
 

1 

 "דבס

   

 

  

 

 

 

 אדם, יסודו מעפר
ביאור תפילת 'ונתנה תוקף'

 כולנו בינונים

שלשים יום 'מהרש"א שאומר שאין דין של ביאור של היש 

צריך להתכונן אליו, כי תשובה ע"מ לפני יוה"כ קודם הרגל' 

של שלושים יום לפני דין כל השנה. באופן דומה גם אין  לעשות

מליכים כל השנה, משתדלים ר"ה כי את הקב"ה אנחנו מ

'אין עוד מלבדו'. אז מה באמת קורה בימים האלה? -להאמין ש

 יש ענין מיוחד מה מיוחד בהם? איך מתכוננים לימים האלה?

 .של הימים האלה ללמוד את התפילות

אני מבקש היום להיכנס לאחד הרגעים המרגשים ביותר 

תפילה בנוסח ה אמנם מקורו. 'ונתנה תוקף' בתפילה, לפיוט

האשכנזי אבל הוא חדר כמעט לכל הנוסחאות. כבר כשמישהו 

ס אותנו לאוירה של זה מכני -מזכיר את המילים 'ונתנה תוקף' 

במיוחד אחרי שחוברו לו כל מיני לחנים וניגונים,  ,הימים הללו

מחודשים כמו זה של -מהם מסורתיים יותר ומהם ישראלים

ד אחד עשר מבניו שאיב ,יאיר רוזנבלום וקיבוץ בית השיטה

במלחמת יום הכיפורים. כמדומני שזו תהיה הכנה עצומה 

"בראש השנה יכתבון וביום צום  -לראש השנה וליום הכיפורים 

 כיפור יחתמון".

ששלשה ספרים נפתחים לפניו בבלי, ר"ה, ט"ז:( )חז"ל אומרים 

צדיקים גמורים נחתמים לחיים טובים ולשלום, רשעים  -בר"ה 

מים להיפך ח"ו, ובינונים נכתבים בר"ה ונחתמים נחת -גמורים 

לא לצדיקים אף כלומר הפיוט הזה איננו לרשעים ו .רק ביוה"כ

 אלא הוא מכניס את כולנו למדרגה הזו של בינונים.

 מעשה מר' אמנון ממגנצא

בקצרה את הרקע אליו, לפני שניכנס לבאר את הפיוט, נזכיר 

מגנצא. מקורו של על רבי אמנון מלו, את הסיפור שמתלווה 

הסיפור הוא בעל ה'אור זרוע', ר' יצחק מוינה, שחי לפני כמעט 

שנה והיה מגדולי הפוסקים והדורות. הוא מזכיר אותו  900

בסימן רע"ו בהל' ר"ה והוא מביא אותו מכתביו של רבי אפרים 

שנה לפניו. כלומר הסיפור הפלאי הזה  80-מבונא )בון( שחי כ

שנה! היו אלו ימי מסעי הצלב  1000-מקורו כבר מלפני כ

וקידוש השם העצום שהיה בקהילות שו"ם שמסרו את נפשם 

  -על קידוש ה'. וזה נוסח הסיפור כפי שמופיע במחזורים 

מצאתי מכתיבת יד ר' אפרים מבונא ז"ל, שר' אמנון 

ממגנצא יסד 'ונתנה תוקף' על מקרה הרע שאירע לו וז"ל: 

דול הדור ועשיר ומיוחס מעשה ברבי אמנון ממגנצא שהיה ג

והיה קרוב למלכות. והאדון ויועציו ויפה מראה  ויפה תואר

 שוהו הרבה פעמים שימיר דתו, וימאןבק השרים וההגמון[ו - ]נ"א

 לשמוע להם. ויהי כדברם אליו יום יום ולא שמע אליהם

 - בראשיתספר בואשת פוטיפר מזכיר את לשון הסיפור עם יוסף הסגנון ]

ויפצר בו האדון שימיר דתו. [ ר והם מנסים לפתות אותוהוא יפה תוא

'חפץ אני להתיעץ ויהי היום, בהחזיקם בו, אמר להם 

ולהשיב על הדבר עד ג' ימים', וכדי לדחותם אמר כן. ויהי 

אך יצוא יצא מאת פני האדון, ויך לבו אותו על שהוציא 

להים חיים -מפיו לשון ספק שהיה צריך להתיעץ ולכפור בא

שם לפניו ועולם, ויבוא אל ביתו נעצב אבל ונכאב. ויומלך 

. ויבואו כל אוהביו ונחלה לאכול ולא רצה אכול ולשתות

לבקרו ולנחמו וימאן להתנחם, ויאמר כי ארד שאולה על 

, ויבך ויתעצב על לבו. ויהי ביום השלישי ניבי[ -]נ"א  דיבורי

'. לא אלך'בהיותו כואב ודואג, וישלח האדון אחריו. ויאמר 

הלשון ]מזכיר את נכבדים מאלה  םויוסף עוד שלוח אחריו שרי

וימאן ללכת אליו. וצוה האדון להביאו  בלעם ושרי בלק[בסיפור 

. ויאמר 'מה זאת אמנון? אליו בעל כרחו, וימהרו ויביאו אותו

למה לא באת למועד אשר ייעדת להשיב לי ולעשות 

ת משפטי. אני אחרוץ א'ויאמר ר' אמנון: ויען  ',כבקשתי?

 כי חפץ היה. 'הלשון שדברתי וכזבתי לך ראויה לחתכהכי 

יבר. ויען ר' אמנון לקדש את השם על דברו אשר לא טוב ד

כי היטב דברה, אך  הלשון לא אחתוך לך' :לו האדון

ם אשר לא באו כאשר נדרת לי יקוצצו, ושאר כל הרגליי

רגליו, ו הצורר, ויקצצו לו את בהונות ידיו ו'. ויצגופך אייסר

התחפוץ להפוך 'ועל כל פרק ופרק היו שואלים אותו 

. ויהי ככלותם לקצץ, צוה האדון 'לא'? ויאמר 'לאמונתנו

להשים את ר' אמנון במטה וללקט בהוני ידיו ורגליו להניחם 

בצידו. וצוה לישא אותו לביתו, וקידש ר' אמנון שמו. 

באהבה והאמין בה' יתברך, וסבל בשבילו ייסורים קשים 

על דבריו שדיבר. אחר הדברים האלה קרב מועד של ראש 

השנה, וביקש ר' אמנון מקרוביו לשאת אותו לבית הכנסת 

עם פרקי קצוצי ידיו ורגליו המלוחים ולהושיבו אצל החזן 

 בפ"תש יום הכיפורים ערב 
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ובהגיע הש"ץ לומר בבית הכנסת, ויעשו לו כן כאשר צוה. 

 בנוסח אשכנזמופיע ]פיוט של הקליר שאשר הנה'  חיות'ו קדושה

, אמר לו ר' אמנון לש"ץ: המתאר את חיות הקודש[ ,נאמר בקדושהו

]הוא אמר את  המתן מעט ואקדש את ה' הנכבד. ויען בקול רם

ובכן ולך ': זה באמצע הקדושה, כאשר אף אחד לא בקהל לא דיבר[

גוד ]ביטוי שבא לתאר העלאת קדושה מלמטה, בני' תעלה קדושה

י מדבר על הקדושה שתעלה 'אנ -לקדושה שבאה מהמלאכים מלמעלה 

תי את שמך על ש, כלומר שקידמאצבעותי הקצוצות מלמטה'[

ר 'ונתנה תוקף קדושת היום', מלכותך וייחודך, ואחר כן אמ

: אמת כי אתה דיין ומוכיח, וכדי להצדיק עליו את ואמר

הדין, שיעלו לפניו פרקי ידיו ורגליו וכן כל הענין. והזכיר 

קוד נפש כל חי', שכך נגזר עליו 'וחותם יד כל אדם בו, ותפ

תפילה המתווספת  'סילוק' היא]בראש השנה. וכשגמר כל הסילוק 

נסתלק נעלם מעין כל, ואיננו כי לקח אותו  תוך תפילה[ב

 'מה רב טובך אשר צפנת ליראיך.'אלוהים. ועליו נאמר: 

אחר הדברים והאמת, אשר הועלה ר' אמנון ונתבקש 

לטהרתו, נראה במראות  שי, ביום השליבישיבה של מעלה

הלילה לרבנו קלונימוס בן רבנו משולם בן ר' קלונימוס 

, ויצו עליו לשלוח אותו 'ולימד לו הפיוט ההוא 'ונתנה תוקף

זיכרון טוב לכל ישראל, ו עד ולכל תפוצות הגולה להיות ל

 אמן כן יהי רצון".ויעש כן, 

ואני מתעלם הזה שמתרחש בראש השנה,  הסיפור הנפלא

מתאר קידוש ה' של מי , שהיו לגביו הדיונים ההיסטוריים מכל

שרואה את עצמו כחוטא, שפיו חטא ואמר 'ארד אל ניבי אבל 

שאולה', והוא נכנס לתוך הקדושה, בין המלאכים ובין בני 

האדם, בראש השנה וביוה"כ. ננסה להיכנס הפעם לחלק 

הפחות מדובר בפיוט הזה, לסופו, שהוא הוא עיסוק בעבודת 

 ' היומיומית שלנו. ה

 מבנה תפילת 'קדושה'

בשחרית  -קדושה היא תפילה שנאמרת פעמיים ביום 

ובמנחה, בחזרת הש"ץ. היא בנויה על שלשה פסוקים 

"קדוש קדוש קדוש מלא כל הארץ כבודו",  -מרכזיים. האחד 

]והינם פסוקים שאף נאמרים לפני כן בשחרית שנאמר ע"י המלאכים 

"ברוך כבוד ה' ממקומו",  -. הפסוק השני בתוך ברכת יוצר אור[

"ימלוך ה' לעולם אלהיך  -ולבסוף פסוק שלישי אחרון מתהילים 

ציון לדור ודור הללויה". פסוק זה איננו קדושת המלאכים כי אם 

הקדושה שלנו, בני האדם. יש דיון הלכתי עד כמה הוא נחשב 

ניגע )ואולי חלק אינטגרלי מהקדושה או שהוא אף עיקר הקדושה 

 .בו להלן(

לעומת זאת, בקדושת מוסף של שבת נכנס משהו נוסף. 

באמצע הקדושה שעניינה קדושת המלאכים מול הקדושה 

שאנחנו מבקשים לקדש את ה' פה מלמטה כאמור, יש קטע 

  -נוסף 

ברוך כבוד ה' ממקומו. ממקומו הוא יפן ברחמיו לעמו ויחון 

עמיים עם המבקשים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פ

 . ..באהבה שמע אומרים: שמע ישראל וכו'

מה זה עושה באמצע הקדושה? מה עושה כאן ייחוד ה'? וכן 

, )סיום של פרשיה שלישית בקריאת שמע('אני ה' אלוהיכם'  -הסיום 

 שרק לאחריו מסיימים "ימלוך ה' לעולם...". 

 המלך יזדגרד השני

לפני  -רי זה רק נזכיר בקיצור את הענין ההיסטורי שעומד מאחו

פרסי ימ"ש בשם יזדגרד -שנה, מולך בעולם מלך ניאו 1500-כ

השני, שמלך אמנם תקופה קצרה אך אסר על היהודים לקרוא 

אחת דינו להמית.  -שמע ולייחד את שם ה', ומי שיתפס בכך 

הוא שלח שליחים לבתי הכנסת כדי לפקח על כך ולבדוק שלא 

יאת שמע הוא עד שלש מפירים את הגזרה שלו. מכיון שזמן קר

שאומרים את  -שעות ביום, תיקנו אז חז"ל שתי תקנות. האחת 

  -קריאת שמע בקרבנות שלפני התפילה ואף מוסיפים 

ם,  לָּ עוֹּ א הָּ ְברָּ ּנִ ֶׁ ה הּוא ִמש ּ ם, ַאּתָּ לָּ עוֹּ א הָּ ּלֹּא ִנְברָּ ה הּוא ַעד ש ֶׁ ַאּתָּ

ם ַהּבָּ  לָּ עוֹּ ה הּוא לָּ ם ַהזֶּׁה, ְוַאּתָּ לָּ עוֹּ ה הּוא ּבָּ ת . אַאּתָּ ש  אֶׁ ַקּדֵּ

רּום  נוּ ּתָּ ְתךָּ ַמְלּכֵּ ּועָּ , ּוִביש  ךָּ מֶׁ י ש ְ יש ֵּ ךָּ ַעל ַעם ַמְקּדִ מֶׁ לָּ עוֹּ ְמךָּ ּבָּ ש ִ

ש   רּוְך ַהְמַקּדֵּ , ּבָּ ךָּ מֶׁ ב ְלַמַען ש ְ רוֹּ קָּ נּו ּבְ יעֵּ ש ִ נּו, ְוהוֹּ יּהַ ַקְרנֵּ ְוַתְגּבִ

ים ַרּבִ מוֹּ ּבָּ ה הּוא. ש ְ ֱאלִֹּהים ַאּתָּ ַמִים ְייָּ הָּ ָּ ש ּ אָּ  ּבַ ץ,ּובָּ  רֶׁ

י מֵּ ִנים ּוִבש ְ ְליוֹּ עֶׁ ַמִים הָּ ָּ ה הּוא  .ַהש ּ ן, ְוַאּתָּ וֹּ ה הּוא ִראש  ת ַאּתָּ ֱאמֶׁ

ע  ַאְרּבַ יךָּ מֵּ ת קֹּוֶׁ ץ ְנפּוצוֹּ ין ֱאלִֹּהים. ַקּבֵּ יךָּ אֵּ דֶׁ ְלעָּ ן, ּוִמּבַ ַאֲחרוֹּ

ה הּוא  י ַאּתָּ ם, ּכִ לָּ י עוֹּ אֵּ ל ּבָּ ְדעּו ּכָּ ירּו ְויֵּ ץ. ַיּכִ רֶׁ אָּ ת הָּ ְנפוֹּ ּכַ

ֱאלִֹּהים ְלַבדְּ  ַמִים הָּ ָּ ת ַהש ּ יתָּ אֶׁ ש ִ ה עָּ ץ. ַאּתָּ רֶׁ אָּ ת הָּ ךָּ ְלכֹּל ַמְמְלכוֹּ

יךָּ  דֶׁ ה יָּ ל ַמֲעש ֵּ כָּ ם, ּוִמי ּבְ ר ּבָּ ל ֲאש ֶׁ ת ּכָּ ם ְואֶׁ ת ַהּיָּ ץ, אֶׁ רֶׁ אָּ ת הָּ ְואֶׁ

ל.  ְפעָּ ה, ּוַמה ּתִ ֲעש ֶׁ ּיֹּאַמר ְלךָּ ַמה ּתַ ִנים, ש ֶׁ ְחּתוֹּ ִנים ּוַבּתַ ְליוֹּ עֶׁ ּבָּ

ַמִים ָּ ש ּ ּבַ ִבינוּ ש ֶׁ םַחי ְוקַ  אָּ ְמךָּ  ּיָּ ֲעבּור ש ִ ד ּבַ סֶׁ חֶׁ ה וָּ קָּ נוּ ְצדָּ ה ִעּמָּ ֲעש ֵּ

ת  ינוּ אֶׁ נוּ ְייָּ ֱאלֹּהֵּ ינּו, ְוַקּיֶׁם לָּ לֵּ א עָּ ְקרָּ ּנִ א ש ֶׁ רָּ ר ְוַהּנוֹּ ּבוֹּ ל ַהּגִ דוֹּ ַהּגָּ

מּור אָּ ְך ּכָּ זָּ ה חוֹּ י ְצַפְניָּ נּו ַעל ְידֵּ ִהְבַטְחּתָּ ר ש ֶׁ בָּ ת ַהִהיא ' ַהּדָּ עֵּ ּבָּ

ִצי ת ַקּבְ עֵּ ם ּובָּ ְתכֶׁ ִביא אֶׁ ה  אָּ ם ְוִלְתִהּלָּ ם ְלש ֵּ ְתכֶׁ ן אֶׁ ּתֵּ י אֶׁ ם ּכִ ְתכֶׁ אֶׁ

ַמר  ם אָּ יכֶׁ ינֵּ ם ְלעֵּ יכֶׁ בּותֵּ ת ש ְ ּוִבי אֶׁ ש  ץ ּבְ רֶׁ אָּ י הָּ כֹּל ַעּמֵּ  'ה'ּבְ

 .(צפניה ג, כ)

לזה שום קשר לחלק הזה שלפני התפילה. אלא אין  -לכאורה 

הענין הוא שכיון שהיה אסור לומר קריאת שמע כפי שאמרנו 

בגלל שליחי המלך, תיקנו לקרוא 'קריאת שמע קטנה' מוקדם 

בבוקר, לפני שהשליחים הללו מגיעים, ואף להוסיף 'המקדש 

שמו ברבים'. אגב, למרות שהגזרה שלו היתה בתוקף רק חמש 

מת מוות פתאומי שמאד חגגו אותו, היא המשיכה  שנים והוא

הלאה בכל הגלויות. בנוסח אשכנז אף תיקנו רבותיו של רש"י 

כי היה חשש  -בעת מסעי הצלב, לברך את הברכה הזו בשם ה' 

שבהמשך היום יגיעו הצוררים ואנשים יהרגו על קידוש ה' ולא 

יהיה להם פנאי לברך על כך ביישוב הדעת. חשבתי לעצמי 

כיון שאסור להסיח את הדעת בין הברכה לקיום המצווה, זה ש

רק מראה עד כמה היהודים ההם לא הסיחו את דעתם מקידוש 

 ה' כל היום!

שאלנו לגבי קדושת מוסף של שבת. ה'אור זרוע' מסביר זאת 

, שהרי עד סוף שלש )וכן הבית יוסף ועוד, בכל העדות והמנהגים(

מסתובבים, לכן הכניסו  שעות השליחים של המנוול ההוא היו

כדי  -את קריאת שמע לתוך קדושה וסיימו 'אני ה' אלוהיכם' 

שיגידו קריאת שמע במוסף, אחרי שהשליחים הללו הסתלקו. 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94_%D7%92_%D7%9B
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זה לא יאמן. אנחנו אומרים את זה כל שבת ולא שמים לב או 

 לא יודעים את זה בכלל.

אז למה זה נקבע דווקא באמצע קדושה? כי על המלאכים הללו 

מקדשים את ה' בשמיים מעולם לא נגזר דבר ע"י הפרסים, ש

ויסודם איננו מעפר וסופם לא לעפר. זה בדיוק המיקום שאליו 

ורבי אמנון ממגנצא  -נכנס רבי אמנון ממגנצא עם הפיוט הזה 

הוא אני. זה הסיפור האמיתי ביותר בעולם ורק מי שעוד רגע 

השנים כולם ימסור את נפשו יכול לכתוב פיוט כזה, ובאותם 

עוללים, זקנים, ילדים, כלות,  -מסרו את נפשם על קידוש ה' 

חתנים, נשים, קהילות שלמות מסרו את נפשם על קידוש ה'. 

 -ובא רבי אמנון ומתאר קידוש ה' של מי שפישל בייחוד ה' 

ההגמון ושריו מנסים לפתות אותו, ממש כמו שאשת פוטיפר 

עט מתפתה ומבקש ניסתה לפתות את יוסף הצדיק, והוא כמ

 שלשה ימים כדי לדון בכך.

 'ונתנה תוקף'

בואו נכנס לפיוט עצמו, פיוט שמהווה אחד השיאים של הימים 

לנקודות מסוימות בו. הפיוט הוא בעצם הקדמה  הנוראים,

"ליושב תהילות, לרוכב  -לקדושה. גם לפניו יש הכנות לקדושה 

 -רוע מופלא ערבות, קדוש וברוך" וכו'. חלקו הראשון מתאר אי

יֹּם ּוְנַתּנֶׁה א ְואָּ רָּ י הּוא נוֹּ ם ּכִ ת ַהּיוֹּ ַ ף ְקֻדש ּ א  ּתֹּקֶׁ ש ֵּ ּנָּ ּובוֹּ ּתִ

ךָּ  ְסאֶׁ ד ּכִ סֶׁ חֶׁ ן ּבְ ךָּ ְוִיּכוֹּ ת ַמְלכּותֶׁ ֱאמֶׁ יו ּבְ לָּ ב עָּ ש ֵּ  .ְותֵּ

אירוע שמתרחש בשמיים. נשים לב למתח הקיים שבין 

'האמת' לבין 'החסד'. המילה 'אמת' פותחת שתי פסקאות 

  - בפיוט

ת ד ֱאמֶׁ עֵּ ַע וָּ דֵּ ִכיַח ְויוֹּ ן ּומוֹּ ּיָּ ה הּוא ּדַ י ַאּתָּ ר  ּכִ פֵּ ם ְוסוֹּ תֵּ ב ְוחוֹּ תֵּ ְוכוֹּ

נֶׁה ת ּומוֹּ נוֹּ ְכרוֹּ ר ַהזִּ פֶׁ ת סֵּ ח אֶׁ ת ְוִתְפּתַ חוֹּ ּכָּ ש ְ ל ַהּנִ יו  ְוִתְזּכֹּר ּכָּ לָּ אֵּ ּומֵּ

ם ּבוֹּ  דָּ ל אָּ ם ַיד ּכָּ תָּ א ְוחוֹּ רֵּ ר .ִיּקָּ פָּ וֹּ ַקע  ּוְבש  ל ִיּתָּ דוֹּ ל ְוקוֹּ  ]בארץ[ּגָּ

ַמע ה ִיש ָּ ה ַדּקָּ מָּ מָּ ה  ם[י]בשמי ּדְ דָּ זּון ְוִחיל ּוְרעָּ פֵּ חָּ ִכים יֵּ ּוַמְלאָּ

זּון ין יֹּאחֵּ ּדִ ם ּבַ רוֹּ א מָּ ין ִלְפקֹּד ַעל ְצבָּ ם ַהּדִ י ְויֹּאְמרוּ ִהּנֵּה יוֹּ לֹּא  ּכִ

ין ּדִ יךָּ ּבַ ינֶׁ עֵּ יךָּ  [-]חוזרים לארץ . ִיְזּכוּ ּבְ נֶׁ ם ַיַעְברּון ְלפָּ לָּ י עוֹּ אֵּ ל ּבָּ ְוכָּ

בְ  ןּכִ רוֹּ י מָּ ְבטוֹּ  1נֵּ ַחת ש ִ ְדרוֹּ ַמֲעִביר צֹּאנוֹּ ּתַ ה עֶׁ עֶׁ ַרת רוֹּ ַבּקָּ ן  ּכְ ּכֵּ

י ל חָּ ש  ּכָּ ֲעִביר ְוִתְסּפֹּר ְוִתְמנֶׁה ְוִתְפקֹּד נֶׁפֶׁ ל  ּתַ ה ְלכָּ ְוַתְחּתְֹּך ִקְצבָּ

ם ינָּ ַזר ּדִ ת ּגְ ה ְוִתְכּתֹּב אֶׁ ִרּיָּ  .ּבְ

רֹּאש   ּפּור יֵּ  ּבְ ם ּכִ ם צוֹּ בּון ּוְביוֹּ תֵּ ה ִיּכָּ נָּ ָּ מּוןַהש ּ תֵּ  2.חָּ

אּון רֵּ ה ִיּבָּ ה ַיַעְברּון ְוַכּמָּ ּמָּ מּות - ּכַ ה ּוִמי יָּ ִמי ְבִקּצוֹּ ּוִמי , ִמי ִיְחיֶׁ

ִקּצוֹּ  ש  , לֹּא ּבְ אֵּ ִים ּוִמי בָּ ה, ִמי ַבּמַ ב ּוִמי ַבַחּיָּ רֶׁ ב , ִמי ַבחֶׁ עָּ רָּ ִמי בָּ

א מָּ ה, ּוִמי ַבּצָּ פָּ ּגֵּ ַרַעש  ּוִמי ַבּמַ קִ , ִמי בָּ ה ּוִמי ַבּסְ הִמי ַבֲחִניקָּ , ילָּ

נּועַ  נּוַח ּוִמי יָּ ף, ִמי יָּ ט ּוִמי ְיּטֹּרֵּ קֵּ ָּ ר, ִמי ִיש ּ ו ּוִמי ִיְתַיּסָּ לֵּ ָּ , ִמי ִיש ּ

י רּוםר, ִמי ַיֲעִני ּוִמי ַיֲעש ִ ל ּוִמי יָּ ּפַ  .ִמי ֻיש ְ

ה ּובָּ ה ּוְתש  קָּ ה ּוְצדָּ ה ּוְתִפּלָּ זֵּרָּ ת רַֹּע ַהּגְ  .ַמֲעִביִרין אֶׁ

                                                           
חז"ל בגמרא נותנים שלשה פירושים לביטוי 'בני מרון', ואת אחד מהם לקח  1
 כבני אמריא, כבשים. –' אמנון ממגנצא ר
כזכור שלשה ספרים נפתחים לפניו בראש השנה, צדיקים נחתמים לחיים   2

כבר בראש השנה, הרשעים להבדיל גם הם נחתמים ביום זה, ור' אמנון 

ת של ר' אמנון לפני החלק השני שלפנינו יהיו מילותיו האחרונו

שהוא עולה לשמיים. הוא מפסיק לתאר מאורע ומתחיל 

  -להתפלל. זה מעבר נפשי שהוא עובר בתוכו 

ת ַח ִלְרצוֹּ ס ְונוֹּ ה ִלְכעוֹּ ש ֶׁ ךָּ קָּ תֶׁ ִהּלָּ ן ּתְ ְמךָּ ּכֵּ ש ִ י ּכְ י לֹּא ַתְחּפֹּץ , ּכִ ּכִ

ה יָּ ְרּכוֹּ ְוחָּ ּובוֹּ ִמּדַ ש  י ִאם ּבְ ת ּכִ ת ַהּמֵּ מוֹּ ה ְוַעד יוֹּ , ּבְ ַחּכֶׁ תוֹּ ּתְ ם מוֹּ

לוֹּ  ַקּבְ ד ּתְ ּוב ִמּיַ ש   .לוֹּ ִאם יָּ

ם וְ  ְצרָּ ה הּוא יוֹּ י ַאּתָּ ת ּכִ םאתה ֱאמֶׁ ַע ִיְצרָּ דֵּ ם, יוֹּ דָּ ר וָּ ש ָּ ם ּבָּ י הֵּ  . ּכִ

ר פָּ עָּ פוֹּ לֶׁ ר ְוסוֹּ פָּ עָּ דוֹּ מֵּ ם ְיסוֹּ דָּ  ...אָּ

בדרך כלל כל מי שבא לנתח ולבאר את הפיוט עושה כאן 

האדם  הקב"ה.תות וגדלות אמיהאדם לבין אפסות השוואה בין 

איננו יודע מי באש ומי הוא לא יודע יום מותו, כלום, הינו עפר, 

וכו'. אני מבקש הפעם לחלוק על כך מההתחלה ועד  במים

לסוף. לענ"ד הנקודה העיקרית פה היא "אדם יסודו מעפר 

 וסופו לעפר" וצריך להעמיק בזה. 

 מהו עפר?

  -בכל סיום תפילת עמידה אנחנו אומרים 

י  ַלי ַנְפש ִ ה. ְוִלְמַקְלְ֒ ר ִמְרמָּ ּבֵּ ַתי ִמּדַ פָּ ע ּוש ְ רָּ ִני מֵּ וֹּ ר ְלש  ֱאלַֹּהי ְנצוֹּ

ה ְהיֶׁ ר ַלּכֹּל ּתִ פָּ עָּ י ּכֶׁ ם ְוַנְפש ִ  .ִתּדוֹּ

ההבנה הרגילה שלנו במילה עפר היא נמיכות, מה שכולם 

דורכים עליו. ר' אמנון ממגנצא מחזיר את נשמתו לבוראו 

האדם. תמיד כשאנחנו מדברים  בראש השנה, ביום בו נברא

 -על בריאת האדם אנחנו מזכירים את הפסוק 

ה... ַֽ ש  ַחּיָּ פֶׁ ַּ֥ ם ְלנֶׁ ָּ֖ דָּ אָּ ַֽ ְיִהַּ֥י הָּ ים ַוַֽ ִּ֑ ת ַחּיִ ַמַ֣ יו ִנש ְ ָּ֖ ַאּפָּ ח ּבְ ַּ֥ ּפַ  ב', ז'( ')ברא .ַוּיִ

אבל האם לא הדחקנו קצת יותר מדי את החלק הראשון 

  -שבבריאת האדם, באותו פסוק? 
רִּ֩  יצֶׁ תאֱ  ה'ַוּיִִּ֩ ים אֶׁ ֙ר ִמן לִֹּהִ֜ פָּ ם עָּ ָ֗ דָּ אָּ ַֽ ה הָּ מָָּ֔ ֲאדָּ ַ֣  )שם( ...הָּ

אש, רוח, מים  -נסביר; כל דבר בעולם מורכב מארבעה יסודות 

מה  -ועפר. קחו לדוגמא עץ, אחרי שהוא נשרף עד תום 

. המים כלו, האש הלכה וגם שנשאר ממנו הוא העפר, אפר

הרוח. רק האפר נשאר. הברכה הראשונה שמברך בלעם את 

  -ישראל היא 

֙ה  נָּ י מָּ תִמִ֤ ר אֶׁ ָּ֖ ב ּוִמְסּפָּ ר ַיֲעקָֹּ֔ ִּ֑ל ֲעַפַ֣ אֵּ רָּ ַבע ִיש ְ  )במדבר כ"ג, י'( ... רַֹּ֣

זה הייחוס שלהם, של ישראל. בראש השנה נברא  -עפר 

אפרו של את  האדם ואנחנו מבקשים ביום זה מהקב"ה שיזכור

הצבור על המזבח. יצחק אמנם לא נשחט ותמורתו הביא  יצחק

"כאילו בני שחוט, כאילו בני מופשט, כאילו בני  -אברהם איל 

. פתיחתם של המזבח, )עי' ברש"י בראשית כ"ב, י"ג(נעשה אפר" 

של הר המוריה והקרבנות מתחיל מהאפר הזה של עקדת 

קב"ה לפני הפיכת יצחק. גם אברהם מדבר בלשון הזו אל ה

  -סדום ואומר לו 

נכתבים בר"ה אך החתימה עומדת ותלויה עד ליום  -מכניס את כולנו לאמצע 
 .הכיפורים
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עַ  ַּ֥ הַוּיַ ָּ֖ם ַוּיֹּאַמִּ֑ר ִהּנֵּ הָּ ִ֤  ן ַאְברָּ לנָּ ר אֶׁ ַ֣ ֙י ְלַדּבֵּ ְלּתִ ַא֙ נִֹּכָּ֖י  א הוֹּ י ְואָּ ֲאדֹּנָָּ֔

ר פֶׁ ַֽ אֵּ ר וָּ ַּ֥ פָּ  )שם י"ח, כ"ז( .עָּ

'אני כלום, גורנישט,  -בעולם המודרני שלנו הביאור הוא 

הקב"ה מול אל ביטול העצמי הרעיון של הדורכים עלי', ואכן 

הוא  ,בנשימה אחת ,עומד בבסיס דבריו של אברהם, אבל מיד

  -מוסיף 

ת ַֹּ֣ ֲעש  ךִָּ֜ מֵּ ה ּלְ לָּ ִלִ֨ י֙ק ִעם חָּ ית ַצּדִ ִמִ֤ ר ַהזֶָּׁ֗ה ְלהָּ ַ֣ בָּ ּדָּ ה  ּכַ ַּ֥ יָּ ע ְוהָּ ש ָָּ֔ רָּ

֙ט כּ  ֹּפֵּ ְך ֲהש  ה ּלָָּ֔ לָּ ִלַ֣ ִּ֑ע חָּ ש ָּ רָּ יק ּכָּ ָּ֖ ּדִ טל ַׇכּצַ ַֽ ּפָּ ָּ֖ה ִמש ְ א ַיֲעש ֶׁ ץ לַֹּּ֥ רֶׁ אָָּ֔  .הָּ
 )שם כ"ה(

מר שם אברהם בסדום לקב"ה היה 'ונתנה תוקף'. 'ויכון מה שא

את הביטוי  3בחסד כסאך'. המגיד ממעזריטש זיע"א מסביר

'החסד שאני בא לדבר  -"אנכי עפר ואפר" באופן כל כך עמוק 

בשמו עכשיו הוא איננו מעין אלוקות. הרי אני אפר'. האפר הוא 

אלא מה שנותר בסוף. לא רואים כבר את העץ או את האדם 

שלו נראה   DNA-רק אפר, אבל במהות שלו, אם נבדוק את ה

את העץ. 'אני יכול לדבר איתך באופן כזה, רבש"ע, כי אני אפר 

 '. שלך

 שלש אופציות

 -הפיוט 'ונתנה תוקף' מסתיים במילים 

וֹּ  ַנְפש  סּבְ רֶׁ חֶׁ ּול ּכְ ש  ִביא ַלְחמוֹּ מָּ ר יָּ ּבָּ ש ְ ש  ּוְכִציץ , ַהּנִ בֵּ ִציר יָּ חָּ ּכְ

ל בֵּ ה נוֹּ לָּ ן ּכָּ נָּ ר ּוְכעָּ בֵּ ל עוֹּ צֵּ ַח , ּכְ רֵּ ק ּפוֹּ בָּ ת ּוְכאָּ בֶׁ ש ָּ ּוְכרּוַח נוֹּ

עּוף ם יָּ ה ְוַכֲחלוֹּ ם ְוַאּתָּ ל ַחי ְוַקּיָּ ְך אֵּ לֶׁ  .הּוא מֶׁ

ין יךָּ  אֵּ תֶׁ נוֹּ ה ִלש ְ מעפר באת 'כי  -]העפר מתאר את הגבול, את הקץ ִקְצּבָּ

ין קֵּ  אין קצבה לשמותיך[ , הקב"ה,, אך אתה'ואל עפר תשוב ְך ְואֵּ רֶׁ ץ ְלאוֹּ

יךָּ  מֶׁ ךָּ  יָּ מֶׁ ם ש ְ ילוֹּ ש  עֵּ רֵּ ין ְלפָּ ךָּ ְואֵּ דֶׁ בוֹּ ת ּכְ בוֹּ ר ַמְרּכְ עֵּ ין ְלש ַ . ְואֵּ

ךָּ  מֶׁ ה ִלש ְ אֶׁ ה נָּ ה ְלךָּ ְוַאּתָּ אֶׁ ְמךָּ נָּ ךָּ  - ש ִ מֶׁ ש ְ אתָּ ּבִ רָּ נּו קָּ מֵּ  . ּוש ְ

למרות שאין שום נקודת ממשק ביני לבינך רבש"ע, שמך '

אחד מהמלאכים  אףי ולא ע"י על יד  בעולם מופיע דווקא 

!'. 'אדם יסודו מעפר' פירושו שהאדם הוא היחיד שבשמים

  -שנברא מהעפר. על כל החיות נאמר 

הּ  ֙ה ְלִמינָָּ֔ ש  ַחּיָּ פֶׁ ִ֤ ץ נֶׁ רֶׁ אִָּ֜ א הָּ צִֵּ֨ ים ּתוֹּ ר ֱאלִֹּהָ֗ אמֶׁ ש   ַוּיַֹּ֣ מֶׁ ֶ֛ רֶׁ ַּ֥ה וָּ מָּ הֵּ ּבְ

ְיתוֹּ  ְיִהי ְוַחַֽ ּה ַוַֽ ִּ֑ ץ ְלִמינָּ ָּ֖רֶׁ ן אֶׁ ַֽ  )בראשית א', כ"ד( .כֵּ

הוא נברא כבר 'נפש', החתול נברא  -ש נברא כלומר כשהיתו

כנפש של חתול, וכן הירח והמלאכים נבראו 'נפש'. לכן 

המלאכים נקראים 'חיות', ור' אמנון ביקש מהש"ץ להפסיק 

בתפילתו כשהוא הגיע למילים 'והחיות אשר הנה מרובעות 

בכסא' והוא עומד לדבר על אנשי העפר, כשאצבעות ידיו ורגליו 

 -ר במלח והלשון שחטאה צריכה לבוא ולתקן נמצאות בעפ

'אני מכיר בכך שחטאתי, עויתי, פשעתי, לא ייחדתי את שמך. 

רק אני יכול לייחד את שמך כי רק אני נבראתי מהעפר'. בעצם 

יש לי עכשיו שלש אפשרויות בחיים: הראשונה היא להתייאש, 

וזו בחירה שאנחנו בוחרים בה לצערנו כל כך הרבה פעמים. 

מאוכזב מעצמי, מהסביבה, מיואש מהכל ונכנס לדיכאון.  אני

הרי הוא חוזר  -כך היה גם יכול להסתיים סיפורו של ר' אמנון 
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הביתה ולא רוצה לאכול ולשתות, נהיה חולה, ובאים כל אוהביו 

"אוי ואבוי, הנה הוא  -וקרוביו. ואני בטוח שהיו כאלו שאמרו 

טפתי מכה חזקה, נכנס לייאוש". האופציה השניה, אחרי שח

לפתח גאווה.  -מהעולם, מהחברה, מהקרובים, היא הפוכה 

'יאללה, תעזבו אותי  -"שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך" 

כולם'. בעומק, היאוש והגאווה הם מאותה משפחה. גם 

הייאוש וגם הגאווה באים מתחושת "לי זה לא מגיע. התוכנית 

לא צריך את אף  היתה אחרת. לא רוצים? לא צריך טובות,

 אחד", רק שלוקחים את זה לשתי תנועות נפשיות מנוגדות. 

האפשרות השלישית היא האפשרות של המאמין והיא היחידה 

הכנעה. להפנים שזה לא ההגמון ולא השרים אלא  -הנכונה 

זה הכל ריבונו  -רק הקב"ה. אף אחד לא 'דפק' לך את תוכניות 

תבין  -זה אני שחטאתי!' 'אבל  -של עולם. וגם אם אתה חושב 

שגם זה הקב"ה. נכון, זו אחריותך אבל זה קרה כי הקב"ה רוצה 

ר' אשר לדבר איתך. כבר אמרנו יותר מפעם בשם הצדיק 

, שתשובה זה מלשון 'השבת אבדה'. הקב"ה פריינד זיע"א

שולח אלי המון שיחות, מסרים, צ'אפחות, כאפות, דיבורים. 

אני, אם גם משהו לא בסדר  לא תמיד זה כמו שאני תכננתי.

אצלי, מעדיף שהקב"ה יבוא ונשב על איזו כוס קפה ונלבן את 

הדברים, אבל הוא לא תמיד משוכנע שזו הדרך הנכונה, והוא 

מדבר איתי בדרכו. תשובה היא להשיב את כל מה שקראתי לו 

אל הקב"ה, ולהפנים שהכל היו אלו סיבות שהוא  -'עובדות' 

. הכנעהתי. קוראים לזה במילה אחת שלח אלי כדי לדבר אי

כשאתה מגיע להכנעה אתה מגיע ליכולת להצמיח, מפני שאז 

אתה מסוגל לקבל מציאות חדשה כמו אדמה חרושה 

שמקבלת לתוכה גשם חדש. 'ונפשי כעפר לכל תהיה' פירושו 

זה לא הוא אשם וגם לא ההוא, אלא זה הקב"ה שרוצה  -

 להצמיח ממני משהו חדש.

 של הקב"ה להיות שותף

עפר הוא המקום היחיד שבו האדם הוא שותף בבריאה. בניגוד 

 -לחרושת עץ או כתיבת ספר, הרי כשאני זורע זרעים באדמה 

אם הם לא יוכנסו לתוך האדמה, לעפר לא ייצמח מהם כלום. 

אתה רק מניח בה את  -אני לא יודע מה ואיך פועלת האדמה 

רץ', לשון רצון, הזרעים. מופיע בספה"ק שהאדמה נקראת 'א

כי רצונו של הקב"ה מתגלה דווקא בה. כשאני זורע זה מתוך 

 אמונה שהקב"ה ייתן גשם.

כמה פעמים היא עצמה התאכזבה? כמה פעמים  -והאדמה 

היא חטפה מכות והייתה בה בצורת? אבל היא נשארת 

קוצים, דרדרים או פרחים יפים  -וממשיכה כל הזמן להצמיח 

ע לתאר אותה ולעבד אותה היא תצמיח וצמחים, ואם אתה יוד

אולי  -את כל מה שאתה רוצה. אם אתה יודע לחשוף אותה 

 אתה אף תמצא בא זהב, מרגליות ואבנים טובות. 

כל הברואים נבראו אמנם מהארץ אבל נבראו נפש, לעומתם 

האדם נברא עפר. אגב, "וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן 

שני  -יגוד לשאר הברואים האדמה" מופיע שם עם שני י', בנ
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יצרים, עולם הזה והעולם הבא. 'אתה הוא יוצרם ואתה יודע 

זה היום בו נברא האדם. ביום הזה אתה, רבש"ע, הוא  -יצרם' 

 'כי הם בשר ודם'. -יוצרם ואתה ביום הזה יודע יצרם 

 יכול ליצור -רק מי שיש לו יצר 

 -חז"ל מביאים על בריאת האדם 

חנינא: שתים עשרה שעות הוי היום. אמר רבי יוחנן בר 

ה נעשה גולם, שלישית שעה ראשונה הוצבר עפרו, שני

 )סנהדרין ל"ח:( 4...שמהרביעית נזרקה בו נ ,נמתחו אבריו

ועד לשעה זו,  -שום נשמה עוד אין כאן  לשעה השלישיתעד 

)ועל כך הייתה גזרת המלך הפרסי השלישית, אנו קוראים את שמע 

. לייחד ולקבל עול מלכות שמיים זה רק מע(שלא לקרא קריאת ש

מפני שאתה עפר. לקבל עול מלכות שמיים כנשמה, כנפש, 

את זה המלאכים עושים טוב יותר מאתנו. שם כולם 'מקבלים 

אין  -עליהם עול מלכות שמים באהבה ונותנים רשות זה לזה' 

גם אני, אם לא הייתי נוצר  -מריבות, אין כסאח. איזה יופי. נכון 

עפר אולי גם אני הייתי חמוד כזה, אולי גם לא היה לי ייצר מ

את העולם  מחללאבל לכן גם לא הייתי יוצר. לא הייתי  -הרע 

הייתי רק  -בו דבר. לא הייתי ככל הים  מחוללאבל גם לא הייתי 

ככוכבי השמים. 'אמת כי אתה הוא יוצרם ואתה יודע יצרם כי 

, שבלשוני אמרתי הם בשר ודם', ואני, ר' אמנון ממגנצא

להגמון ימ"ש 'עוד שלשה ימים', נתתי לעולם לחשוב שיש 

משא ומתן על ייחוד ה'. וההגמון לא הסכים לחתוך לי את 

מעין מה שיוסף לא הסכים לבוא חשבון עם אחיו ואמר  -הלשון 

שישלמו', עשרת הרוגי  -'אם יש צורך שהדורות הבאים ישלמו 

עוד יש לך תפקיד עם הלשון. 'לא,  -מלכות וכו'. ההגמון אמר 

איתה אתה תגיד לילדים שלך משך אלפי שנים את 'ונתנה 

תוקף'. בלשון הזו אתה תתן כח לאנשי קיבוץ בית השיטה בעוד 

 שנה. לא חותכים אותה'. 900

וֹּ  ַנְפש  סּבְ רֶׁ חֶׁ ּול ּכְ ש  ִביא ַלְחמוֹּ מָּ ר יָּ ּבָּ ש ְ החרס הנשבר הוא עפר, ] ַהּנִ

ש  , אדמה[ בֵּ ִציר יָּ חָּ ה ּכְ לָּ ן ּכָּ נָּ ר ּוְכעָּ בֵּ ל עוֹּ צֵּ ל ּכְ בֵּ ּוְכרּוַח  ּוְכִציץ נוֹּ

ת  בֶׁ ש ָּ ם  רוח, מים, עפר...[ -]יש כאן כל היסודות נוֹּ ַח ְוַכֲחלוֹּ רֵּ ק ּפוֹּ בָּ ּוְכאָּ

עּוף ה - יָּ ם ְוַאּתָּ ל ַחי ְוַקּיָּ ְך אֵּ לֶׁ  .הּוא מֶׁ

 -מופיע בפיוטי הסליחות ביום הכיפורים 

ן וֹּ י עָּ אֵּ נוּ ְמלֵּ לֵּ  אָּ ה מָּ ר, א ַרֲחִמיםְוַאּתָּ בֵּ ל עוֹּ צֵּ ינוּ ּכְ מֵּ נוּ יָּ ה  אָּ ְוַאּתָּ

ּמוּ  יךָּ לֹּא ִיּתָּ תֶׁ נוֹּ  ('כי אנו עמך')פיוט  הּוא ּוש ְ

טאטע, כמה 'מלאי עוון' אנו? הרי  -חסידים היו קוראים את זה  

ימי חיינו שבעים שנה ואם בגבורות שמונים, חצי מזה ישנים, 

לנו ל'מלא רחמים' אז איך אתה יכול להשוות את ה'מלאי עוון' ש

 לאין סוף שנותיך שהם כולם מלאי רחמים?! -שלך 
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שביעית נזדווגה לו חוה, שמינית עלו למטה שנים וירדו ארבעה, תשיעית 
נצטווה שלא לאכול מן האילן, עשירית סרח, אחת עשרה נידון, שתים עשרה 

אדם ביקר בל ילין". אמר רמי בר חמא: " (תהלים מט, יג) נטרד והלך לו, שנאמר

 ולכן יכול להצמיח -'עפר אני בחיי' 

התפילה שבה אנו מסיימים את התפילות בראש השנה וביום 

  -הכיפורים היא 

אלהי, עד שלא נוצרתי איני כדאי, ועכשיו שנוצרתי כאלו 

הרי אני , עפר אני בחיי, קל וחומר במיתתי, לא נוצרתי

 .לפניך ככלי מלא בושה וכלימה

דוגרי, זו נשמעת התפילה הכי מדכאת שיש, נכון? 'אני 

כלומניק, חיי אינם שווים וכו''... אבל בואו נשמע איך צריך לומר 

כי עובדה היא  -אלקי, עד שלא נוצרתי איני כדאי  -אותה באמת 

שלא נוצרתי. עד שלא נוצרתי לא היה "וייצר ה' אלוקים את 

האדם עפר מן האדמה", הייתי נשמה תחת כסא הכבוד. 

נשמת חיים הייתה, רק עפר לא היה. מבין כל הברואים רק אני 

נוצרתי עפר ולכן רק אני יכול להרים את כל העפר למעלה, 

  -רש"י  שמביא במקוםוכמו  5'אדם ממקום כפרתו נברא'

ה' נטל עפרו ממקום שנאמר בו... ֲעש ֶׁ ה ּתַ מָּ ח ֲאדָּ י ִמְזּבַ  ',ּלִ

 )בראשית ב', ז'( .הלואי תהא לו כפרה ויוכל לעמוד

הרי לא אני יצרתי את עצמי. בעל התניא  -'ועכשיו שנוצרתי' 

זיע"א מביא שאדם עושה חשבון נפש הרי לא אני בראתי את 

ביטול גמור,  -עצמי, אתה בראת אותי, רבש"ע. 'עפר אני בחיי' 

י, וגם אם נפלתי אבל הוא הכח המצמיח ולכן עוד יש לי סיכו

בכל הנפילות שיש בעולם, גם אם זרקו עלי את כל ההאשמות 

אם הייתי אש, מים  -והעוונות שיש בעולם, הרי עפר אני בחיי 

אני  -או רוח כבר לא הייתי, אבל עפר אני, 'קל וחומר במיתתי' 

נשאר. יש לי סיכוי. אלא מה? חטאתי. הלשון שלי לא ייחדה 

ני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה'. בדרך 'הרי א -את שמך, ולכן 

'איזה גועל נפש אני, איזה יצור נורא,  -כלל מסבירים את זה 

מלא בושה וכלימה. נורא ואיום'. אבל האמת היא שצריך להבין 

'אני כלי, רבש"ע, כלי שצריך לקבל  -את זה באופן אחר לגמרי 

את השפע שלך, אבל אתה החלטת שכרגע אני צריך להיות 

בושה וכלימה. נכון, זה לא מסתדר עם התוכניות שלי כי מלא 

אז  -אני רציתי להיות עכשיו מנכ"ל, להיות איש חשוב ואהוב 

יש מחלוקת בינינו וכנראה שצריך לפסוק לפי שיטתך ולא לפי 

שיטתי. אבל בעצם אני כלי. כלי חרס שכאשר שוברים אותו 

  -הוא נטהר. אני מתחנן בפניך רבש"ע 

שחטאתי לפניך ומה  ,. שלא אחטא עוד.פניך.יהי רצון מל

הרבים אבל לא על ידי ייסורים  ברחמיך מחק( -א )נ"ק מרֵּ 

 וחוליים רעים.

'מה אתה בא בטענות או בבקשות לקב"ה? יהי רצון  -לכאורה 

אל תחטא. זה תלוי רק  -מלפני ה'?! אם אתה לא רוצה לחטוא 

יודע  שהוא עפרי מ איננו מדבר כך. בך'. אבל מי שהוא עפר

הקב"ה כדי שאצליח לא לחטוא לך.  שלצריך את העזרה  אניש'

 שארצה לרצות'.  אני צריך את העזרה שלך, רבש"ע, בשביל

תהלים מט, ) אין חיה רעה שולטת באדם אלא אם כן נדמה לו כבהמה, שנאמר

 ".נמשל כבהמות נדמו"( יג
 עי' רמב"ם הל' בית הבחירה, ב', א'. 5

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%98_%D7%99%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%98_%D7%99%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%98_%D7%99%D7%92
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 תאוות התהילה של הקב"ה

את כל תפילת הימים הנוראים אנו מסיימים בעפר. ביום 

אנחנו מתחילים שם,  ,בריאת האדם, ביום שהוא נוצר מהעפר

 ...'.הכאשר אומרים 'קדוש קדוש קדוש' ולפני 'והחיות אשר הנ

את התפילה המדהימה 'אשר  6במקום הזה בו אנחנו מוסיפים

  -אימתך' 

ךָּ  תֶׁ ימָּ ר אֵּ ץ - ֲאש ֶׁ י אֹּמֶׁ ירֵּ ַאּבִ ן ּבְ י אֹּמֶׁ ּלֵּ ְראֶׁ אֶׁ ַרח , ּבְ י קֶׁ ְבלּולֵּ ּבִ

ַדח י קֶׁ ְבדּודֵּ ם, ּבִ יהֶׁ ֲאךָּ ֲעלֵּ רָּ  ּומוֹּ

ה ִביתָּ ְתִהּלָּ י ַגְיא - ְואָּ רֵּ י גּוש  ִמּגָּ לּומֵּ י פַֹּעל , ִמּגְ לּולֵּ י ִמּדְ ּלֵּ ִמּדַ

ךָּ , ַמַעש   תֶׁ  ְוִהיא ְתִהּלָּ

ךָּ  תֶׁ ימָּ ר אֵּ ת ֲאש ֶׁ ִהּלּוְך ַמֲחנוֹּ ִכים ּבְ ן ַמְלאָּ ֲהמוֹּ ִפים , ּבַ ַוַעד ֲאלָּ ּבְ

ת בוֹּ ַכח ְרבָּ וֶׁ ם, ּבְ יהֶׁ ֲאךָּ ֲעלֵּ רָּ  ּומוֹּ

ה ִביתָּ ְתִהּלָּ ה - ְואָּ בֶׁ נֶׁה ִמזַֹּּהר ּכָּ וֹּ יו ש  י , ִמזִּ ְרש ֵּ חוֹּ ל מֵּ כֶׁ י ש ֵּ רֵּ ֲחסֵּ מֵּ

ע ש ַ ךָּ ְוִהיא ְתהִ , רֶׁ תֶׁ  ...ּלָּ

ם אבל לתהילותיהם האימה שלך על המלאכים וגרמי השמי

 -של מי אתה מתאווה? מאיתנו! 

ה ִביתָּ ְתִהּלָּ תֹּהוּ  - ְואָּ ל וָּ בֶׁ הֶׁ ם מֵּ דָּ ר וָּ ש ָּ ל , ִמּבָּ ש  ִמּצֵּ בֵּ ִציר יָּ חָּ מֵּ

ר בֵּ ש  , עוֹּ י נֶׁפֶׁ ִלימֵּ ל ַמש ְ בֵּ יץ נוֹּ ה, ּוִמּצִ י ַחּיָּ י רּוַח ּוְמִעיפֵּ , ַמְפִריחֵּ

י ה ַוֲחִניטֵּ י ְיִחידָּ ִציאֵּ ה ּומוֹּ מָּ ט ְנש ָּ ּפָּ ש ְ ּמִ ִתים ּבַ ין ּומֵּ ּדִ ִעים ּבַ מָּ , ְוִנש ְ

ַרֲחִמים  ים ּבְ ִמים -ְוַחּיִ לָּ ר ַחי עוֹּ אֵּ ְתִנים ְלךָּ ּפְ ךָּ  ,ְונוֹּ ְוִתְפַאְרּתְ

ם יהֶׁ  .ֲעלֵּ

 . "ונתנה תוקף קדושת היום"

 פעמיים באהבה שמע אומרים

 הנוראים שמהווה הקדמה הימים ה מיוחדת שלתפילהזו 

בה שמע "פעמיים באה - בה דיברנושל קדושה קריאת שמע ל

הכוונה היא לקריאת  ?אומרים פעמיים שמעאיפה  .אומרים"

שמע המוקדמת שלפני הקרבנות ולזו השניה שבקדושת 

ים הולכים ואנחנו מוסף, אחרי שלש שעות, אחרי שכל הקלגס

גם בשר ודם, עפר, שבשעה שמקדשים את ה', זוכרים לעצמנו 

קריאת שמע נגזר עלינו שאפילו כעת שבחטאינו גלינו מארצנו ו

בכל  -העפר מן  - עם המייחדים שמךלא נגיד, הרי אתה 'תחון 

אומרים... והוא יושיענו אחרית  יום תמיד פעמיים באהבה שמע

 אני ה' אלוקיכם'. -כבראשית להיות לכם לאלוקים 

שנזכה שתכלה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה עלינו  ועל כל 

 ישראל.
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