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מורה הוראות ומדריך הדרכות לקיום מצות התוכחה
ז-סיפור הרמב"ן ז"ל עם תלמידו אבנר
כדמצינו מעשה ברמב"ן ,זכרונו לברכה ,שהיה לו תלמיד אחד,
שיצא לתרבות רעה ,ושמו אבנר ,ונעשה כותי; ומחמת רב חכמתו,
בטמאתו ,נעשה שר גדול בכותים .ויהי היום ,שהיה יום כפור ,שלח
ליה הרמב"ן ,שיבא אליו .בא לפניו ,ולקח בפני הרב רמב"ן ,זכרונו
לברכה ,חזיר אחד ,ונחרו ובשלו ,ואחר כך שאל לרמב"ן :רבי ,על
כמה כריתות עברתי היום? והשיב לו :על ארבע כריתות עברת היום.
ואמר לו התלמיד ,הנזכר לעיל :הלא על חמש לאוין עברתי! והתחילו
לפלפל ,עד שהרמב"ן הודה ,שעבר על חמשה לאוין של כריתות.
ושאל הרמב"ן אותו :הגד נא לי ,מי הביאך אל מדה זו שכפרת
בתורת משה?
והשיב לו ,כי פעם אחת שמעתי שדרשת ,שיש בפרשת האזינו
כלולים כל המצוות וכוללים כל עניני העולם ,וכלן נרמזים בפרשת
האזינו ,רק שצריך סיעתא דשמיא להבין כל הענינים והסודות אשר
שם.ובעיני היה זה מן הנמנע ,עד שבשביל כן קבע בלבבי החטא,
שאין האמת כן ,כמו שאמר הרב הרמב"ן ,ויצא ופקר ונהפך לאיש
אחר.
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ויען הרמב"ן :עדין אני אומר כן ,שדברי כן הוא ,שהכל נרמז ומבאר
בפרשת האזינו; אם לא תאמין  -שאל ,ואגיד לך! ויתמה התלמיד
הכופר ההוא ואמר :אם כן כדבריך  -תראני ,אם שמי ,שהוא אבנר,
בפרשת האזינו תמצא .ויתפלל הרמב"ן אל ה' בכל לבבו ונפשו  -ובא
פסוק בפיו :אמרתי אפאיהם ,אשביתה מאנוש זכרם .אותיות
שלישיות מן פסוק זה  -ראשי תבות אבנר .וכשמע התלמיד את הדבר
 חרד מאד ,ויפל על פניו ,ושאל לרבו הרמב"ן ,אם יחזר בתשובה,יהיה לו תקון ותרופה.
והשיב לו רמב"ן :והלא שמעת להפסוק ,שישבית מאנוש זכרו ,ולא
יועיל לו שום תרופה! ותכף הלך אותו תלמיד ולקח ספינה בלא ספן
וחבל ומלח ,והלך עם הספינה באשר הוליכו ,צועק במר נפשו  -ועדין
לא נודע ממנו מאומה .ואחר כך הרבה הרמב"ן בתפלה ,שיהיה לו
מקצת כפרה.
ואחר זמן רב בא להרב בחלום והחזיק לו טובה ,שגרמה תפלתו
להוליכו להתלמיד לגיהנם ,והיו דנין אותו דינין הרבה בגיהנם ,ואחר
שנים עשר חדש היה לו מזור ותרופה :לא להוליכו לגן עדן ולא לדון
אותו בגיהנם ,כי עד אותו הפעם היה אותו התלמיד בכף הקלע .הנה
ראה ,שהכל הוא תלוי בתפלה ,שהיה לו קצת כפרה.
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