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יה ֶאת
וּק ָרא ֵא ֶל ָ
דוֹלה ְ
פרק ג' )א( וַיְ ִהי ְד ַבר ה' ֶאל יוֹנָה ֵשׁנִ ית ֵלאמֹר) :ב( קוּם ֵל ְך ֶאל נִ ינְ וֵה ָה ִעיר ַהגְּ ָ
דוֹלה
ֵל ְך ֶאל נִ ינְ וֵה ִכּ ְד ַבר ה' וְ נִ ינְ וֵה ָהיְ ָתה ִעיר גְּ ָ
ָקם יוֹנָה ַויּ ֶ
יך) :ג( ַויּ ָ
ַה ְקּ ִריאָה ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי דּ ֵֹבר ֵא ֶל ָ
ֹאמר עוֹד
ָחל יוֹנָה ָלבוֹא ָב ִעיר ַמ ֲה ַל ְך יוֹם ֶא ָחד וַיִּ ְק ָרא ַויּ ַ
ָמים) :ד( ַויּ ֶ
ֵלאלֹ ִקים ַמ ֲה ַל ְך ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
ַא ִמינוּ אַנְ ֵשׁי נִ ינְ וֵה ֵבּאלֹ ִקים וַיִּ ְק ְראוּ צוֹם וַיִּ ְל ְבּשׁוּ ַשׂ ִקּים
ֶה ָפּ ֶכת) :ה( ַויּ ֲ
אַר ָבּ ִעים יוֹם וְ נִ ינְ וֵה נ ְ
ְ
אַדּ ְרתּוֹ ֵמ ָע ָליו וַיְ ַכס ַשׂק
ֲבר ַ
ָקם ִמ ִכּ ְסאוֹ ַו ַיּע ֵ
דוֹלם וְ ַעד ְק ַטנָּם) :ו( וַיִּ גַּע ַה ָדּ ָבר ֶאל ֶמ ֶל ְך נִ ינְ וֵה ַויּ ָ
ִמגְּ ָ
אָדם וְ ַה ְבּ ֵה ָמה ַה ָבּ ָקר
וּגד ָֹליו ֵלאמֹר ָה ָ
ֹאמר ְבּנִ ינְ וֵה ִמ ַטּ ַעם ַה ֶמּ ֶל ְך ְ
ֵשׁב ַעל ָה ֵא ֶפר) :ז( ַויּ ְַז ֵעק ַויּ ֶ
ַויּ ֶ
אָדם וְ ַה ְבּ ֵה ָמה וְ יִ ְק ְראוּ
וּמיִ ם אַל יִ ְשׁתּוּ) :ח( וְ יִ ְת ַכּסּוּ ַשׂ ִקּים ָה ָ
אוּמה אַל יִ ְרעוּ ַ
וְ ַהצֹּאן אַל יִ ְטעֲמוּ ְמ ָ
יוֹד ַע יָשׁוּב וְ נִ ַחם
יהם) :ט( ִמי ֵ
וּמן ֶה ָח ָמס ֲא ֶשׁר ְבּ ַכ ֵפּ ֶ
ָשׁבוּ ִאישׁ ִמ ַדּ ְרכּוֹ ָה ָר ָעה ִ
ֶאל ֱאלֹ ִקים ְבּ ָח ְז ָקה וְ י ֻ
יהם ִכּי ָשׁבוּ ִמ ַדּ ְר ָכּם ָה ָר ָעה
ֲשׂ ֶ
ַרא ָה ֱאלֹ ִקים ֶאת ַמע ֵ
ֹאבד) :י( ַויּ ְ
ָה ֱאלֹ ִקים וְ ָשׁב ֵמ ֲחרוֹן אַפּוֹ וְ לֹא נ ֵ
וַיִּ נּ ֶ
דוֹלה
ֵרע ֶאל יוֹנָה ָר ָעה גְ ָ
ָחם ָה ֱאלֹ ִקים ַעל ָה ָר ָעה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ַלעֲשׂוֹת ָל ֶהם וְ לֹא ָע ָשׂה :פרק ד' )א( ַויּ ַ
אַד ָמ ִתי ַעל ֵכּן ִק ַדּ ְמ ִתּי
יוֹתי ַעל ְ
ֹאמר אָנָּה ה' ֲהלוֹא זֶה ְד ָב ִרי ַעד ֱה ִ
וַיִּ ַחר לוֹ) :ב( וַיִּ ְת ַפּ ֵלּל ֶאל ה' ַויּ ַ
אַפּיִ ם וְ ַרב ֶח ֶסד וְ נִ ָחם ַעל ָה ָר ָעה) :ג( וְ ַע ָתּה
ָד ְע ִתּי ִכּי אַ ָתּה ֵאל ַחנּוּן וְ ַרחוּם ֶא ֶר ְך ַ
ישׁה ִכּי י ַ
רח ַתּ ְר ִשׁ ָ
ִל ְב ַ
ֵצא יוֹנָה ִמן
יטב ָח ָרה ָל ְך) :ה( ַויּ ֵ
ֹאמר ה' ַה ֵה ֵ
מוֹתי ֵמ ַחיָּי) :ד( ַויּ ֶ
ַפ ִשׁי ִמ ֶמּנִּ י ִכּי טוֹב ִ
ה' ַקח נָא ֶאת נ ְ
יה ַבּ ֵצּל ַעד ֲא ֶשׁר יִ ְר ֶאה ַמה ִיּ ְהיֶה ָבּ ִעיר) :ו(
ֵשׁב ַתּ ְח ֶתּ ָ
ַעשׂ לוֹ ָשׁם ֻס ָכּה ַויּ ֶ
ֵשׁב ִמ ֶקּ ֶדם ָל ִעיר ַויּ ַ
ָה ִעיר ַויּ ֶ
ַעל ֵמ ַעל ְליוֹנָה ִל ְהיוֹת ֵצל ַעל רֹאשׁוֹ ְל ַה ִצּיל לוֹ ֵמ ָר ָעתוֹ וַיִּ ְשׂ ַמח יוֹנָה ַעל
יקיוֹן ַויּ ַ
וַיְ ַמן ה' ֱאלֹ ִקים ִק ָ
יקיוֹן
ַתּ ְך ֶאת ַה ִקּ ָ
תּוֹל ַעת ַבּעֲלוֹת ַה ַשּׁ ַחר ַל ָמּ ֳח ָרת ו ַ
דוֹלה) :ז( וַיְ ַמן ָה ֱאלֹ ִקים ַ
יקיוֹן ִשׂ ְמ ָחה גְ ָ
ַה ִקּ ָ
ַתּ ְך ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַעל רֹאשׁ יוֹנָה וַיִּ ְת ַע ָלּף
ישׁית ו ַ
רוּח ָק ִדים ֲח ִר ִ
יבשׁ) :ח( וַיְ ִהי ִכּזְ ר ַֹח ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וַיְ ַמן ֱאלֹ ִקים ַ
וַיִּ ָ
יטב ָח ָרה ְל ָך ַעל
ֹאמר ֱאל ִקים ֶאל יוֹנָה ַה ֵה ֵ
מוֹתי ֵמ ַחיָּי) :ט( ַויּ ֶ
ֹאמר טוֹב ִ
ַפשׁוֹ ָלמוּת ַויּ ֶ
וַיִּ ְשׁאַל ֶאת נ ְ
יקיוֹן ֲא ֶשׁר לֹא ָע ַמ ְל ָתּ בּוֹ
אַתּה ַח ְס ָתּ ַעל ַה ִקּ ָ
ֹאמר ה' ָ
יטב ָח ָרה ִלי ַעד ָמוֶת) :י( ַויּ ֶ
ֹאמר ֵה ֵ
יקיוֹן ַויּ ֶ
ַה ִקּ ָ
דוֹלה ֲא ֶשׁר יֶשׁ
ַאנִ י לֹא אָחוּס ַעל נִ ינְ וֵה ָה ִעיר ַה ְגּ ָ
אָבד) :יא( ו ֲ
וּבן ַליְ ָלה ָ
וְ לֹא גִ ַדּ ְלתּוֹ ֶשׁ ִבּן ַליְ ָלה ָהיָה ִ
וּב ֵה ָמה ַר ָבּה:
ָדע ֵבּין יְ ִמינוֹ ִל ְשׂמֹאלוֹ ְ
אָדם ֲא ֶשׁר לֹא י ַ
ָבּהּ ַה ְר ֵבּה ִמ ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ִרבּוֹ ָ
משנה מסכת תענית ב ,א

מסכת תענית דף טז ע"א

הזקן שבהן אומר לפניהן דברי כיבושין .תנו רבנן:
סדר תעניות כיצד מוציאין את התיבה
אם יש זקן  -אומר זקן ,ואם לאו  -אומר חכם,
לרחובה של עיר ונותנין אפר מקלה על גבי
ואם לאו – אומר אדם של צורה – .אטו זקן
התיבה ובראש הנשיא ובראש אב בית דין וכל
דקאמרי אף על גב דלאו חכם הוא? – אמר אביי:
אחד ואחד נותן בראשו הזקן שבהן אומר
הכי קאמר :אם יש זקן והוא חכם – אומר זקן
לפניהן דברי כבושין אחינו לא נאמר באנשי
והוא חכם ,ואם לאו – אומר חכם ,ואם לאו –
נינוה )יונה ג'( וירא אלקים את שקם ואת
אומר אדם של צורה :אחינו ,לא שק ותענית
תעניתם אלא וירא אלקים את מעשיהם כי
גורמים אלא תשובה ומעשים טובים גורמים .שכן
שבו מדרכם הרעה ובקבלה הוא אומר )יואל
מצינו באנשי נינוה שלא נאמר בהם וירא האלקים
ב'( וקרעו לבבכם ואל בגדיכם:
את שקם ואת תעניתם ,אלא )יונה ג'( וירא
האלקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה ויתכסו שקים האדם והבהמה ,מאי הוו עבדי? – אסרא
הבהמות לחוד ואת הוולדות לחוד ,אמרו לפניו :רבונו של עולם! אם אין אתה מרחם עלינו – אין אנו
מרחמים על אלו) ,יונה ג'( ויקראו אל אלקים בחזקה ,מאי אמור? אמרו לפניו :רבונו של עולם! עלוב
ושאינו עלוב ,צדיק ורשע – מי נדחה מפני מי? )יונה ג'( וישבו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר
בכפיהם .מאי ומן החמס אשר בכפיהם? אמר שמואל :אפילו גזל מריש ובנאו בבירה – מקעקע כל
הבירה כולה ומחזיר מריש לבעליו .אמר רב אדא בר אהבה :אדם שיש בידו עבירה ,ומתודה ואינו
חוזר בה למה הוא דומה – לאדם שתופס שרץ בידו ,שאפילו טובל בכל מימות שבעולם – לא עלתה לו
טבילה .זרקו מידו ,כיון שטבל בארבעים סאה – מיד עלתה לו טבילה ,שנאמר )משלי כ"ח( ומודה ועזב
ירחם ,ואומר )איכה ג'( נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים.
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ויקראו אל אלקים בחזקה ,מהו בחזקה ,אר"ש בן חלפתא חציפא נצח לבישא כל שכן לטובו של עולם,
ועמד מלך מכסא מלכותו וכו' )כדלעיל( ,והגביה יונקי שדים שלהם כלפי מעלה ואמר להקב"ה בבכי
גדול עשה בשביל אלו שלא חטאו ,ביום שלישי חזרו כלם מדרכם הרעה אפילו מציאה שאדם מצא
בשדות ובכרמים בשווקים וברחובות החזירו לבעלים ,ואפילו לבנים של גזל שבנו בפלטין של מלך
סתרו הפלטין והחזירו הלבנים לבעליהם ,וכל כרם וכרם שהיו בו שתי נטיעות או שני אילנות מן הגזל
עקרום והחזירום לבעליהן ,וכן בגד שהיו בו שתי פקעיות של גזל קרעו הבגד והחזירו עשו משפט
וצדקה וכל עבירה שבידו מתודה ומקבל עליו דין תורה אם סקילה סקילה אם שרפה שרפה ,ואפילו
מכר אדם לחברו בית חורבה ומצא בו ממון וכו' כמעשה מלכא קציא )כתוב ברמז תשכ"ז( .מה היה
עושה הדיין בקש שטר של אותה חורבה ומצא ל"ה דורות ומצא יורש לאותו האיש שהטמין אותו
ממון והחזירו לבעליו:
רמב"ם הלכות תשובה פרק ב הלכה א

אי זו היא תשובה גמורה ,זה שבא לידו דבר
שעבר בו ואפשר בידו לעשותו ופירש ולא עשה
מפני התשובה ,לא מיראה ולא מכשלון כח,
כיצד הרי שבא על אשה בעבירה ולאחר זמן
נתייחד עמה והוא עומד באהבתו בה ובכח גופו
ובמדינה שעבר בה ופירש ולא עבר זהו בעל
תשובה גמורה ,הוא ששלמה אמר וזכור את
בוראיך בימי בחורותיך ,ואם לא שב אלא בימי
זקנותו ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה
עושה אף על פי שאינה תשובה מעולה מועלת
היא לו ובעל תשובה הוא ,אפילו עבר כל ימיו
ועשה תשובה ביום מיתתו ומת בתשובתו כל
עונותיו נמחלין שנאמר עד אשר לא תחשך
השמש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים
אחר הגשם שהוא יום המיתה ,מכלל שאם זכר
בוראו ושב קודם שימות נסלח לו.
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