
משתתפים בצערה של לאה אלגאלי
בפטירת אביה, מן השמיים תנוחמו.

      

  

נמצאים אנו בפתחו של היום הגדול והקדוש ביותר בשנה! 
ותפילה  “ותשובה  ימות...!  ומי  יחיה  מי  המכריע!  היום 
עוד  תשובה.  כל  קודם  הגזרה”.  רוע  את  מעבירים  וצדקה 
נעילה...!  רגע קט  עוד  ימי התשובה,  יסתיימו עשרת  מעט 
והשאלות הגדולות ביותר: הן על מה לחזור בתשובה ואיך?! 
במה להשקיע הכי הרבה? הרי למדנו ש”תפסת מרובה לא 

תפסת”. 
“אל תאמר שאין תשובה  בהלכות תשובה:  אומר הרמב”ם 
אלא מעבירות שיש בהן מעשה כגון זנות וגזל וגניבה, אלא 
כשם שצריך אדם לשוב מאלו כך הוא צריך לחפש בדעות 
רעות שיש לו ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן 
ההתול ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת המאכלות וכיוצא 
קשים  העונות  ואלו  בתשובה,  לחזור  צריך  הכל  מן  בהן. 
מאותן שיש בהן מעשה שבזמן שאדם נשקע באלו קשה 
הוא לפרוש מהם, וכן הוא אומר יעזוב רשע וגו’ )“ואיש און 

מחשבותיו”(.”
כי  תאמר...”,  “אל  ואמר  הרמב”ם  פתח  לחינם  שלא  נראה 
באופן טבעי יותר קל לנו לחשוב שצריכים לחזור בתשובה 
אופי,  ]תכונות  דעות  על  אבל  שליליים,  מעשים  על  רק 
זה  )עיין הלכות דעות ברמב”ם([-  עולם  מחשבות, תפיסת 
כבר אולי מוגזם.... לכן בא הרמב”ם, הרופא הגדול, מרפא 
בטיפול  להסתפק  לא  לטייח.  לא  אותנו  ומלמד  הנפשות, 
קוסמטי אלא לטפל בשורשים. ליצור מערכת של “רפואה 

מונעת”. לא לבנות בתי חולים ליד הגשר...
בכיוון  באמת  אנחנו  האם  נשמתנו:  בעומק  ולבחון  לחפש 
הנכון? האם רצוננו הוא לעשות את רצון ה’ או אולי אנחנו 
באנו  בכלל  מה  בשביל  רצוננו...  את  יעשה  שהוא  רוצים 
לעולם... האם אני מתייחס אל תכונות האופי שלי כ”נתון” 
מה  יש  בזה  גם  אולי  או  איתי(  להסתדר  צריכים  )וכולם 
)לא רק בדיבורים, אלא  לעשות... מהו סולם הערכים שלי 

באופן מעשי!(? מהם הדברים הכי חשובים באמת?
בצורה  להתמודד  האומץ  את  לנו  יהיה  שאם  להיות  יכול 
כנה עם שאלות אלו )ועוד כהנה וכהנה(, זה סימן שהתחלנו 
חשובות  עצמן  השאלות  בפסח  גם  הנכון.  בכיוון  לצעוד 
יותר מהתשובות. נכון שהמגמה בסוף היא להגיע לתשובה 
)תרתי משמע!(, אבל בשביל להגיע לתשובה חייבים לשאול 

שאלות נוקבות באומץ לב עם ענווה אמיתית.
זה-  )ובשלב  ללמוד  ממליץ  הייתי  תכל’ס:  קצת  ועכשיו 
לפחות לקבל עלי, בלי נדר, ללמוד( 2 דברים: הלכות דעות 
ברמב”ם )אפשר לגלות שם הרבה תובנות על נפשנו וגופנו( 
ומסילת ישרים של הרמח”ל. אבל לא רק לקרוא, אלא באמת 
לרצות ללמוד על-מנת לעשות ולהשתנות. לימוד כזה יכול 
ליישר לנו את הראש לכיוון הנכון ולתת לנו חיים הרבה יותר 
נכונים ומאושרים. אין צורך להשתנות בפעם אחת. אדרבא! 
שינויים אמיתיים נעשים דוקא טיפין-טיפין אבל בעקביות, 

כשהדרך ברורה! 
יש עוד המון מה לכתוב על התשובה ולא מעט דיו נשפך 
על נושא זה, אך נראה לי שאם באמת נשאף להיות חיילים 
שהוא  הסיכוי  גובר  ממילא  העולם,  בורא  של  יותר  טובים 
מצידו ירצה יותר להשקיע בנו ולחתום אותנו לחיים טובים 
ולשלום. ודבר אחרון להפעם: כמו אבא טוב, הקב”ה רוצה 
עצמי.  על  רק  להתפלל  לא  זה.  את  זה  יאהבו  שהאחים 
לשמוח  חשוב-  פחות  ולא  הזולת,  של  כאבו  את  לכאוב 
נחרב  המקדש  בית  קודמים!  ביתך  ועניי  בשמחתו.  באמת 
בגלל שנאת חינם, ובע”ה נזכה שבמהרה יבנה בית מקדשנו 

בזכות אחדות אמיתית ואהבת חינם! 
שנזכה כולנו יחד עם כל עם ישראל להחתם לחיים 
טובים ולשלום, בריאות אושר, עושר וגאולה שלמה.

ביום הכיפורים, בתפילת מנחה, קוראים אנו את ספר יונה. ה` הטיל 
להיחרב מפאת  העתידה  נינווה  העיר  על  להתנבא  יונה  על  שליחות 

מעשיהם הרעים של תושביה.
נח אשר אף היא נשלחה  יונתו של  רומז על  יונה הנביא   שמו של 
למשימתה. יונתו של נח נשלחה שלוש פעמים ולכל אחת משליחותיה 
יסוד  את  להבין  כדי  תהליך  עובר  הנביא  יונה  גם  שונה.  משמעות 

התשובה.
היונה   , רגלה...”  לכף  מנוח  מהיונה  מצא  היונה...ולא  את  “וישלח 
חדשים  חיים  להתחיל  כדי  לעולם  תקווה  יש  האם  לבדוק  נשלחת 
לאחר המבול אך היא אינה מביאה בשורה לעולם וחוזרת לתיבה, יונה 
הנביא נשלח ע”י ה’ לקרוא לאנשי נינווה לחזור מדרכיהם הרעים , אך 
ובורח מן השליחות, מכיוון שיונה אינו מקבל את רעיון  הוא מסרב 
התשובה, היא נראית לו חורגת מן האמת. גם היונה וגם יונה הנביא  
רואים את החורבן ומועלים בשליחותם לחפש  את התקווה בעולם, 

היה עליהם להתאמץ כדי לבשר על חיים חדשים בעולם.
“...ויסף שלח את היונה מן התבה. ותבא אליו היונה לעת ערב והנה 
עלה זית טרף בפיה ...”.    נח שמח כשהיונה מביאה עלה זית בפיה, 
למרות שהוא עדיין לא רואה את היבשה אך הוא רואה את התקווה  
של הפסקת החורבן ותחילת בניין חיים חדשים.  גם יונה הנביא לאחר 
שמנסה לברוח מה’  ונמצא במעי הדג שמח ,כי הוא מבין שה’ לא עזב 
אותו ולמרות שלא ניצל לגמרי ) הוא עדיין בתוך הדג( , זו התחלה של 
יונה הנביא מתחיל להבין את יסוד התשובה שלמרות שאין  תקווה. 
נתן לנו  , הקב”ה  ואינה מן הדין אלא לפנים משורת הדין  בה הגיון 

מתנה ותשובה שמה.
“ויחל עוד שבעת ימים אחרים וישלח את היונה ולא יספה שוב אליו 
עוד”. היונה נשלחת בפעם האחרונה ומוצאת מנוח לכף רגלה ואינה 
חוזרת יותר לתיבה , היא מתחילה חיים חדשים. יונה הנביא מתנבא 
לאנשי נינווה ותשובתם מתקבלת לפני ה’ , נינווה לא נהפכת ותושביה 

זוכים לחיים חדשים.
אומרים חז”ל שנבואה שהוצרכה לדורות נכתבה ...” , הנבואה בספר 
, אולם  ונינווה נהפכת(  יום  )עוד ארבעים  יונה היא רק חמש מילים 
לא רק הנבואה נצרכה אלא גם סיפורו ומעשיו של יונה הנביא. ביום 
היסוד של  את   , הנביא  יונה  של  סיפורו  דרך  למדים  אנו  הכיפורים 
התשובה, הקב”ה סולח לאנשי נינווה מתוך רצון לקרב אותם , ולמרות 
שבהגיון נראה שהתשובה סותרת את מידת האמת, אבל האמת היא 
שה’ רוצה בקיום העולם והשראת שכינתו בו ולא בחורבנו , כמו שיונה 
אנו  הכיפורים  ביום  לכן  נינווה.  ה’ מרחם על אנשי  חס על הקיקיון 
מתפללים ומבקשים מלפני ריבונו של עולם “זוכרנו לחיים מלך חפץ 

בחיים חותמנו בספר חיים למענך אלוהים חיים”.

שאלה ידועה היא מדוע קוראים ביום הכיפורים במנחה ספר יונה. ניתנו תשובות 
רבות אבל אחת המפתיעות היא תשובתו של “המשנה ברורה” שכותב שהלקח 
הנלמד מספר יונה הוא שלכל אחד יש ייעוד, משימה, שהוא חייב למלאה ושאי 
אפשר לברוח ממנה. יונה קיבל משימה כחלק מייעודו כנביא. המשימה לא מצאה 
חן בעיניו, מכל מיני סיבות ולכן הוא ניסה לברוח ממנה. לשם כך שכר אוניה וברח 
לתרשיש. אך הסתבר לו שאי אפשר לברוח.... כי לנסות לברוח מהייעוד שלך זה 
כמו לנסות לברוח  מעצמך. והמשמעות היא איבוד המשמעות של חייך ואיבוד 
הרצון לחיות. ואכן, זה מה שקרה ליונה:  בעיצומה של הסערה הוא יורד לבטן 
החובל  רב  שמגיע  לטבוע...עד  עומדת  שהאוניה  לו  אכפת  לא  ונרדם!   האוניה 
לך  בן אדם מה   “  : אותו, את המשפט שפותח את הסליחות  לו/ שואל  ואומר 
נרדם”. השאלה הזו גורמת ליונה להתעשת. הוא חוזר בתשובה, מתפלל לקב”ה 

ממעי הדגה לישועה ומבקש ניסיון נוסף להיות הוא בעולם. 
כולנו מכירים את הנטייה שלנו )האנושית כנראה( להתכנס בד’ אמותינו....  לחיות 
את חיינו המשפחתיים להתמסר לגידול הילדים , לטפח זוגיות טובה, להתפרנס, 
כולנו שוקעים במילוי מטלות השגרה הפרטית שלנו... ואת מעט הזמן הפנוי אנחנו 
יכולים לשוטט בפייסבוק או לשבת ולהינות מלימוד עצמי של דף  גמרא... או גם 
וגם... ובעצם למי יש זמן לייעוד ,למה לנו כל “הצרה” של שליחות... למי יש זמן 

ומי בכלל צריך לטפח חיי קהילה... 
לברוח  רוצה  יונה  הזאת.  המשמעות  מתוך  גם  להיקרא  יכול  יונה  של  הסיפור 
לברוח  מעדיף  הוא  הכלל.  עם  ביחסים  השקעה  שמחייבת  הגדולה  מהמשימה 
להתכנס...רק שאלה חיצונית לנוכח סערה שמאיימת לכלותו מעירה אותו לחזור 

בתשובה ולחזור אל עצמו וייעודו.
אנחנו צריכים להיות ערים לכך שלא תמיד הנטייה הטבעית שלנו היא הנכונה. 

ולעיתים נדרש מאבק בנטייה הזו...
להיות אדם מאמין משמעו שאנו מאמינים שיש לנו ייעוד בעולם ולא תמיד אנחנו 

רוצים למלאו...  נוח יותר לחיות כאדם פרטי העסוק בענייניו.
חיי קהילה מחייבים מאיתנו יציאה מאזור הנוחות שלנו, מחייבים מאיתנו להרחיב 

את  ליבנו ולקבל את האחר מאיתנו.

לעניין גודל מעלת התשובה ופרשת “האזינו”.
מצינו סיפור נפלא ומבהיל המובא בסדר הדורות )רמב”ן בספר “עמק 

המלך”(.
ונעשה  שמו,  היה  אבנר  ר’  אחד  תלמיד  לרמב”ן  שהיה  “קבלתי   ...
מומר, ומזלו גרם שעלה במעלה, ויהי נורא בכל הארץ.  אחרי הימים 
בעצמו  הרג  ובפניו  רבו,  הרמב”ן  את  לפניו  והביא  כפור שלח  ביום 
חזיר אחד וינתחהו ויבשלהו ויאכלהו, ואחר אכלו שאל את הרב על 

כמה כריתות עבר??, 
והיה רוצה לחלוק  והוא אמר שהיו חמש,  והשיב הרב שהיו ארבע, 
עם רבו, והרב נתן עיניו בו דרך כעס, ויאלם האיש, כי עדיין נשאר 
עליו מעט יראה מאת רבו. ולבסוף שאל הרב מי הביאו אל ההמרה??, 
והשיב כי בפעם אחת שמע שדרש בפרשת האזינו, שבפרשה ההיא 
כלולים כל המצוות וכל הדברים שבעולם, ולהיות אצלו זה מן הנמנע 

)כלומר – לא מאמין בכך שהכל כלול בתורה(, נהפך לאיש אחר. 
ויען הרב ואמר: עדיין אני אומר זה ושאל מה שתרצה, ויתמה האיש 
מאד, ויאמר לו אם כן הוא, הראני נא אם תמצא שמי כתוב שם. ויאמר 
הרמב”ן כן דברת מידי תבקשנו , ותיכף הלך לו בקרן זוית ויתפלל, 
ויבא בפיו פסוק – “אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם” שלישי 
של כל תיבה יש שם האיש שהיה - ר’ אבנר. וכששמע הדבר הזה 

נפלו פניו, וישאל לרבו אם יש תרופה למכתו??. 
ויאמר הרב אתה שמעת דברי הפסוק. וילך הרב לדרכו. ותיכף לקח 
האיש ספינה בלי ַמַלח וַמשֹוט, ויכנס בה, וילך באשר הוליכו הרוח, 

ולא נודע ממנו מאומה.

פאה  “אשיתם   – אותם  אפאה  מלשון   – אפאיהם   – רש”י  )מסביר 
להשליכם מעלי הפקר...”(

סיפור זה מלמדנו ומדגיש לנו את גודל המעלה של פרשת האזינו, 
כמבואר בסיפור הנזכר לעיל שבפרשת האזינו “כלולים כל המצוות 
וכל הדברים שבעולם”.  והנה, בסיפור זה רואים דבר מפליא ומבהיל 
. בסיפור הנזכר לעיל מודגש ששמו  בנוגע לכללות עניין התשובה 
של תלמיד הרמב”ן היה “ר’ אבנר”. ועד שגם בפסוק דפרשת האזינו 
בתיבת  מתחיל  הפסוק  כי   - “ר’”  התואר  עם  ביחד  שמו  מרומז 
כן, בפסוק  ואם  ר’,  היא האות  זו  והאות השלישי דתיבה  “אמרתי”, 
בתוספת  שמו  מודגש  זכרם”,  מאנוש  אשביתה  אפאיהם  “אמרתי 
זה  שתואר  לפי  אבנר”,  “ר’  התואר  נכתב  ולכן,  אבנר”.  “ר’  התואר 
כמסופר  בתשובה,  ששב  היות  אומרת:  זאת  עצמו.  בפסוק  מרומז 
ששאל את הרמב”ן “אם יש תרופה למכתו”, ואחר כך קיים מה שאמר 
ומצב  זה הגיע למעמד  ידי  - הנה על  )כהמשך הפסוק(  לו הרמב”ן 

שהתורה מכנה אותו בשם “ר’ אבנר”.
ועל דרך מאמר רבותינו זכרונם לברכה אודות ר’ אלעזר בן דורדיא 
)מסכת עבודה זרה( בכה רבי )רבי יהודה הנשיא( ואמר יש קונה עולמו 
בשעה אחת”. דהנה, ידוע ומובן גודל מעלתו של רבינו הקדוש, שהיה 
לו ריבוי תורה ומעשים טובים וכו’, ואף על פי כן “בכה רבי ואמר יש 

קונה עולמו בשעה אחת” – מצד גודל המעלה של עבודת התשובה.
יהי רצון שנזכה לחזור בתשובה שלימה, אפילו תשובה 
של שעה אחת ובכך נזכה לקנות את עולמו בעז”ה... 
שנה טובה ומתוקה וגמר חתימה טובה.

“ר’ אבנר”יונה הנביא והיונה של נחהרב יאיר פינצ’ובר

כוחה של שאלה

אלידן בן שמעוןיוסי נגר

עמית סופר

גמר חתימה טובה

  

בכל שנה מצויים ישראל תחת המחיצות שמסתירות 
את אור ה’ מלהתגלות בעולם, וביום הכיפורים שערי 
אל  יורדת  אלוקי  אור  של  ואלומה  נפתחים  שמיים 
שורשי נשמות ישראל ומטהרתם, והנשמות מתעלות 
וטובלות באור האלוקי ונטהרות ומתכפרות מלכלוך 

העוונות והחטאים.
אמרו חז”ל שעינינו המיוחד של יום הכיפורים רמוז 
למדנו   .364 בגימטריה  שעולה  ה”שטן”  של  בשמו 
ש364 ימים בשנה יש לשטן רשות לחסום את האור 
ישראל  עם  על  ולקטרג  בעולם  האלוקי מלהתגלות 
365 ימים, מראה שיום אחד אין  וכיוון שיש בשנה 
יום  הוא  זה  ויום  ישראל  עם  על  לקטרג  רשות  לו 
הכיפורים הואיל ומתגלה בו שורש קדושת ישראל 

שהוא מקושר לה’ יתברך.
בעזרת ה’ שנזכה לחזור בתשובה שלמה ושכל אחד 
ונגיע  בעולם  האלוקי  האור  את  יאיר  מאיתנו  ואחד 
ואהבת  האמיתית  השם  ועבודת  שלמה  להיטהרות 

ישראל שלמה!
צום קל ומועיל ושנחתם לחיים טובים ולשלום .

מעלתו של יום הכיפורים
נתן מור יוסף


