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מדוע החליטו חכמי ישראל למֵקם את קריאת ספר יונה בציבור באמצע היום המקודש 
ביותר בלוח השנה העברי, יום הכיפורים? באיזו מידה רלוונטי סיפור יונה לקורא 
המודרני ולחברה היהודית בישראל? שלושה מעגלים ניכרים בספר קצר ומופלא זה. 
הראשון, דיאלוג בין אדם לבוראו. השני, השליחות היהודית להצלת עם נוכרי. האחרון, 

התנהלותו המוסרית של עם ישראל, אז והיום.

אלוהי ישראל מבקש להציל אומה של עובדי אלילים באמצעות שליח יהודי, שלא כדבריו 
הידועים של בלעם "ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹן ּוַבּגֹוִים ֹלא ִיְתַחָּׁשב". אנו מתחשבים בגויים עד כדי 
סיכון נפשות חיילי פיקוד העורף בפעולה להצלת נפגעי אסונות בעולם. בצד הלקח 
הגדול לעם ישראל בדבר שליחותו לטובת העמים ישנו לקח מוסרי נוסף בספר יונה 
והוא אוניברסאלי מטבעו. הערבות ההדדית הבין-לאומית הכרחית לקיומה הנאות של 
האנושות. עמים מסייעים אלה לאלה לאחר אסונות טבע, לאחר מגפות ולאחר משברים 
הומניטריים אחרים. מדינת ישראל יודעת למלא חובה אנושית זאת בכל הזדמנות. יום 
הכיפורים הוא יום חג גלובלי של הדאגה לשלום האנושות, לשלום העולם. יהודי המאֵמץ 
רעיון שכזה, מתקן בכך את יחסנו לאומות העולם. לא עוד דחייה אוטומטית של הגויים, 
הסתגרות וטיפוח בדלנות יהודית. את חוכמת הגויים אנו מאמצים ואת הסיוע שלהם 
אנו מקבלים בעת הצורך ולכן עלינו להפנים כמה מדרכיהם האנושיות מוסריות. באותה 
המידה עלינו לחלוק אתם את הניסיון המוצלח שלנו בטכנולוגיה, באומנויות, ברפואה 

ובחקלאות. התורה מצווה עלינו לשמש אֹור-ּגֹוִים ושליחות שכזאת מחייבת פתיחות.

כדוגמה נאה להגשמת השליחות של ישראל כלפי הגויים, בחר אלוהי ישראל מכל העמים 
דווקא בבני נינווה האשורים. נבואת יונה היא נבואה לדורות, מימיו ולתמיד. לא רבים 
הם העמים ששרדו מני אז. אחד מהם הוא העם האשורי, הקרוב ביותר לתרבות היהודית 
בלשונו הארמית-אשורית, באמונתו בספר הספרים ובתמיכתו הפעילה במדינת ישראל. 
אף בימינו נודעת לנו שליחות כלפי העם הזה, שנרצח, נגזל, נאנס ונרדף על ידי עמי 
המזרח התיכון. בימים אלה מתחדשים הקשרים התרבותיים אתו. אנו מזדהים עם 
הטרגדיה הלאומית שלו ועם שאיפתו לחיות כעם עצמאי בארצו. כך נממש אנו, צאצאי 
יונה הנביא, את נבואתו בשם אלוהי ישראל. חיזוק לגישה זו אנו מוצאים בדברי נביא 
נוסף: "ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ִיְׂשָרֵאל ְׁשִליִׁשָּיה ְלִמְצַרִים ּוְלַאּׁשּור, ְּבָרָכה ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ. ֲאֶׁשר 
ֵּבֲרכֹו ה' ְצָבאֹות ֵלאמֹר: ָּברּוְך ַעִּמי ִמְצַרִים ּוַמֲעֵׂשה ָיַדי ַאּׁשּור ְוַנֲחָלִתי ִיְׂשָרֵאל" )ישעיה יט 
כד-כה(. אחד מפרשני המקרא הידועים קובע: "רצה השם להראות, שאשור יש לו זכות 
יותר מישראל, שהם שמעו לדברי הנביא ועשו תשובה, וישראל הקשו ערפם משמוע" 

)מלבי"ם, יונה א ב(. בעלי הזכות היתרה הזאת מאז, הם בעלי הברית שלנו כיום.

החברה למתנ"סים מאחלת לכל בית ישראל ולכל בני אדם שנה טובה, גמר חתימה 
טובה ועיון מעמיק ומאלף בספר יונה.

ד"ר יעקב מעוז
מחבר, עורך ומצלם
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י ֵלאֹמר. )ב( קּום ֵלְך ֶאל  ַבר ה' ֶאל יֹוָנה ֶבן ֲאִמּתַ )א( ַוְיִהי ּדְ
י ָעְלָתה ָרָעָתם ְלָפָני.  דֹוָלה, ּוְקָרא ָעֶליָה ּכִ ִניְנֵוה ָהִעיר ַהּגְ
ה  ְמָצא ֳאִנּיָ ֶרד ָיפֹו ַוּיִ ְפֵני ה', ַוּיֵ ה ִמּלִ יׁשָ ְרׁשִ ָקם יֹוָנה ִלְבֹרַח ּתַ )ג( ַוּיָ
ה  יׁשָ ְרׁשִ ֶהם ּתַ ּה ָלבֹוא ִעּמָ ֶרד ּבָ ָכָרּה ַוּיֵ ן ׂשְ ּתֵ יׁש, ַוּיִ ָאה ַתְרׁשִ ּבָ
ם,  ּיָ דֹול ּבַ ם, ַוְיִהי ַסַער ּגָ דֹוָלה ֶאל ַהּיָ ְפֵני ה'. )ד( ַוה' ֵהִטיל רּוַח ּגְ ִמּלִ
ְזֲעקּו ִאיׁש ֶאל  ִחים ַוּיִ ּלָ יְראּו ַהּמַ ֵבר. )ה( ַוּיִ ָ ָבה ְלִהּשׁ ְ ה ִחּשׁ ְוָהֳאִנּיָ
ם ְלָהֵקל ֵמֲעֵליֶהם,  ה ֶאל ַהּיָ ֳאִנּיָ ר ּבָ ִלים ֲאׁשֶ ִטלּו ֶאת ַהּכֵ ֱאלָֹהיו, ַוּיָ

ָרַדם. ב ַוּיֵ ּכַ ׁשְ ִפיָנה ַוּיִ ֵתי ַהּסְ ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל ַיְרּכְ

ספר יונה מזמין אותנו להרהר בטיב היחסים שלנו ִעם העמים. יונה נשלח מארץ 
ישראל לארץ אשור כדי להציל בני עם זר. מאליה מתעוררת שאלת האחריות 
שיש לעם ישראל כלפי אומות העולם. חיילי פיקוד העורף ומתנדבי זק"א 
מַסכנים את נפשותיהם כדי להציל גויים מאסונות כמו צונאמי ביפן, רעידת 
אדמה בהאיטי או בית שהתמוטט על יושביו במיאמי. אנו עושים זאת בראש 
ובראשונה בשם האנושיות. הערבות ההדדית הבין לאומית הכרחית לקיום 
האנושות. באותה המידה, עמים אחרים גומלים לנו במשלוח כוחות סיוע כמו 
בעת אסון השריפה בכרמל. יונה בוחר בשלב הזה לברוח מן השליחות שהוטלה 
עליו על ידי האלוהים. אף על פי שנבואה היא מעלה רוחנית גבוהה, שמאמינים 
רבים היו מבקשים להגיע אליה, הרי שנביאי ישראל מיאנו לקבל את המשרה 
הנחשקת. ראש הנביאים, משה, טוען "ֹלא ִאיׁש ְּדָבִרים ָאנִֹכי" ונביא החורבן, 
ירמיה אומר "ֹלא ָיַדְעִּתי ַדֵּבר" ואילו יונה נרדם נאלם ונעלם. ספק אם נביא 
בישראל האמין שניתן לברוח מהאלוהים. אפשר שיונה רק ביקש לפסול את 
עצמו למלא תפקיד של נביא פורענות. חכמים סבורים שבכך רצה להגן על עם 
ישראל, האמור להיכבש על ידי האשורים ולצאת לגלות שתימשך עד הקמת 
מדינת ישראל. התנהגותם של המלחים הגויים נשגבה וראויה לכל שבח. התפילה 
שלהם היא התפילה הפלורליסטית המתועדת הראשונה. כל אחד מהם קורא 
אל אלוהיו כדי להציל את הספינה על יושביה. צרות משותפות יוצרות לעיתים 
קואליציות של זהויות שונות המגויסות למטרה מסוימת אחת. המטרה היא 
להציל נפשות וההצלה תתקבל גם אם אלוהים כאלה או אחרים יספקו אותה.

א

קום לך אל נינווה | להקת פיקוד המרכז

https://www.youtube.com/watch?v=9cpMj8ylSQk
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ם קּום ְקָרא  ָך ִנְרּדָ ְקַרב ֵאָליו ַרב ַהֹחֵבל ַוּיֹאֶמר לֹו, ַמה ּלְ )ו( ַוּיִ
ת ָהֱאלִֹהים ָלנּו ְולֹא ֹנאֵבד. )ז( ַוּיֹאְמרּו  ֵ ֶאל ֱאלֶֹהיָך, אּוַלי ִיְתַעּשׁ
ִמי ָהָרָעה ַהּזֹאת ָלנּו,  ּלְ ׁשֶ יָלה גֹוָרלֹות ְוֵנְדָעה ּבְ ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו, ְלכּו ְוַנּפִ
א ָלנּו  יָדה ּנָ ּפֹל ַהּגֹוָרל ַעל יֹוָנה. )ח( ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו, ַהּגִ לּו ּגֹוָרלֹות ַוּיִ ּפִ ַוּיַ
בֹוא, ָמה ַאְרֶצָך ְוֵאי  ָך ּוֵמַאִין ּתָ ַלאְכּתְ ר ְלִמי ָהָרָעה ַהּזֹאת ָלנּו, ַמה ּמְ ֲאׁשֶ ּבַ
ַמִים  ָ ה. )ט( ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם, ִעְבִרי ָאֹנִכי ְוֶאת ה' ֱאלֵֹהי ַהּשׁ ה ַעם ָאּתָ ִמּזֶ
ים ִיְרָאה  יְראּו ָהֲאָנׁשִ ה. )י( ַוּיִ ׁשָ ּבָ ם ְוֶאת ַהּיַ ה ֶאת ַהּיָ ר ָעׂשָ ֲאִני ָיֵרא, ֲאׁשֶ
ְפֵני ה'  י ִמּלִ ים ּכִ י ָיְדעּו ָהֲאָנׁשִ יָת, ּכִ ְגדֹוָלה ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו, ַמה ּזֹאת ָעׂשִ

יד ָלֶהם. י ִהּגִ הּוא ֹבֵרַח, ּכִ

הגישה הפלורליסטית של רב החובל פועלת גם ביחס ליונה, שהקיץ משנתו. 
הוא מבקש את עזרת אלוהי ישראל מבלי לדעת כי הוא מחולל האסון הממשמש 
ובא. קבוצת המלחים נוקטת בפרקטיקה מוכרת. דינו של השעיר לעזאזל נגזר 
בגורל, ארץ ישראל חולקה לשבטים בגורל ולהבדיל המן הרשע הפיל פור שהוא 
גורל. הפרקטיקה פועלת והמלחים מגלים כי מקור הרעה הוא לא אחר מאשר 
יונה. התחקיר שעובר יונה על ידי המלחים מלמד כי עיקר עניינם הוא זהותו 
של יונה, לאיזה עם ולאיזו ארץ הוא שייך. מעניינת לא פחות היא תשובתו של 
יונה, כיצד הוא מציג את עצמו בפני זרים. יונה איננו מציג עצמו כיהודאי או 
כישראלי אלא כעברי, בדומה לאבות. ייתכן שיש בכך רמז לתקופה עליה מדבר 
ספר יונה, הקדומה לקרע בממלכה המאוחדת. בתקופה זו האימפריה האשורית 
עדיין בשיאה והיא זו שמעצבת את פני האנושות עד ימינו. חוקרים מיחסים לה 
את תחילת הכתיבה המשמעותית בהיסטוריה של האנושות וכתוצאה מכך גם 
כתיבת התנ"ך בישראל. יונה מדגיש את אמונתו באלוהי ישראל, האל אוניברסלי 
שברא את העולם. הוא ברא את הים שבו אנו נמצאים כעת ואת היבשה שממנה 
ואליה אנו מפליגים. יונה מספר שהוא בורח מהאל שאותו הוא ירא והם תוהים 
על טיב אמונתו. אמונה באל לא יכולה להיות מושלמת לעולם. ספקות וסתירות 
הם אבני הבניין שלה. מעתה, יראת האלוהים של יונה הופכת ליראת המלחים 

לגורלם. שותפות גורל היא מנוע חברתי רב ערך.

א

אריק לביא | יונה הנביא

https://www.youtube.com/watch?v=E4hRF0R1T-s
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י  ם ֵמָעֵלינּו, ּכִ ק ַהּיָ ּתֹ ְך ְוִיׁשְ ה ּלָ ֲעׂשֶ )יא( ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו, ַמה ּנַ
אּוִני ַוֲהִטיֻלִני ֶאל  ם הֹוֵלְך ְוֹסֵער. )יב( ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם, ׂשָ ַהּיָ
דֹול  ַער ַהּגָ י ַהּסַ ּלִ י ְבׁשֶ י יֹוֵדַע ָאִני ּכִ ם ֵמֲעֵליֶכם, ּכִ ק ַהּיָ ּתֹ ם ְוִיׁשְ ַהּיָ
י  ה ְולֹא ָיֹכלּו, ּכִ ׁשָ ּבָ יב ֶאל ַהּיַ ים ְלָהׁשִ רּו ָהֲאָנׁשִ ְחּתְ ה ֲעֵליֶכם. )יג( ַוּיַ ַהּזֶ
ה ה' ַאל  ְקְראּו ֶאל ה' ַוּיֹאְמרּו, ָאּנָ ם הֹוֵלְך ְוֹסֵער ֲעֵליֶהם. )יד( ַוּיִ ַהּיָ
ה ה'  י ַאּתָ ם ָנִקיא, ּכִ ן ָעֵלינּו ּדָ ּתֵ ה ְוַאל ּתִ ֶנֶפׁש ָהִאיׁש ַהּזֶ ָנא ֹנאְבָדה ּבְ
ֲעֹמד  ם, ַוּיַ אּו ֶאת יֹוָנה ַוְיִטֻלהּו ֶאל ַהּיָ ׂשְ יָת. )טו( ַוּיִ ר ָחַפְצּתָ ָעׂשִ ֲאׁשֶ ּכַ
חּו ֶזַבח  ְזּבְ ים ִיְרָאה ְגדֹוָלה ֶאת ה' ַוּיִ יְראּו ָהֲאָנׁשִ ְעּפֹו. )טז( ַוּיִ ם ִמּזַ ַהּיָ

רּו ְנָדִרים. ּדְ ַלה' ַוּיִ

המלחים הגויים מציגים בפנינו התנהגות מוסרית היכולה לשמש מופת לעם 
היהודי. ייתכן שזהו המסר החבוי בספר יונה וזהו אחד הלקחים הגדולים של 
יום הכיפורים. הם אינם ממהרים להיפטר ממנו כדי להציל את נפשם. הם 
מפקידים בידיו את גורל חייהם ושואלים אותו באדיבות, כיצד לנהוג בו לאור 
העובדה שהוא הגורם לאסון המתרגש עליהם. יונה מציע כי ישליכו אותו לים 
ולמלחים ברור שזהו גזר דין מוות. על כפות המאזניים עומדים מצד אחד חיי 
כל הנוסעים הנוכרים ומצד שני חייו של יונה העברי. מצפונם הנקי של המלחים 
הגויים אינו מרשה להם לקבל את עצת יונה. הם חותרים עוד ועוד להציל אותו 
יחד אתם, אך ללא הועיל. רק כאשר כלו כל הקיצין הם מוציאים לפועל את 
המלצת יונה ומשליכים אותו אל הים. זאת, לא לפני שהם נושאים תפילה זכה 
לאלוהי ישראל ומסבירים כי לא התכוונו לשפוך דם נקי. התנ"ך מלא בתוכחה 
נגד יהודים ומלכיהם על ששפכו דם נקי ואילו ספר יונה מנקה מכך את המלחים 
הגויים. מתפילתם עולה כי הם מקבלים על עצמם את האמונה באלוהי ישראל 
האחראי לנסיבות הנוראיות שבהן מטילים את הנביא העברי למאכל הדגים. 
התוצאה לא מאחרת לבוא וכשהים נרגע מיד, אמונתם החדשה מקבלת משנה 
תוקף, אם כי מיראה ולאו דווקא מאהבה. ספר יונה מקבל את התפילות, הנדרים 
והזבחים של הגויים ומלמד את עם ישראל להאמין לא רק לחוכמת הגויים אלא 

גם לדרכיהם המוסריות.

א

להקת חיל הים | אנשי הדממה

https://www.youtube.com/watch?v=u4pbfyVfnCs
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ג  ְמֵעי ַהּדָ דֹול ִלְבלַֹע ֶאת יֹוָנה, ַוְיִהי יֹוָנה ּבִ ג ּגָ )א( ַוְיַמן ה' ּדָ
ל יֹוָנה ֶאל ה' ֱאלָֹהיו,  ּלֵ ְתּפַ ה ֵלילֹות. )ב( ַוּיִ לׁשָ ה ָיִמים ּוׁשְ לׁשָ ׁשְ
אֹול  ֶטן ׁשְ ֲעֵנִני, ִמּבֶ ָרה ִלי ֶאל ה' ַוּיַ ָגה. )ג( ַוּיֹאֶמר ָקָראִתי ִמּצָ ֵעי ַהּדָ ִמּמְ
ים ְוָנָהר ְיֹסְבֵבִני,  ְלַבב ַיּמִ ִליֵכִני ְמצּוָלה ּבִ ׁשְ ַמְעּתָ קֹוִלי. )ד( ַוּתַ י ׁשָ ְעּתִ ּוַ ׁשִ
ֶגד ֵעיֶניָך,  י ִמּנֶ ּתִ י ִנְגַרׁשְ יָך ָעַלי ָעָברּו. )ה( ַוֲאִני ָאַמְרּתִ ֶריָך ְוַגּלֶ ּבָ ל ִמׁשְ ּכָ
הֹום  ָך. )ו( ֲאָפפּוִני ַמִים ַעד ֶנֶפׁש ּתְ יט ֶאל ֵהיַכל ָקְדׁשֶ ַאְך אֹוִסיף ְלַהּבִ
ִרֶחיָה  י ָהָאֶרץ ּבְ י. )ז( ְלִקְצֵבי ָהִרים ָיַרְדּתִ ְיֹסְבֵבִני, סּוף ָחבּוׁש ְלֹראׁשִ
י  ף ָעַלי ַנְפׁשִ ִהְתַעּטֵ י ה' ֱאלָֹהי. )ח( ּבְ ַחת ַחּיַ ַ ַעל ִמּשׁ ַבֲעִדי ְלעֹוָלם, ַוּתַ

ָך. ִתי ֶאל ֵהיַכל ָקְדׁשֶ ִפּלָ בֹוא ֵאֶליָך ּתְ י, ַוּתָ ֶאת ה' ָזָכְרּתִ

יונה שוהה בבטן האפלה והדוממת של הדג. לזמן אין משמעות והדי תפילתו 
אינם נשמעים. ספק אם אפשר שאדם ישרוד במעי הדג שלוש יממות ולכן אפשר 
שספר יונה אינו אלא משל, כסיפורי מקרא אחרים. למשלים כוונות חינוכיות, 
חברתיות ומוסריות ואחריהן עלינו לתור. יש אומרים שדג נקבה בלעה את יונה 
ולזמן מה חזר יונה אל חוויית העובר במעי אימו. יונה עומד להיוולד מחדש, אך 
לא לפני שהוא מתקן את תפיסתו הרוחנית. אף אחד מאתנו לא מחפש צרות, 
אך הן הכרחיות לפיתוח רוח האדם והן אלו שמחוללות את תפילת המופת של 
יונה, בדמיון רב לזו של חנה ְבִׁשיֹלה. בעולם ללא צרות אין יצירתיות וממילא 
אין משמעות לחיי האדם. תפילת יונה איננה עוסקת בתארי הפעולה המקובלים 
של האלוהים, כמו הרחמים והחנינה. לכן הוא איננו מתפלל לדבר הכי מתבקש, 
לפלוט אותו בחזרה ליבשה. תפילתו עוסקת בשני מרכיבים עיקריים: תיאור מצבו 
הפיזי הגרוע ומשבר האמונה הרוחני. הבריחה מהשליחות היא גם ההתגרשות 
מחצרות האלוהים. כוחה של תפילה לגשר על פערים גם אם הם נראים בלתי 
אפשריים. מתוך מעי הדג מודה יונה לאלוהיו כאילו העלה אותו כבר מן התהומות 
שאליהן התדרדר. תפילת יונה כמו תפילת חנה, היא תפילה ספונטנית היוצאת 
ממעמקי נפש האדם. היא אמנם באה בנסיבות מיוחדות, אך מסריה המוסריים 

כלליים ואוניברסליים ולאו דווקא לאומיים או פרטיקולריים.

ב

יונה מה תהגי | חיבת הפיוט

https://www.youtube.com/watch?v=F-Cqn-M0iV8
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קֹול ּתֹוָדה  ם ַיֲעֹזבּו. )י( ַוֲאִני ּבְ ְוא, ַחְסּדָ ִרים ַהְבֵלי ׁשָ ּמְ )ט( ְמׁשַ
ָמה ְיׁשּוָעָתה ַלה'. )יא( ַוּיֹאֶמר  ּלֵ י ֲאׁשַ ר ָנַדְרּתִ ְך, ֲאׁשֶ ָחה ּלָ ֶאְזּבְ
ה. )פרק ג, א( ַוְיִהי ְדַבר ה' ֶאל יֹוָנה  ׁשָ ּבָ ֵקא ֶאת יֹוָנה ֶאל ַהּיַ ג, ַוּיָ ה' ַלּדָ
דֹוָלה, ּוְקָרא ֵאֶליָה ֶאת  ִנית ֵלאֹמר. )ב( קּום ֵלְך ֶאל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהּגְ ׁשֵ
ְדַבר  ֶלְך ֶאל ִניְנֵוה ּכִ ָקם יֹוָנה ַוּיֵ ר ָאֹנִכי ּדֵֹבר ֵאֶליָך. )ג( ַוּיָ ִריָאה ֲאׁשֶ ַהּקְ
ֶחל  ת ָיִמים. )ד( ַוּיָ לׁשֶ דֹוָלה ֵלאלִֹהים ַמֲהַלְך ׁשְ ה', ְוִניְנֵוה ָהְיָתה ִעיר ּגְ
ִעים יֹום  ְקָרא ַוּיֹאַמר עֹוד ַאְרּבָ יֹוָנה ָלבֹוא ָבִעיר ַמֲהַלְך יֹום ֶאָחד, ַוּיִ
ׁשּו  ְלּבְ ְקְראּו צֹום ַוּיִ אלִֹהים, ַוּיִ י ִניְנֵוה ּבֵ ֲאִמינּו ַאְנׁשֵ ֶכת. )ה( ַוּיַ ְוִניְנֵוה ֶנְהּפָ

ם. דֹוָלם ְוַעד ְקַטּנָ ים ִמּגְ ּקִ ׂשַ

תפילת יונה הספונטנית היא זו שמצילה אותו. לעולם אל יתייאש אדם מן הפורענות 
ואל יאמר אבדה תקוותנו. הצלת יונה משמעה הצלת ציבור גדול וחשוב לאלוהים 
ומתוך כך לעם ישראל. פעמיים נזכר כי נינווה היא עיר גדולה. הגויים האשורים 
של נינווה חשובים בעיני אלוהי ישראל עד כדי כך שיונה מסתכן וסובל ייסורים 
בדרך להצלתם. מדוע אלוהי ישראל מחשיב כל כך דווקא את תושבי נינווה, 
בירת אשור. מפני שההגויים המרוחקים האלה האמינו לבסוף באלוהי ישראל. אין 
לכך תקדים בכל המקרא. בספר שמות ובתהילים, נזכר כי לאחר שעם ישראל 
ראה את היד הגדולה, האמין באלוהים ובמשה עבדו. אם כן, עוצמתם הרוחנית 
של האשורים הייתה שווה בעיני האלוהים לזו של עם ישראל. זוהי הסיבה מדוע 
בחרו חכמי ישראל למקם את קריאת ספר יונה באמצע היום המקודש ביותר 
לעם ישראל, בקריאת ההפטרה של תפילת מנחה. באיזו לשון דיבר יונה עם 
אנשי נינווה. יש להניח שלא דיבר אתם עברית אלא בלשון הקודש השנייה של 
עם ישראל, הלא היא הארמית-אשורית. בארמית אנו פותחים את תפילות יום 
הכיפורים בפיוט כל-נדרי, בארמית אנו קוראים את הכתובה במעמד הנישואין 
ובארמית אנו קוראים פעמים רבות בכל יום את הקדיש. מעט מאחרוני יהודי 
ארץ אשור עדיין מדברים בלשון הארמית ואוצר תרבות יהודי זה עומד להיכחד 
מן העולם. מצווה מקודשת היא על כל יהודי המכבד את המסורת לתרום את 

חלקו להצלת הארמית המדוברת ולהעברתה לדורות הבאים.

ב

הנפשה, יונה בנינווה | ארמית-אשורית

ג

https://youtu.be/MMXyesWCcwc
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ְרּתֹו  ֲעֵבר ַאּדַ ְסאֹו ַוּיַ ָקם ִמּכִ ָבר ֶאל ֶמֶלְך ִניְנֵוה, ַוּיָ ע ַהּדָ ּגַ )ו( ַוּיִ
ִניְנֵוה  ְזֵעק ַוּיֹאֶמר ּבְ ב ַעל ָהֵאֶפר. )ז( ַוּיַ ׁשֶ ק ַוּיֵ ֵמָעָליו, ַוְיַכס ׂשַ
ָקר ְוַהּצֹאן ַאל ִיְטֲעמּו  ֵהָמה ַהּבָ ֶלְך ּוְגדָֹליו ֵלאֹמר, ָהָאָדם ְוַהּבְ ַעם ַהּמֶ ִמּטַ
ֵהָמה  ים ָהָאָדם ְוַהּבְ ּקִ ּסּו ׂשַ ּתּו.  )ח( ְוִיְתּכַ ְמאּוָמה ַאל ִיְרעּו ּוַמִים ַאל ִיׁשְ
ְרּכֹו ָהָרָעה ּוִמן ֶהָחָמס  בּו ִאיׁש ִמּדַ ָחְזָקה, ְוָיׁשֻ ְוִיְקְראּו ֶאל ֱאלִֹהים ּבְ
ב ֵמֲחרֹון ַאּפֹו  יֶהם. )ט( ִמי יֹוֵדַע ָיׁשּוב ְוִנַחם ָהֱאלִֹהים, ְוׁשָ ַכּפֵ ר ּבְ ֲאׁשֶ
ם ָהָרָעה,  ְרּכָ בּו ִמּדַ י ׁשָ יֶהם ּכִ ְרא ָהֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעׂשֵ ְולֹא ֹנאֵבד. )י( ַוּיַ

ה. ר ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ְולֹא ָעׂשָ ּבֶ ר ּדִ ֶחם ָהֱאלִֹהים ַעל ָהָרָעה ֲאׁשֶ ּנָ ַוּיִ

לפרעה נדרשו מפגשים ישירים עם משה ועוד עשר מכות כדי שיפנים את המסר 
האלוהי ואילו  מלך נינווה מפנים במהירות הבזק את דברי יונה, שכנראה הגיעו 
אליו בעקיפין. הוא לובש שק בדומה לכמה צדיקים של העם היהודי; יעקב 
באבלו על יוסף הנטרף כביכול ומרדכי באבלו על רוע גזרת המן. מנהיג ראוי 
משמש דוגמה אישית לבני עמו. רק לאחר מכן יש בידיו התוקף המוסרי לגזור 
על הציבור צום ומנהגי אבלות; "נֹוְתִנין ֵאֶפר ַמְקֶלה... ְברֹאׁש ַהָּנִׂשיא ּוְברֹאׁש ַאב 
ֵּבית ִּדין" )תענית ב א(. אני מתקשה להסביר מה חטאם ופשעם של בעלי החיים 
במקרה זה כמו במקרה נוח והמבול. אנשי נינווה מקיימים את מצוות המלך 
ומוסיפים עליה תשובה ותפילה וצדקה ומצליחים להעביר בכך את רוע הגזרה. 
זאת, על אף הספק הטבעי שהמעשה שהם נוקטים בו לא ֵיָרֶצה את האלוהים 
וסכנת האובדן לפתח רובצת. אומה שלמה מתקנת את דרכיה ולכן היא זכאית 
לחנינה מאת האלוהים. האם יש בידינו תיעוד דומה על חזרה בתשובה בהיקף 
כזה מצד עם ישראל, כנראה שלא. עד ימינו-אנו מציינים בני העם האשורי 
שלושה ימי צום בכל חודש מרץ הנקראים ַּבעּוָתא ְדִניְנַוואֵיי, תפילת אנשי נינווה. 
כיום חיים בעולם כחמישה מיליון פליטים אשורים שנטבחו על ידי עמי האזור, 
סבלו רצח ָעם וטיהור אתני כמעט מוחלט בידי הממשלים השונים וארגוני טרור 
באזור מסופוטמיה. ספר יונה קושר בין גורל העם היהודי לגורל העם האשורי 

בכל אחד מימי הכיפורים מאז ועד היום.

ג

שלום עליכם | עברית וארמית

https://www.youtube.com/watch?v=DpfIIM1KyXY&list=RDDpfIIM1KyXY&start_radio=1
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ל ֶאל ה' ַוּיֹאַמר,  ּלֵ ְתּפַ ַחר לֹו. )ב( ַוּיִ ַרע ֶאל יֹוָנה, ָרָעה ְגדֹוָלה ַוּיִ )א( ַוּיֵ
י  ְמּתִ ן ִקּדַ ה ה' ֲהלֹוא ֶזה ְדָבִרי ַעד ֱהיֹוִתי ַעל ַאְדָמִתי, ַעל ּכֵ ָאּנָ
ִים ְוַרב  ה ֵאל ַחּנּון ְוַרחּום ֶאֶרְך ַאּפַ י ַאּתָ י ּכִ י ָיַדְעּתִ ה, ּכִ יׁשָ ְרׁשִ ִלְבֹרַח ּתַ
י טֹוב מֹוִתי  י, ּכִ ּנִ י ִמּמֶ ה ה' ַקח ָנא ֶאת ַנְפׁשִ ֶחֶסד ְוִנָחם ַעל ָהָרָעה. )ג( ְוַעּתָ
ב  ׁשֶ ֵצא יֹוָנה ִמן ָהִעיר ַוּיֵ י. )ד( ַוּיֹאֶמר ה', ַהֵהיֵטב ָחָרה ָלְך. )ה( ַוּיֵ ֵמַחּיָ
ר ִיְרֶאה  ל, ַעד ֲאׁשֶ ּצֵ יָה ּבַ ְחּתֶ ב ּתַ ׁשֶ ה ַוּיֵ ם ֻסּכָ ַעׂש לֹו ׁשָ ֶדם ָלִעיר, ַוּיַ ִמּקֶ
ַעל ֵמַעל ְליֹוָנה ִלְהיֹות ֵצל  ִעיר. )ו( ַוְיַמן ה' ֱאלִֹהים ִקיָקיֹון ַוּיַ ְהֶיה ּבָ ַמה ּיִ
יָקיֹון ִשְמָחה ְגדֹוָלה. ַמח יֹוָנה ַעל ַהּקִ ׂשְ יל לֹו ֵמָרָעתֹו, ַוּיִ ַעל ֹראׁשֹו ְלַהּצִ

לכאורה, יונה שהצליח במשימתו, היה אמור לשמוח שמחה גדולה ויחסיו עם 
האלוהים היו אמורים לבוא על תיקונם. אך את יונה פוקדת מרה שחורה. הוא 
חש בצורך להסביר מדוע ברח מפני מי שלא ניתן לברוח מפניו. ההסבר הפשוט 
הוא, יונה האמין שהאלוהים מטבעו רחום וחנון ולכן לא ימיט אסון על תושבי 
נינווה האשורים. לאלוהים אין עניין להרוג את יצירי כפיו והוא איננו שמח 
כאשר מעשי ידיו טובעים בים. במילים אחרות, יונה רומז כי האמין שתפקידו 
בעלילה היה מיותר. חכמים סבורים שהוא מדוכדך מפני שהוא יודע שהאימפריה 
האשורית עתידה להגלות את ישראל והוא דווקא זה שעליו הוטל להכשיר אותה 
לכך. לפיכך, הנאמנות של יונה לעמו אף גדולה מנאמנותו לאלוהיו. אך הכתוב 
איננו מספק אחיזה איתנה לדרשה הנאה הזאת. בצר לו, מבקש יונה את מותו 
מידי האלוהים, שהוא כאמור רחום וחנון. יש והמוות גואל את האדם מייסוריו, 
בין גופניים ובין נפשיים. המתת חסד בתנאים מוגדרים ומוקפדים ביותר היא 
מעשה אנושי נאצל. אלוהים מבקש להגחיך את סערת נפשו של יונה. על כל 
פרשת הצלחת שליחותו ההומניטרית להצלת תושבי העיר הגדולה נינווה הוא 
מצטער ואילו על הקיקיון שהצל עליו לשעה קלה הוא שמח שמחה גדולה. הרי 
זוהי שמחת עניים ותו לא. סדר היום האלוהי, ניהול התבל והיושבים בה, איננו 
סדר היום של האדם מהשורה ואפילו לא של נביא. די לו לאדם בקורת גג, 

במזון ובמלבוש כדי שישמח בחלקו.

ד

שמחת עניים | דינה עוז

https://www.youtube.com/watch?v=XeGXRfsiEac
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ְך ֶאת  ֳחָרת, ַוּתַ ַחר ַלּמָ ַ ֲעלֹות ַהּשׁ )ז( ַוְיַמן ָהֱאלִֹהים ּתֹוַלַעת ּבַ
ֶמׁש, ַוְיַמן ֱאלִֹהים רּוַח ָקִדים  ֶ ְזֹרַח ַהּשׁ יָבׁש. )ח( ַוְיִהי ּכִ יָקיֹון ַוּיִ ַהּקִ
ַאל ֶאת ַנְפׁשֹו ָלמּות  ׁשְ ף, ַוּיִ ְתַעּלָ ֶמׁש ַעל ֹראׁש יֹוָנה ַוּיִ ֶ ְך ַהּשׁ ית ַוּתַ ֲחִריׁשִ
י. )ט( ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל יֹוָנה, ַהֵהיֵטב ָחָרה ְלָך  ַוּיֹאֶמר טֹוב מֹוִתי ֵמַחּיָ
ה ַחְסּתָ  יָקיֹון, ַוּיֹאֶמר ֵהיֵטב ָחָרה ִלי ַעד ָמֶות. )י( ַוּיֹאֶמר ה', ַאּתָ ַעל ַהּקִ
ן ַלְיָלה ָהָיה ּוִבן ַלְיָלה  ּבִ ְלּתֹו, ׁשֶ ר לֹא ָעַמְלּתָ ּבֹו ְולֹא ִגּדַ יָקיֹון ֲאׁשֶ ַעל ַהּקִ
ה  ּה ַהְרּבֵ ר ֶיׁש ּבָ דֹוָלה, ֲאׁשֶ ָאָבד. )יא( ַוֲאִני לֹא ָאחּוס ַעל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהּגְ
ה. ֹמאלֹו ּוְבֵהָמה ַרּבָ ין ְיִמינֹו ִלׂשְ ר לֹא ָיַדע ּבֵ ֵרה ִרּבֹו ָאָדם, ֲאׁשֶ ים ֶעׂשְ ּתֵ ִמׁשְ

לאלוהים חשוב מאוד להוכיח את יונה כדי להעביר מסר לכלל המאמינים. הוא 
מתעתע בו החל מהטלטלה בספינה ובליעתו על ידי הדג וכלה בסיפור הקיקיון. 
בצד סיפור הצלת נינווה מתחולל סיפור נוסף שעניינו יחסי אלוהים ואדם. 
השמחה הגדולה של יונה מתחלפת מיידית בדיכאון עמוק עד שהוא מבקש שוב 
ושוב למות. עליה מטאורית במצב הרוח מעצימה את סיכויי השקיעה הגדולה 
וההתרסקות. כדי להפגין את רחמנותו של האלוהים, מסיים ספר יונה באנלוגיה 
בין יונה והאלוהים לבין הקיקיון והעיר נינווה. אם יונה חס על הקיקיון מבלי 
לטרוח בו, על אחת כמה וכמה שהאלוהים יחוס על תושביה האשורים של העיר 
נינווה, שהם יציר כפיו. יונה חס על צמחים, אלוהים חס על בני אדם. אין לדעת 
אם יונה הסכין עם האנלוגיה הזאת, שכן הקיקיון איננו סתם צמח בר נוסף. היה 
לו תפקיד בהצלת נפשו של יונה. הוא הדין לגבי צמחיית כדור הארץ. אנו דנים 
אותה על פי התועלת שהיא מביאה למערכת האקולוגית ולאדם. התורה מדברת 
בלשון בני אדם, ובני אדם חושבים רק כבני אדם. אם הקיקיון, כמשל, נחוץ 
לקיומנו, יש לנו כל הסיבות שבעולם להצטער על אובדנו. ספר יונה בוחר לסיים 
באזכור שלישי את גודלה וחשיבותה של העיר נינווה בעיני האלוהים. אין כל 
אזכור לעם ישראל בספר זה. הזיקה שבינו לבין יום הכיפורים מאוחרת ומטרתה 
לחזק את ערך התשובה בקרב יהודים. ערך התשובה הזה עובר בספר יונה דרך 
העם האשורי. אנו מסיימים את הספר בשאלה פתוחה נוספת, מי באמת היה 
קהל הקוראים של ספר יונה, שאליו כיוון המחבר את דבריו. לקוראים פתרונים.

ד

הפטרת יונה בארמית | נחמיה חוג'ה

https://www.youtube.com/watch?v=_dH1NsK-uzY&t=37s
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ָלם
עֹו

 ָה
ֹום

ׁשל
 ִל

ּלה
ּתִפ

ֱאֹלֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהְּיצּוִרים
ֲעֵׂשה ְלַמַען ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ְּבָכל ַקְצוֹות ֵּתֵבל

ָהֵסר ֵמֲעֵליֶהם ֶאת ֵאיַמת ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת
ַהְׁשֵקט ֶאת ַהַּמֲאָבק ַהַּמְחִריף ֶׁשֵּבין ַהְּלֻאִּמים

ַטע ְּבֵלב ָּכל ְּבֵני ֱאנֹוׁש ֶאת ַאֲהַבת ָהָאָדם
ַהְׁשֵרׁש ָּבֶהם ָּכבֹוד ְלֶבן ַהָּדת ְוָהָאֶרץ ָהַאֶחֶרת

ֱאֹלֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהְּבִרּיֹות
ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּכל ְּבֵני ָהָאָדם ַהְּנתּוִנים ִלְנָגִעים ַרִּבים

ְמַנע ְּבטּוְבָך ֶאת ָּכל ִּפְגֵעי ַהֶּטַבע ַהִּמְתַרְּגִׁשים ָעֵלינּו
ַסֵּלק ָּכל ֶנַגע ּוַמֲחָלה, ָּכל ִחָּסרֹון ְוִׁשְברֹון ֵלב

ַאֵחד ֶאת ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵּתֵבל ְלִמְלָחָמה ְּבאֹוְיֵבי ָהָאָדם
ֵּתן ָּבנּו ְּתבּוָנה ְיֵתָרה ְלִהְתמֹוֵדד ִעם מֹוְראֹות ַהַחִּיים

ֱאֹלֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהְּנָׁשמֹות
ֲעֵׂשה ְלַמַען עֹוָלְמָך ַהָּׁשרּוי ְּבַסָּכנֹות ַרּבֹות

ַהְרֵחב ֶאת ַּדְעֵּתנּו ְלַהִּכיר ֶאת עֹוָלֵמנּו ַהַּׁשְבִריִרי
ַקח ֵמִעָּמנּו ַמְחָׁשבֹות ָרעֹות ֶׁשל ֶהֶרס ּוְכָלָיה

ַמֵּלא ֶאת ָיֵדינּו ַּבְּיכֶֹלת ְלָׁשְמרֹו ְּכִתּקּונֹו
ַחֵּבב ָעֵלינּו ֶאת ַהַחי ְוֶאת ַהּצֹוֵמַח ְוֶאת ַהּדֹוֵמם

ֱאֹלֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהְּנָפׁשֹות
ֲעֵׂשה ְלַמַען ָּבֶניָך ַהּׁשֹוֲחִרים ֶאת ַהָּנֶאה ְוַהּטֹוב
ָהֵאר ֶאת ֵעיֵנינּו ְלַהִּכיר ִּביִפי ַהַחִּיים ַהְּמֻגָּוִנים

ַחֵזק ֶאת ָיֵדינּו ִליצֹר ּוְלַחֵּדׁש ִּבְמֶלאֶכת ַמֲחֶׁשֶבת
ַלְּמֵדנּו ְלַהֲעִריְך ֶאת עֶׁשר ַהַּתְרּבּות ָהֱאנֹוִׁשית

ֲהִביֵננּו ֶאת ְּדָרָכיו ַהִּנְסָּתרֹות ֶׁשל ָהאֶׁשר

ֱאֹלֵהי ָּכל ָהָאֶרץ, ֲאדֹון ָּכל ַהְּיצּוִרים
ֲעֵׂשה ְלַמַען ַהּכֹל, ְלֹלא יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל

העורך  |  דני כץ

https://www.youtube.com/watch?v=LoFh75EDAA8&t=3s


עיצוב גרפי:
סטודיו אינקה - 052-3673363

תיקון גויים 
ָהִייִתי רֹוֶצה ִלְפּגֹׁש ַּבַּמָּלִחים,
ֶׁשֵהִׁשיטּו ֶאת יֹוָנה ַהִּנְמָלט,
ְלהֹודֹות ָלֶהם, ְלִהְתַנֵּצל. 

ַהּגֹוִיים ָהֱאנֹוִׁשִּיים ַהָּללּו
ִנְמְנעּו ֵמַהְׁשָלָכתֹו ַלָּים

ּתֹוְך ִסּכּון ַחֵּייֶהם-ֶׁשָּלֶהם. 

ָהֵאל, ֶׁשֹּלא ָׁשם ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם
ְוֹלא ֶאת ּגֹוָרֵלנּו ְּכָכל ֲהמֹוָנם,
ֵמִניַח ָלנּו ַלֲעלֹות ְלַדְרָּגָתם
ְּבַמַּסע ִהְתַחְּנכּות ֱאנֹוִׁשי.

שער נמל יפו
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