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 יונה מצאה בו מנוח 

 אפרים חזן 
בתוך סיפור המבול, על עצמתו הרבה, חורבן העולם והתחלה חדשה, בולטת התמונה המופלאה של שני 

יוצא   כנף. האחד, העורב, המסרב למלא שליחותו והוא  ַעד"שליחים בעלי  ָוׁשֹוב  ֵמַעל    ָיצֹוא  ַהַּמִים  ְיֹבֶׁשת 
ים. בפעם הראשונה:  ח:ז(, והשליחה השנייה היא היונה, הממלאה את שליחותה שלוש פעמבר'  )  "ָהָאֶרץ

ַוִּיָקֶחָה" ָידֹו  ַוִּיְׁשַלח  ַהֵתָבה...  ֶאל  ֵאָליו  ַוָתָׁשב  ַרְגָלּה  ְלַכף  ָמנֹוַח  ַהּיֹוָנה  ָמְצָאה  השנייה:   "ְוֹלא  בפעם  )ח:ט(; 
ּוב ֵאָליו עֹוד" )שם "ַוָתֹבא ֵאָליו ַהּיֹוָנה... ְוִהֵנה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ְבִפיָה")ח:יא(, ובפעם השלישית: "ְוֹלא ָיְסָפה ׁש

 יב(.
השירים   שיר  בציורי  ליונה  שנמשלה  ישראל  כנסת  עם  יפה  מזדהה  הנאמנה  היונה  של  זו  תמונה 
על  "לשבחא  נו:א(:  )תה'  ְרֹחִקים"  ֵאֶלם  יֹוַנת  ַעל  "ַלְמַנֵצַח  לפסוק  התרגום  בעל  וכדברי  חז"ל,  ובמדרשי 

 רי עלמא". כנשתא דישראל דמתילא ליונה שתוקא בעדן די מתרחקין מן קרויהון וחזרין ומשבחין למ
ציור זה של כנסת ישראל כיונה נאמנה חביב היה על פייטני ישראל בכל הדורות, ובמורשתו של גדול 
יונים    / יונת   / יונה  במילה  הפותחים  פיוטים  לעשרים  קרוב  הלוי,  יהודה  רבי  הביניים,  בימי  משוררינו 

 וכיו"ב.
בכולם, מתוך הזמר לשבת "יום כנסת ישראל נציג את המפורסם ש-מכל התיאורים הנפלאים של היונה

יונה מצאה בו מנוח",  שבו כיוון המשורר אל כנסת ישראל וצייר אותה כיונתו של נח   –שבתון אין לשכוח  
בבראשית ח:ט. המשורר לא הסתפק בציור שהעמיד בראש השיר, והוא חוזר אליו בסופו, כשהוא מסיים 

לשון ֲאֶׁשר    "כאשר נשבע על מי נח". במשפט זה שיבוץ בשינוי  ִלי  ֹזאת  ֹנַח  ֵמי  "ִכי  נד:ט:  מתוך ישעיהו 
וסוף   תחילה  פיוטנו  את  עוטפים  ורישומיו  המבול  שסיפור  נמצא  ָהָאֶרץ".  ַעל  עֹוד  ֹנַח  ֵמי  ֵמֲעֹבר  ִנְׁשַבְעִתי 
בבחינת "כל פרשה שהייתה חביבה על דוד, פתח בה באשרי וסיים בה באשרי" )ברכות י ע"א(, ופירשו  

"לאו דווקא פתח באשרי וסיים באשרי, אלא חתימה מעין הפתיחה". כך הופך הפייטן את  התוספות שם:  
 –סיפור המבול למעין משל למצוקות ימי השבוע ואת השבת להצלה הגדולה ולמנוח לרגלה של היונה  

 ישראל המיטרפת בין גלי מצוקות הגלות. 

 הנוסח המקביל    הנוסח הנפוץ   
 ֹום ַׁשָבתֹון ֵאין ִלְׁשֹכחַ י  ֹום ַׁשָבתֹון ֵאין ִלְׁשֹכַח  י  
 ִזְכרֹו ְכֵריַח ַהִניחֹוחַ    ִזְכרֹו ְכֵריַח ַהִניחֹוחַ   
 יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוחַ   יֹוָנה ָמְצָאה בֹו ָמנֹוחַ   

 
   ללשון   האקדמיה  חבר,  העברית  ללשון  ובמחלקה  ישראל  עם  לספרות  במחלקה  אמריטוס  פרופסור  הוא  חזן  אפרים  

 העברית.
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 ְוָׁשם ָינּוחּו ְיִגיֵעי ֹכחַ   ְוָׁשם ָינּוחּו ְיִגיֵעי ֹכחַ   
 ּיֹום ִנְכָבד ִלְבֵני ֱאמּוִניםהַ   ּיֹום ִנְכָבד ִלְבֵני ֱאמּוִניםהַ   5

 ְזִהיִרים ְלָׁשְמרֹו ָאבֹות ּוָבִנים  ְזִהיִרים ְלָׁשְמרֹו ָאבֹות ּוָבִנים  
 ָחקּוק ִבְׁשֵני ֻלחֹות ֲאָבִנים  ָחקּוק ִבְׁשֵני ֻלחֹות ֲאָבִנים  

 אֹוִנים ְוַאִּמיץ ֹכחַ ֵמֹרב   ֵמֹרב אֹוִנים ְוַאִּמיץ ֹכחַ   
 ִמתֹוְך ֲעָרֶפל ֵהִאיר ֹאֶפל ּו  ָבאּו ֻכָלם ִבְבִרית ַיַחד ּו  

 ְוַעל ָעב ֵהִרים יֹוְׁשֵבי ָׁשֶפל   ַנֲעֶשה ְוִנְׁשַמע ָאְמרּו ְכֶאָחד 10
 ּוִמְגַדל ָצִרי ֶאְרֶאה נֹוֵפל   ֶאָחד ה'ּוָפְתחּו ְוָענּו   

  ָמֵלאִתי ֹכחַ  ַאְך ָאֹנִכי  ָברּוְך ַהנֹוֵתן ַלָּיֵעף ֹכחַ   

 אֹוְיִבים ְוָצִרים  ֹרְך ַבַנַעלְד   ֵבר ְבָקְדׁשֹו ְבַהר ַהֹּמר ִד   

 ְוַגם ַהְמַעד ַקְרֻסֵלי ָזִרים   יֹום ַהְשִביִעי ָזכֹור ְוָׁשמֹור  
 ּו ָלְך ַעִּמי ְבִׁשיִריםְוָאז ַיֲענ  ְוָכל ִפקּוָדיו ַיַחד ִלְגֹמר  15

  ַכְנֵפי רּוחַ  ֵאל ַהְמַהֵלְך ַעל  ַחֵזק ָמְתַנִים ְוַאֵּמץ ֹכחַ   

 ָעם ֲאֶׁשר ָנע ְוַכֹצאן ָתָעה הָ   ָעם ֲאֶׁשר ָנע ְוַכֹצאן ָתָעה הָ   

 ּוְׁשבּוָעה ְזָכר לֹו ּוְפֹקד ְבִרית   יְזֹכר ְלָפְקדֹו ְבִרית ּוְׁשבּוָעה  
 ְלַבל ַיֲעֹבר בֹו ִמְקרה ָרָעה   ְלַבל ַיֲעֹבר בֹו ִמְקרה ָרָעה   

 ַכֲאֶׁשר ִנְׁשַבע ַעל ֵמי ֹנחַ   ַכֲאֶׁשר ִנְׁשַבע ַעל ֵמי ֹנחַ  20
של   ושבחם  וסגולותיה  שבת  של  שבחה  עיקרם  וברורים.  מוגדרים  השבת  שירי  של  וענייניהם  נושאיהם 

וגדולת  שומרי השבת   קודשו,  והנחילם שבת  עם  מכל  בהם  בחר  ישראל, שהקב"ה  של  גדולתם  ושכרם; 
לשבת   ההכנות  השבת  בשירי  נידונים  כן  כמו  לישראל.  והנחילה  הימים  מכל  בה  בחר  שהקב"ה  השבת 
והכיסופים לקראתה; התפילות המיוחדות לשבת והברכות על קדושת היום, שבהן עורך המתפלל שבחה  

  אף סיפור הבריאה משמש נושא לזמירות שבת, שכן השבת היא סיומה המוצלח של של שבת וקדושתה.  
 הבריאה והיא זכר למעשה בראשית.

שירי השבת מתאפיינים בכך, שעניין הגאולה בא בדרך כלל בחתימתם. האומה כולה תזכה לגאולה  
נגאלין"   מיד  –עקב שמירת השבת על דרך מאמר חז"ל: "אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן  

 )שבת קיח ע"א(. 
'זמירוני השבת', הרואים אור חדשים לבקרים כמזכרות לאירועים משפחתיים,   בתקופתנו זו, תקופת 
כמלווים התכנסויות שונות או כמייצגים מנהגי זמירות שבת בקהילות שונות, אנו רגילים למאות מהדורות 

כי   ואין אנו מעלים בדעתנו  'זמר לשבת'  הסוגהוהוצאות של קובצי זמירות,  החלה במאה   המיוחדת של 
העשירית עם פיוטו של דונש "דרור יקרא". קודם לכן עלה נושא השבת כחלק מן הנושאים שפרנסו את  

צרכיה. פי  על  הקדומה  ובספרד,    הפייטנות  באשכנז  לשבת  זמירות  להיכתב  החלו  הסוגה   משנתחדשה 
לידינו זמירות שבת  לא הגיעו    –מדונש ועד רבי יהודה הלוי    –ומפליא הדבר כי בתקופה של מאתיים שנה  

 על כן בולטים שירי השבת שכתב ריה"ל.   ספרדיים, גם לא מגדולי הפייטנים.
בידינו ארבעה שירים וכולם כיסופים, געגועים ואהבה עזה לשבת ולעם ישראל. השבת תופסת מקום  

פיוט מרכזי בהגותו של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, והדבר משתקף היטב בזמירות השבת, כך למשל  ב
 "יקר יום השבת תגדיל", הלועג לאומות: 

 ָהאֹוְמִרים ַאְך ְדַבר ָלׁשֹון / ְלַדּמֹות ְיֵמיֶהם ְליֹום ָקְדִׁשי 
 ֱאדֹום ִמֶקֶדם ְליֹום ִראׁשֹון / ֲעָרב ֵמָאחֹור ְליֹום ִׁשִשי

 ..... 
 ְיַדּמּו ִעִדים ַלֲעָדִיים / ְוַהֵּמִתים ֶאל ַהַחִּיים 

אלו   יום  שורות  לעצמן  קבעו  אשר  האומות  אותן  תראה  "הלא  ט(:  )ג,  הכוזרי  בספר  האמור  את  מעלות 
במקום שבת   האדם   –מנוחה  בני  צורות  את  הצלמים  צורות  תחקינה  כאשר  לא  אם  לחקותנו  יכלו  כלום 

 החיים?".
שכולו אהבה עזה לשבת   ַהְשִביִעי"מיוחד הוא הפיוט "ַעל ַאֲהָבֶתָך ֶאְׁשֶתה ְגִביִעי / ָׁשלֹום ְלָך ָׁשלֹום יֹום  

והוא מבקש לכווץ את ימי השבוע ולדלג עליהם כדי להגיע לשבת, כי אז הדובר "ָקרּוא ֱאֵלי ֻׁשְלַחן ַמְלִכי 
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צמה בשיר זה יש לראות על פי דבריו של מלך כוזר על ְורֹוִעי" והוא "ֶזה יֹום ְמנּוִחי ֶזה דֹוִדי ְוֵרִעי". את העָ 
 ים והשפעתם על ישראל )הכוזרי ג, י(.השבת והמועד

על   לבקש  הדובר  בא  ומתוכם  לעיל  שנזכרו  רעיונות  אותם  מעלה  לשכוח"  אין  שבתון  "יום  פיוטנו 
הגאולה ועל הנקמה באויב המציק. בנוסח המקובל מוקדשות שתי מחרוזות לתיאור מעמד סיני והדגשת  

ר". על פי סגנון הדברים ועל פי מקומו של מצוות השבת כחלק מעשרת הדיברות, תוך הדגשת "זכור ושמו
מחרוזות אלו מתאימות בהחלט לריה"ל וליצירתו, אך הדבר    –מעמד הר סיני בשירתו של ריה"ל ובהגותו  

 טעון בדיקה נוספת )מכיוון שמקורות חשובים תומכים בנוסח המקביל, וכך גם במהדורת ירדן(. 
בול, ההופך למטפורה למצוקות הגלות ולצרות היום, בין כך ובין כך אנו מתייחסים בעיקר לסיפור המ

במשמעות  מקראות  שיבוצי  על  נבנים  ריה"ל  בשירת  הלשון  מציורי  רבים  אכן  הנוסחים.  בשני  הכלול 
חדשה: היונה של נח היא כנסת ישראל, והיא מוצאת את מנוחתה רק ביום השבת.  המילה "לא" הזכורה  

מדגישות היטב את חוסר המנוחה בימי המעשה תחת שלטון   לקורא מלשון הפסוק במקורו והתוספת "בו"
היום פעילות  מכל  ניתוק  של  לעצמו  תחום  היא  השבת  ואילו  שנאמר,  -האומות,  כפי  מיוחד.  יום  אל  יום 

המבול   סיפור  את  והופך  השיר  סביב  מעטפת  יוצר  נח,  לפרשת  ההפטרה  מן  הלקוח  השיר,  של  הסיום 
 והמנוח למעין משל. 

 יור היונה על רקע פרשת נח, בראש זמר אחר לשבת, אף הוא של ריה"ל: ביתר שאת עולה צ
 ְבֵצל ַהַשַבת ִמיֵמי ֹנַח / ָמְצָאה ַהּיֹוָנה ָמנֹוחַ 
 יֹום ָשָמהּו ֵאל ִנֵסנּו / הּוא ְיַנֲחֵמנּו ִמַּמֲעֵשנּו 

 ָיד הּוא ַמְחֵסנּו / ַוִיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֹנחַ  ּוֵמִעְצבֹון
הנה לפסוק על היונה )בר' ח:ט( נוסף פסוק אחר מבראשית ה:כט והופך את ההנמקה לשמו של נח לתיאור  
מחוכם  בקישור  הפתיחה  אל  הסיום  חוזר  זה  בשיר  גם  לשבת.  לכינוי  עצמו  "נח"  השם  ואת  השבת, 

"יונה" הפותחת את המח הפנייה  לך מנוח". באמצעות  "הנה אבקש  בסוף השיר  ובעזרת ההבטחה  רוזת, 
ג:א( מוסבים עתה לכנסת ישראל, היא היונה, ומבקשים עבורה מנוח "שלא   )רות  דבריה של נעמי לרות 
מצאה לכף רגלה", וכן מזכיר המשפט הזה את הכתוב בפרשת הקללות: "ּוַבּגֹוִים ָהֵהם ֹלא ַתְרִּגיַע ְוֹלא ִיְהֶיה  

ְלכַ  ַרְגֶלָך"  )דב' כח:סה(.ָמנֹוַח  הדהודים נוספים עולים משיר זה לסיפור המבול, והבולט שבהם נמצא    ף 
 במחרוזת שלפני האחרונה:

 ִהֵנה קֹוְלֶכם ִמֵבין חֹוַח / ִאֶשה הּוא ֵריַח ִניחֹוחַ 
 ִהֵנה ִנְׁשַבְעִתי ְבֵמי ֹנַח / ִלְקֹרא ַלֲאסּוִרים ְפַקח קֹוַח  

 יֹוָנה, ִלְבִשי הֹוד ִתְפַאְרִתי / ּוְלִכי ִאִתי ִכי ָבא ִעִתי            
 ִבִתי / ִהֵנה ֲאַבֵקש ָלְך ָמנֹוח  ּוִבְמשֹוש ָכל ָהָאֶרץ,           

והשבועה כי לא יבוא עוד מבול   ,)בר' ח:כא("  ַוָּיַרח ה' ֶאת־ֵריַח ַהִניֹחחַ "  ,תמונת קרבנו של נח העולה לרצון
על הארץ )יש' נד:ט( הופכים את סיפור המבול וההצלה ממנו למעין דוגמה למצוקות הגלות ולגאולה. כך  
גם מזדהים אסירי התיבה היוצאים ממנה למרחב עם אסירים המבקשים את הגאולה המתאחרת ואת הקץ 

מ והמפלט  המנוח  שהיא  השבת,  היא  היחידה  ונחמתם  האחרונה  המתמשך,  המחרוזת  הגלות.   אפלת 
לך מנוח".   "הנה אבקש  בסיומת המקראית  וחותמת את השיר  לגאולה  ובהבטחה  "יונה"  בפנייה  פותחת 

א מחבר את הקורא אל  שושלת בית דוד  פתח, ובה בעת הפסוק ממגלת רות ג:בכך מסיים המשורר במה ש 
 בת ולגאולה השלמה.  ואל הגאולה השלמה. המבול כמשל לגלות, וההצלה ממנו כמשל לש

כריה"ל גדול  יוצר  בחר  בכדי  השבועה    לא  ועל  המבול  ציורי  על  שלו  השבת  משירי  מחצית  לבנות 
 הנחרצת בעקבותיו.  
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