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ּונְתַ נֶּה  -ונספר.
תֹּ קֶּ ף  -עוצמת.
הּוא נוֹּרָ א וְ ָאיֹּם  -היום ,ראש השנה ,מטיל אימה.
ּוב ֹּו תִּ נָשֵׂ א מַ לְ כּותֶּ ָך  -ראש השנה הוא יום המלכת
ה' ,כמו שאומרת הגמרא במסכת ר"ה טז ע"א:
"ואִּ מרו לפני בראש השנה מלכֻיות זכרונות
ושופרות :מלכֻיות  -כדי שתמליכוני עליכם,
זכרונות  -כדי שיעלה זכרונכם לפני לטובה,
ובמה?  -בשופר".
וְ יִּּכוֹּן בְ חֶּ סֶּ ד ּכִּ סְ אֶּ ָך  -מלכותך תושתת על חסד.
אֱמֶּ ת ּכִּ י אַ תָ ה הּוא ַדיָן ּומוֹּכִּ יחַ וְ יו ֵֹּׂדעַ וָעֵׂ ד  -לפי
ֵׂידע לְ הו ִֹּּדיעַ ּולְ הִּ ּו ַָדע שֶּ הּוא
האמור באבות ד ,כב :ל ַ
אֵׂ ל ,הּוא הַ יוֹּצֵׂ ר ...הּוא הַ ַדיָן ,הּוא עֵׂ ד ,הּוא בַ עַ ל ִּדין,
וְ הּוא עָ תִּ יד לָדּון.
וְ תִּ פְ תַ ח אֶּ ת סֵׂ פֶּ ר הַ זִּ כְ רוֹּנוֹּת  -לפי דברי התלמוד
הירושלמי ראש השנה ז ,ע"א" :שלש פינקסיות
הם :אחת של צדיקים גמורין ואחת של רשעים
גמורין ואחת של בינוניים."...
ּומֵׂ אֵׂ לָיו יִּקָ רֵׂ א  -מעצמו.
וְ חוֹּתָ ם יַד ּכָל ָאדָ ם ב ֹּו  -בזהר נאמר שכשהאדם
נפטר מהעולם הוא חותם על כל מעשיו ,ומאשר
את הדין.
וְ קוֹּל ְדמָ מָ ה דַ קָ ה יִּשָ מַ ע – ע"פ מלכים א יט ,יב:
וְ ַאחַ ר הָ ַרעַ ש אֵׂ ש ֹלא בָ אֵׂ ש ְי ָי וְ ַאחַ ר הָ אֵׂ ש קוֹּל ְדמָ מָ ה
ַדקָ ה.
וְ ִּחיל ְּורעָ דָ ה יֹּאחֵׂ זּון  -פחד,
הִּ נֵׂה יוֹּם הַ ִּדין לִּ פְ קֹּ ד עַ ל צְ בָ א מָ רוֹּם בַ ִּדין  -לפי
ישעיה כד ,כא וְ הָ יָה בַ יוֹּם הַ הּוא יִּפְ קֹּ ד ה' עַ ל צְ בָ א
הַ מָ רוֹּם בַ מָ רוֹּם.
ּכִּ י ֹלא יִּזְ ּכּו בְ עֵׂ ינֶּיָך בַ ִּדין  -אפילו צבא השמים אינם
זכאים בדין ,כפי שנאמר באיוב טו ,טו :הֵׂ ן
בִּ ְקדשָ יו ֹלא ַיא ֲִּמין וְ שָ מַ יִּם ֹלא זַּכּו בְ עֵׂ ינָיו.
ּכִּ בְ נֵׂי מָ רוֹּן  -כבני צאן העוברים לפני הרועה והוא
מסמן אותם לשבט או לחסד
וְ כָל בָ אֵׂ י ע ֹּולָם יַעַ בְ רּון לְ פָ נֶּיָך ּכִּ בְ נֵׂי מָ רוֹּן  -כך נאמר
במשנה ראש השנה א ,ב :בְ רֹּאש הַ שָ נָה ּכָל בָ אֵׂ י
הָ ע ֹּולָם עוֹּבְ ִּרין לְ פָ נָיו ּכִּ בְ נֵׂי מָ רוֹּן ,שֶּ ֶּנאֱמַ ר (תהלים
לג) 'הַ יוֹּצֵׂ ר יַחַ ד לִּ בָ ם ,הַ מֵׂ בִּ ין אֶּ ל ּכָל מַ עֲשֵׂ הֶּ ם'.
ּכְ בַ קָ רַ ת רוֹּעֶּ ה עֶּ ְדר ֹּו  -כמו שהרועה מבקר ,מונה
ובוחן את עדרו .מַ עֲבִּ יר צֹּאנ ֹּו תַ חַ ת ִּשבְ ט ֹּו  -מקלו.
וְ תִּ פְ קֹּ ד נֶּפֶּ ש ּכָל חָ י  -תתעכב ותזכור כל אדם.

ונתנה תוקף
מיוחס לרבי אמנון ממגנצא
ִּּכי הוּא נוֹּ ָרא וְ ָאיֹּם
שת הַ יּוֹּ ם
וּנְ ַת ּנֶּה ּת ֶֹּּקף ְק ֻד ּ ַ
וְ יִּכּ וֹּ ן ְ ּבחֶּ סֶּ ד ִּּכ ְסאֶּ ךָ
ָשא ַמ ְלכו ֶּּתךָ
וּבוֹּ ִּּת ּנ ֵׂ
שב ָעלָ יו ְ ּבאֱ מֶּ ת
וְ ֵׂת ֵׂ
אֱ מֶּ ת ִּּכי ַא ּ ָתה הוּא דַּ יָּן וּמוֹּ ִּכיחַ וְ יוֹּ ֵׂד ַע ו ֵָׂעד
וְ סוֹּ פֵׂ ר וּמוֹּ נֶּה
וְ כוֹּ ֵׂתב וְ חוֹּ ֵׂתם
וְ ִּת ְפ ּ ַתח אֶּ ת סֵׂ פֶּ ר הַ ז ְִּּכרוֹּ נוֹּ ת
וְ ִּתזְכּ ֹּר ָּכל הַ ִּ ּנ ְש ָּכחוֹּ ת
וְ חוֹּ ָתם יַד ָּכל ָא ָדם בּ וֹּ
וּמֵׂ אֵׂ לָ יו י ִָּּק ֵׂרא
ִּשמַ ע
ו ְּבשוֹּ פָ ר ּגָדוֹּ ל י ּ ִָּת ַקע וְ קוֹּ ל דְּ ָמ ָמה ַד ָּקה י ָ
וְ ִּחיל ו ְּר ָע ָדה יֹּאחֵׂ זוּן
ו ַּמ ְל ָא ִּכים יֵׂחָ פֵׂ זוּן
ֹּאמר ּו ִּה ּנֵׂה יוֹּ ם הַ דִּּ ין ִּל ְפקֹּד ַעל ְצבָ א ָמרוֹּ ם ַּבדִּּ ין
וְ י ְ
ָ
ִּּכי לֹּא ִּיזְכּ ּו ְ ּב ֵׂעינֶּיך ַּבדִּּ ין
וְ כָ ל ָּבאֵׂ י עוֹּ לָ ם י ַַע ְברוּן ְלפָ נ ָ
ֶּיך ִּּכ ְבנֵׂי ָמרוֹּ ן
ְּכבַ ָּק ַרת רוֹּ ֶּעה ֶּע ְדרוֹּ ַמעֲ ִּביר צֹּאנוֹּ ּ ַתחַ ת ִּש ְבטוֹּ
ּ ֵׂכן ּ ַתעֲ ִּביר וְ ִּת ְס ּפֹּר וְ ִּת ְמנֶּה וְ ִּת ְפקֹּד נֶּפֶּ ש ָּכל חָ י
וְ ַת ְח ּת ְֹּך ִּקצְ בָ ה ְלכָ ל ְ ּב ִּריָּה וְ ִּת ְכ ּתֹּב אֶּ ת ְ ּגזַר דִּּ ינָם
ו ְּביוֹּ ם צוֹּ ם ִּּכ ּפוּר יֵׂחָ ֵׂתמוּן
ְ ּברֹּאש הַ ּ ָשנָה י ִָּּכ ֵׂתבוּן
ַּכ ּ ָמה י ַַע ְברוּן וְ כַ ּ ָמה י ִָּּב ֵׂראוּן
ו ִּּמי יָמוּת
ִּמי י ְִּחיֶּה
צוֹּ
ִּמי ְ ּב ִּק ּצוֹּ
ו ִּּמי לֹּא ְ ּב ִּק ּ
ו ִּּמי בָ אֵׂ ש
ִּמי בַ ּ ַמיִּם
ו ִּּמי בַ חַ יָּה
ִּמי בַ חֶּ ֶּרב
ו ִּּמי בַ ָ ּצ ָמא
ִּמי בָ ָר ָעב
ו ִּּמי בַ ּ ַמ ּגֵׂפָ ה
ִּמי בָ ַר ַעש
יקה ו ִּּמי ִּ ּב ְס ִּקילָ ה
ִּמי ַּבחֲנִּ ָ
ו ִּּמי יָנו ַּע
ִּמי יָנוּחַ
ו ִּּמי י ּ ִָּט ֵׂרף
ִּש ֵׂקט
ִּמי י ּ ָ
ו ִּּמי י ְִּתי ּ ֵַׂסר
ִּשלֵׂ ו
ִּמי י ּ ָ
שר
ו ִּּמי י ֵָׂע ֵׂ
ִּמי י ֵָׂענִּ י
ו ִּּמי יָרוּם
ִּשפֵׂ ל
ִּמי י ּ ָ
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וְ תַ ְחתֹּ ְך ִּקצְ בָ ה  -תגזור את הדין או תפסוק את זמן
החיים.
לְ כָל בְ ִּריָה  -לכל יצור.
וְ תִּ כְ תֹּ ב אֶּ ת גְ זַר ִּדינָם  -כתיבת גזר הדין בראש
השנה עולה ממה שכתוב בירושלמי ר"ה א ,ג נז
ע"א "כולהם נידונין בראש השנה ,וגזר דינו של
כל אחד ואחד מתחתם ביום הכיפורים".
בְ רֹּאש הַ שָ נָה ִּיּכָתֵׂ בּון ּובְ יוֹּם צוֹּם ּכִּ ּפּור יֵׂחָ תֵׂ מּון -
לשון הפיוט הולמת את מצבם של הבינוניים כפי
שעולה מהירושלמי שם ,האומר שבראש השנה
מוכרע גורלם של הצדיקים הגמורים ושל הרשעים
הגמורים ,ואילו "בינוניים  -כבר ניתן להם עשרת
ימי תשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים .אם
עשו תשובה נכתבין עם הצדיקים ואם לאו נכתבין
עם הרשעים".
יַעַ בְ רּון  -מן העולם ,כלומר ימותו.
יִּבָ רֵׂ אּון  -ייוולדו.
ִּמי בְ ִּקּצ ֹּו  -מי ימות בזמן שיועד למותו.
ּומי ֹלא בְ ִּקּצ ֹּו  -מי ימות קודם הזמן שהיה אמור
ִּ
למות בו.
ּומי בָ אֵׂ ש  - ...מי ימצא מותו במים ,ומי
ִּמי בַ מַ יִּם ִּ
ימות באש ,וכן הלאה  -בחרב ,בחיה וכו'.
ּומי יָנּועַ  -למי יהיו חיים נינוחים ,ומי חייו
ִּמי יָנּוחַ ִּ
יהיו סוערים ,יחיה בתנועה ובטלטלה.
ּומי ְיטֹּרֵׂ ף  -מי יחיה בשקט ומי יחיה
ִּמי יִּשָ קֵׂ ט ִּ
בטרדה ,ימיו ולילותיו טרופים.
ִּמי יִּשָ לֵׂו  -מי יהיה שלו.
ּכִּ י ּכְ ִּש ְמָך ּכֵׂן תְ הִּ לָתֶּ ָך  -כמו ששמותיך מרמזים
לרחמים (י"ג מדות הרחמים) ,כך אתה ידוע
לתהילה.
קָ שֶּ ה לִּ כְ עוֹּס וְ נוֹּחַ לִּ ְרצוֹּת  -קשה להכעיסו ולעומת
זאת מתרצה ומתפייס בקלות.
ּכִּ י ֹלא תַ ְחּפֹּ ץ בְ מוֹּת הַ מֵׂ ת ּכִּ י אִּ ם בְ שּוב ֹּו ִּמדַ ְרּכ ֹּו
וְ חָ יָה  -תעדיף שהחוטא ישוב מדרכו הרעה ,וכך
לא תיגזר עליו מיתה.
אֱמֶּ ת ּכִּ י אַ תָ ה הּוא יוֹּצְ רָ ם וְ יוֹּדֵׂ עַ יִּצְ רָ ם  -כיוון
שאתה יוצרם אתה מכיר בעוצמתו של היצר
שבהם.
ָאדָ ם יְסוֹּד ֹּו מֵׂ עָ פָ ר  -האדם נוצר מעפר ,כפי שנאמר
בבראשית ג ,יט... :עַ ד שּובְ ָך אֶּ ל הָ א ֲָדמָ ה ּכִּ י ִּממֶּ נָה
לֻקָ ְחתָ ּכִּ י עָ פָ ר אַ תָ ה וְ אֶּ ל עָ פָ ר תָ שּוב.
וְ סוֹּפ ֹּו לֶּעָ פָ ר  -האדם נקבר באדמה.
בְ נַפְ ש ֹּו יָבִּ יא ל ְַחמ ֹּו  -האדם משקיע מאמצים
גדולים כדי להתקיים ולהתפרנס,

ּו ְת ׁש ּובָ ה ּו ְת ִפ ָּלה ּו ְצ ָד ָקה
ַמעֲ ִב ִירין אֶ ת ר ַֹע הַ ְ ּגז ֵָרה
ִּּכי ְּכ ִּש ְמ ָך ּ ֵׂכן ְּת ִּה ָּל ֶּת ָך
ִּּכי לֹּא ַת ְח ּפֹּץ ְ ּבמוֹּ ת הַ ּ ֵׂמת
וְ ַעד יוֹּ ם מוֹּ תוֹּ ְּתחַ ּ ֶּכה לוֹּ

שה ִּל ְכעוֹּ ס וְ נוֹּ חַ לֵׂ ָרצוֹּ ת
ָק ֶּ
ִּּכי ִּאם ְ ּבשוּבוֹּ ִּמדַּ ְרכּ וֹּ וְ חָ יָה
ִּאם יָשוּב ִּמיַּד ְּת ַק ְ ּבלוֹּ

אֱ מֶּ ת ִּּכי ַא ּ ָתה הוּא יוֹּ ְצ ָרם וְ יוֹּ ֵׂד ַע י ְִּצ ָרם
ִּּכי הֵׂ ם ָּב ָשר ו ָָדם
ָא ָדם יְסוֹּ דוֹּ מֵׂ ָעפָ ר וְ סוֹּ פוֹּ לֶּ ָעפָ ר
ָמשוּל ְּכחֶּ ֶּרס הַ ִּ ּנ ְש ָּבר
ְ ּבנ ְַפשוֹּ י ִָּביא לַ ְחמוֹּ
ְּכצֵׂ ל עוֹּ בֵׂ ר ו ְּכ ָענָן ָּכלָ ה
ְּכחָ ִּציר יָבֵׂ ש ו ְּכ ִּציץ נוֹּ בֵׂ ל
שבֶּ ת ו ְּכ ָאבָ ק ּפוֹּ ֵׂרחַ וְ כַ חֲלוֹּ ם יָעוּף
ו ְּכרוּחַ נוֹּ ָ

וְ אַ ּ ָתה ה ּוא ֶמלֶ ְך אֵ -ל חַ י וְ ַקיָּם

וְ אֵׂ ין ֵׂקץ ְלא ֶֹּּר ְך יָמֶּ ָ
אֵׂ ין ִּק ְצ ָּבה ִּל ְשנוֹּ ֶּת ָ
יך
יך
וְ אֵׂ ין ְל ַש ֵׂער ַמ ְר ְּכבֹּת ְּכבוֹּ ֶּד ָך וְ אֵׂ ין ְלפָ ֵׂרש ֵׂעילוּם ְשמֶּ ָך
וְ ַא ּ ָתה נָאֶּ ה ִּל ְשמֶּ ָך
ִּש ְמ ָך נָאֶּ ה ְל ָך
את ִּ ּב ְשמֶּ ָך
ו ְּשמֵׂ נ ּו ָק ָר ָ
מָ שּול ּכְ חֶּ רֶּ ס הַ נ ְִּשבָ ר  -אדם נמשל
לחרס ,שכאשר הוא נשבר אין לו
תקנה.
ּכְ חָ צִּ יר יָבֵׂ ש  -ימי האדם קצרים כפי
שהחציר מתייבש במהירות ,ואין
להשיבו לירקותו.
ּוכְ צִּ יץ  -כנבט או כצמח צעיר.
ּכְ חָ צִּ יר יָבֵׂ ש ּוכְ צִּ יץ נוֹּבֵׂ ל  -לפי ישעיה
מ ,ז-ח :יָבֵׂ ש חָ צִּ יר נָבֵׂ ל צִּ יץ ּכִּ י רּוחַ
ה' נ ְָשבָ ה ב ֹּו ָא ֵׂכן חָ צִּ יר הָ עָ ם .יָבֵׂ ש
חָ צִּ יר נָבֵׂ ל צִּ יץ ְּודבַ ר אֱֹלהֵׂ ינּו יָקּום
לְ ע ֹּולָם.
ּכְ צֵׂ ל עוֹּבֵׂ ר  -הדימוי לקוח מתהלים
ָאדם לַהֶּ בֶּ ל ָדמָ ה יָמָ יו ּכְ צֵׂ ל
קמד ,ד ָ
עוֹּבֵׂ ר.
ּוכְ עָ נָן ָּכלָה  -חיי האדם החולפים
והמוות הבלתי הפיך משולים לענן
כלה.

ּכְ צֵׂ ל עוֹּבֵׂ ר ּוכְ עָ נָן ָּכלָה  -חלופיותו
וארעיותו של האדם נמשלים לצל
ולענן שאין בהם ממש ,ושהם
חולפים כלעומת שבאו.
וְ ַכחֲלוֹּם יָעּוף  -לפי איוב כ ,ח:
ַּכחֲלוֹּם יָעּוף וְ ֹלא י ְִּמצָ אּוהּו וְ י ַֻדד
ּכְ חֶּ זְ יוֹּן ָל ְילָה.
אֵׂ ין ִּקצְ בָ ה לִּ ְשנוֹּתֶּ יָך וְ אֵׂ ין קֵׂ ץ לְ אוֹּרֶּ ְך
יָמֶּ יָך  -בניגוד לקצבה הנחתכת
לברואים ,אתה נצחי.
וְ אֵׂ ין לְ שַ עֵׂ ר מַ ְרּכְ בוֹּת ּכְ בוֹּדֶּ ָך  -אי
אפשר להעריך את המידה והשיעור
של צבא המלאכים שהוא כמו
"מרכבה" לקב"ה.
וְ אֵׂ ין לְ פָ רֵׂ ש עֵׂ ילוֹּם ְשמֶּ ָך  -אין לומר
מפורשות את שמך הנסתר,
נָאֶּ ה לְ ָך  -הולם אותך.
ּושמֵׂ נּו קָ רָ אתָ בִּ ְשמֶּ ָך  -בשם ישראל
ְ
כלול השם אל.

ערב אבות ובנים ,ערב ח"י אלול ,תשע"ג

שאלות על תפילת 'ונתנה תוקף'
 .1מהם שלבי הכרעת הדין כפי שהם באים לידי ביטוי בתפילה?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 .2הסבר את המשפט "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה" במילים שלך.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 .3מדוע לדעתך דווקא מעשים אלה יכולים להביא לכפרה?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

מתח קו בין ניגודים:
מי יחיה o

 oמי בצמא

מי במים o

 oמי יעשר

אדם יסודו מעפר וסופו לעפר o

 oמי ימות

מי ברעב o

 oמי באש

מי ישקט o

 oמי ירום

מי יעני o
מי ישפל o

 oואתה הוא מלך א-ל חי וקים
 oמי יטרף

ערב אבות ובנים ,ערב ח"י אלול ,תשע"ג

סיפור חסידי
ֲשה ְּב ַר ִּבי אַ ְּמ ֹנון ִּממַ ֶגנְּ צא
מַ ע ֵׂ

ּומיֻחָ ס וִּ יפֵׂ ה תֹּ ַאר וִּ יפֵׂ ה מַ ְראֶּ ה .וְ הֵׂ חֵׂ לּו הַ שָ ִּרים וְ הַ הֶּ גְ מ ֹּון לְ בַ קֵׂ ש
ַאמנוֹּן ִּממַ ֶּגנְצָ א שֶּ הָ יָה גְ דוֹּל הַ דוֹּר וְ עָ ִּשיר ְ
מַ עֲשֵׂ ה בְ ַרבִּ י ְ
ִּממֶּ נּו שֶּ יֵׂהָ פֵׂ ְך לְ ָדתָ ם .וַיְ מָ אֵׂ ן לִּ ְשמוֹּעַ לָהֶּ ם .וַ יְהִּ י ּכְ ַדבְ ָרם אֵׂ לָיו יוֹּם יוֹּם וְ ֹלא שָ מַ ע לָהֶּ ם ,וַיִּ פְ צַ ר ב ֹּו הַ הֶּ גְ מוֹּן .וַ יְהִּ י ּכְ הַ יוֹּם
בֶּ הַ חֲזִּ יקָ ם עָ לָיו ,וַ יֹּאמֶּ ר" :חָ פֵׂ ץ ֲאנִּי לְ הִּ ּוָ עֵׂ ץ וְ ל ְַחשֹּב עַ ל הַ ָדבָ ר עַ ד שְ ֹלשָ ה י ִָּמים"ּ .וכְ ֵׂדי לִּ ְדחוֹּתָ ם מֵׂ עָ לָיו ָאמַ ר ּכֵׂן.
וַ יְהִּ י אַ ְך ָיצֹּא יָצָ א מֵׂ אֵׂ ת ּפְ נֵׂי הַ הֶּ גְ מוֹּן ,שָ ם הַ ָדבָ ר לְ לִּ ב ֹּו ,עַ ל אֲשֶּ ר ָּככָה יָצָ א ִּמּפִּ יו לְ שוֹּן סָ פֵׂ ק ,שֶּ הָ יָה צָ ִּריְך שּום עֵׂ צָ ה
ֱֹלקים חַ יִּ ים .וַ יָבוֹּא אֶּ ל בֵׂ ית ֹּו וְ ֹלא ָאבָ ה ֶּל ֱאכֹּל וְ לִּ ְשתוֹּת ,וְ ֶּנ ֱחלָה .וַ ָיבֹּאּו ּכָל ְקרוֹּבָ יו וְ א ֹּוהֲבָ יו לְ ַנחֲמ ֹּו,
ּומַ ְחשָ בָ ה לִּ כְ ּפֹּ ר בֶּ א ִּ
וַיְ מָ אֵׂ ן לְ הִּ תְ נַחֵׂ םּ ,כִּ י ָאמַ ר אֵׂ ֵׂרד אֶּ ל נִּיבִּ י ָאבֵׂ ל ְש ֹּאלָה וַ יֵׂבְ ךְ וַיִּ תְ עַ ּצֵׂ ב אֶּ ל לִּ ב ֹּו!
ישי בִּ הְ יוֹּת ֹּו ּכוֹּאֵׂ ב וְ דוֹּאֵׂ ג ,וַיִּ ְשלַח הַ הֶּ גְ מוֹּן ַאח ֲָריו ,וַ יֹּאמֶּ רֹ" :לא אֵׂ לְֶּך!" .וַי ֹּוסֶּ ף עוֹּד הַ ּצַ ר ְשֹלחַ שָ ִּרים
וַ יְהִּ י בַ יוֹּם הַ ְשלִּ ִּ
ַאמנוֹּן לְ הָ בִּ יא ֹּו בְ עַ ל ּכ ְָרח ֹּו!" .וַ יְמַ הֲרּו וַ יָבִּ יאּו
ַרבִּ ים וְ נִּכְ בָ ִּדים מֵׂ אֵׂ לֶּה ,וַיְ מָ אֵׂ ן ָל ֶּלכֶּת אֵׂ לָיו .וַ יֹּאמֶּ ר הַ הֶּ גְ מוֹּן" :מַ הֲרּו אֶּ ת ְ
אוֹּת ֹּו.
ַאמנוֹּן ,לָמָ ה ֹלא בָ את אֵׂ לַי לַמוֹּעֵׂ ד ֲאשֶּ ר יָעַ ְדתָ לִּ י לְ הִּ ּוָ עֵׂ ץ ּולְ הָ ִּשיב לִּ י ָדבָ ר וְ ַלעֲשוֹּת אֶּ ת בַ קָ שָ תִּ י?"
וַ יֹּאמֶּ ר ל ֹּו" :מַ ה זֹּאת ְ
ַאמנוֹּן
ַאמנוֹּן וַ יֹּאמֶּ רֲ " :אנִּי אֶּ ת ִּמ ְשּפָ ִּטי אֶּ ֱחרֹּץּ ,כִּ י הַ לָשוֹּן אֲשֶּ ר ִּדבְ ָרה ּותְ ַכזֵׂב לְ ָך ִּדינָּה לְ חָ תְ כָּה!"ּ .כִּ י חָ פֵׂ ץ הָ יָה ר' ְ
וַ יַעַ ן ְ
לְ קַ דֵׂ ש אֶּ ת ה' עַ ל אֲשֶּ ר ִּדבֵׂ ר ָּככָה .וַ יַעַ ן הַ הֶּ גְ מוֹּן וַ יֹּאמֶּ רֹ" :לאּ ,כִּ י הַ לָשוֹּן ֹלא אֶּ ְחתוְֹּךּ ,כִּ י הֵׂ יטֵׂ ב ִּדבְ ָרה ,אֶּ לָא הָ ַרגְ ָליִּם
אֲשֶּ ר ֹלא בָ אּו לַמוֹּעֵׂ ד אֲשֶּ ר ִּדבַ ְרתָ אֵׂ לַי אֶּ ְקצֹּץ ,וְ אֶּ ת יֶּתֶּ ר חֶּ לְ קֵׂ י הַ גּוף ֲאיַסֵׂ ר!".
ַאמנוֹּן לֵׂהָ פֵׂ ְך
וַ יְצַ ו הַ ּצו ֵֹּׂרר וַ יְקַ ּצְ צּו אֶּ ת ּפִּ ְרקֵׂ י אֶּ צְ בָ עוֹּת י ָָדיו וְ ַרגְ לָיו .וְ עַ ל ּכָל ּפֶּ ֶּרק ּופֶּ ֶּרק הָ יּו ש ֹּואֲלִּ ין ל ֹּו" :הַ תַ ְחּפֹּ ץ עוֹּד ְ
ַאמנוֹּן בְ מָ גֵׂן אֶּ חָ ד וְ כָל ּפִּ ְרקֵׂ י
ֶּלאֱמּונָתֵׂ נּו?" וַ יֹּאמֶּ רֹ" :לא!" .וַ יְהִּ י ּכְ כַלוֹּתָ ם לְ קַ ּצֵׂ ץ ,צִּ ּוָה הָ ָרשָ ע לְ הַ שְ ּכִּ יב אֶּ ת ר' ְ
ִּסּורין קָ ִּשין
ַאמנוֹּן – ּכִּ י הֶּ א ֱִּמין בְ אֵׂ ל חַ י וְ סָ בַ ל עַ ל אֱמּונָת ֹּו י ִּ
אֶּ צְ בְ עוֹּתָ יו בְ צִּ ד ֹּו וַ יְשַ לְ חֵׂ הּו לְ בֵׂ ית ֹּו .הֲכִּ י נ ְִּק ָרא ְשמ ֹּו ר' ְ
מֵׂ ַאהֲבָ הַ ,רק עַ ל הַ ָדבָ ר שֶּ יָצָ א ִּמּפִּ יו.
ַאחַ ר הַ ְדבָ ִּרים הָ אֵׂ לּו ,קָ ַרב מוֹּעֵׂ ד וְ הִּ גִּ יעַ רֹּאש הַ שָ נָה ,בִּ קֵׂ ש ִּמ ְקרוֹּבָ יו לָשֵׂ את אוֹּת ֹּו לְ בֵׂ ית הַ ּכְ נֶּסֶּ ת עִּ ם ּכָל ּפִּ ְרקֵׂ י אֶּ צְ בְ עוֹּתָ יו
לּוחים ּולְ הַ ְשּכִּ יב ֹּו אֵׂ צֶּ ל שְ לִּ יחַ הַ ּצִּ בּור .וַ ַיעֲשּו ּכֵׂן וַ יְהִּ י ַּכאֲשֶּ ר הִּ גִּ יעַ ְשלִּ יחַ הַ ּצִּ בּור לוֹּמַ ר הַ ְקדוֹּשָ ה "וְ חַ יוֹּת אֲשֶּ ר
הַ ְמ ִּ
ַאמתֵׂ ן ְמעַ ט וַ אֲקַ ֵׂדש אֶּ ת הַ שֵׂ ם הַ ָגדֹּל" .וַ יַעַ ן בְ קוֹּל ָרםּ" :ובְ כֵׂן לְ ָך תַ ֲעלֶּה ְקדוֹּשָ ה" ּכְ לוֹּמַ ר
ַאמנוֹּןְ " :
הֵׂ נָה" ָאמַ ר ל ֹּו ר' ְ
ִּחּודָך ,וְ ַאחַ ר ּכְָך ָאמַ רּ" :ונְתַ נֶּה תוֹּקֶּ ף ְקדֻ שַ ת הַ יוֹּם" וְ ָאמַ ר "אֱמֶּ ת ּכִּ י אַ תָ ה ַדיָן
שֶּ ִּק ַד ְשתִּ י אֶּ ת ְשמֶּ ָך עַ ל מַ לְ כּותֶּ ָך וְ י ְ
ּומוֹּכִּ יחַ " ּכְ ֵׂדי לְ הַ צְ ִּדיק עָ לָיו אֶּ ת הַ ִּדין שֶּ ַיעֲלּו לְ פָ נָיו אוֹּתָ ן ּפִּ ְרקֵׂ י י ָָדיו וְ ַרגְ לָיו ,וְ כֵׂן ּכָל הָ עִּ ְניָן .וְ הִּ זְ ּכִּ יר "וְ חוֹּתָ ם יַד ּכָל
ָאדם ב ֹּו וַ תִּ פְ קֹּ ד נֶּפֶּ ש ּכָל חַ י" שֶּ ּכְָך ִּנגְ זַר עָ לָיו בְ רֹּאש הַ שָ נָהּ .וכְ שֶּ גָמַ ר ּכָל הַ סִּ לּוק ,נִּסְ תַ לֵׂק וְ נֶּעְ לַם ִּמן הָ ע ֹּולָם לְ עֵׂ ין ּכָל
ָ
ֱֹלקים .וְ עָ לָיו ֶּנאֱמַ ר מָ ה ַרב טּובְ ָך אֲשֶּ ר צָ פַ נְתָ לִּ ֵׂיראֶּ יָך וגו'.
וְ אֵׂ ינֶּנּו ּכִּ י לָקַ ח אוֹּת ֹּו א ִּ
ישי לְ טָ ה ֳָרת ֹּו ,נ ְִּרָאה בְ מַ ְראוֹּת
ישיבָ ה שֶּ ל מַ עְ לָה בַ יוֹּם הַ שְ לִּ ִּ
ַאמנוֹּן וְ נִּתְ בַ קֵׂ ש בִּ ִּ
ַאחַ ר הַ ְדבָ ִּרים וְ הָ אֱמֶּ ת אֲשֶּ ר ֹּה ֲעלָה ר' ְ
הַ ַל ְילָה לְ ַרבָ נָא ְקל ֹּונִּימוֹּס בֶּ ן ַרבָ נָא ְמשּולָם בֶּ ן ַרבָ נָא ְקל ֹּונִּימוֹּס בֶּ ן ַרבָ נָא מֹּ שֶּ ה בֶּ ן ַרבָ נָא ְקל ֹּונִּימוֹּס ,וְ לִּ מֵׂ ד ל ֹּו אֶּ ת הַ ּפִּ יּוט
הַ הּוא "ּונְתַ נֶּה תוֹּקֶּ ף ְקדֻ שַ ת הַ יוֹּם" וַ יְצַ ו עָ לָיו לְ ִּשלּוחַ אוֹּת ֹּו בְ כָל הַ תְ פּוצוֹּת הַ ג ֹּולָה לִּ הְ יוֹּת ל ֹּו עֵׂ ד וְ זִּ ּכָרוֹּן וַ יַעַ ש הַ גָאוֹּן
ּכֵׂן.

אגרות קודש כרך ט ,עמור סה .מכתב ב'תרעה:
במה שהעתיק מספרים שקדמוהו שר' אמנון פסק דינו במה שיענישוהו הנה צריך עיון אם אמיתי הוא ,כי אסור
לחבול בעצמו.

ערב אבות ובנים ,ערב ח"י אלול ,תשע"ג

שיחה של הרבי

ּו ְת ׁש ּובָ ה ּו ְת ִפ ּ ָלה ּו ְצ ָד ָקה
בִּ תְ פִּ לַת 'ּונְתַ נֶּה תֹּ קֶּ ף' ֲאנ ְַחנּו מַ זְ ּכִּ ִּירים אֶּ ת ְשלוֹּשֶּ ת הַ ְדבָ ִּרים ש"מַ עֲבִּ ִּירין אֶּ ת רֹּעַ הַ גְ ז ֵָׂרה" וְ הֵׂ ם :תְ שּובָ ה ּותְ פִּ לָה ּוצְ ָדקָ ה.
ְשֹלשֶּ ת הַ ְדבָ ִּרים הַ לָלּו קַ י ִָּמים גַם אֵׂ צֶּ ל הַ ג ֹּויִּם ,לְ הַ בְ ִּדיל .וְ יֵׂש גַם בְ שָ פָ ה שֶּ לָהֶּ ם ִּמלִּ ים ְִּל'תְ שּובָ ה'' ,תְ פִּ לָה' ּו'צְ ָדקָ ה'.
ְהּודים וְ אֵׂ צֶּ ל הַ ג ֹּויִּים – גְ דֹּלִּ ים וְ עֶּ ְקר ֹּונִּיִּ ים.
אּולָם הַ שּונִּי וְ הַ הֶּ בְ ֵׂדל בֵׂ ין תְ שּובָ ה ,תְ פִּ לָה ּוצְ ָדקָ ה אֵׂ צֶּ ל הַ י ִּ
תְ שּובָ ה – בִּ ְשפַ ת הַ ג ֹּויִּים 'חַ ָרטָ ה'ִּ .מי שֶּ עָ שָ ה מַ עֲשֵׂ ה ָרעִּ ,מתְ חָ ֵׂרט עָ לָיו .גַם ִּמי שֶּ ֹּלא עָ שָ ה מַ עֲשֵׂ ה טוֹּב ,הּוא ִּמתְ חָ ֵׂרט
ּומַ תְ ִּחיל לְ הִּ תְ נַהֵׂ ג בְ ֶּד ֶּרְך ַאחֶּ ֶּרתֶּ ,ד ֶּרְך ח ֲָדשָ ה.
הּודי הּוא בְ עֶּ צֶּ ם טוֹּב ,רוֹּצֶּ ה תָ ִּמיד ַל ֲעשֹּת ַרק טוֹּב .קו ֶֹּּרה ,בְ שֶּ ל סִּ בוֹּת שוֹּנוֹּת
'שיבָ ה'ֲ ,חז ָָרה .הַ יְ ִּ
וְ אֶּ צְ לֵׂנּו ,הַ תְ שּובָ ה הִּ יא ִּ
ִּימי
ּומקוֹּר ֹּו .ח ֹּוזֵׂר אֶּ ל הָ ' ֲאנִּי' הַ ּפְ נ ִּ
הּודי עָ שָ ה מַ עֲשֵׂ ה ֹלא-טוֹּב ,וְ ָאז הּוא עֹּ שֶּ ה 'תְ שּובָ ה' .הּוא שָ ב ,ח ֹּוזֵׂר לְ שָ ְרש ֹּו ְ
שֶּ הַ יְ ִּ
שֶּ ל ֹּו.
ָלכֵׂןִּ ,מצְ וַת הַ תְ שּובָ ה שַ ֶּיכֶּת לְ ֻכלָם .גַם לְ צַ ִּדיק שֶּ מֵׂ ע ֹּולָם ֹלא חָ טָ א .הּוא רוֹּצֶּ ה לְ הִּ תְ קָ ֵׂרב עוֹּד יֹּתֵׂ ר לִּ ְמקוֹּר ֹּו וְ שָ ְרש ֹּו .וְ גַם
ל ָָרשָ ע ,שֶּ ַאף עַ ל ּפִּ י שֶּ חָ טָ א ,תָ ִּמיד יֵׂש ל ֹּו הָ אֶּ פְ שָ רּות לָשּוב .עָ לָיו ַרק ל ְַחזֹּר לִּ ְמקוֹּר ֹּו.
'מ ְשָאלָה'ְ .מבַ ְק ִּשים מֵׂ ה' שֶּ יִּ תֵׂ ן אֶּ ת מַ ה שֶּ חָ סֵׂ ר .וְ אִּ ם ֹלא חָ סֵׂ ר ָדבָ ר ,א ֹּו שֶּ אֵׂ ינֶּנּו
תְ פִּ לָה – בִּ ְשפַ ת הַ ג ֹּויִּם 'בַ קָ שָ ה' א ֹּו ִּ
רוֹּצֶּ ה מַ שֶּ הּו – אֵׂ ין מָ קוֹּם לִּ תְ פִּ לָה.
שּורה עִּ ם
וְ אִּ לּו אֶּ צְ לֵׂנּו :הַ תְ פִּ לָה הִּ יא הִּ תְ חַ בְ רּות עִּ ם ה' .הַ תְ פִּ לָה שַ ֶּיכֶּת לְ כָל אֶּ חָ ד בְ כָל זְ מַ ן .לְ כָל אֶּ חָ ד יֵׂש נְשָ מָ ה שֶּ ְק ָ
שּורה בְ עִּ ְנ ָינָיו :אֲכִּ ילָה ְשתִּ יָה וְ כַדוֹּמֶּ ה .הָ עִּ ְנ ָינִּים הַ ג ְַש ִּמיִּ ים הָ אֵׂ לּו
ּוק ָ
הַ קָ דוֹּש בָ רּוְך הּוא .הַ נְשָ מָ ה נ ְִּמצֵׂ את בְ תוְֹּך הַ גּוף ְ
הּודי ִּמתְ ּפַ לֵׂל לַה'ּ .כְָך
ּומרוֹּפְ פִּ ים אֶּ ת הַ קֶּ שֶּ ר שֶּ ל הַ נְשָ מָ ה עִּ ם הַ קָ דוֹּש בָ רּוְך הּואָ .לכֵׂן ,בִּ זְ מַ נִּים ְקבּועִּ ים הַ יְ ִּ
ישים ְ
מַ ְחלִּ ִּ
ּומתְ הַ ֵׂדק הַ קֶּ שֶּ ר עִּ ם הַ קָ דוֹּש בָ רּוְך הּוא .גַם ִּמי שֶּ ֹּלא חָ סֵׂ ר ל ֹּו ָדבָ ר זָקּוק לַתְ פִּ לָהּ .כְ ֵׂדי לְ ַר ֲענֵׂן אֶּ ת הַ קֶּ שֶּ ר שֶּ ל
ִּמתְ חַ זֵׂק ִּ
נ ְִּשמָ ת ֹּו עִּ ם ה'.
ּומגֹּ ֶּדל
צְ ָדקָ ה – בִּ ְשפַ ת הַ ג ֹּויִּים 'חֶּ סֶּ ד' .לֶּעָ נִּי ֹלא מַ גִּ יעַ ּכְ לּום ,וְ אֵׂ ין חוֹּבָ ה לָתֶּ ת ל ֹּוִּ .מי שֶּ נוֹּתֵׂ ן עֹּ שֶּ ה זֹּאת ִּמטּוב לִּ ב ֹּו ִּ
נ ְַדבָ נּות ֹּו.
הּודי יו ֵֹּׂדעַ שֶּ הָ ְרכּוש שֶּ בְ י ָָדיו אֵׂ ינ ֹּו שֶּ ל ֹּו ,אֶּ לָא שֶּ ל הַ קָ דוֹּש
וְ אֶּ צְ לֵׂנּו הַ ּצְ ָדקָ ה הִּ יא מַ עֲשֵׂ ה צֶּ ֶּדק .חוֹּבָ ה לָתֵׂ ת צְ ָדקָ ה .הַ יְ ִּ
בָ רּוְך הּוא ,וְ הּוא ְמצַ ּוֶּ ה עָ לָיו לָתֵׂ ת לְ ִּמי שֶּ אֵׂ ין ל ֹּו.
אֵׂ לּו הֵׂ ם ְשלוֹּשֶּ ת הַ ְדבָ ִּרים :תְ שּובָ ה ּותְ פִּ לָה ּוצְ ָדקָ ה – שֶּ בְ אֶּ ְמצָ עּותָ ם נִּזְ ּכֶּה לִּ כְ תִּ יבָ ה חֲתִּ ימָ ה טוֹּבָ ה ,לְ שָ נָה ט ֹּובָ ה
ּומתּוקָ ה.
ְ

