
U’Netaneh Tokef: Understanding its History and Deeper Meaning 
Rabbi Dr. Kenneth Brander  Page 1 of 21 

 PART I: Biblical and rabbinic sources 

1) Habakkuk 1:7
;it makes its own laws and rules. It is terrible, dreadful     הּוא ָאיֹום ְונֹוָרא

2) Numbers 24:7
its kingdom shall be exalted  .ְוִתַּנֵּׂשא ַמְלֻכתֹו

3) Isaiah 16:5
ֱאֶמת  goodnessAnd a throne shall be established in ְוָיַׁשב ָעָליו ֶּבֽ

4) Mishna, Avot 4:22
 the witnessis is the judge, He He       דהוא הדיין, והוא ע

5) Mishna, Ta’anit 2:4
 ברוך אתה ה' זוכר הנשכחות

Blessed are You, Lord, Who remembers all forgotten things  

. 

6) Midrash, Sifri Deuteronomy, #307
כשאדם נפטר מן העולם באים כ

ל מעשיו ונפרעים לפניו ואומרים לך כך וכך עשית ביום פלוני וכך וכך עשית ביום פלוני 
 והוא אומר הן אומרים לו חתום שנאמר (איוב לז:ז') ביד כלאתה מאמין בדברים הללו 

  צדיק וישר הוא אדם יחתום לדעת כל אנשי מעשיהו

When a person departs from the world, all his deeds come and present themselves to 
him one by one, saying: "This is what you did on this and this day. Do you believe it?" 
The man: "Yes, I do." The deed: "Sign!" — and he signs, as it is stated (Job 37:7) : 
 "He makes the hand of every man sign." 

7) Psalms 103:15
 ֶּכָחִציר ָיָמיו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה ֵּכן ָיִציץֱאנֹוׁש 

Man, his days are like those of grass; he blooms like a flower of the field. 

8) Psalms 144:4
  ַלֶהֶבל ָּדָמה ָיָמיו ְּכֵצל עֹוֵברָאָדם 

shadowlike a breath; his days are like a passing Man is . 
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9) Talmud, B’rachot 33a
כך אני שהייתי עומד לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה שהוא חי 

 !.. וקיים לעד ולעולמי עולמים
When I was standing and praying before the Supreme King of kings, the Holy One, 
Blessed be He, Who lives and endures for all eternity, … 

The Story PART II:  

10) Or Zarua, Section 2, Laws of Rosh Hashana, #276

שר' אמנון ממגנצא יסד ונתנה תוקף על מצאתי מכתב ידו של ה"ר אפרים מבונא בר יעקב, 
: מעשה בר' אמנון ממגנצא שהיה גדול הדור ועשיר ומיוחס ויפה מקרה הרע שאירע לו וז"ל

ים וההגמון לבקש ממנו שיהפך לדתם וימאן לשמוע להם ויהי תואר ויפה מראה והחלו השר
כדברם אליו יום יום ולא שמע להם ויפצר בו ההגמון ויהי כהיום בהחזיקם עליו ויאמר חפץ 
אני להועץ ולחשוב על הדבר עד שלשה ימים וכדי לדחותם מעליו אמר כן ויהי אך יצוא יצא 

מפיו לשון ספק שהיה צריך שום עצה  מאת פני ההגמון שם הדבר ללבו על אשר ככה יצא
ומחשבה לכפור באלקים חיים ויבוא אל ביתו ולא אבה לאכול ולשתות ונחלה ויבואו כל קרוביו 
ואוהביו לנחמו וימאן להתנחם כי אמר ארד אל ניבי אבל שאולה ויבך ויתעצב אל לבו ויהי 

ך ויוסף עוד הצר שלוח ביום השלישי בהיותו כואב ודואג וישלח ההגמון אחריו ויאמר לא אל
שרים רבים ונכבדים מאלה וימאן ללכת אליו ויאמר ההגמון מהרו את אמנון להביאו בעל 
כרחו וימהרו ויביאו אותו ויאמר לו מה זאת אמנון למה לא באת אלי למועד אשר יעדת לי 
ן להועץ ולהשיב לי דבר ולעשות את בקשתי ויען ויאמר אמנון אני את משפטי אחרוץ כי הלשו

אשר דבר ותכזב לך דינה לחתכה כי חפץ היה ר' אמנון לקדש את ה' על אשר דבר ככה ויען 
ההגמון ויאמר לא כי הלשון לא אחתוך כי היטב דברה אלא הרגלים אשר לא באו למועד 
אשר דברת אלי אקצץ ואת יתר הגוף איסר ויצו הצורר ויקצצו את פרקי אצבעות ידיו ורגליו 

שואלין לו התחפוץ עוד אמנון להפך לאמונתנו ויאמר לא ויהי ככלותם  ועל כל פרק ופרק היו
לקצץ צוה הרשע להשכיב את ר' אמנון במגן אחד וכל פרקי אצבעותיו בצידו וישלחהו לביתו 
הכי נקרא שמו ר' אמנון כי האמין באל חי וסבל על אמונתו יסורין קשין מאהבה רק על הדבר 

מועד והגיע ר"ה בקש מקרוביו לשאת אותו לבית שיצא מפיו. אחר הדברים האלו קרב 
הכנסת עם כל פרקי אצבעותיו המלוחים ולהשכיבו אצל ש"צ. ויעשו כן ויהי כאשר הגיע ש"צ 
לומר הקדושה וחיות אשר הנה א"ל ר' אמנון אמתן מעט ואקדש את השם הגדול ויען בקול 

ך ואח"כ אמר ונתנה רם ובכן לך תעלה קדושה כלומר שקדשתי את שמך על מלכותך ויחוד
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תוקף קדושת היום ואמר אמת כי אתה דיין ומוכיח כדי להצדיק עליו את הדין שיעלו לפניו 
אותן פרקי ידיו ורגליו וכן כל הענין והזכיר וחותם יד כל אדם בו ותפקוד נפש כל חי שכך 

אותו נגזר עליו בר"ה. וכשגמר כל הסילוק נסתלק ונעלם מן העולם לעין כל ואיננו כי לקח 
אחר הדברים והאמת אשר הועלה אלקים ועליו נאמר מה רב טובך אשר צפנת ליראיך וגו'. 

ר' אמנון ונתבקש בישיבה של מעלה ביום השלישי לטהרתו נראה במראות הלילה לרבנא 
קלונימוס בן רבנא משולם בן רבנא קלונימוס בן רבנא משה בן רבנא קלונימוס ולימד לו את 

קף קדושת היום ויצו עליו לשלוח אותו בכל התפוצות הגולה להיות לו הפיוט ההוא ונתנה תו
 :עד וזכרון ויעש הגאון כן

 

A high-ranking Christian general wanted to convert all the Jews of 
Mainz and asked R. Amnon to convert. After many requests, R. Amnon 
replied that he needed a few days to think it over and would return to 
the general with a response, but never did. This greatly angered the 
general, who arrested R. Amnon. R. Amnon apologized and said that 
the general should cut out his tongue which said he would return, 
suggesting that he might agree to convert, something R. Amnon never 
intended to do. The general responded that he would not cut out R. 
Amnon’s tongue but rather, he would punish each of R. Amnon’s limbs 
that did not obey the order to appear before the general. The general 
cut off R. Amnon’s legs and other extremities. The story continues that 
R. Amnon returned home dismembered and asked to be carried to the 
synagogue on Rosh Ha-Shanah where he recited U-Netaneh Tokef and 
died at the conclusion of the prayer. Three days after [R. Amnon’s] 
passing, he appeared in a dream to R. Kalonymous son of R. 
Meshulam…and taught him the prayer of U-Netaneh Tokef and directed 
him to send it to the entire Diaspora.   
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11. Bios  
 

1. Or Zarua - ISAAC BEN MOSES OF VIENNA (c. 1180-c. 1250), halakhic authority 
of Germany and France. He is usually referred to as Isaac Or Zaru'a, i.e., by the title of 
his important halakhic work. Important halakhic book quoted by many leading legal 
decisors (in particular, Mordechai, Haga’hot Ashr”i, Beit Yosef, etc.) Teacher/mentor of 
the Maharam of Rothenburg and many of the Tosafists.  Isaac was born in Bohemia. 
Among the scholars of Bohemia under whom he studied were Jacob b. Isaac ha-Lavan 
of Prague and *Abraham b. Azriel, author of Arugat ha-Bosem. In Regensburg he 
studied under Judah ben Samuel he-Ḥasid and Abraham b. Moses. His chief teachers, 
"on whom he waited," were, according to him, *Simḥah b. Samuel of Speyer , Eliezer b. 
Joel ha-Levi (the Ravyah), and *Judah b. Isaac Sir Leon of Paris. Lived over 100 years 
after the story quoted  

 
2. The Kalonymus Family: In a responsum dealing with issues of paying taxes to the 
local government, the Ohr Zarua, (Vol. III, Baba Kammah no. 460), identifies Rabbi 
Kalonymus, the person to whom Rav Amnon appeared in a dream, as the uncle of R. 
Simcha of Speyer (12th century–13th century). R. Simcha was the Ohr Zarua's teacher. 
The Kalonymus family was an aristocratic family who played an integral leadership role 
with the German Jewish communities from the 9th to the 13th century, specifically the 
Rhineland communities. Their leadership was valiantly displayed during the First and 
Second Crusades. They were not just leaders of the community but also well-known 
composers of prayers.  

3. R. Ephraim of Bonn (b. 1132): was a liturgical poet and commentator, a Talmudic 
scholar who served as av beit din (head of the Jewish court) and a teacher in Mainz and 
Speyer. He lived in Bonn in 1197, and only left the city three days before the Jews were 
massacred. Furthermore, R. Ephraim of Bonn is known specifically for two things: the 
sharing of the story of Rav Amnon of Mainz and the recitation of U’Netaneh Tokef; and 
for his extensive knowledge of the prayers of R. Eleazar ha’Kallir and, according to some, 
of Kallir’s rebbe, Yannai. One of his most famous works is "Sefer HaZechira", in which he 
describes the persecution of the Jews in the communities of Bonn and Cologne during 
the Second Crusade, later adding the hardships of these communities in the years 1161-
1196. 

 

 

 

 



 

U’Netaneh Tokef: Understanding its History and Deeper Meaning 
Rabbi Dr. Kenneth Brander  Page 5 of 21 
 
 

 

12) Or Zarua, Section 3, Rulings on Tractate Bava Kama, #460 
 

וזה לשונו:  השיב מו' רבי' שמחה זצ"ל על אחד שלא רצה ליתן המס עם הקהל מפני שמחלו לו ההגמון.
הדבר ידוע כל מי שדר בעיר ונושא ונותן כולם שותפין על כולם מוטלת מנת המלך ומנת ההגמון ואפי' 
פדרכת מסייע מתא ואחרי שהם שותפים הבא להציל מעצמו הציל לאמצע אפי' הציל בגופו כ"ש בדבריו לא 

סבורני שהציל לאמצע דאמרי' בלבד שפטרו ההגמון או המלך שלא לתת אלא אפילו נתן והחזיר לו ההגמון 
בהגוזל בתרא שיירה שיצאה למדבר ועמד עליה גייס וטרפה ועמד אחד מהם והציל הציל לאמצע ואם אמר 
לעצמי אני מציל הציל לעצמו מדקאמר וטרפה משמע שהציל מה שלקחו כבר ומוקי לה רמי בר חמא בשותף 

זמן שהם בעיר שותפות לעולם קיימת. ותו  אמר מיפלג פלג לא אמר לא פלג והכא אפי' אמר לא פלג דכל
אמירה דגמ' דידן מפורש בתוספתא דבבא מציעא דהתם עיקרו והכי מיתניא התם שיירא שהיתה במדבר 
ונפל עליה גייס ועמד אחד והציל הציל לאמצע ואם התנה עליהם בבית דין מה שהציל הציל לעצמו אלמ' 

מציל בשליחות כל השותפין מציל. וכן כתב רבינו לא נחלקה השותפות באמירה בעלמא וכל מה שאחד 
שלמה זצ"ל בתשובות שאין שותפין חולקין אחד בלא חבירו אלא בפני שלשה ובתוך הזמן מעכב אחד על 
חבירו שלא לחלוק והיינו דקאמר כגון זה שותף חולק שלא מדעת חבירו אף על גב דבעלמא אינו רשאי 

עת חבירו אפי' תוך הזמן והשיירא כל זמן שהם במדבר הוו לחלוק הכא ששם נפשו בכפו להציל שלא מד
בתוך הזמן. וסבורני והא דקאמר כגון זה דוקא בכי האי גוונא ששם נפשו בסכנה או שותף חולק שלא מדעת 
חבירו. אבל אחד מן הצבור שרצה לפרוש מן הצבור להתפשר בפני עצמו לאו כל כמיני' בלא דעת חבירו 

הגמון מעליו הכל לאמצע ועוד אי אית לן למיזל בתר אומדנא כל מה שמקיל לזה ואם פישר לעצמו והקיל ה
מכביד על אחרים וכן תנא בתוספתא שותפין שמחלו להם מוכסין מה שמחלו מחלו לאמצע ואם אמרו 
בשביל פלוני מחלנו מה שמחלו מחלו לו. לפי משמעות לשון הברייתא דקתני מה שמחלו מחלו לאמצע למי 

אם לאמצע וסבורני דהכי בעי למימר שביקש אחד מהן למחול לו מה שמחלו לאחד מהן מחלו  היה להיות כי
לאמצע כאילו הי' שלוחם ואם אמרו בשביל פלוני מחלנו שמעצמם אמרו בלא פיוס שלא ביקש אחד מהן 
למחול מה שמחלו מחלו לו. מהתם משמע שאפי' במקום שאין אחרים מפסידים במחילתו של זה אפי' הכי 

שמחלו הוא לאמצע. וההיא דחזקת הבתים פדרכת מסיע מתא והני מילי באצילתיה מתא אבל אנדיסקי  מה
סייעתא דשמיא הוא פר"ח זצ"ל אנדיסקי אם נמצאו בני אדם שם שאינם מן בני המקום ואמרו לשלטון כי 

ני העיר כלום. זה פדרכת מתא עני ונתרצה לו השלטון וכתב לו אנדיסקי שהניח לו מה שעליו אינו נותן לב
מדקאמר אבל אנדיסקי סייעתא דשמיא ופר"ח זצ"ל נמצאו שם בני אדם שאינם מן בני המקום ולא קאמר 
שהוא הציל ונתחנן לפני השלטון ופייסו ש"מ אצילתיה בין הוא ובין אחר לעולם מסייע מתא דכולהו שותפי 

מבני פלטין של  רוב למלכות היהושמעתי שדודי רבי' קלונימוס זצ"ל ק נינהו וכולהו שלוחי דאהדדי.
המלך כשהיה המלך שואל מס מבני העיר היה מסייעם בפשרה הגונה ואחר כן היה מבקש מן המלך לנכות 
מן המס שליש או רביע מה שהיה מגיע לחלקו ליתן כי היה אומר למלך אני עובדך בהלוואות ובענינם הרבה 

על פי שהמלך היה מתרצה לו לנכות מן המס כפי אני רוצה שתתפשריני מן המס ודיני ליתן עמהם. אף 
חלקו היה חוזר ונותן עם הקהל. סבור הייתי שמדת רחמנות ומדת חסידות היתה. ואני רואה שמדת הדין 

שמחה  -הוא כי כל ישראל ערבים זה בזה לקבל עול גלותם ויזכו להשתתף עמהם בנחמתם ובגאולתם 
 : בר שמואל זצ"ל
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Sources in the Talmud and Midrash on the main theme: 
Teshuva, Tefila and Tzedaka 

 
13) Talmud, Rosh Hashanah 16b 
 
וא"ר יצחק ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם אלו הן צדקה צעקה שינוי השם ושינוי 

) ויצעקו אל ה' צדקה דכתיב (משלי י) וצדקה תציל ממות צעקה דכתיב (תהילים קז מעשה
בצר להם וממצוקותיהם יוציאם שינוי השם דכתיב (בראשית יז) שרי אשתך לא תקרא את 
שמה שרי כי שרה שמה וכתיב וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן שינוי מעשה דכתיב 
(יונה ג) וירא האלהים את מעשיהם וכתיב (יונה ג) וינחם האלהים על הרעה אשר דבר 

דכתיב (בראשית יב) ויאמר ה' אל אברם לך לך  וי"א אף שינוי מקום לעשות להם ולא עשה
 מארצך והדר ואעשך לגוי גדול 

 
And Rabbi Yitzḥak said: A person’s sentence is torn up on account of four types of 
actions. These are: giving charity, crying out in prayer, a change of one’s name, and a 
change of one’s deeds for the better. An allusion may be found in Scripture for all of them: 
Giving charity, as it is written: “And charity delivers from death” (Proverbs 10:2); crying 
out in prayer, as it is written: “Then they cry to the Lord in their trouble, and He brings 
them out of their distresses” (Psalms 107:28); a change of one’s name, as it is written: 
“As for Sarai your wife, you shall not call her name Sarai, but Sarah shall her name be” 
(Genesis 17:15), and it is written there: “And I will bless her, and I will also give you a son 
from her” (Genesis 17:16); a change of one’s deeds for the better, as it is written: “And 
God saw their deeds” (Jonah 3:10), and it is written there: “And God repented of the evil, 
which He had said He would do to them, and He did not do it” (Jonah 3:10). And some 
say: Also, a change of one’s place of residence (cancels an evil judgment), as it is written: 
“And the Lord said to Abram: Go you out of your county” (Genesis 12:1), and afterward it 
is written: “And I will make of you a great nation” (Genesis 12: 2). 

 
14) Commentary of Maharsha (“Chidushei Agadot”) 
 

ואלו הג' יסדן הפייט תשובה תפלה צדקה מעבירין את רוע הגזרה אבל שינוי השם ושינוי מקום לדברי י"א 
יכא למימר בזה דלא זכר הפייטן כדקאמר הכא ולפום ריהטא א לא זכרן הפייטן שהם גם כן מעבירין הגזרה

אלו ג' רוע הגזרה שבאו לכפרה על הגזרה שבאה בשביל חטא משא"כ שינוי השם ושינוי מקום דלא אלא 
דהא שינוי השם משרה יליף ושינוי המקום מאברהם דודאי לאו משום  באו לשנות הגזרה שבאה על חטא

מיהו שינוי השם ושינוי המקום לא מצי' חטא צוה לשנות שם שרה ומקום דאברהם וכ"כ בעל י"מ וז"ל 
   ...' עכ"ללאוקמיה אלא במי שגזרתו בלי חטא כי בהשתנות כו' דאלו משום חטא מה יועילנו שינוי הזה כו
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15) Maimonides, Mishneh Torah, Laws of Repentance 2:4 
 
מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני ה', בבכי ובתחנונים, ועושה צדקה כפי כוחו, 

ומשנה שמו, כלומר שאני אחר ואיני אותו האיש שעשה ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו. 
 לטוהב אותן המעשים; ומשנה מעשיו כולן 

 
Among the ways of repentance are for the penitent to continue to cry out in tearful 
supplication before God; to give tzedaka according to his means; to distance himself 
exceedingly from the thing wherein he sinned; to change his name, as if to say: "I am now 
another person, and not that person who perpetrated those misdeeds",and to completely 
change his conduct for the good… 

 
16) Responsa of Ro”SH, 17:2 

כדאמרינן (ר"ה ט"ז:): שלשה דברים אף אם יוכל אדם לשנות את שמו ולקרות לו שם אחר; 
  ,השםמבטלין את הגזרה וכו', וי"א אף שנוי 

 
17) Midrash Tanchuma (Warsaw Edition), Parshat Noach, #8 

דאמר ר"י ב"ר שלום בשם ר"א ג' דברים מבטלין גזרה קשה אלו הן תשובה ותפלה 
 וצדקה, א"ר יוסי אף שינוי השם ומעשים טובים

 
18) Midrash, Breishit Rabba (Vilna Edition), Parshat Lech Lecha (#44) 

 
 ואלו הם תפלה וצדקה ותשובהר' יודן בשם ר"א אמר שלשה דברים מבטלים גזירות רעות 

 ושלשתן נאמרו בפסוק אחד
Rabbi Yudan said in the name of Rabbi Eliezer - Three things cancel evil decrees, and 
they are: Tefila (,and) Tzedeka and Teshuva; and all three were uttered in one verse. 

 
19) Midrash, Kohelet Rabba (Vilna Edition), #5 
 

תפלה צדקה תשובה  אמר ר' יודן בש"ר אליעזר ג' דברים מבטלים גזירות רעות ואלו הן
 שלשתן בפסוק אחדו

Rabbi Yudan said in the name of Rabbi Eliezer – Three things cancel evil decrees,and 
they are: Tefila, Tzedaka, Teshuva; and all three are in one verse. 
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20) Jerusalem Talmud, Ta’anit 2:1 
 

 שלשה דברים מבטלין את הגזירה קשה ואלו הן תפלה וצדקה ותשובהא"ר לעזר 
 

21) Manuscript, University of Oxford – Prague Machzor 
 

 
 
 

22) Background: Maharil 
 
Maharil (Rabbi Jacob ben Moses Moellin) was born in Mainz, Germany, ca. 1360, 
but studied in Austria. He founded a yeshiva in Mainz in 1387 after his father's 
death, and soon became recognized as the spiritual leader of Ashkenazic Jewry. 
His students, too, were noted as outstanding rabbis. Halachic questions were sent 
to him from throughout Europe. Maharil was active in communal affairs and 
charities, and indeed his leadership was sorely needed during his times, a difficult 
period due to the Hussite wars. The difficult situation of the Jews in the region at 
the time is reflected in the responsa he wrote, many of which are devoted to the 
problems created by these crises: orphans, widows, inheritances, agunot, 
mourning and more. Maharil served as a cantor, and many of the melodies 
attributed to him were used in Mainz till modern times. Maharil's customs and 
decisions serve as a major source for Ashkenazic halachic practice to this very 
day. Maharil's works include a responsa collection and a book including his 
customs, decisions and interpretations (Minhagei Maharil). Maharil died in Worms 
in 1427. 
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23) Sefer Maharil: Order of Musaf Service on Rosh Hashana 
ותשובה ותפלה וצדקה ודלא כסדר קראי. ואמר ותשובה ותפלה ר"ל ע"י תשובה הקדומה 

 .(ירמיה ד, ג)לתפלה וצדקה על דרך נירו לכם ניר 
 

24) Mateh Moshe endorses the position of Maharil 

 
 

25) Goldschmidt Machzor (Rosh Hashana, page 42); “U’Netaneh Tokef” 
"בכל קהילות אשכנז וצרפת אומרים כסילוק ,'ונתנה תוקף'. פיוט זה כנראה קדום לקלירי, 

 מקורן. בא"י, והוא ידוע לנו גם מכתבי יד של הגניזה."
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27) Prof. Yosef Yahalom on “U’Netaneh Tokef” 
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PART IV: Positions of Medieval Rabbinic scholars on martyrdom 
 

28) Maimonides, Mishneh Torah, Y’sodei haTorah - Laws of the Foundations of 
the Torah, 5:1-4 

 
 הלכה א'

בתוך בני ישראל  כל בית ישראל מצווין על קדוש השם הגדול הזה שנאמר ונקדשתי
ומוזהרין שלא לחללו שנאמר ולא תחללו את שם קדשי כיצד כשיעמוד עובד כוכבים ויאנוס 
את ישראל לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה או יהרגנו יעבור ואל יהרג שנאמר 
במצות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם וחי בהם ולא שימות בהם ואם מת ולא עבר הרי 

 פשוזה מתחייב בנ
 הלכה ב'

במה דברים אמורים בשאר מצות חוץ מעבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכת דמים אבל 
שלש עבירות אלו אם יאמר לו עבור על אחת מהן או תהרג יהרג ואל יעבור בד"א בזמן 

שהעובד כוכבים מתכוין להנאת עצמו כגון שאנסו לבנות לו ביתו בשבת או לבשל לו 
ה וכיוצא בזה אבל אם נתכוין להעבירו על המצות בלבד אם תבשילו או אנס אשה לבועל

היה בינו לבין עצמו ואין שם עשרה מישראל יעבור ואל יהרג ואם אנסו להעבירו בעשרה 
 מישראל יהרג ואל יעבור ואפילו לא נתכוין להעבירו אלא על מצוה משאר מצות בלבד

 הלכה ג'
והוא שיעמוד מלך רשע  וכל הדברים האלו שלא בשעת הגזרה אבל בשעת הגזרה

כנבוכדנצר וחביריו ויגזור גזרה על ישראל לבטל דתם או מצוה מן המצות יהרג ואל יעבור 
 אפילו על אחת משאר מצות בין נאנס בתוך עשרה בין נאנס בינו לבין עובדי כוכבים

 הלכה ד'
אמר בו כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו וכל מי שנ

יהרג ואל יעבור ונהרג ולא עבר הרי זה קידש את השם ואם היה בעשרה מישראל הרי זה 
 קידש את השם ברבים... 
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29) Tosafot commentary to Tractate Avoda Zara 18a 
 

שיראים פן יעבירום עובדי כוכבים לעבירה כגון ע"י יסורין  אור"ת דהיכא -"ואל יחבל עצמו" 
כי ההיא דגיטין (דף נז:) גבי ילדים  שלא יוכל לעמוד בהם אז הוא מצוה לחבל בעצמו

 שנשבו לקלון שהטילו עצמם לים (וע"ע תוס' גיטין דף נז: ד"ה קפצו).
 

30) Ritva Avoda Zara 18a 
מוטב יטלנה מי שנתנה ולא אחבול בעצמי. כתוב  הא דאמרינן בהגדה דר' חנינא בן תרדיון

בגליוני התוספות שהיה אומר ר"ת דהיכא שמתירא שלא יכריחוהו לעבור על דת מותר 
לחבול בעצמו, והכי איתא במדרש (ב"ר ל"ד י"ד) כתיב (בראשית ט' ה') אך את דמכם 

לך ישראל, לנפשותיכם אדרוש מכאן אזהרה לאדם שלא יחבול בעצמו. יכול אפי' כשאול מ
פירוש שחבל בעצמו מפני שהיה מתירא שמא יעבירוהו על דת, תלמוד לומר אך מיעט, דבכי 

ומכאן לומדין לשחוט הנערים בגזירות מפני העברת הדת, ע"כ מצאתי בגליוני האי גונא שרי, 
התוספות, והם דברים שצריכין תלמוד ועיון גדול, אלא שכבר הורה זקן, ושמענו בשם גדולי 

 שהתירו כן הלכה למעשה. (א"ה, עי' דעת זקנים מבעלי התוספות בפסוק הנ"ל).צרפת 
 

31) Tosafot Bava Kama 91b 
וא"ת ומאי ס"ד השתא וכי על זה צריך להביא ראיה דמקרע בגדים עובר משום בל תשחית 

כגון אשה שטפחה על ראשה וכן  ואור"י דאין מביא ראיה אלא שאסור לחבול אפי' לצורך
את דמכם שהרג את עצמו בשביל שום דבר שירא וכן מקרע על המת זהו  ההיא דאך

 לצורך.
32) Tosafot HaRa”SH of Shantz to Tractate Avoda Zara 18a 

 הר"ש משנץ, מסכת עבודה זרה יח. תוספות 
שמתיירא פן יכריחוהו לעבור  אור"ת דבמקום  -"מוטב יטלנה מי שנתנה ואל יחבל בעצמו" 

על דת שרי כהנהו דפ' הניזקין, שנשבו לקלון וקפצו לתוך הים. ועוד אמרי' במדרש יכול 
 כשאול ת"ל אך.

33) Tosafot Rabbeinu Elchanan 
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34. Maharshal (Solomon Luria (1510 – 1573) commentary to Tractate Bava Kama, 
Chapter 8  

ולי נראה, דהלכה כמתניתין, שאסור לחבול ולבייש בעצמו. דמתניתין עיקר לגבי ברייתא. וכן הרי"ף והרא"ש 
לא הביאו רק המשנה. וא"כ אפילו לצורך אסור. דהא מעשה דרבי עקיבא לצורך ממון היה. ואפילו הכי אמר 

בגמרא בהאי סוגיא. אך את  רבי עקיבא שאינו רשאי לחבול בעצמו. וק"ו חבלה ממש, וכן האי קרא דרשינן
דמכם לנפשותיכם אדרוש (בראשית ט', ה') אמר ר' אליעזר, מיד נפשותיכם אדרוש. היינו נמי שאסור להרוג 

ונראה, אפילו אם נתפס בידי גוים.  את עצמו בשביל שום דבר שירא. וכן פסק ר"י להדיא (תוד"ה אלא).
והבא לטהר  ית את עצמו. ויסבול כל העינויים לפי כחו,ומתיירא שלא יענו אותו עד שיעבוד ע"ז. מ"מ לא ימ

ואולי יכול לקבל הענויים. ואף שאמרינן (כתובות ל"ג ע"ב) אלמלא נגדינהו לחנניא מישאל  מסייעים לו.
אינו עשוי אלא  ועזריה כבר פלחו לצלמא. הלא פירש התו' (שם ד"ה אילמלי) משום דהצלם דנבוכדנצר

לכבוד המלך, ולא היה ע"ז ממש אבל אם היה ע"ז ממש. ח"ו שלא היו מקבלים העינוים, דהא ר' עקיבא 
היו סורקים את בשרו במסרק של ברזל (ברכות ס"א ע"ב). ואמר כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, אימתי 

ג"כ אין דרך מלכות לענות אותו על יבא לידי ואקיימנה. בכל לבבך ובכל נפשך (תו' פרק אלו נערות). ו
שיעבוד ע"ז. אלא דנין אותו, או בשריפה, או במיתה חמורה. וא"כ יהרג ואל יעבור, וזה אינו קרוי חובל 
בעצמו, כמו שכתב הרא"ש בפרק אין מעמידין (ע"ז פ"ב סימן ט'). שאין קרוי חובל בעצמו כשמניח עצמו 

ינו להדיא בפ"ק דע"ז (י"ח ע"א) גבי ר' חנינא בן תרדיון, שא"ל ליהרג כו'. אבל בעצמו פשיטא אסור. וכן מצ
תלמידיו, ר' פתח פיך ותכניס בו האש, ותצא נשמתך במהרה. אמר, מוטב שיטלנה מי שנתנה, ואל יחבול 
בעצמו. אבל בקש לאחרים לקרב מיתתו. ומ"מ אם מתיירא שלא יענו אותו על יהודים אחרים. ויאבדו ח"ו 

. כמו שיש מקצת מושלים על דבר שקר, שמענין יהודי אחד על הכלל. ואחד יאבד כמה נפשות מישראל
בעו"ה הרבה, מותר להרוג בעצמו, ואולי שאול ע"ה כיון על זה שנפל על חרבו (ש"א ל"א, ד'). שסבר אם 

דו יפול חי בידם יתעללו בו, ויענו אותו. ומסתמא בני ישראל לא יכולים לראות ולשמוע בצרת המלך, ולא יעמ
על נפשם מלנקום נקמתו ולהצילו. ויפלו כמה רבבות מישראל. והוא כבר ידע שנגזרה עליו הגזירה, שלא 
ימלט מהם. ועל זה אמר קרא, פן יבואו הערלים ודקרני, כלומר, שבסוף ידקרוני, וממיתים אותי, ויתעללו 

מלך משוח ה'. שאין ראוי בי קודם מיתה, ולפקוח נפש אחרים מותר לחבול בעצמו. וגם אפשר משום כבוד 
 שימות בידי הערלים, ויעשו בו מיתת עינוי ובזיון, והוא חילול ה' בדת אמונתנו.

אף שמצאתי כתוב בשם הריטב"א ז"ל (עין יעקב ע"ז י"ח ע"א) וז"ל, הא דאמרינן בהגדה דר' חנינא בן 
ה אומר ר"ת ז"ל, היכא כתוב בגליוני התו', שהיתרדיון, מוטב שיטלנה מי שנתנה, ולא אחבול בעצמי. 

דמתיירא שלא יכריחוהו לעבור על דת. מותר לחבל בעצמו, והכי איתא במדרש (ב"ר ל"ד, י"ט) כתיב 
(בראשית ט', ה') אך את דמכם לנפשותכם אדרוש, מכאן אזהרה לאדם שלא יחבול בעצמו. יכול אפילו 

ירא שמא יעבירוהו על דת. כשאול מלך ישראל, ת"ל אך מיעוט. פירש שחבל בעצמו, מפני שהיה מתי
דבכה"ג שרי, ומכאן לומדים לשחוט הנערים בגזירות, מפני העברת דת. ע"כ מצאתי בגליוני התו'. והם 
דברים שצריכין תלמוד ועיון. אלא שכבר הורה זקן, ושמענו בשם גדולי צרפת, שהתירו בו הלכה למעשה 

אסור להרוג את עצמו מפני שירא. ומדכתב עכ"ל. אבל כבר מוכח מדעת ר"י (תוד"ה אלא) שאינו. שכתב 
שלא יעבירוהו על דת. וכן הרא"ש (ע"ז שם) לא התיר אלא להניח  סתם שירא, משמע אפילו מיראת שמים,

עצמו ליהרג, וזה אינו קרוי חובל בעצמו. אבל לא שיחבול בעצמו. וגם דעת שאול לא היה כן כמו שכתב. 
ובכל נפשך. כמו ר' עקיבא, שהיה מצטער על זה, וגם לישנא  דא"כ לא היה רוצה לקיים המקרא בכל לבבך

דקרא לא משמעת כלל, משום שיעברוהו על דת. אלא שלא יעללו בו, לצערו ולענות אותו. כמו שנאמר פן 
יבואו הערלים ויתעללו בי. ואפשר שהוא מפרש ויתעללו בי על עבירות, ועל זה היה מתיירא. הלא אמר 

, וכן תרגום יהונתן וקטלוני. אלא הוא מטעמא שכתבתי. ועל זה מיעט במדרש לעיל ודקרני, וזה עניין מיתה
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וק"ו שאסור בשעת הגזירה אך לנפשותיכם. אבל לא כיון המדרש שהיה שאול עושה מפני העברת דת. 
 לשחוט את בניו, כדי שלא יטמאו אותם בשמד. כי אפילו בעצמו אין אדם רשאי לחבול, ק"ו באחרים.

אינם) ראוים וזוכים לכך יחזרו מעצמן, ועכשיו הן אנוסים, ופטורים לגמרי, וג"כ רוב האנוסים ומסתמא אם (
חוזרים אחר כמה שנים. ולפעמים בניהם חוזרים. ומ"מ יכול להצית את הבית, כדי שישרפו הוא ובניו בעת 

ינא בן תרדיון נמי ביקש הגזירה, וזה אינו קרוי חובל בעצמו. אלא כמו שהניח עצמו ליהרג, וזהו מותר. ור' חנ
לקרב מיתתו. רק שלא רצה לעשות בגופו. כגון לפתוח פיו, ולקבל האש, דהוי כחובל בגופו ממש. ועוד 
מסקינן (צ"א ע"ב) שאסור לקרוע על המת יותר מדאי. משום בל תשחית, אף על פי שעושה לצורך מצוה. 

. כדאיתא במ"ק (כ"ד ע"א) דשמואל קרע על ומ"מ משום כבוד ת"ח אין שיעור לדבר, ואין נקרא יותר מדאי
 רב שלש עשרה אצטלי דמילתא:

 
 

PART V: Addressing extant versions of the Talmud that pre-date the 
Crusades 

 
35) Talmud, B’rachot 61b (Oxford, Paris and Vatican Edition) 

קים את בשרו במסרקות של בשעה שהוציאו את ר' עקיבא להריגה זמן ק"ש היה והיו סור
אמרו לו תלמידיו רבינו עד כאן אמר להם כל ימי ברזל והיה מקבל עליו עול מלכות שמים 

אמרתי [דורש את המקרא] פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך  מצטער עלהייתי 
היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו  ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו מתי יבא לידי ואקיימנו

 באחד יצתה ב"ק ואמרה אשריך ר"ע שיצאה נשמתך באחד אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה
זו תורה וזו שכרה (תהילים יז) ממתים ידך י"י ממתים וגו' אמר להם חלקם בחיים יצתה בת 

 קול ואמרה אשריך ר"ע שאתה מזומן לחיי העוה"ב
 

36) Jerusalem Talmud, B’rachot 9:5 
(דברים ו) ואהבת את ה' אלהיך  והייתי מצטער ואומר אימתי יבואו שלשתן לידיאלא כל יומי קריתי פסוק זה 

 בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך
37) Tosafot commentary to Tractate Sota 31a 

אתת עונתא  בירושלמי (ברכות פ"ט) ר"ע הוה מתדין קמיה טורנוסרופוס הרשע -"גדול העושה מאהבה" 
דקרית שמע שרי קרי וגחך א"ל סבא סבא או חרש אתה או מבעט ביסורין את א"ל תיפח רוחיה דההוא 

כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה ואהבת את ה' אלהיך רשיעא לא חרש אנא ולא מבעט ביסורין אנא אלא 
לא הות בדיק  ממוני בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך רחמתיה בכל לבי רחמתיה בכל נפשי רחמתיה בכל

 ליה וכיון דמטי ליה בכל נפשיה ואתיא ענתיה דקרית שמע ולא איפליג עליה בגין כן אנא קרי וגחיך.
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38) Manuscript from pre-Talmudic era 
 

Adler Catalog, 1205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

U’Netaneh Tokef: Understanding its History and Deeper Meaning 
Rabbi Dr. Kenneth Brander  Page 17 of 21 
 
 

 
39) 1205 Oxford Manuscript  
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40) Oxford, 1206 Manuscript
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41) Vienna Machzor (1115H) 
 

 
 
42) Machzor Prague 1522 
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42) Machzor Prague 1522
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43) Machzor Solnica 1555 
 

 
 

 




