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 בס"ד
 (The Lonely Man Of Faithבודד )האמונה הש אי

 הרב מואיז נבון
 

  מזמסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק 
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. 
י ְצָבאוֹּת "תבע כבוד האב ולא תבע כבוד הבן שנאמר  אליהו .1 ָוק ֱאֹלהֵּ ִכי ]ַויֹּאֶמר ַקנֹּא ִקנֵּאִתי ַליקֹּ

י  ר ֲאִני ְלַבִדי ַוְיַבְקׁשּו ֶאת ָעְזבּו ְבִריְתָך ְבנֵּ ֶתיָך ָהָרסּו ְוֶאת ְנִביֶאיָך ָהְרגּו ֶבָחֶרב ָוִאָּותֵּ ל ֶאת ִמְזְבחֹּ ִיְשָראֵּ
 )מלכים א' י"ט י'(.  ["ַנְפִׁשי ְלַקְחָתּה

ָוק"תבע כבוד הבן ולא תבע כבוד האב שנאמר  יונה .2 י ְיקֹּ ַח ַתְרִׁשיָׁשה ִמִלְפנֵּ ָנה ִלְברֹּ  ג( :)יונה א..." ַוָיָקם יוֹּ
 )איכה ג' מ"ב(: "ָסָלְחָת ַנְחנּו ָפַׁשְענּו ּוָמִרינּו ַאָתה ֹלא "תבע כבוד האב וכבוד הבן שנאמר  ירמיה .3

 

 ~אליהו ~ 
 

ר ְלָפָניו)ל( ...  -  א פרק טזמלכים  ן ָעְמִרי ָהַרע ְבֵעיֵני ְיֹקָוק ִמֹכל ֲאשֶּ ל ֶלְכתוֹּ ַוַיַעׂש ַאְחָאב בֶּ : )לא( ַוְיִהי ֲהָנקֵּ
לְֶּך ִציֹדִניםְבַחטֹּאות ָיָרְבָעם ֶבן ְנָבט  ְתַבַעל מֶּ ל ַבת אֶּ בֶּ ת ִאיזֶּ ת ַהַבַעל  ַוִיַקח ִאָשה אֶּ ְך ַוַיֲעֹבד אֶּ : )לב( ַוִיְשַתחּו לוֹ ַוֵילֶּ

ָרה  ן: )לג( ַוַיַעש ַאְחָאב ֶאת ָהֲאׁשֵּ ית ַהַבַעל ֲאֶׁשר ָבָנה ְבׁשְֹּמרוֹּ ַח ַלָבַעל בֵּ ַויוֶֹּסף ַאְחָאב ַלֲעשוֹּת ְלַהְכִעיס ַוָיֶקם ִמְזבֵּ
ל י ִיְשָראֵּ ל ִמכֹּל ַמְלכֵּ י ִיְשָראֵּ ָוק ֱאֹלהֵּ   ...ֲאֶׁשר ָהיּו ְלָפָניו:  ֶאת ְיקֹּ

ל ֲאֶׁשר ָעַמְדִתי ְלָפָניוא) - א פרק יזמלכים  י ִיְשָראֵּ ָוק ֱאֹלהֵּ י ִגְלָעד ֶאל ַאְחָאב ַחי ְיקֹּ ָׁשבֵּ ִלָיהּו ַהִתְׁשִבי ִמתֹּ  ( ַויֹּאֶמר אֵּ
ֶלה ַטל ּוָמָטר ִכי ִאם ְלִפי ְדָבִרי: ס  ץ ָיִמים ַוִייַבׁש ַהָנַחל ִכי ֹלא ָהָיה ֶגֶׁשם ַוְיִהי )ז( ...  ִאם ִיְהֶיה ַהָשִנים ָהאֵּ ִמקֵּ

ן ְוָיַׁשְבָת ָׁשם ִהנֵּה ִצִּויִתי ָׁשם ִאָשה  ַוְיִהי ְדַבר ְיֹקָוק ֵאָליו ֵלאֹמר: )ט( קּום ֵלְך ָצְרַפָתהָבָאֶרץ: ס )ח(  ֲאֶׁשר ְלִצידוֹּ
ן ָהִאָשההַ  ַוְיִהי ַאַחרפ )יז( ... ַאְלָמָנה ְלַכְלְכֶלָך:  ד ַעד ֲאֶׁשר  ְדָבִרים ָהֵאלֶּה ָחָלה בֶּ ַבֲעַלת ַהָבִית ַוְיִהי ָחְליוֹּ ָחָזק ְמאֹּ

ְתָרה בוֹּ ְנָׁשָמה:  ב ָׁשם ... ֹלא נוֹּ יָקּה ַוַיֲעלֵּהּו ֶאל ָהֲעִלָיה ֲאֶׁשר הּוא יֹּׁשֵּ חֵּ הּו מֵּ ְך ַוִיָקחֵּ ֶליָה ְתִני ִלי ֶאת ְבנֵּ )יט( ַויֹּאֶמר אֵּ
: וַ  הּו ַעל ִמָטתוֹּ ד )כא( ... ַיְׁשִכבֵּ דֵּ ָוק ֱאֹלָהי ָתָׁשב ָנא ֶנֶפׁש ַוִיְתמֹּ ָוק ַויֹּאַמר ְיקֹּ ַעל ַהֶיֶלד ָׁשֹלׁש ְפָעִמים ַוִיְקָרא ֶאל ְיקֹּ

ִלָיהּו  ל אֵּ ָוק ְבקוֹּ : )כב( ַוִיְׁשַמע ְיקֹּ לֶּד ַהֶיֶלד ַהֶזה ַעל ִקְרבוֹּ ש ַהיֶּ פֶּ ִחיַוָתָשב נֶּ ִלָיהּו ְרִאי ... : )כג( ַעל ִקְרבוֹ ַויֶּ ַויֹּאֶמר אֵּ
ר ָהִאָשהַחי ְבנְֵּך: )כד(  ִלָיהּו ַעָתה ֶזה ָיַדְעִתי ִכי  ַוֹתאמֶּ ת:ִאיש ֶאל אֵּ  פ ֱאֹלִהים ָאָתה ּוְדַבר ְיֹקָוק ְבִפיָך ֱאמֶּ

ה ֶאל  - א פרק יחמלכים  ָראֵּ ר לְֵּך הֵּ ִלָיהּו ַבָשָנה ַהְשִליִׁשית לֵּאמֹּ ָוק ָהָיה ֶאל אֵּ )א( ַוְיִהי ָיִמים ַרִבים ּוְדַבר ְיקֹּ
ָליו  ... ַאְחָאב ְוֶאְתָנה ָמָטר ַעל ְפנֵּי ָהֲאָדָמה:  ִלָיהּו ַויֹּאֶמר ַאְחָאב אֵּ ה ֹעכֵ )יז( ַוְיִהי ִכְראוֹּת ַאְחָאב ֶאת אֵּ ר ַהַאָתה זֶּ

ת ִמְצוֹת: )יח( ִיְׂשָרֵאל ם אֶּ ת ִיְׂשָרֵאל ִכי ִאם ַאָתה ּוֵבית ָאִביָך ַבֲעָזְבכֶּ ר ֹלא ָעַכְרִתי אֶּ י  ַוֹיאמֶּ ֶלְך ַאֲחרֵּ ָוק ַותֵּ ְיקֹּ
י ַהַבַעל ַאְרבַ  ל ֶאל ַהר ַהַכְרֶמל ְוֶאת ְנִביאֵּ ַלי ֶאת ָכל ִיְשָראֵּ אוֹּת ַוֲחִמִשים ַהְבָעִלים: )יט( ְוַעָתה ְׁשַלח ְקבֹּץ אֵּ ע מֵּ

ְלַחן ִאיָזֶבל:  י ׁשֻׁ ְכלֵּ אוֹּת אֹּ ָרה ַאְרַבע מֵּ י ָהֲאׁשֵּ ָוק ְלַבִדי ... ּוְנִביאֵּ ַתְרִתי ָנִביא ַליקֹּ ִלָיהּו ֶאל ָהָעם ֲאִני נוֹּ )כב( ַויֹּאֶמר אֵּ
אוֹּת ַוֲחִמִשים ִאיׁש: )כג( ְוִיְתנּו ָלנּו ְׁש  י ַהַבַעל ַאְרַבע מֵּ הּו ְוָיִשימּו ּוְנִביאֵּ ַנִים ָפִרים ְוִיְבֲחרּו ָלֶהם ַהָפר ָהֶאָחד ִויַנְתחֻׁ

ׁש ֹלא ָאִשים: )כד( ּוְקָר  ִצים ְואֵּ ׁש ֹלא ָיִשימּו ַוֲאִני ֶאֱעֶשה ֶאת ַהָפר ָהֶאָחד ְוָנַתִתי ַעל ָהעֵּ ִצים ְואֵּ ם ַעל ָהעֵּ אֶתם ְבׁשֵּ
ָוק ְוהָ  ם ְיקֹּ יֶכם ַוֲאִני ֶאְקָרא ְבׁשֵּ ׁש הּוא ָהֱאֹלִהים ַוַיַען ָכל ָהָעם ַויֹּאְמרּו טוֹּב ֱאֹלהֵּ ָיה ָהֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ַיֲעֶנה ָבאֵּ

ִצים: )לד( ַויֹּאֶמר ִמְלאּו ַאְרָבָעה ַכִדים ַמִים וְ ... ַהָדָבר:  ִצים ַוְיַנַתח ֶאת ַהָפר ַוָיֶשם ַעל ָהעֵּ ִיְצקּו )לג( ַוַיֲערְֹּך ֶאת ָהעֵּ
ַח וְ ַעל ָהעָֹּלה וְ  ְלכּו ַהַמִים ָסִביב ַלִמְזבֵּ ִצים ַויֹּאֶמר ְׁשנּו ַוִיְׁשנּו ַויֹּאֶמר ַׁשלֵּׁשּו ַוְיַׁשלֵּׁשּו: )לה( ַויֵּ ַגם ֶאת ַהְתָעָלה ַעל ָהעֵּ

י ַאְבָר  ָוק ֱאֹלהֵּ ִלָיהּו ַהָנִביא ַויֹּאַמר ְיקֹּ ל ַהיוֹּם ִיָּוַדע ִמלֵּא ָמִים: )לו( ַוְיִהי ַבֲעלוֹּת ַהִמְנָחה ַוִיַגׁש אֵּ ָהם ִיְצָחק ְוִיְשָראֵּ
ֶלה: )לז(  ת ָכל ַהְדָבִרים ָהאֵּ ל ַוֲאִני ַעְבֶדָך ּוִבְדָבְרָך ָעִשיִתי אֵּ ֲעֵנִני ְיֹקָוק ֲעֵנִני ְוֵיְדעּו ָהָעם ִכי ַאָתה ֱאֹלִהים ְבִיְשָראֵּ

ה ִכי ַאָתה ְיֹקָוק ָהֱאֹלִהים ַרִנית: )לח(  ַהזֶּ ת ְוַאָתה ֲהִסבָֹּת ֶאת ִלָבם ֲאחֹּ ת ָהֹעָלה ְואֶּ ַוִתֹפל ֵאש ְיֹקָוק ַוֹתאַכל אֶּ
ר ַבְתָעָלה ִלֵחָכה ת ַהַמִים ֲאשֶּ ָעָפר ְואֶּ ת הֶּ ת ָהֲאָבִנים ְואֶּ : )לט( ַוַיְרא ָכל ָהָעם ַוִיְפלּו ַעל ְפנֵּיֶהם ַויֹּאְמרּו ָהֵעִצים ְואֶּ

ֶהם ) :א ָהֱאֹלִהים ְיֹקָוק הּוא ָהֱאֹלִהיםְיֹקָוק הּו י ַהַבַעל ִאיׁש ַאל ִיָמלֵּט מֵּ ִלָיהּו ָלֶהם ִתְפשּו ֶאת ְנִביאֵּ מ( ַויֹּאֶמר אֵּ
ל ַנַחל ִקישוֹן ַוִיְשָחֵטם ָשםַוִיְתְפשּום   ...:ַויוִֹרֵדם ֵאִלָיהּו אֶּ

ת ָכל ֲאֶׁשר ָהַרג ֶאת ָכל ַהְנִביִאים  - א פרק יטמלכים  ִלָיהּו ְואֵּ ת ָכל ֲאֶׁשר ָעָשה אֵּ ד ַאְחָאב ְלִאיֶזֶבל אֵּ )א( ַוַיגֵּ
ת ָמָחר אָ  ר כֹּה ַיֲעשּון ֱאֹלִהים ְוכֹּה יוִֹּספּון ִכי ָכעֵּ ִלָיהּו לֵּאמֹּ  ִשים ֶאת ַנְפְׁשָךֶבָחֶרב: )ב( ַוִתְׁשַלח ִאיֶזֶבל ַמְלָאְך ֶאל אֵּ

ֶלְך ֶאל ַנְפׁשוֹּ  ֶהם: )ג( ַוַיְרא ַוָיָקם ַויֵּ ֶׁשב ַתַחת רֶֹּתם ֶאָחד ... ְכֶנֶפׁש ַאַחד מֵּ )ד( ְוהּוא ָהַלְך ַבִמְדָבר ֶדֶרְך יוֹּם ַוָיבֹּא ַויֵּ
ר ַרב ַעָתה ְיֹקָוק ַקח ַנְפִשי ִכי ֹלא טוֹב ַוִיְשַאל  ת ַנְפשוֹ ָלמּות ַוֹיאמֶּ : )ה( ַוִיְׁשַכב ַוִייַׁשן ַתַחת רֶֹּתם ָאֹנִכי ֵמֲאֹבָתיאֶּ

ַגת ְרָצִפים ְוַצפַ  ט ְוִהנֵּה ְמַרֲאׁשָֹּתיו עֻׁ ַע בוֹּ ַויֹּאֶמר לוֹּ קּום ֱאכוֹּל: )ו( ַוַיבֵּ גֵּ ַחת ָמִים ַויֹּאַכל ֶאָחד ְוִהנֵּה ֶזה ַמְלָאְך נֹּ
ְׁשְת ַוָיָׁשב ַוִיְׁשָכב: )ז( ַוָיָׁשב  ל ִכי ַרב ִמְמָך ַהָדֶרְך: )ח( ַויֵּ ִנית ַוִיַגע בוֹּ ַויֹּאֶמר קּום ֱאכֹּ ָוק ׁשֵּ ַוָיָקם ַויֹּאַכל ַמְלַאְך ְיקֹּ

ב: )ט( ַוָיבֹּ  רֵּ ַח ָהֲאִכיָלה ַהִהיא ַאְרָבִעים יוֹּם ְוַאְרָבִעים ַלְיָלה ַעד ַהר ָהֱאֹלִהים חֹּ ֶלְך ְבכֹּ ה א ָׁשם ֶאל ַהְמָעָר ַוִיְׁשֶתה ַויֵּ
ָוק אֱ  ִלָיהּו: )י( ַויֹּאֶמר ַקנֹּא ִקנֵּאִתי ַליקֹּ ה אֵּ ָליו ַויֹּאֶמר לוֹּ ַמה ְלָך פֹּ ָוק אֵּ י ְצָבאוֹּת ִכי ַוָיֶלן ָׁשם ְוִהנֵּה ְדַבר ְיקֹּ ֹלהֵּ

ר  ֶתיָך ָהָרסּו ְוֶאת ְנִביֶאיָך ָהְרגּו ֶבָחֶרב ָוִאָּותֵּ ל ֶאת ִמְזְבחֹּ י ִיְשָראֵּ ֲאִני ְלַבִדי ַוְיַבְקׁשּו ֶאת ַנְפִׁשי ָעְזבּו ְבִריְתָך ְבנֵּ
ָוק  י ְיקֹּ א ְוָעַמְדָת ָבָהר ִלְפנֵּ ְוִהֵנה ְיֹקָוק ֹעֵבר ְורּוַח ְגדוָֹלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים ּוְמַשֵבר ְלַקְחָתּה: )יא( ַויֹּאֶמר צֵּ

 ,ֹלא ָבֵאש ְיֹקָוק ,ֹלא ָבַרַעש ְיֹקָוק: )יב( ְוַאַחר ָהַרַעש ֵאש ,ְוַאַחר ָהרּוַח ַרַעש ,ֹלא ָברּוַח ְיֹקָוק ,ְסָלִעים ִלְפֵני ְיֹקָוק
ָליו  :ַדָקהְוַאַחר ָהֵאש קוֹל ְדָמָמה  ד ֶפַתח ַהְמָעָרה ְוִהנֵּה אֵּ א ַוַיֲעמֹּ צֵּ ִלָיהּו ַוָיֶלט ָפָניו ְבַאַדְרתוֹּ ַויֵּ ַע אֵּ )יג( ַוְיִהי ִכְׁשמֹּ

ל ַויֹּאֶמר ַמה ְלָך ִלָיהּו: )יד(  קוֹּ ה אֵּ ת פֹּ ר ַקֹנא ִקֵנאִתי ַליֹקָוק ֱאֹלֵהי ְצָבאוֹת ִכי ָעְזבּו ְבִריְתָך ְבֵני ִיְׂשָרֵאל אֶּ ַוֹיאמֶּ
ת ַנְפִשי  ב ָוִאָּוֵתר ֲאִני ְלַבִדי ַוְיַבְקשּו אֶּ ָחרֶּ יָך ָהְרגּו בֶּ ת ְנִביאֶּ יָך ָהָרסּו ְואֶּ  : ס ְלַקְחָתּהִמְזְבֹחתֶּ

 לה' צבאות כי מקנא הוא על דבר כבוד שמו: לא יוכל לעזוב קנאתוויאמר. שנית כי  -מלבי"ם 
ת יֵּ ַויֹּאֶמר )טו(  ל ְלֶמֶלְך ַעל ֲאָרם: )טז( ְואֵּ ָליו לְֵּך ׁשּוב ְלַדְרְכָך ִמְדַבָרה ַדָמֶשק ּוָבאָת ּוָמַׁשְחָת ֶאת ֲחָזאֵּ ָוק אֵּ הּוא ְיקֹּ

ָלה ִתְמַׁשח ְלָנִביא ַתְחֶתיָך:ֶבן ִנְמִׁשי ִתְמַׁשח ְלֶמֶלְך  ל ְמחוֹּ ָאבֵּ ל ְוֶאת ֱאִליָׁשע ֶבן ָׁשָפט מֵּ  ...  ַעל ִיְשָראֵּ
 . בנבואתךשאי איפשי אלא  "תחתיך"שאין תלמוד לומר לנביא ...  -ישמעאל דרבי מכילתא 

 

ָמה  -)יא(  ב פרק במלכים  ר ְוִהנֵּה ]אליהו ואלישע[ ַוְיִהי הֵּ ְלִכים ָהלוְֹּך ְוַדבֵּ ב ֵאש ְוסּוֵסי ֵאשהֹּ כֶּ ין  רֶּ ַוַיְפִרדּו בֵּ
 ַוַיַעל ֵאִלָיהּו ַבְסָעָרה ַהָשָמִים:  ְׁשנֵּיֶהם 
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 ~ יונה ~
 

 [עם תרגום מתוק מדבש] , ויקהל דף קצז.זהר
נה הנביא עם ושייכות יש לי"מי עלה שמיים" זה אליהו, "וירד" זה יונה הנביא שהוריד הדג... ומה 

שהחייהו במה שנתן לו חלק  בן האישה מצרפתמכחו של אליהו, כי הוא אליהו? כי יונה בא 
 "שאל את נפשו למותכתוב "ויאליהו במנשמתו, לפיכך היה להם כמה דברים שווים, והיינו: ... 

יונה לכן נקרא יונה  (, ובשביל שאליהו החיה אתח" )ד:שאל את נפשו למותכתוב "וייונה בו)יט:ד( 
ָוק ּוְדַברשכתוב בו " כאילו היה בן אליהו, בן אמיתי ת ְבִפיָך ְיקֹּ  ".ֱאמֶּ

 

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

ר: )ב(  -   פרק איונה  ָנה ֶבן ֲאִמַתי לֵּאמֹּ ָוק ֶאל יוֹּ ל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְגדוָֹלה )א( ַוְיִהי ְדַבר ְיקֹּ  קּום ֵלְך אֶּ
יָה ִכי ָעְלָתה ָרָעָתם ְלָפָני ֶרד ָיפוֹּ ַוִיְמָצא ֳאִנָיה  ַוָיָקם יוָֹנה ִלְבֹרַח ַתְרִשיָשה ִמִלְפֵני ְיֹקָוק: )ג( ּוְקָרא ָעלֶּ ַויֵּ

ָוק:ָבָאה  י ְיקֹּ א ִעָמֶהם ַתְרִׁשיָׁשה ִמִלְפנֵּ ֶרד ָבּה ָלבוֹּ ן ְשָכָרּה ַויֵּ  ַתְרִׁשיׁש ַוִיתֵּ
 

 .בעבורהאו ]בישראל[ אמר החבר: כל מי שנתנבא לא נתנבא כי אם בה  (יד:ב)הכוזרי ספר 
 

  תנחומא )ורשא( פרשת צו סימן ידמדרש 
שהגוים קרובי יודע אני  :דן יונה דין בינו לבין עצמו ואמר .פעם שלישית שלחו אל נינוה להחריבה

 .ישראלתשובה הם עכשיו יעשו תשובה והקב"ה שולח רוגזו על 
 

ָנה  ַוֵיַרע)א(  -פרק דיונה  ָוק ֲהלוֹּא ֶזה  ָרָעה ְגדוָֹלהֶאל יוֹּ ָוק ַויֹּאַמר ָאָנה ְיקֹּ ל ֶאל ְיקֹּ : )ב( ַוִיְתַפלֵּ ַוִיַחר לוֹּ
ל ַחנּון ְוַרחּו ַח ַתְרִׁשיָׁשה ִכי ָיַדְעִתי ִכי ַאָתה אֵּ ן ִקַדְמִתי ִלְברֹּ ִתי ַעל ַאְדָמִתי ַעל כֵּ ם ֶאֶרְך ְדָבִרי ַעד ֱהיוֹּ

ִני ִכי טוֹב מוִֹתי ֵמַחָייה: )ג( ַאַפִים ְוַרב ֶחֶסד ְוִנָחם ַעל ָהָרעָ  ת ַנְפִשי ִממֶּ  : ס  ְוַעָתה ְיֹקָוק ַקח ָנא אֶּ
 

ָכה וַ ד) ֶׁשב ִמֶקֶדם ָלִעיר ַוַיַעש לוֹּ ָׁשם סֻׁ ָנה ִמן ָהִעיר ַויֵּ א יוֹּ ב ָחָרה ָלְך: )ה( ַויֵּצֵּ יטֵּ ָוק ַההֵּ ֶׁשב ( ַויֹּאֶמר ְיקֹּ יֵּ
נָ  ַעל ְליוֹּ ן ַוַיַעל מֵּ ָוק ֱאֹלִהים ִקיָקיוֹּ ל ַעד ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ַמה ִיְהֶיה ָבִעיר: )ו( ַוְיַמן ְיקֹּ ל ַעל ַתְחֶתיָה ַבצֵּ ה ִלְהיוֹּת צֵּ

ַלַעת ַבעֲ  ָלה: )ז( ַוְיַמן ָהֱאֹלִהים תוֹּ ן ִשְמָחה ְגדוֹּ ָנה ַעל ַהִקיָקיוֹּ ָרָעתוֹּ ַוִיְשַמח יוֹּ לוֹּת ַהַשַחר רֹּאׁשוֹּ ְלַהִציל לוֹּ מֵּ
ַח ַהֶשֶמׁש ַוְיַמן ֱאֹלִהים ן ַוִייָבׁש: )ח( ַוְיִהי ִכְזרֹּ רּוַח ָקִדים ֲחִריִׁשית ַוַתְך ַהֶשֶמׁש ַעל  ַלָמֳחָרת ַוַתְך ֶאת ַהִקיָקיוֹּ

ָנה ַוִיְתַעָלף  ר טוֹב מוִֹתי ֵמַחָיירֹּאׁש יוֹּ ת ַנְפשוֹ ָלמּות ַוֹיאמֶּ ב ַוִיְשַאל אֶּ יטֵּ ָנה ַההֵּ : )ט( ַויֹּאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל יוֹּ
ב ָחָרה ִלי ַעד ָמֶות: )י(  יטֵּ ן ַויֹּאֶמר הֵּ ר ְיֹקָוק ַאָתה ַחְסָת ַעל ַהִקיָקיוֹןַויֹ ָחָרה ְלָך ַעל ַהִקיָקיוֹּ ֲאֶׁשר ֹלא  אמֶּ

ר יֶּש ָעַמְלָת בוֹּ ְוֹלא ִגַדְלתוֹּ ֶׁשִבן ַלְיָלה ָהָיה ּוִבן ַלְיָלה ָאָבד: )יא(  ַוֲאִני ֹלא ָאחּוס ַעל ִניְנֵוה ָהִעיר ַהְגדוָֹלה ֲאשֶּ
ְׂשֵרה ִרבוֹ ָאָדם  ָמה ֲאֶׁשר ָבּה ַהְרֵבה ִמְשֵתים עֶּ אלוֹּ ּוְבהֵּ ין ְיִמינוֹּ ִלְשמֹּ  :ַרָבהֹלא ָיַדע בֵּ

 

 ~ירמיהו ~ 
 

  – ירמיהו פרק א
ֲהִנים ֲאֶׁשר ַבֲעָנתוֹּת ְבֶאֶרץ ִבְנָיִמן:  י ִיְרְמָיהּו ֶבן ִחְלִקָיהּו ִמן ַהכֹּ ַלי  ...)א( ִדְברֵּ ָוק אֵּ )ד( ַוְיִהי ְדַבר ְיקֹּ

ר: )ה(  ןלֵּאמֹּ טֶּ ָצְרָך ַבבֶּ ם אֶּ רֶּ ֶרֶחם ִהְקַדְׁשִתיָך  ְבטֶּ א מֵּ צֵּ ַמר ָנִביא ַלגוִֹים ְנַתִתיָךְיַדְעִתיָך ּוְבֶטֶרם תֵּ : )ו( ָואֹּ
ִוק  ָני ְיקֹּ ִכי ִכי ַעל : פ )ז( ִהֵנה ֹלא ָיַדְעִתי ַדֵבר ִכי ַנַער ָאֹנִכיֲאָהּה ֲאדֹּ אַמר ַנַער ָאנֹּ ַלי ַאל תֹּ ָוק אֵּ ַויֹּאֶמר ְיקֹּ

ר ת ָכל ֲאֶׁשר ֲאַצְּוָך ְתַדבֵּ ְך ְואֵּ לֵּ ם  ְוִנְלֲחמּו ֵאלֶּיָך)יט( ... :ָכל ֲאֶׁשר ֶאְׁשָלֲחָך תֵּ ְוֹלא יּוְכלּו ָלְך ִכי ִאְתָך ֲאִני ְנאֻׁ
ָוק ְלַהִציֶלָך: פ  ְיקֹּ

 
  -טו ירמיהו 

ן ְלָכל ָהָאֶרץ ֹלא ָנִׁשיִתי ְוֹלא ָנׁשּו  אוֹי ִלי ִאִמי ִכי ְיִלְדִתִני)י(   :  כֹֻּּלה ְמַקְלַלְוִני ִביִאיׁש ִריב ְוִאיׁש ָמדוֹּ
 

ָוק ָוֶאָפת ֲחַזְקַתִני ַותּוָכל  - כירמיהו  י ָהִייִתי ִלְׂשחוֹק ָכל ַהיוֹם כֹֻּּלה ֹלֵעג ִלי)ז( ִפִתיַתִני ְיקֹּ : )ח( ִכי ִמדֵּ
ָוק ִלי ְלֶחְרָפה ּוְלֶקֶלס ָכל ַהיוֹּם: )ט(  ר ֶאְזָעק ָחָמס ָוׁשֹּד ֶאְקָרא ִכי ָהָיה ְדַבר ְיקֹּ נּו ֲאַדבֵּ ְזְכרֶּ ְוָאַמְרִתי ֹלא אֶּ

ר ְבַעְצֹמָתי ְוִנְלֵאיִתי ַכלְ  ת ָעצֻּ רֶּ ָארּור )יד( ... : ֵכל ְוֹלא אּוָכלְוֹלא ֲאַדֵבר עוֹד ִבְשמוֹ ְוָהָיה ְבִלִבי ְכֵאש ֹבעֶּ
ר יַֻּלְדִתי בוֹ  ר ִבַשריוֹּם ֲאֶׁשר ְיָלַדְתִני ִאִמי ַאל ְיִהי ָברּוְך: )טו(  ַהיוֹם ֲאשֶּ ר  ָארּור ָהִאיש ֲאשֶּ ֶאת ָאִבי לֵּאמֹּ

ַח ִשֳמָחהּו:  ן ָזָכר ַשמֵּ ם ָיָצאִת )יח( ... יַֻׁלד ְלָך בֵּ חֶּ ה ֵמרֶּ ֶׁשת ָיָמי: פ יָלָמה זֶּ ן ַוִיְכלּו ְבבֹּ  ִלְראוֹּת ָעָמל ְוָיגוֹּ
 

ָליו ַהֶמֶלְך ִצְדִקָיהּו ֶאת ַפְׁשחּור  - פרק כאירמיהו  ָוק ִבְׁשֹלַח אֵּ ת ְיקֹּ אֵּ )א( ַהָדָבר ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל ִיְרְמָיהּו מֵּ
ר: )ב( ן לֵּאמֹּ הֵּ ָיה ַהכֹּ ָוק ִכי ְנבּוַכְדֶראַצר ֶמֶלְך ָבֶבל  ֶבן ַמְלִכָיה ְוֶאת ְצַפְנָיה ֶבן ַמֲעשֵּ נּו ֶאת ְיקֹּ ְדָרׁש ָנא ַבֲעדֵּ

י ינּו: ס )ג( ַויֹּאֶמר ִיְרְמָיהּו ֲאלֵּ ָעלֵּ ָתיו ְוַיֲעֶלה מֵּ ָתנּו ְכָכל ִנְפְלאֹּ ָוק אוֹּ ינּו אּוַלי ַיֲעֶשה ְיקֹּ ֶהם כֹּה ִנְלָחם ָעלֵּ
ן ֶאל ִצְדִקָיהּו: )ד(  אְמרֻׁ י ַהִמְלָחָמה ֲאֶׁשר ְבֶיְדֶכם ֲאֶׁשר תֹּ ב ֶאת ְכלֵּ סֵּ ל ִהְנִני מֵּ י ִיְשָראֵּ ָוק ֱאֹלהֵּ כֹּה ָאַמר ְיקֹּ

ָתם ֶאל תוְֹּך ָמה ְוָאַסְפִתי אוֹּ יֶכם ִמחּוץ ַלחוֹּ  ַאֶתם ִנְלָחִמים ָבם ֶאת ֶמֶלְך ָבֶבל ְוֶאת ַהַכְשִדים ַהָצִרים ֲעלֵּ
םְוִנְלחַ ָהִעיר ַהזֹּאת: )ה(  ל: )ו(  ְמִתי ֲאִני ִאְתכֶּ ָמה ּוְבֶקֶצף ָגדוֹּ ַע ֲחָזָקה ּוְבַאף ּוְבחֵּ ְבָיד ְנטּוָיה ּוִבְזרוֹּ

את  י ָהִעיר ַהזֹּ ְׁשבֵּ יִתי ֶאת יוֹּ ת ְוִהכֵּ ת ָהָאָדם ְואֶּ תּו ַהְבֵהָמהְואֶּ ל ָימֻׁ  ...: ְבֶדֶבר ָגדוֹּ
 

 ָסָלְחָת ַנְחנּו ָפַׁשְענּו ּוָמִרינּו ַאָתה ֹלא "שנאמר  תבע כבוד האב וכבוד הבן ירמיה" 
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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 self-
appreciation and abnegation.  

 

הפוסח על שתי , אשר חוויתו הדתית עמוסה מאבקים פנימיים וסתירות, האדם המאמין

ואשר משוסע , ידי האלוהים-עה שחש כי נעזב עלבין דביקות באלוהים ובין יאוש ש, 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: שתי מיליםבאפשר לציין כי אופיה של הדילמה 

אני נהנה מאהבתם וידידותם של , ברוך השם. אינני מתכוון לומר שאני חי לבדי" אני בודד"

ידי חברים -מוקף אני על: טוען, חמתווכ, מטיף, אני מדבר, אני נפגש עם בני אדם .רבים

החברות והידידות אין בהן כדי להפיג את החווייה מליאת הסבל של בדידות , ועם זאת. ומכרים

, כולםידי -אני בודד משום שמדי פעם חש אני שנעזבתי והורחקתי על. המלווה אותי תדיר

" כי אבי ואמי עזבוני( "י, תהלים כז) ודברי בעל המזמור, 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

חקת את חש אני שכוחי נתחדש בי מפני שחווייה זו של בדידות דו, מאידך. כן מתוסכל אני-ועל

שאפשר  –גוברת בי התודעה " לשמה ולשרקה"מתוך בדידותי שהיא '. כל כולי לעבודת ה

כי העבודה הזאת אשר לה  –של דברי פלוטינוס על התפילה   פי פאראפראזה-לתארה על

 .וקדושההמצוי בבדידות אינסופית ' היא לרצון לפני ה, איש בודד וגלמוד, מתחייב אנוכי
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