
A DEEP WAIL FROM DEEP WITHIN THE WHALE 

YONAH'S FINEST MOMENT 
 אלול תשע"ח

 
ה ֵלילֹות ה'ַוְיַמן  - בפ"יונה ס'  1# ִמים ּוְשֹלשָּ ה יָּ ג ְשֹלשָּ ה ִבְמֵעי ַהדָּ ה ַוְיִהי יֹונָּ דֹול ִלְבֹלַע ֶאת יֹונָּ ג גָּ ה . דָּ ַוִיְתַפֵלל יֹונָּ

היו ִמְמֵעי קָּ ֱאֹל ה'ֶאל  גָּ ה ִלי ֶאל .  ַהדָּ רָּ אִתי ִמצָּ רָּ ֹּאֶמר קָּ ַמְעתָּ קֹוִלי ה'ַוי  . ַוַיֲעֵנִני ִמֶבֶטן ְשאֹול ִשַּוְעִתי שָּ
He said: “In my distress I called to Hashem, and he answered me. From deep in the realm of the dead I called for help, 

and you listened to my cry. 
רּו בָּ ַלי עָּ ֶריָך ְוַגֶליָך עָּ ל ִמְשבָּ ר ְיסְֹּבֵבִני כָּ הָּ ה ִבְלַבב ַיִמים ְונָּ  . ַוַתְשִליֵכִני ְמצּולָּ

You hurled me into the depths, into the very heart of the seas, and the currents swirled about me; all your waves and 

breakers swept over me.   
ְדֶשָך ַמְרִתי ִנְגַרְשִתי ִמֶנֶגד ֵעיֶניָך ַאְך אֹוִסיף ְלַהִביט ֶאל ֵהיַכל קָּ  . ַוֲאִני אָּ

I said, ‘I have been banished from your sight; yet I will look again toward your holy temple.’ 
בּוש לְ  ְבֵבִני סּוף חָּ פּוִני ַמִים ַעד ֶנֶפש ְתהֹום ְיסֹּ ֹּאִשיֲאפָּ  . ר

The engulfing waters threatened me, the deep surrounded me; seaweed was wrapped around my head.   
ם ַוַתַעל ִמַשַחת ַחַיי  ֶרץ ְבִרֶחיהָּ ַבֲעִדי ְלעֹולָּ אָּ ַרְדִתי הָּ ִרים יָּ  . יקָּ ֱאֹל ה'ְלִקְצֵבי הָּ

To the roots of the mountains I sank down; the earth beneath barred me in forever. But you, HASHEM my God, brought 

my life up from the pit. 
ַלי ַנְפִשי ֶאת  ְדֶשָך ה'ְבִהְתַעֵטף עָּ ִתי ֶאל ֵהיַכל קָּ בֹוא ֵאֶליָך ְתִפלָּ ְרִתי ַותָּ כָּ  . זָּ

When my life was ebbing away, I remembered you, HASHEM, and my prayer rose to you, to your holy temple.   
ם ַיֲעזֹּבּו ְוא ַחְסדָּ  . ְמַשְמִרים ַהְבֵלי שָּ

Those who cling to worthless idols turn away from God’s love for them. 
ה לַ  תָּ ה ְישּועָּ ַדְרִתי ֲאַשֵלמָּ ְך ֲאֶשר נָּ ה לָּ ה ֶאְזְבחָּ  ה'. ַוֲאִני ְבקֹול תֹודָּ

But I, with shouts of grateful praise, will sacrifice to you. What I have vowed I will make good. I will say, ‘Salvation comes 

from Hashem.’ 
ֹּאֶמר  ה ה'ַוי שָּ ה ֶאל ַהַיבָּ ג ַויֵָּקא ֶאת יֹונָּ  .ַלדָּ

And Hashem commanded the fish, and it vomited Yonah onto dry land. 

 

המפרשים רצו לפרש חדוש והוציאו הכתוב מפשוטו כי יונה לא התפלל רק אחרי צאתו אל  -אבן עזרא שם  2#
 היבשה 

 
ויאמר ? עבר שכבר התקשה בו הראב"ע 'למה בא כל נוסח התפלה בל...בתפלה הזאת - פ' מלבי"ם שם 3#

אבל כשבלעו הדג  לים שאז התיאש מן החייםיספר עת השליכוהו  (חלק אם חלקי 'תפלה זו נחלקת לג קראתי
אחר שפלטו הדג שנשלך שנית בעמקי  (חלק ב, ונשאר חי במיעיו ראה כי יתנוסס עמו נס ופלא ושחיה יחיה

עת הצר לו במעי הדג שאז קבל על  (חלק ג, וכשבלעתו הדגה ראה שנית כי חיה יחיה ,תהום רבה התיאש שנית
ויענני על שני הפעמים  'ואמר תחלה דרך כלל קראתי מצרה אל ה 'כדבר הוללכת לנינוה  'עצמו לשמוע בקול ה

היינו בטן הדגה הנמשל  ,ועתה מבטן שאול שועתי ,ויענהו ע"י שבלעו הדג והדגה 'שהושלך לים וקרא אל ה
 ותוציאני לרויה ,ואבטח כי שמעת קולי ,כשאול המוכן להשחיתו

 
)מ"ב  שנאמר ויגדל הילד ויהי היום ויצא אל אביו ,של שונמיתומי היה זה בנה  -מדרש תהילים מזמור כו  4#

פעם שלישית קברוהו , וחזר וחיה וקם ומת, והשליכו אותו במותו פעם שנייה בקבר אלישע שיחיהד:יח( 
נצרף  ,היה צדיק גמור ,בן אמתי האלמנה, הוא יונה אבל בן צרפת ,לפי שהיה רשע ולמה מת, במקום אחר

ונכנס בחייו  (יונה ב:יא(, לדג ויקא את יונה אל היבשהה' אלא ויאמר  ולא מת ובמצולות ימיםבבליעת דגים 
 בכבודו לגן עדן

 
 להוליכני מוכן והייתי מיתה עלי קפצה קטון ילד בהיותי הלא מנעורי צררוני רבת ענינם -פ' אברבנאל שם  5#

 רמז קולי שמעת שועתי לקבר מוכן שהייתי שאול ומבטן ויענני ה׳ אל לי מצרה קראתי אליהו בימי ואז לקבר
 לא עבר בלשון הכל שועתי קראתי כאן אמר ועליו מותו אחרי שהחייהו אליהו בימי לו שנעשה הנס בזה לו

  ההוא לנס משל הוא אבל בפעל ושוע שקרא



 שהיה חולהאמר רב יהודה אמר רב ארבעה צריכין להודות יורדי הים הולכי מדברות ומי  - :מס' ברכות נד 6#
 ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא נתרפא

 
שחשבתי כשהטילוני בים שאני מת ונגרשתי מנגד עיניך כלומר  - ואני אמרתי נגרשתי -רד"ק שם  7#

מהשגחתך עלי עד שחשבתי שהסתרת פניך ועיניך ממני אך עתה שעשית עמי הנס הגדול הזה ועודני חי במעי 
אל היכל קדשך בבית המקדש ומקום הנבואה ומקום השגחתך עוד תשיבני הדג ידעתי שאוסיף עוד להביט 

 להביט להתפלל נגד ההיכל 'אליו ואם אני ברחתי ממנו ופי
 

אך עתה הואיל וקיימתני כל הימים הללו מובטח אני לצאת מזה ואוסיף עוד  - אך אוסיף -מצודת דוד שם  8#
 להביט אל היכל קדשך לבא שמה בקול תודה

 
הדג ונשארתי בחיים, ראיתי כי עוד עיניך והשגחתך אך במה שראיתי את הנס, שבלע אותי  - שם מלבי"ם 9#

 עלי ובזה ידעתי כי אוסיף להביט אל היכל קדשך
 

יָּה ְדַבר  -בראשית טו:א  10# ֵאֶלה הָּ ִרים הָּ ְך  ה'ַאַחר ַהְדבָּ ֵגן לָּ ִכי מָּ נֹּ ם אָּ א ַאְברָּ ם ַבַמֲחֶזה ֵלאמֹּר ַאל ִתירָּ ֶאל ַאְברָּ
ְרָך ַהְרֵבה ְמאֹּד  ְשכָּ

 
ַבְרִתי ֶאת ַהַיְרֵדן ַהֶזה  -בראשית לב:יא  11# ִשיתָּ ֶאת ַעְבֶדָך ִכי ְבַמְקִלי עָּ ֱאֶמת ֲאֶשר עָּ ל הָּ ִדים ּוִמכָּ ְנִתי ִמכֹּל ַהֲחסָּ טֹּ קָּ

ה  ִייִתי ִלְשֵני ַמֲחנֹות.ְוַעתָּ  הָּ
 

ועתה שים לבך וראה כל תפילת נביא וברכתו היא ברוח נבואה ויעקב אמר לקחתי מיד  -אבן עזרא שם  12#
האמורי כי דבר שנגזר להיות ידבר לשון עבר וככה ויט שכמו לסבול דרך כוכב מיעקב וישמן ישורון ויבעט וירא 

אמר בברחו ולא אמר  'דוד בברחו ויענני מהר קדשו סלה כי הכתו וינאץ וישכן ישראל בטח בדד ובתפילתה' 
ככה ושם כתוב  'בהיכל קדשו ורבי 'ברחו ובתפילתו אך אוסיף להביט אל היכל קדשך שהוא השמים וה

לבקש ויש מי שאומר כי דגה בלעה הדג ואין צורך כי דגה ודג שם ה' שהיה מקוה כמו ישועתה לה' ישועתה ל
 ההמין כמו צדק וצדק

 
 חזון המקרא  13#

 385ח"ב עמ' 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ס' יונה נבואה ותוכחה  14#
 109עמ' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טעות נושנת נתאזרחה בלב רבים במושג בטחון, שם בטחון המשמש  -אמונה ובטחון )חזון איש( פרק ב'  15#
למדה מהוללה ועיקרית בפי החסידים, נסתובבה במושג חובה להאמין בכל מקרה שפוגש האדם והעמידתו 
לקראת עתיד בלתי מוכרע ושני דרכים בעתיד, אחת טובה ולא שניה כי בטח יהיה הטוב ואם מסתפק וחושש 

סר בטחון. ואין הוראה זו בביטחון נכונה, שכל שלא נתברר בנבואה גורל העתיד אין על היפוך הטוב הוא מחו
, וכל אבל ענין הביטחון הוא האמון שאין מקרה בעולםהעתיד מוכרע, כי מי יודע משפטי ה' וגמולותיו יתברך. 

ויה הנעשה תחת השמש הכל בהכרזה מאתו יתברך. וכאשר האדם נפגש במקרה אשר לפי הנוהג שבעולם צפ
אליו סכנה מדרכי הטבע לפחוד מטבעת העולם, וקשת רוחו ירפהו מלזכור שאין המקרה אדוניה לנו ושאין 
מעצור לה' מלהושיעו ולהכן מסבבים שיחליפו את כל המסובבים, וההבלגה בשעה הקשה הלזו ולהשרות 

רך בין לטוב בין בקרבו את האמת הידועה כי אין כאן לפניו שום פגע רע מיד המקרה רק הכל מאתו יתב
למוטב, ואשר שורש אמונתו מפיגה פחדתו ונותנת לו אמץ להאמין באפשרות ההצלה ושאין לפניו נטיה לרעה 
יותר מנטיה לטובה. ענין זה יקראוהו מידת הביטחון. ולהאמור האמונה והבטחון אחת היא, רק האמונה היא 

האמונה בבחינת הלכה, והבטחון בבחינת המבט הכללי של בעליה, והבטחון המבט של המאמין על עצמו. 
 מעשה

 ס' יונה נבואה ותוכחה 16#
 110עמ'  

 

 

 

 

 

 

 



ואל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העונות  -ה ז:ד ברמב"ם הל' תשו 17#
 ...אין הדבר כן אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם, והחטאות שעשה

התשובה ...יךקאל 'גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה שנאמר שובה ישראל עד ה -שם הלכה ו  18#
והיום הוא אהוב ונחמד קרוב  אמש היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועב, מקרבת את הרחוקים

 וידיד
 

 הראי"ה קוק 19#
 ז-אורות התשובה טז, ו 

  

 

 

 

 

 

 

  -בית אלקים להמבי"ט )שער תפילה פרק ב(  20#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



שאלו שלום ירושלים ישליו )תהלים קכב(  שנאמר בירושלים והיכן מתרוממת קרנם -מס' מגילה יז:  21#
יהם ואת דוד קאל 'אחר ישבו בני ישראל ובקשו את ה )הושע ג( שנאמר בא דוד וכיון שנבנית ירושלים. אהביך
 והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי )ישעיהו נו( שנאמר באתה תפלה שבא דודוכיון , מלכם

 80תפילת ישרים עמ' ס'   22#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 82תפילת ישרים עמ'  23#

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 מנלן, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל רש רבי שמלאיד -מס' ברכות לב.  24#
 גדלך ים אתה החלת להראות את עבדך אתקאל' וכתיב ה בעת ההיא 'ואתחנן אל ה )דברים ג( ממשה דכתיב

וכתיב בתריה אעברה נא ואראה  ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך
 'את הארץ הטובה וגו

ואברהם ...י אברהם בעזרוקאל לתפלתו הקובע מקוםכל  אמר רבי חלבו אמר רב הונא -מס' ברכות ו:  25#
ואין עמידה  עמד שם, וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר)בראשית יט(  דכתיב? אבינו מנא לן דקבע מקום

 ויעמוד פינחס ויפלל )תהילים קו( שנאמר אלא תפלה

היא ההטבה הנפשית שע"י חיקוי השירי של התפילה,  -שמונה קבצים א:רפב )הראי"ה קוק זצ"ל(  26#
התכלית. אין לקשר את התפילה בפרטיות של הפעולה המבוקשת, ע"פ השיטה המדוברת, אלא מצטרפת היא 
מתוך הכלל. היא מכרת שהאדם שלא יתפלל, יצטברו בתוכו הרבה תכונות קשות מחוסרות תיקון ועידון, 

ר ברוחניותו, וממילא ומצבו המוסרי יסבול מזה הרבה. ולהיפוך, ע"י התפילה יתעלה האדם, ויהיה יותר מוא
בכלל יקרה היא האידיאליות של התפילה, הבעת הנשמה, יותר מעצם התכלית . יהיו חפציו יותר ממולאים

כדי שתהיה  ,מובן שלשיטה זו, צריך המצב האידיאלי להיות יותר מזוכך הפרטי של המבוקש שבתפילה.
 התפילה מוכרת לדבר של חובה גדולת ערך. 

 ה'ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶבָך ְוַקֵּוה ֶאל  ה' ַקֵּוה ֶאל -תהלים כז   27#

וא"כ , הקווי לזולתו אין התקוה תכלית לעצמה רק תכלית הקווי הוא שימצא מבוקשו -מלבי"ם שם   28#
היא תכלית ' אבל הקווי לה ,ר"ל שישיג תקותו ולא יצטרך עוד לקוות, תכלית הקווי הוא שלא יקוה עוד

 'עז"א קוה חזק וקוה אל ה ,הקווי הוא שיחזק לבו ויחזור ויקוהעד שתכלית , לעצמה

 


