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 וא

 יונה לברוח תרשישה מלפני ה': ויקם

וכי מלפני ה' הוא בורח? והלא כבר נאמר: "אנה אלך מרוחך ואנה 
אלא אמר יונה אלך לחוץ לארץ שאין השכינה -מפניך אברח?!"

ה הם, שלא לחייב את ישראל. שם. שהגויים קרובי תשוב נגלית
משלו משל לעבד שברח מרבו הכהן לבית הקברות אמר אברח לי 
לבית הקברות מקום שאין רבי יכול להלך אחרי. אמר לו רבו : "יש 

 ".לי עבדים כמותך" שנאמר : "וה' הטיל רוח סערה אל הים

 ]ילקוט שמעוני[

 אמר רבי יונה:

היה, ונכנס לשמחת בית השואבה  ונה בן אמיתי מעולי הרגליםי
שמחה שורה אלא על לב ושרתה עליו רוח הקודש ללמדך שאין ה

 "."והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה'שמח שנאמר: 

 [ילקוט שמעוני]

 " לוניאמר להם: "בשבילי צרה זו שאוני והטי

מעון עדיין לא קבלו עליהם להשליכו לים עד שהפילו אמר רבי ש
גורלות ונפל הגורל על יונה, מה עשו? נטלו כלים שבאוניה 
והשליכום לים להקל מעליהם ולא הועילו, רצו לחזור ליבשה ולא 
יכלו, נטלו את יונה והעמידוהו על ירכתי הספינה, אמרו ריבונו 

עד ארכובותיו והים של עולם אל תיתן עלינו דם נקי, הטילו אותו 
עומד מזעפו ונשאו אותו אצלם והים עומד וסוער. הטילו אותו 

נשאו אותו והים סוער. נטלו והטילו עד טבורו והים עומד מזעפו 

   עד שהטילו את כולו והים שקט.   צווארועד  אותו

 

 "ואני בקול תודה אזבחה לך"

ת ליבשה פרסאו [965]לדג והקיא את יונה תתקס"ח  מיד רמז הקב"ה
וראו המלחים את כל האותות והנפלאות שעשה הקב"ה עם יונה 

", וחזרו שוואוהשליכו איש את אלוהיו שנאמר:" משמרים הבלי 
ובניו וכל  אשתוועלו לירושלים ומלו בשר עורלתם ונדרו איש ליפו 

 אשר לו לאלוקי יונה ושלמו ועליהם נאמר: "גרי צדק"

  ]ילקוט שמעוני[
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 ויתן שכרה"

הקדים לתת שכרה. ואין דרך יורדי הים לתת שכר הספינה עד  .1
 ]רש"י[. שעת היציאה והוא הקדים ולא עוד אלא שנתן שכר כולה

ולא תמתין לסוחרים נתן שכר כל הספינה בעבור שתמהר ללכת  .2
רות בעבור שהיה רוצה לברוח מהר ולמדו מכך שאין ולסחו

 ]רד"ק[.הנבואה שורה אלא על אדם עשיר 

                                                                               ]אבן עזרא[ לא כל שכרה רק מה שהוא חייב בחלקו  -ויתן שכרה .3

 

 

 

 

 

 

 אמרו איש אל רעהו"י"ו

צרה ולכן והים רגוע וזאת בלבד ב יש אומרים כי היו שם ספינות אחרות
                                              ]אבן עזרא[אמרו לכו ונפילה גורלות 

מדוע חשבו להפיל גורלות? וכי כל אוניה שהיא בסערה בים  -שאלה 
מפילים גורלות?! אלא רבי אליעזר אומר: "בא אליהם סער גדול בים 
ומימינם ומשמאלם כל האוניות עוברות ושבות בשלום בשתיקות הים 

שבר. וכך חשבו שזה והאוניה שירד בה יונה בצרה גדולה שחשבה להי
 הוא? מיבגלל אחד האנשים שבאוניה בשל מי הרעה הזאת? 

 ]רד"ק[

 

                                                                        "הגידה נא לנו..." 

 שאלות

 למי הרעה שאתה מי שבעבורו בא עלינו הצרה הזאת הגידה באשר
אולי  -על איזה עוון נתפסת?! מה היא מלאכתך? -כתךאמה מל

אולי  -? ומאין תבוא?היא מלאכת רמאות וחמס ועל זה אתה חי
אולי בני ארצך הם בני  -ברחת מפני רעה שעשית שם? ומה ארצך?

 אולי העם ממנו באת רעים מעשיהם? -? ומאיזה עם אתה?רשעים

                                                                                    תשובות

השיב להם תשובה על שאלתם עברי אנוכי וידעו עמו  -ויאמר""

וארצו וכיון שאמר להם את אלוקי השמיים אני ירא השיב להם על 

שאלתם מה מלאכתך שאין מלאכתו מלאכת רמיה... אלא את ה' 

 שעשה את הים ואת היבשה.

 


