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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 waar-
schijnlijk 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 ver-
schillende 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. 

1 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.
2 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"במהתנא הקדוש רבי אליעזר בן הורקנוס עם ביאור הרד"ל , vergeleken met  פרקי רבי
, ווארשא תרל"דאליעזר  en met  ,ט, תש"ו119-82 חורב ח, תש"ד, פרקי ר׳ אליעזר,מיכאל היגער ;  

תש"ז 166-94 י,   ;294-18 ;  en  ten  slotte אליעזר  רבי  ת"ופרקי  ירושלים   , ;  wij  zijn 
verantwoordelijk voor de vocalisatie van de tekst. 

3 De traditie schrijft het werk toe aan Eliëzer ben Hyrcanus, 80-118 g.t.
4 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. 

5 A. Jellinek,  Beth Ha-Midrasch, vol. i,  p. xx;  H. L. Strack & G. Stemberger,  In-
troduction to the Talmud and Midraš, Minneapolis 19962, p. 322.

6 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 sinds-
dien 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. 
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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  con-
structie gaat was ook al vroeg duidelijk, al werd natuurlijk niet een der-
gelijke term gebruikt. Zo schrijft Eliëzer van Beaugency8 in zijn com-
mentaar 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 re-
dactor 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 Gat-
hachefer.10 Jerov’am ii regeerde in het tweede kwart van de achtste eeuw 
v.g.t.  Deze  tijdsaanduiding  staat  lijnrecht  tegenover  de  moderne  date-
ringen van het boek Jona. De meeste moderne onderzoekers dateren het 

7 .ַאַחד ָעָׂשר ִמן ְּתֵרי ֲעַׂשר, חּוץ ִמן יֹוָנה ֶׁשהּוא ִּבְפֵני ַעְצמֹו
8 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 מבלגנצי) leefde in de 12e 
eeuw.

9 א"ווארשא התרע', חלק ב, פירוש על יחזקאל ותרי עשר, שמואל אברהם פאזנאנסקי , pp. 157-158: 
ולא ידעו מה קדוש קדושה ועם ומארץ האלהים הוא איש כי בו כשהכירו. גדולה  יראה האנשים ייראו  

על זה דבר שייר הסופר אבל תבא על מאין כבר,להם הגיד כי. מפניו לברוח ,עשית זאת מה בו: לעשות  
במקרא כזו שטות זאת עשית. והרבה מה לו שאמרו מה , 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, הּוא ֵהִׁשיב ֶאת־ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל ִמְּלבֹוא ֲחָמת ַעד־ָים ָהֲעָרָבה ִּכְדַבר יְָי ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר 
.ִּדֶּבר ְּבַיד־ַעְבּדֹו יֹוָנה ֶבן־ֲאִמַּתי ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ִמַּגת ַהֵחֶפר
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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 (om-
schreven 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, verta-

ling 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 afwij-

kende 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: ִמןָי ְי  ִחּיִיַתִני־ֶהֱעִליָת  בֹור־ִמָּיְרִדי ְׁשאֹול ַנְפִׁשי  , 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: ִדִּליָתִני ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת אְֹיַבי ִלי,  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 ישמעאליוסף 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 vroegst-
bekende auteur die deze tekst aanhaalt is Rasji. 
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6 Jalkoet  Sjimoni,  een  haggadische  compilatie,  waarschijnlijk  stam-
mend 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 uitge-
breider zijn.

17 Uitgegeven door צבי בן יחזקאל פיליפאווסקי (H. E. Filipowski):  ,מחברתמנחם בן סרוק  
1854 לונדון תרי"ד ,מנחם . 
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יונה

א פרק

1  Het  woord  van  de  Eeuwige  kwam  tot 
Jona,  de  zoon  van  Amittaj,18 met  de 
volgende inhoud:

Jְיִהי֙ ְּדַבר־1 יְיָי֔ ַוֽ ה ֶבן־ֲאִמַּת֖   ֶאל־יֹוָנ֥
ר׃   ֵלאֹמֽ

2 “Sta op, ga naar Nineveh, de grote stad, en 
proclameer tegen haar; want haar slechtheid 
is voor mij opgekomen.”

יר2 ָהִע֥ יְנֵו֛ה  ֶאל־ִנֽ ְך  ֵל֧ ֠קּום    

ה י־ָעְלָת֥ ִּכֽ יָה  ָעֶל֑ א  ּוְקָר֣ ה   ַהְּגדֹוָל֖
י׃ ם ְלָפָנֽ ָרָעָת֖

proclameer tegen haar: mijn proclamatie. י"רש
ֶאת ְקִריָאִתי. 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. 

יָׁשה3 ַּתְרִׁש֔ ַח  ִלְברֹ֣ יֹוָנ֙ה  ַוָּיJָ֤קם    

א ָאִנָּי֣ה ׀ְיָיִ֑מִּלְפֵנ֖י  ֶרד ָי֜פֹו ַוִּיְמָצ֥   ַוֵּי֨
ַוֵּיJֶ֤רד ּה  ְׂשָכָר֜ ן  ַוִּיֵּת֨ יׁש  ַתְרִׁש֗ ה   ָּבָא֣

יָׁשה ַּתְרִׁש֔ ִעָּמֶה֙ם  ָל֤בֹוא   ָּבּ֙ה 
׃ְיָיִֽמִּלְפֵנ֖י 

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 

י"רש
 ָים ֶׁשְּׁשמֹו ַתְרִׁשיׁש ְוהּוא. לברוח תרשישה

ֶׁשֵאין ַהָּים  ִלי  ֶאְבַרח  ָאַמר  ָלָאֶרץ   ּבחּוָצה 

לֹו ָאַמר  ָלָאֶרץ   ּבחּוָצה  ׁשֹוָרה   ַהּׁשִכיָנה 

ְּבָך"הקב ַּכּיֹוֵצא  ְׁשלּוִחים  ִלי  ֵיׁש  ַחֶּייָך   ה 

 ִלְׁשלֹוַח  ַאֲחֶריָך  ּוְלָהִביֲאָך  ִמָּׁשם  ָמָׁשל

ְלֵבית ְוִנְכַנס  ַרּבֹו  ִמן  ֶׁשָּבַרח  ּכֵֹהן   ְלֶעֶבד 

 ַהְּקָברֹות ָאַמר לֹו ַרּבֹו ֵיׁש ִלי ֲעָבִדים ַּכּיֹוֵצא

 ְּבָך ִלְׁשלֹוַח  ַאֲחֶריָך  ּוְלָהִביֲאָך  ִמָּׁשם  ּוָמה

 ָרָאה יֹוָנה ֶׁשּלֹא ָרָצה ֵליֵלך ֶאל ִניְנֵוה ָאַמר

ִאם ֵהם  ְתׁשּוָבה  ְקרֹוֵבי  כֹוָכִבים   ָהעֹוְבֵדי 

Jַיַעׂשּו ְתׁשּוָבה    ְמַחֵּייבִנְמֵצאִתיאֹוַמר ָלֶהם ְוִ

ְלִדְבֵרי ׁשֹוְמִעים  ֶׁשֵאין  ִיְׂשָרֵאל   ֶאת 

יִאים  ִהְקִדים ָלֵתת ְׂשָכָרּה. ויתן שכרה ַהְּנִבִ

ַהְּסִפיָנה ָׂשָכר  ָלֵתת  ַהָּים  יֹוְרֵדי  ֶּדֶרְך   ְוֵאין 

ַהְּיִציָאה ְוהּוא ִהְקִדים ְולֹא עֹוד  ַעד ֶׁשֵעת 

  ֶאָּלא ֶׁשָנַתן ָׂשָכר ּכּוָלּה

18 In ii  Kon. 14:25 wordt Jona de zoon van Amittaj  eveneens genoemd:  הּוא ֵהִׁשיב 
ֶאת־ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל ִמְּלבֹוא ֲחָמת ַעד־ָים ָהֲעָרָבה ִּכְדַבר ְיָי ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבַיד־ַעְבּדֹו יֹוָנה  
 er is geen reden aan te nemen dat daar iemand anders ;ֶבן־ֲאִמַּתי ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ִמַּגת ַהֵחֶפר
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 
op de zee, en de zee werd zo wild dat het 
schip dreigde te breken. 

ַו4ֽ םְיָי֗  ֽרּוַח־ְּגדֹוָל֙ה ֶאל־ַהָּי֔ יל  ֵהִט֤   
ה ֳאִנָּי֔ ְוָה֣ ַּבָּי֑ם  ַער־ָּג֖דֹול  ַסֽ י   ַוְיִה֥

ר׃ ה ְלִהָּׁשֵבֽ ִחְּׁשָב֖

dreigde te breken – Het leek alsof het zou breken. י"רש
ִנְדִמית ְּכִאּלּו ִהיא ִנְׁשֶּבֶרת. 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.

יׁש5 ִא֣ Jִּיְזֲעקּ֮ו  ַוֽ ים  ַהַּמָּלִח֗ יְר֣אּו  ַוִּיֽ   
ים ֶאת־ַהֵּכִל֜ לּו  ַוָּיִט֨  ֶאל־ֱאֹלָהי֒ו 

ל ְלָהqֵק֖ ם  ֶאל־ַהָּי֔ ֳאִנָּי֙ה  ָּבֽ ר   ֲאֶׁש֤
י ֶאל־ַיְרְּכֵת֣ ָיַר֙ד  ה  ְויֹוָנ֗ ם  ֲעֵליֶה֑  ֵמֽ

ם׃  ב ַוֵּיָרַדֽ ה ַוִּיְׁשַּכ֖ ַהְּסִפיָנ֔

de zeelieden – de mannen die het schip bestuurden. 
elk tot zijn god – er waren daar mensen uit de zeventig 
volken van de afgodendienaars. 

י"רש
 ְּבֵני ָאָדם ַהַּמְנִהיִגים ֶאת ַהְּסִפיָנה .המלחים

אלהיו אל  ֶׁשלִמן. איש  אּוּמֹות  ִׁשְבִעים    

ם ָהיּו ָׁשם"עכו

6 De kapitein kwam bij  hem en zei  tegen 
hem: ‘Hoe kunt je zo diep slapen? Sta op, 
roep jouw god aan; misschien denkt die god 
aan ons, zodat wij niet te gronde gaan!’

אֶמר6 ֹ֥ ל ַוּי ב ַהחֵֹב֔ ב ֵאָלי֙ו ַר֣ ַוִּיְקַר֤   
א ֶאל־ ם ֚קּום ְקָר֣  ֖לֹו ַמה־ְּלָ֣ך ִנְרָּד֑

ים ת  ָהֱאֹלִה֛ י  ִיְתַעֵּׁש֧ יָך  אּוַל֞  ֱאֹלֶה֔
ד׃ א נֹאֵבֽ ֹ֥ נּו ְול ָל֖

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]. 

י"רש
החובל ִהם. רב  ֶׁשַאף  ַהַּמָּלִחים   ַׂשר 

 מה ל"ז גובירניי"ִנְקראים חֹוְבֵלי ַהָּים ּוְבַלַע

 ַמה ְּלָך ִלְהיֹות ִנְרָּדם ֵאין ַעָּתה. לך נרדם

ֶרֶדם ְוֵכן. יתעשת ֵעת  ַמְחֵׁשָבה   ְלׁשֹון 

 'ו, דניאל) ֶעְׁשֹּתֹנָתיו'( ז ד"קמ, תהלים)

ּוַמְלָּכא ֲעִׁשית'(  ד

7 Ze zeiden  tegen elkaar:  ‘Kom, laten we 
loten  werpen zodat  we  weten  aan wie het 
ligt,  dat  deze  ramp  over  ons  komt.’  Zij 
wierpen loten en het lot viel op Jona. 

ְלכּ֙ו7 הּו  ֶאל־ֵרֵע֗ יׁש  ִא֣  אְמ֞רּו 

י ְּבֶׁשְּלִמ֛ ה  ְוֵנJְ֣דָע֔ ֽגֹוָר֔לֹות  יָלה   ְוַנִּפ֣
ּֽגֹוָר֔לֹות לּ֙ו  ַוַּיִּפ֙ נּו  ָל֑ את  ֹ֖ ַהּז ה   ָהָרָע֥

ה׃ ל ַעל־יֹוָנֽ ל ַהּגֹוָר֖  ַוִּיֹּפ֥

Kom, laten we loten werpen – Ze zagen dat de rest van 
de schepen rustig over zee gingen terwijl  het hunne 
bezig was te breken. Ze zeiden: Vanwege één van ons 
is dit. Zo vinden we in Pirke de Rabbi Eliëzer (hfdst. 
10): vanwege wie, vanwege de daden van wie van ons.

י"רש
גורלות ונפילה  ְׁשַאר. לכו  ָהיּו   רֹוִאים 

ְוֶׁשָּלֶהם ְּבָׁשלֹום  ַּבָּים  הֹוְלכֹות   ְסִפינֹות 

 ִמְׁשַּתֶּבֶרת ָאְמרּו ִּבְׁשִביל ֶאָחד ִמֶּמּנּו הּוא

דר ְּבִפְרֵקי  ָמִצינּו   .למיבש ֱאִליֶעֶזר' ֵּכן 
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 ְּבַמֲעָׂשיו ֶׁשל ִמי ִמֶּמּנּו

8  Zij  zeiden  tot  hem:  ‘Vertel  ons  toch, 
omwille van wie komt dit kwaad over ons, 
wat is uw werk, en waar komt u vandaan? 
Wat is uw land en tot welk volk behoort u?’

נּו8 ָל֔ ַהִּגיָדה־ָּנ֣א  יו  ֵאָל֔ ַוּיֹאְמ֣רּו    

נּו ָל֑ את  ֹ֖ ַהּז ה  ְלִמי־ָהָרָע֥ ר   ַּבֲאֶׁש֛
ה ָמ֣ ָּת֔בֹוא  ִין  ּוֵמַא֣  ַמה־ְּמַלאְכְּתָ֙ך 

ָּתה׃ ם ָאֽ ה ַע֖ י־ִמֶּז֥ ָך ְוֵאֽ ַאְרֶצ֔

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.

י"רש
למי באשר  לנו  נא  ָחָטאָת. הגידה   ְלִמי 

ָלנּו  ַהּזֹאת  ָהָרָעה  ֵּכן  ִּבְׁשִביל   מהֲאֶׁשר 

 ומאין ֶׁשָּמא ָפַׁשְעָּת ְּבאּוָּמנּוֶתיָך. מלאכתך

 ֶׁשָּמא ַעל ַאְנֵׁשי אֹותֹו ָמקֹום ִנְגְזָרה. תבא

אפי ָּבּה' ְגִזיָרה  ַאָּתה  עם ֵאין  מזה   ואי 

ֶׁשָּמא ַעְּמָך ָחָטאּו. אתה

9 En hij zei tot hen: Ik ben een Hebreeër; en 
ik vrees de Eeuwige, de God van de hemel, 
die de zee en het droge gemaakt heeft. 

ִכי9 ָאֹנ֑ י  ִעְבִר֣ ם  ֲאֵליֶה֖ אֶמר  ֹ֥ ַוּי   
אְיָיְ֞וֶאת־ ָיֵר֔ ֲאִנ֣י  ִי֙ם  ַהָּׁשַמ֙ י  ֱאֹלֵה֤   

ְוֶאת־ ֶאת־ַהָּי֖ם  ה   ֲאֶׁשר־ָעָׂש֥
ה׃ ַהַּיָּבָׁשֽ

10 De mannen werden vreselijk bang en ze 
zeiden tegen hem: Wat is dit dat je gedaan 
hebt? Want de mannen wisten dat hij op de 
vlucht  was weg van de Eeuwige want  dat 
had hij hun verteld.

ה10 ה ְגדֹוָל֔ ֲאָנִׁשי֙ם ִיְרָא֣ יְר֤אּו ָהֽ   ַוִּיֽ
יָת ָעִׂש֑ את  ֹ֣ ַמה־ּז יו  ֵאָל֖  ַוּיֹאְמ֥רּו 

ְיָי֙ י־ִמִּלְפֵנ֤י  ִּכֽ ים  ָהֲאָנִׁש֗ י־ָיְד֣עּו   ִּכֽ
ם׃ יד ָלֶהֽ י ִהִּג֖ ַח ִּכ֥ ֣הּוא בֵֹר֔

Wat is dit dat je gedaan hebt? –  Waarom heb je dit 
gedaan, nl. vluchten voor een Heerser als deze?

י"רש
 ָלָּמה ָעִׂשיָת ֵכן ִלְברֹוַח ִמן. מה זאת עשית

מֹוֵׁשל ָכֶזה

11 En ze zeiden tegen hem: Wat moeten we 
met je doen, dat de zee ons met rust laat? 
Want  de  zee  werd  hoe  langer  hoe 
onstuimiger.

ְך11 ָּל֔ ַמה־ַּנֲ֣עֶׂשה  ֵאָלי֙ו  ַוּיֹאְמ֤רּו    

ְך י ַהָּי֖ם הֹוֵל֥ ינּו ִּכ֥ ָעֵל֑ ק ַהָּי֖ם ֵמֽ  ְוִיְׁשֹּת֥
ר׃ ְוסֵֹעֽ

12 Hij zei tegen hen: Til me op en werp me 
in de zee, dan zal de zee jullie met rust laten, 
want ik weet zeker dat deze grote storm over 
jullie komt om mijnentwil.

ָׂש֙אּוִני12֙ ם  ֲאֵליֶה֗ אֶמר  ֹ֣ ַוּי   

ַהָּי֖ם ק  ְוִיְׁשֹּת֥ ם  ֶאל־ַהָּי֔ ִני   ַוֲהִטיֻל֣
י ְבֶׁשִּל֔ י  ִּכ֣ ִני  ָא֔ ַע  יֹוֵד֣ י  ִּכ֚ ם  ֲעֵליֶכ֑  ֵמֽ

ם׃ ַער ַהָּג֛דֹול ַהֶּז֖ה ֲעֵליֶכֽ ַהַּס֧

13 De mannen spanden zich tot het uiterste 
in om naar het droge terug te keren, maar ze 
konden  het  niet,  want  de  zee  werd  hoe 
langer hoe onstuimiger tegen hen.

יב13 ְלָהִׁש֛ ים  ָהֲאָנִׁש֗ ַוַּיְחְּת֣רּו    

ם ַהָּי֔ י  ִּכ֣ לּו  ָיכֹ֑ א  ֹ֣ ְול ה   ֶאל־ַהַּיָּבָׁש֖
ם׃ ר ֲעֵליֶהֽ ְך ְוסֵֹע֖ הֹוֵל֥

De  mannen  spanden  zich  tot  het  uiterste  in – zij י"רש
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ploeterden en maakten zich druk als iemand die onder-
gronds aan het graven is.

האנשים ְּכחֹוֵתרי. ויחתרו  ְוָעְסקּו   ְָגעּו 

ְּבַמְחֶּתֶרת

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.

 ַוּיֹאְמ֗רּו ָאָּנ֤ה ְיָיְ֙יָי֜  ַוִּיְקְר֨אּו ֶאל־14

יׁש ָהִא֣ ֶפׁ֙ש  ְּבֶנ֙ ה  נֹאְבָד֗  ַאל־ָנ֣א 
יא ָנqִק֑ ם  ָּד֣ ינּו  ָעֵל֖ ן  ְוַאל־ִּתֵּת֥ ה   ַהֶּז֔

ה  י־ַאָּת֣ יָת׃ְיָיִּ֔כֽ ְצָּת ָעִׂשֽ ר ָחַפ֖  ַּכֲאֶׁש֥

Vanwege het leven van deze man – Vanwege de zonde 
dat wij de hand hebben geslagen aan zijn leven. 

י"רש
הזה האיש  ָידְּבָעֹו. בנפש  ֶׁשִנְׁשַלח   ן 

ְּבַנְפׁשֹו

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

ַוְיִטֻל֖הּו15 ה  ֶאת־יֹוָנ֔ ַוִּיְׂשאּ֙ו    
ד ַהָּי֖ם ִמַּזְעּֽפֹו׃  ֶאל־ַהָּי֑ם ַוַּיֲעֹמ֥

16 De mannen werden vreselijk bang voor 
de Eeuwige en ze offerden een offer aan de 
Eeuwige en ze deden geloften.

ה16 ה ְגדֹוָל֖ ים ִיְרָא֥ יְר֧אּו ָהֲאָנִׁש֛   ַוִּיֽ
ַלְֽיָי֑ ֶאת־ ַב֙ח  Jְזְּבחּו־ֶז֙ Jִּיְּד֖רּוְיָיַ֔וִּיֽ ַוֽ   

ים׃ ְנָדִרֽ

Ze deden geloften  – dat ze zich zouden bekeren. י"רש
 ִֶּיְתַּגיְירּוׁש. וידרו נדרים

ב פרק

ָּג֔דֹול ִלְבֹ֖לַע ֶאת־יֹוָנ֑ה1 ג  ָּד֣ ְיָי֙  ן  ַוְיַמ֤    
ים ָיִמ֖ ה  ְׁשֹלָׁש֥ ג  ַהָּד֔ י  ִּבְמֵע֣ יֹוָנ֙ה  י   ַוְיִה֤

ה ֵליֽלֹות׃ ּוְׁשֹלָׁש֥

1 En de Eeuwige beschikte een grote vis 
om Jona op te slokken. En Jona verbleef 
drie  dagen  en  drie  nachten  in  de 
ingewanden van de vis.

י"רש
 ָזָכר ָהָיה ְוָהָיה עֹוֵמד ָּבֶריַוח ְולֹא ָנַתן. ג גדולד

ָרַמז הקב ְלִהְתַּפֵּלל  ְוֵהִקיאֹו ְלתֹוְך"ֵלב  ַלָּדג   ה 

ְוָהָיה ְמֵלָאה עּוָּבִרים  ֶׁשָהְיָתה  ְנֵקָבה  ֶׁשל   ִּפיָה 

  ממעי הדגהָׁשם ְּבדֹוַחק ַוִּיְתַּפֵּלל ָׁשם ֶׁשֶּנֱאַמר 

Een grote vis – Het was een mannelijke, en hij kon 
er met gemak staan, maar hij dacht er niet aan om 
te bidden. De Eeuwige, gezegend zij Hij,  gaf de 
vis een aanwijzing, en die spuwde hem uit in de 
mond van een vrouwelijke,  die  vol zat  met em-
bryo's,  en hij  bevond zich daar in de drukte,  en 
daar bad hij, zoals er gezegd is: uit de ingewanden 
van de vrouwelijke vis [Pirke de Rabbi Eliëzer ch. 
10, zo ook Jalkoet Sjimoni].

ה ֶאל־2 יָי֖ ְי  ַוִּיְתַּפֵּל֣ל יֹוָנ֔ יו ִמְּמֵע֖  ֱאֹלָה֑

ה׃ ַהָּדָגֽ

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

ֶאל־3 י  ִל֛ ָרה  ִמָּצ֥ ָראִתי  ָק֠ אֶמר  ֹ֗ ַוּי  ָיְ֖י 

ְעָּת ָׁשַמ֥ ְעִּתי  ִׁשַּו֖ ְׁש֛אֹול  ֶטן  ִמֶּב֧ Jַּיֲעֵנִ֑ני   ַוֽ
י׃ קֹוִלֽ

3 En hij zei: Ik heb vanuit mijn benauwd-
heid  geroepen  tot  de  Eeuwige  en  Hij 
heeft mij antwoord gegeven, uit de buik 
van de Sjeol roep ik om hulp, en U luis-
tert naar mijn stem.  
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י"רש
 ִֶּבֶטן ַהָּדג ׁשהּוא ִכׁשאֹולמ. מבטן שאול שועתי

ִלי

Uit de buik van de Sjeol roep ik om hulp – Uit de 
buik van de vis, die voor mij is als de Sjeol. 

ים4 ַיִּמ֔ ב  ִּבְלַב֣ ְמצּוָל֙ה  ִני  ַוַּתְׁשִליֵכ֤   
י יָך ָעַל֥ יָך ְוַגֶּל֖ ִני ָּכל־ִמְׁשָּבֶר֥ ר ְיסְֹבֵב֑  ְוָנָה֖

רּו׃ ָעָבֽ

4 U gooide mij in de afgrond, in het hart 
van  de  zee;  een  stroom water  omgeeft 
mij; al Uw brekers, en Uw golven slaan 
over mij heen. 

י"רש
וגליך ַעל. כל משבריך  ְדַיָּמא  ַנְחׁשֹולֹוִהי   ּכֹל 

ֵׁשם ֶׁשַהַּנְחׁשֹול ְמַׁשֵּבר ּוַמְפֵרק ֶאת ַהָּים

Al Uw brekers, en Uw golven –  al de golven van 
de  zee,  omdat  de  storm de  zee  breekt  en  splijt 
[naar Targoem Jonathan].

ְׁשִּתי ִמֶּנJֶ֣גד ֵעיֶנ֑יָך5 ְרִּתי ִנְגַר֖ ַוֲאִנ֣י ָאַמ֔   

ָך׃ ל ָקְדֶׁשֽ יט ֶאל־ֵהיַכ֖ יף ְלַהִּב֔ ְך אֹוִס֣ ַא֚

5 Ik voor mij, ik zei: ik ben verworpen, 
weg van bij Uw ogen; dat ik nog slechts 
Uw heilige  Tempel  weer  zal  aanschou-
wen. 

רש"י

ִהֵּנִני ֵמת. ואני אמרתי  ְּכֶׁשִהְׁשִליכּוִני ֶאל ַהָּים 

  ָרִאיִתי ׁשִקיַיְמַּתִני ּכֹלאך, ונגרשתי מנגד עיניך

 ֵאלּו ַהָּיִמים ָיַדְעִּתי ִּכי אֹוִסיף ְלַהֵּביט ֶאל ֵהיַכל

ָקדֶׁשָך

En ik zei – toen ze mij in de zee wierpen, “Nu ben 
ik  dood,  en  ik  ben  verworpen  weg  van  bij  Uw  
ogen. Maar ik heb gezien dat U mij al deze dagen 
in stand hebt gehouden,  ik weet  dat ik  opnieuw 
Uw heilige Tempel zal aanschouwen.”

ְּת֖הֹום6 ֶפׁש  ַעד־ֶנ֔ ִי֙ם  ַמ֙ ֲאָפ֤פּוִני    

י׃ ִני ֖סּוף ָח֥בּוׁש ְלרֹאִׁשֽ ְיסְֹבֵב֑

6  Het  water  omgeeft  mij  tot  mijn 
levensadem toe, de Oceaan omringt mij; 
het zeewier is aan mijn hoofd gebonden.

י"רש
ִמן סוף חבוש לראשי. ְלֵעיל  ְתֵלי   ַיָמא ְדסּוף 

ָעְברּו"ֶׁשֶהְרָאהּו הקב, ֵריִשי ְוֵאיְך  סּוף  ַים   ה 

 ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוכֹו ֶׁשָהיּו ְׁשֵּתי ֵעיֵני ַהָּדָגה ְּכִמין ְׁשֵּתי

ַחּלֹונֹות ּוִמְסַּתֵּכל ְורֹוֶאה ָכל ָמה ׁשַּבָּים

Het  zeewier  is  aan  mijn  hoofd  gebonden – 
[Targoem Jonathan vertaalt:]  de Schelfzee hangt 
boven mijn hoofd, want de Heilige, gezegend zij 
Hij, toonde hem de Schelfzee en hoe Jisrael daar 
midden in overstak,  want de beide ogen van de 
vrouwtjesvis waren als twee vensters, en hij keek 
en zag alles wat er in zee is [vgl.  Pirke de Rabbi  
Eliëzer ch. 10].

ֶרץ7 ָהָא֛ ְדִּתי  ָיַר֔ ָהִרי֙ם  י  ְלִקְצֵב֤   
ַחת ִמַּׁש֛ ַעל  ַוַּת֧ ם  י ְלעֹוָל֑ ַבֲעִד֖ יָה   ְּבִרֶח֥

י׃ָיְ֥יַחַּי֖י   ֱאֹלָהֽ

7 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!

י"רש
ירדתי הרים  ֶההִרים. לקצבי  ִמַּדת   לסֹוף 

ָיַרְדִּתי ַהְּתהֹום  ַעל  ָאַמְרִּתי. ַהְּקבּוִעים   ֲאִני 

בעדי בריחיה  ִמֶּמִּני. הארץ  ְלַמֲעָלה   ְּכֶנְגִּדי 

ְּכמֹו בעדי, ָסגּור ְולֹא ֵאֵצא ְלעֹוָלם  מלכים ב) 

  ְוֵכן ּכֹל ְּבַעד ֶׁשַּבִּמְקָראוסגרת הדלת בעדך( ד

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 er-
van 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 
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א) עור( איוב  בעד  ֵאֶברעור  ְּכֶנֶגד  ֵאֶבר    

ְלַמֲעָלה . לעולם ֶׁשָאַמר  ָמה  ַעל   ואנימּוָסב 

ָאַמְרִּתי אמרתי נגרשתי ְוֲאִני   הארץ בריחיה 

 ֲאָבל. ותעל משחת חיי, בעדי לעולםְסגּוִרים 

ֵּגיִהֹּנם ּוִמָׁשם ַהֲעִליַתִני ְוִהֵּנִני  ְּכַבר ָרִאיִתי ָכאן 

ְּכִעְנָין ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים  ַהֵהיָכל  ַתַחת  ְּכֶנֶגד   ַעָּתה 

היכל קדשךֶׁשֶּנֱאַמר אל  אוסיף להביט  אך    

ותבא אליך תפילתי אל היכל קדשך

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 ver-
nietiging 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].

י ֶאת־8 ף ָעַלי֙ ַנְפִׁש֔ ְרִּתי ָיְ֖י ְּבִהְתַעֵּט֤  ָזָכ֑
ל ֶאל־ֵהיַכ֖ י  ְּתִפָּלִת֔ יָ֙ך  ֵאֶל֙  ַוָּת֤בֹוא 

ָך׃ ָקְדֶׁשֽ

8 Toen mijn levensadem het  mij  begaf, 
dacht ik aan de Eeuwige, en mijn gebed 
kwam tot U, tot Uw heilige Tempel.

י"רש
ְוֵכן . בהתעטף  -א"י' ב, איכה)ְבִאשַתלָהיּות 

 בעטף עולל ְוֵכן בהתעטף נפשם (ב"י

Toen … begaf – [Targoem Jonathan vertaalt:] toen 
… zwak werd; en zo (Klaagl.  2:11 & 12)  wan-
neer  hun  levensgeest  zwak  wordt en  eveneens 
wanneer de kinderen zwak worden.

ם9 ַחְסָּד֖ ְוא  ַהְבֵלי־ָׁש֑ ים  ְמַׁשְּמִר֖   
בּו׃ ַיֲעזֹֽ

9  Zij  die  nietswaardige  nutteloosheden 
bewaren,  hebben  daarmee  afstand 
genomen  van  de  hun  toekomende 
genade.

י"רש
 ם"אֹוָתן ֶׁשעֹוְבִדים לעכו. משמרים הבלי שוא

יעזובו הקב. חסדם  ֶׁשּכֹל "ִיְרַאת   חסדםה 

ֲאָבל ֲאִני ֵאיִני ֵכן ֶאָּלאיעזובוְוטּוָבָתם ֵמִאּתֹו    

  ָּכְך ִּתְרֵּגם יֹוָנָתן ְוִפְרֵקיבקול תודה אזבחה לך

ֶׁשָעְזבּו' דר ַהַּמָּלִחים  ְּכַלֵּפי  ְּדָרׁשֹו   ֵאִליֶעֶזר 

ם ְוִנְתַּגיְירּו"ַחְסָּדם ֶׁשָהיּו ֵמִטיִבים לעכו

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,  afkom-
stig 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.

ְך10 ֶאְזְּבָחה־ָּל֔ ּתֹוָד֙ה  ְּב֤קֹול  י  ַוֲאִנ֗    
ָתה ַל ְרִּתי ֲאַׁשֵּלָ֑מה ְיׁשּוָע֖ ר ָנַד֖  ׃ָיֽיֲאֶׁש֥

ס

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

י"רש
 ִנְדֵרי ְׁשָלִמים ְותֹוָדה ֲאַׁשֵּלם ְלֵׁשם'. ישועתה לה

  ְּכמֹו ִליׁשּוָעָתה ְוֵכןישועתה', ְיׁשּועֹות ֲאֶׁשר לה

  ְלֶעְזָרהקומה עזרתה לנו( ז"ד  כ"מ, תהלים)

ֶׁשָּלנּו

Bij  de  Eeuwige  is  redding –  Geloften  van 
vredeoffers  en  dankoffers  zal  ik  vervullen 
vanwege de uitreddingen die aan de Eeuwige zijn; 
redding [met locatiefuitgang]  in de zin van 'voor 
de redding.'  Vergelijk (Ps.  44:27) “Sta op ons te 
hulp,”  waar  'te  hulp'  ook  een  locatiefvorm  is, 
vergelijkbaar  met  een  vorm  ingeleid  door  de 
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prepositie l. 

אֶמר 11 ֹ֥ ַוּי ֶאת־יֹוָנ֖הְיָי֖  א  ַוָּיqֵק֥ ג  ַלָּד֑   
ה׃ פ ֶאל־ַהַּיָּבָׁשֽ

11 Toen sprak de Eeuwige tot de vis en 
die spuwde Jona op het droge. 

פרק ג

ְדַבר־1 י  ַוְיִה֧ יתְיָי֛   ֵׁשִנ֥ ֶאל־יֹוָנ֖ה    

ר׃ ֵלאֹמֽ

1 Nu kwam het woord van de Eeuwige 
voor de tweede maal tot Jona: 

יר ַהְּגדֹוָל֑ה2 ָהִע֣ יְנֵו֖ה  ְך ֶאל־ִנֽ ֵל֥ ֛קּום    

ר ֲאֶׁש֥ ה  ֶאת־ַהְּקִריָא֔ יָה֙  ֵאֶל֙ א   ִּוְקָר֤
יָך׃ ר ֵאֶלֽ י ּדֵֹב֥ ָאֹנִכ֖

2 ‘Sta op, ga naar Nineve, de grote stad, 
en proclameer over haar de proclamatie 
die Ik aan je zeg.’

ר 3 יְנֶו֖ה ִּכְדַב֣ ה ַוֵּיֶ֛לְך ֶאל־ִנֽ ְיָי֑ ַוָּיJָ֣קם יֹוָנ֗
ים אֹלִה֔ ֵלֽ ִעיר־ְּגדֹוָל֙ה  ה  ָהְיָת֤ ה  יְנֵו֗  ְוִנֽ

ים׃ ְך ְׁשֹ֥לֶׁשת ָיִמֽ ַמֲהַל֖

3 En Jona stond op en ging naar Nineve, 
naar het woord van de Eeuwige. Nineve 
was een geweldig grote stad van wel drie 
dagreizen.

ְך ֣יֹום4 יר ַמֲהַל֖ ַוָּיֶ֤חל יֹוָנ֙ה ָל֣בֹוא ָבִע֔   
ים ַאְרָּבִע֣ ֚עֹוד  ר  ַוּיֹאַמ֔ ַוִּיְקָר֙א  ד   ֶאָח֑

ֶכת׃ יְנֵו֖ה ֶנְהָּפֽ ֔יֹום ְוִנֽ

4 Jona begon de stad in te gaan, één dag-
reis ver, en toen proclameerde hij en zei: 
‘Nog  veertig  dagen,  en  dan  is  Nineve 
omgekeerd!’

י"רש
 ְולֹא ָאַמר ֶנְחֶרֶבת ִּכי ֶנְהֶּפֶכת)ֶנְחֶרֶבת . נהפכת

עׂשּו ֲיַ  ְמַׁשֵּמׁש ְׁשֵּתי ְלׁשֹונֹות ַרע ָוטֹוב ִאם לֹא 

עׂשּו ְּתׁשּוָבה ָאז ֶנְהֶּפֶכת, ְּתׁשּוָבה ֶנְחֶרֶבת  וִאם ֲיַ

ְלטֹוָבה ֵמָרָעה  ֶׁשַּיַהְפכּו  ָקֵאי  ִנינֵוה  ַאְנֵׁשי   ַעל 

עׂשּו ְּתׁשּוָבה הג (ע"ה דר"ְוֲיַ

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].

ים5 אֹלִה֑ ֵּבֽ יְנֵו֖ה  ִנֽ י  ַאְנֵׁש֥ ינּו  Jַּיֲאִמ֛ ַוֽ    
ם ים ִמְּגדֹוָל֖ ַוִּיְלְּבׁ֣שּו ַׂשִּק֔  ַוִּיְקְראּו־צֹו֙ם 

ם׃ ְוַעד־ְקַטָּנֽ

5 Maar de mensen van Nineve geloofden 
in God; zij riepen een vasten uit en, van 
groot  tot  klein,  trokken  ze  boetekleren 
aan.

ָק֙ם6 ַוָּי֙ ה  יְנֵו֔ ִנֽ ֶלך  ֶאל־ֶמ֣ ַהָּדָב֙ר  ַוִּיַּג֤ע    
ַוְיַכ֣ס יו  ָעָל֑ ֵמֽ ַאַּדְרּ֖תֹו  ר  ַוַּיֲעֵב֥  ִמִּכְס֔אֹו 

ֶפר׃ ק ַוֵּיֶׁ֖שב ַעל־ָהֵאֽ ַׂש֔

6  Het  woord  kwam bij  de  koning  van 
Nineve; hij stond op van zijn zetel, legde 
zijn  staatsiegewaad  af,  trok  een  boete-
kleed aan en ging in het stof zitten. 

י"רש
20ְלבּוש ְיָקֵריּה. אדרתו

zijn staatsiegewaad – zijn erekleed. 

20 Citaat uit Targum Jonathan.
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ַעם7 ִמַּט֧ ה  יְנֵו֔ ְּבִנֽ אֶמ֙ר  ֹ֙ ַוּי ק  ַוַּיְזֵע֗   

ם ָהָאָד֨ ר  ֵלאֹמ֑ יו  ּוְגדָֹל֖ ֶלְך   ַהֶּמ֛
ל־ִיְטֲעמּ֙ו ַאֽ אן  ֹ֗ ְוַהּצ ר  ַהָּבqָק֣ ה   ְוַהְּבֵהָמ֜

ִים ַאל־ִיְׁשּֽתּו׃ ל־ִיְר֔עּו ּוַמ֖ ְמ֔אּוָמה ַא֨

7 Hij liet in Nineve omroepen: ‘Op last 
van  de  koning  en  van  zijn  edelen! 
Mensen en dieren, grootvee en kleinvee 
mogen niets eten, zij mogen niet grazen 
en geen water drinken. 

י"רש
ְוִהְכִריז . ויזעק וגדוליוצָּוה  המלך   .מטעם 

ֵמֲעַצת ַהֶּמֶלְך ּוְגדֹוָליו ִציּוּו ְלִהְכִריז

En hij liet omroepen – hij beval om te roepen. Op 
last van de koning en zijn edelen –  Vanwege de 
raad van de koning en zijn edelen beval men be-
kend te maken.  

ה8 ְוַהְּבֵהָמ֔ ָאָד֙ם  ָהֽ ים  ַׂשִּק֗ ְוִיְתַּכּ֣סּו    

בּו ְוָיֻׁש֗ ה  ְּבָחְזqָק֑ ים  ֶאל־ֱאֹלִה֖  ְוִיְקְר֥אּו 
ס ּוִמן־ֶהָחָמ֖ ה  ָרָע֔ ָהֽ ִמַּדְרּ֣כֹו  יׁש   ִא֚

ם׃ ר ְּבַכֵּפיֶהֽ ֲאֶׁש֥

8  Mensen  en  dieren  moeten  zich  in 
boetekleding hullen en uit alle macht tot 
God roepen;  iedereen moet  terugkomen 
van zijn slechte wegen en van het geweld 
dat aan zijn handen kleeft. 

י"רש
 ָאְסרּו ִאָּמהֹות ְלַבד ויקראו אל אלהים בחזקה.

רבש ְלָפָניו  ָאְמרּו  ְלַבד  ֵאין"ְוַהְּוָלדֹות  ִאם   ע 

ַאָּתה ְמַרֵחם ָעֵלינּו ֵאין ָאנּו ְמַרְחִמים ַעל ֵאלּו

Zij  moeten  uit  alle  macht  tot  God roepen –  Ze 
bonden de moederdieren apart en de jongen apart, 
en ze zeiden tot Hem: Onze Heer van de wereld! 
Als U geen medelijden met ons hebt, dan hebben 
wij geen medelijden met dezen” [vgl.  TB Taanit 
16a].

ב9 ים ְוָׁש֛ ם ָהֱאֹלִה֑ ַע ָיׁ֔שּוב ְוִנַח֖ י־יֹוֵד֣   ִמֽ

ד׃ א נֹאֵבֽ ֹ֥ ֵמֲח֥רֹון ַאּ֖פֹו ְול

9 Wie weet of God dan niet terugkomt op 
zijn  besluit  en  er  spijt  van  krijgt;  wie 
weet  of  Hij  niet  terugkomt  op  zijn 
vlammende  woede,  zodat  wij  niet  te 
gronde gaan.’

י"רש
ְּבָידֹו ָיׁשּוב ֲעֵבירֹות מי יודע.

Wie kent – de overtredingen die hem zijn aan te 
rekenen, die moet berouw tonen.

ם10 ֲעֵׂשיֶה֔ ת־ַמ֣ ֶאֽ ֱאֹלִהי֙ם  ָהֽ ַוַּיJְ֤רא    

ַוִּיָּנֶ֣חם ה  ָהָרָע֑ ם  ִמַּדְרָּכ֣ בּו   ִּכי־ָׁש֖
ר ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ ה  ַעל־ָהָרָע֛ ים   ָהֱאֹלִה֗

ה׃ א ָעָׂשֽ ֹ֥ ם ְול ַלֲעׂשֹות־ָלֶה֖

10 En God zag wat zij deden; Hij zag dat 
zij terugkwamen van hun slechte wegen. 
En God kreeg spijt  over  het  onheil  dat 
Hij gezegd had hen te zullen aandoen, en 
Hij deed het niet. 

י"רש
האלהים. ָלׁשּובי וינחם  ָהָרָעה  ַעל   ְִתַעֵּׁשת 

ִמֶּמָּנה

En God kreeg spijt – Hij denk na over het kwaad 
om erop terug te komen.

ד פרק

ה ַוִּיַ֖חר1 ה ְגדֹוָל֑    ַוֵּיJַ֥רע ֶאל־יֹוָנ֖ה ָרָע֣
ֽלֹו׃

1  Voor  Jona  was  dit  echter  een  zeer 
kwalijke zaak en hij werd boos.

י"רש
יונה. אל  העכו וירע  יֹאְמרּו  ַעְכָׁשיו   ם"ָאַמר 

Voor Jona was dit een kwalijke zaak – Hij zei: Nu 
zullen de afgodendienaars zeggen dat ik een valse 
profeet ben.” [naar Pirke de Rabbi Eliëzer ch. 10]
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ֶׁשֲאִני ְנִביא ַהֶּׁשֶקר

ֶאל־2 ל  ַוִּיְתַּפֵּל֨ ְיָיְ֙יָי֜  ָאָּנ֤ה  ר  ַוּיֹאַמ֗   

ַעד־ֱהיֹוִתי֙ י  ְדָבִר֗  ֲהלֹוא־ֶז֣ה 
ַח ִלְברֹ֣ ְמִּתי  ִקַּד֖ ן  ַעל־ֵּכ֥ י   ַעל־ַאְדָמִת֔

ַאָּת֙ה י  ִּכ֤ ְעִּתי  ָיַד֗ י  ִּכ֣ יָׁשה   ַּתְרִׁש֑
ִי֙ם ַאַּפ֙ ֶרְך  ֶא֤ ְוַר֔חּום  ל־ַחּ֣נּון   ֵאֽ

ה׃ ם ַעל־ָהָרָעֽ ֶסד ְוִנָח֖ ְוַרב־ֶח֔

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, toe-
gevend en rijk aan genade, U hebt altijd 
berouw over onheil.

י"רש
דברי זה  ַיְחְזרּו. הלא  שֶׁשִאם  ֲאִני   יֹוֵדַע 

ַׁשְקָרן ְוֶאְהֶיה  ַתְחִריָבם  לֹא   ִבְתשׁשּוָבה 

ְּבֵעיֵניֶהם

Was dat niet mijn uitspraak – Ik weet dat wanneer 
zij berouw tonen U hen niet zult vernietigen, zodat 
ik in hun ogen een leugenaar ben.  

ה 3 ִּניְיָי֔  ְוַעָּת֣ י ִמֶּמ֑   ַקח־ָנ֥א ֶאת־ַנְפִׁש֖
י׃ ס י ֵמַחָּיֽ י ֥טֹוב מֹוִת֖ ִּכ֛

3 Nu dan, Eeuwige, neem toch mijn le-
vensadem van mij weg, want de dood is 
mij liever dan het leven.’ 

אֶמר 4 ֹ֣ ְך׃ְיָי֔ ַוּי ָרה ָלֽ ב ָח֥  Maar de Eeuwige zei: ‘Heb je wel een 4 ַהֵהיֵט֖
reden om boos te zijn?’

ֶדם5 ַוֵּיֶׁ֖שב ִמֶּק֣ יר  יֹוָנ֙ה ִמן־ָהִע֔ א  ַוֵּיֵצ֤   

ַוֵּיֶׁ֤שב ה  ֻסָּכ֗ ם  ָׁש֜ ֨לֹו  ַוַּיַעׂ֩ש  יר   ָלִע֑
ה ִיְרֶא֔ ר  ֲאֶׁש֣ ד  ַע֚ ל  ַּבֵּצ֔ יָה֙   ַּתְחֶּת֙

יר׃ ַמה־ִּיְהֶי֖ה ָּבִעֽ

5 Jona ging de stad uit en hij zette zich 
aan de oostkant van de stad. Hij maakte 
zich daar een soekka en ging daaronder 
in de schaduw zitten, totdat hij zou zien, 
wat er met de stad zou gebeuren.

ן 6 לְיָיֽ ַוְיַמ֣ ֹלִהים ִקיָק֞יֹון ַוַּיַ֣על ׀ ֵמַע֣  ־ֱא֠

יל ְלַהִּצ֥ ַעל־רֹאׁ֔שֹו  ֵצ֙ל  ְה֥יֹות  ִלֽ ה   ְליֹוָנ֗
יָק֖יֹון ח יֹוָנ֛ה ַעל־ַהִּקֽ ָע֑תֹו ַוִּיְׂשַמ֥  ֖לֹו ֵמָרֽ

ה׃ ה ְגדֹוָלֽ ִׂשְמָח֥

6 Nu beschikte de Eeuwige, God, een ri-
cinusboom, die opschoot boven Jona uit, 
om zijn hoofd schaduw te geven en hem 
zo van zijn boosheid te genezen, en Jona 
was heel erg blij met de ricinusboom.

י"רש
מרעתו. ַהְזָמָנה ְלׁשֹון וימן. לו   ִמחֹום להציל 

ְּבֲעָנִפים. קיקיון ַהֶׁשֶמׁש ְלַמְעָלה  ַהָּגַדל   ֵעֶׂשב 

ַרִּבים ּוֵמיֵצל ְוָכְך ְׁשמֹו

Beschikte – een uitdrukking die een opdracht in-
houdt [naar Targoem Jonathan],  om hem van zijn  
boosheid te  genezen –  van de hitte  van de zon. 
Kikajon  (ricinusboom) –  Een  plant  die  hoog 
opgroeit met veel takken en die schaduw geeft en 
dit (nl. kikajon) is zijn naam.

ַּבֲע֥לֹות7 ַעת  ּתֹוַל֔ ֱאֹלִהי֙ם  ָהֽ ן  ַוְיַמ֤   

יָק֖יֹון ֶאת־ַהִּקֽ ְך  ַוַּת֥ ת  ָּמֳחָר֑ ַלֽ ַחר   ַהַּׁש֖
ׁש׃ ַוִּייָבֽ

7 En toen beschikte God een worm, de 
volgende  dag  bij  het  ochtendgloren,  en 
die  vatte  de ricinusboom aan,  zodat  hij 
verdorde.

י"רש
הקיקיון ַהּתֹוַלַעת. ותך ׁשיֹאַמראת  ִּבְמקֹום    

ְלָזָכר ַוַּיְך יֹאַמר ְלׁשֹון ְנֵקָבה ַוַּתְך

Vatte aan –  De worm vatte de ricinusboom aan. In 
plaats  van  dat  men  zegt  voor  het  mannelijk 
wajjach zegt men voor het vrouwelijk wattach.
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ַח 8 ִּכְזרֹ֣ ׀  י  ַוְיִה֣ ֶמׁש  יםַהֶּׁש֗ ן ֱאֹלִה֜ ַוְיַמ֨   

ֶמׁש ַהֶּׁש֛ ְך  ַוַּת֥ ית  ֲחִריִׁש֔ ָקִדי֙ם   ֤רּוַח 
ל ַוִּיְׁשַא֤ ף  ַוִּיְתַעָּל֑ יֹוָנ֖ה  אׁש  ֹ֥  ַעל־ר

י מֹוִת֖ ֥טֹוב  אֶמר  ֹ֕ ַוּי ָל֔מּות   ֶאת־ַנְפׁשֹ֙ו 
י׃ ֵמַחָּיֽ

8 Zodra de zon was opgekomen, beschik-
te God een verzengende oostenwind; en 
de  zon stak  op  Jona’s  hoofd,  zodat  hij 
uitgeput  neerzonk.  Hij  verzocht  zijn le-
vensgeest te sterven en zei: ‘Mijn dood is 
beter dan mijn leven.’

י"רש
ֶׁשְּמַנֶּׁשֶבת. חרישית ְּבָׁשָעה  ַרּבֹוֵתינּו   ָאְמרּו 

 ְמַׁשֶּתֶקת ּכֹל ָהרּוחֹות ִמָּפֶניָה ְוִהיא ַחָּמה ְמֹאד

ז"ר ְּבַלַע"פשמיי. ויתעלףי ְׁשִתיְקָתא "ְוֵכן ת

Verzengend – onze rabbijnen zeggen: Op het mo-
ment  dat  zij  waait,  doet  zij  alle  winden om ha-
rentwil  verstommen  en  ze  is  erg  heet.  Daarom 
geeft  de  Targoem Jonathan weer:  stilte [vgl.  TB 
Gittin 31b];  Hij zonk uitgeput neer, pasmer in de 
volkstaal.

ב9 ַהֵהיֵט֥ ה  ֶאל־יֹוָנ֔ ֱאֹלִהי֙ם  אֶמר  ֹ֤ ַוּי   
ב ֵהיֵט֥ אֶמר  ֹ֕ ַוּי יָק֑יֹון  ַעל־ַהִּקֽ ה־ְלָ֖ך   ָחָרֽ

ֶות׃ י ַעד־ָמֽ ָרה־ִל֖ ָחֽ

9 Toen zei God tot Jona: ‘Is het wel goed 
om boos te zijn over de ricinusboom?’ En 
hij zei: ‘Het is goed dat ik boos ben tot 
de dood aan toe!’

אֶמר 10 ֹ֣ ַוּי ַעל־ְיָי֔  ְסָּת֙  ַח֙ ה  ַאָּת֥   
א ֹ֣ ְלָּת  ּ֖בֹו  ְול ר  לֹא־ָעַמ֥ יָק֔יֹון  ֲאֶׁש֛  ַהִּק֣

ְיָלה ְיָלה  ָהָי֖ה  ּוִבן־ַל֥  ִגַּדְלּ֑תֹו  ֶׁשִּבן־ַל֥
ד׃ ָאָבֽ

10  Daarop  sprak  de  Eeuwige:  ‘Je  bent 
begaan met de ricinusboom, waarvoor je 
je  niet  hebt  ingespannen en  die  je  niet 
hebt  opgekweekt,  die  boom  die  in  één 
nacht  is  ontstaan  en  in  één  nacht  is 
vergaan. 

י"רש
 ַּבֲחִריָׁשה ּוְזִריָעה ְוַהְׁשָקַאת ַמִים. לא עמלת בו

 ְּכמֹו ֶבן ַלְיָלה לֹא ָגַדל ֶאָּלא ַלְיָלה. שבן לילה

ֶאָחד

Waarvoor  je  je  niet  hebt  ingespannen –  met 
ploegen,  zaaien en besproeien.  Van één nacht –, 
als  één  nacht  oud,  het  heeft  maar  één  nacht 
gegroeid. 

יר11 ָהִע֣ ָא֔חּוס ַעל־ִניְנֵו֖ה  א  ֹ֣ ֲאִני֙ ל ַוֽ   

ַהְרֵּב֩ה ּה  ֶיׁש־ָּב֡ ר  ֲאֶׁש֣ ה   ַהְּגדֹוָל֑
ר ֲאֶׁש֤ ם  ָאָד֗ ִרּ֜בֹו  ה  ְׁשֵּתים־ֶעְׂשֵר֨  ִמֽ

ה ֵּבין־ְיִמי֣נֹו ִלְׂשמֹא֔לֹו ּוְבֵהָמ֖ א־ָיַד֙ע  ֹֽ  ל
ה׃ ַרָּבֽ

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?’

י"רש
 ְּבֵני ובהמה רבה. ְטִּניםק )וגו'(. אשר לא ידע

ַמִּכיִרים ֶׁשִאיָנם  ִּכְבֵהָמה  ְוַדֲעָתן  ְּגדֹוִלים   ָאָדם 

ִמי ְבָרָאם

Die  niet  weten. –  kinderen.  En  veel  dieren – 
Volwassenen wier kennis is als van het vee, omdat 
ze niet weten wie hen geschapen heeft.
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21פרקי דרבי אליעזר

22פרק עשירי

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

ְוָלָּמה ֱאֹלִהים  ִמְּפֵני  יֹוָנה  ָּבַרח   ַּבֲחִמיִׁשי 

ָבַרח

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 

ְלָהִׁשיב ֶאת ִראׁשֹוָנה ְשָלחֹו  ַּפַעם   ֶאָּלא 

ֶׁש ְדָבָריו  ְוָעְמדּו  ִיְׂשָרֵאל   ֱאַמרֶּנְּגבוּול 

כ"ה( י"ד,  ב',  ֶאת )מלכים  ֵהִׁשיב   ְוהּוא 

.)וגו'( ְּגבוּול ִיְׂשָרֵאל ִמְּלבֹוא ֲחָמת

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.

 ַּפַעם ְׁשִנָּיה ְׁשָלחֹו ִלירּוָׁשַלִים ְלַהֲחִריָבּה.

ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא ְתׁשּוָבה  ֶׁשָעׂשּו   ֵּכיָון 

 ָעָׂשה ְּכרֹוב ֲחָסָדיו ְוִנַחם ַעל ָהָרָעה ְולֹא

ִיְׂשָרֵאל קֹוְרִאין אֹותֹו  ְוָהיּו   ִביאְנָחְרָבה 

ֶׁשֶקר.

De derde keer zond Hij hem naar Nineve. ַּפַעם ְׁשִליִׁשית ְׁשָלחֹו ְלִניְנֵוה

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,  geze-
gend  zij  Hij,  zijn  boosheid  tegen  Jisrael 
zenden.

ֲאִני ָאַמר  ַעְצמֹו  ְלֵבין  ֵּבינֹו  יֹוָנה  ִּדין   ָּדן 

ַהּגֹוי  ֶׁשֶּזה  ֵהם, ְקרֹוֵבייֹוֵדַע   ַהְּתׁשּוָבה 

ְוַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־ ְּתׁשּוָבה  עֹוִׂשין   ַעְכָׁשיו 

הּוא ׁשֹוֵלַח רֹוְגזֹו ַעל ִיְׂשָרֵאל

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

ְנִביא אֹוִתי  קֹוִרין  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ַדי   ְולֹא 

ֶקר ֶאָּלא ַאף עֹוְבֵדי ְגלּוִלים. ֶּׁשַה

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

ֶנֱאַמר ֶׁשּלֹא  ִלְמקֹום  ִלי  בֹוֵרַח   ֲהֵריִני 

ְּ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: ַעד־ָים ָהֲעָרָבה ִּכְדַבר ְיָי ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבַיד־ַעְבּדֹו יֹוָנה ֶבן־ֲאִמַּתי 

tot aan de zee van de Araba (i.e. de Dode Zee). Dit gebeurde“ ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ִמַּגת ַהֵחֶפר  
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. עֹוְבֵדי ְגלּוִלים, dienaren van afgoden, hebben andere versies: עֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמְּזלֹות, 
dienaren van sterren en planeten, of  ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, 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 heerlijk-
heid vervult de gehele aarde.

ָׁשם ֶׁשְּכבֹודֹו  ֶנֱאַמר  ַהָּׁשַמִים  ַעל   ִאם 

ד'(ֶׁשֶּנֱאַמר  קי"ג,   ַהָּׁשַמִים־ַעל )תהלים 

ָׁשםְּכבֹודֹו ֶׁשְּכבֹודֹו  ֶנֱאַמר  ָהָאֶרץ  ַעל   , 

ג'(ֶׁשֶּנֱאַמר  ו',  ּכֹל־ָהָאֶרץ )ישעיה   ְמלֹא 

ְּכבֹודֹו

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

ֶנֱאַמר ֶׁשּלֹא  ִלְמקֹום  ִלי  בֹוֵרַח   ֲהֵריִני 

ְּ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.

 ָיַרד יֹוָנה ְלָיפֹו ְולֹא ָמָצא ָׁשם ֳאִנָּיה ֵליֵרד

ָהְיָתה יֹוָנה  ָּבּה  ֶׁשֵּיֵרד  ְוָהֳאִנָּיה   ָּבּה 

 ְרחֹוָקה ִמָּיפֹו ַמֲהַלְך ְׁשֵני ָיִמים ְלַנּסֹות ֶאת

יֹוָנה

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

ֵהִביא ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא  ָעָׂשה   ֶמה 

ָעֶליָה רּוַח ְסָעָרה ַּבָּים ְוֶהֱחִזיָרּה ְלָיפֹו

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

 ְוָרָאה יֹוָנה ְוָׂשַמח ִלּבֹו ְוָאַמר ַעְכָׁשיו ֲאִני

י יֹוֵדַע ֶׁשַּדְרִּכי ְמיּוָׁשָרה ְלָפַנָ

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.

ֲהֵרי לֹו  ָאְמרּו  ִעָּמֶכם  ֵאֵרד  ָלֶהם   ָאַמר 

ָאַמר ַּתְרִׁשיָׁשה  ַהָּים  ְלִאֵּיי  הֹוְלִכים   ָאנּו 

ָלֶהם ָאבֹא ִעָּמֶכם

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.

ִמֶּמָּנה יֹוֵצא  ְּכֶׁשָאָדם  ָהֳאִנּיֹות  ּכֹל   ְוֶדֶרְך 

ִלּבֹו ְבׂשְמַחת  ְויֹוָנה  ְׂשָכָרּה  נֹוֵתן   הּוא 

ִהְקִּדים ְוָנַתן ְׂשָכָרּה

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.

ג'(ֶׁשֶּנֱאַמר  א',  ִלְברֹוַח)יונה  יֹוָנה  ַוָּיָקם    

)וגו'( ַּתְרִׁשיָׁשה ִמִּלְפֵני ה' ַוֵּיֶרד ָיפֹו

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

 ָּפְרׁשּו ַמֲהַלְך יֹום ֶאָחד ְוָעַמד ֲעֵליֶהם רּוַח

ְסָעָרה ַּבָּים ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשמֹאָלם

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

ְוָׁשבֹות עֹוְברֹות   ָהֳאִנּיֹות   ּכֹל    ְוֶדֶרְך  

ִּתיקּות ְהָּיםְׁשְּבָׁשלֹום ִּב

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

ָּבָצָרה ָהְיָתה  יֹוָנה  ָּבּה  ֶׁשָּיַרד   ְוָהֳאִנָּיה 

ֶׁשֶּנֱאַמר  ד'(ְגדֹוָלה  א',   ְוָהֳאִנָּיה )יונה 

25 In sommige versies leest men hier לים, naar zee, in plaats van לי, voor mij.
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ִחְּׁשָבה ְלִהָּׁשֵבר

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.

 ַרִּבי ֲחַנְנָיה אֹוֵמר ִמִּׁשְבִעים ְלׁשֹונֹות ָהיּו

ְבָידֹוָב ִׁשּקּוצֹו  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְוכֹל   ֳאִנָּיה 

ה'(ֶׁשֶּנֱאַמר  א',  ַה )יונה   ִחיםַּמָּלַוִּייָראּו 

 ַוִּיְזֲעקּו ִאיׁש ֶאל ֱאֹלָהיו

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.

ֶאל ִאיׁש  ִנְקָרא  ַוּיֹאְמרּו  26ַוִּיׁשַּתֲחוּו 

ְוַיִּציל ַיֲעֶנה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים  ְוָהָיה   ֱאֹלָהיו 

אֹוָתנּו ִמָּצָרה זֹאת הּוא ָהֱאֹלִהים

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

ְוָקְראּו ִאיׁש ֶאל ֱאֹלָהיו ְולֹא הֹוִעילּו

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 לֹו,  ְוָיֵׁשן  ִנְרַּדם  ַנְפׁשֹו  ְּבָצַרת   ְויֹוָנה 

ָאנּו ֲהֵרי  לֹו  ָאַמר  ַהחֹוֵבל  ַרב   ֵאָליו 

ִנְרָּדם ְוַאָּתה  ְלַחִּיים  ָמֶות  ֵּבין   עֹוְמִדים 

לֹו  ָאַמר  ָאָּתה  ַעם  ֵמֵאיֶזה   ִעְבִריְוָיֵׁשן 

ָאֹנִכי

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.

 ָאַמר לֹו ְוֲהלֹא ָׁשַמְענּו ֶׁשֱאֹלֵהי ָהִעְבִרים

הּוא  אּוַליָּגדֹול  ֱאֹלֶהיָך  ֶאל  ְקָרא   קּום 

ֶׂשה ִעָּמנּו ִנִּסיםִיְתַעֵּׁשת ָהֱאֹלִהים ָלנּו ְוַיֲעֲ   

ְּכמֹו ֶׁשָעָׂשה ָלֶכם ְּבַים סּוף

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

ִּכי   ְׁשִביִליִּבָאַמר ָלֶהם לֹא ֲאַכֵחד ִמֶּכם 

ַהָּצָרה ַהּזֹאת ֲעֵליֶכם

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.

ַהָּים ְוִיְׁשתֹוק  ַהָּים  ֶאל  ְוֲהִטילּוִני   ְׂשאּוִני 

ֶׁשֶּנֱאַמר ֵמֲעֵליֶכם ְׂשאּוִני  ֲאֵליֶהם   ַוּיֹאֶמר 

)וגו'( ְוֲהִטילּוִני

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.

ָהֲאָנִׁשים ִקְּבלּו  לֹא  אֹומר  ִׁשְמעֹון   ַרִּבי 

 ְלַהִּפיל ֶאת יֹוָנה ֶאל ַהָּים ְוִהִּפילּו גֹוָרלֹות

יֹוָנהֲעֵליֶהם  ַעל  ַהּגֹוָרל  ֶׁשֶּנֱאַמרַוִּיּפֹול    

)וגו'( ַוַּיִּפילּו גֹוָרלֹות

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. 

ֶׁשָּבֳאִנָּיה ַהֵּכִלים  ֶאת  ָנְטלּו  ָעׂשּו   ֶמה 

 ְׁשִליכּו אֹוָתם ֶאל ַהָּים ְלָהֵקל ֵמֲעֵליֶהםִהְו

ְולֹא הֹוִעיל ְמאּוָמה

26 Andere versie ְּבֵׁשם.
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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,

ַלֲחתֹור ְו27ִּבְּקׁשּו  ַּבַּיָּבָׁשה  ָי  ֶמהֹלכלֹא   ּו, 

ַיְרְּכֵתי ַעל  ְוָעְמדּו  יֹוָנה  ֶאת  ָנְטלּו   ָעׂשּו 

ַהְּסִפיָנה

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

 ַאל ִּתֵּתן ֲעֵלינּו ָּדםְוָאְמרּו ֱאֹלֵהי עֹוָלם ה' 

  ֶׁשל ָהִאיׁשַמה ִּטיבֹו ֶׁשֵאין ָאנּו יֹוְדִעין ָנִקי

ַהֶּזה

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

 ָאַמר ָלֶהם ִּבְׁשִביִלי ַהָּצָרה ַהּזֹאת ֲעֵליֶכם

ְׂשאּוִני ְוֲהִטילּוִני ֶאל ַהָּים

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

ַעד  ֶוֱהִטילּוהּו  ְנָטלּוהּו   ַאְרּכּוּבֹוַתיוִמַּיד 

ְוָעַמד ַהָּים ִמַּזֲעפֹו 

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. 

ֲעֵליֶהם סֹוֵער  ְוַהָּים  ֶאְצָלם  אֹותֹו   ָלְקחּו 

ַוַּיִּטילּוהּו ַעד ַטּבּורֹו ְוַהָּים ָעַמד ִמַּזֲעפֹו

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.

ְוסֹוֵער הֹוֵלך  ְוַהָּים  ֶאְצָלם  אֹותֹו   ְוֶהֱעלּו 

ַהָּים ְוָעַמד  ַצָּוארֹו  ַעד  ֱהִטילּוהּו   ֲעֵליֶהם 

ִמַּזֲעפֹו

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.

 ְועֹוד ֶהֱעלּו אֹותֹו ֶאְצָלן ְוַהָּים הֹוֵלך ְוסֹוֵער

ַהָּים ָעַמד  ּוִמַּיד  כּולֹו  ֱהִטילּוהּו   ֲעֵליֶהם 

ִמַּזֲעפֹו. 

Rabbi  Tarfon  zegt:  die  vis  was  voorbe-
stemd 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.

 ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר ְממּוֶּנה ָהָיה אֹותֹו ַהָּדג

ְבֵראִׁשית ְיֵמי  ִמֶּׁשֶׁשת  יֹוָנה  ֶאת   ִלְבלֹוַע 

ַוְיַמן ה' ָדג ָּגדֹול ִלְבלֹוַע ֶאת יֹוָנהֶׁשֶּנֱאַמר 

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

ְּבֵבית ִנְכָנס  ֶׁשהּוא  ְּכָאָדם  ְּבִפיו   ִנְכַנס 

ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ְוָעַמדַה

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

ְּכַחּלֹונֹות ָּדג  ֶׁשל  ֵעיָניו  ְׁשֵּתי   ְוָהיּו 

 ְמִאירֹות ְליֹוָנה28ֲאפּוִמּיֹות

27 Andere versie:  רצו לחזור, zij wilden terugkeren. 
28 De eenvoudigste verklaring van ֲאפּוִמי lijkt een afleiding van אפום, een variant van 

 mond, monding, opening; voor het gebruik van dit woord voor een opening ,פום
waar licht door valt vergelijke men TB Kidd. 81A: נפל נהורא באיפומא, er viel licht 
door  de  opening  (het  bovenraam);  variante  lezing zo) אמפמיות   in  verschillende 
edities van Jalkoet Sjimoni ad Jona; soms zelfs verbasterd tot  in de editie ,פנסאות 
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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.

ָהְיָתה ַאַחת  ַמְרָּגִלית  אֹוֵמר  ֵמִאיר   ַרִּבי 

ְליֹוָנה ְמִאיָרה  ָּדג  ֶׁשל  ְּבֵמָעיו   ְתלּוָיה 

ַּכֶּׁשֶמׁש ַהֶּזה ֶׁשהּוא ֵמִאיר ַּבָּצֳהַרִּים

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.

ּוַבְּתהֹומֹות ֶׁשַּבָּים  ָמה  ּכֹל  לֹו   ּוַמְרֶאה 

 אֹור )תהלים צ"ז, י"א(ְוָעָליו ַהָּכתּוב אֹוֵמר 

ָזרּוַע ַלַצִּדיק

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

  יֹוֵדַע ֶׁשָּבאַאָּתהָאַמר לֹו ַהָּדג ליֹוָנה ֵאין 

יֹוִמי ְלֵהָאֵכל ְּבִפיו ֶׁשל ִלְוָיָתן 

Jona zei tot hem: Breng me bij hem. ָאַמר לֹו יֹוָנה הֹוִליֵכִני ֶאְצלֹו 

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

ָיַרְדִּתי ִּבְׁשִביְלָך   ְלִלְוָיָתן   יֹוָנה    ָאַמר  

ִלְראֹות ְמקֹום ְמדֹוְרָך 

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. 

ִּבְלׁשֹוְנָך ֶחֶבל  ִליֵּתן  ָעִתיד   ֶׁשֲאִני 

 ּוְלַהֲעלֹוְתָך   ּוִלְזּבֹוַח   אֹוְתָך   ַלְּסעּוָדה

ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ַצִּדיִקים 

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.

 ֶהְרָאהּו חֹוָמתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאַמר ַהֵּבט

יֹוָנה ִמְּפֵני  ּוָבַרח  ִלְוָיָתן  ְוָרָאה   ַלְּבִרית 

ַמֲהַלְך ְׁשֵני ָיִמים

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.

ִלְוָיָתן ֶׁשל  ִמִּפיו  ִהַּצְלִּתיָך  ֲהֵרי  לֹו   ָאַמר 

ַהְרֵאִני ּכֹל ָמה ֶׁשְּבָּים ּוַבְּתהֹומֹות 

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

אֹו ֵמיֵמי  ֶׁשל  ָּגדֹול  ָנָהר   ָיינֹוסְקְוֶהְרָאהּו 

 ְּתהֹום ְיסֹוְבֵבִני )יונה ב', ו'(ֶׁשֶּנֱאַמר 

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

ִיְׂשָרֵאל  ְוֶהְרָאהּו ַים סּוף ֶׁשָעְברּו ְּבתֹוכֹו 

 סּוף ָחבּוׁש ְלרֹאִׁשי )יונה ב', ו'(ֶׁשֶּנֱאַמר 

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  

ְוַגָּליו יֹוְצִאים  ְוֶהְרָאהּו ְמקֹום ִמְׁשְּבֵרי ָים 

 ּכֹל ִמׁשָּבֶריָך )יונה ב', ד'(ִמֶּמּנּו ֶׁשֶּנֱאַמר 

Warschau  1874  uitgelegd  als  Grieks  voor  ‘lichten’);  Alexander  Kohut,  Plenus 
Aruch Targum-Talmudico-Midrasch verbale et reale Lexicon Auctore Nathane filio  
Jechielis / נתן בן רבנו יחיאל ספר ערוך השלם מאת רבנוחנוך יהודה קאהוט,  ,  vol. i,  ;א 
Viennae 1878/וויען תרל"ח,  p. 124b,  stelt  voor i.p.v. te lezen ֶאְמפּוְמיֹות   ,אמפוטיות 
licht, helder < Grieks:  μφώτειο , minder waarschijnlijk; Jastrow I, 78a, verbetertἐμφώτειοϛ, minder waarschijnlijk; Jastrow I, 78a, verbetert ϛ, minder waarschijnlijk; Jastrow I, 78a, verbetert  
Grieks: ψιανός, obsidiaan, lijkt nogὀψιανός, obsidiaan, lijkt nog >  אֹוְפְסיָין afgeleid van אֹוְפְסיָיִנּיֹות tot אמפומיות  
minder aantrekkelijk.
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slaan over mij heen. ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּו

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.

ֶׁשֶּנֱאַמר ִּבְמכֹוֶניָה  ֶאֶרץ  ַעּמּוֵדי   ְוֶהְרָאהּו 

ָהָאֶרץ ְּבִריֶחיָה ַבֲעִדי ְלעֹוָלם )יונה ב', ז'(

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

 ַוַּתַעל )יונה ב', ז'(ְוֶהְרָאהּו ֵגיִהָּנם ֶׁשֶּנֱאַמר 

 ה' ֱאֹלָהיַּייַחִמַׁשַחת 

En  hij toonde hem de onderste Sjeol, zoals 
er gezegd is:  uit de buik van de Sjeol roep  
ik om hulp, en U luistert naar mijn stem.  

 )יונה ב',ְוֶהְרָאהּו ְׁשאֹול ַּתְחִּתית ֶׁשֶּנֱאַמר 

 ִמֶּבֶטן ְׁשאֹול ִׁשַּועִּתי ָׁשַמְעָּת קֹוִלי ג'(

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

ֶׁשֶּנֱאַמר  ה'  ֵהיַכל  ז'(ְוֶהְרָאהּו  ב',   )יונה 

ְלִקְצֵבי ָהִרים ָיַרְדִּתי

Hieruit  concluderen  we  dat  Jeruzalem  op 
zeven bergen staat.

 ִמָּכאן ָאנּו ְלֵמִדין ֶׁשְּירּוָׁשַלִים ַעל ִׁשְבָעה

ָהִרים ִהיא עֹוֶמֶדת

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.

ַּבְּתהֹומֹות ְקבּוָעה  ְׁשִתָּיה  ֶאֶבן   ֶהְרָאהּו 

עֹוְמִדים קַֹרח  ּוְבֵני  ה'  ֵהיַכל   ַתַחת 

ּוִמְתַּפְּלִלין ָעֶליָה

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

 ָאַמר לֹו ַהָּדג יֹוָנה ֲהֵרי ַאָּתה עֹוֵמד ַתַחת

ֵהיַכל ה' ִהְתַּפֵּלל ְוַאָּתה ַנֲעֶנה

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

ָעְמְּדָך ִּבְמקֹום  ֲעמֹוד  ַלָּדג  יֹוָנה   ָאַמר 

ֶׁשֲאִני ְמַבֵּקׁש ְלִהְתַּפֵּלל

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

ִלְפֵני ְלִהְתַּפֵּלל  יֹוָנה  ְוִהְתִחיל  ַהָּדג   ָעַמד 

ַהָּקדֹוׁש ָּ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, 

ִנְקֵראָת עֹוָלם  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו  ְלָפָניו   ְוָאַמר 

מֹוִריד ּוַמֲעֶלה ָיַרְדִּתי ַהֲעֵלִני, 

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

 ִנְקֵראָת ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ֲהֵרי ַנְפִׁשי ִהִּגיָעה

ַלָּמֶות ַהֲחֵייִני 

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:

ְולֹא ַנֲעֶנה ַעד ֶׁשָיָצא ִמִּפיו ָדָבר ֶזה 

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.

  ֲאֶׁשר ָנַדְרִּתיֲאֶׁשר ָנַדְרִּתי ֲאַׁשֵּלָמהְוָאַמר 

ְוִלְזּבֹוַח אֹותֹו ְלָפֶניָך ִלְוָיָתן   ְלַהֲעלֹות ֶאת 

ֲאַׁשֵּלם ְּביֹום ְיׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל 

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. 

 ִמַּיד ָרַמז ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוִהְׁשִליְך ֶאת

ֶׁשֶּנֱאַמר  ֶאתיֹוָנה  ַוָּיֵקא  ַלָּדג   ַוּיֹאֶמר ה' 

יֹוָנה ֶאל ַהַּיָּבָׁשה

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

ָהאֹותֹות ּכֹל  ֶאת  ַהַּמָּלֵחים   ָראּו 

ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָעָׂשה  ַהְּגדֹולֹות   ְוַהִּנְפָלאֹות 

ָּברּוְך הּוא ִעם יֹוָנה

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

 ִמַּיד ָעְמדּו ְוִהְׁשִליכּו ִאיׁש ֶאת ֱאֹלָהיו ַּבָּים

 ְמַׁשְּמֵרים ַהְבֵלי ַׁשְוא )יונה ב', ט'(ֶׁשֶּנֱאַמר 

ַחְסָּדם ַיֲעזֹובּו

En ze keerden terug naar Jaffo en gingen op 
naar  Jeruzalem en besneden het  vlees  van 
hun  voorhuid,  zoals  er  gezegd  is:  de 
zeelieden  vreesden  de  Eeuwige  met  grote  
vrees,  en  ze  offerden  een  offer  voor  de  
Eeuwige.

ֶאת ּוָמלּו  ִלירּוָׁשַלִים  ְוָעלּו  ְלָיפֹו   ְוָחְזרּו 

ֶׁשֶּנֱאַמר  ָעְרָלָתם  ט"ז(ְּבַׂשר  א',   )יונה 

ה' ֶאת  ְגדֹוָלה  ִיְרָאה  ַהַּמָּלִחים   ַוִּייְראּו 

ַוִּיְזְּבחּו ֶזַבח ַלה' 

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.

 ְוִכי ֶזַבח ָזְבחּו ַוֲהלֹא ֵאין ְמַקְּבִלין ֶזַבח ִמן

ֶאָּלא ֶזה הּוא31ָהעֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוַמְּזלֹות   

ַדם ְּבִרית ׁשהּוא ְּכַדם ֶזַבח 

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

ִאְׁשּתֹו ֶאת  ִאיׁש  ְלָהִביא  ְוִׁשְּלמּו   ְוָנְדרּו 

 ּכֹל ֲאֶׁשר לֹו ְלִיְרַאת ֱאֹלֵהי יֹוָנהְוֶאת

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

ַעל אֹוֵמר  הּוא  ַוֲעֵליֶהם  ְוִׁשְּלמּו   ְוָנְדרּו 

ַהֵּגִרים ֵּגֵרי ַהֶּצֶדק:

פרק שלשה וארבעים

 :Rabbi Nechunja, de zoon van Hakkana, zei ר' ְנחּוְנָיא ֶבן ַהָּקָנה אֹוֵמר ֵּתַדע ְלָך כַֹח

31 Andere versie ִמן ַהּגֹוִים, van de volkeren.
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ּב מֹאַהְּתׁשּוָבה  ִמַּפְרעֹה  ּוְרֵאה   ֶֶלְך 

ֶעְליֹון ַהְרֵּבה ְמאֹדֶׁשָּמַרדִמְצַרִים  ְּבצּור    

ב',)שמות השנ'  ֶאְׁשַמע ('  ֲאֶׁשר   ִמי ה' 

ְּבקֹולֹו

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?

 ּוִבְלׁשֹון ֶׁשָחָטא בֹו ִבְלׁשֹון ָעָׂשה ְתׁשּוָבה

ֵאִל ( י"אט"ו,שמות )' נש י־ָכֹמָכה ָּבֽ  'הם ִמֽ

י ָּכֹמָכה ֶנְאָּדר ַּבּקֶֹדׁשִמ

En met  het  taalgebruik  waarmee  hij  zon-
digde,  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.

ֶׁשּלֹא ִמַניִין  ַהֵּמִתים  ֵּבין  הב"ה   ְוִהִּצילֹו 

שנ'  ט"ז(ֵמת  ט"ו,  ט'  ַעָּתה )שמות   ִּכי 

   ְואּוָלם32ָׁשַלְחִּתי  ֶאת  ָיִדי  ָוַאְך  אֹוְתָך

)וכו'( ַּבֲעבּור זֹאת ֶהֱעַמְדִּתיָך

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.).

ִניְנֵוה ַאְנֵׁשי  ְוָהיּו  ְּבִנְנֵוה  ּוָמַלך   ְוָהַלך 

ִמְכְתֵבי  ִאיׁש ֶאתָעָמלּכֹוְתִבים  ְוגֹוְזִלים    

ְבִמְׁשַּכב ֵרֵעהּו  ַעל  ִאיׁש  ּוָבִאים   ֵריֵעהּו 

 ַמֲעֵׂשיֶהם ָהָרִעיםֵאּלּו ְכ ּוכּורָז

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.

הב ָעֶליָה"ּוְכֶׁשָּׁשַלח  ְלִהָּנֵבא  ְליֹוָנה   ה 

ִמִּכְסאֹו ְוָעַמד  ַּפְרעֹה  ָׁשַמע   ְלַהְחִריָבּה 

ְוִהְכִריז ְוָאָפר  ַׂשק  ְוָלֵבׁש  ְּבָגָדיו   ְוָקַרע 

ַעּמֹו  ָהַעם ְׁשֵניֶׁשָּיּבָכל  ָיִמים33צּומּו כֹל    

עֹוֶׂשה ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ַהְּדָבִרים34ְוכֹל  ֶאת    

 ָּבֵאׁשִָּׂשֵרףַהָללּו י

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.

ָהֲאָנִׁשים ִמַּצד ֶאָחדֶהֱעִמיד 35ֶמה ָעָׂשה   

ְוכֹל  ֶאָחד  ִמַּצד  ְטהֹוָרהְוַהָּנִׁשים   ְּבֵהָמה 

 ֶאָחדִמַּצד ֶאָחד ְוכֹל ְּבֵהָמה טֵמָאה ִמַּצד 

ִמַּצד ְבֵניֶהםּו ְוַהְּיָלִדים רֹוִאים ֶאתֶאָחד    

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 

32 Andere versie voegt hier in: ְוֶהֱעִמידֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִמֵּבין ַהֵּמִתים ְלַסֵּפר ּכֹחֹו ּוְגבּורתֹו   

ֶׁשֶּנֱאַמרּוִמַּנִין ֶׁשֶהֱעִמידֹו  , 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"דפרקי רבי אליעזר , .
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ְורֹוִצים ִאּמֹוָתםְׂשֵדי   ְוָהִאָּמהֹותִלינֹק  

ְל ְורֹוצֹות  ְּבֵניֶהן  ֶאת  אֹוָתםָהרֹוִאין   ִניק 

ּובֹוכֹות

borsten  van  hun  moeders  en  ze  wilden 
drinken, en de moeders zagen hun kinderen, 
en  ze  wilden  ze  te  drinken  geven,  en  ze 
huilden.

יֹוֵתר  ָאָדםְוָהיּו  ִרּבֹוא  ֶעְׂשֵרה   ִמְּׁשֵּתים 

ַוֲאִני לֹא ָאחּוס ַעל ִניְנֵוה ָהִעירֶׁשֶּנֱאַמר   

ָהָרָעה 36ַהְּגדֹוָלה ַעל  ָהֱאֹלִהים   ַוִּיָּנֶחם 

ִּדֶּבר־ֲאֶׁשר

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.

 ֶנֶגדְּכַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֶהֱאִריְך ַאּפֹו ִעָּמֶהם 

ּוְלַאַחר יֹוָנה  ֶאת  ֶׁשָּׁשַלח  יֹום   ַאְרָּבִעים 

ְלַמֲעׂשיֶהם  ָׁשבּו  ָׁשָנה   ָהָרִעיםַאְרָּבִעים 

ְכֵמִתים ְוִנְבְלעּו  ָהִראׁשֹוִנים  ִמן   ַהְרֵּבה 

י"ב( ,איוב כ"ד)ִּבְׁשאֹול ַּתְחִּתָּיה ׁשנ'   ֵמִעיר 

ְמִתים ׀ ִיְנָאקּו

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.

36 Het eerste gedeelte van Jona 4:11 luidt: ּה ר ֶיׁש־ָּב֡ ה ֲאֶׁש֣ יר ַהְּגדֹוָל֑ יְנֵו֖ה ָהִע֣ א ָא֔חּוס ַעל־ִנֽ ֹ֣ ֲאִני֙ ל  ַוֽ

ם ה ִרּ֜בֹו ָאָד֗ ים־ֶעְׂשֵר֨ ְׁשֵּתֽ .ַהְרֵּב֩ה ִמֽ
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37 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.

ֲאִמיַּתי [96] ֶבן  יֹוָנה  ֶאל  ה'  ְּדַבר   ַוְיִהי 

ר: קּום ֵלְך ֶאל ִניְנֵוה.ֹוֵלאמ

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.

ַמְלֵכי ֶמֶלְך  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ְוִיְׁשַּתַּבח   ִיְתָּבַרְך 

ֶׁשַרֲחָמיו  ַעלְמרּוִּביםַהְּמָלִכים הקב"ה    

ֶאל יֹוָנה  ֶׁשִּׁשֵּגר  ֶׁשְּבָׁשָעה  ַמֲעָׂשיו   ָּכל 

לֹוְלִהְתַנְּבאֹותִניְנֵוה  ִנְזַּדֵּמן  לֹא  ָעֶליָה,    

ּכֹחֹו ְלהֹוִדיַע  ְּכֵדי  ַרֲחִמים  ְּבִמַּדת   ֶאָּלא 

ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַּבָּים,  יֹוָנהּוְגבּוָרתֹו   ַוָּיָקם 

ִלְברֹוַח ַּתְרִׁשיָׁשה.

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. 

 ָמָשל - ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה. ְלֶמֶלְך ָּבָׂשר

ֵמיִניָקה, ְּכֶׁשִהיא  ִאְׁשּתֹו  ֶׁשֵּמָתה   ָוָדם 

 ּוִביֵּקׁש ִאָּׁשה ֵמיֶנֶקת ְלֵהיִניק ֶאת ְּבנֹו ְּכֵדי

ֶׁשל ֵמיִנְקּתֹו  ָעְׁשָתה  ֶמה  יֹאֵבד.   ֶׁשּלֹא 

ֶמֶלְך, ִהִּניָחה ֶאת ְּבנֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ּוָבְרָחה.

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.

ֶׁשָּבְרָחה ַהֶּמֶלְך  ֶׁשָרָאה   ְוִהִּניָחה 38ֵּכיָון 

ּוְלַחֵּבׁש ְלָתְפָׂשּה  ִאֶּגֶרת  ָּכַתב  ְּבנֹו,   ֶאת 

 אֹוָתּה ְּבֵבית ָהֲאסּוִרין, ִלְמקֹום ֶׁשֵּיׁש ּבֹו

ְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים. 

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

ֶׁשֻחְּבָׁשה ַהּבֹור  ַעל  ַהֶּמֶלְך  ָעַבר   ְלָיִמים 

ָׁשם ְוִהיא צֹוֶעֶקת ּובֹוָכה ַלֶּמֶלְך ִמן 

ַ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.

ָעֶליָה ַהֶּמֶלְך   ֶׁשל   ַרֲחָמיו    ִנְתַּגְלְּגלּו  

ְוִהְפִקיד ִלְׁשלּוחֹו ְלַהֲעלֹוָתּה ּוְלַהְחִזיָרּה

Zo ook Jona  – toen hij wegvluchtte van de הקב"ה ִמְּפֵני  ֶׁשָּבַרח  ֵּכיָון  יֹוָנה   ַאף 

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.

ַעדִהְסִּגיר ַהָּדָגה  ִּבְמֵעי  ַּבָּים  אֹותֹו    

ֶׁשָּצַעק ִלְפֵני הקב"ה ְוהֹוִציאֹו.

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.

 ְוָלָּמה ָּבַרח יֹוָנה, ֶׁשַּפַעם ִראׁשֹוָנה קֹוֶדם

ְּבֵני ֶאת  ְלָהִׁשיב  הקב"ה  ְׁשָלחֹו   ָלֵכן 

ְּדָבָריו  ְוָעְמדּו  ֶאת־ְּגבּולִיְׂשָרֵאל   ְוֵהִׁשיב 

ָהֲעָרָבה ַים  ַעד  ֲחָמת  ִמָּלבֹוא   ִיְׂשָרֵאל 

יֹוָנה ַעְבּדֹו  ְּבַיד  ִּדֵּבר  ֲאֶׁשר  ה'   ִּכְדַבר 

ַהֵחֶפר ִמַּגת  ֲאֶׁשר  ַהָּנִביא   ֶבן־ֲאִמיַּתי 

.(כ"ה י"ד מ"ב)

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  leugen-
profeet.

 ַּפַעם ְׁשִנָּיה ְׁשָלחֹו ִלירּוָׁשַלִים ְלַהְחִריָבּה

 ּוְכֶׁשָעׂשּו ִיְׂשָרֵאל ְּתׁשּוָבה ָעָׂשה הקב"ה

ְולֹא ָהָרָעה  ַעל  ְוִניַחם  ַרֲחָמיו   ְּברֹוב 

אֹותֹו קֹוְרִאים  ִיְׂשָרֵאל  ְוָהיו   ֶהֱחִריָבּה 

ְנִביא ֶׁשֶקר.

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.

 ַּפַעם ְׁשִליִׁשית ְׁשָלחֹו ְלִניְנֵוה. ָּדן יֹוָנה ִּדין

ֶׁשִּיְׂשָרֵאל קֹוִרין ַדּיֹו  ְוָאַמר: לֹא   ְּבַעְצמֹו 

 אֹוִתי ְנִביא ֶׁשֶקר ֶאָּלא ַאף ֻאּמֹות ָהעֹוָלם

קֹוִרין אֹוִתי ְנִביא ֶׁשֶקר.

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

ֶנֱאַמר ֶׁשּלֹא  ִלְמקֹום  ֶאְבַרח   ֶאָּלא 

ֶׁשְּכבֹודֹו ָׁ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.

ֶנֱאַמר:  ְּכבֹודֹוַּבָׁשַמִים  ַהָּׁשַמים   ַעל 

 ְמלֹא ָּכל. ָּבָאֶרץ ֶנֱאַמר: )תהלים קי"ג, ד'(

)ישעיה ו', ג'( ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו [97]

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

 וֲהֵרי ֲאִני ּבֹוֵרח ַלָּים ֶׁשּלֹא ֶנֱאַמר ְּכבֹודֹו

ָׁ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.

ְולֹא ָמָצא ְלָיפֹו  ֵליֵרד  ָעָׂשה, רֹוֶצה   ֶמה 

 ֳאִנָּיה ְלָׁשם. ְואֹוָתּה ֳאִנָּיה ֶׁשָּיַרד ָּבּה יֹוָנה

ְוֶהֱחִזיָרּה ַסַער  ָעֶליָה  הקב"ה   ֵהִביא 

ְלָיפֹו.
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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. 

ָאַמר: ְּבִלּבֹו.  ָׂשֵמַח  יֹוָנה,  ֶׁשָרָאה   ֵּכיָון 

ִלְפֵני ָיָׁשר  ֶׁשַּדְרִּכי  יֹוֵדַע  ֲאִני   ַעְכָׁשיו 

הקב"ה.

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

ָאְמרּו ָּבֳאִנָּיה.  ִעָּמֶכם  ָלֶהם: ֵאֵרד   ָאַמר 

ְלַתְרִׁשיׁש. ָאַמר ַוֲהלֹא ָאנּו הֹוְלִכים   לֹו: 

 ִעָּמֶכם ַּתְרִׁשיָׁשה. 39ָלֶהם: ָאבֹא

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:

ֵמֶהם יֹוֵצא  ְּכֶׁשָאָדם  ָהֳאִנּיֹות  ָּכל   ְוֶדֶרְך 

 נֹוֵתן ְׂשָכרֹו. ְויֹוָנה ֵמרֹוב ְזִריזּות ֶׁשְרצֹונֹו

 ִלְברֹוַח ָנַתן ָּכל ְׂשָכרֹו ְוִהְקִּדים ְּבִׂשְמַחת

ִלּבֹו ֶׁשֶּנֱאַמר: 

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

ִעָּמֶהם ָלבֹוא  ָּבּה  ַוֵּיֵרד  ְׂשָכָרּה   ַוִּיֵּתן 

 ַּתְרִׁשיָׁשה.

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

 ָאַמר ר' יֹוָחָנן ֶׁשָּנַתן ְׂשָכָרּה ֶׁשל ַהְּסִפיָנה

ְסִפיָנהַרִּביֻּכָּלּה.  ֶׁשל  ְׂשָכָרּה  אֹוֵמר:    

ַאְרָּבִעים ֲאָלִפים ִּדיָנֵרי ַדֲהָבא.

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:

 ָּפְרׁשּו  ַמֲהַלְך  יֹום  ֶאָחד  ַּבָּים, ֵסיֵער

ְסָעָרה ְּברּוַח  ַהָּים  ֶאת  ֲעֵליֶהם   הקב"ה 

ְוָׁשבֹות עֹוְברֹות  ֶׁשַּבָּים  ָהֳאִנּיֹות   ְוָכל 

ְּבָׁשלֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר:

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

 , ְולֹא ָהֲאֵחרֹותְוָהֳאִנָּיה ִחְּׁשָבה ְלִהָּׁשֵבר

ֶׁשַּבָּים.

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 

ְלהֹוִדיַע  ּכֹחֹו ְּכֵדי   ָלָּמה,   ָּכְך    ְוָכל  

מֹוֵׁשל ֶׁשהּוא  הקב"ה  ֶׁשל   ּוְגבּוָרתֹו 

ְּבִרָּיה ָּכל  ְוֵאין  ּוַבָּים,  ּוָבָאֶרץ   ַּבָׁשַמִים 

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 

שכרה של ספינה הויא ד' אלפים דינרי דהבא' רומנוס כולה אמר ר ; (zo 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 

כרה של ספינה הויא ארבע אלפפים דינר זהב"ר רומני שיוחנן שנתן שכר של ספינה כלה, א  
(de naam Romanus verschijnt hier als Romani). 



28

kan zich voor Hem verbergen. ְיכֹוָלה ְלִהָּסֵתר ִמָּפָניו.

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

ָהיּו ֻאּמֹות  ִמִּׁשְבִעים  אֹוֵמר:  ֲחִניָנא   ר' 

ַּבְּסִפיָנה ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֱאֹלָהיו ְּבָידֹו.

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

ְּבֵׁשם ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ִנְקָרא   ָאְמרּו: 

ֱאֹלָהיו. ְולֹא הֹוִעילּו ְמאּוָמה.

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

 ְוִנְרַּדם ְוָיֵׁשן.ְויֹוָנה ָיַרד ְּבַיְרְּכֵתי ַהְּסִפיָנה

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

 ָּבא ֵאָליו ַרב ַהחֹוֵבל, ָאַמר לֹו: ֲהֵרי ָאנּו

עֹוְמִדים ֵּבין ִמיָתה ְלַחִּיים, ְוַאָּתה ָיֵׁשן.

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

.ִעְבִרי ָאֹנִכיֵמֵאיֶזה ַעם ָאָּתה, ָאַמר: 

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

 ָאַמר לֹו: ַוֲהלֹא ָׁשַמְענּו ֶׁשֱאֹלֵהי ָהִעְבִרים

ָּגדֹול הּוא ִמָּכל ָהֱאֹלִהים.  

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

ֱאֹלֶהיָך ֶאל  ְקָרא  ַיֲעֶׂשהקּום  אּוַלי   , 

ֱאֹלִהים ְּכָכל ִנְפָלאֹוָתיו ֶׁשָעָׂשה ְּבַים סּוף.

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

ִּבְׁשִביִלי ַהָּצָרה ַהּזֹאת  ָאַמר ָלֶהם יֹוָנה: 

ֲעֵליֶכם,

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.

ְוִיְׁשּתֹוק ַהָּים ַהָּים,  ֶאל  ַוֲהִטילּוִני   ָׂשאּוִני 

ַוּיֹאֶמר ָלֶהם: ָׂשאּוִני. ֶׁשֶּנֱאַמר:ֵמֲעֵליֶכם   

ַוֲהִטילּוִני ֶאל ַהָּים.

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

ֲעֵליֶהם ִקְּבלּו  לֹא  אֹוֵמר:  ִׁשְמעֹון   ַרִּבי 

ָהֲאָנִׁשים ְלָהִטיל ֶאת יֹוָנה ַלָּים. 

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. 

ֶׁשָּבֳאִנָּיה ַהֵּכִלים  ָנְטלּו  ָעׂשּו,   ֶמה 

 ְוִהְׁשִליכּו אֹוָתם ַלָּים ְלָהֵקל ֵמֲעֵליֶהן, ְולֹא

הֹוִעילּו.  

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.

 ַּיָּבָׁשה ְולֹא ָיכֹולּו ֶׁשֶּנֱאַמר:ְלָרצּו ַלְחּתֹור 

ַהַּיָּבָׁשה ֶאל  ְלָהִׁשיב  ָהֲאָנִׁשים   ַוַּיְחְּתרּו 

ְולֹא ָיכֹולּו.

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

ְוָאְמרּו: ֱאֹלֵהי  ֶמה ָעׂשּו, ָנְטלּו ֶאת יֹוָנה 

ָהִאיׁש ְּבֶנֶפׁש  נֹאְבָדה  ָנא  ַאל   עֹוָלם, 
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omkomen vanwege het leven van deze man. ַהֶּזה, 

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

 ַאל ִּתֵּתן ֲעֵלינּו ָּדםְוָאְמרּו ֱאֹלֵהי עֹוָלם ה' 

ֶׁשלָנִקי ִטיבֹו  ָמה  יֹוְדִעין  ָאנּו  ֶׁשֵאין    

ָהִאיׁש ַהֶּזה

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

ַהָּצָרה ִּבְׁשִביִלי  ְּבִפיו:   ֶאָּלא הּוא אֹוֵמר 

ַהּזֹאת ֲעֵליֶכם.

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

ַהָּים ְוָעַמד  ַאְרֻּכּבֹוָתיו  ַעד   ֵהִטילּו אֹותֹו 

ִמַזְעּפֹו.

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. 

ְוסֹוֵער; ְוַהָּים  הֹוֵלְך    ַהֲעלּוהּו  ֶאְצָלם  

עֹוֵמד ַוַהָּים  ַטּבּורֹו  ַעד  אֹותֹו   ֵהִטילּו 

ִמַזְעּפֹו; 

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

ְוסֹוֵער; ַעד ְוַהָּים הֹוֵלְך  ֶאְצָלם   ַהֲעלּוהּו 

ֶשִהִּטילּו ֻּכּלֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: 

Ze namen Jona op en wierpen hem in de zee. ַוִּיְׂשאּו ֶאת יֹוָנה ַוְיִטילּוהּו ֶאל ַהָּים.

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

ָׁשָעה  הקב"ה ַוְיַמןְּבאֹוָתּה  ָּגדֹול   ָּדג 

ִלְבלֹוַע ֶאת יֹוָנה. 

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.

ַהָּדג ָהָיה  ְמֻמֶּנה  אֹוֵמר:  ַטְרפֹון   ר' 

ֶׁשֶּנֱאַמר:[98]ִמֵּׁשֶׁשת  ְבֵראִׁשית,  ְיֵמי    

 41ַוְיַמן ה' ָּדג ִלְבלֹוַע ֶאת יֹוָנה.

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 : ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ְּתָנִאין ִהְתָנה 

ַוָּיָׁשב ַהָּים: )שמות יד, כז(ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִעם ַהָּים ֶׁשְיֵהא ִנְקַרע ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל, ֲהָדא הּוא ִּדְכִתיב   

, ִלְתָנאֹו ֶׁשִהְתָנה ִעּמֹו. ָאַמר ַרִּבי ִיְרְמָיה ֶּבן ֶאְלָעָזר לֹא ִעם ַהָּים ִּבְלָבד ִהְתָנה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְךְלֵאיָתנֹו  

ֲאִני ָיַדי: )ישעיה מה, יב(הּוא, ֶאָּלא ִעם ָּכל ַמה ֶּׁשִּנְבָרא ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ְבֵראִׁשית, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב   

, ִמיֵדי ָנטּו ָׁשַמִים ְוָכל ְצָבָאם ִצֵּויִתי, ִצִּויִתי ֶאת ַהָּים ֶׁשִּיְהֶיה ִנְקַרע ִלְפֵניָנטּו ָׁשַמִים ְוָכל ְצָבָאם ִצֵּויִתי  

ֶׁשֶּנֱאַמר  ִלְפֵני מֶׁשה,  ֶׁשִּיְׁשְּתקּו  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ִצִּויִתי  א(ִיְׂשָרֵאל,  לב,  ַהֲאִזינּו)דברים   :  

ַהָּׁשַמִים ַוֲאַדֵּבָרה ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי, ִצִּויִתי ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְוֶאת ַהָּיֵרַח ֶׁשַּיַעְמדּו ִלְפֵני ְיהֹוֻׁשַע,  

יב(ֶׁשֶּנֱאַמר  י,  ֶׁשֶּנֱאַמר)יהושע  ֵאִלָּיהּו,  ֶאת  ֶׁשְיַכְלְּכלּו  ָהעֹוְרִבים  ֶאת  ִצִּויִתי  ְּבִגְבעֹון ּדֹום,  ֶׁשֶמׁש   :  

ו( יז,  ַלֲחַנְנָיה)מלכים א  ַּתִּזיק  ִצִּויִתי ֶאת ָהאּור ֶׁשלֹא  )וגו'(,  ּוָבָׂשר  ֶלֶחם  ְמִביִאים לֹו  ְוָהעְֹרִבים   :  

ְלקֹול ֶׁשִּיָּפְתחּו  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ִצִּויִתי  ָּדִנֵּיאל,  ֶאת  ַיִּזיקּו  ֶׁשלֹא  ָהֲאָריֹות  ֶאת  ִצִּויִתי  ַוֲעַזְרָיה,  ִמיָׁשֵאל   

: ִנְפְּתחּו ַהָּׁשַמִים )וגו'(, ִצִּויִתי ֶאת ַהָּדג ֶׁשָּיִקיא ֶאת יֹוָנה, ֶׁשֶּנֱאַמר)יחזקאל א, א(ְיֶחְזֵקאל, ֶׁשֶּנֱאַמר   

: ַוּיֹאֶמר ה' ַלָּדג ַוָּיֵקא ֶאת יֹוָנה)יונה ב, יא( ; Rabbi 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, 
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Hij  ging zijn  bek  binnen  als  een  mens die 
binnengaat in een grote synagoge.

ִּפיו ְלתֹוְך  ְלֵבית42ִנְכַנס  ַהִּנְכָנס  ְּכָאָדם    

ַהְּכֶנֶסת ְּגדֹוָלה.

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

ָּדג ִּכְׁשֵּתי ֵעיָניו ֶׁשל  ַחּלֹונֹות43ְוָהיּו ְׁשֵני    

ְמִאירֹות ְליֹוָנה.

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

ְּתלּוָיה ָהְיָתה  ַמְרָּגִלית  ֵמִאיר אֹוֵמר:   ר' 

ְּבֵמָעיו ֶׁשל ָּדג ּוְמִאיָרה ְליֹוָנה.

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  recht-
vaardige.

  ּוַבְּתהֹומֹות, ְוָעָליו44ְוָרָאה ָּכל ַמה ֶׁשַּבָּים

 אֹור ָזֻרַע: )תהלים צ"ז, י"א(ַהָּכתּוב אֹוֵמר 

.ַלַּצִּדיק

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

 ָאַמר לֹו ַהָּדג: ֵאין ַאָּתה יֹוֵדַע ֶׁשָּבא ְזַמִּני

ִלָּכֵנס ְּבִפיו ֶׁשל ִלְוָיָתן. 

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

 ָאַמר לֹו: הֹוִליֵכִני ֶאְצלֹו ַוֲאִני ַמִּציל אֹוְתָך

ְוֶאת ַנְפִׁשי. ִמָּיד הֹוִליכֹו ֶאְצלֹו. 

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

ֵּתַדע ִלְוָיָתן,  ְלִלְוָיָתן:  יֹוָנה   ָאַמר 

ֶׁשִּבְׁשִביְלָך ָיַרְדִּתי ִלְראֹות ְמקֹום ְמדֹוְרָך. 

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. 

 ְולֹא עֹוד ֶאָּלא ֶׁשֲאִני ָעִתיד ִליּטֹול ֵחֶבל

 ּוְלָזָכה  אֹוְתָך  ִּבְלׁשֹוְנָך  ּוְלַהֲעלֹות  אֹוְתָך

ִּבְסעּוָדה ְּגדֹוָלה ֶׁשל ַצִּדיִקים.

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 Da-
niël 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 geo-
pend, 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 ִּפיו variant 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.

ֶאָּלא עֹוד  ֶׁשלָרָאה  ְולֹא   ְּבחֹוָתמֹו 

  ַלְּבִרית, ִמָּיד ָּבַרח ִלְוָיָתןִהִּביטַאְבָרָהם, 

ִלְפֵני יֹוָנה ַמֲהַלְך ְׁשֵני ָיִמים. 

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.

 ַּצְלִּתיָך ִמִּפיו ֶׁשל ִלְוָיָתןִהָאַמר יֹוָנה: ֲהֵרי 

ּוַבְּתהֹומֹות. ַּבַּיִּמים ַהְרֵאיִני ָּכל ַמה ֶׁשֵּיׁש

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

אֹוְקָינֹוס ֶׁשֵּמיֵמי  ָּגדֹול  ָנָהר   ֶהְרָאהּו 

ְיסֹוְבֵבני. , ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוָנָהר 46יֹוְצִאים

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.

ִיְׂשָרֵאל  ֶהְרָאהּו ְׁשִביֵלי ַים סּוף ֶׁשָעְברּו 

.סּוף ָחבּוׁש ְלרֹאִׁשיְּבתֹוכֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: 

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

ֶׁשֶּנֱאַמר:  ֵּגיִהָּנם,  ִמַּׁשַחתֶהְרָאהּו   ַוַּתַעל 

. ַחַּיי

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

 ְלִקְצֵבי ָהִריםֶהְרָאהּו ֵהיַכל ְיָי, ֶׁשֶּנֱאַמר: 

.ָיַרְדִּתי

Hieruit  concluderen  we  dat  Jeruzalem  op 
zeven bergen staat.

לֹוְמִדין ָאנּו  ַעל47)ִמָּכאן  ֶׁשְּירּוָׁשַלִים    

ִׁשְבָעה ָהִרים עֹוֶמֶדת.(

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.

ַּבְּתהֹום ְקבּוָעה  ְׁשִתָּיה  ֶאֶבן   ֶהְרָאהּו 

ְּבֵני קַֹרח ֶׁשעֹוְמִדים ָעֶליָה  ְוֶהְרָאהּו ָׁשם 

ּוִמְתַּפְּלִלין.

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

 ָאַמר לֹו ַהָּדג: יֹוָנה, ֲהֵרי ַאָּתה ֶנֶגד ֵהיַכל

ה', ִהְתַּפֵּלל ְוַאָּתה ֵּתָעֶנה.

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

 ְוָהָיה יֹוָנה ְׁשלָֹֹשה ָיִמים ִּבְמֵעי ַהָּדג ְולֹא

 ִהְתַּפֵּלל. 

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.

ָמקֹום לֹו  ִהְרַחְבִּתי  ֲאִני   ָאַמר הקב"ה: 

ְוהּוא לֹא ִיְצָטֵער  ְּכֵדי ֶׁשּלֹא   ִּבְמֵעי ַהָּדג 

ִמְתַּפֵּלל ְלָפַני.

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

 ֲאִני ְמַזֵּמן לֹו ָּדָגה ְמֻעֶּבֶרת ְּבָׁשֹלש ֵמאֹות

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

ְקַטִּנים ָּדִגים  ֲאָלִפים  ַוֲחֵמֶׁשת   ְוִׁשִּׁשים 

ֶׁשֲאִני ְלָפַני,  ְוִיְתַּפֵּלל  ֶׁשִּיְצָטֵער   ְּכֵדי 

ְמַתאֶּוה ִלְתִפָּלָתן ֶׁשל ַצִּדיִקים.

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

ָּדָגה הקב"ה  לֹו  ִזֵּמן  ָׁשָעה   ְּבאֹוָתּה 

.ְמֻעֶּבֶרת ְוָהְלָכה ֵאֶצל ַהָּדג

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.

 ָאְמָרה ַהָּדָגה ַלָּדג: ִאיׁש ָנִביא ֶׁשְּבֵמיֶעיָך,

ִׁשְּגַרִני הקב"ה ְלָבְלעֹו. 

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

 ִאם ַאָּתה ּפֹוְלטֹו, מּוָטב, ְוִאם ָלאו, ֲאִני

בֹוְלֲעָך ִעּמֹו. 

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

 ָאַמר ָלּה ַהָּדג ַלָּדָגה: ִמי יֹוֵדַע ֶזה ֶׁשַאְּת

ֱאֶמת אֹוֶמֶרת. ָאְמָרה: ִלְוָיָתן יֹוֵדַע.

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?

 ָהְלכּו ְׁשֵניֶהם ֵאֶצל ִלְוָיָתן. ָאְמָרה לֹו ָּדָגה

 ְלִלְוָיָתן: ֶמֶלְך ַעל ָּכל ְּדֵגי ַיִּמים, ֵאין ַאָּתה

ֶזה ָּדג  ֵאֶצל  הקב"ה  ֶׁשִּׁשְּגַרִני   יֹוֵדַע 

ִלְבלֹוַע ַהָּנִביא ֶׁשְּבֵמָעיו. 

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

ְלִלְוָיָתן: ַהָּדג  לֹו  ָאַמר  ֵהן.  ָלּה:   ָאַמר 

ֵאיָמַתי. 

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:

ַאֲחרֹונֹות, ָׁשעֹות  ְּבָׁשֹלׁש  לֹו:   ָאַמר 

ְּכֶׁשָּיַרד הקב"ה ְלַצֵחק ִּכי ָׁשַמְעִּתי ֵּ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.  

 ָאַמר ָלּה ַלָּדָגה: ְלִכי ּוִבְלִעי ֶאת ַהָּנִביא

 ֶׁשִּבְמֵעי ַהָּדג. ּפֹוְלטֹו ַהָּדג ּובֹוְלעֹו אֹותֹו

ַהָּדָגה.

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

ִמְצָטֵער ֵמֶעיָה, ָהָיה   ֵּכיָון ֶׁשִנְכַנס ְלתֹוְך 

 ִמּתֹוְך ַהִטּנּוף ּוִמּתֹוְך ֻזֲהָמָתּה ָּגדֹול ְּבַצַער

ֶׁשל ָּדָגה. 

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

ִמָּיד ִּכֵּון ִלּבֹו ִלְתִפָּלה ִלְפֵני הקב"ה. 

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

 ַוִּיְתַּפֵּלל יֹוָנה ֶאל ה' ֱאֹלָהיו ִמְּמֵעי ַהָּדָגה.

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?

ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם   ָאָנה [99]ָאַמר 

ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך, ְוָאָנה ִמָּפֶניָך ֶאְבָרח.

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

 ִאם ֶאַּסק ָׁשַמִים, ָׁשם )תהלים קל"ט, ז'-י'(

 ָאָּתה, ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול, ִהֶּנָּך. ֶאָּׂשא ַכְנֵפי

 ָׁשַחר, ֶאְׁשְּכָנה ְּבַאֲחִרית ָים, ַּגם ָׁשם ָיְדָך

.ַתְנֵחִני ְותֹאֲחֵזִני ְיִמיֶנָך

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. 

 ׁשּוב ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַאָּתה

 הּוא ֶמֶלְך ַעל ָּכל ַמְמָלכֹות, ַאָּתה ָאדֹון

 ַעל ָּכל רֹוְזֵני ֵתֵבל. מֹוֵׁשל

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.

הִּכְסֲאָך ְׁשֵמי  ֲהדֹוםַָּׁשַמִים  ְוָהָאֶרץ    

 ֶמְמַׁשְלְּתָךּו  ַָּמרֹוםּב  ַמְלכּוְתָך  ַרְגֶליָך

 ָּבעֹוֶמק ַמֲעֵׂשי ָכל ָהעֹוָלם ְלָפֶניָך ְּגלּוִים.

ְוַתֲעלּומֹות ָּכל ֶּגֶבר ְלָפֶניָך ְפרּוִׁשים, 

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.

  ָהָאֶרץ ַאָּתה חֹוֵקר ּוִמְצַעֵדי ָכלֹלכַּדְרֵכי 

  עֹוָלם ְידּוִעין ְלָך,49ַחי ַאָּתה בֹוֵחן ְוָכל ָרֵזי

 ּוְלָבבֹות ַאָּתה ֵמִבין. ַמְחְׁשבֹות ָּכל ָאָדם

ֲחׁשּוִבין ְלָך. ָּכל ִמְסָּתִרין ְּגלּוִין ְלָך. 

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.

ְוֵאין ְכבֹוְדָך.  ִכֵּסא  ִלְפֵני  ַּתֲעלּומֹות   ֵאין 

ַאָּתה ָוָרז  ָרז  ָּכל  ֵעיֶניָך.  ִמֶּנֶגד   ִנְסָּתר 

ָּכל ָסח,  ַאָּתה  ְוָדָבר  ָּדָבר  ָּכל   סֹוֵדר. 

ָמקֹום ַאָּתה ָׁשם. 

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

ֶׁשֶּנֱאַמר ְוטֹוִבים,  ָרִעים  צֹופֹות   ֵעיֶניָך 

ג ט"ו,  ָרִעים: (')משלי  צֹפֹות  ה'   ֵעיֵני 

. ְוטֹוִבים

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.

ְׁשאֹול, ִמֶּבֶטן  ֲעֵנִני  ִמְּמָך,   ְּבַבָּקָׁשה 

 ְוהֹוִׁשיֵעִני ִמְּמצּוָלה ְוָתבֹא ְלָפֶניָך ַׁשְוָעִתי,

ַוֲעֵׂשה ְמֵהָרה ַּבָּקָׁשִתי. 

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

 ֶׁשַאָּתה ְּבָרחֹוק ְוׁשֹוֵמַע ְּבָקרֹוב, ֶׁשֶּנֱאַמר

49 Variant חי, leven.



34

roep ik tot de Eeuwige. .ַּבַּצר ִלי ֶאְקָרא ה'(: 'ז, ח"תהלים י)

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.

 ַוֲעַדִין לֹא ַנֲעָנה. ׁשּוב ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו

 ֶׁשל עֹוָלם, ִנְקָראָת מֹוִריד ּוַמֲעֶלה, ֲהֵרי

ָיַרְדִּתי, ַהֲעֵלני;

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

 ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ִנְקָראָת, ֲהֵרי ִהִּגיָעה ַנְפִׁשי

ָלמּות, ַהֲחיֵיִני.

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.

ִמִּפיו: ֶזה  ָּדָבר  ֶׁשָּיָצא  ַעד  ַנֲעָנה.   ְולֹא 

 ֲאֶׁשר ָנַדְרִּתי ְלַהֲעלֹות ֶאת ִלְוָיָתן ְוִלְזּבֹוַח

ְלָפֶניָך ַצִּדיִקים  ֶׁשל  ַּבְּסעּוָדה   אֹוָתּה 

ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּתׁשּוָעִתי,  ְּביֹום   ַוֲאִניֲאַשֵּלם 

ָנַדְרִּתי ֲאֶׁשר  ָּלְך,  ֶאְזְּבָחה  ּתֹוָדה   ְּבקֹול 

ֲאַׁשֵּלָמה.

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.

ֶׁשל ַרֲחָמיו  ִנְתַּגְלְּגלּו  ָׁשָעה   ְּבאֹוָתּה 

ִּפְלִטי ַלָּדָגה:  ְוָאַמר  יֹוָנה  ַעל   הקב"ה 

 יֹוָנה ַלַּיָּבָׁשה, ּוְפָלטֹו ֵּתַׁשע ֵמאֹות ְוִׁשִּׁשים

ֶׁשֶּנֱאַמר: ַלַּיָּבָׁשה  ַּפְרָסאֹות   ַוֲחִמָּׁשה 

.ַּוּיֹאֶמר ה' ַלָּדג

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

ִּמֻּכָּלן ָּגדֹול  ָּדג  הקב"ה  ֶׁשִּזֵּמן   )ְמַלֵּמד 

ִלְבלֹוַע ְליֹוָנה ּוְלָדָגה(.

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.

ִנְפָלאֹות אֹוָתן  ַהַּמָּלִחים  ֶׁשָראּו   ֵּכיָון 

יֹוָנה, ִהְׁשִליכּו ֶאת  ֶׁשָעָׂשה הקב"ה ִעם 

ְמַׁשְּמִרים ַהְבֵליֱאֹלֵהיֶהם ַּבָּים, ֶׁשֶּנֱאַמר:   

ָׁשְוא ַחְסָּדם ַיֲעזֹובּו.

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.

ָעְרָלָתם, ְּבַׂשר  ּוָמלּו  ִלירּוָׁשַלים   ְוָעלּו 

ְגדֹוָלהֶׁשֶּנֱאַמר:  ִיְרָאה  ָהֲאָנִׁשים   ַוִּייְראּו 

 . ֵהם לֹא ָזְבחּו ֶאָּלאֶאת ה' ַוִּיְזְּבחּו ֶזַבח

 ֶזַבח. ַדםַּדם ְּבִרית ִמיָלה ֶׁשהּוא ְּב

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

 ְוָנְדרּו ְלָהִביא ִאיׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ָּבָניו
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voor de God van Jona; dat beloofden ze en 
deden ze gestand.

ְוָנְדרּו יֹוָנה,  ֵלאֹלֵהי  לֹו  ֲאֶׁשר  ָּכל   ְוֶאת 

ְוִׁשְּלמּו.

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.

ֶנֱאַמר ַהֶּצֶדק  ֵּגֵרי  ְׁשַאר  ְוַעל   ַוֲעֵליֶהם 

 יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיָי ִּכי: (')תהלים, קי"ח ד

.ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

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.

 ִמָּיד ִנְגָלה ָעָליו ֵּבית ִּדין ֵׁשִנית, ֶׁשֶּנֱאַמר:

ְדַבר ה' ֶאל יֹוָנה ֵׁשִנית ֵלאמֹורַוְיִהי   50: 

.קּום ֵלְך ֶאל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה

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.

 ִׁשְּגרֹו ְלִהְתַנְּבאֹות ָעֶליָה ּוְלַהֲחִזיר ַאְנֵׁשי

ְוָהַלְך יֹוָנה  ָעַמד  ִמָּיד  ִּבְתׁשּוָבה.   ִניְנֵוה 

יֹוָנהְלִניְנֵוה ְּבֵלב ָׁשֵלם, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוָּיֶחל    

ָלבֹוא ָבִעיר ַמֲהַלְך יֹום ֶאָחד.

En Nineve was een grote stad;  dit  leert  dat 
Nineve  een  omvang  had  van  veertig 
parasangen  bij  veertig  parasangen,  en  er 
waren daarin twaalf straten en in iedere straat 
apart  waren  twaalfduizend  (myriaden51) 
mensen,

ְּגדֹוָלה ִעיר  ָהְיָתה  )ְמַלֵּמדְוִניְנֵוה   . 

 ֶׁשָהְיָתה ִניְנֵוה ַמֲהַלְך ַאְרָּבִעים ַּפְרָסאֹות

ַּפְרָסאֹות ְוָהיּו ָּבּה  ַעל ַאְרָּבִעים  [100] 

 ָׂשר ְׁשָוִקים ְוָכל ׁשּוק ָוׁשּוק ָהָיה ָעֵניםְׁש

 ָעָׂשר ֶאֶלף ִרּבֹוא ְּבֵני ָאָדםֵניםָּבּה ְׁש

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.

 ְוָהיּו ָּבּה ְׁשֵני ְרחֹובֹות ְוָכל ְרחֹוב ָוְרחֹוב

ָעָׂשר ְמבֹואֹות ְוָכל ָמבֹויֵניםְׁשָהיּו ָּבּה    

 ֵניםְׁש ָעָׂשר ֲחֵצרֹות ְוָכל ָחֵצר ֵניםְׁשָהָיה 

 ֵניםְׁשָעָׂשר ָּבִּתים ְוָכל ַּבִית ּוַבִית ָהיּו ָּבּה 

לֹו ָהיּו  ְוִגּבֹור  ִּגּבֹור  ְוָכל  ִּגּבֹוִרים   ָעָׂשר 

 ָעָׂשר ָּבִנים(.ֵניםְׁש

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. 

ּוַמְכִריז, ֶאָחד  ְּבׁשּוק  עֹוֵמד  יֹוָנה   ְוָהָיה 

 ַּפְרָסאֹות ְוָהיּו ַאְרָּבִעים ְמַהֵּלְך קֹולֹו ְוָהָיה

ּוְרחֹוב ָוׁשּוק  ׁשּוק  ְּבָכל  קֹולֹו   ׁשֹוְמִעין 

ָחֵצר ְּבָכל  ּוָמבֹוי  ָמבֹוי  ּוְבָכל   ּוְרחֹוב 

 ְוָחֵצר ְּבָכל ַּבִית ָוַבִית ּוְבָכל ַׁשַער ָוַׁשַער

ְּבִעיר ִניְנֵוה.

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

ִלָּבם ֶאת  ׁשֹוְבִרים  ִניְנֵוה  ַאְנֵׁשי   ְוָהיּו 

ֻּכָּלם ְוָחְזרּו  ֲעֵליֶהם  ַּדֲעָתם   ְוֶנֶהְפָכה 

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

ָנִׁשים, ְוֶאָחד  ֲאָנִׁשים  ֶאָחד   ִּבְתׁשּוָבה, 

ְוָׂשרֹות ָׂשִרים  ַּבחּוִרים52ֶאָחד  ְוֶאָחד    

 ַוַּיֲאִמינּו ַאְנֵׁשי ִניְנֵוהּוְבתּולֹות. ֶׁשֶּנֱאַמר: 

.ֵּבאֹלִהים

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.

ֶמֶלְך ִניְנֵוה ְוָעַמדָאְסַנָּפרִהִּגיַע ַהָּדָבר ְל   

ְוָנַטל ֶּכֶתר ֵמַעל רֹאׁשֹו  ִמִּכֵּסא ַמְלכּותֹו 

ִּבְגֵדי ּוָפַׁשט  ֵאֶפר  רֹאׁשֹו  ַעל   ְוִהִּניַח 

ְוִנְתַּפֵּלׁש ֶּבָעָפר ְלבּוׁשֹו   54ַאְרָּגָמן, ִהִּניח 

ֶּבָעָפר.

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, even-
als alle inwoners van Nineve.

ָׂשָריו ְוָכל  ֵביתֹו  ַאְנֵׁשי  ְוָכל   ְוָאַמר הּוא 

ְלִהְתַעּנֹות ַהַּמְלכּות  ְּגדֹוֵלי  ְוָכל   ַוֲעָבָדיו 

ָיִמים ְׁשֹלָׁשה  ָבֵּתיֶהם  ַאְנֵׁשי  ְוָכל   ֵהם 

 ּוְׁשֹלָׁשה ֵלילֹות ְוָכל יֹוְׁשֵבי ִעיר ִניְנֵוה. 

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.

 ְוַהָּכרֹוז ָהָיה יֹוֵצא ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך: ְׁשֹלָׁשה

ְוַאל ּתֹאְכלּו  ַאל  ֵלילֹות  ּוְׁשֹלָׁשה   ָיִמים 

ְּבַׂשִּקים ַוִּיְתַּכּסּו  ִמְׁשֶּתה  ָּכל   ִּתְׁשּתּו 

ִלְפֵני ִּבְבִכי  ַוִּיְתַּפְּללּו  ָּבֵאֶפר   ַוִּיְתַּפְּלׁשּו 

ְרחֹוב ְּבָכל  ָוׁשּוק,  ׁשּוק  ְּבָכל   הקב"ה 

ַׁשַער ְּבָכל  ּוַבִית,  ַּבִית  ,ְּבָכל   ּוְרחֹוב 

ָוַׁשַער ֶׁשְּבִעיר ִניְנֵוה. 

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.

 ִהְגִּביהּו יֹוְנֵקי ָׁשַדִים ֶׁשָּלֶהם ְּכַלֵּפי ַמְעָלה

 ְוָאְמרּו ִלְפֵני הקב"ה ִּבְבִכי ָּגדֹול: ֲעֵׂשה

ְיַרֵחם ְואּוַלי  ָחְטאּו  ֶׁשּלֹא  ֵאּלּו   ִּבְׁשִביל 

אֹוָתנּו ְיַאֵּבד  ְולֹא  ָעֵלינּו   הקב"ה 

ִמַּכֲעסֹו.

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.

ְּתׁשּוָבה ֲחַלְפָּתא:  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ר'   ָאַמר 

 ֶׁשל ַרָּמאֹות ָעׂשּו ַאְנֵׁשי ִניְנֵוה. ֶמה ָעׂשּו.

ְוִאּמֹוָתם ִמִּבְפִנים  ֲעָגִלים   ֶהֱעִמידּו 

ְוִאּמֹוָתם ִמִּבְפִנים  ַסָיִחים   ִמָּבחּוץ, 

ְוֵאּלּו ִמִּבְפִנים  גֹוִעין  ֵאּלּו  ְוָהיּו   ִמָּבחּוץ 

ִמָּבחּוץ.

52 Variant ואחד שרות.
53 Osnappar is waarschijnlijk een vervorming van de naam Assurbanipal.
54 Variant ומתפלש.
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Ze zeiden  tot  de  Heilige,  gezegend zij  Hij, 
Als U geen medelijden met ons heeft zullen 
wij geen medelijden met hen hebben.

ַאָּתה ֵאין  ִאם  הקב"ה:  ִלְפֵני   ָאְמרּו 

ַעל ְמַרֲחִמים  ָאנּו  ֵאין  ָעֵלינּו,   ְמַרֵחם 

ֵ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.

ֵּכן ַעְבִדין  ְּבַעְרִבָיא  ָאָחא:  ר'   ָאַמר 

( י"חֶׁשֶּנֱאַמר  א'  ֶנֶאְנָחה(: יואל,   ַמה 

.ְבֵהָמה ָנבֹכּו ֶעְדֵרי ָבָקר

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.

ְּבָחְזָקהְּכִתיב:  ֱאֹלִהים  ֶאל   .ְוִיְקְראּו 

ֲחִציָפא ֲחַלְפָּתא:  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ר'   ָאַמר 

ֶׁשל ְלטֹוָבתֹו  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ְלֵביָׁשא   ְנַצח 

עֹוָלם.

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.

ַהֶּמֶלְך ִּכְדַבר  ָעׂשּו  ָהִעיר  ְּבֵני  ָּכל   ִמָּיד 

ּוִבְדָמעֹות ֶנֶפׁש  ּוְבַמר  ִּבְבִכי   ַוִּיְתַּפְּללּו 

ָׁשבּו ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבּיֹום  הקב"ה.   ִלְפֵני 

ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָהָרָעה,  ִאיׁשִמַּדְרָּכם   ְוָיׁשּובּו 

.ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה

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 onbe-
schrijflijk  waardevol  is,  dan braken ze daar 
alles af en gaven het aan de eigenaar terug.

ֶׁשָּמְצאּו ְמִציָאה  ֲאִפּלּו  ָׁשבּו.   ֵּכיַצד 

ּוִבְרחֹובֹות ַּבְּׁשָוִקים  ּוַבְּכָרִמים,   ַּבָּׂשדֹות 

 ֶהְחִזירּו ַלְּבָעִלים. ּוְבָכל ַּבִית ּוַבְית ֶׁשָהיּו

ַּבַּפְלִטין ַוֲאִפּלּו  ַהֶּגֶזל  ִמן  ְלֵבִנים   ֲעָׂשָרה 

 ֵחֶקר, ֵאין ַעד ְיָקִרים ָּדָמיו ֶׁשָהיּו ֶמֶלְך ֶׁשל

ׁשֹוְבִרין ֻּכָּלם ְוֶהֱחִזירּום ְלַבֲעֵליֶהן.

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.

ָבּה ֶׁשָהיּו  ָוֶכֶרם  ֶּכֶרם  ְוָכל  ָוָגן  ָּגן   ְוָכל 

ַהֶּגֶזל, ִמן  ִאיָלנֹות  ְׁשֵני  אֹו  ְגָפִנים   ְׁשֵּתי 

ָעְקרּום ְוֶהֱחִזירּום ְלַבֲעֵליֶהן. [101]

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.

 ְׁשֵּתי ְכִריכֹות, ַאַחת ֶׁשל ְׁשִתי ְוָאַחת ֶׁשל

ַהֶּבֶגד ָּכל  ָקְרעּו  ִאָּׁשה,  ֶׁשָּגְזָלה   ֵעֶרב 

ְׁשִתי ֶׁשל  ַאַחת  ְכִריכֹות,  ְׁשֵּתי   ְוָכְרכּו 

ְוַאַחת ֶׁשל ֵעֶרב ְוֶהֱחִזירּום ְלַבֲעֵליֶהן.

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 

 ֵּכיַצד ָׁשבּו ִמַּדְרָּכם ָהָרָעה. ְמַלֵּמד ֶׁשָּכל

 ֶאָחד ְוֶאָחד ָהָיה עֹוֶׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה

 ְוָכל ִמי ֶׁשָהָיה ְּבָידֹו ֲעֵבָרה ָהַלְך ּוִמְתַוֶּדה

ִּדין ָׁשַמִים: ָעָליו  ּוְמַקֵּבל   ְוִנְזַּכר ַּבּתֹוָרה 
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steniging,  verbranding,  dan  verbranding, 
doodstraf,  dan  doodstraf,  wurging,  dan 
wurging, totdat ze het leven in de komende 
wereld waard waren.

 ְסִקיָלה ִאם ִלְׂשֵרָפה ְׂשֵרָפה ִלְסִקיָלה ִאם

 ִאם ַלֲחִניָקה ֲחִניָקה, ֲהִריָגה ַלֲהִריָגה ִאם

ַעד ֶׁשָּזכּו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא.

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. 

 ֲאִּפּלּו ִאם ָמַכר ָאָדם ְלֲחֵברֹו ַּבִית ֲחֵרָבה

ֶׁשל ַמְטמֹון  ָבּה  ּוָמָצא  ִלְבנֹוָתּה   ְוָעַמד 

 ֶּכֶסף ְוָזָהב, ָמה ָהָיה עֹוֶשה. ָהָיה קֹוֵרא

ַהַּבִית ֶאת  לֹו  ֶׁשָּמַכר  ָהִאיׁש   ְלאֹותֹו 

 ָהֲחֵרבה ְואֹוֵמר: ַמְטמֹון ֶׁשָּמָצאִתי ְּבתֹוְך

ָהֻחְרָּבה זֹו, ִהיא ֶׁשְּלָך.

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.

ֲאִני ַלּלֹוֵקַח:  ְואֹוֵמר  ַהּמֹוֵכר   ֵמִׁשיב 

ַהַּבִית  ֲאֶׁשרֲחֵרָבהָהְּכֶׁשָּמַכְרִּתי  ָּכל    

ַמְטמֹוִנּיֹות ְוַעְכָׁשיו  ְלָך  ָמַכְרִּתי   ְּבתֹוָכּה 

ַהָּללּו ֶׁשְּלָך. 

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. 

ַהּמֹוֵכר לֹא  ִלּטֹול,  רֹוִצים  ָהיּו  לֹא   ִאם 

ַהַּדָּין.  ְולֹא ַהּלֹוֵקַח, ָהְלכּו ְׁשֵניֶהם ֵאֶצל 

ְּכֶׁשָּלַקְחִּתי ֲאדֹוִני,  ַלַּדָּין:  ַהּלֹוֵקַח   ָאַמר 

ָלַקְחִּתי לֹא  ַהֶּזה,  ָהִאיׁש  ִמן  זֹו   ֻחְרָּבה 

ָבּה, ּוְכֶׁשִחַּפְׂשִּתי  ִּבְלַבד  ֻחְרָּבה   ֶאָּלא 

ָמָצאִתי ָבּה ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָּגִלּיֹות.

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. 

ִּכי ֶאְצִלי  ַיֲעזֹוב  ְולֹא  ִמֶּמִּני  ִיּטֹול   ְוַעָּתה 

ֶאת ַמֲחִריב  הקב"ה  ַהֶּגֶזל   ִּבְׁשִביל 

ֶׁשֶּנֱאַמר  י"ג(ָהעֹוָלם  ו'   ִּכי: )בראשית, 

.ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם

De verkoper sprak tot de rechter: Toen ik hem 
deze ruïne verkocht, verkocht ik die met alles 
wat erin was; zoals jij nu wegvlucht van roof, 
zo vlucht ik weg van roof, want ieder die van 
zijn collega rooft, zelfs als het maar om één 
peruta gaat, is als een die iemands ziel heeft 
weggenomen,  want  er  is  gezegd  (Spr.  1:19): 
Zo zijn  de  paden van  allen  die  uit  zijn  op  
onrechtmatig  gewin:  het  kost  zijn  bezitters  
het leven.

 ָאַמר לֹו מֹוֵכר ַלַּדָּין: ֲאִני ְּכֶׁשָּמַכְרִּתי לֹו

 ֻחְרָּבה זֹו, ָמַכְרִּתי לֹו ִהיא ְוָכל ֲאֶׁשר ַמה

 ֶׁשְּבתֹוָכּה; ְּכֵׁשם ֶׁשַאָּתה ּבֹוֵרח ִמן ַהֶּגֶזל,

 ָּכְך ֲאִני ּבֹוֵרח ִמן ַהֶּגֶזל, ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשּגֹוֵזל

 ֵמֲחֵברֹו ֲאִפּלּו ְׁשֵוה ְפרּוָטה, ְּכִאּלּו נֹוֵטל

ִמֶּמּנּו, ֶׁשֶּנֱאַמר  י"טִנְׁשָמתֹו  א'   :()משלי, 

ֶאת־ֶנֶפׁש ָּבַצע  ָּכל־ּבֵֹצַע  ָאְרחֹות   ֵּכן 

.ְּבָעָליו ִיָּקח

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 

ִּבֵּקׁש ְׁשָטר ֶׁשל אֹותֹו.ֶמה ָעָׂשה ַהַּדָּין   

 ֻחְרָּבה, ָהַלְך ְּבִמְנָין ַעד ַאְרָּבָעה דֹורֹות

 ּוָמָצא יֹוֵרׁש ְלאֹותֹו ִאיׁש ֶׁשִהְטִמין אֹוָתּה

ֶנֱאַמר אֹותֹו  ַעל  ִלְבָעָליו;   ְוֶהְחִזירֹו 
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gezegd  (Ps.  85:12):  De  waarheid  ontspruit  
aan  de  aarde,  en  de  rechtvaardigheid  ziet  
neer uit de hemel.

י"ב( פ"ה  ח: )תהלים  ִּתְצָמ֑ ֵמֶאֶרץ   ֱאֶמת 

ף .ְוֶצֶדק ִמָּׁשַמִים ִנְׁשqָקֽ

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. 

ִניְנֵוה ְּבַאְנֵׁשי  הקב"ה  ֶׁשָרָאה   ֵּכיָון 

 ַמֲעֵׂשיֶהם ַהּטֹוִבים ָקַרע ֶאת ְּגַזר ִּדיָנם.

ַמֲעֵׂשיֶהם ֶאת  ֱאֹלִהים  ר'ַוַּיְרא  ָאַמר   . 

 ִיְצָחק: ַאְרָּבָעה ְדָבִרים ְמָקְרִעין ְּגַזר ִּדינֹו

ַהֵּׁשם ִׁשּנּוי  ְצָדָקה,  ְצָעָקה,  ָאָדם:   ֶׁשל 

ְוִׁשּנּוי ַמֲעֶׂשה. 

Klagen, want er staat geschreven (Ps. 107:28): 
En  zij  klaagden  tot  de  Eeuwige  in  hun  
benauwdheid,  en  Hij  bracht  hen  uit  hun  
narigheden.  Rechtvaardigheid  want  er  staat 
geschreven  (Spr.  10:2):  En rechtvaardigheid  
redt van de dood. Naamsverandering want er 
staat geschreven  (Gen. 17:15):  God sprak tot  
Avraham: Saraj, je vrouw, etc. Verandering in 
daad, want er staat gescheven:  God zag hun 
daden.

 ַוִּיְצֲעקּו: )תהלים ק"ז כ"ח(ְצָעָקה, ִּדְכִתיב 

 .ֶאל ה' ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם ַיִּציֵלם

 ּוְצָדָקה ַּתִּציל: )משלי י' ב'(ְצָדָקה ִּדְכִתיב 

 )בראשית י"ז. ִׁשּנּוי ַהֵּׁשם, ִּדְכִתיב ִמָּמֶות

ִאְׁשְּתָך: ט"ו( ָׂשַרי  ַאְבָרָהם  ֶאל   ַוּיֹאֶמר 

ִּדְכִתיב: ַמֲעֶׂשה,  ִׁשּנּוי  ַוַּיְראְוגֹוֵמר.    

ֱאֹלִהים ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם. 

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. 

 ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ַאף ִּׁשּנּוי ָמקֹום, ֶׁשֶּנֱאַמר

א'-ב'( י"ב  ֶאל: )בראשית,  ה'   ַוּיֹאֶמר 

"ֶלְך־ְלָך" ַוֲהַדר ַאְבָרם  ְלגֹוי   "ְוֶאֱעְׂשָך 

ְּדַאְרָעאָּגדֹול" ְזכּוָתא  ַההּוא  ְוִאיֵּדְך   . 

ְּדִיְׂשָרֵאל הּוא ְדָקא ָגִרים.

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:

ֵּכיַצד ַּתֲעִנּיֹות  ֵסֶדר  ַרּבֹוֵתינּו:   .ָׁשנּו 

  ִלְרחֹוָבּה ֶׁשל ִעיר56מֹוִציִאין ֶאת ַהֵּתָבה

ַהֵּתָבה ַּגֵּבי  ַעל  ַמְקֶלה  ֵאֶפר   ְונֹוְתִנין 

ִּדין, ֵּבית  ַאב  ּוְברֹאׁש  ַהָּנִׂשיא   ּוְברֹאׁש 

ְּברֹאׁשֹו. ְונֹוֵתן  נֹוֵטל  ְוֶאָחד  ֶאָחד   ְוָכל 

ֶׁשָּבֶהן ִּדְבֵרי57ַהָּזֵקן  ִלְפֵניֶהן  אֹוֵמר    

ִכּבּוִׁשין: 

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.

ּגֹוָרִמים ַתֲעִנית  ְולֹא  ַׂשק  לֹא   ַאֵחינּו, 

 ֶאָּלא ְּתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹובֹום גֹוָרִמים,

ַמֲעֵׂשיֶהםֶׁשֶּנֱאַמר:  ָהֱאֹלִהים ֶאת   ַוַּיְרא 

 ְוִיְתַּכּסּו ַׂשִּקים. ְואֹוֵמר: ִּכי ָׁשבּו ִמַּדְרָּכם

55 Misjna Taanit 2, 1.
56 Variant  התיבהמוציא .

57 Variant  וזקן שבהם.
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.ָהָאָדם ְוַהְּבֵהָמה

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.

ְלחֹוד ַהַּבֲהמֹות  ָאְסרּו  ֲעִביד   ַמאי 

 ְוַהְּוָלדֹות ְלחֹוד. ָאְמרּו ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ֶׁשל

ָעֵלינּו ְמַרֵחם  ַאָּתה  ֵאין  ִאם   עֹוָלם, 

ְלֵעיל.  ִּכְדַאְמִריָנן  ֶאלְוכּוֵלי,   ַוִּיְקְראּו 

. ֱאֹלִהים ְּבָחְזָקה

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

  ָאַמר ְׁשמּוֵאל: ָאְמרּו ְלָפָניו:ַמאי ָאְמרּו.

ָעלּוב, ְוֶׁשֵאינֹו  ָעלּוב  עֹוָלם,  ֶׁשל   ִרּבֹונֹו 

 ַוָּיׁשּובּוַצִּדיק ְוָרָׁשע, ִמי ִנְדָחה ִמְּפֵני ִמי. 

ֶהָחָמס ּוִמן  ָהָרָעה  ָאַמרִמַּדְרָּכם   . 

ּוְבָנאֹו ֵמִריׁש  ֶּגֶזל  ֲאִפּלּו   ְׁשמּוֵאל, 

ְמַקְעַקע ַהִּביָרה ּוַמְחִזיר ֵמִריׁש,ְּבִביָרה   

ִלְבָעָליו. 

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

 ּוְפִליָגא ְדר' יֹוָחָנן ְדָאַמר ר"י ַמה ֶׁשָהָיה

ֵּתָבה ְּבִׁשיָדה  ֶהְחִזירּו,  ְיֵדיֶהם   ְּבַכף 

ּוִמְגָּדל לֹא ֶהְחִזירּו.

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.

ִניְנֵוה ְּבַאְנֵׁשי  הקב"ה  ֶׁשָרָאה   ֵּכיָון 

ְוָעַמד ִמַּכֲעסֹו  ָנח  ְמַּדְרָּכם,   ֶׁשָּׁשבּו 

ַרֲחִמים ִּכֵּסא  ַעל  ְוָיַׁשב  ִּדין   ִמִּכֵּסא 

ְוִנְתָרָצה ְוָאַמר ָסַלְחִּתי. 

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.

ְוָאַמר רבש"ע ָּפָניו  ַעל  יֹוָנה  ָנַפל   ִמָּיד 

 יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשָחָטאִתי ְלָפֶניָך, ְמחֹול ְלֲעֹוִני

 ֶׁשָּבַרְחִּתי ַלָּים, ֶׁשּלֹא ָיַדְעִּתי ּכַֹח ְּגבּוָרְתָך

ֶׁשֶּנֱאַמר  ָיַדְעִּתי,  ֵאלְוַעְכָׁשיו  ַאָּתה   ִּכי 

ְוַרחֹום ַאָּתהַחּנּון  הקב"ה:  לֹו  ָאַמר   . 

 ַחְסָּת ַעל ְּכבֹוִדי ּוָבַרְחָּת ִמְּלָפַני ַלָּים; ַאף

 ִמֶּבֶטן ְוִהַּצְלִּתיָך ְּככֹוְדָך ַעל ַחְסִּתי ֲאִני

ְׁשאֹול.

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

 ּוֵמרֹוב ַחָּמה ֶׁשָהָיה ִּבְמֵעי ַהָּדָגה ִנְׂשַרף

58 NB dit was niet verplicht, zie TB Gittin 55a.
59 TJ Taanit ii, 1.
60 Vgl. Ex. 34:6, Ps. 89:15.
61 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.

 ִּבְגדֹו ּוְמִעילֹו ְוַׂשֲערֹוָתיו ּוְזבּוִבים ְוַיּתּוִׁשין

 ּוְנָמִלים ּוַפְרעֹוִׁשין ָׁשרּוִּיין ָעָליו ּוְמַצֲעִרין

 ֶׁשֶּנֱאַמר:אֹותֹו ַעד ֶׁשִּבֵּקׁש ַנְפׁשֹו ָלמּות. 

 . ַוִּיְׁשַאל ֶאת ַנְפׁשֹו ָ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.

ְלַבֵּקׁש לֹו  ֶׁשֶאְפָׁשר  ָּכל  ָאְמרּו:   ִמָּכאן 

אֹו ֲחֵברֹו  ַעל  ְלַהֲחִזירֹו62ַרֲחִמים    

ִּבְתׁשּוָבה ְוֵאינֹו ַמְחִזירֹו, ָּבא ִליֵדי ַצַער.

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.

ַעל ִקיָקיֹון  ֶהֱעָלה  הקב"ה.  ָעָׂשה   ֶמה 

  ּוַבַּׁשֲחִרית ָעלּו ָעָליו ,ַּבַּלְיָלה רֹאׁש יֹוָנה

ַאְרָּבָעה63ער"ו ְוָעֶלה  ָעֶלה  ְוָכל  ָעִלין    

ְיכֹוִלין ֲאָנִׁשים  ַאְרָּבָעה  ְוֶטַפח.   ֶזֶרת 

 ֵליֵׁשב ְּבִצּלֹו ַּתַחת ַהִּקיָקיֹון ִלְכּבֹוׁש ֶאת

ַהֶּׁשֶמׁש.

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.

 ִזֵּמן הקב"ה ּתֹוַלַעת ְוִהָּכה ֶאת ַהִּקיָקיֹון

 ְוָיֵבׁש ָוֵמת. ּוְזבּוִבין ְוַיּתּוִׁשין ְׁשרּוִיין ָעָליו

 ּוְמַצֲעִרין אֹותֹו ִמָּכל ְצָדִדים ַעד ֶׁשִּבֵּקׁש

ַנְפׁשֹו ָ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?

 ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָזְלגּו ֵעיָניו ְּדָמעֹות ְּכָמָטר

 ִלְפֵני הקב"ה ְוָאַמר לֹו: יֹוָנה, ִמְּפֵני ָמה

 ַאָּתה בֹוֶכה, ֵיׁש ְלָך ַצַער ַעל ֶזה ֶׁשּלֹא

ְולֹא ֶזֶבל  ְּבתֹוכֹו  ִהְכַנְסָּת  לֹא   ִּגַּדְלּתֹו, 

 ִהְׁשִקיָת ּבֹו ַמְים, ַלְיָלה ַאַחת ָהָיה ְוַלְיָלה

ָעָליו.  ַחְסָּת  ָּכְך  ָיֵבׁש.  לֹאַאַחת   ַוֲאִני 

.ָאחּוס ַעל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה

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.

 ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָנַפל ַעל ָּפָניו ְוָאַמר: ַהְנֵהג

 )דניאל, ט'עֹוָלְמָך ְּבִמַּדת ַרֲחִמים ִּדְכִתיב 

.ַלה' ֱאֹלֵהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות: ט'(

62 Variant ו, en.
63 Variant h"rc, 275.
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 יונה64ילקוט שמעוני,

Hoofdstuk 1פרק א

549 §תקמט

ִמִּלְפֵני65 ַּתְרִׁשיָׁשה  ִלְברַֹוח  יֹוָנה   ַוָּיָקם 

ְוֲהלֹא בֹוֵרַח  הּוא  ה'  ִמִּלְפֵני  ְוִכי   ה'. 

ֶנֱאַמר ְכַבר ז'-ח'(  קל"ט   ָאָנה )תהלהם 

ִמָּפֶניָך ֶאְבָרח ִאם ְוָאָנה   ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך 

ָׁשַמִים ּוְכִתיב )וגו'( ֶאַּסק  י'(  ד'   )זכריה 

ְּבָכל־ָהָאֶרץ ְמׁשֹוְטִטים  ֵהָּמה  ה'   ֵעיֵני 

  ְּבָכל־ָמקֹום ֵעיֵני ה')משלי ט"ו ג'(ּוְכִתיב 

ּוְכִתיב צֹופֹות  ִאם־ַיְחְּתרּו )עמוס ט' ב'( 

 )איוב, ּוְכִתיב ִבְׁשאֹול ִמָּׁשם ָיִדי ִתָּקֵחם

כ"ב( ַצְלָמֶות ל"ד  ְוֵאין  חֶֹׁשְך   ֵאין 

 ְלִהָּסֶתר

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, 

ֶׁשֵאין יֹוָנה ָאַמר ֶאָּלא לח"ל   ֵאֵלְך 

ְקרֹוֵבי ֶׁשַהּגֹוִים  ָׁשם  ִנְגֵלית   ַהְּׁשִכיָנה 

ְתׁשּוָבה ֵהם ֶׁשּלֹא ְלַחיֵיב ֶאת ִיְׂשָרֵאל 

Maar  Jona  zei:  Ik  ga  naar  het  buitenland, 
want daar  verschijnt  de Goddelijke Aanwe-
zigheid niet; immers de heidenen komen ge-
makkelijk tot bekering, maar dat geldt niet zo 
voor Jisrael.  

ָמָׁשל ְמָׁשלֹו  Men make de volgende vergelijking van de ְלֶעֶבד ֶׁשָּבַרח ֵמַרּבֹו כֵֹהן 
knecht  die  vluchtte  van  zijn  meester,  een 

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  War-
schau 1877; de vocalisatie is door ons toegevoegd; tekst deels ook in Horowitz, zie 
p. 1, noot 4.

65 Vgl. voor het volgende tekstgedeelte tot ֽרּוַח־ְּגדֹוָלה ֶאל־ַהָּים de vrijwel gelijkluidende 
tekst  in  Mechilta  de  Rabbi  Jisjmael  (weekafdeling נגלית :(בא   תדע שאין השכינה 

 בחוצה לארץ שנאמר ויקם יונה לברוח תרשישה מלפני ה' )יונה, א ב( וכי מלפני י"י הוא בירח

 והלא כבר נאמר אנה אלך מרוחך )וגו'( אם אסק שמים שם אתה )וגו'( אשא כנפי שחר )וגו'(

 גם שם ידך תנחני )וגו'( )תהלים קלט, ז-י( עיני י"י המה משוטטים בכל הארץ )זכריה, ד י(

 וכתיב בכל מקום עיני י"י צופות רעים וטובים )משלי, טו ג( אם יחתרו בשאול )וגו'( אם יחבאו

 בראש הכרמל )וגו'(  אם ילכו בשבי )וגו'( )עמוס ט, ב-ד(, אין חשך ואין צלמות )וגו'( )איוב

 לד, כב(? אלא אמר יונה אלך לי לחוצה לארץ מקום שאין השכינה נגלית שהגוים קרובי תשובה

 הן שלא לחייב את ישראל. משל לעבד כהן שברח מרבו אמר  אלך לי לבית הקברות מקום

 שאין רבי יכול לבא אחרי אמר לו רבו יש לי כיוצא בך. כך אמר יונה אלך לי לחוצה לארץ מקום

 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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ְלֶבית ִלי  ֶאְבַרח  ָאַמר  ַהְּקָברֹות   ְלֵבית 

 ַהְּקָברֹות ָמקֹום ֶׁשֵאין ַרִּבי ָיכֹול ְלַהֵּלְך

 ַאֲחַרי, א"ל ַרּבֹו ֵיׁש ִלי ֲעָבִדים ְּכמֹוְתָך,

לח"ל  ִלי  ֵאֵלְך  יֹוָנה  ָאַמר   ,)וגו'(ַּכְך 

ְּכמֹוְתָך ֲעָבִדים  ִלי  ֵיׁש  הקב"ה   ָאַמר 

ֽרּוַח־ְּגדֹוָלהֶׁשֶּנֱאַמר  ֵהִטיל   ְוה' 

. ֶאל־ַהָּים

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.

 .66En hij betaalde haar prijs:ַוִּיֵּתן ְׂשָכָרּה

550 §תקנ 

ֲהוּו ְנֶחְמָיה  ַבר  ְיהּוָדה  ְוַרִּבי  ֵלִוי   ַרּבי 

ְמַצְמָּתא ְמטּול  ְסָלִעין  ַּתְרֵּתין   ָנְסִבין 

ַקֲהָלא קֹוֵמי ְדַרִּבי יֹוָחָנן

67Rabbi Levi en rabbi Jehoeda bar Nechemja 
ontvingen  twee  sela  voor  het  bijeenhouden 
van de gemeente voorafgaand aan (de komst 
van) rabbi Jochanan. 

:Rabbi Levi trad op en verklaarde ָעל ר"ל ּוְדַרׁש יֹוָנה ֶבן ֲאִמַּתי ֵמָאֵׁשר  Jona, de 
zoon van Amittaj, was uit de stam Asjer, zo 

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: ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר ַנְחָמן ְוַרִּבי ֵלִוי ֲהוֹוןג("ט י")בראשית מ ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַיִּמים ִיְׁשּכֹן ,  

ָנְסִבין ִמן ַּתְרֵּתין ִסְלִעין ְּבָכל ַׁשָּבת ִלְמַצְמָתא ִצּבּוָרא ְּדַרִּבי יֹוָחָנן, ָעאל ַרִּבי ֵלִוי ַוֲאַמר, ָהֵדין יֹוָנה  

יִמֶּׁשל ְזבּולּון ֲהָוה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב  י'-י")יהושע  )וגו'(ַוַּיַעל ַהּגֹוָרל ַהְּׁשִליִׁשי: ג("ט  ּוִמָּׁשם ָעַבר    

ִּכְדַבר ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבַיד ַעְבּדֹו יֹוָנה ֶבן: ה("ד כ")מלכים ב י. ּוְכִתיב ֵקְדָמה ִמְזָרָחה  

ִדְכֲאִמַּתי יֹוָנה ִמֶּׁשל ָאֵׁשר, ֲהָדא הּוא  ָהֵדין  ּוְדַרׁש  יֹוָחָנן  ִאֵּלין ּגֹוַבְבָּתא ְּדִצּפֹוִרין. ָעאל ַרִּבי  ִתיב,   

קּום: ('ז ט")מלכים א י, ּוְכִתיב ָאֵׁשר לֹא הֹוִריׁש ֶאת יְׁשֵבי ַעּכֹו ְוֶאת יֹוְׁשֵבי ִצידֹון: א(" ל')שופטים א  

, ֲאַמר ֵליּה ַרִּבי ֵלִוי ְלַרִּבי ְיהּוָדה ַאף ַעל ַּגב ְּדַׁשַּבָּתא ִדיָדְך, ַסב ַּתְרֵּתיןֵלְך ָצְרַפָתה ֲאֶׁשר ְלִצידֹון  

ִסְלִעין ְוַׁשְבֵקי ְּדֵניעֹול, ָעאל ַרִּבי ֵלִוי ָאַמר ָיֶפה ִלְמָדנּו ַרִּבי יֹוָחָנן ְּבַׁשָּבת זֹו ֶׁשָעְבָרה, ָהֵדין יֹוָנה ִמֶּׁשל  

, ָיֵרְך ֶׁשָּיָצאְוַיְרָכתֹו ַעל ִצידֹן: ג("ט י")בראשית מָאֵׁשר ָהָיה ֶאָּלא ָאִביו ִמֶּׁשל ְזבּולּון ְוִאּמֹו ִמֶּׁשל ָאֵׁשר.   

 Zevoeloen zal bij de oever van de zee wonen. Rabbi (Gen. 49:13) ;ִמֶּמָּנּה ִמִּצידֹון ָהְיָתה
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  Gat-
haChefer]. 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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 ָאֵׁשר לֹא )שפטים א' ל"א(ָהָיה הה"ד 

 הֹוִריׁש ֶאת־יְֹׁשֵבי ַעּכֹו ְוֶאת־יֹוְׁשֵבי ִצידֹון

 קּום ֵלְך ָצְרָפָתה )מלכים א י"ז ט'(ִתיב ּוְכ

ְלִצידֹון ָׁשם )וגו'( ֲאֶׁשר  ִצִּויִתי   ִהֵּנה 

 ִאָּׁשה ַאְלָמָנה ְלַכְלְּכֶלָך

staat het geschreven  (Richt. 1:31): Asjer ver-
dreef de inwoners van Acco niet, noch de in-
woners 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. 

ֱאִליֵעֶזר ַרִּבי   ֶבן ֲאִמַּתי ֶבן יֹוָנה ּוְתִני 

יֹוָחָנן ר'  ָעל  ָהָיה,  ַאְלָמָנה   ָצְרִפית 

ָהָיה ְזבּולּון  ֶּבן  ֲאִמַּתי  ֶבן  יֹוָנה   ּוְדַרׁש 

י'-י"ג(ִדְכִתיב  י"ט   ַוַּיַעל ַהּגֹוָרל: )יהושע 

 ִמָּׁשם ִּגָּתהִתיב ּוְכ ַהְּׁשִליִׁשי ִלְבֵני ְזבּולּון

וכתיב ֵחֶפר כ"ה(  י"ד  ב   יֹוָנה: )מלכים 

ֶבן־ֲאִמַּתי ִמַּגת ַהֵחֶפר.

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.

א חֹוִריָנא  ִלְּמַדִני"ַּבַׁשַּבת  ָיֶפה  ֵלִוי   ר 

ְוָאִביו ִמְּזבּולּון יֹוָחָנן ִאּמֹו ֵמָאֵׁשר   ַרִּבי 

 ְזבּולּון ְלחֹוף ג("ט י")בראשית מֶׁשֶּנֱאַמר 

ַעל ְוַיְרָכתֹו  ִיְׁשּכֹון  ָיֵרְךִצידֹון־ַיִּמים    

 ִצידֹון ָהְיָתהַעדֶׁשָּיָצא ִמֶּמָּנּה 

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].

ָּבָאהּוְכִתיב  ֳאִנָּיה  ַוִּיְמָצא  ָיפֹו   ַוֵּיֶרד 

)ַתְרִׁשיׁש ֲהֵוי  מ  י"בראשית   ְוהּוא( ג"ט 

ֳאִנּיֹת ֶּבןְלחֹוף  יֹוָנה  יֹוָנה  ַרִּבי  ָאַמר   . 

ְוִנְכַנס הּוה  ְרָגִלים  ֵמעֹוֵלי   ֲאִמַּתי 

ָעָליו ְוָׂשְרָתה   ְלִׂשְמַחת ֵּבית ַהׁשֹוֵאָבה 

ַהְּׁשִכיָנה רּוַח ֶׁשֵאין  ִלְלֹמְדָך   ַהָּקדֹׁש 

ֶׁשֶּנֱאַמרׁשֹוָרה  ָׂשֵמַח  ֵלב  ַעל   ֶאָּלא 

 ְוָהָיה ְּכַנֵּגן ַהְמַנֵּגן ַוְּתִהי )מלכים ב ג' ט"ו(

  וה' ֵהִטיל ֽרּוַח־ְּגדֹוָלה)וגו'( ָעָליו ַיד־ה'

ַסַער־ָּגדֹול, )וגו'(  אֹומר ָׁשֹלׁשאָת ִנְמֵצ 

68רּוחֹות ֵהם

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.

ְלַאֵּבד"א ֶאָּלא  יֹוָנה  ָהַלְך  לֹא  ָנָתן   ר 

 ָׂשאּוִני ַוֲהִטיֻלִני ֶאלַעְצמֹו ְבָים ֶׁשֶּנֱאַמר 

 ּוִבְנִביִאים ְוֵכן ַאָּתה מֹוֵצא ְּבָאבֹות ַהָּים

 ְּבֹמֶׁשה ַמהּו, ֶׁשָנְתנּו ַנְפָׁשם ַעל ִיְׂשָרֵאל

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.
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ְוַעָּתה ִאם־ִּתָּׂשא)שמות ל"ג ל"ג(אֹוֵמר    

 ְוִאם־ָּכָכה  י"א ט"ו(')במ  )וגו'( ַחָּטאָתם

  ב')שמְוָדִוד אֹוֵמר , ִּלי ָהְרֵגִניֶֹׂשה ע־ַאְּת

 ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל־ה' ִהֵּנה ָאֹנִכי כ"ד י"ז(

ָעׂשּו ֶמה  ַהּצֹאן  ְוֵאֶּלה   )וגו'( ָחָטאִתי 

ְוַהְּנִביִאיםִנְמָצא ָהָאבֹות  ָמקֹום  כֹל    

ָנְתנּו ַנְפָׁשם ַעל ִיְׂשָרֵאל

Schrift  (Ex. 32:32):  Nu dan, wanneer U hun 
zonde wilt vergeven69 etc.,  en  (Numeri 1:15): 
als  U mij  dat  wilt  aandoen,  dood mij  dan; 
over  Davied zegt  de Schrift  (ii  Sam.  24:17): 
En Davied sprak tot de Eeuwige: Zie ik, ik  
heb  gezondigd,  maar  wat  hebben  deze  
schapen gedaan etc.  Overal  vind je  dat  de 
voorvaderen en de profeten hun leven over 
hebben voor Jisrael.

ר ַּבֲחִמיִׁשי' ַּתְנָיא  אֹוֵמר   ֱאִליֶעֶזר 

 ֶנְהְּפכּו ֵמי ִמְצַרִים ְלָדם, ּבֹו ַבּיֹום ֵיְצאּו

ֵמי ָעְמדּו  ַבּיֹום   ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַרִים, ּבֹו 

ָסַתם ַבּיֹום  ּבֹו  ה',  ֲארֹון  ִלְפֵני   ַהַּיְרֵדן 

ָבַרח ַּבֲחִמיִׁשי  ַהַּמְעָינֹות,  ּכֹל   ִחְזִקָּיהּו 

 יֹוָנה ִמְּפֵני ֱאֹלִהים, ְוָלָמה ָּבַרח, ֶׁשַּפַעם

ָעֵרי ֶאת  ְלָהִׁשיב  ְׁשָלחֹו   ִראׁשֹוָנה 

 )מלכים בִיְׂשָרֵאל ְוָעְמדּו ְדָבָריו ֶׁשֶּנֱאַמר 

70ִיְׂשָרֵאל ָעֵרי הּוא ֵהִׁשיב ֶאת י"ד כ"ה(

Er  is  overgeleverd  dat  r.  Eliëzer  placht  te 
zeggen dat de wateren van Egypte veranderd 
werden  in  bloed  op  de  vijfde  dag,  op  de-
zelfde dag trokken onze voorvaderen uit E-
gypte, op dezelfde dag bleven de wateren van 
de Jordaan stilstaan voor de Ark van de Eeu-
wige, op diezelfde dag blokkeerde Chizkija-
hoe alle bronnen. Op de vijfde dag vluchtte 
Jona van voor God. En waarom vluchtte hij? 
Omdat de eerste maal dat Hij hem zond om 
de steden van Jisrael tot terugkeer te brengen 
zijn woorden stand hielden, zoals er gezegd 
is  (ii  Kon.  14:25):  Hij bracht de steden  van 
Jisrael terug.

ְירּוָׁשַלִים ַעל  ְׁשָלחֹו  ֵׁשִנית   ַּפַעם 

ָעָׂשהּהְלַהְחִריָב ְתׁשּוָבה  ֶׁשָעׂשּו  ֵּכיַון   , 

 ה ְּברֹוב ַרֲחָמיו ְוִנַחם ַעל ָהָרָעה"הקב

ָנִביא אֹותֹו  ּוְקָראֹו  ִהְחִריָבּה   ְולֹא 

ַהֶּׁשֶקר

De  tweede  maal  zond  Hij  hem  tegen  Je-
roesjalajim, om haar te vernietigen. Zodra zij 
zich  bekeerden  handelde  de  Heilige,  geze-
gend zij Hij, uit de overvloed van Zijn mede-
dogen, en Hij kreeg spijt van het kwaad, en 
Hij  vernietigde  haar  niet,  en  men  noemde 
hem een leugenprofeet.

 ִניְנֵוה ֶאל ְׁשָלחֹו ְׁשִליִׁשית ַּפַעם

ַעְצמֹו ְלַהְחִריָבּה ְלֵבין  ֵּבינֹו  יֹוָנה   ָּדן 

 ְוָאַמר יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשַהּגֹוִים ְקרֹוֵבי ְתׁשּוָבה

ַעל רֹוְגזֹו  ּוְמַׁשֵּלַח  ְתׁשּוָבה  ְוַיֲעׂשּו   ֵהם 

ְולֹא ַדי ֶׁש  ְׂשָרֵאל קֹוִרין אֹוִתיִּיִיְׂשָרֵאל 

ֱאִליִלים  ָנִביא ַהֶׂשֶקר ֶאָּלא ַאף עֹוְבֵדי 

קֹוִרין אֹוִתי ָנִביא ַהֶׂשֶקר

De derde maal  zond Hij  hem naar  Nineve, 
om  haar  te  vernietigen.  Jona  voerde  een 
rechtsgeding  met  zichzelf.  Hij  zei:  Ik  weet 
dat de volkeren, gemakkelijk tot bekering ko-
men; ze zullen tot  bekering komen, en dan 
zal Hij Zijn woede tegen Jisrael zenden. Het 
is  niet  genoeg  dat  de  Israelieten  mij  een 
leugenprofeet  noemen,  maar  de  afgoden-
dienaars  noemen  mij  dan  ook  een  leugen-
profeet. 

 Ik ga op de vlucht naar een plaats waar Zijn ֶאְבַרח ִלְמקֹום ֶׁשֵאין ְּכבֹודֹו ָׁשם
heerlijkheid niet is.

ָוָדם ֶׁשֵּמָתה ִאְׁשּתֹו  Een vergelijking met een koning van vlees en ָמָשל ְלֶמֶלְך ָּבָׂשר 
bloed, wiens vrouw stierf toen zij zoogde; hij 

69 Het vers vervolgt ְוִאם־ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר ָּכָתְבָּת, maar zo niet, verwijder mij dan  
uit Uw boek dat U geschreven hebt.

70 De Bijbeltekst geeft hier הּוא ֵהִׁשיב ֶאת־ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל.
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ֵמִניָקה ִאָּׁשה  ּוִבֵּקׁש  ֵמִניָקה   ְּכֶׁשִהיא 

ָקָרא ָעָׂשה,  ָמה  ְּבנֹו,  ֶאת   ְלֵהִניק 

ֶׁשּלֹא ְּכֵדי  ְּבנֹו  ֶאת  ְלֵהִניק   ְלֵמִניָקתֹו 

ֵמִניְקּתֹו ֶׁשל ָעְׁשָתה  ְּבָרָעב ֶמה   יֹאֵבד 

ֶמֶלְך ִהִּניָחה ֶאת ְּבנֹו ּוָבְרָחה, 

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. 

 ,  ָׁשַלח  ִאֶּגֶרתָּכְךֵּכיָון ֶׁשָרָאה  ַהֶּמֶלְך  

ְּבֵביתְלַחְּבָׁשּהּוְלָתְפָׂשּה  אֹוָתּה    

ּבֹו ֶׁשֵּיׁש  ִלְמקֹום  ּוְלהֹוִריָדּה   ָהֲאסּוִרין 

ְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים, 

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. 

ִּפי  ַעל  ַהֶּמֶלְך  ָעַמד   ַהּבֹארְלָיִמים 

ִנְתַּגְלְּגלּו ַלֶּמֶלְך,   ְוָהְיָתה בֹוָכה ְוצֹוֶעֶקת 

ַהֶּמֶלְךַרֲחֵמי ְוִהְפִקיד  ָעֶליָה  ַהֶּמֶלְך     

ְלַהֲעלֹוָתּה ּוְלַהְחִזיָרּה.

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.

הקב ִמן  ֶׁשָּבַרח  ֵּכיָון  יֹוָנה   ה"ָכְך 

ֶׁשָּצַעקִהְסִּגירֹו ַעד  ַהָּדג  ִּבְמֵעי  ַּבָּים    

.ה ְוהֹוִציאֹו"ִלְפֵני הקב

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.

ָׁשם ֵליֵרד  ֳאִנָּיה  ָמָצא  ְולֹא  ְלָיפֹו   ָיַרד 

ָיִמים ְׁשֵני  ַמֲהַלְך  ִמָּיפֹו  ֳאִנָּיה   ,ְוָהְיָתה 

הקב ָעָׂשה  רּוַח"ֶמה  ָעֶליה  ֵהִביא   ה 

יֹוָנה ְוָרָאה  ְלָיפֹו  ְוֶהֱחִזיָרּה   ְסָעָרה 

 ְוָׂשַמח ְׂשֵמָחה ְגדֹוָלה ָאַמר ַעְכָׁשו ֲאִני

יְמיּוָּׁשֶרתיֹוֵדַע ֶׁשַּדְרִּכי   ְלָפַנָ

Hij daalde af naar Jaffo, maar vond er geen 
schip, om daarin af te dalen, want het schip 
was  nog  twee  dagreizen  van  Jaffo  verwij-
derd. 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.  

 ֵאֵרד ִעָּמֶכם, ָאְמרּו לֹו ָהֵרי ָאַמר ָלֶהם

 ל"ָאנּו הֹוְלִכים ְלִאֵּיי ַהָּים ַתְרִׁשיָׁשה, א

 כ, ְּבִׂשְמַחת ִלּבֹו ֶׁשל יֹוָנה ִהְקִּדים"אעפ

 ַוִּיֵּתן ְׂשָכָרּה ַוֵּיֵרדְוָנַתן ְׂשָכָרּה ֶׁשֶּנֱאַמר 

ָּבּה

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.

ְסָעָרה רּוַח  ֲעֵליֶהם  ָעַמד  ַלָּים   ָּפְרׁשּו 

ָהֳאִנּיֹות ְוָכל  ּוִמְּׁשמֹאָלם   ִמְּיִמיָנם 

ּו ְּבָׁשלֹום  ּוָבאֹות   ְׁשִתיָקהִבעֹוְברֹות 

ְו ְגדֹוָלה  ְבָצָרה  ֳאִנָּיה   ִחְּׁשָבהְואֹוָתּה 

ְלִהָּׁשֵבר

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.

ָהיּו ָלׁשֹון  ִמִּׁשְבִעים  אֹוֵמר  ָחִניָנא   ר' 

ְבָידֹו ֱאלֹוהֹו  ֶאָחד  ְוָכל   ָבֳאִנָּיה 

R. Chanina zegt: van de zeventig talen waren 
er mensen op het schip, elk met zijn god in 
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ֶאל ִאיׁש  ִנְקָרא  ְואֹוְמִרים   ּוִמְׁשַּתֲחִוים 

הּוא ְוַיִּציל  ַיֲעֶנה  ֲאֶׁשר  ְוָהֵאל   ֱאלֹוהֹו 

ָהֱאֹלִהים ְוָקְראּו ְולֹא הֹוִעילּו ְמאּוָמה.

zijn hand, en ze bogen zich terneer en ze zei-
den:  laten  we  aanroepen,  ieder  naar  zijn 
eigen god; en de God die antwoord geeft en 
redt,  die  is  God.  Ze  riepen  aan  maar  ze 
bereikten niets.

ַנְפׁשֹו  ְּבָצַרת  כ"א(יֹוָנה  ג'   )שופטים 

 ָּבא ֵאָליו ַרב ַהחֹוֵבל, לֹו 71ִנְרָּדם ַוָּיַעף

 ָאַמר לֹו ָאנּו עֹוְמִדים ֵּבין מּות ְלַחִּיים

 ָאַמר לֹו, ָאָּתהְוַאָּתה ִנְרָּדם ֵמֵאיֶזה ַעם 

 ֱאֹלֶהיָךֶׁשָאְמרּו לֹו ָׁשַמְענּו , ִעְבִרי ָאֹנִכי

 ָגדֹול קּום ְקרֹא ֶאל ֱאֹלֶהיָך אּוַלי ַיֲעֶׂשה

 ָאַמר, ָלנּו ְּככֹל ִנְפְלאֹוָתיו ֶׁשָעָׂשה ַּבָּים

זֹאת  ָצָרה  ִּבְׁשִביִלי   ְׂשאּוִניָלֶהם 

.ַוֲהִטילּוִני ֶאלֹ־ַהָּים

In de benauwdheid van zijn ziel viel Jona  in 
slaap en het  was hem zeer  te moede.  Toen 
kwam de kapitein van het schip bij hem en 
zei tot hem: wij staan tussen dood en leven, 
en jij  slaapt, van welk volk ben je? Hij zei 
hem:  Ik  ben  een  Hebreeër.  Toen  zei  men 
hem: we hebben gehoord dat jouw God groot 
is. Sta op, roep tot jouw God, misschien zal 
hij  voor  ons  handelen  naar  al  zijn 
wonderdaden die Hij deed in de zee. Hij zei 
hen: om mijnentwillen is deze benauwdheid. 
Til me op en werp me in de zee.

ִׁשְמעֹון "א ֲעֵליֶהםֲעַדיִין ר  ִקְּבלּו   לֹא 

גֹוָרלֹות ֶׁשִהִּפילּו  ַעד  ְלָים   ְלַהְׁשִליכֹו 

 ָמה ָעׂשּו, ָנְטלּו, ְוָנַפל הּגֹוָרל ַעל יֹוָנה

ְלָהֵקל ְלָים  ְוִהְׁשִליכּום  ֶׁשָּבֳאִנָּיה   ֵּכִלים 

הֹוִעילּו ְולֹא  ַלֲחזֹור, ֵמֲעֵליֶהם   ָרצּו 

 ַלַּיָּבָׁשה ְולֹא ָיְכלּו

R. Sjimon zei: ze besloten nog niet om hem 
in zee te gooien tot ze loten hadden gewor-
pen, maar het lot viel op Jona. Wat deden ze? 
Ze pakten goederen die in het schip waren en 
wierpen die in zee om hun last te verlichten, 
maar  het  hielp  niet.  Ze  wilden  terugkeren 
naar het vasteland, maar ze konden het niet. 

ַיְרְּכֵתי ַעל  ְוַהֲעִמידּוהּו  יֹוָנה  ֶאת   ָנְטלּו 

ַאל, ַהְּסִפיָנה ָהעֹוָלִמים  ִרּבֹון   ָאְמרּו 

יֹוְדִעים ֶׁשֵאין ָאנּו  ָנִקי  ָעֵלינּו ָדם   ִּתֵּתן 

ָהִאיׁש ֶזה  ֶׁשל  ַמֲעֶׂשה   ֵהִטילּו, ָמה 

 אֹותֹו ַעד ַאְרֻּכּבֹוָתיו ְוַהָּים עֹוֵמד ִמַזְעּפֹו

 ,ָנְׂשאּו אֹותֹו ֶאְצָלם ַוַהָּים הֹוֵלְך ְוסֹוֵער

עֹוֵמד ַוַהָּים  ַטּבּורֹו  ַעד  אֹותֹו   ֵהִטילּו 

 ִמַזְעּפֹו, ָנְׂשאּו אֹותֹו ֶאְצָלם ַוַהָּים הֹוֵלְך

ַצָּוארֹו  על  אֹותֹו  ֵהִטילּו   )וכו'ְוסֹוֵער, 

ֶׁשֶּנֱאַמרְּכִדְלֵעיל( כּולֹו  ֶׁשֵהִטילּו  ַעד    

.ַוִּיְׂשאּו ֶאת יֹוָנה

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.

ַהָּדג ָהָיה  ְממּוֶּנה  אֹוֵמר  ֵמִאיר   ר' 

 ִלְבלֹוַע ֶאת יֹוָנה ִמֶּׁשֶׁשת ְיֵמי ְבֵראִׁשית

ַוְיַמן ה'  ָדג ָּגדֹול, ִנְכַנס ְלתֹוְך ֶׁשֶּנֱאַמר 

ֶׁשִּנְכָנס  ְּכָאָדם  ַהְּכֶנֶסתְלִּפיו   ֵבית 

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 

71 In Richt. 4:21, waar deze twee woorden zo voorkomen, worden ze direct gevolgd 
door וַָּימֹת, en hij stierf.
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ֵעיָניו ְּכַחּלֹונֹות ָאַמר ְוָהיּו ְׁשֵּתי   ְּגדֹוָלה 

 ְמִאירֹות ְליֹוָנה72פנסאות

in de grote synagoge. En de twee ogen van 
de  vis  waren  vensters;  hij  zegt:  lichten  die 
Jona licht verschaften.

 ָּגִלית ָהְיָתה ְתלּוָיהְרֵמִאיר אֹוֵמר ַמ' ר

ְליֹוָנה ַּכֶׁשֶמׁש ּוְמִאיָרה  ָּדג   ְּבֵמָעיו ֶׁשל 

ּכֹל יֹוָנה  ְוָרָאה  ִּבְגבּוָרה   ַהֶּזה ׁשֵהִאיר 

ַהָּדג"א, ּוַבְּתהֹומֹותֶׁשַּבַּיִּמים  ָמה  ל 

ָבא ֶׁשּיֹוִמי  יֹוֵדַע  ַאָּתה  ִאי   ְליֹוָנה 

 ָאַמר לֹו, ְלִהְתַאֵּכל ְלתּוְך ִּפיו ֶׁשל ִלְוָיָתן

 הֹוִליֵכִני ֶאְצלֹו ַוֲאִני ַמִּציל אֹוִתי ְואֹוְתָך

ִמִּפיו

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.

ִלְוָיָתןֵאֶצלהֹוִליכֹו   ָאַמר לֹו ִּבְׁשִביְלָך,  

ַּבָּים ְמדֹוְרָך  ֶאת  ִלְראֹות   ְולֹא, ָיַרְדִּתי 

ְו ֵליֵרד  ָעִתיד  ֶׁשֲאִני  ֶאָּלא   ִליֵּתןעֹוד 

 ֶחֶבל ְּברֹאְׁשָך  ְוַלֲעׂשֹות  ְסעּוָדה  ִמְּמָך

 ִהְרֵאהּו חֹוָתמֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ַלַּצִּדיִקים,

 ָאִבינּו ִהִּביט ַלְּבִרית ְוָרָאה ִלְוָיָתן ּוָבַרח

,ִמְּלָפָניו ַמֲהָלְך ְׁשֵני ָיִמים

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 bin-
den, 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.

 ָאַמר לֹו ֲאִני ִהַּצְלִּתיָך ִמִּפיו ֶׁשל ִלְוָיָתן

ּוַבְּתהֹומֹות ֶׁשַּבַּיִּמים  ָמה  כֹל   ,ַהְרֵאִני 

אֹוֵקָינֹוס ֶׁשל  ָּגדֹול  ַנַחל   ְוִהְרֵאהּו 

.ְוָנָהר ְיסֹוְבֵבני ֶׁשֶּנֱאַמר

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.

ֶׁשָעְברּו סּוף  ַים  ְׁשִביֵלי   ְוֶהְרָאהּו 

ְּבתֹוָכם ָחבּוׁש ֶׁשֶּנֱאַמר, ִיְׂשָרֵאל   סּוף 

.ְלרֹאִׁשי

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

ֵאָליו ַהָּים   ֶׁשִּמְׁשְּבֵרי  ְמקֹום   ְוֶהְרָאהּו 

ָעַלייֹוֵצא ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוַגֶּליָך   ּכֹל ִמׁשָּבֶריָך 

ָעָברּו

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.

 ְוֶהְרָאהּו ַעּמּוֵדי ֶאֶרץ ִּבְמכֹוֶניָה ֶׁשֶּנֱאַמר

ָהָאֶרץ ְּבִריֶחיָה ַבֲעִדי ְלעֹוָלם

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.

 ִמֶּבֶטןְוֶהְרָאהּו ְׁשאֹול ַּתְחִּתית ֶׁשֶּנֱאַמר 

ְׁשאֹול ִׁשַּועִּתי

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.
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 ַוַּתַעל ִמַׁשַחת ְוֶהְרָאהּו ֵגיִהָּנם ֶׁשֶּנֱאַמר

ַחַּיי

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

ה ֵהיָכל   ְלִקְצֵביֶׁשֶּנֱאַמר ' ְוֶהְרָאהּו 

ֶׁשְּירּוָׁשַלִים,ָהִרים ֹלְמִדים  ָאנּו  ִמָּכאן    

, ַעל ִׁשְבָעה ָהִרים עֹוֶמֶדת

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. 

ְקבּוָעה ְׁשִתָּיה  ֶאֶבן  ָׁשם   ְוָרָאה 

 ַּבְּתהֹומֹות ְוָרָאה ָׁשם ְבֵני קַֹרח עֹוְמִדים

ּוִמְתַּפְּלִלין ָעֶליָה

En daar zag hij de Even Sjetija (de Funde-
ringssteen), vastgezet in de diepten, en daar 
zag hij de zonen van Korach, die erop staan 
te bidden.

 יֹוָנה ְׁשלָֹֹשה ָיִמים ּוְׁשֹלָׁשה ֵלילֹות ְוָהָיה

.ִּבְמֵעי ַהָּדג ְולֹא ִהְתַּפֵּלל

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

לֹו ָמקֹום ִהְרַחְבִּתי  ֲאִני   ָאַמר הקב"ה 

 ִּבְמֵעי ָּדג ָזָכר ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִיְצָטֵער ְוהּוא

ֵאינֹו ִמְתַּפֵּלל.

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.

 ה ֲאָלִפים"ֲאִני ְמַזֵּמן ָּדָגה ְמעּוֶּבֶרת שס

ֶׁשִּיְצָטֵער ְּכֵדי  ְקַטִּנים  ָּדִגים   ְרָבבֹות 

 ה ְמַתאֶּוה"ְוִיְתַּפֵּלל ְלָפַני, ִמְּפֵני ֶׁשהקב

ִלְתִפָּלָתן ֶׁשל ַצִּדיִקים.

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,  ver-
langt naar de gebeden van de rechtvaardigen.

ָּדָגה הקב"ה  לֹו  ִזיֵּמן  ָׁשָעה   ְּבאֹוָתּה 

ִאיׁש ַלָּדג,  ָּדָגה  לֹו  ְוָאְמָרה   ְמעּוֶּבֶרת 

ָנִביא ֶׁשְּבֵמֶעיָך, ִׁשְּגַרִני הקב"ה ְלָבְלעֹו. 

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.

 ִאם ַאָּתה ּפֹוְלטֹו, ָהֵרי טֹוב, ְוִאם ָלאו,

 ֲאִני בֹוְלֲעָך ִעּמֹו. ָאַמר ָלּה ִמי יֹוֵדַע ִאם

ֱאֶמת אֹוֵמר  ֶׁשַאָּתה  לֹו, ַהָּדָבר   ָאַמר 

ִלְוָיָתן.

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.

 ָאְמָרה לֹו ָּדָגה ִלְוָיָתן, ָהְלכּו ֵאֶצל ִלְוָיָתן

ַעל  יֹוֵדַעּכֹלֶמֶלך  ַאָּתה  ִאי  ַהָּים  ָדֵגי    

הקב ִלְבלֹוַע"ֶׁשִּׁשְּגַרִני  ֶזה  ָּדג  ֵאֶצל   ה 

, ָאַמר ָלּה ֵהן, ָנִביא ֶׁשְּבֵמָעיו ִאיׁש

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.

ֵאיָמַתי וָיָתן  ְלְלִ ָּדג  לֹו  לֹו, ָאַמר   ָאַמר 

ְּכֶׁשָּיַרד ַאֲחרֹונֹות  ָׁשעֹות   ְּבָׁשֹלׁש 

ֵכן"הקב ָׁשַמְעִּתי  ִּבי  ְלַצֵחק  ִמָּיד,ה    

 ְּפָלטֹו ּוְבָלַעּתּו ַהָּדָגה ְוָהָיה ְּבַצַער ָּגדֹול

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. 
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En,ֹוַחק ּוִמּתֹוְך ַהִּטּנּוףּדִמּתֹוְך ַה  hij  raakte  in  grote  narigheid  in  de 
opstopping en de viezigheid.

  ַוִּיְתַּפֵּללִמַּיד ִּכוֵון ִלּבֹו ִּבְתִפָּלה ֶׁשֶּנֱאַמר

ַהָּדָגה )וגו'( יֹוָנה ִרּבֹון, ִמְּמֵעי   ָאַמר 

קל)ָהעֹוָלִמים  ז"תהלהם   ָאָנה '(ח'-ט 

 ִאם ֶאְבָרח ִמָּפֶניָך ְוָאָנה ֵמרּוֶחָך ֵאֵלְך

 )וגו'( ֶאַּסק ָׁשַמִים

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. 

 ַאָּתה ֶמֶלְך ַעל ּכֹל ַהַּמְמָלכֹות ְוָאדֹון ַעל

ֵתֵבל רֹוְזֵני  ָׁשַמִים, ּכֹל  ְׁשֵמי   ִּכְסֲאָך 

ַרְגֶליָך ֲהדֹום  ַּבָּמרֹום,ְוֶאֶרץ   ַמְלכּוְתָך 

ּוֶמְמַׁשְלְּתָך ָּבעֹוֶמק. 

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. 

ְלָפִנים ְּגלּוִיים  ָהָאָדם  ָכל   ַמֲעֵׂשי 

 ַּדְרֵכי, ְוַתֲעלּומֹות ָּכל ֶּגֶבר ְּפרּוׁשֹות ְלָך

ַחי ָכל  ּוִמְצַעֵדי  ַאָּתה חֹוֵקר  ָאָדם   כֹל 

ְכָליֹות ַאָּתה יֹוֵדַע,, ַאָּתה בֹוֵחן  ִסְתֵרי 

ֵמִבין ַאָּתה  ְלָבבֹות  ֻמְסָּתִרים, ָרֵזי   ּכֹל 

ְלָך ִכֵּסא, ְּגלּוִיים  ִלְפֵני  ַתֲעלּומֹות   ֵאין 

,ְכבֹוֶדָך ְוֵאין ִנְסָתר ִמֶּנֶגד ֵעיֶניָך

De werken van alle mensen zijn openbaar en 
de geheimen van elke man zijn aan U dui-
delijk. 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 be-
grijpt de geheimen van de harten. Alle ver-
borgenheden  zijn  U  openbaar,  er  zijn  geen 
geheimen voor de troon van Uw eer, en niets 
is verborgen voor Uw ogen.

 ּכֹל ָרז ָוָרז ַאָּתה סֹוֵדר ְוָכל ָּדָבר ְוָדָבר

 ַאָּתה ָסח, ְּבָכל ָמקֹום ַאָּתה ָׁשם, ֵעיֶניָך

ִמְּמָך ְּבַבָּקָׁשה  ְוטֹוִבים  ָרִעים   צֹופֹות 

ְׁשאֹולֲעֵנִני  ִבְמצּוָלהִמֶּבֶטן  ְוהֹוִׁשיֵעִני    

ַּבָּקָׁשִתי, ְּבָאְזֶניָך ְוָתבֹא ּוַמֵּלא   ַׁשְוָעִתי 

ְּבָקרֹוב, ְוׁשֹוֵמַע  ְּבָרחֹוק  יֹוֵׁשב   ֶׁשַאָּתה 

ַהֲעֵלִני, ָנא  ּומֹוִריד  ַמֲעֶלה   ִנְקָראָת 

ָלמּות ִהַגְעִּתי  ּוְמַחֶּיה.  ֵמִמית   ִנְקָראָת 

ַנֲעָנה ַעד ֶׁשָּיָצא ָּדָבר ֶזה ְולֹא   ַהֲחֵייִני, 

 ִמִּפיו ְוֲאֶׁשר ָנַדְרִּתי ְלַהֲעלֹות ֶאת ִלְוָיָתן

 ְוַלֲעׂשֹותֹו ִלְפֵניֶהם ֲאַׁשֵּלם ְּביֹום ְיׁשּועֹות

ִיְׂשָרֵאל 

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.

 ָרַמז ִמָּיד ,ַוֲאִני ְּבקֹול ּתֹוָדה ֶאְזְּבָחה־ָּלְך

יֹוָנה ֶאת  ְוֵהִקיא  ַלָּדג   הקב"ה 

ְוָראּו ְלַיָּבָׁשה  ַּפְרָסאֹות   תתקס"ח 

ְוַהִּנְפָלאֹות  ַהַּמָּלִחים ֶאת ּכֹל ָהאֹותֹות 

ְוִהְׁשִליכּוֶׁש יֹוָנה  ִעם  הקב"ה   ָעָׂשה 

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 
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ֱאֹלָהיו  ֶאת   ְמַׁשְּמִריםֶּנֱאַמר ֶׁשִאיׁש 

ְוָעלּוַהְבֵלי־ָׁשְוא ְלָיפֹו  ְוָחְזרּו   , 

 ֶּנֱאַמרֶׁשִלירּוָׁשַלִים ְוָמלּו ָּבָׂשר ָעְרָלָתם 

, )וגו'( ַוִּייְראּו ָהֲאָנִׁשים ִיְרָאה ְגדֹוָלה

gezegd is: Zij die nietswaardige nuttelooshe-
den 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. 

ִמיָלה ְבִרית  ֶאָּלא  ָזְבחּו,  ֶזַבח   ְוִכי 

ִאְׁשּתֹו ִאיׁש  ְוָנְדרּו  ֶזַבח  ְּכָדם   ֶׁשהּוא 

ְוָנְדרּו  ּוָבָניו ְוכֹל אֶׁשר לֹו ֵלאֹלֵהי יֹוָנה 

אֹוֵמר הּוא  ְוֲעֵליֶהם  ֵּגֵריְוִׁשְּלמּו  ְוַעל    

ד]ַהֶּצֶדק  קי"ח  ָנא: (')תהלים,   יֹאְמרּו 

.[ִיְרֵאי ְיָי ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

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  bekeer-
lingen [(Ps. 118:4):  Laten zij, die de Eeuwige  
vrezen, nu zeggen, dat Zijn goedertierenheid  
voor altijd is].

Hoofdstuk 2פרק ב

ָיִמים ְׁשֹלָׁשה  ַהָּדג  ִּבְמֵעי  יֹוָנה   ַוְיִהי 

 ָּכתּוב)  ְׁשאֹול ִׁשַּוְעִּתיִמֶּבֶטן. (ב"ְּבֶרֶמז י)

: תל"ז(ְּבֶרֶמז

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 3פרק ג

 ָּכתּוב ְּבֶרֶמז) ּוְקָרא ֵאֶליָה ֶאת ַהְּקִריָאה

ְּגדֹוָלה. (ג"שמ ִעיר  ָהְיָתה   ְוִניְנֵוה 

י'י)בראשית ְּכִתיב , ֵלאֹלִהים  ְוֶאת (ב" 

ָהִעיר ִהיא  ָּכַלח  ּוֵבין  ִניְנֵוה  ֵּבין   ֶרֶסן 

 . ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים ִאם ִניְנֵוה ִהיאַהְּגדָֹלה

ִעיר ִהיא  ָּכַלח  ִאם  ַהְּגדֹוָלה   ָהִעיר 

 ְוִניְנֵוה ָהְיָתה ֶאָּלא ִמָּמה ִּדְכִּתיב ְּגדֹוָלה,

ְוִניְנֵוה ִהיא ִעיר ְּגדֹוָלה.ֱהֵוי  ִעיר ְּגדֹוָלה

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.

ֲהַלְך ְׁשלֶׁשת ָיִמים  ְוָהיּו. ִניְנֵוה ָהְיָתה ַמֽ

ְׁשָווִקים ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ׁשּוק, ָּבּה   ְוָכל 

ְּבֵני ֶאֶלף  ָעָׂשר  ְׁשֵניים  ּבֹו  ָהיּו   ָוׁשּוק 

י ָּבּה  ָהיּו  ּוְרחֹוב  ְרחֹוב  ְוָכל   ב"ָאָדם 

 ב ֲחֵצרֹות"ְמבֹואֹות ְוָכל ָמבֹוי ָהיּו ּבֹו י

י ָחֵצר  ָוַבִית"ְוָכל  ַּבִית  ְוָכל  ָּבִּתים   ב 

ָהיּו לֹו ִּגּבֹור  ְוָכל  ִּגּבֹוִרים  ָעָׂשר   ְׁשֵנים 

.ְׁשֵנים ָעָׂשר ָּבִנים

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 ge-
weldenaren  stuk  voor  stuk  hadden  twaalf 
zonen.

ְּבׁשּוק ַמְכִריז  יֹוָנה  קֹולֹו ְוָהָיה  En Jona maakte ְוָהָיה   zijn  boodschap bekend op 
straat,  en zijn  stem werd gehoord over een 

73 In dit vers is niet duidelijk of de bijstelling ִהוא ָהִעיר ַהְּגדָֹלה nu op Nineveh of op 
Kalach slaat; de opmerking in Jona geeft de oplossing.
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 ְוָהיּו ׁשֹוְמִעים יֹום ַאְרָּבִעים ַמֲהֵּלְך ִנְׁשָמע

 ַבִית ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִהִּגיַעָוקֹולֹו ָכל ַּבִית 

ַהָּדָבר ְלָאְסַנָּפר ֶמֶלְך ִניְנֵוה

afstand van 40 dagreizen, en men hoorde zijn 
stem in ieder huis. Op dat moment bereikte 
de zaak Osnappar, de koning van Nineve.

ֶבן ַהָּקָנה אֹוֵמר ֵּתַדע ְלָך  ַרִּבי ְנחּוְנָיא 

בהקב ֶׁשָּמַרד  ִמַּפְרעֹה   ה"ַהְּתׁשּוָבה 

 ִמי ה' ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע )שמות ה', ב'(ְמאֹד 

  ּוִבְלׁשֹון ֶׁשָחָטא בֹו ִבְלׁשֹון ָעָׂשהְּבקֹולֹו

י"א(ְתׁשּוָבה  ט"ו,   ִמי־ָכֹמָכה )שמות 

ַהִּמיָתהָּבֵאִלם ה' ִמן  ְוִהִּצילֹו הקב"ה    

 )שמות ט'ְלַסֵּפר ּכַֹח ּוְגבּוָרתֹו ֶׁשֶּנֱאַמר 

ֶהֱעַמְדִּתיָך ט"ו( זֹאת  ַּבֲעבּור   .ְואּוָלם 

ָמַלך ְּבִנְנֵוה ּו

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  taal-
gebruik 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.

ָעָמל ִּכְתֵבי  ּכֹוְתִבים  ִניְנֵוה   ְוַאְנֵׁשי 

 ְוָׁשַלח, כּורָזְוגֹוְזִלים ּוַמְתִעִבין ְבִמְׁשַּכב 

 ָבּהה יֹוָנה ְלִהְתַנֵּבא ָעֶליה ְלַהְחִרי'הקב

ְוָקַרע ִמִּכְסאֹו  ְוָעַמד  ַּפְרעֹה   ְוָׁשַמע 

ַעּמֹו ְּבָכל  ְוִהְכִריז  ַׂשק  ְוָלֵבׁש   ְּבָגָדיו 

ֶׁשָּיצּומּו ּכֹל ָהַעם ְׁשֹלָׁשה ָיִמים 

En  de  mensen  van  Nineve schreven  valse 
documenten uit,  en ze beroofden elkaar,  en 
ze  bedreven  sodomie.  En  toen  de  Heilige, 
gezegend zij Hij, Jona zond 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 een zak, en hij proclameerde 
aan  heel  zijn  volk  dat  het  hele  volk  drie 
dagen moest vasten. 

ְוֵכן ְלַבד  ְוָנִׁשים  ְלַבד  ֲאָנִׁשים   ְוֶהֱעִמיד 

ֶאָחד ִמַּצד  ִויָלֶדיָה  ֶאָחד  ִמַּצד   ְּבֵהָמה 

 ְוַהְּיָלִדים רֹוִאים ְׂשֵדי ִאָּמם ּובֹוִכים ְוַגם

ִאָּמם רֹוִאים ַהְּיָלִדים ּובֹוִכים 

En hij stelde de mannen aan een kant op, en 
de vrouwen aan een andere kant  en zo het 
vee aan een kant, maar hun kinderen aan een 
andere kant. En de kinderen zagen de borsten 
van hun moeders en ze huilden, en ook zagen 
de moeders  hun kinderen, en ze huilden. 

יֹוֵתר  ָאָדםְוָהיּו  ִרּבֹוא  ָעָׂשר   .ִמְׁשֵנים 

ה' ַוִּיָּנֶחם ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ָהָרָעה   ַעל 

 ַאְרָּבִעים יֹום ֶהֱאִריְך ַאּפֹו ֶנֶגד ַאְרָּבִעים

ְל ֶׁשָּׁשַלח  ּוְלַאַחריֹוָנהיֹום  ְלִניְנֵוה    

ָהָרִעים ְלַדְרֵכיֶהם  ָׁשבּו  יֹום   ַאְרָּבִעים 

ַהֵּמִתים ְוִנְבְלעּו  ָהִראׁשֹוִנים  ִמן   יֹוֵתר 

 )איוב כ"ד, י"ב(ִּבְׁשאֹול ַּתְחִּתית ֶׁשֶּנֱאַמר 

. ִיְנָאקּו ֵמִתיםֵמִעיר

En  er  waren  meer dan  twintigduizend 
mensen.  En  de  Eeuwige had  spijt  van  het  
kwaad dat Hij had aangezegd. Veertig dagen 
stelde Hij   zijn woede uit,  in  overeenstem-
ming met de veertig dagen dat Hij Jona naar 
Nineve gezonden had. Maar na veertig dagen 
keerden zij terug op hun kwade wegen, 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.

ְּבָחְזָקה ֱאֹלִהים  ֶאל  מהּואְוִיְקְראּו   , 

אר ֲחִציָפא"ְּבָחְזָקה,  ֲחַלְפָּתא  ֶּבן   ש 

 ְנַצח ְלֵביָׁשא ָכל ֶׁשֵּכן ְלטֹובֹו ֶׁשל עֹוָלם,

En zij zullen met kracht tot God roepen. Wat 
is  dat:  met  kracht? R.  Sjimon de zoon van 
Chalafta  zegt: de schaamteloze wint het van 
de  slechte,  hoeveel  te  meer  van  het  goede 
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 (ְּכִדְלֵעיל 'וכו )ַמְלכּותֹו ִמִּכֵּסא ֶמֶלְך ְוָעַמד

ְּכַלֵּפי ֶׁשָּלֶהם  ָׁשַדִים  יֹוְנֵקי   ְוִהְגִּביַּה 

להקב ְוָאַמר  ָּגדֹול"ַמְעָלה  ִּבְבִכי   ה 

ֲעֵׂשה ִּבְׁשִביל ֵאּלּו ֶׁשּלֹא ָחְטאּו

van de wereld.  En de koning stond op van 
zijn  koninklijke  zetel  (etc.  als  boven).  Men 
tilde de zuigelingen van hen naar omhoog, en 
men  zei  tot  de  Heilige,  gezegend  zij  Hij, 
onder  groot  geween:  Doe  het  omwille  van 
dezen die niet gezondigd hebben.

 ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ָחְזרּו ֻכָלם ִמַּדְרָּכם ָהָרָעה

ַּבָּׂשדֹות ֲאִפיּלּו ָמָצא  ֶׁשָאָדם   ְמִציָאה 

 ּוַבְּכָרִמים, ַּבְּׁשוָוִקים ּוָבְרחֹובֹות ֶהֱחִזירּו

 ְוֲאִפיּלּו ְלֵבִנים ֶׁשל ֶּגֶזל ֶׁשָּבנּו, ַלְּבָעִלים

 ַהַּפְלִטין ִסְּתרּו ֶמֶלְך ֶׁשל ַּבַּפְלִטין

 ְוֶהֱחִזירּו הְּלֵבִנים ְלַבֲעֵליֶהם,

Op de derde dag keerden ze zich allemaal af 
van hun slechte weg. Zelfs iets wat iemand 
vond in de velden, of in de wijngaarden, in 
de straten of op de pleinen, dat brachten ze 
terug naar de eigenaar. Zelfs gestolen tichels, 
waarmee men het paleis van de koning had 
gebouwd - men deed het paleis verdwijnen, 
en  men gaf  de  tichels  terug  aan  hun  eige-
naars. 

 ָכל ֶּכֶרם ָוֶכֶרם ֶׁשָהיּו בֹו ְׁשֵּתי ְנִטיעֹותְו

ָעְקרּום ַהֶּגֶזל  ִמן  ִאיָלנֹות  ְׁשֵני   אֹו 

 ְוֶהֱחִזירּום ְלַבֲעֵליֶהן,

En iedere wijngaard waarin twee planten of 
twee  bomen stonden afkomstig van diefstal - 
ze  ontwortelden  die en  gaven ze  terug  aan 
hun eigenaars. 

  ֶׁשל ֶּגֶזלתַפְקִעּיֹוְוֵכן ֶּבֶגד ֶׁשָהיּו בֹו ְׁשֵּתי 

ִמְׁשָּפט ָעׂשּו  ְוֶהֱחִזירּו  ַהֶּבֶגד   ָקְרעּו 

ֶׁשְּבָידֹו ְוכֹל ּוְצָדָקה   ִמְתַוֶּדהֲעֵביָרה 
ּתֹוָרה  ִּדין  ָעָליו  ְסִקיָלהּוְמַקֵּבל   ִאם 

, ִאם ְׂשֵרָפה ְׂשֵרָפה ְסִקיָלה

Zo ook een kledingstuk, als er maar een paar 
spoeltjes  van  gestolen  draad  in  zaten,  dan 
scheurden ze het kledingstuk kapot, en gaven 
het terug. Ze handelden naar recht en gerech-
tigheid;  ieder  die  een  overtreding  had 
begaan, bekende en aanvaardde de wettelijke 
uitspraak,  ging  het  om  steniging,  dan 
steniging, verbranding, dan verbranding. 

  ַּבִית חֹוְרָּבהְלֲחֵברֹוְוֲאִפיּלּו ָמַכר ָאָדם 

ַמּמֹון  בֹו  ַמְלָּכא)וכו'(ּוָמָצא  ְּכַמֲעֵׂשה    

תשכ"ז(ַקְצָיא  ְּבֶרֶמז  ָהָיה)ָּכתּוב  ָמה   . 

אֹוָתּה ֶׁשל  ְׁשַטר  ִּבֵּקׁש  ַהָּדיָין   עֹוֶׂשה 

 חּוְרָּבה ּוָמָצא ל"ה דֹורֹות ּוָמָצא יֹוֵרׁש

ַמּמֹון אֹותֹו  ֶׁשִהְטִמין  ָהִאיׁש   ְלאֹותֹו 

 ְלַבֲעָליו:ֶהֱחִזירֹוְו

Zelfs als iemand een bouwval verkocht aan 
zijn collega en deze vond daarin geld etc., dat 
is als het verhaal betreffende koning Katsia74 

(beschreven in § 727). 
Wat  deed  de  rechter?  Hij  vroeg  naar  de 
verkoopoorkonde van die bouwval, ging 35 
generaties  terug,  en  hij  vond de  erfgenaam 
van de man die het geld verborgen had, en hij 
gaf het aan zijn eigenaar terug.

551 §תקנא 

ַמֲעֵׂשיֶהם ֶאת  ָהֱאֹלִהים   ר"א. ַוַּיְרא 

 ִיְצָחק ַאִרָּבָעה ְדָבִרים ְמָקְרִעין ְּגַזר ִּדינֹו

 ֶׁשל ָאָדם, ְצָדָקה, ְצָעָקה, ִׁשּנּוי ַהֵּׁשם

ַמֲעֶׂשה ִּדְכִתיב . ְוִׁשּנּוי   )תהליםְצָעָקה, 

כ"ח( ָלֶהם ק"ז  ַּבַּצר  ה'  ֶאל   ַוִּיְצֲעקּו 

God zag hun werken. R. Jitschak zegt: Vier 
zaken verscheuren het vonnis van een mens: 
Rechtvaardigheid,  klagen,  verandering  van 
naam, verandering in daad. Klagen, want er 
staat  geschreven  (Ps.  107:28):  En zij  klaag-
den tot de Eeuwige in hun benauwdheid, en  
Hij  bracht  hen  hun narigheden.  Rechtvaar-

74 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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יֹוִציֵאם ִּדְכִתיב. ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם   ְצָדָקה, 

 ִׁשּנּויּוְצָדָקה ַּתִּציל ִמָּמֶות  )משלי י' ב'(

 ַוּיֹאֶמר )בראשית י"ז ט"ו(ַהֵּׁשם, ִּדְכִתיב 

 .)וגו'( אל ֶאל ַאְבָרָהם ָׂשַרי ִאְׁשְּתָך' ה

 ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאתִׁשּנּוי ַמֲעֶׂשה, ִּדְכִתיב 

, )וגו'( ַמֲעֵׂשיֶהם

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. 

ָמקֹום ְוֵיׁש אֹוְמִרים ִּׁשּנּוי   ֶׁשֶּנֱאַמר, ַאף 

 ֶאל ַאְבָרם' ַוּיֹאֶמר ה ב('-ב א"י, )בראשית

ָּגדֹול"ַוֲהַדר  "ֶלְך־ְלָך" ְלגֹוי   ."ְוֶאֱעְׂשָך 
ְּדִיְׂשָרֵאל ְּדַאְרָעא  ְזכּוָתא  ַההּוא   ְוִאיֵּדְך 

הּוא ְדָקא ָגִרים

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.

ֵּכיַצד ַּתֲעִנּיֹות  ֵסֶדר  ַרּבֹוֵתינּו:   ָׁשנּו 

ִלרֹוחֹו ַהֵּתָבה  ִעירָבהמֹוִציִאין  ֶׁשל    

ֵתיָבה ַּגֵּבי  ַעל  ַמְקֶלה  ֵאֶפר   ְונֹוְתִנין 

 ּוְברֹאׁש ַהָּנִׂשיא ּוְברֹאׁש ַאב ֵּבית ִּדין,

ְּברֹאׁשֹו ְונֹוֵתן  נֹוֵטל  ְוֶאָחד  ֶאָחד   ,ְוָכל 

ִּדְבֵרי ִלְפֵניֶהם  אֹוֵמר  ֶׁשָּבֶהם   ְוָזֵקן 

 ִכּבּוִׁשים 

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.

ּגֹוָרִמים ַתֲעִנית  ְולֹא  ַׂשק  לֹא   ַאֵחינּו, 

 ִמים,ְרֶאָּלא ְּתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹובֹום גֹו

 ַוַּיְרא ָהֱאֹלִהים ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהםֶׁשֶּנֱאַמר 

ִמַּדְרָּכם ָׁשבּו   ְוִיְתַּכּסּוְואֹוֵמר: , ִּכי 

ְוַהְּבֵהָמה ָהָאָדם  ָעבּוד, ַׂשִּקים   ַמאי 

ְלחֹודַהְּבֵהמֹותָאְסרּו  ּוְוָלדֹות  ְלחֹוד   , 

רבש ְלָפָניו  ַאָּתה"ָאְמרּו  ֵאין  ִאם   ע 

 .ְמַרֵחם ָעֵלינּו ֵאין ָאנּו ְמַרְחִמין ַעל ֵאּלּו

 ,ַוִּיְקְראּו ֶאל ֱאֹלִהים ְּבָחְזָקה

Onze broeders! Niet zak noch vasten bewer-
ken het, maar bekering en goede werken be-
werken het, zoals er gezegd is:  En God zag 
hun werken, dat ze teruggekeerd waren van  
hun weg. En verder: Mensen en dieren moe-
ten 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 medelij-
den met dezen. En ze riepen met kracht tot 
God.

 וָאְמרּו ְלָפָני: ַמאי ָאמּור, ָאַמר ְׁשמּוֵאל

ָעלּוב ְוֶׁשֵאינֹו  ָעלּוב   ַצִּדיק, רבש"ע 

ִמי ִנְדָחה ִמְּפֵני ִמי, ְוָרָׁשע

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?

 ,ְוָיׁשּובּו ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ּוִמן ֶהָחָמס

 ָאַמר ְׁשמּוֵאל ֲאִפיּלּו ֶּגֶזל ֵמִריׁש ּוְבָנאֹו

 ְמַקְעַקע ַהִּביָרה ּוַמְחִזיר ֵמִריׁש, ַּבִביָרה

ִלְבָעָליו.

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.

ְדר ַמה' ּוְפִליָגא  יֹוָחָנן  דא"ר   .Dit is in tegenspraak met r. Jochanan, want r יֹוָחָנן 
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ֶהְחִזירּו ְיֵדיֶהם  ְּבַכף   ְּבִׁשיָדה, ֶׁשָהָיה 

:ֵּתיָבה ּוִמְגָּדל לֹא ֶהְחִזירּו

Jochanan zegt: Ze gaven terug wat ze in de 
hand hadden, maar wat in kist, kast of toren 
was, gaven ze niet terug.

Hoofdstuk 4פרק ד 

הקב ֶׁשָרָאה  ִניְנֵוה"ֵּכיָון  ְּבַאְנֵׁשי   ה 

ְמַּדְרָּכם ְוָעַמד, ֶׁשָּׁשבּו  ִמַּכֲעסֹו   ָנח 

ַרֲחִמים ִּכֵּסא  ַעל  ְוָיַׁשב  ִּדין   ִמִּכֵּסא 

ָסַלְחִּתי ה ְוָאַמרָצְרְתְוִנ

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.

 ע"ִמָּיד ָנַפל יֹוָנה ַעל ָּפָניו ְוָאַמר רבש

 ְמחֹול ַלֲעֹוִני, יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשָחָטאִתי ְלָפֶניָך

ַלָּים ּכַֹח, ֵׁשָּבַרְחִּתי  ָיַדְעִּתי   ֶׁשּלֹא 

 ָיַדְעִּתי ֶׁשֶּנֱאַמר ,ָיַדְעִּתי ְוַעְכָׁשיו ְּגבּוָרְתָך

 ה,"א"ל הקבִּכי ַאָּתה ֵאל ַחּנּון ְוַרחֹום 

ִמְּלָפַני ּוָבַרְחָּת  ְּכבֹוִדי  ַעל  ַחְסָּת   ַאָּתה 

ְּככֹוְדָך ַלָּים, ַעל  ַחְסִּתי  ֲאִני   ַאף 

.ְוִהַּצְלִּתיָך ִמֶּבֶטן ְׁשאֹול

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.

 ּוֵמרֹוב ַחָּמה ֶׁשָהָיה ִּבְמֵעי ַהָּדָגה ִנְׂשַרף

ּוְזבּוִבים ְוַׂשֲערֹוָתיו  ּוְמִעילֹו   ִּבְגדֹו 

ָׁשרּוִּיים ּוַפְרעֹוִׁשים  ּוְנָמִלים   ְוַיּתּוִׁשין 

 ָעָליו ּוְמַצֲעִרין אֹותֹו ַעד ֶׁשִּבֵּקׁש ַנְפׁשֹו

ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַנְפׁשֹוָלמּות.  ֶאת   ַוִּיְׁשַאל 

.ָלמּות

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.

ְלַבֵּקׁש לֹו  ֶׁשֶאְפָׁשר  ָּכל  ָאְמרּו:   ִמָּכאן 

ְלַהֲחִזירֹו אֹו  ֲחֵברֹו  ַעל   ַרֲחִמים 

ִּבְתׁשּוָבה ְוֵאינֹו ַמְחִזירֹו, ָּבא ִליֵדי ַצַער.

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.

הקב ָעָׂשה  ַעל ה"ֶמה  ִקיָקיֹון   ֶהֱעָלה 

 ּוַבַּׁשֲחִרית ָעלּו ָעָליו, רֹאׁש יֹוָנה ַּבַלְיָלה

  ָּכל ָעֶלה ְוָעֶלה ַאְרָּבָעהְוַצלרע"ה ָעִלין 

ְיכֹוִלים ֲאָנִׁשים  ַאְרָּבָעה  ְוֶטַפח,   ֶזֶרת 

 ֵליֵׁשב ְּבִצּלֹו ַּתַחת ַהִּקיָקיֹון ִלְכּבֹוׁש ֶאת

ַהֶּׁשֶמׁש

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.

ֶאת ְוִהָּכה  ּתֹוַלַעת  הקב"ה   ִזיֵּמן 

ְוַיּתּוִׁשין ּוְזבּוִבין  ָוֵמת.  ְוָיֵבׁש   ַהִּקיָקיֹון 

ִמָּכל אֹותֹו  ּוְמַצֲעִרים  ָעָליו   ְׁשרּוִיין 

ְצָדִדים ַעד ֶׁשִּבֵּקׁש ַנְפׁשֹו ָלמּות

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 
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ziel dood wenste.

 ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָזְלגּו ֵעיָניו ְּדָמעֹות ְּכָמָטר

 ִלְפֵני הקב"ה ְוָאַמר לֹו, יֹוָנה, ִמְּפֵני ָמה

 ַאָּתה בֹוֶכה, ֵיׁש ְלָך ַצַער ַעל ֶזה ֶׁשּלֹא

ְולֹא ֶזֶבל  ְּבתֹוכֹו  ִהְכַנְסָּת  לֹא   ִּגַּדְלּתֹו, 

 ְוַלְיָלה ָהָיה ֶאָחד ַלְיָלה ַמְים, ּבֹו ִהְׁשִקיָת

ָעָליו.  ַחְסָּת  ָּכְך  ָיֵבׁש.  לֹאַאַחת   ַוֲאִני 

ָאחּוס ַעל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה

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?

ְוָאַמר, ָּפָניו  ַעל  ָנַפל  ָׁשָעה   ְּבאֹוָתּה 

ִּדְכִתיב ַרֲחִמים  ְּבִמַּדת  עֹוָלְמָך   ַהְנֵהג 

ט') ט'  ָהַרֲחִמים(: דניאל,  ֱאֹלֵהינּו   ַלה' 

.ְוַהְּסִליחֹות

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.
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