
 ב"ה

  

 ָ גיוֹנ   ה הַנָּבִיא וְהַדָּ
ְוַיְתֶרה   ַהָקדֹוׁש ָּברּו הּוא ָאַמר ְליֹוָנה ַהָּנִביא ֶׁשֵּיֵל ְלּתֹוָׁשֵבי ִניְנֵוה

  תַהְּׁשִליחּות ֶא  תַלֲעׂשֹו ןֵמֵא ה יֹונָ  םאּולָ ָּבֶהם ֶׁשַּיְחְזרּו ִּבְּתׁשּוָבה, 

  יַאְנׁשֵ  ,ְׁשִליחּותֹו ת ְקבֹוֶׁשְּבעִ  ֲחַׁשׁש  אַהָּנִבי היֹונָ  .וָעָלי הֶׁשהּוְטלָ 

ַיְחְזרּו ִּבְּתׁשּוָבה, ְולֹא ַהְּיהּוִדים ְוָאז ֵיָעְנׁשּו   ,ַהּגֹוִיים – הִניְנוֵ  5 

  ַהְּיהּוִדים ְּבֵכֶפל ִּכְפַלִים.

ָּבַרח יֹוָנה ְלַתְרִׁשיׁש ִעם  ,וָעָליה ֶׁשהּוְטלָ ת ֵמַהְּׁשִליחּוע ְלִהָּמנַ י ְּכדֵ 

ִהִּטיל רּוַח ְסָעָרה   ה' , םַּבּיָ  ָלּהה ָׂשטָ  הַהְּסִפינָ ד ֹוְּבע .ֳאִנָּיה ִמַּיפֹו

ִהְתִחילּו    ּוָנּהִסּפ  לע ַהּגֹוִיים ֶׁשָהיּו    ., ְוָהֳאִנָּיה ִחְּׁשָבה ְלִהָּׁשֵברְּגדֹוָלה

 10  י ְּכדֵ ֵּכִלים ֶׁשָּבֳאִנָּיה  ֵהם ָזְרקּו ַלָים ֶאת ָּכל הַ   .ְלִהְתַּפֵּלל ָּכל ֶאָחד ַלֶּפֶסל ֶׁשּלֹו, ְוַכּמּוָבן ֶׁשֶּזה לֹא ָעַזר

  ֲאָבל ַּגם ֶזה לֹא ָעַזר.  ,לֹא ִּתְׁשַקע ַּבָּים א ְוֶׁשִהיא, ְלָהֵקל ֵמַהַּמּׂשָ 

ַמה ְל " :ַוֵיֶל ֵאָליו ַרב ַהחֹוֵבל ַויֹאֶמר לֹו .םַוֵּיָרדַ יֹוָנה ָיַרד ַאל ַיְרְּכֵתי ַהְּסִפיָנה ַוִיְׁשַּכב  ,םֵּבְנַתיִ 

ֹ ִנְרַּדם, קּום    ַהְּסָעָרה לֹא ָׁשְקָטה. ַא היֹונָ ל ִהְתַּפּלֵ . "א נֹאַבדְקָרא ֵלֱאלֹוֶקי ְול

ִּכי ָראּו ֶׁשָּכל ַהְּסִפינֹות ֶׁשָּׁשטּו   ,נֹוְסֵעי ָהֳאִנָּיה ּגֹוָרלֹות ִלְראֹות ְּבֶׁשל ִמי ָהָרָעה ַהּזֹאת ִהִּטילּו

ׁש ַּבְּסִפיָנה  ָלֵכן ֵהִבינּו ֶׁשּיֵ ַטְלֶטֶלת ַּבָּים, ְוַרק ָהֳאִנָּיה ֶׁשָּלֶהם ִמ  הּוְבַׁשְלוָ  תְּבנֹוחּו תָׁשטֹו ְסִביָבם  15 

    .ִלְטֹּבעַ  תֶׁשהֹוֶלכֶ  טְוִכְמעַ  תִמַּטְלֶטלֶ  הַהְּסִפינָ ֶׁשָּלֶהם ֶאָחד ֶׁשִּבְגָללֹו 

  ה ָעָלה ַּבּגֹוָרל.יֹונָ 

?  ָּכהּוא  ַסֵּפר ָלנּו ַמּדּוַע ָעָׂשה ַהָקדֹוׁש ָּברּו  "  :ה נֹוְסֵעי ָהֳאִנּיָ ַויֹאְמרּו לֹו   , ַמה ֲעֹוְנ ה  יֹונָ   ".ִּבְגָלְל

ֲהִטילּוִני ְלתֹו ַהָּים, ְוִיְׁשֹּתק  " :ָאַמר ָלֶהם ",?ם ַמה ַנֲעֶׂשה ֶׁשִיְׁשֹּתק ַהּיָ " :ָאְמרּו לֹו .ִסֵּפר ָלֶהם

 20  ."ַהָּים

נֹוַע ֶאת ְזִריָקתֹו  ִנָּיה ַלַּיָּבָׁשה ְוִלְמ ּסּו ְלַהִּגיַע ִעם ָהאֳ נִ  םְוהֵ ְמֹאד ַלֲעׂשֹות זֹאת ָּכַאב  י ָהֳאִנָּיהְלנֹוְסעֵ 

ָבל ַהָקדֹוׁש ָּברּוך הּוא  , אֲ ִמַּזְעּפֹו ִהְתַּפְּללּו ַלה' ֶׁשִּיְׁשֹּתק ַהָּים  ,ַעל ֵּכן .ַלָּים, ֲאָבל ֵהם לֹא ִהְצִליחּו

 ֹ   י ָהֳאִנָּיה נֹוְסעֵ  ְּכֶׁשָראּו  .ָׁשְקָטה ן ָאכֵ ָזְרקּו אֹותֹו ַלָּים ְוַהְּסָעָרה  ,ֵמֹחֶסר ְּבֵרָרה .םִלְתִפָּלָת ה ַנֲענָ א ל

  . ִמְצוֹוֶתיהָ ת ֶא ם ּוְלַקּיֵ ה ַהּתֹוָר ת ֶא ר  ִלְׁשמֹו –ר  ְלִהְתַּגּיֵ ר ְּבֶנדֶ ם ַעְצמָ ל עַ  ִקְּבלּו ,לַהָּגדֹו ס ּנֵ הַ  תֶא 

לֹוָׁשה ֵלילֹות, ַוִיְתַּפֵּלל ֶאל  ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ּוְׁש  ְּבֶמֶׁשִּבְמֵעי ַהָּדג  הָׁשהָ  היֹונָ  . ָּדג ָּגדֹול ָּבַלע ֶאת יֹוָנה 25 

  ה ְוַכּמּוָבן ֶׁשָּכ ָעָׂשה.יֹונָ ם ִמְּמֵעי ַהָּדג, ַוְיַצו ה' ַעל ַהָּדג ֶׁשָּיִקיא ֶאת ַהּׁשֵ 

 : ָאַמר ָלֶהם יֹוָנה .םַהּׁשֵ ַוַּיַעׂש ִּכְדַבר  ."הִניְנוֵ ֵל ַעְכָׁשו ְלַהְתרֹות ְּבַאְנֵׁשי " :םַהּׁשֵ ַוּיֹאֶמר ֵאָליו 

 ְּכֶׁשָּׁשְמעּו ".ֲאַזי ִניְנֵוה ֵּתָחֵרב ַעד ַאְרָּבִעים יֹום ,ִאם ַּתְחְזרּו ִּבְּתׁשּוָבה מּוָטב ְוִאם ָלאו ְּדעּו ָלֶכם "

, ְוַאף  ָצמּו ריָהעִ  יַאְנׁשֵ  לּכָ  .ֶהְחִליטּו ַלֲחֹזר ִּבְּתׁשּוָבה ,היֹונָ ל ׁשֶ  םַהָּקִׁשיו ְּדָבָרית ֶא ה ִניְנוֵ י ַאְנׁשֵ 

ם ַעל ָהָרָעה ִנחָ  ,ָתםָּברּו הּוא ָרָאה ֶאת ְּתׁשּובָ  ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש .ת לֹא ָנְתנּו ֶלֱאכֹול ְוִלְׁשּתֹותַלְּבֵהמֹו 30 

  ֲאֶׁשר ִּדֵּבר ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ְולֹא ָעָׂשה.

   



  ב"ה 

  ת:ַהָּבאֹות ַהְּׁשֵאלֹול עַ   ָהִׁשיבּו

  ?היֹונָ  לעַ  לֵהִטי 'הׂשֶ  תַהְּׁשִליחּו יַמִה  .1

____________________________________________________________  

  ?וָעָלי הֶׁשהּוְטלָ  תּוַהְּׁשִליח תֶא  אְלַמּלֵ   אַהָּנִבי  היֹונָ  בֵסַר  ַמּדּועַ   .2

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

 ם)ְּדָרִכי 2(? )ְטִביָעָתּה(= םַּבַּמיִ  ְׁשִקיָעָתּהת ֶא  ִלְמנֹועַ ה ָהֳאִנּיָ י נֹוְסעֵ  ִניּסּוד ֵּכיצַ  .3

 _____________________________________________________  .א

 _____________________________________________________  .ב

ֹ י ְּכדֵ ה יֹונָ ה ָעׂשָ ה מַ  .4  ?ְׁשִליחּותֹות אֶ א ְלַמּלֵ ל יּוכַ א ֶׁשּל

 ם.ַלּיָ  אֹותֹו ֶׁשַּיְׁשִליכּוה ַהְּסִפינָ י ִמּנֹוְסעֵ  ִּבֵּקׁשא הּו  .א

 .ְלָיפֹו הֶׁשִהְפִליגָ  הְסִפינָ  לעַ  הָעלָ  אהּו  .ב

 .וָעָלי לֵהִטיׁשֶ  תַהְּׁשִליחּו תֶא  לֶׁשְּיַבּטֵ  ִמֶּמּנּו ּוִבֵּקׁש 'הלַ  לִהְתַּפּלֵ  אהּו  .ג

   – ...נֹוְסֵעי ָהֳאִנָּיה ּגֹוָרלֹות ילּוִהִּט ב: ָּכתּו 14ה ְּבׁשּוָר  .5

  ? נֹוְסֵעי ָהֳאִנָּיה ּגֹוָרלֹות ִהִּטילּו ַמּדּועַ   .א

_________________________________________________________  

  ה?ַהְּסִפינָ י ִמּנֹוְסעֵ ד ֶאחָ ל ִּבְגלַ א ִהיה ַהָּצָר י ּכִ ה ַהְּסִפינָ י נֹוְסעֵ  ֵהִבינּו ַמּדּועַ   .ב

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

  .ןּוִפְתרֹו הְּבָעיָ  הֶיְׁשנָ  18-20 תְּבׁשּורֹו .6

 .ןַהִּפְתרֹו הָהיָ   הּומַ  הַהְּבָעיָ  י ַמִה  ִּכְתבּו

 _________________________________________________ :הַהְּבָעיָ 

  : _________________________________________________ןַהִּפָּתרֹו

 ) םְמָסִרי 2 תְלָפחֹו ִּכְתבּו(  ?היֹונָ  לׁשֶ  רֵמַהִסיּפּו דִלְלמֹ  ןִניָּת  םְלַדְעְּתכֶ  המַ  .7

 _____________________________________________________  .א

 _____________________________________________________  .ב

 _____________________________________________________  .ג


