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יונה א א-ה:
ְהוה ֶאל־יֹונָ֥ה בֶ ן־אֲ ִמ ַּ֖תי לֵאמר׃
וַֽי ְִהי֙ ְדבר־י ָ֔
ְתה
ּוקרָ֣א ע ֶלֶ֑יה֙ ִכי־על ָ֥
דֹולה ְ
֠קּום ֵלְֵ֧ך ֶאל־נִ ינְוֵ ֵ֛ה ה ִ ָ֥עיר הגְ ַּ֖
רע ַּ֖תם לְפני׃
ויַֽקם יֹונה֙ לִבְ ָ֣רח֙ ת ְר ָ֔ ִשישה ִמלִפְ נֵ ַּ֖י יְהוֶ֑ה ו ֵּ֨ ֵי ֶרד י ֜פֹו וי ְִמ ָ֥צא
אנִיָ֣ה ב ָ֣אה ת ְר ִׁ֗ ִשיש וי ֵּ֨ ִֵתן ְשכ ֜רּה ויֵ ֶַֽרד בּה֙ לבֹוא עִ מהֶ ם֙
ת ְר ָ֔ ִשישה ִמלִפְ נֵ ַּ֖י יְהוה׃
יהוה הֵ ִטיל רּוח־גְ דֹולה֙ ֶאל־ה ָ֔ים וי ִ ְָ֥הי סער־ג ַּ֖דֹול ביֶ֑ם
ו ִׁ֗
וְ ָ֣האֳ נ ִָ֔יה ִח ְש ַּ֖בה ל ְִהש ֵבר׃
ו ִי ְיר ָ֣אּו המל ִׁ֗ ִחים וַֽיִזְ עֲקּו֙ ִ ָ֣איש ֶאל־אֱ ֹלהיו֙ וי ֵּ֨ ִטלּו ֶאת־ה ֵכ ִ֜לים
יֹונה ירד֙ ֶאל־י ְרכְ ֵ ָ֣תי
ֵיהם וְ ִׁ֗
אֲ ֶשר באֳ נִיה֙ ֶאל־ה ָ֔ים לְה ֵ ַּ֖קל ֵמ ֲעל ֶ ֶ֑
ה ְספִ ָ֔ינה וי ְִש ַּ֖כב ויֵרדם׃
Jonah mosaic in Aquileia cathedral, Italy.
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דֹולה ...רּוח־גְּּדֹולה֙ ֶאל־ה ָ֔ים וי ִ ְָ֥הי סער־ג ָ֖דֹול ביֶ֑ם וְ ָ֣האֳ נ ִָ֔יה ִח ְש ַּ֖בה ל ְִהש ֵבר׃
֠קּום ֵלְֵ֧ך ֶאל־נִ ינְוֵ ֵ֛ה ה ִ ָ֥עיר הַ גְּ ָ֖
אבד׃ ...
ֹלהים ַּ֖לנּו וְ ָ֥לא נ ֵ
אּולי י ְִתע ֵ ֵ֧שת האֱ ִ ֵ֛
ֹלהיך ַ֞
וי ְִקרב ֵאליו֙ רָ֣ב הח ָ֔ ֵבל ו ָ֥יאמֶ ר לַּ֖ ֹו מה־לְךָ֣֙ נ ְִרדֶ֑ם ֚קּום ְקרָ֣א ֶאל־אֱ ָ֔ ֶ
דֹולה
ו ִי ְיראּו האֲ נ ִשים֙ י ְִר ָ֣אה גְּ ָ֔
ֵיכם׃
יֹודָ֣ע֙ ָ֔אנִי ִ ָ֣כי בְ שֶ ִָ֔לי ה ֵ֧סער הַ ג ֛דֹול הזֶ ַּ֖ה ֲעל ֶ
ֵיכֶ֑ם כִ֚ י ֵ
ילנִי ֶאל־ה ָ֔ים וְ י ְִש ָ֥תק היַּ֖ם ֵמ ֲעל ֶ
ֵיהם שאּונִי֙ והֲ ִט ָ֣
ו ָ֣יאמֶ ר אֲ ל ִׁ֗ ֶ
ֵיהם׃
הֹולְָ֥ך וְ ס ֵעַּ֖ר ֲעל ֶ
וי ְח ְת ָ֣רּו האֲ נ ִׁ֗ ִשים לְה ִ ֵ֛שיב ֶאל־היב ַּ֖שה וְ ָ֣לא י ֶ֑כלּו ִ ָ֣כי ה ָ֔ים ֵ
ְהוה
ל־ת ֵ ָ֥תן ע ֵ ַּ֖לינּו דָ֣ם נ ִ ֶ֑קיא ִכי־א ָ֣תה י ָ֔
אמ ִׁ֗רּו אנה יְהוה֙ אל־נָ֣א נאבְ ִׁ֗דה בְ ֶנפֶש֙ ה ִ ָ֣איש ה ָ֔ ֶזה וְ א ִ
ְהוה וי ְ
וי ְִק ְר ֵּ֨אּו ֶאל־י ֜
כאֲ ֶ ָ֥שר ח ַּ֖פצְ ת֙ ע ִשית׃
דֹולה ֶאת־יְהוֶ֑ה
ו ִי ְיר ֵ֧אּו האֲ נ ִ ֵ֛שים י ְִר ָ֥אה גְּ ָ֖

Mosaic depicting Jonah being swallowed by a fish,
Huqoq synagogue.
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יונה פרק ג:
וי ִ ְֵ֧הי ְדבר־יְהוֵ֛ה ֶאל־יֹונַּ֖ה שֵ נִ ָ֥ית לֵאמר׃ ֵ֛קּום ֵלְָ֥ך ֶאל־נִ ינְוֵ ַּ֖ה ה ִ ָ֣עיר
יאה אֲ ֶ ָ֥שר אנ ִ ַּ֖כי ד ֵבָ֥ר ֵא ֶליך׃
יה ֶאת־ה ְק ִר ָ֔
הגְ דֹולֶ֑ה ּוִ ְקרא ֵא ֵֶּ֨ל ֙
יֹונה ויֵ ֵ֛לְֶך ֶאל־נִ ינְוֶ ַּ֖ה כִ ְד ָ֣בר יְהוֶ֑ה וְ נִ י ְנ ִׁ֗ ֵוה היְתה עִ יר־גְ דֹולה֙
ו ָ֣יַֽקם ִׁ֗
אֹלהים מהֲ ַּ֖לְך ְשֹלָ֥ שֶ ת י ִמים׃
ֵל ָ֔ ִ
אמר ֚עֹוד א ְרב ִ ָ֣עים
ויחֶ ל יֹונה֙ ל ָ֣בֹוא ב ָ֔ ִעיר מהֲ ַּ֖לְך יָ֣ ֹום ֶא ֶ֑חד וי ְִקרא֙ וי ָ֔
יָ֔ ֹום וְ נִ ינְוֵ ַּ֖ה נ ְֶהפכֶת׃
אֹלהים וי ְִק ְראּו־צֹום֙ ו ִילְבְ ָ֣שּו ש ָ֔ ִקים ִמגְ דֹולַּ֖ם
ְשי נִ ינְוֵ ַּ֖ה ֵב ִ ֶ֑
וַֽיאֲ ִ ֵ֛מינּו אנ ֵ ָ֥
ל־מלֶך נִ י ְנ ָ֔ ֵוה ויקם֙ ִמכִ ְס ָ֔אֹו ויע ֲֵבָ֥ר אד ְר ַּ֖תֹו
ד־קטנם׃ ו ִיגע הדבר֙ ֶא ֶ ָ֣
וְ ע ְ
אמר֙ ְבנִ י ְנ ָ֔ ֵוה ִמ ֵ֧טעם
ֵמעלֶ֑יו וי ְָ֣כס ָ֔שק ויֵ ַּ֖שֶ ב על־ה ֵאפֶר׃ ויזְ ִׁ֗ ֵעק וי ֶ
ֵאמר הא ֵּ֨דם וְ הבְ הֵ ֜מה הב ָ֣קר וְ ה ִׁ֗צאן אל־י ְִטעֲמּו֙
ה ֶ ֵ֛מלְֶך ּוגְ ד ַּ֖ליו ל ֶ֑
ּומיִם אל־י ְִשתּו׃ וְ י ְִתכ ָ֣סּו ש ִׁ֗ ִקים האדם֙ וְ הבְ הֵ ָ֔מה
ְמ ָ֔אּומה ֵּ֨אל־י ְִר ָ֔עּו ַּ֖
ּומן־הֶ ח ַּ֖מס
ֹלהים בְ חזְ ֶ֑קה וְ י ִׁ֗שבּו ִ֚איש ִמד ְרכָ֣ ֹו הר ָ֔עה ִ
וְ י ְִק ְר ָ֥אּו ֶאל־אֱ ִ ַּ֖
ֹלהים וְ ֵ֛שב מֵ חֲ ָ֥רֹון אפַּ֖ ֹו וְ ָ֥לא
י־יֹודָ֣ע֙ י ָ֔שּוב וְ נִ ַּ֖חם האֱ ִ ֶ֑
ֵיהם׃ ִמ ֵ
אֲ ֶ ָ֥שר בְ כפ ֶ
אבד׃
נ ֵ
י־שבּו ִמד ְרכָ֣ם הרעֶ֑ה ויִנָ֣חֶ ם
יהם כִ ַּ֖
ת־מעֲשֵ ָ֔ ֶ
ֹלהים֙ ֶא ָ֣
וי ְַֽרא האֱ ִ
ר־ד ֶבָ֥ר לעֲשֹות־ל ֶ ַּ֖הם וְ ָ֥לא עשה׃
ֹלהים על־הרעֵ֛ה אֲ שֶ ִ
האֱ ִׁ֗ ִ

תנ"ך קניקוט ,שנת 1476
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יונה֙הנביא֙והלוויתן֙,שנת֙ 1400לערך֙,
מתוך֙  Jami al-Tavarikh,מאוסף֙Metropolitan Museum of Art

יואל ב יב-יח
ְהוה שָ֥בּו ע ַּ֖די בְ כל־לְבבְ ֶכֶ֑ם ּובְ ָ֥צֹום
וְ גם־עתה֙ נְאם־י ָ֔
ּובְ בְ ִ ַּ֖כי ּובְ ִמ ְס ֵפד׃
יכֶ֑ם
וְ ִק ְרעּו לְבבְ כֶם֙ וְ אל־בִ גְ דֵ י ֶָ֔כם וְ ַּ֖שּובּו ֶאל־יְהוָ֣ה אֱ ֹלהֵ ֶ
ב־חסֶ ד וְ נ ִַּ֖חם
ִכי־חנּון וְ רחּום֙ ָ֔הּוא ֶא ֶרְך אפיִם֙ וְ ר ָ֔ ֶ
על־הרעה׃
יֹודע֙ י ָ֣שּוב וְ נ ִֶ֑חם וְ ִה ְש ִאיר אחֲ ריו֙ בְ ר ָ֔כה ִמנ ְָ֣חה ו ָ֔ ֶנסֶ ְך
ִ ָ֥מי ֵ ַּ֖
יכם׃ (פ)
ליהוַּ֖ה אֱ ֹלהֵ ֶ
שּו־צֹום ִק ְר ָ֥אּו עֲצרה׃
שֹופר בְ צִ יֶ֑ ֹון ק ְד ַּ֖
ִת ְקעָ֥ ּו ַּ֖
פּו־עם ק ְדשּו קה ֙ל ִקבְ ָ֣צּו זְ ֵק ָ֔ ִנים ִא ְספּו֙ עֹול ִָ֔לים
ִא ְס ַ֞
וְ ינ ֵ ְַּ֖קי ש ֶ֑דיִם י ֵֵצא חתן֙ ֵמחֶ ְד ָ֔רֹו וְ כ ַּ֖לה מֵ חפתּה׃
ֵבין האּולם֙ וְ ל ִמזְ ָ֔ ֵבח֙ יִבְ כּו֙ ה ָ֣כהֲ ָ֔ ִנים ְמש ְר ֵ ַּ֖תי יְהוֶ֑ה
ל־ת ֵּ֨ ֵתן נחֲ ל ְתך֙ לְחֶ ְרפה֙
אמ ַ֞רּו ֵ֧חּוסה יְהוָ֣ה על־ע ִׁ֗ ֶמך וְ א ִ
ְוי ְ
יהם׃
אמ ָ֣רּו בע ָ֔ ִמים איֵ ַּ֖ה אֱ ֹלהֵ ֶ
ל ְִמשל־בָ֣ם גֹו ָ֔ ִים ֚למה י ְ
ויְקנֵ ָ֥א יְהוַּ֖ה לְא ְר ֶ֑צֹו וי ְח ַּ֖מל על־עמֹו׃
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יונה ד א-ג:
ויֵ ַָֽ֥רע ֶאל־יֹונַּ֖ה רעָ֣ה גְ דֹולֶ֑ה ו ִ ַּ֖יחר לֹו׃
יֹותי֙
אמר אנה יְהוה֙ הֲ לֹוא־זֶ ָ֣ה ְדב ִ ִׁ֗רי עד־הֱ ִ
ְהוה וי ִׁ֗
וי ְִתפ ֵֵּ֨לל ֶאל־י ֜
ל־כָ֥ן ִק ַּ֖ד ְמ ִתי לִבְ ָ֣רח֙ ת ְר ִ ֶ֑שישה ִ ָ֣כי י ִׁ֗דעְ ִתי ִכי אתה֙
על־א ְדמ ִָ֔תי ע ֵ
ב־חסֶ ד וְ נ ִַּ֖חם על־הרעה׃
ֵאל־חנָ֣ ּון וְ ר ָ֔חּום ֶא ֶרְך אפיִם֙ וְ ר ָ֔ ֶ
מֹותי מֵ חיי׃
ְהוה קח־נָ֥א ֶאת־נפְ ִ ַּ֖שי ִמ ֶ ֶ֑מנִי ִ ֵ֛כי ָ֥טֹוב ִ ַּ֖
וְ ע ָ֣תה י ָ֔
שמות לד ה-ז:
ויֵ ֶַֽרד יְהוה֙ ֶבע ָ֔נן וי ְִתי ֵ ָ֥צב עִ ַּ֖מֹו ֶ֑שם וי ְִקרָ֥א בְ ֵ ַּ֖שם יְהוה׃
ְהוה ֵ ָ֥אל ר ַּ֖חּום וְ חנֶ֑ ּון
ויע ֲֵּ֨בר יְהוָ֥ה ׀ על־פניו֙ וי ְִקרא֙ יְהוָ֣ה ׀ י ָ֔
ב־חסֶ ד וֶאֱ ֶמת ׀
ֶ ָ֥א ֶרְך א ַּ֖פיִם וְ ר ֶ ָ֥
נ ֵ ָ֥צר חֶ סֶ ד֙ לאֲ ל ָ֔ ִפים נ ֵ ָ֥שא ע ֵ֛ון ו ֶ ַּ֖פשע וְ חט ֶ֑אה וְ נ ֵקה֙ ָ֣לא יְנ ָ֔ ֶקה
ל־של ִ ֵַּ֖שים
פ ֵ ָ֣קד ׀ ע ֲָ֣ון א ִׁ֗בֹות על־בנִים֙ וְ על־בְ נֵ ָ֣י ב ָ֔ ִנים ע ִ
ל־רבֵ ִעים׃
וְ ע ִ

מיכלאנג'לו ,המאה ה 16
הקפלה הסיסטינית La Cappella Sistina

יכֶ֑ם
יואל :וְ ִק ְרעּו לְבבְ כֶם֙ וְ אל־בִ גְ דֵ י ֶָ֔כם וְ ַּ֖שּובּו ֶאל־יְהוָ֣ה אֱ ֹלהֵ ֶ
ב־חסֶ ד וְ נ ִַּ֖חם על־הרעה׃
ִכי־חנּון וְ רחּום֙ ָ֔הּוא ֶא ֶרְך אפיִם֙ וְ ר ָ֔ ֶ
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יונה ד ה-יא
וי ֵֵצא יֹונה֙ ִמן־ה ָ֔ ִעיר ויֵ ַּ֖שֶ ב ִמ ֶ ָ֣ק ֶדם ל ִ ֶ֑עיר ויעש֙ ֵּ֨לֹו ֜שם ס ִׁ֗כה ויֵ שֶ ב
יה ב ָ֔ ֵצל ֚עד אֲ ֶ ָ֣שר י ְִר ָ֔ ֶאה מה־י ְִהיֶ ַּ֖ה ב ִעיר׃
ת ְח ֶת ֙
אשֹו
ְיֹונה ִל ְהיָ֥ ֹות צֵ ֙ל על־ר ָ֔
ֹלהים ִקיקיַ֞ ֹון ויָ֣על ׀ מֵ עָ֣ל ל ִׁ֗
ה־אֱ ִ
ְמן יְהו ֠
וי ָ֣
לְה ִ ָ֥ציל לַּ֖ ֹו מֵ רע ֶ֑תֹו וי ְִש ָ֥מח יֹונֵ֛ה על־ה ִקיקיַּ֖ ֹון ִש ְמ ָ֥חה גְ דֹולה׃
תֹולעת בעֲלָ֥ ֹות ה ַּ֖שחר למחֳ רֶ֑ת ו ָ֥תְך ֶאת־ה ִקיקיַּ֖ ֹון
ֹלהים֙ ָ֔
ויְמן האֱ ִ
ויִיבש׃
ישית ו ָ֥תְך
ֹלהים רּוח֙ ק ִדים֙ חֲ ִר ָ֔ ִ
וי ִ ְָ֣הי ׀ כִ זְ ָ֣רח֙ ה ִׁ֗ ֶשמֶ ש וי ְֵּ֨מן אֱ ֜ ִ
ל־ראש יֹונַּ֖ה וי ְִתעלֶ֑ף וי ְִשאל ֶאת־נפְ שֹו֙ ל ָ֔מּות ו ֹּ֕יאמֶ ר ָ֥טֹוב
ה ֶ ֵ֛שמֶ ש ע ָ֥
מֹותי מֵ חיי׃
ִ ַּ֖
יטב חרה־לְךַּ֖֙ על־ה ִקיקיֶ֑ ֹון ו ֹּ֕יאמֶ ר
ל־יֹונה ההֵ ֵ ָ֥
ֹלהים֙ ֶא ָ֔
ויאמֶ ר אֱ ִ
ה־לי עד־מוֶת׃
יטב חר ִ ַּ֖
הֵ ֵ ָ֥
ְהוה א ָ֥תה ח ְסת֙ על־ה ִ ָ֣קיקיָ֔ ֹון אֲ ֶ ֵ֛שר לא־ע ָ֥מלְת֙ ַּ֖בֹו וְ ָ֣לא
ו ָ֣יאמֶ ר י ָ֔
ן־ליְלה אבד׃
ן־ליְלה היַּ֖ה ּובִ ָ֥
גִ דל ְֶ֑תֹו שֶ בִ ָ֥
ֶש־בּה ה ְרבֵ ה֙
ואֲ נִי֙ ָ֣לא א ָ֔חּוס על־נִינְוֵ ַּ֖ה ה ִ ָ֣עיר הגְ דֹולֶ֑ה אֲ ֶ ָ֣שר י ָּ֡
אלֹו
ִמ ְש ֵתים־עֶ ְש ֵ ֵּ֨רה ִר ֜בֹו א ִׁ֗דם אֲ ֶשר לא־ידע֙ בֵ ין־י ְִמינָ֣ ֹו ל ְִשמ ָ֔
ּובְ הֵ ַּ֖מה רבה׃
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• סגנון הסיפור ומיקומו בתנ"ך
• אתר הבריחה:
את כֶחלָ֣ל
תהלים פט :אתה מֹושֵ ל בְ גֵאּות הים בְ שֹוא גליו אתה ְתשבְ חֵ ם :אתה ִד ִ ָ֣כ ֙
רֶ֑הב..
תהלים קדְ :תהֹום כלְבּוש כִ ִסיתֹו על ה ִרים יע ְמדּו מיִםִ :מן געֲר ְתך יְנּוסּון ִמן קֹול
ת להֶ ם :גְ בּול ש ְמת֙ בל
רע ְמך יֵחפֵזּון :יעֲלּו ה ִרים י ְֵרדּו בְ קעֹות ֶאל ְמקֹום זֶה יס ְד ֙
יעֲברּון בל יְשּובּון לְכסֹות הא ֶרץ:
שּומי ענן לְבשֹו ועֲרפֶל חֲ תלתֹו:
איוב לח :ויסֶ ְך בִ ְדלתיִם ים בְ גִ יחֹו מֵ ֶרחֶ ם יֵצֵ א :בְ ִ
ּודלתיִם :ואמר עד פה תבֹוא וְ לא ת ִסיף ּופא י ִשית
ו ֶא ְשבר עליו ח ִקי וא ִשים בְ ִריח֙ ְ
בִ גְ אֹון גלֶיך:
איוב ז ,יב :הֲ ים אנִי ִאם תנִין כִ י ת ִשים עלי ִמ ְשמר:
תהלים עד :אתה פֹור ְרת֙ בְ עזְ ך ים ִשב ְרת֙ ראשֵ י תנִינִים על המיִ ם :אתה ִרצצְ ת֙ ראשֵ י
לִוְ יתן ִת ְתנֶנּו מאֲ כל לְעם לְצִ יִים :אתה בקעְ ת֙ מעְ ין ונחל אתה הֹוב ְשת֙ נהֲ רֹות ֵאיתן:
ישעיהו כז :ביָ֣ ֹום ה ָּ֡הּוא יִפְ ָ֣קד יְ הוה֙ בְ ח ְר ֵּ֨בֹו הק ֜שה וְ הגְ דֹולָ֣ה וְ החֲ ז ִׁ֗קה על לִוְ יתן֙ נ ָ֣חש
ב ִ ָ֔רח֙ וְ ע ֙ל לִוְ י ָ֔תן נ ַּ֖חש עֲקל ֶ֑תֹון וְ ה ָ֥רג ֶאת־התנִ ַּ֖ין אֲ ֶ ָ֥שר בים׃
• סמליות בשמו של הנביא ,בשמה של העיר ובהתרחשות יוצאת דופן
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ספר יונה וסיפור המבול:
סכנה והצלה הקשורות במים
כלי שייט
חמס

 40יום
נח"ם ("וינחם ה' כי עשה את האדם בארץ" – "וינחם האלוהים על
הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה")
אזור מוגן ממים המציל את הגיבור
ציווי להתחיל הכל מהתחלה
יונה
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ישעיהו ס
אֹורְֶ֑ך ּוכְ ָ֥בֹוד יְהוַּ֖ה ע ָ֥ליְִך זרח׃
ּומי ַּ֖א ִֹורי ִ ָ֣כי בָ֣א ֵ
ָ֥ק ִ
ְש ִאי־ס ִביב עֵ יניְִך֙ ְּור ִָ֔אי כ ַּ֖לם נ ְִק ְב ָ֣צּו באּו־לְֶ֑ך בניְִך֙ מֵ ר ָ֣חֹוק י ָ֔באּו
ת ּופ ָ֥חד וְ ר ַּ֖חב לְב ֵבְֶ֑ך..
ל־צד ֵתאמנה׃ אז ִת ְר ִאי֙ וְ נ ָ֔ה ְר ְ֙
ּובְ נ ַּ֖תיְִך ע ָ֥
יהם׃
עּופֶ֑ינה וְ כיֹונִ ַּ֖ים ֶאל־אֲ רב ֵת ֶ
י־אלֶה כעָ֣ב ְת ֶ
ִמ ֵ ַּ֖
י־לָ֣י ִא ִיָ֣ים יְקּוִׁ֗ ּו ואֳ נִיֹות ת ְר ִשיש֙ ב ִ ָ֣ראש ָ֔נה לְה ִביא בניְִך֙
ִכ ִ
יתיְך ּובִ ְרצֹונִ ַּ֖י ִרח ְמ ִתיְך׃
ֵמר ָ֔חֹוקִ ...כי בְ ִקצְ פִ י֙ ִהכִ ִָ֔
יֹומם ו ַּ֖ליְלה ָ֣לא יִסגֵ ֶ֑רּו...
ּופִ ְת ֵּ֨חּו ְשע ֵ֧ריְִך ת ִ ֵ֛מיד ָ֥

Pieter Lastman, 1621
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