
 השלימי את המילים החסרות בסיפור. 
 

 ר' אמנון היה אדם צדיק, חכם ועשיר שחי בעיר __________. 
יום אחד התחילו השרים במגנצא לשכנע את ההגמון שינסה 

היו משכנעים אותו יום יום _____ על ר' אמנון להמיר את דתו.מל_____
 והיה __________להם.

 וההגמון היה מפציר בו מאוד מאוד.
 

 ______ לו מבקשותיהם, ואמר להם: יום אחד ___
 תנו לי שלושה ימים ________על כך... 

 והנה, רק יצאו המילים מפיו והתחרט על דבריו. 
"האם אני צריך _______ לחשוב על דבר כזה"? הרי ברור שאני לא 

 להמיר את דתי בשום דת __________ בעולם!"רוצה 
ר' אמנון נהיה עצוב מכך מאוד מאוד. וכל קרוביו ומכריו לא יכלו 

 ל_______ לו. הוא ______ על עצמו שלא השיב מיד תשובה שלילית.
 

והנה ביום השלישי, כשהיה עצוב ודואג, הגיעו _______ההגמון אליו 
 ולא הסכים ללכת _________.

 
גמון: "הביאו אותו ל_______ בעל כורחו" )בלי רצונו( ויבאו ויאמר הה

אותו אליו. ויאמר אליו ההגמון: מדוע לא באת כששלחתי לקרוא לך? 
 ענה לו ר' אמנון:

 -יך כזב"אני את ________ אחרוץ בעצמי. ה_______ אשר דברה אל
 ושיקרה לך, היא תיכרת!" 

לכפר על חטאו הקטן רצה ר' אמנון לקדש שם _______ במעשהו זה, ו
 ימים. 3אשר עשה בבקשו עוד 

 
 

אך ההגמון לא הסכים: "לא אחתוך את לשונך, כי אם את _______ 
 ו________ אשר לא באו בזמן שהבטחת!"

 
ואכן, על פי ______ ההגמון קיצצו את ידיו של ר' אמנון, ועל כל אצבע 

_ את ואצבע ש________ היו שואלים: האם _______ תסכים ל_____
 דתך? ולא הסכים. 

 וכאשר גמרו לקצץ, השכיבוהו על מיטה, ושלחו אותו לביתו.
 כי _______ בה' וסבל את היסורים באהבה. -ולכן נקרא שמו אמנון

 
לאחר זמן מה הגיע ______ ה________. ביקש ר' אמנון מקרוביו 

שיקחו את מיטתו לבית הכנסת ושישימו אותו ליד שליח ה_______.  
הגיע שליח הציבור לומר תפילת קדושה אמר לו ר' אמנון: חכה  וכאשר

 _____, ואקדש אני את ה' הגדול, וצעק בקול רם:
כלומר, שקידשתי את שם _______, ולא  –"ובכן לך תעלה קדושה" 

 הסכמתי להיות לגוי, בשום אופן!
ואחר כך אמר: "ונתנה תוקף קדושת היום"... אמת כי אתה הוא דיין 

כלומר אתה הוא ה_______ האמיתי, הקב"ה, ואתה צודק  –ומוכיח" 
בכל ה_________ שלך. כך הצדיק עליו ר' אמנון את הדין. למרות 

 שסבל יסורים _______!
 

 וכשגמר את תפילתו, עלתה נשמתו הטהורה השמימה והסתלק.
 

לאחר _________ ימים מהסתלקותו המרעישה של ר' אמנון נגלה 
גילה לו את ה______ "ונתנה תוקף קדושת בחלום לאחד הצדיקים ו

היום" וציוה אותו ללמד אותו לכל עם ישראל, בכל תפוצות ישראל עד 
 היום הזה. 

 

 ת.נ.צ.ב.ה
 

 



 ___________________________מחבר: __________________

 מתי אומרים את הפיוט_________________________ :_________ 

 _____________ :אופן אמירת הפיוט 

 __________________________________________ :תוכן הפיוט 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

  :מה אני יכולה ללמוד מרבי אמנון_____________________________ 

__________________________________________________ 

 'כתבי בקצרה סיפור נוסף בו יהודים מסרו את נפשם ובלבד שלא להתנתק מה: 

 

 

 

 

 

 

 

 כמה טוב ה'! למרות שאנחנו חוטאים שוב ושוב, הוא תמיד סולח לנו!

גם אני יכולה ________________________  
__________________________________
__________________________________
__________________________________

 


