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 פרק ראשון

ה ( ההכרזה: "1א. ) .1 ר ָעַמְדִתי ְלָפָניו ִאם ִיְהיֶׁה ַהָשִנים ָהֵאלֶׁ ַחי ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ֲאשֶׁ

שבע בה' שלא ירדו עוד משקעים כמו " כלומר אליהו נַטל ּוָמָטר ִכי ִאם ְלִפי ְדָבִרי

 ורק כאשר הוא יאמר הם יחזרו. ,גשר וטל עד שהוא יאמר

: כאשר אליהו הסתתר בנחל כרית הוא קיבל לחם ובשר באופן ניסי מן 1נס 

בהעורבים: " ם ּוָבָשר ָבָערֶׁ חֶׁ ר ְולֶׁ ם ּוָבָשר ַבֹבקֶׁ חֶׁ  "ְוָהֹעְרִבים ְמִביִאים לֹו לֶׁ

ַמח: "2נס  ן לֹא ָחֵסר ַכד ַהקֶׁ מֶׁ אצל האשה האלמנה הקמח  -"לֹא ָכָלָתה ְוַצַפַחת ַהשֶׁ

וכך היא ובנה ואליהו שהתארח  ,בכד התחדש והשמן בקערה גם הוא התחדש

 אצלה לא סבלו מן הרעב.

נהיה רעב בארץ  ,( הקשר בין הניסים להכרזה: מכיוון שאליהו עצר את הגשם2)

אחאב רצה להכריח אותו להחזיר את  והוא נאלץ לברוח ולהסתתר כיוון שהמלך

הגשם. לכן הוא נאלץ להסתתר בנחל כרית ולאחר מכן בבית האלמנה, ונדרש 

לעזרה ניסית שתספק לו אוכל בתחילה על ידי העורבים ולאחר מכן על ידי נס כד 

של ה' עקיפה הקמח וצפחת השמן. בנוסף ניתן לפרש כי הניסים הללו הם דרך 

נס שנוהג בחוסר רחמים בכך שהכריז על הבצורת.  למתוח ביקורת על אליהו

העורבים מבטא ביקורת היות וידוע כי העורבים הם עופות אכזריים אבל אפילו הם 

מרחמים על אליהו ומביאים לו אוכל בניגוד לטבעם לכן ראוי שגם אליהו יוותר 

וירחם. נס האלמנה מדגיש כי הבצורת עליה הכריז אליהו פוגעת גם באנשים 

 ם וחסרי ישע כמו האלמנה ובנה היתום לכן ראוי שגם אליהו ירחם.חלשי



 
 

   

ש המלבי"ם אליהו הוא שיזם את הבצורת ולא ה'. לכן המלבי"ם ורי( על פי פ1ב. )

מסביר שה' מעביר מסר לאליהו שראוי לו לרחם ולא להיות אכזרי על העם להמיתם 

 ברעב. מכאן שאליהו הוא היוזם האכזרי ולא ה'.

ִאם ִיְהיֶׁה ַהָשִנים עליהן אפשר לבסס את פירוש המלבי"ם: " 1מפסוק ( המילים 2)

ה ַטל ּוָמָטר  " כלומר זה תלוי רק באליהו ולא בה'. רק כאשר ִכי ִאם ְלִפי ְדָבִריָהֵאלֶׁ

 אליהו יאמר שיחזור הגשם זה אכן יקרה.

 ג. לדעתי הנס השני העמיד את אליהו במצב יותר קשה כי כאן הוא נאלץ לדרוש

להאכיל אותו לפני שיאכלו בעצמם  ,שהיא ובנה ממש מתים מרעב ,מאשה אלמנה

ם ממעט הקמח והשמן שעוד נותרו לאם. אליהו אומר לאם: " חֶׁ ִלְקִחי ָנא ִלי ַפת לֶׁ

ַמח ַבַכד ". האם משיבה: "ְבָיֵדְך יָך ִאם יֶׁש ִלי ָמעֹוג ִכי ִאם ְמלֹא ַכף קֶׁ ַחי ְיֹהָוה ֱאֹלהֶׁ

מֶׁ  ת ְשַנִים ֵעִצים ּוָבאִתי ַוֲעִשיִתיהּו ִלי ְוִלְבִני ַוֲאַכְלנֻהּו ּוְמַעט שֶׁ שֶׁ ן ַבַצָפַחת ְוִהְנִני ְמֹקשֶׁ

ֲעִשי ִלי ִמָשם ֻעָגה ְקַטָנה ָבִראֹשָנה ְוהֹוֵצאְת " בכל זאת אליהו דורש ממנה: "ָוָמְתנּו

המנוגדת לרוח התורה לפיה יש  ,ה זאת.". דרישה קשִלי ְוָלְך ְוִלְבֵנְך ַתֲעִשי ָבַאֲחֹרָנה

העמידה את אליהו במצב יותר קשה מאשר נס העורבים  ,לחוס על אלמנה ויתום

 שלא היו מעורבים בו בני אדם אחרים חוץ מאליהו.

 למלא את בקשת אליהו:( שתי ראיות מדברי האלמנה לקושי שלה 1ד. )

 "ן ַבַצָפַחת ...ִאם יֶׁש ִלי מֶׁ ַמח ַבַכד ּוְמַעט שֶׁ " כלומר יש לה ִכי ִאם ְמלֹא ַכף קֶׁ

דורש ממנה לקבל  ,שזר לה ,רק ממש מעט קמח ושמן ובכל זאת אליהו

 מכמות אוכל מועטה זו.

 "כלומר גם ככה היא ובנה ממש ּוָבאִתי ַוֲעִשיִתיהּו ִלי ְוִלְבִני ַוֲאַכְלנֻהּו ָוָמְתנּו "

 ז איך היא יכולה לתת מהאוכל שלה.מתים מרעב א

( אליהו הקשה עוד על האלמנה בכך שדרש ממנה לתת לו מן האוכל 2)

ֲעִשי ִלי ִמָשם ֻעָגה ְקַטָנה ָבִראֹשָנה "בראשונה עוד לפני שהיא ובנה יאכלו: 

 ."ְוהֹוֵצאְת ִלי ְוָלְך ְוִלְבֵנְך ַתֲעִשי ָבַאֲחֹרָנה

 



 
 

   

 -586בית ראשון וגלות בבל שקרה בשנת ( האירוע הוא חורבן 1א. ) .2

( מלך יהודה צדקיהו מרד בבבל ולאחר שהיא הטילה מצור על ירושלים הוא לא 2)

נכנע. לאחר שחיילים הבבלים הצליחו לחדור לירושלים צדקיהו ברח עם אנשיו 

ְך ַוַיִש לערבות יריחו אך הוא נתפס: " לֶׁ גּו ֹאתֹו ְבַעְרבֹות ַוִיְרְדפּו ֵחיל ַכְשִדים ַאַחר ַהמֶׁ

 ."ְיֵרחֹו ְוָכל ֵחילֹו ָנֹפצּו ֵמָעָליו

הכשדים )הבבלים( נהגו במלך יהודה באכזריות. הם שחטו את בניו לעיניו ואחר 

כך נקרו את עיניו. לאחר מכן אסרו אותו באזיקים כבדים והביאו אותו למאסר 

ת ְבֵני ִצְדִקָיהּו ָשֲחטּו ְלֵעיָניו ְואֶׁ בבבל: " ת ֵעיֵני ִצְדִקָיהּו ִעֵּור ַוַיַאְסֵרהּו ַבְנֻחְשַתִים ְואֶׁ

ל  ."ַוְיִביֻאהּו ָבבֶׁ

ב. ההאשמה שבה הואשם צדקיהו היא שלמרות שבבל היא שמינתה אותו למלך 

בכל זאת )לאחר גלות החרש והמסגר בה הוגלה המלך הקודם יהויכין( ביהודה 

ת ַמַתְנָיה ק כ"ד: "הוכחה מן הכתוב בפר הוא יזם כנגדה עוד מרד. ל אֶׁ ְך ָבבֶׁ לֶׁ ַוַיְמֵלְך מֶׁ

ת ְשמֹו ִצְדִקָיהּו ל ...ֹדדֹו ַתְחָתיו ַוַיֵסב אֶׁ ְך ָבבֶׁ לֶׁ  ."ַוִיְמֹרד ִצְדִקָיהּו ְבמֶׁ

( במסורת היהודית נהוג לציין את רצח גדליה בצום הנקרא צום גדליה שחל 1ג. )

 שנה(כל שנה בתאריך ג' בתשרי. )מיד לאחר ראש ה

ביא את שה ( המסורת היהודית יחסה חשיבות רבה לרצח גדליה כי הוא זה2)

אחרוני היהודים שעוד נותרו בארץ לברוח לבבל וכך הושלם תהליך החורבן של 

ַוָיֻקמּו ָכל ָהָעם ִמָקֹטן ְוַעד ָגדֹול ְוָשֵרי ַהֲחָיִלים ממלכת יהודה באופן מלא וטוטלי: "

בנוסף מדובר ברצח שביצע יהודי בשם ישמעל בן נתניה שהיה ." ַוָיֹבאּו ִמְצָרִים

ן ממוצא מלכותי של בית דוד. זאת כפי שכתוב בפרק: " ן ְנַתְנָיה בֶׁ ִיְשָמֵעאל בֶׁ

ַרע ַהְמלּוָכה ". היה זה רצח קנאי ומיותר ויש כאן אזהרה מפני שנאת ֱאִליָשָמע ִמזֶׁ

 חינם שגם גרמה לפי חז"ל לחורבן בית שני.

( האירוע הוא חנינה שנתנה ליהויכין מלך יהודה שהוגלה בגלות החרש 1ד. )

שנים לאחר מכן המלך הבבלי החדש אוויל מרודך מוציא אותו מכלאו  37והמסגר. 

 ונותן לו מעמד של שר בחצרו.

אם מנהיג  ,( לדעתי זהו אירוע אופטימי כי הוא מראה שיש תקווה לעם ישראל2)

מעמד של שר היושב על שולחנו של מלך בבל  מתוכם שהיה מלך ביהודה מקבל



 
 

   

ומייצג בפניו את היהודים גולי בבל. מן הכתוב ניתן לראות את אהדתו של מלך 

ת רֹאש : "שעד כה היה אסיר בבל ליהויכין ל ִבְשַנת ָמְלכֹו אֶׁ ְך ָבבֶׁ לֶׁ ָנָשא ֱאִויל ְמֹרַדְך מֶׁ

א לֶׁ ְך ְיהּוָדה ִמֵבית כֶׁ לֶׁ ת ִכְסאֹו ֵמַעל ִכֵסא ַהְמָלִכים ַוְיַדבֵ . ְיהֹוָיִכין מֶׁ ר ִאתֹו ֹטבֹות ַוִיֵתן אֶׁ

ל ר ִאתֹו ְבָבבֶׁ ." כלומר שיהויכין הופך ליועץ הבכיר ביותר מעל שאר המלכים ֲאשֶׁ

הזוטרים היושבים לפני מלך בבל. מכאן עולה התקווה לחדש בעתיד את העצמאות 

אשר זרובבל נכדו של יהויכין עמד עם מנהיג שיהיה צאצא ליהויכין וכך אכן קרה כ

 בראש שבי ציון שני דורות לאחר מכן.

 

 ( 1א. ) .3

 ישנו מצב אידיאלי בו כל העמים עולים לירושלים זונחים את  בתחום הדתי

העבודה הזרה ומקבלים על עצמם את האמונה בה' אלוהי ישראל כאל 

ְהיֶׁה ַהר ֵבית ְיֹהָוה ְברֹאש ְוָהָיה ְבַאֲחִרית ַהָיִמים ָנכֹון יִ היחיד לו הם עובדים: "

ָהִרים ְוִנָשא ִמְגָבעֹות ְוָנֲהרּו ֵאָליו ָכל ַהגֹוִים ְוָהְלכּו ַעִמים ַרִבים ְוָאְמרּו ְלכּו . הֶׁ

ל ֵבית ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ְוֹיֵרנּו ִמְדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְבֹאְרֹחָתיו ל ַהר ְיֹהָוה אֶׁ ה אֶׁ  ."ְוַנֲעלֶׁ

 ו מצב אידיאלי כי מלך המשיח בירושלים ישפוט בין ישנ בתחום המדיני

ְוָשַפט ֵבין ַהגֹוִים ְוהֹוִכיַח העמים ויגיע להסדרים מדיניים שכולם יקבלו: "

 "ְלַעִמים ַרִבים

  ישנו מצב אידיאלי כי לא יהיו עוד מלחמות עם שפיכות בתחום המוסרי

ב ְולֹא ִיְלמְ דמים: " רֶׁ ל גֹוי חֶׁ  "דּו עֹוד ִמְלָחָמהלֹא ִיָשא גֹוי אֶׁ

נכתב בהשראת חזון אחרית הימים כי אמנם שניהם  Imagineב. אני לא מסכים שהשיר 

מבשרים על סיום המלחמות בעולם אבל נקודת המוצא שלהם בדיוק הפוכה. בתנ"ך 

חזון אחרית הימים מדגיש דווקא את קבלת הדת של עם ישראל על ידי כל עמי העולם: 

ל ֵבית ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ְוֹיֵרנּו ִמְדָרָכיו ְוָהְלכּו ַעִמים " ל ַהר ְיֹהָוה אֶׁ ה אֶׁ ַרִבים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעלֶׁ

." דווקא קבלת הדת היא ְוֵנְלָכה ְבֹאְרֹחָתיו ִכי ִמִציֹון ֵתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ְיֹהָוה ִמירּוָשָלם

לום מושג על ידי שמביאה להתאחדות ולזניחת המלחמות. לעומת זאת אצל לנון הש

 ביטול כל הדתות. כפי שהוא כתב: וגם אין שום דת.



 
 

   

 שתי דוגמאות לניגודים:ג. 

  בישעיהו א מתוארת ממלכת יהודה החרבה וירושלים שנותרה כעיר קטנה

 הנתונה במצור, כמו סוכה קטנה או צריף בו לן שומר השדה. זוהי עיר ובודדה

: 7-8. כך נאמר בפסוקים על ידי עמים זרים )האשורים בימי מסע סנחריב(

ם ָזִרים ֹאְכִלים ֹאָתּה " ְגְדכֶׁ ם ְלנֶׁ ם ְשֻרפֹות ֵאש ַאְדַמְתכֶׁ ם ְשָמָמה ָעֵריכֶׁ ַאְרְצכֶׁ

ם ִכְמלּוָנה ְבִמְקָשה כְ . ּוְשָמָמה ְכַמְהֵפַכת ָזִרים ִעיר ְונֹוְתָרה ַבת ִציֹון ְכֻסָכה ְבָכרֶׁ

לעומת זאת בישעיהו ב' דווקא כל העמים עולים לירושלים שהופכת  ."ְנצּוָרה

ְוָהָיה ְבַאֲחִרית ַהָיִמים ָנכֹון ִיְהיֶׁה ַהר ֵבית ְיֹהָוה למרכז העולמי החשוב ביותר: "

ָהִרים ְוִנָשא ִמְגָבעֹות ְוָנֲהרּו ֵאָליו ָכל ַהגֹוִים  ." ְברֹאש הֶׁ

 ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה ת השפלות המוסרית של אנשי ירושלים: "בישעיהו א מתואר

ק ָיִלין ָבּה ְוַעָתה ְמַרְצִחים דֶׁ ." ירושלים הבוגדנית ִקְרָיה נֱֶׁאָמָנה ְמֵלֲאִתי ִמְשָפט צֶׁ

מדומה לזונה. חיים בתוכה רוצחים ואין בה עוד צדק. לעומת זאת בישעיהו ב' 

ת ועמים רבים באים אליה כדי ללמוד את ירושלים הופכת לבירת הצדק העולמי

ל ֵבית ֱאֹלֵהי דרך הצדק: " ל ַהר ְיֹהָוה אֶׁ ה אֶׁ ְוָהְלכּו ַעִמים ַרִבים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעלֶׁ

 ." ַיֲעֹקב ְוֹיֵרנּו ִמְדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְבֹאְרֹחָתיו

ת ד. הטענה לפיה השלום יושג ללא כפייה יכולה להתבסס על שתי הראיות הבאו

 :3מישעיהו פרק ב' פסוק 

 " ל ֵבית ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ְוֹיֵרנּו ל ַהר ְיֹהָוה אֶׁ ה אֶׁ ְוָהְלכּו ַעִמים ַרִבים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעלֶׁ

." כלומר היוזמה היא של העמים שבאים לירושלים ִמְדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְבֹאְרֹחָתיו

שי וכך מגיעים ואף אחד לא כופה עליהם. הם עושים זאת מרצונם החופ

 למצב של לשלום זה עם זה.

 "כלומר התורה נובעת מירושלים ִכי ִמִציֹון ֵתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ְיֹהָוה ִמירּוָשָלם ".

ללא כפייה אלא יוצאת ממנה לכל העולם מבלי להפעיל מנגוני אכיפה 

 כוחניים.

 



 
 

   

 פרק שני

 חוק .4

שהוא מאפשר לאדם א. ראיה שהמחוקק העמיד את צורכי הפרט במרכז היא 

שהתארס ועוד לא להתחתן לחזור לביתו מן הצבא ולא לצאת להלחם מתוך החשש 

ר ֵאַרש ִאָשה שמא ימות ואיש אחד יתחתן עם ארוסתו המיועדת: " ּוִמי ָהִאיש ֲאשֶׁ

ָנה ן ָימּות ַבִמְלָחָמה ְוִאיש ַאֵחר ִיָקחֶׁ  ."ְולֹא ְלָקָחּה ֵיֵלְך ְוָיֹשב ְלֵביתֹו פֶׁ

יָה ְוָקָראָת : "ראייה לכוונת המחוקק למנוע מלחמהב.  ל ִעיר ְלִהָלֵחם ָעלֶׁ ִכי ִתְקַרב אֶׁ

יָה ְלָשלֹום ." כלומר קודם כל מציעים לעם היושב בעיר שלום ולקבל על עצמו את ֵאלֶׁ

 מלכות עם ישראל ולשלם לו מיסים ואם הוא מסכים אסור בכלל לתקוף אותו.

היא שגם אם העיר מסרבת  לצמצם את ההרג ראייה אחת לכוונת המחוקק

להצעת השלום ונלחמת אז יש היתר להרוג רק את הזכרים הבוגרים אך אין 

ְוִאם לֹא ַתְשִלים ִעָמְך ְוָעְשָתה ִעְמָך ִמְלָחָמה לפגוע בנשים ובטף שילקחו בשבי: "

יהָ  ָך ְוִהִכיתָ  ְוַצְרָת ָעלֶׁ יָך ְבָידֶׁ ב ּוְנָתָנּה ְיהָֹוה ֱאֹלהֶׁ ת ָכל ְזכּוָרּה ְלִפי ָחרֶׁ ַרק ַהָנִשים . אֶׁ

יָך  ת ְשַלל ֹאְיבֶׁ ר ִיְהיֶׁה ָבִעיר ָכל ְשָלָלּה ָתֹבז ָלְך ְוָאַכְלָת אֶׁ ְוַהַטף ְוַהְבֵהָמה ְוֹכל ֲאשֶׁ

יָך ָלְך ר ָנַתן ְיהָֹוה ֱאֹלהֶׁ  ."ֲאשֶׁ

 

 חכמה .5

ְסרֹון לֹא יּוַכל ְלִהָמנֹות ְמֻעָּות לֹא יּוַכל ִלְתֹקןנאמר: " 15קהלת פרק א פסוק ב " ְוחֶׁ

ובנוסף יש בעולם אינספור בלתי ניתן לתקן, את מה שעוות וקולקל שכלומר 

ִכי ְבֹרב : "18חסרונות ועיוותים. דבר זה מסביר את האמירה של קהלת בפסוק 

כועס  ." כלומר דווקא החכם שמוסיף דעתָחְכָמה ָרב ָכַעס ְויֹוִסיף ַדַעת יֹוִסיף ַמְכאֹוב

רואה את כל הפגמים והחסרונות שקיימים בעולם ואת זה שוכואב יותר כי הוא 

מכאן שהחכמה איננה מובילה לאושר אלא בדיוק חוסר היכולת לתקן אותם. 

 להיפך, לכעס ולסבל ולמכאובי לב.

 

 



 
 

   

 נביאי אמת ושקר .6

ר ָיִזיד ְלדַ  מוצגים שני סוגים של נביאי שקר: " 20בפסוק  .א ֵבר ָדָבר ַהָנִביא ֲאשֶׁ

ר לֹא ִצִּויִתיו ְלַדֵבר ר ְיַדֵבר ְבֵשם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ,ִבְשִמי ֵאת ֲאשֶׁ הנביא  ". ַוֲאשֶׁ

שהוא בוודאות נביא שקר הוא מי שמדבר בשם אלוהים אחרים. זאת כיוון 

שמי שכן מדבר בשמו של ה' ומנבא נבואה צריך לקחת זמן כדי לבדוק האם 

א ורק אז ניתן לדעת בוודאות אם הוא נביא שקר או נבואתו מתממשת או ל

 נביא אמת.

". ֲהלֹוא ֹכה ְדָבִרי ָכֵאש ְנֻאם ְיֹהָוה ּוְכַפִטיש ְיֹפֵצץ ָסַלענאמר: " 29בירמיהו כ"ג  .ב

על פי הבחנה זו קשה לדעת מיהו נביא שקר כי נאמר כאן ששמיעת נבואת 

אדירה השוברת סלע,  אמת היא חווייה עוצמתית כמו האש וכמו מכת הפטיש

אך החוויה היא עניין אישי וסובייקטיבי. בשביל אחד היא מאד עוצמתית 

 ובשביל אחר פחות.

 תגובות על החורבן ושיבת ציון .7

 ראיה מן הכתוב המלמדת שהמספר רואה בהצהרת כורש אירוע שיזם ה':  .א

ְך ָפַרס ": 1המספר אומר בפסוק  לֶׁ ש מֶׁ ִלְכלֹות ְדַבר ְיֹהָוה ּוִבְשַנת ַאַחת ְלכֹורֶׁ

ר קֹול ְבָכל ַמְלכּותֹו ְוַגם  ֵהִעיר ְיֹהָוה ֶאת רּוַח ֹכֶרׁש ֶמֶלְך ָפַרס ִמִפי ִיְרְמָיה ַוַיֲעבֶׁ

כלומר ההצהרה היא דרכו של ה' לממש את הנבואה  "ְבִמְכָתב ֵלאֹמר

שנים מעליית בבל לשלטון  70שנתנתה לירמיהו לפיה כאשר יעברו 

עולמית היא תפול ואז גולי יהודה יוחזרו לארצם. לכן ה' הוא  כאימפריה

 שהעיר את רוחו של המלך כורש להצהיר את הצהרתו.

 ראיה אחת מן הכתוב המלמדת שגם כורש רואה בהצהרה אירוע שיזם ה':  .ב

ץ ָנַתן ִלי ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ַהָשמָ " ְך ָפַרס ֹכל ַמְמְלכֹות ָהָארֶׁ לֶׁ ש מֶׁ ְוהּוא ִים ֹכה ָאַמר ֹכרֶׁ

." כלומר על פי כורש ה' הוא ָפַקד ָעַלי ִלְבנֹות לֹו ַבִית ִבירּוָׁשַלם ֲאֶׁשר ִביהּוָדה

שפנה לכורש, נגלה אליו, וציווה אותו להחזיר את גולי ממלכת יהודה לארצם 

בכדי שיבנו את מקדשו. לכן מנקודת ראייתו של כורש הוא מצהיר את 

 ת המהלך.יזם אשהצהרתו על פי ציווי ה' 



 
 

   

 פרק שלישי

 איכה ה'. 9

ם ָסָבְלנּונאמר: " 7בפסוק   "ֲאֹבֵתינּו ָחְטאּו ְוֵאיָנם ַוֲאַנְחנּו ֲעֹוֹנֵתיהֶׁ

ניתן לראות כאן ביקורת מרומזת על ה' שמעניש אותנו בגמול לדורות על חטאים 

שעשו אבותינו. אלו חטאים שאין לנו אחריות עליהם. הם עשו אותם וכבר מתו 

 בהווה סובלים מכך באופן בלתי מוצדק.אך אנחנו 

ְך ָיִמיםנאמר: " 20בפסוק   "ָלָמה ָלנֶַׁצח ִתְשָכֵחנּו ַתַעְזֵבנּו ְלֹארֶׁ

ניתן לראות כאן ביקורת מרומזת על ה' שכביכול שוכח את עמו ומתכחש להם 

וכאילו כבר לא זוכר שבחר בהם. הביקורת היא על כך שמדובר במצב ארוך כמו 

כך ארוכה ואנו מבקרים את ה' על כך -ים רבות. הגלות היא כלנצח למשך שנ

 שאיננו סולח ומתרצה לאחר שחלף זמן כה רב מאז החורבן.

 

 קטע לניתוח ולהבנה )אנסין( -פרק רביעי

. א. הנביא יונה נשלח לעיר נינוה הגדולה )שהייתה בירת ממלכת אשור( כדי 10

ל : "2נה בפסוק להחזיר אותם בתשובה מחטאיהם. כך אומר ה' ליו קּום ֵלְך אֶׁ

יָה ִכי ָעְלָתה ָרָעָתם ְלָפָני  ."ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְגדֹוָלה ּוְקָרא ָעלֶׁ

 ,ב. התגובה של יונה על השליחות הייתה שהוא ניסה להימנע מביצוע השליחות

ששטה  באמצעות הפלגה באוניהמה' ומציוויו בכך שהוא ניסה לברוח לתרשיש 

ד ָיפֹו ַוִיְמָצא ֳאִנָיה ָבָאה ַוָיקָ : "מיפו לתרשיש ם יֹוָנה ִלְבֹרַח ַתְרִשיָשה ִמִלְפֵני ְיֹהָוה ַוֵירֶׁ

ם ַתְרִשיָשה ִמִלְפֵני ְיֹהָוה ד ָבּה ָלבֹוא ִעָמהֶׁ  ."ַתְרִשיש ַוִיֵתן ְשָכָרּה ַוֵירֶׁ

 



 
 

   

פסוק . א. לעיתים האדם בורח מבעיותיו באמצעות השינה. ניתן לראות זאת ב11

שכאשר החלה סערה וכל המלחים ניסו להציל את הספינה יונה דווקא הלך  5

ל ַיְרְכֵתי ַהְסִפיָנה ַוִיְשַכב ַוֵיָרַדםלישון: "  ."ְויֹוָנה ָיַרד אֶׁ

שנוזף ביונה על שבחר  6ב. הביקורת על יונה מובאת מפיו של רב החובל בפסוק 

ר ולהתפלל אל ה' כי כך אולי הם לישון. הוא אומר ליונה שעליו דווקא להתעור

ל יינצלו מן הסערה: " ר לֹו ַמה ְלָך ִנְרָדם קּום ְקָרא אֶׁ ַוִיְקַרב ֵאָליו ַרב ַהֹחֵבל ַויֹאמֶׁ

יָך אּוַלי ִיְתַעֵשת ָהֱאֹלִהים ָלנּו ְולֹא נֹאֵבד  ." ֱאֹלהֶׁ

. א. לפי תפיסת האלוהות המקומית שמייחס זקוביץ' ליונה, ניתן להסביר 12

יונה עלה על אונייה השטה לתרשיש כי יונה חשב שאם יצא מארץ ישראל בה ש

שולט ה', ויתרחק לארץ רחוקה כמו תרשיש שבה ה' לא שולט, ה' לא יוכל 

 להכריח אותו לעשות שליחות נבואית שיונה לא רצה לעשות.

ת ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ַהָשַמִים אֲ ב. דברי יונה בפסוק ט': " ר ָעָשה ִעְבִרי ָאֹנִכי ְואֶׁ ִני ָיֵרא ֲאשֶׁ

ת ַהַיָבָשה ת ַהָים ְואֶׁ ." מערערים על תפיסת האלוהות המקומית כי יונה דווקא אֶׁ

מדגיש בדבריו שה' עשה את הים והיבשה בכל העולם, לכן הוא גם קורא לו 

אלוהי השמים. זוהי תפיסת אלוהות אוניברסלית הסותרת את ההנחה שיונה אחז 

 ת.בתפיסת אלוהות מקומי

 ראיות לכך שהמלחים התלבטו לפני שהשליכו את יונה לים:. 13

  גם אחרי שיונה אומר להם שהוא אשם בסערה ושיזרקו אותו לים הם

ל קודם מנסים בכל כוחם לחתור לחוף: " ַוַיְחְתרּו ָהֲאָנִשים ְלָהִשיב אֶׁ

ם זאת כדי שלא יצטרכו לזרוק ." ַהַיָבָשה ְולֹא ָיֹכלּו ִכי ַהָים הֹוֵלְך ְוֹסֵער ֲעֵליהֶׁ

 את יונה לים.

 " :ל ְיֹהָוה ַויֹאְמרּו ָאָנה ְיֹהָוה לאחר מכן המלחים מנסים להתפלל ַוִיְקְראּו אֶׁ

ה ְוַאל ִתֵתן ָעֵלינּו ָדם ָנִקיא ש ָהִאיש ַהזֶׁ ." ניכר מדבריהם ַאל ָנא נֹאְבָדה ְבנֶׁפֶׁ

 תו בים.שהם ממש לא רוצים להיות אשמים בהשלכת אדם למו


