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פרק ח
ת־נ ַח
ים ֶא ֹ֔
ֹלה ֙
וַ יִּ זְ ֹּ֤כר ֱא ִּ
ל־ה ְב ֵה ָֹּ֔מה ֲא ֶ ֶׁ֥שר ִּא ּ֖תֹו ַב ֵת ָּ ָ֑בה
ת־כ ַ
ל־ה ַחיָּ ֙ה וְ ֶא ָּ
וְ ֵ ֹּ֤את ָּכ ַ
ל־ה ָֹּ֔א ֶרץ
ּוח ַע ָּ
ֹלהים ֙ר ַ ֙
וַ יַ ֲע ֵֵ֨בר ֱא ִּ ֶׁ֥
וַ יָּ ּ֖שכּו ַה ָּמיִּ ם׃
רּו ַמ ְעיְ ֹ֣נת ְת ֹ֔הֹום ו ֲַא ֻר ּ֖בת ַה ָּש ָּ ָ֑מיִּ ם
וַ יִּ ָּס ְכ ֙
ן־ה ָּש ָּמיִּ ם׃
וַ יִּ ָּכ ֵ ֶׁ֥לא ַה ֶג ֶּ֖שם ִּמ ַ
וַ יָּ ֻ ֻׁ֧שבּו ַה ַ ַּ֛מיִּ ם ֵמ ַ ֶׁ֥על ָּה ָּ ּ֖א ֶרץ ָּהלֹ֣ ֹוְך וָּ ָ֑שֹוב
ּומ ַ ּ֖את יֹום׃
וַ יַ ְח ְס ֹ֣רּו ַה ַֹ֔מיִּ ם ִּמ ְק ֵֵ֕צה ֲח ִּמ ִּ ֶׁ֥שים ְ
יעי
וַ ָּ ֹּ֤תנַ ח ַה ֵת ָּב ֙ה ַב ֹ֣ח ֶדש ַה ְש ִּב ֹ֔ ִּ
ה־ע ָּ ֶׁ֥שר יּ֖ ֹום ַל ָ֑ח ֶדש ַ ּ֖על ָּה ֵ ֶׁ֥רי ֲא ָּר ָּרט׃
ְב ִּש ְב ָּע ָּ
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ירי
וְ ַה ַַּ֗מיִּ ם ָּה ֙יּו ָּהלֹ֣ ֹוְך וְ ָּח ֹ֔סֹור ַ ּ֖עד ַה ֹ֣ח ֶדש ָּה ֲע ִּש ִּ ָ֑
אשי ֶה ָּה ִּרים׃
ירי ְב ֶא ָּ ֹ֣חד ַל ֹ֔ח ֶדש נִּ ְר ּ֖אּו ָּר ֵ ֶׁ֥
ָּב ֲע ִּש ִּ ֙
וַיְ ִֵּ֕הי ִּמ ֵ ּ֖קץ ַא ְר ָּב ִּ ֹ֣עים יָ֑ ֹום
ת־חלֶׁ֥ ֹון ַה ֵת ָּ ּ֖בה ֲא ֶ ֶׁ֥שר ָּע ָּשה׃
וַ יִּ ְפ ַ ֹ֣תח ֹ֔נ ַח ֶא ַ
ת־הע ֵ ָ֑רב
וַ יְ ַש ַלּ֖ח ֶא ָּ
צֹוא וָּ ֹ֔שֹוב
וַ יֵ ֵצֹּ֤א יָּ ֙
ַעד־יְ ֶׁ֥ב ֶשת ַה ַ ּ֖מיִּ ם ֵמ ַ ֶׁ֥על ָּה ָּא ֶרץ׃
יֹונּ֖ה ֵמ ִּא ָ֑תֹו
ת־ה ָּ
וַ יְ ַש ַ ֶׁ֥לח ֶא ַ
אֹות ֲה ַ ֲֹ֣קלּו ַה ַֹ֔מיִּם ֵמ ַ ּ֖על ְפ ֵנֶׁ֥י ָּה ֲא ָּד ָּמה׃
ִּל ְר ֙
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ף־רגְ ַּ֗ ָּלה
יֹונה ָּמנ֜ ַֹוח ְל ַכ ַ
א־מ ְצ ָּא ֩ה ַה ֵָּ֨
וְ ל ָּ
ל־ה ֵת ָֹּ֔בה
וַ ָּ ֹּ֤ת ָּשב ֵא ָּל ֙יו ֶא ַ
ל־ה ָּ ָ֑א ֶרץ
ל־פ ֵנֹ֣י ָּכ ָּ
י־מיִּ ם ַע ְ
ִּכ ַ ּ֖
וַ יִּ ְש ַלֹּ֤ח יָּ ֙דֹו
וַ יִּ ָּק ֶֹ֔ח ָּה
ל־ה ֵת ָּבה׃
וַ יָּ ֵ ֶׁ֥בא א ָּ ַּ֛תה ֵא ָּלּ֖יו ֶא ַ
וַ יָּ ֶֹ֣חל ֹ֔עֹוד ִּש ְב ַ ֶׁ֥עת יָּ ִּ ּ֖מים ֲא ֵח ִּ ָ֑רים
ן־ה ֵת ָּבה׃
יֹונּ֖ה ִּמ ַ
ת־ה ָּ
וַ ַּ֛י ֶסף ַש ַ ֶׁ֥לח ֶא ַ
וַ ָּת ֵ֨בא ֵא ָּלֹּ֤יו ַהיֹונָּ ֙ה ְל ֵעֹ֣ת ֹ֔ ֶע ֶרב
יה
ה־זַ֖יִּ ת ָּט ָּ ֹ֣רף ְב ִּ ָ֑פ ָּ
וְ ִּה ֵנֶׁ֥ה ֲע ֵל ַ ּ֖
י־קלּו ַה ַ ּ֖מיִּ ם ֵמ ַ ֶׁ֥על ָּה ָּא ֶרץ׃
וַ יֵ ֹ֣ ַַ֖דע ֹ֔נ ַח ִּכ ַ ֶׁ֥
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וַ יִּ יָּ ֶֹ֣חל ֹ֔עֹוד ִּש ְב ַ ֶׁ֥עת יָּ ִּ ּ֖מים ֲא ֵח ִּ ָ֑רים
יֹונה
ת־ה ָֹּ֔
וַ יְ ַש ַל ֙ח ֶא ַ
שּוב־א ָּלּ֖יו עֹוד׃
ֵ
וְ לא־יָּ ְס ָּ ֶׁ֥פה
ש־מ ֜אֹות ָּש ַָּּ֗נה
ַוַֽ֠יְ ִּהי ְב ַא ֵַ֨חת וְ ֵש ֵ
אשֹון
ָּב ִּר ֙
ְב ֶא ָּ ֹ֣חד ַל ֹ֔ח ֶדש
ָּח ְר ֶׁ֥בּו ַה ַ ּ֖מיִּ ם ֵמ ַעֹ֣ל ָּה ָּ ָ֑א ֶרץ
ת־מ ְכ ֵ ֹ֣סה ַה ֵת ָֹּ֔בה
וַ יָּ ַֹּ֤סר ֙נ ַ ֙ח ֶא ִּ
וַ ֵַ֕י ְרא וְ ִּה ֵנֶׁ֥ה ָּח ְר ּ֖בּו ְפ ֵנֶׁ֥י ָּה ֲא ָּד ָּמה׃
ּוב ֙ח ֶד ֙ש ַה ֵש ִֹּ֔ני
ַ
ְב ִּש ְב ָּ ֻׁ֧עה וְ ֶע ְש ִּ ַּ֛רים יּ֖ ֹום ַל ָ֑ח ֶדש
יָּ ְב ָּ ּ֖שה ָּה ָּא ֶרץ׃ ס
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ל־נ ַח ֵלאמר׃
ֹלהים ֶא ֶׁ֥
וַ יְ ַד ֵ ֶׁ֥בר ֱא ִּ ּ֖
ן־ה ֵת ָּ ָ֑בה
ֵצּ֖א ִּמ ַ
י־ב ֶנּ֖יך ִּא ָּתְך׃
ּוב ֶנֶׁ֥יך ּונְ ֵש ָּ
ַא ֵָּ֕תה וְ ִּא ְש ְתךַּ֛ ָּ
ל־ב ַָּּ֗שר
ר־א ְת ֜ך ִּמ ָּכ ָּ
ל־ה ַח ֵָּ֨יה ֲא ֶש ִּ
ָּכ ַ
ּוב ְב ֵה ָּ ַּ֛מה
ָּב ֻׁ֧עֹוף ַ
ל־ה ָּ ּ֖א ֶרץ ַהיְ ֵצֹ֣א ִּא ָּ ָ֑תְך
ל־ה ֶ ַּ֛ר ֶמש ָּהר ֵ ֶׁ֥מש ַע ָּ
ּוב ָּכ ָּ
ְ
וְ ָּש ְר ֹ֣צּו ָּב ָֹּ֔א ֶרץ
ל־ה ָּא ֶרץ׃
ּופ ֶׁ֥רּו וְ ָּר ּ֖בּו ַע ָּ
ָּ
א־נ ַח
וַ יֵ ֵּ֖צ ָ֑
י־ב ָּנּ֖יו ִּאתֹו׃
ּוב ָּנַּ֛יו וְ ִּא ְש ֶׁ֥תֹו ּונְ ֵש ָּ
ָּ
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ל־ה ַח ַָּּ֗יה
ָּכ ַ
ל־ה ֹ֔עֹוף
ל־ה ֶ ֙ר ֶמ ֙ש וְ ָּכ ָּ
ָּכ ָּ
ל־ה ָּ ָ֑א ֶרץ
רֹומש ַע ָּ
ּ֖כל ֵ ֹ֣
יהם
ְל ִּמ ְש ְפ ֹ֣ח ֵת ֶֹ֔
ן־ה ֵת ָּבה׃
יָּ ְצ ּ֖אּו ִּמ ַ
יהוָ֑ה
וַ יִּ ֶֶׁ֥בן ַּ֛נ ַח ִּמזְ ֵ ּ֖ב ַח ַל ָּ
הֹורה
וַ יִּ ַ ַּ֞קח ִּמ ֹ֣כל ׀ ַה ְב ֵה ָּ ֹ֣מה ַה ְט ָּ ַּ֗
ּומכל֙ ָּה ֹ֣עֹוף ַה ָּט ֹ֔הר
ִּ
וַ יַ ֶַׁ֥על עֹלּ֖ ת ַב ִּמזְ ֵב ַח׃
ת־ר ַיח ַהנִּ יח ַח
וַ יָּ ֹ֣ ַַ֖רח יְ הוָּ ֮ה ֶא ֵ ֹ֣
ל־ל ַּ֗בֹו
הוה ֶא ִּ
אמר יְ ָּ ֜
וַ ֵ֨י ֶ
ת־ה ֲא ָּד ָּמ ֙ה ַב ֲע ֹ֣בּור ָּה ָּא ָּ ֹ֔דם
א־א ִּסף ְל ַק ֵ֨ ֵלל ֹּ֤עֹוד ֶא ָּ
ל ַֽ֠
ַֽ֠ ִּכי ֵי ֶֹ֣צר ֵלֻׁ֧ב ָּה ָּא ָּ ַּ֛דם ַ ּ֖רע ִּמנְ ֻע ָּ ָ֑ריו
ל־חי
ת־כ ַ ּ֖
וְ לא־א ִּ ֶׁ֥סף ַּ֛עֹוד ְל ַה ֶׁ֥כֹות ֶא ָּ
יתי׃
ַכ ֲא ֶ ֶׁ֥שר ָּע ִּש ִּ
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ּ֖עד ָּכל־יְ ֵ ֹ֣מי ָּה ָּ ָ֑א ֶרץ
ֶֶ֡ז ַרע ְו ַָּֽ֠ק ִּציר
וְ ֵ֨קר וָּ ֜חם
וְ ַ ֲֻׁ֧קיִּ ץ וָּ ַּ֛ח ֶרף
וְ יֶׁ֥ ֹום וָּ ַלּ֖יְ ָּלה
ֶׁ֥לא יִּ ְשבתּו׃

