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 חברים יקרים,

 
מחר, בתפילת מנחה, שעתיים לפני התקיעה בשופר, כשכולם כבר יתחילו להרגיש שסוף הצום קרב 

והשמש הנוטה לשקוע, תפיח בנו כוחות מחודשים, נזכה לביקור, למעין דרישת שלום. זה יבוא בדמות 
שיתבזבז ויבלע בין תחושות הטקסט היפה ביותר של יום הכיפורים: ספר יונה. ספר כל כך משמעותי, 

הרעב ללחץ שמסביב, שחייבים לזוז, חייבים להתחיל את הנעילה, לא תתעכב חלילה תקיעת השופר, אשר 
 שהצום תם. -כתשעים דקות מאוחר יותר  -תכריז 

 
 למי שפחות מכיר את הסיפור, הנה הוא ממש בקצרה: 

 
ולהודיע להם,  -בממלכת אשור השכנה  עיר גדולה -ה' שולח את יונה להתנבא לפני אנשי נינווה 

שבשל הרוע שפשה בעיר, נינווה תיהרס. יונה בורח מהמשימה, יורד ליפו, עולה על אוניה העושה 
את דרכה לתרשיש. ה' לא מרפה. הוא "רודף" את יונה ומייצר סערה בלב ים. יונה יורד אל ירכתי 

ים שהסערה נגרמה בגינו של יונה, האונייה, נשכב ונרדם. רב החובל והמלחים המבועתים מבינ
הם משליכים אותו אל הים והים  -ובהסכמתו המלאה  -ולמרות שחורה להם מאוד, בלית ברירה 

נרגע מזעפו! ה' שולח דג שיבלע את יונה, ובמעי הדג יונה מתפלל אל בוראו, מבקש מחילה 
או יותר נכון,  -הרבה  ומבטיח להתמסר לשליחות. יונה נפלט ממעי הדג ויוצא לנינווה. לאכזבתו

שליחות הצליחה מעל למשוער, ואנשי נינווה דווקא מקשיבים לו רוב  -בדיוק כפי שהוא חשש 
קשב ומתקנים את דרכיהם מיד! יונה זועם: אלוהים מוחל לעיר, היא לא נהרסת, והוא נותר 

ם. ה' נבואתו לא התממשה! הוא מוצא מקלט מחוץ לעיר וכמעט מתמוטט מהחו -מרומה ובזוי 
מצמיח עבורו עץ קיקיון שיביא לו צל, ושוב יונה מוצא מנוח. אך ברגע שנוח לו, ה' שולח תולעים 

אשר מכלים את הקיקיון. בשלב הזה יונה מתפרק לגמרי, ובוכה על העץ שהגן עליו מעט מחום 
היום. כעת תורו של ה' לזעום: אתה, יונה, מצטער על עץ אחד, שלא אתה נטעת ולא אתה 

  אין לך טיפת רחמים? -אשר כולם ילדיי  -ת, אבל על רבבות אנשי נינווה ובהמתם טיפח
 

כבר מהתקציר ברור לגמרי מדוע אנחנו קוראים את ספר יונה ביום כיפור: איש בורח משליחות ונרדם; 
הכרה בכך שלא ניתן לברוח מייעוד ועשיית תשובה; עיר שלימה עושה תשובה וחוזרת מדרכיה הרעות; 

 ם רחום ורחמן, חס על כל ייצור שהוא ברא, כולל חוטאים ששבו מדרכם הרעה. אלוהי

 
מי יותר ומי פחות, מי במודע ומי לא במודע  -יונה הוא כמובן אנחנו. כל אחד ואחד מאיתנו. כולנו בורחים 

לה, מזג האוויר, הממש -משליחות, מייעוד, מדרך שדורשת מאיתנו להתגייס! וכולנו מקטרים על התנאים  -
 ועל הקשיים והאתגרים בדרך למימוש משימות חיינו. -הפקקים 

 
יונה בתחילת הספר ישוב או שכוב, כי הספר מתחיל בקריאה אלוהית לקום! לעמוד על הרגליים! לעשות 

-)פרק א, א ִניְנֵוה...!-ַוְיִהי ְדַבר ה' ֶאל יֹוָנה ֶבן ֲאִמַתי ֵלאֹמר: קּום ֵלְך ֶאלמעשה! להיות שותף בתיקון העולם: 
 ב(.

 
אנחנו איננו נביאים, ובכל זאת, הקול הזה בוודאי מוכר לכולנו. זהו הקול ה"גבוה" שצף ועולה, בדרך כלל 

ברגע של נחת ושקט, כשאנחנו ממש לא מעוניינים לשמוע אותו. מה פתאום לקום? למה צריך עכשיו 
 ללכת?? ובעיקר לאן???

 
 גע לאן. אבל זה הקול: "קום, לך!". פחות חשוב כר

 



הן הקימה והן ההליכה עומדים בסתירה מוחלטת לשני חוקי טבע חשובים שמפעילים אותנו. החוק 
הראשון הוא פעולתם המבורכת של כוחות הכבידה והמשיכה, שמוודאים שכל עצם ימצא לעצמו מקום 

לנוח. החוק השני, הוא שזה תמיד יהיה המקום הנמוך ביותר שאליו אותו העצם יכול 
גל/ליפול/לזרום. התפוח של ניוטון "חיפש" את האדמה, פעם אחר פעם, ומצא אותה, פעם אחר להתגל

פעם. שם, כל עוד לא הופעל עליו לחץ חיצוני כלשהו, הוא נח ולא זז; כך גם כל הנחלים של קהלת תמיד 
 זורמים אל הים, כי מים תמיד יזרמו אל המקום הנמוך ביותר. 

 
ולהישמע  -להתנגד לכוחות הטבע  -הזה, בא הקול, ומבקש מאיתנו להתנגד והנה, במקום הנינוח והנמוך 

 ולהתמסר לכוח אחר לגמרי. לקום וללכת!

 
כמו המים בנחל, כמו תפוח הנופל מהעץ, כמו אבן  -יונה, ששמח כנראה להיות נאמן לחוקי הטבע, ממשיך 

ָיפֹו, ַוִיְמָצא ֳאִנָיה ָבָאה ַוֵיֶרד מנוחתו...  לחפש את המקום הנמוך ביותר, ושם לשוב אל  -המתגלגלת במדרון 
ָבּה ָלבֹוא ִעָמֶהם ַתְרִשיָשה ִמִלְפֵני ]קולו של[ ה'. ַוה' ֵהִטיל רּוַח ְגדֹוָלה ֶאל ַהָים, ַוְיִהי ַוֵיֶרד ַתְרִשיש, ַוִיֵתן ְשָכָרּה, 

ַיְרְכֵתי -ֶאלָיַרד ְויֹוָנה … ֵבר. ַוִייְראּו ַהַמָלִחים, ַוִיְזֲעקּו ִאיש ֶאל ֱאֹלָהיוַסַער ָגדֹול ַבָים, ְוָהֳאִנָיה ִחְשָבה ְלִהשָ 
 ה(.-)פרק א, פסוקים גַהְסִפיָנה, ַוִיְשַכב ַוֵיָרַדם!!! 

 
כמה נפלא! וכמה אנחנו מכירים את הרצון הזה: עזבו אותי במנוחה, אין לי כוח, לא רוצה לתקן מאומה, 

 י רק להתכרבל לי במקום הנמוך ביותר, לשכב ולהירדם!!!תנו ל

 
אלא שאז ניגש אליו רב החובל! רובנו נשמע לעתים רחוקות מאוד את קולו הגבוה של האלוהי. קול הרבה 

קול, שהוא ספק חיצוני ספק פנימי,  -הבוס, האישה, המציאות  -יותר מוכר, יהיה זה של רב החובל 
ַוִיְקַרב ֵאָליו ַרב ַהֹחֵבל, ַוֹיאֶמר לֹו: ַמה ְלָך ִנְרָדם? קּום! ְקָרא ֶאל ֱאֹלֶהיָך! נווט: שמאמין שההגה בידיו והוא י

 )פרק א', פסוק ו(. אּוַלי ִיְתַעֵשת ָהֱאֹלִהים ָלנּו ְוֹלא ֹנאֵבד 

 
 אשר שותפים גם הם למגמת הירידה האנושית מטה, שהרי גם הם -קול ההמון, אולי  -וגם שאר המלחים 

הקול שאומר,  -הם קול הגורל. הגורל הנו דבר ש"נופל" עליך וכנגדו אין מה לעשות  -בין היורדים לתרשיש 
לֹות, ַוִיֹפל ַוֹיאְמרּו ִאיש ֶאל ֵרֵעהּו, ְלכּו ְוַנִפיָלה גֹוָרלֹות, ְוֵנְדָעה, ְבֶשְל ִמי ָהָרָעה ַהֹזאת ָלנּו? ַוַיִפלּו גֹורָ "מכתוב!": 

 )פרק א, פסוק ז'(.  יֹוָנה-ל ַעלַהגֹורָ 

 
יונה עדיין לא ממש מתעורר, הוא עוד לא השתכנע. הוא עוד לא מבין שמייעוד לא ניתן לברוח. לכן הוא 

הּו ֶאל יֹוָנה ַוְיִטלֻ -ַהָים, ְוִיְשֹתק ַהָים, ֵמֲעֵליֶכם.. ַוִיְשאּו ֶאת-ַוֹיאֶמר ֲאֵליֶהם, ָשאּוִני ַוֲהִטיֻלִני ֶאלממשיך לרדת. 
 ט"ו. -)פרק א, פסוק י"ב ַהָים, ַוַיֲעֹמד ַהָים ִמַזְעפוֹ 

 
אדם מתעורר רק כשהוא יורד ומתרסק אל בור תחתיות. אז הוא מוכן לחשבון הנפש שחיכה לו, אז הוא 

 נאות להקשיב לקול המייעד אותו לתפקיד!

 
 ? איך נראה שאול התחתיות שלנו? כן, אבל מחוץ לאלגוריה של יונה הנביא, מה זה אומר בחיינו לרדת

 
חלקנו חיים בתזזית מתמדת, כמו הארנב העסוק בעליזה בארץ הפלאות, וורקהוליסטים עם סוללה 

אנרגטית שלא מתרוקנת לעולם. חלקנו נענים בעיקר לכוחות המשיכה והכבידה, ומבקשים לעצמנו בעיקר 
רצף. אבל גם את התזזיתיים וגם את "עייפים" לנוח, כי פשוט אין כוח! רובנו נמצאים במקום כלשהו על ה

מפעילה אותה שאלה: למה לקום ולאן ללכת? מהי השליחות? מהו הייעוד? בשביל מה לקום בבוקר? 
ושלא נתבלבל, הוורקהוליסטים אינם מונעים מכוח השליחות. דווקא התזיזיתיות שלהם היא לא אחת 

תשים שבינינו אולי אינם בורחים, אבל הם מתקשים בריחה כמעט היסטרית מקול הייעוד והשליחות. והמו
 לשמוע את הסיבה שלשמה כדאי לקום וללכת. 

 
הירידה, אם כן, היא כוח ההרגל הטבעי, היא התפוח של ניוטון בנפילתו, או הנחלים של קהלת בזרימתם: 

טבעי  מחפשים ותרים אחר נקודת המנוחה הנמוכה ביותר. הירידה הינה כוח בפני עצמו. והיא מצב
 שמפעיל אותנו כל העת. 



 
אבל בסופו של דבר הירידה נעצרת. דג גדול בולע את יונה, ושם, כמעין רחם, יונה נולד מחדש, או בלשון 

 הטכנולוגית של היום, מחשב מסלול מחדש, ויוצא אל שליחותו ואל ייעודו.

 
 ומה היא שליחותו? 

 
דמות תנ"כית קדמונית, אהובה וחשובה. היא  יונה. יונה היא… כאן חשוב להזכיר לעצמנו שמדובר ב

מבשרת השלום, היא זו שבשרה לנח שקלו המים, שהמבול תם, שהסיוט נגמר, שהרוע האנושי שהציף את 
העולם נשטף ושסליחה גדולה הצמיחה עשב דשא רענן, עצים וחיים חדשים. היונה מבשרת על התחלות 

 חדשות. היא בשורת התיקון, התקווה והפיוס.

 
ונה נחה לה בחיקו של נח. נוח לה ככה לנוח. עד שיותר מדי נוח לה, כי המנוחה איננה ייעודה. וכשהזמן הי

 מבשיל, היא עפה לממש את שליחותה. 

 
כך, במנחה של יום כיפור )מנחה, אותיות "נח"(, שעתיים לפני תום הצום, מגיע היונה אל התיבה שלנו. 

בדיוק חלפו מהאחד באלול, עת התחילו הסליחות. עשרת  היא מבשרת לנו שהגיע הזמן! ארבעים יום
הימים הנוראים מסתיימים גם הם. הרוע נשטף, הסכסוכים הפנימיים והחיצוניים כילו את עצמם, ובקרוב 
יישמע קול השופר. אנחנו נברך זה את זה ב"שנה טובה", ונצא אל ייעודנו: להביא ברכה בעולמנו, להשכין 

ו, ולמצוא ענף עץ הזית, שיזכיר לנו שאוטוטו שמן חדש יאיר את המנורה שלנו, בתוכינו ומסביבנ -שלום 
 יפיץ את אורנו.  

 
כך נקרא בסוכות בשבוע הבא.  -)קהלת ג, א(  ַלֹכל ְזָמן, ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ַתַחת ַהָשָמִיםואי אפשר שלא להזכיר: 

זה כל לילה! ]ואתה שם, הוורקהוליסט  יש זמן לברוח, לרדת, לשקוע, לשכב, להירדם. אנחנו עושים את
התזיזיתי, זה כולל גם אותך! רצוי לישון שמונה שעות! ואל תגלגל את עיניך לאחור![ דווקא בלילה, 

בשאול, במעי הדג, כשהגוף הכבד נענע כל כלו לכוח הכבידה ולכוח המשיכה ואין דבר שיניע אותו לקום 
 וללכת, דווקא אז יישמע מחדש הקול:

 
 ך.קום. ל

 
שנדע לרדת מספיק, לנוח מספיק, להתמסר לכוחות הכבידה והמשיכה, כדי לשמוע את המיית היונה, את 

 הקול ששולח אותנו אל ייעודנו, אל שליחותינו, אל ברכתנו. את קול השלום המדויק..

 
 גמר חתימה טובה, ולצמים, צום משמעותי.

 
 אלישע וולפין


