
 ירושלים / פרנקללאה

 מעשיו כל עלדרתמי1
 *( יונה ספר של)למשמעותו

 רק לא שחז"ל מנתה, מהמטרות היחידה היא הכיפורים ביום מנתההפטרת

 לא הכמינו ן. יונה ספר היא כי עליה קבעו גם אלא קריאתה, עצם אתהורו
 רש"י, גם היה. ידוע שהטעם מפני מסתבר ההפטרה, לקריאת הטעם אתפירשו

 שמואל בז שמחה ר' תלמידו, ואולם לדבר. טעם נותן אינו"פרשנדתא",
 כהפטרה יונה ספר של קריאתו את מנמק הי"א(, המאה של השניה)במפצית
  "והשלישי : בסמר המתבטא  התשובה  רעיון על גדשביעו הכיפורים, יוםבמגהת
 הפוס- בדברי הרווח הטעם נהו T~K נינוה"ו. אנשי תשובת משום ביונהמפטיר
 העם. על המקובל הטעם גם והוא התשובה",, כוח גודל בו שיש "לפי :קים
 יכול אדם שאין העולם לבני "ללמד : נוסף טעם מוזכר "אבודרהם"בספר
 המאו- ההלכה מחכמי אחדים ע"י גם מובא :ה נימוק השם"4. מפנילברוח
 הכיפורים ביום יונה ספר של קריאתו מתכוונת ההלכה בעלי לפי ובכן, ..חרים
 לדעת כהבטחה, אהדים לדעת : בהליכותיו מישראל לאדם הדרכהלשמש
 כאזהרה.אחרים
 המאה של הראשונה )במחצית שועיכ אכז יהושע ר של תפיסתו היאשונה
- האגדות איש בהיותוהי"ד(.  אחר ומצד מקרא, של עינוגו אהד מצד שהן 
 כי הוא, סבור - בהן הקב"ה של שמו ומקדשות ה' פעולות אל מבינותהו

 מעשיו, כל על רחמיו 'תעלה, השם כי להורות, אמיתי בז יונה נבואת"באה
 היום בנה אותה מפטיריו אנו ולכן ; בישראל שבז כל העולם, אומות עלואפילו

-
 הלואיי וים מ.פרופ'

 הערות יי ואעיר :ה מאמר שי הראשון ניסוחו את יקריא
 למורי. תודתי תובע כאל גםתשובות'

 ש'א(. לא  רמגילה  ביונהיי ומפטיריו בעדיות קזדין "ובמנחה1
 תרנ"נ, ברלין הורוויץ, ש. מהדורת שמואל(, בז שמתה )לרבנו ויסרי מחזור2

 293--394,עמ'
  וכן ; תרכב סימן דמניפזדים, יום הלכות חיים, אורח לסור יוסף" "בית עיין3

  1612-1510(. יפה, אברהם בן מרדכי )ר'ה"לבונן"

 רפז. 'עמ' תשי"ט, ירושלם ורטהימר(, )רש"א השלם, אבודרהם4
 ברורה". ו"משגה היטב" "באר : שם שם, היים אורח5
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 פריקייאה194
 "לעולם ע"ב( 1 )ברכות חז"ל שאמרו כמו רצויה, שעה שהיא תנההבשעת
 המנחה בתפילת אלא נענה לא אליהו שהרי המנחה, בתפילת זהיר אדםיהא

 של תפיסתו לו(,. יח, )מל"א .'" . . אליהו ויגש המנחה בעלות 'ויהישנאמר
 אין מעשיו, כל על ה' רתמי כי כמלמד יונה, ספר את שועיב אבן יהושער'

 מסייעתה. יונה ספר של פשוטו שעומק אע"פ בספרות, ניכר רישומהכמעט
 התשו- של כוהה. הוא גדול כי לרעיון הן יונה, בספר מובהק ביטוי אמנםניתז
 לרוב הנושא הוא זה ולא זה לא אך ה', מלפני מנוס איז כי לרעיך והןבה,

 כל על חופפים ה' רחמי כי הרעיון, ואילו הספר, של בניינו ורובעניינו
 תורתה במבנה המיוצב והוא קצה אל מקצה יונה ספר את המבריה הואמעשיו,
 כעל עוברת וזו בדרשה. עדתו לפני דעתו את פירש שועיב אבן יהושער'
 ומגיעה לו, שמחוצה גילוייהם אל יונה בספר המתוארים ה' מרחמי גשרפני

 מטעיו, נצר על רחמיו לגודל מעשיו כל על ה' מרחמי וחומר קל שלבדרך
 קצה אל להגיט היא יונה בספר קריאתנו מטרת גם להתפאר. ידיומעשה
 ע"י אלא לו, מעבר אל הספר מן הבטה ע"י לא אבל ה', של רחמיומידת

 תשובות אל ולהגיע לנסות עיוננו מתכוון זאת בדרך בלבד. בספרהתבוננות
 בספרנו בכתוב מתגלה וכיצד יונה, בספר ה' של מידתו נגלית מי על :לשאלות

 מעשיו. כל על ורחמיו לכול ה' טובכי

- א -
 רחמיו במידת ה' נודע יונה שבספר כך, על לעמוד כדי ראשונה בקריאהדי
 להם. אף נשקפה שפורענות והצאן, הבקר הבהמה, לרבוה בריותיו,לכל

 לדבר ספרנו הוא חיה דוגמה הספר. מסתיים ה', ירום עליה שגם רבה",ב"בהמה
 ובהמה ם ד א " אכו ה'". תושיע ובהמה "אדם : לן מומה בעל שלהתהילה
 בטיב להיווכח כדי לבהמה. האדם קודם יונה בספר במסופר אף ה'".תושיע
 לאדם. רחמיו התגלות אחר בייחוד לעקוב יש ה' שלמידתו

*
 בים אבדם ולא הספינה אנשי על ה' חס כי מספר, 'זנה ספר של א'פרק
 האחד, האיש של המפורשת כהודאתו מפשע, הם היו חפים ואמנםהסוער.
 עליכם" הזה הגדול הסער בשלי כי אני יודע "כי : הרבים לעומתהיחיד

 שנת קראקא מחורה", עי ב"דרשות הכיפורים ייופ דרשה שוויב, אבן יהושע ר'6
 כי העניו מנה "למזנו : ההפטרה עי דבריו בסיום שם, ובדומה צג. דףשל"ג,
 כי ן תשובתם השם קיבל גדרי, חמס וששין גויים, שהיו ואפיין רחמים, מיאהשם

 המובאה וראה ." . . בתשובה אותנו ויקבי שיחמוי ידו וצאן מרעיתו עם אנו שבןי
 שיישית, מהדורה נוראים", "'מים עגנון רש"י אצי קטנים גשינוייםשבפניפ

 שנד. עמ' תש"ז,ירושלים.-ניו-יורק
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195 מעשיו כי עי1רהמי1

 לרחמי הם ראויים רע שאינם'עושים שום על רק לא מזו. גדולה יב(.)פס'
 הטובה, הרצויה, הנהגתם הטוב. את עשותמ שום על ודווקא גם אלאהנורא,
 כאחד. ולאדם לאלהים בזיקתםמתבטאת
 האל אל דרכם את כיוונה יונה בגלל אותם שפקדה הצרה ז כיצדלאלהים
 )ה(, 1 י ה ל א אל איש "ויזעקו : עליהם נאמר תהילה אם מלפניו. ברחשיונה

 חפצת כאשר מ' אתה כי . . . ה' אנה . . . ה' אל "ויקראו : נאמר בהמשךהנה
 : יראתם בהתפתחות ה' אל התקרבותם ניכרת וביותר )יד(.עשית"
 המלחים" "וייראו)ה(:
 גדולה" יראה האנשים "1יירא1)י(:
 ' ה'" את גדולה יראה האנשים "וייראו)טז(:

 אהד שכל והולכים, המתרחבים המשפטים עניינו. משתקף הכתובבדמות
 הפנימי בעולמם חלה אשר התמורה את ממתישים קודמו, על מוסיףמהם
 על בשומעם ב"וי.יראו"; מגיבים הם הסער פרוץ על האנשים.של

 ובראותם גדולה"; ""יראה כדי עד יראתם גוברת ה' מלפני יונהבריחת

 כי הנה ה"'. ה א גדולה "יראה היותה עד יראתם עולה שעפו, הים עמדכי
 שהמוות בשעה מיראתם המוות מן נצולים שהם בשעה האנשים יראתגדולה
 כי האנשים מקווים נפשות בסכנת נתונים שהם בזמן אס ואולם עליהם.מאיים
 האלהים יתעשת י ל 1 א " : יונה אל החובל רב של וכדברו אלהים. יצ'לםאולי
 )1(. נאבד(" ולאלנו

 שאותו ואע"פ הרעה, בשלמי הגורל ע"י לאנשים שנורע אע"פ ז כיצדולאדם
 האיש אל a'JID הרבים אין אעפ"כ בורח, הוא ה' מלפני כי להם הגידאיש
 וישתק לד נעשה "מה ! עצה ממנו מבקשים הם הסער בהתגבר בחימה.האחד
 "שאוני : מפורשת תשובה להם משיט שיונה אחרי ואולם )יא(. מעלינו"זהם

 לו לשמוע רוצים אינם שוב )יב(, מעליכם" הים וישתק הים אלוהטילוני
 )יג(י. ." . . היבשה אל להשיב האנשים "ויתחרו י אלא אמר, כאשר לולעשות

- בתוהו עלו מאמציהם שכל אחרירק  עליהם" וסער הולך הים כי יכלו "ולא 
 "ויקראו : ה' אל מתפללים שהם אחרי רק אז וגם ; יונה לעצת נענים הם)יג(,

 כפירוש הספינה, מסתמא ז דיבובה פשית מושא מהו - הישתדף אי "יהשיבז
 אינו זה מושא אך היבשה". אי הספינה יהוציא במשוטות "החזיקו ירד"1
 על אשר אחר למושא גם שהירהר מתוך הכתוב העלימו ושמא בכתוב,מפורש
 היבשה אל 1 ת 1 א "להשיב : הספיבה אנשי של חסידותם יותר עוד תתבררידו
 ויתרצה בריתחו עיוות לתקן סברו בכך כי ה', מלפני יברח ולא עמם ילךשלא
 לאור הוציאו עשר, ותרי יחזקאל על פירוש מבלגנצי, אליעזר )ר' המקום"להם
 תרע"ג(. ווארשא פאזנאנסקי, א.ש.
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 פרנקייאה196
 דם עלינו תתן ואל הזה האיש בנפש נאבדה נא אל ה' אנא ויאמרו ה'אל

 )יד(. עשית" הפצת כאשר ה' אתה כינקיא
 ויהפוך ממצוקותיהם יוציאם כי להם, בצר קראו שאליו למי לו נאה כזעל
 חסדו- לה' יודו כי נאה להם אף )סו(. מזעפו" הים "ויעמד - לדממההסערה
 )טן(. נדרים" וידרו לא' זבח"ויזבהו

-ב-
 דיבר.לעשות אשר הרעה על ה' בהינחם ברואיו על ה' רחמי מתגליםנשוב

 רעת עלתה כבר אף ה(, ג, )ע"פ חמס העיר מלאה אמנם עשה. ולא ניגוהלאנשי
 "עוד : בעיר נשמעת החורבן שגזירת אחרי אבל ב(. )א, ה' לפנייושביה
 מהכרתם ומתאבלים האנשים מתעוררים ד( )ג, נהפכת" ונינוח יוםארבעים
 שקים"'. ולבשו והתענו מעצמם תשובה עשו המלך אזהרת "קודם"עצמית.

 מפציר הוא באזעקתו עמו. עם ומתאבל מלכותו בגדי מעליו מעביר מלכםואף
 בכפיהם" אשר החמס ומן הרעה מדרכו איש "וישובו : רשע דרך לעזובבעמו
 מדרכפ שכו כי מעשיהם את האלהים "וירא : לשווא היתה לא וא,עקהו)ח(.
 היתה כנה כי נינוח אנשי של תשובתם את אלהים קיבל )י(. ." . .הרעה

 דברי האומר הזקן בפי הניתז וכפירוש ,. יבוא חנף לפניו לא כי ;תשובתם
 ומעשים תשובה אלא גורמים, תענית ולא שק לא "אחינו, : תענית בימיכבושיז
 את אלהים וירא : בהם נאמר שלא נינוה באנשי מצינו שכן גורמים,טובים
 מדרכם שבו כי מעשיהם את האלהיפ וירא אלא: תעניתם, ואתשקם
 ".י. . . .הרעה
 הרעה על האלהים "וינחם : נינוה לאנשי טובו במידת ה' נתגלה כןעל
 ששיכרו הספינה לאנשי בדומה ואולם )י(. עשה" ולא להפ לעשות דבראשר

 ריחפה הדיו שאימת בזמן אף נינוה, אנשי ייחלו כן צרתם, שעת בעצםלאלהים
 מלכם עודדם זה באופן אלהים. עליהם יחוס 1"( יודע )"מי אולי כי העיר,על

 ולא אפו מהרון ושב האלהים ונחם ישוב ע ד 1 י י מ " : הרעה מדרכםלשוב
 )ט(. !"נאבד
 על מדבר אינו יונה נינוה. כלסי ה' של יחסו על יונה מחשבות הז כאלהלא

 - צום" "ויקראו ד"ה ה לפס' וד"ק8
 "ויגע".  דייה 1 לפס' ראב"ע נגד

 נינוה אנשי של תשובתם את המגדירה ה"א ב סרק תענית  שבירושלמי התפרבה9
 והערכה להבנת יונד. בספר הכתוב לפשט מכוונת אינה רמיזת, שלכתשובה
 אנשי "תשובת אורבך, א. א. עיין ובבבלי, שבמשנה זו את הנוגדתהשלילית
 כ(, )תרביץ אפשטיין הלוי נ. י. לכבוד היובל ספר היהודי-נוצרי", והווכותנינוה

 122-118 עמ' תש"י,ירושלם
 ע"א, טז תענית בגלי10
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197 מעשיו כל על-ורחמיו

 "כי בוודאות, מזכירו יונה ; יודע" "מי בחינת כמסופק, ה' של רחמיומידות
 אומר א--ב(, )ד, בנינוח ניירתו את קיים לא ה' כי ליונה חורה כאשרידעתי".

 י ת ע ד י "כי : תרשישה לברוח קדם האלוהיות המידות אותן בגלל כי לה''הוא
 זאת ידע מהיכן הרעה". על ונחם חסד ורב אפים ארך ורתום חנון אל אתהכי
 1יונה
 רחום אל הוא שה' יונה ידע מעודו כי להשיב, לכאורה אפשר זו שאלהעל
 משה פני על בעוברו קראן כאשר בעולם מידותיו את ה' הודיע מאזוחנון,
 מה ידעתי", "כי קשה בוודאי כך, אם ברם להלן(. ועיין ; ו-ז לר,)שמות
 לאותה אילו ד הכול נחלת היא הידיעה כשאותה יונה, מפי ידעתי" "כיטעם

 של מידותיו את להזכיר לו היה ראוי לא כלום יונה, התכוון קדם מימי.הידיעה
 על : היינו ידעתי", "כי בלי מוחלט, באורח בעצמו, בו הלוי בלתי באורחה'
 המשפט מן אלא 1! . . . ורחום חנון אל אתה כי - תרשישה לברוח קדמתיכן

 בידיעה מדובר ידעתי. אני כי : אישית נימה ונשמעת עולה ידעוני" "כיהמנמק
 11. נושאה הוא יונהשדווקא

 יונה ידע תחילה. כמחשבתו מעשה סוף כי עצמו על יונה מעיר ידעתי" ב"כי.
 נינוה אל בשליחות ה' דבר אליו שהיה מעת ורחום כחנון ה' של תכונותיועל
 לא אשר ח ד כ ב ש התכונוה על ידע אז כבר אדמתי"' על היותי "עד-

 נינוה אל לך "קום : יונה את ציווה ה' הדבר. היה וכן . ל וע בפ אזנתגלו
 "עוד : י1 ד ג, בפרק מפורשת הקריאה ב(. )א, ," . . עליה וקרא הגדולההעיר

 בדברו אכן לחוטאים. אל-עורך-דין של דברו זהו נהפכת". ונינוח יוםארבעים
 יונה את ציווה שה' למרות אך המשפט. כאלהי ה' נודע יונה אלהמפורש

 על תק"ג סימן  ח"ב  שמעובי ילקוט נוסחת 111 המדרש. ראשונה הרגיש בכך11
 ערי את להשיב שלחו ראשונה שפעם ז ברח "ולמה : יונה של בריחתיסיבת
 ישראל אלהי ה' כרכר . . . ישראל גבול את השיב 'הוא שנ' דבריו ועמדוישראל
 פעם כה(. יד, )מל"ב החפר' מגת אשר הנביא אמתי בן יונה עבדו ביד דבראשר
 רחמיו ברוב הקב"ה עשה חשובה, שעשו כיון להחריבה. ירושלים על שלתושגית
 על שלחו שלישית פעם השקר, נביא אותו וקראו החריבה, ולא הרעה עלונתם
 שאינה ירושלם אל יונה של שליתותו היא השנית, לפעם .", , . להחריבהגיגוה
 לפרקי בפירושו 98ד1855-1( לוריא, דוד )ר' הרד"ל מעיר במקרא, כללנזכרת
 ער רברי וה  'הלוא ד( )יונה מ"ש ידרש "נראה : ג אומ י פרק  אליעורדר'

 הקדש אדמת הוא אדמתי על דפירוש ,' . , וכו' ידעתי כי וגו' אדמתי עלהיותי
 עמדו לא תשובה וכשעשו ירושלם על להתנבא בשמך שדברתי סמה ור"לירושלם
 הרעה". על ושם הסד דב אתה כי י נ א י ת ע ד ידברי,

 ; לפני רעתם עלתה כי עליה, וקרא : נינוה" אל לך "קום לד"ה רד"ק כפירוש12
 למדנו נהפכת" "ונינוה בסוף עליה שקרא סמה אלא עליה. יקרא מה כתבולא
 עליה. שיקרא לו אמר הקריאה זאתכי
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 . . . אדמתי על היותי "עד - אז כבר 'ונח ידע זאת בכל פורענות,בגזירת
 ורחום...". הנון אל אתהכי

 על לרחם ה' עתיד כי כביכול מראש שצפה משום זאת ידע לאיונה
 יונה בדברי מתוארים אינם ה' רהבי הרעה. מדרכם ישובו אם נישהאנשי
 ותהוו תשוב כי ידעתי כי : אומר אינו יונה ; להתגלות העומדת צפויהכמידה
- ורחום" חנון אל אתה "כי : אומר יוגה נינוה. אתותרתם  לעולם. עת, בכל 

 השעה ואמנםבשעהשהישלהאתיונהאלנינוה,באותה זה! ברגעגם
 אר- "עוד נינוה: אנש' אל דברו ע"י הרי ורתום. הנון כאל ה' נודעכבר
 הרי ! הרעה מדרכם לשוב פתח להם ה' פותח נהפכת" ונינוה ם 1 י ם י עב

 ! הדין גזר של תחולתו לפני יום ארבעים נינוה אל השליחות תכליתזוהי

 עד וראה צא מכאן ידעתי". "כי בדברו יונה מתכוון שאליו ה' של הפצוזהו
 מדרכם נינוה אנשי ששבו בשעה רק לא מעשיו. כל על רחמיו מגיעיםהיכן
 אף עליהם, רחם מאז כבר אלא י( )ג, יוצרם עליהם רחםהרעה

 על המשפט דבר בעצם )א,ב(. לפניו רעתם שעלתהבשעה
 מידת וזוהרת עולה כך הטובה. המירה  גגווה חבויהנינוה
 אותה ותקרין  תשוב הספר של ומסיומו הספה בפתיחת תיר ה' שלרחמיו
 לגינוה, ה' של מידתו מאירה כיצר ונרצה  שנוסיף עד אך נינוה. עלהמידה
 יונה. של לדרכו לב תשומת תוך גילוייה את לראותעלינו

- -
 בעת נינוה, על ה' דבר אליו כשהיה מיי ה' של רחמיו מידת על עמדגינה

 יותר כי ליונה, נתברר מעמד באותו במציאות. עדיין נתגלתה לא מידהשאותה
 רומז הוא הדין, מידת של קולה הומר את משמיע נינזק על ה'משדבר
 הפועל. אל הכוח מן יוצאת הרתמים ומשמידת הרחמים. למידתבחשאי
 ונתממשה עשה, ולא נינוה לאנשי לעשות דיבר אשר הרעה על אלהיםכשניתם
 הליא-זה י אגה ויאמר אליי ויתפלל לו. החר ודילה רעה טל-יקה-ברע - יוגה של המוקדמת ידיעתואיפוא
 אתה כי לדעתי כי טבקייה לקלס קך?סי ?ל-ון על-אך?סי ?ד-הייתיך9רי

 ית- "ח-גא ך ויסה ?ל-סשה. ולסם ורב-ס9ד אשם ארך לרחוםטל-סטז
 א-ם. )ד, 9סך' מיתי טיב כי ממנינפש

 שאותה עד הבורא, רתמי להתגלות תגובתו זו כלום ? יונה של דרכוהתיתכן
 גדולה רעה המגלגלת היא היא עשאה, ולא אלהים ניחם עליה אשרהרעה

 במצב אחר נביא של עמדתו בהזכירה יונה עמדת מתמיהה וביותר 1 יונהאל
דומה
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 לעמו בעבר נתגלה כן גינוה, לאנשי טובו במידת נתגלה שה' כפיהלא
 : העגל מעשהאחרי

 על-הרעה האלהים .שחם .-. ~ל-הרעה י -הנחס'
 .- . . ל%4ת-להםאשר-יבר לעמל לנשלת ך?ימלר

 ..(taav). .שמותלב,יד(

 שעמד בהירו משה בזכות לעמו לעשות דיבר אשר הרעה על ה' ניהםשם
 נינוע לאנשי לעשות דיבר אשר הרעה על אלהים ניהם יונה בספר לפניו.בפרץ
 לבקש בפרץ ה' של נביאו עמד לא כאן הרעה. מדרכם שבו כי מעשיהםבזכות
 מי"ג הראשונות את יונה מזכיר אמנם ה' אל בתפילתו להיפך. נינוה. עללפניו
 את נא ב"הראני ביקשו שמשה המידות אותן ואולם ה'. של רחמיומידות
 חילה עבורה אשר המיוחדת ההיא והתכונה כנגדן. טועו שיונה הן הןכבודך",
 היא יב(, לב, )שמות !" לעמך הרעה על "והנחם : בייחוד אלהיו ה' פני אתמשה
 לעשות דבר אשר הרעה על האלהים "וינחם : בייחוד ליונה רעה הגורמתהיא
 זיחר גדולה רעה יונה אל וירע עשה. ולאלהם

 לז-
 כך משום א(. '-ד, )ג,

 את בהעבירו הזכירה לא שה' הרעה" על "ונחם זאת מידה דווקא יונהמזכיר
 ה', בקריאת האמת מידת במקום יונה בדברי באה המידה משה. סני עלטובו
 : כן על הרחמים. במידת אלא השעה באותה יוגה של עניינו איןשכן

 ורחום אל-חלד 5יה-...שי וחות רחום אל י-...יי
 ורב-חסד 95וםיךף ורב-חסד אלםארף

ואמת--
 י.. .,...,-, .. על-הרעה-ונחם

 ב4 ד,פתה ו( לד,"מות
 העגל מעשה אחרי משה לתפילות בסתירה עומר אינו ה' אל יונה דבראד
 של טובו למידות העם, מייצגי ומשוירים, נביאים נכספו עת בכלבלבד.
 עד דברי זה "הלוא : מתחילה להתגלותו חשש פיו, כעדות יונה, ואילו ;היי
 החשש היה עתה ואולם !" . . . תרשישה לברוח קדמתי כן על אדמתי עלהיותי
 יונהאלה'ערוד דבר עדהיותיעלאדמתי...". דברי זה "הלא גדול.לחרוז
 אשר נינוה, אל השליחות דבר הוא מתהילה, יונה" אל ' ה ר ב ד "ויחיכנגד

 - במקרא פעמים שבע עוד ובו - יונה בדברי ל"רחום" "חגוו" שבהקדמת ההבדל13
 הושמעו שבו הקדום המעמד אל להתייתם המאוחר המתפלל כוונת ע"ימתבאר
 המקרא וים, מ. עיין כיאסטי סדר של ~את למשמעות לראשונה, ה' שלמידותיו
 וההערות. 60 עמ' תשכ"ב, ירושלםכדמותו,

 נחמיה ; ח קמה, ; ח קג, ז סו פו, תהלים ; יג ב, יואל ; יח יד, במדבר : כגון14
 . - - ין.ט,
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 פרנקייאה200
 ! אלהים דבר כנגד ערוך האדם דבר כי הנה ו" תרשישה לכרזה קדמתי כן"על

 ז יונה של הזה הגדול חרי-האףמה
 א' בפרק הראשון. פרקו מאתנו העלים אשר את הספר מגלה שכאזדומה
 העיר נינוה אל לך קום : לאמר אמתי בן יונה אל ה' דבר "ויחי ;שמענו
 מלפני תרשישה לברוח יונה ויקם : לפגי רעתם עלתה כי עליה וקראהגדולה

 ענה לא הוא דברים. ואין אומר באין לשולחו סירב 'וגה א--ג(. )א, " . . .ה'
 ויתז אניה... וימצא יפו לברח...וירד יונה "ויקם מעשים: ע"יאלא
 . " . . .שגרה

 על כך להגיב יונה ראה מה מתהילה. יונה על התמיהה גדולהואמנם
 עומד ה', אל באה ועמורה מדום ועקת כי הראשון לנביא בהיוודע ה'?דבר
 עלתה כי יונה בשמוע  ישחיתו. ולא למקום ישא ה' כי ומבקש אלהיו לפני.הוא
- ה' לפני נינוהרעת  האמנם ." . . ה' מלפני תרשישה לברוח יונה "ויקם 
 1 יונה של דרכותיתכן
 עתה, רק הבורח. שתיקת על כמכסה הכתוב, מחריש הספר של הראשוןבפרקו
 ליונה המשיב; עצמו יונה הפליאה. על תשובה ניתנת הספד, של האחרוןבפרקו
 .". . . ורחום הנון אל אתה כי ידעתי כי תרשישה לברה קדמתי כן "על :פתרונים
 בבואה הלוא ? הדעת על תתקבל כלום ז זאת תשובה של טיבה מהברם
 משאלתו עתה בהישמע סתומה היא וביותר טפחיים. מכסה .היא טפהלגלות
 טתימף, משב ממני נפשי את נא קח ה' "ועתה שה:של

 במדבר הלך "והוא : לחתו קץ ישים ה' כי אליהו הנביא מבקש דומהבאורח
 ה ת ע ב ר ויאמר למות נפשו את וישאל אחת רותם תחת וישב ויבא יוםדרך
 ע"י דווקא אך ד(. יט, )מל"א מאבתי" אנכי טוב לא כי נפשי את קחה'

 של משאלתו אמורה בו אשר ההקשר עיון בעניין. ההבדל בולט בלשוןהדמיון
 עומד עדיין המלך בית כי שנוכח משום מותו את מבקש אליהו כי יעלה,אליהו
 שבו אמנם נינוה אנשי כי שנוכח משום מותו את מבקש יונה ואילוברשעו.
 הפרי את נשאה לא ששליחותו מפני מותו את מבקש אליהו הרעה.מדרכם

 המבוקש, הפרי את נשאה ששליחותו מפני מותו את מבקש יונההמבוקש.
 בתשובה חזרו נשלח שאליה העיר אנשי : ישראל נביאי ע"י ביותרהנכסף
 עשה. ולא להם לעשות דיבר אשר הרעה על אלהים נחם כןועל

 ורחום חטן "אל הוא ה' כי שידע כין, יונה. של דרנו מאתנו היא נפלאתאנן
 ! ה' מלפני תרשישה לברוח קם כן על הרעה", על ana1 חסד ורב אפיםארך

 שיונה לכך הסיבה הן הן ה' של רחמיו מידות יונה. של דברו עצמו זהואמנם
 נינוה. אל ה' שליחות את לקייםהתנגד
 על מתחקים כאחד, ואחרונים ראשונים וחוקרים, פרשנים מדרש,בעלי
 להבחיז יש שהוצעו השונים בהסברים ה'. מלפני הנביא לבריחת הסיבהשורשי
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1] מעשש כל עלורעמיו

 ענה ייקש שבגללם ,, אישיים גורמים ובך ,1 לאומיים גורמים בעבעיקר
 1 נ י א 1 מ צ ע ה נ 1 י ר פ ם ש א ל א עליו. שהוטלה השליבות מןלהשתמט
 הדבר מובן ואמנם הגורמים, מאותם אחד אףמזכיר

 רחמי את להמחיש הסקה של הראשית בכוונתובהתחשב
 ה', בדרכי להידבק האדם בני את ללמד זה ובאופז מעשיו, כל עלה'

 העיר באבדו רצה שיונה בעובדה לספר לו די לפיכך רתמיויו.במידות
 מידות את יונה דהה מדוע ה'. יוכיחהו עצמו זה רצוז עלהגדולה.
 האם בנינוח, גזירתו את יקיים שה' רצה מה מפני ה', שלזוממיו
 שהשש משום או כבודו, או ישראל עם של שלומו ייפגע שמא שתששמשום
- שקר כנביא עצמו בעיני או אחרים בעיני עצמו הוא ייראהשמא  אין שוב 
 חיובית. כשלעצמה הסיבה אותה תהיה אפילו ; הספר של עניינוזה

 דברי" זה ב"הלוא תבעו שיונה מה כל את לנטוש יונה את 'ורה ה'ואולם
 כן ישרה, נינוח עם ה' דרך כי יונה ייווכח כיצד ה'. דבר את במקומוולקבל
 י הגדולה העיר על רחמיו מידתטובה

 ל. מעש לעיר ממדם ישב מן-העיר ינה ויצא ז לד חרה ההיטב י:.ו1אמר
 ד-ה(. )ד, בעיר. מה-יהיה יראה אשר עד %4ל טק?יס ביב ??ה?ם

 העיר מן יונה ב"ויצא יונה עונה ז" לך הרה "ההיטב ה': שללשאלתו
 הוא מעשים. תשובת אלא משיב יונה אין הפעם גם וגו'. לעיר" מקדםוישב
 כדי לעיר", מקדם "וישב - הרבה ממנה מתרחק אינו אך העיר מןיוצא

- המוגן המסוכך, ממקומולהשקיף  עדתן בעיר". יהיה מה יראה אשר "עד 

 לא יונה העיר. את. שתפקוד לפורענות מחכה הוא עדיין שלו. על יונהעומד
 כאן אין שוב ו" לך הרה "ההיטב : שבשאלה הכבושה התוכחה אלשעה
 ה' של הפצו על לעמוד מסוגל יהיה לא יונה במלים. השכל למוסרמקום

 ראב"ע, ג, א, יפרק רש"י תקמש, ח.ג יי"ש בא, טרשת פתיהתא מכילתא כגזונו
 מלבי"ם. אברבנאי,רד"ק,

 ""א יעיייגעק, א. שי המדרש" ב"בית יזנה מדרש י, פרק אייער דר' פרקי כגון14
 " הדשיפ. ופרשנים א-ב ד, לפרק רש"י תק"נ, ח"ב יי"ש 98,עמ'

 לאדם ין אפשר זכי תיכן" אידיכם ה' "אחרי דנתיב מא' : ע"א ,ד סטה עיי,11
 יהיך איא הואר אוביה אש איביך ה' "כי : נאמר כבר וריקא ז שכינה אחריריך
 "ללכת ד"ה כב יא, לדברים ספרי ובדומה ; עי"ש וכו' הקב"ה של מת-ותיואחר
 חסד ירב אפים ארך ז"נזן רחום אל ד' ה' שנאמד הקב"ה דרכי אלו ; דרכיו"גבל

 לו אפשר היאך וכי . . . ונקה וחטאה ופשע עון נושא לאלפים חסד .נוצרואמת,
 אתה אף וחנון רתום נקרא המקום מה אלא ו הקב"ה של בשמו ליקראלאדם

 '- עי"ש, וכו', וחנון רחוםהוי

' 
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 על מצטער הדיי, למידת המצפה האדם הוא, אף כי לא_ייווכה עוד כלבנינוח
 אבידה. ע"י הנגרם בכאב מבשרו לחזות עליו מאד. לו ויקר חביב דבראבדו

 ל4 להציל על-יאש. צל להיות ליסה 9?ל מסל O'P,'R :-טלהים,:9ז

 ?ל ימה מ?9ח9ך?תי
 הקיקיי

 טלית תילעת סטלהים כ9ז : ודילה שמחה
 "דים ריס טלהים גט ס?9ש כולן ויהי : חיבש ית-הקימטו נטי לניסרתמשסר
 טיב ונאיר למות את-idD1 וישאל נותעלף יעה על-לאש השמש ורץחרחרת
 היטב נישיר ?ל-סקיף.יז חרה-לף ההיסב אל-יינה טלחים לאמר ט5דימיתי

 1-ט(. )ד, ןד-מות-סרה-לי

 הוכה גדולה שמחה יונה את ששימח הצמח קיקיון. ע"י הושגה הנחוצההחוויה
 אבדנה אי על לו שחרה כשם מוות, עד ליונה חורה קיקיונו אבדווייבש.
 על לד חרה -ההיטב : ה' של לשאלתו ביונה. שינוי ניכר והנה ניניה.של

 מות". עד לי חרה "היטב : מפורש בדיבור הזאת בפעם עונה הוא ?"הקיקיוז
 יבוא ברגשותיו, שנגע זה הלקח, של הראשון חלקו יונה על שעבר אחריעתה,
 : בתבונתו שייגע זה הסופי, השני,חלקו

ף-האמר  ?יז-גלה לדלתי ןלא 3י ?9לס לא טלר על-הקוריל חסת אתה : 
 הרבה הש-בה אשר הגדילה העיר על-נעוה אחוס לא ואני ; אבד ובן-לילההיה

 ד?הד י?95ה ל?מאלי 4.ז-ז9ש לא-:ןע מלי לדם רבי9?ת.ם-?לרה
 י-יא(.)ד,

 ואני...." "אתה... האל: לבע האדם בע השתאה עדך ה'חן
 : ולאל לאדם משוחף פעל-נשוא הוא בלשת ביטף'ה אשר בהרגשה הואהשחיק
 לרגשי אלהים רגשי את הכתוב מקביל אינוש בדרך .". . . אחוס . . ."חסת
 :האדם

 אח1ס...ז1" לא המת...1אני"אתה
 שורש הוראת תחילת כי "נראה הבסיסית. בהוראתו כאן משמש חו"סהשורש

 בהוראה והרגשה"'ו. כאב שעניינו חכמים בלשון וחש"ש חו"ש כענייןחו"ס
 מה, בראשית לדוגמה )עיין במקרא אחדות פעמים חו"ס השורש משמשזאת
 .1 מצר אתה : במקומנו הכתוב כוונת ובז יגעי. עב, תהלים ; ה טז, יחזקאלכ;
 מפירוש18

 שדוי
 כייכם". עי תחש אי "ועינככ ג מה, יבראשית

 לרעה מפגיעה הימנעות חו"ס: השורש של והשכיחה המיוחדת מהוראתו בשוגה19
 ז; כא, ירמיה יח; יג, ישעיה בספר; עוד וכן ט, יג, דברים כגון חמלה, רגשמתור

 המצומצמת הוראתו את לייתם ניתן לא במקומנו בספר. עוד וכן ; יא ",יחזקאל
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 המשו- הבסיס היא הנפש עגמת :ר ? על.נינוה... אצר לא ואני הקיקיון..,על
 הפסוקים. לשני שווה צד איו ." . . אחוס . . "הסת.. מלבד ההשוואה. שלתף
 עמלת לא "אשר : י בפסוק הניקה למשפט יא בפסוק ניגודית מקבילה איזכד
 אלא אינו השוויון במבנה כפגם לכאורה שנראה מה אבל גדלתו". ולאבו

 הסת "אתה : ההיגד לעומת מקביל בהיגד הכתוב נקט אילו שלימות. שלביטוי
 נינוה על אחוס לא ואני : היינו גדלתו", ולא בו עמלת לא אשר הקיקיוזעל
 המסיים הפסוק היה אז תיה-כי וגדל בה חי עמל אשר הגדולההעיר
 המדוייק כביכול, החסר המשפט שאותו מפני רק ולא הנוקב. כוחו מיטב אתמאבד

 מובן באורה נתפסת ניגוה שכו אומר, באיו מבורר הוא "הגיונית",מבחינה
 מטעים היה וגדלתיה' בה עמלתי 'אשר המשפט היי ה'. של ידיו כמעשימעצמו
 של זכותה את מטעים בספר הכתוב המשפט ואולם העיר. על ה' של זכותואת
 .". . . בה יש אשר הגדולה "העיר בתורת נינוה של זכותה את בלבד,העיר
 ה' חס לא כי וראה בוא המאמר. של כוחו גלום ה' של זכותו הזכרת באירווקא
 "העיר בהיותה בגינה, עליה הס הוא אלא מעשיו, טרי בהיותה בגינו, נינוהעל

 את לא רבה". ובהמה , . . אדם רבוא עשרה משתים הרבה בה יש אשרהגדולה
 האדם בני של הלקם' אח ורק אך אלא ה', מזכיר הגדולה בעיר הואהלקו

 מעשיו. כל על רחמיו מידת של טיבה זה אף !ובהמתם
 ניגודית הקבלה מקגיל שהיה מהיגד בהימנעות נוספת כוונה צפונהואולי
 "אשר כעיר ה' בדבר מתוארת נינוה גדלתו". ולא בו עמלת לא "אשרלהיגד
 לשמאלו..." ימינו בין ידע לא אשר אדם רבו עשרה משתים הרבהישבה
 וי. לשמאלם ימינם בין ידעו לא כן על אשר צעירים, קטנים, אדם לבניהכוונה
 הוא הלא רך, בגיל אדם בני המון בה יש אשר כעיר נינוה את ליונה ה'בתאר
 שבעיה  הרבים הקטנים ולגידול. לסמל צריכה  עדיין  העיר כי ליונהרומז
 דאגתו למלוא זקוקים לפגיהם, ועתידם חייהם אשר עצמאות, נטולייצורים

 משמש האהד שהשולש ומאחר .ז". . . אחוס לא "ואני : יא יפסוק איא חו"סשל
 היא במקומנו שהוראתו הרי )3--יא(, ההשוואה פסוקי שני של המשותףכמכנה
 כב"ל. רחבה, היותר היסודיתההוראה

 מתכווין עבר צורת היא הדקדוקית שצורתו "כסת" בהווה. עכשיו, - מצר אתה20
 כאשר  ממעמיס לי רועשה : כגוו במקרא, מדי.מעם וכן חס. אתה :להווה

 ה(; יא, )במדבר -הדגה" את "וכרנו ד(; כ~, )בראשיתאהבתי"
 ע ד י לא '(אשר : ספרנו בסיום וכן ; יא( א, )ישעיה אילים" עולות י ת ע ב ש"
 . " . . . לשמאלו ימינובין

 זביקזת מתוך לחרגם, המקפידים התרגומים באותם המשתקפת ההוראה וזוהי21
 ד ח א פועל של הכפולה בהופעתו חו"ס הפועל של הכפולה הופעתו אתבמקור,
 התרגום,בלשון

 ואחרים. רד"ק רש"י,22
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 בה עמלתי 'אשר כגון משפט יפורש לא כך משום אף ה'. שלהאבהית
 אך כביכול ה' שכן נעשו, כבר אשר פעולות על מדבר שהיה משפטוגדלתיה',

 הגדולה. העיר בגידולההל
 אם שהרי בכתוב, שנרמז ותומר קל ע"י גם מתבטא שבשוויון השוויוןאי
 נינוח. על ה' יחוס פעמים אלפי אלף וכמה כמה אחת על הקיקיון, על חסיונה
 אשרישבה הגדולה "העיר על יחוס ה' בודר; צמח על הקיקיון, על חסיונה
 הקיקיון על חס יונה רבה". ובהמה אדם... רבו עשרה משתיםהרכה
 ועושה, יוצרה הוא אשר הגדולה העיר על יטוס ה' ; גדלו ולא בו עכל לאאשר
 לילה "שבן מפני קרבה בקשרי עמו בא שלא הקיקיון על חס יונה כוננה.הוא
 מימים תילה על הבגויה הגדולה העיר על יחוס ה' ; אבד" לילה ובןהיה

 שבהשוואה המשותפת הנקודה 'סוד על הבולטים ניגודים אותם כל ,ו.קדומים
 במפורש ליונה מגידו שה' ההשכל למוסר מצטרפים ."( . . אחוס . . .)"חסת
 הסופי.בדברו

 מפורש. מוסר אינו ה' בדבר ליוגה הניתן המוסר נכון. אינו זה שדבר אלא.
 הצטער הקיקיון על לא  היה! כך לא אך ." .. הקיקיון על הסת "אהה פותהה'
 ישוב שה' מבקש אינו  יונה ! חס הוא  עצמו על הצטער,  עצמו על  אלאיונה
 מחיי". מותי טוב :"ויאמר מבקש הוא עצמו על רק שנבל. הקיקיון אתיחייה
 מתבקש ראשון עיון לאור . " . . . הקיקיון על חסת "אתה : ה' אומראעפ"כ
 מושא עם לעמת יש )נינוה( ה' לחמלת המושא את ההשוואה. מן זהדיבור
 נושא עם זהה שאינו מושא עם אופן בכל )הקיקיון(, האדם. לחמלתהולם

 יונה את חושך הי דבר הלוא נוספת. כוונה יבהיר שני עיוז אבל )יונה(.החמלה
 על חסת אתה : שאירע מה את מבטא שהיה הדיבור במקום גלויה.מתוכחה
-עצמך  הבלגה של 1) ובגישה ." . . הקיקיון על הסת "אתה : ליונה ה' אומר 
 האלהית. התוכחה של סגולתה צפונה התאפקות, של זו ,במידה האדם, חולשתעל
 אדם המאוכלסת הגדולה העיר על הס ה' בפירוש, בפסוק כמובע רק, לאאכן

 הנהגתו כנגד שטעו מי על דברים, באין בפסוק כמובע גם, חס ה' אלאובהמה,
 עולמו.את

 הדורש האיש בחסדו. ה' נוהג יונה, עם ובייחוד יונה, עם גם כי מתבררהנה
 מעת כבר הדין. בחומרת ה' יקפיד לא עליו דווקא הדיו, מידת ממשלתאת

 וישתבח "יתברל יונה. כלפי אפיים ארך הוא ה' נינוה אל השליפותהתהלת
 שבשעה מעשיו, כל על מרובים שרחמיו הקב"ה המלכים מלכי מלך שלשמו

 רחמים",,. במידת אלא לו נזדמן לא עליה, להתנבאות נינוה אל יונהששיגר
 יא-יב. י, בראשית23
 "כדי להמים במידת ליובה הקב"ה נזדמן המדרש לפי 96. עמ' שם, יונה, מדרש24

 עי"ש, בים", וגבורתו כוחולהודיע
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הים אל להטיל נאלצו הספעה שאנשי אחרי ורחום חנט כאל לענה נודעה'
מים במשבר' אבדו לא זה של אלהיו ואולם אלהיו. מלפני שברח האישאת
 שלשה הדג במעי יונה ויהי יונה את לבלע גדול דג ה' "וימן ימים. בלבברבים
 - הדגה ממעי אלהיו ה' אל מתפלל שיונה ואחרי א(. )ב, לילות" ושלשהימים

 עם ה' חסדי מתגלים ושוב יא(. )ב, היבשה" אל יונה את ויקא לדג ה'"ויאמר
 את מפורש בדיבור ליונה מזכיר אינו ה' שנית. יונה אל ה' דבר בהיותיונה

 עם ה' של דרכו כנגד פיו במו טען שיונה אחרי אף אבל בראשונה.אי-ציותו
 אבידה. של המר טעמה לטעום ליונה ה' נתן אמנם אלהיו. עליו יהוםנינוח,
 כבשו כך יונה. אל פגיו את ה' יאיר שוב הסופית המוסר הטסת בשעתאד

 ה- אותה כנגד שטען האיש של הרונו את ה' שלרחמיו
 הוכיחה'אתדברו. רחמים האלהית,.כיעלכןבמידתמידה
 בסוף עומד חיווי משפט לא בסגנון. מעוצב האדם דבר את ה' דברנצחון
 . . . נינוה על אנכי אהום כן . . . הקיקיון על הסת אתה : כגון ליונה, ה'תוכרת
 'ו. " ! ! . . . אתוס לא "ואני : בשאלה יונה אל פנייה היא ה' תוכחת שלסופה

 נכון, אל עניינה הבין יונה אר מיונה. תשובה השאלה תובעת  צורתהמכפינת
 מטוב עונה הוא אין  שוב  השילה. בתוך כלולה היתירה, האתת, התשובהשכן
 מסתיים ה' מפי המברעת השאלה בדבר הודאה. משמיעה שתיקתו רע.ועד

הספר.
*

 הסטוק ייקרא כאשר ביותר, תתברר יונה אל הסופי ה' דבר שלמשמעותו
 השלישי. פרקו את המסיים הפסוק רקע על הספר של הרביעי פרקו אתהמסיים
 פרשנינו מבין הראשון כנראה היה אברבנאל תמיהה. לעורר עשויה זוקריאה
 "במאמר ג-ד: לפרקים ההגבישית בשאלתו תמיהה אותה לנסהשההל
 משתים הרבה בה יש אשר הגדולה העיר נינוה על אחוס לא 'ואני ליונהיתברר
 לו היה כי וזה, רבה' ובהמה לשמאלו ימינו בין ידע לא אשר אדם רבועשרה

 בכל אלי שבו אשר האנשים על אחוס לא ואיד : יונה את להשיבלהקב"ה
 ~את לו וכר לא ואיך ירוחם, ועוזב מודה הדיז ומשורת נפשם, ובכללבבם
 ימינם בין ידעו לא אשר רבה ובהמה מהנערים החולשה וזכר החוקה,הטענה
 הנערים מפני ולא הרעה על ה' ניחם תשובתם שמפני וידוע זלשמאלם

והנהמות".
 שכאן דומה ואמנם ד'. פרק לסוף ג' פרק סוף ביז היחס על מקשהאברבנאל

 עוד, ראה ; נבמקזמנן ווכוח, מסיימת כשהיא בייחוד כיח רבת הריטורית השאיה25
 )בראשית ין" אחזתנו את יעשה "התונה : אביהם אי ויוי שמעון דבריימשי,
 '(. ב, )איוב 1" ! נקבייא הרע ואח האיהים מאת נקבי הטוב את גפ . . . " : אשתו אי איוב דברי או יא(יד,
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 ל רק ר מ ה א ל.2%

 מפס אע. --- שיכריע שלישי וכתוב ,ה, את ןה המבהישים כתובים שםלפסנו
- האם : נינוה על דברו את ה' שינהמה - ג' פרק בסוף כמטופר   מפני 

 שיש מסני - ד' פרק בסוף כמסופר - האם או הרעה, מדרכם שבושהאנשים
 ובהמה לשמאלו ימין. ביז ידע לא אשר אדם רבו עשרה משתים הרבהבנינוה
 בלתי באופן בו שחזר או נינוה, אנשי של מעשיהם בזכות ה' בו ההנר ורבה
 חפצו עצם בגלל רבה, ובהמה טף המון של קיומם עצם בגלל במעשיהם,תלוי
 . ז,י העיר את הפך .לא שה' לכך ה"אמיתי" הנימוק מהו ז בריותיובחיי

 מן אחד כל הוא האמיתי הנימוק כי תעלה יונה בספר מהגדשתהתמוננות
 של השונה כוונתו תוצאת . היא השונה ההנמקה במקומו. איש אישהשגיים,
 מה ולשומע לקורא מסביר ג' פרק סוף מזה. ד ובפרק מזה ג' בפרקהכתוב
 מדרכם האנשים תשובת העזר. על ה' של עצתו בשינוי נינווה אנשי שלחלקם
 של כוחה זה אכן להם. לעשות דבר אשר הרעה על נחם שה' לכך גרמההרעה
 ולנתוץ לנתוש ממלכה ועל גוי על אדבר "רגע : ירמיה בטי ה' וכדברתשובה.
 אשר הרעה על ונחמתי עליו דברתי אשר מרעתו ההוא הגוי ושב ;ולהאביד
 ו-ח(. יח, )ירמי' לו" לעשותחשבת'
 ג, פרק בסוף הספר הסתיים לו ג. פרק אינו ספרנו של האחרון פרקוואולם

 מבנה את תשובה. של כוחה - יוגה ספר של הראשי לקחו היה אמנם אזכי
 ששיאו מעלה כלפי שואף בקו לתאר היה אפשר פרקים שלושה בן ספראותו
 אנשי בוכות כפר לא יונה יונה. אל חוזר ספרנו של האחרון פרקו אךבסופו.
 טענותיו ה'. בעצת שינוי מצדיק אינו במעשיהם שהשינוי טען לא הואנינוה,
 יונה ה'. נגד פונות טענותיו ; עיקר כל נינוה אנשי נגד פונות אינן יונהשל

 בתשובתם ה' חפץ בכלל מדוע ורחום. חנון כאל ה' של מידותיו עלמקשה
 הגזירה מן להימלט פתה להם בפותחו סייעם מה מטני נינוה, אנשישל
 ד ע דברי זה "הלא ז להם הצפויה הפורענות את שהודיעם כך ידיעל

 גזירת על ידעו נינוה שאנשי לפני )עוד אדמתי" עלהיותי
- !(אלהים  חנון אל אתה כי ידעתי כ' תרשישה לברוח קדמתי כן "על 
- " . . .ורחום  כאל ה, נתגלה נינוה אל ראשונה נצטווה שיונה בשעה כבר הרי 
 להיווכח, יונה על היה כך משם דברו. זהו יונה, של קושייתו ,1 זו, ורחוםחגון
 על מידתו שגילגל לשמו הוא' ונאה רחמיו במידת עולמו להנהיג לה' לו ישכי

 שמפגי "וידע : ג בפרק הנוכר זה הוא ה"ידוע", האמיתי הנימוק אברבנאל ידעת26
 יאור הוא כן QIQNI והבהמות". Q~lyln מפגי גיא הרעה יי ה' ניחסתשובתם
 הער עי חס שה' המידה גאותה ידוע ד בפרק הכתוב יאור ואייו ג. בפרקהכתוב

 והבהמות. הנעריםמפני
 ך19. עמ' לעיי עיין27
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2DT. מעשיו בו ילורחשיו

 אנשי של במעשיהם כלל תלוי שאינו הנימוק מכאן ,,. ה ל י ת ת מנינוה
 הוא הלוא רחמים, ומצדיק מעורר אלא שאינו רעים, בין טובים ביןנינוה,
 אל שליחו את ה' בגללושלת אשר פרקד', בסוף המפורשהנימוק
 משתים הרבה בה יש "אשר הגדולה העיר של קיומה הגד1לה,י:העיר
 פסוקו כי הנה רבה". ובאמה לשמאל. ימינו. נין ידע לא אשר אדם רבועשרה
 מידתו הכתוב. מעגל נשלם וכך הראשון, ונוגע.בפסוקו חוור הספר שלהאחרון
 סופו. עד הספר מראש והולכת מאירה ה'של

..

.,. 

..* . 

ן,

 ואמר, פניו על נפי  שעה באותה : 102 עמ' שם, הספר, יסוף יונה מדרש והשווה28
 ט(. ט, ,דניאל והסייחות" הרחמיפ איפינו .לה' דכתיב רהמיט במידת עוימךהנהג

 ה' בדבר פותה הספר הגד~יה. העיר - יונה בספר נינוה שי כינויה ןה כן עלע2

 יונה אי ה' דבר היה ופגית ן הגלויה" העיר "נינוה את ויזהיר ייך כי יונהיאי
 יונה וספר ; הגרויה" העיר "נינוה אי יקרוא. הספר של השני היקובראש
 הגיויה". העיר "נינוה עי ה' בהמלת יונה את המשתף ה' בדברמסתייפ
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