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 ?דאגה לישראל מניין
חידת בריחת יונה מתפקידו מטרידה . במנחה של יום כיפור אנו קוראים בהפטרה את ספר יונה

 .שפתרו אותה בדרך שבה נדון במאמר זה, ובכללם גם את התנאים, את כל קוראי הסיפור
 :נאמר) ה בארץ מצרים"ד, פרשה א, דפסחא' מס,  בא(במכילתא דרבי ישמעאל 

 
'' ויקם יונה לברוח תרשישה מלפני ה': שנאמר, ן השכינה נגלית בחוצה לארץתדע שאי

אם אסק ' 'וגו' אנה אלך מרוחך': והלא כבר נאמר, הוא בורח' וכי מלפני ה). ב, יונה א(
; ) י-ז , קלט' תה(' וגו' גם שם ידך תנחני', 'וגו' אשא כנפי שחר', 'וגו' שמים שם אתה

צופות ' בכל מקום עיני ה': וכתיב; )י, ד' זכ('  בכל הארץהמה משוטטים' עיני ה': וכתיב
', וגו' אם יחבאו בראש הכרמל', 'וגו' אם יחתרו בשאול; ')ג, משלי טו( 'רעים וטובים

, איוב לד(' וגו' אין חשך ואין צלמות': ואומר; ) ד-ב , עמוס ט(' וגו' אם ילכו בשבי'
שהגויים קרובי ; אין השכינה נגליתמקום ש, אלך לי בחוצה לארץ: אלא אמר יונה). כב

אלך לי לבית : אמר, משל לעבד כהן שברח מרבו. שלא לחייב את ישראל, תשובה הן
כך אמר . יש לי כניות כיוצא בך: אמר לו רבו; מקום שאין רבי יכול לבא אחרי, הקברות

, שהגויים קרובי תשובה הן; מקום שאין השכינה נגלית, אלך לי לחוצה לארץ: יונה
: שנאמר, יש לי שלוחין כיוצא בך: אמר לו הקדוש ברוך הוא; א לחייב את ישראלשל

 ).ד, יונה א(' הטיל רוח גדולה אל הים' וה'
 

 האם יעלה על דעת נביא שאפשר -הראשונה : שתי בעיות מרכזיות מטרידות את בעל הדרשה
 הארץ מלאה תשובתו לשאלה הראשונה היא שכל.  טעם הבריחה-והשנייה  '? לברוח מפני ה

משום שהיא מותנית , ל-אך אפשר לברוח מפני התגלות הא, אין לברוח, כמובן, ומפניו', כבוד ה
 . שסיבת הבריחה היא דרישת טובתם ושלומם של ישראל: תשובתו לשאלה השנייה. במקום

באשר לאפשרות , קל להבין מפני מה ראה בעל הדרשה להגן על תפיסתו התיאולוגית של יונה
אך קשה להבין מה , קל גם להבין את הרצון לתאר נביא מישראל כאוהב עמו'; לפני הלברוח מ

בשעה , אשר ִאפשר לו פרשנות זאת של סניגוריה על ישראל, ראה בעל המדרש בספר יונה
לא ימצא פרטים אחרים , ואם הקורא אינו יודע היכן היא יפו, שישראל אינם נזכרים כלל בסיפור

 .להיסטוריה המיוחדת שלו ולתפקיד הנכבד שמילאו בה הנביאים, שיגלו קשר לעם ישראל
אף , הדרשן-כי אכן יש יסודות בסיפור יונה המאפשרים את עמדת התנא, במאמר זה נראה

 .שאולי אינם מצדיקים אותה כליל
, ולשם הגנתו הוא נוקט כמה אמצעים, שהכתוב חס על כבוד יונה, בחינת הסיפור מראה

 :קודותשעיקרם מתמצה בשלוש נ
 . דחיית מתן אינפורמציה שלילית על יונה עד לרגע האחרון)1
 . יצירת דמות חיובית ליונה בטרם תינתן האינפורמציה השלילית)2
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 . הקבלות מרומזות של יונה לדמויות מופת היסטוריות)3
 :י פירוט מספר דוגמאות"נבהיר דברינו ע

ליונה והן את טענת ' את תוכן דברי ההן , ללא נימוק הנראה לעין,  הכתוב מעלים בפרק א)א
: גם כאשר בפרק ג מואיל הכתוב לומר לקורא מה היה תוכן נבואת יונה. יונה על תוכן השליחות

דוחה הוא לעוד פרק את גילוי רגשותיו הכמוסים של , )ד' פס" (עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת"
י על אדמתי על כן קדמתי לברח הלוא זה דברי עד היות' ויאמר אנה ה' ויתפלל אל ה: "יונה

העלמת ). ב, ד" (ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה... ל חנון -כי ידעתי כי אתה א, תרשישה
הקורא , כאשר יונה בורח. כדי שהקורא לא יפֵתח דעה שלילית על יונה, הידע חיונית בשלב זה

ר את אנשי נינוה על כיוון שאינו יודע שאלוקים מבקש להזהי, אך אינו מגנה את יונה, נבוך
. כדי לחוס עליהם, ויונה מתנגד לכוונה האלוקית לעורר את האנשים לתשובה, גורלם הצפוי

המתנגד לרצון אלוקים בסיטואציה , בשלב ראשון נדמה לקורא שיונה דומה לאברהם, אדרבה
נה ואף שאבד, שאין לנביא קשר לאומי אליה, מגלה לנביא את תכניותיו להשמיד עיר' ה: דומה

.  עושה אברהם כמיטב יכולתו כדי לבטל את רוע הגֵזרה1,של אותה עיר רצוי מאוד לשומע
קום לך אל  "–) ב, א(בספר יונה : הדמיון לאברהם עולה גם מן ההקבלה הברורה בין הסיפורים

ארדה נא ואראה  "–) כא, יח(בבראשית ; "עלתה רעתם לפנינינוה העיר הגדולה וקרא עליה כי 
עוד : "ובהמשך הסיפור עולה ההקבלה, "ואם לא אדעה,  עשו ָכּלהאה אליהכצעקתה הב

 2. כמהפכת סדום ועמורה–" ארבעים יום ונינוה נהפכת
עד שיתברר , ועל כן יונה נהנה בשלב זה מן הספק, ל לנביא-בשני הסיפורים אין הסכמה בין הא

 .טיב העימות
בפרק א מתואר אדם . יונה מצד הקורא הזמן שהרוויח המספר מנוצל על ידו ליצירת אהדה ל)ב

. אך אינו אדיש לחיי אחרים ואינו מאבד את הראייה הנכונה של המציאות, מיואש מחייו, כואב
אין התנהגותו של יונה התנהגות של  , לאחר הפעילות הנמרצת של הבריחה ליפו ושכירת האנייה

מסתתר , ל מגע אנושיאלא הוא פורש מכל פעילות ומכ, אדם השמח בהצלחתו ומתענג עליה
ותרדמתו מתקרבת ,  כי  אבד לו רצון החיים3,בירכתי הספינה ונרדם למרות הסער הנורא

): יב, א(הוא המבין נכונה מה קורה , אולם ראייתו המעמיקה לא נתעממה. לתרדמת מוות
ויאמר אליהם שאוני והטילני אל הים וישתֹק הים מעליכם כי יודע אני כי בשלי הסער הגדול "

כי , עוד בפרק זה מסתבר לקורא, יֵתרה מכך!  והים אכן פוסק מלסעור כדבריו-" הזה עליכם
כאשר ', שכן הוא זה שמגדיר את עצמו כירא את ה', יונה לא חשב שביכולתו לברוח מלפני ה

ויאמרו אליו הגידה נא לנו באשר למי הרעה ): "ט-ח, א(הוא נשאל לזהותו הלאומית ולעיסוקו 
' ויאמר אליהם עברי אנכי ואת ה. מלאכתך ומאין תבוא מה ארצך ואי מזה עם אתההזאת לנו מה 

, ובלי שנשאל על כך,  מי שמצהיר-"  ואת היבשהאת היםלהי השמים אני ירא אשר עשה -א
י נטישת "ע' איננו חשוד באמונה שניתן להימלט מה, הוא שעשה את הים ואת היבשה' שה

 . הקורא הוא צריך לחפש מניע אחר לבריחתו של יונהעל כורחו של! היבשה וירידה אל הים
): י, א(כדי לא לפגוע באהדה ליונה ,  שימוש בדיבור עקיף במקום שמתבקש דיבור ישיר)ג
הוא בֹרח ' וייראו האנשים יראה גדולה ויאמרו אליו מה זאת עשית כי ידעו האנשים כי מלפני ה"

, אומר לנו הכתוב', ל גודל אמונתו בה רק לאחר ההצהרה הגאה של יונה ע–" כי הגיד להם
כי , וברור שרושמה של עובדה זאת מתעמעם', שיונה סיפר כי הוא בורח מפני ה, בהיגד עקיף

                                                           
אם אלוקים  , באשר לאברהם;    ברור שספר יונה נכתב לאחר שידועה זהותה של נינוה כאויבת מרה של ישראל1

 .הדבר מקרב את אפשרות ירושת זרעו את הארץ המובטחת,   משמיד חלק מאוכלוסיית ארץ כנען-
,    1995תל אביב , "מקראות בארץ המראות"ביץ סיכם נקודות דמיון רבות של שני הסיפורים בספרו    יאיר זקו2

 Did Jonah Proclaim What God Told Him? InY.Hoffman and F.H.Polak:  במאמרו9' וכן בהערה מס
(eds), A Light for Jacob, Studies in the Bible and the Dead Sea Scrolls in Memory of Jacob Shalom 

Licht, Jerusalem and Tel-Aviv 1997,pp. 55*-60*.במאמרו הנזכר בהערה ,  אינני מקבלת את עמדת זקוביץ
בשעה שאלוקים , את הניסוח של הנביא הרוצה בהרס העיר' עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת': הרואה במילים, 1

בשונה מן (שבמסגרת העיצוב הריאלי של הסיפור , סבורתני. רצה במסר של אזהרה שיביא לחזרה בתשובה
נבואת יונה לנינוה מוצגת בהתאם לעולם הערכים והמושגים המוכרים בעולם , )התחום הפנטאסטי שבו

 . ולא זה המקום לפרט; ואינה יכולה להיות מוצגת באיפיונים נבואיים מונותיאיסטים, האלילי
אף שלמעשה ירד עוד קודם לכן ,  רק לאחר פריצת הסער הנורא  לא במקרה מתוארת ירידת יונה לירכתי הספינה3

וכבר קודם :  כאומר-" ירד"אלא בעבר המושלם , "וירד"הכותב אינו משתמש לתיאור ירידתו בעבר הסיפורי (
אינם מאפשרים לנו להניח שרק מקרה הוא שאינו , העיכוב בתיאור ירידתו והירדמותו בשלב זה). לכן ירד

 .אלא אנו מתרשמים ששנתו היא ביטוי לייאוש עמוק ולתשישות נפשית, מתעורר מן הסער
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וזאת לאחר שהוצג יונה לפני האנשים במלוא , ל-אין יונה מצהיר ישירות על התנגדותו לרצון הא
 .גודל אמונתו

עוזב המספר , כאשר יונה נזרק אל הים: ד הענייןי הסטת מוק" יצירת מתח ודאגה לגורל יונה ע)ד
וייראו . וישאו את יונה ויִטלהו אל הים ויעמד הים מזעפו: "את יונה וחוזר אל מעשי יתר האנשים

ורק לאחר מכן נודע לנו , )טז-טו, א" (וידרו נדרים' ויזבחו זבח לה' האנשים יראה גדולה את ה
 אילו היה נמשך סיפורו של יונה והיינו יודעים כי –" דג גדול לבלֹע את יונה' וימן ה): "א, ב(

ולא היינו מעריכים , לא היו רחמינו נכמרים על יונה שהציע להטיל את עצמו, אלוקים לא עזבו
בסדר האירועים הנוכחי ניתנה לנו שהות להתפעם , מצד שני. נכונה את גודל ייאושו ותוהים עליו

 . המהשפעתו הברוכה של יונה על אנשי האניי
אך עימות רעיוני כלשהו עם , ל-היא של אדם הדבק בא, התמונה הסופית המתקבלת אצל הקורא
, גם התנהגותו של יונה במעי הדג. הייאוש) גם כפשוטו(אלוקיו דוחפו הרחק ממנו אל תהומות 

מפעימה את , כאשר הוא סבל שלושה ימים ושלושה לילות בטרם נכנע והחל בתהליך החזרה
ואם קורא נבון . מה פשר הסכסוך בין המאמין לבין אלוקיו, ת סקרנותו לדעתהקורא ומגרה א

דיי לו שהוא משווע  . אין הוא חוזר בו ממריו, יראה כי אף כשיונה מתפלל ממעי הדגה, הוא
 4!דבר שלא היה מוכן כלל לעשות בהיותו במעי האנייה, לאלוקיו

נאלץ הקורא להעניק לדברי , האחרי כל המאמצים שהשקיע המספר ביצירת דמות כה מרשימ
יונה בפרק ד משמעות מעמיקה יותר מאשר ויכוח תיאורטי עם אלוקים על הדרך שבה ראוי 

יחד עם , עד כדי בקשת מותו,  המעורבות הרגשית הגדולה של יונה5.לאלוקים להנהיג את עולמו
, ה ובמעשיוקוראים להבנה מעמיקה יותר בדברי יונ, גדלות נפשו שהמספר טרח להדגיש אותה

, הוא כורך את ייסוריו של יונה עם ייסורי יתר הנביאים בצער עמם: וזאת עושה הדרשן במכילתא
. ואת ניסיון בריחתו הוא מדמה לניסיון נביאים אחרים להימנע מלקרוא נבואות זעם על ישראל

על שבר בת עמי השברתי קדרתי שמה : "וכי לא דומה עצמת סבלו של יונה לירמיהו הקורא
-כא, ח" (מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי...  החזקתני

ואמרתי לא אזכרנו ולא אדבר עוד בשמו : "וכי אין ירמיהו כלוא בכלא נבואתו כיונה עמיתו? )כג
 ?)ט, כ' יר" (והיה בלבי כאש בערת עצר בעצמתי ונלאיתי כלכל ולא אוכל

קורא הוא לנו , ואף שהדברים לא נזכרו מפורשות בספר יונה, י סבירהמסקנת הדרשן איננה בלת
 . להבינם על רקע העולם הנבואי בכללו

בניגוד לערפל האופף , כי גם זיהויו המפורש של הנביא כיונה בן אמיתי, לכל האמור לעיל נוסיף
ק על טובת  תורם להבנת העימות של יונה עם אלוקים כמאב6,את זהות מלך נינוה ואנשי הספינה

 : כו נאמר-כג, ב יד"במל. עם ישראל
                                                           

מתאר את המבנה הסימטרי של ספר יונה ,  19' עמ, 1992תל אביב , )מקרא לישראל(ספר יונה : סימון בספרו' א 4
אף שהמבנה בכללו ניכר . ורואה הקבלה בין כניעתו של יונה במעי הדג לבין ההשלמה  של יונה מקדם לנינוה

משתיקתו ואינה ' נדרשת'הן משום שהשלמתו של יונה , קשה להסכים להקבלה המסוימת הזאת, ירורבב
והן משום שמשתמעת מכוח הסימטריה השלמה גם , ובכך חסר העיקר מבחינת השיטה, כתובה בפירוש

מוותר אלא , אך בשני חלקיה אין הנביא משלים, הסימטריה אכן קיימת. ולא כן הוא, בתפילת יונה ממעי הדג
בין אם נקבל את תפילת יונה כמקורית . והדבר בא לידי ביטוי ברור בשתיקה בשני המעמדים, מחוסר אונים
ואם , הכרה בחטא וחרטה עליו: הרי העיקר חסר בה, אם יונה אמר תפילה זאת: המסקנה אחת היא, ובין אם לא

להיו ממעי -א' ויתפלל יונה אל ה ":הרי השאירנו הכותב תוהים מה נכלל במלים , יונה לא אמר תפילה זאת
שבו למרות הדמיון לספר , בכך יש אכן התאמה לסוף הסיפור. ושוב לא ראינו הודאה בחטא וחרטה, "הדגה
אלא כותב הספר , אין יונה מסיים את העימות עם אלוקים בהכרת אפסותו וקוצר השגתו, ובניגוד לו, איוב

אל יונה ' ויהי דבר ה':  המדרש במכילתא שנזכרה  לעילוכמה טובו דברי. משאירו בדממה עיקשת רועמת
ל -הנביא שאינו מכופף עצמו סופית לרצון הא, אכן. 'לא שלישית,  שנית נדבר עמו-) א, יונה ג(שנית לאמֹר 

 .אינו יכול להמשיך בתפקידו
. ונה מדברים כנגדואך גודל ייאושו ותסכולו של י, 9-7' עמ, סימון בספרו הנזכר' זה הפירוש שאותו מעדיף א  5

, הקדמת השתלשלות המעשים: "וכותב, אמנם סימון מתייחס לעצמת התנגדותו ורצינותו הגמורה של יונה
השלילה הנחרצת של תורת החסד מושמעת : מקנה לבירור זה עומק קיומי ותוקף עיוני, הגורלית לבירור העיוני

ן לעזוב את אדמתו ולשלם בחייו ובלבד שלא ושהיה נכו, מפיו של האיש שהיה מוכן למות ובלבד שלא ימית
מה : י סימון" אולם החידה נשארה בעינה גם לאחר ניסיון פענוחה ע–) 18' שם עמ" (להי החסד-לשרת את א

ומדוע יתואר ? להתנגד בעצמה כזאת לרצון האלוקי לחון חיים, החרד לחיי אחרים, יכול להביא אדם מוסרי
כמו כן ניתן לטעון כנגד ? כאדם חדור אמונה ורגיש לסבל הזולת, ת ההריקוב הדין א: הטוען, אדם קשה ורע

ואיננה רצויה גם במישור , גישה נוקשה זאת איננה בהכרח זהה עם מידת הצדק כי, הגישה המיוחסת לו
 .ולא רק בדין האלוקי, האנושי
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בשנת חמש עשרה שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה ַמלך ירבעם בן יואש מלך ישראל 
אשר ... לא סר מכל חטאות ירבעם ' ויעש הרע בעיני ה. בשמרון ארבעים ואחת שנה

- א'הוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה כדבר ה. החטיא את ישראל
את עני ' כי ראה ה. להי ישראל אשר דבר ביד עבדו יונה בן אמתי הנביא אשר מגת החפר

 .ישראל מרה מאד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עזר לישראל
 

למרות חטאי ישראל הגדולים באותה , הנביא אשר ניבא נבואות גדּולה והתרחבות לישראל
 ודאי פעל לטובת עם ישראל 7', לאמיתו'כשליח נאמן המוסר את דבר ה'ושהוכיח עצמו , תקופה

לבל תאונה רעה לעם ,  לעמוד בפרץ נגד הזעם האלוקי-והראשון שבהם , גם בתחומים אחרים
 בטרם 8,ההקבלה למשה מצויה בספר כבר בפרק ג. כפי שעשה אבי הנביאים משה, החוטא

לתת לדרשן עילה והקבלה מקדימה זאת אף היא יש בה כדי , נתוודענו לנימוקי הבריחה של יונה
כי המחבר רומז שיונה מתנגד לשימוש , ניתן לטעון. לפרש את מניעי יונה באור אהבת ישראל

בדרך שיש בהן כדי לפגוע , שהובטחו בראש ובראשונה לישראל, במידות החסד והרחמים
 .בישראל
 ,שמתאפשרת פרשנות חיובית ואוהדת להתנהגות יונה, מכל הנקודות שהעלינו נראה: לסיכום

ואכן אפשר שהמכילתא נשענת על נקודות אלה ואחרות כדי להגיע למסקנה שיונה ברח 
 .משום שהיה דורש טוב לעמו, מתפקידו

 
 יונה בר מעוז
 ך"המחלקה לתנ

 
__________________________  

 
קים      של פירושו לספר יונה הצביע סימון בבירור על העובדה שנעדרים בספר סימני ההיכר המובה13' בעמ  6 

בלי שהכריע ,  הוא עומד על זיהוי הגיבור יונה עם דמות היסטורית28' אך בעמ, של כתיבה היסטוריוגרפית
 .מה מטרת המחבר בחריגה זאת מהאופי הכללי של חיבורו

 .28' עמ,   הציטוט מספרו של סימון7 
 .יונה למשהאף שיש עוד לדון בהרחבה על ההקבלה בין , 29' עמ,   ראה אצל סימון בספרו8 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 


