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 בס"ד

 

האמנם צלל יונה הנביא במסעו האגדי לעמקי 

 משולש ברמודה? 

 

 ד"ר הדסה מלמד

 

 

 תקציר

 שנה נמצא אחד התאורים היותר מרתקים, שנשמע כספור 2700במסעו של יונה הנביא מלפני 

מארץ האגדות: צלילתו במערבולת למעמקי ים (אוקינוס?), בליעתו ע"י דג ענק, שלקח אותו 

"לסבוב" במעמקים, כאשר יונה מתבונן דרך עיניו  הענקיות בנפלאות הבריאה. מגיע עד לפתחו 

 ק"מ 4000של גיהינום, מחליף את ה"רכב" ועובר מדג לדגה ושוב לדג, שמוליך אותו דרך של כ-

 עד להוצאתו מן הים למקום יבשה!!

 יש מקום בכדור הארץ, שהמסתורי שבתופעות המופיעות בו מגיע אלינו בשו...שו... מאחר, 

שיש מי שדואג להעלים אותם מאזנינו ומנסה למזער אותם. והמענין, שאותן תופעות יחודיות 

בלתי מובנות נמצאות גם במסעו של יונה הנביא וגם בגמרא ב"בבא בתרא" דף ע"ג ואילך (פרק 

 המוכר את הספינה).

במסגרת עבודתנו בגורמים, שהביאו למבול, היתה אחת המסקנות, שפגיעת כוכב בקוטר של 

 ק"מ גרמה לפצול יבשת בראשית ליבשות הנוכחיות. אותו כוכב, שחדר שטחית, הגיע 150כ-

לקרקעית האוקינוס הגדול, שם משכנו עד עצם היום הזה. כוכב זה הוא, כנראה, ה"אשם" 

 ביצירת משולש ברמודה ובכל התופעות המלוות את המקום.
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 מה ראה יונה דרך עיני הדג (אילוסטרציה מעשה הצייר מיכאל גולדנברג)

 

 

 

 

  שנה.2,700מסעו של יונה הנביא מלפני 

ספרו של יונה פותח בנבואה שנתנה לו: "קום לך אל נינוה העיר הגדולה וקרא עליה, כי עלתה רעתם 

). מסבות, שהיו שמורות עמו, לא רצה יונה לומר את הנבואה, והחליט לברוח מלפני ה' לחוץ 2לפני" (א', 

לארץ, שם מקובל לחשוב, שהשכינה אינה שורה. והרי אליהו הנביא התנבא בחו"ל במדבר סיני, ויותר 

מאוחר יחזקאל הנביא נבא בבבל, אבל זה היה ביבשה. אומר רש"י, שחשב יונה להמלט מלמלא את 

תפקידו לאזור ימי, ומאחר שאביו היה משבט זבולון, הכיר, כנראה, את דרכי הים, ולכן, היתה מגמתו 

תרשישה - לים ששמו תרשיש. 
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). מסביר רד"ק בשם 4"וה' הטיל רוח גדולה אל הים, ויהי סער גדול בים, והאניה ִחשבה להשבר" (שם, 

בא עליהם סער גדול בים מימינם ומשמאלם, כשכל האניות מסביב עוברות ושבות פרקי דר' אליעזר: "

. המלבים טוען: "כי לא היה רוח כולל, ולא היה עת לסער (מזג אויר נאה), אבל רוח " בשתיקות היםבשלום

וגליך עלי  ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסֹבבני, וכל משבריך  מן המים עצמם. "-זה עמד בעומק הים 

). ממשיך המלבים: 4" (יונה, ב', עברו

 אותה סערה, שהתחוללה בים, עלתה מן התהום, ואז מי הים עצמו התרגשו -"כשהשלך יונה אל הים 

רק נמשכו בעגול סביב עצמם, וסבבוהו סביב , ונשאו דכים למטה, וזה נקרא נהר, כי אז לא עמדו המים

, כך שהגלים שטפו מעליו. סביב (במערבולת) ונשאוהו לעומק הים

), מסביר הרד"ק ש"סּוף" הינם צמחים 6 (שם, "אפפוני מים עד נפש, תהום יסֹבבני, סּוף חבוש לראשי"

"אצות". במקרה דנן, ישנו בתוך האוקינוס  הגדלים בסֹוף הים. בלשונו: "אלגא", שהם מה שנקרא בפינו

אזור הקרוי ים סרגסו, ששמו ניתן לו על שם אצות הסרגסום הענקיות הצומחות על פניו. גידול זה 

מתאפשר דווקא מהסבה, שהאזור שקט מזרמים אוקיניים רגילים. אבל מידי פעם פוקדות אותו מערבולות 

נקודתיות כנ"ל. 

). המערבולת גררה אותו לעומק התהום שמתחת להרים. מדובר בהרים 7" (שם, לקצבי הרים ירדתי"

 ק"מ). כלומר, המערבולת הביאה אותו לעומק של שני ק"מ 5הנמצאים בקרקעית האוקינוס (בעומק של 

כי ההרים מכסים על התהום נוספים, לתהום החודרת למאות קילומטרים מתחת להרים האלה, "

". גם דוד המלך מתחנן הארץ (סגרה) בריחיה בעדי לעולם" אומר המלבי"ם, כך שנראה היה ש"מלמעלה

הצילני מטיט ואל אטבעה, אנצלה משֹנאי וממעמקי מים. אל תשטפני שבלת מים ): "15-16(תה' ס"ט, 

ואל תבלעני מצולה, ואל ֶתְאַטר עלי באר פיה". 

תוך כדי הירידה למטה, זימן הקב"ה דג גדול, שבלע את יונה "שנכנס אל פיו כאדם הנכנס לבית כנסת 

מרגלית היתה תלויה במעיו של דג ומאירה  (ילקו"ש): "ר' מאיר אומרגדולה והיו שתי עיניו כחלונות". 

 יש לציין, שדברים אלה נאמרו ליונה כשמש הזה, שהאיר בגבורה, וראה יונה כל מה שבימים ובתהומות.

, נחל גדול של אוקינוס - המדבר על התאורה האדירה, שכשמו כן הוא. והראהו ר' מאירדווקא מפיו של 

"ונהר יסֹבבני", והראהו מקום שמשברי הים אליו יוצאים, שנאמר: "כל משבריך וגליך עלי שנאמר, 

עברו", והראהו עמודי ארץ במכוניה, והראהו שאול תחתית, שנאמר: "מבטן שאול שוועתי". והראהו 

גיהנום, שנאמר: "ותעל משחת חיי", והראהו היכל ה', שנאמר: "לקצבי הרים", וראה שם אבן שתיה 

 קבועה בתהומות, וראה שם בני קרח עומדים ומתפללים עליה.

". נהר דינור אומר ה"אדרת אליהו" (הגאון מוילנא) בפרושו המיוחד על ספר יונה, שזהו "-" נהר יסֹבבני"

כתוב, שנהר דינור נוצר מזיעתן של חיות הקדש. כותב הרמח"ל בספרו "אדיר במרום", ש"זיעתן" מלשון 

דש על שואת המבול, כאשר מדובר ו"רתת וזיע" - פחד וחלחלה, שיכולים להתקשר אפילו לתגובת חיות הק

על מהות רוחנית של נהר דינור, אולם לא מן הנמנע, שהקב"ה עשה  דוגמא של זה גם בעולם הגשמי!! 

שלשה ימים ושלשה לילות שהה יונה במעי הדג וראה מראות נפלאים. במשך אותם ימים עשה הדג דרך 

 ק"מ ליממה). כל קיומו 400-ק"מ עד לאותה אבן הקבועה בתהומות וחזרה ממנה (קצב של כ 1,200-של כ

של יונה במצבו זה היה נסי, ומאחר שלא התפלל, הקיאו הדג ושוב התיאש יונה מחייו בהיותו נתון במים, 

 החם היה רב, עד כי נשרף בגדוהיה צפוף מאד וכאן  צאצאים במעיה. 365,000ואז בלעה אותו דגה עם 

וישאל את נפשו למות. (היתכן, שבשלב זה עברה הדגה באזור המים החמים?) עתה, ומעילו ושערותיו... 

כששוב ִנתנו לו חיים, אם כי בדחק רב, התפלל לה': "קראתי מצרה לי אל ה' ויענני, מבטן שאול שועתי, 

שמעת קולי... ותעל משחת חיי!" ואז צווה הקב"ה לדג להקיאו אל היבשה. אמרו חז"ל בפרקי דר' אליעזר, 

.  ק"מ4,000-שהם כ) 964 (ע"פ הגי': "...לה', ויאמר ה' לדג ויקא את יונה" =  פרסאות965שהלך עמו הדג 

מרחק זה למקום יבשה מוציא מכלל אפשרות, שהדבר קרה בים התיכון, מאחר שהמרחק הגדול ביותר 

 ק"מ. במקרה דנן, המרחק מהשקע שב"משולש" לחוף המבטחים 400מלב ים אל החוף אינו עולה על 
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 4,000-הקרוב ביותר: האיים הקנריים, או האיים האזורים או איי מדירה ואפילו חוף אפריקה, הינו כ

 "והראהו נחל גדול של אוקינוס". ק"מ!! מה גם, שילקו"ש מציין במפורש, שזה היה באוקינוס: 

 

על כל פנים, כאשר נפגש יונה עם אנשי צות האניה, ושמעו מפיו כל הנפלאות שנעשו לו, חזרו כלם ליפו 

ועלו לירושלים, שם מלו הגויים את עצמם ונתגיירו, ויונה הלך לנינווה למלא את תפקידו. 

 

 

קשור בין העולם הגשמי לרוחני 

אמר רבי ירמיהו בן אלעזר (מס' עירובין י"ט, א'): שלשה פתחין יש לגיהינום: אחד במדבר ואחד בים 

 במדבר - דכתיב: בים - דכתיב "מבטן שאול שועתי" - נאמר על יונה בעת שהיה שם.ואחד בירושלים. 

 כמו שבים יש כמה וכמה "פיות" שבולעות כל אשר נקלע לתוכן,"וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה". 

הרי גם ביבשה במדבר ידועה היתה תופעה כזו, כפי שמתאר בפרשתו של קרח. שכתוב "ותפתח הארץ את 

"באותה שעה נפתחו לארץ הרבה פיות... שנעשית הארץ ) אומר ר' יהודה (ילקו"ש): 32פיה" (במד' ט"ז, 

אפילו מחט שאולה ביד ישראל מידם כמשפך וכל מקום שהיה אחד מהם או ממונו מתגלגל ויורד עמו... 

כמין עמוד  - "ואלו בני קרחהיתה באה ונבלעת עמהם, שנאמר, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה". 

". נתבצר להם בגיהינום ועמדו עליו, והיו כל ישראל רואין אותם. באותה שעה פתחו פיהם ואמרו שירה

". תנא דבי ר' נאם ה' אשר אּור לו בציון ותנור לו בירושליםהמקום השלישי: בירושלים, דכתיב: "

". זו גיהינום ופתחה של גיהינוםישמעאל: "

תפתח שוב הארץ את פיה ויבלעו הגויים ושונאיהם של ישראל, שיקומו כנגד אלקי  - לעתיד לבוא

 דבר שיקרה במקום ישוב, סמוך לירושלים. ).4(זכריה י"ד, ישראל וקדושיו. 

שלשה מקומות נשתיירו ממעינות תהום רבה: בלועה דגדר (חמת גדר!) אמר ר' יוחנן (סנהדרין ק"ח): "

"המעין  = עיניא רבתימציאת מקומו של המקום השלישי הוא בעיתי. וחמי טבריא ועיניא רבתי דבירם". 

.  הגדול" של בירם

 ק"מ, 600דרך מנהרה באורך של כ- ק"מ 7הנביעה של המים הרותחים מקרקעית נקיק וומה מעומק של 

 , ק"מ1,200ל-  פתח היציאה, המכוסה ברובו, מגיע  טרוקהמשתרעת מתחת לקרקעית האוקינוס,  כש

. נביעת מים חמים מאזור הוא המעין הגדול של ברמודההינה, למעשה, המעין הגדול ביותר בעולם 

 ק"מ (פיטמן 20הרכסים התוך אוקיניים היא קטנה הרבה יותר, מאחר שרחב החריץ החם אינו עולה על 

: נהר בתוך ים). בתפילתו של יונה הנביא, במלים בהם הוא מתאר את היותו במציאות של 1968ושות' 

". האמנם בירם" - אנו מוצאים בסופי תיבות את החותמת "י יסובבנר ונהם ימיב"ותשליכני מצולה בלב

 עיניא רבתי דבירם?הגיע יונה לאותו מעין - נהר: 

תהום אחד, שהוא אצל  שנה על: "2000-והנה נמצא כתוב ב"פרקי דרבי אליעזר" (פרק חמישי) מלפני כ

, שאותה נביעה מקורה באחד ממעינות !!" ומוסיף הרד"לגיהינם, נובע ומוציא מים חמים תענוג לבני אדם

והמים רותחים ממה שהרתיח עליהם ניא רבתי דבירם), י (שמסתמא זה עתהום רבה, שנשתיירו מהמבול

!!!  גיהינום מלמטה

והרי דברים אלה הנם כפתור ופרח, שכן קושרים הם יחדיו את כל מה שנאמר כאן: את הגיהינום עם 

יונה, שממנו לומדים על פתחו בים, יחד עם אותו תהום (נקיק וומה) שממנו נובע זרם המים החמים הוא 

זרם הגולף, המחמם את כל צפון אירופה ומזרח אמריקה, ומאפשר ישוב בני אדם בתענוג באזורים קרים 

שמלכתחילה לא היו מאפשרים זאת. ואם עוסקים במים רותחים, שהגיהינום מרתיח אותם, הרי שמגיעים 

לנהר דינור!! 

יש לציין, שאין הדברים, שהובאו כאן בלבוש גשמי ע"פ חוקי הטבע הפיזיקליים, סותרים כהוא זה את 

משמעותם מהבחינה הרוחנית, כפי שמופיע במסכת חגיגה י"ג ב', כי כל מה שיש למטה, שורשו הוא למעלה 

(ע"פ זהר ויקרא דף י' ע"א): ממול לירושלים העיר הגשמית, קימת ירושלים עיר רוחנית עם פתח בשמים 
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לקבלת התפילות, וכך במערת המכפלה הגשמית שבחברון קים פתח לגן עדן רוחני. וכמו שיש גיהינום ארצי 

 יש גיהינום רוחני עם נהר דינור עליון ("חסד לאברהם" מעין – אש מתחת לארץ עם נהר דינור ארצי –גשמי 

חמישי נהר ח). ויש מי שעינים לו בראשו, שיכול לראות גם דברים רוחנים אלה, הלואי עלינו. 

 

 

 לשם מה צלל יונה הנביא למעמקים?

. שניהם היו צריכים להזהיר את אומות העולם  הנביאבין נח ליונהמענין מאד, שהיה קשר מגיעים אנו ל

 , שאכן,שיחזרו בתשובה. נח אמנם הזהיר אותם, ובנית התיבה היתה צריכה לשמש להם אות ומופת

האזהרה רצינית: הנה הוא מתכונן!!  הא למדנו (זהר, נח): 

"שכאשר יצא נח מן התיבה, וראה איך שנחרב העולם, התחיל לבכות לפני השמים 

ואמר: רבון כל העולמים, הרי נקראת רחום וחנון, היה לך לרחם על מעשי ידיך! 

השיב לו הקב"ה ואמר: רועה שוטה, עכשיו אתה אומר כך? למה לא אמרת כך בשעה 

שאמרתי לך: "כי אותך ראיתי צדיק לפני..." ואח"כ: "הנני מביא את המבול מים". 

 שתבקש רחמים ,כל כך עכבתי ואמרתי לך, לבעבורואח"כ: "עשה לך תיבת עצי גפר? 

 לא נכנס בלבך לבקש רחמים על , שאתה תנצל בתיבה,על העולם. ומאז ששמעת

" (ישע' נ"ד, מי נח לכן נקרא המבול על שמו: "! ?ועשית תיבה ונצלת? ישוב העולם

). עכ"ל. 9

והנה יונה בורח, אינו רוצה להזהיר את אנשי נינוה העיר הגדולה, שמא יחזרו בתשובה ויהיה קטרוג גדול 

על עם ישראל. בעת הסער סביב לאניה יורד יונה לירכתי הספינה, נשכב ונרדם, בשעה שכל יתר המלחים 

) - 6 (יונה א', "מה לך נרדם, קום קרא אל אלקיך"זועקים איש אל אלהיו. ואז קרב אליו רב החובל: 

"הרי אתה בעת צרה לך ולכל הסובבים אותך!  רב החובל הגוי צריך לעורר אותך לקחת   --"תתפלל"!!

אומנות אבותיך, שכחם היה בפיהם, בתפילותיהם?" מצינו, שאברהם אבינו  התפלל אפילו על רשעי עולם 

 בסדום, שלא תבוא עליהם הרעה.

, מאחר שידע, שבשלו היה הסער הזה. ולכן, ציווה שיטילו אותו לים ר את נפשוולמסהיה יונה מוכן  אבל, 

לא מתפלל. ולכן, להזהיר את נינוה - להגיע למצב שיצטרך לא ש ובכך ימנע את צלילת הספינה. העיקר,

לאחר שהטילו אותו אל הים ונבלע ע"י הדג, היה שם שלש יממות ולא התפלל. ואז מורידים אותו עד 

לשאול: מראים לו אותה אבן ענקית, שנפלה משמים וגרמה מבול לעולם, שהשחית את כל היקום. שמא 

יתר על כן, נותן  היתה תפילתו של נח הצדיק מועילה, אלו התפלל? והשואה הנוראה הזאת היתה נמנעת?

מראה לו אותה אבן שתיה ועליה את שלשת בני קרח מתפללים. הקב"ה לו רמז עבה, כש

ועדין יונה לא מתרצה ולא מתפלל. עד עתה היה במעי הדג בתנאי לוקסוס. ראה את נפלאות הבריאה כמו 

ושוב התיאש יונה מחייו בהיותו נתון , הקיאותייר דרך עיני הדג הגדולות. השלב הבא במאבק היה, שהדג 

 החם היה רב, עד כי נשרף  היה לו צפוף מאד, צאצאים במעיה. כאן365,000במים, ואז בלעה אותו דגה עם 

וישאל את נפשו למות. עתה, כששוב ִנתנו לו חיים, אם כי בדחק רב, התפלל לה':  בגדו ומעילו ושערותיו...

"קראתי מצרה לי אל ה' ויענני, מבטן שאול שועתי, שמעת קולי... ותעל משחת חיי!" ואז צווה הקב"ה לדג 

להקיאו אל היבשה. 

): "ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים-עשרה 11אומר הקב"ה ליונה (יונה ד, 

ִרּבֹו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה"? 

בפעם השניה. א יוצושליחותו את למלא יונה מתרצה כעת  , ואכן

דרך אגב, גם לנח היה קשר עם יונה. אותה יונה ששלח אותה לראות: "הקלו המים מעל פני האדמה" (בר' 

), שוב מדובר בשליחות של יונה. והנה בפעם הראשונה לא יכלה למלא שליחותה, שלא מצאה מנוח 9ח', 

לכף רגלה, ובפעם השניה חזרה והנה עלה זית טרף בפיה - תשובה חיובית: "וידע נח כי קלו המים מעל 

). "וצריך שתדע", אומר הילקוט ראובני, "שיונה הוא יונה בן אמתי (יונה הנביא) והוא משיח 11הארץ" (ח', 
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 "וישלח את העֹרב ויצא יצא ושוב עד יבֹשת המים מעל הארץ" (בר' -בן יוסף. ואלו העֹרב הוא משיח בן דוד 

). "רוח 2)". רחופו של העֹרב על פני המים בדומה ל"רוח אלקים מרחפת על פני המים" (בר' א', 7ח', 

 תשבי". עד כי יבוא אליהו התשבי "=" יבשת" המים, "יבֹשתאלקים" - זו רוחו של משיח, שרחפה עד "

, והנה עלה זית טרף בפיה" ערבשיכריז על בוא המשיח, והוא מה"גלעד" = מנין "יצוא". "ותבא היונה לעת 

. 417שיח" = מוד דדם א" בגימטריה "זית- "

 

 

 

ליצירת קשר: 

                                         hadassamelamed@gmail.com             08-9492465            

 

 

 

 


