
 יונה א

נִינְוֵה ָהִעיר ַהְ�ד�ָלה �ְקָרא -ב ק�ם ֵל� ֶאל  .ֲאִמַ�י ֵלאמֹר-י�נָה ֶבן-יְהוָה ֶאל-א וַיְִהי ְ
ַבר

ג וַ"ָָקם י�נָה ִלְברַֹח ַ�ְרִ$יָ$ה ִמִ#ְפנֵי יְהוָה וַ"ֵֶרד יָפ� וַ"ְִמָצא   .ָעְלָתה ָרָעָתם ְלָפנָי-ִ�י   ָעֶליהָ 

ד וַיהוָה   .ָ*-ה ַתְרִ$י$ וַ"ִֵ�ן ְ,ָכָר( וַ"ֵֶרד ָ*( ָלב�א ִעָ)ֶהם ַ�ְרִ$יָ$ה ִמִ#ְפנֵי יְהוָהֳאנִ"ָה 

ה וַ"ִיְרא� ַהַ)ָ#ִחים   .ָ�ד�ל ַ*"ָם וְָהֳאנִ"ָה ִח0ְָבה ְלִה0ֵָבר-ַה"ָם וַיְִהי ַסַער-ְ�ד�ָלה ֶאל-ֵהִטיל ר�חַ 

ַה"ָם ְלָהֵקל ֵמֲעֵליֶהם וְי�נָה יַָרד -ַהֵ�ִלים ֲאֶ$ר ָ*ֳאנִ"ָה ֶאל-ֱא2ָהיו וַ"ִָטל� ֶאת-י$ ֶאלוַ"ְִזֲעק� אִ 

5#ְ נְִרָ
ם ק�ם -ו וַ"ְִקַרב ֵאָליו ַרב ַהחֵֹבל וַ"ֹאֶמר ל� ַמה  .יְַרְ�ֵתי ַה4ְִפינָה וַ"ְִ$ַ�ב וַ"ֵָרַדם-ֶאל

ֵרֵעה� ְלכ� - ז וַ"ֹאְמר� ִאי$ ֶאל  .יְִתַע0ֵת ָהֱא2ִהים ָלנ� ו2ְא נֹאֵבדֱא2ֶהי5 א�ַלי -ְקָרא ֶאל

ח   .י�נָה-וְנ6ִַיָלה ג�ָרל�ת וְנְֵדָעה ְ*ֶ$ְ#ִמי ָהָרָעה ַה7ֹאת ָלנ� וַ"6ִַל� ��ָרל�ת וַ"6ִֹל ַה��ָרל ַעל

ְ)ַלאְכ5�ְ �ֵמ9יִן ָ�ב�א ָמה -ַמה   ָהָרָעה ַה7ֹאת ָלנ�-ְלִמי 8ָא ָלנ� ַ*ֲאֶ$ר-וַ"ֹאְמר� ֵאָליו ַהִ�יָדה

יְהוָה ֱא2ֵהי ַה0ַָמיִם ֲאנִי יֵָרא -ט וַ"ֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִעְבִרי -נִֹכי וְֶאת  .ִמ7ֶה ַעם ָאָ�ה- 9ְרֶצ5 וְֵאי

7ֹאת -ים יְִר-ה ְגד�ָלה וַ"ֹאְמר� ֵאָליו ַמהי וַ"ִיְרא� ָהֲאנָ$ִ   .ַה"ַָ*ָ$ה-ַה"ָם וְֶאת- ָעָ,ה ֶאת-ֲאֶ$ר

-יא וַ"ֹאְמר� ֵאָליו ַמה  .ִמִ#ְפנֵי יְהוָה ה�א בֵֹרַח ִ�י ִהִ�יד ָלֶהם-יְָדע� ָהֲאנִָ$ים ִ�י-ִ�י   ָעִ,יתָ 

-ֲאֵליֶהם ָ,א�נִי וֲַהִטיֻלנִי ֶאליב וַ"ֹאֶמר   .ִ�י ַה"ָם ה�ֵל� וְסֵֹער  8ֲַעֶ,ה ָ#� וְיְִ$�ֹק ַה"ָם ֵמָעֵלינ�

יג וַ"ְַחְ�ר�   .ִ�י י�ֵדַע -נִי ִ�י ְבֶ$ִ#י ַה4ַַער ַהָ�ד�ל ַה7ֶה ֲעֵליֶכם   ַה"ָם וְיְִ$�ֹק ַה"ָם ֵמֲעֵליֶכם

יְהוָה -ד וַ"ְִקְרא� ֶאלי  .ִ�י ַה"ָם ה�ֵל� וְסֵֹער ֲעֵליֶהם   ַה"ַָ*ָ$ה ו2ְא יָכֹל�-ָהֲאנִָ$ים ְלָהִ$יב ֶאל

ַאָ�ה -ִ�י  ִ�ֵ�ן ָעֵלינ� ָ
ם נִָקיא-נָא נֹאְבָדה ְ*נֶֶפ$ ָהִאי$ ַה7ֶה ו9ְל- וַ"ֹאְמר� ָא8ָה יְהוָה 9ל

טז   .�ַה"ָם וַ"ֲַעמֹד ַה"ָם ִמ7ְַע6-י�נָה וַיְִטֻלה� ֶאל-טו וַ"ְִ,א� ֶאת  .יְהוָה ַ�ֲאֶ$ר ָחַפְצָ� ָעִ,יתָ 

  .ֶזַבח ַליהוָה וַ"ְִ
ר� נְָדִרים-יְהוָה וַ"ְִזְ*ח�-וַ"ִיְרא� ָהֲאנִָ$ים יְִר-ה ְגד�ָלה ֶאת

 



 יונה ב

ב   .י�נָה וַיְִהי י�נָה ִ*ְמֵעי ַהָ
ג $ָ2$ְה יִָמים �$ָ2$ְה ֵליל�ת-א וַיְַמן יְהוָה ָ
ג ָ�ד�ל ִלְב2ַע ֶאת

    .יְהוָה ֱא2ָהיו ִמְ)ֵעי ַהָ
ָגה-י�נָה ֶאלוַ"ְִת#ֵ6ַל 

ד וַַ�ְ$ִליֵכנִי   .יְהוָה וַ"ֲַענֵנִי ִמֶ*ֶטן ְ$א�ל ִ$�ְַעִ�י ָ$ַמְעָ� ק�ִלי-ג וַ"ֹאֶמר ָקָראִתי ִמָ;ָרה ִלי ֶאל

ה וֲַאנִי -ַמְרִ�י נְִגַרְ$ִ�י   .ָעָבר�ִמְ$ָ*ֶרי5 וְַגֶ#י5 ָעַלי -ְמצ�ָלה ִ*ְלַבב יִַ)ים וְנָָהר יְסְֹבֵבנִי ָ�ל

נֶֶפ$ ְ�ה�ם יְסְֹבֵבנִי ס�ף -ו ֲאָפפ�נִי ַמיִם ַעד  .ֵהיַכל ָקְד5$ֶ-ִמ8ֶֶגד ֵעינֶי5 ַא� א�ִסיף ְלַהִ*יט ֶאל

ל ִמ0ַַחת ַח"ַי יְהוָה ז ְלִקְצֵבי ָהִרים יַָרְדִ�י ָה-ֶרץ ְ*ִרֶחיָה ַבֲעִדי ְלע�ָלם וַַ�עַ   .ָחב�$ ְלרֹאִ$י

ט   .ֵהיַכל ָקְד5$ֶ-יְהוָה ָזָכְרִ�י וַָ�ב�א ֵאֶלי5 ְ�ִפָ#ִתי ֶאל-ח ְ*ִהְתַעֵ<ף ָעַלי נְַפִ$י ֶאת  .ֱא2ָהי

   ַ$ֵ#ָמהָ#� ֲאֶ$ר נַָדְרִ�י אֲ -י וֲַאנִי ְ*ק�ל ��ָדה ֶאְזְ*ָחה  .ָ$וְא ַחְסָ
ם יֲַעזֹב�-ְמַ$ְ)ִרים ַהְבֵלי

   {ס{   .יְ$�ָעָתה ַליהוָה

 {פ{  .ַה"ַָ*ָ$ה-י�נָה ֶאל-יא וַ"ֹאֶמר יְהוָה ַלָ
ג וַ"ֵָקא ֶאת

 

 יונה ג

נִינְוֵה ָהִעיר ַהְ�ד�ָלה �ְקָרא ֵאֶליָה -ב ק�ם ֵל� ֶאל  .י�נָה ֵ$נִית ֵלאמֹר-יְהוָה ֶאל-א וַיְִהי ְדַבר

נִינְוֵה ִ�ְדַבר יְהוָה וְנִינְוֵה ָהיְָתה -ג וַ"ָָקם י�נָה וַ"ֵֶל� ֶאל  .י 
ֵֹבר ֵאֶלי5ַהְ?ִרי-ה ֲאֶ$ר -נֹכִ -ֶאת

ד וַ"ֶָחל י�נָה ָלב�א ָבִעיר ַמֲהַל� י�ם ֶאָחד וַ"ְִקָרא   .ְ�ד�ָלה ֵלא2ִהים ַמֲהַל� $ֶ2$ְת יִָמים-ִעיר

צ�ם -ה וַ"ֲַאִמינ� 9נְֵ$י נִינְוֵה ֵ*א2ִהים וַ"ְִקְרא�  .ְה6ֶָכתוַ"ֹאַמר ע�ד 9ְרָ*ִעים י�ם וְנִינְוֵה נֶ 

ֶמֶל� נִינְוֵה וַ"ָָקם ִמִ�ְסא� וַ"ֲַעֵבר ַאַ
ְר�� -ו וַ"ִַ�ע ַהָ
ָבר ֶאל  .ְקַט8ָם-וַ"ְִלְ*$� ַ,ִ?ים ִמְ�ד�ָלם וְַעד

ָה-ָדם   ז וַ"ַזְֵעק וַ"ֹאֶמר ְ*נִינְוֵה ִמַ<ַעם ַהֶ)ֶל� �ְגדָֹליו ֵלאמֹר  .ָהֵאֶפר-ֵמָעָליו וַיְַכס ַ,ק וַ"ֵֶ$ב ַעל



ח וְיְִתַ��4 ַ,ִ?ים   .יְִ$��-יְִרע� �ַמיִם 9ל-יְִטֲעמ� ְמא�ָמה 9ל- וְַהְ*ֵהָמה ַהָ*ָקר וְַה;ֹאן 9ל

ֶהָחָמס ֲאֶ$ר -וְיָֻ$ב� ִאי$ ִמַ
ְר�� ָהָרָעה �ִמןֱא2ִהים ְ*ָחְזָקה -ָה-ָדם וְַהְ*ֵהָמה וְיְִקְרא� ֶאל

י וַ"ְַרא ָהֱא2ִהים   .י�ֵדַע יָ$�ב וְנִַחם ָהֱא2ִהים וְָ$ב ֵמֲחר�ן ַא�6 ו2ְא נֹאֵבד-ט ִמי  .ְ*ַכ6ֵיֶהם

ָלֶהם -ִ
ֶ*ר ַלֲע,�ת-ֲאֶ$ר ָהָרָעה- ָ$ב� ִמַ
ְרָ�ם ָהָרָעה וַ"8ִֶָחם ָהֱא2ִהים ַעל-ַמֲעֵ,יֶהם ִ�י-ֶאת

  .ו2ְא ָעָ,ה

 

 יונה ד

ֶזה ְדָבִרי - יְהוָה וַ"ֹאַמר ָא8ָה יְהוָה ֲהל�א-ב וַ"ְִת#ֵ6ַל ֶאל  .י�נָה ָרָעה ְגד�ָלה וַ"ִַחר ל�-א וַ"ֵַרע ֶאל

�ן ִקַ
ְמִ�י ִלְברַֹח ַ�ְרִ$יָ$ה-9ְדָמִתי ַעל-ֱהי�ִתי ַעל-ַעדֵ   ָ ַח�8ן וְַרח�ם -ַדְעִ�י ִ�י ַאָ�ה ֵאלִ�י י

�י ט�ב מ�ִתי   נְַפִ$י ִמֶ)8ִי-נָא ֶאת-ג וְַעָ�ה יְהוָה ַקח  .ָהָרָעה-ֶחֶסד וְנִָחם ַעל-ֶאֶר� ַא6ַיִם וְַרבִ

ֶ?ֶדם ָלִעיר וַ"ַַע, ָהִעיר וַ"ֵֶ$ב מִ - ה וַ"ֵֵצא י�נָה ִמן  .ד וַ"ֹאֶמר יְהוָה ַהֵהיֵטב ָחָרה ָל� {ס{   .ֵמַח"ָי

ֱא2ִהים ִקיָקי�ן -ו וַיְַמן יְהוָה  ."ְִהיֶה ָ*ִעיר-ל� ָ$ם ֻסָ�ה וַ"ֵֶ$ב ַ�ְחֶ�יָה ַ*ֵ;ל ַעד ֲאֶ$ר יְִרֶאה ַמה

ן ִ,ְמָחה ַהִ?יָקי�-רֹא$� ְלַהִ;יל ל� ֵמָרָעת� וַ"ְִ,ַמח י�נָה ַעל-וַ"ַַעל ֵמַעל ְלי�נָה ִלְהי�ת ֵצל ַעל

ח וַיְִהי   .ַהִ?יָקי�ן וַ"ִיָב$-ז וַיְַמן ָהֱא2ִהים ��ַלַעת ַ*ֲעל�ת ַה0ַַחר ַלָ)ֳחָרת וַַ�� ֶאת  .ְגד�ָלה

רֹא$ י�נָה וַ"ְִתַעָ#ף וַ"9$ְִל -ִ�ְזרַֹח ַה0ֶֶמ$ וַיְַמן ֱא2ִהים ר�ַח ָקִדים ֲחִריִ$ית וַַ�� ַה0ֶֶמ$ ַעל

- ְל5 ַעל- י�נָה ַהֵהיֵטב ָחָרה-ט וַ"ֹאֶמר ֱא2ִהים ֶאל  .נְַפ$� ָלמ�ת וַ"ֹאֶמר ט�ב מ�ִתי ֵמַח"ָי-ֶאת

-ַהִ?יָקי�ן ֲאֶ$ר 2א-י וַ"ֹאֶמר יְהוָה ַאָ�ה ַחְסָ� ַעל  .ָמוֶת-ִלי ַעד-ַהִ?יָקי�ן וַ"ֹאֶמר ֵהיֵטב ָחָרה

נִינְוֵה ָהִעיר -יא וֲַאנִי 2א -ח�ס ַעל  .ַליְָלה -ָבד-ַליְָלה ָהיָה �ִבן-ֶ$ִ*ן  ָעַמְלָ� *� ו2ְא ִגַ
ְל��

יְִמינ� ִלְ,מֹאל� -יַָדע ֵ*ין-ֶעְ,ֵרה ִר*� -ָדם ֲאֶ$ר 2א-ָ*( ַהְרֵ*ה ִמְ$ֵ�ים-ַהְ�ד�ָלה ֲאֶ$ר יֶ$

  {ש{   .�ְבֵהָמה ַרָ*ה


