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פרק ד
וַ י ֵַּ֥רע ֶאל־יֹונָ֖ה רעָ֣ה גְ דֹולָ֑ה
וַ י ַָ֖חר ֽלֹו׃
אמר
הוה וַ י ֹּ ַַ֗
וַ י ְת ַפ ֵּ֨לל ֶאל־יְ ָ֜
אנָּ֤ה יְ הוה
ל־א ְדמ ִ֔תי
ד־היֹותי ַע ַ
לֹוא־זָ֣ה ְדב ַ֗רי ַע ֱ
ֶ
ֲה
ַעל־כן ק ַ ָ֖ד ְמתי ל ְב ָ֣ר ֹּ ַח ַת ְר ָ֑שישה
ָ֣כי י ַ ַ֗ד ְעתי
ב־ח ֶסד וְ נ ָ֖חם ַעל־הר ֽעה׃
ל־חנָ֣ ּון וְ ַר ִ֔חּום ֶ ָּ֤א ֶרְך ַא ַפים וְ ַר ִֶ֔
ָּ֤כי ַאתה ֽא ַ
הוה
וְ ַע ָ֣תה יְ ִ֔
ַקח־נא ֶאת־נַ ְפ ָ֖שי מ ֶ ָ֑מני
מֹותי מ ַחיֽי׃ ס
ִּ֛כי טֹוב ָ֖
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הוה
אמר יְ ִ֔
וַ ָ֣י ֹּ ֶ
יטב חרה ֽלְך׃
ַהה ָ֖
וַ יצָּ֤א יֹונה מן־ה ִ֔עיר
וַ י ֶָ֖שב מ ֶ ָ֣ק ֶדם ל ָ֑עיר
וַ יַ ַעש ֵּ֨לֹו ָ֜שם ֻס ַ֗כה
וַ י ֶָּ֤שב ַת ְח ֶתיה ַב ִ֔צל
שר י ְר ִֶ֔אה ַמה־י ְה ֶיָ֖ה ב ֽעיר׃
ַ ַ֚עד ֲא ֶ ָ֣
ֽה־אֹלהים קיקי֞ ֹון
וַ יְ ַ ָ֣מן יְ הו ֱ֠ ֱ
יֹונה
וַ ַי ַָ֣על ׀ מ ַעָ֣ל ְל ַ֗
אשֹו
ֽל ְהיֹות צל ַעל־ר ֹּ ִ֔
ְל ַהציל לָ֖ ֹו מ ֽרע ָ֑תֹו
ל־ה ֽקיקיָ֖ ֹון
וַ י ְש ַמח יֹונִּ֛ה ַע ַ
דֹולה׃
ש ְמחה גְ ֽ
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תֹול ַעת ַב ֲעלֹות ַה ַ ָ֖ש ַחר ַ ֽלמ ֳח ָ֑רת
וַ יְ ַ ָּ֤מן ֽה ֱאֹלהים ִ֔ ַ
ת־ה ֽקיקיָ֖ ֹון
וַ ַתְך ֶא ַ
יבש׃
וַ י ֽ
וַ יְ ָ֣הי ׀ כזְ ָ֣ר ֹּ ַח ַה ֶַ֗ש ֶמש
ישית
ֹלהים ָּ֤ר ַּוח קדים ֲחר ִ֔
וַ יְ ֵַּ֨מן ֱא ָ֜
וַ ַתְך ַה ֶ ִּ֛ש ֶמש ַעל־ר ֹּאש יֹונָ֖ה
וַ י ְת ַעלָ֑ף
אמר
וַ י ְש ַ ָּ֤אל ֶאת־נַ ְפשֹו ל ִ֔מּות וַ ֹּ֕י ֹּ ֶ
מֹותי מ ַחיֽי׃
טֹוב ָ֖
ל־יֹונה
אמר ֱאֹלהים ֶא ִ֔
וַ ָּ֤י ֹּ ֶ
ל־ה ֽקיקיָ֑ ֹון
ה־לךָ֖ ַע ַ
ַההיטב ח ֽר ְ
אמר
וַ ֹּ֕י ֹּ ֶ
ד־מוֶ ת׃
ה־לי ַע ֽ
היטב ֽחר ָ֖

Jonah 4

Page 4

הוה
וַ ָ֣י ֹּא ֶמר יְ ִ֔
ל־ה ָ֣קיקיִ֔ ֹון
ַאתה ַח ְסת ַע ַ
ֲא ֶ ִּ֛שר לֹּא־ע ַמ ְלת ָ֖בֹו וְ ָ֣ל ֹּא ג ַד ְל ָ֑תֹו
ן־ליְ לה א ֽבד׃
ן־ליְ לה היָ֖ה ּוב ַ
ֶשב ַ
ַו ֲֽאני
ָ֣ל ֹּא א ִ֔חּוס ַעל־נינְ וָ֖ה ה ָ֣עיר ַהגְ דֹולָ֑ה
ש־בּה
שר יֶ ָּ֡
ֲא ֶ ָ֣
ים־ע ְש ֵּ֨רה ר ָ֜בֹו א ַ֗דם
ַה ְרבה ֽמ ְשת ֶ
אלֹו
ֲא ֶ ָּ֤שר ֽל ֹּא־י ַדע בין־יְ מינָ֣ ֹו ל ְשמ ֹּ ִ֔
ּובה ָ֖מה ַר ֽבה׃
ְ

