
THE TRUTH, THE WHOLE TRUTH & NOTHING BUT THE TRUTH 
The Timeless Message of Sefer Yonah 

 בין כסה לעשור תשע"ט
 

ביום הכפורים קורין )ויקרא טז( אחרי מות ומפטירין )ישעיהו נז( כי כה אמר רם  -מס' מגילה לא.  1#
 ונשא, ובמנחה קורין בעריות ומפטירין ביונה.  

 
שנפשו , לפי שהעריות עבירה מצויה, שמי שיש עבירות בידו יפרוש מהן - קורין בעריות - רש"י שם 2#

 של אדם מחמדתן ויצרו תוקפו
 

 ומפטיר ביונה לפי שיש בה גודל כח התשובה -תרכב  ס' ח"בית יוסף או 3#
 

סדר תעניות כיצד? מוציאין את התיבה לרחובה של עיר ונותנין אפר מקלה על  -משנה תענית טו.  4#
גבי התיבה, ובראש הנשיא, ובראש אב בית דין. וכל אחד ואחד נותן בראשו. הזקן שבהן אומר לפניהן 

ים קוירא האל"ים את שקם ואת תעניתם, אלא קנאמר באנשי נינוה וירא אלדברי כבושין: אחינו! לא 
 "את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה

 
יֶהם ִכי ָשבּו ִמַדְרָכם ָהָרָעה ַוִיָנֶחם ָהֱאֹלִקים ַעל ָהָרָעה ֲאֶשר  -ספר יונה ג:י  5# ַוַיְרא ָהֱאֹלִקים ֶאת ַמֲעשֵׂ

 הִדֶבר ַלֲעשֹות ָלֶהם ְולֹא ָעשָ 
 

ומה ראה יונה שלא רצה לילך אל נינוה אמר העכו"ם קרובי  - לברוח תרשישהד"ה רש"י יונה א:ג  6#
 תשובה הם אם אומר להם ויעשו תשובה נמצאתי מחייב את ישראל שאין שומעים לדברי הנביאים

 
אחת שניבא בשביל כך לא רצה לילך לשם, שכשישובו אנשי נינוה בשביל נבואה  -א:ג מהר"י קרא  7#

 להם יונה, מיד יכעוס הקב"ה על ישראל שכמה נביאים נבאו להם לישראל ולא החזירום למוטב
 

WHY READ ON יוה"כ? WHY DID יונה FLEE? WHY WAS נינוה 

SPARED? 

CLIMAX OF SEFER CENTRAL THEME 

Importance of תשובה To avoid קטרוג 
on כלל ישראל 

The people of 
 תשובה did נינוה

ַוַיְרא ָהֱאֹלִקים ֶאת  - 3:1
יֶהם ִכי ָשבּו ִמַדְרָכם  ַמֲעשֵׂ

 and יונה ,sailors :תשובה
people of נינוה 

 
 ולאחר ארבעים יום שבו לדרכיהם הרעים יותר מן הראשונים – נילקוט שמעוני תק 8#
 

אמר רבי שמעון בן לקיש תשובה של רמיות עשו אנשי נינוה...אמר רבי יוחנן  –ירושלמי תענית ב:א  9#
 מה שהיה בכף ידם החזירו, מה שהיה בשידה תיבה ומגדל לא החזירו

 
ַרע ֶאל יֹוָנה   -ספר יונה פרק ד  10# ל ֶאל ה' ַויֹאַמר ָאָנה ה' ֲהלֹוא ֶזה ְדָבִרי ַויֵׂ ָרָעה ְגדֹוָלה ַוִיַחר לֹו. ַוִיְתַפלֵׂ

ן ִקַדְמִתי ִלְבֹרַח ַתְרִשיָשה ִכי ָיַדְעִתי ִכי ַאָתה אֵׂ  ל־ַחנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך ַאַפִים ְוַרב־-ַעד־ֱהיֹוִתי ַעל־ַאְדָמִתי ַעל־כֵׂ
ב ָחָרה ָלְך.  ֶחֶסד ְוִנָחם  יטֵׂ ַחָיי.  ַויֹאֶמר ה' ַההֵׂ ַעל־ָהָרָעה.  ְוַעָתה ה' ַקח־ָנא ֶאת־ַנְפִשי ִמֶמִני ִכי טֹוב מֹוִתי מֵׂ

ל ַעד ֲאֶשר ִיְראֶ  א יֹוָנה ִמן־ָהִעיר ַויֵֶׂשב ִמֶקֶדם ָלִעיר ַוַיַעש לֹו ָשם ֻסָכה ַויֵֶׂשב ַתְחֶתיָה ַבצֵׂ  ֶיה ָבִעיר.ה ַמה־ִיְה ַויֵׂצֵׂ
־ַהִקיָקיֹון ַוְיַמן ה' ֱאֹלִקים ִקיָקיֹון ַוַיַעל ֵמַעל ְליֹוָנה ִלְהיֹות ֵצל ַעל־רֹאׁשֹו ְלַהִציל לֹו ֵמָרָעתֹו ַוִיְשַמח יֹוָנה ַעל

ַוִייָבׁש.  ַוְיִהי ִכְזֹרַח ַהֶשֶמׁש  ִשְמָחה ְגדֹוָלה. ַוְיַמן ָהֱאֹלִקים ּתֹוַלַעת ַבֲעלֹות ַהַשַחר ַלָמֳחָרת ַוַּתְך ֶאת־ַהִקיָקיֹון
יֹאֶמר טֹוב ַוְיַמן ֱאֹלִקים רּוַח ָקִדים ֲחִריִׁשית ַוַּתְך ַהֶשֶמׁש ַעל־רֹאׁש יֹוָנה ַוִיְתַעָלף ַוִיְׁשַאל ֶאת־ַנְפׁשֹו ָלמּות וַ 

ַויֹאֶמר  יָקיֹון ַויֹאֶמר ֵהיֵטב ָחָרה־ִלי ַעד־ָמֶות.מֹוִתי ֵמַחָיי. ַויֹאֶמר ֱאֹלִקים ֶאל־יֹוָנה ַהֵהיֵטב ָחָרה־ְלָך ַעל־ַהִק 
ִני לֹא ָאחּוס ה' ַאָּתה ַחְסָּת ַעל־ַהִקיָקיֹון ֲאֶׁשר לֹא־ָעַמְלָּת בֹו ְולֹא ִגַדְלּתֹו ֶׁשִבן־ַלְיָלה ָהָיה ּוִבן־ַלְיָלה ָאָבד. ַואֲ 

ִמְׁשֵּתים־ֶעְשֵרה ִרבֹו ָאָדם ֲאֶׁשר לֹא־ָיַדע ֵבין־ְיִמינֹו ִלְשמֹאלֹו  ַעל־ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְגדֹוָלה ֲאֶׁשר ֶיׁש־ָבּה ַהְרֵבה
 ּוְבֵהָמה ַרָבה.

 
ַע ָאִני ִכי ְבֶשִלי ַהַסַער -יונה א:יב  11# יֶכם ִכי יֹודֵׂ ֲעלֵׂ יֶהם ָשאּוִני ַוֲהִטיֻלִני ֶאל־ַהָים ְוִיְשֹתק ַהָים מֵׂ  ַויֹאֶמר ֲאלֵׂ

יֶכםַהָגדֹול ַהֶזה   ֲעלֵׂ
 

י ה'  -שם א:ג  12#  ַוָיָקם יֹוָנה ִלְבֹרַח ַתְרִשיָשה ִמִלְפנֵׂ
   



כך אמר יונה אלך לי לחוצה לארץ מקום '...לברוח תרשישה מלפני הויקם יונה  -מכילתא פ' בא  13#
 שם שאין השכינה נגלית

 
שכינה שלישית לא דברה עמו ויהי דבר ה' אל יונה שנית לאמר שנית דברה עמו  - מס' יבמות צח. 14#

 שכינה
 

א"ר נתן לא הלך יונה אלא לאבד עצמו בים שנאמר שאוני והטילוני אל הים  -ילקוט שמעוני תקנ  15#
וכן אתה מוצא באבות ובנביאים שנתנו נפשם על ישראל במשה מהו אומר ועתה אם תשא חטאתם וגו' 

ה' הנה אנכי חטאתי ואלה הצאן מה עשו וגו' ואם ככה את עושה לי הרגני, בדוד אומר ויאמר דוד אל 
 נמצא כל מקום האבות והנביאים נתנו נפשם על ישראל

 
אל תראני שאני שחרחורת, רבי סימון פתח )משלי ל( אל תלשן עבד אל  -שיר השירים רבה א:לט  16#

דים אדוניו נקראו ישראל עבדים שנאמר )ויקרא כה( כי לי בני ישראל עבדים ונקראו הנביאים עב
שנאמר )עמוס ג( כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים...משה על ידי שאמר )במדמר כ( שמעו נא המורים 
נגזר עליו שלא יכנס לארץ...ישעיהו על ידי שאמר )ישעיה ו( ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב...מה 

פה למי שאמר אמר רב שמואל רצפה רוץ פה רצוץ  כתיב תמן ויעף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה
 ...ודכוותיה כתיב באליהו...דלטוריא על בני

 
א"ל הקב"ה להושע חטאו ישראל היה לו לומר בניך הם בני בחוניך הם בני  -ילקוט שמעוני תקטו  17#

אברהם יצחק ויעקב הם גלגל עליהם רחמים לא די שלא אמר כך אלא אמר לפניו רבש"ע כל העולם 
אמר הקב"ה מה אעשה לזקן זה אומר לו קח לך אשה זונה ותלד לך שלך הוא העבירם באומה אחרת 

 בני זנונים ואח"כ אומר לו שלחה אם הוא משלח אותה מעל פניו אף אני אשלח את ישראל
 

כי השי"ת רחמיו על כל מעשיו באה נבואת יונה בן אמיתי, להורות ... - דרשות ר' יהושע אבן שועיב 18#
.  ולכן אנו מפטירין אותה בזה היום, בשעת מנחה, שהיא על ישראל ואפילו על אומות העולם כל שכן

שעה רצויה...למדנו מזה הענין, כי ה' מלא רחמים ואפילו שהיו גויים ועושין חמס גדול, קיבל ה' 
 תשובתם, כל שכן אנו, עם מרעיתו וצאן ידו...

 
 ָשַמִים ָתִכן ֱאמּוָנְתָך ָבֶהם עֹוָלם ֶחֶסד ִיָבֶנהִכי־ָאַמְרִתי  -תהילים פט:ג  19#

 
הנה התכלית בבריאה היה להיטיב מטובו יתברך לזולתו...ואולם גזרה חכמתו,  -ב -דרך ה' א:א 20#

מי שיקנה הטוב בעצמו, ולא מי  -שלהיות הטוב שלם, ראוי שיהיה הנהנה בו בעל הטוב ההוא; פירוש 
ייבראו ענייני שלימות וענייני חסרון, ותיברא בריה שיתלוה לו הטוב בדרך מקרה...ועל כן גזר וסידר ש

ויותנו לבריה הזאת אמצעיים שעל ידם תקנה לעצמה את , שיהיה בה האפשרות לשני העניינים בשוה
השלימויות ותעדיר ממנה את החסרונות; ואז יקרא שנתדמית במה שהיה אפשר לה לבוראה, ותהיה 

 ראויה לידבק בו וליהנות בטובו
 

שעל ידי מתן תורה נתרבתה ונתגדלה פעולתה של מידת החסד,  -עמ' מח   יצחק ר"ה מאמר דפחד  21#
עד כדי נתינת מקום לקיום העולמות בתור תשלום שכר, בעוד שבאותם כ"ו דורות שלפני מתן תורה 
היה קיום העולמות בא בתור מתנת חינם...ובכדי שקיום העולמות לא יבוא בתור מתנת חינם כי אם 

 שלום שכר מוכרחת היא עבודת ה' בכל מצותיה של תורה בתור ת
 

ִני ָנא ֶאת־ְכֹבֶדָך -שמות לג  22# ם . ַויֹאַמר ַהְראֵׂ ְלָפֶניָך  ה'ַויֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ָכל־טּוִבי ַעל־ָפֶניָך ְוָקָראִתי ְבשֵׂ
ם  .  ְוַחֹנִתי ֶאת־ֲאֶשר ָאֹחן ְוִרַחְמִתי ֶאת־ֲאֶשר ֲאַרחֵׂ

 
אף על פי שאינו  ורחמתי את אשר ארחם, אף על פי שאינו הגון וחנתי את אשר אחן -מס' ברכות ז.  23#
 הגון

 
ר ֶחֶסד . ְוַחנּון ֶאֶרְך ַאַפִים ְוַרב־ֶחֶסד ֶוֱאֶמתל ַרחּום -אֵׂ  ה' ה'ַעל־ָפָניו ַוִיְקָרא  ה'ַוַיֲעֹבר  - שמות לג 24# ֹנצֵׂ

י ָבִנים ַעל־ִש  ד ֲעֹון ָאבֹות ַעל־ָבִנים ְוַעל־ְבנֵׂ ה לֹא ְיַנֶקה ֹפקֵׂ א ָעֹון ָוֶפַשע ְוַחָטָאה ְוַנקֵׂ ִעיםָלֲאָלִפים ֹנשֵׂ ִשים ְוַעל־ִרבֵׂ  לֵׂ
 

ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה  קודם שיחטא האדםאני הוא  -' ה' ה -מס' ראש השנה יז:  25#
  תשובה

 



אִשית ָבָרא ֱאֹל -בראשית א:א  26# ת ָהָאֶרץִק ְברֵׂ ת ַהָשַמִים ְואֵׂ   ים אֵׂ
 

ראה , שבתחלה עלה במחשבה לבראתו במדת הדין' ולא אמר ברא ה - יםקברא אלד"ה רש"י שם  27#
' ביום עשות ה)ב:ד(  היינו דכתיב, ושתפה למדת הדיןהקדים מדת רחמים , שאין העולם מתקיים

 ים ארץ ושמיםקאל
 

ף ָרָעה)משלי יג(  אמרו להם ?שאלו לחכמה חוטא מהו עונשו -ירושלמי מכות ב:ו  28#  ,ַחָטִאים ְתַרדֵׂ
את ִהיא ָתמּות(  יחזקאל יח) אמרה להן ?שאלו לנבואה חוטא מהו עונשו שאלו לקודשא  ,ַהֶנֶפש ַהֹחטֵׂ

ן יֹוֶרה ַחָטִאים ַבָדֶרְךהיינו דכתיב , אמר להן יעשו תשובה ויתכפר לו ?בריך הוא חוטא מהו עונשו  ַעל כֵׂ
 יורה לחטאים דרך לעשות תשובה

 
ף ָרָעה ְוֶאת־ַצִדיִקים ְיַשֶלם־טֹוב -משלי יג:כא  29#  ַחָטִאים ְתַרדֵׂ

 
ן  -יחזקאל יח:ד  30# את ִהיא ָתמּותהֵׂ ָנה ַהֶנֶפש ַהֹחטֵׂ ן ִלי־הֵׂ ָנה ְכֶנֶפש ָהָאב ּוְכֶנֶפש ַהבֵׂ  ָכל־ַהְנָפשֹות ִלי הֵׂ

 
ן יֹוֶרה ַחָטִאים ַבָדֶרְך ה'טֹוב ְוָיָשר  -תהלים כה:ח  #31  ַעל כֵׂ
 

יֶכם ַהיֹום ְבָרָכה  -דברים יא  32# ן ִלְפנֵׂ ה ָאֹנִכי ֹנתֵׂ  ה'ֶאת־ַהְבָרָכה ֲאֶשר ִתְשְמעּו ֶאל־ִמְצֹות . ּוְקָלָלהְראֵׂ
יֶכם ְוַסְרֶתם ִמן־ַהֶדֶרְך קֵׂ ֱאֹל ה'ְוַהְקָלָלה ִאם־לֹא ִתְשְמעּו ֶאל־ִמְצֹות .  יֶכם ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהיֹוםקֵׂ ֱאֹל

ִרים ֲאֶשר לֹא־ְיַדְעֶתםֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהיֹום ָלֶלֶכת  י ֱאֹלִהים ֲאחֵׂ  .ַאֲחרֵׂ
 

ומשמעו שדרכיו אינם כדרכי בני אדם, שמי שהוא רב חסד אינו רב האמת  - העמק דבר שמות לד:ו 33#
וגבהו דרכי ה' , להעניש כמו שמגיע. אבל הקב"ה אף על גב שהוא רב חסד, מכל מקום הוא רב אמת

 מדרכינו
 

 אילפא רמי כתיב ורב חסד וכתיב ואמת הא כיצד -מס' ר"ה יז:  34#
 

יֶהם  -ברכת הפטרה  35# ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשר ָבַחר ִבְנִביִאים טֹוִבים ְוָרָצה ְבִדְברֵׂ ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלקֵׂ
ר ַבתֹוָרה  י ָהֱאֶמת ְוַהֶצֶדק.ַהֶנֱאָמִרים ֶבֱאֶמת.  ָברּוְך ַאָתה ה' ַהבֹוחֵׂ ל ַעמֹו ּוִבְנִביאֵׂ  ּוְבֹמֶשה ַעְבדֹו ּוְבִיְשָראֵׂ

 
שהחזירו עטרה ? למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה אמר רבי יהושע בן לוי -מס' יומא סט:  #36

איה , נכרים מקרקרין בהיכלו אתא ירמיה ואמר, הגדל הגבר והנוראל -הא אתא משה אמר. ליושנה
אתו . לא אמר גבור? איה גבורותיו נכרים משתעבדים בבניו אמר אתא דניאל. לא אמר נורא? נוראותיו

ואלו הן . שנותן ארך אפים לרשעים, זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו, אדרבה אינהו ואמרו
בנן ור? שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות נוראותיו

מתוך שיודעין בהקדוש ברוך הוא שאמתי  אמר רבי אלעזר! היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה
 לפיכך לא כיזבו בו, הוא

 
שראה שרי נבוכדנצר נכנסין להיכל ומריעים  - עובדי עבודה זרה מקרקרים בהיכלוד"ה  רש"י שם 37#

)ירמיהו  צבאות שמו' ל הגדול והגבור ה-הא...בפרשת הנה חנמאל כתיב - לא אמר נורא  בו ככל רצונם
זה  - עובדי עבודה זרה משתעבדים בבניו )דניאל ט( בתפלתו בספרו - דניאל לא אמר גבור  לב(

שכובש יצרו כל השנים הללו שנשתעבדו בהן ומאריך אפו על כל הגזירות  - זו היא גבורתו  שבעים שנה
שכל , מן יום החורבן אתה למד נוראותיו -' א מוראו וכוואלו הן נוראותיו שאלמל      שגוזרים על בניו

מסכים על האמת  - שהוא אמתי   ירמיה ודניאל - ורבנן האומות נאספו להשמידם ונתקיימו מהן
 ושונא את השקר

 
י ִגְלָעד ֶאל־ַאְחָאב ַחי־ -מלכים א' יז:א  38# ִלָיהּו ַהִתְשִבי ִמֹתָשבֵׂ ל ֲאֶשר ָעַמְדִתי י קֵׂ ֱאֹל ה'ַויֹאֶמר אֵׂ ִיְשָראֵׂ

ֶלה ַטל ּוָמָטר ִכי ִאם־ְלִפי ְדָבִרי  ְלָפָניו ִאם־ִיְהֶיה ַהָשִנים ָהאֵׂ
 
 
 
 
 



יתיב . אתא איהו ואליהו למשאל בשלמא בי טמיא, אחאב שושביניה הוה -מס' סנהדרין קיג.  39#
אמר  ולא עיר אחרת על שם יריחו, לא יריחו על שם עיר אחרת דילמא כי מילט יהושע הכי לט וקאמר

וכתיב ' ועבדתם וגו דכתיב וסרתם השתא לווטתא דמשה לא קא מקיימא אמר ליה. אין ליה אליהו
ולא , וההוא גברא אוקים ליה עבודה זרה על כל תלם ותלם', בכם ועצר את השמים וגו' וחרה אף ה

מיד ויאמר אליהו התשבי ? מאלווטתא דיהושע תלמידיה מקיי, שביק ליה מיטרא דמיזל מיסגד ליה
וקם  בעי רחמי והבו ליה אקלידא דמטרא', טל ומטר וגו...אם יהיה...י ישראלקאל' מתשבי גלעד חי ה

 ואזל
 

 ס' יונה נבואה  40#
 69ותוכחה עמ' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שלש מפתחות לא נמסרו לשליח של חיה ושל גשמים ושל תחיית המתים -גמ' שם  41#
 

 על אוצרו של הקדוש ברוך הוא יש מפתחות - שלש מפתחות לא נמסרו ביד שליח ד"הרש"י שם  42#
וקאמר הקדוש  שלא מינה שליח עליהם אבל שלש מפתחות יש לו בידו ומסרם ליד שלוחים הממונים

מפתחות עכבתי בידי מבראשית ולא מניתי שליח עליהם אלא אותך אותם שלש  ברוך הוא לאליהו
 שעשיתי ממונה על אחת מהם...

 
ְדָמה ְוִנְסַתְרָת ְבַנַחל ְכִרית ֲאֶשר ַעל־ -מלכים א' פרק יז  43# ְך ִמֶזה ּוָפִניָת ְלָך קֵׂ אֹמר. לֵׂ ָליו לֵׂ ַוְיִהי ְדַבר־ה' אֵׂ

ַהַנַחל  ן. ְוָהָיה מֵׂ י ַהַיְרדֵׂ ֶלְך ַויֵֶׂשב ְבַנַחל ְפנֵׂ ֶלְך ַוַיַעש ִכְדַבר ה' ַויֵׂ ִתְשֶתה ְוֶאת־ָהֹעְרִבים ִצִּויִתי ְלַכְלֶכְלָך ָשם.  ַויֵׂ
ן. ְוָהֹעְרִבים ְמִביִאים לֹו ֶלֶחם ּוָבָשר ַבֹבֶקר ְוֶלֶחם ּוָבָשר ָבָעֶרב ּוִמן־הַ  י ַהַיְרדֵׂ ֶתה. ַוְיִהי ַנַחל ִיְש ְכִרית ֲאֶשר ַעל־ְפנֵׂ

ץ ָיִמים ַוִייַבש ַהָנַחל ִכי לֹא־ָהָיה ֶגֶשם ָבָאֶרץ  .ִמקֵׂ
 

ב ֲאֶשר ִיְקָראּו -תהילים קמז:ט  44# י ֹערֵׂ ָמה ַלְחָמּה ִלְבנֵׂ ן ִלְבהֵׂ  נֹותֵׂ
 

 ...פירשו רבותינו שהוא אכזרי על בניו והקב"ה מרחם עליהם - לבני עורבד"ה רש"י שם  45#
 

כדי שידע צורך הגשמים ויטריח לגלות שהיה קשה בעיני הקב"ה  -ויבש הנחל רש"י שם ד"ה  46#
 שישראל שרוין מתים ברעב.

 
אליו לאמר קום לך ' כיון דחזא דאיכא צערא בעלמא כתיב ויהי דבר ה -מס' סנהדרין שם  47#

 ...צרפתה
 

אמר ליה הקדוש ברוך הוא , בעלמאהקדוש ברוך הוא דאיכא צערא  - כיון דחזאד"ה רש"י שם  48#
 לגלגל הדבר שיחזיר לו מפתח של מטר כדקא מפרש ואזיל, לך צרפתה לאליהו

 
ה ִצִּויִתי  -מלכים א' פרק יז  49# ְך ָצְרַפָתה ֲאֶשר ְלִצידֹון ְוָיַשְבָת ָשם ִהנֵׂ אֹמר. קּום לֵׂ ָליו לֵׂ ַוְיִהי ְדַבר־ה' אֵׂ

ִצים ָשם ִאָשה ַאְלָמָנה  ה־ָשם ִאָשה ַאְלָמָנה ְמֹקֶשֶשת עֵׂ ֶלְך ָצְרַפָתה ַוָיבֹא ֶאל־ֶפַתח ָהִעיר ְוִהנֵׂ ְלַכְלְכֶלָך. ַוָיָקם ַויֵׂ
ֶליָה ַויֹאַמר  ֶלְך ָלַקַחת ַוִיְקָרא אֵׂ ֶליָה ַויֹאַמר ְקִחי־ָנא ִלי ְמַעט־ַמִים ַבְכִלי ְוֶאְשֶתה. ַותֵׂ א ִלי ַפת־ִלְקִחי־נָ ַוִיְקָרא אֵׂ

ְך.  ַותֹאֶמר ַחי־ה' ֱאֹלֶקיָך ִאם־ֶיש־ִלי ָמעֹוג ִכי ִאם־ְמלֹא ַכף־ֶקַמח ַבַכד ּוְמַעט־ֶשֶמן ַבַצָפַחת  ְוִהְנִני ֶלֶחם ְבָידֵׂ
ֶליהָ  ִצים ּוָבאִתי ַוֲעִשיִתיהּו ִלי ְוִלְבִני ַוֲאַכְלנֻהּו ָוָמְתנּו.  ַויֹאֶמר אֵׂ ִלָיהּו ַאל־ִתיְרִאי ֹבִאי ֲעִשי  ְמֹקֶשֶשת ְשַנִים עֵׂ אֵׂ

ְך ַתֲעִשי ָבַאֲחֹרָנה. ִכי כֹ  את ִלי ְוָלְך ְוִלְבנֵׂ ְך ַאְך ֲעִשי־ִלי ִמָשם ֻעָגה ְקַטָנה ָבִראֹשָנה ְוהֹוצֵׂ י ִכְדָברֵׂ ה ָאַמר ה' ֱאֹלקֵׂ
ל ַכד ַהֶקַמח לֹא ִתְכָלה ְוַצַפַחת ַהֶשֶמן לֹא ֶתְחָסר עַ  ֶלְך  ]תתן[ ד יֹוםִיְשָראֵׂ י ָהֲאָדָמה. ַותֵׂ ת־ה' ֶגֶשם ַעל־ְפנֵׂ תֵׂ

ִלָיהּו ַותֹאַכל יָתּה ָיִמים. ַכד ַהֶקַמח לֹא ָכָלָתה ְוַצַפַחת ַהֶשֶמן לֹא  ]והיא[ ִהיא ]הוא[ ַוַתֲעֶשה ִכְדַבר אֵׂ ָוהּוא ּובֵׂ
ִלָיהּו. ר ִכְדַבר ה' ֲאֶשר ִדֶבר ְבַיד אֵׂ  ָחסֵׂ



 
 72יונה נבואה ותוכחה עמ'  ס' 50#

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ֶלה ָחָלה ֶבן־ָהִאָשה ַבֲעַלת ַהָבִית ַוְיִהי ָחְליֹו ָחָזק ְמֹאד ַעד  -מלכים א' פרק יז  51# ַוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהאֵׂ
ִלָיהּו ַמה־ִלי  ַלי ְלַהְזִכיר ֶאת־ֲעֹוִני ּוְלָהִמית ֲאֶשר לֹא־נֹוְתָרה־בֹו ְנָשָמה.  ַותֹאֶמר ֶאל־אֵׂ ָוָלְך ִאיש ָהֱאֹלִקים ָבאָת אֵׂ

ב שָ  הּו ֶאל־ָהֲעִלָיה ֲאֶשר־הּוא ֹישֵׂ יָקּה ַוַיֲעלֵׂ חֵׂ הּו מֵׂ ְך ַוִיָקחֵׂ ֶליָה ְתִני־ִלי ֶאת־ְבנֵׂ הּו ַעל־ֶאת־ְבִני. ַויֹאֶמר אֵׂ ם ַוַיְשִכבֵׂ
עֹוָת ְלָהִמית ֶאת־ְבָנּה. ִמָטתֹו. ַוִיְקָרא ֶאל־ה' ַויֹא ר ִעָמּה ֲהרֵׂ ַמר ה' ֱאֹלָקי ֲהַגם ַעל־ָהַאְלָמָנה ֲאֶשר־ֲאִני ִמְתגֹורֵׂ

ד ַעל־ַהֶיֶלד ָשֹלש ְפָעִמים ַוִיְקָרא ֶאל־ה' ַויֹאַמר ה' ֱאֹלָקי ָתָשב נא ֶנֶפש־ַהֶיֶלד ַהֶזה ַעל־ִקְר  בֹו. ַוִיְשַמע ה' ַוִיְתֹמדֵׂ
הּו ִמן־ָהֲעִלָיה הַ ְבקֹול  ִלָיהּו ֶאת־ַהֶיֶלד ַוֹיִרדֵׂ ִלָיהּו ַוָתָשב ֶנֶפש־ַהֶיֶלד ַעל־ִקְרבֹו ַוֶיִחיץ. ַוִיַקח אֵׂ הּו אֵׂ ַבְיָתה ַוִיְתנֵׂ

ִלָיהּו ַעָתה ֶזה ָיַדְעִתי כִ  ְך.  ַותֹאֶמר ָהִאָשה ֶאל־אֵׂ ִלָיהּו ְרִאי ַחי ְבנֵׂ י ִאיש ֱאֹלִקים ָאָתה ּוְדַבר־ה' ְלִאמֹו ַויֹאֶמר אֵׂ
 ְבִפיָך ֱאֶמת.

   
אחר הדברים האלה חלה בן האשה בעלת הבית, בעא רחמי למיתן ליה אקלידא ויהי  -גמ' שם  52#

דתחיית המתים אמרי ליה שלש מפתחות לא נמסרו לשליח של חיה ושל גשמים ושל תחיית המתים 
 אייתי הא ושקיל האי דכתיב לך הראה אל אחאב ואתנה מטריאמרו שתים ביד תלמיד ואחת ביד הרב 

 
ה  -מלכים א' פרק יח:א  53# ָראֵׂ ְך הֵׂ אֹמר לֵׂ ִלָיהּו ַבָשָנה ַהְשִליִשית לֵׂ ַוְיִהי ָיִמים ַרִבים ּוְדַבר־ה' ָהָיה ֶאל־אֵׂ

י ָהֲאָדָמה  ֶאל־ַאְחָאב ְוֶאְתָנה ָמָטר ַעל־ְפנֵׂ
 

 ...תני רבי אליעזר יונה בן אמתי בן צרפית אלמנה היה -ילקוט שמעוני תקנ  54#
   

 ובגין כך אקרי בן אמתי וכתיב )מלכים א יז( ודבר ה' בפיך אמת -זוהר פ' ויקהל  55#
 

ן ִקַדְמִתי ִלְבֹרַח ַתְרִשיָשה ִכי ָיַדְעִתי ִכי ַאָתה אֵׂ  - יונה ד:ב 56# ֶאֶרְך ַאַפִים ְוַרב־ֶחֶסד ל־ַחנּון ְוַרחּום -...ַעל־כֵׂ
 ְוִנָחם ַעל־ָהָרָעה

 
ולא די שישראל קורין אותי נביא השקר אלא אף עובדי אלילים קורין אותי  -ילקוט שמעוני תקנ  57#

 נביא השקר אברח למקום שאין כבודו שם
 

ה ִרבֹו ָאָדם ֲאֶשר  -יונה ד:יא  58# ים־ֶעְשרֵׂ ה ִמְשתֵׂ ה ָהִעיר ַהְגדֹוָלה ֲאֶשר ֶיש־ָבּה ַהְרבֵׂ ַוֲאִני לֹא ָאחּוס ַעל־ִניְנוֵׂ
ָמה ַרָבהלֹא־ָיַדע  ין־ְיִמינֹו ִלְשמֹאלֹו ּוְבהֵׂ  בֵׂ

 



מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם, ואין הנבואה חלה  - ארמב"ם הל' יסודי התורה ז: 59#
אלא על חכם גדול בחכמה גבור במדותיו ולא יהא יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם אלא הוא מתגבר 

נכונה עד מאד, אדם שהוא ממולא בכל המדות האלו...דעתו בדעתו על יצרו תמיד והוא בעל דעה רחבה 
פנויה תמיד למעלה קשורה תחת הכסא...ומסתכל בחכמתו של הקב"ה...מיד רוח הקודש שורה עליו 

 ובעת שתנוח עליו הרוח תתערב נפשו במעלת המלאכים...
 

 הכובש נבואתו חייב מיתה בידי שמים -רמב"ם שם ט:ג  60#
   

 ס' יונה נבואה  61#
 75ותוכחה עמ' 

 

   
 

 
 
 
 
 

ל ֶאל ה' ַויֹאַמר ָאָנה ה' ֲהלֹוא ֶזה ְדָבִרי   -ספר יונה פרק ד  62# ַרע ֶאל יֹוָנה ָרָעה ְגדֹוָלה ַוִיַחר לֹו. ַוִיְתַפלֵׂ ַויֵׂ
ן ִקַדְמִתי ִלְבֹרַח ַתְרִשיָשה ִכי  ל־ַחנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך ַאַפִים ְוַרב־-ָיַדְעִתי ִכי ַאָתה אֵׂ ַעד־ֱהיֹוִתי ַעל־ַאְדָמִתי ַעל־כֵׂ

ב ָחָר  יטֵׂ ַחָיי.  ַויֹאֶמר ה' ַההֵׂ ה ָלְך.  ֶחֶסד ְוִנָחם ַעל־ָהָרָעה.  ְוַעָתה ה' ַקח־ָנא ֶאת־ַנְפִשי ִמֶמִני ִכי טֹוב מֹוִתי מֵׂ
א יֹוָנה ִמן־ָהִעיר ַויֵֶׂשב ִמֶקֶדם ָלִעיר וַ  ל ַעד ֲאֶשר ִיְרֶאה ַמה־ִיְהֶיה ָבִעיר. ַויֵׂצֵׂ ַיַעש לֹו ָשם ֻסָכה ַויֵֶׂשב ַתְחֶתיָה ַבצֵׂ

ָרָעתֹו ַוִיְשַמח יֹוָנה ַעל ל ַעל־רֹאשֹו ְלַהִציל לֹו מֵׂ ַעל ְליֹוָנה ִלְהיֹות צֵׂ ־ַהִקיָקיֹון ַוְיַמן ה' ֱאֹלִקים ִקיָקיֹון ַוַיַעל מֵׂ
ַמן ָהֱאֹלִקים תֹוַלַעת ַבֲעלֹות ַהַשַחר ַלָמֳחָרת ַוַתְך ֶאת־ַהִקיָקיֹון ַוִייָבש.  ַוְיִהי ִכְזֹרַח ַהֶשֶמש ִשְמָחה ְגדֹוָלה. ַויְ 

טֹוב  יֹאֶמרַוְיַמן ֱאֹלִקים רּוַח ָקִדים ֲחִריִשית ַוַתְך ַהֶשֶמש ַעל־רֹאש יֹוָנה ַוִיְתַעָלף ַוִיְשַאל ֶאת־ַנְפשֹו ָלמּות וַ 
ב ָחָרה־ִלי ַעד־ָמֶות. יטֵׂ ב ָחָרה־ְלָך ַעל־ַהִקיָקיֹון ַויֹאֶמר הֵׂ יטֵׂ ַחָיי. ַויֹאֶמר ֱאֹלִקים ֶאל־יֹוָנה ַההֵׂ ַויֹאֶמר ה'  מֹוִתי מֵׂ

ד. ַוֲאִני לֹא ָאחּוס ַעל־ַאָתה ַחְסָת ַעל־ַהִקיָקיֹון ֲאֶשר לֹא־ָעַמְלָת בֹו ְולֹא ִגַדְלתֹו ֶשִבן־ַלְיָלה ָהָיה ּוִבן־ַלְיָלה ָאבָ 
ין־ְיִמינֹו ִלְש  ה ִרבֹו ָאָדם ֲאֶשר לֹא־ָיַדע בֵׂ ים־ֶעְשרֵׂ ה ִמְשתֵׂ ה ָהִעיר ַהְגדֹוָלה ֲאֶשר ֶיש־ָבּה ַהְרבֵׂ ָמה ִניְנוֵׂ מֹאלֹו ּוְבהֵׂ

 ַרָבה.
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WHY READ ON יוה"כ? WHY DID יונה 

FLEE? 

WHY WAS נינוה 

SPARED? 

CLIMAX OF SEFER CENTRAL THEME 

Importance of תשובה 
To avoid קטרוג 
on כלל ישראל 

The people of 
 תשובה did נינוה

יֶהם  - 3:1 ַוַיְרא ָהֱאֹלִקים ֶאת ַמֲעשֵׂ
 ִכי ָשבּו ִמַדְרָכם

 יונה ,sailors :תשובה
and people of נינוה 

 חילול ה' Protest ורחמיו על כל מעשיו
ורחמיו על כל 

 מעשיו
ל־ַחנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך ַאַפִים -אֵׂ ... - 4:2

ְוִנָחם ַעל־ָהָרָעה. ___ ְוַרב־ֶחֶסד  
 ורחמיו על כל מעשיו

 


