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 סיפור פתיחה: אבנר התפקר

 זה פשוט מזעזע! –סיפור כזה לא שמענו. לחלל יום כיפור ועוד לאכול נבלות בפרהסיא? 

מופיע בסדר הסיפור ) הראשוניםהסיפור הזה התרחש ביום כיפור לפני מאות שנים, בתקופת 
. רבי משה בן נחמן, הידוע בכינויו "הרמב"ן", שכתב פירוש על התורה ונודע כאחד הדורות ועוד(

מגדולי הראשונים. לחכם הענק הזה היה תלמיד בשם אבנר. אבנר היה תלמיד מבריק, אבל 
 לפעמים השכל מביא את האדם למקומות לא נכונים.

הימים אבנר עזב את דרך התורה והמצוות, הוריד את הכיפה והתנצר.  מה לעשות, אבל ביום מן
ראש מבריק הרי היה לו, וכך עם השנים התקדם ועלה במשרות ציבוריות עד שהפך לאחד השרים 

 החשובים בממלכה.

הרמב"ן.  –וכדי לשים מלח על הפצעים, בחר אבנר דווקא ביום הכיפורים לקרוא לרבו הקודם 
 ק, אבנר דאג לזעזע את רבו, והרג בפניו חזיר, בישל ואכל אותו בפני הרמב"ן.וכאילו זה לא הספי

תחשבו איזה דבר מזעזע. איזה זעזוע עבר על הרמב"ן. הוא צריך לחוות דבר נורא כזה, ודווקא 
 ביום כיפור, ודווקא על ידי מי שהיה תלמידו.

הוא שואל את רבו: כמה אבנר רצה להכאיב עוד יותר, והוסיף גם פלפל חריף על הפצעים... 
 עבירות שחייבים עליהם כרת עברתי כעת?

 ענה לו רבו: התחייבת בארבעה עונשי כרת.

השיב אבנר: לא, זה חמישה עונשי כרת. וכך התחיל ביניהם ויכוח, כאשר אבנר מראה את כוחו 
 בלימוד, ומנסה להוכיח שעל המעשים שלו מגיעים לו חמש עונשי כרת.

ד, ונתן את עיניו באבנר. אימה וחרדה נפלו על אבנר. משהו מהיראה עד שהרמב"ן כעס מאו
 שהייתה לו לרבו, עדיין נשאר.

שאלו אותו הרמב"ן בכאב: אבנר, איך הגעת לשפל כזה? היית תלמיד טוב כל כך, ואיך ירדת 
 לדיוטה כה תחתונה?

חשובה זו, ועד  השיב אבנר לרמב"ן: פעם אחת דיברת בשיעור על פרשת האזינו. אמרת איזו פרשה
כמה יש בה רמזים נפלאים ועמוקים. ואז אמרת משפט שהיה קשה לי לקבל. אמרת שבפרשת 

 האזינו כלולות כל המצוות שבתורה, וכל דבר בעולם רמוז ונמצא איפשהו בתוך פרשת האזינו. 

 השיב לו הרמב"ן: כן, אני עדיין מאמין שבפרשת האזינו הכול רמוז.

 אמר לי בבקשה היכן מופיע השם אבנר בפרשת האזינו?אמר לו אבנר: אם כך, ת

לא תמצאו את השם אבנר אפילו פעם אחת.  –האמת היא, שאם תחפשו בחמישה חומשי תורה 
הפעם הראשונה שזה מוזכר, בספר שמואל. אבל כאן אבנר שואל: איפה אבנר מופיע בפרשת 

 האזינו?



לו. ואז נפל בפיו הפסוק מפרשת האזינו: הלך הרמב"ן הצידה, התפלל לה' בכוונה גדולה שיעזור 
)הפסוק מופיע בעמוד האחרון של הדרשה, וכדאי  "אמרתי אפאיהם, אשביתה מאנוש זכרם"

. אם תקחו את האות השלישית במילים להדפיס את העמוד הזה ולהראות אותו במהלך הדרשה(
לישית של כך: האות השלישית של "אפאיהם" היא א', האות השהללו, ייצא השם אבנר. 

 –"אשביתה" היא ב', האות השלישית של "מאנוש" היא נ', והאות השלישית של "זכרם" היא ר' 
 בסך הכול "אבנר".

אבנר היה בהלם. כל המגדל שהוא בנה במשך חייו, הכול קרס לו מול העיניים כמו מגדל קלפים. 
תי? האם יקבלו אותי הנה, הרמב"ן צודק שהכול רמוז בפרשת האזינו. איפה אני ואיפה מה שעשי

 בתשובה?

 שאל אבנר את רבו האם יש תרופה למכתו?

אמר לו הרמב"ן: שמעת בעצמך את הפסוק. כלומר, הפסוק הזה מדבר על כך שה' ישבית את זכר 
 הרשעים. סופו של האיש היה, שהוא הפליג באוניה ולא נודע זכרו...

 

 ?שאלה: למה רבי אבנר

הסיפור מרגש ומזעזע כאחד, אבל יש בו נקודה חשובה למחשבה. כאשר בודקים את הפסוק 
רואים שיש שם מילה נוספת לפני "אבנר" וזו המילה "אמרתי". האות השלישית של המדובר, 

 "אמרתי" היא ר', וכך יוצא שהתורה כינתה את אבנר בכינוי "רבי אבנר".

תגידו אתם: רשע מרושע שכזה, שיכל להרוג ולאכול טרפות בעיצומו של יום כיפור, ועוד לעיני רבו 
 נר"?אפשר לכנות אותו בכינוי "רבי אב –

 

 סיפור: רבי אלעזר בן דורדייא

 אתם יודעים איפה נמצאת התשובה? בעוד סיפור!

על אדם שאפשר לכנות המופיע בגמרא )עבודה זרה יז/א( זה סיפור עתיק יותר לפני כאלפיים שנה, 
מדובר באדם רשע, שעבר אותו "מלך התענוגות". לא היה תענוג בעולם שהוא לא ניסה ולא בדק. 

 ת שבעולם. מפני כבוד בית הכנסת, לא נפרט את מעלליו של האיש.על כל העברו

יום אחד, אחרי שנים רבות של תענוגות וחטאים, האיש כבר הרגיש שהוא מגיע לפסגה. הוא יכול 
לכתוב ספר עם הכותרת "איך משיגים את האושר". אבל כנראה שבתוך הלב, משהו הציק לו. 

ואז אשה אחת אמרה לו: תשמע חביבי, אין לך סיכוי  המצפון כנראה באיזשהו מקום ייסר אותו.
 בעולם! אתה מקרה אבוד! אלוקים לא יקבל אותך בתשובה!

אה, שכחתי, לאיש הזה קראו אלעזר, אלעזר בן דורדייא. אלעזר הרגיש כאילו פטיש נוחת לו על 
השקעתי  הראש. הכול התנפץ וקרס לו מול העיניים. היא צודקת, הגברת, חשב לעצמו. כל החיים

 בתענוגות וחטאים, וחשבתי שזה הכול, אבל בעצם השקעתי בכיוון הלא נכון.

ואז, הוא הרגיש כאב עצום על כל מה שעשה. כל התענוגות הללו, של שנים רבות, הפכו בבת אחת 
 לכאב נורא ומייסר. כאילו שנים ארוכות של כאב התנקזו לתוך רגע אחד.

הוא ניסה לבקש מהשמים והארץ, מהשמש והירח, בהתחלה אלעזר חשב שיש קיצורי דרך. 
מההרים והגבעות שיעשו לו איזושהי פרוטקציה. שיבקשו עליו רחמים. אבל הוא קלט שאין 
פרוטקציות ואין קיצורי דרך. כמו שאנו אומרים בפרשה "האזינו השמים ואדברה, ותשמע הארץ 

 אמרי פי".



י". אני צריך לקחת אחריות על מעשיי. אני ברגע שהוא קלט את זה, אמר "אין הדבר תלוי אלא ב
התיישב אלעזר על הרצפה, וכל הכאב העצום הזה התפרץ דרך עיניו.  אשם, ואני אחזור בתשובה.

נחלים של דמעות יצאו לו מהעיניים. הוא לא סתם בכה, אלא "געה בבכיה". בכי על חיים 
 שהתפספסו במקום הלא נכון.

 שלו לא הצליחה להישאר בגוף, והיא פרחה ממנו והוא נפטר.והבכי היה כל כך חזק, עד שהנשמה 

 ואז עולה השאלה המייסרת: מה יהיה סופו? האם יקבלו את נשמתו המיוסרת?

 ישוב"[. –]אפשר כאן לעצור ולנגן את הניגון "אלו ואלו אומרים אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא 

גם  –פושע כרוני, גם מלך התענוגות  אבל שערי תשובה, מורי ורבותי, אף פעם לא ננעלו. כן, גם
 הוא יכול לעשות תשובה. אף פעם אין דבר אבוד.

אומרת הגמרא: יצאה בת קול מן השמים ואמרה "אשריך רבי אלעזר בן דורדייא, שאתה מזומן 
לחיי העולם הבא". שימו לב: העבריין אלעזר בן דורדייא פתאום שינה סטטוס, וקוראים לו "רבי 

 יא", והוא אף מזומן לחיי העולם הבא. איזה כוח עצום יש לתשובה!אלעזר בן דורדי

וממשיכה הגמרא ומספרת על רבי יהודה הנשיא, האיש מספר אחד בעם ישראל, האדם שכתב את 
 המשנה ובדרך כלל לא מצפים ממנו לבכות. הוא אמור להכיל הכול ולא לבכות.

שעה אחת". יש מי שקונה את עולמו אבל אחרי כזה סיפור, "בכה רבי ואמר יש קונה עולמו ב
בשנים רבות, מקיים מצוה ועוד מצוה ועוד מצוה, בצורה איטית ויסודית. אלו הצדיקים, כמו רבי 
יהודה הנשיא. אבל יש את מי שעוקף אותם בסיבוב, אלו בעלי התשובה שקונים את עולמם בשעה 

 אחת של תשובה.

 

 ! תשובה: אשריך רבי אבנר

שבה פתחנו. איך אדם שלמד תורה, ועזב הכול, עד שאכל נבלות וטרפות  וזו גם התשובה לשאלה
 איך אפשר לכנות אותו בשם "רבי אבנר". –בעיצומו של יום כיפור ועוד לפני רבו 

אי אפשר להאמין, אבל זה הכוח של התשובה. גם חוטא כה גדול, אחרי שהוא התחרט על מעשיו 
 מ"הפושע אבנר" ל"רבי אבנר".וקלט את הטעות שלו, ברגע אחד הוא הפך 

 וכאילו בת קול משמים אומרת לו "אשריך רבי אבנר שאתה מזומן לחיי העולם הבא".

 כי שום דבר לא יכול לעמוד בפני התשובה!
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