יונה
פרק א

ֲמתַי מגת החפר שבנחלת זבולון (יהושע יט יג) ,בן דורו
(א) וַיְהִי ְדבַר ה' במראה הנבואה ֶאל יֹונָה בֶן א ִ
של ירבעם בן יואש מלך ישראל ,שהסיר את איומה של ממלכת ארם על ממלכות ישראל ויהודה בהשיבו
את גבול ישראל מלבוא חמת ועד ים הערבה על פי נבואת יונה (מלכים ב יד כה) לֵאמֹר.
(ב) קּום ֵל ְך ֶאל נִינְוֵה ָהעִיר ַהגְדֹולָה בירת אשור ,הממלכה המזרחית שכבר כמה דורות מתעצמת וכעת
עולה תחת ארם שנחלשה ּו ְקרָא ָעלֶי ָה שתשוב כִי ָע ְלתָה ָר ָעתָם גזל וחמס ְל ָפנָי ואינם ראויים לשלוט במרחב
ולשעבד את ישראל.

ישה יעד קרוב ,מאיי יון בים התיכון ִמ ִל ְפנֵי ה' כדי להדחיק את פתרון חידת
ְש ָ
(ג) וַיָ ָקם יֹונָה ִלבְרֹ ַח ַתר ִ
הנבואה שאינו חפץ בו ,שכן הוא מחמיץ את ההזדמנות לשלטון ישראל וגורם לכיבושם תחת אשור
לכשתהיה ראויה לכך וַיֵרֶד יָפֹו עיר הנמל (ולא לנמל עכו הקרובה לנחלת זבולון מקום מגוריו ,מכאן
ש ָכרָּה לדרבנה לצאת
ְשיש וַיִתֵן ְ
ִמצָא ָאנִיָה בָָאה ַתר ִ
שהתנבא בירושלים [ירושלמי סוכה פ"ה ה"א]) וַי ְ
ישה ִמ ִל ְפנֵי נבואת ה' .כעת יוכל לפתור
ְש ָ
ִמהֶם הוא והמלחים ללא נוסעים נוספים ַתר ִ
מיד וַיֵרֶד בָּה לָבֹוא ע ָ
את חידת הנבואה באופן שונה על פי נטיית נפשו ,ולא ייגלה עליו דבר ה' לתקנו כאברהם בעקידה ,משה בסנה,
שמואל בבית לחם ועוד (התגשמות הנבואה תלויה בפתרון שנותן לה הנביא ,ראה מגילה יד ע"ב שיאשיהו בחר את
הנביא כדי לרכך את הפורענות ,וראה אבן עזרא כאן).
ִשבֵר.
ִשבָה ְלה ָ
(ד) וַה' הֵטִיל רּו ַח גְדֹולָה ֶאל ַהיָם לעכב את יונה וַיְהִי ַסעַר גָדֹול ַביָם וְ ָה ֳאִניָה ח ְ

ַמ ָלחִים וַיִזְעֲקּו אִיש אֶל אֱלֹהָיו במקביל ,יושיע מי שיושיע ,אין ביניהם ויכוח תיאולוגי
(ה) וַיִירְאּו ה ַ
ָטלּו אֶת
כמעמד הר הכרמל ,כל האלים שווים בעיניהם בעת מצוקה ואולי גם בכל עת .משלא נענו וַי ִ
ָאִניָה אֶל ַהיָם ְל ָהקֵל ֵמ ֲעלֵיהֶם למנוע או לעכב את טביעת הספינה וְיֹונָה המבין את
שר ב ֳ
ַה ֵכלִים ֲא ֶ
ההתרחשות ומעדיף אפילו למות ולא להינבא יָרַד אֶל יַ ְר ְכתֵי ַה ְספִינָה להתרחק מהמולת המלחים
ִשכַב וַיֵ ָרדַם.
המבוהלים וַי ְ
(ו) ובשנתו חזה והנה (וראה להלן עד ב יא ,ראה מו"נ ח"ב פל"ב ובשם טוב ואפודי) וַיִ ְקרַב ֵאלָיו רַב
ַשת ָהאֱלֹהִים מי שיהיה
ַיֹאמר לֹו מַה ְל ָך נִ ְרדָם קּום ְקרָא ֶאל ֱאלֹהֶי ָך כל אפין שווים אּולַי יִ ְתע ֵ
הַחֹבֵל ו ֶ
לָנּו וְלֹא נֹא ֵבד ,אך יונה אינו ממהר לעשות כן .הוא אדיש לסכנה.
(ז) וַיֹאמְרּו אִיש אֶל ֵרעֵהּו לְכּו וְנַפִילָה גֹורָלֹות כל פיסת עץ נושאת שם בתהליך הפור נקראת גורל
ְש ְלמִי מאתנו ָה ָרעָה הַזֹאת
וְנֵ ְדעָה בניחוש ,או שהאמינו שהכל מאלוהים גם אם לא החליטו מי האלוהים ב ֶ
לָנּו וַיַפִלּו גֹורָלֹות וַיִפֹל הַגֹורָל עַל יֹונָה.
(ח) וַיֹאמְרּו ֵאלָיו כעת כמי שנפל עליו הגורל ,ולא כאחד מכולם שמנסים ככל יכולתם למנוע את
ּומַאיִן
ֲשר לְמִי ָה ָרעָה הַזֹאת לָנּו שכן סתם הגורל ולא פירש מַה ְמלַא ְכ ְת ָך ֵ
הטביעהַ ,הגִידָה נָא לָנּו בַא ֶ
תָבֹוא מָה ַא ְר ֶצ ָך וְאֵי ִמזֶה עַם ָאתָה ומתוך פרטים אלה אולי יתברר פשר העניין.
ָשה ברור
ָשה ֶאת ַהיָם וְ ֶאת ַהיַב ָ
שר ע ָ
ַש ַמיִם ֲאנִי יָרֵא ֲא ֶ
ְאת ה' ֱא-לֹהֵי ה ָ
(ט) וַיֹאמֶר ֲאלֵיהֶם ִע ְברִי ָאנֹכִי ו ֶ
לי שרק א-לוהי מסוגל לעשות לנו כן.

ָשים יִרְָאה גְדֹולָה משהבהיר להם שיש מחולל כביר לסכנה ואם כך אין ממנה מנוס
ָאנ ִ
(י) וַיִירְאּו ה ֲ
ָשים כִי ִמ ִל ְפנֵי ה' הּוא בֹ ֵר ַח כדי לא להינבא כִי ִהגִיד ָלהֶם
ָאנ ִ
ָשי ָת כִי יָדְעּו ה ֲ
וַיֹאמְרּו ֵאלָיו מַה זֹאת ע ִ
מעבר לזהותו גם את חטאו המחייבו מיתה בידי שמים  -הכובש נבואתו (סנהדרין פט ע"א).

ִשתֹק ַהיָם ֵמ ָעלֵינּו כִי
ֲשה ָל ְך וְי ְ
(יא) וַיֹאמְרּו ֵאלָיו לא רק כאשם אלא גם כנביא המבין את מהלך העניינים מַה נַע ֶ
ַהיָם הֹו ֵל ְך וְסֹעֵר וכולנו נמות עמך.

ִשתֹק ַהיָם ֵמ ֲעלֵיכֶם כִי
שאּונִי וַהֲטִי ֻלנִי אֶל ַהיָם ואמות לבדי וְי ְ
(יב) וַיֹאמֶר ֲאלֵיהֶם הרשות נתונה לכםָ ,
ְשלִי ובחטאי ַה ַסעַר ַהגָדֹול ַהזֶה ֲעלֵיכֶם.
יֹו ֵד ַע ָאנִי כִי ב ֶ
ָשה וְלֹא יָכֹלּו כִי ַהיָם הֹו ֵל ְך וְסֹעֵר ֲעלֵיהֶם.
ָשיב אֶל ַהיַב ָ
ָשים שלא רצו להטביעו ְלה ִ
ָאנ ִ
(יג) וַיַ ְחתְרּו ה ֲ
(יד) וַיִ ְקרְאּו אֶל ה' הם פועלים על פי ההבנה שא-לוהי יונה הוא הפועל כאן וַיֹא ְמרּו ָאנָה ה' ַאל נָא נֹא ְבדָה כעת
בטביעת הספינה ְבנֶפֶש ָהאִיש ַהזֶה שהתחייב מיתה לבדו וְַאל ִתתֵן ָעלֵינּו דָם נָקִיא לאחר שנינצל ,כעונש על
ָשי ָת ומנעת מאתנו כל ברירה אחרת.
ֲשר ָח ַפ ְצ ָת ע ִ
הריגתו כִי ַאתָה ה' ַכא ֶ
ְטלֻהּו אֶל ַהיָם וַיַעֲמֹד ַהיָם ִמזַעְפֹו כמענה ברור מאת ה' שרק זו היתה המטרה.
ִשאּו ֶאת יֹונָה וַי ִ
(טו) וַי ְ
ָשים יִרְָאה גְדֹולָה אֶת ה' תחת אשר לפני כן יראו לנפשם ,כעת הם יראים את ה' משהתברר מיהו
(טז) וַיִירְאּו ָה ֲאנ ִ
האלוהים וַיִזְבְחּו זֶבַח לַה' וַיִדְרּו נְ ָדרִים וזנחו את אליליהם .יונה שלא אבה להשיב בתשובה את אנשי נינוה ,השיב
בתשובה את אנשי הספינה .אמנם הם מקבלים עליהם את א-לוהי ישראל ,ולא כאשור שיונה חושש שידכאו את
ישראל .אם זה מראה נבואה ,כפי שהצענו לעיל ,אפשר שביקש הקב"ה להראות לו במחזה תשובת נכרים ללמדו
שיש בה קידוש השם.
פרק ב
לֹשה לֵילֹות בדרך נס או במראה
ּוש ָ
לֹשה יָמִים ְ
ש ָ
(א) וַיְמַן ה' דָג גָדֹול ִלבְלֹ ַע אֶת יֹונָה וַיְהִי יֹונָה ִב ְמעֵי ַהדָג ְ
הנבואה.
(ב) וַיִ ְת ַפלֵל יֹונָה אֶל ה' ֱא-לֹהָיו שהענישו אך לא המיתו מידִ ,מ ְמעֵי ַה ָדגָה עוד נשמתו באפו אך המוות
אורב לו.
ש ַמ ְע ָת קֹו ִלי אינך
שּוַ ְעתִי ָ
שאֹול ִ
(ג) וַיֹאמֶר ָקרָאתִי ִמ ָצרָה לִי אֶל ה' בהיותי בים וַיַ ֲענֵנִי שזימן לי הדג ִמ ֶבטֶן ְ
משליכני בחטאי אלא נותן יד לחוטא  -הזדמנות לשוב.
ִש ָברֶי ָך וְַגלֶי ָך ָעלַי ָעבָרּו
ַשלִי ֵכנִי מְצּולָה ִב ְלבַב יַמִים וְנָהָר יְסֹ ְב ֵבנִי שבנוהג שבעולם זהו מוות בטוח ,כָל מ ְ
(ד) וַת ְ
אך יסור יסרתני ולמוות לא נתתני.
ְש ָך
שתִי ִמנֶגֶד עֵינֶי ָך ולא אוסיף להינבא ַא ְך כעת אני אומר שאֹוסִיף ְל ַהבִיט אֶל הֵיכַל ָקד ֶ
(ה) וַ ֲאנִי ָא ַמ ְרתִי נְִג ַר ְ
במקדשך בירושלים שם שרתה עלי הנבואה.

(ו) ֲאפָפּונִי ַמיִם עַד נֶפֶש ולא עד בכלל ,עוד נפשי שמורה אף שתְהֹום יְסֹ ְב ֵבנִי ,סּוף הצומח לחוף הים
ְרֹאשי מסגרת הקיום שלי כעת היא קו המים.
ביבשה חָבּוש ל ִ
(ז) ְל ִק ְצבֵי ָהרִים יָ ַר ְדתִי מהישוב אל מעמקי הים ,הָָארֶץ ְב ִרחֶי ָה ַב ֲעדִי לְעֹולָם ננעלתי מחוץ לארץ חיים וַ ַתעַל
ִשחַת ַחיַי ה' ֱא-לֹהָי והלוא בעבור זאת העמדתני בעבור הראותי את כוחך.
ברצונך מ ַ
ְש ָך
ְשי בסכנתה ,אֶת ה' זָ ָכ ְרתִי וַתָבֹוא ֵאלֶי ָך ְת ִפ ָלתִי ממעמקי הים אֶל הֵיכַל ָקד ֶ
(ח) ְב ִה ְת ַעטֵף  -בהתעצב ָעלַי נַפ ִ
כתפילת שלמה בחנוכת בית המקדש שהתפילות תבואנה מרחוק אל הבית.
שוְא דברי תשובתם זמניים ַח ְסדָם יַעֲזֹבּו בחלוף הסכנה הם
ְש ְמרִים ַה ְבלֵי ָ
(ט) הנכרים (המלחים או אנשי נינוה) מ ַ
זונחים את הבטחתם לשוב.
ֲש ֵלמָה כאשר תהיה לי יְשּו ָעתָה לַה' ,ואין
ֲשר נָ ַד ְרתִי בצרתי א ַ
(י) וַאילו ֲאנִי בשובי אליך בְקֹול תֹודָה ֶאזְ ְבחָה ָל ְך א ֶ
להשוות תשובת הנכרים לתשובת ישראל.

ָשה ואם היה זה חזיון אזי  -ויקץ והנה הוא ביבשה ,שחתרו האנשים
(יא) וַיֹאמֶר ה' ַלדָג וַיָקֵא ֶאת יֹונָה ֶאל ַהיַב ָ
אל היבשה ויכולו בעוד הוא במחזה בחלום.
פרק ג
שנִית משראה כבוד ה' ,גדלו וחסדו עליו ,ושב אל היכל קדשו לֵאמֹר.
(א) וַיְהִי ְדבַר ה' אֶל יֹונָה ֵ

שר ָאנֹכִי דֹבֵר ֵאלֶי ָך לא כבראשונה
(ב) קּום ֵל ְך אֶל נִינְוֵה ָהעִיר ַהגְדֹולָה ּוִ ְקרָא ֵאלֶי ָה ֶאת ַה ְקרִיָאה ֲא ֶ
שלא פירשתי לך זאת ,כעת צריך להזהירך שלא תשנה מדברי מחמת אהבתך את ישראל.
(ג) וַיָקָם יֹונָה וַיֵ ֶל ְך אֶל נִינְוֶה ִכ ְדבַר ה' אולי עדיין קיווה שהשליחות אינה כדי להשיבם ,וכי לא יסבלו מכך ישראל,
אלא כדי שיהיו מותרים ועומדים לפני עונשם ולא יאמרו שהדין אינו אמת וְנִינְוֵה ָהיְתָה עִיר גְדֹולָה לֵא-לֹהִים
לֹשת יָמִים.
ש ֶ
ַמ ֲה ַל ְך ְ

(ד) וַיָחֶל יֹונָה לָבֹוא ָבעִיר ַמ ֲה ַל ְך יֹום ֶאחָד קרוב לטבורה ,שתגיע השמועה לכולם וַיִ ְקרָא וַיֹאמַר כפי
שנאמר לו עֹוד ַא ְר ָבעִים יֹום וְנִינְוֵה ֶנ ְה ָפכֶת.
ְשי נִינְוֵה מעצמם בֵא-לֹהִים שדיבר הנביא בשמו ,אף שלא הכירוהו וַיִ ְקרְאּו צֹום וַיִ ְלבְשּו
(ה) וַיַאֲמִינּו ַאנ ֵ
ְטנָם אף שאין בהם דעת.
שקִים לתפילה ִמגְדֹולָם וְעַד ק ַ
ַ
ֵשב עַל
שק וַי ֶ
(ו) וַיִגַע ַה ָדבָר – הגיעה השמועה ֶאל ֶמלֶך נִינְוֵה וַיָקָם ִמ ִכסְאֹו וַיַ ֲעבֵר ַא ַדרְתֹו ֵמ ָעלָיו וַיְכַס ַ
ָאפֶר גם אפר מבטא תפילה וזעקה כמו אצל מרדכי ,ביטוי של בקשת רחמים במעשה" ,ואנכי עפר ואפר".
הֵ
(ז) וַיַזְעֵק וַיֹאמֶר ְבנִינְוֵה מה שעשו האזרחים מעצמם ,כעת נאמר בפקודה ִמ ַטעַם ַה ֶמ ֶל ְך ּוגְדֹלָיו לֵאמֹר
הָָאדָם וְ ַה ְבהֵמָה ַה ָבקָר וְהַצֹאן  -על מעשה העם שרק בני אדם גדולים וקטנים ,הוסיפה הפקודה גם בעלי
ִשתּו .זעקה של אובדן עשתונות.
ּומיִם ַאל י ְ
ִטעֲמּו ְמאּומָה ַאל יִרְעּו ַ
חיים ַ -אל י ְ
שקִים הָָאדָם וְ ַה ְב ֵהמָה השוו אדם לבהמה ,זעקה בחוסר דעת וְיִ ְקרְאּו אֶל ֱא-לֹהִים של יונה ולא אל
(ח) וְיִ ְתכַסּו ַ
ֲשר ְב ַכפֵיהֶם ידעו והבינו שדרכם רעה ולכן קיבלו
ָשבּו אִיש ִמ ַדרְכֹו ָה ָרעָה ּומִן ֶה ָחמָס א ֶ
נסרוך אלוהיהם ְב ָחזְקָה וְי ֻ
ממנו למרות זרותו.
ְשב ֵמחֲרֹון
(ט) מִי יֹו ֵד ַע אף שהנביא לא נתן תקווה ממשית ,אך עיכב את הביצוע ,אולי יָשּוב וְנִחַם ָה ֱא-לֹהִים ו ָ
ַאפֹו וְלֹא נֹאבֵד משתיבטל סיבת העונש.
שבּו ִמ ַד ְרכָם ָה ָרעָה שבין אדם לחברו ואולי גם מעבודת האלילים וַיִנָחֶם ָה ֱא-
ֲשיהֶם כִי ָ
(י) וַיַרְא ָה ֱא-לֹהִים אֶת ַמע ֵ
ָשה.
ֲשר ִדבֶר ַלעֲשֹות ָלהֶם וְלֹא ע ָ
לֹהִים עַל ָה ָרעָה א ֶ
פרק ד
(א) וַיֵרַע אֶל יֹונָה ששהה בעיר את ארבעים היום ָרעָה גְדֹולָה ששבו ובטלה הגזירה וַיִחַר לֹו שמזה חשש.
(ב) וַיִ ְת ַפ ֵלל אֶל ה' פנייה אל ה' אף שאינה בקשה נקראת תפילה ,או מלשון פלילות – משפט( ,כפנחס סנהדרין מד
ע"א ,אלא ששם נאמר ויפלל) ,או שהבקשה היא בפסוק הבא ,וַיֹאמַר ָאנָה ה' הֲלֹוא זֶה ְד ָברִי עַד הֱיֹותִי בראשונה
ישה כדי לא להבין שזה רצונך כִי יָ ַד ְעתִי כִי ַאתָה ֵא-ל חַנּון וְרַחּום ֶא ֶר ְך
ְש ָ
עַל ַא ְד ָמתִי עַל כֵן ִק ַד ְמתִי ִלבְרֹ ַח ַתר ִ
ַא ַפיִם וְרַב ֶחסֶד ולא אמר אמת וְנִחָם עַל ָה ָרעָה ונחמה על רעת אשור רעה היא לישראל ואינה אמת בעיני אדם
(ולפי שהקב"ה אמיתי הוא לפיכך לא כיזב בו בן אמיתַּי לפי הבנתו ,יומא סט ע"ב) .תקוותי היתה עד עתה שאכן
הנכרים יענשו.

ִמנִי כאן בניכר ,כי איך אעלה אל עמי ,פן אראה
ְשי מ ֶ
(ג) וְ ַעתָה ה' משבטלה הגזירה עליהם קַח נָא ֶאת נַפ ִ
ברע אשר ימצא את עמי כִי טֹוב מֹותִי ֵמ ַחיָי בראותי באבדן מולדתי.

(ד) וַיֹאמֶר ה' ַההֵיטֵב במוחלט ָחרָה ָל ְך ואין לך ספק בדבר?

שם ֻסכָה
ֵשב ִמ ֶקדֶם ָלעִיר וַיַ ַעש לֹו ָ
(ה) וַיֵצֵא יֹונָה ִמן ָהעִיר בה עשויים לכבדו כנביא שהציל את העיר וַי ֶ
שר יִ ְראֶה מַה יִ ְהיֶה ָבעִיר האמנם
ֵשב ַת ְחתֶי ָה ַבצֵל לא ביקש אלא חיי דלות ובדידות עַד ֲא ֶ
כאלמוני וַי ֶ
תחזיק תשובתם מעמד .עדיין קיווה שחסדם יעזובו ויענשו.
(ו) וַיְמַן ה' ֱא-לֹהִים קִיקָיֹון אולי צמח מהיר במיוחד ורב צל וַיַעַל בזמן קצר ֵמעַל לְיֹונָה ִלהְיֹות צֵל צפוף יותר
ִשמַח יֹונָה עַל
מהסוכה עַל רֹאשֹו ְל ַהצִיל לֹו ֵמ ָרעָתֹו (הצלה על ידי צל) כעת נראית כמידת רחמים על יונה וַי ְ
ש ְמחָה גְדֹולָה אולי על הצל אף שהיתה לו כבר סוכה ,ואולי יותר על רחמי ה' עליו מה שאולי מרגיע מעט
ַהקִיקָיֹון ִ
את כאבו ואת תהיותיו כלפי הקב"ה.
ַשחַר ַל ָמ ֳחרָת וַ ַת ְך אֶת ַה ִקיקָיֹון וַיִיבָש התברר שלא היו אלה רחמים על יונה
(ז) וַיְמַן ָה ֱא-לֹהִים תֹו ַלעַת ַבעֲלֹות ה ַ
שיהיה לו צל ,אלא המשך הנבואה לבאר לו את רחמי ה' בעולם.
ַשמֶש עַל רֹאש יֹונָה שאת סוכתו כבר פירק
ִישית וַ ַת ְך ה ֶ
ַשמֶש וַיְמַן ֱא-לֹהִים רּו ַח ָקדִים ֲחר ִ
(ח) וַיְהִי ִכזְרֹ ַח ה ֶ
ִשַאל אֶת נַפְשֹו לָמּות מצער השמש? אולי
כנראה בשל צמיחת הקיקיון וכעת הוא חשוף לשמש הקופחת וַיִ ְת ַעלָף וַי ְ
מצער אבדן תחושת רחמי ה' עליו שהשיבה את נפשו וַיֹאמֶר טֹוב מֹותִי ֵמ ַחיָי סוכה אני יכול לבנות שוב ,אולם איני
יכול עוד לראות בדיני וברחמים על הנכרים.
(ט) וַיֹאמֶר ֱא-לֹהִים אֶל יֹונָה ַההֵיטֵב ָחרָה ְל ָך עַל ַהקִיקָיֹון כשם שחרה לך על הצלת נינוה וַיֹאמֶר הֵיטֵב ָחרָה לִי
עַד ָמוֶת על אחת שחרה לי ברחמיך על נינוה ,חרה לי כעת כפליים על אובדן רחמיך עלי ועל עמך.
שבִן ַליְלָה ָהיָה ּובִן ַליְלָה ָאבָד אתה רואה
ֲשר לֹא ָע ַמ ְל ָת בֹו וְלֹא גִ ַדלְתֹו ֶ
(י) וַיֹאמֶר ה' ַאתָה ַח ְס ָת עַל ַהקִי ָקיֹון א ֶ
בדבר קטן וחולף סמל למידת רחמיי בעולם ,ואבדנו מבטא עבורך את הסתר פני.

שר יֶש בָּה ַה ְרבֵה
(יא) וַ ֲאנִי לֹא ָאחּוס עַל נִינְוֵה ָהעִיר ַהגְדֹולָה למרות שאין זו טובתם של ישראל ֲא ֶ
ִשמֹאלֹו ּו ְב ֵהמָה ַרבָה רחמי ה' אינם עניין של מה בכך,
שר לֹא יָדַע בֵין יְמִינֹו ל ְ
ֶשרֵה רִבֹו ָאדָם ֲא ֶ
שתֵים ע ְ
ִמ ְ
ועיר גדולה אינה יכולה להיאבד בלא דין ומשפט.

נקודות עיקריות:
.1

יונה חס על כבוד ישראל המצליחים בדורו לפרוק את עול ארם ,שלא ימשלו בהם אשור.

.2

הנביא צריך לפתור את החידה ,ועלול להטותה על פי חוסר רצונו בפתרון האמיתי ,ועל פי שיקולים נכונים אך צדדיים לחידה
עצמה (ופתרונו ישפיע על התגשמות הנבואה במציאות) .כך בעקידה ,כך בסנה וכך בשמואל הממליך את דוד.

.3

אולי מעשה ההשלכה לים ובליעת הדג הוא במחזה ,ומטרתו להעיר את יונה לגבורת ה' ,לחסדו העוטף אותו מכל צד ,ולתשובת
המלחים הנכרים.

.4

שלושה מעשי תשובה :המלחים מע"ז ,יונה מכבישת נבואתו ונינוה מגזל .יונה מאשים את תשובת הנכרים שהיא הבל ,אולם הוא
עצמו לאחר ששב ועשה את שליחותו ,עדיין תוהה ומתמרמר מדוע הלך בדבר ה'.

.5

יונה סבר שלא ישובו ,וקיווה שכוונת הקב"ה רק להראות משפט צדק .מששבו התאכזב.

.6

יונה ויתר על הכבוד והממון שיכול לקבל מאנשי נינוה שהצילם.

.7

לא על השמש חרה ליונה עד מוות ,אלא על שחש שה' עזבו .ההשוואה בין הקיקיון לעיר הגדולה הוא במידת רחמי ה'.

יש בדברים מתורת מורי רבי יעקב מדן שיחיה .רעי יקירי ר' אריאל דוד הי"ו הגיה את הדברים והעשירם .הרב יואל קטן הי"ו
שם עיונו בדברים והאיר.

נספח  -תהילים מב-מג - 1תפילת יונה בן אמיתי?
ֶיך א-לֹהים .צָּמָאה נַּפשי לֵּא-לֹהים ל ֵּא-ל
ֵּח מַּשכיל לבנֵּי קֹרַּח .כַאיָּל ַּתעֲרֹג עַּל אֲפיקֵּי מָּים ֵּכן נַּפשי ַּתעֲרֹג ֵּאל ָּ
לַּמנַּצ ַּ
ֶיךֵּ .אלֶה אֶזכרָּה
ֵּראֶה פנֵּי א-לֹהים .הָּיתָּה לי דמעָּתי ֶלחֶם יֹומָּם וָּלָּילָּה בֶאמֹר אֵּלַּי כָּל הַּיֹום ַאיֵּה א-לֹה ָּ
חָּי מָּתַּי ָאבֹוא וא ָּ
ואֶשפכָּה עָּלַּי נַּפשי כי אֶעבֹר בַּסָּך אֶדַּדֵּם עַּד בֵּית א-לֹהים בקֹול רנָּה ותֹודָּה הָּמֹון חֹוגֵּג .מַּה תשתֹוחֲחי נַּפשי וַּתֶהמי
עָּלָּי הֹוחלי לֵּא-לֹהים כי עֹוד אֹודֶנּו ישּועֹות פָּנָּיו .א-לֹהַּי עָּלַּי נַּפשי תשתֹוחָּח עַּל כֵּן אֶזכָּר ָּך ֵּמ ֶארֶץ יַּרדֵּן וחֶרמֹונים
ֶיך עָּלַּי עָּבָּרּו .יֹומָּם י ַּצּוֶה ה' חַּסדֹו ּובַּלַּילָּה שירֹה עמי
ֶיך וגַּל ָּ
ֶיך כָּל מש ָּבר ָּ
מֵּהַּר מצעָּר .תהֹום אֶל תהֹום קֹורֵּא לקֹול צנֹור ָּ
תפלָּה ל ֵּא-ל חַּיָּי .אֹומרָּה ל ֵּא-ל סַּלעי לָּמָּה ש ַּכחתָּני לָּמָּה קֹדֵּר אֵּלֵּך בלַּחַּץ אֹויֵּב .ברֶצַּח בעַּצמֹותַּי חֵּרפּוני צֹוררָּי
ֶיך .מַּה תשתֹוחֲחי נַּפשי ּומַּה תֶהמי עָּלָּי הֹוחילי לֵּא-לֹהים כי עֹוד אֹודֶנּו ישּועֹת פָּנַּי
בָאמרָּם אֵּלַּי כָּל הַּיֹום ַאיֵּה א-לֹה ָּ
וֵּא-לֹהָּיָּ .שפטֵּני א-לֹהים וריבָּה ריבי מּגֹוי לֹא חָּסיד מֵּאיש מרמָּה ועַּולָּה תפַּלטֵּני .כי ַאתָּה א-לֹהֵּי מָּעּוזי לָּמָּה
ֶיך .וָאבֹוָאה
זנַּחתָּני לָּמָּה קֹדֵּר אֶתהַּלֵּך בלַּחַּץ אֹויֵּב .שלַּח אֹור ָּך וַּאֲמת ָּך הֵּמָּה יַּנחּוני יביאּוני אֶל הַּר ָּקדש ָּך ואֶל משכנֹות ָּ
אֶל מזבַּח א-לֹהים אֶל ֵּא-ל שמחַּת ּגילי ואֹוד ָּך בכנֹור א-לֹהים א-לֹהָּי .מַּה תשתֹוחֲחי נַּפשי ּומַּה תֶהמי עָּלָּי הֹוחילי
לֵּא-לֹהים כי עֹוד אֹודֶנּו ישּועֹת פָּנַּי וֵּא-לֹהָּי.
המשורר מבטא בשירתו -קינתו את געגועיו העזים לאלוקים ולביתו ,לעליה לרגל ,ולארץ שמזרח לירדן דווקא .את
געגועיו הוא מבטא מן התהומות ,ועם זאת הוא מתמודד עם אמירת זרים ואויבים אליו 'איה א-לוהיך' .מהי התקופה
הבאה כאן לידי ביטוי? האם זוהי הגלות ?2האם תפילת היחיד היא או תפילת האומה? המתפלל מייחל כי עוד ישוב
אל מזבח ה' וישמח ויודה שם בכינור .ההתמקדות דווקא בחגיגת המקדש בהמון עם אינה עולה בדרך כלל בגעגועי
האומה לארצה ,לממלכתה ,לעיר האלוקים ולביתו כמוטיב מרכזי ואפילו בלעדי.
אני מבקש להציע זהות למשורר ,שאת שירו שרו בני קורח על הדוכן .3אפשר שיונה בן אמיתי ,הנביא הבורח,
מתפלל תפילה נרגשת זו מעומק לבו במעי הדגה .תחילה נציג את תפילתו כפי שנכתבה בספר תרי עשר ונשווה
בינה ובין סיפורו לביטויים שבפרקינו ולאוירה העולה מהם.
יונה ב ב-י וַּיתפַּלֵּל יֹונָּה אֶל ה' א-לֹהָּיו ממעֵּי הַּדָּגָּה .וַּיֹאמֶר קָּרָּאתי מצָּרָּה לי אֶל ה' וַּיַּעֲנֵּני מ ֶבטֶן שאֹול שּוַּעתי ָּשמַּע ָּת
ֶיך ַאך
ֶיך עָּלַּי עָּבָּרּו .וַּאֲני ָאמַּרתי נגרַּשתי מנֶגֶד ֵּעינ ָּ
ֶיך וגַּל ָּ
קֹולי .וַּתַּשליכֵּני מצּולָּה בלבַּב יַּמים ונָּהָּר יסֹבבֵּני כָּל מש ָּבר ָּ
אֹוסיף להַּביט אֶל הֵּיכַּל קָּד ֶש ָּך .אֲפָּפּוני מַּים עַּד נֶפֶש תהֹום יסֹבבֵּני סּוף חָּבּוש לרֹאשי .לקצבֵּי הָּרים יָּרַּדתי הָָּארֶץ
ֶיך תפלָּתי אֶל הֵּיכַּל
ֶיה ַּבעֲדי לעֹולָּם וַּתַּעַּל מ ַּשחַּת חַּיַּי ה' א-לֹהָּי .בהתעַּטֵּף עָּלַּי נַּפשי אֶת ה' זָּכָּרתי וַּתָּבֹוא ֵּאל ָּ
ברח ָּ
ֲשלֵּמָּה ישּועָּתָּה לַּה'.
ֲשר נָּדַּרתי א ַּ
קָּד ֶש ָּך .מ ַּשמרים הַּבלֵּי ָּשוא חַּסדָּם יַּעֲזֹבּו .וַּאֲני בקֹול תֹודָּה אֶזבחָּה לָּך א ֶ
ֶיך עָּלַּי עָּבָּרּו
ֶיך וגַּל ָּ
כָּל מש ָּבר ָּ

ֶיך עָּלַּי עָּבָּרּו
ֶיך וגַּל ָּ
כָּל מש ָּבר ָּ

וַּאֲני בקֹול תֹודָּה אֶזבחָּה לָּך

וָאבֹוָאה אֶל מזבַּח א-לֹהים אֶל אֵּל שמחַּת ּגילי ואֹוד ָּך
בכנֹור

ֶיך תפלָּתי אֶל הֵּיכַּל קָּד ֶש ָּך
וַּתָּבֹוא ֵּאל ָּ

ֶיך
יביאּוני אֶל הַּר קָּדש ָּך ואֶל משכנֹות ָּ

ֶיך
וַּאֲני ָאמַּרתי נגרַּשתי מנֶגֶד עֵּינ ָּ

אֹומרָּה ל ֵּא-ל סַּלעי לָּמָּה שכַּחתָּני

מעבר להקבלות לשוניות ,שניתן למצוא בין פרקים רבים במקרא ולא תמיד נכון להסיק מסקנות פרשניות על פיהן,
ניתן למצוא פרטים לא מעטים במעשה יונה ,שבאים לידי ביטוי בפרקינו ,בצורה לשונית או עניינית:

1

ישנם לפחות שלושה צמדי פרקים בספר תהילים שבמנין חכמינו נמנים לפרק אחד ,ראה תוספות פסחים קיז א ,ציוני גליון
הש"ס שם ועוד .בשני פרקינו יש פזמון חוזר שלוש פעמים ,פעמיים בראשון ועוד אחת בשני :מה תשתוחחי נפשי ...הוחילי
לאלוקים כי עוד אודנו ...לפרק השני אין פתיח.

2

ראה פירוש רש"י וראב"ע ששיר זה מבטא את גלות בבל או גלות רומא ,ורד"ק הציע שאולי זוהי גלותו של דוד בארץ
פלשתים ,אך דוד לא הכיר חגיגות המון בבית ה' לפני גלותו.

3

בשאלת זהותם ותקופתם של בני קורח ראה הקדמת ראב"ע לתהילים ,שאפשר שהיו משוררים מתקופת גלות בבל.

ֶיך
וַּיקרַּב אֵּלָּיו רַּב הַּחֹבֵּל וַּיֹאמֶר לֹו מַּה ל ָּך נרדָּם קּום קרָּא בֶאמֹר אֵּלַּי כָּל הַּיֹום ַאיֵּה א-לֹה ָּ
ֶיך
אֶל א-לֹה ָּ
וַּישאּו אֶת יֹונָּה וַּיטלֻהּו אֶל הַּיָּם

תהֹום אֶל תהֹום קֹורֵּא

לֹשה לֵּילֹות
לֹשה יָּמים ּוש ָּ
וַּיהי יֹונָּה במעֵּי הַּדָּג ש ָּ

הָּיתָּה לי דמעָּתי ֶלחֶם יֹומָּם וָּלָּילָּה

לאחר שהצגנו ביטויים ונתונים משווים בין הפרקים ,נבחן את מעשה יונה בהקשרו ההיסטורי ,ובסיוע מדרשי חז"ל
נוכל לעמוד אולי על הלך רוחו של נביא ה' ועל געגועיו העזים לאלוקיו ממנו ברח.
תקופת פעילותו של יונה ידועה לנו מספר מלכים ,4שכן נכתב על מלך ישראל ירבעם בן יואש משושלת בית יהוא
ֲשר דבֶר ביַּד
(מלכים ב יד כה-כז) :הּוא הֵּשיב אֶת ּגבּול ישרָּאֵּל מלבֹוא חֲמָּת עַּד יָּם ָּהעֲרָּבָּה כדבַּר ה' א-לֹהֵּי ישרָּאֵּל א ֶ
ַּחפֶר .כי רָָּאה ה' אֶת עֳני ישרָּאֵּל מֹרֶה מאֹד ו ֶאפֶס עָּצּור ו ֶאפֶס עָּזּוב ואֵּין עֹזֵּר
ֲשר מּגַּת ה ֵּ
עַּבדֹו יֹונָּה בֶן אֲמתַּי הַּנָּביא א ֶ
יעם ביַּד יָּרָּבעָּם בֶן יֹוָאש.
ַּשמָּים וַּיֹוש ֵּ
לישרָּאֵּל .ולֹא דבֶר ה' למחֹות אֶת ֵּשם ישרָּאֵּל מתַּחַּת ה ָּ
לאחר שני דורות של שלטון ארם בישראל ,דורו של יהוא ושל בנו יהואחז ,החל המהפך בימי יואש שהכה את ארם
שלוש פעמים כנבואת אלישע ,וירבעם בנו השלים את המלאכה על פי נבואתו של יונה בן אמיתי .כאשר יונה נשלח
להינבא לנינווה הלא היא בירת אשור ,ולמנוע את הפיכתה בחטאה ,יודע הנביא כי תקוותו שישראל ישובו לגדולתם
כימי דוד ושלמה נכזבה ,וכי התכנית האלוקית היא להשליט את אשור במרחב ולרדות בישראל .לכן לא אבה יונה
ללכת בשליחות זו וברח מנבואתו .זהו עומק דברי חז"ל בפתיחה למכילתא (פרשת בא)" :יונה תבע כבוד הבן ולא
כבוד האב ...רבי נתן אומר :לא הלך יונה אלא לאבד עצמו בים 5,שנאמר :ויאמר אליהם שאוני והטילוני אל הים,
וכן תמצא האבות והנביאים היו נותנים עצמם על ישראל".6
ַּחץ אֹויֵּבָּ ...שפטֵּני א-לֹהים וריבָּה ריבי
בפרקנו מקונן המשורר :אֹומרָּה ל ֵּא-ל סַּלעי לָּמָּה שכַּחתָּני לָּמָּה קֹדֵּר אֵּלֵּך בל ַּ
מּגֹוי לֹא חָּסיד מֵּאיש מרמָּה ועַּולָּה תפַּלטֵּני .כי ַאתָּה א-לֹהֵּי מָּעּוזי לָּמָּה זנַּחתָּני לָּמָּה קֹדֵּר אֶתהַּלֵּך בלַּחַּץ אֹויֵּב.
מרירותו וצערו הם על אויבי ישראל המושלים בהם בזה אחר זה ,כאשר אויב אחד מנוצח עולה תחתיו אויב אחר.
יונה נזכר בנצחונות ישראל על ארם במלחמות ירבעם במזרח הירדן בהם התגלה ה' כגיבור מלחמה :עַּל כֵּן אֶזכָּר ָּך
ֵּמ ֶארֶץ יַּרדֵּן וחֶרמֹונים מֵּהַּר מצעָּר .ותוהה מדוע לא יזכו ישראל לגאולה קיימת ,מדוע עליהם לשוב ולהשתעבד לגוי
לא חסיד ,איש מרמה ועוולה?
יונה שברח מנבואתו וניסה להדחיקה ,7מתמלא תוך כדי כך געגועים עזים לרוח הקודש ששרתה עליו .חכמינו
בעסקם בשאלת זיהויו ומקומו של יונה ,מקשים איך יונה שהיה מגת החפר הצפונית ,או מצידון הצפונית עוד יותר,
הגיע דווקא לנמל יפו ולא לנמל עכו הקרוב לנחלתו ,והשיבו (ירושלמי סוכה פרק ה הלכה א)" :אמר רבי יונה :יונה
בן אמיתי מעולי רגלים היה ונכנס לשמחת בית השואבה ושרת עליו רוח הקודש ,ללמדך שאין רוח הקדש שורה
אלא על לב שמח מאי טעמא? "והיה כנגן המנגן ותהי עליו רוח א-לוהים" (מלכים ב ג טו) .יונה מביא געגוע זה לידי
ביטויֵּ :אלֶה אֶזכרָּה ואֶשפכָּה עָּלַּי נַּפשי כי אֶעבֹר בַּסָּך אֶדַּדֵּם עַּד בֵּית א-לֹהים בקֹול רנָּה ותֹודָּה הָּמֹון חֹוגֵּג ,וָאבֹוָאה
אֶל מזבַּח א-לֹהים אֶל ֵּא-ל שמחַּת ּגילי ואֹוד ָּך בכנֹור א-לֹהים א-לֹהָּי.
מתוך ערגת נפש זו שב הנביא ומקבל עליו את השליחות שממנה ברח .בסופה הוא ישוב ויתמרמר וישיח את ליבו
לפני א-לוהיו ,לא יברח עוד מפניו אלא אליו.

 4ביבמות (צח ע"א) נחלקו אם אמנם התנבא יונה נבואה זו או שמא פירוש הפסוק אינו כפשוטו ,עיי"ש.
 5אולי אין הכוונה שהלך על מנת למות אלא כדי לברוח ראה הערה להלן ,אלא שאף אם לבסוף ימות כדאי לו המחיר.
 6ביאור זה למעשה יונה קיבלתי ממו"ר הרב יעקב מדן.
 7ראה רמיזותיו של ראב"ע בתחילת ספר יונה ,ונראה לי לפרש שהיות שעל הנביא לפתור את חידת נבואתו בעצמו ,יכול
הוא לברוח מפתרונה בשל הדחקה 'תת מודעת' ולשכנע את עצמו בפתרון אחר שישפיע על המציאות.

