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 ד'-ג' יםספר יונה: פרק (1
ִנית לֵׁאֹמר-ֶאל ’ד-ַוְיִהי ְדַבר א ְך ֶאל ב.  יֹוָנה, שֵׁ ֶליָה ֶאת-קּום לֵׁ ה, ָהִעיר ַהְגדֹוָלה; ּוְקָרא אֵׁ ַהְקִריָאה, ֲאֶשר ָאֹנִכי -ִניְנוֵׁ

ֶליָך ר אֵׁ ֶלְך ֶאל ג.  ֹדבֵׁ ה-ַוָיָקם יֹוָנה, ַויֵׁ ה, ָהְיָתה ִעיר’דִכְדַבר --ִניְנוֵׁ ַמֲהַלְך, ְשֹלֶשת --ְגדֹוָלה לֵׁאֹלִהים-; ְוִניְנוֵׁ
ה ֶנְהָפֶכת ד.  ָיִמים ַוַיֲאִמינּו  ה.  ַוָיֶחל יֹוָנה ָלבֹוא ָבִעיר, ַמֲהַלְך יֹום ֶאָחד; ַוִיְקָרא, ַוֹיאַמר, עֹוד ַאְרָבִעים יֹום, ְוִניְנוֵׁ

אֹלִהים; ַוִיְקְראּו ה, בֵׁ י ִניְנוֵׁ ה, ַוָיָקם -ַוִיַגע ַהָדָבר, ֶאל ו.  ְקַטָנם-צֹום ַוִיְלְבשּו ַשִקים, ִמְגדֹוָלם ְוַעד-ַאְנשֵׁ ֶמֶלְך ִניְנוֵׁ
ָעָליו; ַוְיַכס ַשק, ַויֵֶׁשב ַעל ר ַאַדְרּתֹו מֵׁ ֶפר-ִמִכְסאֹו, ַוַיֲעבֵׁ ה, ִמַטַעם ַהֶמֶלְך ּוְגֹדָליו, לֵׁאֹמר: ז.  ָהאֵׁ ק, ַוֹיאֶמר ְבִניְנוֵׁ   ַוַיְזעֵׁ

ָמה ַהָבָקר ְוַהֹצאן, ַאל ָמה,  ח.  ִיְשּתּו-ִיְרעּו, ּוַמִים ַאל-ַאל--ִיְטֲעמּו ְמאּוָמה-ָהָאָדם ְוַהְבהֵׁ ְוִיְתַכּסּו ַשִקים, ָהָאָדם ְוַהְבהֵׁ
בּו, ִאיש ִמַדְרכֹו ָהָרָעה, ּוִמןֱאֹלִהים, בְ -ְוִיְקְראּו ֶאל יֶהם-ָחְזָקה; ְוָישֻׁ ַע ָישּוב, ְוִנַחם -ִמי ט.  ֶהָחָמס, ֲאֶשר ְבַכפֵׁ יֹודֵׁ

ד ֲחרֹון ַאפֹו, ְוֹלא ֹנאבֵׁ יֶהם, ִכי-ַוַיְרא ָהֱאֹלִהים ֶאת י.  ָהֱאֹלִהים; ְוָשב מֵׁ ִהים, ָשבּו ִמַדְרָכם ָהָרָעה; ַוִיָנֶחם ָהֱאֹל-ַמֲעשֵׁ
 .ְוֹלא ָעָשה--ָלֶהם-ִדֶבר ַלֲעשֹות-ָהָרָעה ֲאֶשר-ַעל
 
ַרע ֶאל א ל ֶאל ב.  יֹוָנה, ָרָעה ְגדֹוָלה; ַוִיַחר, לוֹ -ַויֵׁ --ַאְדָמִתי-ֱהיֹוִתי ַעל-ֶזה ְדָבִרי ַעד-ֲהלֹוא ’דַוֹיאַמר, ָאָנה  ’ד-ַוִיְתַפלֵׁ

ן ִקַדְמִּתי, ִלְבֹרַח ַּתְרִשישָ -ַעל ל  ה:כֵׁ -ֶחֶסד, ְוִנָחם ַעל-ַחנּון ְוַרחּום, ֶאֶרְך ַאַפִים ְוַרב-ִכי ָיַדְעִּתי, ִכי ַאָּתה אֵׁ
ַחָיי.  ַנְפִשי ִמֶמִני:-ָנא ֶאת-, ַקח’דְוַעָּתה  ג.  ָהָרָעה ב ָחָרה ָלְך’דַוֹיאֶמר  ד   ִכי טֹוב מֹוִתי, מֵׁ יטֵׁ א יֹוָנה  ה.  , ַההֵׁ ַויֵׁצֵׁ

ל, ַעד ֲאֶשר ִיְרֶאה, ַמהָהִעיר, ַויֵׁ -ִמן ֶשב ַּתְחֶּתיָה ַבצֵׁ ָכה, ַויֵׁ -’דַוְיַמן  ו.  ִיְהֶיה ָבִעיר-ֶשב ִמֶקֶדם ָלִעיר; ַוַיַעש לֹו ָשם סֻׁ
ל ַעל ַעל ְליֹוָנה, ִלְהיֹות צֵׁ ָרָעתֹו; ַוִיְשַמח יֹוָנה ַעל-ֱאֹלִהים ִקיָקיֹון ַוַיַעל מֵׁ ַהִקיָקיֹון, ִשְמָחה -ֹראשֹו, ְלַהִציל לֹו, מֵׁ

ַוְיִהי ִכְזֹרַח ַהֶשֶמש, ַוְיַמן  ח.  ַהִקיָקיֹון, ַוִייָבש-ַוְיַמן ָהֱאֹלִהים ּתֹוַלַעת, ַבֲעלֹות ַהַשַחר ַלָמֳחָרת; ַוַּתְך ֶאת ז.  ְגדֹוָלה
ַנְפשֹו, ָלמּות, ַוֹיאֶמר, טֹוב מֹוִתי -ָלף; ַוִיְשַאל ֶאתֹראש יֹוָנה, ַוִיְתעַ -ֱאֹלִהים רּוַח ָקִדים ֲחִריִשית, ַוַּתְך ַהֶשֶמש ַעל

ַחָיי ב ָחָרהיֹוָנה, -ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ט.  מֵׁ יטֵׁ ב ָחָרהַהִקיָקיֹון-ְלָך ַעל-ַההֵׁ יטֵׁ --’דַוֹיאֶמר  י.  ָמֶות-ִלי ַעד-; ַוֹיאֶמר, הֵׁ
-ַוֲאִני ֹלא ָאחּוס, ַעל יא.  ַלְיָלה ָאָבד-ַלְיָלה ָהָיה, ּוִבן-ֶשִבן  בֹו ְוֹלא ִגַדְלּתֹו:ָעַמְלָּת -ַהִקיָקיֹון, ֲאֶשר ֹלא-ַאָּתה ַחְסָּת ַעל

ה ָהִעיר ַהְגדֹוָלה ים-ֲאֶשר ֶיש--ִניְנוֵׁ ה ִמְשּתֵׁ ה ִרבֹו ָאָדם, ֲאֶשר ֹלא-ָבּה ַהְרבֵׁ ין-ֶעְשרֵׁ ָמה, -ָיַדע בֵׁ ְיִמינֹו ִלְשֹמאלֹו, ּוְבהֵׁ
 . ַרָבה

 
 שית פרק ד'ברא (2

ֶלד ֶאת-ְוָהָאָדם, ָיַדע ֶאת א -ָאִחיו ֶאת-ַוֹּתֶסף ָלֶלֶדת, ֶאת ב.  ’ד-ַקִין, ַוֹּתאֶמר, ָקִניִתי ִאיש ֶאת-ַחָּוה ִאְשּתֹו; ַוַּתַהר, ַוּתֵׁ
ד ֲאָדָמה-ָהֶבל; ַוְיִהי ה ֹצאן, ְוַקִין, ָהָיה ֹעבֵׁ א ַקִיןג.  ֶהֶבל, ֹרעֵׁ ץ ָיִמים; ַוָיבֵׁ --ִמְפִרי ָהֲאָדָמה, ִמְנָחה ַוְיִהי, ִמקֵׁ

ִביא ַגם ד.  ’ַלד ֶהן; ַוִיַשע ד-ְוֶהֶבל הֵׁ ֶחְלבֵׁ ִמְנָחתֹו, -ַקִין ְוֶאל-ְוֶאל ה.  ִמְנָחתוֹ -ֶהֶבל ְוֶאל-, ֶאל’הּוא ִמְבֹכרֹות ֹצאנֹו, ּומֵׁ
יִטיב, -ֲהלֹוא ִאם ז.  ָלָמה ָחָרה ָלְך, ְוָלָמה ָנְפלּו ָפֶניָך  ָקִין:-, ֶאל’ַוֹיאֶמר ד ו.  ֹלא ָשָעה; ַוִיַחר ְלַקִין ְמֹאד, ַוִיְפלּו ָפָניו ּתֵׁ

ֶליָך, ְּתשּוָקתֹו, ְוַאָּתה, ִּתְמָשל ץ; ְואֵׁ יִטיב, ַלֶפַתח ַחָטאת ֹרבֵׁ ת, ְוִאם ֹלא תֵׁ ֶהֶבל ָאִחיו; -ַוֹיאֶמר ַקִין, ֶאל ח.  בוֹ -ְשאֵׁ
הּו-ֶאל ַוְיִהי ִבְהיֹוָתם ַבָשֶדה, ַוָיָקם ַקִין  .ֶהֶבל ָאִחיו ַוַיַהְרגֵׁ
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ֶלה, ְוָהֱאֹלִהים, ִנָּסה ֶאת א ִני-ַוְיִהי, ַאַחר ַהְדָבִרים ָהאֵׁ ָליו, ַאְבָרָהם ַוֹיאֶמר ִהנֵׁ ָנא -ַוֹיאֶמר ַקח ב.  ַאְבָרָהם; ַוֹיאֶמר אֵׁ
הּו ָשם, ְלֹעָלה, ַעל ַאַחד ֶהָהִרים, ֲאֶשר -ְלָך, ֶאל-ִיְצָחק, ְוֶלְך-ָאַהְבָּת, ֶאת-ְיִחיְדָך ֲאֶשר-ִבְנָך ֶאת-ֶאת ֶאֶרץ ַהֹמִרָיה; ְוַהֲעלֵׁ

ֶליָך ם ַאְבָרָהם ַבֹבֶקר, ַוַיֲחֹבש ֶאת ג.  ֹאַמר אֵׁ י -ֲחֹמרֹו, ַוִיַקח ֶאת-ַוַיְשכֵׁ ת ִיְצָחק ְבנֹו; ַוְיַבַקע, ֲעצֵׁ ְשנֵׁי ְנָעָריו ִאּתֹו, ְואֵׁ
ֶלְך, ֶאלֹעָלה, ַוָיָקם  יָניו ַוַיְרא ֶאת-ַביֹום ַהְשִליִשי, ַוִיָשא ַאְבָרָהם ֶאת ד.  לֹו ָהֱאֹלִהים-ָאַמר-ַהָמקֹום ֲאֶשר-ַויֵׁ -עֵׁ

ָרֹחק--ַהָמקֹום ִנְשַּתֲחֶוה, ֹכה; וְ -ַהֲחמֹור, ַוֲאִני ְוַהַנַער, נְֵׁלָכה ַעד-ָלֶכם ֹפה ִעם-ְנָעָריו, ְשבּו-ַוֹיאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ה.  מֵׁ
יֶכם י ָהֹעָלה, ַוָיֶשם ַעל-ַוִיַקח ַאְבָרָהם ֶאת ו.  ְוָנשּוָבה ֲאלֵׁ ש ְוֶאת-ִיְצָחק ְבנֹו, ַוִיַקח ְבָידֹו, ֶאת-ֲעצֵׁ ְלכּו -ָהאֵׁ ַהַמֲאֶכֶלת; ַויֵׁ

ִצים, ְוַאיֵׁה ַאְבָרָהם ָאִביו, ַוֹיאֶמר ָאִבי, ַויֹ -ַוֹיאֶמר ִיְצָחק ֶאל ז.  ְשנֵׁיֶהם, ַיְחָדו ש ְוָהעֵׁ אֶמר, ִהֶנִני ְבִני; ַוֹיאֶמר, ִהנֵׁה ָהאֵׁ
ְלכּו ְשנֵׁיֶהם, ַיְחָדו-ַוֹיאֶמר, ַאְבָרָהם, ֱאֹלִהים ִיְרֶאה ח.  ַהֶשה, ְלֹעָלה ַהָמקֹום -ַוָיֹבאּו, ֶאל ט.  לֹו ַהֶשה ְלֹעָלה, ְבִני; ַויֵׁ

ַח, ַוַיֲעֹרְך ֶאת-לֹו ָהֱאֹלִהים, ַוִיֶבן ָשם ַאְבָרָהם ֶאת-ֲאֶשר ָאַמר ִצים; ַוַיֲעֹקד, ֶאת-ַהִמְזבֵׁ -ִיְצָחק ְבנֹו, ַוָיֶשם ֹאתֹו ַעל-ָהעֵׁ
ִצים ַח, ִמַמַעל ָלעֵׁ ָליו ַמְלַאְך  יא.  ְבנוֹ -ַהַמֲאֶכֶלת, ִלְשֹחט, ֶאת-תָידֹו, ַוִיַקח אֶ -ַוִיְשַלח ַאְבָרָהם ֶאת י.  ַהִמְזבֵׁ ַוִיְקָרא אֵׁ

ִני-, ִמן’ד ַּתַעש לֹו, -ַהַנַער, ְוַאל-ִּתְשַלח ָיְדָך ֶאל-ַוֹיאֶמר, ַאל יב.  ַהָשַמִים, ַוֹיאֶמר, ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם; ַוֹיאֶמר, ִהנֵׁ
-ַוִיָשא ַאְבָרָהם ֶאת יג.  ְיִחיְדָך, ִמֶמִני-ִבְנָך ֶאת-א ֱאֹלִהים ַאָּתה, ְוֹלא ָחַשְכָּת ֶאתְירֵׁ -ִכי ַעָּתה ָיַדְעִּתי, ִכי  ְמאּוָמה:



יָניו, ַוַיְרא ְוִהנֵׁה הּו ְלֹעָלה ַּתַחת -ַאִיל, ַאַחר, ֶנֱאַחז ַבְּסַבְך ְבַקְרָניו; ַויֵֶׁלְך ַאְבָרָהם ַוִיַקח ֶאת-עֵׁ ָהַאִיל, ַוַיֲעלֵׁ
ם יד.  ְבנוֹ  ר ַהיֹום, ְבַהר ד ’ַהָמקֹום ַההּוא, ד-ַוִיְקָרא ַאְבָרָהם שֵׁ ָרֶאה ’ִיְרֶאה, ֲאֶשר יֵָׁאמֵׁ -, ֶאל’ַוִיְקָרא ַמְלַאְך דטו.  יֵׁ

ִנית, ִמן ם טז.  ַהָשָמִים-ַאְבָרָהם, שֵׁ ַהֶזה, ְוֹלא ָחַשְכָּת,  ַהָדָבר-ִכי, ַיַען ֲאֶשר ָעִשיָת ֶאת  :’ד-ַוֹיאֶמר, ִבי ִנְשַבְעִּתי ְנאֻׁ
ְך ֲאָבֶרְכָך, ְוַהְרָבה ַאְרֶבה ֶאת-ִכי יז.  ְיִחיֶדָך-ִבְנָך ֶאת-ֶאת י ַהָשַמִים, ְוַכחֹול, ֲאֶשר ַעל-ָברֵׁ ְשַפת ַהָים; -ַזְרֲעָך ְככֹוְכבֵׁ

ת ַשַער ֹאְיָביו ֶקב, ֲאֶשר ָשַמְעָּת ְבֹקִליְוִהְתָבְרכּו ְבַזְרֲעָך, ֹכל גוֹ  יח.  ְוִיַרש ַזְרֲעָך, אֵׁ י ָהָאֶרץ, עֵׁ -ַוָיָשב ַאְבָרָהם ֶאליט.  יֵׁ
ְלכּו ַיְחָדו ֶאל מּו ַויֵׁ ר ָשַבע-ְנָעָריו, ַוָיקֻׁ ר ָשַבע; ַויֵֶׁשב ַאְבָרָהם, ִבְבאֵׁ  .ְבאֵׁ
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כי עתה  (בראשית כב, יבלו באברהם כתיב )א"ר יוחנן גדול הנאמר באיוב יותר ממה שנאמר באברהם דאי
איש תם וישר ירא אלהים ]וסר מרע[ מאי וסר מרע א"ר  (איוב א, חידעתי כי ירא אלהים אתה ובאיוב כתיב )

 תן חצי פרוטה לחנוני איוב ויתרה משלואבא בר שמואל איוב וותרן בממונו היה מנהגו של עולם נו
 

מי שיש לו מלאכה מועטת לעשות אומר לפועל חצי פרוטה אני  - מנהג עולם נותן חצי פרוטה לחנונירש"י: 
נותן לך ונלך אצל חנוני ונקנה בפרוטה ככר או ביצים ונחלוק ואיוב ויתרה לחצי השני משלו ונותן לו כל 

 :ר קל שאינו ממוןהפרוטה שהיה רע בעיניו לדקדק בדב
 

 קורות על עינוי נפש:מ (5
 

וכל מלאכה לא  תענו את נפשתיכם)כט( והיתה לכם לחקת עולם בחדש השביעי בעשור לחדש  - ויקרא טז
תעשו האזרח והגר הגר בתוככם: )ל( כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ידוד תטהרו: 

 חקת עולם: פשתיכםועניתם את נ)לא( שבת שבתון היא לכם 
 

 ועניתם את נפשתיכם)כז( אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכפרים הוא מקרא קדש יהיה לכם  - ויקרא כג
והקרבתם אשה לידוד: )כח( וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כפרים הוא לכפר עליכם לפני ידוד 

כרתה מעמיה: )ל( וכל הנפש אשר תעשה כל ונ אשר לא תענה בעצם היום הזהאלהיכם: )כט( כי כל הנפש 
מלאכה בעצם היום הזה והאבדתי את הנפש ההוא מקרב עמה: )לא( כל מלאכה לא תעשו חקת עולם לדרתיכם 

בתשעה לחדש בערב מערב עד ערב תשבתו  ועניתם את נפשתיכםבכל משבתיכם: )לב( שבת שבתון הוא לכם 
 שבתכם:

 
 כל מלאכה לא תעשו: ועניתם את נפשתיכםי הזה מקרא קדש יהיה לכם )ז(  ובעשור לחדש השביע - במדבר כט

 
 . משנה, יומא, פרק ח2

)א( יום הכפורים אסור באכילה ובשתיה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה... )ד( התינוקות 
 ין במצות: ביום הכפורים אבל מחנכין אותם לפני שנה ולפני שנתים בשביל שיהיו רגיל אין מענין אותן

 
 . תלמוד בבלי, יומא עד ע"ב3

, יכול ישב בחמה או בצנה כדי שיצטער, תלמוד לומר )ויקרא טז( תענו את נפשתיכם)ויקרא טז(  תנו רבנן:
 שב ואל תעשה. -שב ואל תעשה, אף ענוי נפש  -. מה מלאכה וכל מלאכה לא תעשו

תוב בטולא, יתיב בטולא וקריר ליה, לא נימא לא נימא ליה קום  -ואימא: היכא דיתיב בשימשא וחיים ליה 
 ]...[לא תחלוק בו.  -לא חלקת בה, אף ענוי  -דומיא דמלאכה, מה מלאכה  -ליה קום תוב בשימשא! 

 
 אף כאן ענוי רעבון. -נאמר כאן ענוי ונאמר להלן ענוי, מה להלן ענוי רעבון דבי רבי ישמעאל תנא: 

  !אם תענה את בנתיונילף )בראשית לא( מ
 דנין ענוי דרבים מענוי דרבים, ואין דנין ענוי דרבים מענוי דיחיד. 

 ! זו פרישות דרך ארץואמרינן:  וירא את ענינוונילף מענוי דמצרים, דכתיב )דברים כו( 
 אלא, דנין ענוי בידי שמים מענוי בידי שמים, ואין דנין ענוי בידי שמים מענוי בידי אדם. 

 
, רבי אמי ורבי אסי; חד אמר: אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי למען ענתך המאכלך מן במדבר)דברים ח( 

שאין לו פת בסלו, וחד אמר: אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל. אמר רב יוסף: מכאן רמז 
י לא ליכלה אלא ביממא. אמר רב -לסומין שאוכלין ואין שבעין. אמר אביי: הלכך, מאן דאית ליה סעודתא 

. אמר ריש לקיש: טוב מראה עינים באשה יותר מגופו טוב מראה עינים מהלך נפש -זירא: מאי קרא )קהלת ו( 
 . טוב מראה עינים מהלך נפששל מעשה, שנאמר 
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