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יונה 
מסע אל בטן הסיפור 

שיעור 1: פרק א – נביא, שליחות ובריחה
מלכים ב יד, 27-23

בִּׁשְנַת חֲמֵׁש עֶשְֵׂרה ׁשָנָה לַאֲמַצְיָהוּ בֶן יוֹאָׁש מֶלֶךְ יְהוָּדה מָלַךְ יָָרבְעָם בֶּן יוֹאָׁש מֶלֶךְ יִשְָׂראֵל בְּׁשֹמְרוֹן 
אְַרבָּעִים וְאַחַת ׁשָנָה. וַיַּעַשׂ הַָרע בְּעֵינֵי ה׳ לֹא סָר מִכָּל חַּטֹאות יָָרבְעָם בֶּן נְבָט אֲׁשֶר הֶחֱטִיא אֶת 

ִּבֶּר  יִשְָׂראֵל. הוּא הֵׁשִיב אֶת גְּבוּל יִשְָׂראֵל מִלְּבוֹא חֲמָת עַד יָם הָעֲָרבָה כְִּדבַר ה׳ אֱלֹהֵי יִשְָׂראֵל אֲׁשֶר ד
בְּיַד עַבְדּוֹ יוֹנָה בֶן אֲמִתַּי הַנָּבִיא אֲׁשֶר מִגַּת הַחֵפֶר. כִּי ָראָה ה׳ אֶת עֳנִי יִשְָׂראֵל מֶֹרה מְאֹד וְאֶפֶס עָצוּר 

ָמָיִם וַיּוֹׁשִיעֵם בְּיַד  ֹזֵר לְיִשְָׂראֵל. וְלֹא ִדבֶּר ה׳ לִמְחוֹת אֶת ׁשֵם יִשְָׂראֵל מִתַּחַת הַּשׁ וְאֶפֶס עָזוּב וְאֵין ע
יָָרבְעָם בֶּן יוֹאָׁש.

יונה א, 5-1
ְּבַר ה׳ אֶל יוֹנָה בֶן אֲמִתַּי לֵאמֹר. קוּם לֵךְ אֶל נִינְוֵה הָעִיר הַגְּדוֹלָה וּקְָרא עָלֶיהָ כִּי עָלְתָה ָרעָתָם  וַיְהִי ד
לְפָנָי. וַיָּקָם יוֹנָה לִבְרֹחַ תְַּרׁשִיׁשָה מִלִּפְנֵי ה׳ וַיֵֶּרד יָפוֹ וַיִּמְצָא אֳנִיָּה בָּאָה תְַרׁשִיׁש וַיִּתֵּן שְׂכָָרהּ וַיֵֶּרד בָּהּ 
ְבָה  לָבוֹא עִמָּהֶם תְַּרׁשִיׁשָה מִלִּפְנֵי ה׳. וַה׳ הֵטִיל רוּחַ גְּדוֹלָה אֶל הַיָּם וַיְהִי סַעַר גָּדוֹל בַּיָּם וְהָאֳנִיָּה חִּשׁ

ָבֵר. וַיִּיְראוּ הַמַּלָּחִים וַיִּזְעֲקוּ אִיׁש אֶל אֱלֹהָיו וַיָּטִלוּ אֶת הַכֵּלִים אֲׁשֶר בָּאֳנִיָּה אֶל הַיָּם לְהָקֵל  לְהִּשׁ
מֵעֲלֵיהֶם וְיוֹנָה יַָרד אֶל יְַרכְּתֵי הַסְּפִינָה וַיִּׁשְכַּב וַיֵָּרַדם.

יונה א, 16-6
ֵת הָאֱלֹהִים לָנוּ וְלֹא  ָּם קוּם קְָרא אֶל אֱלֹהֶיךָ אוּלַי יִתְעַּשׁ וַיִּקְַרב אֵלָיו ַרב הַחֹבֵל וַיֹּאמֶר לוֹ מַה לְּךָ נְִרד

נֹאבֵד. וַיֹּאמְרוּ אִיׁש אֶל ֵרעֵהוּ לְכוּ וְנַּפִילָה גוָֹרלוֹת וְנְֵדעָה בְּׁשֶלְּמִי הָָרעָה הַזֹּאת לָנוּ וַיַּּפִלוּ גּוָֹרלוֹת 
וַיִּּפֹל הַגּוָֹרל עַל יוֹנָה. וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו הַגִּיָדה נָּא לָנוּ בַּאֲׁשֶר לְמִי הָָרעָה הַזֹּאת לָנוּ מַה מְּלַאכְתְּךָ וּמֵאַיִן 
ָמַיִם אֲנִי יֵָרא אֲׁשֶר  תָּבוֹא מָה אְַרצֶךָ וְאֵי מִזֶּה עַם אָתָּה. וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם עִבְִרי אָנֹכִי וְאֶת ה׳ אֱלֹהֵי הַּשׁ

עָשָׂה אֶת הַיָּם וְאֶת הַיַּבָּׁשָה. וַיִּיְראוּ הָאֲנָׁשִים יְִראָה גְדוֹלָה וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו מַה זֹּאת עָשִׂיתָ כִּי יְָדעוּ 
הָאֲנָׁשִים כִּי מִלִּפְנֵי ה׳ הוּא בֵֹרחַ כִּי הִגִּיד לָהֶם. וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו מַה נַּעֲשֶׂה לָּךְ וְיִׁשְתֹּק הַיָּם מֵעָלֵינוּ כִּי 

הַיָּם הוֹלֵךְ וְסֹעֵר. וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם שָׂאוּנִי וַהֲטִיֻלנִי אֶל הַיָּם וְיִׁשְתֹּק הַיָּם מֵעֲלֵיכֶם כִּי יוֵֹדעַ אָנִי כִּי בְׁשֶלִּי 
הַסַּעַר הַגָּדוֹל הַזֶּה עֲלֵיכֶם. וַיַּחְתְּרוּ הָאֲנָׁשִים לְהָׁשִיב אֶל הַיַּבָּׁשָה וְלֹא יָכֹלוּ כִּי הַיָּם הוֹלֵךְ וְסֹעֵר עֲלֵיהֶם. 

ד"ר אורית אבנרי
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ָּם נָקִיא כִּי אַתָּה  וַיִּקְְראוּ אֶל ה׳ וַיֹּאמְרוּ אָנָּה ה׳ אַל נָא נֹאבְָדה בְּנֶפֶׁש הָאִיׁש הַזֶּה וְאַל תִּתֵּן עָלֵינוּ ד
ה׳ כַּאֲׁשֶר חָפַצְתָּ עָשִׂיתָ. וַיִּשְׂאוּ אֶת יוֹנָה וַיְטִֻלהוּ אֶל הַיָּם וַיַּעֲמֹד הַיָּם מִזַּעְּפוֹ. וַיִּיְראוּ הָאֲנָׁשִים יְִראָה 

ְּרוּ נְָדִרים. גְדוֹלָה אֶת ה׳ וַיִּזְבְּחוּ זֶבַח ה׳ וַיִּד
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שיעור 2: פרק ב – תפילה, דימויים וסמלים
תהלים פט, 11-10

אַתָּה מוֹׁשֵל בְּגֵאוּת הַיָּם בְּשׂוֹא גַלָּיו אַתָּה תְׁשַבְּחֵם. אַתָּה ִדכִּאתָ כֶחָלָל ָרהַב

תהלים קד, 9-6
תְּהוֹם כַּלְּבוּׁש כִּסִּיתוֹ עַל הִָרים יַעַמְדוּ מָיִם. מִן גַּעֲָרתְךָ יְנוּסוּן מִן קוֹל ַרעַמְךָ יֵחָפֵזוּן. יַעֲלוּ הִָרים יְֵרדוּ 

בְקָעוֹת אֶל מְקוֹם זֶה יָסְַדתָּ לָהֶם. גְּבוּל שַׂמְתָּ בַּל יַעֲבֹרוּן בַּל יְׁשוּבוּן לְכַסּוֹת הָאֶָרץ.

איוב לח, 11-8
וַיָּסֶךְ בְִּדלָתַיִם יָם בְּגִיחוֹ מֵֶרחֶם יֵצֵא: בְּשׂוּמִי עָנָן לְֻבׁשוֹ וַעֲָרפֶל חֲֻתלָּתוֹ. וָאֶׁשְבֹּר עָלָיו ֻחקִּי וָאָשִׂים 

.ָ בְִּריחַ וְּדלָתָיִם. וָאֹמַר עַד ּפֹה תָבוֹא וְלֹא תֹסִיף וּפֹא יָׁשִית בִּגְאוֹן גַּלֶּיך

איוב ז, 12
הֲיָם אָנִי אִם תַּנִּין כִּי תָשִׂים עָלַי מִׁשְמָר

תהלים עד, 16-13
אַתָּה פוַֹרְרתָּ בְעָזְּךָ יָם ׁשִבְַּרתָּ ָראׁשֵי תַנִּינִים עַל הַמָּיִם. אַתָּה ִרצַּצְתָּ ָראׁשֵי לִוְיָתָן תִּתְּנֶנּוּ מַאֲכָל לְעָם 

לְצִיִּים. אַתָּה בָקַעְתָּ מַעְיָן וָנָחַל אַתָּה הוֹבַׁשְתָּ נַהֲרוֹת אֵיתָן.

ישעיהו כז, 1
בַּיּוֹם הַהוּא יִפְקֹד יְהוָה בְּחְַרבּוֹ הַקָּׁשָה וְהַגְּדוֹלָה וְהַחֲזָקָה עַל לִוְיָתָן נָחָׁש בִָּרחַ וְעַל לִוְיָתָן נָחָׁש עֲקַלָּתוֹן 

וְהַָרג אֶת הַתַּנִּין אֲׁשֶר בַּיָּם

יונה ב, 11-1
וַיְמַן ה׳ דָּג גָּדוֹל לִבְלֹעַ אֶת יוֹנָה וַיְהִי יוֹנָה בִּמְעֵי הַדָּג ׁשְלֹׁשָה יָמִים וּׁשְלֹׁשָה לֵילוֹת.

וַיִּתְּפַלֵּל יוֹנָה אֶל ה׳ אֱלֹהָיו מִמְּעֵי הַדָּגָה.
וַיֹּאמֶר

קָָראתִי מִצָָּרה לִי אֶל ה׳ וַיַּעֲנֵנִי מִבֶּטֶן ׁשְאוֹל ׁשִוַּעְתִּי ׁשָמַעְתָּ קוֹלִי.
.ּ וַתַּׁשְלִיכֵנִי מְצוּלָה בִּלְבַב יַמִּים וְנָהָר יְסֹבְבֵנִי כָּל מִׁשְבֶָּריךָ וְגַלֶּיךָ עָלַי עָבָרו

.ָ וַאֲנִי אָמְַרתִּי נִגְַרׁשְתִּי מִנֶּגֶד עֵינֶיךָ אַךְ אוֹסִיף לְהַבִּיט אֶל הֵיכַל קְָדׁשֶך
אֲפָפוּנִי מַיִם עַד נֶפֶׁש תְּהוֹם יְסֹבְבֵנִי סוּף חָבוּׁש לְרֹאׁשִי.

ַחַת חַיַּי ה׳ אֱלֹהָי. לְקִצְבֵי הִָרים יַָרְדתִּי הָאֶָרץ בְִּרחֶיהָ בַעֲִדי לְעוֹלָם וַתַּעַל מִּשׁ
  .ָ בְּהִתְעַּטֵף עָלַי נַפְׁשִי אֶת ה׳ זָכְָרתִּי וַתָּבוֹא אֵלֶיךָ תְּפִלָּתִי אֶל הֵיכַל קְָדׁשֶך

.ּ ָּם יַעֲזֹבו מְׁשַמְִּרים הַבְלֵי ׁשָוְא חַסְד
וַאֲנִי בְּקוֹל תּוָֹדה אֶזְבְּחָה לָּךְ אֲׁשֶר נַָדְרתִּי אֲׁשַלֵּמָה יְׁשוּעָתָה ה׳. 

וַיֹּאמֶר ה׳ לַדָּג וַיָּקֵא אֶת יוֹנָה אֶל הַיַּבָּׁשָה.
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ילקוט שמעוני יונה, רמז תקנ
והיה יונה שלשה ימים ושלשה לילות במעי הדג ולא התפלל אמר הקב״ה אני הרחבתי לו מקום 

במעי דג זכר כדי שלא יצטער והוא אינו מתפלל אני מזמן דגה מעוברת שס״ה אלפים רבבות דגים 
קטנים כדי שיצטער ויתפלל לפני, מפני שהקב״ה מתאוה לתפלתן של צדיקים, באותה שעה זימן 

לו הקב״ה דגה מעוברת ואמרה לו דגה לדג איש נביא שבמעיך שגרני הקב״ה לבלעו אם אתה 
פולטו הרי טוב ואם לאו אני בולעך עמו... מיד פלטו ובלעתו הדגה והיה בצער גדול מתוך הדוחק 

ומתוך הטנוף, מיד כוון לבו בתפלה שנאמר ויתפלל יונה וגו׳ במעי הדגה… 

פרקי דרבי אליעזר, ט
וימן ה׳ דג גדול לבלוע את יונה ר׳ טרפון אומ׳ ממונה היה מששת ימי בראשית לבלוע את יונה 
שנ׳ וימן ה׳ דג גדול ונכנס לתוך פיו כאדם שנכנס בבית הכנסת גדולה ועמד והיו שתי עיניו של 
דג כחלונות מאירות ליונה ר׳ מאיר אומ׳ מרגלית אחת היתה תלויה במעיו של דג והיתה מאירה 

ליונה כשמש הזה שהוא מאיר בגבורתו בצהרים והיה רואה יונה כל מה שבים ובתהומות שנ׳ אור 
זרוע לצדיק... אמ׳ לו הרי הצלתיך מפיו של לוייתן הראני מה שבים ובתהומות והראהו נהר גדול 
של מימי אוקיאנוס שנ׳ ונהר יסובבני והראהו שבילי ים סוף שעברו ישראל בתוכם שנ׳ סוף חבוש 

לראשי וראהו מקום שנשברי הים וגליו יוצאין שנ׳ כל משבריך וגליך עלי עברו והראהו עמודי 
ארץ במכונה שנ׳ הארץ בריחיה בעדי לעולם והראהו שאול תחתית שנ׳ ותעל משחת חיי והראהו 

גיהנם שנ׳ מבטן שאול שועתי והראהו תחת היכל ה׳ שנ׳ לקצבי הרים ירדתי מכאן אנו למדים 
שירושלם על שבעה הרים היא עומדת וראה שם אבן שתיה קבועה בתהומות וראה שם בני קרח 

עומדין ומתפללין עליה אמרו לו ליונה הרי אתה עומד תחת היכל ה׳ התפלל ואתה נענה מיד אמ׳ 
לו לדג עמוד במקום עומדך שאני מבקש תפלה להתפלל ועמד הדג והתחיל יונה להתפלל לפני 
הב״ה ואמ׳ רבון כל העולמים נקראת ממית ומחיה הרי הגיעה נפשי למות החייני ולא נענה עד 

שיצא הדבר הזה מפיו אשר נדרתי אשלמה אשר נדרתי להעלות את לוייתן ולעשותו לפניך אשלם 
ביום ישועות ישראל שנ׳ ואני בקול תודה אזבחה לך מיד רמז הב״ה לדג והקיא את יונה ליבשה 

שנ׳ ויאמר ה׳ לדג ויקא את יונה 
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שיעור 3: פרק ג – חידת תשובתם של אנשי נינוה
יונה ג, 10-1

וַיְהִי ְדבַר ה׳ אֶל יוֹנָה ׁשֵנִית לֵאמֹר. קוּם לֵךְ אֶל נִינְוֵה הָעִיר הַגְּדוֹלָה וּקְָרא אֵלֶיהָ אֶת הַקְִּריאָה אֲׁשֶר 
ָ. וַיָּקָם יוֹנָה וַיֵּלֶךְ אֶל נִינְוֵה כְִּדבַר ה׳ וְנִינְוֵה הָיְתָה עִיר גְּדוֹלָה לֵאלֹהִים מַהֲלַךְ ׁשְלֹׁשֶת  אָנֹכִי דֹּבֵר אֵלֶיך
יָמִים. וַיָּחֶל יוֹנָה לָבוֹא בָעִיר מַהֲלַךְ יוֹם אֶחָד וַיִּקְָרא וַיֹּאמַר עוֹד אְַרבָּעִים יוֹם וְנִינְוֵה נֶהְּפָכֶת. וַיַּאֲמִינוּ 
אַנְׁשֵי נִינְוֵה בֵּאלֹהִים וַיִּקְְראוּ צוֹם וַיִּלְבְּׁשוּ שַׂקִּים מִגְּדוֹלָם וְעַד קְטַנָּם. וַיִּגַּע הַדָּבָר אֶל מֶלֶךְ נִינְוֵה וַיָּקָם 

ְַּרתּוֹ מֵעָלָיו וַיְכַס שַׂק וַיֵּׁשֶב עַל הָאֵפֶר. וַיַּזְעֵק וַיֹּאמֶר בְּנִינְוֵה מִּטַעַם הַמֶּלֶךְ וּגְדֹלָיו  מִכִּסְאוֹ וַיַּעֲבֵר אַד
ּ. וְיִתְכַּסּוּ שַׂקִּים  לֵאמֹר הָאָָדם וְהַבְּהֵמָה הַבָּקָר וְהַצֹּאן אַל יִטְעֲמוּ מְאוּמָה אַל יְִרעוּ וּמַיִם אַל יִׁשְתּו

ֹ הָָרעָה וּמִן הֶחָמָס אֲׁשֶר בְּכַּפֵיהֶם. מִי  ְַּרכּו הָאָָדם וְהַבְּהֵמָה וְיִקְְראוּ אֶל אֱלֹהִים בְּחָזְקָה וְיָׁשֻבוּ אִיׁש מִד
ְַּרכָּם  ֹ וְלֹא נֹאבֵד. וַיְַּרא הָאֱלֹהִים אֶת מַעֲשֵׂיהֶם כִּי ׁשָבוּ מִד ֹן אַּפו יוֵֹדעַ יָׁשוּב וְנִחַם הָאֱלֹהִים וְׁשָב מֵחֲרו

ִּבֶּר לַעֲשׂוֹת לָהֶם וְלֹא עָשָׂה. הָָרעָה וַיִּנָּחֶם הָאֱלֹהִים עַל הָָרעָה אֲׁשֶר ד

יואל ב, 18-12
וְגַם עַתָּה נְֻאם ה׳ ׁשֻבוּ עַָדי בְּכָל לְבַבְכֶם וּבְצוֹם וּבִבְכִי וּבְמִסְּפֵד. וְקְִרעוּ לְבַבְכֶם וְאַל בִּגְֵדיכֶם וְׁשוּבוּ אֶל 

ה׳ אֱלֹהֵיכֶם כִּי חַנּוּן וְַרחוּם הוּא אֶֶרךְ אַּפַיִם וְַרב חֶסֶד וְנִחָם עַל הָָרעָה. מִי יוֵֹדעַ יָׁשוּב וְנִחָם וְהִׁשְאִיר 
ְּׁשוּ  ְּׁשוּ צוֹם קְִראוּ עֲצָָרה. אִסְפוּ עָם קַד אַחֲָריו בְָּרכָה מִנְחָה וָנֶסֶךְ לַה׳ אֱלֹהֵיכֶם. תִּקְעוּ ׁשוֹפָר בְּצִיּוֹן קַד

קָהָל קִבְצוּ זְקֵנִים אִסְפוּ עוֹלָלִים וְיֹנְקֵי ׁשָָדיִם יֵצֵא חָתָן מֵחְֶדרוֹ וְכַלָּה מֵֻחּפָתָהּ. בֵּין הָאוּלָם וְלַמִּזְבֵּחַ 
יִבְכּוּ הַכֹּהֲנִים מְׁשְָרתֵי ה׳ וְיֹאמְרוּ חוּסָה ה׳ עַל עַמֶּךָ וְאַל תִּתֵּן נַחֲלָתְךָ לְחְֶרּפָה לִמְׁשָל בָּם גּוֹיִם לָמָּה 

יֹאמְרוּ בָעַמִּים אַיֵּה אֱלֹהֵיהֶם. וַיְקַנֵּא ה׳ לְאְַרצוֹ וַיַּחְמֹל עַל עַמּוֹ.

משנה, תענית ב, א
סדר תעניות כיצד מוציאין את התיבה לרחובה של עיר ונותנין אפר מקלה על גבי התיבה ובראש 

הנשיא ובראש אב בית דין וכל אחד ואחד נותן בראשו הזקן שבהן אומר לפניהן דברי כבושין 
אחינו לא נאמר באנשי נינוה )יונה ג( וירא אלהים את שקם ואת תעניתם אלא וירא אלהים את 

מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה ובקבלה הוא אומר )יואל ב( וקרעו לבבכם ואל בגדיכם: 

בבלי, תענית טז ע״א
הזקן שבהן אומר לפניהן דברי כיבושין. תנו רבנן: אם יש זקן - אומר זקן, ואם לאו - אומר חכם, 

ואם לאו - אומר אדם של צורה. אטו זקן דקאמרי אף על גב דלאו חכם הוא? אמר אביי: הכי 
קאמר: אם יש זקן והוא חכם - אומר זקן והוא חכם, ואם לאו - אומר חכם, ואם לאו - אומר אדם 
של צורה: אחינו, לא שק ותענית גורמים אלא תשובה ומעשים טובים גורמים. שכן מצינו באנשי 

נינוה שלא נאמר בהם וירא האלהים את שקם ואת תעניתם, אלא וירא האלהים את מעשיהם 
כי שבו מדרכם הרעה. ויתכסו שקים האדם והבהמה, מאי הוו עבדי? אסרא הבהמות לחוד ואת 
הוולדות לחוד, אמרו לפניו: רבונו של עולם! אם אין אתה מרחם עלינו - אין אנו מרחמים על 
אלו, ויקראו אל אלהים בחזקה, מאי אמור? אמרו לפניו: רבונו של עולם! עלוב ושאינו עלוב, 
צדיק ורשע - מי נדחה מפני מי? וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם. מאי ומן 
החמס אשר בכפיהם? אמר שמואל: אפילו גזל מריש ובנאו בבירה - מקעקע כל הבירה כולה 

ומחזיר מריש לבעליו.
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ירושלמי, תענית ב, א )ח ע״ב(
אמר רבן שמעון בן לקיש תשובה של רמיות עשו אנשי נינוה מה עשו רבי חונה בשם ר״ש בן 
חלפותא העמידו עגלים מבפנים ואימותיהם מבחוץ סייחים מבפנים ואימותיהם מבחוץ והוון 

אילין געיי מן הכא ואילין געיי מן הכא אמרין אין לית מתרחם עלינן לינן מרחמין עליהון הה״ד 
]יואל א, 18[ מה נאנחה בהמה נבכו עדרי בקר וגו׳. א״ר אחא

ירושלמי, תענית ב, א )ט ע״א(

בערביא עבדין כן ]יונה ג, 8[ ויתכסו שקים האדם והבהמה ויקראו אל אלהים בחזקה מהו בחזקה 
אר״ש בן חלפותא חציפא נצח לכשירא כל שכן לטובתו של עולם. ]יונה ג, 8[ וישבו איש מדרכו 
הרעה ומן החמס אשר בכפיהם א״ר יוחנן מה שהיה בכף ידיהם החזירו מה שהיה בשידה תיבה 
ומגדל לא החזירו. כתיב ]יואל ב, 13[ וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל ה׳ אלהיכם כי חנון 

ורחום הוא אריב״ל אם קרעתם לבבכם בתשובה אין אתם קורעין בגדיכם לא על בניכם ולא על 
בנותיכם אלא על ה׳ אלהיכם למה כי חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה

א״א אורבך, תשובת אנשי נינוה והוויכוח היהודי נוצרי: תרביץ כ )תש״י(, עמ׳ 122-118
באמצע המאה הרביעית היה מצב הנוצרים תחת שלטונם של הפרסים בכי רע. הנוצרים 

במזרח היו מושפעים מתורת ישראל וקיימו את מצוות היהדות, ביקרו בבתי הכנסת ושמרו 
את חגי ישראל... בעיני היהדות הבבלית היתה הנצרות גורם בלתי חשוב ומשום כך היתה גם 

האגדה הבבלית פטורה מחובת הויכוח עם הדת החדשה. לא היה אכפת להם לאמוראי בבל אם 
דרשותיהם לס׳ יונה ותפיסתם של תשובת אנשי נינוה והבלטת הניגוד שבינה לבין קשיות ערפו 

של ישראל יכלו לשמש חומר רצוי לדרשנים נוצרים...
גישתם של אמוראי א״י... היתה שונה בתוקף התנאים והנסיבות האחרות. הנצרות התפשטה 

בא״י... גברה תוקפנותה של הדת-הבת, שראתה בשקיעת קרנה של ישראל את נצחונה... הערך 
המיוחד שהכנסיה הנוצרית ייחסה לתשובת אנשי נינוה הוא שחייב את המעטת דמותה... ההכרח 

הפולמוסי מצדיק את הסטיה מהדרשה העתיקה ואף מדברי המשנה.
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שיעור 4: פרק ד – קיקיון, רוח וחמלה
יונה ד, 4-1

וַיֵַּרע אֶל יוֹנָה ָרעָה גְדוֹלָה וַיִּחַר לוֹ. וַיִּתְּפַלֵּל אֶל ה׳ וַיֹּאמַר אָנָּה ה׳ הֲלוֹא זֶה ְדבִָרי עַד הֱיוֹתִי עַל 
ַּמְתִּי לִבְרֹחַ תְַּרׁשִיׁשָה כִּי יַָדעְתִּי כִּי אַתָּה אֵל חַנּוּן וְַרחוּם אֶֶרךְ אַּפַיִם וְַרב חֶסֶד וְנִחָם  אְַדמָתִי עַל כֵּן קִד

.ְ עַל הָָרעָה. וְעַתָּה ה׳ קַח נָא אֶת נַפְׁשִי מִמֶּנִּי כִּי טוֹב מוֹתִי מֵחַיָּי. וַיֹּאמֶר ה׳ הַהֵיטֵב חָָרה לָך

שמות לד, 7-6
וַיַּעֲבֹר ה׳ עַל ּפָנָיו וַיִּקְָרא ה׳ ה׳ אֵל ַרחוּם וְחַנּוּן אֶֶרךְ אַּפַיִם וְַרב חֶסֶד וֶאֱמֶת. נֹצֵר חֶסֶד לָאֲלָפִים נֹשֵׂא 

עָוֹן וָפֶׁשַע וְחַּטָאָה וְנַקֵּה לֹא יְנַקֶּה ּפֹקֵד עֲוֹן אָבוֹת עַל בָּנִים וְעַל בְּנֵי בָנִים עַל ׁשִלֵּׁשִים וְעַל ִרבֵּעִים.

יואל ב, 14-12
וְגַם עַתָּה נְֻאם ה׳ ׁשֻבוּ עַָדי בְּכָל לְבַבְכֶם וּבְצוֹם וּבִבְכִי וּבְמִסְּפֵד. וְקְִרעוּ לְבַבְכֶם וְאַל בִּגְֵדיכֶם וְׁשוּבוּ אֶל 

ה׳ אֱלֹהֵיכֶם כִּי חַנּוּן וְַרחוּם הוּא אֶֶרךְ אַּפַיִם וְַרב חֶסֶד וְנִחָם עַל הָָרעָה. מִי יוֵֹדעַ יָׁשוּב וְנִחָם וְהִׁשְאִיר 
אַחֲָריו בְָּרכָה מִנְחָה וָנֶסֶךְ לַה׳ אֱלֹהֵיכֶם.

יונה ג, 10
ְַּרכָּם הָָרעָה וַיְַּרא הָאֱלֹהִים אֶת מַעֲשֵׂיהֶם כִּי ׁשָבוּ מִד

ִּבֶּר לַעֲשׂוֹת לָהֶם וְלֹא עָשָׂה וַיִּנָּחֶם הָאֱלֹהִים עַל הָָרעָה אֲׁשֶר ד

יונה ד, 1
ֹ וַיֵַּרע אֶל יוֹנָה ָרעָה גְדוֹלָה וַיִּחַר לו

יונה ד, 5
וַיֵּצֵא יוֹנָה מִן הָעִיר וַיֵּׁשֶב מִקֶֶּדם לָעִיר וַיַּעַשׂ לוֹ ׁשָם ֻסכָּה וַיֵּׁשֶב תַּחְתֶּיהָ בַּצֵּל עַד אֲׁשֶר יְִראֶה מַה יִּהְיֶה 

בָּעִיר.

ר׳ אליעזר מבלגנצי, פירוש על יונה ד, ה
והוא יצא מן העיר קודם כשקרא הקריאה מהלך יום )ג, ד( כי ירא לשבת בעיר

יונה ד, 11-6
וַיְמַן ה׳ אֱלֹהִים קִיקָיוֹן וַיַּעַל מֵעַל לְיוֹנָה לִהְיוֹת צֵל עַל רֹאׁשוֹ לְהַצִּיל לוֹ מֵָרעָתוֹ וַיִּשְׂמַח יוֹנָה עַל 

ַחַר לַמָּחֳָרת וַתַּךְ אֶת הַקִּיקָיוֹן וַיִּיבָׁש. וַיְהִי  הַקִּיקָיוֹן שִׂמְחָה גְדוֹלָה. וַיְמַן הָאֱלֹהִים תּוֹלַעַת בַּעֲלוֹת הַּשׁ
ֶמֶׁש עַל רֹאׁש יוֹנָה וַיִּתְעַלָּף וַיִּׁשְאַל אֶת נַפְׁשוֹ  ֶמֶׁש וַיְמַן אֱלֹהִים רוּחַ קִָדים חֲִריׁשִית וַתַּךְ הַּשׁ כִּזְרֹחַ הַּשׁ

לָמוּת וַיֹּאמֶר טוֹב מוֹתִי מֵחַיָּי. וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל יוֹנָה הַהֵיטֵב חָָרה לְךָ עַל הַקִּיקָיוֹן וַיֹּאמֶר הֵיטֵב חָָרה 
ַּלְתּוֹ ׁשֶבִּן לַיְלָה הָיָה וּבִן  לִי עַד מָוֶת. וַיֹּאמֶר ה׳ אַתָּה חַסְתָּ עַל הַקִּיקָיוֹן אֲׁשֶר לֹא עָמַלְתָּ בּוֹ וְלֹא גִד

לַיְלָה אָבָד. וַאֲנִי לֹא אָחוּס עַל נִינְוֵה הָעִיר הַגְּדוֹלָה אֲׁשֶר יֶׁש בָּהּ הְַרבֵּה מִׁשְתֵּים עֶשְֵׂרה ִרבּוֹ אָָדם אֲׁשֶר 
לֹא יַָדע בֵּין יְמִינוֹ לִשְׂמֹאלוֹ וּבְהֵמָה ַרבָּה.


