
 

ד " בס  

 יונה פרק ג 

ספר יונה אחד מספרי תרי עשר הנביאים, המתמודד עם שליחותו של הנביא ועם השאלה האם נביא  

ואנו   האשורית,  הבירה  עיר  נינוה,  יושבי  של  תשובתם  מתוארת  בספר  לשליחות.  להתנגד  יכול 

 קוראים בו בתפילת מנחה של יום הכיפורים, ללימוד ספר יונה יוקדשו חמשה שיעורים. 

 לפרק ג יוקדש שיעור אחד. 

 

 שאלות מכוונות למידה:  

 האם החזרה לנקודת הפתיחה מלמדת שהפעם משלים יונה עם השליחות ומזדהה איתה? ●

 מהו אופיה של החזרה בתשובה של אנשי נינוה?  ●

מדוע ספר יונה לא מסתיים בפרק ג? הרי לכאורה הושגה מטרת הספר: יונה גורם לאנשי   ●

 נינוה לחזור בתשובה. 

 

 2 ....................................... השליחות )השוואה בין פרק ג לפרק א( 

 3 ................................................ החזרה בתשובה של אנשי נינוה 

 5 .............................................. אנשי נינווה לעומת מלחי האוניה 

 6 ................................................................ הקשר רחב ]רשות[ 

 7 .............................................................. הקשר אישי ]רשות[ 
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 השליחות )השוואה בין פרק ג לפרק א(

 פרק ג לעומת פרק א:  החזרה לנקודת הפתיחה 

 יונה פרק ג נה פרק איו

אֹמר: אֹמר:)א( ַוְיִהי ְדַבר ה' ֶאל יֹוָנה ֶבן ֲאִמַתי ל   ִנית ל   )א( ַוְיִהי ְדַבר ה' ֶאל יֹוָנה ש 

ָעֶליהָ  ּוְקָרא  ַהְגדֹוָלה  ָהִעיר  ה  ִניְנו  ֶאל  ְך  ל  קּום   )ב( 

 ִכי ָעְלָתה ָרָעָתם ְלָפָני: 

ַהְגדֹוָלה  ָהִעיר  ה  ִניְנו  ֶאל  ְך  ל  קּום   )ב( 

ֶליָך ר א  ֶליָה ֶאת ַהְקִריָאה ֲאֶשר ָאֹנִכי ֹדב   :ּוְקָרא א 

ָיפֹו  ַוי ֶרד  ה'  י  ִמִלְפנ  ַתְרִשיָשה  ִלְבֹרַח  יֹוָנה  ַוָיָקם   )ג( 

ְשָכָרה  ן  ַוִית  ַתְרִשיש  ָבָאה  ֳאִנָיה   ַוִיְמָצא 

י ה':   ַוי ֶרד ָבה ָלבֹוא ִעָמֶהם ַתְרִשיָשה ִמִלְפנ 

ה'  ִכְדַבר  ה  ִניְנו  ֶאל  ַוי ֶלְך  יֹוָנה  ַוָיָקם   )ג( 

אֹלִהים ַמֲהַלְך ְשֹלֶשת ָיִמים: ְונִ  ה ָהְיָתה ִעיר ְגדֹוָלה ל   יְנו 

ה ֶנְהָפֶכת:     ַוָיֶחל יֹוָנה ָלבֹוא ָבִעיר ַמֲהַלְך יֹום ֶאָחד ַוִיְקָרא ַויֹאַמר עֹוד ַאְרָבִעים יֹום ְוִניְנו 

, הולך  מלפני ה'במקום  לברוח  הפעם, אין יונה קם לברוח, אלא הוא קם ללכת, בדיוק כפי שנצטווה.  

 כדבר ה'. יונה 

הפעם, משמיט ה' את סיבת שליחת יונה )"כי עלתה רעתם לפני"( אבל מפרט מה יונה חייב לומר.  

הטעם לא השתנה, לעומת זאת מודגש שזהו דבר ה' וכיוון    –כנראה שאין סיבה לחזור על הטעם  

 צטווה לקרוא בנינווה. שיונה מקיים את צו ה' אנו שומעים גם מהי הקריאה שה

 על פניו נראה שיונה מקבל על עצמו את השליחות ומזדהה איתה. 

 אולם, נראה שיונה מבצע את השליחות בצורה המינימליסטית ביותר.  

אין אנו יודעים מה היתה הקריאה שביקש ה' לשים בפי יונה. אבל ההצהרה של יונה היא מצומצמת,  

 מילים(. ללא פירוט וללא הסבר )בסך הכל חמש 

 סדום ועמורה כי מעשיה היו כמעשיהם )רד"ק(.  כמהפכת: רוצה לומר נהפכתנינווה 

 האם ממקום כה נורא של מעשים יש תשובה? 

 העמקה: 

מביא פירוש הקושר בין הפרק הראשון    הראב"עמה משכנע את אנשי נינווה לשמוע בקולו של יונה?  

הלכו אנשי הספינה אל נינוה והגידו דבר יונה על  אמר רבי ישועה כי והפרק השלישי של ספר יונה: '

 כן האמינו'.

כלומר, בריחתו של יונה רק חזקה את מעמדו כנביא והובילה בדיעבד לאמונה גדולה יותר של תושבי  

 נינווה בקריאתו )כל מעשיו של יונה מובילים את האנשים הסובבים אותו לתשובה(.
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 החזרה בתשובה של אנשי נינוה 

 חזרה בתשובה של אנשי נינוה אופיה של ה

ם   דֹוָלם ְוַעד ְקַטּנָ ים ִמּגְ ּקִ ַ ׁשּו ש  ְלּבְ ְקְראּו צֹום ַויִּ אלִֹהים ַויִּ ה ּבֵׁ י ִניְנוֵׁ ָבר ֶאל ֶמֶלְך    :ה ַויֲַּאִמינּו ַאְנׁשֵׁ ע ַהּדָ ּגַ ו  ַויִּ

ק ַויֵּׁשֶׁ  ַ ָעָליו ַוְיַכס ש  ְרּתֹו מֵׁ ר ַאּדַ ְסאֹו ַויֲַּעבֵׁ ה ַויָָּקם ִמּכִ ֶפרִניְנוֵׁ ֶלְך   :ב ַעל ָהאֵׁ ַעם ַהּמֶ ה ִמּטַ ִניְנוֵׁ ק ַויֹּאֶמר ּבְ ז ַויְַּזעֵׁ

ּתוּ  ִיׁשְ ִיְטֲעמּו ְמאּוָמה ַאל ִיְרעּו ּוַמִים ַאל  ְוַהּצֹאן ַאל  ָקר  ָמה ַהּבָ הֵׁ ְוַהּבְ אֹמר ָהָאָדם  ּסוּ    :ּוְגדָֹליו לֵׁ ְוִיְתּכַ ח 

ָמה ְוִיְקְראוּ ֶאל ֱאלִֹהי הֵׁ ים ָהָאָדם ְוַהּבְ ּקִ ַ יֶהם ש  ַכּפֵׁ ר ּבְ ְרּכֹו ָהָרָעה ּוִמן ֶהָחָמס ֲאׁשֶ בּו ִאיׁש ִמּדַ ָחְזָקה ְוָיׁשֻׁ   :ם ּבְ

ד:  ֲחרֹון ַאּפֹו ְולֹא ֹנאבֵׁ ב מֵׁ ַע ָיׁשּוב ְוִנַחם ָהֱאלִֹהים ְוׁשָ  ט ִמי יֹודֵׁ

תיאור תשובתם של מלך נינוה ואנשי העיר מפורט מאד: כולל ילדים ובהמות, וגיוס של העם באופן  

 יאה חזקה אל ה'. מלא וקר 

 ניכר כאן כוחו של המלך לגרום לעם לחזור בתשובה.   

זמן   מבחינת  והן  מבחינת קשת המשתתפים  הן  בתשובה,  החזרה  של  והיסודיות  המהירות  מחד, 

דווקא   מאידך,  התנהגות.  לשנות  בצורך  והכרה  אמיתית  פעולה  כאן  שיש  ללמד  יכולות  התגובה, 

 יכולות ללמד שיש כאן תשובה שיטחית ואפילו נלעגת.   הזריזות וההגזמה )גם הבהמות צמות(  

 יח"ל  5לתלמידי  

 גם חז"ל התלבטו בשאלת הערכת תשובתם של אנשי נינווה:

 משנה מסכת תענית פרק ב משנה א

סדר תעניות כיצד מוציאין את התיבה לרחובה של עיר ונותנין אפר מקלה על גבי התיבה ובראש  

אחד ואחד נותן בראשו. הזקן שבהן אומר לפניהן דברי כבושין אחינו  הנשיא ובראש אב בית דין וכל  

לא נאמר באנשי נינוה 'וירא אלהים את שקם ואת תעניתם' אלא 'וירא אלהים את מעשיהם כי שבו  

 מדרכם הרעה'. 

בכפיהםמאי   אשר  החמס  בבירה  מן  ובנאו  עץ(  של  )קורה  מריש  גזל  אפילו  שמואל  אמר   ?

 חזיר מריש לבעליו. )גמרא תענית טז()במגדל(מקעקע כל הבירה ומ

 תלמוד ירושלמי מסכת תענית פרק ב דף סה טור ב /ה"א 

רמאות   בתכסיסי  ]השתמשו  נינוה  אנשי  עשו  רמיות  של  תשובה  לקיש:  בן  שמעון  רבי  אמר 

 ובמניפולציות רגשיות ע"י שימוש בבעלי החיים הסובלים[ 

אמר רבי יוחנן מה שהיה בכף ידיהם    -סוק ח(  )פ  ומן החמס אשר בכפיהם''וישובו איש מדרכו הרעה  

 החזירו, מה שהיה בשידה, תיבה  )נסתר מן העין( לא החזירו. 
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לפי המשנה והגמרא במסכת תענית תשובתם של אנשי נינוה היא מופת לכל הדורות, ולכן מזכירים  

בתלמ האמוראים  ומאידך,  אמיתית,  לתשובה  הציבור  את  לעורר  בכדי  ציבור  בתעניות  וד  אותו 

 הירושלמי מבקרים את תשובתם של אנשי נינוה. 

 הקב"ה מקבל את תשובתם:

ר ַלעֲ   ּבֶ ר ּדִ ֶחם ָהֱאלִֹהים ַעל ָהָרָעה ֲאׁשֶ ּנָ ם ָהָרָעה ַויִּ ְרּכָ בּו ִמּדַ י ׁשָ יֶהם ּכִ ֵׁ ֹות  )י( ַויְַּרא ָהֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעש  ש 

ה:    ָלֶהם ְולֹא ָעש ָ

שתשובת אנשי נינוה כנה ועמוקה. מאידך, אולי דווקא המתואר בפרק  קבלת התשובה יכולה להעיד  

ג מלמד אותנו שגם תשובה חלקית או שיטחית מתקבלת. הקב"ה לא דורש ממנו שלמות, אלא מצפה  

 שנתחיל תהליך שיביא להתקדמות ולשיפור במעשינו.  

 המילה המנחה 'קרא' ומשמעותה: 

קרוא, ויונה קורא. כתוצאה מכך המלך מצווה את  ה' מצווה את יונה ל  –השימוש בשורש ק.ר.א.  

עמו לקרוא לאלוהים בחוזקה. מעשה טוב מוביל למעשים טובים נוספים.  בפרק א יונה לא קרא  

 לה' להציל את האוניה, והתוצאה היתה שהמלחים נאלצו לבצע פעולה שסתרה את מצפונם. 

 מידה כנגד מידה:  

 שחשב להביא עליהם. הרעה  ' את  , ולכן מבטל ההרעה אנשי נינוה שבו מדרכם
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 אנשי נינווה לעומת מלחי האוניה

 באניה -אנשים במצוקה

 

 ִאיש ֶאל ֱאֹלָהיו  ִיְזֲעקּוַוִייְראּו ַהַמָלִחים וַ 

ָליו ל ַוִיְקַרב א   ... קּום ְקָראַויֹאֶמר לֹו ... ַרב ַהֹחב 

ת ָהֱאֹלִהים ָלנּו ד  אּוַלי ִיְתַעש   ְולֹא נֹאב 

 ְבֶנֶפש  ַאל ָנא נֹאְבָדה ... ְראּו ֶאל ה'ַוִיְק 

 ֶאת ה':  ִיְרָאה ְגדֹוָלה  ָהֲאָנִשים ַוִייְראּו

 בנינוה -אנשים במצוקה

 

ק ה ִמַטַעם ַהֶמֶלְך ּוְגֹדָליו  ַוַיְזע   ַויֹאֶמר ְבִניְנו 

ה ַוִיַגע ַהָדָבר ֶאל   ִמִכְסאו  ָיָקםוַ  ֶמֶלְך ִניְנו 

ַע ָישּוב וְ  ד  ִנַחם ָהֱאֹלִהים ...ִמי יֹוד   ְולֹא נֹאב 

 ְבָחְזָקה  ְוִיְקְראּו ֶאל ֱאֹלִהים

אֹלִהים:ַיֲאִמינו ה ב  י ִניְנו   ּו ַאְנש 

 במה תגובת אנשי האוניה דומה לתגובת אנשי נינוה: 

למרות השוני בין אנשי האניה שלא חטאו ואנשי נינוה שהתחייבו בכליה על חטאיהם הרבים, קיים  

 בין אנשי נינוה לאנשי האניה. דמיון 

בשני המקרים מדובר בגויים רחוקים מאוד מה', שבשעת סכנה לחייהם מתקרבים אליו בכל ליבם,  

והתקרבותם לה' מובילה להצלתם. בראש כל חבורה כזו עומד מנהיג  הפועל נמרצות על מנת לדאוג  

מגיעה בזכות נוכחותו ודבריו    לאנשיו, רב החובל ומקבילו מלך נינוה. בשני המקרים ההתקרבות לה' 

 של הנביא. 

למורה  מן    :הערה  העולה  משמעות  על  לדון  יש  לכיתה,  השוואות  מביאים  כאשר  לב  לשים  יש 

תשובה.   היא  המקרים  בשני  הנכרים  תגובת  זה  במקרה  לדוגמא  פרטיה.  על  רק  ולא  ההשוואה, 

בבסיס בקשתו של יונה לכבוש  התופעה ש'גויים קרובי תשובה הם' )רש"י, יונה א,ג(. ויתכן ונמצאת  

את נבואתו. כל מורה יכול על פי ההסבר שנתן לתלמידיו בנוגע לכבישת נבואתו של  יונה, להסיק  

 מסקנה בנוגע להשוואה. 

 העמקה:

 דברי מלך נינוה מזכירים את דברי ירמיהו הנביא:  

בּו ִאיש ִמַדְרכֹו  ב  ירמיהו פרק כו, פסוק ג: "אּוַלי ִיְשְמעּו ְוָישֻׁ  ָהָרָעה ְוִנַחְמִתי ֶאל ָהָרָעה ֲאֶשר ָאֹנִכי ֹחש 

יֶהם".   י ֹרַע ַמַעְלל   ַלֲעשֹות ָלֶהם ִמְפנ 

אלא ששם עם ישראל לא שמע בקול ה' וכאן תושבי נינווה חוזרים בתשובה. הדימיון בנבואות יכול  

נביאים לעם ישראל לא  להסביר את מצוקתו של יונה שקריאתו נענית על ידי נכרים )ואילו קריאת ה

 נענית(.
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 הקשר רחב ]רשות[

 חטאי נינוה לעומת חטאי דור המבול ואנשי סדום 

דור המבול  -הביטוי "החמס אשר בכפיהם" וכל    -"כי מלאה הארץ חמס"  - מזכיר את  נענשו  שם 

 כאן ה' אינו מעוניין להביא עליהם מבול  ומאפשר להם לשוב.  -היקום נמחה, אדם ובהמה

 .מהפכה -מזכיר את עונשה של סדום -"נהפכתארבעים יום נינוה "עוד 

  

נינוה היא אם כן עיר מושחתת מאוד, אפשר להבין את הסתייגותו של יונה, האם פושעים   ●

 יכולים תוך ארבעים יום לשנות את דרכם? 

יונה שלא כאברהם בסדום אינו מבקש להציל את נינוה, האם הוא חולק על דרכו של ראשון    ●

 הנביאים אברהם אבינו, שהתפלל גם על המושחתים שבגויים? 

מאמינים לנביא    –מאידך, אנשי נינוה, שלא כחתני לוט בסדום, שלא האמינו ולעגו לעונש האלוקי  

הפוך מסדום    -ושבים בתשובה. וכמו כן הדגש בפרק הוא על כך שכולם שבים מקטנם ועד למלכם  

 חנה ונמצאה כולה חוטאת ונינוה נבחנה ונמצאה מאמינה.שבה מגדול ועד קטן כולם חטאו. סדום נב

  



7 
 

 

 יונה

ד " בס  

 הקשר אישי ]רשות[

 הקשר אישי  

 האם אדם יכול לברוח מהשליחות שייעד לו הקב"ה?  

 במאמרו "האדם נברא שליח" בספר 'ימי זכרון'(.    -)להרחבה: הרב סוליבייצ'יק 

 

 

 


