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ספר יונה
בין ספרי הנביאים האחרונים ,ספר יונה הוא ייחודי .הוא אינו עוסק בדברי הנביא אלא מביא את סיפור קורותיו של
יונה הנביא ,הספר מתאר את הצווי האלוהי בדבר הנבואה לאנשי נינווה שאם לא יחזרו בתשובה העיר תיהפך
כמעט כמו סדום .יונה מנסה לברוח משליחות זו ומהעברת הנבואה אל אנשי נינווה .אתם יכולים בשלב זה לנסות
ולהבין מדוע יונה בורח?
בספר ניפגש עם הרבה מוטיבים של תפילה ותשובה לא רק של עם ישראל אלא גם של עובדי אלילים ,הספר
מראה לנו שאין להיסתר מלפני ה' ,גם מלחי הספינה אשר היו עובדי אלילים מכירים בעקבות האירועים בכח עליון
המתנהג עם בני האדם במידת הצדק ולבסוף במידת הרחמים.
הספר מורכב מארבע פסקאות עיקריות :
בראשונה יונה מנסה לברוח מפני ה' בעקבות התפקיד שהטיל עליו ה' להודיע לתושבי נינווה כי נגזר על העיר
כליה בגלל רשעתם .יונה לא מוכן לקיים שליחות זו ,כאן אתם נכנסים לתמונה ומנסים לברר מדוע יונה נמנע
מלשאת נבואה זו?
יונה מצליח למצוא אניה יקרת ערך שדרכה לעיר תרשיש ,כאשר יונה בתוך הים ,הסערה מתחוללת .שם אנו
פוגשים את המלחים המנסים בשלב ראשון למנוע טביעת האניה על ידי אמצעים פיזיים ,רק כאשר מכירים בכוח
הגדול של הסערה ולאחר תפילתם אל אלוהיהם ,הם שומעים את יונה הנביא המספר להם שהסערה היא בגללו
ומבקש מהם להטילו אל הים .הם עושים זאת בחששות ,אך מכירים בכוחו הגדול של האל ואף לאחר הצלתם
מודים לאל בהקרבת קרבנות.
בפסקה השנייה יונה בתוך הדג ,שם הוא מתפלל תפילה מיוחדת .אתם מוזמנים להעמיק בתפילתו ובמסרים
של תפילת יונה.
פסקה שלישית בה יונה יוצא לשליחות המחודשת וקורא לאנשי העיר לחזור בתשובה .בפרק מתוארת חזרה
מהירה של אנשי נינווה ...מומלץ לעין בדרך חזרתם בתשובה של אנשי נינווה ואף מי אלו הלובשים שק וצמים.
בעקבות חזרתם בתשובה ,ה' ניחם על הרעה ומרחם על בריותיו – אנשי נינווה.
פסקה אחרונה – יונה מחוץ לנינווה .ליונה לא מוצאת חן בעיניו המחילה של אלוהים לאנשי נינווה ,למה? גם
את זה אתם מוזמנים לברר.
י"ג מידות -משה זכה לגלות את תכונות האל בעולם ,על ידי "יג מידות" .יונה מצטט בפסוק ב' את חלקן ,ננסה
לברר מה חסר? גם את זה תוכלו לברר .בפרק זה יונה עובר "סדרת חינוך" מאת ה' ,בעקבות צמיחת קיקיון
והתייבשותו המוכיחה את יונה על היותו מצטער כי ה' ריחם על אנשי נינווה.
המסע בספר יונה משאיר המון שאלות הנוגעות גם לנו באופן אישי ,למשימות שלנו ,לייעוד ולבריחות שלנו
במהלך חיינו.
ל
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פרק א' -בריחה ואמונה

ַהג ֹּו ָרלַ ,עלֹ -יונָה.

לְ ִמיָ -ה ָר ָעה

ידהּ ָ -נא לָ נ ּוַּ ,באֲ ׁ ֶשר
ַה ִ ּג ָ
בוא-
אכ ְּת ָךּ ,ו ֵמ ַאיִ ן ּ ָת ֹ
ַה ּזֹאת לָ נ ּוַ :מהְּ -מלַ ְ
ָ -מה ַא ְרצֶ ָך ,וְ ֵאיִ -מ ּזֶה ַעם ָא ּ ָתה) .ט(

שליחות ובריחה
)א( וַ יְ ִהיּ ְ ,ד ַבר-ה'ֶ ,אלֹ -יונָה ֶבן-אֲ ִמ ּ ַתי,
לֵ אמֹר) .ב( ק ּום לֵ ְך ֶאל-נִ ינְ וֵ הָ ,ה ִעיר
דולָ ה— ּו ְק ָרא
ַה ְ ּג ֹ

יה:
ָעלֶ ָ

ֹאמר ּו ֵאלָ יו--
)ח( וַ ּי ְ

יהםִ ,ע ְב ִרי ָאנ ִֹכי; וְ ֶאת-ה'
ֹאמר אֲ לֵ ֶ
וַ ּי ֶ

ִ ּכיָ -עלְ ָתה

שה
אֱ ל ֵֹהי ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ,אֲ נִ י י ֵָרא ,אֲ ׁ ֶשרָ -ע ָ ׂ

ָר ָע ָתם ,לְ ָפנָי) .ג( וַ ּי ָָקם ֹיונָה לִ ְבר ַֹח
ָפו וַ ִּי ְמ ָצא
ישהִ ,מ ִּל ְפנֵי ה'; וַ ּי ֵֶרד י ֹ
ּ ַת ְר ׁ ִש ׁ ָ

ַב ׁ ָשה.
ֶאתַ -ה ּיָם ,וְ ֶאתַ -ה ּי ָּ

)י( וַ ִּי ְירא ּו

ֹאמר ּו ֵאלָ יו ַמה-
דולָ ה ,וַ ּי ְ
ָהאֲ נָ ׁ ִשים יִ ְר ָאה גְ ֹ

ש ָכ ָר ּה וַ ּי ֵֶרד ָּב ּה
אֳ נִ ּיָה ָּב ָאה ַת ְר ׁ ִש ׁ
יש ,וַ ִּי ּ ֵתן ְ ׂ

ית:
ש ָ
ּזֹאת ָע ִ ׂ

סערות רודפות אחר יונה והשלכתו אל הים

ִמ ִּל ְפנֵי ה' ה ּוא ב ֵֹר ַחּ ִ --כי ִה ִ ּגיד ,לָ ֶהם.
שה ּ ָל ְך ,וְ יִ ׁ ְש ּתֹק
)יא( וַ ּי ְ
ֹאמר ּו ֵאלָ יו ַמהּ -נַעֲ ֶׂ

ישהִ ,מ ִּל ְפנֵי ,ה'.
בוא ִע ּ ָמ ֶהם ּ ַת ְר ׁ ִש ׁ ָ
לָ ֹ

הולֵ ְך וְ ס ֵֹער) .יב(
ַה ּיָם ֵמ ָעלֵ ינ ּוּ ִ :כי ַה ּיָםֹ ,

דולָ ה ֶאלַ -ה ּיָם,
)ד( וַ ה'ֵ ,ה ִטיל ר ּו ַחּ ְ -ג ֹ

שא ּונִ י וַ הֲ ִטילֻנִ י ֶאלַ -ה ּיָם,
ֹאמר אֲ לֵ ֶ
וַ ּי ֶ
יהםׂ ָ ,

דולַּ ,ב ּיָם; וְ ָהאֳ נִ ּיָהִ ,ח ּ ׁ ְש ָבה
וַ יְ ִהי ַס ַערָּ -ג ֹ
לְ ִה ּ ׁ ָש ֵבר.
יש
ִא ׁ

יכםּ ִ :כיֹ ,יו ֵד ַע ָאנִ יּ ִ ,כי
וְ יִ ׁ ְש ּתֹק ַה ּיָםֵ ,מעֲ לֵ ֶ

)ה( וַ ִּי ְירא ּו ַה ּ ַמ ּ ָל ִחים ,וַ ִּיזְ עֲ ק ּו

ֶאל-אֱ ל ָֹהיו,

וַ ּי ִָטל ּו

ָשיםּ ִ ,כי-
ִ ּכי-י ְָדע ּו ָהאֲ נ ׁ ִ

יכם) .יג(
דול ַה ּזֶה עֲ לֵ ֶ
ְב ׁ ֶש ִּליַ ,ה ּ ַס ַער ַה ָּג ֹ

ֶאתַ -ה ֵּכלִ ים

ַב ׁ ָשה--
ָשים ,לְ ָה ׁ ִשיב ֶאלַ -ה ּי ָּ
וַ ּי ְַח ְּתר ּו ָהאֲ נ ׁ ִ
יהם.
הולֵ ְך וְ ס ֵֹער עֲ לֵ ֶ
וְ ל ֹא ָיכֹל ּוּ ִ :כי ַה ּיָםֹ ,

יהם;
אֲ ׁ ֶשר ָּבאֳ נִ ּיָה ֶאלַ -ה ּיָם ,לְ ָה ֵקל ֵמעֲ לֵ ֶ
וְ ֹיונָה ,י ַָרד ֶאל-י ְַר ְ ּכ ֵתי ַה ְּס ִפינָה ,וַ ִּי ׁ ְש ַּכב,
וַ ּי ֵָר ַדם) .ו( וַ ִּי ְק ַרב ֵאלָ יו ַרב ַהח ֵֹבל,
לו ַמהְּ -ל ָך נִ ְר ָ ּדם; ק ּוםְ ,ק ָרא ֶאל-
ֹאמר ֹ
וַ ּי ֶ

ֹאמר ּוָ ,א ּנָה ה' ַאל-
)יד( וַ ִּי ְק ְרא ּו ֶאל-ה' וַ ּי ְ
יש ַה ּזֶה ,וְ ַאלִּ -ת ּ ֵתן
נָ א נ ְ
ֹאב ָדה ְּבנ ֶֶפ ׁש ָה ִא ׁ

ָעלֵ ינ ּוּ ָ ,דם נָ ִקיא:

אֱ ל ֶֹה ָ
יך--א ּולַ י יִ ְת ַע ּ ׁ ֵשת ָהאֱ ל ִֹהים לָ נ ּו,

ִ ּכיַ -א ּ ָתה ה'ַּ ,כאֲ ׁ ֶשר

שא ּוֶ ,אתֹ -יונָה,
)טו( וַ ִּי ְ ׂ

יש ֶאלֵ -ר ֵעה ּו,
ֹאבד) .ז( וַ ּי ְ
וְ ל ֹא נ ֵ
ֹאמר ּו ִא ׁ

ית.
ש ָ
ָח ַפ ְצ ּ ָת ָע ִ ׂ
וַ יְ ִטלֻה ּוֶ ,אלַ -ה ּיָם; וַ ַ ּיעֲ מֹד ַה ּיָםִ ,מ ַ ּז ְע ּפ ֹו.

לות ,וַ ִּי ּפ ֹל
ָה ָר ָעה ַה ּזֹאת לָ נ ּו; וַ ּי ּ ִַפל ּו ,ג ֹּו ָר ֹ

דולָ הֶ ,את-
נָשים יִ ְר ָאה גְ ֹ
)טז( וַ ִּי ְירא ּו ָהאֲ ׁ ִ

לות ,וְ נ ְֵד ָעהְּ ,ב ׁ ֶש ְּל ִמי
לְ כ ּו וְ נַ ּ ִפילָ ה ֹגו ָר ֹ

ֶבח ,לַ יהוָ ה ,וַ ִּי ְ ּדר ּו ,נְ ָד ִרים.
ה'; וַ ִּיזְ ְּבח ּו-ז ַ
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" ויקם יונה לברוח תרשישה מלפני ה' "
האם באמת סובר יונה כי ניתן לברוח מה' או למעשה זאת בריחה של יונה מעצמו ?
 Escapeבפסוקים?

+

מילת מפתח בפרק א' החוזרת שלוש פעמים?

+

חידה
מס' 1

=
=

+

סך גימטרייה הערים בפרק?

=

מיד כשהחלה הסערה גדולה ,המשפיעה רק על הספינה בה שוהה יונה לעומת שאר הספינות שהם לא בעין
הסערה ,רב החובל מקשר בין הסערה המתחוללת לבין האיש המוזר שהעלה לאניה ,שאלתו הראשונה של
רב החובל ,איפה יונה?! אבל יונה ירד אל קבוצת כוכבים והכוכב החם ביותר נמצא במרחק של שנות אור?

=

לחילופין  :יונה ירד אל  + _____ + ____ :מילה החוזרת  11פעמים בפרק  2) * 11אותיות( +ה'=

=

=
אדישותו של יונה למתרחש מסביב גורמת לרב חובל לצעוק "מה

=

יונה מספר למלחים שהסערה היא בגללו "כי מלפני ה' הוא בורח" ויונה מבקש
להטיל אותו אל הים ,הם בתחילה חוששים ,כי לא רוצים לשפוך "דם

=

סך הכל שווה ל ...כאשר יש להפחית את המספר "תרשישה" =
"ויתן שכרה" ,המסע לתרשיש ,הוא מסע של אנשים מיוחדים ,יחידה מובחרת .רק חברה מ"השייטת" יוכלו לעשות מסע ארוך אל תרשיש
הנמצאת בצפון אפריקה .מסע ארוך לתרשיש מחייב שהאניות יהיו חזקות במיוחד כדי לעמוד בשיט המסוכן ולהתמודד עם הסערות
באוקיינוס .לא בכל יום מוצאים אניה כזאת ולהפתעת יונה "וימצא אניה באה תרשיש" .יונה מבקש מרב החובל להצטרף למסע ,רב החובל
מביט בנביא ה"חלשלוש" הזה ,איך הוא ישרוד מול המלחים הגברתניים מלאים קעקועים? ובכלל מהיכן יש לו מקום לאיש המוזר ,כאשר
כל פינה מנוצלת למשא .רב החובל משתכנע לקחת אותו כאשר יונה מוכן לשלם את מלוא עלות המסע של האניה לתרשיש ולא רק מחיר
כרטיס הנסיעה "ויתן שכרה"...סכום אגדי כזה מצד אחד רב החובל לא היה יכול לוותר ,אך מאידך חששות לא מעטות מקוננות אצל רב
החובל מי האיש הזה המוכן לשלם סכום עתק?!

חכמים מספרים שיונה שילם לרב החובל סכום אדיר
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דינרי זהב

פרק ב'

השלם מתוך כתב החידה

יונה במעי הדגה
ילות.
דול ,לִ ְבל ַֹע ֶאתֹ -יונָה; וַ יְ ִהי ֹיונָה ִּב ְמ ֵעי ַה ָ ּדגְ ׁ ,של ׁ ָֹשה י ִָמים ּו ׁ ְשל ׁ ָֹשה לֵ ֹ
)א( וַ יְ ַמן ה' ָ ּדג ָּג ֹ
)ב( וַ ִּי ְת ּ ַפ ּ ֵלל ֹיונָהֶ ,אל-ה' אֱ ל ָֹהיוִ ,מ ְּמ ֵעיַ ,ה ָ ּדגָ ה.

תפילת יונה ממעי הדגה
קולִ י) .ד(
אול ׁ ִש ַ ּו ְע ִּתיָ ׁ ,ש ַמ ְע ּ ָת ֹ
אתי ִמ ָּצ ָרה לִ י ֶאל-ה'--וַ ּיַעֲ נֵנִ י; ִמ ּ ֶב ֶטן ׁ ְש ֹ
ֹאמרָ ,ק ָר ִ
)ג( וַ ּי ֶ
יך וְ גַ ּ ֶל ָ
נָהר יְ ס ְֹב ֵבנִ י; ָּכלִ -מ ׁ ְש ָּב ֶר ָ
יךָ ,עלַ י ָע ָבר ּו) .ה( וַ אֲ נִ י
יכנִ י ְמצ ּולָ ה ִּבלְ ַבב י ִַּמים ,וְ ָ
וַ ּ ַת ׁ ְשלִ ֵ
ָא ַמ ְר ִּתי ,נִ גְ ַר ׁ ְש ִּתי ִמ ֶ ּנגֶד ֵעינ ָ
יכל ָק ְד ׁ ֶש ָך) .ו( אֲ ָפפ ּונִ י ַמיִ ם
או ִסיף לְ ַה ִּביטֶ ,אלֵ -ה ַ
ֶיך; ַא ְך ֹ

יה
ֹאשי) .ז( לְ ִק ְצ ֵבי ָה ִרים י ַָר ְד ִּתיָ ,ה ָא ֶרץ ְּב ִר ֶח ָ
הום יְ ס ְֹב ֵבנִ י; ס ּוףָ ,חב ּו ׁש לְ ר ׁ ִ
ַעד-נ ֶֶפ ׁשְּ ,ת ֹ
ָכ ְר ִּתי;
נַפ ׁ ִשיֶ ,את-ה' ז ָ
ַבעֲ ִדי לְ ֹ
עולָ ם; וַ ּ ַת ַעל ִמ ּ ׁ ַש ַחת ַח ּיַי ,ה' אֱ ל ָֹהי) .ח( ְּב ִה ְת ַע ּ ֵטף ָעלַ י ְ
בוא ֵאלֶ ָ
יכל ָק ְד ׁ ֶש ָך) .ט( ְמ ׁ ַש ְּמ ִריםַ ,ה ְבלֵ יָ ׁ -שוְ אַ --ח ְס ָ ּדם ,יַעֲ זֹב ּו) .י(
יך ְּת ִפ ּ ָל ִתיֶ ,אלֵ -ה ַ
וַ ּ ָת ֹ
קול ּת ֹו ָדה ֶאזְ ְּב ָחהָ ּ -ל ְך ,אֲ ׁ ֶשר נָ ַד ְר ִּתי ,אֲ ׁ ַש ּ ֵל ָמה :יְ ׁש ּו ָע ָתה ,לַ יהוָ ה.
וַ אֲ נִ יְּ ,ב ֹ

הצלתו של יונה
ַב ׁ ָשה.
ֹאמר ה' ,לַ ָ ּדג; וַ ּי ֵָקא ֶאתֹ -יונָהֶ ,אלַ -ה ּי ָּ
)יא( וַ ּי ֶ
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בריחתו של יונה מלפני ה' היא למעשה בריחה של יונה מעצמו ...ראינו שהמילה "וירד" חוזרת על עצמה  3פעמים היא משמשת כפועל
מנחה בפרק ,המתארת את ירידתו של יונה מדרגה גבוה של נביא וירידה מטה יפו ,ים ,עד למעי הדגה.
הסיפור הוא בריחתו של יונה מעצמו – מן האמת הפנימית שלו ומן היעדים שלו  ...סיטואציה כזו מתרחשת גם לנו כאשר אנו נדרשים
להתמודד עם בעיות יש לנו נטייה לברוח מהן ...יונה לומד שיש להתמודד עם הבעיות ולא לברוח מהם.

חידה
מס' 2

כאשר יונה בתוך הדג שלושה ימים ושלושה לילות ,הם מספקים זמן רב למחשבה על מעשיו ולתפילה.
הורד 0
מהמספר
בחידה 1
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האות
האחרונה

_ דג _

יונה בורח מלפני ה' ומנסה לכבוש את נבואות ,יונה לא מעוניין להעביר את נבואת ה' לנינווה ,יונה כובש את נבואתו והוא
בורח ליפו ומשם יורד לאניה ,כאשר מתעוררת סערה ,המלחים עושים כל פעולה להצלת האניה ,ויונה אדיש ,הם מתפללים
וזועקים ויונה ישן בירכתי הספינה .המלחים מבחינים שהסערה הזאת מכוונת נגדם ספינתם )עיינו בפסוקים פרק א'(.
ואז המלחים מפילים גורלות ,כאשר הגורל נופל על יונה הוא מתוודה בפניהם שהוא בורח מפני השליחות שהטיל עליו האל,
ומבקש מהם להטילו לים ,המלחים חוששים מפעולה זו ,הם מנסים להציל את חייו אך יונה אדיש ,הם מתפללים אל ה' אך
יונה אדיש ואינו מתפלל ולבסוף הוא מורד אל הים.
בבריחתו של יונה מלפני ה' ,יונה מגלה אדישות גמורה לחייו שלו .יתרה מכך ,בכך הוא גם מתרחק מה' ,דבר המומחש
בירידה המתמדת שלו ,רק כאשר יונה יורד מטה על מעמקי הים אצל הדגה ...יונה מתפלל! .דרך תפילתו הוא מתחיל את
עלייתו חזרה ולמעשה מתחיל "לחזור לעצמו" ולשליחותו .יונה מתחיל לעלות מעלה כשהוא חוזר ומבקש את הקשר עם האל
ומבין כי אינו יכול להתנכר למהותו כנביא המביא את דבר ה' לבני האדם
בתפילה ישנה הודיה על היענות רוחנית ,על חידוש הקשר שבין אדם לאל .ספר יונה מתאר את התהליך שעבר יונה
מהתרחקות ובריחה מפני ה' ,ועד לגעגועים וכיסופים לקרבתו.
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רשום את
המילים
המביאות
לפתרון

פרק ג'  -שליחות
ציווי ה' בשנית אל יונה ושליחותו
דולָ ה;
א וַ יְ ִהי ְד ַבר-יְ הוָ ה ֶאלֹ -יונָ הֵ ׁ ,שנִ ית לֵ אמֹר .ב ק ּום לֵ ְך ֶאל-נִ ינְ וֵ הָ ,ה ִעיר ַה ְ ּג ֹ
יאה ,אֲ ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ּד ֵֹבר ֵאלֶ ָ
יה ֶאתַ -ה ְּק ִר ָ
ּו ְק ָרא ֵאלֶ ָ
יך ג וַ ּי ָָקם ֹיונָ ה ,וַ ּיֵלֶ ְך ֶאל-נִ ינְ וֵ ה--
דולָ ה לֵ אל ִֹהיםַ --מהֲ לַ ְךְ ׁ ,של ׁ ֶֹשת י ִָמים.
ִ ּכ ְד ַבר יְ הוָ ה; וְ נִ ינְ וֵ הָ ,היְ ָתה ִעירּ ְ -ג ֹ

יונה מביא את דבר ה' ותשובת אנשי נינוה
עוד ַא ְר ּ ָב ִעים ֹיום ,וְ נִ ינְ וֵ ה
ֹאמרֹ ,
בוא ָב ִעירַ ,מהֲ לַ ְך ֹיום ֶא ָחד; וַ ִּי ְק ָרא ,וַ ּי ַ
ד וַ ּי ֶָחל ֹיונָ ה לָ ֹ
דולָ ם
ש ִּקיםִ ,מ ְ ּג ֹ
נ ְֶה ּ ָפ ֶכת .ה וַ ּיַאֲ ִמינ ּו ַאנְ ׁ ֵשי נִ ינְ וֵ הֵ ּ ,באל ִֹהים; וַ ִּי ְק ְרא ּוֹ -
צום וַ ִּילְ ְּב ׁש ּו ַ ׂ
או ,וַ ּיַעֲ ֵבר ַא ַ ּד ְר ּת ֹו ֵמ ָעלָ יו;
וְ ַעדְ -ק ַט ָ ּנם .ו וַ ִּי ַּגע ַה ָ ּד ָברֶ ,אלֶ -מלֶ ְך נִ ינְ וֵ ה ,וַ ּי ָָקם ִמ ִ ּכ ְס ֹ
ֹאמר ְּבנִ ינְ וֵ הִ ,מ ּ ַט ַעם ַה ּ ֶמלֶ ְך ּוגְ דֹלָ יו,
ֵשב ַעלָ -ה ֵא ֶפר .ז וַ ּיַזְ ֵעק ,וַ ּי ֶ
שק ,וַ ּי ׁ ֶ
וַ יְ ַכס ַ ׂ
צֹאןַ ,אל-יִ ְטעֲ מ ּו ְמא ּו ָמהַ --אל-יִ ְרע ּוּ ,ו ַמיִ ם
לֵ אמֹרָ :ה ָא ָדם וְ ַה ְּב ֵה ָמה ַה ּ ָב ָקר וְ ַה ּ
ָשב ּו,
ש ִּקיםָ ,ה ָא ָדם וְ ַה ְּב ֵה ָמה ,וְ יִ ְק ְרא ּו ֶאל-אֱ ל ִֹהיםְּ ,ב ָחזְ ָקה; וְ י ׁ ֻ
ַאל-יִ ׁ ְש ּת ּו .ח וְ יִ ְת ַּכ ּס ּו ַ ׂ
יהם .ט ִמי-י ֹו ֵד ַע י ָׁש ּוב ,וְ נִ ַחם ָהאֱ ל ִֹהים;
יש ִמ ַ ּד ְר ּכ ֹו ָה ָר ָעהּ ,ו ִמןֶ -ה ָח ָמס ,אֲ ׁ ֶשר ְּב ַכ ּ ֵפ ֶ
ִא ׁ

ֹאבד
רון ַא ּפ ֹו ,וְ ל ֹא נ ֵ
וְ ׁ ָשב ֵמחֲ ֹ

ה' רואה את תיקון מעשיהם ומוחל להם
יהםּ ִ ,כיָ ׁ -שב ּו ִמ ַ ּד ְר ָּכם ָה ָר ָעה; וַ ִּי ָ ּנ ֶחם ָהאֱ ל ִֹהיםַ ,על-
ש ֶ
י וַ ּי ְַרא ָהאֱ ל ִֹהים ֶאתַ -מעֲ ֵׂ
שה.
ש ֹות-לָ ֶהם--וְ לֹא ָע ָ ׂ
ָה ָר ָעה אֲ ׁ ֶשרּ ִ -ד ּ ֶבר לַ עֲ ׂ
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בעקבות חזרתו של יונה אל עצמו ,האל נגלה אל יונה ומוסר לו את הקריאה שיש להעביר אל נינוה בכתב חידה שלפניכם מופיעים מילות
מפתח המופיעות בפרק חפשו אותם!

חידה
מס' 3

מילה חוזרת

השלם את
המילה מחידה
מס' 2

שמות לב' יד

הרמזים שלעיל מתארים את מילות המפתח והמסרים העיקריים בפרק ג.
יונה יוצא אל העיר נינווה לא בשמחה "קום לך" ,שלושה ימי מהלך היה צריך יונה כדי לעבור בכל העיר הגדולה ,אבל אחרי
יום אחד כבר התפשטה השמועה בכל העיר .משפט אחד יונה אומר בכדי לגרום מהפיכה בעיר "עוד ארבעים יום נינווה
נהפכת" אותם גלים שגרמו לרב חובל ולמלחים לחזור בתשובה במהירות רבה ,גם העיר מוכת גלי תשובה .החל מהמלך
וּמן-הֶ חָ ָמס ,אֲ ֶשׁר ְבּכַפֵּ יהֶ ם"
יחד עם כל האנשים ועד הבהמה הבקר והצאן ,שבים מיד בתשובה " ְויָשֻׁ בוִּ ,אישׁ ִמ ַדּ ְרכּוֹ הָ ָרﬠָ הִ ,
בפרק הראשון ראינו את בריחתו של יונה ואת יראת ה' האמונה של רב החובל והמלחים בפרק השני למדנו על כוחה של
תפילה מתהומות הייאוש .הפרק השלישי מלמדנו על כוחה של תשובה על סף התהום ,לא רק הצום קובע ,וגם לא רק
התפילה ,אלא תיקון המעשים.
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פרק ד' – לקח
יונה ממתין מחוץ לעיר ומידותיו של ה'
ֹאמרָ ,א ָ ּנה יְ הוָ ה
לו .ב וַ ִּי ְת ּ ַפ ּ ֵלל ֶאל-יְ הוָ ה וַ ּי ַ
דולָ ה; וַ ִּי ַחרֹ ,
א וַ ּי ֵַרע ֶאלֹ -יונָ הָ ,ר ָעה גְ ֹ
ישהּ ִ :כי
לוא-זֶה ְד ָב ִרי ַעד-הֱ ֹיו ִתי ַעלַ -א ְד ָמ ִתיַ --עלֵ ּ -כן ִק ַ ּד ְמ ִּתי ,לִ ְבר ַֹח ּ ַת ְר ׁ ִש ׁ ָ
הֲ ֹ
י ַָד ְע ִּתיּ ִ ,כי ַא ּ ָתה ֵאלַ -ח ּנ ּון וְ ַרח ּוםֶ ,א ֶר ְך ַא ּ ַפיִ ם וְ ַרבֶ -ח ֶסד ,וְ נִ ָחם ַעלָ -ה ָר ָעה .ג וְ ַע ּ ָתה
יטב ָח ָרה
ֹאמר יְ הוָ הַ ,ה ֵה ֵ
מו ִתיֵ ,מ ַח ּיָי .ד וַ ּי ֶ
טוב ֹ
יְ הוָ הַ ,קח-נָ א ֶאת-נַ ְפ ׁ ִשי ִמ ּ ֶמ ִּניּ ִ :כי ֹ
יה
ֵשב ּ ַת ְח ּ ֶת ָ
לו ׁ ָשם ֻס ָּכה ,וַ ּי ׁ ֶ
ש ֹ
לָ ְך .ה וַ ּיֵצֵ א ֹיונָ ה ִמןָ -ה ִעיר ,וַ ּי ׁ ֶ
ֵשב ִמ ֶ ּק ֶדם לָ ִעיר; וַ ּי ַַע ׂ
ּ ַב ֵּצלַ ,עד אֲ ׁ ֶשר יִ ְר ֶאהַ ,מהִּ -י ְהיֶה ּ ָב ִעיר

סדרת חינוך ליונה הנביא
לו,
ֹאש ֹו ,לְ ַה ִּציל ֹ
ו וַ יְ ַמן יְ הוָ ה-אֱ ל ִֹהים ִק ָ
יק ֹיון וַ ּי ַַעל ֵמ ַעל לְ ֹיונָ ה ,לִ ְה ֹיות צֵ ל ַעל-ר ׁ
ש ְמ ָחה גְ ֹ
ש ַמח ֹיונָ ה ַעלַ -ה ִּק ָ
ֵמ ָר ָע ֹ
לות
דולָ ה .ז וַ יְ ַמן ָהאֱ ל ִֹהים ּת ֹולַ ַעתַ ּ ,בעֲ ֹ
יק ֹיוןׂ ִ ,
תו; וַ ִּי ְ ׂ
יב ׁש .ח וַ יְ ִהי ִ ּכזְ ר ַֹח ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ,וַ יְ ַמן אֱ ל ִֹהים ר ּו ַח
יק ֹיון ,וַ ִּי ָ
ַה ּ ׁ ַש ַחר לַ ּ ָמחֳ ָרת; וַ ּ ַת ְך ֶאתַ -ה ִּק ָ
ֹאש ֹיונָ ה ,וַ ִּי ְת ַע ּ ָלף; וַ ִּי ׁ ְש ַאל ֶאת-נַ ְפ ׁש ֹו ,לָ מ ּות,
ָק ִדים חֲ ִר ׁ ִ
ישית ,וַ ּ ַת ְך ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ַעל-ר ׁ
מו ִתי ֵמ ַח ּיָי .
טוב ֹ
ֹאמרֹ ,
וַ ּי ֶ

תשובת ה'

יטב ָח ָרה-
ֹאמרֵ ,ה ֵ
יק ֹיון; וַ ּי ֶ
יטב ָח ָרה-לְ ָך ַעלַ -ה ִּק ָ
ֹאמר אֱ ל ִֹהים ֶאלֹ -יונָ הַ ,ה ֵה ֵ
ט וַ ּי ֶ
יק ֹיון ,אֲ ׁ ֶשר ל ֹאָ -ע ַמלְ ּ ָת ּב ֹו וְ ל ֹא
ֹאמר יְ הוָ הַ --א ּ ָתה ַח ְס ּ ָת ַעלַ -ה ִּק ָ
לִ י ַעדָ -מוֶ ת י וַ ּי ֶ
גִ ַ ּדלְ ּת ֹוֶ ׁ :ש ִּבן-לַ יְ לָ ה ָהיָהּ ,ו ִבן-לַ יְ לָ ה ָא ָבד יא וַ אֲ נִ י ל ֹא ָאח ּוסַ ,על-נִ ינְ וֵ ה ָה ִעיר
ש ֵרה ִר ּב ֹו ָא ָדם ,אֲ ׁ ֶשר ל ֹא-י ַָדע ּ ֵבין-
ַה ְ ּג ֹ
דולָ ה--אֲ ׁ ֶשר י ֶׁשָ ּ -ב ּה ַה ְר ּ ֵבה ִמ ׁ ְש ּ ֵתיםֶ -ע ְ ׂ
ֹאלוּ ,ו ְב ֵה ָמהַ ,ר ּ ָבה.
שמ ֹ
יְ ִמ ֹ
ינו לִ ְ ׂ
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אנשי נינוה חוזרים בתשובה ,יונה ממתין מחוץ לעיר לראות מה מתרחש ,והאל מתכנן את "סדרת החינוך" המלמדת על  ....חבר את המספרים!

חידה
מס' 4

מילה משותפת

מילה משותפת

הפרק פותח ביונה המספר שרע לו " ַויּ ֵַרע אֶ ל יוֹנָה ָרﬠָ ה גְ דוֹלָ ה וַיִּ חַ ר לוֹ" )פסוק א( .למה? בפרקים א וב למד יונה עם כל
הקושי לשמוע בקול ה' ואין טעם בבריחתו וזאת שליחותו הנבואה וכל בריחה היא שקר .בתפילתו לה' יונה חושף לראשונה
ישׁה ,כִּ י י ַָד ְﬠ ִתּי כִּ י אַ ָתּה אֵ ל חַ נּוּן
יוֹתי ﬠַ ל אַ ְד ָמ ִתי ,ﬠַ ל כֵּן ִק ַדּ ְמ ִתּי לִ ְברֹחַ ַתּ ְר ִשׁ ָ
את סיבת הסירוב לשליחותו "הֲ לוֹא זֶה ְדבָ ִרי ﬠַ ד הֱ ִ
ו ְַרחוּם אֶ ֶר� אַ פַּ יִם ו ְַרב חֶ סֶ ד ְונִחָ ם ﬠַ ל הָ ָרﬠָ ה" )פסוק ב(  -ברחתי מהשליחות כי ידעתי שתחמול על אנשי נינוה ,ואכן כך נהגו.
אולם יונה אינו חוזר לארצו אלא נשאר בחוץ מקים סוכה מחוץ לעיר וממתין אולי ה' יחזור בו ויהפוך את נינוה  ,ואילו ה'
בונה סידרת חינוך נוספת ליונה הוא דוחף את יונה להגיע להזדהות מלאה עם ה' באמצעות קיקיון ,תולעת ורוח קדיםַ " .ויְמַ ן
יקיוֹן" המצל על ראשו של יונה מן השנמש היוקדת וקיקיון זה משמח את יונה שמחה גדולה .אחר כך " ַויְמַ ן
�הים ִק ָ
ה' אֱ ִ
ישׁית" ,שילוב של רוח ושמש ללא
�הים רוּחַ ָק ִדים חֲ ִר ִ
�הים תּוֹלַ ﬠַ ת" הפוגעת בקיקיון וגורמת לו להתייבש .ולסיום " ַוי ְַמן אֱ ִ
הָ אֱ ִ
מוֹתי מֵ חַ יָּי"
ֹאמר טוֹב ִ
צל גורמת לעלפונו של יונה .בשלב הזה יונה מרגיש נורא מאוד ושוב שואל "אֶ ת נ ְַפשׁוֹ לָ מוּת .וַיּ ֶ
כאן ה' עונה לו ומלמד את יונה לקח ,אתה הצטערת על אבדן הקיקיון למרות שהוא שיח קטן ושכלל לא טרחת בגידולוֶ ,שׁ ִבּן-
וּבן-לַ יְלָ ה אָ בָ ד; וַאֲ ִני ל ֹא אָ חוּס ﬠַ ל נִ ינְ ֵוה הָ ִﬠיר הַ גְּ דוֹלָ ה אֲ ֶשׁר יֶשׁ בָּ הּ הַ ְרבֵּ ה ...אָ ָדם אֲ ֶשׁר ל ֹא י ַָדע בֵּ ין י ְִמינוֹ ִל ְשׂמ ֹאלוֹ,
לַ יְלָ ה הָ יָהִ ,
וּבהֵ ָמה ַרבָּ ה?!"
ְ
יונה בתפילתו בתחילת הפרק מזכיר את מידותיו של ה' ) יג' מידות( אך מחסיר את מידת האמת .יונה ,מבקש את חיתום
דין ומידת האמת הפועלת בעולם שתפעל גם על אנשי נינווה והעיר תיהפך ,יונה הוא תלמידו של אליהו ,הממשיך ברדיפת
האמת והקנאות .אך ה' מלמד אותו שבעולמו של ה' יש מדת רחמים וחסד על בריותיו
אחת מן המידות
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אתם מוזמנים לרשום שאלות לעיון ובירור בחיק המשפחה בעקבות ספר יונה:
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הרחבה נוספת :שירו של יעקב פיכמן "יונה" ,מתייחס לבריחה זו
של האדם .המשורר מציג את דמותו של יונה כדמותו של כל אדם
ברגעים שונים בחייו ,בהם הוא מנסה לברוח מעצמו.

יונה /יעקב פיכמן

שירו של יעקב עוסק באומץ הדרוש לאדם להישאר נאמן לדרכו
וליעודו; ולא לברוח מעצמו .

אמרת :אברחה מאלוהים!
אך לא יברח אדם כי מעצמו –

יעקב פיכמן נולד בשנת  1881בבלץ – בסרביה ,בגיל  14עזב את
בית אביו כדי להשלים בצורה מסודרת את לימודיו .הוא נדד ברחבי
חרסון ופודוליה ,ובהגיעו לקישינב החל ללמוד רוסית ושפות נוספות,
וכן לימודים כלליים כתלמיד חוץ .בתקופה זו התחיל לכתוב שירים
בעברית ,ביידיש וברוסית ,והתפרנס מהוראה .כשחזר לבית הוריו,
הוא התמסר ללימודי היהדות .התרכז בתנ"ך ,במדרשי חז"ל ,ולמד
ספרות עברית מתוך כתבי אחד העם ומנדלי מוכר ספרים .בנוסף,
הוא הרבה לקרוא ספרות יפה בעברית ,יידיש ורוסית.

או אז יפליג תרשישה ,נוף פלאים,
ולא יחת מים בנהמו.
אך לאן יברח ומחשכיו עמו?

בשנת  1901עבר לעיר אודסה כדי להתקרב לביאליק ,לאחד העם,
ואל ש .בן-ציון אותם העריץ ,וגם כדי להמשיך בלימודיו .הוא החל
לפרסם שירים ב"הדור" כתב עת בעריכתו של דוד פרישמן  .פיכמן
החל לפרסם שירים ומסות באופן קבוע בעיתון "הצופה" .הוא עבד
גם בהוצאת הספרים "תושיה" ,ב"האור" וגם כמזכיר המערכת של
"הצופה" .הוא הוזמן לשמש כמזכיר "העולם" ,הבטאון של
ההסתדרות הציונית העולמית ,שהוצאתו נתחדשה בווילנה בשנת
.1908

ותהום מתהום ירעים באין רואים
ומרחק ארץ ,אף חביון איים –
איש לא ימצא מפלט בם מדמו.

הסתדרות המורים בישראל הזמינה את פיכמן לארץ בשנת ,1912
כדי להחליף את ש .בן ציון בעריכת הירחון "מולדת" .הוא הצליח
לגייס למשימה זו סופרים רבים והעלה את רמתו של הירחון .אהבתו
לנופי ישראל קיבלה חיזוק בעריכת כתב העת והזינה את שירי הנוף
הידועים שלו )"ימין ושמאל" "על שפת ים כנרת" ועוד(

בן אמיתי! חוזה כואב ,נוגה!
חפצת הימלט מנפשך –

יעקב פיכמן פרסם למעלה מ־ 300ספרים :שירה ,סיפורת פזמונאות
ותרגומים .הוא נחשב לאחד מהאבות המייסדים של הספרות
העברית החדשה ,ומצעירי הסופרים העבריים בדור שלאחר ביאליק.
שירתו האישית המאוחרת היא שירה מעמיקה קודרת ופסימיסטית.
ייסד וערך את הירחון החשוב לנוער "מולדת" ,שדורות ראשונים של
בני הארץ דוברי העברית התחנכו עליו.

התעה אותך כוכב עיור ,משגה!
קום ברח אל עצמך! עזוב נינוה,
ושכח תרשיש! ואש ,זו לוחכה

יעקב פיכמן תרם הרבה גם לספרות הילדים ,הן בדברים פרי יצירתו,
והן בעריכה ואף במסות .הוא הרבה גם לתרגם מהספרות הכללית,
שירה ופרוזה כאחד.

דמך ,אהב וכאוב והנבא!

פיכמן נפטר במוצאי שבת ,ליל כ"ח באייר תשי"ח 17 ,במאי 1958
ונקבר בבית העלמין טרומפלדור.
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