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Jonah  | יֹוָנה
Chapter 1                                                              פרק א

ְיִהי ְּדַבר־ְיֹהָוה ֶאל־יֹוָנה ֶבן־ֲאִמַּתי ֵלאֽמֹר:   1 ַוֽ

ָעָתם ְלָפָנֽי:  ְלָתה ָרֽ יְנֵוה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ּוְקָרא ָעֶליָה ִּכי־ָעֽ  2 קּום ֵלְך ֶאל־ִנֽ

3 ַוָּיָקם יֹוָנה ִלְברַֹח ַּתְרִׁשיָׁשה ִמִּלְפֵני ְיֹהָוה ַוֵּיֶרד ָיפֹו ַוִּיְמָצא ֳאִנָּיה ׀ ָּבָאה 

 ַתְרִׁשיׁש ַוִּיֵּתן ְׂשָכָרּה ַוֵּיֶרד ָּבּה ָלבֹוא ִעָּמֶהם ַּתְרִׁשיָׁשה ִמִּלְפֵני ְיֹהָוֽה: 

ַער־ָּגדֹול ַּבָּים ְוָהֳאִנָּיה ִחְּׁשָבה  יֹהָוה ֵהִטיל ֽרּוַח־ְּגדֹוָלה ֶאל־ַהָּים ַוְיִהי ַסֽ 4 ַוֽ

ר:  ְלִהָּׁשֵבֽ
ֳאִנָּיה  ֲעקּו ִאיׁש ֶאל־ֱאֹלָהיו ַוָּיִטלּו ֶאת־ַהֵּכִלים ֲאֶׁשר ָּבֽ ִּיְזֽ יְראּו ַהַּמָּלִחים ַוֽ 5 ַוִּיֽ

ם: ֲעֵליֶהם ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל־ַיְרְּכֵתי ַהְּסִפיָנה ַוִּיְׁשַּכב ַוֵּיָֽרַדֽ  ֶאל־ַהָּים ְלָהֵקל ֵמֽ
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ֹחֵבל ַוּיֹאֶמר לֹו ַמה־ְּלָך ִנְרָּדם קּום ְקָרא ֶאל־ֱאֹלֶהיָך  6 ַוִּיְקַרב ֵאָליו ַרב ַהֽ

ד: ֱאֹלִהים ָלנּו ְולֹא ֹנאֵבֽ  אּוַלי ִיְתַעֵּׁשת ָהֽ

ָרָעה  7 ַוּֽיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל־ֵרֵעהּו ְלכּו ְוַנִּפיָלה ֽגֹוָרלֹות ְוֵנְדָעה ְּבֶׁשְּלִמי ָהֽ

 ַהּזֹאת ָלנּו ַוַּיִּפלּו ּֽגֹוָרלֹות ַוִּיֹּפל ַהּגֹוָרל ַעל־יֹוָנֽה:
י־ָהָרָעה ַהּזֹאת ָלנּו ַמה־ ֲאֶׁשר ְלִמֽ יָדה־ָּנא ָלנּו ַּבֽ 8 ַוּֽיֹאְמרּו ֵאָליו ַהִּגֽ

ָּתה: י־ִמֶּזה ַעם ָאֽ  ְּמַלאְכְּתָך ּוֵמַאִין ָּתבֹוא ָמה ַאְרֶצָך ְוֵאֽ
ר־ 9 ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִעְבִרי ָאֹנִכי ְוֶאת־ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ַהָּׁשַמִים ֲאִני ָיֵרא ֲאֶׁשֽ

ה:  ָעָׂשה ֶאת־ַהָּים ְוֶאת־ַהַּיָּבָׁשֽ
ֲאָנִׁשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ַוּֽיֹאְמרּו ֵאָליו ַמה־ּזֹאת ָעִׂשיָת ִּכי־ָיְֽדעּו  יְראּו ָהֽ 10 ַוִּיֽ

ם: י־ִמִּלְפֵני ְיֹהָוה הּוא ֹבֵרַח ִּכי ִהִּגיד ָלֶהֽ ֲאָנִׁשים ִּכֽ  ָהֽ
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ר: ָעֵלינּו ִּכי ַהָּים הֹוֵלְך ְוֹסֵעֽ  11 ַוּֽיֹאְמרּו ֵאָליו ַמה־ַּנֲֽעֶׂשה ָּלְך ְוִיְׁשּתֹק ַהָּים ֵמֽ

ֲעֵליֶכם ִּכי יֹוֵדַע  ֲהִטיֻלִני ֶאל־ַהָּים ְוִיְׁשֹּתק ַהָּים ֵמֽ 12 ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָׂשאּוִני ַוֽ

ם:  ָאִני ִּכי ְבֶׁשִּלי ַהַּסַער ַהָּגדֹול ַהֶּזה ֲעֵליֶכֽ
ֲאָנִׁשים ְלָהִׁשיב ֶאל־ַהַּיָּבָׁשה ְולֹא ָיֹכלּו ִּכי ַהָּים הֹוֵלְך ְוֹסֵער  ַּיְחְּתרּו ָהֽ 13 ַוֽ

ם:  ֲעֵליֶהֽ

ָּנה ְיֹהָוה ַאל־ָנא ֽנֹאְבָדה ְּבֶנֶפׁש ָהִאיׁש  14 ַוִּיְקְראּו ֶאל־ְיֹהָוה ַוּֽיֹאְמרּו ָאֽ

יָת: ֲאֶׁשר ָחַפְצָּת ָעִׂשֽ י־ַאָּתה ְיֹהָוה ַּכֽ  ַהֶּזה ְוַאל־ִּתֵּתן ָעֵלינּו ָּדם ָנִקיא ִּכֽ
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 15 ַוִּיְׂשאּו ֶאת־יֹוָנה ַוְיִטֻלהּו ֶאל־ַהָּים ַוַּיֲֽעמֹד ַהָּים ִמַּזְעּֽפֹו:

יֹהָוה ַוִּיְּדרּו  ֲאָנִׁשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ֶאת־ְיֹהָוה ַוִּיְזְּבחּו־ֶזַבח ַלֽ יְראּו ָהֽ 16 ַוִּיֽ

ים: ְנָדִרֽ

Chapter 2                                                                     פרק ב
1 ַוְיַמן ְיֹהָוה ָּדג ָּגדֹול ִלְבֹלַע ֶאת־יֹוָנה ַוְיִהי יֹוָנה ִּבְמֵעי ַהָּדג ְׁשלָׁשה ָיִמים 

 ּוְׁשלָׁשה ֵליֽלֹות:
ה:   2 ַוִּיְתַּפֵּלל יֹוָנה ֶאל־ְיֹהָוה ֱאֹלָהיו ִמְּמֵעי ַהָּדָגֽ

3 ַוּיֹאֶמר ָקָראִתי ִמָּצָרה ִלי ֶאל־ְיֹהָוה ַוַּיֲֽעֵנִני ִמֶּבֶטן ְׁשאֹול ִׁשַּוְעִּתי ָׁשַמְעָּת 

י:  קֹוִלֽ
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רּו:  4 ַוַּתְׁשִליֵכִני ְמצּוָלה ִּבְלַבב ַיִּמים ְוָנָהר ְיֽסְֹבֵבִני ָּכל־ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָבֽ

ָך:  ֲאִני ָאַמְרִּתי ִנְגַרְׁשִּתי ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָך ַאְך אֹוִסיף ְלַהִּביט ֶאל־ֵהיַכל ָקְדֶׁשֽ 5 ַוֽ

י:   6 ֲאָפפּוִני ַמִים ַעד־ֶנֶפׁש ְּתהֹום ְיֽסְֹבֵבִני סּוף ָחבּוׁש ְלרֹאִׁשֽ

ֲעִדי ְלעֹוָלם ַוַּתַעל ִמַּׁשַחת ַחַּיי  7 ְלִקְצֵבי ָהִרים ָיַרְדִּתי ָהָאֶרץ ְּבִרֶחיָה ַבֽ

י:   ְיֹהָוה ֱאֹלָהֽ
8 ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי ַנְפִׁשי ֶאת־ְיֹהָוה ָזָכְרִּתי ַוָּתבֹוא ֵאֶליָך ְּתִפָּלִתי ֶאל־ֵהיַכל 

ָך:   ָקְדֶׁשֽ
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 9 ְמַׁשְּמִרים ַהְבֵלי־ָׁשְוא ַחְסָּדם ַיֲֽעֽזֹבּו: 

יֹהָוֽה:        ֲאִני ְּבקֹול ּתֹוָדה ֶאְזְּבָחה־ָּלְך ֲאֶׁשר ָנַדְרִּתי ֲאַׁשֵּלָמה ְיׁשּוָעָתה ַלֽ 10 ַוֽ

ה: 11 ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ַלָּדג ַוָּיֵקא ֶאת־יֹוָנה ֶאל־ַהַּיָּבָׁשֽ

Chapter 3                                                                     פרק ג
 1 ַוְיִהי ְדַבר־ְיֹהָוה ֶאל־יֹוָנה ֵׁשִנית ֵלאֽמֹר: 

ֹנִכי  יְנֵוה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ּוְקָרא ֵאֶליָה ֶאת־ַהְּקִריָאה ֲאֶׁשר ָאֽ 2 קּום ֵלְך ֶאל־ִנֽ

יָך:   ּדֵֹבר ֵאֶלֽ
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יְנֵוה ָהְיָתה ִעיר־ְּגדֹוָלה  יְנֵוה ִּכְדַבר ְיֹהָוה ְוִנֽ 3 ַוָּיָקם יֹוָנה ַוֵּיֶלְך ֶאל־ִנֽ

ים:  ֲהַלְך ְׁשלֶׁשת ָיִמֽ אֹלִהים ַמֽ  ֵלֽ
ֲהַלְך יֹום ֶאָחד ַוִּיְקָרא ַוּיֹאַמר עֹוד ַאְרָּבִעים יֹום  4 ַוָּיֶחל יֹוָנה ָלבֹוא ָבִעיר ַמֽ

ֶכת:  יְנֵוה ֶנְהָּפֽ  ְוִנֽ
אֹלִהים ַוִּיְקְראּו־צֹום ַוִּיְלְּבׁשּו ַׂשִּקים ִמְּגדֹוָלם  יְנֵוה ֵּבֽ 5 ַוַּיֲֽאִמינּו ַאְנֵׁשי ִנֽ

 ְוַעד־ְקַטָּנֽם: 
ָעָליו ַוְיַכס  יְנֵוה ַוָּיָקם ִמִּכְסאֹו ַוַּיֲֽעֵבר ַאַּדְרּתֹו ֵמֽ 6 ַוִּיַּגע ַהָּדָבר ֶאל־ֶמֶלְך ִנֽ

ֶפר:   ַׂשק ַוֵּיֶׁשב ַעל־ָהֵאֽ
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ָאָדם ְוַהְּבֵהָמה  יְנֵוה ִמַּטַעם ַהֶּמֶלְך ּוְגדָֹליו ֵלאמֹר ָהֽ 7 ַוַּיְזֵעק ַוּיֹאֶמר ְּבִנֽ

ֲעמּו ְמאּוָמה ַאל־ִיְרעּו ּוַמִים ַאל־ִיְׁשּֽתּו:   ַהָּבָקר ְוַהּצֹאן ַאל־ִיְטֽ
ָאָדם ְוַהְּבֵהָמה ְוִיְקְראּו ֶאל־ֱאֹלִהים ְּבָחְזָקה ְוָיֻׁשבּו  8 ְוִיְתַּכּסּו ַׂשִּקים ָהֽ

ם:  ָחָמס ֲאֶׁשר ְּבַכֵּפיֶהֽ ָרָעה ּוִמן־ֶהֽ  ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהֽ
ד:  ֲחרֹון ַאּפֹו ְולֹא ֹנאֵבֽ ֱאֹלִהים ְוָׁשב ֵמֽ י־יֹוֵדַע ָיׁשּוב ְוִנַחם ָהֽ  9 ִמֽ

ֱאֹלִהים  ָרָעה ַוִּיָּנֶחם ָהֽ י־ָׁשבּו ִמַּדְרָּכם ָהֽ ֲעֵׂשיֶהם ִּכֽ ֱאֹלִהים ֶאת־ַמֽ 10 ַוַּיְרא ָהֽ

ה: ֲעֽׂשֹות־ָלֶהם ְולֹא ָעָׂשֽ ָרָעה ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ַלֽ ַעל־ָהֽ
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Chapter 4                                                                     פרק ד
 1 ַוֵּיַרע ֶאל־יֹוָנה ָרָעה ְגדֹוָלה ַוִּיַחר ֽלֹו: 

ָּנה ְיֹהָוה ֲהלֹוא־ֶזה ְדָבִרי ַעד־ֱהיֹוִתי ַעל־ 2 ַוִּיְתַּפֵּלל ֶאל־ְיֹהָוה ַוּיֹאַמר ָאֽ

ל־ַחּנּון  ַאְדָמִתי ַעל־ֵּכן ִקַּדְמִּתי ִלְברַֹח ַּתְרִׁשיָׁשה ִּכי ָיַדְעִּתי ִּכי ַאָּתה ֵאֽ
ה:   ְוַרחּום ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב־ֶחֶסד ְוִנָחם ַעל־ָהָרָעֽ

ַחָּיֽי:  3 ְוַעָּתה ְיֹהָוה ַקח־ָנא ֶאת־ַנְפִׁשי ִמֶּמִּני ִּכי טֹוב מֹוִתי ֵמֽ

ְך:  ֵהיֵטב ָחָרה ָלֽ  4 ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ַהֽ

5 ַוֵּיֵצא יֹוָנה ִמן־ָהִעיר ַוֵּיֶׁשב ִמֶּקֶדם ָלִעיר ַוַּיַעׂש לֹו ָׁשם ֻסָּכה ַוֵּיֶׁשב 

יר:  ְהֶיה ָּבִעֽ  ַּתְחֶּתיָה ַּבֵּצל ַעד ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ַמה־ִּיֽ
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ְהיֹות ֵצל ַעל־רֹאׁשֹו  יָקיֹון ַוַּיַעל ׀ ֵמַעל ְליֹוָנה ִלֽ 6 ַוְיַמן ְיֹהָוֽה־ֱאֹלִהים ִקֽ

ה:  יָקיֹון ִׂשְמָחה ְגדֹוָלֽ ָעתֹו ַוִּיְׂשַמח יֹוָנה ַעל־ַהִּקֽ  ְלַהִּציל לֹו ֵמָרֽ

ׁש:  יָקיֹון ַוִּייָבֽ ֳחָרת ַוַּתְך ֶאת־ַהִּקֽ ָּמֽ ֲעלֹות ַהַּׁשַחר ַלֽ ֱאֹלִהים ּתֹוַלַעת ַּבֽ  7 ַוְיַמן ָהֽ

8 ַוְיִהי ׀ ִּכְזרַֹח ַהֶּׁשֶמׁש ַוְיַמן ֱאֹלִהים רּוַח ָקִדים ֲחִריִׁשית ַוַּתְך ַהֶּׁשֶמׁש ַעל־

ַחָּיֽי:   רֹאׁש יֹוָנה ַוִּיְתַעָּלף ַוִּיְׁשַאל ֶאת־ַנְפׁשֹו ָלמּות ַוּיֹאֶמר טֹוב מֹוִתי ֵמֽ
יָקיֹון ַוּיֹאֶמר ֵהיֵטב  ָרה־ְלָך ַעל־ַהִּקֽ ֵהיֵטב ָחֽ 9 ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל־יֹוָנה ַהֽ

ֶות:  ָרה־ִלי ַעד־ָמֽ  ָחֽ
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א־ָעַמְלָּת ּבֹו ְולֹא ִגַּדְלּתֹו  10 ַוּיֹאֶמר ְיֹהָוה ַאָּתה ַחְסָּת ַעל־ַהִּקיָקיֹון ֲאֶׁשר לֹֽ

ד:   ֶׁשִּבן־ַלְיָלה ָהָיה ּוִבן־ַלְיָלה ָאָבֽ
ים־ ְׁשֵּתֽ יְנֵוה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ֶיׁש־ָּבּה ַהְרֵּבה ִמֽ ֲאִני לֹא ָאחּוס ַעל־ִנֽ 11 ַוֽ

ה: א־ָיַדע ֵּבין־ְיִמינֹו ִלְׂשמֹאלֹו ּוְבֵהָמה ַרָּבֽ ֶעְׂשֵרה ִרּבֹו ָאָדם ֲאֶׁשר לֹֽ


