
���נינוהתשובת אנשי 
 ותפקיד קריאת יונה ביום 

	הכיפורים



	מדוע קוראים את ספר יונה ביום הכיפורים?



	מבנה ספר יונה

צו שני ליונה (פר' ג'-ד') צו ראשון ליונה (פר' א'-ב') 

צו ה' השני ליונה ללכת לנינווה צו ה' ליונה ללכת לנינווה 

בעקבות  האוניה  מלחי  תשובת 
יונה 

תשובת אנשי נינווה בעקבות נבואת יונה 

תפילת יונה מקדם לעיר ותגובת ה' תפילת יונה ממעי הדג 

תמונת הקיקיון ומענה ה' ליונה   



	נינוההערכה כפולה לתשובת אנשי 

"וַּיְַרא  	, י:   אֶת מַעֲׂשֵיהֶם ּכִי ׁשָבּו מִּדְַרּכָם הָָרעָה	הָאֱֹלהִיםיונה ג'

וַּיִּנָחֶם  	 	 עַל הָָרעָה אֲׁשֶר ּדִּבֶר לַעֲׂשֹות לָהֶם וְֹלא הָאֱֹלהִים

	עָׂשָה".

	

"וַּיֵַרע אֶל יֹונָה ָרעָה גְדֹולָה  	, א:   לֹו".	וַּיִחַריונה ד'



	משנה, תענית פ"ב, מ"א

 ּובְֹראׁש הַּנָׂשִיא ּובְֹראׁש הַּתֵבָה אֵפֶר מְַקלֶה עַל ּגַּבֵי וְנֹותְנִין לְִרחֹובָּה ׁשֶל עִיר הַּתֵבָה אֶת מֹוצִיאִין"סֵֶדר ּתַעֲנִּיֹות ּכֵיצַד: 
 נִינְוֵה: אַחֵינּו, ֹלא נֶאֱמַר ּבְאַנְׁשֵי כִּבּוׁשִיןאַב ּבֵית ּדִין, וְכָל אֶחָד וְאֶחָד נֹותֵן ּבְֹראׁשֹו. הַּזֵָקן ׁשֶּבָהֶן אֹומֵר לִפְנֵיהֶן ּדִבְֵרי 

, אֶּלָא – 'וַּיְַרא הָאֱֹלהִים	וַּיְַרא   ּכִי ׁשָבּו מְּדְַרּכָם הָָרעָה'. ּובַּקַּבָלָה הּוא מַעֲׂשֵהֶם אֶת הָאֱֹלהִים אֶת ׂשַּקָם וְאֶת ּתַעֲנִיתָם'

	אֹומֵר: 'וְִקְרעּו לְבַבְכֶם וְאַל ּבִגְֵדיכֶם' )יואל ב(".

	גמרא, תענית ט"ז ע"א

"תנו רבנן: אם יש זקן אומר זקן, ואם לאו אומר חכם, ואם לאו אומר אדם של צורה... אחינו, לא שק ותענית 

 את שקם האלהים שלא נאמר בהם 'וירא נינוהגורמים אלא תשובה ומעשים טובים גורמים, שכן מצינו באנשי 

 את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה ויתכסו שקים האדם והבהמה'.	האלהיםואת תעניתם' אלא 'וירא 

 של עולם, אם אין אתה מרחם עלינו רבונו הבהמות לחוד ואת הוולדות לחוד, אמרו לפניו: אסראמאי הוו עבדי? 

	אין אנו מרחמים על אלו".



	ירושלמי, תענית פ"ב, הל' א

. מה עשו? רבי נינוה עשו אנשי רמיות"אמר רבן שמעון בן לקיש: תשובה של 

: העמידו עגלים מבפנים ואימותיהם מבחוץ, חלפותא בן ר"שחונה בשם 

 מן געיי ואילין מן הכא געיי איליןסייחים מבפנים ואימותיהם מבחוץ, והוון 

	עליהון מרחמין לינן, עלינן מתרחםהכא. אמרין: אין לית ."

	

 היהודי-נוצרי", מחניים לג [תשי"ח]: בארץ והויכוח נינוה(א"א אורבך, "תשובת אנשי 

 כדי להוכיח את ישראל).	נינוהישראל שלטה רומא הנוצרית שניצלה את תשובת אנשי 



 (יונה ג', א-ט)	נינוהתשובת אנשי 

 הָעִיר הַּגְדֹולָה ּוְקָרא אֵלֶיהָ אֶת הַּקְִריאָה אֲׁשֶר אָנֹכִי נִינְוֵה. קּום לְֵ אֶל לֵאמֹר"וַיְהִי ְדבַר ה' אֶל יֹונָה ׁשֵנִית 

	ּדֹבֵר אֵלֶיָ.

 מַהֲלְַ ׁשְלׁשֶת יָמִים. וַּיָחֶל יֹונָה לָבֹוא לֵאֹלהִים עִיר ּגְדֹולָה הָיְתָה וְנִינְוֵה ּכְִדבַר ה' נִינְוֵה יֹונָה וַּיֵלְֶ אֶל וַּיָָקם

 נֶהְּפָכֶת.	וְנִינְוֵהוַּיְִקָרא וַּיֹאמַר עֹוד אְַרּבָעִים יֹום מַהֲלְַ יֹום אֶחָד בָעִיר 

	ְקטַּנָם וְעַד מִּגְדֹולָם וַּיְִקְראּו צֹום וַּיִלְּבְׁשּו ׂשַּקִים ּבֵאֹלהִים נִינְוֵה אַנְׁשֵי וַּיַאֲמִינּו.

 ׂשַק וַּיֵׁשֶב עַל הָאֵפֶר. וַּיַזְעֵק וַּיֹאמֶר וַיְכַסֹ וַּיַעֲבֵר אַּדְַרּתֹו מֵעָלָיו מִּכִסְאו וַּיָָקם נִינְוֵהוַּיִּגַע הַּדָבָר אֶל מֶלְֶ 

אַל יִטְעֲמּו מְאּומָה אַל יְִרעּו ּומַיִם אַל הָאָָדם וְהַּבְהֵמָה הַּבָָקר וְהַּצֹאן  לֵאמֹרּבְנִינְוֵה מִּטַעַם הַּמֶלְֶ ּוגְֹדלָיו 
וְיָׁשֻבּו אִיׁש מִּדְַרּכֹו הָָרעָה ּומִן הֶחָמָס  ּבְחָזְָקה אֱֹלהִים וְיְִקְראּו אֶל וְהַּבְהֵמָהיִׁשְּתּו. וְיִתְּכַּסּו ׂשַּקִים הָאָָדם 

 וְׁשָב מֵחֲרֹון אַּפֹו וְֹלא נֹאבֵד".	הָאֱֹלהִיםמִי יֹוֵדעַ יָׁשּוב וְנִחַם . אֲׁשֶר ּבְכַּפֵיהֶם



	הערכה חיובית של תשובתם

	א. "וַּיָחֶל יֹונָה לָבֹוא בָעִיר מַהֲלְַ יֹום אֶחָד".

" (שמות י"ד, 	ּבֵאֹלהִים נִינְוֵהב. "וַּיַאֲמִינּו אַנְׁשֵי 

	ְקטַּנָם וְעַד מִּגְדֹולָםג. "."

	נִינְוֵה – וַּיִּגַע הַּדָבָר אֶל מֶלְֶ נִינְוֵהד. אַנְׁשֵי .

	ה. "וְיָׁשֻבּו אִיׁש מִּדְַרּכֹו הָָרעָה ּומִן הֶחָמָס אֲׁשֶר ּבְכַּפֵיהֶם".

 וְׁשָב מֵחֲרֹון אַּפֹו וְֹלא נֹאבֵד".	הָאֱֹלהִיםו. "מִי יֹוֵדעַ יָׁשּוב וְנִחַם 

 עַל הָָרעָה אֲׁשֶר ּדִּבֶר לַעֲׂשֹות לָהֶם וְֹלא עָׂשָה".	הָאֱֹלהִיםז. "וַּיִּנָחֶם 

	
	



	ביקורת רמוזה על תשובתם
	

1. "הָאָָדם וְהַּבְהֵמָה הַּבָָקר וְהַּצֹאן אַל יִטְעֲמּו מְאּומָה אַל יְִרעּו ּומַיִם אַל יִׁשְּתּו. וְיִתְּכַּסּו ׂשַּקִים 

 ּבְחָזְָקה".	אֱֹלהִיםהָאָָדם וְהַּבְהֵמָה וְיְִקְראּו אֶל 

"יש אומרים ש'ויקראו' מוסב גם על הבהמה הקוראת בפעייה ובגעייה על פי דרכה" (אליקים 

	בן מנחם, יונה, דעת מקרא, עמ' טו).

" – "וְגַם עַּתָה נְאֻם ה' ׁשֻבּו עַָדי ּבְכָל לְבַבְכֶם ּובְצֹום ּובִבְכִי הָאֱֹלהִים2. "מִי יֹוֵדעַ יָׁשּוב וְנִחַם 

 ּכִי חַּנּון וְַרחּום הּוא אֶֶרְ אַּפַיִם וְַרב אֱֹלהֵיכֶםּובְמִסְּפֵד. וְִקְרעּו לְבַבְכֶם וְאַל ּבִגְֵדיכֶם וְׁשּובּו אֶל ה' 

חֶסֶד וְנִחָם עַל הָָרעָה. מִי יֹוֵדעַ יָׁשּוב וְנִחָם וְהִׁשְאִיר אַחֲָריו ּבְָרכָה מִנְחָה וָנֶסְֶ לַה' 
, אֱֹלהֵיכֶם -יד).	יב" (יואל ב'



	יונה ד': פולמוס ופתרונו

 לֹו. וַּיִתְּפַּלֵל אֶל ה' וַּיֹאמַר אָּנָה ה' הֲלֹוא זֶה ְדבִָרי עַד הֱיֹותִי עַל אְַדמָתִי עַל ּכֵן וַּיִחַר"וַּיֵַרע אֶל יֹונָה ָרעָה גְדֹולָה 

ַ ּתְַרׁשִיׁשָה ּכִי יַָדעְּתִי ּכִי אַּתָה אֵל חַּנּון וְַרחּום אֶֶרְ אַּפַיִם וְַרב חֶסֶד וְנִחָם עַל הָָרעָה. וְעַּתָה ה' ַקח לִבְֹרחִקּדַמְּתִי 

 חָָרה לְָ".	הַהֵיטֵבנָא אֶת נַפְׁשִי מִּמֶּנִי ּכִי טֹוב מֹותִי מֵחַּיָי. וַּיֹאמֶר ה' 

"וַּיֵצֵא יֹונָה מִן הָעִיר וַּיֵׁשֶב מִּקֶֶדם לָעִיר וַּיַעַׂש לֹו ׁשָם סֻּכָה וַּיֵׁשֶב ּתַחְּתֶיהָ ּבַּצֵל עַד אֲׁשֶר יְִראֶה מַה ּיִהְיֶה ּבָעִיר. 

 ִקיָקיֹון וַּיַעַל מֵעַל לְיֹונָה לִהְיֹות צֵל עַל ֹראׁשֹו לְהַּצִיל לֹו מֵָרעָתֹו וַּיִׂשְמַח יֹונָה עַל הַּקִיָקיֹון ׂשִמְחָה אֱֹלהִיםוַיְמַן ה' 

 אֱֹלהִים ּתֹולַעַת ּבַעֲלֹות הַּׁשַחַר לַּמָחֳָרת וַּתְַ אֶת הַּקִיָקיֹון וַּיִיבָׁש. וַיְהִי ּכִזְֹרחַ הַּׁשֶמֶׁש וַיְמַן הָאֱֹלהִיםגְדֹולָה. וַיְמַן 

רּוחַ ָקִדים חֲִריׁשִית וַּתְַ הַּׁשֶמֶׁש עַל ֹראׁש יֹונָה וַּיִתְעַּלָף וַּיִׁשְאַל אֶת נַפְׁשֹו לָמּות וַּיֹאמֶר טֹוב מֹותִי מֵחַּיָי. וַּיֹאמֶר 

 חָָרה לְָ עַל הַּקִיָקיֹון וַּיֹאמֶר הֵיטֵב חָָרה לִי עַד מָוֶת.	הַהֵיטֵב אֶל יֹונָה אֱֹלהִים

ֹ ׁשֶּבִן לַיְלָה הָיָה ּובִן לַיְלָה אָבָד. וַאֲנִי ֹלא אָחּוס גִּדַלְּתווַּיֹאמֶר ה' אַּתָה חַסְּתָ עַל הַּקִיָקיֹון אֲׁשֶר ֹלא עָמַלְּתָ ּבֹו וְֹלא 

 הָעִיר הַּגְדֹולָה אֲׁשֶר יֶׁש ּבָּה הְַרּבֵה מִׁשְּתֵים עֶׂשְֵרה ִרּבֹו אָָדם אֲׁשֶר ֹלא יַָדע ּבֵין יְמִינֹו לִׂשְמֹאלֹו ּובְהֵמָה נִינְוֵהעַל 

	ַרּבָה".


