יונה JONA
ַ1 1וַָֽֽיהי ד ַבר־יהוָּ ה ֶאל־יו ָּ ֵ֥נה ֶבן־אמ ַתי לא ָֽמר׃
2קום לְך ֶאל־ ָֽנינוה ָּה ֵ֥עיר ַהגדו ָּלה וק ָּ ָ֣רא ָּע ֶ ִ֑לי ָּה ָֽכי־ ָּעל ָּ ֵ֥תה ָּר ָּע ָּתם ל ָּפ ָּ ָֽני׃
3וַ ָּיַֽ ָּקם יונָּ ה לב ָ֣ר ַח ַתרשי ָּשה מלפני יהָּ ִ֑וה וַ י ֶרד יָּ פו וַ ימ ָּ ֵ֥צא ָּאנָּיָ֣ה׀ ָּב ָּ ָ֣אה
הוָֽה׃
ישה מלפני י ָּ
ַתרשיש וַ יתן ׂש ָּכ ָּרּה וַ י ֶַֽרד ָּבּה ָּלבוא ע ָּמ ֶהם ַתרש ָּ
ָֽ ַ4ויהוָּ ה הטיל ָֽרו ַח־גדו ָּלה ֶאל־ ַהיָּ ם וַ י ֵ֥הי ַ ָֽס ַער־גָּ דול ַב ָּ ִ֑ים ו ָּ ָ֣ה ֳאניָּ ה חש ָּבה
לה ָּש ָֽבר׃
5וַ ָֽייר ָ֣או ַה ַמ ָּלחים ַוַָֽֽיזעקו ָ֣איש ֶאל־ ֱאֹל ָּהיו וַ יָּ טלו ֶאת־ ַהכלים א ֶשר
יהם ויונָּ ה יָּ ַרד ֶאל־יַ רכ ָ֣תי ַהספינָּ ה וַ יש ַכב
ל־היָּ ם ל ָּהָקל ָֽמעל ֶ ִ֑
ָּ ָֽב ֳאניָּ ה ֶא ַ
וַ י ָּר ַ ָֽדם׃
6וַ יק ַרב א ָּליו ַ ָ֣רב ַהחבל וַ ֵ֥יא ֶמר לו ַמה־לךָ֣ נר ָּ ִ֑דם קֵ֚ ום ק ָּ ָ֣רא ֶאל־ ֱאֹל ֶהיך
אבד׃
אולי ית ַעשת ָּה ֱאֹלהים ָּלנו ו ֵ֥לא נ ָֽ
ִ֞ ַ
7וַ יאמ ִ֞רו ָ֣איש ֶאל־רעהו לכו ונַ ָ֣פי ָּלה גָֽ ו ָּרלות ו ָ֣נַֽד ָּעה ב ֶשלמי ָּה ָּר ָּ ֵ֥עה
יונה׃
גורל ַעל־ ָּ ָֽ
ַהזאת ָּ ִ֑לנו וַ יַ פלו גָֽ ָּורלות וַ י ֵ֥פל ַה ָּ
י־ה ָּר ָּ ֵ֥עה ַהזאת ָּלִ֑נו
8וַ יאמ ָ֣רו א ָּליו ַהגי ָּדה־ ָּ ָ֣נא ָּלנו ַבא ֶשר למ ָּ
ַמה־מ ַלאכתך ומ ַ ָ֣אין ָּתבוא ָּ ָ֣מה ַאר ֶצך ו ָֽאי־מ ֶזֵ֥ה ַעם ָּ ָֽא ָּתה׃
9וַ ֵ֥יא ֶמר אלי ֶהם עב ָ֣רי ָּא ִ֑נכי ו ֶאת־יה ִָּ֞וה ֱאֹלהי ַה ָּש ַמים א ָ֣ני יָּ רא
־היַ ָּב ָּ ָֽשה׃
־ה ָּים ו ֶאת ַ
א ֶשר־ ָּע ָּ ֵׂ֥שה ֶאת ַ
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11וַ ָֽייראו ָּ ָֽהאנָּ שים יר ָּ ָ֣אה גדו ָּלה וַ יאמ ֵ֥רו א ָּליו ַמה־ ָ֣זאת ָּע ִׂ֑שי ָּת ָֽכי־יָּ ד ָ֣עו
ָּהאנָּ שים ָֽכי־מלפני יהוָּ ה ָ֣הוא בר ַח ֵ֥כי הגיד ָּל ֶ ָֽהם׃
11וַ יאמרו א ָּליו ַמה־ ַ ָ֣נע ֶׂשה ָּלְך ויש ֵ֥תק ַה ָּים ָֽמ ָּע ִ֑לינו ֵ֥כי ַה ָּים הו ֵ֥לְך
וס ָֽער׃
12וַ ָ֣יא ֶמר אלי ֶהם ָּׂשאוני וַ הטי ָ֣לני ֶאל־ ַהיָּ ם ויש ֵ֥תק ַה ָּים ָֽמעלי ֶ ִ֑כם ֵ֚כי
יוד ַע ָּאני ָ֣כי ב ֶשלי ַה ַס ַער ַהגָּ דול ַה ֶזה עלי ֶ ָֽכם׃
ָ֣
13וַ יַ חת ָ֣רו ָּהאנָּ שים ל ָּהשיב ֶאל־ ַהיַ ָּב ָּשה ו ָ֣לא יָּ ִ֑כלו ָ֣כי ַהיָּ ם הו ֵ֥לְך וסער
יהם׃
על ֶ ָֽ
14וַ יקראו ֶאל־יהוָּ ה וַ יאמרו ָּא ָּנה יהוָּ ה ַאל־ ָּ ָ֣נא נאב ָּדה בנֶ ֶפש ָּה ָ֣איש
י־א ָּ ָ֣תה יהוָּ ה ַכא ֶ ֵ֥שר ָּח ַפצ ָּת ָּע ָֽׂשי ָּת׃
ַהזֶ ה ו ַאל־ת ֵ֥תן ָּעלינו ָּ ָ֣דם נָּ ִָ֑קיא ָֽכ ַ
15וַ יׂשאו ֶאת־יונָּ ה וַ יטלהו ֶאל־ ַה ָּ ִ֑ים וַ יַ ע ֵ֥מד ַה ָּים מזַ ע ָֽפו׃
הוִ֑ה וַ יַָֽֽזבחו־זֶ ַבח ַ ָֽליהוָּ ה ַוַָֽֽידרו
16וַ ָֽייראו ָּהאנָּ שים יר ָּ ֵ֥אה גדו ָּלה ֶאת־י ָּ
נ ָּד ָֽרים׃
1 2וַ י ַמן יהוָּ ה ָּ ָ֣דג גָּ דול לבֹל ַע ֶאת־יו ָּ ִ֑נה וַ יהי יונָּ ה במ ָ֣עי ַה ָּדג שֹל ָּ ֵ֥שה
ֹלשה ל ָֽילות׃
יָּ מים וש ָּ ֵ֥
2וַ ית ַפ ָ֣לל יונָּ ה ֶאל־יהָּוה ֱאֹל ָּ ִ֑היו ממעי ַה ָּד ָּ ָֽגה׃
3וַ יא ֶמר ָּק ָּראתי מ ָּ ֵ֥צ ָּרה לי ֶאל־יהָּוה ַוַָֽֽיַ ע ִ֑נני מ ֶב ֶטן שאול שַועתי
קולי׃
ָּש ַ ֵ֥מע ָּת ָֽ
צולה בל ַ ָ֣בב יַמים ונָּ ָּהר יסב ִ֑בני ָּכל־מש ָּב ֶ ֵ֥ריך וגַ ֶליך ָּע ַ ֵ֥לי
4וַ ַתשליכני מ ָּ
ָּע ָּ ָֽברו׃
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אוסיף ל ַהביט ֶאל־ה ַיכל
5וַ א ָ֣ני ָּא ַמרתי נג ַרשתי מ ֶ ָ֣נַֽגֶ ד עי ֶ ִ֑ניך ַ ֵ֚אְך ָ֣
ָּקד ֶ ָֽשך׃
6א ָּפפוני ַמים ַעד־נֶ ֶפש תהום יסב ִ֑בני סוף ָּח ֵ֥בוש לרא ָֽשי׃
עולִ֑ם וַ ַת ַעל מ ַש ַחת ַחיַ י
יה ַבעדי ל ָּ
7לקצבי ָּהרים יָּ ַרדתי ָּה ָּא ֶרץ בר ֶ ֵ֥ח ָּ
ֹלהי׃
הוֵ֥ה ֱא ָּ ָֽ
י ָּ
8בהת ַעטף ָּע ַלי נַ פשי ֶאת־יהָּוה זָּ ָּ ִ֑כרתי וַ ָּתבוא א ֶליך תפ ָּלתי ֶאל־הי ַכל
ָּקד ֶ ָֽשך׃
י־שוא ַחס ָּדם יַ ע ָֽזבו׃
9מ ַשמרים ַהבל ָּ ִ֑
11וַ אני בקול תו ָּדה ֶאזב ָּחה־ ָּלְך א ֶ ֵ֥שר נָּ ַדרתי א ַש ִ֑ל ָּמה ישו ָּע ָּתה ַליהָּ ָֽוה׃
ס

11וַ ֵ֥יא ֶמר יהָּוה ַל ָּ ִ֑דג וַ יָּ ָ ֵ֥קא ֶאת־יו ָּנה ֶאל־ ַהיַ ָּב ָּ ָֽשה׃

פ

1 3וַ יהי ד ַבר־יהָּוה ֶאל־יו ָּנה ש ֵ֥נית לא ָֽמר׃
יאה א ֶ ֵ֥שר
ת־הקר ָּ
יה ֶא ַ
2קום ֵ֥לְך ֶאל־ ָֽנינוה ָּה ָ֣עיר ַהגדו ָּ ִ֑לה וק ָּרא א ֶל ָּ
ָּאנכי ד ֵ֥בר א ֶ ָֽליך׃
דולה
הוִ֑ה ונָֽינוה ָּהי ָּתה עיר־ג ָּ
3וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם יונָּ ה וַ י ֶלְך ֶאל־ ָֽנינֶוה כד ַ ָ֣בר י ָּ
יָּמים׃
ָֽלאֹלהים ַמה ַלְך שֹלֵ֥ ֶשת ָֽ
4וַ ָּי ֶחל יונָּ ה ָּל ָ֣בוא ָּבעיר ַמה ַלְך יָ֣ ום ֶא ָּ ִ֑חד וַ יק ָּרא וַ יא ַמר עֵ֚ וד ַאר ָּב ָ֣עים
יום ו ָֽנינוה נֶ ה ָּ ָֽפ ֶכת׃
ַ5וַָֽֽיַ אמינו ַאנ ֵ֥שי ָֽנינוה ָֽבאֹל ִ֑הים וַ יקראו־צום וַ ילב ָ֣שו ַׂשקים מגדו ָּלם
ו ַעד־ק ַט ָּ ָֽנם׃

1379

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

6וַ י ַגע ַה ָּד ָּבר ֶאל־ ֶ ָ֣מ ֶלך נָֽינוה וַ יָּ ָּקם מכסאו וַ יַ ע ֵ֥בר ַא ַדרתו ָֽמ ָּע ָּלִ֑יו וַ י ַכָ֣ס
ל־ה ָֽא ֶפר׃
ַׂשק וַ י ֶשב ַע ָּ
7וַ יַ זעק וַ יא ֶמר ב ָֽנינוה מ ַט ַעם ַה ֶמ ֶלְך וגד ָּליו לא ִ֑מר ָּה ָּא ָּדם ו ַהבה ָּמה
ַה ָּב ָּ ָָ֣קר ו ַהצאן ַ ָֽאל־יטעמו מאו ָּמה ַאל־ירעו ו ַמים ַאל־יש ָֽתו׃
8וית ַכ ָ֣סו ַׂשקים ָּ ָֽה ָּא ָּדם ו ַהבה ָּמה ויקר ֵ֥או ֶאל־ ֱאֹלהים ב ָּחזָ ָּ ִ֑קה ויָּ שבו
יהם׃
ן־ה ָּח ָּמס א ֶ ֵ֥שר ב ַכפ ֶ ָֽ
ֵ֚איש מ ַדר ָ֣כו ָּ ָֽה ָּר ָּעה ומ ֶ
ָֽ 9מי־יו ָ֣ד ַע יָּ שוב ונ ַחם ָּה ֱאֹל ִ֑הים ו ָּשב מח ֵ֥רון ַאפו ו ֵ֥לא נא ָֽבד׃
11וַ ַיַֽרא ָּ ָֽה ֱאֹלהים ֶ ָֽאת־ ַ ָ֣מעׂשי ֶהם כי־ ָּשבו מ ַדר ָּ ָ֣כם ָּה ָּר ָּ ִ֑עה וַ י ָּ ָ֣נ ֶחם
ל־ה ָּר ָּעה א ֶשר־ד ֶ ֵ֥בר ַלעׂשות־ ָּל ֶהם ו ֵ֥לא ָּע ָּ ָֽׂשה׃
ָּה ֱאֹלהים ַע ָּ
1 4וַ ֵ֥יַֽ ַרע ֶאל־יו ָּנה ָּר ָּ ָ֣עה גדו ָּ ִ֑לה וַ י ַחר ָֽלו׃
2וַ ית ַפלל ֶאל־יהוָּ ה וַ יא ַמר ָּא ָּנה יהוָּ ה הלוא־ ֶזָ֣ה ד ָּברי ַעד־ ֱהיותי
ל־כן ק ַדמתי לב ָ֣ר ַח ַתר ִ֑שי ָּשה ָ֣כי יָּ ַדעתי כי ַא ָּתה
ל־אד ָּמתי ַע ֵ֥
ַע ַ
ל־ה ָּר ָּ ָֽעה׃
־ח ֶסד ונ ָּחם ַע ָּ
ל־חנָ֣ ון ו ַרחום ֶא ֶרְך ַא ַפים ו ַרב ֶ
ָֽא ַ
3ו ַע ָּ ָ֣תה יהוָּ ה ַקח־ ָּ ֵ֥נא ֶאת־נַ פשי מ ֶ ִ֑מני כי ֵ֥טוב מותי מ ַח ָּ ָֽיי׃

ס

4וַ ָ֣יא ֶמר יהוָּ ה ַההיטב ָּ ֵ֥ח ָּרה ָּ ָֽלְך׃
ן־העיר וַ י ֶשב מ ֶ ָ֣ק ֶדם ָּל ִ֑עיר וַ יַ ַעׂש לו ָּשם ס ָּכה וַ י ֶשב
 5וַ יצא יונָּ ה מ ָּ
שר יר ֶאה ַמה־יה ֶיה ָּב ָֽעיר׃
יה ַבצל ַ ֵ֚עד א ֶ ָ֣
ַתח ֶת ָּ
6וַ י ַ ָ֣מן יהָּ ָֽוה־ ֱאֹלהים קי ָּקיִ֞ ון וַ ַיָ֣ ַעל׀ מ ַ ָ֣על ליונָּ ה ָֽלהיֵ֥ ות צל ַעל־ראשו
דולה׃
ל־ה ָֽק ָּיקיון ׂשמ ָּ ֵ֥חה ג ָּ ָֽ
יונה ַע ַ
ל ַה ֵ֥ציל לו מ ָּ ָֽר ָּע ִ֑תו וַ יׂש ַ ֵ֥מח ָּ
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7וַ י ַמן ָּ ָֽה ֱאֹלהים תו ַל ַעת ַבעלֵ֥ ות ַה ַש ַחר ַ ָֽל ָּמ ֳח ָּ ִ֑רת וַ ַ ֵ֥תְך ֶאת־ ַה ָֽקי ָּקיון
וַ יי ָּ ָֽבש׃
8וַ י ָ֣הי׀ כז ָ֣ר ַח ַה ֶש ֶמש וַ י ַמן ֱאֹלהים רו ַח ָּקדים חרישית וַ ַ ֵ֥תְך ַה ֶש ֶמש
אמר ֵ֥טוב מותי
יונה וַ ית ַע ָּלִ֑ף וַ יש ַאל ֶאת־נַ פשו ָּלמות וַ י ֶ
ל־ראש ָּ
ַע ֵ֥
מ ַח ָּיָֽי׃
9וַ יא ֶמר ֱאֹלהים ֶאל־יונָּ ה ַההי ֵ֥טב ָּח ָּ ָֽרה־לך ַעל־ ַה ָֽקי ָּקיִ֑ ון וַ יא ֶמר הי ֵ֥טב
ד־מוֶ ת׃
ָּ ָֽח ָּרה־לי ַע ָּ ָֽ
11וַ ָ֣יא ֶמר יהוָּ ה ַא ָּ ֵ֥תה ַחס ָּת ַעל־ ַה ָ֣קי ָּקיון א ֶשר לא־ ָּע ַ ֵ֥מל ָּת בו ו ָ֣לא ג ַדל ִ֑תו
ֶשבן־ ַ ֵ֥לי ָּלה ָּה ָּיה ובן־ ַ ֵ֥לי ָּלה ָּא ָּ ָֽבד׃
שר יֶ ש־ ָּבּה ַהרבה
ָֽ ַ11ואני ָ֣לא ָּאחוס ַעל־נינוה ָּה ָ֣עיר ַהגדו ָּ ִ֑לה א ֶ ָ֣
ָֽמשתים־ ֶעׂשרה רבו ָּא ָּדם א ֶשר ָֽלא־יָּ ַדע בין־ימינָ֣ ו לׂשמאלו ובה ָּמה
ַר ָּ ָֽבה׃
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