ ם ָאְבָדן, ׁשֶ ְקְראּו ַעל ׁשֵ ּנִ ׁשֶ
מּו ֶאת ָהעֹוָלם:  ּמְ ִ ּשׁ מֹון, ׁשֶ ּמָ י ׁשִ ַאְנׁשֵ

הפטרת בראשית
בערב ראש חודש מרחשוון קוראים את ההפטרה בעמ' שג.

הנביא ישעיהו היה צריך להתמודד עם השקפות אליליות שביטלו את האמונה בה‘ ואת מקומו 
של עם ישראל בעולם. בדבריו הוא מעמיד, זה לצד זה, שלושה צמדי ניגודים בהתאמה: ה‘, בורא 
העולם ומנהיגו, מול האלילים חסרי המשמעות. ישראל, עם ה‘, העם הנצחי מול האומות המכות 
שיבואו על עונשן. גאולה היוצרת מציאות מתוקנת ושלמה, מול מציאות של חטא המביא שבר 
וחורבן. המשותף לשלושתם: הוודאי והנצחי אל מול החולף וחסר התוחלת. תובנה זו, שהוודאי 
והנצחי יגבר על החולף וחסר התוחלת, באה לבסס את הדרך המוליכה מבריאת העולם לחזון 

אחרית הימים.

֖ט ַלּגֹוִי֥ם  ּפָ יו ִמׁשְְְ י רּוִח֙י ָעָל֔ ּתִ י ָנַת֤ ֑ ׁשִ ה ַנפְְְ ָת֣ צְְ י ָרֽ ִחיִר֖ ֹו ּבְְ ־ּב֔ ךְְְ מָָ ֙י ֶאתְְְ ּדִ ֵה֤ן ַעבְְְ

ֹור  ּב֔ ֖חּוץ קֹוֽלֹו׃ ָקֶנ֤ה ָרצּו֙ץ ֣לֹא ִיׁשְְְ יַע ּבַ ִמ֥ ֽלֹא־ַיׁשְְְ א וְְ ֑ ָ ֣לֹא ִיׂשּ ַע֖ק וְְ יא׃ ֥לֹא ִיצְְְ יֹוִצֽ

֣לֹא ָי֔רּוץ ַעד־ ֶה֙ה וְְ ֽט׃ ֤לֹא ִיכְְְ ּפָ יא ִמׁשְְְ ת יֹוִצ֥ ה ֶלֱֽאֶמ֖ ּנָ ֑ ַכּבֶ ה ֣לֹא יְְ ה ֵכָה֖ ֥ ּתָ ּוִפׁשְְְ

מב ישעיה
 התימנים
מתחילים כאן

ל ׀  ר ָהֵא֣ ֹה־־־ָאַמ֞ לּו׃     * ּכֽ ַיֵחֽ ֽתֹוָר֖תֹו ִאִּי֥ים יְְ ֑ט ּולְְְ ּפָ ֶרץ ִמׁשְְְ ָא֖ ים ּבָ ֥ ָיׂשִ

יָה  ָמ֙ה ָלָע֣ם ָעֶל֔ ׁשָ ן נְְ יָה ֹנֵת֤ ֶצֱֽאָצֶא֑ ֶרץ וְְ ע ָהָא֖ ם רַֹק֥ ֣נֹוֵטיֶה֔ ִי֙ם וְְ ַמ֙ ָ א ַהׁשּ יה֗וה ּבֹוֵר֤

ָך֛  נְְְ ֶאּתֶ ָך֗ וְְ רְְְ ֶאּצָָ ָך וְְ ָיֶד֑ ֵז֣ק ּבְְ ַאחְְְ ֶצֶ֖דק וְְ יָך בְְ ָראִת֥ ּה׃ ֲאִנ֧י יה֛וה קְְ ֽ ים ּבָ ִכ֥ ֖רּוַח ַלֽהֹלְְ וְְ

ית  ֥ יר ִמּבֵ ֙ר ַאּסִ֔ ּגֵ סְְְ הֹוִצ֤יא ִמּמַ ֑רֹות לְְ ֖קַֹח ֵעיַנִ֣ים ִעוְְְ ֥אֹור ּגֹוִיֽם׃ ִלפְְְ ית ָע֖ם לְְ ִר֥ ִלבְְְ

י  ִת֖ ִהּלָ ן ּותְְְ ר ֽלֹא־־־ֶאּתֵ֔ ַאֵח֣ בֹוִד֙י לְְ י ּוכְְְ ִמ֑ ׁשְְ ׃ ֲאִנ֥י יה֖וה ֣הּוא  ךְְְ ֽחֹׁשֶ ֵבי  ֥יֹׁשְְ ֶ֖לא  ּכֶ

ָנה  חְְְ ַמ֖ צְְְ ּתִ ֶרם  ֶט֥ ּבְְ יד  ַמּגִ֔ ֲאִנ֣י  ַוֲֽחָדׁשֹו֙ת  ה־־־־־ָב֑אּו  ִהּנֵ אׁשֹ֖נֹות  ָהִרֽ ים׃  ִסיִלֽ ַלּפְְ

ֶרץ  ֵצ֣ה ָהָא֑ ֖תֹו ִמקְְְ ִהּלָ ׁש ּתְְ יר ָחָד֔ ֣ ירּו ַלֽיהו֙ה ׁשִ ֤ ֶכֽם׃    ׁשִ יַע ֶאתְְְ ִמ֥ ַאׁשְְְ

ר  ב ֵקָד֑ ֣ ׁשֵ ים ּתֵ יו ֲחֵצִר֖ ָעָר֔ ֙ר וְְ ּבָ ֤אּו ִמדְְְ ם׃ ִיׂשְְְ ֵביֶהֽ ֽיֹׁשְְ לֹ֔אֹו ִאִּי֖ים וְְ י ַהָּי֙ם ּומְְְ ֵד֤ ֽיֹורְְ

ִאִּי֥ים  ֽ ֖תֹו ּבָ ִהּלָ ֑בֹוד ּותְְְ ימּו ַלֽיה֖וה ּכָ ֥ ָוֽחּו׃  ָיׂשִ ים ִיצְְְ ַלע ֵמ֥רֹאׁש ָהִר֖ ֵבי ֶס֔ ָי֙רֹּנּו֙ ֣יֹׁשְְ
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Parasha Snapshots
Every parasha has its own title page 
with a diagram illustrating the central 
themes of each parasha, geographic 
context, and the timeframe in 
which the narrative occurred. 

Additional Readings
A chart shows a count of pasukim, words and 
letters in every parasha. There are also Maftir, 
Haftarah and Megillah readings for holidays.

אותיותמיליםפסוקיםפרשה
146193172351בראשית1
153186169070נח2
126168663361לך לך3
147208578620וירא4
105140253140חיי שרה5
106143254260תולדות6
148202175120ויצא7
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ּנּו ִנְבָנה ָהעֹוָלם:  ּמֶ ּמִ ן. ׁשֶ כח ׀ ַ ּיֹוֶלדוּתֵ

ָיֵדינּו.  בֹון  ִעּצְ ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ ָיַנח  ְרַנֲחֵמנּ .  כט ׀ ֶזהו

ה  ֵלי ַמֲחֵרׁשָ א נַֹח לֹא ָהָיה ָלֶהם ּכְ ּלֹא ּבָ ַעד ׁשֶ
ְוהּוא ֵהִכין ָלֶהם, ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ מֹוִציָאה קֹוִצים 
ל ָאָדם  ְלָלתֹו ׁשֶ ים, ִמּקִ ּזֹוְרִעים ִחּטִ ׁשֶ ִרים ּכְ ְוַדְרּדָ
ָהִראׁשֹון, ּוִביֵמי נַֹח ָנָחה, ְוֶזה ‘ְיַנֲחֵמנּו‘ — ָיַנח 
ׁשֹון  ְך, ֵאין ַטַעם ַהּלָ הּו ּכָ ָפְרׁשֵ ּנּו. ְוִאם לֹא ּתְ ִמֶמּ
מֹו ְמַנֵחם:  ה ָצִריְך ִלְקרֹות ׁשְ ם, ְוַאּתָ ֵ נֹוֵפל ַעל ַהּשׁ

י יּוָדן: ַמה  ָנה. ָאַמר ַרּבִ ןוֲחֵמׁאוֵמשֹובוׁאָ לב ׀ ּתֶ

ָנה ְוֶזה ַלֲחֵמׁש  ל ַהּדֹורֹות הֹוִלידּו ְלֵמָאה ׁשָ ַעם ּכָ ּטַ
ִעים ֵהם  רּוְך הּוא: ִאם ְרׁשָ דֹוׁש ּבָ ֵמאֹות? ָאַמר ַהּקָ
יִקים ֵהם  יק ֶזה, ְוִאם ַצּדִ ִים ְוַרע ְלַצּדִ ּמַ יֹאְבדּו ּבַ
ַבׁש ֶאת  ה, ּכָ בֹות ַהְרּבֵ ַאְטִריַח ָעָליו ַלֲעׂשֹות ּתֵ
ֵדי  ָנה, ּכְ ַמְעָינֹו ְולֹא הֹוִליד ַעד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ
ין ִלְפֵני  ָבָניו ָראּוי ָלֳעָנׁשִ ּבְ דֹול ׁשֶ ּלֹא ְיֵהא ֶיֶפת ַהּגָ ׁשֶ
ָנה ָימּות“  ן ֵמָאה ׁשָ ַער ּבֶ י ַהּנַ ְכִתיב: “ּכִ ּבּול, ּדִ ַהּמַ
ן  )ישעיה סה, כ( — ָראּוי ְלֹעֶנׁש ֶלָעִתיד, ְוֵכן ִלְפֵני ַמּתַ

םוֶשבוָחםוְ ֶשבוָרֶפב. ַוֲהלֹא ֶיֶפת  ּתֹוָרה: ֶשבוׁאֵ
הּוא  ה ּדֹוֵרׁש ֶאת ׁשֶ ה ַאּתָ ִחּלָ ּתְ א ּבַ דֹול הּוא! ֶאּלָ ַהּגָ
ּנּו  ַאְבָרָהם ָיָצא ִמּמֶ הּוא ָמהּול, ְוׁשֶ ׁשֶ יק, ְונֹוַלד ּכְ ַצּדִ

ה )כו, ג(:  ית ַרּבָ ְבֵראׁשִ ְוכּו׳. ּבִ

פיקו 

ָבר  ֹוְפִטים. ּדָ ִרים ְוַהּשׁ ֵני ַהּשָׂ ֵנרוָהֱשלִֹקרם. ּבְ ב ׀ ּתְ

ִרים ַההֹוְלִכים  ֵני ָהֱאלִֹקים“, ֵהם ַהּשָׂ ַאֵחר, “ּבְ
ל ָמקֹום, ַאף ֵהם ָהיּו ִמְתָעְרִבים  ִליחּותֹו ׁשֶ ׁשְ ּבִ
ְקָרא ְלׁשֹון ָמרּות, ְוֶזה  ּמִ ּבַ ל ‘ֱאלִֹקים‘ ׁשֶ ֶהם. ּכָ ּבָ
ְהֶיה ּלֹו ֵלאלִֹקים“ )שמות ד, טז(,  ה ּתִ יֹוִכיַח: “ְוַאּתָ
ה.  רוטֹתֹבוֵהּנָ יָך ֱאלִֹקים“ )שם ז, א(: ּכִ “ְרֵאה ְנַתּתִ

ָהיּו ְמִטיִבין  ֶ ִתיב, ִמּשׁ י יּוָדן: “טבת“ ּכְ ָאַמר ַרּבִ
דֹול ִנְכָנס  ה, ָהָיה ּגָ ֵנס ַלֻחּפָ ֶטת ִלּכָ ֶ אֹוָתּה ְמֻקּשׁ
עּוַלת  ָחיּ . ַאף ּבְ יוּתָ ה: ִמּכֹלוֲשׁאֶ ִחּלָ ּובֹוֲעָלּה ּתְ

ֵהָמה:  ַעל, ַאף ַהָּזָכר ְוַהּבְ ּבַ

ג ׀ לֹשוָרדֹוןויּ ִחרוָתָשָדם. לֹא ִיְתַרֵעם ְוָיִריב רּוִחי 

ה  ִביל ָהָאָדם: ְלעָֹלם. ְלֹאֶרְך ָיִמים; ִהּנֵ ׁשְ ָעַלי ּבִ
ִחית ְוִאם ְלַרֵחם,  י ִאם ְלַהׁשְ ִקְרּבִ רּוִחי ִנּדֹון ּבְ
לֹוַמר ְלֹאֶרְך  רּוִחי ְלעָֹלם, ּכְ לֹא ִיְהֶיה ָמדֹון ֶזה ּבְ
לֹוַמר  ם‘, ּכְ ּגַ ׁשֶ מֹו ‘ּבְ י. ּכְ םוהּ שוָתׂאָ ּגַ ׁאַ ָיִמים: ּתְ
י  ר ְוַאף ַעל ּפִ ׂשָ הּוא ּבָ ם ֹזאת ּבֹו ׁשֶ ּגַ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּבִ
ָבר  ֵכן ֵאינֹו ִנְכָנע ְלָפַני, ּוָמה ִאם ִיְהֶיה ֵאׁש אֹו ּדָ
בֹוָרה“ )שופטים ה,  י ּדְ ְמּתִ ּקַ ּיֹוֵצא ּבֹו: “ַעד ׁשַ ה. ּכַ ָקׁשֶ
י“ )שם ו,  ר ִעּמִ ה ְמַדּבֵ ַאּתָ י‘, ְוֵכן: “ׁשָ ְמּתִ ּקַ מֹו ‘ׁשֶ ז( ּכְ
ם‘: ְ ָהרּ ו ּגַ ׁשֶ מֹו ‘ּבְ ם‘ ּכְ ּגַ ׁשַ ה‘, ַאף ‘ּבְ ַאּתָ מֹו ‘ׁשֶ יז( ּכְ
ָנה ַאֲאִריְך ָלֶהם  ִרים ׁשָ ָרָמר וְ גֹו׳. ַעד ֵמָאה ְוֶעׂשְ

י, ְוִאם לֹא ָיׁשּובּו — ָאִביא ֲעֵליֶהם ַמּבּול.  ַאּפִ
א  ּבּול ֵאינֹו ֶאּלָ ּנֹוַלד ֶיֶפת ַעד ַהּמַ ֶ ְוִאם ּתֹאַמר, ִמּשׁ
ָבר  ּתֹוָרה, ּכְ ם ּוְמֻאָחר ּבַ ָנה? ֵאין ֻמְקּדָ ֵמָאה ׁשָ
הֹוִליד  ָנה קֶֹדם ׁשֶ ִרים ׁשָ זּוָרה ֶעׂשְ ֵזָרה ּגְ ָהְיָתה ַהּגְ
ֵסֶדר עֹוָלם )סוף פכ״ח(. ֵיׁש  נַֹח ּתֹוָלדֹות, ְוֵכן ָמִצינּו ּבְ
“לֹא ָידֹון“, ֲאָבל ֶזה ִצְחצּוַח  ים ּבְ ָדה ַרּבִ י ַאּגָ  ִמְדְרׁשֵ

ׁשּוטֹו:  ּפְ

ילּו ֶאת ָהעֹוָלם,  ְפלּו ְוִהּפִ ּנָ ם ׁשֶ ִפִלרם.וַעל ׁשֵ ד ׀ ַהּנְ

ָּיִמרםוָהֵהם.  ּוִבְלׁשֹון ִעְבִרית ְלׁשֹון ֲעָנִקים הּוא: ּתַ
יֵמי ּדֹור ֱאנֹוׁש ּוְבֵני ַקִין: ְ ַגםוַשֲחֵירוֵכן. ַאף ַעל  ּבִ
ָעָלה אֹוְקָינֹוס  ל ּדֹור ֱאנֹוׁש, ׁשֶ ָאְבָדן ׁשֶ ָראּו ּבְ י ׁשֶ ּפִ
ּבּול  ִליׁש ָהעֹוָלם, לֹא ִנְכַנע ּדֹור ַהּמַ ְוֵהִציף ׁשְ
יוָרֹתשּ . ָהיּו יֹוְלדֹות ֲעָנִקים  ִלְלֹמד ֵמֶהם: ֲשׁאֶ

ַ֧תעו ׁאֶ ַלחו בּ ׁאֶ֔ מְְ רו ִח֣ וַ רְְְ ו ו ו רם׃ ֱשלִֹהֽ שֹ֖בֹוו

׃ו ֶמךְְְ ֶשב־ָלֽ ַ ּ֖יֹוֶלדו ָנ֑הו ׁאָ בו ַש֣ ּ מְְְ ָנ֖הו ׁאָ מִֹנ֛רםו ּ ׁאְְְ

ִרםו ֤ ּבַ ׁאְְ ו ֶמךְְְ ֶשב־ֶל֔ ֽהֹוִלר֣דֹוו ֲחֵי֙רו ַשֽ ַלחו בּ ׁאֶ֗ מְְ רו ִח֣ ַ רְְְ

ִנ֖רםו ּתָ ַ ּ֥יֹוֶלדו ָנ֑הו ׁאָ ֵמ֖שֹובו עו ַת֥ ּ ׁאְְְ הו ָנ֔ ׁאָ מֹוִנר֙םו ּ ׁאְְְ

ר֙םו ִ ׁאּ ׁאִ עו ְְ ׁאַ ֤ ּבֵ ַלחו בּ ׁאֶ֔ מְְ רו ֵמ֣ ל־־־־־רְְ ּכָָ ו רּ ֙ ַ ִּיֽהְְְ ּ ָתֽנֹוב׃ו

ִחר־ וַ ֽרְְְ ו ו ו ָנ֑הוַ ָּיֽמֹב׃ עוֵמ֖שֹובוׁאָ ֥ ׁאַ הוּ בְְְ ָנ֔ ׁאָ

ַ ּ֖יֹוֶלדו ָנ֑הו ׁאָ בו ַש֣ ּ מְְְ ָנ֖הו ׁאָ מִֹנ֛רםו ּ ׁאְְְ ִרםו ֧ ּבַ ׁאְְ ו ֶמךְְְ ֶל֕

ַנֲֽחֵמ֤נּ ו רְְ הו ֞ ֶז֠ ֵלש֑מֹיו ַחו ֖נֹ ֛מֹוו ֶשב־ׁאְְ שו ָי֧ ַ ִּיקְְְ ן׃ו ֽ ּתֵ

יו ֥ ֲשׁאֶ הו ֲשָדָמ֔ ִמן־ָה֣ רנּ ו ָרֵד֔ ֣תֹוןו ִעּצְְ ּ ֵמֽ ו נּ ֙ ֲעׂאֵ֙ ֽ ּמַ ִמֽ

ֽהֹוִלר֣דֹווֶשב־֔נַֹחו ֲחֵי֙רו ַשֽ ו ֶמךְְְ ִחר־ֶל֗ ַ ֽרְְְ ּהורהֽ ה׃ו ֲיָי֖ ֵשֽ

ַ ּ֥יֹוֶלדו ָנ֑הו ׁאָ ֵמ֖שֹבו ׁאו ַ ֲֽחֵמ֥ הו ָנ֔ ׁאָ ִער֙םו ִבׁאְְְ ָחֵמׁ֤או ְְ

ִער֙םו תְְְ ׁאִ ַ֤תעו ְְ ׁאֶ ו ֶמךְְְ ֵמר־ֶל֔ ל־רְְ ּכָָ ִה֙רו ַ ֽרְְְ ּ ָתֽנֹוב׃ו ִנ֖רםו ּתָ

ִהר־ וַ ֽרְְְ ו ו ו ָנ֑הוַ ָּיֽמֹב׃ עוֵמ֖שֹובוׁאָ ַת֥ הוּ ׁאְְְ ָנ֔ ׁאָ

םו ֖ ֶשב־־־ׁאֵ ֔נַֹחו ַ ּ֣יֹוֶלדו ָנ֑הו ׁאָ ֵמ֖שֹובו ׁאו ן־־־ֲחֵמ֥ ּתֶ ַחו ֕נֹ

ָל֖יֹתו םו ָשָד֔ ָהֽ לו ר־ֵהֵח֣ ֽ ּכִ ִה֙רו ַ ֽרְְְ ֶשב־ָרֶֽפב׃ו םו ְְ ֶשב־ָח֥

ֵנר־ ֤שּ ותְְ ם׃וַ ִּייְְְ ֥דּ וָלֶהֽ הוּ ָת֖נֹובוֻרּלְְ ֲשָדָמ֑ ֵנ֣רוָהֽ ַעל־ּפְְ

֤חּ ו הוַ ִּיקְְְ ּנָ רוטֹ֖תֹבוֵה֑ ֥ םוּכִ ָשָד֔ ֣נֹובוָהֽ ֱשלִֹהר֙םוֶשב־ּתְְ ָהֽ

רה֗ הו ַ ּ֣יֹשֶמיו יּ ׃ו ָחֽ ּתָ יו ֥ ֲשׁאֶ ֹלו ִמּכ֖ רםו ָנׁאִ֔ ָלֶה֙םו

יו ֑ ָתׂאָ ֣הּ שו ֖םו ּגַ ׁאַ ּתְְ םו עָֹל֔ לְְ ָשָד֙םו ָתֽ רו יּ ִח֤ ֽלֹש־ָר֨דֹוןו

ָה֣רּ ו רםו ִפִל֞ ַהּנְְ ָנֽה׃ו ׁאָ רםו ִי֖ ֶעׂאְְְ הו ְְ ֵמָש֥ ר ו ָרָמ֔ ָה֣רּ ו ְְ 

ָר֜תֹשּ  יו ֲשׁאֶ֨ ןו ֲחֵיר־ֵכ֗ ַשֽ ַג֣םו ָהֵה֒םו ְְ רםו ָּיִמ֣ ּתַ ֶי֮ץו  ָתָש֘

שביעי

*

 ו

ַתר  ּבָ ַלח,  ַוֲחָיא ְמתּוׁשֶ ָלֶמְך:  ִנין, ְואֹוֵליד ָית  ׁשְ ַבע  ּוׁשְ ּוְתָמַנן  ַלח, ְמָאה  ַוֲחָיא ְמתּוׁשֶ ָיֵתיּה קק: 
ַלח,  ל יֹוֵמי ְמתּוׁשֶ ּכָ ַוֲהוֹו  ּוְבָנן:  ִנין  ּבְ ִנין, ְואֹוֵליד  ׁשְ ין  ְוַתְרּתֵ ּוְתָמַנן  ַבע ְמָאה  אֹוֵליד ָית ֶלֶמְך, ׁשְ ּדְ
ר: ּוְקָרא  ִנין, ְואֹוֵליד ּבַ ין ׁשְ ִנין, ּוִמית: ַוֲחָיא ֶלֶמְך, ְמָאה ּוְתָמַנן ְוַתְרּתֵ ע ׁשְ ין ּוְתׁשַ ּתִ ע ְמָאה ְוׁשִ ׁשַ ּתְ
ָלַטּה קק: ַוֲחָיא ֶלֶמְך,  יאּות ְיַדָנא, ִמן ַאְרָעא, ּדְ ָנא ֵמעּוָבַדָנא ּוִמּלֵ ין, ְיַנֲחִמּנַ ֵמיּה, נַֹח ְלֵמיַמר, ּדֵ ָית ׁשְ
ֶלֶמְך,  ל יֹוֵמי  ּכָ ַוֲהוֹו  ּוְבָנן:  ִנין  ּבְ ִנין, ְואֹוֵליד  ׁשְ ַוֲחֵמׁש  ִעין  ְוִתׁשְ אֹוֵליד ָית נַֹח, ֲחֵמׁש ְמָאה  ּדְ ַתר  ּבָ
ם ָית  ִנין, ְואֹוֵליד נַֹח, ָית ׁשֵ ר ֲחֵמׁש ְמָאה ׁשְ ִנין, ּוִמית: ַוֲהָוה נַֹח, ּבַ ַבע ׁשְ ְבִעין ּוׁשְ ַבע ְמָאה ְוׁשִ ׁשְ
י ַאְרָעא, ּוְבָנָתא ִאְתְיִליָדא ְלהֹון: ַוֲחזֹו  י ַעל ַאּפֵ א, ְלִמְסּגֵ ִריאּו ְבֵני ֲאָנׁשָ ד ׁשָ ָחם ְוָית ָיֶפת: ַוֲהָוה ּכַ
ִאְתְרִעיאּו: ַוֲאַמר קק, ָלא  ל ּדְ ין, ִמּכָ ין, ּוְנִסיבּו ְלהֹון ְנׁשִ יָרן ִאּנִ ּפִ א, ֲאֵרי ׁשַ ָנת ֲאָנׁשָ ֵני ַרְבְרַבָּיא יָת ּבְ ּבְ
א ְיִהיב ְלהֹון,  ין, ַאְרּכָ יׁשִ ְסָרא ְועֹוָבֵדיהֹון ּבִ ִאּנּון ּבִ ִדיל ּדְ א ָהֵדין ֳקָדַמי ְלָעַלם, ּבְ יׁשָ ָרא ּבִ ִיְתַקַּים ּדָ
ָעאִלין  ּדְ ן,  ּכֵ ַתר  ּבָ ְוַאף  ָהִאּנּון,  יֹוַמָּיא  ּבְ ַאְרָעא  ּבְ ֲהוֹו  ַרָּיא,  ּבָ ּגִ ְיתּובּון:  ִאם  ִנין  ׁשְ ְוֶעְסִרין   ְמָאה 
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Targum Onkelos 
The most accurate 
version of Onkelos’ 

Aramaic translation 
is based on Yemenite 

tradition. Terms 
that are Onkelos’ 

explanations (not 
verbatim translations) 

are printed in grey. 

Rashi Commentary 
The most accurate 

version of Rashi’s 
commentary available 
today. Compiled from 

extensive research from 
medieval manuscripts.

Allegories in Rashi
Full sources are cited 

in Rashi script for each 
mashal (allegory) 

used by Rashi.
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א  ָר֥ ֵקָב֖ה ּבָ א אֹ֑תֹו ָזָכ֥ר ּונְְְ ָר֣ ים ּבָ ֶצֶ֥לם ֱאלִֹק֖ ֔מֹו ּבְְ ַצלְְְ ּבְְ

ים  ֱאלִֹק֗ ם  ָלֶה֜ ַוּ֨יֹאֶמר  ֱאלִֹקי֒ם  ֶרךְְְ אָֹת֮ם  ָב֣ ַויְְְ ם׃  אָֹתֽ

ַג֤ת  דְְְ ֞דּו ּבִ ָה ּורְְְ ֑ ׁשֻ ִכבְְְ ֶרץ וְְ ֥אּו ֶאת־ָהָא֖ ֛בּו ּוִמלְְְ ֥רּו ּורְְְ ּפְְ

ַעל־ ת  ׂשֶ רֶֹמ֥ ָהֽ ל־ַחָּי֖ה  כָָ ּובְְְ ִים  ַמ֔ ָ ַהׁשּ ֣עֹוף  ּובְְְ ַהָּי֙ם 

ל־ ם ֶאת־ּכָָ י ָלֶכ֜ ּתִ ֩ה ָנַת֨ ים ִהּנֵ ֶרץ׃ ַוּ֣יֹאֶמר ֱאלִֹק֗ ָהָאֽ

ֶאת־ וְְ ֶרץ  ל־ָהָא֔ כָָ ֵנ֣י  ַעל־ּפְְ ֙ר  ֲאׁשֶ ַרע  ֶז֗ ַע  זֵֹר֣ ׀  ב  ֵעׂ֣שֶ

ֶי֖ה  ִיֽהְְְ ָלֶכ֥ם  ָזַ֑רע  ַע  זֵֹר֣ ִרי־ֵע֖ץ  פְְ ֹו  ר־ּב֥ ֲאׁשֶ ל־ָהֵע֛ץ  ּכָָ

ִים  ַמ֜ ָ ַהׁשּ ל־־־־֨עֹוף  כָָ ּולְְְ ֶרץ  ָא֠ ָה֠ ל־־ַחַּי֣ת  כָָ לְְְ ּוֽ ָלֽה׃  כְְְ אָָ לְְ

ה ֶאת־ ר־ּבֹ֙ו ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֔ ֶרץ ֲאׁשֶ ׂש ַעל־ָהָא֗ ֣כֹל ׀ רֹוֵמ֣ ּולְְְ

א ֱאלִֹקי֙ם ֶאת־ רְְְ ִהי־ֵכֽן׃ ַוַּי֤ ָל֑ה ַוֽיְְְ כְְְ אָָ ב לְְ ֶרק ֵעׂ֖שֶ ל־ֶי֥ ּכָָ

ִהי־ ֶרב ַוֽיְְְ ִהי־ֶע֥ ֑אֹד ַוֽיְְְ ה־֖טֹוב מְְ ִהּנֵ ה וְְ ר ָעׂשָ֔ ֣ ל־ֲאׁשֶ ּכָָ

י׃ ֽ ִ ׁשּ ִ ֖בֶֹקר ֥יֹום ַהׁשּ

ַכ֤ל ֱאלִֹקי֙ם  ַויְְְ ם׃  ָבָאֽ ל־צְְ כָָ וְְ ֶרץ  ָהָא֖ וְְ ִים  ַמ֥ ָ ַהׁשּ ּו  ֻכּל֛ ַויְְְ

ּבֹ֙ת  ַוִּיׁשְְְ ה  ֑ ָעׂשָ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֹו  ּת֖ ַלאכְְְ מְְ י  ִביִע֔ ְְ ַהׁשּ ּ֣יֹום  ּבַ

ה׃  ֽ ָעׂשָ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֹו  ּת֖ ַלאכְְְ ל־מְְ ִמּכָָ י  ִביִע֔ ְְ ַהׁשּ ּ֣יֹום  ּבַ

אֹ֑תֹו  ׁש  ֖ ַקּדֵ ַויְְְ י  ִביִע֔ ְְ ַהׁשּ ֶאת־־־֣יֹום  ֱאלִֹקי֙ם  ֶרךְְְ  ָב֤ ַויְְְ

ים  ֱאלִֹק֖ א  ָר֥ ר־ּבָ ֲאׁשֶ ֹו  ּת֔ ַלאכְְְ ל־מְְ ִמּכָָ ַב֙ת  ׁשָ ֤בֹו  י  ֣ ּכִ

ֹות׃ ֲעׂשֽ ַלֽ

֗יֹום  ּבְְ ם  ָא֑ רְְ ֽ ִהּבָ ּבְְ ֶרץ  ָהָא֖ וְְ ִים  ַמ֛ ָ ַהׁשּ ֧דֹות  ֽתֹולְְ ה  ּלֶ ֵא֣

יַח  ֣ ׂשִ ׀  ֣כֹל  וְְ ִים׃  ָמֽ ׁשָ וְְ ֶרץ  ֶא֥ ים  ֱאלִֹק֖ יק֥וק  ֹות  ֲעׂש֛

ֶרם  ה ֶט֣ ֶד֖ ָ ב ַהׂשּ ל־ֵעׂ֥שֶ כָָ ֶרץ וְְ ֶי֣ה ָבָא֔ ֶרם ִיהְְְ ה ֶט֚ ֶד֗ ָ ַהׂשּ
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Index Tabs
Index tabs 
on margin of 
every page 
indicate the 
name of each 
parasha for 
easy and quick 
navigation.

Clear Layout
The Ĥumash text is presented 
in large, clear typeface using 
the Koren Tanakh font.

613 Mitzvot
Each mitzva is listed 
next to its relevant 
pasuk, according to 
the Sefer HaĤinukh.

Traditional Chapter 
Divisions  
The traditional Jewish 
chapter divisions of the 
Biblical text (‘sedarim’) have 
been restored. The sedarim 
are indicated in the outer 
margin, while the widely-
used (non-Jewish) divisions 
are preserved and indicated 
in the inner margin.
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מי ַבת ֲעֵצי־ֹגֶפר )פרשת נח ו, יד( ה ְלָך ּתֵ ֲעׂשֵ

ישנה מחלוקת באשר לזיהויו של העץ, אך קיימת הסכמה ּגֶֹפר
שמדובר בעץ עמיד במים המתאים בתכונותיו לבניית אניות, 
וככל הנראה מדובר בעץ מחטני. מסתבר ביותר שהוא אחד 
ממיני הערער )Juniperus( המכונה ביוונית בשם ׳קדרוס׳, 

מעין תרגומו של אונקלוס. 
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Biblical Botany 
Explanations by Professor 
Zohar Amar, an expert biblical 
botanist, identify the flora and 
fauna of the Land of Israel, as 
described in the Torah text. 
Includes color photographs and 
the accompanying pasuk.

Diagrams and Illustrations
Graphic illustrations allow 
readers to appreciate the rich 
details of the narrative such 
as: the events of the flood, 
the priestly clothing, the 
ritual offerings, and more.

Maps
Color 3D maps offer a new, modern  
look at the parshiyot. These maps 
were designed specifically to show 
details that are not clear from a 
cursory reading of the text.
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