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:א"א ע"מסכת מגילה ל

ים  ּפּורִּ יֹום ַהּכִּ ָחה  בַ ... ּבְּ נְּ ּמִּ
ין...  ירִּ טִּ יֹוָנה  ַמפְּ ּבְּ

Talmud Megilah 31a: 

On Yom Kippur… during Mincha

… they read as the haftara the 

book of Yonah

...  סדר תעניות כיצד: "א"ב מ"משנה תענית פ
אחינו לא  כבושיןהזקן שבהן אומר לפניהן דברי 

את שקם ואת  אלהיםוירא "נינוהבאנשי נאמר 
את מעשיהם כי  אלהיםוירא "אלא " תעניתם

הוא אומר ובקבלה , ('יונה ג)" הרעהשבו מדרכם 
(  'יואל ב" )לבבכם ואל בגדיכםוקרעו "

Tractate Taanit 2, Mishna 1: “on fast days…the eldest 

member of the community says to the congregation 

statements of reproof: Our brothers, it is not stated with 

regard to the people of Nineveh: And God saw their 

sackcloth and their fasting. Rather, the verse says: “And 

God saw their deeds, that they had turned from their evil 

way” (Yonah 3). And in the Prophets it says: “And rend 

your hearts and not your garments, and return to the 

Lord your God” (Yoel 2). 

והטעם  : (סדר תפלת יום הכפורים)אבודרהם
להפטרה זו ללמד לבני העולם שאין אדם יכול  
לברוח מפני השם אם עבר עבירות כמו שכתוב  

אלך מרוחך ואנה מפניך אברח אם אסק אנה "
(ז,קלט' תה)"הנךשמים שם אתה ואציעה שאול 

Abudarham (order of prayers on Yom Kippur)

This haftara comes to teach all people that no one can

escape from God if they sinned, as it is written (Tehillim 

139, 7) “Where can I go from Your spirit? And where can 

I flee from Your presence? If I ascend to heaven, You are 

there; if I lie down in the netherworld, Your are there”.

?
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קּום ֵלְך ֶאל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְגדֹוָלה ּוְקָרא ָעֶליָה (ב):ֶאל יֹוָנה ֶבן ֲאִמַתי ֵלאֹמר'  ַוְיִהי ְדַבר  ה(א)

ַוֵיֶרד ָיפֹו ַוִיְמָצא ֳאִנָיה ָבָאה '   ַוָיָקם יֹוָנה  ִלְבֹרַח ַתְרִשיָשה ִמִלְפֵני  ה(ג):ִכי ָעְלָתה ָרָעָתם ְלָפָני
:' ַתְרִשיש ַוִיֵתן ְשָכָרּה  ַוֵיֶרד ָבּה  ָלבֹוא ִעָמֶהם  ַתְרִשיָשה  ִמִלְפֵני  ה

רּוַח ְגדֹוָלה ֶאל ַהָים ַוְיִהי ַסַער ָגדֹול ַבָים ֵהִטיל ' ַוה( ד)
ַוִייְראּו ַהַמָלִחים (ה):ְוָהֳאִנָיה ִחְשָבה ְלִהָשֵבר
ֹלָהיו -ַוִיְזֲעקּו ִאיש ֶאל    א  

ַוָיִטלּו ֶאת ַהֵכִלים ֲאֶשר ָבֳאִנָיה ֶאל ַהָים ְלָהֵקל ֵמֲעֵליֶהם 
ַוִיְקַרב ֵאָליו ַרב ַהֹחֵבל ַויֹאֶמר לֹו (ו): ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרְכֵתי ַהְסִפיָנה ַוִיְשַכב ַוֵיָרַדם

:  ָלנּו ְולֹא נֹאֵבדֹלִהים-ָהא  ֹלֶהיָך אּוַלי ִיְתַעֵשת -ַמה ְלָך ִנְרָדם  קּום ְקָרא  ֶאל  א  
ַויֹאְמרּו ִאיש ֶאל ֵרֵעהּו ְלכּו ְוַנִפיָלה גֹוָרלֹות ְוֵנְדָעה ְבֶשְלִמי ָהָרָעה ַהזֹאת ָלנּו (ז)

:ַוַיִפלּו גֹוָרלֹות ַוִיֹפל ַהגֹוָרל ַעל יֹוָנה
ַויֹאְמרּו ֵאָליו ַהִגיָדה ָנא ָלנּו ַבֲאֶשר ְלִמי ָהָרָעה ַהזֹאת ָלנּו (ח)

: ַמה ְמַלאְכְתָך ּוֵמַאִין ָתבֹוא ָמה ַאְרֶצָך ְוֵאי ִמֶזה ַעם ָאָתה

ֹלֵהי ַהָשַמִים ֲאִני ָיֵרא ֲאֶשר ָעָשה -א  ' ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם  ִעְבִרי ָאֹנִכי ְוֶאת  ה(ט)
ַוִייְראּו ָהֲאָנִשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ַויֹאְמרּו ֵאָליו  (י): ֶאת ַהָים ְוֶאת ַהַיָבָשה

ַמה זֹאת ָעִשיָת 
: הּוא ֹבֵרַח ִכי ִהִגיד ָלֶהם'  ִכי ָיְדעּו ָהֲאָנִשים ִכי ִמִלְפֵני  ה

: ַויֹאְמרּו ֵאָליו ַמה ַנֲעֶשה ָלְך ְוִיְשֹתק ַהָים ֵמָעֵלינּו ִכי ַהָים הֹוֵלְך ְוֹסֵער(יא)
ַוֲהִטיֻלִני ֶאל ַהָים ְוִיְשֹתק ַהָים ֵמֲעֵליֶכם ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָשאּוִני (יב)

:  ִכי יֹוֵדַע ָאִני ִכי ְבֶשִלי ַהַסַער ַהָגדֹול ַהֶזה ֲעֵליֶכם
: ַוַיְחְתרּו ָהֲאָנִשים ְלָהִשיב ֶאל ַהַיָבָשה ְולֹא ָיֹכלּו ִכי ַהָים הֹוֵלְך ְוֹסֵער ֲעֵליֶהם(יג)

ַאל ָנא נֹאְבָדה ְבֶנֶפש ָהִאיש ַהֶזה  '  ַויֹאְמרּו ָאָנה  ה'  ַוִיְקְראּו ֶאל  ה(יד)
: ַכֲאֶשר ָחַפְצָת ָעִשיתָ ' ְוַאל ִתֵתן ָעֵלינּו ָדם ָנִקיא ִכי ַאָתה  ה

: ַוִיְשאּו ֶאת יֹוָנה ַוְיִטֻלהּו ֶאל ַהָים ַוַיֲעֹמד ַהָים ִמַזְעפֹו(טו)
:ַוִיְדרּו ְנָדִרים'  ַוִיְזְבחּו ֶזַבח ַלה'  ַוִייְראּו ָהֲאָנִשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ֶאת  ה(טז)

:ֵלילֹותּוְשלָשהָיִמיםְשלָשהַהָדגִבְמֵעייֹוָנהַוְיִהייֹוָנהֶאתִלְבֹלעַ ָגדֹולָדג'הַוְיַמן(א)
ַויֹאֶמר(ג):ַהָדָגהִמְמֵעיֹלָהיו-א  'הֶאליֹוָנהַוִיְתַפֵלל(ב)

:ַהַיָבָשהֶאליֹוָנהֶאתַוָיֵקאַלָדג'הַויֹאֶמר(יא)

קּום ֵלְך ֶאל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְגדֹוָלה ּוְקָרא ֵאֶליָה  (ב):ֶאל יֹוָנה ֵשִנית ֵלאֹמר'  ַוְיִהי ְדַבר ה(א)

ִעירָהְיָתהְוִניְנֵוה'הִכְדַברִניְנֵוהֶאלַוֵיֶלְךיֹוָנהַוָיָקם(ג):ֵאֶליָךֹדֵברָאֹנִכיֲאֶשרַהְקִריָאהֶאת
ַויֹאַמרַוִיְקָראֶאָחדיֹוםַמֲהַלְךָבִעירָלבֹואיֹוָנהַוָיֶחל(ד):ָיִמיםְשלֶשתַמֲהַלְךֹלִהים-ֵלאְגדֹוָלה
ַוִיְלְבשּוצֹוםַוִיְקְראּוֹלִהים-ֵבאִניְנֵוהַאְנֵשיַוַיֲאִמינּו(ה):ֶנְהָפֶכתְוִניְנֵוהיֹוםַאְרָבִעיםעֹוד

ַוְיַכסֵמָעָליוַאַדְרתֹוַוַיֲעֵברִמִכְסאֹוַוָיָקםִניְנֵוהֶמֶלְךֶאלַהָדָברַוִיַגע(ו):ְקַטָנםְוַעדִמְגדֹוָלםַשִקים
ַהָבָקרְוַהְבֵהָמהָהָאָדםֵלאֹמרּוְגֹדָליוַהֶמֶלְךִמַטַעםְבִניְנֵוהַויֹאֶמרַוַיְזֵעק(ז):ָהֵאֶפרַעלַוֵיֶשבַשק

ְוִיְקְראּוְוַהְבֵהָמהָהָאָדםַשִקיםְוִיְתַכסּו(ח):ִיְשתּוַאלּוַמִיםִיְרעּוַאלְמאּוָמהִיְטֲעמּוַאלְוַהצֹאן
ָישּוביֹוֵדעַ ִמי(ט):ְבַכֵפיֶהםֲאֶשרֶהָחָמסּוִמןָהָרָעהִמַדְרכֹוִאישְוָיֻשבּוְבָחְזָקהֹלִהים-א  ֶאל

ָשבּוִכיַמֲעֵשיֶהםֶאתֹלִהים-ָהא  ַוַיְרא(י):נֹאֵבדְולֹאַאפֹוֵמֲחרֹוןְוָשבֹלִהים-ָהא  ְוִנַחם
:ָעָשהְולֹאָלֶהםַלֲעשֹותִדֶברֲאֶשרָהָרָעהַעלֹלִהים-ָהא  ַוִיָנֶחםָהָרָעהִמַדְרָכם

ֶזהֲהלֹוא'הָאָנהַויֹאַמר'הֶאלַוִיְתַפֵלל(ב):לֹוַוִיַחרְגדֹוָלהָרָעהיֹוָנהֶאלַוֵיַרע(א)
יֹוִתיַעדְדָבִרי ל-אֵ ַאָתהִכיָיַדְעִתיִכיַתְרִשיָשהִלְבֹרחַ ִקַדְמִתיֵכןַעלַאְדָמִתיַעלה 
ַנְפִשיֶאתָנאַקח'הְוַעָתה(ג):ָהָרָעהַעלְוִנָחםֶחֶסדְוַרבַאַפִיםֶאֶרְךְוַרחּוםַחנּון
ָהִעירִמןיֹוָנהַוֵיֵצא(ה):ָלְךָחָרהַהֵהיֵטב'הַויֹאֶמר(ד):ֵמַחָיימֹוִתיטֹובִכיִמֶמִני
ִיְהֶיהַמהִיְרֶאהֲאֶשרַעדַבֵצלַתְחֶתיהָ ַוֵיֶשבֻסָכהָשםלֹוַוַיַעשָלִעירִמֶקֶדםַוֵיֶשב
לֹוְלַהִצילרֹאשֹוַעלֵצלִלְהיֹותְליֹוָנהֵמַעלַוַיַעלִקיָקיֹוןֹלִהים-א  'הַוְיַמן(ו):ָבִעיר

ַבֲעלֹותתֹוַלַעתֹלִהים-ָהא  ַוְיַמן(ז):ְגדֹוָלהִשְמָחהַהִקיָקיֹוןַעליֹוָנהַוִיְשַמחֵמָרָעתֹו
רּוחַ ֹלִהים-א  ַוְיַמןַהֶשֶמשִכְזֹרחַ ַוְיִהי(ח):ַוִייָבשַהִקיָקיֹוןֶאתַוַתְךַלָמֳחָרתַהַשַחר
ַויֹאֶמרָלמּותַנְפשֹוֶאתַוִיְשַאלַוִיְתַעָלףיֹוָנהרֹאשַעלַהֶשֶמשַוַתְךֲחִריִשיתָקִדים
ַויֹאֶמרַהִקיָקיֹוןַעלְלָךָחָרהַהֵהיֵטביֹוָנהֶאלֹלִהים-א  ַויֹאֶמר(ט):ֵמַחָיימֹוִתיטֹוב

בֹוָעַמְלתָ לֹאֲאֶשרַהִקיָקיֹוןַעלַחְסתָ ַאָתה'הַויֹאֶמר(י):ָמֶותַעדִליָחָרהֵהיֵטב
ָהִעירִניְנֵוהַעלָאחּוסלֹאַוֲאִני(יא):ָאָבדַלְיָלהּוִבןָהָיהַלְיָלהֶשִבןִגַדְלתֹוְולֹא

ְיִמינֹוֵביןָיַדעלֹאֲאֶשרָאָדםִרבֹוֶעְשֵרהִמְשֵתיםַהְרֵבהָבּהֶישֲאֶשרַהְגדֹוָלה
:ַרָבהּוְבֵהָמהִלְשמֹאלֹו
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ַוַיֲעֵנִני'הֶאלִליִמָצָרהָקָראִתי
:קֹוִליָשַמְעתָ ִשַּוְעִתיְשאֹולִמֶבֶטן

ְיֹסְבֵבִניְוָנָהרַיִמיםִבְלַבבְמצּוָלהַוַתְשִליֵכִני(ד)
:ָעָברּוָעַליְוַגֶליָךִמְשָבֶריָךָכל

ֵעיֶניָךִמֶנֶגדִנְגַרְשִתיָאַמְרִתיַוֲאִני(ה)
:ָקְדֶשָךֵהיַכלֶאלְלַהִביטאֹוִסיףַאְך

ְיֹסְבֵבִניְתהֹוםֶנֶפשַעדַמִיםֲאָפפּוִני(ו)
:ְלרֹאִשיָחבּושסּוף

ְלעֹוָלםַבֲעִדיְבִרֶחיהָ ָהָאֶרץָיַרְדִתיָהִריםְלִקְצֵבי(ז)

:ֹלָהי-א  'הַחַייִמַשַחתַוַתַעל
ָזָכְרִתי'הֶאתַנְפִשיָעַליְבִהְתַעֵטף(ח)

:ָקְדֶשָךֵהיַכלֶאלְתִפָלִתיֵאֶליָךַוָתבֹוא

:ַיֲעֹזבּוַחְסָדםָשְואַהְבֵליְמַשְמִרים(ט)
ָלְךֶאְזְבָחהתֹוָדהְבקֹולַוֲאִני(י)

:'ַלהְישּוָעָתהֲאַשֵלָמהָנַדְרִתיֲאֶשר

פרק ב פרק א

ד"בס

פרק ד פרק ג



ָעֶליָה ּוְקָראֵלְך ֶאל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְגדֹוָלה קּום(ב):ֶאל יֹוָנה ֶבן ֲאִמַתי ֵלאֹמר'  ַוְיִהי ְדַבר  ה(א)

ַוֵיֶרד ָיפֹו ַוִיְמָצא ֳאִנָיה ָבָאה '   יֹוָנה  ִלְבֹרַח ַתְרִשיָשה ִמִלְפֵני  הַוָיָקם(ג):ִכי ָעְלָתה ָרָעָתם ְלָפָני
:' ַתְרִשיש ַוִיֵתן ְשָכָרּה  ַוֵיֶרד ָבּה  ָלבֹוא ִעָמֶהם  ַתְרִשיָשה  ִמִלְפֵני  ה

רּוַח ְגדֹוָלה ֶאל ַהָים ַוְיִהי ַסַער ָגדֹול ַבָים ֵהִטיל' ַוה( ד)
ַוִייְראּו ַהַמָלִחים (ה):ְוָהֳאִנָיה ִחְשָבה ְלִהָשֵבר

ֹלָהיו -ִאיש ֶאל    א  ַוִיְזֲעקּו
ֶאת ַהֵכִלים ֲאֶשר ָבֳאִנָיה ֶאל ַהָים ְלָהֵקל ֵמֲעֵליֶהם ַוָיִטלּו

ַוִיְקַרב ֵאָליו ַרב ַהֹחֵבל ַויֹאֶמר לֹו (ו): ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרְכֵתי ַהְסִפיָנה ַוִיְשַכב ַוֵיָרַדם
:  ְולֹא נֹאֵבדָלנּו ֹלִהים-ָהא  ֹלֶהיָך אּוַלי ִיְתַעֵשת -ֶאל  א  קּום ְקָראַמה ְלָך ִנְרָדם  

ַויֹאְמרּו ִאיש ֶאל ֵרֵעהּו ְלכּו ְוַנִפיָלה גֹוָרלֹות ְוֵנְדָעה ְבֶשְלִמי ָהָרָעה ַהזֹאת ָלנּו (ז)
:ַוַיִפלּו גֹוָרלֹות ַוִיֹפל ַהגֹוָרל ַעל יֹוָנה

ַויֹאְמרּו ֵאָליו ַהִגיָדה ָנא ָלנּו ַבֲאֶשר ְלִמי ָהָרָעה ַהזֹאת ָלנּו (ח)
: ַמה ְמַלאְכְתָך ּוֵמַאִין ָתבֹוא ָמה ַאְרֶצָך ְוֵאי ִמֶזה ַעם ָאָתה

ֹלֵהי ַהָשַמִים ֲאִני ָיֵרא ֲאֶשר ָעָשה -א  ' ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם  ִעְבִרי ָאֹנִכי ְוֶאת  ה(ט)
ַוִייְראּו ָהֲאָנִשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ַויֹאְמרּו ֵאָליו  (י): ֶאת ַהָים ְוֶאת ַהַיָבָשה

ַמה זֹאת ָעִשיָת 
: הּוא ֹבֵרַח ִכי ִהִגיד ָלֶהם'  ִכי ָיְדעּו ָהֲאָנִשים ִכי ִמִלְפֵני  ה

: ַויֹאְמרּו ֵאָליו ַמה ַנֲעֶשה ָלְך ְוִיְשֹתק ַהָים ֵמָעֵלינּו ִכי ַהָים הֹוֵלְך ְוֹסֵער(יא)
ֶאל ַהָים ְוִיְשֹתק ַהָים ֵמֲעֵליֶכם ַוֲהִטיֻלִניַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָשאּוִני (יב)

:  ִכי יֹוֵדַע ָאִני ִכי ְבֶשִלי ַהַסַער ַהָגדֹול ַהֶזה ֲעֵליֶכם
: ְולֹא ָיֹכלּו ִכי ַהָים הֹוֵלְך ְוֹסֵער ֲעֵליֶהםַהַיָבָשהֶאל ְלָהִשיבַוַיְחְתרּו ָהֲאָנִשים (יג)

ְבֶנֶפש ָהִאיש ַהֶזה  נֹאְבָדהַאל ָנא '  ַויֹאְמרּו ָאָנה  ה'  ַוִיְקְראּו ֶאל  ה(יד)
: ַכֲאֶשר ָחַפְצָת ָעִשיתָ ' ְוַאל ִתֵתן ָעֵלינּו ָדם ָנִקיא ִכי ַאָתה  ה

: ֶאל ַהָים ַוַיֲעֹמד ַהָים ִמַזְעפֹוַוְיִטֻלהּוַוִיְשאּו ֶאת יֹוָנה (טו)
:ַוִיְדרּו ְנָדִרים'  ַלהַוִיְזְבחּו ֶזַבח'  ַוִייְראּו ָהֲאָנִשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ֶאת  ה(טז)

:ֵלילֹותּוְשלָשהָיִמיםְשלָשהַהָדגִבְמֵעייֹוָנהַוְיִהייֹוָנהֶאתִלְבֹלעַ ָגדֹולָדג'הַוְיַמן(א)
ַויֹאֶמר(ג):ַהָדָגהִמְמֵעיֹלָהיו-א  'הֶאליֹוָנהַוִיְתַפֵלל(ב)

:ַהַיָבָשהֶאליֹוָנהֶאתַוָיֵקאַלָדג'הַויֹאֶמר(יא)

ֵאֶליָה  ּוְקָראֵלְך ֶאל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְגדֹוָלה קּום(ב):ֶאל יֹוָנה ֵשִנית ֵלאֹמר'  ַוְיִהי ְדַבר ה(א)

ִעירָהְיָתהְוִניְנֵוה'הִכְדַברִניְנֵוהֶאלַוֵיֶלְךיֹוָנהַוָיָקם(ג):ֵאֶליָךֹדֵברָאֹנִכיֲאֶשרַהְקִריָאהֶאת
ַויֹאַמרַוִיְקָראֶאָחדיֹוםַמֲהַלְךָבִעירָלבֹואיֹוָנהַוָיֶחל(ד):ָיִמיםְשלֶשתַמֲהַלְךֹלִהים-ֵלאְגדֹוָלה
ַוִיְלְבשּוצֹוםַוִיְקְראּוֹלִהים-ֵבאִניְנֵוהַאְנֵשיַוַיֲאִמינּו(ה):ֶנְהָפֶכתְוִניְנֵוהיֹוםַאְרָבִעיםעֹוד

ַוְיַכסֵמָעָליוַאַדְרתֹוַוַיֲעֵברִמִכְסאֹוַוָיָקםִניְנֵוהֶמֶלְךֶאלַהָדָברַוִיַגע(ו):ְקַטָנםְוַעדִמְגדֹוָלםַשִקים
ַהָבָקרְוַהְבֵהָמהָהָאָדםֵלאֹמרּוְגֹדָליוַהֶמֶלְךִמַטַעםְבִניְנֵוהַויֹאֶמרַוַיְזֵעק(ז):ָהֵאֶפרַעלַוֵיֶשבַשק

ְוִיְקְראּוְוַהְבֵהָמהָהָאָדםַשִקיםְוִיְתַכסּו(ח):ִיְשתּוַאלּוַמִיםִיְרעּוַאלְמאּוָמהִיְטֲעמּוַאלְוַהצֹאן
ָישּוביֹוֵדעַ ִמי(ט):ְבַכֵפיֶהםֲאֶשרֶהָחָמסּוִמןָהָרָעהִמַדְרכֹוִאישְוָיֻשבּוְבָחְזָקהֹלִהים-א  ֶאל

ָשבּוִכיַמֲעֵשיֶהםֶאתֹלִהים-ָהא  ַוַיְרא(י):נֹאֵבדְולֹאַאפֹוֵמֲחרֹוןְוָשבֹלִהים-ָהא  ְוִנַחם
:ָעָשהְולֹאָלֶהםַלֲעשֹותִדֶברֲאֶשרָהָרָעהַעלֹלִהים-ָהא  ַוִיָנֶחםָהָרָעהִמַדְרָכם

ֶזהֲהלֹוא'הָאָנהַויֹאַמר'הֶאלַוִיְתַפֵלל(ב):לֹוַוִיַחרְגדֹוָלהָרָעהיֹוָנהֶאלַוֵיַרע(א)
יֹוִתיַעדְדָבִרי ל-אֵ ַאָתהִכיָיַדְעִתיִכיַתְרִשיָשהִלְבֹרחַ ִקַדְמִתיֵכןַעלַאְדָמִתיַעלה 
ַנְפִשיֶאתָנאַקח'הְוַעָתה(ג):ָהָרָעהַעלְוִנָחםֶחֶסדְוַרבַאַפִיםֶאֶרְךְוַרחּוםַחנּון
ָהִעירִמןיֹוָנהַוֵיֵצא(ה):ָלְךָחָרהַהֵהיֵטב'הַויֹאֶמר(ד):ֵמַחָיימֹוִתיטֹובִכיִמֶמִני
ִיְהֶיהַמהִיְרֶאהֲאֶשרַעדַבֵצלַתְחֶתיהָ ַוֵיֶשבֻסָכהָשםלֹוַוַיַעשָלִעירִמֶקֶדםַוֵיֶשב
לֹוְלַהִצילרֹאשֹוַעלֵצלִלְהיֹותְליֹוָנהֵמַעלַוַיַעלִקיָקיֹוןֹלִהים-א  'הַוְיַמן(ו):ָבִעיר

ַבֲעלֹותתֹוַלַעתֹלִהים-ָהא  ַוְיַמן(ז):ְגדֹוָלהִשְמָחהַהִקיָקיֹוןַעליֹוָנהַוִיְשַמחֵמָרָעתֹו
רּוחַ ֹלִהים-א  ַוְיַמןַהֶשֶמשִכְזֹרחַ ַוְיִהי(ח):ַוִייָבשַהִקיָקיֹוןֶאתַוַתְךַלָמֳחָרתַהַשַחר
ַויֹאֶמרָלמּותַנְפשֹוֶאתַוִיְשַאלַוִיְתַעָלףיֹוָנהרֹאשַעלַהֶשֶמשַוַתְךֲחִריִשיתָקִדים
ַויֹאֶמרַהִקיָקיֹוןַעלְלָךָחָרהַהֵהיֵטביֹוָנהֶאלֹלִהים-א  ַויֹאֶמר(ט):ֵמַחָיימֹוִתיטֹוב

בֹוָעַמְלתָ לֹאֲאֶשרַהִקיָקיֹוןַעלַחְסתָ ַאָתה'הַויֹאֶמר(י):ָמֶותַעדִליָחָרהֵהיֵטב
ָהִעירִניְנֵוהַעלָאחּוסלֹאַוֲאִני(יא):ָאָבדַלְיָלהּוִבןָהָיהַלְיָלהֶשִבןִגַדְלתֹוְולֹא

ְיִמינֹוֵביןָיַדעלֹאֲאֶשרָאָדםִרבֹוֶעְשֵרהִמְשֵתיםַהְרֵבהָבּהֶישֲאֶשרַהְגדֹוָלה
:ַרָבהּוְבֵהָמהִלְשמֹאלֹו
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זבח  ונדר

עלה–ירד 
:ָרָעָתם ְלָפָניָעְלָתה 

(ג-ב', א)ָיפֹו ַוֵיֶרד ...
...ָיַרְדִתיָהִריםְלִקְצֵבי
(ז',ב)ַחַייִמַשַחתַוַתַעל

ַוִייָבש-ַהַיָבָשה 

ַהַיָבָשה 

ִמי יֹוֵדַע  
ָיַדְעִתי-

-וביום צום כיפור ייחתמון ( "עורך)בתוך אמנון בזק " עיונים בספר יונה"בני גזונדהייט 
.  151-197, ה"תשס, הוצאת תבונות, "קובץ מאמרים על יום  הכיפורים

www.tefilah.org   

ֹלִהים-ֵבא

ֹלִהים-ָהא  
ֹלִהים-ָהא  

ֹלִהים-ָהא  
ֹלִהים-א  

'ה

ַוַיֲעֵנִני'הֶאלִליִמָצָרהָקָראִתי
:קֹוִליָשַמְעתָ ִשַּוְעִתיְשאֹולִמֶבֶטן

ְיֹסְבֵבִניְוָנָהרַיִמיםִבְלַבבְמצּוָלהַוַתְשִליֵכִני(ד)
:ָעָברּוָעַליְוַגֶליָךִמְשָבֶריָךָכל

ֵעיֶניָךִמֶנֶגדִנְגַרְשִתיָאַמְרִתיַוֲאִני(ה)
:ָקְדֶשָךֵהיַכלֶאלְלַהִביטאֹוִסיףַאְך

ְיֹסְבֵבִניְתהֹוםֶנֶפשַעדַמִיםֲאָפפּוִני(ו)
:ְלרֹאִשיָחבּושסּוף

ְלעֹוָלםַבֲעִדיְבִרֶחיהָ ָהָאֶרץָיַרְדִתיָהִריםְלִקְצֵבי(ז)

:ֹלָהי-א  'הַחַייִמַשַחתַוַתַעל
ָזָכְרִתי'הֶאתַנְפִשיָעַליְבִהְתַעֵטף(ח)

:ָקְדֶשָךֵהיַכלֶאלְתִפָלִתיֵאֶליָךַוָתבֹוא

:ַיֲעֹזבּוַחְסָדםָשְואַהְבֵליְמַשְמִרים(ט)
ָלְךֶאְזְבָחהתֹוָדהְבקֹולַוֲאִני(י)

:'ַלהְישּוָעָתהֲאַשֵלָמהָנַדְרִתיֲאֶשר
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ַכֵפר ְלַעְמָך ִיְשָרֵאל  
'ֲאֶשר ָפִדיָת ה

ְוַאל ִתֵתן ָדם ָנִקי
ְבֶקֶרב ַעְמָך ִיְשָרֵאל  

(  ח, א"דברים כ)...

הצלה

הצרה

הצלההצרה

'ה'ה הקדמה

'ָאָנה  ה
(יד', א)

'ה

ל ַרחּום ְוַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים   -ֵא ' ה' ה
ֶמתְוַרב ֶחֶסד  (ו, ד"שמות ל)ֶוא 

שיח   -דוח
(מילים)

יונה39
? 'ה 3

יונה 3

'ה ? 5

יונה 5

? 'ה 39

פרק ב

1

ַיִמים-ַהָים 
ִמְשָבֶריָך-ְלִהָשֵבר

ַנְפִשי,ַעד ֶנֶפש-ְבֶנֶפש 
ְבִרֶחיהָ -ֹבֵרַח 

ֶחֶסדְוַרב -ַחְסָדם  אבד 
(יא', ד)

ַוִיְזֲעקּו
ַוַיְזֵעק

'ַוִיְקְראּו ֶאל ה
ֹלִהים-ְוִיְקְראּו ֶאל א  

ְלָהִשיב
ְוָיֻשבּו

לשון השליחות 
אל נינוה

קּום ְקָרא
ַוָיָקםַוִיְקְראּו

פרק א

ד"בס

פרק דפרק ג

ֶנֶפש ַנְפִשי ַחַיי  
ַנְפִשי ַנְפשֹו ֵמַחָיי

2

3 4

'עיר הדג' =נינוה 
ָדג ָגדֹול  ' ַוְיַמן ה



ָעֶליָה ּוְקָראָהִעיר ַהְגדֹוָלה ִניְנֵוהֵלְך ֶאל קּום(ב):ֵלאֹמרֲאִמַתיֶאל יֹוָנה ֶבן '  ַוְיִהי ְדַבר  ה(א)

ַוֵיֶרד ָיפֹו ַוִיְמָצא ֳאִנָיה ָבָאה '    ַתְרִשיָשה ִמִלְפֵני  הִלְבֹרחַ יֹוָנה  ַוָיָקם(ג):ִכי ָעְלָתה ָרָעָתם ְלָפָני
:' ְשָכָרּה  ַוֵיֶרד ָבּה  ָלבֹוא ִעָמֶהם  ַתְרִשיָשה  ִמִלְפֵני  הַוִיֵתןַתְרִשיש 

רּוַח ְגדֹוָלה ֶאל ַהָים ַוְיִהי ַסַער ָגדֹול ַבָים ֵהִטיל' ַוה( ד)
ַוִייְראּו ַהַמָלִחים (ה):ְלִהָשֵברִחְשָבה ְוָהֳאִנָיה

ֹלָהיו-א  ִאיש ֶאל    ַוִיְזֲעקּו
ֶאל ַהָים ְלָהֵקל ֵמֲעֵליֶהם ָבֳאִנָיהֶאת ַהֵכִלים ֲאֶשר ַוָיִטלּו

ַוִיְקַרב ֵאָליו ַרב ַהֹחֵבל ַויֹאֶמר לֹו (ו): ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרְכֵתי ַהְסִפיָנה ַוִיְשַכב ַוֵיָרַדם
:  ְולֹא נֹאֵבדָלנּו ֹלִהים-ָהא   אּוַלי ִיְתַעֵשת ֹלֶהיָך-א  ֶאל  קּום ְקָראַמה ְלָך ִנְרָדם  

ַויֹאְמרּו ִאיש ֶאל ֵרֵעהּו ְלכּו ְוַנִפיָלה גֹוָרלֹות ְוֵנְדָעה ְבֶשְלִמי ָהָרָעה ַהזֹאת ָלנּו (ז)
:ַהגֹוָרל ַעל יֹוָנהַוִיֹפלַוַיִפלּו גֹוָרלֹות 

ַויֹאְמרּו ֵאָליו ַהִגיָדה ָנא ָלנּו ַבֲאֶשר ְלִמי ָהָרָעה ַהזֹאת ָלנּו (ח)
: ַמה ְמַלאְכְתָך ּוֵמַאִין ָתבֹוא ָמה ַאְרֶצָך ְוֵאי ִמֶזה ַעם ָאָתה

ֹלֵהי ַהָשַמִים ֲאִני ָיֵרא ֲאֶשר ָעָשה -א  ' ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם  ִעְבִרי ָאֹנִכי ְוֶאת  ה(ט)
ַוִייְראּו ָהֲאָנִשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ַויֹאְמרּו ֵאָליו  (י): ֶאת ַהָים ְוֶאת ַהַיָבָשה

ַמה זֹאת ָעִשיָת 
: הּוא ֹבֵרַח ִכי ִהִגיד ָלֶהם'  ִכי ָיְדעּו ָהֲאָנִשים ִכי ִמִלְפֵני  ה

: ַויֹאְמרּו ֵאָליו ַמה ַנֲעֶשה ָלְך ְוִיְשֹתק ַהָים ֵמָעֵלינּו ִכי ַהָים הֹוֵלְך ְוֹסֵער(יא)
ֶאל ַהָים ְוִיְשֹתק ַהָים ֵמֲעֵליֶכם ַוֲהִטיֻלִניַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָשאּוִני (יב)

:  ִכי יֹוֵדַע ָאִני ִכי ְבֶשִלי ַהַסַער ַהָגדֹול ַהֶזה ֲעֵליֶכם
: ְולֹא ָיֹכלּו ִכי ַהָים הֹוֵלְך ְוֹסֵער ֲעֵליֶהםַהַיָבָשהֶאל ְלָהִשיבַוַיְחְתרּו ָהֲאָנִשים (יג)

ְבֶנֶפש ָהִאיש ַהֶזה  נֹאְבָדהַאל ָנא '  ַויֹאְמרּו ָאָנה  ה'  ַוִיְקְראּו ֶאל  ה(יד)
: ַכֲאֶשר ָחַפְצָת ָעִשיתָ ' ָעֵלינּו ָדם ָנִקיא ִכי ַאָתה  הִתֵתןְוַאל 

: ֶאל ַהָים ַוַיֲעֹמד ַהָים ִמַזְעפֹוַוְיִטֻלהּו ֶאת יֹוָנה ַוִיְשאּו(טו)
: ְנָדִריםַוִיְדרּו'  ַלהַוִיְזְבחּו ֶזַבח'  ַוִייְראּו ָהֲאָנִשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ֶאת  ה(טז)

ספר יונה ←?למה ברח
Why did he run away?

Arise, cry  out..ְקָרא... קּום

       Arise, cry outקּום ְקָרא

ֵהִטיל
ַוָיִטלּו
ַוֲהִטיֻלִני
ַוְיִטֻלהּו
cast

ֵהִטיל
ַוָיִטלּו
ַוֲהִטיֻלִני
ַוְיִטֻלהּו

ע"ראב

Contextuality

(ד)ַבָים ָגדֹולַסַערַוְיִהי 
(יא)ְוֹסֵערהֹוֵלְךִכי ַהָים 

(יב)ַהֶזה ֲעֵליֶכם ַהָגדֹולְבֶשִלי ַהַסַער 
(יג)ֲעֵליֶהם ְוֹסֵערהֹוֵלְךִכי ַהָים 

           were afraid(ה)ַהַמָלִחים ַוִייְראּו 

feared(י)ָהֲאָנִשים ִיְרָאה ְגדֹוָלהַוִייְראּו

(טז)' ָהֲאָנִשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ֶאת הַוִייְראּו
feared Hashem
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פרק א

ֹלִהים-ָהא  ֹלֶהיָך-א  

'ה
'ה

'ַלה

'ה
'ה

'ה

'ה

'ה

ֹלָהיו-א  

'ַוה

'ה

ֹלֵהי-א  'ה

'ה

ַכֵפר ְלַעְמָך ִיְשָרֵאל  
'ֲאֶשר ָפִדיָת ה

ְוַאל ִתֵתן ָדם ָנִקי
ְבֶקֶרב ַעְמָך ִיְשָרֵאל  

(  ח, א"דברים כ)...

ַכֵפר ְלַעְמָך ִיְשָרֵאל  
'ֲאֶשר ָפִדיָת ה

ְוַאל ִתֵתן ָדם ָנִקי
ְבֶקֶרב ַעְמָך ִיְשָרֵאל  

(ח, א"דברים כ)...

Intertextuality

Atone for Your people 

Israel, whom You have 

redeemed Lord, and 

do not let there be 

innocent blood in the 

midst of Your people 

Israel…(Deuteronomy 21, 8)



:ֵלילֹותּוְשלָשהָיִמיםְשלָשהַהָדגִבְמֵעייֹוָנהַוְיִהייֹוָנהֶאתִלְבֹלעַ ָגדֹולָדג'הַוְיַמן(א)
ַויֹאֶמר(ג):ַהָדָגהִמְמֵעיֹלָהיו-א  'הֶאליֹוָנהַוִיְתַפֵלל(ב)

:ַהַיָבָשהֶאליֹוָנהֶאתַוָיֵקאַלָדג'הַויֹאֶמר(יא)

ספר יונה

'ה

ַוַיֲעֵנִני'הֶאלִליִמָצָרהָקָראִתי
:קֹוִליָשַמְעתָ ִשַּוְעִתיְשאֹולִמֶבֶטן

ְיֹסְבֵבִניְוָנָהרַיִמיםִבְלַבבְמצּוָלהַוַתְשִליֵכִני(ד)
:ָעָברּוָעַליְוַגֶליָךִמְשָבֶריָךָכל

ֵעיֶניָךִמֶנֶגדִנְגַרְשִתיָאַמְרִתיַוֲאִני(ה)
:ָקְדֶשָךֵהיַכלֶאלְלַהִביטאֹוִסיףַאְך

ְיֹסְבֵבִניְתהֹוםֶנֶפשַעדַמִיםֲאָפפּוִני(ו)
:ְלרֹאִשיָחבּושסּוף

ְלעֹוָלםַבֲעִדיְבִרֶחיהָ ָהָאֶרץָיַרְדִתיָהִריםְלִקְצֵבי(ז)

:ֹלָהי-א  'הַחַייִמַשַחתַוַתַעל
ָזָכְרִתי'הֶאתַנְפִשיָעַליְבִהְתַעֵטף(ח)

:ָקְדֶשָךֵהיַכלֶאלְתִפָלִתיֵאֶליָךַוָתבֹוא

:ַיֲעֹזבּוַחְסָדםָשְואַהְבֵליְמַשְמִרים(ט)
ָלְךֶאְזְבָחהתֹוָדהְבקֹולַוֲאִני(י)

:'ַלהְישּוָעָתהֲאַשֵלָמהָנַדְרִתיֲאֶשר

ֹלָהיו-א  'ה

ֹלָהי-א  'ה
'ה

'ַלה

'ה

הצלה

צרה

הצלהצרה

'ה'ה הקדמה

פרק ב

קולי
My voice

בקול
Voice of

Is Yonah’s 
prayer a 

part of the 
book?

ָקָראִתי

I called

'  ַוִייְראּו ָהֲאָנִשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ֶאת ה(טז', א)
'   ַלהַוִיְזְבחּו ֶזַבח

:ְנָדִריםַוִיְדרּו



ֵאֶליָה  ּוְקָראֵלְך ֶאל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְגדֹוָלה קּום(ב):ֶאל יֹוָנה ֵשִנית ֵלאֹמר'  ַוְיִהי ְדַבר ה(א)

ִעירָהְיָתהְוִניְנֵוה'הִכְדַברִניְנֵוהֶאלַוֵיֶלְךיֹוָנהַוָיָקם(ג):ֵאֶליָךֹדֵברָאֹנִכיֲאֶשרַהְקִריָאהֶאת
ַויֹאַמרַוִיְקָראֶאָחדיֹוםַמֲהַלְךָבִעירָלבֹואיֹוָנהַוָיֶחל(ד):ָיִמיםְשלֶשתַמֲהַלְךֹלִהים-ֵלאְגדֹוָלה
ַוִיְלְבשּוצֹוםַוִיְקְראּוֹלִהים-ֵבאִניְנֵוהַאְנֵשיַוַיֲאִמינּו(ה):ֶנְהָפֶכתְוִניְנֵוהיֹוםַאְרָבִעיםעֹוד

ַוְיַכסֵמָעָליוַאַדְרתֹוַוַיֲעֵברִמִכְסאֹוַוָיָקםִניְנֵוהֶמֶלְךֶאלַהָדָברַוִיַגע(ו):ְקַטָנםְוַעדִמְגדֹוָלםַשִקים
ַהָבָקרְוַהְבֵהָמהָהָאָדםֵלאֹמרּוְגֹדָליוַהֶמֶלְךִמַטַעםְבִניְנֵוהַויֹאֶמרַוַיְזֵעק(ז):ָהֵאֶפרַעלַוֵיֶשבַשק

ְוִיְקְראּוְוַהְבֵהָמהָהָאָדםַשִקיםְוִיְתַכסּו(ח):ִיְשתּוַאלּוַמִיםִיְרעּוַאלְמאּוָמהִיְטֲעמּוַאלְוַהצֹאן
ָישּוביֹוֵדעַ ִמי(ט):ְבַכֵפיֶהםֲאֶשרֶהָחָמסּוִמןָהָרָעהִמַדְרכֹוִאישְוָיֻשבּוְבָחְזָקהֹלִהים-א  ֶאל

ָשבּוִכיַמֲעֵשיֶהםֶאתֹלִהים-ָהא  ַוַיְרא(י):נֹאֵבדְולֹאַאפֹוֵמֲחרֹוןְוָשבֹלִהים-ָהא  ְוִנַחם
:ָעָשהְולֹאָלֶהםַלֲעשֹותִדֶברֲאֶשרָהָרָעהַעלֹלִהים-ָהא  ַוִיָנֶחםָהָרָעהִמַדְרָכם

ֹלִהים-ֵבא

ֹלִהים-ָהא  
ֹלִהים-ָהא  

ֹלִהים-ָהא  
ֹלִהים-א  

ֹלִהים-ֵלא

'ה

'ה

פרק ג

ספר יונה

ע"ראב

-ַוִיְקָרא ַוָיָקםקּום ְקָרא 
ְוִיְקְראּוַוָיָקםַוִיְקְראּו  

Arise call / [Yonah] arose / and proclaimed 

They proclaimed / he [the king] rose / they shall cry

Intertextuality

:ֶאל מּול ָהָהר ַההּואַאל ִיְרעּוַהצֹאן ְוַהָבָקר ְוִאיש לֹא ַיֲעֶלה ִעָמְך ְוַגם ִאיש ַאל ֵיָרא ְבָכל ָהָהר ַגם : ג, ד"שמות ל

:ְלַעמֹוַעל ָהָרָעה ֲאֶשר ִדֶבר ַלֲעשֹות ' הַוִיָנֶחם...ַעל ָהָרָעה ְלַעֶמָךְוִהָנֵחםַאֶפָךֵמֲחרֹוןשּוב: יד.יב, ב"שמות ל

ַאל  ַהָבָקר ְוַהצֹאן ָהָאָדם ְוַהְבֵהָמה ֵלאֹמרַוַיְזֵעק ַויֹאֶמר ְבִניְנֵוה ִמַטַעם ַהֶמֶלְך ּוְגֹדָליו : ז', יונה ג
:ּוַמִים ַאל ִיְשתּוַאל ִיְרעּוִיְטֲעמּו ְמאּוָמה 

ֹלִהיםְוִנַחםִמי יֹוֵדַע ָישּוב :  י-ט', יונה ג ֹלִהיםַוַיְרא : ְולֹא נֹאֵבדַאפֹוֵמֲחרֹוןְוָשבָהא  ֶאת ָהא 
ֹלִהיםַוִיָנֶחםַמֲעֵשיֶהם ִכי ָשבּו ִמַדְרָכם ָהָרָעה  :  ָלֶהם ְולֹא ָעָשהַעל ָהָרָעה ֲאֶשר ִדֶבר ַלֲעשֹות ָהא 

Shemot 34, 3: No man shall ascend with you, and no man shall be seen on 

the entire mountain; the flocks and the cattle shall not graze before that 

mountain.

Shemot 32, 12, 14: Turn back from Your burning rage and reconsider

with regard to the evil for Your people…The Lord relented concerning the 

calamity that He had spoken of doing to His people

Yonah 3, 7: He had them summoned and announced in Nineveh at the 

behest of the king and his nobles, saying: Man and animal, the cattle 

and the flocks shall not taste anything; they shall not graze in the 

fields and they shall not drink water

Yonah 3, 9-10: He who knows - let him repent and God will be 

relentful; He will turn away from His burning rage, so that we will not 

perish. God saw their actions, that they had repented from their evil 

way. And God relented concerning the calamity that He had spoken 

of doing to them, and He did not do it. 



ֶזהֲהלֹוא'הָאָנהַויֹאַמר'הֶאלַוִיְתַפֵלל(ב):לֹוַוִיַחרְגדֹוָלהָרָעהיֹוָנהֶאלַוֵיַרע(א)
יֹוִתיַעדְדָבִרי ל-אֵ ַאָתהִכיָיַדְעִתיִכיַתְרִשיָשהִלְבֹרחַ ִקַדְמִתיֵכןַעלַאְדָמִתיַעלה 
ַנְפִשיֶאתָנאַקח'הְוַעָתה(ג):ָהָרָעהַעלְוִנָחםֶחֶסדְוַרבַאַפִיםֶאֶרְךְוַרחּוםַחנּון
ָהִעירִמןיֹוָנהַוֵיֵצא(ה):ָלְךָחָרהַהֵהיֵטב'הַויֹאֶמר(ד):ֵמַחָיימֹוִתיטֹובִכיִמֶמִני
ִיְהֶיהַמהִיְרֶאהֲאֶשרַעדַבֵצלַתְחֶתיהָ ַוֵיֶשבֻסָכהָשםלֹוַוַיַעשָלִעירִמֶקֶדםַוֵיֶשב
לֹוְלַהִצילרֹאשֹוַעלֵצלִלְהיֹותְליֹוָנהֵמַעלַוַיַעלִקיָקיֹוןֹלִהים-א  'הַוְיַמן(ו):ָבִעיר

ַבֲעלֹותתֹוַלַעתֹלִהים-ָהא  ַוְיַמן(ז):ְגדֹוָלהִשְמָחהַהִקיָקיֹוןַעליֹוָנהַוִיְשַמחֵמָרָעתֹו
רּוחַ ֹלִהים-א  ַוְיַמןַהֶשֶמשִכְזֹרחַ ַוְיִהי(ח):ַוִייָבשַהִקיָקיֹוןֶאתַוַתְךַלָמֳחָרתַהַשַחר
ַויֹאֶמרָלמּותַנְפשֹוֶאתַוִיְשַאלַוִיְתַעָלףיֹוָנהרֹאשַעלַהֶשֶמשַוַתְךֲחִריִשיתָקִדים
ַויֹאֶמרַהִקיָקיֹוןַעלְלָךָחָרהַהֵהיֵטביֹוָנהֶאלֹלִהים-א  ַויֹאֶמר(ט):ֵמַחָיימֹוִתיטֹוב

בֹוָעַמְלתָ לֹאֲאֶשרַהִקיָקיֹוןַעלַחְסתָ ַאָתה'הַויֹאֶמר(י):ָמֶותַעדִליָחָרהֵהיֵטב
ָהִעירִניְנֵוהַעלָאחּוסלֹאַוֲאִני(יא):ָאָבדַלְיָלהּוִבןָהָיהַלְיָלהֶשִבןִגַדְלתֹוְולֹא

ְיִמינֹוֵביןָיַדעלֹאֲאֶשרָאָדםִרבֹוֶעְשֵרהִמְשֵתיםַהְרֵבהָבּהֶישֲאֶשרַהְגדֹוָלה
:ַרָבהּוְבֵהָמהִלְשמֹאלֹו

ֹלִהים-ָהא  
ֹלִהים-א  

ֹלִהים-א   'ה

'ה

'ה
ֹלִהים-א  

'ה'ה

'ָאָנה  ה
(יד', א)

'ה

ל ַרחּום ְוַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים   -ֵא ' ה' ה
ֶמתְוַרב ֶחֶסד  (ו, ד"שמות ל)ֶוא 

ספר יונה

פרק ד

שיח   -דוח
(מילים)

יונה39
? 'ה 3

יונה 3

'ה ? 5

יונה 5

? 'ה 39

ַויֹאַמר  '  ַוִיְתַפֵלל ֶאל   ה(ב)
יֹוִתיַעדְדָבִריֶזהֲהלֹוא'הָאָנה ָיַדְעִתיִכיַתְרִשיָשהִלְבֹרחַ ִקַדְמִתיֵכןַעלַאְדָמִתיַעלה 
:ֵמַחָיימֹוִתיטֹובִכיִמֶמִניַנְפִשיֶאתָנאַקח'הְוַעָתה(ג):ָהָרָעהַעלְוִנָחםֶחֶסדְוַרבַאַפִיםֶאֶרְךְוַרחּוםַחנּוןל-ֵא ַאָתהִכי

?ָלְךָחָרהַהֵהיֵטב'הַויֹאֶמר(ד)
…

ַוִיְתַעָלףיֹוָנהרֹאשַעלַהֶשֶמשַוַתְךֲחִריִשיתָקִדיםרּוחַ ֹלִהים-א  ַוְיַמןַהֶשֶמשִכְזֹרחַ ַוְיִהי(ח)
:ֵמַחָיימֹוִתיטֹובַויֹאֶמרָלמּותַנְפשֹוֶאתַוִיְשַאל

?ַהִקיָקיֹוןַעלְלָךָחָרהַהֵהיֵטביֹוָנהֶאלֹלִהים-א  ַויֹאֶמר(ט)
:ָמֶותַעדִליָחָרהֵהיֵטבַויֹאֶמר

:ָאָבדַלְיָלהּוִבןָהָיהַלְיָלהֶשִבןִגַדְלתֹוְולֹאבֹוָעַמְלָת לֹאֲאֶשרַהִקיָקיֹוןַעלַחְסָת ַאָתה'הַויֹאֶמר(י)
ָאָדםִרבֹוֶעְשֵרהִמְשֵתיםַהְרֵבהָבּהֶישֲאֶשרַהְגדֹוָלהָהִעירִניְנֵוהַעלָאחּוסלֹאַוֲאִני(יא)

?ַרָבהּוְבֵהָמהִלְשמֹאלֹוְיִמינֹוֵביןָיַדעלֹאֲאֶשר

39

Yonaho

3

God

3

5

5

39

Dialogue
(Words)

39Yonah
? God 3
Yonah 3
? God 5
Yonah 5
? God 39

Intertextuality

:  ו, ד"שמות ל
'  ַעל ָפָניו ַוִיְקָרא ה' ַוַיֲעֹבר ה

ל ַרחּום ְוַחנּון ֶאֶרְך  -אֵ ' ה
ֶמתַאַפִים ְוַרב ֶחֶסד  :  ֶוא 

ֲהלֹוא ֶזה ' ַויֹאַמר ָאָנה ה' ַוִיְתַפֵלל ֶאל ה:ז', יונה ג
יֹוִתי ַעל ַאְדָמִתי ַעל ֵכן ִקַדְמִתי  ִלְבֹרחַ ְדָבִרי ַעד ה 

ל ַחנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך  -אֵ ַתְרִשיָשה ִכי ָיַדְעִתי ִכי ַאָתה 
:ְוִנָחם ַעל ָהָרָעהֶוֱאֶמתַאַפִים ְוַרב ֶחֶסד



ָעֶליָה ּוְקָראֵלְך ֶאל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְגדֹוָלה קּום(ב):ֶאל יֹוָנה ֶבן ֲאִמַתי ֵלאֹמר'  ַוְיִהי ְדַבר  ה(א)

ַוֵיֶרד ָיפֹו ַוִיְמָצא ֳאִנָיה ָבָאה '   יֹוָנה  ִלְבֹרַח ַתְרִשיָשה ִמִלְפֵני  הַוָיָקם(ג):ִכי ָעְלָתה ָרָעָתם ְלָפָני
:' ַתְרִשיש ַוִיֵתן ְשָכָרּה  ַוֵיֶרד ָבּה  ָלבֹוא ִעָמֶהם  ַתְרִשיָשה  ִמִלְפֵני  ה

רּוַח ְגדֹוָלה ֶאל ַהָים ַוְיִהי ַסַער ָגדֹול ַבָים ֵהִטיל' ַוה( ד)
ַוִייְראּו ַהַמָלִחים (ה):ְוָהֳאִנָיה ִחְשָבה ְלִהָשֵבר

ֹלָהיו -ִאיש ֶאל    א  ַוִיְזֲעקּו
ֶאת ַהֵכִלים ֲאֶשר ָבֳאִנָיה ֶאל ַהָים ְלָהֵקל ֵמֲעֵליֶהם ַוָיִטלּו

ַוִיְקַרב ֵאָליו ַרב ַהֹחֵבל ַויֹאֶמר לֹו (ו): ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרְכֵתי ַהְסִפיָנה ַוִיְשַכב ַוֵיָרַדם
:  ְולֹא נֹאֵבדָלנּו ֹלִהים-ָהא  ֹלֶהיָך אּוַלי ִיְתַעֵשת -ֶאל  א  קּום ְקָראַמה ְלָך ִנְרָדם  

ַויֹאְמרּו ִאיש ֶאל ֵרֵעהּו ְלכּו ְוַנִפיָלה גֹוָרלֹות ְוֵנְדָעה ְבֶשְלִמי ָהָרָעה ַהזֹאת ָלנּו (ז)
:ַוַיִפלּו גֹוָרלֹות ַוִיֹפל ַהגֹוָרל ַעל יֹוָנה

ַויֹאְמרּו ֵאָליו ַהִגיָדה ָנא ָלנּו ַבֲאֶשר ְלִמי ָהָרָעה ַהזֹאת ָלנּו (ח)
: ַמה ְמַלאְכְתָך ּוֵמַאִין ָתבֹוא ָמה ַאְרֶצָך ְוֵאי ִמֶזה ַעם ָאָתה

ֹלֵהי ַהָשַמִים ֲאִני ָיֵרא ֲאֶשר ָעָשה -א  ' ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם  ִעְבִרי ָאֹנִכי ְוֶאת  ה(ט)
ַוִייְראּו ָהֲאָנִשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ַויֹאְמרּו ֵאָליו  (י): ֶאת ַהָים ְוֶאת ַהַיָבָשה

ַמה זֹאת ָעִשיָת 
: הּוא ֹבֵרַח ִכי ִהִגיד ָלֶהם'  ִכי ָיְדעּו ָהֲאָנִשים ִכי ִמִלְפֵני  ה

: ַויֹאְמרּו ֵאָליו ַמה ַנֲעֶשה ָלְך ְוִיְשֹתק ַהָים ֵמָעֵלינּו ִכי ַהָים הֹוֵלְך ְוֹסֵער(יא)
ֶאל ַהָים ְוִיְשֹתק ַהָים ֵמֲעֵליֶכם ַוֲהִטיֻלִניַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָשאּוִני (יב)

:  ִכי יֹוֵדַע ָאִני ִכי ְבֶשִלי ַהַסַער ַהָגדֹול ַהֶזה ֲעֵליֶכם
: ְולֹא ָיֹכלּו ִכי ַהָים הֹוֵלְך ְוֹסֵער ֲעֵליֶהםַהַיָבָשהֶאל ְלָהִשיבַוַיְחְתרּו ָהֲאָנִשים (יג)

ְבֶנֶפש ָהִאיש ַהֶזה  נֹאְבָדהַאל ָנא '  ַויֹאְמרּו ָאָנה  ה'  ַוִיְקְראּו ֶאל  ה(יד)
: ַכֲאֶשר ָחַפְצָת ָעִשיתָ ' ְוַאל ִתֵתן ָעֵלינּו ָדם ָנִקיא ִכי ַאָתה  ה

: ֶאל ַהָים ַוַיֲעֹמד ַהָים ִמַזְעפֹוַוְיִטֻלהּוַוִיְשאּו ֶאת יֹוָנה (טו)
:ַוִיְדרּו ְנָדִרים'  ַלהַוִיְזְבחּו ֶזַבח'  ַוִייְראּו ָהֲאָנִשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ֶאת  ה(טז)

:ֵלילֹותּוְשלָשהָיִמיםְשלָשהַהָדגִבְמֵעייֹוָנהַוְיִהייֹוָנהֶאתִלְבֹלעַ ָגדֹולָדג'הַוְיַמן(א)
ַויֹאֶמר(ג):ַהָדָגהִמְמֵעיֹלָהיו-א  'הֶאליֹוָנהַוִיְתַפֵלל(ב)

:ַהַיָבָשהֶאליֹוָנהֶאתַוָיֵקאַלָדג'הַויֹאֶמר(יא)

ֵאֶליָה  ּוְקָראֵלְך ֶאל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְגדֹוָלה קּום(ב):ֶאל יֹוָנה ֵשִנית ֵלאֹמר'  ַוְיִהי ְדַבר ה(א)

ִעירָהְיָתהְוִניְנֵוה'הִכְדַברִניְנֵוהֶאלַוֵיֶלְךיֹוָנהַוָיָקם(ג):ֵאֶליָךֹדֵברָאֹנִכיֲאֶשרַהְקִריָאהֶאת
ַויֹאַמרַוִיְקָראֶאָחדיֹוםַמֲהַלְךָבִעירָלבֹואיֹוָנהַוָיֶחל(ד):ָיִמיםְשלֶשתַמֲהַלְךֹלִהים-ֵלאְגדֹוָלה
ַוִיְלְבשּוצֹוםַוִיְקְראּוֹלִהים-ֵבאִניְנֵוהַאְנֵשיַוַיֲאִמינּו(ה):ֶנְהָפֶכתְוִניְנֵוהיֹוםַאְרָבִעיםעֹוד

ַוְיַכסֵמָעָליוַאַדְרתֹוַוַיֲעֵברִמִכְסאֹוַוָיָקםִניְנֵוהֶמֶלְךֶאלַהָדָברַוִיַגע(ו):ְקַטָנםְוַעדִמְגדֹוָלםַשִקים
ַהָבָקרְוַהְבֵהָמהָהָאָדםֵלאֹמרּוְגֹדָליוַהֶמֶלְךִמַטַעםְבִניְנֵוהַויֹאֶמרַוַיְזֵעק(ז):ָהֵאֶפרַעלַוֵיֶשבַשק

ְוִיְקְראּוְוַהְבֵהָמהָהָאָדםַשִקיםְוִיְתַכסּו(ח):ִיְשתּוַאלּוַמִיםִיְרעּוַאלְמאּוָמהִיְטֲעמּוַאלְוַהצֹאן
ָישּוביֹוֵדעַ ִמי(ט):ְבַכֵפיֶהםֲאֶשרֶהָחָמסּוִמןָהָרָעהִמַדְרכֹוִאישְוָיֻשבּוְבָחְזָקהֹלִהים-א  ֶאל

ָשבּוִכיַמֲעֵשיֶהםֶאתֹלִהים-ָהא  ַוַיְרא(י):נֹאֵבדְולֹאַאפֹוֵמֲחרֹוןְוָשבֹלִהים-ָהא  ְוִנַחם
:ָעָשהְולֹאָלֶהםַלֲעשֹותִדֶברֲאֶשרָהָרָעהַעלֹלִהים-ָהא  ַוִיָנֶחםָהָרָעהִמַדְרָכם

ֶזהֲהלֹוא'הָאָנהַויֹאַמר'הֶאלַוִיְתַפֵלל(ב):לֹוַוִיַחרְגדֹוָלהָרָעהיֹוָנהֶאלַוֵיַרע(א)
יֹוִתיַעדְדָבִרי ל-אֵ ַאָתהִכיָיַדְעִתיִכיַתְרִשיָשהִלְבֹרחַ ִקַדְמִתיֵכןַעלַאְדָמִתיַעלה 
ַנְפִשיֶאתָנאַקח'הְוַעָתה(ג):ָהָרָעהַעלְוִנָחםֶחֶסדְוַרבַאַפִיםֶאֶרְךְוַרחּוםַחנּון
ָהִעירִמןיֹוָנהַוֵיֵצא(ה):ָלְךָחָרהַהֵהיֵטב'הַויֹאֶמר(ד):ֵמַחָיימֹוִתיטֹובִכיִמֶמִני
ִיְהֶיהַמהִיְרֶאהֲאֶשרַעדַבֵצלַתְחֶתיהָ ַוֵיֶשבֻסָכהָשםלֹוַוַיַעשָלִעירִמֶקֶדםַוֵיֶשב
לֹוְלַהִצילרֹאשֹוַעלֵצלִלְהיֹותְליֹוָנהֵמַעלַוַיַעלִקיָקיֹוןֹלִהים-א  'הַוְיַמן(ו):ָבִעיר

ַבֲעלֹותתֹוַלַעתֹלִהים-ָהא  ַוְיַמן(ז):ְגדֹוָלהִשְמָחהַהִקיָקיֹוןַעליֹוָנהַוִיְשַמחֵמָרָעתֹו
רּוחַ ֹלִהים-א  ַוְיַמןַהֶשֶמשִכְזֹרחַ ַוְיִהי(ח):ַוִייָבשַהִקיָקיֹוןֶאתַוַתְךַלָמֳחָרתַהַשַחר
ַויֹאֶמרָלמּותַנְפשֹוֶאתַוִיְשַאלַוִיְתַעָלףיֹוָנהרֹאשַעלַהֶשֶמשַוַתְךֲחִריִשיתָקִדים
ַויֹאֶמרַהִקיָקיֹוןַעלְלָךָחָרהַהֵהיֵטביֹוָנהֶאלֹלִהים-א  ַויֹאֶמר(ט):ֵמַחָיימֹוִתיטֹוב

בֹוָעַמְלתָ לֹאֲאֶשרַהִקיָקיֹוןַעלַחְסתָ ַאָתה'הַויֹאֶמר(י):ָמֶותַעדִליָחָרהֵהיֵטב
ָהִעירִניְנֵוהַעלָאחּוסלֹאַוֲאִני(יא):ָאָבדַלְיָלהּוִבןָהָיהַלְיָלהֶשִבןִגַדְלתֹוְולֹא

ְיִמינֹוֵביןָיַדעלֹאֲאֶשרָאָדםִרבֹוֶעְשֵרהִמְשֵתיםַהְרֵבהָבּהֶישֲאֶשרַהְגדֹוָלה
:ַרָבהּוְבֵהָמהִלְשמֹאלֹו

'ַוְיַמן ה'ַוִיְתַפֵלל ֶאל ה

ספר יונה
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זבח  ונדר

עלה–ירד 
:ָרָעָתם ְלָפָניָעְלָתה 

(ג-ב', א)ָיפֹו ַוֵיֶרד ...
...ָיַרְדִתיָהִריםְלִקְצֵבי
(ז',ב)ַחַייִמַשַחתַוַתַעל

ַוִייָבש-ַהַיָבָשה 

ַהַיָבָשה 

ִמי יֹוֵדַע  
ָיַדְעִתי-

-וביום צום כיפור ייחתמון ( "עורך)בתוך אמנון בזק " עיונים בספר יונה"בני גזונדהייט 
.  151-197, ה"תשס, הוצאת תבונות, "קובץ מאמרים על יום  הכיפורים

www.tefilah.org

ֹלִהים-ֵבא

ֹלִהים-ָהא  
ֹלִהים-ָהא  

ֹלִהים-ָהא  
ֹלִהים-א  

'ה

ַוַיֲעֵנִני'הֶאלִליִמָצָרהָקָראִתי
:קֹוִליָשַמְעתָ ִשַּוְעִתיְשאֹולִמֶבֶטן

ְיֹסְבֵבִניְוָנָהרַיִמיםִבְלַבבְמצּוָלהַוַתְשִליֵכִני(ד)
:ָעָברּוָעַליְוַגֶליָךִמְשָבֶריָךָכל

ֵעיֶניָךִמֶנֶגדִנְגַרְשִתיָאַמְרִתיַוֲאִני(ה)
:ָקְדֶשָךֵהיַכלֶאלְלַהִביטאֹוִסיףַאְך

ְיֹסְבֵבִניְתהֹוםֶנֶפשַעדַמִיםֲאָפפּוִני(ו)
:ְלרֹאִשיָחבּושסּוף

ְלעֹוָלםַבֲעִדיְבִרֶחיהָ ָהָאֶרץָיַרְדִתיָהִריםְלִקְצֵבי(ז)

:ֹלָהי-א  'הַחַייִמַשַחתַוַתַעל
ָזָכְרִתי'הֶאתַנְפִשיָעַליְבִהְתַעֵטף(ח)

:ָקְדֶשָךֵהיַכלֶאלְתִפָלִתיֵאֶליָךַוָתבֹוא

:ַיֲעֹזבּוַחְסָדםָשְואַהְבֵליְמַשְמִרים(ט)
ָלְךֶאְזְבָחהתֹוָדהְבקֹולַוֲאִני(י)

:'ַלהְישּוָעָתהֲאַשֵלָמהָנַדְרִתיֲאֶשר

ֹלִהים-ָהא  
ֹלִהים-א  

ֹלִהים-א   'ה

'ה

'ה
ֹלִהים-א  

'ה'ה

ֹלָהיו-א  'ה

ֹלִהים-ֵלא

ֹלָהי-א  'ה
'ה

'ַלה

'ה

'ה

'ה

הצלה

הצרה

הצלההצרה

'ה'ה הקדמה

ּו 
א
יְר
ַוִי

ם 
ִחי
ַמָל

ַה
(

(ה
אּו
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ְגד
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ֲאָנ
ָה

(י)
אּו
יְר
ַוִי

ה
ת 
ֶא
ה 
ֹוָל
ְגד
ה 
ָא
ִיְר
ם 
ִשי

ֲאָנ
ָה

 '(
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ֵהִטיל
ַוָיִטלּו
ַוֲהִטיֻלִני
ַוְיִטֻלהּו

ֹלֶהיָך-א  

'ה

ֹלִהים-ָהא  

ֹלָהיו-א  

'ַלה

'ה

'ה
'ה

'ה

'ה
'ה

'ה
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ַכֵפר ְלַעְמָך ִיְשָרֵאל  
'ֲאֶשר ָפִדיָת ה

ְוַאל ִתֵתן ָדם ָנִקי
ְבֶקֶרב ַעְמָך ִיְשָרֵאל  

(  ח, א"דברים כ)...

'ָאָנה  ה
(יד', א)

'ה

ל ַרחּום ְוַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים   -ֵא ' ה' ה
ֶמתְוַרב ֶחֶסד  (ו, ד"שמות ל)ֶוא 

שיח   -דוח
(מילים)

יונה39
? 'ה 3

יונה 3

'ה ? 5

יונה 5

? 'ה 39

פרק ב

1

ַיִמים-ַהָים 
ִמְשָבֶריָך-ְלִהָשֵבר

ַנְפִשי,ַעד ֶנֶפש-ְבֶנֶפש 
ְבִרֶחיהָ -ֹבֵרַח 

ֶחֶסדְוַרב -ַחְסָדם  אבד 
(יא', ד)

ַוִיְזֲעקּו
ַוַיְזֵעק

'ַוִיְקְראּו ֶאל ה
ֹלִהים-ְוִיְקְראּו ֶאל א  

ְלָהִשיב
ְוָיֻשבּו

לשון השליחות 
אל נינוה

קּום ְקָרא
ַוָיָקםַוִיְקְראּו

פרק א

פרק דפרק ג

ֶנֶפש ַנְפִשי ַחַיי  
ַנְפִשי ַנְפשֹו ֵמַחָיי

2

3 4

'עיר הדג' =נינוה 
ָדג ָגדֹול  ' ַוְיַמן ה



?למה ברח 

.במיוחד כשהם חוזרים בתשובה-"ורחמיו על כל מעשיו. "א

.על נינוה מוצגים בסוף הספר כמסר עיקרי ליונה' רחמי ה: יתרונות
קשה להבין את התנגדותו הקנאית של יונה לשליחותו לנינוה  :חסרונות

.כי ידע מראש שנבואתו לא תתקיים, יונה לא מוכן להיות נביא שקר.  ג
(.ב', ד)ירחם על נינוה ' שה, יונה מסביר במפורש את סיבת בריחתו בגלל חששותיו: יתרונות
.ולמה הוא מבקש למות על כך, קשה להבין את התנגדותו הקנאית של יונה:חסרונות

שאין אדם יכול "יקום ו' שדבר ה, סיפור בריחתו של יונה מלמד. ד
(אבודרהם" )לברוח מפני השם

מסר של שני הפרקים  : = יתרונות
?משמעות נינוה וחזרתם בתשובה? למה יונה מתנגד עד כדי כך:חסרונות

?



?Why did he run away
1. His mercy extends to all His creations – especially when they do Teshuva

Pros: God’s compassion on Nineveh is presented at the end of the book as a primary 

message to Yonah

Cons: Difficult to understand Yonah’s extreme opposition to the mission to Nineveh

3. Yonah is not prepared to be a false prophet, since he knew from the 

outset that his prophesy would not be fulfilled
Pros: Yonah clearly explains that his running away is due to his fear that God will have mercy 

on Nineveh (4, 2)

Cons: Difficult to understand Yonah’s extreme opposition and why he is willing to die for it

4. The story of Yonah’s running away teaches that God’s word will 

come to pass and ‘no man can escape from God’ (Abudarham)
Pros: = the message of two chapters

Cons: Why would Yona be so opposed to this extent? Is it the significance of 
Nineveh and their repentance?

?
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Intertextuality



Book of Yonah

Intertextuality

•Yonah ben Amitai – in the Tanach 

•Nineveh, capitol of the Assyrian kingdom –

background in Tanach

•The Book of Yonah in Trei Asar (12 Minor 

Prophets)

•Nineveh – historical background

•Repentance of the people of Nineveh in the 

Tanach



Intertextualityרקע במקרא–יונה 

ָנה ( כג: )ד"מלכים ב י ֵרה ׁשָ ַנת ֲחֵמׁש ֶעש ְּ ׁשְּ ָיהוּ ּבִּ הוּ ַלֲאַמצְּ ן יֹוָאׁש ֶמֶלךְּ   ֶבן יֹוָאׁש ֶמֶלךְּ יְּ ָעם ּבֶ ָדה ָמַלךְּ ָיָרבְּ

ָרֵאל  ש ְּ רֹוןיִּ ׁשֹמְּ ָנהּבְּ ַאַחת ׁשָ ים וְּ עִּ ּבָ ֵעיֵני ה( כד: )ַארְּ ָבט ֲאשֶׁ לֹא סָ ' ַויַַּעש  ָהַרע ּבְּ ן נְּ ָעם ּבֶ ל ַחּטֹאות ָיָרבְּ ּכָ ר  ר מִּ

ָרֵאל ש ְּ יא ֶאת יִּ בֹוא ֲחָמת ַעד יָ ( כה: )ֶהֱחטִּ ּלְּ ָרֵאל מִּ ש ְּ בּול יִּ יב ֶאת ּגְּ ַבר ההּוא ֵהׁשִּ דְּ ֱאלֵֹהי' ם ָהֲעָרָבה ּכִּ

ַיד  ר ּבְּ ּבֶ ר ּדִּ ָרֵאל ֲאׁשֶ ש ְּ ּדֹו יֹוָנה ֶבן יִּ יַעבְּ ּתַ יאֲאמִּ בִּ ר ַהּנָ ת הַ ֲאׁשֶ ּגַ י ָרָאה ה( כו: )ֵחֶפרמִּ ָרֵאל  ' ּכִּ ש ְּ י יִּ ֶאת ֳענִּ

ָרֵאל ש ְּ יִּ ֵאין עֵֹזר לְּ ֶאֶפס ָעזּוב וְּ ֶאֶפס ָעצּור וְּ ֹאד וְּ ר ה( כז: )ֹמֶרה מְּ ּבֶ לֹא דִּ מְּ ' וְּ ַחת  לִּ ּתַ ָרֵאל מִּ ש ְּ ם יִּ חֹות ֶאת ׁשֵ

ן יֹוָאשׁ  ָעם ּבֶ ַיד ָיָרבְּ יֵעם ּבְּ ם ַויֹּוׁשִּ ָמיִּ ָ ָעם וְּ ( כח: )ַהׁשּ ֵרי ָיָרבְּ בְּ ֶיֶתר ּדִּ ָחם ַואֲ וְּ לְּ ר נִּ בּוָרתֹו ֲאׁשֶ ה ּוגְּ ר ָעש ָ ר  ָכל ֲאׁשֶ ׁשֶ

ים ַעל תּובִּ ָרֵאל ֲהלֹא ֵהם ּכְּ ש ְּ יִּ יהּוָדה ּבְּ ֶאת ֲחָמת לִּ ק וְּ ש ֶ ּמֶ יב ֶאת ּדַ ָראֵ ֵהׁשִּ ש ְּ ֵכי יִּ ַמלְּ ים לְּ ֵרי ַהיָּמִּ בְּ :  לֵסֶפר ּדִּ

ן יֹוָאׁש  ָעם ּבֶ .יואשאחרי אביו!( שנה41)על מלכות ישראל ס"לפנה784-748מלך ָיָרבְּ

יונה בן אמיתי ניבא בתקופתו והרחיב את גבול ישראל

ַנת : כט-כז, ו"מלכים ב ט ׁשְּ יםּבִּ ִּ ׁשּ הּוָדה מָ ֲחמִּ ָיה ֶמֶלךְּ יְּ ָנה ַלֲעַזרְּ ם ׁשָ יִּ ּתַ ָראֵ ּוׁשְּ ש ְּ ָיהּו ַעל יִּ ַמלְּ ן רְּ ַקח ּבֶ ל  ַלךְּ ּפֶ

רֹון ׁשֹמְּ ָנהּבְּ ים ׁשָ רִּ ֵעיֵני ה: ֶעש ְּ ָעם בֶּ ' ַויַַּעש  ָהַרע ּבְּ ן ַחּטֹאות ָיָרבְּ ָרֵאללֹא ָסר מִּ ש ְּ יא ֶאת יִּ ר ֶהֱחטִּ ָבט ֲאׁשֶ :  ן נְּ

א  ָרֵאל ּבָ ש ְּ ַקח ֶמֶלךְּ יִּ יֵמי ּפֶ ַלתּבִּ גְּ ֶאֶסרּתִּ לְּ ּורּפִּ לֵ ... ֶמֶלךְּ ַאׁשּ ּוָרהם ַויַּגְּ :ַאׁשּ



Yonah in the TanachIntertextuality

II Kings 14, 23-29: During the fifteenth year of Amatzayahu son of Yoash, king of 

Judah, Yorovam son of Yoash, king of Israel, became king in Samaria and reigned for 

forty-one years. He did evil in the eyes of the Lord; he did not turn away from all the 

sins of Yorovam son of Nevat, who caused Israel to sin. He [Yorovam ben Yaosh] 

restored the border of Israel from Levo Hamat to the sea of the Arava in accordance 

with the word of the Lord, God of Israel, that He spoke by means of His servant Yonah 

son of Amitai, the prophet, who was from Gat Hefer. For the Lord saw the affliction of 

Israel, very downtrodden, as no one was protected and no one was supported, and 

there was no helper for Israel. But the Lord had not determined to erase the name of 

Israel from beneath the heavens and He saved them by means of Yorovam son of 

Yoash. The rest of the matters of Yorovam and everything that he did, and his might, 

how he made war and how he restored Damascus and Hamat to Judah from Israel, are 

they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel? Yorovam lay with 

his fathers, with the kings of Israel, and Zekharya his son reigned in his place.

Yorovam ben Yoash 748 -784 BCE was king of Israel for 41 years after the death of his father 
Yoash and expanded the border of Israel. Yonah ben Amitai prophesied during this period.

II Kings 15, 27-29: In the fifty-second year of Azarya king of Judah, Pekah son of Remalyahu became king 

over Israel in Samaria for twenty years. He did evil in the eyes of the Lord; he did not turn away from the 

sins of Yorovam ben Nevat, who caused Israel to sin. During the days of Pekah king of Israel, Tiglat

Pileser king of Assyria came. And he took Iyon, Avel Beit Maakha, Yanoah, Kedesh, Hatzor, the Gilad and 

the Galilee, all the land of Naphtali, and he exiled them to Assyria.



Intertextuality

ּור : יב-יא', בראשית י וא ָיָצא ַאׁשּ ן ָהָאֶרץ ַההִּ ֶבןמִּ ֵוהֶאת ַויִּּ ינְּ חֹבֹ נִּ ֶאת רְּ ַלחוְּ ֶאת ּכָ יר וְּ ֶאת  : ת עִּ וְּ
ין  ֵוהֶרֶסן ּבֵ ינְּ דָֹלהנִּ יר ַהּגְּ וא ָהעִּ ַלח הִּ :ּוֵבין ּכָ

ַמַען ּדָ : לו-לד, ט"מלכים ב י י ּולְּ ַמֲענִּ יָעּה לְּ הֹוׁשִּ יר ַהזֹּאת לְּ י ֶאל ָהעִּ ַגּנֹותִּ יוְּ ּדִּ ד ַעבְּ ָלה  : וִּ יְּ ּלַ י ּבַ הִּ ַויְּ
ַאךְּ ה ַמֲחֵנהַויַּךְּ ' ַההּוא ַויֵֵּצא ַמלְּ ּור  ּבְּ ָ ַאׁשּ ׁשּ ים ַוֲחמִּ מֹונִּ ּנֵה כ  ֵמָאה ׁשְּ הִּ ימוּ ַבּבֶֹקר וְּ ּכִּ ם  ה ָאֶלף ַויַּׁשְּ ּלָ

ים ים ֵמתִּ ָגרִּ ע: ּפְּ ּסַ בַויִּּ ּור ַויֵֶּלךְּ ַויָּׁשָ יב ֶמֶלךְּ ַאׁשּ ֵחרִּ ב ּבְּ ַויֵּ ַסנְּ ֵוהׁשֶ ינְּ :נִּ

א:ג-א', נחום א ָ ֵוהַמש ּ ינְּ יַנחּום ֲחזֹוןֵסֶפר נִּ קֹׁשִּ ֹנֵקם ה: ָהֶאלְּ ּוַבַעל ֵחָמה ֹנֵקם  ' ם הֹנקֵ ' ֵאל ַקּנֹוא וְּ
ָצָריו' ה ָביולְּ ֹאיְּ נֹוֵטר הּוא לְּ ָדל ' ה: וְּ ם וגדול ּוגְּ יִּ ה לֹא יְּ ּכֹחַ ֶאֶרךְּ ַאּפַ ַנּקֵ ה ה וְּ ָעָרה  ' ַנּקֶ ש ְּ סּוָפה ּובִּ ּבְּ

ָליו ָעָנן ֲאַבק ַרגְּ ּכֹו וְּ רְּ :ּדַ

ֵוה: ט', נחום ב ינְּ נִּ דוּ וְּ מְּ ים עִּ ה ָנסִּ ֵהּמָ יא וְּ יֵמי הִּ ם מִּ ֵרַכת ַמיִּ בְּ אֵ ֲעֹמדוּ כִּ ֶנהוְּ :ין ַמפְּ

ָהָיה ָכל : ז', נחום ג ךְּ וְּ ּדֹודרַֹאיִּ ָדהיִּ ּדְּ ָאַמר ׁשָ ךְּ וְּ ּמֵ ֵוהמִּ ינְּ י ָינּוד לָ נִּ ים ָלךְּ מִּ ַנֲחמִּ ׁש מְּ ן ֲאַבּקֵ :ּה ֵמַאיִּ

ֵיט: יג', צפניה ב ד ֶאתוְּ יַאּבֵ ּור ָידֹו ַעל ָצפֹון וִּ ם ֶאתַאׁשּ ָיש ֵ ֵוהוְּ ינְּ מָ נִּ ׁשְּ יָּהָמה לִּ רצִּ ּבָ דְּ ּמִּ :ּכַ

נינוה בירת מלכות אשור 



Intertextualityספר יונה בתוך תרי עשר

מלאכיזכריהחגיצפניהחבקוקנחוםמיכהיונהעובדיהעמוסיואלהושע

ם ֶאת  ָיש ֵ ינְּ וְּ ֵוהנִּ
יָּ  ָמָמה צִּ ׁשְּ ה  לִּ

ר ּבָ דְּ ּמִּ ּכַ

א  ָ ינְּ ַמש ּ ֵוהנִּ
ֵסֶפר ֲחזֹון  
יקֹׁשִּ ַנחּום ָהֶאלְּ 

ל  קּום ֵלךְּ אֶ 
ֵוה ינְּ יר  ָהעִּ נִּ

דֹוָלה ַהּגְּ

ם ה: יד-יב', יואל ב א  ה נְּ ַגם ַעּתָ בּו  ' וְּ ׁש 
צֹום וּ  ֶכם ּובְּ ַבבְּ ָכל לְּ י  ָעַדי ּבְּ כִּ בְּ בִּ

ד ּפֵ סְּ מִּ כֶ : ּובְּ ַבבְּ עּו לְּ רְּ קִּ ֵדיֶכם  וְּ גְּ ַאל ּבִּ ם וְּ
ׁשּובּו ֶאל ה י ֱאלֵֹהיֶכם' וְּ ַרחּום  חַ ּכִּ ּנּון וְּ

ַרב ֶחֶסדהּוא  ם וְּ יִּ ָחם ַעל ֶאֶרךְּ ַאּפַ נִּ וְּ
י יֹוֵדַע ָיׁשּוב: ָהָרָעה חָ מִּ נִּ יר  ם וְּ אִּ ׁשְּ הִּ וְּ

ָחה ָוֶנסֶ  נְּ ָרָכה מִּ : ֱאלֵֹהיֶכם' ךְּ ַלהַאֲחָריו ּבְּ

הֵ : ט-ח', יונה ג ַהּבְּ ים ָהָאָדם וְּ ּקִּ ּסּו ש ַ ּכַ תְּ יִּ אּו ֶאל  וְּ רְּ קְּ יִּ ָמה וְּ
ים ּכֹו ָהָר ֱאלֹהִּ רְּ ּדַ יׁש מִּ בּו אִּ ָיׁש  ָקה וְּ ָחזְּ ר ּבְּ ן ֶהָחָמס ֲאׁשֶ ָעה ּומִּ
יֶהם ַכּפֵ י יֹוֵדַע ָיׁשּוב: ּבְּ ַחם מִּ נִּ יםוְּ לֹא  וְּ ָהֱאלֹהִּ ב ֵמֲחרֹון ַאּפֹו וְּ ׁשָ
:  ֹנאֵבד
ל ֶאל ה: ב', יונה ד ּלֵ ּפַ תְּ ה ה' ַויִּּ י ַעד הֲ ' ַויֹּאַמר ָאּנָ ָברִּ לֹוא ֶזה דְּ

י  ּתִּ מְּ ּדַ ן קִּ י ַעל ּכֵ ָמתִּ י ַעל ַאדְּ רֹחַ ֱהיֹותִּ בְּ ּתִּ לִּ י ָיַדעְּ ה ּכִּ יׁשָ ׁשִּ רְּ י  ּתַ
ה ֵאל  י ַאּתָ ַרחּוםּכִּ ם וְּ ַחּנּון וְּ יִּ ָחם ַעל ָהָרָעהֶאֶרךְּ ַאּפַ נִּ :  ַרב ֶחֶסד וְּ



Nineveh =
City of the Fisherman, 

House of Fish

R. Borger, Assyrisch-babylonische Zeichenliste, Neukirchener Verlag 1978, Seite 95, Nr. 200; Seite 203, Nr. 589 

Nineveh and Yonah

Historical 

Context







This "exceeding great city" lay on the eastern or left 

bank of the river Tigris, along which it stretched for 

some 30 miles, having an average breadth of 10 miles 

or more from the river back toward the eastern hills. 

This whole extensive space is now one immense area 

of ruins. Occupying a central position on the great 

highway between the Mediterranean and the Indian 

Ocean, thus uniting the East and the West, wealth 

flowed into it from many sources, so that it became the 

greatest of all ancient cities. 

Archaeology

Today, Nineveh's location is marked by two large 

mounds, Kouyunjik and Nebi Yunus ("Prophet Jonah"), 

and the remains of the city walls (about 12 km/7.5 mi in 

circumference). Kouyunjik has been extensively 

explored. The other mound, Nebi Yunus, has not been 

extensively explored, because there is a Muslim shrine 

dedicated to the prophet Jonah on the site. It is situated 

on the east bank of the Tigris River just opposite 

modern Mosul.  



Nineveh in its glory was (Jonah 3:4) an "exceeding great city 

of three days' journey", i.e., probably in circuit. This would 

give a circumference of about 60 miles. At the four corners of 

an irregular quadrangle are the ruins of Kouyunjik, Nimrud, 

Karamless and Khorsabad. These four great masses of ruins, 

with the whole area included within the parallelogram they 

form by lines drawn from the one to the other, are generally 

regarded as composing the whole ruins of Nineveh 

This "exceeding great city" as it is called in the Book of 

Jonah, lay on the eastern bank of the Tigris, along which it 

stretched for some 50 kilometres (30 miles), having an 

average breadth of 20 km (10 mi) or more from the river back 

toward the eastern hills 

http://www.studylight.org/desk/?query=jon+3:4






עַ : יא, ח"ירמיהו י הּוָדה וְּ יׁש יְּ ה ֱאָמר ָנא ֶאל אִּ ַעּתָ ֵבי  וְּ ל יֹוׁשְּ
ם  ַלִּ רּוׁשָ י יֹוֵצר ֲעלֵ ' ּכֹה ָאַמר הֵלאֹמריְּ ּנֵה ָאֹנכִּ ב  הִּ חֹׁשֵ יֶכם ָרָעה וְּ

ָבה  ּכֹו ָהָר ֲעֵליֶכם ַמֲחׁשָ רְּ ּדַ יׁש מִּ ֵכיֶכם  ָעהׁשּובּו ָנא אִּ יבּו ַדרְּ ֵהיטִּ וְּ
ֵליֶכם :ּוַמַעלְּ

ּכֹו ָהָרעָ ֵלאֹמר: ה, ה"ירמיהו כ רְּ ּדַ יׁש מִּ ּוֵמרַֹע  הׁשּובּו ָנא אִּ
ר ָנַתן ה בּו ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ֵליֶכם ּוׁשְּ ן  לָ ' ַמַעלְּ מִּ ַלֲאבֹוֵתיֶכם לְּ ֶכם וְּ

ַעד עֹוָלם :עֹוָלם וְּ

עּו : ג, ו"ירמיהו כ מְּ ׁשְּ כּ אּוַלי יִּ רְּ ּדַ יׁש מִּ בּו אִּ ָיׁש  י ֶאלֹו ָהָרָעהוְּ ּתִּ ַחמְּ נִּ וְּ
ר  ֵני רָֹהָרָעה ֲאׁשֶ ּפְּ ֹות ָלֶהם מִּ ב ַלֲעש  י חֹׁשֵ ֵליֶהםָאֹנכִּ :ַע ַמַעלְּ

ל ֲעָבַדי : טו, ה"ירמיהו ל ַלח ֲאֵליֶכם ֶאת ּכָ יםַהּנְּ ָוֶאׁשְּ אִּ ים  בִּ ּכֵ ַהׁשְּ
לַֹח  ׁשָ ּכֹו ָהָרָעהֵלאֹמרוְּ רְּ ּדַ יׁש מִּ בּו ָנא אִּ ַאל  וְּ ׁש  ֵליֶכם וְּ יבּו ַמַעלְּ ֵהיטִּ

כּו ַאֲחֵרי  לְּ יםּתֵ בוּ ֱאלֹהִּ ָדם ּוׁשְּ ָעבְּ ים לְּ ר ָנַתּתִּ ֲאֵחרִּ י  ֶאל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ
ַלֲאֹבֵתיֶכםָלֶכם  לֹאוְּ ֶכם וְּ נְּ יֶתם ֶאת ָאזְּ ּטִּ לֹא הִּ ם ֵאָליוְּ ּתֶ ַמעְּ :ׁשְּ

ל הָ : ז.ג, ו"ירמיהו ל הּוָדה ֵאת ּכָ ית יְּ עּו ּבֵ מְּ ׁשְּ ר  אּוַלי יִּ ָרָעה ֲאׁשֶ
ַמַען ֹות ָלֶהם לְּ ב ַלֲעש  י חֹׁשֵ יׁש מִּ ָאֹנכִּ ּכֹו ָהָרָעהָיׁשּובּו אִּ רְּ ּתִּ ּדַ ָסַלחְּ י  וְּ

אָתםַלֲעֹוָנם ַחּטָ ָתם לִּ ... ּולְּ ּנָ חִּ ּפֹל ּתְּ ֵני האּוַלי ּתִּ יׁש  ' פְּ בּו אִּ ָיׁש  וְּ
ּכֹו ָהָרָעה רְּ ּדַ ר ּדִּ מִּ ַהֵחָמה ֲאׁשֶ י ָגדֹול ָהַאף וְּ ר הּכִּ :ֶאל ָהָעם ַהזֶּה' ּבֶ

רְּ : ח', יונה ג קְּ יִּ ֵהָמה וְּ ַהּבְּ ים ָהָאָדם וְּ ּקִּ ּסּו ש ַ ּכַ תְּ יִּ יםאּו ֶאל וְּ ֱאלֹהִּ
ָקה  ָחזְּ ּכֹו ָהָרָעהּבְּ רְּ ּדַ יׁש מִּ בּו אִּ ָיׁש  ן ֶהָחָמסוְּ יֶהםּומִּ ַכּפֵ ר ּבְּ : ֲאׁשֶ

Repentance of the People of Nineveh

Nineveh

City of Assyria 

(destroyed 612 

BCE by Babylon)

Intertextuality

& History Context

Yehuda

586 BCE

Babylon

Yisrael 

722 BCE

Assyria



https://www.worldhistory.org/nineveh/

Artist's impression of Assyrian palaces from The Monuments of Nineveh by Sir Austen Henry Layard, 1853

https://www.worldhistory.org/nineveh/
https://en.wikipedia.org/wiki/Austen_Henry_Layard


The Prophet Jonah before the Walls of Nineveh, drawing by Rembrandt, c. 1655



John Martin, The Fall of Nineveh



?למה ברח 

.במיוחד כשהם חוזרים בתשובה-"ורחמיו על כל מעשיו. "א

.על נינוה מוצגים בסוף הספר כמסר עיקרי ליונה' רחמי ה: יתרונות
קשה להבין את התנגדותו הקנאית של יונה לשליחותו לנינוה  :חסרונות

כי הם , יונה התנגד להחזיר את מלכות אשור הפושעת בתשובה. ב
אמורים להחריב את ישראל  

ולנבואת יונה בן אמיתי  , בירת מלכות אשורנינוהיש הקשר היסטורי ופוליטי לעיר : יתרונות
.ולהקשר של תרי עשר נביאים, הנזכרת בספר מלכים

('על פי עזרא ג–מגילת אסתר ? פ ספר אחר"להסביר ספר ע"  )העיקר חסר מן הספר: "חסרונות

.כי ידע מראש שנבואתו לא תתקיים, יונה לא מוכן להיות נביא שקר.  ג
(.ב', ד)ירחם על נינוה ' שה, יונה מסביר במפורש את סיבת בריחתו בגלל חששותיו: יתרונות
.ולמה הוא מבקש למות על כך, קשה להבין את התנגדותו הקנאית של יונה:חסרונות

שאין אדם יכול "יקום ו' שדבר ה, סיפור בריחתו של יונה מלמד. ד
(אבודרהם" )לברוח מפני השם

מסר של שני הפרקים  : = יתרונות
?משמעות נינוה וחזרתם בתשובה? למה יונה מתנגד עד כדי כך:חסרונות

!

וביום צום כיפור  ( "עורך)בתוך אמנון בזק " עיונים בספר יונה"גזונדהייטבני 
.  151-197, ה"תשס, הוצאת תבונות, "קובץ מאמרים על יום  הכיפורים-ייחתמון



?Why did he run away
1. His mercy extends to all His creations – especially when they repent

Pros: God’s compassion on Nineveh is presented at the end of the book as a 

primary message to Yonah

Cons: Difficult to understand Yonah’s extreme opposition to the mission to Nineveh

3. Yonah is not prepared to be a false prophet, since he knew from the 

outset that his prophesy would not be fulfilled
Pros: Yonah clearly explains that his running away is due to his fear that God will have mercy 

on Nineveh (4, 2)

Cons: Difficult to understand Yonah’s extreme opposition and why he is willing to die for it

4. The story of Yonah’s running away teaches that God’s word will 

come to pass and ‘no man can escape from God’ (Abudarham)
Pros: = the message of two chapters

Cons: Why would Yona be so opposed to this extent? What is the importance of 
Nineveh and their repentance?

?
2. Yonah objects to the repentance of the sinful Assyrian kingdom, 

since they are supposed to destroy Israel
Pros: Historical and political context of Nineveh, capitol of Assyria, and the prophesy of Yonah 

ben Amitai, noted in the books of Kings and the Minor Prophets 

Cons: The main point is missing from the book (can one book be explained by another? The 

Book of Esther according to Ezra chapter 3)

!



:  א"א ע"מסכת מגילה ל
ים  ּפּורִּ יֹום ַהּכִּ ָחהבַ ... ּבְּ נְּ ּמִּ

יֹוָנה  ...  ין ּבְּ ירִּ טִּ ַמפְּ

Talmud Megilah 31a: 

On Yom Kippur … during Mincha

… they read as the haftara the 

book of Yonah

...  סדר תעניות כיצד: "א"ב מ"משנה תענית פ
אחינו לא  כבושיןהזקן שבהן אומר לפניהן דברי 

את שקם ואת  אלהיםוירא "נינוהבאנשי נאמר 
את מעשיהם כי  אלהיםוירא "אלא " תעניתם

הוא אומר ובקבלה , ('יונה ג)" הרעהשבו מדרכם 
(  'יואל ב" )לבבכם ואל בגדיכםוקרעו "

Tractate Taanit 2, Mishna 1: “on fast days…the eldest 

member of the community says to the congregation 

statements of reproof: Our brothers, it is not stated with 

regard to the people of Nineveh: And God saw their 

sackcloth and their fasting. Rather, the verse says: “And 

God saw their deeds, that they had turned from their evil 

way” (Yonah 3). And in the Prophets it says: “And rend 

your hearts and not your garments, and return to the 

Lord your God” (Yoel 2). 

והטעם  : (סדר תפלת יום הכפורים)אבודרהם
להפטרה זו ללמד לבני העולם שאין אדם יכול  
לברוח מפני השם אם עבר עבירות כמו שכתוב  

אלך מרוחך ואנה מפניך אברח אם אסק אנה "
(ז,קלט' תה)"הנךשמים שם אתה ואציעה שאול 

Abudarham (order of prayers on Yom Kippur)

This haftara comes to teach all people that no one can

escape from God if they sinned, as it is written (Tehillim 

139, 7) “Where can I go from Your spirit? And where can 

I flee from Your presence? If I ascend to heaven, You are 

there; if I lie down in the netherworld, Your are there”.

?
The repentance of the sailors, the people of 

Nineveh; Yonah’s communication with God. 

Despite the wickedness of Nineveh, capitol of 

Assyria, God wants them to return to the right 

path and to have mercy on them (Micha 7:16-20, end 

of the haftara)

יונה מתקשר  ; נינוהאנשי , תשובתם של המלחים
' ה, בירת אשורנינוהשל רשעתהלמרות . 'עם ה

' מיכה ז)ביקש להחזירם למוטב ולרחם עליהם 
(  כסוף ההפטרה


