
 הרב אברהם ריבלין שליט"א
 

 

 כל האמת על ספר יונה
 

 

  'אפרק 
ְפֵני  (ג) ה ִמל ִ יש ָּ ְרש ִ ַ ה ִלְברַֹח ת  ם יֹונָּ  : ... ה'ַוי ָּקָּ
 

ומה ראה יונה שלא רצה לילך אל נינוה אמר  רש"י:
העכו"ם קרובי תשובה הם אם אומר להם ויעשו תשובה 
 נמצאתי מחייב את ישראל שאין שומעים לדברי הנביאים:

 

נוה הוא ראש מלכות אשור שבט אפו יולפי שנ :מצודת דוד
של המקום ב"ה רצה להחזירם למוטב למען יעמדו להיות 

 רצועה מרדות על ישראל:

 

  'גפרק 
ֱאלֹ  (י) ְר קִ ַוי ְַרא הָּ בו  ִמד ַ ָּ י ש  יֶהם כ ִ ֵ ה ים ֶאת ַמֲעש  עָּ רָּ ם הָּ כ ָּ

ֱאלֹ  ֶחם הָּ נ ָּ ֶהם קִ ַוי ִ ֹות לָּ ר ַלֲעש  ֶ ב  ר ד ִ ֶ ה ֲאש  עָּ רָּ ים ַעל הָּ
ה: ש ָּ  ְולֹא עָּ

 

 

 'דפרק 
ַחר לֹו: (א) ה ַוי ִ ה ְגדֹולָּ עָּ ה רָּ  ַוי ֵַרע ֶאל יֹונָּ
 

 השקר: אשאני נבי אמר עכשיו יאמרו העכו"ם רש"י: 

 
ל ֶאל  )ב( ל ֵ ַ ְתפ  ה  ה'ַוי ִ נ ָּ ִרי ַעד  ה'ַוי ֹאַמר אָּ ֲהלֹוא ֶזה ְדבָּ

ן ִקד ַ  ֵ ִתי ַעל כ  הֱהיֹוִתי ַעל ַאְדמָּ ָּ יש  ְרש ִ ַ י ִלְברַֹח ת  י  ְמת ִ כ ִ
ִים ְוַרב ֶחֶסד  ַ ו ן ְוַרחו ם ֶאֶרְך ַאפ  ה ֵאל ַחנ  י ַאת ָּ י כ ִ יַָּדְעת ִ

ה: עָּ רָּ ם ַעל הָּ  ְוִנחָּ
 

ואהיה  הע אני שאם יחזרו בתשובה לא תחריביוד :רש"י
 שקרן בעיניהם:

 

ר יֶש   )יא( ֶ ה ֲאש  דֹולָּ ִעיר ַהג ְ חו ס ַעל ִניְנֵוה הָּ ַוֲאִני לֹא אָּ
ם דָּ ֹו אָּ ֵרה ִרב  ים ֶעש ְ ֵ ת  ה ִמש ְ ה  ַהְרב ֵ ר לֹא יַָּדע ב ָּ ֶ ין  ֲאש  ֵ ב 

ה: ה ַרב ָּ ֹמאלֹו ו ְבֵהמָּ  ְיִמינֹו ִלש ְ

 

 מלכים א'
 

ָרה ַויֹוֶסף ַאְחָאב ַלֲעׂשֹות  )לג(  טז ַוַיַעׂש ַאְחָאב ֶאת ָהֲאשֵׁ

ל ֲאֶשר ָהיּו ה' ֱאֹלקֵׁ ְלַהְכִעיס ֶאת  י ִיְׂשָראֵׁ ל ִמכֹּל ַמְלכֵׁ י ִיְׂשָראֵׁ

ל )לד( ְלָפָניו: ית ָהֱאִלי ֶאת ְיִריחֹּה ַבֲאִביָרם  ְבָיָמיו ָבָנה ִחיאֵׁ בֵׁ

 ה'ּוִבְׂשגּוב ְצִעירֹו ִהִציב ְדָלֶתיָה ִכְדַבר  >ובשגיב<ְבכֹּרֹו ִיְסָדּה 

ַע ִבן נּון:   סֲאֶשר ִדֶבר ְבַיד ְיהֹושֻׁ
 

י ִגְלָעד ֶאל ַאְחָאב ַחי  )א(  יז ִלָיהּו ַהִתְשִבי ִמתָֹּשבֵׁ ה' ַויֹּאֶמר אֵׁ

ֶלה  יֱאֹלקֵׁ  ל ֲאֶשר ָעַמְדִתי ְלָפָניו ִאם ִיְהֶיה ַהָשִנים ָהאֵׁ ִיְׂשָראֵׁ

אמֹּר: ה'ַוְיִהי ְדַבר  )ב( סַטל ּוָמָטר ִכי ִאם ְלִפי ְדָבִרי:  ָליו לֵׁ  אֵׁ

ְדָמה ְוִנְסַתְרָת ְבַנַחל ְכִרית ֲאֶשר ַעל  )ג( ְך ִמֶזה ּוָפִניָת ְלָך קֵׁ לֵׁ

ן: י ַהַיְרדֵׁ ַהַנַחל ִתְשֶתה ְוֶאת ָהעְֹּרִבים ִצִּויִתי  )ד( ְפנֵׁ ְוָהָיה מֵׁ

ֶלְך ַוַיַעׂש ִכְדַבר  )ה( ְלַכְלֶכְלָך ָשם: ֶשב ְבַנַחל ְכִרית  ה'ַויֵׁ ֶלְך ַויֵׁ ַויֵׁ

ן: י ַהַיְרדֵׁ ְוָהעְֹּרִבים ְמִביִאים לֹו ֶלֶחם ּוָבָׂשר  )ו( ֲאֶשר ַעל ְפנֵׁ

ץ  )ז( ָעֶרב ּוִמן ַהַנַחל ִיְשֶתה:ַבבֶֹּקר ְוֶלֶחם ּוָבָׂשר ָב  ַוְיִהי ִמקֵׁ

 סָיִמים ַוִייַבש ַהָנַחל ִכי ֹלא ָהָיה ֶגֶשם ָבָאֶרץ: 
 

אמֹּר: ה'ַוְיִהי ְדַבר  )ח( ָליו לֵׁ ְך ָצְרַפָתה ֲאֶשר  )ט( אֵׁ קּום לֵׁ

ה ִצִּויִתי ָשם ִאָשה ַאְלָמָנה   ְלַכְלְכֶלָך:ְלִצידֹון ְוָיַשְבָת ָשם ִהנֵׁ

ה ָשם ִאָשה  )י( ֶלְך ָצְרַפָתה ַוָיבֹּא ֶאל ֶפַתח ָהִעיר ְוִהנֵׁ ַוָיָקם ַויֵׁ

ֶליָה ַויֹּאַמר ְקִחי ָנא ִלי ְמַעט  ִצים ַוִיְקָרא אֵׁ ַאְלָמָנה ְמקֶֹּשֶשת עֵׁ

ֶליָה ַויֹּאַמר  )יא( ַמִים ַבְכִלי ְוֶאְשֶתה: ֶלְך ָלַקַחת ַוִיְקָרא אֵׁ ַותֵׁ

ְך: יָך ִאם ה' ֱאֹלֶק ַותֹּאֶמר ַחי  )יב( ִלְקִחי ָנא ִלי ַפת ֶלֶחם ְבָידֵׁ

ֶיש ִלי ָמעֹוג ִכי ִאם ְמֹלא ַכף ֶקַמח ַבַכד ּוְמַעט ֶשֶמן ַבַצָפַחת 

ִצים ּוָבאִתי ַוֲעִׂשיִתיהּו ִלי ְוִלְבִני  ְוִהְנִני ְמקֶֹּשֶשת ְשַנִים עֵׁ

הּו ָוָמְתנּו: ִלָיהּו ַאל ִתיְרִאי בִֹּאי  )יג( ַוֲאַכְלנֻׁ ֶליָה אֵׁ ַויֹּאֶמר אֵׁ

את  ָגה ְקַטָנה ָבִראשָֹּנה ְוהֹוצֵׁ ְך ַאְך ֲעִׂשי ִלי ִמָשם עֻׁ ֲעִׂשי ִכְדָברֵׁ

ְך ַתֲעִׂשי ָבַאֲחרָֹּנה:  י ה' ֱאֹלקֵׁ ִכי כֹּה ָאַמר  )יד( סִלי ְוָלְך ְוִלְבנֵׁ

ל ַכד ַהֶקַמח ֹלא ִתְכָלה ְוַצַפַחת  ַהֶשֶמן ֹלא ֶתְחָסר ַעד ִיְׂשָראֵׁ

ת >תתן< יֹום  י ָהֲאָדָמה: ה'תֵׁ ֶלְך ַוַתֲעֶׂשה  )טו( ֶגֶשם ַעל ְפנֵׁ ַותֵׁ

ִלָיהּו ַותֹּאַכל  יָתּה ָיִמים: >והיא<ִהיא >הוא< ִכְדַבר אֵׁ  ָוהּוא ּובֵׁ

ר ִכְדַבר  )טז(  ה'ַכד ַהֶקַמח ֹלא ָכָלָתה ְוַצַפַחת ַהֶשֶמן ֹלא ָחסֵׁ

ִלָיהּו: ֲאֶשר   פִדֶבר ְבַיד אֵׁ
 

ֶלה ָחָלה ֶבן ָהִאָשה ַבֲעַלת ַהָבִית  )יז( ַוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהאֵׁ

         ַוְיִהי ָחְליֹו ָחָזק ְמאֹּד ַעד ֲאֶשר ֹלא נֹוְתָרה בֹו ְנָשָמה:

ִלָיה )יח( ַלי  יםּו ַמה ִלי ָוָלְך ִאיש ָהֱאֹלִק ַותֹּאֶמר ֶאל אֵׁ ָבאָת אֵׁ

ֶליָה ְתִני ִלי  )יט( ְלַהְזִכיר ֶאת ֲעוִֹּני ּוְלָהִמית ֶאת ְבִני: ַויֹּאֶמר אֵׁ

ב  הּו ֶאל ָהֲעִלָיה ֲאֶשר הּוא יֹּשֵׁ יָקּה ַוַיֲעלֵׁ חֵׁ הּו מֵׁ ְך ַוִיָקחֵׁ ֶאת ְבנֵׁ

הּו ַעל ִמָטתֹו:  יה' ֱאֹלָק ַויֹּאַמר  ה'ַוִיְקָרא ֶאל  )כ( ָשם ַוַיְשִכבֵׁ

עֹוָת ְלָהִמית  ר ִעָמּה ֲהרֵׁ ֲהַגם ַעל ָהַאְלָמָנה ֲאֶשר ֲאִני ִמְתגֹורֵׁ

ד ַעל ַהֶיֶלד ָשֹלש ְפָעִמים ַוִיְקָרא ֶאל  )כא( ֶאת ְבָנּה:  ה'ַוִיְתמֹּדֵׁ

          י ָתָשב ָנא ֶנֶפש ַהֶיֶלד ַהֶזה ַעל ִקְרבֹו:ה' ֱאֹלָק ַויֹּאַמר 

ִלָיהּו ַוָתָשב ֶנֶפש ַהֶיֶלד ַעל ִקְרבֹו ַוֶיִחי:ְב  ה'ַוִיְשַמע  )כב(  קֹול אֵׁ

הּו  )כג( הּו ִמן ָהֲעִלָיה ַהַבְיָתה ַוִיְתנֵׁ ִלָיהּו ֶאת ַהֶיֶלד ַויִֹּרדֵׁ ַוִיַקח אֵׁ

ְך: ִלָיהּו ְרִאי ַחי ְבנֵׁ  )כד( ְלִאמֹו ַויֹּאֶמר אֵׁ

ִלָיהּו ַעָתה ֶזה ָיַדְעִתי  ַותֹּאֶמר ָהִאָשה ֶאל אֵׁ

 ְבִפיָך ֱאֶמת:  ה'ים ָאָתה ּוְדַבר ִכי ִאיש ֱאֹלִק 
 



 

 

'שיטה א   
 השאלות

'על שיטה א  
'שיטה ב  

הרעיון 
 המרכזי

   

    שיא הספר

הקריאה 
 ביום כיפור

   

מדוע ברח 
 יונה?

   

 מדוע
לא נחרבה 

 נינוה?
   

 כל האמת על ספר יונה
 הרב אברהם ריבלין שליט"א


