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favor

ֵחן

end

ֵקץ

ark, chest

ֵת ָבה

species of tree

֫גּ ֶֹפר

flood, deluge

ַמבּוּל

male

זָ ָכר

female

נְ ֵק ָבה

close

ָסגַ ר

rain

֫גֶּ ֶשׁם

window

ַחלּוֹן

raven

ערב
ֵֹ

dry land

ָיַבּ ָשׁה

dove

יוֹנָ ה

leaf, foliage

ֲﬠ ֵלה

olive

זַ יִת

become dry

ֵיָבשׁ

ceremonially clean

ָטהוֹר

bird, fowl

עוֹף

be fruitful

ָפּ ָרה

sign, pledge

אוֹת

bow, rainbow

ֶ ֫ק ֶשׁת
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�הים זֹאת
אמר ֱא ִ
וַ ֫יּ ֹ ֶ
ר־אנִ י
אוֹת־ה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁ ֲ
ַ
יכם׃
וּבינֵ ֶ
נ ֵֹתן ֵבּינִ י ֵ
יְתה
ת־ק ְשׁ ִתּי נָ ַ֫ת ִתּי וְ ָה ָ
ֶא ַ
יתי
ְלאוֹת ַה ְבּ ִרית׃ ְוּר ִא ִ
ת־ה ֶ ֫קּ ֶשׁת ִלזְ כֹּר ְבּ ִרית
ֶא ַ
ל־נ ֶפשׁ
וּבין ָכּ ֶ֫
עוֹלם ֵבּינִ י ֵ
ָ
ַחיָּ ה׃
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וַ יַּ ְרא יְ הוָ ה ִכּי ַר ָבּה ָר ַﬠת
אָדם ָבּאָ ֶ֫רץ וְ כֹל ֲא ֶשׁר
ָה ָ
ל־היּוֹם׃
ְבּ ִלבּוֹ ַרק ַרע ָכּ ַ
אַשׁ ִחית
אמר יְ הוָ ה ְ
וַ ֫יּ ֹ ֶ
אתי׃
ר־בּ ָ ֫ר ִ
אָדם ֲא ֶשׁ ָ
ת־ה ָ
ֶא ָ
1

וְ ֫נ ֹ ַ� ָמ ָצה ֵחן ְבּ ֵﬠינֵ י יְ הוָ ה
ִכּי ִאישׁ ַצ ִדּיק הוּא׃
�הים ְל ֫נ ֹ ַ�
אמר ֱא ִ
וַ ֫יּ ֹ ֶ
ל־בּ ָשׂר ָבּא ְל ָפנַ י׃
ֵקץ ָכּ ָ

2

אמר יְ הוָ ה לֹא־א ִֹסף
וַ ֫יּ ֹ ֶ
ל־חי
ת־כּ ַ
עוֹד ְל ַהכּוֹת ֶא ָ
יתי׃
ַכּ ֲא ֶשׁר ָﬠ ִ֫שׂ ִ
א־יִהיֶ ה עוֹד ַמבּוּל
וְ ל ֹ ְ
ְל ַשׁ ֵחת ָהאָ ֶ֫רץ׃ וַ ָ֫יְב ֶר�
ת־בּנָ יו
�הים ֶאת־ ֫נ ֹ ַ� וְ ֶא ָ
ֱא ִ
אמר ָל ֶהם ְפּרוּ ְוּרבוּ
וַ ֫יּ ֹ ֶ
ת־האָ ֶ֫רץ׃
ומ ְלאוּ ֶא ָ
ִ
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וַ ִ֫יּ ֶבן ֫נ ֹ ַ� ִמזְ ֵבּ ַ� ַליהוָ ה
וַ יִּ ַקּח ִמכֹּל ַה ְבּ ֵה ָמה
וּמכֹּל ָהעוֹף
הוֹרה ִ
ַה ְטּ ָ
ַה ָטּהֹר וַ ַ֫יּ ַﬠל עֹ�ת ַבּ ִמזְ ֵבּ ַ�׃
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ֲﬠ ֵשׂה ְל� ֵתּ ַבת ֲﬠ ֵצי־ ֫ג ֹ ֶפר׃
וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י ֵמ ִביא
ת־ה ַמּבּוּל ַ֫מיִם
ֶא ַ
ל־האָ ֶ֫רץ ְל ַשׁ ֵחת
ַﬠ ָ
ל־בּ ָשׂר ֲא ֶשׁר־בּוֹ ֫ר ַוּ�
ָכּ ָ
ַחיִּ ים׃
3

וַ ַ֫יּ ַﬠשׂ ֫נ ֹ ַ� ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה
�הים ֵכּן ָﬠ ָשׂה׃
אֹתוֹ ֱא ִ
ן־שׁשׁ ֵמאוֹת ָשׁנָ ה
וְ ֫נ ֹ ַ� ֶבּ ֵ
וְ ַה ַמּבּוּל ָהיָ ה ַ֫מיִם
אָרץ׃
ל־ה ֶ
ַﬠ ָ
4

�הים ֶאל־ ֫נ ֹ ַ�
וַ יְ ַד ֵבּר ֱא ִ
ן־ה ֵתּ ָבה׃
ֵלאמֹר׃ ֵצא ִמ ַ
וּבנָ יו וְ ִא ְשׁתּוֹ
וַ יֵּ ֵצא־ ֫נ ֹ ַ� ָ
ל־ה ַחיָּ ה
י־בנָ יו ִאתּוֹ׃ ָכּ ַ
וּנְ ֵשׁ ָ
ן־ה ֵתּ ָבה׃
יָ ְצאוּ ִמ ַ
13

ת־היּוֹנָ ה
וַ ֫יּ ֹ ֶסף ַשׁ ַלּח ֫נ ֹ ַ� ֶא ַ
שׁוּב־א ָליו
ֵ
וְ לֹא־יָ ְס ָפה
עוֹד׃
וַ יַּ ְרא ֫נ ֹ ַ� וְ ִהנֵּ ה ְיָב ָשׁה
ָהאָ ֶ֫רץ׃
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וַ יָּבֹא ֫נ ֹ ַ� וְ ֵשׁם־וְ ָחם וָ ֶ֫י ֶפת
ְבּנֵ י־ ֫נ ֹ ַ� וְ ֵ֫א ֶשׁת ֫נ ֹ ַ�
י־בנָ יו ִא ָתּם
וּשׁ ֫� ֶשׁת נְ ֵשׁ ָ
ְ
ל־ה ֵתּ ָבה
ֶא ַ
ִמ ְפּנֵ י ֵמי ַה ַמּבּוּל׃
5

וַ יָּ ֫בֹאוּ ְשׁ ֫ ַניִם ְשׁ ַ֫ניִם
ל־ה ָבּ ָשׂר ֲא ֶשׁר־בּוֹ
ִמ ָכּ ַ
֫ר ַוּ� ַחיִּ ים׃
ְשׁ ֫ ַניִם ְשׁ ַ֫ניִם ָ֫בּאוּ ֶאל־ ֫נ ֹ ַ�
ל־ה ֵתּ ָבה זָ ָכר וּנְ ֵק ָבה
ֶא ַ
�הים
ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּ ה ֱא ִ
ֶאת־ ֫נ ֹ ַ�׃
6

ת־היּוֹנָ ה ֵמ ִאתּוֹ
וַ יְ ַשׁ ַלּח ֶא ַ
א־מ ְצאָה
ְל ַב ֵקּשׁ ָיַבּ ָשׁה וְ ל ֹ ָ
ל־ה ֵתּ ָבה׃
וַ ָ֫תּ ָשׁב ֵא ָליו ֶא ַ
ת־היּוֹנָ ה
וַ ֫יּ ֹ ֶסף ַשׁ ַלּח ֶא ַ
ן־ה ֵתּ ָבה׃
ִמ ַ
וַ ָתּבֹא ֵא ָליו ַהיּוֹנָ ה וְ ִהנֵּ ה
יה׃
ה־זיִת ְבּ ֫ ִפ ָ
ֲﬠ ֵל ַ֫
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אַר ָבּ ִﬠים יוֹם
וַ יְ ִהי ִמ ֵקּץ ְ
ת־חלּוֹן
וַ יִּ ְפ ַתּח ֫נ ֹ ַ� ֶא ַ
ַה ֵתּ ָבה ֲא ֶשׁר ָﬠ ָשׂה׃
ת־הע ֵֹרב ְל ַב ֵקּשׁ
וַ יְ ַשׁ ַלּח ֶא ָ
א־מ ָצא׃
ָיַבּ ָשׁה וְ ל ֹ ָ
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ת־ה ֵתּ ָבה׃
וַ יִּ ְסגֹּר יְ הוָ ה ֶא ַ
ל־האָ ֶ֫רץ
וַ יְ ִהי ַה ֫ ֶגּ ֶשׁם ַﬠ ָ
אַר ָבּ ִﬠים
אַר ָבּ ִﬠים יוֹם וְ ְ
ְ
֫ ַליְ ָלה׃
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וַ יִּ ְרבּוּ ַה ַ֫מּיִם ְמאֹד ְמאֹד
ל־האָ ֶ֫רץ וַ יִּ ְשׂאוּ
ַﬠ ָ
ת־ה ֵתּ ָבה וַ ֵ֫תּ ֶל� ַה ֵתּ ָבה
ֶא ַ
ל־פּנֵ י ַה ַ֫מּיִם׃ וַ ָ֫יּ ָמת ָכּל
ַﬠ ְ
ל־פּנֵ י ָה ֲא ָד ָמה
ֲא ֶשׁר ַﬠ ְ
ד־בּ ֵה ָמה׃
אָדם ַﬠ ְ
ֵמ ָ
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�הים ֶאת־ ֫נ ֹ ַ�
וַ יִּ זְ כֹּר ֱא ִ
ל־ה ַחיָּ ה ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ
וְ ֵאת ָכּ ַ
ַבּ ֵתּ ָבה
וַ יָּ ֻ֫שׁבוּ ַה ַ֫מּיִם ֵמ ַﬠל ָהאָ ֶ֫רץ׃
וַ ָ֫תּנַ ח ַה ֵתּ ָבה ַﬠל ָה ֵרי
ֲא ָר ָרט׃
9

