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 ּתורה נֿביאים ּוכתוֿבים
  ּתרגום יִידיש ֿפון יהואש

 

  יֹוָנה 
  

 און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו יֹונה דעם זון ֿפון 1
גײ צו דער גרױסער שטָאט , שטײ אױף 2: ַאזױ צו זָאגן, ַאִמַּתין

װָארום זײער שלעכטיקײט איז ,  אױס אױף איררוףאון , נינֵוה
  . ראױֿפגעגַאנגען ֿפַאר מי

, איז יֹונה אױֿפגעשטַאנען צו ַאנטלױֿפן קײן ַּתרשיש ֿפון ֿפַאר גָאט 3
און הָאט געֿפונען ַא שיף װָאס גײט , און ער הָאט גענידערט קײן ָיֿפֹו

און הָאט גענידערט אין , געצָאלט איר לױןּפהָאט ער ָא; קײן ַּתרשיש
  . ּכדי צו גײן מיט זײ קײן ַּתרשיש ֿפון ֿפַאר גָאט, איר

און עס איז , הָאט גָאט ָאנגעװָארֿפן ַא גרױסן װינט אױֿפן ים 4
און די שיף הָאט געהַאלטן , געװָארן ַא גרױסער שטורעם אױֿפן ים

און זײ , הָאבן די שיֿפלַײט זיך דערשרָאקן 5. בַײם צעברָאכן װערן
און זײ הָאבן ַארַײנגעװָארֿפן , הָאבן געשריען איטלעכער צו זַײן גָאט

און יֹונה .  זיך לַײכטער צו מַאכןּכדי, אין, אױֿפן שיףן װָאס די זַאכ
און הָאט זיך געלײגט און איז , גענידערט אין װינקל שיףּֿפהָאט ַארָא

הָאט דער עלטסטער ֿפון די שיֿפלַײט גענענט צו  6. אַײנגעשלָאֿפן
שטײ ? װָאס דו שלָאֿפסט, װָאס איז מיט דיר: און הָאט געזָאגט, אים

, אֿפשר װעט זיך גָאט בַאדַאכטן ָאן אונדז,  רוף צו דַײן גָאטאױף און
  . און מיר װעלן ניט אונטערגײן

קומט לָאמיר װַארֿפן : און זײ הָאבן געזָאגט אײנער צום ַאנדערן 7
דָאזיקע בײז איז אױף  ּכדי מיר זָאלן װיסן איבער װעמען דָאס, גֹורל
 גֹורל איז געֿפַאלן אױף און דער,  הָאבן זײ געװָארֿפן גֹורל8 .אונדז
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ב

דו איבער , זָאג אונדז ַאקָארשט: הָאבן זײ צו אים געזָאגט. יֹונהן
און ? װָאס איז דַײן טָאן: דָאזיקע בײז איז אױף אונדז װעמען דָאס

און ֿפון װָאסער ֿפָאלק ? װָאס איז דַײן לַאנד? ֿפון װַאנען קומסטו
יהוה דעם גָאט , ן איךַא ִעברי בי: הָאט ער צו זײ געזָאגט 9? ביסטו

דעם װָאס הָאט געמַאכט דעם ים און , ֿפון די הימלען טו איך ֿפָארכטן
און זײ , הָאבן די מענטשן מֹורא געקרָאגן ַא גרױס מֹורא 10. די יבשה

װָארום די מענטשן ? װָאס הָאסטו דָא געטָאן: הָאבן צו אים געזָאגט
ַאז ער הָאט דָאס זײ , ָאטהָאבן ֿפַארשטַאנען ַאז ער ַאנטלױֿפט ֿפון ג

  . געזָאגט

ּכדי דער , װָאס זָאלן מיר טָאן מיט דיר: הָאבן זײ צו אים געזָאגט 11
װָארום דער ים איז געװָארן ַאלץ ? ים זָאל זיך אַײנשטילן ֿפַאר אונדז

הײבט מיך אױף און : הָאט ער צו זײ געזָאגט 12. שטורעמדיקער
; ים װעט זיך אַײנשטילן ֿפַאר אַײך ראון דע, װַארֿפט מיך ַארַײן אין ים

דָאזיקער גרױסער שטורעם  װָארום איך װײס ַאז איבער מיר איז דער
  . אױף אַײך

, און די מענטשן הָאבן גערודערט זיך אומצוקערן צו דער יבשה 13
װָארום דער ים הָאט נָאכַאנַאנד , ָאבער זײ הָאבן ניט געקענט

און הָאבן , גערוֿפן צו גָאט הָאבן זײ 14 .געשטורעמט ַאקעגן זײ
לָאמיר ניט אונטערגײן ֿפַאר דעם לעבן , גָאט, מיר בעטן דיך: געזָאגט
און זָאלסט ניט ברענגען אױף אונדז , דָאזיקן מענטשןם ֿפון דע

  . ַאזױ װי דו בַאגערסט טוסטו, װָארום דו גָאט, אומשולדיק בלוט

ם ַארַײנגעװָארֿפן אין און הָאבן אי, און זײ הָאבן אױֿפגעהױבן יֹונה 15
און די  16. געשטעלט ֿפון זַײן שטורעמעןּֿפאון דער ים הָאט זיך ָא, ים

מענטשן הָאבן מֹורא געהַאט ַא גרױס מֹורא ֿפַאר גָאט און זײ הָאבן 
  . און גענומען אױף זיך נדרים, געשלַאכט ַא שלַאכטָאֿפֿפער צו גָאט

  

, יש אַײנצושלינגען יֹונהן און גָאט הָאט ָאנגעברײט ַא גרױסן ֿפ1
און יֹונה איז געװען אין די אינגעװײד ֿפון ֿפיש דרַײ טעג און דרַײ 

ֿפון די , און יֹונה הָאט מתֿפלל געװען צו יהוה זַײן גָאט 2. נעכט
  :  און ער הָאט געזָאגט3. אינגעװײד ֿפון דעם ֿפיש
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  , איך הָאב גערוֿפן ֿפון מַײן נױט צו גָאט
  ;  געענטֿפערטאון ער הָאט מיר

  , ֿפון דעם בױך ֿפון אונטערערד הָאב איך געשריען
  . הָאסטו צוגעהערט מַײן ָקול

  , װָארום הָאסט מיך ַארַײנגעװָארֿפן אין דער טיֿפעניש 4
  , אין הַארצן ֿפון די ימען

  ; און דער שטרָאם הָאט מיך ַארומגענומען
  ַאלע דַײנע װעלן און אינדן 

  . ען איבער מירזַײנען ַאריבערגעגַאנג
  : און איך הָאב געװעסט געזָאגט 5

  ; איך בין ֿפַארטריבן ֿפון ֿפַאר דַײנע אױגן
  נָאך קוקן  ָאבער איך װעל װידער
  . לּֿפאױף דַײן הײליקן טעמ

  , װַאסערן הָאבן מיך ַארומגערינגלט ביזן נֿפש 6
  , דער ּתָהום הָאט מיך ַארומגענומען

  . ּפַארום מַײן קָאטַײכגרָאז איז געװען געװיקלט 
  , צו די גרונטן ֿפון די בערג הָאב איך גענידערט 7

   ֿפַאר מיר ]הָאט ֿפַארשלָאסן[די ערד 
  . אירע ריגלען אױף אײביק

  , ָאבער דו הָאסט אױֿפגעברַאכט ֿפון גרוב מַײן לעבן
  . דו יהוה מַײן גָאט

  , לשט אין מירחװען מַײן זעל איז געװען ֿפַאר 8
  , גָאט געדַאכטהָאב איך ָאן 

  , און מַײן ּתֿפילה איז געקומען צו דיר
  . לּֿפאין דַײן הײליקן טעמ

  די װָאס הַאלטן זיך ָאן ֿפַאלשע נישטיקײטן  9
  ; ֿפַארלָאזן זײער גענָאדיקן

  , ָאבער איך װעל שלַאכטן צו דיר 10
  ; מיט ַא ָקול ֿפון דַאנקעניש

  . ַאצָאלןװָאס איך הָאב ַא נדר געטָאן װעל איך ב
  . די ישועה איז בַײ גָאט

יגן יֹונהן ּֿפאון ער הָאט אױסגעש, און גָאט הָאט געהײסן דעם ֿפיש 11
  .אױף דער יבשה
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,  און דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו יֹונהן ַא צװײט מָאל1
און , גײ צו דער גרױסער שטָאט נינֵוה, שטײ אױף 2 :ַאזױ צו זָאגן

  . אױסרוֿפונג װָאס איך רעד צו דיררוף אױס צו איר די 

ַאזױ װי , ן קײן נינֵוהעאון ער איז געגַאנג, איז יֹונה אױֿפגעשטַאנען 3
און נינֵוה איז געװען ַא געװַאלטיק גרױסע ; דָאס װָארט ֿפון גָאט

און יֹונה הָאט ָאנגעהױבן ַארַײנגײן אין  4 .שטָאט ֿפון דרַײ טעג גַאנג
:  ער הָאט אױסגערוֿפן און הָאט געזָאגטאון, שטָאט אײן טָאג גַאנג

  . נָאך ֿפערציק טעג און נינֵוה װערט איבערגעקערט

און זײ הָאבן , און די מענטשן ֿפון נינֵוה הָאבן געגלױבט אין גָאט 5
און הָאבן זיך ָאנגעטָאן אין זַאק ֿפון זײער , אױסגערוֿפן ַא ֿפַאסטטָאג

ך הָאט דערגרַײכט צום מלך און די זַא 6 .גרעסטן ביז זײער קלענסטן
און הָאט , און ער איז אױֿפגעשטַאנען ֿפון זַײן טרָאן, ֿפון נינֵוה

, און הָאט זיך צוגעדעקט מיט זַאק, אױסגעטָאן זַײן מַאנטל ֿפון זיך
 און ער הָאט געלָאזט אױסרוֿפן און 7 .און זיך געזעצט אױף ַאש

עם מלך און זַײנע גרױסע ָאנגעזָאגט אין נינֵוה אױף דעם בַאֿפעל ֿפון ד
, רינדער ָאדער שָאף, קײן מענטש און קײן בהמה: ַאזױ צו זָאגן, לַײט

און ניט זײ , ניט זײ זָאלן זיך ֿפיטערן; זָאל ניט ֿפַארזוכן דָאס מינדסטע
מענטשן און בהמות זָאלן זַײן צוגעדעקט  8. זָאלן טרינקען װַאסער

און מע זָאל זיך , ט שטַארקײטאון מע זָאל רוֿפן צו גָאט מי; מיט זַאק
און ֿפון דעם אומרעכט , אומקערן איטלעכער ֿפון זַײן שלעכטן װעג

  אֿפשר װידער װעט גָאט , װער װײס 9 .װָאס אין זײערע הענט
און מיר װעלן ניט , קערן ֿפון זַײן גרימצָארןּֿפאון זיך ָא, רטה הָאבןח

  . אונטערגײן

ז זײ הָאבן זיך אומגעקערט ֿפון ַא, הָאט גָאט געזען זײערע מעׂשים 10
רטה געהַאט אױף דעם בײז װָאס חאון גָאט הָאט , זײער שלעכטן װעג

  . און ער הָאט עס ניט געטָאן, ער הָאט גערעדט זײ צו טָאן

  

און אים הָאט ,  און יֹונהן הָאט ֿפַארדרָאסן ַא גרױס ֿפַארדרָאס1
און הָאט , לל געװען צו גָאטּֿפאון ער הָאט מת 2. געערגערט

, זַײנען דָאס ניט געװען מַײנע װערטער, גָאט, איך בעט דיך: געזָאגט
דרום הָאב איך זיך ? װען איך בין נָאך געװען אױף מַײן ערד

װַײל איך הָאב געװּוסט ַאז דו , געֿפעדערט צו ַאנטלױֿפן קײן ַּתרשיש
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 אַײנגעהַאלטן אין, ביסט ַא לַײטזעליקער און דערבַארימדיקער גָאט
  . רטה אױף דעם בײזחאון הָאסט , און רַײך אין גענָאד, צָארן

װָארום , ֿפון מיר מַײן נֿפש, איך בעט דיך, נעם צו, גָאט, און ַאצונד 3
  . אײדער איך זָאל לעבן, בעסער איך זָאל שטַארבן

  ?  דיך גוטטערגער: הָאט גָאט צו אים געזָאגט 4

און הָאט זיך געזעצט אין , טאון יֹונה איז ַארױסגעגַאנגען ֿפון שטָא 5
און איז , און ער הָאט זיך דָארטן געמַאכט ַא בַײדל, מזרח ֿפון שטָאט

ביז ער װעט זען װָאס װעט געשען , געזעסן אונטער אים אין שָאטן
און , הָאט גָאט דער הַאר ָאנגעברײט ַא ריצנבױם 6. מיט דער שטָאט

, ּפ שָאטן איבער זַײן קָאער איז אױסגעװַאקסן איבער יֹונהן צו זַײן ַא
און יֹונה הָאט זיך , ּכדי אים ַארױסצונעמען ֿפון זַײן בײז געמיט

  . געֿפרײט מיטן ריצנבױם ַא גרױס ֿפרײד

װען דער ֿפרימָארגן איז , הָאט גָאט ָאנגעברײט ַא װָארעם 7
און ער הָאט צענָאגט דעם , אױֿפגעגַאנגען אױֿפן ַאנדערן טָאג

װי ,  און עס איז געװען8 .יז ֿפַארטריקנט געװָארןאון ער א, ריצנבױם
- ַאזױ הָאט גָאט ָאנגעברײט ַא שטילן מזרח, די זון איז אױֿפגעגַאנגען

און ער איז , ּפאון די זון הָאט געשלָאגן אױף יֹונהס קָא, װינט
און הָאט , און הָאט געבעטן אױף זיך דעם טױט, לשט געװָארןחֿפַאר

  . אײדער איך זָאל לעבן,  שטַארבןבעסער איך זָאל: געזָאגט

? ערגערט דיך גוט װעגן דעם ריצנבױם: הָאט גָאט געזָאגט צו יֹונהן 9
הָאט גָאט  10. ביז צום טױט, מיך ערגערט גוט: הָאט ער געזָאגט

װָאס ניט דו הָאסט זיך , דיר איז ַא שָאד אױף דעם ריצנבױם: געזָאגט
װָאס איז ; ױֿפגעברַאכטאון ניט דו הָאסט אים א, אױף אים געמיט

   ;און איבער נַאכט אונטערגעגַאנגען, איבער נַאכט געװָארן
,  און מיר זָאל ניט זַײן ַא שָאד אױף דער גרוסיער שטָאט נינֵוה11

, װָאס אין איר זַײנען דָא מער װי צװעלף מָאל צען טױזנט מענטשן
ון א, װָאס װײסן ניט צװישן זײער רעכטער הַאנט און זײער לינקער

 ? סךאױך בהמות ַא
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