
 ספר יונה–דרשה ליום כיפור 

 לב איזיקוביץ'

 

את ספר יונה בכמה אופנים , להתחבר לעלילה המרתקת , למשמעויות אפשר לקרוא 
רה בתשובה . מה שמשותף לכל זלרעיונות העולים מהספר לגבי כפרה והח אוהנסתרות 

, הדרכים שמניתי זה שהן דרכי קריאה שכליות קוגניטיביות המערבות ניתוח סיפורי ודמיון 
אני רוצה לגשת בנוסף לקריאה השכלית , כחוויה חושית . הפעם טקסט אני רוצה לקרוא את 

 יכולים להוסיף לנו בקריאה . הם ולראות מה בעזרת החושים אל ספר יונה 

אנו נוכחים , בהנחה שאנו מכירים גם את שאר התנ"ך כך ,  ספר יונהשאנו קוראים את כ
השונים למדי  ייחודיים ריח  ומראהצליל , לו יש  .  לדעת יש משהו נוכרי לתנ"ך בספר יונה

ריח ספר יונה יש ריח של ים ול . מהחוויה חושית של הקריאה בחלקים אחרים של התנ"ך
. קריאה בספר יונה מלווה בקול הגלים , משברי ים , דממת גדותיהם של נהרות גדולים 

צווחות הדמיון פועל שעות נוספות אפשר גם לשמוע מלחי ספינות ואם מעמקים וקריאות 
והם  נהרות הפרת והחידקלובמרחבי מים רבים , הים התיכון  ממוקם יונה  ספר שחפים . 

אפשר גם לשמוע את המולת ערי מטרופולין    .שמפעלים את הדמיון החושי שלנו בקריאתו
טעם של להיות אפילו עשוי ה גדולות , רעש נדיר למדי בנופו של התנ"ך . לסיפור שבספר יונ

מול ם כיפור, ו, אולי זה לא הדבר הכי חכם לומר בשלב זה של י) סליחה מכל הצמיםדגים 
נינוה ובדגים אכלו בטח ביפו משם מפליג יונה הרי (  עוד קצתתחזיקו מעמד אנשים רעבים , 

פירוש רי שה אם שם העיר יכול להעיד על זאת דגים גם כנראה אכלו הוא אמור להגיע  םלש
שמשמעותה דג שהתגלגלה לנון  ננהשמית הקדומה מהמילה מתגלגל כנראה  השם נינוה

ת , לאמנון , לשפמנון וגם סמלה היה  בכתב היתדות האשורי דג בתוך בית "ביתו של הארמי
את מביא . מה גם שאותו דג בולע דג ואם זה לא מספיק אז נזכיר שאת יונה במנוסתו  הדג". 

בלתי מושגים לבני זמנו של יונה שמציתים את למרחבי ים אגדתיים ומסתוריים   יונה ואותנו
 שבני זמנו של יונה יכלו רק להעלות אותם בדמיונם . השכלי והחושי . הדמיון 

שספר יונה הוא חלק ממנו.  זרים לרוב רובו של התנךחושיים אלו מרחבים כפי שאמרתי 
בתהילים , שירת הים  ל  מקומות נוספיםלמעט תחילתו של ספר בראשית ומספר זעיר ש

ם או אזורי ההר הי שם ניתנה התורה  תנך מתנהל במרחבי המדברועוד מעט מקומות  ה
תיכוניים  שם שכנו שבטי ישראל. שם התרחשה העקידה, שם נבנה בית המקדש שבירושלים 

בהם  הנופים אלו . וישראלת יהודה וממלכהשופטים ושל . שם התנהלה ההיסטוריה של 
 אמנם שמשון. שהיא עיקרו של התנך התרחשה הדרמה הגדולה שבין עם ישראל ואלוהיו 

אל התנך שם לא מביא מהוא כון  אבל יהת מחוזות ארץ פלשת שלחופי הים לחודר א השופט
 שבטי ישראל נשארים זרים לחויות אלו .  נשברים.או מראות גלים  קמצוץ של ריח ים אפילו 

מתרחש במחוזות זרים. במרחבים ספר יונה ושית כל כך זרה לרוח התנך משום שחהחוויה ה
 שהאוכלוסייהעיר רחוקים שאינם נוגעים לכאורה במקומותינו. הרי במרכז הסיפור ניצבת 

מעמד הר סיני  ל אובספר בראשית  ברית בין אברהם והאלליהודית. מה לה ושלה אינה 
ובכל זאת לשם   .רא ודברים שפונים אל בני ישראלתכנים של חוקי ספר ויקאו לבספר שמות 
הספר מתחיל בכך שיונה מקבל שליחות ללכת אל נינוה העיר הגדולה שאינה נשלח יונה. 

קשורה כלל בעם ישראל ולבשר להם שבגלל חטאיהם העיר תושמד . ותושבי נינוה ממהרים 
מם על הקלות הבלתי יונה מתקולצום ולבקש רחמים ולחזור בתשובה ואלוהים סולח להם . 

ואז אלוהים מוכיח לו שהרחמים והסליחה אינם רק זכותו של עם ישראל נסבלת של הסליחה 
 ( .ראאלא של אדם באשר הוא )ואולי אף של חיות וצמחים שגם הם חלק מעולמו של הבו

חזרה החטא , העונש וה נושא מוסר לנו מסר ש הוא אוניברסלי . ספר יונה הוא ספרו של אל 
אלוהים הוא אלוהי העולם כולו למרות הברית ונוגעים בכל אדם באשר הוא אדם .  בהבתשו

 בינו לבין בני ישראל. 



רציתי דווקא להגיש היבט נוסף אבל היבט חשוב של ספר יונה הוא האוניברסליות היבט אכן 
מביאה איתה אל ספר יונה כי קריאתו של . אותה ציינתי אותה חוויה חושית זרהב שקשור

אנו מריחים ושומעים את אותם . הזרותחווית , יחד עם רעיון האוניברסליות את בית הכנסת 
 ריחות וצלילים זרים בתוך היכל תפילה היהודי דרך הקריאה. הזרות כאן , איתנו . 

צריך מאותה זרות שנכפתה עליו . . שהוטלה עליו  יונה בורח מהשליחותהנביא יש לזכור ש
אוניברסלי שמתרחש במרחב בסיפור חטא וכפרה רק מדובר ה לא להבין שמבחינתו של יונ

ישראל , יפו היא ממלכת נינוה היא בירת אשור מחריבת אויב. מתרחש במחוזות אלא כזה ש
מקבילה האויב ,האל לשאת את דברו יונה נשלח עיר נמל של הפלישתים אויבי ישראל . 

אנחנו דרכו נשלח לשם אבל ו עצמאיראן , לקאבול באפגניסטן . הוא מודרנית לטהראן שבה
 מכניסים את המקומות האלו עכשיו ברגע זה ממש אל בית הכנסת וזה כשלעצמו מדהים . 

שייך לדרישות שמטיל אלוהים על עם ישראל ומה למי שאינו מבני כיפור יום זה מדהים , כי 
בית להכניס את האויב לבריתנו בבית הכנסת ביום הזה? ועוד כשמדובר באויב. אלא ש

לדרגה של תיקווה בלתי רגילה. בתחילת  מביא אותנו הכנסת גם אם רק בצורה סימבולית 
יום כיפור התרנו את העבריינים , תהא המשמעות אשר תהא להכנס לבית הכנסת ולהתפלל 

עימנו , אלו שחטאו אבל אינם זרים , התרנו להם לעמוד איתנו מול בורא עולם ולבקש מחילה 
ובכך אנו להכנס לבית הכנסת הגמור זר, לאחר ספר יונה אנחנו מתירים ל וכפרה. בפנותנו אל

 ואת עולמו של הקדוש ברוך הואשלו  תיקווה לכך שהוא יבוא ויצטרף ויתקן את דרכיומביעים 
. אולי לאחר שחלקו הגדול של יום הכיפורים כבר עבר, אגב, זה נעשה הוא הופך לשותף . . 

אנו במוכנות אמיתית לשבור מחיצות ולקבל את חה היא שההנ בשלב זה של הצום והתענית 
בריתו של נח  ואסור לשכוח זאת , יש ברית עם אלוהים  , אגב , גם לואולי ... . זר אותו 

ולקיים את שבעת מצוות בני לאחר המבול . ברית פשוטה ולא מסובכת להיות אדם טוב יותר 
שתיכף תיפתח הדלת יונה בבית הכנסת קריאת ספר נח אז מדוע שלא יכנס? אני מדמיין לי ב

עידן  וויפתח ואנשי נינוה יכנסו עם יונה בראשם אל בית הכנסת וייתישבו במקומות הריקים
מתכוון מברסלב זו התיקווה האמיתית לשלום . זו התיקווה שהרב נחמן למה לא? .  חדש

 ל בעולם . ומבקש שלום גדולא באנו לעולם בשביל ריב ומחלוקת " "שאליה כשהוא אומר 

כדי שנהיה אבל אני חוזר אל החוויה החושית. מדוע היא חשובה? היא חשובה משום ש
הצליל  הריחלהכיר את מוכנים לקראת התיקווה הזו יש קודם צורך בהיכרות עם האחר , 

של הים , קולה של סערה , טעם הדגים והווי המלחים  ריחו במקרה הזה והקול שלו . 
 בספינות נוכריות. 

ורק אז חוזר בו מרצונו לברוח משליחותו והולך אל לאחר בריחתו   יונה חווה את כל זאתגם 
נינוה . רק אחרי שהוא כבר יודע מהו פרצופה של הזרות . זרות שבסופו של דבר אינה זרות 

 כי בכל מקום אליו הוא ילך הוא ימצא את האדם באשר הוא אדם . 

אש וראשונה להכיר את הזר ורק אז ניתן בר הקריאת ספר יונה בבית הכנסת היא קריא
 לשלום  תיקווההרק כך התשובה והאל ושל רעיון באמת ובתמים להכיר באוניברסליות של 

 יכולה לבוא ולשכון בליבותנו . 


