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Afbeelding voorzijde:
Naar de micrografie van Jona die wordt uitgespuwd door de vis, in de marge
van de tekst van Jona, de haftara voor de minchadienst van Jom Kippoer,
Duitsland, 1250-1300, in de Pentateuch met Haftarot, wel geheten de 'Jona
Pentateuch'. Dit manuscript wordt bewaard in de British Library.
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Jona met het commentaar van Rasji en enkele
Midrasjim
Het boek Jona heeft, zoals de meeste Hebreeuwse bijbelteksten,
aanleiding gegeven tot verschillende beschouwingen.
Als eerste geven we hierna de bijbeltekst met daarbij het commentaar van
de middeleeuwse commentator Rasji (12e eeuw, gebruikelijke telling). 1
Een belangrijke bron voor alle latere opmerkingen over het boek Jona
vormen twee hoofdstukken van Pirke de Rabbi Eliëzer,2 te dateren waarschijnlijk in de achtste eeuw g.t.3 Dezelfde tekst is ook een belangrijke
bron voor het eerste gedeelte van de Midrasj op Jona, waarvan weer verschillende versies bestaan,4 en te dateren op zijn vroegst aan het einde
van de achtste eeuw g.t. Het tweede deel van de tekst, een Hebreeuwse
vertaling van de behandeling van het boek Jona in de Zohar, is hier
achterwege gelaten.5 Dit tweede gedeelte is ook niet in alle handschriften
en edities te vinden, het is duidelijk een latere toevoeging. Veel van het
materiaal uit Pirke de Rabbi Eliëzer en Midrasj Jona vindt men terug in
de verzamel-Midrasj Jalkoet Sjimoni.6 Deze drie teksten geven we na de
bijbeltekst ter vergelijking.
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4

5
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Rasji is de afkorting van r(abbi) Sj(elomo) J(itschaki), רבי שלמה יצחקי, die leefde van
1040 tot 1105 (g.t.) in Troyes, in Noord-Frankrijk. Waar in de tekst van Rasji
sprake is van de volkstaal wordt bedoeld zijn eigen dagelijkse spreektaal, d.w.z.
het Frans van zijn omgeving.
Met name het tiende en het drie-en-veertigste (in sommige edities het negende en
twee-en-veertigste) hoofdstuk; voor de tekst gebruikten we: ספר פרקי רבי אליעזר הגדול
 ווארשא תרי"ב,מהתנא הקדוש רבי אליעזר בן הורקנוס עם ביאור הרד"ל, vergeleken met פרקי רבי
 ווארשא תרל"ד, אליעזרen met  תש"ו,; ט119-82 , תש"ד, חורב ח, פרקי ר׳ אליעזר,מיכאל היגער
294-18  תש"ז,; י166-94; en ten slotte  ירושלים ת"ו, ;פרקי רבי אליעזרwij zijn
verantwoordelijk voor de vocalisatie van de tekst.
De traditie schrijft het werk toe aan Eliëzer ben Hyrcanus, 80-118 g.t.
Toegankelijke edities zijn te vinden in A. Jellinek, Beth Ha-Midrasch, vol. i,
Leipzig 1853, pp. 96-105; J.D. Eisenstein, אוצר מדרשדים, vol. i, New York 1915, pp.
217-222; Ch. M. Horowitz, Sammlung Kleiner Midraschim, Erster Theil, Berlin
1881, pp. 11-32.
A. Jellinek, Beth Ha-Midrasch, vol. i, p. xx; H. L. Strack & G. Stemberger, Introduction to the Talmud and Midraš, Minneapolis 19962, p. 322.
Jalkoet Sjimoni is een compilatie, waarschijnlijk stammend uit de 13 eeuw; deze
tekst is onder meer van belang wegens de vele citaten uit teksten die helaas sindsdien verloren zijn gegaan; er bestaan vele edities, we gebruiken vooral de editie
Warschau 1877. Verschillende versies te vinden op internet-sites zijn niet steeds
betrouwbaar.

2
Het boek Jona wordt gerekend tot de twaalf kleine profeten, al is er een
enkele aanwijzing dat de afwijkende inhoud ervan al vroeg opgemerkt is.
In de Midrasj Rabba BeMidbar lezen we, in een berekening om tot het
getal vijftig te geraken: elf uit de twaalf [kleine profeten], zonder het
boek Jona, want dat staat op zichzelf. 7 Dat het om een literaire constructie gaat was ook al vroeg duidelijk, al werd natuurlijk niet een dergelijke term gebruikt. Zo schrijft Eliëzer van Beaugency 8 in zijn commentaar op Jona 1 vers 10 de, mogelijk onlogische, volgorde van het
vertelde toe aan de sofeer, de schrijver, van het boek, en hij zegt daarbij
dat zoiets niet ongebruikelijk is.9 Wij zouden zoiets eerder aan een redactor van de tekst toeschrijven, maar dat doet niet af aan de inhoud van
de opmerking van Eliëzer.
Verder speelt het boek Jona een rol in de liturgie; het functioneert als de
haftara in de minchadienst op Jom Kippoer (zie TB Taanit 16a).
De profeet Jona is ons bekend uit het boek Koningen, waar we lezen: Hij
[Jerov’am ii] was degene die het grondgebied van Jisrael heroverde,
vanaf de weg naar Hamat tot aan de zee van de Araba. Dit geschiedde
volgens het woord dat de Eeuwige, de God van Jisrael, gesproken had bij
monde van zijn dienaar Jona, de zoon van Amittaj, de profeet uit Gathachefer.10 Jerov’am ii regeerde in het tweede kwart van de achtste eeuw
v.g.t. Deze tijdsaanduiding staat lijnrecht tegenover de moderne dateringen van het boek Jona. De meeste moderne onderzoekers dateren het
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 חּוץ ִמן יֹונָ ה ֶׁשהּוא ִּב ְפנֵ י ַע ְצמֹו,א ַחד ָע ָׂשר ִמן ְּת ֵרי ֲע ַׂשר.
ַ
Rabbi Eliëzer of Beaugency, Commentaries on Amos and Jonah (With Selections
from Isaiah and Ezekiel), Introduction, translation, and commentary by Robert A.
Harris, Kalamazoo 2018; Eliëzer van Beaugency ( )אליעזר מבלגנציleefde in de 12e
eeuw.
9  ווארשא התרע"א,' חלק ב, פירוש על יחזקאל ותרי עשר,שמואל אברהם פאזנאנסקי, pp. 157-158:
 כשהכירו בו כי איש האלהים הוא ומארץ קדושה ועם קדוש ולא ידעו מה.ייראו האנשים יראה גדולה
כבר על מאין תבא אבל הסופר שייר דבר זה על, כי הגיד להם.לברוח מפניו,  מה זאת עשית:לעשות בו
 והרבה שטות כזו במקרא.מה שאמרו לו מה זאת עשית, De mannen werden vreselijk bang.
Zodra ze wat hem betrof opmerkten dat hij een man Gods was, uit het Heilige Land
en het Heilige Volk, wisten ze niet wat met hem te doen. Wat is dit dat je gedaan
hebt, met te vluchten van voor Hem? Want dat had hij hun verteld, namelijk bij
waar kom je vandaan (vers 8), maar de schrijver heeft deze zaak overgelaten aan
wat ze tot hem zeiden, nl. Wat is dit dat je gedaan hebt. Er zijn veel gevallen als
deze in de Schrift.
10 ii Kon. 14:25, ֲׁשר
ִ הּוא ה
ֶ ִיׂש ָראֵל א
ְ ִיׂש ָראֵל ִמּלְבֹוא ֲחמָת עַד־יָם ָה ֲע ָרבָה ִּכ ְדבַר יְיָ אֱלֹהֵי
ְ ֵׁשיב אֶת־ּגְבּול
ֲׁשר ִמּגַת ַה ֵחפֶר
א
ִיא
ב
ּנ
ה
ַ
ַי
ּת
מ
ִ
א
ֶן־
ָ
ֶ
ֲ  ִּדּבֶר ְּביַד־ ַעבְּדֹו יֹונָה ב.
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boek Jona in de Perzische tijd (het Perzische rijk bestond van rond 550
tot 330 v.g.t.).
Men heeft Jona 2 (vers 6-7),11 wel uitgelegd als een aanwijzing voor de
gedachte dat er in Tenach sprake is van opwekking van de doden (omschreven als het terugbrengen van mensen uit de Sjeol). 12 Maar er is
slechts sprake is van de keuze die God kan maken: op het punt van
overlijden kan God besluiten dat iemand sterft, of dat hij nog blijft leven.
Ps. 30:4 lijkt hier de doorslag te geven, daar staat het opkomen uit de
Sjeol parallel met het in leven houden, in tegenstelling tot het afdalen
daarin.13
Opmerkingen betreffende de presentatie.
In de vertaling van het commentaar van Rasji wordt een enkele keer naar
een bron verwezen. Het gaat om de volgende teksten:
1 Targum Jonathan, de Aramese, soms min of meer verklarende, vertaling van de Profeten en de Geschriften,
2 Pirke de Rabbi Eliëzer,14
3 de Mechilta van Rabbi Jisjmael, een halachische midrasj op Exodus,
mogelijk in basis uit de derde eeuw,15
4 TB Gittin en TB Taanit, twee tractaten uit de Talmoed Bavli.
5 Midrasj Tanchoema, de naam van enkele enigszins van elkaar afwijkende verzamelingen,16
11 Het water omgeeft mij tot mijn levensadem toe, de Oceaan omringt mij; het zeewier
is aan mijn hoofd gebonden. Tot de grondvesten van de bergen ben ik afgedaald;
het land, de afsluitbomen ervan waren om mij heen voor altijd; maar U hebt mijn
leven uit de vernietiging opgetild, Eeuwige, mijn God.
12 Voor deze gedachte haalt men ook Ps. 30:2-4 en i Sam. 2:6-7 aan.
13 De tekst luidt: ְׁשי ִחּיִי ַתנִי ִמּיָ ְרדִי־בֹור
ִ יְיָ ֶה ֱעלִי ָת מִן־ ְׁשאֹול נַפ, te vertalen: Eeuwige, U hebt
mijn persoon doen opstijgen uit de Sjeol, U hebt mij in leven gehouden, zodat ik
niet afdaalde in de onderwereld; de Willibrordvertaling: Gij deed herrijzen mijn
leven uit de doden; of Gij mij had herschapen ben ik het graf ontgaan, om maar één
vertaling te noemen, is op dit punt verwarrend, omdat uit de context duidelijk blijkt
dat de sprekende persoon niet is overleden, vgl. vers 2: א־ׂש ַּמ ְח ָּת אֹיְבַי לִי
ִ ֹ ִדּלִי ָתנִי וְל, U
hebt mij opgericht en U hebt mijn vijanden over mij geen plezier doen maken.
14 Zie boven p. 1.
15 Waar we deze tekst citeren gebruikten we de editie , מכילתא דרבי ישמעאל,יוסף שכטר
תל־אביב תש"ד.
16 De aangehaalde tekst wordt wel de derde versie geheten, bestaande uit een
bewerking van de twee andere versies met verdere toevoegingen, en de nu vroegstbekende auteur die deze tekst aanhaalt is Rasji.

4
6 Jalkoet Sjimoni, een haggadische compilatie, waarschijnlijk stammend uit de 13 eeuw, van belang wegens de vele citaten uit allerlei
teksten die helaas sinds die tijd verloren zijn gegaan,
7 Machberet Menachem, feitelijk het eerste woordenboek op het Bijbels
Hebreeuws door Menachem ibn Saruq, 10e eeuw.17
In de andere teksten komen er nog enkele verwijzingen voor:
1 Misjna, Taanit; de Misjna is de oudste overgeleverde geschreven versie
van de Mondelinge Leer; te dateren in het begin van de derde eeuw
g.t.; Taanit, het vasten, is een tractaat uit de tweede van de zes
afdelingen waaruit de Misjna bestaat,
2 TB Nedarim, een tractaat uit de Talmoed Bavli,
3 TJ Taanit, een tractaat uit de Talmoed Jeroesjalmi,
4 Midrasj Rabba, Genesis; de Midrasj Rabba is een verzameling van tien
midrasjim op de Tora en de Megillot; ze stammen uit verschillende
perioden, de Midrasj Rabba op Genesis wordt wel gedateerd in de
zesde eeuw.
Tot slot, de Godsnaam in geciteerde bijbelteksten hebben we vervangen
door ָיְי, in de andere teksten is steeds de daar gebruikte afkorting in de
door ons geciteerde bron blijven staan: 'ה.
In enkele gevallen geven we variante lezingen, echter, het gaat hier om
een zeer beperkte keuze, een volledige verzameling zou vele malen uitgebreider zijn.

17 Uitgegeven door ( צבי בן יחזקאל פיליפאווסקיH. E. Filipowski):  מחברת,מנחם בן סרוק
1854  לונדון תרי"ד,מנחם.
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יונה
פרק א
1 Het woord van de Eeuwige kwam tot ן־א ִמ ַ ּ֖תי
ֲ ל־יֹונ֥ה ֶב
ָ הי ְּד ַבר־יְ ָ֔י ֶא
֙ ִ ְיJ ַ ֽו1
Jona, de zoon van Amittaj,18 met de
מר׃
ֹ ֽ ֵלא
volgende inhoud:
2 “Sta op, ga naar Nineveh, de grote stad, en ל־נֽינְ ֵו֛ה ָה ִ ֥עיר
ִ  ֠קּום ֵלְ֧ך ֶא2
proclameer tegen haar; want haar slechtheid
י־ע ְל ָ ֥תה
ָ ֑יה ִ ּֽכ
ָ ּוק ָ ֣רא ָע ֶל
ְ דֹול֖ה
ָ ְַהּג
is voor mij opgekomen.”

ָר ָע ָ ֖תם ְל ָפ ָנֽי׃

proclameer tegen haar: mijn proclamatie.

רש"י

יא ִתי
ָ  ֶאת ְק ִר.וקרא עליה

3 En Jona maakte zich op om naar Tarsjiesj
te vluchten, weg van de Eeuwige, en hij
daalde af naar Jaffo; en trof een schip op
weg naar Tarsjiesj; hij betaalde voor de
overtocht en daalde erin af om met hen mee
te gaan naar Tarsjiesj, weg van de Eeuwige.

יׁשה
ָ קם יֹונָ ֙ה ִל ְב ֣ר ֹ ַח ַּת ְר ִׁ֔שJָ  וַ ָ ּ֤י3
ִמ ִּל ְפ ֵנ֖י יְ ָ ֑י וַ ֵּ֨י ֶרד ֜יָפֹו וַ ּיִ ְמ ָ ֥צא ָאנִ ָּי֣ה ׀
רדJֶ ָּ֤ב ָ ֣אה ַת ְר ִׁ֗שיׁש וַ ּיִ ֵּ֨תן ְׂש ָכ ָ ֜רּה וַ ֵּי
יׁשה
ָ ָּב ּ֙ה ָל ֤בֹוא ִע ָּמ ֶה ֙ם ַּת ְר ִׁ֔ש
ִמ ִּל ְפ ֵנ֖י יְ ָ ֽי׃

Om naar Tarsjiesj te vluchten – Er is een zee met de
naam Tarsjiesj, buiten het Heilige land. Hij zei, “Ik zal
vluchten naar de zee, want de Sjechina rust niet buiten
het Heilige Land.” Toen sprak de Heilige, gezegend
zij Hij, tot hem, “Bij je leven, Ik heb boodschappers
zoals jij om achter je aan te sturen en je vandaar te
brengen.” Te vergelijken met de slaaf van een priester,
die wegvluchtte van zijn meester en een begraafplaats
op ging.19 Zijn meester zei tgegen hem: “Ik heb slaven
als jij om achter je aan te sturen en je vandaar te
brengen.” Wat was het dat Jona zag dat hij niet naar
Nineveh wilde gaan? Hij zei: “De afgodendienaars
zijn vlot in het zich bekeren. Als ik tot hen spreek en
zij bekeren zich, dan wordt er van mij vastgesteld dat
ik Jisrael, dat niet luistert naar de woorden van de
profeten, schuldig verklaar.” [Mechilta, Ex. 12:1;
Tanchoema, Vayikra 8]. Hij betaalde de prijs – hij
betaalde de kostprijs vooraf, ook al is het niet de
gewoonte van hen die over zee gaan reizen om de
onkosten voor het schip te betalen voordat ze het
verlaten, maar hij betaalde vooruit, niet een deel, maar

 יָ ם ֶׁש ְשּׁמֹו ַת ְר ִׁשיׁש וְ הּוא.לברוח תרשישה
ּבחּוצה ָל ָא ֶרץ ָא ַמר ֶא ְב ַרח ִלי ַהּיָ ם ֶׁש ֵאין
ָ
ּבחּוצה ָל ָא ֶרץ ָא ַמר לֹו
ָ
ׁשֹורה
ָ
שּׁכינָ ה
ִ ַה
ּיֹוצא ְּבָך
ֵ לּוחים ַּכ
ִ הקב" ה ַחּיֶ יָך יֵ ׁש ִלי ְׁש
יאָך ִמ ָשּׁם ָמ ָׁשל
ֲ ּול ָה ִב
ְ לֹוח ַא ֲח ֶריָך
ַ ִל ְׁש
ְל ֶע ֶבד ּכ ֵֹהן ֶׁש ָּב ַרח ִמן ַרּבֹו וְ נִ ְכנַ ס ְל ֵבית
ּיֹוצא
ֵ ַה ְקּ ָברֹות ָא ַמר לֹו ַרּבֹו יֵ ׁש ִלי ֲע ָב ִדים ַּכ
ּומה
ָ יאָך ִמ ָשּׁם
ֲ ּול ָה ִב
ְ לֹוח ַא ֲח ֶריָך
ַ ְּבָך ִל ְׁש
ָר ָאה יֹונָ ה ֶׁשּלֹא ָר ָצה ֵל ֵילך ֶאל נִ ינְ וֵ ה ָא ַמר
ׁשּובה ֵהם ִאם
ָ רֹובי ְת
ֵ כֹוכ ִבים ְק
ָ
עֹוב ֵדי
ְ ָה
אתי ְמ ַחּיֵ יב
ִ ׁשּובה נִ ְמ ֵצ
ָ יַ ַעׂשּו ְתJִ ְאֹומר ָל ֶהם ו
ַ
ׁשֹומ ִעים ְל ִד ְב ֵרי
ְ
ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ֵאין
 ִה ְק ִדים ָל ֵתת ְׂש ָכ ָרּה.יאים ויתן שכרה
ִ ַהנְּ ִ ִב
יֹור ֵדי ַהּיָ ם ָל ֵתת ָׂש ָכר ַה ְסּ ִפינָ ה
ְ וְ ֵאין ֶּד ֶרְך
יאה וְ הּוא ִה ְק ִדים וְ לֹא עֹוד
ָ ַעד ֶׁש ֵעת ַהּיְ ִצ
ּכּולּה
ָ ֶא ָּלא ֶׁשנָ ַתן ָׂש ָכר

רש"י

18 In ii Kon. 14:25 wordt Jona de zoon van Amittaj eveneens genoemd: הּוא ֵה ִׁשיב
ד־ע ְבּדֹו יֹונָ ה
ַ ַֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ְּבי
ֵ ֶאת־ּגְ בּול יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְּלבֹוא ֲח ָמת ַעד־יָם ָה ֲע ָר ָבה ִּכ ְד ַבר יְ יָ ֱא
ן־א ִמ ַּתי ַהנָּ ִביא ֲא ֶׁשר ִמּגַ ת ַה ֵח ֶפר
ֲ ;ב
ֶ er is geen reden aan te nemen dat daar iemand anders
bedoeld is.
19 Een Kohen mag geen begraafplaats betreden.
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de volledige prijs [Pirke de Rabbi Eliëzer].

4 Maar de Eeuwige wierp een hevige storm ל־ה ָּ֔ים
ַ דֹול ֙ה ֶא
ָ ְ ַ ֽויְ ָ֗י ֵה ִ ֤טיל ֽר ַּוח־ּג4
op de zee, en de zee werd zo wild dat het
וַ יְ ִ ֥הי ַ ֽס ַער־ּגָ ֖דֹול ַּב ָּי֑ם וְ ָ ֣ה ֳאנִ ָּ֔יה
schip dreigde te breken.

ִח ְשּׁ ָ ֖בה ְל ִה ָשּׁ ֵ ֽבר׃

dreigde te breken – Het leek alsof het zou breken.

רש"י

 נִ ְד ִמית ְּכ ִאּלּו ִהיא נִ ְׁש ֶּב ֶרת.חשבה להשבר

5 De zeelieden werden bang, en zij riepen
elk hun eigen god aan, en ze gooiden de
spullen die in het schip waren in zee, om het
daardoor lichter te maken. Maar Jona was
afgedaald tot in het diepst van het ruim; hij
was gaan liggen en in een diepe slaap
gevallen.

קּו ִ ֣איׁש
֮ ּיִ זְ ֲעJ וַ ִ ּֽי ְיר ֣אּו ַה ַּמ ָּל ִ֗חים ַ ֽו5
ת־ה ֵּכ ֜ ִלים
ַ ֹלהי ֒ו וַ ּיָ ִ֨טלּו ֶא
ָ ל־א
ֱ ֶא
קלq֖ ֵ ל־ה ָּ֔ים ְל ָה
ַ ֲא ֶ ׁ֤שר ָ ּֽב ֳאנִ ּיָ ֙ה ֶא
יֹונה יָ ַר ֙ד ֶאל־יַ ְר ְּכ ֵ ֣תי
ָ ֗ ְיהם ו
֑ ֶ ֵ ֽמ ֲע ֵל
ַה ְסּ ִפ ֔ ָינה וַ ּיִ ְׁש ַ ּ֖כב וַ ּיֵ ָר ַ ֽדם׃

de zeelieden – de mannen die het schip bestuurden.
רש"י
elk tot zijn god – er waren daar mensen uit de zeventig  ְּבנֵ י ָא ָדם ַה ַּמנְ ִהיגִ ים ֶאת ַה ְסּ ִפינָ ה.המלחים
volken van de afgodendienaars.

 ִמן ִׁש ְב ִעים אּוּמֹות ֶׁשל.איש אל אלהיו
עכו"ם ָהיּו ָׁשם

6 De kapitein kwam bij hem en zei tegen אמר
ֶ ֹ  וַ ּיִ ְק ַ ֤רב ֵא ָל ֙יו ַ ֣רב ַהח ֵֹ֔בל וַ ּ֥י6
hem: ‘Hoe kunt je zo diep slapen? Sta op,
ה־ּלָך֣ נִ ְר ָ ּ֑דם ק֚ ּום ְק ָ ֣רא ֶאל־
ְ ֖לֹו ַמ
roep jouw god aan; misschien denkt die god
ֹלהים
֛ ִ אּולי יִ ְת ַע ֵ ֧שּׁת ָה ֱא
ַ֞
ֹלהיָך
ֶ֔ ֱא
aan ons, zodat wij niet te gronde gaan!’

אבד׃
ֽ ֵ ֹ ָל֖נּו וְ ֥ל ֹא נ
De kapitein (de opperschipper) – de vorst van de
zeelieden want zij worden ook wel genoemd de
schippers van de zee; in de volkstaal gobernail. Wat is
er met jou, slaper? –Wat is er met jou aan de hand, zo
diep te slapen, het is nu niet het mo-ment om te
slapen. Hij zal denken – een uitdrukking die op
nadenken wijst, vgl. (Ps. 146:4) “zijn gedachten”
(Dan. 6:4) “En de koning dacht” [Machberet
Menachem p. 139].

רש"י

 ַׂשר ַה ַּמ ָּל ִחים ֶׁש ַאף ִהם.רב החובל
ּוב ַל ַע"ז גובירניי"ל מה
ְ חֹוב ֵלי ַהּיָ ם
ְ נִ ְקראים
 ַמה ְּלָך ִל ְהיֹות נִ ְר ָּדם ֵאין ַע ָּתה.לך נרדם
 ְלׁשֹון ַמ ְח ֵׁש ָבה וְ ֵכן.ֵעת ֶר ֶדם יתעשת
' ו,ּתנ ָֹתיו (דניאל
ֹ  קמ"ז ד') ֶע ְׁש,(תהלים
ּומ ְל ָּכא ֲע ִׁשית
ַ )'ד

7 Ze zeiden tegen elkaar: ‘Kom, laten we כּו
֙ ל־ר ֗ ֵעהּו ְל
ֵ אמ ֞רּו ִ ֣איׁש ֶא
ְ
7
loten werpen zodat we weten aan wie het
ד ֔ ָעה ְּב ֶׁש ְּל ִ ֛מיJְ וְ נַ ִ ּ֣פ ָילה גֽ ָֹור ֔לֹות וְ ֵ ֣נ
ligt, dat deze ramp over ons komt.’ Zij
ָה ָר ָ ֥עה ַה ּ֖ז ֹאת ָל֑נּו וַ ּיַ ֙ ִּפ ֙לּו ּגֽ ָֹור ֔לֹות
wierpen loten en het lot viel op Jona.

ל־יֹונֽה׃
ָ ּגֹורל ַע
֖ ָ וַ ּיִ ֥ ֹּפל ַה
Kom, laten we loten werpen – Ze zagen dat de rest van
רש"י
de schepen rustig over zee gingen terwijl het hunne רֹואים ָהיּו ְׁש ַאר
ִ
.לכו ונפילה גורלות
bezig was te breken. Ze zeiden: Vanwege één van ons
הֹולכֹות ַּבּיָ ם ְּב ָׁשלֹום וְ ֶׁש ָּל ֶהם
ְ
ְס ִפינֹות
is dit. Zo vinden we in Pirke de Rabbi Eliëzer (hfdst.
הּוא
נּּו
ּמ
ֶ
מ
ִ
ד
ח
ָ
א
ֶ
יל
ב
ִ
ׁש
ְ
ּב
ִ
רּו
מ
ְ
א
ָ
ת
ר
ֶ ִמ ְׁש ַּת ֶּב
10): vanwege wie, vanwege de daden van wie van ons.

.יעזֶ ר בשלמי
ֶ ֵּכן ָמ ִצינּו ְּב ִפ ְר ֵקי דר' ֱא ִל

7
ְּב ַמ ֲע ָׂשיו ֶׁשל ִמי ִמ ֶּמנּּו

8 Zij zeiden tot hem: ‘Vertel ons toch, ה־נּ֣א ֔ ָלנּו
ָ אמ ֣רּו ֵא ֔ ָליו ַהּגִ ָיד
ְ ֹ  וַ ּי8
omwille van wie komt dit kwaad over ons,
י־ה ָר ָ ֥עה ַה ּ֖ז ֹאת ָל֑נּו
ָ ַּב ֲא ֶ ׁ֛שר ְל ִמ
wat is uw werk, en waar komt u vandaan?
֣ ָ ּומ ַ ֣איִ ן ָּת ֔בֹוא
ֵ אכ ְּת ָ֙ך
ְ ה־ּמ ַל
ְ ַמ
Wat is uw land en tot welk volk behoort u?’ מה

י־מ ֶּז֥ה ַ ֖עם ָ ֽא ָּתה׃
ִ ַא ְר ֶ֔צָך וְ ֵ ֽא
Vertel ons toch om wille van wie – Tegen wie heb je
gezondigd dat daarom dit kwaad zo over ons komt.
Wat is je werk – Misschien heb je een overtreding
begaan in je werk. En waar kom je vandaan?
Misschien is er een besluit genomen over de mensen
van die plaats, ook al was je er zelf niet. En tot welk
volk behoort u? – Misschien heeft jouw volk
gezondigd.

רש"י

את
ָ  ְל ִמי ָח ָט.הגידה נא לנו באשר למי
ֲא ֶׁשר ִּב ְׁש ִביל ֵּכן ָה ָר ָעה ַהּזֹאת ָלנּו מה
נּותיָך ומאין
ֶ אּוּמ
ָ  ֶׁש ָּמא ָפ ַׁש ְע ָּת ְּב.מלאכתך
 ֶׁש ָּמא ַעל ַאנְ ֵׁשי אֹותֹו ָמקֹום נִ גְ זְ ָרה.תבא
גְ זִ ָירה אפי' ֵאין ַא ָּתה ָּבּה ואי מזה עם
 ֶׁש ָּמא ַע ְּמָך ָח ָטאּו.אתה

9 En hij zei tot hen: Ik ben een Hebreeër; en יהם ִע ְב ִ ֣רי ָא ֹ֑נ ִכי
֖ ֶ אמר ֲא ֵל
ֶ ֹ  וַ ּ֥י9
ik vrees de Eeuwige, de God van de hemel,
ֹלהי ַה ָשּׁ ַ֙מיִ ֙ם ֲא ִנ֣י יָ ֵ ֔רא
֤ ֵ וְ ֶאת־יְ ָ֞י ֱא
die de zee en het droge gemaakt heeft.

וְ ֶאת־

ת־ה ָּי֖ם
ַ ֶא

ר־ע ָ ׂ֥שה
ָ ֲא ֶׁש
ַה ָּיַּב ָ ֽׁשה׃

10 De mannen werden vreselijk bang en ze דֹולה
ָ ֔ ְ וַ ִ ּֽי ְיר ֤אּו ָ ֽה ֲאנָ ִׁש ֙ים יִ ְר ָ ֣אה ג10
zeiden tegen hem: Wat is dit dat je gedaan
ית
ָ ה־ּז ֹאת ָע ִ ׂ֑ש
֣ אמ ֥רּו ֵא ָל֖יו ַמ
ְ ֹ וַ ּי
hebt? Want de mannen wisten dat hij op de
ִ ִ ּֽכי־יָ ְד ֣עּו ָה ֲאנָ ִׁ֗שים ִ ּֽכ
vlucht was weg van de Eeuwige want dat ָ֙י־מ ִּל ְפ ֵנ֤י יְ י
had hij hun verteld.
֣הּוא ב ֵ ֹ֔ר ַח ִ ּ֥כי ִה ִּג֖יד ָל ֶ ֽהם׃
Wat is dit dat je gedaan hebt? – Waarom heb je dit
רש"י
gedaan, nl. vluchten voor een Heerser als deze?
רֹוח ִמן
ַ ית ֵכן ִל ְב
ָ  ָל ָּמה ָע ִׂש.מה זאת עשית

מֹוׁשל ָכזֶ ה
ֵ

11 En ze zeiden tegen hem: Wat moeten we ה־נּ ֲ֣ע ֶׂשה ֔ ָּלְך
ַ אמ ֤רּו ֵא ָל ֙יו ַמ
ְ ֹ  וַ ּי11
met je doen, dat de zee ons met rust laat?
הֹולְך
֥ ֵ ּתק ַה ָּי֖ם ֵ ֽמ ָע ֵל֑ינּו ִ ּ֥כי ַה ָּי֖ם
ֹ ֥ וְ יִ ְׁש
Want de zee werd hoe langer hoe
וְ ס ֵ ֹֽער׃
onstuimiger.
12 Hij zei tegen hen: Til me op en werp me ָׂש ֙אּונִ ֙י
יהם
ֶ֗ ֲא ֵל
אמר
ֶ ֹ  וַ ּ֣י12
in de zee, dan zal de zee jullie met rust laten,
ּתק ַה ָּי֖ם
ֹ ֥ ל־ה ָּ֔ים וְ יִ ְׁש
ַ וַ ֲה ִט ֻיל֣נִ י ֶא
want ik weet zeker dat deze grote storm over
יֹוד ַע ָ֔אנִ י ִ ּ֣כי ְב ֶׁש ֔ ִּלי
֣ ֵ ֵ ֽמ ֲע ֵל ֶיכ֑ם ִ ּ֚כי
jullie komt om mijnentwil.

יכם׃
ֽ ֶ ַה ַ ֧סּ ַער ַהּגָ ֛דֹול ַה ֶּז֖ה ֲע ֵל
13 De mannen spanden zich tot het uiterste ׁשיב
֛ ִ  וַ ּיַ ְח ְּת ֣רּו ָה ֲאנָ ִׁ֗שים ְל ָה13
in om naar het droge terug te keren, maar ze
ל־ה ָּיַּב ָ ׁ֖שה וְ ֣ל ֹא יָ ֑כֹלּו ִ ּ֣כי ַה ָּ֔ים
ַ ֶא
konden het niet, want de zee werd hoe
יהם׃
ֽ ֶ הֹולְך וְ ס ֵ ֹ֖ער ֲע ֵל
ֵ֥
langer hoe onstuimiger tegen hen.
De mannen spanden zich tot het uiterste in – zij

רש"י

8
ploeterden en maakten zich druk als iemand die onder- חֹותר
ֵ  יָגְ עּו וְ ָע ְסקּו ְּכ.ויחתרו האנשים
gronds aan het graven is.
ְּב ַמ ְח ֶּת ֶרת

14 En zij riepen tot de Eeuwige en ze
zeiden: Ach Eeuwige, laat ons toch niet te
gronde gaan, vanwege het leven van deze
man, en reken het ons niet aan als
onschuldig bloed; want U bent Eeuwige, U
handelt zoals U het wilt.

ָ֙אמ ֗רּו ָא ָנּ֤ה יְ י
ְ ֹ  וַ ּיִ ְק ְר ֨אּו ֶאל־יְ ָ֜י וַ ּי14
אב ָ ֗דה ְּבנֶ֙ ֶפ ׁ֙ש ָה ִ ֣איׁש
ְ ֹ ל־נ֣א נ
ָ ַא
קיאq֑ ִ ָל־ּת ֵ ּ֥תן ָע ֵל֖ינּו ָ ּ֣דם נ
ִ ַה ֶּ֔זה וְ ַא
ית׃
ָ י־א ָ ּ֣תה יְ ָ֔י ַּכ ֲא ֶ ׁ֥שר ָח ַ ֖פ ְצ ָּת ָע ִ ֽׂש
ַ ִ ּֽכ

Vanwege het leven van deze man – Vanwege de zonde
רש"י
dat wij de hand hebben geslagen aan zijn leven.
 ְּב ָעֹון ֶׁשנִ ְׁש ַלח יָ ד.בנפש האיש הזה

ְּבנַ ְפׁשֹו

15 Ze tilden Jona op en wierpen hem in de וַ יְ ִט ֻל֖הּו
zee, en de zee hield op met zijn boosheid.

ת־יֹונה
ָ֔
אּו ֶא
֙  וַ ּיִ ְׂש15
מד ַה ָּי֖ם ִמּזַ ְע ּֽפֹו׃
ֹ ֥ ל־ה ָּי֑ם וַ ּיַ ֲע
ַ ֶא

16 De mannen werden vreselijk bang voor דֹול֖ה
ָ ְ וַ ִ ּֽי ְיר ֧אּו ָה ֲאנָ ִ ׁ֛שים יִ ְר ָ ֥אה ג16
de Eeuwige en ze offerden een offer aan de
ּיִ ְּד ֖רּוJחּו־ז ַב ֙ח ַ ֽליְ ָ֔י ַ ֽו
ֶ ֙ זְ ְּבJֶאת־יְ ָ ֑י וַ ִ ּֽי
Eeuwige en ze deden geloften.

נְ ָד ִ ֽרים׃

Ze deden geloften – dat ze zich zouden bekeren.

רש"י

ֶּיִתּגַ ייְ רּו
ְ  ׁש.וידרו נדרים

פרק ב
1 En de Eeuwige beschikte een grote vis ת־יֹונ֑ה
ָ  וַ יְ ַ ֤מן יְ יָ֙ ָ ּ֣דג ּגָ ֔דֹול ִל ְב ֹ֖ל ַע ֶא1
om Jona op te slokken. En Jona verbleef
ֹלׁשה יָ ִ ֖מים
֥ ָ וַ יְ ִ ֤הי יֹונָ ֙ה ִּב ְמ ֵע֣י ַה ָ ּ֔דג ְׁש
drie dagen en drie nachten in de
ֹלׁשה ֵל ֽילֹות׃
֥ ָ ּוׁש
ְ
ingewanden van de vis.
Een grote vis – Het was een mannelijke, en hij kon
רש"י
er met gemak staan, maar hij dacht er niet aan om עֹומד ָּב ֶריוַ ח וְ לֹא נָ ַתן
ֵ  זָ ָכר ָהיָ ה וְ ָהיָ ה.דג גדול
te bidden. De Eeuwige, gezegend zij Hij, gaf de
ֵלב ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ָר ַמז הקב"ה ַל ָּדג וְ ֵה ִקיאֹו ְלתֹוְך
vis een aanwijzing, en die spuwde hem uit in de
ָ יְתה ְמ ֵל ָאה
ָ יה ֶׁשל נְ ֵק ָבה ֶׁש ָה
ָ ִּפ
mond van een vrouwelijke, die vol zat met em- עּוּב ִרים וְ ָהיָ ה
ְ ַדֹוחק ו
ַ ָׁשם ְּב
bryo's, en hij bevond zich daar in de drukte, en ּיִת ַּפ ֵּלל ָׁשם ֶׁשנֶּ ֱא ַמר ממעי הדגה
daar bad hij, zoals er gezegd is: uit de ingewanden
van de vrouwelijke vis [Pirke de Rabbi Eliëzer ch.
10, zo ook Jalkoet Sjimoni].

2 En Jona bad tot de Eeuwige, zijn God, ֹלהיו ִמ ְּמ ֵ ֖עי
֑ ָ יֹונה ֶאל־יְ ָ ֖י ֱא
ָ ֔  וַ ּיִ ְת ַּפ ֵּל֣ל2
vanuit het binnenste van de vis.

ַה ָּד ָ ֽגה׃

3 En hij zei: Ik heb vanuit mijn benauwd- אתי ִמ ָ ּ֥צ ָרה ִ ֛לי ֶאל־יְ ָ ֖י
ִ אמר ֠ ָק ָר
ֶ ֹ  וַ ּ֗י3
heid geroepen tot de Eeuwige en Hij
ּיַ ֲע ֵנ֑נִ י ִמ ֶּב ֶ֧טן ְׁש ֛אֹול ִׁשַּו ְ֖ע ִּתי ָׁש ַ ֥מ ְע ָּתJַ ֽו
heeft mij antwoord gegeven, uit de buik
קֹולי׃
ִֽ
van de Sjeol roep ik om hulp, en U luistert naar mijn stem.

9
Uit de buik van de Sjeol roep ik om hulp – Uit de
רש"י
buik van de vis, die voor mij is als de Sjeol.
 מ ִֶּב ֶטן ַה ָּדג ׁשהּוא ִכׁשאֹול.מבטן שאול שועתי

ִלי

4 U gooide mij in de afgrond, in het hart צּול ֙ה ִּב ְל ַ ֣בב יַ ִּ֔מים
ָ  וַ ַּת ְׁש ִל ֵיכ֤נִ י ְמ4
van de zee; een stroom water omgeeft
ל־מ ְׁש ָּב ֶ ֥ריָך וְ גַ ֶּל֖יָך ָע ַ ֥לי
ִ וְ נָ ָ ֖הר יְ ס ְֹב ֵ ֑בנִ י ָּכ
mij; al Uw brekers, en Uw golven slaan
ָע ָ ֽברּו׃
over mij heen.
Al Uw brekers, en Uw golven – al de golven van
רש"י
de zee, omdat de storm de zee breekt en splijt ׁשֹולֹוהי ְדיַ ָּמא ַעל
ִ
 ּכֹל נַ ְח.כל משבריך וגליך
[naar Targoem Jonathan].

ּומ ְפ ֵרק ֶאת ַהּיָ ם
ַ ֵׁשם ֶׁש ַהנַּ ְחׁשֹול ְמ ַׁש ֵּבר

5 Ik voor mij, ik zei: ik ben verworpen, גֶ ד ֵע ֶינ֑יָךJ וַ ֲא ִנ֣י ָא ַ֔מ ְר ִּתי נִ גְ ַ ֖ר ְׁש ִּתי ִמ ֶ ֣נּ5
weg van bij Uw ogen; dat ik nog slechts
ל־ה ַיכ֖ל ָק ְד ֶ ֽׁשָך׃
ֵ אֹוסיף ְל ַה ִּ֔ביט ֶא
֣ ִ ַ ֚אְך
Uw heilige Tempel weer zal aanschouwen.
En ik zei – toen ze mij in de zee wierpen, “Nu ben
רש"י
ik dood, en ik ben verworpen weg van bij Uw  ְּכ ֶׁש ִה ְׁש ִליכּונִ י ֶאל ַהּיָ ם ִהנֵּ נִ י ֵמת.ואני אמרתי
ogen. Maar ik heb gezien dat U mij al deze dagen
ְ ׁשק
ִ יתי
ִ  אך ָר ִא,ונגרשתי מנגד עיניך
in stand hebt gehouden, ik weet dat ik opnieuw ייַמ ַּתנִ י ּכֹל
יכל
ַ אֹוסיף ְל ַה ֵּביט ֶאל ֵה
ִ ֵאלּו ַהּיָ ִמים יָ ַד ְע ִּתי ִּכי
Uw heilige Tempel zal aanschouwen.”

דׁשָך
ֶ ָק

6 Het water omgeeft mij tot mijn ד־נ ֶפׁש ְּת ֖הֹום
ֶ ֔  ֲא ָפ ֤פּונִ י ַ֙מיִ ֙ם ַע6
levensadem toe, de Oceaan omringt mij;
אׁשי׃
ֽ ִ ֹ יְ ס ְֹב ֵ ֑בנִ י ֖סּוף ָח ֥בּוׁש ְלר
het zeewier is aan mijn hoofd gebonden.
Het zeewier is aan mijn hoofd gebonden –
רש"י
[Targoem Jonathan vertaalt:] de Schelfzee hangt  יַ ָמא ְדסּוף ְת ֵלי ְל ֵעיל ִמן.סוף חבוש לראשי
boven mijn hoofd, want de Heilige, gezegend zij
 ֶׁש ֶה ְר ָאהּו הקב" ה יַ ם סּוף וְ ֵאיְך ָע ְברּו,ישי
ִ ֵר
Hij, toonde hem de Schelfzee en hoe Jisrael daar
י
ּת
ֵ
ׁש
ְ
ין
מ
ִ
ּכ
ְ
ה
ָג
ּד
ָ
ה
ַ
י
ֵינ
ע
ֵ
י
ּת
ֵ
ׁש
ְ
יּו
ה
ָ
ׁש
ֶ
תֹוכֹו
ּב
ְ
ל
א
ֵ
ר
ָ יִ ְׂש
midden in overstak, want de beide ogen van de
ׁשּבּיָ ם
ַ רֹואה ָכל ָמה
ֶ ְּומ ְס ַּת ֵּכל ו
ִ ַחּלֹונֹות
vrouwtjesvis waren als twee vensters, en hij keek
en zag alles wat er in zee is [vgl. Pirke de Rabbi
Eliëzer ch. 10].

7 Tot de grondvesten van de bergen ben ים יָ ַ ֔ר ְד ִּתי ָה ָ ֛א ֶרץ
֙  ְל ִק ְצ ֵ ֤בי ָה ִר7
ik afgedaald; het land, de afsluitbomen
עֹול֑ם וַ ַ ּ֧ת ַעל ִמ ַ ֛שּׁ ַחת
ָ יה ַב ֲע ִ ֖די ְל
ָ ְּב ִר ֶ ֥ח
ervan waren om mij heen voor altijd;
ֹלהי׃
ֽ ָ ַח ַּי֖י יְ ָ ֥י ֱא
maar U hebt mijn leven uit de
vernietiging opgetild, Eeuwige, mijn
God!
Tot de grondvesten van de bergen ben ik
afgedaald – Tot het einde van de maat van de
bergen die zijn vastgezet op de Oceaan ben ik
afgedaald, en ik zei het land, de afsluitbomen ervan waren om mij heen, tegenover mij en boven
mij is het afgesloten en nooit kan ik eruit gaan.
Om mij heen – als (ii Kon. 4:4) en sluit de deur
achter je, en dit geldt voor alle gevallen van be'ad

רש"י

הרים
ִ  לסֹוף ִמ ַּדת ֶה.לקצבי הרים ירדתי
 ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי.בּועים ַעל ַה ְּתהֹום יָ ַר ְד ִּתי
ִ ַה ְקּ
 ְּכנֶ גְ ִּדי ְל ַמ ֲע ָלה ִמ ֶּמנִּ י.הארץ בריחיה בעדי
 בעדי ְּכמֹו (מלכים ב,עֹולם
ָ ָסגּור וְ לֹא ֵא ֵצא ְל
ד) וסגרת הדלת בעדך וְ ֵכן ּכֹל ְּב ַעד ֶׁש ַּב ִּמ ְק ָרא

10
in de Schrift, (Job 2:4) huid tegen huid, een
lidmaat tegenover een lidmaat. Voor altijd, dit
verwijst naar wat eerder is gezegd, Ik voor mij, ik
zei: ik ben verworpen; en ik zei, het land, de
afsluitbomen ervan waren afgesloten om mij heen
voor altijd. Maar U hebt mijn leven uit de vernietiging opgetild – Maar ik zag hier al Gehinnom,
en daarvandaan hebt U mij omhoog gebracht, en
kijk, nu ben ik onder de Tempel in Jeruzalem, net
zoals er gezegd is: ik zal opnieuw Uw heilige
Tempel aanschouwen, en mijn gebed kwam tot U,
tot Uw heilige Tempel [naar Pirke de Rabbi
Eliëzer ch. 10].

(איוב א) עור בעד עור ֵא ֶבר ְּכנֶ גֶ ד ֵא ֶבר
מּוסב ַעל ָמה ֶׁש ָא ַמר ְל ַמ ֲע ָלה ואני
ָ
.לעולם
אמרתי נגרשתי וְ ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי הארץ בריחיה
 ֲא ָבל. ותעל משחת חיי,גּורים בעדי לעולם
ִ ְס
יתנִ י וְ ִהנֵּ נִ י
ַ ּומ ָׁשם ַה ֲע ִל
ִ יהנֹּם
ִ ֵיתי ָכאן ּג
ִ ְּכ ַבר ָר ִא
ירּוׁש ַליִ ם ְּכ ִענְ יָ ן
ָ ַע ָּתה ְּכנֶ גֶ ד ַת ַחת ַה ֵה ָיכל ֶׁש ִּב
ֶׁשנֶּ ֱא ַמר אך אוסיף להביט אל היכל קדשך
ותבא אליך תפילתי אל היכל קדשך

8 Toen mijn levensadem het mij begaf, לי נַ ְפ ִׁ֔שי ֶאת־יְ ָ ֖י זָ ָ ֑כ ְר ִּתי
֙ ַ  ְּב ִה ְת ַע ֵ ּ֤טף ָע8
dacht ik aan de Eeuwige, en mijn gebed
ל־ה ַיכ֖ל
ֵ וַ ָּת ֤בֹוא ֵא ֶ ֙ל ֙יָך ְּת ִפ ָּל ִ֔תי ֶא
kwam tot U, tot Uw heilige Tempel.

ָק ְד ֶ ֽׁשָך׃

Toen … begaf – [Targoem Jonathan vertaalt:] toen
רש"י
… zwak werd; en zo (Klaagl. 2:11 & 12) wan- - ב' י"א,להיּות וְ ֵכן (איכה
ָ שת
ַ  ְב ִא.בהתעטף
neer hun levensgeest zwak wordt en eveneens
י"ב) בהתעטף נפשם וְ ֵכן בעטף עולל
wanneer de kinderen zwak worden.

9 Zij die nietswaardige nutteloosheden ַח ְס ָ ּ֖דם
bewaren, hebben daarmee afstand
genomen van de hun toekomende
genade.
Zij die nietswaardige nutteloosheden bewaren –
Zij die afgoden aanbidden. Zij hebben afstand
genomen van hun genade – de vrees voor de
Heilige, gezegend zij Hij, van wie alles aan
genade en goedheid die zij ondervinden, afkomstig is, geven zij op; maar wat mij aangaat, ik ben
niet zo, maar met een dankbare stem zal ik aan U
offeren; zo vertaalt Jonathan; echter, in Pirke de
Rabbi Eliëzer (hfdst. 10), legt men het uit als een
verwijzing naar de zeelieden die hun
vriendelijkheid ten opzichte van hun afgoden
opgaven en zich bekeerden.

10 Maar ik, ik wil met dankbare stem aan U
offeren; wat ik beloofd heb, zal ik waar maken; bij de Eeuwige is redding.’

י־ׁשוְ א
֑ ָ  ְמ ַׁש ְּמ ִ ֖רים ַה ְב ֵל9
יַ ֲע ֹֽזבּו׃
רש"י

עֹוב ִדים לעכו"ם
ְ אֹותן ֶׁש
ָ .משמרים הבלי שוא
 יִ ְר ַאת הקב"ה ֶׁשּכֹל חסדם.חסדם יעזובו
טּוב ָתם ֵמ ִאּתֹו יעזובו ֲא ָבל ֲאנִ י ֵאינִ י ֵכן ֶא ָּלא
ָ ְו
בקול תודה אזבחה לך ָּכְך ִּת ְרּגֵ ם יֹונָ ָתן וְ ִפ ְר ֵקי
יעזֶ ר ְּד ָרׁשֹו ְּכ ַל ֵּפי ַה ַּמ ָּל ִחים ֶׁש ָעזְ בּו
ֶ דר' ֵא ִל
ַח ְס ָּדם ֶׁש ָהיּו ֵמ ִט ִיבים לעכו"ם וְ נִ ְתּגַ ייְ רּו

ה־ּלְך
ָ ֔ ּתֹוד ֙ה ֶאזְ ְּב ָח
ָ
 וַ ֲא ִ֗ני ְּב ֤קֹול10
ׁשּוע ָתה ַלי ָ ֽי׃
֖ ָ ְֲא ֶ ׁ֥שר נָ ַ ֖ד ְר ִּתי ֲא ַׁש ֵּל ָ֑מה י
ס

Bij de Eeuwige is redding – Geloften van
רש"י
vredeoffers en dankoffers zal ik vervullen תֹודה ֲא ַׁש ֵּלם ְל ֵׁשם
ָ ְ נִ ְד ֵרי ְׁש ָל ִמים ו.'ישועתה לה
vanwege de uitreddingen die aan de Eeuwige zijn;
יׁשּוע ָתה וְ ֵכן
ָ  ישועתה ְּכמֹו ִל,'יְ ׁשּועֹות ֲא ֶׁשר לה
redding [met locatiefuitgang] in de zin van 'voor
de redding.' Vergelijk (Ps. 44:27) “Sta op ons te  מ"ד כ"ז) קומה עזרתה לנו ְל ֶעזְ ָרה,(תהלים
ֶׁש ָּלנּו
hulp,” waar 'te hulp' ook een locatiefvorm is,
vergelijkbaar met een vorm ingeleid door de

11
prepositie l.

11 Toen sprak de Eeuwige tot de vis en ת־יֹונ֖ה
ָ קא ֶאq֥ ֵ ָאמר יְ ָ ֖י ַל ָ ּ֑דג וַ ּי
ֶ ֹ  וַ ּ֥י11
die spuwde Jona op het droge.

ל־ה ָּיַּב ָ ֽׁשה׃ פ
ַ ֶא

פרק ג
1 Nu kwam het woord van de Eeuwige ל־יֹונ֖ה ֵׁש ִנ֥ית
ָ וַ יְ ִ ֧הי ְד ַבר־יְ ָ ֛י ֶא
voor de tweede maal tot Jona:

1
מר׃
ֹ ֽ ֵלא

2 ‘Sta op, ga naar Nineve, de grote stad, דֹול֑ה
ָ ְל־נֽינְ ֵו֖ה ָה ִ ֣עיר ַהּג
ִ  ֛קּום ֵ ֥לְך ֶא2
en proclameer over haar de proclamatie
יאה ֲא ֶ ׁ֥שר
ָ֔ ת־ה ְקּ ִר
ַ יה ֶא
ָ֙ ּוִ ְק ָ ֤רא ֵא ֶ ֙ל
die Ik aan je zeg.’

ָאנ ִ ֹ֖כי ּד ֵ ֹ֥בר ֵא ֶ ֽליָך׃

3 En Jona stond op en ging naar Nineve, ל־נֽינְ ֶו֖ה ִּכ ְד ַ ֣בר יְ ָ ֑י
ִ יֹונה וַ ֵּי ֶ֛לְך ֶא
ָ ֗ קםJָ ֣ וַ ָּי3
naar het woord van de Eeuwige. Nineve
אֹלהים
ִ֔ דֹול ֙ה ֵ ֽל
ָ ְוְ ִנֽינְ ֵ֗וה ָהיְ ָ ֤תה ִעיר־ּג
was een geweldig grote stad van wel drie
ַמ ֲה ַ ֖לְך ְׁש ֹ֥ל ֶׁשת יָ ִ ֽמים׃
dagreizen.
4 Jona begon de stad in te gaan, één dag-  וַ ָּי ֶ֤חל יֹונָ ֙ה ָל ֣בֹוא ָב ֔ ִעיר ַמ ֲה ַ ֖לְך י֣ ֹום4
reis ver, en toen proclameerde hij en zei:
אמר ע֚ ֹוד ַא ְר ָּב ִ ֣עים
ַ֔ ֹ ֶא ָ ֑חד וַ ּיִ ְק ָר ֙א וַ ּי
‘Nog veertig dagen, en dan is Nineve
י֔ ֹום וְ ִנֽינְ ֵו֖ה נֶ ְה ָ ּֽפ ֶכת׃
omgekeerd!’
Omgekeerd – vernietigd [hij gebruikte niet het
woord ‘vernietigd,’ want ‘omgekeerd’ heeft twee
betekenissen, één slecht en één goed; als ze geen
berouw hebben ‘vernietigd;’ maar als ze berouw
hebben dan slaat ‘omgekeerd’ op de mensen van
Nineve, nl. dat ze zich hebben afgekeerd van het
kwaad naar het goede, en dat ze zich bekeren. Een
notitie van rabbi Akieva].

רש"י

 נֶ ְח ֶר ֶבת (וְ לֹא ָא ַמר נֶ ְח ֶר ֶבת ִּכי נֶ ְה ֶּפ ֶכת.נהפכת
ְמ ַׁש ֵּמׁש ְׁש ֵּתי ְלׁשֹונֹות ַרע וָ טֹוב ִאם לֹא ֲַיעׂשּו
ׁשּובה ָאז נֶ ְה ֶּפ ֶכת
ָ ואם ֲַיעׂשּו ְּת
ִ ,ׁשּובה נֶ ְח ֶר ֶבת
ָ ְּת
טֹובה
ָ ַעל ַאנְ ֵׁשי נִ ינוֵ ה ָק ֵאי ֶׁשּיַ ַה ְפכּו ֵמ ָר ָעה ְל
)ׁשּובה הג"ה דר"ע
ָ וְ ֲַיעׂשּו ְּת

5 Maar de mensen van Nineve geloofden אֹלהים
֑ ִ ּיַ ֲא ִ ֛מינּו ַאנְ ֵ ׁ֥שי ִנֽינְ ֵו֖ה ֵ ּֽבJ ַ ֽו5
in God; zij riepen een vasten uit en, van
דֹול֖ם
ָ ְאּו־צֹום וַ ּיִ ְל ְּב ׁ֣שּו ַׂש ִ֔קּים ִמּג
֙
וַ ּיִ ְק ְר
groot tot klein, trokken ze boetekleren
ד־ק ַט ָנּֽם׃
ְ וְ ַע
aan.
6 Het woord kwam bij de koning van ל־מ ֶלך ִנֽינְ ֵ ֔וה וַ ּיָ֙ ָק ֙ם
֣ ֶ  וַ ּיִ ַּג֤ע ַה ָּד ָב ֙ר ֶא6
Nineve; hij stond op van zijn zetel, legde
ִמ ִּכ ְס ֔אֹו וַ ּיַ ֲע ֵ ֥בר ַא ַּד ְר ּ֖תֹו ֵ ֽמ ָע ָל֑יו וַ ַיְכ֣ס
zijn staatsiegewaad af, trok een boeteל־ה ֵ ֽא ֶפר׃
ָ ַׂ֔שק וַ ֵּי ֶׁ֖שב ַע
kleed aan en ging in het stof zitten.
zijn staatsiegewaad – zijn erekleed.

20 Citaat uit Targum Jonathan.

רש"י
20

 ְלבּוש יְ ָק ֵריּה.אדרתו
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7 Hij liet in Nineve omroepen: ‘Op last אמ ֙ר ְּב ִנֽינְ ֵ ֔וה ִמ ַ ּ֧ט ַעם
ֶ ֹ  וַ ּיַ זְ ֗ ֵעק וַ ּ֙י7
van de koning en van zijn edelen!
ָה ָא ָ ֨דם
מר
ֹ ֑ ֵלא
ַה ֶ ּ֛מ ֶלְך ּוגְ ד ָ ֹ֖ליו
Mensen en dieren, grootvee en kleinvee
֙ קר וְ ַה ּ֗צ ֹאן ַ ֽאל־יִ ְט ֲעq֣ ָ וְ ַה ְּב ֵה ָ֜מה ַה ָּב
mogen niets eten, zij mogen niet grazen מּו
en geen water drinken.
ּומיִ ם ַאל־יִ ְׁש ּֽתּו׃
֖ ַ ּומה ַ֨אל־יִ ְר ֔עּו
ָ ְמ ֔א
En hij liet omroepen – hij beval om te roepen. Op
רש"י
last van de koning en zijn edelen – Vanwege de . צּוָ ה וְ ִה ְכ ִריז מטעם המלך וגדוליו.ויזעק
raad van de koning en zijn edelen beval men beדֹוליו ִציּוּו ְל ִה ְכ ִריז
ָ ְֵמ ֲע ַצת ַה ֶּמ ֶלְך ּוג
kend te maken.

8 Mensen en dieren moeten zich in  וְ יִ ְת ַּכ ֣סּּו ַׂש ִ֗קּים ָ ֽה ָא ָד ֙ם וְ ַה ְּב ֵה ָ֔מה8
boetekleding hullen en uit alle macht tot
קה וְ יָ ֻׁ֗שבּוq֑ ָ ְֹלהים ְּב ָחז
֖ ִ ל־א
ֱ וְ יִ ְק ְר ֥אּו ֶא
God roepen; iedereen moet terugkomen
ֶ ּומ
ִ ִ ֚איׁש ִמ ַּד ְר ּ֣כֹו ָ ֽה ָר ֔ ָעה
van zijn slechte wegen en van het geweld ן־ה ָח ָ ֖מס
dat aan zijn handen kleeft.
יהם׃
ֽ ֶ ֲא ֶ ׁ֥שר ְּב ַכ ֵּפ
Zij moeten uit alle macht tot God roepen – Ze
רש"י
bonden de moederdieren apart en de jongen apart,  ָא ְסרּו ִא ָּמהֹות ְל ַבד.ויקראו אל אלהים בחזקה
en ze zeiden tot Hem: Onze Heer van de wereld!
וְ ַהּוְ ָלדֹות ְל ַבד ָא ְמרּו ְל ָפנָ יו רבש"ע ִאם ֵאין
Als U geen medelijden met ons hebt, dan hebben
ַא ָּתה ְמ ַר ֵחם ָע ֵלינּו ֵאין ָאנּו ְמ ַר ְח ִמים ַעל ֵאלּו
wij geen medelijden met dezen” [vgl. TB Taanit
16a].

9 Wie weet of God dan niet terugkomt op ׁשב
֛ ָ ְֹלהים ו
֑ ִ י־יֹוד ַע יָ ׁ֔שּוב וְ נִ ַ ֖חם ָה ֱא
֣ ֵ  ִ ֽמ9
zijn besluit en er spijt van krijgt; wie
אבד׃
ֽ ֵ ֹ ֵמ ֲח ֥רֹון ַא ּ֖פֹו וְ ֥ל ֹא נ
weet of Hij niet terugkomt op zijn
vlammende woede, zodat wij niet te
gronde gaan.’
Wie kent – de overtredingen die hem zijn aan te
rekenen, die moet berouw tonen.

רש"י

 ֲע ֵבירֹות ְּביָ דֹו יָ ׁשּוב.מי יודע

10 En God zag wat zij deden; Hij zag dat יהם
ֶ֔ ת־מ ֲע ֵׂש
֣ ַ ֹלה ֙ים ֶ ֽא
ִ רא ָ ֽה ֱאJְ ֤ וַ ַּי10
zij terugkwamen van hun slechte wegen.
י־ׁשבּו ִמ ַּד ְר ָּכ֣ם ָה ָר ָ ֑עה וַ ּיִ ָנּ ֶ֣חם
֖ ָ ִּכ
En God kreeg spijt over het onheil dat
ִ ֲא ֶׁש
ל־ה ָר ָ ֛עה
ָ ַע
ֹלהים
ִ֗ ָה ֱא
Hij gezegd had hen te zullen aandoen, en ר־ּד ֶ ּ֥בר
Hij deed het niet.
ׂשֹות־ל ֶ ֖הם וְ ֥ל ֹא ָע ָ ֽׂשה׃
ָ
ַל ֲע
En God kreeg spijt – Hij denk na over het kwaad
רש"י
om erop terug te komen.
 י ְִת ַע ֵשּׁת ַעל ָה ָר ָעה ָלׁשּוב.וינחם האלהים

ִמ ֶּמנָּ ה

פרק ד
1 Voor Jona was dit echter een zeer דֹול֑ה וַ ּיִ ַ֖חר
ָ ְל־יֹונ֖ה ָר ָע֣ה ג
ָ רע ֶאJַ֥  וַ ֵּי1
kwalijke zaak en hij werd boos.

ֽלֹו׃

Voor Jona was dit een kwalijke zaak – Hij zei: Nu
רש"י
zullen de afgodendienaars zeggen dat ik een valse אמרּו העכו"ם
ְ ֹ  ָא ַמר ַע ְכ ָׁשיו י.וירע אל יונה
profeet ben.” [naar Pirke de Rabbi Eliëzer ch. 10]
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ֶׁש ֲאנִ י נְ ִביא ַה ֶשּׁ ֶקר

2 En hij bad tot de Eeuwige en zei: ‘Ach
Eeuwige, was dat niet mijn uitspraak,
toen ik nog op eigen bodem was! Dat
wilde ik voor wezen door naar Tarsjiesj
te vluchten! Ik wist immers, dat U een
genadige en barmhartige God bent, toegevend en rijk aan genade, U hebt altijd
berouw over onheil.

ָ֙אמר ָא ָנּ֤ה יְ י
ַ֗ ֹ  וַ ּיִ ְת ַּפ ֨ ֵּלל ֶאל־יְ ָ֜י וַ ּי2
יֹותי
֙ ִ ד־ה
ֱ ַע
ְד ָב ִ ֗רי
לֹוא־ז֣ה
ֶ
ֲה
ל־ּכן ִק ַ ּ֖ד ְמ ִּתי ִל ְב ֣ר ֹ ַח
֥ ֵ ל־א ְד ָמ ִ֔תי ַע
ַ ַע
יׁשה ִ ּ֣כי יָ ַ ֗ד ְע ִּתי ִ ּ֤כי ַא ָּת ֙ה
ָ ַּת ְר ִ ׁ֑ש
ֶ ֤א ֶרְך ַא ֙ ַּפיִ ֙ם
ל־חנּ֣ ּון וְ ַר ֔חּום
ַ ֵ ֽא
ל־ה ָר ָ ֽעה׃
ָ ב־ח ֶסד וְ נִ ָ ֖חם ַע
ֶ֔ וְ ַר

Was dat niet mijn uitspraak – Ik weet dat wanneer
רש"י
zij berouw tonen U hen niet zult vernietigen, zodat שׁש ִאם יַ ְחזְ רּו
ֶ
יֹוד ַע ֲאנִ י
ֵ .הלא זה דברי
ik in hun ogen een leugenaar ben.

ַׁש ְק ָרן

וְ ֶא ְהיֶ ה

ַת ְח ִר ָיבם

לֹא

שׁשּובה
ָ
ִב ְת
יהם
ֶ ְֵּב ֵעינ

3 Nu dan, Eeuwige, neem toch mijn le- ּמנִּ י
֑ ֶ ח־נ֥א ֶאת־נַ ְפ ִ ׁ֖שי ִמ
ָ  וְ ַע ָ ּ֣תה יְ ָ֔י ַק3
vensadem van mij weg, want de dood is
מֹותי ֵמ ַח ָּיֽי׃ ס
֖ ִ ִ ּ֛כי ֥טֹוב
mij liever dan het leven.’
4 Maar de Eeuwige zei: ‘Heb je wel een
reden om boos te zijn?’

יטב ָ ֥ח ָרה ָ ֽלְך׃
֖ ֵ אמר יְ ָ֔י ַה ֵה
ֶ ֹ  וַ ּ֣י4

5 Jona ging de stad uit en hij zette zich ן־ה ֔ ִעיר וַ ֵּי ֶׁ֖שב ִמ ֶ ֣קּ ֶדם
ָ  וַ ּיֵ ֵצ֤א יֹונָ ֙ה ִמ5
aan de oostkant van de stad. Hij maakte
ָל ִ ֑עיר וַ ּיַ ַעׂש֩ ֨לֹו ָׁ֜שם ֻס ָּ֗כה וַ ֵּי ֶׁ֤שב
zich daar een soekka en ging daaronder
֣ ֶ יה ַּב ֵּ֔צל ַ ֚עד ֲא
ָ֙ ַּת ְח ֶּ֙ת
in de schaduw zitten, totdat hij zou zien, ׁשר יִ ְר ֶ֔אה
wat er met de stad zou gebeuren.
ַמה־ּיִ ְהֶי֖ה ָּב ִ ֽעיר׃
6 Nu beschikte de Eeuwige, God, een ri- יקי֞ ֹון וַ ַּי ַ֣על ׀ ֵמ ַע֣ל
ָ ֹלהים ִק
ִ ־א
ֱ ֠  וַ יְ ַ ֣מן יְ ָ ֽי6
cinusboom, die opschoot boven Jona uit,
אׁשֹו ְל ַה ִ ּ֥ציל
֔ ֹ יֹונה ִ ֽל ְהי֥ ֹות ֵצל֙ ַעל־ר
ָ ֗ ְל
om zijn hoofd schaduw te geven en hem
ָ ל־ה ִ ֽקּ
ַ יֹונ֛ה ַע
ָ ֖לֹו ֵמ ָ ֽר ָע ֑תֹו וַ ּיִ ְׂש ַ ֥מח
zo van zijn boosheid te genezen, en Jona יקי֖ ֹון
was heel erg blij met de ricinusboom.
דֹולה׃
ֽ ָ ְִׂש ְמ ָ ֥חה ג
Beschikte – een uitdrukking die een opdracht inרש"י
houdt [naar Targoem Jonathan], om hem van zijn  ִמחֹום. ְלׁשֹון ַהזְ ָמנָ ה להציל לו מרעתו.וימן
boosheid te genezen – van de hitte van de zon.
 ֵע ֶׂשב ַהּגָ ַדל ְל ַמ ְע ָלה ְּב ֲענָ ִפים.ַה ֶׁש ֶמׁש קיקיון
Kikajon (ricinusboom) – Een plant die hoog
יצל וְ ָכְך ְׁשמֹו
ֵ ּומ
ֵ ַר ִּבים
opgroeit met veel takken en die schaduw geeft en
dit (nl. kikajon) is zijn naam.

7 En toen beschikte God een worm, de ּתֹול ַעת ַּב ֲע ֥לֹות
ַ֔
ֹלה ֙ים
ִ  וַ יְ ַ ֤מן ָ ֽה ֱא7
volgende dag bij het ochtendgloren, en
ת־ה ִ ֽקּ ָיקי֖ ֹון
ַ ַה ַ ֖שּׁ ַחר ַ ֽל ָּמ ֳח ָ ֑רת וַ ַ ּ֥תְך ֶא
die vatte de ricinusboom aan, zodat hij
יבׁש׃
ֽ ָ ִוַ ּי
verdorde.
Vatte aan – De worm vatte de ricinusboom aan. In
רש"י
plaats van dat men zegt voor het mannelijk אמר
ַ ֹ ּתֹול ַעת את הקיקיון ִּב ְמקֹום ׁשי
ַ  ַה.ותך
wajjach zegt men voor het vrouwelijk wattach.

אמר ְלׁשֹון נְ ֵק ָבה וַ ַּתְך
ַ ֹ ְלזָ ָכר וַ ּיַ ְך י
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8 Zodra de zon was opgekomen, beschikte God een verzengende oostenwind; en
de zon stak op Jona’s hoofd, zodat hij
uitgeput neerzonk. Hij verzocht zijn levensgeest te sterven en zei: ‘Mijn dood is
beter dan mijn leven.’

ֹלהים
ִ֜  וַ יְ ִ ֣הי ׀ ִּכזְ ֣ר ֹ ַח ַה ֶ֗שּׁ ֶמׁש וַ יְ ַ֨מן ֱא8
יׁשית וַ ַ ּ֥תְך ַה ֶ ֛שּׁ ֶמׁש
ִ֔ ֤ר ַּוח ָק ִד ֙ים ֲח ִר
יֹונ֖ה וַ ּיִ ְת ַע ָּל֑ף וַ ּיִ ְׁש ַ ֤אל
ָ ל־ר ֹאׁש
֥ ַע
מֹותי
ִ֖
אמר ֥טֹוב
ֶ ֹ ׁשֹו ָל ֔מּות וַ ּ֕י
֙ ֶאת־נַ ְפ
ֵמ ַח ָּיֽי׃

Verzengend – onze rabbijnen zeggen: Op het moרש"י
ment dat zij waait, doet zij alle winden om ha- ּבֹותינּו ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ְּמנַ ֶשּׁ ֶבת
ֵ  ָא ְמרּו ַר.חרישית
rentwil verstommen en ze is erg heet. Daarom
יה וְ ִהיא ַח ָּמה ְמאֹד
ָ ְֶמ ַׁש ֶּת ֶקת ּכֹל ָהרּוחֹות ִמ ָּפנ
geeft de Targoem Jonathan weer: stilte [vgl. TB
ז
"
ע
ַ
ל
ַ
ּב
ְ
ר
"
פשמיי
.יק ָתא ויתעלף
ְ וְ ֵכן ת"י ְׁש ִת
Gittin 31b]; Hij zonk uitgeput neer, pasmer in de
volkstaal.

9 Toen zei God tot Jona: ‘Is het wel goed יטב
֥ ֵ ל־יֹונה ַה ֵה
ָ ֔ ֹלה ֙ים ֶא
ִ אמר ֱא
ֶ ֹ  וַ ּ֤י9
om boos te zijn over de ricinusboom?’ En
יטב
֥ ֵ אמר ֵה
ֶ ֹ ל־ה ִ ֽקּ ָיקי֑ ֹון וַ ּ֕י
ַ ה־לָך֖ ַע
ְ ָח ָ ֽר
hij zei: ‘Het is goed dat ik boos ben tot
ד־מוֶ ת׃
ֽ ָ ה־לי ַע
֖ ִ ָ ֽח ָר
de dood aan toe!’
10 Daarop sprak de Eeuwige: ‘Je bent אמר יְ ָ֔י ַא ָ ּ֥תה ַ֙ח ְס ָּ֙ת ַעל־
ֶ ֹ  וַ ּ֣י10
begaan met de ricinusboom, waarvoor je
א־ע ַ ֥מ ְל ָּת ּ֖בֹו וְ ֣ל ֹא
ָ ֹ ַה ִ ֣קּ ָיקי֔ ֹון ֲא ֶ ׁ֛שר ל
je niet hebt ingespannen en die je niet
֥ ַ ּוב
ִ ן־ליְ ָלה ָהָי֖ה
֥ ַ גִ ַּד ְל ּ֑תֹו ֶׁש ִּב
hebt opgekweekt, die boom die in één ן־ליְ ָלה
nacht is ontstaan en in één nacht is
ָא ָ ֽבד׃
vergaan.
Waarvoor je je niet hebt ingespannen – met
רש"י
ploegen, zaaien en besproeien. Van één nacht –, יעה וְ ַה ְׁש ָק ַאת ַמיִם
ָ יׁשה ּוזְ ִר
ָ  ַּב ֲח ִר.לא עמלת בו
als één nacht oud, het heeft maar één nacht
 ְּכמֹו ֶבן ַליְ ָלה לֹא גָ ַדל ֶא ָּלא ַליְ ָלה.שבן לילה
gegroeid.

ֶא ָחד

11 En zou Ik dan niet begaan zijn met
Nineve, de grote stad, waarin meer dan
twaalf tienduizendtallen mensen zijn, die
het verschil tussen hun rechterhand en
hun linkerhand niet weten, en zoveel
dieren?’

 ַ ֽו ֲאנִ ֙י ֣ל ֹא ָא ֔חּוס ַעל־נִ ינְ ֵו֖ה ָה ִ ֣עיר11
ׁש־ּבּה ַה ְר ֵּב ֩ה
ָ֡ ֶׁשר י
֣ ֶ דֹול֑ה ֲא
ָ ְַהּג
ים־ע ְׂש ֵ ֨רה ִר ּ֜בֹו ָא ָ ֗דם ֲא ֶ ׁ֤שר
ֶ ִ ֽמ ְׁש ֵּת
ּוב ֵה ָ ֖מה
ְ אלֹו
֔ ֹ ֽל ֹא־יָ ַד ֙ע ֵּבין־יְ ִמינ֣ ֹו ִל ְׂשמ
ַר ָ ּֽבה׃

Die niet weten. – kinderen. En veel dieren –
רש"י
Volwassenen wier kennis is als van het vee, omdat  ְּבנֵ י. קְטנִּ ים ובהמה רבה.)'אשר לא ידע (וגו
ze niet weten wie hen geschapen heeft.

דֹולים וְ ַד ֲע ָתן ִּכ ְב ֵה ָמה ֶׁש ִאינָ ם ַמ ִּכ ִירים
ִ ְָא ָדם ּג
ִמי ְב ָר ָאם
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פרקי דרבי אליעזר
פרק עשירי

22

Op de vijfde dag vluchtte Jona weg van
God. En waarom vluchtte hij?

ֹלהים וְ ָל ָּמה
ִ יׁשי ָּב ַרח יֹונָ ה ִמ ְּפנֵ י ֱא
ִ ַּב ֲח ִמ
ָב ַרח

Omdat de eerste maal dat Hij hem zond, om
de grens van Jisrael te herstellen, zijn
woorden in vervulling gingen; zoals er
gezegd is (2 Kon. 14:25): En hij herstelde de
grens van Jisrael vanaf de toegangsweg uit
Hamath etc.23

ֶא ָּלא ַּפ ַעם ִראׁשֹונָ ה ְש ָלחֹו ְל ָה ִׁשיב ֶאת
ּגְ בוּול יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָע ְמדּו ְד ָב ָריו ֶׁשנֶּ ֱא ַמר
 כ"ה) וְ הּוא ֵה ִׁשיב ֶאת, י"ד,'(מלכים ב
.)'ּגְ בוּול יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְּלבֹוא ֲח ָמת (וגו

De tweede maal zond Hij hem naar
Jeruzalem, om haar te vernietigen. Maar
toen zij zich bekeerden, handelde de
Heilige, gezegend zij Hij, naar de overvloed
van zijn genade en kwam Hij terug op het
kwaad, en zij werd niet vernietigd. En toen
noemde Jisrael hem een leugenprofeet.

.ירּוׁש ַליִם ְל ַה ֲח ִר ָיבּה
ָ ַּפ ַעם ְׁשנִ ּיָ ה ְׁש ָלחֹו ִל
דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא
ָ
ׁשּובה ַה ָקּ
ָ ֵּכיוָ ן ֶׁש ָעׂשּו ְת
ָע ָׂשה ְּכרֹוב ֲח ָס ָדיו וְ נִ ַחם ַעל ָה ָר ָעה וְ לֹא
קֹור ִאין אֹותֹו נְ ִביא
ְ ָח ְר ָבה וְ ָהיּו יִ ְׂש ָר ֵאל
.ֶׁש ֶקר

De derde keer zond Hij hem naar Nineve.

יׁשית ְׁש ָלחֹו ְלנִ ינְ וֵ ה
ִ ַּפ ַעם ְׁש ִל

Jona voerde een rechtsgeding met zichzelf.
Hij zei: Ik ken dit volk, dat ze gemakkelijk
tot bekering komen; welnu, wanneer ze tot
bekering komen dan zal de Heilige, gezegend zij Hij, zijn boosheid tegen Jisrael
zenden.

ָּדן ִּדין יֹונָ ה ֵּבינֹו ְל ֵבין ַע ְצמֹו ָא ַמר ֲאנִ י
,ׁשּובה ֵהם
ָ רֹובי ַה ְּת
ֵ יֹוד ַע ֶׁשּזֶ ה ַהּגֹוי ְק
ֵ
דֹוׁש־ּברּוְך־
ָ
ׁשּובה וְ ַה ָקּ
ָ עֹוׂשין ְּת
ִ
ַע ְכ ָׁשיו
ׁשֹול ַח רֹוגְ זֹו ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל
ֵ הּוא

Is het niet genoeg dat Jisrael mij een
leugenprofeet
noemt, nu ook nog de
afgodendienaars?24

אֹותי נְ ִביא
ִ
קֹורין
ִ
וְ לֹא ַדי ֶׁשּיִ ְׂש ָר ֵאל
.לּולים
ִ ְעֹוב ֵדי ג
ְ ַה ֶשּׁ ֶקר ֶא ָּלא ַאף

Zie nu toch, ik zal me daar vluchten naar
een plaats, waar Zijn heerlijkheid niet wordt
vermeld.

בֹור ַח ִלי ִל ְמקֹום ֶׁשּלֹא נֶ ֱא ַמר
ֵ
ֲה ֵרינִ י
ְּכבֹודֹו ָׁשם

21 De citaten uit Jona zijn vet weergegeven, in de vertaling italic; andere citaten, ook
vet, resp. italic, weergegeven, zijn voorzien van een verwijzing.
22 Vergelijkbaar met deze tekst, en hierop gebaseerd: Midrasj Tanchoema, Wajjikra 8.
23 Het vers vervolgt: ן־א ִמ ַּתי
ֲ ד־ע ְבּדֹו יֹונָ ה ֶב
ַ ַֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ְּבי
ֵ ַעד־יָם ָה ֲע ָר ָבה ִּכ ְד ַבר יְ יָ ֱא
“ ַהנָּ ִביא ֲא ֶׁשר ִמּגַ ת ַה ֵח ֶפרtot aan de zee van de Araba (i.e. de Dode Zee). Dit gebeurde
volgens het woord dat de Heer, de God van Jisrael, gesproken had bij monde van
zijn dienaar Jona, de zoon van Amittaj, de profeet uit Gat-Hachefer.”
24 I.p.v. לּולים
ִ ְעֹוב ֵדי ג,
ְ
dienaren van afgoden, hebben andere versies: ּומּזְ לֹות
ַ כֹוכ ִבים
ָ עֹוב ֵדי,
ְ
dienaren van sterren en planeten, of עֹולם
ָ אּמֹות ָה,
ֻ de volkeren van de wereld.
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Als men boven de hemel is, wordt Zijn
heerlijkheid daar genoemd, zoals er gezegd
is (Ps. 113:4): boven de hemel is Zijn
heerlijkheid, boven de aarde wordt die
genoemd, want Zijn heerlijkheid is daar,
zoals er gezegd is (Jes. 6:3): Zijn heerlijkheid vervult de gehele aarde.

ִאם ַעל ַה ָשּׁ ַמיִם נֶ ֱא ַמר ֶׁש ְּכבֹודֹו ָׁשם
 ד') ַעל־ ַה ָשּׁ ַמיִם,ֶׁשנֶּ ֱא ַמר (תהלים קי"ג
 ַעל ָה ָא ֶרץ נֶ ֱא ַמר ֶׁש ְּכבֹודֹו ָׁשם,ְּכבֹודֹו
ֹל־ה ָא ֶרץ
ָ  ג') ְמלֹא ּכ,'ֶׁשנֶּ ֱא ַמר (ישעיה ו
ְּכבֹודֹו

Zie nu toch, ik zal me25 daar vluchten naar
een plaats, waar Zijn glorie niet wordt
vermeld.

בֹור ַח ִלי ִל ְמקֹום ֶׁשּלֹא נֶ ֱא ַמר
ֵ
ֲה ֵרינִ י
ְּכבֹודֹו ָׁשם

Jona daalde af naar Jaffo, maar hij vond
daar geen schip om zich in te schepen. Want
het schip waarin Jona zich zou inschepen
was nog op twee dagreizen afstand van
Jaffo, om Jona op de proef te stellen.

יָ ַרד יֹונָ ה ְליָפֹו וְ לֹא ָמ ָצא ָׁשם ֳאנִ ּיָ ה ֵל ֵירד
יְתה
ָ ָּבּה וְ ָה ֳאנִ ּיָ ה ֶׁשּיֵ ֵרד ָּבּה יֹונָ ה ָה
יָמים ְלנַ סֹּות ֶאת
ִ חֹוקה ִמּיָ פֹו ַמ ֲה ַלְך ְׁשנֵ י
ָ ְר
יֹונָ ה

Wat deed de Heilige, gezegend zij Hij? Hij
zond ertegen een geweldige storm op zee en
bracht het terug naar Jaffo.

דֹוׁש־ּברּוְך־הּוא ֵה ִביא
ָ
ֶמה ָע ָׂשה ַה ָקּ
רּוח ְס ָע ָרה ַּבּיָ ם וְ ֶה ֱחזִ ָירּה ְליָפֹו
ַ יה
ָ ָע ֶל

Jona zag het en zijn hart verheugde zich, en
hij zei: Nu weet ik dat mijn weg recht voor
me ligt.

וְ ָר ָאה יֹונָ ה וְ ָׂש ַמח ִלּבֹו וְ ָא ַמר ַע ְכ ָׁשיו ֲאנִ י
יּוׁש ָרה ְל ָפ ַָני
ָ יֹוד ַע ֶׁש ַּד ְר ִּכי ְמ
ֵ

Hij sprak tot hen: Ik wil met jullie
inschepen. Zij zeiden tot hem: Zie, wij zijn
op weg naar de eilanden van de zee, naar
Tarsjiesj; hij zei, ik wil met jullie meegaan.

ָא ַמר ָל ֶהם ֵא ֵרד ִע ָּמ ֶכם ָא ְמרּו לֹו ֲה ֵרי
יׁשה ָא ַמר
ָ הֹול ִכים ְל ִאּיֵ י ַהּיָ ם ַּת ְר ִׁש
ְ
ָאנּו
ָל ֶהם ָאבֹא ִע ָּמ ֶכם

De gewoonte van alle schepen is dat
wanneer iemand het verlaat hij de prijs
ervan betaalt, maar Jona, in de vreugde van
zijn hart, betaalde de prijs vooruit.

יֹוצא ִמ ֶּמנָּ ה
ֵ וְ ֶד ֶרְך ּכֹל ָה ֳאנִ ּיֹות ְּכ ֶׁש ָא ָדם
ׂשמ ַחת ִלּבֹו
ְ נֹותן ְׂש ָכ ָרּה וְ יֹונָ ה ְב
ֵ הּוא
ִה ְק ִּדים וְ נָ ַתן ְׂש ָכ ָרּה

Er is immers gezegd: En Jona maakte zich
op om naar Tarsjiesj te vluchten, weg van
de Eeuwige, en hij ging naar de kust naar
Jaffo, etc.

רֹוח
ַ  ג') וַ ּיָ ָקם יֹונָ ה ִל ְב,'ֶׁשנֶּ ֱא ַמר (יונה א
)'יׁשה ִמ ִּל ְפנֵ י ה' וַ ּיֵ ֶרד יָפֹו (וגו
ָ ַּת ְר ִׁש

Ze waren één dagreis onderweg toen een
geweldige storm tegen hen opstak, zowel
rechts als links van hen.

רּוח
ַ יהם
ֶ ָּפ ְרׁשּו ַמ ֲה ַלְך יֹום ֶא ָחד וְ ָע ַמד ֲע ֵל
אלם
ָ ֹ ּומ ְשּׂמ
ִ ימינָ ם
ִ ְס ָע ָרה ַּבּיָ ם ִמ

Terwijl de weg van alle schepen die
inhaalden of de andere kant op
voorbijgingen vredig was in een stille zee,

עֹוברֹות וְ ָׁשבֹות
ְ
וְ ֶד ֶרְך ּכֹל ָה ֳאנִ ּיֹות
ְּב ָׁשלֹום ִּב ְׁש ִּתיקּות ְהּיָ ם

maar het schip waarin Jona zich had
ingescheept was in groot gevaar, zoals er is
gezegd: dat het schip dreigde te breken.

וְ ָה ֳאנִ ּיָ ה ֶׁשּיָ ַרד ָּבּה יֹונָ ה ָהיְ ָתה ָּב ָצ ָרה
 ד') וְ ָה ֳאנִ ּיָ ה,'דֹולה ֶׁשנֶּ ֱא ַמר (יונה א
ָ ְג

25 In sommige versies leest men hier לים, naar zee, in plaats van לי, voor mij.
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ִח ְשּׁ ָבה ְל ִה ָשּׁ ֵבר
Rabbi Chananja zegt: Er waren mensen uit
de zeventig talen in het schip, elk, stuk voor
stuk, met zijn eigen afgod in zijn hand,
zoals er geschreven staat: de zeelieden
werden bang, en zij riepen elk hun eigen
god aan.

אֹומר ִמ ִשּׁ ְב ִעים ְלׁשֹונֹות ָהיּו
ֵ
ַר ִּבי ֲחנַ נְ יָ ה
ָב ֳאנִ ּיָ ה וְ כֹל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִׁשקּּוצֹו ְביָ דֹו
 ה') וַ ּיִ ָיראּו ַה ַּמ ָּל ִחים,'ֶׁשנֶּ ֱא ַמר (יונה א
ֹלהיו
ָ וַ ּיִ זְ ֲעקּו ִאיׁש ֶאל ֱא

En ze wierpen zich neer en zeiden: laten we
elk onze eigen god aanroepen, en de god
die antwoord geeft en ons redt uit dit gevaar
die is God.

26

אמרּו נִ ְק ָרא ִאיׁש ֶאל
ְ ֹ ׁשּת ֲחוּו וַ ּי
ַ ִוַ ּי
ֹלהים ֲא ֶׁשר יַ ֲענֶ ה וְ יַ ִּציל
ִ ֹלהיו וְ ָהיָ ה ֱא
ָ ֱא
ֹלהים
ִ אֹותנּו ִמ ָּצ ָרה זֹאת הּוא ָה ֱא
ָ

En ze riepen, elk tot zijn god, maar ze
bereikten niets.

הֹועילּו
ִ ֹלהיו וְ לֹא
ָ וְ ָק ְראּו ִאיׁש ֶאל ֱא

En Jona, zo benauwd als hij was, was in
slaap gevallen en hij sliep. De kapitein
kwam bij hem, hij sprak tot hem: Kijk wij
staan tussen dood en leven en jij bent in
slaap gevallen en slaapt. Van wat voor volk
ben jij? Hij zei hem: ik ben een Hebreeër.

 ָּבא,וְ יֹונָ ה ְּב ָצ ַרת נַ ְפׁשֹו נִ ְר ַּדם וְ יָ ֵׁשן לֹו
חֹובל ָא ַמר לֹו ֲה ֵרי ָאנּו
ֵ ֵא ָליו ַרב ַה
עֹומ ִדים ֵּבין ָמוֶ ת ְל ַחּיִ ים וְ ַא ָּתה נִ ְר ָּדם
ְ
וְ יָ ֵׁשן ֵמ ֵאיזֶ ה ַעם ָא ָּתה ָא ַמר לֹו ִע ְב ִרי
ָאנ ִֹכי

Toen zei hij tot hem: Wij hebben toch
vernomen dat de God van de Hebreeën
groot is, kom, roep tot jouw God, misschien
zal Hij zich wat ons betreft bedenken, en
met ons wonderen doen zoals Hij met jullie
deed in de Schelfzee.

ֹלהי ָה ִע ְב ִרים
ֵ ָא ַמר לֹו וְ ֲהלֹא ָׁש ַמ ְענּו ֶׁש ֱא
אּולי
ַ ֹלהיָך
ֶ ּגָ דֹול הּוא קּום ְק ָרא ֶאל ֱא
ֹלהים ָלנּו וְ יַ ֲע ֶׂשה ִע ָּמנּו נִ ִסּים
ִ יִ ְת ַע ֵשּׁת ָה ֱא
ְּכמֹו ֶׁש ָע ָׂשה ָל ֶכם ְּביַם סּוף

Hij zei tot hen: ik zal het niet voor jullie
verbergen dat deze ramp over jullie komt
van mijnentwege.

ָא ַמר ָל ֶהם לֹא ֲא ַכ ֵחד ִמ ֶּכם ִּכי ִּב ְׁש ִב ִילי
יכם
ֶ ַה ָּצ ָרה ַהּזֹאת ֲע ֵל

Til me op, en werp me in de zee, dan zal de
zee jullie met rust laten, zoals er gezegd is:
Hij zei tot hen: til me op en werp me etc.

ְׂשאּונִ י וְ ֲה ִטילּונִ י ֶאל ַהּיָ ם וְ יִ ְׁשתֹוק ַהּיָ ם
יהם ְׂשאּונִ י
ֶ אמר ֲא ֵל
ֶ ֹ יכם ֶׁשנֶּ ֱא ַמר וַ ּי
ֶ ֵמ ֲע ֵל
)'וְ ֲה ִטילּונִ י (וגו

Rabbi Sjimon zegt: De mannen waren niet
bereid Jona in zee te werpen, en ze wierpen
loten om hen, maar het lot viel op Jona,
zoals er gezegd is: En zij wierpen loten etc.

ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון אֹומר לֹא ִק ְּבלּו ָה ֲאנָ ִׁשים
גֹורלֹות
ָ ְל ַה ִּפיל ֶאת יֹונָ ה ֶאל ַהּיָ ם וְ ִה ִּפילּו
ּגֹורל ַעל יֹונָ ה ֶׁשנֶּ ֱא ַמר
ָ יהם וַ ּיִ ּפֹול ַה
ֶ ֲע ֵל
)'גֹורלֹות (וגו
ָ וַ ּיַ ִּפילּו

Wat deden ze toen? Ze namen alle spullen
die in het schip waren en wierpen ze in zee
om het voor hen te verlichten, maar het
haalde niets uit.

ֶמה ָעׂשּו נָ ְטלּו ֶאת ַה ֵּכ ִלים ֶׁש ָּב ֳאנִ ּיָ ה
יהם
ֶ אֹותם ֶאל ַהּיָ ם ְל ָה ֵקל ֵמ ֲע ֵל
ָ וְ ִה ְׁש ִליכּו
אּומה
ָ הֹועיל ְמ
ִ וְ לֹא

26 Andere versie ּב ֵׁשם.
ְ
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Ze probeerden naar het droge te roeien,
maar konden het niet. Wat deden ze toen?
Ze tilden Jona op en stelden zich op op de
rand van het schip,

 ֶמה, ַּב ָּיַּב ָׁשה וְ לֹא יָ כֹלּו27ִּב ְקּׁשּו ַל ֲחתֹור
ָעׂשּו נָ ְטלּו ֶאת יֹונָ ה וְ ָע ְמדּו ַעל יַ ְר ְּכ ֵתי
ַה ְסּ ִפינָ ה

En ze zeiden: God van de wereld, Eeuwige,
reken ons geen onschuldig bloed aan, want
wij weten niet wat voor soort man dit is.

עֹולם ה' ַאל ִּת ֵּתן ֲע ֵלינּו ָּדם
ָ ֹלהי
ֵ וְ ָא ְמרּו ֱא
יֹוד ִעין ַמה ִּטיבֹו ֶׁשל ָה ִאיׁש
ְ נָ ִקי ֶׁש ֵאין ָאנּו
ַהּזֶ ה

Hij zei tot hen: Om mijnentwil overkomt
deze ramp jullie. Til me op, en werp me in
de zee.

יכם
ֶ ָא ַמר ָל ֶהם ִּב ְׁש ִב ִילי ַה ָּצ ָרה ַהּזֹאת ֲע ֵל
ְׂשאּונִ י וְ ֲה ִטילּונִ י ֶאל ַהּיָ ם

Dadelijk namen ze hem op en lieten ze hem
tot zijn knieën zakken; en de zee nam
afstand van zijn woede.

ּכּוּבֹותיו
ַ
ִמּיַ ד נְ ָטלּוהּו וֶ ֱה ִטילּוהּו ַעד ַא ְר
וְ ָע ַמד ַהּיָ ם ִמּזַ ֲעפֹו

Ze namen hem weer bij zich, en de zee was
weer onstuimig tegen hen. Toen lieten ze
hem zakken tot zijn navel; en de zee nam
afstand van zijn woede.

יהם
ֶ סֹוער ֲע ֵל
ֵ
ָל ְקחּו אֹותֹו ֶא ְצ ָלם וְ ַהּיָ ם
וַ ּיַ ִּטילּוהּו ַעד ַטּבּורֹו וְ ַהּיָ ם ָע ַמד ִמּזַ ֲעפֹו

Ze brachten hem omhoog bij zich, en de zee
werd steeds onstuimiger tegen hen. Toen
lieten ze hem zakken tot zijn nek; en de zee
nam afstand van zijn woede.

סֹוער
ֵ ְהֹולך ו
ֵ
וְ ֶה ֱעלּו אֹותֹו ֶא ְצ ָלם וְ ַהּיָ ם
יהם ֱה ִטילּוהּו ַעד ַצּוָ ארֹו וְ ָע ַמד ַהּיָ ם
ֶ ֲע ֵל
ִמּזַ ֲעפֹו

Ze brachten hem nog eens omhoog bij zich,
en de zee werd steeds onstuimiger tegen
hen. Toen wierpen ze hem helemaal (in zee)
en dadelijk nam de zee afstand van zijn
woede.

סֹוער
ֵ ְהֹולך ו
ֵ וְ עֹוד ֶה ֱעלּו אֹותֹו ֶא ְצ ָלן וְ ַהּיָ ם
ּומּיַ ד ָע ַמד ַהּיָ ם
ִ יהם ֱה ִטילּוהּו כּולֹו
ֶ ֲע ֵל
.ִמּזַ ֲעפֹו

Rabbi Tarfon zegt: die vis was voorbestemd om Jona op te slokken sinds de zes
dagen van de schepping, want er is gezegd:
De Eeuwige bestemde een grote vis om
Jona op te slokken.

אֹומר ְממּונֶּ ה ָהיָ ה אֹותֹו ַה ָּדג
ֵ ַר ִּבי ַט ְרפֹון
אׁשית
ִ יְמי ְב ֵר
ֵ לֹוע ֶאת יֹונָ ה ִמ ֶשּׁ ֶׁשת
ַ ִל ְב
לֹוע ֶאת יֹונָ ה
ַ יְמן ה' ָדג ּגָ דֹול ִל ְב
ַ ֶַׁשנֶּ ֱא ַמר ו

Hij ging zijn bek binnen als een mens die
binnengaat in de grote synagoge en
overeind kan staan.

נִ ְכנַ ס ְּב ִפיו ְּכ ָא ָדם ֶׁשהּוא נִ ְכנָ ס ְּב ֵבית
דֹולה וְ ָע ַמד
ָ ְַה ְּכנֶ ֶסת ַהּג

En de twee ogen van de vis waren open
ramen, die Jona licht verschaften.

וְ ָהיּו ְׁש ֵּתי ֵעינָ יו ֶׁשל ָּדג ְּכ ַחּלֹונֹות
 ְמ ִאירֹות ְליֹונָ ה28פּומּיֹות
ִ ֲא

27 Andere versie: רצו לחזור, zij wilden terugkeren.
28 De eenvoudigste verklaring van פּומי
ִ  ֲאlijkt een afleiding van אפום, een variant van
פום, mond, monding, opening; voor het gebruik van dit woord voor een opening
waar licht door valt vergelijke men TB Kidd. 81A: נפל נהורא באיפומא, er viel licht
door de opening (het bovenraam); variante lezing ( אמפמיותzo in verschillende
edities van Jalkoet Sjimoni ad Jona; soms zelfs verbasterd tot פנסאות, in de editie
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Rabbi Meïr zegt: Er was één parel
opgehangen in de ingewanden van de vis,
die aan Jona licht verschafte, als de zon die
in de middag licht geeft.

אֹומר ַמ ְרּגָ ִלית ַא ַחת ָהיְ ָתה
ֵ
ַר ִּבי ֵמ ִאיר
ְתלּויָ ה ְּב ֵמ ָעיו ֶׁשל ָּדג ְמ ִא ָירה ְליֹונָ ה
ַּכ ֶשּׁ ֶמׁש ַהּזֶ ה ֶׁשהּוא ֵמ ִאיר ַּב ָּצ ֳה ַרּיִ ם

En hij toonde hem alles wat er in de zee en
in de diepten is, en daarover zegt de Schrift
(Ps. 97:11): Licht is uitgezaaid voor de
rechtvaardige.

ּוב ְּתהֹומֹות
ַ ּומ ְר ֶאה לֹו ּכֹל ָמה ֶׁש ַּבּיָ ם
ַ
 י"א) אֹור,אֹומר (תהלים צ"ז
ֵ וְ ָע ָליו ַה ָּכתּוב
רּוע ַל ַצ ִּדיק
ַ ָז

Toen zei de vis tot Jona: Weet je niet dat
mijn dag gekomen is om opgegeten te
worden in de mond van Livjatan.

יֹוד ַע ֶׁש ָּבא
ֵ ָא ַמר לֹו ַה ָּדג ליֹונָ ה ֵאין ַא ָּתה
יֹומי ְל ֵה ָא ֵכל ְּב ִפיו ֶׁשל ִלוְ יָ ָתן
ִ

Jona zei tot hem: Breng me bij hem.

יכנִ י ֶא ְצלֹו
ֵ הֹול
ִ ָא ַמר לֹו יֹונָ ה

Jona sprak tot Livjatan: Om jouwentwil ben
ik afgedaald om de plaats van jouw verblijf
te zien,

יָתן ִּב ְׁש ִב ְילָך יָ ַר ְד ִּתי
ָ ְָא ַמר יֹונָ ה ְל ִלו
דֹורָך
ְ ִל ְראֹות ְמקֹום ְמ

want in de toekomst zal ik een touw aan je
tong vastmaken, en je omhoog voeren om je
te slachten voor de grote feestmaaltijd van
de rechtvaardigen.

יּתן ֶח ֶבל ִּב ְלׁשֹונְ ָך
ֵ ֶׁש ֲאנִ י ָע ִתיד ִל
עּודה
ָ אֹותָך ַל ְסּ
ְ
ּבֹוח
ַ ְּולז
ִ
לֹותָך
ְ ּול ַה ֲע
ְ
יקים
ִ דֹולה ֶׁשל ַצ ִּד
ָ ְַהּג

Hij toonde hem het zegel van Avraham, hij
zei: Kijk naar het verbond. En Livjatan
keek en hij vluchtte weg voor Jona een
afstand van twee dagreizen.

חֹומתֹו ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ַמר ַה ֵּבט
ָ
ֶה ְר ָאהּו
ּוב ַרח ִמ ְּפנֵ י יֹונָ ה
ָ יָתן
ָ ְַל ְּב ִרית וְ ָר ָאה ִלו
יָמים
ִ ַמ ֲה ַלְך ְׁשנֵ י

Hij zei tot hem: Kijk, ik heb je gered uit de
mond van Livjatan, toon mij nu alles wat er
in de zee en de diepten is.

ָא ַמר לֹו ֲה ֵרי ִה ַּצ ְל ִּתיָך ִמ ִּפיו ֶׁשל ִלוְ יָ ָתן
ּוב ְּתהֹומֹות
ַ ַה ְר ֵאנִ י ּכֹל ָמה ֶׁש ְּבּיָ ם

Hij toonde hem de grote rivier van de
wateren van Okeanos, zoals er gezegd is:
De diepte was rondom mij.

ימי אֹו ְקיָ ינֹוס
ֵ וְ ֶה ְר ָאהּו נָ ָהר ּגָ דֹול ֶׁשל ֵמ
סֹוב ֵבנִ י
ְ ְ ו') ְּתהֹום י,'ֶׁשנֶּ ֱא ַמר (יונה ב

En hij toonde hem de Schelfzee, waar de
Israelieten doorgetrokken waren, zoals er
gezegd is: Het zeewier is aan mijn hoofd
gebonden.

וְ ֶה ְר ָאהּו יַם סּוף ֶׁש ָע ְברּו ְּבתֹוכֹו יִ ְׂש ָר ֵאל
אׁשי
ִ ֹ  ו') סּוף ָחבּוׁש ְלר,'ֶׁשנֶּ ֱא ַמר (יונה ב

En hij toonde hem de plaats waar de brekers
van de zee en zijn golven uitkomen, zoals er
gezegd is: Al Uw brekers en Uw golven

יֹוצ ִאים
ְ וְ ֶה ְר ָאהּו ְמקֹום ִמ ְׁש ְּב ֵרי יָם וְ גַ ָּליו
ׁשּב ֶריָך
ָ  ד') ּכֹל ִמ,'ִמ ֶּמנּּו ֶׁשנֶּ ֱא ַמר (יונה ב

Warschau 1874 uitgelegd als Grieks voor ‘lichten’); Alexander Kohut, Plenus
Aruch Targum-Talmudico-Midrasch verbale et reale Lexicon Auctore Nathane filio
Jechielis /  ספר ערוך השלם מאת רבנו נתן בן רבנו יחיאל,חנוך יהודה קאהוט, vol. i, ;א
Viennae 1878/וויען תרל"ח, p. 124b, stelt voor i.p.v. פּומיֹות
ְ  ֶא ְמte lezen אמפוטיות,
licht, helder < Grieks: ἐμφώτειοϛ, minder waarschijnlijk; Jastrow I, 78a, verbetertμφώτειοϛ, minder waarschijnlijk; Jastrow I, 78a, verbetert, minder waarschijnlijk; Jastrow I, 78a, verbetert
 אמפומיותtot אֹופ ְסייָ נִ ּיֹות
ְ afgeleid van אֹופ ְסייָ ן
ְ
< Grieks: ὀψιανός, obsidiaan, lijkt nogψιανός, obsidiaan, lijkt nog
minder aantrekkelijk.
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slaan over mij heen.

וְ גַ ֶּליָך ָע ַלי ָע ָברּו

En hij toonde hem de pijlers van de aarde
op haar plaats, zoals er gezegd is: de aarde,
de afsluitbomen ervan waren om mij heen
voor altijd.

יה ֶׁשנֶּ ֱא ַמר
ָ ֶּמּודי ֶא ֶרץ ִּב ְמכֹונ
ֵ וְ ֶה ְר ָאהּו ַע
עֹולם
ָ יה ַב ֲע ִדי ְל
ָ יח
ֶ  ז') ָה ָא ֶרץ ְּב ִר,'(יונה ב

En hij toonde hem Gehinnom, zoals er
gezegd is: U hebt mijn leven uit de
vernietiging opgetild, Eeuwige, mijn God!

 ז') וַ ַּת ַעל,'יהנָּ ם ֶׁשנֶּ ֱא ַמר (יונה ב
ִ ֵוְ ֶה ְר ָאהּו ג
ֹלהי
ָ ִמ ַׁש ַחת חַּיַ י ה' ֱא

En hij toonde hem de onderste Sjeol, zoals ,'וְ ֶה ְר ָאהּו ְׁשאֹול ַּת ְח ִּתית ֶׁשנֶּ ֱא ַמר (יונה ב
er gezegd is: uit de buik van de Sjeol roep
קֹולי
ִ עּתי ָׁש ַמ ְע ָּת
ִ ַג') ִמ ֶּב ֶטן ְׁשאֹול ִׁשּו
ik om hulp, en U luistert naar mijn stem.
En hij toonde hem de Tempel van de )' ז,'(יונה ב
Eeuwige, zoals er gezegd is: Tot de grondvesten van de bergen ben ik afgedaald.

יכל ה' ֶׁשנֶּ ֱא ַמר
ַ וְ ֶה ְר ָאהּו ֵה
ְל ִק ְצ ֵבי ָה ִרים יָ ַר ְד ִּתי

Hieruit concluderen we dat Jeruzalem op
zeven bergen staat.

רּוׁש ַליִ ם ַעל ִׁש ְב ָעה
ָ ְִמ ָּכאן ָאנּו ְל ֵמ ִדין ֶׁשּי
עֹומ ֶדת
ֶ ָה ִרים ִהיא

Hij toonde hem de Even Sjetija (de
Funderingssteen29), vastgezet in de diepten
onder de Tempel van de Eeuwige, met de
zonen van Korach, die erop staan en
bidden.

בּועה ַּב ְּתהֹומֹות
ָ ֶה ְר ָאהּו ֶא ֶבן ְׁש ִתּיָ ה ְק
עֹומ ִדים
ְ
ּובנֵ י ק ַֹרח
ְ 'יכל ה
ַ ַת ַחת ֵה
יה
ָ ּומ ְת ַּפ ְּל ִלין ָע ֶל
ִ

Toen zei de vis30 tot hem: Jona, Kijk, je
staat onder de Tempel van de Eeuwige, bid
en je zult antwoord krijgen.

עֹומד ַת ַחת
ֵ ָא ַמר לֹו ַה ָּדג יֹונָ ה ֲה ֵרי ַא ָּתה
יכל ה' ִה ְת ַּפ ֵּלל וְ ַא ָּתה נַ ֲענֶ ה
ַ ֵה

Jona zei tot de vis: Blijf staan op de plaats
waar je staat, want ik wil bidden.

ָא ַמר יֹונָ ה ַל ָּדג ֲעמֹוד ִּב ְמקֹום ָע ְמ ְּדָך
ֶׁש ֲאנִ י ְמ ַב ֵקּׁש ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל

De vis bleef staan en Jona bad voor de
Heilige gezegend zij Hij.

ָע ַמד ַה ָּדג וְ ִה ְת ִחיל יֹונָ ה ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל ִל ְפנֵ י
ַה ָקּדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

En hij zei tot Hem: Heer van de wereld, U
wordt genoemd: Hij die doet afdalen en Hij
die omhoog brengt. Ik ben afgedaald, breng
mij omhoog,

את
ָ עֹולם נִ ְק ֵר
ָ
וְ ָא ַמר ְל ָפנָ יו ִרּבֹונֹו ֶׁשל
,ּומ ֲע ֶלה יָ ַר ְד ִּתי ַה ֲע ֵלנִ י
ַ מֹוריד
ִ

U wordt genoemd Hij die laat sterven en
Hij die doet leven, kijk, mijn levensadem
raakt aan de dood, laat me leven.

יעה
ָ ִּומ ַחּיֶ ה ֲה ֵרי נַ ְפ ִׁשי ִהּג
ְ את ֵמ ִמית
ָ נִ ְק ֵר
ַל ָּמוֶ ת ַה ֲחיֵ ינִ י

29 De Even Sjetija, te vinden in de Rotskoepelmoskee, is feitelijk de meest heilige
plaats voor het Jodendom; de traditie zegt dat op deze plaats het Heilige der
Heiligen van de Tempel zich bevond.
30 Volgens sommige versies wordt het volgende door de Korachieten gezegd.
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Maar hij kreeg geen antwoord totdat het
volgende woord uit zijn mond kwam:

וְ לֹא נַ ֲענֶ ה ַעד ֶׁשיָ ָצא ִמ ִּפיו ָד ָבר זֶ ה

En hij zei: Wat ik beloofd heb zal ik waar
maken; namelijk wat ik beloofd heb dat ik
Livjatan omhoog zal brengen en hem zal
slachten, voor U zal ik dat waar maken op
de dag van de redding van de Eeuwige.

וְ ָא ַמר ֲא ֶׁשר נָ ַד ְר ִּתי ֲא ַׁש ֵּל ָמה ֲא ֶׁשר נָ ַד ְר ִּתי
ּבֹוח אֹותֹו ְל ָפנֶ יָך
ַ ְיָתן וְ ִלז
ָ ְְל ַה ֲעלֹות ֶאת ִלו
ׁשּועת יִ ְׂש ָר ֵאל
ַ ְֲא ַׁש ֵּלם ְּביֹום י

Dadelijk gaf de Heilige, gezegend zij Hij,
een aanwijzing en hij wierp Jona weg, zoals
er gezegd is: Toen sprak de Eeuwige tot de
vis en die spuwde Jona op het droge.

ִמּיַ ד ָר ַמז ַה ָקּדֹוׁש ָּברּוְך הּוא וְ ִה ְׁש ִליְך ֶאת
אמר ה' ַל ָּדג וַ ּיָ ֵקא ֶאת
ֶ ֹ יֹונָ ה ֶׁשנֶּ ֱא ַמר וַ ּי
יֹונָ ה ֶאל ַה ָּיַּב ָׁשה

De zeelieden zagen alle grote tekenen en
wonderen die de Heilige, gezegend zij Hij,
deed met Jona.

ָראּו ַה ַּמ ָּל ֵחים ֶאת ּכֹל ָהאֹותֹות
וְ ַהנִּ ְפ ָלאֹות ַהּגְ דֹולֹות ֶׁש ָע ָׂשה ַה ָקּדֹוׁש
ָּברּוְך הּוא ִעם יֹונָ ה

Dadelijk stonden ze op en elk wierp zijn
god van zich af in de zee, zoals er gezegd
is: Zij die nietswaardige nutteloosheden bewaren, hebben daarmee afstand genomen
van de hun toekomende genade.

ֹלהיו ַּבּיָ ם
ָ ִמּיַ ד ָע ְמדּו וְ ִה ְׁש ִליכּו ִאיׁש ֶאת ֱא
 ט') ְמ ַׁש ְּמ ֵרים ַה ְב ֵלי ַׁשוְ א,'ֶׁשנֶּ ֱא ַמר (יונה ב
ַח ְס ָּדם יַ ֲעזֹובּו

En ze keerden terug naar Jaffo en gingen op ּומלּו ֶאת
ָ ירּוׁש ַליִם
ָ וְ ָחזְ רּו ְליָפֹו וְ ָעלּו ִל
naar Jeruzalem en besneden het vlees van
) ט"ז,'ְּב ַׂשר ָע ְר ָל ָתם ֶׁשנֶּ ֱא ַמר (יונה א
hun voorhuid, zoals er gezegd is: de
ָ ְוַ ּיִ ְיראּו ַה ַּמ ָּל ִחים יִ ְר ָאה ג
zeelieden vreesden de Eeuwige met grote 'דֹולה ֶאת ה
vrees, en ze offerden een offer voor de
'וַ ּיִ זְ ְּבחּו זֶ ַבח ַלה
Eeuwige.
Betekent dit dat ze een offer brachten?
Offers van sterren- en planetendienaars
worden toch niet aanvaard? Nee, maar dit
slaat op het bloed van het verbond dat
vergelijkbaar is met het bloed van een offer.

וְ ִכי זֶ ַבח זָ ְבחּו וַ ֲהלֹא ֵאין ְמ ַק ְּב ִלין זֶ ַבח ִמן
 ֶא ָּלא זֶ ה הּוא31ּומּזְ לֹות
ַ כֹוכ ִבים
ָ עֹוב ֵדי
ְ ָה
ַדם ְּב ִרית ׁשהּוא ְּכ ַדם זֶ ַבח

En ze deden geloften en beloofden elk hun
vrouw en alles wat ze bezaten mee te
brengen uit vrees voor de God van Jona.

וְ נָ ְדרּו וְ ִׁש ְּלמּו ְל ָה ִביא ִאיׁש ֶאת ִא ְׁשּתֹו
ֹלהי יֹונָ ה
ֵ וְ ֶאת ּכֹל ֲא ֶׁשר לֹו ְליִ ְר ַאת ֱא

Ze deden geloften en voerden die uit, en
betreffende hen zegt men: Over de
bekeerlingen, de rechtvaardige bekeerlingen.

אֹומר ַעל
ֵ
יהם הּוא
ֶ וְ נָ ְדרּו וְ ִׁש ְּלמּו וַ ֲע ֵל
:ַהּגֵ ִרים ּגֵ ֵרי ַה ֶּצ ֶדק

פרק שלשה וארבעים
Rabbi Nechunja, de zoon van Hakkana, zei:
31 Andere versie מן ַהּגֹויִ ם,
ִ van de volkeren.

אֹומר ֵּת ַדע ְלָך כ ַֹח
ֵ
ר' נְ חּונְ יָ א ֶבן ַה ָקּנָ ה
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Zorg dat je de kracht van berouw kent. Kom
en zie van Farao, de koning van Egypte, die
allervreselijks rebelleerde tegen de Rots, de
Allerhoogste, zoals er gezegd is (Ex. 5:2):
Wie is de Eeuwige dat ik naar Zijn stem zou
luisteren?

ׁשּובה ּבֹא ְּור ֵאה ִמ ַּפ ְרעֹה מ ֶֶלְך
ָ ַה ְּת
ִמ ְצ ַריִ ם ֶׁש ָּמ ַרד ְּבצּור ֶע ְליֹון ַה ְר ֵּבה ְמאֹד
 ב') ִמי ה' ֲא ֶׁשר ֶא ְׁש ַמע,'שנ' (שמות ה
ְּבקֹולֹו

En met het taalgebruik waarmee hij zondigde, met datzelfde taalgebruik bekeerde
hij zich, zoals er gezegd is (Ex. 15:11): wie
is als U onder de machtigen, Eeuwige, wie
is als U, geweldig in heiligheid.

ׁשּובה
ָ ּוב ְלׁשֹון ֶׁש ָח ָטא בֹו ִב ְלׁשֹון ָע ָׂשה ְת
ִ
'י־כמ ָֹכה ָ ּֽב ֵא ִלם ה
ָ  י"א) ִ ֽמ,שנ' (שמות ט"ו
ִמי ָּכמ ָֹכה נֶ ְא ָּדר ַּבקּ ֶֹדׁש

En de Heilige, gezegend zij Hij, redde
hem van tussen de doden. Vanwaar dat
hij niet dood was? Zoals er gezegd is (Ex.
9:15, 16): Want nu heb Ik mijn hand zelfs
aan u geslagen, maar daarom heb Ik u
overeind gehouden (etc.).

וְ ִה ִּצילֹו הב"ה ֵּבין ַה ֵּמ ִתים ִמנַ ייִ ן ֶׁשּלֹא
 ט"ז) ִּכי ַע ָּתה,ֵמת שנ' (שמות ט' ט"ו
אּולם
ָ ְ ו32אֹותָך
ְ
ָׁש ַל ְח ִּתי ֶאת יָ ִדי וָ ַאְך
)'ַּב ֲעבּור זֹאת ֶה ֱע ַמ ְד ִּתיָך (וכו

Hij ging en werd heerser over Nineve, en de
mensen van Nineve schreven valse
documenten uit, en ze beroofden elkaar, en
ze bedreven sodomie, en dergelijke slechte
daden.

ּומ ַלך ְּבנִ נְ וֵ ה וְ ָהיּו ַאנְ ֵׁשי נִ ינְ וֵ ה
ָ וְ ָה ַלך
ּכֹות ִבים ִמ ְכ ְת ֵבי ָע ָמל וְ גֹוזְ ִלים ִאיׁש ֶאת
ְ
ּוב ִאים ִאיׁש ַעל ֵר ֵעהּו ְב ִמ ְׁש ַּכב
ָ יעהּו
ֵ ֵר
יהם ָה ָר ִעים
ֶ זָ כּור ּו ְכ ֵאּלּו ַמ ֲע ֵׂש

En zodra de Heilige, gezegend zij Hij, Jona
gezonden had, om tegen haar te profeteren
dat zij verwoest zou worden, luisterde de
Farao, en hij stond op van zijn troon, en hij
scheurde zijn klederen, en hij kleedde zich
in zak en as, en hij proclameerde aan heel
zijn volk dat het hele volk twee dagen
moest vasten, en dat ieder die dat niet zou
doen, verbrand zou worden met vuur.

יה
ָ ּוכ ֶׁש ָשּׁ ַלח הב"ה ְליֹונָ ה ְל ִהנָּ ֵבא ָע ֶל
ְ
ְל ַה ְח ִר ָיבּה ָׁש ַמע ַּפ ְרעֹה וְ ָע ַמד ִמ ִּכ ְסאֹו
וְ ָק ַרע ְּבגָ ָדיו וְ ָל ֵבׁש ַׂשק וְ ָא ָפר וְ ִה ְכ ִריז
יָמים
ִ 33ּבכל ַעּמֹו ֶׁשּיָ צּומּו כֹל ָה ַעם ְׁשנֵ י
ָ
34
ֶאת ַה ְּד ָב ִרים
עֹוׂשה
ֶ
וְ כֹל ִמי ֶׁש ֵאינֹו
ַה ָללּו י ִָשּׂ ֵרף ָּב ֵאׁש

Wat deed hij? Hij stelde de mannen aan een
kant op, en de vrouwen aan een andere kant
en alle rein vee aan een kant en alle onrein
vee aan een kant, maar hun kinderen aan
een andere kant. En de kinderen zagen de

 ֶה ֱע ִמיד ָה ֲאנָ ִׁשים ִמ ַּצד ֶא ָחד35ֶמה ָע ָׂשה
הֹורה
ָ וְ ַהנָּ ִׁשים ִמ ַּצד ֶא ָחד וְ כֹל ְּב ֵה ָמה ְט
טמ ָאה ִמ ַּצד ֶא ָחד
ֵ ִמ ַּצד ֶא ָחד וְ כֹל ְּב ֵה ָמה
רֹואים ֶאת
ִ יהם ִמ ַּצד ֶא ָחד וְ ַהּיְ ָל ִדים
ֶ ֵּו ְבנ

32 Andere versie voegt hier in: וְ ֶה ֱע ִמידֹו ַה ָקּדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִמ ֵּבין ַה ֵּמ ִתים ְל ַס ֵּפר ּכֹחֹו ּוגְ בּורתֹו
ּומנַּ יִ ן ֶׁש ֶה ֱע ִמידֹו ֶׁשנֶּ ֱא ַמר
ִ , en de Heilige, gezegend zij Hij, richtte hem op van tussen
de doden om te vertellen van Zijn kracht en Zijn macht, vandaar Hij richtte
hem op, zoals er gezegd is ...
33 Andere versie: שלשת, drie.
34 Andere versie: שיעשה, die zou doen.
35 Andere versie: מה עשו, wat deden zij, wat deed men; vanaf dit punt gebruikten we
vooral de versie  ווארשא תרל"ד,פרקי רבי אליעזר.
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borsten van hun moeders en ze wilden
drinken, en de moeders zagen hun kinderen,
en ze wilden ze te drinken geven, en ze
huilden.

רֹוצים ִלינֹק וְ ָה ִא ָּמהֹות
ִ ְּמֹותם ו
ָ ְׂש ֵדי ִא
אֹותם
ָ
יהן וְ רֹוצֹות ְל ָהנִ יק
ֶ ֵרֹואין ֶאת ְּבנ
ִ
ּובֹוכֹות

En er waren meer dan twintigduizend
mensen, want er is geschreven: Zou Ik dan
geen medelijden hebben met Nineve, die
grote stad, en de Eeuwige had spijt van het
kwaad dat Hij gesproken had.

יֹותר ִמ ְשּׁ ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה ִרּבֹוא ָא ָדם
ֵ וְ ָהיּו
ֶׁשנֶּ ֱא ַמר וַ ֲאנִ י לֹא ָאחּוס ַעל נִ ינְ וֵ ה ָה ִעיר
ֹלהים ַעל ָה ָר ָעה
ִ  וַ ּיִ נָּ ֶחם ָה ֱא36דֹולה
ָ ְַהּג
ֲא ֶׁשר־ ִּד ֶּבר

Gedurende veertig jaar stelde Hij zijn
woede tegen hen uit, in overeenstemming
met de veertig dagen dat Hij Jona gezonden
had. Maar na veertig jaar keerden zij terug
naar hun kwade daden, erger nog dan hun
eerdere daden, en ze werden opgeslokt als
de doden in de onderste Sjeol, zoals er
gezegd is (Job 24:12): Uit de stad der
gestorvenen kreunen zij.

ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה ֶה ֱא ִריְך ַאּפֹו ִע ָּמ ֶהם ְּכנֶ גֶ ד
ּול ַא ַחר
ְ ַא ְר ָּב ִעים יֹום ֶׁש ָשּׁ ַלח ֶאת יֹונָ ה
ׂשיהם ָה ָר ִעים
ֶ ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה ָׁשבּו ְל ַמ ֲע
ַה ְר ֵּבה ִמן ָה ִראׁשֹונִ ים וְ נִ ְב ְלעּו ְכ ֵמ ִתים
 י"ב) ֵמ ִעיר,ִּב ְׁשאֹול ַּת ְח ִּתּיָ ה ׁשנ' (איוב כ"ד
ְמ ִתים ׀ יִ נְ ָאקּו

36 Het eerste gedeelte van Jona 4:11 luidt: ׁש־ּבּה
ָ֡ ֶׁשר י
֣ ֶ דֹול֑ה ֲא
ָ ְל־נֽינְ ֵו֖ה ָה ִ ֣עיר ַהּג
ִ ַ ֽו ֲאנִ ֙י ֣ל ֹא ָא ֔חּוס ַע
ים־ע ְׂש ֵ ֨רה ִר ּ֜בֹו ָא ָ ֗דם
ֶ ה ְר ֵּב ֩ה ִ ֽמ ְׁש ֵ ּֽת.
ַ
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מדרש יונה

(de citaten uit Jona zijn vet weergegeven, in de vertaling italic; andere citaten, ook vet,
resp. italic, weergegeven, zijn voorzien van een verwijzing)
Het woord van de Eeuwige kwam tot Jona,
de zoon van Amittaj, met de volgende
inhoud: Sta op, ga naar Nineveh.

יּתי
ַ ] וַ יְ ִהי ְּד ַבר ה' ֶאל יֹונָ ה ֶבן ֲא ִמ96[
. קּום ֵלְך ֶאל נִ ינְ וֵ ה:ֵלאמֹור

Gezegend en geprezen zij de naam van de
Koning van de koningen der koningen, de
Heilige,
gezegend
zij
Hij,
Wiens
barmhartigheid ten opzichte van al Zijn
werken groot is. Immers, op het moment dat
hij Jona naar Nineve zond om tegen haar te
profeteren, kwam hij hem alleen tegemoet
naar de eigenschap van barmhartigheid, om
Zijn macht en Zijn kracht in de zee bekend te
maken, zoals er gezegd is: En Jona maakte
zich op om naar Tarsjiesj te vluchten.

יִ ְת ָּב ַרְך וְ יִ ְׁש ַּת ַּבח ְׁשמֹו ֶׁשל ֶמ ֶלְך ַמ ְל ֵכי
רּוּבים ַעל
ִ ַה ְּמ ָל ִכים הקב"ה ֶׁש ַר ֲח ָמיו ְמ
ָּכל ַמ ֲע ָׂשיו ֶׁש ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ִשּּׁגֵ ר יֹונָ ה ֶאל
 לֹא נִ זְ ַּד ֵּמן לֹו,יה
ָ נִ ינְ וֵ ה ְל ִה ְתנַ ְּבאֹות ָע ֶל
הֹוד ַיע ּכֹחֹו
ִ ֶא ָּלא ְּב ִמ ַּדת ַר ֲח ִמים ְּכ ֵדי ְל
 וַ ּיָ ָקם יֹונָ ה: ֶׁשנֶּ ֱא ַמר,בּורתֹו ַּבּיָ ם
ָ ְּוג
.יׁשה
ָ רֹוח ַּת ְר ִׁש
ַ ִל ְב

Een vergelijking; waar lijkt de zaak op? Op
een koning van vlees en bloed, wiens vrouw
stierf toe zij zoogde; hij zocht een min om
zijn zoon te zogen, zodat hij niet zou
omkomen. Wat deed de min van de koning?
Zij verliet de zoon van de koning en
vluchtte.

 ְל ֶמ ֶלְך ָּב ָׂשר.ּדֹומה
ֶ  ְל ָמה ַה ָּד ָבר- ָמ ָשל
,וָ ָדם ֶׁש ֵּמ ָתה ִא ְׁשּתֹו ְּכ ֶׁש ִהיא ֵמינִ ָיקה
ּוב ֵיקּׁש ִא ָשּׁה ֵמינֶ ֶקת ְל ֵהינִ יק ֶאת ְּבנֹו ְּכ ֵדי
ִ
 ֶמה ָע ְׁש ָתה ֵמינִ ְקּתֹו ֶׁשל.אבד
ֵ ֹ ֶׁשּלֹא י
.ּוב ְר ָחה
ָ יחה ֶאת ְּבנֹו ֶׁשל ֶמ ֶלְך
ָ ִ ִהנּ,ֶמ ֶלְך

Zodra de koning merkte dat zij gevlucht was
en zijn zoon verlaten had schreef hij een
brief om haar op te pakken en haar in de
gevangenis te werpen, op een plaats waar
slangen en schorpioenen waren.

יחה
ָ ִ וְ ִהנּ38ֵּכיוָ ן ֶׁש ָר ָאה ַה ֶּמ ֶלְך ֶׁש ָּב ְר ָחה
ּול ַח ֵּבׁש
ְ  ָּכ ַתב ִאּגֶ ֶרת ְל ָת ְפ ָׂשּה,ֶאת ְּבנֹו
 ִל ְמקֹום ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו,סּורין
ִ אֹותּה ְּב ֵבית ָה ֲא
ָ
.נְ ָח ִׁשים וְ ַע ְק ַר ִּבים

Na enige tijd kwam de koning voorbij de put
waar ze vastgezet was, en ze jammerde en
riep tot de koning uit de put.

יָמים ָע ַבר ַה ֶּמ ֶלְך ַעל ַהּבֹור ֶׁש ֻח ְּב ָׁשה
ִ ְל
ּובֹוכה ַל ֶּמ ֶלְך ִמן
ָ
צֹוע ֶקת
ֶ ָׁשם וְ ִהיא
.ַהּבֹור

Toen kreeg de barmhartigheid van de koning
weer de overhand over haar en hij droeg zijn
afgezant op om haar omhoog te brengen en
haar terug te brengen.

יה
ָ נִ ְתּגַ ְלּגְ לּו ַר ֲח ָמיו ֶׁשל ַה ֶּמ ֶלְך ָע ֶל
ּול ַה ְחזִ ָירּה
ְ לֹותּה
ָ וְ ִה ְפ ִקיד ִל ְׁשלּוחֹו ְל ַה ֲע

Zo ook Jona – toen hij wegvluchtte van de

ַאף יֹונָ ה ֵּכיוָ ן ֶׁש ָּב ַרח ִמ ְּפנֵ י הקב"ה

37 A. Jellinek, Beth Ha-Midrasch, vol. i, pp. 96-102 (de verwijzingen naar deze
paginering tussen rechte haken [ ]); het tweede deel, waarin het verhaal over Jona
allegorisch wordt toegepast op de ziel, beslaat in deze editie de pp. 102-105, dit
gedeelte, een latere toevoeging, hebben we in onze weergave weggelaten.
38 Andere versie: ששכחת, zij had vergeten.
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Heilige, gezegend zij Hij, sloot Deze hem in
de zee op in de ingewanden van de vis, totdat
hij riep tot de Heilige, gezegend zij Hij, en
Deze hem weer naar buiten bracht.

ִה ְסּגִ יר אֹותֹו ַּבּיָ ם ִּב ְמ ֵעי ַה ָּדגָ ה ַעד
.הֹוציאֹו
ִ ְֶׁש ָּצ ַעק ִל ְפנֵ י הקב"ה ו

Waarom vluchtte Jona? Omdat de eerste
maal de Heilige, gezegend zij Hij, hem
eerder gezonden had om de Israelieten terug
te voeren, en zijn woorden hielden stand (ii
Kon. 14:25): hij bracht de grens van Jisrael
terug van Levo Chemat tot bij de Zoutzee
naar het woord van de Eeuwige dat hij
gesproken had door middel van Zijn knecht
Jona de zoon van Amittaj, die uit Gat
HaChefer kwam.

קֹודם
ֶ  ֶׁש ַּפ ַעם ִראׁשֹונָ ה,וְ ָל ָּמה ָּב ַרח יֹונָ ה
ָל ֵכן ְׁש ָלחֹו הקב"ה ְל ָה ִׁשיב ֶאת ְּבנֵ י
יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָע ְמדּו ְּד ָב ָריו וְ ֵה ִׁשיב ֶאת־ּגְ בּול
יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ָּלבֹוא ֲח ָמת ַעד יַ ם ָה ֲע ָר ָבה
ִּכ ְד ַבר ה' ֲא ֶׁשר ִּד ֵּבר ְּביַ ד ַע ְבּדֹו יֹונָ ה
יּתי ַהנָּ ִביא ֲא ֶׁשר ִמּגַ ת ַה ֵח ֶפר
ַ ן־א ִמ
ֲ ֶב
.)(מ"ב י"ד כ"ה

De tweede maal zond Hij hem naar
Jeruzalem, om haar te vernietigen. Maar toen
de Israelieten zich bekeerden, handelde de
Heilige, gezegend zij Hij, naar de overvloed
van zijn genade en kwam Hij terug op het
kwaad, en zij werd niet vernietigd. En toen
noemden de Israelieten hem een leugenprofeet.

ירּוׁש ַליִם ְל ַה ְח ִר ָיבּה
ָ ַּפ ַעם ְׁשנִ ּיָ ה ְׁש ָלחֹו ִל
ׁשּובה ָע ָׂשה הקב"ה
ָ ּוכ ֶׁש ָעׂשּו יִ ְׂש ָר ֵאל ְּת
ְ
יחם ַעל ָה ָר ָעה וְ לֹא
ַ ְִּברֹוב ַר ֲח ָמיו וְ נ
קֹור ִאים אֹותֹו
ְ
ֶה ֱח ִר ָיבּה וְ ָהיו יִ ְׂש ָר ֵאל
.נְ ִביא ֶׁש ֶקר

De derde maal zond Hij hem naar Nineve;
Jona voerde een rechtsgeding bij zichzelf en
zei: Het is niet genoeg dat de Israelieten mij
een leugenprofeet noemen, maar de volkeren
van de wereld noemen mij eveneens een
leugenprofeeet.

 ָּדן יֹונָ ה ִּדין.יׁשית ְׁש ָלחֹו ְלנִ ינְ וֵ ה
ִ ַּפ ַעם ְׁש ִל
קֹורין
ִ  לֹא ַדּיֹו ֶׁשּיִ ְׂש ָר ֵאל:ְּב ַע ְצמֹו וְ ָא ַמר
עֹולם
ָ אֹותי נְ ִביא ֶׁש ֶקר ֶא ָּלא ַאף ֻאּמֹות ָה
ִ
.אֹותי נְ ִביא ֶׁש ֶקר
ִ קֹורין
ִ

Maar ik ga op de vlucht naar een plaats
waarvan niet gezegd wordt dat Zijn
heerlijkheid daar is.

ֶא ָּלא ֶא ְב ַרח ִל ְמקֹום ֶׁשּלֹא נֶ ֱא ַמר
.ֶׁש ְּכבֹודֹו ָׁשם

In de hemel zo wordt er gezegd (֔Ps. 113:4):
Boven de hemel is Zijn heerlijkheid, over de
aarde wordt er gezegd (Jesj. 6:3): De hele
wereld is vol van Zijn heerlijkheid.

 ַעל ַה ָשּׁ ַמים ְּכבֹודֹו:ַּב ָׁש ַמיִם נֶ ֱא ַמר
 ְמלֹא ָּכל: ָּב ָא ֶרץ נֶ ֱא ַמר.)' ד,(תהלים קי"ג
)' ג,'] ָה ָא ֶרץ ְּכבֹודֹו (ישעיה ו97[

Maar kijk, ik vlucht naar de zee, want daar
wordt Zijn heerlijkheid niet vermeld.

ּבֹורח ַלּיָ ם ֶׁשּלֹא נֶ ֱא ַמר ְּכבֹודֹו
ֵ וה ֵרי ֲאנִ י
ֲ
.ָׁשם

Wat deed hij? Hij wilde naar Jaffo afdalen.
Hij vond daarheen geen schip, maar dat
schip waarin Jona zich zou inschepen,
daartegen bracht de Heilige, gezegend zij
Hij, een storm, en zo bracht Hij het terug
naar Jaffo.

רֹוצה ֵל ֵירד ְליָפֹו וְ לֹא ָמ ָצא
ֶ ,ֶמה ָע ָׂשה
אֹותּה ֳאנִ ּיָ ה ֶׁשּיָ ַרד ָּבּה יֹונָ ה
ָ ְ ו.ֳאנִ ּיָ ה ְל ָׁשם
יה ַס ַער וְ ֶה ֱחזִ ָירּה
ָ ֵה ִביא הקב"ה ָע ֶל
.ְליָפֹו
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Zodra Jona het merkte was hij verheugd in
zijn hart; hij zei: Nu weet ik dat mijn weg
recht is voor de Heilige, gezegend zij Hij.

: ָא ַמר. ָׂש ֵמ ַח ְּב ִלּבֹו,ֵּכיוָ ן ֶׁש ָר ָאה יֹונָ ה
יֹוד ַע ֶׁש ַּד ְר ִּכי יָ ָׁשר ִל ְפנֵ י
ֵ ַע ְכ ָׁשיו ֲאנִ י
.הקב"ה

Hij sprak tot hen: Ik wil me bij jullie inschepen. Zij zeiden tot hem: Nee toch, wij
zijn op weg naar Tarsjiesj; hij zei, ik wil met
jullie meegaan naar Tarsjiesj.

 ָא ְמרּו. ֵא ֵרד ִע ָּמ ֶכם ָּב ֳאנִ ּיָ ה:ָא ַמר ָל ֶהם
 ָא ַמר.הֹול ִכים ְל ַת ְר ִׁשיׁש
ְ  וַ ֲהלֹא ָאנּו:לֹו
.יׁשה
ָ  ִע ָּמ ֶכם ַּת ְר ִׁש39 ָאבֹא:ָל ֶהם

De gewoonte van alle schepen is dat
wanneer iemand ervan weggaat hij de prijs
ervoor betaalt, maar Jona, er erg op gespitst
om te vluchten, betaalde de hele prijs ervan,
hij betaalde vooruit in de vreugde van zijn
hart, zoals er gezegd is:

יֹוצא ֵמ ֶהם
ֵ וְ ֶד ֶרְך ָּכל ָה ֳאנִ ּיֹות ְּכ ֶׁש ָא ָדם
 וְ יֹונָ ה ֵמרֹוב זְ ִריזּות ֶׁש ְרצֹונֹו.נֹותן ְׂש ָכרֹו
ֵ
רֹוח נָ ַתן ָּכל ְׂש ָכרֹו וְ ִה ְק ִּדים ְּב ִׂש ְמ ַחת
ַ ִל ְב
:ִלּבֹו ֶׁשנֶּ ֱא ַמר

Hij betaalde voor de overtocht en daalde
erin af om met hen mee te gaan naar
Tarsjiesj.

וַ ּיִ ֵּתן ְׂש ָכ ָרּה וַ ּיֵ ֵרד ָּבּה ָלבֹוא ִע ָּמ ֶהם
.יׁשה
ָ ַּת ְר ִׁש

Rabbi Jochanan zegt dat hij de prijs voor het
hele schip betaalde, Rabbi zegt dat onkosten
van het schip veertigduizend gouden
denariën bedroegen.40

יֹוחנָ ן ֶׁשנָּ ַתן ְׂש ָכ ָרּה ֶׁשל ַה ְסּ ִפינָ ה
ָ 'ָא ַמר ר
 ְׂש ָכ ָרּה ֶׁשל ְס ִפינָ ה:אֹומר
ֵ
 ַר ִּבי.ֻּכ ָּלּה
.ַא ְר ָּב ִעים ֲא ָל ִפים ִּדינָ ֵרי ַד ֲה ָבא

Ze waren één dagreis onderweg op zee, toen
de Heilige, gezegend zij Hij, de zee tegen
hen in beroering bracht door een geweldige
storm. En alle schepen op zee gingen vredig
de ene of de andere kant op voorbij, zoals er
gezegd is:

יער
ֵ  ֵס,ָּפ ְרׁשּו ַמ ֲה ַלְך יֹום ֶא ָחד ַּבּיָ ם
רּוח ְס ָע ָרה
ַ יהם ֶאת ַהּיָ ם ְּב
ֶ הקב"ה ֲע ֵל
עֹוברֹות וְ ָׁשבֹות
ְ
וְ ָכל ָה ֳאנִ ּיֹות ֶׁש ַּבּיָ ם
: ֶׁשנֶּ ֱא ַמר,ְּב ָׁשלֹום

Het schip dreigde te breken, echter niet de
andere die op zee waren.

 וְ לֹא ָה ֲא ֵחרֹות,וְ ָה ֳאנִ ּיָ ה ִח ְשּׁ ָבה ְל ִה ָשּׁ ֵבר
.ֶׁש ַּבּיָ ם

En dat alles, waarom? Om de kracht en de
sterkte van de Heilige, gezegend zij Hij,
duidelijk te maken, dat Hij het is die heerst
over hemel, aarde en zee; en geen schepsel

הֹוד ַיע ּכֹחֹו
ִ  ְּכ ֵדי ְל,וְ ָכל ָּכְך ָל ָּמה
מֹוׁשל
ֵ
בּורתֹו ֶׁשל הקב"ה ֶׁשהּוא
ָ ְּוג
 וְ ֵאין ָּכל ְּב ִרּיָ ה,ּובּיָ ם
ַ ּוב ָא ֶרץ
ָ ַּב ָׁש ַמיִ ם

39 Variant ארד, ik zal afdalen.
40 Deze redenering heeft aanleiding gegeven tot de gedachte dat Jona een rijk man
was. Hij wordt als zodanig genoemd, samen met Mosje, Sjemoeël en Amos, TB
Nedarim 38a: יונה דכתיב (יונה א) ויתן שכרה וירד בה וא"ר יוחנן שנתן שכרה של ספינה
( ;כולה אמר ר' רומנוס שכרה של ספינה הויא ד' אלפים דינרי דהבאzo ook) Jona, want er
staat geschreven: en hij gaf haar prijs en daalde erin af; rabbi Jochanan zei: de prijs
van het hele schip, rabbi Romanus zei: de prijs van het schip bedroeg 4000 gouden
denariën. Zo eveneens in Jalkoet Sjimoni ii § 113: יונה דכתיב ויתן שכרה וירד בה א"ר
 א"ר רומני שכרה של ספינה הויא ארבע אלפפים דינר זהב,יוחנן שנתן שכר של ספינה כלה
(de naam Romanus verschijnt hier als Romani).
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kan zich voor Hem verbergen.

.יְכֹולה ְל ִה ָסּ ֵתר ִמ ָּפנָ יו
ָ

R. Chanina zegt dat er leden van de zeventig
volkeren in het schip waren, allemaal stuk
voor stuk met zijn god in zijn hand.

 ִמ ִשּׁ ְב ִעים ֻאּמֹות ָהיּו:אֹומר
ֵ
ר' ֲחנִ ינָ א
.ֹלהיו ְּביָ דֹו
ָ ַּב ְסּ ִפינָ ה וְ ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֱא

Er zijn er die zeggen: Ze werden elk stuk
voor stuk bij de naam van hun god geroepen,
maar ze bereikten niets.

 נִ ְק ָרא ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ְּב ֵׁשם:ָא ְמרּו
.אּומה
ָ הֹועילּו ְמ
ִ  וְ לֹא.ֹלהיו
ָ ֱא

Maar Jona daalde af in het diepst van het
ruim en hij was in een diepe slaap gevallen
en hij sliep.

.וְ יֹונָ ה יָ ַרד ְּביַ ְר ְּכ ֵתי ַה ְסּ ִפינָ ה וְ נִ ְר ַּדם וְ יָ ֵׁשן

Toen kwam de kapitein bij hem, die zei:
Kijk, wij staan tussen dood en leven en jij
slaapt?

 ֲה ֵרי ָאנּו: ָא ַמר לֹו,חֹובל
ֵ ָּבא ֵא ָליו ַרב ַה
. וְ ַא ָּתה יָ ֵׁשן,יתה ְל ַחּיִ ים
ָ עֹומ ִדים ֵּבין ִמ
ְ

Uit welk volk ben jij afkomstig? Hij zei: Ik
ben een Hebreeër.

. ִע ְב ִרי ָאנ ִֹכי: ָא ַמר,ֵמ ֵאיזֶ ה ַעם ָא ָּתה

Hij zei tot hem: Wij hebben echt wel
gehoord dat de God van de Hebreeën groter
is dan alle andere goden.

ֹלהי ָה ִע ְב ִרים
ֵ  וַ ֲהלֹא ָׁש ַמ ְענּו ֶׁש ֱא:ָא ַמר לֹו
.ֹלהים
ִ ּגָ דֹול הּוא ִמ ָּכל ָה ֱא

Sta op, roep jouw God aan, misschien zal
God handelen in overeenstemming met al
Zijn wonderen die Hij deed in de Schelfzee.

אּולי יַ ֲע ֶׂשה
ַ
,ֹלהיָך
ֶ קּום ְק ָרא ֶאל ֱא
.אֹותיו ֶׁש ָע ָׂשה ְּביַ ם סּוף
ָ ֹלהים ְּכ ָכל נִ ְפ ָל
ִ ֱא

Hij zei tot hen: Om mijnentwil komt deze
benauwdheid over jullie.

 ִּב ְׁש ִב ִילי ַה ָּצ ָרה ַהּזֹאת:ָא ַמר ָל ֶהם יֹונָ ה
,יכם
ֶ ֲע ֵל

Neem me op en werp me in zee, dan zal de
zee tot rust komen voor jullie, want er is
gezegd: Hij zei tot hen: neem me op en werp
me in de zee.

 וְ יִ ְׁשּתֹוק ַהּיָ ם,ָׂשאּונִ י וַ ֲה ִטילּונִ י ֶאל ַהּיָ ם
 ָׂשאּונִ י:אמר ָל ֶהם
ֶ ֹ  וַ ּי: ֶׁשנֶּ ֱא ַמר.יכם
ֶ ֵמ ֲע ֵל
.וַ ֲה ִטילּונִ י ֶאל ַהּיָ ם

Rabbi Sjimon zegt: De mannen waren niet
bereid Jona in zee te werpen.

יהם
ֶ  לֹא ִק ְּבלּו ֲע ֵל:אֹומר
ֵ
ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון
.ָה ֲאנָ ִׁשים ְל ָה ִטיל ֶאת יֹונָ ה ַלּיָ ם

Wat deden ze toen? Ze namen alle spullen
die in het schip waren en wierpen die in zee
om het voor hen te verlichten, maar ze
bereikten niets.

 נָ ְטלּו ַה ֵּכ ִלים ֶׁש ָּב ֳאנִ ּיָ ה,ֶמה ָעׂשּו
 וְ לֹא,יהן
ֶ אֹותם ַלּיָ ם ְל ָה ֵקל ֵמ ֲע ֵל
ָ וְ ִה ְׁש ִליכּו
.הֹועילּו
ִ

Ze wilden naar het droge roeien, maar
konden het niet, zoals er gezegd is: De
mannen spanden zich tot het uiterste in om
naar het droge terug te keren, maar ze
konden het niet.

:ָרצּו ַל ְחּתֹור ְל ָּיַּב ָׁשה וְ לֹא יָכֹולּו ֶׁשנֶּ ֱא ַמר
וַ ּיַ ְח ְּתרּו ָה ֲאנָ ִׁשים ְל ָה ִׁשיב ֶאל ַה ָּיַּב ָׁשה
.וְ לֹא יָכֹולּו

Wat deden ze toen? Ze tilden Jona op en ze
zeiden: God van de wereld, laat ons toch niet

ֹלהי
ֵ  ֱא: נָ ְטלּו ֶאת יֹונָ ה וְ ָא ְמרּו,ֶמה ָעׂשּו
אב ָדה ְּבנֶ ֶפׁש ָה ִאיׁש
ְ ֹ  ַאל נָ א נ,עֹולם
ָ
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omkomen vanwege het leven van deze man.

,ַהּזֶ ה

En ze zeiden: God van de wereld, Eeuwige,
reken ons geen onschuldig bloed aan, want
wij weten niet wat voor soort man dit is.

עֹולם ה' ַאל ִּת ֵּתן ֲע ֵלינּו ָּדם
ָ ֹלהי
ֵ וְ ָא ְמרּו ֱא
יֹוד ִעין ָמה ִטיבֹו ֶׁשל
ְ נָ ִקי ֶׁש ֵאין ָאנּו
ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה

Maar hij zei hardop: Om mijnentwil
overkomt deze ramp jullie.

 ִּב ְׁש ִב ִילי ַה ָּצ ָרה:אֹומר ְּב ִפיו
ֵ
ֶא ָּלא הּוא
.יכם
ֶ ַהּזֹאת ֲע ֵל

Ze lieten hem tot zijn knieën zakken; en de
zee nam afstand van zijn woede.

ּבֹותיו וְ ָע ַמד ַהּיָ ם
ָ ֵה ִטילּו אֹותֹו ַעד ַא ְר ֻּכ
.ִמזַ ְעּפֹו

Ze brachten hem weer bij zich omhoog, en
de zee werd weer steeds onstuimiger. Toen
lieten ze hem zakken tot zijn navel; en de zee
nam afstand van zijn woede.

;סֹוער
ֵ ְהֹולְך ו
ֵ
ַה ֲעלּוהּו ֶא ְצ ָלם וְ ַהּיָ ם
עֹומד
ֵ
ֵה ִטילּו אֹותֹו ַעד ַטּבּורֹו וַ ַהּיָ ם
;ִמזַ ְעּפֹו

Ze brachten hem omhoog bij zich, en de zee
werd steeds onstuimiger, totdat ze hem er
helemaal in wierpen, zoals er gezegd is:

סֹוער; ַעד
ֵ ְהֹולְך ו
ֵ
ַה ֲעלּוהּו ֶא ְצ ָלם וְ ַהּיָ ם
: ֶׁשנֶּ ֱא ַמר,ֶש ִה ִּטילּו ֻּכּלֹו

Ze namen Jona op en wierpen hem in de zee.

.וַ ּיִ ְׂשאּו ֶאת יֹונָ ה וַ יְ ִטילּוהּו ֶאל ַהּיָ ם

Op dat moment bestemde de Heilige,
gezegend zij Hij, een grote vis om Jona op te
slokken.

יְמן הקב"ה ָּדג ּגָ דֹול
ַ ַאֹותּה ָׁש ָעה ו
ָ ְּב
.לֹוע ֶאת יֹונָ ה
ַ ִל ְב

Rabbi Tarfon zegt: Die vis was voorbestemd
sinds de zes dagen van de schepping, want er
is gezegd: De Eeuwige bestemde een grote
vis om Jona op te slokken.

 ְמ ֻמנֶּ ה ָהיָ ה ַה ָּדג:אֹומר
ֵ
ר' ַט ְרפֹון
: ֶׁשנֶּ ֱא ַמר,אׁשית
ִ יְמי ְב ֵר
ֵ ]98[ ִמ ֵשּׁ ֶׁשת
41
.לֹוע ֶאת יֹונָ ה
ַ יְמן ה' ָּדג ִל ְב
ַ ַו

41 De vis van Jona is bij de schepping tot stand gekomen met een aantal andere zaken
en wezens, vgl. bij voorbeeld Midrasj Rabba, Genesis 5:5 : יֹוחנָ ן ְּתנָ ִאין ִה ְתנָ ה
ָ ָא ַמר ַר ִּבי
 וַ ּיָ ָׁשב ַהּיָ ם:) כז, ֲה ָדא הּוא ִּד ְכ ִתיב (שמות יד,ַה ָקּדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִעם ַהּיָ ם ֶׁשיְ ֵהא נִ ְק ַרע ִל ְפנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
 ָא ַמר ַר ִּבי יִ ְר ְמיָ ה ֶּבן ֶא ְל ָעזָ ר לֹא ִעם ַהּיָ ם ִּב ְל ָבד ִה ְתנָ ה ַה ָקּדֹוׁש ָּברּוְך. ִל ְתנָ אֹו ֶׁש ִה ְתנָ ה ִעּמֹו, יתנֹו
ָ ְל ֵא
 ֲאנִ י יָ ַדי:) יב, ֲה ָדא הּוא ִד ְכ ִתיב (ישעיה מה,אׁשית
ִ יְמי ְב ֵר
ֵ  ֶא ָּלא ִעם ָּכל ַמה ֶשּׁנִּ ְב ָרא ְּב ֵׁש ֶׁשת,הּוא
יתי ֶאת ַהּיָ ם ֶׁשּיִ ְהיֶ ה נִ ְק ַרע ִל ְפנֵ י
ִ ִ ִצּו,יתי
ִ ֵ ִמ ֵידי נָ טּו ָׁש ַמיִ ם וְ ָכל ְצ ָב ָאם ִצּו, יתי
ִ ֵנָ טּו ָׁש ַמיִם וְ ָכל ְצ ָב ָאם ִצּו
 ַה ֲאזִ ינּו:) א, ֶׁשנֶּ ֱא ַמר (דברים לב,מׁשה
ֶ יתי ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ ֶׁשּיִ ְׁש ְּתקּו ִל ְפנֵ י
ִ ִ ִצּו,יִ ְׂש ָר ֵאל
,הֹוׁש ַע
ֻ ְיתי ֶאת ַה ֶשּׁ ֶמׁש וְ ֶאת ַהּיָ ֵר ַח ֶׁשּיַ ַע ְמדּו ִל ְפנֵ י י
ִ ִ ִצּו,ַה ָשּׁ ַמיִ ם וַ ֲא ַד ֵּב ָרה וְ ִת ְׁש ַמע ָה ָא ֶרץ ִא ְמ ֵרי ִפי
 ֶׁשנֶּ ֱא ַמר,עֹור ִבים ֶׁש ַיְכ ְל ְּכלּו ֶאת ֵא ִלּיָ הּו
ְ יתי ֶאת ָה
ִ ִ ִצּו, ֶׁש ֶמׁש ְּבגִ ְבעֹון ּדֹום: ) יב,ֶׁשנֶּ ֱא ַמר (יהושע י
יתי ֶאת ָהאּור ֶׁשלֹא ַּתּזִ יק ַל ֲחנַ נְ יָ ה
ִ ִ ִצּו,)'ּוב ָׂשר (וגו
ָ יאים לֹו ֶל ֶחם
ִ  וְ ָהע ְֹר ִבים ְמ ִב: ) ו,(מלכים א יז
ּיִּפ ְתחּו ְלקֹול
ָ יתי ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִם ֶׁש
ִ ִ ִצּו,יתי ֶאת ָה ֲא ָריֹות ֶׁשלֹא יַ ּזִ יקּו ֶאת ָּדנִ ּיֵ אל
ִ ִ ִצּו,יׁש ֵאל וַ ֲעזַ ְריָ ה
ָ ִמ
 ֶׁשנֶּ ֱא ַמר,יתי ֶאת ַה ָּדג ֶׁשּיָ ִקיא ֶאת יֹונָ ה
ִ ִ ִצּו,)' נִ ְפ ְּתחּו ַה ָשּׁ ַמיִ ם (וגו: ) א, ֶׁשנֶּ ֱא ַמר (יחזקאל א,יְ ֶחזְ ֵקאל
אמר ה' ַל ָּדג וַ ּיָ ֵקא ֶאת יֹונָ ה
ֶ ֹ  וַ ּי:) יא, ;(יונה בRabbi Jochanan sprak: de Heilige, gezegend zij
Hij, maakte een afspraak met de zee dat die zich zou splijten voor Jisrael, zoals er
geschreven staat (Ex. 14:27): De zee keerde terug tot haar kracht ()לאיתנו, d.i. naar
haar overeenkomst ()לתנאו, die met haar gesloten was; rabbi Jirmeja de zoon van
Elazar zei: niet alleen met de zee maakte de Heilige, gezegend zij Hij, een afspraak,

30
Hij ging zijn bek binnen als een mens die
binnengaat in een grote synagoge.

ְּכ ָא ָדם ַהנִּ ְכנָ ס ְל ֵבית

En de twee ogen van de vis waren als twee
ramen, die Jona licht verschaften.

ַחּלֹונֹות

Rabbi Meïr zegt: Er was een parel
opgehangen in de ingewanden van de vis, die
aan Jona licht verschafte.

 ַמ ְרּגָ ִלית ָהיְ ָתה ְּתלּויָ ה:אֹומר
ֵ
ר' ֵמ ִאיר
.ּומ ִא ָירה ְליֹונָ ה
ְ ְּב ֵמ ָעיו ֶׁשל ָּדג

En hij zag alles wat er in de zee en in de
diepten is, en daarover zegt de Schrift (Teh.
97:11): Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige.

 וְ ָע ָליו,ּוב ְּתהֹומֹות
ַ 44וְ ָר ָאה ָּכל ַמה ֶׁש ַּבּיָ ם
 אֹור זָ ֻר ַע:) י"א,אֹומר (תהלים צ"ז
ֵ ַה ָּכתּוב
.ַל ַּצ ִּדיק

Toen zei hem de vis: Weet je niet dat mijn
tijd gekomen is om binnen te gaan in de
mond van Livjatan?

יֹוד ַע ֶׁש ָּבא זְ ַמנִּ י
ֵ  ֵאין ַא ָּתה:ָא ַמר לֹו ַה ָּדג
.ִל ָּכנֵ ס ְּב ִפיו ֶׁשל ִלוְ יָ ָתן

Hij zei tot hem: Breng me bij hem, en ik zal
jou redden evenals mijzelf. En hij bracht
hem dadelijk bij hem.

אֹותָך
ְ יכנִ י ֶא ְצלֹו וַ ֲאנִ י ַמ ִּציל
ֵ הֹול
ִ :ָא ַמר לֹו
.הֹוליכֹו ֶא ְצלֹו
ִ  ִמּיָ ד.וְ ֶאת נַ ְפ ִׁשי

Jona sprak tot Livjatan: Livjatan, je moet
weten dat ik om jouwentwil ben afgedaald
om de plaats van jouw verblijf te zien,

 ֵּת ַדע, ִלוְ יָ ָתן:יָתן
ָ ְָא ַמר יֹונָ ה ְל ִלו
.דֹורָך
ְ ֶׁש ִּב ְׁש ִב ְילָך יָ ַר ְד ִּתי ִל ְראֹות ְמקֹום ְמ

en niet slechts dit, want in de toekomst zal ik
een touw aan je tong vastmaken, en je
omhoog voeren om je klaar te maken voor de
grote feestmaaltijd van de rechtvaardigen.

וְ לֹא עֹוד ֶא ָּלא ֶׁש ֲאנִ י ָע ִתיד ִליּטֹול ֵח ֶבל
אֹותָך
ְ
ּולזָ ָכה
ְ אֹותָך
ְ
ּול ַה ֲעלֹות
ְ ִּב ְלׁשֹונְ ָך
.יקים
ִ דֹולה ֶׁשל ַצ ִּד
ָ ְעּודה ּג
ָ ִּב ְס

43

42

נִ ְכנַ ס ְלתֹוְך ִּפיו
.דֹולה
ָ ְַה ְּכנֶ ֶסת ּג

וְ ָהיּו ְׁשנֵ י ֵעינָ יו ֶׁשל ָּדג ִּכ ְׁש ֵּתי
.ְמ ִאירֹות ְליֹונָ ה

maar met alles wat geschapen werd gedurende de zes dagen van de schepping, zoals
er geschreven is (Jesj. 45:12): Ik ben het! Mijn handen hebben de hemelen
uitgebreid, en Ik heb al hun heir bevel gegeven, en uit ‘Mijn handen hebben de
hemelen uitgebreid, en Ik heb al hun heir bevel gegeven’ volgt: Ik heb de zee bevel
gegeven dat die zich zou splijten voor Jisrael, Ik heb de hemel en de aarde bevel
gegeven, dat ze zouden zwijgen voor Mosje, zoals er gezegd is (Deut. 32: 1):
Luistert, hemelen, en Ik zal spreken; en de aarde hore naar de uitspraken van Mijn
mond. Ik heb de zon en de maan bevel gegeven dat ze zouden blijven staan voor
Jehosjoea, zoals er gezegd is (Jeh. 10:12): Zon, sta stil te Gibeon; Ik heb de raven
bevel gegeven dat ze Elijahoe zouden voeden, zoals er gezegd is (i Kon. 17:6): En de
raven brachten hem brood en vlees etc.; Ik heb het vuur bevolen Chananja, Misjael
en Azarja niet te schaden, zoals er gezegd is; Ik heb de leeuwen bevolen dat zij Daniël niet zouden schaden; Ik heb de hemelen bevolen dat ze zich zouden openen
voor de stem van Jechezqel, zoals er gezegd is (Ez. 1:1): de hemelen werden geopend, etc.; Ik heb de vis bevolen dat hij Jona zou uitspuwen, zoals er gezegd is (Jona
2:12): de Eeuwige sprak tot de vis, en die spuwde Jona uit.
42 I.p.v.  ְלתֹוְך ִּפיוvariant בפיו, in zijn bek.
43 Dit woord blijft achterwege in een variante tekst.
44 Variant שבימים, wat in de zeeën.
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En niet alleen dit, maar hij zag het zegel van
Avraham, en toen hij het (teken van het)
verbond zag, vluchtte Livjatan dadelijk weg
voor Jona, een afstand van twee dagreizen.

חֹותמֹו ֶׁשל
ָ וְ לֹא עֹוד ֶא ָּלא ָר ָאה ְּב
יָתן
ָ ְ ִמּיָ ד ָּב ַרח ִלו, ִה ִּביט ַל ְּב ִרית,ַא ְב ָר ָהם
.יָמים
ִ ִל ְפנֵ י יֹונָ ה ַמ ֲה ַלְך ְׁשנֵ י

Jona zei: Kijk, ik heb je gered uit de mond
van Livjatan, toon mij nu alles wat er in de
zeeën en de diepten is.

 ֲה ֵרי ִה ַּצ ְל ִּתיָך ִמ ִּפיו ֶׁשל ִלוְ יָ ָתן:ָא ַמר יֹונָ ה
.ּוב ְּתהֹומֹות
ַ ּיַּמים
ִ ַה ְר ֵאינִ י ָּכל ַמה ֶׁשּיֵ ׁש ַּב

Hij toonde hem de grote rivier van de
wateren van Okeanos, zoals er gezegd is: De
stroom45 was rondom mij.

אֹוקיָ נֹוס
ְ
ימי
ֵ ֶה ְר ָאהּו נָ ָהר ּגָ דֹול ֶׁש ֵּמ
.סֹוב ֵבני
ְ ְ וְ נָ ָהר י: ֶׁשנֶּ ֱא ַמר,46יֹוצ ִאים
ְ

En hij toonde hem de stromingen van de
Schelfzee, waar de Israelieten doorgetrokken
waren, zoals er gezegd is: Het zeewier is aan
mijn hoofd gebonden.

ֶה ְר ָאהּו ְׁש ִב ֵילי יַ ם סּוף ֶׁש ָע ְברּו יִ ְׂש ָר ֵאל
.אׁשי
ִ ֹ  סּוף ָחבּוׁש ְלר: ֶׁשנֶּ ֱא ַמר,ְּבתֹוכֹו

En hij toonde hem Gehinnom, zoals er
gezegd is: U hebt mijn leven uit de
vernietiging opgetild.

 וַ ַּת ַעל ִמ ַשּׁ ַחת: ֶׁשנֶּ ֱא ַמר,יהנָּ ם
ִ ֵֶה ְר ָאהּו ּג
.ַחּיַ י

En hij toonde hem de Tempel van de
Eeuwige, zoals er gezegd is: Tot de
grondvesten van de bergen ben ik afgedaald.

 ְל ִק ְצ ֵבי ָה ִרים: ֶׁשנֶּ ֱא ַמר,ָיכל יְ י
ַ ֶה ְר ָאהּו ֵה
.יָ ַר ְד ִּתי

Hieruit concluderen we dat Jeruzalem op
zeven bergen staat.

רּוׁש ַליִ ם ַעל
ָ ְֶׁשּי

Hij toonde hem de Even Sjetija (de
Funderingssteen), vastgezet in de diepte, en
hij toonde hem de zonen van Korach, die
erop staan en bidden.

בּועה ַּב ְּתהֹום
ָ ֶה ְר ָאהּו ֶא ֶבן ְׁש ִתּיָ ה ְק
יה
ָ עֹומ ִדים ָע ֶל
ְ וְ ֶה ְר ָאהּו ָׁשם ְּבנֵ י ק ַֹרח ֶׁש
.ּומ ְת ַּפ ְּל ִלין
ִ

Toen zei de vis tot hem: Jona, Kijk, je bent
bij de Tempel van de Eeuwige, bid en je zult
antwoord krijgen.

יכל
ַ  ֲה ֵרי ַא ָּתה נֶ גֶ ד ֵה, יֹונָ ה:ָא ַמר לֹו ַה ָּדג
. ִה ְת ַּפ ֵּלל וְ ַא ָּתה ֵּת ָענֶ ה,'ה

Jona was drie dagen in het binnenste van de
vis, en hij had nog niet gebeden.

יָמים ִּב ְמ ֵעי ַה ָּדג וְ לֹא
ִ וְ ָהיָ ה יֹונָ ה ְׁשל ֹ ָֹשה
.ִה ְת ַּפ ֵּלל

Toen zei de Heilige, gezegend zij Hij, Ik heb
hem een ruime plaats gegeven in het
binnenste van de vis, zodat hij niet bevreesd
zou worden, maar hij heeft nog niet tot mij
gebeden.

 ֲאנִ י ִה ְר ַח ְב ִּתי לֹו ָמקֹום:ָא ַמר הקב"ה
ִּב ְמ ֵעי ַה ָּדג ְּכ ֵדי ֶׁשּלֹא יִ ְצ ָט ֵער וְ הּוא לֹא
.ִמ ְת ַּפ ֵּלל ְל ָפנַ י

Maar nu bestem ik voor hem een vis
zwanger van driehonderdvijfenzestig dui-

ֲאנִ י ְמזַ ֵּמן לֹו ָּדגָ ה ְמ ֻע ֶּב ֶרת ְּב ָׁשֹלש ֵמאֹות

47

לֹומ ִדין
ְ
(מ ָּכאן ָאנּו
ִ
).עֹומ ֶדת
ֶ ִׁש ְב ָעה ָה ִרים

45 NB de bijbeltekst geeft hier תהום, oeroceaan, i.p.v. נהר, stroom.
46 Dit woord blijft achterwege in een variante tekst.
47 Variant למידין.
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zend kleine visjes, zodat hij bang wordt en
tot Mij bidt. Ik verlang immers naar de
gebeden van de rechtvaardigen.

וְ ִׁש ִשּׁים וַ ֲח ֵמ ֶׁשת ֲא ָל ִפים ָּדגִ ים ְק ַטנִּ ים
 ֶׁש ֲאנִ י,ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ְצ ָט ֵער וְ יִ ְת ַּפ ֵּלל ְל ָפנַ י
.יקים
ִ ְמ ַתאּוֶ ה ִל ְת ִפ ָּל ָתן ֶׁשל ַצ ִּד

En op dat moment bestemde de Heilige,
gezegend zij Hij, een drachtige vis voor hem,
en zij ging naar de vis toe.

אֹותּה ָׁש ָעה זִ ֵּמן לֹו הקב"ה ָּדגָ ה
ָ ְּב
.ְמ ֻע ֶּב ֶרת וְ ָה ְל ָכה ֵא ֶצל ַה ָּדג

De vrouwtjesvis zei tot de vis: De Eeuwige,
gezegend zij Hij, heeft mij gezonden om de
profeet die jij in je binnenste hebt op te
slokken.

,יעיָך
ֶ  ִאיׁש נָ ִביא ֶׁש ְּב ֵמ:ָא ְמ ָרה ַה ָּדגָ ה ַל ָּדג
.ִׁשּגְ ַרנִ י הקב"ה ְל ָב ְלעֹו

Als jij hem uitspuwt dan is het goed, zo niet
dan slok ik jou samen met hem op.

 ֲאנִ י, וְ ִאם ָלאו,מּוטב
ָ
,ּפֹולטֹו
ְ ִאם ַא ָּתה
.בֹול ֲעָך ִעּמֹו
ְ

Toen zei de vis tot de vrouwtjesvis, wie weet
of het waar is wat je zegt. Zij zei: Livjatan
weet het.

יֹוד ַע זֶ ה ֶׁש ַא ְּת
ֵ  ִמי:ָא ַמר ָלּה ַה ָּדג ַל ָּדגָ ה
.יֹוד ַע
ֵ  ִלוְ יָ ָתן: ָא ְמ ָרה.אֹומ ֶרת
ֶ ֱא ֶמת

Getweeën gingen ze naar Livjatan. De
vrouwtjesvis sprak tot Livjatan: Koning over
alle vissen van de zeeën, weet U niet dat de
Heilige, gezegend zij Hij, mij naar deze vis
gezonden heeft om de profeet die in zijn
binnenste is op te slokken?

 ָא ְמ ָרה לֹו ָּדגָ ה.יָתן
ָ ְיהם ֵא ֶצל ִלו
ֶ ֵָה ְלכּו ְׁשנ
 ֵאין ַא ָּתה,יַּמים
ִ  ֶמ ֶלְך ַעל ָּכל ְּדגֵ י:יָתן
ָ ְְל ִלו
יֹוד ַע ֶׁש ִשּּׁגְ ַרנִ י הקב"ה ֵא ֶצל ָּדג זֶ ה
ֵ
.לֹוע ַהנָּ ִביא ֶׁש ְּב ֵמ ָעיו
ַ ִל ְב

Hij zei tot haar: Ja. Toen zei de vis tot
Livjatan: Wanneer?

:יָתן
ָ ְ ָא ַמר לֹו ַה ָּדג ְל ִלו. ֵהן:ָא ַמר ָלּה
.ימ ַתי
ָ ֵא

Hij zei hem: In de afgelopen drie uur, toen
de Heilige, gezegend zij Hij, afdaalde om
met mij te spelen,48 hoorde ik het volgende:

, ְּב ָׁשֹלׁש ָׁשעֹות ַא ֲחרֹונֹות:ָא ַמר לֹו
.ְּכ ֶׁשּיָ ַרד הקב"ה ְל ַצ ֵחק ִּכי ָׁש ַמ ְע ִּתי ֵּכן

Hij zei tot de vrouwtjesvis: Ga en slok de
profeet op die in het binnenste van de vis is.
De vis spuwde hem uit en de vrouwtjesvis
slokte hem op.

ּוב ְל ִעי ֶאת ַהנָּ ִביא
ִ  ְל ִכי:ָא ַמר ָלּה ַל ָּדגָ ה
ּובֹולעֹו אֹותֹו
ְ
ּפֹולטֹו ַה ָּדג
ְ .ֶׁש ִּב ְמ ֵעי ַה ָּדג
.ַה ָּדגָ ה

Toen hij binnenkwam in haar binnenste
geraakte hij in grote angstige benauwdheid
in het vuil en in de viezigheid van de
vrouwtjesvis.

 ָהיָ ה ִמ ְצ ָט ֵער,יה
ָ ֵּכיוָ ן ֶׁשנִ ְכנַ ס ְלתֹוְך ֵמ ֶע
ּומּתֹוְך זֻ ֲה ָמ ָתּה
ִ ְּב ַצ ַער ּגָ דֹול ִמּתֹוְך ַה ִטנּּוף
.ֶׁשל ָּדגָ ה

Dadelijk richtte zijn hart zich op het gebed
aan de Heilige, gezegend zij Hij:

.ִמּיָ ד ִּכּוֵ ן ִלּבֹו ִל ְת ִפ ָּלה ִל ְפנֵ י הקב"ה

En Jona bad tot de Eeuwige, zijn God,
vanuit het binnenste van de vrouwtjesvis.

.ֹלהיו ִמ ְּמ ֵעי ַה ָּדגָ ה
ָ וַ ּיִ ְת ַּפ ֵּלל יֹונָ ה ֶאל ה' ֱא

48 Vgl. Ps. 104:26.
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Hij zei tot Hem: Heer van de wereld, waar
moet ik heen gaan weg van Uw Geest, en
waarheen moet ik vluchten weg van Uw
aangezicht?

ָאנָ ה

(Ps. 139:7-10) Als ik opstijg naar de hemel,

 ָׁשם,י') ִאם ֶא ַסּק ָׁש ַמיִ ם-' ז,(תהלים קל"ט
 ֶא ָשּׂא ַכנְ ֵפי.ָ ִהנֶּ ךּ,יעה ְשּׁאֹול
ָ  וְ ַא ִּצ,ָא ָּתה
 ּגַ ם ָׁשם יָ ְדָך, ֶא ְׁש ְּכנָ ה ְּב ַא ֲח ִרית יָם,ָׁש ַחר
.יְמינֶ ָך
ִ אחזֵ נִ י
ֲ ֹ ַתנְ ֵחנִ י וְ ת

daar bent U, en spreid ik mij uit in de Sjeol,
daar bent U; sloeg ik de vleugels van het
morgenrood uit, woonde ik aan het einde
van de zee, ook daar zou Uw hand mij
geleiden, zou Uw rechterhand mij
vasthouden.

עֹולם
ָ  ִרּבֹונֹו ֶׁשל:ָא ַמר ְל ָפנָ יו
. וְ ָאנָ ה ִמ ָּפנֶ יָך ֶא ְב ָרח,רּוחָך
ֶ ֵא ֵלְך ֵמ

]99[

Verder zei hij tot Hem: Heer van de wereld,
U bent Koning over alle koninkrijken, U
bent de Heer die heerst over alle vorsten van
het aardrijk.

 ַא ָּתה,עֹולם
ָ  ִרּבֹונֹו ֶׁשל:ׁשּוב ָא ַמר ְל ָפנָ יו
 ַא ָּתה ָאדֹון,הּוא ֶמ ֶלְך ַעל ָּכל ַמ ְמ ָלכֹות
.מֹוׁשל ַעל ָּכל רֹוזְ נֵ י ֵת ֵבל
ֵ

Uw troon is de hemel van de hemelen, en de
aarde is de voetbank van Uw voeten. Uw
koninkrijk is in de hoogte, en Uw
heerschappij in de diepte. Het werk van de
gehele wereld is U openbaar, en de
heimelijke daden van iedere man zijn voor U
uitgebreid.

ִּכ ְס ֲאָך ְׁש ֵמי ה ַָשּׁ ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ ֲהדֹום
כּותָך ּב ַָּמרֹום ּו ֶמ ְמ ַׁש ְל ְּתָך
ְ ַרגְ ֶליָך ַמ ְל
.עֹולם ְל ָפנֶ יָך ּגְ לּויִ ם
ָ עֹומק ַמ ֲע ֵׂשי ָכל ָה
ֶ ָּב
,רּוׁשים
ִ וְ ַת ֲעלּומֹות ָּכל ּגֶ ֶבר ְל ָפנֶ יָך ְפ

De wegen van heel de aarde onderzoekt U,
en de stappen van alle levende wezens
beproeft U, alle geheimenissen van de
wereld zijn U bekend, en de harten begrijpt
U, de gedachten van ieder mens zijn U
bekend, alle geheimen zijn U openbaar.

ּומ ְצ ַע ֵדי ָכל
ִ חֹוקר
ֵ ַּד ְר ֵכי כֹל ָה ָא ֶרץ ַא ָּתה
,דּועין ְלָך
ִ ְעֹולם י
ָ 49בֹוחן וְ ָכל ָרזֵ י
ֵ ַחי ַא ָּתה
 ַמ ְח ְׁשבֹות ָּכל ָא ָדם.ּול ָבבֹות ַא ָּתה ֵמ ִבין
ְ
. ָּכל ִמ ְס ָּת ִרין ּגְ לּויִ ן ְלָך.ׁשּובין ְלָך
ִ ֲח

Er zijn geen geheimen voor de troon van Uw
glorie, en niets is verborgen voor uw ogen.
Het ene geheim na het andere ordent U, en
het ene woord na het andere zegt U. Overal
bent U.

 וְ ֵאין.בֹודָך
ְ ֵאין ַּת ֲעלּומֹות ִל ְפנֵ י ִכ ֵסּא ְכ
 ָּכל ָרז וָ ָרז ַא ָּתה.נִ ְס ָּתר ִמנֶּ גֶ ד ֵעינֶ יָך
 ָּכל, ָּכל ָּד ָבר וְ ָד ָבר ַא ָּתה ָסח.סֹודר
ֵ
.ָמקֹום ַא ָּתה ָׁשם

Uw ogen zien slechte en goede zaken,
(Spreuken 15:3): Mijn ogen zien slechte en
goede zaken.

 ֶׁשנֶּ ֱא ַמר,טֹובים
ִ ְֵעינֶ יָך צֹופֹות ָר ִעים ו
 ֵעינֵ י ה' צ ֹפֹות ָר ִעים:)' ג,(משלי ט"ו
.טֹובים
ִ ְו

Alstublieft, antwoord mij uit de schoot van
de Sjeol, en help mij uit de diepte; laat mijn
hulpgeroep tot U komen, en breng snel mijn
verlangen ten uitvoer.

, ֲענֵ נִ י ִמ ֶּב ֶטן ְׁשאֹול,ְּב ַב ָקּ ָׁשה ִמ ְּמָך
,צּולה וְ ָתבֹא ְל ָפנֶ יָך ַׁשוְ ָע ִתי
ָ יענִ י ִמ ְּמ
ֵ הֹוׁש
ִ ְו
.וַ ֲע ֵׂשה ְמ ֵה ָרה ַּב ָקּ ָׁש ִתי

Want U bent veraf, maar U hoort van nabij,
zoals er gezegd is (Ps. 18:7): In mijn nood

 ֶׁשנֶּ ֱא ַמר,ׁשֹומ ַע ְּב ָקרֹוב
ֵ ְֶׁש ַא ָּתה ְּב ָרחֹוק ו

49 Variant חי, leven.
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roep ik tot de Eeuwige.

.' ַּב ַּצר ִלי ֶא ְק ָרא ה:)' ז,(תהלים י"ח

Toen hij nog geen antwoord kreeg, sprak hij
opnieuw tot Hem: Heer der wereld, U bent
genoemd: Hij die naar beneden voert, en Hij
die naar boven voert, zie, ik ben afgedaald,
breng me weer naar boven.

 ִרּבֹונֹו: ׁשּוב ָא ַמר ְל ָפנָ יו.וַ ֲע ַדיִ ן לֹא נַ ֲענָ ה
 ֲה ֵרי,ּומ ֲע ֶלה
ַ מֹוריד
ִ את
ָ  נִ ְק ָר,עֹולם
ָ ֶׁשל
; ַה ֲע ֵלני,יָ ַר ְד ִּתי

U bent genoemd: Hij die doodt en Hij die
levend maakt; wel mijn ziel staat op het punt
te sterven, houd mij in leven!

יעה נַ ְפ ִׁשי
ָ ִ ֲה ֵרי ִהּג,את
ָ ּומ ַחּיֶ ה נִ ְק ָר
ְ ֵמ ִמית
. ַה ֲחייֵ נִ י,ָלמּות

Maar hij kreeg geen antwoord totdat dit
woord uit zijn mond kwam: Wat ik beloofd
heb, namelijk het omhoog brengen van
Livjatan en die ten overstaan van U slachten
voor het feestmaal van de rechtvaardigen zal
ik waar maken op de dag van mijn heil, zoals
er gezegd is: Maar ik, ik wil met dankbare
stem aan U offeren; wat ik beloofd heb, zal
ik waar maken.

: ַעד ֶׁשּיָ ָצא ָּד ָבר זֶ ה ִמ ִּפיו.וְ לֹא נַ ֲענָ ה
ּבֹוח
ַ ְֲא ֶׁשר נָ ַד ְר ִּתי ְל ַה ֲעלֹות ֶאת ִלוְ יָ ָתן וְ ִלז
יקים ְל ָפנֶ יָך
ִ עּודה ֶׁשל ַצ ִּד
ָ אֹותּה ַּב ְסּ
ָ
 וַ ֲאנִ י: ֶׁשנֶּ ֱא ַמר,ׁשּוע ִתי
ָ ֲא ַש ֵּלם ְּביֹום ְּת
 ֲא ֶׁשר נָ ַד ְר ִּתי,ּתֹודה ֶאזְ ְּב ָחה ָּלְך
ָ
ְּבקֹול
.ֲא ַׁש ֵּל ָמה

Op dat moment werd de barmhartigheid van
de Heilige, gezegend zij Hij, opgewekt over
Jona, en Hij sprak tot de vrouwtjesvis: Spuw
Jona op het droge, en hij spuwde hem
negenhondervijfenzestig parasangen op het
droge, zoals er gezegd is: En de Eeuwige
sprak tot de vis.

אֹותּה ָׁש ָעה נִ ְתּגַ ְלּגְ לּו ַר ֲח ָמיו ֶׁשל
ָ ְּב
 ִּפ ְל ִטי:הקב"ה ַעל יֹונָ ה וְ ָא ַמר ַל ָּדגָ ה
ּופ ָלטֹו ֵּת ַׁשע ֵמאֹות וְ ִׁש ִשּׁים
ְ ,יֹונָ ה ַל ָּיַּב ָׁשה
:וַ ֲח ִמ ָשּׁה ַּפ ְר ָסאֹות ַל ָּיַּב ָׁשה ֶׁשנֶּ ֱא ַמר
.אמר ה' ַל ָּדג
ֶ ֹ ּוַ ּי

Dit leert dat de Heilige, gezegend zij Hij,
een vis bestemde, groter dan alle andere, om
Jona en de vrouwtjesvis op te slokken.

(מ ַל ֵּמד ֶׁשּזִ ֵּמן הקב"ה ָּדג ּגָ דֹול ִּמ ֻּכ ָּלן
ְ
.)ּול ָדגָ ה
ְ לֹוע ְליֹונָ ה
ַ ִל ְב

Toen de zeelieden deze wonderen, die de
Heilige, gezegend zij Hij, deed met Jona,
zagen, wierpen ze hun goden in de zee, zoals
er gezegd is: Zij die nietswaardige
nutteloosheden bewaren, hebben daarmee
afstand genomen van de hun toekomende
genade.

אֹותן נִ ְפ ָלאֹות
ָ
ֵּכיוָ ן ֶׁש ָראּו ַה ַּמ ָּל ִחים
 ִה ְׁש ִליכּו ֶאת,ֶׁש ָע ָׂשה הקב"ה ִעם יֹונָ ה
 ְמ ַׁש ְּמ ִרים ַה ְב ֵלי: ֶׁשנֶּ ֱא ַמר,יהם ַּבּיָ ם
ֶ ֹלה
ֵ ֱא
.ָׁשוְ א ַח ְס ָּדם יַ ֲעזֹובּו

Ze trokken op naar Jeruzalem en besneden
het vlees van hun voorhuid, zoals er gezegd
is: De mannen vreesden de Eeuwige met
grote vrees, en ze offerden een offer, ze
offerden niet dan het bloed van het verbond
van de besnijdenis, want dat is als het bloed
van een offer.

,ּומלּו ְּב ַׂשר ָע ְר ָל ָתם
ָ ירּוׁש ַלים
ָ וְ ָעלּו ִל
דֹולה
ָ ְ וַ ּיִ ְיראּו ָה ֲאנָ ִׁשים יִ ְר ָאה ג:ֶׁשנֶּ ֱא ַמר
 ֵהם לֹא זָ ְבחּו ֶא ָּלא.ֶאת ה' וַ ּיִ זְ ְּבחּו זֶ ַבח
.ַּדם ְּב ִרית ִמ ָילה ֶׁשהּוא ְּב ַדם זֶ ַבח

En ze beloofden elk zijn vrouw en zijn
kinderen en alles wat hij bezat te brengen

וְ נָ ְדרּו ְל ָה ִביא ִאיׁש ֶאת ִא ְׁשּתֹו וְ ֶאת ָּבנָ יו
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voor de God van Jona; dat beloofden ze en
deden ze gestand.

 וְ נָ ְדרּו,אֹלהי יֹונָ ה
ֵ וְ ֶאת ָּכל ֲא ֶׁשר לֹו ֵל
.וְ ִׁש ְּלמּו

En over hen en de rest van de rechtvaardige
bekeerlingen is er gezegd (Ps. 118:4): Laten
zij, die de Eeuwige vrezen, nu zeggen, dat
Zijn goedertierenheid voor altijd is.

יהם וְ ַעל ְׁש ַאר ּגֵ ֵרי ַה ֶּצ ֶדק נֶ ֱא ַמר
ֶ וַ ֲע ֵל
אמרּו נָ א יִ ְר ֵאי יְ יָ ִּכי
ְ ֹ  י:)' קי"ח ד,(תהלים
.עֹולם ַח ְסּדֹו
ָ ְל

Dadelijk werd een tweede raadsbesluit over
hem bekend, zoals er gezegd is: Nu kwam
het woord van de Eeuwige voor de tweede
maal tot Jona: Sta op, ga naar Nineve, de
grote stad.

: ֶׁשנֶּ ֱא ַמר,ִמּיָ ד נִ גְ ָלה ָע ָליו ֵּבית ִּדין ֵׁשנִית
:50וַ יְ ִהי ְד ַבר ה' ֶאל יֹונָ ה ֵׁשנִית ֵלאמֹור
.דֹולה
ָ ְקּום ֵלְך ֶאל נִ ינְ וֵ ה ָה ִעיר ַהּג

Hij zond hem om te profeteren over haar, en
om de mannen van Nineve terug te voeren in
bekering. Dadelijk stond Jona op en hij ging
naar Nineve met een gezond hart, zoals er
gezegd is: Jona begon de stad in te gaan, één
dagreis ver.

ּול ַה ֲחזִ יר ַאנְ ֵׁשי
ְ יה
ָ ִׁשּגְ רֹו ְל ִה ְתנַ ְּבאֹות ָע ֶל
 ִמּיָ ד ָע ַמד יֹונָ ה וְ ָה ַלְך.ׁשּובה
ָ נִ ינְ וֵ ה ִּב ְת
 וַ ּיָ ֶחל יֹונָ ה: ֶׁשנֶּ ֱא ַמר,ְלנִ ינְ וֵ ה ְּב ֵלב ָׁש ֵלם
.ָלבֹוא ָב ִעיר ַמ ֲה ַלְך יֹום ֶא ָחד

En Nineve was een grote stad; dit leert dat (מ ַל ֵּמד
ְ
.דֹולה
ָ ְוְ נִ ינְ וֵ ה ָהיְ ָתה ִעיר ּג
Nineve een omvang had van veertig
ֶׁש ָהיְ ָתה נִ ינְ וֵ ה ַמ ֲה ַלְך ַא ְר ָּב ִעים ַּפ ְר ָסאֹות
parasangen bij veertig parasangen, en er
waren daarin twaalf straten en in iedere straat ]100[ ַעל ַא ְר ָּב ִעים ַּפ ְר ָסאֹות וְ ָהיּו ָּבּה
apart waren twaalfduizend (myriaden51) ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ְׁשוָ ִקים וְ ָכל ׁשּוק וָ ׁשּוק ָהיָ ה
mensen,
ָּבּה ְׁשנֵים ָע ָׂשר ֶא ֶלף ִרּבֹוא ְּבנֵ י ָא ָדם
met daarin twee markten, en iedere markt
apart had twaalf ingangen en iedere ingang
had twaalf hoven en iedere hof had twaalf
huizen, en in alle huizen stuk voor stuk waren
twaalf geweldenaren, en alle geweldenaren
stuk voor stuk hadden twaalf zonen.

וְ ָהיּו ָּבּה ְׁשנֵ י ְרחֹובֹות וְ ָכל ְרחֹוב וָ ְרחֹוב
ָהיּו ָּבּה ְׁשנֵים ָע ָׂשר ְמבֹואֹות וְ ָכל ָמבֹוי
ָהיָ ה ְׁשנֵים ָע ָׂשר ֲח ֵצרֹות וְ ָכל ָח ֵצר ְׁשנֵים
ּוביִ ת ָהיּו ָּבּה ְׁשנֵים
ַ ָע ָׂשר ָּב ִּתים וְ ָכל ַּביִ ת
ּבֹורים וְ ָכל ּגִ ּבֹור וְ גִ ּבֹור ָהיּו לֹו
ִ ִָע ָׂשר ּג
.)ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ָּבנִים

En Jona stond in één straat en maakte zijn
boodschap bekend, en zijn stem reikte over
een afstand van 40 parasangen, en men
hoorde zijn stem in de ene straat en de
andere, op iedere markt, in iedere ingang, in
elke hof, in ieder huis, en in elke poort in de
stad Nineve.

,ּומ ְכ ִריז
ַ עֹומד ְּבׁשּוק ֶא ָחד
ֵ
וְ ָהיָ ה יֹונָ ה
וְ ָהיָ ה קֹולֹו ְמ ַה ֵּלְך ַא ְר ָּב ִעים ַּפ ְר ָסאֹות וְ ָהיּו
ׁשֹומ ִעין קֹולֹו ְּב ָכל ׁשּוק וָ ׁשּוק ְּורחֹוב
ְ
ּומבֹוי ְּב ָכל ָח ֵצר
ָ ּוב ָכל ָמבֹוי
ְ ְּורחֹוב
ּוב ָכל ַׁש ַער וָ ַׁש ַער
ְ וְ ָח ֵצר ְּב ָכל ַּביִ ת וָ ַביִ ת
.ְּב ִעיר נִ ינְ וֵ ה

En de mensen van Nineve braken hun hart en
hun zelfkennis veranderde, en ze keerden
allen om in bekering, de mannen zowel als de

ׁשֹוב ִרים ֶאת ִל ָּבם
ְ
וְ ָהיּו ַאנְ ֵׁשי נִ ינְ וֵ ה
יהם וְ ָחזְ רּו ֻּכ ָּלם
ֶ וְ נֶ ֶה ְפ ָכה ַּד ֲע ָתם ֲע ֵל

50 Dit woord niet in alle versies.
51 ריבוא, myriade - tienduizend, niet in alle versies.
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vrouwen, vorsten zowel als vorstinnen evenals jongemannen en jonge vrouwen, zoals er
gezegd is: En de mensen van Nineve
geloofden in God.

, ֶא ָחד ֲאנָ ִׁשים וְ ֶא ָחד נָ ִׁשים,ׁשּובה
ָ ִּב ְת
52
חּורים
ִ ֶא ָחד ָׂש ִרים וְ ָׂשרֹות וְ ֶא ָחד ַּב
 וַ ּיַ ֲא ִמינּו ַאנְ ֵׁשי נִ ינְ וֵ ה: ֶׁשנֶּ ֱא ַמר.ּובתּולֹות
ְ
.אֹלהים
ִ ֵּב

De zaak bereikte Osnappar, 53 de koning van
Nineve, en hij stond op van zijn koninklijke
troon, nam de kroon van zijn hoofd, deed as
op zijn hoofd, trok de purperen gewaden uit,
deed stof op zijn kleding, en bestrooide zich
met stof.

ִהּגִ ַיע ַה ָּד ָבר ְל ָא ְסנַ ָּפר ֶמ ֶלְך נִ ינְ וֵ ה וְ ָע ַמד
ִמ ִּכ ֵסּא ַמ ְלכּותֹו וְ נָ ַטל ֶּכ ֶתר ֵמ ַעל רֹאׁשֹו
ּופ ַׁשט ִּבגְ ֵדי
ָ וְ ִהנִּ ַיח ַעל רֹאׁשֹו ֵא ֶפר
54
 ִהנִּ יח ֶּב ָע ָפר ְלבּוׁשֹו וְ נִ ְת ַּפ ֵּלׁש,ַא ְרּגָ ָמן
.ֶּב ָע ָפר

En hij beval dat hijzelf en alle mannen van
zijn huis en al zijn vorsten en dienaren en al
zijn rijksgroten een vasten zouden houden,
zijzelf en alle leden van hun huishoudens
gedurende drie dagen en drie nachten, evenals alle inwoners van Nineve.

וְ ָא ַמר הּוא וְ ָכל ַאנְ ֵׁשי ֵביתֹו וְ ָכל ָׂש ָריו
דֹולי ַה ַּמ ְלכּות ְל ִה ְת ַענֹּות
ֵ ְוַ ֲע ָב ָדיו וְ ָכל ּג
יָמים
ִ ֹלׁשה
ָ יהם ְׁש
ֶ ֵהם וְ ָכל ַאנְ ֵׁשי ָב ֵּת
.יֹוׁש ֵבי ִעיר נִ ינְ וֵ ה
ְ ֹלׁשה ֵלילֹות וְ ָכל
ָ ּוׁש
ְ

En de heraut ging voor de koning uit: Drie
dagen en drie nachten mogen jullie niet eten
en mogen jullie geen enkele drank drinken,
jullie moeten je met zakken bedekken, as
over je heen strooien, en jullie moeten
huilend bidden tot de Heilige, gezegend zij
Hij, in iedere straat, de een en de ander, op
iedere markt, in ieder huis, en in iedere poort,
die er is in Nineve.

ֹלׁשה
ָ  ְׁש:יֹוצא ִל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶלְך
ֵ וְ ַה ָּכרֹוז ָהיָ ה
אכלּו וְ ַאל
ְ ֹ ֹלׁשה ֵלילֹות ַאל ּת
ָ ּוׁש
ְ יָמים
ִ
ִּת ְׁשּתּו ָּכל ִמ ְׁש ֶּתה וַ ּיִ ְת ַּכסּּו ְּב ַׂש ִקּים
וַ ּיִ ְת ַּפ ְּלׁשּו ָּב ֵא ֶפר וַ ּיִ ְת ַּפ ְּללּו ִּב ְב ִכי ִל ְפנֵ י
 ְּב ָכל ְרחֹוב,הקב"ה ְּב ָכל ׁשּוק וָ ׁשּוק
 ְּב ָכל ַׁש ַער,ּוביִ ת
ַ ּב ָכל ַּביִ ת,
ְ ְּורחֹוב
.וָ ַׁש ַער ֶׁש ְּב ִעיר נִ ינְ וֵ ה

Zij tilden de zuigelingen van de vorsten naar
omhoog, en ze zeiden tot de Heilige,
gezegend zij Hij, onder groot geween: Doe
het omwille van dezen die niet gezondigd
hebben, misschien zal de Heilige, gezegend
zij Hij, medelijden met ons hebben en ons
niet vernietigen in zijn boosheid.

ִהגְ ִּביהּו יֹונְ ֵקי ָׁש ַדיִ ם ֶׁש ָּל ֶהם ְּכ ַל ֵּפי ַמ ְע ָלה
 ֲע ֵׂשה:וְ ָא ְמרּו ִל ְפנֵ י הקב"ה ִּב ְב ִכי ּגָ דֹול
אּולי יְ ַר ֵחם
ַ ְִּב ְׁש ִביל ֵאּלּו ֶׁשּלֹא ָח ְטאּו ו
אֹותנּו
ָ
הקב"ה ָע ֵלינּו וְ לֹא יְ ַא ֵּבד
.ִמ ַּכ ֲעסֹו

Volgens r. Sjimon de zoon van Chalafta
deden de mannen van Nineve een
bedrieglijke bekering. Wat deden ze? Ze
stelden kalveren binnen op en hun moeders
buiten, veulens binnen en hun moeders
buiten, en dezen loeiden binnen en de
anderen buiten.

ׁשּובה
ָ  ְּת:ָא ַמר ר' ִׁש ְמעֹון ֶּבן ֲח ַל ְפ ָּתא
. ֶמה ָעׂשּו.ֶׁשל ַר ָּמאֹות ָעׂשּו ַאנְ ֵׁשי נִ ינְ וֵ ה
ּמֹותם
ָ ֶה ֱע ִמידּו ֲעגָ ִלים ִמ ִּב ְפנִים וְ ִא
ּמֹותם
ָ  ַסיָ ִחים ִמ ִּב ְפנִים וְ ִא,ִמ ָּבחּוץ
גֹועין ִמ ִּב ְפנִים וְ ֵאּלּו
ִ ִמ ָּבחּוץ וְ ָהיּו ֵאּלּו
.ִמ ָּבחּוץ

52 Variant ואחד שרות.
53 Osnappar is waarschijnlijk een vervorming van de naam Assurbanipal.
54 Variant ומתפלש.

37
Ze zeiden tot de Heilige, gezegend zij Hij,
Als U geen medelijden met ons heeft zullen
wij geen medelijden met hen hebben.

 ִאם ֵאין ַא ָּתה:ָא ְמרּו ִל ְפנֵ י הקב"ה
 ֵאין ָאנּו ְמ ַר ֲח ִמים ַעל,ְמ ַר ֵחם ָע ֵלינּו
.ֵאּלּו

R. Acha zegt: In Arabië handelen ze zo, want
er is gezegd (Joël 1:18): Wat gaat het vee te
keer; kudden runderen dolen rond.

 ְּב ַע ְר ִביָ א ַע ְב ִדין ֵּכן:ָא ַמר ר' ָא ָחא
 ַמה נֶ ֶאנְ ָחה:) א' י"ח,ֶׁשנֶּ ֱא ַמר (יואל
.ְב ֵה ָמה נָ בֹכּו ֶע ְד ֵרי ָב ָקר

En er staat geschreven: En zij zullen met
kracht tot God roepen. R. Sjimon de zoon
van Chalafta zegt: de schaamteloze wint het
van de slechte, hoeveel te meer van het goede
van de wereld.

.ֹלהים ְּב ָחזְ ָקה
ִ  וְ יִ ְק ְראּו ֶאל ֱא:ְּכ ִתיב
יפא
ָ  ֲח ִצ:ָא ַמר ר' ִׁש ְמעֹון ֶּבן ֲח ַל ְפ ָּתא
טֹובתֹו ֶׁשל
ָ יׁשא וְ ָכל ֶׁש ֵּכן ְל
ָ נְ ַצח ְל ֵב
.עֹולם
ָ

Dadelijk handelden alle inwoners van de stad
naar het woord van de koning, en ze baden
onder geween, zielesmart, en tranen voor de
Eeuwige, gezegend zij Hij. Op de derde dag
bekeerden ze zich van hun kwalijke weg,
zoals er gezegd is: Ieder moet terugkeren van
zijn kwalijke weg.

ִמּיָ ד ָּכל ְּבנֵ י ָה ִעיר ָעׂשּו ִּכ ְד ַבר ַה ֶּמ ֶלְך
ּוב ְד ָמעֹות
ִ ּוב ַמר נֶ ֶפׁש
ְ וַ ּיִ ְת ַּפ ְּללּו ִּב ְב ִכי
יׁשי ָׁשבּו
ִ  ַּבּיֹום ַה ְשּׁ ִל.ִל ְפנֵ י הקב"ה
 וְ יָ ׁשּובּו ִאיׁש: ֶׁשנֶּ ֱא ַמר,ִמ ַּד ְר ָּכם ָה ָר ָעה
.ִמ ַּד ְרּכֹו ָה ָר ָעה

Hoe bekeerden zij zich? Als ze iets gevonden
hadden in het veld, in een wijngaard, op de
markt of op straat dan gaven ze het terug aan
de eigenaar; en in elk huis waar tien tichels
van een roof te vinden waren, al was het in
het paleis van de koning, wiens bloed onbeschrijflijk waardevol is, dan braken ze daar
alles af en gaven het aan de eigenaar terug.

יאה ֶׁש ָּמ ְצאּו
ָ  ֲא ִפּלּו ְמ ִצ.ֵּכ ַיצד ָׁשבּו
ּוב ְרחֹובֹות
ִ  ַּב ְשּׁוָ ִקים,ּוב ְּכ ָר ִמים
ַ ַּב ָשּׂדֹות
ּוביְ ת ֶׁש ָהיּו
ַ ּוב ָכל ַּביִ ת
ְ .ֶה ְחזִ ירּו ַל ְּב ָע ִלים
ֲע ָׂש ָרה ְל ֵבנִים ִמן ַהּגֶ זֶ ל וַ ֲא ִפּלּו ַּב ַּפ ְל ִטין
,ֶׁשל ֶמ ֶלְך ֶׁש ָהיּו ָּד ָמיו יְ ָק ִרים ַעד ֵאין ֵח ֶקר
.יהן
ֶ ׁשֹוב ִרין ֻּכ ָּלם וְ ֶה ֱחזִ ירּום ְל ַב ֲע ֵל
ְ

En als in een of andere tuin of wijngaard twee
wijnstokken stonden, of twee bomen
afkomstig van roof, dan ontwortelden ze die
en gaven ze terug aan de eigenaar.

וְ ָכל ּגָ ן וָ גָ ן וְ ָכל ֶּכ ֶרם וָ ֶכ ֶרם ֶׁש ָהיּו ָבּה
,ְׁש ֵּתי גְ ָפנִ ים אֹו ְׁשנֵ י ִא ָילנֹות ִמן ַהּגֶ זֶ ל
.יהן
ֶ ] ָע ְקרּום וְ ֶה ֱחזִ ירּום ְל ַב ֲע ֵל101[

Als er twee draden, de ene van de schering en
de andere van de inslag, zijn die een vrouw
geroofd heeft, dan scheuren ze het hele
kledingstuk kapot en ze rollen de twee
draden, de ene van de schering en de andere
van de inslag, op en ze geven die terug aan de
eigenaren ervan.

 ַא ַחת ֶׁשל ְׁש ִתי וְ ָא ַחת ֶׁשל,ְׁש ֵּתי ְכ ִריכֹות
 ָק ְרעּו ָּכל ַה ֶּבגֶ ד,ֵע ֶרב ֶׁשּגָ זְ ָלה ִא ָשּׁה
 ַא ַחת ֶׁשל ְׁש ִתי,וְ ָכ ְרכּו ְׁש ֵּתי ְכ ִריכֹות
.יהן
ֶ וְ ַא ַחת ֶׁשל ֵע ֶרב וְ ֶה ֱחזִ ירּום ְל ַב ֲע ֵל

Hoe bekeerden ze zich van hun boze wegen?
Men leert dat iedereen recht en gerechtigheid
deed, en ieder in wiens hand een overtreding
was ging heen en bekende, en als het bekend
was in Tora, dan nam hij het oordeel des
hemels op zich. Ging het om steniging, dan

 ְמ ַל ֵּמד ֶׁש ָּכל.ֵּכ ַיצד ָׁשבּו ִמ ַּד ְר ָּכם ָה ָר ָעה
ּוצ ָד ָקה
ְ עֹוׂשה ִמ ְׁש ָּפט
ֶ
ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ָהיָ ה
ּומ ְתוַ ֶּדה
ִ וְ ָכל ִמי ֶׁש ָהיָ ה ְּביָ דֹו ֲע ֵב ָרה ָה ַלְך
:ּומ ַק ֵּבל ָע ָליו ִּדין ָׁש ַמיִ ם
ְ ּתֹורה
ָ וְ נִ זְ ַּכר ַּב
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steniging, verbranding, dan verbranding,
doodstraf, dan doodstraf, wurging, dan
wurging, totdat ze het leven in de komende
wereld waard waren.

ִאם ִל ְס ִק ָילה ְס ִק ָילה ִאם ִל ְׂש ֵר ָפה ְׂש ֵר ָפה
,ִאם ַל ֲה ִריגָ ה ֲה ִריגָ ה ִאם ַל ֲחנִ ָיקה ֲחנִ ָיקה
.עֹולם ַה ָּבא
ָ ַעד ֶׁשּזָ כּו ְל ַחּיֵ י ָה

Zelfs, stel dat iemand zijn collega een ruïne
verkocht om die te herbouwen, en hij vond
daarin een verborgen zilver- en goudschat,
wat deed hij dan? Hij riep de man die hem de
ruine verkocht had en zei: De schat die ik
gevonden heb in de ruine is van jou.

ֲא ִּפּלּו ִאם ָמ ַכר ָא ָדם ְל ֲח ֵברֹו ַּביִ ת ֲח ֵר ָבה
ּומ ָצא ָבּה ַמ ְטמֹון ֶׁשל
ָ נֹותּה
ָ וְ ָע ַמד ִל ְב
קֹורא
ֵ  ָהיָ ה.עֹושה
ֶ  ָמה ָהיָ ה,ֶּכ ֶסף וְ זָ ָהב
ְלאֹותֹו ָה ִאיׁש ֶׁש ָּמ ַכר לֹו ֶאת ַה ַּביִ ת
אתי ְּבתֹוְך
ִ  ַמ ְטמֹון ֶׁש ָּמ ָצ:אֹומר
ֵ ְָה ֲח ֵרבה ו
. ִהיא ֶׁש ְּלָך,ָה ֻח ְר ָּבה זֹו

Dan antwoordde de verkoper en zei tot de
koper: Toen ik de ruïne verkocht verkocht ik
alles wat erin was aan jou en nu behoort het
verborgene aan jou.

 ֲאנִ י:ּלֹוק ַח
ֵ אֹומר ַל
ֵ ְּמֹוכר ו
ֵ ֵמ ִׁשיב ַה
ְּכ ֶׁש ָּמ ַכ ְר ִּתי ַה ַּביִ ת ָה ֲח ֵר ָבה ָּכל ֲא ֶׁשר
תֹוכּה ָמ ַכ ְר ִּתי ְלָך וְ ַע ְכ ָׁשיו ַמ ְטמֹונִ ּיֹות
ָ ְּב
.ַה ָּללּו ֶׁש ְּלָך

Als dan noch de verkoper, noch de koper het
wilde aannemen, gingen ze beiden naar de
rechter. De koper zei tegen de rechter: Mijn
heer, toen ik deze ruïne van deze man kocht,
kocht ik alleen maar de ruïne, maar toen ik
hem onderzocht vond ik daarin edelstenen en
parels.

ּמֹוכר
ֵ  לֹא ַה,רֹוצים ִלּטֹול
ִ ִאם לֹא ָהיּו
.יהם ֵא ֶצל ַה ַּדּיָ ן
ֶ ֵ ָה ְלכּו ְׁשנ,ּלֹוק ַח
ֵ וְ לֹא ַה
 ְּכ ֶׁש ָּל ַק ְח ִּתי, ֲאדֹונִ י:ּלֹוק ַח ַל ַּדּיָ ן
ֵ ָא ַמר ַה
 לֹא ָל ַק ְח ִּתי,ֻח ְר ָּבה זֹו ִמן ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה
,ּוכ ֶׁש ִח ַּפ ְׂש ִּתי ָבּה
ְ ֶא ָּלא ֻח ְר ָּבה ִּב ְל ַבד
.ּומ ְרּגָ ִלּיֹות
ַ אתי ָבּה ֲא ָבנִ ים טֹובֹות
ִ ָמ ָצ

Nu moet hij ze van mij aannemen en ze niet
bij mij laten, want de Heilige, gezegend zij
Hij, verwoest de wereld vanwege roof, zoals
er gezegd is (Gen. 6:13): De aarde is vol
geweld door hen.

וְ ַע ָּתה יִ ּטֹול ִמ ֶּמנִּ י וְ לֹא יַ ֲעזֹוב ֶא ְצ ִלי ִּכי
ִּב ְׁש ִביל ַהּגֶ זֶ ל הקב"ה ַמ ֲח ִריב ֶאת
 ִּכי:) ו' י"ג,עֹולם ֶׁשנֶּ ֱא ַמר (בראשית
ָ ָה
.יהם
ֶ ֵָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ ָח ָמס ִמ ְּפנ

De verkoper sprak tot de rechter: Toen ik hem  ֲאנִ י ְּכ ֶׁש ָּמ ַכ ְר ִּתי לֹו:מֹוכר ַל ַּדּיָ ן
ֵ ָא ַמר לֹו
deze ruïne verkocht, verkocht ik die met alles
 ָמ ַכ ְר ִּתי לֹו ִהיא וְ ָכל ֲא ֶׁשר ַמה,ֻח ְר ָּבה זֹו
wat erin was; zoals jij nu wegvlucht van roof,
ֵ תֹוכּה; ְּכ ֵׁשם ֶׁש ַא ָּתה
ָ ֶׁש ְּב
zo vlucht ik weg van roof, want ieder die van ,ּבֹורח ִמן ַהּגֶ זֶ ל
zijn collega rooft, zelfs als het maar om één  ֶׁש ָּכל ִמי ֶׁשּגֹוזֵ ל,ּבֹורח ִמן ַהּגֶ זֶ ל
ֵ ָּכְך ֲאנִ י
peruta gaat, is als een die iemands ziel heeft נֹוטל
ֵ  ְּכ ִאּלּו,רּוטה
ָ ֵמ ֲח ֵברֹו ֲא ִפּלּו ְׁשוֵ ה ְפ
weggenomen, want er is gezegd (Spr. 1:19):
Zo zijn de paden van allen die uit zijn op :) א' י"ט, ֶׁשנֶּ ֱא ַמר (משלי,נִ ְׁש ָמתֹו ִמ ֶּמנּּו
onrechtmatig gewin: het kost zijn bezitters ֵּכן ָא ְרחֹות ָּכל־ּב ֵֹצ ַע ָּב ַצע ֶאת־נֶ ֶפׁש
het leven.
.ְּב ָע ָליו יִ ָקּח
Wat deed de rechter? Hij vroeg naar de
verkoopoorkonde van de ruïne, ging vier
generaties terug, en hij vond de erfgenaam
van de man die het verborgen had, en hij gaf
het aan zijn eigenaar terug, over hem is

 ִּב ֵקּׁש ְׁש ָטר ֶׁשל אֹותֹו.ֶמה ָע ָׂשה ַה ַּדּיָ ן
 ָה ַלְך ְּב ִמנְ יָ ן ַעד ַא ְר ָּב ָעה דֹורֹות,ֻח ְר ָּבה
אֹותּה
ָ יֹורׁש ְלאֹותֹו ִאיׁש ֶׁש ִה ְט ִמין
ֵ ּומ ָצא
ָ
וְ ֶה ְחזִ ירֹו ִל ְב ָע ָליו; ַעל אֹותֹו נֶ ֱא ַמר
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gezegd (Ps. 85:12): De waarheid ontspruit
aan de aarde, en de rechtvaardigheid ziet
neer uit de hemel.

 ֱא ֶמת ֵמ ֶא ֶרץ ִּת ְצ ָ ֑מח:)(תהלים פ"ה י"ב
.קףqֽ ָ וְ ֶצ ֶדק ִמ ָשּׁ ַמיִ ם נִ ְׁש

Zodra de Heilige, gezegend zij Hij, de goede
werken bij de mannen van Nineve zag,
vescheurde hij het vonnis. Hij zag hun
werken. R. Jitschak zegt: Vier zaken
verscheuren het vonnis van een mens:
Klagen, rechtvaardigheid, verandering van
naam, verandering in daad.

ֵּכיוָ ן ֶׁש ָר ָאה הקב"ה ְּב ַאנְ ֵׁשי נִ ינְ וֵ ה
.ּטֹובים ָק ַרע ֶאת ּגְ זַ ר ִּדינָ ם
ִ יהם ַה
ֶ ַמ ֲע ֵׂש
' ָא ַמר ר.יהם
ֶ ֹלהים ֶאת ַמ ֲע ֵׂש
ִ וַ ּיַ ְרא ֱא
 ַא ְר ָּב ָעה ְד ָב ִרים ְמ ָק ְר ִעין ּגְ זַ ר ִּדינֹו:יִ ְצ ָחק
 ִׁשנּּוי ַה ֵשּׁם, ְצ ָד ָקה, ְצ ָע ָקה:ֶׁשל ָא ָדם
.וְ ִׁשנּּוי ַמ ֲע ֶׂשה

Klagen, want er staat geschreven (Ps. 107:28):  וַ ּיִ ְצ ֲעקּו:) ִּד ְכ ִתיב (תהלים ק"ז כ"ח,ְצ ָע ָקה
En zij klaagden tot de Eeuwige in hun
.יהם יַ ִּצ ֵילם
ֶ צּוקֹות
ֵ
ֶאל ה' ַּב ַּצר ָל ֶהם ִמ ְּמ
benauwdheid, en Hij bracht hen uit hun
יל
ּצ
ִ
ּת
ַ
ה
ק
ָ
ד
ָ
ּוצ
ְ
:
)'ב
'ְצ ָד ָקה ִּד ְכ ִתיב (משלי י
narigheden. Rechtvaardigheid want er staat
geschreven (Spr. 10:2): En rechtvaardigheid  ִּד ְכ ִתיב (בראשית י"ז, ִׁשנּּוי ַה ֵשּׁם.ִמ ָּמוֶ ת
redt van de dood. Naamsverandering want er אמר ֶאל ַא ְב ָר ָהם ָׂש ַרי ִא ְׁש ְּתָך
ֶ ֹ  וַ ּי:)ט"ו
staat geschreven (Gen. 17:15): God sprak tot
ֵ ְו
Avraham: Saraj, je vrouw, etc. Verandering in  וַ ּיַ ְרא: ִּד ְכ ִתיב, ִׁשנּּוי ַמ ֲע ֶׂשה.גֹומר
daad, want er staat gescheven: God zag hun
.יהם
ֶ ֹלהים ֶאת ַמ ֲע ֵׂש
ִ ֱא
daden.
En er zijn er die zeggen: ook verandering van
plaats, want er is gezegd (Gen. 12:1-2): En de
Eeuwige sprak tot Avraham, Ga toch. En dan
volgt: En Ik zal je tot een groot volk maken.
En een ander: Het is de verdienste van het
land Jisrael dat dit veroorzaakt heeft.

 ֶׁשנֶּ ֱא ַמר, ַאף ִשּׁנּּוי ָמקֹום:אֹומ ִרים
ְ
וְ יֵ ׁש
אמר ה' ֶאל
ֶ ֹ  וַ ּי:)'ב-' י"ב א,(בראשית
ְך־לָך" וַ ֲה ַדר "וְ ֶא ֱע ְׂשָך ְלגֹוי
ְ "ל
ֶ ַא ְב ָרם
כּותא ְּד ַא ְר ָעא
ָ ְ וְ ִא ֵיּדְך ַההּוא ז. "ּגָ דֹול
.ְּדיִ ְׂש ָר ֵאל הּוא ְד ָקא גָ ִרים

Onze rabbijnen hebben de regels voor het
vasten overgeleverd: 55Men brengt de ark
naar de markt van de stad, dan brengt men as
van het vuur op de ark en op het hoofd van de
vorst en op het hoofd van de voorzitter van
het beth din, en dan pakt iedereen as en doet
die op zijn hoofd, en de oudste onder hen
spreekt tot hen neerdrukkende woorden:

. ֵס ֶדר ַּת ֲענִ ּיֹות ֵּכ ַיצד:ּבֹותינּו
ֵ ָׁשנּו ַר
56
חֹובּה ֶׁשל ִעיר
ָ יאין ֶאת ַה ֵּת ָבה ִל ְר
ִ מֹוצ
ִ
נֹותנִ ין ֵא ֶפר ַמ ְק ֶלה ַעל ּגַ ֵּבי ַה ֵּת ָבה
ְ ְו
,ּוברֹאׁש ַאב ֵּבית ִּדין
ְ ּוברֹאׁש ַהנָּ ִׂשיא
ְ
.נֹותן ְּברֹאׁשֹו
ֵ ְנֹוטל ו
ֵ וְ ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד
57
יהן ִּד ְב ֵרי
ֶ ֵאֹומר ִל ְפנ
ֵ
ַהּזָ ֵקן ֶׁש ָּב ֶהן
:ּבּוׁשין
ִ ִכ

Onze broeders! Niet zak noch vasten
bewerken het, maar bekering en goede
werken bewerken het, zoals er gezegd is: En
God zag hun werken, dat ze teruggekeerd
waren van hun weg. En verder: Mensen en
dieren moeten zich in boetekleding hullen.

ּגֹור ִמים
ָ  לֹא ַׂשק וְ לֹא ַת ֲענִ ית,ַא ֵחינּו
,גֹור ִמים
ָ ּומ ֲע ִׂשים טֹובֹום
ַ ׁשּובה
ָ ֶא ָּלא ְּת
יהם
ֶ ֹלהים ֶאת ַמ ֲע ֵׂש
ִ  וַ ּיַ ְרא ָה ֱא:ֶׁשנֶּ ֱא ַמר
 וְ יִ ְת ַּכסּּו ַׂש ִקּים:אֹומר
ֵ ְ ו.ִּכי ָׁשבּו ִמ ַּד ְר ָּכם

55 Misjna Taanit 2, 1.
56 Variant מוציא התיבה.
57 Variant וזקן שבהם.
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.ָה ָא ָדם וְ ַה ְּב ֵה ָמה
Wat werd er gedaan? Ze bonden het vee
enerzijds vast en hun jongen anderzijds. Ze
zeiden tot Hem: Heer van de wereld, als U
geen medelijden met ons hebt, zoals we
boven gezegd hebben. En ze moeten met
kracht tot God roepen.

ַמאי ֲע ִביד ָא ְסרּו ַה ַּב ֲהמֹות ְלחֹוד
 ִרּבֹונֹו ֶׁשל: ָא ְמרּו ְל ָפנָ יו.וְ ַהּוְ ָלדֹות ְלחֹוד
 ִאם ֵאין ַא ָּתה ְמ ַר ֵחם ָע ֵלינּו,עֹולם
ָ
 וַ ּיִ ְק ְראּו ֶאל. ִּכ ְד ַא ְמ ִרינָ ן ְל ֵעיל,כּולי
ֵ ְו
.ֹלהים ְּב ָחזְ ָקה
ִ ֱא

Wat zeiden ze? Volgens Sjemoeël zeiden ze
tot Hem: Heer der wereld, een ongelukkige
en iemand die niet ongelukkig is, een
rechtvaardige en een slechte, wie wordt voor
de andere weggestoten? Iedereen moet
terugkomen van zijn slechte weg en van het
geweld. Sjemoeël heeft gezegd: zelfs als
iemand een balk gestolen had en die in een
burcht had ingebouwd, hij brak de burcht af
en gaf de balk terug aan zijn eigenaar.58

: ָא ְמרּו ְל ָפנָ יו:מּואל
ֵ  ָא ַמר ְׁש.ַמאי ָא ְמרּו
, ָעלּוב וְ ֶׁש ֵאינֹו ָעלּוב,עֹולם
ָ ִרּבֹונֹו ֶׁשל
 וַ ּיָ ׁשּובּו. ִמי נִ ְד ָחה ִמ ְּפנֵ י ִמי,ַצ ִּדיק וְ ָר ָׁשע
 ָא ַמר.ּומן ֶה ָח ָמס
ִ ִמ ַּד ְר ָּכם ָה ָר ָעה
ּובנָ אֹו
ְ  ֲא ִפּלּו ּגֶ זֶ ל ֵמ ִריׁש,מּואל
ֵ ְׁש
ּומ ְחזִ יר ֵמ ִריׁש
ַ  ְמ ַק ְע ַקע ַה ִּב ָירה,ְּב ִב ָירה
.ִל ְב ָע ָליו

Dit is in tegenspraak met r. Jochanan, want r.
Jochanan zegt: Ze gaven terug wat ze in de
hand hadden, maar wat in kist, kast of toren
was, gaven ze niet terug.59

יֹוחנָ ן ְד ָא ַמר ר"י ַמה ֶׁש ָהיָ ה
ָ 'ּופ ִליגָ א ְדר
ְ
 ְּב ִׁש ָידה ֵּת ָבה,יהם ֶה ְחזִ ירּו
ֶ ְּב ַכף יְ ֵד
.ּומגְ ָּדל לֹא ֶה ְחזִ ירּו
ִ

Toen de Heilige, gezegend zij Hij, de mensen
van Nineve zag, dat ze terugkeerden van hun
weg, werd Hij minder boos, en Hij stond op
van zijn rechterstoel en Hij ging zitten op de
zetel van barmhartigheid, Hij werd verzoend
en Hij zei: Ik heb het vergeven.

ֵּכיוָ ן ֶׁש ָר ָאה הקב"ה ְּב ַאנְ ֵׁשי נִ ינְ וֵ ה
 נָ ח ִמ ַּכ ֲעסֹו וְ ָע ַמד,ֶׁש ָשּׁבּו ְמ ַּד ְר ָּכם
ִמ ִּכ ֵסּא ִּדין וְ יָ ַׁשב ַעל ִּכ ֵסּא ַר ֲח ִמים
.וְ נִ ְת ָר ָצה וְ ָא ַמר ָס ַל ְח ִּתי

Dadelijk viel Jona op zijn gezicht en hij zei:
Heer der wereld, Ik weet dat ik tegen U
gezondigd heb, vergeef mijn overtreding,
namelijk dat ik vluchtte naar de zee, omdat ik
de sterkte van Uw macht niet kende, maar nu
ken ik die, zoals er gezegd is: U bent een
genadige en barmhartige God.60 De Heilige,
gezegend zij Hij, zei: Jij hebt Mijn eer
gespaard, maar je vluchtte voor Mij naar de
zee,61 Ik heb ook jouw eer gespaard, en Ik
heb je gered uit de schoot van de Sjeol.

ִמּיָ ד נָ ַפל יֹונָ ה ַעל ָּפנָ יו וְ ָא ַמר רבש"ע
 ְמחֹול ְל ֲעֹונִ י,אתי ְל ָפנֶ יָך
ִ יֹוד ַע ֲאנִ י ֶׁש ָח ָט
ֵ
בּור ְתָך
ָ ְ ֶׁשּלֹא יָ ַד ְע ִּתי ּכ ַֹח ּג,ֶׁש ָּב ַר ְח ִּתי ַלּיָ ם
 ֶׁשנֶּ ֱא ַמר ִּכי ַא ָּתה ֵאל,וְ ַע ְכ ָׁשיו יָ ַד ְע ִּתי
 ַא ָּתה: ָא ַמר לֹו הקב"ה.ַחנּּון וְ ַרחֹום
ּוב ַר ְח ָּת ִמ ְּל ָפנַ י ַלּיָ ם; ַאף
ָ בֹודי
ִ ַח ְס ָּת ַעל ְּכ
כֹודָך וְ ִה ַּצ ְל ִּתיָך ִמ ֶּב ֶטן
ְ ֲאנִ י ַח ְס ִּתי ַעל ְּכ
.ְׁשאֹול

Door de grote hitte in het binnenste van de
vrouwtjesvis waren zijn kleed, zijn overkleed

ּומרֹוב ַח ָּמה ֶׁש ָהיָ ה ִּב ְמ ֵעי ַה ָּדגָ ה נִ ְׂש ַרף
ֵ

58
59
60
61

NB dit was niet verplicht, zie TB Gittin 55a.
TJ Taanit ii, 1.
Vgl. Ex. 34:6, Ps. 89:15.
Zie Jalkoet Sjimoni § 551.
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en zijn haar verbrand, en vliegen, muggen,
mieren en vlooien hadden zich op hem
neergelaten en kwelden hem zo dat hij zijn
ziel dood wenste, zoals er gezegd is: Hij
verzocht dat zijn ziel zou sterven.

ּתּוׁשין
ִ ַבּובים וְ י
ִ ְרֹותיו ּוז
ָ ּומ ִעילֹו וְ ַׂש ֲע
ְ ִּבגְ דֹו
ּומ ַצ ֲע ִרין
ְ עֹוׁשין ָׁשרּוּיִ ין ָע ָליו
ִ ּופ ְר
ַ ּונְ ָמ ִלים
: ֶׁשנֶּ ֱא ַמר.אֹותֹו ַעד ֶׁש ִּב ֵקּׁש נַ ְפׁשֹו ָלמּות
.וַ ּיִ ְׁש ַאל ֶאת נַ ְפׁשֹו ָלמּות

Op grond hiervan heeft men gezegd: ieder
aan wie het mogelijk is voor zijn collega om
medelijden te vragen of hem terug te voeren
naar bekering maar hij voert hem niet terug,
die geraakt in narigheid.

 ָּכל ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לֹו ְל ַב ֵקּׁש:ִמ ָּכאן ָא ְמרּו
 ְל ַה ֲחזִ ירֹו62ַר ֲח ִמים ַעל ֲח ֵברֹו אֹו
. ָּבא ִל ֵידי ַצ ַער,ׁשּובה וְ ֵאינֹו ַמ ְחזִ ירֹו
ָ ִּב ְת

Wat deed de Heilige, gezegend zij Hij? Hij
liet een ricinusboom opschieten boven het
hoofd van Jona in één nacht. En ‘s morgens
waren er boven hem 276 bladen, en alle
bladeren, stuk voor stuk, waren vier span en
een handbreedte groot. Vier mannen konden
in de schaduw zitten van de ricinusboom, om
zich tegen de zon te beschutten.

 ֶה ֱע ָלה ִק ָיקיֹון ַעל.ֶמה ָע ָׂשה הקב"ה
ּוב ַשּׁ ֲח ִרית ָעלּו ָע ָליו
ַ ,רֹאׁש יֹונָ ה ַּב ַּליְ ָלה
 ָע ִלין וְ ָכל ָע ֶלה וְ ָע ֶלה ַא ְר ָּב ָעה63ער"ו
יְכֹולין
ִ
 ַא ְר ָּב ָעה ֲאנָ ִׁשים.זֶ ֶרת וְ ֶט ַפח
יׁשב ְּב ִצּלֹו ַּת ַחת ַה ִקּ ָיקיֹון ִל ְכּבֹוׁש ֶאת
ֵ ֵל
.ַה ֶשּׁ ֶמׁש

Maar de Heilige, gezegend zij Hij, bestemde
een worm, die de ricinusboom sloeg, zodat
hij verdroogde en afstierf. Nu lieten vliegen
en muggen zich weer op hem neer en ze
kwelden hem van alle kanten zo dat hij zijn
ziel dood wenste.

ּתֹול ַעת וְ ִה ָּכה ֶאת ַה ִקּ ָיקיֹון
ַ זִ ֵּמן הקב"ה
ּתּוׁשין ְׁשרּויִ ין ָע ָליו
ִ ַבּובין וְ י
ִ ְ ּוז.וְ ֵיָבׁש וָ ֵמת
ּומ ַצ ֲע ִרין אֹותֹו ִמ ָּכל ְצ ָד ִדים ַעד ֶׁש ִּב ֵקּׁש
ְ
.נַ ְפׁשֹו ָלמּות

Op dat moment begonnen zijn ogen te
stromen met tranen als regen voor de Heilige,
gezegend zij Hij. En Hij sprak tot hem: Jona,
waarom huil je? Vind je het onaangenaam dat
je deze boom niet groot heb laten worden, jij
hebt toch geen mest toegevoegd, en je hebt
hem geen water gegeven, de ene nacht was
hij er en de volgende nacht was hij
verdroogd. Heb je zoveel medelijden met
hem? Zou ik dan niet begaan zijn met Nineve,
de grote stad?

אֹותּה ָׁש ָעה זָ ְלגּו ֵעינָ יו ְּד ָמעֹות ְּכ ָמ ָטר
ָ ְּב
 ִמ ְּפנֵ י ָמה, יֹונָ ה:ִל ְפנֵ י הקב"ה וְ ָא ַמר לֹו
 יֵ ׁש ְלָך ַצ ַער ַעל זֶ ה ֶׁשּלֹא,בֹוכה
ֶ ַא ָּתה
 לֹא ִה ְכנַ ְס ָּת ְּבתֹוכֹו זֶ ֶבל וְ לֹא,ּגִ ַּד ְלּתֹו
 ַליְ ָלה ַא ַחת ָהיָ ה וְ ַליְ ָלה,ית ּבֹו ַמיְם
ָ ִה ְׁש ִק
 וַ ֲאנִ י לֹא. ָּכְך ַח ְס ָּת ָע ָליו.ַא ַחת ֵיָבׁש
.דֹולה
ָ ְָאחּוס ַעל נִ ינְ וֵ ה ָה ִעיר ַהּג

Op dat moment viel Jona op zijn gezicht en  ַהנְ ֵהג:אֹותּה ָׁש ָעה נָ ַפל ַעל ָּפנָ יו וְ ָא ַמר
ָ ְּב
hij zei: Leid Uw wereld naar de mate van Uw
' ט,עֹול ְמָך ְּב ִמ ַּדת ַר ֲח ִמים ִּד ְכ ִתיב (דניאל
ָ
barmhartigheid, want er staat geschreven
.ֹלהינּו ָה ַר ֲח ִמים וְ ַה ְסּ ִליחֹות
ֵ  ַלה' ֱא:)'ט
(Dan. 9:9): Bij de Eeuwige, onze God, is de
barmhartigheid en de vergeving.

62 Variant ו, en.
63 Variant h"rc, 275.
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 יונה64,ילקוט שמעוני
Hoofdstuk 1
§ 549
Jona maakte zich gereed om te vluchten naar
Tarsjiesj, weg van de Eeuwige. Hoe zou hij
vluchten, weg van de Eeuwige, want was er
niet reeds gezegd (Ps. 139:7-8): Waar kan ik
heengaan weg van Uw Geest en waar zou ik
heenvluchten weg van Uw aangezicht? Al
zou ik naar de hemel opklimmen, etc., en er
staat geschreven (Zach. 4:10): de ogen van de
Eeuwige doortrekken het gehele land, en er
staat geschreven (Prov. 15:3): de ogen van de
Eeuwige zijn overal aan het rondzien, en er
staat geschreven (Amos 9:2): Al groeven zij
tot in de Sjeol, toch zal Mijn hand ze
daarvandaan halen, en er staat geschreven
(Job 34:22): Er is geen duisternis, en er is
geen schaduw van de dood, om zich te
verbergen,
Maar Jona zei: Ik ga naar het buitenland,
want daar verschijnt de Goddelijke Aanwezigheid niet; immers de heidenen komen gemakkelijk tot bekering, maar dat geldt niet zo
voor Jisrael.
Men make de volgende vergelijking van de
knecht die vluchtte van zijn meester, een

פרק א
תקמט
יׁשה ִמ ִּל ְפנֵ י
ָ  וַ ּיָ ָקם יֹונָ ה ִל ְברֹוַ ח ַּת ְר ִׁש65
בֹור ַח וְ ֲהלֹא
ֵ  וְ ִכי ִמ ִּל ְפנֵ י ה' הּוא.'ה
ח') ָאנָ ה-'ְכ ַבר נֶ ֱא ַמר (תהלהם קל"ט ז
רּוחָך וְ ָאנָ ה ִמ ָּפנֶ יָך ֶא ְב ָרח ִאם
ֶ ֵא ֵלְך ֵמ
)'ּוכ ִתיב (זכריה ד' י
ְ )'ֶא ַסּק ָׁש ַמיִם (וגו
ל־ה ָא ֶרץ
ָ ׁשֹוט ִטים ְּב ָכ
ְ ֵעינֵ י ה' ֵה ָּמה ְמ
'ל־מקֹום ֵעינֵ י ה
ָ ּוכ ִתיב (משלי ט"ו ג') ְּב ָכ
ְ
ּוכ ִתיב (עמוס ט' ב') ִאם־יַ ְח ְּתרּו
ְ צֹופֹות
ּוכ ִתיב (איוב
ְ ,ִב ְׁשאֹול ִמ ָשּׁם יָ ִדי ִת ָקּ ֵחם
ל"ד כ"ב) ֵאין ח ֶֹׁשְך וְ ֵאין ַצ ְל ָמוֶ ת
ְל ִה ָסּ ֶתר

ֶא ָּלא ָא ַמר יֹונָ ה ֵא ֵלְך לח"ל ֶׁש ֵאין
רֹובי
ֵ ַה ְשּׁ ִכינָ ה נִ גְ ֵלית ָׁשם ֶׁש ַהּגֹויִ ם ְק
ׁשּובה ֵהם ֶׁשּלֹא ְל ַחייֵב ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל
ָ ְת
ְמ ָׁשלֹו ָמ ָׁשל ְל ֶע ֶבד ֶׁש ָּב ַרח ֵמ ַרּבֹו כ ֵֹהן

64 Gebaseerd op verschillende teksten zoals te vinden op het internet, (o.a. https://
www.sefaria.org/Yalkut_Shimoni_on_Nach, gezien juni 2020) en de editie Warschau 1877; de vocalisatie is door ons toegevoegd; tekst deels ook in Horowitz, zie
p. 1, noot 4.
65 Vgl. voor het volgende tekstgedeelte tot ל־הּיָ ם
ַ דֹולה ֶא
ָ ְ ֽר ַּוח־ּגde vrijwel gelijkluidende
tekst in Mechilta de Rabbi Jisjmael (weekafdeling )בא: תדע שאין השכינה נגלית
 א ב) וכי מלפני י"י הוא בירח,בחוצה לארץ שנאמר ויקם יונה לברוח תרשישה מלפני ה' (יונה
)'והלא כבר נאמר אנה אלך מרוחך (וגו') אם אסק שמים שם אתה (וגו') אשא כנפי שחר (וגו
) ד י,י) עיני י"י המה משוטטים בכל הארץ (זכריה- ז,גם שם ידך תנחני (וגו') (תהלים קלט
 טו ג) אם יחתרו בשאול (וגו') אם יחבאו,וכתיב בכל מקום עיני י"י צופות רעים וטובים (משלי
 אין חשך ואין צלמות (וגו') (איוב,)ד- ב,בראש הכרמל (וגו') אם ילכו בשבי (וגו') (עמוס ט
 כב)? אלא אמר יונה אלך לי לחוצה לארץ מקום שאין השכינה נגלית שהגוים קרובי תשובה,לד
 משל לעבד כהן שברח מרבו אמר אלך לי לבית הקברות מקום.הן שלא לחייב את ישראל
 כך אמר יונה אלך לי לחוצה לארץ מקום.שאין רבי יכול לבא אחרי אמר לו רבו יש לי כיוצא בך
שאין השכינה נגלית שהגוים קרובי תשובה הן שלא לחייב את ישראל אמר לו הקב"ה יש לי
שלוחין כיוצא בך שנאמר וי"י הטיל רוח גדולה אל הים.
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Kohen, naar de begraafplaats; hij zei ik ga
me vluchten naar de begraafplaats, een plaats
waar mijn meester niet naar toe kan gaan,
achter mij aan; toen sprak zijn meester: ik
heb nog (andere) knechten zoals jij. Zo sprak
Jona: ik zal me naar het buitenland gaan etc.
Toen sprak de Heilige, gezegend zij Hij: Ik
heb nog knechten zoals jij, want er is gezegd:
En de Eeuwige wierp een grote storm op de
zee.
En hij betaalde haar prijs.

ְל ֵבית ַה ְקּ ָברֹות ָא ַמר ֶא ְב ַרח ִלי ְל ֶבית
ַה ְקּ ָברֹות ָמקֹום ֶׁש ֵאין ַר ִּבי יָכֹול ְל ַה ֵּלְך
,מֹותָך
ְ  א"ל ַרּבֹו יֵ ׁש ִלי ֲע ָב ִדים ְּכ,ַא ֲח ַרי
,)'ַּכְך ָא ַמר יֹונָ ה ֵא ֵלְך ִלי לח"ל (וגו
מֹותָך
ְ ָא ַמר הקב"ה יֵ ׁש ִלי ֲע ָב ִדים ְּכ
דֹולה
ָ ְֵה ִטיל ֽר ַּוח־ּג
'ֶׁשנֶּ ֱא ַמר וְ ה
.ל־הּיָ ם
ַ ֶא

Rabbi Levi trad op en verklaarde: Jona, de
zoon van Amittaj, was uit de stam Asjer, zo

ָעל ר"ל ְּוד ַרׁש יֹונָ ה ֶבן ֲא ִמ ַּתי ֵמ ָא ֵׁשר
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:וַ ּיִ ֵּתן ְׂש ָכ ָרּה
§ 550
תקנ
67
Rabbi Levi en rabbi Jehoeda bar Nechemja הּודה ַבר נְ ֶח ְמיָ ה ֲהוּו
ָ ְַרּבי ֵלוִ י וְ ַר ִּבי י
ontvingen twee sela voor het bijeenhouden
א
ּת
ָ
מ
ְ
צ
ַ
מ
ְ
טּול
מ
ְ
ין
ע
ִ
נָ ְס ִבין ַּת ְר ֵּתין ְס ָל
van de gemeente voorafgaand aan (de komst
יֹוחנָ ן
ָ קֹומי ְד ַר ִּבי
ֵ ַק ֲה ָלא
van) rabbi Jochanan.

66 Hier verwijst de tekst naar § 113, waar deze tekst in een opsomming voorkomt.
67 Voor de redenering over de afkomst van Jona vergelijke men o.a. Midrasj Rabba,
Genesis, 98, 11: הּודה ַּבר נַ ְח ָמן וְ ַר ִּבי ֵלוִ י ֲהוֹון
ָ ְ ַר ִּבי י, )בּולן ְלחֹוף יַ ִּמים יִ ְׁשּכֹן (בראשית מ"ט י"ג
ֻ ְז
 ָה ֵדין יֹונָ ה, ָעאל ַר ִּבי ֵלוִ י וַ ֲא ַמר,יֹוחנָ ן
ָ ּבּורא ְּד ַר ִּבי
ָ נָ ְס ִבין ִמן ַּת ְר ֵּתין ִס ְל ִעין ְּב ָכל ַׁש ָּבת ִל ְמ ַצ ְמ ָתא ִצ
ּומ ָשּׁם ָע ַבר
ִ )'יׁשי (וגו
ִ ּגֹורל ַה ְשּׁ ִל
ָ  וַ ּיַ ַעל ַה:)י"ג-' ֲה ָדא הּוא ִד ְכ ִתיב (יהושע י"ט י,ִמ ֶשּׁל זְ בּולּון ֲהוָ ה
ֹלהי יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ְּביַ ד ַע ְבּדֹו יֹונָ ה ֶבן
ֵ  ִּכ ְד ַבר ה' ֱא:)ּוכ ִתיב (מלכים ב י"ד כ"ה
ְ .ֵק ְד ָמה ִמזְ ָר ָחה
 ֲה ָדא הּוא ִד ְכ ִתיב,יֹוחנָ ן ְּוד ַרׁש ָה ֵדין יֹונָ ה ִמ ֶשּׁל ָא ֵׁשר
ָ  ָעאל ַר ִּבי.ּפֹורין
ִ ּגֹוב ְב ָּתא ְּד ִצ
ַ  ִא ֵּלין, ֲא ִמ ַּתי
 קּום:)'ּוכ ִתיב (מלכים א י"ז ט
ְ ,יֹוׁש ֵבי ִצידֹון
ְ יׁש ֵבי ַעּכֹו וְ ֶאת
ְ הֹוריׁש ֶאת
ִ  ָא ֵׁשר לֹא:)(שופטים א' ל"א
 ַסב ַּת ְר ֵּתין,הּודה ַאף ַעל ּגַ ב ְּד ַׁש ַּב ָּתא ִד ָידְך
ָ ְ ֲא ַמר ֵליּה ַר ִּבי ֵלוִ י ְל ַר ִּבי י, ֵלְך ָצ ְר ַפ ָתה ֲא ֶׁשר ְל ִצידֹון
 ָה ֵדין יֹונָ ה ִמ ֶשּׁל,יֹוחנָ ן ְּב ַׁש ָּבת זֹו ֶׁש ָע ְב ָרה
ָ יָפה ִל ְמ ָדנּו ַר ִּבי
ֶ  ָעאל ַר ִּבי ֵלוִ י ָא ַמר,ִס ְל ִעין וְ ַׁש ְב ֵקי ְּדנֵיעֹול
 יָ ֵרְך ֶׁשּיָ ָצא, וְ יַ ְר ָכתֹו ַעל ִציד ֹן:) (בראשית מ"ט י"ג.ָא ֵׁשר ָהיָ ה ֶא ָּלא ָא ִביו ִמ ֶשּׁל זְ בּולּון וְ ִאּמֹו ִמ ֶשּׁל ָא ֵׁשר
יְתה
ָ ;מ ֶּמנָּ ּה ִמ ִּצידֹון ָה
ִ (Gen. 49:13) Zevoeloen zal bij de oever van de zee wonen. Rabbi
Jehoeda zoon van Nachman en rabbi Levi kregen elk twee sela’s voor iedere
Sjabbat om de gemeente van rabbi Jochanan bijeen te houden. Rabbi Levi trad op
en zei: Jona stamde van Zevoeloen, want dit staat er geschreven (Joz 19:10-13): Bij
de derde loting viel het lot als volgt, etc., van daar oostwaarts [naar GathaChefer]. En er staat geschreven (ii Kon. 14: 25): naar het woord van de Eeuwige,
de God van Jisrael, dat Hij sprak bij monde van Zijn knecht Jona, de zoon van
Amittaj [... uit Gat-haChefer], dat is Govavta van Tsipporin (Sepphoris). Rabbi
Jochanan trad op en verklaarde: dit is Jona uit de stam van Asjer, want dit staat er
geschreven (Richt. 1:31): Asjer heeft de inwoners van Akko niet verdreven, noch de
inwoners van Sidon. Ook staat er geschreven (i Kon. 17:9): Maak je op voor Tsarfat
dat bij Sidon hoort. Rabbi Levi sprak tot rabbi Jehoeda: ook al is het jouw Sjabbat,
neem je twee sela’s en laat mij les geven. Rabbi Levi trad op, hij zei: Ook al heeft
rabbi Jochanan ons de afgelopen Sjabbat geleerd dat Jona uit de stam van Asjer
was, stamde zijn vader uit Zevoeloen, en zijn moeder uit Asjer, want (Gen. 49:13):
en zijn dij leunt aan tegen Sidon, de dij die van haar uitging [d.i. zijn moeder] was
uit Sidon [dus uit Asjer].
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staat het geschreven (Richt. 1:31): Asjer verdreef de inwoners van Acco niet, noch de inwoners van Sidon etc. en er staat geschreven
(i Kon, 17:9): Maak u gereed voor Tsarfat, dat
bij Sidon ligt, etc., kijk, Ik heb daar een
weduwe geboden u te onderhouden.
Maar rabbi Eliëzer onderwees: Jona, de zoon
van Amittaj, as de zoon van de weduwe van
Tsarfat. Rabbi Jochanan trad op en
verklaarde: Jona, de zoon van Amittaj, was
uit de stam Zevoeloen, want er staat
geschreven (Joz. 19 10-13): Bij de derde loting
viel het lot op de afstammelingen van
Zevoeloen,. en er staat geschreven:
vandaar ... tot Gat-haChefer, en er staat
geschreven (i Kon. 14:25): Jona de zoon van
Amittaj uit Gat-haChefer.
Op de volgende Sjabbat zei rabbi Levi: het is
mooi dat rabbi Jochanan mij heeft geleerd
dat zijn moeder uit Asjer kwam, maar zijn
vader was uit Zevoeloen, zoals er gezegd is
(Gen. 49:13): Zevoeloen zal aan de oever van
de zee wonen en zijn dij leunt aan tegen
Sidon, de dij die van haar uitging [d.i. zijn
moeder] was tot Sidon [dus uit Asjer].
En er staat geschreven hij daalde af naar
Jaffo, en vond een schip dat naar Tarsjiesj
ging, dat is (Gen. 49:13): en het zal een haven
voor de schepen zijn. Rabbi Jona sprak: Jona,
de zoon van Amittaj, was een van degenen
die de pelgrimsreis maakten, en hij ging op
voor de viering van het wateroffer, en de
heilige Geest streed met hem om je duidelijk
te maken dat de Goddelijke Aanwezigheid
niet rust dan op een vreugdevol hart, want er
is gezegd (ii Kon. 3:15): Toen de speelman op
de snaren speelde, kwam de hand van de
Eeuwige op hem etc.; en de Eeuwige wierp
een geweldige wind etc., een grote storm; dat
betekent dus dat er drie stormen zijn.
Rabbi Natan sprak: Jona ging alleen maar op
pad om zichzelf te gronde te richten, want er
is gezegd: Pak me op en werp me in de zee.
En zo vind je het ook over onze voorvaderen
en de profeten, dat zij hun leven gaven voor
Jisrael. Betreffende Mosje, wat zegt de
68 Hier verwijst de tekst naar § 219.

ָהיָ ה הה"ד (שפטים א' ל"א) ָא ֵׁשר לֹא
ת־יֹוׁש ֵבי ִצידֹון
ְ
הֹוריׁש ֶאת־י ְֹׁש ֵבי ַעּכֹו וְ ֶא
ִ
ּוכ ִתיב (מלכים א י"ז ט') קּום ֵלְך ָצ ְר ָפ ָתה
ְ
יתי ָׁשם
ִ ֲִא ֶׁשר ְל ִצידֹון (וגו') ִהנֵּ ה ִצּו
ִא ָשּׁה ַא ְל ָמנָ ה ְל ַכ ְל ְּכ ֶלָך
יעזֶ ר יֹונָ ה ֶבן ֲא ִמ ַּתי ֶבן
ֵ ּותנִ י ַר ִּבי ֱא ִל
ְ
יֹוחנָ ן
ָ ' ָעל ר,ָצ ְר ִפית ַא ְל ָמנָ ה ָהיָ ה
ְּוד ַרׁש יֹונָ ה ֶבן ֲא ִמ ַּתי ֶּבן זְ בּולּון ָהיָ ה
ּגֹורל
ָ  וַ ּיַ ַעל ַה:)י"ג-'ִד ְכ ִתיב (יהושע י"ט י
ּוכ ִתיב ִמ ָשּׁם ּגִ ָּתה
ְ יׁשי ִל ְבנֵ י זְ בּולּון
ִ ַה ְשּׁ ִל
 יֹונָ ה:)ֵח ֶפר וכתיב (מלכים ב י"ד כ"ה
.ן־א ִמ ַּתי ִמּגַ ת ַה ֵח ֶפר
ֲ ֶב
יָפה ִל ְּמ ַדנִ י
ֶ חֹורינָ א א"ר ֵלוִ י
ִ ַּב ַׁש ַּבת
יֹוחנָ ן ִאּמֹו ֵמ ָא ֵׁשר וְ ָא ִביו ִמּזְ בּולּון
ָ ַר ִּבי
ֶׁשנֶּ ֱא ַמר (בראשית מ"ט י"ג) זְ בּולּון ְלחֹוף
יַּמים יִ ְׁשּכֹון וְ יַ ְר ָכתֹו ַעל־ ִצידֹון יָ ֵרְך
ִ
ֶׁשּיָ ָצא ִמ ֶּמנָּ ּה ַעד ִצידֹון ָהיְ ָתה
ּיִמ ָצא ֳאנִ ּיָ ה ָּב ָאה
ְ ַּוכ ִתיב וַ ּיֵ ֶרד יָפֹו ו
ְ
ַת ְר ִׁשיׁש ֲהוֵ י (בראשית מ"ט י"ג) וְ הּוא
 ָא ַמר ַר ִּבי יֹונָ ה יֹונָ ה ֶּבן.ְלחֹוף ֳאנִ ּי ֹת
עֹולי ְרגָ ִלים הּוה וְ נִ ְכנַ ס
ֵ ֲא ִמ ַּתי ֵמ
ׁשֹוא ָבה וְ ָׂש ְר ָתה ָע ָליו
ֵ ְל ִׂש ְמ ַחת ֵּבית ַה
רּוח ַה ָקּד ֹׁש ִל ְלמ ְֹדָך ֶׁש ֵאין ַה ְשּׁ ִכינָ ה
ַ
ׁשֹורה ֶא ָּלא ַעל ֵלב ָׂש ֵמ ַח ֶׁשנֶּ ֱא ַמר
ָ
(מלכים ב ג' ט"ו) וְ ָהיָ ה ְּכנַ ּגֵ ן ַה ְמנַ ּגֵ ן וַ ְּת ִהי
דֹולה
ָ ְָע ָליו יַ ד־ה' (וגו') וה' ֵה ִטיל ֽר ַּוח־ּג
את אֹומר ָׁשֹלׁש
ָ  נִ ְמ ֵצ,(וגו') ַס ַער־ּגָ דֹול
68
רּוחֹות ֵהם
א" ר נָ ָתן לֹא ָה ַלְך יֹונָ ה ֶא ָּלא ְל ַא ֵּבד
ַע ְצמֹו ְביָ ם ֶׁשנֶּ ֱא ַמר ָׂשאּונִ י וַ ֲה ִט ֻילנִ י ֶאל
יאים
ִ ּובנְ ִב
ִ מֹוצא ְּב ָאבֹות
ֵ ַהּיָ ם וְ ֵכן ַא ָּתה
 ְּבמ ֶֹׁשה ַמהּו,ֶׁשנָ ְתנּו נַ ְפ ָׁשם ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל
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Schrift (Ex. 32:32): Nu dan, wanneer U hun ם־ּת ָשּׂא
ִ אֹומר (שמות ל"ג ל"ג) וְ ַע ָּתה ִא
ֵ
zonde wilt vergeven69 etc., en (Numeri 1:15):
ם־ּכ ָכה
ָ אתם (וגו') (במ' י"א ט"ו) וְ ִא
ָ ַח ָּט
als U mij dat wilt aandoen, dood mij dan;
ֵ  וְ ָדוִ ד,ַא ְּת־ע ֶֹׂשה ִּלי ָה ְרגֵ נִ י
over Davied zegt de Schrift (ii Sam. 24:17): אֹומר (שמ' ב
En Davied sprak tot de Eeuwige: Zie ik, ik אמר ָּדוִ ד ֶאל־ה' ִהנֵּ ה ָאנ ִֹכי
ֶ ֹ כ"ד י"ז) וַ ּי
heb gezondigd, maar wat hebben deze )'אתי וְ ֵא ֶּלה ַהּצֹאן ֶמה ָעׂשּו (וגו
ִ ָח ָט
schapen gedaan etc. Overal vind je dat de
ִ נִ ְמ ָצא כֹל ָמקֹום ָה ָאבֹות וְ ַהנְּ ִב
voorvaderen en de profeten hun leven over יאים
hebben voor Jisrael.
נָ ְתנּו נַ ְפ ָׁשם ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל
Er is overgeleverd dat r. Eliëzer placht te יׁשי
ִ אֹומר ַּב ֲח ִמ
ֵ
יעזֶ ר
ֶ ַּתנְ יָ א ר' ֱא ִל
zeggen dat de wateren van Egypte veranderd
 ּבֹו ַבּיֹום יֵ ְצאּו,נֶ ְה ְּפכּו ֵמי ִמ ְצ ַריִם ְל ָדם
werden in bloed op de vijfde dag, op deֵ ֲא
zelfde dag trokken onze voorvaderen uit E-  ּבֹו ַבּיֹום ָע ְמדּו ֵמי,בֹותינּו ִמ ִּמ ְצ ַריִם
gypte, op dezelfde dag bleven de wateren van  ּבֹו ַבּיֹום ָס ַתם,'ַהּיַ ְר ֵדן ִל ְפנֵ י ֲארֹון ה
de Jordaan stilstaan voor de Ark van de Eeu- יׁשי ָב ַרח
ִ  ַּב ֲח ִמ,ִחזְ ִקּיָ הּו ּכֹל ַה ַּמ ְעיָ נֹות
wige, op diezelfde dag blokkeerde Chizkijaִ יֹונָ ה ִמ ְּפנֵ י ֱא
hoe alle bronnen. Op de vijfde dag vluchtte  ֶׁש ַּפ ַעם, וְ ָל ָמה ָּב ַרח,ֹלהים
Jona van voor God. En waarom vluchtte hij? ִראׁשֹונָ ה ְׁש ָלחֹו ְל ָה ִׁשיב ֶאת ָע ֵרי
Omdat de eerste maal dat Hij hem zond om יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָע ְמדּו ְד ָב ָריו ֶׁשנֶּ ֱא ַמר (מלכים ב
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י"ד כ"ה) הּוא ֵה ִׁשיב ֶאת ָע ֵרי יִ ְׂש ָר ֵאל
zijn woorden stand hielden, zoals er gezegd
is (ii Kon. 14:25): Hij bracht de steden van
Jisrael terug.
De tweede maal zond Hij hem tegen Je- רּוׁש ַליִם
ָ ְַּפ ַעם ֵׁשנִ ית ְׁש ָלחֹו ַעל י
roesjalajim, om haar te vernietigen. Zodra zij
ׁשּובה ָע ָׂשה
ָ  ֵּכיוַ ן ֶׁש ָעׂשּו ְת,ְל ַה ְח ִר ָיבּה
zich bekeerden handelde de Heilige, gezegend zij Hij, uit de overvloed van Zijn mede- הקב"ה ְּברֹוב ַר ֲח ָמיו וְ נִ ַחם ַעל ָה ָר ָעה
dogen, en Hij kreeg spijt van het kwaad, en ּוק ָראֹו אֹותֹו נָ ִביא
ְ וְ לֹא ִה ְח ִר ָיבּה
Hij vernietigde haar niet, en men noemde
ַה ֶשּׁ ֶקר
hem een leugenprofeet.
De derde maal zond Hij hem naar Nineve, ֶאל נִ ינְ וֵ ה
יׁשית ְׁש ָלחֹו
ִ ַּפ ַעם ְׁש ִל
om haar te vernietigen. Jona voerde een
ְל ַה ְח ִר ָיבּה ָּדן יֹונָ ה ֵּבינֹו ְל ֵבין ַע ְצמֹו
rechtsgeding met zichzelf. Hij zei: Ik weet
ָ רֹובי ְת
ֵ יֹוד ַע ֲאנִ י ֶׁש ַהּגֹויִ ם ְק
ֵ וְ ָא ַמר
dat de volkeren, gemakkelijk tot bekering ko- ׁשּובה
men; ze zullen tot bekering komen, en dan ּומ ַׁש ֵּל ַח רֹוגְ זֹו ַעל
ְ ׁשּובה
ָ ֵהם וְ יַ ֲעׂשּו ְת
zal Hij Zijn woede tegen Jisrael zenden. Het אֹותי
ִ
קֹורין
ִ יִ ְׂש ָר ֵאל וְ לֹא ַדי ֶׁשּיִ ְׂש ָר ֵאל
is niet genoeg dat de Israelieten mij een
ִ עֹוב ֵדי ֱא ִל
ְ נָ ִביא ַה ֶׂש ֶקר ֶא ָּלא ַאף
leugenprofeet noemen, maar de afgoden- ילים
dienaars noemen mij dan ook een leugenאֹותי נָ ִביא ַה ֶׂש ֶקר
ִ קֹורין
ִ
profeet.
Ik ga op de vlucht naar een plaats waar Zijn
ֶא ְב ַרח ִל ְמקֹום ֶׁש ֵאין ְּכבֹודֹו ָׁשם
heerlijkheid niet is.
Een vergelijking met een koning van vlees en ָמ ָשל ְל ֶמ ֶלְך ָּב ָׂשר וָ ָדם ֶׁש ֵּמ ָתה ִא ְׁשּתֹו
bloed, wiens vrouw stierf toen zij zoogde; hij
69 Het vers vervolgt ם־איִ ן ְמ ֵחנִ י נָ א ִמ ִסּ ְפ ְרָך ֲא ֶׁשר ָּכ ָת ְב ָּת
ַ וְ ִא, maar zo niet, verwijder mij dan
uit Uw boek dat U geschreven hebt.
70 De Bijbeltekst geeft hier הּוא ֵה ִׁשיב ֶאת־ּגְ בּול יִ ְׂש ָר ֵאל.
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zocht een min om zijn zoon te zogen. Wat
deed hij, hij nodigde zijn min uit om zijn
zoon te zogen, zodat hij niet zou omkomen
van honger. Wat deed de min van de koning?
Zij verliet zijn zoon en vluchtte.
Zodra de koning dit merkte zond hij een brief
om haar op te pakken en haar in de
gevangenis te werpen, en haar naar beneden
te brengen naar een plaats waar slangen en
schorpioenen zijn.
Na enige tijd stond de koning bij de opening
van de put. Ze was aan het huilen en riep tot
de koning. Toen kreeg de barmhartigheid van
de koning weer de overhand over haar en hij
gaf opdracht om haar omhoog te brengen en
haar terug te brengen.
Zo ook Jona. Omdat hij vluchtte voor de
Heilige gezegend zij Hij, sloot Deze hem op
op zee in de buik van de vis tot hij smeekte
tot de Heilige, gezegend zij Hij, en Hij hem
weer naar buiten bracht.
Hij daalde af naar Jaffo, maar vond er geen
schip, om daarin af te dalen, want het schip
was nog twee dagreizen van Jaffo verwijderd. Wat deed de Heilige, gezegend zij Hij,
Hij bracht ertegen een geweldige storm en
bracht het terug naar Jaffo. Jona zag het en
hij verheugde zich met grote vreugde. Hij
zei: Nu weet ik dat mijn weg recht voor me
ligt.
Hij zei: ik ga met jullie mee. Zij zeiden hem:
Maar kijk, wij zijn op weg naar de eilanden
van de zee, naar Tarsjiesj. Hij zei: Hoe dan
ook. Uit de vreugde van Jona’s hart betaalde
hij vooruit, en hij gaf haar prijs, zoals er
gezegd is: Hij gaf haar prijs en daalde in
haar af.
Ze waren onderweg op zee, toen tegen hen
een stormwind opstak, van rechts en van
links. En alle schepen gingen en kwamen
vredig en rustig maar dit schip was in grote
moeilijkheid en het dreigde te breken.

ּוב ֵקּׁש ִא ָשּׁה ֵמנִ ָיקה
ִ ְּכ ֶׁש ִהיא ֵמנִ ָיקה
 ָק ָרא, ָמה ָע ָׂשה,ְל ֵהנִ יק ֶאת ְּבנֹו
ְל ֵמנִ ָיקתֹו ְל ֵהנִ יק ֶאת ְּבנֹו ְּכ ֵדי ֶׁשּלֹא
יקּתֹו ֶׁשל
ְ ִאבד ְּב ָר ָעב ֶמה ָע ְׁש ָתה ֵמנ
ֵ ֹי
,ּוב ְר ָחה
ָ יחה ֶאת ְּבנֹו
ָ ִֶמ ֶלְך ִהנּ
 ָׁש ַלח ִאּגֶ ֶרת,ֵּכיוָ ן ֶׁש ָר ָאה ַה ֶּמ ֶלְך ָּכְך
אֹותּה ְּב ֵבית
ָ
ְל ָת ְפ ָׂשּה ּו ְל ַח ְּב ָׁשּה
הֹור ָידּה ִל ְמקֹום ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו
ִ ּול
ְ סּורין
ִ ָה ֲא
,נְ ָח ִׁשים וְ ַע ְק ַר ִּבים
יָמים ָע ַמד ַה ֶּמ ֶלְך ַעל ִּפי ַהּבֹאר
ִ ְל
 נִ ְתּגַ ְלּגְ לּו,צֹוע ֶקת ַל ֶּמ ֶלְך
ֶ ְבֹוכה ו
ָ וְ ָהיְ ָתה
יה וְ ִה ְפ ִקיד ַה ֶּמ ֶלְך
ָ ַר ֲח ֵמי ַה ֶּמ ֶלְך ָע ֶל
.ּול ַה ְחזִ ָירּה
ְ לֹותּה
ָ ְל ַה ֲע
ָכְך יֹונָ ה ֵּכיוָ ן ֶׁש ָּב ַרח ִמן הקב"ה
ִה ְסּגִ ירֹו ַּבּיָ ם ִּב ְמ ֵעי ַה ָּדג ַעד ֶׁש ָּצ ַעק
.הֹוציאֹו
ִ ְִל ְפנֵ י הקב"ה ו
יָ ַרד ְליָפֹו וְ לֹא ָמ ָצא ֳאנִ ּיָ ה ֵל ֵירד ָׁשם
,יָמים
ִ וְ ָהיְ ָתה ֳאנִ ּיָ ה ִמּיָ פֹו ַמ ֲה ַלְך ְׁשנֵ י
רּוח
ַ ֶמה ָע ָׂשה הקב"ה ֵה ִביא ָע ֶליה
ְס ָע ָרה וְ ֶה ֱחזִ ָירּה ְליָפֹו וְ ָר ָאה יֹונָ ה
דֹולה ָא ַמר ַע ְכ ָׁשו ֲאנִ י
ָ ְוְ ָׂש ַמח ְׂש ֵמ ָחה ג
יּושּׁ ֶרת ְל ָפ ַָני
ָ יֹוד ַע ֶׁש ַּד ְר ִּכי ְמ
ֵ
 ָא ְמרּו לֹו ָה ֵרי,ָא ַמר ָל ֶהם ֵא ֵרד ִע ָּמ ֶכם
 א"ל,יׁשה
ָ הֹול ִכים ְל ִאּיֵ י ַהּיָ ם ַת ְר ִׁש
ְ ָאנּו
 ְּב ִׂש ְמ ַחת ִלּבֹו ֶׁשל יֹונָ ה ִה ְק ִּדים,אעפ"כ
וְ נָ ַתן ְׂש ָכ ָרּה ֶׁשנֶּ ֱא ַמר וַ ּיִ ֵּתן ְׂש ָכ ָרּה וַ ּיֵ ֵרד
ָּבּה

רּוח ְס ָע ָרה
ַ יהם
ֶ ָּפ ְרׁשּו ַלּיָ ם ָע ַמד ֲע ֵל
אלם וְ ָכל ָה ֳאנִ ּיֹות
ָ ֹ ּומ ְשּׁמ
ִ
ּיְמינָ ם
ִ ִמ
ּובאֹות ְּב ָׁשלֹום ּו ִב ְׁש ִת ָיקה
ָ עֹוברֹות
ְ
דֹולה וְ ִח ְשּׁ ָבה
ָ ְאֹותּה ֳאנִ ּיָ ה ְב ָצ ָרה ג
ָ ְו
ְל ִה ָשּׁ ֵבר
R. Chanina zegt: van de zeventig talen waren אֹומר ִמ ִשּׁ ְב ִעים ָלׁשֹון ָהיּו
ֵ
ר' ָחנִ ינָ א
er mensen op het schip, elk met zijn god in
ָב ֳאנִ ּיָ ה וְ ָכל ֶא ָחד ֱאלֹוהֹו ְביָ דֹו
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zijn hand, en ze bogen zich terneer en ze zei- אֹומ ִרים נִ ְק ָרא ִאיׁש ֶאל
ְ ְּומ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ו
ִ
den: laten we aanroepen, ieder naar zijn
ֱאלֹוהֹו וְ ָה ֵאל ֲא ֶׁשר יַ ֲענֶ ה וְ יַ ִּציל הּוא
eigen god; en de God die antwoord geeft en
ָ הֹועילּו ְמ
ִ ֹלהים וְ ָק ְראּו וְ לֹא
ִ ָה ֱא
redt, die is God. Ze riepen aan maar ze .אּומה
bereikten niets.
In de benauwdheid van zijn ziel viel Jona in )יֹונָ ה ְּב ָצ ַרת נַ ְפׁשֹו (שופטים ג' כ"א
slaap en het was hem zeer te moede. Toen
חֹובל
ֵ  ָּבא ֵא ָליו ַרב ַה, לֹו71נִ ְר ָּדם וַ ּיָ ַעף
kwam de kapitein van het schip bij hem en
ְ ָא ַמר לֹו ָאנּו
zei tot hem: wij staan tussen dood en leven, עֹומ ִדים ֵּבין מּות ְל ַחּיִ ים
en jij slaapt, van welk volk ben je? Hij zei  ָא ַמר לֹו,וְ ַא ָּתה נִ ְר ָּדם ֵמ ֵאיזֶ ה ַעם ָא ָּתה
hem: Ik ben een Hebreeër. Toen zei men ֹלהיָך
ֶ  ָא ְמרּו לֹו ָׁש ַמ ְענּו ֶׁש ֱא,ִע ְב ִרי ָאנ ִֹכי
hem: we hebben gehoord dat jouw God groot
ַ ֹלהיָך
ֶ גָ דֹול קּום ְקרֹא ֶאל ֱא
is. Sta op, roep tot jouw God, misschien zal אּולי יַ ֲע ֶׂשה
hij voor ons handelen naar al zijn  ָא ַמר,אֹותיו ֶׁש ָע ָׂשה ַּבּיָ ם
ָ ָלנּו ְּככֹל נִ ְפ ְל
wonderdaden die Hij deed in de zee. Hij zei ְׂשאּונִ י
ָל ֶהם ִּב ְׁש ִב ִילי ָצ ָרה זֹאת
hen: om mijnentwillen is deze benauwdheid.
.וַ ֲה ִטילּונִ י ֶאל ַֹ־הּיָ ם
Til me op en werp me in de zee.
R. Sjimon zei: ze besloten nog niet om hem יהם
ֶ א"ר ִׁש ְמעֹון ֲע ַדייִ ן לֹא ִק ְּבלּו ֲע ֵל
in zee te gooien tot ze loten hadden geworלֹות
גֹור
ָ ְל ַה ְׁש ִליכֹו ְליָם ַעד ֶׁש ִה ִּפילּו
pen, maar het lot viel op Jona. Wat deden ze?
ָ
וְ נָ ַפל
Ze pakten goederen die in het schip waren en  נָ ְטלּו, ָמה ָעׂשּו,הּגֹורל ַעל יֹונָ ה
wierpen die in zee om hun last te verlichten, ֵּכ ִלים ֶׁש ָּב ֳאנִ ּיָ ה וְ ִה ְׁש ִליכּום ְליָם ְל ָה ֵקל
maar het hielp niet. Ze wilden terugkeren  ָרצּו ַל ֲחזֹור,הֹועילּו
ִ
יהם וְ לֹא
ֶ ֵמ ֲע ֵל
naar het vasteland, maar ze konden het niet.
Toen pakten ze Jona en zetten hem op het
boord van het schip, en ze zeiden: Heer der
werelden, geef ons niet de schuld van
onschuldig bloed, want we weten niet wat
deze man heeft gedaan. Ze lieten hem zakken
tot zijn knieën en de zee nam afstand van zijn
woede. Ze tilden hem weer op naar henzelf
toe en de zee ging weer aan het stormen.
Toen lieten ze hem zakken tot aan zijn buik
en de zee nam afstand van zijn woede. Ze
tilden hem weer op naar henzelf toe en de
zee ging weer aan het stormen. Toen lieten ze
hem zakken tot aan zijn nek, etc. (als boven),
tot ze hem helemaal lieten zakken, zoals er
gezegd is: Ze namen Jona op.
Rabbi Meïer zegt: Die vis was voorbestemd
om Jona op te slokken sinds de zes dagen
van de schepping, want er is gezegd: De
Eeuwige bestemde een grote vis. Hij ging
zijn bek binnen als een mens die binnengaat

יָכלּו
ְ ַל ָּיַּב ָׁשה וְ לֹא
נָ ְטלּו ֶאת יֹונָ ה וְ ַה ֲע ִמידּוהּו ַעל יַ ְר ְּכ ֵתי
עֹול ִמים ַאל
ָ  ָא ְמרּו ִרּבֹון ָה,ַה ְסּ ִפינָ ה
יֹוד ִעים
ְ ִּת ֵּתן ָע ֵלינּו ָדם נָ ִקי ֶׁש ֵאין ָאנּו
 ֵה ִטילּו,ָמה ַמ ֲע ֶׂשה ֶׁשל זֶ ה ָה ִאיׁש
עֹומד ִמזַ ְעּפֹו
ֵ ּבֹותיו וְ ַהּיָ ם
ָ אֹותֹו ַעד ַא ְר ֻּכ
,סֹוער
ֵ ְהֹולְך ו
ֵ נָ ְׂשאּו אֹותֹו ֶא ְצ ָלם וַ ַהּיָ ם
עֹומד
ֵ
ֵה ִטילּו אֹותֹו ַעד ַטּבּורֹו וַ ַהּיָ ם
הֹולְך
ֵ  נָ ְׂשאּו אֹותֹו ֶא ְצ ָלם וַ ַהּיָ ם,ִמזַ ְעּפֹו
' ֵה ִטילּו אֹותֹו על ַצּוָ ארֹו (וכו,סֹוער
ֵ ְו
ְּכ ִד ְל ֵעיל) ַעד ֶׁש ֵה ִטילּו כּולֹו ֶׁשנֶּ ֱא ַמר
.וַ ּיִ ְׂשאּו ֶאת יֹונָ ה
אֹומר ְממּונֶּ ה ָהיָ ה ַה ָּדג
ֵ
ר' ֵמ ִאיר
אׁשית
ִ יְמי ְב ֵר
ֵ לֹוע ֶאת יֹונָ ה ִמ ֶשּׁ ֶׁשת
ַ ִל ְב
 נִ ְכנַ ס ְלתֹוְך,יְמן ה' ָדג ּגָ דֹול
ַ ֶַׁשנֶּ ֱא ַמר ו
ִּפיו ְּכ ָא ָדם ֶׁשנִּ ְכנָ ס ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת

71 In Richt. 4:21, waar deze twee woorden zo voorkomen, worden ze direct gevolgd
door וַּיָמֹת, en hij stierf.
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in de grote synagoge. En de twee ogen van
de vis waren vensters; hij zegt: lichten die
Jona licht verschaften.
R. Meir zegt: er was een parel opgehangen in
de buik van de vis, die Jona licht gaf, als de
zon hier die krachtig licht geeft. En zo zag
Jona alles wat er is in de zeeën en de diepten.
Toen zei de vis tegen Jona: je weet toch wel
dat vandaag mijn dag is gekomen om
opgegeten te worden in de mond van
Livjatan. Toen zei hij: breng me bij hem, dan
zal ik mezelf en jou uit zijn mond redden.
Hij bracht hem bij Livjatan, en hij zei hem:
Om jou ben ik afgedaald om je verblijfplaats
in de zee te zien. en niet alleen dat, maar ik
ben het die in de toekomst naar beneden zal
komen en jou een touw om je hoofd zal binden, om een feestmaal uit jou te maken voor
de rechtvaardigen. Hij toonde hem het zegel
van Avraham, onze vader. Hij keek naar het
verbond. En toen Livjatan het zag vluchtte
hij bij hem vandaan, een afstand van twee
dagreizen.
Hij zei hem: Ik heb je gered uit de mond van
Livjatan, toon mij nu alles wat er is in de
zeeën en de diepten. Hij toonde hem de grote
rivier van Okeanos, zoals er gezegd is: De
stroom was rondom mij.

דֹולה וְ ָהיּו ְׁש ֵּתי ֵעינָ יו ְּכ ַחּלֹונֹות ָא ַמר
ָ ְּג
72
פנסאות ְמ ִאירֹות ְליֹונָ ה
אֹומר ַמ ְרּגָ ִלית ָהיְ ָתה ְתלּויָ ה
ֵ
ר' ֵמ ִאיר
ּומ ִא ָירה ְליֹונָ ה ַּכ ֶׁש ֶמׁש
ְ ְּב ֵמ ָעיו ֶׁשל ָּדג
בּורה וְ ָר ָאה יֹונָ ה ּכֹל
ָ ְׁשה ִאיר ִּבג
ֵ ַהּזֶ ה
 א"ל ַה ָּדג,ּוב ְּתהֹומֹות
ַ ּיַּמים
ִ ָמה ֶׁש ַּב
ּיֹומי ָבא
ִ יֹוד ַע ֶׁש
ֵ
ְליֹונָ ה ִאי ַא ָּתה
 ָא ַמר לֹו,ְל ִה ְת ַא ֵּכל ְלתּוְך ִּפיו ֶׁשל ִלוְ יָ ָתן
אֹותָך
ְ ְאֹותי ו
ִ יכנִ י ֶא ְצלֹו וַ ֲאנִ י ַמ ִּציל
ֵ הֹול
ִ
ִמ ִּפיו
 ָא ַמר לֹו ִּב ְׁש ִב ְילָך,יָתן
ָ ְהֹוליכֹו ֵא ֶצל ִלו
ִ
 וְ לֹא,דֹורָך ַּבּיָ ם
ְ יָ ַר ְד ִּתי ִל ְראֹות ֶאת ְמ
יּתן
ֵ עֹוד ֶא ָּלא ֶׁש ֲאנִ י ָע ִתיד ֵל ֵירד וְ ִל
עּודה ִמ ְּמָך
ָ אׁשָך וְ ַל ֲעׂשֹות ְס
ְ ֹ ֶח ֶבל ְּבר
חֹותמֹו ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם
ָ  ִה ְר ֵאהּו,יקים
ִ ַל ַּצ ִּד
ּוב ַרח
ָ ָא ִבינּו ִה ִּביט ַל ְּב ִרית וְ ָר ָאה ִלוְ יָ ָתן
,יָמים
ִ ִמ ְּל ָפנָ יו ַמ ֲה ָלְך ְׁשנֵ י

ָא ַמר לֹו ֲאנִ י ִה ַּצ ְל ִּתיָך ִמ ִּפיו ֶׁשל ִלוְ יָ ָתן
,ּוב ְּתהֹומֹות
ַ ּיַּמים
ִ ַה ְר ֵאנִ י כֹל ָמה ֶׁש ַּב
אֹוקיָ נֹוס
ֵ
וְ ִה ְר ֵאהּו נַ ַחל ּגָ דֹול ֶׁשל
.סֹוב ֵבני
ְ ְֶׁשנֶּ ֱא ַמר וְ נָ ָהר י
En hij toonde hem de stromingen van de ֶׁש ָע ְברּו
וְ ֶה ְר ָאהּו ְׁש ִב ֵילי יַם סּוף
Schelfzee, waar de Israelieten doorgetrokken
 ֶׁשנֶּ ֱא ַמר סּוף ָחבּוׁש,תֹוכם
ָ יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב
waren, zoals er gezegd is: Het zeewier is om
.אׁשי
ִ ֹ ְלר
mijn hoofd gebonden.
En hij toonde hem de plaats waar de brekers
van de zee en zijn golven uitkomen, zoals er
gezegd is: Al Uw brekers en Uw golven slaan
over mij heen.
En hij toonde hem de pijlers van de aarde op
haar plaats, zoals er gezegd is: de aarde, de
afsluitbomen ervan waren om mij heen voor
altijd.
En hij toonde hem de onderste Sjeol, zoals
er gezegd is: uit de buik van de Sjeol roep ik
om hulp.
72 Zie noot 25, p. 18.

וְ ֶה ְר ָאהּו ְמקֹום ֶׁש ִּמ ְׁש ְּב ֵרי ַהּיָ ם ֵא ָליו
ׁשּב ֶריָך וְ גַ ֶּליָך ָע ַלי
ָ יֹוצא ֶׁשנֶּ ֱא ַמר ּכֹל ִמ
ֵ
ָע ָברּו
יה ֶׁשנֶּ ֱא ַמר
ָ ֶּמּודי ֶא ֶרץ ִּב ְמכֹונ
ֵ וְ ֶה ְר ָאהּו ַע
עֹולם
ָ יה ַב ֲע ִדי ְל
ָ יח
ֶ ָה ָא ֶרץ ְּב ִר
וְ ֶה ְר ָאהּו ְׁשאֹול ַּת ְח ִּתית ֶׁשנֶּ ֱא ַמר ִמ ֶּב ֶטן
עּתי
ִ ְַׁשאֹול ִׁשּו
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En hij toonde hem Gehinnom, zoals er
gezegd is: U hebt mijn leven uit de
vernietiging opgetild.
En hij toonde hem de Tempel van de
Eeuwige, zoals er gezegd is: Tot de
grondvesten van de bergen .., hieruit leren we
dat Jeruzalem op zeven bergen staat.
En daar zag hij de Even Sjetija (de Funderingssteen), vastgezet in de diepten, en daar
zag hij de zonen van Korach, die erop staan
te bidden.
Jona was al drie dagen en drie nachten in het
binnenste van de vis, en hij had nog niet
gebeden.
Toen zei de Heilige, gezegend zij Hij, Ik heb
hem een ruime plaats gegeven in het
binnenste van een mannetjesvis, zodat hij
niet bevreesd zou worden, maar hij heeft nog
niet gebeden.
Maar nu bestem ik voor hem een vis zwanger
van driehonderdvijfenzestig duizend kleine
visjes, zodat hij bang wordt en tot Mij bidt.
Immers, de Heilige, gezegend zij Hij, verlangt naar de gebeden van de rechtvaardigen.
Op dat moment bestemde de Heilige,
gezegend zij Hij, een zwangere vis voor hem.
En de vrouwtjesvis zei tegen het mannetje:
wat die profeet betreft, die in jouw binnenste
zit, de Heilige, gezegend zij Hij, heeft mij
gezonden om hem op te slokken.
Als jij hem uitspuwt, kijk dan is het goed,
maar zo niet, dan zal ik jou opslokken met
hem erbij. Hij zei tegen haar: wie weet of
zoals jij het vertelt, het de waarheid is. Zij zei
hem: Livjatan.
Ze gingen naar Livjatan, en de vrouwtjesvis
zei tegen Livjatan: koning over alle vissen
van de zee, u weet toch wel dat de Heilige,
gezegend zij Hij, mij gezonden heeft naar
deze vis om de profeet die in zijn binnenste
zit op te slokken? Waarop hij haar zei: ja.
Toen zei de vis tot Livjatan: wanneer? Hij zei
hem: Gedurende de laatste drie uren, toen de
Heilige, gezegend zij Hij, afdaalde om met
mij te spelen, hoorde ik dat. Dadelijk spuwde
hij hem uit en de vrouwtjesvis slokte hem op.

יהנָּ ם ֶׁשנֶּ ֱא ַמר וַ ַּת ַעל ִמ ַׁש ַחת
ִ ֵוְ ֶה ְר ָאהּו ג
ַחּיַ י
יכל ה' ֶׁשנֶּ ֱא ַמר ְל ִק ְצ ֵבי
ָ וְ ֶה ְר ָאהּו ֵה
רּוׁש ַליִם
ָ ְֹלמ ִדים ֶׁשּי
ְ  ִמ ָּכאן ָאנּו,ָה ִרים
,עֹומ ֶדת
ֶ ַעל ִׁש ְב ָעה ָה ִרים
בּועה
ָ וְ ָר ָאה ָׁשם ֶא ֶבן ְׁש ִתּיָ ה ְק
עֹומ ִדים
ְ ַּב ְּתהֹומֹות וְ ָר ָאה ָׁשם ְבנֵ י ק ַֹרח
יה
ָ ּומ ְת ַּפ ְּל ִלין ָע ֶל
ִ
ֹלׁשה ֵלילֹות
ָ ּוׁש
ְ יָמים
ִ וְ ָהיָ ה יֹונָ ה ְׁשל ֹ ָֹשה
.ִּב ְמ ֵעי ַה ָּדג וְ לֹא ִה ְת ַּפ ֵּלל
ָא ַמר הקב"ה ֲאנִ י ִה ְר ַח ְב ִּתי לֹו ָמקֹום
ִּב ְמ ֵעי ָּדג זָ ָכר ְּכ ֵדי ֶׁשּלֹא יִ ְצ ָט ֵער וְ הּוא
.ֵאינֹו ִמ ְת ַּפ ֵּלל
עּוּב ֶרת שס"ה ֲא ָל ִפים
ֶ ֲאנִ י ְמזַ ֵּמן ָּדגָ ה ְמ
ְר ָבבֹות ָּדגִ ים ְק ַטנִּ ים ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ְצ ָט ֵער
 ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהקב"ה ְמ ַתאּוֶ ה,וְ יִ ְת ַּפ ֵּלל ְל ָפנַ י
.יקים
ִ ִל ְת ִפ ָּל ָתן ֶׁשל ַצ ִּד
יּמן לֹו הקב"ה ָּדגָ ה
ֵ ִאֹותּה ָׁש ָעה ז
ָ ְּב
 ִאיׁש,עּוּב ֶרת וְ ָא ְמ ָרה לֹו ָּדגָ ה ַל ָּדג
ֶ ְמ
. ִׁשּגְ ַרנִ י הקב"ה ְל ָב ְלעֹו,נָ ִביא ֶׁש ְּב ֵמ ֶעיָך

, וְ ִאם ָלאו, ָה ֵרי טֹוב,ּפֹולטֹו
ְ ִאם ַא ָּתה
יֹוד ַע ִאם
ֵ  ָא ַמר ָלּה ִמי.בֹול ֲעָך ִעּמֹו
ְ ֲאנִ י
 ָא ַמר לֹו,אֹומר ֱא ֶמת
ֵ
ַה ָּד ָבר ֶׁש ַא ָּתה
.ִלוְ יָ ָתן
יָתן
ָ ְ ָא ְמ ָרה לֹו ָּדגָ ה ִלו,ָה ְלכּו ֵא ֶצל ִלוְ יָ ָתן
יֹוד ַע
ֵ ֶמ ֶלך ַעל ּכֹל ָדגֵ י ַהּיָ ם ִאי ַא ָּתה
לֹוע
ַ ֶׁש ִשּּׁגְ ַרנִ י הקב"ה ֵא ֶצל ָּדג זֶ ה ִל ְב
, ָא ַמר ָלּה ֵהן,ִאיׁש נָ ִביא ֶׁש ְּב ֵמ ָעיו
 ָא ַמר לֹו,ימ ַתי
ָ ִויָתן ֵא
ָ ָא ַמר לֹו ָּדג ְל ְל
ְּב ָׁשֹלׁש ָׁשעֹות ַא ֲחרֹונֹות ְּכ ֶׁשּיָ ַרד
 ִמּיָ ד,הקב"ה ְל ַצ ֵחק ִּבי ָׁש ַמ ְע ִּתי ֵכן
ּוב ָל ַעּתּו ַה ָּדגָ ה וְ ָהיָ ה ְּב ַצ ַער ּגָ דֹול
ְ ְּפ ָלטֹו
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En hij raakte in grote narigheid in de
opstopping en de viezigheid.
Dadelijk richtte hij zijn hart op het gebed,
zoals er gezegd is: en Jona bad ... uit het
binnenste van de vis. Hij zei: Heer der
werelden (Ps. 139:7-8): Waar kan ik heengaan
weg van Uw Geest en waar zou ik
heenvluchten weg van Uw aangezicht? Al
zou ik naar de hemel opklimmen, etc.
U bent koning over alle koninkrijken en Heer
over alle prinsen van de aarde. De hoogste
hemelen vormen Uw troon, de aarde is de
voetbank van Uw voeten. Uw koninkrijk is in
de hoogte en Uw heerschappij in de diepte.
De werken van alle mensen zijn openbaar en
de geheimen van elke man zijn aan U duidelijk. U zoekt de wegen van alle mensen na,
en U test de voetstappen van alle levenden. U
kent de geheimen van de nieren, en U begrijpt de geheimen van de harten. Alle verborgenheden zijn U openbaar, er zijn geen
geheimen voor de troon van Uw eer, en niets
is verborgen voor Uw ogen.
U arrangeert ieder geheim, stuk voor stuk, U
spreekt ieder woord, stuk voor stuk, uit,
overal bent U. Uw ogen zien kwade en goede
zaken. Alstublieft, antwoord mij uit de buik
van de Sjeol, en red mij in de diepte. Laat
mijn uitroep U onder oren komen, en vervul
mijn verzoek, immers, U zetelt ver weg,
maar hoort in nabijheid. U wordt genoemd:
Hij die opheft, en die laat neerdalen, ach hef
mij op! U wordt genoemd: Hij die laat
sterven, en die doet leven, ik sta op het punt
te sterven, laat mij leven! Hij kreeg geen
antwoord tot deze uitspraak uit zijn mond
kwam: En wat ik beloofd heb, namelijk
Livjatan omhoogbrengen en hem klaarmaken
voor hen op de dag van de redding van
Jisrael.
Maar ik, ik zal U offeren met woorden van
dank. Dadelijk gaf de Heilige, gezegend zij
Hij, een aanwijzing aan de vis, en die spuwde
Jona 968 perzische mijlen op het droge. En
de zeelieden zagen alle tekenen en wonderen
die de Heilige, gezegend zij Hij, met Jona
deed, en elk wierp zijn godheid weg, zoals er

,ּומּתֹוְך ַה ִּטנּּוף
ִ ֹוחק
ַ ִמּתֹוְך ַהּד
ִמּיַ ד ִּכווֵ ן ִלּבֹו ִּב ְת ִפ ָּלה ֶׁשנֶּ ֱא ַמר וַ ּיִ ְת ַּפ ֵּלל
 ָא ַמר ִרּבֹון,יֹונָ ה (וגו') ִמ ְּמ ֵעי ַה ָּדגָ ה
ח') ָאנָ ה-'עֹול ִמים (תהלהם קל"ט ז
ָ ָה
רּוחָך וְ ָאנָ ה ִמ ָּפנֶ יָך ֶא ְב ָרח ִאם
ֶ ֵא ֵלְך ֵמ
)'ֶא ַסּק ָׁש ַמיִם (וגו
ַא ָּתה ֶמ ֶלְך ַעל ּכֹל ַה ַּמ ְמ ָלכֹות וְ ָאדֹון ַעל
 ִּכ ְס ֲאָך ְׁש ֵמי ָׁש ַמיִם,ּכֹל רֹוזְ נֵ י ֵת ֵבל
כּותָך ַּב ָּמרֹום
ְ  ַמ ְל,וְ ֶא ֶרץ ֲהדֹום ַרגְ ֶליָך
.עֹומק
ֶ ּומ ְמ ַׁש ְל ְּתָך ָּב
ֶ
ַמ ֲע ֵׂשי ָכל ָה ָא ָדם ּגְ לּויִ ים ְל ָפנִים
 ַּד ְר ֵכי,וְ ַת ֲעלּומֹות ָּכל ּגֶ ֶבר ְּפרּוׁשֹות ְלָך
ּומ ְצ ַע ֵדי ָכל ַחי
ִ חֹוקר
ֵ
כֹל ָא ָדם ַא ָּתה
,יֹוד ַע
ֵ  ִס ְת ֵרי ְכ ָליֹות ַא ָּתה,בֹוחן
ֵ ַא ָּתה
 ּכֹל ֻמ ְס ָּת ִרים,ָרזֵ י ְל ָבבֹות ַא ָּתה ֵמ ִבין
 ֵאין ַת ֲעלּומֹות ִל ְפנֵ י ִכ ֵסּא,ּגְ לּויִים ְלָך
,בֹודָך וְ ֵאין נִ ְס ָתר ִמנֶּ גֶ ד ֵעינֶ יָך
ֶ ְכ
סֹודר וְ ָכל ָּד ָבר וְ ָד ָבר
ֵ ּכֹל ָרז וָ ָרז ַא ָּתה
 ֵעינֶ יָך, ְּב ָכל ָמקֹום ַא ָּתה ָׁשם,ַא ָּתה ָסח
טֹובים ְּב ַב ָקּ ָׁשה ִמ ְּמָך
ִ ְצֹופֹות ָר ִעים ו
צּולה
ָ יענִ י ִב ְמ
ֵ הֹוׁש
ִ ְֲענֵ נִ י ִמ ֶּב ֶטן ְׁשאֹול ו
,ּומ ֵּלא ַּב ָקּ ָׁש ִתי
ַ וְ ָתבֹא ְּב ָאזְ נֶ יָך ַׁשוְ ָע ִתי
,ׁשֹומ ַע ְּב ָקרֹוב
ֵ ְיֹוׁשב ְּב ָרחֹוק ו
ֵ ֶׁש ַא ָּתה
,ּומֹוריד נָ א ַה ֲע ֵלנִ י
ִ
את ַמ ֲע ֶלה
ָ נִ ְק ָר
 ִהגַ ְע ִּתי ָלמּות.ּומ ַחּיֶ ה
ְ את ֵמ ִמית
ָ נִ ְק ָר
 וְ לֹא נַ ֲענָ ה ַעד ֶׁשּיָ ָצא ָּד ָבר זֶ ה,ַה ֲחיֵ ינִ י
יָתן
ָ ְִמ ִּפיו וְ ֲא ֶׁשר נָ ַד ְר ִּתי ְל ַה ֲעלֹות ֶאת ִלו
יהם ֲא ַׁש ֵּלם ְּביֹום יְ ׁשּועֹות
ֶ ֵוְ ַל ֲעׂשֹותֹו ִל ְפנ
יִ ְׂש ָר ֵאל
 ִמּיָ ד ָר ַמז,ה־ּלְך
ָ ּתֹודה ֶאזְ ְּב ָח
ָ וַ ֲאנִ י ְּבקֹול
הקב"ה ַל ָּדג וְ ֵה ִקיא ֶאת יֹונָ ה
תתקס"ח ַּפ ְר ָסאֹות ְל ָיַּב ָׁשה וְ ָראּו
ַה ַּמ ָּל ִחים ֶאת ּכֹל ָהאֹותֹות וְ ַהנִּ ְפ ָלאֹות
ֶׁש ָע ָׂשה הקב"ה ִעם יֹונָ ה וְ ִה ְׁש ִליכּו
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gezegd is: Zij die nietswaardige nutteloosheden bewaren. Ze keerden terug naar Jaffo, en
ze gingen op naar Jeroesjalajim, en besneden
het vlees van hun voorhuid, zoals er gezegd
is: De mannen werden vreselijk bang etc.
En brachten ze offers? nee, maar wel het
verbond van de besnijdenis, want dat is als
het bloed van een offer. En stuk voor stuk
beloofden ze hun vrouw en kinderen en alles
wat ze hadden aan de God van Jona, ze
beloofden het en kwamen het na, en over hen
zegt men en over de rechtvaardige bekeerlingen [(Ps. 118:4): Laten zij, die de Eeuwige
vrezen, nu zeggen, dat Zijn goedertierenheid
voor altijd is].
Hoofdstuk 2
Jona was drie dagen in het binnenste van de
vis (zie § 12). Uit de schoot van de Sjeol heb
ik geroepen (beschreven in § 437).
Hoofdstuk 3
En doe haar de aanzegging (beschreven in §
343). En Nineve was een grote stad van
God, maar er staat ook geschreven (Gen.
10:12): Resen tussen Nineveh en Kalach, dat
is de grote stad;73 we weten niet of Nineve nu
de grootste stad is of dat Kalach de grootste
stad is. Maar naar wat er geschreven staat:
Nineve was de grootste stad, blijkt dat
Nineve de grootste stad was.
Nineve had een omvang van drie dagreizen;
en er waren daar twaalf straten, en in iedere
straat woonden twaalfduizend mensen, en
iedere markt had weer twaalf ingangen en
iedere ingang had twaalf hoven en iedere hof
had twaalf huizen, en in alle huizen stuk voor
stuk waren twaalf geweldenaren, en alle geweldenaren stuk voor stuk hadden twaalf
zonen.
En Jona maakte zijn boodschap bekend op
straat, en zijn stem werd gehoord over een

ֹלהיו ֶׁשנֶּ ֱא ַמר ְמ ַׁש ְּמ ִרים
ָ ִאיׁש ֶאת ֱא
ְליָפֹו וְ ָעלּו
 וְ ָחזְ רּו,י־ׁשוְ א
ָ ַה ְב ֵל
ירּוׁש ַליִם וְ ָמלּו ָּב ָׂשר ָע ְר ָל ָתם ֶׁשנֶּ ֱא ַמר
ָ ִל
,)'דֹולה (וגו
ָ ְוַ ּיִ ְיראּו ָה ֲאנָ ִׁשים יִ ְר ָאה ג
 ֶא ָּלא ְב ִרית ִמ ָילה,וְ ִכי זֶ ַבח זָ ְבחּו
ֶׁשהּוא ְּכ ָדם זֶ ַבח וְ נָ ְדרּו ִאיׁש ִא ְׁשּתֹו
אֹלהי יֹונָ ה וְ נָ ְדרּו
ֵ אׁשר לֹו ֵל
ֶ ּובנָ יו וְ כֹל
ָ
אֹומר וְ ַעל ּגֵ ֵרי
ֵ
יהם הּוא
ֶ וְ ִׁש ְּלמּו וְ ֲע ֵל
אמרּו נָ א
ְ ֹ  י:)' קי"ח ד,ַה ֶּצ ֶדק [(תהלים
].עֹולם ַח ְסּדֹו
ָ יִ ְר ֵאי יְ יָ ִּכי ְל

פרק ב
יָמים
ִ ֹלׁשה
ָ וַ יְ ִהי יֹונָ ה ִּב ְמ ֵעי ַה ָּדג ְׁש
 ִמ ֶּב ֶטן ְׁשאֹול ִׁשּוַ ְע ִּתי ( ָּכתּוב.)( ְּב ֶר ֶמז י"ב
:)ְּב ֶר ֶמז תל"ז
פרק ג
יאה ( ָּכתּוב ְּב ֶר ֶמז
ָ יה ֶאת ַה ְקּ ִר
ָ ּוק ָרא ֵא ֶל
ְ
דֹולה
ָ ְ וְ נִ ינְ וֵ ה ָהיְ ָתה ִעיר ּג.)שמ"ג
 ְּכ ִתיב (בראשית י' י"ב) וְ ֶאת,אֹלהים
ִ ֵל
ּובין ָּכ ַלח ִהיא ָה ִעיר
ֵ ֶר ֶסן ֵּבין נִ ינְ וֵ ה
יֹוד ִעים ִאם נִ ינְ וֵ ה ִהיא
ְ  ֵאין ָאנּו.ַהּגְ ד ָֹלה
דֹולה ִאם ָּכ ַלח ִהיא ִעיר
ָ ְָה ִעיר ַהּג
 ֶא ָּלא ִמ ָּמה ִּד ְכ ִּתיב וְ נִ ינְ וֵ ה ָהיְ ָתה,דֹולה
ָ ְּג
.דֹולה
ָ ְדֹולה ֱהוֵ י וְ נִ ינְ וֵ ה ִהיא ִעיר ּג
ָ ְִעיר ּג
 וְ ָהיּו.יָמים
ִ לׁשת
ֶ נִ ינְ וֵ ה ָהיְ ָתה ַ ֽמ ֲה ַלְך ְׁש
 וְ ָכל ׁשּוק,וקים
ִ ָָּבּה ְׁשנֵים ָע ָׂשר ְׁשו
וָ ׁשּוק ָהיּו ּבֹו ְׁשנֵ יים ָע ָׂשר ֶא ֶלף ְּבנֵ י
ָא ָדם וְ ָכל ְרחֹוב ְּורחֹוב ָהיּו ָּבּה י"ב
ְמבֹואֹות וְ ָכל ָמבֹוי ָהיּו ּבֹו י"ב ֲח ֵצרֹות
וְ ָכל ָח ֵצר י"ב ָּב ִּתים וְ ָכל ַּביִ ת וָ ַביִ ת
ּבֹורים וְ ָכל ּגִ ּבֹור ָהיּו לֹו
ִ ְִׁשנֵ ים ָע ָׂשר ּג
.ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ָּבנִ ים
וְ ָהיָ ה יֹונָ ה ַמ ְכ ִריז ְּבׁשּוק וְ ָהיָ ה קֹולֹו

73 In dit vers is niet duidelijk of de bijstelling  ִהוא ָה ִעיר ַהּגְ ד ָֹלהnu op Nineveh of op
Kalach slaat; de opmerking in Jona geeft de oplossing.
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afstand van 40 dagreizen, en men hoorde zijn
stem in ieder huis. Op dat moment bereikte
de zaak Osnappar, de koning van Nineve.

ׁשֹומ ִעים
ְ נִ ְׁש ָמע ַמ ֲה ֵּלְך ַא ְר ָּב ִעים יֹום וְ ָהיּו
אֹותּה ָׁש ָעה ִהּגִ ַיע
ָ קֹולֹו ָכל ַּביִ ת וָ ַביִ ת ְּב
ַה ָּד ָבר ְל ָא ְסנַ ָּפר ֶמ ֶלְך נִ ינְ וֵ ה
אֹומר ֵּת ַדע ְלָך
ֵ
ַר ִּבי נְ חּונְ יָ א ֶבן ַה ָקּנָ ה
ׁשּובה ִמ ַּפ ְרעֹה ֶׁש ָּמ ַרד בהקב"ה
ָ ַה ְּת
 ב') ִמי ה' ֲא ֶׁשר ֶא ְׁש ַמע,'ְמאֹד (שמות ה
ּוב ְלׁשֹון ֶׁש ָח ָטא בֹו ִב ְלׁשֹון ָע ָׂשה
ִ ְּבקֹולֹו
י־כמ ָֹכה
ָ  י"א) ִמ,ׁשּובה (שמות ט"ו
ָ ְת
יתה
ָ ָּב ֵא ִלם ה' וְ ִה ִּצילֹו הקב"ה ִמן ַה ִּמ
'בּורתֹו ֶׁשנֶּ ֱא ַמר (שמות ט
ָ ְְל ַס ֵּפר ּכ ַֹח ּוג
.אּולם ַּב ֲעבּור זֹאת ֶה ֱע ַמ ְד ִּתיָך
ָ ְט"ו) ו
ּו ָמ ַלך ְּבנִ נְ וֵ ה

Rabbi Nechunja, de zoon van Hakkana, zei:
Zorg dat je het berouw kent vanuit Farao, die
erg rebelleerde tegen de Heilige, gezegend zij
Hij, (Ex. 5:2): Wie is de Eeuwige dat ik naar
Zijn stem zou luisteren? En met het taalgebruik waarmee hij zondigde, met datzelfde
taalgebruik bekeerde hij zich, (Ex. 15:11): wie
is als U onder de machtigen, Eeuwige. En de
Heilige, gezegend zij Hij, redde hem van
de dood, om van Zijn kracht en sterkte
melding te maken, zoals er gezegd is (Ex.
9:15, 16): maar daarom heb Ik u overeind
gehouden, en hij regeerde over Nineve.
En de mensen van Nineve schreven valse ּכֹות ִבים ִּכ ְת ֵבי ָע ָמל
ְ
וְ ַאנְ ֵׁשי נִ ינְ וֵ ה
documenten uit, en ze beroofden elkaar, en
 וְ ָׁש ַלח,ּומ ְת ִע ִבין ְב ִמ ְׁש ַּכב זָ כּור
ַ וְ גֹוזְ ִלים
ze bedreven sodomie. En toen de Heilige,
gezegend zij Hij, Jona zond om tegen haar te הקב'ה יֹונָ ה ְל ִה ְתנַ ֵּבא ָע ֶליה ְל ַה ְח ִרי ָבּה
profeteren dat zij verwoest zou worden, וְ ָׁש ַמע ַּפ ְרעֹה וְ ָע ַמד ִמ ִּכ ְסאֹו וְ ָק ַרע
luisterde de Farao, en hij stond op van zijn ְּבגָ ָדיו וְ ָל ֵבׁש ַׂשק וְ ִה ְכ ִריז ְּב ָכל ַעּמֹו
troon, en hij scheurde zijn klederen, en hij
יָמים
ִ ֹלׁשה
ָ ֶׁשּיָ צּומּו ּכֹל ָה ַעם ְׁש
kleedde zich in een zak, en hij proclameerde
aan heel zijn volk dat het hele volk drie
dagen moest vasten.
En hij stelde de mannen aan een kant op, en וְ ֶה ֱע ִמיד ֲאנָ ִׁשים ְל ַבד וְ נָ ִׁשים ְל ַבד וְ ֵכן
de vrouwen aan een andere kant en zo het
יה ִמ ַּצד ֶא ָחד
ָ ְּב ֵה ָמה ִמ ַּצד ֶא ָחד וִ ָיל ֶד
vee aan een kant, maar hun kinderen aan een
ִ
רֹואים ְׂש ֵדי ִא ָּמם
ִ וְ ַהּיְ ָל ִדים
andere kant. En de kinderen zagen de borsten ּובֹוכים וְ גַ ם
van hun moeders en ze huilden, en ook zagen
ּובֹוכים
ִ
רֹואים ַהּיְ ָל ִדים
ִ ִא ָּמם
de moeders hun kinderen, en ze huilden.
En er waren meer dan twintigduizend .יֹותר ִמ ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ִרּבֹוא ָא ָדם
ֵ וְ ָהיּו
mensen. En de Eeuwige had spijt van het
ר
ּב
ֶ
ּד
ִ
ר
ׁש
ֶ
א
ֲ
ה
ע
ָ
ר
ָ
ה
ָ
ל
ע
ַ
'ה
וַ ּיִ נָּ ֶחם
kwaad dat Hij had aangezegd. Veertig dagen
stelde Hij zijn woede uit, in overeenstem- ַא ְר ָּב ִעים יֹום ֶה ֱא ִריְך ַאּפֹו נֶ גֶ ד ַא ְר ָּב ִעים
ming met de veertig dagen dat Hij Jona naar ּול ַא ַחר
ְ יֹום ֶׁש ָשּׁ ַלח ְליֹונָ ה ְלנִ ינְ וֵ ה
Nineve gezonden had. Maar na veertig dagen יהם ָה ָר ִעים
ֶ ַא ְר ָּב ִעים יֹום ָׁשבּו ְל ַד ְר ֵכ
keerden zij terug op hun kwade wegen, erger
ים
ת
ִ
ּמ
ֵ
ה
ַ
עּו
יֹותר ִמן ָה ִראׁשֹונִ ים וְ נִ ְב ְל
ֵ
nog dan hun eerdere daden, en ze werden
opgeslokt als de doden in de onderste Sjeol, ) י"ב,ִּב ְׁשאֹול ַּת ְח ִּתית ֶׁשנֶּ ֱא ַמר (איוב כ"ד
zoals er gezegd is (Job 24:12): Uit de stad der
.ֵמ ִעיר ֵמ ִתים יִנְ ָאקּו
gestorvenen kreunen zij.
En zij zullen met kracht tot God roepen. Wat  מהּוא,ֹלהים ְּב ָחזְ ָקה
ִ וְ יִ ְק ְראּו ֶאל ֱא
is dat: met kracht? R. Sjimon de zoon van
יפא
ָ  אר"ש ֶּבן ֲח ַל ְפ ָּתא ֲח ִצ,ְּב ָחזְ ָקה
Chalafta zegt: de schaamteloze wint het van
ָ יׁשא ָכל ֶׁש ֵּכן ְלטֹובֹו ֶׁשל
ָ נְ ַצח ְל ֵב
de slechte, hoeveel te meer van het goede ,עֹולם
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van de wereld. En de koning stond op van )וְ ָע ַמד ֶמ ֶלְך ִמ ִּכ ֵסּא ַמ ְלכּותֹו (וכו' ְּכ ִד ְל ֵעיל
zijn koninklijke zetel (etc. als boven). Men
וְ ִהגְ ִּב ַיהּ יֹונְ ֵקי ָׁש ַדיִ ם ֶׁש ָּל ֶהם ְּכ ַל ֵּפי
tilde de zuigelingen van hen naar omhoog, en
men zei tot de Heilige, gezegend zij Hij, ַמ ְע ָלה וְ ָא ַמר להקב"ה ִּב ְב ִכי ּגָ דֹול
onder groot geween: Doe het omwille van
ֲע ֵׂשה ִּב ְׁש ִביל ֵאּלּו ֶׁשּלֹא ָח ְטאּו
dezen die niet gezondigd hebben.
Op de derde dag keerden ze zich allemaal af יׁשי ָחזְ רּו ֻכ ָלם ִמ ַּד ְר ָּכם ָה ָר ָעה
ִ ְּביֹום ְׁש ִל
van hun slechte weg. Zelfs iets wat iemand
יאה ֶׁש ָא ָדם ָמ ָצא ַּב ָשּׂדֹות
ָ ֲא ִפיּלּו ְמ ִצ
vond in de velden, of in de wijngaarden, in
ָ  ַּב ְשּׁווָ ִקים,ּוב ְּכ ָר ִמים
ַ
de straten of op de pleinen, dat brachten ze ּוב ְרחֹובֹות ֶה ֱחזִ ירּו
terug naar de eigenaar. Zelfs gestolen tichels,  וְ ֲא ִפיּלּו ְל ֵבנִים ֶׁשל ּגֶ זֶ ל ֶׁש ָּבנּו,ַל ְּב ָע ִלים
waarmee men het paleis van de koning had ַּב ַּפ ְל ִטין ֶׁשל ֶמ ֶלְך ִס ְּתרּו ַה ַּפ ְל ִטין
gebouwd - men deed het paleis verdwijnen,
,יהם
ֶ הּל ֵבנִים ְל ַב ֲע ֵל
ְ וְ ֶה ֱחזִ ירּו
en men gaf de tichels terug aan hun eigenaars.
En iedere wijngaard waarin twee planten of וְ ָכל ֶּכ ֶרם וָ ֶכ ֶרם ֶׁש ָהיּו בֹו ְׁש ֵּתי נְ ִטיעֹות
twee bomen stonden afkomstig van diefstal אֹו ְׁשנֵ י ִא ָילנֹות ִמן ַהּגֶ זֶ ל ָע ְקרּום
ze ontwortelden die en gaven ze terug aan
,יהן
ֶ וְ ֶה ֱחזִ ירּום ְל ַב ֲע ֵל
hun eigenaars.
Zo ook een kledingstuk, als er maar een paar וְ ֵכן ֶּבגֶ ד ֶׁש ָהיּו בֹו ְׁש ֵּתי ַפ ְק ִעּיֹות ֶׁשל ּגֶ זֶ ל
spoeltjes van gestolen draad in zaten, dan
ָק ְרעּו ַה ֶּבגֶ ד וְ ֶה ֱחזִ ירּו ָעׂשּו ִמ ְׁש ָּפט
scheurden ze het kledingstuk kapot, en gaven
ְ
het terug. Ze handelden naar recht en gerech- ּוצ ָד ָקה וְ כֹל ֲע ֵב ָירה ֶׁש ְּביָ דֹו ִמ ְתוַ ֶּדה
tigheid; ieder die een overtreding had ילה
ָ ּתֹורה ִאם ְס ִק
ָ ּומ ַק ֵּבל ָע ָליו ִּדין
ְ
begaan, bekende en aanvaardde de wettelijke
,ילה ִאם ְׂש ֵר ָפה ְׂש ֵר ָפה
ָ ְס ִק
uitspraak, ging het om steniging, dan
steniging, verbranding, dan verbranding.
Zelfs als iemand een bouwval verkocht aan חֹור ָּבה
ְ וְ ֲא ִפיּלּו ָמ ַכר ָא ָדם ְל ֲח ֵברֹו ַּביִ ת
zijn collega en deze vond daarin geld etc., dat
א
ּכ
ָ
ל
ְ
ּומ ָצא בֹו ַמּמֹון (וכו') ְּכ ַמ ֲע ֵׂשה ַמ
ָ
is als het verhaal betreffende koning Katsia74
 ָמה ָהיָ ה.)(ּכתּוב ְּב ֶר ֶמז תשכ"ז
ָ ַק ְציָ א
(beschreven in § 727).
Wat deed de rechter? Hij vroeg naar de אֹותּה
ָ
עֹוׂשה ַה ָּדייָ ן ִּב ֵקּׁש ְׁש ַטר ֶׁשל
ֶ
verkoopoorkonde van die bouwval, ging 35
יֹורׁש
ֵ ּומ ָצא
ָ ּומ ָצא ל"ה דֹורֹות
ָ חּור ָּבה
ְ
generaties terug, en hij vond de erfgenaam
ּמֹון
מ
ַ
אֹותֹו
ין
מ
ִ
ט
ְ
ה
ִ
ׁש
ֶ
יׁש
א
ִ
ה
ָ
אֹותֹו
ְל
van de man die het geld verborgen had, en hij
gaf het aan zijn eigenaar terug.
:וְ ֶה ֱחזִ ירֹו ְל ַב ֲע ָליו
§ 551

תקנא

God zag hun werken. R. Jitschak zegt: Vier  א"ר.יהם
ֶ ֹלהים ֶאת ַמ ֲע ֵׂש
ִ וַ ּיַ ְרא ָה ֱא
zaken verscheuren het vonnis van een mens:
יִ ְצ ָחק ַא ִר ָּב ָעה ְד ָב ִרים ְמ ָק ְר ִעין ּגְ זַ ר ִּדינֹו
Rechtvaardigheid, klagen, verandering van
naam, verandering in daad. Klagen, want er  ִׁשנּּוי ַה ֵשּׁם, ְצ ָע ָקה, ְצ ָד ָקה,ֶׁשל ָא ָדם
staat geschreven (Ps. 107:28): En zij klaag-  ִּד ְכ ִתיב (תהלים, ְצ ָע ָקה.וְ ִׁשנּּוי ַמ ֲע ֶׂשה
den tot de Eeuwige in hun benauwdheid, en ק"ז כ"ח) וַ ּיִ ְצ ֲעקּו ֶאל ה' ַּב ַּצר ָל ֶהם
Hij bracht hen hun narigheden. Rechtvaar74 Het verhaal over koning Katsia (en Alexander de Grote) bevat een oordeel
vergelijkbaar met het hier beschreven oordeel. Het is o.a. te vinden in Midrasj
Rabba, Genesis, 30:1.
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digheid want er staat geschreven (Spr. 10:2):
En rechtvaardigheid redt van de dood.
Naamsverandering want er staat geschreven
(Gen. 17:15): De Eeuwige sprak tot Avraham:
Saraj, je vrouw, enz. Verandering in daad,
want er staat gescheven: God zag hun daden,
etc.
En er zijn er die zeggen: ook verandering van
plaats, want er is gezegd (Gen. 12:1-2): En de
Eeuwige sprak tot Avraham, Ga toch. En dan
volgt: En Ik zal je tot een groot volk maken.
Maar een ander: Het is de verdienste van het
land Jisrael dat dit veroorzaakt heeft.
Onze rabbijnen hebben de regels voor het
vasten overgeleverd: Men brengt de ark naar
de markt van de stad, dan brengt men as van
het vuur op de ark en op het hoofd van de
vorst en op het hoofd van de voorzitter van
het beth din, en dan pakt iedereen as en doet
die op zijn hoofd, en de oudste onder hen
spreekt tot hen neerdrukkende woorden.
Onze broeders! Niet zak noch vasten bewerken het, maar bekering en goede werken bewerken het, zoals er gezegd is: En God zag
hun werken, dat ze teruggekeerd waren van
hun weg. En verder: Mensen en dieren moeten zich in boetekleding hullen. Wat werd er
gedaan? Ze bonden het vee enerzijds vast en
hun jongen anderzijds. Ze zeiden tot Hem:
Heer van de wereld, als U geen medelijden
met ons hebt, dan hebben wij geen medelijden met dezen. En ze riepen met kracht tot
God.
Wat werd er gezegd? Volgens Sjemoeël
zeiden ze tot Hem: Heer der wereld, een
ongelukkige en iemand die niet ongelukkig
is, een rechtvaardige en een slechte, wie
wordt voor de andere weggestoten?
Iedereen moet terugkomen van zijn slechte
weg en van het geweld. Sjemoeël heeft
gezegd: zelfs als iemand een balk gestolen
had en die in een burcht had ingebouwd, hij
brak de burcht af en gaf de balk terug aan
zijn eigenaar.
Dit is in tegenspraak met r. Jochanan, want r.

 ִּד ְכ ִתיב, ְצ ָד ָקה.יאם
ֵ יֹוצ
ִ יהם
ֶ צּוקֹות
ֵ
ִמ ְּמ
ּוצ ָד ָקה ַּת ִּציל ִמ ָּמוֶ ת ִׁשנּּוי
ְ )'(משלי י' ב
אמר
ֶ ֹ  ִּד ְכ ִתיב (בראשית י"ז ט"ו) וַ ּי,ַה ֵשּׁם
.)'ה' אל ֶאל ַא ְב ָר ָהם ָׂש ַרי ִא ְׁש ְּתָך (וגו
ֹלהים ֶאת
ִ  ִּד ְכ ִתיב וַ ּיַ ְרא ֱא,ִׁשנּּוי ַמ ֲע ֶׂשה
,)'יהם (וגו
ֶ ַמ ֲע ֵׂש
 ֶׁשנֶּ ֱא ַמר,אֹומ ִרים ַאף ִשּׁנּּוי ָמקֹום
ְ
וְ יֵ ׁש
אמר ה' ֶאל ַא ְב ָרם
ֶ ֹ ב) וַ ּי-' י"ב א,(בראשית
."ְך־לָך" וַ ֲה ַדר " וְ ֶא ֱע ְׂשָך ְלגֹוי ּגָ דֹול
ְ " ֶל
כּותא ְּד ַא ְר ָעא ְּדיִ ְׂש ָר ֵאל
ָ ְוְ ִא ֵיּדְך ַההּוא ז
הּוא ְד ָקא גָ ִרים
 ֵס ֶדר ַּת ֲענִ ּיֹות ֵּכ ַיצד:ּבֹותינּו
ֵ ָׁשנּו ַר
יאין ַה ֵּת ָבה ִלרֹוחֹו ָבה ֶׁשל ִעיר
ִ מֹוצ
ִ
נֹותנִ ין ֵא ֶפר ַמ ְק ֶלה ַעל ּגַ ֵּבי ֵת ָיבה
ְ ְו
,ּוברֹאׁש ַאב ֵּבית ִּדין
ְ ּוברֹאׁש ַהנָּ ִׂשיא
ְ
,נֹותן ְּברֹאׁשֹו
ֵ ְנֹוטל ו
ֵ וְ ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד
יהם ִּד ְב ֵרי
ֶ ֵאֹומר ִל ְפנ
ֵ
וְ זָ ֵקן ֶׁש ָּב ֶהם
ּבּוׁשים
ִ ִכ
ּגֹור ִמים
ָ  לֹא ַׂשק וְ לֹא ַת ֲענִית,ַא ֵחינּו
,ּומ ֲע ִׂשים טֹובֹום גֹו ְר ִמים
ַ ׁשּובה
ָ ֶא ָּלא ְּת
יהם
ֶ ֹלהים ֶאת ַמ ֲע ֵׂש
ִ ֶׁשנֶּ ֱא ַמר וַ ּיַ ְרא ָה ֱא
 וְ יִ ְת ַּכסּּו:אֹומר
ֵ ְ ו,ִּכי ָׁשבּו ִמ ַּד ְר ָּכם
 ַמאי ָעבּוד,ַׂש ִקּים ָה ָא ָדם וְ ַה ְּב ֵה ָמה
,ָא ְסרּו ַה ְּב ֵהמֹות ְלחֹוד ּווְ ָלדֹות ְלחֹוד
ָא ְמרּו ְל ָפנָ יו רבש"ע ִאם ֵאין ַא ָּתה
.ְמ ַר ֵחם ָע ֵלינּו ֵאין ָאנּו ְמ ַר ְח ִמין ַעל ֵאּלּו
,ֹלהים ְּב ָחזְ ָקה
ִ וַ ּיִ ְק ְראּו ֶאל ֱא
 ָא ְמרּו ְל ָפנָ יו:מּואל
ֵ  ָא ַמר ְׁש,ַמאי ָאמּור
 ַצ ִּדיק,רבש"ע ָעלּוב וְ ֶׁש ֵאינֹו ָעלּוב
 ִמי נִ ְד ָחה ִמ ְּפנֵ י ִמי,וְ ָר ָׁשע
,ּומן ֶה ָח ָמס
ִ וְ יָ ׁשּובּו ִאיׁש ִמ ַּד ְרּכֹו ָה ָר ָעה
ּובנָ אֹו
ְ מּואל ֲא ִפיּלּו ּגֶ זֶ ל ֵמ ִריׁש
ֵ ָא ַמר ְׁש
ּומ ְחזִ יר ֵמ ִריׁש
ַ  ְמ ַק ְע ַקע ַה ִּב ָירה,ַּב ִב ָירה
.ִל ְב ָע ָליו
יֹוחנָ ן ַמה
ָ יֹוחנָ ן דא"ר
ָ 'ּופ ִליגָ א ְדר
ְ
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Jochanan zegt: Ze gaven terug wat ze in de
hand hadden, maar wat in kist, kast of toren
was, gaven ze niet terug.
Hoofdstuk 4
Toen de Heilige, gezegend zij Hij, de mensen
van Nineve zag, dat ze terugkeerden van hun
weg, werd Hij minder boos, en Hij stond op
van zijn rechterstoel en Hij ging zitten op de
zetel van barmhartigheid, Hij werd verzoend
en Hij zei: Ik heb het vergeven.
Dadelijk viel Jona op zijn gezicht en hij zei:
Heer der wereld, Ik weet dat ik tegen U
gezondigd heb, vergeef mijn overtreding,
namelijk dat ik vluchtte naar de zee, omdat ik
de sterkte van Uw macht niet kende, maar nu
ken ik die, zoals er gezegd is: U bent een
genadige en barmhartige God. De Heilige,
gezegend zij Hij, zei: Jij hebt Mijn eer
gespaard, maar je vluchtte voor Mij naar de
zee, Ik heb ook jouw eer gespaard, en Ik heb
je gered uit de schoot van de Sjeol.
Door de grote hitte in het binnenste van de
vrouwtjesvis waren zijn kleed, zijn overkleed
en zijn haar verbrand, en vliegen, muggen,
mieren en vlooien hadden zich op hem
neergelaten en kwelden hem zo dat hij zijn
ziel dood wenste, zoals er gezegd is: Hij
verzocht dat zijn ziel zou sterven.
Op grond hiervan heeft men gezegd: Ieder
aan wie het mogelijk is voor zijn collega om
medelijden te vragen of hem terug te voeren
naar bekering maar hij voert hem niet terug,
die geraakt in narigheid.
Wat deed de Heilige, gezegend zij Hij? Hij
liet een ricinusboom opschieten boven het
hoofd van Jona in één nacht. En ‘s morgens
waren er boven hem 275 bladen, en alle
bladeren, stuk voor stuk, gaven schaduw, vier
span en een handbreedte groot. Vier mannen
konden in de schaduw zitten van de
ricinusboom, om zich tegen de zon te
beschutten.
Maar de Heilige, gezegend zij Hij, bestemde
een worm, die de ricinusboom sloeg, zodat
hij verdroogde en afstierf. Nu lieten vliegen
en muggen zich weer op hem neer en ze
kwelden hem van alle kanten zo dat hij zijn

 ְּב ִׁש ָידה,יהם ֶה ְחזִ ירּו
ֶ ֶׁש ָהיָ ה ְּב ַכף יְ ֵד
:ּומגְ ָּדל לֹא ֶה ְחזִ ירּו
ִ ֵּת ָיבה
פרק ד
ֵּכיוָ ן ֶׁש ָר ָאה הקב"ה ְּב ַאנְ ֵׁשי נִ ינְ וֵ ה
 נָ ח ִמ ַּכ ֲעסֹו וְ ָע ַמד,ֶׁש ָשּׁבּו ְמ ַּד ְר ָּכם
ִמ ִּכ ֵסּא ִּדין וְ יָ ַׁשב ַעל ִּכ ֵסּא ַר ֲח ִמים
וְ נִ ְת ְר ָצה וְ ָא ַמר ָס ַל ְח ִּתי
ִמּיָ ד נָ ַפל יֹונָ ה ַעל ָּפנָ יו וְ ָא ַמר רבש"ע
 ְמחֹול ַל ֲעֹונִ י,אתי ְל ָפנֶ יָך
ִ יֹוד ַע ֲאנִ י ֶׁש ָח ָט
ֵ
 ֶׁשּלֹא יָ ַד ְע ִּתי ּכ ַֹח,ֵׁש ָּב ַר ְח ִּתי ַלּיָ ם
 ֶׁשנֶּ ֱא ַמר יָ ַד ְע ִּתי,בּור ְתָך וְ ַע ְכ ָׁשיו יָ ַד ְע ִּתי
ָ ְּג
,ִּכי ַא ָּתה ֵאל ַחנּּון וְ ַרחֹום א"ל הקב"ה
ּוב ַר ְח ָּת ִמ ְּל ָפנַ י
ָ בֹודי
ִ ַא ָּתה ַח ְס ָּת ַעל ְּכ
כֹודָך
ְ  ַאף ֲאנִ י ַח ְס ִּתי ַעל ְּכ,ַלּיָ ם
.וְ ִה ַּצ ְל ִּתיָך ִמ ֶּב ֶטן ְׁשאֹול
ּומרֹוב ַח ָּמה ֶׁש ָהיָ ה ִּב ְמ ֵעי ַה ָּדגָ ה נִ ְׂש ַרף
ֵ
בּובים
ִ ְרֹותיו ּוז
ָ ּומ ִעילֹו וְ ַׂש ֲע
ְ
ִּבגְ דֹו
עֹוׁשים ָׁשרּוּיִ ים
ִ ּופ ְר
ַ ּתּוׁשין ּונְ ָמ ִלים
ִ ַוְ י
ּומ ַצ ֲע ִרין אֹותֹו ַעד ֶׁש ִּב ֵקּׁש נַ ְפׁשֹו
ְ ָע ָליו
 וַ ּיִ ְׁש ַאל ֶאת נַ ְפׁשֹו: ֶׁשנֶּ ֱא ַמר.ָלמּות
.ָלמּות
 ָּכל ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לֹו ְל ַב ֵקּׁש:ִמ ָּכאן ָא ְמרּו
ַר ֲח ִמים ַעל ֲח ֵברֹו אֹו ְל ַה ֲחזִ ירֹו
. ָּבא ִל ֵידי ַצ ַער,ׁשּובה וְ ֵאינֹו ַמ ְחזִ ירֹו
ָ ִּב ְת
ֶמה ָע ָׂשה הקב"ה ֶה ֱע ָלה ִק ָיקיֹון ַעל
ּוב ַשּׁ ֲח ִרית ָעלּו ָע ָליו
ַ ,רֹאׁש יֹונָ ה ַּב ַליְ ָלה
רע"ה ָע ִלין וְ ַצל ָּכל ָע ֶלה וְ ָע ֶלה ַא ְר ָּב ָעה
יְכֹולים
ִ
 ַא ְר ָּב ָעה ֲאנָ ִׁשים,זֶ ֶרת וְ ֶט ַפח
יׁשב ְּב ִצּלֹו ַּת ַחת ַה ִקּ ָיקיֹון ִל ְכּבֹוׁש ֶאת
ֵ ֵל
ַה ֶשּׁ ֶמׁש
ּתֹול ַעת וְ ִה ָּכה ֶאת
ַ
יּמן הקב"ה
ֵ ִז
ּתּוׁשין
ִ ַבּובין וְ י
ִ ְ ּוז.ַה ִקּ ָיקיֹון וְ ֵיָבׁש וָ ֵמת
ּומ ַצ ֲע ִרים אֹותֹו ִמ ָּכל
ְ ְׁשרּויִ ין ָע ָליו
ְצ ָד ִדים ַעד ֶׁש ִּב ֵקּׁש נַ ְפׁשֹו ָלמּות
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ziel dood wenste.
Op dat moment begonnen zijn ogen te
stromen met tranen als regen voor de Heilige,
gezegend zij Hij. En Hij sprak tot hem: Jona,
waarom huil je? Vind je het onaangenaam dat
je deze boom niet groot heb laten worden, jij
hebt toch geen mest toegevoegd, en je hebt
hem geen water gegeven, de ene nacht was
hij er en de volgende nacht was hij
verdroogd. Heb je zoveel medelijden met
hem? Zou ik dan niet begaan zijn met
Nineve, de grote stad?
Op dat moment viel Jona op zijn gezicht en
hij zei: Leid Uw wereld naar de mate van Uw
barmhartigheid, want er staat geschreven
(Dan. 9:9): Bij de Eeuwige, onze God, is de
barmhartigheid en de vergeving.

אֹותּה ָׁש ָעה זָ ְלגּו ֵעינָ יו ְּד ָמעֹות ְּכ ָמ ָטר
ָ ְּב
 ִמ ְּפנֵ י ָמה, יֹונָ ה,ִל ְפנֵ י הקב"ה וְ ָא ַמר לֹו
 יֵ ׁש ְלָך ַצ ַער ַעל זֶ ה ֶׁשּלֹא,בֹוכה
ֶ ַא ָּתה
 לֹא ִה ְכנַ ְס ָּת ְּבתֹוכֹו זֶ ֶבל וְ לֹא,ּגִ ַּד ְלּתֹו
 ַליְ ָלה ֶא ָחד ָהיָ ה וְ ַליְ ָלה,ית ּבֹו ַמיְם
ָ ִה ְׁש ִק
 וַ ֲאנִ י לֹא. ָּכְך ַח ְס ָּת ָע ָליו.ַא ַחת ֵיָבׁש
דֹולה
ָ ְָאחּוס ַעל נִ ינְ וֵ ה ָה ִעיר ַהּג
,אֹותּה ָׁש ָעה נָ ַפל ַעל ָּפנָ יו וְ ָא ַמר
ָ ְּב
עֹול ְמָך ְּב ִמ ַּדת ַר ֲח ִמים ִּד ְכ ִתיב
ָ
ַהנְ ֵהג
ֹלהינּו ָה ַר ֲח ִמים
ֵ  ַלה' ֱא:)' ט' ט,(דניאל
.וְ ַה ְסּ ִליחֹות
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