
 

 יונה

 א פרק

ן דורו ב, (יהושע יט יג)בנחלת זבולון שמגת החפר  ֲאִמַתי ֶבן יֹוָנה ֶאל במראה הנבואה 'ה ְדַבר ַוְיִהי( א)

בהשיבו ויהודה ת ישראל וארם על ממלכממלכת שהסיר את איומה של , מלך ישראלשל ירבעם בן יואש 

 .ֵלאמֹר (מלכים ב יד כה) האת גבול ישראל מלבוא חמת ועד ים הערבה על פי נבואת יונ

וכעת  שכבר כמה דורות מתעצמת הממלכה המזרחית, בירת אשור ַהְגדֹוָלה ָהִעיר ִניְנֵוה ֶאל ֵלךְ  קּום( ב)

ואינם ראויים לשלוט במרחב  ְלָפָני חמסגזל ו ָרָעָתם ָעְלָתה ִכי שתשוב ָעֶליהָ  ּוְקָרא שנחלשה עולה תחת ארם

 .ישראללשעבד את ו

כדי להדחיק את פתרון חידת  'ה ִמִלְפֵני מאיי יון בים התיכון, יעד קרוב ַתְרִשיָשה ִלְברֹחַ  יֹוָנה םַוָיקָ ( ג)

לכיבושם תחת אשור  גורםשכן הוא מחמיץ את ההזדמנות לשלטון ישראל ו, הנבואה שאינו חפץ בו

מכאן , מקום מגוריוולון נחלת זבלעכו הקרובה נמל ולא ל)עיר הנמל  ָיפֹו ַוֵיֶרד לכשתהיה ראויה לכך

לדרבנה לצאת  ְשָכָרּה ַוִיֵתן ַתְרִשיש ָבָאה ָאִנָיה ַוִיְמָצא ([א"ה ה"ירושלמי סוכה פ]שהתנבא בירושלים 

פתור כעת יוכל ל. 'ה נבואת ִמִלְפֵני ַתְרִשיָשה הוא והמלחים ללא נוסעים נוספים ִעָמֶהם ָלבֹוא ָבּה ַוֵיֶרד מיד

, משה בסנה, כאברהם בעקידה לתקנו' ולא ייגלה עליו דבר ה ,על פי נטיית נפשו הנבואה באופן שונהאת חידת 

ב שיאשיהו בחר את "ראה מגילה יד ע, התגשמות הנבואה תלויה בפתרון שנותן לה הנביא) שמואל בבית לחם ועוד

 .(וראה אבן עזרא כאן, הנביא כדי לרכך את הפורענות

 .ְלִהָשֵבר ִחְשָבה ְוָהֳאִנָיה ַבָים ָגדֹול ַסַער ַוְיִהי לעכב את יונה ַהָים ֶאל ְגדֹוָלה רּוחַ  ֵהִטיל 'ַוה( ד)

 ויכוח תיאולוגיביניהם אין , יושיע מי שיושיע, במקביל ֱאלָֹהיו ֶאל ִאיש ַוִיְזֲעקּו ַהַמָלִחים ַוִייְראּו( ה)

 ֶאת ַוָיִטלּו משלא נענו. עת צוקה ואולי גם בכלבעת מבעיניהם  שווים האלים כל, כמעמד הר הכרמל

המבין את  ְויֹוָנה טביעת הספינהאו לעכב את למנוע  ֵמֲעֵליֶהם ְלָהֵקל ַהָים ֶאל ָבֳאִנָיה ֲאֶשר ַהֵכִלים

להתרחק מהמולת המלחים  ַהְסִפיָנה ַיְרְכֵתי ֶאל ָיַרד למות ולא להינבא פילוההתרחשות ומעדיף א

 .ַוֵיָרַדם ִיְשַכבוַ  המבוהלים

 ַרב ֵאָליו ַוִיְקַרב (ב ובשם טוב ואפודי"ב פל"נ ח"ראה מו ,ב יאעד וראה להלן ) נהובשנתו חזה וה( ו)

 מי שיהיה ָהֱאלִֹהים ִיְתַעֵשת אּוַלי כל אפין שווים ֱאלֶֹהיךָ  ֶאל ְקָרא קּום ִנְרָדם ְלךָ  ַמה לֹו ַויֹאֶמר ַהחֵֹבל

 .הוא אדיש לסכנה. הר לעשות כןממ ינויונה אאך  ,דנֹאבֵ  ְולֹא ָלנּו

 כל פיסת עץ נושאת שם בתהליך הפור נקראת גורל גֹוָרלֹות ְוַנִפיָלה ְלכּו ֵרֵעהּו ֶאל ִאיש ַויֹאְמרּו( ז)

 ַהזֹאת ָהָרָעהמאתנו  ְבֶשְלִמי היםואלה מי החליטושהכל מאלוהים גם אם לא  וניאמשהאו  ,בניחוש ְוֵנְדָעה

 .יֹוָנה ַעל ַהגֹוָרל ַוִיפֹל גֹוָרלֹות ַוַיִפלּו ָלנּו

אחד מכולם שמנסים ככל יכולתם למנוע את כ ולא ,כמי שנפל עליו הגורלכעת  ֵאָליו ַויֹאְמרּו( ח)

 ּוֵמַאִין ךָ ְמַלאְכתְ  ַמה סתם הגורל ולא פירששכן  ָלנּו ַהזֹאת ָהָרָעה ְלִמי ַבֲאֶשר ָלנּו ָנא ַהִגיָדה, הטביעה

 .ומתוך פרטים אלה אולי יתברר פשר העניין ָאָתה ַעם ִמֶזה ְוֵאי ַאְרֶצךָ  ָמה ָתבֹוא

ברור  ַהַיָבָשה ְוֶאת ַהָים ֶאת ָעָשה ֲאֶשר ָיֵרא ֲאִני ַהָשַמִים לֵֹהי-אֱ  'ה ְוֶאת ָאנִֹכי ִעְבִרי ֲאֵליֶהם ַויֹאֶמר( ט)

 .ו כןלוהי מסוגל לעשות לנ-לי שרק א

לסכנה ואם כך אין ממנה מנוס  מחולל כבירר להם שיש הימשהב ְגדֹוָלה ִיְרָאה ָהֲאָנִשים ַוִייְראּו( י)

ָלֶהם  ִהִגיד ִכי כדי לא להינבא בֵֹרחַ  הּוא 'ה ִמִלְפֵני ִכי ָהֲאָנִשים ָיְדעּו ִכי ָעִשיתָ  זֹאת ַמה ֵאָליו ַויֹאְמרּו

 .(א"סנהדרין פט ע) הכובש נבואתו - בידי שמים מחייבו מיתהה מעבר לזהותו גם את חטאו



 ִכי ֵמָעֵלינּו ַהָים ְוִיְשתֹק ָלךְ  ַנֲעֶשה ַמה מבין את מהלך הענייניםה לא רק כאשם אלא גם כנביא ֵאָליו ַויֹאְמרּו( יא)

 .כולנו נמות עמךו ְוסֵֹער הֹוֵלךְ  ַהָים

 ִכי ֵמֲעֵליֶכם ַהָים ְוִיְשתֹק ואמות לבדי ַהָים ֶאל ַוֲהִטיֻלִני ָשאּוִני ,לכם הרשות נתונה ֲאֵליֶהם ַויֹאֶמר( יב)

 .ֲעֵליֶכם ַהֶזה ַהָגדֹול ַהַסַער ובחטאי ְבֶשִלי ִכי ָאִני יֹוֵדעַ 

 .ֲעֵליֶהם ְוסֵֹער הֹוֵלךְ  םַהיָ  ִכי ָיכֹלּו ְולֹא ַהַיָבָשה ֶאל ְלָהִשיבשלא רצו להטביעו  ָהֲאָנִשים ַוַיְחְתרּו( יג)

כעת  נֹאְבָדה ָנא ַאל 'ה ָאָנה ַויֹאְמרּו לוהי יונה הוא הפועל כאן-הם פועלים על פי ההבנה שא 'ה ֶאל ַוִיְקְראּו( יד)

על  נשועכ, לאחר שנינצל ָנִקיא ָדם ָעֵלינּו ִתֵתן ְוַאלשהתחייב מיתה לבדו  ַהֶזה ָהִאיש ְבֶנֶפש הת הספינבטביע

 .ומנעת מאתנו כל ברירה אחרת ָעִשיתָ  ָחַפְצתָ  ַכֲאֶשר 'ה ַאָתה ִכי הריגתו

 .זו היתה המטרהרק ש' מאת הברור כמענה  ִמַזְעפֹו ַהָים ַוַיֲעמֹד ַהָים ֶאל ַוְיִטֻלהּו יֹוָנה ֶאת ַוִיְשאּו( טו)

משהתברר מיהו ' את ה יםיראהם כעת  ,יראו לנפשם פני כןלאשר תחת  'ה ֶאת ְגדֹוָלה ִיְרָאה ָהֲאָנִשים ַוִייְראּו( טז)

השיב , יונה שלא אבה להשיב בתשובה את אנשי נינוה. וזנחו את אליליהם ְנָדִרים ַוִיְדרּו 'ַלה ֶזַבח ַוִיְזְבחּוהאלוהים 

שידכאו את ולא כאשור שיונה חושש , לוהי ישראל-הם מקבלים עליהם את א מנםא .בתשובה את אנשי הספינה

ללמדו תשובת נכרים להראות לו במחזה ה "הקבביקש אפשר ש ,כפי שהצענו לעיל ,נבואהמראה  האם ז .ישראל

 .יש בה קידוש השםש

 ב קרפ

ראה בדרך נס או במ ֵלילֹות ּוְשלָֹשה ָיִמים ְשלָֹשה ַהָדג ִבְמֵעי יֹוָנה ַוְיִהי יֹוָנה ֶאת ִלְבלֹעַ  ָגדֹול ָדג 'ה ַוְיַמן (א)

 .הנבואה

המוות אך  עוד נשמתו באפו ַהָדָגה ִמְמֵעי ,מיד אך לא המיתו שהענישו לָֹהיו-אֱ  'ה ֶאל יֹוָנה ַוִיְתַפֵלל (ב)

 .אורב לו

אינך  יקֹולִ  ָשַמְעתָ  ִשַּוְעִתי ְשאֹול ִמֶבֶטן שזימן לי הדג ַוַיֲעֵנִניבהיותי בים  'ה ֶאל ִלי ִמָצָרה ָקָראִתי ַויֹאֶמר (ג)

 .שובהזדמנות ל -יד לחוטא משליכני בחטאי אלא נותן 

 ָעָברּו ָעַלי ְוַגֶליךָ  ִמְשָבֶריךָ  ָכל ,ת בטוחשבנוהג שבעולם זהו מוו ְיסְֹבֵבִני ְוָנָהר ַיִמים ִבְלַבב ְמצּוָלה ַוַתְשִליֵכִני (ד)

 .אך יסור יסרתני ולמוות לא נתתני

 ָקְדֶשךָ  ֵהיַכל ֶאל ְלַהִביט אֹוִסיףכעת אני אומר ש ַאךְ  ולא אוסיף להינבא ֵעיֶניךָ  ִמֶנֶגד ְשִתיִנְגרַ  ָאַמְרִתי ַוֲאִני (ה)

 .במקדשך בירושלים שם שרתה עלי הנבואה

לחוף הים  הצומח סּוף ,ְיסְֹבֵבִני ְתהֹוםאף ש עוד נפשי שמורה, ולא עד בכלל ֶנֶפש ַעד ַמִים ֲאָפפּוִני (ו)

 .מסגרת הקיום שלי כעת היא קו המים ְלרֹאִשי ָחבּושיבשה ב

 ַוַתַעלננעלתי מחוץ לארץ חיים  ְלעֹוָלם ַבֲעִדי ְבִרֶחיהָ  ָהָאֶרץ ,אל מעמקי הים מהישוב ָיַרְדִתי ָהִרים ְלִקְצֵבי (ז)

 .העמדתני בעבור הראותי את כוחך בעבור זאתוהלוא  לָֹהי-אֱ  'ה ַחַיי ִמַשַחתברצונך 

 ָקְדֶשךָ  ֵהיַכל ֶאלממעמקי הים  ְתִפָלִתי ֵאֶליךָ  ַוָתבֹוא ָזָכְרִתי 'ה ֶאת ,בסכנתהַנְפִשי  ָעַליבהתעצב  - ַעֵטףְבִהתְ  (ח)

 .אל הבית מרחוקתבואנה התפילות שהמקדש בית  בחנוכת כתפילת שלמה

בחלוף הסכנה הם  ַיֲעזֹבּו ַחְסָדם נייםדברי תשובתם זמ ָשְוא ַהְבֵלי ְמַשְמִרים (המלחים או אנשי נינוה)הנכרים  (ט)

 .לשוב זונחים את הבטחתם

ואין , 'ַלה ְישּוָעָתהכאשר תהיה לי  ֲאַשֵלָמהבצרתי  ָנַדְרִתי ֲאֶשר ָלךְ  ֶאְזְבָחה תֹוָדה ְבקֹולבשובי אליך  ֲאִני אילווַ  (י)

 .להשוות תשובת הנכרים לתשובת ישראל



שחתרו האנשים , ויקץ והנה הוא ביבשה - ואם היה זה חזיון אזי ַהַיָבָשה ֶאל יֹוָנה ֶאת ָיֵקאוַ  ַלָדג 'ה ַויֹאֶמר (יא)

 .אל היבשה ויכולו בעוד הוא במחזה בחלום

 ג קרפ

 .ֵלאמֹר ושב אל היכל קדשו, גדלו וחסדו עליו', משראה כבוד הֵשִנית  יֹוָנה ֶאל 'ה ְדַבר ַוְיִהי (א)

לא כבראשונה  ֵאֶליךָ  דֵֹבר ָאנִֹכי ֲאֶשר ַהְקִריָאה ֶאת ֵאֶליהָ  ִּוְקָרא ַהְגדֹוָלה ָהִעיר ֵוהִניְנ ֶאל ֵלךְ  קּום (ב)

 .מחמת אהבתך את ישראלמדברי  א תשנהצריך להזהירך שלכעת , זאת שלא פירשתי לך

 ,וכי לא יסבלו מכך ישראל, כדי להשיבםקיווה שהשליחות אינה עדיין אולי  'ה ִכְדַבר ִניְנֶוה ֶאל ַוֵיֶלךְ  יֹוָנה ַוָיָקם (ג)

 לִֹהים-ֵלא ְגדֹוָלה ִעיר ָהְיָתה ְוִניְנֵוה ולא יאמרו שהדין אינו אמת לפני עונשם ועומדים ריםאלא כדי שיהיו מות  

 .ָיִמים ְשלֶֹשת ַמֲהַלךְ 

כפי  ַויֹאַמר ַוִיְקָרא ולםלכ שתגיע השמועה, קרוב לטבורה ֶאָחד יֹום ַמֲהַלךְ  ָבִעיר ָלבֹוא יֹוָנה ָיֶחלוַ  (ד)

 .ֶנְהָפֶכת ְוִניְנֵוה יֹום ַאְרָבִעים עֹוד שנאמר לו

 ּוַוִיְלְבש צֹום ַוִיְקְראּו אף שלא הכירוהו, שדיבר הנביא בשמו לִֹהים-ֵבא מעצמם ִניְנֵוה ַאְנֵשי ַוַיֲאִמינּו (ה)

 .ם דעתאף שאין בה ְקַטָנם ְוַעד ִמְגדֹוָלם לתפילה ַשִקים

 ַעל ַוֵיֶשב ַשק ַוְיַכס ֵמָעָליו ַאַדְרתֹו ַוַיֲעֵבר ִמִכְסאֹו ַוָיָקם ִניְנֵוה ֶמֶלך ֶאלהגיעה השמועה  – ַהָדָבר ַוִיַגע (ו)

 ."י עפר ואפרכואנ", במעשהביטוי של בקשת רחמים , גם אפר מבטא תפילה וזעקה כמו אצל מרדכי ָהֵאֶפר

 ֵלאמֹר ּוְגדָֹליו ַהֶמֶלךְ  ִמַטַעם בפקודה נאמרכעת , מה שעשו האזרחים מעצמם ְבִניְנֵוה ֶמרַויֹא ַוַיְזֵעק (ז)

גם בעלי  הוסיפה הפקודה, גדולים וקטניםבני אדם על מעשה העם שרק  - ְוַהצֹאן ַהָבָקר ְוַהְבֵהָמה ָהָאָדם

 .זעקה של אובדן עשתונות .ּוִיְשת ַאל ּוַמִים ִיְרעּו ַאל ְמאּוָמה ִיְטֲעמּו ַאל - חיים

ולא אל של יונה  לִֹהים-אֱ  ֶאל ְוִיְקְראּו זעקה בחוסר דעת, השוו אדם לבהמה ְוַהְבֵהָמה ָהָאָדם ַשִקים ְוִיְתַכסּו (ח)

דרכם רעה ולכן קיבלו ידעו והבינו ש ְבַכֵפיֶהם ֲאֶשר ֶהָחָמס ּוִמן ָהָרָעה ִמַדְרכֹו ִאיש ְוָיֻשבּו ְבָחְזָקההם והיאלנסרוך 

 .ממנו למרות זרותו

 ֵמֲחרֹון ְוָשב לִֹהים-ָהאֱ  ְוִנַחם ָישּוב אולי, אך עיכב את הביצוע, ממשית אף שהנביא לא נתן תקווה יֹוֵדעַ  ִמי (ט)

 .משתיבטל סיבת העונש נֹאֵבד ְולֹא ַאפֹו

-ָהאֱ  ַוִיָנֶחםשבין אדם לחברו ואולי גם מעבודת האלילים  ָהָרָעה ִמַדְרָכם ָשבּו ִכי ַמֲעֵשיֶהם ֶאת לִֹהים-ָהאֱ  ַוַיְרא (י)

 .ָעָשה ְולֹא ָלֶהם ַלֲעשֹות ִדֶבר ֲאֶשר ָהָרָעה ַעל לִֹהים

 ד קרפ

 .שמזה חשש לֹו ַוִיַחר ששבו ובטלה הגזירה ְגדֹוָלה ָרָעה ששהה בעיר את ארבעים היום יֹוָנה ֶאל ַוֵיַרע (א)

כפנחס סנהדרין מד ), משפט –או מלשון פלילות  ,נקראת תפילה ה בקשהנאף שאי' יה אל היפנ 'ה ֶאל לַוִיְתַפלֵ  (ב)

בראשונה  ֱהיֹוִתי ַעד ְדָבִרי ֶזה ֲהלֹוא 'ה ָאָנה ַויֹאַמר ,או שהבקשה היא בפסוק הבא, (אלא ששם נאמר ויפלל, א"ע

 ֶאֶרךְ  ְוַרחּום ַחנּון ל-אֵ  ַאָתה ִכי ָיַדְעִתי ִכיכדי לא להבין שזה רצונך  הַתְרִשישָ  ִלְברֹחַ  ִקַדְמִתי ֵכן ַעל ַאְדָמִתי ַעל

 ואינה אמת בעיני אדם אשור רעה היא לישראלרעת  לעונחמה  ָהָרָעה ַעל ְוִנָחם ולא אמר אמת ֶחֶסד ְוַרב ַאַפִים

שאכן  עד עתהתקוותי היתה  .(ב"מא סט עיו, לפי הבנתובן אמיתַּי  א כיזב בופיכך ללי הוא ה אמית  "ולפי שהקב)

 .יענשו נכריםה

אראה  פן, כי איך אעלה אל עמי, כאן בניכר ִמֶמִני ַנְפִשי ֶאת ָנא ַקח משבטלה הגזירה עליהם 'ה ְוַעָתה (ג)

 .בראותי באבדן מולדתי ֵמַחָיי מֹוִתי טֹוב ִכימצא את עמי יברע אשר 



 ?ואין לך ספק בדבר ָלךְ  ָחָרהבמוחלט  ַהֵהיֵטב 'ה ַויֹאֶמר (ד)

 ֻסָכה ָשם לֹו ַוַיַעש ָלִעיר ִמֶקֶדם ַוֵיֶשב כנביא שהציל את העיר בדוכעשויים לבה  ָהִעיר ִמן יֹוָנה ַוֵיֵצא (ה)

אמנם ה ָבִעיר ִיְהֶיה ַמה ִיְרֶאה ֲאֶשר ַעד ובדידות לא ביקש אלא חיי דלות ַבֵצל ַתְחֶתיהָ  ַוֵיֶשבכאלמוני 

 .עדיין קיווה שחסדם יעזובו ויענשו. תחזיק תשובתם מעמד

צפוף יותר  ֵצל ִלְהיֹות ְליֹוָנה ֵמַעלבזמן קצר  ַוַיַעלאולי צמח מהיר במיוחד ורב צל  ִקיָקיֹון לִֹהים-אֱ  'ה ַוְיַמן (ו)

 ַעל יֹוָנה ַוִיְשַמח ם על יונהמידת רחמיכ נראיתכעת ( הצלה על ידי צל) ֵמָרָעתֹו לֹו ְלַהִציל רֹאשֹו ַעלמהסוכה 

מה שאולי מרגיע מעט  עליו' ואולי יותר על רחמי ה, סוכהכבר אולי על הצל אף שהיתה לו  ְגדֹוָלה ִשְמָחה ַהִקיָקיֹון

 .ה"את כאבו ואת תהיותיו כלפי הקב

התברר שלא היו אלה רחמים על יונה  ַוִייָבש יָקיֹוןַהקִ  ֶאת ַוַתךְ  ַלָמֳחָרת ַהַשַחר ַבֲעלֹות תֹוַלַעת לִֹהים-ָהאֱ  ַוְיַמן (ז)

 .בעולם' אלא המשך הנבואה לבאר לו את רחמי ה, שיהיה לו צל

שאת סוכתו כבר פירק  יֹוָנה רֹאש ַעל ַהֶשֶמש ַוַתךְ  ֲחִריִשית ָקִדים רּוחַ  לִֹהים-אֱ  ַוְיַמן ַהֶשֶמש ִכְזרֹחַ  ַוְיִהי (ח)

אולי ? מצער השמש ָלמּות ַנְפשֹו ֶאת ַוִיְשַאל ַוִיְתַעָלף וכעת הוא חשוף לשמש הקופחת בשל צמיחת הקיקיוןכנראה 

אולם איני , סוכה אני יכול לבנות שוב ֵמַחָיי מֹוִתי טֹוב ַויֹאֶמר עליו שהשיבה את נפשו' מצער אבדן תחושת רחמי ה

 .יכול עוד לראות בדיני וברחמים על הנכרים

 ִלי ָחָרה ֵהיֵטב ַויֹאֶמרכשם שחרה לך על הצלת נינוה  ַהִקיָקיֹון ַעל ְלךָ  ָחָרה ַהֵהיֵטב יֹוָנה ֶאל לִֹהים-אֱ  ַויֹאֶמר (ט)

 .עמך ועל יבדן רחמיך עלועל א כפלייםכעת חרה לי , ברחמיך על נינוהחרה לי על אחת ש ָמֶות ַעד

אתה רואה  ָאָבד ַלְיָלה ּוִבן ָהָיה ַלְיָלה ֶשִבן ִגַדְלתֹו ְולֹא בֹו ָעַמְלתָ  לֹא ֲאֶשר יֹוןַהִקיקָ  ַעל ַחְסתָ  ַאָתה 'ה ַויֹאֶמר (י)

 .ואבדנו מבטא עבורך את הסתר פני, רחמיי בעולםמידת בדבר קטן וחולף סמל ל

 ַהְרֵבה ָבּה ֶיש ֶשראֲ  למרות שאין זו טובתם של ישראל ַהְגדֹוָלה ָהִעיר ִניְנֵוה ַעל ָאחּוס לֹא ַוֲאִני (יא)

, אינם עניין של מה בכך' רחמי ה ַרָבה ּוְבֵהָמה ִלְשמֹאלֹו ְיִמינֹו ֵבין ָיַדע לֹא ֲאֶשר ָאָדם ִרבֹו ֶעְשֵרה ִמְשֵתים

 .בלא דין ומשפט ועיר גדולה אינה יכולה להיאבד

 

 :נקודות עיקריות

 .שלא ימשלו בהם אשור, עול ארם יונה חס על כבוד ישראל המצליחים בדורו לפרוק את .1

ועל פי שיקולים נכונים אך צדדיים לחידה , ועלול להטותה על פי חוסר רצונו בפתרון האמיתי, הנביא צריך לפתור את החידה .2
 .כך בסנה וכך בשמואל הממליך את דוד, כך בעקידה(. ופתרונו ישפיע על התגשמות הנבואה במציאות)עצמה 

ולתשובת  ,וטף אותו מכל צדעהלחסדו  ,'ומטרתו להעיר את יונה לגבורת ה, ליעת הדג הוא במחזהאולי מעשה ההשלכה לים וב .3
 .המלחים הנכרים

 הואאולם , היא הבלשאת תשובת הנכרים  יונה מאשים .ונינוה מגזל תויונה מכבישת נבוא, ז"המלחים מע: שלושה מעשי תשובה .4
 .'בדבר ה מדוע הלךמר ומתמרתוהה עדיין , ועשה את שליחותולאחר ששב עצמו 

 .מששבו התאכזב. ה רק להראות משפט צדק"וקיווה שכוונת הקב, יונה סבר שלא ישובו .5

 .יונה ויתר על הכבוד והממון שיכול לקבל מאנשי נינוה שהצילם .6

 .'ההשוואה בין הקיקיון לעיר הגדולה הוא במידת רחמי ה .עזבו' אלא על שחש שה, לא על השמש חרה ליונה עד מוות .7

 

 

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

 



מג-תהילים מב -נספח 
1
 ?תפילת יונה בן אמיתי - 

כ יל לַּמ נַּצֵּחַּ  י ןכֵּ  מָּי ם ֲאפ יקֵּי עַּל תֲַּערֹג כ ַאיָּל .קֹרַּח ל ב נֵּי מַּש  י צָּמ ָאה .לֹה ים-א   אֵֶּליךָּ  תֲַּערֹג נַּפ ש   ל-ל אֵּ  לֹה ים-לֵּא נַּפ ש 

 ֶאז כ רָּה אֵֶּלה .לֶֹהיךָּ -א   ַאיֵּה הַּיֹום כָּל אֵּלַּי ֶבא מֹר וָּלָּי לָּה יֹומָּם ֶלֶחם ד מ עָּת י ל י הָּי תָּה .לֹה ים-א   פ נֵּי ו אֵּרֶָּאה ָאבֹוא מָּתַּי חָּי

פ כָּה תֹוֲחח י מַּה .חֹוגֵּג הָּמֹון ו תֹודָּה ר נָּה ב קֹול לֹה ים-א   בֵּית עַּד ֶאדַּדֵּם בַּסָּך   ֶאע בֹר כ י ינַּפ ש   עָּלַּי ו ֶאש  י ת ש   וֶַּתה מ י נַּפ ש 

י עָּלַּי לֹהַּי-א   .פָּנָּיו י שּועֹות אֹוֶדנּו עֹוד כ י לֹה ים-לֵּא הֹוח ל י עָּלָּי תֹוחָּח נַּפ ש   ו ֶחר מֹונ ים יַּר דֵּן מֵֶּאֶרץ ךָּ ֶאז כָּר   כֵּן עַּל ת ש 

בֶָּריךָּ  כָּל צ נֹוֶריךָּ  ל קֹול קֹורֵּא ת הֹום ֶאל ת הֹום .מ צ עָּר מֵּהַּר ירֹה ּובַּלַּי לָּה חַּס דֹו 'ה י צֶַּּוה יֹומָּם .עָּבָּרּו עָּלַּי ו גֶַּליךָּ  מ ש   ע מ י ש 

כַּ  לָּמָּה סַּל ע י ל-ל אֵּ  אֹומ רָּה. חַּיָּי ל-ל אֵּ  ת פ לָּה  צֹור רָּי חֵּר פּונ י ב עַּצ מֹותַּי ב ֶרצַּח .אֹויֵּב ב לַּחַּץ אֵּלֵּך   קֹדֵּר לָּמָּה ח תָּנ יש 

תֹוֲחח י מַּה .לֶֹהיךָּ -א   ַאיֵּה הַּיֹום כָּל אֵּלַּי ב ָאמ רָּם י ת ש   פָּנַּי י שּועֹת אֹוֶדנּו עֹוד כ י לֹה ים-לֵּא הֹוח יל י עָּלָּי ֶתה מ י ּומַּה נַּפ ש 

פ טֵּנ י .לֹהָּי-וֵּא  לָּמָּה מָּעּוז י לֹהֵּי-א   ַאתָּה כ י .ת פַּל טֵּנ י ו עַּו לָּה מ ר מָּה מֵּא יש חָּס יד לֹא מ ּגֹוי ר יב י ו ר יבָּה לֹה ים-א   שָּ

לַּח .אֹויֵּב ב לַּחַּץ ֶאת הַּלֵּך   קֹדֵּר לָּמָּה ז נַּח תָּנ י ךָּ קָּ  הַּר ֶאל י ב יאּונ י יַּנ חּונ י הֵּמָּה וֲַּאמ ת ךָּ  אֹור ךָּ  ש  כ נֹוֶתיךָּ  ו ֶאל ד ש   ו ָאבֹוָאה .מ ש 

מ חַּת ל-אֵּ  ֶאל לֹה ים-א   מ ז בַּח ֶאל תֹוֲחח י מַּה .לֹהָּי-א   לֹה ים-א   ב כ נֹור ו אֹוד ךָּ  ּג יל י ש  י ת ש   הֹוח יל י עָּלָּי ֶתה מ י ּומַּה נַּפ ש 

 .לֹהָּי-וֵּא פָּנַּי י שּועֹת אֹוֶדנּו עֹוד כ י לֹה ים-לֵּא

את . ולארץ שמזרח לירדן דווקא, לעליה לרגל, קינתו את געגועיו העזים לאלוקים ולביתו-ר מבטא בשירתוהמשור

מהי התקופה . 'לוהיך-איה א'ועם זאת הוא מתמודד עם אמירת זרים ואויבים אליו , געגועיו הוא מבטא מן התהומות

האם זוהי הגלות? הבאה כאן לידי ביטוי
2

המתפלל מייחל כי עוד ישוב ? פילת האומההאם תפילת היחיד היא או ת? 

ההתמקדות דווקא בחגיגת המקדש בהמון עם אינה עולה בדרך כלל בגעגועי . וישמח ויודה שם בכינור' אל מזבח ה

 .לעיר האלוקים ולביתו כמוטיב מרכזי ואפילו בלעדי, לממלכתה, האומה לארצה

הדוכן שאת שירו שרו בני קורח על, אני מבקש להציע זהות למשורר
3

, הנביא הבורח, אפשר שיונה בן אמיתי. 

תחילה נציג את תפילתו כפי שנכתבה בספר תרי עשר ונשווה . מתפלל תפילה נרגשת זו מעומק לבו במעי הדגה

 .בינה ובין סיפורו לביטויים שבפרקינו ולאוירה העולה מהם

אֹול מ ֶבֶטן וַּיֲַּענֵּנ י 'ה ֶאל ל י מ צָּרָּה קָּרָּאת י וַּיֹאֶמר. ההַּדָּגָּ מ מ עֵּי לֹהָּיו-א   'ה ֶאל יֹונָּה וַּי ת פַּלֵּל י-ב ב יונה ּוַּע ת י ש  מַּע תָּ  ש   שָּ

ל יכֵּנ י .קֹול י בֶָּריךָּ  כָּל י סֹב בֵּנ י ו נָּהָּר יַּמ ים ב ל בַּב מ צּולָּה וַּתַּש  ת י ָאמַּר ת י וֲַּאנ י .עָּבָּרּו עָּלַּי ו גֶַּליךָּ  מ ש   ַאך   יֶניךָּ עֵּ  מ ֶנֶגד נ ג רַּש 

י חָּבּוש סּוף י סֹב בֵּנ י ת הֹום ֶנֶפש עַּד מַּי ם ֲאפָּפּונ י. קָּד ֶשךָּ  הֵּיכַּל ֶאל ל הַּב יט אֹוס יף  הָָּאֶרץ יָּרַּד ת י הָּר ים ל ק צ בֵּי. ל רֹאש 

חַּת וַּתַּעַּל ל עֹולָּם בֲַּעד י ב ר ֶחיהָּ  י עָּלַּי ב ה ת עַּטֵּף. לֹהָּי-א   'ה חַּיַּי מ שַּ  הֵּיכַּל ֶאל ת פ לָּת י אֵֶּליךָּ  וַּתָּבֹוא זָּכָּר ת י 'ה ֶאת נַּפ ש 

מ ר ים. קָּד ֶשךָּ  ו א הַּב לֵּי מ שַּ לֵּמָּה נָּדַּר ת י ֲאֶשר לָּך   ֶאז ב חָּה תֹודָּה ב קֹול וֲַּאנ י. יֲַּעזֹבּו חַּס דָּם שָּ  .'לַּה י שּועָּתָּה ֲאשַּ

בֶָּריךָּ  בֶָּריךָּ  כָּל עָּבָּרּו עָּלַּי ו גֶַּליךָּ  כָּל מ ש   עָּבָּרּו עָּלַּי ו גֶַּליךָּ  מ ש 

מ חַּת ֶאל אֵּל לֹה ים-א   ֶאל מ ז בַּח ו ָאבֹוָאה ֶאז ב חָּה לָּך   תֹודָּה ב קֹול וֲַּאנ י  ּג יל י ו אֹוד ךָּ  ש 

 ב כ נֹור

ךָּ  י ב יאּונ י קָּד ֶשךָּ  ֶאל הֵּיכַּל ת פ לָּת י אֵֶּליךָּ  וַּתָּבֹוא כ   ֶאל הַּר קָּד ש   נֹוֶתיךָּ ו ֶאל מ ש 

ת י ָאמַּר ת י וֲַּאנ י כַּח תָּנ י לָּמָּה סַּל ע י ל-ל אֵּ  אֹומ רָּה עֵּיֶניךָּ  מ ֶנֶגד נ ג רַּש   ש 

 

, שניתן למצוא בין פרקים רבים במקרא ולא תמיד נכון להסיק מסקנות פרשניות על פיהן ,מעבר להקבלות לשוניות

 :בצורה לשונית או עניינית, ביטוי בפרקינושבאים לידי , ניתן למצוא פרטים לא מעטים במעשה יונה

                                                           

1
ציוני גליון , יז אפסחים קתוספות ראה , ישנם לפחות שלושה צמדי פרקים בספר תהילים שבמנין חכמינו נמנים לפרק אחד 

הוחילי ... מה תשתוחחי נפשי: פעמיים בראשון ועוד אחת בשני, בשני פרקינו יש פזמון חוזר שלוש פעמים .שם ועודס "הש
 .לפרק השני אין פתיח ...לאלוקים כי עוד אודנו

2
ק הציע שאולי זוהי גלותו של דוד בארץ "ורד, ע ששיר זה מבטא את גלות בבל או גלות רומא"י וראב"ראה פירוש רש 

 .לפני גלותו' דוד לא הכיר חגיגות המון בבית ה ךא ,פלשתים

3
 .שאפשר שהיו משוררים מתקופת גלות בבל ,ע לתהילים"בשאלת זהותם ותקופתם של בני קורח ראה הקדמת ראב 



 ק רָּא קּום נ ר דָּם מַּה ל ךָּ  לֹו וַּיֹאֶמר הַּחֹבֵּל רַּב אֵּלָּיו וַּי ק רַּב

 לֶֹהיךָּ -ֶאל א  

 לֶֹהיךָּ -א   ַאיֵּה כָּל הַּיֹום אֵּלַּי ֶבא מֹר

אּו  קֹורֵּא ת הֹום ֶאל ת הֹום ֶאל הַּיָּם וַּי ט ֻלהּו ֶאת יֹונָּה וַּי ש 

ה הַּדָּג ב מ עֵּי יֹונָּה יוַּי ה   לֹשָּ ה יָּמ ים ש  לֹשָּ  וָּלָּי לָּה ֶלֶחם יֹומָּם ד מ עָּת י הָּי תָּה ל י לֵּילֹות ּוש 

ל "ובסיוע מדרשי חז, סטורייבחן את מעשה יונה בהקשרו ההנ, לאחר שהצגנו ביטויים ונתונים משווים בין הפרקים

 .עיו העזים לאלוקיו ממנו ברחועל געגו' נוכל לעמוד אולי על הלך רוחו של נביא ה

תקופת פעילותו של יונה ידועה לנו מספר מלכים
4

 שכן נכתב על מלך ישראל ירבעם בן יואש משושלת בית יהוא, 

יב הּוא: (כז-מלכים ב יד כה) רָּאֵּל ּג בּול ֶאת הֵּש  רָּאֵּל לֹהֵּי-א   'ה כ ד בַּר הֲָּערָּבָּה יָּם עַּד ֲחמָּת מ ל בֹוא י ש   ב יַּד ֶברד   ֲאֶשר י ש 

רָּאֵּל ֳענ י ֶאת 'ה רָָּאה כ י. הַּחֵֶּפר מ ּגַּת ֲאֶשר הַּנָּב יא ֲאמ תַּי ֶבן יֹונָּה עַּב דֹו  עֹזֵּר ו אֵּין עָּזּוב ו ֶאֶפס עָּצּור ו ֶאֶפס מ אֹד מֶֹרה י ש 

רָּאֵּל ם ֶאת ל מ חֹות 'ה ד ֶבר ו לֹא. ל י ש  רָּאֵּל שֵּ מָּי ם מ תַּחַּת י ש  יעֵּ  הַּשָּ  .יֹוָאש ֶבן יָּרָּב עָּם ב יַּד םוַּיֹוש 

החל המהפך בימי יואש שהכה את ארם , יהואחז ושל בנושל יהוא  ודור, לאחר שני דורות של שלטון ארם בישראל

כאשר יונה נשלח . וירבעם בנו השלים את המלאכה על פי נבואתו של יונה בן אמיתי, שלוש פעמים כנבואת אלישע

יודע הנביא כי תקוותו שישראל ישובו לגדולתם , ולמנוע את הפיכתה בחטאה, אשור להינבא לנינווה הלא היא בירת

לכן לא אבה יונה . ית היא להשליט את אשור במרחב ולרדות בישראלקוכי התכנית האלו, כימי דוד ושלמה נכזבה

 ולא הבן בודכ תבע יונה(: "פרשת בא)ל בפתיחה למכילתא "זהו עומק דברי חז. ללכת בשליחות זו וברח מנבואתו

,בים עצמו לאבד אלא יונה הלך לא :אומר נתן רבי. ..האב כבוד
5
 ,הים אל והטילוני שאוני אליהם ויאמר :שנאמר 

"ישראל על עצמם נותנים היו והנביאים האבות תמצא וכן
6
. 

כַּח תָּנ י לָּמָּה סַּל ע י ל-ל אֵּ  אֹומ רָּה: בפרקנו מקונן המשורר פ טֵּנ י ...אֹויֵּב ץב לַּחַּ  אֵּלֵּך   קֹדֵּר לָּמָּה ש   ר יב י ו ר יבָּה לֹה ים-א   שָּ

 .אֹויֵּב ב לַּחַּץ ֶאת הַּלֵּך   קֹדֵּר לָּמָּה ז נַּח תָּנ י לָּמָּה מָּעּוז י לֹהֵּי-א   ַאתָּה כ י. ת פַּל טֵּנ י ו עַּו לָּה מ ר מָּה מֵּא יש חָּס יד לֹא מ ּגֹוי

 .כאשר אויב אחד מנוצח עולה תחתיו אויב אחר, וצערו הם על אויבי ישראל המושלים בהם בזה אחר זה ומרירות

 ֶאז כָּר ךָּ  כֵּן עַּל: כגיבור מלחמה' במזרח הירדן בהם התגלה ה יונה נזכר בנצחונות ישראל על ארם במלחמות ירבעם

לגוי  מדוע עליהם לשוב ולהשתעבד, ותוהה מדוע לא יזכו ישראל לגאולה קיימת. מ צ עָּר מֵּהַּר ו ֶחר מֹונ ים יַּר דֵּן מֵֶּאֶרץ

 ?איש מרמה ועוולה, לא חסיד

יונה שברח מנבואתו וניסה להדחיקה
7

חכמינו . מתמלא תוך כדי כך געגועים עזים לרוח הקודש ששרתה עליו, 

, או מצידון הצפונית עוד יותר, מקשים איך יונה שהיה מגת החפר הצפונית, בעסקם בשאלת זיהויו ומקומו של יונה

 יונה :יונה בירמר א: "(ירושלמי סוכה פרק ה הלכה א) והשיבו, עכו הקרוב לנחלתוהגיע דווקא לנמל יפו ולא לנמל 

 שורה הקדש רוח שאין ללמדך ,הקודש רוח עליו ושרת השואבה בית לשמחת ונכנס היה רגלים מעולי אמיתי בן

א געגוע זה לידי יונה מבי. (טו ג ב מלכים) "היםול-א רוח עליו ותהי המנגן כנגן והיה" ?עמאטאי מ שמח לב על אלא

פ כָּה ֶאז כ רָּה אֵֶּלה: ביטוי י עָּלַּי ו ֶאש   ו ָאבֹוָאה ,חֹוגֵּג הָּמֹון ו תֹודָּה ר נָּה ב קֹול לֹה ים-א   בֵּית עַּד ֶאדַּדֵּם בַּסָּך   ֶאע בֹר כ י נַּפ ש 

מ חַּת ל-אֵּ  ֶאל לֹה ים-א   מ ז בַּח ֶאל  .הָּילֹ-א   לֹה ים-א   ב כ נֹור ו אֹוד ךָּ  ּג יל י ש 

בסופה הוא ישוב ויתמרמר וישיח את ליבו . מתוך ערגת נפש זו שב הנביא ומקבל עליו את השליחות שממנה ברח

 .מפניו אלא אליועוד לא יברח , לוהיו-לפני א

                                                           

 .ש"עיי ,נחלקו אם אמנם התנבא יונה נבואה זו או שמא פירוש הפסוק אינו כפשוטו( א"עצח )ביבמות  4

 .כדאי לו המחירימות אלא שאף אם לבסוף , ראה הערה להלןעל מנת למות אלא כדי לברוח  אולי אין הכוונה שהלך 5

 .ר הרב יעקב מדן"ביאור זה למעשה יונה קיבלתי ממו 6

יכול , ונראה לי לפרש שהיות שעל הנביא לפתור את חידת נבואתו בעצמו, ע בתחילת ספר יונה"ראה רמיזותיו של ראב 7

 .ולשכנע את עצמו בפתרון אחר שישפיע על המציאות 'תת מודעת'חקה הוא לברוח מפתרונה בשל הד


