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 255יונהבספרהסיפוראמנות :פלאימשה

בוחזראכןשיונהמצהיראינוהוא.-.1Z '-ה iכמזה,משפט

אתמחדשעליולקבלהואנכוןושע.rיההראיז.:ונהמהחלטתו

חוה.השלי

שלזואמירתואתהמספרקשרסובטיליכאופןאולם.
משמעותית,בדרךהכ,לחיםשלהאחרונהפ·:.רלתםעםיונה

לגביר;דןהמלחיםלגביהןמופיעיםוהנדריםשהזניחהכירון

המלחיםאצלמשמשיםוהנדרים·~:.הזניחהולפייונה.

אתגדולהיראההאנשים("וייראואלוהיםליראתכביטוי

לגביזהענייןמבהירהשהתיקכולתהריבו,ולאמונה )'"ה

האלוהים.יראהמעם uמ:והנדריםהזניחהלגביראף :יוגה

שהמלחיםהנזכרת,הנחתנואתנקבלאםכך.עלנוסף

ם rלחז~רמוקדםכרימדז .הבו'.: lבתבחוזריםמאופיינים

בכךר 11מהע.יסיפורנוהריכינורה,אנ•ז.:ישלבח:.:ז.ובה

יונהשלוהנדריםהזניחהי t1מע.יאתמ:::בירהגםשפעולתם

כתשובה.ר;ד iחשלכ:כעיז.:rה

עצמו.יונהשלדמותואתלברוקעתהניתןזהרקעעל
החריפההאירוניהאתלהבליטמכקשהספרמחבר

גופויונהאתמעבירהמספריותר. ..uובאיייוגהשלשבדמותו

 :דהיינוניכווה,אנשילגבילהרתחששעתידמוקדםבתהליך
מצרייךספקכלכלאשהריהצלה,ובה, :.iכתיחזרהחטא,

ולאחרשליחותו.וממילויה'מלפניבכוחושחטאכמיירבה

-היזz,ליחותאתמחדשעצמועלוקיבלכחשובהשחזר
).ואף-על-היבשהאליונהאת•~:.יקיאלדג לא;-;(הוראתניצל

מסרבכלפיו'האלרחמיאתלקבלהמוכןיוגה, .פי-כן

ביגורה.אנשיכלפיהאלרחמיאתליישם

חכמיםבךעלנחלקווכבר .ביורתתמוהזהועניין

יוגהזילזל :האומריםמהםישהדורות.ככלומפרשים
ספרמחברואילוהאנושות,כלכלפיהאלוהיתבאחריות

.ונמצאאוניכרסאליכאלה'רמותאתלהרגישמכקשיוגה
גיבורהנביא,יונהשלוהשקפותיומעשיועלביקורתמותח

השליחותמןירבהשלבריחתואתהמסביריםויש .סיפורו

-אשררכיירעיונהלארמיים.מרגשותהנוכ·:.תככירחה
(לפיישראלאתלהחריבעתירה-האל ל:.;י.אפושבט

בלבד).משלואיבהההיסטורית,זוהיאשניכורהההנחה

(עםתתממשלאנבואתושמאחשששיונהמסכיו,המדרש

כבראי.ייראהואזניכווה)אנשישלבתשובהחדרתם

אםכבראיייראהכיחשש,שיונההמקובלים,ההסברים

האלוהיתההשגחהאתשללשירנהאותגתשם.לאנבואתו
למרי.שליליבאוריונהאתמציירים-הארניכרסאלית

שאינו,אל'הים.האלוהותמלפניהבורחכשוטהנראההוא

מחוץדחוקמקרםאלאריהרה,האלכיזz,ליטהלכאורה.

המחברבידימעוצבעצמושיונהכערר-שליטתולתהום

אלוהייהרהאתיראהואכיוערה,עםקבלשמכירזכמי

הואלפלאלאהיבשה.ואתהיםאתעשהאשרה.יי;:.מיים

"שלומיאל·:בשםיונהאתכינהאשרחוקרשנמצא

חוסרעללדעתי'מעיד'יונהשלזהמעיןשליליציוראך
רגישותהעדרועליונה,בספרלקרואלהעמיקהיכולת

המחבר.שלהספרותיתלטכניקה
מה-שלמעשהאינההשליחותומןאח'למלפניהבדךחה

 ה..:.;•ענהעתיק.העולםשלוהמושגיםהערכיםבמסגרת .בכך
אומץ-לבהדורשבלעדי,מעשההכלל. jמיוצאמ•ג.שהכאן

לאשהמחברהרעת,עללהעלותקשהרנה.ועתוזהמרובה
זהמיוחדמצ:לתארושטרחיצירותשללמיוחדותעדהיה

שהעורך'כללראר i1ילאוכןשוטה.נניא-לאפייןכרי
דמותאתחזההקודש.ספדיביןיונהספראתכללאשו

כל-כך.שטחיכאופןהנביאשלהרוחניידוקנו
תיאולוגיתבעיהשלפנינותוכיח,מדוקדקתכריקה
מסכיועצמויונההסיפור.שלבמרכזוהעומדתמרכזית,

ארךורחוםחנוןאלאתהכיידעתי"כי :כדלקמןבריחתואת
זזzמידתאבייודע :כלומרהרעה".עלונחםורב-חסראפים

החודרלחוטאלסלוחנוטהושאתהאצלךמרג.ברתהרחמים
ואיניאני.יודעלגניו.מידת-הדיןנוקטואינךבתשובה,

לכך.מסכים

המחברכייגלה,יונהשלאלהכדבריומדוקדקעיון
נדרשהספרמחבריונה.שלזוכאמירהמרכזימסרהעלים

 i"ושרני"ג:פסוקכ:פרקיואל,שלמנבואתוישירלציטוט

ונחםורב-חסדאפיםארךא iהורחוםחנוןכיאלהיכםה'אל

אלבשלילהכמתייחסמאופייןיונהרב;~ודהרעה".על
שלמלכההאל,שלהרחמיםתכונתכלפייואלשלעמדתו
האל ל~·האטרינרטיםעלכפולמוסכמשתתףמתוארניכווה
בפסוקמיואלהלקוחהחלקיתבציטטהמשתמשהואואף

אתלשטוחהמלךבדעתיונה.נפיצוטטאשדזהשלאחר
להטילאמדאשרהעונשמןשיחזור-כרהאללפניתחנוניו

אומר-יודע"מיבמידת-הרחמים.ושינהגעצמועל

באכד".ולאאפומחרוןושבהאלהיםונחםישוב-המלך
כילהעירישונחם".ישוביודע"מיאומר:יואלואילו

ליונה.יואלאתלהקריםמקובלבררך-כלל

אףיונהשלשכטיעונוטיעון.המלךנפישםהמחבר
רגשותאלפנייותאתלהדגישכוונה'מותךמיואללקוחהוא

נבואתובסוףמופיע .השואהנניאיואל' .האלשלהרחמים

בתשובהכחזרהמאמיןיואליתר-על-כן' .נחמהשלכנביא
ככלעדישבוה'נאםעתה"רגם :ממשהאחרוןברגעאפילו
יונהואילו .) 12 ,'ב(פרקובמספר"וכבכיונצוםלכבכם

המבתטאתהאלשלבמידת-הדיןשמאמיןכמימאופיין
אלה' 'ה": ) 7-6ל"ד'(פרקשמותמספרהדיועיםבפסוקים

לאלפיםחסדנצרואמת.ורב-חסדאפיםוארךוחנוךרחום
עלאנוחערןפקדינקה,לאונקהוחטאהופשעערןנשא
בלבד,זולארבעים".ועלשלשיםעלבניםבניועלבנים
שהעירו(כפייונהרומזיואלמספרהציטוטשע"יאלא

רקגיבורהשאנשישמערני"),ב"ילקוטכמובאחכמינו,

 :יואלכדרישתלבבכם"את"קרעוולאבגריהם""קערו
 .) 13 ,'ב(יואל'כגריכם"ואללבבכם"וקערו

ראינוכבריונה.גיבורו,לרעתמסכיםאינוהספרמחבר

מידת-אתלקבלשמוכןבמייונהאתמאפייןהשואלעיל'
מידת-שליישומהאתדורשהואאךעצמו,לגבימים mה

אתהמחברמעצבהאלעםהסופיבעימותזולות.לגביהדין
הפנימיתהסיחרהאתהמדגישבאופןהסיפודךתהסיטואציה

עצמו,האליונה.שלובעדותיואבישיוותשבדמותו,
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שהואלאליונה,מוכיחוהותלעתהקיקיוןסמליבאמצעות

מסרלשם(שכן.טובת-עצמורעלעצמועלהחסקטנוני

שהוא.אלאהאל).לדמותלהידר'ז,t,צורןהיהלאזהמעין

לוקההתיארלוגיתששיטתוואיפה,איפהמידתנוקטיונה.

עלמעידהאינהלמידת-הדיןושדרישתועקביותבחוסר

 .אופיות iשלימ

הסתירהאתהאלמוכיחשדרכווהרו.לעת.הקיקידןמ:ז.:ל

הקיקיוןענייןמה .החוקריםביןרבותבעירתעוררשביונה.

-הותלעתעל-ידי-אבד"לילהרבןהיהלילהבך u .ו"
בכןזובעיהלהבהירהטיבגרייטין(רפררפ'ירבהשלללקח

הגיוניבאופןוהותלעתהקיקיוןסיפוראתב rלשכ.שניסה
יונה).:סיפרוהמשהל:

סובטיליתבדרןהשתמשיונהספרשלמח:ררואדלם.

נזקק.שכבריואלספרעלכןלשםוהסתמןהסיפורבאמנות

לפנימדגיםוהותלעתהקיקיוןמשל .לדעתי .לכןקדרםלו

הבעיהסביבהסוכנת .יואלשלנבואתוהתממשותאתיונה

-בני-האדםעםביחסיוהאלשלמידךתמהי ;התיארלרגית
מיואללציטוטנדרשיונה ?מידת-הרחמיםארמידה-הדין

ממיןלועונהוהאלכנזכר)ביגורה,מלך(וכןטיעונולשם

הארנהעלאפוקאליפטיתנבראהיואלמנבאכידועהטענה.

אברים"הכישו :הצומחכלאתוהשמידשעלהם iהעצ

הגפןשדה.קציראבדכישעורהרעלחטהעלכרמיםהילילר
השדהעציכלותפוחתמרגםומרןאמללהוהתאנההרכישה

 .) 12-11א' .(יואלאדם"בנימןששרןהבישכייבשו

....... 

·--....,r---- ·--··- ---

כפעליםומשתמשתהיובש.אתמדגישהיואלנבראת
וכןקאטאסטרופאלית,~·מתגיתבחזרההוביש)(או"יבש"
המספרנדרשהקיקיוןכסיפור"אבד".הפועלבהמוזכר

עםמסכיםשאינויונה,בולט.באופןאלהפעליםלשני

אתמבשרולחזותבסיפורנוחייביואל.שלהשקפתו

מתנצח,הואשעליההתיאולוגיתהבעיהשלהתז.ןמשותה

הותלעת-כחשוכה.החזרהבעייתאתגופועלשהרגישכשם

 .יואלשלהמחרידהבנבואתוכמרהקיקיוןאחמכלההארכה
הדיוןכיההדגמה,כדרךלהבליטמכקשיונהספרמחבר

למעשהעוסקהמציאות,מןמנדחקשנראההתיאולוגי,
ערטילאיכנושאולאו-דווקאארצית-אנושיתכנעייה

וכלתי-מחייב.

החורבןנבואת .יואלשלהכלליתנבואתועםכהקשררק

לחזורהחוטאלאדםאפשרותמתןעימהישיואלשלפי-
ירבה.ספרמחברשלכמסרהקיקיוןמשלמונן-נחשונה

הגמורונדןהאאתמחייבתיונה,טועןשבשמה .מידת-הדין

ואנשיהקיקיוןשלואף-והרימוןהאתנההגפן'של-
ניכורה.

-הקוראגםמופתעועימד-במפתיעמגלהיונהאכל
אוצרתלמידת-הדין.ושתביעתוהקיקיוןעלחסיונה.שהוא,

בדבריהבאיונה,שלזהגילויעםפנימית.סחירהנחרבה

 .ליורםאלאיכוליונהאין .האל
מצוישאינופסוקי"ב.פסוקיונה.נספרהאחרוןהפסוק

יונה.שלהרועמתשתיקתואתמבטאשלנו.בטקסטכגלוי
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