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אלהניטרה.ל~שLני·חת:מ.הקיהקבלה·מים nמםל'לראות.ישמסריימרת

לאילים,די·בועאהלףגם.אלהגה. 1ן 1יעםתMב iנמי·םיב,צו·מעאהלוגם
חכר·זריםהמלחיםאתאמפיין,פך,ס~המאןבה',~מינויםשאינם
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אל :הדיינ·י .")א(:·נקידםעלינותןית·ואלהזההאישבנפשנאנה~ה '
שיאדבמר:טב i'Iן,:שתאםבחכןעלחמד 1העהפרטבגלל'תזכאבובא

א'\נשינה:ר·ישבין.ןר 1הסכסאתעישרים·מאלהפנימייםהדיםהאו. .
נד:ר.הס .'גב:פרק•יןנהה 1יגיאנשי·שלהחד-:~חדי·rצרב·עילעבר 1ימה 1ניירנבר
אלאתהכיידועתיכי •••דבריזה"הלאהאחרון,ק.בפר .נה,וישל

שלאפשריקזם·מרבטי~ון·ונעומת ,".הע·תרעלדנחם ..•ררחרםחכרן
ירי·שניבידעליוןכשופטהאחרון,בפירקמופיעהאלנייtנריה.אנשי
הדברים.משךיהבד·אשסביכפיאתולוגי,ח.ברריםרבים

רר 1הסיפשלזהזם 1מרקבשלבכמבאטיםחיםיהמלפקדים:מתכן
תמופי·מלים·בסטרי.ינילין;יהבהאוא.ל,ל·שת·ר 1תשרבמצית'ת·את'

חפצתשאכו 'זiתאהכי n :אבומרםוןא,לו~בדברי 'lן'בפרקעים
שעית".

אלאאינההאלבידיחים•מל:ה.שלההצלהפעולתז.·ר~ו 1~את
היהלאבן,•מ-ייכנח,,ריי .'ג·בפקר· mנינזאנשילה.צלתמוקדםרימרז

ממנה).פע,משההיהאםספקנכח,אםגם(אךן.זמזת.רןלהצלהזע '
ומצטברות.הנרמזותבמשמעויותמבחיןהקרואר 1אויל

ת:מפדק ,'אפרקשלסבופרנזכריההמלחים,לשנוסףמעישה
זבחזובחיםהמלחיםכימרסן,המספרזה.בפרקלמשמעותועבר·מ·

קסטארלי>·.ט.פער{אר .ח:זיה'מסבירהן.זפער~תםנ:דרים.ונודרים,הל'

עמצןעלקלבלירנחשלדלmטתלעמעדוייכלבהדעריarזקהוה
עלשם'גיתהלשיחותבהלטתפרJוחגיפרקרת. 1השליחאתשmימ

יוגד"שלן; nב~דמחשלנןי,השי~לבפמושרלבררדעישנמבליינחה.
נאוי·"במעורפלחזמיחבודשלדהי,ריזהיבתפילתרחאח~ןהפסקוקד

משפס ."לה'ישורעתהשאל.מהנדותיאכשרלןה nאזבתרדהבקול
הת~-ן 1ונהתלסתםחזראכןשיהMמצהיראיiגרא,,השו·ת·.רימ·כזה,

השליחתו.אתחונשרי·עלילקב:לחראןו•כנושעתהישףחנ
ידנ:השלזראמי·רתרתאהמספרקשררבוטילי•סבאופןאולם,

הש·יררן·כשמyמ.ן,תית,ן.דברהמלחיםשלרא.חררב.iזפעולתםעם
ולפינה. 'li'לגביהרןהמלחיםלגביהןמפnיעים 1הונדריםה n .בי'ז

ים mאלארת.י·לכביטיויהמלחיםצאלננש,משיםהפחרים nה nבי 1ש,הז
שהתיק•חריבן,נה,ןןמאלוו) 'זiאתגדולהיראההאנשיםןיריאר 1 "(
o רהפדרים.תזביחהגביז•לאף :נה·ר:ילבגיזהענייןמהביהררלת

רת,·ה~נזכיהנחתtנראת:נוקבלםא .כןעלג~סףהאלוהים.ראת 1ימשמעם
רתם· mלמוקרםדנימוrובתשר;ןכ,·םחחריםפrואמי~ניםהשמלחים
גםפשעלותםבכןר·ש 1מתעפררג:ויסיהריה. nרגנ'גי·אנשישלבתשובה
חזהרשלכמ~הי'\!נה,ש:לים·~נהר 1רה·ביהn.הזמ~שיאתמסבירה

שרהב.בת

* ** 
מחבר~זנצר.ר~גה.ישלמרתר 1דאתרק T1'1לבsזתהניתןזהע'רקעל
חב l'ישלשבדוברתוחריהפ'הרוניה•האיתאלהבליטמנשןוהסרפ

שעתידמרק.דםד·בתהלי 1גופרר1בה 1יאתמעבי:רפר:הt<מ:ו11ור. 1שי·אב:י 1"
הצלה,בתשובה.ח~חהחטא, :ו·דהי~נג'יובהו.נשי·אלבבישחיר·להת
ומ.·ה'פלני·מו cnבבןשחטאסמיי:~תנמ~וייוק ooכלבאלשחרי
אתשחnימ~מרע·ל'\קיבלבתשובהחשזולר~חרן, 1רת·שליחמילוי

היבשה).אלה:ףב·יאתשיקיאגחילהאל(הוארתצל 1ני-השליחות
מסהככלפין:,האלמmיאתלק.לב;ן,רמכןירו~נה, ,ןאף·עלפ-י·כן

 •נירגנהרנשי Kכלפיהא:לרחמיאתליישם
דמפשריםם·חכמיןכעלחלקר·נ~דבבובידתהרה·תמ rn rני·ע~ד

ית mדא.לתדרי nאביונהזל,זיל :וא.מהריםמהםישהדורות.נלב
 nדימריאתלהדגישמבקשזרנהייפר 1.סמחברא1רילר,האנשוות,כ.לכלפי

והשקפותייי·מעשיעלרתיקריבימותח.ן,~גמאצסאוי,·וניבר.אאכלה'
נהיוישלייבויrוות·אתרים 1המסביויש .סיפ~רוגימרהנביא1,יייבהשל
כייח;ענה nילאהמיים.גשות 1מר 1הנובעתכברי·nrד.ושליחותמן
(לפיישארלאתב·להחרי mעתי-האלל·שאפרשבט- ,.,~

nחנאוינהההיסטורית, ,,זהיאשנירגנתוהה.ניהvהר~מרש .בלדםו)ל
רםה:םתשtז,זרתם_ g,כעתת·משמלאראתר·iנבשאמח:שששירנהמסביך,

,כנwזי. יrnnי~זיטרה) 1ניי·אנששל

כנך·אםכwזבייי~הכישש,.השירנההמקובלים,ההסברים
רא.וגיבר·ד~לרהיתהה:שגחהאתשללרנה 1שיארגשם,:תתלאאתר

כשרחט.נארההא:ז •למדיי·שלילר 1אבן,פה·י·יאתמציירים-סאלית
.ואלטתינשליהך,.לא,כןאשיiג:ר.הים,,אלת,הרה.האלפ~לונניח,הבןך:
ונח 1שוביעוד-טתר·שליrזירםית.לrזרץימי·רחוקמקרםאלאריהרה.
יאריהרא.כי .רעהחעם:קבלרכיס·:שמכמיר·יiזמחבבדייעונצ•מעצמו
לפלאלאהיבשה.רנאתהיםאתשעהאשרדrשrמייםאלוהיה.יחזאת
n וrזמיאלי,,בשםהייונאתכי.בהשאירחוקרש·פמצאאrשל"

חרסועלר~לעתי,מעיהיהMשל mונעיןלי·שלירויציאן
טכניקה 1לשות·גחיהע1ןרזעל .הנ:~.יבספרלקידNולהעמיקתל.ר·חיכ
המחנהשלס,פררתיתיה

מה·בכן.של·~שהאינהזרת•חישלי.והמן·וא.למפלניהבריחה
מעהשכןאנעשה;העתיק,·רלם:העשלוהמשוגיםכים.הערבמסרגת

עתה·ת,ןרדנהימ·לנ·מץ· 1ארש•ר:ה:ןר,די,.בלעה.מעשהכלל.מןייז~צ.א
שלדחדת·למtיועדההילאבר nש..דמ .הדעתעלתרו·להעלשקהרבה.
שרטה.·ביא'נ-לפאייןכזיזהחדחימימצבלתארח.טר·רשתר:יציר
פרי·סביןירנהספראתכללאשרשהערוך,כלליתאורלאוכן
כל-כן.שחטיבאופןביאi·הנשלהחחנירקגר 1דידמותאתזה·ח ,שtז:וה:ק

מרכזית,תיאוווגיתבעיהנר·שלפניה,.תרבירקתימדוהקבזיקה
כדלק-בריחתואתניר.מסמר~~הב.יוהסיפור.שלבמרכזוהעומדת

:נחם,זסד rrן.רבפאיםארןרם mרחנוןאלאהתכיידעתי,,כי :מן
ושאתהאצלךמתגב,רתהרחמיםשמי:זתאנייודע :ויכלחמהרעה".על

י·'לגבידת-הזין.ימנר.קטארינו·בתשובה,החוזרלחוטאי"ילסלרטה:נ
לכן.מסכיםאויניאני,ידזע

העליםרימחביהכיגלה. 1ינזiיי·ישלה·אלרינדבריןקדק:מדע~ירן
ציטרט:לנדרשפר:הס,נבחכר ,ה,רנ 1ישלן,זה 1במאיר·זי·רכ·מ t1כמרי

היכם,אלה'אל"שררבר :י"גרגיפס ,ב'פרקיאול,שליימבברא.תישיר
הבערד .•הרעה"עלונחםןךב·חסר 1אפיםארךהאורוח.רםחברןכי

תכונתכלפי 'יאדל:שלן 1עזמתאלבשלילהכתוניrזיסאמופייןנה· li'י
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עלמוס 1כפולכמשתתףמתו~דני·דבףתשלמלכהי .ל~ר·שלהד:המים
תל·ק·ו.ח:ה,חלקי·תטה 1נצי•טמשת.משהואואףהאלשלד~ט·דיבייטים

לשטיויחהמלךבדעתיח:נה..בפיצוטטאשדז.השלאחדסוק 1ביפמיואל
עללהטילך 1מ 1אאשד·תעושפ.מןשיחזוד-:בוהאללפניתחנוני'ונאת

ב 1ישן-המלךאןמ,ך-יחדע•מי uבמיןת·:הךחמים.,ןשינהגעצמו
"ומי :אחמדיר.אליואילואנבד".ולאאפומחך:וןושבר~להיםונחם
אתדים 1ליהקמקובלבדדך-כללכילהעידישו.נחם".ישובייודע
לי.ו:נה.יןאל

לקרחהאיואףףנה 1ישלשכטיע,ונוטיעון,המלךבפישםהמחבר
שלהד:חמים.ך.גשותאלפנייתייאתלהדגישרכונהימתוךמיואל,
נח.מ.ה.שלכנביאגנבאותובסוףפי·ע 1מוהשיאןה,נביאיואל,האל.

 :ממשון 1הא.חך.בד.געפאיל·יבתשובהבחזך,המ.אמיןיואליתד-על-כן,
n ן•ב:מ.ספן".ןבב·כיוןנצוםבבכם 1לניבליע.ד·יש.בוה'ואבםעתהזגם

שלן,ת·'iד!דין 1.בימימין 1ישמאכ:מי:מאופייןיונהואיליי .) 12 ,'ב(פרק
 : ) i, 7-6ד''ל(פרוקשמותמספרהיייי·עיםבפסוקיםהמתבטאתהאל

n 'לאל·ח,סן:נצך•ואמת,ן 1ן•ךב·חס 1אפיםארךוחנוןרחוםאלה'ה
ביניםעלות 1ב 1אערןפק:ןינקה,לא,ןנקהאהי 1וחטופשעערןב.שאפים
שע"יאלאבל.ם,ךזולארבעים".ועלשלשיםעלבניםבינירעל

ב"יל-כמ•ואגב.חכ;מיינן,שהעידו(כפיירבהורמזייראלמספרהצי,טרט
את"קרעייולאג:בדיהים""וקרעודקני.נווהשאנשישמערני"),קורט

 .) 13 ,'ב{ייראל,םגדיכם"ואלל.ביבכם"וקרעו :יאולכדרישתלבבם"
נו 1אויכובוךיח:נה.חן, 1בו 1גיל.ד,ע·ת'מסכיםאינוהס·פ·ד.מחב:ך

מי:דת•הדח·מיםאתלק:נלש:מרכןכמיירבהאתמאפייןשהואלעי•ל,
~ולתו.ל;ג.בימידת-הדיןשלישיומהיאתןךש 1ןהואאךעצמון,לגבי
חסיפ~ודיתציה 1הסיטראגאתהמחברמעצבהאלעםהסופיות 1בעימ
!!פ.רעו-אגבישי•ויתושבידמותר,הפניימיתהסתי.ך:האתהמדגישבאופן

מוכיחולעת 1והתון 1יהקיקיוסומליבאמצעותמ.ן, 1יעצ·האילי·ו.נה.שוליתיר
לשם(ש.כן,מו 1טובת-עציייעלעצמועליהחסקטנונישהואלאליירנה,
יונה,שהוא,אלאהאל.)ות 1.לדי:מש 1ל.הידדצררךהיהזהיל.א-מ·עיןמס·ד
עק,ביחתביחוסד.לר:קההתיארל·רגיתשישיטת·יואיפה,איפ·הת fמי,נןקט

חפייי· 1אשליימרתעלמעי:דהאי·נהמידת-הדין 1לושדדי.שתו
שוב-ה·סתי:רהאתהאלמוכיחשדדנוותת·רלעת,הקיקיון.משל

לילהי"שבןהקיקייו.ןענייןמההחוק,דים.ביןרבותבעירתערודי:ר.רה,
ריפ' 1רפ.ך 1 (י.ר:בהשלליליקח-התיי·על:תעל-יידי-אבד"לילהרבןהיה

הקיק-פוד 1סיאתלשכתיבשביסיהבכךזרבעיהל·הבהידהיטיבוגרייטין
ייונה).פוד 1בסיהמשתלבהגיוניאבופןוהתולעתיון

ס·ובטילי·תביידדךכאןהשתמשיונהספרשלמחברואיורלם,
לונזק.קשסברואל, 1יספדעלכךלשםוהסתמךהסיפוראובמנות

אתי.ן.נהל.פנימדגיםוהתולעתהקיקיוןמשללדעתי,לכן.קודם
 :התיאולוגי.תהבעיהסבי:בהסובבתיאול,שלנבואתוממשית 1הת
מיד.ת-אודין 1מידת-הי-בבי-האדםעםביחסיוהאלשל.מידתומהי

ביוכרה,מלך(וכןטיעח.רולשםמיואללציטוטנדרשירבהןהרחמים
בבאוהיואלמנביאניזרעהטענה.ממיןל:ועונהוהאלכבזבד)

 :הצ.ומחכלא.תוהשמידשעלההעצירםהארבהעלפטית 1~פ:רק·אלי
קציראבדכישעחדיהעולחטהעלכדמיםהילילראכדים"תכישו
עציכל:ףתפוחתמרגםומרןאמללהוהתאב·ההרכיהשהגפןשדה.
 .) 12-11א'(יואל,דאם"בבימןששוןהבישכייבשוהשדה

"יבש"בפעליםו.משתמשתהיובש,אתמדגישהיואלנבואת
הפועלב.המוזכ·דוכןקאטאסטדרפאלית,אימתניתבחזרההרביש)(אר

באופןאלהפ·עלים 1לשביהמספרבדרשהקיקיוןבסיפור"אבד".
בסיפורנוחייביואל,שלהשקפתועםמסכיםשאיבריונה,בולט.
האושעליההתיארלוגיתהבעיהשלהתממשותהאתמבשדולחזרת

התולעת-בתשובה.החזרהבעייתאתגרפועלשהרגישכשםמתנצח.
מחבריאול.שלהמחדירהבבב·אותרכמוהקיקיוןאתמכלההארבה

שבך·התי~רלוגי,הדיוןכיההדגמה,בדדךלהבליטמבקשיונהספד
.ולאר·ארצית-אנושיתננעייהלמעשהעוסקהמציאות.מןמב.ותקאה

ובלתי-מחייב.ערטילאיבנואשדווקא
-החורבןונבראתיאול.שלהכלליתנבואתועםבהקשררק
-בתשובהלחזורהחוטאלדאםאפשרותמתןעימהישיואלשלפי
שבש-ימיות-הדין,ייונה.ספדמחברשלכמסד.הקיקיוןמשלמובן
התאבההגפן.של-הגמורהאובדןאתמחייבתיונה.טועןמה

ניכווה.ואנשיהקיקיוןשלאוף-והרי.מיון
שהוא.-הקוארגםמופתעועימו-במפתיעמגלהיונהאבל

סתירהבחיבהאוצ,רתלמידת-הזיזשותביעתוהקיקיון,עלחסיונה.
יכ·וליונהאיןהאל.ברבריהאנירבה,שלזהגילויעםפנימית.

ליזום.אלא
ב'גלוימציריאשינןפסוקב, nיפסוקיונה,בספרהאחרוןהפ.סהק

יונה.שלהך,ןעתמשתיקתואתמבאטשלבן,בטקסט
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