בס"ד
איש האמונה הבודד ()The Lonely Man Of Faith
הרב מואיז נבון
מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מז
שלשה נביאים הם .אחד תבע כבוד האב ולא תבע כבוד הבן .ואחד תבע כבוד הבן ולא תבע כבוד
האב .ואחד תבע כבוד הבן וכבוד האב.
ֵּאתי לַיקֹּוָ ק אֱ ֹלהֵּ י ְצבָ אוֹּת [כִ י
 .1אליהו תבע כבוד האב ולא תבע כבוד הבן שנאמר "וַ יֹּאמֶ ר ַקנֹּא ִקנ ִ
יתָך בְ נֵּי יִ ְש ָראֵּ ל אֶ ת ִמזְ בְ חֹּתֶ יָך הָ ָרסּו וְ אֶ ת ְנבִ יאֶ יָך הָ ְרגּו בֶ חָ ֶרב וָ ִאּוָ תֵּ ר אֲ ִני לְ בַ ִדי וַ יְ בַ ְקׁשּו אֶ ת
עָ זְ בּו בְ ִר ְ
נַפְ ִׁשי לְ ַק ְח ָתּה]" (מלכים א' י"ט י').
יׁשה ִמלִ פְ נֵּי יְ קֹּוָ ק ("...יונה א:ג)
 .2יונה תבע כבוד הבן ולא תבע כבוד האב שנאמר "וַ י ָָקם י ֹּונָה לִ בְ רֹּחַ ַת ְר ִׁש ָ
ּומ ִרינּו אַ ָתה ֹלא סָ ל ְָח ָת" (איכה ג' מ"ב):
 .3ירמיה תבע כבוד האב וכבוד הבן שנאמר "נ ְַחנּו פָ ׁשַ עְ נּו ָ
~ אליהו ~
אחאב רשע
בצורת  /ילד אלמנה
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סּוסי אֵ ש וַ יַפְ ִרדּו בֵּ ין
מלכים ב פרק ב (יא)  -וַ יְ ִהי הֵּ מָ ה [אליהו ואלישע] הֹּלְ כִ ים הָ לוְֹּך וְ ַדבֵּ ר וְ ִהנֵּה ֶּרכֶּ ב אֵ ש וְ ֵ
ְׁשנֵּיהֶ ם וַיַ עַ ל אֵ ִליָ הּו בַ ְסעָ ָרה הַ ָשמָ יִ ם:

בריחה למות  /תשובת ה'

קוָק ִמכֹל אֲ ֶּשר לְ פָ נָיו( :לא) וַ יְ ִהי הֲ נ ֵָּקל לֶכְ ת ֹּו
ַאחָאב בֶּ ן עָ ְמ ִרי הָ ַרע בְ עֵ ינֵי יְ ֹ
מלכים א פרק טז ( ... -ל) וַיַ עַ ׂש ְ
בְ חַ טֹּאות י ָָרבְ עָ ם בֶ ן נְבָ ט וַיִ ַקח ִא ָשה אֶּ ת ִאיזֶּבֶּ ל בַ ת אֶּ ְתבַ עַ ל מֶּ לְֶּך צִ ידֹנִ ים וַיֵ לְֶּך וַיַ ֲעבֹד אֶּ ת הַ בַ עַ ל וַיִ ְש ַתחּו לוֹ( :לב)
ַאחָאב ַלעֲשוֹּת לְ הַ כְ עִ יס
ַאחָאב אֶ ת הָ אֲ ֵּׁש ָרה וַ יוֹּסֶ ף ְ
וַ י ֶָקם ִמזְ בֵּ חַ לַבָ עַ ל בֵּ ית הַ בַ עַ ל אֲ ֶׁשר בָ נָה בְ ׁש ְֹּמרוֹּן( :לג) וַ יַעַ ש ְ
אֶ ת יְ קֹּוָ ק אֱ ֹלהֵּ י יִ ְש ָראֵּ ל ִמכֹּל מַ לְ כֵּי יִ ְש ָראֵּ ל אֲ ֶׁשר הָ יּו לְ פָ נָיו... :
ַאחָאב חַ י יְ קֹּוָ ק אֱ ֹלהֵּ י יִ ְש ָראֵּ ל אֲ ֶׁשר עָ מַ ְד ִתי לְ פָ נָיו
מלכים א פרק יז ( -א ) וַ יֹּאמֶ ר ֵּאלִ יָהּו הַ ִת ְׁשבִ י ִמת ָֹּׁשבֵּ י גִ לְ עָ ד אֶ ל ְ
ִאם יִ ְהיֶה הַ ָשנִים הָ אֵּ לֶה טַ ל ּומָ טָ ר כִ י ִאם לְ פִ י ְדבָ ִרי :ס ( ...ז) וַ יְ ִהי ִמ ֵּקץ י ִָמים וַ יִ יבַ ׁש הַ נָחַ ל כִ י ֹלא הָ יָה ג ֶֶׁשם
יתי ָׁשם ִא ָשה
קוָק אֵ לָיו לֵאמֹר( :ט) קּום לְֵך צָ ְרפַ תָ ה אֲ ֶׁשר לְ ִצידוֹּן וְ י ַָׁשבְ ָת ָׁשם ִהנֵּה ִצּוִ ִ
ָארץ :ס (ח) וַיְ ִהי ְדבַ ר יְ ֹ
בָ ֶ
ַאלְ מָ נָה לְ כַלְ כְ לֶָך ... :פ (יז) וַיְ ִהי ַאחַ ר הַ ְדבָ ִרים הָ אֵ לֶּה חָ לָה בֶּ ן ָה ִא ָשה בַ ֲעלַת הַ בָ יִ ת וַ יְ ִהי חָ לְ י ֹּו חָ זָ ק ְמאֹּד עַ ד אֲ ֶׁשר
יקּה וַ ַי ֲעלֵּהּו אֶ ל הָ עֲלִ יָה אֲ ׁשֶ ר הּוא י ֵֹּּׁשב ָׁשם
ֹלא נו ְֹּת ָרה ב ֹּו נ ְָׁשמָ ה( ... :יט) וַ יֹּאמֶ ר אֵּ לֶיהָ ְתנִי לִ י אֶ ת בְ נְֵּך וַ יִ ָקחֵּ הּו מֵּ חֵּ ָ
וַ י ְַׁשכִ בֵּ הּו עַ ל ִמטָ תוֹּ( ... :כא) וַ יִ ְתמ ֵֹּּדד עַ ל הַ ֶילֶד ָׁשֹלׁש פְ עָ ִמים וַ יִ ְק ָרא אֶ ל יְ קֹּוָ ק וַ יֹּאמַ ר יְ קֹּוָ ק אֱ ֹלהָ י ָת ָׁשב נָא נֶפֶ ׁש
הַ ֶילֶד הַ זֶ ה עַ ל ִק ְרבוֹּ( :כב) וַ יִ ְׁשמַ ע יְ קֹּוָ ק בְ קוֹּל אֵּ לִ יָהּו ו ַָת ָשב נֶּפֶּ ש הַ יֶּ לֶּד עַ ל ִק ְרבוֹ וַיֶּ ִחי( :כג)  ...וַ יֹּאמֶ ר אֵּ לִ יָהּו ְר ִאי
קוָק בְ ִפיָך אֱ מֶּ ת :פ
ֹלהים אָ ָתה ְּודבַ ר יְ ֹ
חַ י בְ נְֵּך( :כד) ַותֹאמֶּ ר הָ ִא ָשה אֶ ל אֵּ לִ יָהּו עַ ָתה זֶ ה י ַָדעְ ִתי כִ י ִאיש אֱ ִ
יׁשית לֵּאמֹּר לְֵּך הֵּ ָראֵּ ה אֶ ל
ּודבַ ר יְ קֹּוָ ק הָ יָה אֶ ל אֵּ לִ יָהּו בַ ָשנָה הַ ְשלִ ִ
מלכים א פרק יח ( -א) וַ יְ ִהי י ִָמים ַרבִ ים ְ
ַאחָאב אֵּ לָיו ַהאַ ָתה זֶּה עֹכֵ ר
ַאחָאב אֶ ת אֵּ לִ יָהּו וַ יֹּאמֶ ר ְ
ַאחָאב וְ אֶ ְתנָה מָ ָטר עַ ל פְ נֵּי הָ אֲ ָדמָ ה( ... :יז) וַ יְ ִהי כִ ְראוֹּת ְ
ְ
יִ ְׂש ָראֵ ל( :יח) ַויֹאמֶּ ר ֹלא עָ כַ ְר ִתי אֶּ ת יִ ְׂש ָראֵ ל כִ י ִאם אַ ָתה ּובֵ ית ָאבִ יָך בַ ֲעזָבְ כֶּ ם אֶּ ת ִמצְ וֹת יְ קֹּוָ ק וַ ֵּתלְֶך ַאחֲ ֵּרי
ַארבַ ע מֵּ אוֹּת וַ חֲ ִמ ִשים
הַ בְ עָ לִ ים( :יט) וְ עַ ָתה ְׁשלַח ְקבֹּץ אֵּ לַי אֶ ת כָל יִ ְש ָראֵּ ל אֶ ל הַ ר הַ ַכ ְרמֶ ל וְ אֶ ת נְבִ יאֵּ י הַ בַ עַ ל ְ
ַארבַ ע מֵּ אוֹּת אֹּכְ לֵּי ׁשֻׁ לְ חַ ן ִאיזָ בֶ ל( ... :כב) וַ יֹּאמֶ ר אֵּ לִ יָהּו אֶ ל הָ עָ ם אֲ נִי נוֹּתַ ְר ִתי נָבִ יא לַיקֹּוָ ק לְ בַ ִדי
ּונְבִ יאֵּ י הָ אֲ ֵּׁש ָרה ְ
ַארבַ ע מֵּ אוֹּת וַ חֲ ִמ ִשים ִאיׁש( :כג) וְ יִ ְתנּו לָנּו ְׁש ַניִם פָ ִרים וְ יִ בְ חֲ רּו לָהֶ ם הַ פָ ר הָ אֶ חָ ד וִ ינ ְַתחֻׁ הּו וְ י ִָשימּו
ּונְבִ יאֵּ י הַ בַ עַ ל ְ
ּוק ָראתֶ ם בְ ֵּׁשם
עַ ל הָ עֵּ ִצים וְ אֵּ ׁש ֹלא י ִָשימּו וַ אֲ נִי אֶ ע ֱֶשה אֶ ת הַ פָ ר הָ אֶ חָ ד וְ נָתַ ִתי עַ ל הָ עֵּ ִצים וְ אֵּ ׁש ֹלא אָ ִשים( :כד) ְ
ֹּאמרּו טוֹּב
ֹלהים וַ יַעַ ן כָל הָ עָ ם וַ י ְ
ֹלהים אֲ ֶׁשר ַי ֲענֶה בָ אֵּ ׁש הּוא הָ אֱ ִ
אֱ ֹלהֵּ יכֶם וַ אֲ נִי אֶ ְק ָרא בְ ֵּׁשם יְ קֹּוָ ק וְ הָ יָה הָ אֱ ִ
ַארבָ עָ ה כ ִַדים מַ יִ ם וְ יִ ְצקּו
הַ ָדבָ ר( ... :לג) וַ ַי ֲערְֹּך אֶ ת הָ עֵּ ִצים וַ יְ נ ַַתח אֶ ת הַ פָ ר וַ י ֶָשם עַ ל הָ עֵּ ִצים( :לד) וַ יֹּאמֶ ר ִמלְ אּו ְ
עַ ל הָ ֹּעלָה וְ עַ ל הָ עֵּ ִצים וַ יֹּאמֶ ר ְׁשנּו וַ יִ ְׁשנּו וַ יֹּאמֶ ר ַׁשלֵּׁשּו וַ יְ ַׁשלֵּׁשּו( :לה) וַ יֵּלְ כּו הַ מַ יִ ם סָ בִ יב ל ִַמזְ בֵּ חַ וְ גַם אֶ ת הַ ְתעָ לָה
ִמלֵּא מָ יִ ם( :לו) וַ יְ ִהי בַ עֲלוֹּת הַ ִמנְחָ ה וַ יִ גַׁש אֵּ לִ יָהּו הַ נָבִ יא וַ יֹּאמַ ר יְ קֹּוָ ק אֱ ֹלהֵּ י ַאבְ ָרהָ ם יִ ְצחָ ק וְ יִ ְש ָר ֵּאל הַ יוֹּם יִ ּוָ ַדע
קוָק ֲע ֵננִי וְ י ְֵדעּו הָ עָ ם
יתי ֵּאת כָל הַ ְדבָ ִרים הָ אֵּ לֶה( :לז) ֲע ֵנ ִני יְ ֹ
ֹלהים בְ יִ ְש ָראֵּ ל וַ אֲ נִי עַ בְ ֶדָך ּובִ ְדבָ ְרָך עָ ִש ִ
כִ י אַ ָתה אֱ ִ
קוָק ַותֹאכַ ל אֶּ ת ָה ֹעלָה וְ אֶּ ת
ֹלהים וְ אַ ָתה הֲ ִסבֹּתָ אֶ ת לִ בָ ם אֲ ח ַֹּרנִית( :לח) ו ִַתפֹל אֵ ש יְ ֹ
קוָק הָ אֱ ִ
הַ זֶּה כִ י אַ ָתה יְ ֹ
ֹּאמרּו
הָ עֵ צִ ים וְ אֶּ ת הָ אֲ בָ נִ ים וְ אֶּ ת הֶּ עָ פָ ר וְ אֶּ ת הַ מַ יִ ם אֲ ֶּשר בַ ְתעָ לָה לִ חֵ כָ ה( :לט) וַ י ְַרא כָל הָ עָ ם וַ יִפְ לּו עַ ל פְ נֵּיהֶ ם וַ י ְ
ֹלהים( :מ) וַ יֹּאמֶ ר אֵּ לִ יָהּו לָהֶ ם ִתפְ שּו אֶ ת נְבִ יאֵּ י הַ בַ עַ ל ִאיׁש ַאל יִ מָ לֵּט מֵּ הֶ ם
קוָק הּוא ָהאֱ ִ
ֹלהים יְ ֹ
קוָק הּוא הָ אֱ ִ
יְ ֹ
וַ יִ ְתפְ שּום וַיו ִֹר ֵדם אֵ לִ יָ הּו אֶּ ל נַחַ ל ִקישוֹן וַיִ ְשחָ ֵטם ָשם...:
יאים
ַאחָאב לְ ִאיזֶ בֶ ל אֵּ ת כָל אֲ ֶׁשר עָ ָשה אֵּ לִ יָהּו וְ אֵּ ת כָל אֲ ֶׁשר הָ ַרג אֶ ת כָל הַ נְבִ ִ
מלכים א פרק יט ( -א) וַ ַיגֵּד ְ
ֹלהים וְ כֹּה יו ִֹּספּון כִ י כָעֵּ ת מָ חָ ר אָ ִשים אֶ ת נַפְ ְׁשָך
בֶ חָ ֶרב( :ב) וַ ִת ְׁשלַח ִאיזֶ בֶ ל מַ לְ אָ ְך אֶ ל אֵּ לִ יָהּו לֵּאמֹּר כֹּה ַיעֲשּון אֱ ִ
כְ נֶפֶ ׁש ַאחַ ד מֵּ הֶ ם( :ג) וַ י ְַרא וַ י ָָקם וַ ֵּילְֶך אֶ ל נַפְ ׁש ֹּו ( ...ד) וְ הּוא הָ לְַך בַ ִמ ְדבָ ר ֶד ֶרְך יוֹּם וַ ָיבֹּא וַ י ֵֶּׁשב ַתחַ ת רֹּתֶ ם אֶ חָ ד
קוָק ַקח נ ְַפ ִשי כִ י ֹלא טוֹב ָאנֹכִ י מֵ אֲ בֹתָ י( :ה) וַ יִ ְׁשכַב וַ יִ יׁשַ ן ַתחַ ת רֹּתֶ ם
וַיִ ְשַאל אֶּ ת נ ְַפשוֹ לָמּות ַויֹאמֶּ ר ַרב עַ ָתה יְ ֹ
אֶ חָ ד וְ ִהנֵּה זֶ ה מַ לְ אָ ְך ֹּנגֵּעַ ב ֹּו וַ יֹּאמֶ ר ל ֹּו קּום אֱ כוֹּל( :ו) וַ יַבֵּ ט וְ ִהנֵּה ְמ ַראֲ ׁשֹּתָ יו ֻׁעגַת ְרצָ פִ ים וְ צַ פַ חַ ת מָ יִ ם וַ יֹּאכַל
וַ י ְֵּׁש ְת וַ י ָָׁשב וַ יִ ְׁשכָב( :ז) וַ י ָָׁשב מַ לְאַ ְך יְ קֹּוָ ק ֵּׁשנִית וַ יִ גַע ב ֹּו וַ יֹּאמֶ ר קּום אֱ כֹּל כִ י ַרב ִמ ְמָך הַ ָד ֶרְך( :ח) וַ י ָָקם וַ יֹּאכַל
ֹלהים ח ֵֹּּרב( :ט) וַ ָי ֹּבא ָׁשם אֶ ל הַ ְמעָ ָרה
ַארבָ עִ ים לַיְ לָה עַ ד הַ ר הָ אֱ ִ
ַארבָ עִ ים יוֹּם וְ ְ
וַ יִ ְׁש ֶתה וַ ֵּילְֶך בְ כֹּחַ הָ אֲ כִ ילָה הַ ִהיא ְ
ֵּאתי לַיקֹּוָ ק אֱ ֹלהֵּ י ְצבָ אוֹּת כִ י
וַ ָילֶן ָׁשם וְ ִהנֵּה ְדבַ ר יְ קֹּוָ ק אֵּ לָיו וַ יֹּאמֶ ר ל ֹּו מַ ה לְ ָך פֹּה אֵּ לִ יָהּו( :י) וַ יֹּאמֶ ר ַקנֹּא ִקנ ִ
יתָך בְ נֵּי יִ ְש ָראֵּ ל אֶ ת ִמזְ ְבחֹּתֶ יָך הָ ָרסּו וְ אֶ ת נְבִ יאֶ יָך הָ ְרגּו בֶ חָ ֶרב וָ ִאּוָ תֵּ ר אֲ נִי לְ בַ ִדי וַ יְ בַ ְקׁשּו ֶאת נַפְ ִׁשי
עָ זְ בּו בְ ִר ְ
ּומ ַשבֵ ר
קוָק עֹבֵ ר וְ רּוחַ גְ דוֹלָה וְ חָ זָק ְמפָ ֵרק הָ ִרים ְ
לְ ַק ְח ָתּה( :יא) וַ יֹּאמֶ ר צֵּ א וְ עָ מַ ְד ָת בָ הָ ר לִ פְ נֵּי יְ קֹּוָ ק וְ ִהנֵה יְ ֹ
קוָק,
קוָק( :יב) וְ ַאחַ ר הָ ַרעַ ש אֵ שֹ ,לא בָ אֵ ש יְ ֹ
קוָק ,וְ ַאחַ ר הָ רּוחַ ַרעַ שֹ ,לא בָ ַרעַ ש יְ ֹ
קוָקֹ ,לא בָ רּוחַ יְ ֹ
ְסלָעִ ים ל ְִפנֵי יְ ֹ
וְ ַאחַ ר הָ אֵ ש קוֹל ְדמָ מָ ה ַד ָקה( :יג) וַ יְ ִהי כִ ְׁשמֹּעַ אֵּ לִ יָהּו וַ ָילֶט פָ נָיו בְ אַ ַד ְרת ֹּו וַ יֵּצֵּ א וַ ַי ֲעמֹּד פֶ תַ ח הַ ְמעָ ָרה וְ ִהנֵּה אֵּ לָיו
יתָך בְ נֵי יִ ְׂש ָראֵ ל אֶּ ת
קוָק אֱ ֹלהֵ י צְ בָ אוֹת כִ י עָ זְ בּו בְ ִר ְ
ֵאתי לַי ֹ
קוֹּל וַ יֹּאמֶ ר מַ ה לְ ָך פֹּה אֵּ לִ יָהּו( :יד) ַויֹאמֶּ ר ַקנֹא ִקנ ִ
ִמזְ בְ חֹתֶּ יָך הָ ָרסּו וְ אֶּ ת נְ בִ יאֶּ יָך הָ ְרגּו בֶּ חָ ֶּרב ו ִָאּוָתֵ ר אֲ נִ י לְ בַ ִדי וַיְ בַ ְקשּו אֶּ ת נ ְַפ ִשי לְ ַק ְח ָתּה :ס
מלבי"ם  -ויאמר .שנית כי לא יוכל לעזוב קנאתו לה' צבאות כי מקנא הוא על דבר כבוד שמו:
(טו) וַ יֹּאמֶ ר יְ קֹּוָ ק אֵּ לָיו לְֵּך ׁשּוב לְ ַד ְרכְ ָך ִמ ְדבַ ָרה ַדמָ ֶשק ּובָ אתָ ּומָ ַׁש ְח ָת אֶ ת חֲ זָ אֵּ ל לְ מֶ לְֶך עַ ל אֲ ָרם( :טז) וְ אֵּ ת ֵּיהּוא
יׁשע בֶ ן ָׁשפָ ט מֵּ ָאבֵּ ל ְמח ֹּולָה ִת ְמ ַׁשח לְ נָבִ יא ַת ְח ֶתיָך... :
בֶ ן נ ְִמ ִׁשי ִת ְמ ַׁשח לְ מֶ לְֶך עַ ל יִ ְש ָראֵּ ל וְ אֶ ת אֱ לִ ָ
מכילתא דרבי ישמעאל  ... -שאין תלמוד לומר לנביא "תחתיך" אלא שאי איפשי בנבואתך.

~ יונה ~
זהר ,ויקהל דף קצז[ .עם תרגום מתוק מדבש]
"מי עלה שמיים" זה אליהו" ,וירד" זה יונה הנביא שהוריד הדג ...ומה שייכות יש ליונה הנביא עם
אליהו? כי יונה בא מכחו של אליהו ,כי הוא בן האישה מצרפת שהחייהו במה שנתן לו חלק
מנשמתו ,לפיכך היה להם כמה דברים שווים ,והיינו ... :באליהו כתוב "וישאל את נפשו למות"
(יט:ד) וביונה כתוב "וישאל את נפשו למות" (ד:ח) ,ובשביל שאליהו החיה את יונה לכן נקרא יונה
בן אמיתי ,כאילו היה בן אליהו שכתוב בו " ְּודבַ ר יְ קֹּוָ ק בְ פִ יָך אֱ מֶּ ת".


אליהו תבע כבוד האב ולא תבע כבוד הבן  /יונה תבע כבוד הבן ולא תבע כבוד האב

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת צו סימן יד
פעם שלישית שלחו אל נינוה להחריבה .דן יונה דין בינו לבין עצמו ואמר :יודע אני שהגוים קרובי
תשובה הם עכשיו יעשו תשובה והקב"ה שולח רוגזו על ישראל.

קריאה לנבא והבריחה

יונה פרק א ( -א) וַ יְ ִהי ְדבַ ר יְ קֹּוָ ק אֶ ל י ֹּונָה בֶ ן אֲ ִמ ַתי לֵּאמֹּר( :ב) קּום לְֵך אֶּ ל נִ ינְ וֵה הָ ִעיר הַ גְ דוֹלָה
קוָק וַ י ֵֶּרד יָפ ֹּו וַ יִ ְמצָ א אֳ נִ יָה
ישה ִמלִ ְפנֵי יְ ֹ
ּוק ָרא עָ לֶּיהָ כִ י עָ לְ תָ ה ָרעָ תָ ם לְ פָ נָי( :ג) וַיָ ָקם יוֹנָה לִ בְ רֹחַ ַת ְר ִש ָ
ְ
בָ ָאה תַ ְר ִׁשיׁש וַ יִ ֵּתן ְשכ ָָרּה וַ י ֵֶּרד בָ ּה לָבוֹּא עִ מָ הֶ ם ַת ְר ִׁשיׁשָ ה ִמלִ פְ נֵּי יְ קֹּוָ ק:
ספר הכוזרי (ב:יד) אמר החבר :כל מי שנתנבא לא נתנבא כי אם בה [בישראל] או בעבורה.

קריאה לנבאות

ירמיהו טו-
יתי וְ ֹלא נָׁשּו בִ י כֹֻּּלה ְמ ַקלְ לַוְ נִ י:
ָארץ ֹלא נ ִָׁש ִ
(י) אוֹי לִ י ִא ִמי כִ י יְ לִ ְד ִתנִ י ִאיׁש ִריב וְ ִאיׁש מָ דוֹּן לְ כָל הָ ֶ

קשה

יתי לִ ְׂשחוֹק כָל הַ יוֹם כֹֻּּלה ֹלעֵ ג לִ י( :ח) כִ י ִמ ֵּדי
ירמיהו כ ( -ז) פִ ִתיתַ נִ י יְ קֹּוָ ק וָ אֶ פָ ת חֲ זַ ְק ַת ִני וַ תּוכָל הָ יִ ִ
אֲ ַדבֵּ ר אֶ זְ עָ ק חָ מָ ס וָ ׁשֹּד אֶ ְק ָרא כִ י הָ יָה ְדבַ ר יְ קֹּוָ ק לִ י לְ חֶ ְרפָ ה ּולְ ֶקלֶס כָ ל הַ יוֹּם( :ט) וְ ָאמַ ְר ִתי ֹלא אֶּ זְ כְ ֶּרנּו
יתי כַ לְ כֵל וְ ֹלא אּוכָל( ... :יד) ָארּור
וְ ֹלא אֲ דַ בֵ ר עוֹד בִ ְשמוֹ וְ הָ יָה בְ לִ בִ י כְ אֵ ש בֹעֶּ ֶּרת עָ צֻּר בְ עַ צְ מֹתָ י וְ נִ לְ אֵ ִ
הַ יוֹם אֲ ֶּשר ֻּיל ְַד ִתי בוֹ יוֹּם אֲ ֶׁשר יְ ל ַָד ְתנִ י ִא ִמי ַאל יְ ִהי בָ רּוְך( :טו) ָארּור הָ ִאיש אֲ ֶּשר ִב ַשר ֶאת ָאבִ י לֵּאמֹּר
אתי לִ ְראוֹּת עָ מָ ל וְ יָגוֹּן וַ יִ כְ לּו בְ ב ֶֹּׁשת יָמָ י :פ
יֻׁלַד לְ ָך בֵּ ן זָ כָר שַ מֵּ חַ ִשמֳ חָ הּו( ... :יח) לָמָ ה זֶּה מֵ ֶּרחֶּ ם יָצָ ִ

למות
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תשובת ה'



ּומ ִרינּו אַ ָתה ֹלא סָ ל ְָח ָת"
ירמיה תבע כבוד האב וכבוד הבן שנאמר "נ ְַחנּו פָ ׁשַ עְ נּו ָ

תשובת ה'

ירמיהו פרק כא ( -א) הַ ָדבָ ר אֲ ׁשֶ ר הָ יָה אֶ ל יִ ְר ְמיָהּו מֵּ אֵּ ת יְ קֹּוָ ק בִ ְׁשֹלחַ אֵּ לָיו הַ ֶמלְֶך ִצ ְד ִקיָהּו אֶ ת פַ ְׁשחּור
בֶ ן מַ לְ כִ יָה וְ אֶ ת ְצפַ נְ יָה בֶ ן מַ ע ֲֵּשיָה הַ כֹּהֵּ ן לֵּאמֹּר( :ב) ְד ָרׁש נָא בַ ע ֲֵּדנּו ֶאת יְ קֹּוָ ק כִ י נְבּוכ ְַד ֶראצַ ר מֶ לְֶך בָ בֶ ל
נִלְ חָ ם עָ לֵּינּו אּולַי ַיעֲשֶ ה יְ קֹּוָ ק אוֹּתָ נּו כְ כָל נִ פְ לְ אֹּתָ יו וְ ַי ֲעלֶה מֵּ עָ לֵּינּו :ס (ג) וַ יֹּאמֶ ר יִ ְר ְמיָהּו אֲ לֵּיהֶ ם כֹּה
ֹּאמרֻׁ ן אֶ ל ִצ ְד ִקיָהּו( :ד) כֹּה ָאמַ ר יְ קֹּוָ ק אֱ ֹלהֵּ י יִ ְש ָראֵּ ל ִהנְ ִני מֵּ סֵּ ב אֶ ת כְ לֵּי הַ ִמלְ חָ מָ ה אֲ ֶׁשר בְ י ְֶדכֶם אֲ ֶׁשר
ת ְ
אַ ֶתם נִלְ חָ ִמים בָ ם אֶ ת מֶ לְֶך בָ בֶ ל וְ אֶ ת הַ כ ְַש ִדים הַ צָ ִרים ֲעלֵּיכֶם ִמחּוץ לַחו ָֹּמה וְ ָאסַ פְ ִתי אוֹּתָ ם אֶ ל תוְֹּך
הָ עִ יר הַ זֹּאת( :ה) וְ נִ לְ חַ ְמ ִתי אֲ נִ י ִא ְתכֶּם בְ יָד נְטּויָה ּובִ זְ רוֹּעַ חֲ זָ ָקה ּובְ ַאף ּובְ חֵּ מָ ה ּובְ ֶקצֶ ף גָדוֹּל( :ו)
ֵּיתי אֶ ת יו ְֹּׁשבֵּ י הָ עִ יר הַ זֹּאת וְ אֶּ ת הָ ָאדָ ם וְ אֶּ ת הַ בְ הֵ מָ ה בְ ֶדבֶ ר גָדוֹּל יָמֻׁ תּו... :
וְ ִהכ ִ

למות

יונה פרק ד( -א) וַיֵ ַרע אֶ ל י ֹּונָה ָרעָ ה גְ דוֹלָה וַ יִ חַ ר לוֹּ( :ב) וַ יִ ְתפַ לֵּל ֶאל יְ קֹּוָ ק וַ יֹּאמַ ר ָאנָה יְ קֹּוָ ק הֲ לוֹּא זֶ ה
ַאדמָ ִתי עַ ל כֵּן ִק ַד ְמ ִתי לִ בְ רֹּחַ ַת ְר ִׁשיׁשָ ה כִ י י ַָדעְ ִתי כִ י אַ ָתה ֵּאל חַ נּון וְ ַרחּום אֶ ֶרְך
ְדבָ ִרי עַ ד הֱ יו ִֹּתי עַ ל ְ
קוָק ַקח נָא אֶּ ת נ ְַפ ִשי ִממֶּ נִ י כִ י טוֹב מו ִֹתי מֵ חַ יָ י :ס
אַ פַ יִ ם וְ ַרב חֶ סֶ ד וְ נִחָ ם עַ ל הָ ָרעָ ה( :ג) וְ עַ ָתה יְ ֹ
(ד ) וַ יֹּאמֶ ר יְ קֹּוָ ק הַ הֵּ יטֵּ ב חָ ָרה לְָך( :ה) וַ יֵּצֵּ א י ֹּונָה ִמן הָ עִ יר וַ י ֵֶּׁשב ִמ ֶק ֶדם לָעִ יר וַ יַעַ ש ל ֹּו ָׁשם סֻׁ כָה וַ י ֵֶּׁשב
יקיוֹּן וַ יַעַ ל מֵּ עַ ל לְ י ֹּו ָנה לִ ְהיוֹּת צֵּ ל עַ ל
ֹלהים ִק ָ
ַת ְח ֶתיהָ בַ צֵּ ל עַ ד אֲ ׁשֶ ר יִ ְראֶ ה מַ ה יִ ְהיֶה בָ עִ יר( :ו) וַ יְ מַ ן יְ קֹּוָ ק אֱ ִ
ֹלהים ת ֹּולַעַ ת בַ ֲעלוֹּת הַ ַשחַ ר
יקיוֹּן ִש ְמחָ ה גְ ד ֹּולָה( :ז) וַ יְ מַ ן הָ אֱ ִ
רֹּאׁש ֹּו לְ הַ ִציל ל ֹּו מֵּ ָרעָ ת ֹּו וַ יִ ְשמַ ח י ֹּונָה עַ ל הַ ִק ָ
יׁשית וַ ַתְך הַ ֶשמֶ ׁש עַ ל
ֹלהים רּוחַ ָק ִדים חֲ ִר ִ
יקיוֹּן וַ יִ יבָ ׁש( :ח) וַ יְ ִהי כִ זְ רֹּחַ הַ שֶ מֶ ׁש וַ יְ מַ ן אֱ ִ
לַמָ חֳ ָרת וַ ַתְך אֶ ת הַ ִק ָ
ֹלהים ֶאל י ֹּונָה הַ הֵּ יטֵּ ב
רֹּאׁש י ֹּונָה וַ יִ ְתעַ לָף וַיִ ְשַאל אֶּ ת נ ְַפשוֹ לָמּות ַויֹאמֶּ ר טוֹב מו ִֹתי מֵ חַ יָ י( :ט) וַ יֹּאמֶ ר אֱ ִ
יקיוֹן אֲ ֶׁשר ֹלא
קוָק אַ ָתה חַ ְס ָת עַ ל הַ ִק ָ
יקיוֹּן וַ יֹּאמֶ ר הֵּ יטֵּ ב חָ ָרה לִ י עַ ד מָ וֶ ת( :י) ַו ֹיאמֶּ ר יְ ֹ
חָ ָרה לְ ָך עַ ל הַ ִק ָ
עָ מַ לְ ָת ב ֹּו וְ ֹלא גִ ַדלְ ת ֹּו ׁשֶ בִ ן לַיְ לָה הָ יָה ּובִ ן לַיְ לָה ָאבָ ד( :יא) וַאֲ נִ י ֹלא ָאחּוס עַ ל נִ ינְ וֵה הָ עִ יר הַ גְ דוֹלָה אֲ ֶּשר יֶּש
בָ ּה הַ ְרבֵ ה ִמ ְש ֵתים עֶּ ְׂש ֵרה ִרבוֹ ָאדָ ם אֲ ׁשֶ ר ֹלא י ַָדע בֵּ ין יְ ִמינ ֹּו לִ ְשמֹּאל ֹּו ּובְ הֵּ ָמה ַרבָ ה:
~ ירמיהו ~
ירמיהו פרק א –
(א) ִדבְ ֵּרי יִ ְר ְמיָהּו בֶ ן ִחלְ ִקיָהּו ִמן הַ כֹּהֲ נִים אֲ ׁשֶ ר בַ ֲענָתוֹּת בְ אֶ ֶרץ בִ ְני ִָמן( ... :ד) וַ יְ ִהי ְדבַ ר יְ קֹּוָ ק אֵּ לַי
לֵּאמֹּר( :ה) בְ טֶּ ֶּרם אֶּ צָ ְרָך בַ בֶּ ֶּטן יְ ַדעְ ִתיָך ּובְ טֶ ֶרם ֵּתצֵּ א מֵּ ֶרחֶ ם ִה ְק ַד ְׁש ִתיָך נ ִָביא לַגוֹיִ ם נְ תַ ִתיָך( :ו) וָ אֹּמַ ר
אֲ הָ ּה אֲ ֹּדנָי יְ קֹּוִ ק ִהנֵה ֹלא יָדַ עְ ִתי דַ בֵ ר כִ י נַעַ ר ָאנֹכִ י :פ (ז) וַ יֹּאמֶ ר יְ קֹּוָ ק אֵּ לַי ַאל תֹּאמַ ר נַעַ ר ָאנֹּכִ י כִ י עַ ל
כָל אֲ ׁשֶ ר אֶ ְׁשלָחֲ ָך ֵּתלְֵּך וְ אֵּ ת ָכל אֲ ׁשֶ ר אֲ צַ ּוְ ָך ְת ַדבֵּ ר( ...:יט) וְ נִ לְ חֲ מּו אֵ לֶּיָך וְ ֹלא יּוכְ לּו לְָך כִ י ִא ְתָך אֲ נִי נְאֻׁ ם
יְ קֹּוָ ק לְ הַ ִצילֶָך :פ

R. Soloveitchik, The Lonely Man of Faith
The role of the man of faith whose religious experience is fraught with inner conflicts and
incongruities, who oscillates between ecstasy in God’s companionship and despair when he feels
abandoned by God, and who is torn asunder by the heightened contrast between selfappreciation and abnegation.

 הפוסח על שתי, אשר חוויתו הדתית עמוסה מאבקים פנימיים וסתירות,האדם המאמין
 ואשר משוסע,ידי האלוהים- בין דביקות באלוהים ובין יאוש שעה שחש כי נעזב על,הסעיפים
–בגלל הניגוד המובלט בין הערכה עצמית ובין התבטלות
…
The nature of the dilemma can be stated in a three-word sentence: I am lonely. Let me
emphasize, however, that by stating 'I am lonely' I do not intend to convey to you that I am
alone. I, thank God, do enjoy the love and friendship of many. I meet people, talk, preach, argue,
reason; I am surrounded by comrades and acquaintances. And yet, companionship and friendship
do not alleviate the passional experience of loneliness which trails me constantly. I am lonely
because at times I feel rejected and thrust away by everybody, not excluding my most intimate
friends, and the words of the Psalmist, 'My father and my mother have forsaken me,' ring quite
often in my ears like the plaintive cooing of the turtledove. It is a strange, alas, absurd experience
engendering sharp, enervating pain as well as a stimulating, cathartic feeling. I despair because I
am lonely and, hence, feel frustrated. On the other hand, I also feel invigorated because this very
experience of loneliness presses everything in me into the service of God. In my "desolate,
howling solitude" I experience a growing awareness that, to paraphrase Plotinus's apothegm
about prayer, this service to which I, a lonely and solitary individual, am committed is wanted and
gracefully accepted by God in His transcendental loneliness and numinous solitude.

 אולם אדגיש כי בשעה שאני אומר. אני בודד:אפשר לציין כי אופיה של הדילמה בשתי מילים
 אני נהנה מאהבתם וידידותם של, ברוך השם."אני בודד" אינני מתכוון לומר שאני חי לבדי
ידי חברים- מוקף אני על: טוען, מתווכח, מטיף, אני מדבר,אני נפגש עם בני אדם. רבים
 החברות והידידות אין בהן כדי להפיג את החווייה מליאת הסבל של בדידות, ועם זאת.ומכרים
,ידי כולם- אני בודד משום שמדי פעם חש אני שנעזבתי והורחקתי על.המלווה אותי תדיר
" י) "כי אבי ואמי עזבוני, ודברי בעל המזמור (תהלים כז,ידי ידידיי הקרובים ביותר-אפילו על
, ולצערי אף אבסורדית, זוהי חווייה מוזרה.נשמעים באוזניי כהמייתו הנוגה של התור
, הנני מתייאש משום שאני בודד.כן תחושה ממריצה ומזככת-המולידה כאב צורב ומתיש וכמו
 חש אני שכוחי נתחדש בי מפני שחווייה זו של בדידות דוחקת את, מאידך.כן מתוסכל אני-ועל
 מתוך בדידותי שהיא "לשמה ולשרקה" גוברת בי התודעה – שאפשר.'כל כולי לעבודת ה
פי פאראפראזה של דברי פלוטינוס על התפילה – כי העבודה הזאת אשר לה-לתארה על
. היא לרצון לפני ה' המצוי בבדידות אינסופית וקדושה, איש בודד וגלמוד,מתחייב אנוכי
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