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תודתנו
לראשי ישיבת ההסדר קרני שומרון ולרבניה שליוו את מהלך העבודה

ובפרט לרב מיכאל רוטנברג אשר גם מרכז את מסגרת לימוד התנ"ך בישיבה.

עבודת תשתית נרחבת וחשיבה מדוקדקת על התכנים והמסרים של התמונות והמדרשים העומדים מאחוריהן, 

נעשתה ע"י ר' אביעד טולדנו בוגר הישיבה, המתמחה בחינוך לגיל הרך,

תוך התייעצות עם אנשי חינוך בישיבה ומחוצה לה.

תודות לבוגרינו ר' יאיר אפרתי ששיכלל את המדריך להורים

ולר' אוהד נפש על העריכה הלשונית של הספר, ועל הערותיו המחכימות ששובצו בחלק העיוני.

יישר כוחו של המאייר ג'קי ירחי

אשר השכיל להעביר את המסרים החינוכיים המורכבים ולפשט אותם

אל תוך הציורים בחן רב ובצורה אסתטית ונעימה מאוד. כמובן שהתמונות להמחשה בלבד, כדי לחבר את הקוראים 

בצורה ויזואלית אל תוכנו העמוק של הספר.

הערכתנו לאנשי סטודיו שילה ברכץ בית אל

שהוציאו דבר מהודר ונאה מתחת ידם.

ס
ֵחן מיוחד נסוך עליו. מחד - גם ילד  פר יונה הוא ספר ׄשֶ

מאידך,  לקחו.  את  והן  הסיפור  את  הן  להבין  יכול  קטן 

הסיפור עצמו מציב שאלות קשות בפני הקורא המבוגר, 

נותן  שה'  והאפשרות  ה',  מלפני  לברוח  האדם  של  היכולת  בדבר 

לאדם לחזור בתשובה.

לא במקרה נבחר ספר יונה לשמש כהפטרת היום הקדוש, יום 

מציאות  של  והפנמה  להכרה  מעורר  כולו  שכל  מפני  הכיפורים, 

ה', השגחתו הישירה והדין שהוא דן את עולמו. בנוסף, הוא נוטע 

המחכה  הא-לוהית  ובהנהגה  בכוחה של תשובה  רב  ואמון  אמונה 

לשבים בתשובה.

הוצאת ספר זה, מהווה ניסיון לשלב בין שני העולמות - הילדותי 

יוכלו לטעום משֵאלות האמונה באופן  והמבוגר, כך שגם הילדים 

הסיפור  תכני  אל  להתחבר  ישובו  המבוגרים  וגם  להם,  המתאים 

הנבואי באמצעות החויה המתעוררת במפגש בין כח הדמיון שבנפש 

והתמונות. 

ניסיון של  ישיבת ההסדר קרני שומרון הוא  זה בהוצאת  ספר 

הישיבה להפיץ תורה בסגנון חדש ונוסף, השונה מעבודת הלימוד 

הרגילה בבית המדרש באופן הרגיל והמוכר של עמל תורה. 

דרכה החינוכית של הישיבה, המתייחדת בניסיון לחשוף ולבאר 

"לאסוקי  האדם  של  חייו  דרך  את  ומאירה  מדריכה  התורה  כיצד 

שמעתא אליבא דהלכתא", מנסה לעבור כאן בכלי חדש של ספר 

לילדים ולקרב אותם בשמחה ובהנאה לעולם המחשבות האמוניות 

והמוסריות של הנביאים.

יהי רצון שיקרב ספר זה את ילדי ישראל והוריהם זה לזה, ואת 

כולנו יחד אל הקב"ה ותורתו הקדושה והמשמחת. 

הרב שי גרין הרב אלי גרין     

ּבְהְִתעַּטֵף עָלַי נַפְִׁשי אֶת ה' זָכְָרִּתי
וַָּתבֹוא אֵלֶיָך ְּתפִּלִָתי אֶל הֵיכַל ָקְדֶׁשָך

לעילוי נשמת

בננו ואחנו האהוב והיקר

חיים דנינו ז"ל 
בן פנחס דן ועדינה אסתר יבדלח"א

נולד ט"ז אלול תשס"ז - נפטר י"ב תמוז תשס"ח
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י ֵלאֹמר: ַבר ה' ֶאל יֹוָנה ֶבן ֲאִמּתַ ַוְיִהי ּדְ

“ קּום!
ֵלְך ֶאל ִניְנֵוה, ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה

ּוְקָרא ָעֶליָה, ִּכי ָעְלָתה
ָרָעָתם ְלָפָני! “

1



ַויָָּקם יֹוָנה
ְפנֵי ה', ה ִמּלִ יׁשָ ְרׁשִ ִלְבֹרַח ּתַ

ַויֵֶּרד ָיפֹו

ְנַמל יָפֹו

ַהְפָלגֹות 

ְלחּוץ ָלָאֶרץ
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ְלחּוץ ָלָאֶרץ
ַהַהְפָלָגה ַהָּבָאה

ְלַתְרִׁשיׁש 

ִהְתַרַחְקנּו ֶמְרַחק 
יֹוַמִיים ֵמַהחֹוף ְוׁשּוב 

ָהִיינּו ַחָּיִבים ַלֲחזֹור, ָחַזְרנּו ְלחֹוף ָיפֹו!
ִּבְגַלל ַהְּסָעָרה

ְמעּוְנָין ְלִהְצָטֵרף?ֶׁשָּפְרָצה.

ֵּכן, ַוֲאַשֵּלם ֲעבּור 
ָּכל ַהְּסִפיָנה.

ּה ָכָרּה, ַויֵֶּרד ּבָ ן ׂשְ ּתֵ יׁש, ַויִּ ָאה ַתְרׁשִ ְמָצא ֳאִניָּה ּבָ ַויִּ
ְפנֵי ה' ה ִמּלִ יׁשָ ְרׁשִ ֶהם ּתַ ָלבֹוא ִעּמָ
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דֹוָלה ֶאל ַהיָּם ַוה' ֵהִטיל רּוַח ּגְ
ֵבר: ָ ָבה ְלִהּשׁ ְ יָּם, ְוָהֳאִניָּה ִחּשׁ ַוְיִהי ַסַער ּגָדֹול ּבַ

ְזֲעקּו ִאיׁש ֶאל ֱא־ֹלָהיו ִחים, ַויִּ ּלָ יְראּו ַהּמַ ַויִּ
ֳאִניָּה ֶאל ַהיָּם, ְלָהֵקל ֵמֲעֵליֶהם ר ּבָ ִלים ֲאׁשֶ ַויִָּטלּו ֶאת ַהּכֵ

ב ַויֵָּרַדם: ּכַ ׁשְ ִפיָנה, ַויִּ ֵתי ַהּסְ ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרּכְ
ְקַרב ֵאָליו ַרב ַהֹחֵבל ַויִּ

ֲאַנְחנּו עֹוְמִדים 
ִלְטּבֹוַע! 

ַמּדּוַע ַרק ָאנּו ִּבְסָעָרה, 
ּוְסִביֵבנּו ַהָּים ָׁשֵקט?

זֹו ְּבַוַּדאי ַאְׁשַמת 
ֶאָחד ֵמִאיָּתנּו

ַחָּיִבים ִלְזרֹוק 
ֵחֶלק ֵמַהֲחָפִצים

ָאָּנא ִּפְסִלי, 
ֲעזֹור ָלנּו!

ַמה ְּלָך ִנְרָּדם, קּום ְקָרא 
ֶאל ֱא-ֹלֶהיָך, אּוַלי ִיְתַעֵשת 
ָהֱא-ֹלִהים ָלנּו, ְוֹלא נֹאֵבד! 
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ָׂשאּוִני ַוֲהִטיֻלִני ֶאל ַהָּים
ְוִיְׁשּתֹק ַהָּים ֵמֲעֵליֶכם, ִּכי יֹוֵדַע ָאִני

ִּכי ְבֶׁשִּלי ַהַּסַער ַהָּגדֹול ַהֶּזה ֲעֵליֶכם!

יָלה גֹוָרלֹות, ַויֹּאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ְלכּו ְוַנּפִ
לּו ּגֹוָרלֹות, ִמי ָהָרָעה ַהזֹּאת ָלנּו, ַויַּּפִ ּלְ ׁשֶ ְוֵנְדָעה ּבְ

ל ַהּגֹוָרל ַעל יֹוָנה: ּפֹ ַויִּ

ׁשּוב ַּפַעם ָיָצא יֹוָנה!
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ְּכָבר ִניִּסינּו ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים 
ְלַהֲעלֹות אֹותֹו, ּוְבָכל ַּפַעם 

ָחְזָרה ַהְּסָעָרה!

ִּתְראּו
ֵאיְך ַהָּים ִנְרַּגע!

אּוַלי ְנַנֶּסה ְלַהֲעלֹות 
אֹותֹו ׁשּוב ַלִּסּפּון?

אּו ֶאת יֹוָנה, ַוְיִטֻלהּו ֶאל ַהיָּם, ַויֲַּעֹמד ַהיָּם ִמזְַּעּפֹו: ְ ַוִיּׂשּ
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ג ּגָדֹול ִלְבֹלַע ֶאת יֹוָנה ַוְיַמן ה' ּדָ

ִחִּכיִתי ִלְׁשִליחּות זֹו ְזַמן ַרב.
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ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֲחָך, ְוָאָנה ִמָּפֶניָך ֶאְבַרח. 
ַמֲעֵׂשי ָכל ָהָאָדם ְּגלּוִיים ְלָפֶניָך.
ֵאין ַּתֲעלּומֹות ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדָך,

ְוֵאין ִנְסָּתר ִמֶנֶגד ֵעיֶניָך.
ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמָך, ֲעֵנִני ִמֶּבֶטן ְׁשאֹול ְוהֹוִׁשיֵעִני ִמְּמצּוָלה.

ִהַּגְעִּתי ַלָּמֶות, ַהֲחֵייִני!

ה ֵלילֹות: ֹלׁשָ ה ָיִמים ּוׁשְ ֹלׁשָ ג ׁשְ ְמֵעי ַהּדָ ַוְיִהי יֹוָנה ּבִ
ָגה ֵעי ַהּדָ ל יֹוָנה ֶאל ה' ֱא־ֹלָהיו ִמּמְ ּלֵ ְתּפַ ַויִּ
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ג, ַויֹּאֶמר ה' ַלּדָ
ה:  ׁשָ ַויֵָּקא ֶאת יֹוָנה ֶאל ַהיַּּבָ

ִנית ֵלאֹמר: ַוְיִהי ְדַבר ה' ֶאל יֹוָנה ׁשֵ

“ קּום
ֵלְך ֶאל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה,

ּוְקָרא ֵאֶליָה ֶאת ַהְּקִריָאה
ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ּדֵֹבר ֵאֶליָך! “

ִּתְראּו ַמה קֹוֶרה ָּכאן!

ֲאִני ֹלא ַמֲאִמין ְלַמְרֶאה ֵעיַני!
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ִחים ּלָ ָראּו ַהּמַ
ְפָלאֹות ל ָהאֹותֹות ְוַהִנּ ֶאת ּכָ

רּוך הּוא ִעם יֹוָנה, דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָעׂשָ ׁשֶ
ִליכּו ִאיׁש ֶאת ֱא־ֹלָהיו ְוִהׁשְ

ֵאיְך ָעַבְדִּתי ה' הּוא ָהֱא-ֹלִהים!
ַלֶּפֶסל ָּכל ַחַּיי?!

ה' ֶמֶלְך, ה' ָמָלְך,
ה' ִיְמֹלְך ְלעֹוָלם ָוֶעד!
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ְדַבר ה', ַויָָּקם יֹוָנה ַויֵֶּלְך ֶאל ִניְנֵוה ּכִ
דֹוָלה ֵלא־ֹלִהים ְוִניְנֵוה ָהְיָתה ִעיר ּגְ

ת ָיִמים: ֹלׁשֶ ַמֲהַלְך ׁשְ
ַויֶָּחל יֹוָנה ָלבֹוא ָבִעיר,

ַמֲהַלְך יֹום ֶאָחד

ַּגָּנב!
ֶזה ֶׁשִּלי!

ַׁשְקָרן - ֶזה ֶׁשִּלי!

הּוא ּבֹוֵרַח!
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ֵאיֶזה יֹוִפי, 
ַּכָּמה ֶּכֶסף

עֹוד ַאְרָּבִעים יֹום ְוִניְנֵוה ֶנְהָּפֶכת

ַּגָּנב!

הּוא 
ֹלא ָנכֹון, ֶׁשִּלי!

הּוא ַׁשָּיך ִלי!

זֹו ַהֻּסַּכְרָיה 
ֶׁשִּלי

ִּתְהֶיה ְּבֶׁשֶקט
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ָרִציִתי ַלֲחזֹור 
ִּבְתׁשּוָבה

ָהִאְטִליז

ָסגּור ֵעֶקב 

ַהצֹום

רררררררררררר רררררר
ַהַּמְטְּבעֹות

ָנְפלּו ָלְך ֵמַהִּתיק

ַקח ְּבַבָּקָׁשה, 
ֶזה ֶׁשְּלָך

ֲאִני ְמַבֵּקׁש 
ְסִליָחה

י ִניְנֵוה  ַויֲַּאִמינּו ַאְנׁשֵ
ְקְראּו  א־ֹלִהים ַויִּ ּבֵ
ים  ּקִ ׁשּו ׂשַ ְלּבְ צֹום ַויִּ
דֹוָלם ְוַעד ְקַטּנָם: ִמּגְ

ים ָהָאָדם  ּקִ ּסּו ׂשַ  ְוִיְתּכַ
ֵהָמה ְוִיְקְראּו  ְוַהּבְ

ָחְזָקה  ֶאל ֱא־ֹלִהים ּבְ
ְרּכֹו  בּו ִאיׁש ִמּדַ ְוָיׁשֻ
ָהָרָעה ּוִמן ֶהָחָמס 

יֶהם: ַכּפֵ ר ּבְ ֲאׁשֶ

בּו  י ׁשָ יֶהם ּכִ ַויְַּרא ָהֱא־ֹלִהים ֶאת ַמֲעׂשֵ
ֶחם ָהֱא־ֹלִהים ַעל ָהָרָעה  ּנָ ם ָהָרָעה ַויִּ ְרּכָ ִמּדַ

ה: ר ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ְוֹלא ָעׂשָ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ
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ַחר לֹו: ַויֵַּרע ֶאל יֹוָנה ָרָעה ְגדֹוָלה ַויִּ
ל ֶאל ה' ַויֹּאַמר ּלֵ ְתּפַ ַויִּ

ָאּנָה ה' ֲהלֹוא זֶה ְדָבִרי ַעד ֱהיֹוִתי ַעל ַאְדָמִתי
ה יׁשָ ְרׁשִ י ִלְבֹרַח ּתַ ְמּתִ ן ִקּדַ ַעל ּכֵ

ִים  ה ֵא־ל ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך ַאּפַ י ַאּתָ י ּכִ י ָיַדְעּתִ ּכִ
ְוַרב ֶחֶסד ְוִנָחם ַעל ָהָרָעה:

ֶדם ָלִעיר ב ִמּקֶ ַויֵֵּצא יֹוָנה ִמן ָהִעיר ַויֵּׁשֶ
ל ּצֵ יָה ּבַ ְחּתֶ ב ּתַ ה ַויֵּׁשֶ ם ֻסּכָ ַויַַּעׂש לֹו ׁשָ

ִעיר: ְהיֶה ּבָ ר ִיְרֶאה ַמה יִּ ַעד ֲאׁשֶ

ִאם ֵהם ָיׁשּובּו ִּבְתׁשּוָבה,
ה’ ָעלּול ִלְכעֹוס ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל

ֶׁשֵאיָנם עֹוִׂשים ְּתׁשּוָבה.
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ַוְיַמן ה' ֱא־ֹלִהים ִקיָקיֹון
ַויַַּעל ֵמַעל ְליֹוָנה

ִלְהיֹות ֵצל ַעל ֹראׁשֹו
יל לֹו ֵמָרָעתֹו ְלַהּצִ

יָקיֹון  ַמח יֹוָנה ַעל ַהּקִ ׂשְ ַויִּ
ְמָחה ְגדֹוָלה: ׂשִ

ֵאיֶזה ֵנס!

ֵאיֶזה חֹום ַהּיֹום!
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ַוְיַמן ָהֱא־ֹלִהים ּתֹוַלַעת
ֳחָרת ַחר ַלּמָ ַ ֲעלֹות ַהּשׁ ּבַ
יָבׁש: יָקיֹון ַויִּ ְך ֶאת ַהּקִ ַוּתַ

ֶמׁש ֶ ְזֹרַח ַהּשׁ ַוְיִהי ּכִ
ית ַוְיַמן ֱא־ֹלִהים רּוַח ָקִדים ֲחִריׁשִ

ף ְתַעּלָ ֶמׁש ַעל ֹראׁש יֹוָנה ַויִּ ֶ ְך ַהּשׁ ַוּתַ
ַאל ֶאת ַנְפׁשֹו ָלמּות ׁשְ ַויִּ

טֹוב מֹוִתי 
ֵמַחָּיי

“ ַהֵהיֵטב ָחָרה ְלָך
ַעל ַהִּקיָקיֹון? “

ֵהיֵטב ָחָרה ִלי 
ַעד ָמֶות
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ָניו, ְוָאַמר:  ָעה ָנַפל יֹוָנה ַעל ּפָ אֹוָתּה ׁשָ ַהְנֵהג עֹוָלְמָך ְּבִמַּדת ָהַרֲחִמים,ּבְ
ֶׁשֶּנֱאַמר:

ַלה’ ֱא-ֹלֵהינּו ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות.
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י ֵלאֹמר: ַבר ה' ֶאל יֹוָנה ֶבן ֲאִמּתַ ַוְיִהי ּדְ

“ קּום!
ֵלְך ֶאל ִניְנֵוה, ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה

ּוְקָרא ָעֶליָה, ִּכי ָעְלָתה
ָרָעָתם ְלָפָני! “

תמונה 1

יונה מצטווה ללכת לנינוה 
על פי הפשט, ישנם שני צירים עליהם סובב סיפורו 

חלקו  התשובה.  וציר  ההשגחה  ציר  יונה:  של 

הראשון של הספר עוסק בתיאור בריחתו של יונה 

אותו  מחזיר  ה'  פרטית  בהשגחה  וכיצד  ה',  מפני 

בחלקו  עליו.  שהוטלה  המשימה  את  לבצע  כדי 

השני עוסק הספר בשאלת ערכה של התשובה - 

תשובתם של אנשי נינוה ותשובתו של יונה. 

רקע: מיהו נביא?
כדי  הנביאים  ידי  על  האדם  לבני  פונה  הקב"ה 

הוא  הנביא  בתשובה.  ונשוב  דרכינו  את  שנשפר 

אדם צדיק מאוד, גדול בתורה, בעל מידות טובות 

תכונה  הינה  הנבואה  בנבואה.  אליו  נגלה  שה' 

שהכזיב(,  בלעם,  )למעט  ישראל  לעם  ייחודית 

להחזירם  הגויים  אל  הנשלח  הוא  ישראלי  ונביא 

לעם  אותם  שלח  שה'  נביאים  ישנם  בתשובה. 

ישראל וישנם נביאים שנשלחו לעמים אחרים. ה' 

שולח את הנביא כדי שיחזיר את העם בתשובה. 

היום  באמצע  או  בלילה  הנביא  אל  פונה  הקב"ה 

בחלום, על ידי מלאך במשל וחידה, והנביא מבין 

ירא  הנביא  העת  באותה  הנבואה.  משמעות  את 

ונבהל וכולו מלא יראת ה'. כדי לקבל נבואה היה 

והיו  להכין את עצמו שיהיה שמח1,  הנביא  צריך 

עושים זאת, בין היתר, על ידי כלי נגינה שונים.

רקע: מי היה יונה הנביא?
בית  בתקופת  ישראל2  בממלכת  ופעל  חי  יונה 

שהיתה  נבואה  ניבא  שיונה  מציין  התנ"ך  יהוא. 

"הּוא  תקופה:  אותה  לאנשי  ביותר  משמעותית 

ּגְבּול  אֶת  הִֵׁשיב  יֵהּוא[  ּבֶן  יְהֹוָאחָז  ּבֶן  יֹוָאׁש  ּבֶן  ]יָָרבְעָם 

ה'  ּכְִדבַר  הֲָעָרבָה,  יָם  ַעד  חֲָמת  ִמּלְבֹוא  יְִׂשָראֵל 

אֱ–ֹלהֵי יְִׂשָראֵל אֲֶׁשר ּדִּבֶר ּבְיַד עַבְּדֹו יֹונָה בֶן אֲִמַּתי 

הַּנָבִיא אֲֶׁשר ִמּגַת הַחֵפֶר"3.

אליהו  של  תלמידם  הוא  שיונה  אמרו  חז"ל 

ואלישע, והוא זה שנשלח למשוח למלך את יהוא4. 

יהוא חלה קריסה  אמנם עם תחילת מלכותו של 

ומממלכה  ישראל,  ממלכת  המדיני של  במעמדה 

כפי שהיתה  נגד אשור,  אדירים  קרבות  המנהלת 

שני  במשך  הממלכה  הידרדרה  אחאב,  בית  בימי 

ארם  גדודי  בו  למצב  בנו(,  ויהואחז  )יהוא  דורות 

עושים בממלכת ישראל כבתוך שלהם5. 

על ערש מותו, מנבא אלישע את תחילת המהפך 

אכן מנצח  יהואחז  בן  ויואש  ב"נבואת החיצים"6, 

שבת ל ב: "אין השכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך   .1

עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה 

מצוה,  של  דבר שמחה  מתוך  אלא  בטלים,  דברים  מתוך  ולא 

שנאמר: ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה'".

בתקופת בית המקדש הראשון, בה היה העם מחולק לשתי   .2

ממלכות: ממלכת יהודה וממלכת ישראל.

מלכים ב, יד כה.  .3

מלכים ב תחילת פרק ט: "וֶאֱלִיָׁשע הַּנָבִיא ָקָרא לְאַחַד ִמּבְנֵי   .4

וְלְֵך  ָמְתנֶיָך וְַקח ּפְַך הֶַּׁשמֶן הַּזֶה ּבְיֶָדָך  וַּיֹאמֶר לֹו: חֲגֹר  הַּנְבִיאִים, 

ָרמֹת ּגִלְעָד. ּובָאָת ָׁשָּמה, ּוְראֵה ָׁשם יֵהּוא בֶן יְהֹוָׁשפָט ּבֶן נְִמִׁשי, 

ּובָאָת וַהֲֵקמֹתֹו ִמּתֹוְך אֶחָיו, וְהֵבֵיאָת אֹתֹו חֶֶדר ּבְחֶָדר. וְלַָקחְָּת פְַך 

לְמֶלְֶך  ְמַׁשחְִּתיָך  ה'  ָאַמר  ּכֹה  וְָאַמְרָּת,  ֹראׁשֹו,  עַל  וְיָצְַקָּת  הֶַּׁשמֶן 

אֶל יְִׂשָראֵל, ּופַָתחְָּת הַּדֶלֶת וְנְַסָּתה וְֹלא ְתחַּכֶה. וַּיֵלְֶך הַּנַעַר הַּנַעַר 

הַּנָבִיא ָרמֹת ּגִלְעָד. וַּיָבֹא וְהִּנֵה ָׂשֵרי הַחַיִל יְֹׁשבִים, וַּיֹאמֶר: ּדָבָר לִי 

אֵלֶיָך הַָּׂשר, וַּיֹאמֶר יֵהּוא: אֶל ִמי ִמּכֻּלָנּו? וַּיֹאמֶר: אֵלֶיָך הַָּׂשר! וַּיָָקם 

וַּיָבֹא הַּבַיְָתה וַּיִצֹק הֶַּׁשמֶן אֶל ֹראׁשֹו, וַּיֹאמֶר לֹו: ּכֹה ָאַמר ה' אֱ–ֹלהֵי 

יְִׂשָראֵל ְמַׁשחְִּתיָך לְמֶלְֶך אֶל עַם ה' אֶל יְִׂשָראֵל".

ראה מלכים ב, פרקים ה– ו.  .5

יָמּות  אֲֶׁשר  חָלְיֹו  אֶת  חָלָה  "וֶאֱלִיָׁשע  יט:  יד–  יג,  ב  מלכים   .6

יואש,  בן  ירבעם  בנו,  פעמים.  שלוש  ארם  את 

יונה.  נבואת  את  ומקיים  ישראל  גבול  את  משיב 

יהוא(  בית  תקופת  בסיום  )שחי  עמוס  מנבואת 

נתפשה  יונה  של  נבואתו  התקיימות  כי  נראה 

בעיני העם כהתקיימות 'חזון אחרית הימים' אחרי 

השלטון הארמי. 

זו של העם את תקופתם כתקופת  ברם, תפיסה 

'אחרית הימים', הביאה להסתאבות ולניצול השפע 

את  ולחמוס  לעשוק  כדי  העשירים  בידי  הכלכלי 

העניים, דבר שגורם לעמוס להפוך את נבואת יונה 

על פניה: אל תחשבו שהשחיתות תעבור בשקט, 

"ּכִי הִנְנִי ֵמִקים עֲלֵיכֶם ּבֵית יְִׂשָראֵל, נְאֻם ה' אֱ–ֹלהֵי 

נַחַל  ַעד  ִמּלְבֹוא חֲָמת  ֶאְתכֶם  וְלָחֲצּו  ּגֹוי,  הַּצְבָאֹות, 

הֲָעָרבָה"7.

השראת השכינה
מי הוביל את השמחה בבית המקדש? • 

מדוע גם ילדים נמצאים בבית המקדש? • 

כיצד השמחה והשירה מוסיפים לקדושת החג  • 

במקדש?

מה המיוחד בשמחת בית השואבה ששימש  • 

כרקע לנבואה?

"ָאַמר ַרּבִי יֹונָה: יֹונָה ּבֶן ֲאִמַּתי ֵמעֹולֵי ְרגָלִים הָיָה, 

רּוחַ  ָעלָיו  וְָׁשְרָתה  הַּׁשֹואֵבָה  ּבֵית  לְִׂשְמחַת  וְנִכְנַס 

הַּקֶֹדׁש, לְלֶַּמְדָך ֶׁשאֵין הְַּׁשכִינָה ׁשֹוָרה אֵלָא ַעל לֵב 

ָׂשֵמחַ, ֶׁשּנֱֶאַמר 'וְהָיָה ּכְנַּגֵן הְַמנַּגֵן'".

בתמונה זו אנו רואים את יונה הנביא כאשר רוח ה' 

שורה עליו בזמן שמחת בית השואבה. מדרש זה 

ּבֹו, וַּיֵֶרד אֵלָיו יֹוָאׁש מֶלְֶך יְִׂשָראֵל וַּיֵבְּךְ עַל ּפָנָיו וַּיֹאַמר: ָאבִי, ָאבִי, 

ֶרכֶב יְִׂשָראֵל ּופָָרָׁשיו! וַּיֹאמֶר לֹו אֱלִיָׁשע: ַקח ֶקֶׁשת וְחִּצִים! וַּיִּקַח 

אֵלָיו ֶקֶׁשת וְחִּצִים. וַּיֹאמֶר לְמֶלְֶך יְִׂשָראֵל: הְַרּכֵב יְָדָך עַל הַּקֶֶׁשת! 

וַּיְַרּכֵב יָדֹו, וַּיֶָׂשם אֱלִיָׁשע יָדָיו עַל יְֵדי הַּמֶלְֶך. וַּיֹאמֶר: ּפְַתח הַחַּלֹון 

ְּתׁשּועָה  חֵץ  וַּיֹאמֶר:  וַּיֹור.  יְֵרה!  אֱלִיָׁשע:  וַּיֹאמֶר  וַּיִפְָּתח.  ֵקְדָמה! 

לַה' וְחֵץ ְּתׁשּועָה בַאֲָרם, וְהִּכִיָת אֶת אֲָרם ּבַאֲפֵק עַד ּכַּלֵה. וַּיֹאמֶר: 

וַּיְַך ָׁשֹלׁש  יְִׂשָראֵל: הְַך אְַרצָה!  לְמֶלְֶך  וַּיֹאמֶר  וַּיִּקָח.  ַקח הַחִּצִים! 

ּפְעִָמים, וַּיַעֲמֹד. וַּיְִקצֹף עָלָיו אִיׁש הָאֱ–ֹלהִים, וַּיֹאמֶר: לְהַּכֹות חֵָמׁש 

אֹו ֵׁשׁש ּפְעִָמים, ָאז הִּכִיָת אֶת אֲָרם עַד ּכַּלֵה. וְעַָּתה ָׁשֹלׁש ּפְעִָמים 

ַּתּכֶה אֶת אֲָרם".

עמוס ה, יד.  .7

ֵסֶפר יֹוָנה
הורים וילדים
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מובא בירושלמי מסכת סוכה8, אגב דבריו של רבי 

"לָָמה נְִקָרא ְׁשָמּה ּבֵית ׁשֹואֵבָה?  יהושע בן לוי - 

ֶׁשִמָּׁשם ׁשֹוֲאבִים רּוחַ הַּקֹוֶדׁש, ַעל ֵׁשם: 'ּוְׁשַאבְֶּתם 

ַמיִם ּבְָׂשׂשֹון ִמַּמַעיְנֵי הַיְׁשּוָעה'9".

בית  שמחת  של  תיאור  לראות  ניתן  בתמונה 

"ַּתנְיָא:  הגמרא:  זאת  שמתארת  כפי  השואבה, 

ָאְמרּו ָעלָיו ַעל ַרּבַן ִׁשְמעֹון ּבֶן ּגְַמלִיאֵל ּכְֶׁשהָיָה ָׂשֵמח 

ֲאבּוקֹות  ְשמֹונָה  נֹוטֵל  הָיָה  הַּׁשֹואֵבָה  ּבֵית  ִׂשְמחַת 

זֹו  נֹוגְעֹות  וְאֵין  ַאחַת  וְנֹוטֵל  ַאחַת  וְזֹוֵרק  אּור  ֶׁשל 

גם הילדים  נפגשים  זו  ּבָזֹו"10. במציאות מופלאה 

הקטנים עם גדולי האומה אנשי הקודש, המהווים 

דמויות לחיקוי, ורואים את שמחת העם הגדולה. 

חווית השמחה והשירה, המוסיפה לנעימות הנפש 

ואהבת  החג  מצוות  אהבת  את  בליבם  והחוקקת 

ה, א.  .8

ישעיהו יב, ג.  .9

בבלי סוכה נג א. ועיין ברמב"ם סוף הלכות לולב: "אַף עַל   .10

ָׁשם  הָיְָתה  הַּסֻּכֹות  ּבְחַג  ּבָהֶם,  לְִׂשמֹחַ  ִמצְוָה  הַּמֹועֲדֹות  ֶׁשּכָל  ּפִי 

אֱ–ֹלהֵיכֶם  ה'  לִפְנֵי  "ּוְׂשַמחְּתֶם  ֶׁשּנֶאֱָמר  יְֵתָרה,  ִׂשְמחָה  ּבִַּמְקּדָׁש 

הָיּו  הִָראׁשֹון  טֹוב  יֹום  עֶֶרב  עֹוִׂשין:  הָיּו  ּכֵיצַד  יִָמים".  ִׁשבְעַת 

ִמלְַמָּטה,  וְלָאֲנִָׁשים  ִמלְַמעְלָה  לַּנִָׁשים  ָמקֹום  ּבִַּמְקּדָׁש  ְמַתְּקנִים 

ּכְֵדי ֶׁשֹּלא יְִתעְָרבּו אֵּלּו עִם אֵּלּו. ּוַמְתחִילִים לְִׂשמֹחַ ִמּמֹוצָאֵי יֹום 

טֹוב הִָראׁשֹון, וְכֵן ּבְכָל יֹום וָיֹום ִמּיְֵמי חֻּלֹו ֶׁשל מֹועֵד. ַמְתחִילִים 

ֵמאַחַר ֶׁשּיְַקִריבּו ָּתִמיד ֶׁשל ּבֵין הָעְַרּבַיִם, לְִׂשמֹחַ ְׁשָאר הַּיֹום עִם 

ּכָל הַּלַיְלָה. וְהֵיָאְך הָיְָתה ִׂשְמחָה זֹו: הֶחָלִיל ַמּכֶה, ּוְמנַּגְנִים ּבְכִּנֹור 

יֹוֵדעַ  ְׁשהּוא  ִׁשיר  ּבִכְלִי  וְאֶחָד  אֶחָד  וְכָל  ּובְִמצִלְַּתיִם,  ּובִנְבָלִים 

ּוְמטַּפְחִים  ּוְמסַּפְִקים  וְרֹוְקִדים  ּבַּפֶה.  ּבַּפֶה,  ֶׁשּיֹוֵדעַ  ּוִמי  ּבֹו.  לְנַּגֵן 

וְאֹוְמִרים ּדִבְֵרי  וְאֶחָד ּכְמֹו ֶׁשּיֹוֵדעַ,  ּוְמכְַרּכְִרים ּכָל אֶחָד  ּוְמפַּזְזִים 

ִׁשיר וְִתְׁשּבָחֹות. וְִׂשְמחָה זֹו אֵינָּה ּדֹוחָה ֹלא אֶת הַַּׁשּבָת וְֹלא אֶת 

יֹום טֹוב.

הָָאֶרץ  עֵַּמי  אֹוָתּה  עֹוִׂשים  הָיּו  וְֹלא  זֹו.  ּבְִׂשְמחָה  לְהְַרּבֹות  ִמצְוָה 

הַּיְִׁשיבֹות  וְָראֵׁשי  יְִׂשָראֵל  חַכְֵמי  ּגְדֹולֵי  אֵלָא  ֶׁשּיְִרצֶה,  ִמי  וְכָל 

וְהַּסַנְהֶּדְִרין וְהַחֲסִיִדים וְהַּזְֵקנִים וְאַנְֵׁשי ַמעֲֶׂשה, הֵם ֶׁשהָיּו ְמַרְּקִדים 

ּוְמסַּפְִקים ּוְמנַּגְנִים ּוְׂשֵמחִים ּבִַּמְקּדָׁש ּבִיֵמי חַג הַּסֻּכֹות. ֲאבָל ּכָל 

הָָעם, הֲָאנִָׁשים וְהַּנִָׁשים, ּכֻּלָם ּבִָאים לְִראֹות וְלְִׁשמַֹע. ֶׁשהִַּׂשְמחָה 

ֶׁשּיְִׂשַמח ָאדָם ּבֲַעִׂשּיַת הִַּמצְֹות ּובְַאהֲבַת הָאֵל ֶׁשּצִּוָה ּבָהֶן, ֲעבֹודָה 

ִמּמֶּנּו,  לְהִּפַָרע  ָראּוי  זֹו  ִמִּׂשְמחָה  עַצְמֹו  הַּמֹונֵעַ  וְכָל  הִיא,  ּגְדֹולָה 

ֶׁשּנֶאֱָמר "ַּתחַת אֲֶׁשר ֹלא עָבְַדָּת אֶת ה' אֱ–ֹלהֶיָך ּבְִׂשְמחָה ּובְטּוב 

ּבְעֵינָיו  ּוִמְתּכַּבֵד  לְעַצְמֹו,  ּכָבֹוד  וְחֹולֵק  ּדַעְּתֹו  הֵַּמגִיס  וְכָל  לֵבָב". 

ּבְִמקֹומֹות אֵּלּו, חֹוטֵא וְׁשֹוטֶה. וְעַל זֶה הִזְהִיר ְׁשֹלמֹה וְָאַמר "אַל 

ּבְִמקֹומֹות  ּגּופֹו  ּוֵמֵקל  עַצְמֹו  הַַּמְׁשּפִיל  וְכָל  מֶלְֶך".  לִפְנֵי  ִּתְתהַּדַר 

יְִׂשָראֵל  מֶלְֶך  ּדָוִד  וְכֵן  ֵמאַהֲבָה.  הָעֹובֵד  הְַּמכֻּבָד  הַּגָדֹול  הּוא  אֵּלּו 

הַּגְֻדּלָה  וְאֵין  ּבְעֵינָי".  ָׁשפָל  וְהָיִיִתי  ִמּזֹאת  עֹוד  "ּונְַקֹּלִתי  אֹוֵמר 

וְהַּכָבֹוד אֵלָא לְִׂשמֹחַ לִפְנֵי ה', ֶׁשּנֶאֱָמר "וְהַּמֶלְֶך ּדָוִד ְמפַּזֵז ּוְמכְַרּכֵר 

לִפְנֵי ה'".

המקום הקדוש, היא בעלת חשיבות רבה ועצומה 

)הובא  הרמב"ם  בזה  שהרחיב  וכפי  ה',  בעבודת 

בהערה הקודמת(.

על דרך הפשט נראה שדברי חז"ל המתארים את 

יונה כאחד מאותם שואבי רוח הקודש, מתבססים 

"וַאֲנִי  אומר:  הוא  שם  ב,  בפרק  יונה  תפילת  על 

ָאַמְרִּתי נִגְַרְׁשִּתי ִמּנֶגֶד עֵינֶיָך, ַאְך אֹוִסיף לְהַּבִיט ֶאל 

שלא  כך  על  מתלונן  יונה  דהיינו  ָקְדֶׁשָך"11.  הֵיכַל 

מקום  שהוא  ָקדשו  היכל  את  לראות  עוד  יזכה 

הנבואה וההשגחה, כפי שמפרש כאן הרד"ק. חז"ל 

למדו מכאן שאת הנבואה ללכת לנינוה קיבל יונה 

ממנו  מקום  המקדש,  לבית  לרגל  שעלה  בשעה 

שואבים רוח הקודש. כלומר הרושם הכביר שנוצר 

במקום  שהייתו  באמצעות  הנביא  של  בקרבו 

 - לרגל  העליה  וחווית  החג  מצֹות  שפע  הקדוש, 

הנזרקים  הבוערים  הלפידים  המנגינות,  השירים, 

אל על בידי גדולי ישראל וקול הֶהָמון החוגג - הוא 

שהביא אותו להשראת שכינה ולנבואה. בכך דומה 

נעזר במנגן בשעה  הוא  רבו, שאף  יונה לאלישע 

שביקש שתשרה עליו רוח הקודש: "וְעַָּתה ְקחּו לִי 

ְמנַּגֵן, וְהָיָה ּכְנַּגֵן הְַמנַּגֵן וְַּתהִי עָלָיו יַד ה'"12.

את  חז"ל  זיהו  לחינם  שלא  נראה  לכך,  מעבר 

מקור נבואתו של יונה בשמחת בית השואבה בחג 

'אוניברסלי'  הכי  החג  הוא  הסוכות  חג  הסוכות. 

שבעים  מוקרבים  הסוכות  בחג  המקדש.  בבית 

על  תפילות  ונישאות  אומות,  כנגד שבעים  פרים 

זכריה  הנביא  הגשם.   - העולמי  הפרנסה  מקור 

מנבא שלעתיד לבוא תהיה ְּתלּות בין עליה לרגל 

ִמּכָל  הַּנֹוָתר  ּכָל  "וְהָיָה  הגשם:  לבין  הסוכות  בחג 

ִמּדֵי ָׁשנָה בְָׁשנָה  וְָעלּו  יְרּוָׁשלִִָם,  הַּגֹויִם הַּבָאִים עַל 

לְהְִׁשַּתחֲֹות לְֶמלְֶך ה' צְבָאֹות וְלָחֹג ֶאת חַג הַּסֻּכֹות. 

אֶל  הָָאֶרץ  ִמְׁשּפְחֹות  ֵמאֵת  יַעֲלֶה  ֹלא  אֲֶׁשר  וְהָיָה 

וְֹלא עֲלֵיהֶם  לְמֶלְֶך ה' צְבָאֹות,  יְרּוָׁשלִִָם לְהְִׁשַּתחֲֹות 

יִהְיֶה הַּגֶָׁשם"13. 

נבואתו של יונה בספר יונה מיוחדת בכך שהיא פונה 

פסוק ה.  .11

מלכים ב ג, טו.  .12

זכריה יד, טז - יז.  .13

אך ורק לגויים, ובשעה שהעולם נידון על הגשם 

נשלח יונה להשיב את אנשי נינוה בתשובה.

בדברים אלה ניתן להמחיש את המורכבות בפסוק 

נראה  ה'"14.  ִמּלִפְנֵי  ַּתְרִׁשיָׁשה  לִבְֹרחַ  יֹונָה  "וַּיָָקם 

המקדש  בבית  יונה  את  הׂשם  המדרש,  שבעל 

לנינוה,  ללכת  הנבואה  את  מקבל  שהוא  בשעה 

מפרש את את המילים 'מלפני ה'' כבריחה מבית 

בו  המעמד  גודל  את  בנפשנו  נשווה  המקדש. 

נוכח יונה, בשעה ששואבים מים בששון ממעייני 

ה' עד שמגיעים לבית  ועולים בהר בית  הישועה 

המקדש. חסידים ואנשי מעשה מרקדים בפניהם 

הדוכן.  על  ומשוררים  עומדים  והלויים  והכהנים 

ובתוך כל ההמולה הזו, כנגן המנגן, היתה על יונה 

עלתה  כי  נינוה  על  לקרוא  אותו  שציווה  ה'  יד 

רעתם לפניו. 

ברגע זה, דווקא בתוך כל המעמד המרגש וההתעלות 

הרוחנית, בוחר יונה לצאת ולברוח מלפני ה'!

א, ג.  .14

תמונה 2

יונה בורח מלפני ה'
כיצד חושב יונה הנביא שניתן לברוח מה'  • 

היודע כל?

מדוע יונה לא רוצה לקיים את שליחותו  • 

ולמסור את הנבואה לאנשי נינוה?

האם יונה לא מפחד שה' יעניש אותו על כך  • 

שהוא לא מקשיב לו?

מדוע ה' לא עוצר את יונה ואפילו מסייע לו  • 

לברוח לתרשיש?

"וְכִי ִמּלִפְנֵי ה' הּוא בֹוֵרחַ? וַהֲֹלא ּכְבָר נֱֶאַמר: 'ָאנָה 

ָׁשַמיִם  ֶאּסַק  ִאם  ֶאבְָרח,  ִמּפָנֶיָך  וְָאנָה  ֵמרּוחֶָך  אֵלֵך 

ָׁשם ָאָּתה...', ּוכְִתיב: 'עֵינֵי ה' הֵָּמה ְמׁשֹוְטִטים ּבְכָל 

הָָאֶרץ...', אֵלָא ָאַמר יֹונָה, אֵלֵך לְחּוצָה לָָאֶרץ ֶׁשאֵין 

ְנַמל יָפֹו

ַהְפָלגֹות 

ְלחּוץ ָלָאֶרץ

ַויָָּקם יֹוָנה
ְפנֵי ה', ה ִמּלִ יׁשָ ְרׁשִ ִלְבֹרַח ּתַ

ַויֵֶּרד ָיפֹו

ְנַמל יָפֹו

ַהְפָלגֹות 

ְלחּוץ ָלָאֶרץ
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הְַּׁשכִינָה נִגְלֵית ָׁשם"15.

האם ניתן לברוח מה'? הלא ה' נמצא בכל מקום! 

משורר התהלים16 מביע פליאה נשגבה ממנו:

"ָאנָה אֵלְֵך ֵמרּוחֶָך וְָאנָה ִמּפָנֶיָך אֶבְָרח?

אִם אֶּסַק ָׁשַמיִם - ָׁשם ָאָּתה 

וְאַּצִיעָה ְּׁשאֹול - הִּנֶּךָ.

אֶָּׂשא כַנְפֵי ָׁשחַר, 

אְֶׁשּכְנָה ּבְאַחֲִרית יָם.

ּגַם ָׁשם יְָדָך ַתנְחֵנִי וְתֹאחֲזֵנִי יְִמינֶָך.

וָאַֹמר: אְַך חֶֹׁשְך יְׁשּופֵנִי וְלַיְלָה אֹור ּבַעֲֵדנִי.

ּגַם חֶֹׁשְך ֹלא יַחְִׁשיְך ִמּמֶּךָ וְלַיְלָה ּכַּיֹום יָאִיר, ּכַחֲֵׁשיכָה 

ּכָאֹוָרה".

על  סביבותיו,  כל  על  המשורר  שמתבונן  בשעה 

והחושך,  האור  והמערב,  המזרח  והארץ,  השמים 

יכול  כיצד  ה'.  לברוח מפני  דרך  איננו מוצא  הוא 

האדם בכלל, ועל אחת כמה וכמה נביא ה', לחשוב 

שניתן לברוח מה' המסבב והיודע ּכֹל?

כל  הלכו  שבעקבותיו  פתרון  מציע  המדרש 

הפרשנים: יונה לא ברח ִמּפְנֵי ה' שהרי "ָאנָה אֵלְֵך 

ֵמרּוחֶָך וְָאנָה ִמּפָנֶיָך אֶבְָרח", וברור שלא ניתן לברוח 

ומהקשר עם הקב"ה.  יונה ברח מהנבואה,  ממנו. 

ניתן לומר שיונה בורח  בעולם התקשורתי שלנו, 

למקום בו 'אין קליטה'. אבחנה זו מקבלת תימוכין 

ה''.  'ִמּלִפְנֵי  המיוחד  הביטוי  באמצעות  פרשניים 

ה'',  'ִמּלִפְנֵי  לברוח  ניתן  לברוח,  ניתן  לא  ה'  ִמּפְנֵי 

כלומר מהקשר עמו.

כל  שְּמֹלא  הקב"ה,  האם  הדבר?  ניתן  כיצד 

הארץ כבודו, איננו מסוגל ליצור קשר עם האדם 

במקומות הנידחים ביותר?

עונה על כך המדרש: הקב"ה אכן החליט להתגלות 

לנביאים רק בארץ ישראל. יונה לא ברח מפני ה' 

אלא מלפני ה', מארץ ישראל, בה מתגלה ה' אל 

נביאיו. 

ארץ  של  ערכה  עניין  הוא  זו  מנקודה  העולה 

הארץ'  על  'זכותנו  על  לדבר  רגילים  אנו  ישראל. 

ילקוט שמעוני יונה רמז תקמט.  .15

במזמור קלט.  .16

זאת,  מלבד  אך  האומה.  לאבות  הבטחתּה  ועל 

ארץ  שהיא  בכך  הוא  ישראל  ארץ  של  ערכּה 

עם  הקשר  את  לִחיות  ניתן  בה  הארץ  הנבואה, 

הקב"ה באופן גלוי. בארץ ישראל ניתן לשמוע את 

את  שומע  המלך,  בארמון  העומד  כאדם  ה'  קול 

קולו ויכול לשאול אותו שאלות. בחוץ לארץ ניתן 

לארמון  מחוץ  העומד  כאדם  ה'  קול  את  לשמוע 

ומחכה לקבל את דבר המלך בדרך עקיפה.

שהוא  לו,  שניתנה  מהנבואה  נסער  כך  כל  יונה 

מחליט לנתק את הקשר עם דבר ה'. כדי לעשות 

זאת הוא יורד ליפו ומחפש אוניה לתרשיש, אחד 

מאיי הים.

למרות סקרנותנו, את השאלה מדוע לא רצה יונה 

לבצע את שליחות ה' נשאיר פתוחה, משום שהיא 

ה'  לבין  יונה  בין  ולויכוח  התשובה  לציר  קשורה 

בחלק השני של הספר.

תמונה 3

האניה ההולכת לתרשיש
מדוע ה' לא עוצר את יונה ואפילו מסייע לו  • 

לברוח לתרשיש?

"יַָרד לְיָפֹו וְֹלא ָמצָא אֳנִּיָה לֵיֵרד ָׁשם, וְהָיְָתה אֳנִּיָה 

ִמּיָפֹו )במרחק( ַמהֲלַך ְׁשנֵי יִָמים, ֶמה ָעָׂשה הַָּקּבָ"ה? 

יֹונָה  וְָרָאה  לְיָפֹו  וְהֶחֱזִיָרּה  ְסָעָרה  רּוחַ  ָעלֶיהָ  הֵבִיא 

וְָׂשַמח ִׂשְמחָה גְדֹולָה, ָאַמר: ַעכְָׁשיו ֲאנִי יֹוֵדַע ֶׁשּדְַרּכִי 

לֹו:  ָאְמרּו  ִעָּמכֶם.  אֵֵרד  לָהֶם:  ָאַמר  לְפָנַי.  ְמיּוֶּׁשֶרת 

לָהֶם:  ָאַמר  ַּתְרִׁשיָׁשה.  הַּיָם  לְִאּיֵי  הֹולְכִים  ָאנּו  הֲֵרי 

ַאף ַעל ּפִי כֵן. ּבְִׂשְמחַת לִּבֹו ֶׁשל יֹונָה הְִקּדִים וְנַָתן 

ְׂשכָָרּה, ֶׁשּנֱֶאַמר: וַּיִֵּתן ְּׂשכָָרּה וַּיֵֶרד ּבָּה"17.

ילקוט שמעוני יונה רמז תקנ.  .17

"וַּיִֵּתן ְׂשכָָרּה וַּיֵֶרד ּבָּה. וְָאַמר ַרּבִי יֹוחָנָן: ֶׁשּנַָתן ְׂשכָָרּה 

ֶׁשל  ְׂשכָָרּה  רּוָמנֹוס:  ַרב  ָאַמר  ּכּולָּה.  ְספִינָה  ֶׁשל 

ְספִינָה הָיָה ד' ֲאלָפִים ּדִינְֵרי זָהָב"18.

הובאה  יונה  עָלָה  עָלֶיהָ  שהאניה  לומדים  חז"ל 

למקום על ידי ה' באמצעות סערה שאילצה אותה 

לחזור אל החוף. בפשט הפסוקים הדבר בא לידי 

לִבְֹרחַ  יֹונָה  וַּיָָקם   - בפסוק  שיש  בכפילות  ביטוי 

ּבָָאה  אֳנִּיָה  וַּיְִמצָא  יָפֹו,  וַּיֵֶרד  ה',  ִמּלִפְנֵי  ַּתְרִׁשיָׁשה 

ַתְרִׁשיׁש...", נראה שהכתוב בא להדגיש שתכניתו 

של יונה התבצעה כפי שתיכנן מראש, ויונה ראה 

בכך אות וסימן שהוא עושה מעשה נכון וישר.

מדוע אין ה' עוצר את יונה כבר בשלב זה? מדוע 

אותו  מעכב  ולא  אֳניה  על  לעלות  לו  מניח  הוא 

בתואנות שונות עד שיתחרט?

רוצה  שאדם  בדרך  יונה:  ספר  מלמדנו  גדול  כלל 

לילך בה מוליכין אותו!19 הקב"ה מנהל את העולם 

נדרים לח א.  .18

מכות י ב.  .19

איננו  הקב"ה  הבחירה'.  'חופש  עיקרון  באמצעות 

כופה את דעתו על האדם, אלא נותן לו להסיק את 

לכוון  מנסה  הקב"ה  מעשיו.  מתוצאות  המסקנות 

את האדם אל הדרך הנכונה, אך מותיר ביד האדם 

בחירה באמצעות פיזור "חיזוקים חיוביים" לדרכו 

השלילית. ישנן פעמים שהאדם איננו מוכן להֵָרֵמז, 

מדגיש  בכך שהוא  ליבו  את  מחזק  הוא  ואדרבה, 

את החיזוקים ומתעלם מהאזהרות הפזורות בדרך. 

על  ונתפס  מופרזת  במהירות  הנוסע  לנהג  משל 

השוטר  את  לשכנע  מצליח  הוא  אך  שוטר,  ידי 

לצפות  ניתן  זה  במקרה  הקנס.  על  לו  לוותר 

ויפחד  נסיעתו,  מהירות  את  יאֵט  אכן  שהנהג 

ניכר  בחלק  ברם,  שוב.  שייתפס  מהאפשרות 

הצלחת  דווקא  כיצד  לראות  ניתן  מהמקרים 

את  להקשות  לו  גורמת  מעונש  להימלט  האדם 

הוא  שכן  יותר,  גבוהה  במהירות  ולנהוג  ליבו 

להערים  יידע  הבאה  בפעם  שגם  ובטוח  סמוך 

לאחר  רק  מזרועות החוק.  ולהימלט  על השוטר 

עם  האדם  ישב  רשיונו,  ויָּׁשלל  שוב  שייתפס 

ְלחּוץ ָלָאֶרץ
ַהַהְפָלָגה ַהָּבָאה

ְלַתְרִׁשיׁש 

ִהְתַרַחְקנּו ֶמְרַחק 
יֹוַמִיים ֵמַהחֹוף ְוׁשּוב 

ָהִיינּו ַחָּיִבים ַלֲחזֹור, ָחַזְרנּו ְלחֹוף ָיפֹו!
ִּבְגַלל ַהְּסָעָרה

ְמעּוְנָין ְלִהְצָטֵרף?ֶׁשָּפְרָצה.

ֵּכן, ַוֲאַשֵּלם ֲעבּור 
ָּכל ַהְּסִפיָנה.

ּה ָכָרּה, ַויֵֶּרד ּבָ ן ׂשְ ּתֵ יׁש, ַויִּ ָאה ַתְרׁשִ ְמָצא ֳאִניָּה ּבָ ַויִּ
ְפנֵי ה' ה ִמּלִ יׁשָ ְרׁשִ ֶהם ּתַ ָלבֹוא ִעּמָ
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כשהתעלמתי  הייתי  טיפש  כמה   - ויאמר  עצמו 

מהסימן הברור הזה!

לעשות  רצון  מרוב  לעיתים,   - אחרות  במילים 

חיוביים  חיזוקים  האדם  רואה  מוטעה,  מעשה 

ברורים  מסימנים  ומתעלם  לדרכו,  )לכאורה( 

ששולח לו ה' כדי לעצור את איוולתו.

על פי המדרש, יונה בורח מאת ה' ורואה כיצד כל 

תכניותיו מתממשות בדרך פלא. הוא רואה סימן 

הריק  לנמל  חוזרת  ספינה  כאשר  לדרכו  וחיזוק 

בעקבות סערה. ברצונו לברוח, מוכן יונה לשלם כל 

מחיר, אפילו את מחיר הספינה כולּה, כדי לברוח 

יונה  דרכו של  את  הקב"ה  בכך מחזק  תרשישה. 

כדי לאפשר לו בחירה חופשית.

תמונה 4

הסערה בים
מה המיוחד בסערה המתוארת בספר יונה? • 

מדוע ירד יונה אל ירכתי הספינה ושכב לישון  • 

שם?

להיו כמו שאר  מדוע יונה לא מתפלל לא- •

המלחים?

• 

הסערה רק לאניה של יונה
ִמיִמינָם  ְסָעָרה  רּוחַ  ֲעלֵיהֶם  ָעַמד  לַּיָם.  "ּפְָרׁשּו 

ּבְָׁשלֹום  ּובָאֹות  עֹובְרֹות  הָאֳנִּיֹות  וְכָל  ּוִמְּׂשמֹאלָם 

וְחְִּׁשבָה  גְדֹולָה  ּבְצָָרה  אֳנִּיָה  וְאֹוָתּה  ּובְִׁשִתיָקה, 
לְהִָּׁשבֵר!"20

ילקוט שמעוני יונה רמז תקמט.  .20

"רֹוִאים הָיּו ְׁשָאר ְספִינֹות הֹולְכֹות ּבַּיָם ּבְָׁשלֹום, וְֶׁשּלָהֶם 

ִמְׁשַּתּבֶֶרת, ָאְמרּו: ּבְִׁשבִיל ֶאחָד ִמֶּמּנּו הּוא"21.

דרכו של עולם ֶׁשּבַּיָם ישנן סערות. המדרש מציין 

שהיתה כאן סערה מוזרה שהשפיעה אך ורק על 

כל שאר הספינות הפליגו  בעוד  יונה,  האניה של 

את  לחפש  המלחים  את  עורר  זה  דבר  כרגיל. 

הָאֵׁשם בסערה בתוך הספינה.

מעשהו המוזר של יונה
ַרב  אֵלָיו  ּבָא  לֹו.  וַּיַָעף  נְִרּדַם  נַפְׁשֹו  ּבְצַָרת  "יֹונָה 

הַחֹובֵל, ָאַמר לֹו: ָאנּו עֹוְמִדים ּבֵין ָמוֶת לְחַּיִים וְַאָּתה 
נְִרּדָם?!"22

יונה   - פשוטה  מציאותית  סיבה  ישנה  לכאורה 

העזה  והסערה  בהפלגות,  מורגל  אינו  הנביא 

ים",  "מחלת  ובלשוננו  נפש",  "צרת  לו  גורמת 

אולם  השינה23.  ידי  על  לברוח  מנסה  הוא  ממנה 

יש מהפרשנים24 שקשרו את מעשהו זה של יונה 

יונה מעוניין  ה':  למגמתו בכללות הבריחה מלפני 

סיכוי"  לה'  יהיה  "שלא  כדי  סגור  במקום  לטבוע 

ייאלץ  אז  שהרי  חי,  החוף  אל  ולהפליטו  להצילו 

להמשיך לנינוה. 

שליחים רבים לקב"ה
"ָמְׁשלּו ָמָׁשל לְֶעבֶד ֶׁשּבַָרח ֵמַרּבֹו ּכֹהֵן לְבֵית הְַּקבָרֹות. 

ָאַמר, ֶאבְַרח לִי לְבֵית הְַּקבָרֹות ָמקֹום ֶׁשאֵין ַרּבִי יָכֹול 

לְהַּלֵך ַאחֲַרי. ָאַמר לֹו ַרּבֹו, יֵׁש לִי ֲעבִָדים ּכְמֹוְתָך. ּכָך 

ָאַמר יֹונָה אֵלֵך לִי לְחּוצָה לָָאֶרץ, ָאַמר הַָּקּבָ"ה יֵׁש 

ּגְדֹולָה  רּוחַ  הִֵטיל  וַה'  ֶׁשּנֱֶאַמר:  ּכְמֹוְתָך,  ֲעבִָדים  לִי 

ֶאל הַּיָם..."25. 

זה, כמו המדרש שראינו לעיל בו הקב"ה  מדרש 

"מעודד" את יונה לעלות על האניה, בא לבטא את 

ההשגחה הפרטית באמצעותה משגיח הקב"ה על 

רש"י )א, ז( בשם פרקי דרבי אליעזר.  .21

ילקוט שמעוני רמז תקנ.  .22

וכך אכן כתב הראב"ע.  .23

נוספת שהביא שם היא כדי שיטבע  מלבי"ם א, ה. סיבה   .24

במהרה, וכך תיפסק הסערה משאר המלחים.

ילקוט שמעוני שם.  .25

האדם - הקב"ה יכול לגייס את שליחיו המגוונים 

כדי להשיב את האדם אליו. בשלב זה של הסיפור 

במקום  בים,  גם   - ליונה  לרמוז  הקב"ה  מנסה 

שהוא לכאורה 'בלי קליטה' )כלומר ללא אפשרות 
להתנבא(, "ּגַם ָׁשם יְָדָך ַתנְחֵנִי וְתֹאחֲזֵנִי יְִמינֶָך"!26

תגובת המלחים
"ַרּבִי חֲנִינָא אֹוֵמר: 

ּבְיָדֹו,  ֱאלֹוהֹו  ֶאחָד  וְכָל  ּבָאֳנִּיָה  הָיּו  לָׁשֹון  ִמִּׁשבְִעים 

וְהָאֵל  ֱאלֹוהֹו  ֶאל  ִאיׁש  נְִקָרא  וְאֹוְמִרים  ּוִמְׁשַּתחֲוִים 

ֲאֶׁשר יֲַענֶה וְיַּצִיל הּוא הֱָא–ֹלהִים. וְָקְראּו וְֹלא הֹוִעילּו 

ְמאּוָמה. יֹונָה ּבְצַָרת נַפְׁשֹו נְִרּדַם וַּיַָעף לֹו. ּבָא אֵלָיו 

לְחַּיִים  ָמוֶת  ּבֵין  עֹוְמִדים  ָאנּו  לֹו:  ָאַמר  הַחֹובֵל,  ַרב 

ִעבְִרי  לֹו,  ָאַמר  ַאָּתה?  ַעם  ֵמאֵיזֶה  נְִרּדָם?!  וְַאָּתה 

ָאנֹכִי. ָאְמרּו לֹו, ָׁשַמְענּו ֶׁשֱא–ֹלהֶיָך ּגָדֹול, קּום ְקָרא 

ֶאל ֱא–ֹלהֶיָך אּולַי יֲַעֶׂשה לָנּו ּכְכָל נִפְלְאֹוָתיו ֶׁשָעָׂשה 

ּבַּיָם. ָאַמר לָהֶם, ּבְִׁשבִילִי צָָרה זֹאת, ָׂשאּונִי וַהֲִטילּונִי 

ֶאל הַּיָם"27.

אל  איש  המלחים  קוראים  הפסוקים  בפשט 

שנוצרה  מוסיף  המדרש  מענה.  ללא  א–לוהיו 

רק  יַעֲנֶה. שהרי  מי  של  האלוהים   - תחרות  שם 

ההשגחה  את  מבטא  צרה  בעת  לתפילה  המענה 

ואת הא-להות האמיתית. תחרות דומה נוצרה בין 

רבו של יונה, אליהו, לבין ארבע מאות נביאי הבעל, 

איננו משתתף  יונה  לאליהו,  בניגוד  הכרמל.  בהר 

בתחרות זו והיא מתנהלת בין המלחים בלבד. יונה 

מעריך כי כיוון שחטא אל א–לוהיו יש להניח שלא 

יקבל הקב"ה את תפילתו28.

קטן',  'עולם  שהיא  ספינה  כאן  מצייר  המדרש 

נציג של עם  וגם  עם  מכל  נציג  בה  ספינה שיש 

אחד  ואף  בספינה,  היו  העולם  נציגי  כל  ישראל. 

לא הועיל.

תהלים פרק קלט, י.  .26

ילקוט שמעוני רמז תקנ.  .27

כי  בחשבון  לוקח  אינו  יונה  אמנם  קרא.  יוסף  רבי  ראה   .28

"הַּקָּבָ"ה ִמְתאַּוֶה לְִתפִּלָָתן ֶׁשל צַּדִיִקים", ויהיה עליו לעבור עוד 

מהדג הראשון אל דגה מעוברת כדי שיבין שהוא חייב להתפלל 

)יובא בהמשך(.

דֹוָלה ֶאל ַהיָּם ַוה' ֵהִטיל רּוַח ּגְ
ֵבר: ָ ָבה ְלִהּשׁ ְ יָּם, ְוָהֳאִניָּה ִחּשׁ ַוְיִהי ַסַער ּגָדֹול ּבַ

ְזֲעקּו ִאיׁש ֶאל ֱאֹלָהיו ִחים, ַויִּ ּלָ יְראּו ַהּמַ ַויִּ
ֳאִניָּה ֶאל ַהיָּם, ְלָהֵקל ֵמֲעֵליֶהם ר ּבָ ִלים ֲאׁשֶ ַויִָּטלּו ֶאת ַהּכֵ

ב ַויֵָּרַדם: ּכַ ׁשְ ִפיָנה, ַויִּ ֵתי ַהּסְ ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרּכְ
ְקַרב ֵאָליו ַרב ַהֹחֵבל ַויִּ

ֲאַנְחנּו עֹוְמִדים 
ִלְטּבֹוַע! 

ַמּדּוַע ַרק ָאנּו ִּבְסָעָרה, 
ּוְסִביֵבנּו ַהָּים ָׁשֵקט?

זֹו ְּבַוַּדאי ַאְׁשַמת 
ֶאָחד ֵמִאיָּתנּו

ַחָּיִבים ִלְזרֹוק 
ֵחֶלק ֵמַהֲחָפִצים

ָאָּנא ִּפְסִלי, 
ֲעזֹור ָלנּו!

ַמה ְּלָך ִנְרָּדם, קּום ְקָרא 
ֶאל ֱאֹלֶקיָך, אּוַלי ִיְתַעֵשת 
ָהֱאֹלִקים ָלנּו, ְוֹלא נֹאֵבד! 
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תמונה 5 תמונה 4 

תמונה 10 תמונה 6 

הגורל והטלת יונה לים
מדוע עלה בדעתם של המלחים, שכדאי  • 

להפיל גורלות ולדעת בשל מי הרעה הזאת?

מדוע חקרו המלחים את יונה בכל כך הרבה  • 

שאלות, מה השיב להם יונה, ומדוע גרם להם 

הדבר ליראה גדולה?

מדוע יונה מבקש שיזרקו אותו למים  • 

הסוערים?

כיצד הגיעו המלחים להכרה שאין מנוס  • 

מלזרוק את יונה למים?

האם המלחים נהגו ברשעות בהשליכם את  • 

יונה לים?

מה מוסר ההשכל שהקב"ה רוצה ללמד את  • 

יונה?

האם המלחים סמכו רק על הגורל, כפי שעולה  • 

מפשט הכתובים? איזו בעייתיות יש בכך?

האם הקב"ה מחנך רק את יונה או גם את  • 

שאר המלחים?

הגורלות
בלבד,  סביבם  הסערה  כי  רואים  המלחים 

השלכת  גם  וכמותן  עוזרות,  אינן  תפילותיהם 

ההשתדלויות  שכל  לאחר  המיותרים.  המטענים 

אל  לפנות  מחליטים  הם  מועילות  אינן  הטבעיות 

תלוי  החטא  "אם  ואז  הגורל.  אל   - טבעי  העל 

ואז  אחר  איש  על  פעם  בכל  הגורל  יפול  בכולם 

ידעו כי כולם חייבים, ואם יפול בכל פעם על איש 

הפילו  כי  וסיפר  החייב...  הוא  כי  ידעו  אז  אחד 

גורלות רבות, ובכל פעם נפל הגורל על יונה"29.

מלבי"ם א, ז.  .29

דו שיח מוזר
הבאנו לעיל את המדרש המתאר את שיחתם של יונה 

ואנשי האֳניה. עם זאת, המדרש אינו מסביר לנו את 

פשר האריכות הגדולה של דברי המלחים בתחקרם 

את יונה. אפשר אפילו לומר שהוא מעלים אותה. 

גם כאן יש לכאורה סיבה מציאותית אותה הביא 

על  יש  כי  מאמינים  היו  "הקדמונים  המלבי"ם: 

'נפטון'[,  הים שר מיוחד שהוא א-להי הים ]כגון 

בעלי  איזה  על  שנאה  לו  שיש  עליו  וההבילו 

אומניות מיוחדות שאינו מניחם לעבור בים... וכן 

אמרו שיש לו שנאה על מקומות מסויימים ואינו 

מקבל אנשים שנכנסו אל הים באותן המקומות... 

ששונא  מיוחדות  ארצות  על  שנאה  לו  שיש  וכן 

יושביהם, ועל עמים מיוחדים כנודע בהבלי הגוים 

את  הפרשנים שרואים  מן  יש  אך  הקדמונים...". 

השאלות הללו כחלק מאופיים הדתי של המלחים, 

ועונש".  ה"שכר  של  הסיבתיות  את  המחפשים 

יונה  חטא  תחום  באיזה  להבין  מנסים  המלחים 

יש  "אולי  כך:  כל  כבד  הוא  אנייתם  שהעונש על 

בידך מלאכת רמיה והונית אנשים מרובים... שמא 

עשקת במקום שבאת משם... שמא עשית דבר 

היפך מנהג ארצך וכאלו חטאת לכולם... פן עשית 

דבר שלא כדת א-להיך..."30.

תהליך השלכת יונה לים
"ָאַמר ַרּבִי ִׁשְמעֹון: ֲעַדיִן ֹלא ִקּבְלּו ֲעלֵיהֶם לְהְַׁשלִיכֹו 

לַּיָם ַעד ֶׁשהִּפִילּו גֹוָרלֹות וְנָפַל הַּגֹוָרל ַעל יֹונָה. ֶמה 

לְהֵָקל  לַּיָם  וְהְִׁשלִיכּום  ֶׁשּבָאֳנִּיָה  ּכֵלִים  נְָטלּו  ָעׂשּו? 

ֵמֲעלֵיהֶם וְֹלא הֹוִעילּו, ָרצּו לַחֲזֹור לַּיַּבָָׁשה וְֹלא יָכֹלּו, 

נְָטלּו ֶאת יֹונָה וְהֱֶעִמידּוהּו ַעל יְַרּכְֵתי הְַּספִינָה, ָאְמרּו: 

'ִרּבֹון הָעֹולִָמים, ַאל ִּתֵּתן ָעלֵינּו ּדָם נִָקי, ֶׁשאֵין ָאנּו 

יֹוְדִעים ַמה ַמֲעֶׂשה ֶׁשל זֶה הִָאיׁש'. הִִּטילּו אֹותֹו ַעד 

ִמּזְַעּפֹו, נְָׂשאּו אֹותֹו  וְהַּיָם עֹוֵמד  )ברכיו(  ַאְרּכּוּבֹוָתיו 

טַּבּורֹו  ַעד  אֹותֹו  הִִּטילּו  וְסֹועֵר.  הֹולְֵך  וְהַּיָם  ֶאצְלָם 

ויראת  יונה  תשובת  על  כאן  בפרשנים  וראה  דוד.  מצודת   .30

המלחים.

דֹוָלה ֶאל ַהיָּם ַוה' ֵהִטיל רּוַח ּגְ
ֵבר: ָ ָבה ְלִהּשׁ ְ יָּם, ְוָהֳאִניָּה ִחּשׁ ַוְיִהי ַסַער ּגָדֹול ּבַ

ְזֲעקּו ִאיׁש ֶאל ֱאֹלָהיו ִחים, ַויִּ ּלָ יְראּו ַהּמַ ַויִּ
ֳאִניָּה ֶאל ַהיָּם, ְלָהֵקל ֵמֲעֵליֶהם ר ּבָ ִלים ֲאׁשֶ ַויִָּטלּו ֶאת ַהּכֵ

ב ַויֵָּרַדם: ּכַ ׁשְ ִפיָנה, ַויִּ ֵתי ַהּסְ ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרּכְ
ְקַרב ֵאָליו ַרב ַהֹחֵבל ַויִּ

ֲאַנְחנּו עֹוְמִדים 
ִלְטּבֹוַע! 

ַמּדּוַע ַרק ָאנּו ִּבְסָעָרה, 
ּוְסִביֵבנּו ַהָּים ָׁשֵקט?

זֹו ְּבַוַּדאי ַאְׁשַמת 
ֶאָחד ֵמִאיָּתנּו

ַחָּיִבים ִלְזרֹוק 
ֵחֶלק ֵמַהֲחָפִצים

ָאָּנא ִּפְסִלי, 
ֲעזֹור ָלנּו!

ַמה ְּלָך ִנְרָּדם, קּום ְקָרא 
ֶאל ֱא-ֹלֶהיָך, אּוַלי ִיְתַעֵשת 
ָהֱא-ֹלִהים ָלנּו, ְוֹלא נֹאֵבד! 

ָׂשאּוִני ַוֲהִטיֻלִני ֶאל ַהָּים
ְוִיְׁשּתֹק ַהָּים ֵמֲעֵליֶכם, ִּכי יֹוֵדַע ָאִני

ִּכי ְבֶׁשִּלי ַהַּסַער ַהָּגדֹול ַהֶּזה ֲעֵליֶכם!

יָלה גֹוָרלֹות, ַויֹּאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ְלכּו ְוַנּפִ
לּו ּגֹוָרלֹות, ִמי ָהָרָעה ַהזֹּאת ָלנּו, ַויַּּפִ ּלְ ׁשֶ ְוֵנְדָעה ּבְ

ל ַהּגֹוָרל ַעל יֹוָנה: ּפֹ ַויִּ

ׁשּוב ַּפַעם ָיָצא יֹוָנה!
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וְהַּיָם עֹוֵמד ִמּזְַעּפֹו, נְָׂשאּו אֹותֹו ֶאצְלָם וְהַּיָם עֹוֵמד 

וְסֹועֵר. הִִּטילּו אֹותֹו ַעד צַּוָארֹו וְהַּיָם עֹוֵמד ִמּזְַעּפֹו, 

נְָׂשאּו אֹותֹו ֶאצְלָם וְהַּיָם הֹולְֵך וְסֹועֵר. ַעד ֶׁשהִִּטילּו 

הַּיָם'...  ֶאל  וַיְִטלֻהּו  יֹונָה  ֶאת  'וַיְִׂשאּו  ֶׁשּנֱֶאַמר  ּכֻּלֹו 

ֶׁשָעָׂשה  וְהַּנִפְלָאֹות  הָאֹותֹות  ּכָל  ֶאת  הַַּמּלָחִים  ָראּו 

הַָּקּבָ"ה ִעם יֹונָה וְהְִׁשלִיכּו ִאיׁש ֶאת ֱא–ֹלהָיו ֶׁשּנֱֶאַמר 

לְיָפֹו  וְחָזְרּו  יֲַעזֹבּו',  חְַסּדָם  ָׁשוְא  הַבְלֵי  'ְמַׁשְּמִרים 

וְָעלּו לִירּוָׁשלַיִם ּוָמלּו ּבְַׂשר ָעְרלָָתם, ֶׁשּנֱֶאַמר 'וַּיִיְראּו 

הֲָאנִָׁשים יְִרָאה גְדֹולָה ֶאת ה' וַּיִזְּבְחּו זֶבַח לַה'', וְכִי 

זֶבַח זָבְחּו? אֵלָא ּבְִרית ִמילָה ֶׁשהּוא ּכְַדם זֶבַח, וְנְָדרּו 

ִאיׁש ִאְׁשּתֹו ּובָנָיו וְכָל ֲאֶׁשר לֹו לֵא-ֹלהֵי יֹונָה, וְנְָדרּו 

וְִׁשּלְמּו, וֲַעלֵיהֶם הּוא אֹוֵמר 'וְַעל ּגֵֵרי הַּצֶֶדק'"31.

במלוא  הצירים  שני  את  כאן  לנו  מאירים  חז"ל 

צועקים  המלחים  והתשובה.  ההשגחה  עוצמתם: 

ואין עונה. לאחר מכן  ואין קול  איש אל א–לוהיו 

הסער  מי  בגלל  להבין  כדי  גורלות  מטילים  הם 

הגדול הזה. כאשר הם מגלים שיונה הוא הגורם 

שם.  .31

לצרותיהם והוא עצמו מציע להם להטיל אותו אל 

הים32, ניתן לצפות שהם יעשו כך בחפץ לב.

מלחי  של  הנפשית  גדולתם  מתגלה  פה  ברם, 

"וַּיַחְְּתרּו  לים,  יונה  את  לזרוק  במקום  הספינה. 

הָאֲנִָׁשים לְהִָׁשיב אֶל הַּיַּבָָׁשה וְֹלא יָכֹלּו, ּכִי הַּיָם הֹולְֵך 

וְסֹעֵר עֲלֵיהֶם. וַּיְִקְראּו אֶל ה' וַּיֹאְמרּו, ָאּנָה ה', אַל נָא 

נֹאבְדָה ּבְנֶפֶׁש הָאִיׁש הַּזֶה וְאַל ִּתֵּתן עָלֵינּו ּדָם נִָקיא, 

ּכִי אַָּתה ה' ּכַאֲֶׁשר חָפַצְָּת עִָׂשיָת"33.

של  הנואשים  ממאמציהם  להתפעל  שלא  קשה 

הם  יונה.  של  מהריגתו  להימנע  הספינה  אנשי 

כאשר  ורק  דרך,  בכל  ההצלה  סיכויי  את  ממצים 

אין להם ברירה הם מטילים אותו למים.

ודאגתם  הצדיקים  של  רגישותם  על  מכאן  ללמוד  ויש   .32

נינוה,  אנשי  את  מלהציל  בורח  שהוא  פי  על  שאף  לאחרים, 

וכיוון שאינו רוצה  עדיין אינו מעוניין שייּפָגעו אנשים בגללו, 

ה' הוא מתעורר מעצמו לאפשרות  צו  ולמלא  לשוב בתשובה 

הקיצונית ביותר ובלבד שהמלחים לא יסתכנו.

א, יג - יד.  .33

על  פרטים  כשהוסיפו  זו  נקודה  חידדו  חז"ל 

ניסיונות ההצלה - גם כאשר באו המלחים להטיל 

את יונה לים, לא עשו זאת בבת אחת, אלא ניסו 

עד הרגע האחרון להצילו. בבקשם לוודא כי הגורל 

איננו מקרי אלא נובע מהשגחה פרטית הם עושים 

ניסיונות רבים ביונה כדי לבדוק את נכונות הגורל.

עתה ננסה לראות מדוע איפשר ה' ליונה לעלות 

על האניה ולא עצר אותו קודם. נראה כי הקב"ה 

המלחים  התנהגות  את  ליונה  להראות  מבקש 

בשעת הסערה כדי שילמד לקח: בשעת מצוקתך 

אותם מלחים גויים עושים הכל כדי להצילך. מדוע 

בשעת מצוקתם של אנשי נינוה, בשעה שעלתה 

מוכן  ולא  מהם  בורח  אתה  הקב"ה  לפני  רעתם 

לעזור להם?

סביבם  במתרחש  התבוננו  המלחים  כן,  על  יתר 

את  המנהיג  הוא  יונה  של  שא–לוהיו  והסיקו 

מאוד  התרשמו  המלחים  כי  נראה  המדרש34  )מן  העולם 

ושלם  בריא  לחוף  יונה  של  פליטתו  של  הגדול  מהנס 

בל  רושם  עליהם  הותיר  האירוע  הדג(.  הישר ממעי 

נינוה  לאנשי  בניגוד  ונתגיירו.  שהלכו  עד  ימחה 

תשובתם היא אמיתית, והם נקראים "גרי צדק". 

עניין מופלא מציין המדרש, כי המלחים התעוררו 

לשוב בתשובה, ולעומתם יונה אינו נראה כמסיק 

מסקנות מההשגחה הפרטית לה זכה. 

ילקוט שמעוני רמז תקנ.  .34

ְּכָבר ִניִּסינּו ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים 
ְלַהֲעלֹות אֹותֹו, ּוְבָכל ַּפַעם 

ָחְזָרה ַהְּסָעָרה!

ִּתְראּו
ֵאיְך ַהָּים ִנְרָּגע!

אּוַלי ְנַנֶּסה ְלַהֲעלֹות 
אֹותֹו ׁשּוב ַלִּסּפּון?

אּו ֶאת יֹוָנה, ַוְיִטֻלהּו ֶאל ַהיָּם, ַויֲַּעֹמד ַהיָּם ִמזְַּעּפֹו: ְ ַוִיּׂשּ
ִחים ּלָ ָראּו ַהּמַ

ְפָלאֹות ל ָהאֹותֹות ְוַהִנּ ֶאת ּכָ
רּוך הּוא ִעם יֹוָנה, דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָעׂשָ ׁשֶ

ִליכּו ִאיׁש ֶאת ֱאֹלָהיו ְוִהׁשְ

ֵאיְך ָעַבְדִּתי ה' הּוא ָהֱא-ֹלִהים!
ַלֶּפֶסל ָּכל ַחַּיי?!

ה' ֶמֶלך, ה' ָמָלך,
ה' ִיְמֹלך ְלעֹוָלם ָוֶעד!
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תמונה 8 תמונה 7 

יונה במעי הדגה
האם הדג שבולע את יונה משמש כעונש או  • 

נס להצלה? 

מהו תפקיד הניסים הרבים המופיעים בספר  • 

יונה?

מה עושה בן אדם בתוך דג? מה התהליך  • 

שעובר עליו?

מה מלמדת אותנו שהייתו במקום על טבעי? • 

מה המסר בתפילתו?  • 

מדוע ספר יונה נקרא לפני תפילת נעילה? •

ֵמִאיר  ַרּבִי  יֹונָה.  ֶאת  לִבְֹלַע  ּגָדֹול  ּדָג  ה'  "וַיְַמן 

אֹוֵמר: ְממּוּנֶה הָיָה הַּדָג לִבְלֹוַע ֶאת יֹונָה ִמֵּׁשֶשת 

יְֵמי בְֵראִׁשית ֶׁשּנֱֶאַמר וַיְַמן ה' ּדָג ּגָדֹול...'"35.

ילקוט שמעוני שם.  .35

מִּפָנֶיָך  וְאָנָה  מֵרּוחֶָך  אֵלֵך  אָנָה  הָעֹולָמִים!  ִרּבֹון  "אָמַר: 

ּכָל  עַל  מֶלֶך  אַּתָה  אָּתָה...  ָׁשם  ָׁשמַים  אֶּסַק  אִם  אֶבְָרח, 

ָׁשמַיִם  ְׁשמֵי  כִּסְאֲָך  תֵבֵל,  רֹוזְנֵי  ּכָל  עַל  וְאָדֹון  הַּמְַמלָכֹות 

ּבָעֹומֶק,  ּומְֶמַׁשלְּתְָך  ּבַּמָרֹום  מַלְכּותְָך  ַרגְלֶיָך,  הֲדֹום  וְאֶֶרץ 

מַעֲֵׂשי כָל הָאָדָם ּגְלּויִים לְפָנֶיָך וְתַעֲלּומֹות ּכָל ּגֶבֶר ּפְרּוׂשֹות 

לְָך. ּדְַרכֵי ּכָל אָדָם אַּתָה חֹוֵקר, ּומִצְעֲֵדי ּכָל חַי אַּתָה בֹוחֵן. 

סִתְֵרי כְלָיֹות אַּתָה יֹוֵדעַ, ָרזֵי לְבָבֹות אַּתָה מֵבִין, ּכָל מִסְּתִָרים 

נִסְּתָר  וְאֵין  כְבֹוֶדָך,  כִסֵּא  לִפְנֵי  ּתַעֲלּומֹות  אֵין  לְָך.  ּגְלּויִים 

מִּנֶגֶד עֵינֶיָך. ּכָל ָרז וְָרז אַּתָה סֹוֵדר, וְכָל ּדָבָר וְדָבָר אַּתָה סָח. 

ּבְכָל מָקֹום אַּתָה ָׁשם, עֵינֶיָך צֹופֹות ָרעִים וְטֹובִים. ּבְבַּקָָׁשה 

מְִּמָך, עֲנֵנִי מִּבֶטֶן ְׁשאֹול וְהֹוִׁשיעֵנִי בְִּמצּולָה. וְתָבֹא ּבְאָזְנֶיָך 

וְׁשֹומֵַע  ּבְָרחֹוק  יֹוֵׁשב  ֶׁשאַּתָה  ּבַּקָָׁשתִי,  ּומַלֵּא  ַׁשוְעָתִי 

ּבְָקרֹוב, נְִקֵראתָ 'מַעֲלֶה ּומֹוִריד' - נָא הַעֲלֵנִי, נְִקֵראתָ 'מֵמִית 

ּוְמחַּיֶה' - הִּגַעְתִּי לַּמָוֶת, הַחֲיֵינִי!"36.

הקב"ה ְמזמן דג לבלוע את יונה, ויונה יושב בתוך 

הדג שלושה ימים. ר' מאיר מתאר את הדג המוכן 

וכפי שניתן לראות  ליונה מששת ימי בראשית37, 

ילקוט שמעוני רמז תקנ.  .36

וראה שם בהמשך: "הָיָה יֹונָה ְׁשֹלָׁשה יִָמים ּוְׁשֹלָׁשה לֵילֹות   .37

ָמקֹום  לֹו  הְִרחַבְִּתי  אֲנִי  הַּקָּבָ"ה:  ָאַמר  הְִתּפַּלֵל.  וְֹלא  הַּדָג  ּבְִמעֵי 

בתמונה, דבר המדגיש את היות הבריאה מתוכננת 

מראשיתה בסדר ובחכמה מופלאה. 

התנ"ך מלא בניסים ובנפלאות של שינוי המציאות 

אולם  הנביאים.  באמצעות  שנעשו  הארצית 

המציאות  מתוך  שנלקחו  הנביאים  הם  מעטים 

הארצית והושמו בתוך מציאות על טבעית. משה 

עלה להר סיני ונשאר שם ארבעים יום וארבעים 

לילה ללא אוכל ושתיה. אליהו חי במדבר ולחמו 

ניתן על ידי העורבים )או על ידי המלאכים(. עם 

חי  יונה  גם  במדבר.  דומה  במציאות  חי  ישראל 

בבטן הדג שלושה ימים. 

 - נח  תיבת  היא  הללו  המקרים  לכל  ושורש  יסוד 

משלו,  דופן  יוצא  עולם  לעצמו  ליצור  צֻּוָה  נח  גם 

ּבְִמעֵי ּדָג זָכָר ּכְֵדי ֶׁשֹּלא יִצְטַעֵר וְהּוא אֵינֹו ִמְתּפַּלֵל, אֲנִי ְמזֵַּמן ּדָגָה 

ְמעּוּבֶֶרת 365 אֲלָפִים ִרבְבֹות ּדָגִים ְקטַּנִים ּכְֵדי ֶׁשּיִצְטַעֵר וְיְִתּפַּלֵל 

לְפָנַי, ִמּפְנֵי ֶׁשהַּקָּבָ"ה ִמְתאַּוֶה לְִתפִּלָָתן ֶׁשל צַּדִיִקים... ִמּיָד ּפְלָטֹו, 

ּובְלָעַּתֹו הַּדָגָה וְהָיָה ּבְצַעַר ּגָדֹול ִמּתֹוְך הַּדֹחַק ּוִמּתֹוְך הִַּטּנּוף, ִמּיָד 

מן  הַּדָגָה'".  ִמְּמעֵי  יֹונָה...  'וַּיְִתּפַּלֵל  ֶׁשּנֶאֱַמר:  ּבְִתפִּלָה,  לִּבֹו  ּכִּוֵן 

המדרש המתאר כאן החלפת דג בדגה מעוברת ניתן לראות את 

הכפילות בתפקידו של הדג, מצד אחד הוא מהווה נס להצלתו, 

ומצד שני הוא עונש המיועד לצערו על מנת שסוף סוף יתפלל 

וישוב בתשובה.

ולהיכנס אל התיבה עם כל חיות העולם כדי להצילם 

מחורבן. ההתכנסות אל התיבה הופכת להיות חווית 

מסקנות  עם  הנביא  נולד  ממנו  הריון  מעין  יסוד, 

חדשות ופועל לתיקון קלקולי המציאות. כך קורה 

אצל משה רבנו בהר סיני, כך קורה בתקופת המדבר 

של  חורב  הר  במעמד  קורה  כך  ישראל.  עם  של 

אליהו הנביא, וכך קורה עם יונה הנביא. יונה נשאר 

הנדרשים  הלקחים  את  להפיק  כדי  הדגה  במעי 

מסקנה,  היא  תפילתו  ולהפנימם.  לו  שקרה  ממה 

ממנה יצא לשליחות ה' בכוחות מחודשים. אנשים 

חשיבה  המחייבים  למצבים  בחייהם  מגיעים  רבים 

מחדש ומציאת דרכי פעולה שונות כדי לשנות את 

המציאות בה הם נמצאים.

נציין שגם כאן באים לידי ביטוי שני הצירים של 

יונה  על  מיוחדת  פרטית  כאן השגחה  יש  הספר. 

כאן  ויש  הדגה,  במעי  להתקיים  לו  המאפשרת 

הזמנה לחזרה בתשובה שיונה אכן נענה לה.

העמקה בתפילת יונה
הדגה.  ממעי  יונה  תפילת  את  מצטט  יונה  ספר 

קטע זה הוא שירי ומסובך מעט, אך אין לנו לדלג 

ג ּגָדֹול ִלְבֹלַע ֶאת יֹוָנה ַוְיַמן ה' ּדָ

ִחִּכיִתי ִלְׁשִליחּות זֹו ְזַמן ַרב.
ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֲחָך, ְוָאָנה ִמָּפֶניָך ֶאְבַרח. 

ַמֲעֵׂשי ָכל ָהָאָדם ְּגלּוִיים ְלָפֶניָך.
ֵאין ַּתֲעלּומֹות ִלְפֵני ִכֵּסא ְכבֹוֶדָך,

ְוֵאין ִנְסָּתר ִמֶנֶגד ֵעיֶניָך.
ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמָך, ֲעֵנִני ִמֶּבֶטן ְׁשאֹול ְוהֹוִׁשיֵעִני ִמְּמצּוָלה.

ִהַּגְעִּתי ַלָּמֶות, ַהֲחֵייִני!

ה ֵלילֹות: ֹלׁשָ ה ָיִמים ּוׁשְ ֹלׁשָ ג ׁשְ ְמֵעי ַהּדָ ַוְיִהי יֹוָנה ּבִ
ָגה ֵעי ַהּדָ ל יֹוָנה ֶאל ה' ֱא-ֹלָהיו ִמּמְ ּלֵ ְתּפַ ַויִּ
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של  מתפילתו  ללמוד  ניתן  חשובים  דברים  עליו. 

יונה ובראשם - תחושת הייאוש העמוקה של יונה 

כפי שבאה לידי ביטוי כבר על הספינה, בכך שהוא 

מתרוצצים  המלחים  שכל  בשעה  לישון  הולך 

וצועקים אל אליליהם. 

יְסֹבְבֵנִי, סּוף חָבּוׁש  נֶפֶׁש, ְּתהֹום  ַמיִם עַד  "אֲפָפּונִי 

בַעֲִדי  ּבְִרחֶיהָ  הָָאֶרץ  יַָרְדִּתי,  הִָרים  לְִקצְבֵי  לְֹראִׁשי. 

לְעֹולָם, וַַּתעַל ִמַּׁשחַת חַּיַי ה' אֱ–ֹלהָי. ּבְהְִתעַּטֵף עָלַי 

נַפְִׁשי אֶת ה' זָכְָרִּתי, וַָּתבֹוא אֵלֶיָך ְּתפִּלִָתי אֶל הֵיכַל 

ָקְדֶׁשָך".

יונה מתאר כיצד שקע במים והגיע אל קרקעית 

הים, אך דווקא שם, דווקא במקום ממנו אין חזרה 

יותר - התמלא בכוחות מחודשים, קרא אל ה', וה' 

אכן הושיע אותו.

לא לחינם נקרא ספר יונה לפני תפילת נעילה. יש 

בכך מסר חשוב - גם אם לא התרשמנו מחודש 

מיום  תשובה,  ימי  מעשרת  השנה,  מראש  אלול, 

הכיפורים, ולא שבנו בתשובה - עדיין יש סיכוי. 

לפני  האחרון,  ברגע  וגם  עין,  כהרף  ה'  ישועת 

הנעילה, אם תקרא לו הוא יענה לך!

תמונה 9

ה' מצווה שנית את יונה 
ללכת לנינוה

מדוע מצווה ה' שנית על יונה ללכת לנינוה,  • 

לא די בציווי הראשון?

כיצד מגיב יונה לאחר שנפלט ממעי הדג  • 

לציווי ה'?

יונה חוזר למקום ממנו הוא יצא ונשלח שנית לנינוה. 

עָלֶיהָ  "ּוְקָרא  נצטווה  בה  הראשונה  לפעם  בניגוד 

כללי לקרוא  ציווי  כלומר  לְפָנָי"38,  ָרעָתָם  עָלְתָה  ּכִי 

להם בדברי תוכחה שישובו מעוונותיהם, עתה הוא 

מצטווה לבשר להם דבר מסויים מאוד "ְקָרא אֵלֶיהָ 

את  כלומר  אֵלֶיָך"39,  ּדֹבֵר  אָנֹכִי  אֲֶׁשר  הַּקְִריאָה  אֶת 

דינם שנגזר עליהם ליהפך עוד ארבעים יום.

ימים  שלושה  ישיבתו  הקודמת,  בתמונה  כאמור 

א, ב.  .38

ג, ב. וראה מלבי"ם שם פסוק ג.  .39

במעי הדגה, מחוץ לעולם הטבעי, מבטאת חשיבה 

חזרה  חוזר  הוא  וכאשר  המציאות,  על  מחודשת 

לעולם המעשה הוא עושה זאת כדי להוציא אל 

הפועל את המסקנות אותן הסיק בבטן הדג. יונה 

לבצע  חייב  והוא  מה'  לברוח  אפשר  שאי  מבין 

את מה שה' מצַּוֶה. התשובה הרי אינה רק חרטה 

ותפילה, אלא גם קבלה מעשית לעתיד. "מה היא 

ויסירנו  חטאו,  החוטא  שיעזוב  הוא  התשובה, 

ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד, שנאמר 

'יַעֲזֹב ָרָׁשע ּדְַרּכֹו וְאִיׁש ָאוֶן ַמחְְׁשבָֹתיו'40. וכן יתנחם 

וְאַחֲֵרי  נִחְַמִּתי  'ּכִי אַחֲֵרי ׁשּובִי  על שעבר, שנאמר 

הִּוְָדעִי ָספְַקִּתי עַל יֵָרְך'41. ויעיד עליו יודע תעלומות 

שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר 'וְֹלא נֹאַמר 

עֹוד אֱ–ֹלהֵינּו לְַמעֲֵׂשה יֵָדינּו, אֲֶׁשר ּבְָך יְֻרחַם יָתֹום'42. 

וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר 

בליבו"43.

ישעיהו נה, ז.  .40

ירמיהו לא, יח.  .41

הושע יד, ד.  .42

רמב"ם תשובה ב, ב.  .43
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חטאי העיר נינוה והקריאה 
של יונה שישובו בתשובה

 
מה היה מיוחד בעיר נינוה? מדוע נבחרה  • 

דווקא היא?

מה גרם לגויים להקשיב לנבואת נביא מישראל?  • 

כיצד חזרו אנשי נינוה בתשובה? •

איזה פרט בהתנהגותם של אנשי נינוה גרם  • 

לשינוי גזר דינם?

כיצד נבחנת חזרה בתשובה אמיתית ושלמה? • 

ְׁשנֵים  ּבָּה  וְהָיּו  יִָמים,  ְׁשֹלֶׁשת  ַמהֲלַך  הָיְָתה  "נִינְוֵה 

ָעָׂשר  וְׁשּוק הָיּו ּבֹו ְׁשנֵים  וְכָל ׁשּוק  ָעָׂשר ְׁשוִָקים, 

ֶאלֶף ּבְנֵי ָאדָם, וְכָל ְרחֹוב ּוְרחֹוב הָיּו ּבָּה ְׁשנֵים ָעָׂשר 

ג, ַויֹּאֶמר ה' ַלּדָ
ה:  ׁשָ ַויֵָּקא ֶאת יֹוָנה ֶאל ַהיַּּבָ

ִנית ֵלאֹמר: ַוְיִהי ְדַבר ה' ֶאל יֹוָנה ׁשֵ

“ קּום
ֵלְך ֶאל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְּגדֹוָלה,

ּוְקָרא ֵאֶליָה ֶאת ַהְּקִריָאה
ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ּדֵֹבר ֵאֶליָך! “

ִּתְראּו ַמה קֹוֶרה ָּכאן!

ֲאִני ֹלא ַמֲאִמין ְלַמְרֶאה ֵעיַני!

ְדַבר ה', ַויָָּקם יֹוָנה ַויֵֶּלְך ֶאל ִניְנֵוה ּכִ
דֹוָלה ֵלא-ֹלִהים ְוִניְנֵוה ָהְיָתה ִעיר ּגְ

ת ָיִמים: ֹלׁשֶ ַמֲהַלְך ׁשְ
ַויֶָּחל יֹוָנה ָלבֹוא ָבִעיר,

ַמֲהַלְך יֹום ֶאָחד

ַּגָּנב!
ֶזה ֶׁשִּלי!

ַׁשְקָרן - ֶזה ֶׁשִּלי!

הּוא ּבֹוֵרַח!
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ְמבֹואֹות, וְכָל ָמבֹוי הָיּו ּבֹו ְׁשנֵים ָעָׂשר חֲצֵרֹות, וְכָל 

חָצֵר ְׁשנֵים ָעָׂשר ּבִָתים, וְכָל ּבַיִת ּובַיִת ְׁשנֵים ָעָׂשר 

וְהָיָה  ּבָנִים,  ָעָׂשר  ְׁשנֵים  לֹו  הָיּו  ּגִּבֹור  וְכָל  ּגִּבֹוִרים, 

יֹונָה ַמכְִריז ּבַּׁשּוק וְהָיָה קֹולֹו נְִׁשָמע ַמהֲלַך ַאְרּבִָעים 

יֹום וְהָיּו ׁשֹוְמִעים קֹולֹו ּכָל ּבַיִת ּובַיִת. ּבְאֹוָתּה ָׁשָעה 

הִּגִיע הַּדָבָר לְָאְסנַּפַר )סנחריב44( ֶמלְֶך נִינְוֵה". 

הרושם שעושה הנבואה
יונה נכנס עד מרכז העיר ועומד וקורא את קריאתו 

מתרחש  כאן  נהפכת.  ונינוה  יום  ארבעים  עוד   -

עמוקות  מתרשמים  העיר  אנשי  מופלא:  דבר 

מהנביא ומקריאתו וחוזרים בתשובה. שוב, הגויים 

ראה עזרא ד, י, וסנהדרין צב א. אמנם ישנה דעה נוספת   .44

במדרש שה' הציל את פרעה על שעשה תשובה ועשהו מלך 

לנינוה. בעל הטורים )שמות יד, לא( מוצא בכך תשובה לשאלה 

המעניינת מדוע הקשיבו אנשי נינוה ליונה, כי הביטוי 'ויאמינו' 

מופיע רק פעמיים במקרא, כאן ובשירת הים. "כדאיתא במדרש 

)פדר"א פמ"ג( 'לא נשאר בהם עד אחד' שלא נשאר אלא אחד 

נינוה  אנשי  'ויאמינו  וזהו  וָמלַך שם.  לנינוה  והלך  פרעה  והוא 

בא-להים', שנזכר ]פרעה[ למה שראה במצרים ועל הים".

בספר יונה מתגלים בפני הקורא כאנשים צדיקים 

ומוסריים השומעים בקול ה'.

שאלה מתבקשת המתעוררת לכל מי שקורא את 

הדברים היא מה כל כך מרשים בנבואתו של יונה? 

מדוע התרשמו ממנו כל כך עד שחזרו בתשובה 

באופן כה קיצוני? המדרש מציין כי היה נס גלוי, 

שקולו נשמע בטווח של מהלך ארבעים יום45!

לרבי ישועה46 ולרד"ק הסבר מעניין: "כי אנשי האֳניה 

היו בעיר והעידו עליו כי הטילוהו אל הים וכל ענינו 

כמו שהיה, לפיכך האמינו בנבואתו ושבו בתשובה 

הגויים החסידים  בין  קושרים  כלומר, הם  שלמה". 

של הפרק הראשון, לבין אנשי נינוה מהפרק השלישי 

וטוענים שאנשי האֳניה סיפרו לאנשי נינוה את מה 

המאורע  הופיע,  יונה  כאשר  ולכן  ים,  בלב  שקרה 

כי  המסבירים  גם  יש  נבואתו.  את  אימת  המפליא 

שמעם של נביאי ישראל הגיע עד נינוה.

עשרה  ביום  אדם  ש'מהלך  אמרו  ב(  צג  )פסחים  ובגמרא   .45

פרסאות', שהם כ–40 קילומטר!

הובא בראב"ע.  .46

ֵאיֶזה יֹוִפי, 
ַּכָּמה ֶּכֶסף

עֹוד ַאְרָּבִעים יֹום ְוִניְנֵוה ֶנְהָּפֶכת

ַּגָּנב!

הּוא 
ֹלא ָנכֹון, הּוא ֶׁשִּלי!

ַׁשָּיך ִלי!

זה הסוכריה 
שלי

תהיה בשקט

"וְיְִקְראּו ֶאל ֱא–ֹלהִים ּבְחָזְָקה - ...ָעַמד ֶמלֶך ִמּכִּסֵא 

ַמלְכּותֹו וְהִגְּבִיהַ ִּתינֹוקֹות ֶׁשּלָהֶם ּכְלַּפֵי ַמְעלָה וְָאַמר 

ֶׁשֹּלא  אֵּלּו  ּבְִׁשבִיל  ֲעֵׂשה  ּגָדֹול:  ּבִבְכִי  לְהַָּקּבָ"ה 

הָָרָעה.  ִמּדְַרּכָם  כּוּלָם  חָזְרּו  ְׁשלִיִׁשי  ּבְיֹום  חְָטאּו. 

ּובַּכְָרִמים  ּבַָּׂשדֹות  ָמצָא  ֶׁשָאדָם  ְמצִיָאה  ֲאפִיּלּו 

ּבְַּׁשוִָקים ּובְָרחֹובֹות הֶחֱזִירּו לַּבְָעלִים, וֲַאפִיּלּו לְבֵנִים 

הַָאְרמֹון  ָסְתרּו  ֶמלֶך  ֶׁשל  ּבְַאְרמֹון  ֶׁשּבָנּו  ּגֶזֶל  ֶׁשל 

ֶׁשהָיּו  וְכֶֶרם  ּכֶֶרם  וְכָל  לְבֲַעלֵיהֶם,  הַּלְבֵנִים  וְהֶחֱזִירּו 

ִמן הַּגֶזֶל ֲעָקרּום  ִאילָנֹות  ְׁשנֵי  נְִטיעֹות אֹו  ְׁשֵּתי  ּבֹו 

וְהֶחֱזִירּום לְבֲַעלֵיהֶן, וְכֵן ּבֶגֶד ֶׁשהָיּו ּבֹו ְׁשֵּתי ּפְָקִעיֹות 

)גליל חוטים קטן( ֶׁשל ּגֶזֶל ָקְרעּו הַּבֶגֶד וְהֶחֱזִירּו. ָעׂשּו 

ִמְׁשּפָט ּוצְדָָקה, וְכָל ֲעבֵיָרה ֶׁשּבְיָדֹו ִמְתוַּדֶה ּוְמַקּבֵל 

ְׂשֵרפָה  ִאם  ְסִקילָה  ְסִקילָה  ִאם  ּתֹוָרה,  ּדִין  ָעלָיו 

ְׂשֵרפָה. וֲַאפִיּלּו ָמכַר ָאדָם לַחֲבֵרֹו ּבֵית חּוְרבָה ּוָמצָא 

ּבֹו ָממֹון )ּכְַמֲעֵׂשה ַמלְּכָא ַקצְיָא47(, ַמה הָיָה עֹוֶׂשה 

דין,  בעלי  אליו  באו  שכאשר  א.  לג,  נח  רבה  מדרש  ראה   .47

קניתי  "התלונן":  )הקונה(  והשני  לחברו,  קרקע  מכר  שהאחד 

להפתעתי  גיליתי  החרישה  ובמהלך  חקלאי,  לעיבוד  אדמה 

מטמון, אך המטמון איננו שלי! הוא איננו כלול בעיסקה, והנני 

באתי  לקחתו,  ממאן  שהמוכר  כיוון  למוכר.  להשיבו  מבקש 

ל"ה  ּוָמצָא  חּוְרבָה  אֹוָתּה  ֶׁשל  ְׁשָטר  ּבִֵּקׁש  הַּדַּיָן, 

אֹותֹו  ֶׁשהְִטִמין  הִָאיׁש  לְאֹותֹו  יֹוֵרׁש  ּוָמצָא  ּדֹורֹות, 

ָממֹון וְהֶחֱזִירֹו לִבְָעלָיו".

גם בפשט הפסוקים, חזרתם של אנשי נינוה בתשובה 

היא חריפה ובעלת עוצמה גדולה מאד. המלך מצווה 

- 'וְיְִתּכַּסּו ַׂשּקִים הָאָדָם וְהַּבְהֵמָה' - כל מה שעושים 

וכולל  צום  כולל  החיים,  בעלי  גם  עושים  האנשים 

לבישת שק! ואכן, ראה ה' את מעשיהם וניחם על 

הרעה. יש מן הפרשנים המדגישים כי בתחילה אנשי 

פקודת  אחרי  אך  במחשבתם,  התחרטו  רק  נינוה 

המלך הם שבו ותיקנו מעשיהם בפועל.

לקחים  שני  נינוה  אנשי  מתשובת  למדו  חז"ל 

לקבל  האיש  על  ותכפה  בינינו  שתשפוט  המלך  אדוני  אליך 

את  אדמה!  לו  מכרתי  אני  המוכר:  "התגונן"  מנגד,  שלו.  את 

כל האדמה, את כל העובי ותכולתו! מכאן ועד צידו השני של 

כדור הארץ. ולכן, "הרי אלו שלו", המטמון כלול בעיסקה. שמע 

המלך והחליט להטיל "פשרה הקרובה לְדין". הוא התעניין אצל 

המוכר: יש לך בן או בת? בן! השיב המוכר. ולי יש בת! הגיב 

הקונה. אמר המלך: נו, תשיאו את השניים, והאוצר ינתן לבני 

הזוג כנדוניה וכהכנה לצעדיהם הראשונים בחיי הנישואין.

ָרִציִתי ַלֲחזֹור 
ִּבְתׁשּוָבה

ָהִאְטִליז

ָסגּור ֵעֶקב 

ַהצֹום

ַהַּמְטְּבעֹות
ָנְפלּו ָלְך ֵמַהִּתיק

קח בבקשה
זה שלך.

אני מבקש 
סליחה

י ִניְנֵוה  ַויֲַּאִמינּו ַאְנׁשֵ
ְקְראּו  א־ֹלִהים ַויִּ ּבֵ
ים  ּקִ ׁשּו ׂשַ ְלּבְ צֹום ַויִּ
דֹוָלם ְוַעד ְקַטּנָם: ִמּגְ

ים ָהָאָדם  ּקִ ּסּו ׂשַ  ְוִיְתּכַ
ֵהָמה ְוִיְקְראּו  ְוַהּבְ

ָחְזָקה  ֶאל ֱא־ֹלִהים ּבְ
ְרּכֹו  בּו ִאיׁש ִמּדַ ְוָיׁשֻ
ָהָרָעה ּוִמן ֶהָחָמס 

יֶהם: ַכּפֵ ר ּבְ ֲאׁשֶ

בּו  י ׁשָ יֶהם ּכִ ַויְַּרא ָהֱא־ֹלִהים ֶאת ַמֲעׂשֵ
ֶחם ָהֱא־ֹלִהים ַעל ָהָרָעה  ּנָ ם ָהָרָעה ַויִּ ְרּכָ ִמּדַ

ה: ר ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ְוֹלא ָעׂשָ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ
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הרצויה,  התשובה  דרך  לגבי  האחד   - הפוכים 

והשני לגבי אופן התשובה שאינו רצוי.

דרך התשובה הרצויה 
התהליך  את  מתארת  תענית48  במסכת  המשנה 

שהיה נהוג בזמן תענית ציבור: "סֵֶדר ּתַעֲנִּיֹות ּכֵיצַד? 

אֵפֶר  וְנֹוְתנִין  עִיר,  ֶׁשל  לְִרחֹובָּה  הַּתֵבָה  אֶת  מֹוצִיאִין 

אַב  ּובְֹראׁש  הַּנִָׂשיא  ּובְֹראׁש  הַּתֵבָה  ּגַּבֵי  עַל  ַמְקלֶה 

ּבֵית ּדִין, וְכָל אֶחָד וְאֶחָד נֹותֵן ּבְֹראׁשֹו. הַּזֵָקן ֶׁשּבָהֶן 

אֹוֵמר לִפְנֵיהֶן ּדִבְֵרי כִּבּוִׁשין: אַחֵינּו, ֹלא נֶאֱַמר ּבְאַנְֵׁשי 

נִינְוֵה 'וַּיְַרא הָאֱ-ֹלהִים אֶת ַׂשָּקם וְאֶת ּתַעֲנִיָתם', אֶּלָא 

'וַּיְַרא הָאֱ–ֹלהִים אֶת ַמעֲֵׂשהֶם ּכִי ָׁשבּו ִמּדְַרּכָם הָָרעָה'. 

ּובַּקַּבָלָה הּוא אֹוֵמר, 'וְִקְרעּו לְבַבְכֶם וְאַל ּבִגְֵדיכֶם'49".

נאמר  לא   - העם  את  ללמד  מבקש  שבעם  הזקן 

'וירא הא-להים את שקם ואת תעניתם' אלא 'את 

לא  המילולית  וההתחייבות  החרטה  מעשיהם'. 

לעשות את החטא יותר היא אמנם חשובה, אך איננה 

מספקת. כדי שה' יינחם על הרעה נצרכים צעדים 

מעשיים, שינוי באורח החיים הלכה למעשה!

לא מספיק לעמוד, לצום ולהתפלל ביום הכיפורים 

ולהצטער על המעשים הרעים של שנה שעברה. 

כיפור  יום  במוצאי  הכנסת  מבית  לצאת  חשוב 

את  למעשה  הלכה  להוציא  כדי  צעדים  ולעשות 

השינויים עליהם התחייבנו מהכח אל הפועל!

וגם על בהמה,  גם על אדם  מאידך, לשים שקים 

וגזל  עושק  של  בדל  כל  מגדלת  בזכוכית  לחפש 

התנהגות  זוהי   - אותו  להחזיר  כדי  בתים  ולהרוס 

קיצונית שעוררה את חשדם של חכמים: 

"אַָמר ַרּבִי ִׁשְמעֹון ּבֶן לִַּקיׁש: ְּתׁשּובָה ֶׁשל ְרִמּיּות עָׂשּו 

אַנְֵׁשי נִינְוֵה. ֶמה עָׂשּו? ַרּבִי חּונָה ּבְֵׁשם ַרּבִי ִׁשְמעֹון 

וְאִּמֹותֵיהֶם  ִמּבִפְנִים  עֲגָלִים  הֶעֱִמידּו  חַלפּוָתא:  ּבֶן 

וְהָיּו  ִמּבַחּוץ,  וְאִיּמֹותֵיהֶם  ִמּבִפְנִים  סְיָיחִים  ִמּבַחּוץ, 

אֵּלֶה ּגֹועִים ִמּכָאן וְאֵּלֶה ּגֹועִים ִמּכָאן, וְאְָמרּו, אִם אֵין 

אַָּתה ְמַרחֵם עָלֵינּו אֵין אָנּו ְמַרחֲִמים עֲלֵיהֶם... אַָמר 

ַרּבִי יֹוחָנָן: ַמה ֶׁשהָיָה ּבְכַף יְֵדיהֶם הֶחֱזִירּו, ַמה ֶׁשהָיָה 

ּבְִׁשיּדָה ּתֵיבָה ּוִמגְּדָל ֹלא הֶחֱזִירּו"50. 

ב, א.  .48

יואל ב, יג.  .49

ירושלמי תענית ב, א.  .50

להפריד בין עגלים וסייחים לאימותיהם כדי לדרוש 

מהקב"ה לרחם, זהו מעשה קיצוני מאד. אפשר לומר 

שהם מנסים 'להכריח' את הקב"ה לרחם עליהם!

התנהגות קשה זו הביאה את ר' שמעון בן לקיש 

ואת ר' יוחנן לומר - יש כאן תשובה של רמיות. 

אמיתי.  באופן  כזו  תשובה  שתיתכן  להניח  קשה 

האדם  על  שעובר  תהליך  היא  אמיתית  תשובה 

ולא שינוי כיוון חד וקיצוני. הקיצוניות בדרך כלל 

מחפה על חוסר אמיתיות, ועל חסרונות בתשובה. 

מה שבא בבת אחת עלול גם ללכת בבת אחת.

אם כן, יש כאן הדרכה חשובה לגבי דרך התשובה. 

התשובה דורשת תיקונים מעשיים של העיוותים 

והחטאים ולא רק הצהרת כוונות מעורפלת, מצד 

מדורגת  להיות  צריכה  תשובה  שני,  מצד  אחד. 

ושלמה ולהביא לידי ביטוי את מצבו הרוחני של 

את  לבדוק  יש   - קיצוני  שינוי  ראית  אם  האדם. 

אמיתותה של התשובה!

חלק מן הפרשנים מעירים כי קריאתו של יונה 'עוד 

אלא  מתבטלת  איננה  נהפכת'  נינוה  יום  ארבעים 

מקבלת מובן אחר. יונה התכוון 'נינוה נהפכת' כמו 

שסדום ועמורה נהפכו, כלומר מושמדת. תשובתם 

אלא  הנבואה  לביטול  גרמה  לא  נינוה  אנשי  של 

לשינוי משמעות המילה 'נהפכת' לחוזרת בתשובה 

אל ה'! נינוה באמת נהפכה, אך היא לא הושמדה 

אלא הפכה את מעשיה וחזרה בתשובה.

תמונה 14

מדוע ברח יונה?
מדוע ממתין יונה מחוץ לעיר? מה הוא מצפה  • 

לראות?

לכאורה, הסתיים הסיפור בסוף טוב - אנשי נינוה 

שמעו בקול ה', הנביא ביצע את שליחותו והכל בא 

על מקומו בשלום. אך הספר לא מסתיים כאן אלא 

בטענות  בא  יונה  נוסף.  ענין  לנו  ומספר  ממשיך 

לקב"ה:

"וַּיְִתּפַּלֵל ֶאל ה' וַּיֹאַמר: ָאּנָה ה', הֲלֹוא זֶה ְדבִָרי ַעד 

הֱיֹוִתי ַעל ַאְדָמִתי, ַעל ּכֵן ִקּדְַמִּתי לִבְֹרחַ ַּתְרִׁשיָׁשה, 

ּכִי יַָדְעִּתי ּכִי ַאָּתה אֵל חַּנּון וְַרחּום ֶאֶרְך ַאּפַיִם וְַרב 

נַפְִׁשי  נָא ֶאת  וְַעָּתה ה' ַקח  וְנִחָם ַעל הָָרָעה.  חֶסֶד 

ִמֶּמּנִי, ּכִי טֹוב מֹוִתי ֵמחַּיָי".

הסיבה  את  שומעים  שאנו  הראשונה  הפעם  זו 

מדוע יונה סירב לשליחות ה'. יונה אומר "יַָדעְּתִי ּכִי 

אַּתָה אֵ–ל חַּנּון וְַרחּום אֶֶרְך אַּפַיִם וְַרב חֶסֶד וְנִחָם עַל 

הָָרעָה". במילים שלנו - ברחתי כי ידעתי שתסלח 

להם!

נביא  של  שליחותו  כל  הרי  כזאת?  שמענו  היכן 

העם  את  להחזיר  וכדי  פורענות  למנוע  כדי  באה 

כי  ה'  בקול  הנביא מסרב לשמוע  וכאן  בתשובה, 

הוא יודע שה' יסלח להם?

ָאַמר:  נִינְוֵה?  ֶאל  לֵילְֵך  ָרצָה  ֶׁשֹּלא  יֹונָה  ָרָאה  "ַמה 

וְיֲַעׂשּו  לָהֶם,  אֹוַמר  ִאם  הֵם,  ְּתׁשּובָה  ְקֵרבֵי  הַּגֹויִם 

ְּתׁשּובָה, נְִמצֵאִתי ְמחַּיֵיב ֶאת יְִׂשָראֵל ֶׁשאֵין ׁשֹוְמִעים 

ְׁשֹלָׁשה  אֹוֵמר  ַאָּתה  נְִמצֵאָת  הַּנְבִיִאים...  לְִדבְֵרי 

נְבִיִאים הֵם: ֶאחָד ָּתבַע ּכְבֹוד הָָאב ּוכְבֹוד הַּבֵן, וְֶאחָד 

ּכְבֹוד  ָּתבַע  וְֶאחָד  הַּבֵן,  ּכְבֹוד  וְֹלא  הָָאב  ּכְבֹוד  ָּתבַע 

הַּבֵן וְֹלא ּכְבֹוד הָָאב....יֹונָה ָּתבַע ּכְבֹוד הַּבֵן וְֹלא ּכְבֹוד 

'וַיְהִי ְדבַר ה' ֶאל יֹונָה ֵׁשנִית לֵאמֹר',  הָָאב ֶׁשּנֱֶאַמר 

ֵׁשנִית נְִדּבַר ִעּמֹו ֹלא ְׁשלִיִׁשית"51.

מכילתא, הקדמה לפרשת בא. אמנם חז"ל מנו עוד טעמים   .51

לסירובו של יונה, שהוא ידע שממלכת אשור בראשות סנחריב 

עתידה להחריב את ירושלים ולא רצה לתת לכך יד, או שחשש 

ַחר לֹו: ַויֵַּרע ֶאל יֹוָנה ָרָעה ְגדֹוָלה ַויִּ
ל ֶאל ה' ַויֹּאַמר ּלֵ ְתּפַ ַויִּ

ָאּנָה ה' ֲהלֹוא זֶה ְדָבִרי ַעד ֱהיֹוִתי ַעל ַאְדָמִתי
ה יׁשָ ְרׁשִ י ִלְבֹרַח ּתַ ְמּתִ ן ִקּדַ ַעל ּכֵ

ִים  ה ֵא־ל ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך ַאּפַ י ַאּתָ י ּכִ י ָיַדְעּתִ ּכִ
ְוַרב ֶחֶסד ְוִנָחם ַעל ָהָרָעה:

ֶדם ָלִעיר ב ִמּקֶ ַויֵֵּצא יֹוָנה ִמן ָהִעיר ַויֵּׁשֶ
ל ּצֵ יָה ּבַ ְחּתֶ ב ּתַ ה ַויֵּׁשֶ ם ֻסּכָ ַויַַּעׂש לֹו ׁשָ

ִעיר: ְהיֶה ּבָ ר ִיְרֶאה ַמה יִּ ַעד ֲאׁשֶ

ִאם ֵהם ָיׁשּובּו ִּבְתׁשּוָבה,
ה’ ָעלּול ִלְכעֹוס ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל

ֶׁשֵאיָנם עֹוִׂשים ְּתׁשּוָבה.
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ישראל  שעם  כאדם  יונה  את  מציירת  המכילתא 

חשוב לו יותר מכל. כל דבר שעלול לקטרג על עם 

ישראל פסול בעיניו מכל וכל. חז"ל משלימים את 

טענותיו של יונה ומסבירים שהיו לו כאן שיקולים 

נוספים - יונה דאג להשלכות של חזרתם בתשובה 

של אנשי נינוה. אם הם יחזרו בתשובה, מה הדבר 

אומר לגבי עם ישראל שאינם שומעים אל קריאת 

הנביאים לחזרה בתשובה?

נקודה זו משותפת ומיוחדת לנביאי ישראל. הנביא 

איננו רק שליח ה', אלא גם נציגו של עם ישראל 

דבר  להעברת  צינור  רק  אינם  הנביאים  ה'.  כלפי 

ה' אל האדם, אלא הם שותפים פעילים וסנגורים 

גזרותיו של הקב"ה.  נאמנים על עם ישראל מול 

אנו מוצאים את משה ואת שאר הנביאים מגינים 

בחירוף נפש על העם. 

התנהגותו של יונה כאן חריגה גם מבחינה זו. היינו 

קריאתו  את  שיקרא  העיר,  בכל  שיעבור  מצפים 

זה  ובמקום  הרעה,  מדרכם  לשוב  אותם  ויעודד 

אנו רואים שהוא בא לנינוה, 'זורק פצצה' - 'עוד 

ארבעים יום נינוה נהפכת' - ויוצא מהעיר! 

נראה ברור שיונה איננו שלם עדיין עם שליחותו 

תלו  חז"ל  שד'.  שכפאו  'כמי  אותה  עושה  והוא 

זאת בדאגתו לעם ישראל, עד שאמרו שהיה מוכן 

למסור את נפשו על כבוד ישראל, אפילו במחיר 

אי הציות לקול ה'52.

וַּיַַעׂש לֹו  וַּיֵֶׁשב ִמֶּקֶדם לִָעיר  יֹונָה ִמן הִָעיר,  "וַּיֵצֵא 

ַמה  יְִרֶאה  ֲאֶׁשר  ַעד  ּבַּצֵל  ַּתחְֶּתיהָ  וַּיֵֶׁשב  סֻּכָה,  ָׁשם 

ּיִהְיֶה ּבִָעיר".

עליו  ויאמרו  בתשובה(  חזרתם  )בשל  תתקיים  לא  שנבואתו 

שהוא נביא שקר.

יונה יודע שהוא עובר על איסור חמור במעשיו אלו, שכן   .52

"העובר על דברי נביא, וכן נביא שעבר על דברי עצמו, והכובש 

נבואתו - חייב מיתה בידי שמים" )רמב"ם יסוה"ת ט, ב - ג(, 

אך מסר נפשו לטובת עם ישראל.

מצפה  הוא  מה  לעיר?  מחוץ  יונה  ממתין  מדוע 

אם  לראות  רוצה  שהוא  לשער,  ניתן  לראות? 

הקב"ה אמנם יקבל את תשובתם של אנשי נינווה, 

ובעוד ארבעים יום נינוה לא תהפך. 

אלא שסדר הפסוקים הוא הפוך. קודם כל נאמר 

אֶל  וַּיְִתּפַּלֵל  לֹו.  וַּיִחַר  גְדֹולָה  ָרעָה  יֹונָה  אֶל  "וַּיֵַרע 

עַל  הֱיֹוִתי  עַד  ְדבִָרי  זֶה  הֲלֹוא  ה',  ָאּנָה  וַּיֹאַמר:  ה' 

אְַדָמִתי, עַל ּכֵן ִקּדְַמִּתי לִבְֹרחַ ַּתְרִׁשיָׁשה, ּכִי יַָדעְִּתי 

ּכִי אַָּתה אֵ–ל חַּנּון וְַרחּום אֶֶרְך אַּפַיִם וְַרב חֶסֶד וְנִחָם 

ּכִי  ִמּמֶּנִי,  נַפְִׁשי  אֶת  נָא  ַקח  ה'  וְעַָּתה  הָָרעָה.  עַל 

טֹוב מֹוִתי ֵמחַּיָי". ורק אחר כך נאמר "וַּיֵצֵא יֹונָה ִמן 

הָעִיר, וַּיֵֶׁשב ִמּקֶֶדם לָעִיר וַּיַעַׂש לֹו ָׁשם סֻּכָה, וַּיֵֶׁשב 

ַּתחְּתֶיהָ ּבַּצֵל עַד אֲֶׁשר יְִראֶה ַמה ּיִהְיֶה ּבָעִיר".

כבר  הוא  לעיר  מחוץ  יוצא  יונה  כאשר  כלומר 

שבו  אכן  נינוה  ואנשי  הועילה,  שקריאתו  יודע 

שלו  למחלוקת  חוזר  שהוא  הסיבה  זו  בתשובה. 

עם הקב"ה וטוען נגדו - אני ידעתי שתסלח להם, 

ולכן ברחתי!

לְמה, אם כן, מחכה יונה?

מסביר הרד"ק: "ישב לו במקום שהוא מזרח לעיר 

עד אשר יראה אולי לא יעמדו בתשובתם ותשוב 

תקוה  מאבד  איננו  יונה  כלומר  עליהם".  הגזרה 

מה  לראות  רוצה  והוא  תחזיק53,  לא  שתשובתם 

ערכה של תשובה זו.

תשובה  תהיה  שתשובתנו  בעצמנו  נפעל  איך 

כדי שלא  נפעל  איך  הלב.  מעומק  וכנה  אמיתית 

יהיה מצב של 'האומר אחטא ואשוב אין מספיקין 

'תשובה של  תהיה  לעשות תשובה'54, שלא  בידו 

רמיות' כדברי ריש לקיש?

כפי שנאמר במדרש, כדי שתשובתם של הגויים לא תהווה   .53

קטרוג על עם ישראל.

משנה יומא ח, ט.  .54
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נס הקיקיון שגדל בין לילה
מה המיוחד בצמח הקיקיון? • 

מדוע יונה התעצב כשהתייבש הקיקיון? • 

מה רצה הקב"ה ללמד את יונה על ידי ייבוש  • 

הקיקיון?

מהו המסר הסופי מספר יונה? • 

בחלקו האחרון של ספר יונה מנהל הקב"ה דו–שיח 

הצדק  כנגד  בבריחתו  טען  יונה  יונה.  עם  אמוני 

בהנהגת העולם - האם זה צודק שה' יסלח לגויים 

או  אמיתית,  היא  תשובתם  האם  תשובתם?  על 

אין בכך  ואם היא מזויפת, האם  שהיא מזויפת? 

כדי להצדיק את בריחתו של יונה?

מעל  הקיקיון.  מעשה  היא  זו  לשאלה  התשובה 

יונה צומח קיקיון והוא מעניק לו צל.  ראשו של 

של  ראשו  ועל  נובל,  הקיקיון  מסויים  זמן  לאחר 

את  שואל  שהוא  עד  השמש,  קופחת  שוב  יונה 

נפשו למות.

ה' ללמד אותו הוא המסיים את  הלקח שמבקש 

הספר בעוצמה אדירה:

וַּיֹאֶמר ה': ַאָּתה חְַסָּת ַעל הִַּקיָקיֹון ֲאֶׁשר ֹלא ָעַמלְָּת 

ּבֹו וְֹלא גִּדַלְּתֹו, ֶׁשּבִן לַיְלָה הָיָה ּובִן לַיְלָה ָאבָד! וֲַאנִי 

ּבָּה  יֶׁש  ֲאֶׁשר  הַּגְדֹולָה,  הִָעיר  נִינְוֵה  ַעל  ָאחּוס  ֹלא 

הְַרּבֵה ִמְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ִרּבֹו ָאדָם ֲאֶׁשר ֹלא יַָדע ּבֵין 

יְִמינֹו לְִׂשמֹאלֹו, ּובְהֵָמה ַרּבָה?

משל  של  הנמשל  "מהו  בשאלה  התחבטו  רבים 

עליה.  נשתברו  רבים  וקולמוסין  הקיקיון?", 

להלך  שיתאים  רבים,  מני  אחד  פתרון  נציע  אנו 

המחשבה עליו דיברנו בקטע הקודם. 

יש לתשובתם  - מה ערך  יונה היתה  טענתו של 

של אנשי נינוה, אם תשובתם היא תשובה בכפִּיָה, 

מעשה  בא  זו  שאלה  על  המשחית?  חרב  מפחד 

הקיקיון לענות. 

מחזיק  שאיננו  ארעי,  זמני,  צמח  הוא  הקיקיון 

ַוְיַמן ה' ֱא-ֹלִהים ִקיָקיֹון
ַויַַּעל ֵמַעל ְליֹוָנה

ִלְהיֹות ֵצל ַעל ֹראׁשֹו
יל לֹו ֵמָרָעתֹו ְלַהּצִ

יָקיֹון  ַמח יֹוָנה ַעל ַהּקִ ׂשְ ַויִּ
ְמָחה ְגדֹוָלה: ׂשִ

ֵאיֶזה ֵנס!

ֵאיֶזה חֹום ַהּיֹום!
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מעמד הרבה זמן, ממש כמו תשובתם של אנשי 

נינוה. שמחתו של יונה על הקיקיון שּבִן לילה היה 

הקב"ה  של  לשמחתו  משל  היא  אבד,  לילה  ובִן 

שמח  שיונה  כפי  נינוה.  אנשי  של  תשובתם  על 

על הקיקיון הזמני, כך הקב"ה שמח על בריותיו, 

בשעה שהם חוזרים בתשובה. 

לכאורה, מדוע חס ה' על בריותיו? והרי תשובתם 

גם היא קיקיון שאינו מאריך ימים?

יכול  איננו  העולם  יונה,  ספר  לענות  בא  כך  על 

לעמוד במידת הדין, ועל כן ה' מנהיג אותו במידת 

הרחמים. אתה, יונה, שמחת כל כך על רגע אחד 

שריחמו עליך מהשמים והצמיחו לך קיקיון, ואני 

התייחסות  הללו?  האנשים  כל  על  אחוס  לא  ה' 

הדין, אלא  ויתור על מידת  פירושה  אין  ברחמים 

נתינת הזדמנות שניה, אפשרות תיקון שתבוא לידי 

ביטוי במעשים שיתקנו את המעוות שנעשה.

הקב"ה מתחשב גם ברגעים הללו, והם גורמים לו 

נחת רוח, כפי שגרם הקיקיון ליונה. 

"צריכים  כי  התשובה  באורות  כותב  קוק  הרב 

בטוח,  ולהיות  התשובה  באמונת  מאד  להעמיק 

את  הרבה  מתקנים  ג"כ  לבד  תשובה  שבהרהור 

עצמו ואת העולם..."55, וכי "עיקר הנפילות באות 

מפני שאינו מאמין בקלותה של תשובה"56. כמה 

גדול ערכם של הרהורי תשובה, שהם נותנים פתח 

לתיקון, ומנוף לשינוי לכל אדם ולכל העולם. וכך 

מסיים המדרש:

עֹולְָמָך  הַנְהֵג  וְָאַמר:  ּפָנָיו  ַעל  נָפַל  ָׁשָעה  "ּבְאֹוָתּה 

הַָרחֲִמים  ֱא–ֹלהֵינּו  לַה'  ִדּכְִתיב  ַרחֲִמים,  ּבְִמּדַת 

וְהְַּסלִיחֹות"57.

ז, ו.  .55

יד, ד1, במהדורת אור עציון והרב פילבר.  .56

ילקוט שמעוני יונה רמז תקנא.  .57

סיכום

ניסינו לברר שני עניינים בהם עוסק ספר יונה - 

פנימי  תהליך  היא  תשובה  והתשובה.  ההשגחה 

של שינוי ושיפור שעובר האדם, אך הוא מושפע 

מאירועים עולמיים המתרחשים בעולם, מתקופות 

וזמנים משתנים, וממקומות אליהם מגיע האדם.

לברוח  יונה  מנסה  הספר  של  הראשון  בחלקו 

מהשגחת ה' ללא הועיל. דרך השגחתו המיוחדת 

של הקב"ה בחלק הראשון, מביא ה' את יונה להכיר 

התשובה  של  בערכה  ברואיו,  אל  ה'  של  ביחסו 

ובחשיבותה בחלקו השני. 

ספר יונה הוא ספר התשובה. תכניו אוניברסאליים 

ואינם מזכירים כלל את עם ישראל, אלא מציגים 

סיפור של נביא מול עיר של גויים. התשובה מופיעה 

בו כמתנה א-להית הניתנת לכל אדם באשר הוא - 

יהודי או גוי. כל אדם החוזר בתשובה, 'ִקיָקיֹונית' 

ככל שתהיה, ראוי לחסד הא-להי, ולהזדמנות:

"ּכִי ֹלא ַתחְּפֹץ ּבְמֹות הֵַּמת,

ּכִי ִאם ּבְׁשּובֹו ִמּדְַרּכֹו וְחָיָה.

וְַעד יֹום מֹותֹו ְּתחַּכֶה ּלֹו,

ִאם יָׁשּוב ִמּיָד ְּתַקּבְלֹו".

ַוְיַמן ָהֱא-ֹלִהים ּתֹוַלַעת
ֳחָרת ַחר ַלּמָ ַ ֲעלֹות ַהּשׁ ּבַ
יָבׁש: יָקיֹון ַויִּ ְך ֶאת ַהּקִ ַוּתַ

ֶמׁש ֶ ְזֹרַח ַהּשׁ ַוְיִהי ּכִ

ית ַוְיַמן ֱא-ֹלִהים רּוַח ָקִדים ֲחִריׁשִ
ף ְתַעּלָ ֶמׁש ַעל ֹראׁש יֹוָנה ַויִּ ֶ ְך ַהּשׁ ַוּתַ

ַאל ֶאת ַנְפׁשֹו ָלמּות ׁשְ ַויִּ

טֹוב מֹוִתי 
ֵמַחָּיי

“ ַהֵהיֵטב ָחָרה ְלָך
ַעל ַהִּקיָקיֹון? “

ֵהיֵטב ָחָרה ִלי 
ַעד ָמֶות
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ב
חרנו לבנות את הספר בצורה המתאימה קודם כל 

לילדים, כאשר התמונות מאפשרות לילד כמעט 

בכל גיל להבין את סיפור המעשה עם הפסוקים 

ולספרו, אך השתדלנו לרמוז בתמונות על מדרשי חז"ל 

שונים, עליהם ניתן לקרוא בחלק זה של הספר. מדרשים 

אלה מוסיפים ביאור, עומק ולקח לסיפור המעשה.

לפנינו הצעות הנוגעות לעקרונות אמוניים ולקחים חינוכיים 

שונים אליהם ניתן לכוון את הילד במהלך הספר. ניסחנו 

את הדברים בהסבר קצר של מסָרים חינוכיים המצויים 

כדי  תמונה  לכל  קצרות  שאלות  במספר  וכן  בתמונות, 

שתהיינה בפני ההורה השאלות שכדאי לעורר את הילד 

בביאורים  להעמיס  לא  השתדלנו  אליהן.  המבוגר  ואת 

ורעיונות מכיוון שייעודו של הספר הוא לקריאה עצמית 

של הילדים או ללימוד פשוט וזורם של הילד עם ההורה.

 

והמסרים החינוכיים חילקנו לפי התמונות  את המדרשים 

כדי שיהיה אפשר לעבור בנקל מן הלימוד לאיור.

 

המדרשים  תוכן  את  לקרוא  להורה  מומלץ  כללי  באופן 

ולספרם בעל פה. הדבר מתאים בעיקר לגילאים הנמוכים. 

לחילופין, ניתן ללמוד בחברותא מתוך המדרשים )בסגנון 

'אבות ובנים'(. מיותר לציין שהרעיונות המובאים כאן הם 

רק הצעה לדיון. אפשר להתווכח עם הפתרונות המוצעים 

רעיונות  לתמוך  כדי  ובפרשנים  בתנ"ך  ולעיין  בספר, 

חדשים.


