
 

 

 

 

 

  

                                                 

ואנחנו כבר כמה וכמה חודשים בנעילה אחת ענקית. כמו יונה  
הנביא, בלוע במעי הדגה, הוא אומר את המילים שכולנו חשות  

עֹוָלם: "בסגר הזה ִרֶחיָה ַבֲעִדי לְּ אני מרגיש שאין נתיב   1.ָהָאֶרץ ב ְּ
 בריחה מהנעילה הזו, האיומה". 

אבל אני לא רוצה לדבר על יונה. אני רוצה לדבר על זו 
ַהְמִציא ָלנּו " – הוא צועק את צעקתו האיומה ה ְמֵעישמ  

ִעיָלה-לאיזו מחילה תת קרקעית לברוח! די  2,ְמִחיָלה  !"ּנְ

ג איפה הוא נמצא? ֵעי ַהד ָ מְּ על הדגה הזו אני רוצה שנדבר  3.ב ִ
היא   " דגה"היום. שנה מוזרה, תשפ"א, והדגה הזו היא את. ה

האישה הזו שצריכה לקבל אל תוכה איש מיואש כל כך, איש 
שלימוד התורה שלו השנה לא היה כתמיד. בית הכנסת שלו 
לא היה כתמיד. העסק שלו לא פעל כתמיד. היא מקבלת אל 

ִני ַוֲהִטיֻלִני ֶאל ר, לא עלינו, "תוכה איש מיואש, איש שאומ או  ש ָ
ם  אני לא רוצה בחיים האלה".  4.ַהי ָ

והדגה הזו מאכלסת בתוכה כמו נשים רבות כל כך השנה, לצד 
הדגיגים האלה שמתלטפים לה ברגליים, כל אחד עם הלימוד 
שלו בטלפון או בזום או הכאב ראש הנורא הזה, אבל את עיניה  

מהאיש הזה שנראה כל כך בלוע  הדואגות היא לא מסירה
ת. אין  ס  נ  כ  "אני האישה המ ְ  –פתאום בבית. ומה היא אומר לו 

 אני בית הכנסת שלך". לך בית כנסת?

אני רוצה לקרוא את התיאור המצמרר ממדרש ילקוט שמעוני 
כאדם שנכנס לבית הכנסת יונה למעי הדגה  נכנס יונה:לספר 
גדולים מאירים  כחלונות ,של הדג ,עיניו שתי והיו. גדולה
  ]...[. בני קורח עומדיםבמעמקים   וראה שם]...[ליונה. 

והיה יונה שלושה ימים ושלושה לילות במעי הדג ולא התפלל.  
כדי שלא  ,אני הרחבתי לו מקום במעי דג זכר" אמר הקב"ה:

 
 . ז  ',יונה ב 1
ל נורא עלילה״, הפיוט שפותח את תפילת נעילה  -רבי משה אבן עזרא, ״א 2

 של יוה״כ. 
 יונה ב', א.   3
 יונה א', יב.  4

רבבות  ]...[ ן דגה מעוברתֶמ ַז אני מְּ  ?!מתפלל אינווהוא  ,יצטער
 ". דגים קטנים, כדי שיצטער ויתפלל לפניי

 . ומתוך הטינוף הדוחק  מתוך גדול בצער והיה. הדגה בלעתו
ֶניָך " ר:אמובתפילה  מיד כיוון ליבו ָ ָאָנה ִמפ  ֶחָך וְּ ָאָנה ֵאֵלךְּ ֵמרו 

ָר   5" ח?!"ֶאבְּ

וה'  ) כמה נשים מתוכנו, ואי אפשר כבר להתעלם מהכאב הזה 
קיבלו לתוך ביתן איש  (שלא נדע ,ישמור כשזה מגיע לאלימות

בורח מבשורה, איש שכבר לא מאמין ששום דבר טוב יכול 
לקרות. והדגה הזו, הנשים המדהימות של העם הזה, היו לו 

י י שפף והילדים וקלבית כנסת ענק, ידעו לתרגם את כל הצו  
ים ידעו לתרגם את זה לתפילה גדולה של " ,הפרנסה ֲעַמק ִ ִממ ַ
ָראִתיךָ    6".ה' קְּ

מי חושב על הדגה הזו, מי חושב על ו . כל כך שליחות ענקיתו וז
לבית   –הדאגה הזו, כשהיא הופכת את ביתה לבית מדרש 

לבית ספר. הכל בתוך הבית. איך את ממשיכה לשוט  –כנסת 
  , אישה?עושה את זהאת איך   בסערה הזו, דגה?

י הקדוש אומר שכל מה שעושה הכוהן הגדול ביום "והאר
  היא יוצאתו. כולהכל השנה  , בעצם,אישההעושה  ,הכיפורים

אישה כי  7,ובוכה על שחשדוה    ,וטובלת ומסתפגת  ,והיא נכנסת
לא אמא   את"כל היום יחשדו בך: היא תמיד בחזקת נחשדת. 

טובה מספיק, לא רעיה טובה מספיק, לא יוצאת מספיק עם 
ומי  "מוטיבציה לשידוכים, לא עובדת את ה' מספיק...

 ת עצמך. א   הראשונה לחשוד בך?

 
 תהילים קל"ט, ז.    שמעוני לספר יונה, סימן תק"נ. וגם:ילקוט  5
 תהילים ק"ל, א.   6
י  מחזור ליוה"כ, סדר העבודה של הכה"ג: " 7 נְתָּ כָּל ֵאלֶּה לְִּכבֹוד ַאֲהרֹן. ְכלִּ כַּ תִּ

גִּזְעֹו יֲַּעמֹד   ת ַאֲהרֹן מִּ חַּ : תַּ תָּ ֹון נָּתַּ עָּ ת הֶּ ְמתֹו ְועַּל יָּדֹו ְסלִּיחַּ ֵאל שַּ ה ְליְִּשרָּ רָּ פָּ כַּ

ּיֹום  ת הַּ ה וֲַּעבֹודַּ ֲעשֶּ ת מַּ ה: תֹורַּ יחָּ ְסלִּ נֶּיָך ְביֹום הַּ ֵרת ְלפָּ ב יֹום  ]...[  ְלשָּ רֶּ ְועֶּ

כִּפּו כָּל הַּ נֶּה מִּ ֹּלא יְשַּ זֶּה שֶּ יִּת הַּ בַּ ֵכן ְשמֹו בַּ שִּ י שֶּ ין אֹותֹו ְבמִּ יעִּ ְשבִּ ית מַּ ֲחרִּ ים שַּ רִּ

דּוהּו. ְוֵהם   ֲחשָּ ינּות. הּוא פֹוֵרש ּובֹוכֶּה עַּל שֶּ ד מִּ א יֵש ְבלִּבֹו צַּ מָּ ָאְמרּו לֹו שֶּ ה שֶּ מַּ

מַּ  י שֶּ ְשדּו ְלמִּ חָּ ים ּובֹוכִּים שֶּ א ֵאין ְבלִּבֹו ְכלּום.  פֹוְרשִּ מָּ ים. שֶּ יו ְסתּומִּ ֲעשָּ

ים לֹו ֵתנּו  ' :ְואֹוְמרִּ ל ֲעדָּ בֶּת: ְקהַּ ְלהֶּ בֶּת שַּ ה נְִּכנָּס לְִּמקֹום ֵאש לַּהֶּ תָּ י אַּ ְפנֵי מִּ ְרֵאה לִּ

ֵתנּו יחָּ ל יְָּדָך ְתֵהא ְסלִּ יָך יְִּסמֹכּו ְועַּ לֶּ  '."עָּ



 

 

, שכשכולם אומרים בתפילה  (וזה וידוי מביש) ואתן כבר יודעות
ֲֹהִנים" ַהכ  היה וכשהכוהן הגדול  "והכוהנות".  ימימה לוחשת: 8",וְּ

נכנס לקודש הקודשים רק פעם בשנה בשיאו של יום 
ואני , ובפיך תפילה קצרה. הכיפורים, גם את נכנסת לקודש

רוצה לבקש מהקב"ה, במילים של הכהן הגדול בקודש 
ָנה  תן לנו בבקשה,  הקודשים: ִרי ִבטְּ ְּ ה פ  ָ יל ִאש   ִ א ַתפ  ל  ֶ ָנה ש  ָ  9.ש 

לא להרגיש, חלילה, כמו אישה שנפלה. ושלא יפול לנו הלב. כי 
 צריך נשים חזקות. העם הזה 

מרגישה שהיא לא עבדה לריק ולא  היא מי ש"אישה חזקה" 
אין מאמץ אדיר שלא ייטיב איתה  היא יודעת:עמלה לריק. 

ה  אין מצב שהצירים הנוראים האלה לא יפלטו אות הסוף. 
חזקת. העם שלך, הזו הבנה . חשוב לזכור את זה. ליבשה בסוף

ריבונו של עולם, צריך נשים חזקות. שאישה תרגיש 
ָהָלהפרודוקטיבית ונחוצה.  לא ֵנֵלד ַלב ֶ ַמַען לא ִניַגע ָלִריק וְּ   10.לְּ

ָנָסה שנה  :ועוד אני מבקשת ַפרְּ ָרֵאל ב ְּ ית ִיש ְּ ָך ב ֵ כו  ַעמ ְּ ָטרְּ א ִיצְּ ל  ֶ ש 
ַע  לא לְּ ם שלך צריך גברים חזקים. וכשם הע   ם ַאֵחר.ֶזה ָלֶזה וְּ

בֹוֵנךְּ שקללת האישה נוגעת לבנים ולזוגיות ) ה ִעצ ְּ ב ֶ ה ַארְּ ב ָ ַהרְּ
ֵהרֵֹנךְּ  ָקֵתךְּ , וְּ ו  ש  ךְּ ת ְּ ֵ ֶאל ִאיש  (, קללת האיש היא בזיון  11וְּ

ההזדקקות. זו קללת הפרנסה ובגלל אנחנו רואים גברים 
צריכה  ותרדפי אחרי האיש שלך, כי אתבורחים, מיואשים. 

 איש חזק והעם הזה צריך גברים חזקים.

ר ָהָיה ,ֱאֶמת ואני רק רוצה לומר: ְהּדָ בת ישראל  מראה ַמה ּנֶ
כסגר  עשו לפנייואם הקב"ה אמר " 12בצאתה מן הסגר הזה.

ההצדעה הראשונה תהיה לכוהנות   13",הזה ואני מוחל להם
ְוִנְסַלח ְלָכל ָהָעם  –הגדולות שלו, נשי העם הזה. ובזכותן 

ָגָגה ְ ש    כתיבה וחתימה טובה! 14״.ּבִ

 
מִּ משנה, יומא ו, ע״ב: ״ 8 יר הַּ עִּ יו  בָּא לֹו ֵאצֶּל שָּ לָּ יו עָּ ֵלחַּ ְוסֹוֵמְך ְשֵתי יָּדָּ ְשתַּ

יָּה אֹוֵמר ה. ְוכְָּך הָּ ְתוַּדֶּ ֵאל. ״ :ּומִּ ְמָך ֵבית יְִּשרָּ נֶּיָך עַּ ְטאּו ְלפָּ ְשעּו חָּ וּו פָּ ֵשם, עָּ נָּא הַּ אָּ

חָּ  ְשעּו ְושֶּ פָּ וּו ְושֶּ עָּ ים, שֶּ אִּ ֲחטָּ ים ְולַּ עִּ ְפשָּ ֲעֹונֹות ְולַּ פֶּר נָּא לָּ נָּא בֵַּשם, כַּ נֶּיָך  אָּ ְטאּו ְלפָּ

 ֹ ָך ֵלאמ ְבדֶּ ה עַּ ת משֶּ ֵאל, כַּכָּתּוב ְבתֹורַּ ְמָך ֵבית יְִּשרָּ ר  ״ : רעַּ כִּי ַבּיֹום ַהזֶּה יְַכפֵּ

ְפנֵּי   יכֶּם לִּ ֹּאתֵּ ֹּל ַחט כ ְתכֶּם מִּ ר אֶּ יכֶּם ְלַטהֵּ ְטָהרו  ה׳ ֲעלֵּ   )ויקרא ט״ז(.  ״.״תִּ

יּו הָּ ה, ְכשֶּ ֲעזָּרָּ ים בָּ עָּם הָּעֹוְמדִּ כֲֹהנִּים ְוהָּ י  ְוהַּ פִּ הּוא יֹוֵצא מִּ ש שֶּ ְמפֹרָּ ים ֵשם הַּ  שֹוְמעִּ

ים  ל ְפנֵיהֶּם, ְואֹוְמרִּ ֲחוִּים ְונֹוְפלִּים עַּ ְשתַּ ים ּומִּ יּו כֹוְרעִּ בָּרּוְך ֵשם ״כֵֹהן גָּדֹול, הָּ

ְלכּותֹו ְלעֹולָּם וָּעֶּד  ״.״ ְכבֹוד מַּ
 מובא ב״סדר העבודה״ מתוך חזרת הש״ץ של מוסף יום הכיפורים.  9

ּיון גוֵאלמתוך סידור התפילה, "  10  ".ּובָּא ְלצִּ
 . טז ', גבראשית  11
: ״סדר העבודה״ מתוך חזרת הש״ץ של מוסף יום הכיפורים בפרפרזה על  12

ש״ ן הַּּקדֶּ לום מִּ יָּה כֵהן גָּדול ְבֵצאתו ְבשָּ ר הָּ ה נְֶּהדָּ  :ּוְבֵכן מַּ

ְעלָּה ֵרי מַּ ח ְבדָּ נְִּמתַּ ְרֵאה כֵהן. ְכאהֶּל הַּ ְברָּ  :מַּ ּיותכִּ חַּ זִּיו הַּ ים מִּ ּיוְצאִּ ים הַּ  .קִּ

ְרֵאה כֵהן  וות . מַּ ילִּים ְבַאְרבַּע ְקצָּ ל ְגדִּ ְרֵאה כֵהן. ְכגדֶּ ת ְבתוְך   :מַּ שֶּ ּקֶּ ְדמּות הַּ כִּ

נָּן  עָּ  ..״. .הֶּ
ֹּר ה' ַעל ָפנָיו  " :בפרפרזה על תלמוד בבלי, ראש השנה יז, ע"ב 13 ַויֲַעב

נָּן: "" )שמות לד(. ַוּיְִּקָרא י יֹוחָּ בִּ ר רַּ ר  'ָאמַּ ְפשָּ י־אֶּ א כָּתּוב, אִּ ְקרָּ ֵלא מִּ ְלמָּ אִּ

ה   ְרָאה לֹו ְלמֹשֶּ ־צִּבּור, ְוהֶּ יחַּ ְשלִּ דֹוש בָּרּוְך הּוא כִּ ּקָּ ֵטף הַּ נְִּתעַּ ֵמד שֶּ ְלָאְמרֹו, ְמלַּ

ר לֹו:  ר ְתפִּלָּה. ָאמַּ נַּ "ֵסדֶּ ין, )לפני( יֲַּעשּו ְלפָּ ֵאל חֹוְטאִּ ּיְִּשרָּ ן שֶּ זֶּה,  כָּל זְמַּ ר הַּ ֵסדֶּ י כַּ

ְמחֹל לָּהֶּם ֲעֹונֹוֵתיהֶּם ם. )שמות לד( " "וֲַּאנִּי אֶּ ם ַהשֵּ א ַהשֵּ ּיֱֶּחטָּ ם שֶּ ", ֲאנִּי הּוא קֹדֶּ

ה ְתשּובָּה. " ם ְויֲַּעשֶּ א ָאדָּ ּיֱֶּחטָּ ר שֶּ ם, ֲאנִּי הּוא ְלַאחַּ ְך  ָאדָּ רֶּ ־ל ַרחום ְוַחנון, אֶּ אֵּ

ת ֱאמֶּ ד וֶּ סֶּ ב יְ ַאַפיִּם ְוַרב חֶּ ר רַּ דֹות,  ". ָאמַּ ְשֵרה מִּ ה לְִּשֹלש־עֶּ ית ְכרּותָּ ה: ְברִּ הּודָּ

ֵאינָּן חֹוזְרֹות ֵריקָּ   ם"." שֶּ
 במדבר ט״ו, כו.   14
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