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   הנביא הבורח�יונה 

  

  חגית חוף

  

  

        דברים שנאמרו בערב לימוד לזכרה של רות רייכלברג

  

אלא שאת לקחת . קראנו מפרשי� רבי� מענייני� וטובי�, עד שכתבת את ספר�

, קיבל את הנבואה מאלוהי�, כתבת ש�, יונה. את הקוראי� של� למקו� נוס�

יונה התנגד בעוז לציווי . ות� בתשובהוהתבקש ללכת אל אנשי נינוה ולהחזיר א

ומעשה הבריחה מראה לנו כי האלוהי� נת� ליונה את , האלוהי ונמלט על נפשו

מדוע א� כ� יש לאלוהי� צור� להטיל שליחות . המשימה הנבואית כנגד רצונו

  ?כזאת על אד� שמתנגד כל כ� לרעיו� שבנבואה שקיבל

  

יכול לנהל את עולמו רק על פי מידת מראה לנו בספר� כי אלוהי� לא , רות, ואת

�ולזאת יונה , האלוהי� חש רצו� וחובה להכניס לעול� את מידת הרחמי�. הדי

את מסבירה ש� כי כמעט כל הנביאי� נושאי� בתוכ� את חלקו זה של . מתנגד

חשוב ל� להראות כי בכל פע� יש כעי� מאבק בי�  .את החלק של מידת הדי�, יונה

וכמעט איש מה� לא שש לצאת בדברי נבואה , ביאי�האלוהי� לשליחיו הנ

אלא הוא חש שהצו האלוהי חזק ממנו ', נבחר'לא רק שיונה לא חש . שכזאת

יודע כי משהו חזק ממנו , שמביא את דברי אלוהי� כלשונ�,  והוא–ומתפיסתו 

ה חייב "ההסבר של� הוא כי הקב. מאל! אותו ללכת נגד רצונו העמוק ולהתנבא

חיי הנביא ה� חיי� . ביא שנבחר להכניס לעול� את מידת הרחמי�לאנוס את הנ

  .והנבואה מהווה עבורו כישלו� במאבק בי� מידת הדי� למידת הרחמי�, של סירוב

  

ומדוע לא יבחר האלוהי� לשלוח את דברי הנבואה באופ� טבעי על ידי אד� שחש 

א שנבחר מדוע הנבי? בעמקי נפשו את הצור� להכניס לעול� את מידת הרחמי�

כדי , עד שחש בדח� להימלט, הוא אד� שכל כ� מתנגד למהלכי האל בעולמו

את מסבירה את המהל� הלא חלק ? שמידת הדי� שבה הוא מצדד תמשי� בעולמנו
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ומראה בספר� , והלא טבעי בנבואה בכ� שהבריאה בעולמנו עדיי� לא הושלמה

  . אי� התנגדות הנביאי� מעמיקה את המשכיות הבריאה

  

� את ממשיכה בספר� ומראה לנו את עומקי עומקיה של הסיבה שספר יונה ומכא

ולא , לא אמשי� להפליג בעולמות שפתחת בפנינו כא�. נקרא ביו� הכיפורי�

אספר אי� השווית את הלוויית� שיונה הנביא בילה בקרביו אל הלוויית� של 

רק אוכל ; ספר�את זה נית� לקרוא ב, פינוקיו של קולודי ואל מובי דיק של מלוויל

הראית לנו , במאמריי� ובחשיבת�, בשיעורי� שנתת, בספריי�, להתרגש מכ� שאת

יו� יו� ושעה , לקיי� יחד אתו, אנשי� שברא האלוהי�, את החשיבות שיש בנו

  . את העול�, שעה


